
  

ית08@    בֵראׁשִ

ֶרק א'03@   ּפֶ
  ְּבֶפֶרק זֶה ְמבָֹאר ַמֲעַלת ַהָחְכָמה ֶׁשּנְִּתנָה ָלָאָדם09@

, ּכֹונֵן ָׁשַמיִם (ִמְׁשֵלי ג, יט)א. "ה' ְּבָחְכָמה יַָסד ָאֶרץ 00@
ִּבְתבּונָה". ִמְקָרא זֶה ָּבא ְלהֹוִדיַע, ֶׁשִעַּקר ִּתְפֶאֶרת ַהָחְכָמה 

הֹוִלידּו ְוִהְצִמיחּו ָּדָבר ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ּתֹוֶעֶלת ְוַהְּתבּונָה הּוא, ְּכׁשֶ 
  ִויסֹוד ּוָמקֹור.

ַעל יְֵדי ַמֲעִׂשים טֹוִבים ְמָפֵאר ּוְמרֹוֵמם ָהָאָדם 09@
  ֶאת נְִׁשָמתֹו

ב. ּוָבזֹאת יְִתַהֵּלל ֶהָחָכם ְויְִתָּפֵאר ַהֵּמִבין ְּכֶׁשּפֹוֵעל 
ִלית ָּגדֹול, ְותֹוֶעֶלת ְלנְִׁשָמתֹו ְּבָחְכָמתֹו ּוִבינָתֹו ַמה ֶׁשהּוא ַּתכְ 

ַהֲחצּוָבה ִמַּתַחת ִּכֵּסא ְכבֹודֹו יְִתָּבַר�, ּונְָתנָּה ֶאל ָהָאָדם 
ֲאֶׁשר הּוא ָקרּוץ ֵמחֶֹמר, ְּכֵדי ְלַקְׁשָטּה ְּבִקּׁשּוִטין נִָאים 

ּה ּוְמֻהָּדִרים ְּבַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ּוִבְדָרָכיו ַהיְָׁשִרים, ּוְלַהֲחזִירָ 
ַּכֲאֶׁשר יָבֹוא זְַמן ְּפֻקָּדָתּה ֶׁשל ַהּנְָׁשָמה ָלׁשּוב ֵּבין נְִׁשמֹות 

  ַהַּצִּדיִקים ְּבעֹז ּוְבֶחְדָוה.

(קֶֹהֶלת ג. ְוַעל ָחְכָמה זֹו נֱֶאַמר "ְוַהָחְכָמה ְּתַחּיֶה ְבָעֶליָה" 

ן ָּבֶהן . ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשּמֹוִליד ְּבָחְכָמתֹו ְּדָבִרים ֶׁשֵאיז, יב)
ּתֹוֶעֶלת ִּכי ִאם ּתֹהּו ְוֶהֶבל ָוִריק, ְוַהגּוף יְִהיֶה ָּכֶלה ְוָאֵבד 

  ְוָכל ַּתֲאוֹוָתיו ַוֲהנָאֹוָתיו ְּכ�א ָהיּו. ַמה ּיְִתרֹון ְּבָחְכָמה זֹו?!



  

ד. ְוֵאין ָצִרי� לֹוַמר ְּכֶׁשָהָאָדם מֹוִליד ְּבָחְכָמתֹו ְּפֻעַלת 
ים ָרִעים ּוְמֻקְלָקִלים, ֶׁש�א ְּכִדין ְוַדת ָׁשְוא ָוֶׁשֶקר, ְוִענְיָנִ 

  ּתֹוָרֵתינּו ַהְּקדֹוָׁשה, ָאז עֹוֶׂשה ְּכָתִמים ּוְפגַם ְּבנְִׁשָמתֹו.

ה. אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ַהָחְכָמה, אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ַהִּבינָה, 
ַהּגֹוֵרם ַלּנְָׁשָמה ִדיֵליּה ַצַער ִּגְלגּוִלים ָקִׁשים ּוָמִרים, 

יִּסּוִרים ַּבֵּגיִהּנֹם, ְונְִדֵחית ִמַּפְרּגֹוָדא ַקִּדיָׁשא ְּבֶחְרָּפה וְ 
  ּוְבבּוָׁשה ְּגדֹוָלה.

ַלֲעשֹות ֶחְׁשּבֹון ַהּנֶֶפׁש ְּבָכל יֹום, ֲאִפילּו ְלַכָּמה 09@
  ְרָגִעים ִּבְלָבד, ֵאי� נְִרֶאה ָהָאָדם ְּבעֹוָלמֹו

ֶׁשר ְּבֵׁשם יְִׂשָרֵאל ו. ַעל ֵּכן ֵעָצה ַהּיְעּוָצה ְלָכל ִמי אֲ 
יְֻכּנֶה, ְלַהְכנִיַע ְלָבבֹו ַהָּקֶׁשה, ְוּיִַקח ְּפנַאי ְלַעְצמֹו ְלִהְתּבֹוֵדד 
ְּבָמקֹום ֻמְצנָע ֶׁשִּתּפֹל ָעָליו ַהְכנָָעה ְּגדֹוָלה, ְוֵאיַמת ַהָּקדֹוׁש 

ָחְלפּו ָּברּו� הּוא, ְויֲַחׂשב ְּביָָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ֲאֶׁשר ְּכָבר ָעְברּו וְ 
ְוָהיּו ְּכ�א ָהיּו, ְוָכל יֹום זְַמּנֹו ִמְתַקֵּצר ּוִמְתָקֵרב ֶאל יֹום 
ַהְּפקּוָדה, ֶׁשהּוא יֹום ַהָּמֶות, ֲאֶׁשר ִמי יֹוֵדַע אֹותֹו, ִּכי הּוא 
ָׁשט ּוָבא ֶּפַתע ִּפְתאֹום, ְוַהְּׁשלּוֵחי ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ָאִצים 

ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ָּכל ִּדּבּור, ּוַמֲעֶׂשה, ּוְמַמֲהִרים ַלֲהִביאֹו, 
  ּוַמֲחָׁשָבה, ִּבְלִתי ִוּתּור ְמאּוָמה.

ז. ַוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין, ַוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה. ְוָכל ֵלב 
יֹוֵדַע ָמַרת נְַפׁשֹו, ַמה ֶׁשָּמַרד ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִהְכִעיס 

יְַלדּותֹו ּוְבזְִקנּותֹו, ְּבָמקֹום ָּגלּוי ּוְבָמקֹום נְִסָּתר, ִּכי ְלָפנָיו ּבְ 
ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַהּכֹל ָּגלּוי ְויָדּוַע. ּוִבְׁשַעת ַהִּדין 



  

ֻּכָלם עֹוְמִדים ּוְמִעיִדים ְּבָפנָיו, ְּבֵאיזֶה יֹום ּוְבֵאיזֶה ָׁשָעה 
  ֹום.נֲַעֵׂשית ָהָרָעה, ּוְבֵאיזֶה ָמק

ָעב ֶׁשּנְִׁשָאר ָּבָאָדם ִמן ַהֵחְטא09@   ַהרֹוֶׁשם ַהְמֻת
ח. ּובֹא ּוְרֵאה ַמה ֶׁשָמָצאִתי ָּכתּוב ַּבֵּסֶפר אֹוִתיֹות ְּדר' 
ֲעִקיָבא, ִּכי יֵׁש ְלַמְלָא� ֶאָחד עֹוֵמד ָסמּו� ָלָרִקיַע ִראׁשֹון, 

� ַאֵחר, ְואֹותֹו ְורֹוֶאה ַמֲעִׂשים ֶׁשל ְּבנֵי ָאָדם ּוַמְכִריז ְלַמְלאָ 
(ְרצֹונֹו ַהַּמְלָא� ַהֵׁשנִי ַמְכִריז ַהְּכרּוז ִלְפנֵי ַּפְרּגֹוָדא ַקִּדיָׁשא. 

, ּוֵמֲחַמת קֹול ְּכרּוז זֶה ַמה ֶׁשְּבנֵי ָאָדם לֹוַמר ָּפרֶֹכת ַהּקֶֹדׁש)
עֹוִׁשין ֲעֵברֹות, ִמְתַרֲחִקים ִמָׁשם ָּכל ַהַּמְלָאִכים ֶׁשרֹוִצים 

  יָרה ַעד ֶׁשְמַטֲהִרין ֶאת ַהָּמקֹום ִּבְטִבילֹות.לֹוַמר ׁשִ 

ט. אֹוי ָלנּו ַקל ָוחֶֹמר, ִאם ֵמַהָּמקֹום ֶׁשּׁשֹוְמִעין ְּכרּוז 
קֹול ָהֲעֵבָרה ַהַּמְלֲאֵכי ַהָׁשֵרת ִמְתַרֲחִקים, ּוְמַטֲהִרים 
ַהְּמקֹומֹות, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשּיֵׁש ֻטְמָאה ְּבאֹותֹו ָמקֹום ַעְצמֹו 

ּנֲַעָׂשה ָּבּה ָהֲעֵבָרה, ְוַקל ָוחֶֹמר ַהֶּבן ָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֵבָרה ׁשֶ 
  ְּבַעְצמֹו.

ְּתׁשּוָבה ֲאִמִּתית ֵמעֶֹמק ַהֵּלב מֹוִעיל ֲאִפילּו ַעל 09@
  ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר

י. ַאל יֹאַמר ַהֶּבן ָאָדם יְִתַמְרֵמר ִלִּבי ְּבִקְרִּבי, ַוי ִלי ֵאין 
עֹוד, ֶׁשִהְרֵּביִתי ַלֲחטֹא ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְּתרּוָפה 

ַאְּדַרָּבא ַּתֲחׁשֹב ְּבַדְעְּת� ִּכי ה' ֱא�ֵהי יְִׂשָרֵאל הּוא ָמֵלא 
ַרֲחִמים ַּכָּפיו ְויָָדיו ְּפרּוׂשֹות ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבה. ּוִבְפָרט ֵמַעּמֹו 

  ְונֲַחָלתֹו.



  

ּפֹוֵׁשט יַד ַלָּׁשִבים ֶׁשרֹוִצים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 09@
  ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו יְִתָּבַר�

יא. ְוֵתֶכף ִלְכֶׁשּיִַקח ָהָאָדם ְּפנַאי ְלַעְצמֹו ּוִמְתּבֹוֵדד ָּכ�, 
ָאז ְּבַוַדאי ֱא�ִהים יְִהיֶה ְּבֶעזְרֹו ִלגְּדֹור ָּגֵדר ַעל ְלַהָּבא, 

ֵהר ְמַסּיְִעין לֹו, ְויֵׁש לֹו ְויְִהיֶה ה' ֱא�ָהיו ִעּמֹו. ְוַהָּבא ִלּטָ 
ְלַהֵּבן ָאָדם ְּבַעְצמֹו ִלְראֹות ְליֵַּׁשר ַהְּמִסָּלה ּוְלַתֵּקן ֶאת 

  ַהְּמֻעָּות.

 - ַמה ֶׁשִּביכֹוֶלת ִדּבּור ֶאָחד ִּבְלָבד ִלְגרֹום ְלַמְעָלה 09@
ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ְּבִאָּׁשה ֶׁשָעְמָּדה ִלְפנֵי ַהֵּבית ִּדין ֶׁשל 

  ַמְעָלה
יב. ְוַאל יְִהיֶה ֵמֵקל ְלַעְצמֹו לֹוַמר זֶה הּוא ֲעֵבָרה ַקָּלה, 
ְוֵאין ְּכַדאי ְלִהְתָחֵרט ָּבזֶה, אֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. ְוַאּנִיַח ֶאת 
ַהַּקִּלים, ְוֶאְתּבֹונֵן ַעל ַהֲחמּורֹות ְלַתֵּקן, ִּכי ָצִרי� ָהָאָדם 

ְּתָרן, ַוֲאִפילּו ַעל ִדּבּור ַקל. ֵליַדע ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וַ 
ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶׁשָּכַתב ָהַרב ֶהָחִסיד ַּבֵּסֶפר "ֶרֶכב ֵאִלּיָהּו" 

  ַמה ֶׁשֵאַרע ְּביָָמיו.

יג. ְּבִאָּׁשה ַאַחת ֶׁשָהיְָתה יֹוֶׁשֶבת ֵּבין ְׁשָאֵרי נִָׁשים, ְוָהיּו 
יַן ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ִּדין ְמַסְּפרֹות ִאָּׁשה ַאַחת ִעם ֲחֶבְרָּתּה ְּבִענְ 

  ְוֶחְׁשּבֹון ֶׁשָּצִרי� ָּכל ָאָדם ִלֵּתן ַעל ַמֲעָׂשיו.

יד. ָּפְתָחה ִאָּׁשה ַאַחת ְּבֶדֶר� ְׁשחֹוק ְוָאְמָרה, ַוֲאנִי 
ְּבבֹוִאי ִלְפנֵי יֹום ַהִּדין בב"ד ֶׁשל ַמְעָלה ְויְִׁשָאלּו אֹוִתי ָלָּמה 

ַעְצִמי ִאֶּלֶמת ֶׁש�א אּוַכל ְלָהִׁשיב, ָעִׂשיְת ָּכ�, ֶאֱעֶׂשה ֶאת 



  

ְו�א ָהיּו יִָמים ֻמָעִטים ַעד ֶׁשּנֲַעֵׂשית ִאֶּלֶמת ַעד יֹום מֹוָתּה 
  ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

  ַהֲעִׁשירּות ֵאינָּה הֹוָכָחה ַעל ִצְדקֹות ָהָאָדם09@
 טו. ֲהֵרי מּוָכח ֶׁשַהִּדּבּור ָסֵליק ְלַמְעָלה ְועֹוֶׂשה רֹוֶׁשם,
ְוַאל יֲַחׁשֹב ִויַדֶּמה ָהָאָדם לֹוַמר, ֶׁשַאֲחֵרי ֵחְטאֹו ּוְפֻעּלֹות 
ָׁשְוא ֶׁשָעָׂשה יֵׁש לֹו ַּתֲענּוגֵי עֹוָלם ַהּזֶה, ְועֶֹׁשר ּוְבִריאּות 
ּגּופֹו, ּוִבְׁשִביל זֶה �א יֲַחִריד לֹו ֲחָרָדה, ַאְּדַרָּבה ָעָליו נֱֶאַמר 

, ִּכי ַהָּקדֹוׁש (קֶֹהֶלת ה, יב)ְלָרָעתֹו"  "יֵׁש עֶֹׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו
ָּברּו� הּוא ַמְמִּתין לֹו ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְסָאתֹו, ּוְבַפַעם ַאַחת 
יְִׁשּפֹ� ֲחרֹון ַאף ה' ָעָליו, ְויָבֹואּו ָעָליו ַּבֲעֵלי ִחִּצים ְוִדינִים 

  ָקִׁשים ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן, ְּבִלי ֲחנִינָה ְוֶחְמָלה.

ָהָאָדם ָהיָה רֹוֶאה ּוַמְרִּגיׁש ַמה ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו,  ִאם09@
  ָהיָה ָּכל ִעְסקֹו ַרק ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים

טז. ֶּבן ָאָדם ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ַּכָּמה ֵׁשִדין ִמִּסְטָרא ָאֳחָרא 
ָהאֹוְרִבים ַעל ְרִביִעית ַהָּדם ֶׁשְּבֵלב ָהָאָדם, ְּבַוַּדאי ָהיִיָת 

  ּוְפ� ְונְִׁשָמְת� ְלַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר�.ְמַׁשְעֵּבד ּג

(ֵאיָכה יז. ְוִהּנֵה ְּכִתיב "ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּונֶָת�" 

ְּבָכל ּבֶֹקר ְּבָהִקיץ ִמְׁשנָתֹו, נֲַעֶׂשה ָהָאָדם ְּבִרּיָה  יג, כג)
ּיֵם ֲחָדָׁשה, ְויָדּוַע ִּכי ַּתְכִלית ְּבִריַאת ָהָאָדם ַעל ְמנָת ְלקַ 

  ַהּתֹוָרה, ְוַהֻחִּקים, ּוִמְצוֹות ה'.



  

ְסגּוָלה ְליְִרַאת ָׁשַמיִם, ִלזְּכֹור ָּתִמיד ַמֲעָמד ַהר 09@
  ִסינַי

יח. ְוַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְּכֶׁשּיֵעֹור ִמְׁשנָתֹו, יֲַחׁשֹב 
ְּבַדְעּתֹו ֵּתֶכף ְּבַמֲעָמד ַהר ִסינַי, ִויַצּיֵר ְּבִׂשְכלֹו ֵאי� ָהיָה 
ְליְִׂשָרֵאל ָטֳהָרה ּוְפִריׁשּות ְּכֶׁשָהיּו עֹוְמִדים ְּבַהר ִסינַי, 
ְּבֵאיָמה ְויְִרָאה, ְּבֶרֶתת ּוְבזִיַע, ְוַהר ִסינַי ָעֵׁשן ִמְּפנֵי ָהֵאׁש 
ֲאֶׁשר יַָרד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָעָליו ְּבִרְבבֹות ַמְלָאִכים, ְוקֹול 

ָליו ַהָׁשלֹום ֲאדֹון ָּכל ַהּנְִביִאים ָהיָה ַהׁשֹוָפר, ּומֶֹׁשה ַרֵּבינּו עָ 
  ַהַּסְרסּור ֵּבין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוֵבין ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל.

  ַּכָּונַת ַהְּמזּוזָה09@

יט. ְוַאַחר ָּכ� יְִהיֶה ָהָאָדם זִָריז ֶׁשּיֵֵצא ִמִּפיו ִּדּבּור ֶׁשל 
ֶדר ַהּיֹום", ֶׁשֵּתֶכף ּוִמּיָד ְקֻדָׁשה. ְוַעל ֵּכן ָּכַתב ָהַרב ַּבַעל "סֵ 

ְּכֶׁשיִָקיץ ָהָאָדם ִמְׁשנָתֹו יֹאַמר, "מֹוֶדה ֲאנִי ְלָפנֶי� ֶמֶל� ַחי 
ְוַקּיָם ֶׁשֶהֱחזְַרָּת ִּבי נְִׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה ַרָּבה ֱאמּונֶָת�". ְוַאַחר 

זְִריזּות ָּכ� יְנֶַּקה ֶאת ּגּופֹו, ְויִּטֹל יָָדיו, ְוַאַחר ָּכ� יֵֵל� ּבִ 
  ְלבהכ"נ ְלִהְתַּפֵּלל.

כ. ּוִבְהיֹות יָדּוַע ִּכי ֲאִויָרא ְּדָעְלָמא ָמֵלא ִמִּסְטָרא 
ָאֳחָרא, ּוְביֹוֵתר ַהְּמַקְטְרגִים ַהּנֲַעִׂשים ֵמֲחָטִאים ּוְפָׁשִעים ֶׁשל 

, ַּכנִזְָּכר [ֲאִויר ָהעֹוָלם]ְּבנֵי ָאָדם ְמׁשֹוְטִטים ָּבעֹוָלם ָּבֲאִויָרא 
ָּמה ְּפָעִמים ַּבּזַֹהר, ְויֵׁש ָלחּוׁש ֶּפן ַּבֲהִליָכתֹו ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ּכַ 

יְִתַּדְּבקּו ַהִחיצֹונִים ָּבזֶה ָהָאָדם, ֶׁשְּמַמֵהר ָלֶלֶכת ְלֵבית 
  ַהְּכנֶֶסת.



  

(ֵחֶלק ג, ַּדף ב, ַעּמּוד כא. ָלזֶה ָצִרי� ֵליַדע ַמה ֶׁשָאַמר ַּבּזַֹהר 

ֹ  רסג) אל ַּבֶּפַתח יֵׁש ִסְטָרא ָאֳחָרא ַחד ְוָעָליו ִּכי ְלַצד ְׂשמ
נֱֶאַמר "ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֹוֵבץ". ְוַהְּמזּוזָה ָהרֹוֶמזֶת ַעל 

"ֵלב ָחָכם   (קֶֹהֶלת י, ב)ְׁשִכינְָתא ַקִּדיָׁשא ָקבּוַע ִמיִָמין, ְוִסיָמן 
ם ִליִמינֹו", ְוָׁשם ְמקֹוָמּה ְוִהיא נְִקֵראת ָרֵחל, ְוִאְלָמֵלא ׁשֵ 

ֶׁשל ַׁשַּד"י ֶׁשְּכנֶגְּדֹו, �א ָהיָה יָכֹול ָהָאָדם ִמּיְִׂשָרֵאל ֵליֵל�, ִּכי 
ְּבַצד ְׂשמֹאל עֹוֵמד ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ָׁשם, ְוִהיא ְּבֶרֶמז ִּדיַלּה 
"ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֹוֵבץ" ְּבִהּפּו� ָאְתָון ָראֵׁשי ֵתבֹות "ָרֵחל". 

ְּכנֶגְּדֹו הּוא ַמְכנִיעֹו. ְוַעל זֶה ְּכִתיב ְוָלֵכן ֵׁשם ֶׁשל ַׁשַּדי ׁשֶ 
  .(ִאּיֹוב כב, כה)"ְוָהיָה ַׁשַּדי ְּבָצֶרי�" 

  ְׁשִמיָרה ְּבֵצאת ָהָאָדם ִמֵּביתֹו09@

כב. ָאְמנָם ִעָּקר ְׁשִמיָרה ָצִרי� ִמֶּמּנּו ְּבֵצאתֹו ִמן ֶּפַתח 
ִביאֹו ִליֵדי ֵחְטא ַחס ֵּביתֹו ְלִבְלִּתי יְַדִּביק ַּבִּסְטָרא ָאֳחָרא ּוַלהֲ 

ְוָשלֹום, ְוַעל ֵּכן ַּבֶּפַתח ַהְּפנִיִמי ֶׁשַּבַּביִת יְַכֵּון ְּבַהּנַָחת יָד ַעל 
ַהְּמזּוזָה, ִּכי "יֵֶצר" ְּבִמּלּוי אֹוִתּיֹות הּוא יּו"ד ָצִד"י ֵרי"ׁש 
סֹוֵפי ֵתיבֹות "ַׁשַּדי", ְרצֹונִי לֹוַמר ֶׁשֵׁשם ֶׁשל ַׁשַּדי הּוא טֹוב 

  ִהנֵָצל ִמיֵֶצר ָהָרע. ּוְבֵצאתֹו ִמֵּביתֹו יְִתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְקָצָרה.לְ 

ַעל יְֵדי ְקִריַאת ְׁשַמע נְִׁשָמר ָהָאָדם ִמָּכל ָעֹון 09@
  ְוַאְׁשָמה

כג. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, חּוָסה נָא ָעַלי ְלַמְלֵטנִי ִמּיֵֶצר 
ְקִריַאת ְׁשַמע ָּפָרָׁשה  ָהָרע ְוָכל ַּכת ִּדיֵליּה ָאֵמן. אֹו יְִקָרא

ַעד ט) - (ְּדָבִרים ו דִראׁשֹונָה "ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ה' ֱא�ֵהינּו ה' ֶאָחד" 



  

"ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת� ּוִבְׁשָעֶרי�" ְוָאז יִָּמֵלט ְּבאֹותֹו 
  יֹום ִמָּכל ָעוֹון ְוַאְׁשָמה.

ֶרק ב'03@   ּפֶ
י� ָהָאָדם ִלְׁשמֹור ֵעינָיו ְּבֶפֶרק זֶה ְמבָֹאר ֶׁשָּצרִ 09@

  ִמִּלְראֹות ְּדָבִרים ֶׁשֵאינָם ְמהָֻּגנִים

: "ַהֲעֵבר ֵעינַי (קיט,לז)א. ָּדִוד ַהֶּמֶל� ע"ה ָאַמר ִּבְתִהִּלים 
ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכי� ַחּיֵנִי". ָצִרי� ָאָדם ָלַדַעת ִּכי ַהְרֵּבה 

ת ֶׁשל ָאָדם, ַעל ֵּכן נְִרֶאה ִלי ְּדָבִרים ֵהם ְּתלּויִין ִּבְרִאּיֹו
ֶׁשָּצִרי� ִלּזֵָהר ֵּתֶכף ְּבקּומֹו ִמְׁשנָתֹו ִאם ִמְסַּתֵּכל ִּבְרִאּיָה ֶאל 
ַהָּבִּתים יְַכֵּון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נַָתן ִמְצַות ְמזּוזָה ְּבֶפַתח 

 ים כב, ח)(ְּדָברִ ַהַּביִת. ִמְצַות ַמֲעֶקה ְלגַג ַהַּביִת ְּכִדְכִתיב 
  "ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלגֶַּג�".

ָצִרי� ָאָדם ְלַקֵּדׁש ֶאת ֵעינָיו ְלִפי יְִדיָעתֹו ּוְלִפי 09@
  ִלּמּודֹו

ב. ְוִאם יֹוֵצא ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ּוָפגַע ִּבְבֵהמֹות ְטהֹורֹות 
ה ָהְראּויִין ְלָקְרָּבן, יֲַחׂשב ְּבַדְעּתֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִצּוָ 

ָאָדם ִּכי יְַקִריב ִמֶּכם  (ַוּיְִקָרא א, ג) [ְּכִדְכִתיבָלנּו ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות 

[ְרֵאה ַוּיְִקָרא ֶּפֶרק , ְוִאם ָּפגַע ִּבְבֵהמֹות ּוְבַחּיֹות ְטֵמאֹות ָקְרָּבן ַלה']

גַע , יֲַחׁשֹב ְּבַדְעּתֹו ִאיסּור ֲאִכיָלָתן, ְוֵכן ִאם ּפָ יא, ְּדָבִרים ֶּפֶרק יד]
ְּבגֹוי יֲַחׁשֹב ְּבַדְעּתֹו ִאיסּור ַחְתנּות, ְוָכל ִאיׁש ָוִאיׁש ָּכל ֶאָחד 
ָצִרי� ַלְחׁשֹב ְלִפי יְִדיָעתֹו ּוְלִפי ִלּמּודֹו, ְוהּוא ִענְיָן ָּגדֹול 

  ְמאֹד, ֶׁשהּוא ַמְכנִיס ָהֵעינַיִם ִּבְקֻדָּׁשה ַּבְּגָונִין.



  

ָּׁשה עֹוֶׂשה ְלבּוׁש ַעל יְֵדי ַהָּבָטה ַעל ָּדָבר 09@ ֶׁשִּבְקֻד
ָּׁשה. ִמי ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ַעל נִָׁשים זָרֹות ַמְכנִיס  ְלֵעינָיו ִּבְקֻד

ְמָאה ְּגדֹוָלה.   ֶאת ַעְצמֹו ְלֻט

ְוזֶה ְלעּוַמת זֶה, ְּכמֹו ֶׁשַהִּמְסַּתֵּכל ְּבִדְבֵרי ְקֻדָּׁשה, הּוא 
ה, ֵּכן ַחס ְוָׁשלֹום הּוא עֹוֶׂשה ַמְלּבּוׁש ִלְרִאּיֹות ֵעינָיו ִּבְקֻדּׁשָ 

ְלֵהֶפ�, ֵּכיָון ֶׁשָהָאָדם ַמְמִציא ִלְראֹות ִּבְדָבִרים ָהֲאסּוִרים, 
  ּוַבּנִָׁשים זָרֹות, ָאז ַמְכנִיס ֶאת ַעְצמֹו ְלֻטְמָאה ְּגדֹוָלה.

ְרָאיָה ְוהֹוָכָחה ְלגֶֹדל ְּפָגם ָהְרִאּיָה ִּבְדָבִרים   09@
  ָהֲאסּוִרים

דֹוָלה, ֶׁשָהְרִאּיָה הּוא ּפֹוגֵם ּוַמְפגִים, ֵמעֹוף ג. ּוְרָאיָה ּגְ 
ֶאָחד ַהּנְִקָרא ַּבת ַהּיֲַענָה ֶׁשַעל יְֵדי ֶׁשַהֵּביִצים ֻמּנִָחים ְלָפנֶיָה, 
ְוָהעֹוף ִמְסַּתֵּכל ָּבם ִּבְרִאּיָָתּה, ְמנֶַּקֶבת ַהֵּביָצה, ְויֹוֵצא ִמָּכל 

ְלַקָּמן ַּבְּפָרִקים ִחּדּוִׁשים  ֵּביָצה ֶאְפרֹוַח ֶאָחד. ְועֹוד אֹוִכיחַ 
  ִמּזֶה.

  ְׁשִמיַרת ָהֵעינַיִם מֹונֵַע ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל ִמְכׁשֹול09@

 (ֲעבֹוָדה זָָרה כ, ע"א)ד. ְוָלֵכן ִּתְּקנּו ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
ְטא, ָּגֵדר ּוְסיָג ֶׁש�א ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָמקֹום ֶׁשָּקרֹוב ָלבֹוא ִליֵדי חֵ 

ְּכגֹון ְּבנִָׁשים ּוְבתּולֹות ַהֵּמִביא ְלָאָדם ִליֵדי הֹוָצאֹות ִׁשְכַבת 
זֶַרע ְלַבָטָלה, ְוַעל זֶה ִּכֵּון ָּדִוד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום "ַהֲעֵבר 
ֵעינַי ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכי� ַחּיֵנִי", ְרצֹונֹו לֹוַמר ִּכי ֵּתיַבת 

ְטִרּיָא ׁש"ז. ְוהּוא ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ִׁש'ְכַבת "ָׁשְו"א" הּוא ֵּגימַ 
זֶ'ַרע, ְוהּוא ֶרֶמז ָּגדֹול. ְונְִרֶאה ִלי עֹוד ְּדִליִלית ִעם 
ִּכיּתֹוֶתיָה, נְִקָרִאים ֶחְבֵלי ָׁשְוא, ֶחְבֵלי ְדִמיָתה, ִּכְדִאיָתא 



  

ר, ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבּזֹוַהר, ְוָלֵכן ִהְתַּפֵּלל ָּדִוד ַעל זֶה ְוָאמַ 
"ִּבְדָרֶכי� ַחּיֵנִי" ְּדהּוא ִמִּסְטָרא ְדַחּיִים, ְו�א ִמִּסְטָרא ְּדִמיָתה 

  ַחס ְוָׁשלֹום.

ְסגָֻּלה ְלִהּנֵָצל ִמן ַהֵחְטא, ֶׁשֵעינֵי ָהָאָדם יְִתַאּוּו 09@
  ָּתִמיד ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר�

נְִפָלָאה  ה. ְוִהּנֵה ְּכָבר ָּכְתבּו ַּבֲעֵלי מּוָסר, ֶׁשּיֵׁש ְסגָֻּלה
ְלִהּנֵָצל ֵמֲעֵבָרה זֹו. יְַצּיֵר ָהָאָדם ָּתִמיד ְּכִאּלּו ֵׁשם הוי"ה 
ָּכתּוב ְלָפנָיו, ִּבְדיֹו ָׁשחֹור ַעל גֵַּבי ְקָלף, ּוְכמֹו ֶׁשּנֱֶאַמר 
"ִׁשִּויִתי ה' ְלנֶגְִּדי ָּתִמיד", ְוזֶהּו סֹוד ַהָּכתּוב ֶׁשָאַמר ַּגם ֵּכן 

ו ַהָּׁשלֹום "ֵעינַי ָּתִמיד ֶאל ה' ִּכי הּוא יֹוִציא ָּדִוד ַהֶּמֶל� ָעָלי
  ֵמֶרֶׁשת ַרגְָלי", ְוַקל ְלָהִבין.

  ֲעַצת ַהַּמִּגיד ֵמיָׁשִרים09@

ו. ְוִהּנֵה ַהַּמִּגיד ְלָהַרב ֵּבית יֹוֵסף זצ"ל, נַָתן ֵעָצה הֹוגֶנֶת 
ַהֵחְטא, ְלָהַרב זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּכֵדי ֶׁש�א יָבֹא ָהָאָדם ִליֵדי 

יְַצּיֵר ְּכִאּלּו ְּדיּוְקנֹו ֶׁשל ָאִביו עֹוֶמֶדת ְלָפנָיו. ְוֵהִביא ְרָאיָה 
ִמּיֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשִּבֵּקׁש ִלְׁשַּכב ִעם ֵאֶׁשת ּפֹוִטיֶפַרע, ְונִזְַּדֵּמן 

  ְלֵעינָיו ְּדיּוְקנֹו ֶׁשל ָאִביו, ּוֵפֵרׁש יֹוֵסף ֵמַהֵחְטא.

  ת ְּדיּוְקנֹו ֶׁשל ָאִביוֶרֶמז ְלִענְיָן ְּדמּו09@

ְועֹוד ֶרֶמז ְּבתֹוָרֵתינּו ַהְּקדֹוָׁשה, ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע. 
יּוְקנֹו 07ְּד@09@הּוא ָראֵׁשי ֵתבֹות  07ֶּדֶׁשא@09@
ִביו, הּוא ֵעֶׂשב ֶׁשהּוא טֹוב 07ָא@09@ל 07ֶׁש@09@



  

ת זֶַרע ְלַבָטָלה, ִּכי ְלַמזְִריַע זֶַרע ְלִמינֵהּו, ְו�א ְלהֹוִציא ִׁשְכבַ 
  ִאם ְּבִמינֹו ַּדְוָקא.

נֶֶׁשת 09@ ָהַעיִן ֶׁשִּמְסַּתֶּכֶלת ַעל ְּדָבִרים ֲאסּוִרים, נֱֶע
  ָמרֹות ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו �א ָעֵלינּו

ז. ּובֹא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ִּפּקּוֵדי, ִּכי יֵׁש 
ּתֹות, ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא ְמַּפֶּתה ִלְבנֵי נְָׁשא ְמֻמּנֶה ֶאָחד ֶׁשּנְִקָרא ּפַ 

ְלִאְסַּתְּכָלא ּוְלַעּיְנָא ַּבֶּמה ְּדָלא ִאיְצְטִרי� ֵליּה ְּבַכָּמה נִאּוִפין 
[ ְמַפֶּתה ִלְבנֵי ָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ּוְלַעּיֵן ְּבַמה ֶׁשֵאינֹו ָצִרי� ְּבַכָּמה ּוזְנּונִים 

ְּלַאַחר ִמיַתת ָהָאָדם ְונְִקָּבר ַּבֶּקֶבר, ָּבא ׁשֶ  נִאּוִפים ּוזְנּונִים]
ַהְמֻמּנֶה ַההּוא ּוַמֲחזִיר ְלָהָאָדם נְִׁשָמתֹו, ְוַאַחר ָּכ� נֹוֵטל ֶאת 
ָהָאָדם ְּבַאְכזִָרּיּות, ּוְמַׁשֵּבר ֶעֶצם ֶׁשל ֵעינַיִם, ְונֹוֵטל ִמֶּמּנּו 

ִרין ָקִׁשים ּוָמִרים, ֶאת ָהֵעינַיִם, ְוַאַחר ָּכ� ָּדן אֹותֹו ְּביִּסּו
ְוַאַחר ָּכ� מֹוִריִדין אֹותֹו ְלבֹור, ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ַהְרֵּבה נְָחִׁשים 
ְוַעְקַרִּבים ְואֹוֲחזִין ּבֹו ְוָדנִין אֹותֹו ַּבִּדינִים ָקִׁשים ּוָמִרים 

  ַרֲחָמנָא ִליְצָלן.

ר ַעיִן ַהִּמְסַּתֶּכֶלת ְּבָמקֹום ָהָאסּור, ִמְתּגְַלּגֵל ַאחַ 09@
  ָּכ� ְּבעֹוף ַהּנְִקָרא "ָרָאה", ֶׁשִּטְבעֹו ּגַם ֵּכן ָּכ�.

ח. ְוָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּכי יֵׁש עֹוף 
ָקָטן ַהּנְִקָרא ַּבּתֹוָרה "ָרָאה", ְונְִקָרא ָּכ� ע"ׁש ֶׁשרֹוֶאה 

ָרָכה ֶׁשּנְִקָרא ֵמָרחֹוק. ַעל עֹוף זֶה ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלבְ 
ֵּכן ֶׁשרֹוֶאה ְלֵמָרחֹוק ּוְמּזַנֶה ִּבְרִאּיָתֹו. ְוָלֵכן ָהעֹנֶׁש ֶׁשל ֶּבן 
ָאָדם ַהִּמְסַּתֵּכל ְּבנִָׁשים, יְִתַּגְלֵּגל נְִׁשָמתֹו ְּבעֹוף זֶה, ִמָּדה 

  ְּכנֶגֶד ִמָּדה, ְוסֹוֵבל ָׁשם ַצַער ָּגדֹול ְמאֹד.



  

  אִסָּבה ָהִראׁשֹונָה ַלֵחטְ 09@

ט. ְוָצִרי� ֶׁשֵּתַדע ִּכי ְלָכל ָעוֹון יֵׁש ְּגָרם ְוִסָּבה ַהֵּמִביָאה 
אֹותֹו ִליֵדי ָּכ�. ְוָהִכי נֵַּמי יֵׁש ְּגָרם ְוִסָּבה ַהְּמִביאֹות אֹותֹו 

  ִליֵדי ִהְסַּתְּכלּות ְּבנִָׁשים ָהֲאסּורֹות.

ִלְבָרָכה ֲאִפילּו ַעל ַמה ֶּׁשִּתְּקנּו ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם 09@
לֹוַמר ִּבְרַּכת "ָּברּו� ְמַׁשּנֶה ַהְּבִרּיֹות", �א יְִׂשַּבע ֵעינָיו 

  ֵמְרִאּיָה ַהִהיא

ְוַהִּסָּבה ָהִראׁשֹונָה ְּכֶׁשָאָדם ִמְסַּתֵּכל ִּבְדָבִרים ְטֵמִאים 
ַעד ֶׁשִהְׂשִּביַע ֵעינֹו ָּבֶהם ְּבִהְסַּתְּכלּותֹו, ַאף ֶׁשּיֵׁש ָלָאָדם 

ְראֹות ְּבִרּיֹות ְמֻׁשּנֹות ַהָּבאֹות ִמְּמִדינֹות ֶמְרָחִקים ְרׁשּות לִ 
ְוַעל זֶה ִּתְּקנּו ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְוָקְבעּו ְּבָרָכה "ָּברּו� 
ְמַׁשּנֶה ַהְּבִרּיֹות". ִמָּכל ָמקֹום �א יְַׂשִּביַע ֵעינֹו ְּבִהְסַּתְּכלּות, 

ֶּדֶר� ֲאָרִעי, ִּכי ְמאֹור ָהֵעינַיִם ְו�א יְִרֶאה ָּבֶהם ִּכי ִאם 
  רֹוְמזִין ְּבד' ְּגָונִין ֶׁשֵהן נֶגֶד אֹוִתּיֹות ֵׁשם ה'.

ָאָדם ַהִּמְסַּתֵּכל ַעל ְּדָבִרים ְטֵמִאים, ֵמִביא ַעל 09@
ְמָאה   ַעְצמֹו רּוַח ֻט

י. ְוִאם ַהֶּבן ָאָדם רֹוֶאה ִּבְרִאּיָתֹו ְּבִרּיֹות ְטֵמאֹות, ָאז 
ְמִׁשי� רּוַח ַהֻּטְמָאה ַהחֹוֵפף ָעָליו ָּבזֶה ַהָּדָבר. ְוהּוא הּוא מַ 

ַהּגֹוֵרם ַאַחר ָּכ� ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָדָבר ַהּיֹוֵתר ָּגרּוַע, ַהֵּמִביא 
ָהָאָדם ִליֵדי ִמְכׁשֹול, ְוָלֵכן ִהזְִהירּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ְׁשּתֹו נִָּדה. ִּכי ֻטְמָאה ֶׁשל נִָּדה ֶׁש�א ְלִהְסַּתֵּכל ֲאִפילּו ְּבאִ 
ַהחֹוֵפף ַעל ָהִאָּׁשה ִּביֵמי נִָּדָתּה ַעל יְֵדי ָהְרִאּיָה ׁשֹוֵאב הּוא 

  ֵאָליו ַהּזֲֻהָמא, ּוִמַּדֵּבק ַהֻּטְמָאה ְּבֵעינָיו.



  

  ְלִהְסַּתֵּכל ַרק ַעל ְּדָבִרים טֹוִבים09@

ה נִָּדה ִמְסַּתֶּכֶלת יא. ְוָהְרָאיָה ָלזֶה ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָהִאּׁשָ 
ַּבַּמְרָאה ֶׁשּקֹוִרין ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכנַז (ְׁשִּפיגְל) ָחָדׁש, עֹוָׂשה 
ְרִאּיָָתּה ַּבַּמְרָאה רֶֹׁשם ֶּכֶתם ֶאָחד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִביר 
אֹותֹו ַהֶּכֶתם. ְוָלֵכן ָאְמרּו ַּגם ֵּכן ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָפנָיו ֶׁשל ָאָדם ָרָׁשע, ֶאָּלא יְַרִּגיל ַעְצמֹו ְּדָאסּור 
ָלׂשּום ֵעינָיו ִּבְדַבר ְקֻדָּׁשה, ְוָאז הּוא ַמְמִׁשי� ְקֻדָּׁשה ְונֹוֵתן 

  ֶהָאָרה ְּגדֹוָלה ְלד' ְּגָונִין ְּדַעיְנָא ִדיֵליּה.

ָּבַר� טֹוב ְלִהְסַּתֵּכל ַּבָּׁשַמיִם, ַמֲעֵׂשי ַהֵּׁשם יִתְ 09@
  ֶׁשּמֹונְִעים ַמֲעִׂשים ָהָרִעים

ְוטֹוב ָלָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ַּבָּׁשַמיִם ְּכֵדי ִלְראֹות ַמֲעֵׂשי ה' 
  יְִתָּבַר�, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּבֵראִשית:

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֶּבן ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי יֹוָמא ַחד 
ל ֵּכיף יַָּמא, ַוֲאָתא ֵאִלּיָהּו ַוֲאַמר ִלי, ַרִּבי, יַָדְעָּת ָמה ֲהִוינָא עַ 

הּוא ִּדְכִתיב "ְׂשאּו ָמרֹום ֵעינֵיֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה", 
ֲאִמינָא ֵליּה ִאֵּלין ְׁשַמּיָא ְוִאֵּלין עֹוְבֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

הֹו, ּוְלָבָרָכא ֵליּה, ִּדְכִתיב ְּדִאית ֵליּה ְלַבר נָׁש ְלִאְסַּתָּכָלא ּבְ 
"ִּכי ֶאְרֶאה ָׁשֶמי� ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבעֹוֶתי� יֵָרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר 
ּכֹונָנְָּתה" ּוְכִתיב "ה' ֲאדֹונֵינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמ� ְּבָכל ָהָאֶרץ" 

  ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.



  

ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: יֹום  ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר: [ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבנֹו

ֶאָחד ָהיִיִתי ַעל חֹוף ַהּיָם, ּוָבא ֵאִלּיָהּו ְוָאַמר ִלי ַרִּבי, ֲהיַָדְעָּת ַמה זֶה ֶׁשָּכתּוב: 

  "ְׂשאּו ָמרֹום ֵעינֵיֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה".

ָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשּיֵׁש ַמֲעֵׂשה הַ  - ָאַמְרִּתי לֹו: ֵאּלּו ֵהם ַהָּׁשַמיִם ּוְצָבָאם 

ִלְבנֵי ָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ָּבֶהם ּוְלָבֵר� אֹותֹו, ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ֶאְרֶאה ָׁשֶמי� ַמֲעֵׂשה 

ֶאְצְּבעֹוֶתי�, יֵָרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹונָנְָּתה", ּוְכִתיב: "ה' ֲאדֹונֵינּו ָמה ַאִּדיר 

  ָּכאן].ִׁשְמ� ְּבָכל ָהָאֶרץ", ַעד 

ַהְמַדְקְּדִקים ְּבִמְצוֹות ִמְסַּתְּכִלים ַעל ָהָרִקיַע 09@
ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּכֹוָכִבים ַמְתִחיִלים ְלָהִאיר, ְואֹוְמִרים ָמה 

  ַרּבּו ַמֲעֶׂשי� ה'.

ְוֵכן נֹוֲהגִין ַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה ְלִהְסַּתֵּכל ַּבָּׁשַמיִם ִּבְׁשַעת 
ְתִחיִלין ְלָהִאיר אֹוְמִרים "ָמה ַרּבּו יְִציַאת ַהּכֹוָכִבים ְּכֶׁשּמַ 

ַמֲעֶׂשי� ה"' ְוגֹו' ּוִבְפָרט ְּכֶׁשַּמְתִחיל ַהַחָּמה ְלָהִאיר, ֲאזַי 
ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ַלָּׁשַמיִם, ְּבֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגבּוָרתֹו ִּכי 

ָּפא ָאז ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִחיצֹונִים ִמְתעֹוְרִרים ַעל יְֵדי ֻּתקְ 
  ְּדִׁשְמָׁשא.

ַּבֲאֶׁשר ֶׁשֵאין ִּביכֹוֶלת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלִהְסַּתֵּכל 09@
  ְּבאֹור ַהְּלָבנָה, ִמְתַּכֶּסה ְּבִצָּלּה

יב. ְוֵכן ְּכֶׁשַהְּלָבנָה ַּתְתִחיל ְלַהזְִריַח ָאז ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 
אִטין ָּבעֹוָלם ֶׁשֵאין יְכֹוָלה ְלִהְתָראֹות ְּבאֹור ַהְּלָבנָה, ְוׁשָ 

ְּבֻתְקָּפא ּוְבחֹזֶק ֵהן ַמְסִּתיִרים ַעְצָמן ְּבֵצל ַהְּלָבנָה, ְוַעל זֶה 
נֱֶאַמר "יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש �א יֶַּכָּכה ְויֵָרַח ַּבָּליְָלה", ְוַעל זֶה יְַכֵּון 



  

ָהָאָדם ָּתִמיד ְּבָאְמרֹו ְּבַׁשֲחִרית, "יֹוֵצר אֹור ְוכּו' ַהֵּמִאיר 
ַלָּדִרים ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים" ֶׁשּיִָאירּו ַהְמאֹורֹות ָלָאֶרץ וְ 

ְּבַרֲחִמים, ְו�א יִּנָזֵק ׁשּום ַּבר יְִׂשָרֵאל ַעל יְֵדי זְִריַחת אֹור 
  ִּדיְלהֹון.

ְּכֵדי ֶׁשּיְִתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוָתיו, ָצִרי� ִלּזֵָהר ְּבִדּבּורֹו 09@
  ים ְמיָֻּתִריםקֹוֵדם ַהְּתִפָּלה ֶׁש�א יְַדֵּבר ְּדָברִ 

יג. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ִלּזֵָהר ִּבְרִאּיַת ָהַעיִן, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן 
ְּבִדּבּור ֶׁשהּוא נֱֶחָׁשב ְּכַמֲעֶׂשה, ַעל ֵּכן ַּבֲהִליָכתֹו ְלֵבית 
ַהְּכנֶֶסת יְִרֶאה ְלָמֵעט ְּבִדּבּורֹו ִּדְבֵרי חֹול ִעם ֲחֵברֹו, ְוָכל 

ֵחר, ֲאֶׁשר הּוא ֶׁש�א ְלצֶֹר�, ְוזֶהּו ְסגָֻּלה ֶׁשֵּכן ִעם ִאיׁש ַא
  נְִפָלָאה ֶׁשּיְַקֵּבל ה' ְּבַרֲחָמיו ְּתִפָּלתֹו.

ַמה ֶּׁשִּביְכֹוְלָתּה ֶׁשל ִׂשיָחה יְֵתיָרה ֶׁש�א ִּבזְַמּנָּה 09@
  ּוָמקֹום ַהּנָכֹון ִלגְרֹום

ה, ֶׁשִּצָּוה ְוִהּנֵה ָמִצינּו ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרכָ 
ְלַתְלִמיָדיו ַהֲחִסיִדים, ּוִבְפָרט ְלַתְלִמידֹו ר' יְִצָחק ַאְׁשְּכנַּזִי 
זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשּיֵֵל� ר' יְִצָחק ִלְכַפר ֵעין זֵיִתים, ַעל ֶקֶבר 
ר' יְהּוָדה ַּבר ִאָלִעי, ְוָׁשם יְִתַּפֵּלל, ּוְלַכֵּון יִחּוִדים ֶׁשָּמַסר לֹו 

זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָׁשם יְגֶַּלה לֹו ר' יְהּוָדה ַּבר ִאָלִעי  ָהֲאִר"י
ֵּפרּוׁש ַעל ַמֲאַמר ַהּזֹוַהר ְּבָפָרַׁשת ֶהֱאזִינּו, ְוִצָּוה לֹו ָהֲאִר"י 
ֶׁש�א יְַדֵּבר ִעם ׁשּום ָאָדם ַּבֲהִליָכתֹו, ְוָהַל� ר' יְִצָחק 

ָּכר ְלֵעיל, ְוִהְתַּפֵּלל ְוָעָׂשה ָּכל ַאְׁשְּכנַּזִי זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהּנִזְ 
ַהּיִחּוִדים, ְונְִׁשַּתַּטח ַעל ִקְברֹו, ְוֵאין קֹול ְוֵאין ְּתׁשּוָבה, ְוָחזַר 
ְּבַפֵחי נֶֶפׁש ֶאל ַרּבֹו ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָאַמר לֹו, 



  

ָלִעי, ֲאדֹונִי ָּבאִתי ַעל ַהֶּקֶבר ַהַּתּנָא ַרִּבי יְהּוָדא ַּבר אִ 
ְוָעִׂשיִתי ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצִּויָתנִי, ְו�א ָּבא ֵאַלי ׁשּום ְּתׁשּוָבה 
ִמֶּמּנּו, ְוֵהִׁשיב לֹו ָהֲאִר"י, ְו�א ָרִאיִתי ְּבַהָּׂשגֹוַתי ֶׁשִּדַּבְרָּת 
ִעם ָעֵרל ֲעָרִבי ֶאָחד, ְו�א ַדי ֶׁשהּוא �א ָׁשַאל ִּבְׁשלֹוֶמ�, 

לֹו ָׁשלֹום. ַוֲה�א ִצִּויִתי� ֶׁש�א ְּתַדֵּבר  ֶאָּלא ַאָּתה ִהְקַּדְמּתָ 
ִעם ׁשּום ֶּבן ָאָדם, ָאז זַָכר ָהַרב ַרִּבי יְִצָחק ַאְׁשְּכנַּזִי זְִכרֹונֹו 

  ִלְבָרָכה ֶׁשָּכ� ָהיָה ְוהֹוָדה לֹו ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

  ְרִאּיָה ֲאסּוָרה ּפֹוֶגֶמת ֶאת נְִׁשַמת ָהָאָדם09@

יָה ֶׁשַהִּדּבּור ְוָהְרִאּיָה ּפֹוגְִמין, ְוַאף ֲהֵרי ְל� ְרָא
ֶׁשְּבַּגּלּוֵתינּו ֻמְכָרִחים ְלַהְקִּדים ָׁשלֹום ְלָכל ָאָדם ֲאִפילּו 
ְּבַׁשֲחִרית קֹוֵדם ְּתִפָּלה, ִמָּכל ָמקֹום יְִרֶאה ְלַקֵּצר ְּדָבָריו 

ו"ק ִּכי ִקַּצְרִּתי ְּבַמאי ְּדֶאְפָׁשר ְוזֶהּו ְסגָֻּלה נְִפָלָאה ְונֱֶאָמנָה ְוד
  ּפֹה, ּוְלַקָּמן ַאֲאִרי� ּבֹו ַּבְּפָרִקים.

 

 07@   ֹנחַ   

  

ֶרק ג'03@   ּפֶ
"ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר �א  (ְּתִהִּלים א' א')א. ָּדִוד ַהֶּמֶל� ָּפַתח 

ָהַל� ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים" ְוגֹו' "ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים �א יָָׁשב", ְוֵכן 
ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות, "ְׁשנַיִם  ָאְמרּו

ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּבינֵיֶהם ִדְבֵרי תֹוָרה ֲהֵרי זֶה מֹוַׁשב ֵלִצים" 
ּוִבְהיֹות ִמְכׁשֹול זֶה ָמצּוי ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְמאֹד, ַעל ֵּכן 



  

אֹד ְּבַאזְָהָרה זֹו, ֶׁשִּבְהיֹותֹו ָצִרי� ָהָאָדם ָלׂשּום ַהְׁשָּגָחתֹו מְ 
יֹוֵׁשב ִעם ֲחֵבָריו ֶׁשְּתֵהא יְִׁשיָבתֹו ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, אֹו ְּבִדְבֵרי 

  מּוָסר ְוִדְבֵרי יְִרָאה.

יְִתַרֵחק ָאָדם ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִמן ַהֵּליָצנִים, 09@
  ּוִמַּבֲעֵלי ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות

ְוַכָּמה ְלִהְתַרֵחק ִמּיֹוְׁשֵבי ִּכּתֹות ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה 
ַהֵּליָצנִים, ְויֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות ַהּיֹוְׁשִבים ִּכּתֹות ְועֹוְסִקים 
ִּבְדָבִרים ֶׁשל ַמה ְּבָכ�, ּוַבְּדָבִרים ְמֻרִּבים �א יְֶחַּדל ֶּפַׁשע 
ֶׁשל ֵליָצנּות, אֹו ָלׁשֹון ָהָרע, ְוַעל יְֵדי זֶה ֵהם מֹוִליִדין 

נְיָנִים ְּפָגִמים ַהְמִביִאים ִלְפּגֹם ְּבנְִׁשמֹוֵתיֶהן. ְוַהּיְֵרא ְּדַבר עִ 
  ה' יְִתַרֵחק ֵמֲאֵסַפת ַהֲחבּורֹות ֶׁשל ֵאּלּו.

 - ַהְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהָרע ְוֵליָצנּות ַחס ְוָׁשלֹום 09@
ַהֵּׁשִדים ֶׁשּנְִקָרִאים "ְּכִסיִלים" ְמַרִּמים אֹותֹו ְלתֹו� 

  ִרְׁשָּתם
. ְוַדע ְל�, ִּכי יֵׁש ַּכת ַאַחת ִחיצֹונִית ַהּנְִקָרִאים ב

ְּכִסיִלים, ְוֵהם ְמֻמּנִים ַהִּמְתָרִאים ִלְבנֵי ָאָדם ְּכֶׁשהֹוֵל� יְִחיִדי 
ַּבַּליְָלה ַּבֶּדֶר�, ִמְתָרִאין ְּכנֶגְּדֹו ְוִלְפָעִמים ַאף ַּבֲחבּוַרת ְּבנֵי 

יְכט) ּוַמְטִעין אֹוָתן ָלֶלֶכת ָאָדם ֶׁשּקֹוִרין בל"א (ַפר ִפיר לִ 
ִעָּמֶהם ַּבֲחבּוָרה, ְוִלְפָעִמים ַמְרִאין ְלִהָּדֵבק יַַחד ֵליֵל� 

  ְלֻפנְָּדק א' ְוַאְכַסנְיָא, ּוַמְרִאין ְּבאֹור ַהּנֵר ְלִהְתָקֵרב.

ְוָהָאָדם הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא הֹוֵל� ְלָמלֹון אֹו ְלֻפנְָּדק 
ֵהן ַמְרִחיִקין אֹותֹו ִמן ַהֶּדֶר�, ְוָקרֹוב  ְּבָמקֹום ָקרֹוב, ֲאָבל



  

ַהָּדָבר ֶׁשּמֹוִליִכין אֹותֹו ִלְמקֹום ֲאַגִּמים ּוְמקֹומֹות ְמֻטּנָפֹות, 
אֹו ְליַַער אֹו ֵּבין ִּבְצֵעי ַהַּמיִם, ֲאֶׁשר ִמְסַּתֵּכן ָׁשם ָהָאָדם 

  ְּבַסָּכנַת נְָפׁשֹות.

ים ְּבֵסֶפר ַהּנְִקָרא ֵליָצנּות ְוָלׁשֹון ָהָרע נְִרָׁשמִ 09@
  "ּפֹוֲעֵלי ָאֶון"

ג. ְוֵהן ֵהם ַהְמֻמּנִים ַעל ְּבנֵי ָאָדם ַהִּמְתַאְּסִפים ִּכּתֹות 
ֶׁשל ְּבנֵי ָאָדם ְלַסֵּפר ְּדָבִרים ֶׁשל ַהְבֵלי ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשֵאין ָּבֶהם 

ֶון, ּתֹוֶעֶלת, ְוֵאּלּו ַהַּמְׁשִחיִתים נְִקָרִאין ַּגם ֵּכן ּפֹוֲעֵלי ָא
ַהּכֹוְתִבים ָּכל ִּדְבֵרי ֵליָצנּות, ְוָכל ִּדְבֵרי ָלׁשֹון ָהָרע, ְּבֵסֶפר 
א' ְלַמְעָלה ַהּנְִקֵראת ּפֹוֲעֵלי ָאֶון. ּוְביֹום ִּביַאת ְּפֻקָּדָתם ֶׁשל 
ֵאּלּו ָהֲאנִָׁשים, יֹוְצִאים ִּכּתֹות ָהֵאּלּו ֶׁשל ַהְּכִסיִלים, ּופֹוגְִעין 

ֹוִליִכין אֹוָתם ְלִמְדָּבִריֹות אֹו ְלִבְצֵעי ַהַּמיִם, ְּבנְִׁשָמָתן, ּומ
  ּוְמָצֲעִרים ֶאת ַהּנְָׁשָמה ִּבְמאֹד ְמאֹד.

ְּבָמקֹום ַמֲחלֹוֶקת ִמְתַאְּסִפים ַהַּמְׁשִחיִתים ַרֲחָמנָא 09@
  ִליְצָלן

ַעל ֵּכן ָצִרי� ְלִהְתַרֵחק ֵמֲחבּורֹות ִּכּתֹות ָהֵאּלּו. ְוֵאין 
ְּכֶׁשרֹוִאין ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשְּמִריִבים ְּבִדְבֵרי ְקָטטֹות  ָצִרי� לֹוַמר

ּוְמִריבֹות ְּבַרח ְּבַרח ֵמֶהן, ִּכי ָׁשם ֲאִסיַפת ַהִחיצֹונִים, 
ֶׁשִּמְתַאְּסִפים ָׁשם ַּבְּמקֹומֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשּיֵׁש ִריב ּוְקָטָטה. ּוִמּזֶה 

ם ְּבֵטִלים ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, ּתּוַכל ְלַצּיֵר ַהְּפגָם ַהְמַדְּבִרים ְּדָבִרי
ְמקֹום ְקֻדָּׁשה ַהְמיָֻחד ִלְהיֹות ָמֵלא ְּבֶהֶבל ֶׁשל ִׁשירֹות 

  ְוִתְׁשָּבחֹות ְוַתֲחנּונִים.



  

�ֵקי 09@ ַהְמַדֵּבר ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, ֵאין לֹו ֵחֶלק ֶּבֱא
  יְִשָרֵאל

ד. ְוַאָּתה ְרֵאה ַמ"ׁש ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה
1

ל: * ז"
"ַמאן ְּדִאְׁשָּתֵעי ְּבֵבי ְּכנִיְׁשָּתא ַוי לֹו ְוכּו' ְוֵאין לֹו ֵחֶלק 
ֵּבא�ֵהי יְִשָרֵאל ְּדָּגַרע ְמֵהיְמנּוָתא ְּדַמְלָּכא" ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. 
ַעּיֵן ָׁשם ִּכי ִקַּצְרִּתי ְמאֹד, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשָהעֹנֶׁש יָדּוַע ְלָכל ִאיׁש 

  ְדמּו ִלי.ְּבִסְפֵרי מּוָסר ֶׁשּקָ 

ַוֲאנְַחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו ְמחּויָב ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלגְּדֹר 
ַעְצמֹו ֶׁש�א ְלַדֵּבר ׁשּום ִּדּבּור חֹול ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, ֶׁשַּבֲעֹון 

ֵחֶלק ֵּבא�ֵהי יְִשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב  ַקל ָּכזֶה �א יְִהיֶה לֹו ַח"ו
  ַהּזֹוַהר.

  ר ִאיסּור ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסתחֹומֶ 09@

ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁש�א ְלַדֵּבר ִּדְבֵרי ֵליָצנּות אֹו 
ְרִכילּות ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, ֲאֶׁשר ִּדיַרת ַהְּׁשִכינָה ָׁשם ִהיא ְּבָבֵּתי 

נָם נִזְָהִרים ְּכנִֵסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ְוִאם ְּבנֵי ָאָדם ֵאי
ִמְּלַדֵּבר ִּדְבֵרי ְׂשחֹוק ְוַקּלּות רֹאׁש ּוְרִכילּות ְוָלׁשֹון ָהָרע 
ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, הּוא ּגֹוֵרם ֶׁשַהְּׁשִכינָה ִמְסַּתֶּלֶקת ִמּיְִׂשָרֵאל, 
ְוַעל זֶה ָּכַתב ַהּזֹוַהר ְו�א ָמְצָאה ַהּיֹונָה ָמנֹוַח, ְוַעל יְֵדי ָעוֹון 

נֹוֵתינּו ָהַרִּבים נְֶחְרבּו ַּכָּמה ָּבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות, ִּכי ַהְּבנֵי זֶה ַּבֲעוֹו
                                                   

אֹוי לֹו  -ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ְּבִדְבֵרי חֹול . ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר: 1
ֶׁשּגֹוֵרם ֵּפרּוד ֵּבין ָהעֹוָלמֹות, ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ֵּבא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּגֹוֵרַע 
ָהֱאמּוָנה ַּבה' ֶׁשַּמְרֶאה ְּבִדּבּורֹו ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָנה ָׁשם ְוֶׁשֵאינֹו ָיֵרא 

 ִמֶּמּנּו.



  

ָאָדם ַמְכנִיִסין ִעְרּבּוב ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְּבַמֲחנֵה ַהְּׁשִכינָה, 
ְוֶׁשהּוא ֻּכָּלּה קֹוֶדׁש. ִּכי ִעְרּבּוב זִָרים ַּבְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים 

ה יְֵהא ָאָדם ֻמזְָהר ְמאֹד ֶׁש�א �א טֹוב, ּוְבָכל ֵעֶסק ְקֻדּׁשָ 
  יִגְרֹם ּבֹו ִעְרּבּוב ִחיצֹונִים ַח"ו.

ּנֶה ְמיּוָחד ֶׁשַּמְמִּתין ִלְׁשמֹוַע ִּדּבּוִרים 09@ יֵׁש ְמֻמ
  ֲאסּוִרים ַרֲחָמנָא ִליְצָלן

ה. ְוִהּנֵה ַּדע ַמה ֶׁשָּכַתב ַהּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה דיש 
א ַאֲחָרא ַהְמַצֶּפה ּוַמְמִּתין ַעל ָּכל ִמי ְמֻמּנֶה ַחד ִמִּסְטרָ 

ֶׁשּמֹוִציא ִמִּפיו ָדָבר ְמגֻּנָה ְּכגֹון, ְּכזִָבים, ָלׁשֹון ָהָרע, 
ְרִכילּות, ֵליָצנּות ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן, ּוְלָבַתר ֵמִפיק ִמיִלין ַקִּדיִׁשין 

נֹו, ָאזֵיל ַההּוא ְמֻמּנֶה ִעם ְׁשָאר ִחיצֹונִים ֶׁשַּתַחת ִׁשְלטֹו
ְונְָטִלין ַהִהיא ִמָּלה ַקִּדיָׁשא ּוְמָסֲאֵבי ֵליּה, ְוָלא זֵָכי ַּבּה ַההּוא 
ַּבר נָׁש ַּבֲהֵדין ִמָּלה ַקִּדיָׁשא, ִּכי ָאז ַהִחיצֹונִים ֵהם ַהּנֹוְטִלים 
ַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ֶאְצָלם ּוִמְתַוְּסִפים ּכַֹח ָלֶהם ַעל יְֵדי 

ְוכּו'. אֹוי ֵליּה ְלַהאי ַּבר נָׁש ְּבַהאי ָעְלָמא, ַוי  ִמָּלה ַקִּדיָׁשא
  ֵליּה ְלָעְלָמא ְּדָאִתי.

  אֹוי לֹו ְלעֹוָלם ַהָּבא]. - [ֵּפירּוׁש: אֹוי לֹו ְלֶבן ָאָדם ַההּוא ָּבעֹוָלם ַהּזֶה 

ְוַהְּגָרם ָלזֶה הּוא רֹוב ְּדָבִרים, ִּכי ִּבְדָבִרים ַהְרֵּבה ִאי 
ָעֵרב טֹוב ְּבָרע ְוָרע ְּבטֹוב, ְוַעל יְֵדי זֶה ַח"ו ֶאְפָׁשר ֶׁש�א יְ 

  נְִתַוֵּסף ּכַֹח ּוגְבּוָרה ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא.



  

ָּׁשה, ּוְלַדֵּבר ְּבָלׁשֹון 09@ יְַרִּגיל ֶאת ִּפיו ְלִדּבּוֵרי ְקֻד
  ַהּקֹוֶדׁש

ו. ַעל ֵּכן טֹוב יֹוֵתר ְלָהָאָדם ְלַהְרִּגיל ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו 
י יְִרָאה ּומּוָסר, ְוִלְהיֹות ָׁשגּור ְּבִפיו ָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש, ְּבִדְברֵ 

ֶׁשהּוא ָלׁשֹון ַצח ּומֹוִעיל ַלּנְָׁשָמה. ְוִהּנֵה זֶה ְמבֹוָאר ְּבִדְבֵרי 
ַרֵּבינּו ָהֲאִר"י זַ"ל ֶׁשִּמִּדּבּוָריו ֶׁשל ָאָדם נִָּכר ׁשֶֹרׁש נְִׁשָמתֹו 

  ְלַמְעָלה.

ׁשֶֹרׁש נְִׁשָמתֹו  - ּוְבִדְבֵרי ִריבֹות  ָהָרִגיל ִּבְקָללֹות09@
  ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא ַרֲחָמנָא ִליְצָלן

ז. ִאם הּוא ָרגִיל ִּבְקָללֹות אֹו ְּבִדְבֵרי ִריבֹות, ֲאזַי ֵּתַדע 
ֶׁשּנְִׁשָמתֹו ִהיא ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא, ִמּׁשֶֹרׁש נָָחׁש ָוֶצַפע, ְוֵאינֹו 

ֵעֶרב ַרב, ְוַאף ֶׁשּיֵׁש לֹו ָאב ָוֵאם ִמֶּגזַע ְקדֹוִׁשים, ִּכי ִאם מֵ 
ְצנּוִעים ַוֲחִסיִדים, ִמָּכל ָמקֹום ִּגְלּגּול נְִׁשָמתֹו ֵמֵעֶרב ַרב. 
ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו ֶּפה ְמַדֵּבר ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ְוִדְבֵרי 

ל ִּפיו נְֵבָלה ח"ו, ְמבֹוָאר ַּגם ֵּכן ְּבִדְבֵרי ָהֲאִר"י זַ"ל, ַהְמנַּבֵ 
ּפֹוגֵם ַּבְּלָבנָה, ְועֹוֶׂשה ֵמאֹוִתּיֹות ְלָבנָ"ה, נְָבָל"ה, ַח"ו. 
ְוַכֲאֶׁשר ִּכי (ִּפי) ִּדְבֵרי ַהּפֹוגְִמים ֵהם ְמֻרִּבים ְלַבֲאָרם, ְו�א 

  יְַסִּפיק ָלֶהם ַאף ֲעָׂשָרה ְּפָרִקים ִלזְּכֹר ּגֶֹדל ָהעֹנֶׁש ֶׁשָּלֶהם.

ִּדּבּוִרים ֲאסּוִרים, נְִקָרא ֶּפה  ֶּפה ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר09@
  ָקדֹוׁש

ַעל ֵּכן ֲאנִי ַמזְִהיר ִּבְקָצָרה, ֶׁשָּצִרי� ָאָדם ָלַדַעת ִּכי ֶּפה 
ֶׁשהּוא ָּגדּור ּוְמֻסּיָג ִמְּלהֹוִציא ִּדָּבה ּוְקָללֹות, ְוֵאין מֹוִציא 

ִאְקֵרי ָלׁשֹון ָהָרע, ְוֵאין עֹוֵסק ְּבִדְבֵרי ֵליָצנּות, ַהאי ּפּוָמא 



  

[ֵּפירּוׁש: ּפּוָמא ַקִּדיָׁשא, ְּדַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְׁשַּתֵּבַח ְּבגֵַּוי', 

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן  זֶה ַהֶּפה נְִקָרא "ֶּפה ָקדֹוׁש" ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְׁשַּתֵּבַח ּבֹו]
ן, ַהָקדֹוׁש ִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה ְּבִׁשיִרין ְוֻתְׁשְּבִחי

ָּברּו� הּוא נֵָטיל ַהאי ִּדּבּוָרא ְוִאְתֲעִביד ֶּכֶתר ַעל ֵריָׁשא 
[ֵּפירּוׁש: ַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא לֹוֵקַח ַהִדּבּור ַההּוא ְועֹוֶשה ִמֶּמנּו ֶּכֶתר ַעל 

  , ְּבאֹוֶפן ִאם ִמְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָה.רֹאׁשֹו]

  ד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש,יְִבחֹר ְלַעְצמֹו ָמקֹום ְמיּוחָ 09@
  ֵאֶצל ָׁשֵכן טֹוב ִויֵרא ה', ְויְִתַרֵחק ִמָּׁשֵכן ָרע.

ח. ְויְִרֶאה ִלְבחֹר ָמקֹום ְמיּוָחד ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת 
ֵאֶצל ָׁשֵכן טֹוב, ָּכֵׁשר ְויָָׁשר. ְויְִתַרֵחק ִמָּׁשֵכן ָרע, ֶׁש�א 

ו ַחס ְוָׁשלֹום, ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר יְַכִׁשיל אֹותֹו ֵליֵל� ִּבְדָרָכי
ְלִהְתַרֵחק ִמָּׁשֵכן ָרע ִּכי ֵאין לֹו ָמקֹום ַאֵחר, יְִרֶאה ְלהֹוִכיחֹו 
ִּבְדָבִרים יֹום יֹום. ְואּוַלי יְִמָצא ֵעת ָרצֹון ֶׁשּיְַקֵּבל ַהּתֹוָכָחה, 

ַרע  אּוַלי יִזְֶּכה ֲחֵברֹו ַעל יָדֹו. ְוִאם יְִרֶאה ָהָאָדם ֶׁשהּוא ִאיׁש
  ּוְבִלּיַַעל ֶׁשעֹוֵמד ְּבִרְׁשעֹו, יַּנִיַח ֶאת ְמקֹומֹו ְויֵֵל� לֹו ְלָׁשלֹום.

