תמונת ספרי ִּתיקוני ַהזו ַֹהר וָאוֹר ַהזו ַֹהר
ֲמים:
ִּבזְכוּת ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְֵצא ּו ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ

ילנָא ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ַהאי
ׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ֲת ִידין ִי ְש
ְּבגִ ין ַּדע ִ
ֲמי]ַּ .ת ְרגּ וּם ִל ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדשׁ[:
זֹּהר ,י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ֵס ֶפר ַה ַ
ילן ַה ַח ּיִים ֶׁשהוּא ֵס ֶפר
ׂ ָר ֵאל ִל ְטעֹם ֵמ ִא ַ
ֲת ִידים ִי ְש
ִמּׁשוּם ֶׁשע ִ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא
ֲמים) .ר ְ
זֹּהר ַה ּזֶהַ ,על יָדוֹ י ְֵצא ּו ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ַה ַ
ׂא ַּדף קכד(:
ָּפ ָר ַׁשת ָנש
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לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
ֲר"י ּכָל
אְּ .בדוֹרֵנ ּו ִמי ֶׁש ֵאינוֹ עו ֵֹסק ְּבז ַֹהר ו ְִת ּק ּונִים ו ְִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ׂ ָפה ְולַחוּץ
ֵסק ּתוֹרָתוֹ הוּא ִמן ַה ָּש
עֶ
ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ָה ַאחֲרוֹןִ ,מי ֶׁש ֵאינוֹ עו ֵֹסק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונִים
ְּׁ ,בלו ָּלה ְּב ִמ ְקרָא
ֶפש
ֲר"י ֶׁש ֵהם ַח ּיִים ַמ ָּמׁש ַל ּנ ֶ
ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהא ִ
ֱמנָה ֶׁש ּכָל ּתוֹרָתוֹ ֶׁשעו ֵֹסק
ֵדע ֶנא ָ
ו ְּב ִמ ְׁשנָה ו ְּב ַת ְלמוּד וּפו ְֹס ִקים ,י ַ
ׁ,
ֶפש
ׂ ָפה ְולַחוּץְּ ,כדו ֵֹאג ,ו ְֵאין לוֹ ֵע ֶסק ַּב ַח ּיִים ו ְֶה ָארָה ַל ּנ ֶ
הוּא ִמ ָּש
ַמאוּת ,ו ְֵאינוֹ עו ֵֹסק ַּב ּתוֹרָה ֶא ָּלא ִל ְהיוֹת
וְהוּא כ ֻּּלוֹ ָטעוּת ְור ָּ
ׂ ָּתרֵר ַעל
ֵמ ַא ְנ ֵׁשי ֵׁשםִ ,ל ְהיוֹת רַב ְורֹאׁש ְּגדוֹל ַה ּדוֹר ו ְּל ִה ְש
ַה ְּב ִר ּיוֹת ,ו ְֵאין לוֹ ַח ּיִים ְולֹא ֵחלֶק ַּב ַח ּיִים...
ֶליוֹנָה ֶא ּלָא
ו ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ָה ַאחֲרוֹן ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ְׁש ִכינ ְָּתא ע ְ
ֶא ְמר ּו ְּברו ַּח
ִיטאל ִּב ְל ַבד ֶׁש ּנ ֶ
עַל י ְֵדי ַהז ַֹּהר ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ׁ ,ו ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ִמי ָה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים או ֵֹהב י ִָמים ִמ ְּב ִלי
ַה ּק ֶֹדש
ֻשה ִל ְראוֹת טוֹב עו ָֹלם ַה ָּבא ָּבעו ָֹלם
ְל ַב ּלוֹת יוֹם ִּב ְל ִּתי ְקד ָּׁ
ִיטאל ִּב ְל ַבד
ַה ּזֶה ,י ְִד ַּבק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ָכה ָּפ ָר ַׁשת ֵע ֶקב ז' ,י"ט(
יכל ַה ְּבר ָ
)ה ַ
ֵ
ׁ.
ֶא ְמר ּו ְּברו ַּח ַה ּק ֶֹדש
ֶׁש ּנ ֶ
יאה ֶׁשל
ִע ְניַן ְׁש ִבירַת ַה ֵּכ ִלים הוּא ַהּׁשֹ ֶרׁש ְל ָכל ִס ְדרֵי ַה ְּב ִר ָ
ִׁשית ַא ְל ֵפי ְׁשנִין ,ו ָּב ּה ִנ ְׁש ָרׁש ָּכל ִע ְניַן עֲבו ַֹדת ָה ָא ָדםַ .מ ְּטרַת
ֱמת
ׂא ְׁש ִבירַת ַה ֵּכ ִלים ו ַּמ ְּטרַת ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ָה ִע ּיוּן ְּבנוֹ ֵש
ֻמרַת
גֹּדל ח ְ
ִּב ְכ ָללֵ ,הם ַעל ְמנַת ְל ַה ְכנִיס ְּבמו ָּדעוּת ָה ָא ָדם ֶאת ֶ
גֹּדל ַה ִּת ּקוּן
ֻמתוֹ ֶ
ׂה ַעל י ְֵדי עֲווֹנו ָֹתיו ,ו ְּלע ָּ
ַה ִּק ְלקו ִּלים ֶׁשעוֹ ֶש
יאת ּכָל
ׂה עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ו ְִק ּיוּם ַה ִּמ ְצווֹתַּ .ת ְכ ִלית ְּב ִר ַ
ַהַּנ ֲע ֶש
יאה ְּכלו ִּלים
ָאלָּ .כל ּכֹחוֹת ַה ְּב ִר ָ
ׂר ֵ
ָהעוֹלָמוֹת ָהיָה עֲבוּר עַם ִי ְש
ׂים עַל
ׂה ֶׁשַּנ ֲע ִש
ָּב ָא ָדם ַה ַּת ְח ּתוֹןְ ,ו ָלכֵן ּכָל ַמ ֲח ָׁש ָבה ִּד ּבוּר ו ַּמ ֲע ֶש
ֶיה
יאה ְלהו ִֹריד ֵאל ָ
ָאלַ ,מ ְׁש ִּפ ִיעים עַל ְּכלָלוּת ַה ְּב ִר ָ
ׂר ֵ
ֶפׁש ִמ ִּי ְש
י ְֵדי נ ֶ
ֶׁש ַפע ְּב ָרכָה ,אוֹ ְל ֵה ֶפ ְך ַחס ְו ָׁשלוֹםׁ .שֹ ֶרׁש ַה ְּב ִחירָה ָּב ָא ָדם הוּא
ֻשה ְוכ ַֹח ַה ִּס ְטרָא
ָּבזֶה ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ְׁשנֵי ּכֹחוֹת ָה ְפ ִּכ ּיִיםּ ,כ ַֹח ַה ְּקד ָּׁ
ֵצר
ֵצר ַה ּטוֹב ו ְַה ּי ֶ
ָא ֳחרָא ֶׁש ֵהם ִמ ְתנ ְַּג ִדים זֶה ָלזֶהֶׁ ,ש ֵהם ַה ּי ֶ
יע
ָהרַעָ .ה ָא ָדם נ ְִמ ָצא ֵּבין ב' ּכֹחוֹת ֵא ּלוּ ,וּבוֹ ַה ְיכ ֶֹלת ְל ַה ְכ ִר ַ
ֻּל ּה ו ְָכל ָהעו ָֹלמוֹת,
יאה כ ָּ
ֵאיזֶה ַצד יִגְ ַּברָּ .כל ִס ְד ֵרי ַה ְּב ִר ָ
ָאל ,ו ְָל ֵכן ִמ ְס ַּפר ִנ ְׁשמוֹת
ׂר ֵ
ֶפׁש ִמ ִּי ְש
ְּתל ּויִים ִּב ְב ִחירָה זוֹ ֶׁשל ָּכל נ ֶ
ָט ִיּים
ֶפׁש ֵיׁש ִּת ּק ּונִים ְּפר ִ
ֻח ֶדתֶׁ ,ש ְּלכָל נ ֶ
ָאל הוּא ְּב ַכ ּוָנָה ְמי ֶ
ׂר ֵ
ִי ְש
ְּבכָל ָהעוֹלָמוֹתְ ,ל ִפי ׁשֹ ֶרׁש ִנ ְׁש ָמ ָת ּה.
)פ ְת ֵחי ְׁש ָע ִרים נ ְִתיב ְׁש ִבירַת ַה ֵּכ ִלים ֶּ -פ ַתח א
ִּ
ְׁש ִבירַת ַה ֵּכ ִלים ׁ -שֹ ֶרׁש ְל ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא(

ֱמת
בַּ .ת ְכ ִלית ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֱמתְ ,וא ַֹמר
ְּב ֶפ ַתח זֶה נ ְִל ַמד ַמה ִהיא ַּת ְכ ִלית ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ַך ו ְֵא ְיך
ָחתוֹ י ְִת ָּבר ְ
ֶך ַה ְׁש ּג ָ
ֶׁש ָח ְכ ָמה זוֹ ָּב ָאה ַל ֲעזֹר לָנ ּו ְל ָה ִבין ֶּדר ְ
ָטית עַל ִּפי ֵס ֶדר ֶׁש ָּק ַבע
ָחה ְּפר ִ
ָאיו ְּב ַה ְׁש ּג ָ
הוּא ַמנ ְִהיג ֶאת נ ְִבר ָ
יאה ַה ִּמ ְׁש ַּת ֶּק ֶפת ַּב ּתוֹרָה ַה ְּקדוֹ ָׁשה ו ְּב ִמ ְצוו ֶֹת ָיה,
ְּב ַמ ְח ֶׁש ֶבת ַה ְּב ִר ָ
ַך ְל ַת ֵּקן עוֹלָם
ָדעַת ֵא ְיך עַל י ְֵדי עֲבו ָֹד ֵתנ ּו ִנ ְׁשלָם ְרצוֹנוֹ י ְִת ָּבר ְ
ְול ַ
יאה ִהיא,
ְּב ַמ ְלכוּת ַׁש ַד"יְּ .כמוֹ ֵכן ַמ ְס ִּביר ֶׁש ַּת ְכ ִלית ַה ְּב ִר ָ
ׂיג
ִיק ּיֵם ַמה ֶּׁש ִה ִּש
ַך ,ו ַ
ׂיג ְרצוֹנוֹ י ְִת ָּבר ְ
ֶׁש ָה ָא ָדם י ְִד ַּבק ְלקוֹנוְֹ ,וי ִַּש
ֲמ ִּתי.
ֵמ ְרצוֹנוֹ ָהא ִ
)ס ֶפר ִּפ ְת ֵחי ְׁש ָע ִרים נ ְִתיב ַה ִּצ ְמצוּם ֶּ -פ ַתח א(
ֵ

וְנו ַֹדע ִמ ָּמארֵי ַק ָּבלָה ֲא ֶׁשר ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ּכָזוֹ הוּא ְמזוֹן ַה ְּק ִל ּפוֹת.
ְוכָל ִּד ּבוּר ו ְִד ּבוּר ֶׁש ּמו ִֹציא ִמ ִּפיוֵּ ,תכֶף חו ְֹט ִפין אוֹתוֹ ּכָל ִמינֵי
ִיקין ָּבעוֹלָם.
ָאין ִמ ּזֶה ִמינֵי ַמ ּז ִ
ִּכ ּתוֹת ָהרָעוֹת ו ְַה ִּס ְטרָא ָא ֳחרָאְ ,ונ ְִבר ִ
יטב ָּבזֶה ִּכי ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי נו ֵֹתן ִל ְפנֵיכֶם ַה ּיוֹם
ְועַל ּכֵן ָא ַמרְ :ר ֵאה ֵה ֵ
ֲפ ּל ּו ִּכ ְפׁשוּטוֹ,
ֱמר אוֹ א ִ
ְּב ָרכָה ו ְּק ָללָהֶׁ .ש ָאנ ִֹכי ֶׁשהוּא ַה ּתוֹרָה ַּכֶּנא ַ
ַמ ָדם,
ֶׁש ַּמה ֶּׁש ָאנ ִֹכי נו ֵֹתן ִל ְפנֵיכֶם ַה ּיוֹםְּ ,כלו ַֹמר ַה ּתוֹרָה ֶׁשהוּא ְמל ְּ
ֶדר וּפ ְׁש ִעים י ִָּכ ְׁשל ּו
ָצאת ִמן ּג ֶ
יטב ל ֵ
ָהר ֵה ֵ
ֵיׁש ּבוֹ ְּב ָרכָה ו ְּק ָללָה .ו ְִה ּז ֵ
ֶדר ַצ ִּד ִיקים י ְֵלכ ּו ָבםְ .ו ָלזֶה ָא ַמר
ָבםַ ,חס ְו ָׁשלוֹם .ו ְּל ִה ָּכנֵס ְּבג ֶ
ַצמוֹ ָּתסוּרוֶּׁ .שעַל
ֶך ע ְ
ֶךְּ ,כלו ַֹמר ִמן ַה ֶּדר ְ
ְל ַה ּלָן ו ְַס ְר ֶּתם ִמן ַה ֶּדר ְ
ׂימ ּו לֵב
ֲק ְל ַק ּלוֹת ְּכ ֶׁש ּלֹא ָּת ִש
ֶך ַה ּתוֹרָה ֵּת ְלכ ּו ָא ְרחוֹת ע ַ
י ְֵדי ֶּדר ְ
ׂו ָֹת ּה ָּכרָאוּי .ו ְָאכֵןֶׁ ,ש ַּמה ֶּׁש ָא ַמר ָאנ ִֹכי ְולֹא ֲאנִי הוּא
ֶיה ַל ֲעש
ָעל ָ
ֱמר
ֱמר ִּבנ ְִתינַת ַה ּתוֹרָה) .ו ַּמה ֶּׁש ּלֹא ֶנא ַ
ַמז עַל ִמ ּלַת ָאנ ִֹכי ַהֶּנא ַ
ְלר ֵּ
ָכה ) ַׁש ָּבת ק"ה(.
ֲכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ָׁשם ֲאנִי הוּא ִּכ ְד ָרׁשוֹת ח ָ
יבא .אוֹ ָא ּנָא נ ְַפ ִׁשי ְּכ ָת ִבית י ְָה ִבית
יבה י ְִה ָ
ימה ְּכ ִת ָ
ֲמירָה נ ְִע ָ
אִ
ׂים ֶח ְל ֵקנ ּו ִמ ּלו ְֹמ ֵדי ּתוֹרָתוֹ ִל ְׁש ָמ ּה ְונ ְִהיֶה
ַך ָי ִש
וְכוּ'( .ו ְַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ֻּלנ ּו יו ְֹד ֵעי
ָאל כ ָּ
ׂר ֵ
ֱצ ֵאי ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְש
ֱצ ֵאינ ּו ו ְֶצא ָ
ֲאנ ְַחנ ּו ו ְֶצא ָ
ָת ָך ִל ְׁש ָמ ּה .ו ְַע ּיֵן ְּב ִח ּב ּורֵנ ּו זֶה ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹמוֹת.
וְלו ְֹמ ֵדי ּתוֹר ֶ
)ב ֵח ֶלק ָה ִראׁשוֹן ׁשֹ ֶרׁש ַה ְּׁש ִב ִיעי
ו ְּב ִח ּב ּורֵנ ּו ִס ּדוּרוֹ ֶׁשל ַׁש ָּבת ַּ
ָענָף א'( ֵּב ַא ְרנ ּו ְק ָצת ִע ְניַן ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ִל ְׁש ָמ ּה.
ְּ)ב ֵאר ַמיִם ַח ּיִים ָּפ ָר ַׁשת ְר ֵאה ֶּ -פרֶק יא(

ב

גֵ .ס ֶפר ָמבוֹא ְל ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ֵ -חלֶק א ַה ְק ָּד ָמה
ו ְֵא ְיך ְל ַה ִּגי ַע ִל ְׁשלֵמוּת ִאיׁש ָּתם ֶׁשל ַי ֲעקֹב? עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ִּב ְל ִּתי
ּפו ֵֹסק ֶׁשל ּתוֹרַת ַה ּנִגְ לֶה וְתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר ְּברָצוֹא ָוׁשוֹבֲ ,ה ָלכָה
ו ְַק ָּבלָהִּ .כי ָה ִראׁשוֹנָה ְּגל ּויָה ָּב ָארֶץ ו ְַה ְּׁש ִנ ּיָה ְּגנ ּוזָה ַּב ָּׁש ַמיִם,
ָדן .ו ְֵא ְיך? ְּב ִק ּיוּם ַמה
ׂה ֶא ָחד ַעל י ָ
ְויִחו ָּדן ְּב ֵלב ָא ָדם ַה ַּנ ֲע ֶש
ֱמר ְּבַי ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֹ ֵׁשב א ָֹה ִליםְׁ ,שנֵי א ָֹה ִלים ִּד ְׁש ֵּתי
ֶּׁש ֶּנא ַ
ּתוֹרוֹת ַה ּנִזְ ָּכרוֹת ,ו ְַהיְינ ּו ַעל י ְֵדי יִחוּד ָה ֵעי ַניִם ִּד ְב ִחינַת ּתוֹרָה
ֶׁש ִּב ְכ ָתב ,ו ְָה ָאזְ ַניִם ִּד ְב ִחינַת ּתוֹרָה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ,הוּא ַה ּיִחוּד
יהןְ .וגָלוּי
ׂה ִמ ּכ ַֹח ְׁש ֵּת ֶ
ֲל ָכה ַה ַּנ ֲע ֶש
ׂה ַעל י ְֵדי ֵּברוּר ַהה ָ
ַה ַּנ ֲע ֶש
יִחו ָּדן ַעל י ְֵדי ּתוֹרָה ַה ְּׁש ִלי ִׁשיתּ ,תוֹרַת ַה ּסוֹדּ ,תוֹרַת ַה ַּק ָּב ָלה
יעה ְּד ָאזְ ַניִם.
ֲלה ְּד ָׁש ַמיִםְׁ ,ש ִמ ָ
ָה ְּב ֵלב ֶא ְמ ַצע ַה ַּמע ָ
ֲא ֶׁשר ִע ָּקר ּ
ָכה,
ו ְַה ַּמ ָּטה ְּד ֶארֶץ ְר ִא ּיָה ְּד ֵעי ַניִם .ו ְּכ ַט ַעם ָא ְמ ָרם ,זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
יה ַה ְּקדוֹ ִׁשים ַה ּדו ִֹמים
ֲכ ֶמ ָ
ַּב ְּג ָמרָא ַעל ָּכל ְס ָברָה ו ְּס ָברָה ֶׁשל ח ָ
ַבי
יבא ְּדר ִּ
ַבי ְּפלוֹנִיַ ,א ִּל ָּ
יבא ְּדר ִּ
ְל ַמ ְל ָא ִכים וּגְ דו ִֹלים ֵמ ֶהםַ ,א ִּל ָּ
ֻדה ַה ְּׁש ִלי ִׁשית ָה ֶא ְמ ָצ ִעית
ְּפלוֹנִי ,ו ֵּפר ּוׁשוֹ ְל ִפי ִל ּבוֹ! ִהיא ַה ְּנק ָּ
ֵּבין ָה ֶע ְליוֹנָה ְּד ָׁש ַמיִם ּתוֹרָה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ו ֵּבין ַה ַּת ְח ּתוֹנָה ְּד ֶארֶץ
ֵך
ּתוֹרָה ֶׁש ִּב ְכ ָתב .ו ָּב ּה ּגָנוּז סוֹד ַה ֵּׁשם וְאוֹרוֹ ַה ּנוֹרָא ֶׁש ּי ְִצ ָטר ְ
ְל ִה ְת ַּפ ֵּׁשט ו ְּל ָה ִאיר ְל ַמ ָּטה ְּכמוֹ ְל ַמ ְע ָלהִּ ,כי ָאז י ְִתַיחֲד ּו ַהג'
ׂיָ"הִּ ,ב ְב ִחינַת
יא"ה י ְִצירָ"ה ֲע ִש
ידן סוֹד ג' ָע ְל ִמין ְּב ִר ָ
ֻדוֹת ִּד ָ
ְנק ּ
ימ ְט ִר ּיָא רפ"ח ְּד ַת ְכ ִלית ֵּברוּר נִיצו ֵֹצי
ג' ְּפ ָע ִמים סוֹד יקו"ק ִּג ַ
יטת עו ַֹלם ַה ּתֹהוּ,
יל ָתם ֶׁש ִּבזְ ַמן ְׁש ִל ַ
ָתם ִמ ּנ ְִפ ָ
ֲל ּי ָ
ֻשה וַע ִ
ְקד ָּׁ
ַחד ִעם
ילא חוֹזֵר ָא ָדם ְל ִה ְתי ֵ
ֻשה ,ו ִּמ ֵּמ ָ
ָתם ֶאל ֵחיק ַה ְּקד ָּׁ
וַ ֲח ָזר ָ
יעה
ימ ְט ִר ּיָא רפ"ח ,יְגִ ָ
יאה ִּג ַ
יעה ו ְַה ְּמ ִצ ָ
קוֹנוֹ ְּכ ַט ַעם ,יִחוּד ַהיְגִ ָ
יאה ִמ ִּס ְטרָא ִּד ֵ
ידןְ ,מ ִצ ָ
ִמ ִּס ְטרָא ִּד ָ
ַך ְׁשמוֹ .ו ְּכ ַט ַעם:
יד ּיה י ְִת ָּבר ְ
ימ ְט ִר ּיָה רפ"ח:
ַה ֵּלב ֶא ָחד  -אֹזֶן טו ָֹבה ו ְַעיִן טו ָֹבהִּ ,ג ַ
ימ ְט ִר ּיָה טוֹ"ב
ְויִחוּד זֶה ִמ ִּס ְטרָא ֶׁשל ַּד ַעת ֵׁשם אקו"ק ִּג ַ
ְ'את
'ש ַמיִם ו ֶ
ָהרָמוּז ְּברָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ָּפסוּק ִּב ְברֵא ִׁשיתֶ :א'ת ַה ָּׁ
ׂים ֶא ָחד ַעל יָדוֹ ,סוֹד ֶאת ְׁשנֵי ַה ְּמאֹרֹת ַה ְּגד ִֹלים
'ארֶץַ ,ה ַּנ ֲע ִש
ָה ָ
ימ ְט ִר ּיָה ח ּו ְׁש ַּבן ְּד ִדין ְכח ּו ְׁש ַּבן ְּד ִדין ,סוֹד
ְּ)ברֵא ִׁשית א' ט"ז( ִּג ַ
ְת ּיה ,קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ְּב ִחינַת
יִחוּד קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ּו ְׁש ִכינ ֵּ
ְת ּיה ְּב ִחינַת ָארֶץְּ ,בסוֹד ִהזְ ַּדהוּת ְויִחוּד ָהאֱמ ּונָה
ָׁש ַמיִם ּו ְׁש ִכינ ֵּ
ְּדח ֶֹש ְך ַלי ְָלה ְּד ֶארֶץ ,ו ְַה ַּד ַעת ְּדאוֹר יוֹם ְּד ָׁש ַמיִם ,ו ְַכ ּיָדו ַּע
ָכה ְּב ַמ ֶּס ֶכת ַׁש ָּבת ַעל ָּפסוּק
ֲכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ִמ ְּד ָר ַׁשת ח ָ
ָד ַעת,
ִּבי ַׁש ְעיָה ל"ג ו' ,ו ְָהיָה אֱמ ּונַת ִע ֶּתי ָך ח ֶֹסן ְיׁש ּועֹת ָח ְכ ַמת ו ָ
ַח ֶדת ַהב' ְקצוֹת
ָּפסוּק ַה ָּבנוּי ו' ֵּתבוֹת ְּדאוֹת וָא"ו ַה ִח ּבוּר ַה ְמי ֶ
ידןֲ ,א ֶׁשר ָל ֵכן:
ִּד ָ
ימ ְט ִר ּיָה :
ָהאֱמ ּונָה ַּד ַעת ַה ֵּׁשםָ :האֱמ ּונָה ַּד ַעת ַה ֵּׁשם ְּ -בגִ ַ
ָהאֱמ ּונָה ַּד ַעת ַה ֵּׁשם:
ֻדוֹת
ֲל ָכהְּ ,בג' ְנק ּ
ֲל ָכה ו ְַק ָּב ָלהַ ,ק ָּב ָלה וַה ָ
יכ ְך ְּב ִה ְת ַּכ ְּללוּת ה ָ
ְל ִפ ָ
ַך ְׁשמוֹ ,יִחוּד ה' ֵּתבוֹת
ַלה יִחוּדוֹ י ְִת ָּבר ְ
סת"ר ַה ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ִמ ְת ּג ֶּ
ָהעוֹלוֹת ְּכ ִמ ְס ַּפר ג' ְּפ ָע ִמים ֶא ָחד ַה ִּב ְל ִּתי ִמ ְׁש ַּת ּנֶה ֵהן ְל ַמ ְע ָלה
ֵהן ְל ַמ ָּטה ֵהן ְּב ֶא ְמ ַצע .ו ְַהיְנוּ:
ֲל ָכה ו ְַה ַּק ָּב ָלה :יִחוּד
ֲל ָכה - :יִחוּד ַהה ָ
יִחוּד ַה ַּק ָּב ָלה ו ְַהה ָ
ֲל ָכה
ימ ְט ִר ּיָה :יִחוּד ַהה ָ
ֲל ָכה :יקוק ֶא ָחד ְּ -בגִ ַ
ַה ַּק ָּב ָלה ו ְַהה ָ
ֲל ָכה ו ְַה ַּק ָּב ָלה:
ֲל ָכה :יִחוּד ַהה ָ
ו ְַה ַּק ָּב ָלה :יִחוּד ַה ַּק ָּב ָלה ו ְַהה ָ
ָמינ ּו ָא ֵמן ָּב ֶאלֶף ַה ְּׁש ִב ִיעי
ּו ְׁשלֵמוּת זוֹ ִהיא ֶׁש ִּת ְת ַּג ֶּלה ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ָמים ְׁש ִכינָה,
ימ ְט ִר ּיָה ג' ְּפע ִ
ְּד ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ִּכי יוֹם ַה ְּׁש ִב ִיעי ַׁש ָּבת ִּג ַ
ידן ְּבגָלוּיְּ ,דלֵית
ֻדוֹת ִּד ָ
ַך ְׁשמוֹ ִי ְׁש ּכֹן ְּבג' ְנק ּ
ִּכי ָאז הוּא י ְִת ָּבר ְ
ֲלה ְּב ִלי
ֲלת ַי ֲעקֹב ַנח ָ
ֵיה .ו ְַהיְנ ּו ַה ִּג ּלוּי ֶׁשל ַנח ַ
ֲתר ָּפנוּי ִמינ ּ
אָ
ימ ְט ִר ּיָה ִּכי ִי ְש
ְמ ָצ ִרים ִּג ַ
ַך ְׁשמוֹ ,וְסוֹד
ָאל ַעם ְקרוֹבוֹ י ְִת ָּבר ְ
ׂר ֵ
ימ ְט ִר ּיָה
ָאל רָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ְּכ ִלי .וְגִ ַ
ׂר ֵ
ֵּכ ָליו ַה ְּקדוֹ ִׁשיםּ ,כ ֵֹהן ֵלוִי ִי ְש
ימ ְט ִר ּיָה ְּב ֶס ֶתר ֶׁש ַּב ָּפסוּק ַה ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל יֹ ֵׁשב
ג' ֵּתבוֹת ֵא ּל ּו ִּג ַ
ֻדוֹת ַה ּנִזְ ָּכרוֹתְ ,וזֶה ֶּפ ֶלא! ְועַל י ְֵדי
ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליוֹןְּ .כ ַלל ַהג' ְנק ּ
ַך ְׁשמוֹ,
ָאים י ְִת ּג ַּלֶה ֵא ְיך ַה ּכֹל ֶׁש ּלוֹ י ְִת ָּבר ְ
ַך ְׁשמוֹ ַה ּנ ְִפל ִ
ֵּכלָיו י ְִת ָּבר ְ
ׂים ּכ ַֹח ַה ֵּׁשם ֵא"ל
ִּכי יִחוּד ַה ַּמ ְח ָׁשבוֹת ּכ ַֹח ַה ֵּׁשם ֵא"ל ֶא ָחדַ ,ה ַּמ ֲע ִש
ימ ְט ִר ּיָה :
ֶא ָחד ו ְַה ִּד ּבו ִּרים ּכ ַֹח יקוק ֵא"ל ֶא ָחד ְּ -בגִ ַ
ילה ו ְַה ַּכ ָּפרָה ְּב ֵצרוּף ּכ ַֹח
יחה ַה ְּמ ִח ָ
ו ִּמ ְס ָּפר זֶה ְּכ ִמ ְס ַּפר ַה ְּס ִל ָ
ַה ְּתׁשו ָּבה ְּפ ָלאוֹת ַה ֵּׁשם:
ׂוֹת ְּתׁשו ָּבה ַעל ְּתׁשו ָּבתוֹ ַה ּקו ֶֹד ֶמת,
ְל ַל ְּמ ֵדנ ּו ֶׁש ַעל ָה ָא ָדם ַל ֲעש
ׂה ְּבגִ ' ְּב ִחינַת ַה ּנִזְ ָּכרוֹת ְּדג'
ְל ַמ ַען י ְִת ַּכ ֵּפר לוֹ ָּכל ֲא ֶׁשר ָע ָש
ֻדוֹת ֵס ֶתרִּ ,כי ַעל ָה ָא ָדם ְלהו ִֹסיף ָּת ִמיד ִּת ּקוּן ַעל ַה ִּת ּקוּן
ְנק ּ
ַה ּקו ֵֹדםִּ ,כי ִּכ ּסו ֵּפי ֵלב ָא ָדם ַה ּיְהו ִּדי ְל ִה ְת ַע ּלוֹת ו ְּל ִה ְת ָקרֵב
ַך ְׁשמוֹ ֵקרוּב ַא ַחר ֵקרוּבָ .ל ֵכן או ִֹת ּיוֹת ְּתׁשו ָּבה
ֵא ָליו י ְִת ָּבר ְ
יעה ַה ַּת ְח ּתוֹנָה ֶׁשל ֲאנִי
או ִֹת ּיוֹת ָּתׁשוּב ה'ְּ ,ד ַהיְנ ּו ַה ְח ָזרַת י ְִד ָ
יעה ֶע ְליוֹנָה ֶׁשל ַאיִ"ן ָה ֶע ְליוֹןְּ ,ב ִחינַת ֲאנִי ַה ֵּׁשם,
ַה ָּׁש ֵפל ֶאל י ְִד ָ
ִזְכר .ו ְּבגִ ּלוּי נ ְִפ ְלאו ָֹתיו וְנו ְֹראו ָֹתיו
ַך ְׁשמוֹ ו ְַכ ּנ ַּ
ִּכי ַה ּכֹל ְּביָדוֹ י ְִת ָּבר ְ

