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לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ַמִים ַלּטַֹהר ֶעֶצם ַהשָּׁ ִתּקּוֵני ַהּזַֹהר כְּ ְיָלה בְּ יח. ָוָיֵאר ֶאת ַהלַּ

א ָהָרִזים ְולֹא  ִכי טֹוב ֶאל תָּ ֲאָרִזים ִנְכָנס בְּ חּור כַּ ְוִעם ֱהיֹותוֹ בָּ
קֹום  ַהמָּ ֶבת  ַמְחשֶׁ ָאַמר  י  כִּ ְזַמּנוֹ  חֶֹסר  ֵני  ִמפְּ ְיִמינוֹ  ָאחֹור  יב  ֵהשִׁ
ֵעיָניו  מּו  ִקדְּ מֹורֹות  שְׁ ַהמִּ ת  ֻקדַּ פְּ ּוְבֵעת  ַמן  ַהזְּ ֶבת  ְלַמְחשֶׁ ָקְדָמה 
ֶעֶצם  ִתּקּוֵני ַהּזַֹהר כְּ ְיָלה בְּ מֹורֹות ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ָוָיֵאר ֶאת ַהלַּ ַאשְׁ

ַמִים ַלּטַֹהר. ַהשָּׁ
ַעל ַיד ַמְלָאִכי) ְלִמידוֹ בַּ ָמה, ִמתַּ ַהְקדָּ ִביר יֹוֵסף בַּ ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות דְּ (שְׁ

ָבה  ְרכָּ בֹות ַעְצָמן ֵהן ֵהן ַהמֶּ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהתֵּ ּלֹא ָיִבין ִמכָּ יט. ַאף שֶׁ
דֹוׁשֹות ְורּוָחִנּיּוָתם ַבת צּורֹות ַהקְּ ַהְרכָּ

סּוק  ַהּיֹום פָּ ל  כָּ ָקָרא  ֲאִפּלּו  ֵאִליָּהּו שֶׁ ֵבי  דְּ ַתנָּא  בְּ ָאְמרּו  ּוְכָבר 
אֹוִתּיֹות  י  כִּ ַעם:  ְוַהטַּ א,  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  ְמָנע  תִּ לֹוָטן  ַוֲאחֹות 
ָבָתם  ַהְרכָּ ְוֵתבֹות ַהֵהם ְיעֹוְררּו רּוָחִנּיּוָתם ְוַגם ִיְהֶיה ּתֹוֶעֶלת ָעצּום בְּ
ם ַהְמֻיָחד  ב ָהעֹוָלמֹות ְוֵצרּוף ַהשֵּׁ ַעם יֹוִליד אֹור ָחָדׁש ְלִפי ַמצַּ ְוָכל פַּ
ָכל ָמקֹום ַאף  ּתֹוָרה בְּ י ַהּקֹוֵרא בַּ אֶֹפן כִּ ֶרַגע ַההּוא, בְּ ר ׁשֹוֵלט בָּ ֲאשֶׁ
ַבת  ָבה ַהְרכָּ ְרכָּ בֹות ַעְצָמן ֵהן ֵהן ַהמֶּ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהתֵּ ּלֹא ָיִבין ִמכָּ שֶׁ
דֹוִלים י' שנג) (ַמֲעֶרֶכת גְּ דֹוׁשֹות ְורּוָחִנּיּוָתם.  צּורֹות ַהקְּ

ל ַהְמַקְטְרִגים  ִלּפֹות ּוִמכָּ ל ַהקְּ ר ַהזֶּה ִמכָּ גָּלּות ַהמַּ ֲעֵדנּו בַּ כ. ְלָהֵגן בַּ
ְפָלָאה ַהּזֹאת ָחְכָמה ַהנִּ ָעֵלינּו ַלֲעסֹק בַּ

ל ַהְמַקְטְרִגים  ִלּפֹות ּוִמכָּ ל ַהקְּ ר ַהזֶּה ִמכָּ גָּלּות ַהמַּ ֲעֵדנּו בַּ ּוְלָהֵגן בַּ
ַהגָּאוֹן  ָהַרב  ְלׁשֹונוֹ  ֶזה  ַהּזֹאת  ְפָלָאה  ַהנִּ ָחְכָמה  בַּ ַלֲעסֹק  ָעֵלינּו 
ְוֵעץ  ים  ַחיִּ ֶהֶגה אֹוְצרֹות  ַעל  בַּ ֶצֶדק  גֵּר  ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ ָהַרב  מֹוֵרנּו 
ר ּוְקָראוֹ ָרּנּו ְלַיֲעקֹב לּוֵלי ָחְכָמה  ר ִחבֵּ ַמת ִסְפרוֹ ֲאשֶׁ ַהְקדָּ ים בְּ ַחיִּ
ּוְלַקיֵּם  ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד  ָאנּו  ֵאין  רּוִעים  גְּ ַהּדֹורֹות  דֹוֵרנּו  ה בְּ זֹאת ַעתָּ
ּוָמֵגן  ְוַסַעד  ֵעֶזר  ָלנּו  ִהיא  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ֲאָבל  ַהזֶּה  ר  ַהמַּ גָּלּות  בַּ
ְרחֹוִקים  ָאנּו  ה  ְוַעתָּ ְוכּו',  ַמִים  שָּׁ בַּ שֶׁ ָאִבינּו  בְּ ֵלם  שָׁ ֵלָבב  בְּ ֶלֱאחֹז 
ָעֵלינּו ִאם לֹא  ָיֵגן  תֹוְך ֶהָחִבּיֹות ִמי  ָמִרים בְּ מוֹ שְׁ ִמשֶֹּׁרׁש ֶעְליוֹן כְּ
ִלּמּוד  ָלֵכן  ְוכּו'  ַהּזֹאת  ְפָלָאה  ְוַהנִּ ה  ָהֲעֻמקָּ ְוִלּמּוד ֵמָחְכָמה  ְקִריָאה 
ַהְמַקְטְרִגים  ל  ּוִמכָּ ִלּפֹות  ַהקְּ ל  ִמכָּ ה  ְמֻעלָּ ִמיָרה  שְׁ הּוא  ָלה  בָּ ַהקַּ
ף ג.) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ ֲחִסידּות.  ָתא דַּ ֲאִפּלּו לֹא יּוַכל ִלְנהֹג ִמילְּ

ִריְך  א בְּ ֵלם, ֵאין ַנַחת ְלקּוְדשָׁ ֵלב שָׁ ע ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו בְּ כא. דַּ
ָחָכם  ְלִמיד  תַּ קּות  ִהְתַעסְּ בְּ ִאם  י  כִּ עֹוָלם  בָּ יֹוֵתר  יּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא 

ָחְכָמה ַהּזֹאת בַּ

ְמִביִנים  ֵאיָנן  שֶׁ ָיָדם  בְּ ָעָלה  גָּדֹול  ָטעּות  י  כִּ ְוֵרִעי  ֲאהּוִבי  ע  דַּ
ִפְרֵקי  בְּ ְדִאיָתא  כִּ ס  ְרדֵּ ַלפַּ ְכְנסּו  נִּ שֶׁ ָעה  ַאְרבָּ ִעְנַין  ָמה  ט  שָׁ ַהפְּ
עֹוַלם ְיִציָרה  עֹות ַמְלָאִכים דְּ בָּ ַהשְׁ ים בְּ שִׁ מְּ ֵהם ָהיּו ְמשַׁ ֵהיָכלֹות שֶׁ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִהְזִהירּו  שֶׁ ַמה  ּיֹות  ַמֲעשִׂ ָלה  ַקבָּ בְּ ּוְבִריָאה 
מֹות  שֵׁ בְּ ין  שִׁ מְּ ְמשַׁ ָהיּו  ְוֵהם  ֳחָלף  ָתָגא  בְּ ֵמׁש  תַּ ִאשְׁ דְּ ִלְבָרָכה 
ר  ָמתוֹ דָּ עֹוד ִנשְׁ ַחיָּיו בְּ יג בְּ ֵאין ָאָדם ָיכֹול ְלַהשִּׂ ים ַמה שֶּׁ ְקדֹושִׁ
לֹמֹה  ִוד ִלשְׁ ִהְזִהיר דָּ יִדיַעת ֱאלֹקּות ַמה שֶׁ חֶֹמר ָעב ְוכּו' ֲאָבל בִּ בְּ
ִריְך  א בְּ ֵלם ֵאין ַנַחת ְלקּוְדשָׁ ֵלב שָׁ ע ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו בְּ נוֹ דַּ בְּ
ָחָכם  ְלִמיד  תַּ קּות  ִהְתַעסְּ בְּ ִאם  י  כִּ עֹוָלם  בָּ יֹוֵתר  יּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  "י  בִּ ָהַרשְׁ ָלנּו  ִהְזִהיר  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ
אֹור  ָיֵמינּו  בְּ ִנְגָלה  ר  ֲאשֶׁ ַהגָּדֹול  ָהאֹור  ּוִבְפָרט  ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא 
ְוִתְקָוה  טֹוב  ַאֲחִרית  ָלנּו  ְוָלֵתת  אֹוָתנּו  ְלַזּכֹות  ֵדי  כְּ ַהיִָּמים  ְבַעת  שִׁ
(ַויְַּקֵהל  יַח ִצְדֵקנּו.  יַאת ְמשִׁ דֹוָלה ַעד בִּ ְוכּו' ִלְהיֹות ָלנּו ִלְפֵלָטה גְּ

ף ו') ה דַּ משֶׁ

ָלה  ַהַקבָּ ִלּמּוד  בְּ ִאם  י  כִּ עֹוָלם  בָּ יֹוֵתר  רּוַח  ַנַחת  ִכיָנה  ַלשְּׁ כב. ֵאין 
ְנָחס זַֹהר פִּ ְדִאיָתא בְּ כִּ

ָלה  ַהַקבָּ ִלּמּוד  בְּ ִאם  י  כִּ עֹוָלם  בָּ יֹוֵתר  רּוַח  ַנַחת  ִכיָנה  ִלשְׁ ֵאין 
ּבּור  דִּ בַּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ רטו.)  (דף  ְנָחס  פִּ זַֹהר  בְּ ְדִאיָתא  כִּ
ֲעָבִדים.  ָבִנים ִאם כַּ א, ִאם כְּ ֵני ַמְטרֹוִניָתא: "ּוְבִגין דָּ ְתִחיל בְּ ַהמַּ
ם,  ֲעָבִדים ָחפּו רֹאשָׁ א, אּוְקמּוָה דַּ י ַמְקְדשָׁ ִאְתָחַרב בֵּ ּוְבִזְמָנא דְּ
ַעל  ִאְתְקִריאּו,  ה  ַמֲעשֵׂ י  ַאְנשֵׁ אי  ַודַּ ה.  ַמֲעשֵׂ י  ַאְנשֵׁ ְוִנְתַדְלְדלּו 
ָעשּׂו  נֹות  בָּ ַרּבֹות  לא)  ֵלי  (ִמשְׁ ָעָלּה  ַמר  ִאתְּ דְּ ַמְטרֹוִניָתא,  ם  שֵׁ
ַזְכווֹי  דְּ ִדיק,  צַּ ֵליּה  ִאית  ִאי  ֲאָבל  ָנה.  כֻּלָּ ַעל  ָעִלית  ְוַאתְּ  ָחִיל 
י  ְלבּושֵׁ ִמנָּּה  ט  ּוְלִמְפשַׁ ַמְטרֹוִניָתא,  הוֹן  בְּ ְלַאְנָהָרא,  ְועֹוָבדוֹי 
ָרִזין  דְּ ְנִהיִרין  ְגָווִנין  דִּ ין  ְלבּושִׁ בִּ ָלּה  ָטא  ּוְלַקשְׁ ִטין,  ְפשָׁ דִּ ַקְדרּוָתא 
ִרית עֹוָלם. ּוְרִאיִתיָה,  יּה, ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור בְּ ִתיב בֵּ אֹוַרְייָתא, ַמה כְּ דְּ
ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  ִאְתְקֵרי,  ָר"ז  אֹור  דְּ אֹוַרְייָתא,  דְּ ְנִהיִרין  ָרִזין  בְּ
ַמר ּוְרִאיִתיָה.  ין ָרִזין ִאתְּ ָוה תֹוָרה אֹור. ּוְבִאלֵּ י ֵנר ִמצְּ ֵלי ו) כִּ (ִמשְׁ
ֶלְך  ְבֵריּה, (אסתר ז) ַוֲחַמת ַהמֶּ ּוְבַההּוא ִזְמָנא ָסִליק ִמנֵּיּה רּוְגָזא דִּ
ה)  (אסתר  יּה,  ַקמֵּ ֲעִמיָדה  דַּ לֹוָתא  צְּ בִּ א  ַמְלכָּ ָלּה  א  ְוֵיימָּ ָכָכה,  שָׁ
א ַעל  ֵאְלתָּ ַההּוא ִזְמָנא, שְׁ ֵתְך. בְּ שָׁ קָּ ָנֶתן ָלְך ּוַמה בַּ ְויִּ ֵאָלֵתְך  ַמה שְּׁ
נֶָּתן  יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (אסתר ז) תִּ יָלּה, ּוְבָנָהא ִעמֵּ ּפּוְרָקָנא דִּ

ִתי". שָׁ ַבקָּ י בְּ ֵאָלִתי ְוַעמִּ שְׁ י בִּ ִלי ַנְפשִׁ

יּה  ִכיְנתֵּ רּוְך הּוא ּושְׁ דֹוׁש בָּ ים ַנַחת רּוַח יֹוֵתר ְלַהקָּ כג. ֵאין ָאנּו עֹושִׂ
ִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ִאם לֹא בְּ

ָלל  ף קכד ְוכּו', ַהכְּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא דַּ ת ָנׂשא בְּ ָפָרשַׁ גַּם ִאיָתא בְּ
ים  עֹושִׂ ָאנּו  ֵאין  שֶׁ ֶאָחד  כְּ ִויִעידּון  ידּון  ַיגִּ ֲאָמִרים  ַהמַּ ֵני  ִמשְּׁ ָהעֹוֶלה 
ִלּמּוד  בְּ לֹא  ִאם  יּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ יֹוֵתר  רּוַח  ַנַחת 
ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ִרי  ִמפְּ טֹוֲעֶמיָה  ָאה  ִעלָּ ִאיָמא  דְּ זֹוֲהָרא  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה 
נּו  בָּ ִויֻקיַּם  ַהזֶּה  ּמּוד  לִּ בַּ א  ֶאלָּ ִמגָּלּוָתא  ק  ְלֵמיפָּ ְיכֹוִלים  ָאנּו  ְוֵאין 
לֹט  לֹום ּתּוָבלּון ְוַאל ִישְׁ ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבשָׁ י ְבשִׂ ָדד ַיְנֶחּנּו כִּ ם בָּ ַהשֵּׁ
ְמָאה  סּול ְורּוַח ַהטֻּ ַעת טֹוב ָוָרע ָאסּור ָטֵמא פָּ נּו ׁשּוב ֵעץ ַהדַּ בָּ

ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ.

ִלּמּוד ַהָחְכָמה  בְּ ִלים ִנְקָרִאים "ֵמַחְצָדא ַחְקָלא" שֶׁ ֲעֵלי ַהְמֻקבָּ כד. בַּ
ר  ֶדה ַהיָּדּוַע ֲאשֶׁ ׁשֹוִנים ְוַהֲחרּוִלים ִמן ַהשָּׂ מְּ ִרים ַהקִּ ַהּזֹאת ָאנּו ְמַקצְּ
ְוֵאין  א  ַרבָּ ְתהֹוָמא  דִּ ְלנּוְקָבא  ִלּפֹות  ַהקְּ ֲעִרין  ּוִמְתבַּ ם,  ַהשֵּׁ ְרכוֹ  בֵּ

ְיכֹוִלים ְלָהִרים ֶאת רֹאׁש

"ֵמַחְצָדא  ָנׂשא,  ִאיְדָרא  בְּ ִלים  ַהְמֻקבָּ ֲעֵלי  בַּ ִנְקָרִאים  ָלֵכן 
ִרים  ְמַקצְּ ָאנּו  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ִלּמּוד  בְּ לֹוַמר  כְּ ַחְקָלא", 
ם  ַהשֵּׁ ְרכוֹ  בֵּ ר  ֲאשֶׁ ַהיָּדּוַע  ֶדה  ַהשָּׂ ִמן  ְוַהֲחרּוִלים  ׁשֹוִנים  מְּ ַהקִּ
א ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלָהִרים  ְתהֹוָמא ַרבָּ ִלּפֹות ְלנּוְקָבא דִּ ֲעִרין ַהקְּ ּוִמְתבַּ
ִבי", ִמן ָהָאֶלף  ית", "אֹרֹת שֶׁ ֵראשִׁ ת "בְּ ים ִמן ִמלַּ ֶאת רֹאׁש, ְוַנֲעשִׂ
ֲהָויֹות  ֵצרּוֵפי  ר  ָעשָׂ ֵנים  שְׁ ֵהם  ִבי  ְושֶׁ אֹורֹות,  ת"ר  יֹוְצִאין  ַהיָּדּוַע 
ִלּמּוד  בְּ ִמְתעֹוְרִרים  ָאנּו  ֵאין  לֹום  ְושָׁ ַחס  ִאם  ֲאָבל  ָלנּו,  יָּדּוַע  כַּ
ית  ֵראשִׁ בְּ ת  לַּ ִממִּ ִנְתַהוֶּה  ְלַמְעָלה  ה  ַמטָּ ִמלְּ ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה 
א  ַאבָּ דְּ ְיסֹודֹות  ָהֶעְליֹוִנים  ָהאֹורֹות  לֹוַמר  רֹוֶצה  ָיֵבׁש  אֹרֹת 
אֹורֹות  יֹוְצִאין  ם  ּוִמשָּׁ אֹוַרְיָתא  דְּ ָרֵזי  ל  כָּ יֹוְצִאין  ם  ִמשָּׁ א  ְוִאמָּ
ַפע  ְושֶׁ ִני  ְושֵׁ ִראׁשוֹן  דֹולֹות  גְּ ה  ְלַמטָּ ְרצּוִפים  ַלפַּ ָהעֹוָלמֹות  ְלָכל 
ְואֹותוֹ  לֹום  ְושָׁ ְמָחה  ְושִׂ ירּות  ַוֲעשִׁ ים  ְוַחיִּ ְוֵחרּות  ה  ּוְגֻאלָּ ָרָכה  ַהבְּ
ָחת ָהָעב ְוֶהָעכּור ְוַהנֱֶּאָלח  ם ָמקֹור ִנשְׁ לֹום ִנְסתָּ קֹום ָחס ְושָׁ ַהמָּ
א  ְתהֹוָמא ַרבָּ נּוְקָבא דִּ תּום בְּ ח ַהסָּ ִרים ַהְמָאֲרִרים ְוִנְפתָּ ּוֵמי ַהמָּ
ם  עֹוָלם ִויכֹוִלים ְלָהִרים ֶאת רֹאשָׁ ִלּפֹות ְוׁשֹוְלִטים בָּ ְויֹוְצִאים ַהקְּ
ָלְך,  ְצִמיַח  ר" תַּ ְוַדְרדַּ "קֹוץ  סֹוד  בְּ ָוָרע,  ַעת טֹוב  ַהדַּ ֵעץ  ְוׁשֹוֵלט 
יֹוֵנק  ם  ְושֵׁ ּתֹוָרה  ל  שֶׁ ׁשּוטֹות  ַהפְּ "ּתֹוָרה"  ַהּכֹוֵלל  ִעם  יַמְטִריָּא  גִּ
ְכָחה  א ְוכּו', ְוׁשֹוֵלט ַהשִּׁ לּוְגתָּ סֹוד פְּ ה בְּ ֲחלֶֹקת ְוַהֲחֻנפָּ הגאל' ְוַהמַּ
ְעּבּוד  ְוַהשִּׁ ִליָטה  שְׁ ָלֶהם  ֵיׁש  ְוָהֻאּמֹות  ַהגָּלּות  ְואֹוֶרֶכת  ְך  ְוחֹשֶׁ
ה  ָלָלה ְמֻרבָּ קְּ ָכל יֹום ְוֵאין ְלָך יֹום ְויֹום שֶׁ ַמְלֻכּיֹות ּגֹוְבִרין ָעֵלינּו בְּ

ֶרת ְוכּו'. ל ּתֹוָרה ֶנְעדֶּ ָהֱאֶמת שֶׁ ּה ִמּכַֹח שֶׁ ֵמֲחֶבְרתָּ

ַהָחְכָמה  ִלּמּוד  בְּ לֹא  ִאם  ָהֶעְליוֹן  אֹור  יג  ְלַהשִּׂ ָיכֹול  ָאָדם  כה. ֵאין 
ַהּזֹאת

ַעל  ְוֶהָחרּוד  ַהיֵָּרא  ָהִאיׁש  ִמי  ְוֵרַעי  ַאַחי  ֲאהּוַבי  ְמעּוִני  שִׁ ָלֵכן 
ִריְך הּוא  א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ִלְלמֹד ְלשֵׁ ּוְרצֹונוֹ  ים  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחיִּ דִּ
ֵאין  ָרֵאל ְוֶלֱאצֹר אֹוָצרֹות ְלַמְעָלה ָמקֹום שֶׁ ל ִישְׂ ם כָּ יּה ּוְלשֵׁ ִכיְנתֵּ ּושְׁ
ְרֶזל  ת ַהבַּ ָסְך ָהָעב ְוַהגַּס ְוֶהָעכּור ּוְמִחצַּ ּוְלָהִסיר ַהמָּ ָיד ׁשֹוֶלֶטת ּבוֹ 
יִלים  ְבדִּ י ַחּטֹאוֵתיֶכם ַהמַּ ַמִים כִּ שָּׁ בַּ יֵנינּו ּוֵבין ָאִבינּו שֶׁ ְפִסיק בֵּ ַהמַּ
י  עּו כִּ ְוֵרַעי דְּ ם ָלֵכן ֲאהּוַבי ַאַחי  ּוָמְנעּו ַהּטֹוב ִמכֶּ ְלֵבין ֱאלֵֹקיֶכם 
א ְלַהֲעלֹות ֶאְתֶכם ִמן ַהגְַּלגַּל ֶאל ָהָרָמה ְלַהֲעלֹות  ִלְזכּוְתֶכם ֲאִני בָּ
ֵאין  ה ַמַאְמֵרי זַֹהר שֶׁ מָּ ר אֹוִכיַח ַוֲאָבֵאר ִמכַּ ֲאשֶׁ ֲעלֹות כַּ ֶאל גֶֶּרם ַהמַּ
לֹא  ִאם  ָהֶעְליוֹן  אֹור  יג  ְלַהשִּׂ ָיכֹול  ָאָדם  ֵאין  שֶׁ עּור  ְושִׁ סֹוף  ָלֶהם 
ה ז.) (ַויְַּקֵהל משֶׁ ִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהּזֹאת.  בְּ

ֶרק ב – – פֶּ
ִלּקּוט ִנְפָלא אֹודֹות ּתֹוַרת ַהֵח"ן

ּה ְלּפּול בָּ ָלה ְוִחּיּוב ַהפִּ בָּ ַכר ִלּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ א. שְׂ

ְדָמאֵריהוֹן  ָרָזא  ָיְדֵעי  דְּ ִאינּון  כְּ ִאינּון  ָכל  בְּ ִניָמָאה  פְּ ֲאַתר  ְוֵלית 
ְעָיה סד)  ִתיב, (ְישַׁ ין כְּ ָכל יֹוָמא, ַעל ִאלֵּ הּו בְּ ָקא בְּ בְּ ְוָיְדֵעי ְלִאְתדַּ

ה לוֹ. ה ִלְמַחכֵּ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זּוָלֶתָך, ַיֲעשֶׂ