  

ֶרק ד'03@   ּפֶ
:  (יְַׁשְעיָה ס"ו, כ"ב)א. יְַׁשְעיָה ַהּנִָביא ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָאַמר 

"ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהָּׁשַמיִם ַהֲחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֲאנִי 
עֹוְמִדים ְלָפנַי" ְוגֹו'. ּוֵבֵאר ַהּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, עֹוֶׂשה 

ִמי ֶׁשהֹוֵל� ְּבֶדֶר� ָּתם ְויָָׁשר, ְועֹוֵבד ה' ְּבָכל ְלָבבֹו, ּוְבָכל 
נְַפׁשֹו, ּוְבָכל ְמאֹודֹו, ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ּוְמַחֵּדׁש ּתֹוָרה 



  

ְקָּדמֹות ֲאִמִּתּיֹות ּוְברּורֹות, ֶׁשל ֱאֶמת ְלִפי ִׂשְכלֹו ַעל ִּפי הַ 
ּוְמַדְקֵּדק ֵהיֵטב ֶׁשַהָּדָבר ֶׁשִחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה �א יְִהיֶה ּבֹו ׁשּום 
ָסֵפק ּוְׂשַפת ֶׁשֶקר ח"ו, ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָׂשֵמַח ְמאֹד 

ֹוָרה ּבֹו, ּוְבתֹוָרתֹו, ְוָכל ִחּדּוׁש ְוִחּדּוׁש ֶׁשְּמַחֵּדׁש ָהָאָדם ַּבּת
עֹוֶלה ְועֹוֵמד ִלְפנֵי קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ְמֻעָּטר ֵליּה ְּבַכָּמה ִעְטִרין, ְועֹוֶׂשה ֵמֶהן ָׁשַמיִם ֲחָדִׁשים ְוֶאֶרץ 
ֲחָדָׁשה. ֵמַהּנֵי ִמיִלין ַחְדִּתין, ְוֵהן עֹוְמִדין ְלָפנָיו ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיּו 

  ' ָּתִמיד ְלַהְׁשִּגיַח ַעל יָָדן ְּבַהְׁשָּגחֹות ְּפָרִטּיֹות.ָּבֶהן ֵעינֵי ה

  ִמי הּוא זֶה ֲאֶׁשר ָּכל ִלּמּודֹו ְלִהְתָּגאֹות09@

ב. ּוְכֵדי ֶּׁש�א יְִתַקּנְאּו ּבֹו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, חֹוֶפה ּוְמַכֶּסה 
ְוָאֶרץ  אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעד ֶׁשּנֲַעֶׂשה ֵמֶהן ָׁשַמיִם

ַהֲחָדָׁשה, ְוזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ּוְבֵצל יִָדי ִּכִּסיִתי� ִלנְטַֹע 
ָׁשַמיִם ְוִליסֹד ָאֶרץ" ּוְבאֶֹפן ֶׁש�א יְִתָּגֶאה ַח"ו, ַּבֲאֶׁשר 
ֶׁשּלֹוֵמד ּוְמַחֵּדׁש ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ִּכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת 

יְִׂשָרֵאל לֹוַמר ְלִסְדָרא ִּדְקֻדָּׁשה, ְּבאֹותֹו  ְּתרּוָמה, ְּכֶׁשַּמִּגיִעין
ָׁשָעה ַמְכִריזִים ְלַמְעָלה, ֶעְליֹונִים ְוַתְחּתֹונִים ַאִּציתּו, ַמאן 
ִאיהּו ַּגס רּוָחא ְּבִמִּלין ְּדאֹוַריְָתא ַמאן ִאיהּו ְּדָכל ִמיִלין 

ֵעי ְלֶמֱהֵוי ָׁשָפל ִּדיֵלי' ְּבגִין ְלִמגְנָא ְּבִמיֵלי ְּדאֹוַריְָתא דב"נ ּבָ 
ְּבַהאי ָעְלָמא ְּבִמִּלין ְּדאֹוַריְָתא ְּדָהא ֵלית ַּגְבהּות ְּבאֹוַריְָתא 

  ֶאָּלא ְּבָעְלָמא ְּדָאִתי, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

[ֵּפירּוׁש ַהּזֹוַהר: ִמי הּוא גַס רּוַח ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶׁשֶּבן ָאָדם ָצִרי� ִלְהיֹות ָׁשָפל 

  ַהּזֶה ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ִּכי ֵאין ּגְַבהּות ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ָּבעֹוָלם ַהָּבא].ָּבעֹוָלם 



  

ְויֵׁש ִלֵּתן ַטַעם ְלַמה ֶּׁשַהְּכרּוז נְִכָרז ַּדְוָקא ִּבְׁשַעת 
ֶׁשאֹוְמִרים ְקֻדָּׁשה ְּדִסְדָרא, ַּבֲעבּור ְּדַקיְָמא ָלן ֶׁשָהעֹוָלם ָקִאי 

זֶה ֶׁשִּמְתָּגֶאה הּוא ַמֲחִריב עֹוָלמֹות, ִּכי ַאִּסְדָרא ִּדְקֻדָּׁשה, וְ 
ַהִּמְתָּגֶאה ְּבִדְבֵרי תֹוָרה ּגֹוֵרם לֹוַמר ַהְקָּדמֹות ָׁשְוא ָוֶׁשֶקר 

  ְודֹוֵרׁש ַרק ְלִהְתָּפֵאר ִּבְדַבר ִחּדּוׁש ֶׁשַאף ֶׁשֵאינֹו ֱאֶמת.

ַעל יְֵדי ַהְקָּדמֹות ֶׁשל ּדֹוִפי ַּבּתֹוָרה, ּבֹוֵרא 09@
  ִעים ֶׁשל ֶׁשֶקר ַהְּקרּויִים "ּתֹהּו" ְוֵכן "ָׁשְוא"ְרִקי

ג. ְוִהּנֵה ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ָּפָרַׁשת 
ְּבֵראִׁשית, ַעל ַהְמַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה ע"פ ַהְקָּדמֹות ְׁשָקִרים, 

ִמּיָד נִָפיק  "ֵאּלּו ֵהן ִּדְבֵרי ּדֹוִפי ְוַכד ָסְלִקין ַּבֲאִויָרא ְּדָעְלָמא
ְלגַַּביְהּו ַסָּמֵאל ַהּנְִקָרא ִאיׁש ַּתְהּפּוכֹות ְוָלׁשֹון ָׁשֶקר הּוא 
ִמְתַּגֵּבר ְויֹוֵצא ְלגֵַּבי ִמיִלין ִאֵּלין ְמּנּוְקָּבא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבא 
ְוָדֵליג ְלגַַּביְהּו ת"ק ַּפְרָסאֹות ְונִַּטיל ִמיִלין ִאֵּלין ְּדִׁשְקָרא 

הֹון ָרִקיַע ְּדָׁשְוא ְּדִאיְְּקֵרא ּתֹוהּו ְוָׁשאט ְּבַההּוא ְוָעֵביד ּבְ 
ָרִקיַע ַהאי ִאיׁש ַּתְהּפּוכֹות ָּדֵליג ִׁשית ַאְלֵפי ַּפְרָסה ַּבֲחָדא 
זְִמנֵי, ְוֵכיָון ְּדַההּוא ָרִקיַע ָקֵאים נְָפַקת ִלָקָדמֹוִהי ֵאֶׁשת 

ֶקת ַּגם ֵּכן ְּבַהאי זְנּונִים ִליִלית ָהְרָׁשָעה ְוהֹוֶלֶכת ּוִמְתַחּזֶ 
ָרִקיַע, ּוִמְתַחֵּבר ּוִמְׁשַּתֵּתף ִעָּמּה ַּכָּמה ֲאָלִפים ְרָבבֹות 
ַמְׁשִחיִתים ְוָׁשאִטין ְּבַההּוא ָרִקיַע ָּכל ָהעֹוָלם ְּבֶרגַע ֶאָחד 

ֵאלּו ֲחיָלֹות ִּביִׁשין ֶׁשל ַמְׁשִחיִתין ַּכֲחיָלֹות ֶׁשל  ּוִמְתַלְּבִׁשים
  ָלם ְונֹוְפִלין ַעל יְִׂשָרֵאל ְוהֹוְרגִין ֶהֶרג ַרב".ֻאּמֹות ָהעֹו



  

  "ִּכי ַרִּבים ֲחָלִלים ִהִּפיָלה ַוֲעצּוִמים ָּכל ֲהרּוֶגיָה"09@

ד. ּוִבְכַלל זֶה הּוא ַּגם ֵּכן ַהַּמְכנִיס ַעְצמֹו ִלְהיֹות מֹוֶרה 
ְּגזֵרֹות הֹוָרָאה ְו�א ִהִּגיַע ְלהֹוָרָאה, ּוִבגְַלל זֶה ָּבִאים ַּגם ֵּכן 

ָרעֹות ַעל ׂשֹונְֵאי יְִׂשָרֵאל ְוַעל זֶה נֱֶאַמר, "ִּכי ַרִּבים ֲחָלִלים 
ִהִּפיָלה ַוֲעצּוִמים ָּכל ֲהרּוגֶיָה". ְוָכל זֶה ּגֹוֵרם ַהּמֹוֵרה 
הֹוָרָאה ְו�א ִהִּגיַע ְלהֹוָרָאה, אֹו ִמי ֶׁשְּמַחֵּדׁש ְּבִדְבֵרי תֹוָרה 

ִרים ֶׁשֵאינָן ֶׁשל ֱאֶמת. ְוַעל ֵּכן ָאַמר ְּבַהְקָּדמֹות ֶׁשֶקר ּוְדבָ 
  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְלַתְלִמיָדיו:

"ְּבָמטּוָתא ִמּנַיְיכּו ְּדָלא ַתְפִקין ִמּפּוַמיְכּו ִמיִלין 
ְּדאֹוַריְָתא ְּדָלא יְַדְעּתּון ְוָלא ְׁשַמְעּתּון ֵמִאיָלנָא ַרְבְרֵבי, ְּבגִין 

ִמין ְלַהאי ֲחָטָאה". ר"ל, ֶׁשאֹוָתּה ִליִלית ְּדָלא ֶּתֱהוּון ַּגרְ 
ָהְרָׁשָעה ַהּנְִקֵראת ֲחָטָאה ְוָעֶליָה ָאַמר ַהּנִָביא, "הֹוי מֹוְׁשֵכי 
ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ָׁשְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעגָָלה ֲחָטָאה" ְּדָבֵעי ְלָהִביא 

הֹו ַוֲאָמרּו, ֻאְכְלִסין ַעל יְִׂשָרֵאל ְוכּו', ָּפְתחּו ַהַּתְלִמיִדים ָּכלְ 
  "ַרֲחָמנָא ִלֵׁשיזְָבן ַרֲחָמנָא ִלֵׁשיזְָבן" ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם ֶׁש�א ּתֹוִציאּו ִמִּפיֶכם ִּדְבֵרי תֹוָרה ֶׁש�א יְַדְעֶּתם  [ ֵּפרּוׁש:

ָתּה ֲחָטָאה (ַהיְנּו ְו�א ְׁשַמְעֶּתם ֵמִאיָלן ָּגדֹול ִּבְכֵדי ֶׁש�א ִּתְהיּו ּגֹוְרִמים ְלאֹו

ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ... ָּפְתחּו ַהַּתְלִמיִדים  ַהִּליִלית) ֶׁשרֹוָצה ְלָהִביא ַמֲחנֹות (ַלֲהרֹג)

  ֻּכָּלם ְוָאְמרּו: ָהַרֲחָמן יִַּציֵלנּו! ָהַרֲחָמן יִַּציֵלנּו !]



  

ָּכל ְרצֹונָם ֶׁשל ַהַּדְרָׁשנִים ִלְמצֹוא ֵחן ְּבֵעינֵי 09@
ים, ְוַעל ֵּכן �א יִזְּכּו ִלְׁשמֹוַע ֶאת ַהְּדרּוׁש ֶׁשל ַהּׁשֹוְמעִ 

  ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ֶׁשּיְִדרֹׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶלָעִתיד ָלבֹוא

ה. ְוִהּנֵה ַּבּדֹורֹות ָהֵאֶּלה ֶהָעֹון ַהּזֶה ָמצּוי ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
ַרִּבים ע"פ ַהְקָּדמֹות ָהַרִּבים, ֶׁשַהְרֵּבה ְּבנֵי ָאָדם ּדֹוְרִׁשים ּבָ 

ְׁשָקִרים, ּוְדָבִרים ֶׁשֵאינָם ְּברּוִרים, ּוְמַסִּמים ֵעינֵיֶהם ֶׁשל 
ַהְּבִרּיֹות ּוִמְתַקְלִסים ּוִמְתָּפֲאִרים ִמִּפי ַהְּבִרּיֹות, ּוַמֲחִליִפים 
ַחּיֵי עֹוָלם ַהָּבא ִּבְׁשִביל ַחּיֵי ָׁשָעה, ְוגֹוְרִמין ְּגזֵרֹות ָרעֹות 

זְָּכר ְלֵעיל. ְוַהּיְֵרא ְּדַבר ה', יְִהיֶה ְמַחֵּׁשב ַהֶהְפֵסד ְוַהֶהּזֵק ַּכּנִ 
ַהָּגדֹול ֶׁשּגֹוֵרם, ְּכנֶגֶד ְׂשַכר ַהָּכבֹוד אֹו ְׂשַכר ָממֹון ָּבעֹוָלם 
ַהּזֶה ֶׁשהּוא ַחּיֵי ָׁשָעה, ְוָכל ַהָּכבֹוד ֶׁשעֹוִׂשין לֹו ְּבזֶה ָהעֹוָלם, 

א קֹוץ ְוַדְרַּדר ְלנְִׁשָמתֹו, ּוִפְתאֹום יָבֹא ַּבֲעבּור ְּדרּוׁש זֶה הּו
ָעָליו ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְּגדֹוָלה ְו�א יֹוִפיַע לֹו אֹור ְואֹוי ַוי ִּתְהיֶה 
ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ְּביֹום ְּפֻקָּדתֹו. ְוֵאּלּו ַהַּדְרָׁשנִים ְּבַוַּדאי 

ּתֹוָרה ֶׁשּיְֵצאּו ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש  �א יִזְּכּו ִלְׁשמֹוַע ֶלָעִתיד ִחּדּוֵׁשי
  ָּברּו� הּוא.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְִדרֹׁש ַטֲעֵמי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר 09@
  יִֵּתן ָלנּו ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַעל יְֵדי ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו

ו. ִּכְדִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש, "ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵליֵׁשב 
ְודֹוֵרׁש ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ְוָכל ַהַּצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְלָפנָיו  ְּבגַן ֵעֶדן

ְוָכל ָּפַמְליָא ֶׁשל ַמְעָלה עֹוְמִדים ְלָפנָיו ִמיִמינֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא, ְוַחָּמה ּוְלָבנָה ְוכֹוָכִבים ּוַמּזָלֹות ִמְׂשמֹאלֹו, 

ֲעֵמי ּתֹוָרה. ַהְּדָרָׁשה ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּדֹוֵרׁש ָלֶהם טַ 



  

ֶׁשָעִתיד ִלֵּתן ָלנּו ַעל יְֵדי ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְוַאַחר ַהְּדָרָׁשה יֲַעמֹד 
זְֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַעל ַרגְָליו ְויֹאַמר, יְִתגַַּדל ְויְִתַקֵּדׁש 

ד ְׁשֵמיּה ַרָּבה ְוכּו', ְוקֹולֹו יְִהיֶה הֹוֵל� ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְועַ 
סֹופֹו, ְוָכל ָּבֵאי עֹוָלם עֹונִין ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר� 
ְלעָֹלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא. ְוַאף ְרָׁשִעים ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ְוַצִּדיִקים 
ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשּנְִׁשַּתּיְרּו ֵּבינֵיֶהם יְִהיּו עֹונִין, ָאֵמן יְֵהא 

ֹוִלין ִּבזְכּות ֲענִּיַת ֶׁשל ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא, ְׁשֵמיּה ַרָּבה ְוּנִּצ
  ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ז. ַעל ֵּכן יְִהיֶה ָאָדם נִזְָהר ִלְדרֹׁש ּתֹוַרת ֱאֶמת, 
ּוְלַהְקִּדים ַהְקָּדמֹות ֶׁשל ֱאֶמת, ְוִתְהיֶה ּתֹוַרת ה' ְּבִפיהּו ֱאֶמת, 

ֹוָרה ֶׁשל ֱאֶמת ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ְויְִהיֶה זֹוֶכה ִלְׁשמֹוַע ִחּדּוֵׁשי ּת
  ָּברּו� הּוא ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון.

  ְלךָ  ֵלךְ 08@

ֶרק ה'03@   ּפֶ

א. "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע� ָּכמֹו�", ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם 
ִלְבָרָכה, זֶה הּוא ַהָּפסּוק ֶׁשהּוא ְּכָלל ָּגדֹול ֶׁשַּבּתֹוָרה. ְוֵאין 

יֹוֵתר, ְּכֶׁשרֹוֶאה ָהָאָדם ָּדָבר ְמגּונָה ְּבָאִחיו  ְל� ַאֲהָבה
יְִׂשָרֵאל ֶׁשעֹוֶׂשה ֵאיזֶה ֵחְטא ְוָעֹון, ֶׁשָּצִרי� ְלהֹוִכיחֹו ַעל זֶה, 

  ִּכי נְִׁשָמָתן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ֵהן ְקׁשּוִרין ּוְדבּוִקין זֶה ָּבזֶה.



  

ּוָחה ִאם ָהָאָדם ּפֹוֵגם ֶאת נְִׁשָמתֹו, ֵאין ָלּה ְמנ09@
  ָּבעֹוָלם ַהָּבא

ב. ֲאָבל ַהְּכָלל הּוא, ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ִמי ֶׁשהּוא יֹוֵדַע 
ַהַהְרַּפְתָקאֹות ְוַהִּסּבֹות ְוָהעֹנְִׁשים ֶׁשָּבִאים ַעל נְִׁשַמת ָהָאָדם 
ַאַחר יְִציַאת ַהּנְָׁשָמה ֵמַהּגּוף, ָצִרי� ְלהֹוִדיַע ַלֲחֵברֹו אּוַלי 

ֲחֵברֹו ַּגם ֵּכן, ְויֲַעזֹוב ַּדְרּכֹו ָהְרָׁשָעה, ָוָׁשב  ַעל יָדֹו יִזְֶּכה
  ְוָרָפא לֹו.

ֲאִויר ָהעֹוָלם ָמֵלא נְָׁשמֹות ֶׁשֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה 09@
  ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון

ג. ְוִהּנֵה ּפֹה ַּבֶּפֶרק זֶה ֶאְכּתֹב ְקָצת ִּבְקָצָרה עֹנֶׁש 
וֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים. ַּדע, ִּכי ַהּנְָׁשָמה ֶׁשָאָדם ּפֹוגֵם ָּבּה ַּבעֲ 

ֲאִויָרא ֲחָלָלא ְּדָעְלָמא ֵהן ְמֵלִאים ִמּנְִׁשמֹות ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשֵאינָם 
יְכֹוִלין ֲעַדיִן ָלבֹוא ִלְמקֹום ְמנּוָחָתן, ּוְכמֹו ֶׁשֵהִעידּו 

  ַּתְלִמיִדים ֶׁשל ָהַרב ָהֲאִר"י זַ"ל ֶׁשָהיָה אֹוֵמר ָלֶהם:

ַהָּׂשדֹות ְמֵלִאים ִרְבבֹות נְָׁשמֹות ָהִאיָלנֹות וְ 09@
  ֶׁשִּמְתַחּנְנִים ְלִתּקּון

ד. ְּדעּו, ִּכי ֲאִויָרא ְּדָעְלָמא ַוֲחָלָלּה ֵהן ָמֵלא נְִׁשמֹות 
ַהּנִָּדִחין ֶׁשֵאינָם יְכֹוִלין ָלבֹוא ֲעַדיִן ִלְמנּוָחָתם. ּוַפַעם ַאַחת 

, ְוָרָאה הּוא ְּבַעְצמֹו ָהַל� ָהֲאִר"י זַ"ל ִלְלמֹד ּתֹוָרה ַּבָׂשֶדה
ֶׁשָּכל ָהִאיָלנֹות ָהיּו ְמֵלִאים נְָׁשמֹות ְּבִלי ִמְסָּפר, ְוֵכן ָהיּו ַעל 

  ְּפנֵי ַהָּׂשֶדה, ְוגַם ַעל ְּפנֵי ַהַּמיִם ָהיּו ַּכָּמה ִרְבבֹות נְָׁשמֹות.



  

ה. ְוָׁשַאל אֹוָתם ָהַרב ָהֲאִר"י זַ"ל ַמה ִטיָבם ָּכאן, 
ְּדחּו ִמחּוץ ְלַפְרּגֹוָדא ַקִּדיָׁשא, ַּבֲעבּור ֶׁש�א ְוֵהִׁשיבּו, ֶׁשּנִ 

ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה ַעל ִּפְׁשֵעיֶהם ְוָהיּו מֹונְִעים ֶאת ַחְבֵריֶהם 
ִמַּלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ְוָהיּו נָע ָונָד ָּבָאֶרץ ּוַבֲאִויָרא ְּדָרִקיַע, זֶה 

ים ַּבת קֹול ַהַּמְכִריזִים ְּבכֹה ְוזֶה ְּבכֹה, ְוַעְכָׁשיו ָהיּו ׁשֹוְמעִ 
ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ֶׁשּיֵׁש ִאיׁש ֶאָחד ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ָהֲאִריזַ"ל ֲאֶׁשר 
יֵׁש ּכַֹח ְּביָדֹו ְלַתֵּקן ַהּנְָׁשמֹות ַהּנִָּדחֹות, ְוַעל ֵּכן נֶֶאְספּו ְלָכאן 

ְכלּו ָלבֹוא ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם ְלַתֵּקן אֹוָתם, ְּכֵדי ֶׁשּיּו
ִלְמקֹום ְמנּוָחָתם ְו�א יְִסְּבלּו עֹוד ַצַער ָּגדֹול ָּכזֶה. ְוִהְבִטיַח 
ָהֲאִר"י ֶהָחִסיד זַ"ל ַלֲעשֹות ְלטֹוָבָתם ַמה ֶׁשהּוא ְּבֶאְפָׁשִרית, 
ְוִסֵּפר ַאַחר ָּכ� ָהֲאִר"י זַ"ל ְלַתְלִמיָדיו ַהַּמֲעֶׂשה ַהּזֶה, ִּכי 

ָׁשַאל ָלֶהם ְלַהּנְָׁשמֹות, ְו�א יְָדעּו ְלִמי  זַ"ל ָראּו ֶׁשָהֲאִר"י
  ׁשֹוֵאל ּוִמי ָהיָה ַהֵּמִׁשיב, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָה, עֹוֶלה ְלִמַּתַחת 09@
ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ְוָׁשם ִמְתַּדְּבִקים ֵאֶליָה נְָׁשמֹות נִָּדחֹות 

  ּהְועֹוִלין ִעּמָ 

ו. ּוְבִחּבּורֹו ָּכתּוב, ֶׁשֵאּלּו ַהּנְָׁשמֹות ָהיּו יְכֹוִלין ְלַהֲעלֹות 
אֹוָתם ִּבְתִפָּלה ֶׁשל ַצִּדיק, ֵּכיָון ֶׁשַהַּצִּדיק ִמְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָה ָאז 
ְּתִפָּלתֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה ַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ְוָאז ִמְתַלְּבִׁשים 

  ִפָּלה ַּכָּמה נְָׁשמֹות ּוִמְתַלִּוים ַּבֲהֵדי אֹוָתּה ְּתִפָּלה.ְּבאֹוָתּה ַהּתְ 

ז. ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהּזֹוַהר ְּבסֹוד ַהָּפסּוק "ְּתִפָּלה ְלָענִי ִּכי 
יֲַעטֹף ְוִלְפנֵי ה' יְִׁשּפֹ� ִׂשיחֹו". ַּכָּמה נְָׁשמֹות ִמְתַעְּטִפין 

ֵאין ְּתִפָּלה יֹוֵתר ָחִביב ַקֵּמיּה ּוִמְתַּדְּבִקין ִּבְתִפָּלה ֶׁשל ָענִי, וְ 



  

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּכמֹו ְּתִפָּלה ֶׁשל ָענִי, ּוְתִפָּלה ֶׁשל ַצִּדיק, 
ֶׁשעֹוִלין ְּבַלַהב ָּגדֹול ְונֹוָרא ַהּׂשֹוֵרף ְסִביָביו. ְוַהִּסְטָרא 
 ַאֲחָרא ִמְתיֵָרא ְלִהְתָקֵרב ִלְמקֹום ְּתִפַּלת ֶהָענִי ּוְתִפַּלת

  ַהַּצִּדיק, ְוַעל יְֵדי ֵּכן ַהּנְָׁשמֹות ַהּנִָּדחֹות עֹוִלין ִעם ַהְּתִפָּלה.

ַּכֲאֶׁשר נְִׁשַמת ַהַּצִּדיק עֹוֶבֶרת ֶדֶר� ַהֵּגיִהּנֹם, 09@
  ִמְתַאֲחזִין ָּבּה נְָׁשמֹות ָהֲאבּודֹות ְועֹוִלין ִעָּמּה

ֶׁשֵּכיָון ֶׁשּנְִפַטר ח. ְוזֶהּו ָהִענְיָן ַמָּמׁש ְּבנְִׁשַמת ַהַּצִּדיק, 
ֵמָהעֹוָלם עֹוֵבר ֶדֶר� ַהֵּגיִהּנֹם ְּכֵדי ֶׁשִּבזְכּותֹו ְּבַהֲעִבירֹו ֶדֶר� 
ָׁשם יְִתַאֲחזּו ּבֹו נְָׁשמֹות ָהֲאבּודֹות ַוּיֲַעלּו ִעם נְִׁשָמָתא 

  .[נְָׁשָמה ְקדֹוָׁשה זֹו]ַקִּדיָׁשא ָּדא 

הּו ֵמְרִאּיַת ְרָבבֹות ֵעינָיו ֶׁשל ָהֲאִריזַ"ל ִּכְמַעט ּכָ 09@
  נְָׁשמֹות ֶׁשָעלּו ִמִּקְבֵריֶהם ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה

 ט. ְוֵכן ִסֵּפר ֶהָחִסיד ר' ְּגַדְליָה זַ"ל, ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי
ָהֲאִר"י זַ"ל ַלֲחֵבָריו, ֶׁשְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהיּו הֹוְלִכין חּוץ 

ַחת ְמַסֵּפר ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִר"י ָלִעיר ְלַקָּבַלת ַׁשָּבת. ְוָהיָה ַּפַעם ַא
זַ"ל נְִפְלאֹות ַמה ֶּׁשָרָאה ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ְּכֶׁשָהיָה עֹוֵמד 
ַעל רֹאׁש ָהָהר ֶׁשָהיָה ִמחּוץ ָלִעיר, ְוַעל אֹותֹו רֹאׁש ָהָהר 
ָרָאה ָּכל ַהֵּבית ַחּיִים ֶׁשל ְקִהָּלה ְקדֹוָׁשה ְצַפת ִּתָּבנֶה ְוִתּכֹונֵן 

ְמֵהָרה ְּביֵָמינּו, ְוָרָאה ֲחיָילֹות ֶׁשל נְָׁשמֹות ֶׁשָעלּו ּבִ 
ֵמַהְּקָבִרים ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ְלגַן ֵעֶדן ֶׁשל ַמְעָלה, ְוֵכן ָרָאה 
ַּכָּמה ִרְבבֹות נְָׁשמֹות ְלֵאין ִמְסָּפר ֶׁשּיְָרדּו ְּכנֶגְָּדם, ְוֵהם 

ִׁשים ְּכֵׁשִרים ְּבָכל ַׁשָּבת, ַהּנְָׁשמֹות יְֵתרֹות ֶׁשּנְִתַּוְסִפים ַּבֲאנָ 
ּוִמּתֹו� רֹוב ִּבְלּבּול ְוִעְרּבּוב ַהּנְָׁשמֹות ַוֲחיָילֹות ֲעצּומֹות 



  

ְלֵאין ִמְסָּפר ִּכְמַעט ָּכהּו ֵעינָיו ֵמְראֹות, ְוָהיָה מּוְכַרח 
  ְלַהֲעִצים ֵעינָיו, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָרָאה אֹוָתן ְּבֵעינַיִם ְסגּורֹות.

ּלֹות ַהַּצִּדיִקים ֵהם ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול ַלּנְָׁשמֹות ְּתפִ 09@
  ַהּנִָּדחֹות

י. ְוִהּנֵה ֲאנְַחנּו ָרִאינּו ַּכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַּתְלִמיֵדי ָהֲאִר"י 
זַ"ל ֶׁשּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול הּוא ְּתִפּלֹות ַצִּדיִקים ַלּנְָׁשמֹות ַהּנִָּדחֹות, 

  ֹול ִמּזֶה.ְוֵאין ְל� ְּגִמילּות ֶחֶסד ָּגד

ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר� הּוא ַרב ֶחֶסד, ְוָלֵכן טֹוב ְלַהזְִּכיר 09@
  ִּבְתִפָּלה ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהּנִָּדחֹות

יא. ְוַאף ִּכי ֵאין ָאנּו ֵמַאנְֵׁשי ַהַּצִּדיִקים ַהּקֹוְדִמים, 
ְוַהְלַואי ֶׁשּתֹוִעיל ְּתִפָּלֵתנּו ְלתֹוֶעֶלת ַעְצֵמנּו ְלַכֵּפר ַעל 
ַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו ֶׁשִהְכַעְסנּו ַלּבֹוֵרא יְִתָּבַר� ְּבֶמֶרד 
ּוְבַמַעל, ַאף ַעל ִּפי ֵכן טֹוב ִלזְּכֹור ִּבְתִפָּלתֹו ִלְפנֵי יֹוֵדַע 
ַמְחָׁשבֹות ַּגם ַלּנְָׁשמֹות ַהּנִָּדחֹות, ִּכי ַרב ֶחֶסד הּוא ַהּבֹוֵרא 

  יְִתָּבַר�.

ְתַּפֵּלל ַעל ָהְרָׁשִעים ֶׁשּיְַחזְרּו ָצִרי� ָהָאָדם ְלהִ 09@
  ִּבְתׁשּוָבה

יב. ְוזֶה יָאֹות ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל ִלְהיֹות זֹוֶכה ּוְמזֶַּכה 
ַלֲאֵחִרים, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָּצִרי� ָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִרְׁשֵעי 

ְבָרכֹות, ַהּדֹור ֶׁשּיְַחזְרּו ִּבְתׁשּוָבה, ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ּבִ 
ִּבְברּוְריָה ְּדִביְתהּו ְּדַרִּבי ֵמִאיר ֶׁשָאְמָרה "יִַּתּמּו ֲחָטִאים" 

  ְּכִתיב ְו�א "חֹוְטִאים".



  

ַעל ֵּכן ֲאַסֵּדר ֲאנִי ְלָפנֶי� ְלָכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה לֹוַמר יְִהי ָרצֹון 
נּו זֶה ְּבִבְרַּכת ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶת�, ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ 

ַלֲעבֹוָדֶת�. ְויֹאַמר, "יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי� ה' ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי 
ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתְחּתֹור ֲחִתיָרה ַּתַחת ִּכֵּסא ְכבֹוֶד� ְלַקֵּבל 

ִּבְתׁשּוָבה (ְּפלֹונִי ֶּבן ְּפלֹונִית) ְוָכל ָהעֹוְבִרים ַעל ִמְצוֹוֶתי�, 
צֹונְ� ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ִּכי יְִמינְ� ְּפׁשּוָטה יְֻהַּפ� ְלָבָבם ַלֲעׂשֹות רְ 

ְלַקֵּבל ָׁשִבים, ְוַהֲחזִיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה ְלָפנֶי�, ָּברּו� 
ַאָּתה ה' ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה". ְוָאז יְִתעֹוֵרר ַּגם ָהָאָדם ֵמַעְצמֹו 

לֹו "ְקׁשֹוט  ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעל ֲחָטָאיו ְּכֵדי ֶׁש�א יֹאְמרּו
ַעְצְמ� ְוַאַחר ָּכ� ְקׁשֹוט ֲאֵחִרים". ַרק ֶׁשּיֹאַמר ְּבַכָּונַת ַהֵּלב, 
  ְוָאז ַּבַעל ָהַרֲחִמים ְּברֹב ֲחָסָדיו ּוְברֹב ַרֲחָמיו יְַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו.

  ַהֵּלב ְּכנֶֶגד ֵׁשם הוי' ְוַהֶּפה ְּכנֶגֶד ֵׁשם אדנ"י09@

ָּלה זֹו ַּכָּונֹות ְויִחּוִדים ְוָאנּו ֵאין יג. ְוַאף ֶׁשָּצִרי� ְּתפִ 
ְּבִקיִאים ַּבֵּׁשמֹות ּוַבֵּצרּוִפים ַהּמֹוִעיִלין ְלתֹוֶעֶלת ָּגדֹול, ִמָּכל 
ָמקֹום יְִתַּפֵּלל ִּבְקָצָרה ּוְבַבָּקָׁשה ְּבֶהגְיֹון ֵלב, ִּכי ָּכ� ָראּוי 

 ֹ ל ִּבְׂשָפָתיו, ִּכי �א ְונָכֹון ְלָכל ַהִּמְתַּפֵּלל ֶׁש�א יֲַאִרי� ַהּכ
יִָּׁשֵאר לֹו ְּבֶהגְיֹון ִלּבֹו. ְוזֶהּו ְּכָלל ָּגדֹול, ֶׁשּיֹאַמר קֹוֵדם 
ַהְּתִפָּלה ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ּוְׁשִכנְֵּתיּה, ִּכי ַהֵּלב 

  הּוא נֶגֶד ֵׁשם הוי' ְוַהֶּפה ִהיא נֶגֶד ֵׁשם אדנ"י, ַּכּיָדּוַע.

  ה ַּבֶּפה ְּב�א ַּכָּונַת ַהֵּלב הּוא ֵחְטא ּגָדֹולְּתִפּלָ 09@

ֶׁשּזֶה ָהיָה ַּכָּונַת  (ח"א קס"ט ע"א)יד. ְוַעל זֶה ָּכַתב ַּבּזֹוַהר 
ָּדִוד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶׁשָאַמר "יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 

הּו יִחּוד ָּגדֹול ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי� ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי", ִּכי זֶ 



  

ְליֵַחד ֶּפה ָוֵלב ְּכֶאָחד, ּוִמּזֶה ּתּוַכל ְלִהְתּבֹונֵן ּגֶֹדל ָהעֹנֶׁש 
ּוְפָּגם ֶׁשל ַהַּמְפִריד ַהֵּלב ֵמַהֶּפה ר"ל, ַהִּמְתַּפְּלִלים ַּבֶּפה ְּב�א 
 ַּכָּונַת ַהֵּלב אֹו ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ִעם ֲחֵברֹו ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב.
ְוזֶהּו ֵחְטא ָּגדֹול, ְועֹוֶׂשה ֵּפרּוד ֵּבין ַהֵּׁשמֹות ַהּנִזְָּכִרים ּוֵבין 

ָוא"ו ֶׁשל ַהֵּׁשם  אֹות ָוא"ו ְלאֹות ֵה"א ֵמַהֵּׁשם, ְויָדּוַע ִּכי הּוא
הּוא ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוַהֵה"א הּוא ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, ְוִאם ֵּכן 

  ת ִמִּלְהיֹות ְמֻחָּבִרים יַַחד.ַמְפִריִדים ַהְּׁשנֵי ּתֹורֹו

ְוַהִּמְכׁשֹול זֶה ָמצּוי ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְוַרֲחָמנָא ִליְצָלן 
ִמִּמָּדה זֹו, ַוֲה�א ֱא�ִקים יְַחָקר זֹאת ְוַעל ָּכל ֵאֶּלה יָבֹא 
ֱא�ִקים ַּבִּמְׁשָּפט. ְוָעוֹון זֶה הּוא ּדֹוֶמה ְלָעוֹון ַהִּמינִים 

קֹוְרִסים ְוָקָרִאי"ם ֶׁשֵאינָם נֹוְתנִים ָמקֹום ְלִדְבֵרי ְוֶאִּפי
  ַהֲחָכִמים ַּבֲעֵלי ַהַּתְלמּוד.

ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב, יֹוְצִאים ִמֶּמּנּו 09@
  ָּבנִים ּפֹוְקִרים ּוִמינִים ַרֲחָמנָא ִליְצָלן

ַּדאי ַהַּמְרִּגיל ְּבִמָּדה זֹו טו. ְוִאם ֵּכן יְִתּבֹונֵן ַהּנָבֹון ֶׁשְּבוַ 
ִלְהיֹות ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב, יְֵצאּו ִמֶּמּנּו ָּבנִים ּפֹוְקִרים 

  ּוִמינִים ֶׁשּכֹוְפִרים ְּבתֹוָרֵתינּו, ִמָּדה ְּכנֶגֶד ִמָּדה.

ְונֹוָסף ַעל זֶה ֶׁשַּמְפִריד ַעְצמֹו ַּגם ֵּכן ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֶעְליֹונָה 
"ְוַאֶּתם  (ְּדָבִרים ד, ד)ד ִמֶּמּנּו ָּדָבר יָָקר ַהּנֱֶאַמר ְּביְִׂשָרֵאל ְונֱֶאבָ 

ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא�ֵקיֶכם ַחּיִים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום", ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל 
ַהָּפסּוק הּוא, ַּכֲאֶׁשר יְִדַּבק ָהָאָדם ָהֵאזֹור ֶאל ָמְתנָיו ְּבִהּדּוק 

ְכנִיס ֵּבין ָהֵאזֹור ְלַהַּמְלּבּוׁש ִעְרּבּוב טֹוב, ֲאזַי �א יּוַכל ְלהַ 
ֶׁשל ָאָבק ָוֵאֶפר, ֵּכן ֵהָּמה ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּכֶׁשֵהם ְּדֵבִקים ְלַהֵּׁשם 



  

יְִתָּבַר� ְּבַדְרֵּכיֶהם ּוְבַמֲעֵׂשיֶהם, ֲאזַי �א יּוַכל ׁשּום ְמַקְטֵרג 
ֶׁשַּבָּׁשַמיִם,  ַלֲעשֹות ֵאיזֶה ֵּפרּוד ֵּבין יְִׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם

   (ַּדף רכ"ה ע"א):ּוְכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ִּפּקּוֵדי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְׁשִּגיַח ַעל ַהַּצִּדיִקים ֶׁש�א 09@

  יְִתָקְרבּו ֲאֵליֶהם ַהְּקִליּפֹות ְוָהְרָׁשִעים
ְרָחא * "ַרִּבי ַאָּבא ְוַרב ַאָחא ְור' יֹוֵסי ָאזְֵלי ְּבאֹו2טז. 

ִמְּטֶבְריָה ְלִצּפֹוִרי. ַעד ִּדֲהוּו ָאזְֵלי ֻחּמֹו ֵליּה ְלר' ֶאְלָעזָר ַּדֲהֵוי 
ָאֵתי, ְוַרִּבי ִחּיָא ִעֵּמיּה. ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא ּוַוַּדאי נְִׁשַּתֵּתף ַּבֲהֵדי 

ְלהּו, ַעד ִּדֲהוּו ָמטּו  (ֵּפרּוׁש, ִהְמִּתינּו)ְׁשִכינְָתא. אֹוִריכּו 
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רּוׁש ַהּזֹוַהר ְלָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש: ַרִּבי ַאָּבא ְוַרִּבי ַאָחא ְוַרִּבי *) ּפֵ  
יֹוֵסי ָהְלכּו ַּבֶּדֶר� ִמְּטֶבְרָיה ְלִצּפֹוִרי. ְּבֶדֶר� ִהלּוָכם ִהְבִחינּו ְּבַרִּבי 

ף ֶאְלָעָזר ַהִּמְתָקֵרב, ְוִעּמֹו ַרִּבי ִחָּיא. ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא: "ַוַּדאי ִנְׁשַּתּתֵ 
  ִעָּמם ַּבֶּדֶר� ּוְנַקֵּבל ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה". ִחּכּו ָלֶהם ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ֲאֵליֶהם.

ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא: "ָּכתּוב: ֵעיֵני ה' ֶאל ַצִּדיִקים" ְלַהְׁשִּגיַח 
ֲעֵליֶהם, ֶׁש�א ִיְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא. ַוַּדאי ֵיׁש ִעָּמּנּו 

ִּדְׁשַמָיא ְוַהְׁשָגָחתֹו ָּברּו� הּוא, ְו�א ּתּוַכל ִלְׁשלֹוט ָּבנּו  ִסַּיְעָּתא
  ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא".

ָּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר: "ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול 
ִמּׁשּום ֶׁשַהָּים ַמְסִעיר ֶאת ַּגָּליו  -ַמה ֵּפרּוׁש 'ְּכחֹול ַהָּים'  -ַהָּים" 

ַכַעס ּוְמַבֵּקׁש ִלְׁשֹטף ֶאת ַהַּיָּבָׁשה, ּוְכֶׁשַהַּגִּלים ִמְתָקְרִבים ְורֹוִאים ּבְ 
ִמָּיד ָׁשִבים ֵהם ַלֲאחֹוֵריֶהם, ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָהִציף  - ֶאת חֹול ַהָּים 

ֶאת ָהעֹוָלם. ָּכ� ַהַּצִּדיִקים ִנְמְׁשלּו ְלחֹול ַהָּים, ְוַהַּמִּזיִקים 
ְלַּגֵּלי ַהָּים. ְּכֶׁשַהַּמִּזיִקים רֹוִאים, ֵּכיַצד ַהַּצִּדיִקים  -ִגים ְוַהְמַקְטְר 

ִמָּיד ַּתׁש  - ִמַּדְּבִקים ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוָׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 
 ּכֹוָחם, ְוֵאיָנם ְמֻסָּגִלים ְלַבֵּצַע ֶאת ְזָמָמם"



  

הּו. ֲאַמר ר' ַאָּבא, ְּכִתיב "ֵעינֵי ה' ֶאל ַצִּדיִקים" ְלגַַּביְ 
ְלַהְׁשִּגיַח ְּבהֹו ְּדָלא יְִתָקֵרב ְלגַַּביְהּו ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָהַׁשָּתא 
ִסּיְַעָּתא ִדְׁשַמּיָא ָהָכא ְוָכל ַאְׁשָּגחּוָתא ִּדְלֵעיָּלא ָהָכא, ְוָלא 

  '.יֵָכיל ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַאְׁשָלָטא ְוכּו

יז. ְּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעזָר ַוֲאַמר, ְוָהיָה ִמְסַּפר ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 
ְּכחֹול ַהּיָם. ַמהּו ְּכחֹול ַהּיָם, ְּבגִין ְּדיַָּמא ַּכד  ָסֵליק ַּגָּליו 
ִמזְַעָּפא ְוֻרגְזָא ְוִאּנּון ּגִַּלין ָסְלִקין ְלַׁשָּטָפא ָעְלָמא ַּכד ָמָטאן 

א ִמּיָד ָּתִבין ְוִאְתְּברּו ְוָתִבין ַלֲאחֹוָרי, ְוָלא ְוָחַמאן חֹוָלא ְּדיַּמָ 
יְָכִלין ְלִמְׁשְטָפי ָעְלָמא ּוְלָׁשְלָטָאה. ְּכגְַונָא ָּדא יְִׂשָרֵאל ִאינּון 
חֹוָלא ְּדיַָּמא, ְוַכד ִאינּון ַּגֵּלי ְּדיַָּמא (ֵהן ֵהן ַהַּמּזִיִקים 

רּוגְזָא ּוָמאֵרי ְּדִדינָא ַּבְעיָן ְוַהְמַקְטְרגִים) ַהְמַחְּבִלין ּוָמאֵרי דְ 
ְלָׁשְלָטא ּוְלַׁשָּטָפא ָעְלָמא ָחַמאן ְלהּו ְליְִׂשָרֵאל ְּדִאּנּון 
ִמְתַקְּׁשִרים ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָּתִבין ְוִאְתַּתְּברּו ָקַמיְיהּו 

  ְוָלא יְָכלּו ְלַאְׁשָלָטא ְּבָעְלָמא.

  ְּבנִים ַהֲחָטִאיםַעל יְֵדי ַהְּתׁשּוָבה ִמְתלַ 09@
יח. ְונְִמְׁשלּו ְלחֹול ַהּיָם, ּוַמה חֹול ַהּיָם ִצּבּור ֶהֵּקף 
ְסִביבֹות ַהּיָם, ֻמָּקף ְּכַהר ָּגדֹול ּוְמֻלָּבן ְּבַלְבנּונִית, ָּכ� 
יְִׂשָרֵאל, ַעל יְֵדי ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ְמַלְּבנִים ֶאת 

"ִאם (א, יח) ֲאַמר ַהָּכתּוב ִּביַׁשְעיָה ָהֲעוֹונֹות ּוְפָׁשִעים, ְּכמַ 
יְִהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו, ִאם יְַאִּדימּו ַכּתֹוָלע 
ַּכֶּצֶמר יְִהיּו", ִּכי ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשעֹוִׂשין 

ְוִדינִים נְִמְסרּו  יְִׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ֵהן ַמִּקיִפין ֶאת ַהִּדינִים,



  

ְּביָָדן, ְו�א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּמַהְּפִכים ִמַּדת ַהִּדין ְלִמַּדת ָהַרֲחִמים, 
  ְוָקֵטיגֹור נֲַעֶׂשה ָסנֵגֹור.

יט. ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשָהעֹוָלם הּוא ְּבִדּבּור טֹוב ֲאָבל ִלָּבם 
ֶהם, ְוָאז ֵאין ַּבל ִעָּמם, ֲאזַי ֵאין ִּכְׁשרֹון ַּבַּמֲעִׂשים ֶׁשּלָ 

ְׁשִמיָרה ְוחֹוָמה ְסִביב ַּגֵּלי ַהּיָם ְוגֵַּלי ַהּיָם ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל 
ָמאֵרי ְּדִדינִים ִמְתַּגְּבִרים ְוַהִּדין ּגֹוֵבר ְוהֹוֵל� ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, 
ְוָהַרֲחִמים ִמְתַמֲעִטין, ְוַאְדַרָּבה ֵהן ְמַהְּפִכין ִמַּדת ָהַרֲחִמים 

  ת ַהִּדין.ְלִמּדַ 

ָּכל ֶאָחד ָצִרי� ָלׁשּוב ְּכִפי יְָכְלּתֹו ּוְלִהְתַּפֵּלל 09@
  - ְּבַכָּונָה 

  ְויְִתַּפֵּלל ְּבַעד ֲחֵברֹו ֶׁשּיָׁשּוב ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה.

כ. ַעל ֵּכן, ִהְתעֹוְררּו ַאַחי ְוֵרַעי, ַלֲעׁשֹות ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ַהְרּבֹות ַּבַּמֲעִׂשים טֹוִבים, ַוֲחיִָלים ְּכִפי יְָכְלּתֹו ְּתׁשּוָבה, ּולְ 

יִגְַּבר ַּבּתֹוָרה, ְוִתְהיֶה ְּתִפָּלתֹו ְבַכָּונָה, ְויְִתַּפֵּלל ְּבַעד ֲחֵברֹו 
ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ְוָאז ֲחִסיִדים ְוַצִּדיִקים ִמְתַרִּבים, ְוָאז 

ַּגֵּלי ַהּיָם, ֶׁשֵהן זְכּוָתם ְוִצְדָקָתם יְִהיּו ּדֹוִמין ְלַהר ְוחֹול נֶגֶד 
ַהְמַקְטְרגִים ַהַּמֲחִריִבים ְורֹוִצין ְלַחֵּבל ָהעֹוָלם ֶׁשֵהן ָמאֵרי 
ְּדִדינִים ְויְִהיּו ַמִּתיִׁשין ֶאת ּכָֹחן, ְוָאז ַלּיְהּוִדים יְִהיֶה ֶרַוח 

  ְוַהָּצָלה ְוָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה, ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון.

ֶרק ו'03@   ּפֶ
. ָהִענְיָן הּוא (ַׁשָּבת ק"ד ע"א)ָּטֵהר ְמַסּיְִעין אֹותֹו א. ַהָּבא לִ 

ְּכֶׁשָהָאָדם הֹוֵל� ְלַהְמִציא ֵאיזֶה ִמְצָוה ַלֲעׂשֹוָתּה, אֹו 



  

ְּכֶׁשהֹוֵל� ַּבֶּדֶר� ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ַאף ֶׁשהּוא יְִחיִדי, ֲאזַי 
(ַּבַהְקָּדָמה, ְּבֵראִׁשית נְָׁשמֹות ִמְתַחְּבִרים ִעּמֹו, ִּכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר 

  .ַּדף ה' ע"א)

* ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֲהָוה ָאזֵיל ְלֶמֱחֵמי ְלַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן  3ב.
ָלקֹונְיָא ָחֵמי ְּדַרִּבי ֶאְלָעזָר, ְוַרִּבי ַאָּבא ַּבֲהֵדיּה, ֶוֱהֵוי ָטֵעין 
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  ֹון ַהּקֹוֶדׁש:*) ֵּפרּוׁש ֵמַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלָלׁש 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָהַל� ְּבַדְרּכֹו ִלְקַראת חֹוְתנֹו, ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ָלקֹוְנָיא, 

ַרִּבי ַאָּבא, ְוָאָדם ֶאָחד ָחַמר ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם. ָאַמר ַרִּבי  -ְוִאּתֹו 
סֹוק ַאָּבא: "ִנְפַּתח ִּפינּו ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי ַהָּׁשָעה ְראּוָיה ַלעֲ 

  ַּבּתֹוָרה!"
ָּפְתחּו ְּבִדְבֵרי תֹוָרה. ָהָאָדם ֶׁשִּנְלָוה ֲאֵליֶהם ִּגָּלה ָלֶהם ַּכָּמה 
ִמּסֹודֹות ַהּתֹוָרה. ָּבאּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ַאָּבא ּוְנָׁשקּוהּו. ָאְמרּו לֹו: 

ה נֹוֵׂשא "ִמי ַאָּתה ַההֹוֵל� ְוָכל ַהָחְכָמה ַהֹּזאת ַּתַחת ָיֶד�, ְוַאּתָ 
ַסָּבל" ֵהִׁשיב ָלֶהם: "ַרּבֹוַתי, ַאל ִּתְׁשֲאלּוִני ִמי ֲאִני, ֶאָּלא ֵנֵל� 
ְוַנֲעֹסק ַּבּתֹוָרה." ִּגָּלה ָלֶהם סֹודֹות נֹוָסִפים. ָאְמרּו לֹו: "ִמי ָנַתן ְל� 
 ְרׁשּות ָלֶלֶכת ַאֲחֵרינּו, ְּכֶׁשֲחמֹוֶרי� ְטעּוִנים" ָׂשְמחּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר
ְוַרִּבי ַאָּבא ְוָאְמרּו לֹו: "ְרַכב ַעל ַהֲחמֹור, ַוֲאַנְחנּו ְנַטֵּפל ְּבֲחמֹוֶרי� 
ַהְּטעּוִנים." ָאַמר ָלֶהם: "ִמְצַות ַהֶּמֶל� ִהיא." ָאְמרּו לֹו: "ֶאת 
ִׁשְמ� �א ִּגִּליָת, אּוָלם ֵהיָכן ַאָּתה ָּגר" ָאַמר ָלֶהם: "ְמקֹום ְמגּוָרי 

, ּבֹו ִמְתּגֹוְרִרים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוִמְסֵּכן ֶאָחד." הּוא ִמְגַּדל ָהר
ָרָצה לֹוַמר: ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוָמִׁשיַח, ֶׁשִּנְקָרא 'ָעִני רֹוֵכב ַעל 

  ָׁשם הּוא ְמקֹום מֹוָׁשִבי, ּוִמָּׁשם ָּבאִתי ְּכֶׁשֲחמֹוַרי ְטעּוִנים. -ֲחמֹור' 
ִּבי ַאָּבא ְּוְנָׁשקּוהּו, ְוִּגָּלּה ָלֶהם עֹוד סֹודֹות. ָּבכּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַר 

ְוַרִּבי ַאָּבא ַעל ְּפֵניֶהם. ְּכֶׁשָּקמּו,  ַעֵּין ָׁשם ַּבּזֹוַהר. ָנְפלּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר
ׁשּוב �א ָראּו אֹותֹו ָאָדם, ֶׁשֶּנְעָלם ֵּביְנַתִים. ִהְסַּתְּכלּו ְלָכל ַהְּצָדִדים 

  ָיְׁשבּו ּוָבכּו, ְו�א ָיְכלּו ְלַדֵּבר ֶזה ִעם ֶזה ָׁשָעה ַאַחת. ְו�א ָראּוהּו.



  

ְּבאֹוַריְָתא  ַחד ַּגְבָרא ַאַּבְתַריְהּו, ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, נְִפַּתח ּפּוָמן
ְּדָהא ַׁשְעָּתא ְוִעָּדנָא הּוא ְלִאְתַּתְּקנָא ְּבאֹוַריְָתא. ּוָפְתחּו 
ִּפיֶהם ְּבִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה, ְוַההּוא ַּגְבָרא ָטֵעין ַאַּבְתַריְהּו, ְוִּגיָלּה 
ָלֶהם ַּכָּמה ָרזִין ְּדאֹוַריְָתא. ֲאתֹו ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְוַרִּבי ַאָּבא 

  ּוהּו ֵליּה.ְּונְָׁשק

ג. ִאְמִרי ֵליּה, ַמאן ַאנְְּת ְּדָאזֵיל ְוָכל ָחְכְמָתא ָדא ִאית 
ְּתחֹות יְָד�, ְוַאְּת ָטֵעין ַאַּבְתִרין, ְוֵהִׁשיב ָלֶהן, ַרּבֹוַתי, �א 
ִתְׁשֲאלּון ִלי ַמאן ֲאנָא, ֶאָּלא נֵיזֵל ְונְִתַעֵּסק ְּבאֹוַריְָתא. ִּגיָלה 

ִאְמִרי ֵליּה, ַמאן יִָהיב ָל� ְלֵמיזַל ָהָכא  ְלהּו סֹודֹות ְוָרזִין.
ּוְלֶמֱהֵוי ָטֵעין ְּבָחְמֵרי ְוכּו'. ֲחדּו ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְוַרִּבי ַאָּבא 
ַוֲאַמרּו ֵליּה, זִיל ָרכּוב, ַוֲאנַן נְִטִעין ַאַּבְתָר�. ֲאַמר ְלהּו, 

ָמ� ָלא ֲאַמַרְּת ְּפּקָֹדא ְּדַמְלָּכא ִאיהּו ְוכּו'. ִאְמִרי ֵליּה, ָהא ׁשְ 
ָלן, ֲאַתר ֵּבית מֹוְתָב� ַמאי ִאיהּו. ֲאַמר ָלֶהן, ֲאַתר ֵּבית 
מֹוָתִבי ִהיא ָטב ְוִאיהּו ִמגְָּדל ַהר ֶׁשָּדר ְּבַההּוא ַמגְְּדָלא 

(ָרָצה לֹוַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוַחד ִמְסֵּכנָא 

, ְוָדא הּוא ֲאַתר ֵּבית מֹוָתִבי א ָענִי ְורֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור)ּוָמִׁשיַח ֶׁשּנְִקרָ 
ּוְסֵליְקנָא ִמַּתָּמן ְוָאּנָא ָטֵעין ַחְמָרא. ְּבכֹו ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְוַרִּבי 
ַאָּבא ְּונְָׁשקּוהּו ַוֲאזַלּו ְוִּגיָלּה ָלֶהם עֹוד סֹודֹות, ַעּיֵן ָׁשם 

                                                                                                                    

ְלַאַחר ָּכל ֹזאת ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: "ַוַּדאי ָּכ� הּוא ְּכמֹו 
ָאז  - ֶׁשָּלַמְדנּו, ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשַּצִּדיִקים הֹוְלִכים ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה 

ן ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. ַוַּדאי ָהָיה ֶזה ִמְתַּגִּלים ֲאֵליֶהם ַצִּדיִקים ִמ 
ַרב ַהְמנּוָנא ַסָּבא, ֶׁשָּבא ֵאֵלינּו ִמן ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְלַגּלֹות ָלנּו 

 ְּדָבִרים ֵאּלּו, ְוַאַחר ָּכ� ֶנְעָלם ֵמִאָּתנּו"



  

ר ְוַרִּבי ַאָּבא ַעל ְּפנֵיֶהם. ַאְּדָהִכי ַּבּזֹוַהר, ְונְָפלּו ַרִּבי ֶאְלָעזָ 
ְוָהִכי ָלא ֻחּמֹו ֵליּה ְלַהאי ַּגְבָרא, ְוִאְסַּתַּכּלּו ְלָכל ִסְטִרין ְוָלא 
ֻחּמֹו ֵליּה. יְַתבּו ּוָבכּו ְוָלא יְָכלּו ְלַמָּלָלא ָּדא ְלָדא ַׁשְעָּתא 

  ֲחָדא.

יא ּתֹוֶעֶלת ַההֹוֵל� ַּבֶּדֶר� ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֵמבִ 09@
  ַלּנְָׁשמֹות ַהּנִָּדחֹות

ד. ְלָבַתר ָהִכי, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר: ּוַוַּדאי ָהא ְּדָתנֵינָן 
ִּדְבָכל אֹוְרָחא ְּדַצִּדיַקּיָא ָאזְִלין ּוִמיֵלי ְּדאֹוַריְָתא ֵּבנַיְיהּו, ָאז 

א ַרב ָאְתיָן ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְלגַַּביְהּו, ּוַוַּדאי הּו ַצִּדיִקים
ַהְמנּונָא ָסָבא ַּדֲאָתא ְלגַָּבן ֵמַהִהיא ָעְלָמא ְלגַָּלָאי ָלן ִמיִלין 

  ִאֵּלין ְוַאַחר ָּכ� ִאְתַּכֵּסי ִמינָן, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ֲאִפילּו ִהְרהּור טֹוב ֵמִביא ַעל ָהָאָדם ֶהָאַרת 09@
ָּׁשה ָהֶעְליֹונָה   ַהְּקֻד

ָמָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים ִמְתַחְּבִרין ה. ִאם ֵּכן ָהא ְרָאיָה ֶׁשּנִׁשְ 
ְלעֹוֵׂשי ַהִּמְצָוה ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה. ּוְכַלל זֶה נְקֹט ְּביְָד�, ֶׁשָּכל 

 ָעָליוִהְרהּור טֹוב ּוַמֲחָׁשָבה טֹוָבה עֹוֶׂשה ְּפעּוָלה ְלעֹוֵרר 
, ְּכגֹון ֶהָאַרת ַהְּקדֹוָׁשה ָהֶעְליֹונָה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבִדּבּור ֶּפה טֹוב

ַההֹוֵל� ַּבֶּדֶר� ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ָאז יֵׁש ּתֹוֶעֶלת ְלַהּנְָׁשמֹות 
 ּוִמְתַּגְלְּגִליןַהּנִָּדחֹות, ִּכי יֵׁש נְָׁשמֹות ֲאֶׁשר ֵהם נִָּדִחים 

  ּוִמְתַּדְּבִקים ַּבֲעָׂשִבים ּוְבֵפרֹות ָהָאֶרץ ּוְבֵפרֹות ָהִאיָלן.



  

  ַהֶּדֶר�, יְַכֵּון ְמאֹד ְּבִבְרָכתֹו ָהאֹוֵכל ְּכֶׁשהּוא ַעל09@

ו.  ְוֵכיָון ֶׁשָהָאָדם ְמָבֵר� ַעל ַהְּפִרי אֹו עֹוֵסק ְּבִדְבֵרי 
תֹוָרה, ַעל יְֵדי ִּדּבּורֹו ַהּטֹוב ַהּנְָׁשמֹות ָהֵאּלּו ִמְתַלְּבׁשֹות ָּבֶהן 

ַהּנִזְָּכר ְויֹוְצִאין ִמַּמֲאַסר ַהּגְִלּגּול. ְוגַם יֵׁש ִלְלמֹד ֵמַהּזַֹהר 
ְלֵעיל, ִּכי ּגָדֹול הּוא ִמְצַות ִהְתַחְּברּות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

ִעָּמֶהם ַּבֶּדֶר� ְוִלְׁשמַֹע ִדְבֵרי תֹוָרה ִמִּפיֶהם, ִּכי  ְלִהְתַלּוֹות
  ְׁשִכינָה ׁשֹוָרה ֵּבין ֲאנִָׁשים ְּכֵׁשִרים ְּבַחּיֵיֶהן ּוְלַאַחר ִמיָתָתן.

  ִּפיִדים ֵאֶצל ִמי יְִקְּברּוַהַּצִּדיִקים ַמקְ 09@

ז. ּוְכָבר ָמִצינּו ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹונִים, ֲאֶׁשר ָהיּו 
ַמְקִּפיִדים ִּבְקבּוָרָתם ֵאיזֶה ָמקֹום יְִהיֶה ְמקֹום ְמנּוָחָתם, 

"ְוָׁשַכְבִּתי ִעם  (ְּבֵראִׁשית מז, ל)ָאִבינּו ע"ה  יֲַעקֹבּוְכמֹו ֶׁשָאַמר 
נִי ִּבְקבּוָרָתם". ְוָהִענְיָן, ִּכי ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשל ְּבנֵי ֲאבֹוַתי ּוְקַבְרּתַ 

ָאָדם ְמעֹוְפִפים ַעל ַהֶּקֶבר ּוְבָכל ַליְָלה מֹוִדיִעין ָרזִין 
  ְּדאֹוַריְָתא ְלַהּנְָפׁשֹות ִמְּלַמְעָלה, ִמיִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה.

ַהָּקבּור ֵּבין ָהְרָׁשִעים ֵאין מֹוִדיִעים לֹו סֹודֹות 09@
  ּתֹוָרההַ 

ח. ְוִאיָתא ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים, ְּבַצִּדיק ֶאָחד ֶׁשָהיָה ָקבּור 
ְרָׁשִעים, ְוָהיָה ָּבא ְּבָכל ַליְָלה ַּבֲחלֹום ְלאֹוֲהָביו  ֲאנִָׁשיםֵּבין 

ּוְקרֹוָביו ְוָצַעק ָלֶהם ְּבקֹול ְּבִכי ֶׁשּיֹוִציאּוהּו ִמָּׁשם, ְוָאַמר 
ִּכי ַּבֲעבּור ֲאֶׁשר ְסִביבֹוָתיו ֵהן אֹותֹו ַהַּצִּדיק ַטַעם ְלזֶה 

ְרָׁשִעים, מֹונְִעים ִמְּלהֹוִדיַע לֹו סֹוֵדי ַהּתֹוָרה, ְונְַפׁשֹו יְֵבָׁשה 
ְּבִלי ַלְחלּוִחית, ְו�א ָהיּו ִלְקרֹוָביו ְמנּוָחה ִמֶּמּנּו, ַעד 



  

ֶׁשֻהְכְרחּו ְלהֹוִציא אֹותֹו ִמן ַהֶּקֶבר ְוִלְקּבֹר אֹותֹו ְּבָמקֹום 
  ֵחר.ַא

ַהַּצִּדיִקים ָהִראׁשֹונִים נֲָהגּו ִלְקנֹות ֶקֶבר ֵאֶצל 09@
  ֲאנִָׁשים ְּכֵׁשִרים

ט. ְוַעל ֵּכן ַהֲחִסיִדים ָהִראׁשֹונִים ֶׁשְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ָהיּו 
נֹוֲהגִין ִלְקנֹות ָלֶהם ֶקֶבר ְּבֵבית ַהַחּיִים ִּבְהיֹוָתם ַּבַחּיִים 

ְּכֵׁשִרים ַהיְדּוִעים ָלֶהם ֶׁשָהיּו ַצִּדיִקים, ַחּיֵיהֹון, ֵאֶצל ֲאנִָׁשים 
ְוגַם ָהיּו נֹוֲהגִין ֶׁשָהיּו ִמְתַּפְּלִלין ָׁשם ְּבאֹותֹו ָמקֹום, ְוָהיּו 
אֹוְמִרים ָעָליו ְקָצת ִדְבֵרי תֹוָרה, ְוָהיּו נֹוֲהגִים ָׁשם ִלֵּתן 

ָהיָה מּוָכן ְצָדָקה, ּוָבזֶה ָהיּו ְמַטֲהִרין ּוְמַקְּדִׁשין ַהָּמקֹום ׁשֶ 
ָלֶהם ָׁשם ְלִהָּקֵבר, ּוֵמֲחַמת ְקֻדָּׁשה ַההּוא ָהיּו ּגֹוְרִמין ֶׁש�א 
ְלִהְתָקֵרב ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ַאַחר מֹוָתם ָׁשם. ְוגַם ָמִצינּו 
ֶּבָחִסיד ַרִּבי ַעְמָרם, ִּכְדִאיָתא ָּכאן ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכנַז הּוָבא 

  .ָׁשם) (ְּבַמֲעֵׂשה ּבּו�, ַעּיֵן

ְוָהא ְרָאיָה, ִאם יֵׁש ְקֵפיָדה ֶאל ָהָאָדם ְלַאַחר ִמיָתתֹו 
ִּבְמקֹום ֲחנָיָתֹו ּוְׁשכּונָתֹו, ַקל ָוחֹוֶמר ֶׁשּיְִהיֶה ְּבַחּיִים ִחּיּותֹו 

 ַּבֲחבּוָרה טֹוָבה, ְּכִמנְַהג ַאנְֵׁשי יְרּוָׁשַליִם.

ַחר ִמיָתתֹו ְוָהא ְרָאיָה, ִאם יֵׁש ְקֵּפיָדה ֶאל ָהָאָדם ְלַא
ִּבְמקֹום ֲחנָיָתֹו ּוְׁשכּונָתֹו, ַקל ָוחֹוֶמר ֶׁשּיְִהיֶה ְּבַחּיִים ִחּיּותֹו 
ַּבֲחבּוָרה טֹוָבה, ְּכִמנְַהג ַאנְֵׁשי יְרּוָׁשַליִם ֶׁש�א ָהיּו יֹוְׁשִבין 
ְּבִדין ּוִבְסעּוָדה ַעד ֶׁשּיְָדעּו ִמי ֵמֵסב ִעָּמֶהם, ִּכי ַהְרֵּבה ָרעֹות 



  

כּו ִּבְמִסּבֹות ַקִּלים ִּכי ָׁשם ֵהם ְמַדְּבִרים ְרִכילּות נְִמׁשְ 
  ְוֵליָצנּות, ּוִבְפָרט ֵּבין זֹוְלִלים ְוסֹוְבִאים ֲאֶׁשר ֵאינָם ֲהגּונִים.

י. ְויֹאַמר, יְִהי ָרצֹון ֶׁשַּתִּציֵלנִי ַהּיֹום ֵמָאָדם ָרע, ּוֶפגַע 
ִעם ֲאנִָׁשים ָרִעים ָרע, ֵמָחֵבר ָרע, ְּכֵדי ֶׁש�א ְלִהְתַחֵּבר 

ּוֵמַחְבֵרי ֶקֶׁשר ּבֹוגְִדים ַהִּמְתַחְּבִרים יַַחד ֵליֵל� ְּבִדְבֵרי 
, ְוֵהָּמה ְמֵלִאים ַחְרבֹות ִחִּצים ְׁשנּונִים ְוגֲַחֵלי ּוְקָטטֹותִריבֹות 

ְרָתִמים ִּבְקָללֹות ַוֲחָרפֹות ְוגִּדּוִפים, ְוֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם ּבֹוֵער 
ם ְלַחְרֵחר ִריב ּוַמּדֹון, ְוָכל ַמְחְׁשבֹוָתם הּוא ְלַרע, ְּבִקְרּבָ 

ַוֲאִפּלּו ִּבְהיֹוָתם ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ֵהם ְמֵלִאים ִמְרָמה ַעל 
ֲאנִָׁשים ְּכֵׁשִרים ַההֹוְלִכים ְּבַדְרֵכי ה', ֵאי� ְלַהְמִציא 

ֹוָתם, ִּכי ַטְצְּדָקאֹות ְוַתְחּבּולֹות ְלָהַרע ָלֶהם. אֹוי ָלֶהם ּוְלנְַפׁש
ִּפְתאֹום יָבֹא יֹוָמם ֲאֶׁשר יֵָהֵפ� ֲעֵליֶהם ַהַּגְלַּגל ְוַהִּדינִים 
יְִתַּגְּברּו ֲעֵליֶהם ֶׁשּיְֵרדּו ִמּנְִכֵסיֶהם ְויְִהיּו ְלבּוז ְוִלְכִלָּמה, ְו�א 
  יְִהיֶה ָלֶהם חֹונֵן ְוחֹוֵמל ַּבֲעבּור ְּגזֵרֹות ָרעֹות ֵמַהֵּׁשם יְִתָּבַר�.

  ְדּבֹק ַרק ִּביֵרִאים ַוֲחֵרִדים ִלְדַבר ה'לִ 09@
יא. ְוַהּיְֵרא ְוֶהָחֵרד ִלְדַבר ה' יְִרַחק ֵמֶהם ּוֵמֲאֵסָפָתן 
ּוִמּקֹול ֲהמֹונָם ְו�א יְִׁשַמע ְלקֹול ֲעָצָתם ְו�א יֵֵל� ִעָּמֶהם, 

י ה' ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁש�א ִלְדּבֹק ִעָּמֶהם, ַרק יְִרֶאה ִלְדּבֹק ְּבאֹוֲהבֵ 
ְוִלְדּבֹק ַּבֲאנִָׁשים יְֵרִאים ַוֲחֵרִדים ִלְדַבר ה', ֲאֶׁשר ֵמֶהם 

, "ְוַאֶּתם (ְּדָבִרים ד, ו)יְִלַמד ֶּדֶר� ַהַחּיִים, ַוֲעֵליֶהם נֱֶאַמר 
  ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא�ֵהיֶכם ַחּיִים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום".

 



  

  

  ַוֵיָרא08@

ֶרק ז'03@   ּפֶ
, ְוָדְרׁשּו (ֵאיָכה א, יג)ָמה ָּכל ַהּיֹום ָּדָוה" א. "נְָתנַנִי ׁשֹומֵ 

ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּדָקֵאי ַעל ַהְּׁשִכינָה, ֶׁשּצֹוֶעֶקת ַעל 
(ִּכי ַּבֲעֵלי ַהַּגֲאָוה, ֶׁשֵהם ַמֲאִריִכין ָּגלּות ַהְּׁשִכינָה ִּכְביָכֹול 

ָהָאָדם ְו�א ְלָהַרע, ְוַכֲאֶׁשר ַעל יְֵדי  ַרק ְלֵהיִטיב ִלְבנֵי ִּבְרצֹונָּהַהְּׁשִכינָה 

. ַהֲחָטִאים יֵַרע ְויֵֶצר ִלְבנֵי ָאָדם, ַעל ֵּכן ְמַכּנָה זֹאת ְּבֵׁשם ָּגלּות ַהְּׁשִכינָה)
"ְוהֹוִדי נְֶהַּפ� ַלַּמְׁשִחית",  (ָּדנִיֵאל י, ח)ְוזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

ְבִקּצּור ְּדָבִרים ֵאּלּו "ָּדָוה". ּו –ְועֹוִׂשין ִמֵּתַבת "הֹוד" 
  יְִתּבֹונֵן ָהָאָדם ַעד ֵהיָכן ּגֹוֵרם ָרָעה ְּבִמַּדת ַהַּגֲאָוה.

