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לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
ַט ַֹהר
ֶצם ַה ָּׁש ַמיִם ל ּ
ָאר ֶאת ַה ַּל ְילָה ְּב ִת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ְּכע ֶ
יחָ .וי ֵ
ו ְִעם הֱיוֹתוֹ ָּבחוּר ַּכ ֲארָזִ ים נ ְִכנָס ְּב ִכי טוֹב ֶאל ָּתא ָהרָזִ ים ְולֹא
ֵה ִׁשיב ָאחוֹר י ְִמינוֹ ִמ ְּפנֵי ח ֶֹסר זְ ַמ ּנוֹ ִּכי ָא ַמר ַמ ְח ֶׁש ֶבת ַה ָּמקוֹם
ֻדת ַה ִּמ ְׁשמוֹרוֹת ִק ְּדמ ּו עֵינָיו
ָק ְד ָמה ְל ַמ ְח ֶׁש ֶבת ַה ּז ְַמן ו ְּבעֵת ְּפק ַּ
ֶצם
ָאר ֶאת ַה ַּל ְילָה ְּב ִת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ְּכע ֶ
ַא ְׁשמוֹרוֹת ו ְִה ְת ִקין ְמאוֹרוֹת ָוי ֵ
ַט ַֹהר.
ַה ָּׁש ַמיִם ל ּ
) ְׁש ֵאלוֹת ו ְּתׁשוּבוֹת ְּד ִביר יו ֵֹסף ַּב ַה ְק ָּד ָמהִ ,מ ַּת ְל ִמידוֹ ַּב ַעל יַד ַמ ְל ָא ִכי(

ָבה
ַצ ָמן ֵהן ֵהן ַה ֶּמ ְר ּכ ָ
יטַ .אף ֶׁש ּלֹא י ִָבין ִמ ּכָל ָהאו ִֹת ּיוֹת ו ְַה ֵּתבוֹת ע ְ
ָבת צוּרוֹת ַה ְּקדוֹׁשוֹת וְרו ָּח ִנ ּיו ָּתם
ַה ְר ּכ ַ
ֲפ ּל ּו ָקרָא ָּכל ַה ּיוֹם ָּפסוּק
ו ְּכ ָבר ָא ְמר ּו ְּב ַת ּנָא ְּד ֵבי ֵא ִל ּיָה ּו ֶׁשא ִ
וַאֲחוֹת לו ָֹטן ִּת ְמנָע הוּא ֶּבן עו ָֹלם ַה ָּבא ,ו ְַה ַּט ַעםִּ :כי או ִֹת ּיוֹת
ָב ָתם
ו ְֵתבוֹת ַה ֵהם יְעו ְֹרר ּו רו ָּח ִנ ּיו ָּתם ְוגַם י ְִהיֶה ּתוֹ ֶעלֶת עָצוּם ְּב ַה ְר ּכ ָ
ֻחד
ְוכָל ַּפעַם יו ִֹליד אוֹר ָח ָדׁש ְל ִפי ַמ ַּצב ָהעוֹלָמוֹת ו ְֵצרוּף ַה ֵּׁשם ַה ְמי ָ
ֲא ֶׁשר ׁשוֹלֵט ָּב ֶרגַע ַההוּאְּ ,בא ֶֹפן ִּכי ַה ּקוֹרֵא ַּב ּתוֹרָה ְּבכָל ָמקוֹם ַאף
ָבת
ָבה ַה ְר ּכ ַ
ַצ ָמן ֵהן ֵהן ַה ֶּמ ְר ּכ ָ
ֶׁש ּלֹא י ִָבין ִמ ּכָל ָהאו ִֹת ּיוֹת ו ְַה ֵּתבוֹת ע ְ
ֶכת ְּגדו ִֹלים י' שנג(
)מ ֲער ֶ
ַ
צוּרוֹת ַה ְּקדוֹׁשוֹת וְרו ָּח ִנ ּיו ָּתם.
ֲדנ ּו ַּב ּגָלוּת ַה ַּמר ַה ּזֶה ִמ ּכָל ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ִּמ ּכָל ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים
כְ .ל ָהגֵן ַּבע ֵ
ָאה ַהזֹּאת
ָעלֵינ ּו ַל ֲעסֹק ַּב ָח ְכ ָמה ַה ּנ ְִפל ָ
ֲדנ ּו ַּב ּגָלוּת ַה ַּמר ַה ּזֶה ִמ ָּכל ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ִּמ ָּכל ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים
ו ְּל ָהגֵן ַּבע ֵ
ָע ֵלינ ּו ַל ֲעסֹק ַּב ָח ְכ ָמה ַה ּנ ְִפ ָל ָאה ַהזֹּאת זֶה ְלׁשוֹנוֹ ָהרַב ַה ּגָאוֹן
ַבי ַי ֲעקֹב ּגֵר ֶצ ֶדק ַּב ַעל ֶהגֶה או ְֹצרוֹת ַח ּיִים ו ְֵעץ
מוֹרֵנ ּו ָהרַב ר ִּ
ַח ּיִים ְּב ַה ְק ָּד ַמת ִס ְפרוֹ ֲא ֶׁשר ִח ֵּבר ו ְּקרָאוֹ ָר ּנ ּו ְלַי ֲעקֹב ל ּולֵי ָח ְכ ָמה
ַתה ְּבדוֹרֵנ ּו ַה ּדוֹרוֹת ְּגרו ִּעים ֵאין ָאנ ּו יְכו ִֹלין ַל ֲעמֹד ו ְּל ַק ּיֵם
זֹאת ע ָּ
ֲבל ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ִהיא לָנ ּו ֵעזֶר ו ְַסעַד ו ָּמגֵן
ַּב ּגָלוּת ַה ַּמר ַה ּזֶה א ָ
ֵבב ָׁשלֵם ְּב ָא ִבינ ּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִם וְכוּ' ,ו ְַע ָּתה ָאנ ּו ְרחו ִֹקים
ֶל ֱאחֹז ְּבל ָ
ִמּׁשֹ ֶרׁש ֶע ְליוֹן ְּכמוֹ ְׁש ָמ ִרים ְּבתו ְֹך ֶה ָח ִב ּיוֹת ִמי ָיגֵן ָעלֵינ ּו ִאם לֹא
ָאה ַהזֹּאת וְכוּ' ָלכֵן ִל ּמוּד
ֻקה ו ְַה ּנ ְִפל ָ
יאה ו ְִל ּמוּד ֵמ ָח ְכ ָמה ָה ֲעמ ָּ
ְק ִר ָ
ֻלָה ִמ ּכָל ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ִּמ ּכָל ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים
ַה ַּק ָּבלָה הוּא ְׁש ִמירָה ְמע ּ
)וַ ּי ְַק ֵהל מ ֶׁשה ַּדף ג(.
ֲסידוּת.
ֲפ ּל ּו לֹא י ּוכַל ִל ְנהֹג ִמ ְּיל ָתא ַּדח ִ
אִ
ַחת ְלקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך
ָב ֵדה ּו ְּבלֵב ָׁשלֵםֵ ,אין נ ַ
כאַּ .דע ֱאל ֵֹקי ָא ִבי ָך ְוע ְ
ַסקוּת ַּת ְל ִמיד ָחכָם
הוּא ּו ְׁש ִכינ ְֵּת ּיה יו ֵֹתר ָּבעוֹלָם ִּכי ִאם ְּב ִה ְתע ְּ
ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת
ָדם ֶׁש ֵאינָן ְמ ִבינִים
ֵעי ִּכי ָטעוּת ּגָדוֹל ָע ָלה ְּבי ָ
ַּדע אֲהו ִּבי ְור ִ
יתא ְּב ִפ ְר ֵקי
ַה ְּפ ָׁשט ָמה ִע ְניַן ַא ְר ָּב ָעה ֶׁש ּנ ְִכנְס ּו ַל ַּפ ְר ֵּדס ִּכ ְד ִא ָ
יכלוֹת ֶׁש ֵהם ָהי ּו ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים ְּב ַה ְׁש ָּבעוֹת ַמ ְל ָא ִכים ְּדעו ַֹלם י ְִצירָה
ֵה ָ
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם
ּׂיוֹת ַמה ֶׁש ִהזְ ִהיר ּו ָלנ ּו ר ּ
יאה ְּב ַק ָּב ָלה ַמ ֲע ִש
ו ְּב ִר ָ
ֳלף ו ְֵהם ָהי ּו ְמ ַׁש ְּמ ִׁשין ְּב ֵׁשמוֹת
ָכה ְּד ִא ְׁש ַּת ֵמׁש ְּב ָתגָא ח ָ
ִל ְבר ָ
ׂיג ְּב ַח ּיָיו ְּבעוֹד ִנ ְׁש ָמתוֹ ָּדר
ְקדוֹ ִׁשים ַמה ֶּׁש ֵאין ָא ָדם יָכוֹל ְל ַה ִּש
יעת ֱאלֹקוּת ַמה ֶׁש ִהזְ ִהיר ָּדוִד ִל ְׁשלֹמֹה
ֲבל ִּב ִיד ַ
ְּבח ֶֹמר ָעב וְכוּ' א ָ
ַחת ְלקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך
ָב ֵדה ּו ְּבלֵב ָׁשלֵם ֵאין נ ַ
ְּבנוֹ ַּדע ֱאל ֵֹקי ָא ִבי ָך ְוע ְ
ַסקוּת ַּת ְל ִמיד ָחכָם
הוּא ּו ְׁש ִכינ ְֵּת ּיה יו ֵֹתר ָּבעוֹלָם ִּכי ִאם ְּב ִה ְתע ְּ
ָכה
ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ַּכ ֲא ֶׁשר ִהזְ ִהיר ָלנ ּו ָה ַר ְׁש ִּב"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָמינ ּו אוֹר
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ו ִּב ְפרָט ָהאוֹר ַה ּגָדוֹל ֲא ֶׁשר נִגְ לָה ְּבי ֵ
ְור ְ
ֲרית טוֹב ו ְִת ְקוָה
ָתת לָנ ּו ַאח ִ
ִׁש ְבעַת ַה ּי ִָמים ְּכ ֵדי ְלז ַּכוֹת או ָֹתנ ּו ְול ֵ
יח ִצ ְד ֵקנוּ) .וַ ּי ְַק ֵהל
יאת ְמ ִׁש ַ
ֵטה ְּגדוֹלָה עַד ִּב ַ
וְכוּ' ִל ְהיוֹת לָנ ּו ִל ְפל ָ
מ ֶׁשה ַּדף ו'(

ַחת רו ַּח יו ֵֹתר ָּבעוֹלָם ִּכי ִאם ְּב ִל ּמוּד ַה ַק ָּבלָה
ַש ִכינָה נ ַ
כבֵ .אין ל ְּׁ
יתא ְּבז ַֹהר ִּפנ ְָחס
ִּכ ְד ִא ָ
ַחת רו ַּח יו ֵֹתר ָּבעוֹלָם ִּכי ִאם ְּב ִל ּמוּד ַה ַק ָּבלָה
ֵאין ִל ְׁש ִכינָה נ ַ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ַּב ִּד ּבוּר
יתא ְּבז ַֹהר ִּפנ ְָחס )דף רטוְּ (.בר ְ
ִּכ ְד ִא ָ
ֲב ִדים.
ִיתא" :ו ְּבגִ ין ָּדאִ ,אם ְּכ ָבנִים ִאם ַּכע ָ
ַה ַּמ ְת ִחיל ְּבנֵי ַמ ְטרוֹנ ָ
ֲב ִדים ָחפ ּו רֹא ָׁשם,
ו ְּבזִ ְמנָא ְּד ִא ְת ָחרַב ֵּבי ַמ ְק ְד ָׁשא ,או ְּקמו ָּה ַּדע ָ
ׂה ִא ְת ְק ִריאוַּ ,על
ַדאי ַא ְנ ֵׁשי ַמ ֲע ֵש
ׂה .ו ַּ
ְונ ְִת ַד ְל ְדל ּו ַא ְנ ֵׁשי ַמ ֲע ֵש
ּׂו
ַבוֹת ָּבנוֹת ָעש
)מ ְׁש ֵלי לא( ר ּ
ִיתאְּ ,ד ִא ְּת ַמר ָע ָל ּה ִ
ֵׁשם ַמ ְטרוֹנ ָ
ֵיה ַּצ ִדיקְּ ,דז ְַכווֹי
ֲבל ִאי ִאית ל ּ
ֻּלנָה .א ָ
ָחיִל ו ְַא ְּת ָע ִלית ַעל כ ָּ
ִיתא ,ו ְּל ִמ ְפ ַׁשט ִמ ּנ ָּה ְלב ּו ֵׁשי
וְעו ָֹבדוֹי ְל ַאנ ְָהרָאְּ ,בהוֹן ַמ ְטרוֹנ ָ
ָה ִּב ְלב ּו ִׁשין ִּדגְ וָונִין נ ְִה ִירין ְּד ָרזִין
ַק ְדרו ָּתא ִּד ְפ ָׁש ִטין ,ו ְּל ַק ְׁש ָטא ל ּ
ְיתאַ ,מה ְּכ ִתיב ֵּב ּיה ,ו ְּר ִא ִית ָיה ִלז ְּכוֹר ְּב ִרית עוֹלָם .ו ְּר ִא ִית ָיה,
ְּדאוֹ ַרי ָ
ֲדא הוּא ִד ְכ ִתיב,
ְיתאְּ ,דאוֹר רָ"ז ִא ְת ְקרֵי ,ה ָ
ְּב ָרזִין נ ְִה ִירין ְּדאוֹ ַרי ָ
)מ ְׁש ֵלי ו( ִּכי נֵר ִמ ְּצוָה תוֹרָה אוֹר .ו ְּב ִא ּלֵין ָרזִין ִא ְּת ַמר ו ְּר ִא ִית ָיה.
ִ
ֶך
ֲמת ַה ֶּמל ְ
ֵיה) ,אסתר ז( ַוח ַ
ֵיה רוּגְ זָא ִּד ְבר ּ
ו ְּב ַההוּא ז ְִמנָא ָס ִליק ִמ ּנ ּ
ידה ַק ֵּמ ּיה) ,אסתר ה(
ֲמ ָ
ָה ַמ ְל ּכָא ִּב ְּצלו ָֹתא ַּדע ִ
ֵימא ל ּ
ָׁש ָככָהְ ,וי ָּ
ָך ו ַּמה ַּב ָּק ָׁש ֵת ְךְּ .ב ַההוּא ז ְִמנָאְׁ ,ש ֵא ְל ָּתא עַל
ָתן ל ְ
ָת ְך ְו ִּינ ֶ
ַמה ְּׁש ֵאל ֵ
ָתן
ֲדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,אסתר ז( ִּת ּנ ֶ
ָהא ִע ֵּמ ּיה ,ה ָ
ָה ,ו ְּבנ ָ
ּפו ְּר ָקנָא ִּדיל ּ
ַמי ְּב ַב ָּק ָׁש ִתי".
ָתי ְוע ִּ
ִלי נ ְַפ ִׁשי ִּב ְׁש ֵאל ִ
ב

ַחת רו ַּח יו ֵֹתר ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ּו ְׁש ִכינ ְֵּת ּיה
ׂים נ ַ
כגֵ .אין ָאנ ּו עוֹ ִש
ִאם לֹא ְּב ִל ּמוּד ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ַּדף קכד וְכוּ'ַ ,ה ְּכלָל
ׂא ְּבר ְ
יתא ְּב ָפ ָר ַׁשת ָנש
ּגַם ִא ָ
ׂים
ִיעידוּן ְּכ ֶא ָחד ֶׁש ֵאין ָאנ ּו עוֹ ִש
ֲמ ִרים י ִַּגידוּן ו ִ
ָהעוֹלֶה ִמ ְּׁשנֵי ַה ַּמא ָ
ַחת רו ַּח יו ֵֹתר ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ּו ְׁש ִכינ ְֵּת ּיה ִאם לֹא ְּב ִל ּמוּד
נַ
ֲמ ָיה ִמ ְּפ ִרי עֵץ ַה ַח ּיִים
ָאה טוֹע ֶ
ימא ִע ּל ָ
ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת זוֲֹהרָא ְּד ִא ָ
יפק ִמ ּגָלו ָּתא ֶא ּלָא ַּב ִּל ּמוּד ַה ּזֶה וִי ֻק ּיַם ָּבנ ּו
ו ְֵאין ָאנ ּו יְכו ִֹלים ְל ֵמ ָּ
ׂ ְמ ָחה ֵת ֵצא ּו ו ְּב ָׁשלוֹם ּתו ָּבלוּן ו ְַאל ִי ְׁשלֹט
ַה ֵּׁשם ָּב ָדד ַינ ְֶח ּנ ּו ִּכי ְב ִש
ֻּמ ָאה
ָּבנ ּו ׁשוּב ֵעץ ַה ַּד ַעת טוֹב וָרָע ָאסוּר ָט ֵמא ָּפסוּל וְרו ַּח ַהט ְ
ֲביר ִמן ָה ָארֶץ.
ַאע ִ
"מ ַח ְצ ָדא ַח ְקלָא" ֶׁש ְּב ִל ּמוּד ַה ָח ְכ ָמה
ָאים ֵ
ֻב ִלים נ ְִקר ִ
כדַּ .ב ֲעלֵי ַה ְמק ָּ
ׂ ֶדה ַה ּיָד ּו ַע ֲא ֶׁשר
ַהזֹּאת ָאנ ּו ְמ ַק ְּצ ִרים ַה ִּק ְּמׁשוֹנִים ו ְַהחֲרו ִּלים ִמן ַה ָּש
ַבא ו ְֵאין
ֲרין ַה ְּק ִל ּפוֹת ְלנו ְּק ָבא ִּד ְתהו ָֹמא ר ָּ
ֵּב ְרכוֹ ַה ֵּׁשם ,ו ִּמ ְת ַּבע ִ
יְכו ִֹלים ְל ָה ִרים ֶאת רֹאׁש
"מ ַח ְצ ָדא
ׂאֵ ,
ֻב ִלים ְּב ִא ְידרָא ָנש
ֲלי ַה ְמק ָּ
ָאים ַּבע ֵ
ָל ֵכן נ ְִקר ִ
ַח ְק ָלא"ְּ ,כלו ַֹמר ְּב ִל ּמוּד ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ָאנ ּו ְמ ַק ְּצ ִרים
ׂ ֶדה ַה ּיָדו ַּע ֲא ֶׁשר ֵּב ְרכוֹ ַה ֵּׁשם
ַה ִּק ְּמׁשוֹנִים ו ְַהחֲרו ִּלים ִמן ַה ָּש
ַבא ו ְֵאין יְכו ִֹלים ְל ָה ִרים
ֲרין ַה ְּק ִל ּפוֹת ְלנו ְּק ָבא ִּד ְתהו ָֹמא ר ָּ
ו ִּמ ְת ַּבע ִ
"ברֵא ִׁשית"" ,אֹרֹת ֶׁש ִבי"ִ ,מן ָה ָאלֶף
ׂים ִמן ִמ ּלַת ְּ
ְׁ ,וַנ ֲע ִש
ֶאת רֹאש
ׂר ֵצרו ֵּפי ֲהוָיוֹת
ַה ּיָד ּו ַע יו ְֹצ ִאין ת"ר אוֹרוֹתְ ,ו ֶׁש ִבי ֵהם ְׁשנֵים ָע ָש
ֲבל ִאם ַחס ְו ָׁשלוֹם ֵאין ָאנ ּו ִמ ְתעו ְֹר ִרים ְּב ִל ּמוּד
ַּכ ּיָד ּו ַע לָנוּ ,א ָ
ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ִמ ְּל ַמ ָּטה ְל ַמ ְע ָלה ִנ ְת ַה ּוֶה ִמ ִּמ ַּלת ְּברֵא ִׁשית
ָבׁש רו ֶֹצה לו ַֹמר ָהאוֹרוֹת ָה ֶע ְליוֹנִים יְסוֹדוֹת ְּד ַא ָּבא
אֹרֹת י ֵ
ו ְִא ָּמא ִמ ָּׁשם יו ְֹצ ִאין ָּכל ָרזֵי ְּדאוֹ ַרי ְָתא ו ִּמ ָּׁשם יו ְֹצ ִאין אוֹרוֹת
ְל ָכל ָהעו ָֹלמוֹת ַל ַּפ ְרצו ִּפים ְל ַמ ָּטה ְּגדוֹלוֹת ִראׁשוֹן ְו ֵׁשנִי ְו ֶׁש ַפע
ׂ ְמ ָחה ְו ָׁשלוֹם וְאוֹתוֹ
ֻלה ו ְֵחרוּת ו ְַח ּיִים וַ ֲע ִׁשירוּת ְו ִש
ָכה וּגְ א ָּ
ַה ְּבר ָ
ֱלח
ַה ָּמקוֹם ָחס ְו ָׁשלוֹם נ ְִס ָּתם ָמקוֹר ִנ ְׁש ָחת ָה ָעב ו ְֶה ָעכוּר ו ְַה ֶּנא ָ
ַבא
ֲרים ְונ ְִפ ָּתח ַה ָּסתוּם ְּבנו ְּק ָבא ִּד ְתהו ָֹמא ר ָּ
ו ֵּמי ַה ָּמ ִרים ַה ְמ ָאר ִ
וְיו ְֹצ ִאים ַה ְּק ִל ּפוֹת ְוׁשו ְֹל ִטים ָּבעו ָֹלם וִיכו ִֹלים ְל ָה ִרים ֶאת רֹא ָׁשם
יח ָל ְך,
ְוׁשו ֵֹלט ֵעץ ַה ַּד ַעת טוֹב וָרָעְּ ,בסוֹד "קוֹץ ו ְַד ְר ַּדר" ַּת ְצ ִמ ַ
"תוֹרָה" ַה ְּפׁשוּטוֹת ֶׁשל ּתוֹרָה ְו ֵׁשם יוֹנֵק
ימ ְט ִר ּיָא ִעם ַה ּכו ֵֹלל ּ
ִּג ַ
ֻפה ְּבסוֹד ְּפלוּגְ ָּתא וְכוּ'ְ ,וׁשו ֵֹלט ַה ִּׁש ְכ ָחה
הגאל' ו ְַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ו ְַה ֲחנ ָּ
יטה ו ְַה ִּׁש ְע ּבוּד
ֻמוֹת ֵיׁש ָל ֶהם ְׁש ִל ָ
ֶכת ַה ּגָלוּת ו ְָהא ּ
ְוחֹ ֶׁש ְך וְאוֹר ֶ
ֻבה
ַמ ְל ֻכ ּיוֹת גּ ו ְֹב ִרין ָע ֵלינ ּו ְּב ָכל יוֹם ו ְֵאין ְל ָך יוֹם וְיוֹם ֶׁש ְּק ָל ָלה ְמר ָּ
ֱמת ֶׁשל ּתוֹרָה נ ְֶע ֶּדרֶת וְכוּ'.
ֲב ְר ָּת ּה ִמ ּכ ַֹח ֶׁש ָהא ֶ
ֵמח ֶ

ָקים ֶׁש ּנ ְִמ ְסר ּו ָלנ ּו ְו ִנ ְמ ְצא ּו ְּב ִס ְפרֵי
ִּכי ַה ָח ְכ ָמה ֵהם רָא ֵׁשי ְּפר ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ,ו ִּבינָה הוּא ְל ָה ִבין ָּד ָבר
ָהר ִּ
ֵצא לוֹ
ִמ ּתו ְֹך ָּד ָבר ו ְּל ִה ְת ַּפ ְל ֵּפל ו ְּל ַד ְק ֵּדק ַה ְר ֵּבה ְּב ָח ְכ ָמה ו ְָאז י ֵ
ֲלתוֹ ְּגדו ָֹלה.
סוֹד ,וַ ֲהרֵי הוּא ְמ ַח ֵּדׁש ִח ּד ּוׁש ַּב ּתוֹרָה ֶׁש ַּמע ָ
ַכ ִּתי ָּבזֶה ְלהו ִֹציא ִמ ּלֵב ַה ּטו ִֹעים ָהאו ְֹמ ִרים ֶׁש ֵאין ְל ַפ ְל ֵּפל
ו ְֶה ֱאר ְ
זֹּהר
ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ְולֹא ְל ַח ֵּדׁש ָּב ּה ָּד ָברְ ,ונ ְִתל ּו ְּב ָמה ֶׁש ָּמ ְצא ּו ַּב ַ
ָּפ ָר ַׁשת ְּברֵא ִׁשית עֶֹנׁש ַה ְמ ַח ֵּדׁש ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ַמה ֶּׁש ּלֹא ִק ֵּבל.
ֲבנַת ַה ָּד ָברְּ ,ד ַהיְנ ּו ַּדו ְָקא ַה ְמ ַח ֵּדׁש ָחס ְו ָׁשלוֹם ַה ְק ָּד ָמה
ו ְָטע ּו ַּבה ָ
ָקים
ָּב ִע ְנָינִים ָה ֶע ְליוֹנִים ֶׁש ּלֹא ִק ֵּבלָ ,א ְמנָם ְל ַפ ְל ֵּפל ְּברָא ֵׁשי ְּפר ִ
ָקים ַהיְדו ִּעיםֵ ,הן
ֶבת עַל רָא ֵׁשי ְּפר ִ
ֻר ּכ ֶ
ו ְּל ַח ֵּדׁש ִמ ּתוֹכָם ַה ְק ָּד ָמה מ ְ
ֹאמר ֵּכןִ ,אם
ֵהן ַה ְּד ָב ִרים ַה ֲחׁשו ִּבים ִל ְפנֵי ַה ּבוֹרֵאֶׁ .ש ִאם לֹא ּת ַ
ׂ ַכר ָהעו ֵֹסק ָּב ּה אוֹ ִּב ְׁש ָאר ַה ּתוֹרָה ,ו ָּמה ִע ְניַן ָא ְמרָם
ֵּכן ַמה ְש
ָתן ְרׁשוּת
ֲפ ּל ּו ַמה ֶּׁש ַּת ְל ִמיד ו ִָתיק ָע ִתיד ְל ַח ֵּדׁש ָּב ּהִ ,אם לֹא נ ַ
אִ
ְל ִה ְת ַע ֵּסק ֶא ָּלא ַּב ֶּמה ֶׁש ָּל ַמד.
ַמ"ק זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא(
זֹּהר ָׁשםְּ ,ב ֵׁשם ָהר ַ
)אוֹר ַה ַח ָּמה ַל ַ