ה ֶאת ִאּיֹוב  ָמא ְדַאתְּ ָאֵמר (ִאּיֹוב לב) ִחכָּ ה לוֹ, כְּ ַמאי ִלְמַחכֵּ
ָלּה,  ְוָדְייִקין  ְדָחְכְמָתא,  ה  ְלִמלָּ ָדֲחִקין  דְּ ִאינּון  ין  ְוִאלֵּ ְדָבִרים.  בִּ
ין  מֹוְדָעא ְלָמאֵריהוֹן, ִאלֵּ תְּ ה, ְוִאשְׁ ִריָרא ְדִמלָּ אן ָלּה ְלִמְנַדע בְּ ּוְמַחכָּ
ין  ָעאִלין בֵּ ין ִאינּון דְּ ָכל יֹוָמא, ִאלֵּ הוֹן בְּ ח בְּ בַּ תַּ ָמאֵריהוֹן ִמשְׁ ִאינּון דְּ
ִיְמֵחי  ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ַמאן דְּ ל תַּ ין ָעאִלין כָּ ין, ְוִאלֵּ ישִׁ ִאין ַקדִּ ִעלָּ

ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ָאה חּוָלֵקיהוֹן בְּ יֵדהוֹן, ַזכָּ בִּ
ף ק"ל:) (זַֹהר ֵחֶלק א' דַּ

יג  ַישִּׂ לֹא  ַהּזֹאת,  ָחְכָמה  בַּ ָבִרים  ַהדְּ ְפׁשּוֵטי  בִּ ק  ִיְתַעסֵּ ִאם  ְוַאף 
יג  ל ְוֵייִטיב ִעּיּונוֹ, ְוִאם לֹא ַישִּׂ ר ְיַפְלפֵּ ֲאשֶׁ א כַּ ְדֵרָגה ַהּזֹאת, ֶאלָּ ַהמַּ
ִנְקָרא  ָאז  יג,  ַישִּׂ ָהִעּיּון  ַהְתָמַדת  בְּ י  כִּ ה,  ַחכֵּ ּוב'  ַאַחת  ַפַעם  בְּ
ּוִביָנה,  ָחְכָמה  בְּ ׁש  מֵּ תַּ ִמשְׁ ָאז  שֶׁ ַהּזֹאת,  ְדֵרָגה  ַהמַּ יג  ְוַישִּׂ ה  ְמַחכֶּ

ִסְפֵרי  בְּ ְוִנְמְצאּו  ָלנּו  ְמְסרּו  נִּ שֶׁ ָרִקים  פְּ י  ָראשֵׁ ֵהם  ַהָחְכָמה  י  כִּ
ָבר  דָּ ְלָהִבין  הּוא  ּוִביָנה  לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ָהַרבִּ
ֵיֵצא לוֹ  ְוָאז  ָחְכָמה  ה בְּ ק ַהְרבֵּ ּוְלַדְקדֵּ ל  ְלפֵּ ּוְלִהְתפַּ ָבר  ִמּתֹוְך דָּ

דֹוָלה. ֲעָלתוֹ גְּ מַּ ּתֹוָרה שֶׁ ׁש ִחּדּוׁש בַּ סֹוד, ַוֲהֵרי הּוא ְמַחדֵּ

ל  ְלַפְלפֵּ ֵאין  שֶׁ ָהאֹוְמִרים  ַהּטֹוִעים  ב  ִמלֵּ ְלהֹוִציא  ֶזה  בָּ י  ְוֶהֱאַרְכתִּ
ּזַֹהר  ְצאּו בַּ מָּ ָמה שֶׁ ָבר, ְוִנְתלּו בְּ ּה דָּ ׁש בָּ ָחְכָמה ַהּזֹאת ְולֹא ְלַחדֵּ בַּ
ל.  ּלֹא ִקבֵּ ָחְכָמה ַהּזֹאת ַמה שֶּׁ ׁש בַּ ית עֶֹנׁש ַהְמַחדֵּ ֵראשִׁ ת בְּ ָרשַׁ פָּ
ָמה  לֹום ַהְקדָּ ׁש ָחס ְושָׁ ְוָקא ַהְמַחדֵּ ַהְינּו דַּ ָבר, דְּ ֲהָבַנת ַהדָּ ְוָטעּו בַּ
ָרִקים  פְּ י  ָראשֵׁ בְּ ל  ְלַפְלפֵּ ָאְמָנם  ל,  ִקבֵּ ּלֹא  שֶׁ ָהֶעְליֹוִנים  ִעְנָיִנים  בָּ
ָרִקים ַהְידּוִעים, ֵהן  י פְּ ֶבת ַעל ָראשֵׁ ָמה ֻמְרכֶּ ׁש ִמּתֹוָכם ַהְקדָּ ּוְלַחדֵּ
ִאם  ן,  כֵּ ּתֹאַמר  לֹא  ִאם  ַהּבֹוֵרא. שֶׁ ִלְפֵני  ַהֲחׁשּוִבים  ָבִרים  ַהדְּ ֵהן 
ָאְמָרם  ִעְנַין  ּוָמה  ַהּתֹוָרה,  ָאר  שְׁ בִּ ּה אוֹ  בָּ ָהעֹוֵסק  ַכר  שְׂ ַמה  ן  כֵּ
ּה, ִאם לֹא ָנַתן ְרׁשּות  ׁש בָּ ְלִמיד ָוִתיק ָעִתיד ְלַחדֵּ תַּ ֲאִפּלּו ַמה שֶּׁ

ַמד. לָּ ה שֶׁ מֶּ א בַּ ק ֶאלָּ ְלִהְתַעסֵּ
א) ם ָהַרַמ"ק ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ שֵׁ ם, בְּ ה ַלּזַֹהר שָׁ (אֹור ַהַחמָּ

ּוְבַאֲהָבה  ִתּקּוָנן  כְּ ְצוֹות  ַהמִּ יַּת  ֲעשִׂ ּפֹוֵעל  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ב. ִלּמּוד 
ה ִפלָּ יַע ִמזֶּה ּתֹוֶעֶלת ְלִעְנַין ַהתְּ ה, ּוַמגִּ ַרבָּ

ּה,  בָּ ה  גֶּ שְׁ יִּ שֶׁ ֲאִפּלּו  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ּה  בָּ ָהעֹוֵסק  ה  ִיְזכֶּ ּה  דָּ ִמצִּ
ּתֹוַכַחת  ָעָליו  יָּבֹואּו  שֶׁ י  פִּ ַעל  (ַאף  נָּה  ִממֶּ ל  ִיְתַרשֵּׁ ּלֹא  שֶׁ ְוָראּוי 
ָהעֹוָלם  ַחיֵּי  ִלְקנֹות  א  ֶאלָּ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ נּו  תֹוַחְלתֵּ ַמה  י  כִּ מּוָסר 
יֹוֵדַע  ּה  דָּ ִמצִּ ָהָאָדם  ֱהיֹות  ַבד  ִמלְּ י  כִּ ְידּוָעה,  ְותֹוֲעלֹוֶתיָה  א).  ַהבָּ
ַבׁש  ִמדְּ תּוִקים  ַהמְּ ְצוֹות  ַהמִּ ְוַטֲעֵמי  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ְויֹוֵדַע  קֹונוֹ  ֶאת 
ֶכת  כֶּ י ַהנֶֶּפׁש ִמְזדַּ יַבת ָנֶפׁש, כִּ ם ִהיא ְמשִׁ דָּ ר ִמצִּ ְונֶֹפת צּוִפים, ֲאשֶׁ
ְצוֹות  ַהמִּ יַּת  ֲעשִׂ נָּה  ִממֶּ ְך  שֵׁ ִימָּ ן  כֵּ גַּם  קֹונוֹ,  ִעם  ּוִמְתּבֹוֶדֶדת  ֶהם  בָּ
ֵלמּות,  שְׁ בִּ ַלֲעשֹׂות  אֹותוֹ  ְלֶהֶבת  ַהמַּ ְוִהיא  ה,  ַרבָּ ּוְבַאֲהָבה  ִתּקּוָנן  כְּ
ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה  ְוַעל ֶזה ָאַמר ֶהָחָכם: ַמִים ַרבִּ
ָל"ה  (שְׁ ה.  ִפלָּ ִעְנַין ַהתְּ נָּה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָרץ בְּ יַע ָלנּו ִממֶּ ְוכּו'. ְועֹוד ַיגִּ

דֹוׁש ַמֲאָמר ִראׁשוֹן) ַהקָּ

ֵתַבת נַֹח ָרֵאל כְּ ג. ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ֵמֵגן ְלִישְׂ

ף ע"ב  זַֹהר ָחָדׁש דַּ ּקּוֵני  נַֹח (תִּ ֵתַבת  ַגוָּוָנא דְּ ִחּבּוָרא ִאיהּו כְּ ַהאי 
מוֹ  כְּ הּוא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְקָרא  נִּ שֶׁ ֶזה  ִחּבּור  י  כִּ רּוׁש,  פֵּ ד'),  ַעּמּוד 
יִנים  ה ְולֹא ָהָיה ִקּיּום ְלאֹוָתם ַהמִּ ּה ָהיּו ִמיִנים ַהְרבֵּ בָּ ַבת נַֹח, שֶׁ תֵּ
ׁש,  ן הּוא ַממָּ ָבה, כֵּ ִניָסָתם ְלַהתֵּ א ַעל ְיֵדי כְּ ם ֶאלָּ חֹות כֻּלָּ פָּ שְׁ ְוַהמִּ
ַכת  ם ְוַהְחשָׁ יִקים כֻּלָּ דִּ ָגם ַלצַּ יַע פְּ י ַעל ְיֵדי סֹוד ַהגָּלּות ְוכּו' ּוַמגִּ כִּ
ּלֹא  שֶׁ ְלִקּיּוָמם  ְוָלֶזה  ֶות,  ִממָּ ַמר  טֹוֶעֶמת  ְמַעט  כִּ אֹוָרם  ְמאֹוֵרי 
נַֹח  ַבת  תֵּ ִעְנַין  כְּ ַהזֶּה  ַהִחּבּור  סֹוד  ָלֶהם  ָהָיה  ֶהם  בָּ ַהגָּלּות  לֹט  ִישְׁ
יִכים  ְחשִׁ ת ַהגָּלּות ּוֵמי ַמּבּול ַהִחיצֹוִנים ַהמַּ ן ַמַחץ ַמכַּ ׁש, ְלַתקֵּ ַממָּ
יִקים,  דִּ ת ַהצַּ שֶׁ ִכיָנה ְמִאיָרה ְקָצת ּוַמְלבֶּ ְהֶיה אֹור שְׁ א תִּ ְוכּו', ֶאלָּ

יִקים ֶאל סֹוד אֹור ִחּבּור ַהזֶּה ְלִהְתַקיֵּם. דִּ ְנסּו ַהצַּ ן ִיכָּ כֵּ

ֲאֶבּנּו  ם ִישְׁ ַאֲהַבת ַהשֵּׁ קוֹ  ֶחשְׁ עֹוֵסק בְּ יָּד שֶׁ מִּ ת ַהִחּבּור שֶׁ ְוָכְך ְסֻגלַּ
ַלת ַנְפׁשוֹ  ֵנס ֵאָליו ְלַהצָּ ְרֶזל, ְוִיכָּ ִאיַבת ָהֶאֶבן ַהשֹּׁוֵאָבה ֶאת ַהבַּ שְׁ כִּ
ֵנס,  ׁש ִאם ִיכָּ ע, ֵאין ֲחשָׁ ָמתוֹ ְוִתּקּונוֹ. ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרשָׁ ְורּוחוֹ ְוִנשְׁ
ִים, אוֹ  תַּ א ִיְהֶיה לוֹ ַאַחת ֵמַהשְּׁ ִניָסה, ֶאלָּ ִניָסתוֹ כְּ ֵאין כְּ ֵני שֶׁ ִמפְּ
מּוָרה  ִחָיה גְּ ֶחּנּו דְּ ֵנס ּבוֹ, אוֹ ִידְּ יק ְוִיכָּ ְתׁשּוָבה ְוִיְהֶיה ַצדִּ ַיֲחִזיֶרּנּו בִּ
ְואֹוָתם  ִעים  ָהְרשָׁ ּדֹוֶחה  ָהָיה  שֶׁ נַֹח  ַבת  תֵּ ִעְנַין  כְּ ַעְצמוֹ,  ִויָפֵרׁש 
ַער א' ִסיָמן ה') (אֹור ָיָקר, שַׁ ֵהָמה.  ָחְטאּו ִמן ַהַחיָּה ְוַהבְּ שֶׁ

ן  ּקּוִנים ְמַתקֵּ ן עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים - ִלּמּוד ַהתִּ ד. ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְמַתקֵּ
יָּה עֹוַלם ָהֲעשִׂ

ן  ְמַתקֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ַהּלֹוֵמד  דְּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ים  ַהְמָפְרשִׁ ְתבּו  כָּ  
ן  ּוְמַתקֵּ ִלּפֹות  ַהקְּ ַמְבִריַח  ּקּוִנים  תִּ בַּ ְוַהּלֹוֵמד  ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות 
ַהּזַֹהר  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָיַסד  ַעם  ַהטַּ ּוִמזֶּה  יָּה.  ָהֲעשִׂ עֹוַלם 
ְוֶזה  ָקָטן.  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ְוֵסֶפר  גָּדֹול  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ
דִֹלים, ֶרֶמז ְלֵסֶפר  אֹרֹת ַהגְּ ֵני ַהמְּ תּוב: ַויַַּעשׂ ֱאלִֹקים ֶאת שְׁ כָּ שֶׁ
ַנִים ְוכּו', ַאְך ַהִחּלּוק  ּקּוִנים, טֹוִבים ַהשְּׁ דֹוׁש ְוֵסֶפר ַהתִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
ָאַמר  ָלֵכן  ָקָטן.  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ ְוֶזה  גָּדֹול  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ ֶזה  ָלֶזה,  ֶזה  ין  בֵּ
ֶלת ַהּיֹום ְוכּו', ְוֶאת  דֹוׁש, ְלֶמְמשֶׁ אֹור ַהגָּדֹול, הּוא ַהּזַֹהר ַהקָּ ַהמָּ
ָקָטן,  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ א  בָּ שֶׁ ּקּוִנים  ַהתִּ ְלֵסֶפר  ֶרֶמז  ָטן,  ַהקָּ אֹור  ַהמָּ
ֶהם הּוא  ּמּוד בָּ לִּ יָּה. ֲהֵרי שֶׁ ְיָלה, ֶרֶמז ְלעֹוַלם ָהֲעשִׂ ֶלת ַהלַּ ְלֶמְמשֶׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ ן עֹוָלמֹות בַּ ָבר גָּדֹול ְלַתקֵּ דָּ

ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ּקּוִנים,  תִּ ּוְבֵסֶפר  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְלמֹד  ָראּוי  ן  כֵּ ַעל 
ָאַמר.  ָלא ָיַדע ַמה קָּ ִסְתֵרי ּתֹוָרה, גַּם דְּ ְמֵלִאים ִזיו ּוְמִפיִקים נַֹגּה בְּ
ט  שָׁ ים, ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהפְּ ַמִים ֲחָדשִׁ ר ּבֹוֵרא שָׁ ְסתָּ ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהנִּ
ים  ַמִים ַהֳחָדשִׁ ר ַהשָּׁ י ַכֲאשֶׁ נֱֶּאַמר כִּ מוֹ שֶׁ ּבֹוֵרא ֲאָרצֹות ֲחָדׁשֹות, כְּ
ן,  כֵּ תִּ זֶֶּר"ת  בַּ ַמִים  ְושָׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָרְמזּו  ּוָבֶזה  ְוכּו'. 

'ּקּוִנים. נֹוָטִריקוֹן זֹ'ַהר ַר'ֲעָיא ְמֵהיְמָנא תִּ
ֶפר,  ְפִנים ַהסֵּ ים חֹוִרי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה - ְוַעיֵּן עֹוד בִּ (ֵסֶפר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלַחיִּ

ָנָיהּו) ָמתוֹ ְלִסְפרוֹ בְּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי בְּ ֶפר בֶּ ִמסֵּ ִלי ַנְפִשי ִבְש

ב



ְלַבד ִקיאּות בִּ ֶרְך בְּ ּזַֹהר דֶּ ָגה, ִלְלמֹד בַּ ה. ֵעָצה טֹוָבה ְלִעְנַין ַהשָּׂ

ֵעָצה  ִוי  ַהלֵּ ַאְבָרָהם  ְלָהַרב  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  [ָהֲאִר"י]  ָאַמר מֹוִרי 
ִלי  בְּ ְלַבד  בִּ ִקיאּות  בְּ ֶרְך  דֶּ ּזַֹהר  בַּ ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָגה,  ַהשָּׂ ְלִעְנַין  טֹוָבה 
ֵסֶפר  ְקָרא בְּ יִּ ָכל יֹום ְושֶׁ ים ָעִלין בְּ ִעים אוֹ ֲחִמשִּׁ ִעּיּון ַאְרבָּ יֲַּעִמיק בְּ שֶׁ
ף ט' ַעּמּוד ד') ַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש דַּ (שַׁ ָעִמים ַרּבֹות.  ַהּזַֹהר פְּ

ל  ִליֵמם כָּ יַּשְׁ אֶֹפן שֶׁ ּקּוִנים בְּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוַהתִּ עּורוֹ בְּ ַע שִׁ ו. ָראּוי ִלְקבֹּ
ָנה  שָׁ

ּקּוִנים  ן ְוזַֹהר ָחָדׁש ְוַהתִּ ְרֶאה ְלַסיֵּם זַֹהר ָישָׁ יִּ ֶדֶרְך זוֹ שֶׁ ְוִיְתַנֵהג בְּ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ּיֹות  ְרשִׁ ַהפַּ ֵסֶדר  ִיְלמֹד  ִאם  ַאְך  ָנה.  שָׁ ָכל  בְּ
בּועֹות  ה שָׁ לֹשָׁ ַנִים ּושְׁ יק ִלְפָעִמים שְׁ בּועֹות, לֹא ַיְספִּ ַעל ֵסֶדר ַהשָּׁ
עּור  ע שִׁ ְקבַּ יִּ דֹולֹות. ָלֵכן ָראּוי שֶׁ ָפָרׁשֹות גְּ ַהְינּו בְּ ה ַאַחת, דְּ ָפָרשָׁ בְּ
ִלים  ּיּוַכל ְלַהשְׁ ָכל יֹום, שֶׁ ין בְּ פִּ דֹוׁש ְוִתּקּוִנים ג' דַּ ּמּוד ִמּזַֹהר ַהקָּ ַהלִּ
ין  פִּ דַּ ג'  ִלּמּוד  ְוַאַחר  ָנה,  שָׁ ָכל  בְּ ְוִתּקּוִנים  ְוָחָדׁש  ן  ָישָׁ ַהּזַֹהר  ל  כָּ
ִלים  ִלים, ְוִיְלמֹד ִסְפֵרי ַהְמֻקבָּ ָאר ִסְפֵרי ַהְמֻקבָּ שְׁ ע ִלּמּודוֹ בִּ ִיְקבַּ
ְמָצִאים ְוכּו',  ִלים ַהנִּ ל ִסְפֵרי ַהְמֻקבָּ ַסיֵּם כָּ יְּ יָּכֹול ַעד שֶׁ ַעל ֵסֶדר שֶׁ
ר ְלֵעיל,  ְזכַּ נִּ ָנה כַּ ָכל שָׁ ָמם בְּ ּקּוִנים ִיזֵָּהר ְלַסיְּ דֹוׁש ְוַהתִּ ַאְך ַהּזַֹהר ַהקָּ

ל ְיֵמי ַחיָּיו. ְוָכֶזה ִיְתַנֵהג כָּ
יצֹוץ) ַער ַהנִּ י, שַׁ שִּׁ ַער ַהשִּׁ (ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה, שַׁ

ֶפׁש ָכל יֹום הּוא ּתֹוֶעֶלת גָּדֹול ְלַהנֶּ ין זַֹהר בְּ פִּ ז. ִלּמּוד ָחֵמׁש דַּ

הּוא  יֹום  ָכל  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ִמּזַֹהר  ין  פִּ דַּ ָחֵמׁש  י  כִּ ְתבּו,  כָּ ִלים  ַהְמֻקבָּ
ְוהּוא  ָנּה,  ּוְלַתקְּ ָכּה  ּוְלַזכְּ ְלָהִאיָרּה  ַלנֶֶּפׁש  ְוִתּקּון גָּדֹול  ּתֹוֶעֶלת גָּדֹול 

ל ַהנֶֶּפׁש. ִעים שֶׁ שָׁ א ְוִתּקּון ַלֲחָטִאים ְוַלפְּ ַמְרפֵּ
ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקט"ו ְסִעיף ָקָטן ז') (ַמטֵּ

מֶֹרת ַהּבֶֹקר ַאשְׁ דֹוׁש בְּ ח. ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ

ָרֵאל  ְזכּותוֹ ֵיְצאּו ִישְׂ י בִּ דֹוׁש, כִּ ּזַֹהר ַהקָּ מֶֹרת בַּ ַאשְׁ ִאם ָזָכה ִיְלמֹד בְּ
י ֵכן ִיְלמֹד  ּלֹא ָזָכה ַלֲהִבינוֹ, ַאף ַעל פִּ ּדֹוָמה ְלַלְיָלה. ְוַאף שֶׁ ִמגָּלּות שֶׁ

ָמה. שָׁ ְך ַהנְּ י הּוא ְמַזכֵּ ׁשוֹן כִּ ַהלָּ
יק ִלְבָרָכה) י ַאְבָרָהם ְטָכאִריק ֵזֶכר ַצדִּ ית ַאְבָרָהם ְלַרבִּ (ִסּדּור בֵּ

ּקּון ְלַהנֶֶּפׁש ְוָקא ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא תִּ דַּ ט. ַטַעם שֶׁ

ּגּוֵרי  ְתבּו  כָּ ר  ֲאשֶׁ ַעל  ַאל  שָּׁ שֶׁ ֶאָחד  יל  כִּ ְלַמשְׂ י  ְבתִּ ֵהשַׁ ׁשּוָבה  תְּ
ְלָהִאיר  גָּדֹול  ּקּון  תִּ הּוא  ַהּזַֹהר  ּמּוד  לִּ שֶׁ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י 
ׁשּוָבה  תְּ ְלַבַעל  ּקּון  תִּ ָנַתן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ְוָהַרב  ּה,  שָׁ ּוְלַקדְּ ַהנֶֶּפׁש 
ַמאי  ָיַדע  ָלא  דְּ גַּב  ַעל  ַאף  יֹום  ָכל  בְּ זַֹהר  ים  פִּ דַּ ה  ֲחִמשָּׁ ִלְלמֹד 
ָנּה, ְוִנְרֶאה  ִהיא ִהּלּוָלּה ְלָהִאיר ַהנֶֶּפׁש ּוְלַתקְּ ְקִריָאָתּה זוֹ  ָקָאַמר, דִּ
ָנה  ִמשְׁ ִלּמּוד  ַעל  יֹוֵתר  זוֹ  ה  ְסֻגלָּ ּבוֹ  ֵיׁש  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְוָקא  דַּ י  כִּ
ִאם  ַהּתֹוָרה  ל  ִמכָּ גָּדֹול  ּכֹחוֹ  ה  מֶּ בַּ ֶלא  פֶּ ְוהּוא  ּוִמְקָרא,  ְוַתְלמּוד 

ָבָריו. ָנה ְוכּו', ֵאּלּו דְּ ְלִמְקָרא ְוִאם ְלִמשְׁ

ה  דֹושָׁ ּתֹוָרה ַהקְּ ל ִלּמּוד בַּ י כָּ י ֵאין ָסֵפק כִּ ע כִּ י לוֹ, דַּ ַוֲאִני ָאַמְרתִּ
ּיּות  ֲאִמתִּ בַּ ָמּה  ִלשְׁ ִיְהֶיה  ִאם  ּוִבְפָרט  ְמרֹוָמם,  ְוהּוא  ְוָרם  א  ִנשָּׂ
ן ָהעֹוָלמֹות ּוְמַיֵחד ַהּדֹוִדים,  ַמִים ַמֲעִליֹוָתיו ּוְמַתקֵּ שָּׁ אי ּבֹוֶנה בַּ ַודַּ
ְלמּוד  ָנה ְוַהתַּ ְקָרא ּוִמשְׁ ַהמִּ ר גָּדֹול ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ַהְינּו שֶׁ ָאְמָנם ֲאשֶׁ
ַהּזַֹהר  ֵכן  ָלל, לֹא  כְּ ַהּסֹוד  ֶהם  ר בָּ ִנכָּ ְוֵאינוֹ  ְמאֹד  ים  שִׁ ְמֻלבָּ ֵהם 
י  ּלֹא ָיִבין כִּ ִתי ַהּקֹוֵרא שֶׁ ֵפרּוׁש ְוֵאי פֶּ סֹוֵדי ַהּתֹוָרה בְּ ר בְּ ַדבֵּ מְּ שֶׁ
ִלי  לּוִיים בְּ גְּ ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ֶלֱהיֹות  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה.  ָרֵזי  ָעְמֵקי  ָבָריו בְּ דְּ

ְלבּוׁש ֵהן ַמְזִהיִרי"ן ּוְמִאיִרי"ם ַהנֶֶּפׁש.

