ַהזּ ַֹהר וְ ַהר ִסינַ י
ֲחלָ ִקים נִ ְב ָחרִ ים ִמדְ רָ ׁ ָשה ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יְ ֵמי ַהגְ ָּבלָ ה ֶערֶ ב ׁ ָשבוּ עוֹת תש"ע
ִמכָ "ק ַאדְ מוֹ"ר ֵמ ָהאלְ ִמין ׁ ְשלִ ָיט"א בביהמ"ד ֲע ֶטרֶ ת יְ ׁ ַש ְעיָ ה ָהאלְ ִמין – ֵּבית ׁ ֶש ֶמ ׁש
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ִה ְתעוֹרְ רוּ ת לְ ַק ָּבלַ ת ַה ּתוֹרָ ה ְּבלִ ּמוּ ד ַהזו ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש וְ ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ ה
יהם
ַמה ּגָדוֹל ֶח ְל ֵק ֶ
ָדםּ ,כ ָּ
ׁש ּי ְִּמ ֶחה ְּבי ָ
ו ִּמי ֵא ּל ּו ֶׁש ָּב ְרח ּו ְולֹא ָרצ ּו ִל ְׁשמו ַֹע ִּד ְב ֵרי ו ְֵאין ִמי ֶ
ׁשם ה'
ְּברו ִּכים ַה ָּב ִאים ְּב ֵ
ְשיבוֹת ֶאלו ִֹקים ַח ּיִים ְּב ַק ָּבלַת ַה ּתוֹ ָרה.
ּוזְכו ָּתם ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ו ָּבעוֹלָם ַה ָּבא
אשי י ִׁ
ׁ
ַבנִים ַה ְּגאוֹנִיםָ ,ר ֵ
ִּב ְרׁשוּת ָהר ָּ
ׁש ִא ְר ְּגנ ּו ֶאת ַה ִּק ּבוּץ
ַבים ֶ
ַכי ָהר ִּ
יט"א ,ו ְּמז ֵּ
ְׁש ִל ָ
ֹש ַה ּזֶה.
ַה ּגָדוֹל ַה ּזֶה ,ו ִּב ְרׁשוּת ּכֹל ַה ָּק ָהל ַה ָּקדוׁ
ׁשם
ׁש ִמ ִקידוּש ַה ֵּ
ֲלים ו ְּמ ַצ ִּפים ֶ
ַחנ ּו ְמַיח ִ
ֲאנ ְ
ׁשם
ַה ּגָדוֹל ַה ּיו ֵֹצא ִמן ַה ִּק ּבוּץ ַה ּזֶה ,י ִָביא ְּב ֶע ְזרַת ַה ֵּ
יח ִצ ְד ֵקינ ּו
יאת ָמ ִׁש ַ
ִּב ְמ ֵה ָרה ֶאת ַה ִּק ּבוּץ ָּגֻל ּיוֹת ְּב ִב ַ
בב"א.
ׁשת
ׁשבוּעוֹתָּ :פ ָר ַ
ׁשה ְל ַחג ַה ָּ
ְס ִמיכוֹת ַה ָּפ ָר ָ
ׁשבוּעוֹתְ ,ו ֵכן
ַמ ְד ָּבר ָּת ִמיד ָּתחוּל ִל ְפנֵי ַחג ַה ָּ
ּב ִּ
מו ָּבא בשו"ע )סי' תכ"ח ,ס"ד(" :ו ְּלעוֹלָם קו ִֹרין
ֲצרֶת".
ַמ ְד ָּבר ִסינַי קו ֵֹדם ע ֶ
ׁשת ּב ִּ
ָּפ ָר ַ
)שם סק"ד(:
ׁ
ּמ ָב ֵאר המג"א ֶאת ַה ַּט ַעם ְל ָכ ְך ָ
וְ
ילנוֹת ו ְָל ֵכן קו ִֹרים ִס ְד ָר ּה ֶא ָחד
ֲצרֶת ר"ה ָל ִא ָ
"כי ַּבע ֶ
ִּ
יה,
ׁשנָה ו ְִק ְללו ֶֹת ָ
ׁש ִּת ְכ ֶלה ַה ָּ
ַא ַחר ַה ּתוֹכָחוֹתְּ ,כ ֵדי ֶ
יהַ ,ע ּכַ"ל.
ׁשנָה ו ִּב ְרכו ֶֹת ָ
ְת ֵחל ָ
ו ָּ

ו ְּבז ַֹהר ְּב ַה ֲעל ְֹת ָך ַּ)דף קנבָ (.ק ֵרי ָלעו ְֹס ִקים
ׂ ָרה ַּ)דף קלְּ :(:כ ַגוְונָא ָּדא ַכד
ּגַם ְּבז ַֹהר ַח ּיֵי ָש
ְימי ְּבט ּו ָרא ְּד ִסינַי.
ֱמת ִאינוּן ַּדהֲו ּו ָקי ֵ
ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ִש ָמ ִתין ִמגּ ו ָּפא ֵמ ַהאי ַע ְל ָמאָּ ,ב ָעאן
נ ְָפ ִקין נ ְׁ
ְימי) ,וְ( ִאי
ילי ְט ִה ִירין ָקי ֵ
ֲב ֵ
ַמה ַת ְר ִעין ח ִ
ְוזֶה ְלׁשוֹנוַֹ :ח ִּכ ִימין ַע ְב ֵדי ְּד ַמ ְל ּכָא ִע ָּל ָאהְ ,ל ַס ְל ָקאְ ,וכ ָּ
ׁשאן
ֲדין ְּבה ּו ְב ִאינוּן נ ְַפ ָ
ֻלה ּו ָאח ִ
]החכמים שהם עבדים של מלך העליון[ִ ,אי ּנוּן ִאי ּנוּן ִמ ִּס ְט ַריְיה ּו כ ְּ
ֵיה ּנָם.
ֳלא לוֹן ַּב ּג ִ
ידא ְדדו ָּמה ְל ָאע ָ
ְּד ַקיְימ ּו ְּבט ּו ָרא ְּד ִסינַי] ,או ָֹתם ֶׁש ָע ְמד ּו ַעל ַהר ִסינַי[ ,ו ָּמ ְס ֵרי לוֹן ִּב ָ
ִש ְמ ָתאְּ ,ד ִא ִיהי ִע ָּק ָרא ְּדכ ָֹּלא
ָלא ִמ ְס ַּת ְּכ ֵלי ֶא ָּלא ְּבנ ְׁ
ְשמוֹת ֵמ ַהגּ וּף
ׁ
ׁש ּיו ְֹצאוֹת ַה ּנ ָ
]באוּרְּ :כמוֹ ֵכן ְּכ ֶ
ֵּ
]אינָם ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ֶא ָּלא ְּבנ ְׁ
ש וְכוּ' ֵ
ְיתא ַמ ָּמׁ
אוֹ ַרי ָ
ִש ַמת ֵמ ָהעוֹלָם ַה ּזֶה ְּכלו ַֹמר ִּב ְׁש ַעת ַה ְּפ ִטי ָרה ,רוֹצוֹת ַלעֲלוֹת

ׁש ּיו ְֹד ִעים
ְּׁ ,כלו ַֹמר ֶ
ׁש ִהיא ִע ַּקר ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ַמ ָּמש
ַה ּתוֹ ָרה ֶ
ׁש ֵהם ָרזֵי
ִימ ּיוֹתֶ ,
ֵש ְּפנ ִ
ׁש ַּב ִּס ּפו ִּרים ְוגַם ְּבגו ֵּפי ַה ּתוֹ ָרה יׁ
ֶ
ַה ּתוֹ ָרה ו ְַה ַּכ ּוָנוֹת ֶׁש ָּצ ִר ְיך ְל ַכ ּוֵן ְּב ָכל ִמ ְצוָה ו ִּמ ְצוָה[ַ .עד
שוֹנוְֹ ] .ונ ְִכ ַּתב ְּב ִצדוָֹ ,א ַמר ַה ַּמ ְע ִּתיקַ :מ ְׁש ָמע
ּכָאן ְלׁ
ׁש ֵאינָם יו ְֹד ִעים סוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרה לֹא ָע ְמד ּו ַעל ַהר
או ָֹתם ֶ
ִש ְמ ָתא
ִסינַי[ .ו ְּלז ְִמנָא ְד ָא ֵתי ,ז ְִמינִין ְל ִא ְס ַּת ְּכ ָלא ְּבנ ְׁ
ִש ְמ ָתא ְדאוֹ ַרי ָ
ְדנ ְׁ
ֲת ִידים
ְיתא] .ו ְֶל ָע ִתיד לָבוֹא ֵהם ע ִ
ׁשל ַה ּתוֹ ָרה,
ְש ָמה ֶ
ׁ
ׁשל ַה ּנ ָ
ְש ָמה ֶ
ׁ
ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ו ְּל ִה ְת ּבוֹנֵן ַּב ּנ ָ
ׁשבוּעוֹת
ַה ֲה ָכנָה ְל ַק ָּבלַת ַה ּתוֹרָה ְּב ֶערֶב ְל ָ
ֹש
ֹש ָּברו ְּך הוּא ִל ְדרוׁ
ִּכי ַא ַחר ְּת ִח ּיַת ַה ֵּמ ִתים ָע ִתיד ַה ָּקדוׁ
ׁ
ֱמת ַמ ְס ִּביר ִּכי ְדרו ָ
ׂ ַפת א ֶ
ַה ְש
ְמן
ׁשר ִּבז ַ
ׁש ִאי ֶא ְפ ַ
ָמיםַ ,מה ֶ
ׁשה ְּבסוֹדוֹת ֶנעֱל ִ
ֲד ָ
ּשה ֲה ָכנָה ּתוֹ ָרה ח ָ
ַה'
ו
ֵב,
ל
ּ
ה
ַ
ַת
ר
ה
ֳ
ט
ָ
יא
ה
ִ
ֹ
ו
ז
ָה
נ
כ
ָ
ה
ֲ
ה,
ר
ָ
ֹ
ו
ת
ּ
ה
ַ
ְל ַק ָּבלַת
"מתוֹק ִמ ְּד ַבׁש"(.
ּש ָ
)ה ֵּבאוּר ֵמ ַה ֵּפרוׁ
ּת ּהַ [.
ידע ְמהו ָ
ַה ּזֶה ֵל ַ

ׁשת
ִיע ְל ָכךְַ .ק ָּבלַת ַה ּתוֹ ָרה ִמ ְת ַר ֶח ֶ
עוֹזֵר ָלנ ּו ְל ַה ּג ַ
ְׁ ,לכָל ָא ָדם.
ׁשנָה ֵמ ָח ָדש
ְּבכָל ָ
ׁשבוּעוֹת הוּא ַמ ָּתן
ׁשל ַחג ַה ָּ
ֶא ָחד ִמ ְּת ָכנָיו ֶ
ֵש צוֹ ֶרך
ָתת ַמ ָּתנָה יׁ
ַה ּתוֹ ָרהַּ .כ ּיָדו ַּעִּ ,ב ְכ ֵדי ל ֶ
ׁש ּי ְַק ֵּבל או ָֹת ּה,
ישה ּו ֶ
ׁ
ְּב ִמ ֶ
"פנִים ְּב ָפנִים ִּד ֵּבר ה' ִע ָּמכֶם ְּ)ד ָב ִרים ה' ,ד(:
ָּ
ַמיִם ַה ָּפנִים ְל ָפנִים ֵּכן לֵב ָה ָא ָדם ְל ָא ָדם' -
ּ'כ ַ
ְת ְל ִמיד ֵאינוֹ רו ֶֹצה
ַמד ו ַ
ׁש ָהרַב רו ֶֹצה ְלל ֵּ
ֵש ְל ָך ֶ
יׁ
ֵש ְלךָ( ַּת ְל ִמיד רו ֶֹצה ִל ְלמוֹד ו ְָהרַב ֵאינוֹ
ִל ְלמוֹדְ ) ,ויׁ
ַמד,
ַמדְּ .ברַם ָהכָא ָּ)כאן( ָ -הרַב ָר ָצה ְלל ֵּ
רו ֶֹצה ְלל ֵּ
ְת ְל ִמיד רו ֶֹצה ִל ְלמוֹד" ְּ)פ ִס ְיקתא ַר ָּב ִתי כא(.
וַ
ּבוֹא ּו ְונ ְִר ֶאה ַמה ָהיָה ְּב ַק ָּבלַת ַה ּתוֹ ָרה ,ו ְֵא ְיך
ַחנ ּו ְצ ִר ִיכים ְל ָה ִכין ַע ְצ ֵמנ ּו ְל ַק ָּבלַת ַה ּתוֹ ָרה,
ֲאנ ְ
ימן
ִׁ ,ס ָ
ׁש ּלֹא רו ֶֹצה ִל ְלמוֹד זו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ַמה? ִמי ֶ
וּב ֶּ
ִש ָמתוֹ לֹא ָע ְמ ָדה ְּב ַהר ִסינָי ְּב ַק ָּבלַת ַה ּתוֹ ָרה
ׁש ּנ ְׁ
ֶ
ַבי
ֻבל ָה ֱאל ִֹקי ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ָהרַב ַה ְּמק ָּ
ְשו ָּעה ְּפ ַתיָא( ֵזכֶר ַצ ִּדיק
ֹשה יׁ
ׁ
ּדה ְּפ ַת ּיָה )יְאו ָּדה מ ֶ
יְהו ָ
ַבי ַא ְב ָר ָהם
ַלה ְ]לר ִּ
ֲשר ָה ַר ְׁש ִּב"י זי"ע ִה ְת ּג ָּ
ׁ
ִל ְב ָר ָכה ,א ֶ
ֶקח
ׁשי ְַד ִפיס ֶאת ִס ְפרוֹ ַייִן ָהר ַ
ַע ֶדס זי"ע[ ְוֵז ֵרז ו ִּב ֵּקׁש ֶ
ֹשוֹת.
ׁש ַעל ָה ִא ְדרוֹת ַה ְּקדוׁ
ֶ
ֵמ ִביא ֶאת ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְׁש ִּב"י ַה ֵּמ ִאיר ָל ַד ַעת
ִש ָמ ָתם ָע ְמ ָדה ַעל ַהר ִסינָי ְּב ַק ָּבלַת
ׁש ּנ ְׁ
ִמי ֵא ּל ּו ֶ
ַה ּתוֹ ָרה

ו ַּמ ְמ ִׁש ְיך וְאו ֵֹמר ַהגָה"צ ָהרַב ְּפ ַת ּיָה זי"ע:
ׁש ּי ְָצא ּו
ְונ ְִר ֶאה ִלי ְּב ֵבאוּר ַּכָּונָתוֹ ִּכי ִּב ְת ִח ָּלה ְּכ ֶ
ׂ ָר ֵאל ִל ְק ַראת ָה ֱאל ִֹקים ָהי ּו ִמ ְתי ְַּצ ִבים
ִי ְש
ֱמרַ" :ו ּי ְַרא ָה ָעם ַוָּינֻע ּו
ְּב ַת ְח ִּתית ָה ָהר ו ְַא ַחר ָּכ ְך ֶנא ַ
ֹאכלֵם ָה ֵאׁש
ַע ְמד ּו ֵמ ָרחֹק"ִּ ,כי ָהי ּו ְי ֵר ִאים ֶּפן ּת ְ
ַו ּי ַ
ׁש ָהי ּו
ַה ּגְדו ָֹלה ַהזֹּאת ְויָמוּתוּ .ו ְָהיָה ִמ ְק ָצת ֵמ ָה ָעם ֶ
ׂ ֵמ ִחים ִל ְק ַראת ַה ְּׁש ִכינָה ְולֹא ָרצ ּו ָלזוּז
ׂים ּו ְש
ׂ ִש
ָש
ֲפיל ּו ִאם
ִמ ְּמקו ָֹמם ָה ִראׁשוֹן ַל ֲעמֹד ֵמ ָרחוֹק א ִ
ׁש ּכָתוּב ַּבז ַֹּהר
יהם הוּא ַמה ֶּ
ֲל ֶ
ַׁ ,וע ֵ
יָמוּת ּו ַמ ָּמש
"אי ּנוּן ְּד ַקיְימ ּו ְּבט ּו ָרא ְּד ִסינַי"ְּ ,כלו ַֹמר
ַה ִּנז ְּכַר ִ
ְולֹא נָע ּו ו ְָע ְמד ּו ֵמ ָרחוֹק ֶא ָּלא ָע ְמד ּו ְּבט ּו ָרא ְּד ִסינַי
ֱמת.
ִמ ְּת ִח ָּלה ו ְַעד סוֹףְ ,ו ָל ֵכן ֵהם זו ִֹכים ְל ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ׁשר נָע ּו ִעם ָה ָעם ו ְָע ְמד ּו ֵמ ָרחוֹק,
ׁשמוֹת ֲא ֶ
וְאו ָֹתן ַה ְּנ ָ
ׁש ּנ ִָסים וְעו ְֹמ ִדים ֵמ ָרחוֹק
ׂים ּגַם ַע ָּתה ֶ
ֵּכן ֵהם עוֹ ִש
ֹאכ ֵלם ָה ֵאׁש
ֱמתִ ,מ ּי ְִר ָא ָתם ֶּפן ּת ְ
ְל ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ַה ְּגדוֹ ָלה ַהזֹּאת.

ִימי ְּבכָל ַה ְּמקוֹמוֹת ְבגַן ֵע ֶדן
ֵאין ָמקוֹם ְּפנ ִ
ׁש ּיו ְֹד ִעים ֶאת
ְּכמוֹ ַה ָּמקוֹם ַה ּגָנוּז ְל ֵא ּל ּו ֶ
ַך ...ו ְֵא ּל ּו
ׁשם י ְִת ָּבר ְ
ַה ּסוֹד וְיו ְֹד ִעים ְל ִה ַּד ֵּבק ַּב ֵ
ֲמ ִלים ְל ָה ִבין ֶאת ּתוֹרַת ַה ּסוֹדֵ ...הם ֵא ּל ּו
ׁשע ֵ
ֶ
ַך ִמ ְׁש ַּת ֵּב ַח ָּב ֶהם ְּבכָל יוֹםֵ ,הם
ׁשם י ְִת ָּבר ְ
ׁש ַה ֵּ
ֶ
ׁשעו ִֹלים ֵּבין ָה ֶע ְליוֹנִים ַה ְּקדוֹ ִׁשים ו ְֵהם
ֵא ּל ּו ֶ
ׁשל ּגַן ֵע ֶדן ָה ֶע ְליוֹן
נ ְִכנ ִָסים ְּבכָל ַה ְּׁש ָע ִרים ֶ

ְשו ְֹמ ֵרי ַה ֶּפ ַתח
ַמה ְׁש ָע ִרים וׁ
ּח ָתן ְּבגַן ֵע ֶדןְ ,וכ ָּ
ִל ְמקוֹם ְמנו ָ
ְש ָמה
ׁ
ִיקים נ ְִמ ָצ ִאים ,ו ְֵהם עו ְֹמ ִדים ְּכֶנגֶד ַה ּנ ָ
ו ַּמחֲנוֹת ַמ ּז ִ
ִיחים או ָֹת ּה ַלעֲלוֹתִ ,אם או ָֹתם ַה ּנ ְָפׁשוֹת
ו ְֵאינָם ַמ ּנ ִ
ִמ ִּצ ָּדם  -כ ֻּּלָם אוֹ ֲחזִים ָּב ֶהם ְּבאו ָֹתן ַה ּנ ְָפׁשוֹת ,וּמו ְֹס ִרים
ֵיהנֹּם[.
ִיסם ל ַּג ִ
או ָֹתם ְּביַד דו ָּמה ְל ַה ְכנ ָ

ֲדן ְּבה ּו ו ְִאינוּן נ ְָט ֵלי
ו ְּל ָב ַתר ָס ְל ָקן ו ְָאח ָ
ְלהוֹן ו ַּמ ְכ ְרזֵי ְבה ּו ִא ֵּלין ִאי ּנוּן ְּד ָע ְבר ּו ַעל ִּפ ּקו ֵּדי
ׁש ְטיָין ְּבכָל ָע ְל ָמא .ו ְּל ָב ַתר ְמ ַה ְּד ֵרי
ְד ָמא ֵריהוֹןְ ,ו ֵכן ָ
יסר
יסר י ְַר ֵחיְ .ל ָב ָתר ְּת ֵר ַ
ֵיהנֹּםְ ,ו ֵכן ַעד ְּת ֵר ַ
ְלה ּו ל ַּג ִ
ֲתר ְּד ִא ְת ֲחזֵי לוֹן.
י ְַר ֵחי ִמ ְׁש ַּת ְּכ ֵכי ְב ַההוּא א ַ
ְשוּב אוֹ ֲחזִים
ֵיהנֹּם וׁ
]באוּר :ו ְַא ַחר ָּכ ְך עוֹלוֹת ֵמ ַה ּג ִ
ֵּ
ֶש
ֵש ְלעֹנׁ
ׁש ֵּבין עוֹנׁ
ׁש ִעים ֶ
ֵש ְר ָ
ׁש ּיׁ
ָּב ֶהם ,זֹאת או ֶֹמ ֶרת ֶ
ֵיהנֹּם ,ו ְֵהם נו ְֹט ִלים או ָֹתם ,ו ַּמ ְכ ִריזִים
ֲלים או ָֹתם ֵמ ַה ּג ִ
ַמע ִ
ִיש או ָֹתם
ֲב ָרה רו ִֹצים ְל ַה ֲענ ׁ
יעם ַעל ֵאיזוֹ ע ֵ
ָּב ֶהםְ :להו ִֹד ָ
ׁש ָע ְבר ּו ַעל ִמ ְצווֹת
יהם ֵא ּל ּו ֵהם ֶ
ֲל ֶ
ׁשו ,ו ַּמ ְכ ִריזִים ע ֵ
ַע ְכ ָ
יהם
ֲל ֶ
ִר ּבוֹנָםְ .ו ֵכן ְמׁשו ְֹטטוֹת ְּב ָכל ָהעו ָֹלם ו ַּמ ְכ ִריזִים ע ֵ
ִירים או ָֹתם
ְישם .ו ְַא ַחר ָּכ ְך ַמ ֲחז ִ
ְּב ָכל ָהעו ָֹלם ְּכ ֵדי ְל ַבי ָ
ֳד ִׁשים,
ׂר ח ָ
ׂים ִע ָּמ ֶהם ַעד ְׁשנֵים ָע ָש
ֵיהנֹּםְ ,ו ֵכן עוֹ ִש
ל ַּג ִ
ֵיהנֹּם ו ַּמ ְכ ִריזִים
יאים או ָֹתם ֵמ ַה ּג ִ
ׁש ּמו ִֹצ ִ
זֹאת או ֶֹמ ֶרת ֶ
ֵיה ּנוֹם ְו ֵכן
ִירים או ָֹתם ל ַּג ִ
יהם ו ְַא ַחר ָּכ ְך ׁשוּב ַמ ְחז ִ
ֲל ֶ
עֵ
ֳד ִׁשים ֵהם ׁשו ְֹכ ִכים
ׂר ח ָ
ילה .ו ְַא ַחר ְׁשנֵים ָע ָש
חוֹזֵר ָח ִל ָ
ְונ ִָחים ְּבאוֹתוֹ ָמקוֹם ָה ָראוּי ָל ֶהם[.

ׁש ְך ְּפ ִעילוּת ָה ִא ְר ּגוּן אוֹ
ְל ַה ָפצוֹת ִס ְפרֵי ַהזו ַֹהרְּ ,תרוּמוֹת ְל ֶה ְמ ֵ
ָחה
ְל ַהנ ְָצ ַחת י ְִקירֵיכֶםִ ,ל ְרפו ָּאהִ ,ליׁשו ָּעה ו ְּל ַה ְצל ָ
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ילא ְכ ָמה
ִש ָמ ִתין ְּדזָכ ּו ָס ְל ֵקי ְל ֵע ָּ
ִאי ּנוּן נ ְׁ
ְד ִא ְּת ָמר ְוָזכָאן ְּבדו ְּכ ַּתיְיהוּ.

ְשנִים,
ׁ
)ה ָע ַרת ַה ַּמ ֲע ֶר ֶכתַ :הזו ַֹהר ַה ּזֶה נ ְִמ ָצא ְּב ְּדפו ִּסים י ָ
ֶ
ׂ ָרה קל(:
)ח ּיֵי ָש
ו ְּבהו ָֹצ ַאת ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש נ ְִמ ָצא ְּב ַע ּמוּד נ"ד ַ

ֹש ַה ּיו ֵֹצא ַעל י ְֵדי ֵה ְיכ ָלא ְּד ַר ְׁש ִּב"י
ְשמוֹת ֶׁש ּזָכוּ ,עוֹלוֹת ִמ ּיַד ו ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁ
ֲבל או ָֹתם ַה ּנ ָ
]באוּר :א ָ
ֵּ
ׁשל 70
ְש ַיבת ְנ ַהר ָׁשלוֹם י-םְּ (,ב ֵסט ַה ָּק ָטן ֶ
)ש ַע"י י ִׁ
ׁ
ֶ
ּחה
ּח ִּב ְמנו ָ
ׁש ּנ ְִת ָּב ֵאר ,ו ְֵהם זוֹכוֹת ָלנו ַ
ְל ַמ ְע ָלהְּ ,כמוֹ ֶ
ַכים נ ְִמ ָצא ְּב ֵחלֶק ט' ַע ּמוּד י"ג – י"ד(.
ְּכר ִּ
נְכוֹנָה ִּב ְמקו ָֹמם ָה ָראוּי ָל ֶהם ְבגַן ֵע ֶדן[.
יקיָא ְד ִא ְת ְּגנִיז ְלה ּו
ָאין ִאי ּנוּן ַצ ִּד ַ
ָּתא ָחזֵי ,ז ַּכ ִ
ִימ ָאה
ֲתר ְּפנ ָ
ַמה ָט ִבין ְל ַההוּא ַע ְל ָמא ,ו ְֵלית א ַ
כ ָּ
ְבכָל ִאי ּנוּן ְּכ ִאינוּן ְּדי ְָד ֵעי ָרזָא ְד ָמא ֵריהוֹן ְוי ְָד ֵעי
ְש ְעיָה
ׁ
ְל ִא ְת ַּד ְּב ָקא ְבה ּו ְבכָל יו ָֹמאַ ,על ִא ֵּלין ְּכ ִתיב) ,י ַ
ׂה ִל ְמ ַח ֵּכה
ָתךַָ ,י ֲע ֶש
ָסד( ַעיִן לֹא ָר ָא ָתה ֱאל ִֹהים זוּל ֶ
לוֹ.
ַכ ִאים ַה ַּצ ִּד ִיקים ו ְַא ְׁש ֵרי
ַמה ז ָּ
]באוּרּ :בֹא ְר ֵאהּ ,כ ָּ
ֵּ
ַמה טוֹבוֹת ָלעו ָֹלם ַה ָּבא ,ו ְֵאין
ׁש ִּנגְ נְז ּו ָל ֶהם ּכ ָּ
ֶח ְל ָקם ֶ
ׁש ְּבגַן ֵע ֶדן
ִימי יו ֵֹתר ְּב ָכל או ָֹתם ַה ְּמקוֹמוֹת ֶ
ָמקוֹם ְּפנ ִ
ׁש ּיו ְֹד ִעים ֶאת סוֹד ִר ּבוֹנָם
ְּכמוֹ ַה ָּמקוֹם ַה ּגָנוּז ְלאו ָֹתם ֶ
ֹש ָּברו ְּך הוּא
ו ְַעל י ְֵדי זֶה יו ְֹד ִעים ִל ַּד ֵּבק ְּב ָכל יוֹםַּ ,ב ָּקדוׁ
יהם ַעל ֶּד ֶר ְך ַה ּסוֹד
ֶׂ
ָתם ו ַּמ ֲע ֵש
ׁש ִּת ְהיֶה ָּכל ַּכוָונ ָ
ו ְָצ ִר ְיך ֶ
ְש ָמה ְׁש ְמ ַא ִצילוּת,
ׁ
יהם נ ָ
ֲל ֶ
ו ְָאז ֵהם זו ִֹכים ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ע ֵ
ַכה אוֹר ַה ְּס ִפירוֹת
ָתם ַה ּז ָּ
ו ְּב ָכל יוֹם ַמ ְמ ִׁש ִיכים ְּב ַכָּונ ָ
ְש ְעיָה ָסד( ַעיִן לֹא ָר ָא ָתה
ׁ
ָלזֶה ָהעוֹלָם ַעל ֵא ּל ּו ָּכתוּב )י ַ
ׂה ִל ְמ ַח ֵּכה לוֵֹּ ,פירוּש ַה ָּפסוּק ַעיִן
ֱאל ִֹהים זו ָּל ְת ָך ַי ֲע ֶש
ׂה
ׁשַּי ֲע ֶש
ׂ ָכר ַה ּגָדוֹל ֶ
ֲתה ֶאת ַה ָּש
ׁשל ׁשוּם נ ִָביא לֹא ָרא ָ
ֶ
ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ִל ְמ ַח ֵּכה לוֹ[.

ָמאי ִל ְמ ַח ֵּכה לוְֹּ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ַמר
ֲקין
ִח ָּכה ֶאת ִא ּיוֹב ִּב ְד ָב ִרים .ו ְִא ֵּלין ִאי ּנוּן ְּד ָדח ִ
ְיקין ָל ּה ,ו ְּמ ַח ּכָאן ָל ּה ְל ִמנ ְַדע
ְל ִמ ָּלה ְד ָח ְכ ְמ ָתא ,ו ְָדי ִ
ְּב ִרי ָרא ְד ִמ ָּלה ,ו ְִא ְׁש ְּתמו ְֹד ָעא ְל ָמא ֵריהוֹןִ ,א ֵּלין
ִאי ּנוּן ְּד ָמא ֵריהוֹן ִמ ְׁש ַּת ַּבח ְּבהוֹן ְּבכָל יו ָֹמאִ ,א ֵּלין
אלין ּכָל
ישין ,ו ְִא ֵּלין ָע ִ
אלין ֵּבין ִע ָּל ִאין ַק ִּד ִׁ
ִאי ּנוּן ְּד ָע ִ
ָאה
ידהוֹן ,ז ַּכ ָ
ילא ו ְֵלית ָמאן ְּדי ְִמ ֵחי ִב ֵ
ַּת ְר ֵעי ִד ְל ֵע ָ
ָקיהוֹן ְּב ַע ְל ָמא ֵדין ו ְּב ַע ְל ָמא ְד ָא ֵתי.
חוּל ֵ
)א ּיוֹב לב(
ִ

ֱמר
ׁש ֶּנא ַ
]באוּרַ :מה ּזֶה ִל ְמ ַח ֵּכה לוֹ? ְּכמוֹ ֶ
ֵּ
)א ּיוֹב לב( ִח ָּכה ֶאת ִא ּיוֹב ִּב ְד ָב ִריםֵּ .פירוּש ַה ָּפסוּק:
ִ
ׁשמוּר
ׁש ָּ
ֱליהוּא ִה ְמ ִּתין ִמ ְּל ָה ִׁשיב ֶאת ִא ּיוֹב ְּב ַמה ֶ
ׁשא ִ
ֶ
ֲמ ּתוּת ַה ְּד ָב ִרים.
ׁש ָח ַקר ְונ ְִת ָּב ֵרר לוֹ א ִ
ְּב ִל ּבוֹ ַעד ֶ
ילת
ׁש ּדוֹ ֵרׁש ִמ ַ
]ו ְּב ַה ּגָהוֹת מהרצ"א :נ ְִר ָאה ִלי ֶ
"ל ְמ ַח ֵּכה" ִמ ְּלׁשוֹן ֵח ְיך ַה ּטו ֵֹעם ֶאת ָהאֹ ֶכלָּ ,כ ְך ֵהם
ִ
ׁש ּי ְִהי ּו ְמתו ִּקים
ֲמי ַה ּתוֹ ָרה ֶ
ְיקים ָל ַד ַעת ו ְּל ָה ִבין ַטע ֵ
ְמ ַדי ִ
ַיגְעים ַע ְצ ָמם
ֲקים ו ְּמי ִ
ַל ֵח ְיך[ .ו ְֵא ּל ּו ֵהם ַהדוֹח ִ

ֱמת נ ְִקרָא ֵּבן
ׁשעו ֵֹסק ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ִמי ֶ
ׁש ֵאינָם עו ְֹס ִקים
ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא או ָֹתם ֶ
ֲמנָא ִל ְיצלַן נ ְִד ֵחת ִמחוּץ
ְּב ָרזֵי ּתוֹרָה ַרח ָ
ַהיכָל ְולֹא עוֹלָה ְל ַמ ְעלָה ֶא ּלָא נ ְִמ ֵצאת
לֵ
ָפים
ׂר ִ
ׁשר ַה ְּש
ׁשה ְו ַכ ֲא ֶ
ַהיכָל ְּבב ּו ָ
ִמ ַּת ַחת ל ֵ
ׂו ְֹר ִפים
יהם ְוש
ֲטים ָּב ּה ְּב ַכנ ְֵפ ֶ
עו ִֹלים ֵהם ּבוֹע ִ
ָך נ ִּדוֹנֶת ְּבכָל יוֹם ְוכָל זֶה ּגַם
או ָֹת ּהְ ...וכ ְ
ׂים טו ִֹבים.
ָה ַמ ֲע ִש
ׁשֵּיׁש ל ּ
ְּכ ֶ
ֱמת הוּא נ ְִק ָרא ֵּבן
ׁשעו ֵֹסק ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ּגַם ִמי ֶ
ׁשת
ׁש ּכָתוּב ְּבסוֹף ָּפ ָר ַ
ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכמוֹ ֶ
ׁשםְ .ו ֵכן
ְּב ַהר ַּ)דף ִקיאְּ (:ב ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא יְע ּויָן ָ
ׁש ֵאינָם עו ְֹס ִקים
ֻתד ְלאו ָֹתם ֶ
ֶש ַה ְמע ַּ
ְּב ִע ְניַן ָהעֹנׁ
)דף
ּדי ַּ
ֲשר ְּבז ַֹהר ְּפקו ֵ
ׁ
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן א ֶ
ְּב ָרזֵי ּתוֹ ָרה ַרח ָ
יא"ל ְׁש ֵמ ּיה,
ָתא יו ִֹפ ֵ
רמזְ :(:וזֶה ְלׁשוֹנוַֹ :האי ֵחיו ָ
יא"ל
ְימא ְּבכָל ָרזֵי ְּד ָח ְכ ְמ ָתא ִּ)כי יו ִֹפ ֵ
ו ְִא ִיהי ַק ּי ָ
ְּבגִ ַימ ְט ִר ּיָה ַק ָּב ָל"ה( ְלכָל ִאי ּנוּן ַמ ְפ ְּת ָחאן ְּד ָח ְכ ְמ ָתא
ְימא ַּכד
ישא ַק ּי ָ
ׁ
ָתא ַק ִּד ָ
ְימין ֵּב ּיה וְכוּ'ַ .האי ֵחיו ָ
ַקי ִ
ׁש ַאל ָל ּה
ַב ּיהְּ ,כ ֵדין ָ
ִש ְמ ָתא ַס ְּל ָקא ו ָּמ ָטאת ְלג ֵּ
נ ְׁ
ְּב ָרזָא ְּד ָח ְכ ְמ ָתא ְּד ָמא ֵר ּיה ,ו ְּכפוּם ַה ִהיא ָח ְכ ְמ ָתא
ֲבי ֵל ּיה ַאגְ ֵר ּיה.
ֲב ְת ָר ּה ו ְַא ְד ַּבק ָּב ּה ָה ִכי ַיה ֵ
ְּד ָר ִדיף א ַ
ו ְִאי י ִָכיל ְל ַא ְד ְּב ָקא ו ְָלא ַא ְד ַּבקָּ ,ד ֵחי ֵל ּיה ְל ַבר ,ו ְָלא
ָלא ִּב ְכ ִסיפוּ,
ְימא ְּתחוֹת ַההוּא ֵהיכ ָ
ְילה ,ו ְַק ּי ָ
ַעי ָ
ָפים ִּד ְתחו ָֹת ּה ְד ַהאי
ׂר ִ
ְו ַכד נ ְַט ֵלי ּג ְַד ַפיְיהוִּ ,א ֵּלין ְש
ׁשי ְּבג ְַד ַפיְיהוּ ,וְאו ְֹקדוּן ָל ּה
ָתאְּ ,כ ֵדין כ ְֻּּלה ּו ַּב ְט ֵ
ֵחיו ָ
ְימא,
ְימא ו ְָלא ַק ּי ָ
ו ְִא ּתו ְֹק ַדת ו ְָלא ִא ּתו ְֹק ַדת ,ו ְַק ּי ָ
ו ְָה ִכי ִא ְּת ָדנָת ְּבכָל יו ָֹמא ,נ ְִהירַת ו ְָלא נ ְִהירַת .ו ְַאף
ַעל ּגַב ְּדעו ָֹב ִדין ָט ִבין ִאית ָל ּהְּ ,בגִין ְּד ֵלית ַא ְג ָרא
ְּב ַההוּא ָע ְל ָמאְּ ,כ ִאי ּנוּן ְּד ִמ ְׁש ַּת ְּד ֵלי ְּב ָח ְכ ְמ ָתא,
ׁשם.
יק ָרא ְּד ָמא ֵריהוֹן וְכוּ' ,יְע ּויָן ָ
ְל ִא ְס ַּת ְּכ ָלא ִּב ָ

ְולֹא ַּדי ְּבעֶֹנׁש זֶה ֶא ּלָא ָצ ִר ְיך ַל ֲחזֹר ְולָבוֹא
ַמה ְּפ ָע ִמים ו ְִל ְס ּבֹל ַצ ַער עוֹלָם ַה ּזֶה
ְּבג ְִל ּגוּל ּכ ָּ
ֲמנָא ִל ְיצלַןְ ,וֵיׁש ָס ֵפק ְּבזֶה
יתה ַרח ָ
ו ְַצ ַער ַה ִּמ ָ
ׁש ּבוֹ י ְַק ּיֵם
ׁשנִי ֶ
א ּולַי ִי ְז ֶּכה ְּב ִנ ְׁש ָמתוֹ ּגוּף ַה ֵּ
ְיקים או ָֹת ּה ְּבכָל
ְל ָה ִבין ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ָח ְכ ָמה ו ְּמ ַדי ִ
זֹאת ַה ִּמ ְצוָה

ִמ ָּלה ו ְּמ ַח ִּכים ו ְּמ ַצ ִּפים ָל ַד ַעת ֶאת ֵּברוּר ַה ָּד ָבר,
ָתם ְל ַה ִּכיר ַעל
"ל ְמ ַח ֵּכה לוֹ" ְו ַכוָונ ָ
ְוזֶה ַה ִּביאוּר ִ
י ְֵדי זֶה ֶאת ּבו ְֹר ָאםְ .ו ֵכן ֵהם נו ָֹד ִעים ְל ִר ּבוֹנָם ,ו ְֵהם
ׁש ִר ּבוֹנָם ִמ ְׁש ַּת ֵּב ַח ָּב ֶהם ְּבכָל יוֹםֵ .א ּל ּו ֵהם
ֵא ּל ּו ֶ
ֹשים ,ו ְֵא ּל ּו
ׁש ּנ ְִכנ ִָסים ֵּבין ַמ ְל ָא ִכים ֶע ְליוֹנִים ְקדו ִׁ
ֶ
ׁש ּי ְִמ ֶחה
ׁש ְּל ַמ ְע ָלה ,ו ְֵאין ִמי ֶ
נ ְִכנ ִָסים ְּבכָל ַה ְּׁש ָע ִרים ֶ
יכנֵס ו ְַלעֲלוֹת ְל ַמ ְע ָלהַ .א ְׁש ֵרי
ָדםְ ,וי ְַע ְּכ ָבם ִמ ְּל ִה ָּ
ְבי ָ
ׁש ּיו ְֹד ִעים ְל ַר ּצוֹת ֶאת ּבו ְֹר ָאם
ֶח ְל ָקם ָּבעוֹלָם ַה ּזֶהֶ ,
ׁשל
ָתם ְוגַם יו ְֹד ִעים ֶאת גו ֶֹדל ַה ְּפגָם ֶ
ִּב ְת ִפ ּל ָ
ִש ָא ִרים ְטהו ִֹרים,
ִש ָמ ִרים ִמ ֶּמ ּנוּ ,ו ְָל ֵכן נ ְׁ
ַה ֵח ְטא ְונ ְׁ
ׂכָר ַה ּגָדוֹל
ׁש ִּיז ְּכ ּו ַל ָּש
יהם ָבעוֹלָם ַה ָּבא ֶ
ֲש ֵר ֶ
ׁ
ַוא ֵ
ֲתה"[.
"עיִן לֹא ָרא ָ
ֱמר ַ
ׁשֶּנא ַ
ֻּב ָטח רַק ָל ֶהם ְּכמוֹ ֶ
ַה ֻמ ְ

ב

ְולֹא ַּדי ְּבעֶֹנׁש זֶה ֶא ָּלא ָצ ִר ְיך ַל ֲחזֹר ְולָבוֹא
ַמה ְּפ ָע ִמים ו ְִל ְס ּבֹל ַצ ַער עוֹלָם ַה ּזֶה
ְּבג ְִל ּגוּל ּכ ָּ
ֲמנָא ִל ְיצ ַלןְ ,וֵיׁש ָס ֵפק ְּבזֶה א ּו ַלי
יתה ַרח ָ
ו ְַצ ַער ַה ִּמ ָ
ׁש ּבוֹ י ְַק ּיֵם זֹאת ַה ִּמ ְצוָה
ׁשנִי ֶ
ִי ְז ֶּכה ְּב ִנ ְׁש ָמתוֹ ּגוּף ַה ֵּ
ַמב ָֹאר
ִּכי ֵאין ַמ ְס ִּפיק לוֹ לָבוֹא ְּבסוֹד ָה ִע ּב ּורּ ,כ ְ
ׁש ַער ַה ִּמ ְצווֹת ְוזֶה ְלׁשוֹנוְֹ :לעוֹלָם ְּב ִע ְניַן
ִּב ְת ִח ּלַת ַ
ׂה
ַמ"ח ִמ ְצוַת ֲע ֵש
ׁש ִהיא ֶא ָחד ֵמר ַ
ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ֶ
ׁשהוּא ִע ְניַן ִע ְסקוֹ ְּב ַפ ְר ֵּד"ס
ִאם לֹא ִה ְׁש ִלים או ָֹת ּה ֶ
ֶמז ְּד ָרׁש סוֹד
ׁשט ר ֶ
אשי ֵּתבוֹת ְּפ ָ
ׁ
ׁשהוּא ָר ֵ
ַה ּתוֹ ָרה ֶ
ׂיג ַעד ָמקוֹם
ֲשר י ּוכַל ְל ַה ִּש
ׁ
ְּבכָל ַא ַחת ֵמ ֶהם ְּכ ִפי א ֶ
ַמ ֵדהוּ,
ׁש ּיְל ְּ
ׂוֹת לוֹ רַב ֶ
ַעת ִל ְטר ַֹח ,ו ְַל ֲעש
ׁש ּיָדוֹ ַמ ּג ַ
ֶ
ׁשל ַּת ְלמוּד
ׂה ֵּכן ֲה ֵרי ִח ֵּסר ִמ ְצוָה ֶא ָחד ֶ
ו ְִאם לֹא ָע ָש