ֲבה
ּׂיַת ַה ִּמ ְצווֹת ְּכ ִת ּק ּונָן ו ְּב ַאה ָ
ֱמת ּפוֹעֵל ֲע ִש
בִ .ל ּמוּד ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ַבה ,ו ַּמ ִּגי ַע ִמ ּזֶה ּתוֹ ֶעלֶת ְל ִע ְניַן ַה ְּת ִפ ּלָה
ר ָּ
ֲפ ּל ּו ֶׁש ִּי ְׁש ֶּגה ָּב ּה,
ִמ ִּצ ָּד ּה ִי ְז ֶּכה ָהעו ֵֹסק ָּב ּה ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ָּבא א ִ
)אף ַעל ִּפי ֶׁש ּיָבוֹא ּו ָע ָליו ּתו ַֹכ ַחת
ַשל ִמ ֶּמ ּנָה ַ
ְורָאוּי ֶׁש ּלֹא י ְִתר ֵּׁ
מו ָּסר ִּכי ַמה תו ַֹח ְל ֵּתנ ּו ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה ֶא ָּלא ִל ְקנוֹת ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם
יה יְדו ָּעהִּ ,כי ִמ ְּל ַבד הֱיוֹת ָה ָא ָדם ִמ ִּצ ָּד ּה יו ֵֹד ַע
ַה ָּבא( .וְתוֹעֲלו ֶֹת ָ
ֲמי ַה ִּמ ְצווֹת ַה ְּמתו ִּקים ִמ ְּד ַבׁש
ֶאת קוֹנוֹ וְיו ֵֹד ַע ִס ְתרֵי ּתוֹרָה ו ְַטע ֵ
ֶפׁש ִמז ְַּד ֶּככֶת
ִּׁ ,כי ַה ּנ ֶ
ָפש
ְונ ֶֹפת צו ִּפיםֲ ,א ֶׁשר ִמ ִּצ ָּדם ִהיא ְמ ִׁש ַיבת נ ֶ
ּׂיַת ַה ִּמ ְצווֹת
ָּב ֶהם ו ִּמ ְת ּבו ֶֹד ֶדת ִעם קוֹנוֹּ ,גַם ּכֵן י ִָּמ ֵׁש ְך ִמ ֶּמ ּנָה ֲע ִש
ׂוֹת ִּב ְׁשלֵמוּת,
ַבה ,ו ְִהיא ַה ַּמ ְל ֶה ֶבת אוֹתוֹ ַל ֲעש
ֲבה ר ָּ
ְּכ ִת ּק ּונָן ו ְּב ַאה ָ
ֲבה
ַבים לֹא יו ְּכל ּו ְל ַכ ּבוֹת ֶאת ָה ַאה ָ
ו ְַעל זֶה ָא ַמר ֶה ָח ָכםַ :מיִם ר ִּ
) ְׁש ָל"ה
וְכוּ' .וְעוֹד י ִַּגי ַע לָנ ּו ִמ ֶּמ ּנָה ּתוֹ ֶעלֶת נ ְִמרָץ ְּב ִע ְניַן ַה ְּת ִפ ּלָה.
ֲמר ִראׁשוֹן(
ַה ָּקדוֹׁש ַמא ָ

ָאל ְּכ ֵת ַבת נ ַֹח
ׂר ֵ
גֵ .ס ֶפר ַהז ַֹּהר הוּא ֵמגֵן ְל ִי ְש
)ת ּק ּונֵי ז ַֹהר ָח ָדׁש ַּדף ע"ב
ַהאי ִח ּב ּורָא ִאיה ּו ְּכ ַג ּוָונָא ְּד ֵת ַבת נ ַֹח ִּ
זֹּהר הוּא ְּכמוֹ
ִּׁ ,כי ִח ּבוּר זֶה ֶׁש ּנ ְִקרָא ֵס ֶפר ַה ַ
ַמוּד ד'(ֵּ ,פר ּוש
עּ
ֵּת ַבת נ ַֹחֶׁ ,ש ָּב ּה ָהי ּו ִמינִים ַה ְר ֵּבה ְולֹא ָהיָה ִק ּיוּם ְלאו ָֹתם ַה ִּמינִים
ׁ,
ִיס ָתם ְל ַה ֵּת ָבהֵּ ,כן הוּא ַמ ָּמש
ֻּלם ֶא ָּלא ַעל י ְֵדי ְּכנ ָ
ו ְַה ִּמ ְׁש ָּפחוֹת כ ָּ
ֻּלם ו ְַה ְח ָׁש ַכת
יע ְּפגָם ַל ַּצ ִּד ִיקים כ ָּ
ִּכי ַעל י ְֵדי סוֹד ַה ּגָלוּת וְכוּ' ו ַּמ ִּג ַ
ְמאוֹרֵי אוֹרָם ִּכ ְמ ַעט טו ֶֹע ֶמת ַמר ִמ ָּמוֶת ,ו ְָלזֶה ְל ִק ּיו ָּמם ֶׁש ּלֹא
ָהם סוֹד ַה ִח ּבוּר ַה ּזֶה ְּכ ִע ְניַן ֵּת ַבת נ ַֹח
ִי ְׁשלֹט ַה ּגָלוּת ָּב ֶהם ָהיָה ל ֶ
ְׁ ,ל ַת ֵּקן ַמ ַחץ ַמ ַּכת ַה ּגָלוּת ו ֵּמי ַמ ּבוּל ַה ִחיצוֹנִים ַה ַּמ ְח ִׁש ִיכים
ַמ ָּמש
וְכוּ'ֶ ,א ָּלא ִּת ְהיֶה אוֹר ְׁש ִכינָה ְמ ִאירָה ְק ָצת ו ַּמ ְל ֶּב ֶׁשת ַה ַּצ ִּד ִיקים,
ּכֵן י ִָּכנְס ּו ַה ַּצ ִּד ִיקים ֶאל סוֹד אוֹר ִח ּבוּר ַה ּזֶה ְל ִה ְת ַק ּיֵם.
ֲב ּנ ּו
ֲבת ַה ֵּׁשם ִי ְׁשא ֶ
ֻלת ַה ִח ּבוּר ֶׁש ִּמ ּיָד ֶׁשעו ֵֹסק ְּב ֶח ְׁשקוֹ ַאה ַ
ו ְָכ ְך ְסג ַּ
ִּכ ְׁש ִא ַיבת ָה ֶא ֶבן ַהּׁשו ֵֹא ָבה ֶאת ַה ַּב ְרזֶלְ ,וי ִָּכנֵס ֵא ָליו ְל ַה ָּצ ַלת נ ְַפׁשוֹ
ֲפ ּל ּו ִאם י ְִהיֶה ָר ָׁשעֵ ,אין ֲח ָׁשׁש ִאם י ִָּכנֵס,
וְרוּחוֹ ְו ִנ ְׁש ָמתוֹ ו ְִת ּקוּנוַֹ .וא ִ
ִיסהֶ ,א ָּלא י ְִהיֶה לוֹ ַא ַחת ֵמ ַה ְּׁש ַּתיִם ,אוֹ
ִיסתוֹ ְּכנ ָ
ִמ ְּפנֵי ֶׁש ֵאין ְּכנ ָ
ַי ֲחזִי ֶר ּנ ּו ִּב ְתׁשו ָּבה ְוי ְִהיֶה ַצ ִּדיק ְוי ִָּכנֵס ּבוֹ ,אוֹ י ְִּד ֶח ּנ ּו ְּד ִחיָה ְּגמ ּורָה
ִיפ ֵרׁש ַע ְצמוְֹּ ,כ ִע ְניַן ֵּת ַבת נ ַֹח ֶׁש ָהיָה ּדו ֶֹחה ָה ְר ָׁש ִעים וְאו ָֹתם
וָ
ימן ה'(
ָקרַׁ ,ש ַער א' ִס ָ
)אוֹר י ָ
ֶׁש ָח ְטא ּו ִמן ַה ַח ּיָה ו ְַה ְּב ֵה ָמה.

ֶליוֹן ִאם לֹא ְּב ִל ּמוּד ַה ָח ְכ ָמה
ׂיג אוֹר ָהע ְ
כהֵ .אין ָא ָדם יָכוֹל ְל ַה ִּש
ַהזֹּאת
ָלכֵן ִׁש ְמע ּונִי אֲהו ַּבי ַא ַחי ְו ֵרעַי ִמי ָה ִאיׁש ַהָּירֵא ו ְֶה ָחרוּד עַל
ִּד ְברֵי ֱאל ִֹקים ַח ּיִים ו ְּרצוֹנוֹ ִל ְלמֹד ְל ֵׁשם יִחוּד קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא
ָאל ְו ֶל ֱאצֹר או ָֹצרוֹת ְל ַמ ְעלָה ָמקוֹם ֶׁש ֵאין
ׂר ֵ
ּו ְׁש ִכינ ְֵּת ּיה ו ְּל ֵׁשם ּכָל ִי ְש
ֶטת ּבוֹ ו ְּל ָה ִסיר ַה ָּמ ָס ְך ָהעָב ו ְַה ּגַס ו ְֶהעָכוּר ו ְּמ ִח ַּצת ַה ַּב ְרזֶל
יָד ׁשוֹל ֶ
יכם ַה ַּמ ְב ִּד ִילים
ֹאות ֶ
ַה ַּמ ְפ ִסיק ֵּבינֵינ ּו ו ֵּבין ָא ִבינ ּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִם ִּכי ַח ּט ֵ
יכם ו ָּמנְע ּו ַה ּטוֹב ִמ ֶּכם ָלכֵן אֲהו ַּבי ַא ַחי ְו ֵרעַי ְּדע ּו ִּכי
ְל ֵבין ֱאל ֵֹק ֶ
ָמה ְל ַהעֲלוֹת
ִלזְכו ְּתכֶם ֲאנִי ָּבא ְל ַהעֲלוֹת ֶא ְתכֶם ִמן ַה ּג ְַל ּגַל ֶאל ָהר ָ
ַמה ַמ ַא ְמרֵי ז ַֹהר ֶׁש ֵאין
ֲב ֵאר ִמ ּכ ָּ
יח ַוא ָ
ֶאל ֶּגרֶם ַה ַּמעֲלוֹת ַּכ ֲא ֶׁשר או ִֹכ ַ
ֶליוֹן ִאם לֹא
ׂיג אוֹר ָהע ְ
ָהם סוֹף ְו ִׁשעוּר ֶׁש ֵאין ָא ָדם יָכוֹל ְל ַה ִּש
לֶ
)וַ ּי ְַק ֵהל מ ֶׁשה ז(.
ֹּאת.
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ֶליוֹנִים ִ -ל ּמוּד ַה ִּת ּק ּונִים ְמ ַת ֵּקן
דִ .ל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְמ ַת ֵּקן עוֹלָמוֹת ָהע ְ
ּׂיָה
עוֹלַם ָה ֲע ִש
ָּכ ְתב ּו ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים ְוזֶה ְלׁשוֹנוְֹּ :ד ַה ּלו ֵֹמד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְמ ַת ֵּקן
– ֶּפרֶק ב –
יח ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ְּמ ַת ֵּקן
ֶליוֹנִים ,ו ְַה ּלו ֵֹמד ַּב ִּת ּק ּונִים ַמ ְב ִר ַ
עוֹלָמוֹת ָהע ְ
ִל ּקוּט נ ְִפ ָלא אוֹדוֹת ּתוֹרַת ַה ֵח"ן
זֹּהר
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ַה ַ
ָסד ר ִּ
ּׂיָה .ו ִּמ ּזֶה ַה ַּט ַעם י ַ
עוֹלַם ָה ֲע ִש
ַה ָּקדוֹׁש ְּב ֶח ְׁש ּבוֹן ּגָדוֹל ו ְֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְּב ֶח ְׁש ּבוֹן ָק ָטןְ .וזֶה
ׂכַר ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ו ְִח ּיוּב ַה ִּפ ְל ּפוּל ָּב ּה
אְ .ש
ֶמז ְל ֵס ֶפר
ׂ ֱאל ִֹקים ֶאת ְׁשנֵי ַה ְּמאֹרֹת ַה ְּגד ִֹלים ,ר ֶ
ַעש
ִימ ָאה ְּבכָל ִאינוּן ְּכ ִאינוּן ְּדי ְָדעֵי ָרזָא ְד ָמארֵיהוֹן ֶׁש ָּכתוּב :וַ ּי ַ
ֲתר ְּפנ ָ
ְולֵית א ַ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ,טו ִֹבים ַה ְּׁש ַניִם וְכוּ'ַ ,א ְך ַה ִח ּלוּק
ְוי ְָדעֵי ְל ִא ְת ַּד ְּב ָקא ְּבה ּו ְּבכָל יו ָֹמאַ ,על ִא ֵּלין ְּכ ִתיבְ ) ,י ַׁש ְעיָה סד( ַה ַ
ֵּבין זֶה ָלזֶה ,זֶה ְּב ֶח ְׁש ּבוֹן ּגָדוֹל ְוזֶה ְּב ֶח ְׁש ּבוֹן ָק ָטןָ .ל ֵכן ָא ַמר
ׂה ִל ְמ ַח ֵּכה לוֹ.
ֱלהים זו ָּל ֶתךַָ ,י ֲע ֶש
ָא ָתה א ִ
ַעיִן לא ר ָ
ְׁ ,ל ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת ַה ּיוֹם וְכוּ' ,ו ְֶאת
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַה ָּמאוֹר ַה ּגָדוֹל ,הוּא ַה ַ
ַמאי ִל ְמ ַח ֵּכה לוְֹּ ,כ ָמא ְד ַא ְּת ָא ֵמר ִ
ֶמז ְל ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ֶׁש ָּבא ְּב ֶח ְׁש ּבוֹן ָק ָטן,
)א ּיוֹב לב( ִח ָּכה ֶאת ִא ּיוֹב ַה ָּמאוֹר ַה ָּק ָטן ,ר ֶ
ְיקין ל ּ
ֲקין ְל ִמ ּלָה ְד ָח ְכ ְמ ָתא ,ו ְָדי ִ
ִּב ְד ָב ִרים .ו ְִא ּלֵין ִאינוּן ְּד ָדח ִ
ּׂיָהֲ .הרֵי ֶׁש ִּל ּמוּד ָּב ֶהם הוּא
ֶמז ְלעו ַֹלם ָה ֲע ִש
ָהְ ,ל ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת ַה ַּלי ְָלה ,ר ֶ
ֵין
ל
ּ
א
ִ
ֹן,
ו
ֵיה
ר
א
מ
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ל
ְ
ָא
ע
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ְ
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מ
ת
ּ
ְ
ש
ׁ
ְ
ְא
ִ
ו
ָה,
ל
ּ
מ
ִ
ָה ְל ִמנ ְַדע ְּב ִרירָא ְד
ו ְּמ ַח ּכָאן ל ּ
ָּד ָבר ּגָדוֹל ְל ַת ֵּקן עו ָֹלמוֹת ַּב ָּׁש ַמיִם ו ָּב ָארֶץ.
ָאלין ֵּבין
ִאינוּן ְּד ָמארֵיהוֹן ִמ ְׁש ַּת ַּבח ְּבהוֹן ְּבכָל יו ָֹמאִ ,א ּלֵין ִאינוּן ְּדע ִ
ָאלין ּכָל ַּת ְרעֵי ִד ְלעֵילָא ְולֵית ַמאן ְּדי ְִמ ֵחי עַל ּכֵן רָאוּי ִל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְּב ֵס ֶפר ִּת ּק ּונִיםֲ ,א ֶׁשר ֵהם
ָאין ַק ִּדי ִׁשין ,ו ְִא ּלֵין ע ִ
ִע ּל ִ
ָדע ַמה ָּק ָא ַמר.
ֵאים זִיו ו ְּמ ִפ ִיקים נֹג ַּה ְּב ִס ְתרֵי ּתוֹרָהּ ,גַם ְּדלָא י ַ
ְמל ִ
ַל ָמא ְד ָא ֵתי.
ַל ָמא ֵדין ו ְּבע ְ
ָקיהוֹן ְּבע ְ
ָאה ח ּול ֵ
ידהוֹן ,ז ַּכ ָ
ִּב ֵ
ֲד ִׁשיםְ ,ועַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשט
)ז ַֹהר ֵח ֶלק א' ַּדף ק"לְ (:ועַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ּנ ְִס ָּתר ּבוֹרֵא ָׁש ַמיִם ח ָ
ֳד ִׁשים
ֱמר ִּכי ַכ ֲא ֶׁשר ַה ָּׁש ַמיִם ַהח ָ
ֲדׁשוֹתְּ ,כמוֹ ֶׁש ֶּנא ַ
ּבוֹרֵא ֲארָצוֹת ח ָ
ַסק ִּב ְפׁשו ֵּטי ַה ְּד ָב ִרים ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ,לֹא י ִַּש
ו ְַאף ִאם י ְִתע ֵּ
ָכה ְו ָׁש ַמיִם ַּבֶּזרֶ"ת ִּת ֵּכן,
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ָמז ּו ר ּ
ׂיג וְכוּ' .ו ָּבזֶה ר ְ
ֵיטיב ִע ּיוּנוֹ ,ו ְִאם לֹא י ִַּש
ַה ַּמ ְד ֵרגָה ַהזֹּאתֶ ,א ּלָא ַּכ ֲא ֶׁשר י ְַפ ְל ֵּפל ְוי ִ
ֹ'הר רַ' ֲעיָא ְמ ֵה ְימנָא ִּת ּ'ק ּונִים.
ׂיג נו ָֹט ִריקוֹן ז ַ
ׂיגָ ,אז נ ְִקרָא
ְּב ַפ ַעם ַא ַחת וּב' ַח ֵּכהִּ ,כי ְּב ַה ְת ָמ ַדת ָה ִע ּיוּן י ִַּש
ָכה  -ו ְַע ּיֵן עוֹד ִּב ְפנִים ַה ֵּס ֶפר,
ֱמת ְל ַח ּיִים חו ִֹרי זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
)ס ֶפר ֶח ֶסד וֶא ֶ
ֵ
ִמ ֵּס ֶפר ֶּבן ִאיׁש ַחי ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ ְל ִס ְפרוֹ ְּב ָניָהוּ(
ׂיג ַה ַּמ ְד ֵרגָה ַהזֹּאתֶׁ ,ש ָאז ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ָח ְכ ָמה ו ִּבינָה,
ְמ ַח ֶּכה ְוי ִַּש

ֶך ְּב ִקיאוּת ִּב ְל ַבד
ׂגָהִ ,ל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ֶּדר ְ
ֵצה טו ָֹבה ְל ִע ְניַן ַה ָּש
ה .ע ָ
ָהם ַה ֵּלוִי ֵע ָצה
ָכה ְל ָהרַב ַא ְבר ָ
ֲר"י[ זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
]הא ִ
ָא ַמר מו ִֹרי ָ
ֶך ְּב ִקיאוּת ִּב ְל ַבד ְּב ִלי
ׂגָהֶׁ ,ש ּי ְִלמֹד ַּבז ַֹּהר ֶּדר ְ
טו ָֹבה ְל ִע ְניַן ַה ָּש
ָלין ְּבכָל יוֹם ְו ֶׁש ּי ְִקרָא ְּב ֵס ֶפר
ֲמ ִּׁשים ע ִ
ֲמיק ְּב ִע ּיוּן ַא ְר ָּב ִעים אוֹ ח ִ
ֶׁשַּיע ִ
) ַׁש ַער רו ַּח ַה ּק ֶֹדׁש ַּדף ט' ַע ּמוּד ד'(
ַבוֹת.
ָמים ר ּ
ַהז ַֹּהר ְּפע ִ

ָאל
ׂר ֵ
ֻצע ַה ְמ ַק ֵּׁשר ו ְּמ ַח ֵּבר ִנ ְׁש ַמת ִי ְש
ו ְִה ּנֵה ֵּכיוָן ֶׁש ַה ּתוֹרָה ִהיא ַה ְממ ָּ
ֻצע ֵיׁש ּבוֹ ְׁשנֵי ְּב ִחינוֹתָ ,ס ִתים ְוג ְַּליָא,
ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ,ו ְַה ְממ ָּ
ִימ ּיוּת ַה ּנ ְִקרָא ָס ִתים הוּא ַה ְמ ַק ֵּׁשר ו ְּמ ַח ֵּבר
ִאם ֵּכן ְּב ִחינוֹת ַה ְּפנ ִ
ַך.
ִימ ּיוּת ֱאלֹהוּתוֹ י ְִת ָּבר ְ
ִימ ּיוֹת ֶׁשל ַה ְּנ ָׁש ָמה ִל ְב ִחינוֹת ְּפנ ִ
ְּב ִחינוֹת ְּפנ ִ

ימם ּכָל
ו .רָאוּי ִל ְק ּבֹ ַע ִׁשעוּרוֹ ְּב ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ְּבא ֶֹפן ֶׁשַּי ְׁש ִל ֵ
ָׁשנָה
ֶך זוֹ ֶׁש ּי ְִר ֶאה ְל ַס ּיֵם ז ַֹהר ָי ָׁשן ְוז ַֹהר ָח ָדׁש ו ְַה ִּת ּק ּונִים
ַהג ְּב ֶדר ְ
ְוי ְִתנ ֵ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ְּב ָכל ָׁשנָהַ .א ְך ִאם י ְִלמֹד ֵס ֶדר ַה ַּפ ְר ִׁש ּיוֹת ֶׁשל ַה ַ
ַעל ֵס ֶדר ַה ָּׁשבוּעוֹת ,לֹא י ְַס ִּפיק ִל ְפ ָע ִמים ְׁש ַניִם ּו ְׁשלֹ ָׁשה ָׁשבוּעוֹת
ְּב ָפ ָר ָׁשה ַא ַחתְּ ,ד ַהיְנ ּו ְּב ָפ ָרׁשוֹת ְּגדוֹלוֹתָ .ל ֵכן רָאוּי ֶׁש ּי ְִק ַּבע ִׁשעוּר
ַה ִּל ּמוּד ִמז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְִת ּק ּונִים ג' ַּד ִּפין ְּבכָל יוֹםֶׁ ,ש ּי ּוכַל ְל ַה ְׁש ִלים
ּכָל ַהז ַֹּהר ָי ָׁשן ו ְָח ָדׁש ו ְִת ּק ּונִים ְּבכָל ָׁשנָה ,ו ְַא ַחר ִל ּמוּד ג' ַּד ִּפין
ֻב ִלים
ֻב ִליםְ ,וי ְִלמֹד ִס ְפרֵי ַה ְמק ָּ
י ְִק ַּבע ִל ּמוּדוֹ ִּב ְׁש ָאר ִס ְפרֵי ַה ְמק ָּ
ֻב ִלים ַה ּנ ְִמ ָצ ִאים וְכוּ',
ַעל ֵס ֶדר ֶׁש ּיָכוֹל ַעד ֶׁש ּי ְַס ּיֵם ָּכל ִס ְפרֵי ַה ְמק ָּ
ָהר ְל ַס ּי ְָמם ְּבכָל ָׁשנָה ַּכ ִּנז ְּכַר ְלעֵיל,
ַא ְך ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְַה ִּת ּק ּונִים ִי ּז ֵ
ַהג ּכָל י ְֵמי ַח ּיָיו.
ְו ָכזֶה י ְִתנ ֵ

ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה הוּא ִּב ְכלַל " ְׁש ִליׁש ְּב ִמ ְקרָא"
יאִ .ל ּמוּד ְּפנ ִ
ו ְַעל ִּפי זֶה ְיתֹרַץ ַמה ֶּׁש ּנ ְִדחֲק ּו ְּגדו ֵֹלי ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים ְּב ֵפיר ּוׁש
ֵמ ְימרָא זוֹ ]עֲבו ָֹדה ָזרָה יט ,ב[ ִּד ְלעו ָֹלם ְי ַׁש ֵּלׁש ָא ָדם ְׁשנו ָֹתיו
ְׁש ִליׁש ְּב ִמ ְקרָא ְׁש ִליׁש ְּב ִמ ְׁשנָה ְׁש ִליׁש ְּב ַת ְלמוּד ָ ...א ְמנָם ְל ִפי
ַמה ֶּׁש ָּכ ַתב ָא ֵתי ַׁש ִּפירְּ ,ד ִב ְּת ִח ַּלת ִל ּמוּדוֹ ֶׁשל ָא ָדם ְי ַׁש ֵּלׁש
ַה ְּׁש ִליׁש ַּב ִּמ ְקרָא ַמ ָּמׁש ְל ַב ּדוְֹּ ,ד ַאף ַעל ּגַב ֶׁש ְּל ַת ְלמוּד ָצ ִר ְיך זְ ַמן
יו ֵֹתרִ ,מ ָּכל ָמקוֹם ֵיׁש לוֹ ְל ַמ ֵהר ִל ְלמֹד ַה ִּמ ְקרָא ִּב ְת ִח ָּלה ,ו ְַא ַחר
ֶׁש ִהגְ ִּדיל ְּב ָח ְכ ָמה ֵיׁש לוֹ ְל ַק ּיֵם ַה ְּׁש ִליׁש ַּב ִּמ ְקרָא ַּב ּתוֹרָה ֶׁש ִּב ְכ ָתב
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ו ְָה ַא ּגָדוֹתֶׁ ,ש ּזֶה נ ְִכ ָלל
ָך ִמ ְּפנ ִ
ִעם ַמה ֶּׁש ּי ְִלמֹד ַא ַחר ּכ ְ
ַה ּכֹל ִּב ְׁש ִליׁש ַּב ִּמ ְקרָא ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל )ו ְֶא ְפ ָׁשר ֶּדגֶם ִל ּמוּד ִמ ְד ָרׁש
ַבה ּו ְׁש ָאר ַה ִּמ ְד ָר ִׁשים הוּא ִּב ְכ ַלל ַה ְּׁש ִליׁש ְּב ִמ ְקרָא  ...ו ְַאף
ר ָּ
ֶׁש ְּב ִה ְלכוֹת ַּת ְלמוּד ּתוֹרָה ְמב ָֹאר ְּד ִמ ְד ָרׁש ּתוֹרָה ֶׁשהוּא ִס ְפרָא
ו ְִס ְפ ִרי ו ְּכ ַהאי ַּג ּוְונָא ֵהן ִּב ְכ ַלל ְׁש ִליׁש ְּב ִמ ְׁשנָהַ ,היְנ ּו ִמ ְּפנֵי ֶׁש ֵהן
ַבוֹת
ֲלכוֹת וְגו ֵּפי ַה ּתוֹרָה ְּכמוֹ ַה ִּמ ְׁשנָהַ ,מה ֶּׁש ֵאין ֵּכן ִל ּמוּד ָהר ּ
הָ
ֶׁש ֵהן ַא ּגָדוֹת ֶׁשעַל ַה ִּמ ְקרָא וּמו ָּסר ַה ֵּׁשם ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ּזֶה נ ְִכלָל ִּב ְׁש ִליׁש
יל ְך(
ָא ָ
ִ)ל ּקו ֵּטי ּתוֹרָה ְל ַב ַעל ַה ַּת ְניָא ָׁשם טוּר ג' ו ֵ
ְּב ִמ ְקרָא...