ַהְינּו  ַוֲחתּוִמים ְמאֹד, דְּ ְסתּוִמים  ָבָריו  ְבַצד ָמה דְּ גַּב דִּ ַעל  ְוַאף 
ְוַעל  ּבּוְרָין  ַעל  ָבִרים  ַהדְּ ּתֶֹכן  ְוֵליַדע  ֶעֶצם  בְּ ֶעְליוֹן  ֶסֶתר  ְלָהִבין 
י  ִמפִּ ִאם  י  כִּ ָבִרים  ַהדְּ ָיִבינּו  ְולֹא  ַרב,  ְצִריָכא  אי  ַודַּ דְּ ן  ַמְתכְֻּנתָּ
ִעיָלִאין  ָרִזין  ֱהיֹוָתן  ר  ִנכָּ ְכָללּות  בִּ ַרם  ל, בְּ ְמַקבֵּ ְלאֶֹזן  גָּדֹול  ָחָכם 

יֶהם ֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה. ְרשֵׁ שָׁ ם בְּ ים רֹשֶׁ ָבִרים עֹושִׂ ְוַהדְּ
דֹוִלים ְלַהִחיָד"א ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים אֹות ב') ם ַהגְּ (שֵׁ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ן ִלּמּוד פְּ ְכַלל ִמְקָרא הּוא גַּם כֵּ י. בִּ

ִמְדָרׁש  ֲהֵרי  שֶׁ ַהּתֹוָרה,  ִניִמּיּות  פְּ ִלּמּוד  ן  כֵּ גַּם  הּוא  ִמְקָרא  ְכַלל  בִּ
אֹוַרְיָתא  ִלּמּוד ָרִזין דְּ גַּם בְּ סּוֵקי ַהּתֹוָרה, ְועֹוד שֶׁ ַהּזַֹהר הּוא ַעל פְּ
ן  כֵּ ִאם  הּות,  ַהמַּ ְולֹא  לּות  ְלשְׁ תַּ ֵמַהִהשְׁ ִציאּות  ַהמְּ ַרק  יג  ַמשִּׂ ֵאינוֹ 
ַרְך  ִיְתבָּ ָחְכָמתוֹ  ַמהּות  יג  שִּׂ מַּ שֶׁ ְוַתְלמּוד  ָנה  ְלִמשְׁ ּדֹוֶמה  ֵאינוֹ 
א  זוֹ, ֶאלָּ ָחְכָמה  ָלל ַמהּות  יג כְּ ַמשִּׂ ֵאינוֹ  לּות  ְלשְׁ תַּ ּוְבִלּמּוד ַהִהשְׁ
יָון  ָבר גָּדֹול הּוא ְמאֹד כֵּ י ֵכן דָּ ִציאּות. ְוַאף ַעל פִּ ַרק ְיִדיַעת ַהמְּ
ְקָרא,  מִּ בַּ מוֹ שֶׁ הּות, ַוֲהֵרי ֶזה כְּ ַגת ַהמַּ ֶזה ַהשָּׂ ר ִלְהיֹות בָּ ִאי ֶאְפשָׁ דְּ
יָון  כֵּ ָחְכָמה  ְבִחיַנת  בִּ ָגה  ַהַהשָּׂ ִלְהיֹות  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף 
ָבר  אֹוֵמר ָהאֹוִתּיֹות דָּ ּה ְלַמְעָלה ֵמַהָחְכָמה, ָלֵכן גַּם ַמה שֶּׁ ְרשָׁ שָּׁ שֶׁ
י  ִניִמּיּות ַאף ַעל פִּ ִציאּות ֵמַהפְּ מוֹ ֵכן ְיִדיַעת ַהמְּ גָּדֹול ְוָעצּום הּוא. כְּ

ָבר גָּדֹול הּוא ַעד ְלַהְפִליא... הּות, דָּ ָלל ַהמַּ יג כְּ ֵאינוֹ ַמשִּׂ שֶׁ

ָרֵאל  ַמת ִישְׂ ר ִנשְׁ ר ּוְמַחבֵּ ע ַהְמַקשֵּׁ ַהּתֹוָרה ִהיא ַהְמֻמצָּ יָון שֶׁ ְוִהנֵּה כֵּ
ָיא,  ִחינֹות, ָסִתים ְוַגלְּ ֵני בְּ ע ֵיׁש ּבוֹ שְׁ רּוְך הּוא, ְוַהְמֻמצָּ דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ
ר  ּוְמַחבֵּ ר  ַהְמַקשֵּׁ הּוא  ָסִתים  ְקָרא  ַהנִּ ִניִמּיּות  ַהפְּ ִחינֹות  בְּ ן  כֵּ ִאם 

ַרְך. ִניִמּיּות ֱאלֹהּותוֹ ִיְתבָּ ָמה ִלְבִחינֹות פְּ שָׁ ל ַהנְּ ִניִמּיֹות שֶׁ ִחינֹות פְּ בְּ
ף ה' טּור ב' ָוֵאיָלְך) ְקָרא דַּ ת ַויִּ ָרשַׁ ְנָיא, פָּ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ

ִמְקָרא" ִליׁש בְּ ְכַלל "שְׁ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה הּוא בִּ יא. ִלּמּוד פְּ

ֵפירּוׁש  בְּ ים  ַהְמָפְרשִׁ דֹוֵלי  גְּ ְדֲחקּו  נִּ שֶּׁ ַמה  ְיתַֹרץ  ֶזה  י  פִּ ְוַעל 
נֹוָתיו  שְׁ ָאָדם  ׁש  לֵּ ְישַׁ ְלעֹוָלם  דִּ ב]  יט,  ָזָרה  [ֲעבֹוָדה  זוֹ  ֵמיְמָרא 
ְלִפי  ָאְמָנם   ... ַתְלמּוד  בְּ ִליׁש  שְׁ ָנה  ִמשְׁ בְּ ִליׁש  שְׁ ִמְקָרא  בְּ ִליׁש  שְׁ
ׁש  לֵּ ְישַׁ ָאָדם  ל  שֶׁ ִלּמּודוֹ  ת  ִחלַּ ִבתְּ דְּ יר,  פִּ שַׁ ָאֵתי  ַתב  כָּ שֶּׁ ַמה 
ַתְלמּוד ָצִריְך ְזַמן  לְּ ַאף ַעל גַּב שֶׁ ׁש ְלַבּדוֹ, דְּ ְקָרא ַממָּ מִּ ִליׁש בַּ ַהשְּׁ
ה, ְוַאַחר  ְתִחלָּ ְקָרא בִּ ְלַמֵהר ִלְלמֹד ַהמִּ ל ָמקֹום ֵיׁש לוֹ  יֹוֵתר, ִמכָּ
ְכָתב  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה  בַּ ְקָרא  מִּ בַּ ִליׁש  ַהשְּׁ ְלַקיֵּם  לוֹ  ֵיׁש  ָחְכָמה  בְּ יל  ִהְגדִּ שֶׁ
זֶּה ִנְכָלל  ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוָהַאגָּדֹות, שֶׁ ְך ִמפְּ ְלמֹד ַאַחר כָּ יִּ ִעם ַמה שֶּׁ
ֶגם ִלּמּוד ִמְדָרׁש  ר דֶּ ר ְלֵעיל (ְוֶאְפשָׁ ְזכַּ נִּ ְקָרא כַּ מִּ ִליׁש בַּ שְׁ ַהּכֹל בִּ
ְוַאף   ... ִמְקָרא  בְּ ִליׁש  ַהשְּׁ ְכַלל  בִּ הּוא  ים  ְדָרשִׁ ַהמִּ ָאר  ּושְׁ ה  ַרבָּ
ִסְפָרא  הּוא  ּתֹוָרה שֶׁ ִמְדָרׁש  דְּ ְמבָֹאר  ּתֹוָרה  ְלמּוד  תַּ ִהְלכֹות  בְּ שֶׁ
ֵהן  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַהְינּו  ָנה,  ִמשְׁ בְּ ִליׁש  שְׁ ְכַלל  בִּ ֵהן  וָנא  וְּ גַּ ּוְכַהאי  ְוִסְפִרי 
ָהַרּבֹות  ִלּמּוד  ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  ָנה,  שְׁ ַהמִּ מוֹ  כְּ ַהּתֹוָרה  ְוגּוֵפי  ֲהָלכֹות 
ִליׁש  שְׁ זֶּה ִנְכָלל בִּ ר שֶׁ ם ֶאְפשָׁ ְקָרא ּומּוָסר ַהשֵּׁ ַעל ַהמִּ ֵהן ַאגָּדֹות שֶׁ שֶׁ
ם טּור ג' ָוֵאיָלְך) ְנָיא שָׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ ִמְקָרא...  בְּ

ְכַלל  בִּ הּוא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ְוכִּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  יב. ִהנֵּה 
ִמְקָרא ִליׁש בְּ שְׁ

ִליׁש  ְכַלל שְׁ ִלְבָרָכה הּוא בִּ ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ְוכִּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ִהנֵּה 
ִלְגדֹוֵלי  ֲאִפּלּו  ָגה  ַהשָּׂ ֵאין  ַהּזַֹהר  סֹודֹות  ִלּמּוד  בְּ ֲאָבל  ִמְקָרא...  בְּ
ַגת  ַהשָּׂ ְולֹא  לּות  ְלשְׁ תַּ ֵמַהִהשְׁ ִציאּות  ַהמְּ ְיִדיַעת  ַרק  ַהֲחָכִמים 
מֹוָתיו  שְׁ הּוא קֹוֵרא בִּ ְקָרא שֶׁ ֵעין ִלּמּוד ַהמִּ ָלל, ַוֲהֵרי ֶזה כְּ הּות כְּ ַהמַּ
נּוז  ָלל ַעְצִמּיּות ַהגָּ יג כְּ ֵאינוֹ ַמשִּׂ י שֶׁ רּוְך הּוא ַאף ַעל פִּ דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ שֶׁ
ְוָלֵכן  ים.  ַחיִּ ְוֵעץ  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  בְּ הּוא  ֶזה  ּוְכֵעין  ְלֵעיל.  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ֶהן  בָּ
ָמֶניָך,  שְׁ ְלֵריַח  ִנְקָרא  ֶזה  גַּם  ְוָלֵכן  ִמְקָרא...  בְּ ִליׁש  שְׁ ְכָלל  בִּ הּוא 
ַמהּות  ַגת  ַהשָּׂ י  ְלַגבֵּ ָעְלָמא  בְּ ֵריַח  מוֹ  כְּ ִהיא  ִציאּות  ַהמְּ ִדיַעת  יְּ שֶׁ

ָנה ְוַתְלמּוד. ִמשְׁ בְּ ַרְך שֶׁ ָחְכָמתוֹ ִיְתבָּ

ִלּמּוד ֵסֶדר  בְּ ִאגֶֶּרת ַהּקֶֹדׁש ָקרֹוב ְלסֹופוֹ, שֶׁ ֵאר בְּ ְתבָּ נִּ ֶרְך שֶׁ ְוַעל דֶּ
ד ַעְצמוֹ  ִציאּות, לֹא ָעִדיף ִמצַּ יג ַהמְּ לּות ַאף ִאם ִהשִּׂ ְלשְׁ תַּ ַהִהשְׁ
ִדיַעת  יְּ ד שֶׁ א ִמצַּ הּות כּו', ֶאלָּ יג ְותֹוֵפס ַהמַּ שִּׂ מַּ ְצוֹות שֶׁ ִלּמּוד ַהמִּ כְּ
ָנה  ה עֹוָלה ַעל כֻּלָּ ַרבָּ ָאה, ְוַאדְּ ה ְוִנשָּׂ ן ִמְצָוה ַרבָּ ִציאּות הּוא גַּם כֵּ ַהמְּ
ּוְמִביָאה  כּו'  ָאִביָך  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  דַּ ַהּיֹום,  ְוָיַדְעתָּ  תּוב:  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ
ֶהָאָרה  הּוא  ִציאּות  ַהמְּ ִויִדיַעת  ָהֵריַח  גַּם  שֶׁ ְועֹוד,  ֵלם.  שָׁ ְלֵלב 
ִחינֹות  ַהבְּ ב'  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוָלֵכן  כּו'...  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ִחינֹות  ִמבְּ

ֶמן ּתּוַרק כּו'. ָמֶניָך כּו' ְושֶׁ ְלֵריַח שְׁ
ף ג' סֹוף טּור ג' ָוֵאיָלְך) יִרים דַּ יר ַהשִּׁ ְנָיא, שִׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה נֹוֵתן  ן ִלּמּוד פְּ ר כֵּ שָׂ בָּ ַלח נֹוֵתן ַטַעם בַּ ַהמֶּ מוֹ שֶׁ יג. כְּ
ר) תֹוָרה (הנק' ֶלֶחם ּוָבשָׂ ִנְגֶלה דְּ ַטַעם בְּ

ית ֶמַלח כּו',  בִּ אּור ִעְנַין ְולֹא ַתשְׁ תֹוֶסֶפת בֵּ ל ֶזה יּוַבן בְּ ְוִהנֵּה ִמכָּ
ר  שָׂ ַהבָּ ֶקת  ַמְמתֶּ ַלח  ַהמֶּ שֶׁ ֶמַלח,  ם  שֵׁ בְּ ִנְקָרא  ִניִמּיּות  ַהפְּ ּמּוד  לִּ שֶׁ
ּתֹוָרה  בַּ שֶׁ ְגֶלה  ַהנִּ ְוָכְך  ר,  שָׂ ַהבָּ מוֹ  כְּ ַעְצמוֹ  בְּ ַטַעם  ּבוֹ  ֵאין  שֶׁ ַאף 
ֵלי ט, ה] ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי, ְוַגם  תּוב [ִמשְׁ כָּ מוֹ שֶׁ ל ֶלֶחם, כְּ ִנְמשָׁ
ַעם  ַהפַּ "זֹאת  סּוק  פָּ ַעל  ַאֵחר  ָמקֹום  בְּ י  ַתְבתִּ כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ר,  ְלָבשָׂ
ְוֵכן  ה,  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  ַעל  ַקאי  דְּ ִרי",  שָׂ ִמבְּ ר  ּוָבשָׂ ֵמֲעָצַמי  ֶעֶצם 
י  יָנא בֵּ מִּ ָרא שַׁ ישְׂ ף כ"ב) ָאְמרּו ִאְכלּו בִּ ְתָרא (דַּ ָבא בַּ ָמָרא בָּ גְּ בִּ
ִלּמּוד  ְך בְּ ׁש כָּ ֶהן ַטַעם, ּוַממָּ ר ֵיׁש בָּ שָׂ ֶחם ְוַהבָּ מוֹ ַהלֶּ א. ְוַהְינּו כְּ ַרבָּ
ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  ׁש,  ַממָּ הּות  ַהמַּ ַגת  ַהשָּׂ ּה  בָּ ֵיׁש  ּתֹוָרה  בַּ שֶׁ ְגֶלה  ַהנִּ
ַגת  ִציאּות ְולֹא ַהשָּׂ ֶזה ַרק ְיִדיַעת ַהמְּ ֵאין בְּ ִניִמּיּות שֶׁ ִלּמּוד ַהפְּ בְּ
ְבִחיַנת  ָלל ִלְהיֹות בִּ ג כְּ ר ְוֶנֱעָלם ְוֵאינוֹ ֻמשָּׂ הּות ִנְסתָּ הּות, ְוַהמַּ ַהמַּ
ִניִמּיּות  פְּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ַעד  ְגֶלה,  ַהנִּ מוֹ  כְּ ׁש  ַממָּ ַטַעם 
ַטַעם, ִעם  ּבוֹ  ֵאין  ֱהיֹות שֶׁ ִעם  ְלֶמַלח, לֹוַמר שֶׁ ל  ִנְמשָׁ ַהּתֹוָרה. ְוָלֵכן 

ר. שָׂ ַהבָּ ְיָקא ַהּנֹוֵתן ַטַעם בְּ ל ֶזה הּוא דַּ כָּ
ם טּור ד') ְנָיא שָׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ

ִמְדָרׁש (סֹודֹות ַהּתֹוָרה), לֹא  ָידוֹ  ֲהָלכֹות ְוֵאין בְּ ָידוֹ  יֵּׁש בְּ יד. ִמי שֶׁ
ל ִיְרַאת ֵחְטא ָטַעם ַטַעם שֶׁ

(סֹוף  ָנָתן  י  ַרבִּ דְּ ָאבֹות  בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  שֶׁ ְוֶזה 
ִמְדָרׁש  ָידוֹ  בְּ יֵּׁש  ִמי שֶׁ ל  כָּ ְבָרכֹות  בִּ ן  כֵּ גַּם  ְוֵכן הּוא  ֶרק כ"ט)  פֶּ
יֵּׁש  שֶׁ ִמי  ל  כָּ ָחְכָמה,  ל  שֶׁ ַטַעם  ָטַעם  לֹא  ֲהָלכֹות  ָידוֹ  בְּ ְוֵאין 
ֵחְטא,  ִיְרַאת  ל  שֶׁ ַטַעם  ָטַעם  לֹא  ִמְדָרׁש  ָידוֹ  בְּ ְוֵאין  ֲהָלכֹות  ָידוֹ  בְּ
ָיָדן  ְוַעל  ֶהן  בָּ שֶׁ ְלִפי  ָחְכָמה  ל  שֶׁ ַטַעם  ִנְקָרא  ֲהָלכֹות  שֶׁ ירּוׁש:  פֵּ

ֵאין  ֲהָלָכה זוֹ, ַמה שֶּׁ ה בַּ שָׁ ְתַלבְּ נִּ ַרְך שֶׁ ִיְתבָּ הּות ָחְכָמתוֹ  ג ַהמַּ ֻמשָּׂ
ׁש,  ַממָּ הּות  ַהמַּ ג  ֻמשָּׂ ֵאין  ִמְדָרׁש  ְקָרא  ַהנִּ ִניִמּיּות  ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ן  כֵּ
ׁש.  הּות ַממָּ ירּוׁש: ַהמַּ ל ָחְכָמה, פֵּ ּלֹא ָטַעם ַטַעם שֶׁ ְוָלֵכן ִנְקָרא שֶׁ
ָטַעם  לֹא  ִמְדָרׁש  ָידוֹ  בְּ ְוֵאין  ֲהָלכֹות  ָידוֹ  בְּ יֵּׁש  שֶׁ ִמי  ֶזה  ל  כָּ ְוִעם 
ַרק  ג  ֻמשָּׂ ֵאין  ְדָרׁש  ַהמִּ ִלּמּוד  בְּ שֶׁ ַאף  י  כִּ ֵחְטא,  ִיְרַאת  ל  שֶׁ ַטַעם 
י  ל ָמקֹום זוֹ ַהֶהָאָרה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא... ְועֹוד, כִּ ֶהָאָרה, ִמכָּ
י  ִניִמּיּות, כִּ ִחינֹות ַהפְּ זֶּהּו ַרק ֶהָאָרה, ִהנֵּה ִהיא ֶהָאָרה ִמבְּ ַאף שֶׁ
ם טּור ד') ְנָיא שָׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ ָיא.  אֹוַרְיָתא ָסִתים ְוַגלְּ

ִנְקָרא  ַהּתֹוָרה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  אֹוָצרוֹ,  ִהיא  ם  ַהשֵּׁ ְרַאת  יִּ שֶׁ ְיֵדי  טו. ַעל 
ם ּתֹוַרת ַהשֵּׁ

ת  בָּ שַׁ ֶרק ב' דְּ ן ִעְנַין ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה פֶּ ְוֶזהּו גַּם כֵּ
ְלתָּ  ְלפַּ פִּ כּו'  ַלּתֹוָרה  ים  ִעתִּ ָקַבְעתָּ  א'),  ַעּמּוד  סֹוף  ל"א  ף  (דַּ
ַאִין, ִאי לֹא  ם ִהיא אֹוָצרוֹ  ָחְכָמה כּו', ַוֲאִפּלּו ָהִכי ִאי ִיְרַאת ַהשֵּׁ בְּ
ין ָלֲעִליָּה,  לּוחוֹ: ַהֲעֵלה ִלי ּכּור ִחטִּ ָאַמר ִלשְׁ ל ְלָאָדם שֶׁ לֹא, ָמשָׁ
ֶהן ַקב ֻחְמִטין, ָאַמר ֵליּה  ָהַלְך ְוֶהֱעָלה לוֹ, ָאַמר ֵליּה, ֵעַרְבתָּ ִלי בָּ
ה הּוא כ"ב  ִחטָּ י  כִּ ְוָהִעְנָין,  ֶהֱעִליָתּה.  ּלֹא  ֵליּה מּוָטב שֶׁ ָאַמר  ָלאו, 
"י ֶאֶרץ ְמֵלָחה, ְוהּוא ִעְנַין  ֵרׁש ַרשִׁ אֹוַרְיָתא. ְוַקב ֻחְטִמין פֵּ ַאְתָוון דְּ
ֻחְמִטין,  ַקב  ֶהן  בָּ ִלי  ֵעַרְבתָּ  ר  ְזכַּ נִּ שֶׁ ְוֶזהּו  כּו'.  ֶמַלח  ית  בִּ שְׁ תַּ ְולֹא 
ם ִהיא  ְרַאת ַהשֵּׁ יִּ ַעל ְיֵדי שֶׁ ָרָצה לֹוַמר שֶׁ א דְּ ר, ֶאלָּ ֵתַבת ִלי ְמֻיתָּ דְּ
ֵאין  ם... ַמה שֶּׁ ים ֵהם ִלי, ְוִנְקָרא ּתֹוַרת ַהשֵּׁ אֹוָצרוֹ ֲאַזי ַהּתֹוָרה ְוַהִחטִּ

לֹא ִיְרָאה כּו'. ן ּתֹוָרה בְּ כֵּ
ף ו' טּור א') ם דַּ ְנָיא שָׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ

לוֹ  ֻמְבָטח  ַהּלֹוֵמד  ַהּסֹוד;  ִלּמּוד  ר  ֶהְעדֵּ ֵמֲחַמת  ַהגָּלּות  טז. אֶֹרְך 
א ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ שֶׁ

ָכל  דֹוׁש בְּ ָרֵאל ִלְלמֹד זַֹהר ַהקָּ ל ִישְׂ ַחיָּיא, ִחּיּוב גָּדֹול ַעל כָּ א דְּ ַסמָּ
ׁש  ּוְמַקדֵּ ּוְמַטֵהר  ֶזה ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות  י בְּ ָעְלָמא, כִּ יְרָסא בְּ יֹום ֲאִפּלּו גִּ
ה  ְועֹושֶׂ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ֶזה  בְּ י  כִּ ָכרוֹ  שְׂ ְלגֶֹדל  ֵקץ  ְוֵאין  ָמתוֹ,  ִנשְׁ
ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ּמּוָבא  כַּ ְליֹוְצרוֹ,  גָּדֹול  רּוַח  ַנַחת 
ִמן  ּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ ִחּבּוָרא  ַהאי  'בְּ קכ"ד:)  ף  (דַּ

גָּלּוָתא'.