ִימי ִל ּבוֹ נ ְַפׁשוֹ
יהן ְּב ָכל נ ֵ
ֲל ֶ
ַך ְׁשמוֹ ִאם ִי ְׁש ַאף ְוי ְִכסֹף א ֵ
י ְִת ָּבר ְ
ָאתי ִח ּבוּר ָק ָטן זֶה ְּב ֵׁשם:
יכ ְך ָקר ִ
ְו ִנ ְׁש ָמתוְֹ .ל ִפ ָ
ַה ְק ָּדמוֹת ּו ְׁש ָע ִרים ְל ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה:
ָאים י ִַּגי ַע ָא ָדם
ִּכי עַל י ְֵדי ִל ּמו ָּד ּה ְּב ִה ְת ּבוֹנְנוּת ְּבסוֹדו ֶֹת ָיה ַה ּנ ְִפל ִ
ָה ִּת ְת ַּג ֶּלה
ֻמת ִּב ּט ּול ּ
ִל ְׁשלֵמוּת ִּת ּקוּנוֹ ְּב ַת ְכ ִלית ִּב ּטוּל ַּג ֲאוָתוֹ! ו ְּלע ַּ
ׂיםִּ ,כי
ֻדוֹת ַה ִּנז ְּכַר ְלעֵיל ְּד ַמ ְח ָׁשבוֹת ִּד ּבו ִּרים ו ַּמ ֲע ִש
ָה ֲעָנוָה ְּבג' ְנק ּ
ַה ּכֹל ֶׁש ּלוֹ י ְִת ָּבר ְ
"ך ֵמ"ם ָה ֶר ַׁשעִּ ,כי ֲעָנוָה
ַך ְׁשמוֹ .ו ְִת ְת ַּב ֵּטל ַה ָּס ֶמ ְ
ׂה:
ימ ְט ִר ּיָה סמא"ל ְוֵי ָע ֶש
ִּג ַ
ֲע ָנוָה – ז' ְּפ ָע ִמים ַח ּיִים:
ימ ְט ִר ּיָה:
ֲע ָנוָה  -ז' ְּפ ָע ִמים ַח ּיִים ִּ -ג ַ
ֲע ָנוָה  -ז' ְּפ ָע ִמים ַח ּיִים:
ילת ַהז' מ"ק ְּדעו ַֹלם ַה ּתֹה ּו ִה ְת ַּפ ְּׁש ָטה ַה ָּמוֶת ז' ְּפ ָע ִמים,
ִּכי ִּבנ ְִפ ַ
ו ְָכאן ַה ִּת ּקוּן ְּד ֶע ֶצם ַה ַח ּיִים:
ֵס ֶפר ָמבוֹא ְל ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ֵ -ח ֶלק א ַה ְק ָּד ָמה
ו ְֵס ֶפר זֶה ְּכ ַת ְב ִּתיו ְּב ַכ ּוָנָה ַל ֲעזֹר ַל ֲא ָנ ִׁשים ְק ַט ּנִים ֲא ֶׁשר ְּכ ֶע ְר ִּכי
יהם
ֲל ֶ
ַך ע ֵ
יע ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ַה ּנ ְִכ ָס ִפים ְל ִק ְר ַבת ַה ֵּׁשם ,ו ְּל ַמ ַען ַי ְׁש ִּפ ַ
ֶך ּתוֹרָה ַה ְּקדוֹ ָׁשה ִּב ְתׁשו ָּבה
ֵל ְך ְּב ֶדר ְ
ו ְָע ַלי ֵמאוֹרוֹ ַה ּנוֹרָא ְל ַמ ַען נ ֵ
ׂים טו ִֹבים ְּב ַת ְכ ִלית ִק ּיוּם ְרצוֹנוָֹ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי רָצוֹן:
ו ַּמ ֲע ִש
)ס ֶפר ָמבוֹא ְל ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ֵ -ח ֶלק א ַה ְק ָּד ָמה(
ֵ

ֶפׁש ִל ְתׁשו ָּקה
ֵך ַה ּנ ֶ
דִ .ע ַּקר ִה ְת ּג ַּלוּת ָח ְכ ַמת ַה ּסוֹד ָּב ַאחֲרוֹנָה ְלז ַּכ ְ
ֻשה
ו ְּד ֵבקוּת ַּב ְּקד ָּׁ
ֱמת ֵמ ֶארֶץ ִּת ְצ ַמחְ ,ו ָׁש ַפ ְל ִּתי
ָא ַמר ַה ַּמרַ ,ה ּנ ְִבזֶה ו ְַה ָּׁש ֵפל ,א ֶ
ֵמ ֶארֶץֶ ,ח ְר ַּפת ָא ָדם ו ְּבזוּי ַעםּ ,ג ְַר ִעין נ ְִפ ָסד ְונ ְִר ָקב ,ו ִּמ ֶּמ ּנ ּו
ָאל
ׂר ֵ
ִׁ ,לזְ ר ַֹע ְּבאוֹר ַה ַח ּיִיםְ ,ל ַה ְל ִהיב ְל ָבבוֹת ִי ְש
י ְִצ ַמח ֶזרַע ק ֶֹדש
ִימיתְ ,מתו ָּקה ִמ ְּד ַבׁש ְונ ֶֹפת
ְלתוֹרָה ו ְַלעֲבו ָֹדה ַּב ָח ְכ ָמה ַה ְּפנ ִ
ׁ ,חֲמו ָּדה ְּגנ ּוזָהָ ,מתוֹק ָהאוֹר
ָפש
יבת נ ֶ
צוּףְ ,מ ִאירַת ֵעי ַניִם ו ְּמ ִׁש ַ
ָה ְּב ִמ ּדוֹת טוֹבוֹת וִי ָׁשרוֹת
ָה ו ְּל ָה ִאיר ּ
ְׁ ,לז ְַּככ ּ
ֶפש
ָלעֵיַניִם וְטוֹב ַל ּנ ֶ
ִל ְטעֹם ַטעַם אוֹר ַה ּגָנוּז ,עוֹלָם ַה ָּבא ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ,עַל י ְֵדי ָח ְכ ַמת
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָאְ ...ל ַמ ּזֵג ַה ִּמ ּדוֹת ְּב ַת ְכ ִלית
ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ,ר ְ
ֱמת ,ו ְִל ְלמֹד ָּב ֶהם ַעל ַצד ַה ַּכ ּוָנָה
ַה ִּז ּכו ְּךֲ ,ע ָנוָה ְו ִׁש ְפלוּת ָהרו ַּח א ֶ
ֶפׁש ו ְּלז ְַּכ ָכ ּה ...ו ְִע ַּקר ִה ְת ּג ַּלוּת ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ְּבדוֹרֵנ ּו
ְל ָה ִאיר ַה ּנ ֶ
ָה ִּב ְתׁשו ָּקה ו ְּד ֵבקוּת,
ְׁ ,לז ְַּככ ּ
ֶפש
לֹא ָהיָה ֶא ּלָא ְל ָה ִאיר עַל ַה ּנ ֶ
ֻבל
ֻשה ו ְָט ֳהרָה ַו ֲעָנוָהְ ,ולֹא ִל ְהיוֹת חו ֵֹקר ו ְּמק ָּ
ֲבה ְוי ְִר ָאה ִּב ְקד ָּׁ
ַאה ָ
ָמינ ּו ָהיָה
ׂ ָפה ו ְַלחוּץִּ ...כי ִה ְת ּג ַּלוּת ָהאוֹר ַה ָּצפוּן ַה ּזֶה ְּבי ֵ
ִמ ָּש
ֲמה ו ְַתאֲווֹת
ְל ָה ִאיר ָע ֵלינ ּו ו ְַעל נ ְַפ ֵׁשנ ּו ְל ָה ִסיר ֵמ ִא ָּתנ ּו ּכָל ַהזֻּה ָ
ׂ ָּת ְררוּת ַעל
ָהרָעוֹת ...ו ְּל ָה ִסיר ַה ּקו ִֹציםִ ,מ ּדוֹת רָעוֹתַּ ,ג ֲאוָה ו ְִה ְש
ְאה
ׂ ִּכים ְּב ֵעינֵינוִּ ,קנ ָ
ֶתר ִמ ּדוֹת רָעוֹתֲ ,א ֶׁשר ֵהם ְל ִש
ֵעהוְּ ,וי ֶ
רֵ
ׂה ְלאוֹר ַה ֵּמ ִאיר
ֵך ְוַנ ֲע ֶש
ֲהבוֹת רָעוֹתֲ ,א ֶׁשר ּכָל זֶה ִנז ְַּד ּכ ְ
ְאה וַא ָ
ׂנ ָ
ְו ִש
עַל ִל ּמוּד ָח ְכ ָמה ַה ְּמתו ָּקה ִמ ְּד ַבׁש ְּב ַכָּונָה ְל ַה ִּש
ַחד
ָהְ ,לי ֵ
ׂיג אוֹר ּ
)ה ְק ָּד ַמת ַה ְמ ַח ֵּבר ֵס ֶפר נ ְִתיב
ַ
קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ְּביִחו ָּדא ְׁש ִלים.
ִמ ְצוו ֶֹתיךָ(

ׂ ְמ ָחה ו ִּב ְד ֵבקוּת ְּב ַה ְר ָח ַבת
ַך ְּב ִש
ָצ ִר ְיך ַל ֲעבֹד ֶאת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ׂיג
ֻּלםְ ,ל ַה ִּש
ׂיג ִמ ַּמ ְלכוּת ַעד ָח ְכ ָמהַ ,ה ְמ ַח ּיָה ֶאת כ ָּ
ַה ַּד ַעתְ ,ל ַה ִּש
ׂיו טו ֵֹעם
ָתא ִּד ְׁש ַמ ְע ָּתאָּ ,כל ֶא ָחד ְל ִפי ַמ ֲע ָש
מ ִֹחין ְקדוֹ ִׁשים ו ְֶח ְדו ָ
ֵמאוֹר ַה ּתוֹרָהִּ ,כי ּכָל ַּדף ְּג ָמרָא ו ֶּפרֶק ִמ ְׁשנָיוֹת ְמ ַח ּיֶה ַמ ָּמׁש
ׂוֹת ַה ִּמ ְצווֹת
ׁ ,ו ִּב ְפרָט ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר עוֹלֶה עַל כ ֻּּלָם ,ו ְַל ֲעש
ֶפש
ַה ּנ ֶ
ׂ ְמ ָחה ו ֵּמרֹב ּכֹלִּ ,כי ֵהם ַמ ָּמׁש ַח ּיֵינ ּו ו ְַח ּיוּת נ ְַפ ֵׁשנוַּ ,ח ּיוּת
ְּב ִש
ו ְַתעֲנוּג ַמ ָּמ ִׁשיֵ ,מרֹב ּכֹל.
ָכה ָּפ ָר ַׁשת ִמ ְׁש ָּפ ִטים ַּדף קצ"ט ַע ּמוּד ד'(
יכל ַה ְּבר ָ
)ה ַ
ֵ

ֻשה
ה .עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ּסוֹד זו ִֹכים ַל ֲעָנוָה ּומ ִֹחין ִּד ְקד ָּׁ
ַלה ַּב ְּז ַמן ַה ּזֶה ְּב ָכל
ָה ִע ָּקר ֵּת ַדע ָא ִחיֶׁ ,ש ִע ַּקר ִל ּמוּד זֶה ֶׁש ּנ ְִת ּג ָּ
ֲמת ֶׁש ָהרַע גּ ו ֵֹבר ְמאֹד
ָּכ ְך ְּב ִהירוּת וְאוֹר ו ְִה ְת ַּפ ְּׁשטוּת הוּא ֵמח ַ
ֱמתְּ ,בעֵת
ׁ .ו ֶּבא ֶ
ֶפש
ָאל נו ֶֹפ ֶלת ,ו ְּב ִל ּמוּד זֶה ִנזְ ַּד ֵּכ ְך ַה ּנ ֶ
ׂר ֵ
ֶסת ִי ְש
ו ְּכנ ֶ
ׁ ,ו ְַעל
ֶפש
ִל ּמוּד ַה ּסוֹדוֹת ,ו ִּב ְפרָט ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ֵמ ִאיר ַה ּנ ֶ
יעת ַּכ ּוָנַת ַה ִּמ ְצווֹת ְמעוֹרֵר ְּבׁשֹ ָר ִׁשים ֶע ְליוֹנִים...
ִיד ַ
י ְֵדי ִל ּמוּד ו ִ
ְוי ִָאיר ּו ְל ַמ ָּטה ְּב ִע ּלוּי רַב אוֹר ּגָדוֹל...
ימה,
ָעה ו ְּב ֵא ָ
ׂה ַה ִּמ ְצוָה ַא ָּתה ְמ ַכ ּוֵן ְּב ַה ְכנ ָ
ו ְּב ֵעת ֶׁש ַא ָּתה עוֹ ֶש
ְלעוֹרֵר ְל ַמ ְע ָלה ַה ַּמ ִּק ִיפין ו ְַה ּמ ִֹחיןַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ַא ָּתה יו ֵֹד ַע
ׁשוּם ַמהוּת ,לֹא ְּב ַמ ִּק ִיפין ְולֹא ְּבמ ִֹחין ְולֹא ְּבׁשוּם ָּד ָברַ ...אף
יע ְת ָך ַא ָּתה ְמעוֹרֵר ֶאת ְמ ִציאו ָּתםַ ,אף ֶׁש ֵאי ְנ ָך
ַעל ִּפי ֵכן ִּב ִיד ָ
יו ֵֹד ַע ַמהו ָּתם נ ְִמ ָׁש ְך ֵאלֶי ָך אוֹר ּגָדוֹל ,ו ְַא ָּתה עו ֵֹבד ֶאת ַה ֵּׁשם
ֵבב ַמ ָּמׁש ֵמרֹב ּכָלְּ ,בג ֶֹדל אוֹר ַה ֵּמ ִאיר ָעלֶיךָ.
ׂ ְמ ָחה ו ְּבטוּב ל ָ
ְּב ִש
זֹּהרֶׁ ,ש ַּמ ָּמׁש ַה ְּׁש ִכינָה ׁשוֹרָה ָע ֶלי ָך
ו ִּב ְפרָט ְּב ֵעת ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ַ
ו ְַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ֵמ ִאיר ָע ֶלי ָך אוֹר ו ְַח ּיוּת ,ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ִּת ְהיֶה ְל ָך

ֱמת .וְעוֹדֶׁ ,ש ִּתזְ ֶּכה ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד זֶה ִל ְהיוֹת ָע ָפר
ָעה ֶּבא ֶ
ַה ְכנ ָ
ָא ֶפר ו ְִל ְס ּבֹל י ִּסו ִּרים ו ְֵחרו ִּפים ו ְִדיׁשוֹת ָע ֵקבֶׁ ,ש ִּת ְהיֶה ְּב ֵעינֶי ָך
וֵ
ַך ַי ֲעזֹר
ֻפה ַה ַּת ְח ּתוֹנָה ֶׁש ַה ּכֹל ָּד ִׁשין ָע ֶליךָ ,ו ְַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ְּכ ַא ְסק ָּ
ֻשה ו ְּבנ ַֹעם זִ יו ַה ְּׁש ִכינָהֶׁ ,ש ּלֹא
ְל ָך ְּב ַה ְר ָח ַבת ַה ּמ ִֹחין ֶׁשל ַה ְּקד ָּׁ
ַּת ְר ִּגיׁש ִמ ָּכל ֵא ֶּלה ׁשוּם ֶה ְר ֵּגׁש ְּכ ָלל ו ְּכ ָללֶ ,א ָּלא ַה ְר ָח ַבת
ׂ ְמ ַחת נֹעַם זִיו אוֹר ְׁש ִכינָתוֹ ֶׁש ִּי ְׁשרֶה ָעלֶיךָ.
ַה ַּד ַעת ו ְַה ּמ ִֹחין ִמ ִּש

ארנָא ,נ ְִתיב ַה ּיִחוּדְׁ ,ש ִביל א' אוֹת ב'(
אמ ְ
)נ ְִתיב ִמ ְצוו ֶֹתי ָך ָק ַ

ׂנ ְַאת ִח ּנָם ְו ָלׁשוֹן ָהרַע
ו .נ ְִס ָּתר ְּדתוֹרָה ֵמגֵן ֶנגֶד ִמינוּתִ ,ש
ׂיג ְׁשלֵמוּת נ ְַפ ָׁשם,
ַּב ּדוֹרוֹת ָה ִראׁשוֹנִים ָהי ּו יְכו ִֹלין ְל ַה ִּש
ֻשה ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ַעל ַע ְצ ָמם נ ַֹעם
ְל ִה ְת ַל ֵהב ְּבזִ ּכו ְּך רַב ו ִּב ְקד ָּׁ
ֲבה,
זִ יו אוֹר ַה ְּׁש ִכינָה ְּבאוֹר ֶע ְליוֹן ו ְַצח ִּב ְד ֵבקוּת ְוי ְִר ָאה ו ְַאה ָ
ֲבל
ו ְַה ּכֹל עַל י ְֵדי ַּפ ְׁשטוּת ַה ּתוֹרָהּ ,תוֹרָה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה נִגְ ֶלה ,א ָ
ֻצ ָּפא
ׂא ְוח ְ
ַש
יחאֶׁ ,ש ָהרַע גּ ו ֵֹבר ו ִּמ ְתנ ֵּ
ְּבדוֹר זֶה ִע ְקבוֹת ִּד ְמ ִׁש ָ
י ְִס ֵּגיִ ...מי ָיגֵן ָעלֵינ ּו ִמן ַה ְּק ִל ּפוֹת ָהרָעוֹת ַה ַּמ ְח ִׁש ִיכים ָהאוֹר
ׂכֶל .ו ְַעל י ְֵדי נִגְ ֵלית ַה ּתוֹרָה ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְּבדוֹר ָּכזֶה ְּב ֵאין
ו ְַה ֵּש
יקה,
יקה וַ ֲח ִׁש ָ
ׂ ֶּכ ֶלת ִּב ְד ִב ָ
ֶפׁש ַה ַּמ ְש
ָּפנִים ְל ַה ְל ִהיב ָּכל ָּכ ְך נ ֶ
ֶׁש ָהרַע ו ְַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים ָהרו ָּח ִנ ּיִים ִמ ְת ּג ְַּב ִריןְ ,ולֹא עוֹד ֶא ָּלא
ַבים ,וּמוֹ ֵׁשל
ֶׁש ֵהם ִמ ְת ַל ְּב ִׁשים ְּב ַג ְׁש ִמ ּיוּת ָּב ֵערֶב רַב ֶׁש ֵהם ָהר ִּ
ְאת ִח ּנָם ו ְָלׁשוֹן ָהרַע ,ו ְָכל
ׂנ ַ
וְגו ֵֹבר ֶא ִּפיקו ְֹרסוּת ו ִּמינוּת ְו ִש
ִמי ֶׁשהוּא ָחצוּף ְּביו ֵֹתר גּ ו ֵֹבר ְּביו ֵֹתר .וְל ּולֵא ְמ ִתיקוּת ֲערֵבוּת
ֶפׁש
נֹעַם זִיו ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָןַ ,ה ְּמ ִא ִירין ַל ּנ ֶ
ׂ ַּמ ַחת ֵלב ו ְּמ ִאירַת ֵעי ַניִם ,לֹא
ׂ ֶּכ ֶלת ו ְּמַי ְׁש ִבין ַה ַּד ַעת ְמ ַש
ַה ַּמ ְש
ֲליׁשוּת ַּדעַת ֵמ ְר ָׁש ִעים
ָהיָה ְּב ֶא ְפ ָׁשרוּת ְל ָה ִאיר ֵמרֹב ַה ָּצרוֹת ַוח ִ
ַה ִּמינִים ו ְֶא ִּפיקו ְֹר ִסים.
ו ְָל ֵכן ַא ַחי ַטעֲמ ּו ו ְּרא ּו אוֹר ַה ּגָנוּז ו ְּמ ִתיקוּת ֶׁשֵּיׁש ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ַׁ ,עד ֶׁש ֵּמרֹב אוֹר ְּת ַק ֵּבל ַעל ַע ְצ ְמ ָך ָּכל ָהרָעוֹת
ֶפש
ַה ֵּמ ִאיר ַל ּנ ֶ
ָתךָ,
ו ְַה ָּצרוֹת ו ְַה ּי ִּסו ִּריןְ ,ולֹא י ְִת ַח ֵּלׁש ַּד ְע ְּת ָך ְולֹא ִּת ּפֹל ִמ ַּמ ְד ֵרג ְ
ַלֶה ְל ַמ ְעלָה ְל ַמ ְעלָה עַד רוּם ַה ַּמעֲלוֹתֲ ,חזַק ֲחזַק ֲחזַק
ו ְִת ְתע ּ
ֱמץ ,לֹא ִּתירָא ְולֹא ִּת ְפ ַחד) .נ ְִתיב ִמ ְצוו ֶֹתיךָ ,נ ְִתיב ַה ּתוֹרָהְׁ ,ש ִביל א'
ֶוא ַ
אוֹת ל'(