ַהִּמְתּגֶָאה נָתּון ְּביַד ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ַרֲחָמנָא 09@
  ִליְצָלן

ב. ַעל ֵּכן יִָׂשים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו, ֶׁש�א ְלִחּנָם ָאְמרּו 
ָּכל ַהִּמְתָּגֶאה ְּכִאּלּו  (סֹוָטה ַּדף ד' ע"ב)ָרָכה ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלבְ 

עֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים. ּוְבַוַּדאי ָהִענְיָן הּוא ַּבֲעבּור ֶׁשָאָדם 
ְמַׁשְעֵּבד ּוָמַסר נְַפׁשֹו ְונְִׁשָמתֹו ְּביַד ַהִחיצֹונִים ַּתִּקיִפים 

ֵדי ֵּכן הּוא ָמסּור ּוְבקִֹׁשי ֲאֶׁשר יּוַכל ְלִהָּפֵרד ֵמֶהן, ְוַעל יְ 
ַּתַחת ַהְּקִליּפֹות ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, ַעל ֵּכן יְִרֶאה ֶהָחָכם ְויְֶחַּכם 

  ְויִָׂשים ְּבִלּבֹו ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ֶהָעוֹון ְוָהעֹנֶׁש.



  

  ֵאין ְּבַמה ְּלִהְתּגָאֹות, ֲאִפילּו �א ְּבתֹוָרה ְוָחְכָמה09@

ְתָּגֶאה ְּבעֶֹׁשר, ֲה�א ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ג. ַּבֶּמה יְִתָּגֶאה, ִאם יִ 
"ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהּזָָהב ָאַמר ה' ְצָבאֹות",  (ַחַּגי ב, י)הּוא ָאַמר 

  ּוְביָדֹו יְִתָּבַר� ִלַּקח ָהעֶֹׁשר ְּכֶהֶרף ַעיִן.

ד. ְּכמֹו ֶׁשָרִאינּו ֶׁשַּכָּמה ֲעִׁשיִרים נֶֶהְרגּו ַּבֲעבּור ָעְׁשָרם 
ּו ֲעֵליֶהם ָהאֹוְרִבים ֵעינֵיֶהם ִלְרּדֹוף ַאֲחֵריֶהם ְוִהּכּו ֶׁשּנְָתנ

אֹוָתן ַמַּכת ָמֶות, ְויְִּסרּו אֹוָתן ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים ַעד ֶׁשּיְָצָאה 
נְִׁשָמָתן ִמּכַֹח ַהַהָּכאֹות ּוְפָצִעים, ּוֵמֶהם ַּגם ְקבּוָרה �א ָהיְָתה 

ִאינּו ְּבחּוׁש ֶׁשַהְרֵּבה ֲאנִָׁשים ָלֶהם. ְוזֶה ִענְיָן ָרע ָלֶהם, ִּכי רָ 
ָהְלכּו ָּבזֶה ַהֶּדֶר� ְוֵאין ָׂשָטן ְו�א ׁשּום ֶּפגַע ָרע ַמִּגיַע 

  , ַרק ָלזֶה ָהעֶֹׁשר ַהּנֱֶאָבד ְּבָעְׁשרֹו ָּבר ִמינָן.ֲאֵליֶהם

ִלְפָעִמים ַּכֲאֶׁשר ַמּגִיַע לֹו ָהעֶֹׁשר, הּוא ֵמת ְּבֶפַתע 09@
  ב ַלֲאֵחִרים ֵחילֹוִּפְתאֹום ְועֹוזֵ

ה. ְוָלָמה �א יִָׂשים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו, ִּכי ַהְרֵּבה ֲאנִָׁשים 
ֶׁשָּטְרחּו ְויְָּגעּו �א נְָתנּו ֵׁשינָה ְלֵעינֵיֶהם, ַּבּיֹום ֲאָכָלם ַהחֶֹרב 
ְוֶקַרח ַּבָּליְָלה, ְוהֹוְלִכים ַּבחֶֹׁש� ְּבגֶֶׁשם ּוַבֶּׁשֶלג ַעד ֲאֶׁשר 

יָָדם ְלַהִּׂשיג ֵאיזֶה ֶקֶרן ְלֵמָאה אֹו ְלֶאֶלף אֹו יֹוֵתר, ָעְלָתה ּבְ 
  ְוזֶהּו ָהֵעת ֲאֶׁשר ָצִרי� ִלְׂשמֹוַח ְּבֶחְלקֹו ּוְלַפּנֵק ִּביגִיַע ַּכָּפיו.

ו. ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ָּבא ֵאָליו ַהָּמֶות ּוֻמְכָרח ְלִהָּפֵרד ִמּכֹל 
ַלֲאֵחִרים ָּכל ָעְׁשרֹו ַמה  ָוכֹל ְוהּוא הֹוֵל� ְלעֹוָלמֹו ְוָׁשֵביק

ֶׁשָּטַרח ְּבִטְרָחתֹו ְוָהיָה ְמַאֵּסף ָממֹון, ְוִקֵּבץ ְּפרּוָטה יָד ַעל 



  

יָד, ַעד ֶׁשֵהִביאּו ְלַס� ְמֻסּיָם ְּבזֵַעת ַאּפֹו, ְוָעזַב ַלֲאֵחִרים ְּביַד 
  ִאיׁש ַאֵחר.

ֻתָּבָתּה, ז. ְוִלְפָעִמים ִאְׁשּתֹו ִהיא נֹוֶטֶלת ָממֹונֹו ֲעבּור ּכְ 
ְוַאַחר ִמיָתתֹו ִהיא נִֵּׂשאת ְלִאיׁש ַאֵחר ְונֹוֶתנֶת לֹו ַהָּממֹון 

הֹוְלִכין יְֵחִפים ּוְבגִָדים ֶׁשָּלֶהם ֵהָּמה ְקרּוִעים  ּוָבנָיוֶׁשָּלּה, 
ּוְבלּויִים, ְוֵאין ְלָבנָיו ׁשּום ֲהנָָאה ִמָּממֹון ֲאִביֶהם, ְוֵהָּמה 

ֶׁשֶבת ְואֹוֶכֶלת ְוׁשֹוָתה ִעם ִאיׁש ַאֵחר רֹוִאים ֶׁשִאָּמם ִהיא יֹו
ּוִמְתַעּנֶגֶת ִעם ַּבְעָלּה ַהֵּׁשנִי, ְוַהיְתֹוִמים ִמַּבְעָלּה ָהִראׁשֹון 
ֵהָּמה יֹוְׁשִבים ֵּבין ַּתּנּור ְוִכיַריִם, ּוַמִּביִטים ְוצֹוִפים ְורֹוִאים 

ָאר ַמֲעָדנִים, ֶׁשִאָּמם יֹוֶׁשֶבת ּוִמְתַעֶּדנֶת ְּבָבָׂשר ָויַיִן ּוׁשְ 
  ְוַהְלַואי יַֻּׂשג ָלֶהם ְׁשיֵָרי ַמֲאָכָלּה.

ח. ְוַהָּבנִים ָאז ִּתְתַאּנַח ִלָּבם ַעל זֶה ְואֹוְמִרים זֶה ָלזֶה, 
ֲה�א ָּכל ָהעֶֹׁשר ְוַהָּממֹון ֵמָאִבינּו ָהיָה ְוֵאין ְּביֵָדינּו ְלַהִּציל. 

ֲאֶׁשר יּוַכל ָקרֹוב ְוִאם ֵּכן ִאם יִזְּכֹר ָאָדם ַעל ִמָּדה זֹו 
ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן ִּבגְזֵַרת ַהֶּמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

  הּוא.

  ָּבנָיו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר צֹוֲעִקים ְוֵאין נֶעֱנִים09@

ט. ְוַכֲאֶׁשר ֶׁשְּבֵעינַי ָרִאיִתי ֶׁשַהְרֵּבה יְָלִדים ֶׁשּנְִתַּגְּדלּו 
עֹנֶג ְלנֶַּגע ְוָצרֹות ּוְתָלאֹות, ְוַאַחר מֹות  ְּבַתֲענּוגִים ְונֲַהפֹ�

ֲאִביֶהם הֹוְלִכים ְוצֹוֲעִקים ַעל ֶקֶבר ֲאִביֶהם ְוֵאין מֹוִׁשיַע 
ָלֶהם, ִּכי ַהֵּמִתים ְטרּוִדים ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ֶחְטָאם 



  

ָּגֶאה ּוִפְׁשָעם. ָּכל זֶה יִָׂשים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו, ּוְבַוַּדאי ַאל יִתְ 
  ְּבָעְׁשרֹו. 

ָהיְָתה ָלֶהם  - ַהְרֵּבה ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשָרצּו ְלִהְתַחֵּכם 09@
  ָחְכָמָתם ְלִמְכׁשֹול

י. ְוִאם הּוא ָחָכם ֶׁשִּמְתָּגֶאה ְּבָחְכָמתֹו יֲַחׁש◌ׂב ְּבִלּבֹו, 
ֲה�א ַּכָּמה ֲחָכִמים נְִלְּכדּו ְּבָחְכָמָתם, ְויֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ִהְתּבֹונְנּו 

ִהְתַחֵּכם נְָפלּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה ַעל יְֵדי ִּדּבּור ַקל ְּבַפח יָקּוׁש לְ 
קּום. ְּכמֹו ֶׁשֵאיַרע ְלַהְרֵּבה ְּבנֵי ָאָדם ֲאֶׁשר  יְָכלּוֲאֶׁשר �א 

ָרצּו ְלִהְתַחֵּכם ְּבַמֲענֵה ְלׁשֹונָם ִלְפנֵי ְמָלִכים ְוָׂשִרים, ְוַאַחר 
ַעד ֲאֶׁשר נְִלְּכדּו ְּבָרָעה ְּגדֹוָלה ְּבֵאין  ָּכ� נְִלְּכדּו ְּבִדּבּור ַקל

ְּתרּוָפה, ְואֹוָתן ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשעֹוִׂשין ַעְצָמן ְלַאיִן ְוָאְמרּו ְּבזֶה 
  ַהָּלׁשֹון ֵאינִי יֹוֵדַע ֵהם נְִכנְסּו ְּבָׁשלֹום.

ְוִאם ֵּכן, ַמה ּיְִתרֹון ְלֶהָחָכם ְּבָחְכָמתֹו, ָחְכַמת עֹוָלם 
א ֵאין ׁשּום ָאָדם נִּזֹון ְונְִתַּפְרנֵס ְּבָחְכָמה, ַרק ַּבִּסָּבה ַהּזֶה, ֲה�

ֲאֶׁשר נַָתן לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵאי� ְלַהְמִציא ָמזֹון ְלֵביתֹו, 
  ֲחֵברֹו. ְּבהֹונַָאתְו�א 

  ָחְכָמתֹו �א ַּתֲעמֹוד ְלָאָדם נֶגֶד ַמְלַא� ַהָּמֶות09@

ָדם ָלׂשּום ֶאל ִלּבֹו ִּכי ִּפְתאֹום יָבֹא יא. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָא
ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִּתְסַרח ָחְכָמתֹו, הּוא ָהֵעת ֲאֶׁשר יִּפֹל ְלִמְׁשָּכב 
ְוַדְעּתֹו ֵאינָּה ְצלּוָלה ֵמֲחַמת ּכֶֹבד ַהחִֹלי ֲאֶׁשר נַַער ָקָטן 

ת. הֹוי הֹוי, יְֶחַּכם ִמֶּמּנּו, ְוָחְכָמתֹו �א ַּתִּציֶלּנּו ִמַּמְלַא� ַהָּמוֶ 



  

ַמה ּיְִתרֹון ְלָחְכָמה ָּכזֹו,  ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָהָאָדם ֶׁש�א יְִתָּגֶאה 
  ְּבָחְכָמתֹו.

  ַעל יְֵדי ָהֲענָָוה זָכּו ֲחָכֵמינּו ְלֶכֶתר ּתֹוָרה09@
יב. ְוִאם יְִתָּגֶאה ָהָאָדם ְּבִלּמּוד ּתֹוָרתֹו ֲאֶׁשר ִלּבֹו ָׁשנּון 

ָּכם ַּבּתֹוָרה ְּבעֶֹמק ָורַֹחב, ְוֵאין לֹו ִּדְמיֹון ְוָחִריף ְוָחדּוד ּוְמחֻ 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ַּבּדֹור ַהּזֶה ְו�א יִָבין ֶׁשּיֵׁש ַּבּדֹור ַהּזֶה לֹוְמִדים 
ְּכמֹותֹו, ְוגַם ֵּכן ַּבֲעֵלי ְּתִריִסין ַּבֲעֵלי יְִׁשיָבה, ִמָּכל ָמקֹום 

ֹוָרִאים ַחְכֵמי ַהַּתְלמּוד נְֶחְׁשבּו ֵהָּמה ְּכנֶגֶד ַּתּנִָאים ְוָאמ
, ּוִבְמקֹום ְּגֻדָּלָתן ָׁשם ָהיָה ַענְְוָתנּוָתן, ַּכֲאֶׁשר ַהּׁשּוםִּכְקִלַּפת 

ְמבָֹאר ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבַּתְלמּוד ּוְבִמְדָרׁש ִמּגֶֹדל ֲענִוּות 
ס ִראׁשֹונִים ְוַקְדמֹונִים, ּוַבֲעבּור ֵּכן זָכּו ְלֶכֶתר ּתֹוָרה. ְוִאם חַ 

ְוָׁשלֹום ִמְתָּגֶאה ָהָאָדם ְּבִלּמּודֹו ֲהֵרי הּוא נֹוֵתן ּכַֹח ַלִּסְטָרא 
  ַאֲחָרא ְוָכל ִסְטָרא ִּדְקֻדָּׁשה ּבֹוְרִחים ֵמָעָליו.

ְמַאת נְֵבָלה09@ ְמָאתֹו ּגְדֹוָלה ִמֻּט   ַהִּמְתּגֶָאה ֻט

ָחד יג. ְוִאיָתא ַּבֵּסֶפר ִּגְבַעת ַהּמֹוֶרה, ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד אֶ 
ֶׁשָהַל� ַּבֶּדֶר� ְונִזְַּדֵּמן ֶׁשָהַל� ִעּמֹו ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹוב, 
ּוָפגְעּו ִּבנְֵבָלה ֶאָחד ֻמְׁשֶלֶכת ַּבֶּדֶר�, ְוָהיְָתה ַהּנְֵבָלה ַמְסַרַחת 

ָּגדֹול, ַעד ֶׁשִהּנִיַח ֶהָחִסיד יָדֹו ְלָחְטמֹו ִמְּפנֵי ַהִּסְרחֹון,  ִסְרחֹון
  ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא ָהַל� ָקרֹוב ְלַהּנְֵבָלה ְו�א ָחׁש ְּכָלל.וְ 

ַעד ַּדֲהֵוי ָאזְלּו, ָּפגַע ָּבֶהם ָאָדם ֶאָחד ֵמָרחֹוק ֶׁשָהַל� 
ִלְקָראָתם ַוֲהִליָכתֹו ָהיָה ְּבגֲַאָוה, ְוָהיָה ִמְתָּפֵאר ּוִמְתיֵַהר, 

ְלָחְטמֹו. ְוָׁשַאל אֹותֹו  ּוְלֵמָרחֹוק ָׂשם ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא ֶאת יָדֹו



  

ֶהָחִסיד, ַמּדּוַע �א ָׂשם ֲאדֹונִי ֶאת יָדֹו ַעל ָחְטמֹו ֵאֶצל 
ַהּנְֵבָלה, ְוֵהִׁשיב לֹו ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא: זֶה ִהְסִריַח יֹוֵתר 
ֵמַהּנְָבָלה, ִּכי נְֵבָלה ֵּכיָון ֶׁשָאָדם נֹוגֵַע ָּבּה הּוא ָטֵמא ַעד 

גֵַע ָּבזֶה ָהָאָדם ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֻטְמאֹות ָהֶעֶרב, ֲאָבל ַהּנֹו
  ֲחמּורֹות, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

  ַהּגֲַאָוה ּכֹוֶלֶלת ָּכל ֲעֵברֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה09@

יד. ְוִאם ֵּכן, זֶה ַהְּכָלל, ִּכי ִמַּדת ַהַּגֲאָוה ִהיא ִמָּדה 
ֹון ָהָרע, ְוַכַעס, ְּגרּוָעה, ַמְרָּבה ְקָטָטה, ְוִקנְָאה, ְוִׂשנְָאה, ְוָלׁש

ּוְׁשָקִרים ְוֵליָצנּות. ְוִאם ִּתְתּבֹונֵן ָּבּה, ִּתְרֶאה ֶׁשָּכל ֲעֵברֹות 
ֶׁשַּבּתֹוָרה ְּכלּוִלין ָּבּה, ְוַהְּפגָם ֶׁשל ַהַּגֲאָוה ָּגדֹול ְמאֹד, אֹוי לֹו 

  ְואֹוי ְלנְַפׁשֹו ִמי ֶׁשהּוא ָרגִיל ְלֵהָאֵחז ָּבּה.

  ִחּבּוט ַהֶּקֶברֶהָענָו יִּנֵָצל מֵ 09@

טו. ְוַאְׁשֵרי ָהָאָדם ַהִּמְתַּדֵּבק ְּבִמַּדת ָהֲענָָוה ְוַהְכנָָעה, 
ִמָּדה זֹו נָָאה ִהיא ּוְמֻׁשַּבַחת, ּוְמִביָאה ָהָאָדם ְלַחּיֵי עֹוָלם 
ַהָּבא, ּוַמֶּצֶלת אֹותֹו ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר, ִּכי ֵאין ְל� ִמָּדה 

ָדם ַהַּגְׁשִמי ְּכמֹו ִמַּדת ָהֲענָָוה, ַהְמַטֶהֶרת ּוְמַלֶּבנֶת ָהָא
ֶׁשַהחֶֹמר נֲַעֶׂשה רּוָחנִי, ְוגַם ַהּגּוף ֶׁשל ָאָדם ֲאֶׁשר ָּכל יָָמיו 

ְּבאֹור ַהָּבִהיר ּוְמַקֵּבל ֶהָאָרה  ַּבֶּקֶברהֹוֵל� ַּבֲענָָוה ֵמִאיר 
יָבה ִמְּקֻדָּׁשה ֶעְליֹונָה, ְוזֹוָכה ִלְׁשמֹוַע סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִמיׁשִ 

ֶׁשל ַמְעָלה, ְוַהּגּוף ִעם ַהּנֶֶפׁש ְמִאיִרים ַּכֲחָדא, ְוָכל זֶה ַעל 
  יְֵדי ִמַּדת ָהֲענָָוה.



  

ֶמת ּוְמַקֵּבל ִּדְבֵרי ּתֹוָכָחה09@   ֶהָענָו הּוא מֹוֶדה ַעל ָהֱא

טז. ְוַהַּתּנִָאים ְוַרָּבנִים ְוָאמֹוָרִאים ָהיּו ְמֻלָּמִדים ְּבנִִּסים, 
ה ִמְתַּגֶּלה ֲאֵליֶהם ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹוב, ַוֲאֶׁשר ָהיָ 

ְוהֹוִפיַע ֲעֵליֶהם רּוַח ַהּקֹוֶדׁש, ַהּכֹל ָהיָה ַעל יְֵדי ִמַּדת ָהֲענָָוה. 
ִּכי ֶהָענָו מֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת ּוְמַקֵּבל ּתֹוָכָחה ְוִדּבּורֹו הּוא 

  , ָאהּוב ְלַמְעָלה ְונְֶחָמד ְלַמָּטה.ְּבנַַחת

ַעל ֵּכן ָצִרי� ָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ִלזְּכֹות ְלִמָּדה זֹו, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכַתב ֶהָחִסיד ַּבֵּסֶפר ַׁשְלֶהֶבת, לֹוַמר ַאַחר ַהְּתִפָּלה קֹוֵדם 
"יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי": ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, זֵַּכנִי ְלִמַּדת 

ְהיֶה ְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ָלָעם. , ְּכֵדי ֶׁשאֶ ַהְכנָָעהֲענָָוה ּוְלִמַּדת 
  ְוַאַחר ָּכ� יֹאַמר "יְִהיּו ְלָרצֹון" ְוכּו'.

  ַהּגֲַאָוה מֹוִציָאה ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם09@

יז. ּוֶבֱאֶמת ֶׁשָּצִרי� ָאָדם ְלִהְתַּגֵּבר ִּבְתִפָּלתֹו ִּבְבִכי 
ר ִמֶּמּנּו ִמַּדת ְוַתֲחנּונִים ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשּיִָסי

ַהַּגֲאָוה ִויֻדַּבק ְּבִמַּדת ָהֲענָָוה, ִּכי ָהרֹוב ַּבֲעֵלי ַּגֲאָוה ֵמִתים 
ַּבֲחִצי יְֵמיֶהם, ְוָהִענְיָן ַּבֲעבּור ֶׁשּזֶהּו ְּבַוַּדאי ָּכל ַהִּמְתָּגֶאה 

 , ִּכי זֶה הּוא ִענְיָן ַרע ְּבֵעינֵיֶהםַהְּבִרּיֹותהּוא ָׂשנְאּוי ְּבֵעינֵי 
ַהִּמנְָהג ֶׁשל ַּבַעל ַּגֲאָוה, ּוַמְמִׁשי� ָעָליו ִׂשנְַאת ַהְּבִרּיֹות, ְוַעל 
יְֵדי זֶה יָכֹול ְלהֹוִציא אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם, ְוַגם ִאם ָעְלָתה לֹו 
ַּתֲאָותֹו ִלְהיֹות רֹאׁש ַהָּקָהל אֹו מֹוֶרה ֶצֶדק ַלֲעָדתֹו, ַא� 

ִבים ְלַאיִן ְּכנֶגְּדֹו, ּוְמזְַלזֵל ִּבְכבֹוד ַּבֲעבּור ַּגֲאָותֹו ֻּכָּלם נְֶחׁשָ 
ַהְּבִרּיֹות, ֲאֶׁשר ַּגם זֶה הּוא ִסָּבה ְלִקּצּור יָָמיו ּוְׁשנֹוָתיו 

  ַרֲחָמנָא ִליְצָלן.



  

ִעּוּות ַהִּמְׁשָּפט ַמֶּטה ֶאת ָהָאָדם ִמַּכף ַחּיִים ְלַכף 09@
  ַהָּמֶות ַרֲחָמנָא ִליְצָלן

ֲעֵבָרה, ֶׁשְרצֹונֹו ָּתִמיד ִלְהיֹות ִמן  יח. ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת
ְו�א ִמן ַהִּמְתנְַּצִחין, ֵאין ַמְבִחין ֵּבין טֹוב ְלָרע, ֵּבין  ַהְמנְַּצִחין

ִאם הּוא יֶֹׁשר אֹו ָלאו, ַרק ְלַהֲעִמיד נִּצּוחֹו, ּוְמַקְלֵקל 
ָּטיַת ַהִּדין ַהִּדינִים ּוְמַעֵּות ַהִּמְׁשָּפִטים יְָׁשִרים, ְוזֶהּו יָדּוַע ֶׁשהַ 

ַמָּטה ֶאת ָהָאָדם ְּבִפְתאֹום ִמַּכף ַחּיִים ְלַכף ַהָּמֶות. ְועֹוד, 
ַּבֲעבּור ֱהיֹותֹו ַּבַעל ַּגֲאָוה, ַמְרִחיב ִּפיו ַּגם נֶגֶד ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים ֶׁשָּבאּו ְלהֹוִכיַח אֹותֹו ַעל ְּדָבָריו ּוְדָרָכיו ַהְמכָֹעִרים, 

א ַהּזֶה ָמצּוי ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְּבַהְרֵּבה ְּבנֵי ְוַכֲאֶׁשר ֶׁשַהֵחטְ 
ָאָדם, ּוִבְפָרט ָראֵׁשי ּוַפְרנְֵסי ַהְּקִהּלֹות הֹוְלִכין ּוִמְתַּגְּבִרין ַעד 
ֶׁשָּבאּו ִלְכַלל ְמַצֲעֵרי ַרָּבנָן, ּוִפְתאֹום נְִכִוים ְּבגַַחְלָּתן, 

ְונֹוָסף ַעל זֶה ַּגם ֵּכן ֵהָּמה ְועֹוְבִרים ִמן ָהעֹוָלם ְּכֵצל עֹוֵבר. 
  ִּבְכָלל ְמַצֲעֵרי ַרָּבנָן ִלְמׂשל ֲעֵליֶהם ְּבכַֹח.

ּובֹוא ּוְרֵאה ַהְמַצֵער ַהְּבִרּיֹות ֲהֵרי הּוא ַמְכנִיס ַעְצמֹו 
ְּבַסָּכנֹות ְּגדֹולֹות, ְוַאף ַהְמַצֵער ֶאת ַהְּבֵהָמה ַחּיָה ְועֹוף, יֵׁש 

ם ָּדָבר ֶׁשֵאין לֹו ַמּזָל, ְוַהַּמּזָל ֶׁשל לֹו עֹנֶׁש, ִּכי ֵאין ׁשּו
ַהִּמְצַטֵער ְמַקְטֵרג ָעָליו, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשּיֵׁש ְלָאָדם עֹנֶׁש ָּגדֹול 

  ַהְמַצֵער ַּתְלִמיד ָחָכם.

כ. ּבֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶׁשֵהִביא ַּבַעל ַהֲחֵרִדים ְּבִאיׁש ָחׁשּוב 
ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִר"י זַ"ל, ְוָעָׂשה לֹו  ָּתם ְויָָׁשר, ֶׁשנְִתַאְכֵּסן ֶאְצלֹו

ָּכבֹוד ָּגדֹול. ֶטֶרם נְִסיָעתֹו ֶׁשל אֹותֹו ִאיׁש ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִר"י 
זַ"ל ָאַמר לֹו, ָמה ַהְּגמּול ֲאֶׁשר ֲאַׁשֵּלם ְל� ְּבַעד ַהִחָּבה 



  

ָחה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֶהְרֵאיָת ִלי, ַוֲאנִי מּוָכן ְלַתְׁשלּום ְּגמּוְל� ַהִּטרְ 
ֶׁשָּטַרְחָּת ִּבְׁשִביִלי. ְוֵהִׁשיב לֹו ַהַּבַעל ַהַּביִת ֶׁשָהיּו לֹו ָּבנִים, 
ְוַאַחר ָּכ� נֲַעֵׂשית ִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה, אּוַלי יְַמִציא לֹו ְּתרּוָפה 

  ְלִאְׁשּתֹו ְּכָבִראׁשֹונָה.

ר כא. ְוֵהִׁשיב לֹו ָהֲאִר"י זַ"ל ִענְיַן ַהִּסָּבה ֶׁשּנֲַעֵׂשית ֲעבּו
לֹו ְוָאַמר לֹו, ִהּנֵה יָדּוַע ְל�  ַהִּסָּבה ַהִהיא ֲעָקָרה, ְוִּגיָלה

ֶׁשָהיָה ֻסָּלם ָקָטן עֹוֵמד ְּבֵביְת� ֶׁשָהיּו ַהַּתְרנְּגֹוִלים ְקַטּנִים 
עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו ִלְׁשּתֹות ַמיִם ִּבְכִלי ֶׁשל ַמיִם ֲאֶׁשר ָהיָה 

  ֹוִתים ּוַמְרִוים ִצְמאֹונָם.ָסמּו� ַלֻּסָּלם, ְוָהיּו ׁש

ּוַפַעם ַאַחת ָאְמָרה ִאְׁשְּת� ְלַהְּמָׁשֶרֶתת ֶׁשָּתִסיר ַהֻּסָּלם 
ִמָּׁשם, ַאף ִּכי �א ָהיְָתה ַּכָּונָָתּה ְלַצֵער ֶאת ַהַּתְרנְּגֹוִלים ִּכי 
ִאם ִמַּטַעם ַאֵחר ִלְהיֹות ַהַּביִת נִָקי, ּוֵמָאז ֲאֶׁשר הּוַסר ַהֻּסָּלם 

ַצַער ָּגדֹול ֶׁשֵאינָם יְכֹוִלים ַהַּתְרנְּגֹוִלים  ְלַהַּתְרנְגֹוִליםׁש יֵ 
ִלְפרַֹח, ִּכי ָהיּו ֲעַדיִן ְקַטּנִים ְוָסְבלּו ִצָּמאֹון ָּגדֹול ְוָעְלָתה 
ִצְפצּוָפם ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַהְמַרֵחם ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו, 

ִלְהיֹות ֲעָקָרה. ְוֶהֱחזִיר ַהַּבַעל ַהַּביִת  ְוַעל יְֵדי זֶה נִגְזַר ָעֶליהָ 
ַהֻּסָּלם ַלָּמקֹום ָהִראׁשֹון, ַוה' נַָתן ָלּה ֵהָריֹון ְוָחזְָרה ָלֶלֶדת 

  ְּכָבִראׁשֹונָה.

ְּברֹב ַרֲחָמיו ַמְׁשִּגיַח ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ַעל ָּכל 09@
  ְּבִרּיֹוָתיו

ֹוֵקד ּוַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל כב. ֲהֵרי ְל� ִּכי ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ּפ
ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו, ּוְמַׁשֵּלם ְלַהְמַצֲעִרים ֶאת  ְּברֹבְּבִרּיָה 



  

ַהְּבִרּיֹות. ְוַעל ַהּכֹל ָצִרי� ָהָאָדם ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון, ְוִאם ֵּכן 
  ָצִרי� ִלּזֵָהר ֶׁש�א ְלַצֵער ֶאת ֲחֵברֹו ְּבִחּנָם.

 (ַּדף ה' ע"א)ִאיָתא ְּבֶפֶרק ָקָמא ַּדֲחגִיָגה ּבֹוא ּוְרֵאה ַמה ּדְ 
, ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָהֱא�ִקים יִָביא (קֶֹהֶלת יב, יד)ַמאי ִּדְכִתיב 

ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל נְֶעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע, זֶה ָהרֹוֵקק ִּבְפנֵי 
  ֲחֵברֹו ַוֲחֵברֹו נְִמָאס ָּבּה.

ים ִסיָמן מ"ד, ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד כג. ְוִאיָתא ְּבֵסֶפר ֲחִסידִ 
ֶׁשָהיָה ְמַכֶּסה ָּכל ָהֻרִּקים ֶׁשָהיָה מֹוִציא ִמִּפיו, ְוגַם ָּכל 
ָהֻרִּקים ֲאֶׁשר יַָדע ֶׁשיְהּוִדי הֹוִציָאן ִמִּפיו, ְוָהיָה ַּכָּונָתֹו 
ְלַכּסֹות ֶאת ָהֻרִּקין ֶׁש�א יָבֹוא ַאֵחר ְויְִרֶאה ָהרֹק ְויִָּמֵאס ּבֹו, 

  ְו�א יְִמַחל ָלזֶה ֶׁשהֹוִציא ִמִּפיו, ַעד ָּכאן.

כד. ְוִאם ֵּכן ּבֹוא ּוְרֵאה ַעד ַּכָּמה ִּדְקְּדקּו ֲחִסיִדים 
ָהִראׁשֹונִים ָּבַאזְָהָרה ֶׁש�א ְלַצֵער ֶאת ֲחֵברֹו, ִּכי ַהְרֵּבה ְּבנֵי 

ר יָד ַעֵּמי ָאָדם ֲאֶׁשר �א נִזְֲהרּו ָּבזֶה ּוִבְפָרט ַּבּדֹור ַהּזֶה ֲאׁשֶ 
ָהֲאָרצֹות ַּתִּקיָפה, ֲאֶׁשר ֵאינָם יֹוְדִעין ׁשּום ִּדין ּוִמְׁשָּפט, 

ַּבֲאִלימּות, ְוֵאינָם רֹוִצים ְלַצּיֵת ִּדין ֵמֲחַמת  ָלרֹבְוִעְסֵקיֶהם 
ֵסרּוב ֶׁשָּלֶהם, ֲאָבל ֵהם ֵאינָם יֹוְדִעים ֶׁשִאם ֵאין ִּדין ְלַמָּטה 

  ְתאֹום יֹומֹו ְוִדינֹו יָבֹא.יֵׁש ִּדין ְלַמְעָלה, ֶׁשּפִ 

ִּבים"09@   "ׂשֹונֵא ֶאָחד יְִהיֶה ְּבֵעינֶי� ִּכְמֻר

ְוַעל ֵּכן ִהזְִהיר ָהַרב ָהרֹא"ׁש זַ"ל ְּבקּונְְטֵרס ֶׁשל ָאְרחֹות 
, ְוזֶה ְלׁשֹונֹו: "ַאל יְִהיּו ְמֻרִּבים (יֹום ֲחִמיִׁשי, ִסיָמן פ"ט)ַחּיִים 



  

ְהיֶה ׂשֹונֵא ֶאָחד ְּבֵעינֶי� ִּכְמֻרִּבים", ַעד ְּבֵעינֶי� אֹוֲהִבים, ְויִ 
  ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

  ַהְּמַקֵּלל ֶאת ֲחֵברֹו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׂשֹונְאֹו09@
ְו�א ֵכן ַהֲהמֹונֵי ָהָעם, ֶׁשַּבֲעבּור ָּדָבר ֻמָעט ְּבֵאיזֶה ֵעֶסק 

ֹו ִּבְקָללֹות ַמָּׂשא ּוַמָּתן אֹו ְׁשָאר ְּדָבִרים ְמַקֵּלל ַלֲחֵבר
ֲחמּורֹות ָּבר ִמינָן, ְוֵאינֹו ֵמִׂשים ַעל ֵלב ֶׁשָּכל ְּבנֵי ָאָדם 
ֲחׁשּוִבים ְלִאיׁש ֶאָחד, ְו�א יֵאֹות ְלזֶַרע ַאְבָרָהם ִלְהיֹות ַהֶּפה 
ָרגִיל ִּבְקָללֹות, ִּכי ִאם ִּבְבָרכֹות ּוִבְּדָבִרים טֹוִבים ְוַרִּכים 

ְלַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר�, ִּכי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר הּוא  ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהן נַַחת רּוחַ 
ְמַקֵּלל ַלֲחֵברֹו הּוא ָׂשנּוא ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִּכי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם "אֹוְרֶר� ָארּור 

ה ְלתֹו� ּוְמָבְרְכ� ָּברּו�", ֶׁשֲהֵרי נַָתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַחּכָ 
ִּפיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ֶׁשָרָצה ְלַקֵּלל ֶאת יְִׂשָרֵאל ְונֶֶהְפכּו 

    ַהְּקָללֹות ִלְבָרכֹות 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּפֹוֵרׂש ְּכנָָפיו ַעל ִמי ֶׁשּנְִתַקֵּלל 09@
  ַעל ִחּנָם

ִחּנָם כז. ְוַדע ֶׁשָּמָצאִתי ָּכתּוב ָּכל ִמי ֶׁשְּמַקֵּלל ֲחֵברֹו ַעל 
ְוַעל �א ָחָמס ְּבַכָּפיו, ָאז ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר� ּפֹוֵרׂש ְּכנָָפיו ַעל 
זֶה ָהִאיׁש ַהּזַַּכאי ֶׁש�א יְִׁש�ט ָעָליו ׁשּום ְקָלָלה, ְוֵתַדע ֶׁשּיֵׁש 
ְל� ָאָדם ֶׁשִמזְּגֹו הּוא ָרע ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, ְוֵעינָיו ּוִפיו ְוִלּבֹו 

ר ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוִקְלָלתֹו ִהיא ְמֻסֶּכנֶת ְּכמֹו ֻּכָּלן ִמְּמקֹו
ֶׁשָּכַתב ַרִּבי יְהּוָדה ֶהָחִסיד זַ"ל ֶׁשַהִחיצֹונִים מּוָכנִים ְלַקְטֵרג 
ַעל ִּפי ְקָלָלה זֹאת, ְוִאְלַמֵּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא חֹוֵפף ָעָליו 



  

ְוֶהיֵה ְּבָרָכה, ָאז ַחס  (ְּבֵראִׁשית יב, ב)ַמה ֶׁשִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם 
  ְוָׁשלֹום ָהיּו ָחִלין ַהְּקָללֹות ַעל אֹותֹו ָהָאָדם.

  ַהּנְִתַקֵּלל ַעל ִחּנָם ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמאֹד09@
כח. ְוָצִרי� עֹוד ֵליַדע, �א ַּדי ֶׁש�א ָחל ַהְּקָללֹות ִחּנָם, 

ְּבִחּנָם, ִּכְדִאיָתא  ַאְּדַרָּבה יֵׁש ָׂשָכר טֹוב ְלאֹוָתן ֶׁשּנְִתַקְּללּו
* 4, ְוזֶה ְלׁשֹונֹו:  (ֶּפֶרק ח', ֲהָלָכה ו')ִּבירּוַׁשְלִמי ְּדַמֶּסֶכת ֵּפָאה 

יֹוֵסי אּוְקָמא לֹון ַּפְרנִָסין ְוגַָּבִאין ְוָלא ִקְּבלּו ֲעֵליהֹון,  ַרִּבי
ָבא (ֵּפרּוׁש ֶּבן ּבָ ָעאל ַוֲאַמר קּוֵמיהֹון, ֶּבן ָּבָבא ַעל ַהְּפִקיִעין, 

ְוזָָכה ִלְהיֹות נְִמנָה ִעם ְּגדֹוֵלי  ָהיָה ְמֻמּנֶה ַעל ַהְּפִתילֹות ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש)
  ַהּדֹור, ַעְכָׁשיו ַאֶּתם ְמֻמּנִים ַעל ַחּיֵי נְָפׁשֹות �א ָּכל ֶׁשֵּכן.
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  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהְירּוַׁשְלִמי ְּבָלׁשֹון 
ִסים ְוַגָּבִאים ְו�א ָרצּו ַהְמֻמִּנים ְלַקֵּבל ַרִּבי יֹוֵסי ִמָּנה ַּפְרנָ 

ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּמּנּוי ֵמֹרב ַעְנְוָתִניָתם. ִנְכַנס ַרִּבי יֹוֵסי ְוָאַמר 
ַעל ְּפִקיִעין. ֶּבן ָּבָבא ָהָיה ְמֻמֶּנה ַעל ַהְּפִתילֹות  - ִלְפֵניֶהם: "ֶּבן ָּבָבא 

ל ֶזה ָזָכה ְוַנֲעָׂשה ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ֶׁשל ַהְמנֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָדׁש, ּוְבׁשֶ 
  ֶׁשְּמֻמִּנים ַאֶּתם ַעל ַחֵּיי ְנָפׁשֹות �א ָּכל ֶׁשֵּכן!" - ְוַאֶּתם 

 ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִמָּנּה ַּגַּבאי ְצָדָקה ִלְזַמן ָקצּוב. ִנְכַנס ַרִּבי ֶאְלָעָזר
ָקה" ָענּו לֹו: "ָּבָאה ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהַּגַּבאי ְוָׁשַאל: "ֶמה ֲעִׂשיֶתם ִלְצדָ 

ָאְכלּו ְוָׁשתּו ְוִהְתַּפְּללּו ָעֶלי�. ָאַמר ָלֶהם: "ֵאין ֶזה  -ִסיַעת ֲעִנִּיים 
  ָׂשָכר טֹוב."

ַּפַעם ַאֶחֶרת ִנְכַנס ְוָׁשַאל: "ֶמה ֲעִׂשיֶתם ִלְצָדָקה" ָענּו לֹו: 
ר ָלֶהם : "ָאֵכן ָאְכלּו ְוָׁשתּו ְוִקְּללּו�." ָאמַ  -"ָּבָאה ִסיַעת ֲעִנִּיים 

 ֶזהּו ָׂשָכר טֹוב"



  

(ֵּפרּוׁש ֶאְלָעזָר ֲהֵוי ַחד זְַמן ָעִביד ֵליּה ַּפְרנָס  ַרִּביכט. 

ַּפַעם ַאַחת ֲאָתא ְלֵביתֹו, ֲאַמר ְלהּו ַמאי ֲעִביְדתּון . ַּגַּבאי ְצָדָקה)
 ָׁשַאל ְלַאנְֵׁשי ֵּביתֹו ְּבֵאיזֶה ְּגִמילּות ֲחָסִדים ָעְסקּו) (ָרָצה לֹוַמר: ַרִּבי ֶאְלָעזָר

ְוָאְכלּון  (ָרָצה לֹוַמר: ֲחבּוָרה ֶׁשל ֲענִּיִים)ָאְמרּו לֹו, ֲאתֹו ַחד ִסייָען 
ֲעָל�, ֲאַמר ְלהּו ֵלית ֵּדין ֲאגַר ָטב, נְַחת זְַמן ְוָׁשתּון ְוִצּלֹו 

ִּתנְיָן, ֲאַמר ְלהּו ָמה ֲעִביְדתּון, ָאְמִרי ֵליּה, ֲאתֹו ַחד ִסייָען 
(ָרָצה ְוָאְכלּון ְוָׁשתּון ְוַאְקִלינָ�  (ָרָצה לֹוַמר: ֲחבּוָרה ֶׁשל ֲענִּיִים)

גַר ָטב, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ֲאַמר ְלהּו ַּכִּדין אֲ  לֹוַמר: ִקְּללּו אֹוְת�)
  נְִמָצא ֶׁשָהיָה ָׂשֵמַח ַּבֲאֶׁשר ֶׁשִּקְּללּו אֹותֹו ְּבִחּנָם.

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְכִריז ַעל ַהְּתׁשּוָבה ְּבָכל יֹום09@

ל. ּוַבֲאֶׁשר ֶׁשָעוֹון זֶה ָמצּוי ַּבֲהמֹון ָעם ְלַקֵּלל ָאָדם ֶאת 
ב ָּגדֹול ִמַּלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעל ֲחָטָאיו, ֲחֵברֹו, ְוזֶה הּוא ִעּכּו

ַעל ֵּכן ָּבאנּו ְלַהזְִּכיר ִמּזֶה ְלַהזְִהיר ְליְִרֵאי ה' ּוְלחֹוְׁשֵבי ְׁשמֹו 
ֶׁש�א יֵֵצא ִמִּפיו ׁשּום ְקָלָלה, ְּכֵדי ֶׁשְּבנֵָקל יּוַכל ַלֲעׂשֹות 

ַמְכִריז ַעל ַהְּתׁשּוָבה ְּתׁשּוָבה, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו 
ְּבָכל יֹום ָויֹום "ׁשּובּו ָבנִים ׁשֹוָבִבים" ִּכי יָדֹו ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל 

  ָׁשִבים.

ְוַדע, ִּכי ְּכֶׁשּיֹוֵצא קֹול ְּכרּוז ְלַמְעָלה ַהּקֹול נְִׁשָמע ְלַמָּטה 
ים ָּבזֶה ָהעֹוָלם, ְוַהּקֹול ַההּוא ְמעֹוֵרר ֲעֵצי ַהּיַַער ְולֹוְבׁשִ 

ֲחָרָדה ְואֹוְמִרים ִׁשיָרה ְּבֵאיָמה ּוְביְִרָאה, ְוִכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר 
  (ַהְקָּדָמה, ַּדף ה' ע"א):ְּבֵראִשית 



  

* ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְוַרִּבי ַאָּבא ֲהֵוי ָקָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא  5לא
ַּבר ְוָעְסֵקי ְּבאֹוַריְָתא ְוֵלִוי ַּבֲהַדיְהּו ַרב ַהְמנּונָא ָסָבא ּוִמְתחַ 

ַּבֲהַדיְהּו, ְוַכד ֲאזַלּו ּוְמטֹו ְלַחד טּוָרא ֶוֱהֵוי נָטּוי ִׁשְמָׁשא, 
  ָׁשרּו ַענְִפין ְּדִאיָלנָא ְלנְַקָׁשָאה ָּדא ְּבָדא ְוָאְמרּו ִׁשיָרה.

ַעד ִּדֲהוּו ָאזְלּו ִׁשְמִעי ַחד ָקָלא ַּתִּקיָפא ַּדֲהֵוי ָאַמר, 
ַחּיָא ִאינּון ּבֹוִצינִין ַקִּדיִׁשין ְּבנֵי ְקדֹוִׁשים ְּדִאְתַּבָּדרּו ֵּבינֵי 

ְמִתיְבָתא ִאְתַּכּנָׁשּו ְלדּוְכַתיְהֹו ְלִאְׁשָּתֵעי ְּבָמאֵריהֹון 
ְּדאֹוַריְָתא. יְָתבּו ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְוַרִּבי ַאָּבא ְוָקמּו ְּבדּוְכַתיְהֹו 

ין ַּפִּטיִׁשין ִּבְדִחילּו ּוְרִתיתּו, נְַפק ָקָלא ַוֲאַמר ִטינֵָרי ַּתִּקיפִ 
ְרָמִאין עּולּו ְוִאְתְּכנָׁשּו, ְּבַההּוא ַׁשְעָּתא ְׁשָמעּו קֹול ַענְֵפי 

                                                   
5
  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ַאָּבא ָהְלכּו ַּבֶּדֶר� ְוָעְסקּו ַּבּתֹוָרה. ִלָּוה 
אֹוָתם ְּבַדְרָּכם ַרִּבי ַהְמנּוָנא ַסָּבא (ֶׁשְּכָבר ִנְפַטר ִמן ָהעֹוָלם) 

ּוָרָתם. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ְלַהר ֶאָחד, ָנְטָתה ַהֶּׁשֶמׁש ְוִהְתַחֵּבר ַלֲחב
  ִלְׁשקֹוַע. ִהְתִחילּו ַעְנֵפי ָהִאיָלנֹות ִלְנקֹוׁש ֶזה ָּבֶזה ְוָאְמרּו ִׁשיָרה.

ְּבֶדֶר� ֲהִליָכָתם ָׁשְמעּו קֹול ָחָזק ֶׁשִהְכִריז: "ְקדֹוִׁשים 
ִׁשים, ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה! ֵהָאְספּו ְמאֹורֹות ְקדוֹ  - ַהְּמצּוִיים ֵּבין ַהַחִּיים 

ִלְמקֹוְמֶכם ְלִהְתַיֵחד ִעם נֹוֵתן ַהּתֹוָרה!" ָעְמדּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי 
ַאָּבא ִּבְמקֹוָמם ְּבֶרֶתת ְוִחיל. ָיָצא קֹול ְוָאַמר: "ְסָלִעים ֲחָזִקים! 

ַּגם ַהַּצִּדיִקים  ַּפִּטיִׁשים ֲחָזִקים! ּבֹואּו ְוִהְתַּכְּנסּו" (ָרָצה לֹוַמר
  ֶׁשְּכָבר ֵמתּו ִמְצָטְרִפים ַלַחִּיים ִלְׁשמֹוַע ִּדְבֵרי תֹוָרה).

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָׁשְמעּו קֹול ַעְנֵפי ִאיָלן ָּגדֹול ְוָחָזק ַהַּמְכִריז: 
 "קֹול ה' ְּבֹכַח ְוגֹו' קֹול ה' ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים ְוגֹו' "



  

"קֹול ה' ַּבּכַֹח  ה)- (ְּתִהִּלים כט, דִאיָלנִין ַרב ְוַתִּקיף, ַוֲהוּו ָאְמֵרי 
  ְוגֹו', קֹול ה' ׁשֹוֵבר ֲאָרזִים" ְוגֹו'.

�א ְלַקֵּלל, ְוַלֲעׂשֹות ְוִאם ֵּכן יּוַכל ָהָאָדם ִלְלמֹד ִמּזֶה ׁשֶ 
  ְּתׁשּוָבה, ְוָאז טֹוב יְִהיֶה לֹו ֶסָלה.

ֶרק ח'03@   ּפֶ

 (ֲהָלָכה א')א. ִאיָתא ִּבירּוַׁשְלִמי ֶּפֶרק ָקָמא ִּדְבָרכֹות 
ָהעֹוֵמד ְלִהְתַּפֵּלל ָצִרי� ְלַהְׁשוֹות ֶאת ַרגְָליו. ְּפִליגֵי ְּתֵרין 

י ִסימֹון, ַחד ָאַמר ַּכַּמְלָאִכים, ְוַחד ָאמֹוָרִאין, ַרִּבי ֵלִוי ְוַרּבִ 
  ָאַמר ְּככֲֹהנִים, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ְגַמת ַמְלָא� 09@ ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ָצִרי� ָהָאָדם ִלְהיֹות ֻּד
ְפָׁשט ִמן ַהּגְַׁשִמּיּות-    ֻמ

ב. ְונְִרֶאה ְּדֵאּלּו ָוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱא�ִהים ַחּיִים ֵהם, ִּכי 
ָּלה ִהיא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן, ַעל ֵּכן ָצִרי� ַלֲעשֹות ַעְצמֹו ַהְּתפִ 

ְּכִאּלו הּוא ּכֵֹהן, ּוָמה ֲעבֹוַדת ּכֵֹהן ִהיא ְּפסּוָלה ְּבַמֲחָׁשָבה 
זָָרה, ָּכ� ָצִרי� ָהָאָדם ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלה, ֶׁש�א ַלְחׂשב ׁשּום 

ְרָּבנֹו ְּבִפּגּול, ְו�א יֹאַמר ַמֲחָׁשָבה זָָרה, ְּכֵדי ֶׁש�א יֵָעֶׂשה קָ 
ָהָאָדם ִהְרהּור ֲעֵבָרה ָאסּור ַּדְוָקא, ֶאָּלא ֲאִפילּו ִהְרהּור 
ַמָּׂשא ּוַמָּתן ּוְׁשָאר ִהְרהּוִרים ֵהן ַּגם ֵּכן ֲאסּוִרים, ִּכי ָצִרי� 
ָהָאָדם ִלְהיֹות ֻּדגְַמת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ִעְסֵקי עֹוָלם 

  ַהּזֶה.



  

  ַהְּתִפּלֹות נֲַעִׂשים ָקְרָּבן ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר�09@

ג. ְוִאיָתא ְּבֵסֶפר ַהִחּנּו�, ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵׁשב ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 
ְּבִענְיְנֵי ֶּכֶסף ְוזָָהב ּוַמְטְּבעֹות, עֹוֵבר ַעל ָלאו ְּד�א ַּתֲעׂשּון 

  ּיֵן ָׁשם ַּבֲאִריכּות., עַ (ְׁשמֹות כ, כ)ִאִּתי ֱא�ֵהי ֶכֶסף ֵוא�ֵהי זָָהב 

(ַּדף ְוַדע ְל�, ַמה ֶּׁשְּמבָֹאר ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ֵאֶּלה ִּפּקּוֵדי 

ְוזֶה ְלׁשֹונֹו, "ִאית ַחד ְמֻמּנֶה ּוְׁשמֹו טהריא"ל,  רמ"ה ע"א)
ָהעֹוֵמד על ַהֶּפַתח ֲאֶׁשר עֹוְבִרים ָׁשם ְּתִפּלֹות ֶׁשל ֵּבית 

ְּבַכָּונַת ַהֵּלב ִּבְלִּתי ׁשּום ִעְרּבּוב ֶׁשל  יְִׂשָרֵאל ֶׁשּנְִתַּפְּללּו
ַמֲחָׁשָבה זָָרה, ֲאזַי אֹותֹו ַהְמֻמּנֶה ּפֹוֵתַח ָלּה ַׁשַער ֵּבית 
ַהְּתִפָּלה, ְונְִכנֶֶסת ַהְּתִפָּלה ְלֵהיָכל ֲאֶׁשר ָּכל ַהְּתִפּלֹות 

ׁש ֶמֶל� ִמְתַקְּבצֹות ָׁשם יַַחד, ּוֵמַהְּתִפּלֹות נֲַעֶׂשה ֲעָטָרה ְלרֹא
  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

  ְּתִפָּלה ְּב�א ַּכָּונָה ְּכגּוף ְּב�א נְָׁשָמה09@
ד. ֲאָבל ִאם ַהְּתִפָּלה ִהיא ְּב�א ַּכָּונָה ְויֵׁש ָּבּה ִעְרּבּוב 
ַמֲחָׁשָבה זָָרה, ֲאזַי ַהְמֻמּנֶה הּוא ּדֹוֶחה ֶאת ַהְּתִפָּלה ֵמַההּוא 

[הֹוֶלֶכת ּוְמׁשֹוֶטֶטת ְתָחא, ְוַהְתִפָּלה ַאזְָלא ּוְמַׁשֶּטֶטת ְּבָעְלָמא ּפִ 

, ַעד ֶׁשָּבאָת ְליַד ַחד ְמֻמּנֶה סהדיא"ל ְׁשֵמיּה, ּוְביָדֹו ָּבעֹוָלם]
ָּכל ַהְּתִפּלֹות ֶׁשּנְִדחּו ִמַּׁשַער ֵּבית ַהְּתִפָּלה ַעל יְֵדי ֶׁשֵהן 

רֹות, ְוֵהן נְִקָרִאין ְּתִפּלֹות ְּפסּולֹות, ְמֻעְרָּבִבים ְּבַמֲחָׁשבֹות זָ 
ְוגֹונֵז ַההּוא ְמֻמּנֶה ַהְּתִפּלֹות ַעד ֶׁשָהָאָדם ַעְצמֹו ֵמִׂשים ַעל 
ִלּבֹו ַעל ַמה ֶּׁשִהְתַּפֵּלל ְּתִפּלֹות ַהְרֵּבה ְּב�א ַּכָּונָה ַוֲעַדיִן �א 

ַעל ָעוֹון ְוֵחְטא זֶה נֲַענָה ְּבאֹוָתן ְּתִפּלֹות, ּוִמְתַוֶּדה ּוִמְתָחֵרט 



  

ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּב�א ַּכָּונָה, ִּכי ַהְּתִפָּלה ְּב�א ַּכָּונָה ְּכגּוף ְּב�א 
  נְָׁשָמה.

ה. ְואֹוֵמר אֹוי ִלי, ַוי ִלי ַמה ֶּׁשָעִׂשיִתי ָּכ�, ְוָהיִיִתי ּפֹוגֵם 
ֵּבר ְלָפנָיו ִּבְכבֹוד ֲאדֹונֵינּו, ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ְלדַ 

ִּבְלִּתי ַּכָּונַת ַהֵּלב, ְוגֹוֵדר ַעְצמֹו ְלִבְלִּתי ַלֲעשֹות עֹוד ָּכזֶה 
ַהִּמְכׁשֹול, ּוִמָּכאן ּוְלַהָּבא הּוא ִמְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָה ֵהיֵטב ֲאזַי 
ְּתִפּלֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשֵהן ְּביַד ַהְמֻמּנֶה סהדיא"ל עֹוֶלה ִעם 

  ֶׁשִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָה.ְּתִפָּלה ִראׁשֹונָה 

  ִּבְתִפָּלה ַאַחת ָּכָראּוי נְִתָקן ַהּכֹל09@

ְוַההּוא ְמֻמּנֶה ְּבַעְצמֹו נֹוֵטל ַהְּתִפּלֹות ַהְּפסּולֹות 
ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל, ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ַמְעָלה ַמְעָלה, ַעד ֶׁשָּבָאה 

הּוא ְּבַעְצמֹו, ְונֲַעֵׂשית ֲעָטָרה  ַהְּתִפָּלה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�
ִעם ְׁשָאר ְּתִפּלֹות יְִׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשרֹות. ֲהֵרי ְל� ֶחֶסד ָּגדֹול 

  ֵמַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר� ֶׁשִּבְתִפָּלה ַאַחת נְִתָקן ַהּכֹל.

  זְַמן ּתֹוָרה ְלחּוד ּוזְַמן ְּתִפָּלה ְלחּוד09@

ם ֶאל ִלּבֹו ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ו. ּוִמי הּוא זֶה ֲאֶׁשר �א יִָׂשי
ִלגְמֹל ֶחֶסד ְלנְַפׁשֹו, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁש�א ְלָהֵקל ַּבְּתִפָּלה ַעְצָמּה 
ְלַכְּתִחָּלה ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַאף ֶׁשחֹוֵׁשק ְלַהְתִמיד ַלּתֹוָרה, ִמָּכל 

, ְוַאל ' ע"א)(ַׁשָּבת ַּדף יָמקֹום זְַמן ְּתִפָּלה ְלחּוד ּוזְַמן ּתֹוָרה ְלחּוד 
יֹאַמר ְּבִלּבֹו ִּכי ַּבֲעבּור ִלּמּודֹו הּוא יֹוֵתר טֹוב ְּבֵעינֵי ַהָּקדֹוׁש 

  ָּברּו� הּוא ֶׁשּיְַבֵּטל ְּתִפָּלתֹו ַחס ְוָׁשלֹום, ְוָחִליָלה לֹוַמר ֵּכן.



  

  ָצִרי� ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ָּכל ָּדָבר ִּבזְַמּנֹו09@

ְּבֵסֶפר הֹוֵל� ָּתִמים ְוזֶה  ז. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶׁשהּוָבא
ְלׁשֹונֹו: ַרִּבי יְַׁשְעיָהּו ֶהָחִסיד ִסֵּפר ִלי ְּבֵׁשם ַרִּבי יְהּוָדה 
ֶהָחִסיד זַ"ל, ֶׁשָהַרְמַּב"ן זַ"ל ָהיָה לֹו ַּתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָהיְָתה 
נְַפׁשֹו ָחְׁשָקה ַּבּתֹוָרה ְּבֵחֶׁשק נְִפָלא, ּוַמָּמׁש �א ָרָאה ֵׁשינָה 

ֵעינָיו, ְוִאם ָהיָה אֹוֵכל ְלַהַחּיֹות נְַפׁשֹו ָאז ָהיָה ַהֵּסֶפר ָּפתּוַח ּבְ 
ְלָפנָיו, ְוָתִמיד נַָתן ֵעינָיו ַּבֵּסֶפר, ְו�א ָהיָה ִמְתַּפֵּלל ֵמרֹב 
ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה. ְוָהיָה ָהַרְמַּב"ן זַ"ל ַמזְִהיר אֹותֹו ָּתִמיד 

ה, ְוִתיַׁשן ִּבְׁשַעת ַהֵּׁשינָה, ְוָאַמר לֹו, ֱאכֹל ִּבְׁשַעת ֲאִכילָ 
ַוֲעֵׂשה ְּתִפָּלְת� ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלה, ּוזְכּות ַהּתֹוָרה יְִהיֶה ֶאְצְל� 
ְוִתְׁשָמְר� ּוְתַחּיֶ�, ָאְמנָם �א ִּתְפַׁשע ָּבּה. ִּכי ַהְּתִפָּלה ִּתְתַּבע 

ס ְוָׁשלֹום ַעל זֶה ֶעְלּבֹונָּה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוֵתָענֵׁש חַ 
ְוִהּזֵָהר ַּבְּתִפָּלה. ְו�א ִהְׁשִּגיַח ַהַּתְלִמיד ֶאל ְּדָבָריו ְו�א ָׂשם 

  ֶאל ִלּבֹו.

ח. ְו�א ָהיּו יִָמים מּוָעִטים ֶׁשָהַל� ַהַּתְלִמיד ַלּׁשּוק 
ִלְקנֹות ֵאיזֶה ָּדָבר, ְוַכֲאֶׁשר ָׁשב ְלֵביתֹו ָמָצא ָּפָרׁש ֶאָחד 

ִּבּתֹו ַהְּבתּוָלה ְּבאֹונֶס ַעל אֹותֹו ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשָהיָה  ׁשֹוֵכב ִעם
  לֹוֵמד ָּתִמיד ָעָליו, ְונְִתַאֵּבל ַעל זֶה יִָמים ַרִּבים.

ָאַמר לֹו ָהַרְמַּב"ן זַ"ל ֲה�א ָאַמְרִּתי ְל� ֶׁשִּתְהיֶה זִָהיר 
ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם  )(ְּבָרכֹות ַּדף ס' ע"בַּבְּתִפָּלה, ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָכֵמינּו זַ"ל 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל יֹום "יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי� ה' ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי 
ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשַּתִּציֵלנִי ַהּיֹום ֵמָאָדם ָרע ּוֶפגַע ָרע" ְוכּו', ְוַאָּתה 

א �א ָׁשַמְעָּת ְּבקֹוִלי, ָלֵכן ָּבא זֶה ַהִּסָּבה ְלִבְּת�. ּוִמָּכאן ּוְלַהּבָ 



  

ָרָאה ַהַּתְלִמיד ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ֶׁשַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ִהיא ְּבִבּטּול 
  ְּתִפָּלה, ְוִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ַּכָּדת ְוַכֲהָלָכה, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ַעל ֵּכן ְלכּו ָחזּו ִמְפֲעלֹות ֱא�ִקים ֲאֶׁשר ָׁשם ָׂשם לֹו חֹוק 
ים ַהְמזְַלזְִלים ְּבִענְיַן ַהְּתִפּלֹות, ּוִמְׁשָּפט ַעל אֹוָתן ֲאנָׁשִ 

ְונֹוֲהגִין ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַקּלּות, ְוָכל ָהָעם יְִׁשְמעּון ְויִָראּון, ַעד 
  ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

  ְּתִפָּלה ִּבְדָמעֹות ֲחׁשּוָבה ּוְמקֶֻּבֶלת יֹוֵתר09@

ִלּבֹו ט. ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָהָאָדם ְלַפֵחד ָּתִמיד ְּבַהֲעלֹותֹו ֶאל 
יִָמים ַרִּבים ֶׁשָעְברּו ְּתִפּלֹות ַהְּקבּועֹות ְּבָכל יֹום ִמְּבִלי ַּכָּונָה, 
ְוַעל זֹאת ָצִרי� ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ֵמֵאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ְלָהִסיר ִמֶּמּנּו ִמְכׁשֹול זֶה, ֶׁש�א יְִהיּו ִעְרּבּוְביָא ַהְמַבְּטִלים 

  ה.ַּכָּונַת ַהְּתִפּלָ 

ְויְִרֶאה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֶדַמע, ִּכי ּתְדִפָּלה ִּבְדָמעֹות ִהיא 
ֲחׁשּוָבה ּוְקרֹוָבה ְמאֹד ְלִהְתַקֵּבל, ַּכּיָדּוַע ַעל ִּפי ַמֲאָמֵרי 

, ּוֵמרֹב (זֹוַהר ֵחֶלק ב' ַּדף רמ"ה ַעּמּוד ב')ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
ְדָמעֹות, ַהֶּפַתח ֲאֶׁשר נְִכנִָסים ָׁשם ֲחִׁשיבּות ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשּבִ 

ַהְּתִפּלֹות ֲאֶׁשר ֵהם ִעם ְּדָמעֹות, ֵאינֹו ּפֹוֵתַח אֹותֹו ֶּפַתח ׁשּום 
ַמְלָא� אֹו ְמֻמּנֶה, ִּכי ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו 
ּוִבְכבֹודֹו, ְוָלֵכן ֵהן ֵאין נִנְָעִלים ְוֵהן ְּפתּוִחים ָּתִמיד, 

  ְקָרִאים ַׁשֲעֵרי ְּדָמעֹות.ְונִ 

ּוְכֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא עֹוָלה ְלַמְעָלה, ֲאזַי יֹוֵצא ִלְקָראָתּה 
אֹוַפן ֶאָחד ּוְׁשמֹו ירחמיא"ל, ְוהּוא ְמֻמּנֶה ַעל ֵׁשׁש ֵמאֹות 



  

ַחּיֹות ֶׁשל ַמְעָלה, ְונֹוֵטל הּוא אֹוָתּה ַהְּתִפָּלה ִעם ַהְּדָמעֹות 
יא עֹוָלה ּוִמְתַקֶּׁשֶרת ְלַמְעָלה ְלָמקֹום גָבֹוַּה ּוַמֲעֶלה אֹוָתּה, ְוהִ 

  ְמאֹד.

ַהְּמַכֵּון ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה ָּכָראּוי, �א יַּזִיקֹו ׁשּום ָּדָבר 09@
  ָרע

י. ּבֹוא ּוְרֵאה ֵאי� ָהיּו ַהּדֹורֹות ִראׁשֹונִים ְמַכְּונִים 
(ְּבָרכֹות פ"ה עֹוְמִדים ַּבְּתִפָּלה, ִּכְדִאיָתא ִּבירּוַׁשְלִמי ֶּפֶרק ֵאין 

ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרִּבי ֲחנִינָא ֶּבן ּדֹוָסא ֶׁשָהיָה עֹוֵמד  ה"א)
ּוִמְתַּפֵּלל ּוָבא נָָחׁש ְוִהִּכיׁשֹו ְו�א ִהְפִסיק ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ְוָהְלכּו 
ּוָמְצאּו אֹותֹו ַהּנָָחׁש ֵמת מּונָח ַעל ִּפי חֹורֹו. ָאְמרּו לֹו 

ַרִּבי, �א ִהְרּגְַׁשָּת ְּכֵאב ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיָה ַמִּכיְׁש�  ַּתְלִמיָדיו,
ַהּנָָחׁש. ָאַמר ָלֶהם יָבֹא ָעַלי ִמַּמה ֶׁשָהיָה ִלִּבי ִמְתַּכֵּון ַּבְּתִפָּלה 

  ִאם ִהְרַּגְׁשִּתי.

  ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� עֹוֶׂשה ְרצֹון יְֵרָאיו09@

ּוׁש ַרִׁש"י, ִּכי ְּכֶׁשֶהָערֹוד יא. ָהִענְיָן ְמבָֹאר ַּבְּגָמָרא ּוְבֵפר
אֹו ַהּנָָחׁש נֹוֵׁש� ְלָאָדם ִאם ֶהָערֹוד ַמְקִּדים ַלַּמיִם ֲאזַי יָמּות 
ָהָאָדם, ְוִאם ָהָאָדם יְַקִּדים ַלַּמיִם ֲאזַי ֵמת ַהּנָָחׁש אֹו ֶהָערֹוד. 

יָן ְוָאַמר ַרִּבי יְִצָחק ְמַלֵּמד ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמעְ 
"ְרצֹון יְֵרָאיו (ְּתִהִּלים קמה, יט) ַּתַחת ַרגְָליו, ְלַקּיֵם ַמה ֶּׁשּנֱֶאַמר 

  יֲַעֶׂשה ְוֶאת ַׁשְוָעָתם יְִׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם".

ְוִהּנֵה ַאף ֶׁשֵאין ָאנּו יְכֹוִלים ְלַכֵּון ְּכמֹו ָהִראׁשֹונִים זַ"ל 
ָּכְבדּו ַעל ָראֵׁשינּו, ֵמֲחַמת ְׁשנֵי ְטָעִמים, ָהֶאָחד ֶׁשֲעוֹונֵינּו 



  

ְוַטַעם ֵׁשנִי, ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון יְִדיָעה. ַעל ָּכל ָּפנִים ָחִליָלה ָלנּו 
  ַלֲעזֹב ַּכָּונַת ַהְּתִפָּלה.

  ֵאין ַּבַעל ַהּנֵס ַמְרִּגיׁש ְּבנִּסֹו09@
יב. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים, ֶׁשְּבָעְמדֹו 

ְורֹוֶאה ֵסֶפר נַָפל ָלָאֶרץ �א יְַפִסיק ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְלִהְתַּפֵּלל 
ְלַהגְִּביַּה ַהֵּסֶפר ִּכי הּוא עֹוֵמד ִלְפנֵי ָאיֹם ְונֹוָרא ַהּבֹוֵרא 
יְִתָּבַר�, ְוָכל ַהְּתִפּלֹות ְוִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות יְִהיּו ְּבֵלב ָׁשֵלם. 

גַָחת ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר� ָּברּו� ּוִבְפָרט ְּבַהֲעלֹוֵתינּו ַעל ִלֵּבנּו ַהׁשְ 
הּוא ָעֵלינּו ְּבגָלּוֵתינּו ֲאֶׁשר ֵאין ָהָאָדם ַמְרִּגיׁש ַּבּנִִּסים 
ְונְִפְלאֹות ַהּנֲַעִׂשים לֹו, ִּבְתִחָּלה נְִרִאין לֹו ֶׁשּיִַּגיַע לֹו ֵאיזֶה 

  ָרָעה ֵוא�ִהים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה ֵאָליו.

  ְבָרא ָהְרפּוָאהִמַּמָּכה ַעְצָמה נ09ִ@

ְׁשנֵי סֹוֲחִרים  (יְַלקּוט יְַׁשְעיָה, ֶרֶמז תיז)יג. ְוִכְדִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש 
ָהיּו רֹוִצים ֵליֵל� יַַחד ִּבְסִפינָה ִעם ְסחֹוָרה, ְוֶאָחד נְִכנַס ִעם 
ְסחֹוָרתֹו, ְוַהּסֹוֵחר ַהֵּׁשנִי ַּבֲהִליָכתֹו ְּכֶׁשָהיָה ָרָצה ֵליֵל� ֶאל 

ינָה נְִכַׁשל ְּבֶאֶבן ְונַָפל, ּוְלִפי ָׁשָעה נֲַעָׂשה ִחֵּגר ְּבַרגְלֹו ַהְּספִ 
ְוֻהְכַרח ִלָּׁשֵאר ְּבֵביתֹו ִעם ְסחֹוָרתֹו. ְוָהיָה אֹותֹו סֹוֵחר ּבֹוֶכה 

  ְודֹוֵאג ַעל ְסחֹוָרתֹו ֶׁש�א ָהַל� ִעם ַהְּסִפינָה ְלָמְכרֹו.

יָעה ֶׁשּנְִטְּבָעה ַהְּסִפינָה ְו�א ָהיּו יִָמים מּוָעִטים ֶׁשָּבא יְדִ 
ַהִהיא ִעם ָּכל ָהֲאנִָׁשים ֶׁשָהיּו ְּבתֹוָכּה, ִהְתִחיל אֹותֹו ַהּסֹוֵחר 

 (יְַׁשְעיָה יב, א)ִלֵּתן ֶׁשַבח ְוהֹוָדָאה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוָאַמר 
  "אֹוְד� ה' ִּכי ָאנְַפָּת ִּבי".



  

ַעל ָּכל ִסָּבה ּוְמאֹוָרע  יד. ְוזֶה ֶדֶר� ְלָכל ָאָדם לֹוַמר
ֵּתבֹות ַּגם זֹו ְלטֹוָבה, ַאף ֶׁשהּוא ְלִפי ָׁשָעה ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו 
טֹוָבה ַאף ַעל ִּפי ֵכן יְִׂשַמח ִּבְלָבבֹו ְויְִקַּבע ְּבַדְעּתֹו ֶׁשִהיא 
ְלטֹוָבה ּוְלַכָּפָרה ַעל ֲחָטָאיו ּוְפָׁשָעיו ַעל ֶהָעָבר, ְוַאזְָהָרה 

ַעל ְלַהָּבא, ְוַעל ִּפי רֹוב ִענְיָן זֶה ְּבַעְצמֹו הּוא ְוַהְתָרָאה 
ְלַבּסֹוף ְלטֹוָבתֹו נְִׁשַּבר ֶרגֶל ָּפָרתֹו, ּוְבסֹוף ַהַּמֲעֶׂשה נִגְֶלה 

  ַהּנֵס ְלַמְפֵרַע.

ְוַעל זֶה ִּתְּקנּו ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה לֹוַמר ְּבָכל יֹום 
ִּכי ְּבָכל יֹום ָויֹום ָאנּו ְצִריִכין ִלֵּתן  )(ְּתִהִּלים ק'ִמזְמֹור ְלתֹוָדה 

ֶׁשַבח ְוהֹוָדיָה ַעל נִִּסים ְונְִפְלאֹות ֶׁשּיֵׁש ָלנּו ִקּיּום ְּבגָלּות 
ַהַּמר ַהּזֶה, ְוַעל ֵּכן ְּבָאְמרֹו ִמזְמֹור זֶה ִמזְמֹור ְלתֹוָדה הּוא 

ִּגיׁש ְּבנִּסֹו יֹוֵצא יְֵדי חֹוַבת ֲהָבַאת ּתֹוָדה, ִּכי ֵאין ָהָאָדם ַמרְ 
  ְּבָכל יֹום.

ֵאינֶּנִי עֹוֶלה ַעל יְצּוָעי ֶטֶרם ָמַחְלִּתי ְלָכל ִמי 09@
  ֶׁשִּצֲעַרנִי

(ַּדף ר"א טּו. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ 

* ַרִּבי ַאָּבא ֲהָוה יֵָתיב ַאַּתְרָעא ְדלֹוד, ֲחָמא ַחד ַּבר 6: ע"ב)
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  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 

ַרִּבי ַאָּבא ָיַׁשב ְּבַׁשֲעֵרי לֹוד. ָרָאה ָאָדם ֶאָחד ִמְתָקֵרב. ָיַׁשב 
ַהֵהֶל� ַּבְּמָעָרה ֶׁשָּבָהר ְוִנְרַּדם ֵמֹרב ֲעֵיפּותֹו. ְּבתֹו� ָּכ� ָרָאה ַרִּבי 

ׁש ַאָּבא ָנָחׁש ִמְתָקֵרב ְלֵעֶבר ַהֵהֶל� ַהָּיֵׁשן. ָנְפָלה ֲחִתיַכת ֵעץ ַעל ַהָּנחָ 
ְוֵהִמיָתה אֹותֹו. ַּכֲאֶׁשר ִהְתעֹוֵרר ַהֵהֶל� ָרָאה ֶאת ַהָּנָחׁש ַהֵּמת. 



  

(ֵּפרּוׁש ֶׁשָהיָה י ֶוֱהֵוי יֵָתיב ְּבַחד קּוְלָטא ְדִתָּלא ְדַאְרָעא, נָׁש ָאתֵ 

ֶוֱהֵוי ָלֵאי ֵמאֹוְרָחא ְונִָאים ַּתָּמן. ַאְּדָהִכי יֹוֵׁשב ַּבחֹור ֶׁשָּבָהר) 
ֲחָמא ַחד ִחְויָא ַּדֲהָוה ָאֵתי ְלגֵַּביּה נִָפיק קּוְסְטָפא ְדגּוְרְּדנָא 

 ֹ ְוָקִטיל ֵליּה ְלִחְויָא. ַּכד ִאְּתַער  ֶרׁש ָהִאיָלן)(ֵּפרּוׁש ֲחִתיַכת ֵעץ ִמּׁש
ַההּוא ַּבר נָׁש ֲחָמא ִחְויָא ַּדֲהֵוי ִמית, ִאזְַּדַּקף ַההּוא ַּבר נָׁש 
ְונִָחית קּוְלָטא ְלעֹוְמָקא ִדְתחֹותֹוי ְוִאְׁשֵּתזִיב ֲאָתא ַרִּבי ַאָּבא 

, ְּדָהא קּוְדָׁשא ְּבִרי� ְלגֵַּביּה ֲאַמר ֵליּה ֵאיָמא ִלי ַמאי עֹוָבָד�
הּוא ַרֵחיׁש ָל� ִאֵּלין ְּתֵרין נִִּסין, ָלאו ִאינּון ְלַמָּגנָא, ֲאַמר 
ֵליּה ַהאי ַּבר נָׁש ָּכל יֹוָמא ָלא ַאְׁשִלים ֵליּה ַּבר נָׁש ִּביָׁשא 
ְּבָעְלָמא ְּדָלא ִאְתַּפּיַיְסנָא ַּבֲהֵדיּה ְּוָמֵחיְלנָא ֵליּה, ְותּו, ִאי ָלא 
יִָכיְלנָא ְלִאְתַּפּיְיָסא ַּבֲהֵדיּה ָלא ָסֵליְקנָא ְלַעְרִׂשי ַעד 

  ְּדָמֵחיְלנָא ֵליּה ּוְלָכל ִאינּון ִּדְמַצֲעִרין ִלי, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

  ַהּבֹוֵטַח ַּבה' ֶחֶסד יְסֹוְבֶבּנּו09@

 טז. ִמּזֶה ַהַּמֲעֶׂשה נְִלָמד ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ֵליַדע ֶׁשַהָּקדֹוׁש
ָּברּו� הּוא הּוא ַמְׁשִּגיַח ַעל ָהָאָדם ֶׁשהֹוֵל� ְּבֶדֶר� ָּתִמים 

                                                                                                                    

ְּכֶׁשָּקם ַהֵהֶל� ִמְּמקֹומֹו, ִהְתמֹוֵטט ַהָּמקֹום ָעָליו ָיַׁשן ִמּקֹוֶדם ְוָנַפל 
  ְלַמֲעַמֵּקי ָהֲאָדָמה ְוִאּלּו הּוא ִנַּצל.

ֹמר ִלי, ַמה ַּמֲעֶׂשי�, ֶׁשֲהֵרי �א ִנַּגׁש ֵאָליו ַרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָאלֹו: "אֱ 
  ְּבִחָּנם ָעָׂשה ִאְּת� ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְׁשֵני ִנִּסים ֵאּלּו!".

ָאַמר לֹו אֹותֹו ָהִאיׁש: "ּדֹוֵאג ֲאִני ְלִהְתַּפֵּיס ּבֹו ַּבּיֹום ִעם ִמי 
ְצאֹו ּוְלִהְתַּפֵּיס ֶׁשֵהַרע ִלי ַוֲאִני מֹוֵחל לֹו. ְוִאם ֵאין ְּבֶאְפָׁשרּוִתי ְלמָ 

ֲאִני עֹוֶלה ַעל ִמָּטִתי ִליׁשֹון ַעד ֶׁשֲאִני מֹוֵחל לֹו ּוְלָכל ִמי  -ִעּמֹו 
 ֶׁשִּצֵער אֹוִתי"



  

ְויָָׁשר ִמְפָעָליו ּובֹוֵטַח ַּבה' ְועֹוֶׂשה ֶחֶסד ִעם ַהְּבִרּיֹות, יְִהיֶה 
  ָּבטּוַח ַּגם הּוא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְַׁשֵּלם לֹו ְּגמּולֹו ַהּטֹוב.

ה ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ֶׁשָּכל ַהּבֹוֵטַח ַעד ַּכָּמה ְּגדֹולָ  ְוַדע
ְּבַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ָּברּו� הּוא ֲאזַי ַמְלֲאֵכי ֶחֶסד סֹוְבִבים אֹותֹו 
ּוְמגִינִים ַּבֲעדֹו ִמָּכל ְּפגִָעים ָרִעים, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

  "."ְוַהּבֹוֵטַח ַּבה' ֶחֶסד יְסֹוְבֶבּנּו(ְּתִהִּלים לב, י) 

  ָּסָכל חֹוֵׁשב ֶׁשַהָּממֹון יִַּציל אֹותֹו ִמָּכל ַהִּסּבֹותהַ 09@

יז. ּוְכַדאי ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ִלְהיֹות ָׂשָכר ָּגדֹול ֲעבּור 
ַהִּבָּטחֹון, ִּכי ַהּבֹוֵטַח ַּבה' ְּבַוַּדאי ַמָּׂשאֹו ּוַמָּתנֹו הּוא ֶּבֱאמּונָה, 

יֶֹׁשר, ְּכמֹו ֶׁשִּמַּדת ָהָאָדם ְוֵאינֹו ָלהּוט ַאַחר ָממֹון ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל 
ֶׁשֵאינֹו ּבֹוֵטַח ַּבה' חֹוֵׁשב ְּבַדְעּתֹו ְלֵעת ֲאֶׁשר ָמָטה יָדֹו ְקָצת 
ׁשּוב �א יְִרֶאה אֹור ְוטֹוָבה ְלעֹוָלם, ְּבָחְׁשבֹו ִּכי ַרק ְלַאַחר 
ֶׁשָהיָה לֹו ַס� ָממֹון ְּבֵביתֹו ׁשּוב �א יּוַכל ָלבֹוא ָעָליו ׁשּום 

זֵָרה ֵמַהָּׁשַמיִם, ְו�א ַּתֲעבֹור ָעָליו ָהָרָעה ִּכי ָממֹון ַרב יִַּציל ּגְ 
אֹותֹו ִמָּכל ַהִּסּבֹות, ְוַעל יְֵדי ֵּכן ָחִביב ַהָּממֹון ָעָליו ָּכל ָּכ�, 

  ַּגם ִאם אֹוֵהב ֶּגזֶל ְואֹונָָאה ְוַהָּׂשגַת ְּגבּול נְֶחָׁשב לֹו ְלֶהֵּתר.

ַרע ָלֶהם ָּכל ָאֶוןַהּבֹוְטִחים ַּבה' �09@   א יֱֶא

יח. ְו�א ֵכן ַמְחָׁשבֹות ֵלב ַהּבֹוְטִחים ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא, ַאף ֶׁשִּלְפָעִמים ֵהם סֹוְבִלים ּדַֹחק ֵמֲחַמת ֲענִּיּות ְוַדּלּות, 
ִמָּכל ָמקֹום נֹוְׂשִאים ֵעינֵיֶהם ְּבֶחֶסד ֶעְליֹון ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

ְּבטּוִחים ֶׁשּיָבֹוא ָהֵעת ִּפְתאֹום ְוָקיְָמא ְלהֹון הּוא, ְוֵהם 
ַׁשְעָּתא, ְויְִהיֶה ָלֶהם יְׁשּוָעה ְּבֶהֵּתר ּוְבַכְׁשרּות. ּוִמי יּוַכל 



  

ְלַסֵּפר ּגֶֹדל ָהָרעֹות ַהּנְִמָׁשכֹות ִמְּמֻחְּסֵרי ִּבָּטחֹון ְּבַהָּקדֹוׁש 
ת ָממֹון ּוִפְקדֹונֹות ָּברּו� הּוא, ְוֵהָּמה ְלהּוִטין ַאַחר ְּכִפירַ 

ְונְִׁשָּבִעין ַלֶּׁשֶקר, ְוטֹוֲענִין ַטֲענַת ְרִמּיָה ִּבְפנֵי ַהֵּבית ִּדין, 
ּוַמֲעִמיִדים ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נְִפָרע ֵמֶהם 
ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם, ֵּגיִהּנֹם ָּכֶלה ְוֵהם ֵאינָם ָּכִלין. ֲאָבל ַהּבֹוֵטַח 

ה' ֶחֶסד יְסֹוְבֶבּנּו, ּוְמַעּנֶה ִּכְׁשרֹון יְִלַּבׁש ַּכִּׁשְריֹון, ְו�א ּבַ 
יֱֶאַרע ַלַּצִּדיק ָּכל ָאֶון ְּבֵעת ְּפֻקָּדתֹו, ְוַעּיֵל ְּבִלי ִּכּסּוָפא 

  ְלֵהיָכל ַהֶּמֶל� ִּבזְכּות ַהִּבָּטחֹון ְוָהֱאמּונָה.

 

  

ָרה08@ י ׁשָ   ַחּיֵ

ֶרק ט'03@   ּפֶ
ָלָּמה נְִקָרִאים ְׁשָמם ֶׁשל ָראִׁשים ּוַמנְִהיגִים  א. ַטַעם

ּוְקִצינִים "נְִׂשיִאים", ִמְּפנֵי ֶׁשִאם ָאָדם זָָכה ְונֹוֵהג ְּביְִרַאת ה' 
ֲאזַי יִּנֵָׂשא ַמְעָלה ַמְעָלה ְוגַם נְִׁשָמתֹו ְצרּוָרה ִהיא ִּבְצרֹור 

  ַהַחּיִים ְּבַמֲעלֹות ְקֻדָּׁשה.

ן ִאם ָהָאָדם ֵאינֹו נֹוֵהג ָּכָראּוי ָאז הּוא ב. ַמה ֶּׁשֵאין ּכֵ 
ִּבְכָלל נְִׂשיִאים ְורּוַח, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֶהָענָן ָּכָלה ַוּיֵַל�, ְוַכֲאֶׁשר 
ָהרּוַח הֹוֵל� ְו�א ָׁשב, ֵּכן ַהּמֹוֵׁשל ּוַמנְִהיג ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג 



  

ן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ְוֵאינֹו ַּכּׁשּוָרה ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי� ִלְהיֹות נֹוֵהג ַמנְִהיגָ
סֹוֵבל ָעָליו ַמָּׂשא ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ּוִמְתָּגֶאה ְלנֶגְָּדן, ִּפְתאֹום 

  09@עֹוֵבר ִמן ָהעֹוָלם ְוֵאין זִָּכרֹון ְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו.

ַהַּמנְִהיִגים ְּבגֲַאָוָתם ֵאינָם ְמִקִּלים ְלָהָעם ֶאת 
  07נֹונְיֹות@ַהִּמִּסים ְוָהַארְ 09@ 07ַּתְׁשלּום@

ג. ּוְבַפח זֶה נְִלָּכִדים ַהְרֵּבה ַמנְִהיגִים ַּבֲעבּור ַהַּגְבהּות 
ּוְׂשָררּות ֶׁשָּלֶהם, ּוַמִּטיִלים ֵאיָמה יְֵתיָרה ַעל ַהִּצּבּור ֶׁש�א 
ְלֵׁשם ָׁשַמיִם, ּוִמְתַעְּדנִים ּוִמְתַּפּנְִקים ְוֵאינָם עֹוזְִרים ַּבִּמִּסים 

ּוְמִקִּלין ְלַעְצָמן ּוַמְכִּביִדים ַעל ֲאֵחִרים, ְונֹוְטִלין  ְוַאְרנֹונְיֹות,
ֵחֶלק ָּברֹאׁש ְּבָכל יְָקר ּוגְֻדָּלה, ּוְפנֵיֶהם ָּתִמיד ְצֻהִּבים 
ַוֲחזִָקים ּוְבִריִאים ֵמֲחַמת ַּתֲאַות ִלָּבם ּוַבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵמֹו 

  ְוִעם ָאָדם �א יְנָֻּגעּו.

ְבָרָהם יְִצָחק יֲַעקֹב נְִדָּכִאים ד. ַוֲעַדת ה' זֶַרע ַא
ּוֻמְׁשָּפִלים הֹוְלִכין ֲערּוִמים ְּדחּוִפים ִויֵחִפים ֵמֲחַמת ַהִּמִּסים 
ֲאֶׁשר ּגֹוזְִלין אֹוָתם ּגֹוֵבי ַהִּמִּסים ּוְמָׁשְרִתים ֶׁשל ַהָּקָהל, 

ר ּוָבִאים ְּבַאְכזִָרּיּות ְלֵביָתם ְוחֹוְטִפים ְוׁשֹוְלִלים ִמָּכל ֲאׁשֶ 
יִָּמֵצא, ְורֹוִאים ֶׁשּיְִהיּו ַהַּבֲעֵלי ָּבִּתים ְּבֵערֹום ּוְבחֶֹסר ּכֹל 
ְונֹוְטִלים ֲאִפילּו ַהְּבגִָדים ֶׁשָּלֶהם ַוֲאִפּלּו ַטִּלית ְוִקיְטל 
ּומֹוְכִרין אֹוָתן ְּבָמעֹות ַקל, ְו�א נְִׁשָאר ְּביָָדם ִּכי ִאם ַהֶּתֶבן 

ֹור ְוַהֶּגֶׁשם ֶרֶתת ֲאָחזַָתן, ּובֹוִכים ָּכל ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ּוְבֵעת ַהּק
  ֶאָחד ְוֶאָחד הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוָבנָיו זֶה ְּבזִָוית זֹו ְוזּו ְּבזִָוית זֹו.



  

  ַהַּמנְִהיג יָכֹול ַלֲעזֹור ַהְרֵּבה ַלִּצּבּור09@

ה. ְוִאם ָהיָה ַהַּמנְִהיג ְּבֵעזֶר ּוְבִסּיּוַע נְִתינַת ַהִּמִּסים ֲאזַי 
ָהיָה ַהַהְכָּבָדה ָּכל ָּכ� ַעל ֲאנִָׁשים ַהֵּבינֹונִים ַוֲענִּיִים. ְויֵׁש  �א

ָעוֹון ָּגדֹול עֹוד ֶׁשִהיא ָּגרּוַע ֲאֶׁשר ַהַּמנְִהיגִים אֹוְכִלים 
ְוׁשֹוִתים ִמֻּקּפֹות ַהָּקָהל, ְונֹוְתנִים נְדּונְיָא ִלְבנֵיֶהם 

ה, ְוזֶה הּוא ַהּכֹל ַהַּמס ְויִַּגיַע ְוִלְבנֹוֵתיֶהן ּוַמָּתנֹות ֶלָחָתן ְוַכּלָ 
  ַּכָּפן ֶׁשל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל.

ו. ְוַעל ִאיׁש ֶׁשהּוא ַמנְִהיג אֹו ַּפְרנָס ָּכזֶה ְּכרּוז הֹוֵל� 
ְלָפנָיו ּוַמְכִריז ֵּדין הּוא ְּדָאֵכיל ִמינַיְיהּו ְּדיְִׂשָרֵאל ָּדָמם 

ל ְוגֹוזֵל ֲענִּיִים ִויתֹוִמים ּוְבָׂשָרם ֵמַעָּמא ַקִּדיָׁשא ְּדיְִׂשָראֵ 
ְוַאְלָמנֹות, ּוְכרּוז ְמַקֵּלל אֹותֹו ִּבְקָללֹות ַרּבֹות ְוֵאין ְּתִפָּלתֹו 

  נְִׁשַמַעת ַרֲחָמנָא ִליְצָלן ֵמעֹנֶׁש ִּדיֵליּה.

ַעל ֵּכן יְִרֶאה אֹותֹו ָהָאָדם ֶׁשהּוא ַמנְִהיג אֹו ַּפְרנָס 
, ּוִבְפָרט ַעל ָמאנִין ְּתִביִרין ֲענִּיִים ֶׁשּיְִהיֶה ַרֲחָמן ְו�א ַאְכזָר

ְוֶאְביֹונִים ְּדַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחֵפץ ִּביְָקֵריֶהן ֶׁשל ֲענִּיִים 
ְוֶאְביֹונִים, ִּכי ַהְּמַקְטְרגִים ְמעֹוְרִרים ַח"ו ְּגזֵרֹות ָרעֹות 

  ְוִכְדָמִצינּו ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י זַ"ל:

  ב ַׁשָּבתַצַער ֶהָענִי ְּבֶערֶ 09@
ז. ְוזֶה ְלׁשֹונֹו:  "ַּפַעם ַאַחת יַָׁשב ָהֲאִר"י ִעם ַּתְלִמיָדיו 
ְּבָׂשֶדה ּוְבאֹותֹו ָׂשֶדה ָהיָה ָקבּור ַהּנִָביא הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי, 
ְוָדַרׁש ָהֲאִר"י זַ"ל ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוְבֶאְמַצע ַהְּדָרָׁשה ָאַמר 

ֲהרּו ְוַקְּבצּו ִמֶּכם ְצָדָקה ְונְִׁשַלח ָהֲאִר"י זַ"ל ְלַמַען ַהֵּׁשם, מַ 



  

ְליַד ָענִי ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ָסמּו� ֶאְצֵלנּו ְוַדר ְּבָמקֹום ְּפלֹונִי, 
ּוְׁשמֹו ר' יֲַעקֹב ַאְלְטרֹו"ץ ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ּובֹוֶכה ְוקֹוֵרא ִּתָּגר 

ֹוֵקַע ָּכל ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ַעל ֲענִּיּותֹו ְוקֹולֹו הֹוֵל� ְלַמְעָלה ּוב
ָהְרִקיִעים, ְונְִכנָס ִלְפנַי ְוִלְפנִים ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא 
ָמֵלא ֵחיָמה ַעל ָּכל ָהִעיר ֻּכָּלּה ַּבֲעבּורֹו ֶׁשֵאינָן ְמַרֲחִמים 

  ָעָליו.

ח. ְוַעָּתה ֲאנִי ׁשֹוֵמַע ַהָּכרֹוז יֹוֵצא ְּבָכל ָהְרִקיִעים 
א ֶׁשּיָבֹוא ַאְרֶּבה ָּכֵבד ַעל ָּכל ְסִביבֹות ִּבגְזֵַרת ִעיִרין ִּפְתָּגמָ 

ְצַפת ְויֹאְכלּו ָּכל ַהְּתבּוָאה ִמָּגִדיׁש ְוַעד ָקָמה ְוַעד ֶּכֶרם זַיִת. 
ָלֵכן ַמֲהרּו ְוִׁשְלחּו לֹו ְצָדָקה אּוַלי נּוַכל ְלַבֵּטל ַהְּגזֵָרה 

  ְּבֶעזְַרת ָהֵאל.

ְּכנְִדַבת ִלּבֹו ְוָלַקח ְוֵתֶכף ּוִמּיָד נַָתן ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ָהֲאִר"י זַ"ל ַהָּמעֹות ְונַָתן ַהָּמעֹות ְליַד ַּתְלִמידֹו ַרִּבי יְִצָחק 
ַהּכֵֹהן, ְוִצָּוה ֶׁשּיְַמֵהר ֵליֵל� ְלֵבית ר' יֲַעקֹב ַאְלְטרֹו"ץ ִלֵּתן 

  לֹו ַהָּמעֹות.

זּות ְוֵכן ָעָׂשה ר' יְִצָחק ַהּכֵֹהן ְוָהַל� ִּבְמִהירּות ּוִבזְִרי
ְלֵבית ר' יֲַעקֹב ַאְלְטרֹו"ץ ּוָמָצא אֹותֹו ּבֹוֶכה ּוִמְתַחּנֵן ִלְפנֵי 
ֶּפַתח ֵּביתֹו, ָאַמר לֹו ַרִּבי יְִצָחק ָלָּמה ֲאדֹונִי ּבֹוֶכה, ְוֵהִׁשיב 
לֹו ר' יֲַעקֹב ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ֶׁשּנְִׁשְּבָרה לֹו ָחִבית ֶׁשל ַמיִם ְוֵאין 

ַּקח ַאֶחֶרת ִּבְמקֹוָמּה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה לֹו ׁשּום ְּפרּוָטה לִ 
ַּלֲעׂשֹות ֵמרֹב ַהַּצַער ֶׁשל ַּדּלּות ַוֲענִּיּות, ִמּיָד נַָתן לֹו ר' 
  יְִצָחק ַהּכֵֹהן אֹוָתן ַהָּמעֹות ְוָׂשַמח ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ּוֵבֵר� אֹותֹו.



  

  נְִתַּבְּטָלה ַהְּגזֵָרה ְוֵאין עֹוד ַמה ַּלֲחׁשֹוׁש09@

. ְּכֶׁשָחזַר ר' יְִצָחק ַהּכֵֹהן ֵאֶצל ַרּבֹו ָהֲאִר"י זַ"ל ָאַמר ט
ָהֲאִר"י זַ"ל, נְִתַּבְּטָלה ַהְּגזֵָרה ְוֵאין ֲחָׁשׁש ָּבּה עֹוד. ּוְבעֹוָדם 
ְמַדְּבִרים ִהְתִחיל ְלנֵַּׁשב רּוַח ָּגדֹול ְמאֹד ֶׁשּנָָׂשא ָהַאְרֶּבה ַעד 

יִדים ְוֵהִׁשיב ָלֶהם ָהֲאִר"י זַ"ל ַאל ֵאין ִמְסָּפר ְונְִבֲהלּו ַהַּתְלמִ 
ִּתיָראּו ֶׁשְּכָבר ָּבְטָלה ַהְּגזֵָרה, ְוֵכן ָהיָה ֶׁשָהיּו ֻּכָּלם ּפֹוְרִחים 
ַלּיָם ַהָּגדֹול ְוָׁשם נְִטְּבעּו ְו�א נְִׁשָאר ַּבְּמִדינָה ַעד ֶאָחד" ַעד 

  ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

  ַאזְָהָרה ַלֲעזֹור ַלֲענִּיִים09@

ִמָּכאן ַאזְָהָרה ְּגדֹוָלה ְלָכל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶׁשּיְִּתנּו י. ּו
ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַעל ֲענִּיִים ְוֶאְביֹונִים ֲאֶׁשר נְִקָרִאין ָמאנִין 
ְּתִביִרין ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמדֹוֵריּה ָּתִדיר ַּגַּביְיהּו ְוׁשֹוֶרה 

  ְּבתֹוָכם.

נּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ַהּנֹוֵתן ְּפרּוָטה ּוְכָבר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתי
ֶלָענִי ִמְתָּבֵר� ְּבִׁשָּׁשה ְּבָרכֹות, ְוַהְמַפּיְסֹו ִּבְדָבִרים ִמְתָּבֵר� 
ְּבי"א ְּבָרכֹות. ִּכי ֵלב ֶהָענִי ָּתִמיד נֱֶאנָח ֵמחֶֹסר ַהָּׂשגַת יָדֹו 

טֹוָבה ְוִהיא  ְלַמְלאֹות ֵחֶפץ נְַפׁשֹו ֶׁשָחֵפץ ַּגם ֵּכן ְלַקֵּבל
  ְרחֹוָקה ִמֶּמּנּו.

יא. ְּבַהִּגיַע ֵעת ּוזְַמן ַהּקֹור ַהִּצּנָה ְוֶהָעִׁשיר ֵּביתֹו הּוא 
ְמַכֶּסה ֵהיֵטיב, ְויֹוֵׁשב ְּכַׂשר ְּבֵבית ַהחֶֹרף ְוַתּנּור ֶׁשּלֹו ַחם, 
ְוֶהָענִי �א ַּדי ֶׁשּיֵׁש לֹו ִּדיָרה ָמֵלא נְָקִבים ַאף ֵאין לֹו ָמעֹות 
ַּבֶּמה ִלְקנֹות לֹו ֵעִצים, ּוִמִּבְלִּתי יְכֹוֶלת ְלִהְתַחֵּמם נְַפׁשֹו 



  

ָּכָראּוי ְוַהְּקִרירּות ְמַׁשֵּבר נְַפׁשֹו ְוגּופֹו ְונְַפׁשֹות ַאנְֵׁשי ֵּביתֹו. 
ּוְבֵעת ַהֶּגֶׁשם ֶּדֶלף טֹוֵרד ְוׁשֹוֵפ� ַמיִם ַעל ַצָּוארֹו, ְוָכל יְֵמי 

ם ָוַליְָלה הּוא. ְוַאנְֵׁשי ֵּביתֹו ֵהָּמה נֱֶאנִָחים ָענִי הּוא ְּבַצַער יֹו
  ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה.

יב. ּוְבֵעת ְּכנִיַסת ַהַׁשָּבת ְויֹום טֹוב הּוא ָהֵעת ְלִהְתַעּנֵג 
ם ְּבַמֲאָכִלים ּוְבַמְׁשִקים ּוִבְכסּות נְִקּיָה, ְוֶהָענִי הּוא ֲחַסר ֶלחֶ 

ִמּכֹל ְוַעל ֻּכָּלם ֶהָענִי נֹוֵתן ֶׁשַבח ְוהֹוָדיָה. ֶהָעִׁשיר הּוא 
ְמַׁשֵּד� ֶאת ָּבנָיו ּוְבנֹוָתיו ַלֲאֶׁשר יָָׁשר ְּבֵעינָיו, ְוֶהָענִי ִמִּבְלִּתי 
יְכֹוֶלת מּוְכַרח ַלֲעׂשֹות ִׁשּדּו� ַּבֲאֶׁשר יְִמָצא ַאף ְלִאיׁש ּבּור, 

ּתֹוָרה ְוֵריַח יְִרָאה, ּוְכִאּלּו ּכֹוְפָּתּה ְונְִּתנָה ְוֵאין ּבֹו ׁשּום ֵריַח 
ִּבְפנֵי ָהֲאִרי ְוֵאין ַמה ְּביָדֹו ְלהֹוִׁשיַע ְלִבּתֹו ְוֵעינָיו רֹוִאין ֵאי� 
ֶׁשַהּבּור ַמֶּכה ְּבָכל יֹום ָויֹום ֶאת ִּבּתֹו ְוסֹוֶבֶלת יִּסּוִרין, ּוִמי 

ְמרּוִרים ְוָכל ַהַּצַער ֶׁשֶהָענִי יּוַכל ַלֲעלֹות ַעל ַהְּכָתב ָּכל ַהּתַ 
  סֹוֵבל.

  ַהְמַקֵּבל ֶאת יִּסּוָריו ְּבַאֲהָבה, נִּצֹול ִמן ַהֵּגיִהּנֹם09@
ְוָכל ָענִי ֶׁשְּמַקֵּבל ָהֲענִּיּות ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה ֵאין אֹור ֶׁשל 

עֹוָלם ֵּגיִהּנֹם ׁשֹוֵלט ּבֹו ּוְׂשָכרֹו הּוא ָּגדֹול ְמאֹד, ִּכי ֶהָענִי ּבָ 
  ַהּזֶה הּוא ָחׁשּוב ַּכֵּמת.

ְלַחּזֵק ְלָבבֹות ָהֲענִּיִים, ּוְלַקֵּבל ֶאת ָהאֹוְרִחים 09@
  ְּבֵסֶבר ָּפנִים יָפֹות

יג. ְוָלֵכן ֲאנִי ַמזְִהיר, ָּכל ַהּנֹוֵתן ֶלָענִי ָמעֹות ִּבְׁשַעת 
ׁש אֹותֹו ַח"ו ִּכי ָּדְחקֹו ָצִרי� ִלּזֵָהר ֶׁשּיִֵּתן לֹו ְּבאֹוֶפן ֶׁש�א יְַבּיֵ 



  

ַּדי לֹו ַּבּיִּסּוִרין ֶׁשל ֲענִּיּות ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל, ִּכי ִאם 
ָצִרי� ִלֵּתן לֹו ְּבִצנְָעה. ּוְכֶׁשּיִֵּתן ְּבַפְרֶהְסיָא ָצִרי� ִלֵּתן לֹו 
ִּבְדָבִרים ַהִּמְתיְַּׁשִבים ַעל ַהֵּלב. ְוַהַּמְכנִיס אֹוֵרַח ְּבֵביתֹו 

ַמֲחִליׁש  -ַעל יְֵדי ֶׁשּנֹוֵתן ַּפת ְלָענִי  ְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפנִים יָפֹות.יְקַ 
  ּכָֹחן ֶׁשל ת"פ ִּכּתֹות ֶׁשל ֻטְמָאה

יד. ֲה�א יָדּוַע ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, 
"ְּגדֹוָלה ַהְכנַָסת אֹוְרִחים יֹוֵתר ֵמַהְקָּבַלת ְּפנֵי ְׁשִכינָה". 

ִהיא ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה ִּכי נְִתינַת ַּפת ֶלָענִי ַמֶּתֶׁשת ּכַֹח ת"פ וְ 
ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְׁשִחיִתים ִליִלי"ת ִאָּמּה ֶׁשל ֵׁשִדים ַהָּבָאה ָּתִמיד 

  ְלַקְטֵרג ַעל יְִׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשֶאְכּתֹב ְלַקָּמן ְּבֶפֶרק ֲעִׂשיִרי.

זְָהָרה ְּגדֹוָלה הּוא ַעל טו. נֲַחזֹר ָלִענְיָן ֶׁשָּלנּו, ֶׁשַא
ַהַּמנְִהיגִים ֶׁש�א ְלַהִּטיל ֵאיָמה יְֵתיָרה ַעל ַהִּצּבּור, ְוִלֵּתן עֹול 
ַהִּמִּסים ְּבֶאָחד ִמְּבנֵי ַהְּקִהָּלה אֹו ְּבנֵי ַהְּמִדינָה, ְו�א יְִהיֶה 

ָהעֹול ַחנְָפן, ֶׁשּיְִהיֶה ָחס ַעל ֶהָעִׁשיר אֹו ַעל ִמְׁשַּפְחּתֹו ְויִֵּתן 
ַעל ֲענִּיִים ְוֶאְביֹונִים. ָאז ֵחֶפץ ה' ְּביָדֹו יְַצִליַח ְויִזְֶּכה ְלזֶַרע 

  ְויֲַאִרי� יִָמים ָאֵמן.

ֶרק י'03@   ּפֶ

א. ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהּזֵָהר ְּכֶׁשּיֲַעֶׂשה ְסעּוַדת ִמְצָוה, ְּכגֹון 
ַּבר ִמְצָוה, ִמיָלה אֹו ְסעּוַדת ֵארּוִסין, אֹו נִּׂשּוִאין ּוְסעּוַדת 

יְַהֵּדר ִלְהיֹות ְּבתֹו� ַהְּקרּוִאים ֲענִּיִים ְוֶאְביֹונִים ּוְלַהְׁשִּגיַח 
ֲעֵליֶהם ִּבְדָבִרים נִָאים, ִּכי ָהעֹוֶׂשה ִׂשְמָחה ִלְבנֹו אֹו ְלִבּתֹו 



  

ְו�א ִהזְִמין ַלְּסעּוָדה ֲענִּיִים ֲאזַי ִמְתעֹוֵרר ַהִּקְטרּוג ִמִּליִלית 
ּוִמִּסְטָרא ַאֲחָרא ַעד ֶׁשְמִביִאים ֵאיזֶה יִּסּוִרין ּוִמּדֹות ָהְרָׁשָעה 

  ַהָּקׁשֹות ַעל ַּבַעל ַהְּסעּוָדה.

ָקֵטגֹור  -ַעל יְֵדי ֶׁשַּמזְִמין ֲענִּיִים ִלְסעּוָדתֹו 09@
  נֲַעָׂשה ָסנֵגֹור

ב ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ִּבְסעּוַדת ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִּכְדִאיָתא 
(ְּבֵראִׁשית כב, "ַויְִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים"  (ב"ר פנ"ה, ד)ַרָּבה  ְּבִמְדַרׁש

ַאַחר ֶׁשִּקְטֵרג ַהָּׂשָטן ַעל ַאְבָרָהם ְּביֹום ִהָּגֵמל ֶאת יְִצָחק,  א)
ֶׁשָעָׂשה ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָּגדֹול ִעם ָּכל ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְו�א ָהיָה 

ר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָׁשם ׁשּום ָענִי, ְוכּו', ַעד ֶׁשָאמַ 
"ַקח נָא ֶאת ִּבנְ� ֶאת יְִחיְד� ֶאת יְִצָחק"  (ָׁשם כב, ב)ְלַאְבָרָהם 

ְוגֹו'. ְוֵכן ָמִצינּו ֵאֶצל ִאּיֹוב ֶׁשָעָׂשה ְסעּוָדה ִעם ָּבנָיו ְו�א ָהיּו 
ל ָׁשם ֲענִּיִים, ְוִקְטֵרג ַהָּׂשָטן ַעד ֶׁשֵהִמית ֶאת ָּבנָיו ּוְבנֹוָתיו ׁשֶ 

ִאּיֹוב, ְונַָטל ֵהיֶמּנּו ָעְׁשרֹו ּוְבֶהְמָּתיו ְו�א נָח ֵמֻרגְזֹו ַעד 
  ֶׁשֵהִביא ָעָליו יִּסּוִרין.

ַמֲעֶׂשה ְּבִאָּׁשה ַאַחת ֶׁש�א ָרְצָתה ְלִהּנֵָׂשא עֹוד 09@
  ַהַּפַעם ַעד ֶׁשּיְַרֵחם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָעֶליהָ 

ּוָדה ִלּזֵָהר ְלַהזְִמין ֲענִּיִים ַעל ֵּכן ָצִרי� ַהַּבַעל ְסע
ִלְסעּוָדה ְּכֵדי ֶׁש�א יְַקְטֵרג ַהָּקֵטגֹור, ְו�א עֹוד ֵּכיָון ֶׁשְּמַבֵּקׁש 
ֲענִּיִים ִלְסעּוָדה ָקֵטגֹור נֲַעֶׂשה ָסנֵגֹור, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבִמְדַרׁש 

  :(ס"ח)ַּתנְחּוָמא ָּפָרַׁשת ַהֲאזִינּו 



  

יר ֶאָחד, ָהיָה ָּגדֹול ְּבעֶֹׁשר ּוֻמְפָלג ְּבִלּמּוד ג. ְּבָאָדם ָעׁשִ 
ּוְבָחְכָמה, ְוָהיָה לֹו ַּבת ַאַחת יְַפת ּתֹוַאר ְצנּוָעה ַוֲחמּוָדה, 
ְוָהַל� ְוִהִּׂשיא אֹוָתּה ָׁש�ׁש ְּפָעִמים ִלְׁש�ָׁשה ְּבנֵי ָאָדם 

ָּמֳחַרת ָהיּו ֲחׁשּוִבים, ּוְבָכל ַליְָלה ִראׁשֹונָה ֶׁשל נִּׂשּוֶאיָה לַ 
מֹוְצִאים ַּבֲעָלּה ֵמת. ָאְמָרה ָהַאְלָמנָה �א יָמּותּו עֹוד ְּבנֵי 
ָאָדם ָעַלי, ֵאֵׁשב ַאְלָמנָה ַוֲעגּונָה ַעד ֲאֶׁשר יְַרֵחם ַהָּקדֹוׁש 

  ָּברּו� הּוא ָעַלי, ְויְָׁשָבה יִָמים ַרִּבים.

ַּבְּמִדינָה ד. ְוָהיָה לֹו ְלאֹותֹו ָעִׁשיר ָאח ָענִי ְּביֹוֵתר 
ַאֶחֶרת, ְוָהיּו לֹו ֲעָׂשָרה ָּבנִים, ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָהיָה הּוא ּוְבנֹו 
ַהָּגדֹול ְמִביִאים ֵעִצים ֵמַהּיַַער ּומֹוְכִרין אֹוָתן, ּוִמּזֶה ָהיָה 

  ַּפְרנַָסת ַאנְֵׁשי ֵּביתֹו.

 ַּפַעם ַאַחת �א ָמְכרּו ֶאת ָהֵעִצים, ְו�א ָהיּו ָלֶהם ָמעֹות
ִלְקנֹות ֶלֶחם, ְויְָׁשבּו ַּבַּליְָלה ְּבִלי ֶלֶחם. ּוְלָמֳחָרתֹו, ָהְלכּו 
ַּפַעם ֵׁשנִית ַלּיַַער ְלָהִביא ֵעִצים, ְונְִתַעֵּלף ָהָאב ְוזְָלגּו ֵעינֵי 
ַהֵּבן ְּדָמעֹות ַעל ּגֶֹדל ָהֲענִּיּות ֶׁשל ָאִביו, ְוָתָלה ֵעינָיו 

ּבֹו, ְונַָטל ְרׁשּות ֵמָאִביו ְוָהַל� ַלָּמרֹום, ְוִהְרֵהר ַהֵּבן ְּבלִ 
  ִלְמִדינַת ּדֹודֹו.

ה. ְּכֶׁשָּבא ְלֵבית ּדֹודֹו ָׂשַמח ָעָליו ּדֹודֹו ְוִאְׁשּתֹו ּוִבּתֹו 
ָהַאְלָמנָה, ְוָׁשַאל לֹו ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו ְוַעל ָאִחיו ְוַהָּבנִים ֶׁשּלֹו, 

ְבָעה יִָמים ָאַמר ַהָּבחּור ְויַָׁשב ִעּמֹו ִׁשְבַעת יִָמים, ּוְלַאַחר ׁשִ 
ְלדֹודֹו: ְׁשֵאָלה ַאַחת ֲאנִי ׁשֹוֵאל ֵמִעָּמ�, ַאל ְּתִׁשיֵבנִי ֵריָקם. 
ְוֵהִׁשיב לֹו ּדֹודֹו, ְׁשַאל, ְּבנִי, ַמה ֶׁשִּתְרֶצה. ָאַמר לֹו ַהָּבחּור, 



  

ר ֲאנִי �א ֶאְׁשַאל ׁשּום ָּדָבר ַעד ֶׁשִּתָּׁשַבע ִלי. ְוֵכן ָעָׂשה. ָאמַ 
לֹו ַהָּבחּור זֹאת ַהְּׁשֵאָלה ֲאנִי ֶאְׁשַאל ִמְּמ�, ֶׁשִּתֵּתן ִלי ֶאת 

  ִּבְּת� ָהַאְלָמנָה ְלִאָּׁשה

ו. ְּכֶׁשָּׁשַמע ָהִאיׁש ָּבָכה, ָאַמר לֹו, ַאל ְּבנִי ִּכי 
(ָרָצה לֹוַמר, ֶׁשּיָמּות ֶהָחָתן ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ָּכ� ְוָכ� ִמָּדָתּה 

. ָאַמר לֹו ַהָּבחּור, ַאף ַעל ִּפי ָלה ָהִראׁשֹונָה ְוָכ� הּוא ַהֵּסֶדר ֶׁשָּלּה)ַליְ 
ֵכן, ָאַמר לֹו ּדֹודֹו, ִאם ַעל ִעְסֵקי ָממֹון ַאָּתה קֹוֵפץ ַאל 
ִּתָּׂשֶאנָה ַוֲאנִי ֶאֵּתן ְל� ֶּכֶסף ְוזָָהב ּוָממֹון ַהְרֵּבה, ִּכי ַאָּתה 

ִתי ַאל ִּתְסַּתֵּכן. ָאַמר לֹו ַהָּבחּור, ָּבחּור נֶָאה ְוָחָכם ּוַבֲעצָ 
ְּכָבר נְִׁשַּבְעָּת ַעל ַהָּדָבר ַהּזֶה. ְוֵכיָון ֶׁשָרָאה ּדֹודֹו ֶהָעִׁשיר ִּכי 
ֵכן ַהָּדָבר נְִתַרָּצה לֹו, ּוָבא ְלִבּתֹו ְוִסֵּפר ָלּה ֶאת ַהְּדָבִרים. 

ִלְבּכֹות ְּבַמר ְּכֶׁשָּׁשְמָעה ָהַאְלָמנָה זֹאת ִהְתִחיָלה ִלְצעֹק וְ 
נְַפָׁשּה ְוָאְמָרה, ִרּבֹון ָּכל עֹוָלִמים, ְּתִהי יְָד� ִּבי ְוַאל יָמּות 

  ַהָּבחּור ַהּזֶה.

"ֵּתֶכף ְּכֶׁשִּתְרֵאהּו ָּתקּום ִמּמֹוָׁשְב� ְוהֹוִׁשיֵבהּו 09@
  ֶאְצְל�

כֹל ְוִלְׁשּתֹות"   ְוֵתן לֹו ֶלֱא

חּור ְלָהַאְלָמנָה ְוָקָרא ז. ְוַאַחר זְַמן ָקָצר ִקְדָׁשּה ַהּבָ 
ָאִביָה ּדֹודֹו ֶׁשל ֶהָחָתן ְלזְִקנֵי ָהִעיר ַעל ַהּנִּׂשּוִאין ְוָעָׂשה 
ִּכיָלה ֵליֵׁשב ֶהָחָתן ְּבתֹוכֹו, ּוְכֶׁשּיַָׁשב ֶהָחָתן ְּבתֹו� ַהִּכיָלה 
 נִזְַּדֵּמן לֹו זֵָקן ֶאָחד ְוָהיָה ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹוב, ָקָרא
ֵאָליו ְוָאַמר ֵליּה ְלֶהָחָתן, ְּבנִי, ִאיָעְצ� ֵעָצה נְכֹונָה ְוַאל ֵּתט 
ֵמֲעָצִתי. ַהּיֹום ְּכֶׁשֵּתֵׁשב ַלְּסעּוָדה יָבֹא ֵאֶלי� ָענִי ֶׁשֵאין 



  

ָּכמֹוהּו ְּבָכל ָהעֹוָלם, ְוֵתֶכף ְּכֶׁשִּתְרֵאהּו ָּתקּום ִמּמֹוָׁשְב� 
ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְוַׁשֵּמׁש ְלָפנָיו ְּבָכל  ְוהֹוִׁשיֵבהּו ֶאְצְל� ְוֵתן לֹו

ּכֲֹח� ְוַעְצְמ�. ְוַאַחר ָּכ� ָהַל� ֵאִלּיָהּו זָכּור ַלּטֹוב ֵמִעם 
  ֶהָחָתן.

ח. ּוַבַּליְָלה ִראׁשֹונָה ֶׁשל ַהּנִּׂשּוִאין, ְּכֶׁשָהיָה ֶהָחָתן יֹוֵׁשב 
ְּכֶׁשָרָאה ֶהָחָתן ֶאת  ְּברֹאׁש ַהְּקרּוִאים, ָּבא ָענִי ֶאָחד, ְוֵתֶכף

ֶהָענִי ָעַמד ִמְּמקֹומֹו ְוהֹוִׁשיב אֹותֹו ַּבָּמקֹום ֶׁשּלֹו, ְוָעָׂשה לֹו 
ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה לֹו ַהּזֵָקן. ְלַאַחר ַהִּמְׁשֶּתה, ְּכֶׁשָרָצה ֶהָחָתן 
 ֵליֵל� ַלֶחֶדר, ָהַל� ֶהָענִי ַאֲחָריו ְוָאַמר לֹו, ְּבנִי, ֲאנִי ְׁשלּוחֹו
ֶׁשל ָמקֹום ּוָבאִתי ֵהּנָה ִלּטֹל ֶאת נְַפְׁש�. ָאַמר לֹו ֶהָחָתן, ֵּתן 
ִלי זְַמן ָׁשנָה ַאַחת אֹו ֲחִצי ָׁשנָה, ָאַמר לֹו, �א ֶאֱעֶׂשה, ָאַמר 
לֹו ֶהָחָתן, ֵּתן ִלי זְַמן ְׁש�ִׁשים יֹום אֹו ִׁשְבַעת יְֵמי ִמְׁשֶּתה, 

ּוַכל ַלֲעשֹות ְל� ֶחֶסד ֲאִפילּו ָאַמר לֹו, �א ֶאֱעֶׂשה, ִּכי �א א
  יֹום ֶאָחד, ִּכי ְּכָבר ִהִּגיַע ִקְצ� ּוְׁשָעְת�.

ט. ָאַמר לֹו ֶהָחָתן, ֵּתן ִלי ְרׁשּות ֶׁשֶאַּקח ְרׁשּות ֵמִאְׁשִּתי 
ּוִמן ּדֹוִדי ֶׁשהּוא חֹוְתנִי. ָאַמר לֹו, ְלָדָבר זֶה ֶאָּׂשא ָּפנֶי�, 

ילּות ֶחֶסד ִעָּמִדי, ְוֵל� ּובֹוא ְמֵהָרה. ָהַל� ַּבֲעבּור ֶׁשָעִׂשיָת ּגְמִ 
ֶהָחָתן ְלַהֶחֶדר ֶׁשַהַּכָּלה יֹוֶׁשֶבת ָׁשם יְִחיָדה ּובֹוָכה ּוִמְתַּפֶּלֶלת 
ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ּוְכֶׁשָּבא ֶהָחָתן ְלַהַּכָּלה ְוָקָרא ַהָּבחּור 

ר, ֶהֱחזִיָקה ְּביָדֹו ְלנֵַּׁשק ֵאֶליָה ּוָבֲאָתה ִלְפּתַֹח לֹו ֶּפַתח ַהֶחדֶ 
לֹו ְוָאְמָרה ֵאָליו, ָלָּמה ַאָּתה ָּבא ְלַבְּד� ֵאַלי. ָאַמר ָלּה 
ֶהָחָתן, ִלַּקח ְרׁשּות ֵמִאָּת�, ִּכי ָּבא ִעִּתי ְוִקִּצי ֵליֵל� ְּבֶדֶר� 
 ָּכל ָהָאֶרץ, ִּכי ַהַּמְלָא� ַהָּמֶות ָהיָה ֶאְצִלי ְוִהִּגיד ִלי ֶׁשָּבא



  

ִלּטֹל נְַפִׁשי. ָאְמָרה לֹו, �א ֵּתֵל� ֵמִעָּמִדי ֶאָּלא ֵּתֵׁשב ּפֹה, 
  ַוֲאנִי ֵאֵל� ְלַהֶחֶדר ֶׁשְּל� ַוֲאַדֵּבר ִעּמֹו. ָהְלָכה ּוָמְצָאה אֹותֹו.

י. ָאְמָרה לֹו ְלַהַּמְלָא�, ֲהַאָּתה ָׁשִליַח ֶׁשָּבאָת ִלּטֹל 
ָרה לֹו, ֲה�א ְּכִתיב ַּבּתֹוָרה נְִׁשַמת ִאיִׁשי, ָאַמר ָלּה ֵהן. ָאמְ 

"ִּכי יִַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה �א יֵֵצא ַּבָּצָבא, ְו�א  (ְּדָבִרים כד, ה)
יֲַעבֹור ָעָליו ְלָכל ָּדָבר, נִָקי יְִהיֶה ְלֵביתֹו ָׁשנָה ַאַחת ְוִׂשַּמח 

ֹוָרתֹו ֶאת ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ָלָקח". ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֱאֶמת ְות
ֱאֶמת, ְוַעְכָׁשיו ִאם ִּתַּקח ֶאת נְִׁשַמת ַּבְעִלי ֲאזַי יְִהיֶה ַהּתֹוָרה 
ַחס ְוָׁשלֹום ְּפַלְסֵּתר, ִאם ְּתַקֵּבל ֶאת ְּדָבַרי מּוָטב, ְוִאם ָלאו 
ּבֹוא ִעָּמִדי ִלְפנֵי ֵּבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש 

  ָּברּו� הּוא.

  ַהֶחֶסד ֶׁשעֹוִשים ִעם ֶהָענִי ַמִּציל ִמָּמֶות09@

יא. ָׁשַמע ַהַּמְלָא� ְוָאַמר ָלּה, ִּבְׁשִביל ֶׁשָעָׂשה ַּבְעֵל� 
ִעִּמי ֶחֶסד ְוִכֵּבד אֹוִתי, ָלזֹאת ֶאָּׂשא ָּפנַיִ� ְוֵאֵל� ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש 

ׁש ָּברּו� הּוא, ָּברּו� הּוא ַוֲאַסֵּפר ֶאת ְּדָבַריִ� ִלְפנֵי ַהָּקדֹו
ְוָהַל� ַהַּמְלָא� ִלְׁשאֹול ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ּוְכֶהֶרף ַעיִן ָּבא 
ְּבִׂשְמָחה ַּפַעם ַאֶחֶרת ְלַהֶחֶדר ְוָאַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ִויֵּתר ְלֶהָחָתן ֶאת ַחּיָיו ַּבֲעבּור ַהְּגִמילּות ֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ִעם 

ל ַהַּליְָלה ַהּזֶה ֲאִבי ַהַּכָּלה ְוִאָּמּה ָהְלכּו ְסִביבֹות ֶהָענִי. ְוכָ 
ַהֶחֶדר ֶׁשָהיּו ָׁשם ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה ְוָׁשְמעּו אֹוָתן ְׂשֵמִחים יַַחד, 
ּוַבּבֶֹקר נְִכנְסּו ָׁשם ְלַהֶחֶדר ָראּו ְוָׂשְמחּו יַַחד, ְוהֹוִדיעּו 

ֶׁשַבח ְוהֹוָדיָה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ַהָּדָבר ְלָכל ַהָּקָהל ְונְָתנּו ֻּכָּלם 



  

הּוא, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ְוָכל זֶה ָּגַרם ַהֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ֶהָחָתן ִעם 
  ֶהָענִי.

ְלָחנֹו, נְֶחָׁשב זֹאת 09@ ַּכֲאֶׁשר אֹוְכִלים ָהֲענִּיִים ַעל ֻׁש
גְַמת ָקְרָּבן ֶׁשּכֲֹהנִים אֹוְכִלים ּוְבָעִלים  ְלַבַעל ַהַּביִת ֻּד

  ִמְתַּכְּפִרים
יב. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהּזֵָהר ְלִבְלִּתי ַהְראֹות ָּפנִים 
זֹוֲעפֹות ַלֲענִּיִים ַהָּבִאים ְּבתֹו� ֵּביתֹו, ּוִבְפָרט ֶׁש�א ִלגְעֹר 
ַּבֲענִּיִים ֶׁשָּבִאים ִלְסעּוַדת ִמְצָוה, ִּכי ֵּכיָון ֶׁשַּבַעל ַהַּביִת 

ם ִּבְׁשִביל ָּכ� ִמְתַהָּוה ָרָעה ְּגדֹוָלה, ָלֵכן �א ְמַבּיֵׁש ָהֲענִּיִי
יְִצַטֵער ָהָאָדם ִאם יְִהיֶה לֹו ֵאיזֶה זְהּוִבים יֹוֵתר הֹוָצָאה, ִּכי 
יֵׁש ָּבזֶה ַּכָּפַרת ָעוֹון. ְּכמֹו ֶׁשּכֹוֵתב ָהַרב ַהָּגדֹול ַמֲהַר"מ 

, "ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול ֲעֵׂשה מ)(ִמְצַות ַּבְבִלי זַ"ל ַּבֵּסֶפר ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות 
ְלַבֲעֵלי ַהְּסעּוָדה ַּבֶּמה ֶׁשאֹוְכִלים ַהְּקרּוִאים ֲענִּיִים, ֶׁשהּוא 
ַמָּמׁש ֻּדגְַמת ָקְרָּבן ֶׁשַהּכֲֹהנִים אֹוְכִלים ּוְבָעִלים ִמְתַּכְּפִרים, 

הּוא  "טֹוב ַעיִן (ִמְׁשֵלי כב, ט)ְויִֵּתן ְּבטּוב ַעיִן, ְוָאז נֱֶאַמר ָעָליו 
  יְבָֹר�".

  ּתֹוְלדֹות08@

ֶרק י"א03@   ּפֶ

א. יָדּוַע ּוְמֻפְרָסם ְלָכל יֹוְדֵעי ַּדת ְוִדין ּתֹוָרֵתנּו 
ַהְּקדֹוָׁשה, ְּתֵרין ָסְמִכין ֵהן, ֶׁשֵהן ַעּמּוֵדי ָהעֹוָלם ְוַעּמּוֵדי 



  

ַחר ַהּגֹוָלה. ְוֵאּלּו ֵהן, זְכּות ַהּתֹוָרה ּוזְכּות ָהָאבֹות. ְוָלֵכן ַהּׁשַ 
ֵמִאיר ְּבָכל יֹום ְּבגִּלּוי ָרצֹון ְוַרֲחִמים, ִּבזְכּות ְּתֵרין ַעּמּוִדים 
ַהּנִזְָּכִרים, ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ּוזְכּות ָאבֹות ֶׁשֵהן ַרֲחִמים ְוָרצֹון 
ְליְִׂשָרֵאל ַהּנִָּדִחים ְּבֶאֶרץ �א ָלֶהם ֵּבין ִׁשְבִעים ֻאּמֹות 

ְלֵהִטיב, ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵמִפיר  ַהחֹוְרִקים ֵׁשן ְלָהַרע ְו�א
  ֲעָצָתם.

יֵׁש ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל ּבֶֹקר ֶׁשַּתֲעמֹד ָלנּו זְכּות ּתֹוָרה 09@
  ַהְּקדֹוָׁשה ּוזְכּות ָהָאבֹות

ב. ּוִבְהיֹות ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְתַאֶּוה ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל 
ְלִהְתַּפֵּלל ַעל זֶה ְּבָכל ּבֶֹקר,  יְֵרָאיו, ַעל ֵּכן נָכֹון הּוא

ֶׁשַּתֲעמֹד ָלנּו זְכּות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ּוזְכּות ָאבֹות ֶׁשל 
  ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב.

ג. ּוִבְהיֹות ִּכי ַהְּבָרָכה ִראׁשֹונָה הּוא ַעל נְִטיַלת יַָדיִם 
ָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ָּכזֶה: (ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹו

ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל נְִטיַלת יַָדיִם), ַהְּבָרָכה זֹו ַמְתִחיל ָּבאֹות 
ְׁשנֵי ְּפָעִמים כ"א,  -ֵּבי"ת ּוְמַסּיֵם ָּבאֹות ֵמ"ם ֶׁשהּוא מ"ב

ְוהּוא ְמַרֵּמז ַעל ְׁשנֵי ַעּמּוִדים, ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַעּמּוד זְכּות 
ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה ַמְתִחיִלין ָּבאֹות ֵּבי"ת  ָאבֹות, ִּכי

ִּדְבֵראִׁשית, ָוא"ו ִמֵּסֶפר ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות, ָוא"ו ִמֵּסֶפר ַוּיְִקָרא, 
ָוא"ו ִמֵּסֶפר ַּבִּמְדָּבר, ֲאֶל"ף ִמֵּסֶפר ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים, ָראֵׁשי 

ם ֶאְהיֶ"ה. ַּגם ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהן ֵּגיַמְטִרּיָא כ"א, ְּכנֶגֶד ַהּׁשֵ 
ַאְבָרָהם יְִצָחק יֲַעקֹב ָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהן ֵּגיַמְטִרּיָא כ"א, 

  ְּכנֶגֶד ַהֵּׁשם ֶאְהיֶ"ה.



  

ְּתִפָּלה ֶׁשָהיְָתה נְהּוגָה ַעל יְֵדי ֲחָכִמים ַקְדמֹונִים 09@
  ִמימֹות ַרִׁש"י זַ"ל

ף ַאַחר ד. ָלֵכן ַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה נֹוֲהגִים ְלִהְתַּפֵּלל ֵּתכֶ 
ִּבְרַּכת נְִטיַלת יַָדיִם ְואֹוְמִרים ְּתִפָּלה ָּכזֶה: "ֵאל ֱא�ֵהי 
ָהרּוחֹות, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי� ה' ֱא�ַהי ֵוֱא�ֵהי ֲאבֹוַתי, 
ֶׁשַּתֲעמֹד ָלנּו זְכּות ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב ְלַהִּציל אֹוִתי ְוֶאת 

ֵדי ְלַקּיֵם ִמְצוֹות ּתֹוָרְת� ַהְּקדֹוָׁשה, זְַרִעי ִמָּכל ֶּפַׁשע ְוָעוֹון ּכְ 
ְּבִלי ׁשּום ַמֲחָׁשָבה זָָרה, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד� ֶּבֱאֶמת 

  ּוְבָתִמים, ָאֵמן".

ַאל ְּתִהי ִמְצַות ְּבָרָכה זֹו ַקָּלה ְּבֵעינֶי�, ִּכי ָמָצאִתי 
"י זַ"ל ֲאֶׁשר ַקָּבָלה ְּתִפָּלה זֹו ְּבִחּבּור ָהִראׁשֹונִים ִּביֵמי ַרׁשִ 

ָהיָה ְּביָָדם, ִּכי ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַהָּקְרָּבנֹות 
נְִכנְסּו ַהְּתִפּלֹות ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ָעֵלינּו. 
 ּוִבְפָרט ֶׁשָאנּו ַּבּזְַמן ַהּזֶה ְצִריִכין ְלַרֲחִמים ּגְדֹוִלים ִּכי ָאנּו
סֹוְבִלים ַהָּגלּות ַהַּמר, ְוֵאין ַּדְעֵּתנּו ְצלּוָלה ְלִהְתַּפֵּלל ֵמֲחַמת 

  עֹול ַהַּפְרנָָסה, ֲאֶׁשר ַמָּמׁש ְּבנְַפֵׁשנּו נִָביא ַלְחֵמנּו.

ְוִלְפָעִמים ַּכֲאֶׁשר הּוא ָלהּוט ַאַחר ַהָּממֹון ַמְכנִיס ֶאת 
ָאה ָוֶגזֶל ְּכֵדי ְלַהַחּיֹות ַעְצמֹו ְּבִדְבֵרי ִאיסּור ַהְּקרֹוִבים ְלאֹונָ 

נְַפׁשֹו, ַעל ֵּכן ִּתְּקנּו זַ"ל זֹו ַהְּתִפָּלה ְלִהְתַּפֵּלל ְלַהּבֹוֵרא 
  יְִתָּבַר� ב"ה ְלַהִּציל אֹוָתנּו ִמָּכל ָעוֹון ָוֶפַׁשע ַוֲחָטָאה.



  

  ְּבַׁשֲחִרית הּוא ֵעת ָרצֹון ְוֵעת ַרֲחִמים09@

ִלְתִפָּלה, ְּכמֹו ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ה. ְו�א ָּכל ָהִעִּתים ָׁשִוים 
ֶׁשהּוא ֵעת ָרצֹון ְוֵעת ַרֲחִמים, ַעל ֵּכן טֹוב לֹוַמר ְּתִפָּלה זֹו 
ֵּתֶכף ַאַחר ִּבְרַּכת נְִטיַלת יַָדיִם, ֵּכיָון ֶׁשְּמֻרָּמז ָּבּה זְכּות 

 ֹ ק ַהּתֹוָרה ּוזְכּות ָהָאבֹות, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל. ְוִאם ִּתְפר
ֻעְּל� ִמְּלִהְתַּפֵּלל ֶּפן יְִפגַע ִמַּדת ַהִּדין קֹוֵדם ַהְּתִפָּלה ִלְׁשּפֹ� 
ֵחיָמה ְׁשפּוָכה ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ְּבֵעת ַהִּדין ֲאֶׁשר ִמַּדת ַהִּדין 

  ְּכָבר מּוָכן הּוא.

ו. ֶּבן ָאָדם, ֶּבן ָאָדם, ִאם ְּתַצּיֵת ַלֲעָצִתי, קּום ְוִהְתַחּזֵק 
ת ֶאת ּבֹוְרֶא�, ִּכי הּוא ֵאל ָּגדֹול גִּבֹור ְונֹוָרא עֹוֶׂשה ְלַרּצֹו

ַהּכֹל ְּבַבת ַאַחת, ֵמִמית ּוְמַחּיֶה, מֹוֵחץ ְורֹוֵפא, מֹוִריׁש 
ּוַמֲעִׁשיר, ַמְׁשִּפיל ּוְמרֹוֵמם, ַמְרִעיב ּוַמְׂשִּביַע, מֹוִריד ְׁשאֹול 

ה, עֹונֶה ְלָאָדם ְּבֵעת ַוּיַָעל, ַמְטִּביַע ְּבַמיִם ַאִּדיִרים ּוַמֲעלֶ 
ָצָרה, ְועֹונֶה ְלִאָּׁשה ְּבֵעת ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ַעל ַהַּמְׁשֵּבר, ַמִּציל ֶאת 
ָהֲאנִָׁשים ִמּיַם סּוף, ְוהֹוְלֵכי ִמְדָּברֹות ֵמַחּיֹות ָרעֹות ְונָָחׁש 
ָׂשָרף ְוַעְקָרב. רֹוֵפא חֹוִלים, ׁשֹוֵמַע ְלזֲַעַקת ֶאְביֹונִים 

  ִּציל ֶהָעׁשּוק ִמּיַד עֹוְׁשקֹו.ַוֲענִּיִים, מַ 

ַהָּצָרה ָּבָאה ִלְפָעִמים ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ְּבנֵי ָהָאָדם 09@
  ִלְתׁשּוָבה

ז. ְוִלְפָעִמים ְּכֶׁשּיְִׂשָרֵאל ֵאינָם רֹוִצים ִּבְתׁשּוָבה, ַמֲעִמיד 
ֲעֵליֶהם ִאיׁש ְּכָהָמן ְוגֹוזֵר ְּגזֵרֹות ַעל יְִׂשָרֵאל ַּבֲעִלילֹות 

ָקִרים, ְוַעל יְֵדי זֶה נְתּונִים ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּבָּצָרה, ְוָאז ׁשְ 
ַלָּמרֹום נֹוְׂשִאים ֵעינֵיֶהם ִּבְבִכּיָה, ְוסֹוְבִלים ָצרֹות ּגְדֹולֹות 



  

ְוַרּבֹות ַעד ִּכי ּבֹוא יָבֹוא יְׁשּוָעה ְּכֶהֶרף ַעיִן. ְוָכל זֶה ַּבֲעבּור 
ָּתִרים ִּתְבֶּכה נְַפָׁשם, ּוִמְתַוִּדים ַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשעֹוִׂשין ּוַבִּמסְ 

ַחָּטאָתם ּוִפְׁשָעם ּוַמֲעִלים ַעל ְלָבֵביֶהם ַחַּטאת נְעּוֵריֶהם ַמה 
ֶּׁשִּקְלְקלּו ּוָפגְמּו ּוֵמֲאנּו ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ה', ִּכי ִאם ִּבְׁשִרירּות 

ֲחמּו ַלֲעזֹב ִלָּבם, ְו�א זְָכרּו יֹום ַאֲחִריָתם, ְוַאַחר ׁשּוָבם נַ 
ֶּדֶר� ָהֶרַׁשע, ְוָתִמיד ֵהם ִמְתַוִּדים ְּבֶבִכי ּוְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבה 
ְׁשֵליָמה. ַעל ָּכל ֵאֶּלה ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר� ְׁשמֹו ׁשֹוֵמַע ּוַמֲאזִין 

  ֶאת זֲַעָקָתם ִלְׁש�ַח ָלֶהם יְׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.

  יֹומֹו ָהַאֲחרֹון�א יְַמִּתין ָהָאָדם ִמָּלׁשּוב ַעד 09@

ח. ַעל ֵּכן ַאל יְִתַרֵּׁשל ָהָאָדם ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר� 
ָּברּו� הּוא, ְוַאל יְִסמֹו� ָהָאָדם ַעל ָחְכָמתֹו ֵלאמֹר, ְּכָבר 
ְמֻסָּגל ֲאנִי ְּביְִרַאת ה' ְו�א יִָריַע אֹויְִבי ִלי ְלַהּטֹוִתי ִמֶּדֶר� 

  ב. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ִּבירּוַׁשְלִמי:ַהּיָָׁשר ְוַהּטֹו

ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָּטָעה ְוָחַׁשב ֶׁשֵּכיָון   09@
ָטא עֹוד   ֶׁשּנֲַעָׂשה זֵָקן �א יֱֶח

ט. ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָהיָה ֻמְפָלג ְּבזְִקנָה, ְוָאַמר ַאל 
(ִּכי הּוא ָסַבר ְּכֶׁשָּבא ִליֵמי ַהּזְִקנָה , ַּתֲאִמין ְּבַעְצְמ� ַעד יְֵמי זְִקנְָת�

ׁשּוב �א יֱֶחָטא ְּבַוַּדאי, ְו�א ִהְסִּכים ְלַמה ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

. ְוִהּנֵה ַּפַעם ַאַחת ָּבא ַהָּׂשָטן ַאל ַּתֲאִמין ְּבַעְצְמ� ַעד יֹום מֹוְת�)
ִאָּׁשה יְַפת ּתֹוַאר ְמאֹד, ְוִהְתָקֵרב ֵאָליו ֵאָליו ְונְִדֶמה ַעְצמֹו ּכְ 

ַעד ֶׁשֵהִביאּו ְלִהְרהּור ָהֲעֵבָרה, ְוִהְתִחיל ֶהָחִסיד ְלַדֵּבר ֶאל 
  ַהָּׂשָטן ְּדָבִרים ַהַּמְרִּגיִלין ַלֲעֵביָרה.



  

ָּבאִתי ְלַהזְִהיְר� ֶׁש�א ְלַׁשּנֹות ַחס ְוָׁשלֹום ִמִּדְבֵרי 09@
  ֲחָכֵמינּו זַ"ל

ְבתֹו� ְּכֵדי ִדּבּור ָׂשם ֶהָחִסיד ֶאל ִלּבֹו ְוִהְתָחֵרט, י. ּו
ְוָאַמר, ַמה זֶה ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי, ְוֵתֶכף ָקם ְוָאַמר, אֹוי 
ִלי, ְלִמי ֲאנִי ִמְתָקֵרב, ְוִהְתִחיל ְלִהְצָטֵער ְמאֹד ִּבְבִכּיָה 

ֹוִבים ְלָהִביא ֶאת ְּגדֹוָלה ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשהֹוִציא ִמִּפיו, ַהְּקר
ָהָאָדם ַלֲעֵביָרה, ְּכֶׁשָרָאה ַהָּׂשָטן ֶׁשֶהָחִסיד הּוא ְּבַצַער ָאַמר 
לֹו, ַרִּבי, ַאל ִּתְצָטֵער ִּכי ַאָּתה �א ִּדַּבְרָּת ִעם ִאָּׁשה, ַרק ִעם 
ַהָּׂשָטן ֶׁשּנְִדֶמה ְלִאָּׁשה, ְו�א ָּבאִתי ֶאָּלא ְלַהזְִהיר אֹוְת� 

ַׁשּנֹות ַמְטֵּבַע ּוְדָבִרים ֶׁשל ֲחָכִמים ֶׁשָאְמרּו "ַאל ְלִבְלִּתי לְ 
ַּתֲאִמין ְּבַעְצְמ� ַעד יֹום מֹוְת�" ְו�א ַעד זְִקנְָת�. וִקֵּבל 
ֶהָחִסיד ָעָליו ְלַדֵּבר ָּכ� ְּכמֹו ֶׁשִהזְִהיר אֹותֹו ַהָּׂשָטן, ַעד ָּכאן 

  ְלׁשֹונֹו.

ם ִלְהיֹות נִָקי ִמִּכְתֵמי קֹוֵדם ַהְּתִפָּלה ָצִרי� ָהָאדָ 09@
  ַהֵחְטא

יא. ְוִהּנֵה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ְקָצת ְלֵעיל ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם 
ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵלב נְִׁשָּבר, נַזְִּכיר ַאַּגב ַּגם ַהּתֹוֶעֶלת ַהְּגדֹוָלה 

פֹו נִָקי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה ֶׁשהּוא ִענְיָן ַהּנְִקּיּות, ֶׁשּיְִהיֶה ּגּו
  ִמִּכְתֵמי ִלְכלּוֵכי ַהּזֲֻהָמא.

יב. ְויְִתּבֹונֵן ָהָאָדם ִמַּמה ֶּׁשהּוָבא ִּבְבַריְָתא ְּדַמֲעֵׂשה 
ֶמְרָּכָבה, ְונִזְַּכר ַּגם ֵּכן ְלֵעיל ְּבֶפֶרק ִראׁשֹון, ֶׁשאֹוָתן 

ַעל ַהַּמְלָאִכים ַהּנְִׁשָלִחים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְלַהְכִריז ַמה ֶּׁשּנִגְזַר 
ָהעֹוָלם, ְּכֶׁשָּטִסין ָּבעֹוָלם ָּבֲאִויָרה ֵאינָם יְכֹוִלים לֹוַמר 



  

ִׁשיָרה ַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשעֹוִלין, ַעד ֶׁשּיְִטְּבלּו ַּבּנָָהר ִּדינּור שס"ה 
ְטִבילֹות, ְוַאַחר ָּכ� טֹוְבִלין עֹוד ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּבֵאׁש ְלָבנָה, 

ֲאֶׁשר ֶׁשָהיּו ִּבְׁשכּונָָתן ֶׁשל ְּבנֵי ְוָכל זֶה ְצִריִכין ִלְטּבֹל ּבַ 
ָהָאָדם, ְוִאם ֵּכן ִאם ָהֶעְליֹונִים ְצִריִכין ָטֳהָרה ְלִהְתַקֵּדׁש 
לֹוַמר ִׁשיָרה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָּצִרי� 

  ָהָאָדם ָטֳהָרה ִלֱהיֹותֹו ְמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ִלְתִפָּלה.