א  ֵלי ְלַתתָּ ד ִיְתגַּ ּקּון ו', ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ ּקּוִנים סֹוף תִּ ּוַבתִּ
ּוְקָראֶתם  י)  ְקָרא כה  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ַבְתָרָאה  ָדָרא  בְּ

ָאֶרץ ְוגֹוֵמר. רֹור בָּ דְּ

ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ֶמֶלְך,  א  סֵּ כִּ ֵסֶפר  בְּ ל'  ּוְבִתּקּון 
ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ גָּלּוָתא,  אֶֹרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים 
ּלֹא  ָלה ַמה שֶּׁ בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ָעה ַאַחת בְּ שָׁ ה בְּ י ַיֲעשֶׂ ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, כִּ
י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב  ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים בִּ ה בְּ ַנֲעשֶׂ

ה. ֻאלָּ ַהגְּ

ִגיְרָסא  דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ א ֶמֶלְך, כִּ ִכסֵּ ם בְּ ּוְבִתּקּון מ"ב שָׁ
ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ
ּלֹא  ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ פֵּ
עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ
ִבים  ֶלְך ַהּיֹושְׁ ֵני ַהמֶּ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי פְּ א,  ַמְלכָּ ֵני ֵהיָכָלא דְּ א ִמבְּ ַהבָּ

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִראׁשֹוָנה בְּ

ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים  בַּ ה, שֶׁ ַרבָּ ָרא, ַאדְּ ר דָּ אֹוְמִרים ְוִכי ִאְכשַׁ ּוַמה שֶּׁ
ְלַטֵהר  ָיְכלּו  בֹוִהים,  גְּ קֹומֹות  ִממְּ ים  ְקדֹושִׁ מֹות  ְנשָׁ ָלֶהם  ָהיּו  שֶׁ
מֹות  ְנשָׁ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ו  ְוַעְכשָׁ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָמָתם  ִנשְׁ
ר ְלַטֵהר  רּות ַהִחיצֹוִנים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִאי ֶאְפשָׁ ְנמּוִכים ְוַגם ִהְתגַּבְּ
ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  י  כִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ַהְינּו  ְיָקִרים,  ים  ַסמִּ בְּ ַרק  ָמָתם,  ִנשְׁ
ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  ִלְגלּוג,  בְּ ַוֲאִפיּלּו  ְלחּוד  ִפְטּפּוט  בְּ ֲאִפיּלּו  ְלֶזה  ְמֻסגָּל 
עֹוָלם ַהזֶּה ַהָחְמִרי,  ְקִרים ָרִעים בָּ ל ַרע ִמיֵֶּצר ָהַרע ּוִממִּ ָמר ִמכָּ ִנשְׁ
ְנָחס  ת פִּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ִמּזַֹהר ַהקָּ ּנֹוָדע  ָהרּוָחִני, כַּ א  עֹוָלם ַהבָּ ְוַגם בָּ
ֲהוּו  דַּ ִרין  דָּ ָכל  בְּ ָחְכְמֵתיּה  ְנִהיר  דִּ א  ישָׁ ַקדִּ ּבּוִציָנא  רי"ט,  ף  דַּ
ן יֹוַחאי  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ל ַרבִּ יַאת ַהּגֹוֵאל אֹור ּתֹוָרה שֶׁ ְתֵריּה, ַעד בִּ ַאבַּ

ָרֵאל. אֹור ַרב ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹות ִישְׂ ֵמִאיר בְּ

חֹות ה'  דֹוׁש ְלָכל ַהפָּ ל ָאָדם ְמאֹד ִלְלמֹד זַֹהר ַהקָּ ן ִיְתַחזֵּק כָּ ַעל כֵּ
א,  ְוַתתָּ ְלֵעיָלא  הוֹן  בְּ ּופּוְרָקָנא  ֶחְדָוא  ְגרֹם  יִּ ֵדי שֶׁ כְּ יֹום  ָכל  בְּ ים  פִּ דַּ

ן ְיִהי ָרצוֹן. ָאֵמן כֵּ
ַוְרץ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ִמִפיְדַהייץ) י ַאֲהרֹן שְׁ ן ַרבִּ ץ(ַצוַָּאת ָהָר"ד ֵמִאיר בֶּ ְדַה נו ִמִפ  ָעֵל

ג



ם, רּוְך ַהשֵּׁ בָּ

ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי".

ּוְלהֹוִקיר  ְלַהֲעִריְך  ְמֻחיָּב  ֲאִני  ְוִראׁשֹוָנה  רֹאׁש  בָּ
ֲהִכי  ים  ָהַרבִּ ְזכּות  בִּ עֹוֵסק  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ִמְפֲעֵליֶכם 
נּו  ַנְפשֵׁ ּוְפדּות  ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ ַקֵרב  מְּ שֶׁ עֹוָלם  בָּ ַהגָּדֹול 
ּזַֹהר  "בַּ "י:  בִּ ָלַרשְׁ ִהְבִטיַח  ַעְצמוֹ  בְּ נּו  ַרבֵּ ה  ּמֹשֶׁ שֶׁ מוֹ  כְּ
ר  ֶאְפשַׁ ִאי   – ַרֲחֵמי"  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  ּה  בֵּ ִיְפקּון  א  דָּ
ִפי  כְּ ָאֶרץ,  בָּ ה  ָעשָׂ ֶזה  ָכה  ַמְהפֵּ ֵאיֶזה  ּוְלָתֵאר  ֵער  ְלשַׁ
ְמֻפזָּרֹות  ְמקֹומֹות  ה  מָּ ִמכַּ ים  ֵמֲאָנשִׁ י  ַמְעתִּ שָּׁ שֶׁ
ִרים  יַע ָלֶהם ָהֲעלֹוִנים ַהְמֻהדָּ ִהגִּ ה שֶׁ דֹושָׁ ַאְרֵצנּו ַהקְּ בְּ
ֶפר  ִחנָּם, ְוַגם ָרִאיִתי ַהסֵּ ם ְמִפיִצים בְּ ַאתֶּ ל ַהּזַֹהר שֶׁ שֶׁ
ִנְפָלא  ֵסֶפר  ַעם  פַּ ַאף  ָרִאיִתי  ּלֹא  שֶׁ  – ַהּזַֹהר"  "אֹור 
ִלּמּוד  ַעל  ִנְפָלִאים  ִעְנָיִנים  ְך  כָּ ל  כָּ ם  שָׁ יֵּׁש  שֶׁ ֶזה  כָּ
ִנְפָלא  ֵסֶדר  בְּ ֶאָחד  ָמקֹום  בְּ ִצים  ְמֻקבָּ ְוכּו'  ַהּזַֹהר 
ַהּזוֹ –  דֹוָלה  כּות ַהגְּ ַהזְּ ֶכם ַעל  ׁש ְמַקנֵּא בָּ ֲאִני ַממָּ  –
ַעם  ָהִייִתי פַּ שֶׁ ְפָרט כְּ י ִמזֶּה, בִּ ַעְצִמי ִנְתעֹוַרְרתִּ ַוֲאִני בְּ
ם  שָׁ י  ַמְעתִּ ְושָׁ ֲעָרִבי  ַהמַּ ּכֶֹתל  בַּ י  שִּׁ שִׁ ֵליל  בְּ ַאַחת 
טּוַח  בָּ ֲאִני   – ם  ִאְרַגְנתֶּ ם  ַאתֶּ שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ עּור  שִׁ
יַח ִצְדֵקנּו  שִׁ מָּ ְתֵלנּו" – שֶׁ "ִהנֵּה הּוא עֹוֵמד ַאַחר כָּ שֶׁ
ַהּכֶֹתל  ֵאֶצל  ְפָרט  בִּ עּוִרים  ַהשִּׁ ְוׁשֹוֵמַע  ה  מָּ שָׁ עֹוֵמד 
ֵמִביא  ְוֶזה   – ה  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ם  ִמשָּׁ ָזָזה  ּלֹא  שֶׁ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות  ַגשְׁ עֹות בְּ פָּ ל ַהְיׁשּועֹות ְוָכל ַהַהשְׁ כָּ

ַמִים. ְך ָאנּו ְצִריִכים ַהּיֹום ְלַרֲחֵמי שָׁ ל כָּ כָּ שֶׁ

ָעָליו  ִמבְּ טֹוב  ֶאְמַנע  לֹא  ִעְנָין  אֹותוֹ  בְּ ְלִעְנָין  ּוֵמִעְנָין 
ּבּוִרים  ים דִּ ָפִרים ְקדֹושִׁ סְּ ָרִאיִתי בַּ אן ַמה שֶׁ ט כָּ ְלַצטֵּ
ֶאָחד  אן  כָּ ָוֲאִביֵאם  ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  ִעְנָיֵני  בְּ ֲחׁשּוִבים 

ְלֶאָחד.

ֵבי  יֹושְׁ ְולֹא  ָקָהל,  ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  ֵבי  יֹושְׁ א. 
חּוץ ָלָאֶרץ.

ֶאֶרץ  ֵבי  יֹושְׁ ל  שֶׁ ְבָחן  שִׁ בְּ ְמאֹד  ֲחַז"ל  ִהְפִליגּו  ִהנֵּה 
ֵבי  ֵהם ִנְקָרִאים ָקָהל ְולֹא יֹושְׁ ָאְמרּו שֶׁ ָרֵאל, ַעד שֶׁ ִישְׂ

ֶכת הֹוָריֹות (ג.). ַמסֶּ ְדִאיָתא בְּ חּוץ ָלָאֶרץ כִּ

ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַתְנָיא ַרבִּ ם: דְּ ְוֶזה ְלׁשֹוָנם שָׁ
ְבָעה  שִׁ אוֹ  ָקָהל,  ל  שֶׁ ֻרּבוֹ  ְוֵהן  ה  שָּׁ שִׁ ָחְטאּו  מוֹ:  ִמשְּׁ

ל ָקָהל, ַחיִָּבין. ֵאיָנן ֻרּבוֹ שֶׁ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ

ֵבי ֶאֶרץ  יֹושְׁ ָהַלְך ַאַחר רֹב  ּוְבהֹוָרָאה  ַאִסי:  ָאַמר ַרב 
ָבֵעת  לֹמֹה  שְׁ "ַויַַּעשׂ  (ְמָלִכים א, סה):  נֱֶּאַמר  ָרֵאל, שֶׁ ִישְׂ
בוֹא  ָרֵאל ִעּמוֹ ָקָהל גָּדֹול ִמלְּ ַהִהיא ֶאת ֶהָחג ְוָכל ִישְׂ
ָהֵני  ִמינַּּה,  ַמע  שְׁ ִלי?  ה  ָלמָּ ִמְצַרִים"  ַנַחל  ַעד  ֲחָמת 

ִאיְקֵרי ָקָהל ֲאָבל ִהנְָּך לֹא ִאְקֵרי ָקָהל. הּוא דְּ

חּוץ ָלָאֶרץ. בְּ ַנִים שֶׁ שְׁ ָרֵאל כִּ ב. ָחָכם ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִישְׂ

ָרֵאל  ָחָכם ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִישְׂ ָאְמרּו ֲחַז"ל שֶׁ ָידּוַע ַמה שֶׁ
חּוץ ָלָאֶרץ. בְּ ַנִים שֶׁ שְׁ כִּ

ַחד  ֵיי:  ַאבַּ ָאַמר  (עה.)  ֻתּבֹות  כְּ ָמָרא  ַהגְּ ְלׁשֹון  ְוֶזה 
ֶבל).  ְתֵרי ִמיַנן (ִמבָּ ָרֵאל) ָעִדיף כִּ ִמינְַּייהּו (ֵמֶאֶרץ ִישְׂ

ל  שֶׁ (ְלָאִביו  ַיֲעקֹב  ֵאִרית  שְׁ ֵסֶפר  בְּ ִאיָתא  ִמּזוֹ  ִויֵתָרה 
ת ַויֵָּרא,  ָרשַׁ ְדָרׁש פָּ ם ַהמִּ שֵׁ אִזי ַזַצ"ל) בְּ אֹון ַמֲהִרי"ט ַאְלגָּ ַהגָּ

קּול  שָׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  בְּ ֶאָחד  יק  דִּ צַּ שֶׁ ם  שָׁ ָמע  ַמשְׁ דְּ
ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ָלָאֶרץ,  חּוָצה  בְּ שֶׁ יִקים  ַצדִּ ָרה  ֲעשָׂ ֶנֶגד  כְּ

ם ר' יוָֹחָנן  שֵׁ ָרה, ריב"ח ור"ח בְּ ם ֲעשָׂ ְצאּון שָׁ אּוַלי ִימָּ
ַלִים ֲאִפּלּו ֶאָחד ָהָיה ֵמִגין  ָרה, ּוִבירּושָׁ אן ֲעשָׂ אֹוֵמר כָּ
אן. ַלִים, ַעד כָּ חּוצֹות ְירּושָׁ ְכִתיב ׁשֹוְטטּו בְּ ֲעֵליֶהם, דִּ

חּוץ  ְנֶהְדִרין בְּ ָרֵאל ִמסַּ ֶאֶרץ ִישְׂ ת ְקַטנָּה בְּ ג. ֲחִביָבה כַּ
ָלָאֶרץ.

ת  ְלִמי ְנָדִרים (פ"ו ג.) ֲחִביָבה כַּ ם ַהְירּושַׁ שֵׁ ְוֵכן מּוָבא בְּ
חּוץ ָלָאֶרץ. ְנֶהְדִרין בְּ ָרֵאל ִמסַּ ֶאֶרץ ִישְׂ ְקַטנָּה בְּ

ַלח  ר שָׁ ֶפר ֲאשֶׁ ַהסֵּ ְבֵרי  דִּ ה  "ְוֵאלֶּ (ִיְרְמָיה כט, א):  ִתיב  כְּ
ַהּגֹוָלה",  ִזְקֵני  ֶיֶתר  ֶאל  ָלם  ִמירּושָׁ ַהנִָּביא  ִיְרְמָיה 
ָעַלי  ֵהן  ֲחִביִבין  יֹוֵתר  בְּ הּוא:  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ָאַמר 
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִישְׂ בְּ ת ְקַטנָּה שֶׁ ִזְקֵני ַהּגֹוָלה, ֲחִביָבה ָעַלי כַּ

חּוץ ָלָאֶרץ. בְּ ְנֶהְדִרין שֶׁ ִמסַּ

ִחְזקּו ְוִאְמצּו ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ְלָהִפיץ ּוְלַפְרֵסם ִמְקֵצה 
דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלּמּוד  ְוַעד ָקֵצהּו  ָהעֹוָלם 
חּוץ ָלָאֶרץ, ְוֵהם ְמאֹד  ה ֲחֵבִרים בַּ י ָהֲעלֹוִנים ְלַכמָּ ַלְחתִּ ב – שָׁ – (ַאגַּ
ֶזה  ּוִבְזכּות   – ם)  שָׁ גַּם  ְקִביעּות  בִּ ְלחּו  שְׁ יִּ שֶׁ ים  ְמַבְקשִׁ ְמאֹד 

ּוְבָרצֹון  ַרֲחִמים  בְּ ַהּטֹוב  יחוֹ  ְמשִׁ ם  ַהשֵּׁ ָלנּו  ַלח  ִישְׁ
ָאֵמן ְוָאֵמן.

ִלְכבֹוד  "ח  שַׁ  180 ל  שֶׁ ְקַטנָּה  ְנָדָבה  ּפֹה  ָרצּוף  נ"ב. 
ִכיָנה  ַהשְּׁ ְוִלְכבֹוד  זיע"א  "י  בִּ ַרשְׁ ָהֱאלֵֹקי  נָּא  ַהתַּ
ָעַלי  לּו  לְּ ְלִהְתפַּ ָנא   – ֵמַעְפָרא  ְלאֹוְקָמּה  ה  דֹושָׁ ַהקְּ
ִלי  בְּ ַעת  ַהדַּ ּוב  ִישּׁ בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  ּוב  ְלִישּׁ ה  ֶאְזכֶּ שֶׁ
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִישְׂ ַהּזַֹהר בְּ ִאם לוְֹמִדים ֵסֶפר  י שֶׁ ַמְעתִּ שָּׁ ִפי שֶׁ (כְּ חֹובֹות. 
נּוי ַעל  ִלי ֵעֶרְך, ְוֶזה בָּ עּור ּובְּ ִלי שִׁ ים בְּ ְלשִׁ תַּ ִלים ְוִנשְׁ – ָאז ַהְזכּוִתים ִנְכפָּ

ַמֲאָמֵרי  ה  מָּ כַּ ְועֹוד  ָרֵאל",  ִישְׂ ֶאֶרץ  תֹוַרת  כְּ ּתֹוַרת  "ֵאין  ֲחַז"ל  ַמֲאַמר 

ֲחַז"ל).

ר,  ַמֲעשֵׂ עֹות  ִממְּ ִהיא  ָלֶכם,  ׁשֹוֵלַח  ֲאִני  שֶׁ ֶסף  ַהכֶּ
ית  ֵראשִׁ (בְּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ טּוָחה  בְּ ַהַהְצָלָחה  שֶׁ ְוַכיָּדּוַע 
ָנה ַהִהוא  שָּׁ ְמָצא בַּ ָאֶרץ ַהִהוא ַויִּ ְזַרע ִיְצָחק בָּ כו, יב) ַויִּ

ים"). יָנה ְלִעתִּ ֶפר "בִּ סֵּ ָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה' (ְוַעיֵּן בַּ ֵמָאה שְׁ

ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב 
תש"ע ִלְפָרט ָקָטן:

ֶלְכַמן - ֶאְלָעד ת"ו ה בְּ ים מֹשֶׁ ָטן ַחיִּ ַהקָּ

ַמיָּא, שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

דֹוׁש  ים "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ י ָהַרבִּ יִקים ְמַזכֵּ דִּ ִלְכבֹוד ַהצַּ
ָהעֹוָלִמי".

י. ַמְחתִּ ָרִאיִתי ֶאת ָהֲעלֹוִנים ּוְמאֹד ְמאֹד שָׂ

י ֵאׁש ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר  ִקְרבִּ ּבֹוֶעֶרת בְּ ָבר ְזַמן ַרב שֶׁ ִמזֶּה כְּ
ִמן  מֹוִציִאים  ֶכם  ִהנְּ שֶׁ י  ַמְחתִּ שָׂ ְמאֹד  ְוָלֵכן  דֹוׁש.  ַהקָּ

י ִמזֶּה ְזַמן ַרב. ְקתִּ ָחשַׁ ַהּכַֹח ַלּפַֹעל, ֶאת ַמה שֶּׁ

ל  שֶׁ ְרצֹונוֹ  ְוֶזה  ַמְתִאים,  ְמאֹד  ְמאֹד  זֶּה  שֶׁ ּוִבְפָרט 
א ָסאִלי ְזכּותוֹ  בָּ ינּו ַהבַּ דֹוׁש ַרבֵּ יק ַהקָּ דִּ י ַהצַּ מֹוִרי ְוַרבִּ

ָרֵאל ָאֵמן. ל ִישְׂ ֵגן ָעֵלינּו ְוַעל כָּ תָּ

ֵעת ִלּמּודוֹ  ה בְּ דֹושָׁ ָניו ְוָכל צּוָרתוֹ ַהקְּ נֲָּהרּו פָּ ְוֵאיְך שֶׁ
דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ בַּ

ָוָארּוָצה  ֱהֶמה,  תֶּ י  ַנְפשִׁ ָבִרים  ַהדְּ ֶרת  ְלַמְזכֶּ ַרק  ֲהֵרי 
דֹוׁש. ֶאל ָהָארֹון ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר ַהקָּ

ת. בֹּ ְוַלֲהגֹות ּבוֹ יֹוָמם ָוַלְיָלה לֹא ֶאשְׁ

ֶאְמַצע ִלְכּתֹב  ֵעת בְּ ר ִהְנִני עֹוֵסק כָּ ֲאשֶׁ ֵעת כַּ ּוִבְפָרט כָּ
ִלּמּוד  ִעְנַין  ּגֶֹדל  ְוָרִאיִתי  ָנה,  שָׁ  120 ְלַאַחר  ַצוָָּאה 
ֶוה ְלֶאֶלף  ת קֶֹדׁש הּוא שָׁ בָּ שַׁ ָעה ַאַחת בְּ שָׁ בְּ ַהּזַֹהר, שֶׁ

ט.  שָׁ ָנה ִלּמּוד ַהפְּ שָׁ

ַכי  ָמְרדְּ י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ מֹוִרי  ל  שֶׁ ָקְדׁשוֹ  ְבֵרי  דִּ ּוְלִפי 
ְלַחיֵּי  ִלְבָרָכה  יִקים  דִּ ַהצַּ ל  כָּ ְוֵזֶכר  ִזְכרֹונוֹ  י,  ְרַעבִּ שַׁ
ַלֲעֹזר  ַקיֶֶּמת  ֶקֶרן  ְלָהִקים  י  ַדְעתִּ ָלֵכן בְּ א,  ָהעֹוָלם ַהבָּ
ְסָפִרים  ק  ְלַחלֵּ ּוִבְפָרט  ָהעֹוָלִמי,  ַהּזַֹהר  ְלִמְפַעל 
עֹוָלם, ְוֵכן  כּות ַהּיֹוֵתר גָּדֹול בָּ זֶּה ַהזְּ ַוֲעלֹוִנים ְוַהּזַֹהר, שֶׁ
יבּות  ֲחשִׁ קֶֹדׁש אֹודֹות  ְפֵרי  ִמסִּ ְקָטִעים  ּפֹה  יק  ַאְעתִּ

ֶרן ַקיֶֶּמת". ל ַה"קֶּ ּוְנִחיצּות שֶׁ

ים ַחּיּוָתן  ַחיִּ ין בְּ ֲעֵלי ְיכֶֹלת עֹושִׂ בַּ ִמְנָהג ָקדּום הּוא שֶׁ
חֶֹדׁש  י"ב  בְּ ִלְצָדָקה  ּנּו  ִממֶּ רּו  ַפזְּ יְּ שֶׁ ַקיֶֶּמת"  "ֶקֶרן 

ֶהם. לָּ ָכל יֹום ָיאְרַצייט שֶׁ קּוָתן ְוֵכן בְּ לְּ ְלִהְסתַּ

ּטּוַח  בִּ ִלְקנֹות  ָאָדם  ֵני  בְּ ֶדֶרְך  כְּ ִלְנהֹג  טֹוָבה  ְוֵעָצה 
ָממֹון  יח  ְלַהנִּ ֵדי  כְּ אִליִס"י)  פַּ ִאיְנׁשּוְרְנ"ס  (ֵליי"ף  ים  ַחיִּ
אִליִס"י) ְמֻיֶחֶדת  ים (פַּ ּטּוַח ַחיִּ מוֹ ֵכן ִיְקֶנה בִּ יו, כְּ ְליֹוְרשָׁ
ַהּיֹוֵרׁש ְלֶזה  ְהֶיה ָרׁשּום ָעֶליָה שֶׁ יִּ ל ְצָדָקה (שֶׁ ם מֹוָסד שֶׁ ַעל שֵׁ
ֶכף ּוִמיַּד ַאַחר  תֵּ ל ְצָדָקה שֶּׁ ה שֶׁ עִר"י) הּוא ֻקפָּ עִנעֶפישֶׁ (בֶּ