ׁש ִהיא ְּגדוֹ ָלה ּו ְׁשק ּו ָלה ְּכ ָכל ַה ִּמ ְצווֹת ו ְָצ ִר ְיך
ּתוֹ ָרה ֶ
ׁשל ַה ַּפ ְר ֵד"ס
ׁש ּי ְִט ַרח ְּבד' ְּב ִחינוֹת ֶ
ׁש ּי ְִת ּג ְַל ּגֵל ַעד ֶ
ֶ
ַה ִּנז ְַּכרַ .עד ּכָאן ְלׁשוֹנוֹ.
ו ַּמה ְמאֹד נ ְִמ ְלצ ּו ְּבזֶה ִּד ְב ֵרי ַה ּנ ִָביא י ְִר ְמיָה
ׁשהוּא
ִ)ס ָימן כ"ב( ְּב ָא ְמרוֹ ַאל ִּת ְב ּכ ּו ְל ֵמת וְכוּ' ֶ
ְמ ַד ֵּבר ִעם ַה ִּצ ּבוּר ַה ִּמ ְת ַק ְּב ִצים ְל ַה ְס ִּפיד ַעל ֵאיזֶה
ֶח ַסר ַצ ִּדיק
ׁש ּנ ְ
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן ַעל ֶ
ַצ ִּדיק ַה ּנ ְִפ ָטר ַרח ָ
יהם ,ו ְָק ָא ַמר
ֲל ֶ
ׁש ָהיָה ֵמגֵן ִּבזְכוּתוֹ ע ֵ
ֶא ָחד ֵמ ַה ּדוֹר ֶ
ׁשל ַצ ִּד ִיקים
ֻבם ֶ
ׁשר ָּ
ְלה ּו ַה ּנ ִָביא ַאל ִּת ְב ּכ ּו וְכוּ' ְל ִפי ֶ
ֵאינָם זו ִֹכים ַל ֲעסֹק ְּב ָכל ד' ֶח ְל ֵקי ַה ַּפ ְר ֵד"ס ו ְִאם ֵּכן
ֻכ ָר ִחים ֵהם ַל ֲחזֹר ְולָבוֹא ְּבג ְִל ּגוּל ְּכ ֵדי ְל ַה ְׁש ִלים
מְ
ֲפיל ּו הוּא ָע ַסק ְּבג'
ִל ּמו ָּדם ְּבד' ֲח ָל ִקים ִּכי א ִ
ֱמר
ָצא י ְֵדי חו ָֹבתוֹ ו ְָע ָליו ֶנא ַ
ֶח ְל ֵקי ַה ַּפ ְר ֵד"ס לֹא י ָ
ָבר"
ׁשלוֹׁש ִעם ּג ֶ
ֲמיִם ָ
"הן ָּכל ֵא ֶּלה י ְִפ ַעל ֵאל ַּפע ַ
ֶ
ידא ְּד ַה ְד ָרא.
ְל ַה ֲחזִירוֹ ְּבג ְִל ּגוּל ו ְִאם ֵּכן ַה ְויָא ְּפ ִס ָ
ׁש ּנ ְִפ ָטר הוּא חוֹזֵר ו ִּמ ְת ּג ְַל ּגֵל
ׁש ּבוֹ ַּב ּיוֹם ֶ
ׁשר ֶ
ו ְֶא ְפ ָ
ׁשם .ו ְִאם
ׁשת ֱאמֹר יְע ּויָן ָ
יש ָּפ ָר ַ
ַּכ ִּנז ְּכַר ְּבז ַֹהר ֵר ׁ
ידא ּכָל ָּכךְָ ,א ְמנָם ְּבכ ּו ָבכוֹ ַלהֹ ֵלךְ,
ֵּכן ֵאין ָלכֶם ְּפ ִס ָ
ׁש ְּכ ָבר ָע ַסק ְּבד' ֶח ְל ֵקי ַה ַּפ ְר ֵּדסִּ ,כי
ְלאוֹתוֹ ַצ ִּדיק ֶ
ֹׁב ֵּת ַבת ַלה ֵֹל ְך
ֵּת ַבת ַלה ֵֹל ְך ִהיא ָח ֵסר ו' ו ְִאם ַּתחֲש
ׁש ֵהם ְּכֶנגֶד ד' ֶח ְל ֵקי
ד' ְּפ ָע ִמים ִעם ד' ַה ּכו ְֹל ִלים ֶ
ׁש ּזֶה ַה ַּצ ִּדיק לֹא
גִימ ְט ִר ּיָה ַּפ ְר ֵד"סֶ .
ַה ַּפ ְר ֵּדס ֵהם ְּב ַ
ָיׁשוּב עוֹד ְו ָר ָאה ֶאת ֶא ֶרץ מוֹ ַל ְד ּתוֹ ִּכי ַעל ַא ְר ָּב ָעה
ֱמת
ידא ְּד ָלא ַה ְד ָרא ֶּבא ֶ
ׁש ּזֶה ּו ְּפ ִס ָ
יב ּנוֶּ .
לֹא ֲא ִׁש ֶ
"בית
)מ ַה ְק ָּד ַמת ֵס ֶפר ֵּ
ַמ ֵרי ִמן ָהעוֹ ָלם ַה ּזֶהֵ .
ְונ ְֶח ַסר ְלג ְ
ֻבל ָה ֱאל ִֹקי ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק יְאו ָּדה
ֶל ֶחם יְהו ָּדה" ְל ָה ַרב ַה ְּמק ָּ

ְשו ָּעה ְּפ ַתיָא ֵז ֶכר ַצ ִּדיק ִל ְב ָר ָכה(.
ֹשה יׁ
ׁ
מֶ

ַבנִים
ָמה ר ָּ
ַעל ַמה ַה ּגָלוּת ִמ ְת ָא ֶרכֶת? ְול ָּ
ׁש ְב ָּתם ַעל
ַמ ָתם ו ַּמ ְח ַ
ֲחׁשו ִּבים ּכָל ְמג ָּ
ָהם ְלָויָה ּגְדוֹלָה ו ְֶה ְס ֵּפד
ׁש ּי ְֵהא ל ֶ
יתם ֶ
ֲר ָ
ַאח ִ
ֻר ָסם?
ָארו ְֹך ו ְּמפ ְ
ָתב ְּב ֵס ֶפר ַה ְּב ִרית ְׁש ֵא ָלה ּגְדו ָֹלה ִמ ְּפנֵי ַמה
ּכ ַ
ֵש ּכָל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה לו ְֹמ ִדים
ֲריכוּת ַה ּגָלוּת ַו ֲה ֵרי יׁ
אִ
יא ְך לֹא הו ִֹעיל ּו וְעוֹנֶה ַעל ָּכ ְך
ו ִּמ ְת ַּפ ְל ִלים ו ְֵה ַ
ָשים לֹא ֵאמוּן ָּבם ְוכָל
ֱמת ֵא ּל ּו ֲאנ ִׁ
ׁש ֶּבא ֶ
ָלה ֶ
ו ַּמג ֶ
ְתא ֵמ ַע ְפ ָרא ֶא ָּלא
ָתם ֵאינ ָּה ְלאו ְּק ֵמי ְׁש ִכינ ָּ
ַּכוָונ ָ
ַבי
ְשי ְִק ְרא ּו ָל ֶהם ר ִּ
ׁ
ׁשם ּכָבוֹד ו ֶ
ַמ ָתם רַק ְל ֵ
ּכָל ְמג ָּ
ֻבד ו ְּל ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ֵּבין ַה ְּב ִר ּיוֹת,
ִיהא ָל ֶהם ָמקוֹם ְמכ ָּ
וֵ
ׁש ּי ְֵהא
יתם ֶ
ֲר ָ
ׁש ְב ָּתם ַעל ַאח ִ
ַמ ָתם ו ַּמ ְח ַ
וְעוֹד ְמג ָּ
ָל ֶהם ְל ִו ּיָה ּגְדו ָֹלה ו ְֶה ְס ֵּפד ָארו ְֹך ו ְּמפו ְֹר ְסם ְורַק
ׂם ַעל לֵב ְל ַמ ַען
יש ָש
זֶה ּו ִע ְנָינָם ּכָל ַה ּיוֹם ו ְֵאין ִא ׁ
ַחת רו ַּח ְליו ְֹצרוֹ ַעד
ׂוֹת נ ַ
ֹשה ו ְַל ֲעש
ׁ
ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדו ָ
ֹשים) .ו ְַע ָּתה ֵאין ַה ֵּס ֶפר ַּת ַחת
ּכָאן ּתוֹ ֶכן ְּד ָב ָריו ַה ְּקדו ִׁ
י ֵָדינוּ(.

ׁש ּלֹא לו ֵֹמד זו ַֹהר הוּא ִאיׁש ָהעוֹלָם ַה ּזֶה
ִמי ֶ
וְחוֹזֵר ְּבג ְִל ּגוּל
ֹש ִבים ַעל ַה ֶה ְס ֵּפד
ַע ָּתה מו ָּבן ִמ ְּפנֵי ַמה חו ְׁ
ו ְּלָויָה ְל ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ּפֹה ָּבעוֹלָם ַה ּזֶהִּ ,כי ֵהם חוֹז ְִרים
ְשי ָהעוֹלָם ַה ּזֶה ָל ֵכן ָהעוֹלָם
ׁ
גִלגּ וּל ׁשוּב ו ְֵהם ַאנ ֵ
ְּב ְ
ֲמ ִּת ּיִים ָהאוֹ ֲחזִים
ַה ּזֶה ַמ ְעיַינַם ְורַק ַה ַּצ ִּד ִיקים ָהא ִ
ְּב ֵעץ ַה ַח ּיִים ו ְּבתוֹרַת ָה ַר ְׁש ִּב"י זִי"עִ ,ע ְניָינָם רַק

ֱמת,
ְשי עוֹלָם ַה ָּבא ֶּבא ֶ
ׁ
ׂוֹת ְרצוֹן קוֹנָם ו ְֵהם ַאנ ֵ
ַל ֲעש
ׁש ֵאינוֹ
ַה ּלו ֵֹמד זו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ִּב ְד ֵבקוּת ּגַם ֶ
ֵצר ָהרַע
ַאל ִּת ְׁש ְמע ּו ְל ִד ְברֵי י ֶ
ם
ה
ָ
ר
ָ
ב
ְ
א
ַ
ֹ
ו
מ
כ
ּ
ְ
ֹת,
ו
י
ּ
ר
ִ
ב
ּ
ְ
ה
ַ
ו
ּ
ר
ֹאמ
ְ
י
ה
מ
ַ
ם
ה
ֶ
ל
ָ
ת
פ
ַ
ּ
כ
ְ
א
ִ
ְולֹא
ׂ ָה ְל ָחכָם
ַמדוֹ ַוַּי ֲע ֶש
ַאל ִּת ְׁש ְמע ּו ְל ִד ְב ֵרי י ֵֶצר ָה ַרע ִּכי ִה ּנֵה י ֵֶצר ֵמ ִבין ָה ַר ְׁש ִּב"י ְּב ַע ְצמוֹ ְיל ְּ
ֱמר ֶ
ׁש ָע ָליו ֶנא ַ
ָא ִבינ ּו ע"ה ֶ
ָמ ָד ּה ִמ ְּׁשנֵי ְט ָענוֹתַ :א ַחת,
ׁש ּלֹא ְלל ְ
"א ָחד ָהיָה ַא ְב ָר ָהם"ָ ,ה ַרע ְמ ִדי ֲח ָך ֶ
ּגָדוֹל ַּב ּתוֹרָה

ֱמת.
ׁש ַמיִם ֶּבא ֶ
ְוכָל ִע ְניָינָם ְל ַה ְר ּבוֹת ְּכבוֹד ָ

ׁש ּלֹא
ָמד סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה טוֹב לוֹ ֶ
ׁש ּלֹא ל ַ
ִמי ֶ
נ ְִברָא

ׁש ַמע
ׁש ָּ
ָבהָ ,צ ִר ְיך נ ִָביא ֶ
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
או ֵֹמר ְל ָך זֶה ַמ ֲע ֵש
ׁשו
ֲמ ָּתתוֹ .ו ְַע ְכ ָ
יע ָלנ ּו ַה ָּד ָבר ַעל א ִ
ׁש ּיו ִֹד ַ
ׁשם ֶ
ִמ ִּפי ַה ֵּ
ׁ .זֹאת וְעוֹד,
ִּבז ְַמ ּנֵנ ּו ֵאין נ ִָביא ְולֹא רו ַּח ַה ּק ֶֹדש
ֹש ו ְָטהוֹר
ַה ּלו ֵֹמד ַק ָּב ָלה ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת גּ וּף ָקדוׁ
ׁש ּי ְָצא ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם
ׂ ָר ֵאל ֶ
ְונ ִָקי ִמ ָּכל ָּד ָבר ַרעְּ ,כמוֹ ִי ְש
ֻש ָתם ֶ
ׁ
ׁש ֵּמרֹב ְקד ָּ
ֶ
ֹשים ו ְּטהו ִֹריםֵּ ,כיוָן
ׁש ָהי ּו ְקדו ִׁ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ,וְעוֹד,
יהם ַה ָּקדוׁ
ֲל ֶ
גְלה ע ֵ
ׁש ָע ְבר ּו ַּב ּיָם ִנ ָ
ֶ
ֲמד
ֻש ָתם ָרא ּו אוֹתוֹ ָּפנִים ְּב ָפנִים ְּב ַמע ַ
ׁ
ֵמרֹב ְקד ָּ
ֲבל
ׁש ּי ְָך ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה .א ָ
ֱמת ַ
ַהר ִסינַיְ .ל ֵא ֶּלה ֶּבא ֶ
ׁש ּג ְָב ָרה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָראֵ ,הם
גּ וּפוֹת ַה ּז ְַמן ַה ּזֶהֶ ,
ְסרו ִּחים ו ְּמ ֻט ּנ ִָפים ו ְַעל ִמי ָּתחוּל ַה ַּק ָּב ָלה.

ַבינ ּו ַי ֲעקֹב
ֻבל ָה ֱאל ַֹקי ַה ַּצ ִּדיק ַה ָּקדוֹׁש ר ֵּ
ַה ְמק ָּ
ּח ִצי ָרא זצוקללה"ה ְּ)ב ִס ְפרוֹ ִּג ְנזֵי ַה ֶּמ ֶל ְך ַּדף קפ"ה(
ַא ּבו ַ
ׁ:
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ׁשם ר ִּ
או ֵֹמר ְּב ֵ
ׁשר ְּד ָבא
"כי ַה ִּמ ְצוָה ַהזֹּאת" וְגוֹ' ֶא ְפ ָ
ֹאמר ִּ
אוֹ י ַ
יאת ָה ָא ָדם
ׁשהוּא ִע ַּקר ִּב ַ
ִל ְרמֹז ַעל ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ֶ
ַמה
ׁשלוֹם ּכ ָּ
ָתב ָה ַר ְׁש ִּב"י ָע ָליו ַה ָּ
ׁש ּכ ַ
ָלעוֹלָםְּ .כמוֹ ֶ
ָמד ּתוֹרַת
ׁש ּלֹא ל ַ
ְּׁ ,ד ִמי ֶ
ְּפ ָע ִמים ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ׁש ּלֹא נ ְִב ָרא
ׁש ֵהם סוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרה טוֹב לוֹ ֶ
ֱמת ֶ
אֶ
ֹ
ו
ת
א
ָ
ִר
ְ
י
ו
ְ
ְ,
ך
ר
ַ
ב
ָ
ּ
ִת
ְ
י
ֹ
ו
ּת
ו
ֹה
ל
א
ֱ
ע
ַ
ֹד
ֵ
ו
י
ם
ד
ָ
א
ָ
ין
א
ֵ
ֶה
ז
ֹא
ל
ִּד ְב
ָאל – לֹא נ ְִפלֵאת ִהיא ִמ ְּמ ָך
ׂר ֵ
ְל ַהז ְִהיר ְל ִי ְש
ֲבתוַֹ ,ועֲבו ָֹדתוֹ .ו ְּכמוֹ ֶ
ו ְַאה ָ
ׁש ָא ַמר ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו
ׁשלוֹם ְל ַהז ְִהיר
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּ
משה ר ֵּ
ׁ
ְל ִפי ָכ ְך ָּבא ֶ
"דע ֶאת
ׁשלוֹםַּ ,
ׁשלוֹם ִל ְׁשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ָּ
ַה ָּ
ֵצר ָה ַרע
ׂ ָר ֵאל ו ְָא ַמר ָל ֶהם ַאל ִּת ְׁש ְמע ּו ְל ִד ְב ֵרי י ֶ
ְל ִי ְש
ֱאל ֵֹהי ָא ִבי ָך ו ְָע ְב ֵדהוּ".
ׁשאו ֵֹמר ָלכֶם ַּב ּז ְַמן ַה ּזֶה ֵאין נ ִָביא ְולֹא רו ַּח
ִּכי ַמה ֶּ
ׁ
ַבינ ּו ָעלָיו ַה ָּ
ׁשה ר ֵּ
ָּבא מ ֶ
ְּׁ .ד ָב ָריו ֵמ ֶה ֶבל י ְִמעֲטוִּּ .כי ּגַם ַּב ּז ְַמן ַה ּזֶה
שלוֹם ְל ַצ ּווֹת ַה ּק ֶֹדש
ׁש ְל ָחן ֶה ָערו ְּך ִל ְפנֵי ָה ָא ָדם.
ש ּלֹא ַה ּכֹל ָערו ְּך וּמ ּו ָכן ְּכ ֻ
ׁ
ַדוֹרוֹת ַה ָּב ִאיםֶ ,
ָאל ו ְּל ַהז ְִהיר ל ּ
ׂר ֵ
ְל ִי ְש
ֶח ְּתמ ּו ַּב ְּס ָפ ִרים .ו ְּכֶנגֶד
ָד ַעת סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה ְּבכָל ּדוֹר וָדוֹר ְּדכָל ִּד ְב ֵרי ַק ָּב ָלה נ ְִכ ְּתב ּו ְונ ְ
י ִָּמנְע ּו ִמ ּל ַ
זֶה ָא ַמר "לֹא נ ְִפ ֵלאת ִהיא ִמ ְּמךָ".
ַעד סוֹף ַה ּדוֹרוֹת.
יח ְּבנֵי ָא ָדם
ֵצר ָה ַרע ַּד ְע ּתוֹ ָּת ִמיד ְל ַה ִּד ַ
ו ְִה ּנֵה י ֶ
ִמ ֶּד ֶר ְך טוֹב ְל ֶד ֶר ְך ַרע .ו ִּב ְפרָט ָהרו ֶֹצה ְל ִה ְת ַע ֵּסק
ׂה לוֹ ִמ ְכׁשוֹלוֹת ו ְּד ָב ִרים
ְּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה עוֹ ֶש
ַה ְמ ַע ְּכ ִבים אוֹתוֹ ו ְּמ ַר ְּׁש ִלים אוֹתוֹ .וְהוּא ְּד ָבא לוֹ
ׁשל זֶה ַה ּז ְַמן
ֲסידוּת ֶּב ֱאמֹר לוֹ ֵאין ַהגּ וּפוֹת ֶ
ְּב ֶד ֶר ְך ח ִ
ְרא ּויִים ְלסוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרה ִמּׁשוּם ְּד ֵל ּיכָא נ ְִב ִיאים
משה
ׁ
ׁשל ֶ
ָמא ּדוֹרוֹ ֶ
ְּׁ .ד ִב ְׁשל ָ
ו ְֵל ּיכָא רו ַּח ַה ּק ֶֹדש
ׁש ָהיָה ּדוֹר ֵּד ָעה ָהי ּו ְרא ּויִים
ׁשלוֹם ֶ
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ר ֵּ
משה
ׁ
ׁש ָע ָלה ֶ
ְלסוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרה ִמּׁשוּם ְּדזָכ ּו ַעד ֶ
ֹש
ָמד ִמ ִּפי ַה ָּקדוׁ
ׁש ַמיִם וְל ַ
ׁשלוֹם ַל ָּ
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ר ֵּ
ׂ ָר ֵאל ֶּפה ֶאל ֶּפה.
ָּברו ְּך הוּא ֶּפה ֶאל ֶּפה ו ְָא ַמר ְל ִי ְש
ֹשים אוֹתוֹ ַה ּדוֹר ִמ ַּצד ַע ְצ ָמםַ ,עד
ׁש ָהי ּו ְקדו ִׁ
וְעוֹדֶ ,
ֹש ָּברו ְּך הוּא
יהם ַה ָּקדוׁ
ֲל ֶ
גְלה ע ֵ
ֻש ָתם ִנ ָ
ׁ
ׁש ִּמ ּכ ַֹח ְקד ָּ
ֶ
ׁש ָא ְמר ּו
ַּב ּיָם ,ו ְָא ְמר ּו כ ֻּּלָם "זֶה ֵא ִלי ו ְַא ְנוֵהוּ" ו ְּכמוֹ ֶ
ֲתה ִׁש ְפ ָחה ַעל ַה ּיָם
ַבו ֵֹתינ ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהָ :רא ָ
רּ
ַמה ֶּ
ׁש ּלֹא ָר ָאה י ְֶחז ְֵקאל ו ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ֵאין ׁשוּם ָּד ָבר
ׁשלוֹם ְל ַצ ּווֹת
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ׁשה ר ֵּ
ִמ ּזֶהְ .לזֶה ָּבא מ ֶ
ׁש ּלֹא י ִָּמנְע ּו
ׂ ָר ֵאל ו ְּל ַהז ְִהיר ַל ּדוֹרוֹת ַה ָּב ִאיםֶ ,
ְל ִי ְש
ִמ ָּל ַד ַעת סוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרה ְּב ָכל ּדוֹר וָדוֹר ַעד סוֹף
ַה ּדוֹרוֹת.

ַה ָּבא ִל ָּט ֵהר ְמ ַס ּי ְִעין אוֹתוֹ
ֵצר ָה ַרע
ׁש ּטו ֵֹען ַה ּי ֶ
ׁשנִיתֶ ,
ו ְּכֶנגֶד ַה ַּט ֲענָה ַה ֵּ
ּׁ .גַם זֶה ֵאינ ָּה
ׁש ָּצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת גּ וּף ָטהוֹר ו ְָקדוֹש
ֶ
ַט ֲענָה ִּכי ּגַם ַּב ּז ְַמן ַה ּזֶה ָהרו ֶֹצה ְל ִה ְת ַק ֵּדׁש ו ְּל ִה ָּט ֵהר
ַבו ֵֹתינ ּו
ׁש ָא ְמר ּו ר ּ
ֹש ו ְָטהוֹר ְּכמוֹ ֶ
יָכוֹל ִל ְהיוֹת ָקדוׁ
ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהַ ,ה ָּבא ִל ָּט ֵהר ְמ ַס ּי ְִעין אוֹתוֹ ,ו ְַעל זֶה
ֻשה ו ְַה ָּט ֳה ָרה
ׁ
ָא ַמר " ְולֹא ְרחו ָֹקה ִהיא" ְּד ַהיְנוַּ ,ה ְּקד ָּ
ֵאינ ָּה ְרחו ָֹקה ִמ ְּמךָ ,ו ְַא ּזִיל ו ְּמ ָפ ֵרׁש ּכָל ַה ְּפסו ִּקים
ֶ
ׁש ַמיִם ִהיא ֵלאמֹר ִמי
ׁש ָא ַמר "לֹא ַּב ָּ
ׁש ַא ַחר זֶה ְוזֶה ֶ
ׂה
ֹאמר ִּכי ַמ ֲע ֵש
ׁש ַמיִם" ְּד ַהיְנוּ :לֹא ּת ַ
ֲלה ָלנ ּו ַה ָּ
ַיע ֶ
ֹשה
ׁ
ׁש ַמיִם ו ְּצ ִר ִיכים ָאנ ּו נ ִָביא ְּכמ ֶ
ָבה ָּתלוּי ַּב ָּ
ֶמ ְר ּכ ָ
ׁש ַמיִם ,וְיוֹ ֵרד
ֲלה ָלנ ּו ַל ָּ
ׁשַּיע ֶ
ׁשלוֹם ֶ
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ר ֵּ
ֲמ ָּתתוֹ.
ָבה ,וְיו ִֹדיע ּו ָלנ ּו ַעל א ִ
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ָלנ ּו ַמ ֲע ֵש
ׁש ַמיִם,
ִש ֲא ָרה ַּב ָּ
ֹׁב ֵּכןִּ ,כי לֹא נ ְׁ
ְלזֶה ָא ַמרַ ,אל ַּתחֲש
ׁשנִית
ְוגַם "לֹא ֵמ ֵע ֶבר ַל ּיָם ִהיא" ְּכֶנגֶד ַה ַּט ֲענָה ַה ֵּ
ֶ
ֹש
ׁש ִּד ְב ֵרי ַק ָּב ָלה ְצ ִר ִיכים גּ וּף ָקדוׁ
ֵצר ֶ
ׁש ּטו ֵֹען ַה ּי ֶ
ׁש ָע ְבר ּו ֶאת ַה ּיָם ו ְָהי ּו כ ֻּּלָם גּ וּף
ׂ ָר ֵאל ֶ
ו ְָטהוֹר ְּכמוֹ ִי ְש
ֹש ו ְָטהוֹר ְונ ִָקיּ ,גַם זוֹ ֵאינ ָּה ַט ֲענָהֵ ,אין זֶה ָּתלוּי
ָקדוׁ
ַע ְבר ּו ַה ּיָם.
ׁש ּי ַ
ְּבגוּף ַה ְּטהו ִֹרים ֶ

ׁש ִּת ְת ַק ֵּדׁש ִּב ְל ָב ְב ָך ו ְּב ִפי ָך
ׁש ְּיכָא ְּבכָל יוֹם וְיוֹם – ִמ ְצוָה ִעם ַה ּכוֹלֵל ְּד ַה ּכֹל ָּתלוּי ְּב ָך ִּד ְכ ֶ
ַ
ֵידע ִּד ְברֵי ַק ָּבלָה
ׂוֹת ַה ּכֹל ְול ַ
יָכוֹל ַא ָּתה ַל ֲעש
"ה ַּק ָּבלָה"
ִימ ְט ִר ּיָה ַ
ּג ַ

ֲפ ּל ּו ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ו ְֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה
ַה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר ,א ִ
ׁש ּמו ִֹציא ִמ ִּפיוַ ,ה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְמ ַת ֵּקן ְּד ָב ָריו.
ֶּ
ְו ָכ ְך ָא ְמר ּו ַק ָּמאי ו ְּס ָמכוּה ּו ַא ְק ָרא ו ְִדגְלוֹ ָע ַלי
ֲבהַ ,אל ִּת ְק ֵרי ו ְִדגְלוֹ ֶא ָּלא ו ְִד ּלוּגוֹ .ו ְַע ּיֵן ְּב ָהרַב
ַאה ָ
ׁשם ה"א ז"א וְכוּ'
יד"א ְּבק ּונ ְְטרֵס טוֹב ַעיִן ְּב ֵ
ִח ָ
ׂה נוֹ ָרא ָּכזֶה ִּב ְצ ָפת ִּת ָּבנֶה
ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ,ו ַּמ ֲע ֶש
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן
ׁש ּי ְֵלכ ּו ִל ְמ ָערַת ר ִּ
ׁש ָהי ּו נוֹ ֲהגִים ֶ
ו ְִת ּכוֹנֵןֶ ,
ִיח ִידים,
ָמים ו ִ
ַמה ֲחכ ִ
יו ַֹחאי ְּב ָכל ֵליל ל"ג ָלע ֶֹמר ּכ ָּ
וְלו ְֹמ ִדים ָ
ׁשם ָּכל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְּמ ַח ְּל ִקים אוֹתוֹ ְל ָכל
ׁש ָהיָה
ֶא ָחד ֵמ ַה ּקו ְֹר ִאים ֵח ֶלק ֶא ָחדַ .וי ְִהי ַה ּיוֹם ֶ
ָתנ ּו לוֹ
ֵיהםְ ,ונ ְ
ֻחד ְויָדו ַּע ִּב ְפנ ֶ
ִע ָּמ ֶהם ִאיׁש ֶא ָחד ְמי ָ
ֵח ֶלק ֶא ָחד ֵמ ַהז ַֹּהר ִעם ַה ּקו ְֹר ִאים ִל ְקרוֹת ִע ָּמ ֶהם,
ׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ִל ְקרוֹת וְהוּא
וְהוּא יו ֵֹד ַע ְּב ַע ְצמוֹ ֶ
ׁ? ק ֶֹדם
ׂה אוֹתוֹ ָה ִאיש
ִּכ ְב ֵה ָמה ְּבצ ּורַת ָא ָדםֶ .מה ָע ָש
ָצא ַלחוּץ ֵמ ַה ְּמ ָע ָרה ַוֵּי ֵל ְך
ׁשל ַה ִּל ּמוּד י ָ
ִיע ָה ֵעת ֶ
ׁשַּי ּג ַ
ֶ
יסי
ׁש ִּכ ְמ ַעט נ ְִּסר ּו ִר ֵ
ָהל ְֹך ו ָּבכֹה ַה ְר ֵּבה ְמאֹדַ ,עד ֶ
ׁשן ִּב ְמקוֹמוֹ,
ֵעינָיו ֵמ ַה ְּב ִכ ּיָה ְונ ְָפ ָלה ָע ָליו ַּת ְר ֵּד ָמה ְוָי ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ,זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו
ו ְָאז ָּבא ֵא ָליו ר ִּ
ָא ֵמןַּ ,בחֲלוֹם ,ו ְָא ַמר לוַֹ :אל ִּתי ָרא ו ְַאל ֵּת ַחתַ ,ע ָּתה
ׁש ָע ָלה
ַמה ְּל ָך נ ְִר ָּדם ,קוּם ְק ָרא ֶאל ֱאל ֶֹקי ָך ַה ֵח ֶלק ֶ
ֲׁ :ה ֵרי ֲאנִי ִּכ ְב ֵה ָמה ו ְֵאינִי
ְּבגוֹ ָר ְלךֱָ .ה ִׁשיבוֹ ָה ִאיש
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי:
יו ֵֹד ַע ְּכ ָלל ִל ְקרוֹתָ .א ַמר לוֹ ר ִּ
ֲס ּי ְֶע ָך ו ְִת ְמ ָצא ַע ְצ ְמ ָך יו ֵֹד ַע ִל ְקרוֹת
קוּם ְק ָרא ַו ֲאנִי א ַ
ִּכ ְגדוֹ ֵלי ַה ֲחכ ִ
ָמיםְ .ו ֵכן ָהיָה ,ו ְֵה ִקיץ ִמ ְּׁשנָתוֹ ו ָּמ ָצא
ַע ְצמוֹ יו ֵֹד ַע ְּבטוֹב ,ו ְָת ְמה ּו ָע ָליו ָּכל ָהרו ִֹאים אוֹתוֹ
ׁש ּלֹא י ְָדע ּו ּבוֹ ִמ ּק ֶֹדם.
ׁש ָּמ ְצא ּו ּבוֹ ְּד ָב ִרים נוֹ ָר ִאים ֶ
ֶ
ׂה.
ַעד ּכָאן ַה ַּמ ֲע ֶש
רש אֲדוֹנִי ָא ִבי ז ְִכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ָּבא
ו ָּבזֶה ֵּפ ׁ
ׁש ָא ַמר
ׁש ּזֶה ּו ַמה ֶּ
ׁש"ז ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכהֶ ,
ִמּׁשוּם ָה ָר ָ
ְּׁ ,דיָדו ַּע
ָפש
יבת נ ֶ
ימה ְמ ִׁש ַ
ַה ּכָתוּב ּתוֹרַת ֲהָויָה ְּת ִמ ָ
ׁש ָא ְמר ּו
ׁשם ,ו ְּכמוֹ ֶ
ְּד ִל ּמוּד ַה ּסוֹד נ ְִק ָרא ּתוֹרַת ַה ֵּ
ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ַעל ָּפסוּק ְּבתוֹרַת ֲהָויָה ֶח ְפצוֹ
ׁש ָא ַמר ּתוֹרַת
ׁשט ְוזֶה ּו ֶ
זֶה ַה ּסוֹד ו ְּבתוֹרָתוֹ זֶה ַה ְּפ ָ
ׁש ָּצ ִר ְיך ִל ְלמֹד או ָֹת ּה
ימה ְּכלו ַֹמר ֶ
ׁשהוּא ְּת ִמ ָ
ֲהָויָה ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן
ׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ִל ְלמֹד ר ִּ
ִּב ְׁשלֵמוּת ְוזֶה ֶ
יבת
ׁש ָא ַמר ְמ ִׁש ַ
ַמדוֹ ו ֵּמ ִׁשיב נ ְַפׁשוֹ ְוזֶה ּו ֶ
יו ַֹחאי ְמל ְּ
ַמדוֹ ּת'וֹ ָרה ִׁש ְ'מעוֹן ֶּב'ן י'ו ַֹחאי ו ְָא ַמר
נו ְֹט ִריקוֹן ְמ'ל ְּ
ׁש ִּכ ְמ ַעט י ְָצ ָאה נ ְַפׁשוֹ ו ְָח ְז ָרה לוֹ.
ֶפׁש ֶ
נֶ
ו ְּל ִפי ָה ִכי י ְִת ָּפ ֵרׁש ִל ְרמֹז לוֹ ְּד ַאף ַעל ּגַב
ֶ
ׁש ָא ָדם הוּא ִּכ ְב ֵה ָמה ו ְֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ִל ְקרוֹת ִעם ּכָל
ׁש ּי ְִק ֶרה
ׁשר ֶ
ׂכָרוֹ ו ְֶא ְפ ָ
זֶה ִמ ְּׁש ַמ ּיָא י ְִכ ְּפל ּו לוֹ ְש
ׂיו
יש ַה ּזֶה ִאם י ְֻכ ְׁשר ּו ַמ ֲע ָש
ֲשר ָק ָרה ָל ִא ׁ
ׁ
לוֹ ַּכא ֶ
'א ָדם
ֶמז ַּב ָּפסוּק ָ
ֵש ר ֶ
ו ְִת ְהיֶה ַּכָּונָתוֹ ְלטו ָֹבה ְויׁ
יע ֲהָויָ"ה' ִעם
יע ֲהָויָ"ה' ְּד ֵתבוֹת ּ'תוֹ ִׁש ַ
ו ְּב ֵה ָמה ּתוֹ ִׁש ַ
ׁשל ב' ֵּתבוֹת ַיעֲל ּו ְּכ ִמ ְס ַּפר
ַה ֵּתבוֹת וּב' ּכו ְֹל ִלים ֶ
)ה ְק ָּד ַמת ַה ּמו ִֹציא
ֵּתבוֹת 'ז ַֹהר ִּת ּק ּונִים' ְּב ִד ְק ּדוּק ַצחַ .

ׁש ּי ּוכַל
ידי ָא ָדם ֶ
ׁשו ַה ּכֹל ָּתלוּי ִּב ֵ
ּגַם ַע ְכ ָ
"כי ַה ִּמ ְצוָה ַהזֹּאת" ִהיא
ׁש ָא ַמר ַה ּכָתוּבִּ :
ְוזֶה ֶ
ׁש ּי ְִהיֶה ָראוּי ְל ַק ֵּבל
ִימ ְט ִר ּיָה ְל ִה ְת ַק ֵּדׁש ו ְּל ִה ָּט ֵהר ַעד ֶ
"מ ְצוָה" ִעם ַה ּכו ֵֹלל ּג ַ
ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלהִ .
"כי ָקרוֹב ֵא ֶלי ָך
ׁש ְּמ ַס ּיֵם ִּ
ָבה ְוזֶה ּו ֶ
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ַבינ ּו ָע ָליו ַמ ֲע ֵש
ׁשה ר ֵּ
יה ָּבא ְל ַהז ְִהירָם מ ֶ
"ה ַּק ָּב ָלה" ו ְָע ֶל ָ
ַ
ׂוֹתוֹ" ְּד ַה ּכֹל
ׁש ַכח ֵמ ֶהם ְלעוֹ ָלם ,ו ְָלזֶה ָא ַמר ַה ָּד ָבר ְמאֹד ְּב ִפי ָך ו ִּב ְל ָב ְב ָך ַל ֲעש
ׁש ּלֹא ִּת ָּ
ׁשלוֹם ֶ
ַה ָּ
ָלאוֹר ז ַֹהר ְּדפוּס ִליוו ְֹרנוֹ(
ׁש ִּת ְת ַק ֵּדׁש ִּב ְל ָב ְב ָך ו ְּב ִפי ָך יָכוֹל ַא ָּתה
ׁש ְּיכָא ְּבכָל יוֹם ָּתלוּי ְּב ָך ִּד ְכ ֶ
ֲשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַה ּיוֹם" ְּד ַהיְנ ּו ַ
ׁ
"א ֶ
ֲמ ִּת ּיִים לֹא
ָמה ַה ַּצ ִּד ִיקים ָהא ִ
ׁשיו מו ָּבן ל ָּ
וְיוֹם ,ו ְּל ִפי ָכ ְך ָצ ִר ְיך ַא ָּתה ְל ִה ְת ַח ּזֵק ו ְּל ִה ְת ַא ֵּמץ ַל ֲעשׂוֹת ַה ּכֹל ו ְֵל ַידע ִּד ְב ֵרי ַק ָּב ָלה)ַ .עד ָּכאן ְלׁשוֹן ַע ְכ ָ
ְׁ ,ו ָכָל ִמי
ׁש ֵאין זו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ַביִת ֶּ
נ ְִכנְס ּו ל ַּ
ָק ְדׁשוֹ ַה ָּטהוֹר(.
יע ָת ּה.
ִּב ִיד ָ

ג

ִיע ְל ַמ ְד ֵרגַת
ׁש ּלֹא לו ֵֹמד זו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש לֹא ִה ּג ַ
ֶ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים זו ַֹהר,
ָא ָדם ,ו ְַחי רַק ִּבזְכוּת ֵא ּל ּו ֶ
יע ֲהָויָ"ה'
'א ָדם ו ְּב ֵה ָמה ּתוֹ ִׁש ַ
ֱמר ָ
ו ְָעלָיו ֶנא ַ

ֹש
ׁשם ָה ַרב ַה ָּקדוׁ
ְשוּעוֹת ַמ ְל ּכוֹ אוֹת נ"הְּ ,ב ֵ
)ס ֶפר ַמגְ ִּדיל יׁ
ֵ

ארנִיב(.
ִמ ַּב ְ
ַעל ִּפי ַה ּיְסוֹד ַה ּזֶה נ ִָכין ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו ְונ ְִת ַּפ ֵּלל
ׁשנָה ְל ַק ֵּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
ׁשַּי ֲעזֹר ָלנ ּו ּגַם ַה ָּ
לקב"ה ֶ
ֹשה ּתוֹרַת ַה ּסוֹד ֵמ ָח ָדׁש ִמ ּתו ְֹך ָט ֳהרַת ַה ּלֵב,
ׁ
ַה ְּקדו ָ
ַפיו
ָעה ו ְִה ְת ַּב ְּטלוּת ְּכל ָּ
ִמ ּתו ְֹך ַא ְחדוּתִ ,מ ּתו ְֹך ַה ְכנ ָ
 ו ְַה ְלוַואי ְונ ְִהיֶה ְרא ּויִים ְל ַק ֵּבל ְּב ָקרוֹב ְּפנֵי ֶמ ֶל ְךיח בב"א.
ַה ָּמ ִׁש ַ

ּש ּגַם ֵּכן אֲדוֹנִי ָא ִבי ז ְִכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי
ו ְּבזֶה ֵּפרוׁ
יש ֶא ָחד
ָמז ּו ְל ִא ׁ
ׁשר ְ
ֶמז ֶ
ׁש ּזֶה ּו ָהר ֶ
ָהעוֹלָם ַה ָּבא ֶ
ּשוֹ
ָדע ֵּפרוׁ
ׁש ֶה ְרא ּו לוֹ ַּבחֲלוֹם ֵּת ַבת ְּב ֵה ָמה ְולֹא י ַ
ֶ
ׁש ָהיָה לוֹ
ׁש ָּמ ַכר ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֶ
ַען ֶ
ו ֵּפ ְרׁש ּו לוֹ ִּכי י ַ
אשי ֵּתבוֹת
ׁ
ְּב ֵביתוֹ ָל ֵכן ֶה ְרא ּו לוֹ ֵּת ַבת ְּב ֵה ָמה ְּד ָר ֵ
לו ְֹמ ֵדי ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש י ְִהי ּו ָה ִראׁשוֹנִים ְל ַק ֵּבל
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן.
'ע ְר ִּתי ַה' ּקֹ ֶדׁש ִמ'ן ַה ַּ'ביִת ַרח ָ
ִּב ַ

יח
ְּפנֵי ָמ ִׁש ַ

ִימ ְט ִר ּיָא
יע ֲהָויָ"ה' ְּב ּג ַ
'א ָדם ו ְּב ֵה ָמה ּתוֹ ִׁש ַ
ָ
ֵׁ ,הם י ְִהי ּו
ָמד ּו זו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ׁש ּל ְ
ו ְֵא ּל ּו ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי'
'ר ִּ
ֹאמר
ׁש ּיָבוֹא י ַ
יח ו ְּכ ֶ
אשוֹנִים ְל ַק ֵּבל ְּפנֵי ָמ ִׁש ַ
ָה ִר ׁ
'א ָדם ו ְּב ֵה ָמה ּתוֹ ִׁש ַ
ָ
ֻלה ,ו ִּבזְכו ְּתכֶם
ְתם ַה ְּגא ָּ
ׁש ֵּז ַרז ֶּ
ִישר ּכֹ ֲחכֶם ֶ
ׁ
יע ֲהָויָ"ה' ְּ)ת ִה ִּלים לו ז(ָ ,ל ֶהם י ַ
ִימ ְט ִר ּיָא ְּב ִד ּיוּק ִמ ְס ַּפר 'ר ִּ
ּג ַ
ׁשלֵם.
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי'ָ .העוֹלָם ַק ּיָם ,ו ָּבא ַעל ִּת ּקוּנוֹ ַה ָּ

ד

ֻש ִרים,
ׁ
ׁש ִּנז ְֶּכה ִל ְהיוֹת ִמן ַה ּזו ִֹכים ַה ְמא ָּ
ַה ְלוַאי ֶ
יח ִּב ְכבוֹדוֹ ו ְּב ַע ְצמוֹ י ִָעיד ָע ֵלינ ּו –
ׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶ
"בזְכו ְּת ָך ִה ּג ְַע ִּתי"ַ .על ֵּכן ,יְהו ִּדים י ְָק ִריםְּ ,תנ ּו
ִּ
ׁש ַמיִםַ ,ה ְק ִריב ּו ִמ ַד ּקו ֵֹתיכֶם ְל ַמ ַען
ׁשם ָ
ִל ּמוּד ְל ֵ
ׂוֹת נ ַ
ֹשהַ ,ל ֲעש
ׁ
ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדו ָ
ַחת רו ַּח ְליו ְֹצ ֵרנוּ,
ֹש
ׁשנוּ ,ו ְִל ְּמד ּו ְּבכָל יוֹם זו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ִלגְ רֹם ִל ְפדוּת נ ְַפ ֵ
ַחד ְל ַק ֵּבל ֶאת אוֹר ְּפנֵי
ֻּלנ ּו ְּכ ֶא ָחד י ַ
ֵל ְך כ ָּ
ְו ָכ ְך נ ֵ
ׁש ְּי ֻק ּיַם
ֻלנ ּו ְכ ֶא ָחד ִנז ְֶּכה ֶ
יח בב"אְ .וכ ָּ
ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ָאה ָּד ָרא ְּד ַהאי ִא ְתג ְַליְא
ָּבנ ּו נְבו ַּאת ָה ַר ְׁש ִּב"י "ז ַּכ ָ
ְת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ,
אתם ְּדרוֹר" ו ֶ
ֵּב ּיה ו ְּב ְסגוּלָתוֹ "ו ְּק ָר ֶ
יחנ ּו ֶמ ֶל ְך ְּבי ְָפיוֹ יָבוֹא ְויִגְ ָא ֵלנוְּּ ,ב"עֹז"
ֶּבן ָּדוִד ְמ ִׁש ֵ
ָחה
ׂכַר זֹאת ֵא-ל ַחי ֶח ְל ֵקנוְּ ,ונ ָ
ו ְָה ָדר ֱאל ֵֹקינוּ ,ו ִּב ְש
ָלה ְּכבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ
ָע ָליו רו ַּח ה' צ ּו ֵרנ ּו ָמגִ ּנֵנוּ ,י ִּג ֶ
ישו ַּעת
ׁשנוִּּ ,ב ׁ
ְתגֵל נ ְַפ ֵ
ׂ ַמח ִל ֵּבנוּ ,ו ָ
ָע ֵלינוּ ,ו ְָאז ִי ְש
ַמ ְל ּכֵנוָּ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהיֶה ָרצוֹן.