)יְסוֹד ְוׁשֹ ֶרׁש ָהעֲבו ָֹדהַׁ ,ש ַער ַה ִּׁש ִּׁשיַׁ ,ש ַער ַה ּנִיצוֹץ(

זִ .ל ּמוּד ָח ֵמׁש ַּד ִּפין ז ַֹהר ְּבכָל יוֹם הוּא ּתוֹ ֶעלֶת ּגָדוֹל ְל ַהֶנ ֶּפׁש
ֻב ִלים ָּכ ְתבוִּּ ,כי ָח ֵמׁש ַּד ִּפין ִמז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבכָל יוֹם הוּא
ַה ְמק ָּ
ָה ו ְּל ַת ְּקנ ָּה ,וְהוּא
ָה ו ְּלז ְַּככ ּ
ֶפׁש ְל ָה ִאיר ּ
ּתוֹ ֶעלֶת ּגָדוֹל ו ְִת ּקוּן ּגָדוֹל ַל ּנ ֶ
ׁ.
ֶפש
ֲט ִאים ו ְַל ְּפ ָׁש ִעים ֶׁשל ַה ּנ ֶ
ַמ ְר ֵּפא ו ְִת ּקוּן ַלח ָ
ימן תקט"ו ְס ִעיף ָק ָטן ז'(
)מ ֵּטה ֶא ְפ ַריִם ִס ָ
ַ

חִ .ל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ַא ְׁשמֹרֶת ַה ּב ֶֹקר
ָאל
ׂר ֵ
ִּׁ ,כי ִּבזְכוּתוֹ י ְֵצא ּו ִי ְש
ָכה י ְִלמֹד ְּב ַא ְׁשמֹרֶת ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ִאם ז ָ
ֲבינוַֹ ,אף עַל ִּפי כֵן י ְִלמֹד
ִמ ּגָלוּת ֶׁש ּדו ָֹמה ְל ַל ְילָה .ו ְַאף ֶׁש ּלֹא ָזכָה ַלה ִ
ֵך ַה ְּנ ָׁש ָמה.
ַה ָּלׁשוֹן ִּכי הוּא ְמז ַּכ ְ
ָכה(
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
אריק ז ֶ
ָהם ְט ָכ ִ
ַבי ַא ְבר ָ
ָהם ְלר ִּ
)ס ּדוּר ֵּבית ַא ְבר ָ
ִ

ֶפׁש
טַ .טעַם ֶׁש ַּדו ְָקא ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר הוּא ִּת ּקוּן ְל ַה ּנ ֶ
ׂ ִּכיל ֶא ָחד ֶׁש ָּׁש ַאל ַעל ֲא ֶׁשר ָּכ ְתב ּו גּ ּורֵי
ְּתׁשו ָּבה ֵה ַׁש ְב ִּתי ְל ַמ ְש
ָכהֶׁ ,ש ִּל ּמוּד ַהז ַֹּהר הוּא ִּת ּקוּן ּגָדוֹל ְל ָה ִאיר
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָהא ִ
ָתן ִּת ּקוּן ְל ַבעַל ְּתׁשו ָּבה
ָכה נ ַ
ֶפׁש ו ְּל ַק ְּד ָׁש ּה ,ו ְָהרַב זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַה ּנ ֶ
ָדע ַמאי
ֲמ ָּׁשה ַּד ִּפים ז ַֹהר ְּבכָל יוֹם ַאף עַל ּגַב ְּדלָא י ַ
ִל ְלמֹד ח ִ
יא ָת ּה זוֹ ִהיא ִה ּל ּול ּ
ָק ָא ַמרִּ ,ד ְק ִר ָ
ֶפׁש ו ְּל ַת ְּקנ ָּהְ ,ונ ְִר ֶאה
ָה ְל ָה ִאיר ַה ּנ ֶ
ֻלָה זוֹ יו ֵֹתר עַל ִל ּמוּד ִמ ְׁשנָה
ִּכי ַּדו ְָקא ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ֵיׁש ּבוֹ ְסג ּ
ו ְַת ְלמוּד ו ִּמ ְקרָא ,וְהוּא ֶּפ ֶלא ַּב ֶּמה ּכֹחוֹ ּגָדוֹל ִמ ָּכל ַה ּתוֹרָה ִאם
ְל ִמ ְקרָא ו ְִאם ְל ִמ ְׁשנָה וְכוּ'ֵ ,א ּל ּו ְּד ָברָיו.
וַ ֲאנִי ָא ַמ ְר ִּתי לוַֹּ ,דע ִּכי ֵאין ָס ֵפק ִּכי ָּכל ִל ּמוּד ַּב ּתוֹרָה ַה ְּקדוֹ ָׁשה
ֲמ ִּת ּיוּת
ׂא ְורָם וְהוּא ְמרו ָֹמם ,ו ִּב ְפרָט ִאם י ְִהיֶה ִל ְׁש ָמ ּה ַּבא ִ
ִש
נ ָּ
ַחד ַה ּדו ִֹדים,
ֲליו ָֹתיו ו ְּמ ַת ֵּקן ָהעו ָֹלמוֹת ו ְּמי ֵ
ַדאי ּבוֹנֶה ַּב ָּׁש ַמיִם ַמע ִ
ו ַּ
זֹּהרַ ,היְנ ּו ֶׁש ַה ִּמ ְקרָא ו ִּמ ְׁשנָה ו ְַה ַּת ְלמוּד
ָא ְמנָם ֲא ֶׁשר ּגָדוֹל ִל ּמוּד ַה ַ
זֹּהר
ֻב ִׁשים ְמאֹד ו ְֵאינוֹ נ ִָּכר ָּב ֶהם ַה ּסוֹד ְּכ ָלל ,לֹא ֵכן ַה ַ
ֵהם ְמל ָּ
ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ְּבסו ֵֹדי ַה ּתוֹרָה ְּב ֵפר ּוׁש ו ְֵאי ֶּפ ִתי ַה ּקוֹרֵא ֶׁש ּלֹא י ִָבין ִּכי
ְּד ָברָיו ְּב ָע ְמ ֵקי ָרזֵי ַה ּתוֹרָהְ .ו ָלכֵן ֶלהֱיוֹת ִס ְתרֵי ּתוֹרָה ְּגל ּויִים ְּב ִלי
ׁ.
ֶפש
ְלב ּוׁש ֵהן ַמז ְִה ִירי"ן ו ְּמ ִא ִירי"ם ַה ּנ ֶ
ו ְַאף ַעל ּגַב ִּד ְב ַצד ָמה ְּד ָברָיו ְסתו ִּמים וַחֲתו ִּמים ְמאֹדְּ ,ד ַהיְנ ּו
ידע ּת ֶֹכן ַה ְּד ָב ִרים ַעל ּבו ְּריָן ו ְַעל
ְל ָה ִבין ֶס ֶתר ֶע ְליוֹן ְּב ֶע ֶצם ו ְֵל ַ
יכא רַבְ ,ולֹא י ִָבינ ּו ַה ְּד ָב ִרים ִּכי ִאם ִמ ִּפי
ַדאי ְצ ִר ָ
ְתן ְּדו ַּ
ַמ ְת ֻּכנ ָּ
ָאין
ָח ָכם ּגָדוֹל ְלאֹזֶן ְמ ַק ֵּבלְּ ,ברַם ִּב ְכ ָללוּת נ ִָּכר הֱיו ָֹתן ָרזִין ִעיל ִ
ֶליוֹנִים ְל ַמ ְעלָה.
ׂים רֹ ֶׁשם ְּב ָׁש ְר ֵׁש ֶיהם ע ְ
ו ְַה ְּד ָב ִרים עוֹ ִש
ֶכת ְס ָפ ִרים אוֹת ב'(
יד"א ַמ ֲער ֶ
) ֵׁשם ַה ְּגדו ִֹלים ְל ַה ִח ָ

ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה
יִּ .ב ְכלַל ִמ ְקרָא הוּא ּגַם ּכֵן ִל ּמוּד ְּפנ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָהֶׁ ,ש ֲהרֵי ִמ ְד ָרׁש
ִּב ְכלַל ִמ ְקרָא הוּא ּגַם ּכֵן ִל ּמוּד ְּפנ ִ
זֹּהר הוּא ַעל ְּפסו ֵּקי ַה ּתוֹרָה ,וְעוֹד ֶׁש ּגַם ְּב ִל ּמוּד ָרזִין ְּדאוֹ ַרי ְָתא
ַה ַ
ׂיג רַק ַה ְּמ ִציאוּת ֵמ ַה ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלוּת ְולֹא ַה ַּמהוּתִ ,אם ֵּכן
ֵאינוֹ ַמ ִּש
ַך
ׂיג ַמהוּת ָח ְכ ָמתוֹ י ְִת ָּבר ְ
ֵאינוֹ ּדו ֶֹמה ְל ִמ ְׁשנָה ו ְַת ְלמוּד ֶׁש ַּמ ִּש
ׂיג ְּכ ָלל ַמהוּת ָח ְכ ָמה זוֶֹ ,א ָּלא
ו ְּב ִל ּמוּד ַה ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלוּת ֵאינוֹ ַמ ִּש
יעת ַה ְּמ ִציאוּת .ו ְַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּד ָבר ּגָדוֹל הוּא ְמאֹד ֵּכיוָן
רַק י ְִד ַ
ׂגַת ַה ַּמהוּת ,וַ ֲהרֵי זֶה ְּכמוֹ ֶׁש ַּב ִּמ ְקרָא,
ְּד ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְהיוֹת ָּבזֶה ַה ָּש
ׂגָה ִּב ְב ִחינַת ָח ְכ ָמה ֵּכיוָן
ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְהיוֹת ַה ַה ָּש
ֶׁש ָּׁש ְר ָׁש ּה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָח ְכ ָמהָ ,ל ֵכן ּגַם ַמה ֶּׁשאו ֵֹמר ָהאו ִֹת ּיוֹת ָּד ָבר
ִימ ּיוּת ַאף עַל ִּפי
ּגָדוֹל ו ְָעצוּם הוּאְּ .כמוֹ כֵן י ְִדיעַת ַה ְּמ ִציאוּת ֵמ ַה ְּפנ ִ
ׂיג ְּכלָל ַה ַּמהוּתָּ ,ד ָבר ּגָדוֹל הוּא עַד ְל ַה ְפ ִליא...
ֶׁש ֵאינוֹ ַמ ִּש

יל ְך(
ָא ָ
ִ)ל ּקו ֵּטי ּתוֹרָה ְל ַב ַעל ַה ַּת ְניָאָּ ,פ ָר ַׁשת וַ ּי ְִק ָרא ַּדף ה' טוּר ב' ו ֵ

ֲל ָכה זוַֹ ,מה ֶּׁש ֵאין
ַך ֶׁש ּנ ְִת ַל ְּב ָׁשה ַּבה ָ
ׂג ַה ַּמהוּת ָח ְכ ָמתוֹ י ְִת ָּבר ְ
ֻש
מ ָּ
ׁ,
ׂג ַה ַּמהוּת ַמ ָּמש
ֻש
ִימ ּיוּת ַה ּנ ְִקרָא ִמ ְד ָרׁש ֵאין מ ָּ
ֵּכן ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפנ ִ
ׁ.
ַׁ :ה ַּמהוּת ַמ ָּמש
ו ְָל ֵכן נ ְִקרָא ֶׁש ּלֹא ָט ַעם ַט ַעם ֶׁשל ָח ְכ ָמהֵּ ,פיר ּוש
ֲלכוֹת ו ְֵאין ְּביָדוֹ ִמ ְד ָרׁש לֹא ָט ַעם
ו ְִעם ָּכל זֶה ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּביָדוֹ ה ָ
ׂג רַק
ֻש
ַט ַעם ֶׁשל י ְִר ַאת ֵח ְטאִּ ,כי ַאף ֶׁש ְּב ִל ּמוּד ַה ִּמ ְד ָרׁש ֵאין מ ָּ
ידי י ְִר ַאת ֵח ְטא ...וְעוֹדִּ ,כי
יאה ִל ֵ
ֶה ָארָהִ ,מ ּכָל ָמקוֹם זוֹ ַה ֶה ָארָה ְמ ִב ָ
ִימ ּיוּתִּ ,כי
ַאף ֶׁש ּזֶה ּו רַק ֶה ָארָהִ ,ה ּנֵה ִהיא ֶה ָארָה ִמ ְּב ִחינוֹת ַה ְּפנ ִ
ִ)ל ּקו ֵּטי ּתוֹרָה ְל ַב ַעל ַה ַּת ְניָא ָׁשם טוּר ד'(
אוֹ ַרי ְָתא ָס ִתים ְוג ְַּליָא.

טו .עַל י ְֵדי ֶׁש ּי ְִר ַאת ַה ֵּׁשם ִהיא או ָֹצרוֹ ,עַל י ְֵדי זֶה ַה ּתוֹרָה נ ְִקרָא
ּתוֹרַת ַה ֵּׁשם
ָכה ֶּפרֶק ב' ְּד ַׁש ָּבת
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֲמר ר ּ
ְוזֶה ּו ּגַם ֵּכן ִע ְניַן ַמא ַ
)דף ל"א סוֹף ַע ּמוּד א'(ָ ,ק ַב ְע ָּת ִע ִּתים ַל ּתוֹרָה כוּ' ִּפ ְל ַּפ ְל ָּת
ַּ
ֲפ ּל ּו ָה ִכי ִאי י ְִר ַאת ַה ֵּׁשם ִהיא או ָֹצרוֹ ַאיִןִ ,אי לֹא
ְּב ָח ְכ ָמה כוּ' ,וַא ִ
ֲל ּיָה,
ֲלה ִלי ּכוּר ִח ִּטין ָלע ִ
לֹאָ ,מ ָׁשל ְל ָא ָדם ֶׁש ָא ַמר ִל ְׁשלוּחוַֹ :הע ֵ
ֵיה
ֻמ ִטיןָ ,א ַמר ל ּ
ַב ָּת ִלי ָּב ֶהן ַקב ח ְ
ֱלה לוָֹ ,א ַמר ֵל ּיהֵ ,ער ְ
ָה ַל ְך ו ְֶהע ָ
ית ּה .ו ְָה ִע ְניָןִּ ,כי ִח ָּטה הוּא כ"ב
ֱל ָ
ֵיה מו ָּטב ֶׁש ּלֹא ֶהע ִ
לָאוָ ,א ַמר ל ּ
ֻט ִמין ֵּפ ֵרׁש ַר ִׁש"י ֶארֶץ ְמ ֵל ָחה ,וְהוּא ִע ְניַן
ַא ְתוָון ְּדאוֹ ַרי ְָתא .ו ְַקב ח ְ
ֻמ ִטין,
ַב ָּת ִלי ָּב ֶהן ַקב ח ְ
ְולֹא ַּת ְׁש ִּבית ֶמלַח כוּ'ְ .וזֶה ּו ֶׁש ּנִזְ ַּכר ֵער ְ
ָצה לו ַֹמר ֶׁשעַל י ְֵדי ֶׁש ּי ְִר ַאת ַה ֵּׁשם ִהיא
ֻתרֶ ,א ָּלא ְּדר ָ
ְּד ֵת ַבת ִלי ְמי ָּ
או ָֹצרוֹ ֲאזַי ַה ּתוֹרָה ו ְַה ִח ִּטים ֵהם ִליְ ,ונ ְִקרָא ּתוֹרַת ַה ֵּׁשםַ ...מה ֶּׁש ֵאין
יבִ .ה ּנֵה ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ו ְִּכ ְת ֵבי ָהא ִ
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה הוּא ִּב ְכלַל ֵּכן ּתוֹרָה ְּבלֹא י ְִר ָאה כוּ'.
ְׁש ִליׁש ְּב ִמ ְקרָא
ִ)ל ּקו ֵּטי ּתוֹרָה ְל ַב ַעל ַה ַּת ְניָא ָׁשם ַּדף ו' טוּר א'(
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה הוּא ִּב ְכלַל ְׁש ִליׁש
ִה ּנֵה ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ו ְִּכ ְת ֵבי ָהא ִ
ׂגָה א ִ
ֲבל ְּב ִל ּמוּד סוֹדוֹת ַהז ַֹּהר ֵאין ַה ָּש
ְּב ִמ ְקרָא ...א ָ
ֻב ָטח לוֹ
ֲמת ֶה ְע ֵּדר ִל ּמוּד ַה ּסוֹד; ַה ּלו ֵֹמד מ ְ
ֶך ַה ּגָלוּת ֵמח ַ
ֲפ ּל ּו ִלגְ דוֹלֵי טז .אֹר ְ
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ָמים רַק
ַה ֲחכ ִ
ֶׁשהוּא ֶּבן עוֹלָם ַה ָּבא
ַה ַּמהוּת ְּכ ָללַ ,ו ֲהרֵי זֶה ְּכעֵין ִל ּמוּד ַה ִּמ ְקרָא ֶׁשהוּא קוֹרֵא ִּב ְׁשמו ָֹתיו
ָאל ִל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבכָל
ׂר ֵ
ַצ ִמ ּיוּת ַה ּגָנוּז ַס ָּמא ְּד ַח ּיָיאִ ,ח ּיוּב ּגָדוֹל עַל ּכָל ִי ְש
ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ַאף עַל ִּפי ֶׁש ֵאינוֹ ַמ ִּש
ׂיג ְּכלָל ע ְ
ָל ָמאִּ ,כי ְּבזֶה ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹת ו ְּמ ַט ֵהר ו ְּמ ַק ֵּדׁש
ֲפ ּל ּו ִּג ְיר ָסא ְּבע ְ
ָּב ֶהן ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל .ו ְּכעֵין זֶה הוּא ְּב ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְועֵץ ַח ּיִים .ו ְָל ֵכן יוֹם א ִ
ׂה
ֻלָה וְעוֹ ֶש
ׂכָרוֹ ִּכי ְּבזֶה ְמ ָקרֵב ַה ְּגא ּ
ֵיח ְׁש ָמנֶיךִָ ,נ ְׁש ָמתוֹ ,ו ְֵאין ֵקץ ְלג ֶֹדל ְש
הוּא ִּב ְכ ָלל ְׁש ִליׁש ְּב ִמ ְקרָא ...ו ְָל ֵכן ּגַם זֶה נ ְִקרָא ְלר ַ
ַבי ַה ָּש
יח ְּב ָע ְל ָמא ְלג ֵּ
יעת ַה ְּמ ִציאוּת ִהיא ְּכמוֹ ֵר ַ
ֶׁש ּי ְִד ַ
ׂא
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ָּפ ָר ַׁשת ָנש
ַחת רו ַּח ּגָדוֹל ְליו ְֹצרוַֹּ ,כ ּמו ָּבא ַּב ַ
ׂגַת ַמהוּת נ ַ
ַך ֶׁש ְּב ִמ ְׁשנָה ו ְַת ְלמוּד.
ָח ְכ ָמתוֹ י ְִת ָּבר ְ
זֹּהר י ְִפקוּן ֵּב ּה ִמן
)דף קכ"ד'ְּ (:ב ַהאי ִח ּב ּו ָרא ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַה ַ
ַּ
ֶך ֶׁש ּנ ְִת ָּב ֵאר ְּב ִא ֶּגרֶת ַה ּק ֶֹדׁש ָקרוֹב ְלסוֹפוֶֹׁ ,ש ְּב ִל ּמוּד ֵס ֶדר ּגָלו ָּתא'.
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יל ְךַּ ,כד י ְִת ּג ֵ
ו ַּב ִּת ּק ּונִים סוֹף ִּת ּקוּן ו'ֵ ,מ ַהאי ִח ּב ּו ָרא ִד ָ
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ְּכ ִל ּמוּד
ָאתם
ֵיה )וַ ּי ְִקרָא כה י( ו ְּקר ֶ
ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּבגִ ינ ּ
ְּב ָדרָא ַב ְתר ָ
ֻּלנָה
ַבה עוֹלָה עַל כ ָּ
ׂ ָאה ,ו ְַא ְּדר ָּ
ַבה ְו ִנ ָּש
ַה ְּמ ִציאוּת הוּא ּגַם ּכֵן ִמ ְצוָה ר ָּ
יאה ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ וְגו ֵֹמר.
ָד ְע ָּת ַה ּיוֹםַּ ,דע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָא ִבי ָך כוּ' ו ְּמ ִב ָ
ְּכמוֹ ֶׁש ָּכתוּבְ :וי ַ
ַמה ּגָדוֹל ִח ּיוּב עַל
ִידיעַת ַה ְּמ ִציאוּת הוּא ֶה ָארָה ו ְּב ִת ּקוּן ל' ְּב ֵס ֶפר ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְךְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֹּ :כ ָּ
ֵיח ו ִ
ְל ֵלב ָׁש ֵלם .וְעוֹדֶׁ ,ש ּגַם ָהר ַ
ִמ ְּב ִחינוֹת ְּפנ ִ
ַמה ּגָדוֹל ִאם ֵאינָם
ָמים ִל ְלמֹד ַק ָּבלָהְ ,ו ָע ְנ ָׁשם ּכ ָּ
ידי ֲחכ ִ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה כוּ' ...ו ְָל ֵכן ָצ ִר ְיך לו ַֹמר ב' ַה ְּב ִחינוֹת ַּת ְל ִמ ֵ
יח ְׁש ָמנֶי ָך כוּ' ְו ֶׁש ֶמן ּת ּורַק כוּ'.
ְל ֵר ַ
ֻלה
ֶך ּגָלו ָּתאִּ ,כי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּגא ָּ
לו ְֹמ ִדים ַק ָּבלָה ,וְגוֹרֵם אֹר ְ
ׂה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ַמה ֶּׁש ּלֹא
ֲמנָא ִל ְיצ ַלןִּ ,כי ַי ֲע ֶש
ִ)ל ּקו ֵּטי ּתוֹרָה ְל ַב ַעל ַה ַּת ְניָאִׁ ,שיר ַה ִּׁש ִירים ַּדף ג' סוֹף טוּר ג' ו ֵָא ָיל ְך( ַרח ָ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ח ֶֹדׁש י ִָמים ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ּתוֹרָהִּ ,כי ּגָדוֹל ּכ ָֹח ּה ְל ָקרֵב
ַנ ֲע ֶש
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה נו ֵֹתן
ׂר ּכֵן ִל ּמוּד ְּפנ ִ
יגְּ .כמוֹ ֶׁש ַה ֶּמלַח נו ֵֹתן ַטעַם ַּב ָּב ָש
ֻלה.
ַה ְּגא ָּ
ׂר(
ֶחם ו ָּב ָש
ַטעַם ְּבנִגְ לֶה ְּדתוֹרָה )הנק' ל ֶ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבגִ ְיר ָסא
ו ְִה ּנֵה ִמ ָּכל זֶה יו ַּבן ְּבתו ֶֹס ֶפת ֵּבאוּר ִע ְניַן ְולֹא ַת ְׁש ִּבית ֶמ ַלח כוּ' ,ו ְּב ִת ּקוּן מ"ב ָׁשם ְּב ִכ ֵּסא ֶמ ֶל ְךִּ ,כי ִל ּמוּד ַה ַ
ֲפ ּל ּו
ׂר ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה עו ָֹלמוֹתְ ,וכָל ֶׁש ּכֵן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין א ִ
ִימ ּיוּת נ ְִקרָא ְּב ֵׁשם ֶמלַחֶׁ ,ש ַה ֶּמ ַלח ַמ ְמ ֶּת ֶקת ַה ָּב ָש
ֶׁש ִּל ּמוּד ַה ְּפנ ִ
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְעלָה ְּב ָׁשעָה ַא ַחת ַמה ֶּׁש ּלֹא
ֲמר ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ׂר ,ו ְָכ ְך ַה ּנִגְ ֶלה ֶׁש ַּב ּתוֹרָה ֵּפר ּוׁש ַמא ָ
ַאף ֶׁש ֵאין ּבוֹ ַט ַעם ְּב ַע ְצמוֹ ְּכמוֹ ַה ָּב ָש
ֻב ָטח לוֹ ֶׁשהוּא ֶּבן עוֹלָם
ימהּ ,ומ ְ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
ֲמיְ ,וגַם ַי ֲע ֶש
]מ ְׁש ֵלי ט ,ה[ ְלכ ּו ַלחֲמ ּו ְב ַלח ִ
נ ְִמ ָׁשל ֶל ֶחםְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּכתוּב ִ
ְל ָב ָש
יכ ָלא ְּד ַמ ְל ָּכאְ ,וי ְִהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּיוֹ ְׁש ִבים
ׂרְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּכ ַת ְב ִּתי ְּב ָמקוֹם ַא ֵחר ַעל ָּפסוּק "זֹאת ַה ַּפעַם ַה ָּבא ִמ ְּבנֵי ֵה ָ
ׂר ִמ ְּב ָש
ֲצ ַמי ו ָּב ָש
ֶצם ֵמע ָ
עֶ
יעא.
ׂ ִרי"ְּ ,ד ַקאי ַעל ּתוֹרָה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ,ו ְֵכן ִראׁשוֹנָה ְּב ַמ ְלכו ָּתא ִּד ְר ִק ָ
ׂרָא ַׁש ִּמינָא ֵּבי
)דף כ"ב( ָא ְמר ּו ִא ְכל ּו ִּבי ְש
ִּב ְּג ָמרָא ָּב ָבא ַּב ְתרָא ַּ
ַבהֶׁ ,ש ַּב ּדוֹרוֹת ָה ִראׁשוֹנִים
ׂר ֵיׁש ָּב ֶהן ַט ַעם ,ו ַּמ ָּמׁש ָּכ ְך ְּב ִל ּמוּד ו ַּמה ֶּׁשאו ְֹמ ִרים ו ְִכי ִא ְכ ַׁשר ָּדרָאַ ,א ְּדר ָּ
ַבא .ו ְַהיְנ ּו ְּכמוֹ ַה ֶּל ֶחם ו ְַה ָּב ָש
ר ָּ
ַׁ ,מה ֶּׁש ֵאין ֵּכן ֶׁש ָהי ּו ָל ֶהם ְנ ָׁשמוֹת ְקדוֹ ִׁשים ִמ ְּמקוֹמוֹת ְּגבו ִֹהים ,י ְָכל ּו ְל ַט ֵהר
ׂגַת ַה ַּמהוּת ַמ ָּמש
ַה ּנִגְ ֶלה ֶׁש ַּב ּתוֹרָה ֵיׁש ָּב ּה ַה ָּש
יחא ְנ ָׁשמוֹת
ַכ ָׁשו ְּב ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
ׂגַת ִנ ְׁש ָמ ָתם ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ּתוֹרָהְ ,וע ְ
יעת ַה ְּמ ִציאוּת ְולֹא ַה ָּש
ִימ ּיוּת ֶׁש ֵאין ְּבזֶה רַק י ְִד ַ
ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפנ ִ
ֲמנָא ִל ְיצלַןִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַט ֵהר
ׂג ְּכ ָלל ִל ְהיוֹת ִּב ְב ִחינַת נְמו ִּכים ְוגַם ִה ְת ּג ְַּברוּת ַה ִחיצוֹנִים ַרח ָ
ֻש
ֱלם ו ְֵאינוֹ מ ָּ
ַה ַּמהוּת ,ו ְַה ַּמהוּת נ ְִס ָּתר ְו ֶנע ָ
ִּׁ ,כי ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר
ִימ ּיוּת ִנ ְׁש ָמ ָתם ,רַק ְּב ַס ִּמים י ְָק ִריםַ ,היְנ ּו ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַלה ְּפנ ִ
ַט ַעם ַמ ָּמׁש ְּכמוֹ ַה ּנִגְ ֶלהַ ,עד ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא ֶׁש ּי ְִת ּג ֶּ
ֲפ ּיל ּו ְּב ִלגְ לוּג ,ו ָּבזֶה י ְִהיֶה
ֲפ ּיל ּו ְּב ִפ ְט ּפוּט ְלחוּד וַא ִ
ֻגָל ְלזֶה א ִ
ַה ּתוֹרָהְ .ו ָלכֵן נ ְִמ ָׁשל ְל ֶמלַח ,לו ַֹמר ֶׁש ִעם הֱיוֹת ֶׁש ֵאין ּבוֹ ַטעַםִ ,עם ְמס ּ
ׂר.
ּכָל זֶה הוּא ַּדי ְָקא ַה ּנו ֵֹתן ַטעַם ְּב ַה ָּב ָש
ָעים ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה ַה ָח ְמ ִרי,
ֵצר ָהרַע ו ִּמ ִּמ ְק ִרים ר ִ
ִנ ְׁש ָמר ִמ ָּכל רַע ִמ ּי ֶ
ד'(
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זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ָּפ ָר ַׁשת ִּפנ ְָחס
ְוגַם ָּבעו ָֹלם ַה ָּבא ָהרו ָּחנִיַּ ,כ ּנו ָֹדע ִמ ַ
ַּדף רי"טּ ,בו ִּצינָא ַק ִּדי ָׁשא ִּדנ ְִהיר ָח ְכ ְמ ֵת ּיה ְּב ָכל ָּד ִרין ַּדהֲו ּו
ידִ .מי ֶׁשֵּיׁש ְּביָדוֹ ֲהלָכוֹת ו ְֵאין ְּביָדוֹ ִמ ְד ָרׁש )סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה( ,לֹא
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי
יאת ַהגּ ו ֵֹאל אוֹר ּתוֹרָה ֶׁשל ר ִּ
ֵיה ,עַד ִּב ַ
ַא ַּב ְתר ּ
ָטעַם ַטעַם ֶׁשל י ְִר ַאת ֵח ְטא
ָאל.
ׂר ֵ
ֵמ ִאיר ְּבאוֹר רַב ְל ַהחֲיוֹת נ ְַפׁשוֹת ִי ְש
ָתן )סוֹף
ַבי נ ָ
ָכה ְּב ָאבוֹת ְּדר ִּ
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ְוזֶה ֶׁש ָא ְמר ּו ר ּ
ֶּפרֶק כ"ט( ו ְֵכן הוּא ּגַם ֵּכן ִּב ְברָכוֹת ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּביָדוֹ ִמ ְד ָרׁש ַעל ֵּכן י ְִת ַח ּזֵק ּכָל ָא ָדם ְמאֹד ִל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ְלכָל ַה ָּפחוֹת ה'
ֲלכוֹת לֹא ָט ַעם ַט ַעם ֶׁשל ָח ְכ ָמהּ ,כָל ִמי ֶׁשֵּיׁש ַּד ִּפים ְּבכָל יוֹם ְּכ ֵדי ֶׁש ּיִגְ רֹם ֶח ְדוָא וּפו ְּר ָקנָא ְּבהוֹן ְלעֵילָא ו ְַת ָּתא,
ו ְֵאין ְּביָדוֹ ה ָ
ְּביָדוֹ ֲהלָכוֹת ו ְֵאין ְּביָדוֹ ִמ ְד ָרׁש לֹא ָטעַם ַטעַם ֶׁשל י ְִר ַאת ֵח ְטאָ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי רָצוֹן.
יד ַה ץ
ַבי ַא ֲהרֹן ְׁשו ְַרץ זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּונו ִמ ִפ ְד
ֵּפיר ּוש
ָדן
ֲלכוֹת נ ְִקרָא ַט ַעם ֶׁשל ָח ְכ ָמה ְל ִפי ֶׁש ָּב ֶהן ו ְַעל י ָ
ֶׁׁ :שה ָ
ייץ(
ָאת ָהרָ"ד ֵמ ִאיר ֶּבן ר ִּ
)צ ּו ַ
ַ
ג