ל ְצָדָקה, ְוָאז ִיְהֶיה ָנכֹון  ה שֶׁ מֹותוֹ ֵיֵלְך ָממֹון ֶזה ְלֻקפָּ
ֻקיַּם ֶאְצלוֹ ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ְוגוֹ'. יְּ ִלּבוֹ ּוָבטּוַח שֶׁ

ר: דֹוׁש ַקב ַהיָּשָׁ ֶפר ַהקָּ ִמסֵּ

ְצָדָקה  ַחיָּיו  בְּ ן  תֵּ יִּ שֶׁ ל')  ֶרק  (פֶּ ר  ַהיָּשָׁ ַקב  ֵסֶפר  בְּ ַתב  כָּ
י ִמי יֹוֵדַע ִאם  ְגִמילּות ֲחָסִדים, כִּ ַעִין ָיָפה ְוַיֲעסֹק בִּ בְּ
ַיד ִאיׁש  כּום בְּ ִליׁש ַהסְּ יַּשְׁ ָניו ַצוָָּאתוֹ, ְוטֹוב שֶׁ מּו בָּ ְיַקיְּ
ְלכּוֵלי  ַאֵחר  ַיד  בְּ ִליׁשוֹ  ִהשְׁ שֶׁ ְוָנא  גַּ (ּוִבְכַהאי  ם  שָׁ ְיֻעיַּן  ְמֵהיָמן 
ְבֵרי  ד ִמְצָוה ְלַקיֵּם דִּ ִמּלּואוֹ ִמצַּ וָָּאה בְּ ִנים ְלַקיֵּם ַהצַּ ַעְלָמא ְמֻחיִָּבין ַהבָּ

ת). ַהמֵּ

ים: ַתב ֶהָחֵפץ ַחיִּ ְוֵכן כָּ

ַאֲחָריו  ִלימּו  ַישְׁ ֵהם  שֶׁ ָניו  בָּ ַעל  ִיְסמְֹך  ּלֹא  שֶׁ
ל:  ִהלֵּ ָאַמר  שֶׁ ְוֶזה  ָמתוֹ...  ִנשְׁ ֶאת  ְוַיֲעלּו  יֶהם  ַמֲעשֵׂ בְּ
ּלֹא  ה שֶׁ ם ּתֹוֵכָחה ְמֻגלָּ ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי. ְוַעיֵּן שָׁ
ה  ְהֶיה ָסמּוְך ִלְפִטיָרתוֹ ָאז ַיֲעשֶׂ יִּ שֶׁ כְּ ַנְפׁשוֹ שֶׁ ִיְסמְֹך בְּ
ַחיָּיו  עֹוד בְּ ן טֹוב שֶׁ ַצוָָּאה ִויַצוֶּה ְלָבָניו ַאֲחָריו... ַעל כֵּ
יִָּביא  שֶׁ ָבר  דָּ ֵאיֶזה  ִלְקנֹות  עֹות  ַהמָּ ֵמְרׁשּותוֹ  יֹוִציא 
ֲחָסִדים,  ִמילּות  גְּ אוֹ  ּתֹוָרה  ְלמּוד  תַּ ִביל  שְׁ בִּ ֶרַוח 
ְמסֹר  יִּ שֶׁ ָהִעיר  ִמן  ְוֶנֱאָמִנים  טּוִחים  בְּ ֵאיֶזה  ְוִיְברֹר 

ָהִעְנָין ַעל ָיָדם ְוכּו‘.

דֹוׁש ֵיׁש נוֲֹחִלין: ֶפר ַהקָּ ִמסֵּ

ֵני  בְּ ַמה שֶּׁ נוֲֹחִלין: דְּ ֵיׁש  ֶפר  ָמה ַלסֵּ ַהְקדָּ ַתב בַּ ּוְכָבר כָּ
ר ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם,  ְנִחיִלין עֹשֶׁ מַּ שֶׁ ֵמִחים כְּ ָאָדם שְׂ
ּיֹוִסיף  ּוַמה  ן  תֵּ יִּ ַמה  י  כִּ טּות,  שְׁ ל  שֶׁ ְמָחה  שִׂ הּוא 

ָמתוֹ  ְלִנשְׁ ֵלמּות  שְׁ
יח  יַּנִּ ָמה שֶׁ ָהֲעלּוָבה בְּ
ָטְרחוֹ  ל  כָּ ְלָבָניו 
ְיֵהא  הּוא  ּוְמאֹודוֹ, 
ית  ְחתִּ בֹור תַּ ַלְך בְּ ֻמשְׁ
יו  ָבתָּ בְּ בּו  ֵישְׁ ְוֵהם 

ד



קֹול ְזָמִרים  דֹוִלים ְוַהּטֹוִבים ּוַבֲעִלּיֹוָתיו ְמֻרוִָּחים בְּ ַהגְּ
ֶיֶלל ּוְגנּוִחים, ְויֹוִריד  ָדד ְוִיּדֹם בְּ ב בָּ ָבִחים, ְוהּוא ֵישֵׁ ּושְׁ
ִקּמֹושׂ  ין  בֵּ ן  כֹּ ְוִישְׁ ּבֹוִכים,  ְוקֹול  ָיגֹון  בְּ רֹאׁשוֹ  ָלָאֶרץ 
ָעָפר  ְוהּוא  ים,  ְלַמֲעַדנִּ אֹוְכִלים  ָממֹונוֹ  ֵהם  ְוחוִֹחים, 
י  יִנם ִעם ָראשֵׁ נִּ לֹת ְמרֹרֹת ָלמוֹ, ֲחַמת תַּ כְּ ַלְחמוֹ. ַאשְׁ
ְוהּוא  תֹוָלע,  ֲעֵלי  ָהֱאֻמִנים  ִיְהיּו  ָממֹונוֹ  ֵהם  ָתִנים,  פְּ
ה ְותֹוָלע ְוכּו'. ְוִאם ֵאין הּוא לוֹ  תֹות ְוִרמָּ פָּ ק ַאשְׁ ְיַחבֵּ
אֹול  שְּׁ ה בַּ י ֵאין ַמֲעשֶׂ ו ֵאיָמַתי, כִּ ִמי לוֹ, ְוִאם לֹא ַעְכשָׁ
ֵני  ן ֵאין ּדוִֹחין ֶנֶפׁש ִמפְּ ה, ַעל כֵּ מָּ ר הּוא הֹוֵלְך שָׁ ֲאשֶׁ
ז  ּוְלַבְזבֵּ יתוֹ...  בֵּ ֵני  בְּ ַנְפׁשֹות  ֵני  ִמפְּ ַנְפׁשוֹ  ַהְינּו  דְּ ֶנֶפׁש, 
ֵדי  כְּ ְלָבָניו,  יח  ַינִּ ָאר  ְוַהשְּׁ ָממֹונוֹ,  ִמן  ה  ְוַהְרבֵּ ה  ַהְרבֵּ
ח ִעּמוֹ ְלֵבית  מֹונוֹ, ְוִיקַּ ן ַנַחת רּוַח ִממָּ ְהֶיה לוֹ גַּם כֵּ יִּ שֶׁ
ֶרְך  ַהדֶּ ּנּו  ִממֶּ ַרב  י  כִּ ּוְמזֹונוֹ,  ְרָנָסתוֹ  פַּ ְלצֶֹרְך  ְמלֹונוֹ 

ְוכּו'.

ּוְלדֹורֹות  ָלַעד  ֲעמֹד  תַּ ְדָקתוֹ  צִּ שֶׁ ִעְנָין  בָּ ה  ...ְוַיֲעשֶׂ
ַקיֶֶּמת  ֶרן  ְוַהקֶּ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ רֹוֵתיֶהן  ִמפֵּ ְוֹיאַכל  עֹוָלם 

א. ן ָלעֹוָלם ַהבָּ לוֹ גַּם כֵּ

ים זי"ע: ַעל ָחֵפץ ַחיִּ דֹוׁש בַּ יק ַהקָּ דִּ ֵמַהגָּאֹון ַהצַּ

ה  יֲַּעשֶׂ שֶׁ ַמה  ְלעֹוְררוֹ  ָנבֹון  ְלִאיׁש  יַָּעץ  שֶׁ ֵמֲעָצתוֹ 
ָנה  שָׁ ִרים  ְוֶעשְׂ ֵמָאה  ְלַאַחר  ָממֹונוֹ  בְּ ַחּיּותוֹ  ים  ַחיִּ בַּ

ְלטֹוָבתוֹ.

ֻחיָּב  מְּ שֶׁ ְמאֹד...  ָנחּוץ  ְוהּוא  דֹוׁש:  ַהקָּ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה 
ְנָכָסיו ַאֲחֵרי  ְתַנֲהגּו בִּ יִּ ְלִהְתּבֹוֵנן ַלֲעשֹׂות ֵסֶדר ַמה שֶּׁ

ה ָעֵמל? י ְלִמי ַאתָּ ְמלאֹות ָיָמיו. כִּ

ְלִהְתַחזֵּק  ַחיָּיו  יֵמי  בִּ ַעְצמוֹ  בְּ ָהָאָדם  ִריְך  צָּ שֶׁ ְוַהְיינּו 
בֹודוֹ ָהָיה ׁשֹוֵמַע  ן ַהּכֹל. ַוֲעָצִתי ַהְיעּוָצה, ִאם כְּ ּוְלַתקֵּ
ְלַעְצמוֹ  יח  ַינִּ ִמזֶּה  ֶאָחד  ְוֵחֶלק  ְנָכָסיו,  ק  ַחלֵּ יְּ שֶׁ ִלי, 
ים  ָבִרים טֹוִבים, ּוְלַמּנֹות ַעל ֶזה ֲאָנשִׁ ֶזה דְּ ַלֲעשֹׂות בְּ
ִפי  כְּ יֲַּעשּׂו  שֶׁ ְוֶנֱאָמִנים  לי"א  ָרֵאל  ִישְׂ בְּ ְמֻפְרָסִמים 
ְוָהֶרַוח  ַקיֶֶּמת",  "ֶקֶרן  ה  יֲַּעשֶׂ שֶׁ אוֹ  ָהִעזָּבֹון,  בְּ ְרצֹונוֹ 
ם ָיָמיו  ָבִרים טֹוִבים. ּוִבְזכּות ֶזה ַיֲאִריְך ַהשֵּׁ ֵיֵלְך ַעל דְּ
ְוַיְצִליֵחהּו  טֹוָבה,  יָבה  שֵׂ בְּ ְוָינּוב  ּכֹחֹוָתיו  ֶאת  ִויַחזֵּק 
ַלִים  ִוירּושָׁ ִצּיֹון  ֶנָחַמת  בְּ ִלְראֹות  ה  ְוִיְזכֶּ יו  ַמֲעשָׂ ָכל  בְּ

ֶחְפצוֹ ּוְכֵחֶפץ אֹוֲהבוֹ ֶנֱאָמן ַהּדֹוֵרׁש טֹוָבתוֹ... כְּ

ֶלא יֹוֵעץ: ֶפר פֶּ ק ִמסֵּ ֶהְעתֵּ

ַאֲחָריו  יתוֹ  בֵּ ְוֶאת  ָניו  בָּ ֶאת  ְיַצוֶּה  י  כִּ ֶבר  ַלגֶּ טֹוָבה 
עֹוֶדּנּו  בְּ שֶׁ ָרה,  ְישָׁ ֶרְך  דֶּ זֹוִהי  ָלֵכן  ה'...  ֶרְך  דֶּ ְמרּו  ְושָׁ
ָכל ּתֶֹקף  ִויַצוֶּה בְּ ּוִבְבִריאּות ִיְכּתֹב ַצוָָּאתוֹ  ַבֲחרּותוֹ  בְּ
ְנָכָסיו  ק  ַחלֵּ מְּ ּוְכשֶׁ תּוב...  כָּ ִיְמְצאּו  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  ְלַקיֵּם 
ָיד ֶנֱאָמן  רֹאׁש ִלְהיֹות ֶקֶרן ַקיָּם בְּ ִיּטֹל ְלַעְצמוֹ ֵחֶלק בָּ
ָרה  ֶרְך ְישָׁ ים ְלַנְפׁשוֹ. זֹוִהי דֶּ ְלחּו לוֹ ַמֲעַדנִּ רֹות ִישְׁ ְוַהפֵּ
יָה ְוִתְפֶאֶרת לוֹ ִמן ָהָאָדם. ְוָראּוי ְלָכל  ְפֶאֶרת ְלעֹושֶׂ תִּ
ינּו ְיהּוָדה ֶהָחִסיד  ָאָדם ָלחּוׁש ּוְלַקיֵּם ַצוַָּאת ָהַרב ַרבֵּ
ָבָריו  ּיֹוְדָעם ְועֹוֵבר ַעל דְּ יִקים, ּוִמי שֶׁ ָבִרים ַעתִּ י ַהדְּ כִּ

ַנְפׁשוֹ, ְוׁשֹוֵמַע לוֹ ׁשֹוֵמר ַנְפׁשוֹ. ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחיֵּב בְּ

 200 ְל  ָקרֹוב  ָלֶכם  יֵּׁש  שֶׁ ֵאיְך  ִלְראֹות  י  ִנְדַהְמתִּ
ּלֹא  שֶׁ אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ִיְרּבּו,  ן  כֵּ אֹור  ְוכֹוְכֵבי  עּוִרים  שִׁ
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ם ְלַהקָּ רּוְך ַהשֵּׁ ֵיׁש בָּ ָרֵאל,  ִישְׂ ַאְלָמן 
ל  ם ְוַלֲעשֹׂות כָּ ּמּוָכִנים ִלְמסֹר ַנְפשָׁ ים שֶׁ יִּ ַחיִָּלים ֲאִמתִּ

ה, ּוִבְזכּות  דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ר ִלְגאֹל ֶאת ַהשְּׁ ֶאְפשָׁ ַמה שֶּׁ
א  ֹזַהר דָּ "י: "בְּ בִּ ְבֵרי ָהַרשְׁ ְתַקיֵּם דִּ יִּ ָקרֹוב שֶׁ ה בְּ ֶזה ִנְזכֶּ
ה  ְזכֶּ נִּ ַרֲחֵמי", ֹזאת אֹוֶמֶרת שֶׁ יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ קּון בֵּ ִיפְּ

ם. ֶעְזַרת ַהשֵּׁ ׁש בְּ ָקרֹוב ַממָּ ְלֶזה בְּ

ה,  דֹושָׁ ֲעַדְתֶכם ַהקְּ ִלי ְקָצת ֵחֶלק בָּ ְהֶיה  יִּ ֵדי שֶׁ ָלֵכן כְּ
ים  ָהַרבִּ י  ְמַזכֵּ ַמֲעַלת  גֶֹדל  בְּ ִעְנָיִנים  ה  מָּ כַּ יק  ַאְעתִּ

ֶכם.   ֵהם זֹוִכים, ִויִהי ֶחְלִקי ִעמָּ ָכר ַהגָּדֹול שֶׁ ַלשָּׂ

ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ דְּ דֹוׁש:  ַהקָּ ים  ַהַחיִּ אֹור  בְּ ְמבָֹאר 
ַמְלָאְך  ְלַמְדֵרַגת  ָיבֹוא  ר,  ַהיָּשָׁ ֶרְך  דֶּ ַלֲחֵברוֹ  ְלַהְראֹות 

ַחת ִמּזוֹ. בַּ ֵאין ַמְדֵרָגה ְמשֻׁ ְמַט"ט, שֶׁ

ַאבּוָהב  ִיְצָחק  ָהַרב  ּומֹוֵרנּו  ָנָתן,  י  ַרבִּ דְּ ּוְבָאבֹות 
ַתב:  כָּ י  ְסָפַרדִּ ַחְכֵמי  דֹוֵלי  ִמגְּ אֹור,  ַהמָּ ְמנֹוַרת  ַעל  בַּ
ָעָליו  יַח  גִּ ַמשְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ "דְּ

יִקים". ָניו ְוזֹוֶכה ְלָבִנים ַצדִּ ְוַעל בָּ

ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  "ַהְמַזכֶּ תר"ז):  (ִסיָמן  ֲחִסיִדים  ּוְבֵסֶפר 
צּוִבים לוֹ, ַמֲאִריִכין לוֹ  ֵני ַחיָּיו ַהקְּ לּו שְׁ ָבר כָּ כְּ שֶׁ גַּם כְּ

נֹוָתיו ֲעבּור טֹוַבת ּדֹורֹו". שְׁ

ים ֻמְבָטח  ה ֶאת ָהַרבִּ ַתב: "ַהְמַזכֶּ ָמחֹות כָּ ֶכת שְׂ ַמסֶּ בְּ
א". ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ לוֹ שֶׁ

ִאי  ָעה ִסיָמן רמ"ז: "ּוִמי שֶׁ יֹוֶרה דֵּ ְוֶזה ְלׁשֹון ַהּטּור בְּ
יק  ַיְספִּ ַמן,  ַהזְּ ת  ִטְרדַּ ֵני  ִמפְּ י  דַּ ִלְלמֹד  לוֹ  ר  ֶאְפשָׁ
לֹוֵמד  הּוא  ִאּלּו  כְּ לוֹ  ְוַתֲחׁשֹב  ַהּלֹוְמִדים  ַלֲאֵחִרים 

ַעְצמֹו". בְּ

ִעְנַין  בְּ ַתב  כָּ שֶׁ ַוְיִחי,  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְוַעיֵּן 
ְזבּולּון  ימוֹ  ִהְקדִּ ְלִפיָכְך  ּוְזבּולּון,  ָכר  שְׂ ִישָׂ פֹות  תְּ שֻׁ
ְלִפיו  ּוְנָתנוֹ  יו  ִמּתֹוְך פִּ הֹוִציא ַלְחמוֹ  ָכר, ַעל שֶׁ שְׂ ְלִישָׂ
ָרכֹות  בְּ נֹוֵטל  ּתֹוָרה  ַבֲעֵלי  בְּ ּתֹוֵמְך  שֶׁ ִמי  ְזבּולּון.  ל  שֶׁ
ַמה  ְלָחנֹות,  שֻׁ י  תֵּ ִלשְׁ ְוזֹוֶכה  ה  ַמטָּ ּוִמלְּ ַמְעָלה  ִמלְּ
ן  כֵּ ם. ְוָכל שֶׁ ֵאין זֹוֶכה ְלֶזה ָאָדם ַאֵחר זּוָלתוֹ, ַעיֵּן שָׁ שֶּׁ
ִאים  בָּ ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ים,  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ְמַזכֶּ בִּ
ׁשּוָבה, ּוְלִפיָכְך זֹוֶכה ַעל  ָרֵאל ַלֲעשֹׂות תְּ שְׂ ֲאָלִפים ִמיִּ

ה ְוַכנַּ"ל. ַמטָּ לְּ ַמְעָלה ְושֶׁ לְּ ָרכֹות שֶׁ ל בְּ ְיֵדי ֶזה ִלּטֹל כָּ

ֶאְלָעָזר  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ל  ַהְמֻקבָּ ֶהָחָכם  ִדְבֵרי  בְּ ּוְנַסיֵּם 
בֹות  תֵּ י  ְדָהָראשֵׁ ַתב:  כָּ שֶׁ ַזַצ"ל,  ִסיְניֹור  ן'  מּוֵאל  שְׁ
ִלְפֵניֶהם  ים  שִׂ תָּ ר  ֲאשֶׁ ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ה  ְוֵאלֶּ סּוק  ִמפָּ
ה  ְמ'ֻרבֶּ ָכר  ַה'שָּׂ ים,  ָה'ַרבִּ ְל'ַזּכֹות  ָא'ָדם  ְו'ַחיָּב  הּוא 
ִמ'זְַּרעוֹ  ִי'ְרֶאה  ט'ֹוב  'ִרי  פְּ 'ּיֹוִליד  שֶׁ ֻמְבָטח)  ה  ַהְמַזכֶּ (אוֹ 

'ִנים  ִנים ְלָבָניו) אֹ'ֶרְך שָׁ רּוָמה זֹוֶכה ִלְראֹות בָּ ת תְּ ָפָרשַׁ ְדִאיָתא בְּ (כִּ

'ְרָנָסתוֹ  ׁש'ֹוֵמַע י' ְמ'ֵהָרה. ְל'עֹוָלם פַּ תוֹ  'ִפלָּ ים תְּ ַר'בִּ
ֲאלֹוָתיו. א ה' ִמ'שְׁ ְנ'כֹוָנה ְי'ַמלֵּ

ַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִאיָתא  דְּ ָבָריו,  דְּ ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפשָׁ
ִגְלּגּוַליָּא",  דְּ ָרָזא  א  "דָּ ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ה  ְוֵאלֶּ סּוק  פָּ
ר ְלֵעיל ֵיׁש ְלָפֵרׁש, ַאף ַעל  ְזכָּ י ַהנִּ אּור. ְוַעל פִּ ְוָצִריְך בֵּ
ר  ְלּגּול ֻמְכָרח ָהָאָדם ְלִהְתַיסֵּ י ַהגִּ ִלְפָעִמים ַעל פִּ גַּב דְּ
ִגְלּגּוִלים  בְּ ֲחָטָאיו  ַעד  בְּ ֶזה  ִגְלּגּול  בְּ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ
ָיכֹול  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַזכֶּ יְּ שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ָאְמָנם  קֹוְדִמים, 
ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ י  כִּ ַהזֶּה,  ין  ַהדִּ ִמן  ַעְצמוֹ  ֶאת  ִלְפטֹר 
ֶיֱחָטא  לֹא  יָלא  ּוִממֵּ ָידוֹ,  ַעל  א  בָּ ֵחְטא  ֵאין  ים  ָהַרבִּ
עֹוד  חֹוֵטא  ֵאינוֹ  שֶּׁ ַמה  ּגּוָפא  ּוָבֶזה  ֶזה,  ִגְלּגּול  בְּ עֹוד 

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּקֹוְדִמים,  ְלּגּוִלים  גִּ בַּ ַגם  פָּ ן ַמה שֶּׁ ְמַתקֵּ
לֹום  ְושָׁ ַחס  ָעָליו  ִנְגַזר  ִאם  ְוַאף  ּסּוִרים,  ַהיִּ ִמן  ִיְפטֹר 
ל ִמיֵני  ּסֹוְבִלים כָּ ֶדֶרְך ָהעֹוָלם שֶׁ ִיּסּוִרים לֹא ָעֵלינּו, כְּ
ל ָמקֹום ַעל  עֹוָלם ַהזֶּה, ִמכָּ ִיּסּוִרים ַרֲחָמָנא ִליְצָלן בָּ
ַחיֵּי ַנַחת  ְוִיְהיּו לוֹ  ה,  ל ֵאלֶּ ֵטר ִמכָּ ים ִיפָּ ִזּכּוי ָהַרבִּ ְיֵדי 
ּתֹוָרה  בַּ ָהֲאמּורֹות  ָרכֹות  ַהבְּ ְלָכל  ה  ְוִיְזכֶּ ְמָחה  ְושִׂ
ּיֹוִליד  שֶׁ ַסיֵּם  מְּ שֶׁ ַהנַּ"ל  ל  ַהְמֻקבָּ ּוְכִדְבֵרי  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ
ּוְתֵהא  ים,  ַחיִּ נֹות  ּושְׁ ָיִמים  ְואֶֹרְך  ִמזְַּרעוֹ,  טֹוב  ִרי  פְּ
ְלטֹוָבה  ֲאלֹות ִלּבוֹ  ל ִמשְׁ א ה' כָּ ִויַמלֵּ ְנכֹוָנה  ְרָנָסתוֹ  פַּ

ְוִלְבָרָכה.