ֶך ַה ּסוֹד
זִ .ל ּמוּד ַה ּנִגְ לֶה עַל ֶּדר ְ
ַבינ ּו ַה ַּס ָּבא ַק ִּדי ָׁשא זְ כוּתוֹ
ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּפה ָקדוֹׁש ַא ְדמוֹ"ר ר ֵּ
ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ִמ ִּׁשינָאוֶעַ ,על ַה ָּכתוּב ִׁש ְמ ִעי ַבת ו ְּר ִאיַ ,היְנ ּו ַּבת
ָאל ִּ)כ ְד ָא ְמ ִרינַן ַּבחֲגִ יגָה ַּבתִּ ,ב ּתוֹ ֶׁשל
ׂר ֵ
ֶסת ִי ְש
נ ְִקרֵאת ְּכנ ֶ
ָהם ָא ִבינוּ(ְ ,צ ִר ִיכין ִל ְלמֹד נִגְ לֶה ְונ ְִס ָּתרַ ,היְנ ּו )נִגְ ֶלה(
ַא ְבר ָ
יעה ) ְׁש ַמ ְע ָּת ָתא(,
ַּב ְּג ָמרָא ָא ְמ ִרינַן ָּתא ְׁש ַמעְ ,לׁשוֹן ְׁש ִמ ָ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש הוּא ְלׁשוֹן ָּתא ֲחזֵיְ .וזֶה ֶׁש ָּכתוּב
ו ַּב ּנ ְִס ָּתר ַּב ַ
ִׁש ְמ ִעי ַבתֶׁ ) ,ש ּי ְִלמֹד ִמ ּק ֶֹדם נִגְ לֶהָּ ,תא ְׁש ַמעַּ ,כנִזְ ' ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך(
ַׁ ,היְנ ּו נ ְִס ָּתרַּ ,כ ּנִזְ ַּכר ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך(
)תא ֲחזֵיַּ ,בז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ו ְּר ִאיָּ ,
ֶך
ֲבינוֹ ּגַם ּכֵן עַל ֶּדר ְ
ָמ ְד ְּתַ ,לה ִ
ו ְַה ִּטי ָאזְ נ ְֵך ְ)ל ִל ּמוּד ַה ּנִגְ לֶה ֶׁש ּל ַ
ֱמת ַה ּנ ְִס ָּתר(ְ .ונ ְִד ַּפס ַא ַחר ָּכ ְך זֶה ַּב ֵּס ֶפר ִּד ְב ֵרי י ְֶחזְ ֵקאל,
ָהא ֶ
או ָּלם נו ָֹדע וּמו ָּבן ַעד ַּכ ָּמה ָח ִביב ָּד ָבר ֶׁש ִּנ ְׁש ָמע ִמ ִּפי ַה ַּצ ִּדיק
ְּב ַע ְצמוֹ וְכוּ'.
ו ְּבאו ָֹתם ְּד ָב ִרים ְּב ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ֶׁש ִה ִּגיד ַא ְדמוֹ"ר ַה ָּקדוֹׁש
ַה ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ַעל ַה ָּכתוּב ִׁש ְמ ִעי וְכוּ' ו ְַה ִּטי ָאזְ נ ְֵך ְל ִל ּמוּד
ֲבינוֹ ַעל ִּפי סוֹד ,ו ְָא ַמר ָאז ְלדֻגְ ָמא ְּכמוֹ ַה ּגָאוֹן
ַה ּנִגְ ֶלה ַלה ִ
ִיצא
ֵייב זְכוּתוֹ ָיגֵן ָעלֵינ ּו ִמ ּוִי ְׁשנ ָ
ַבי ַא ְריֵה ל ּ
ַה ָּקדוֹׁש מוֹרֵינ ּו ָהרַב ר ִּ
ֻדת ֵליל
ָאיֶׁ ,ש ָהיָה ַּד ְר ּכוֹ ַּב ּק ֶֹדׁש ַא ֲחרֵי ְסע ַּ
ַּבעַל ַא ְריֵה ְּד ֵבי ִע ּל ִ
ֻכוֹת ַּבחֹרֶף( ָהיָה יוֹ ֵׁשב
ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש )ו ִּב ְפרָט ַּב ֵּלילוֹת ָה ֲאר ּ
וְלו ֵֹק ַח ְּב ֵביתוֹ ִל ְלמֹד ַה ְּג ָמרָא ִעם ֵס ֶפר ַמ ַה ְר ָׁש"א ) ֶׁש ָהיָה
ַבינ ּו ַה ּגָאוֹן
ָאז נ ְִד ַּפס רַק ִּב ְפנֵי ַע ְצמוֹ(ָ .א ְמנָם ָא ִבי )הוּא ר ֵּ
ָכה ָהיָה או ֵֹמר ָע ָליו
ַה ָּקדוֹׁש ַּב ַעל ִּד ְב ֵרי ַח ּיִים( זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ֲפ ּיל ּו
)על ָה ַא ְריֵה ְּד ֵבי ִע ָּל ִאי(ֶׁ ,ש ּכָל ִל ּמו ָּדיו ָאז ּגַם ַּב ּנִגְ לֶה א ִ
ַ
)ד ְב ֵרי ּתוֹרָה
שם ּגַם ּכֵןִּ .
ֶך סוֹד י ְָפ ְר ֵׁ
ִּבימוֹת ַהחֹל ֵהם כ ֻּּלָם עַל ֶּדר ְ
ַׁ ,מהֲד ּורָה ו' ,נ"ז(
אטש
מ ּונ ְַק ְ

ֲר"י
ַמ"ק אוֹ ַק ָּבלַת ָהא ִ
חַ .ה ִאם ִל ְלמֹד ַק ָּבלַת ָהר ַ
ֲס ִידים ְמ ַס ְּפ ִריםֶׁ ,ש ַּפ ַעם נ ְִכנַס ָא ָדם ֶׁש ּנ ְִר ֶאה רָחוֹק ְמאֹד
חִ
ילי ֶּב ְר ִליןֶ ,אל
ׂ ִּכ ֵ
ֲסידוּתְ ,לב ּוׁשוֹ ו ַּמ ְר ֵאה ּו ְּכ ֶא ָחד ִמ ַּמ ְש
ִמן ַהח ִ
ׂ ְמ ָחה ּב ּונִים ִמ ְּפ ִׁש ְיס ָחאֶׁ ,ש ָהיָה נ ְִקרָא ְּב ִפי
ַבי ִש
ָה ַא ְדמוֹ"ר ר ִּ
ידיו נ ְִמנִים ְּגדו ֵֹלי
ֲכם ָה ַא ְדמו ִֹרי"ם" ו ֵּבין ַּת ְל ִמ ָ
ְּבנֵי ּדוֹרוֹ "ח ַ
ׂרָף" ִמ ּקו ְֹצק,
"ש
ֵיהם ָה ַא ְדמוֹ"ר ַה ָּ
ֻר ָס ִמיםֵּ ,בינ ֶ
ֻמה ַה ְמפ ְ
ָהא ָּ
ַבים.
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַּב ַעל ִח ּד ּו ֵׁשי ָה ִרי"מ ,וְעוֹד ר ִּ
ַבם? נ ְִדחֲק ּו
ֲס ִידים ְמאֹדַ ,מה ְּל ָא ָדם זֶה ְּב ֵבית ר ָּ
ָּת ְמה ּו ַהח ִ
ֲס ִידים ְונ ְִכנְס ּו ַא ֲחרָיו ִל ְׁשמ ַֹע ַמה ִּת ְהיֶה ְׁש ֵא ָלתוֹ .ו ְִה ּנֵה
ַהח ִ
הוּא ּפו ֵֹת ַח ְוׁשו ֵֹאל ֶאת ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ְּפ ִׁש ְיס ָחאַ :מ ִּצ ִיעים ִלי

ָפה ַא ְך
ָפה ו ְַה ְּׁש ִניָ' י ָ
ֻח ֶסת ַא ְך ֵאינ ָּה י ָ
ְׁשנֵי ִׁש ּדו ִּכיםָ ,ה ַא ַחת ְמי ֶ
ֻח ֶסת ,ו ְֵאינִי יו ֵֹד ַע ַּב ֶּמה ִל ְבחֹר .ו ְָה ַא ְדמוֹ"ר ְמ ִׁשיבוֹ:
ֵאינ ָּה ְמי ֶ
ָפה.
ַבי ּפו ֵֹסק ִל ְבחֹר ַּב ּי ָ
ָפהְּ .כלו ַֹמרָ ,הר ִּ
ָפה ֲ -ה ֵרי ִהיא י ָ
ַה ּי ָ
ֵדה ֵמ ָה ַא ְדמוֹ"ר
אוֹתוֹ ָא ָדם ֵאינוֹ ִמ ְׁש ַּת ֶהה ,נו ֵֹטל ִּב ְר ַּכת ְּפר ָ
ֲס ִידים ְּת ֵמ ִהים ְמאֹד,
ַביַ .הח ִ
ו ְּכ ָבר הוּא יו ֵֹצא ֵמ ַח ְדרוֹ ֶׁשל ָהר ִּ
ֵיהם ְּתמו ָּהה ,וְעוֹד יו ֵֹתר ַה ְּתׁשו ָּבה ֶׁשל
ַה ְּׁש ֵא ָלה נ ְִר ֵאית ְּב ֵעינ ֶ
ַבי.
ָהר ִּ
ַבי ו ְָא ַמרָ :א ָדם זֶה ִה ּנוֹ
ֵיהם ַה ִּמ ְׁש ָּתאוֹת ַנ ֲענָה ָהר ִּ
ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינ ֶ
יטת ַק ָּבלָה י ְִל ַמדַ ,ה ִאם
ַצ ִּדיק נ ְִס ָּתרּ ,ו ְׁש ֵא ָלתוֹ ָהי ְָתהֵ :איזוֹ ִׁש ַ
ֻח ֶסת ִ -מּׁשוּם ֶׁש ָּכ ְך ָל ְמד ּו ַה ּדוֹרוֹת
ַמ"ק ֶׁש ִה ּנ ָּה ְמי ֶ
ַק ָּבלַת ָהר ַ
ֲר"י ,אוֹ י ְִב ַחר
ֻקה ְּכ ַק ָּב ַלת ָהא ִ
ָפה וַ ֲעמ ָּ
ַה ּקו ְֹד ִמיםַ ,א ְך ֵאינ ָּה י ָ
ֲסית
ֲד ָׁשה ַיח ִ
ימהַ ,א ְך ִהיא ח ָ
ָפה ו ַּמ ְפ ִע ָ
ֲר"י ֶׁש ִה ּנ ָּה י ָ
ְּב ַק ָּבלַת ָהא ִ
ַבי
ִיתי לוֹ ִ -ה ְמ ִׁש ְיך ָהר ִּ
ַמ"קָ .ענ ִ
ֻח ֶסת ְּכ ַק ָּב ַלת ָהר ַ
ו ְֵאינ ָּה ְמי ֶ
ֲר"י.
ְל ַה ְס ִּביר ִּ -כי י ְִב ַחר ִל ְלמֹד ַק ָּבלַת ָהא ִ

ֲח ִרים
יהם ,לֹא ָע ְמד ּו א ֵ
יד ֶ
ַבו ַֹתי ְל ֵע ֶדן ּגַן ֱאל ִֹהיםֵ ,ה ָּמה ו ְַת ְל ִמ ֵ
רּ
יהם,
ֲל ֶ
ַבוֹ ע ֵ
יהםִּ ,כי עֹל ַה ּגָלוּת ו ְִט ְרדוֹת ַה ִּמ ִּסים ר ּ
ַּת ְח ֵּת ֶ
ו ְִכ ְמ ַעט ִנ ְׁש ַּת ְּכ ָחה ּתוֹרָה זוֹ ֵמ ֶהםִּ ,כי ֵמ ֶח ְסרוֹן ַה ְמ ַל ְּמ ִדים ָח ְסר ּו
אתיִּ ,ב ְמגִ ַּלת ֵס ֶפר ָּכתוּב ָע ָלי,
יהםָ ,אז ָא ַמ ְר ִּתי ִה ּנֵה ָב ִ
יד ֶ
ַּת ְל ִמ ֵ
ָתבוּן ִמ ּלַי ְּבעֵט ַּב ְרזֶל
ׂוֹת ַל ַה ֵּׁשםִ ,מי י ִֵּתן ֵאיפֹא ְוי ִּכ ְ
ֵעת ַל ֲעש
ֱמת זוֹ ָחס ְו ָׁשלוֹם נ ְֶע ֶּדרֶתְ ,ו ָלעַד
וְעו ֶֹפרֶתְ ,ולֹא ִּת ְהיֶה ּתוֹרַת ָהא ֶ
ֲרית ,ו ְֶאל
ָהם ְׁש ֵא ִריתִּ ,ת ְקוָה טו ָֹבה ו ְַאח ִ
ׂוּם ל ֶ
ֵח ְצבוּן ָלש
ְּבצוּר י ָ
ַצה ֶאל
ׂא עֵינַיָ ,יבֹא ֶעז ְִרי ֵמ ִעם ַה ֵּׁשםִּ ,כי ַּב ֶּמה ֶא ְתר ֶּ
ֶה ָה ִרים ֶא ָּש
ַבים
ֲאדֹנָ"יֲ ,הלֹא ְברָא ֵׁשי ָה ֲאָנ ִׁשים ַה ְּקדוֹ ִׁשיםְ ,לז ַּכוֹת ֶאת ָהר ִּ
ָצים ו ְֶאל ַה ֵּׁשם נ ִָּג ִׁשים ,י ְִת ַק ְּדׁש ּו עוֹד
ֱמת ר ִ
ֶך ָהא ֶ
ֲא ֶׁשר ְּב ֶדר ְ
ׂ ָפה
ֻשה י ְֵתרָהְּ ,ב ֵאׁש ָּדת סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָהְ ,וי ְִל ְמד ּו ַהז ַֹּהר ְּב ָש
ְקד ָּׁ
ֻמן ְּבאו ִֹת ּיוֹת ַה ֵּפר ּוׁש
ַש ּורָה ,ו ְּמס ָּ
ַדת ְוכּׁ
ֻג ָּה ּכ ָּ
ֻקל ּומ ּ
ְּבר ּורָהְ ,מס ָּ
ֻק ָׁשם ִמ ּיָד ו ְּל ַא ְל ַּתר ִּב ְמ ֵהרָה.
ִּכ ְׁשר ַּגָא ִּדנְהוֹרָאִ ,ל ְמצֹא ְמב ָּ

ַצמוֹ ּגַם ְלנ ְִס ַּתר ְּדתוֹרָה
ֵסק ַה ּתוֹרָה ָצ ִר ְיך ְל ַד ֵּבק ֶאת ע ְ
טְּ .בע ֶ
ֲס ָקיו ְּב ִע ְנ ְינֵי עו ָֹלם ַה ּזֶה ָצ ִר ְיך ְל ַד ֵּבק
ְּב ֵעת ֶׁש ָה ָא ָדם עו ֵֹסק ַּבע ָ
ַך ְולֹא י ְִהיֶה נ ְִפרָד ִמ ְּד ֵבקוּתוֹ,
ֶאת ַע ְצמוֹ ְּב ַה ּבוֹרֵא י ְִת ָּבר ְ
ָמי ִא ְת ָק ַט ְרנָא
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ָּכל י ֵ
ֶך ֶׁש ָא ַמר ר ִּ
ַעל ֶּדר ְ
ֲפ ּיל ּו ְּב ֵעת ֶׁשעו ֵֹסק
ֲדא ְּבקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא .וַא ִ
ִּב ְקטוֹרָא ח ָ
ֲב ָת ּה,
ַצמוֹ ְּב ַה ּתוֹרָה ְּב ַאה ָ
ַּב ּתוֹרָה ,לֹא ַּדי ַמה ֶּׁש ְּמ ַד ֵּבק ֶאת ע ְ
ַצמוֹ ּגַם ְל ַה ּנ ְִס ָּתר ֶׁש ָּב ּה ֶׁשהוּא
ִּכי ִאם ֶׁש ָּצ ִר ְיך ְל ַד ֵּבק ֶאת ע ְ
ַך ְׁשמוֹ וְכוּ'.
ֲציל ָה ֶע ְליוֹן י ְִת ָּבר ְ
ַה ַּמא ִ

יגִ .אם י ִָּמ ֵצא ֶא ָחד ְּב ִעיר ּו ְׁשַניִם ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ּלו ֵֹמד ִס ְתרֵי ּתוֹרָה,
ָה ִאיׁש ַה ּזֶה הוּא ְּב ִע ָּקר ְּב ַדעַת ַה ָּׁשלֵם ְּב ִלי ִח ָּסרוֹן.

ׂר ֶצ ֶדק ָּפ ָר ַׁשת ּבֹא(
)מ ַב ֵּש
ְ

יִּ .כ'י לֹ'א ִּת ָּׁשכַ'ח ִמ ִּפ'י ז ְַרע'וֹ ,או ִֹת ּיוֹת יו ַֹחאי ,עַל י ְֵדי ז ְַרעוֹ ֶׁשל
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ,לֹא ִּת ָּׁשכַח ַה ּתוֹרָה
יו ַֹחאי ֶׁשהוּא ר ִּ
ֻלַת ַה ַּת ּנָא
ְלכ ּו חֲז ּו ִמ ְפעֲלוֹת ַה ֵּׁשם ִה ְת ּג ַּלוּת נ ְִפלָא ִמ ּסוֹד ְּגד ּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה:
ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ
ָאל
ׂר ֵ
יח ֶׁש ּלֹא ִּת ְׁש ַּת ַּכח ּתוֹרָה ִמ ִּי ְש
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ִה ְב ִט ַ
ר ִּ
ָכה ) ַׁש ָּבת
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ַעל יָדוַֹּ .כ ּמו ָּבא ְּב ִד ְב ֵרי ר ּ
ידה
ֲת ָ
ַבו ֵֹתינ ּו ְל ֶכרֶם ְּבי ְַבנֶה ָא ְמרוּ :ע ִ
קלח'ְּ :(:כ ֶׁש ּנ ְִכנְס ּו ר ּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ֶׁש ּלֹא
ָאל ו ְָא ַמר ר ִּ
ׂר ֵ
ּתוֹרָה ֶׁש ִּת ְׁש ַּת ַּכח ִמ ִּי ְש
"כי לֹא ִּת ָּׁש ַכח ִמ ִּפי ז ְַרעוֹ" .ו ְַכ ְמב ָֹאר
ֱמרִּ :
ִּת ְׁש ַּת ַּכחֶׁ .ש ֶּנא ַ
ׂא קכד'ְּ :(:ב ַהאי ִח ּב ּורָא ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְִפקוּן
זֹּהר ) ָנש
ַּב ַ
ֵּב ּה ִמן ּגָלו ָּתא'.
ָתנ ּו
ו ְַע ָּתה ּבוֹא ו ְּר ֵאה ו ְָה ֵבן נ ְִפ ָלאוֹת נ ְִס ָּתרוֹת ֶׁשל ּתוֹר ֵ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ַע ְצמוֹ ַעל זֶה
ַה ְּקדוֹ ָׁשהִּ .כי ַעל ֵּכן ָס ַמ ְך ר ִּ
ֱמת ְּבזֶה ַה ָּפסוּק
"כי לֹא ִּת ָּׁש ַכח ִמ ִּפי ז ְַרעוֹ"ִּ .כי ֶּבא ֶ
ַה ָּפסוּק ִּ
ֻמז ְונ ְִס ָּתר סוֹד ַה ּזֶהֶׁ ,ש ַעל י ְֵדי ז ְַרעוֹ ֶׁשל יו ַֹחאי,
ְּב ַע ְצמוֹ ְמר ָּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאיַ ,על יָדוֹ לֹא ִּת ְׁש ַּת ַּכח ַה ּתוֹרָה
ֶׁשהוּא ר ִּ
"כ'י לֹ'א ִּת ָּׁש ַכ'ח
ָאלִּ .כי סו ֵֹפי ֵּתבוֹת ֶׁשל זֶה ַה ָּפסוּק ִּ
ׂר ֵ
ִמ ִּי ְש
ַלה ַה ָּפסוּק
ַמז ו ְּמג ֶּ
ִמ ִּפ'י ז ְַרע'וֹ" ֵהם או ִֹת ּיוֹת יו ַֹחא"יְ ,וזֶה ֶׁש ְּמר ֵּ
ִּכי לֹא ִּת ָּׁש ַכח ִמ ִּפי ז ְַרעוִֹ ,מ ִּפי ז ְַרעוֹ ַּדי ְָקאַ ,היְנ ּו ִמ ִּפי ז ְַרעוֹ ֶׁשל
ֻמז ְונ ְִס ָּתר ְּבזֶה ַה ָּפסוּקֶׁ ,שהוּא ַה ַּת ּנָא
זֶה ְּב ַע ְצמוֹ ֶׁשהוּא ְמר ָּ
ֻמז ְּבזֶה ַה ָּפסוּק ְּבסו ֵֹפי
יו ַֹחאיִּ .כי עַל י ְֵדי ז ְַרעוֹ ֶׁשל יו ַֹחאי ֶׁש ְּמר ָּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ,עַל יָדוֹ לֹא
ֵּתבוֹת ַּכ ִּנז ְּכַר ְלעֵילֶׁ ,שהוּא ר ִּ
ִּת ָּׁשכַח ַה ּתוֹרָהִּ ,כי ַּבז ַֹּהר ָּדא י ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל.
ַמז ְּב ָפסוּק ַא ֵחרִּ .כי
ַבי ִׁש ְמעוֹן ְּב ַע ְצמוֹ הוּא ְמר ֵּ
ו ְַדעֶׁ ,ש ּסוֹד ר ִּ
)ד ִנ ּיֵאל ד(:
ַבי ִׁש ְמעוֹן הוּא ְּב ִחינַת ָּ
ַּדע ִּכי ַה ַּת ּנָא ַה ָּקדוֹׁש ר ִּ
ָ'חת ,רָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ִׁש ְמעוֹ"ן וְכוּ'.
ְ'ק ִּדי'ׁש ִמ'ן ְׁש ַ'מ ּיָא נ ִ
ִע'יר ו ַ
)ס ֶפר ִל ּקו ֵּטי מוֲֹהרַ"ן – ִּב ְת ִח ַּלת ַה ֵּס ֶפר(
ֵ

יח ,נ ְִל ֶקה ְּב ַח ְׁשכוּת
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יאּ .דוֹרֵנוּּ ,דוֹר ָה ַאחֲרוֹן ִל ְפנֵי ִּב ַ
אילים
ׂ ִמ ִ
ֻפלֶת ֵמ ַה ַּמי ְִמינִים ו ֵּמ ַה ַּמ ְש
ְמכ ֶּ
ִימ ּיוּת ַה ָּקדוֹׁש
ָכה ִל ְפנ ִ
ִמי ֶׁש ּלֹא ָל ַמד רָזִ ין ְּדאוֹ ַרי ְָתא לֹא ז ָ
ָּברו ְּך הוּא
ִמי ֶׁש ּלֹא ָל ַמד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ֶׁשל סוֹדוֹת ְורָזִ ין ְּדאוֹ ַרי ְָתא,
ַך ְוי ְִת ַע ֶּלה כוּ'.
ִימ ּיוּת ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא י ְִת ָּבר ְ
ָכה ִל ְפנ ִ
לֹא ז ָ
)ס ֶפר ְּב ִרית ְמנו ָּחה ַּדף ב'(:
ֵ

ֲמת י ְִר ָא ָתם,
ֲר"י ֵמח ַ
יבֵ .א ּל ּו ֶׁש ּנ ְִמנ ִָעים ִמ ִּל ּמוּד ַהז ַֹּהר ו ְִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ַצלו ָּתם ,אוֹ זָרוּת ַה ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶהֶׁ ,שהוּא
אוֹ ָחס ְו ָׁשלוֹם ע ְ
לֹא ְּכנִגְ לוֹת ַה ּתוֹרָה.
ִׁ ,עיר ְּגדו ָֹלה ֶׁשל
ָא ִיתי ֶאת ֳענִי ַע ִּמי ֲא ֶׁשר ְּב ַמ ְר ָקש
ֵהן ַה ּיוֹם ר ִ
יה ,ו ַּב ּיוֹם ֶׁש ּנ ְִפ ְטר ּו
ֲכ ִמים וְסו ְֹפ ִרים ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ּתוֹרָה וְסוֹדו ֶֹת ָ
חָ

ַבי ָׁשלוֹם ּב ּוזַאגְ לוֹ(
ֻבל ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ
)ה ְמק ָּ
ַ

)ס ֶפר ָקנֶה ַה ּגָדוֹל ַּדף מ"א ַע ּמוּד ג'(
ֵ

ידַ .ה ַּמ ְל ָא ְך ַה ּנ ְִברָא ִמ ִּל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה ְלעוֹלָם ֵאינוֹ נ ְִפרָד
ֵמ ָה ָא ָדם
ֲל ָכה ִא ִיהי ַק ָּב ָלהַ .ה ַּט ַעם ָל ָּמה
ְּב ַה ְק ָּד ַמת ַה ִּת ּק ּונִים )י"ד :(:ה ָ
ֲל ָכהַ ,על ִּכי ִהיא ְל ַב ָּד ּה הו ֶֹל ֶכת ִעם ָה ָא ָדם
ַה ַּק ָּב ָלה ִנ ְקרָא ה ָ
ֲליכוֹת ֶא ָּלא
ְל ֵבית עו ָֹלמוְֹ .וזֶה רָמוּז ְּב ָמה ֶׁש ָּכתוּב ַאל ִּת ְקרֵי ה ִ
ֲלכוֹת עו ָֹלם לוֹ'ְ ,ל ַל ְּמ ֶד ָך ְּד ַדו ְָקא
ֲלכוֹת ,ו ְָל ָּמה לֹא נ ְִכ ַּתב 'ה ָ
הָ
ַה ַּק ָּבלָה ַה ּנ ְִקרֵאת ֲהלָכוֹת ֵהם הו ְֹל ִכים ִעם ָה ָא ָדם ְל ֵבית עוֹלָמוֹ,
ֵך ֵּביתוֹ ִע ּמוֹ ְל ַצו ְָּתא ו ְּלכָבוֹד ו ְּל ִת ְפ ֶארֶתִּ ,כי
ו ְּבכָל ָמקוֹם ֶׁשהוֹל ְ
ַה ַּמ ְל ָא ְך ַה ּנ ְִברָא ִמ ִּל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה ְלעוֹלָם ֵאינוֹ נ ְִפרָד ֵמ ָה ָא ָדם
ֻלתוֹ
ׂ ָכרוֹ ִא ּתוֹ ו ְּפע ָּ
ֲבל ִל ּמוּד ַה ָּפׁשוּט ְש
ׂכָרוֹ ,א ָ
נו ָֹסף עַל ַמ ַּתן ְש
ְל ָפנָיו.
ִּ)כ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ְל ַה ְק ָּד ַמת ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַּדף י"ד(:

טוֵ .ס ֶפר ַהז ַֹּהר הוּא ִע ַּקר ּכָל ִס ְפרֵי מו ָּסר ,וְהוּא י ְַל ֵהב ִל ְּב ָך
ימה ֵ -ס ֶפר ַהז ַֹּהר הוּא ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח
ְּב ַׁש ְל ֶה ֶבת ֵאׁש ָלעֲבו ָֹדה ַה ְּת ִמ ָ
וְהוּא ַה ּסוֹגֵר
)דף ט"זְ (:וזֶה ְלׁשוֹנוִֹּ :ת ְד ַּבק
ׂה טוֹב ַּ
ַּב ֵּס ֶפר סוּר ֵמרַע וַ ֲע ֵש
ֵאים ֶׁש ִּת ְר ֶאה ְּב ָכל ֵעת ִח ּיו ְּב ָך ְלבוֹרֵא ָּכל
נ ְַפ ְׁש ָך ְּב ִס ְפרֵי ְיר ִ
עו ָֹל ִמים ,ו ִּב ְפרָט ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֶׁשהוּא ִע ַּקר ּכָל ִס ְפרֵי מו ָּסר,
ימהֵ ,ס ֶפר
וְהוּא י ְַל ֵהב ִל ְּב ָך ְּב ַׁש ְל ֶה ֶבת ֵאׁש ָלעֲבו ָֹדה ַה ְּת ִמ ָ
ַהז ַֹּהר הוּא ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח וְהוּא ַה ּסוֹגֵרַ .עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ַעל ֵח ֶלק ַה ּנ ְִס ָּתר ֶׁש ּבוֹ ָּכ ַתב ְּב ֵס ֶפר יְסוֹד ְוׁשֹ ֶרׁש ָהעֲבו ָֹדה
) ַׁש ַער ו' ֶּפרֶק ג'( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֵֹ :אין ָא ָדם יָכוֹל לָבוֹא ֶאל ְק ָצת
ַך ְׁשמוֹ ִמ ּכָל ִל ּמו ֵּדנוְּּ ,כמוֹ ִמ ִּל ּמוּד
ֻלָתוֹ וְרו ְֹממוּתוֹ י ְִת ָּבר ְ
ׂגַת ְּגד ּ
ַה ָּש
ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ,ו ְּביִחוּד ִמ ִּל ּמוּד ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְַה ִּת ּק ּונִים,
ָח ְכ ַמת ָא ָדם ָּת ִאיר ָּפנָיו וְכוּ'.
ִיטאל ְל ַׁש ַער ַה ַה ְק ָּדמוֹת,
ְר ֵאה ְּב ַה ְק ָּד ַמת מוֹרֵינ ּו ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
זֹּהרֶׁ ,ש ּבוֹ
ְוזֶה ּת ֶֹכן ְּד ָברָיוְ :ולֹא ִמ ַּב ְעיָא ְּב ֵח ֶלק ַה ּנִגְ ֶלה ֶׁש ַּב ַ
ַדאי יָכוֹל ָּכל ָא ָדם ַל ֲעסֹקְּ ,כמוֹ ֶׁשהוּא עו ֵֹסק ִּב ְׁש ָאר
ְּבו ַּ
ֲפ ּל ּו ְּב ֵחלֶק ִס ְתרֵי
ָכהֶ ,א ּלָא א ִ
ֲכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ִמ ְד ְר ֵׁשי ח ָ
ֲפ ּל ּו ְּב ִע ּיוּןְּ ,כמוֹ
ַה ּתוֹרָה ֶׁש ַּבז ַֹּהר יָכוֹל ּכָל ָא ָדם ַל ֲעסֹק ּבוֹ א ִ
ֶׁשהוּא עו ֵֹסק ְּבנִגְ לוֹת ַה ּתוֹרָה ְּב ִע ּיוּן ,ו ִּמי ֶׁש ֵאינוֹ יָכוֹל ַל ֲעסֹק
ְּבנִגְ לוֹת ַה ּתוֹרָה ְּב ִע ּיוּןְ ,ל ָפחוֹת ַי ֲעסֹק ִּב ְב ִקיאוּת ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר,
ָאל ִלגְ רֹס ֶאת ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ו ְֶאת ֵס ֶפר
ׂר ֵ
חוּץ ַמה ֶּׁש ְרגִ ִילים ְּכלַל ִי ְש
ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ָּת ִמיד ,ו ִּב ְפרָט ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּלַ ,ה ְמ ַק ֵּדׁש ו ְּמ ַט ֵהר ֶאת
ַךֶׁ ,ש ּזֶה ּו ּכָל ַּת ְכ ִלית
ֶפׁש ָה ָא ָדם ו ַּמ ְל ִהיבוֹ ַלעֲבו ַֹדת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
נֶ
ִל ּמוּד וְגִ ְר ַסת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַא ְך ְורַק ְל ִה ְת ָקרֵב ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך
הוּא ו ְִלז ְּכוֹת ְלי ְִר ַאת ַה ֵּׁשם.
טזִ .ל ְלמֹד ַאף עַל ִּפי ֶׁש ֵאין לוֹ לֵב
ֵח ָל ַד ַעת ְּבזֶה ָהעו ָֹלם ִל ּמו ִּדיםַ ,אף ַעל ִּפי
ו ְִאם ָא ָדם טוֹר ַ
יעא.
ֶׁש ֵאין לוֹ ֵלב ַע ָּתה י ְִהיֶה לוֹ ֵלב ִּב ְמ ִת ְיב ָּתא ִּד ְר ִק ָ
ֲס ִידים תתשס"ד(
)ס ֶפר ח ִ
ֵ

ַצמוֹ
ַמ ֵדה ּו  -י ְִקרָא ָּב ּה ֵמע ְ
יזֵ .אינוֹ מו ֵֹצא ִמי ֶׁש ְּיל ְּ
ֱמת ו ְֵאינוֹ מו ֵֹצא ִמי
ְוגַם ֵּכן ָל ַמ ְדנ ּו ֶׁש ִּמי ֶׁשאו ֵֹהב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ַצמוֹ ַאף עַל ִּפי ֶׁשהוּא ׁשוֹגֶה ָּב ּהִּ ,כי
ַמ ֵדה ּו י ְִקרָא ָּב ּה ֵמע ְ
ֶׁש ְּיל ְּ
)אוֹר ַה ַח ָּמה ַּב ַה ְק ָּד ָמה(
ַב ְר ִבין.
ׂין ִאי ָלנִין ר ְ
ִמ ּכָל ִמ ּלָה ו ִּמ ּלָה ַנ ֲע ִש
ג

בס"ד

יצי ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ַה ַּדף ַה ּיו ִֹמי
ִל ְכבוֹד ְמ ִפ ֵ
ָׁשלוֹם רַב...
ַמוּת ּגְדוֹ ָלה ֶׁשל ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר וְאוֹר
ִּב ְרצוֹנִי ְל ַהז ְִמין ּכ ּ
ַמד
ַהז ַֹּהרְּ ,כמוֹ ֵכן ִאם ֶא ְפ ָׁשר ִל ְׁשל ַֹח לָנ ּו ּגַם רַב ֶׁש ְּיל ֵּ
ׁ.
ָשים ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ּכָאן ֶאת ָה ֲאנ ִׁ
ָר ִצ ִיתי ָל ַד ַעת ָמה ָהעֲלוּת ֶׁשל ַההו ָֹצ ָאה ַה ּנַ"ל.
ׁ ,צופיה
ְּבתו ָֹדה ֵמרֹאש

]ה ָע ַרת ַה ַּמ ֲע ֶר ֶכתַ :ה ִּמ ְכ ָּתב ַה ּזֶה ִנ ְׁש ַלח ֵא ֵלינ ּו ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ְּב ַפ ְקס ְללֹא
ֶ
ׁשת
ְט ֶלפוֹןַּ ,ב ַּמ ָּצב ַה ּזֶה ֵאי ֶנ ּנ ּו יְכו ִֹלים ְל ַט ֵּפל ְּב ַב ָּק ַ
ׁשם ָּברוּר ו ְּללֹא ְּכת ֶֹבת ו ֶ
ֵ
ׁשר ֵא ֵלינ ּו ִּב ְכ ֵדי ָל ַד ַעת יו ֵֹתר ְּפ ָר ִטים ָע ֶליךָ[.
ַהּׁשו ֵֹל ַחָ ,א ּנָא ִה ְת ַק ֵּ

בס"ד

ַּב ָּק ַׁשת ֶע ְזרָה

ָמי ו ְּמכוֹן ַהז ַֹּהר,
ַבים ָהעוֹל ִ
ַעד ז ִּכוּי ָהר ִּ
ַבנֵי ו ַ
ִל ְכבוֹד ר ָּ
ֻד ִרים
ַה ּמו ִֹציא לָאוֹר ֶׁשל ָהעֲלוֹנִים ַה ְמ ֻא ּי ִָרים ו ְַה ְמה ָּ
ְש ּנוּן ֵס ֶפר
ֲב ֵר ְך ִּב ְד ַבר נ ְִחיצוּת ִל ּמוּד ו ִׁ
ִּב ְצ ָב ִעים .א ָ
ְש ָמה ו ְֵקרוּב
ֹש ו ְַה ִּת ּק ּונִיםְ ,לתו ֶֹעלֶת ַה ּנ ָׁ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲמים ְּב ָקרוֹבַ ,ה ּכֹל ִמ ִּפי ְס ָפ ִרים וְסו ְֹפ ִרים,
ֻלה ְּב ַרח ִ
ַה ְּגא ָּ
יתם ְל ָכךְ.
ֹש ְך ו ְּמ ַס ְק ֵרןַ .א ְׁש ֵריכֶם ֶׁש ּז ְִכ ֶ
ְּב ִסגְ נוֹן מו ֵׁ
)הר נוֹף(
יבת ֵהיכַל – ַה ּתוֹ ָרה ַ
יש ַ
ֹשב ִּב ִׁ
ְּבתו ְֹך ַע ִּמי ָאנ ִֹכי יו ֵׁ
ָא ִיתי
אתיִם ַּבחו ִּרים ו ְַא ְבר ִֵכיםְ ,ור ִ
תצ"ו ַה ּמוֹנָה ֵמ ַעל ָמ ַ
ֲשר עו ְֹרר ּו ַה ַּד ִּפים,
ַבה א ֶׁ
ְּבמוֹ ֵעינַי ֶאת ַה ְּתכ ּונָה ָהר ָּ
יאה.
ֲשר ֵה ִב ָ
ֲמ ִרים א ֶׁ
ַבים ְּבנ ְִבכֵי ַה ַּמא ָ
יחת ָהר ִּ
ַׂ
ְו ִש
ׂג יָד או ַֹצר ַה ְּס ָפ ִרים
ו ְִה ּנֵהְ ,ל ַמ ְר ֵּבה ַה ֶּפלֶא ֵאין ְּב ֶה ֵּש
יאה,
ֹש י ִָחיד ָח ֵסר ו ְָק ֶׁשה ִל ְק ִר ָ
ִּכי ִאם ֶסט ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֲב ִרים ,ו ְַה ּכֹל מו ִֹדים
ו ְַה ֶח ֶסר זו ֵֹעק .ו ְּכ ָבר ִּד ַּב ְר ִּתי ִעם ח ֵ
ֻר ָּגם ִל ְלׁשוֹן
ָפה – ּכָל ֶׁש ֵּכן ַה ְמת ְ
ֶׁש ִאם ָהיָה ּכָאן ֶסט י ֶ
ָברַ .על ֵּכן
ַבים ֶׁש ַּב ּד ָ
גֹּדל ז ִּכוּי ָהר ִּ
ֵׁ ,אין ְל ַׁש ֵער ֶ
ַה ּק ֶֹדש
ֲשו ָּבה ִל ְׁשל ַֹח ּגַם ֵא ֵלינ ּו ֶסט ָּכזֶהְּ ,פ ִרי
ַק ָׁשה חׁ
ִה ְננִי ְּבב ָּ
ֲשר ִּפ ְר ַס ְמ ֶּתםְ ,ו ֵכן ,נָא ִל ְׁשל ַֹח מו ָֹד ַעת
ׂיכֶםְ ,ו ַכא ֶׁ
ַמ ֲע ֵש
ֲח ִרים
יתם ִּב ְמקוֹמוֹת א ֵ
– ֲענָק ְּ)כמוֹ ֶה ָעלוֹן( ְּכמוֹ ֶׁש ְּת ִל ֶ
ֲשר
"ש ֵא ִרית יו ֵֹסף" א ֶׁ
ְּב ֵבית ֶׁש ֶמׁש ו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ְׁ
ִּב ְרח' ַה ַּק ְּב ָלן ּכָאן ַהר נוֹףְ ,וגַם ְמאֹד יו ִֹעיל עֲלוֹנִים
ׂ ָפה זוֹ!
ָא ֶרץ ַה ַּמ ְע ִּד ִיפים ָש
ְּב ַאנ ְּג ְִלית עֲבוּר ְּבנֵי חוּץ ל ָ
ִ]אם ֶא ְפ ָׁשר[.
ׁ ,א .ב .ר.
ּתו ָֹדה ֵמרֹאש
ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא

יוֹם כ"ה ִא ּיָר תשס"ט ִל ְפרָט ָק ָטן.
ָמי" ַה ָּקדוֹׁש
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ִל ְכבוֹד ִ
ְּתׁשוּאוֹת ֵחן ֵחן ָלכֶם ַעל ַה ִּמ ְפ ַעל ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶה.
"כי ָקרוֹב יוֹם ַה ֵּׁשם"
ִמ ְקרָא ָמלֵא הוּא ִּ
ַא ְׁש ֵרי ָלכֶם ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַק ְר ִבים ֶאת "יוֹם ַה ֵּׁשם"
ִּב ְּפ ֻעל ֵֹתיכֶם חו ְֹבקוֹת זְרוֹעוֹת עוֹלָם – ו ְַא ְׁש ֵרי ִלי ֶׁש ֲאנִי
ַחי ִּבז ְַמן ָּכזֶה ֶׁש ּנ ְִמ ָצא ָּבעוֹלָם ִמ ְפ ַעל ַא ִּדיר ָּכזֶה.
ִּכי ֲאנ ְַחנ ּו עו ְֹמ ִדים ָקרוֹב ְמאֹד ְמאֹד ְליוֹם ַה ֵּׁשםֵ ,קץ
ָמינ ּו
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
יאת ְמ ִׁש ַ
ֻלהִּ ,ב ַ
ז ְַמן ַה ְּגא ָּ
ִש ַמת
ַמו ָּבא ַּבז ַֹּהרְ ,ונ ְׁ
ֹש ּכ ּ
ִש ַמת ַר ְׁש ִּב"י ַה ָּקדוׁ
ָא ֵמן ,נ ְׁ
ַבינוּ.
משה ר ֵּ
ישא ֶׁ
ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא ַק ִּד ָׁ
ד

ֹש ֶׁש ָּלכֶם י ְַמ ֵהר
ְוזֶה ָּברוּר ְלכ ֻּּלָנ ּו ֶׁש ַה ִּמ ְפ ַעל ַה ָּקדוׁ
ַפ ִּתי ּפֹה ֵאיזֶה ְסכוּם ָק ָטן,
ֻלה ,ו ְֵצר ְ
ְמאֹד ְמאֹד ֵקץ ַה ְּגא ָּ
ָבר ַה ּזֶה ו ְּב ֵעינֵי
ָּפׁשוּט ְל ַה ְראוֹת ֵא ְיך ָחׁשוּב ְּב ֵעינַי ַה ּד ָ
ּכָל ַה ַּצ ִּד ִיקים ְוכָל ַה ַּפ ַמ ְליָא ֶׁשל ַמ ְע ָלה.
ְונָא ִל ְׁשל ַֹח ִלי ֶסט ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֹש ְּב ִח ּנָםַ ,ו ֲאנִי ְמ ַק ֵּבל
ֶדר ִל ְלמֹד ְּבא ֶֹפן יו ִֹמי.
ָע ַלי ְּב ִלי נ ֶ
ֹש
ַבנ ּו ַה ָּקדוׁ
ׂיחוֹת ָהרַ"ן" ֵמר ֵּ
ֹש " ִש
ּכָתוּב ְּב ֵס ֶפר ַה ָּקדוׁ
ַבי נ ְַח ָמן ִמ ְּבר ְ
ר ִּ
ֶסלֶב זיע"א )אוֹת ק"ח(" :יָדו ַּע ֶׁש ִּל ּמוּד
ֻגָל ְמאֹד ְמאֹד .ו ְַדעֶׁ ,ש ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ַהז ַֹּהר ְמס ּ
ֹשה,
ׂה ֵח ֶׁשק ְלכָל ִמינֵי ִל ּמו ִּדים ֶׁשל ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדו ָׁ
ַנ ֲע ֶש
ו ְַה ָּלׁשוֹן ֶׁשל ַהז ַֹּהר ְמעוֹרֵר ְמאֹד ַלעֲבו ַֹדת ַה ֵּׁשם
י ְִת ָּב ַר ְך".
ׁ ,הוּא
ְל ֵמ ִדים ָאנ ּו ִמ ּזֶהֶׁ ,ש ִּל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ְּכ ִלי ּגָדוֹל ְל ַק ֵּבל ַּד ְר ּכוֹ ּתוֹ ָרה ַועֲבו ַֹדת ַה ֵּׁשם ,ו ִּמי לֹא
ׂ ַה ּיוֹם ֵח ֶׁשק ְל ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ו ְִה ְתעו ְֹררוּת
ְמ ַח ֵּפש
ֳד ִׁשים ְל ַח ּנ ְֵך
ַלעֲבו ַֹדת ַה ֵּׁשם – ו ִּב ְפרָט ַה ְּצ ִעי ֵרי ּצֹאן ק ָ
או ָֹתם ְל ַח ְׁשקוּת ַה ּתוֹ ָרה ְוי ְִר ַאת ָׁש ַמיִם ו ִּמ ּדוֹת טוֹבוֹת,
הוּא ֶד ֶר ְך טוֹב וּמו ִֹעילְ ,ל ַח ּנ ְֵך או ָֹתם ִל ְלמֹד ַה ְר ֵּבה
ָקל ְל ַח ְׁשקוּת
ׁ ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה ִיז ְּכ ּו ְּבנ ֵ
ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֹשהִּ ,כי
ַה ּתוֹ ָרה ְלכָל ִמינֵי ִל ּמו ִּדים ֶׁשל ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדו ָׁ
ָאׁש
ֵאין לָנ ּו ִׁש ּיוּר רַק ַה ּתוֹ ָרה ַהזֹּאתְ ,וי ְִתעוֹרֵר ִל ָּבם ּכ ֵ
ַל ֶה ֶבת ַׁש ְל ֶה ֶבת ַלעֲבו ַֹדת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַרךְ.
ֵּכן ַי ֲעזֹר ַה ֵּׁשם ָלכֶם ִל ְפעֹל ּגְדוֹלוֹת ּונְצוּרוֹת ְּב ִע ְניַן
יע
ַש ִּפ ַ
ֲפ ַצת ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ּק ֶֹדׁש – ו ִּבזְכוּת זֶה ,י ְׁ
הָ
ָלכֶם ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ֶׁש ַפע ְורַב טוּב.
ַה ָּק ָטן ְׁשמו ֵּאל נ ְַתנ ְֵאל ְּבלוּם
אשוֹי זיע"א
ֹש ִמ ַּק ׁ
ֶנכֶד כָ"ק ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
ּפֹה ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש ֵּבית ֶׁש ֶמׁש ּתו ְֹבבָ"א
ָא ִיתי
ִישר ּכ ַֹח ָלכֶם ַעל ָהעֲלוֹנִים ַה ּי ִָפים ֶׁשר ִ
נ.ב .י ַׁ
ָמת ֵּבית
ֶסלֶבּ ,פֹה ְּבר ַ
ֶסת "ַנ ֲחלַת ֵחן" ְּבר ְ
ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ֶׁש ֶמׁש ב'.

בס"ד
ָקר ֶׁש ַּבי ְָק ִרים ְל ֵקרוּב
ִל ְכבוֹד ַה ִּמ ְפ ָעל ַה ָּקדוֹׁש ו ְַה ּי ָ
ָמי"
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ֲמיםִ ,
ֻלה ְּב ַרח ִ
ַה ְּגא ָּ
ׂ ַמ ְח ִּתי ִל ְקרֹא ַעל ַה ִּמ ְפ ָעל ָה ַא ִּדיר ֶׁש ָּלכֶם
ַמה ְּמאֹד ָש
ׂ ְמ ָחה
ׂ ַמ ְח ִּתי ִש
ִל ְפנֵי ְּכ ָח ְד ַׁשיִם ְּב ָעלוֹן ִמס' ְ ,6ו ָש
ּגְדוֹ ָלה ואח"כ ז ִָכ ִיתי ִל ְקרֹא ּגַם ֶאת ָעלוֹן  10ו ְָעלוֹן ,11
אתם ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ׂ ַמ ְח ִּתי ִל ְראוֹת ְּב ָעלוֹן ֶׁ 10שהו ֵֹצ ֶ
ְו ָש
ֲמ ִרים
ֶׁש ֵאין ְל ָת ֵאר ֶאת ִׁש ְבחוֵֹ ,ס ֶפר אוֹר ַהז ַֹּהר וּבוֹ ַמא ָ
ֲס ִידים.
ִמ ּגְדוֹ ֵלי ַה ְּס ָפ ַר ִּדים ו ְַהח ִ
יט ִאים ַּב ֲח ִׁשיבוּת ִל ּמ ּוד ַהז ַֹּהר ,ו ְּכ ָבר
ׁשל ְּגדו ֵֹלי ַה ִּל ָ
]בי ִָדי ַּכ ָּמה ַמ ֲא ָמ ִרים ֶ
ְּ
ׂ ַמח ְמאֹד .ו ְּב ִלי
ּא ִלי שליט"אְ ,ו ָש
יתי או ָֹתם ְלדו ִֹדי ָה ַרב ְּב ָניָה ּו ְׁשמו ֵ
ֶה ְר ֵא ִ
ֶדר ֶא ְׁש ַלח ָל ֶכם או ָֹתם ְּב ָקרוֹב[
נֶ

ָא ִיתי ֶּב ָעלוֹן הנ"ל ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַח ְּל ִקים ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ְו ֵכן ר ִ
ׁ ,ו ִּב ְרצוֹנִי
ישיבוֹת ו ְּלכָל לו ְֹמ ֵדי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ִח ּנָם ִל ִׁ
ְש ַיבת ְּב ֵאר יְהו ָּדה"
יש ָיב ֵתנוּ" ,י ִׁ
ְלהו ִֹדי ֲעכֶם שב"ה ִּב ִׁ
ֵש ִה ְתעו ְֹררוּת
ּש ַליִם ,יׁ
ַה ּגְדוֹ ָלה ְּב ֵאזוֹר ַּבר ִאי ָלן יְרו ָׁ
ֻלק ּו
ׁ ,וב"ה ח ְּ
ּגְדוֹ ָלה ְמאֹד ְל ִל ּמוּד וְגִ ְר ַסת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָקים ְל ַבחו ִּרים
ֹש ֲ 70חל ִ
ְּכֶ 40-ס ִטים ֶׁשל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָתיִם ,וב"ה ֶח ְל ָקם
יהם ְלג ְָמרוֹ ּתו ְֹך ָׁשנָה ְׁשנ ַ
ֶׁש ִּק ְּבל ּו ֲע ֵל ֶ
הו ְֹל ִכים ִלגְ מֹר ו ְֶח ְל ָקם ְּב ֶא ְמ ַצע ו ְֶח ְל ָקם ַּב ַה ְת ָח ָלה.
ַבים ֶׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר
ֵש עוֹד ַּבחו ִּרים ר ִּ
וְחוּץ ִמ ּזֶה יׁ
ימי
ֲמים ו ְַה ְּס ִליחוֹת ו ִּב ֵ
ימי ָה ַרח ִ
ׁ ,ו ִּב ְפרָט ִּב ֵ
ַה ָּקדוֹש
ׂ ַמח ְמאֹד ְל ַק ֵּבל ֶאת ִס ְפ ֵרי "אוֹר
השובבי"םָ ,ל ֵכן ִנ ְש
ַהז ַֹּהר".
ַבה
ּש ַליִםּ ,תו ָֹדה ר ָּ
ֵמ ִא ִּתי :י .ר .רו ֵֹמ ָמה יְרו ָׁ

כ"ח ֵט ֵבת התש"ע
ָמיָׁ ,שלוֹם רַב!
ָלכֶם ִמ ְפ ֲע ֵלי ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ּתו ָֹדה ָלכֶם ַעל ַה ִּמ ְׁשלו ַֹח ֶׁשל ִס ְפ ֵרי אוֹר ַהז ַֹּהר.
ׂיכֶם ו ְָט ְר ֲחכֶם י ְִפעֲל ּו ֶאת
ֵאין ָס ֵפק ֶא ְצ ִליֶׁ ,ש ַּמ ֲע ֵש
ֵש
ֻלוֹת ַה ְמ ֻק ּווֹתֵ .ה ַפ ְצ ִּתי ֶאת ּכָל ַה ְּמלַאיְ ,ויׁ
ַה ְּפע ּ
ּש ְלעוֹד ְס ָפ ִריםְּ ,ב ִע ָּקר ֵא ֶצל חֲנוּת ְס ָפ ִרים ָּב ִעיר.
ִּב ּקוׁ
ָל ֵכן ִּת ְׁש ְלח ּו ִלי עוֹד ּכְַ 20 10-ס ָפ ִרים נו ָֹס ִפים ַו ֲאנִי
בס'ד
ֶא ְׁש ַּת ֵּדל ְל ָה ִפיץ עוֹד ִמ ִּׁש ְב ֵחי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר.
ָמי ֶׁש ּי ְִחיוּ,
ְּכבוֹד ָה ַע ְס ָקנִים ֶׁשל ִמ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ֵש ָלכֶם עוֹד ִס ְפ ֵרי
ַבה ַעל ִמ ְפ ַע ְלכֶם .ו ְּב ִאם יׁ
ּתו ָֹדה ר ָּ
ָׂ
ָׁשלוֹם ו ְּב ָרכָה! ְּב ֶה ְמ ֵׁש ְך ְל ִש
גִיר ָסאָ ,א ּנָא ִמ ּכֶם ִּת ְׁש ְלח ּו ֵא ַלי ְּכ ֵדי ְל ַה ְר ִחיב
יח ֵתנ ּו ַה ֶּטלֶפוֹנִית ,נָא ז ַֹהר ְל ְ
ִל ְׁשל ַֹח ַּב ּד ַֹאר ְ 100ס ָפ ִרים ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר
יה.
ֶאת ַמ ְע ּגַל לו ְֹמ ֶד ָ
ֹן
ו
י
ּ
צ
ִ
ל
ְ
ֹן
ו
אש
ׁ
ר
ִ
ק.
עֲבוּר א.
ְּבתו ָֹדה ְוח ֶֹדׁש טוֹב  -ש .ל .חיפה
ְּבתו ָֹדה ו ִּב ְב ָרכָה.
עש"ק ָּפ ָר ַׁשת ִמ ְׁש ָּפ ִטים
ְשי ק ֶֹדׁש ִּת ְהיוּן ִלי וְגוֹ'"
ְל ֵס ֶדר "ו ְַאנ ֵׁ
ט"ז ְׁשבָט תש"ע
ח ֶֹדׁש ְׁשבָט תש"ע.
ָמת ֵּבית ֶׁש ֶמׁש
ָמי" ר ַ
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ִל ְכבוֹד ִ
ִל ְכבוֹד הרה"ג ַה ַּמ ְר ִּביץ ּתוֹ ָרה רַב ָׁשלוֹם יְהו ָּדה ְּגרָאס
ָׁשלוֹם רַב וכטו"ס
ְש ְעיָה"
ֲטרֶת י ַׁ
יט"א ָמרָא ְּד ַא ְתרָא ְּד ֵבית ִמ ְד ָרׁש "ע ֶ
ְׁש ִל ָ
ַק ְׁש ִּתי ִה ְננִי ׁשוֹ ֵל ַח ֲא ֵליכֶם ְּב ַפ ְקס ֶאת
ְּכ ִפי ֶׁש ּנ ְִת ּב ַּ
ׁ.
ֵּבית ֶׁש ֶמש
ֻרג ִָמים ִל ְלׁשוֹן
ַק ָׁש ִתי ְל ַק ָּבלַת ִס ְפ ֵרי ז ַֹהר ַה ְמת ְ
ּב ָּ
ִּׁ ,ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר וְכוּ' .נָא ְל ַס ֵּפק ֶאת הנ"ל ֶּד ֶרךְָׁ ...שלוֹם ו ְּב ָרכָה!
ַה ּק ֶֹדש
ְלעוֹרֵר
ְּבכָבוֹד רַב ְוכָל טוּב ָר ִצ ִיתי
ֲשיבוּת
גֹּדל ח ִׁ
י .א .ש .הכהן ַעל ֶ
הזוה"ק ו ְּמקוֹמוֹ
ְּב ַח ּיֵי יוֹם יוֹם.

ֻבר ַעל ָה ִא ּסוּר ֶל ֱאכֹל
ביו"ד ֵחלֶק א' ִ)ס ָימן פ"ט ס"א( ְמד ָּ
ׂר ,וּפו ֵֹסק ַה ְמ ַח ֵּבר ֶׁש ָּצ ִר ְיך ְל ַה ְמ ִּתין
ָחלָב ַא ֲח ֵרי ָּב ָש
"ב ָהא
ֻלין ַּ)דף קה(ְּ .
ֵׁשׁש ָׁשעוֹת .ו ְּמקוֹרוֹ ֵמ ַה ּג ְָמרָא ְּבח ִּ
יתא
ֲר ָ
ֲכ ְילנָא ִל ְסעו ָּד ָתא ַאח ִ
ְסעו ָּד ָתא הוּא ְּדלָא א ִ
ַמ ּבָ"ם ֶׁש ֵּבין ְסעו ָּדה ִל ְסעו ָּדה
ֲכ ְילנָא"ְ ,וזֶה ַעל ִּפי ָהר ְ
אִ
ֲבל בהג"ה ָׁשם ּפו ֵֹסק ֵמ ִע ַּקר ַה ִּדין
הוּא ֵׁשׁש ָׁשעוֹת .א ָ
אשוֹנִים ֶׁש ּלֹא ַמ ְצ ִר ִיכים ֵׁשׁש ָׁשעוֹת ַּדו ְָקא ֶא ּלָא
ְּכ ָה ִר ׁ
ֲד ָׁשה
ּכָל ז ְַמן ֶׁש ֵּב ֵר ְך ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹן ו ְִה ְת ִחיל ְסעו ָּדה ח ָ
ֲד ָחה .ו ְָאז ּכו ֵֹתב ֶׁש ַה ִּמנ ְָהג ַה ָּפׁשוּט
ֻתר ַא ַחר ִק ּנו ַּח ַוה ָ
מ ָּ
ִּב ְמ ִדינוֹת ֵא ּל ּו ְל ַה ְמ ִּתין ָׁש ָעה ַא ַחתְ .ולֹא מו ָּבן ַה ִּמנ ְָהג
יתי ְל ָׁש ָעה ַא ַחת ו ַּמה
ֲר ֵ
ַה ּזֶהְּ ,ד ָמה ִע ְניַן ְסעו ָּדה ַאח ִ
ִילנָא זצ"ל ְּב ֵבאוּר ַה ְּגרָ"א
ְּמקוֹרוֹ .ו ְַעל זֶה ָּבא ַה ּגָאוֹן ִמ ּו ְ
ֶׁש ְּמקוֹר ַה ְּד ָב ִרים הוּא מהזוה"ק ָּפ ָר ַׁשת ִמ ְׁש ָּפ ִטים,
ֲדא
"דכָל ַמאן ְּד ָאכֵיל ַהאי ֵּמ ְיכלָא ַּכח ָ
ֶׁש ָּׁשם ּכָתוּב ְּ
ֲדא וְכוּ" ו ַּמ ְמ ִׁש ְיך
ֲדא אוֹ ִּב ְסעו ָּד ָתא ח ָ
אוֹ ְּב ַׁש ְע ָּתא ח ָ
גֹּדל ַה ְּפגָם ו ְֵא ְיך ֶׁשהוּא ְמעוֹרֵר ִּדין
הזוה"ק ְל ָת ֵאר ֶ
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן ע"ש ְּבאֹ ֶרךְ.
ַרח ָ
ֵע ַל ֲה ָלכָה ֶׁש ַא ֲח ֵרי
וְעוֹד ָׁשם ְּב ָסמו ְּך ִּ)ב ְס ִעיף ב'( ְּבנוֹג ַ
ָחלָב ֵאין ִׁשעוּר ז ְַמן ְל ַה ְמ ִּתין ֶל ֱאכֹל ַמ ַא ְכ ֵלי ָחלָב,
ַס ֶפר ַּב ֵּדי
ֵש ְּבזֶה ַמ ְח ִמ ִירים .ו ְַע ּיֵן ּב ֵּ
ֵמ ִביא הרמ"א ֶׁש ּיׁ
ֻמרוֹת
ֵש ּכָאן ב' ח ְ
ׁש ְל ָחן )ס"ק ס"ה( ֶׁש ַּמ ְס ִּביר ֶׁש ּיׁ
ַה ֻּ
ֵש ְל ַה ְמ ִּתין
נ ְִפ ָרדוֹתָ .ה ֶא ָחד הוּא ֶׁש ְּבכָל ַמ ֲאכַל ָחלָב יׁ
ׂר ,ו ְַה ֵּׁשנִי ִּבגְ ִבינָה ָק ָׁשה ְל ַה ְמ ִּתין
ָׁש ָעה ִל ְפנֵי ֶׁשיֹּאכַל ָּב ָש
ֻר ֶס ֶמת
ׂר .ו ְַה ֲה ָלכָה ַה ְּׁש ִנ ּיָה ְמפ ְ
ֲכילַת ָּב ָש
ְּכמוֹ ַא ֲח ֵרי א ִ
ו ְּתל ּויָה ִּב ְס ָב ָרה ְּפׁשו ָּטהֶׁ ,ש ּגַם ְּג ִבינָה ָק ָׁשה ַמ ְמ ִׁש ְיך
ֱמת ָק ֶׁשה
אשוֹנָה ֶּבא ֶ
ֲבל ַה ֲה ָלכָה ָה ִר ׁ
ׂר ,א ָ
ַט ַעם ְּכמוֹ ָּב ָש
ְל ָה ִבין ְּד ַב ְג ָּמרָא ְמב ָֹאר ְּד ַא ַחר ָחלָב ֵאין צֹ ֶר ְך ְל ַה ְמ ִּתין,
ׁ.
ׂר ַמ ָּמש
ּש ַמ ְח ִמ ִירין" ָחמוּר ְּכמוֹ ַא ֲח ֵרי ָּב ָש
ו ְּל ִפי ַה"ֵיׁ
ו ְַעל זֶה ָּבא ַה ְּגרָ"א עוֹד ַּפ ַעם ו ֵּפ ֵרׁש ְּדגַם זֶה ָּבנוּי ַעל
ִּד ְב ֵרי הזוה"ק ַה ּנַ"לְּ .ד ָׁשם לֹא ְמ ַח ּלֵק ֵּבין ֵאיזֶה ָאכַל
ׂרְ ,וגַם לֹא ְמ ַח ּלֵק ֵּבין ֵאיזֶה ַמ ֲאכַל
ק ֶֹדם ָחלָב אוֹ ָּב ָש
ׁש ְל ָחן
ֲדא .ו ְַע ּיֵן ְּב ָערו ְּך ַה ֻּ
ָחלָבּ ,כָל ֶׁש ַא ְכ ָלן ְּב ַׁש ְע ָּתא ח ָ
ׂר עוֹף,
ֵש חו ְֹל ִקים ִאם חו ְּמרָא זֹאת נו ֶֹהגֶת ּגַם ִּב ְב ַש
ֶׁש ּיׁ
וְחו ְֹל ִקים ְּב ַמ ְׁש ָמעוּת ַהז ַֹּהר.
וּמו ִֹסיף ַה ְּגרָ"א ֶׁש ֵאין ּכָאן ְס ִתירָא ֵּבין הזוה"ק
ָאינ ּו
ו ְַה ּג ְָמרָא ,שהזוה"ק ָּבא ְלהו ִֹסיף חו ְּמרָא ,ו ְּכ ָבר ר ִ
)ד ַא ָּבא
עלַת ַה ַּמ ְח ִמיר ִּב ְד ָב ִרים ֵא ּל ּו ְּ
ַּב ּג ְָמרָא ַע ְצ ָמ ּה ַמ ֲ
ֶׁשל ַמר עו ְּק ָבא ִה ְמ ִּתין ֵמ ֵעת ְל ֵעת עיי"ש( .ו ְִל ְכאוֹ ָרה זֶה הוֹ ֵל ְך
יטת ַה ּגָאוֹן ְּבזֶה ֶׁש ְּלעוֹלָם ֵאין ְס ִתירוֹת ֵּבין
ִעם ִׁש ַ
ּש ַּבז ַֹּהר אוֹ
ַה ּג ְָמרָא והזוה"ק ,רַק ֶׁש ֵאין יו ְֹד ִעין ַה ֵּפרוׁ
ָקים )מר"ח וָולֹא ִזין
ֻל ִ
ַּב ּג ְָמרָא ַעל ֵּכן או ְֹמ ִרים ֶׁש ֵהם ְמח ּ
ְּב ֵס ֶפר ֵעץ ַח ּיִים(.
ֲדי ָר ּה,
יח ְל ַה ִּגְדיל ּתוֹ ָרה ו ְּל ַהא ִ
ֵח ֶפץ ה' ְּבי ְֶדכֶם י ְַצ ִל ַ
ַה ּדוֹ ֵרׁש ְׁשלו ְֹמכֶם ָּת ִמיד
אפרים ווייס,
רמת בית שמש
ֲדר ְׁשנַת תש"ע לפ"ק
א' דר"ח א ָ

ִל ְכבוֹד "או ַֹצר ַהַּיהֲדוּת"
ָמי ְל ַה ָּצלַת
ָמי ִמ ְפ ָעל עוֹל ִ
ַבים ָהעוֹל ִ
ֶח ְב ָרה ְמז ַּכֵי ָהר ִּ
ַבי ָׁשלוֹם יְהו ָּדה ְּגרָאס
ַה ָּדתִ ,מיסוֹדוֹ ֶׁשל הגה"צ ר ִּ
יט"א.
ָמין ְׁש ִל ָ
כ"ק ָמ ָרן ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָהאל ִ
ָׁשלוֹ' רַב וכט"ס,
זו ְֹכ ַרנִי ּכַד ָהוִינָא ַט ְליָא ִס ֵּפר ִלי ַמר ז ְֵקנִי ֶׁש ּי ְִחיֶה ְלאֹ ֶר ְך
ימי ַׁש ָּבת
גְדד ִּב ֵ
ְשנִיםֶׁ ,ש ָהיָה ִמנ ְָהגָם ָּב ִעיר ַּב ַ
י ִָמים ו ָׁ
ֻדה ְׁש ִנ ּיָה ְּב ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ָהי ּו ִמ ְת ַא ְּס ִפים
ק ֶֹדׁש ַא ֲח ֵרי ְסע ָּ
ֶסת ְי ָל ִדים ּוז ְֵקנִיםֶ .ח ְל ָקם קו ְֹר ִאים ִא ְדרָא
ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ַבא ו ְִא ְידרָא זו ָּטא ו ְּמ ַס ּי ְִמים ּכָל ַׁש ָּבתֶ ,ח ְל ָקם
ר ָּ
ִמ ְׁשנָיוֹת ,ו ְֶח ְל ָקם ְמ ַס ּי ְִמים ֶאת ּכָל ֵס ֶפר ְּת ִה ִּליםְ ,ו ָכ ְך
יש ַחי זצ"ל.
ָנהֲג ּו ְּב ִעידוּדוֹ ֶׁשל ָמ ָרן רשכבה"ג ַה ֶּבן ִא ׁ
ָשנ ָּה.
ֲט ָרה ְלי ְׁ
ִמי י ִֵּתן ְו ִנ ְז ֶּכה ְל ַה ֲחזִיר ע ָ
ְּב ִב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרהִ ,מ ֶּמ ּנִי ,סיאג ניר
ו' ְׁשבָט תש"ע.
ָמי".
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ִל ְכבוֹד ִ
ְּב ַהאי ִּפ ּקו ָּדא י ְִפקוּן ִמן גָלו ָּתא.
ֲפ ַצת ּתוֹרָתוֹ ֶׁשל
יתם ְל ָקרֵב ֵאת ַה ְּגא ּו ָלה ַעל י ְֵדי ה ָ
ז ְִכ ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי זְכוּתוֹ ָּתגֵן ֲע ֵליכֶם ו ְַעל ּכָל ַעם
ר ִּ
ָאל ֶׁש ִּנז ְּכֶה כ ֻּּלָנ ּו ִל ְראוֹת ֶמ ֶל ְך ְּבי ְָפיוֹ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינ ּו
ׂר ֵ
ִי ְש
ָמינ ּו ָא ֵמן !!!
ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ֻבלְׁ ,שלֹמֹה ו ְֶקנִין
יהָ :הרַב ַה ְּמק ָּ
ְּב ִב ְר ּכַת ּתוֹ ָרה וְלו ְֹמ ֶד ָ
יט"א
ְׁש ִל ָ
ִּכ ְסלֵו תש"ע.
ָמי ְוכָל ָהעוֹז ְִרים ,ו ִּב ְפרָט
ּכָל ַה ּכָבוֹד ַלז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ָבר!!!
ְל ַא ְדמוֹ"ר ַה ָּקדוֹׁש ָהעו ֵֹמד ְּברֹאׁש ּכָל ּד ָ
ֵאיזֶה עֹנֶג ו ְֵאיזֶה ַּתעֲנוּג נ ְִפלָא ָהיָה לָנ ּו ְּבזֶה ַה ָּׁשנָה
ַפ ְר ִׁש ּיוֹת
ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ִּב ְפרָט ָה ְל ָאה ְּב ֶח ְׁשוָן ּב ַּ
ֵאשיתְ ,ו ֵכן ְיז ַּכֶה או ָֹתנ ּו ַה ֵּׁשם
ֻכוֹת ֶׁשל ֵס ֶפר ְּבר ִׁ
ָה ֲאר ּ
ֻמ ֵׁשי ּתוֹ ָרה ְל ַה ְׁש ִלימוֹ
ֲמ ָּׁשה ח ְּ
ָה ְל ָאה ַעד סוֹף ּכָל ַהח ִ
ּשי ַה ּתוֹ ָרה,
ׂרוֹת ו ֵּמאוֹת ֵּפרו ֵׁ
ִמ ֵּדי ָׁשבו ַּע ְּב ָׁשבוּעַ ,ו ְַע ְש
ֹש
ימה ַעל כ ֻּּלָם ֲהלֹא הוּא ֵס ֶפר ַה ָּקדוׁ
ּוזְכוּת ְק ִד ָ
ֲפיל ּו
ֹש ֶּׁש ֵאין ְל ַׁש ֵער ו ְּל ַס ֵּפר א ִ
ו ְַה ּנוֹרָא ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִמ ְק ָצת ּג ְָדלוֹ ו ִּמ ְק ָצת ְּד ִמ ְק ָצת.
ַבו ֵֹתינ ּו
ידי ַּת ְל ִמ ִידים ֶׁשל ר ּ
ידי ו ְַת ְל ִמ ֵ
ֲהלֹא ָאנ ּו ַּת ְל ִמ ֵ
ֻב ִלים ּכָל ָּכ ְך
ידי ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ֶׁש ְּמק ָּ
ֹשים ַּת ְל ִמ ֵ
ַה ְּקדו ִׁ
ּש
יהם ָמלֵא ְוגָדוׁ
ׁ ,רֹב ִס ְפ ֵר ֶ
ַה ְר ֵּבה ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ׁש ֵאין ָלנ ּו ָּכל ָּכ ְך ֵע ֶסק ְּבזֶה ִּב ְצ ִעי ֵרי
ֹּהר )ו ְַה ַּק ָּב ָלה ֶ
כ ֻּּלוֹ ְּב ִס ְפ ֵרי ַהז ַ
ֻב ִלים
ֲסידוּת ִּב ְכלָל ו ְּפרָט ְמק ָּ
ַה ּצֹאן(ַ .ו ֲהלֹא ְּבכָל ח ִ
יהם ּכו ְֹת ִבים
ַבו ֵֹת ֶ
ֻח ִדים ֶׁש ָהי ּו ר ּ
ֶא ְצלָם ְס ָפ ִרים ְמי ָ
ֹש אוֹר ַה ַח ּיִים
ֻשת ַהז ַֹּהר ְּכגוֹן ֵס ֶפר ַה ָּקדוׁ
או ָֹתם ִמ ְּקד ַּׁ
ׂרוֹת.
ימ ֶל ְך וְעוֹד וְעוֹד ַל ֲע ָש
ֱל ֶ
ְמאוֹר ֵעיַניִם ,נ ַֹעם א ִ
ַחד ִעם ְס ָפ ִרים ַה ּנַ"ל ְל ֵס ֶפר
ָמה לֹא ֵנ ֵל ְך ְּבי ַ
ו ְִאם ֵּכן ל ָּ
יהם
ֻּלנָה ְונ ְִל ַמד ְוַנ ֲעסֹק ְוַנ ֲעבֹר ְמ ַעט ִמ ִּפ ֶ
ֶׁשעוֹ ֶלה ַעל כ ָּ
ימ ֶל ְך
ֱל ֶ
ַס ָפ ִרים ַה ּנַ"ל ו ְּכגוֹן ְּבנ ַֹעם א ִ
ַמה ֶׁש ּנ ִָביןֲ ,הלֹא ּב ְּ
ּכ ָּ
ֲמינִים
ֲבל ַמא ִ
ּגַם ֵּכן ָק ֶׁשה ו ְָעמֹק ְל ָה ִבין ּכָל ָע ְמקוֹ .א ָ

ִגְלים ּונְבוֹנִים ְלכָל ֶא ָחד ְּכ ִפי
ָקים נ ִ
ֵש ְּבזֶה ֲחל ִ
ֶׁש ּיׁ
ֹש ֶׁש ַּׁש ּי ְָך
ׂגָתוֹ ,ו ְִאם ֵּכן ְוכָל ֶׁש ֵּכן ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַה ָּש
ֹש
ָתנוְּ ,ל ָפחוֹת נִגְלוֹת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׂג ֵ
ְל ָה ִבין ְּכ ִפי ַה ָּש
ֹש ְמ ַק ֵּדׁש ֶאת ּכָל
ו ְַה ּנ ְִס ָּתר עו ְֹב ִרים ִּב ְלׁשוֹנוֹ ַה ָּקדוׁ
ְש ָמה!
ַהגּ וּף ו ְַה ּנ ָׁ
ימי י ִָמים
ָטי ְל ַה ֲחזִיק ִּב ֵ
נ ְֶה ָּדר ְונ ְֶח ָמד ָהיָה ִלי ְּפר ִ
ֹש ַה ְּק ַט ּנִים פו ְֹר ָמט
ָאים ָׁשנָה זוֹ ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַה ּנוֹר ִ
ַמחֲזוֹר ִאם ִל ְפנֵי ַה ְּת ִקיעוֹת אוֹ ְל ַא ֲח ָריו,
ִּכיס ְּב ֵצרוּף ל ַּ
ֲמירַת ו ִ
ְו ַל ֲחטֹף א ִ
ּגְמירַת ֵס ֶפר ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ִאם ִל ְפנֵי
יעה ָל ִעיר ,ל ַּכ ֶֹתל ,וְעוֹד ִל ְפנֵי ּכָל
ַׁ ,ה ְפ ָס ָקה ,נ ְִס ָ
ַה ִּטיש
נ ְִד ֵרי ו ְִל ְפנֵי נ ְִעי ָלה ,ו ְִאם ֵּכן ִל ְפנֵי ֲחָזרַת ַה ַּׁש"ץ נ ְִפלָא
ׂמ ַֹח
ְונ ְִפלָא ָה ַר ְעיוֹן ַה ָּק ָטן ַה ּזֶה ּגָדוֹל הוּא ִל ְמאֹד ו ְִל ְש
ׂ ְמ ַחת ּתוֹרָה וְעוֹד ִעם ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים,
ו ְִל ְפקֹד ְּב ִש
זְכו ְּתכֶם ּוזְכוּת ּכָל ַה ְמז ִַּכים ֶא ְתכֶם ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ִל ּגְדֹל
ו ְִל ְפרֹס ְלכָל ָהעוֹלָם כ ֻּּלוֹ ּגַם ָּב ָא ֶרץ ְוגַם ְּב ַא ְר ַּבע י ְַּבׁשוֹת
ָהעוֹלָם!
ַעת ַעל
ִמ ֶּמ ּנִי פ .ב .ר ַּכָז ו ֵּמ ִפיץ ְק ָצת ַעד ֵהי ָכן ֶׁש ּי ִָדי ַמ ּג ַ
י ְֵדי ֶכן.
ֲב ִרים ֶׁש ִּק ְּבל ּו ַּב ּז ְַמן
נ.בָ .ר ִצינ ּו ְלהוֹדוֹת ָלכֶם ְּב ֵׁשם ח ֵ
יע
ׁ .ו ְּכמוֹ ֵּכן מו ִֹד ַ
ו ְּב ִע ּתוֹ ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ַ /הז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַק ִּתי ו ְֵה ַפ ְצ ִּתי ּכָל ס ּוגֵי ָהעֲלוֹנִים ֶׁש ְּׁש ַל ְח ֶּתם ֵא ַלי
ֶׁש ִח ּל ְ
ַמה ֶטלֶפוֹנִים
ַמה ְוכ ָּ
ֻכוֹת ו ְּל ָפנָיוְ ,וזֹאת או ִֹדיעֶַׁ ,ש ּכ ָּ
ְּבס ּ
ָשים רו ִֹצים ו ְֵאין ְּבי ִָדי
ִיעים ֵא ַלי ְּב ֶק ֶׁשר ַלז ַֹּהרֲ .אנ ִׁ
ַמ ּג ִ
ׁשוּם ֵס ֶפרְּ ,כ ָבר ּכָל ּו ו ְָתמ ּו ִמ ּז ְַמן ,ו ְִאם ִּב ְרצוֹ ְנכֶם ְלהו ִֹסיף
ַדו ֶֹמה ָל ֶהםִ ,ה ְננִי מ ּו ָכן
ו ְִל ְׁשל ַֹח ֵא ַלי עוֹד ִס ְפ ֵרי ז ַֹהר ְוכ ּ
ֹשים ַעל
ֻמן ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ו ְּל ָה ִפיץ ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְּקדו ִׁ
ו ְּמז ָּ
ׁ
ָשים ֶ
יע ַל ֲאנ ִׁ
י ְֵדי ֶכן רַק ְלהו ִֹד ַ
)ש ּו ַַּדאי ַר ִּבים ֵהם( ֶׁש ּפוֹנִים
ִיע ַה ֵּס ֶפר ְּכ ֶׁש ּי ַּגִיעַ!
ֲא ֵליכֶם ֶׁש ִה ּג ַ
ֲח ִרים
ֲס ּיֵם שכ"ה ַה ְצ ָל ָח ָתם ַמה ֶּׁשא ֵ
ְוזֹאת א ַֹמר ַוא ַ
ׂוּ! ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ְלהו ִֹסיף ַר ְעיוֹן ְּב ִלי
לֹא יו ְּכל ּו ְולֹא ָעש
ׁ
שוֹת ֶ
ׁשוּם ִׁשעו ִּרים ו ְּד ָרׁ
ִימי ֶאל ּכָל
)ש ּגַם נָח ּוץ( רַק ְּפנ ִ
ֶא ָחד ְּב ִכיסוֹ ו ְּבכוֹסוֹ ַ)על ֻׁש ְל ָחנוֹ( לו ֵֹמד וְעו ֵֹסק ִּב ְס ָפ ִרים
יתם לָנ ּו
ֵסים ַה ְּק ַט ּנִים ו ְַה ּגְדו ִֹלים ֶׁש ּז ְִכ ֶ
ו ְּק ָב ִצים וְק ּונ ְְטר ִ
ָאל ְּכ ֶה ְמ ֵׁש ְך ּפוֹ ֶרה ו ְַה ְצ ָל ָחה!!!
ׂר ֵ
ו ְּלכָל ִי ְש
ֲפ ַצת ַהז ַֹּהר ַעל י ְֶדכֶם
ֵש ְל ַצ ּיֵן ֶׁש ְּב ִד ּיוּק ָח ְד ַׁשיִם ִל ְפנֵי ה ָ
יׁ
ּפֹה ָּב ִעיר ְּבח ֶֹדׁש ִסיוָן ִה ְת ַק ּיֵם ּכָאן ֶּכנֶס ּגָדוֹל ֶׁשל ז ַֹּהר
יצת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר...
"מתוֹק ִמ ְד ַבׁש" ְּבג ֶֹדל נ ְִח ַ
ֹש ָ
ַה ָּקדוׁ
ו ְּכמוֹ ֵּכן נ ְִר ֶאה ְלכָל ֶא ָחד ו ִּב ְפרָט ַה ְּצ ִע ִירים ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ַמוּת ו ְֵאיכוּת
ֹש ַה ּגָדוֹל ְּבכ ּ
ְּכלָל ְל ַה ְת ִחיל ז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
יתם
ֻכים ,ו ְַא ֶּתם ִה ּג ְַע ֶּתם ו ְֶה ְר ֵא ֶ
ּשים ׁשוֹנִים ַו ֲאר ִּ
ְּב ֵפרו ִׁ
ּש רַק
ֹש ְּב ַע ְצמוֹ ְּב ִלי ׁשוּם ֵּפרוׁ
לָנ ּו אוֹר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַבי ֵאׁש ְל ָבנָה ְוזֶה
ָהב אוֹר ו ְֵאׁש ָׁשחֹר ַעל ּג ֵּ
או ִֹת ּיוֹת ז ָ
ְש ָמה כ ֻּּלוֹ ו ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַה ּז ְַמן
ְל ַבד ַּדי וְהו ֵֹתר ְל ַה ְל ִהיב ַה ּנ ָׁ
ּשים ׁשוֹנִים וְעוֹד ַנ ֲע ֶלה ַמ ֲע ָלה רָמוֹת!!!
ִנ ְז ֶּכה ְל ֵפרו ִׁ
ּתוֹרָתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוּ.
פ .ב.
ה

ַבים  -מאמר ג'
ַ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.

ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם נ ְִק ָרא "אוֹהֲבוֹ"ִ ,מ ְּפנֵי ֶׁש ִּמ ֵעט
ְּב ַה ְׁש ָל ַמת נ ְַפׁשוֹ ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ּו ַכל ְל ַה ְר ּבוֹת ְּכבוֹד ה' ְל ַמ ֵעט ֶאת
ֲב ָדיו וְיו ְֹד ָעיו
מו ְֹר ָדיו ו ְּל ַה ְר ּבוֹת ע ָ
ֻמה ִנ ְב ֲח ָרה,
ֲשר ָּב ַחר ְּבא ָּ
ִש ַּת ַּבח ַה ּבוֹ ֵרא ,א ֶׁ
א י ְִת ָּב ַר ְך ַה ּיו ֵֹצר ְוי ְׁ
ׂ ָר ֵאל
ָ-ה ִי ְש
ְשו ְֹמ ֵרי ּתוֹ ָרתוַֹ ,י ֲעקֹב ָּב ַחר לוֹ י ּ
או ֵֹהב ִמ ְצוו ָֹתיו וׁ
ׂ ָר ֵאל ַעם ְקרוֹבוֶֹ ,ז ַרע ַא ְב ָר ָהם אוֹהֲבוְֹּ ,כ ִד ְכ ִתיב
ֻלתוְֹּ ,בנֵי ִי ְש
ִל ְסג ָּ
ֲשר ְּב ַח ְר ִּתי ָך ֶז ַרע
ׂ ָר ֵאל ַע ְב ִּדי ַי ֲעקֹב א ֶׁ
]ישעי' מ"א[ ו ְַא ָּתה ִי ְש
ָמה זֶה ִח ָּבה י ְֵת ָרה נו ַֹד ַעת ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו
ֲבי ְול ָּ
ַא ְב ָר ָהם אֹה ִ
ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ִמ ְּׁש ָאר אֲבוֹת ָהעוֹלָם ֶׁש ָּק ָרא אוֹתוֹ ַה ָּמקוֹם ְּב ֵׁשם
אוֹהֲבוֹ.
ֵאין זֶה ְרצוֹן ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ֶׁש ָה ָא ָדם ַי ְׁש ִלים ַרק ֶאת נ ְַפׁשוֹ ,ו ְֶאת
יסי ה'
ַא ְנ ֵׁשי ּדוֹרוֹ ַי ְׁש ִאיר ַא ֲח ָריו ַּת ְר ּבוּת ֲא ָנ ִׁשים ַח ָּט ִאים ו ַּמ ְכ ִע ֵ
ֲמר ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ]בראשית יח[:
ֵּברוּר ִע ְניָן זֶה נו ַֹדע ָלנ ּו ִמ ַּמא ַ
ְש ְמר ּו
ֲשר י ְַצ ּוֶה ֶאת ָּבנָיו ו ְֶאת ֵּביתוֹ ַא ֲח ָריו ו ָׁ
ִּכי י ְַד ְע ִּתיו ְל ַמ ַען א ֶׁ
ּש ַר ִׁש"י ְלׁשוֹן ִח ָּבה[ .הוֹ ָרה ְּבזֶה ִּכי
ֶּד ֶר ְך ה' וְגוֹ' ]י ְַד ְע ִּתיו ֵּפרוׁ
ֲבת ה' ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ַעל ֶׁש ִּל ֵּמד
נ ְִפ ֵלאת ַאה ַ
ַּד ַעת ֶאת ָה ָעם ו ְֵק ְר ָבם ַלעֲבוֹ ָדתוֹ ,ו ְִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה לוֹ יו ֵֹתר ִמ ָּכל
ֱמת ּגַם
ֲשר ָהיָ' לוֹ ְל ַע ְצמוִֹּ ,כי ֶּבא ֶ
ֶפׁש א ֶׁ
ׂה ַה ּטוֹב ּוזְכוּת ַה ּנ ֶ
ַמ ֲע ֶש
ֲשר י ְָדע ּו ֶאת ה' ו ְַד ַעת ְּד ָר ָכיו
ֻלה א ֶׁ
ידי ְסג ָּ
ְל ָפנָיו ָהיֹה ָהי ּו י ְִח ֵ
ֲשר ֵמע ֶֹצם
ִשג ּו ָּת ִמידִ .מי ָלנ ּו ּגָדוֹל ֵמחֲנו ְֹך א ֶׁ
ֲבתוֹ י ְׁ
י ְַח ְּפצ ּו ו ְּב ַאה ָ
ֲבי ָלה ֶח ְב ַרת ַא ְר ַּבע
ְּתׁשו ָּקתוֹ ו ְּד ֵבקוּתוֹ ַּבה' ,נ ְִת ָּפ ְר ָדה ַהח ִ
ַהיְסוֹדוֹתָ ,ח ַדל ֵמהֱיוֹת ָא ָדם ְונ ְִת ַע ָּלה ִל ְהיוֹת ְּכ ֶא ָחד ִמ ְּצ ָבא
ָמרוֹם ִּב ְמרוֹם ָהעו ְֹמ ִדים ֶאת ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך ְל ָׁש ְרתוֹ] :ו ְֵאי ֶנ ּנ ּו ִּכי
ָל ַקח אוֹתוֹ ֱאל ִֹקים[ ְולֹא ָמ ִצינ ּו ְּב ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם
ֶׁש ִּנז ְַּד ֵּכ ְך ַע ְפרו ִּריוּתוֹ ָּכל ָּכ ְך ַ -א ְך לֹא ִמ ַּצד ְּפ ִחיתוּת ו ְֶח ְסרוֹן
יע ֶאל ַה ַּמ ֲע ָלה ַה ּזוֹ ,לֹאִּ ,כי ִאם ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו
נ ְַפׁשוֹ לֹא ִה ִּג ַ
ׂה חֲנו ְֹך ְל ִה ְת ּבו ֵֹדד ַע ְצמוֹ
ֲשר ָע ָש
ׂה ַּכא ֶׁ
ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ָהיָה עוֹ ֶש
ֲשר
ֵמ ֶח ְב ַרת ְּבנֵי ָא ָדם ִה ְת ַע ָּלה ּגַם הוּא ִל ְהיוֹת ִמ ַּמ ְל ֲא ֵכי ֵא-לַ ,וא ֶׁ
ׂה ֵּכן ,הוּא ִּכי ִה ְת ּבוֹנֵן ְּב ָח ְכ ָמתוֹ ִּכי לֹא ְּב ֵא ֶּלה ָח ֵפץ ה'
לֹא ָע ָש
ֶׁש ַּי ְׁש ִלים ָה ָא ָדם ֶאת נ ְַפׁשוֹ ְל ַבד ,ו ְֶאת ַא ְנ ֵׁשי ּדוֹרוֹ ַי ְׁש ִאיר ַא ֲח ָריו
ֲשר ָק ָרה ְלדוֹרוֹ
ַמ ְק ֶרה א ֶׁ
יסי ה'ּ ,כ ִּ
ַּת ְר ּבוּת ֲא ָנ ִׁשים ַח ָּט ִאים ו ַּמ ְכ ִע ֵ
ֶׁשל חֲנו ְֹך וְדוֹר ַה ַּמ ּבוּל.
ַה ַּמ ֲע ָלה ַה ּנְכוֹנָה ֶׁש ָיבֹר לוֹ ָה ָא ָדם הוּא ְל ַה ְׁש ִּפי ַע ו ְּל ֵה ִיטיב ְלז ּו ָלתוֹ
ָּת ִמיד ַל ְמרוֹת ֶׁש ַעל ְי ֵדי ֵּכן ְמ ַמ ֵעט ְּב ַה ְׁש ָל ַמת נ ְַפׁשוַֹ ,רק ְל ַה ִּגי ַע
ְל ַת ְכ ִלית ַה ְּׁש ֵלמוּת הוּא ִל ְהיוֹת ִמן ַה ַּמ ְׁש ִּפ ִיעים ְלז ּו ָלתוֹ
ַה ּנ ִָּסיוֹן ַה ּזֶה ב ִל ֵּמד אוֹתוֹ ִּכי טוֹב ָל ָא ָדם ְל ַמ ֵעט ְּב ַה ְׁש ָל ַמת נ ְַפׁשוֹ,
ֲב ָדיו
ְל ַמ ַען ַה ְר ּבוֹת ְּכבוֹד ה' ְל ַמ ֵעט ֶאת מו ְֹר ָדיו ו ְּל ַה ְר ּבוֹת ע ָ
וְיו ְֹד ָעיוִּ ,כי ַמה ּי ִֵּתן ו ַּמה ּיו ִֹסיף ָה ָא ָדם ִאם יו ִֹסיף ַמ ְל ָא ְך ֶא ָחד
ַעל ַא ְל ֵפי ִר ְבבוֹת ַמ ְל ֲא ֵכי ַמ ְע ָלהֲ ,הלֹא ה' ּבוֹ ֵרא ו ַּמ ְמ ִציא ָּכ ֵה ּנָה
ֻלה ְּב ָכל ּדוֹר
ּׂו י ְִחי ֵדי ְסג ָּ
ַב ָק ִרים ,ו ְִאם ּכֹה ַי ֲעש
ֲד ִׁשים ל ְּ
ְו ָכ ֵה ּנָה ח ָ
ֻל ָקל,
וָדוֹר ,י ִָּמ ֵצא ֶא ָחד ִמ ּנִי ֶא ֶלף ִק ֵּדׁש ַלה' ְורֹב ָהעוֹ ָלם ְמק ְ
יאה ִּת ָּׁש ֵא ָרה ֵמ ַעל.
יה ו ְֵח ֶפץ ַה ְּב ִר ָ
ֹש ֶב ָ
ֹׁם ֵמ ָר ַעת יו ְׁ
ָה ָא ֶרץ ִּת ּש
ֲשר ְּב ִק ְר ּבוֹ,
די א ִֶׁש ַמת ָׁש ַּ
ו ְָד ָבר זֶה ִּת ְת ַח ּיֵב צ ּו ַרת ָה ָא ָדם נ ְׁ
ִהיא ֵח ֶלק ֱאל ַֹקי ִמ ַּמ ַעל ו ְֶט ֶרם י ְָר ָדה ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ִל ְׁש ּכֹן ְּב ָב ֵּתי
א .נעתק מהקדמת שו"ע חת"ס יו"ד חלק ב' בקונטרס "פתוחי חותם"
שכתב הגה"ק רבי שמעון סופר אבדק"ק קראקא בנו של רשכבה"ג
בעל החת"ס זיעוכי"א.
החתם סופר זי"ע מבאר באריכות גודל מעלת המזכה את הרבים
להחזיר הרבים בתשובה לילך בדרכו של אברהם אבינו עליו השלום,
ַבים ְל ַה ְד ִפיס
ובדורינו זה כל אחד יכול בניקל ִלז ְּכוֹת ו ְּלז ַּכוֹת ֶאת ָהר ִּ
וּלהפיץ את ספרי שכר ועונש בכל בית ישראל ,כי הרבה פעמים חייו
של אדם תלויים אם הוא מזכה את הרבים או לאו ,ועל ידי שמזכה
את הרבים יזכה לבנים צדיקים ואריכות ימים ושנים טובים בבריות
גופא ונהורא מעליא עוד ינוב בשיבה דשן ורענן עד ביאת גואל צדק
במהרה בימינו אמן,
ועיין לק
ב .וע ן
לקמן מה שהבאנו מהחפץ חיים זצ"ל ביאור הכתוב בזה.

ו

יה ַמ ְצ ּפ ּונֵי ה' ו ְֵעינֶיה ְמׁשו ְֹטטוֹת ַּב ּכֹל ,ו ְּבבו ָֹא ּה
ח ֶֹמר ִנגְל ּו ֵא ֶל ָ
ֶאל גּ וּף ָה ָא ָדם נ ְִס ְּתמ ּו ֵעינֶיה ֵמ ַע ְפרו ִּר ּיוּת ָח ְמרוַֹ ,עיִר ֶּפ ֶרא
ַת ֵרד
יה ו ֵּ
ָא ָדם ִיָּו ֵלד ,ו ַּמה ָל ּה ַל ָּצ ָרה ַהזֹּאת ַל ֲעזֹב ֶאת ֵּבית ָא ִב ָ
ֲד ָמה ,ו ִּמ ְס ַּת ֶּכנֶת ְּב ֶח ְב ַרת
ְּפ ָל ִאים ְל ִה ְס ַּת ֵּפ ַח ְּב ִרגְ ֵבי ָע ָפר ִמן ָהא ָ
ֹש ָה ָא ָדם ֶאת ָח ְמרוֹ ,ו ִּמי יו ֵֹד ַע ִאם
ַבים ַעד ִּכי י ְִלטׁ
ַהגּ וּף י ִָמים ר ִּ
ַמ ְלכוּתִ ,אם ָּתׁשוּב ְל ַק ְדמו ָּת ּה? ִאם לֹא
יע ל ַּ
ְל ֵעת ָּכזֹאת ַּת ִּג ַ
ֲב ִלים ָה ֵא ּל ּו י ְִּפל ּו ָל ּה ַּב ּנ ְִע ִימים ,וְטוֹב ָל ּה ְל ַצ ְמ ֵצם אוֹ ָר ּה
ִּכי ח ָ
יע ֶאל ַּת ְכ ִלית ַה ְּׁשלֵמוּת
ַביםְ ,ל ַמ ַען ַּת ִּג ַ
ו ְּל ַמ ֵעט זִיו ָּה י ִָמים ר ִּ
ְל ִה ְת ַּד ּמוֹת ַה ּצ ּו ָרה ְליו ְֹצ ָר ּה ִל ְהיוֹת ִמן ַה ַּמ ְׁש ִּפ ִיעים ְלז ּו ָל ָת ּה
ַמ ֲע ָלה
ֲשר ל ַּ
ׂ ֶכל ַה ָּסמו ְּך ָל ּה א ֶׁ
ֲציל ֵמאוֹ ָר ּה ֶאל רו ַּח ַה ֵּש
ו ְּל ַהא ִ
יע ַּב ָּׁש ַמיִם ִמ ַּמ ַעל ִּכי ֵאין ָל ּה ָׁשם ַּבת זוּג
ַה ּזוֹ לֹא ּת ּו ַכל ְל ַה ִּג ַ
ַה ְמ ַק ֶּב ֶלת ַה ְׁש ָּפ ָע ָת ּה ,ו ְֵאי ֶנ ּנ ָּה ָׁשם ִּכי ִאם ִּב ְב ִחינַת ְמ ַק ֶּב ֶלת
ַען ִּכי לֹא
ו ַּמ ַע ְליו ָּתא ִהיא ָל ּה ִל ְהיוֹת ִּב ְב ִחינַת ַמ ְׁש ִּפי ַעְ - .וי ַ
ׂה ַהגּ וּף ֶׁש ּי ְִהיֶה
ֶפׁש ִּכי ִאם ְּב ֵצרוּף ְּכ ֵלי ַמ ֲע ֵש
ִשלַם ֵח ֶפץ ַה ּנ ֶ
נ ְׁ
ְּתנו ָּע ָתם ִּכ ְתנו ָּע ָת ּה ְוי ְִת ַּפעֲל ּו ִּכ ְרצוֹנ ָּהַ ,מ ֲע ָלה ַה ּנְכוֹנָה ֶׁשָּיבֹר לוֹ
ׁ.
ֶפש
ׂה ַה ּנ ֶ
יע ו ְּל ֵה ִיטיב ְלז ּו ָל ָת ּה ָּת ִמיד ְּכ ַמ ֲע ֵש
ָה ָא ָדם ְל ַה ְׁש ִּפ ַ

יאה לֹא ֻּת ְׁש ַלם ִאם ַי ְׁש ִלים ָה ָא ָדם
ֵח ֶפץ ַה ְּב ִר ָ
ֶפׁש ז ּו ָלתוֹ
ֶאת נ ְַפׁשוֹ ְל ַב ּדוֹ ְולֹא ַי ְׁש ִלים ֶאת נ ֶ
ֵיהם
ו ְַעל זֶה ִהז ְִהי ַרנ ּו ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך :ו ְִל ַּמ ְד ֶּתם ֶאת ְּבנֵיכֶם :ו ְֶאת ְּבנ ֶ
ית ךָ,
ֲמ ֶ
יח ֶאת ע ִ
ַמדוּןְ ,ו ַכ ּדו ֶֹמה ִמ ְצוַת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה :הוֹ ֵכ ַח ּתו ִֹכ ַ
ְיל ְּ
יאה ִאם
ָּכל ֵא ּל ּו ַה ִּמ ְצווֹת מו ִֹרים ָלנ ּו ִּכי לֹא ֻּת ְׁש ַלם ֵח ֶפץ ַה ְּב ִר ָ
ֶפׁש ז ּו ָלתוֹ.
ַי ְׁש ִלים ָה ָא ָדם ֶאת נ ְַפׁשוֹ ְל ַב ּדוֹ ְולֹא ַי ְׁש ִלים ֶאת נ ֶ
ֱמיד ּו ַּת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵּבהּ ,גַם ַא ֲהרֹן נ ְִת ָּפ ֵאר
ו ְִהז ְִהיר ּו ְּב ָאבוֹת :ו ְַהע ִ
ַען ִּכי ַה ּכֹ ֲהנִים
ְּב ִמ ָּדה זוֹ :או ֵֹהב ֶאת ַה ְּב ִר ּיוֹת ו ְּמ ָק ְר ָבן ַל ּתוֹ ָרהְ ,וי ַ
ֵה ָּמה ַה ִּנ ּג ִׁ
ָשים ְלהוֹרוֹת ַעם ה' ְּכ ִד ְכ ִתיב :יוֹר ּו ִמ ְׁש ָּפ ֶטי ָך ְלַי ֲעקֹב
יהם ַה ִּצ ּווּי ו ְָה ַאז ְָה ָרה ֶל ֱאחֹז
ׂ ָר ֵאלָ ,ל ֵכן ָּבא ֲע ֵל ֶ
וְתוֹ ָר ְת ָך ְל ִי ְש
ָבׁש ַה ּכ ֵֹהן ִמ ּדוֹ ַבד
ֻמז ַּב ִּמ ְק ָרא )ויקרא ז'(ְ .ול ַ
ְּב ִמ ַּדת ִה ְת ַח ְּברוּת ְמר ָּ
ׂרוֹ ו ְֵה ִרים ֶאת ַה ֶּד ֶׁשן וְגוֹ'ַ ,ה ַּכָּונָה ַעל
ו ִּמ ְכנ ְֵסי ַבד י ְִל ַּבׁש ַעל ְּב ָש
ַמ ָּב"ם )סוף פרק ה' מהלכות יסודי התורה( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ:
ָתב ָהר ְ
ֶּד ֶר ְך ֶׁש ּכ ַ
יב ָתם ְולֹא ֵי ָר ֶאה ָּת ִמיד
ִיש ָ
ְולֹא י ְַר ֶּבה ַּבאֲרו ַּחת ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ו ִׁ
ׂה
ֻכ ָּתר ִּב ְת ִפ ִּלין וְעוֹ ֶש
ֶא ָּלא עו ֵֹסק ַּב ּתוֹ ָרה ָעטוּף ְּב ִצ ִיצית מ ְ
ׂיו ִל ְפנִים ִמּׁש ּו ַרת ַה ִּדין :וְהוּא ֶׁש ּלֹא י ְִת ַר ֵחק ַה ְר ֵּבה
ְּב ָכל ַמ ֲע ָש
ֲבים אוֹתוֹ
ִש ּתו ֵֹמם ַעד ֶׁש ּי ְִמ ָצא ַה ּכֹל ְמ ַק ְּל ִסין אוֹתוֹ וְאוֹה ִ
ְולֹא י ְׁ
ׂיוֲ ,ה ֵרי זֶה ִק ֵּדׁש ֶאת ה' ,ו ְָע ָליו ַה ּכָתוּב או ֵֹמר
ו ִּמ ְת ַא ּוִים ְל ַמ ֲע ָש
ֲשר ְּב ָך ֶא ְת ָּפ ָאר עכ"ל.
ׂ ָר ֵאל א ֶׁ
ַע ְב ִּדי ָא ָּתה ִי ְש
יאה ְמ ַח ּיֵב ִל ְקנוֹת ִמ ַּדת ַה ְּב ִדידוּת ַעל ְי ֵדי ִמ ַּדת
ֵח ֶפץ ַה ְּב ִר ָ
ֻּלם
ַה ִה ְת ַח ְּברוּת ְּב ֶח ְב ַרת ְּבנֵי ָא ָדם ְּב ֵס ֶבר ָּפנִים יָפוֹת ֶׁשכ ָּ
ִיק ְּלסוּה ּו ְו ַעל ְי ֵדי זֶה י ּו ַכל ִל ַּקח נ ְָפׁשוֹת ְּב ָח ְכ ָמתוֹ
יֹאהֲבוּה ּו ו ַ
יבם ֶאל ה'
ְל ֵה ִיטיב ַּד ְר ָּכם ַל ֲה ִׁש ָ
ֶפׁש
ֱמת ּתו ֶֹע ֶלת ּגָדוֹל ְלז ִּכו ְּך ַה ּנ ֶ
ְרצוֹנוֹ ִּכי ִמ ַּדת ַה ְּב ִדידוּת ֶּבא ֶ
יאה
ו ִּמ ָּדה זוֹ ִהיא ַע ְצ ִמ ּיִית ְל ֶה ָחכָם ַה ָּׁשלֵםַ ,א ְך ֵח ֶפץ ַה ְּב ִר ָ
ַבׁש ִמ ָּדה זוֹ ו ְּל ַכ ּסו ָֹת ּה ְּב ִמ ַּדת ַה ִה ְת ַח ְּברוּת
ִּת ְת ַח ּיֵב ְל ִה ְתל ֵּ
ְּב ֶח ְב ַרת ְּבנֵי ָא ָדם ְּב ֵס ֶבר ָּפנִים יָפוֹתֶׁ ,ש ּי ְִמ ְצא ּו ַה ּכֹל ְמ ַק ְּל ִסין
ֲבים אוֹתוִֹּ ,כי ַעל ְי ֵדי זֶה י ּו ַכל ִל ַּקח נ ְָפׁשוֹת ְּב ָח ְכ ָמתוֹ
אוֹתוֹ וְאוֹה ִ
ָבׁש ַה ּכ ֵֹהן ִמ ּדוֹ
יבם ֶאל ה'ְ :וזֶה ּו ָא ְמר ּו ְול ַ
ְל ֵה ִיטיב ַּד ְר ָּכם ְו ַל ֲה ִׁש ָ
ַבדַ ,ה ַּכָּונָה ִּכי ִמ ָּדתוֹ ִמ ַּצד ַע ְצמוֹ ֶׁש ִהיא ַּבד ִל ְהיוֹת ָּבד ּוד ,אוֹתוֹ
ִש ּתו ֵֹמם,
ַבׁש ְּבא ֶֹפן ֶׁש ִּמ ַּבחוּץ לֹא י ְִת ַר ֵחק ְולֹא י ְׁ
ַה ִּמ ָּדה י ְִתל ֵּ
ַא ְך י ְִהיֶה ַּד ְע ּתוֹ ְמעֹרָב ֵּבין ַה ְּב ִר ּיוֹתְ ,ל ִה ְת ַח ֵּבר חֲבוּרוֹת ו ְּל ַכ ּנֵס
ַה ְּבדו ִּדיםְ ,וזֶה ּו ֶׁש ָא ַמר ו ִּמ ְכנ ְֵסי ַּבד ַה ַּכָּונָה ִמ ַּדת ִּכ ּנוּס ַה ְּבדו ִּדים
ׂרוֹ ִמ ַּבחוּץֶׁ ,ש ִּת ְהיֶה ַצ ֲה ָלתוֹ ְּב ָפנָיו ְל ַק ֵּבל ָּכל ָא ָדם
י ְִל ַּבׁש ַעל ְּב ָש
ִיק ְר ָבן ַל ּתוֹ ָרהְ ,וזֶה ּו
ְּב ֵס ֶבר ָּפנִים יָפוֹתֶ ,י ֱאהֹב ֶאת ַה ְּב ִר ּיוֹת ו ָ
ׂמוֹ ֵא ֶצל ַה ִּמז ְֵּב ַחַ ,ה ֶּד ֶׁשן ּת ַֹאר
ֶׁש ָא ַמר :ו ְֵה ִרים ֶאת ַה ֶּד ֶׁשן וְגוֹ' ְו ָש
ֳבי ַהח ֶֹמר ֶׁש ֵהם ְּב ֵע ֶר ְך ַה ָּׁשלֵם ְּכמוֹ ַה ֶּד ֶׁשן
ִל ְפחו ֵּתי ַה ַּד ַעת ָוע ִ
ְּב ֵע ֶר ְך ָהעוֹ ֶלה ק ֶֹדׁש ַלה' ,ו ְַעל י ְֵדי ִמ ַּדת ִה ְת ַח ְּברוּת ִעם ַה ְּב ִר ּיוֹת

ָקל י ּו ַכל ְל ַהעֲלוֹת ּגַם ְּפחו ֵּתי
ׂרוֹ ִמ ַּבחוּץ ְּבנ ֵ
ֲשר י ְִל ַּבׁש ַעל ְּב ָש
א ֶׁ
ֻק ָטר
ׂמוֹ ֵא ֶצל ַה ִּמז ְֵּב ַח ָמקוֹם מ ְ
ָה ֵע ֶר ְך ֶאל ַמ ֲע ָלה ַה ּנְכוֹנָה ְו ָש
ָש ַלה':
ֻגׁ
מּ
ֶתר עֹז,
ׂ ֵאת ו ְּבי ֶ
ֶתר ְש
ֲבתוֹ ֶאל ה' ְּבי ֶ
ִמי ֶׁשאו ֵֹחז ְּב ִמ ָּדה זוֹ ַמ ְר ֶאה ַאה ָ
ִּכי ִמ ֶּד ֶר ְך או ֵֹהב ֶאת ַה ֶּמ ֶל ְך ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ו ְּל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְּב ָכל ָה ֶא ְפ ָׁשר
ֲב ִדים.
ְל ַה ְכנִיס ְּבנֵי ָא ָדם ַּת ַחת עֹל ַמ ְלכוּתוֹ ו ְּל ַה ְר ּבוֹת לוֹ ע ָ
ֶתר עֹז,
ׂ ֵאת ו ְּבי ֶ
ֶתר ְש
ֲבתוֹ ֶאל ה' ְּבי ֶ
ו ְָהאו ֵֹחז ְּב ִמ ָּדה זוֹ ַמ ְר ֶאה ַאה ָ
ִּכי ִמ ֶּד ֶר ְך או ֵֹהב ֶאת ַה ֶּמ ֶל ְך ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ו ְּל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְּב ָכל ָה ֶא ְפ ָׁשר
ֲב ִדים ְּכיַד
ְל ַה ְכנִיס ְּבנֵי ָא ָדם ַּת ַחת עֹל ַמ ְלכוּתוֹ ג ,ו ְּל ַה ְר ּבוֹת לוֹ ע ָ
ַען ִּכי ָז ָכה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ְל ִמ ָּדה זוֹ ֶט ֶרם
ַה ֶּמ ֶלךְְ ,וי ַ
ֹאש ָּכל חוּצוֹת,
ׂ ְכלוֹ ו ִּמ ַּד ְע ּתוֹ ָע ַמד ְּבר ׁ
ִצ ּוָה ה' ָע ֶליהַ ,רק ִמ ִּש
ֱמיד ַּת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵּבהֶ ,את
ָּבנָה ִמז ְְּבחוֹת ו ְָק ָרא ְּב ֵׁשם ה'ֶ ,הע ִ
ׂה ְּב ָח ָרןָ ,ל ֵכן לוֹ יֵאוֹת ְל ִה ָּק ֵרא אוֹהֲבוֹ ֶׁשל
ֲשר ָע ָש
ֶפׁש א ֶׁ
ַה ּנ ֶ
ֲבי ,ו ְִכגְ מוּל נ ְַפׁשוֹ ֵה ִׁשיב
ַה ֶּמ ֶל ְך י ְִת ָּב ַר ְך ְׁשמוֶֹ ,ז ַרע ַא ְב ָר ָהם אוֹה ִ
יענ ּו
ֲבת ה' ֵא ָליוְ ,וזֶה ּו ֶׁשהו ִֹד ַ
ֲבתוֹ ֶאל ה' ָהיָה ַאה ַ
לוֹ ה' ו ְֵח ֶלף ַאה ָ
ֲשר י ְַצ ּוֶה ֶאת
]א ַה ְב ִּתיו[ ְל ַמ ַען א ֶׁ
י ְִת ָּב ַר ְך ְׁשמוֹ ְּב ָא ְמרוֹ ִּכי י ְַד ְע ִּתיו ָ
ְש ְמר ּו ֶּד ֶר ְך ה':
ָּבנָיו ו ְֶאת ֵּביתוֹ ַא ֲח ָריו ו ָׁ
ּגַם ְל ֵא ּל ּו ֶׁש ְּכ ָבר ִה ְׁש ִלימ ּו נ ְַפ ָׁשם ְמז ֵַּכם ה' ַּב ֲא ִריכוּת י ִָמים
ֵהנ ּו ֵמאוֹ ָרם
יהם ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ָ
יהם ו ְַת ְל ִמי ֵד ֶ
ֱצ ֵא ֶ
יהם ו ְֶצא ָ
ְלטו ַֹבת ז ְַר ֵע ֶ
ְו ַי ְׁש ִלימ ּו ּגַם ֵהם נ ְַפ ָׁשם
יע ַל ַח ּיִים
ִע ַּקר ֲהוָיוֹת ָה ָא ָדם ָּבעוֹ ָלם ַה ּזֶה הוּא ַרק ֲה ָכנָה ְל ַה ִּג ַ
ַה ּנ ְִצ ִח ּיִים ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ֲחזַ"לַ :ה ְת ֵקן ַע ְצ ְמ ָך
ׂה
ַּב ְּפרוֹזְדוֹר ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ָּכנֵס ַל ְּט ַר ְק ִליןַ .ו ֲה ָכנָה זוֹ ִהיא ִּכ ְׁשרוֹן ַמ ֲע ֵש
ָמה ַה ִהיא ִּבז ְַמן ִכי
ׁ .ו ְֵאין ִׁשעוּר ַל ַה ְׁשל ָ
ֶפש
ּשלֵמוּת ַה ּנ ֶ
ַה ִּמ ְצווֹת ו ְׁ
ׂ ֶכל
ֲשר י ִָרים ַה ֵּש
ִאם ַה ּכֹל ָּתלוּי ְּב ִה ְׁש ַּת ְּדלוּת ָה ָא ָדם ,ו ְָהיָה ַּכא ֶׁ
יה
ְש ָבה ִּכנְע ּו ֶריה ֵּבית ָא ִב ָ
ֶפׁש ַעל ַהח ֶֹמר ,ו ָׁ
ָבר ַה ּנ ֶ
ֶאת יָדוְֹ ,וג ַ
ׂוֹת
ָבר ַהח ֶֹמר ַל ֲעש
ׂ ֶכל ֶאת יָדוֹ ְוג ַ
ְּבק ֶֹצר י ִָמיםַ ,א ְך ִאם ַי ּנִיח ַה ֵּש
ִּׁ ,כי ְצ ִרי ָכה ִל ְהיוֹת
ֶפש
ימי נְע ּו ָריוִּ ,ת ְצ ַמח ִמ ּזֶה ָר ָעה ְל ַה ּנ ֶ
ַחיִל ִּב ֵ
ַבים ְּכ ִׁש ְב ִעים
ֲב ָליו י ִָמים ר ִּ
ְטרו ָּדה ָּבעוֹלָם ַה ָּׁש ֵפל ַה ּזֶה ו ַּבה ָ
ָפה
ֲשר ִע ּוֵתְ ,וי ֶ
ָׁשנָה ו ְִל ְפ ָע ִמים יו ֵֹתר ַעד ֶׁש ּי ְַת ֵּקן ָה ָא ָדם ֶאת א ֶׁ
ָמיו ְמ ֵה ָרה ְּב ִלי ִט ְר ַּדת
ַמ ָּב"ם זַ"לַ :א ְׁש ֵרי ְל ִמי ֶׁש ָח ְתמ ּו י ָ
ָתב ָהר ְ
ּכ ַ
ֲשר
ׂ ִר ִידים א ֶׁ
ׁ ,ו ֵּמ ַע ָּתה י ִָּפ ֵלא ֲהלֹא ֵעינֵינ ּו רוֹאוֹת ַה ְּש
ֶפש
ַה ּנ ֶ
יבה ,ו ְּב ִלי ָס ֵפק ִּכי ֵהם ִה ְׁש ִלימ ּו
ָׂ
ה' קוֹ ֵראּ ,גַם ֵה ָּמה יְנוּבוּן ְּב ֵש
ֲריכוּת י ִָמים ֶׁשל ֵא ּלוּ?
ימי נְע ּו ָרם ,ו ְּל ֵהי ָכן א ִ
נ ְַפ ָׁשם ִּב ֵ
יהם
ַדאי ֵהם ִמ ַּצד ַע ְצ ָמם ְּכ ָבר ָח ְתמ ּו י ְֵמ ֶ
ֱאמֹר ֵמ ַע ָּתה ִּכי ְּבו ַּ
ֲריכוּת י ִָמים ֶׁש ָּל ֶהם ֵאינוֹ ְלטו ַֹבת ַע ְצ ָמםִּ ,כי ְּכ ָבר ַׁש ְּלמ ּו
ַוא ִ
ִיחם עוֹד
יהם ִמ ַּצד ִּכ ְׁשרוֹן נ ְַפ ָׁשם ַ -רק ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ַמ ּנ ָ
י ְֵמ ֶ
ֵהנ ּו
יהםֶׁ ,ש ּי ָ
יד ֶ
יהם ו ְַת ְל ִמ ֵ
ֱצ ֵא ֶ
יהם ו ְֶצא ָ
ֲד ָמה ְלטו ַֹבת ז ְַר ֵע ֶ
ַעל ָהא ָ
ַש ִלימ ּו ּגַם ֵהם נ ְַפ ָׁשם ,ו ְֵאין זֶה ִט ְלטוּלוֹ ִט ְר ָּדה
ֵמאוֹ ָרם ְוי ְׁ
יע ֵמאוֹ ָר ּה ְלז ּו ָל ָת ּה.
ִּׁ ,כי זְכוּת ִהיא ָל ּה ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ֶפש
ְל ַה ּנ ֶ
ֲמת ַה ְט ָרדוֹת
ַה ּגַם ֶׁש ַעל ְי ֵדי זֶה ֶׁש ֵאין ְּפנַאי ְל ִה ְת ּבוֹ ֵדד ֵמח ַ
ַה ְּת ִמ ִיד ּיוֹת ְּב ִל ּמוּד ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְו ֶלהֱיוֹתוֹ ְמעֹרָב ֵּבין ַה ְּב ִר ּיוֹת
ִיסם ַּת ַחת ַּכנ ְֵפי ַה ְּׁש ִכינָה ו ְּמ ַע ְּכבוֹ ְל ַה ִּגי ַע ְל ַמ ֲע ַלת ַה ְּנבו ָּאה,
ְל ַה ְכנ ָ
ׂ ָכרוֹ ֶׁש ּלֹא י ְַס ִּתיר ִמ ֶּמ ּנ ּו ָּד ָבר.
ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ְמ ַׁש ֵּלם ְש
יע ֶאל ַמ ְד ֵרגַת
ֱמת לֹא ִה ִּג ַ
ַא ְך ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ֶּבא ֶ
ִיחז ְֵקאלִּ ,כי לֹא ָהיָה לוֹ ְּפנַאי
ְש ְעיָה י ְִר ְמיָה ּו ו ֶ
ְנבו ָּאה ָּכזוֹ ֶׁשל י ַׁ
ְל ִה ְת ּבו ֵֹדד ַע ְצמוֹ ְּב ַמ ְח ַׁש ְב ּתוֹ ו ְּל ַק ֵּׁשר נ ְַפׁשוֹ ְּב ַמ ְד ֵרגַת ְנבו ָּאה ָּכזוֹ
ֻט ָרד ָּת ִמיד ְּב ִל ּמוּד ַה ַּת ְל ִמ ִידים ו ְָהיָה ַּד ְע ּתוֹ ְמעֹרָב
ְל ִפי ֶׁש ָהיָה מ ְ
ג .ובדרשות חתם סופר )פרשת נצבים וילך דף שמ"ט( כתב ,כי כל שכר העולם
הבא אינו נחשב אצל אברהם אבינו עליו השלום וכיוצא ,כי יפה שעה
אחת בתורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא ,ומה
פייסו הקדוש ברוך הוא שכרך הרבה מאוד ,מי ביקש שכר ,אך כל
תענוגו ושכרו האמיתי על עבודתו את השם יתברך שיזכה ללמד אחרים,
ושיעמוד פרי בטנו תחתיו והוא יגדלהו לתורה ועבודה ויעמוד תחתיו
ללמוד וללמד .ועיין עוד שם בדרשות לשבת תשובה ,דף כ"ג.

ִיסם ַּת ַחת ַּכנ ְֵפי ַה ְּׁש ִכינָה ,ו ְִא ּל ּו ָהי ּו ַּת ְל ִמ ִידים
ֵּבין ַה ְּב ִר ּיוֹת ְל ַה ְכנ ָ
ִיעת ִה ְת ּבו ְֹדדוּת
ָה ֵא ּל ּו ַּב ַּמ ֲע ָלה ַה ּנְכוֹנָה לֹא ָהיָה ִל ּמוּדוֹ או ָֹתם ְמנ ַ
ֲש ָבהַ ,א ְך ֵהם ִּב ְת ִח ַּלת ִל ּמו ָּדם ָהי ּו ְּב ַמ ְד ֵרגָה ְּפחו ָּתה ַעד
ַה ַּמח ָׁ
ִיסם ְל ַאט ְל ַאט ו ִּב ְת ִח ַּלת ִל ּמו ָּדם ִה ְר ִּגילָם
ֶׁש ָהיָה ָצ ִר ְיך ְל ַה ְכנ ָ
ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ַעל ְמנַת ְל ַק ֵּבל ְּפ ָרס ,ו ְַעל ֶׁש ִה ְתנוֹנַע נ ְַפׁשוֹ ָּת ִמיד
ִש ַאר לוֹ ְּפנַאי ְל ִה ְת ּבו ֵֹדד
ְל ִה ְת ַע ֵּסק ִעם ִק ְצ ֵרי ַּד ַעת ָּכ ֵא ּל ּו לֹא נ ְׁ
ׁ,
ֶפש
ַמ ְח ְׁשבו ָֹתיו ִל ְנבו ָּאה ָּכזוַֹ ,א ְך ה' ַה ּטוֹב ַה ּיו ֵֹד ַע ַמ ְצ ּפ ּונֵי לֵב ְונ ֶ
ָדע ֶאת ַא ְב ָר ָהםָ ,א ַמר ֲהלֹא זֶה ַע ְב ִּדי ַא ְב ָר ָהםִ ,אם ּגַם ִּכי
יַ
ַסוֹת
יע ֶאל ַמ ְד ֵרגַת ְנבו ָּאה ָּכזוֹ ִמ ָּכל ָמקוֹם לֹא י ִָּת ֵכן ְלכ ּ
לֹא ִה ִּג ַ
ִמ ֶּמ ּנ ּו ָּד ָברִּ ,כי ֵאין ִח ָּסרוֹן ִּב ְׁשלֵמוּת נ ְַפׁשוֹ ְו ָכל ִמעוּט ֲה ָכנָתוֹ ֶאל
ַה ְּנבו ָּאה הוּא ַרק ַעל י ְֵדי ֶׁשהוּא ַמ ְט ִריד ַע ְצמוֹ ִל ְכבו ִֹדי ו ְּל ַמ ֲענִי
ַמ ְׁש ִל ְיך נ ְַפׁשוֹ ִמ ֶּנגֶד וְגוֹזֵל ִמ ֶּמ ּנָה ַמ ֲע ַלת ַה ְּנבו ָּאה ִאם ֵּכן לֹא
ֲבתוֹ או ִֹתיְ ,וזֶה ּו
י ִָּת ֵכן ֶׁש ַּצ ִּדיק ָּכזֶה י ְַפ ִסיד ַעל י ְֵדי עֲבו ָֹדתוֹ ְּב ַאה ָ
ַסה ֲאנִי ֵמ ַא ְב ָר ָהםֲ ,הי ִָת ֵכן
ּת ַֹאר ַה ְּק ָראָ ,א ַמר ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַרךְַ ,ה ְמכ ֶּ
ׂהֲ ,הלֹא י ְַד ְע ִּתיו ִּכי ָּכל
ֲשר ֲאנִי עוֹ ֶש
ַסה ֵמ ַא ְב ָר ָהם ֶאת א ֶׁ
ֶׁש ֲאכ ֶּ
ֲשר י ְַצ ּוֶה ֶאת ֵּביתוֹ ו ְֶאת ָּבנָיו
ִמעוּט ֲה ָכנָתוֹ ִל ְנבו ָּאה הוּא ְל ַמ ַען א ֶׁ
ְש ְמר ּו ֶּד ֶר ְך ה' ו ְֵהם עוֹד ְּפחו ֵּתי ָה ֵע ֶר ְך ָהעו ְֹב ִדים ַעל ְמנַת
ַא ֲח ָריו ו ָׁ
ֲשר ִּד ֵּבר ָע ָליוָּ ,כל
ְל ַק ֵּבל ְּפ ָרס ְל ַמ ַען ָה ִביא ה' ַעל ַא ְב ָר ָהם ֶאת א ֶׁ
ָּכ ְך ַמ ְׁש ִּפיל ַע ְצמוֹ הוֹ ֵל ְך ִמ ָּמקוֹם ּגָבו ַֹּה ֶאל ָמקוֹם נָמו ְּך ִל ְלמֹד ִעם
ֲב ַדי
ׂה ִל ְכבוֹד ְׁש ִמי ְל ַה ְר ּבוֹת ע ָ
ִק ְצ ֵרי ַּד ַעת ָּכ ֵא ּל ּו ְו ָכל זֶה הוּא עוֹ ֶש
ׂ ָכרוֹ ֵמ ִא ִּתי ֵּת ֵצא ֶׁש ְּב ָכל ִמעוּט ֲה ָכנָתוֹ
ֻד ַעי ִ -אי ָלזֹאת ְש
ו ְּמי ָּ
ַלה לוֹ ָּכל ָצפוּן א ְולֹא י ְִס ּתֹר ִמ ֶּמ ּנ ּו ָּד ָבר.
ִל ְנבו ָּאה ֲאג ֶּ
ֶפׁש ַה ּז ּו ַלת
ֶח ְסרוֹן ַה ּז ְַמן ֶׁש ִּנ ְת ַה ּוָה ַעל ְי ֵדי ֶׁשעו ֵֹסק ְּב ַה ְׁש ָל ַמת נ ֶ
ו ְּמ ַע ְּכבוֹ ֵמ ַה ְׁש ָל ַמת נ ְַפׁשוַֹ ,ה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך נו ֵֹתן לוֹ ִס ּפוּק ֶׁש ִּבז ְַמן
ׂ ְכלוֹ
ׂ ּגָבוֹת יו ֵֹתר ִמ ְּכ ֵדי ְיכֹ ֶלת ִש
ַבוֹת ְו ִנ ְש
ׂגוֹת ר ּ
ׂיג ַה ָּש
ַש
מ ּו ָעט י ִּ
ֹאמר ֶע ֶבד
ׂ ֵּכל ְל ַה ָּׁשלֵםִ ,אם ָאמֹר י ַ
ו ְָד ָבר זֶה הוּא מו ָּסר ַה ְש
ׂה
ָה ִע ְב ִרי ָח ְׁש ָקה נ ְַפ ִׁשי ַּבה' ו ְָח ֵפץ ֲאנִי ְל ִה ְת ָקרֵב ֵא ָליו ו ְֵא ְיך ֶא ֱע ֶש
ֶפׁש
ׂ ָּכלוֹת ְׁש ֵלמוּת נ ְַפ ִׁשי ְּכ ֵדי ְל ַה ְׁש ִלים נ ֶ
זֹאת ְל ַמ ֵעט ְּב ִל ּמ ּו ֵדי ֻמ ְש
ֲב ִרי?
חֵ
ַבו ַֹתי וְיו ֵֹתר
ָמ ְד ִּתי ֵמר ּ
ַה ְּתׁשו ָּבה ֵא ָליו ִּד ְב ֵרי ֲחזַ"לַ :ה ְר ֵּבה ל ַ
ידי יו ֵֹתר ִמכ ֻּּלָם ֲ -הי ִָּפ ֵלא ֵמה' ָּד ָבר ְל ַמ ּלֹאת ְל ָך
ֲב ַרי ו ִּמ ַּת ְל ִמ ַ
ֵמח ֵ
ׂה ֶאת
ְׁשלֵמוּת נ ְַפ ְׁש ָך ַמה ֶּׁש ֶה ְח ַס ְר ָּת ִל ְכבוֹד ְׁשמוֹ ַ -א ָּתה ֲע ֵש
ׂה ֶאת ֶׁש ּלוֹ
ׂוֹת ְל ַל ֵּמד ַּד ַעת ֶאת ָה ָעם ,וְה' ַי ֲע ֶש
ֲא ֶׁשר ִצ ְּו ָך ַל ֲעש
ׂה ְרצוֹ ְנ ָך ִּכ ְרצוֹנוֹ ְל ַמ ּלאֹת נ ְַפ ְׁש ָך
ׂה ְרצוֹנוֹ ִּכ ְרצוֹ ְנ ָך וְהוּא ַי ֲע ֶש
ֲע ֵש
ַבוֹת
ׂגוֹת ר ּ
ׂיג ַה ָּש
ִמ ִידי ַעת ַה ְּׁש ֵלמוּת ְוי ְַס ִּפיק ְל ָך ז ְַמן ַה ּמ ּו ָעט ְל ַה ִּש
ׂ ְכ ְלךָ.
ׂ ּגָבוֹת עוֹד יו ֵֹתר ִמ ְּכ ֵדי ְיכֹ ֶלת ִש
ְו ִנ ְש
ַביםָּ ,ב ַחר ה'
ִמ ְּפנֵי ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ז ִָּכה ֶאת ָהר ִּ
ׂ ְר ֵא ִלית ֵּת ֵצא ַּדו ְָקא ִמ ֶּמ ּנ ּו
ֻמה ַה ִּי ְש
ְּבז ְַרעוֹ ַא ֲח ָריו ְו ֶׁש ָהא ָּ
ִּכי ְי ַד ְע ִּתיו ְל ַמ ַען ֲא ֶׁשר י ְַצ ּוֶה ֶאת ָּבנָיו ו ְֶאת ֵּביתוֹ ַא ֲח ָריו ְו ָׁש ְמר ּו
ֶּד ֶר ְך ד' וְגוֹ' )בראשית י"ח י"ט(.
ַמה עו ְֹב ֵדי
ֱמת ָהי ּו ִּבז ְַמן ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ּכ ָּ
ֵּבאוּר ַה ּכָתוּבִּ :כי ֶּבא ֶ
ד'ֶׁ ,ש ָהיָה ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ּגָדוֹל ֶׁשל ֵׁשם ו ְֵע ֶבר ֶׁש ָהי ּו ְּב ַמ ְד ֵרגַת
ְנ ִב ִיאיםְּ ,כמוֹ ֶׁש ּכָתוּב "ו ַּמ ְל ִּכי ֶצ ֶדק ֶמ ֶל ְך ָׁש ֵלם" ,וְגוֹ' וְהוּא ּכ ֵֹהן
ֹש ֶאת
ַת ֵל ְך ִל ְדרׁ
וְגוֹ'ְ ,ויָדו ַּע ֶׁש ּזֶה ָק ֵאי ַעל ֵׁשםְ .ו ֵכן ַמה ֶּׁש ּכָתוּב ,ו ֵּ
ד' ,הוּא ַה ּכֹל ַעל י ְֵדי ֵׁשם ְּכמוֹ שפרש"י זַ"לְ ,ו ֵכן ֵע ֶברָ ,א ְמר ּו ָע ָליו
ֲחזַ"לֶׁ ,ש ּנ ִָביא ּגָדוֹל ָהיָה ֶׁש ָּק ָרא ְׁשמוֹ ֶּפלֶגְּ ,כמוֹ ֶׁש ֵּפ ֵרׁש רש"י
זַ"ל ,ו ְָהי ּו ִמ ְת ַק ְּב ִצים ָל ֶהם ָׁשם ֲאנ ִׁ
ָשים ַל ֲעבֹד ַלה' ,ו ְַאף ַעל ִּפי
ֲפ ּל ּו ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ִּת ְז ֶּכה ַל ֲעבֹד ַלד',
ֻמה אוֹ א ִ
ֵכן לֹא י ְָצ ָאה ֵמ ֶהם א ָּ
ָמה זֶה?
ְול ָּ
ְגִל ָתה ָלנ ּו ַה ּתוֹ ָרה ָּכאן ַטעֲמוֹ ֶׁשל ָּד ָבר ,וְהוּאִ ,מ ְּפנֵי ֶׁש ֵא ּל ּו כ ֻּּלָם
ו ְּ
ֲבל ַא ְב ָר ָהם
ַמ ָתם ָהי ְָתה ַרק ַל ֲעבֹד ֶאת ד' ְּב ַע ְצ ָמם ,א ָ
ָּכל ְמג ָּ
ֱמן ַלד' יו ֵֹתר ִמכ ֻּּלָםְּ ,כמוֹ
ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ֶׁש ָהיָה או ֵֹהב ֶנא ָ
ֲבי" ִה ְת ּבוֹנֵן ְּב ַע ְצמוַֹ ,מה ּי ְִהיֶה
"א ְב ָר ָהם אוֹה ִ
ֶׁש ְּק ָראוֹ ַה ּכָתוּב ַ
א .ואמרו רבותינו זכרונם לברכה )יומא דף כ"ח עמוד ב'( שקיים אברהם
אבינו עליו השלום כל התורה כולה ואפילו עירובי תבשילין ,והיו
כליותיו נובעות חכמה והשיג כל טבעי הנמצאים בעולם השפל ועלה
בחקירתו וחכמתו לעולם הגלגלים ,ועיין באריכות בספר הקדוש ערבי
נחל על התורה פרשת אחרי.

ֻכ ָרח לָמוּת ,ו ְִאם
ֶצח ּומ ְ
סוֹף ַה ָּד ָברֲ ,הלֹא ָה ָא ָדם לֹא י ְִחיֶה ָלנ ַ
ְשלוֹם י ִָּב ֵטל ְּכבוֹד ד' ִמן ָהעוֹלָם ,ו ְַעל ֵּכן ָע ַמל ְּב ָכל
ֵּכן ָחס ו ָׁ
ּכֹחוֹ ְל ַפ ְר ֵסם ֱאלֹקוּתוֹ ָּבעוֹלָם ְל ֵעינֵי ַה ּכֹלְּ ,כמוֹ ֶׁש ּכָתוּב ַו ּי ְִק ָרא
ֱמר ,ו ְַא ְׁש ִּבי ֲע ָך ַּבד' ֱאל ֵֹקי ַה ָּׁש ַמיִם
ָׁשם ַא ְב ָרם ְּב ֵׁשם ד'ְ ,ו ֶנא ַ
וֵאל ֵֹקי ָה ָא ֶרץ ,ופירש"יִ ,ה ְר ּג ְַל ִּתי ְׁשמוֹ ְּב ִפי ָּכל ְּב ִר ּיָה ,וְאו ֵֹמר
"ד ַׁש ְע ִּביד ּו
ּׂו ְּב ָח ָרן ,ו ְִת ְר ּגֵם אוֹנ ְְקלוּס ְּ
ֲשר ָעש
ֶפׁש א ֶׁ
ו ְֶאת ַה ּנ ֶ
יח ַעל
ָכים הו ִֹכ ַ
ַמל ִ
ֻלָם ֵלי ֵל ְך ְּב ֶד ֶר ְך ד' ,ו ְַאף ל ְּ
ְלאוֹ ַרי ְָתא" ,ו ְִצ ּוָה ְלכ ּ
ׁש ָּכתוּב,
ש ִלים ְּב ִא ּסוּר ֶּגזֶל ְּ)כמוֹ ֶ
יהם ֶׁש ּנ ְִכ ָׁ
ֲשר ֵאינָם מו ִֹחים ְּב ַע ְב ֵד ֶ
א ֶׁ
ימ ֶלךְְ ,ולֹא
ׁשר ָּג ְזל ּו ַע ְב ֵדי ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְך ַעל אֹדוֹת ְּב ֵאר ַה ַּמיִם ֲא ֶ
יח ַא ְב ָר ָהם ֶאת ֲא ִב ֶ
ְוהו ִֹכ ַ
ׂ ּו ִלי ָר ָעהֶ ,א ָּלא ֲא ִני
ׁש ָעש
ׁש ָא ַמר ֵאי ִני ְמ ַע ְר ֵער ַעל ֶ
"גזָל ּו ָה"ְ ,להוֹרוֹת ֶ
ׁשר ְּ
ְּכ ִתיב ֲא ֶ

ַמ ְק ִּפיד ַעל ֶע ֶצם ִא ּסוּר ֶּגזֶל ֶׁשה ְֻפ ַקר ֶא ְצ ָלם( ֶׁשהוּא ֶנגֶד ֶּד ֶר ְך ד'ְ ,ו ָכל ֶׁש ֵּכן
ֲח ִרים .ו ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ִה ְת ַח ּזֵק ְּב ָכל ּכֹחוֹ ְל ָז ֵרז ְל ָכל
יח ְּבזֶה ַלא ֵ
ֶׁשהו ִֹכ ַ
ָתן
ַה ִּנ ְב ָר ִאים ֶׁש ּי ִַּכיר ּו ֱאלֹקוּתוֹ ְוי ְֵלכ ּו ִּב ְד ָר ָכיוַ ,על ֵּכן ז ִָּכה ּו ד' ְונ ַ
ֻּלם ָה ְלכ ּו
לוֹ ֶאת י ְִצ ָחקְ ,ו ֵכן ַא ַחר ָּכ ְך ֶאת ַי ֲעקֹב וְי"ב ְׁש ָב ִטים ,כ ָּ
ְּב ֶד ֶר ְך זֶהְ ,ל ָז ֵרז ֲא ָנ ִׁשים ַלעֲבוֹ ַדת ד' ְּכמוֹ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוַּ ,עד
ׁש ָא ַמר ַה ָּכתוּבִּ ,כי
ֵמה עו ְֹב ֵדי ד'ְ .וזֶה ּו ֶ
ֻמה ב ְׁשל ָ
ֶׁש ּי ְָצ ָאה ִמ ֶּמ ּנ ּו א ָּ
י ְַד ְע ִּתיו ,ו ְַהיְנ ּו ָא ַה ְב ִּתיו כפירש"יִ ,מ ְּפנֵי ָמה ֲאנִי או ֵֹהב אוֹתוֹ
ׁשל
ַמה עו ְֹב ֵדי ד' ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶ
ֶשנָם ּכ ָּ
ֻּלםַ ,ו ֲהלֹא י ְׁ
יו ֵֹתר ִמכ ָּ
ְאת
ֲשר י ְַצ ּוֶה ֶאת ָּבנָיו ו ֶ
ׁ
"ל ַמ ַען א ֶ
ׁשם ו ְֵע ֶבר? ו ְּמ ַס ּיֵם ַה ָּכתוּבְ :
ֵ
ֲח ִריםֵ ,הם לֹא
ׁש ֵאין ֵּכן א ֵ
ְש ְמר ּו ֶּד ֶר ְך ד'" ַמה ֶּ
ׁ
ֵּביתוֹ ַא ֲח ָריו ו ָ
ְתה ָּב ֶהם ִמ ָּדה זוֹ.
ָהי ָ
ׁש ָּתגֵן ָע ֵלינוּ,
ׁשל ָה ָאבוֹת ֶ
ּתם ֶ
ו ְִאם ָאנ ּו ַמז ְִּכ ִירים ָּת ִמיד ֶאת זְכו ָ
ַהג ּגַם ֵּכן ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ּזֶהְ ,ל ָז ֵרז ֶא ָחד ַל ֲח ֵברוֹ ְו ָכל
ְצ ִר ִיכים ָאנ ּו ְל ִה ְתנ ֵ
ּב ָּבא )חפץ
ׁש ֵּכן ְל ָבנָיו ַלעֲבו ַֹדת ד' .ו ָּבזֶה י ְִהיֶ' ָלנ ּו זְכוּת ָּבזֶה ו ַ
ֶ
חיים על התורה(.
ִּב ְג ַלל ֶׁש ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ָר ָצה ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם
ָתן
ּׂו ְּב ָח ָרן ָל ֵכן לֹא נ ַ
ֶפׁש ֲא ֶׁשר ָעש
י ְַת ֵּקן ַה ְּנ ָׁשמוֹת ְּכמוֹ ֶׁש ָּכתוּב ו ְַה ּנ ֶ
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּפ ִרי ִּב ְטנוֹ ַעד ֶׁש ִּת ֵּקן ֶאת ָּכל ַה ְּנ ָׁשמוֹת ֶׁש ָהיָה
ָצ ִר ְיך ְל ַת ֵּקן
"כאן ִאי ַא ָּתה זוֹ ֶכה ְל ָבנִים"
ׂ ָך ְלגוֹי ּגָדוֹל )בראשית י"ב ב'( ָּ .
ְא ֶע ְש
וֶ
יהם? ַמ ְס ִּביר
ימי נְע ּו ֵר ֶ
) ַר ִׁש"י(ְ .ו ָל ָּמה לֹא זָכ ּו ָה ָאבוֹת ְל ָבנִים ִּב ֵ
יהם ָהיָה ְל ַל ֵּמד ֶאת ָהאֱנוֹׁשוּת
"כ ַתב-סו ֵֹפר"ִ :מּׁשוּם ֶׁש ֲע ֵל ֶ
ַה ְּ
ַּד ַעת ַה ֵּׁשם ,ו ְִא ּל ּו ָהי ּו ָל ֶהם ָּבנִים ָהי ּו עו ְֹס ִקים ְּב ִע ָּקר ְּב ִח ּנו ְּך
ֵיהם ו ִּמ ְת ַמ ְּס ִרים ָל ֶהם ְּביו ֵֹתר ְולֹא ָהי ְָתה ָל ֶהם ֶא ְפ ָׁשרוּת
ְּבנ ֶ
ְל ַל ֵּמד ַל ֲא ֵח ִריםָ ,ל ֵכן ָּכ ַבׁש ַה ֵּׁשם ֶאת ַמ ֲע ָינָם ַעד ֵעת ז ְִקנָה ַּכ ֲא ֶׁשר
ֱמיד ּו ַּת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵּבה ְוי ְָכל ּו ְל ִה ְת ַמ ֵּסר ַא ַחר ָּכ ְך ּגַם
ְּכ ָבר ֶהע ִ
ֵיהם...
ְל ִח ּנו ְּך ְּבנ ֶ
ַבוֹת ָה ָאבוֹת נ ִּצו ִֹלים ו ְַח ּיִים ַרק ִּבזְכוּת ַה ּתוֹ ָלדוֹת
ְּפ ָע ִמים ר ּ
ֶׁש ָע ִת ִידין ָל ֵצאת ֵמ ֶהם
"ת ֵכ ֶלת ָמ ְר ְּד ַכי" מו ָּבאְ :ל ַד ַעת ֲחזַ"ל )בראשית רבה( "לֹא נ ִַּצל
ַּב ְּ
ֲת ִידים ָל ֵצאת ִמ ֶּמ ּנוּ"ְ .וזֶה ּו
ׁש ָהי ּו ע ִ
נ ַֹח ֶא ָּלא ִּבגְ ַלל ַה ּתו ָֹלדוֹת ֶ
ׁש ָּכתוּבְ " :ונ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵי ה' ֵ -א ֶּלה ּתו ְֹלדוֹת נ ַֹח"ַ ,היְנוּ:
ֶ
ַמ ָּב"ן ֵמ ִביא
ִּבזְכוּת ַה ּתו ָֹלדוֹת ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵי ה' ...ו ְִה ּנֵהָ ,הר ְ
ׁש ִרים ְל ַמ ֲע ָר ָכה
ׁש ָּכל ָה ֵע ִצים ְּכ ֵ
ׁש ֵתנ ּו )מדרש רבה צו( ֶ
ְּבסוֹף ָּפ ָר ָ
ֶפן יו ֵֹצא
ׁש ֶמן ו ֵּמ ַה ּג ֶ
ׁש ִּמן ַה ַּזיִת יו ֵֹצא ֶ
ֶפןְ ,ל ִפי ֶ
חוּץ ֵמ ַה ַּזיִת ו ְַה ּג ֶ
יהם.
ׁש ָאבוֹת נ ִָּצ ִלים ִּבזְכוּת ּתו ְֹלדו ֵֹת ֶ
יַין ַ -ו ֲה ֵרי זֶה מוֹ ֶרה ֶ
ֹׁב
ׁש ּלֹא י ְַחש
ֲלה ַזיִת"ֶ ,
יא ּה לוֹ "ע ֵ
ֲב ָ
ָמזָה לוֹ ַה ּיוֹנָה ַּבה ִ
ׁשר ְ
ְוזֶה ּו ֶ
ׁש ּנ ִַּצל ִּבזְכוּת יו ְֹצ ֵאי ְי ֵרכוֹ .ו ְָל ֵכן
ׁש ִּבזְכוּת ַע ְצמוֹ נ ִַּצלֶ ,א ָּלא ֶ
ֶ
ֲלתוֹ
ׁש ִה ִּכיר ְּב ַמע ָ
ָטע ֶּכ ֶרםְ ,ל ִפי ֶ
ָצא נ ַֹח ֵמ ַה ֵּת ָבה נ ַ
ֲשר י ָ
ׁ
ַּכא ֶ
ֶפן,
ׁש ּלֹא נ ִַּצל ֶא ָּלא ִּבזְכוּת ּתו ְֹלדו ָֹתיו ,דֻּגְ ַמת ַה ּג ֶ
ַה ּנְמ ּו ָכהֶ ,
ׁש ָּכתוּב )בראשית ט ,כ( "ַו ּי ֶ
ְוזֶה ֶ
ָחל נ ַֹח"  -ו ְּמ ָפ ֵרׁש ַר ִׁש"י )שם(:
ׁשל
ׁשהוּא ְּב ַמ ְד ֵרגָה ֶ
ׁש ּנו ַֹדע לוֹ ֶ
ֻלין ְּ -כלו ַֹמרֶ :
ׂה ַע ְצמוֹ ח ִּ
"ש ָע ָש
ׁ
ֶ
ֻלין ְולֹא ִּבזְכוּת ַע ְצמוֹ ִה ִּצילוֹ ה'...
ח ִּ
ב .ועיין בגמרא מסכת חולין דף צ"א ,שקיפל ה' כל ארץ ישראל והניחה
תחתיו שתהא נוחה ליכבש לבניו ,ועיין עוד בספר הקדוש ערבי נחל
פרשת לך לך על הפסוק "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך".

נ ַֹח נ ְִק ָרא ַצ ִּדיק ְו ָז ָכה ְל ֵׁשם ְות ַֹאר ַצ ִּדיק ַרק ֵמ ָאז ֶׁש ָהיָה נו ֵֹהג
ְּכ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹ'
יח ֶאת ְּבנֵי ּדוֹרוֹ ֶׁש ָּיׁשוּב ּו ִּב ְתׁשו ָּבה
ְלהו ִֹכ ַ
ֲשר
ׁ
ֶאת ָה ֱאל ִֹקים ִה ְת ַה ֵּל ְך נ ַֹח" ,ו ְּב ַא ְב ָר ָהם הוּא או ֵֹמר :א ֶ
ֲבל
ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי ְל ָפנָיוֶ ,א ָּלא נ ַֹח ָהיָה ָצ ִר ְיך ַס ַעד ְל ָת ְמכוֹ ,א ָ
ַא ְב ָר ָהם ָהיָה ִמ ְת ַח ּזֵק ו ְּמ ַה ֵּל ְך ְּב ִצ ְדקוֹ ֵמ ֵא ָליו" )רש"י(.
יתי
"כי או ְֹת ָך ָר ִא ִ
ֱמר ְל ַה ָּלןִּ :
ו ְַה ְּׁש ֵא ָלהֲ :הלֹא ּגַם ֵא ֶצל נ ַֹח ֶנא ַ
ְתה
ׁשל ַא ְב ָר ָהם ָהי ָ
ַצ ִּדיק ְל ָפנַי"ְּ - ,ב ַרם) ,ע"פ מעש"ת( ַּד ְר ּכוֹ ֶ
ׁשל ַה ּבוֹ ֵרא:
ֵיהן ֶאת ְׁשמוֹ ֶ
יל ְך ֵּבין ַה ְּב ִר ּיוֹת ו ְּל ַפ ְר ֵסם ֵּבינ ֶ
ֵל ֵ
ׁש ָהיָה ַא ְב ָר ָהם ִמ ְת ַה ֵּל ְך ו ַּמ ְכ ִריז
ֲשר ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי ְל ָפנָיו" ֶ -
ׁ
"א ֶ
ְת ִמיד ָהיָה גּ וֹ ֵרר ְּב ִע ְקבו ָֹתיו
ְּבגָאוֹן ַעל אֱמ ּונָה ֶּב ֱאל ִֹקים ג ,ו ָ
"ל ְפנֵי
ֱמר ִ
ִה ְת ּג ַּלוּת ָה ֱאלֹקוּת ֶואֱמ ּונָה ,ו ְִא ּל ּו ַעל "נ ַֹח" לֹא ֶנא ַ
ֲבל ָּכל זֶה
"את ָה ֱאל ִֹקים ִה ְת ַה ֵּל ְך נ ַֹח" .א ָ
ָה ֱאל ִֹקים" ִּכי ִאם ֶ
ׁש ָע ַסק
ׁש ָעה ֶ
ׂה נ ַֹח ֶאת ַה ֵּת ָבה ,ו ְִא ּל ּו ְּב ָ
ׁש ָע ָש
ָהיָה ַרק ַעד ֶ
ׁשנָה ָהיָה ַמ ְכ ִריז
ׂ ִרים ָ
ׁש ְך ֵמ ָאה ו ְֶע ְש
ּׂיַת ַה ֵּת ָבה ֲה ֵרי ְּב ֶמ ֶ
ַּב ֲע ִש
ִּב ְפנֵי ָהעו ָֹלם ַה ְׁש ֵּכם ו ְַה ֲערֵבִּ ,כי ָע ִתיד ֵלי ֵרד ַמ ּבוּל ַעל ָהעו ָֹלם,
ְאז ִמ ֵּכיוָן
ו ְָהיָה ַמז ְִהיר ֶאת ַה ְּב ִר ּיוֹת ָלׁשוּב ִּב ְתׁשו ָּבה )רש"י יד( ,ו ָ
"כי או ְֹת ָך
ֱמר ּגַם ָע ָליוִּ :
ׁש ְּכ ָבר ָהיָה נו ֵֹהג ְּכ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוֶּ ,נא ַ
ֶ
יתי ַצ ִּדיק ְל ָפנַי ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה".
ָר ִא ִ
***
ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ַמ ְר ִאים ָל ָא ָדם ֶאת ַמה ֶּׁש ָּצ ִר ְיך ְל ַת ֵּקןַ ,על ְי ֵדי
ֶׁש ְּמג ְַל ְּג ִלין ָע ָליו ֶס ֶבל ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ּלֹא ַמ ִּגי ַע לוַֹ ,רק ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ְַר ִּגיׁש
ׂוֹת ְּכ ֵדי ְל ַת ֵּקן ו ְּב ֵאיזֶה
ְּב ִס ְבלוֹ ֶׁשל ַה ּז ּו ַלתְ ,ו ֵי ַדע ָמה ָע ָליו ַל ֲעש
א ֶֹפן ִי ְׁש ַּת ֵּדל ְל ַת ֵּקן.
ָאבעל
ערנ ֶּ
ׁש ְ
ַבי נַחוּם ִמ ְּט ֶ
ֹש ר ִּ
ָמיו ָע ַסק ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ָּכל י ָ
ָדד ַעל ִּפ ְת ֵחי נ ְִד ִיבים ֶל ֱאסֹף ְּכ ָס ִפים,
ֹן-שב ּויִים" ,נ ַ
"פ ְדיו ְׁ
ְּב ִ
ְשי ָה ָרׁשוּת
ׁ
ׁשל ָע ִר ִיצים ַאנ ֵ
יהם ֶ
יס ֶ
ׁש ְלמוֹנִים ְל ִכ ֵ
וְגִ ְל ּגֵל ַ
ׁש ִבי .יוֹם ֶא ָחד
ׁש ּנ ְָפל ּו ַּב ֶּ
ׂ ָר ֵאלָּ ,פ ָדה יְהו ִּדים ֶ
ְש ָּב ֵאי ַע ְּמ ָך ִי ְש
ׁ
וַ
ילה ְׁש ֵפ ָלה ְונ ְִכ ָלא
ֲל ָ
ֱליל ּו ָע ָליו ַהגּ וֹיִים ע ִ
נ ְִק ַלע ְלזִיטו ִֹמירֶ ,הע ִ
ְא ַמר ְל ַה ְר ִּגיעוֹ:
ֲסרִ .נגְ ָלה ֵא ָליו ַא ַחד ַה ַּצ ִּד ִיקים ַּב ֶּכ ֶלא ,ו ָ
ְּב ַמא ָ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָהיָה ַמ ְכנִיס או ְֹר ִחים ּגָדוֹל ,טוֹ ֵר ַח ָּת ִמיד
ׂוֹת
ְל ַהנ ְִעים ְלאוֹ ֵר ַח ו ְּמ ַב ֵּקׁש ָל ַד ַעת ָמה עוֹד יְכו ִֹלים ַל ֲעש
"ל ְך ְל ָך
ֹש ָּברו ְּך הוּא ֶ
ׂהָ ,א ַמר לוֹ ַה ָּקדוׁ
ְל ַמ ַען ָהאוֹ ֵר ַח ְולֹא ָע ָש
ְת ַדע ְּב ִד ּיוּק ַמה
ְת ָה ֵפ ְך ְלאוֹ ֵר ַח ו ֵ
ֵמ ַא ְר ְצ ָך" ְּכלו ַֹמרֵ :צא ַל ֶּד ֶר ְך ו ֵ
ָח ֵסר ְלךָ...
ַאף ַא ָּתה  -הו ִֹסיף ַה ָּלה ּ -פוֹ ֶדה ְׁשב ּויִים ּגָדוֹל ,ו ְֶה ֱענִיק ּו ְל ָך
ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ִהז ְַּד ְּמנוּת ָלח ּוׁש ֵאיזֶה ַט ַעם ַמ ְר ִּגיׁש יְהו ִּדי ַּב ֶּׁש ִבי
ו ַּב ֶּכ ֶלא ֵא ֶצל ּגוֹיִיםַ ,מה ּנָחוּץ ְל ַמ ֵהר ו ְִל ְפדוֹתוֹ ִמּׁשו ָֹביו!...
ָצא ַה ֶּק ֶצף
ׂ ֵּכל ַמ ּדו ַּע זֶה י ָ
ׁשר ִל ְלמֹד מו ָּסר ַה ְש
ִמ ִּס ּפוּר זֶה ֶא ְפ ָ
ׁש ִה ְת ִחיל ּו
ׁשנִי נ ְִמ ָצ ִאים ָּבנִים ָּכ ֵא ּל ּו ֶ
ׁש ְּב ָכל ַּביִת ֵ
ְּבדוֹ ֵרנ ּו ֶ
ׁש ְּכ ָבר ָסר ּו
ֵש ְל ַדאֲבוֹנֵנ ּו ּגַם ָּכ ֵא ֶּלה ֶ
ְל ִה ַּד ְר ֵּדר ו ְָלסוּר ִמ ֶּד ֶר ְך ה' ְויׁ
ֵש
ׁש ּיׁ
יש ַה ַּצ ַער ַה ּגָדוֹל ו ְָה ָאיֹם ֶ
ׁש ּנ ְַר ִּג ׁ
ֵמה' ו ִּמ ּתוֹ ָרתוֹ? הוּא ְּכ ֵדי ֶ
ֲקים
ׂ ָר ֵאל ָס ִרים ִמ ֶּד ֶר ְך ה' ו ִּמ ְת ַרח ִ
ׁש ְּבנֵי ִי ְש
ַל ְּׁש ִכינָה ִּכ ְביָכוֹל ֶ
ֶפׁש ְּבזֶה,
גֹּדל ַה ַּצ ַער ו ְַה ָעגְ ַמת נ ֶ
ׁש ֵער ו ְּל ָת ֵאר ֶ
ׁש ֵאין ְל ַ
ִמ ֶּמ ּנָהֶ ,
ׁשר ְל ַב ֵּטא
ׁש ִאי ֶא ְפ ָ
ֱב ִדים ִמ ֶּמ ּנָה ֶ
ֶיה ַה ֶּנא ָ
ְּכ ֵאם ַה ּבוֹ ָכה ַעל ָּבנ ָ
יש ַה ַּצ ַער ו ְַה ְּכ ֵאב ְּכ ֵדי ְלעוֹ ֵרר או ָֹתנ ּו ִמ ַּת ְר ֵּד ָמ ֵתנ ּו
ו ְּל ַה ְמ ִח ׁ
ׂ ָר ֵאל ְמ ַא ֵּבד ֶאת ָּבנָיו ִמ ֵּדי יוֹם
ֻקה ִּב ְראו ֵֹתנ ּו ֵא ְיך ַעם ִי ְש
ָה ֲעמ ָּ
ׂ ִמים לֵב ְלזֶה ְולֹא עו ֶֹלה
ְאין ָאנ ּו ָש
ׁש ָעה ו ֵ
ׁש ָעה ְּב ָ
ְּביוֹמוֹ ו ִּמ ֵּדי ָ
ֶפׁש
ֲפ ּל ּו נ ֶ
ׁש ְב ֵּתנ ּו ְל ַט ֵּכס ֵע ָצה ֵא ְיך ְל ַה ִּציל א ִ
ֲפ ּל ּו ַעל ַמ ְח ַ
אִ
ׂ ָר ֵאלְ ,לזֹאת ָּב ָאה ָע ֵלינ ּו ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ו ָּב ִאים ִמן
ַא ַחת ִמ ִּי ְש
יש ַה ַּצ ַער
ׁש ַמיִם וְטו ְֹפ ִחים ַעל ָּפנֵינ ּו וְנו ְֹתנִים ָלנ ּו ּגַם ֵּכן ְל ַה ְר ִּג ׁ
ַה ָּ
ׂ ְּד ָר ִכים ו ְֵעצוֹת ֵא ְיך
ַה ּנוֹ ָרא ַה ּזֶה ְּכ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ֶאת ְל ָב ֵבנ ּו ְל ַח ֵּפש
יבם ֶאל
ֲש ָ
ָל ֵצאת ֶאל ָה ָעם ְל ַב ֵּקׁש צֹאן או ְֹבדוֹת ְל ַה ֲחזִי ָרם ו ְַלה ִׁ
ֵחיק ִא ּמו ָֹתם.
ג .ועיין בספר הקדוש מאור ושמש פרשת לך לך בדיבור המתחיל
וזאת ,שאברהם אבינו עליו השלום הכניס בלבם את הרוממות ועל ידי
זה הכניס גרים תחת כנפי השכינה וטיהר אותם מכל גילוליהם להכינם
לקבל כל ההשפעות וכו'.
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