ָּברו ְּך ַה ֵּׁשם,
ָמי".
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ִל ְכבוֹד ַמ ֲע ֶרכֶת ִ
ֲר ְיך ו ְּלהו ִֹקיר
אשוֹנָה ֲאנִי ְמ ֻח ּיָב ְל ַהע ִ
ֹאש ו ְִר ׁ
ָּבר ׁ
ֲכי
ַבים ה ִ
ֹש ֶׁשעו ֵֹסק ִּבזְכוּת ָהר ִּ
ִמ ְפ ֲע ֵליכֶם ַה ָּקדוׁ
ָתנ ּו ו ְּפדוּת נ ְַפ ֵׁשנ ּו
ֻל ֵ
ַה ּגָדוֹל ָּבעוֹלָם ֶׁש ְּמ ַקרֵב ְּגא ּ
"בז ַֹּהר
יח ָל ַר ְׁש ִּב"יַּ :
ַבנ ּו ְּב ַע ְצמוֹ ִה ְב ִט ַ
ֹשה ר ֵּ
ְּכמוֹ ֶׁש ּמ ֶׁ
ֲמי" – ִאי ֶא ְפ ַׁשר
ָּדא י ְִפקוּן ֵּב ּה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ׂה ָּב ָא ֶרץְּ ,כ ִפי
ְל ַׁש ֵער ו ְּל ָת ֵאר ֵאיזֶה ַמ ְה ֵּפכָה זֶה ָע ָש
ַמה ְמקוֹמוֹת ְמ ֻפ ּזָרוֹת
ָשים ִמ ּכ ָּ
ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ֲאנ ִׁ
ֻד ִרים
ִיע ָל ֶהם ָהעֲלוֹנִים ַה ְמה ָּ
ֹשה ֶׁש ִה ּג ַ
ְּב ַא ְר ֵצנ ּו ַה ְּקדו ָׁ
ָא ִיתי ַה ֵּס ֶפר
ֶׁשל ַהז ַֹּהר ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ִפ ִיצים ְּב ִח ּנָםְ ,וגַם ר ִ
ָא ִיתי ַאף ַּפ ַעם ֵס ֶפר נ ְִפלָא
"אוֹר ַהז ַֹּהר" – ֶׁש ּלֹא ר ִ
ָאים ַעל ִל ּמוּד
ֵש ָׁשם ּכָל ָּכ ְך ִע ְנָינִים נ ְִפל ִ
ָּכזֶה ֶׁש ּיׁ
ֻב ִצים ְּב ָמקוֹם ֶא ָחד ְּב ֵס ֶדר נ ְִפלָא
ַהז ַֹּהר וְכוּ' ְמק ָּ
– ֲאנִי ַמ ָּמׁש ְמ ַק ּנֵא ָּבכֶם ַעל ַה ּזְכוּת ַה ּגְדוֹ ָלה ַה ּזוֹ –
ִיתי ַּפ ַעם
ַר ִּתי ִמ ּזֶהִּ ,ב ְפרָט ְּכ ֶׁש ָהי ִ
ַו ֲאנִי ְּב ַע ְצ ִמי נ ְִתעוֹר ְ
ְש ַמ ְע ִּתי ָׁשם
ָבי ו ָׁ
ַכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲער ִ
ַא ַחת ְּב ֵליל ִׁש ִּׁשי ּב ּ
ִׁשעוּר ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֶׁש ַא ֶּתם ִא ְר ַגנ ְֶּתם – ֲאנִי ּבָטו ַּח
יח ִצ ְד ֵקנ ּו
ָתלֵנוּ" – ֶׁש ָּמ ִׁש ַ
"ה ּנֵה הוּא עו ֵֹמד ַא ַחר ּכ ְ
ֶׁש ִ
ְשו ֵֹמ ַע ַה ִּׁשעו ִּרים ִּב ְפרָט ֵא ֶצל ַה ּכ ֶֹתל
עו ֵֹמד ָׁש ָּמה וׁ
ֹשה – ְוזֶה ֵמ ִביא
ֶׁש ּלֹא ָזזָה ִמ ָּׁשם ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדו ָׁ
ְשוּעוֹת ְוכָל ַה ַה ְׁש ָּפעוֹת ְּבג ְׁ
ּכָל ַהיׁ
ַש ִמ ּיוּת ו ְּברו ָּח ִנ ּיוּת
ֲמי ָׁש ַמיִם.
ֶׁש ּכָל ָּכ ְך ָאנ ּו ְצ ִר ִיכים ַה ּיוֹם ְל ַרח ֵ
ו ֵּמ ִע ְניָן ְל ִע ְניָן ְּבאוֹתוֹ ִע ְניָן לֹא ֶא ְמנַע טוֹב ִמ ְּב ָע ָליו
ֹשים ִּד ּבו ִּרים
ַס ָפ ִרים ְקדו ִׁ
ָא ִיתי ּב ְּ
ְל ַצ ֵּטט ּכָאן ַמה ֶׁשר ִ
יאם ּכָאן ֶא ָחד
ֲב ֵ
ָאלָ ,וא ִ
ׂר ֵ
ֲשו ִּבים ְּב ִע ְנָינֵי ֶא ֶרץ ִי ְש
חׁ
ְל ֶא ָחד.
ֹש ֵבי
ָאים ָק ָהלְ ,ולֹא יו ְׁ
ָאל נ ְִקר ִ
ׂר ֵ
ֹש ֵבי ֶא ֶרץ ִי ְש
א .יו ְׁ
ָא ֶרץ.
חוּץ ל ָ
ֹש ֵבי ֶא ֶרץ
ִה ּנֵה ִה ְפ ִליג ּו ֲחזַ"ל ְמאֹד ְּב ִׁש ְב ָחן ֶׁשל יו ְׁ
ׂר ֵ
ִי ְש
ֹש ֵבי
ָאים ָק ָהל ְולֹא יו ְׁ
ָאלַ ,עד ֶׁש ָא ְמר ּו ֶׁש ֵהם נ ְִקר ִ
ָא ֶרץ ִּכ ְד ִא ָ
חוּץ ל ָ
יתא ְּב ַמ ֶּסכֶת הוֹ ָריוֹת )ג.(.
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן ֶא ְל ָעזָר או ֵֹמר
ְוזֶה ְלׁשוֹנָם ָׁשםְּ :ד ַת ְניָא ר ִּ
ֻבוֹ ֶׁשל ָק ָהל ,אוֹ ִׁש ְב ָעה
ִמ ְּׁשמוָֹ :ח ְטא ּו ִׁש ָּׁשה ו ְֵהן ר ּ
ֻבוֹ ֶׁשל ָק ָהלַ ,ח ּי ִָבין.
ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינָן ר ּ
ֹש ֵבי ֶא ֶרץ
ָאה ָה ַל ְך ַא ַחר רֹב יו ְׁ
ָא ַמר רַב ַא ִסי :ו ְּבהוֹר ָ
ָאלֶׁ ,שֶּנא ַ
ׂר ֵ
ִי ְש
ׂ ְׁשלֹמֹה ָב ֵעת
ַעש
ֱמר ְ)מ ָל ִכים א ,סה(ַ" :ו ּי ַ
ָאל ִע ּמוֹ ָק ָהל ּגָדוֹל ִמ ְּלבוֹא
ׂר ֵ
ַה ִהיא ֶאת ֶה ָחג ְוכָל ִי ְש
ָמה ִלי? ְׁש ַמע ִמי ּנ ַּהָ ,הנֵי
ַחל ִמ ְצ ַריִם" ל ָּ
ֲמת ַעד נ ַ
חָ
ֲבל ִה ּנ ְָך לֹא ִא ְק ֵרי ָק ָהל.
הוּא ְּד ִא ְיק ֵרי ָק ָהל א ָ
ָא ֶרץ.
ָאל ִּכ ְׁשַניִם ֶׁש ְּבחוּץ ל ָ
ׂר ֵ
בָ .חכָם ֶא ָחד ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְש
ָאל
ׂר ֵ
יָדו ַּע ַמה ֶׁש ָא ְמר ּו ֲחזַ"ל ֶׁש ָחכָם ֶא ָחד ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְש
ָא ֶרץ.
ִּכ ְׁשַניִם ֶׁש ְּבחוּץ ל ָ
ְוזֶה ְלׁשוֹן ַה ּג ְָמרָא ְּכ ֻת ּבוֹת )עהָ (.א ַמר ַא ַּביֵיַ :חד
ִמיַּניְיה ּו ֵ)מ ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל( ָע ִדיף ִּכ ְת ֵרי ִמינַן ִ)מ ָּב ֶבל(.
ׁשל
עקֹב ְ)ל ָא ִביו ֶ
יתא ְּב ֵס ֶפר ְׁש ֵא ִרית ַי ֲ
ִית ָרה ִמ ּזוֹ ִא ָ
וֵ
ַה ּגָאוֹן ַמה ֲִרי"ט ַא ְל ּגָא ִזי ז ַַצ"ל( ְּב ֵׁשם ַה ִּמ ְד ָרׁש ָּפ ָר ַׁשת ַוֵּירָא,
ָאל ָׁשקוּל
ׂר ֵ
ְּד ַמ ְׁש ָמע ָׁשם ֶׁש ַּצ ִּדיק ֶא ָחד ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ָא ֶרץְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֹ:
ׂ ָרה ַצ ִּד ִיקים ֶׁש ְּבחו ָּצה ל ָ
ְּכֶנגֶד ֲע ָש
ד

ׂ ָרה ,ריב"ח ור"ח ְּב ֵׁשם ר' יו ָֹחנָן
א ּו ַלי י ִָּמ ְצאוּן ָׁשם ֲע ָש
ֲפ ּל ּו ֶא ָחד ָהיָה ֵמגִין
ּש ַליִם א ִ
ׂ ָרה ,ו ִּבירו ָׁ
או ֵֹמר ּכָאן ֲע ָש
ּש ַליִםַ ,עד ּכָאן.
יהםִּ ,ד ְכ ִתיב ׁשו ְֹטט ּו ְּבחוּצוֹת יְרו ָׁ
ֲע ֵל ֶ
ָאל ִמ ַּסנ ְֶה ְד ִרין ְּבחוּץ
ׂר ֵ
ֲב ָיבה ּכַת ְק ַט ּנָה ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ג .ח ִ
ָא ֶרץ.
לָ
ֲב ָיבה ּכַת
ּש ְל ִמי נ ְָד ִרים )פ"ו ג (.ח ִ
ְו ֵכן מו ָּבא ְּב ֵׁשם ַהיְרו ַׁ
ָא ֶרץ.
ָאל ִמ ַּסנ ְֶה ְד ִרין ְּבחוּץ ל ָ
ׂר ֵ
ְק ַט ּנָה ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ֲשר ָׁש ַלח
ְּכ ִתיב )י ְִר ְמיָה כט ,א(" :ו ְֵא ֶּלה ִּד ְב ֵרי ַה ֵּס ֶפר א ֶׁ
ֶתר ז ְִקנֵי ַהגּ וֹ ָלה",
ּשלָם ֶאל י ֶ
י ְִר ְמיָה ַה ּנ ִָביא ִמירו ָׁ
ֲב ִיבין ֵהן ָע ַלי
ֹש ָּברו ְּך הוּאְּ :ביו ֵֹתר ח ִ
ָא ַמר ַה ָּקדוׁ
ָאל
ׂר ֵ
ֲב ָיבה ָע ַלי ּכַת ְק ַט ּנָה ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ז ְִקנֵי ַהגּ וֹ ָלה ,ח ִ
ָא ֶרץ.
ִמ ַּסנ ְֶה ְד ִרין ֶׁש ְּבחוּץ ל ָ
ִחזְק ּו ו ְִא ְמצ ּו ֵמ ַחיִל ֶאל ַחיִל ְל ָה ִפיץ ו ְּל ַפ ְר ֵסם ִמ ְק ֵצה
ֹש
גֹּדל ַמ ֲעלַת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָהעוֹלָם ו ְַעד ָק ֵצה ּו ֶ
ׁש ַל ְח ִּתי ָהעֲלוֹ ִנים ְל ַכ ָּמה ֲח ֵב ִרים ַּבח ּוץ ָל ָא ֶרץ ,ו ְֵהם ְמאֹד
)א ּגַב – ָ
– ַ
ְמאֹד ְמ ַב ְק ִׁשים ֶׁש ּי ְִׁש ְלח ּו ִּב ְק ִביעוּת ּגַם ָׁשם( – ו ִּבזְכוּת זֶה
ֲמים ו ְּב ָרצוֹן
ִש ַלח לָנ ּו ַה ֵּׁשם ְמ ִׁשיחוֹ ַה ּטוֹב ְּב ַרח ִ
י ְׁ
ָא ֵמן ו ְָא ֵמן.
ָבה ְק ַט ּנָה ֶׁשל ַׁ 180ש"ח ִל ְכבוֹד
נ"בָ .רצוּף ּפֹה נְד ָ
ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ֵֹקי ַר ְׁש ִּב"י זיע"א ו ְִל ְכבוֹד ַה ְּׁש ִכינָה
ֹשה ְלאו ְֹק ָמ ּה ֵמ ַע ְפרָא – נָא ְל ִה ְת ַּפ ְּלל ּו ָע ַלי
ַה ְּקדו ָׁ
ִשוּב ַה ַּד ַעת ְּב ִלי
ָאל ְּביּׁ
ׂר ֵ
ִשוּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ֶׁש ֶאז ְּכֶה ְליּׁ
ׂ ָר ֵאל
ׁש ִאם לו ְֹמ ִדים ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ׁש ַמ ְע ִּתי ֶ
ׁש ָּ
חוֹבוֹת)ְּ .כ ִפי ֶ
– ָאז ַהזְכו ִּתים נ ְִכ ָּפ ִלים ְו ִנ ְׁש ַּת ְל ִׁשים ְּב ִלי ִׁשעוּר ו ְּּב ִלי ֵע ֶרךְְ ,וזֶה ָּבנ ּוי ַעל
ׂ ָר ֵאל"ְ ,ועוֹד ַּכ ָּמה ַמ ֲא ָמ ֵרי
"אין ּתוֹ ַרת ְּכתוֹ ַרת ֶא ֶרץ ִי ְש
ַמ ֲא ַמר ֲחזַ"ל ֵ

ְו ַלהֲגוֹת ּבוֹ יו ָֹמם ָו ַל ְי ָלה לֹא ֶא ְׁש ּבֹת.
ָעת ְּב ֶא ְמ ַצע ִל ְכ ּתֹב
ֲשר ִה ְננִי עו ֵֹסק ּכ ֵ
ָעת ַּכא ֶׁ
ו ִּב ְפרָט ּכ ֵ
גֹּדל ִע ְניַן ִל ּמוּד
ָא ִיתי ֶ
ָאה ְל ַא ַחר ָׁ 120שנָהְ ,ור ִ
ַצ ּו ָ
ַהז ַֹּהרֶׁ ,ש ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ְּב ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש הוּא ָׁשוֶה ְל ֶאלֶף
ָׁשנָה ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשט.
ַבי ָמ ְר ְּדכַי
ו ְּל ִפי ִּד ְב ֵרי ָק ְדׁשוֹ ֶׁשל מו ִֹרי ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ַׁש ְר ַע ִּבי ,ז ְִכרוֹנוֹ ְוֵזכֶר ּכָל ַה ַּצ ִּד ִיקים ִל ְב ָרכָה ְל ַח ּיֵי
ֶמת ַל ֲעזֹר
ָהעוֹלָם ַה ָּבאָ ,ל ֵכן ְּב ַד ְע ִּתי ְל ָה ִקים ֶק ֶרן ַק ּי ֶ
ָמי ,ו ִּב ְפרָט ְל ַח ּלֵק ְס ָפ ִרים
ְל ִמ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ַועֲלוֹנִים ו ְַהז ַֹּהרֶׁ ,ש ּזֶה ַה ּזְכוּת ַה ּיו ֵֹתר ּגָדוֹל ָּבעוֹלָםְ ,ו ֵכן
ֲשיבוּת
ַא ְע ִּתיק ּפֹה ְק ָט ִעים ִמ ִּס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁש אוֹדוֹת ח ִׁ
ֶמת".
"ק ֶרן ַק ּי ֶ
ּונ ְִחיצוּת ֶׁשל ַה ֶּ
ׂין ְּב ַח ּיִים ַח ּיו ָּתן
ִמנ ְָהג ָקדוּם הוּא ֶׁש ַּב ֲע ֵלי ְיכֹלֶת עוֹ ִש
ֶמת" ֶׁש ּי ְַפ ּזְר ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ִל ְצ ָד ָקה ְּבי"ב ח ֶֹדׁש
"ק ֶרן ַק ּי ֶ
ֶ
ָאר ַצייט ֶׁש ָּל ֶהם.
ְל ִה ְס ַּת ְּלקו ָּתן ְו ֵכן ְּבכָל יוֹם י ְ
ו ְֵע ָצה טו ָֹבה ִל ְנהֹג ְּכ ֶד ֶר ְך ְּבנֵי ָא ָדם ִל ְקנוֹת ִּב ּטו ַּח
)ליי"ף ִאי ְנׁשו ְּרנְ"ס ַּפ ִ
ַח ּיִים ֵ
אל ִיס"י( ְּכ ֵדי ְל ַה ּנִיח ָממוֹן
)פ ִ
ּח ַח ּיִים ַּ
ְליו ְֹר ָׁשיוְּ ,כמוֹ ֵכן י ְִקנֶה ִּב ּטו ַ
ֻח ֶדת
אל ִיס"י( ְמי ֶ
ׁש ַה ּיוֹ ֵרׁש ְלזֶה
יה ֶ
)ש ּי ְִהיֶה ָרׁשוּם ָע ֶל ָ
ׁ
של ְצ ָד ָקה ֶ
ַעל ֵׁשם מו ָֹסד ֶׁ
ׁ
עפ ֶ
)בע ִנ ֶ
ֶּ
ֻפה ֶׁשל ְצ ָד ָקה ֶּׁש ֵּת ֶכף ו ִּמ ּיַד ַא ַחר
יש ִער"י( הוּא ק ָּ
ֻפה ֶׁשל ְצ ָד ָקה ,ו ְָאז י ְִהיֶה נָכוֹן
מוֹתוֹ ֵי ֵל ְך ָממוֹן זֶה ְלק ָּ
ִל ּבוֹ וּבָטו ַּח ֶׁש ְּי ֻק ּיַם ֶא ְצלוֹ ו ְָה ַל ְך ְל ָפנֶי ָך ִצ ְד ֶק ָך וְגוֹ'.
ָשר:
ֹש ַקב ַה ּי ָׁ
ִמ ֵּס ֶפר ַה ָּקדוׁ
ָתב ְּב ֵס ֶפר ַקב ַה ּי ָׁ
ּכ ַ
ָשר ֶּ)פ ֶרק ל'( ֶׁש ּי ִֵּתן ְּב ַח ּיָיו ְצ ָד ָקה
ֲס ִדיםִּ ,כי ִמי יו ֵֹד ַע ִאם
גְמילוּת ח ָ
ָפה ְוַי ֲעסֹק ִּב ִ
ְּב ַעיִן י ָ
יש
יש ַה ְּסכוּם ְּביַד ִא ׁ
ַש ִל ׁ
ָאתוֹ ,וְטוֹב ֶׁש ּי ְׁ
י ְַק ּיְמ ּו ָּבנָיו ַצ ּו ָ
ישוֹ ְּביַד ַא ֵחר ְלכו ֵּלי
ׁש ִה ְׁש ִל ׁ
שם )ו ִּב ְכ ַהאי ַּג ְונָא ֶ
ימן ְי ֻע ּיַן ָׁ
ְמ ֵה ָ

ֲחזַ"ל(.
ׂר,
ֶסף ֶׁש ֲאנִי ׁשוֹ ֵל ַח ָלכֶםִ ,היא ִמ ְּמעוֹת ַמ ֲע ֵש
ַה ּכ ֶ
ָאה ְּב ִמ ּלוּאוֹ ִמ ַּצד ִמ ְצוָה ְל ַק ּיֵם ִּד ְב ֵרי
ַע ְל ָמא ְמ ֻח ּי ִָבין ַה ָּב ִנים ְל ַק ּיֵם ַה ַּצ ּו ָ
אשית
)ב ֵר ִׁ
ש ּכָתוּב ְּ
ְו ַכ ּיָדו ַּע ֶׁש ַה ַה ְצ ָל ָחה ְּבטו ָּחה ְּכמוֹ ֶׁ
כו ,יב( ַו ִּי ְז ַרע י ְִצ ָחק ָּב ָא ֶרץ ַה ִהוא ַו ּי ְִמ ָצא ַּב ָּׁשנָה ַה ִהוא ַה ֵּמת(.
ֵמ ָאה ְׁש ָע ִרים ַוי ְָב ֲרכֵה ּו ה' ) ְו ַע ּיֵן ַּב ֵּס ֶפר ִּ"בינָה ְל ִע ִּתים"(.
ָתב ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים:
ְו ֵכן ּכ ַ
ַש ִלימ ּו ַא ֲח ָריו
ַה ּכו ֵֹתב וְחו ֵֹתם יוֹם ְר ִב ִיעי ְל ֵס ֶדר ַה ּקוֹל קוֹל ַי ֲעקֹב ֶׁש ּלֹא י ְִסמ ְֹך ַעל ָּבנָיו ֶׁש ֵהם י ְׁ
ִש ָמתוְֹ ...וזֶה ֶׁש ָא ַמר ִה ּלֵל:
יהם ְוַיעֲל ּו ֶאת נ ְׁ
ֶׂ
תש"ע ִל ְפרָט ָק ָטןְּ :ב ַמ ֲע ֵש
ַה ָּק ָטן ַח ּיִים מ ֶׁ
ֻלה ֶׁש ּלֹא
ֵחה ְמג ָּ
ֹשה ְּבל ְֶכ ַמן ֶ -א ְל ָעד ת"ו ִאם ֵאין ֲאנִי ִלי ִמי ִלי .ו ְַע ּיֵן ָׁשם ּתוֹכ ָ
ׂה
י ְִסמ ְֹך ְּבנ ְַפׁשוֹ ֶׁש ְּכ ֶׁש ּי ְִהיֶה ָסמו ְּך ִל ְפ ִטירָתוֹ ָאז ַי ֲע ֶש
ִיצ ּוֶה ְל ָבנָיו ַא ֲח ָריוַ ...על ֵּכן טוֹב ֶׁשעוֹד ְּב ַח ּיָיו
ָאה ו ַ
ַצ ּו ָ
ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא,
ָבר ֶׁש ּי ִָביא
ֹש יו ִֹציא ֵמ ְרׁשוּתוֹ ַה ָּמעוֹת ִל ְקנוֹת ֵאיזֶה ּד ָ
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַבים ִ
ִל ְכבוֹד ַה ַּצ ִּד ִיקים ְמז ַּכֵי ָהר ִּ
ֲס ִדים,
ֶרוַח ִּב ְׁש ִביל ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרה אוֹ ּג ְִמילוּת ח ָ
ָמי".
ָהעוֹל ִ
ְוי ְִברֹר ֵאיזֶה ְּבטו ִּחים ְוֶנא ָ
ֱמנִים ִמן ָה ִעיר ֶׁש ּי ְִמסֹר
ׂ ַמ ְח ִּתי.
ָא ִיתי ֶאת ָהעֲלוֹנִים ו ְּמאֹד ְמאֹד ָש
רִ
ָה ִע ְניָן ַעל י ָָדם וְכוּ‘.
ִמ ּזֶה ְּכ ָבר ז ְַמן רַב ֶׁש ּבו ֶֹערֶת ְּב ִק ְר ִּבי ֵאׁש ְל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ֲלין:
ֵש נוֹח ִ
ֹש יׁ
ׂ ַמ ְח ִּתי ֶׁש ִה ְּנכֶם מו ִֹצ ִיאים ִמן ִמ ֵּס ֶפר ַה ָּקדוׁ
ְׁ .ו ָל ֵכן ְמאֹד ָש
ַה ָּקדוֹש
ֲליןְּ :ד ַמה ֶּׁש ְּבנֵי
ֵש נוֹח ִ
ַס ֶפר יׁ
ָמה ל ֵּ
ָתב ַּב ַה ְק ּד ָ
ו ְּכ ָבר ּכ ַ
ַפ ַֹעלֶ ,את ַמה ֶּׁש ָח ַׁש ְק ִּתי ִמ ּזֶה ז ְַמן רַב.
ַה ּכ ַֹח ל ּ
יהם,
ֵיהם ַא ֲח ֵר ֶ
ֹשר ִל ְבנ ֶ
ׂ ֵמ ִחים ְּכ ֶׁש ַּמנ ְִח ִילין ע ֶׁ
ו ִּב ְפרָט ֶׁש ּזֶה ְמאֹד ְמאֹד ַמ ְת ִאיםְ ,וזֶה ְרצוֹנוֹ ֶׁשל ָא ָדם ְש
ׂ ְמ ָחה ֶׁשל ְׁשטוּתִּ ,כי ַמה ּי ִֵּתן ו ַּמה ּיו ִֹסיף
אלי זְכוּתוֹ הוּא ִש
ַבינ ּו ַה ַּב ָּבא ָס ִ
ֹש ר ֵּ
ַבי ַה ַּצ ִּדיק ַה ָּקדוׁ
מו ִֹרי ְור ִּ
ִש ָמתוֹ
ְׁשלֵמוּת ְלנ ְׁ
ָאל ָא ֵמן.
ׂר ֵ
ָּתגֵן ָע ֵלינ ּו ו ְַעל ּכָל ִי ְש
ָהעֲלו ָּבה ְּב ָמה ֶׁשַּי ּנִיח
ֹשה ְּב ֵעת ִל ּמוּדוֹ
ו ְֵא ְיך ֶׁשָּנהֲר ּו ָּפנָיו ְוכָל צ ּורָתוֹ ַה ְּקדו ָׁ
ְל ָבנָיו ּכָל ָט ְרחוֹ
ׁ.
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ו ְּמאוֹדוֹ ,הוּא י ְֵהא
ה
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ָ
ו
ר
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ש
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ִ
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ְ
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ְ
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ּ
ֲה ֵרי רַק ְל ַמז
ֻש ַל ְך ְּבבוֹר ַּת ְח ִּתית
מ ְׁ
ׁ.
ֶאל ָה ָארוֹן ִל ְלמֹד ֶאת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֵשב ּו ְּב ָב ָּתיו
ו ְֵהם י ְׁ

ֲל ּיו ָֹתיו ְמ ֻר ּו ִָחים ְּבקוֹל ז ְָמ ִרים
ַה ּגְדו ִֹלים ו ְַה ּטו ִֹבים ו ַּבע ִ
ֵשב ָּב ָדד ְוי ִּדֹם ְּבֶילֶל וּגְ נו ִּחים ,וְיו ִֹריד
ּש ָב ִחים ,וְהוּא י ֵׁ
ו ְׁ
ׂ
ִש ּכֹן ֵּבין ִק ּמוֹש
ֹאשוֹ ְּביָגוֹן וְקוֹל ּבו ִֹכיםְ ,וי ְׁ
ָא ֶרץ ר ׁ
לָ
ֲד ּנִים ,וְהוּא ָע ָפר
וְחו ִֹחיםֵ ,הם ָממוֹנוֹ או ְֹכ ִלים ְל ַמע ַ
ָאשי
ֲמת ַּת ּנִינִם ִעם ר ֵׁ
ַל ְחמוַֹ .א ְׁש ְּכלֹת ְמרֹרֹת לָמוֹ ,ח ַ
ְּפ ָתנִיםֵ ,הם ָממוֹנוֹ י ְִהי ּו ָה ֱא ֻמנִים ֲע ֵלי תוֹ ָלע ,וְהוּא
י ְַח ּבֵק ַא ְׁש ָּפתוֹת ו ְִר ָּמה וְתוֹ ָלע וְכוּ' .ו ְִאם ֵאין הוּא לוֹ
ׂה ַּב ְּׁשאוֹל
ימ ַתיִּ ,כי ֵאין ַמ ֲע ֶש
ִמי לוֹ ,ו ְִאם לֹא ַע ְכ ָׁשו ֵא ָ
א ֶׁ
ֶפׁש ִמ ְּפנֵי
ֲשר הוּא הוֹ ֵל ְך ָׁש ָּמהַ ,על ֵּכן ֵאין ּדו ִֹחין נ ֶ
ְּׁ ,ד ַהיְנ ּו נ ְַפׁשוֹ ִמ ְּפנֵי נ ְַפׁשוֹת ְּבנֵי ֵּביתוֹ ...ו ְּל ַבז ְֵּבז
ֶפש
נֶ
ַה ְר ֵּבה ו ְַה ְר ֵּבה ִמן ָממוֹנוֹ ,ו ְַה ְּׁש ָאר ַי ּנִיח ְל ָבנָיוְּ ,כ ֵדי
ַחת רו ַּח ִמ ָּממוֹנוְֹ ,וי ִַּקח ִע ּמוֹ ְל ֵבית
ֶׁש ּי ְִהיֶה לוֹ ּגַם ֵּכן נ ַ
ָסתוֹ ו ְּמזוֹנוִֹּ ,כי רַב ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ֶּד ֶר ְך
ְמלוֹנוֹ ְלצֹ ֶר ְך ַּפ ְרנ ָ
וְכוּ'.
ׂה ָּב ִע ְניָן ֶׁש ִּצ ְד ָקתוֹ ַּת ֲעמֹד ָל ַעד ו ְּלדוֹרוֹת
ְ ...וַי ֲע ֶש
ֶמת
יהן ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ו ְַה ֶּק ֶרן ַק ּי ֶ
עוֹלָם ְויֹאכַל ִמ ֵּפרו ֵֹת ֶ
לוֹ ּגַם ֵּכן ָלעוֹלָם ַה ָּבא.
ֹש ַּב ַעל ָח ֵפץ ַח ּיִים זי"ע:
ֵמ ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ַה ָּקדוׁ
ֵמע ָ
ׂה
יש נָבוֹן ְלעו ְֹררוֹ ַמה ֶׁשַּי ֲע ֶש
ָעץ ְל ִא ׁ
ֲצתוֹ ֶׁש ּי ַ
ׂ ִרים ָׁשנָה
ַּב ַח ּיִים ַח ּיוּתוֹ ְּב ָממוֹנוֹ ְל ַא ַחר ֵמ ָאה ו ְֶע ְש
ְלטו ָֹבתוֹ.
ׁ :וְהוּא נָחוּץ ְמאֹדֶׁ ...ש ְּמ ֻח ּיָב
ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ ַה ָּקדוֹש
ָסיו ַא ֲח ֵרי
ׂוֹת ֵס ֶדר ַמה ֶּׁש ּי ְִתַנהֲג ּו ִּב ְנכ ָ
ְל ִה ְת ּבוֹנֵן ַל ֲעש
ָמיוִּ .כי ְל ִמי ַא ָּתה ָע ֵמל?
ְמלאוֹת י ָ
ימי ַח ּיָיו ְל ִה ְת ַח ּזֵק
ו ְַהיְינ ּו ֶׁש ָּצ ִר ְיך ָה ָא ָדם ְּב ַע ְצמוֹ ִּב ֵ
ֲצ ִתי ַהיְעו ָּצהִ ,אם ְּכבוֹדוֹ ָהיָה ׁשו ֵֹמ ַע
ו ְּל ַת ֵּקן ַה ּכֹלַ .וע ָ
ָסיו ,ו ְֵחלֶק ֶא ָחד ִמ ּזֶה ַי ּנִיח ְל ַע ְצמוֹ
ִליֶׁ ,ש ּי ְַח ּלֵק ְנכ ָ
ַל ֲעש
ָשים
ׂוֹת ְּבזֶה ְּד ָב ִרים טו ִֹבים ,ו ְּל ַמ ּנוֹת ַעל זֶה ֲאנ ִׁ
ּׂו ְּכ ִפי
ֱמנִים ֶׁשַּי ֲעש
ָאל לי"א ְוֶנא ָ
ׂר ֵ
ֻר ָס ִמים ְּב ִי ְש
ְמפ ְ
ֶמת" ,ו ְָה ֶרוַח
"ק ֶרן ַק ּי ֶ
ׂה ֶ
ְרצוֹנוֹ ְּב ָה ִע ּזָבוֹן ,אוֹ ֶׁשַּי ֲע ֶש
ָמיו
ֲר ְיך ַה ֵּׁשם י ָ
ֵי ֵל ְך ַעל ְּד ָב ִרים טו ִֹבים .ו ִּבזְכוּת זֶה ַיא ִ
יחה ּו
ׂ ָיבה טו ָֹבהְ ,וי ְַצ ִל ֵ
ִיח ּזֵק ֶאת ּכֹחו ָֹתיו ְויָנוּב ְּב ֵש
וַ
ּש ַליִם
ֶח ַמת ִצ ּיוֹן וִירו ָׁ
ׂיו ְו ִי ְז ֶּכה ִל ְראוֹת ְּבנ ָ
ְּבכָל ַמ ֲע ָש
ֱמן ַה ּדוֹ ֵרׁש טו ָֹבתוֹ...
ְּכ ֶח ְפצוֹ ו ְּכ ֵח ֶפץ אוֹהֲבוֹ ֶנא ָ
ֶה ְע ֵּתק ִמ ֵּס ֶפר ֶּפלֶא יו ֵֹעץ:
ֶבר ִּכי י ְַצ ּוֶה ֶאת ָּבנָיו ו ְֶאת ֵּביתוֹ ַא ֲח ָריו
טו ָֹבה ל ַּג ֶ
ְש ְמר ּו ֶּד ֶר ְך ה'ָ ...ל ֵכן זו ִֹהי ֶּד ֶר ְך י ָׁ
ו ָׁ
ְש ָרהֶׁ ,ש ְּבעו ֶֹד ּנ ּו
ִיצ ּוֶה ְּבכָל ּת ֶֹקף
ָאתוֹ ו ַ
ְּב ַבחֲרוּתוֹ ו ִּב ְב ִריאוּת י ְִכ ּתֹב ַצ ּו ָ
ָסיו
ֲשר י ְִמ ְצא ּו ּכָתוּב ...ו ְּכ ֶׁש ְּמ ַח ּלֵק ְנכ ָ
ְל ַק ּיֵם ֶאת א ֶׁ
ֱמן
ֹאש ִל ְהיוֹת ֶק ֶרן ַק ּיָם ְּביָד ֶנא ָ
י ִּטֹל ְל ַע ְצמוֹ ֵחלֶק ָּבר ׁ
ְש ָרה
ֲד ּנִים ְלנ ְַפׁשוֹ .זו ִֹהי ֶּד ֶר ְך י ָׁ
ִש ְלח ּו לוֹ ַמע ַ
ו ְַה ֵּפרוֹת י ְׁ
יה ו ְִת ְפ ֶארֶת לוֹ ִמן ָה ָא ָדםְ .ורָאוּי ְלכָל
ָׂ
ִּת ְפ ֶארֶת ְלעוֹ ֶש
ַבינ ּו יְהו ָּדה ֶה ָח ִסיד
ָאת ָהרַב ר ֵּ
ּש ו ְּל ַק ּיֵם ַצ ּו ַ
ָא ָדם ָלחוׁ
ִּכי ַה ְּד ָב ִרים ַע ִּת ִיקים ,ו ִּמי ֶׁש ּיו ְֹד ָעם וְעו ֵֹבר ַעל ְּד ָב ָריו
ְשו ֵֹמ ַע לוֹׁשו ֵֹמר נ ְַפׁשוֹ.
ֲה ֵרי זֶה ִמ ְת ַח ּיֵב ְּבנ ְַפׁשוֹ ,וׁ
ֵש ָלכֶם ָקרוֹב ְל 200
נ ְִד ַה ְמ ִּתי ִל ְראוֹת ֵא ְיך ֶׁש ּיׁ
ִׁשעו ִּרים וְכו ְֹכ ֵבי אוֹר ֵּכן י ְִר ּבוּ ,זֹאת או ֶֹמרֶת ֶׁש ּלֹא
ֹש ָּברו ְּך הוּא
ֵש ָּברו ְּך ַה ֵּׁשם ְל ַה ָּקדוׁ
ָאל ,יׁ
ׂר ֵ
ַא ְל ָמן ִי ְש
ׂוֹת ּכָל
ֲמ ִּת ּיִים ֶׁש ּמ ּו ָכנִים ִל ְמסֹר נ ְַפ ָׁשם ְו ַל ֲעש
ַח ּי ִָלים א ִ

ֹשה ,ו ִּבזְכוּת
ַמה ֶּׁש ֶא ְפ ָׁשר ִלגְ אֹל ֶאת ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדו ָׁ
"בז ַֹהר ָּדא
זֶה ִנ ְז ֶּכה ְּב ָקרוֹב ֶׁש ּי ְִת ַק ּיֵם ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְׁש ִּב"יְּ :
י ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ֲמי" ,זֹאת או ֶֹמרֶת ֶׁש ִּנ ְז ֶּכה
ְלזֶה ְּב ָקרוֹב ַמ ָּמׁש ְּב ֶע ְזרַת ַה ֵּׁשם.
ֹשה,
ֲד ְתכֶם ַה ְּקדו ָׁ
ָל ֵכן ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ְִהיֶה ִלי ְק ָצת ֵחלֶק ָּבע ַ
ַבים
ַמה ִע ְנָינִים ְּבג ֶֹדל ַמ ֲעלַת ְמז ַּכֵי ָהר ִּ
ַא ְע ִּתיק ּכ ָּ
ִיהי ֶח ְל ִקי ִע ָּמכֶם.
ׂכָר ַה ּגָדוֹל ֶׁש ֵהם זו ִֹכים ,ו ִ
ַל ָּש
ַבים
ְּׁ :ד ַה ְמז ַּכֶה ֶאת ָהר ִּ
ְמב ָֹאר ְּבאוֹר ַה ַח ּיִים ַה ָּקדוֹש
ָשר ,יָבוֹא ְל ַמ ְד ֵרגַת ַמ ְל ָא ְך
ֲברוֹ ֶּד ֶר ְך ַה ּי ָׁ
ְל ַה ְראוֹת ַלח ֵ
ׁש ַּב ַחת ִמ ּזוֹ.
ְמ ַט"טֶׁ ,ש ֵאין ַמ ְד ֵרגָה ְמ ֻ
ָתן ,וּמוֹרֵנ ּו ָהרַב י ְִצ ָחק ַאבו ָּהב
ַבי נ ָ
ו ְּב ָאבוֹת ְּדר ִּ
ָתב:
ַּב ַעל ְמנוֹרַת ַה ָּמאוֹרִ ,מ ּגְדוֹ ֵלי ַח ְכ ֵמי ְס ָפ ַר ִּדי ּכ ַ
ִיח ָע ָליו
ַבים ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ַמ ְׁש ּג ַ
"ד ַה ְמז ַּכֶה ֶאת ָהר ִּ
ְּ
ו ְַעל ָּבנָיו וְזוֹכֶה ְל ָבנִים ַצ ִּד ִיקים".
ו ְּב ֵס ֶפר ח ִ
ַבים
"ה ְמז ַּכֶה ֶאת ָהר ִּ
ֲס ִידים ִ)ס ָימן תר"ז(ַ :
ֲר ִיכין לוֹ
ּגַם ְּכ ֶׁש ְּכ ָבר ּכָל ּו ְׁשנֵי ַח ּיָיו ַה ְּקצו ִּבים לוַֹ ,מא ִ
ְׁשנו ָֹתיו עֲבוּר טו ַֹבת ּדוֹרוֹ".
ֻב ָטח
ַבים מ ְ
"ה ְמז ַּכֶה ֶאת ָהר ִּ
ָתבַ :
ׂ ָמחוֹת ּכ ַ
ְּב ַמ ֶּסכֶת ְש
לוֹ ֶׁשהוּא ֶּבן עוֹלָם ַה ָּבא".
ימן רמ"ז" :ו ִּמי ֶׁש ִאי
ְוזֶה ְלׁשוֹן ַה ּטוּר ְּביוֹ ֶרה ֵּד ָעה ִס ָ
ֶא ְפ ָׁשר לוֹ ִל ְלמֹד ַּדי ִמ ְּפנֵי ִט ְר ַּדת ַה ּז ְַמן ,י ְַס ִּפיק
ֹׁב לוֹ ְּכ ִא ּל ּו הוּא לו ֵֹמד
ֲח ִרים ַה ּלו ְֹמ ִדים ו ְַתחֲש
ַלא ֵ
ְּב ַע ְצמוֹ".
ָתב ְּב ִע ְניַן
ֹש ָּפ ָר ַׁשת ַוי ְִחיֶׁ ,ש ּכ ַ
ו ְַע ּיֵן ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ְּתפוֹת ִי ָש
ֻ
ׂכָר ּוזְבוּלוּןְ ,ל ִפי ָכ ְך ִה ְק ִּדימוֹ זְבוּלוּן
ׂ ְש
ׂ ָכרַ ,על ֶׁשהו ִֹציא ַל ְחמוֹ ִמ ּתו ְֹך ִּפיו ּונ ְָתנוֹ ְל ִפיו
ׂ ְש
ְל ִי ָש
ֶׁשל זְבוּלוּןִ .מי ֶׁש ּתו ֵֹמ ְך ְּב ַב ֲע ֵלי ּתוֹ ָרה נו ֵֹטל ְּברָכוֹת
ׁש ְל ָחנוֹתַ ,מה
ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ו ִּמ ְּל ַמ ָּטה וְזוֹכֶה ִל ְׁש ֵּתי ֻ
ֶּׁש ֵאין זוֹכֶה ְלזֶה ָא ָדם ַא ֵחר ז ּולָתוַֹ ,ע ּיֵן ָׁשםְ .וכָל ֶׁש ֵּכן
ַבים ָּב ִאים
ַביםֶׁ ,ש ַעל י ְֵדי ז ִּכוּי ָהר ִּ
ִּב ְמז ַּכֶה ֶאת ָהר ִּ
ׂוֹת ְּתׁשו ָּבה ,ו ְּל ִפי ָכ ְך זוֹכֶה ַעל
ָאל ַל ֲעש
ׂר ֵ
ָפים ִמ ִּי ְש
ֲאל ִ
י ְֵדי זֶה ִל ּטֹל ּכָל ְּברָכוֹת ֶׁש ְּל ַמ ְע ָלה ו ֶׁ
ְש ְּל ַמ ָּטה ְו ַכ ּנַ"ל.
ֻבל מוֹרֵנ ּו ָהרַב ֶא ְל ָעזָר
ּונ ְַס ּיֵם ְּב ִד ְב ֵרי ֶה ָחכָם ַה ְמק ָּ
ָאשי ֵּתבוֹת
ָתבְ :ד ָהר ֵׁ
ַצ"לֶׁ ,ש ּכ ַ
ְׁשמו ֵּאל ן' ִסינְיוֹר ז ַ
ֵיהם
ׂים ִל ְפנ ֶ
ֲשר ָּת ִש
ִמ ָּפסוּק ו ְֵא ֶּלה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים א ֶׁ
ֻבה
ׂכָר ְמ'ר ֶּ
'ש
ַביםַ ,ה ָּ
ְ'ח ּיָב ָא ָ'דם ְל'ז ַּכוֹת ָה'ר ִּ
הוּא ו ַ
ִ'ר ֶאה ִמ' ּז ְַרעוֹ
)אוֹ ַה ְמז ֶַּכה ֻמ ְב ָטח( ֶׁש' ּיו ִֹליד ְּפ ִ'רי ט'וֹב י ְ
ִּ)כ ְד ִא ָיתא ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּתרו ָּמה זוֹ ֶכה ִל ְראוֹת ָּב ִנים ְל ָבנָיו( א'ֹ ֶר ְך ָׁש'נִים
ָסתוֹ
ַ'בים ְּת ִ'פ ּלָתוֹ ׁש'ו ֵֹמ ַע י' ְמ ֵ'ה ָרהְ .ל'עוֹלָם ַּפ ְ'רנ ָ
ר ִּ
'שאֲלו ָֹתיו.
ְ'מ ּלֵא ה' ִמ ְׁ
נְ'כוֹנָה י ַ
ֹש ַעל
יתא ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ו ְֶא ְפ ָׁשר ְל ָב ֵאר ְּד ָב ָריוְּ ,ד ִא ָ
"דא ָרזָא ְּד ְגִלגּ ּו ַל ּיָא",
ָּפסוּק ו ְֵא ֶּלה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ָּ
ַׁ ,אף ַעל
ֵש ְל ָפ ֵרש
ו ְָצ ִר ְיך ֵּבא ּור .ו ְַעל ִּפי ַה ִּנז ְּכָר ְל ֵעיל יׁ
ַסר
ֻכרָח ָה ָא ָדם ְל ִה ְתי ֵּ
ּגַב ְּד ִל ְפ ָע ִמים ַעל ִּפי ַה ּג ְִלגּ וּל מ ְ
ֲט ָאיו ְּב ְגִלגּ ו ִּלים
ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ְּב ְגִלגּ וּל זֶה ְּב ַעד ח ָ
ַבים יָכוֹל
קו ְֹד ִמיםָ ,א ְמנָם ַעל י ְֵדי ֶׁש ְּיז ַּכֶה ֶאת ָהר ִּ
ִל ְפטֹר ֶאת ַע ְצמוֹ ִמן ַה ִּדין ַה ּזֶהִּ ,כי ַה ְמז ַּכֶה ֶאת
ָהר ִּ
ֱטא
ַבים ֵאין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוֹ ,ו ִּמ ֵּמילָא לֹא ֶיח ָ
עוֹד ְּב ְגִלגּ וּל זֶה ,ו ָּבזֶה גּ ו ָּפא ַמה ֶּׁש ֵאינוֹ חו ֵֹטא עוֹד

ְמ ַת ֵּקן ַמה ֶּׁש ָּפגַם ַּב ּג ְִלגּ ו ִּלים ַה ּקו ְֹד ִמים ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה
ְשלוֹם
י ְִפטֹר ִמן ַה ּי ִּסו ִּרים ,ו ְַאף ִאם נִגְ זַר ָע ָליו ַחס ו ָׁ
י ִּסו ִּרים לֹא ָע ֵלינוְּּ ,כ ֶד ֶר ְך ָהעוֹלָם ֶׁש ּסו ְֹב ִלים ּכָל ִמינֵי
ֲמנָא ִל ְיצ ָלן ָּבעוֹלָם ַה ּזֶהִ ,מ ּכָל ָמקוֹם ַעל
י ִּסו ִּרים ַרח ָ
ַחת
ַבים י ִָּפ ֵטר ִמ ּכָל ֵא ֶּלהְ ,וי ְִהי ּו לוֹ ַח ּיֵי נ ַ
י ְֵדי ז ִּכוּי ָהר ִּ
ׂ ְמ ָחה ְו ִי ְז ֶּכה ְלכָל ַה ְּברָכוֹת ָהאֲמוּרוֹת ַּב ּתוֹ ָרה
ְו ִש
ַה ְּקדו ָׁ
ֻבל ַה ּנַ"ל ֶׁש ְּמ ַס ּיֵם ֶׁש ּיו ִֹליד
ֹשה ,ו ְּכ ִד ְב ֵרי ַה ְמק ָּ
ּשנוֹת ַח ּיִים ,ו ְּת ֵהא
ְּפ ִרי טוֹב ִמ ּז ְַרעוְֹ ,ואֹ ֶר ְך י ִָמים ו ְׁ
ִימ ּלֵא ה' ּכָל ִמ ְׁשאֲלוֹת ִל ּבוֹ ְלטו ָֹבה
ָסתוֹ נְכוֹנָה ו ַ
ַּפ ְרנ ָ
ו ְִל ְב ָרכָה.
ּשנוֹת ַח ּיִים ִּב ְב ִריאוּת
ֻבה ,אֹ ֶר ְך י ִָמים ו ְׁ
ִּב ְב ָרכָה ְמר ָּ
ֵמהָ ,ע ַליֲ ,ע ֵליכֶםַ ,על ַה ְּמ ִפ ִיצים ,ו ְַעל ּכָל ַעם ֵּבית
ְׁשל ָ
ָאל ,ו ְּבכָבוֹד רַב:
ׂר ֵ
ִי ְש
עו ַֹב ְדיָה ּכ ֵֹהןְּ ,ב ֵאר ֶׁש ַבע י ְַצ"ו
ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹדׁש ּתו ְֹבבָ"א
בעזהי"ת
ַמ ְד ָּבר כ"ד ְלח ֶֹדׁש זִיו ט"ל אוֹרוֹת
אוֹר ְליוֹם ֵׁשנִי פ' ּב ִּ
ימן טוֹב לפ"ק ובעל"ט
"א-ל ַחי" ְּת ֵהא ְׁשנַת ִס ָ
ְל ֵ
ֹש
ֻקת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
אתי ֵה ּנָה ְלהו ִֹדי ֲעכֶם ַעל ֲחל ַּ
ָּב ִ
ֶדר ִל ְלמֹד ְּבכָל יוֹם
ְל ַה ְמ ַק ְּב ִלים ַעל ַע ְצ ָמם ְּב ִלי נ ֶ
ָאל יו ֵֹאל
ׂר ֵ
ְּכ ֵס ֶדר ַה ּלו ַּח יו ִֹמי מו ִֹרי ו ְָח ִמי הגה"צ ר' ִי ְש
יעי ְּב ִעיר ַה ּתוֹ ָרה
ַה ְל ֵּפ ִרין הי"ו שליט"א ִ -מ ַּמ ְׁש ִּפ ֵ
ֲסידוּת – ְּבנֵי ְּברָקָ ,א ַמר ִלי ֶׁש ִּב ְרצוֹנוֹ ִל ְלמֹד
ו ְַהח ִ
ֲבל ֵאינוֹ יָכוֹל ִל ְלמֹד ְּבכָל יוֹם ַמ ָּמׁש ִּכ ְב ַע ְר ֵבי
ְּבזֶה ,א ָ
]אף
ש ִלים ַ
ְּפ ָס ִחים וְכוּ' ,ו ְָא ַמ ְר ִּתי ֵא ָליו ֶׁש ּיָכוֹל ְל ַה ְׁ
ֹש ַה ּמו ָּבא ְּב"חֹק
ילא לו ֵֹמד ְּב ָכל יוֹם ְק ָצת ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ִּמ ֵּמ ָ
ֶ
ׂ ָר ֵאל"[
ְל ִי ְש

ַקׁש ְל ַמעֲנוֹ ִאם ֶא ְפ ָׁשר ְל ַק ֵּבל ֵס ֶפר
ַעל ֵּכן ִה ְננִי ְמב ֵּ
ֹש הנ"ל ,וְתו ְּכל ּו ְל ִה ְת ַק ֵּׁשר ֵא ָליו ַּב ָּצ ֳה ַריִם אוֹ
ַה ָּקדוׁ
ֻחר ָּב ֶערֶב ְּב ִמ ְס ָּפר ֶטלֶפוֹן ....רח' צפניה בני
ְמא ָ
ברק
ֹשה ִנ ְז ֶּכה
ֲפ ַצת ָרזֵי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדו ָׁ
ִיהי ָרצוֹן ֶׁש ִּבזְכוּת ה ָ
ו ִ
ָמינ ּו אכי"ר
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדק ְּב ָקרוֹב ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ְל ִב ַ
ל"ג ָּבע ֶֹמר התשס"ט
בס"ד
ָמי
ִל ְכבוֹד ִמ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
"מז ַּכֵי ָהר ִַּבים"
ֶׁש ַעל יַד ֶח ְברַת ְ
ָׁשלוֹם ו ְּב ָרכָה.
ּׂו ְל ִהיל ּולָא
ֻלוֹ ו ְִא ְת ַּכ ְּנש
ָקרָאנ ּו ֶאת ֶה ָעלוֹן ַה ּנ ְִפלָא "ע ּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן" וּבוֹ ּפוֹנִים ַל ִּצ ּבוּר ְל ִה ְצ ָטרֵף ְל ַמ ְע ּגַל
ְּדר ִּ
ׁ.
לו ְֹמ ֵדי ָה ַע ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַק ְׁשכֶם רַק
ֵש ְּכ ָבר ב"ה ז ַֹהר ָק ָטן אֲב ְּ
הֱיוֹת ו ְִלי יׁ
ׁ,
ִל ְׁשל ַֹח ִלי ַט ְבלַת – לו ַּח ַע ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֶדר ְל ִה ְצ ָטרֵף ְּכ ָבר ֵמ ַה ּיוֹם
ַעל ְמנַת ֶׁשא ּוכַל ְּב ִלי נ ֶ
ֹש ָּתגֵן ֲע ֵליכֶם
ְל ַמ ְע ּגַל ַה ּלו ְֹמ ִדיםּ ,וזְכוּת רשב"י ַה ָּקדוׁ
ָאלָ ,א ֵמן.
ׂר ֵ
ו ְַעל ּכָל ֵּבית ִי ְש
ֹאש
ְּבתו ָֹדה ֵמר ׁ
אריאל דין ,בני ברק
ה

ַבים  -מאמר ב'
ַה ּזְכוּת ְלז ַּכוֹת ֶאת ָהר ִּ

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.
יתא ַּב ִּמ ְׁשנָה )אבות פרק ה משנה י"ח( ָּכל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת
ִא ָ
ַביםֵ ,אין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוֹ.
ָהר ִּ
ַבים,
ׂ ָכרוֹ ֶׁשל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ָתנ ּו ָּב ָאה ְל ַל ֵּמדָ ,מה רַב ְש
ִמ ְׁשנ ֵ
ַבים.
ֲטיא ֶאת ָהר ִּ
ו ַּמה ּגָדוֹל ָע ְנׁשוֹ ֶׁשל ַה ַּמח ִ
ַמ ָדם ּתוֹ ָרה וּמו ָּסר ,ו ַּמ ְד ִריכָם
ַבים ֶׁ -ש ְּמל ְּ
ָּכל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ְש ָרהֵ ,אין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוֹ ֶׁ -ש ִּמן ַה ָּׁש ַמיִם מוֹנ ְִעים אוֹתוֹ
ְּב ֶד ֶר ְך י ָׁ
ידיו ְּבגַן ֵע ֶדן.
ֵיהנֹּם ו ְַת ְל ִמ ָ
ִמ ְּל ִה ָּכ ֵׁשל ְּב ֵח ְטאֶׁ ,ש ּלֹא י ְֵהא הוּא ְּבג ִ
)גמרא מסכת יומא דף פ"ז עמוד א'(.
ַבים,
"כל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ָתן )פרק מ'(ָּ ,
ַבי נ ָ
ְו ֵכן מו ָּבא ְּב ָאבוֹת ְּדר ִּ
ֲלים ָהעוֹלָם
ידיו נוֹח ִ
ֲב ָרה ַעל יָדוֶֹׁ ,ש ּלֹא י ְִהי ּו ַּת ְל ִמ ָ
ֵאין ְמג ְַל ְּג ִלים ע ֵ
ֱמר )תהלים טז ,י(ִּ " ,כי לֹא ַת ֲעזֹב
ַה ָּבא וְהוּא יוֹ ֵרד ִל ְׁשאוֹלֶׁ ,ש ֶּנא ַ
ֲס ְיד ָך ִל ְראוֹת ָׁש ַחת"ְּ ,כלו ַֹמר לֹא ַּת ֲעזֹב
נ ְַפ ִׁשי ִל ְׁשאוֹל לֹא ִת ֵּתן ח ִ
ֲס ְיד ָך -
ֲב ָרהֶׁ ,ש ֵא ֵל ְך ֶאל ְׁשאוֹלְ ,ולֹא ִּת ֵּתן ח ִ
ידי ע ֵ
נ ְַפ ִׁשי לָבוֹא ִל ֵ
ש ַחת) .תוספות
ידי ֶׁש ּזָכ ּו ַעל י ִָדי ,ו ְֵהם ְּבגַן ֵע ֶדן ֶׁ -ש ּי ְִרא ּונִי ְּב ַׁ
ַּת ְל ִמ ַ
יום טוב(

ֱמר
ַבים ְּתל ּויָה ּבוֶֹׁ ,ש ֶּנא ַ
ַבים ,זְכוּת ָהר ִּ
מ ֶׁשה ָז ָכה ְוז ִָּכה ֶאת ָהר ִּ
ׂ ָר ֵאל"
ׂה ו ִּמ ְׁש ָּפ ָטיו ִעם ִי ְש
"צ ְד ַקת ה' ָע ָש
)דברים לג .כא( ִ
ֹשית ְּב ָח ְכ ָמה
יע ְל ַת ְכ ִלית ַה ְּׁשלֵמוּת ָהאֱנו ִׁ
מ ֶׁשה ָז ָכה ֶׁ -ש ִה ִּג ַ
ׂ ָר ֵאל ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹת
ַבים ֶׁ -ש ִּל ֵּמד ֶאת ִי ְש
ׂהְ ,וז ִָּכה ֶאת ָהר ִּ
ו ְּב ַמ ֲע ֶש
ַבים -
ֻלהְ ,ו ָל ֵכן זְכוּת ָהר ִּ
וְהוֹ ָרה ָל ֶהם ַה ֶּד ֶר ְך ִל ְהיוֹת ַעם ְסג ָּ
ֶׁש ְּמ ַק ּי ְִמים ֶאת ַה ִּמ ְצווֹתְּ ,תל ּויָה ּבוֹ ְּ -כ ִא ּל ּו הוּא ִק ּיֵם ִע ָּמ ֶהם
ׂה ו ִּמ ְׁש ָּפ ָטיו ִעם
"צ ְד ַקת ה' ָע ָש
ֱמרִ :
ָּכל או ָֹתן ַה ִּמ ְצווֹתֶׁ ,ש ֶּנא ַ
ׂ ָר ֵאל
ׂ ָר ֵאל" ְּ -כלו ַֹמר ֶׁש ִה ְׁש ִלים ו ְִק ּיֵם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ,הוּא ְו ָכל ִי ְש
ִי ְש
ִע ּמוֹ) .המאירי(

ַבים
ׂ ָר ֵאלְ ,וזֶה ּו ֶׁש ָא ַמר "זְכוּת ָהר ִּ
ֲמים ַעל ִי ְש
ֲברוֹ ִל ְד ַבר ִמ ְצוָה ַמ ֲע ֶלה ָהיָה ּפו ֵֹעל ָּת ִמיד ַרח ִ
ׂה ֶאת ח ֵ
ִה ָּכהוֶּ ,א ָּלא לו ַֹמר ְל ָך ָּכל ַה ְמ ַע ֶּש
ׂ ָר ֵאל ָּבזֶה ֶׁש ּז ִָּכה
ּש הוּא ָהיָה גּ וֹ ֵרם ַה ּזְכוּת ַעל ִי ְש
ָּתלוּי ּבוֹ"ֵּ ,פרוׁ
ׂ ָא ּה.
ָע ָליו ַה ּכָתוּב ְּכ ִא ּל ּו ֲע ָש
ֹתם ָּת ִמיד) .זרע קודש(
ׂאוְֹ .לאוֹתוֹ ְּד ַבר ִמ ְצוָהַ :ו ֲהלֹא ַא ֲהרֹן ִה ָּכה ,או ָ
ו ְּב ַר ִׁש"י ָׁשםְּ :כ ִא ּל ּו ֲע ָש
ִּד ְכ ִתיב )שמות ז( " ֱאמֹר ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח ַמ ְּט ָך ּונ ְֵטה י ְָד ָך".
ׂ ָכרוֹ ַה ְר ֵּבה ְמאֹד
ָהעו ֵֹסק ְּב ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר ְש
ֹאמר ּו ְרא ּו
ֱמת ִע ַּקר ַּכָּונַת ַה ֶה ְס ֵּפד ֶׁש ּי ְַק ּנְא ּו ַה ַח ּיִים ָּב ֶהם ְוי ְ
ֲלין ָע ָליו ְּכ ִא ּל ּו ו ֶּבא ֶ
ָּכל ַה ַּמ ְכנִיס ְּב ִר ּיָה ַא ַחת ַּת ַחת ַּכנ ְֵפי ַה ְּׁש ִכינָה ַמע ִ
ָמה נ ְֶח ַּדל ֲאנ ְַחנ ּו
ֲשר ָע ַסק ַּבעֲבו ַֹדת ה' ְול ָּ
יש א ֶׁ
יע ָל ִא ׁ
ַמה י ְָקר ִה ִּג ַ
ּכ ָּ
י ְָצרוֹ ו ְּר ָקמוֹ ו ְֵה ִביאוֹ ָלעוֹ ָלם.
ׂוֹת ְּכמו ֶֹהם ,ו ִּב ְפ ָרט ָהעו ְֹס ִקים ְּב ָצ ְר ֵכי ִצ ּב ּורְּ ,כמוֹ ֶׁש ָהיָה
ו ְּבתו ֶֹס ְפ ָּתא הוֹ ָריוֹת )פרק א ז'( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ִּמ ַּניִן ֶׁש ָּכל ַהּׁשוֹנֶה ֶּפ ֶרק ַל ֲעש
ַמה ֶׁש ָע ְסק ּו ְּב ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר ו ִּב ְּטל ּו ִל ְפ ָע ִמים ַעל
ָשים ַה ּנַ"ל ּכ ָּ
ֲברוֹ ַמ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ּכָתוּב ְּכ ִא ּל ּו הוּא י ְָצרוֹ ו ְּר ָקמוֹ ו ְֵה ִביאוֹ ָּב ֲאנ ִׁ
ֶא ָחד ַלח ֵ
ָקר ִמ ּזוֹ ֵלל ְּכ ִפי ִת ְהיֶה ,י ְֵדי ֵּכן עוֹנַת ַה ּתוֹ ָרה.
ָלעוֹלָםֶׁ ,ש ֶּנא ַ
ֱמר )ירמיה טז( ו ְִאם ּתו ִֹציא י ָ
ֲפ ְר ְסמוֹן
ׂ ָכרוֹ י"ג ַנ ֲה ֵרי א ַ
ַבי ַא ָּבה ּו ֶה ְרא ּו ְש
ו ְָא ְמר ּו ַּב ִּמ ְד ָרׁש ְלר ִּ
ְּכאוֹתוֹ ַה ֶּפה.
ָריק
ו ְָא ַמר ֵא ּל ּו ְל ַמאןָ ,א ְמר ּו ֵל ּיה ְל ַא ָּבהוָּ ,א ַמר ַו ֲאנִי ָא ַמ ְר ִּתי ל ִ
ְּכ ִא ּל ּו ְּב ָראוֹ
ׂ ַכר
ַבי ַא ָּבה ּו ִּב ְש
ְשלוֹם י ְִכ ּפֹר ר ִּ
ָיג ְַע ִּתי וְכוּ' .ו ְָצ ִר ְיך ֵּבאוּר ֵא ְיך ָחס ו ָׁ
ובשהש"ר )א .כב( ְוזֶה ְלׁשוֹנוָֹּ :כל ַה ַּמ ְכנִיס ְּב ִר ּיָה ַא ַחת ְלתו ְֹך ַּכנ ְֵפי
ָת ְב ִּתי ִּכי יָדו ַּע ר'
ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹת .ו ְּפׁשו ָּטן ֶׁשל ְּד ָב ִרים ְּכמוֹ ֶׁש ּכ ַ
ֲלין ָע ָליו ְּכ ִא ּל ּו הוּא ְּב ָראוַֹ ,עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ַה ְּׁש ִכינָהַ ,מע ִ
ַמב ָֹאר ִּבגְ ָמ ָראַּ :כד ָהוֵי
יח ָׁשם ּכ ְ
ְש ִכ ַ
יסר ו ָׁ
ַא ָּבה ּו ָהיָה ָקרוֹב לבי ֵק ָ
ָהרו ֶֹצה ִל ְחיוֹת
ַבי
ֹשב ר ִּ
ׂ ָר ֵאל מו ַׁ
יסר וְכוּ'ִ ,ואם ֵּכן ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְש
ַבי ַא ָּבה ּו ָא ֵתי לבי ֵק ָ
ר ִּ
ָס
נ
ר
ְ
פ
ַ
ּ
ה
ׂ
ש
ֶ
ֵע
ָ
י
ו
ְ
ך
ְ
ל
ֵ
י
ֵ
ה?
ׂ
ש
ֶ
ע
ֲ
ו ְִאם ֵאינוֹ לָמוּד ִל ְקרוֹת ו ְִל ְׁשנוֹת ַמה ַּי
ֲלי ָכה ַו ֲח ָז ָרה ְוגַם
יסר ֶּד ֶר ְך רַב ו ְָצ ִר ְיך ז ְַמן ַּבה ִ
ֹשב ֵק ָ
ַא ָּבה ּו ְלרו ִֹמי מו ַׁ
ַעל ַה ִּצ ּבוּר וְהוּא ַחי) .ויק"ר כה א(
יסר ו ְּל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ִּכי לֹא ְּב ִח ּנָם ָה ַל ְך ָׁשםָ ,צ ִר ְיך
ָׁשם לָבוֹא ֶאל ַה ֵּק ָ
ָכים
ׂ ִרים ו ִּמ ָּכל ֶׁש ֵּכן ְמל ִ
ּגַם ֵּכן ז ְַמן רַב ַּכ ּנו ָֹדע ִל ְמ ַב ְּק ֵרי ִּפ ְת ֵחי ָש
ְּכעו ֵֹסק ַּב ּתוֹ ָרה
יסר רו ִֹמי ַּב ּי ִָמים ָה ֵהם ,ו ְִאם ֵּכן ִּב ֵּטל ַעל י ְֵדי ֵּכן ז ְַמן
ְּגדו ִֹלים ְּכמוֹ ֵק ַ
ֹסק ַּב ּתוֹ ָרה) .ירושלמי ברכות ה א(
ָהעו ֵֹסק ְּב ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר ְּכעו ֵ
ֲב ִרים ְו ַכ ּדו ֶֹמה.
ּש ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ִּד ּבוּק ח ֵ
רַב ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ו ְָהיָה ָּפרוׁ
ֹׁחד
ַה ַּמ ּנִיח ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר ְּכ ִא ּל ּו לו ֵֹק ַח ש ַ
ַא ְך ָא ְמר ּו ַּב ִּמ ְׁשנָה ו ְָהעו ְֹס ִקים ְּב ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר י ְִהי ּו עו ְֹס ִקים
ִיחין ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר
ַכ ָּתא ָהי ְָתה עו ֶֹב ֶרת ִּב ְב ֵאר ֶׁש ַבע ו ְָהי ּו ַמ ּנ ִ
ַמ ְבר ְ
ׂ ָכר ַה ְר ֵּבה ְּכ ִא ּל ּו
ִע ָּמ ֶהם ְל ֵׁשם ָׁש ַמיִם ו ְַא ֶּתם ַמ ֲע ֶלה ֲאנִי ֲע ֵלי ֶכם ָש
ׂה ַמ ֲע ֶלה ַה ּכָתוּב ְּכ ִא ּל ּו
וְעו ְֹס ִקים ְּב ָצ ְר ֵכי ַע ְצ ָמן ו ִּמ ּכ ַֹח אוֹתוֹ ַמ ֲע ֶש
יקת ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר
ֲס ַ
יתם ,ו ְַהיְנ ּו ֶׁש ּלֹא י ְִצ ַטעֲר ּו ִּכי ַעל י ְֵדי ע ִ
ֶׂ
ֲע ִש
ֹׁחד) .ב"ר פ"ה יג(
ָל ְקח ּו ש ַ
ׂים טו ִֹבים ,ו ְָא ַמר לוֹ ַאל ִּת ְירא ּו ִּכי ַמ ֲע ֶלה
נ ְִת ַמ ֵעט ַה ִּל ּמוּד ו ַּמ ֲע ִש
ָּכל טֹ ַרח ַה ִּצ ּבוּר ָע ָליו
ׂים טו ִֹבים וְתוֹ ָרה
יתם ַמ ֲע ִש
ֶׂ
ׂ ָכר ַה ְר ֵּבה ְּכ ִא ּל ּו ֲע ִש
ֲאנִי ֲע ֵליכֶם ָש
ֹאש וְנו ֵֹטל ַט ִּלית ,לֹא י ַ
נ ְִת ַמ ּנָה ָא ָדם ָּבר ׁ
ַבי ַא ָּבה ּו ֶׁש ָּפ ַחד ֶׁש ַּמה ֶּׁשָּיגַע ְּב ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר
ֹאמר ְלטו ָֹב ִתי ֲאנִי ִנז ְָקק ִּב ְׁש ֵלמוּתְ ,וזֶה ּו ִע ְניַן ר ִּ
לֹא ִא ְכ ַּפת ִלי ַּב ִּצ ּב ּורֶ ,א ָּלא ָּכל טֹ ַרח ַה ִּצ ּבוּר ָע ָליו) .שמו"ר כז ח(
ָריק ִּכי ִמ ֵעט ַעל י ְֵדי ֵּכן ּתוֹ ָרה
יסר ְו ַכ ּדו ֶֹמה ַה ּכֹל ל ִ
ו ְָה ַל ְך לבי ֵק ָ
ָמה אֱגוֹז זֶה ָח ָלק ְו ָכל ִמי ֶׁשעוֹ ֶלה ְלר ׁ
ֲבל ֶה ְרא ּו לוֹ ִמ ָּׁש ַמיִם ִּכי
ָריק ָיג ְַע ִּתי ,א ָ
ֹאשוֹ ו ְֵאינוֹ נו ֵֹתן ַּד ְע ּתוֹ ָה ֵא ְיך ַועֲבו ַֹדת ה'ְ ,וזֶה ּו ָא ְמרוֹ ל ִ
ַי ֲע ֶלה ,סוֹף ֶׁשהוּא נו ֵֹפלָּ ,כ ְך ָּכל ִמי ֶׁשהוּא ַמנ ְִהיג ְש
ׂ ָכרוֹ ַה ְר ֵּבה ְמאֹד.
ׂ ָכר ִמ ָּכל ָמקוֹם ּו ְש
ֹש ָּברו ְּך הוּא ָק ַבע לוֹ ָש
ׂ ָר ָרה ַעל ַה ָּקדוׁ
ׂ ָר ֵאל ו ְֵאינוֹ נו ֵֹתן ַּד ְע ּתוֹ ָה ֵא ְיך הוּא ַמנ ְִהיג ֶאת ִי ְש
ַה ִּצ ּבוּר ְּב ִי ְש
ׂ ָר ֵאל) ,יערות דבש(
שהוּא נו ֵֹפל )שיר השירים רבה ו יז(
סוֹף ֶׁ
שר ְי ֵרא ּו ָך )תהלים קי"ט ,ס"ג(
ָח ֵבר ָאנִי ְל ָכל ֲא ֶׁ

ֱמר
ַבים ָּתלוּי ּבוֶֹׁ ,ש ֶּנא ַ
ַבים ֵח ְטא ָהר ִּ
ֱטיא ֶאת ָהר ִּ
ָב ָעם ָח ָטא ו ְֶהח ִ
ָיר ְ
ָב ָעם ֶּ)בןְ -נ ָבט( ֲא ֶׁשר ָח ָטא ַו ֲא ֶׁשר
)מלכים א טו ,ל( " ַעל ַח ּטֹאות ָיר ְ
ׂ ָר ֵאל"
ֱטיא ֶאת ִי ְש
ֶהח ִ
ׂ ָר ֵאל" :רַב ָלכֶם
ָהב ו ְָא ַמר ִל ְבנֵי ִי ְש
ׂה ֶעגְ ֵלי ז ָ
ָב ָעם ָח ָטא ֶׁ -ש ָע ָש
ָיר ְ
ֲשר ֶהעֱל ּו ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ׂ ָר ֵאל א ֶׁ
ַם ִה ּנֵה ֱאל ֶֹהי ָך ִי ְש
ּשל ִ
ֵמעֲלוֹת יְרו ָׁ
ַבים ֶׁ -ש ִה ְׁש ַּתחֲו ּו
ֱטיא ֶאת ָהר ִּ
ִמ ְצ ָריִם" )מלכים א יב ,כח( ,ו ְֶהח ִ
ַבים ָּתלוּי ּבוֹ ְּ -כ ִא ּל ּו הוּא
ַל ֲעג ִָלים ו ְָע ְבד ּו עֲבו ָֹדה ָז ָרהֵ ,ח ְטא ָהר ִּ
ִׁש ְב ָחן ֶׁשל ַצ ִּד ִיקים
"על ַח ּטֹאות
ֱמרַ :
ׂ ָר ֵאלֶׁ ,ש ֶּנא ַ
ּׂו ִי ְש
ֲט ִאים ֶׁש ָעש
ׂה ֶאת ָּכל ַהח ָ
ָע ָש
ִיחין צֹ ֶר ְך ַע ְצ ָמן
יע ִׁש ְב ָחן ֶׁשל ַצ ִּד ִיקים ְּכ ֶׁש ֵהם נ ְִפ ָט ִרים ַמ ּנ ִ
ׂ ָר ֵאל"  -לֹא ְלהו ִֹד ַ
ֱטיא ֶאת ִי ְש
ֲשר ֶהח ִ
ֲשר ָח ָטא ַוא ֶׁ
ָב ָעם ֶּ)בן ְנ ָבט( א ֶׁ
ָיר ְ
ָב ָעם וְעו ְֹס ִקין ְּבצֹ ֶר ְך ִצ ּב ּור) .ספרי פנחס קלח(
"על ַח ּטֹאות ָיר ְ
ׂ ָר ֵאל" ֶא ָּלא ַ
ָב ָעם ְו ִי ְש
"על ַח ּטֹאות ָיר ְ
ּכָתוּב ַ
ָב ָעם.
ֱטיא"ִ ,מ ָּכאן ֶׁש ַה ּכֹל ָּתלוּי ְּבָיר ְ
ֲשר ֶהח ִ
ֲשר ָח ָטא ַוא ֶׁ
א ֶׁ
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְמ ַמ ֵּלא ַה ִח ָּסרוֹן ְל ָהעו ֵֹסק ְּב ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר
)ברטנורא(
ַבים ֵאין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוֹ .נ ְִר ֶאה ִלי ִּכי ֵא ּל ּו
ָּכל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ימ ָתא
יהם עֹל ַה ִּצ ּבוּר ו ְֵא ָ
ַבים ו ְֵאין ֲע ֵל ֶ
ֶׁש ֵאין ְמז ִַּכין ֶאת ָהר ִּ
ַבים
ׂ ָכרוֹ ֶׁשל ַה ְמ ַל ֵּמד ּתוֹ ָרה ַל ֲא ֵח ִרים ו ְּמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
גֹּ ֶדל ְש
ַבים ֵאין ֵח ְטא ְּד ִצ ּב ּו ָרא ֵהם יְכו ִֹלין ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ַּב ּתוֹ ָרה ַע ְצ ָמן ִּכי ֵאין ָל ֶהם ִט ְר ָּדא
ְּב ַמ ֶּסכֶת ָאבוֹת )פרק ה' משנה י"ח(ָּ :כל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ימהַ ,מה ֶּׁש ֵאין ֵּכן
ֲמת ַּפ ַחד ו ְֵא ָ
ֵע ו ְּמ ַע ֵּכב ֵמח ַ
ֵיהנֹּם ,ו ִּב ּטוּל ַה ּז ְַמן וּמוֹנ ַ
ידיו ְּבגַן ֵע ֶדן וְהוּא ְּבג ִ
ָּבא ַעל יָדוְֹּ .כ ֵדי ֶׁש ּלֹא י ְִהי ּו ַּת ְל ִמ ָ
ֲמת ָצרוּת ַה ּלֵב ו ִּמ ַּפ ַחד
יהםַ ,על ִּפי רֹב ֵמח ַ
ֲס ְיד ָך ִל ְראוֹת ֵא ּל ּו ֶׁשעֹל ַה ִּצ ּבוּר ֲע ֵל ֶ
"כי לֹא ַת ֲעזֹב נ ְַפ ִׁשי ִל ְׁשאוֹל לֹא ִת ֵּתן ח ִ
ְּכ ִד ְכ ִתיב ִּ
ָׁש ַחת" ו ְֵה ָ
ֵש ָל ֶהם ֶה ּזֵק רַב
ׂוֹת ׁשוּם ָּד ָבר ,נ ְִמ ָצא יׁ
יא ְך ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ִּמי ֶׁשהוּא ָח ִסיד י ְִר ֶאה ַׁש ַחתֶ ,א ָּלא ַה ִּצ ּבוּר ֵאין יְכו ִֹלים ַל ֲעש
ׂה ו ִּמ ְׁש ָּפ ָטיו ִעם ִי ְש
ֶׁש ַא ַחר ִצ ְד ַקת ה' ָע ָש
ׂ ָר ֵאלְּ ,כלו ַֹמר ֶׁש ִה ְׁש ִלים ו ְִח ָּסרוֹן ְו ֵג ָרעוֹן ְּב ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלוּת חוֹבוֹת ַע ְצ ָמםַ .א ְך י ְִת ָּב ַר ְך ְׁשמוֹ
ו ְִק ּיֵם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה הוּא ְו ָכל ִי ְש
ַבים
"כל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ֲמיו ְמ ַמ ֵּלא ָל ֶהם ַה ִח ָּסרוֹן ,ו ְַהיְנ ּו ָּ
ׂ ָר ֵאל ִע ּמוֹ) .פרוש רבינו יונה אבות פרק ְּברֹב ַרח ָ
ה' משנה י"ח(
ֵאין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוֹ"ְ ,רצוֹנוֹ לו ַֹמר ֵאין ֵּג ָרעוֹן ו ְִח ָּסרוֹן ָּבא ַעל ְי ֵדי
ש ַמ ּיָא) .ישמח משה(
ַבים .וְהוּא נָכוֹן ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁ
ַבים לֹא יָבוֹא לֹא ִלי ֵדי ֵח ְטא ְולֹא ִלי ֵדי ִה ְרהוּר זֶה ֶׁש ְּמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ַבים ֵאין ֵח ְטא
ְּב ַמ ֶּסכֶת ָאבוֹת )פ"ה מי"ח(ָּ ,כל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ׂה זְכוּת ְּגדוֹ ָלה ָּכזוִֹ ,מ ַּדת ַה ִּדין נו ֶֹתנֶת
ָּבא ַעל יָדוְֹּ .כ ֶׁש ָא ָדם עוֹ ֶש
ׂ ָכר ּגָדוֹל ָּכזֶה ֶׁש ּלֹא ְל ָה ִביא ֵח ְטא ַעל יָדוֹ ְולֹא ִה ְרהוּר
ְל ַׁש ֵּלם ָש
ׂ ַכר ִמ ְצוָה ִמ ְצוָה) .פרוש רבינו יונה על אבות
ׂ ָכרוֶֹׁ ,ש ְּש
ֲב ָרהְ ,וזֶה ּו ְש
עֵ
פרק ה'(.
ׂה ֶאת
ַבי ַא ָּבה ּו ָּכל ַה ְמ ַע ֶּש
ְּב ַסנ ְֶה ְד ִרין צ"טְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוָֹ :א ַמר ר ִּ
ֱמר
ׂ ָא ּהֶׁ ,ש ֶּנא ַ
ֲברוֹ ִל ְד ַבר ִמ ְצוָה ַמ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָּכתוּב ְּכ ִא ּל ּו ֲע ָש
חֵ
משה ִה ָּכה ּו ַו ֲהלֹא ַא ֲהרֹן
ית ּבוֹ ֶאת ַה ְיאֹר ,ו ְִכי ֶׁ
ֲשר ִה ִּכ ָ
ו ַּמ ְּט ָך א ֶׁ
ו

ׂ ָר ֵאל
ּגוֹ ֵרם ַה ּזְכוּת ַעל ִי ְש
ֵש ְל ַד ְק ֵּדק
ַבים ָּתלוּי ּבוֹ .יׁ
ַבים זְכוּת ָהר ִּ
משה ָז ָכה ְוז ִָּכה ֶאת ָהר ִּ
ֶׁ
ַבי ִּג ְדעוֹן ְּכ ִתיב
ֵש ְל ָפ ֵרׁש ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ּג ֵּ
"תלוּי ּבוֹ"ַ ,א ְך יׁ
ַה ָּלׁשוֹן ָּ
" ֵל ְך ְּבכֹ ֲח ָך זֶה" ,ו ְָא ַמ ְר ִּתיְּ ,בכֹ ֲח ָך זֶהֵּ ,ת ֶכף ְּכ ֶׁש ִּל ַּמ ְד ָּת ָסנֵגו ְֹריָא
ֲמיםֶׁ ,ש ֵּת ֶכף ְּכ ֶׁש ַה ַּצ ִּדיק
ֱפ ְך ִמ ַּדת ַה ִּדין ְל ַרח ִ
יהםֵּ ,ת ֶכף ֶנה ַ
ֲע ֵל ֶ
ֲמיםְ ,וזֶה
ֱפ ְך ִמ ַּדת ַה ִּדין ְל ַרח ִ
ַמד זְכוּת ַעל ָה ָא ָדםֵּ ,ת ֶכף ֶנה ַ
ְמל ֵּ
ֹשה
ּש ֶׁש ּמ ֶׁ
ַבים"ֵּ ,פרוׁ
ָתב ַה ִּמ ְׁשנָה "מ ֶׁשה ָז ָכה ְוז ִָּכה ֶאת ָהר ִּ
ֶׁש ּכ ַ
ׂ ָר ֵאל ְוז ִָּכה או ָֹתם ָּת ִמידָּ ,בזֶה
ָהיָה רָגִ יל ָּת ִמיד ְל ַד ֵּבר טוֹב ַעל ִי ְש

"מ ֻע ּוָת לֹא י ּו ַכל ִל ְתקֹן ו ְִח ָּסרוֹן לֹא י ּו ַכל ְל ִה ָּמנוֹת" - ,זֶה ֶׁש ּנ ְִמנ ּו
ְ
ִמנָה ִע ָּמ ֶהם) .ברכות כו(
ֲב ָריו ִל ְד ַבר ִמ ְצוָה ְולֹא נ ְ
חֵ
ֲב ָריו ִל ְד ַבר ִמ ְצוָה,
ֲה ֵרי ֶׁש ִּמן ַה ִּדין הוּאֶׁ ,ש ָּצ ִר ְיך ְל ִה ָּמנוֹת ִעם ח ֵ
ו ְִאם ֵאינוֹ נ ְִמנֶה ִע ָּמ ֶהם ֲה ֵרי זֶה ִח ָּסרוֹן ֶׁש ּלֹא י ּו ַכל ׁשוּב ְל ִה ָּמנוֹת.
ֵש ְּבכֹחוֹ ְל ִה ָּמנוֹת ו ְִל ְהיוֹת
ְוזֹאת ֲה ֵרי ָּכל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו יׁ
ַבים ָּכל ֶא ָחד ַּב ֵח ֶלק ַה ַּׁש ּי ְָך לוֹ ו ְָה ָראוּי לוָֹ :הרַב
ִמ ְּמז ֵַּכי ָהר ִּ
ַחד
ְּב ַה ְׁש ָּפ ָעתוֹ ַה ְּגדוֹ ָלהֶ ,ה ָע ִׁשיר ְּב ָע ְׁשרוֹ ו ְַה ַּדל ִּבז ְַמ ּנוֹ וְכוּ' ְוי ַ
ַביםְ .ו ָכל
ַבים ו ְּמז ֵַּכי ָהר ִּ
ִל ְהיוֹת נ ְִמנִים ַלחֲב ּו ָרה ַא ַחת ְל ַה ָּצ ַלת ָהר ִּ
ֵש לוֹ ְּבכֹחוֹ ֵח ֶלק ֶא ָחד ֶׁש ּיָכוֹל ַל ֲעזֹר ְּבזֶה ִמי ְּב ָד ָבר ּגָדוֹל ו ִּמי
ֶא ָחד יׁ
ֲמ ָרם
ׂי ִמ ְצוָה ו ְּכ ַמא ָ
ְּב ָד ָבר ָק ָטן ו ְִל ְהיוֹת ְל ָכל ַה ָּפחוֹת נ ְִט ָּפל ְלעוֹ ֵש
ׂי ִמ ְצוָהְ ) ,וה ּוא ַה ִדין ְל ֵה ֶפ ְך(.
ׂי ִמ ְצוָה ְּכעוֹ ֵש
זַ"ל) :מכות ה( ַה ּנ ְִט ָּפל ְלעוֹ ֵש
)ת"כ ורש"י ויקרא ה ,יז(.

ׂ ַכר ָה ָא ָדם ַה ְמז ֶַּכה נ ְָפׁשוֹת ו ְּמ ָק ְר ָבן
ֵאין ִׁשעוּר ְו ֵע ֶר ְך ְלגֹ ֶדל ְש
ַל ּתוֹ ָרה
ַּב ֲע ֵלי ּתוֹ ָרה ַה ְי ֵר ִאים ו ְַה ֲח ֵר ִדים ִל ְד ַבר ַה ֵּׁשם ֶׁש ָח ִלים ו ִּמז ְַּד ְעז ְִעים
יח ַעל עו ְֹב ֵרי ְרצוֹנוֹ
יהם ְל ַה ְׁש ִּג ַ
ִמ ְּפנֵי ְּכבוֹדוֹ י ְִת ָּב ַר ְך ֻמ ָּטל ֲע ֵל ֶ
י ְִת ָּב ַרךְְ ,ל ַה ְד ִרי ָכם ְּב ֶד ֶר ְך ַהָּי ָׁשר ַעד ִּכי ָיׁשוּב ּו ִמ ַּד ְר ָּכם ָה ָר ָעה
ַלעֲבוֹ ָדתוֹ י ְִת ָּב ַרךְ.
ֹש ָּפ ָר ַׁשת ְּתרו ָּמה )דף קכ"ט( ְּד ֵאין
ו ְָה ִע ְניָן ְמב ָֹאר ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׂ ַכר ָה ָא ָדם ַה ְמז ֶַּכה נ ְָפׁשוֹת ו ְּמ ָק ְר ָבן
ִׁשעוּר ו ְֵע ֶר ְך ְלג ֶֹדל ְש
ַלעֲבו ָֹדתוֹ י ְִת ָּב ַרךְִּ ,כי ַה ְּכרוּז יו ֵֹצא ְּבקוֹל ּגָדוֹל וְאו ֵֹמר ֶע ְליוֹנִים
ו ְַת ְח ּתוֹנִים ַא ְסהו ֵּדי ַסהֲדו ָּתאַ ,מאן הוּא ְּדבוֹ ֵרא נ ְָפׁשוֹת ו ְּמז ֶַּכה

ֹאשוֹ ַההוּא ָראוּי ַלעֲלוֹת
ֶתר ַמ ְלכוּת ְּבר ׁ
ְל ַח ּי ַָב ּיָא ַההוּא ֶׁש ּכ ֶ
ִיתא ָׁשאֲל ּו ֲע ֵל ּיהְּ ,כ ִדין
ַה ָׁש ָתא ַק ֵּמי ַמ ְל ָּכא ְּד ָהא ַמ ְל ָּכא ו ַּמ ְטרוֹנ ָ
ֲדין ֵמ ִאינוּן ֵעינֵי ה' ִּד ְמ ָׁש ְט ֵטי ְּב ָכל ָע ְל ָמא ו ְַקי ְִמין
ֶאז ְַּד ֵּמן ְּת ֵרין ַסה ִ
ֲדין ַעל
ֲדין ַסהֲדו ָּתא ָּדא ,ו ְָא ְמ ֵרי ָהא ֲאנַן ַסה ִ
ְּב ָתר ַּפ ְרגּ ו ָֹדא ו ְַסה ִ
ֻל ָקל,
ַבים ו ְּמ ִסי ָרם ִמ ַּד ְר ּכָם ַה ְמק ְ
ְּפ ַל ְניָא ַּבר ְּפ ַל ְניָא ִּד ְמז ֶַּכה ר ִּ
ז ַָּכ ָאה חו ְֹל ֵקיה ְּד ָהא אֲבוֹי ִנז ְַּכר ְּבגִ ינוֹ ְלטו ָֹבהָּ ,דא ִאיה ּו ָע ֵביד
ָקר
ְל ַת ָּתא נ ְַפ ָׁש ָאן ְּד ַח ּי ַָב ּיָא ַּדהֲו ּו ִמ ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָראְּ ,כ ִדין ֶא ְתי ֵ
ימ ָתאֵּ ,ב ּיה ַׁש ְע ָּתא ֶאז ְַּד ֵּמן ַחד ִמ ְּמנָא ְּד ִאיה ּו
קוב"ה ְּב ֶח ְדוָא ְׁש ֵל ָ
ּשא ְּד ַא ְתוָון ְּד ֶא ְת ְק ֵרי
יק ּיָא ְּב ָרזָא ְּד ִׁש ּמו ָׁ
ִּגז ְָּב ָרא ַעל ְּדיו ְֹקנִין ְּד ַצ ִּד ַ
ישא ,ו ְּר ִמיז
ּשא ִּדְׁש ָמא ַק ִּד ָׁ
ְּב ָרזָא יהודיע"ם ְּב ִכ ְת ָרא ְּד ִׁש ּמו ָׁ
ֵיה ְּד ַההוּא ַּבר
ְיתי ְּדיו ְֹקנ ּ
קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ְל ַההוּא ִמ ְּמנָא ו ְַאי ֵ
ִיתא,
ָש ְּד ָע ִביד נ ְַפ ָׁש ָאן ְּד ַח ּי ַָב ּיָא ו ְָק ֵאים ֵל ּיה ַק ֵּמי ַמ ְל ָּכא ו ַּמ ְטרוֹנ ָ
נׁ
ו ְָא ּנָא ַא ְס ָה ָדנָא ֲע ֵלי ְׁש ַמיא ו ְַא ְר ָעא ִּד ְב ַה ִהיא ַׁש ְע ָּתא ָמ ְס ִרין ֵל ּיה
יקא ְּב ַהאי ָע ְל ָמא ְּד ָלא
ְל ַההוּא ְּדיו ְֹקנָאְּ ,ד ָהא ֵלית ָל ְך ָּכל ַצ ִּד ָ
ָד ּיה
ָדא ְּד ַההוּא ִמ ְּמנָא ,ו ָּמ ְס ִרין ְּבי ֵ
ֵיה ְל ֵעי ָלא ְּתחוּת י ָ
ָח ִקיק ְּדיו ְֹקנ ּ
ע' ַמ ְפ ְּת ָחן ְּד ָכל ִּג ְנ ַז ּיָא ְד ָמא ֵר ּיה ְּבהוְּּ ,כ ִדין ַמ ְל ָּכא ְּב ִר ְיך ְל ַההוּא
ְּדיו ְֹקנָא ִמ ָּכל ִּב ְר ָכ ָאן ְּד ָב ֵר ְיך ְל ַא ְב ָר ָהם ַּכד ָע ֵביד נ ְַפ ָׁש ָאן ְּד ַח ּי ַָב ּיָא
ֶׁש ָהיָה ְמ ַג ּיֵר ּג ִֵרים ו ְּמ ָק ְר ָבן ַּת ַחת ַּכנ ְֵפי ַה ְּׁש ִכינָה ,וקב"ה ְר ִמיז ְלד'
ַמ ְׁש ְריָן ִע ָּל ִאין ְונ ְָט ִלין ְל ַההוּא ְּדיו ְֹקנָא ו ְָאז ְִלי ִע ֵּמ ּיה ו ְִאיה ּו ָעאל
ְלע' ָע ְל ִמין ְּגנִיזִין ְּד ָלא ָז ֵכי ְּבה ּו ַּבר נָש ָא ֳח ָרא ַּבר ִאינוּן ְּגנִיזִין
ַמה
ָשא ּכ ָּ
ְל ִאינוּן ְּד ָע ְב ֵדי נ ְַפ ֵׁשיהוֹן ְּד ַח ּי ַָב ּיָא ,ו ְִא ְל ָמ ֵלי הֲווֹ י ְָדע ּו ְּבנֵי נ ָׁ
ּתו ַֹע ְל ָּתא ְוזָכ ּו ז ַָּכ ָאן ְּבגִ י ַניְיה ּו ַּכד זָכ ּו ְלהוֹן ,הֲווֹ ָא ְז ֵלי ַא ַּב ְת ַריְיה ּו
ַמה
ָשא ְּבכ ָּ
ְו ָר ְד ֵפי לוֹן ְּכ ַמאן ְּד ָר ַדף ְּב ָתר ַח ּיִיןִ ,מ ְס ְּכנָא ָז ֵכי ִל ְבנֵי נ ָׁ
ַמה ְּגנִיזִין ִע ָּל ִאין ָלאו ִאיה ּו ְּכ ַמאן ְּד ָז ֵכי ְּב ַח ּי ַָב ּיָאַ ,מה ֵּבין
ָט ָב ָאן ְּבכ ָּ
ַהאי ְל ַהאיֶ ,א ָּלא ַמאן ְּד ִמ ְׁש ַּת ֵּדל ְּב ָתר ִמ ְס ְּכנָא ִאיה ּו ַא ְׁש ִלים ַח ּיִין
ַמה ָט ָב ָאן ְל ַההוּא
ֵיה ְלכ ָּ
ְימא ְו ָז ֵכי ְּבגִ ינ ּ
ְלנ ְַפ ֵׁש ּיה וּגְ ִרים ֵל ּיה ְל ִא ְת ַקי ָ
ָתירָ ,ע ֵביד
ָע ְל ָמא ,ו ַּמאן ְּד ִמ ְׁש ַּת ֵּדל ְּב ָתר ַח ּי ַָב ּיָא ִאיה ּו ַא ְׁש ִלים י ֵ
ֲבד
ַפיָיא ְו ָלא ַׁש ְל ָטא ו ְַאע ֵ
ֲח ִרים ְּד ִא ְת ּכ ְ
ְל ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ֶּד ֱאל ִֹהים א ֵ
"ה ַעל ּכו ְּר ַסי י ְָק ֵריה,
ֵל ּיה ִמ ַּׁש ְל ָטנו ֵֹת ּיהָ ,ע ֵביד ְּד ֶא ְס ַּת ַּלק קו ְּּב ִ
ָע ֵביד ְל ַההוּא ַח ּי ָָבא נ ְַפ ָׁשא ָא ֳח ָרא ,ז ַָּכ ָאה חו ְֹל ֵקיהַ .עד ָּכאן ְלׁשוֹן
ְהי ָרצוֹן) .אור צדיקים(
ַהז ַֹּהרַ ,א ְׁש ֵרי לוֹ ו ְַא ְׁש ֵרי ֶח ְלקוֹ ָא ֵמן ֶס ָלה ְו ֵכן י ִ
ַבים ַל ֲחזֹר ִּב ְתׁשו ָּבה ְּבתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ַמה ּגוֹ ֵרם
ִמי ֶׁש ְּמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ָלעוֹ ָלם ו ְּלנ ְַפׁשוֹ
ַמב ָֹאר ַּבז ַֹּהר
ַביםּ ,כ ְ
ו ַּמה ְמאֹד ּג ְָד ָלה ַמ ֲע ַלת ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ֹש ָּפ ָר ַׁשת ְּתרו ָּמה )דף קכ"ח ע"ב( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ :זכאה בעי
ַה ָּקדוׁ
למרדף בתר חייבא ולמקני ליה באגר שלים ,בגין דיעבר מניה
ההוא זוהמא ויתכפיא סטרא אחרא ויעביד לנפשיה בגין
דיתחשב עליה כאלו הוא ברא ליה ,ודא איהו שבחא דיסתלק
ביה יקרא דקב"ה יתיר משבחא אחרא ואסתלקותא יתיר
מכלא ,מאי טעמא בגין דאיהו גרים לאכפיא סטרא אחרא,
הרֹן )מלאכי ב ,ו(
ולאסתלקא יקרא דקב"ה ,ו ְַעל ָּדא ְּכ ִתיב ְּב ַא ֲ
"ב ִר ִיתי ָהי ְָתה ִא ּתוֹ" .תא
ַבים ֵה ִׁשיב ֵמ ָעוֹן" ,ו ְּכ ִתיב )שם ,ה( ְּ
" ְור ִּ
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
האי בר נש ְּכ ִתיב ְּב ִר ִיתי ָהי ְָתה ִא ּתוֹ ַה ַח ּיִים ו ְַה ָּׁשלוֹם ,וזכי למחמי
בנין לבנוי ,וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי ,כל מארי דינין
לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי ,עאל בתריסר
תרעי ולית מאן דימחי בידיה ,ו ְַעל ָּדא ְּכ ִתיב )תהלים קיב ,ג("ִּ ,ג ּבוֹר
ְש ִרים ְיבֹ ַר ְך" וְגוֹ'ַ ,עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ָּב ָא ֶרץ י ְִהיֶה ז ְַרעוֹ ּדוֹר י ָׁ
ַּת ְרגּ וּם ִל ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדׁש
ֲביר
ׂ ָכר ָמ ֵלאְּ ,כ ֵדי ֶׁשַּיע ִ
ז ַַּכאי ִל ְר ּדֹף ַא ַחר ָה ָר ָׁשע ו ְִל ְקנוֹתוֹ ְּב ָש
ׂה אוֹתוִֹּ ,כי
ִיע ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָראְ ,וַי ֲע ֶש
ֲמא ַה ִהיא ו ְּל ַה ְכנ ַ
ִמ ֶּמ ּנ ּו זֻה ָ
נ ְֶח ָׁשב לוֹ ְּכ ִא ּל ּו הוּא ָּב ָרא אוֹתוְֹ .וזֶה הוּא ֶׁש ַבחֶׁ ,ש ּי ְִת ַע ֶּלה ּבוֹ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ,יו ֵֹתר ִמ ֶּׁש ַבח ַא ֵחר ,ו ְִה ְת ַע ּלוּת ַה ּזוֹ ִהיא
ְּכבוֹד ַה ָּקדוׁ
ִיע ַה ִּס ְט ָרא
י ְֵת ָרה ִמ ּכֹלַ .מה ּו ַה ַּט ַעםִ .מּׁשוּם ֶׁשהוּא ָּג ַרם ְל ַה ְכנ ַ

ֹש ָּברו ְּך הוּא .ו ְַעל זֶה ּכָתוּב ְּב ַא ֲהרֹן,
ָא ֳח ָרא ו ְּל ַהעֲלוֹת ְּכבוֹד ַה ָּקדוׁ
"ב ִר ִיתי ָהי ְָתה ִא ּתוֹ".
ַבים ֵה ִׁשיב ֵמ ָעוֹן"ְ .ו ָכתוּב ְּ
" ְור ִּ
ּבוֹא ו ְּר ֵאהָּ ,כל ִמי ֶׁשאו ֵֹחז ְּביַד ָה ָר ָׁשע ,ו ְִה ְׁש ַּת ֵּדל ּבוֹ ֶׁש ַּי ֲעזֹב ֶּד ֶר ְך
ֲל ּיוֹתַ ,מה ֶּׁש ּלֹא ָע ָלה ָּכ ְך ָא ָדם ַא ֵחרּ ,גוֹ ֵרם
ָה ַרע ,הוּא עוֹ ֶלה ְּבג' ע ִ
ְל ַה ְכנִי ַע ֶאת ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ,וְגוֹ ֵרם ֶׁש ּי ְִת ַע ֶּלה ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך
הוּא ִּב ְכבוֹדוֹ ,וְגוֹ ֵרם ְל ַק ּיֵם ַעל ָהעוֹ ָלם ְּב ִק ּיוּמוֹ ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַמ ָּטה.
"ב ִר ִיתי ָהי ְָתה ִא ּתוֹ ַה ַח ּיִים ו ְַה ָּׁשלוֹם" .וְזוֹ ֶכה
ְו ַעל ָא ָדם זֶה ָּכתוּבְּ ,
ִל ְראוֹת ָּבנִים ְל ָבנָיו ,וְזוֹ ֶכה ָּבעוֹ ָלם ַה ּזֶה ,וְזוֹ ֶכה ָלעוֹ ָלם ַה ָּבאָּ .כל
ַּב ֲע ֵלי ַה ִּדין לֹא י ְִכל ּו ָלדוּן אוֹתוֹ ָּבעוֹ ָלם ַה ּזֶה ו ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבא ,נ ְִכנַס
בי"ב ְׁש ָע ִרים ו ְֵאין ִמי ֶׁש ּי ְִמ ֶחה ְּביָדוְֹ .ו ַעל זֶה ָּכתוּבִּ " :ג ּבוֹר ָּב ָא ֶרץ
י ְִהיֶה ז ְַרעוֹ ּדוֹר ְי ָׁש ִרים ְיבֹ ַר ְך" וְגוֹ'.

ֵע ֶאת ַה ֵח ְטא ִמ ְּל ַה ְכ ִׁשילוֹ.
ֹש ָּברו ְּך הוּא מוֹנ ַ
ָמ ְדנ ּו ֶׁש ַה ָּקדוׁ
)א( ל ַ
ֶא ְב ָדה ַעל יָדוֹ.
ֶפׁש ֶׁש ּנ ֶ
)ב( ְמ ֻח ּיָב ַּב ּנ ֶ
ֵיהנֹּם.
ִיחים אוֹתוֹ ְוי ִּפֹל ְּבבוֹר ּג ִ
)ג( ֶׁש ּלֹא י ִּפֹל ֶא ָּלא ַמ ּנ ִ
ׂ ְרפוּן ָּב ֵאׁש א"ר ֵׁש ֶׁשת ו ָּמה )א( ִאי ָלנוֹת ֶׁש ֵאין
יהם ִּת ְש
ֲש ֵר ֶ
ַוא ֵׁ
ׂרֹף
או ְֹכ ִלים ְולֹא ׁשו ִֹתים ו ְֵאין ְמ ִר ִיחים ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה ַה ְׁש ֵחת ָש
ֲברוֹ
ָדםַ ,ה ַּמ ְת ֶעה ֶאת ח ֵ
ְו ַכ ֵּלה הו ִֹאיל ו ָּב ָאה ָל ָא ָדם ַּת ָּק ָלה ַעל י ָ
יתה על אחת כמה וכמה) .סנהדרין נ"ד(
ִמ ַּד ְר ֵכי ַח ּיִים ְל ַד ְר ֵכי ִמ ָ
ׁ.
ׂ ְרפוּן ָּב ֵאש
ֲש ָרה ִּד ְכ ִתיב ְּבה ּו ִּת ְש
)א( ֶׁשל א ֵׁ
)ב( ַא ְל ָמא ַּת ָּק ָלה וְכוּ'ֶׁ ,ש ַאף ֵהם ֻה ְזהֲר ּו ַעל עֲבו ָֹדה ָז ָרה.
ִיסין
ַש ַעל יָדוֹ ֵאין ַמ ְכנ ִ
ֲברוֹ ֶנ ֱענׁ
א"ר ַי ֲעקֹב ְּב ֵר ּה ְּד ַבת ַי ֲעקֹב ָּכל ֶׁשח ֵ
ֹש
ֹש ָּברו ְּך הוּאִּ ,ד ְכ ִתיב )א( ּגַם עֲנוׁ
אוֹתוֹ ִּב ְמ ִח ָּצתוֹ ֶׁשל ַה ָּקדוׁ
ַל ַּצ ִּדיק לֹא טוֹב ֵאין לֹא טוֹב ֶא ָּלא ַרע ו ְּכ ִתיב )ב( ִּכי לֹא ֵא-ל ָח ֵפץ
ֶר ַׁשע ָא ָּתה לֹא יְגו ְּר ָך ַרעַ ,צ ִּדיק ַא ָּתה ה' ֶׁש ּלֹא יָגוּר ִּב ְמגו ְּר ָך ַרע:

ׂ ָכרוֹ ֶׁשל ָא ָדם ַה ּפוֹ ֵעל ַל ֲח ָז ָרה ִּב ְתׁשו ָּבה
ַמה ּגָדוֹל ְש
ּבֹא ו ְּר ֵאה ּכ ָּ
וז"ל ְּבז ַֹהר ָח ָדׁש פ' ֶל ְך ְל ָך )דף כ"ב ע"ג( :ו ְָא ַמר ר' ַא ָּבה ּו ּבֹא ו ְּר ֵאה
ׂה ְל ַא ֵחר ַל ֲחזֹר ִּב ְתׁשו ָ
ׂ ָכרוֹ ֶׁשל ָא ָדם ָהעוֹ ֶש
ַמה ְש
ּכ ָּ
ּבה ,מנ"ל )שבת קמ"ט(
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ים
ר
ִ
ֲח
ֵ
א
ל
ַ
ה
ּב
ָ
ו
ש
ׁ
ת
ְ
ב
ּ
ִ
ִיר
ז
ח
ֲ
מ
ַ
ּ
ה
ַ
יק
ד
ּ
ִ
צ
ַ
ּ
ה
ַ
ת
מ
ַ
ִש
ׁ
ְ
נ
ּ
ש
ׁ
ֶ
ה
ע
ָ
ש
ׁ
ָ
ב
ּ
ְ
ה,
ַב
ָ
ּ
ר
ָא
י
ּ
ִח
)ב( ַא ְל ָמא ֵאינוֹ נ ְִכנָס ִּב ְמ ִח ָּצתוֹ.
ׂר ַה ּגָדוֹל ַה ַּמ ְק ִריב נ ְַפׁשוֹת ַה ַּצ ִּד ִיקים
יו ֵֹצא ִמן ַהגּ וּףִ ,מי ָכ ֵאל ַה ָּש
ֲברוֹ ִל ְד ַבר ִמ ְצוָה ַמ ֲע ֶלה ָע ָליו
ׂה ֶאת ח ֵ
ִש ָמתוֹ ֶׁשל אוֹתוֹ ַצ ִּדיק ,א"ר ַא ָּבה ּו ָּכל ַה ְמ ַע ֶּש
ִל ְפנֵי ּבו ְֹראוֹ הוּא יו ֵֹצא ו ַּמ ְק ִּדים ָׁשלוֹם ְלנ ְׁ
ַה ָּכתוּב ְּכ ִא ּל ּו ֲע ָש
ׂאוֹ כוּ' )סנהדרין צ"ט(.
ֹאש ׁשו ְֹמ ֵרי ַׁש ֲע ֵרי ֶצ ֶדקֶ ,מ ֶל ְך
ֱמר ו ַּמ ְל ִּכי ֶצ ֶדק ,זֶה ּו ִמי ָכ ֵאל ר ׁ
ֶׁש ֶּנא ַ
משה ִל ְמאוֹר ָּפנִים
ַביםִ .מ ְּפנֵי ָמה ָז ָכה ֶׁ
משה ָז ָכה ְוז ִָּכה ֶאת ָהר ִּ
ּש ַליִם ֶׁשל ַמ ְע ָלה ,הו ִֹציא ֶל ֶחם ְוַייִןֶׁ ,ש ִה ְק ִּדים וְיו ֵֹצא ֶׁ
ָׁשלֵם ,זוֹ יְרו ָׁ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ִל ֵּתן ַל ַּצ ִּד ִיקים
ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ַמה ֶּׁש ָע ִתיד ַה ָּקדוׁ
ִל ְק ָראתוֹ וְאו ֵֹמר לוֹ ָׁשלוֹם ּבוֹ ֲאךַָ ,עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ֹש ָּברו ְּך הוּא
ׂה ְרצוֹנוֹ ֶׁשל ַה ָּקדוׁ
ָּבעוֹלָם ַה ָּבאִ ,מ ְּפנֵי ֶׁש ָע ָש
ַבים ַּב ָּׁש ַמיִם
ַמה ַּמ ְכ ִריזִין ַעל ָה ָא ָדם ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ׂ ָר ֵאל ְו ָכל
ְשל ִי ְש
ֹש ָּברו ְּך הוּא ו ֶׁ
ֵח ַעל ְּכבוֹדוֹ ֶׁשל ַה ָּקדוׁ
ו ִּמ ְת ַא ּנ ַ
ּן
ו
ינ
א
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א,
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י
וז"ל ּגַם ֵּכן )בדף ס"ב ע"ד(ְּ ,כרוֹזֵי ְּכ ִריז ְּב ָכל
ׂ ָר ֵאל
ָמיו ָהיָה ְמ ַח ֵּמד ו ִּמ ְת ַא ּוֶה ו ְּמ ַצ ֶּפה ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ְֵהא ָׁשלוֹם ֵּבין ִי ְש
יָ
ּן
ו
ינ
ְא
ִ
ו
ִין,
נ
ר
ָ
ח
ֲ
א
ַ
ל
ְ
ו
ּ
ה
ְּד ִמ ְׁש ַּת ְּד ֵלי ְּבאוֹ ַרי ְָתא ,ו ְִאינוּן ִּד ְמז ַָּכ ָאן ְל
ש ַמיִם) :תנדבא"ר רפ"ד(
יהם ֶׁש ַּב ָּׁ
ֲב ֶ
ַלא ִ
ֲב ִירין ַעל ִמ ּדו ַֹתיְיהוַּ ,עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ ְּב ִק ּצ ּור.
ְּד ַמע ִ
ׁש ִּבי ָכ ְל ּתוֹ ְלז ַּכוֹת ֶאת ָה ַר ִּבים(
ׂה ָּכל ַמה ֶּ
ׁש ָע ָש
)בא ֶֹפן ֶ
ָחיד ְּ
ּגַם ִאם ְמז ֶַּכה ַרק י ִ
ֲב ִרים ָהעו ְֹס ִקים ַּב ּתוֹ ָרה,
ַמ ְכ ִריזִים ְּכרוּז ְּב ָכל יוֹםַ ,א ְׁש ֵרי ֵהם ַהח ֵ
ַבים
נ ְֶח ָׁשב ְּכ ִא ּל ּו ז ִָּכה ֶאת ָהר ִּ
ם.
יה
ֶ
ֹת
ֵ
ו
ד
ּ
מ
ִ
ל
ע
ַ
ים
יר
ִ
ֲב
ִ
ע
וְאו ָֹתם ַה ְמז ִַּכים ֲא ֵח ִרים ,וְאו ָֹתם ַה ַּמ
ּשא
ָתב ְּב ֵפרו ָׁ
ַביםַ .ע ּיֵן ּתו ְֹספוֹת יוֹם טוֹב ֶׁש ּכ ַ
ָּכל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ֲבל
ַביםַ .ה ְּכ ִתיב ָק ָד ִריש .א ָ
ידי ָך ְ]לשוֹן[ ר ִּ
ֲס ֶ
דּ ְָקרָא לֹא ִת ֵּתן ח ִ
ֲכי ַה ּגָדוֹל ַּב ָּׁש ַמיִם
ַבים הוּא ַה ּי ְַח ָסן ה ִ
ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ֵיהנֹּם .לֹא ַס ִּגי
ֲס ְיד ָך ְלׁשוֹן י ִָחיד ָאט ּו ִמּׁשוּם ְּדהוּא ְּבג ִ
משה ַעל ַה ּתוֹ ָרה ַּב ַה ְק ָּד ָמה ְּבק ּונ ְְט ֵרס ְּת ִה ָּלה ַה ְּק ִרי הוּא ח ִ
ׂ ַמח ֶׁ
ַּב ֵּס ֶפר ִי ְש
ִשאֲר ּו ֵהם ְּבגַן ֵע ֶדן
ֹשה )דף י"א ע"ב( ְוזֶה ְלׁשוֹן ָק ְדׁשוְֹ :מב ָֹאר ְּבז ַֹהר ְּתרו ָּמה )דף ְלה ּו ַל ַּת ְל ִמ ִידים ַעד ֶׁש ּיָבוֹא ּו ִל ְראוֹתוֹ ָׁשם .י ָּׁ
ְלמ ֶׁ
ׁ .ו ְִאם ָא ְמנָם ָא ְמר ּו ַּב ְּד ָרׁשוֹת
יח ֵׁשב ְולֹא יָבוֹא ּו ִל ְראוֹת ְּכ ַב ַּלע ֶאת ַה ּק ֶֹדש
קכ"ח ע"ב( ַההוּא ז ַָּכ ָאה ָּב ֵעי ְל ִמ ְר ָּדף ְּב ָתר ַח ּי ָָבא וְכוּ' ְּבגִ ין ִּד ָ
ׂ ֵמ ִחים
ֵיהנֹּם ּו ְש
ֻר ָענו ָּתם ֶׁשל ְר ָׁש ִעים ַּב ּג ִ
ֵלי' ְּכ ִא ּל ּו הוּא ָּב ָרא ֵלי' ו ְָדא ִאיה ּו ִׁש ְב ָחא ְּדי ְִס ַּת ֵּלק ֵּבי' י ְִק ָרא ֶׁש ַה ַּצ ִּד ִיקים רו ִֹאים ְּבפ ְ
ָקםִ .אם ֵּכן ּגַם ְּכ ֶׁש ּיָבוֹא הוּא ִע ָּמ ֶהם ְלגַן ֵע ֶדןִ .מ ָּכל
ַבים ֵה ִׁשיב ִל ְראוֹת נ ָ
דקב"ה י ִַּתיר ִמ ִּׁש ְב ָחא ָא ֳח ָרא וְכוּ' ו ְַעל ָּדא ְּב ַא ֲהרֹן ְור ִּ
ֲס ְיד ָך
ֵמ ָעוֹן ְו ָכתוּב ְּב ִר ִיתי ָהי ְָתה ִא ּתוֹ ַה ַח ּיִים ו ְַה ָּׁשלוֹם )ועין שם בדף קכ"ט ָמקוֹם יְבוּאוּן י ְַח ָּדו ִל ְראוֹת ַׁש ַחתְ .ולֹא ָא ַמר לֹא ִּת ֵּתן ח ִ
ָתב
ִירים ִל ְראוֹת ְּב ַׁש ַחתָ .ל ֵכן ֵאין זֶה ֶא ָּלא ָּת ֵפל ְּב ִלי ֶמ ַלחּ .גַם ַמה ֶּׁש ּכ ַ
ַמה ְּגדו ִֹלים זְכוּת ַה ַּצ ִּד ִיקים ֶׁש ַּמ ֲחז ִ
ַמה ִה ְפ ִליג ּו ָׁשם ּכ ָּ
ע"א( ּכ ָּ
ֹש הוּא ְּב ֵעינֵי דודאי
ַביםֶׁ ,ש ּבוׁ
ּתו ְֹספוֹת יוֹם טוֹב ִּד ְב ִע ְניַן ַּדו ְָקא ר ִּ
ְר ָׁש ִעים ִּב ְתׁשו ָּבה.
ֵח ֵׁשב.
ַבים י ָ
ֲפ ּל ּו ז ִָּכה ֶא ָחד)ִ ,מ ְּב ִלי ֶׁש ּיָכוֹל ְלז ַּכוֹת יו ֵֹתר( ִמ ְּכ ַלל ְמז ֶַּכה ר ִּ
ְו ֵכן ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמאֲדוֹנִי מו ִֹרי ו ְָח ִמי זַ"ל ֲא ֶׁשר ִס ֵּפר לוֹ מוזלל"ה ֵא ְיך א ִ
ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַחת נ ְִפ ְּגׁש ּו ָּבעוֹ ָלם ָה ֶע ְליוֹן ַר ִׁש"י זַ"ל ִעם ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש ְו ֵכן ְל ִה ּפו ְּך ִּכי ַה ּכֹל הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַה ַּכָּונָהֶׁ .ש ִאם ָהיָה ִּבי ָכ ְל ּתוֹ ְלז ַּכוֹת
ֲפ ּל ּו ֶא ָחד ֶׁש ָּז ָכה ְל ַע ְצמוֹ
ׂהְ .ולֹא עוֹד ֶא ָּלא א ִ
ַביםָ .היָה עוֹ ֶש
אהאב ְיטׁש ְו ָׁש ַאל ַר ִׁש"י זַ"ל ר' ִא ִיצ ְיקל ֵאיזֶה ר ִּ
ִ
ר' ִא ִיצ ְיקל ִמ ְּד ָר
ֻּלן זו ִֹכין ַעל יָדוֹ .ו ְּכמוֹ
ַביםְ .ל ִפי ֶׁשכ ָּ
זְכוּת ו ִּמ ְצוָה ֵיׁש לוֹ ִל ְבנוֹ ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש ר' ִמ ְכל ַה ַּמ ִּגיד ֵמי ָׁש ִרים ִּב ְל ַבד .נ ְֶח ָׁשב ִּכ ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
אטׁשוֹב ַמה ֶּׁשּׁשו ֵֹמ ַע ֶׁש ַּמ ְר ִעי ִׁשין ְּב ָכל ָהעוֹ ָלמוֹת ִעם ְּבנוֹ ָהרַב ֶׁש ּכָתוּב ַעל ַה ָּפסוּק "ו ְָאנ ִֹכי ָּב ַע ְל ִּתי ָבכֶם" וְגוֹ'ֶ .א ָחד ֵמ ִעיר ְמז ֶַּכה
ִמ ְּז ָל ְ
ַמי
ַה ּנַ"ל ,ו ְֵה ִׁשיב לוֹ ר' ִא ִיצ ְיקל ַה ּנַ"לֵ ,א ְיך ֶׁש ּלו ֵֹמד ּתוֹ ָרה ִל ְׁש ָמ ּהֶ ,את ָּכל ָה ִעיר .ו ְֶא ָחד ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְמז ֶַּכה ָּכל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה .ו ְַהיְנ ּו נ ֵּ
ֲח ִרים ו ְַאף
ׂה ָּכל ַמה ֶּׁש ִּבי ָכ ְל ּתוֹ ְלז ַּכוֹת ּגַם ַלא ֵ
ְולֹא ִנ ְת ָק ְר ָרה ַּד ְע ּתוֹ ֶׁשל ַר ִׁש"י זַ"ל ,ו ְָא ַמר לוֹ עוֹד ֶׁש ְּבנוֹ ִה ְר ָּבה ְל ַד ְע ִּתי ְּכ ֶׁשעוֹ ֶש
ׂהְּ .כמוֹ
ֲש ָבה ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ְל ַמ ֲע ֶש
ִיתים ו ְִס ּגו ִּפיםְ ,וגַם ְּבזֶה לֹא ִנ ְת ָק ְר ָרה ַּד ְע ּתוֹ ַעל ִּפי ֶׁש ּלֹא ָע ְל ָתה ְּביָדוַֹ .ה ַּמח ָׁ
ְל ַס ּגֵף ֶאת ַע ְצמוֹ ְּב ַת ֲענ ִ
ֲלין
ׂ ָא ּה ַמע ִ
ׂוֹת ִמ ְצוָה ְו ֶנ ֱאנַס ְולֹא ֲע ָש
ֹשב ַל ֲעש
ֲס ִדים ו ְּצ ָד ָקה ֶׁש ּכָתוּב ָּכל ַהחו ֵׁ
ַה ְּקדוֹ ָׁשה ,ו ְָא ַמר לוֹ עוֹד ֲא ֶׁשר ִה ְר ָּבה ִּב ְג ִמילוּת ח ָ
ַבים
ׂ ָא ּהְ .ל ִפי ָכ ְך נ ְֶח ָׁשב לוֹ ְּכ ִא ּל ּו ְּכ ָבר ז ִָּכה ֶאת ָהר ִּ
ָע ָליו ְּכ ִא ּל ּו ֲע ָש
ָתן ָל ֶא ְביוֹנִים ְו ַכ ּדו ֶֹמה וְעוֹד לֹא ִנ ְת ָק ְר ָרה ַּד ְע ּתוֹ.
ו ִּפ ּזַר נ ַ
ַבים ַעל יָדוָֹּ ,כ ָאמ ּורְ .וזֶה ּו ְל ַד ְע ִּתי
ְּבפ ַֹעל .וּמו ִֹעיל ּגַם ֵּכן ֶׁש ִּיז ְּכ ּו ר ִּ
ׂה ַה ְר ֵּבה ַּב ֲע ֵלי ְּתׁשו ָּבה
ַבים ֵה ִׁשיב ֵמ ָעוֹן ְו ָע ָש
ׁשוּב ָא ַמר לוֹ ֶׁשר ִּ
ֵיהם ְל ָד ָבר ֶא ָחד נ ְִת ַּכ ּוְנוּ .ו ְָדוִד ַעל ַע ְצמוֹ
ַּכָּונַת ַה ְּק ִרי ו ְַה ְּכ ִתיב ְׁשנ ֶ
ָחה ַּד ְע ּתוֹ
ָחה ְו ָׁש ְק ָטה ַּד ְע ּתוֹ ֶׁשל ַר ִׁש"י זַ"לְ ,ונ ָ
ָּבעוֹ ָלם ו ְּבזֶה נ ָ
ידי ָך וְגוֹ'ֶׁ .ש ֲה ֵרי ִעם הֱיו ִֹתי י ִָחיד,
ֲס ֶ
ֲמ ָרןָ .ר ָצה לו ַֹמר ַאל ִת ֵּתן ח ִ
אָ
ַה ְּקדוֹ ָׁשה ַמה ֶּׁש ַּמ ְר ִעי ִׁשים ִא ּתוֹ ָּכל ַה ָּפ ַמ ְליָא ֶׁשל ַמ ְע ָלה ַעד ָּכאן.
ֲש ָבה ֵּבין ַעל ִּפי
ַביםֵּ ,בין ְל ִפי ַה ַּמח ָׁ
ידי ָך ר ִּ
ֲס ֶ
ְלעוֹלָם ֲאנִי ָחׁשוּב ַּכח ִ
ח זַ"ל) .פרק ה' מי"ח(
ׂ ָכ ָר ּה  -ו ְִה ּפ ּו ָכ ּה ִּב ְלׁשוֹנוֹת ֲ
ַבים ְש
ז ִּכוּי ָהר ִּ
יפא
ַביםִ .מּׁשוּם ֵס ָ
ִיתין ְּדנ ְַק ָטה ָהר ִּ
ָשר .ו ַּמ ְתנ ִ
ׂהְ .וזֶה נָכוֹן ְוי ָׁ
ַה ַּמ ֲע ֶש
ַבים ֵאין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוַֹ ,מאי ַטע ָ
ָּכל ַה ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ַבים ְּתל ּויָה ּבוֹ.
ַבים ָּתלוּי ּבוֹ .ו ְֵח ְטא ָהר ִּ
ֲמא ֶׁש ּלֹא ְל ַא ְׁשמו ִֹעינָן ִּדזְכוּת ָהר ִּ
ידיו ְּבגַן ֵע ֶדן ֶׁש ֶּנא ַ
ֵיהנֹּם ו ְַת ְל ִמ ָ
י ְֵהא הוּא ְּבג ִ
ֱמר )א( ִּכי לֹא ַת ֲעזֹב ו ְּלעוֹלָם ֶׁש ֵאין ַה ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוֹ .אוֹ ַה ֵה ֶפ ְך ֶׁש ֵאין ַמ ְס ִּפ ִיקין ְּביָדוֹ
ֲס ְיד ָך ִל ְראוֹת ָׁש ַחתְ .ו ָכל ַה ַּמח ִ
נ ְַפ ִׁשי ִל ְׁשאוֹל לֹא ִת ֵּתן ח ִ
ֱטיא ַה ְּד ָב ִרים
ֲפ ּל ּו ְּב ֶא ָחד ֶׁש ּז ִָּכה אוֹ ֶׁש ֶהח ִ
ׂוֹת ְּתׁשו ָּבה .א ִ
ֲטיא ֶאת ַל ֲעש
ַבים ֵאין ַמ ְס ִּפ ִיקין ְּביָדוֹ ַל ֲעש
ָהר ִּ
ֲמת ַמ ְח ַׁש ְב ּתוֹ ֶׁש ּנ ִֶּכ ֶרת
ֲמאְ .וגַם ֵמח ַ
ַמי ְּב ָתר ַטע ָ
ׂוֹת ְּתׁשו ָּבה ֶׁש ּלֹא י ְֵהא הוּא ְּבגַן אֲמו ִּרים ְוזִיל נ ֵּ
ׁשק ְּב ַדם נ ֶ
ֱמר ָא ָדם ָע ֻ
ֵיהנֹּם ֶׁש ֶּנא ַ
ידיו ַּב ּג ִ
ֵע ֶדן ו ְַת ְל ִמ ָ
ׂהוּ,
ַביםָ .היָה עוֹ ֵש
ׂוֹת ֵּכן ְלר ִּ
ׂהֶׁ ,ש ִא ּל ּו ָהיָה ְּביָדוֹ ַל ֲעש
ָפׁש )ב( ַעד ּבוֹר ִמ ּתו ְֹך ַה ַּמ ֲע ֶש
ָּכל זֶה ָּברוּר )לחם שמים(.
ִת ְמכ ּו ּבוֹ) .יומא פ"ז(
יָנוּס ַאל )ג( י ְ
ז
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