ְבִריאּות  בִּ ים  ַחיִּ נֹות  ּושְׁ ָיִמים  אֶֹרְך  ה,  ְמֻרבָּ ְבָרָכה  בִּ
ית  ל ַעם בֵּ ִפיִצים, ְוַעל כָּ ֵלָמה, ָעַלי, ֲעֵליֶכם, ַעל ַהמְּ שְׁ

ָרֵאל, ּוְבָכבֹוד ַרב: ִישְׂ

ַבע ְיַצ"ו ֵאר שֶׁ עֹוַבְדָיה ּכֵֹהן, בְּ

ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּתֹוְבָב"א

בעזהי"ת

ר כ"ד ְלחֶֹדׁש ִזיו ט"ל אֹורֹות  ְדבָּ מִּ ִני פ' בַּ אֹור ְליֹום שֵׁ
ַנת ִסיָמן טֹוב לפ"ק ובעל"ט ֵהא שְׁ ְל"ֵא-ל ַחי" תְּ

דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ת  ֲחֻלקַּ ַעל  ְלהֹוִדיֲעֶכם  ֵהנָּה  אִתי  בָּ
יֹום  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ֶנֶדר  ִלי  בְּ ַעְצָמם  ַעל  ִלים  ְלַהְמַקבְּ
ָרֵאל יוֵֹאל  ֵסֶדר ַהּלּוַח יֹוִמי מֹוִרי ְוָחִמי הגה"צ ר' ִישְׂ כְּ
ַהּתֹוָרה  ִעיר  בְּ יֵעי  פִּ שְׁ ִממַּ  - שליט"א  הי"ו  ִרין  ַהְלפֵּ
ִלְלמֹד  ְרצֹונוֹ  בִּ שֶׁ ִלי  ָאַמר  ָרק,  בְּ ֵני  בְּ  – ְוַהֲחִסידּות 
ְבַעְרֵבי  ׁש כִּ ָכל יֹום ַממָּ ָיכֹול ִלְלמֹד בְּ ֶזה, ֲאָבל ֵאינוֹ  בְּ
[ַאף  ִלים  ְלַהשְׁ יָּכֹול  שֶׁ ֵאָליו  י  ְוָאַמְרתִּ ְוכּו',  ָסִחים  פְּ
"חֹק  בְּ ַהּמּוָבא  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ְקָצת  יֹום  ָכל  בְּ לוֵֹמד  יָלא  מֵּ מִּ שֶׁ

ָרֵאל"] ְלִישְׂ

ֵסֶפר  ל  ְלַקבֵּ ר  ֶאְפשָׁ ִאם  ְלַמֲענוֹ  ׁש  ְמַבקֵּ ִהְנִני  ן  כֵּ ַעל 
אוֹ  ֳהַרִים  צָּ בַּ ֵאָליו  ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ְותּוְכלּו  דֹוׁש הנ"ל,  ַהקָּ
בני  צפניה  רח'  ֶטֶלפֹון....  ר  ִמְספָּ בְּ ֶעֶרב  בָּ ְמֻאָחר 

ברק 

ה  ה ִנְזכֶּ דֹושָׁ ְזכּות ֲהָפַצת ָרֵזי ַהּתֹוָרה ַהקְּ בִּ ִויִהי ָרצֹון שֶׁ
ָיֵמינּו אכי"ר ְמֵהָרה בְּ ָקרֹוב בִּ ְלִביַאת ּגוֵֹאל ֶצֶדק בְּ

עֶֹמר התשס"ט ל"ג בָּ בס"ד 

ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי

ים" י ָהַרבִּ ַעל ַיד ֶחְבַרת "ְמַזכֵּ שֶׁ

לֹום ּוְבָרָכה. שָׁ

שּׂו ְלִהילּוָלא  נְּ ְפָלא "ֻעּלוֹ ְוִאְתכַּ ָקָראנּו ֶאת ֶהָעלֹון ַהנִּ
ְלַמְעגַּל  ְלִהְצָטֵרף  ּבּור  ַלצִּ ּפֹוִנים  ּובוֹ  ְמעֹון"  שִׁ י  ַרבִּ דְּ

דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ לֹוְמֵדי ָהַעּמּוד ַהּיֹוִמי בַּ

ַרק  ֶכם  שְׁ ֲאַבקְּ ָקָטן  זַֹהר  ב"ה  ָבר  כְּ ֵיׁש  ְוִלי  ֱהיֹות 
דֹוׁש,  ּזַֹהר ַהקָּ לַֹח ִלי ַטְבַלת – לּוַח ַעּמּוד ַהּיֹוִמי בַּ ִלשְׁ
ֵמַהּיֹום  ָבר  כְּ ְלִהְצָטֵרף  ֶנֶדר  ִלי  בְּ אּוַכל  שֶׁ ְמַנת  ַעל 
ֵגן ֲעֵליֶכם  דֹוׁש תָּ ְלַמְעגַּל ַהּלֹוְמִדים, ּוְזכּות רשב"י ַהקָּ

ָרֵאל, ָאֵמן. ית ִישְׂ ל בֵּ ְוַעל כָּ

תֹוָדה ֵמרֹאׁש בְּ
אריאל דין, בני ברק

ה



ה ֶאת  ל ַהְמַזכֶּ ָנה (אבות פרק ה משנה י"ח) כָּ שְׁ מִּ ִאיָתא בַּ
א ַעל ָידוֹ. ים, ֵאין ֵחְטא בָּ ָהַרבִּ

ים, ה ֶאת ָהַרבִּ ל ַהְמַזכֶּ ָכרוֹ שֶׁ ד, ָמה ַרב שְׂ ָאה ְלַלמֵּ ָנֵתנּו בָּ ִמשְׁ
ים. ֲחִטיא ֶאת ָהַרבִּ ל ַהמַּ ּוַמה גָּדֹול ָעְנׁשוֹ שֶׁ

ּוַמְדִריָכם  ּומּוָסר,  ּתוָֹרה  ָדם  ַלמְּ מְּ שֶׁ  - ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ ל  כָּ
ַמִים מֹוְנִעים אֹותוֹ  ן ַהשָּׁ מִּ א ַעל ָידוֹ - שֶׁ ָרה, ֵאין ֵחְטא בָּ ֶדֶרְך ְישָׁ בְּ
ֵעֶדן.  ַגן  בְּ ְוַתְלִמיָדיו  ֵגיִהּנֹם  בְּ הּוא  ְיֵהא  ּלֹא  שֶׁ ֵחְטא,  בְּ ל  שֵׁ ִהכָּ ִמלְּ

(גמרא מסכת יומא דף פ"ז עמוד א').

ים,  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ ל  "כָּ מ'),  (פרק  ָנָתן  י  ַרבִּ דְּ ָאבֹות  בְּ מּוָבא  ְוֵכן 
ְלִמיָדיו נֹוֲחִלים ָהעֹוָלם  ּלֹא ִיְהיּו תַּ ִלים ֲעֵבָרה ַעל ָידוֹ, שֶׁ ֵאין ְמַגְלגְּ
ַתֲעזֹב  לֹא  י  כִּ  " י),  טז,  (תהלים  נֱֶּאַמר  שֶׁ אֹול,  ִלשְׁ יוֵֹרד  ְוהּוא  א  ַהבָּ
ֲעזֹב  לֹוַמר לֹא תַּ ַחת", כְּ ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות שָׁ אֹול לֹא ִתתֵּ י ִלשְׁ ַנְפשִׁ
 - ֲחִסיְדָך  ן  תֵּ ְולֹא תִּ אֹול,  ֵאֵלְך ֶאל שְׁ ֲעֵבָרה, שֶׁ ִליֵדי  ָלבֹוא  י  ַנְפשִׁ
ַחת. (תוספות  שַׁ ְראּוִני בְּ יִּ ַגן ֵעֶדן - שֶׁ זָּכּו ַעל ָיִדי, ְוֵהם בְּ ְלִמיַדי שֶׁ תַּ

יום טוב)

נֱֶּאַמר  לּוָיה ּבוֹ, שֶׁ ים תְּ ים, ְזכּות ָהַרבִּ ה ֶאת ָהַרבִּ ה ָזָכה ְוִזכָּ משֶׁ
ָרֵאל" ָטיו ִעם ִישְׂ פָּ ה ּוִמשְׁ (דברים לג. כא) "ִצְדַקת ה' ָעשָׂ

ָחְכָמה  בְּ ית  ָהֱאנֹושִׁ ֵלמּות  ַהשְּׁ ְלַתְכִלית  יַע  ִהגִּ שֶׁ  - ָזָכה  ה  משֶׁ
ָרֵאל ּתוָֹרה ּוִמְצוֹות  ד ֶאת ִישְׂ מֵּ לִּ ים - שֶׁ ה ֶאת ָהַרבִּ ה, ְוִזכָּ ּוְבַמֲעשֶׂ
 - ים  ָהַרבִּ ְזכּות  ְוָלֵכן  ה,  ְסֻגלָּ ַעם  ִלְהיֹות  ֶרְך  ַהדֶּ ָלֶהם  ְוהוָֹרה 
ֶהם  ִעמָּ ִקיֵּם  הּוא  ִאּלּו  כְּ  - ּבוֹ  לּוָיה  תְּ ְצוֹות,  ַהמִּ ֶאת  ִמים  ַקיְּ מְּ שֶׁ
ִעם  ָטיו  פָּ ּוִמשְׁ ה  ָעשָׂ ה'  "ִצְדַקת  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ְצוֹות,  ַהמִּ אֹוָתן  ל  כָּ
ָרֵאל  ל ַהּתוָֹרה, הּוא ְוָכל ִישְׂ ִלים ְוִקיֵּם כָּ ִהשְׁ לֹוַמר שֶׁ ָרֵאל" - כְּ ִישְׂ

ִעּמוֹ. (המאירי)

נֱֶּאַמר  לּוי ּבוֹ, שֶׁ ים תָּ ים ֵחְטא ָהַרבִּ ָיָרְבָעם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרבִּ
ר  ר ָחָטא ַוֲאשֶׁ ן-ְנָבט) ֲאשֶׁ (מלכים א טו, ל) "ַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם (בֶּ

ָרֵאל" ֶהֱחִטיא ֶאת ִישְׂ
ָרֵאל: "ַרב ָלֶכם  ה ֶעְגֵלי ָזָהב ְוָאַמר ִלְבֵני ִישְׂ ָעשָׂ ָיָרְבָעם ָחָטא - שֶׁ
ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעלּוָך  ר  ֲאשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלֶֹהיָך  ִהנֵּה  ַלִם  ְירּושָׁ ֵמֲעלֹות 
ֲחוּו  תַּ ִהשְׁ שֶׁ  - ים  ָהַרבִּ ֶאת  ְוֶהֱחִטיא  כח),  יב,  א  (מלכים  ִמְצָרִים" 
ִאּלּו הּוא  - כְּ ּבוֹ  לּוי  ים תָּ ָהַרבִּ ֵחְטא  ָזָרה,  ְוָעְבדּו ֲעבֹוָדה  ַלֲעָגִלים 
ַחּטֹאות  "ַעל  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ָעשּׂו  שֶׁ ַהֲחָטִאים  ל  כָּ ֶאת  ה  ָעשָׂ
לֹא   - ָרֵאל"  ִישְׂ ֶאת  ֶהֱחִטיא  ר  ַוֲאשֶׁ ָחָטא  ר  ֲאשֶׁ ְנָבט)  ן  (בֶּ ָיָרְבָעם 
א "ַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם  ָרֵאל" ֶאלָּ תּוב "ַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ְוִישְׂ כָּ
ָיָרְבָעם.  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  שֶׁ אן  ִמכָּ ֶהֱחִטיא",  ר  ַוֲאשֶׁ ָחָטא  ר  ֲאשֶׁ

(ברטנורא)

ים ה ֶאת ָהַרבִּ ד ּתֹוָרה ַלֲאֵחִרים ּוְמַזכֶּ ל ַהְמַלמֵּ ָכרוֹ שֶׁ ּגֶֹדל שְׂ
ים ֵאין ֵחְטא  ה ֶאת ָהַרבִּ ל ַהְמַזכֶּ ֶכת ָאבֹות (פרק ה' משנה י"ח): כָּ ַמסֶּ בְּ
ֵגיִהּנֹם,  בְּ ְוהּוא  ֵעֶדן  ַגן  בְּ ְלִמיָדיו  תַּ ִיְהיּו  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ ָידוֹ.  ַעל  א  בָּ
ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  ן  ִתתֵּ לֹא  אֹול  ִלשְׁ י  ַנְפשִׁ ַתֲעֹזב  לֹא  י  "כִּ ִדְכִתיב  כְּ
א  ֶאלָּ ַחת,  שַׁ ִיְרֶאה  ָחִסיד  הּוא  שֶׁ י  מִּ שֶׁ ר  ֶאְפשָׁ ְוֵהיָאְך  ַחת"  שָׁ
ִלים  ִהשְׁ לֹוַמר שֶׁ ָרֵאל, כְּ ָטיו ִעם ִישְׂ פָּ ה ּוִמשְׁ ַאַחר ִצְדַקת ה' ָעשָׂ שֶׁ
יונה אבות פרק  (פרוש רבינו  ִעּמוֹ.  ָרֵאל  ִישְׂ ְוָכל  ַהּתוָֹרה הּוא  ל  כָּ ְוִקיֵּם 

ה' משנה י"ח)

ים לֹא ָיבֹוא לֹא ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִהְרהּור ה ֶאת ָהַרבִּ ַהְמַזכֶּ
ֵחְטא  ֵאין  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ ל  כָּ מי"ח),  (פ"ה  ָאבֹות  ֶכת  ַמסֶּ בְּ
נֹוֶתֶנת  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ זוֹ,  דֹוָלה כָּ גְּ ְזכּות  ה  ָאָדם עֹושֶׂ שֶׁ ָידוֹ. כְּ ַעל  א  בָּ
ִהְרהּור  ְולֹא  ָידוֹ  ַעל  ֵחְטא  ְלָהִביא  ּלֹא  שֶׁ ֶזה  כָּ גָּדֹול  ָכר  שָׂ ם  לֵּ ְלשַׁ
אבות  על  יונה  רבינו  (פרוש  ִמְצָוה.  ִמְצָוה  ַכר  שְּׂ שֶׁ ָכרוֹ,  שְׂ ְוֶזהּו  ֲעֵבָרה, 

פרק ה').

ֶאת  ה  ַהְמַעשֶּׂ ל  כָּ הּו  ַאבָּ י  ַרבִּ ָאַמר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  צ"ט,  ַסְנֶהְדִרין  בְּ
נֱֶּאַמר  שֶׁ ָאּה,  ֲעשָׂ ִאּלּו  כְּ תּוב  ַהכָּ ָעָליו  ַמֲעֶלה  ִמְצָוה  ִלְדַבר  ֲחֵברוֹ 
ַאֲהרֹן  ַוֲהלֹא  הּו  ִהכָּ ה  משֶׁ ְוִכי  ַהְיאֹר,  ֶאת  ּבוֹ  יָת  ִהכִּ ר  ֲאשֶׁ ָך  ּוַמטְּ

ה ֶאת ֲחֵברוֹ ִלְדַבר ִמְצָוה ַמֲעֶלה  ל ַהְמַעשֶּׂ א לֹוַמר ְלָך כָּ הּו, ֶאלָּ ִהכָּ
ָאּה. ִאּלּו ֲעשָׂ תּוב כְּ ָעָליו ַהכָּ

ה,  ַבר ִמְצָוה: ַוֲהלֹא ַאֲהרֹן ִהכָּ אוֹ. ְלאֹותוֹ דְּ ִאּלּו ֲעשָׂ ם: כְּ "י שָׁ ּוְבַרשִׁ
ָך ּוְנֵטה ָיְדָך". ְכִתיב (שמות ז) "ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמטְּ דִּ

ִאּלּו  ִכיָנה ַמֲעִלין ָעָליו כְּ ְנֵפי ַהשְּׁ ַחת כַּ ִריָּה ַאַחת תַּ ְכִניס בְּ ל ַהמַּ כָּ
ְיָצרוֹ ּוְרָקמוֹ ְוֵהִביאוֹ ָלעֹוָלם.

ֶרק  ֹוֶנה פֶּ ל ַהשּׁ כָּ א הוָֹריֹות (פרק א ז') ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ּוִמנִַּין שֶׁ ּוְבתוֶֹסְפתָּ
ִאּלּו הּוא ְיָצרוֹ ּוְרָקמוֹ ְוֵהִביאוֹ  תּוב כְּ ֶאָחד ַלֲחֵברוֹ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ
ִתְהֶיה,  ִפי  כְּ ִמּזֹוֵלל  ָיָקר  ּתֹוִציא  ְוִאם  טז)  (ירמיה  נֱֶּאַמר  שֶׁ ָלעֹוָלם, 

ה. אֹותוֹ ַהפֶּ כְּ

ָראֹו ִאּלּו בְּ כְּ
ְנֵפי  ִריָּה ַאַחת ְלתֹוְך כַּ ְכִניס בְּ ל ַהמַּ ובשהש"ר (א. כב) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כָּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ָראוֹ, ַעד כָּ ִאּלּו הּוא בְּ ִכיָנה, ַמֲעִלין ָעָליו כְּ ַהשְּׁ

ָהרֹוֶצה ִלְחיֹות
ְרָנס  ה פַּ ְוֵיָעשֶׂ ֵיֵלְך  ה?  ֲעשֶׂ יַּ נֹות ַמה  ְוִלשְׁ ִלְקרֹות  ָלמּוד  ֵאינוֹ  ְוִאם 

ּבּור ְוהּוא ַחי. (ויק"ר כה א) ַעל ַהצִּ

ּתֹוָרה עֹוֵסק בַּ כְּ
ּתוָֹרה. (ירושלמי ברכות ה א) עוֵֹסק בַּ ָצְרֵכי ִצּבּור כְּ ָהעוֵֹסק בְּ

ִאּלּו לֹוֵקַח ׁשַֹחד יח ָצְרֵכי ִצּבּור כְּ נִּ ַהמַּ
ִצּבּור  ָצְרֵכי  יִחין  ַמנִּ ְוָהיּו  ַבע  שֶׁ ְבֵאר  בִּ עֹוֶבֶרת  ָהְיָתה  א  ַמְבַרְכתָּ
ִאּלּו  תּוב כְּ ה ַמֲעֶלה ַהכָּ ָצְרֵכי ַעְצָמן ּוִמּכַֹח אֹותוֹ ַמֲעשֶׂ ְועוְֹסִקים בְּ

ָלְקחּו ׁשַֹחד. (ב"ר פ"ה יג)

ּבּור ָעָליו ל טַֹרח ַהצִּ כָּ
ִנְזָקק  ֲאִני  ֹיאַמר ְלטֹוָבִתי  ית, לֹא  ַטלִּ ְונוֵֹטל  רֹאׁש  ָאָדם בָּ ִנְתַמנָּה 

ּבּור ָעָליו. (שמו"ר כז ח) ל טַֹרח ַהצִּ א כָּ ּבּור, ֶאלָּ צִּ ת ִלי בַּ לֹא ִאְכפַּ

ְעּתוֹ ָהֵאיְך  עֹוֶלה ְלרֹאׁשוֹ ְוֵאינוֹ נֹוֵתן דַּ ָמה ֱאגֹוז ֶזה ָחָלק ְוָכל ִמי שֶׁ
ַעל  ָרָרה  שְׂ ַמְנִהיג  הּוא  שֶׁ ִמי  ל  כָּ ְך  כָּ נוֵֹפל,  הּוא  שֶׁ סֹוף  ַיֲעֶלה, 
ָרֵאל,  ְעּתוֹ ָהֵאיְך הּוא ַמְנִהיג ֶאת ִישְׂ ָרֵאל ְוֵאינוֹ נֹוֵתן דַּ ִישְׂ ּבּור בְּ ַהצִּ

הּוא נוֵֹפל (שיר השירים רבה ו יז) סֹוף שֶׁ

יִקים ל ַצדִּ ְבָחן שֶׁ שִׁ
יִחין צֶֹרְך ַעְצָמן  ַמנִּ ִנְפָטִרים  ֵהם  שֶׁ יִקים כְּ ל ַצדִּ ְבָחן שֶׁ ְלהֹוִדיַע שִׁ

צֶֹרְך ִצּבּור. (ספרי פנחס קלח) ְועֹוְסִקין בְּ

ָצְרֵכי ִצּבּור רֹון ְלָהעֹוֵסק בְּ א ַהִחסָּ רּוְך הּוא ְמַמלֵּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ֵאּלּו  י  כִּ ִלי  ִנְרֶאה  ָידוֹ.  ַעל  א  בָּ ֵחְטא  ֵאין  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ ל  כָּ
ְוֵאיָמָתא  ּבּור  ַהצִּ עֹל  ֲעֵליֶהם  ְוֵאין  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ין  ְמַזכִּ ֵאין  שֶׁ
א  י ֵאין ָלֶהם ִטְרדָּ ּתוָֹרה ַעְצָמן כִּ ל בַּ דֵּ תַּ ִצּבּוָרא ֵהם ְיכֹוִלין ְלִהשְׁ דְּ
ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  ְוֵאיָמה,  ַחד  פַּ ֵמֲחַמת  ב  ּוְמַעכֵּ ּומֹוֵנַע  ַמן  ַהזְּ ּוִבּטּול 
ַחד  ב ּוִמפַּ י רֹב ֵמֲחַמת ָצרּות ַהלֵּ ּבּור ֲעֵליֶהם, ַעל פִּ עֹל ַהצִּ ֵאּלּו שֶׁ
ַרב  ֶהזֵּק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִנְמָצא  ָבר,  דָּ ׁשּום  ַלֲעשֹׂות  ְיכֹוִלים  ֵאין  ּבּור  ַהצִּ
מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ַאְך  ַעְצָמם.  חֹובֹות  לּות  ְלשְׁ תַּ ִהשְׁ בְּ ְוֵגָרעֹון  רֹון  ְוִחסָּ
ים  ה ֶאת ָהַרבִּ ל ַהְמַזכֶּ רֹון, ְוַהְינּו "כָּ א ָלֶהם ַהִחסָּ רֹב ַרֲחָמיו ְמַמלֵּ בְּ
א ַעל ְיֵדי  רֹון בָּ ָרעֹון ְוִחסָּ א ַעל ָידֹו", ְרצֹונוֹ לֹוַמר ֵאין גֵּ ֵאין ֵחְטא בָּ
ַמיָּא. (ישמח משה) שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ ים. ְוהּוא ָנכֹון בְּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַזכֶּ מְּ ֶזה שֶׁ