ֵדי נְִטיַלת יַָדיִם ִמְתַרֲחִקים ַהְּקִליּפֹות ִמן ַעל יְ 09@
  ָהָאָדם

יג. ְוִעַּקר ַהָּטֳהָרה הּוא ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ִלּזֵָהר ָּבֶהן 
ֶׁשָּצִרי� ִלּטֹל יָָדיו ַאַחר יְִציָאתֹו ִמֵּבית ַהִּכֵּסא אֹו ַהֶּמְרָחץ, 

ְרנַיִם, ְוַאַחר ְוַאַחר ַהָּקזָה ֶׁשל ָּדם, ְוַאַחר נְִטיַלת ַהִּצּפָ 
ִּתְסּפֹוֶרת, ְוַאַחר ֶׁשּנָגַע ְּבגּופֹו ַּבְּמקֹומֹות ַהְמֻכִּסים ִּבְבָׂשרֹו, 
ַּכְמבָֹאר ַּבּפֹוְסִקים. ְוָכל ִמי ֶׁשּנִזְָהר ַּבּנְִטילֹות ַהּנִזְָּכִרים 
ְלֵעיל, �א ִּבְמֵהָרה יָבֹא ֵחְטא ְליָדֹו. ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו נִזְָהר 

ַוַּדאי יָבֹא ִליֵדי ֲחָטִאים ְּגדֹוִלים, ִּכי ִמי ֶׁשֵּמֵקל ָּבזֶה ָּבֶהן ּבְ 
יְסֹוְבבּוהּו אֹוָתן ַהְּקִליּפֹות ֶׁשּׁשֹוְלִטין ִּבְמקֹומֹות ַהּזֲֻהָמא, 
ֲאָבל ַעל יְֵדי ַהּנְִטיַלת ַמיִם ֻמְכָרִחים ַהְּקִליּפֹות ְלִהְתַרֵחק ִמן 

  ָהָאָדם.

  נִזְָהר ִּבְכבֹוד ִרּבֹונֹו אֹוי לֹו ְלָאָדם ֶׁשֵאינֹו09@

יד. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ְּבֵראִׁשית, ְוזֶה 
ְלׁשֹונֹו: 
7

* ַמאן ְּדָעיֵל ְלֵבית ַהִּכֵּסא �א יְִקָרא ַּבּתֹוָרה ַעד 
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  *) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְלָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש: 



  

ְּדיְַסֵחי יְדֹוי, ֶאָּלא ַוי ִלְבנֵי ָעְלָמא ְּדָלא ַמְׁשִּגיִחין ְוָלא יְָדִעין 
ְּדָמאֵריהֹון, ְוָלא יְָדֵעי ַעל ַמאי ָקֵאי ָעְלָמא. רּוָחא  ִּביָקָרא

ֲחָדא ִאית ְּבָכל ֵּבית ַהִּכֵּסא ְּדַׁשְריָא ַּתָּמן ּוִמּיָד ָׁשֵרי ַעל ִאינּון 
  ֶאְצְּבִעין ִּדידֹוי ְּדַבר נָׁש, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

צּוי ֵאֶצל ּוִמָּכאן ְרָאיָה ַלַהְמַדְקְּדִקים ְּבִמְצוֹות ִלְהיֹות מָ 
ֵּבית ַהִּכֵּסא ְּכִלי ֶאָחד ְלנַּקֹות ֶאת ַהּיַָדיִם ֵּתֶכף ְּבֵצאתֹו ִמֵּבית 

  ַהִּכֵּסא.

  טֹוב ֶׁשּיְִהיֶה לֹו ְּכִלי מּוָכן ִלְרחֹץ יָָדיו ְּבָכל ֵעת09@
  ֶׁשּיְִצָטֵר� ְלָכ� ֵמֲחַמת ַהּנְִקּיּות

ם ִלְרחֹץ ֵּתֶכף טו. ְוֵכן ָרִאיִתי ֶׁשּנֹוֲהגִים ְקָצת ֲאנִָׁשי
ְּבַׁשֲחִרית ְּבתֹו� ְּכִלי ְּבָעְמָדם ִמְּׁשנָָתם, ְוֵכן ָרִאיִתי נֹוֲהגִים 
ֶׁשּיְִהיֶה ְּכִלי ַמיִם מּוָכן ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו ֶׁשָּמא יְִהיֶה נֹוגֵַע 
ְּבֶאָחד ִמן ַהְמקֹומֹות ַהְמֻכִּסים, ְוהּוא נָכֹון ְמאֹד. ּוִבְפָרט 

"ֶאְרַחץ  (ְּתִהִּלים כו, ו)יָָדיו קֹוֵדם ַהְּתִפָּלה, ִּדְכִתיב יְִרֶאה ִלְרחֹץ 
ְּבנִָּקיֹון ַּכָּפי" ְוכּו'. ּוְכִתיב, "ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת ה' ְוָכל ְקָרַבי 

  ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו".

                                                                                                                    

ִמי ֶׁשִּנְכָנס ְלֵבית ַהִּכֵּסא �א ִיְקָרא ַּבּתֹוָרה ַעד ֶׁשִּיְרַחץ ָיָדיו, 
ֹוי ִלְבנֵי ָהעֹוָלם, ֶׁשֵאיָנם ָׂשִמים ַעל ֵלב ְוֵאיָנם ִנְזָהִרים ֶאָּלא ֲאב

ִּבְכבֹוד קֹוָנם ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ַעל ָמה עֹוֵמד ָהעֹוָלם. רּוַח ַאַחת ֵיׁש 
  ְּבָכל ֵּבית ִּכֵּסא, ֶׁשּׁשֹוָרה ָׁשם, ּוִמָּיד ׁשֹוָרה ַעל ָיָדיו ֶׁשל ָהָאָדם.



  

  ֶׁש�א ֵליֵׁשב ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ָסמּו� ְלָאָדם ָרָׁשע09@

ל ַלְּתִפָּלה, ֶׁש�א יֵֵׁשב ְּבֵבית טז. ְועֹוד ָּדָבר ֶאָחד מֹוִעי
ַהְּכנֶֶסת ָסמּו� ְלָאָדם ָרָׁשע, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל, ֶּפֶרק ג', 
ִּכי ִּבְמקֹום ָהָרָׁשע ָׁשם ֲחנָיַת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ּוְמקֹום ַסָּכנָה 

  ְלִהּנָזֵק ּבֹו ַחס ְוָׁשלֹום.

ּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ֶׁשָּכל ְוֵכן ָמִצינּו ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינ
ָהֲעֵברֹות ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ְוֵאינֹו ַמֲעִביר ָהֲעֵבָרה ִּבְתׁשּוָבה 
ּוִבְבִכי ּוְבִוּדּוי, ֲאזַי ֵמאֹוָתּה ֲעֵבָרה ִמְתַהֶּוה ְונְִבָרא ַמְׁשִחית 
ֶאָחד, ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹו� ָהֵעץ אֹו ֶאֶבן, ְוַאַחר זְַמן ַרב יִָּכֵׁשל 
זֶה ָהָאָדם ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ְּבאֹותֹו ָהֵעץ אֹו ָהֶאֶבן ְונִּזֹוק ּבֹו, 
ְוהּוא סֹוֵבר ֶׁשָהֵעץ אֹו ָהֶאֶבן ַמּזִיקֹו ְוָטעּות הּוא ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, 
ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִּכי ְּבָעוֹון ַעְצמֹו הּוא נְִכָׁשל, ְוֶהָעוֹון הּוא 

"ׁשּוָבה יְִׂשָרֵאל ַעד  (הֹוֵׁשַע יד, ב)ב ַהַּמּזִיק. ְוזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּו
  ה' ֱא�ֶהי�, ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעוֹונֶי�", ַּדיְָקא.

ֶׁשחֹוְמִסים  - ַעל יְֵדי ָהֲעוֹונֹות נְִבָרִאים ַּגזְָלנִים 09@
  ָּכל ַהָּממֹון ֵמָהָאָדם ַרֲחָמנָא ִליְצָלן

ַרִּבי יְהּוָדה יז. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי אֹוְמִרים ְּבֵׁשם ֶהָחִסיד 
ִמִּׂשיְדָלאְווֶצ"א זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשָאַמר ֵּכן ַעל אֹוָתם 
ֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ּבֹוגְִדים ִּבנְׁשֹוֵתיֶהם ְוהֹוְלִכים ִלְמִדינֹות 
ְרחֹוקֹות ִלְהיֹות ָׁשָּמה ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות, ְוַאַחר ָּכ� ֵהָּמה 

ן ְוקֹוְבִצים ַעל יָד ְלַהְרּבֹות ָממֹון עֹוְסִקים ְּבֵאיזֶה ַמָּׂשא ּוַמּתָ 
ָרב, ּוְבִלי ָסֵפק ֶׁשֵהם נְִכָׁשִלים ְּבָעוֹון ְרִאּיַת ֶקִרי. ְוַאַחר ָּכ� 
ְּכֶׁשרֹוִצים ֵליֵל� ְוַלֲחזֹור ְלֵביָתם ָאז ָּבִאים ֲעֵליֶהם ׁשֹוְדִדים 



  

ם �א יְָדעּו ְוגַזְָלנִים ְולֹוְקִחים ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם, ְואֹוָתם ֲאנִָׁשי
ִּכי ִמָּכל ִטַּפת ֶקִרי נְִבָרא ַמּזִיק ֶאָחד ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, ְואֹוָתן 
ַהַּמּזִיִקים נְִדִמין ַּכֲאנִָׁשים ְולֹוְקִחין ִמֶּמּנּו ָּכל ַהָּמעֹות ֶׁשּלֹו, 

  ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ָּכן, ֵמֲחַמת  - ָמקֹום ֶׁשּנֲַעָׂשה ּבֹו ֲעֵבָרה 09@ הּוא ְמֻס
 ֹ   ַח ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשּנְִתַהָּוה ָׁשם.ּכ

ּוְכמֹו ֶׁשֶהֱאִרי� ַּגם ֵּכן ָהַרב ַּבַעל ְּכִלי ֶחְמָּדה, ְוגַם ָהַרב 
ַּבַעל ְמגֶַּלה ֲעֻמּקֹות, ְּכֶׁשרֹוֶצה ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ְּדַבר 
ֲעֵבָרה, ֲאזַי ַמְלָא� ַהְמֻמּנֶה צֹוֵעק ַעל זֶה ְואֹוֵמר: "ַאל 

. (ְּתִהִּלים ל"ו ב')בֹוֵאנִי ֶרגֶל ַּגֲאָוה ְויַד ְרָׁשִעים ַאל ְתנִֵדנִי" ּתְ 
ְוִכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ַעּיֵן ָׁשם. ְוַהְּכָלל, ִּכי ּכַֹח 
ָהֲעֵבָרה ֶׁשֵּמִביא ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ַּגם ַהָּמקֹום ֶׁשּנֲַעָׂשה ּבֹו 

  .ָהֲעֵבָרה הּוא ְמֻסָּכן

  ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ֶׁשּמּוָבא ַּבּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש09@

יח. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּזֹוַהר ְׁשמֹות: 
8

* ַרִּבי  
ִחּיָא ְוַרִּבי יֹוֵסי ֲהוֹו ָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא ְּבַמְדְּבָרא ֶוֱהֵוי ִעְסֵקי 

                                                   
8

  קֹוֶדׁש:-ָלׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ּבְ  
ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ָהְלכּו ְלַדְרָּכם ְּבִמְדָּבר, ְוָהיּו עֹוְסִקים 
ַּבּתֹוָרה. ְּבעֹוָדם הֹוְלִכים ָראּו ָאָדם ֶאָחד הֹוֵל� ּוַמָּׂשאֹו ַעל ְּכֵתפֹו. 

ָאסּור ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא: "�א ֵנֵל� ִעּמֹו, ֶׁשאּוַלי עֹוֵבד ּכֹוָכִבים הּוא וְ 
ְלִהְתַלּוֹות ֵאָליו אֹו אּוַלי ַעם ָהָאֶרץ הּוא, ֶׁשָאסּור ְלִהְתַחֵּבר ִעּמֹו." 
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ִנְתֶהה ַעל ַקְנַקּנֹו, ֶׁשאּוַלי ַּתְלִמיד ָחָכם אֹו ֶּבן 

  ּתֹוָרה הּוא".



  

ְּׂשאוי, ָאַמר ְּבאֹוַריְָתא. ַאְּדָהִכי ֲחמֹו ַחד ַּבר נָׁש ְּדָטֵעין מַ 
ַרִּבי ִחּיָא, ָלא נְִׁשַּתֵּתף ַּבֲהֵדיּה ִּדיְלָמא ָעֵרל הּוא ְוָאסּור 
ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעֵּמיּה, אֹו ֶׁשָּמא ַעם ָהָאֶרץ הּוא ְוָאסּור ְלִהְתַלּוֹות 
ִעֵּמיּה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, נְַעּיֵן ָעָליו ִּדיְלָמא ַּתְלִמיד ָחָכם אֹו 

הּוא. ַאְּדָהִכי ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם ְוָעַבר ִלְפנֵיֶהם ְוָאַמר,  ַּבר אֹוְריָן
ֶלֱהֵוי ִצְוָתא ִּדיְלכֹון ְּבִסיָמא ֵאַלי ּוִמְתַאֶּוה ֲאנִי ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ַּבֲהַדיְכּו, ָאֵכן ֲאנָא יַָדְענָא אֹוְרָחא ַחד, ְו�א ְּבאֹותֹו אֹוְרָחא 

א ְמקֹום ַסָּכנָה ְמאֹד, ְוַאֶּתם ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים ֵליֵל� ּבֹו, ִּכי הּו
ֵאינְֶכם יֹוְדִעים ִמּזֶה ְוָחִליָלה ִלי ֶׁש�א ְלגַּלֹות ָלֶכם, ְוֶאְתַחּיֵב 

  ְּבנְַפַׁשיְכּו.

                                                                                                                    

ם ֵּבְנַּתִיים ִהִּגיַע אֹותֹו ָאָדם ֲאֵליֶהם ְוָאַמר ָלֶהם: "ֶחְבַרְתכֶ 
ְנִעיָמה ִלי ּוִמְתַאֶּוה ֲאִני ְלִהְתַלּוֹות ֲאֵליֶכם. ָאְמָנם יֹוֵדַע ֲאִני ֶּדֶר� 
ַאַחת ְו�א אֹוָתּה ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים ֵליֵל� ָּבּה, ִּכי ֹזאת ֶׁשַאֶּתם 
ִמְתַּכְּוִנים ֵליֵל� ָּבּה ִהיא ְמֻסֶּכֶנת ְוַאֶּתם �א יֹוְדִעים ַעל ָּכ� ְוָחִליָלה 

  �א ְלַגּלֹות ָלֶכם ְוֶאְתַחֵּייב ְּבַנְפְׁשֶכם".ִלי ׁשֶ 
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ָּברּו� ה', ֶׁשִחִּכינּו ְל� ָּכאן! ְוִהְתַלּוּו ֵאָליו. 
ָאַמר ָלֶהם: "ֲעַדִין �א ָחְלָפה ַהַּסָּכָנה, ֱהיֹות ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים 

ְמָנם �א ְנַדֵּבר ְמאּוָמה ְוֵנֵל� ָלֶלֶכת ְמַעט ְּבאֹוָתּה ֶּדֶר� ְמֻסֶּכֶנת. ָא
  ַמֵהר ְּכֶׁשַּנֲעֹבר ְלַיד ְמקֹום ַהַּסָּכָנה".

ַאַחר ֶׁשָעְברּו אֹותֹו ָמקֹום ְמֻסָּכן. ָאַמר ָלֶהם: "ָּברּו� ַהָּמקֹום, 
ֶׁשֲעָזָרנּו ָלֵצאת ִמָּמקֹום ְמֻסָּכן ֶזה!" ְוָאַמר ָלֶהם: "ַּפַעם ָעַבר ָׁשם 

ַעם ָהָאֶרץ ְוָעַמד ַעם ָהָאֶרץ ַעל ַהֹּכֵהן ַהַּתְלִמיד ָחָכם ַּתְלִמיד ָחָכם 
ַוֲהָרגֹו. ּוֵמאֹותֹו ַהּיֹום ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֵבר ְּבאֹוָתּה ֶּדֶר�, ֶׁשַרִּציֶתם ֵליֵל� 

ְמקֹום ַסָּכָנה  -ָּבּה ִנּזֹוק, ִּכי ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ַנֲעָׂשה אֹותֹו ָמקֹום 
 ִחים ּוְלַּגְזָלִנים.ּוְמקֹום ַמְחּבֹוא ְלרֹוצְ 



  

יט. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ְּבִרי� ַרֲחָמנָא ֶׁשָהיִינּו ַמְמִּתינִים 
ַדיִן ְצִריִכין ָאנּו ְּבָכאן ְוִאְתַחְּברּו ַּבֲהֵדיּה, ֲאַמר ְלהּו, ִהּנֵה עֲ 

ֵליֵל� ְקָצת ְּבאֹותֹו ַהֶּדֶר� ֶׁשל ַסָּכנָה ְו�א נְִׁשָּתֵעי ִמיֵדי 
ְונֵיזֹול ִּבְמִהירּות, ַעד ֶׁשּנֲַעבֹר אֹותֹו ְמקֹום ַסָּכנָה. ָּבַתר 
ְּדנְַפקּו, ֲאַמר ְלהּו, ָּברּו� ַהָּמקֹום ֶׁשֲעזָָרנּו ָלֵצאת ִמן ַהָּמקֹום 

ַמר ָלֶהם, ַחד זִיְמנָא ָהַל� ּכֵֹהן ַּתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד ַהּזֶה. ְוָא
ִעם ַעם ָהָאֶרץ, ְוָעַמד ַעם ָהָאֶרץ ַעל ַהּכֵֹהן ַּתְלִמיד ָחָכם 
ְוָהַרג אֹותֹו, ּוֵמַההּוא יֹוָמא ָּכל ַמאן ְּדָעַבר ְּבַההּוא אֹוְרָחא 

ָּמקֹום, נִּזֹוק, ִּכי ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים ַלֲה�� ָׁשָּמה, ּופֹוגֵַע ְּבאֹותֹו הַ 
אֹותֹו ַהָּמקֹום ְמקֹום ַסָּכנָה ּוִמְתַחְּבִאים  נֲַעָׂשהֵמאֹותֹו ָׁשָעה 

ַּתָּמן ַּגזְָלנִים ַרְצָחנִים, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּתֹוֵבַע ָּדמֹו ֶׁשל 
  ַהאי ּכֵֹהן ַּתְלִמיד ָחָכם ְוכּו', ַעּיֵן ָׁשם ַּבֲאִריכּות.

ָּבל  - ִמְתַּפֵּלל ֵאֶצל ָהָרָׁשע ִאם ֵאינֹו 09@ ְּבַוַּדאי ְּתֻק
  ְּתִפָּלתֹו

כ. ֲהֵרי ְל� ְּבֶהְדיָא ְּגַרם ַהֵחְטא, ֶׁשּגֹוֵרם ְלאֹותֹו ַהָּמקֹום 
ַלֲעׂשֹותֹו ְמקֹום ַסָּכנָה, ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהּזֵָהר ֶׁשּיֵֵׁשב 

ל ָרָׁשע, ְוָאז ְּבַוַּדאי ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ֵאֶצל ָׁשֵכן טֹוב, ְו�א ֵאצֶ 
יְֻקַּבל ְּתִפָּלתֹו, ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יִֵּתן ִּבְלָבבֹו ְלַטֵהר ּגּופֹו 
ְונְִׁשָמתֹו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ַעל יְֵדי ְּתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה ִלְהיֹות 

  .נְִׁשָמתֹו ִמְתַקֶּבֶלת ְּבֶחְדָוה ִלְפנֵי ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו יְִתָּבַר�



  

ֶרק י"ב03@   ּפֶ

א. ַמה ְּמאֹד ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְבִכּיָה ְּגדֹוָלה ִלְפנֵי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁש�א יְִהיֶה ְמֻבּיָׁש ְּבבֹואֹו ִלְפנֵי ִּכֵּסא 
ְּכבֹודֹו ַאַחר ֵצאת נְִׁשָמתֹו. ְוַאל יֲַחׂשב ָהָאָדם ִּכי ֵאין לֹו 

ר ֶׁשיֵׁש לֹו ַהְרֵּבה זְֻכּיֹות ְוֵאינֹו ָצִרי� ִלְדאֹג ַעל זֶה, ַּבֲאׁשֶ 
  ְלִהְתַּפֵּלל ְלִהּנֵָצל ֵמַהּבּוָׁשה.

  יְִהי ָרצֹון ֶׁשְּתַסֵּדר ְּדָבֶרי� ְּבִפי09@

ב. ּבֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ְּבִתּקּונֵי ַהּזֹוַהר: 
9

* ַרִּבי 
ָתא, ָקם ַחד ָסָבא ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֱהֵוי יִָתיב ְוָלֵעי ְּבאֹוַריְ 

ִמָּבַתר ּכֹוְתָלא ַוֲאַמר ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון  (ָרָצה לֹוַמר: ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא)
ֶּבן יֹוַחאי. ַרִּבי, ַרִּבי ּבֹוִצינָא ַקִּדיָׁשא קּום ַאְדִליק ְׁשָרגָא 
ְּדִאיהּו נֵר מֶֹׁשה ְׁשִכינְָתא ַקִּדיָׁשא ַדֲעָלּה ִאיָתָמר ֵאׁש ָּתִמיד 

ַקד ַעל ַהִּמזְֵּבַח �א ִּתְכֶּבה ַוֲעָלּה ִאיָתָמר ְלַהֲעלֹות נֵר ּתּו

                                                   
9

  *) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְלָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש: 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהָיה יֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה. ָקם ָזֵקן 
ֶאָחד ֵמֲאחֹוֵרי ַהֹּכֶתל ְוָאַמר לֹו: ַרִּבי, ַרִּבי, ֵנר ָטהֹור! קּום ְוַהְדֵלק 

ינּו ְוֵנר ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר ַהָּפסּוק: ֵנרֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרּבֵ  -ֵנרֹות 
"ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח �א ִּתְכֶּבה" ְוָעָליו ֶנֱאַמר: "ְלַהֲעלֹות 

  ֵנר ָּתִמיד". קּום ַהְדֵלק ֵנר ַּבְּמנֹוָרה.
ָהעֹוָלם,  ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַעל ַרְגָליו, ָׁשָהה ֶרַגע ְוִהְתַּפֵּלל: "ִרּבֹון

ֶׁשַאָּתה הּוא ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ּוְמַגֶּלה ָהָרִזים, ְיִהי ָרצֹון 
ִמְּלָפֶני�, ֶׁשֵאַדע ְלַסֵּדר ִאְמֵרי ִפי ְוִיְתַקֵּים ִּבי ָּפסּוק ֶזה: "ְוָאֹנִכי 

 ֶאְהֶיה ִעם ִּפי�", ֶׁש�א ֶאְתַּבֵּיׁש ְלָפֶני� ַאֲחֵרי ְּפִטיָרִתי".



  

ָּתִמיד נֵר ה' ִאְתָקְריָא ּוַוַּדאי אֹור ְדנֲַהָרא ֵּביּה אֹור ְּדָאָה"ִר 
  נְָׁשָמה ְּדָאָה"ִר קּום ַאְדִליק ַּבּה.

ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַעל ַרגְָליו ְויִָתיב ִרגְָעא ֲחָדא 
ֲאַמר:  ִרּבֹון ְּדָעְלִמין, ַאנְְּת ִאיהּו ָמאֵרי ַמְלִכין ְוגֵַּלי ָרזִין וַ 

יְֵהא ַרֲעָוא ִּדיָל� ְלַסֵּדר ִמיִלין ְּבפּוָמאי ְלַקּיְָמא ִּבי ַהאי ְקָרא 
  ְוָאנִֹכי ֶאְהיֶה ִעם ִּפי� ְּדָלא ֵאיעּול ְּבִכּסּוָפא ָקָמ�.

ֶׁשָהיָה ּבֹונֶה עֹוָלמֹות ְוִאם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, 
ְּבִדּבּורֹו, ִּבֵּקׁש ֶׁש�א יֵבֹוׁש ְו�א יִָּכֵלם, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה 

  ֶׁשיֵׁש ָלנּו ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּדָבר זֶה.

ג. ְוִאם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ֶׁשהּוא ּבֹוִצינָא ַקִּדיָׁשא 
ת ְקדֹוִׁשים ְּבֶהֶבל ִּפיו ָהיָה ָצִרי� ֶׁשָהיָה ּבֹונֶה ַּכָּמה עֹוָלמֹו

ְלִהְתַּפֵּלל ְּדָלא ֵאיעּול ְּבִכּסּוָפא ַקֵּמי קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ָאנּו, 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. ּוִבְפָרט ֶׁשָאנּו עֹוְסִקים ְּבַהְבֵלי עֹוָלם 

נֵי ּבֹוְרֵאנּו יְִתָּבַר� ַהּזֶה ֶׁשְּצִריִכין ָאנּו ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחּנֵן ִלפְ 
ֶׁש�א נֵבֹוׁש ְו�א נִָּכֵלם ְּבָעְמֵדנּו ְלֶחְׁשּבֹון ִּדינָא ַרָּבא ּוְדִחיָלא 

אֹוי ַוי ְּבֵאיזֶה ַמֲעָמד נְִהיֶה ָׁשם. ְוכֹה  [ַהִּדין ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא]
י� ָהָאָדם יֲַחׂשב ָהָאָדם ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּבֵעת ִהְתּבֹוְדדֹו, ֶׁשָּצרִ 

ְוִחּיּוב  (ַעּיֵן ֶּפֶרק א')ְלִהְתּבֹוֵדד ְלַתֵּקן ֲחָטָאיו ּוְפָׁשָעיו ִּבזְִריזּות 
ָּגדֹול הּוא ְלִהְתּבֹוֵדד ֵהיֵטב, ְואּוַלי ַעל יְֵדי ֵכן יֵָעֶרה ִמָּמרֹום 
רּוַח ָחְכָמה ּוִבינָה ָוַדַעת ְויְִרַאת ה' ְלַהְדִריכֹו ַּבֶּדֶר� ַהּיְָׁשָרה 

ַבל יִּמֹוט ִמַּדְרֵכי ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִאּלּו ָהיִינּו זֹוִכין לְ 



  

ְּבַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ְלַהָּׂשגַת ָהִראׁשֹונִים ְוָהיְָתה ַהָּׂשגֹוֵתינּו 
  ְׁשֵליָמה ְלַהִּׂשיג ֶחְפֵצנּו ּוִמְׁשֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה.

  ַמְדֵרגֹוָתיוֵאי� זָָכה ַהגַָה"ק ַרִּבי ַחּיִים ִויַטאל לְ 09@
ד. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדָמִצינּו ְּבִכְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש ֶהָחִסיד ר' 
ַחּיִים ִויַטאל זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוזֶה ְלׁשֹונֹו: ְּבִענְיַן ַהָּׂשגִָתי 

[ֵאי� ֶאֱעֶׂשה ָׁשַאְלִּתי ֶאת נְִׁשָמִתי  [ֶׁשָרִציִתי ְלַהִּׂשיג ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה]

ְוָהיְָתה ֵמִׁשיָבה ִלי ֶׁשֶאְתַעּנֶה מ' יֹום  ל ְלַהִּגיַע ְלזֶה]ֶׁשאּוכַ 
ְרצּוִפים ְּבַׂשק ָוֵאֶפר ְוַאַחר ָּכ� ֶאְתַעּנֶה ֵׁשנִי ַוֲחִמיִׁשי ְוֵׁשנִי 
ָּתִמיד ַעד ַּתְׁשלּום ְׁשֵּתי ָׁשנִים ּוֶמֱחָצה, ָאז ַאִּׂשיג ַהָּׂשגָה 

  א ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא.ְּגמּוָרה ִּבְלִּתי ׁשּום ִעְרּבּוְביָ 

ִּבְׁשנֹות נְעּוַרי ָלַמְדִּתי ּתֹוָרה ְּבִלי ַהְתָמָדה ְו�א 09@
  ִּדְקַּדְקִּתי ַּבַּמֲעִׂשים טֹוִבים

ה. ְוכֹה ָאְמָרה ִלי ַהּנְָׁשָמה ֶׁשִּלי, ֶׁשַאַחר ֶׁשֶאְתנֵַהג חֶֹדׁש 
גָה ְּבאֹוֶפן ֶאָחד ָׁשֵלם ְּבַׂשק ָוֵאֶפר ְוַתֲענִית ָאז ַּתְתִחיל ַהּׂשָ 

ֶׁש�א יֵֵצא ִמִּפי ׁשּום נְִדנּוד ֶׁשל ֵלָצנּות, ּוְלִהְתנֵַהג ְּבַתְכִלית 
ָהֲענָָוה ְוַהִּׁשְפלּות ְוַאַחר ַהַּתֲענִית ג' יִָמים ְרצּוִפים ְּבַׂשק 
ָוֵאֶפר ֶאְהיֶה זֹוֶכה ָלבֹוא ִליֵדי רּוַח ַהּקֹוֶדׁש, ְוַאַחר ְׁשֵּתי 

ִּׂשיג ַהָּׂשגָה ְּגדֹוָלה. ְוַהַּטַעם ֶׁשִהְקִּפיָדה ָׁשנִים ּוֶמֱחָצה אַ 
ַּדְוָקא ְׁשֵּתי ָׁשנִים ּוֶמֱחָצה, ִמְּפנֵי ֶׁשִּביֵמי ַּבֲחרּוִתי יַָׁשְבִּתי 
ְׁשֵּתי ָׁשנִים ּוֶמֱחָצה ִּבְלִּתי ַהְתָמַדת ַהּתֹוָרה ְו�א ָהיִיִתי 

ֹות ְּתׁשּוָבה ְׁשֵּתי ְמַדְקֵּדק ְּבַמֲעֶׂשה, ְוָלֵכן ֻהְצַרְכִּתי ַלֲעׂש
ָׁשנִים ּוֶמֱחָצה. ְוָהיִיִתי נֹוֵהג ַּגם ֵּכן ְּביֹום ַהַּתֲענִית ֶׁשל ֵׁשנִי 
ַוֲחִמיִׁשי ְוֵׁשנִי ְוַליְָלה ֶׁשְּלַאֲחָריו ְּבַׂשק ָוֵאֶפר ּוְבִכי ְוִלְׁשַּכב 



  

ן ַעל ָהָאֶרץ אֹו ַעל ָהֵאֶפר ִּבְלבּוׁש ַׂשק ְוֶאֶבן ֵמַראׁשַֹתי ּוְלַכּוֵ 
ֵׁשם ה' ְּבִמּלּואֹו ִעם ַהּכֹוֵלל ָּכזֶה: יּו"ד ֵה"ה ָו"ו ֵה"ה 
ֵּגיַמְטִרּיָא "ֶאֶב"ן". אֹו נְֻסָחא ָּכזֶה: יּו"ד ֵה"ה ָוא"ו ֵה"ה. 
ְוָהִעָּקר ְלִהְתנֵַהג ְּבִמַּדת ָהֲענָָוה ְמאֹד ּוְלִהּזֵָהר ִמן ַהַּכַעס 

  ְוַהְקָּפָדה.

  ִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹוָהֲאִריזַ"ל ִחּזֵק אֹותֹו וְ 09@

ו. ְוָאַמר ִלי ָהַרב ָהֲאִר"י זַ"ל ֶׁשֶאּזֵָהר ְמאֹד ְּכִפי ַמה 
ֶּׁשִהּגִיָדּה ִלי נְִׁשָמִתי, ִּכי ְּבַוַּדאי ְּבתֹו� ֶמֶׁש� ַהּזְַמן ַהּנִזְָּכר 
יָבֹא ִעְרּבּוב ַהַּדַעת ְלַבֵּטל אֹוִתי ִמֶּדֶר� ַהְּתׁשּוָבה ַהּנִזְָּכר 

ַכל ִלְסּבֹל עֹול ַהִּסּגּוף, ָאְמנָם ַּבֲאֶׁשר ֶׁשַהְּבִחיָרה ְוֶׁש�א אּו
  הּוא ְּביִָדי ֶאְרֶאה ְלִהְתַּגֵּבר ְּבִסּיְַעָּתא ִדְׁשַמּיָא.

ּוְלַאַחר ַּכָּמה יִָמים ְּביֹום ה' ָאַמר ִלי ָהֲאִר"י זַ"ל ִּכי 
ֶאָחד ְמַסֵּבב ְּבָׁשבּוַע זֶה ִּתְרֶאה ְּבֵעינֶי� רּוַח ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה 

אֹוְת�, ְוזֶה מֹוֶרה, ִּכי ִמן ַהָּׁשַמיִם ָׁשְלחּו ַהאי רּוָחא ַקִּדיָׁשא 
ְלַסּיְֵענִי ֶׁש�א ֶאְהיֶה ָרֶפה ִמן ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה, ְוָלֵתת ִּבי ּכַֹח 
ָואֶֹמץ ְלַהִּׂשיג ַהָּׂשגָה ְּגדֹוָלה, ְוָהיָה ְמַבֵּׂשר ִלי ֶׁשֶאזְֶּכה 

  ת רּוַח ַהּקֹוֶדׁש.ְלַהָּׂשגַ

ִּבְׂשַכר ֶׁשִהְתֲאָּוה ְלִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה זָָכה ְלרּוַח   09@
  ַהּקֹוֶדׁש

ז. ְוַכֲאֶׁשר זִָכיִתי, ָאַמר ִלי מֹוִרי ָהֲאִר"י זַ"ל ֶׁשּזִָכיִתי 
ְלָכ� ִמְּפנֵי ֶׁשָהיִיִתי חֹוֵׁשק ְמאֹד ְלִחּדּוֵׁשי ַהּתֹוָרה, ְונְִׁשָמִתי 

ֵענִי. ְוִהְבִטיַח ִלי ָהֲאִר"י זַ"ל ֶׁשִּתְתַעֵּבר ִּבי עֹוד ָהיְָתה ְמַסּיְ 



  

ֵאיזֶה נְָׁשָמה ִמּנְִׁשַמת ַצִּדיִקים ְּבסֹוד ָהִעּבּור ְויְִהיֶה ְמַסּיְֵענִי 
ְלִתגְּבֶֹרת ַהּיְִרָאה, ְוָהִעָּקר זְכּות ָהֲענָָוה ּוזְכּות ַהּיְִרָאה 

נֵי ִמּדֹות ָהֲענָָוה ּוִמַּדת ַהּיְִרָאה ְוַהָּׂשגָה ְּבתֹוַרת ה', ְוַעל יְֵדי ׁשְ 
  ֶׁשִהיא ִמַּדת ִמעּוט ַהִּדּבּור ֶׁשֵאינֹו ְּבֶהְכֵרַח.

ָחִסיד ֶׁשּנְִתַגָּלה ַּבֲחלֹום ְלִאְׁשּתֹו ְוָהיָה אֹור ּגָדֹול 09@
ַעל ַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו ּוזְָקנֹו, ֵמֲחַמת ֶׁשָּכל ִּדּבּורֹו ָהיָה ַרק 

  ְויְִרָאה. ְּבִענְיְנֵי ּתֹוָרה

ח. ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשּנְִתגַָּלה ְלִאְׁשּתֹו ַּבֲחלֹום 
ְלַאַחר מֹותֹו ְוָהיְָתה רֹוָאה ָּכל ַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו ּוזְָקנֹו ְמִאיִרים 
ַּכֲאבּוָקה ְּגדֹוָלה ְוָׁשֲאָלה אֹותֹו ִאְׁשּתֹו ַּבֶּמה זִָכיָת ְלָכ� 

דֹול ָּכזֶה, ְוֵהִׁשיב, ֲהגַם ֶׁשָהיִיִתי ָחִסיד ַעל ְלַהְפָלגַת אֹור ּגָ 
ָּכל זֶה �א ָהיִיִתי זֹוֶכה ְלאֹור ָּכזֶה, ַרק ִּבְׁשִביל ֶׁשָהיִיִתי 
ְמַמֵעט ַהִּדּבּור ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל ּתֹוָרה ְויְִרָאה, ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� 

יַעת ַהִּדּבּור ִּכי הּוא ָהיָה ַמְׁשִּגיַח ָעַלי ָּבזֶה ְונַָתן ִלי ְׂשַכר ְמנִ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו ַמְׁשִּגיַח ַעל זֶה ָהָאָדם ֶׁשְּמַמֵעט 
ְּבִדּבּור חֹול ְוַרק ִחְׁשקֹו הּוא ְלִהָּדֵבק ְּביְִרַאת ה'. ְואֹות 
ּומֹוֵפת ְלָכל ַהְמַהְּדִרים ֵליֵל� ְּבַדְרֵכי ַהּיְִרָאה ִּכי ַעל יְֵדי ֵּכן 

יַרת ַהּבֹוֵרא ָּברּו� הּוא ֲעֵליֶהם ְלִבְלִּתי יִָּכְׁשלּו ַח"ו יֵׁש ְׁשמִ 
: "�א יְֻאּנֶה (ִמְׁשֵלי י"ב, כ"א)ְּבֵאיזֶה ָעוֹון, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

ַלַּצִּדיק ָּכל ָאֶון", ְוַאף ַּגם ִּבְהיֹותֹו יֵָׁשן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
  ְמַׁשְּמֵרהּו ִמּכֹל.



  

ָׁשַמע ְּדִפיָקה  -ֶׁשָרצּו ְלַהְכִׁשילֹו ַּבֲעֵבָרה  ָחִסיד09@
  ַּבַחּלֹון ְוַעל יְֵדי זֶה נִּצֹול ִמן ַהֵחְטא

ט. ּוְכמֹו ֶׁשֵאיַרע ְלָחִסיד ֶאָחד. ַּפַעם ַאַחת נְִדֶמה לֹו 
ַּבֲחלֹום ַאַחת ִמן ַהִּכּתֹות ֶׁשל ִליִלית ִּבְדמּות ִאְׁשּתֹו, ְּכֵדי 

ְכַבת זֶַרע ְלַבָטָלה. ְוִהּנֵה ִּבְתִחַּלת ַהַּמְרֶאה ְלָהִביאֹו ִליֵדי ׁשִ 
נְִׁשַמע לֹו קֹול ַהָּכָאה ְּבֶאגְרֹוף ַּבַחּלֹונֹו ְּכִאּלּו ִאיׁש ָּבא 
ּוַמִּקיׁש ְּבֶאגְרֹוף ְּבכַֹח ַּבַחּלֹונֹו ַעד ֶׁשֵהִקיץ ִמְּׁשנָתֹו, ְוָאז 

�א ָעזַב ַחְסּדֹו ִהִּכיר ֶהָחִסיד ְּבֶחֶסד ַהּבֹוֵרא ָּברּו� הּוא ׁשֶ 
ֵמִאּתֹו, יְִתָּבַר� ָּברּו� הּוא ֶׁשִהִּציל אֹותֹו ִמן ַהֵחְטא ֶׁשל 

  ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָטָלה, ַעד ָּכאן.

י. ּוִמּזֶה יֵַדע ָהָאָדם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחֵפץ ְּבִמַּדת 
ל ַּבר יְִׂשָרֵאל ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה, ַעל ֵּכן ֵעָצה ַהיְעּוָצה ְלכָ 

ֶׁשּיְִתעֹוֵרר ְּבַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְקַטּנָה ְוַאַחר ָּכ� ַהָּבא 
ִלָּטֵהר ְמַסּיְִעין אֹותֹו. ְויֱֶאזֹור ְּכגִּבֹור ֲחָלָציו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה 
ְּגדֹוָלה ְויְַרִּגיל ַעְצמֹו ִלְרחֹץ יָָדיו ְּכֵדי ֶׁשּיְִתַּפֵּלל ְּבָטֳהָרה 
ְוִלּמּודֹו יְִהיֶה ְּבָטֳהָרה, ְוָאז יִזְֶּכה ְלַמֲאְמֵרי ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם 

: "ָטֳהָרה ֵמִביא ָהָאָדם ִליֵדי (ֲעבֹוָדה זָָרה ַּדף כ', ַעּמּוד ב')ִלְבָרָכה 
ְקֻדָּׁשה". ְוִעַּקר ַהָּטֳהָרה הּוא נְִטיַלת יַָדיִם, ּוְלָכ� ַאִּציג ֶּפֶרק 

  ַעְצמֹו.ָקָטן ִּבְפנֵי 

  



  

  ַוֵיֵצא08@

ֶרק י"ג03@   ּפֶ

א. ָּכַתב ַהּטּור אַֹרח ַחּיִים, ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ִלְרחֹץ 
ַׁשֲחִרית ָּפנָיו ְויָָדיו, ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ָהרּוַח ָרָעה ֶׁשָּבא ֶאל 
ָהָאָדם ְּבָׁשָעה ֶׁשּיַָׁשן. ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ַחּיָב ָאָדם ִלְרחֹץ ָּפנָיו 

  ו ְּכֶׁשּיֵָׁשן ַּבּיֹום, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשּיִיַׁשן ַּבַּליְָלה.ְויָָדי

ְמָאה ּוְלַטֵּמא ֶאת ָהָאָדם09@   ַהַּמיִם ֲעלּוִלים ְלַקֵּבל ֻט

ב. ְוִהּנֵה ָרִאיִתי ֶׁשרֹוב ָהעֹוָלם ֵאינָן נִזְָהִרין ָּבזֶה 
ם רֹוֲחִצין ֲאזַי ְּכֶׁשּיְֵׁשנִים ַּבּיֹום ֵאין רֹוֲחִצין ְּכָלל, ְוַאף ִאם הֵ 

לֹוְקִחין ִּכי ִאם ְמַעט ַמיִם ִלְרִחיָצה. ְוַאף ְּבַׁשֲחִרית ֶׁשָּצִרי� 
ָהָאָדם ִלּטֹל יַָדיִם ְוַהָּפנִים, ֵהָּמה לֹוְקִחים ְמַעט ַמיִם ֶׁשֵאין 
ּבֹו ְּכֵדי ִלְרחֹץ יָד ֶאָחד ְוהּוא רֹוֵחץ ּבֹו ְׁשֵּתי יָָדיו ּוָפנָיו, ְו�א 

ן סֹוְבִרין ַלֲעׂשֹות ָטֳהָרה ִּבְרִחיַצת ְּפנֵיֶהם ִויֵדיֶהם עֹוד ֶׁשהֵ 
ְוֵהָּמה מֹוִסיִפין ֻטְמָאה ַעל ְּפנֵיֶהם ִויֵדיֶהם, ִּכי ָאְמרּו 
ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבְּגָמָרא ֶׁשַהַּמיִם 

  ֲעלּוִלים ֵהן ְלַקֵּבל ֻטְמָאה.

ְּׂשָמאִלית ָׁש�ׁש ְּפָעִמים, ְוַאַחר ָּכ� יִּטֹול יָדֹו הַ 09@  
  ַּפַעם ְרִביִעית

ג. ְוָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ִלּטֹל ַמיִם ִלנְִטיָלה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, 
ְוֵכן ְּכֶׁשּיֵָׁשן ַּבּיֹום ִלּטֹל ְוִלְׁשּפֹ� ִראׁשֹון ג' ְּפָעִמים ַעל יָדֹו 



  

ּׁשֹוָרה ֵמֲחַמת ַהֵּׁשינָה, ַהּיְָמנִית ְּכֵדי ְלַהֲעִביר רּוַח ֻטְמָאה הַ 
ְוַאַחר ָּכ� נְִטיָלה ְרִביִעית ְלַהֲעִביר ַהַּמיִם ֶׁשּיֵׁש ַעל יָדֹו, 
ְוַאַחר ָּכ� יְִׁשּפֹ� ַמיִם ַעל יָדֹו ַהְּׂשָמאִלית ַּגם ֵּכן ְלַהֲעִביר 
ָהרּוַח ַהּׁשֹוָרה ָעָליו, ְוַאַחר ָּכ� נְִטיָלה ְרִביִעית ְלַהֲעִביר 

ם ֶׁשּיֵׁש ַעל יָדֹו ַהְּׂשָמאִלית, ְוַאַחר ָּכ� יְִרַחץ ָּפנָיו ּוִפיו ַהַּמיִ 
  ְּכַאַּות נְַפׁשֹו.

ְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו ָּכל ַהּיֹום@09@   07רּוַח ַהֻּט
ד. ְוִהּנֵה ַעֵּמי ָהֲאַרִצים ָרִאיִתי ֶׁשֵהן נֹוְטִלין ַרק ְרִחיָצה 

ֶרת ֲאֶׁשר ֲעַדיִן רּוַח ַאַחת ַעל יָדֹו ּוִמּיָדֹו רֹוֵחץ יָדֹו ַאחֶ 
ַהּזֲֻהָמא ׁשֹוָרה ָעָליו ּוְמַטֵּמא יָָדיו יֹוֵתר. ְוַאַחר ָּכ� רֹוֵחץ ֶאת 
ָּפנָיו ִאם ֵּכן ְמַטֵּמא הּוא ֶאת ָּפנָיו ַּגם ֵּכן, ְוַאַחר ָּכ� לֹוֵקַח 
 ַמיִם ּוְמַׁשְפֵׁשף ֶאת ִּפיהּו ּוְמַטֵּמא ְּביָָדיו ַּגם ֶאת ִּפיו ּומֹוִסיף
ֻטְמָאה ַעל ֻטְמָאתֹו, ְוַאַחר ָּכ� אֹוֵמר ַהְּבָרָכה ַעל נְִטיַלת 
יַָדיִם ְוִהיא ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה, ְוָכל ַהּיֹום הּוא ַמְׁשֶרה רּוַח 

  ַהֻּטְמָאה ָעָליו.

  07ַהּיֵָרא ֵמַהֵּׁשם יְִתָּבַר� יִּזֵָהר ִּבנְִטיַלת יַָדיִם@09@

יְִרַאת ֱא�ִקים ְּבִלּבֹו יִנְַהג ֵּכן, ה. ְוָלֵכן ָּכל ֲאֶׁשר יֵׁש לֹו 
ּוַבֻּׁשְלָחן ָערּו� ָּכתּוב ְּבִענְיָן ַאֵחר, ַעּיֵן ָׁשם. יִּטֹול ַהְּכִלי 
ִמּיָדֹו ַהּיְָמנִית ְויִֵּתן ַהְּכִלי ִעם ַהַּמיִם ְליָדֹו ַהְּׂשָמאִלית, ּוִמּיָדֹו 

ְתִחָּלה ג' ְּפָעִמים ְוָכל ַהְּׂשָמאִלית יִֵּתן ַמיִם ַעל יָדֹו ַהּיְָמנִית ּבִ 
ַּפַעם ָצִרי� ְרִביִעית ַמיִם, ְוַאַחר ָּכ� ַּפַעם ְרִביִעית ְלִהָּׁשֵטף 
ַהַּמיִם ָהָרִעים ֶׁשַעל יָדֹו ַהּיְָמנִית ְוַאַחר ָּכ� יִֵּתן ַהְּכִלי ַּגם 

ַּגם ֵּכן ְליָדֹו ַהּיְָמנִית ְויִֵּתן ִמּיָדֹו ַהּיְָמנִית ַעל יָדֹו ַהְּׂשָמאִלית 



  

ד' ְּפָעִמים, ְוַאַחר ָּכ� יְִרַחץ ָּפנָיו ּוִפיו. ְוַאף ְּכֶׁשּיַָׁשן ָהָאָדם 
  09@ַּבּיֹום ָצִרי� ִלְרחֹץ ָּכ� ְּכֵדי ֶׁשּיְִׁשֶרה ָעָליו רּוַח ָטֳהָרה.

ְוַאַחר ָּכ�  -סֹוד ָּגדֹול ִלּטֹל קֹוֵדם יָדֹו ַהְּׂשָמאִלית 09@  
  07יָדֹו ַהּיְָמנִית@

ִלנְִטיַלת יַָדיִם ֶׁשהּוא ְלצֶֹר� ָהֲאִכיָלה ָצִרי� ִלְרחֹץ וְ 
ְּתִחָּלה יָדֹו ַהְּׂשָמאִלית ְוַאַחר ָּכ� יָדֹו ַהּיְָמנִית, ְויֵׁש ָּבזֶה סֹוד 
ָּגדֹול ְוַטַעם ִּתְמָצא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י זַ"ל ַעּיֵן ָׁשם ְּבִענְיַן ַמיִם 

ְלעֹוֵרר ֶאת ָהעֹוָלם ְּבִענְיַן ַמיִם ָהִראׁשֹונִים. ְוַאַּגב ָּבאִתי 
  ַאֲחרֹונִים.

ָהעֹוֵסק ְּבִמְלֶחֶמת ִמְצָוה ָּפטּור ִמּנְִטיַלת 07@09@
יַָדיִם ֲאָבל �א ִמַּמיִם ַאֲחרֹונִים, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק 

  09@ְּבִמְצָוה ְמֻחּיָב ְּבַמיִם ַאֲחרֹונִים.

יִלין ָּבזֶה ְוֵהם ִמְתַחּיְִבים ְּבנְַפָׁשם ו. ָרִאיִתי ָהעֹוָלם ְמקִ 
ַעל ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְוִהיא 
ְּגָמָרא ֲערּוָכה ְּבַמֶּסֶכת ֵערּוִבין. ָאַמר ַאַּביֵי, ָּכל ַהּיֹוֵצא 
 ְלִמְלֶחֶמת ִמְצָוה ְועֹוְסִקין ְּבִמְצָוה ְּפטּוִרים ֵהם ִמּנְִטיַלת
יַָדיִם, ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבַמיִם ָהִראׁשֹונִים, ֲאָבל ְּבַמיִם 

  ַאֲחרֹונִים ִהיא חֹוָבה.

ְוִאם ֵּכן ִאם הֹוְלֵכי ִמְלָחָמה ְועֹוְסִקים ְּבִמְצוֹות ֶׁשֵהן 
ְּפטּוִרים ִמן ַהִּמְצָוה ַאֶחֶרת ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵהן ַחּיִָבים ִּבנְִטיַלת 

ֹונִים ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ְּבִמְצָוה ְוֵאינֹו ַמיִם ַאֲחר
יֹוֵצא ְלִמְלֶחֶמת ִמְצָוה ֶׁשהּוא ַחּיָב ִלּטֹל יַָדיִם ְּבַמיִם 



  

ַאֲחרֹונִים. ּוַבּזַֹהר ּוְבִסְפֵרי ַקָּבָלה יֵׁש ָּבזֶה סֹוד ָּגדֹול ָלָּמה 
יֹוֵתר ִמן  הּוא ִחּיּוב יֹוֵתר ִלְרחֹץ ְּבַמיִם ַאֲחרֹונִים

  ָהִראׁשֹונִים, ִּכְדֶאְכּתֹב ְלַקָּמן ַּבְּפָרִקים.

ּדֹורֹות ָהִראׁשֹונִים ָהיּו זְִהיִרים ְמאֹד ֶׁש�א 09@
  07ִלְׁשּתֹות זּוגֹות@

ז. ְוִהּנֵה ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְּדָאַמר ַרב ַאֵׁשי ֲאנָא ַמָּׂשִאי ְמ�א 
נַי ִטיבּוָתא, ֵּפרּוׁש ִּבְׁשִביל יְַדי ַמּיָא ְונֹוְתנִין ִלי ְמ�א ָחפְ 

ֶׁשָהיָה נֹוֵתן ְּכִלי ָמֵלא ַעל יָָדיו ְּכֶׁשּנַָטל יָָדיו ֵהן ְּבַמיִם 
ִראׁשֹונִים ְוֵהן ְּבַמיִם ַאֲחרֹונִים ְוָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

  ה.ִמֵּלא ֵּביתֹו ְּבטֹוָבה ַּבֲעִׁשירּות, ִּכי ַרב ַאֵׁשי ָעִׁשיר ָּגדֹול ָהיָ 

ְוַהַּטַעם, ֶׁשְּלִפי ֶׁשְּכֶׁשָאָדם אֹוֵכל ְּבֵביתֹו ִעם ַאנְֵׁשי ֵּביתֹו 
יֵׁש ָׁשָּמה ַמּזִיִקין ֶׁשרֹוִצין ֵלָהנֹות ִמן ְסעּוָדתֹו, ְוָלֵכן ָהיּו 
ּדֹורֹות ִראׁשֹונִים נִזְָהִרים ִמִּלְׁשּתֹות זּוגֹות ִּכי ָהיּו ָׁשָּמה ַּכת 

ֵרי ַלּה ִאְתְּפָרגִים ֶׁשָהיּו יְכֹוִלין ַח"ו ֶאָחד ַאְּתְלגִינָם ְוָאמְ 
  ְלַהּזִיק ְלָאָדם.

ַמיִם ַאֲחרֹונִים ַמֲעִביִרים ֶאת ַהּזֲֻהָמא ֶׁש�א 09@  
  07ִּתְׁשֶרה ַעל ָהָאָדם@

ח. ְוָלֵכן ִּתְּקנּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְרִחיַצת נְִטיַלת 
ר ַהּזֲֻהָמא ִמן יָָדיו ֶׁשהּוא אֹוֵכל יַָדיִם ַאֲחרֹונִים, ְּכֵדי ְלָהִסי

  ָּבֶהן ְּכֵדי ֶׁש�א ְלַהְׁשרֹות ָעָליו ַהּזֲֻהָמא.

ַעל יְֵדי ֶׁשּנֹוֵתן ַהַּמיִם ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְּבֶדֶר� 09@
  ָּכבֹוד,



  

  ֵאין ַהַּמּזִיִקין ׁשֹוְלִטין ָעָליו.

ם ִלּטֹל יָָדיו ְוָכַתב ַרֵּבינּו יְַׁשְעיָהּו ֶסגַ"ל ֶׁשָּצִרי� ָהָאדָ 
ְּבַמיִם ַאֲחרֹונִים ַּדְוָקא ְלתֹו� ַהְּכִלי ְו�א ַעל ָהָאֶרץ, ִּכי זֶה 
ַהַּמיִם הּוא ֵחֶלק ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוָלֵכן ָצִרי� ִלֵּתן לֹו ֶּדֶר� 
ָּכבֹוד, ּוִמּתֹו� זֶה �א יּוְכלּו ַהַּמּזִיִקין ַלֲעׂשֹות ׁשּום ַרע 

  ְלָאָדם זֶה.

גַם ָצִרי� ָהָאָדם ִלּזֵָהר ְּכֶׁשּיֵֵל� ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ֶׁשּיִּטֹל ט. וְ 
יָָדיו, ּוְכֵדי ְלַטֵהר יָָדיו ָצִרי� ְרִביִעית ַמיִם ִלנְִטיָלה, ְוָכל 
ַהּנִזְָהר ִּבנְִטיָלה זֹו ֲאזַי יָבֹוא ִליֵדי ָטֳהָרה ּוְקֻדָּׁשה, ּוְקֻדָּׁשה 

ֹוֶדׁש, ְורּוַח ַהּקֹוֶדׁש ִליֵדי ֵאִלּיָהּו ֵמִביא אֹותֹו ִליֵדי רּוַח ַהּק
  ַהּנִָביא ּוְתִחּיַת ַהֵּמִתים ָאֵמן:

ֶרק י"ד03@   ּפֶ

ְּכִתיב, "ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהּזֶה ֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל 
ַחָּטאתֹו" ְמבָֹאר ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים ְוזֶה ְלׁשֹונֹו:  *
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  קֹוֶדׁש:-ּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון*) ֵּפר 
עֹוָלה ִהיא ְועֹוֶמֶדת ִלְפֵני  -ּבֹוא ּוְרֵאה: ָאָדם ָהעֹוֶׂשה ִמְצָוה 

ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְואֹוֶמֶרת: "ְּפלֹוִני ָעָׂשה אֹוִתי", ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ַהּיֹום ּוְלֵהיִטיב לֹו ְמַמֶּנה אֹוָתּה ְלָפָניו ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ְּפלֹוִני ָּכל אֹותֹו 

עֹוָלה אֹוָתּה ֲעֵבָרה ִלְפֵני  -ַּבֲעבּוָרּה. ָעַבר ָאָדם ַעל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְואֹוֶמֶרת: "ֲאִני ִמְּפלֹוִני ֶׁשֲעָׂשֲאִני", ְוַהָקדֹוׁש 

ֶזה ֶנֱאַמר: ָּברּו� הּוא ְמַמֶּנה אֹוָתּה ְלַהְׁשִּגיַח ָעָליו ְלַאְּבדֹו. ַעל 
ָעָליו  - אֹותֹו ְמֻמֶּנה. ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה  -"ַוַּיְרא ה' ַוִּיְנָאץ" ְוגֹו'. "ַוַּיְרא" 

ֶׁשַּמֲעִביר אֹותֹו ָעוֹון  - ֶנֱאַמר: "ַּגם ה' ֶהֱעִביר ַחָּטאְת� �א ָּתמּות" 



  

ְּדָעִביד ִמְצָוה ַסְלָקא ְוָקיְָמא ַקֵּמי' קּוְדָׁשא "ָּתא ֲחזִי, ַּבר נָׁש 
ְּבִרי� הּוא ְוָאְמָרה, ְּפַלנְיָא ְּדָעִביד ִלי ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ָמּנֵי ַלּה ַקֵּמיּה ְלַאְׁשָּגָחא ַּבּה ָּכל ַההּוא יֹוָמא ְלאֹוָטָבא ֵליּה 

יְָתא ַההּוא ֲעֵבָרה ְּבגִינָּה. ָעַבר ַּבר נָׁש ַעל ִּפְתָּגָמא אֹורַ 
ַסְלָקא ַלּה ַקֵּמי קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְוָאְמָרה, ֲאנָא ִמְּפַלנְיָא 
ְּדָעִביד ִלי ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ָמּנֵי ַלּה ְוָקיְָמא ַּתָּמן ְלַאְׁשָּגָחה 
 ֵּביּה ְלֵׁשיָצָאה ֵליּה הה"ד ַוּיְַרא ה' ַוּיִנְָאץ ְוגֹו'. ַוּיְַרא ְלַההּוא
ְּדָקיְָמא ַקֵּמיּה. ָּתב ִּבְתיּוְבָתא, ְּכִתיב ֵּביּה ַּגם ה' ֶהֱעִביר 
ַחָּטאְת� �א ָּתמּות ְּדָעִביר ַההּוא חֹוָבא ִמַּקֵּמיּה ְּבגִין ְּדָלא 
יְִסַּתֵּכל כּו' הה"ד "ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהּזֶה ֶאל ִרְׁשעֹו 

  ְוֶאל ַחָּטאתֹו" ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ַעל ָעוֹון ְּגנֵָבה ּוְגזֵָלה ֵאין ַהֲחָרָטה מֹוֶעֶלת, ַעד 09@
  ֶׁשּיֲַחזִיר ֶאת ַהּגְנֵָבה אֹו ַהּגְזֵָלה ִלְבָעֶליהָ 

ב. ְוִהּנֵה ָהָאָדם יֹוֵׁשב ְּבֵביתֹו ְּבָׁשלֹום ְּבַהְׁשֵקט ּוְבֶבַטח 
ְּדָקֵאים  ּוְבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלב, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַּכָּמה ַהֵחְטא ּגֹוֵרם

ְלַמְעָלה. ְואֹוֵמר ִמְּפַלנְיָא ֲאנָא ּוְמעֹוֵרר ָעָליו ְּבִפְתאֹום 
ֶׁשּנְִׁשַּפ� ָעָליו עֹנֶׁש ַמר ּוגְזֵָרה ָרָעה ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, ְוַאַחר 
ָּכ� ִלְבסֹוף יְִתָחֵרט ְו�א ּתֹוִעיל ַהֲחָרָטה ֵמֲאֶׁשר ֶׁשְּכָבר 

ֶׁשֵּכן ַּבֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו  יְָצָאָתה ַהּגְזֵָרה, ּוִמָּכל
ְּכגֹון, ְּגזֵלֹות, ּוגְנֵבֹות ְואֹונָָאה ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ַּבֲעבּור ֶׁשַהַּמּזָל 

  ֶׁשל ַהּנִגְזָל אֹו ַהּנִגְנָב צֹוֵעק ָעָליו ְלַמְעָלה.
                                                                                                                    

ִׁשי ָהָעם ִמְּלָפָניו, ְּכֵדי ֶׁש�א ִיְרֵאהּו. ַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְק 
 ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו"



  

ַהּכֹוֵבׁש ְׂשַכר ָׂשִכיר עֹונְׁשֹו ּגָדֹול ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, 09@
  ֵּצר יָָמיו ַח"וּוְמקַ 

* (ָׁשם)ג. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּזֹוַהר 
11

ַעל ִענְיַן  
ַהּכֹוֵבׁש ְׂשַכר ּפֹוֵעל ְּביָדֹו ְוֵאינֹו נֹוֵתן לֹו, יֵׁש לֹו עֹנֶׁש ָּגדֹול. 
ִּכי ָּכל ּפֹוֵעל ֶאל ִטְרָדתֹו ְוֶאל ְמַלְאכּתֹו הּוא נֹוֵׂשא ֶאת נְַפׁשֹו, 

ֹוֵבׁש ְׂשִכירּות ֶׁשּלֹו ַּתַחת יָדֹו ְּכִאּלו ּכֹוֵבׁש נְַפׁשֹו ְוֵכיָון ֶׁשּכ
ְונְַפׁשֹות ַאנְֵׁשי ֵּביתֹו. ִּכי ֶהֶבל נִָפיק ִמּפּוֵמיּה ְּדַהאי ּפֹוֵעל 
ְּבַהאי יֹוָמא ְּדָטִריד ִּבְמַלאְכּתֹו ִּכי ֵכן ַהֶּדֶר� ְלהֹוִציא ֶהֶבל 

ם ִאינּון ָסְלִקין ַקֵּמיּה קּוְדָׁשא ִמִּפיו ֶׁשל ַהּפֹוֵעל ֻּכָּלן ֲהָבִלי
ְּבִרי� הּוא, ּוַבַּליְָלה ַּכד ָסֵליק נְַפִׁשי' ְונְַפׁשֹות ֵּביֵתיּה ְּדָקיְִמין 
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  *) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש: 
ּבֹוא ּוְרֵאה ִמי ֶׁשעֹוֵׁשק ְׂשַכר ֶהָעִני ְּכִאלּו עֹוֵׁשק ֶאת ַנְפׁשֹו 

ֵעל ְוַנְפׁשֹות ְּבֵני ֵּביתֹו, ֶׁשֲהֵרי ָּכל אֹוָתן ֲהָבִלים ַהּיֹוְצִאים ִמִּפי ַהּפוֹ 
ֶהָעִני ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום ֻּכָּלם עֹוִלים ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ְועֹוְמִדים ְלָפָניו, ְוַאַחר ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו ָהעֹוֵׁשק ַּתֲעֶלה ַנְפׁשֹו ְוַנְפׁשֹות 
ְּבֵני ֵביתֹו ּוִמְתַעְּטפֹות ְּבאֹוָתן ֲהָבִלים ֶׁשל ִּפיו ְוקֹוְבִלים ִלְפֵני 

ׁש ָּברּו� הּוא, ְוָאז ֲאִפילּו ִאם ִנְגַזר ַעל ֶזה ָהָאָדם ַּכָּמה ַהָּקדוֹ 
טֹובֹות ֻּכָּלם ִמְתַעְּקִרים ּוִמְסַּתְּלִקים ִמֶמּנּו, ְו�א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַּנְפׁשֹו 

  �א ַּתֲעֶלה ְלַמְעָלה.
 ְוֶזהּו ֶׁשָהָי' ַרב ַהְמנּוָנא עֹוֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ָהָי' ָׂשִכיר ִמְסַּתֵּלק
ֵמֲעבֹוָדתֹו. ָהָי' נֹוֵתן לֹו ְׂשָכרֹו ְוָאַמר לֹו ַקח ֶאת ַנְפְׁש� ֶׁשִהְפַקְדָּת 
ְּבָיִדי, ַקח ִּפְקדֹוָנ�, ַוֲאִפּלּו ִאם ָאַמר ַהּפֹוֵעל ִיְהֶיה ְּבָיְד� ֶׁשֲאִני 

י רֹוֶצה ְלַקֵּבץ ְׂשָכִרי, �א ָהָי' רֹוֶצה, ָאַמר ִּפָּקדֹון ֶׁשל ּגּוְפ� ֵאין ָראּו
ְלַהְפִקידֹו ְּבָיִדי, ָּכל ֶׁשֵּכן ִּפָּקדֹון ַהֶּנֶפׁש, ֶׁשֲהֵרי ִּפָּקדֹון ַהֶּנֶפׁש ֵאיָנּה 

 ִנְּתָנה ֶאָּלא ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשָּכתּוב "ְּבָיְד� ַאְפִקיד רּוִחי".



  

ְּבִאּנּון ַהְבֵלי ִאינּון ָסְלִקין ַקֵּמיּה קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, 
לּו ְׂשַכר ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחזֵי לֹון ְּדִאּנּון ֲהָבִלים �א ִקּבְ 

ְּפֻעָּלָתן ְוָהא ָקיְִמין ַקֵּמיּה ִאינּון ֲהָבִלים ְונֶֶפׁש ַהּפֹוֵעל 
ְונְַפׁשֹות ֵּביתֹו, ָאז ֲאִפילּו ִאְתְּגזַר ַּכָּמה טֹובֹות ְוַכָּמה 
ַהְצָלחֹות ַעל ַהאי ַּבר נָׁש ָּכְלהֹו ִמְתַעְּקִרין ִמינֵיּה ּוִמְסַּתְּלִקין 

ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמּנִיִחין נְַפׁשֹו ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ִמינֵיּה. ְו�א עֹוד, 
ְּבָכל ַליְָלה, ָּכל זֶה ַּבֲעבּור ֶׁשָּכַבׁש ְׂשַכר ָׂשִכיר ַּתַחת יָדֹו, 

  ְוָעוֹון זֶה הּוא ְמַקֵּצר יִָמים ַרֲחָמנָא ִליְצָלן.

ּוִמָּכל  - ֵאין ּגּוְפ� ָראּוי ִלְהיֹות ֶאְצִלי ְּבִפָּקדֹון 09@
  נְִׁשָמְת�ֶׁשֵּכן 

ד. ְוַעל ֵּכן ָהיָה נֹוֵהג ַרב ַהְמנּונָא ָסָבא ְּכֶׁשָהיָה ִמְסַּתֵּלק 
ַהּפֹוֵעל ִמְּמַלאְכּתֹו יִָהיב ֵליּה ִמּיָד ַאגְֵריּה, ֶוֱהֵוי ָאַמר ֵליּה 
טֹול נְַפָׁש� ְּדַאְפִקיַדת ְּביִָדי טֹול ִּפְקדֹונָ� ַוֲאִפּלּו ִאי ֲהֵוי ָאַמר 

ל יְִהיֶה ְּביְָד� ְּבִפָּקדֹון ָלא ֲהֵוי ָּבֵעי ַוֲאַמר ִּפְקדֹונָ� ֵליּה ַהּפֹועֵ 
ְּדגּוָפ� ָלא ִאְתָחזֵי ְלִאְתַּפָּקָדא ְּביִָדי, ָּכל ֶׁשֵּכן ִּפְקדֹונָא 
ְּדנְַפָׁש� ְונְִׁשְמָת� ָלא ִאְתָחזֵי ִלי ְּדַהאי ִּפְקדֹונָא ָלא ִאְתיְַהב 

הּוא ִּבְלחֹוָדא ִּדְכִתיב, "ְּביְָד� ַאְפִקיד ֶאָּלא ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
  רּוִחי".

ֵאין ְל� ִחּלּול ֵׁשם ָׁשַמיִם ָּגדֹול ִמּזֶה ֶׁשֵאינֹו 09@
  ְמַׁשֵּלם

  ְלפֹוֲעלֹו ְׂשַכר ֲעבֹוָדתֹו ְּביֹומֹו

ה. ְוִאם ֵּכן ַאזְָהָרה ְּגדֹוָלה הּוא ִלְבנֵי ָאָדם ַהּׁשֹוֵמַע קֹול 
ֶׁשּבֹוֶכה ֲעבּור ִטְרָחתֹו ֲאִפילּו הּוא ָעֵרל, ֵּכיָון ְּבִכי ֶׁשל ָׂשִכיר 



  

ֶׁשַהָּׂשִכיר ְוַהּפֹוֵעל הֹוֵל� ַאֲחָריו ְוׁשֹוֵאל ְודֹוֵרׁש ּוְמַבֵּקׁש 
ְׂשָכרֹו ַמה ֶׁשָּטַרח ְויַָגע, ְוזֶה אֹוֵטם ָאזְנֹו ִמְּׁשמֹוַע ְודֹוֶחה 

ם ָּכזֶה ְוָענְׁשֹו ְמַמֵהר אֹותֹו ְּבֵל� ָוׁשֹוב, ְוֵאין ְל� ִחּלּול ַהּׁשֵ 
ָלבֹוא ּונְָכָסיו ָאזְִלין ְלִאּבּוד ּוְלִטְמיֹון, ְוַאף ֶׁשִּמְחיָתֹו הּוא 
ְלִפי ָׁשָעה ְּבטֹוָבה, ֶרַוח ְוַהְצָלָחה �א יְִהיֶה לֹו ְלַבּסֹוף, 
ּוְבַוַּדאי יָבֹוא אֹותֹו ַּבַעל ַהַּביִת ִליֵדי ֲענִּיּות ְוֵאין ְמַרֲחִמין 

, ְוזּוַלת זֶה ַהְרֵּבה ֳענִָׁשים ָקִׁשים ִמְתַהִּוים ְּבֵחְטא זֶה, ָעָליו
ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהּזֵָהר ְמאֹד ֶׁש�א יִָּכֵׁשל ְּבזֶה ַהֵחְטא 

  ֶׁשל ּכֹוֵבׁש ְׂשַכר ָׂשִכיר.

  ִמָּכל ִמְצָוה נְִבָרא ַמְלָא�09@

ם ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ִמְצָוה ו. נֲַחזֹר ָלִענְיָן ֶׁשִהְתַחְלנּו, ָּכל ָהָאדָ 
נֲַעֶׂשה ִמן אֹוָתּה ִמְצָוה ַמְלָא� ֶאָחד ֶׁשְּמַלֵּמד ָּתִמיד זְכּות 
ָעָליו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה 

ָעָׂשה ָאָדם ִמְצָוה ַאַחת נֹוְתנִין לֹו ַמְלָא�  ָּפָרַׁשת ַוּיְִקָרא:
ָׁשְמרֹו, ֵּכיָון ֶׁשָאָדם ָעָׂשה ְׁשנֵי ִמְצוֹות נֹוְתנִין לֹו ְׁשנֵי ֶאָחד לְ 

ַמְלָאִכים, ֶׁשּנֱֶאַמר: "ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה ָל�". נֹוְתנִין לֹו ַּדיְָקא 
  ִמן אֹוָתן ַהִּמְצָוה נֲַעֶׂשה ַמְלָא� ְלָׁשְמרֹו ִמָּכל נֶזֶק.

יד ֶאָחד ֶׁשָהיָה ָּדר ִּבְכָפר ז. ּובֹוא ּוְרֵאה ֵמַהַּמֲעֶׂשה ְּבָחסִ 
ָקָטן, ְו�א ָהיָה לֹו ׁשּום ֵסֶפר ַרק ְּגָמָרא ַאַחת ֶׁשל ַמֶּסֶכת 
ֲחגִיגָה, ְוָהיָה ָּכל יָָמיו ֶׁשל אֹותֹו ָחִסיד עֹוֵסק ְּבַמֶּסֶכת ֲחגִיגָה 
ְוֶהֱאִרי� יִָמים ְמאֹד. ּוְלַבּסֹוף קֹוֵדם מֹותֹו נְִתַלֵּבׁש אֹותֹו 

ֶכת ִּבְדמּות ִאָּׁשה ְוָהַל� ְלָפנָיו ַאַחר מֹותֹו ַעד ֶׁשֵהִביאּו ַהַּמּסֶ 
  אֹותֹו ָחִסיד ְלגַן ֵעֶדן.



  

ְוֵכן הּוא ַח"ו ְלִהּפּו�, ָעָׂשה ָאָדם ֲעֵבָרה ַאַחת נְִבָרא 
ִמֶּמּנּו ָקֵטגֹור ֶאָחד ָרָצה לֹוַמר: ֵׁשד, ָעַבר ְׁשנֵי ֲעֵברֹות 

ֶׁשֵּמת ֲאזַי ִמְתַלְּבִׁשים אֹוָתן ָהֲעֵברֹות נְִבָרִאים ְׁשנֵי ֵׁשִדים. ּוכְ 
ִּבְדמּות ִאָּׁשה ּומֹוִליִכין אֹותֹו ְלגֵיִהּנֹם, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּביֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

ב ֶאְצָלּה ָעָליו: ַויְָמֵאן יֹוֵסף ִלְׁשַּכב ִעם ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ִלְׁשּכַ 
ִלְהיֹות ִעָּמּה, ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ִלְׁשַּכב 

  ֶאְצָלּה ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִלְהיֹות ִעָּמּה ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ח. ְוָרִאיִתי ְּבֵסֶפר ֶאָחד ֵּכיָון ֶׁשָהָאָדם ְמזַּנֶה ִעם ִאָּׁשה 
מּות אֹוָתּה ָהִאָּׁשה, ַאֶחֶרת, ֲאזַי נְִבָרא ַמּזִיק ֶאָחד ִמדְ 

ּוְמַלַּפְפּתֹו ּומֹוִליָכתֹו ְלגֵיִהּנֹם. ּוְלָכ� נְִרֶאה ִלי ֶׁשּזֶהּו ָרְמזּו 
ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבַמֲאָמָרם, ֶלָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ַמנְִחיל ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ַׁש"י עֹוָלמֹות ֶׁשּנֱֶאַמר 

יל אֹוֲהַבי יֵׁש, ַעד ָּכאן ָלׁשֹון ַהְּגָמָרא. ָׁשַמְעִּתי ַהֵּפרּוׁש ְלַהנְחִ 
ַהּנִזְַּכר ְלֵעיל ָּכ� הּוא, ִּכי ְּכָבר ָאַמְרנּו ְלֵעיל ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָהָאָדם 
עֹוֶׂשה ִמְצָוה ַאַחת נְִבָרא ִמֶּמּנּו ַמְלָא� ֶאָחד, ְוַקיְָמא ָלן ָּכל 

ַאְלֵפי ַּפְרָסאֹות ֶׁשּנֱֶאַמר "ּוגְִוּיָתֹו ַמְלָא� ֶאָחד הּוא ְׁשנֵי 
ְּכַתְרִׁשיׁש" ּוגְִמיֵרי ְּדַתְרִׁשיׁש ֶהֵוי ְּתֵרי ַאְלֵפי ַּפְרָסאֹות. ְוִאם 
ֵּכן ַּבֲאֶׁשר ֶׁשּיֵׁש ָלנּו ַּתְריַ"ג ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְוז' ִמְצֹות ְּדַרָּבנָן 

ׁשֹוְמִרים ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְּכִמנְיַן ֶּכֶתר, ְוִאם ֵּכן ְּכֶשיְִׂשָרֵאל 
ּוִמְצוֹות ְּדַרָּבנָן יֵׁש לֹו תר"ך ַמְלָאִכים, ְוִהּנֵה ַקיְיָמא ָלן 
ָּבעֹוָלם ַהּזֶה יֵׁש ָלנּו ִּדין ַאְלָמנָה ְוָלֵכן ְּכִתיב, "ֵאיָכה יְָׁשָבה 
ָּבָדד ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם ָהיְָתה ְּכַאְלָמנָה" ַעל ֵׁשם ַאְלָמנָה ֶׁשּיֵׁש 



  

ָלּה ְּכתּוָבה ָמנֶה, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶלָעִתיד יְִהיֶה ָלנּו ְּכתּוָבה 
ְׁשִליׁש ּתֹוֶסֶפת ַּכִּדין ְּבתּוָלה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "קּום 
ְּבתּוַלת יְִׂשָרֵאל" ְוִהּנֵה ַהֶחְׁשּבֹון תר"ך ַמְלָאִכים עֹוִלים 

ג' ַמְלָאִכים ֵהן עֹוָלם ְלִמנְיַן ר' עֹוָלמֹות, ִּכי ַקיְיָמא ָלן ּדְ 
ֶאָחד, ִּכי ָהעֹוָלם הּוא ִׁשית ַאְלֵפי ַּפְרֵסי ך' ַמְלָאִכים עֹוִלין 
ְלִמנְיַן ִׁשָּׁשה עֹוָלמֹות, ּוב' ְׁשִליִׁשי עֹוָלם. ְוִאם ֵּכן ִאם ָּתִׂשים 
ָעֶליָה ַהְּׁשִליׁש ְּכמֹו ַהִּדין ְּבתּוָלה ֶׁשּיֵׁש ָלּה ְׁשִליׁש הֹוָסָפה, 

ִסיף ַעל ר' ְׁשִליׁש יְִהיֶה ׁש'. ְוִאם ּתֹוִסיף ַעל ִׁשָּׁשה ּתֹו
עֹוָלמֹות ְׁשִליׁש יְִהיֶה ִּתְׁשָעה, ְוִאם ּתֹוִסיף ַעל ב' ָׁשִליִׁשים 
ְׁשִליׁש א' יְִהיֶה עֹוָלם ֶאָחד. ָצְרֵפם יַַחד ְוִתְמָצא עֹוִלין 

ם ָאנּו ִמן ַהּזֹוִכים ְלֶחְׁשּבֹון ַׁש"י עֹוָלמֹות. יְִהי ָרצֹון ֶׁשּנְִהיֶה ּגַ 
  ָאֵמן.

ַלח08@ ׁשְ   ַוּיִ

ֶרק ט"ו03@   ּפֶ
א. ָּגדֹול ַהָּׁשלֹום, ְּדָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה ָּפָרַׁשת נָׂשֹא "ֵאין ְּכִלי ַמֲחזִיק ְּבָרָכה יֹוֵתר ִמן 

הּוא, "ְויֵָׂשם ְל�  ַהָּׁשלֹום". ֶׁשֲהֵרי ִסּיּום ִּבְרַּכת ּכֲֹהנִים
ָׁשלֹום". ְוֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא "עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו" 
ְּבַמְלָאִכים ֶׁשֵאין ָּבֶהם יֵֶצר ָהָרע ְוִקנְָאה ְוִׂשנְָאה ְוַאף ַעל ִּפי 
ֵכן ְצִריִכין ֵהם ְלָׁשלֹום, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֲאֶׁשר ֲעַדיִן אֹותֹו ַהָּׂשָטן 



  

ֵּבינֵינּו ְלַחְרֵחר ִריב ּוַמּדֹון ֵּבין ִאיׁש ַלֲחֵברֹו, ֵּבין ְמַרֵּקד 
  יִָחיד ְלַרִּבים, ֶׁשְּצִריִכין ָאנּו ַלְּכִלי ַהַּמֲחזִיק ָׁשלֹום.

  ִׂשנְַאת ִחּנָם ָּבָאה ַעל יְֵדי ֶׁשִהְרִּגיל ֶאת ִּפיו ְלַקֵּלל09@
ֹוֵתינּו ב  ְוַהּכֹל הּוא ְּבָעוֹון ִׂשנְַאת ִחּנָם, ָאְמרּו ַרּב

:  ַּדֲעוֹון ִׂשנְַאת (ַּדף ט' ַעּמּוד ב')זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא 
ִחּנָם הּוא ָּגדֹול ֵמֲעוֹון ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ְוגִּלּוי ֲעָריֹות 
ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים. ַוֲעוֹון ִׂשנְַאת ִחּנָם הּוא ָּבא ִּבְׁשִביל קֹול 

יו, ְוהּוא ֶּפה ַהֻּמְרָּגל ְלַקֵּלל ְּבנֵי ָהָאָדם ְוִדּבּור ַהּיֹוֵצא ִמּפִ 
ּוִבְמַעט ִוּכּוַח ֶׁשּיֵׁש לֹו ִעם ֲחֵבָריו ֲאזַי ִמְתַמֵּלא ֵּתֶכף ְּבַאף 
ְוֵחָמה ּבֹוֵער ִּבְקָללֹות ְּכגֲַחֵלי ֵאׁש, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו 

  ְוגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו. ְמַסֵּכן נְַפׁשֹו ְונְַפׁשֹות ַאנְֵׁשי ֵּביתֹו

  ַהְמַקֵּלל ִמְתַקֵּלל ַחס ְוָׁשלֹום09@

(ַּדף פ"ט ג. ִּכי הּוא ִענְיָן ְמבָֹאר ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים 

, ִּכי ָכל ִּדּבּור ֶׁשל ְקָלָלה ֶׁשּיֹוֵצא ִמִּפיו ָאזֵיל ְוָׁשאט ַעּמּוד א')
יּה רּוַח ָרָעה ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, ַּבֲאִויר ְּדָעְלָמא ַעד ִּדְמַחֵּבר ִעּמֵ 

ְוָאזִיל ְּבֵהד' ְלנּוְקֵּביּה ֶׁשִּבְתהֹוָמא ַרָּבא ֲאֶׁשר ָׁשם הּוא 
[ַהִּדּבּור הֹוֵל� ְוָׁשט ַּבֲאִויר ָהעֹוָלם, ַעד ֶׁשִּמזְַדֵּוג ִעּמֹו ְמדֹורֹות ַהַּמּזִיִקין 

ְקָבא ֶׁשַּבְּתהֹום, ְמקֹום ְמגּוֵרי רּוַח ָרָעה, ה' יִַּציֵלנּו, ְוהֹוֵל� ִעּמֹו ְלנּו

, ֶׁשֵהן מּוָכנִין ְלפּוְרָענּות ָּבר ִמינָן, ְועֹוְמִדים ַהַּמּזִיִקים]
ּוְמַצִּפים ֶׁשּיָבֹוא ֵעת ּוזְַמן ֲאֶׁשר יָבֹא ַמזְֵליּה ַהָּגרּוַע ֶׁשל זֶה 

ָעָרה ָהִאיׁש ַהֻּמְרָּגל ִּבְקָלָלה ְּבִדּבּור ַקל, ֲאִפילּו ְּכחּוט ַהּׂשְ 
ּוִמּיָד ְמעֹוְרִרים ָעָליו ְּגזֵרֹות ָּבר ִמינָן ְלַהּזִיקֹו ְּבָממֹונֹו אֹו 

  ְּבגּופֹו ְונְַפׁשֹות ֵּביתֹו ַח"ו.



  

  נְִׁשָמתֹו ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא ַח"ו - ַהְמַקֵּלל 09@

ד. ּוְכָבר ָּכַתְבנּו ְלֵעיל ְּבֶפֶרק ז', ֶׁשָּכל ָאָדם ֶׁשהּוא 
ִּפיו ְקָללֹות ֵאין לֹו נְָׁשָמה ִמּׁשֶֹרׁש ַהְּקֻדָּׁשה, ֻמְרָּגל ְלהֹוִציא מִ 

ִּכי ִאם ִמּׁשֶֹרׁש נָָחׁש ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְויֵׁש לֹו 
  ִלְדאֹג ַעל ַהְרֵּבה ֻּפְרָענֻּיֹות ֶׁשּיָבֹוא ָעָליו ַח"ו, ַעּיֵן ָׁשם.

ְׁשָמתֹו נִ - ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ֶאת ִּפיו ִמְלַקֵּלל ַח"ו 09@
ָּׁשה ְויִזְֶּכה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא   ִמִּסְטָרא ִּדְקֻד

ְויֵׁש ְל� ָאָדם ֶׁשִּפיו ִּדיֵליּה הּוא ָׁשמּור ְוגָדּור ֵמהֹוָצַאת 
ְקָללֹות ּוַמְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ָּתִמיד ִּבְבָרכֹות ֲאזַי ְּבַוַּדאי 

ְהיֶה ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ֶּבן נְִׁשָמתֹו הּוא ִמּׁשֶֹרׁש ְקדֹוָׁשה ְמאֹד, יִ 
  עֹוָלם ַהָּבא.

 -ַהְמַבֵּׂשר ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 09@
  יְַקֵּבל ֶחְלקֹו ֵּתֶכף ְּבַגן ֵעֶדן.

ה. ְוֵכן ִאם יֵׁש ֶּפה ַהַּמְרִּגיל ִּבְבׂשֹורֹות ָרעֹות ַח"ו 
ָרָעה ִמִּפיו הּוא ַרֲחָמנָא ִליְצָלן ְוַתֲאָותֹו הּוא ְלהֹוִציא ִּדָּבה 

ִמָּדה ְּגרּוָעה ְמאֹד. ְוֵאין ְּתִפָּלתֹו נְִׁשַמַעת, ֶׁשֵאין ְּתִפָּלתֹו 
יְכֹוָלה ִלָּכנֵס ִלְפנֵי ַּפְרּגֹוָדא ַקִּדיָׁשא. ֲאָבל ָהָרגִיל ְלַבֵּׂשר 
ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ּוְלַהִּגיד ְׁשמּוָעה טֹוָבה, הּוא נְִקָרא ֶּפה 

ִמי ֶׁשּזָָכה ְלַבֵּׂשר ְּבשֹוָרה טֹוָבה ְלַת"ָח ִמּיָד  ָקדֹוׁש. ּוִבְפָרט
ְמַחְּלִקין לֹו ֵחֶלק טֹוב ַּבֲעבּור זֶה ְּבגַן ֵעֶדן, ּוְרָאיָה ִמֶּסַרח 
ַּבת ָאֵׁשר ֶׁשִּבְּׂשָרה לֹו ְליֲַעקֹב ְּבשֹוָרה טֹוָבה ֶׁשֲעַדיִן יֹוֵסף 

  ן.ָהיָה ַחי ְוָלֵכן זְָכָתה ִלָּכנֵס ָחיָה ְלגַן ֵעדֶ 



  

חֹוזֶֶרת ֵאָליו ַהְּקָלָלה ַח"ו ְוֵאין ָלּה  - ִמי ֶׁשְּמַקֵּלל 09@
  ְרפּוָאה

ו. ָאְמנָם, ַהָּגֵדר ֶׁש�א יְַרִּגיל ָאָדם ִּבְקָללֹות. ַּדע, ִּכי יֵׁש 
ִעִּתים יְדּוִעים ֶׁשַהְּקָללֹות נְֶהָּפכֹות ְלַהְמַקֵּלל ָּבר ִמינָן, ְוֵאיזֶה 

ָדם ְלַעְצמֹו ַעל יְֵדי ֶׁשִּקֵּלל ַלֲחֵברֹו ְּבִחּנָם, ְקָללֹות ֶׁשָּגַרם ָהָא
ְונִגְזְָרה ָעָליו ַהְּגזֵָרה ֶׁשל אֹוָתּה ְקָלָלה ֵאין ָלּה ְרפּוָאה ָּבר 
ִמינָן, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשהּוא ָּגזַר ּוָפַסק ְּבַעְצמֹו ַהְּקָלָלה ָעָליו. 

ֹו ִּבְקָטטֹות ְוָהִעָּקר ַהְּגָרם הּוא ַעל יְֵדי ֶׁשַּמְרִּגיל ַעְצמ
ּוְמִריבֹות, ְוַעל יְֵדי ִוּכּוַח ַקל נֲַעֶׂשה ְמִריָבה ְּגדֹוָלה ְּכמֹו 
ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ַהאי ִּתגְָרא ַּדְמיָ' ְלִבְדָקא 

  ְּדַמּיָא ֵּכיָון ְּדָרַוח ָרַוח.

ֵדי �א יָבֹא ִלי - ַהַּמְרִחיק ַעְצמֹו ִמן ַהַּמְחלֹוֶקת 09@
  ְקָלָלה

ז. ַעל ֵּכן יְַרִחיק ָהָאָדם ַעְצמֹו ֵמַהְּקָטטֹות ּוְמִריבֹות, ְוָאז 
�א יָבֹא ַּגם ֵּכן ִליֵדי ׁשּום ְקָלָלה, ְויְִרֶאה ְלַכֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות 
ּוִבְפָרט ַלֲחֵברֹו ִמי ֶׁשהּוא ּגָדֹול ִמֶּמּנּו, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְלַרּבֹו ֶׁשל 

ְּדנְִׁשַלח ָהא ִמיְלָתא ֵמֲחבּוָרָתא ַקִּדיָׁשא ָאָדם. ִּכי ָהא 
ֶׁשְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, ַלֲחבּוָרָתא ַקִּדיָׁשא ֶׁשְּבָבֶבל ּוְבחּוץ 

  ָלָאֶרץ, ְוזֶה ְלׁשֹונֹו:

ְוִהּנֵה מֹוִדיִעים ֲאנְַחנּו ֲאֵליֶכם ִמנְָהגָא ָטָבא ֶׁשּיֵׁש ֵּבינֵינּו 
יְִׂשָרֵאל, ֶׁש�א נְִמָצא ַּבֲחבּוָרא ַּבֲחבּוָרא ַקִּדיְׁשָּתא ֶׁשל ֶאֶרץ 

ִּדיָלן ׁשּום ִריב ּוְקָטָטה, ְוַאף ִאם ֶׁשִּלְפָעִמים ֶׁשּיֵׁש ִוּכּוַח ֶׁשל 
ְקָטָטה ֵּתֶכף יֵׁש ָּבנּו ִּכּתֹות ְקדֹוִׁשים ַהְמעֹוְרִרים ֵלב ְלָכל 



  

ֶּקֶטט ַאף ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ּוַמְכנִיִסין ַעְצָמן ֶׁש�א יְִתַעֵּכב הַ 
ְּכֶׁשהּוא ֶקֶטט ָקָטן, ִמּיָד עֹוִׂשין ָׁשלֹום ֵּבין ַהְּצָדִדין ֶׁשחֹוזְִרים 
ְלַאֲחָוה ְוֵרעּות ְוַׁשְלָוה ְוָׁשלֹום ְּבַמֲחנֹוָתם ַּכֲאֶׁשר ָהיָה 
ָּבִראׁשֹונָה, ּוְמַחְּבִקין זֶה ֶאת זֶה, ְוֵתֶכף ָחֵבר זֶה מֹוֵחל 

  ַלֲחֵברֹו.

  ׁש ְמִחיָלה ֵמַהּגָדֹול ִמֶּמּנּוַהָּצִעיר ְמַבּקֵ 09@

ח. ִמי ֶׁשהּוא ָקָטן ְּבָׁשנִים ֵמֲחֵברֹו ְמַבֵּקׁש ְמִחיָלה 
ֵמֲחֵברֹו ֶׁשהּוא ָּגדֹול ִמֶּמּנּו, ְוֵתֶכף ֲחֵברֹו ְמַחֵּבק ּוְמנֵַּׁשק לֹו 

  ּומֹוֵחל לֹו.

  ִמי ֶׁשּפֹוגֵם ִּבְכבֹוד ַרּבֹו, יְַקֵּבל נְזִיָפה ַעל ָהָאֶרץ09@
. ּוִמי ֶׁשהּוא ַח"ו ּפֹוגֵַע ִּבְכבֹוד ַרּבֹו ֲאזַי ְמַקֵּבל ָעָליו ט

נִּדּוי ּוַמִּטיל ַעְצמֹו ְּבכַֹח ָלָאֶרץ, ְוחֹוֵלץ ִמנְָעָליו, ְויֹוֵׁשב 
ָלָאֶרץ, ְוַרּבֹו ְּכֶׁשרֹוֶאה ֲחָרָטתֹו ּוְבִכּיָתֹו ֵאינֹו ַמּנִיחֹו ֵליֵׁשב 

ת ֵּביָצה, ְוַאַחר ָּכ� נֹוֵתן לֹו ַרּבֹו ַעל ָהָאֶרץ ִּכי ִאם ְּכֵדי ְצִלּיַ 
ְרׁשּות ְואֹוֵמר לֹו ֲעמֹד. ְוַאַחר ֲעִמיָדתֹו נֹוֵפל ְלַרגְלֹו ֶׁשל ַרּבֹו 
ּוְמַבֵּקׁש ַהָּתָרה ּוְמִחיָלה, ְואֹוֵמר לֹו ַרּבֹו ֻמָּתר ָל� ג' ְּפָעִמים, 

  ָּטאְת� ְּתֻכָּפר.ֵאין ָּכאן נִּדּוי, ֵאין ָּכאן ֵחֶרם, ְוָסר ֲעוֹונְ� ְוחַ 

  ָהֲענִּוּות ֶׁשּׁשֹוָרה ֵאֶצל ַהֶחְבַרּיָא ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל09@

י. ְוַאִּגיד ָלֶכם ִמן ָהֲענָָוה ְּגדֹוָלה ֶׁשֵּבינֵינּו, ִהּנֵה ִסֵּפר ִלי 
ָהַרב ַהָּגדֹול ר' ְמנֵַחם ֶּבן ָהַרב ַהָּגדֹול ר' ַאְבָרָהם ַּגַּלאנְִטי 

ת נָָׂשא ַעל ְּכֵתפֹו ַׂשק ִעם ֶקַמח ִמן ַהּׁשּוק. זַ"ל, ֶׁשַּפַעם ַאחַ 
ּוָבא ֵמַאֲחָריו ַהּגָאֹון ָהַרב ַהָּגדֹול מֹוַהר"ר ְׁש�מֹה ָׂשגִיג 



  

זַ"ל, ְוָחַטף ֶאת ַהַּׂשק ֵמַעל ְּכֵתפֹו ֶׁשל ר' ַאְבָרָהם ַּגַּלאנְִטי, 
ק ִעם ַהֶּקַמח ְונְִׁשַּבע ְּבַחּיָיו ֶׁש�א יֹוִלי� ׁשּום ָאָדם זֶה ַהּׂשַ 

ְלֵבית ר' ַאְבָרָהם ּגַַּלאנְִטי ַהּנִזְַּכר ְלֵעיל ִּכי ִאם הּוא ְּבַעְצמֹו 
ַּדְוָקא. ִּכי ָאַמר ֶהָחָכם ר' ְׁש�מֹה ָׂשגִיג ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ֶׁשהּוא 

  ֲעַדיִן ַר� ְּבָׁשנִים ִמֶּמּנּו ְוָחזָק ִמֶּמּנּו.

ם ַּגַּלאנְִטי ֶׁש�א יֲַעֶׂשה לֹו ְוִהְפִציר ּבֹו ָהַרב ַרִּבי ְמנַחֵ 
ָּכָכה, ִּכי ָהַרב ר' ְׁש�מֹה ָׂשגִיג ָהיָה ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ּוֻמְפָלג 
ְּבעֶֹׁשר, ְו�א ָרָצה ר' ְׁש�מֹה ְּכָלל ְוָטַען ר' ְׁש�מֹה ָׂשגִיג 

  ְּבַעְצמֹו ַהַּׂשק ִעם ֶקַמח ְלֵבית ַהּזֵָקן ר' ַאְבָרָהם ַּגַּלאנְִטי.

ְוֵכן ַּפַעם ַאַחת ָּבא ֶהָחִסיד מֹוַהר"ר ַאְבָרָהם יא. 
ַּגַּלאנְִטי ַהּנִזְַּכר ְלֵעיל ִמְּכַפר ֵעין זֵיִתים, ְוָקנָה ָׁשם ַּכד ֶאָחד 
ּוִמֵּלא אֹותֹו ַמיִם ְמתּוִקים ִמן ַהְּבֵאר ֶׁשַּבְּכָפר ֵעין זֵיִתים 

  ֶׁשֵהם ַמיִם ֲחׁשּוִבים ְמאֹד.

גַע ּבֹו ֶהָחִסיד ר' ַמְסעּוד ְוָאַמר לֹו, ּוְבֶדֶר� ִהּלּוכֹו ּפָ 
ַרִּבי, ֵּתן ִלי ְמַעט ַמיִם ִּכי ָצֵמא ֲאנִי ְוִהָּטה ר' ַאְבָרָהם 
ַּגַּלאנְִטי ֶאת ִׁשְכמֹו ְלַהְׁשקֹותֹו, ּוִמּיָד ָלַקח ר' ַמְסעּוד ֶאת 
 ַהַּכד ֵמַעל ִׁשְכמֹו ְונְִׁשַּבע ְלהֹוִליכֹו ְלֵביתֹו ֶׁשל ר' ַאְבָרָהם
ַּגַּלאנְִטי, ְונְִׁשַּבע ֶׁש�א יְִפצֹור ּבֹו. ְוֵכן ָּכל ְּבנֵי ַהֲחבּוָרה 
ְּכֶׁשָהיּו רֹוִאין ֶאת ר' ַאְבָרָהם ַּגַּלאנְִטי ִּכְרחֹוק ל' ַאּמֹות, ָהיּו 
עֹוְמִדין ְלָפנָיו, ְוַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשָהיָה ְמָקֵרב ֲאֵליֶהם ָהיּו נֹוְׁשִקין 

לֹו ַהְלַואי ֶׁשּנְִהיֶה ַמָּצע ַּתַחת ַרגְֶלי� ָּבעֹוָלם  ֶאת יָדֹו ְוָאְמרּו
ַהָּבא, ִּכי ָהיָה ָחִסיד ָּגדֹול ְוָענָו ְוָהיָה ָּתִמיד ַמזְִהיר אֹוָתנּו 



  

ֶׁשיְִהיֶה ָׁשלֹום ְוֵרעּות ְוַאֲחָוה ְוַאֲהָבה ֵּבינֵינּו. ּוזְכּותֹו יֲַעמֹוד 
  ָלנּו ּוְלָכל יְִׂשָרֵאל ָאֵמן.

רֶ 03@   ק ט"ז ּפֶ
א. ִאיָתא ַּבֵּסֶפר סֹוד ָהָרזִים, ְוזֶה ְלׁשֹונֹו: "ָּכל ָהֲעֵברֹות 
ֶׁשַּבּתֹוָרה ִאם ָעַבר ָאָדם ַּבֵּסֶתר �א יְגֶַּלה אֹוָתם ֵאִלּיָהּו 
ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹוב, ֲאָבל ִמי ֶׁשעֹוֵבר ַעל ֵחֶרם הּוא ַמְכִריז 

"ִהּנֵה ָאנִֹכי ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ֶאת  ג)(ַמְלָאִכי ג, כּוְמגֶַּלה, ֶׁשּנֱֶאַמר 
  ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא" ְוגֹו', ְוָסִמי� ֵליּה "ְוִהֵּכיִתי ָּכל ָהָאֶרץ ֵחֶרם".

ָהעֹוֵבר ַעל ַהֵחֶרם, נְֶחָׁשב ְּכִאּלּו ָעַבר ַעל ָּכל 09@
  ַהּתֹוָרה ְוִדְבֵרי ַהּנְִביִאים

ַע ִלְפנֵי ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ְוָהִענְיָן, ִּכי ַאף ֶׁשַהּכֹל ָּגלּוי ְויָדּו
ָּברּו� הּוא, ִמָּכל ָמקֹום ֵאין ַהָּדָבר ְמֻפְרָסם ַעד ֶׁשָּבא ֵאִלּיָהּו 
זָכּור ַלּטֹוב ּוְמַפְרֵסם ֶאת ֶהָעֹון ָּבַרִּבים ַּבֲאֵסַפת יְִׂשָרֵאל, 

ּו ְוַרָּבה ִּתְהיֶה ַהּבּוָׁשה ְוַהְּכִליָמה, ִּכי זֶה ָהעֹוֵבר ֵחֶרם ְּכִאּל
הּוא עֹוֵבר ַעל ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה ּונְִביִאים, ֶׁשַעל ֵּכן 
ִסּיּום ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה ְוִסּיּום ָּכל ֵסֶפר ִמּנְִביִאים ֵהָּמה 

  ֵּגיַמְטִרּיָא רמ"ח.

ּוְבַוַּדאי ָהעֹוֵבר ֵחֶרם �א יִּנֶָקה ֵמֳענִָׁשים ְויִּסּוִרים 
ה ָרָעה ֶׁשּנִגְזַר ְלִמי ֶׁשעֹוֵבר ַעל ֵחֶרם, יָבֹא ֲחמּוִרים, ְוַהְּגזֵרָ 

ָעָליו ֵחיָמה ְׁשפּוָכה ְּבַאְכזִָרּיּות, ְואֹותֹו ַהַּביִת ֲאֶׁשר ּבֹו 



  

ַהֲעָבַרת ֵחֶרם סֹופֹו ִלְהיֹות ָחֵרב ְוָׁשֵמם ֵמֵאין יֹוֵׁשב ַרֲחָמנָא 
  ִליְצָלן.

  ַעל ַהֵחֶרםִעַּקר ַהּגֹוֵרם ֶׁשּיָבֹוא ָהָאָדם ַלֲעבֹור 09@
ב. ְוָהִעָּקר ַהּגֹוֵרם ַהֵּמִביא ְלֵחְטא זֶה הּוא ֶׁשָעַבר ְּתִחָּלה 
ַעל ָלאו ְּד�א ַּתְחמֹוד, ְוחֹוֵמד ָממֹונֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו אֹו ְּכִלי ֶׁשל 
ֲחֵברֹו, ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ְוַאַחר ָּכ� הּוא נֹוֵטל ַהָּממֹון 

הּוא עֹוֵבר ַעל ָלאו ְּד�א ִתגְנֹב, ְוַאַחר אֹו ַהָּכף ֶׁשל ֲחֵברֹו וְ 
  ָּכ� הּוא עֹוֵבר ַּגם ֵּכן ַעל ַהֵחֶרם.

  ַהֶהֵּתִרים ֵהם ְלָאָדם ְּכקֹוִצים ּוַבְרָקּנִים09@

ג. ְויְַמִציא לֹו ֵהֶּתר ֵאי� ּוַמה ַּלֲעׂשֹות ֶׁש�א יֲַחזִיר 
ֵּתִרים ֵהן לֹו ְלקֹוִצים ַהְּגזֵָלה אֹו ַהְּגנֵָבה ַמה ֶּׁשְּביָדֹו, ְוָכל ַההֶ 

  ּוַבְרָקּנִים ֶׁשּנֹוֵפל ָּבֶהם.

  ִלְפָעִמים ְּכָבר �א מֹוִעיל ַהֲחָרָטה09@

ַעל ֵּכן ֶהָחָכם ֵעינָיו ְּברֹאׁשֹו ְלִבְלִּתי ִלגְרֹם ָרָעה ְלַעְצמֹו 
ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשּיָבֹא ָהָרָעה ָעָליו יְַתִחיל 

  ל יְִהיֶה ְּבֵעת ֶׁש�א יֹוִעיל לֹו ַהֲחָרָטה.ְלִהְתָחֵרט, ֲאבָ 

  ַאְרַּבע רּוחֹות ֶׁשְמנְַּׁשבֹות ְּבָכל יֹום09@

ד. ְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּזֹוַהר: ַרִּבי ַאָּבא ָאַמר, ַּכָּמה יֵׁש 
ְלָאָדם ְלַהְרֵהר ּוְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו ְּבָכל יֹום ָויֹום, ָּתנֵי ר' 

ַּבע רּוחֹות ְמנְַּׁשבֹות ְּבָכל יֹום ֵמַאְרַּבע רּוחֹות יְִצָחק, ַארְ 
ָהעֹוָלם, רּוַח ִמזְָרִחית ַעל ִּפי ָהרֹוב הּוא ׁשֹוֵלט ּוְמנֵַּׁשב 

[ְויֹוֵצא ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ֲחִצי ַהּיֹום, ְונֵָפיק ִעֵּמיּה אֹוַצר ַהֶחְמָּדה, 



  

ֶאָחד הּוא ְלַמְעָלה ְּבַׁשֲעֵרי  ְּדַתָּמן אֹוָצר ִעּמֹו אֹוַצר ַהֶחְמָּדה ֶׁשָּׁשם]
, ְויֵׁש ּבֹו ְׁש�ֶׁשת ֲאָלִפים ְוִׁשְבִעים [ְׁשמֹו]ִמזְָרח ְוֶחְמָּדה ְׁשֵמיּה 

  .[ְרפּואֹות ָלעֹוָלם]ַוֲחִמָּׁשה רּוִחין ְּדַאְסָוָתא ְּדָעְלָמא 

  "ַמְלָאִכי" אֹוִתּיֹות "ִמיָכֵאל"09@

יֵׁש ַמְלָא� ֶאָחד ּוִמיָכֵאל ְוָאַמר ַרִּבי יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי, 
ְׁשמֹו, ְוהּוא ְמֻמּנֶה ֵמַהּבֶֹקר ַעד ֲחִצי ַהּיֹום ְּבַההּוא רּוַח 

ֵמַהִּמזְָרח, ּוִמיָכֵאל ִעם ֶּדגֶל ֶׁשּלֹו הּוא ְמֻמּנֶה  [ַהָּבָאה]ְּדַאְתיָא 
ב ְלַצד ִמזְָרח ְוָאַמר ַרִּבי יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי ְּדהּוא ִמיָכֵאל ִּדְכִתי

"ִהּנֵה ַמְלָאִכי יֵֵל� ְלָפנֶי�" ְוגֹו', ַמְלָאִכ"י הּוא  (ְׁשמֹות לב, לד)
  אֹוִתּיֹות ִמיָכֵא"ל.

  ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָהָאָדם מֹוִציא ָאז ְּבִפיו ִמְתַקּיְִמים09@

ה. ְוָתנָא, ְּכֶׁשָהרּוַח ִמזְָרח ִמְתעֹוֵרר ָלֵצאת ָלעֹוָלם, ַמאן 
ַכֵּון ַּדְעּתֹו ְלַהאי ִענְיָנָא ְּדַאְמִרינָן ְּדִמיָכֵאל ְּדָאזֵיל ְּבאֹוְרָחא יְ 

הּוא ַׂשר ַהֶחֶסד הּוא ִמְתעֹוֵרר ָאז ַעל ִּפי ִצּוּוי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא, ָּכל ִּבְרָכָתא ְּדנֵָפק ִמּפּוֵמיּה ְּדַבר נָׁש ִמְתַקּיְִמין ֵליּה 

  ּיֹום ַההּוא.ְּבַההּוא ַׁשְעָּתא ְויְִהיֶה ָׂשֵמַח ָּכל הַ 

ַׂשר ַהֶחֶסד  - [ִמי ֶׁשהֹוֵל� ַּבֶּדֶר� יְַכֵּון ַּדְעּתֹו ָלִענְיָן, ֶׁשָאְמרּו: ִמיָכֵאל 

ִמְתעֹוֵרר ָאז ַעל ִּפי ִצּוּוי ה' ְוָכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשּיֹוְצִאים ִמִּפי ָהָאָדם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 

  ִמְתַקּיְִמים]

ָהרֹוב ֵמֲחִצי ַהּיֹום ַעד  רּוַח ַמֲעָרב ְמנֶַּׁשֶבת ַעל ִּפי
אֹוָצר ֶאָחד ִעם ַאְרַּבע ֵמָאה  [ְויֹוֵצא ִעּמֹו]ַהַּליְָלה, ְונֵָפק ִעֵּמיּה 

ִעְׂשִּבין ִאיָלנֹות [ְלַהְצִמיַח] ְוִׁשִׁשים ַוֲחִמָּׁשה רּוִחין ְלַאְפָרָחא 



  

ּנֶה הּוא ְממֻ  [ְׁשמֹו]ִויבּוִלין. ְוַתנְיָא ַמְלָא� ֶאָחד ְרָפֵאל ְׁשֵמיּה 
  ַעל ַצד ַמֲעָרב.

ָאַמר יֹוֵסי ֶּבן ַּפּזִי ֲה�א ָּתנֵינָן ַמְלָא� ַהְמֻמּנֶה ַעל 
[ְרפּואֹות] , ְוַאְּת ֲאַמַרְּת ְּדַאְסָוָתא [ְׁשמֹו]ְרפּואֹות ְרָפֵאל ְׁשֵמיּה 

הּוא ִמן ַהִּמזְָרח ּוַמְלָא� ִמיָכֵאל הּוא ְמֻמּנֶה ְּבִמזְָרח ַּכּנִזְָּכר 
  ְלֵעיל.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמֲחִליף ֶאת ַהַּמְלָאִכים, ְּכֵדי 09@
  ֶׁש�א יֹאְמרּו ֶׁשַּמְלַא� ְּפלֹונִי ִרֵּפא ְלָהָאָדם.

ו. ָּתא ְׁשַמע ָאַמר ַרִּבי יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי,
12

ָּכל ַמֲעֵׂשה  
ם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נֶגֶד ְּבנֵי ָאָדם ְּבגִין ְּדיֱֶהוֹו יְֵרִאי

ַוֲחֵרִדים ְליְִרַאת ה' ְוַלֲעבֹוַדת ה' ְוהּוא יְִתָּבַר� ְׁשמֹו ַמֵחי 
ּוַמֵּסי ֵמִמית ּוְמַחּיֶה ְּכֵדי ֶׁש�א יְַׁשּוּון ִלְּבהֹון ְלׁשּום ַמְלָא� 
ְו�א ְלׁשּום ַׂשר, ַעל ֵּכן הּוא יְִתָּבַר� ָּברּו� הּוא ַמֲחִליף 

� ְּפלֹונִי ָעִביד ֵליּה ַהאי ֶאָּלא ִעָּדנִין ְּדָלא יֹאְמרּון ַמְלאָ 
                                                   

12
ָּכל ַמֲעֵׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם ְּכֵדי  

ִּיְהיּו ְיֵרִאים ַוֲחֵרִדים ְלִיְרַאת ה' ְוַלֲעבֹוַדת ה' ְוהּוא ִיְתָּבַר� ְׁשמֹו ׁשֶ 
ַמֶּכה ּוְמַרֵּפא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה, ְּכֵדי ֶׁש�א ִיְּתנּו ִלָּבם ְלׁשּום ַמְלָא� אֹו 

ֶׁש�א   ַׂשר זּוָלתֹו ִיְתָּבַר� ַעל ֵּכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמֲחִליף ַהְּזַמִּנים
ֹיאְמרּו ַמְלָא� ְּפלֹוִני ָעָׂשה ִלי ֹזאת, ֶאָּלא ְלַהְראֹות ֶׁשַהֹּכל הּוא 

ַּפַעם ָּבָאה ָהְרפּוָאה  -ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר�, ְוָלֵכן הּוא ַמֲחִליף ָהרּוחֹות 
ַעד ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָהָאָדם ַלה'  -ִמַּצד ִמְזָרח ּוַפַעם ִהיא ָּבָאה ִמַּצד ַמֲעָרב 

ָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה, ָאז ְיַצֶּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַלַּמְלָא� וְ 
ְלָהִביא ְרפּוָאה ְלאֹותֹו ָאָדם ְוַהַּמְלָא� עֹוֶׂשה ַמה ֶּׁשִּנְצַטָּוה ֵמֵאת 

 ה'.



  

ְלַהְראֹות ְּדֻכָּלּה הּוא ִּביֵדיּה, ּוְלִפיָכ� ַמֲחִליף רּוִחין ַעד 
ִּדיַצֵּלי ַּבר נָׁש ַקֵּמיּה קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, ְויָׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 

ְׁשֵרי ְׁשֵליָמה, ְוַכִּדין יְִפקֹד קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְלַאְסָוָתא ְלמִ 
ֲעֵליּה ְּדַבר נָׁש ַההּוא ַמְלָא� ְּדִאְתַּפֵקיד ַעל ַאְסָוָתא ָעִביד 

  ַמאי ְּדִאְפִקיד ֵמְרעּוֵתיּה ְּדָמאֵרּה ָּברּו� הּוא.

ּנֶה ַעל זֶה נְִקָרא אֹוִריאֵ 09@   ל-ַהַּמְלָא� ַהְמֻמ

ז. רּוַח ְּדרֹוִמית ְמנֶַּׁשֶבת ִמן ַהְתָחַלת ַהַּליְָלה ַעל ִּפי 
רֹוב ַעד ְּפֻלּגֹות ַהַּליְָלה הָ 
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ְונִָפיק ִעֵּמיּה ֵמַההּוא אֹוַצר 
ַהֶחְמָּדה ָמאַתיִם ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים רּוִחין ְלַדָּׁשנָא ַאְרָעא 
ְוִלגְרֹם ֲחִמיָמא ַעל ַאְרָעא ְּכֵדי ֶׁש�א יְִתַּגֵּבר ַהְּקִרירּות, 

יּה ְוהּוא ְמֻמּנֶה ַעל ְוַהַּמְלָא� ַהְמֻמּנֶה ָעָליו אֹוִריֵאל ְׁשמֵ 
ִמְׁשַמְרּתֹו ְּבַצד ָּדרֹום ְּבַההּוא רּוָחא, ְוַההּוא רּוָחא ָּגַבר ְמאֹד 

  ַעל ְּבנֵי ָאָדם ְּדַמְרִעין ִּביִׁשין.
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ְויֹוֵצא ִעּמֹו ֵמאֹוַצר ַהֶחְמָּדה ֶׁשָּׁשם ָמאַתִים ַוֲחִמָּׁשה   
ְלַדֵּׁשן ָהָאֶרץ ְוִלְגֹרם ֲחִמימּות ַעל ָהָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁש�א ְוִׁשְבִעים רּוחֹות 

ִיְתַּגֵּבר ַהְּקִרירּות, ְוַהַּמְלָא� ַהְּמֻמֶּנה אֹוִריֵאל ְׁשמֹו ְוהּוא ְמֻמֶּנה ַעל 
ִמְׁשַמְרּתֹו ְּבַצד ָּדרֹום ְּבאֹוָתּה רּוַח ְורּוַח זּו ָקָׁשה ְמֹאד ַעל ְּבֵני ָאָדם 

 ִים ָרִעים.ֶׁשָּלֶהם ֳחלָ 



  

ָּכל ְּבנֵי ָהָאָדם יְֵׁשנִים ָאז ְוֵאין ִמי ֶׁשּיְִתַּפֵּלל 09@
  ֲעבּוָרם
14

ִּדין ְּדָדינִין ְלַרִּׁשיֵעי ְוָתנָא ְּבַההּוא זִיְמנָא הּוא ִעַּקר הַ 
ַּבֵּגיִהּנֹם ְּבנּוָרא, ְוָכל ַעְלִמין ָׁשְכִבין ְּבִׁשינְָתא ְוֵלית ְּדַמְצֵלי 

  ֲעֵליהֹון.

  רּוַח ָצפֹון ָקָׁשה ְלָכל ָּדָבר ֲאָבל טֹוב ַלחֹוִלים09@

ח. רּוַח ָצפֹון ְמנֵַּׁשב ֵמֲחִצי ַהַּליְָלה ַעד ַהּבֶֹקר. 
15

ְוָתנָא, 
ָאה ַאְלִפין רּוִחין סֹוָפּה ּוְסָעָרה ָאְתיָן ִעֵּמיּה, ְוהּוא ְּתַלת מֵ 

ָקֶׁשה ְלָכל ִמֵּלי ֲאָבל ִלְבנֵי ַמְרִעין הּוא טֹוב ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהם 
ְקִרירּות ַוֲחִמימּות, ְּדִאית ִּבְבנֵי ַמְרִעין ֶׁשּיֵׁש ָלֶהם נַַחת רּוַח 

  ִּבְקִרירּות ָהֵאּלּו.

הּוא ָׂשֵמַח ָאז ִעם ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 09@
  ֵעֶדן

ְוַתנְיָא, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָאַמר, ְּבַהִהיא ַׁשְעָּתא 
נֵָפק קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ֵמִאּנּון ַעְלִמין ַסִּגיִאין ְלִאְׁשַּתֲעָׁשע 

דֹוׁש ָּברּו� הּוא [ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה יֹוֵצא ַהּקָ ִעם ַהַּצִּדיִקים ִּדְבגַן ֵעֶדן 

, ְוקֹול ֵמאֹוָתן עֹוָלמֹות ְמֻרִּבים ְלִהְׁשַּתְעֵׁשַע ִעם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן]
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ָלַמְדנּו: ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה הּוא ִעַּקר ַהִּדין ֶׁשָּדִנים ֶאת ָהְרָׁשִעים  
ְּבֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ְוָכל ָהעֹוָלם ׁשֹוְכִבים ְּבֵׁשָנה ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 

 ֲעֵליֶהם.
15

ּה ָלַמְדנּו: ְׁש�ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף רּוחֹות סּוָפה ּוְסָעָרה ָּבאֹות ִעּמָ  
ְוִהיא ָקָׁשה ְלָכל ָּדָבר ֲאָבל טֹוָבה ַלחֹוִלים, ִמְּפֵני ַהְּקִרירּות ֶׁשָּבֶהן, 

 ֵמֲחַמת ַהֹחם ֶׁשֵּיׁש ַּבחֹוִלים ֵיׁש ָלֶהם ַנַחת רּוַח ִּבְקִרירּות זֹו.



  

ְּכרּוז קֹוֵרא ְואֹוֵמר, עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵּתיָמן ְלַהְפִריַח 
ְּבָׂשִמים ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן. ְּדָתנָא, ִּבזְַמן ֶׁשָהרּוַח ָצפֹון ְמנֶַּׁשֶבת 
ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נְִכנָס ְלגַן ֵעֶדן, ֲאזַי ָּכל 
ַהְּבָׂשִמים ְוָכל ָהִאיָלנֹות ֶׁשְּבגַן ֵעֶדן נֹוְתנִין ֵריַח ּוְמזְַּמִרים 

"ָאז יְַרּנְנּו ֲעֵצי ַהּיַַער  (ִּדְבֵרי ַהּיִָמים א טז, לג)ְלָפנָיו, ֶׁשּנֱֶאַמר 
'. ְוָכל ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ְוָכל ָהְרִקיִעים ְוַחּיֹות ִמִּלְפנֵי ה'" כּו

ַהּקֹוֶדׁש ְוָהאֹוַפּנִים ִמזְַּדַעזְִעים ּופֹוְתִחין ֶאת ִּפיֶהם ְּבִרּנָה 
ָוֶׁשַבח ְלִמי ֶׁשָאַמר ְוָהיָה ָהעֹוָלם, ַעד ֶׁשּנְִכנָס ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

  ֲחִצי ַהַּליְָלה.הּוא ִעם ַהַּצִּדיִקים ְלגַן ֵעֶדן, ְוזֶהּו ּבַ 

ִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו ֵׂשֶכל טֹוב יָקּום ִמְּׁשנָתֹו ַּבֲחצֹות 09@
  ַהַּליְָלה

  ְויֲַעסֹק ַּבּתֹוָרה ַעד ַהּבֶֹקר

ט. *
16

ָאַמר ַרב יְהּוָדה ָאַמר ַרב, ַמאן ְּדנְִׁשָמָתא ַקִּדיָׁשא 
ָאִתי ִאית ֵּביּה ְוָׁשַמע קֹול ַּתְרנְגֹוָלא ָקֵרי ְּבַפְלָּגא ַליְָלה ּדְ 
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  *) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש: 
ּבֹו ְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה  ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ָאַמר ַרב: "ִמי ֶׁשֵּיׁש

ְוׁשֹוֵמַע קֹול ַהַּתְרְנגֹול קֹוֵרא ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ֶׁשָאז ִניצֹוץ ֲאֶׁשר יֹוֵצא 
ִמֵּבין ַּגְלַּגֵּלי ַהַחּיֹות ְוהֹוֵל� ְּבָכל ָהעֹוָלם ּוַמִּגיַע ַּתַחת ַּכְנֵפי 

ִּקיׁש ְּכָנָפיו זֹו ָּבזֹו ַהַּתְרְנגֹול. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְרָעׁש ַהַּתְרְנגֹול ּומַ 
  ְואֹוֵמר: ֶזהּו ֲחצֹות ַלְיָלה".

ּוִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבִלּבֹו ֵׂשֶכל טֹוב ִיְתעֹוֵרר ְוָיקּום ִמְּׁשָנתֹו ְוַיֲעֹסק 
ַּבּתֹוָרה, ְוהֹוֵל� קֹולֹו ְוִנְׁשַמע ְּבַגן ֵעֶדן ְוִנְׁשַמע ַעל ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

  ִעּמֹו.הּוא ְוַהַּצִּדיִקים ׁשֶ 



  

זִיָקא ְדֶאָּׁשא נִָפיק ִמֵּבין ַּגְלַּגֵּלי ַהַחּיֹות ְוָאזִיל ְּבָכל ָעְלָמא, 
ּוַמִּגיַע ְּתחֹות ַּגְדפֹוִהי ְּדַתְרנְגֹוָלא, ּוְבַהִהיא ַׁשְעָּתא ִּבְדִחילּו 
ַמִּקיׁש ַהַּתְרנְגֹול ְּבגְַדפֹוִהי ָּדא ִעם ָּדא. ְוָאַמר, ָּדא הּוא 

א, ַמאן ְּדִאית ֵּביּה ְּבִלֵּביּה ֵׂשֶכל טֹוב יְִתעֹוֵרר ְּפֻלּגֹות ֵלילָ 
ְויָקּום ִמְּׁשנָתֹו, ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ָאזֵיל ָקֵליּה ְוִאְׁשְּתַמע ְּבגַן 

  ֵעֶדן.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוֵמר, ְּדָבָריו ֶׁשל ַהַּצִּדיק נֹוִחים 
ֶׁשַמְׁשִמיִעים ְלָפנַי ִּבְׁשֵמי  ְלָפנַי ִמָּכל ַהִּׁשירֹות ְוַהִּתְׁשָּבחֹות

  ַמַעל.

ְוָאֵצית ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוַצִּדיִקים ְּדִעֵּמיּה ׁשֹוֲאִלין 
ַמאן הּוא ֵּדין ְּגַבר ּוָמאֵרי ַעְלִמין, ָאֵתיב ְוָאַמר, ֵּדין ְּפַלנְיָא 

יתּו ֶּבן ְּפַלנְיָא ָעִסיק ִעם נְִׁשְמֵתיּה ַקִּדיָׁשא ְּבאֹוַריְָתא, ַאּצִ 
ָּכְלהֹו ְּדַהאי נִיָחא ִלי ִמָּכל ִׁשיָרָתא ְוֻתְׁשְּבָחָתא ְּדָאְמִרין 

  ְלֵעיָלא.

                                                                                                                    

ׁשֹוֲאִלים ַהַּצִּדיִקים: "ִמי הּוא ֶזה" ְוִרּבֹון ָהעֹוָלם ֵמִׁשיָבם: 
"ֶזהּו ְּפלֹוִני, ֶׁשעֹוֵסק ִעם ִנְׁשָמתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַּבּתֹוָרה. ַהְקִׁשיבּו 
ֻּכְּלֶכם, ֶׁשּקֹול ֶזה ָעֵרב ָעַלי יֹוֵתר ִמָּכל ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות, 

 ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים" ֶׁשאֹוְמִרים ְלָפַני



  

ַלֲעׂשֹות נַַחת רּוַח ַלַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  - ְלָכ� נֹוָצְרָּת 09@
  הּוא

י. ֶּבן ָאָדם, ֶּבן ָאָדם, ְרֵאה ְוִהְתּבֹונֵן ּוְחַכם ְּבָכל 
ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְּכֵדי ֶאְפָׁשרּות ֵאי� ְלִהְתַּגֵּבר 

  ַלֲעׂשֹות נַַחת רּוַח ַלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִּכי ְלָכ� נֹוָצְרָּת.

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְׁשִּגיַח ַעל יְִׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת09@

 ּוזְכֹר ִּכי ֲאנְַחנּו יְִׂשָרֵאל ַעּמֹו ֲעַדת ְסגָֻּלתֹו, ְוכַֹח ה' ָּבנּו
ִמָּכל ִׁשְבִעים ֻאּמֹות ְלָקְרֵבנּו ֵאָליו, ּוְבָכל ֵעת ָוֶרגַע ַהְׁשָּגָחתֹו 
ָעֵלינּו ְוהּוא ּפֹוֵקד ַמֲעֵׂשה ְּבנֵי ָאָדם ִאם ְלָרָעה ְוִאם ְלטֹוָבה, 

  ּוְכנֶגֶד זֶה ֶהֱעִמיד ֵמִטיִבין ּוְמֵרִעין.

נְִׁשַמת ַהֵּמִטיִבים ֵהָּמה ַמְלֲאִכין ַקִּדיִׁשין ַהְמַקְּבִלין 
ָהָאָדם ְּבַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה, ּוַמְרִאין לֹו ִּפְתֵחי ַּגן ֵעֶדן. 
ְוַהְמֵרִעין ֵהָּמה ַהַּמּזִיִקין ַהַּמְׁשִחיִתים ָהַאְכזִָרים ַהחֹוְטִפים 
ֶאת ַהּנְָׁשָמה ְליְַּסָרּה ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים, ִּכְדִאיָתא 

  ת נַֹח:ַּבִּמְדָרׁש ַהּנְֶעָלם ָּפָרׁשַ 

  ִׁשְבָעה ְׁשָעִרים ְלַגן ֵעֶדן09@
יא. ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה, ֶׁשַבע ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ֵהן ֵאֶצל ַהַּׁשַער, ְּדִאְּקֵרי ַׁשַער ֶצֶדק ֶׁשֲעֵליֶהם ָאַמר ָּדִוד 

ֶצֶדק "ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי  כ)- (ְּתִהִּלים קיח, יטַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
זֶה ַהַּׁשַער ַלה' ַצִּדיִקים יָבֹואּו בֹו".  -ָאבֹא ָבם אֹוֶדה יָּה 

ְוִׁשְבָעה ְּפָתִחין ֵהן ַלּנְָׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְלִהָּכנֵס ְלגַן ֵעֶדן ַעד 
  ְמקֹום ַמֲעלֹוָתם.



  

ֶּפַתח ָהִראׁשֹון נְִכנֶֶסת ַהּנְָׁשָמה ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, 
ְלגַן ֵעֶדן, ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֹוֵמר ָעָליו. זְָכָתה ֶׁשִהיא ְסמּוָכה 

ַהּנְָׁשָמה, ָאָדם ָהִראׁשֹון הּוא ַמְכִריז ְואֹוֵמר ַּפּנּו ָמקֹום 
  ְלָחִסיד, ָׁשלֹום, ָׁשלֹום ּבֹוֶא�.

  ָׁשם ְמקֹום ַהְּכרּוִבים ְוַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת09@

נְִכנֶֶסת ְלֶפַתח ֵׁשנִי ֶׁשל יב. ְויֹוֵצאת ִמֶּפַתח ִראׁשֹון, וְ 
ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן, ְוָׁשם ַהְּכרּוִבים ְוַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת, ְוִאי 
�א זְָכָתה, ְמַקֶּבֶלת ָׁשם ָענְָׁשּה ְלִהָּצֵרף ּוְלָהִסיר ִסיגָּה 
ּוְפָסְלָּתּה ַעל יְֵדי ִמְׁשָּפט ֲאֶׁשר סֹוֶבֶלת ְּבַלַהט ַהֶחֶרב 

ֶכת, ּוְבִאם זְָכָתה ָלֵצאת ַּגם ִמָּׁשם ְּבָׁשלֹום ֲאזַי ַהִּמְתַהּפֶ 
  נֹוְתנִין ָלּה ִּפְתָקא ְלִסיָמן ִלָּכנֵס ְלגַן ֵעֶדן.

  ַעּמּוד ֶׁשל ָענָן ְונֹגַּה ַהְמעָֹרב זֶה ָּבזֶה09@

ּוְכֶׁשָּבאת ְלגַן ֵעֶדן, יֵׁש ָׁשם ַעּמּוד ֶאָחד ֶׁשל ָענָן ְונֹגַּה 
ה ְוָעָׁשן ְסִביָביו, ְוַעּמּוד זֶה נָעּוץ ִמירּוָׁשַליִם ַהְמעָֹרב זֶה ָּבזֶ 

ֶׁשל ַמָּטה ְלַׁשַער יְרּוָׁשַליִם ֶׁשל ַמְעָלה ֶׁשהּוא ְמֻכָּון נֶגֶד 
  יְרּוָׁשַליִם ֶׁשל ַמָּטה.

  ַהּנְָׁשָמה נֶהֱנֵית ֵמרֹב טֹוָבה ַהּנְִׁשָּפע ָעֶליהָ 09@

יֶה ָלּה ְמקֹום ָמדֹור ְּבָכאן ְוִאם ַהּנְָׁשָמה זֹוָכה ַּדי ָלּה ֶׁשּיִהְ 
ְלַקֵּבל ְׂשָכָרּה ְו�א ַלֲעלֹות יֹוֵתר, ֲאזַי ִהיא ָׁשָבה ּוִמְתַעֶּדנֶת 
ָׁשָּמה ֵמַהּטֹוב ַהַּמְׁשִּפיַע ִמְּלַמְעָלה ֵאֶליָה, ְוגַן ֵעֶדן זֶה ֵמִאיר 

א ְּבאֹור ֶׁשל ַמְעָלה, ְּדָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ָרִאיִתי ַּגן ֵעֶדן ְוהּו



  

ְמֻכָּון נֶגֶד ַהָּפרֶֹכת ְוָׁשם ַטל ָהאֹורֹות ֲאֶׁשר ְלַמְעָלה ְוִהיא 
  נֱֶהנֵית ִמּזִיו ַהְּׁשִכינָה, ֲאָבל ֵאינָּה נִּזֹונֶת ִמֶּמּנָה.

  ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ַמְקִריב ַהּנְָׁשָמה ְלָקְרָּבן09@
ָהַעּמּוד  יג. זְָכָתה ַלֲעלֹות יֹוֵתר, ֲאזַי עֹוָלה ִהיא ְּבאֹותֹו

ַעד ֶׁשַּמַּגַעת ְונְִכנֶֶסת ַּבֶּפַתח ַהְּׁשִליִׁשי ְוהּוא נְִקָרא זְבּול, 
ְוָׁשם יֵׁש ַהְרֵּבה ׁשֹוְמִרים, ּופֹוְתִחין ָלּה, ְונְִכנֶֶסת ְּבאֹותֹו 
ַהַּׁשַער ּוְמַׁשַּבַחת ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל 

ל ַׂשר ַהָּגדֹול ֶׁשהּוא ּכֵֹהן ֵאל ֶעְליֹון ַמְקִריב ַמְעָלה, ּוִמיָכאֵ 
  ַהּנְָׁשָמה זֹו ְלָקְרָּבן.

ָאַמר ַרִּבי ִחּיָא, ַהְקָרָבה זֹו ֵאינָּה ִּכְׁשָאר ַהָּקְרָּבן ֶאָּלא 
ְּכָאָדם ַהַּמְקִריב ּדֹורֹון ִלְפנֵי ַהֶּמֶל�, ּוִמיָכֵאל ַמֲעֶלה ֶאת 

ִעי ַוֲחִמיִׁשי ְוִׁשִׁשי, ְואֹוֵמר ְלָפנָיו, ַהּנְָׁשָמה ַעד ֶּפַתח ָהְרִבי
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאְׁשֵרי ָּבנֶי�, ְּבנֵי ֲאהּוֶבי�, ְּבנֵי ַאְבָרָהם 

  יְִצָחק ְויֲַעקֹב, ְוַאְׁשֵרי ַהּנְָׁשָמה ֶׁשִהיא זֹוָכה ָלזֶה.

ַהּנְָׁשָמה ֶׁשּזֹוָכה ָלבֹוא ְלַׁשַער ַהְּׁשִביִעי, נֲַעֵׂשית 09@
  ְלַא� ַהָּׁשֵרתמַ 

יד. ְוַאַחר ָּכ� ַמֲעִלין ֶאת ַהּנְָׁשָמה ְלַׁשַער ַהְּׁשִביִעי 
ֶׁשהּוא נְִקָרא ֲעָרבֹות, ֶׁשָּׁשם ִּגנְזֵי ַחּיִים. ְוָכל נְָׁשָמה ֶׁשִהיא 
זֹוָכה ַלַּׁשַער ַהּזֶה, ִמּיָד נֲַעֵׂשית ּבֹו ַמְלַא� ַהָּׁשֵרת. ֲאָבל ִמי 

ין נְִׁשָמתֹו זֹוָכה ֲאִפילּו ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער ֶׁשעֹוֵבר ַעל ֵחֶרם אֵ 
ַהְּׁשִליִׁשי, ֲאִפילּו ַאַחר ָּכל ַהּיִּסּוִרין ְוַהִּדינִין, ִּכי ָאְמרּו 
ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ִמי ֶׁשהּוא ַּבֵחֶרם ְלַמָּטה יֹום 



  

ַּבֵחֶרם  ֶאָחד, הּוא ְלַמְעָלה ַּבֵחֶרם ְׁש�ִׁשים יֹום, ּוִמי ֶׁשהּוא
ְלַמָּטה ְׁש�ִׁשים יֹום, ֲאזַי הּוא ַּבֵחֶרם ְלַמְעָלה ָׁשנָה. ּוִמי 
ֶׁשהּוא ַּבֵחֶרם ְלַמָּטה ָׁשנָה ַאַחת, ֲאזַי הּוא ַּבֵחֶרם ְלַמְעָלה 

  עֹוָלִמית, ְוֵאין ּלֹו ְּתרּוָפה ְלַמָּכתֹו.

ין ֲעֵליֶהם ְוִהּנֵה ָרִאיִתי ֲהמֹון ָעם ֶׁשֵהם ְמִקִּלין ְּכֶׁשַּמִּטילִ 
ֵּבית ִּדין ֵחֶרם, אֹו ׁשֹוְלִחין ַאֲחָריו ֵאיזֶה ֲאנִָׁשים ַּבֵחֶרם 
ֶׁשּיָבֹוא ְלֵבית ִּדין ְלַצּיֵת ַהִּדין אֹו ְלַהִּגיד ֵאיזֶה ֵעדּות, 
ְוַהֵחֶרם הּוא ִּכְמַצֵחק ְּבֵעינֵיֶהם, ְוֵהן ֵאינָם יֹוְדִעים ֶׁשַהֵחֶרם 

ָוֶׁשֶקר ְוֶעְבָרתֹו ְׁשמּוָרה ָלנֶַצח,  הּוא ָחמּור ִמְּׁשבּוַעת ָׁשְוא
  ְוֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא ְמַפְרֵסם ְקלֹונֹו ָּבַרִּבים.

ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָהָאָדם ֶׁש�א ְלָהֵקל ְּבׁשּום ֵחֶרם ֶׁשּנֲַעֶׂשה 
ֵאֶצל ַהָּקָהל, אֹו ֲאִפילּו ִּבְפנֵי ֲעָׂשָרה ֶהְדיֹוטֹות, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן 

ִהיר ֶׁש�א ַלֲעבֹר ֵחֶרם ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוָאז ֶּׁשּיְִהיֶה זָ 
  טֹוב לֹו יְִהיֶה ֶסָלה.

  

ב08@ ׁשֵ   ַוּיֵ

ֶרק י"ז03@   ּפֶ

א. ֶחְלֵקי ַהֻּטְמָאה ֵהן ַאַחד ָעָׂשר, ֻטְמַאת ֵמת, ֻטְמַאת 
ֶׁשֶרץ, ֻטְמַאת נְֵבָלה, ֻטְמַאת ִׁשְכַבת זֶַרע, ֻטְמַאת ֵמי ַחָּטאת, 



  

ָּפָרה ֲאדּוָמה ָּכל ָהעֹוֵסק ָּבּה, ֻטְמַאת זָב, ֻטְמַאת זָָבה, ֻטְמַאת 
ֻטְמַאת נִָּדה, ֻטְמַאת יֹוֶלֶדת, ֻטְמַאת ָצַרַעת. ְוֵהן ְמַרְּמזִין ַעל 
עֹוָלמֹות ַהְּטֵמאֹות ֶׁשל ַהִחיצֹונִים ֶׁשִחּיּוָתן נְִׁשַּתְלֵׁשל ֵמַאַחת 

ן ֵהן ַאַחד ָעָׂשר ִסָּמנֵי ֶעְׂשֵרה ְסִפירֹות ַהֻּטְמָאה, ּוְכנֶגְּדָ 
  ַהְּקטֹוֶרת ְלַהִּתיׁש ּכָֹחם.

ְפָרׁש ֵמַהִחיצֹונִים09@   ָהָאָדם ֶׁשּגֹוֵדר ּגְָדִרים הּוא ֻמ

ְונְִמָצא ִּבְהיֹות ָהָאָדם נִזְָהר ִלגְדֹר ָּגֵדר ְוִלְׁשמֹר ַעְצמֹו ִמן 
ֹוחֹות ַהֻּטְמאֹות ַהּנִזְָּכִרים, ֲהֵרי הּוא ֻמְבָּדל ּוֻמְפָרׁש ִמּכ

ַהִחיצֹונִים, ֲאָבל ִאם הּוא נְִמָׁש� ַאַחר ַהֻּטְמָאה ֲהֵרי הּוא 
  ֻמְׁשָרׁש ִּבְמקֹור ַהֻּטְמָאה.

  ֶׁש�א ִלְדרֹ� ַעל ִצֳּפְרנֵי ִאָׁשה נִָּדה09@

ְוִהּנֵה ָצִרי� ֶׁשֵּתַדע ּגֶֹדל ּכַֹח ַהֻּטְמָאה ַהּזֶה, ִּכי ֶאֶלף 
ִמינֵי ִחיצֹונִים ְׁשרּויִין ַעל ַהִּצָּפְרנַיִם ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה 

ַהְּגֵדִלים ְּביֶָדיָה ֶׁשל ִאָּׁשה נִָּדה, ַעל ֵּכן ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ֶׁשָּתקֹץ ַהִּצָּפְרנַיִם ְּכֶׁשָּבָאה ָהִאָּׁשה ִלָּטֵהר. ְוִתּזֵָהר ֶׁש�א 

ָאָדם, ִּכי ַהּדֹוֵר� ֲעֵליֶהם ְלַהְׁשִליָכם ְּבָמקֹום ֶׁשעֹוְבִרים ְּבנֵי 
  ֲאִפילּו ְּבִמנְָעִלים ְּבַרגְָליו יָכֹול ְלִהּנָזֵק ַחס ְוָׁשלֹום.

  ְלִהְתַרֵחק ְמאֹד ֵמִאָּׁשה נִָּדה09@

ב. ְוַהְמַכְּׁשִפים עֹוִׂשין ִּכּׁשּוף ְּבִאּנּון ַהִּצָּפְרנַיִם ְוָכל 
ְוָקא ִּביֵמי נִָּדָתּה, ִּכי ָאז ְמַכֵּׁשָפה ְמַהֶּדֶרת ִלְפעֹל ִּבְכָׁשֶפיָה ּדַ 

ַהִּכּׁשּוף הּוא ַמְצִליַח יֹוֵתר. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק 
ְּבָכל ַהְרָחקֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֵמִאָּׁשה נִָּדה, ֵהן ְּבִדּבּור ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן 



  

ְכֵרַח ֶׁש�א ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה, ִּכי ִאם ְמַעט ִמּזְֵעיר ַעל ִּפי ַההֶ 
ְוִלנְהֹג ְּבָכל ִמינֵי ֻחְמרֹות ְּבִענְיָן ִלְמנַֹע ִמֶּלֱאכֹל ִעָּמּה ַּבְּקָעָרה 
ַאַחת, ֲאִפילּו ְׁשָאר ְּבנֵי ַהַּביִת �א יֹאְכלּו ִעם ִאָּׁשה נִָּדה, ִּכי 
ִשּיּוֵרי ָהרֹק ִמִּפיָה ַהָּבא ְלתֹו� ַהַּכף ּוִמַּכף ְלַהְּקָעָרה הּוא 

  בֹוא ָהָאָדם ִליֵדי ַסָּכנָה.ּגֹוֵרם ֶׁשּיָ 

ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ֶׁשּנִזְָהר ַּבֲחלֹומֹו ֶׁשּנְִכַׁשל ַּבֲעֵבָרה 09@
  ַרֲחָמנָא ִליְצָלן

ג. ּוַמֲעֶׂשה ְּבִאיׁש ֶאָחד, ֶׁשָרָאה ַּבֲחלֹומֹו ֶׁשַרגְָליו ָהיּו 
ם ָהיָה ְמֻלְכָלִכים ְּבצֹוָאה, ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו ַּבּבֶֹקר, ִּכי �א ְלִחּנָ 

זֶה ַהֲחלֹום. ְוָהַל� ָהִאיׁש ְוִסֵּפר לֹו ְלָהַרב ָהֲאִר"י זַ"ל 
ַהֲחלֹום ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, ְוֵהִׁשיב לֹו ָהֲאִר"י זַ"ל, ֶׁשִּמָּטְת� הּוא 
ָקרֹוב ַלִּמָּטה ֲאֶׁשר ָׁשְכָבה ָעָליו ִאְׁשְּת� נִָּדה, ְוַעל יְֵדי 

נָגַע ַּכר ָהֶעְליֹון ֶׁשְּתַכֶּסה ָּבּה ְּבִמַּטת  ַהֵּׁשינָה ֶׁשּיַָׁשן ַּבַּליְָלה
ִאְׁשְּת� נִָּדה, ְוָהַל� ֵּתֶכף ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ְוִתֵּקן ְוִהְרִחיק ִמָּטתֹו 
ִמן ַהִּמָּטה ֶׁשל ִאְׁשּתֹו. ְוָאַמר ָהֲאִר"י זַ"ל ְלַתְלִמיָדיו, ִּכי ַעל 

ָאָדם ֶׁשֵהן נְִכָׁשִלים ִּפי רֹוב ַהֲחלֹומֹות ָּבִאין ּוַמזְִהיִרין ְלהָ 
  ְּבֵאיזֶה ֲעֵבָרה.

ַהְּׁשִכינָה ׁשֹוָרה ַעל ָהָאָדם ֶׁשַּמְרִחיק ֶא"ַע 09@
  ֵמִאְׁשּתֹו נִָּדה

ד. ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָהָאָדם ְלַהְרִחיק ְּבָכל ִמינֵי ַהְרָחָקה 
ֵמִאְׁשּתֹו נִָּדה, ּוְלַלֵּמד ֶאת ָּבנָיו ַהְּקַטּנִים ְלַהְרִחיָקם 

דּוֵתיֶהן ֵמָהִאָּׁשה נִָּדה. ּוִבְהיֹות ָהָאָדם נִזְָהר ְלַהְרִחיק ְמיַלְ 



  

ֵמִאְׁשּתֹו נִָּדה ַעד ֶׁשִּתְטָהר, ֲאזַי ֵּתַדע ְּדזִּוּוגָא ִּדְׁשִכינְָתא 
  ַּבֲהֵדיּה, ִּכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ְּבֵראִׁשית, ַעּיֵן ָׁשם.

ֲהָדּה ִּבְצנִיעּות, ּוְכמֹו ּוְכֶׁשּיִַּגיַע ָהֵעת ֶׁשִּתְטָהר יְִתַחֵּבר ּבַ 
ֶׁשַּמזְִהיר ַהּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ַוּיֵֵצא, ֱהֵוי ָצנּוַע ְּבַתְׁשִמיׁש ִמְּפנֵי 
ִאינּון ְּתֵרין ַמְלָאִכין ְּדִאּנּון ִמיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו, יֵֶצר טֹוב 

ה ְויֵֶצר ָהָרע. ְוִאיָתא עֹוד ָׁשם, ְּבָכל ֲאַתר ְּדִׁשּמּוָׁשא ְּדִמְצוָ 
  ִאְׁשַּתַּכח ְׁשִכינְָתא ָׁשְריָא ַעל ַההּוא ַאְתָרא.

ְליֹות ֶׁשַּבִּׁשְדָרה09@   י"ח ְּבָרכֹות ְּכנֶֶגד י"ח ֻח
ּוְבאֶֹפן ֶׁשּיְִתַקֵּדׁש ְּבאֹותֹו ַּפַעם ְויֲַחׂשב ִּכי ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� 

ה ֶׁשל ָּברּו� הּוא ָּבָרא ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה ֻחְליֹות ְּבחּוט ַהִּׁשְדרָ 
ָאָדם, ְוֶדֶר� ָׁשם זֶַרע עֹוֶבֶרת ִמן ַהּמַֹח ַעד ַהְּבִרית, ּוְכנֶגְָּדן 
ִּתְּקנּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות 
ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ָׁש�ׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום, ּוְבָכל ְּבָרָכה 

  ַאזְָּכַרת ה'.

ַּגם ֵּכן יְִהיֶה ַמֲחָׁשָבה ִּבְקֻדַּׁשת ְׁשמֹו ְּבאֹותֹו  ּוְכנֶגֶד זֶה
ַּפַעם, ּוְכָבר ֵהִעיר ַעל זֶה ְּבַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים, 
זַָּכִאין ִאינּון ֵאָבִרים ְּדִמְתַקְּדִׁשין ִּבְׁשַעת ַהִחּבּור ְּדִאּנּון ֲעֵצי 

יִׁשין כּו' ְוֵׁשם ה' ְּדָאֵחיז ָהעֹוָלה ַּדֲאִחיָדן ְּבהֹו ֵעִצים ַקּדִ 
  "ָּבאּוִרים ַּכְּבדּו ה'". (יְַׁשְעיָה כד, טו)ָּבֵעִצים ִּדיְלהֹון, ּוְבגִין ָּדא 

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָצִרי� ָהָאָדם ְלַכֵּון ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵּׁשם 
א ַּבּזֹוַהר ְוֵכן הּו -יְִתָּבַר�, ְּכֵדי ֶׁשּיְֵצאּו ִמֶּמּנּו ָּבנִים ַצִּדיִקים 



  

ְמצֹוָרע, ָּבֵעי ַּבר נָׁש ְלַכְּונָא ְּבַהִהיא ַׁשְעָּתא ִּבְרעּוֵתיּה 
  ְּדָמאֵרּה ְּבגִין ְּדיְִפקּון ְּבנִין ַקִּדיִׁשין ְלָעְלָמא.

ְוִאיָתא ָׁשם ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים, ַּכד ֲהֵוי ַרִּבי 
י ָאזְִלין ַאַּבְתֵריּה, ַוֲחָמא ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָאזֵיל ְּבָמָתא ֶוֱהוֵ 

ְלִאנְּתּו, ָמֵאי� ֵעינֵיּה ֶוֱהֵוי ָאַמר ְלַחְבַרּיָא ַאל ִּתְפנּו ְוכּו'. ְוָכל 
ַמאן ְּדיְִסַּתַּכל ְּבִאְּתָתא ִּביָמָמא ָאֵתי ְלִהְרהּוֵרי ַּבַּליְָלה. ְוִאי 

ּוא ִהְרהּוָרא ַׁשִמיׁש ַּבר נָׁש ְּבִאנְְּתֵתיּה ְּבזְִמנָא ְּדָסִליק ַהה
ִּביָׁשא, ִאינּון ְּבנִין ְּדאֹוִלידּון ִאְקרּון "ֱא�ֵהי ַמֵּסָכה �א 

  ַתֲעֶׂשה ָל�" ּוָבזֶה ָּבִאים ַעל ִּפי ָהרֹוב ָּבנִים ְמׁשּוָמִדים.

ְוִהּנֵה יֵׁש ַּכָּמה ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֵמֶהם ַהִּתינֹוקֹות נֲַעִׂשין 
  ְצָלן, ַעל יְֵדי ַמֲעֵׂשה ֲאִביֶהם ְוִאָּמם.ַּבֲעֵלי נְִכִּפין ַרֲחָמנָא ִלי

ה. ְוִהּנְנִי ַמזְִּכיר ָּכאן ֵאיזֶה ְּדָבִרים ֶׁשְּצִריִכים ְּבנֵי ָאָדם 
ְלָקְׁשֵרם ֶאל ִלָּבם ְלהֹורֹות ִלְבנֵיֶהם ֶׁשּיִּזֲָהרּו ָּבזֶה ֶׁש�א 

ַׁשֵּמׁש ַלֲעׂשֹוָתם. ָהִראׁשֹון, ַהְמפָֹרׁש ַּבְּגָמָרא ּוַבּזַֹהר "ַהמְ 
ִמָּטתֹו ְלאֹור ַהּנֵר ֲהוֹו ֵליּה ָּבנִים ַּבֲעֵלי נְִכִּפין" ַּבר ִמינָן, 
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָאסּור ְלַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְלאֹור ַהְּלָבנָה. ַהֵּׁשנִי, 
ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶאה ַּבֲחלֹום ְּדמּות ֵאיזֶה ִאָּׁשה, ַוֲאִפּלו ְּדמּות 

תּוָלה, ּוִמְתעֹוֵרר ְּבֵחֶׁשק ְוַתֲאָוה ִמְׁשנָתֹו ִאְׁשּתֹו אֹו ְּדמּות ּבְ 
ְוַעל יְֵדי זֶה ַהַּתֲאָוה ַאַחר ָּכ� נִזְַקק ְלִאְׁשּתֹו, ֲאזַי אֹותֹו ַהּיֶֶלד 
ֶׁשּיִָּוֵלד ַעל יְֵדי אֹותֹו ַהִחּבּור ֶׁשל ַּתֲאָוה יְִהיֶה ַהָּוָלד ַּבַעל 

ָבנָה הּוא ְּבִחּדּוָׁשּה, ְוֵאין לֹו נְִכֶּפה ָּבר ִמינָן ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַהּלְ 
ְּתרּוָפה ּוְרפּוָאה ְלַמָּכתֹו ְּכָלל ָּכל יְֵמי ַחּיָיו, ִּכי אֹותֹו ְּדמּות 



  

ֶׁשּנְִתָרֶאה ְלָפנָיו ַּבֲחלֹום ִהיא ַהֵּׁשִדית ַהּנְִקֵראת נֲַעָמה, 
ִּסְטָרא ּוַבַּתֲאָוה ִּדיַלּה נִזְַקק ְלִאְׁשּתֹו, ַעל ֵּכן ַהָּוָלד הּוא מִ 

ָּדא, ְּדָהא ְּבַתֲאָוָתּה ִּדיַלּה ִאְׁשְּתַכח, ְוַהאי הּוא ַּבר נָׁש ִּדְבָכל 
  ֵסיֲהָרא ְוֵסיֲהָרא ִאְתְּפגִים ָּבר ִמינָן.

ַהְּׁשִליִׁשי ִהיא ַמאי ְּדַמזְִהיר ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ַוּיְִקָרא, 
ַהִחּבּור ַעד ַאַחר  ֶׁשּיַזְִהיר ְמאֹד ֶׁש�א ֵּתינִיק ֶאת ְּבנָּה ַאַחר

ָׁשָעה, ְוַאף ִאם ַהּיֶֶלד ַההּוא ּבֹוֶכה, ְוַעל ָּכל ָּפנִים יְִרֶאה ְּבָכל 
ַמה ְּדֶאְפָׁשר ְלַהְׁשִּתיקֹו ַעד ֲחִצי ָׁשָעה. ַעל ָּכל ָּפנִים �א 
ֵּתינִיק ִמּקֶֹדם ְוָחִליָלה ְּבתֹו� ֲחִצי ָׁשָעה ִראׁשֹונָה ַעּיֵן ָׁשם 

  ַהַּטַעם.

ִביִעי, ַמאי ִּדְמבָֹאר ַּבְּגָמָרא ִּדיָדן ֶׁש�א יְִׁשַּכב ַהּיֶֶלד ָהרְ 
ַּבִּמָּטה ִּבְׁשַעת ַהִחּבּור, ִּכי זֶה ַהּגֹוֵרם ַסָּכנָה ַלָּוָלד ַהּנֹוָצר. 

  ְויֵׁש ַּבּזֹוַהר סֹוד נְִפָלא.

ו. ְוַהְּכָלל, ַהָּמקֹור ְלִהְתנֵַהג ִּבְצנִיעּות, ּוִבזְַמן ַהְמיָֻחד 
זֶה ֶׁשהּוא ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְּבָׁשָעה ֶׁשְּבנֵי ַהַּביִת ֵהן יְֵׁשנִים. לָ 

יִּזֵָהר ֶׁש�א ְלִהְתַחֵּבר ִּבְפנֵי ַּבֲעֵלי ַחּיִים, ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא 
ַאַּביֵי ָּבאֵלי ְּפרּוֵחי, ָרָבא ָּבאֵלי  (ַעּיֵן נִָּדה י"ז ע"א ְּבִׁשּנּוי ָלׁשֹון)

  ִּדיְדִבי.

ִאם ֵאין ַהַּכָּונָה ְלהֹוִליד ָּבנִים ַּבֲעֵלי ּתֹוָרה 09@
  ְויְִרָאה, ַלָּׁשְוא ָּכל ֲעָמלֹו

ְוִאיָתא ַּבּזֹוַהר ָחָדׁש ַּדף י"ז, ָאַמר ַרב הּונָא ָצִרי� 
(ְּתִהִּלים ֶׁשּיְַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְלֵׁשם ָׁשַמיִם ִּבְׁשַעת ַהִחּבּור ֶׁשּנֱֶאַמר 



  

יְִבנֶה ַביִת ָׁשְוא ָעְמלּו בֹונָיו ּבֹו", ְּכלֹוַמר  : "ִאם ה' �אקכז, א)
ִאם ֵאין ַהַּכָּונָה ְלֵׁשם ָׁשַמיִם, ְלהֹוִליד ָּבנִים ֶׁשּיְִהיּו ַּבֲעֵלי 
ּתֹוָרה ַּבֲעֵלי יְִרָאה ֶאָּלא ַלֲהנַָאת ַעְצמֹו, ָׁשְוא ָעְמלּו בֹונָיו 

ַהּיֶֶלד, ְוהּוא ְּגַרם ַהּיֵֶצר ּבֹו, ֶׁשְּמַכְּונִים ָעָמל ֶׁשל ָׁשְוא ְּבאֹותֹו 
  ָהָרע ְוגַם ַהַּמֲחָׁשָבה זָָרה ֶׁשְּמַכֵּון ְלַתֲענּוג.

ָּׁשתֹו ֶׁשל "ַאֲהָבה" 09@ ָאִביו ֶׁשל ַרב ַאָּדא  -ְקֻד
  ֶׁשּנִזְַּכר ְּבַחזַ"ל ְּבֵׁשם "ַרב ַאָּדא ַּבר ַאֲהָבה"

ז. ָּתנּו ַרָּבנָן, *
17

, זִיְמנָא ֲחָדא ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ַּפּזִי
ֲהֵוינָא ָאזֵיל ְּבאֹוְרָחא ַוֲעַרְענָא ַּבֲהֵדי טּוָרא ִּדְכַפר ַקְרּדּו, 
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  *) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש: 
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ַּפִּזי: ַּפַעם ַאַחת ָהַלְכִּתי ַּבֶּדֶר� ְוִנְקַלְעִּתי 
ְלָהר ּבֹו ׁשֹוֵכן ַהְּכָפר ַקְרּדּו ֲאֶׁשר ּתֹוָׁשָביו ְׂשֵמִחים ְּבֶחְלָקם ּוַמָּׂשא 

  ֶׁשָּלֶהם ֶּבֱאמּוָנה ְו�א ָהיּו ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ֵּביֵניֶהם.ּוַמָּתן 
ְּבֵליל ַׁשָּבת ָרִאיִתי ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית, ֶׁשעֹוֵמד ְּבִפָּנה זֹו ֶׁשַּבֶחֶדר 
ּוִמְתַּפֵּלל ְוַרְעָיתֹו עֹוֶמֶדת ַּבִּפָּנה ַהְּׁשִנָיה ֶׁשל ַהֶחֶדר ְוֵהם ִמְתַּפְּלִלים. 

ה ְּתִפָּלְתֶכם ְּבָׁשָעה זּו' ָענּו ִלי: 'ְזַמן ִזּוּוֵגנּו ִמַׁשָּבת ְׁשַאְלִּתים: 'מַ 
ְלַׁשָּבת ּוִמְתַּפְּלִלים ָאנּו ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשִּיֵּתן ָלנּו ֶּבן 

  עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִויֵרא ֵחְטא'.
ֶׁשֲהֵרי ָאַמְרִּתי ָלֶהם: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפַּלְתֶכם, 

ַּכָּוַנְתֶכם ְלֵׁשם ָׁשַמִים". ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ֶאְרֶאה ֶאת ַהְּׁשִכיָנה, 
ֶׁשְּלַאַחר ַּכָּמה ָׁשִנים ִנְקַלְעִּתי ׁשּוב ִלְכַפר ֶזה ְוָרִאיִתי ֶאת ַהֵּבן, 
ֶׁשּנֹוַלד ָלֶהם, ְוִהֵּנה הּוא ֶּבן ֶׁשַבע ָׁשִנים. ְרִאיִתיו ְּבֵביתֹו ְוָרִציִתי 

ַדֵּבר ִעּמֹו. ָאַמר לֹו ָאִביו: 'ַּגׁש ֵאָליו (ֶאל ַרִּבי יֹוֵסי), ֶׁשֲהֵרי ָאָדם לְ 
ָּגדֹול הּוא!' ָעָנה ַהֶּיֶלד: 'ּפֹוֵחד ֲאִני ְלַדֵּבר ִעּמֹו, ֶׁשֲהֵרי ֵאיִני יֹוֵדַע 
 ִאם ֵיׁש לֹו ְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ִאם ָלאו, ֶׁשֲהֵרי ַהּיֹום ִלְמַּדִני ַרִּבי, ֶׁשָּכל



  

, (ָרָצה לֹוַמר: ֶׁשָהיּו ְׂשֵמִחים ְּבֶחְלָקם)ַוֲהוּו ַּגְבֵרי ָּבִדיִחי ְּבֶחְלֵקיהֹון 
ָאה ּוַמָּׂשא ּוַמָּתן ֶׁשָּלֶהם ָהיָה ֶּבֱאמּונָה, ְו�א ָהיָה ִקנְָאה ְוִׂשנְ 

ֵּבינֵיהֹון ּוָבּה ְּבַׁשַּבָּתא ַּבַּליְָלה ֲחֵמיִתי ְלֻאְׁשְּפזַאי ְּדָקֵאי ְּבַהאי 
ִּגיָסא ּוְמַצֵּלי, ּוְדִּביְתהּו ָקַמת ְּבִאיָד� ִּגיָסא ּוְמַצֵּלית, ָאַמְרִּתי 
ְלהֹון ַמאי ְצלֹוֵתיכֹון ְּבַׁשְעָּתא ָּדא, ָאְמרּו, ִעָּדנָא ִּדיָדן ְלזְַּוגָן 

ַׁשָּבת ְלַׁשָּבת, ּוְמַצֵלינָן ְצלֹוָתא ַקֵּמיּה קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא מִ 
ְּדיִָהיב ָלנּו ַּבר ְּדיְִפַלח ְּבאֹוַריְָתא ְויְִהיֶה ַּבר ְּדָדֵחיל ִחְטִאין 

  ְוכּו'.

ַאֲהָבה �א ָהיָה ְמַדֵּבר ִעם ֶּבן ָאָדם ֶׁש�א יַָדע ִאם 09@
  נְִׁשָמתֹו ְקדֹוָׁשה

יּה, יְֵהא ַרֲעָוא ְּדיְִתַקּיֵים ָּבעּוְתכֹון ְּדָהא ְלֵׁשם ח. ָאַמר לֵ 
ָׁשַמיִם ָקא ֲעַבְדּתּון. ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ֶאֱחזֵי ְׁשִכינְָתא ִּדְלָבַתר 
ַּכָּמה ְׁשנִין ֲעָרִעית ַּתָּמן ְוָחֵמית ַהאי ְּבָרא ְּדִאְתיִַּליד ְלהּו, 

ְּבֵביָתא, ְּבֵעינָא ְלַמָּלָלא ִעִּמי,  ֶוֱהֵוי ַּבר ְׁשַבע ְׁשנִין. ֲחֵמי ֵליּה
ֲאַמר ֵליּה ֲאבֹוִהי זִיל ְלגֵַּביּה, ְּדגְַבָרא ַרָּבה הּוא. ֲאַמר, 
ִמְסְּתִפינָא ְלִאְׁשָּתֵעי ַּבֲהֵדיּה ּוְלִאְתָקָרָבא ִעֵּמיּה ְּדָהא ָלא 
                                                                                                                    

ָאסּור ְלִהְתַחֵּבר ִעּמֹו'. ָאַמר לֹו ָאִביו :  - ֶׁשֵאין לֹו ְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה 
'ַחס ְוָׁשלֹום! ֲהֵרי ָאָדם ָּגדֹול הּוא ְוַחַכם ַהּדֹור!' ִהְתָקֵרב ַהֶּיֶלד 
ֵאָלי ּוְבֶטֶרם ִהְסַּפְקִּתי ִלְפצֹות ֶאת ִּפי ָאַמר: "רֹוֶאה ֲאִני ְּב�, ֶׁשֵּיׁש 

ָמה ֲחָדָׁשה, ֶׁשִּנְכְנָסה ְּב� ֶזה ִמָּקרֹוב ְו�א ִנְּתָנה ְּב� ְּבֵעת ְּב� ְנׁשָ 
ֵליָדְת�". ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי: 'ָּכ� הּוא ֶּבֱאֶמת, ְּבעֹוִדי ָּבחּור 
ָעַסְקִּתי ַהְרֵּבה ַּבּתֹוָרה ּוִבְזכּות ֶזה ִנְּתָנה ִּבי ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה'. 

א ַרְּב�' ָאַמר ִלי: 'ַרִּבי ֲאֶלְּכַסְנְּדרֹוס'. ָאַמְרִּתי ָאַמְרִּתי לֹו: 'ִמי הּו
 לֹו: 'ַמה ָּלַמְדָּת ַהּיֹום'



  

ף יַָדְענָא ִאי ִאית ֵליּה נְִׁשָמָתא ַקִּדיָׁשא ִאי ָלא, ְּדָהִכי אֹוִלי
ִלי ָמאִרי יֹוָמא ֵּדין, ְּדָכל ַמאן ְּדֵלית ֵליּה נְִׁשָמָתא ַקִּדיָׁשא 
ָאסּור ְלִאְׁשָּתֵעי ַּבֲהֵדיּה ּוְלֶאְתָקֵרב ִעֵּמיּה. ֲאַמר ֵליּה ָאִביו, 
ַחס ְוָׁשלֹום, ְּדגְַבָרא ַרָּבה הּוא ְוָחָכם ְּדָדָרא הּוא. ְקֵריב ְוָלא 

  ַסֵּפיק ְלַמָּלָלא ִעֵּמיּה.

ֲאַמר ֵליּה, ֲאנָא ָחֵמא ָּב� ְּדנְִׁשְמָתא ֲחַדָּתא ָהא ִאית  ט.
ָּב� ִמּיֹוִמין זְִעיִרין ְוָלא ִאיְתזְרּוק ָּב� ְּבַׁשְעָּתא ִּדנְַפֵקית 
ְלָעְלָמא, ַּתְוָהא ְוָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי: ָּכ� הּוא ְּדַרָּוק ָהיִיִתי 

יְִהיב ִּבי נְִׁשָמָתא ַאֲחָרא ֲחַדָּתא. ְוַכד ַּדֲהֵוי ָלֵעי ְּבאֹוַריְָתא ִאתְ 
ָאַמְרִּתי לֹו, ַמאן הּוא ַרְּב�, ָאַמר ִלי ַרִּבי ֲאֶלְּכַסנְְּדרֹוס. 
ָאַמְרִּתי לֹו ּוַמה ְּלֵעּית יֹוָמא ֵּדין, ֲאַמר ִלי, ַהאי ְקָרא ִּדְכִתיב 

"ֵראִׁשית ָחְכָמה יְִרַאת ה' ֵׂשֶכל טֹוב ְלָכל  (ְּתִהִּלים קיא, י)
 (ְּבָרכֹות י"ז ע"א)עֹוֵׂשיֶהם", ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ָלעֹוִׂשין ִלְׁשָמּה, ְוִּגיָלּה ִלי סֹודֹות נְִפְלאֹות. ָאַמְרִּתי לֹו, ַמה 
ִּׁשְמ�, ָאַמר ִלי, ַאֲהָבה. ָאַמְרִּתי לֹו, ָמִרי ַאֲהָבה, ַאֲהַבת 

יִתי ְלֶמְחֵמיּה ְלַרב ַאָּדא ְּבֵריּה ְּדַרב עֹוָלם ֲאַהְבִּתי�, ַוֲאנִי זָכִ 
  ַאֲהָבה, ְוִסַּפְרִּתי לֹו ַהְּדָבִרים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל.

י. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלַקֵּדׁש ֶאת ַעְצמֹו ִּבְׁשַעת ַּתְׁשִמיׁש 
ָּבִעים ְּכֵדי ֶׁשּיִזְֶּכה ְלָבנִים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְויְִתַּפֵּלל ְּבָכל ַארְ 

יֹום ָהִראׁשֹונִים, יְֵהא ַרֲעָוא ִמָּמאֵרי ָעְלָמא ֶׁשּנִזְֶּכה ְלָבנִים 
ֶׁשּיְִהיּו יְֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ֲחֵרִדים ִלְדַבר ה', ְונְִרֶאה ָּבֶהם 
ְקדּוַׁשת ְּתנִָאים ְוָאמֹוָרִאים, ָאֵמן. ּוְלַקָּמן ֶּפֶרק י"ח ֶאְכּתֹוב 

  ָצִרי� ִלְהיֹות ְלֵׁשם ָׁשַמיִם. ֶׁשָּכל ְּדָרָכיו ֶׁשל ָאָדם



  

ֶרק י"ח03@   ּפֶ
א. "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי� ה' ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת" ְוגֹו' 

. ִהּנֵה ְּכָבר ָּכַתְבנּו ַּבְּפָרִקים ַהּקֹוְדִמין ֶׁשֲחָכֵמינּו (ְּתִהִּלים קד, כד)
ר ק' ֶׁשהּוא זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ִּתְּקנּו לֹוַמר ְּבָכל יֹום ִמזְמֹו

ִמזְמֹור ְלתֹוָדה. ְוַהַּכָּונָה, ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ְלהֹודֹות ְּבָכל יֹום 
ָויֹום ּוְלָהִביא ָקְרַּבן ּתֹוָדה, ִּכי ֵאין ַּבַעל ַהּנֵס ַמִּכיר ְּבנִיָּסיו 

  ֶׁשעֹוֶׂשה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

ְוהֹוָדיָה ַעל ָּכל ִמנְַהג ַהַּקְדמֹונִים ָהיָה ָלֵתת ֶׁשַבח 09@
  ָּדָבר

ּוַבֲאִמיַרת ִמזְמֹור זֶה ִּתְהיֶה ַּכָּונָתֹו ְּבִלּבֹו ְּכִאּלּו ֵמִביא 
ּתֹוָדה ֵּבית ה', ְּכמֹו ֶׁשָהיָה ִמנְַהג ַהַּקְדמֹונִים זַ"ל ֶׁשְּבָכל ִענְיָן 
ּוְמאֹוָרע ֶׁשֵאיַרע ָלֶהם ָהיּו נֹוְתנִים ֶׁשַבח ְוהֹוָדיָה ְוִהִּכירּו 

ּיָד ֶׁשהּוא ַהְׁשגַָחת ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר�, ְוָהיָה ָקׁשּור ָּתִמיד מִ 
  ְּבִלָּבם ְלִבְלִּתי ִלְׁשּכַֹח ַהְׁשגַָחת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

ב. ִּכְדָמִצינּו ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ֱאמֹר: 
18

* ַרִּבי 
א ֶוֱהֵוי ִעֵּמיּה ַרִּבי ַאָּבא ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֲהָוה ָאזֵיל ְּבאֹוְרחָ 
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  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהָיה הֹוֵל� ַּבֶּדֶר�, ְוָהיּו ִעּמֹו ַרִּבי ַאָּבא 

ת ַהַּמִים ַאַחת, ִנְתַקל ַרִּבי יֹוֵסי ְוִנְתַקע ְוַרִּבי יֹוֵסי, ִהִּגיעּו ְלַאּמַ 
ְלתֹו� ַאַּמת ַהַּמִים, ַעד ֶׁשִּנְתַלְכְלכּו ְּבָגָדיו, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ַהְלַואי 
ֶׁש�א ָהָיה ִנְבָרא ַאַּמת ַהַּמִים זֹו", ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: 

ד ֵמעֹוֵׂשי ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּמקֹום הּוא "ָאסּור ָלנּו לֹוַמר ָּכ�, ִּכי ֶאחָ 
ְוָאסּור ְלַזְלֵזל ִּבְמַׁשְּמָׁשיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 



  

ְוַרִּבי יֹוֵסי, ְמטּו ְלַחד ַאַּמת ַהַּמיִם נְִתַקל ַרִּבי יֹוֵסי ְונִַּתק 
ְלתֹו� ַאַּמת ַהַּמיִם ַעד ֶׁשּנְִתַלְכְלכּו ְּבגָָדיו. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, 

ְמעֹון ַהְלַואי ֶׁש�א ָהיָה נְִבָרא זֶה ַאַּמת ַהַּמיִם. ָאַמר ַרִּבי ׁשִ 
ַּבר יֹוַחאי, ָאסּור ָלן לֹוַמר ָּכ�, ִּדְמַׁשְּמָׁשא ְּדָעְלָמא ִהיא 
ְוָאסּור ִלנְהֹג ַקּלּות ִּבְמַׁשְּמָׁשא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, ִּדְכִתיב 

"ַוּיְַרא ֱא�ִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהּנֵה טֹוב  (ְּבֵראִׁשית א, לא)
ים ְוַעְקַרִּבים ְויִּתּוִׁשין ֻּכְּלהֹון נְִקָרִאין ְמאֹד", ַוֲאִפּלּו נְָחׁשִ 

  ְמַׁשְּמֵׁשי ְּדָעְלָמא, ּוְבנֵי נָָׁשא �א יְָדִעין.

                                                                                                                    

'ַוַּיְרא ה' ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאד', ַוֲאִפּלּו ְנָחִׁשים 
ַׁשְּמָׁשיו ֶׁשל ַהֶּמֶל� ְועֹוֵׂשי ְוַעְקַרִּבים ְוִיּתּוִׁשים ִנְקָרִאים ֻּכָּלם ְמ 

ְרצֹונֹו ָּבעֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם ֵאיָנם יֹוְדִעים, ְוֵאיָנם ָׂשִמים ֹזאת ַעל 
  ִלָּבם".

ְּבעֹוָדם הֹוְלִכים ָראּו ָנָחׁש ֶאָחד ְמַרֵּקד ִלְפֵניֶהם. ָאַמר ַרִּבי 
  ל ָלנּו ִנִּסים".ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: "ְּבַוַּדאי הֹוֵל� ַהָּנָחׁש ְלחֹולֵ 

ָרץ ַהָּנָחׁש ִלְפֵניֶהם ְוִנְלַחם ְּבֶאְפֶעה ֶאָחד. ּוְתכּוָנתֹו ֶׁשל 
ָהֶאְפֶעה, ֶׁשִאם הּוא ִמְסַּתֵּכל ִּבְפֵני ָהָאָדם אֹו ֶׁשָאָדם ִמְסַּתֵּכל 
ְּבָפָניו ִמָּיד ֵמת ָהָאָדם ֵמֲחַמת ַאְרִסּיּות ַמָּבטֹו ֶׁשל ָהֶאְפֶעה, ַרֲחָמָנא 

ָלן. ֶנֱאְבקּו ַהָּנָחׁש ְוָהֶאְפֶעה ֶזה ָּבֶזה ַעד ֶׁשֵּמתּו ְׁשֵניֶהם, ַּכֲאֶׁשר ִלּצְ 
  ִהִּגיעּו ְלִזיַרת ַהַּמֲאָבק ָראּו ַהֲחָכִמים ֶאת ִּפְגֵרי ְׁשֵניֶהם.

ָקָרא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַעל ָּכ� ָּפסּוק ֶזה: " '�א ְתֻאֶּנה ֵאֶלי� ָרָעה 
ֶל�', ּוְלֵׁשם ֶזה ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת ָּכל ְוֶנַגע �א ִיְקַרב ְּבָאהֳ 

ַהְּבִרּיֹות ַּכֲאֶׁשר ְלָכל ַאַחת ְׁשִליחּות ְוַתְפִקיד ְוֵאין ָלנּו ְלַזְלֵזל ְּבׁשּום 
 ִנְבָרא, ִּכי ְלָכל ִנְבָרא ֵיׁש ַּתְפִקיד ּוְׁשִליחּות"



  

ַעל יְֵדי ַהּנָָחׁש נְִּצלּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 09@
  ּוְׁשנַיִם ִמַּתְלִמיָדיו

יְיהּו. ג. ַעד ַּדֲהוּו ָאזְִלין, ֻחּמֹו ֲחָדא ִחְויָא ְמַרֵּקד ָקמַ 
ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַוַּדאי ָּדא נָָחׁש ָאזֵיל ְלִאְתַרֲחָׁשא 
ָלן נִִּסין. ְרַהט ַהאי ִחְויָא ָקַמיְיהּו ְוָקַׁשר ֶאת ַעְצמֹו ְּבַחד 
ֶאְפֶעה, ְוֶאְפֶעה ִהיא ְּבִרּיָה ְּדִאי ִמְסַּתֶּכֶלת ְּבַאנְֵּפיּה ְּדַבר נָׁש 

ַּתֵּכל ְּבַאנְֵּפיּה ְּדֶאְפֶעה ִמּיָד הּוא ֵמת ֵמֲחַמת אֹו ַּבר נָׁש ִמסְ 
ָהֶאֶרס ַרֲחָמנָא ִליְצָלן. ְוַהאי נָָחׁש ַּבֲהֵדי ְּדָקַׁשר ָּבּה ִהְתִחילּו 
ְלַהּכֹות זֶה ֶאת זֶה ַעד ְּדִמיתּו ְׁשנֵיֶהם, ַעד ְמטּו ַּתָּמן ְלַהאי 

  ְרָחא ּוִמיתּו.ֲאַתר ֲחמּו לֹון ְלַתְרֵויהֹון ְׁשִכיִבין ְּבאֹו

ּנֶה לֹו ָּכל 09@ ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ַמְבִטיַח ַלַּצִּדיק ֶׁש�א יְֻא
  ָאֶון

 (ְּתִהִּלים צא, י)ד. ָקָרא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַהאי ְּפסּוָקא 
"�א ְתֻאּנֶה ֵאֶלי� ָרָעה ְונֶגַע �א יְִקַרב ְּבָאֳהֶל�", ְוַעל ָּדא 

ִרי� הּוא ָּכל ַהְּבִרּיֹות ְוָכל ָּדָבר ִלְׁשִליחּוָתא ָּבָרא קּוְדָׁשא ּבְ 
  ִּדיֵליּה.

  ֵאין ְלַבּיֵׁש ׁשּום ְּבִרּיָה09@

ְוֵלית לֹון ְלַאנְָהגָא ְקָלנָא ְּבָכל ַמאי ְּדִאיהּו ָעִביד, ִּכי 
 (ְּתִהִּלים קמה, ט)ִלְׁשִליחּוֵתיּה הּוא ָּבָרא יְָתהֹון, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב 

' ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו", ַעד ָּכאן ְלׁשֹון "טֹוב ה
"ָמה  (ְּתִהִּלים קד, כד)ַהּזֹוַהר. ְונְִרֶאה ִלי, ְּדזֶהּו ַּכָּונַת ַהָּכתּוב 

ַרּבּו ַמֲעֶׂשי� ה' ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקנְיָנֶ�", 
  ל ַמֲעֶׂשי�"."יֹודּו� ה' ּכָ  (ָׁשם קמה, י)ּוְכִתיב 



  

  ַעל ַּבַעל ַהּנֵס ְלַתֵּקן ֵאיזֶה ָּדָבר טֹוב09@

ה. ּוִבְהיֹות ֵּכן, ְּבַוַּדאי ִמי ֶׁשִהְפִליא לֹו ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� 
ָּברּו� הּוא ְּברֹב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו נֵס ְוֵאיזֶה ַהָּצָלה ִמִּלְסִטים, 

נְִתַרֵּפא, ֲאזַי חֹוָבה ָעָליו אֹו ֵמֵאׁש ּוִמַּמיִם, אֹו ֶׁשָהיָה חֹוֶלה וְ 
ְלַתֵּקן ֵאיזֶה ָּדָבר טֹוב, ֶׁשיְִהיֶה ֶהֵּכר ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה זֹאת 

  ִּבְמקֹום ָקְרַּבן ּתֹוָדה ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ָּברּו� הּוא.

  ַמֲעֶׂשה ֶׁשִהִּציל ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ְלַבַעל ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט09@

ה ַמה ֶׁשֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ָהַרב ֶהָחִסיד ו. ּובֹוא ּוְראֵ 
מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַאְבָרָהם ַּבַעל ַהְמַחֵּבר "ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט" 
ְּבַהְקָּדַמת ִסְפרֹו, ְוזֶה ְלׁשֹונֹו: "ָאַמר ַהּכֹוֵתב, ַאזְִּכיר ָּכאן 

יֵמי נְִפָלאֹות ֶׁשָעָׂשה ה' ִעָּמִדי ְּבֵעת ָעְברּו ָעַלי ְּתָלאֹות ּבִ 
ֳחְליִי, ָחִליִתי ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי ּוֵמרֹב ְּכֵאִבי �א ֲעֵליֶכם, 
ׁשֹוַמְמִּתי. ָאַמְרִּתי ֻּפַּקְדִּתי יֶֶתר ְׁשנֹוַתי ַרּבּו ָעַלי ַמְכאֹוִבים 
ַעד ֶׁשָרָחקּו ִמֶּמּנִי ְקרֹוַבי ִּכי ָהיִיִתי ְלַמָּׂשא ִלְבנֵי ֵביִתי ְוִלְפנֵי 

ִּבי ְוִלִּבי יִָחיל ְּבִקְרִּבי ְּבזְָכִרי אֹוְרָחא ֲאבֹוַתי. ָהמּו ֵמַעי 
  ְרִחיָקא ְוַקִּליָלא זְִוָדִתאי.

ז. ְוָהעֹוְמִדים ָעַלי ִלְׁשמֹור יְִציַאת נְִׁשָמִתי ַּכֲאֶׁשר ָראּו 
ִּבי ֶׁשּנְִתָקְררּו ֵאָבַרי ּוְבָׂשִרי ּוָבאִתי ַעד ַהְּגִסיָסה, ְוַעד ַׁשֲעֵרי 

ָעַלי ָּדֲחקּו חּוָצה ֶאת ִאְׁשִּתי ְוזְַרִעי ְוגַם ִמיָתה. ָהעֹוְמִדים 
ְׁשָאר ְקרֹוִבים ֶׁשָראּו אֹוִתי ְּבִסיָמנֵי ִמיָתה ְּבֶדֶר� ֵצאת 
ַהּנְָׁשָמה ֵמַהּגּוף, ּוָפנַי נְִׁשַּתּנּו. ַוה' ְּבַרֲחָמיו "יָסֹר יְִּסַרּנִי 

ת ֲאבֹוַתי ְוַלָּמֶות �א נְָתנָנִי", ְו�א ִּבזְכּוִתי ַרק ִּבזְכּו
  ַהְּקדֹוִׁשים.



  

ח. ּוַבַּמְרֶאה ָרִאיִתי ְּבֵעינַי ָאָדם ָקָצר ָעַמד ְלָפנַי ְונֵר 
ּדֹוֵלק ְּביָדֹו, ּוְבֶהֶרף ַעיִן ִהְתִחיל ְלַכּבֹות ְוָחזַר ְוָדַלק ַמֵהר 
ְלֵעינַי. ְוָאַמְרִּתי ִּבְמִחיָלה, יִַּגיד ִלי ֲאדֹונִי ַמה ּזֶה ֶׁשַאָּתה 

  נַי ַּבּנֵר ַהּזֶה.עֹוֶׂשה ְלפָ 

  ַהּנֵר ֶרֶמז ַלּנְָׁשָמה09@

ְוֵהִׁשיב ָהִאיׁש, ַהּנֵר ֶרֶמז ַלּנְָׁשָמה ִּדיָל�, ַּבֲעבּור ֶׁשּיְֵמי 
ַחּיֶי� ְּכָבר ָעְברּו, ִּכי ַהּנֵר הּוא ֶרֶמז נְִׁשַמת ָאָדם, ָרַמזְִּתי 

ה ִּתְהיֶה ְל� ְל�. ְוִהּנֵה ַּכֲאֶׁשר ַמֵהר ָחזַר ְלָדְלָקה ָּכ� ְמֵהרָ 
  ְרפּוָאה, ְוזֶהּו ֶׁשֶהְרֵאיִתי ְּבאֹותֹוַתי.

ט. ְויָדֹוַע ֵּתַדע ֶׁשּיֵׁש ַּבִּמְׁשָּפט ֶׁשְל� ַמיְִמינִים 
ּוַמְׂשְמִאיִלים, ְוָׁשְקלּו ְּבמֹאזְנַיִם זְֻכּיֹות ֶׁשְּל�, ּוָבאִתי 

, ְוָאַמר ְלַבֶּׂשְר� ֶׁשָהֵאל ָהַרֲחָמן הֹוִסיף יִָמים ַעל יֶָמי�
ַלַּמְלָא�, ֶהֶרף יְָד�, ִּכי עֹוד ְלֵאל יָדֹו ְלזַּכֹות ֶאת ָהַרִּבים. חֹק 
ָחַקְקִּתי ְל� ֶׁשַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַּתֲעמֹד ֵמחִֹלי זֶה. ְוזֶה ַהַּמֲעֶׂשה 

  ָהיָה ְׁש�ָׁשה יִָמים קֶֹדם ַחג ַהָּׁשבּועֹות.

ְּביֹום ִראׁשֹון ְּדַחג ְוַכֲאֶׁשר ָּפַתר ִלי ָּכ� ָהיָה, ׁשֶ 
ַהָּׁשבּועֹות ָהַלְכִּתי ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ּוַמָּמׁש נֲַעֵׂשיִתי ְּבִרּיָה 
ֲחָדָׁשה, ּוִמּיָד ָאזְַרִּתי ְּכגִּבֹור ֲחָלַצי ְוַקְמִּתי ַעל ִמְׁשֶמֶרת 
ַהּקֹוֶדׁש ְלַחֵּבר ֵּפרּוׁש ַעל ַהּתֹוָרה ּונְִביִאים ּוְכתּוִבים, 

  ִחּבּור "ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט" ְלזִָּכרֹון, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.ְוָקָראִתי ְלהַ 



  

  ָאסּור ְלָאָדם ִלְהיֹות ְּכפּוי טֹוָבה09@

י. ְוכֹה יֲַעֶׂשה ָהָאָדם, ִּכי ֵאין ְל� ָאָדם ֶׁש�א נֲַעָׂשה לֹו 
נֵס, ִּבְפָרט ַּבּדֹורֹות ָהֵאּלּו ֲאֶׁשר ַהָּצרֹות ִמְתַּגְּבִרים ְּבָכל יֹום 

יֹום ְּגזֵרֹות ּוִמְלָחמֹות ֲעצּומֹות, ֶחֶרב ְוָרָעב ָמצֹור ּוָמצֹוק, וָ 
ֳחָלִאים ַרִּבים, ּוִמי ֲאֶׁשר ֵהִאיר ָעָליו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
חּוט ֶׁשל ֶחֶסד ְוִהִּצילֹו ִמָּכל ַהְּפגִָעים ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, יְִהיֶה 

ִלְהיֹות ִמְּכפּויֵי טֹוָבה. ְו�א  לֹו ְלזְִכרֹון ָּתִמיד ַחְסֵּדי ה', ְו�א
זֹו ִּבְלָבד, ֶאָּלא ָּכל ִמי ֲאֶׁשר ַמְׁשִּפיַע ָעָליו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ֶׁשַפע ֶׁשל ְּבָרָכה ֶׁשּזָָכה ֵליֵׁשב ְּבֵביתֹו ְּבַהְׁשֵקט ּוְבֶבַטח, 

ָּמקֹום ּוַפְרנָָסתֹו ִהיא ְסדּוָרה, ֶׁשָּצִרי� ִלֵּתן ֶׁשַבח ְוהֹוָדיָה לַ 
  ַעל זֹאת.

יא. ּוַמה ְּמאֹד ַמזְִהיר ְּבֵסֶפר ַהֲחֵרִדים ֶׁשּזֶהּו ִמְּכַלל 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל "ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה' ֱא�ֶהי� ִּכי ָּבאִתי ֶאל 

, ִמָּכאן ַאזְָהָרה ַעל ְּבנֵי ָאָדם (ְּדָבִרים כו, ג)ָהָאֶרץ" ְוגֹו' 
ָעה ֵמַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, ִלֵּתן ֶׁשַבח ַהְמַקְּבִלים טֹוָבה ְוַהְׁשּפָ 

ְוהֹוָדיָה, ְו�א ִלְקרֹות קֹול קֹוְבָלנָא ְּכֶדֶר� ָצֵרי ָהַעיִן ֲאֶׁשר 
יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר נֹוֵתן ָלֶהם ה' ָמזֹון ּוִמְחיָה ָּכל יְֵמיֶהם, יֹוֵתר 

ֶלֶחם  ֵהם ּבֹוִכים ְוקֹוְבִלים נֶגֶד ָהעֹוָלם ְּכִאּלּו ֶׁשֵאין ָלֶהם ַּפת
ֶלֱאכֹל, ְוָכל טּוב ֵאין ְּביָָדם, ְוָכל ַּכָּונָָתם הּוא ִלְמנַֹע ָהֲענִּיִים 

"זֶה ָענִי  (ְּתִהִּלים לד, ז)ְוֶאְביֹונִים ִמֶּפַתח ֵּביָתם, ְוַעל זֶה נֱֶאַמר 
ָקָרא ַוה' ָׁשֵמַע", ְוֵאין ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ָענִי זָז ַעד ֶׁשעֹוֶׂשה 

ֵליֶהם ּכֹוס ֶׁשל ֻּפְרָענִּיֹות ֶׁשָּבִאין ֵהָּמה ִלְכַלל רֹוֵׁשם ְויֲַעבֹר עֲ 
  ַהַּדּלּות.



  

ּמֹות, ַרק 09@ ֵאין ְלַהְראֹות ֶאת ָהֲעִׁשירּות ִּבְפנֵי ָהֻא
  ְלַהְראֹות ָּפנִים ַמְסִּבירֹות ַלֲענִּיֵי יְִׂשָרֵאל.

יב. ֲהגַם ֲאֶׁשר ְּבַוַּדאי ִהיא  טֹוב ְלַקּיֵם ַאזְָהרֹות 
, ְלִבְלִּתי (ַעּיֵן ַּתֲענִית ַּדף י' ע"ב)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו

ְלִהְתָראֹות ִּבְפנֵי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְּבִפְרסּום ַּבֲעִׁשירּות, ְּכמֹו 
"ָלָּמה  (ְּבֵראִׁשית מב, א)ֶׁשִהזְִהיר ָאִבינּו ַהּזֵָקן יֲַעקֹב ְלָבנָיו 

לּו ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ִּתְתָראּו", ּוִבְפָרט ֶׁשְּבִעִּתים ַהּלָ 
ָהֻאּמֹות ֵהם נֹוְתנִין ַעיִן ְּבָממֹון ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, ְוטֹוב ְמאֹד 

  ְלַכּסֹות ּוְלַהֲעִלים ָהעֶֹׁשר ִּבְפנֵיֶהם.

ִּבזְכּות ֶׁשְמָקְרִבים ַלֲענִּיִים ֲהגּונִים, נְִפָקדֹות 09@
  ָהֲעָקרֹות ְּבזֶַרע ֶׁשל ַקיְיָמא.

ַהְראֹות ָּפנִים ֶׁשל ַמְסִּבירּות ָּפנִים, ֶׁשל ָאֵכן טֹוב לְ 
ַאֲהָבה ְוָרצֹון ִּבְפנֵי ֲענִּיִים ְוַדִּלים ְוֶאְביֹונִים זֶהּו ְרצֹון ַהּבֹוֵרא 
יְִתָּבַר�, ּוִבְפָרט ַהְמַאְכֵסן ְּבֵביתֹו ֲענִּיִים ְוַדִּלים ֲהגּונִים זֹוֶכה 

ְפָקדֹות ִּבזְכּות ֶׁשְּמַפְרנְִסים ְלַהְרֵּבה ְּדָבִרים, ְונִָׁשים ֲעָקרֹות נִ 
  ּוְמַכְלְּכִלים ֲענִּיִים ְוֶאְביֹונִים ֲהגּונִים ְלֵׁשם ָׁשַמיִם.

יג. ּוָמִצינּו נֵַּמי ְּבִאיׁש זֵָקן ֶאָחד ֶׁשָהיָה ִּבזְַמן ְּגזֵרֹות 
ְסָפַרד ּוְׁשַּפנְיָא ּוְׁשמֹו ַרִּבי יְִחיֵאל, ְוָהיָה ָּדר ְּבִעיר ַאַחת ַעל 

ף ַהּיָם ַהָּגדֹול, ּוִבְהיֹות ְּגזֵרֹות ְׁשָמדֹות ִּבְמִדינֹות ַהּנִזְָּכִרים חֹו
ְלֵעיל ָּבְרחּו ֵמאֹוָתן ַהְּמִדינֹות ַהְרֵּבה יְהּוִדים ֶאל ֶאֶרץ 
ּתֹוגְַרָמא, ְוַרִּבי יְִחיֵאל ָהיָה זֵָקן, ְוָהיָה ְּבִעיר ֲאֶׁשר ַעל חֹוף 

ר, ְוָהיָה ְמַקֵּבל ָּכל ָהֲענִּיִים ַהּיָם, ְוהּוא ִאיׁש ָּתם ְויָׁשָ 
ַוֲעִׁשיִרים ְּבֵסֶבר ָּפנִים יָפֹות, ְוָהיָה ַמְסִּפיק ָלֶהם ֶלֶחם, ַמיִם 



  

ּוָמזֹון, וְמַלֶּוה אֹוָתם, ְונַָתן ָלֶהם ֵצָדה ַלֶּדֶר�, ּוִפּזֵר ּוִבזְֵּבז 
  ָממֹון ַרב ְלהֹוָצַאת ָהאֹוְרִחים.

ֵעת ּוזְַמן ֶׁשָהיּו ְּבֵביתֹו ַאְרָּבָעה יד. ַויְִהי ַהּיֹום, ִהִּגיַע 
זְֵקנִים ַהָּבִאים ֵמַהּגֹוָלה ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים, ּוִבְראֹוָתם ֶאת 
ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו ּוגְֻדָּלתֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ַהְּטהֹוָרה ֶׁשָהיָה נְִדיב ֵלב 

ֲאלּו ֶׁשָּגַמל ֶחֶסד ִעם ֲעִׁשיִרים ַוֲענִּיִים ְלָכל ְּבנֵי ַהּגֹוָלה, ׁשָ 
ָהַאְרָּבָעה זְֵקנִים ִמֶּמּנּו, ַמה ַּבָּקָׁשְת� ֵמַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר�, 
ְוֵהִׁשיב, ַּבָּקָׁשִתי הּוא ֶׁשֶאזְֶּכה ְלָבנִים, ִּכי �א ָהיָה לֹו זֶַרע, 
ְוָאְמרּו ֵאָליו ָהַאְרָּבָעה זְֵקנִים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל, ִּתְהיֶה ַאָּתה 

� ָׁשנָה זֶה יֵֵצא ֵמֲחָלֶצי� ֵּבן ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ָּבטּוַח ֶׁשְּבתֹו
ְוִתְקָרא ְׁשמֹו ַאְבָרָהם, ְלִסיָמן ֶׁשָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם זֶַרע 
ַאְבָרָהם. ְוַכֲאֶׁשר ִהְבִטיחּו לֹו ֵכן ָהיָה, ֶׁשּיָָצא ִמֶּמּנּו ְּבנֹו 

ָרה ְמאֹד, ְוִחֵּבר ַהָּגדֹול ַרֵּבינּו ַאְבָרָהם ִמִּפיָסא, ְוִהגְִּדיל ַּבּתֹו
  ִחּבּוִרים ַהְרֵּבה, ַעד ָּכאן.

טו. ְוַכּיֹוֵצא ָּבזֶה ָמִצינּו ַהְרֵּבה ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ָּכל 
ַמֲעֶׂשה טֹוב ְוִכְׁשרֹון ָחקּוק ְוָרׁשּום ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, 

ֹוֶפן ִאם ָהיָה ַלֲחׁשֹב ְלעֹוֶׂשיָה ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְּבא
ַּכָּונַת ָהעֹוֶׂשה ְלֵׁשם ָׁשַמיִם, ִּכי ֵכן ָצִרי� ָּכל ִענְיַן ְּבנֵי ָאָדם 
ֵהן ַהַּמֲעֶׂשה ֵהן ַהִּדּבּור יְִהיֶה ַהּכֹל ְלֵׁשם ָׁשַמיִם ּוְבַכָּונַת 
ַהֵּלב, ּוִבְפָרט ְּבִענְיְנֵי ְּתִפּלֹות ּוְבָרכֹות, ִּכְדִאיָתא ְּבֵסֶפר 

  ֲחִסיִדים:



  

ְּבָכל יֹום ָּדנִין ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ֶׁש�א ִּכְּונּו ִּבְׁשַעת 09@
  ֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות

טז. ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ֶׁשֵּמת ִלְפנֵי זְַמּנֹו ַּכָּמה ָׁשנִים, ְלַאַחר 
ְׁשנֵים ָעָׂשר חֶֹדׁש נְִתַּגָּלה ְלֶאָחד ִמן ְקרֹוָביו ַּבֲחלֹום, ְוָׁשַאל 

נֹוֵהג ָּבעֹוָלם ֶׁשַאָּתה ָׁשם. ָאַמר לֹו, ְּבָכל יֹום  לֹו ֵהיַא� ַאָּתה
ָויֹום ָּדנִין אֹוִתי ַעל ֶׁש�א ָהיִיִתי ְמַדְקֵּדק ְלָבֵר� ִּבְרַּכת 
ַהּנֱֶהנִין ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּונַת ַהֵּלב, ְוַהְמֻמּנִים ֶׁשָּדנִין אֹוִתי 

  אֹוְמִרים ִלי ַלֲהנָָאְת� ָאַכְלָּת.

ֶׁשִּמְׁשַּפט  (ַׁשָּבת ַּדף ל"ג ַעּמּוד ב')ַאל לֹו, ֲה�א ַאְמִרינָן ְוׁשָ 
ְרָׁשִעים ַּבֵּגיִהּנֹם הּוא ַרק ְׁשנֵים ָעָׂשר חֶֹדׁש ִּבְלָבד, ּוְכָבר 
ָעְברּו ְׁשנֵים ָעָׂשר חֶֹדׁש ְויֹוֵתר ִמּיֹום ִמיָתְת� ְוָלָּמה ָּדנִין 

ָאַמר לֹו, ֵאין ָּדנִין אֹוִתי אֹוְת� ַאַחר ְׁשנֵים ָעָׂשר חֶֹדׁש, 
ַּבֵּגיִהּנֹם ִּדינִים ֲחמּוִרים, ֶאָּלא ָּדנִין אֹוִתי חּוץ ְלגֵיִהּנֹם 
ַּבִּדינִים ַקִּלים, ְואֹוְמִרים ַהְמֻמּנִים ֶׁשּזֶהּו ַהּכֹל ְלטֹוָבִתי ְּכֵדי 

  אֹו.ֶׁשֶאזְֶּכה ְלֵחֶלק ַּגן ֵעֶדן ִלָּכנֵס ְלָׁשם ְוִלּטֹל ֶחְלִקי ִּבְמלֹו

  ָּכל ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָהָאָדם נְִרָׁשִמים ַּבָּׁשַמיִם09@

ְוַהְּכָלל, ִּכי ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה הּוא נְִרָׁשם 
ְלַמְעָלה, ְוַעל ָּכל ָּדָבר יֵׁש ָׂשָכר ָועֹנֶׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהּיֹוֵצא זַַּכאי 

  ִמֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ָאֵמן.
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  ץִמּקֵ 08@

ֶרק י"ט03@   ּפֶ

. (ְּתִהִּלים יט, ח)א. "ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת נֶָפׁש" 
ַּבֲאֶׁשר נִָּתן ְרׁשּות ֵמִאּתֹו יְִתָּבַר� ְלָכל ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל ְלָפֵרׁש 
ִמְקָרא ַהּקֹוֶדׁש ְּכִפי ֲהָבנַת ִׂשְכלֹו ּוְכַפִּטיׁש יְפֹוֵצץ ֶסַלע, ַעל 

ַּכָּונַת ַהִּמְקָרא זֶה ְלהֹוִדיֵענּו ִּכי ַּבֲעבּור  ֵּכן נּוַכל לֹוַמר:
ֶׁשּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ִּבְלִּתי ֶחְסרֹון ֵאָבר ֶאָחד ְּבַתְריַ"ג ִמְצוֹות, 
ְוַעל ָהָאָדם ֻמָּטל ְלַקּיֵם ַּתְריַ"ג ִמְצוֹות ֶׁשֵהן נֶגֶד ֵאיָבִרים 

א יְֶחַסר ֵמֲעׂשֹות ַהְמֻחּיִָבים ָעָליו ַלֲעׂשֹוָתם ִמַּצד ַהֶהְכֵרַח �
אֹוָתם. ּוִבְפָרט ְללֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים 
ַהַּׁשּיִָכים ָּבֶהם ַהּכֹל ִמּיַד ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו, ְוָאז הּוא ַמְׁשִלים 

  ּתֹוַרת ה' ֲאֶׁשר ִהיא ְּתִמיָמה.

חֹוזֶֶרת  - ִאם ִחֵּסר ָאָדם ֲאִפילּו ִמְצָוה ַאַחת 09@
  ְׁשָמתֹו ְּבגְִלּגּול ָלעֹוָלם ַהּזֶה ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים חָֻּקּהנִ

ּוַבֲעבּור ֵּכן ִאם ָעַבר ָהָאָדם ֵמעֹוָלם ַהּזֶה ִּבְלִּתי ִהְׁשִלים 
ֵאיָבָריו ַּבֲעִׂשּיָה ּוְבִלּמּוד ַהּנִזְָּכר ָאז ִהיא ְמִׁשיַבת נֶֶפׁש, 

ם ְּבגְִלּגּול ָלעֹוָלם ַהּזֶה ֶׁשַהּנְָׁשָמה ִהיא חֹוזֶֶרת ָלבֹוא עֹוד ַּפעַ 
ּוְצִריִכים ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבָאָדם ַאֵחר ְּכֵדי ֶׁשּיְַׁשִלים ֻחּקֹו 

  ּוְלַמְּלאֹות ַהִחָּסרֹון.



  

ַּבל יְִתַעֵּצל ָהָאָדם ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהִּמְצָוה 09@
  ְּבָכל יֹום

מֹו ֶׁשָהָראּוי ְונָכֹון ב. ּוִבְהיֹות ֵּכן יְִתּבֹונֵן ָהָאָדם ְּבַעצְ 
ֶאְצלֹו ֶׁש�א ְלִהְתַעֵּצל ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהִּמְצוֹות ַמאי 
ְּדֶאְפָׁשר, ִּכי ִמי יֹוֵדַע ַמה יּוַלד יֹום, ִּכי ָהָאָדם הּוא ְלַמָּטה 
ּוְכרּוזִים ְלַמְעָלה ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְלָהִכין ַעְצמֹו, ּוְכֶׁשַהְּכרּוז 

א ְונְִכָרז ְלַמְעָלה ָאז ַהּיִָמים ְקרֹוִבים ְלִהָּפֵרד נְָׁשָמה יֹוצֵ 
ֵמַהּגּוף, ּוִפְתאֹום יְַרִּגיׁש ַהְּגזַר ִּדין ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ּוְכֵאִבים 
ֶׁשל ּגּופֹו ַהִּמְתַּגְּבִרים ָעָליו. ּוָמה ַהּיְִתרֹון ֵאָליו ָאז ִאם �א 

  ִמּקֶֹדם ָלזֶה. ֵהִכין ַעְצמֹו ְּבעֹוָבִדין ָטִבין

ְׁש�ִׁשים יֹום קֹוֵדם ְּפִטיָרתֹו עֹוֶלה נְִׁשָמתֹו ַלָּמרֹום 09@
  ְּבָכל ַליְָלה

: *ע"ב) - (ַּדף רי"ז ג. ְוִאיָתא ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ַוּיְִחי 
19

"ַּכד  
ֶאְתָקֵרב יֹוִמי ְּדַבר נָׁש ְּתָלִתין יֹוִמין ַמְכִריזִין ָעָליו ְּבגַן ֵעֶדן. 
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  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
ֶׁשר ִמְתָקֵרב יֹום ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַמְכִריִזים ָעָליו ַּכאֲ 

ְׁש�ִׁשים יֹום ְּבַגן ֵעֶדן. ִּבְׁש�ִׁשים יֹום ֵאּלּו ִנְׁשָמתֹו עֹוָלה ְּבָכל ַלְיָלה 
ְורֹוָאה ֶאת ְמקֹוָמּה ַהְמיָֻעד ָלּה ְּבַגן ֵעֶדן ְוָהָאָדם ֵאינֹו יֹוֵדַע, ְוׁשּוב 

ִנְׁשָמתֹו ְּכִמֹּקֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ֵאינֹו ׁשֹוֵלט ּבְ 
ָּברּוַח" ְוגֹו'. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: "ַּכֲאֶׁשר ַמְתִחיִלים ְׁש�ִׁשים יֹום 

  ֵאּלּו ַצְלמֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֶנְחַׁש� ְוִצּלֹו ַהִּנְרֶאה ָּבָאֶרץ ֶנְעָלם".
ַּיד ֶּפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ּוָפָניו ַרִּבי ִיְצָחק ָיַׁשב יֹום ֶאָחד לְ 

ֲעצּובֹות. ָיָצא ַרִּבי ְיהּוָדה ּוְמָצאֹו ָעצּוב. ָאַמר לֹו: "ַמה ּיֹום 
ִמּיֹוָמִים" ָאַמר לֹו: "ָּבאִתי ֵאֶלי� ְלַבֵּקׁש ִמְּמ� ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים: א. 



  

                                                                                                                    

ֵמאֹוָתם ַהְּדָבִרים ֶׁשָהִייִתי ַּכֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוֹתאַמר 
אֹוֵמר  ֹּתאַמר אֹוָתם ִּבְׁשִמי ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי. ב. ֶׁשִּתְדַאג 
ְלַזּכֹות ֶאת ְּבִני יֹוֵסף ַּבּתֹוָרה. ג. ֶׁשָּתבֹוא ְלִקְבִרי ָּכל ִׁשְבָעה ָיִמים 

  ְוִתְתַּפֵּלל ָעַלי".
� ְקרֹוָבה" ָעָנה לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: ָאַמר לֹו: "ִמַּנִין ְל� ִּכי ְׁשָעְת 

"ֲהֵרי ִנְׁשָמִתי עֹוָלה ְּבָכל ַלְיָלה ְוֵאין ֲחלֹומֹוַתי ְּבִהיִרים ְּכִמֹּקֶדם, 
ְועֹוד: ְּכֶׁשֲאִני ִמְתַּפֵּלל ְּבַלַחׁש ּוַמִּגיַע ְל'ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה' ִמְתּבֹוֵנן ֲאִני  

ת ֶׁשַּצְלִמי ָסר ְוֵאינֹו ִנְרֶאה חֹוֵׁשב ֲאִני  ְּבַצְלִמי ְוֵאיֶנִּני רֹוֵאהּו ֶוֱהיוֹ 
ִּכי ְקֵרָבה ְׁשָעִתי, ֶׁשֲהֵרי ִלְפֵני ֶׁשָאָדם ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם יֹוֵצא ְּכרּוז 

אֹותֹו ֶצֶלם ֶׁשרּוַח  -ּומֹוִדיַע ַעל ְּפִטיָרתֹו, ְוָאז ַצְלמֹו ָסר ִמֶּמּנּו 
י ְיהּוָדה: "מּוָכן ֲאִני ְלַמֵּלא ֶאת ָהָאָדם ְּתלּוָיה ּבֹו". ָאַמר לֹו ַרּבִ 

ַּבָּקׁשֹוֶתי�, אּוָלם ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמ�, ֶׁש�א ִּתָּפֵרד ִמֶּמִּני ַּבְּזַמן 
  ֶׁשּנֹוָתר ְל� ֲעַדִין ִלְחיֹות.

ָהְלכּו ְׁשֵניֶהם ֶאל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ּוְמָצאּוהּו יֹוֵׁשב 
ִרים ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאת ֹראׁשֹו ְוָרָאה ֶאת ַמְלַא� ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה. הֵ 

ַהָּמֶות ָרץ ּוְמַרֵּקד ִלְפֵני ַרִּבי ִיְצָחק. ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, 
ָּתַפס ְּבָידֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ְוָאַמר: "ּגֹוְזַרִּני, ִמי ֶׁשָרִגיל ְלִהָּכֵנס 

ֶׁש�א ִיָּכֵנס". ִנְכְנסּו ַרִּבי  -ֹו ִנְכָנס ָּתִמיד ִיָּכֵנס, ּוִמי ֶׁשֵאינ -ָּתִמיד 
ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִיְצָחק, ּוַמְלַא� ַהָּמֶות ִנְׁשָאר ַּבחּוץ, ְּכֶׁשהּוא ְמַחֶּכה 

  ְלַרִּבי ִיְצָחק.
ִהְתּבֹוֵנן ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָרָאה, ֶׁשֲעַדִין �א ִהִּגיַע ְׁשָעתֹו ֶׁשל ַרִּבי 

ֵטר ִמן ָהעֹוָלם, ֶׁשְּזַמּנֹו ָהָיה ְלִהָּפֵטר ִּבְׁשמֹוֶנה ָׁשעֹות ִיְצָחק ְלִהּפָ 
ְּבאֹותֹו יֹום. הֹוִׁשיב ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאת ַרִּבי ִיְצָחק ְלָפָניו, ֶׁשַּיֲעֹסק 
ַּבּתֹוָרה, ְוִצָּוה ַעל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו, ֶׁשִּיְׁשֹמר ַעל ַהֶּפַתח ְוָכל ִמי 

ֶׁש�א ַיִּניֵחהּו ַלֲעׂשֹות ֹזאת, ֶאָּלא ַיְׁשִּביֶעּנּו ְלַבל  - ָּכֵנס ֶׁשִּיְרֶצה ְלִה 
ִיָּכֵנס. ָׁשַאל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאת ַרִּבי ִיְצָחק: "ָרִאיָת ֶאת ְּדמּות ְּדיֹוָקן 
ָאִבי�, ֶׁשֲהֵרי ָׁשִנינּו, ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם ָאִביו ּוְקרֹוָביו 



  

                                                                                                                    

ַקֵּבל ָּפָניו, ְוָכל ֵאּלּו ָהֲעִתיִדים ִלְהיֹות ִעּמֹו ִּבְמִחיָצה ַאַחת ָּבִאים לְ 
ְּבַגן ֵעֶדן ָּבִאים ְלַלוֹותֹו, ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ִלְמקֹומֹו ְּבַגן ֵעֶדן". ָעָנה לֹו ַרִּבי 

  ִיְצָחק: "ֲעַדִין �א ָרִאיִתי ְּדמּות ְּדיּוְקנֹו ֶׁשל ָאִבי".
ָאַמר: "ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים! ַהְׁשֵאר ֶאת ַרִּבי ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון וְ 

ִיְצָחק ִעָּמּנּו, ֶׁשֲהֵרי הּוא ֶאָחד ִמִּׁשְבַעת ָהֵעיַנִים ֶׁשל ְיִׁשיָבֵתנּו! ִהֵּנה 
  ֲאִני ָקׁשּור ּבֹו ּוְתָּנה ִלי אֹותֹו!"

ָיְצָאה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: "ְנָׁשָמה ְמִאיָרה ֶׁשַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, 
ַהְּׁשרּוָיה ַּתַחת ְּכָנָפיו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ִהֵּנה ֶׁשְּל� הּוא ְוִעּמֹו ָּתבֹוא 

  ִּבְזַמן ֶׁשִּתָּכֵנס ִלְמקֹוֶמ� ְּבַגן ֵעֶדן." ָעָנה ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ַוַּדאי".
ַעד ֹּכה ָוֹכה ִהְבִחין ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ֶׁשַּמְלַא� ַהָּמֶות ִהְסַּתֵּלק 

ְפִטירֹו: "ִׁשְחרּור ּוְפטֹור ָחזֹון ִנְפָרץ ֵהם ִּבְּסִביָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְּבהַ 
  ִׁשְמעֹון".

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו: "ִהָּכֵנס ֶוֱאֹחז ּבֹו, ְּבַרִּבי 
ִיְצָחק, ֶׁשֲהֵרי רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשהּוא ּפֹוֵחד". ִנְכַנס ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְלעֹוֵדד 

ת ַרִּבי ִיְצָחק, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵבב ֶאת ָּפָניו ְוִהְמִׁשי� ַלֲעֹסק אֶ 
  ַּבּתֹוָרה.

ִנְרַּדם ַרִּבי ִיְצָחק ּוַבֲחלֹומֹו ָרָאה הּוא ֶאת ָאִביו ָאַמר לֹו: 
"ַאְׁשֶרי�, ְּבִני, ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק� ְּבַגן ֵעֶדן, ֶׁשֲהֵרי ֵּבין ֲעֵלי ֵעץ ַהַחִּיים 

�, ַּתַחת אֹותֹו ִאיָלן ָּגדֹול ְוָחָזק ִּבְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות, ֶׁשַרִּבי ְמקֹוְמ 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִהְכִניְס� ְּבֵחיקֹו. ַאְׁשֶרי�, ְּבִני!" ָאַמר לֹו ַרִּבי 
ִיְצָחק: "ּוַמה ֶחְלִקי ָׁשם" ָאַמר לֹו ָאִביו: "ְׁש�ָׁשה ָיִמים ֵהִכינּו ֶאת 

ּבֹו ַחּלֹונֹות ְלָהִאיר ְל� ֵמַאְרָּבָעה ִּכּוּוִנים ּוְכֶׁשָרִאיִתי  ַחְדְר� ּוָפְתחּו
ָחַׁשְבִּתי ְוָׂשַמְחִּתי. ַאְׁשֶרי�, ְּבִני! ְוִהֵּנה ַעָּתה ִהְתּכֹוְננּו  -ֶאת ְמקֹוְמ� 

ְלַבֶקְר� ְּתֵריַסר ַצִּדיִקים ּוְכֶׁשִהְתּכֹוְננּו ָלֵצאת ִלְקָראְת� ָיָצא 
ָכל ָהעֹוָלמֹות: 'ִמי ֵהן ַהְּנָׁשמֹות ַהָּבאֹות ְלַלּוֹות ֶאת ַהְּכרּוז ּבְ 

ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ְלַגן ֵעֶדן, ִהְתַּכֵּבְדָּנה ְוׁשֹוְבָנה ִלְמקֹוְמֶכן, 
ֶׁשֲהֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָׁשַאל ֵמֵאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 



  

ֵּלין ְׁש�ִׁשים יֹוִמין נְִׁשָמָתא נְַפָקא ִמינֵיּה ְּבָכל ַליְָלה ָּתנָא אִ 
ְוָסְלָקא ְוָחְמָאה ּדּוְכֵּתיּה ְּבַההּוא ָעְלָמא, ְוַההּוא ַּבר נָׁש ָלא 
יַָדע ְוָלא ַׁשִּליט ְּבנְִׁשָמֵתיּה ָּכל ִאינּון ְׁש�ִׁשים יֹוִמין, ְּכָמה 

ֹ ַּדֲהֵוי ְּבַקְדֵמיָתא, ִדְכִתיב  ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַח  ֶהֶלת ח, ח)(ק
  ְוגֹו'.

                                                                                                                    

א ַרק ָּבֶזה ָּגדֹול ּכֹוחֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶאָּלא ּוְמֻבָּקׁשֹו ִנַּתן לֹו'. �
ֶׁשּלֹו ֵהן, ְוָכל ָחֵצר ְוָחֵצר ְּפתּוָחה ְלִׁשְבִעים  -ֶׁשִּׁשְבִעים ֲחֵצרֹות 

ְמֻמִּנים ָעָליו ִׁשְבִעים ַמְלָאִכים ְוכּו',  -עֹוָלמֹות, ְוָכל עֹוָלם ְועֹוָלם 
ים ְּכָתִרים ֶעְליֹוִנים ַהּפֹוִנים ְלֶדֶר� ַמְלָא� ּוַמְלָא� ּפֹוֶנה ְלִׁשְבעִ 

ְּכֵדי  - ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  -ֶעְליֹוָנה, ַהּמֹוִביָלה ְלַעִּתיק יֹוִמין 
ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְסַּתֵּכל ְּבאֹוָתּה ְנִעימּות ֶעְליֹוָנה, ַהְּמִאיָרה ּוֵמיִטיָבה 

ם ה' ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו'. ּוַמה ַלֹּכל, ְּכַמֲאַמר ַהָּפסּוק: 'ַלֲחזֹות ְּבנֹועַ 
הּוא  -ֵּפרּוׁש 'ְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו', ֶזה ֶׁשָּכתּוב: 'ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא' 

ָהָראּוי ְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא". ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק 
ָעָנה לֹו: "ְּבִני, ֵאין ִלי ְלָאִביו: "ַּכָּמה ְזַמן ִהְקִציבּו ִלי ִלְחיֹות" 

ְרׁשּות ְלַגּלֹות ְל�, ָאְמָנם ַּכֲאֶׁשר ִיָּפֵטר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן  יֹוַחאי ִמן 
  ָהעֹוָלם ְּתֵהא ְמֻזָּמן ִעּמֹו ַלֲערֹו� ִעּמֹו ֶאת ֻׁשְלָחנֹו ְּבַגן ֵעֶדן".

ֵּכל ַרִּבי ִהְתעֹוֵרר ַרִּבי ִיְצָחק ֵמֲחלֹומֹו ּוָפָניו ְמִאירֹות. ִהְסַּת 
ִׁשְמעֹון ְּבָפָניו ַהְּמִאירֹות ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ּוְׁשָאלֹו: "ֲהִאם ֵיׁש ָחָדׁש" 
ָעָנהּו ַרִּבי ִיְצָחק: "ַוַּדאי!" ִסֵּפר לֹו ַרִּבי ִיְצָחק ֶאת ֲחלֹומֹו. ָנַפל ַרִּבי 

עֹוֵסק ְלָפָניו  ִיְצָחק ְלַרְגָליו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְו�א ָזז ִמֶּמּנּו, ְוָהָיה
ַּבּתֹוָרה. ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ַאף ַרִּבי ִׁשְמעֹון �א ָמׁש ֵמִעם ַרִּבי ִיְצָחק, 
ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ַרִּבי ִיְצָחק ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָהָיה קֹוֵרא ְואֹוֵמר: "ה' 

ַאַחר ֶׁשָּקם ָעְׁשָקה ִלי ָעְרֵבִני", ֶׁשִהיא ְּתִפַּלת ִחְזִקָּיה ֶמֶל� ְיהּוָדה, לְ 
ָקם ְוָאַמר: "ה' ָעַׁשק אֹוִתי ִמיֵדי ַמְלַא� ַהָּמֶות ְוָעְרַבִני  -ֵמָחְליֹו 

 ְלַחִּיים ְלַהִּציֵלִני"
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ד. ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה, ִמן ַּכד ָׁשָראן ִאינּון ְּתָלִתין יֹוִמין, 
 צּוְלָמא ְּדַבר נָׁש ִאְתַחִׁשי�, ּוְדיֹוְקנָא ְּדִאְתַחּזֵא ְּבַאְרָעא
ִאְתַמּנַע. ַרִּבי יְִצָחק ֱהֵוי יֵָתיב יֹוָמא ַחד ַאִּפְתָחא ְּדַרִּבי 
יְהּוָדה, ַוֲהָוה ָעֵציב. נִָפיק ַרִּבי יְהּוָדה, ַאְׁשְּכֵחיּה ַּדֲהֵוי יֵָתיב 
ַוֲעֵציב. ֲאַמר ֵליּה, ַמה יֹוָמא ֵּדין ִמְּׁשָאר יֹוִמין. ֲאַמר ֵליּה, 

ינָ� ְּתַלת ִמיִלין. ַחד, ְּדַכד ֵּתיָמא ֲאִתינָא ְלגַָּב� ְלִמְבֵעי מִ 
ֵמיָלא ְדאֹוַריְָתא, ְוַתְדַּכר ֵמִאּנּון ִמיִלין ַּדֲאנָא ֲאִמינָא, ֵּתיַמר 
לֹון ִמְּׁשִמי ְלַאְדָּכָרא ְׁשִמי, ְוַחד ִּדְתזֶַּכה ְליֹוֵסף ְּבִרי 

ִתְבֵעי ְּבאֹוַריְָתא, ְוַחד, ְּדֵתיזִיל ְלִקְבִרי ָּכל ִׁשְבָעה יֹוִמין וְ 
  ָּבעּוָת� ֲעַלי.

  ֵאינֶּנִי רֹוֶאה אֹותֹו - ִּבְרצֹוִתי ִלְראֹות ַהֵּצל ֶׁשִּלי 09@

ֲאַמר ֵליּה, ִמּנַיִן ָל�, ֲאַמר ֵליּה, ָהא נְִׁשָמָתא ִאְסַּתִּליק 
ִמּנִי ְּבָכל ַליְָלה, ְוָלא ַאנְִהיר ִלי ְּבֶחְלָמא ְּכָמה ַּדֲהֵוי 

ֲאנָא ַמְצֵלינָא ּוָמֵטינָא ְל'ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה'  ְּבַקְדֵמיָתא. ְותּו ְּדַכד
ַאְׁשַּגְחנָא ְּבצּוְלָמא ִּדיִלי, ְוָלא ָחֵמינָא. ַוֲאֵמינָא, ְּדהֹוִאיל 
ְוצּוְלָמא ִאְתַעַּבר, ְוָלא ִאְתַחּזָא, ְּדָהא ְּכרּוזָא נִָפיק, ִּדְכִתיב 

כּו'. ְורּוָחא "ַא� ְּבֶצֶלם יְִתַהֶּל� ִאיׁש" וְ  (ְּתִהִּלים לט, ז)
ִאְתַקּיְָמא, ְּבגֵַּויּה ִאְתַעַּבר צּוְלָמא ְּדַבר נָׁש, ְוָלא ִאְתָחזֵי 

  ְוכּו'.



  

ְּברֹור ְל� ָמקֹום ָסמּו� ֵאַלי, ְּכמֹו ֶׁשָהיִינּו ֲחֵבִרים 09@
  ָּבעֹוָלם ַהּזֶה

ה. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי יְהּוָדה, ָּכל ִאֵּלין ִמיִלין ְּדַאְּת ָּבֵעי, 
יְדנָא, ֲאָבל ָּבֵעינָא ִמינָ� ְּדָלא ִאְתָּפַרְׁשנָא ִמינָ�, ִּדְבַההּוא ֲעבִ 

ָעְלָמא ְּתָבֵרר ּדּוְכָּתא ַּגָּב�, ְּכָמא ַּדֲהֵוינָא ְּבַהאי ָעְלָמא. ְּבָכה 
ַרִּבי יְהּוָדה ַוֲאַמר, ְּבָמטּו ִמינָ� ְּדָלא ִּתְתָּפֵרׁש ִמינִָאי ָּכל ַהּנֵי 

  ן.ְּתָלִתין יֹוִמי

ָהָרִגיל ִלָּכנֵס ֵאַלי, יִָּכנֵס, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָרִגיל ְּבָכ�, 09@
  �א יִָּכנֵס

ו. ֲאזַלּו ַּכֲחָדא ְלגֵַּביּה ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ַאְׁשְּכחּו 
ַּדֲהֵוי ָלֵעי ְּבאֹוַריְָתא. זְֵקיף ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֵעינָיו 

ַהָּמֶות ְּדָרֵקיד ְוָרֵהיט ַקֵּמיּה ְּדַרִּבי יְִצָחק. ָקם  ַוֲחָמא ְלַמְלַא�
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ָאִחיד ִּביֵדיּה ְּדַרִּבי יְִצָחק ַוֲאַמר, 
ּגֹוזְַרנִי, ַמאן ְּדָרגִיל ְלֵמיעּול יֵיעּול, ּוָמאן ְּדָלא ָרגִיל ָלא 

  יֵיעּול.

, ּוַמְלַא� ַהָּמֶות ָקא נִָטיר ָעאלּו ַרִּבי יְהּוָדה ְוַרִּבי יְִצָחק
ֵליּה ְלַבר. ַאְׁשַּגח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַוֲחָמא, ְּדַעד ָּכאן 
ָלא ָמֵטי זְִמנֵיּה, ְּדַעד ְּתַמנְיָא ַׁשְעִּתין ְּביֹוָמא ֲהֵוי זְִמנֵיּה. 

וּו ָלֵעי אֹוְתֵביּה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלַרִּבי יְִצָחק ַקֵּמיּה ַוהֲ 
ְּבאֹוַריְָתא. ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה, 
ּתּוב ַאִּפיְתָחא ּוָמאן ְּדֶתְחֵמית ָלא ִּתְׁשָּתֵעי ַּבֲהֵדיּה, ְוִאי ָּבֵעי 

  ְּדָלא יֵיעּול. (ֵּפרּוׁש: ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע אֹותֹו)ְלֵמיעּול אֹוֵמי אֹוָמָאה 



  

ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיַע זְַמּנֹו ֶׁשל ָאָדם ְלִהְסַּתֵּלק ִמן 09@
ָהעֹוָלם, ָאִביו ּוְקרֹוָביו ָּבִאים ֵאָליו, ַוֲחֵבִרים ִמְתַחְּבִרים 

  ֵאָליו

ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלַרִּבי יְִצָחק, ֲחִמית ְּדיֹוְקנָא 
ְעָּתא ְּדַבר נָׁש יְִסַּתֵּלק ַּדֲאבּו� יֹוָמא ָהֵדין, ְּדָהא ָּתנֵינָן, ְּבׁשַ 

ֵמָעְלָמא ֲאבֹוי ּוְקרֹוֵביּה ִמְׁשַּתְּכִחין ַּתָּמן ִעֵּמיּה ְוָחֵמא לֹון 
ְוִאְׁשְּתמֹוַדע לֹון, ְוָכל ִאינּון ְּדַהְויָן ְמדֹוָרא ְלגֵַּביּה ְּבַהִהיא 

ְוָאזְֵלי  ָעְלָמא ְּבַדְרָּגא ַחד, ֻּכְּלהֹו ִמְתַּכּנְִפין ְלַחָּבָרא ִעֵּמיּה,
ִעם נְִׁשָמָתּה ַעד ֲאַתר ְּדִתְׁשִרי ְּבַאְתֵריּה. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי 

  יְִצָחק, ָלא ֲחֵמינָא ֲעַדיִן.

ַרִּבי יְִצָחק ָהיָה ֶאָחד ִמִּׁשְבָעה ֵעינַיִם ֶׁשֵהִאירּו 09@
  ֶאת ָהעֹוָלם

ז. ַאְּדָהִכי, ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַוֲאַמר, ָמאֵרי 
ָעְלָמא, ִאְׁשְּתמֹוָדע ַרִּבי יְִצָחק ְלגַָּבן ְּדִאיהּו ִמִּׁשְבָעה ַעיְנִין ּדְ 

ְּדָהָכא הּוא, ָהא ָאֵחיְדנָא ֵּביּה, ְוַהב ֵליּה. נִָפיק ָקָלא ַוֲאַמר, 
ּבֹוִצינָא ְּדֻכְרַסּיָא, ְּדָמָרא ְקִריֵביּה ְּבגְַדפֹוִהי ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון. 

ֵּמיּה ֵּתיֵתי ְּבזְִמנָא ְּדֵתיעּול ְלִמְׁשֵרי ָהא ִּדיָד� הּוא, ְועִ 
ְּבדּוְכִּתי�. ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ַוַּדאי. ַאְּדָהִכי ֲחָמא 
ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּדִאְסַּתִּליק ַמְלַא� ַהָּמֶות, ַוֲאַמר ֵליּה, קּוְפָטר 

אי ְׁשִכיַח. ֲאַמר ַרִּבי ְּדַטְפָסא ְּבַאְתָרא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוחַ 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה, עּול ָהָכא ַוֲאֵחיד ֵּביּה 
ְּבַרִּבי יְִצָחק, ְּדָהא ֲחֵמינָא ֵּביּה ְּדִמְסְּתֵפי. ָעאל ַרִּבי ֶאְלָעזָר 

  ָתא.ְוָאִחיד ֵּביּה, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאֲהַדר ַאנְּפֹוי ְוָלֵעי ְּבאֹוַריְ 



  

ַמה ֶּׁשָאַמר ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי יְִצָחק ִלְבנֹו ר"י 09@
  זַָּכָאה ָּבִרי" - "זַַּכאי ָּבִרי 

ח. נִָאים ַרִּבי יְִצָחק ַוֲחָמא ַלֲאבּוִהי. ֲאַמר ֵליּה, זַָּכָאה 
ָּבִרי, זַָּכָאה חּוָלָק� ְּבָעְלָמא ֵּדין ּוְבָעְלָמא ְּדָאִתי, ְּדָהא ֵּבין 

נָא יִַּתיר ָּדגָן ֵעֶדן ִאְתיַַהב ַאנְְּת ְוִאיָלנָא ַרָּבא ַטְרָּפא ִאילָ 
ְוַתִּקיָפא ִּבְתֵרין ַעְלִמין, ְּדָהא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהא 

  ָאִחיד ָל� ִּבְכנֶָפיָה, זַָּכָאה חּוָלָק�, ָּבִרי.

ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי יְִצָחק, ּוָמה ֲאנָא ָהָתם, ֲאַמר ֵליּה ְּתַלת 
ִמין ֲהוֹו ַּדֲחפו ִאְּדָרא ְּדִמְׁשְּכָב� ְוַתִּקינּו ָל� ַּכִּוין ְּפִתיִחין יֹו

ְלַאנְָהָרא ָל� ֵמַאְרַּבע ִסְטִרין, ַוֲחִמינָא ּדּוְכָּת� ַוֲחִדינָא, 
ֲאִמינָא זַָּכָאה חּוָלָק� ְוכּו'. ְוַעד ַהְׁשָּתא ֲהוֹו זִַּמינִין ְלֵמיֵתי 

יַקּיָא ַחְבַרּיָא, ְוַעד ַּדֲהֵוינָא נְַפָקא, ִאְּתַער ְלגַָּב� ְּתֵריַסר ַצּדִ 
ָקָלא ְּבֻכְּלהּו ַעְלִמין, ַמאן ַחְבַרּיָא ְּדַקיְֵמי ָהָכא ְוֵליֵל� נֶגֶד 

(ֵּפרּוׁש, נְִׁשַמת ַרִּבי יְִצָחק ְלַלּוֹות נְִׁשָמָתּה ְלגַן ֵעֶדן ִאְתַעְּטרּו 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָׁשַאל ְוִחזְרּו ְלדּוְכֵתיהֹון, ּדְ  ְסִליקּו)
  ְׁשִאיְלָּתא ְוִאְתיְַהב ֵליּה.

ְוָלא ָּדא ִּבְלחֹודֹוי ָּגדֹול ּכַֹח ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, 
ֶאָּלא ַאף זֹו, ֶׁשּנֹוְתנִין לֹו ִׁשְבִעין ְוכּו', ְּדָהא ִׁשְבִעין דּוְכָּתא 

ּדּוְכָּתא ְודּוְכָּתא ָּפְתִחין ִּפְתִחין ִמְתַעְּטָרא ָהִכי ִּדיֵליּה, ְוָכל 
(ֵּפרּוׁש, ְלִׁשְבִעין ָעְלִמין, ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ְלִׁשְבִעין ָרֵהיִטין 

ַמְלָאִכים ְמֻמּנִים ַעל עֹוָלמֹות ֶׁשל ַמְלָאִכים, ּוְלִפי ֶׁשֵהם ָרִצים ְוָׁשִבים 

דֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַעל ֵּכן נְִקָרִאים ַּבְּׁשִליחּות ֶׁשל ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהּקָ 

, ְוָכל ָרֵהיָטא ְוָרֵהיָטא ִאְתַּפַּתח ְלִׁשְבִעין ִּכְתִרין ָרֵהיִטין)



  

ִעָּלִאין, ּוִמַּתָּמן ִאְתַּפָּתָחא אֹוַרח ְלַעִּתיָקא ְסִתיָמא ְּדיּוְכלּו 
 ָ א ְלכָֹּלא, ְלֶמְחֵמיּה ְּבַההּוא נְִעימּוָתא ִעיָלָאה ְדנֲַהָרא ּוְמַהּנְי

"ַלֲחזֹות ְּבנֹוַעם ה' ּוְלַבֵּקר  (ְּתִהִּלים כ"ז, ד')ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 
 (ַּבִּמְדָּבר יב, ז)ְּבֵהיָכלֹו". ַמהּו ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו, ַהיְינּו ִּדְכִתיב 

ְּבָכל ֵּביִתי נֱֶאָמן הּוא. ֲאַמר ֵליּה, ַאָּבא, ַּכָּמה זִיְמנָא יְֵהיבּו 
ַההּוא ָעְלָמא. ֲאַמר ֵליּה, ֵלית ִלי ְרׁשּות ְלגַָּלָאה ְלַבר ָלן ּבְ 

(רֹוֶצה לֹוַמר, ְּביֹום נָׁש, ֲאָבל ְּבִהּלּוָלא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי 

  ְּתֵהא ְמַתֵּקן ְּפתֹוְר� ְוכּו'. ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי)

ַחאי ִהִּכיר ִּבְפנֵי ַרִּבי יְִצָחק ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹו09@
  ֶׁשָּׁשַמע ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים

ט. ַאְּדָהִכי ִאְתַער ַרִּבי יְִצָחק ֶוֱהֵוי ָחֵאי� ְוַאנְּפֹוי נְִהיִרין. 
ֲחָמא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוִאְסַּתַּכל ְּבַאנְּפֹוי ְּדַרִּבי יְִצָחק, 

ְׁשַמְעָּתא. ֲאַמר ֵליּה, ַוַּדאי. ָסח  ֲאַמר ֵליּה, ִמיְלָתא ֲחַדָּתא
ֵליּה ְוִאְׁשַּתַּטח ַרִּבי יְִצָחק ַקֵּמיּה ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, 
ְוָלא זָז ִמינֵיּה, ְוָתִמיד ֲהָוה ָלֵעי ְּבאֹוַריְָתא, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 

ָמא. ַּכד ֱהֵוי יֹוַחאי ָלא ֲהֵוי ָׁשְבֵקיּה ְלַרִּבי יְִצָחק ֵמַההּוא יֹו
(יְַׁשְעיָה ָאֵעיל ַקֵּמיּה ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ֱהֵוי ָקֵרי ַקֵּמיּה 

"ה' ָעְׁשָקה ִלי, ָעְרֵבנִי", רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁשהּוא ְּתִפַּלת  לח, יד)
ִחזְִקּיָהּו ֶמֶל� יְהּוָדה ְּבָחְליֹו ה' ָעַׁשק אֹוִתי, ֵּפרּוׁש ְלָקַחנִי 

(ְוהּוא ְּכֵפרּוׁש ַרִׁש"י זַ"ל, ַעּיֵן ְלַא� ַהָּמֶות ְוָעְרַבנִי ְלַהִּציֵלנִי ִמּיַד מַ 

ִּכי ַרִּבי יְִצָחק ָאַמר, זֶה ֶּדֶר� ֶׁשַבח ְוהֹוָדיָה  יְַׁשְעיָהּו ִסיָמן ל"ה)
ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשָעַׁשק אֹותֹו ִמּיַד ַמְלַא� ַהָּמֶות 

  ן.ְוִהִּצילֹו, ַעד ָּכא



  

  "ַוּתֹוִציֵאנּו ִמָּׁשלֹום ֶאל ָׁשלֹום"09@

י. ְוַהּנְַפקּוָתא ָּבזֶה, ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ַעל זֶה 
ְלֵעת ְמצֹוא ִויַכֵּון ַּבֲאִמיָרתֹו, ֶׁשּיֹוִציֵאנּו ִמָּׁשלֹום ֶאל ָׁשלֹום 

ֶׁשּנִזְֶּכה ְלִמיַתת  נִי, ַעּיֵן ָׁשם)(ּוְתִפָּלה זֹו ִהיא נִזְֶּכֶרת ִּבְתִפַּלת ַמֲעָמדֹות ְּביֹום ׁשֵ 
ַצִּדיִקים, ְּדֵכיָון ֶׁשֵּמת ַצִּדיק ָּבִאים ִלְקָראתֹו ַצִּדיִקים ַהְרֵּבה 
ִמַּגן ֵעֶדן ְלַלּוֹות ֶאת נְִׁשָמתֹו, ְוהּוא נֹוֵתן ָלֶהם ָׁשלֹום. ְוַאַחר 

ּתֹות ַמְלָאִכים ָּכ� ְּכֶׁשהֹוְלִכין ְלַלּוֹות ַהּנְָׁשָמה ַאף ְׁש�ָׁשה ּכִ 
ָּבִאים ְואֹוְמִרים ָׁשלֹום, יָבֹא ָׁשלֹום ַעל ִמְׁשַּכְבּתֹו, ְוזֶה סֹוד 

  "ַוּתֹוִציֵאנּו ִמָּׁשלֹום ֶאל ָׁשלֹום".

ֶרק כ'03@   ּפֶ

"ְּתִפּלֹות ָאבֹות  (ַּדף כ"ו ַעּמּוד ב')א. ִאיָתא ִּבגְָמָרא ִּדְבָרכֹות 
ַאְבָרָהם  (ָׁשם)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ִּתְּקנּום", ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו 

ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְּכנֶגֶד זֶה ִּתְּקנּו "ָמגֵן ַאְבָרָהם". יְִצָחק 
ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ִמנְָחה, ְּכנֶגֶד זֶה ִּתְּקנּו לֹוַמר "ְמַחּיֶה ַהֵּמִתים". 

  ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש".יֲַעקֹב ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ְּכנֶגֶד זֶה ִּתְּקנּו "

זְכּות ָהָאבֹות ָּגדֹול ְמאֹד, ְוִקּיּוֵמינּו ָּתלּוי 09@
  ִּבְתִפָּלָתם

ְוָלֵכן ָּכל ַהְּבָרכֹות ַעל ֵׁשם ָׁש�ׁש ְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות 
נְִקְראּו, ִּכי ָאבֹות ִּתְּקנּו אֹוָתם. ְוָלֵכן ָצִרי� ָּכל ָאָדם ְלִהּזֵָהר 

ל ָּפנִים ְּתִפַּלת ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה ְּבַכָּונָה. ָאְמנָם ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ּכָ 
ַּבֲעבּור טֹוַרח עֹול ֶׁשל ַהָּגלּות ְוַלַחץ זֹו ַהְּדַחק ֶׁשל ֲאֵחינּו 
ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ָלאו ֻּכֵּלי ָעְלָמא ְּגִמיֵרי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָה, ְוַעל 



  

ְרָאה ְּגדֹוָלה ְּבָאְמרֹו "ֱא�ֵהי ָּכל ָּפנִים יְִלַּבׁש ָהָאָדם ֲחָרָדה ְויִ 
ַאְבָרָהם ֱא�ֵהי יְִצָחק ֵוא�ֵהי יֲַעקֹב", ִּכי ָּגדֹול זְכּוָתם ְמאֹד 

  ּוְתִפָּלָתם ְמַקּיְִמים אֹוָתנּו ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהּזֶה.

ִלּבֹות ְּבנֵי ָאָדם ֲאטּוִמים ִמְּלָהִבין ּתֹוֶכן ִקּיּום 09@
  ָהעֹוָלם

ּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ַויְִחי: *ב. ְוִאיָתא ּבַ 
20
"ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה,  

ַּכָּמה ֲאִטיִמין ְּבנֵי ָעְלָמא ְּדָלא יְָדִעין ְּבִמיֵלי ְּדָעְלָמא, ְוֵהיַא� 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִאְׁשְּתַכח ֲעַליְהּו ְּבָכל יֹוִמין ְוִעָּדן ְוֵלית 

  ַמאן ְּדיְַׁשַּגח.

יֹום נֹוֵׁשב ָהרּוַח ִּבְמָעַרת ָׁש�ׁש ְּפָעִמים ּבְ 09@
  ּוְמעֹוֵרר ֶאת ָהָאבֹות ְלִהְתַּפֵּלל ֲעבּור ְּבנֵיֶהם ַהַּמְכֵּפָלה

ְּתַלת זְִמנִין ְּביֹוָמא ָעאל רּוָחא ֲחָדא ִּבְמַעְרָּתא ְּדַכֶפְלָּתא 
א, ְונֵָׁשיב ְּבִקְבִרי ְּדַאְבָהָתא ְוִאְתַחּיָין גְַרַמיְהּו ְוַקּיִָמין ְּבִקּיּומָ 

                                                   
20

  ַהּקֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: "ֶמה ָאטּום הּוא ִׂשְכָלם ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם, 

ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ְוֵכיַצד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנְמָצא ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים מֵ 
ִאָּתם ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ְזַמן ּוְבֵני ָאָדם ֵאיָנם ַמְרִּגיִׁשים. ָׁשלֹוׁש 
ְּפָעִמים ְּביֹום ִנְכנֶֶסת רּוַח ַאַחת ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ְונֹוֶׁשֶבת ְּבִקְבֵרי 

  מֹוֵתיֶהם ְוַטל יֹוֵרד ּוִמְתעֹוְרִרים ָהָאבֹות.ָהָאבֹות ּוְמַחָּיה ֶאת ַעצְ 
ָלַמְדנּו: אֹוָתּה רּוַח יֹוֶרֶדת ַּדְרָּגה ַאַחר ַּדְרָּגה ּוַמִּגיָעה ְלַגן ֵעֶדן 
ַהַּתְחּתֹון ּוְלָּבְׂשֵמי ַּגן ֵעֶדן, ִמָּׁשם נֹוֶׁשֶבת ִלְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה 

ת, ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ַעל ְּבֵניֶהם. ּוְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהָאבֹות ְוֶאת ָהִאָּמהוֹ 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא נֹוֵטל ֶאת ְיֵדי ָהָאבֹות קֹוֵדם ַהְּתִפָּלה ְוָׁש�ׁש ְּפָעִמים 

 ְּבָכל יֹום ֵהם ִמְתַּפְּלִלים ַעל ִיְׂשָרֵאל"



  

ְוַההּוא רּוָחא ְוכּו ַטָּלא נִָחית ּוִמְתָעִרין ֲאָבָהִתין. ָּתאנָא, 
ַההּוא רּוָחא נִָחית ְּבַדְרִּגין יְִדיָען, ַּדְרָּגא ָּבַתר ַּדְרָּגא, ּוָמטּו 
ְלגַן ֵעֶדן ַהַּתְחּתֹון ּוְבבּוְסִמין ָּדגָן ֵעֶדן ָׁשאט ַהאי רּוָחא ְוַעּיֵל 

  .ְּבִפְתָחא ִּדְמַעְרָּתא

  ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא ׁשֹוֵפ� ַמיִם ַעל יְֵדיֶהם ֶׁשל ָהָאבֹות09@

ְּכֵדין ִמְתָעִרין ָאבֹות ְוִאָּמהֹות ּוְמַצַּליִן ַעל ְּבנַיְהּו, 
ְוֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא נֹוֵתן ַמיִם ַעל יְֵדיֶהן קֹוֵדם ְּתִפָּלָתן, ְוָׁש�ׁש 

ל יְִׂשָרֵאל, ּוְבָכל ַּפַעם ְּפָעִמים ֵהן ִמְתַּפְּלִלים ְּבָכל יֹום עַ 
  נֹוֵתן ֵאִלּיָהּו זָכּור ַלּטֹוב ַמיִם ַעל יְֵדיֶהם ְוכּו', ַעד ָּכאן.

ָּׁשה 09@ נְִטיַלת יַָדיִם קֹוֵדם ַהְּתִפָּלה, ּגֹוֶרֶמת ְקֻד
  ְלָאָדם

ג. ִמּזֶה ִּתְרֶאה ּכַֹח ְקֻדַּׁשת ַהּנְִטיָלה ֶׁשּקֹוֶדם ַהְּתִפָּלה, 
תֹו ֶׁשל ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא ִלֵּתן ְוִלּצֹק ַמיִם ַעל יְֵדי ֶׁשהּוא ֻאָּמנּו

ָהָאבֹות, ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהעֹוָלם ְלִהּזֵָהר ֶׁשּיִֵּתן ָאָדם ָּכֵׁשר ַמיִם 
ַעל יְֵדי ִמי ֶׁשָּצִרי� ְלִהְתַּפֵּלל, ְו�א ַעל יְֵדי ָרָׁשע, ְּכֶׁשּנֹוְטִלין 

  ַלְּתִפָּלה.

 ָרה ַחס ְוָׁשלֹום ְלַהזְִּכיר ֶאת ָהָאבֹותְסגָֻּלה ְּבֵעת צָ 09@
  ְּבַכָּונָה ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה

ְונֲַחזֹר ָלִענְיָן ֶׁשִהְתַחְלנּו ְלַדֵּבר ִּבזְכּות ָהָאבֹות, ֶׁשהּוא 
ָּגדֹול ְּבֵעינֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָּכל ִמי ֶׁשּזֹוֵכר ָהָאבֹות 

 ָ ן ָחִביב ְמאֹד, ּוְמֻסָּגל ְּבָכל ֵעת ָצָרה ִּבְתִפָּלתֹו ְּבַכָּונָה הּוא ִענְי
ֶׁשּיִַּגיַע ַחס ְוָׁשלֹום ְלֵאיזֶה ָאָדם. ֵּכיָון ֶׁשְּתִפָּלתֹו ִהיא ְּבַכָּונָה 



  

ִמּתֹו� עֶֹמק ַהֵּלב ְואֹוֵמר, ִרּבֹונָא ְּדָעְלָמא, זְכֹר נָא ְּבִרית 
�א יִָסיר ְּבִרית ָאבֹות ְוִאָּמהֹות ְוַהְּׁשָבִטים, ּוְבאֶֹפן ּוִבְתנַאי ׁשֶ 

ֲאבֹוֵתינּו ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ְּבָתִמים ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, 
  ּוְמֻסֶּגֶלת ְּתִפָּלה זֹו ְמאֹד ַלֲאנִָׁשים ַצִּדיִקים ּוְתִמיִמים.

ִמי ֶׁשּנֹוֶטה ִמֶּדֶר� ַהּטֹוב ְוֵאינֹו הֹוֵל� ְּבַדְרֵכי 09@
  ֵלם ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹוֲאבֹוָתיו, יֵבֹוׁש ְויִּכָ 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ָהָאָדם ְמַסֵּלף ַּדְרּכֹו, ְו�א נֹוֵהג ַעְצמֹו 
ַּבֲענָָוה, ְואֹוֵחז ִמַּדת ַהִּקנְָאה, ְוחֹוֵמד ָממֹון ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל יֶֹׁשר, 
ְוהֹוֵל� ְּבַדְרֵכי זִָּמה ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכַדאי הּוא ֶׁשּיֵבֹוׁש ְויִָּכֵלם 

  ַחר ֵצאת נְִׁשָמתֹו.ַא

ִמָּכל ִמְצָוה נֲַעָׂשה ְלבּוׁש יָָקר ְלַהּנְָׁשָמה ָּבעֹוָלם 09@
  ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא

ֲאֶׁשר ַעל זֶה ִהְתַּפְּללּו ַהַּקְדמֹונִים זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה "יְִהי 
�א ָרצֹון ִמְּלָפנֶי� ה' ֱא�ֵקינּו ֵוא�ֵקי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁש�א נֱֶחָטא וְ 

נֵבֹוׁש ְו�א נִָּכֵלם ֵמֲאבֹוֵתינּו", ּוִבְׁשִביל ַהּבּוָׁשה �א יּוַכל 
ָלבֹוא ִלְפנֵי ַהֶּמֶל�, ִּכי נְִׁשָמתֹו הּוא ַעְרִטיָלאי ְּב�א ְלבּוׁש, 

ִּכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ָׁשם: *
21

"ָּתא ֲחזִי, ַוי ִלְבנֵי נְָׁשא  
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  ַהּקֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
ֶׁשֵאיָנן יֹוְדעֹות ַעל ַמה עֹוֵמד  ּבֹוא ּוְרֵאה: אֹוי ָלֶהן, ַלְּבִרּיֹות,

ָהעֹוָלם,  ֶׁשֲהֵרי ִמָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ַנֲעָׂשה ְלָאָדם ְלבּוׁש ָיָקר ְלעֹוָלם 
ַהָּבא. עֹוד אֹוֵמר ַהּזֹוַהר ָׁשם, ָחְלָׁשה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה. יֹום 

אֹור ְלבּוׁשֹו ַהּמּוָכן לֹו  ֶאָחד ֶהְראּו לֹו ַּבֲחלֹום ְּדמּות ְּדיֹוָקן ִמִּזיו
ְלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשִהְבִהיק ְוָנַצץ ְלָכל ַאְרַּבַעת ַהִּכּוּוִנים. ָאַמר ָלֶהם 



  

ְׁשְּתמֹוְדָען ַעל ָמה ַקיְיָמא ְּדִמְסַּתְּכִלין ְוָלא יְָדִעין ְוָלא אִ 
ָעְלָמא ְוכּו', ְּדִמָּכל ִּפּקּוֵדי ְּדאֹוַריְָתא ָעְבִדין ֵליּה ְלבּוׁש יְָקר 
ְלַהאי ָעְלָמא, ְוֻכְּלהֹו ִאיְצָטְרִכי ֵליּה ְלַבר נָׁש, ּוִמן ָּכל יֹוָמא 

  ְדָעַבד עֹוָבִדין ָטִבין נֲַעִׂשין ַהְּלבּוִׁשים.

ּוֲחנִּיִים ֶׁשל ָהָאָדם ַעל יְֵדי ִמְצוֹוָתיו, ְלבּוָׁשיו ָהר09@
  ְמִאיִרים ְּבגַן ֵעֶדן ַּכֲאֶׁשר הּוא ֲעַדיִן ַחי ָּבעֹוָלם ַהּזֶה

ה. ְוִאיָתא ָׁשם, ַרִּבי יְהּוָדה ָסָבא ִאְתַרּגִיׁש ְּבַדְעָּתא, 
ֲהֵוי יֹוָמא ַחד ַאְחזְיָין ֵליּה ְּבֶחְלָמא ְּדיֹוְקנָא ִמּנְהֹוָרא ִּדיֵליּה ּדַ 

נִָהיר ְלַאְרָּבָעה ִסְטִרין. ָאַמר ְלהּו, ַמאי ַהאי, ָאְמרּו ֵליּה, 
ָּדא הּוא ְלבּוָׁשא ִּדיָל� הּוא ְלִדּיּוָרא ָהָכא, ּוֵמַהאי יֹוָמא ֲהֵוי 

  ֲחֵדי.

ֲאַמר ַרִּבי יְהּוָדה, ָּכל יֹוָמא ְויֹוָמא רּוִחין ְּדַצִּדיַקּיָא 
י ָּדֵרי ְּבגַן ֵעֶדן ּוְמַׁשְּבִחין ְלַהָּקדֹוׁש יְָתִבין ִּבְלבּוֵׁשיֶהן ָּדרֵ 

 (ְּתִהִּלים ק"מ, י"ד)ָּברּו� הּוא ִּביָקָרא ִעיָלָאה, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 
  "ַא� ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמ�, יְֵׁשבּו יְָׁשִרים ֶאת ָּפנֶי�".

                                                                                                                    

ַרִּבי ְיהּוָדה: "ַמה ֶּזה" ָענּו לֹו: "ֶזהּו ְלבּוְׁש� ֲאֶׁשר ִּתְלַּבׁש ַּכֲאֶׁשר 
  ִׂשְמָחה.ִּתְהֶיה ָּכאן". ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ָוָהְלָאה ָׁשרּוי ָהָיה ּבְ 

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: "ְּבָכל יֹום ָויֹום יֹוְׁשבֹות ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים 
ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְּבַגן ֵעֶדן ּוְמַׁשְּבחֹות ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְיַקר ֶעְליֹון 

ים ֶאת ְוַעל ֶזה אֹוֵמר ַהָּפסּוק: ַא� ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמ� ֵיְׁשבּו ְיָׁשִר 
 ָּפֶני�".



  

יִקים ָּכל ַמֲעֵׂשי ַהַּצִּדיִקים נְֶחָׁשִבים ְּבֵעינֵי ַהַּצּדִ 09@
  ְּכַאיִן ּוְכֶאֶפס

ְוזֶהּו ִמַּדת ַהַּצִּדיִקים, ֲאֶׁשר ֵהן ָּתִמיד ֲחֵרִדים יְֵרִאים 
ּוִמְתיְָרִאים ֶׁש�א ְלַקֵּבל ִּבּזָיֹון ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִמַּמֲעֵׂשיֶהן ֶׁשָהיּו 
עֹוִׂשין ָּבעֹוָלם ַהּזֶה, ְוָכל ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים יֵָחְׁשבּו 

  ְּכִטָּפה ֵמַהּיָם נֶגֶד רַֹע ַמֲעָלֵליֶהם. ְּבֵעינֵיֶהם

ַהַּצִּדיִקים מֹוִכיִחים ָלָעם ּוִמְתַּפְּלִלים ְלַהֵּׁשם 09@
  ֶׁשּיִַּטב ֵלב ָהָרָׁשע ְלטֹוָבה יְִתָּבַר�

ו. ַּגם ִמַּדת ַהַּצִּדיִקים ְלַקּנֵא ִקנְַאת ה' ְצָבאֹות, ִּבְראֹוָתם 
ים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ֵהם ַמְרִׁשיִעים ֵאיזֶה ִחּלּול ַהֵּׁשם אֹו ַמֲעׂשִ 

ִלְבנֵי ָאָדם, ַאף ֶׁשּיֵׁש ָלחּוׁש ֶּפן יְִרְּדפּו ַאַחר ַהְמַקּנֵא 
ִּבְרִדיָפה ְמֻסֶּכנֶת ַאף ַעל ִּפי ֵכן �א יְַרֶאה לֹו ָּפנִים ׂשֹוֲחקֹות, 

ִרים ִּכי ִאם ָּפנִים זֹוֲעפֹות ֶׁשַּמִּכיר ְּבַעְצמֹו ֶׁשַּמֲעָׂשיו ֵאינָם יְׁשָ 
ְּבֵעינָיו, ְויְִצַטֵער ְּבִלּבֹו ַעל ַמה ֶּׁשּזֶה ָהָרָׁשע ַמְכִעיס ֶאת 
ּבֹוְראֹו, ּוְבִלּבֹו יְַבֵּקׁש ֶׁשּיֲַהפֹ� ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלָבבֹו 
ְויֵַּטהּו ְלֶדֶר� ַהּיְִרָאה. ְוזֶהּו ִחּיּוב ְלַעְבֵּדי ה' ַהּנֱֶאָמנִים ְלַקּנֵא 

אֹות ּוְלִהְצַטֵער ְּברֹוָאם אֹו ְּבָׁשְמָעם רַֹע ַמֲעָלָלם ִקנְַאת ה' ְצבָ 
  ֶׁשל ָהְרָׁשִעים.

ְוזֶה  (ַּדף רל"ח ַעּמּוד ב')ז. ְוִענְיָן זֶה הּוא ְמבָֹאר ַּבּזֹוַהר ָׁשם 
ְלׁשֹונֹו: *

22
ַרִּבי יְהּוָדא ְוַרִּבי יְִצָחק ֲהוֹו ָאזְֵלי ַּכֲחָדא  
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  ַהּקֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִיְצָחק ָהְלכּו ַיְחָדיו ַּבֶּדֶר�. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: 

 - "ָּכתּוב: '�א ִּתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלבּוׁש ָׁשִנים' 



  

                                                                                                                    

ִקָּיה ֲחֵבֵרנּו ְוָאַמר: ' ִּדין ָהְרָׁשִעים ַּבֵּגִהיֹנם ָּפסּוק ֶזה ֵּפְרׁשֹו ִחזְ 
 -ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש. ֲחִצי ַהְּזַמן ִנּדֹוִנים ֵהם ְּבַחִּמין, ְוֶחְציֹו ַהֵּׁשִני 

ַּבֶּׁשֶלג. ִעם ִהָּכְנָסם ָלֵאׁש אֹוְמִרים ֵהם: 'זֹוִהי ְקִרירּות ַהֹחֶרף', 
ׁש ָלנּו ַנַחת רּוַח, ֶׁשַאֲחֵרי ָהֵאׁש, ָּבאנּו ְוֵהם ְׂשֵמִחים ְואֹוְמִרים: 'יֵ 

ְלִהְתָקֵרר ְּבָמקֹום ְקִר', ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ֶׁשֹּפה ַּבֶּׁשֶלג ִנְגָמר ִּדיָנם 
ַוֲעִתיִדים ִהָּנם ִלְסּבֹול ֳעָנִׁשים ָקִׁשים ּוָמִרים. ִאם ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעְּת� 

ֶלג ַעל ֶזה ֶנֱאַמר: '�א ִתיָרא ְלֵביָתּה ֶׁשַּגם ַהַּצִּדיִקים ִנּדֹוִנים ַּבּׁשֶ 
 -ַאל ִּתְקָרא ָׁשִנים ֶאָּלא ְׁשַנִים  -ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלבּוׁש ָׁשִנים' 

זּוגֹות זּוגֹות ֶׁשל ִמְצוֹות: ִמיָלה ּוְפִריָעה, ִציִצית ּוְתִפִּלין, ְמזּוָזה 
  ְוֵנר ֲחנָֻּכה.

ִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִיְצָחק) ְּבֶיֶלד ֶאָחד, ְּבֶדֶר� ִהלּוָכם ָּפְגעּו (ַר 
ֶׁשָהָיה מֹוִביל ֲחמֹור, ֶׁשָעָליו ָרַכב ָזֵקן ֶאָחד. ָּפָנה ַהָּזֵקן ֶאל ַהֶּיֶלד 
ְוָאַמר: "ְּבִני, ְּפֹסק ִלי ְּפסּוְק�!" ֵהִׁשיב לֹו ַהֶּיֶלד: "ֵאיִני אֹוֵמר ֶאת 

ֵרד ֵמַעל  - ִאם ְרצֹוְנ� ְּבָכ�  -ַהָּפסּוק ִמּתֹו� ַקּלּות ֹראׁש, ֶאָּלא 
ַהֲחמֹור אֹו ֶׁשַּתֲעֶלה אֹוִתי ִלְרּכֹוב ִאְּת� ָעָליו, ְואֹוַמר ְל�". ָעָנה לֹו 
ַהָּזֵקן: "ֲאִני ָזֵקן ְוַאָּתה ִהְּנ� ָצִעיר �א נּוַכל ָלֶׁשֶבת ַיְחָדיו ַעל 

ַע ִּבַּקְׁשָּת ִמֶּמִּני ַהֲחמֹור ְּבֹדַחק". ָאַמר לֹו ַהֶּיֶלד: "ִאם ָּכ�, ַמּדּו
לֹוַמר ְל� ָּפסּוק?" ָעָנהּו ַהָּזֵקן: "ְּכֵדי ֶׁשֶּתֱעַרב ָלנּו ַהְּנִסיָעה". ָאַמר 
ַהֶּיֶלד: "ִּתַּפח רּוחֹו ֶׁשל אֹותֹו ָסָבא, ֶׁשְמנָֻער הּוא ִמּתֹוָרה ְוֵאין נֶָאה 

  לֹו ִלְרּכֹוב ִעִּמי!"
ְלַבּדֹו ְלַדְרּכֹו. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ַרִּבי  ָעַזב ַהֶּיֶלד ֶאת ַהַּסָּבא ְוָהַל�

ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִיְצָחק ִנָּגׁש אֹותֹו ַהֶּיֶלד ֲאֵליֶהם, ּוִמֶׁשְּׁשֵאלּוהּו 
ִלְׁשלֹומֹו, ִסֵּפר ָלֶהם ֶאת ֶׁשָּקָרהּו ִעם אֹותֹו ָזֵקן. ָאַמר לֹו ַרִּבי 

ב ָּכאן ְוִנְׁשַמע ִמִּפי� ִּדְבֵרי ְיהּוָדה : "טֹוב ָעִׂשיָת, ּבֹוא ִעָּמנּו ְוֵנׁשֵ 
תֹוָרה". ָאַמר ַהֶּיֶלד: "ָעֵיף ְוָרֵעב ֲאִני, ֶׁשֲעַדִין �א ָאַכְלִּתי ַהּיֹום". 
הֹוִציאֹו ֶלֶחם ְוָנְתנּו לֹו. ִהְתַרֵחׁש ָלֶהם ֵנס ּוָמְצאּו ַמְעָין נֹוֵבַע 

  ִמַּתַחת ֵעץ ְוָׁשתּו ִמֶּמּנּו ִלְרָוָיה.



  

                                                                                                                    

ֶאת ִּפיו ְוָדַרׁש: "אֹוֵמר ַהָּפסּוק: 'ְלָדִוד ַאל ִּתְתַחר  ָּפַתח ַהֶּיֶלד
ַאל ִּתְפֶנה ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַמֲעֵׂשי  -ַּבְּמֵרִעים ַאל ְּתַקֵּנא ְּבֹעֵׂשי ַעְוָלה' 

ָהְרָׁשִעים, ֶׁשָּמא ִּתְרֶאה ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים ְו�א ּתֹוִכיֵחם 
ֶׁשרֹוֶאה ֶאת ַמֲעֵׂשי ָהְרָׁשִעים ְוֵאינֹו ְוֵתָעֵנׁש ַעל ָּכ�, ֶׁשֲהֵרי ִמי 

עֹוֵבר ַעל ְׁשלֹוָׁשה ָלאִוים, ָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ִלְפרֹוׁש  -מֹוִכיָחם 
ּוְלִהָּבֵדל ִמן ָהְרָׁשִעים, ְוָלֵכן ָּפַרְׁשִּתי ֵמאֹותֹו ָזֵקן ְוָסִטיִתי ִמַּדְרּכֹו. 

ְתֶכם, ֲאָפֵרׁש ָלֶכם ָּפסּוק ֶזה: ִמָּכאן ְוֵאיָל�, ִמֵּכיָון ֶׁשָּפַגְׁשִּתי אֶ 
ָּכתּוב: 'ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה' ְוָה'ֲאֶלף' ֶׁשל 'ַוִּיְקָרא' ְקַטָּנה ִהיא, ִמּׁשּום 
ֶׁשאֹוָתּה ְקִריָאה, ֶׁשָּקָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלֹמֶׁשה, �א ָהְיָתה 

ת ֵאיָנּה ְמצּוָיה ֶאָּלא ִּבְׁשֵלמּות, ֶׁשֲהֵרי ָהְיָתה ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ּוְׁשֵלמּו
ְּבֶאֶרץ ַהּקֹוֶדׁש." ְוהֹוִסיף ַהֶּיֶלד ְלַגּלֹות ָלֶהם סֹודֹות ְּגדֹוִלים. ִנְּגׁשּו 
ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִיְצָחק ּוְנָׁשקּוהּו ַעל ֹראׁשֹו ְוָאְמרּו: "ָּברּו� 

ּוא, ֶׁש�א ִּבְזֵּבז ִּדְבֵרי ַהּבֹוֵרא, ֶׁשִּזָּכנּו ִלְׁשמֹוַע סֹודֹות ֵאּלּו, ּוָברּו� ה
  תֹוָרה ֵאּלּו ַעל אֹותֹו ָזֵקן".

ָקמּו ְוָהְלכּו. ְּבֶדֶר� ִהלּוָכם ָראּו ֶּגֶפן ְנטּוָעה ְּבִגּנָה. ָּפַתח ַהֶּיֶלד 
ֶאת ִּפיו ְוָדַרׁש ְוכּו'. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: "ָראּוי ָהָיה ְלאֹותֹו ֶיֶלד, 

ְרֵּבה, ּופֹוֵחד ֲאִני ֶׁש�א ִיְתַקֵּים ָּבעֹוָלם ְּבֶׁשל ֶׁש�א ֵיָדע ָּכל ָּכ� הַ 
ֲהָׂשגֹוָתיו ַהְּגבֹוהֹות". ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ּוַמּדּוַע �א ִיְתַקֵּים 
ָּבעֹוָלם?" ָעָנה לֹו: "ֶׁשֲהֵרי ְמֻסָּגל הּוא ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו 

ֲאִני, ֶׁשַעד ֶׁש�א ַיִּגיַע ְלִפְרקֹו ִיְסַּתֵּכל ַרַּׁשאי ְלִהְסַּתֵּכל, ּופֹוֵחד 
  ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי ְוֵיָעֵנׁש".

ָׁשַמע ַהֶּיֶלד ֶאת ְּדָבָריו ְוָאַמר: "ֵאיֶנִּני ּפֹוֵחד ֵמֹעֶנׁש, ֶׁשֲהֵרי 
ִמים, ְּכֶׁשִּנְפַטר ַאָּבא ִמן ָהעֹוָלם ֵּבֵר� אֹוִתי ִּבְתִפָּלתֹו ּוִבֵּקׁש ָעַלי ַרחֲ 

ּוֻמְבְטַחִני, ֶׁשְּזכּותֹו ֶׁשל ַאָּבא ָּתֵגן ָעַלי". ָאְמרּו לֹו: "ִמי ָהָיה 
  ָאִבי�?" ָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני ְּבנֹו ֶׁשל ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא".

ָלְקחּו אֹותֹו ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל ִּכְתֵפיֶהם ְׁש�ָׁשה ִמיִלים ּוֵבְרכּוהּו, 
ֶׁשר ָּבאּו ֶאל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ָאְמרּו ְלָפָניו ְוָהְלכּו ְלַדְרָּכם. ַּכאֲ 



  

"�א ִתיָרא  (ִמְׁשֵלי לא, כא)ה, ְּכִתיב ְּבאֹוְרָחא, ֲאַמר ַרִּבי יְהּודָ 
ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלבּוׁש ָׁשנִים", ַהאי ְקָרא ַרִּבי 
ִחזְִקּיָה ֲחֵבֵרנּו אֹוִקים ֵּביּה, ַּדֲאַמר ִּדינָא ְּדַחּיָָבא הּוא ְּתֵריַסר 

גָא ִמינַיְיהּו יְַרִחין, ַּפְלגָא ִמינַיְיהּו ִאיְתּדּון ְּבַחִּמין, ּוַפלְ 
  ְּבַתְלָּגא.

ַּכֲאֶׁשר נְִכנִָסים ָלֵאׁש אֹוְמִרים, ַוַּדאי זֶהּו ֵאׁש 09@
  ַהּגֵיִהּנֹם, ּוַבֶּׁשֶלג אֹוְמִרים, ֲהֵרי הּוא קֹור ַהחֶֹרף

ְּבַׁשְעָּתא ְּדָעאִלין ְלנּוָרא ָאְמֵרי, ָּדא ִהיא ֵגיִהּנֹם ַוַּדאי. 
(ֵּפרּוׁש, ְקִרירּות רּוָפא ְּדִסְתָוא ָעאלּו ְלַתְלָּגא ָאְמֵרי, ָּדא חֵ 

, ְוָהְרָׁשִעים ְׂשֵמִחים ְואֹוְמִרין, יֵׁש ָלנּו נַַחת רּוַח ַהחֶֹרף)
ֶׁשָּבאנּו ַאַחר ִּדין ָהֵאׁש ְלָמקֹום ַקר, ֲאָבל ֵהן ֵאינָן יֹוְדִעין 

ין ֶׁשַּבַּתְלָּגא ֶׁשהּוא ַהֶּׁשֶלג נִגְָמר ִּדינָם ְוסֹוְבִלין ָׁשם עֹונְׁשִ 
ָקִׁשים ּוָמִרים, יָכֹול ַאף ְליְִׂשָרֵאל ֵּכן ֶׁשּיְִהיּו נִּדֹונִין ַּבֶּׁשֶלג, 
"�א ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלבּוׁש ָׁשנִים", ַאל 
ִּתְקֵרי ָלבּוׁש ָׁשנִים ְּבָקֶמ"ץ, ֶאָּלא ְׁשנַיִם, ִמיָלה ּוְפִריָעה, 

  ה נֵר ֲחנָֻּכה כּו'.ִציִצית ְּתִפיִלין, ְמזּוזָ 

ח. ַעד ִּדֲהוּו ָאזְֵלי, ָּפגְעּו ְּבַהאי יְנּוָקא ַּדֲהָוה ָאזֵיל 
(ֵּפרּוׁש, ַהִּתינֹוק ָהיָה ַמנְִהיג ְּבִקְסְטָרא ְּדַחְמָרא, ְוַחד ָסָבא ְרִכיב 

. ֲאַמר ַהאי ָסָבא ֶאת ַהֲחמֹור, ְוַהּזֵָקן ָהיָה יֹוֵׁשב ְורֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור)
יְנּוָקא, ָּבִרי, ֱאמֹר ִלי ְקָרא. ֲאַמר ֵליּה, ָלאו ֲחָדא ְקָרא ְלַהאי 

                                                                                                                    

ֶאת ִחּדּוֵׁשי ַהּתֹוָרה ֶׁשל אֹותֹו ֶיֶלד. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ַוַּדאי 
 ַהּתֹוָרה ְירּוָׁשה ִהיא לֹו, ְלאֹותֹו ֶיֶלד"



  

הּוא ֶאָּלא ּתּוב ְלַתָּתא אֹו ַאְרֵּכיב ְלַקָּמ� ְוֵאיָמא ָל�. ֲאַמר, 
  ָלא ְּבֵעינָא ֲאנָא ָסָבא ְוַאנְְּת ַטְליָא ְּדִאְּתִקיל ַּגְרָמא ַּבֲהָד�.

ְקָרא, ֲאַמר, ְּבגִין ֲאַמר ֵליּה, ִאי ָהִכי ַאַּמאי ְׁשֵאיַלת 
ְּדנֵיזֵיל אֹוְרָחא. ֲאַמר ִּתַּפח רּוָחא ְּדַהאי ָסָבא, הּוא ְרִכיב 
ְו�א יַָדע ִמָּלה, ַוֲאַמר ְּדָלא יְִתַקל ַּבֲהָדי. ִאְתְּפֵריׁש ֵמָהִאי 

  ָסָבא ְוָאזִיל ֵליּה ְלאֹוְרָחא.

ַּביְהּו ט. ַּכד ְמטֹו ַרִּבי יְהּוָדה ְוַרִּבי יְִצָחק, ָקֵריב ְלגַ
ּוְׁשֵאילּו ֵליּה ְוָסח ְלהּו עּוְבָדא. ֲאַמר ַרִּבי יְהּוָדה, ַׁשִּפיר 
ֲעָבִדית. זִיל ַּבֲהָדן ְונֵיֵתיב ָהָכא ְונְִׁשַמע ִמָּלה ִמּפּוָמ�, ֲאַמר 
יְנּוָקא, ָלֵאי ֲאנָא, ְּדָלא ֲאֵכיְלנָא יֹוָמא ֵּדין. ַאִּפיקּו נֲַהָמא 

ׁש נִיָסא ְוַאְׁשַּכחּו ַחד ַמֲעיָנָא ְּדַמּיָא ִויֲהבּו ֵליּה, ִאְתְרִחי
  ְּתחֹות ִאיָלנָא ּוְׁשתֹו ִמינַיְיהּו.

ִמי ֶׁשֵאינֹו מֹוִכיַח ָלְרָׁשִעים, עֹוֵבר ִּבְׁש�ָׁשה 09@
  ָלאִוין

"ְלָדִוד ַאל  (ְּתִהִּלים לז, א)ְּפַתח ַהאי יְנּוָקא ַוֲאָמר, ְּכִתיב 
ּנֵא ְּבעֵֹׂשי ַעְוָלה", ַאל ִּתְפנֶה ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים, ַאל ְּתקַ 

ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַמֲעֵׂשה ָהְרָׁשִעים ִּכי ֶׁשָּמא �א ְּתַקּנֵא ִקנְַאת ה' 
ְצָבאֹות ְוֵתָענֵׁש ִּבְׁשִביל ֵּכן, ִּכי ָכל ַמאן ְּדָחֵמי עֹוָבַדיהֹון 

ת ְּדַרִּׁשיֵעי ְוָלא ָקנֵי ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֵבר ַעל ְּתלַ 
ַעל ָלאו "�א יְִהיֶה ְל� ֱא�ִהים  07א)@06@ָלאִוין. 

ַעל ָלאו ְּד"�א  07ב)@06@. (ְׁשמֹות כ, ג)ֲאֵחִרים ַעל ָּפנָי" 



  

ְוגֹו'.  ה)- (ָׁשם דַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל ְו�א ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם" 
  .(ָׁשם, ה)ַעל ָלאו "�א ָתָעְבֵדם"  07ג)@06@

ְלַבר נָׁש ְלִאְתְּפָרָׁשא ִמינַיְיהּו ּוְלִמְסֵטי  ְּבגִין ָּכ� ָּבֵעי ֵליּה
אֹוְרָחא ִמינַיְיהּו. ַעל ֵּכן ִאְתָּפַרְׁשנָא ּוְסֵטינָא אֹוְרָחא. ִמָּכאן 

  ּוְלָהְלָאה ְּדַאְׁשַּכְחנָא ְלכּו, ְוַהאי ְקָרא ֵאיָמא ַקַּמיְכּו.

ְּבָאֶל"ף  (ַוּיְִקָרא א, א)י. ְּפַתח ַוֲאַמר, "ַוּיְִקָרא ֶאל מֶֹׁשה" 
זְֵעיָרא, ְּבגִין ְּדַהאי ְקִריָאה ָלא ֲהֵוי ִּבְׁשֵלימּו. ַמאי ַטֲעָמא, 
ְּדָלא ֲהָוה ֶאָּלא ְּבַאְרָעא ְּדחּוץ ָלָאֶרץ, ְּבִגין ִּדְׁשֵלימּו ָלא 
ִאְׁשְּתַכח ֶאָּלא ְּבַאְרָעא ַקִּדיָׁשא, ְוִהִּגיד ָלֶהם עֹוד סֹודֹות 

  ְּגדֹולֹות.

ּוָדה ְוַרִּבי יְִצָחק ּונְָׁשקֹו ַעל רֹאׁשֹו ַוֲאַמרּו, ֲאתֹו ַרִּבי יְה
ְּבִרי� ַרֲחָמנָא ִּדזְֵּכינָא ְלִמְׁשַמע ָּדא, ּוְבִרי� ַרֲחָמנָא ְּדָלא 

  ִאְתֲאִבידּו ִמיִלין ִאֵּלין ְּבַההּוא ָסָבא.

ָקמּו ַוֲאזַלּו, ַעד ִּדֲהוּו ָאזְֵלי, ֻחּמֹו ַחד ּגֶֶפן נָטּוַע ְּבַחד 
"אְֹסִרי ַלֶּגֶפן  (ְּבֵראִׁשית מט, יא)א. ְּפַתח ַהאי יְנּוָקא ַוֲאַמר ִּגּנָ 

ִעירֹה, ְוַלּׂשֵֹרָקה ְּבנִי ֲאתֹונֹו". ְוָהִענְיָן, ִּכי ַעיִר ְוָאתֹון ֵהן 
ְׁשנֵי ְקִלּפֹות ַּתִּקיפֹות, ּוְכֵדי ְלַהְחִליׁש ּכָֹחן ֶׁש�א יְַטְׁשְטׁשּו 

ָּברּו� הּוא ֶאת ָהעֹוָלם ְּבֵׁשם ֶׁשל ֶאת ָהעֹוָלם ָצר ַהָּקדֹוׁש 
  ה ה' צּור עֹוָלִמים".-"ִּכי ְּביָ  (יְַׁשְעיָה כו, ד)יָ"ה, ֶׁשּנֱֶאַמר 

ְוזֶהּו ָהֶרֶמז ְּבָכאן, ְּדנַָטל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵׁשם ֶׁשל 
יָ"ה ְוַאְכֵליל ְּבַהִהיא "אְֹסִרי", ָאַסר ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר, 

יִר ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיֶה אֹוִתּיֹות "ִעירֹה" עַ 



  

יָ"ה ִמֵּׁשם ֶׁשל יָ"ה ְּבתֹוכֹו, ְוֵכן "ְוַלּׂשֵֹרָקה" ְוַלּׂשֹוֵרק ֲהָוה 
ֵליּה ְלֵמיַמר, ְּבנִי ֲאתֹונֹו, ֶּבן ָאתֹון ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר. ְועֹוד 

  ם.ִּגָּלה ָלֶהם סֹודֹות ְוִענְיָנִים ְּגדֹוִלי

ֲאַמר ַרִּבי יְהּוָדה, ִאְלָמֵלא ָלא ִאזְַּדֵּמינָן ָהָכא ְּבאֹוְרָחא 
ָּדא ֶאָּלא ְלִמְׁשַמע ִמיִלין ִאֵּלין, ַּדי ָלן. ֲאַמר ַרִּבי יְהּוָדה, 
יָאּות ֲהָוה ְלַהאי יְנּוָקא ְּדָלא ְלִמנְַּדע ֻּכֵּלי ַהאי, ְוָאּנָא 

ְלָמא ְּבגִינֵיּה. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ִמְסְּתִפינָא ֲעלֹוי ִאי יְִתַקּיַם ְּבעָ 
יְִצָחק, ְוָלָּמה. ֲאַמר ֵליּה, ְּדָהא יָכֹול ְלִאְסַּתְּכָלא ַּבֲאַתר ְּדֵלית 
ֵליּה ְרׁשּות, ּוִמְסְּתִפינָא ָעָליו ְּדַעד ָלא יְִמֵטיּה ְלִפְרקֹו יְַׁשַּגח 

  ְויְִסַּתֵּכל ְויַַענְׁשּון ֵליּה.

, ֲאַמר ְלהּו, ָלא ִמְסְּתִפינָא יא. ְׁשַמע ַהאי יְנּוָקא
ְמעֹונְִׁשין ְלָעְלִמין, ְּדָהא ְּבַׁשְעָּתא ְדִאְסַּתִּליק ַאָּבא ֵמָעְלָמא 
ְּבִרי� ִלי ַוֲאַמר ִּבְצלֹוָתא ּוָבֵעי ָעַלי, ְויַָדְענָא ִּדזְכּוָתא ְּדַאָּבא 

ְּדַרב יָגֵן ָעַלי. ֲאַמרּו, ַמאן ֲאבּו�. ֲאַמר ְלהּו, ֲאנָא ְּבֵריּה 
ַהְמנּונָא ָסָבא, נְָטלּו ֵליּה ְוַאְרְּכבּוהּו ַעל ִּכְתֵפיֶהם ְּתַלת 
ִמיִלין ַוֲאזַלּו ַּכֲחָדא ּוֵבְרכּוהּו, ַוֲאזַלּו, ִּכְדֲאתֹו ְלגֵַּבי ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַסַּדרּו ִמיִלין ַקֵּמיּה. ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 

  יְָתא ַאְחִסין ֵליּה, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.יֹוַחאי, ַוַּדאי אֹורַ 

ָצִרי� ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּוְלִהְתַרֵחק 09@
  ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ

יב. ְונְִלַמד ִמּזֶה ַהַּמֲאָמר ֶׁשּיֵׁש ְלִהְתַחֵּבר ַּבֶּדֶר� ִעם 
ָׂשה ַהאי ַּבֲעֵלי תֹוָרה, ּוְלִהְתַרֵחק ִמן ַעֵּמי ָהָאֶרץ ְּכמֹו ֶׁשעָ 



  

יְנּוָקא. ְוֵׁשנִית נְִלמֹוד ִמּזֶה ַהַּמֲעֶׂשה ּגֶֹדל ַענְְוָתנּוָתן ֶׁשל ַרִּבי 
יְהּוָדה ְוַרִּבי יְִצָחק ֶׁשָהיּו ִמְּגדֹוֵלי יְִׂשָרֵאל, ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ְּדַהאי 
יְנּוָקא ֲהָוה ֶּבן ַרב ַהְמנּונָא ָסָבא, ָהיּו ַמְרִּכיִבין ַהאי יְנּוָקא 

ְתֵפיֶהם ִלְׁשמֹוַע ִּדְבֵרי תֹוָרה ִמִּפיו, ְו�א ָהיּו ִמְתָּגִאים ַעל ּכִ 
ְוָׁשְמעּו ִּדְבֵרי תֹוָרה ֲאִפילּו ִמִּפי ָקָטן, ִּכי ָראּוי ְלָאָדם 
ֶׁשּיִָׂשים ַעְצמֹו ְּכָעָפר ֶׁשַהּכֹל ָּדִׁשין ּבֹו, הּוא נְִקָרא ָאהּוב 

אֹוֲהֵבי ה' ֶׁשֲעֵליֶהם נֱֶאַמר  ְלַמְעָלה ְונְֶחָמד ְלַמָּטה, ְונְִקָרִאין
  "ְואֹוֲהֵבי ְׁשמֹו יְִׁשְּכנּו ָבּה". (ְּתִהִּלים סט, לז)

  

ׁש 08@ ּגַ   ַוּיִ

ֶרק כ"א03@   ּפֶ

א. ְּכִתיב ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים, "ֲערֹב ַעְבֶּד� ְלטֹוב ַאל 
 יַַעְׁשקּונִי זִֵדים". יֵׁש ְלָפֵרׁש ַהִּמְקָרא ְּבאֹוֶפן ֻּדגְַמת ִאיׁש
ֶׁשּיֵׁש ָעָליו חֹובֹות ַהְרֵּבה. ָאְמנָם יֵׁש ְּביָדֹו ֶּכֶסף ּוְׁשֵוה ֶּכֶסף 
ִּבְכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְׁשִּתיק ְלַבֲעֵלי חֹובֹות ּוְלַסֵּלק אֹוָתם. ָאְמנָם 
ַהַּבֲעֵלי חֹובֹות ֵאינָם יֹוְדִעים ִמּזֶה ֶׁשּיֵׁש ְּביָדֹו יְכֹוֶלת ְלַסֵּלק 

ַמת ֵּכן רֹוִצין ִלּפֹל ָעָליו ְוִלַּקח ַמה ֶׁשִהָּמֵצא ְלָכל ֶאָחד, ּוֵמחֲ 
יִָּמֵצא, ֶׁשָּכל ֶאָחד יֵָרא ֶּפן יְַׁשֵּלם ְלַאֵחר ְוהּוא יְַפִסיד ָממֹונֹו. 
ְוֵאין ַּתָּקנָה ָלִאיׁש ַהּזֶה ִּכי ִאם ֶׁשּיְַבֵּקׁש ָעֵרב ַּבֲעדֹו ֶׁש�א 

גְִׂשים ַעד ֶׁשְּבַהְרָחַבת זְַמן יְִטְרפּו אֹותֹו ַהַּבֲעֵלי חֹובֹות ַהּנֹו



  

יְִמּכֹר ֶאת ְסחֹוָרתֹו ְוַכֲאֶׁשר יְִהיֶה ַהְּצרֹור ֶּכֶסף ְּביָדֹו יִֵּתן 
ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת חֹובֹו, ְוַעל יְֵדי ֵכן יִּנֵָצל ִמן ֶהּזֵקֹות ּוִמן 
ַהְכָחׁשֹות ַּבֲעֵלי חֹובֹות ּוְׁשָאֵרי ֶהְפֵסד ַהָּבִאים ַעל יְֵדי 

  ִדיפֹות ַּבֲעֵלי ַהחֹובֹות.רְ 

ב. ְוָלזֶה נְִרֶאה ִלי ִּכֵּון ָּדִוד ַהֶּמֶל� ְּבַמֲאָמרֹו "ֲערֹב 
ַעְבֶּד� ְלטֹוב", ִּכי ָּדִוד ַהֶּמֶל� ִּבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ֶׁשיְִהיֶה ָעֵרב ַּבֲעדֹו נֶגֶד ַהְמַקְטְרגִים ּוַבֲעֵלי ַהִּדינִים ֶׁש�א 

פּו אֹותֹו ֵמֲחַמת ֵאיזֶה ֵחְטא ֶׁשְּביָדֹו, ִּכי יֵׁש ַּגם ֵּכן ְּביָדֹו יְִטרְ 
  ַהְרֵּבה זְֻכּיֹות נֶגֶד ֲעֵברֹות ֶׁשֵהן ַהחֹובֹות.

  ַהִּדְקּדּוק ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה הּוא ּגָדֹול ְמאֹד09@

ַעל ֵּכן ָאַמר "ַאל יַַעְׁשקּונִי זִֵדים" ְלַמַען נֵַדע ִּכי  
ֵרי ִּדינִים מּוָכנִים ּוְמַצִּפים ָמַתי יָבֹא ַהּיֹום ְויָבֹא זֶה ַהָּמא

ָהָאָדם ַהחֹוֵטא ְּביָָדם ְּכֵדי ִלגְּבֹות חֹובֹו ִמֶּמּנּו, ֵמֲחַמת ֲחָטִאים 
ַוֲעֵברֹות ֶׁשְּביָדֹו ְוִלְפעֹול ּבֹו ִּדינָם ַהָּקֶׁשה ְּכֶׁשּיֵֵצא ַחּיָב ִמִּדין 

ּיֹות ְצִריִכין ֶאל ָהָאָדם ֶׁשּיֵֵצא זַַּכאי, ִּכי ָהֶעְליֹון. ְוַהְרֵּבה זְכֻ 
  ָּגדֹול ַהֶחְׁשּבֹון ְוַהִּדְקּדּוק.

  ּגֶֹדל ַהּבּוָׁשה ִאם �א ִהְתִמיד ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה09@

ג. ְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ִמְׁשֵלי "ר' יְִׁשָמֵעאל אֹוֵמר 
א לֹו ִמי ֶׁשּיֵׁש ְּביָדֹו ִמְקָרא אֹוי ְלאֹוָתּה ַהּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ּבָ 

ְו�א ִמְׁשנָה, הֹוֵפ� ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּפנָיו ִמֶּמּנּו, ּוְמֵצֵרי 



  

ֵּגיִהּנֹם ִמְתַּגְּבִרין ּבֹו ִּכזְֵאֵבי ֶעֶרב, ְוֵהם נֹוְטִלין אֹותֹו 
  ַמְׁשִליִכין אֹותֹו ְלגֵיִהּנֹם.

  ָלכֹות?ְּבנִי, ַמּדּוַע �א ָלַמְדָּת הֲ 09@

ָּבא ִמי ֶׁשְּביָדֹו ְׁשנֵי ְסָדִרים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוֵמר 
לֹו. ְּבנִי, ֲהָלכֹות ָלָּמה �א ָׁשנִיָת, ִאם אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ַהּנִיחּוהּו, מּוָטב. ְוִאם ָלאו, עֹוִׂשין לֹו ְּכַמֲעֶׂשה 

  ָהִראׁשֹון.

  ְדָּת ּתֹוַרת ּכֲֹהנִים?ַמּדּוַע �א ָלמַ  -ְּבנִי 09@

ד. ָּבא ְלָפנָיו ִמי ֶׁשּיֵׁש ְּביָדֹו ֲהָלכֹות, אֹוְמִרים לֹו. ְּבנִי, 
ּתֹוַרת ּכֲֹהנִים ָלָּמה �א ָׁשנִיָת, ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ֻטְמַאת ְׁשָרִצים 
ְוָטֳהָרָתן, ֻטְמָאה ְוָטֳהַרת נְגִָעים, ֻטְמָאה ְוָטֳהַרת ָּבִּתים, 

, נִָּדה, ֵסֶדר ִוּדּוי ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים, ִּדינֵי זִָבים, ְויֹוְלדֹות
ֲעָרִכין, רֹוב ִּדינֵי יְִׂשָרