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  ספר

  זוהר הפסוקים
  התורה פרשיות לכל

  דברים פרשת

מלוקט מכל ספרי הזוהר השייכים לאותו והוא מאמרי הזוהר 

ו בו אחרי לימוד שניים מקרא , למען ילמדפסוק בפרשת השבוע

ואחד תרגום, ויעסקו בזוהר הקדוש בשבת קודש. וכן בכל ימות 

השבוע, ובכך ימשך על עצמו קדושת שבת קודש מהיכל התנא 

אשר ליקט  מפתחות הזוהרהאלקי הרשב"י זיע"א. יסודו מהספר 

הצה"ק רבי משה גאלנטי הזקן זי"ע, וציין שם על פסוקי התנ"ך 

זוהר הקדוש, ובספר זה פתחנו והבאנו המקומות היכן נמצאים ב

כל מאמרי הזוהר דבר דיבור על אופנו, מאמרים שלימים מספר 

הזוהר, ועוד הוספנו מאמרים מהזוהר הקדוש על הפסוקים, אשר 

לא הובאו אצל הרב המחבר, וכן הכל עם ניקוד מפוסק, ומבואר 

תן בלשון הקודש וכותרות המאמרים, למען ירוץ הקורא בו וי

  חשקו ויתלהב וישמח בלימוד הזוהר הקדוש. 
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  הקדמה

בן הרה"ק  משה גלאנטי הזקןהצה"ק מורנו הרב רבי 

, וחיבר שו"ת תלמיד מרן הבית יוסףזיע"א, היה  מרדכי

ונדפס חלק א', ובסימן קכ"ד כתב, שמרן נתן לו רשות 
(מערכת הגדולים בהיותו בן כ"ב שנה לעסוק בגיטין וקדושין, 

מחבר ספר מפתח הזוהר.  , הוא בעללהחיד"א מערכת מ' אות קי"א)
וספר קהלת יעקב על ספר קהלת על פי הקבלה, וספר 

  דרשות וחידושים.

  וזה נוסח השער הישן: 

  מפתח הזוהר

מורה מקום מכל הפסוקים הנמצאים בספר הזוהר, והם 
תועלת גדול ודבר עיקרי למען יוכל כל איש ואיש 
למצוא את מבוקשו בחיפזון נמרץ להיות ספר הזוהר בלי 

פתחוה כגוף בלא נשמה רק שניהם כאחד טובים כי שמ
  מה שחסר זה מלא זה

נדפס מחדש עם עיון נמרץ מזוקק שבעתיים בחודש תמוז 
  ה' שכ"ו

  שנה בדיוק]  450[לפני 

  בוינציאה
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  הקדמת המחבר

  הקדמה

אמר העבד הצעיר משה בן לאדוני אבי כבוד הרב מרדכי 
לת דברי אמרי גאלנטי תנצב"ה, בראותי קדושת תהי

הקדוש האלוהי רבי שמעון וחבריו ז"ל, ומאמריהם 
הנעימים מתוקים מדבש ונופת צופים, ואריח את ריח 
נרדי ודדי מאמריהם החשובים, ודרושיהם הנפלאים, 
מאבני שיש טהור חצובים, ובבא משה אל המשכן משכן 
העדות, לא ידע לעת מצוא איה מקום כבודם, הדרם 

תגלע, ונלאה למצוא הפתח, ולכן והודם, בכל תושיה י
ראיתי ונתון אל לבי לפתח מפתחות מפותחות פתוחי 
חותם, תבנית באמת וישר עשויות תלויות כשרשרות 
ענקים לגרגרות, ונתתי אל לבי בתחילה להתנהל לרגל 
המלאכה הערוכה, כפי סדר כל פרשה ופרשה, ושמתים 
ר והיצגתים לפני כל יודע דת ודין, בראש כל ספר וספ

ערוכה בכל ושמורה, ומצאת כי תדרשנו, אם ככסף 
  תבקשנו וכמטמונים תחפשנו.

אחרי כן דיברתי אני אל לבי מה הבטחון הזה, אשר 
בטחת לבוא בגבורות ספורות כללי מהללי מאמרי הקדוש 
האלוהי הרשב"י וחבריו זצ"ל כי זה הים רחב ידיים, שם 

דו אניות יהלכון, כמצולות מבהילות, יעלו שמים יר
תהומות, וסוף סוף המעיין חתום וסתום כחומה גבוה 
דלתיים ובריח, מבריח מן הקצה אל הקצה, ויענני לבי 
לעבור עליו לכוין ולחונן מפתחות, לפתוח שער שומרי 
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גינת אגוז להיכנס בהם כל יוצא ובא לאכול מפריו 
ולשבוע מטובו, ופתח ואין סוגר, אז הבדיל משה עדר 

ה נביאים וכתובים ומאמריהם עדר לבדו, פסוקי תור
הקדושים על שנים עשר עמודים מוחלקים, זמן תורה 
לחוד, זמן תפילה לחוד, השארות הנפש והנשמה, קדושת 
שבת ויום טוב, עניני צדקה וגמילות חסדים, עניני חתן 
וכלה ומצות פריה ורביה, ענין חורבן הבית ובנינו, 

שובה, קדושת הארץ וזכות לשוכן וימות בה, עניני ת
וסיפורים ואגדות שאירעו לקדושים אשר בארץ המה, אלה 
הם שנים עשר עמודים אשר ראינו לייסד הבית עליהם, 
מסודרות על פי דברות אמרות משולבות על כתפי האפוד 
איש איש על דגלו באותות, וזה החלי בעזרת צור 

  מחוללי, עכ"ל ההקדמה.
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  סיפור נפלא מהצה"ק המחבר והאריז"ל

רבי יצחק לוריא,  -כאשר התפרסם שמו של האר"י 
כצדיק גדול שיודע  -מקובל מפורסם שהתגורר בצפת 

להסתכל על אדם ולהציע לו תיקון לחטאיו, הגיע אליו 
רב ישיש בשם רבי משה גלנטי שהתגורר אף הוא בצפת. 

עליו ויאמר לו כיצד  רבי משה ביקש מהאר"י שיביט
 עליו לתקן את דרכיו.

האר"י הביט בו ואמר: "אני רואה כי נכשלת בחטא של 
  גזל".'

"גזל?" לא הבין רבי משה. "הלא מעולם לא עסקתי 
במסחר. כל ימיי אני יושב בביתי ועוסק בתורה. את מי 

  גזלתי וכיצד גזלתי?"

אך האר"י בשלו. "אינני יודע מה לומר לך, אך בשמיים 
  יש עליך פגם של חטא גזל".

הלך רבי משה המודאג ושלח שליח שיכריז בכל רחבי 
העיר: לו יש איש או אישה שהוא חייב להם סכום 
כלשהו, אפילו הסכום הפעוט ביותר, יופיעו נא לפני רבי 
משה, והוא ימהר לשלם להם את חובו. למרות ההכרזות, 

  איש לא הופיע.

בדלת ביתו של רבי  חלפו כמה ימים, ואישה זקנה נקשה
משה. "שמעתי שכבוד הרב מחפש נואשות אחר מישהו 
שהוא חייב לו סכום כסף וחשבתי לעצמי אולי אותי אתה 

כך, אבל בכל -מחפש. אמנם מדובר בסכום פעוט כל
  זאת..." אמרה האישה. 
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"אשמח מאוד אם תאמרי לי במה מדובר" השיב הרב 
ד צמר. ישנם גלנטי. "ובכן, לפרנסתי אני מתעסקת בעיבו

נשים רבות בעיר שעושות זאת, אך אני מומחית גדולה 
בתחום ולפיכך הסכום שאני נוטלת עבור עבודתי גבוה 
במעט. פעם הביאה לי זוגתך הרבנית צמר לעיבוד, 
ולאחר שסיימתי להכין את הצמר היא סירבה לתת לי את 
הסכום שביקשתי, ונתנה לי את הסכום המקובל בשוק. 

תי לבוא ולתבוע את הכסף שכן מדובר מעולם לא חשב
  בסכום פעוט".

ללא היסוס, ניגש רבי משה ושילם לה את הסכום 
המדובר. ובפעם הבאה כשראה אותו האר"י, אמר לו: "סר 

  מעליך חטא הגזל שהיה על ראשך".
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  ספר

  זוהר הפסוקים
  חומש דברים

  פרשת דברים
  

   (דף כה ע''ב)פרשת בראשית -ספר בראשית -זוהר 

  :(יא)ים פרק ב דבר

ֲעָנִקים ְוַהּמָֹאִבים ִיְקְראּו " בּו ַאף ֵהם ּכַ ְרָפִאים ֵיָחׁשְ
  "ָלֶהם ֵאִמים

  ִמין ְרִביִעי -ָהְרָפִאים 

רְפָאִים מִינָא רְבִיעָָאה. אִם יֶחזּון לְיִׂשְרָאֵל ּבְדֹוחֲקָא מִתְרַּפִין 
אן. ּומִתְרַּפִין מֵאֹורַיְיתָא מִּנַיְיהּו. וְאִית לֹון רְׁשּו לְׁשֵזָבָא לֹון וְלָא ּבָעָ 

ּומֵאִּלֵין ּדְמִׁשְּתַּדְלִין ּבָּה לְמֶעְּבַד טַב עִם עֹובְדֵי ּכֹוכָבִים ּומַּזָלֹות. 
רְפָאִים ּבַל יָקּומּו, ּבְזִמְנָא ּדְיֵיתֵי ּפְקִידָה  (ישעיה כו)עֲלַיְיהּו אִּתְמָר 

 ּבֵד ּכָל זֵכֶר לָמֹו. וַּתְַא (ישעיה כו)לְיִׂשְרָאֵל אִּתְמָר ּבְהֹון 

ִמין ְרִביִעי, ִאם ִיְראּו  -ָהְרָפִאים  בלשון הקודש:
ים ֵמֶהם, ְוֵיׁש ָלֶהם  דַחק, ִמְתַרּפִ ָרֵאל ּבְ ֶאת ִיׂשְ
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ים ֵמַהּתֹוָרה  יָלם ְולֹא רֹוִצים. ּוִמְתַרּפִ ְרׁשּות ְלַהּצִ
ּה ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם עֹוְבדֵ  ִלים ּבָ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ה ׁשֶ י ּוֵמֵאּלֶ

לֹות. ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ל  (ישעיה כו)כֹוָכִבים ּוַמּזָ ְרָפִאים ּבַ
ֶהם  ָרֵאל, ֶנֱאָמר ּבָ ֹבא ְפִקיָדה ְלִיׂשְ ּתָ ְזַמן ׁשֶ ָיֻקמּו. ּבִ

ל ֵזֶכר ָלמֹו. (שם) ד ּכָ ַאּבֵ   ַוּתְ

י - ָהָעָנִקים    ִמין ֲחִמיׁשִ

 (משלי א)ין ּדְאִּתְמָר ּבְהֹון עֲנָקִים מִינָא חֲמִיׁשָָאה ּדְאִּנּון מְזַלְזְלִין לְאִּלֵ
רְפָאִים יֵחָׁשְבּו ַאף הֵם  (דברים ב)וַעֲנָקִים לְגַרְּגְרֹותֶיךָ. וְעֲלַיְיהּו אִּתְמָר 

ּכַעֲנָקִים ׁשְקִילִין ּדָא לְדָא. אִּלֵין אִּנּון ּדְַאהַּדְרּו עָלְמָא לְתֹהּו וָבֹהּו. 
ּדְׁשָא וְהָָארֶץ הָיְתָה תֹהּו וָבֹהּו חָרַב ּבֵי מַקְ (דבגינייהו)וְרָזָא דְמִּלָה 

ּדְאִיהִי עִּקְרָא וְיִׁשּּובָא ּדְעָלְמָא. מִּיָד ּדְיֵיתֵי אֹור ּדְאִיהּו קּודְׁשָא 
ּבְרִיךְ הּוא יִתְמָחּון מִן עָלְמָא וְיִתְַאּבְדּון. אֲבָל ּפּורְקָנָא לָאו אִיהִי 

  בֵיּה אֹומָָאה וְהָא אּוקְמּוהָ. ּתַלְיָא אֶּלָא ּבַעֲמָלֵק עַד ּדְיִתְמְחֵי ּדְ

ֵהם ְמַזְלְזִלים ְלאֹוָתם  - ָהָעָנִקים  י, ׁשֶ ִמין ֲחִמיׁשִ
ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ רֶֹתיְך, ַוֲעֵליֶהם  (משלי א)ׁשֶ ַוֲעָנִקים ְלַגְרּגְ

ֲעָנִקים.  (דברים ב)ֶנֱאַמר  בּו ַאף ֵהם ּכַ ְרָפִאים ֵיָחׁשְ
ה אֹוָתם  קּוִלים ֶזה ָלֶזה. ֵאּלֶ ֲחִזיִרים ֶאת ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ָבר, [שבגללם]  ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָובהּו. ְוסֹוד ַהּדָ
ׁש ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו,  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנֱחַרב ּבֵ
בא ָהאֹור,  ּיָ ׁשֶ ד ּכְ ּוב ָהעֹוָלם. ִמּיָ ר ְוִיׁשּ ִהיא ִעּקַ ׁשֶ
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חּו ִמן ָהעֹוָלם  רּוְך הּוא, ִיּמָ דֹוׁש ּבָ הּוא ַהּקָ ׁשֶ
ֲעָמֵלק ְויֹאבֵ  א ּבָ לּוָיה ֶאּלָ ה ֵאיָנּה ּתְ ֻאּלָ דּו. ֲאָבל ַהּגְ

ְרׁשּוָה. בּוָעה, ַוֲהֵרי ּפֵ ְ ּבֹו ַהׁשּ ֶחה, ׁשֶ ּמָ ּיִ   ַעד ׁשֶ

 

  (דף ריד ע''א)פרשת ויחי -ספר בראשית -זוהר 

  :)יא(ג  פרק דברים

י ן ֶמֶלךְ  עֹוג ַרק ּכִ ׁשָ ַאר ַהּבָ ה ָהְרָפִאים ִמּיֶֶתר ִנׁשְ  ִהּנֵ
ְרֶזל ֶעֶרשׂ  ַעְרׂשוֹ  ת ִהוא ֲהלֹה ּבַ ַרּבַ ֵני ּבְ ע ַעּמֹון ּבְ ׁשַ  ּתֵ

הּ  ַאּמֹות ע ָאְרּכָ הּ  ַאּמֹות ְוַאְרּבַ ת ָרְחּבָ ַאּמַ   :ִאיׁש  ּבְ

ָמְרךְ  ה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניְך ִלׁשְ   ִהּנֵ

ׁשְמָרְךָ הִּנֵה ָאנֹכִי ׁשֹולֵחַ מַלְָאךְ לְפָנְיךָ לִ כג) (שמותהֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
וְגו', לָא לְמַּלָלָא הָכִי, אֶּלָא ּבְעַלְמָא דְָאתֵי, ּכַד ּפָרִיׁשְנָא ּבְסִטְרִין 
וְהּוא צּורִין בְָארְחָא, אֲנָא ׁשָרֵינָא ׁשְכִינְּתָא ּבֵינִיכֹון לְמָארֵיהֹון 

עֲכֹון, ּדְתֵיתֵי יַתְכֹון לְַארְ (דף ריד ע''א)ּבְגָלּותָא וְהִיא נָטְרַת יַתְכֹון, עַד 
  ּכְמָה ּדְהֲוִיתּון מִּקַדְמַת ּדְנָא. אֲׁשֶר הֲכִינֹותִי, מֹותָבָן מִּקַדְמַת ּדְנָא. 

תּוב  ּכָ ִהּנֵה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניְך  (שמות כג)ֶזהּו ׁשֶ
א,  עֹוָלם ַהּבָ א ּבָ ְך, ֶאּלָ ר ּכָ ָמְרְך ְוגֹו'. לֹא ְלַדּבֵ ִלׁשְ

מְ  נּו ּבִ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ֶרְך, ֲאִני ּכְ ּדֶ ִמיָרה ּבַ ְ קֹומֹו ְוִהיא ַהׁשּ
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לּות,  ּגָ מֹר ֶאְתֶכם ּבַ יֵניֶכם ִלׁשְ ִכיָנה ּבֵ ֵריִתי ׁשְ ִהׁשְ
ִביא ֶאְתֶכם ְלַאְרְצֶכם  ּתָ ְמָרה ֶאְתֶכם ַעד ׁשֶ ְוִהיא ׁשָ

ר ֲהִכֹנִתי  ֱהִייֶתם ִמּקֶֹדם ָלֶזה. ֲאׁשֶ מֹו ׁשֶ  -ּכְ
בֹות ִמּקֶֹדם ָלֶזה.    מֹוׁשָ

ַמר  ע ַלֲאבֹוֵתיֶכם ׁשָ ּבַ ׁשְ ּנִ ַיְכִניס ֶאְתֶכם ָלָאֶרץ ׁשֶ לּות, ַעד ׁשֶ ּגָ   אֹוָתם ּבַ

ּדָא ׁשְכִינְּתָא מִן מטטרו''ן. וְאִּתָרְכַת מַטְרֹונִיתָא מִן מַלְּכָא, עַד 
ּכִי רַק עֹוג מֶלֶךְ הַּבָׁשָן נִׁשְָאר  (דברים ג)ּדְתֵיתּוב לְַאתְרָהָא, וְרָזָא 

ים הִּנֵה עַרְׂשֹו עֶרֶׂש ּבַרְזֶל הֲלא הִוא ּבְרַּבַת ּבְנֵי עַּמֹון, מִּיֶתֶר הָרְפָאִ
ּכִדְפָרִיׁשְנָא ּבְַאתְרֵיּה. וְָארְחָא, ּדְאִתְמְתַל לְגָלּותָא, נָטַר יַתְהֹון 
ּבְגָלּותָא, עַל עַקְתָא ּדְתֵתֵי עֲלֵיכֹון, עַד ּדְיֵיתֵי וְיֵיעּול יַתְכֹון 

  בָהַתְכֹון ּדְאִתְנַטְרַת. לְַארְעָא, ּדְקַּיַים לַאֲ

ֶלְך  ה ֵמַהּמֶ ְלּכָ ה ַהּמַ ִכיָנה ִמן מטטרו''ן, ְוֹגְרׁשָ זֹו ׁשְ
ׁשּוב ִלְמקֹוָמּה, ְוסֹוד  ּתָ י ַרק עֹוג ֶמֶלְך  -ַעד ׁשֶ ּכִ

ֶתר ָהְרָפִאים ִהּנֵה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש  ַאר ִמּיֶ ן ִנׁשְ ׁשָ ַהּבָ
ֵני ַעּמוֹ  ת ּבְ ַרּבַ ְרֶזל ֲהלֹה ִהוא ּבְ נּו ּבַ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ן, ּכְ

ַמר אֹוָתם  לּות, ׁשָ ָלה ַלּגָ ְמׁשְ ּנִ ֶרְך, ׁשֶ ְמקֹומֹו. ְוַהּדֶ ּבִ
ֹבא ְוַיְכִניס  ּיָ ֹבא ֲעֵליֶכם, ַעד ׁשֶ ּתָ לּות ַעל ָצָרה ׁשֶ ּגָ ּבַ

ְמָרה.  ׁשְ ּנִ ע ַלֲאבֹוֵתיֶכם ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ   ֶאְתֶכם ָלָאֶרץ ׁשֶ
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  'ג ע''ב)(דף קפ' פרשת ואתה תצוה-ספר שמות -זוהר 

  :)לא( א פרק דברים

ר ְדּבָ ר ּוַבּמִ ר ָרִאיתָ  ֲאׁשֶ ֲאךָ  ֲאׁשֶ  ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָֹוה ְנׂשָ
ר ֲאׁשֶ א ּכַ ָ נוֹ  ֶאת ִאיׁש  ִיׂשּ ָכל ּבְ ֶרךְ  ּבְ ר ַהּדֶ ם ֲאׁשֶ  ֲהַלְכּתֶ

קֹום ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ה. ַהּמָ   ַהּזֶ

ְדבָּ  ּמִ ָרֵאל ּבַ רּוְך הּוא ִהְנִהיג ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   רַהּקָ

ּובַּמִדְּבָר אֲׁשֶר רָאִיתָ אֲׁשֶר נְׂשָאֲךָ יְיָ'  (דברים א)ּפָתַח הַהּוא סָבָא וְָאמַר, 
אֱלֹהֶיךָ ּכַאֲׁשֶר יִׂשָּא אִיׁש אֶת ּבְנֹו וְגֹו'. הַאי קְרָא הָכִי מִּבָעֵי לֵיּה, 

ּדָבַר  ּובַּמִדְּבָר אֲׁשֶר נְׂשָאֲךָ, מַהּו רָאִיתָ. אֶּלָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא
 לֹון לְיִׂשְרָאֵל ּבְמַדְּבְרָא, 

ֵקן ַההּוא ְוָאַמר,  ַתח ַהּזָ ר  (דברים א)ּפָ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ּוַבּמִ
א ִאיׁש ֶאת  ָ ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ ֲאְך ה' ֱאלֶֹהיְך ּכַ ר ְנׂשָ ָרִאיָת ֲאׁשֶ
ר  ְדּבָ ְך ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר, ּוַבּמִ סּוק ֶזה ּכָ נֹו ְוגֹו'. ּפָ ּבְ

ֲאךְ  ר ְנׂשָ רּוְך הּוא ֲאׁשֶ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ . ַמהּו ָרִאיָת? ֶאּלָ
ר, ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ   ִהְנִהיג ֶאת ִיׂשְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ר ָחָזק, ּכְ ָרף ְוַעְקָרב  (דברים ח)ִמְדּבָ ָנָחׁש ׂשָ
  ְוגֹו'. 
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  :)טו( ח פרק דברים

ר ַהּמֹוִליֲכךָ  ְדּבָ ּמִ דֹל ּבַ ָרף ָנָחׁש  ְוַהּנֹוָרא ַהּגָ  ְוַעְקָרב ׂשָ
אֹוןוְ  ר ִצּמָ  ִמּצּור ַמִים ְלךָ  ַהּמֹוִציא ָמִים ֵאין ֲאׁשֶ

ִמיׁש.   ַהַחּלָ

ים ִרּבֹוא,  ִ ׁשּ ְלמּו ְלׁשִ ְצַרִים ְוִנׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ יָּ ָעה ַהִהיא ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ
ה ְוָעְלָתה ַעל ַהּכֹל דֹוׁשָ ְלכּות ַהּקְ ָקה ַהּמַ   ִהְתַחזְּ

נָחָׁש ׂשָרָף וְעַקְרָב וְגֹו'.  (דברים ח)יב, מַדְּבְרָא ּתַּקִיפָא, ּכְמָה ּדִכְּתִ
ּומַדְּבְרָא ּדְאִיהּו ּתַּקִיף מִׁשְַּאר מַדְבְרִין ּבְעָלְמָא. מַאי טַעֲמָא. ּבְגִין 

יִׂשְרָאֵל מִּמִצְרַיִם וְאִׁשְּתְלִימּו  (דף קפ''ד ע''א)ּדְהַהּוא ׁשַעֲתָא ּדְנָפְקּו 
לְכּותָא קַּדִיׁשָא, וְאִסְּתַּלָק עַל ּכֹּלָא, לְׁשִּתִין רִּבְבָן, אִתְּתָּקַף מַ

וְסִיהֲרָא אִתְנְהִירַת ּוכְדֵין אִתְּכַפְיָא מַלְכּו חַּיָיבָא סִטְרָא ַאחֲרָא. 
וְַאּפִיק לֹון קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְמֵיהַךְ ּבְמַדְּבְרָא ּתַּקִיפָא. ּדְאִיהּו 

ּדְאִיהּו ּדִילֵיּה מַּמָׁש, ּבְגִין לְּתַבְרָא אֲתָר וְשֻלְטָנּו ּדְסָמָאֵ''ל חַּיָיבָא, 
ּולְַאכְּפְיָא לֵיּה,  (ס''א ולאחתא ליה)ּתּוקְּפֵיּה וְחֵילֵיּה, ּוְלכַּתְתָא רֵיׁשֵיּה, 

ּדְלָא יִׁשְלֹוט. וְאִלְמָלֵא ּדְחָאבּו יִׂשְרָאֵל, ּבָעָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 
ּדָא ַאעְּבַר לֹון ּבְַאחֲסַנְּתֵיּה וְעַדְבֵיּה לְַאעְּבְרָא לֵיּה מֵעָלְמָא, וְעַל 

  וְחּולָקֵיּה מַּמָׁש. 

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ר ָחָזק, ּכְ ָרף ְוַעְקָרב  (דברים ח)ִמְדּבָ ָנָחׁש ׂשָ
עֹוָלם.  ִרּיֹות ּבָ ָאר ִמְדּבָ ְ הּוא ָחָזק ִמׁשּ ר ׁשֶ ְוגֹו'. ּוִמְדּבָ

ַעם? ָעה ַהִהיא שֶׁ  ָמה ַהּטַ ָ ׁשּ ּבַ ּום ׁשֶ ָרֵאל ִמׁשּ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ
ָקה  ים ִרּבֹוא, ִהְתַחּזְ ִ ׁשּ ְלמּו ְלׁשִ ְצַרִים ְוִנׁשְ ִמּמִ
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ה ְוָעְלָתה ַעל ַהּכֹל, ְוֵהִאיָרה  דֹוׁשָ ְלכּות ַהּקְ ַהּמַ
ד ָהַאֵחר,  ָעה, ַהּצַ ָבָנה, ְוָאז ִנְכְנָעה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ַהּלְ

רּוְך הּוא ָלֶלֶכת בְּ  דֹוׁש ּבָ ר ְוהֹוִציא אֹוָתם ַהּקָ ִמְדּבָ
הּוא  ע, ׁשֶ ְלטֹון ָסָמֵא''ל ָהָרׁשָ הּוא ְמקֹום ְוׁשִ ָחָזק, ׁשֶ
ת רֹאׁשֹו  ּבֹר ָחְזקֹו ְוֹכחֹו ּוְלַכּתֵ ֵדי ִלׁשְ ׁש, ּכְ ּלֹו ַמּמָ ׁשֶ

לֹט. ְוִאְלָמֵלא  (ולהורידאותו) ּלֹא ִיׁשְ ּוְלַהְכִניַע אֹותֹו ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ָרָצה ַהּקָ ְלַהֲעִבירֹו ָחְטאּו ִיׂשְ

ַנֲחָלתֹו ְוגֹוָרלֹו  ִמן ָהעֹוָלם, ְוַעל ֶזה ֶהֱעִביר אֹוָתם ּבְ
ׁש.    ְוֶחְלקֹו ַמּמָ

ָחשׁ  ְך אֹוָתם ַהּנָ ה ְפָעִמים, ָנׁשַ ַכּמָ ָחְטאּו ּבְ ְגַלל ׁשֶ   ּבִ

 (בראשית ג)ּכֵיוָן ּדְחָאבּו ּבְכַּמָה זִמְנִין, נָׁשִיךְ לֹון חִוְיָא, ּוכְדֵין אִתְקְּיָים 
ּוא יְׁשּופְךָ רֹאׁש וְגֹו'. יִׂשְרָאֵל מָחּו רֵיׁשֵיּה ּבְקַדְמִיתָא, וְלָא יַדְעֵי ה

לְאִסְּתַּמְרָא מִיּנֵיּה, ּולְבָתַר אִיהּו מָחָא ּבְבַתְרַיְיּתָא, וְנָפְלּו ּכֻּלְהּו 
קּו מִּנֵיּה, ּבְמַדְּבְרָא, וְאִתְקָּיָים וְַאּתָה ּתְׁשּופֶּנּו עָקֵב. וְַארְּבְעִין ׁשְנִין לָ

  לָקֳבֵל מ' מַלְקּות ּדְבֵי ּדִינָא. 

ָחׁש,  ְך אֹוָתם ַהּנָ ה ְפָעִמים, ָנׁשַ ַכּמָ ָחְטאּו ּבְ ְגַלל ׁשֶ ּבִ
ם  ָרֵאל  (בראשית ג)ְוָאז ִהְתַקּיֵ הּוא ְיׁשּוְפְך רֹאׁש ְוגֹו'. ִיׂשְ

ּנּו,  ֵמר ִמּמֶ ָ ה ְולֹא ָיְדעּו ְלִהׁשּ ִחּלָ ִהּכּו רֹאׁשֹו ַבּתְ
ר, ּוְלבַ  ְדּבָ ּמִ ם ּבַ ה ָבַאֲחרֹוָנה, ְוָנְפלּו ֻכּלָ ּסֹוף הּוא ִהּכָ
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ָנה ָלקּו  ִעים ׁשָ ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. ְוַאְרּבָ ה ּתְ ם ְוַאּתָ ְוִהְתַקּיֵ
ין.  ית ּדִ ל ּבֵ ִעים ַמְלקֹות ׁשֶ ֶנֶגד ַאְרּבָ ּנּו, ּכְ   ִמּמֶ

  ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום

, ּבְעֵינַיְיהּו הֲֹוי חֲמָאן לְהַהּוא מָארֵי וְעַל ּדָא ּכְתִיב אֲׁשֶר רָאִיתָ
ּדְמַדְּבְרָא, ָאזִיל ּכָפִית קָמַיְיהּו, וְנַטְלֵי ַאחַסַנְּתֵיּה וְעַדְבֵיּה. מְּנָלָן. 

נָחָׁש  (דברים ח)ָאז ִנבְהֲלּו ַאּלּופֵי אֱדֹום, ְואִּלֵין אִיּנּון  (שמות טו)מִּדִכְּתִיב 
ף הָכִי אִתְּפְרַׁשְנָא מִיִׁשּובָא לְמַדְּבְרָא ּתַּקִיפָא, ׂשָרָף וְעַקְרָב. וַאֲנָן אּו

  ּולְעַיְינָא ּתַּמָן ּבְאֹורַיְיתָא, ּבְגִין לְַאכְּפְיָא לְהַהּוא סִטְרָא. 

ֵעיֵניֶהם ָהיּו רֹוִאים  ר ָרִאיָת, ּבְ תּוב ֲאׁשֶ ְוַעל ֶזה ּכָ
ר הֹוֵלְך ָקׁשּור ִלְפֵניֶהם, ְוָלקְ  ְדּבָ חּו ֶאת ֲאדֹון ַהּמִ

תּוב  ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ ָאז  (שמות טו)ַנֲחָלתֹו ְוגֹוָרלֹו. ִמּנַ
ה ֵהם  ָרף  (דבריםח)ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום, ְוֵאּלֶ ָנָחׁש ׂשָ

ר  ְדּבָ ּוב ַלּמִ ׁשּ ְך ִנְפַרְדנּו ֵמַהּיִ ם ּכָ ְוַעְקָרב. ַוֲאַנְחנּו ּגַ
ֵדי ְלַהְכִניעַ  ּתֹוָרה, ּכְ ם ּבַ ן ׁשָ ד  ֶהָחָזק ְלַעּיֵ ֶאת ַהּצַ

  ָהַאֵחר. 

דֹוׁש  ה ַהּקָ ֶדֶרְך ָרָעה ְוָעַזב אֹוָתּה, ָאז ִמְתַעּלֶ ן ָאָדם ּבְ ר ִנְכָנס ּבֶ ַכֲאׁשֶ
ְכבֹודוֹ  רּוְך הּוא ּבִ   ּבָ

וְתּו ּדְלָא מִתְיַׁשְּבָן מִּלֵי ּדְאֹורַיְיתָא, אֶּלָא ּתַּמָן. ּדְלֵית נְהֹורָא אֶּלָא 
א, ּדְכַד אִתְּכַפְיָא סִטְרָא ּדָא, אִסְּתַּלָק הַהּוא ּדְנָפִיק מִּגֹו חֲׁשֹוכָ

קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְעֵיּלָא, וְאִתְיָיּקָר ּבִיקָרֵיּה. וְלֵית ּפּולְחָנָא 
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ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, אֶּלָא מִּגֹו חֲׁשֹוכָא, וְלֵית טּובָא אֶּלָא מִּגֹו 
יׁשָא, וְׁשָבִיק לֵיּה, ּכְדֵין אִסְּתַּלָק ּבִיׁשָא. וְכַד עָאל ּבַר נָׁש ּבְאֹורַח ּבִ

קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבִיקָרֵיּה, וְעַל ּדָא ׁשְלִימּו ּדְכֹּלָא טֹוב וָרָע 
ּכַחֲדָא, ּולְאִסְּתַּלְקָא לְבָתַר ּבְטֹוב, וְלֵית טֹוב אֶּלָא הַהּוא ּדְנָפַק מִּגֹו 

  , וְדָא אִיהּו ּפּולְחָנָא ׁשְלִים. ּבִיׁשָא. ּובְהַאי טֹוב, אִסְּתַּלָק יְקָרֵיּה

ם,  א ׁשָ ְבֵרי תֹוָרה ֶאּלָ ִבים ּדִ ְ ּלֹא ִמְתַיׁשּ ְועֹוד, ׁשֶ
ְך.  א אֹותֹו ַהּיֹוֵצא ִמּתֹוְך ַהחֹׁשֶ ֵאין אֹור ֶאּלָ ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ר ִנְכָנע ַצד ֶזה, ִמְתַעּלֶ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ְכבֹודֹו, ד ּבִ ּבֵ דֹוׁש  ְלַמְעָלה ּוִמְתּכַ ְוֵאין ֲעבֹוַדת ַהּקָ
א  ְך, ְוֵאין ַהּטֹוב ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ַהחֹׁשֶ רּוְך הּוא ֶאּלָ ּבָ
ֶדֶרְך ָרָעה  ן ָאָדם ּבְ ר ִנְכָנס ּבֶ ִמּתֹוְך ָהָרע. ְוַכֲאׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְוָעַזב אֹוָתּה, ָאז ִמְתַעּלֶ

ֵלמּות ַהּכֹל  ְכבֹודֹו, ְוַעל ֶזה ׁשְ ֶאָחד,  טֹוב -ּבִ ָוַרע ּכְ
א ַההּוא  טֹוב, ְוֵאין טֹוב ֶאּלָ ְך ּבְ ְוַלֲעלֹות ַאַחר ּכָ
ה ְכבֹודֹו,  ָצא ִמּתֹוְך ָהָרע. ּוְבטֹוב ֶזה ִמְתַעּלֶ ּיָ ׁשֶ

ֵלָמה.    ְוזֹוִהי ֲעבֹוָדה ׁשְ

ּוב  ה, ָחַזְרנּו ְלִיׁשּ ָ ֻדׁשּ ל ַצד ַהּקְ יַע ְזַמן ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ִהּגִ ו ׁשֶ   ַעְכׁשָ

אֲנָן, עַד הַׁשְּתָא יָתִיבְנָא ּתַּמָן, ּכָל יֹומֵי ׁשַּתָא, ּבְגִין לְַאכְּפְיָא וַ
ּבְמַדְּבְרָא לְהַהּוא סִטְרָא. הַׁשְּּתָא ּדְמָטָא זִמְנָא ּדְפּולְחָנָא קַּדִיׁשָא, 
. ּדְסִטְרָא ּדִקְדּוׁשָא, ַאהֲדַרְנָא לְיִׁשּובָא ּדְתַּמָן אִיהּו ּפּולְָחנָא ּדִילֵיּה

וְתּו, ּדְהַׁשְּתָא ּבְרֹאׁש הַׁשָּנָה מָטָא זִמְנָא ּדְהַהּוא חִוְיָא, לְמִתְּבַע 
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ּדִינָא מִּקָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, וְתַּמָן אִיהּו ׁשַּלִיט. ּובְגִין ּכַךְ נָפַקְנָא 
  מִּתַּמָן וַאֲתֵינָא לְיִׁשּובָא. 

ם כָּ  ִבים ׁשָ ו יֹוׁשְ ָנה ַוֲאַנְחנּו ַעד ַעְכׁשָ ָ ל ְיֵמי ַהׁשּ
יַע  ִהּגִ ו ׁשֶ ד ָהַאֵחר. ַעְכׁשָ ר ַלּצַ ְדּבָ ּמִ ְכֵדי ְלַהְכִניַע ּבַ ּבִ
ה, ָחַזְרנּו  ָ ֻדׁשּ ל ַצד ַהּקְ ְזַמן ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ
רֹאׁש  ה ּבְ ַעּתָ ם ִהיא ֲעבֹוָדתֹו. ְועֹוד, ׁשֶ ָ ׁשּ ּוב, ׁשֶ ְלִיׁשּ

ָחׁש הַ  ל ַהּנָ יַע ְזַמן ׁשֶ ָנה ִהּגִ ָ ין ַהׁשּ הּוא ִלְתּבַֹע ּדִ
ֵני  ם הּוא ׁשֹוֵלט, ּוִמּפְ רּוְך הּוא, ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ִמּלִ

ּוב. ם ּוָבאנּו ְלִיׁשּ ָ ְך ָיָצאנּו ִמׁשּ   ּכָ

  

  (דף ר''א ע''א)פרשת ויקהל -ספר שמות -זוהר 

  :)יג( א פרק דברים

ים ָלֶכם ָהבוּ   ְבטֵ  ִויֻדִעים ּוְנבִֹנים ֲחָכִמים ֲאָנׁשִ  יֶכםְלׁשִ
יֵמם יֶכם ַוֲאׂשִ ָראׁשֵ   ּבְ

ָרֵאל ְוֹלא ָמָצא  ל ִיׂשְ ַחן ֶאת ּכָ ים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים, ּבָ ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ
  ְנבֹוִנים

וְכָל חֲכַם לֵב ּבָכֶם  (שמות לה)רִּבִי יֹוסֵי ּפָתַח קְרָא אֲבַתְרִיּה וְָאמַר, 
אֲבָל ּתָא חֲזֵי, ּבְׁשַעֲתָא ּדְָאמַר יָבֹאּו וְּיַעֲׂשּו וְגֹו', הַאי קְרָא אּוקְמּוהָ. 
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הָבּו לָכֶם אֲנָׁשִים חֲכָמִים  (דברים א)קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְמֹׁשֶה, 
ּונְבֹונִים, ַאׁשְַּגח ּבְכָל יִׂשְרָאֵל, וְלָא ַאׁשְּכַח נְבֹונִים, הֲדָא הּוא 

ם וִידּועִים, וְאִּלּו ּדִכְּתִיב, וָאֶּקַח אֶת רָאׁשֵי ׁשִבְטֵיכֶם אֲנָׁשִים חֲכָמִי
נְבֹונִים לָא ּכְתִיב. וְאִי ּתֵימָא ּדְנָבֹון אִיהּו ּדַרְּגָא עִּלָָאה מֵחָכָם, הָכִי 

 אִיהּו וַּדַאי. 

סּוק ַאֲחָריו ְוָאַמר, ְוָכל ֲחַכם ֵלב  ַתח ּפָ י יֹוֵסי ּפָ ַרּבִ
ְרׁשּוהּו. ֲאָבל סּוק ֶזה ּפֵ ֶכם ָיֹבאּו ְוַיֲעׂשּו ְוגֹו'. ּפָ  ּבָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ

ה,  ים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים,  (דברים א)ְלמֹׁשֶ ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ
ָרֵאל ְולֹא ָמָצא ְנבֹוִנים. ֶזהּו  ל ִיׂשְ ַחן ֶאת ּכָ ּבָ
ים ֲחָכִמים  ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ תּוב ָוֶאּקַ ּכָ ׁשֶ
ִויֻדִעים, ְוִאּלּו ְנבֹוִנים לֹא ָכתּוב. ְוִאם ּתֹאַמר 

ה יֹוֵתר ֶעלְ  ְרּגָ בֹון ִהיא ּדַ ּנָ ְך ֶזה  -יֹוָנה ֵמָחָכם ׁשֶ ּכָ
אי!    ַוּדַ

ֶהְמּתוֹ  יק ֶנֶפׁש ּבְ ל ִיְרַאת ֱאֹלִהים, יֹוֵדַע ַצּדִ יק מֹוׁשֵ   ַצּדִ

מַה ּבֵין הַאי לְהַאי. חָכָם, הָא אּוקְמּוהָ, ּדְאֲפִיּלּו ּתַלְמִיד הַּמַחְּכִים 
צְטְרִיךְ. נָבֹון לְרַּבֵיּה אִקְרֵי חָכָם. חָכָם, ּדְיָדַע לְגַרְמֵיּה ּכָל מַה ּדְאִ

ּכַמָה ּדַרְּגִין אִית ּבֵיּה, ּדְאִסְּתָּכַל ּבְכֹּלָא, וְָידַע ּבְדִילֵיּה ּובְַאחֲרָנִין. 
צַּדִיק מֹוׁשֵל  (שמואל ב כג)יֹודֵעַ צַּדִיק נֶפֶׁש ּבְהֶמְּתֹו.  (משלי יב)וְסִימָנִךְ, 

כָם, וְלָא ּבְַאתְרָא יִרְַאת אֱלֹהִים. וְהָכָא חֲכַם לֵב ּדַיְיקָא. ּבַּלֵב חָ
ַאחֲרָא, ּבְגִין ּדְקַּיְימָא ּבַּלֵב, וְנָבֹון לְעֵיּלָא וְתַּתָא, אִסְּתָּכַל ּבְדִילֵיּה 

  ּובְַאחֲרָנִין. 
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ֲאִפּלּו  ְרׁשּוָה, ׁשֶ ין ֶזה ָלֶזה? ָחָכם, ֲהֵרי ּפֵ ַמה ּבֵ
ים ֶאת ַרּבֹו ִנְקָרא ָחָכם. ָחָכם,  ְחּכִ ְלִמיד ַהּמַ ּתַ

ּיֹוֵדעַ  ה  ׁשֶ ּמָ ָנבֹון ֵיׁש ּכַ ִריְך. ּבְ ּצָ ֶ ל ַמה ׁשּ ְלַעְצמֹו ּכָ
ּלֹו ּוַבֲאֵחִרים,  -ְדָרגֹות  ׁשֶ ּכֹל, ְויֹוֵדַע ּבְ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ
ֶהְמּתֹו.  (משלי יב) -ְוִסיָמְנְך  יק ֶנֶפׁש ּבְ  (שמואל ב כג)יֹוֵדַע ַצּדִ

ל ִיְרַאת ֱאלִֹהים. ְוָכאן ֲחַכם ֵלב דַּ  יק מֹוׁשֵ ְוָקא. ַצּדִ
עֹוֵמד  ּום ׁשֶ ב ָחָכם, ְולֹא ְבָמקֹום ַאֵחר, ִמׁשּ ּלֵ ּבַ

ה, ִמְסתַּ  ב, ְוָנבֹון ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלֵ ַעְצמֹו ּבַ ל ּבְ ּכֵ
ל ֲאחֵ    ִרים. ּוְבׁשֶ

  

   (דף ע' ע''א)פרשת יתרו -ספר שמות -זוהר 

ְבֵטיֶכם ים ֲחָכִמים ִוידּוִעים ְלׁשִ  ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ

וַּיִבְחַר מֹׁשֶה ַאנְׁשֵי חָיִל מִּכָל יִׂשְרָאֵל וְגֹו', ּדְאִיּלּו עַל  יח) (שמותּכְתִיב 
הָבּו לָכֶם  (דברים א)אִיּנּון סִימָנִין ַאחֲרָנִין ּבָעָא וְלָא ַאׁשְּכַח. וְכֵן 

אֲנָׁשִים חֲכָמִים וִידּועִים לְׁשִבְטֵיכֶם. מַאי יְדּועִים. ּדְאִׁשְּתְמֹודְעָאן 
  ימָנִין, וַאׁשְַּכח, ּבַר נְבֹונִים ּדְלָא ַאׁשְּכַח.ּבְאִיּנּון סִ
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  (דף קי''ז ע''ב)פרשת במדבר -ספר במדבר -זוהר 

ָבִרים -ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך  ה ַהּגְ   ֵאּלֶ

יְיָ זְכָרָנּו יְבָרֵךְ יְבָרֵךְ אֶת ּבֵית וְגֹו'. יְיָ  (תהלים קטו)רִּבִי יִצְחָק ּפָתַח, 
ין ּגּובְרִין. ּדַהֲוֹו עָאלִין ּבְחּוׁשְּבָנָא ּבְמַדְּבְרָא, זְכָרָנּו יְבָרֵךְ, אִּלֵ

 וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מְבָרֵךְ לֹון, וְאֹוסִיף עָלַיְיהּו ּבְכָל זִמְנָא. 

ַתח,  י ִיְצָחק ּפָ ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת  (תהלים קטו)ַרּבִ
ית ְוגֹו'. ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך  ָהיּו ֵאלֶּ  -ּבֵ ָבִרים, ׁשֶ ה ַהּגְ

דֹושׁ  ר, ְוַהּקָ ְדּבָ ּמִ ּבֹון ּבַ ֶחׁשְ רּוךְ -עֹוִלים ּבַ הּוא -ּבָ
ָכל ְזַמן.    ְמָבֵרְך אֹוָתם ּומֹוִסיף ֲעֵליֶהם ּבְ

ַבח ֲחֵברֹו,  אֹוֵמר ׁשֶ ְבָרכֹות -ִמי ׁשֶ   ָצִריְך ְלָבְרכֹו ּוְלהֹודֹות ָעָליו ּבִ

א ּדְחַבְרֵיּה, ּדִבְנֹוי, אֹו ּדְמָמֹונֵיּה, ּתָא חֲזֵי, הַאי מַאן ּדְָאמַר ׁשְבָחָ
ּבָעֵי לְבָרְכָא לֵיּה, ּולְאֹודָָאה עָלֵיּה ּבִרְכָאן. מְנָלָן. מִּמֹׁשֶה. ּדִכְּתִיב, 

וְהִּנְכֶם הַּיֹום ּכְכֹכְבֵי הַׁשָּמַיִם לָרֹוב, לְבָתַר מַה ּכְתִיב, יְיָ  (דברים א)
ּכָכֶם אֶלֶף ּפְעָמִים וְגֹו'. ּתְרֵין ּבִרְכָאן  אֱלֹהֵי אֲבֹותֵיכֶם יֹוסֵף עֲלֵיכֶם

הֲוֹו, חַד יְיָ אֱלֹהֵי אֲבֹותֵיכֶם וְגֹו'. הָא חַד. לְבָתַר וִיבָרֵךְ אֶתְכֶם 
  ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר לָכֶם. לְאֹודָָאה עָלַיְיהּו, ּבִרְכָאן עַל ּבִרְכָאן. 

ָני ל ּבָ ַבח ֲחֵברֹו, ׁשֶ אֹוֵמר ׁשֶ ו, אֹו ּבֹא ְרֵאה, ִמי ׁשֶ
ל ָממֹונֹו  ָצִריְך ְלָבְרכֹו ּוְלהֹודֹות ָעָליו  - ׁשֶ

תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ ִין ָלנּו? ִמּמֹׁשֶ ְבָרכֹות. ִמּנַ ֶכם  (דברים א)ּבִ ְוִהּנְ
תּוב?  ְך ַמה ּכָ ַמִים ָלרֹב. ַאַחר ּכָ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ַהּיֹום ּכְ
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ָעִמים  ֶכם ֶאֶלף ּפְ ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ּכָ
י ְבָרכֹות ָהיּו: ַאַחת  ּתֵ ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתֶכם,  -ְוגֹו'. ׁשְ

ְך  ר  -ֲהֵרי ַאַחת. ַאַחר ּכָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶכם ּכַ ִויָבֵרְך ֶאּתְ
ָרכֹות.  ָרכֹות ַעל ּבְ   ָלֶכם. ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם, ּבְ

ֵרְך ִמְלַמְעָלה -ִאם הּוא ְמָבֵרְך אֹותֹו    הּוא ִמְתּבָ

בָחָא ּדְחַבְרֵיּה, וְלָא אֹודֵי עָלֵיּה ּבִרְכָאן. הּוא נִתְּפַס וְאִי אִיהּו מָנֵי ׁשְ
ּבְקַדְמִיתָא מִּלְעֵיּלָא. וְאִי אִיהּו מְבָרֵךְ לֵיּה, הּוא מִתְּבָרֵךְ מִּלְעֵיּלָא. 
ּובִרְכְתָא ּבָעֵי לְבָרְכָא לָּה ּבְעֵינָא טָבָא, וְלָא ּבְעֵינָא ּבִיׁשָא. ּובְכֹּלָא 

ׁשָא ּבְרִיךְ הּוא רְחִימּותָא ּדְלִּבָא. ּומַה מַאן ּדִמְבָרֵךְ ּבָעֵי קּודְ
לְחַבְרֵיּה, ּבָעֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּדִּיְבָרֵךְ לֵיּה ּבְעֵינָא טָבָא, ּבְלִּבָא 
טָבָא. מַאן ּדִמְבָרֵךְ ּלְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, עַל ַאחַת ּכַּמָה וְכַּמָה, 

 (דברים ו), וְלִּבָא טָבָא, ּורְחִימּותָא ּדְלִּבָא. ּבְגִין ּכָךְ ּדְבָעֵי עֵינָא טָבָא
  וְָאהַבְּתָ אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ ּבְכָל לְבָבְךָ וְגֹו'. 

ַבח ֲחֵברֹו ְולֹא מֹוֶדה ָעָליו  ְוִאם הּוא מֹוֶנה ֶאת ׁשֶ
ָרכֹות  ה ִמְלַמְעָלה. ְוִאם  - ּבְ ִחּלָ ּתְ ס ּבַ הּוא ִנְתּפָ

ֵרְך ִמְלַמְעָלה.  -ֹו הּוא ְמָבֵרְך אֹות הּוא ִמְתּבָ
ַעִין טֹוָבה, ְולֹא  ָרָכה ָצִריְך ְלָבֵרְך אֹוָתּה ּבְ ְוַהּבְ

דֹושׁ  ַעִין ָרָעה. ּוַבּכֹל רֹוֶצה ַהּקָ רּוךְ -ּבְ הּוא -ּבָ
ָבֵרְך ֶאת ֲחֵברֹו, רֹוֶצה  ּמְ י ׁשֶ ב. ּוַמה ּמִ ַאֲהַבת ַהּלֵ

דֹושׁ  רּוךְ -ַהּקָ ָבֵרְך אֹותוֹ -ּבָ ּיְ ַעִין טֹוָבה,  הּוא ׁשֶ ּבְ
ֵלב טֹוב  דֹושׁ  -ּבְ ָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ּמְ רּוךְ -ִמי ׁשֶ הּוא -ּבָ
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ִריְך ַעִין טֹוָבה ְוֵלב טֹוב  ּצָ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ
ְגַלל ֶזה,  ב. ּבִ ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה'  (שם ו)ְוַאֲהַבת ַהּלֵ

ָכל ְלָבְבְך ְוגֹו'.    ֱאלֶֹהיְך ּבְ

לְּ  ָרָכה ׁשֶ ְמֶנהֵאין ַהּבְ ּנִ ָבר ׁשֶ   ַמְעָלה ׁשֹוָרה ַעל ּדָ

ּתָא חֲזֵי, הָא אּוקְמּוהָ לֵית ּבִרְכָתָא ּדִלְעֵיּלָא ׁשַרְיָא, עַל מִּלָה 
ּדְאִתְמְנֵי. וְאִי ּתֵימָא, יִׂשְרָאֵל אֵיךְ אִתְמְנּון. אֶּלָא ּכּופְרָא נַטְלֵי 

עַד ּדְיִתְּכְנִיׁש ּכָל הַהּוא מִּנַיְיהּו, וְהָא אּוקְמּוהָ, וְחּוׁשְּבָנָא לָא הֲוִי 
ּכּופְרָא, וְסָלִיק ְלחּוׁשְּבְנָא, ּובְקַדְמֵיתָא מְבָרְכָן לְהּו לְיִׂשְרֵָאל, 
ּולְבָתַר מְנָָאן הַהּוא ּכּופְרָא, ּולְבָתַר מְהַּדְרִין ּומְבָרְכִין לֹון לְיִׂשְרָאֵל. 

א ּובְסֹופָא, וְלָא סָלִיק ּבְהּו אִׁשְּתְכָחּו ּדְיִׂשְרָאֵל מִתְּבָרְכִין ּבְקַדְמִיתָ
  מֹותָנָא. 

ַמְעָלה  ּלְ ָרָכה ׁשֶ ְרׁשּוָה, ֵאין ַהּבְ ּבֹא ְרֵאה, ֲהֵרי ּפֵ
ָרֵאל ֵאיְך  ְמֶנה. ְוִאם ּתֹאַמר, ִיׂשְ ּנִ ָבר ׁשֶ ׁשֹוָרה ַעל ּדָ
ְרׁשּוָה,  א ּכֶֹפר ָלַקח ֵמֶהם, ַוֲהֵרי ּפֵ ִנְמנּו? ֶאּלָ

ּבֹון לֹא ָהָיה ַעד ל אֹותֹו ַהּכֶֹפר  ְוַהֶחׁשְ ֱאַסף ּכָ ּנֶ ׁשֶ
ָרֵאל,  ה ְמָבְרִכים ֶאת ִיׂשְ ִחּלָ ּבֹון. ּוַבּתְ ְוָעָלה ַלֶחׁשְ
ְך חֹוְזִרים  ְך מֹוִנים אֹותֹו ּכֶֹפר, ַאַחר ּכָ ַאַחר ּכָ
ְרִכים  ָרֵאל ִמְתּבָ ׂשְ ּיִ ָרֵאל. ִנְמָצא ׁשֶ ּוְמָבְרִכים ֶאת ִיׂשְ

ה ּוַבּסֹוף, ְולֹא עֹוָלה ִחּלָ ּתְ ָפה.  ּבַ   ָבֶהם ַמּגֵ
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ית ַאֲהֹרן ַעִין טֹוָבה ּוְבֵלב  ,ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ָהָעם ּבְ ׁשֶ
  טֹוב

מֹותָנָא אֲמַאי סָלִיק ּבְמִנְיָינָא. אֶּלָא ּבְגִין ּדְבִרְכְתָא לָא ׁשַרְיָא 
לֹוי, וְיִָכיל ּבְמִנְיָינָא, ּכֵיוָן ּדְאִסְּתָלַק ּבִרְכָתָא, סִטְרָא ַאחֲרָא ׁשָארֵי עֲ

לְַאתְזְקָא. ּבְגִין ּדָא ּבְמִנְיָינָא נַטְלִין ּכּופְרָא ּופִדְיֹונָא, לְסְַּלקָא עָלֵיּה 
יְבָרֵךְ אֶת ּבֵית יִׂשְרָאֵל, אִּלֵין נָׁשִין, ּדְלָא  (ס''א מעליה מותנא)מִּנַיְיהּו. 

ּון מְבָרְכִין לְעַּמָא, סַּלְקִין ּבְמִנְיָינָא. יְבֵָרךְ אֶת ּבֵית ַאהֲרֹן, ּדְאִיּנ
ּבְעֵינָא טָבָא ּובְלִּבָא טָבָא, ּובִרְחִימּותָא ּדְלִּבָא. אֶת ּבֵית ַאהֲרֹן, הָכִי 

  . (ס''א דלהון), ּדְאִתְּבָרְכָן ּבְבִרְכָתָא (דלהון)נָמֵי נָׁשִין 

ָרָכה  ּבְ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ָפה עֹוָלה ְבִמְנָין? ֶאּלָ ּגֵ ה ַהּמַ ָלּמָ
ד לֹא ׁשֹוָרה בְ  ָרָכה, ַהּצַ ֶקת ַהּבְ ּלֶ ְסּתַ ּמִ יָון ׁשֶ ִמְנָין. ּכֵ

ִמְנָין  ְגַלל ֶזה ּבְ ֵזק. ּבִ ָהַאֵחר ׁשֹוֶרה ָעָליו, ְוָיכֹול ְלִהּנָ
ק אֹותֹו ֵמֶהם. ְיָבֵרָך ֶאת  לֹוְקִחים ּכֶֹפר ּוִפְדיֹון, ְלַסּלֵ

ָרֵאל  ית ִיׂשְ ְנָין.  -ּבֵ ּמִ ּלֹא עֹולֹות ּבַ ים, ׁשֶ ׁשִ ֵאּלּו ַהּנָ
ית ַאֲהרֹן  ֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ָהָעם  -ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ׁשֶ

ית  ב. ֶאת ּבֵ ַעִין טֹוָבה ּוְבֵלב טֹוב ּוְבַאֲהַבת ַהּלֵ ּבְ
ים  - ַאֲהרֹן  ׁשִ ם ַהּנָ ְך ּגַ ָרָכה (שלהם)ּכָ ּבְ ְרכֹות ּבַ ְתּבָ ּמִ , ׁשֶ

  .(שלהם)
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  (דף קפ''ח ע''א)פרשת בלק -ספר במדבר -זוהר 

  :)ט( ב פרק דברים

ַצר ַאל ֵאַלי ְיהָֹוה ּיֹאֶמרוַ  ר ְוַאל מֹוָאב ֶאת ּתָ ְתּגָ ם ּתִ  ּבָ
י ִמְלָחָמה ן לֹא ּכִ ה ֵמַאְרצוֹ  ְלךָ  ֶאּתֵ ָ י ְיֻרׁשּ  לֹוט ִלְבֵני ּכִ

י ה. ָער ֶאת ָנַתּתִ ָ   ְיֻרׁשּ

ַצר ֶאת מֹוָאב ָהיּו ֲעִתיִדים ָלֵצאת ֵמֶהם ,ַאל ּתָ ְגַלל רּות ְוַנֲעָמה ׁשֶ   ּבִ

וֹו חַבְַרּיָיא יַתְבִין ּומִתְנַּגְחִין אִּלֵין ּבְאִּלֵין, וֲַהוּו ּתַּמָן יֹומָא חֲדָא, הֲ
רִּבִי אֶלְעָזָר, וְרִּבִי ַאּבָא, וְרִּבִי חִּיָיא, וְרִּבִי יֹוסֵי, ּוׁשְַאר חַבְרַּיָיא. 

ַאל ּתָצַר אֶת מֹוָאב וְַאל ּתִתְּגָר ּבָם מִלְחָמָה  (דברים ב)ָאמְרּו הָא ּכְתִיב 
ֹו'. ּבְגִין רּות וְנַעֲמָה, ּדַהֲוֹו זְמִינִין לְנָפְקָא מִּנַיְיהּו. צִפֹורָה אִּתַת וְג

מֹׁשֶה ּדַהֲוַת מִּמִדְיָן, וְיִתְרֹו ּובְנֹוי ּדְנַפְקּו מִּמִדְיָן, ּדַהֲוֹו ּכֻּלְהּו זַּכָאֵי 
מִדְיָן, וְָאמַר קְׁשֹוט עַל ַאחַת ּכַּמָה וְכַּמָה. וְתּו מֹׁשֶה ּדְרַּבִיאּו לֵיּה ּבְ

נְקֹום נִקְמַת ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל מֵאֵת  (במדבר לא)לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, 
הַּמִדְיָנִים אִי הָכִי מַׂשֹּוא ּפָנִים אִית ּבְמִּלָה, ּדְיַתִיר אִתְחָזּו ּבְנֵי מִדְיָן 

 לְׁשֵזָבָא מִן מֹוָאב. 

ִבים ּומִ  ה יֹום ֶאָחד ָהיּו ַהֲחֵבִרים יֹוׁשְ ִחים ֵאּלֶ ְתַנּגְ
י  א ְוַרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ם ַרּבִ ה, ְוָהיּו ׁשָ ְבֵאּלֶ
תּוב  ָאר ַהֲחֵבִרים. ָאְמרּו, ֲהֵרי ּכָ י יֹוֵסי ּוׁשְ יא ְוַרּבִ ִחּיָ

ם ִמְלָחָמה  (דברים ב) ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ ַאל ּתָ
ָהיוּ  ְגַלל רּות ְוַנֲעָמה ׁשֶ ֲעִתיִדים ָלֵצאת  ְוגֹו'. ּבִ

ְדָין, ְוִיְתרֹו  ָהְיָתה ִמּמִ ה ׁשֶ ת מֹׁשֶ ֵמֶהם. ִצּפֹוָרה ֵאׁשֶ
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יֵקי ֱאֶמת, ַעל  ם ַצּדִ ָהיּו ֻכּלָ ְדָין, ׁשֶ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ּוָבָניו ׁשֶ
לּוהּו ְבִמְדָין,  ּדְ ּגִ ה ׁשֶ ה. ְועֹוד מֹׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ְנקֹם ִנְקַמת  במדבר לא)(ְוָאַמר לֹו ַהּקָ
ֹוא ָפִנים  ְך, ַמׂשּ ְדָיִנים. ִאם ּכָ ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ֵצל  ֵני ִמְדָין ְלִהּנָ ּיֹוֵתר ְראּוִים ּבְ ָבר, ׁשֶ ּדָ ֵיׁש ּבַ

  ִמּמֹוָאב. 

ט אֹוָתן ָבר ִלּקֵ ּכְ ֵאִנים ְלִמי ׁשֶ ָעִתיד ִלְלֹקט ּתְ   ֹלא דֹוֶמה ִמי ׁשֶ

ֹון, לָא ּדָמֵי מַאן ּדְזַּמִין לְמִלְקַט ּתְאֵנֵי, לְמַאן ּדִכְבַר ָאמַר רִּבִי ׁשִמְע
לָקִיט לֹון. ָאמַר לֵיּה רִּבִי אֶלְעָזָר, ַאף עַל ּגַב ּדִכְבַר לָקִיט לֹון, 
ׁשְבָחָא אִיהּו. ָאמַר לֵיּה, מַאן ּדְלָא לָקַט ּתְאֵנֵי, נָטִיר ּתְאֵנָה ּתָדִיר, 

ּבְגִין ּתְאֵנֵי ּדִזְמִינַת לְַאיְיתָָאה. ּכֵיוָן ּדְלָקִיט ּדְלָא יְהֵא ּבָּה ּפְגָם, 
  ּתְאֵנֵי, ׁשָבִיק לָּה לַּתְאֵנָה, וְתּו לָא נָטִיר לָּה. 

ָעִתיד ִלְלקֹט  ְמעֹון, לֹא דֹוֶמה ִמי ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
י  ט אֹוָתן. ָאַמר לֹו ַרּבִ ָבר ִלּקֵ ּכְ ֵאִנים ְלִמי ׁשֶ ּתְ

ַבח הּוא. ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל גַּ  ט ָלֶהם, ׁשֶ ָבר ִלּקֵ ּכְ ב ׁשֶ
ֵאִנים, ׁשֹוֵמר ֶאת  ט ּתְ ּלֹא ִלּקֵ ָאַמר לֹו, ִמי ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ָגם ּבִ ּה ּפְ ּלֹא ִיְהֶיה ּבָ ִמיד ׁשֶ ֵאָנה ּתָ ַהּתְ
ֵאִנים,  ט ּתְ ּקֵ ּלִ יָון ׁשֶ ֲעִתיָדה ְלָהִביא. ּכֵ ֵאִנים ׁשֶ ַהּתְ

ֵאָנה, ְויֹוֵתר לֹא ׁשוֹ    ֵמר אֹוָתּה. עֹוֵזב ֶאת ַהּתְ
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ּכַךְ מֹוָאב, ּדִזְמִינָא לְַאיְיתָָאה אִיּנּון ּתְאֵנֵי, נָטַר לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
הּוא, ּדִכְתִיב ַאל ּתָצַר אֶת מֹוָאב. מִדְיָן ּדְקָא יְהִיבַת ּתְאֵנֵי, 

צָרֹור אֶת הַּמִדְיָנִים. ּדְהָא מִּכָאן  (במדבר כה)וְַאלְקִיטּו לֹון, ּכְתִיב 
לְהָלְָאה, ּתְאֵנָה ּדָא לָא זְמִינַת לְַאיְיתָָאה ּפֵירִין, ּובְגִין ּכָךְ אִתְחַזְיַית ּו

וַּיֹאמֶר מֹוָאב אֶל זִקְנֵי מִדְיָן  (במדבר כב)לִיקִידַת אֶׁשָּא. ּפָתַח וְָאמַר, 
ּפָקָא וְגֹו', מֹוָאב אִיּנּון ׁשָארֵי, ּובְגִין אִיּנּון ּתְאֵנֵי, ּדְזַּמִין מֹוָאב לְַא

  לְעָלְמָא, אִׁשְּתֵזִיבּו מֵעֹונְׁשָא. 

ַמר  ֵאִנים, ׁשָ ֲעִתיָדה ְלָהִביא אֹוָתן ּתְ ָך מֹוָאב, ׁשֶ ּכָ
ַצר ֶאת  תּוב ַאל ּתָ ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ אֹותֹו ַהּקָ
טּו אֹוָתן,  ֵאִנים ְוִלּקְ ָבר ּתְ ַתן ּכְ ּנָ מֹוָאב. ִמְדָין ׁשֶ

תּוב  אן ָצרֹור אֶ  (במדבר כה)ּכָ ֲהֵרי ִמּכָ ְדָיִנים. ׁשֶ ת ַהּמִ
ֵאָנה זֹו לֹא ֲעִתיָדה ְלָהִביא ֵפרֹות,  ָוָהְלָאה ּתְ
ַתח ְוָאַמר,  ֵרַפת ֵאׁש. ּפָ ּום ֶזה ְראּוָיה ִלׂשְ ּוִמׁשּ
ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו'. מֹוָאב ֵהם 
ָעִתיד מֹוָאב  ֵאִנים ׁשֶ ּום אֹוָתן ּתְ ִרים, ּוִמׁשּ ֻמּתָ

לּו ֵמעֶֹנׁש.    ְלהֹוִציא ָלעֹוָלם ִנּצְ

יק ֶאת מֹוָאב ּלֹא ְלַהזִּ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ה ִצּוָ א ֶאת ֹמׁשֶ   ֶאּלָ

וַיֹאמֶר יְיָ אֵלַי ַאל ּתָצַר אֶת מֹוָאב וְגֹו'. וַיֹאמֶר  (דברים ב)ּפָתַח וְָאמַר, 
מֹׁשֶה הֲוָה מְמַּלֵל קּודְׁשָא יְיָ אֵלַי, וְכִי עַד הַׁשְּתָא לָא יְדַעְנָא ּדְעִם 

ּבְרִיךְ הּוא, וְלָא עִם ַאחֲרָא, ּדִכְתִיב וַיֹאמֶר יְיָ אֵלַי. אֵלַי לָּמָה. אֶּלָא 
לְמֹׁשֶה ּפָקִיד קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּדְלָא לְַאבְָאׁשָא לְמֹוָאב. אֲבָל 

י ַאל ּתָצַר אֶת לְַאחֲרָא לָא, לְדָוִד לָא ּפָקִיד ּדָא, ּובְגִין ּכָךְ אֵלַ
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מֹוָאב, אֲפִיּלּו לִתְחּום זְעֵירָא ּדִלְהֹון. ּדְהָא מִּנַיְיהּו יִּפּוק מַאן ּדְיִּתֵן 
נּוקְמִין לְיִׂשְרָאֵל, וְִינְקֹום נּוקְמַיְיהּו, וְאִיהּו ּדָוִד ּדְָאתָא מֵרּות 

 הַּמֹוָאבִיָה. 

ַתח ְוָאַמר,  ַצר ֶאת ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ַאל תָּ  (דברים ב)ּפָ
ו לֹא  מֹוָאב ְוגֹו'. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי, ְוִכי ַעד ַעְכׁשָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ה ָהָיה ְמַדּבֵ ִעם מֹׁשֶ ָיַדְענּו ׁשֶ
ה?  תּוב ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי?! ֵאַלי ָלּמָ ּכָ ְולֹא ִעם ַאֵחר ׁשֶ
ּלֹא  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ה ִצּוָ א ֶאת מֹׁשֶ ֶאּלָ

ה ְלַהזִּ  יק ֶאת מֹוָאב, ֲאָבל ְלַאֵחר לֹא. ְלָדִוד לֹא ִצּוָ
ַצר ֶאת מֹוָאב,  ּום ֶזה, ֵאַלי ַאל ּתָ ֶאת ֶזה, ּוִמׁשּ
ם ֵיֵצא ִמי  ֲהֵרי ִמּכֶ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ֲאִפּלּו ִלְתחּום ָקָטן ׁשֶ
ָרֵאל ְוִיְנקֹם ִנְקמֹוֵתיֶהם, ְוהּוא  ן ְנָקמֹות ְלִיׂשְ ּתֵ ּיִ ׁשֶ

א ֵמרּות  ּבָ ִוד ׁשֶ ה. ּדָ   ַהּמֹוֲאִבּיָ

ר ה, ֲאָבל ְלַאֵחר ֻמּתָ ה ֶאת ֹמׁשֶ ל ֶזה ִצּוָ ם ִמְלָחָמה. ּכָ ר ּבָ ְתּגָ   ְוַאל ּתִ

וְַאל ּתִתְּגָר ּבָם מִלְחָמָה, ּכָל ּדָא אִתְּפְקַד לְמֹׁשֶה, הָא לְַאחֲרָא ׁשָרֵי. 
מִין ּבַתְרֵיּה וְאִי ּתֵימָא, לִיְהֹוׁשֻעַ ּולְאִיּנּון זְקֵנִים ּדַהֲוֹו ּדְָארִיכּו יֹו

ׁשָרֵי. לָאו הָכִי. ּבְגִין ּדְכֻּלְהּו מִּבֵי ּדִינָא ּדְמֹׁשֶה הֲוֹו, ּומַה ּדְאִתְסָר 
לְמֹׁשֶה, אִתְסָר לְהּו וְעֹוד ּדְלָא נַפְקּו עֲדַיִין אִיּנּון מַרְגְלָאן טָבָאן, 

לֹון מַלְּכָא ּדְהָא ּבְיֹומֵיהֹון ּדְׁשֹופְטִים נָפְקָא רּות. ּובְרָתֵיּה ּדְעֶגְ
ּדְמֹוָאב הֲוַת. מִית עֶגְלֹון, ּדְקָטִיל לֵיּה אֵהּוד. ּומָנּו מֶלֶךְ ַאחֲרָא, 
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וְדָא ּבְרָתֵיּה אִׁשְּתְָארַת, וַהֲוַת ּבְבֵי אּומָנָא, ּובִׂשְדֵי מֹוָאב. ּכֵיוָן 
  ּדְָאתָא ּתַּמָן אֱלִימֶלֶךְ, נַסְּבָּה לִבְרֵיּה. 

ם ִמלְ  ר ּבָ ְתּגָ ה, ְוַאל ּתִ ה ֶאת מֹׁשֶ ל ֶזה ִצּוָ ָחָמה. ּכָ
ֵקִנים  ַע ְוַלּזְ ר. ְוִאם ּתֹאַמר ִליהֹוׁשֻ ֲאָבל ְלַאֵחר ֻמּתָ

ר  ֶהֱאִריכּו ָיִמים ַאֲחָריו ֻמּתָ ָהיּו ׁשֶ ְך,  - ׁשֶ לֹא ּכָ
ה ָהיּו, ּוַמה  ל מֹׁשֶ ין ׁשֶ ית ּדִ ם ִמּבֵ ּלָ ּכֻ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ה ֶנֱאַסר ָלֶהם. ְועוֹ  ֱאַסר ְלמֹׁשֶ ּנֶ ֶ ּלֹא ָיְצאּו ׁשּ ד, ׁשֶ
יֵמי  ֲהֵרי ּבִ ִלּיֹות טֹובֹות, ׁשֶ ֲעַדִין אֹוָתן ַמְרּגָ
ֹוְפִטים ָיְצָאה רּות, ּוַבת ֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב  ַהׁשּ
ָהַרג אֹותֹו ֵאהּוד, ּוִמּנּו ֶמֶלְך  ָהְיָתה. ֵמת ֶעְגלֹון, ׁשֶ

ֵבית אֹומֵ  ֲאָרה, ְוָהְיָתה ּבְ ׁשְ ּנִ ּתֹו ׁשֶ ן, ַאֵחר, ְוזֹו ּבִ
ם ֱאִליֶמֶלְך, ְלָקָחּה  א ׁשָ ּבָ יָון ׁשֶ ֵדי מֹוָאב. ּכֵ ּוִבׂשְ

  ִלְבנֹו. 

י ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלַהי ְך ַעּמִ   ַעּמֵ

וְאִי ּתֵימָא ּדְגַיְירָּה אֱלִימֶלֶךְ ּתַּמָן. לָא. אֶּלָא ּכָל אֹורְחֵי ּבֵיתָא, 
בָתַר ּכַד ַאזְלַת ּומֵיכְלָא ּומִׁשְּתְּיָא אֹולִיפַת. אֵימָתַי אִתְגַּיְירַת. לְ

עַּמֵךְ עַּמִי וִאלהַיִךְ אֱלֹהַי. נַעֲמָה ּבִבְנֵי  (רות א)ּבְנָעֳמִי, ּכְדֵין ַאמְרַת, 
  עַּמֹון ּבְיֹומֵי ּדְדָוִד נָפְקָא. 

ם  ָרה ׁשָ ּיְ ֱאִליֶמֶלְך ּגִ ל  -ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ א ּכָ לֹא. ֶאּלָ
ה ָלְמָדה. מָ  ּתֶ ִית ְוֹאֶכל ּוִמׁשְ ְרֵכי ַהּבַ ָרה? ּדַ ּיְ ַתי ִהְתּגַ
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ָהְלָכה ִעם ָנֳעִמי, ָאז ָאְמָרה  ְך  (רות א)ַאֲחֵרי ׁשֶ ַעּמֵ
יֵמי  ְבֵני ַעּמֹון ּבִ י ֵואלַֹהִיְך ֱאלַֹהי. ַנֲעָמה ָיְצָאה ּבִ ַעּמִ

  ָדִוד. 

ָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ָהיוּ    ִיׂשְ

ד ּכָל עָלְמָא ּכְדֵין ׁשָרָאת רּוחַ קּודְׁשָא עַל ּדָוִד. ָאמַר לֵיּה, ּדָוִד, ּכַ 
מָדִידְנָא, וְַאּפִילְנָא עַדְבִין, יִׂשְרָאֵל חֶבֶל נַחֲלָתֹו הֲוֹו, ּדָכִירְנָא מַה 

וַיְמַּדְדֵם ּבַחֶבֶל.  (שמואל ב ח)ּדְעָבְדּו מֹוָאב ּבְחֶבֶל נַחֲלָתֹו. מַה ּכְתִיב, 
א, הַהּוא חֶבֶל ּבְהַהּוא חֶבֶל נַחֲלַת יְיָ. ּכָל אִיּנּון ּדַהֲוֹו מֵהַהּוא זַרְעָ

  ָאחִיד ּבְהּו. 

ִוד,  ִוד, ָאַמר לֹו, ּדָ ְרָתה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל ּדָ ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ
י גֹוָרלֹות,  ְלּתִ ל ָהעֹוָלם ְוִהּפַ י ֶאת ּכָ ַדְדּתִ ּמָ ׁשֶ ּכְ
ָעׂשּו מֹוָאב  ֶ י ַמה ׁשּ ָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ָהיּו, ָזַכְרּתִ ִיׂשְ

תּוב? ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. ַמה ּכָ ֶחֶבל.  (שמואל ב ח) ּבְ ֵדם ּבַ ַוְיַמּדְ
ָהיּו ֵמאֹותֹו  ל אֹוָתם ׁשֶ אֹותֹו ֶחֶבל ַנֲחַלת ה'. ּכָ ּבְ

ֶהם.    ֶזַרע, אֹותֹו ֶחֶבל ָאַחז ּבָ

מְלֹא הַחֶבֶל. מַהּו מְלֹא הַחֶבֶל. אֶּלָא הַהּוא ּדִכְּתִיב,  (שמואל ב ח)ּכְתִיב 
דֹו. וַהֲוָה ָאמַר, ּדָא הּוא לְַאחֲיָיא, מְלֹא כָל הָָארֶץ ּכְבֹו (ישעיה ו) (ס''א ביה)

וְדָא הּוא לְקָטְלָא. וְהַהּוא חֶבֶל ָאחִיד ּבְאִיּנּון ּדְאִתְחָזּון לְקָטְלָא. 
ּבְגִין ּכָךְ ָאחִיד ּבְחֶבֶל, ּופָׁשִיט חֶבֶל, עַל מַה ּדְעַבְדּו ּבְהַהּוא חֶבֶל 

  נַחֲלַת יְיָ. 
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ה ְמלֹ  תּוב ְמלֹא ַהֶחֶבל. ַמה ּזֶ א ּכָ א ַהֶחֶבל? ֶאּלָ
תּוב  ּכָ בֹודֹו. ְוָהָיה  (ישעיה ו)אֹותֹו ׁשֶ ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

אֹוֵמר, ֶזהּו ְלַהֲחיֹות ְוֶזהּו ְלָהִמית. ְואֹותֹו ֶחֶבל 
ְגַלל ֶזה ָאַחז  ְראּו ַלֲהָמָתה. ּבִ ּנִ אֹוָתם ׁשֶ ָאַחז ּבְ

אֹותֹו חֶ  ָעׂשּו ּבְ ֶ ט ֶחֶבל ַעל ַמה ׁשּ ֶחֶבל, ּוָפׁשַ ֶבל ּבְ
  ַנֲחַלת ה'. 
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  ספר

  סגולה גדולה

  מ�ב מסעות

  לימי בין המצרים

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאםכל הסודות האלו מרומזות בפסוק " ָ  "ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ

, [זמן שצריך למתק הדינים, ובפרט בשעה זו שהיא סגולה גדולה לימי בין המצרים
  עת צרה ליעקב.

[ראה להלן מתלמידי בעש"ט  ידוע שכל חיי האדם בנויים על מ"ב המסעות האלו,
וכל סודות חיי האדם טמונים ], שכל אחד צריך לעבור בחייו מ"ב בעולם הזהזיע"א, 

  .כל אחד ישתדל לומר בימים אלו, לכן בפרשה זו

הסגולה הגדולה מובא מקדוש ישראל, מלאך ה' צבאות, שמסר את נשמתו על קידוש 
ר מביא בצורה מסויימת את המ"ב ה', רבנו הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד אש

  מסעות. 

הסגולה הגדולה היא שבאמירה הזאת יכולים לדחות את הדין, למתק גזרות רעות 
וקושות ומגיפה ח"ו מעל עם ישראל בכלל, ובפרט לכל אחד שזוכה לקרוא הסגולה 

  הזאת. 

לכן כדאי בשלושת השבועות לקרוא פעם בשבוע למתק הדינים. כל אחר מישראל 
רבנו שמשון מאוסטרופולי הי"ד וכשיקראו תיקון של רבנו הקדוש, איש האלוקי, יקרא ה

  דברים קדושים אלו "ידליקו נר לזכרו".

ובכח הרבים שיקראו בסגולה הזאת נזכה שנראה בקרוב בשוב ה' את שיבת ציון 
  בביאת משיח בן דוד בב"א. 



  לבין ‰מצרים â ס‚ול‰ ‚„ול‰

 

„

דם ממקרים רעים, ובפרט מחולי המגפה, כתבו המקובלים ז"ל כדי להנצל הא
יועיל מאד אמירת המסעות, ולכן נוהגין בערב פסח ובבין המצרים כל יום 

  ללמוד קריאה זו: 

י ַהִחירֹת. ה  א ַרְעְמֵסס. ב ֻסּכֹות. ג ֵאָתם. ד ּפִ
ר ִסין. ט  ָמָרה. ו ֵאיִלָמה ז ַים סּוף. ח ִמְדּבַ

ְפָקה. י ָאלּוׁש. יא ְרִפיִדם. יב מִ  ר ִסיַני יג ּדָ ְדּבַ
ֲאָוה. יד ֲחֵצרֹת. טו ִרְתָמה. טז ִרּמֹן  ִקְברֹת ַהּתַ
ֶפר.  ה יט ְקֵהָלָתה. כ ַהר ׁשָ ֶרץ. יז ִלְבָנה. יח ִרּסָ ּפָ
ַרח כה  ַחת. כד ּתָ כא ֲחָרָדה. כב ַמְקֵהלֹת. כג ּתָ
ֵני ַיֲעָקן.  מָֹנה. כז מֵֹסרֹות. כח ּבְ ִמְתָקה. כו ַחׁשְ

ד.  ְדּגָ ל ָיְטָבָתה לא ַעְברָֹנה. לב ֶעְציֹן כט חֹר ַהּגִ
ֶבר. לג ָקֵדׁש. לד הֹר ָהָהר. לה ַצְלמָֹנה. לו פּוֹנן  ּגָ
ד. מ ַעְלמֹן  יֹבן ּגָ י ָהֲעָבִרים. לט ּדִ לז ֹאֹבת. לח ִעּיֵ

ְבָלָתְיָמה. מא ָהֵרי ָהֲעָבִרים. מב ַעְרֹבת מֹוָאב   : ּדִ

ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס (א). ָלא יַ  ד ְנָטלּו ִישְֹ ְדעּון ִאי ּכַ
ִיְנְטלּון ְלֻסּכֹות אֹו ִלְקֵהָלָתה אֹו ְלמֵֹסרֹות, ּוָפִקיד 

ִיְנְטלּון ְלֻסּכֹות יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ   ַמְדּבְ

ּכֹות ָלא ַיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלֵאָתם אֹו  (ב). ִמּסֻ
ָרָנא  ֶבר, ּוָפִקיד ַמְדּבְ ַלֲחֵצרֹת אֹו ְלָתַרח אֹו ְלֶעְצֹין ּגָ

יהּ  ַעּמֵ ִיְנְטלּון ְלֵאָתם. ּדְ   ּדְ
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(ג). ֵמֵאָתם ָלא ַיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלִפי ַהִחירֹת אֹו 
ֶרץ אֹו ְלַעְברָֹנה אֹו ְלָהֵרי ָהֲעָבִרים, ּוָפִקיד  ְלִרּמֹן ּפָ

ִיְנְטלּון ְלִפי ַהִחירֹת. יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ   ַמְדּבְ

י ַהִחירֹת ָלא ַיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלמָ  ָרה אֹו (ד). ִמּפִ
יּה  ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ְלָתַחת אֹו ְלַעְרֹבת מֹוָאב, ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ִיְנְטלּון ְלָמָרה.   ּדְ

ָרה ָלא ַיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלֵאיִלם אֹו  (ה). ִמּמָ
ָרָנא  ְבָלָתְיָמה, ּוָפִקיד ַמְדּבְ ְלַמְקֵהלֹת אֹו ְלַעְלמֹן ּדִ

ִיְנְטלּון ְלֵאיִלם. יּה ּדְ ַעּמֵ   ּדְ

ֵמֵאיִלם ָלא ַיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלַים סּוף אֹו (ו). 
י ָהֲעָבִרים, ּוָפִקיד  מָֹנה אֹו ְלפּוֹנן אֹו ְלִעּיֵ ְלַחׁשְ

ִיְנְטלּון ְלַים סּוף. יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ   ַמְדּבְ

ר ִסין אֹו  (ז). ִמּיַם סּוף ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלִמְדּבַ
ָר  ר ַלֲחָרָדה, ּוָפִקיד ַמְדּבְ ִיְנְטלּון ְלִמְדּבַ יּה ּדְ ַעּמֵ ָנא ּדְ

  ִסין.

ר ִסין ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלָדְפָקה אֹו  ְדּבַ (ר). ִמּמִ
ִיְנְטלּון  יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ְלָיְטָבָתה, ּוָפִקיד ַמְדּבְ

  ְלָדְפָקה.
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ְפָקה ָלא ַיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלָאלּוׁש אֹו  (ע). ִמּדָ
ה אֹו ְלאֹ  ִיְנְטלּון ְלִרּסָ יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ֹבת, ּוָפִקיד ַמְדּבְ

  ְלָאלּוׁש. 

ֵמָאלּוׁש ָלא ַיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ִלְרִפיִדם אֹו ְלַהר 
יּה  ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ֶפר אֹו ִלְבֵני ַיֲעָקן, ּוָפִקיד ַמְדּבְ ׁשָ

ִיְנְטלּון ִלְרִפיִדם.   ּדְ

ר ִסיַני אֹו (ט). ֵמְרִפיִדם ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון  ְלִמְדּבַ
ָרָנא  ד, ּוָפִקיד ַמְדּבְ ְדּגָ ֲאָוה אֹו ְלחֹר ַהּגִ ְלִקְברֹת ַהּתַ

ר ִסיַני. ִיְנְטלּון ְלִמְדּבַ יּה ּדְ ַעּמֵ   ּדְ

ר ִסיַני ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלִקְברֹת  ְדּבַ (נ). ִמּמִ
ַעמֵּ  ָרָנא ּדְ ד, ּוָפִקיד ַמְדּבְ ְדּגָ ֲאָוה אֹו ְלחֹר ַהּגִ יּה ַהּתַ

ֲאָוה. ִיְנְטלּון ְלִקְברֹת ַהּתַ   ּדְ

ֲאָוה ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ַלֲחֵצרֹת  ְברֹת ַהּתַ (נ). ִמּקִ
יּה  ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ֶבר, ּוָפִקיד ַמְדּבְ אֹו ְלָתַרח אֹו ְלֶעְצֹין ּגָ

ִיְנְטלּון ַלֲחֵצרֹת.   ּדְ

  (ג). ֵמֲחֵצרֹת ְנָטלּו ְלִרְתָמה.
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ֶרץ אֹו (ד). ֵמִרְתָמה ָלא ָידְ  עּו ִאי ִיְנְטלּון ְלִרּמֹן ּפָ
ָרָנא  ְלַעְברָֹנה אֹו ְלָהֵרי ָהֲעָבִרים, ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ֶרץ. ִיְנְטלּון ְלִרּמֹן ּפָ יּה ּדְ ַעּמֵ   ּדְ

ֶרץ ְנָטלּו ְלִלְבָנה.   (י). ֵמִרּמֹן ּפָ

ה אֹו ְלֹאֹבת,  ְבָנה ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלִרּסָ (כ). ִמּלִ
ה.ּוָפִקיד מַ  ִיְנְטלּון ְלִרּסָ יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ   ְדּבְ

ה ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ִלְקֵהָלָתה אֹו  (ש). ֵמִרּסָ
ִיְנְטלּון  יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ְלמֵֹסרֹות, ּוָפִקיד ַמְדּבְ

  ִלְקֵהָלָתה.

ֶפר אֹו  ֵהָלָתה ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלַהר ׁשָ (ב). ִמּקְ
ִיְנְטלּון ְלַהר ִלְבֵני ַיֲעָקן,  יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ֶפר.   ׁשָ

ֶפר ְנָטלּו ַלֲחָרָדה.   (ט). ֵמַהר ׁשָ

(ר). ּוֵמֲחָרָדה ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלַמְקֵהלֹת אֹו 
יּה  ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ְבָלָתְיָמה, ּוָפִקיד ַמְדּבְ ְלַעְלמֹן ּדִ

ִיְנְטלּון ְלַמְקֵהלֹת.   ּדְ
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ְקֵהלֹת ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלָתַחת אֹו (צ). ִממַּ 
ִיְנְטלּון  יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ְלַעְרֹבת מֹוָאב, ּוָפִקיד ַמְדּבְ

  ְלָתַחת.

ַחת ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלָתַרח אֹו ְלֶעְצֹין  (ת). ִמּתָ
ִיְנְטלּון ְלָתַרח. (ג).  יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ֶבר, ּוָפִקיד ַמְדּבְ ּגָ

ַרח ְנָטלּו ְלִמְתָקה.מִ    ּתָ

מָֹנה אֹו  ְתָקה ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלַחׁשְ (ח). ִמּמִ
יּה  ַעּמֵ ָרָנא ּדְ י ָהֲעָבִרים, ּוָפִקיד ַמְדּבְ ְלפּוֹנן אֹו ְלִעּיֵ

מָֹנה. ִיְנְטלּון ְלַחׁשְ   ּדְ

מָֹנה ְנָטלּו ְלמֵֹסרֹות.   (ק). ֵמַחׁשְ

  ֲעָקן.(ב). ִמּמֵֹסרֹות ְנָטלּו ִלְבֵני יַ 

ד. ְדּגָ ֵני ַיֲעָקן ְנָטלּו ְלחֹר ַהּגִ   (ט). ִמּבְ

ד ְנָטלּו ְלָיְטָבָתה. ְדּגָ   (ג). ֵמחֹר ַהּגִ

ְטָבָתה ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלַעְברָֹנה אֹו  (ע). ִמּיָ
ִיְנְטלּון  יּה ּדְ ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ְלָהֵרי ָהֲעָבִרים, ּוָפִקיד ַמְדּבְ

  ְלַעְברָֹנה.

ֶבר.(י). ֵמַעְברֹנָ    ה ְנָטלּו ְלֶעְצֹין ּגָ
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ֶבר ְנָטלּו ְלָקֵדׁש.   (ג). ֵמֶעְצֹין ּגָ

ֵדׁש ְנָטלּו ְלֹהר ָהָהר.   (ל). ִמּקָ

  (פ). ֵמֹהר ָהָהר ְנָטלּו ְלַצְלמָֹנה.

י  ְלמָֹנה ָלא ָיְדעּו ִאי ִיְנְטלּון ְלפּוֹנן אֹו ְלִעּיֵ (ז). ִמּצַ
יּה  ַעּמֵ ָרָנא ּדְ ִיְנְטלּון ְלפּוֹנן.ָהֲעָבִרים, ּוָפִקיד ַמְדּבְ   ּדְ

  (ק). ִמּפּוֹנן ְנָטלּו ְלֹאֹבת.

י ָהֲעָבִרים.   (ש). ֵמֹאֹבת ְנָטלּו ְלִעּיֵ

ד. י ָהֲעָבִרים ְנָטלּו ְלִדיֹבן ּגָ   (ק). ֵמִעּיֵ

ְבָלָתְיָמה. ד ְנָטלּו ְלַעְלמֹן ּדִ יֹבן ּגָ   (ו). ִמּדִ

ְבָלָתְיָמה ְנָטלּו ְלָהֵרי ָהֲעָבִרים   .(צ). ֵמַעְלמֹן ּדִ

  (י). ּוֵמָהֵרי ָהֲעָבִרים ְנָטלּו ְלַעְרֹבת מֹוָאב.

בֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך, ׁשֵ   (ת). ּבָ
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  1פרשת בראשית

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו . ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ
יּ  ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ה:ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ (בראשית ב  ֹום ַהׁשּ

  .ב)-א

ריך ", מדוע אמר דוקא לשון זה. גם צצבאםתיבת " ריך ביאורוצ
, 'ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה'כפל הלשון,  ביאור

וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר ' ד הפעםואח"כ אמר עו
  , והוא תמוה.'עשה

" אותיות צבאםר לבאר הכתוב על דרך הרמז, דתיבת "ואפש
  "צ"א ב"ם".

 א. כל אחד צריך לעבור בחייו מ"ב בעולם הזה

דהנה ידוע מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע  ,והביאור בזה יש לומר
דגל  'הקר דכל הנסיעות של אדם הם בבחינת "בם", ומובא בספ

כי כל  האא"ז זללה"שמעתי בשם  וז"ל: (פרשת מסעי) מחנה אפרים
המסעות היו מ"ב, והם אצל כל אדם מיום הוולדו עד שובו אל 

ולהבין זה כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו הוא בחינת  .עולמו
כנודע, ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ  יציאת מצרים

החיים העליונה וכו'. ובוודאי נכתבו המסעות בתורה להורות הדרך 
ע הדרך הישר אשר ילך בו כל ימי חייו, הישר לאיש הישראלי, ליד

  .ליסע ממסע למסע

וידוע שכל המסעות הם בחינות קדושים וטהורים, כמו ששמעתי 
קברות ' ,ברית מנוחהזללה"ה בשם ספר  אדוני אבי זקינימן 

(במדבר  הוא בחינת החכמה, כי שם קברו את העם המתאוים 'התאוה

                                                           

 מספר דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א פרשת בראשית. 1
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ממנו כל התאוות מרוב , פירוש מי שבא למדת חכמה אזי בטל יא, לד)
דביקותו בו יתברך שמו, ומזה נבין לכל המסעות שבודאי הם 

בודאי הוא  'תבערה'בחינות קדושות ומעלות רמות, וכן גם כן 
בחינה קדושה, אך הם כאשר באו למקומות הללו נשתנה הדבר על 
ידי מעשיהם, ונהפך להם ללא טובה ר"ל וכו', וכן שאר המסעות 

, ואם היו (שם שם, ג) כי בערה בם אש ה' 'רהתבע'כפשוטן, וכן ב
נוסעים ובאים למסעות הנ"ל ולא ישנו אותם במעשיהם, בודאי היה 

  מאיר להם כל מסע ומסע באור הגנוז בתוכו, ודי בזה למבין.

 ,אלה מסעי בני ישראל וגו'" ב)-(שם לג, אוהוא שאמר הכתוב 
משה כתב ", פירוש, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'

בתורה המסעות איך הם עומדים ברומו של עולם, מתחילת יציאת 
האדם מרחם אמו עד בואו לארץ החיים העליונה, כדי שידע האדם 

, 'ואלה מסעיהם למוצאיהם'הדרך אשר ילך בה על פי ה', [אבל] 
היינו האיך שינו אותם במעשיהם ללא טובים, ולכך לא נאמר כאן 

 .יורנו בדרך הישר והאמת לפניו אמן , והבן זה, וה''על פי ה''
  עכלה"ק.

ה כתב וז דף ר"ח עמוד ד')קו"א, (בסופו  תולדות יעקב יוסף 'הקר ובספ
כשהלך בנסיעה הידוע הראה לו  ,: עוד שמעתי בשם מורידשוקשון ל

מז הנסיעה שהיו נוסעין ישראל במדבר ובמקום זה היה מר ,רבו
וכו', וכן כשנשברה לו ת האדם מרומז בתורה ובמסע זו, וכל נסיע

הספינה והיה בעצבות גדול, ובא רבו ותמה עליו, והראה לו באיזה 
עולמות הוא עכשיו, והיו שמות אהי"ה וצירופי אהי"ה וכו', ואז 

שונו לאן כד ע .התחזק בלבו למתקן בשרשן כידוע לו וכו' ודפח"ח
  .(וכן הביא עובדא זו שם בפרשת תרומה, עיי"ש). 'הק

 :שוןלה כתב בזה (נתיב אמונה שביל א' אות ט') צוותיךנתיב מובספר 
, שנשמתו הבעל שם טובאמר עליו מרן  ,אור החייםורבינו הקדוש 

דוד של אצילות, ובכל לילה שמע תורה מפי הקדוש ברך  'רוח'מ
הוא, ורוב קדושתו אי אפשר לכתוב והיה מיורדי המרכבה, וגילוי 
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היה [הבעש"ט] דוש נשמות, ומדרגת רוח הקודש אמת, ומרן הק
דוד דאצילות, והיה רוצה שיתקשרו ביחד נפש ורוח, ויתגלה  'נפש'

ושאל אותו על ידי  .הנשמה וחיה דאצילות, ויהיה הגאולה אמיתית
גיסו הקדוש ר' גרשון מקיטוב אם יהיה יכולת שיסע לירושלים 
ויתראה עם הקדוש פנים בפנים, והשיב, שיכתוב לו שיעיין בעת 

ם דמות תבניתו בעולמות עליונים, אם הוא רואה את שרואה את צל
כל אבריו ודיוקנו אם לא, והשיב מרן הקדוש שאינו רואה את עקביו, 

ומרן לא  .ואמר הקדוש שלא יטריח את עצמו כי לחנם יהיה טרחתו
השיג את האגרת הזה, ומסר נפשו ונסע, אף שאמרו לו מן השמים 

בחג הפסח היה בעיר ו .שלא יסע, מסר נפשו ונסע בימי החורף
סטאמבול ושם עשה נוראות ונפלאות עד שנשמע בבית הקיסר, 
והיה מה שהיה, והוצרך לברוח בספינה, ואמרו לו מן השמים 
שיחזור ולא רצה, ולקחו ממנו כל המדרגות אף תורתו ותפלתו, שלא 
ידע לומר ברוך בתוך הסידור, שלא הבין האותיות, ואמר מה בכך 

לארץ הקדושה, וקיבל  אור החייםאל הצדיק אסע עם הארץ ובור 
עד שנשברה הספינה, ובתו הצדיקת אדל טבעה בים וצעקה  .הכל

אבי הרחמן היכן אתה שאתה רואה בצרתי, ומרוב צערו וצרתו וגם 
שנסתלקו ממנו כל המדריגות וכל הקדושה בא אליו הס"מ ימ"ש 
ואמר לו מה שאמר, וכשראה שצרתו צרה גדולה שבאה נפשו עד 

, רבון העולמים אני שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחדשאול, אמר 
חוזר לביתי, ותיכף בא אליו רבו המובהק אחיה השילוני הנביא 
והראה לו היכן היה וכו', וברגע הביאו בחזרה לסטאמבול, ומשם 

  עכלה"ק. .נסע תיכף לביתו

שהרה"ק מרוזין זי"ע סיפר  ,(סיפור ו') ישועות ישראלומובא בספר 
עם בתו היחידה  הבעל שם טובן זה וז"ל: וכן פעם אחד הלך מעני

א רוח גדולה וחזקה רוח סערה המפרק הרים ועל ספינה בים, ויב
והספינה חשבה להשבר, עד אשר הוכרח להפיל גורלות את מי 
ישליכו לים להקל מעל הספינה, ויפול הגורל על בתו להשליכה לים, 

ביא אשר היה רבו, ויאמר אז בא להבעל שם טוב אחיהו השילוני הנ
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לו הלא הוריתיך מאז את השמות אשר תזכור בעת צרה, ויען לו 
הבעל שם טוב כי לא הודיעו לו מן השמים מקודם את הצרה אשר 

  ע"כ. .תבוא עליהם

 הוא לתקן ניצוצות –ב. ענין המ"ב מסעות 

שכתב באמצע  ,)במדבר לג, א( פרשת מסעי באור החיים הקדושועיין 
 ).קנזדף (זוהר ח"ב : אכן יתבאר על פי דברי אנשי אמת שוןלה דבריו בזה

שאמרו שהליכת ישראל במדבר היתה לברר ניצוצי הקדושה שאנס 
ששם קנה מקומו מקום נחש  ,איש הבליעל החונה במדבר השמם

והוא הטעם  .ודרכו שם עדת ה' להוציא בולעו מפיו ,שרף ועקרב
אחר י"ב שעות, שהוא  שהיו ישראל חונים במקום אחד שנה ובמקום

כפי מה שצריך לבירור הניצוצות שישנם במקום ההוא, ובירור זה 
אין כח בעולם שיכול עשותו זולת קדושה השלימה ובסוד שלימות 
מחברת הכללות ומחברת הפרטות, קדושה השלמה היא השכינה 

  .וישראל והתורה וכו'

 כשנוסעים היו נוסעים עמהם כל ,אווכפי זה תכלית המעשה ה
לא בזמן החנייה שעדיין לא נעשה עמו דבר,  ,הדומה למין הקודש

ואמר הכתוב עצמו טעם  .וכו' ',אלה מסעי'והוא מה שרמז במאמר 
אשר יצאו מארץ 'לפי שהם של בני ישראל  ,עילוי מסעות אלה

כאמור, ובזה היו  ארץ מצריםונצרפו בכור הברזל שהוא  'מצרים
בכל המקום אשר יבואו  נשמותם ראויים לברר ניצוצי הקדושה

, שהיא שלימות הצבא אשר תשרה עליו לצבאותםועוד  .שמה
  עיי"ש. . עכ"ל,שהוא מספר ס' ריבוא וכו' ,השכינה

אלה  :וז"ל (בפרשת מסעי) זרע קודש 'הקר ובא וראה מה שכתב בספ
ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי וגו'  מסעי בני ישראל

. הנה ענין נסיעות בני ב)-(במדבר לג, א ה', ואלה מסעיהם למוצאיהם
 ,כי במדבר היה מקום נחש שרף ועקרב וצמאון ,ישראל במדבר היה

כל זאת מורה על תוקף כוחות הטומאה שהיו חונים שם, והנה בלתי 
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רק שכן גזרה חכמתו  ,להם כלל להתקיים פשראי חיות הקדושה א
שלא  ת א, יד)(בראשיחסר כתיב  מארתש ,ית' שמו שיפול חסרון בבריאה

גם לכוחות ההם  ל ידי זהוע ,היה מאורות בשלימות [שגנז] ית' האור
 יצוצי קדושהנברר מהם אותם הנ ךכר כדי שאח ,יש איזה חיות

בספרים משל לאב שבנו לא היה  ו שכתובכמ .והחיות שיש להם וכו'
ובא אצלו, תגדל שמחת אביו מאוד מאוד יותר  ,אצלו זה כמה שנים

, ולית יצוצי קדושהו אצלו תמיד, כן הענין בהעלאת נמאילו היה בנ
(בראשית א,  והארץ היתה תוהו [ובוהו] וחושךנהורא אלא מגו חשוכא, 

  '., כן היה רצונו יתאמר אלקים יהי אורואח"כ מחושך זה , ב)

ששם יקדשו ישראל  ,ולכוונה [זו] היו מסעות בני ישראל במדבר
קדושה בתיקון מדותיהם את עצמם ויקשו מדותיהם, וע"י תוקף ה

] להם חיות היכניעו ויבטלו כוחות ומדות וחיות הטומאה שלא [יהי
את כאן  הו שנאמרוז ., ויוציאו [בלעם] מפיהם וכו'יצוצי קדושהמהנ

[ואם] תוציא  (ירמי' טו, יט) ו שכתוב, כממוצאיהם למסעיהם על פי ה'
  .על פ"י ה'יקר מזולל כפ"י תהיה, וזהו 

ששה קצוות כידוע, ומדה שביעית  נתת בחיוהנה יש ששה מדו
, שמי שאינו מתנהג מלכותכוללת כולם כי מדה שביעית הוא 

במדותיו רק לפי הצורך לפרסם כבוד מלכותו ית' ולעבדו יתברך, אז 
כל המדות נכללים אצלו כאחד ואינם נפרדים, וכל מדה כלולה 
ו מחברתה. נמצא הם [ז'] פעמים ששה הם מ"ב, ובמ"ב מסעות אל

, [המרומז באנא בכח] תקנו מ"ב מדותיהם בכח קדושת שם [בן] מ"ב
ועי"ז בטלו כוחות הטומאה, שאת זה לעומת זה עשה אלקים, ובלעם 
הקריב מ"ב קרבנות לחזק אלו הכוחות הטומאה, והיה שם במ"ב 
מקומות אלו בכל מקום כח הטומאה אחד, ואותו כח הטומאה 

ל תה וגורם למדה רעה ח"ו, עבאים לאותו מקום [היתה] מפ[היו] כש
על שם 'שנקרא כן  "ויחנו ברתמה"על  (במדבר לג, יח)שפירש רש"י  דרך
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כו', כי המקום גורם, וכן בכל מקום  2'לשון הרע שדברו המרגלים
היה המקום גורם לאיזה מדה רעה ח"ו  ל דרך זההמסעות ע

  .באורך םשין עי .לו ע"י שתקנו מדותיהם כנ"לטוהכניעו וב ,לישראל

                                                           

ת ומדרגת הצדיקים שמדברים עליהם לשון הרע וגודל שכרם, ואמרתי להרחיב בגודל מעל  ) 2
  .לב, כו)דברים ( "אמרתי אפאיהם אשביתה מאוש זכרם"בהקדם לפרש הפסוק 

, כמו אמרתי אפאיהם" אשאיר איזה פאה מהם, והמותר אכלהמפרש רבינו עובדיה ספורנו, "  א. 

לא בארץ ישראל ולא  שאעשה באחרית הימים, אחרי שלא השגתי שלימותם לא במתן תורה,

כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה כאשר אמר ה', ובשרידים " (יואל ג, ה) בגלות, כאמרו:
  ".אשר ה' קורא

דקודם ביאת המשיח ישאר  (עי' סנהדרין קיא.; מירימי' ג, יד)אפשר לומר, דהנה אמרו רז"ל  הזי פל וע  ב. 

ח צדקנו. וי"ל דזהו מה שכתב הספורנו רק אחד בעיר ושנים במשפחה שיזכו לילך לקראת משי

פי' שישארו אחד בעיר ושנים במשפחה, והביאור בזה מדוע ישארו אשאיר איזה פאה מהם, 
  לבלתי יודח ממנו נידח? (ש"ב יד, יד)אחד בעיר ושנים במשפחה, הלא כתיב 

שבאים דהרבה אנשים כ (שער הכניעה פ"ד) חובת הלבבות 'הקר בספ כתבשה מ פיל ואפשר לומר ע  

לעוה"ב מוצאים שם על חשבונם מצוות שלא קיימו מימיהם, וכן להיפך, מצוות שקיימו אבל 

אינם עולים על חשבונם. והטעם לזה, כי מצוות אלו קיבלו במתנה מאנשים שדיברו עליהם 

לשה"ר ורכילות, וכן להיפך, אם הוא דיבר נגד חבירו הרי חבירו נוטל ממנו כל מצוותיו וע"כ 

(וכ"ה בספר חסידים, של"ה, מגיד מישרים פ' ויקהל, ועי' מהרש"א  ,בונו כל המצוות שעשה בחייוחסרים מחש

. בהעלות האדם דבר נורא זה על לבבו, רעדה ופלצות עבודה זרה דף י"ט, וישמח משה פרשת תצוה)

יאחזנו, איך שגרם בדיבור פיו שכל המצוות ומעשים טובים שיגע עליהם לקיימם בכל ימי חייו, 

יטלו ממנו במשך כמה דקות ע"י איזה דיבורי לשה"ר נגד חבירו, וניתנו לחבירו שעליו דיבר נ
  לשה"ר. וע"כ צריך כל אחד ואחד ליזהר מאד בזה, שלא לדבר לשון הרע נגד חבירו.

וע"כ ע"י שמדברים לשון הרע על הצדיקים ותלמידי חכמים, עי"ז באים מצוות שעשו הם, על   ג. 
  ותלמידי חכמים. חשבונם של הצדיקים

שהם לוקחים את המצוות שעשו שאר בני אדם שדיברו אחד בעיר ושים במשפחה, וזהו ענין 
  ושלא יהיו ראויים ח"ו להיות נשארים לפליטה. ,עליהם

. וצריך ביאור 'מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב' (שבת ל"ב ע"א)ובזה פירשתי מאמר הגמרא   ד. 

לפעמים עושה החייב  וףסל כף ריך ביאור מדוע באמת הוא כן, הלא סווגם צמגלגלין, הלשון 
  גם כן זכות ומדוע לא יתגלגל הזכות הזה גם כן על ידו.

מגלגלין על הצדיקים שהם הזכאים, ועי"ז  ון הרעאך להנ"ל י"ל דקאי על אותם שמדברים לש

הזכאי, אשר החייב את הזכות שעשה החייב, שיבא לחשבון מגלגלין פי' שזכות על ידי זכות, 

החובת הלבבות דהמצוות שעושה המספר לשה"ר באים לחשבון הצדיק  כתבשו דיבר עליו, וכמ
  , והבן.'החוזר בעולםגלגל ' (שבת קנ"א ע"ב) אמרם ז"ל ל דרךשדיבר עליו החייב. והוא ע

ה רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכ' א)"ו מ"(אבות פובזה יש לפרש מאמר המשנה   ה. 

. והמפרשים מדייקים באמרו 'לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו

 ולא עוד אלא שכל העולם כולו'מאי הכוונה בזה. גם צריך ביאור מה שאמר דברים הרבה, 
  .'כדאי הוא לו

ולהנ"ל יבואר שפיר, דהלומד תורה לשמה אין לו שום פניות ונגיעות עצמיות וממילא מוכיח 

ני דורו, כי אינו מתיירא מהם, משא"כ הלומד תורה שלא לשמה אינו מוכיח את בני דורו, את ב

רז"ל מר דהלא יש לו פניות ונגיעות עצמיות ומתיירא להוכיחם פן יתלוצצו ממנו. וידוע מא
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משום דלא מוכח להו במילי  ,האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא' (כתובות ק"ה ע"ב)

ומקלם  )ראה שמ"ח סימן י"ח(איתא נו, הרבנים הקלים שמקילים לבני אדם כמו ש. וכן בדורי'דשמיא
  אוהבים אותם ואומרים עליהם שהם הרבנים שאפשר לסמוך עליהם.יגיד להם, 

פי' שבני אדם מדברים עליו , 'זוכה לדברים הרבהרבי מאיר אומר כל הלומד תורה לשמה 'וזהו   ו. 

ילכו בדרך הטוב, וע"כ כיון שמדברים עליו הרבה, ומתלוצצים ממנו כיון שמוכיח אותם ש

שבאים אליו מעשיהם הטובים של אותם בני אדם שמדברים זוכה לדברים הרבה, ממילא 
  .'זוכה לדברים הרבה'עליו, וזהו 

פי' שכדאי עבורו, והטעם , 'כדאי הואולא עוד אלא שכל העולם כולו 'ולזה סיים רבי מאיר, 

שעולים לחשבונו, וע"כ כדאי לו, ל בני אדם שמדברים עליו באים כי כל מעשיהם ש, 'לו'בזה, 
  הוא לו, ודו"ק.

שכתב  י)"(פט"ז הובזה אמרתי דבר נכון בס"ד בלמדי ברבים רמב"ם הלכות טומאת צרעת   ז. 

אריכות דברים מענין הצרעת, ואמרתי דיש לדייק מדוע האריך הרמב"ם מהלכות טומאת 
  ת המקדש קיים, ואינו שייך בימינו אלה.צרעת, שהיו נוהגים רק בזמן שבי

ושם בהלכה י' האריך הרמב"ם וזה לשון קדשו: וזהו השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו 

אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן אינו ממנהגו של עולם אלא  ,תורה צרעת בשותפות השם

ר הבית, אם עמד אם חזר בו יטהמלשון הרע, שהמספר בלשון הרע משתות קורות ביתו, 

ברשעו עד שהותץ הבית משתנין כלי העור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהן, אם חזר בו יטהרו, 

ואם עמד ברשעו עד שישרפו משתנין הבגדים שעליו, אם חזר בו יטהרו ואם עמד ברשעו עד 

בשיחת הרשעים  עד שלא יתעסק ,שישרפו משתנה עורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורסם לבדו

השמר בנגע הצרעת ' ט)-(דברים כד, חועל ענין זה מזהיר בתורה ואומר  א הליצות ולשון הרע.שהו

מה אירע למרים הבואה  , הרי הוא אומר התבוננו'זכור את אשר עשה ה"א למרים בדרך[וגו',] 

וגידלתו על ברכיה וסכה לעצמו להצילו מן  ,שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממו בשים

והוא לא הקפיד על כל  ,דיברה בגותו אלא טעתה שהשוותו לשאר ביאיםוהיא לא  ,הים

"והאיש משה עניו מאוד", ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת,  (במדבר יב, ג)שנאמר הדברים האלו 
   .קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות

כדי שלא יתפס אדם  ,בתן ומלדבר עמהןלפיכך ראוי למי שרוצה לכוין אורחותיו להתרחק מישי

ברשת רשעים וסכלותם, וזה דרך ישיבת הלצים הרשעים בתחילה מרבין בדברי הבאי כענין 

 , ומתוך כך באין לספר בגנות הצדיקים כענין שנאמר'וקול כסיל ברוב דברים' (קהלת ה, ב)שנאמר 

, ומתוך כך 'מתעתעים בנביאיוובוזים דברים ו ויהיו מלעיבים במלאכי האלקים' (דהי"ב לו, טז)

ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא ' (מ"ב יז, ט)באין לדבר באלקים וכופרין בעיקר כענין שנאמר 

, מי 'שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ' (תהלים עג, ט), והרי הוא אומר 'כן על ה' אלקיהם

ת הרשעים שגורמת גרם להם לשית בשמים פיהם, לשונם שהלכה תחילה בארץ. זו היא שיח

אבל להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי הארץ וישיבת בתי משתאות עם שותי שכר, 

שיחת כשרי ישראל איה אלא בדברי תורה וחכמה, לפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידן 

אז דברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ' (מלאכי ג, טז)ומזכה אותן בה, שאמר 

סליקו עכלה"ק של הרמב"ם ז"ל. ואחר כך סיים  '.פר זכרון לפיו ליראי ה' ולחושבי שמוס
  להו הלכות טומאת צרעת.

אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו 'ואמרתי בביאור הרמב"ם הזה שהביא בסיום דבריו פסוק זה, ח. 

הם ענין אחד הלא שניוישמע, וגם ויקשב ה' וגו', דיש לדייק כפל הלשון,  'ויקשב ה' וישמע
  הוא.

אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' 'אך יש לפרש עפ"י מה שאמרתי כבר לבאר פסוק זה, 

. דטרם ביאת המשיח לא יוכלו בני אדם לדבר דיבורי קודש למען כבוד שמו ית', רק 'וישמע
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ך בצנעה, וכששני בני אדם מדברים ביניהם בסוד ואיש אחר רוצה לשמוע מה שמדברים, צרי

, 'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו'וזה שאמר הכתוב  לנטות אזנו היטב לשמוע מה שמדברים.

שידברו כ"כ בצנעה מחמת גודל הבושה בימים ההם לדבר דיבורים שבקדושה בריש גלי, ויהיה 

, שהקב"ה כביכול יטה אזנו לשמוע מה שמדברים, 'ויקשב ה' וישמע'בצנעה עד שכביכול  ל כךכ

מתביישים שניהם  ל כןוע ,אין איש שם על לב דיבורים שבקדושה ונותינו הרביםלהראות דבעו
  בצנעה. ל זהומדברים ע

שבאין ועל כן הביא הרמב"ם מקרא זה גבי טומאת צרעת, דמקודם לזה מגנה אותן בני אדם   ט. 

וכו', וממילא עי"ז יבואו מעשיהם הטובים לחשבונם של הצדיקים, לספר בגות הצדיקים 

, ולא יטו 'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו'חובת הלבבות הנ"ל, ועל זה הביא הפסוק  וכדברי

ב אם אותן בני אדם יפי' שהקב"ה יקשויקשב ה', אזנם למה שבני אדם מדברים נגדם, 

מה שמדברים  וישמעהמדברים כעת לשון הרע, עסקו פעם בתורה או עשו איזה מצוה, וכעת 
  לצדיקים את המעשים טובים של הרשעים. לשון הרע על הצדיקים, כדי לתת

פי' דהמעשים טובים ויכתב בספר זכרון לפיו ליראי ה' ולחושבי שמו, וזהו שסיים הכתוב   י. 

שעשו הרשעים באיזה פעם, וכעת מדברים על הצדיקים, אותם המעשים טובים יכתבו כעת 
  הנ"ל. וכדברי החובת הלבבות ליראי ה' ולחושבי שמו,לפני השי"ת על חשבון 

, פי' דגבי הצדיקים שאין 'הלכות טומאת צרעת להוסליקו 'ולזה סיים הרמב"ם במתק לשונו,   יא. 

כל שיחת כשרי ישראל איה אלא בדברי תורה מדברים לשון הרע על בני אדם אחרים רק 

שלא תבא עליהם הצרעת ח"ו, כי אינם סליקו להו הלכות טומאת צרעת, להם באמת וחכמה, 
  הרע על בני אדם רק כל שיחתם הוא בדברי תורה וחכמה. מדברים לשון

ומיושב גם קושייתינו מדוע הזכיר הרמב"ם ענין טומאת צרעת שאינו נוגע לזמנינו. אך להנ"ל   יב. 

מיושב, דהרי הלשון הרע הוא רעה חולה שבני אדם אינם נזהרים בו בעוונותינו הרבים, וע"כ 
  קו הרמב"ם ביד החזקה, ועוד האריך בזה.הוא נוגע לכל עת ולכל זמן, ושפיר העתי

וז"ל: ה' השקיף על בני  (מזמור י"ד) יוסף תהלותומענין בזיון הת"ח כתב החיד"א זצ"ל בספרו 

העשירים . אפשר דמתאונן על מיעוט הלימוד ועל (תהלים שם) אדם לראות היש משכיל דורש וכו'

ללמוד, דטרידי המה למצוא טרף שאין מחזיקים ביד לומדי תורה, ובזה אים יכולים הת"ח 

שעוסק בתורה, או אם ימצא עשיר מחזיק ביד הת"ח,  'לראות היש משכיל' הו שאמרוזלביתם. 

הכל סר ', וראה (פסחים דף כ"ב ע"ב)דורש את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים דורש את, 

התורה, אין מי , אין מי שיעשה טוב שהיא 'אין עושה טוב'לא משכיל ולא מחזיק  ',יחדיו

שיעשה לתלמיד חכם שילמוד, ומשום הכי אין גם אחד שיעסוק בתורה כי אין מחזיק, 

, הם העשירים אשר כל טרחם שבתם וקימתם ומשאם 'הלא ידעו כל פועלי און'ומהתימה כי 

הגד לעמי פשעם ' (דף ל"ג:), שהם הת"ח כמ"ש בפרק שני דמציעא 'אוכלי עמי'בהבלי העוה"ז, 

, כלומר יודעים שאם הת"ח אוכלים משלהם, 'אוכלי עמי אכלו לחם' '.אלו ת"ח א) (ישעי' נח,

, ונמצא שכל העון 'ה' לא קראו'נחשב להם כאילו אכלו לחם, שהם עצמם עסקו בתורה, ועכ"ז 

וע"ז תמהים המון העם, כי יש  .הוא על שאינם מחזיקים, ומפני כך באים ח"ו גזירות רעות

ס לכפר, והתירוץ הוא כי הצדיק מוכיח ואין שומע, ובזה יצול, ולמה איו תפבדור צדיק 

שהיה מוכיחם ולא שמעו תוכחתו, והם אבדו והוא ניצול,  (סנהדרין דף קח.)כמ"ש ז"ל גבי נח 

שם פחדו פחד כי '. וזה שאמר 'את נפשך הצלתוכו' ואתה ואתה כי הזהרתו ' (יחזקאל ג, כא)וכתיב 

ם מדת הדין בגזירה רעה ח"ו בדור שיש בו צדיק, וע"ז "להיפירוש כי א, 'אלהים בדור צדיק

במדת הדין בדור צדיק חיילא  'ם"ועתה אלהי'פחדו כי מסורת בידינו שהצדיק נתפס לכפר, 

, העצה גם התוכחה מן העני הצדיק תבישו, ואין 'עצת עני תבישו'בכולל והוא ניצול, לזה אמר 

צול, לפי שכבר הוכיח ולא נשמע, ומאי קשיא לכו והוא לבדו ני 'ה' מחסהו'אתם שומעים, ולכן 
  עכ"ל. 'אלהים בדור צדיק'
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אפשר  ,וכו' 'לראות היש משכיל דורש את'וז"ל:  (מזמור נ"ג)עוד כתב החיד"א ז"ל ביוסף תהלות 

לא חרבה ירושלים עד שביזו ' (שבת דף קיט:)דאמרו ז"ל  ,בעניותי בדרושים ה שכתבתילהסמיך מ

והוינן בה הרי היה ע"ז ג"ע וש"ד, וכתבנו דאם היו מכבדים ת"ח לא היו  ,למידי חכמים'בה לת

חשוב בעיניהם והיה מוכיחם ושומעים לדבריו, אבל כיון שהת"ח  למיד חכםבאים לזה, דהת

ומשום הכי החמירה התורה בכבוד החכמים,  ,בזוים שומע אין להם, ובאו לידי עבירות גדולות

כי הוא יסוד מיסוד  (פסחים דף כב:)לרבות תלמידי חכמים  'ך תיראאת ה' אלקי' (דברים י, כ) וכתיב

לרבות תלמידי חכמים,  'אתלראות היש משכיל שדורש ' הו שאמרעיי"ש באורך. וזהתורה 

היו מוכיחים, ויש מקוה לישראל לשמור  - ויראים מהם למידי חכמיםדאם מכבדים הת
  עכ"ל עיי"ש. ,התורה

את ה' אלקיך תירא לרבות יד"א זצ"ל יש לפרש עוד המאמר ועל פי דרכו בקודש של הח  יג .

שהבאנו לעיל דברי החובת הלבבות דהמדבר לשון הרע על חבירו  המ פיל עתלמידי חכמים, 

נוטל ממנו עוונותיו ונותן לו מצוותיו שעשה. ונמצא דאם מדבר על תלמידי חכמים נותן להם 

גדם, נשאר עם מצוותיו שאין הולכים המצוות שעשה, משא"כ אם מתיירא מהם ואינו מדבר נ

מתי יישארו המצוות וחפצי גבוה שקיימת על את ה' אלקיך תירא, על חשבון הת"ח. וזהו 

אם תתיירא מן לרבות תלמידי חכמים, חשבונך, שתהא נקרא ירא שמים, על זה אמרו חז"ל 

רשותך, התלמידי חכמים, ממילא לא תדבר נגדם לשון הרע, וממילא ישארו המצוות שלך ב
  את ה"א תירא.בגדר  הותהי

מלך קיסר לגאון, כתוב בתלמוד  הכתב וז"ל: אמר לי (מובא בספר דרך אמונה) מלין דרבןובספר 

, והלא העובר על דברי תורה ויש כמה לאוין 'העובר על דברי חכמים חייב מיתה' (ברכות דף ד:)

תם עבדי השי"ת, יותר חייב מלקות ארבעים. וזה הדבר רחוק מן השכל שתעשו דבריכם א
  מהעובר על דברי תורה שהיא דבר השי"ת.

שתק הגאון לפני המלך ולא ענה דבר מפני כבוד מלכות. אחר חצי שעה שאל לפני המלך זה עבד 

המלך העומד בחוץ לפני שער המלך, למען שלא יעבור אחד מהמון העם ויכנס להיכל המלך 

נו לעבור וליכנס בלתי רשות, מה דינו של בלתי רשות המלך, אם בא אחד ודחפו לעבד ורצו
  האיש הזה שלא שמע מעבד המלך, ודחפו ורץ ליכנס להיכל המלך.

אמר לו המלך, הרשות נתונה ביד העבד להכותו בסייף ולהמיתו, מבלי שידון אותו לפני ב"ד 

המלך, אלא תיכף מכהו בסייף שבידו, דאי לאו הכי כולם עוברים להיכל המלך, וזה אינו 

 ,וד המלך שזה העבד שמו לשומר המלך, אמר הגאון כן הוא האמת. נשתומם כשעה ושאלמכב

אם אחד מהמון העם הקל בכבוד המלך או עבר על מצותו, כיצד דינו, אם הורגים אותו תיכף 

נמצא עבד המלך אמר למלך  עד שידינוהו בערכאות. מר לוומיד או עד שידינוהו בערכאות, א

גדול מכבוד המלך, שהעובר על דברי העבד הורגין אותו מיד מבלי השומר כבוד המלך כבודו 

שידינוהו בערכות, והעובר על דבר המלך אין הורגים אותו מיד עד שידינוהו בערכאות, ויתכן 
  יפטר.

 אז אמר המלך די, תשובתך תשובה נצחת, והאמת אתכם שהת"ח עושים משמרת למצות המלך
  יעברו על דברי חכמים יעברו על כל התורה ח"ו, ע"כ.מלך מלכי המלכים, והיא התורה, אם  -

כל המספר לשון הרע וכל ' ).(פסחים דף קיחועפ"י הנ"ל מדברי החובת הלבבות אפשר לפרש הגמרא   יד. 

 ), ל(שמות כבהמקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים שנאמר 

. וצריך ביאור מדוע עונשו 'לא תשא שמע שוא )א ,(שם כגלכלב תשליכון אותו, וכתיב בתריה 
  חמור כ"כ עד כדי כך שראוי להשליכו לכלבים.

ואמרתי בזה דהנה אמרו רז"ל דהמאכיל נבילות וטריפות עונשו שהכלבים מלקקין את דמו, 

מעשה בטבח בציפורי שהיה מאכיל לישראל נבילות וטריפות, ' )ע"ז פ"ב ה"ג(ומובא בירושלמי 

והיו הכלבים מלקקים את דמו, אתו  ,יין בערב שבת ועלה על הגג ונפל ומת פעם אחת שתה
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 הובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו, וזהו הי א"ל כתיבוכו' שאלו לר' חנינא 

ושם איתא  (ויק"ר ה, ו) במדרשוהובא [גוזל לכלבים ומאכיל לישראל ארפינון דמן דידהו אכלין, 
  , עיי"ש.]הכיפורים שאירע דבר זה בערב יום

וא"כ יש לומר דאם הרב מוכיח את ישראל שלא יאכלו נבילות וטריפות וחלב, ואחר כך בא 

איש רשע ובליעל ומדבר סרה על הרב שאינו יודע מה שמדבר, נמצא דהמקבל ממנו לשון הרע 

 דהרי אינו שומע בקול הרב כיון ששמע לשון הרע[זה אוכל אח"כ נבילות וטריפות וחלב ח"ו 

נבילות וטריפות ח"ו, וכיון שמאכיל נבילות וטריפות  ם כןמאכיל ג ל ידי זה, וע]עליו, כמובן

המקבל לשון הרע על אחרים ראוי לאחרים עונשו שהכלבים מלקקין את דמו, וע"כ גם 

יכול לבוא לידי עון החמור להיות מאכיל נבילות וטריפות  ל ידי זהכי עלהאכילו לכלבים, 
  נו הרבים.לאחרים, בעוונותי

בערב אירע  (המוזכר בירושלמי)הנ"ל שדבר זה  המדרש רבה ויקראואפשר להוסיף דזהו מה שהביא טו. 

וטעמא מיבעיא מדוע דוקא בערב יום הכיפורים, הלא הכל בידי שמים. אך כיון יום הכיפורים, 

מרו י אדזה יכול לבוא ע"י שישמע לשון הרע מפי אחרים, או שיספר לשון הרע על אחרים, והר

דעבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, אבל עבירות שבין אדם  (יומא פ"ח מ"ט)חז"ל 

לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסו ויתרצה לו, א"כ אף אם יתכפר לו עון שבינו 

לשמים, אבל מה שדיבר או שמע לשון הרע על חבירו לא נתכפר לו כיון שלא פייסו, ע"כ אירע 

דייקא, דכיון דהאכיל את ישראל נבילות וטריפות רח"ל, א"כ ערב יום הכיפורים ה בדבר ז
  החטיא את הרבים בזה והוי חטא בין אדם לחבירו גם כן.

וגודל העונש של השומע זלזול תלמיד חכם אפילו רק פעם אחת, רואים אנו במסכת בבא 

השכיבה [ניתיה דביתהו בעליתא בתר דנח נפשיה אוג ]ברשב"י[וז"ל: רבי אלעזר  ):(דף פדמציעא 

חלש  ]יוצאת תולעת מאזנו[מאוניה  ריחשא, יומא חד חזת תולעת דקא ]אשתו את גופתו בעליה

יומא חד שמעי בזלותא דצורבא מרבנן ולא  -דעתה, איתחזי לה בחלמא, אמר לה לא מידי הוא 
  מחאי כדבעי לי, עיי"ש.

, דאם רבי אלעזר ברשב"י ששמע רק פעם וא"כ אם בארזים נפלה שלהבת מה יענו איזובי קיר

שלא נכווה בגחלת החכמים, והרבה  אחת ועם כל עוצם גדולתו לא ויתרו לו, א"כ אנו מה נאמר

"קוועטשט א [פעמים שומעים בני אדם שאומרים "מה הועילו החכמים שיושבים ולומדים" 

נו יש רבנים היודעים , או שאומרים "מדוע הרב מתערב בענינים שאין שכלו משיג, גם ל]באנק"

ללמוד", אבל האמת הוא שאין מבינים החילוק בין לומדים תורה לשמה ללומדים תורה שלא 

  לשמה רק לשם גאות ופניות, שתורה לשמה יש רק אצל יחידי סגולה שבדור.

ועפ"י הגמרא פסחים הנ"ל דהמספר והמקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, ויליף לה טז. 

, אפשר לבאר על פי 'לא תשא שמע שוא'וסמוך ליה  'לכלב תשליכון אותו'ות מסמיכות המקרא

 פיל וגו' לא תשא שמע שוא, פי' עואשי קודש תהיון לי  ל) ,(שמות כבזה גם תחילת הפסוק שם 

החובת הלבבות הנ"ל שהמספר לשון הרע על חבירו, מקבל חבירו מעשים הטובים שעשה  בריד

שתהיו קודש לה' ולא תאבדו את המצוות קודש תהיון לי, ואשי הוא. ולזה אמר הכתוב 

לא תשא שמע שוא, שקיימתם, ואם תשאל איך תזכו לזה, על זה אמר העצה בפסוק שלאחריו 
  שלא תדבר לשון הרע על חבירך, וממילא לא ילכו המצוות שעשית לחשבונו של חבירך הצדיק.

וות ומעשים טובים שעשו אותן שדיברו פי' דהמצאחד בעיר ושים במשפחה, וזהו הענין של יז. 
  עליהם לשון הרע, ילך להצדיקים שכל שיחתם הכשרה היתה רק בתורה ויראת שמים.

והנה ידוע דיש ד' מדריגות בתואר האדם, א) אדם, ב) איש, ג) גבר, ד) אנוש, ואנוש הוא הפחות   יח. 

רק פאה מהם, כדברי שקודם ביאת המשיח ישאר אמרתי אפאיהם, כולם. וזהו כוונת הקרא, מ

כמובא כלתה פשי, אכל"ה מלשון והמותר אכלה, הספורנו הנ"ל, וזהו שכתב הספורנו 

בספרים דכלי' מלשון כלתה נפשי, היינו שהקב"ה באמת חושק וחומד שגם המותר ישארו 
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 האהי (שמות ג, י)יתברך ה' אחר כך כתב שם עוד וזל"ק: והנה אמר 
[אהיה] עמכם בשעבוד זה ואהיה עמכם בשעבוד אחר,  ,האשר אהי

אהיה עמכם בגלות ואהיה עמכם בעת הגאולה,  רושופי ם כןוכן ג
. 'אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה' (בראשית מו, ד)על דרך 
בחינת שם  ,גימטריא מ"ב כמנין מ"ב מסעות "האהי ' פעמיםוהנה ב

 .מ"ב שכתוב בספרים שטוב להעלות הנשמה [למעלה] ע"י שם זה
, אהיה אשר אהיהת אמר "יהשע"י האמונה הגדולה ש[הוא] והענין 

ולעתיד שיהיה הכ"א יום שבין המצרים ימים טובים והכ"א יום שיש 
 .ב כנ"לב"פ אהיה בחינת שם מ" מטריאעתה ימים טובים יהיה גי

  עכלה"ק.

חזינן מכל זה ענין המסעות של בני ישראל במדבר,  ל כל פניםע
עיקר  ודבכל מקום היה להם ענין נשגב אחר לתקן, וזהו הי

  נסיעותיהם בתוך המדבר טרם בואם לארץ.

 ג. גדולת מסעות הצדיקים

ובאמת כן הוא בכל נסיעות בני אדם בכל הדורות, והצדיקים 
 ,(אש דת באר משהועיין בספר . עות והגלויותיודעים תכלית כל הנסי

זי"ע שלעתיד יהיה  הבעל שם טובשכתב בשם רבינו  ,בפרשת מסעי)
כתוב: "ויסע ישראל בן אליעזר ממקום פלוני למקום פלוני" כמו 
שנכתבו מסעותיהם של ישראל, וכתב שם שכך מוסרים בשם זקיני 

  ."ל שאמר אף הוא כן, עיי"שצוקז מאפטא אוהב ישראלה

                                                                                                                                                    

 ל כןלפליטה, אך היות ואינם ראוים לישאר לפליטה כיון שדיברו נגד צדיקי ה' ואוהביו, ע
  לה.אכהמותר 

שאשבית מהרשעים שאינם ראויים להיות נקראים אשביתה מאוש זכרם, וזהו שאמר הכתוב יט. 

פי' התורה והמצוות זכרם, אשבית מהם התורה והמצוות שעשו, וזהו אוש, יותר מתואר 

אוש, שנשארים לזכרון אחר פטירת האדם לעולם הבא, את זה אשבית מהאנשים שהם בחינת 

(סוטה דף אשר הרשעים דיברו נגדם, כי בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי  ואתן את זה להצדיקים

וזהו ישאר אצל אשביתה מאוש זכרם, והרשעים ידברו הרבה על הצדיקים, על כן  ).מט
  .הצדיקים, והם יהיו שארית הפליטה בביאת הגואל בב"א
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שאמר  ,זי"ע ר' מענדעלע מרימנובוכן אומרים בשם הרה"ק רבי 
דלעתיד לבוא יהא כתוב בתורה "ויסע רבי מענדל מפריסטוק ויחנה 

  ברימנוב".

 (פרשת בהעלותך)זי"ע]  התולדות י"י[לבעל  כתונת פסיםובספר הק' 
וזל"ק: ונחזור לביאור מורי הנ"ל, כי ענין נסיעת האדם ממקום  ,כתב

אחר עבור פרנסתו וכיוצא, הוא משום שיש שם ניצוצות זה למקום 
הבעל עכלה"ק. ובזה ביאר  .שלו וצריך להוציאן משם ולבררן וכו'

 ,מד' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ (תהלים לז, כג)זי"ע הפסוק  שם טוב
  .הנ"ל פרשת לך אות כ' כ"א כ"ב כ"ג) כתונת פסים(עיין בספר 

י"ט סוף פסוק ה', על שמות (פרשת יתרו  באור החיים הק'ועיין עוד מ"ש 

לפי מה שקדם  ,וז"ל: עוד ירמוז סתר עליון ,פסוק והייתם לי סגולה מכל העמים)
לנו כי ענפי הקדושה נתפזרו בעולם ואין מציאות להם להתברר 

א כאבן יוביותר באמצעות עסק התורה שה ,זולת באמצעות ישראל
הקדושה גם להם יקרא השואבת ניצוציה במקום שהם, ואותם נצוצי 

כאן רמז שיש לו סגולה מפוזרת  ,כי לי כל הארץואומרו  .וכו' סגולה
לחזר אחר  ,בכל הארץ, וזה טעם פיזור ישראל בד' רוחות העולם

נם של ישראל היו יכולים והסגולה שהיא אבידתם. והנה זולת עו
אלא בכח עוצם תורתם היו מולכים  ,השגת הדבר בלא פיזור בעולם

ולם ושואבים כל בחינות הקדושות מכל מקום שהם, בכל הע
חם וצריכים לרדת שמה לברר הטוב וובאמצעות החטא תש כ

  עכלה"ק. .ההוא

מובא מעשה באחד  (בהקדמה לשער הבטחון) חובת הלבבותובספר הק' 
שהלך לבקש פרנסה בעיר אחרת, ופגש באיזה פילוסוף ששאל לו 

שהשיב שמאמין שאל אם מאמין שהקב"ה מפרנס את כל העולם, וכ
לו, הלא מעשיך סותרים את דבריך, שאתה הולך לבקש פרנסה 

  בעיר אחרת. וחזר האיש לביתו.
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רבי איציקל בשם הרה"ק  קיז)-(עמוד קטז י"ג אורותומובא בספר 
זי"ע,  דברי יחזקאל משינאוועזצ"ל בשם הרה"ק בעל  מפשעווארסק

ז לומד כתבי שאמר על דברי חובת הלבבות הנ"ל, דאם היה איש הל
האריז"ל, לא היה חוזר לביתו, כי אולי צריך לנסוע למרחוק על מנת 

  לתקן ענין אחר לגמרי.

פעם אחת  הזצ"ל היהרה"ק משינאווע עוד הביא שם ש
במארינבאד, וכאשר ביקשו ממנו כמה נגידים שיסע עוד הפעם 

  למארינבאד, השיב להם שכל מה שהיה צריך לתקן שם כבר תיקן.

לתקן הוא גם כן דזהו ענין נסיעותיו של אדם בעוה"ז,  רואים מזה
ניצוצות הקדושות, ויש לפעמים שאין צריכים לנסוע כי כבר תיקנו 

  הכל.

 ד. בשבת קודש אפשר לתקן הניצוצות בלא מסעות

דבשבת קודש שהוא יום מנוחה ואין  ה,זרך דל ע שר לפרשואפ
ות באים נוסעים למקומות שונים לתקן הניצוצות, הרי שהניצוצ

  להאדם ואז אינו צריך לנסוע.

בפרשת יתרו  האור החיים הקדושל פי דברי והטעם בזה י"ל ע
הנ"ל, שכתב דכל ענין נסיעות ישראל הוא בגלל העוונות, וזולת 
עונם של ישראל היו יכולים השגת הדבר בלא פיזור בעולם אלא 
בכח עוצם תורתם וכו' וכנ"ל, ובאמצעות החטא תש כחם וצריכים 
לרדת שמה לברר הטוב ההוא עכ"ל, נמצא לפי דבריו דכשנמחלים 
עוונות ישראל אין צריכים לנסוע ממקום למקום לתקן הניצוצות, כי 

  הניצוצות באים אליהם.

כל המשמר שבת כהלכתו אפילו ' ):(שבת דף קיחחז"ל מרו והנה א
. ע"כ, כיון דהשבת גורם 'עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו

עוונות, ממילא אין צריכים לנסוע ממקום למקום, וע"כ הוא מחילת 
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"מה היה  (רש"י בראשית ב, ב; ע"פ ב"ר י, ט)ז"ל במדרש מרם אמיום מנוחה, וכ
  מנוחה". תשבת בא תהעולם חסר מנוחה, בא

", זכר ליציאת מצריםיש לבאר הענין שנקרא השבת " ל פי זהוע
דגל מחנה אפרים ה ל פי דבריכמו שאומרים בקידוש ליל שב"ק, ע

הנ"ל, דענין יציאת  'הקרים הנ"ל, ועוד ספ הבעל שם טובבשם 
מצרים וכל המ"ב מסעות היו להוציא הניצוצות הקדושים ממקום 
בליעתן בטומאה, אמנם כיון דבשבת אין צריכים לכל זה, רק 
הניצוצים מתתקנים מאליהם בלי שיצטרכו לנסוע למקומות שונות, 

, שהניצוצים נתתקנים מאליהם את מצריםזכר ליציע"כ השבת הוא 
  בלי שיצטרכו לנסוע.

אתה אחד ושמך אחד וכו' וזהו שאומרים במנחה דשבתא "
", תפארת גדולה ועטרת ישועה יום מנוחה וקדושה לעמך נתת

 "מנוחה"ענינים אלו זה לזה,  שנימדוע נסמכו  ריך ביאורוצ
ואין נוסעים . אך להאמור יובן, דכיון שהוא יום מנוחה, "קדושה"ו

ממקום למקום, ע"כ איך אפשר לתקן אז הניצוצות הקדושים 
", שהקב"ה נותן וקדושה לעמך נתתולהעלותם, ועל זה אומרים "

לישראל ביום השבת קודש את ניצוצות הקדושה שיתעלו מאליהם, 
  בלי שיצטרכו לנסוע ממקום למקום כדי לתקנם.

 ה. בחניית הארון תקנו הניצוצות בלא נסיעה

דע"י הנסיעות שנסעו ישראל ממקום למקום העלו  ,ענין הנ"לוב
את ניצוצות הקדושה למקור שרשן העליון ושברו עי"ז את הקליפות, 

ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה  לו)-(במדבר י, להיש לבאר הפסוק 
ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחה יאמר שובה ה' 

קימה להקדושה ועי"ז  הנסיעת הארון הי, דע"י רבבות אלפי ישראל
נפוצו הקליפות שהם אויביו של הקב"ה, כי ע"י הנסיעה של הארון 

  נסעו ישראל גם כן לאותו מקום, ותיקנו שם מה שהיו צריכים לתקן.
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כ‰

ובנוחה יאמר שובה ה' רבבות וזהו שאמר בכתוב שלאחריו, 
, דכשנח הארון נחו ישראל גם כן, ושמא תאמר הרי אז אלפי ישראל

לא תיקנו את ניצוצות הקדושה כיון שלא נסעו ממקום למקום, ע"ז 
", שאז ציוה הקב"ה שובה ה' רבבות אלפי ישראלאמר הכתוב "

שובה ה' שהניצוצות יבואו אליהם, והם יתקנו אותם במקומם, וזהו 
  , ודו"ק.רבבות אלפי ישראל

אחר פסוק  נו"ן הפוכהן היטב מדוע יש שם ועל פי זה נבי
ובנוחה, ובספרים האריכו בזה. ולדרכינו י"ל דהנו"ן רומזת 
להניצוצות הקדושה, דתיבת ניצוצות מתחלת בנו"ן, ולזה באה שם 
נו"ן הפוכה, לרמז דאף באופן הפוך יש תיקון לפעמים להניצוצות, 

מכל  אם לא נוסעים ממקום למקום, רק שהם נחים במקום אחד,
. אבל המקום כיון שיצוה הקב"ה שהניצוצות יבואו אליהם, כן יהי

  בלאו הכי צריכים הם לנסוע ממקום למקום.

אותיות  צבא"םויכולו השמים והארץ וכל "צבאם", ו. 
 צ"א ב"ם

ויכולו ומעתה נשובה לביאור מקרא קודש כאן גבי שבת קודש, 
ב"ם רמז , צ"א ב"ם, צבא"ם אותיות השמים והארץ וכל "צבאם"

פרשת מטות הנ"ל, ובא  זרע קודשלמ"ב מסעות כמו שכתב בספר 
מתקנים ישראל  (הנרמז בתיבת "בם")הכתב לרמז שבכל מקום נסיעתם 

את ניצוצות הקדושה, שרמוזים בתיבת "צא" שהוא גימטריא ב' 
  ".צבאםאדנ"י, וזהו " "השמות הקדושים הוי

אין צריכים וע"כ נרמז דבר זה דוקא גבי שבת קודש, דבשבת 
לנסוע, ע"כ אמר "צבאם", צ"א ב"ם, שבשבת קודש יש העלאת 
ניצוצות הקדושה "בם", בתוך מקומות מושבותיהם של ישראל ואין 

כי הוא יום מנוחה וקדושה, משא"כ בשאר ימות  ,צריכים לנסוע אז
  השבוע.
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כו

ביום השביעי מלאכתו  לוקיםויכל אולזה אמר הכתוב אחר כך 
, ום השביעי מכל מלאכתו אשר עשהאשר עשה, וישבות בי

והקשינו מדוע כפל לשונו לומר ב' פעמים ענין אחד. אך להנ"ל 
ירמוז, דלא די שהאדם צריך לשבות אז ממלאכה ממש, אלא שהוא 

(שאינה נכללת בל"ט יום מנוחה וקדושה וצריך האדם לשבות גם מנסיעותיו 

", עשה מכל מלאכתו אשרשנוסע במשך ימי השבוע, וזהו " מלאכות)
  ודו"ק.

דהכוונה בזה שהצדיק מתקן בחינת האל"ף  ,וענין צ"א יש לבאר
 מגן דודשרומז על אלופו של עולם יתברך, וכמו שכתב בספר 

, דציור הא' יו"י עולה כ"ו כמנין שם (באות אל"ף)זצ"ל  להרידב"ז
המפורש שהוא שם היחוד, וכן היא לעולם בראש האחדות וציורה 

קדושות וכו' עיי"ש. וי"ל דזהו ענין אלופו של כולל כל עשר ספירות 
שהצדיק  - ב"ה וב"ש. וזהו צ"א  "העולם שהוא שם יו"י שם הוי

מתקן כל זה ביום השבת קודש, וע"כ רמוז ענין זה דוקא בפסוק זה, 
  ודו"ק.

 

 