ָרֵאל כּות ַעל ִישְׂ ּגֹוֵרם ַהזְּ
ק  ְלַדְקדֵּ ֵיׁש  ּבוֹ.  לּוי  תָּ ים  ָהַרבִּ ְזכּות  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ְוִזכָּ ָזָכה  ה  משֶׁ
ִתיב  ְדעֹון כְּ י גִּ בֵּ י גַּ ָאַמְרתִּ מוֹ שֶׁ לּוי ּבֹו", ַאְך ֵיׁש ְלָפֵרׁש כְּ ׁשֹון "תָּ ַהלָּ
ָסֵנגֹוְרָיא  ְדתָּ  מַּ לִּ שֶׁ כְּ ֶכף  תֵּ ֶזה,  כֲֹחָך  בְּ י,  ְוָאַמְרתִּ ֶזה",  כֲֹחָך  בְּ "ֵלְך 
יק  דִּ ַהצַּ שֶׁ כְּ ֶכף  תֵּ שֶׁ ְלַרֲחִמים,  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ ֶנֱהַפְך  ֶכף  תֵּ ֲעֵליֶהם, 
ְוֶזה  ְלַרֲחִמים,  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ ֶנֱהַפְך  ֶכף  תֵּ ָהָאָדם,  ַעל  ְזכּות  ד  ְמַלמֵּ
ה  ּמֹשֶׁ שֶׁ רּוׁש  פֵּ ים",  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ְוִזכָּ ָזָכה  ה  "משֶׁ ָנה  שְׁ ַהמִּ ַתב  כָּ שֶׁ
ֶזה  ִמיד, בָּ ה אֹוָתם תָּ ְוִזכָּ ָרֵאל  ר טֹוב ַעל ִישְׂ ִמיד ְלַדבֵּ ָהָיה ָרִגיל תָּ

ים  ָאַמר "ְזכּות ָהַרבִּ ָרֵאל, ְוֶזהּו שֶׁ ִמיד ַרֲחִמים ַעל ִישְׂ ָהָיה ּפֹוֵעל תָּ
ה  כָּ זִּ ֶזה שֶׁ בָּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעל  כּות  ַהזְּ ּגוֵֹרם  ָהָיה  רּוׁש הּוא  ּבֹו", פֵּ לּוי  תָּ

ִמיד. (זרע קודש) אֹוָתם תָּ

ה ְמאֹד ָכרוֹ ַהְרבֵּ ָצְרֵכי ִצּבּור שְׂ ָהעֹוֵסק בְּ
ְראּו  ְוֹיאְמרּו  ֶהם  בָּ ים  ַהַחיִּ אּו  ַקנְּ יְּ שֶׁ ד  ַהֶהְספֵּ וַָּנת  כַּ ר  ִעקַּ ּוֶבֱאֶמת 
ל ֲאַנְחנּו  ה ֶנְחדַּ ֲעבֹוַדת ה' ְוָלמָּ ר ָעַסק בַּ יַע ָלִאיׁש ֲאשֶׁ ה ְיָקר ִהגִּ מָּ כַּ
ָהָיה  שֶׁ מוֹ  כְּ ִצּבּור,  ָצְרֵכי  בְּ ָהעוְֹסִקים  ּוִבְפָרט  מֹוֶהם,  כְּ ַלֲעשֹׂות 
ַעל  ִלְפָעִמים  לּו  ּוִבטְּ ִצּבּור  ָצְרֵכי  בְּ ָעְסקּו  שֶׁ ה  מָּ כַּ ַהנַּ"ל  ים  ֲאָנשִׁ בָּ

ן עֹוַנת ַהּתוָֹרה. ְיֵדי כֵּ

ֲאַפְרְסמֹון  ַנֲהֵרי  י"ג  ָכרוֹ  שְׂ ֶהְראּו  הּו  ַאבָּ י  ְלַרבִּ ְדָרׁש  מִּ בַּ ְוָאְמרּו 
ָלִריק  י  ָאַמְרתִּ ַוֲאִני  ָאַמר  הּו,  ְלַאבָּ ֵליּה  ָאְמרּו  ְלַמאן,  ֵאּלּו  ְוָאַמר 
ַכר  שְׂ הּו בִּ י ַאבָּ לֹום ִיְכּפֹר ַרבִּ אּור ֵאיְך ָחס ְושָׁ י ְוכּו'. ְוָצִריְך בֵּ ָיַגְעתִּ
ר'  ָידּוַע  י  כִּ י  ַתְבתִּ כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ָבִרים  דְּ ל  שֶׁ ּוְפׁשּוָטן  ּוִמְצוֹות.  ּתוָֹרה 
ד ָהֵוי  ְגָמָרא: כַּ ְמבָֹאר בִּ ם כַּ ִכיַח שָׁ הּו ָהָיה ָקרֹוב לבי ֵקיָסר ְושָׁ ַאבָּ
י  ב ַרבִּ ָרֵאל מֹושַׁ ן ֵמֶאֶרץ ִישְׂ הּו ָאֵתי לבי ֵקיָסר ְוכּו', וִאם כֵּ י ַאבָּ ַרבִּ
ֲהִליָכה ַוֲחָזָרה ְוַגם  ֶרְך ַרב ְוָצִריְך ְזַמן בַּ ב ֵקיָסר דֶּ הּו ְלרֹוִמי מֹושַׁ ַאבָּ
ָצִריְך  ם,  ָהַלְך שָׁ ִחנָּם  י לֹא בְּ ל כִּ דֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ יָסר  ם ָלבֹוא ֶאל ַהקֵּ שָׁ
ְמָלִכים  ן  כֵּ ל שֶׁ ּוִמכָּ ִרים  ְתֵחי שָׂ פִּ ֵרי  ִלְמַבקְּ ּנֹוָדע  כַּ ַרב  ְזַמן  ן  כֵּ גַּם 
ן ְזַמן  ל ַעל ְיֵדי כֵּ טֵּ ן בִּ יִָּמים ָהֵהם, ְוִאם כֵּ מוֹ ֵקיַסר רֹוִמי בַּ דֹוִלים כְּ גְּ
ּבּוק ֲחֵבִרים ְוַכּדֹוֶמה. ְדָרׁש דִּ ית ַהמִּ רּוׁש ִמבֵּ ַרב ֵמַהּתוָֹרה ְוָהָיה פָּ

עֹוְסִקים  ִיְהיּו  ִצּבּור  ָצְרֵכי  בְּ ְוָהעֹוְסִקים  ָנה  שְׁ מִּ בַּ ָאְמרּו  ַאְך 
ִאּלּו  ה כְּ ָכר ַהְרבֵּ ם ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם שָׂ ַמִים ְוַאתֶּ ם שָׁ ֶהם ְלשֵׁ ִעמָּ
ִצּבּור  ָצְרֵכי  ֲעִסיַקת  ְיֵדי  ַעל  י  כִּ ִיְצַטֲערּו  ּלֹא  שֶׁ ְוַהְינּו  יֶתם,  ֲעשִׂ
י ַמֲעֶלה  יְראּו כִּ ים טֹוִבים, ְוָאַמר לוֹ ַאל תִּ ּמּוד ּוַמֲעשִׂ ִנְתַמֵעט ַהלִּ
ְותֹוָרה  טֹוִבים  ים  ַמֲעשִׂ יֶתם  ֲעשִׂ ִאּלּו  כְּ ה  ַהְרבֵּ ָכר  שָׂ ֲעֵליֶכם  ֲאִני 
ָצְרֵכי ִצּבּור  יַָּגע בְּ ה שֶּׁ מַּ ַחד שֶׁ פָּ הּו שֶׁ י ַאבָּ ֵלמּות, ְוֶזהּו ִעְנַין ַרבִּ שְׁ בִּ
ּתוָֹרה  ן  כֵּ ְיֵדי  ַעל  ִמֵעט  י  כִּ ָלִריק  ַהּכֹל  ְוַכּדֹוֶמה  ֵקיָסר  לבי  ְוָהַלְך 
י  כִּ ַמִים  ִמשָּׁ ֶהְראּו לוֹ  ֲאָבל  י,  ָיַגְעתִּ ָלִריק  ָאְמרוֹ  ְוֶזהּו  ַוֲעבֹוַדת ה', 
ה ְמאֹד.  ָכרוֹ ַהְרבֵּ ל ָמקֹום ּושְׂ ָכר ִמכָּ רּוְך הּוא ָקַבע לוֹ שָׂ דֹוׁש בָּ ַהקָּ

(יערות דבש)

ר ְיֵראּוָך (תהלים קי"ט, ס"ג) ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאשֶׁ
ְמנּו  נִּ ֶזה שֶׁ נֹות", -  ְלִהמָּ יּוַכל  רֹון לֹא  ְוִחסָּ ִלְתקֹן  יּוַכל  "ְמֻעוָּת לֹא 

ֶהם. (ברכות כו) ֲחֵבָריו ִלְדַבר ִמְצָוה ְולֹא ִנְמָנה ִעמָּ

ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ֲחֵבָריו  ִעם  נֹות  ְלִהמָּ ִריְך  צָּ הּוא, שֶׁ ין  ַהדִּ ן  מִּ ֲהֵרי שֶׁ
נֹות. ּלֹא יּוַכל ׁשּוב ְלִהמָּ רֹון שֶׁ ֶהם ֲהֵרי ֶזה ִחסָּ ְוִאם ֵאינוֹ ִנְמֶנה ִעמָּ

ְוִלְהיֹות  נֹות  ְלִהמָּ כֹחוֹ  בְּ ֵיׁש  נּו  ֵמִאתָּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ֲהֵרי  ְוֹזאת 
ָהַרב  לוֹ:  ְוָהָראּוי  לוֹ  יְָּך  ַהשַּׁ ֵחֶלק  בַּ ֶאָחד  ל  כָּ ים  ָהַרבִּ י  ַזכֵּ ִממְּ
ְוַיַחד  ְוכּו'  ְזַמּנוֹ  בִּ ל  ְוַהדַּ רוֹ  ָעשְׁ בְּ יר  ֶהָעשִׁ דֹוָלה,  ַהגְּ ָעתוֹ  פָּ ַהשְׁ בְּ
ים. ְוָכל  י ָהַרבִּ ים ּוְמַזכֵּ ַלת ָהַרבִּ ִלְהיֹות ִנְמִנים ַלֲחבּוָרה ַאַחת ְלַהצָּ
ָדָבר גָּדֹול ּוִמי  ֶזה ִמי בְּ יָּכֹול ַלֲעֹזר בְּ כֹחוֹ ֵחֶלק ֶאָחד שֶׁ ֶאָחד ֵיׁש לוֹ בְּ
י ִמְצָוה ּוְכַמֲאָמָרם  ל ְלעֹושֵׂ חֹות ִנְטפָּ ָדָבר ָקָטן ְוִלְהיֹות ְלָכל ַהפָּ בְּ
י ִמְצָוה, (ְוהּוא ַהִדין ְלֵהֶפְך).  עֹושֵׂ י ִמְצָוה כְּ ל ְלעֹושֵׂ ְטפָּ ַז"ל: (מכות ה) ַהנִּ

(ת"כ ורש"י ויקרא ה, יז).

ה ְנָפׁשֹות ּוְמָקְרָבן  ַכר ָהָאָדם  ַהְמַזכֶּ עּור ְוֵעֶרְך ְלגֶֹדל שְׂ ֵאין שִׁ
ַלּתֹוָרה

ְעְזִעים  ָחִלים ּוִמְזדַּ ם שֶׁ ֲעֵלי ּתֹוָרה ַהְיֵרִאים ְוַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ַהשֵּׁ בַּ
יַח ַעל עֹוְבֵרי ְרצֹונוֹ  גִּ ל ֲעֵליֶהם ְלַהשְׁ ַרְך ֻמטָּ בֹודוֹ ִיְתבָּ ֵני כְּ ִמפְּ
ם ָהָרָעה  ְרכָּ י ָיׁשּובּו ִמדַּ ר ַעד כִּ ֶדֶרְך ַהיָּשָׁ ַרְך, ְלַהְדִריָכם בְּ ִיְתבָּ

ַרְך. ַלֲעבֹוָדתוֹ ִיְתבָּ
ֵאין  דְּ קכ"ט)  (דף  רּוָמה  תְּ ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  ְוָהִעְנָין 
ּוְמָקְרָבן  ְנָפׁשֹות  ה  ַהְמַזכֶּ ָהָאָדם  ַכר  שְׂ ְלגֶֹדל  ְוֵעֶרְך  עּור  שִׁ
ֶעְליֹוִנים  ְואֹוֵמר  גָּדֹול  קֹול  בְּ יֹוֵצא  רּוז  ַהכְּ י  כִּ ַרְך,  ִיְתבָּ ַלֲעבֹוָדתוֹ 
ה  ּוְמַזכֶּ ְנָפׁשֹות  בוֵֹרא  ַסֲהדּוָתא, ַמאן הּוא דְּ ַאְסהּוֵדי  ְוַתְחּתֹוִנים 

ים - מאמר ב' כּות ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרבִּ ַהזְּ
גודל מעלת שכר המזכה את הרבים מש"ס, מדרשים, זוהר הקדוש, ספרי מוסר ועוד, 

ובכלל זה מי שמדפיס ספרים להזהיר את הרבים, או שנותן כסף להדפיס.

ו



ַלֲעלֹות  ָראּוי  ַההּוא  רֹאׁשוֹ  בְּ ַמְלכּות  ֶתר  כֶּ שֶׁ ַההּוא  ְלַחיַָּביָּא 
ִדין  ֲעֵליּה, כְּ ֲאלּו  ּוַמְטרֹוִניָתא שָׁ א  ָהא ַמְלכָּ א דְּ י ַמְלכָּ ָתא ַקמֵּ ַהשָׁ
ָכל ָעְלָמא ְוַקְיִמין  ְטֵטי בְּ ְמשָׁ ֵרין ַסֲהִדין ֵמִאינּון ֵעיֵני ה' דִּ ן תְּ מֵּ ֶאְזדַּ
ַעל  ַסֲהִדין  ֲאַנן  ָהא  ְוָאְמֵרי  א,  דָּ ַסֲהדּוָתא  ְוַסֲהִדין  ְרּגֹוָדא  פַּ ָתר  בְּ
ַהְמֻקְלָקל,  ם  ְרכָּ ִמדַּ ּוְמִסיָרם  ים  ַרבִּ ה  ְמַזכֶּ דִּ ַלְנָיא  פְּ ר  בַּ ַלְנָיא  פְּ
ָעֵביד  ִאיהּו  א  דָּ ְלטֹוָבה,  ִגינוֹ  בְּ ר  ִנְזכַּ ֲאבֹוי  ָהא  דְּ חֹוְלֵקיה  ָאה  ַזכָּ
ֶאְתָיֵקר  ִדין  כְּ ָאֳחָרא,  ְטָרא  ִמסִּ ֲהוּו  דַּ ַחיַָּביָּא  דְּ ָאן  ַנְפשָׁ א  ְלַתתָּ
ִאיהּו  ָנא דְּ ן ַחד ִממְּ מֵּ א ֶאְזדַּ ְעתָּ יּה שַׁ ֵליָמָתא, בֵּ ֶחְדָוא שְׁ קוב"ה בְּ
ֶאְתְקֵרי  ַאְתָוון דְּ א דְּ ּמּושָׁ שִׁ ָרָזא דְּ יַקיָּא בְּ ַצדִּ יֹוְקִנין דְּ ָרא ַעל דְּ ְזבָּ גִּ
ּוְרִמיז  א,  ישָׁ ַקדִּ ָמא  שְׁ דִּ א  ּמּושָׁ שִׁ דְּ ִכְתָרא  בְּ יהודיע"ם  ָרָזא  בְּ
ר  בַּ ַההּוא  דְּ יֹוְקֵניּה  דְּ ְוַאְייֵתי  ָנא  ִממְּ ְלַההּוא  הּוא  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ
א ּוַמְטרֹוִניָתא,  י ַמְלכָּ ַחיַָּביָּא ְוָקֵאים ֵליּה ַקמֵּ ָאן דְּ ָעִביד ַנְפשָׁ ָנׁש דְּ
א ָמְסִרין ֵליּה  ְעתָּ ְבַהִהיא שַׁ ַמיא ְוַאְרָעא דִּ ְוָאנָּא ַאְסָהָדָנא ֲעֵלי שְׁ
ָלא  דְּ ָעְלָמא  ַהאי  בְּ יָקא  ַצדִּ ל  כָּ ָלְך  ֵלית  ָהא  דְּ יֹוְקָנא,  דְּ ְלַההּוא 
ָיֵדיּה  ָנא, ּוָמְסִרין בְּ ַההּוא ִממְּ חּות ָיָדא דְּ יֹוְקֵניּה ְלֵעיָלא תְּ ָחִקיק דְּ
ְלַההּוא  ִריְך  בְּ א  ַמְלכָּ ִדין  כְּ הּו,  בְּ ְדָמאֵריּה  ְנַזיָּא  גִּ ָכל  דְּ ָחן  ַמְפתְּ ע' 
ַחיַָּביָּא  ָאן דְּ ד ָעֵביד ַנְפשָׁ ָבֵריְך ְלַאְבָרָהם כַּ ְרָכָאן דְּ ל בִּ יֹוְקָנא ִמכָּ דְּ
ִכיָנה, וקב"ה ְרִמיז ְלד'  ְנֵפי ַהשְּׁ ַחת כַּ ִרים ּוְמָקְרָבן תַּ ָהָיה ְמַגיֵּר גֵּ שֶׁ
ָעאל  ְוִאיהּו  יּה  ִעמֵּ ְוָאְזִלי  יֹוְקָנא  דְּ ְלַההּוא  ְוָנְטִלין  ִאין  ִעלָּ ְרָין  ַמשְׁ
ִניִזין  גְּ ִאינּון  ר  בַּ ָאֳחָרא  ָנש  ר  בַּ הּו  בְּ ָזֵכי  ָלא  דְּ ִניִזין  גְּ ָעְלִמין  ְלע' 
ה  מָּ א כַּ ֵני ָנשָׁ ַחיַָּביָּא, ְוִאְלָמֵלי ֲהווֹ ָיְדעּו בְּ יהֹון דְּ ָעְבֵדי ַנְפשֵׁ ְלִאינּון דְּ
ְתַרְייהּו  ַאבַּ ָאְזֵלי  ֲהווֹ  ְלהֹון,  ָזכּו  ד  כַּ ִגיַנְייהּו  בְּ ָאן  ַזכָּ ְוָזכּו  א  ּתֹוַעְלתָּ
ה  ַכמָּ א בְּ ָזֵכי ִלְבֵני ָנשָׁ ָנא  ין, ִמְסכְּ ָתר ַחיִּ ָרַדף בְּ ַמאן דְּ ְוָרְדֵפי לֹון כְּ
ין  ַחיַָּביָּא, ַמה בֵּ ָזֵכי בְּ ַמאן דְּ ִאין ָלאו ִאיהּו כְּ ִניִזין ִעלָּ ה גְּ ַכמָּ ָטָבָאן בְּ
ין  ִלים ַחיִּ ָנא ִאיהּו ַאשְׁ ָתר ִמְסכְּ ל בְּ דֵּ תַּ ִמשְׁ א ַמאן דְּ ַהאי ְלַהאי, ֶאלָּ
ה ָטָבָאן ְלַההּוא  ִגיֵניּה ְלַכמָּ יּה ּוְגִרים ֵליּה ְלִאְתַקְייָמא ְוָזֵכי בְּ ְלַנְפשֵׁ
ָעֵביד  ָיֵתיר,  ִלים  ַאשְׁ ִאיהּו  ַחיַָּביָּא  ָתר  בְּ ל  דֵּ תַּ ִמשְׁ דְּ ּוַמאן  ָעְלָמא, 
ְלָטא ְוַאֲעֵבד  ְפָייא ְוָלא שַׁ ִאְתכַּ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים דְּ ְלִסְטָרא ָאֳחָרא דֶּ
ְיָקֵריה,  ּכּוְרַסי  ַעל  "ִה  קּובְּ ק  לַּ ֶאְסתַּ דְּ ָעֵביד  ְלָטנֹוֵתיּה,  ִמשַּׁ ֵליּה 
אן ְלׁשֹון  ָאה חֹוְלֵקיה. ַעד כָּ א ָאֳחָרא, ַזכָּ ָעֵביד ְלַההּוא ַחיָָּבא ַנְפשָׁ
ֵרי ֶחְלקוֹ ָאֵמן ֶסָלה ְוֵכן ְיִהי ָרצוֹן. (אור צדיקים) ֵרי לוֹ ְוַאשְׁ ַהּזַֹהר, ַאשְׁ

תֹוַכְחּתוֹ ַמה ּגֹוֵרם  ְתׁשּוָבה בְּ ים ַלֲחֹזר בִּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַזכֶּ מְּ ִמי שֶׁ
ָלעֹוָלם ּוְלַנְפׁשֹו

ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  כַּ ים,  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ ַמֲעַלת  גְָּדָלה  ְמאֹד  ּוַמה 
בעי  זכאה  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ע"ב)  קכ"ח  (דף  רּוָמה  תְּ ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ
למרדף בתר חייבא ולמקני ליה באגר שלים, בגין דיעבר מניה 
בגין  לנפשיה  ויעביד  אחרא  סטרא  ויתכפיא  זוהמא  ההוא 
דיתחשב עליה כאלו הוא ברא ליה, ודא איהו שבחא דיסתלק 
יתיר  ואסתלקותא  אחרא  משבחא  יתיר  דקב"ה  יקרא  ביה 
אחרא,  סטרא  לאכפיא  גרים  דאיהו  בגין  טעמא  מאי  מכלא, 
ו)  ב,  (מלאכי  ַאֲהרֹן  בְּ ִתיב  כְּ א  דָּ ְוַעל  דקב"ה,  יקרא  ולאסתלקא 
תא  ִאּתֹו".  ָהְיָתה  ִריִתי  "בְּ ה)  (שם,  ּוְכִתיב  ֵמָעֹון",  יב  ֵהשִׁ ים  "ְוַרבִּ
חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא ותב לגביה למשבק ארחא 
בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין, מה דלא אסתלק הכי בר 
נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קב"ה 
ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה דלעילא ותתא, על 
לֹום, וזכי למחמי  ים ְוַהשָּׁ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתוֹ ַהַחיִּ ִתיב בְּ האי בר נש כְּ
בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין 
לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר 
ּבוֹר  ִתיב (תהלים קיב, ג), "גִּ א כְּ תרעי ולית מאן דימחי בידיה, ְוַעל דָּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ִרים ְיבַֹרְך" ְוגֹו', ַעד כָּ ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעוֹ ּדֹור ְישָׁ בָּ

ְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש תַּ

יֲַּעִביר  שֶׁ ֵדי  כְּ ָמֵלא,  ָכר  שָׂ בְּ ְוִלְקנֹותוֹ  ע  ָהָרשָׁ ַאַחר  ִלְרּדֹף  אי  ַזכַּ
י  כִּ אֹותוֹ,  ה  ְוַיֲעשֶׂ ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהסִּ ּוְלַהְכִניַע  ַהִהיא  ֻזֲהָמא  ּנּו  ִממֶּ
ּבוֹ  ה  ְתַעלֶּ יִּ שֶׁ ַבח,  שֶׁ הּוא  ְוֶזה  אֹותוֹ.  ָרא  בָּ הּוא  ִאּלּו  כְּ לוֹ  ב  ֶנְחשָׁ
ַבח ַאֵחר, ְוִהְתַעּלּות ַהּזוֹ ִהיא  רּוְך הּוא, יֹוֵתר ִמשֶּׁ דֹוׁש בָּ בֹוד ַהקָּ כְּ
ְטָרא  ַהסִּ ְלַהְכִניַע  ַרם  גָּ הּוא  שֶׁ ּום  ִמשּׁ ַעם.  ַהטַּ ַמהּו  ִמּכֹל.  ְיֵתָרה 

ַאֲהרֹן,  תּוב בְּ רּוְך הּוא. ְוַעל ֶזה כָּ דֹוׁש בָּ בֹוד ַהקָּ ָאֳחָרא ּוְלַהֲעלֹות כְּ
ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו". יב ֵמָעֹון". ְוָכתּוב "בְּ ים ֵהשִׁ "ְוַרבִּ

ֶרְך  יֲַּעֹזב דֶּ ל ּבוֹ שֶׁ דֵּ תַּ ע, ְוִהשְׁ ַיד ָהָרשָׁ אֹוֵחז בְּ ל ִמי שֶׁ ּוְרֵאה, כָּ ּבֹוא 
ּגֹוֵרם  ְך ָאָדם ַאֵחר,  ּלֹא ָעָלה כָּ ג' ֲעִלּיֹות, ַמה שֶּׁ ָהַרע, הּוא עֹוֶלה בְּ
רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ה  ְתַעלֶּ יִּ שֶׁ ְוגֹוֵרם  ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהסִּ ֶאת  ְלַהְכִניַע 
ה.  ּוְלַמטָּ ְלַמְעָלה  ִקּיּומוֹ  בְּ ָהעֹוָלם  ַעל  ְלַקיֵּם  ְוגֹוֵרם  ְכבֹודוֹ,  בִּ הּוא 
לֹום". ְוזֹוֶכה  ים ְוַהשָּׁ ַהַחיִּ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתוֹ  תּוב, "בְּ ְוַעל ָאָדם ֶזה כָּ
ל  כָּ א.  ַהבָּ ָלעֹוָלם  ְוזֹוֶכה  ַהזֶּה,  עֹוָלם  בָּ ְוזֹוֶכה  ְלָבָניו,  ִנים  בָּ ִלְראֹות 
א, ִנְכַנס  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהבָּ ין לֹא ִיְכלּו ָלדּון אֹותוֹ בָּ ֲעֵלי ַהדִּ בַּ
ָאֶרץ  ּבֹור בָּ תּוב: "גִּ ָידוֹ. ְוַעל ֶזה כָּ ְמֶחה בְּ יִּ ָעִרים ְוֵאין ִמי שֶׁ בי"ב שְׁ

ִרים ְיבַֹרְך" ְוגֹו'. ִיְהֶיה ַזְרעוֹ ּדֹור ְישָׁ

ְתׁשּוָבה ל ָאָדם ַהּפֹוֵעל ַלֲחָזָרה בִּ ָכרוֹ שֶׁ ה גָּדֹול שְׂ מָּ ּבֹא ּוְרֵאה כַּ
הּו ּבֹא ּוְרֵאה  ֹזַהר ָחָדׁש פ' ֶלְך ְלָך (דף כ"ב ע"ג): ְוָאַמר ר' ַאבָּ וז"ל בְּ
מנ"ל  ְתׁשּוָבה,  בִּ ַלֲחֹזר  ְלַאֵחר  ה  ָהעֹושֶׂ ָאָדם  ל  שֶׁ ָכרוֹ  שְׂ ה  מָּ כַּ
ר'  אֵני  ֵלם", תָּ ֶמֶלְך שָׁ ֶצֶדק  י  "ּוַמְלכִּ יח):  יד,  (בראשית  ְכִתיב  דִּ ה  ִממַּ
ְתׁשּוָבה ַלֲאֵחִרים  ֲחִזיר בִּ יק ַהמַּ דִּ ַמת ַהצַּ שְׁ נִּ ָעה שֶׁ שָׁ ה, בְּ ִחיָּא ַרבָּ
יִקים  דִּ ַהצַּ ַנְפׁשֹות  ְקִריב  ַהמַּ ַהגָּדֹול  ר  ַהשָּׂ ִמיָכֵאל  ַהּגּוף,  ִמן  יֹוֵצא 
יק,  ל אֹותוֹ ַצדִּ ָמתוֹ שֶׁ לֹום ְלִנשְׁ ים שָׁ ִלְפֵני ּבֹוְראוֹ הּוא יֹוֵצא ּוַמְקדִּ
ֲעֵרי ֶצֶדק, ֶמֶלְך  י ֶצֶדק, ֶזהּו ִמיָכֵאל רֹאׁש ׁשֹוְמֵרי שַׁ נֱֶּאַמר ּוַמְלכִּ שֶׁ
ים ְויֹוֵצא  ִהְקדִּ ל ַמְעָלה, הֹוִציא ֶלֶחם ְוַיִין, שֶׁ ַלִים שֶׁ ֵלם, זוֹ ְירּושָׁ שָׁ

אן ְלׁשֹונוֹ. לֹום ּבֹוֲאָך, ַעד כָּ ִלְקָראתוֹ ְואֹוֵמר לוֹ שָׁ

ַמִים שָּׁ ים בַּ ה ֶאת ָהַרבִּ ְכִריִזין ַעל ָהָאָדם ַהְמַזכֶּ ַמה מַּ
ִאינּון  ִאין  ַזכָּ יֹוָמא,  ָכל  בְּ ִריז  כְּ רֹוֵזי  כְּ ע"ד),  ס"ב  (בדף  ן  כֵּ גַּם  וז"ל 
ְוִאינּון  ְלַאֲחָרִנין,  ְלהּו  ָאן  ְמַזכָּ דִּ ְוִאינּון  אוַֹרְיָתא,  בְּ ֵלי  דְּ תַּ ִמשְׁ דְּ

ִקּצּור. אן ְלׁשֹונוֹ בְּ ַמֲעִביִרין ַעל ִמּדֹוַתְייהּו, ַעד כָּ דְּ

ּתֹוָרה,  ֵרי ֵהם ַהֲחֵבִרים ָהעֹוְסִקים בַּ ָכל יֹום, ַאשְׁ רּוז בְּ ַמְכִריִזים כְּ
ֲעִביִרים ַעל ִמּדֹוֵתיֶהם. ים ֲאֵחִרים, ְואֹוָתם ַהמַּ ְואֹוָתם ַהְמַזכִּ

ַמִים שָּׁ ים הּוא ַהיְַּחָסן ֲהִכי ַהגָּדֹול בַּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַהְמַזכֶּ
ה  ִהלָּ תְּ קּוְנְטֵרס  בְּ ָמה  ַהְקדָּ בַּ ַהּתוָֹרה  ַעל  ה  משֶׁ ַמח  ִישְׂ ֶפר  סֵּ בַּ
(דף  רּוָמה  תְּ ֹזַהר  בְּ ְמבָֹאר  ָקְדׁשוֹ:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ע"ב)  י"א  (דף  ה  ְלמֹשֶׁ
ב  יָחשֵׁ ִגין דִּ ָתר ַחיָָּבא ְוכּו' בְּ ף בְּ ֵעי ְלִמְרדָּ ָאה בָּ קכ"ח ע"ב) ַההּוא ַזכָּ

ִיְקָרא  י'  בֵּ ק  לֵּ ִיְסתַּ דְּ ְבָחא  שִׁ ִאיהּו  ְוָדא  ֵלי'  ָרא  בָּ הּוא  ִאּלּו  כְּ ֵלי' 
יב  ים ֵהשִׁ ַאֲהרֹן ְוַרבִּ א בְּ ְבָחא ָאֳחָרא ְוכּו' ְוַעל דָּ יר ִמשִּׁ דקב"ה ַיתִּ
לֹום (ועין שם בדף קכ"ט  ים ְוַהשָּׁ ַהַחיִּ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתוֹ  ֵמָעֹון ְוָכתּוב בְּ
ֲחִזיִרים  מַּ יִקים שֶׁ דִּ ַהצַּ ְזכּות  דֹוִלים  גְּ ה  מָּ ם כַּ ִהְפִליגּו שָׁ ה  מָּ כַּ ע"א) 

ְתׁשּוָבה. ִעים בִּ ְרשָׁ

ר לוֹ מוזלל"ה ֵאיְך  ר ִספֵּ י ֵמֲאדֹוִני מֹוִרי ְוָחִמי ַז"ל ֲאשֶׁ ַמְעתִּ ְוֵכן שָׁ
דֹוׁש  ָהַרב ַהקָּ ַז"ל ִעם  "י  ָהֶעְליֹון ַרשִׁ עֹוָלם  ׁשּו בָּ ִנְפגְּ ַעם ַאַחת  פַּ שֶׁ
ֵאיֶזה  ִאיִציְקל  ר'  ַז"ל  "י  ַרשִׁ ַאל  ְושָׁ ָראהאִביְטׁש  ִמדְּ ִאיִציְקל  ר' 
ִרים  ֵמישָׁ יד  גִּ ַהמַּ ִמְכל  ר'  דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ִלְבנוֹ  לוֹ  ֵיׁש  ּוִמְצָוה  ְזכּות 
נוֹ ָהַרב  ָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם בְּ ין בְּ ְרִעישִׁ מַּ ֹוֵמַע שֶׁ שּׁ ָלאְטׁשֹוב ַמה שֶּׁ ִמזְּ
ָמּה,  ִלשְׁ ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  שֶׁ ֵאיְך  ַהנַּ"ל,  ִאיִציְקל  ר'  לוֹ  יב  ְוֵהשִׁ ַהנַּ"ל, 
ה  ִהְרבָּ נוֹ  בְּ שֶׁ עֹוד  לוֹ  ְוָאַמר  ַז"ל,  "י  ַרשִׁ ל  שֶׁ ְעּתוֹ  דַּ ִנְתָקְרָרה  ְולֹא 
ְעּתוֹ  ֶזה לֹא ִנְתָקְרָרה דַּ ַתֲעִניִתים ְוִסּגּוִפים, ְוַגם בְּ ף ֶאת ַעְצמוֹ בְּ ְלַסגֵּ
ּוְצָדָקה  ֲחָסִדים  ְגִמילּות  בִּ ה  ִהְרבָּ ר  ֲאשֶׁ עֹוד  לוֹ  ְוָאַמר  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ

ְעּתוֹ. ּוִפזַּר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכּדֹוֶמה ְועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה דַּ

ׁשּוָבה  תְּ ֲעֵלי  בַּ ה  ַהְרבֵּ ה  ְוָעשָׂ ֵמָעֹון  יב  ֵהשִׁ ים  ַרבִּ שֶׁ לוֹ  ָאַמר  ׁשּוב 
ְעּתוֹ  דַּ ְוָנָחה  ַז"ל,  "י  ַרשִׁ ל  שֶׁ ְעּתוֹ  דַּ ְקָטה  ְושָׁ ָנָחה  ּוְבֶזה  עֹוָלם  בָּ
אן.  ל ַמְעָלה ַעד כָּ ַמְלָיא שֶׁ ל ַהפָּ ים ִאּתוֹ כָּ ְרִעישִׁ מַּ ה ַמה שֶּׁ דֹושָׁ ַהקְּ

ְלׁשֹונֹות ֲחַז"ל. (פרק ה' מי"ח) ָכָרּה - ְוִהּפּוָכּה בִּ ים שְׂ ִזּכּוי ָהַרבִּ
ּלֹא  א ַעל ָידוֹ, ַמאי ַטֲעָמא שֶׁ ים ֵאין ֵחְטא בָּ ה ֶאת ָהַרבִּ ל ַהְמַזכֶּ כָּ
ַתֲעזֹב  לֹא  י  כִּ (א)  נֱֶּאַמר  שֶׁ ֵעֶדן  ַגן  בְּ ְוַתְלִמיָדיו  ֵגיִהּנֹם  בְּ הּוא  ְיֵהא 
ֲחִטיא ֶאת  ַחת. ְוָכל ַהמַּ ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות שָׁ אֹול לֹא ִתתֵּ י ִלשְׁ ַנְפשִׁ
ַגן  ְיֵהא הּוא בְּ ּלֹא  ׁשּוָבה שֶׁ ַלֲעשֹׂות תְּ ָידוֹ  יִקין בְּ ֵאין ַמְספִּ ים  ָהַרבִּ
ַדם ָנֶפׁש (ב) ַעד ּבוֹר  ק בְּ נֱֶּאַמר ָאָדם ָעשֻׁ גֵּיִהּנֹם שֶׁ ֵעֶדן ְוַתְלִמיָדיו בַּ

ָינּוס ַאל (ג) ִיְתְמכּו ּבוֹ. (יומא פ"ז)

ילוֹ. ַהְכשִׁ רּוְך הּוא מֹוֵנַע ֶאת ַהֵחְטא ִמלְּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ (א) ָלַמְדנּו שֶׁ

נֶֶּאְבָדה ַעל ָידוֹ. נֶֶּפׁש שֶׁ (ב) ְמֻחיָּב בַּ

בֹור גֵּיִהּנֹם. יִחים אֹותוֹ ְוִיּפֹל בְּ א ַמנִּ ּלֹא ִיּפֹל ֶאלָּ (ג) שֶׁ

ֵאין  שֶׁ ִאיָלנֹות  (א)  ּוָמה  ת  שֶׁ שֵׁ א"ר  ֵאׁש  בָּ ְרפּון  שְׂ תִּ ֵריֶהם  ַוֲאשֵׁ
רֹף  שָׂ ֵחת  ַהשְׁ ּתוָֹרה  ָאְמָרה  ְמִריִחים  ְוֵאין  ׁשֹוִתים  ְולֹא  אֹוְכִלים 
ֲחֵברוֹ  ֶאת  ְתֶעה  ַהמַּ ָיָדם,  ַעל  ָלה  קָּ תַּ ָלָאָדם  ּוָבָאה  הֹוִאיל  ה  ְוַכלֵּ

ים ְלַדְרֵכי ִמיָתה על אחת כמה וכמה. (סנהדרין נ"ד) ְרֵכי ַחיִּ ִמדַּ

ֵאׁש. ְרפּון בָּ שְׂ הּו תִּ ְכִתיב בְּ ָרה דִּ ל ֲאשֵׁ (א) שֶׁ

ַאף ֵהם ֻהְזֲהרּו ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָלה ְוכּו', שֶׁ קָּ (ב) ַאְלָמא תַּ

ֲחֵברוֹ ֶנֱעַנׁש ַעל ָידוֹ ֵאין ַמְכִניִסין  ל שֶׁ ַבת ַיֲעקֹב כָּ ֵרּה דְּ א"ר ַיֲעקֹב בְּ
ֲענֹוׁש  גַּם  (א)  ְכִתיב  דִּ הּוא,  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ תוֹ  ְמִחצָּ בִּ אֹותוֹ 
י לֹא ֵא-ל ָחֵפץ  א ַרע ּוְכִתיב (ב) כִּ יק לֹא טֹוב ֵאין לֹא טֹוב ֶאלָּ דִּ ַלצַּ
ְמגּוְרָך ַרע:  ּלֹא ָיגּור בִּ ה ה' שֶׁ יק ַאתָּ ה לֹא ְיגּוְרָך ַרע, ַצדִּ ע ָאתָּ ֶרשַׁ

(שבת קמ"ט)

ֵאינוֹ טֹוב ֲהֵרי הּוא ַרע. (א) ְוֵכיָון דְּ

תוֹ. ְמִחצָּ (ב) ַאְלָמא ֵאינוֹ ִנְכָנס בִּ

ה ֶאת ֲחֵברוֹ ִלְדַבר ִמְצָוה ַמֲעֶלה ָעָליו  ל ַהְמַעשֶּׂ הּו כָּ א"ר ַאבָּ
אוֹ כּו' (סנהדרין צ"ט). ִאּלּו ֲעשָׂ תּוב כְּ ַהכָּ

ִנים  פָּ ִלְמאֹור  ה  ָזָכה משֶׁ ָמה  ֵני  ִמפְּ ים.  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ְוִזכָּ ָזָכה  ה  משֶׁ
יִקים  דִּ ַלצַּ ן  ִלתֵּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ָעִתיד  שֶּׁ ַמה  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ ְרצֹונוֹ  ה  ָעשָׂ שֶׁ ֵני  ִמפְּ א,  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ
ְוָכל  ָרֵאל  ִישְׂ ל  ְושֶׁ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ בֹודוֹ  כְּ ַעל  ּוִמְתַאנֵַּח 
ָרֵאל  ין ִישְׂ לֹום בֵּ ֵהא שָׁ יְּ ֵדי שֶׁ ה כְּ ד ּוִמְתַאוֶּה ּוְמַצפֶּ ָיָמיו ָהָיה ְמַחמֵּ

ַמִים: (תנדבא"ר רפ"ד) שָּׁ בַּ ַלֲאִביֶהם שֶׁ

ים)  יָכְלּתוֹ ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרבִּ בִּ ל ַמה שֶּׁ ה כָּ ָעשָׂ אֶֹפן שֶׁ ה ַרק ָיִחיד (בְּ גַּם ִאם ְמַזכֶּ
ים ה ֶאת ָהַרבִּ ִאּלּו ִזכָּ ב כְּ ֶנְחשָׁ

א  ֵפרּושָׁ ַתב בְּ כָּ יֹום טֹוב שֶׁ ּתוְֹספֹות  ַעיֵּן  ים.  ָהַרבִּ ה ֶאת  ַהְמַזכֶּ ל  כָּ
ֲאָבל  ָקָדִריש.  ִתיב  ַהכְּ ים.  ַרבִּ [ְלשֹון]  ֲחִסיֶדיָך  ן  ִתתֵּ ל ֹ א  דְָּקָרא 
י  ֵגיִהּנֹם. לֹא ַסגִּ הּוא בְּ ּום דְּ ִרי הּוא ֲחִסיְדָך ְלׁשֹון ָיִחיד ָאטּו ִמשּׁ ַהקְּ
ֵעֶדן  ַגן  בְּ ֵהם  ֲארּו  ִישָּׁ ם.  שָׁ ִלְראֹותוֹ  יָּבֹואּו  ַעד שֶׁ ְלִמיִדים  ַלתַּ ְלהּו 
ָרׁשֹות  דְּ ע ֶאת ַהּקֶֹדׁש. ְוִאם ָאְמָנם ָאְמרּו בַּ ַבלַּ ְולֹא ָיבֹואּו ִלְראֹות כְּ
ֵמִחים  ּושְׂ גֵּיִהּנֹם  בַּ ִעים  ְרשָׁ ל  שֶׁ ֻפְרָענּוָתם  בְּ רֹוִאים  יִקים  דִּ ַהצַּ שֶׁ
ל  ִמכָּ ֵעֶדן.  ְלַגן  ֶהם  ִעמָּ הּוא  יָּבֹוא  שֶׁ כְּ גַּם  ן  כֵּ ִאם  ָנָקם.  ִלְראֹות 
ֲחִסיְדָך  ן  תֵּ תִּ לֹא  ָאַמר  ְולֹא  ַחת.  שַׁ ִלְראֹות  ו  ַיְחדָּ ְיבּואּון  ָמקֹום 
ַתב  כָּ ִלי ֶמַלח. גַּם ַמה שֶּׁ ֵפל בְּ א תָּ ַחת. ָלֵכן ֵאין ֶזה ֶאלָּ שַׁ ִלְראֹות בְּ
ֵעיֵני דודאי  ּבֹוׁש הּוא בְּ ים, שֶׁ ְוָקא ַרבִּ ְבִעְנַין דַּ ּתוְֹספֹות יֹום טֹוב דִּ
ב.  ים ֵיָחשֵׁ ה ַרבִּ ַלל ְמַזכֶּ יָּכֹול ְלַזּכֹות יֹוֵתר) ִמכְּ ִלי שֶׁ ה ֶאָחד, (ִמבְּ ֲאִפּלּו ִזכָּ
יָכְלּתוֹ ְלַזּכֹות  ִאם ָהָיה בִּ וָָּנה. שֶׁ י ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהכַּ ְוֵכן ְלִהּפּוְך כִּ
ְלַעְצמוֹ  זָָּכה  שֶׁ ֶאָחד  ֲאִפּלּו  א  ֶאלָּ עֹוד  ְולֹא  ה.  עֹושֶׂ ָהָיה  ים.  ַרבִּ
ן זֹוִכין ַעל ָידוֹ. ּוְכמוֹ  כֻּלָּ ים. ְלִפי שֶׁ ה ֶאת ָהַרבִּ ְמַזכֶּ ב כִּ ְלַבד. ֶנְחשָׁ בִּ
ה  י ָבֶכם" ְוגֹו'. ֶאָחד ֵמִעיר ְמַזכֶּ ַעְלתִּ סּוק "ְוָאנִֹכי בָּ תּוב ַעל ַהפָּ כָּ שֶׁ
י  ְוַהְינּו ַנמֵּ ָחה.  פָּ שְׁ ל ַהמִּ ה כָּ ָחה ְמַזכֶּ פָּ שְׁ ְוֶאָחד ִממִּ ל ָהִעיר.  ֶאת כָּ
ְוַאף  ַלֲאֵחִרים  גַּם  ְלַזּכֹות  יָכְלּתוֹ  בִּ שֶּׁ ַמה  ל  כָּ ה  עֹושֶׂ שֶׁ כְּ י  ְלַדְעתִּ
מוֹ  כְּ ה.  ְלַמֲעשֶׂ ִמְצָטֶרֶפת  ָבה  ֲחשָׁ ַהמַּ ָידוֹ.  בְּ ָעְלָתה  ּלֹא  שֶׁ י  פִּ ַעל 
ַמֲעִלין  ָאּה  ֲעשָׂ ְולֹא  ְוֶנֱאַנס  ִמְצָוה  ַלֲעשֹׂות  ב  ַהחֹושֵׁ ל  כָּ תּוב  כָּ שֶׁ
ים  ה ֶאת ָהַרבִּ ָבר ִזכָּ ִאּלּו כְּ ב לוֹ כְּ ָאּה. ְלִפיָכְך ֶנְחשָׁ ִאּלּו ֲעשָׂ ָעָליו כְּ
י  ְלַדְעתִּ ְוֶזהּו  ָאמּור.  כָּ ָידוֹ,  ַעל  ים  ַרבִּ ְזּכּו  יִּ ן שֶׁ כֵּ גַּם  ּומֹוִעיל  פַֹעל.  בְּ
ְוָדִוד ַעל ַעְצמוֹ  נּו.  וְּ ִנְתכַּ ְלָדָבר ֶאָחד  ֵניֶהם  ִתיב שְׁ ְוַהכְּ ִרי  וַָּנת ַהקְּ כַּ
ָיִחיד,  ֲהֵרי ִעם ֱהיֹוִתי  ְוגֹו'. שֶׁ ן ֲחִסיֶדיָך  ֲאָמָרן. ָרָצה לֹוַמר ַאל ִתתֵּ
י  ין ַעל פִּ ָבה בֵּ ֲחשָׁ ין ְלִפי ַהמַּ ים, בֵּ ֲחִסיֶדיָך ַרבִּ ְלעֹוָלם ֲאִני ָחׁשּוב כַּ
ּום ֵסיָפא  ים. ִמשּׁ ַנְקָטה ָהַרבִּ ר. ּוַמְתִניִתין דְּ ה. ְוֶזה ָנכֹון ְוָישָׁ ֲעשֶׂ ַהמַּ
ּבוֹ.  לּוָיה  תְּ ים  ָהַרבִּ ְוֵחְטא  ּבוֹ.  לּוי  תָּ ים  ָהַרבִּ ְזכּות  דִּ מֹוִעיָנן  ְלַאשְׁ
ָידוֹ  יִקין בְּ ֵאין ַמְספִּ א ַעל ָידוֹ. אוֹ ַהֵהֶפְך שֶׁ ֵאין ַהֵחְטא בָּ ּוְלעֹוָלם שֶׁ
ָבִרים  ַהדְּ ֶהֱחִטיא  שֶׁ אוֹ  ה  כָּ זִּ שֶׁ ֶאָחד  בְּ ֲאִפּלּו  ׁשּוָבה.  תְּ ַלֲעשֹׂות 
ֶרת  כֶּ נִּ שֶׁ ְבּתוֹ  ַמְחשַׁ ֵמֲחַמת  ְוַגם  ַטֲעָמא.  ָתר  בְּ י  ַנמֵּ ְוִזיל  ֲאמּוִרים 
הּו,  ים. ָהָיה עֹושֵׂ ן ְלַרבִּ ָידוֹ ַלֲעשֹׂות כֵּ ִאּלּו ָהָיה בְּ ה, שֶׁ ֲעשֶׂ ִמּתֹוְך ַהמַּ

רּור (לחם שמים). ל ֶזה בָּ כָּ

ז
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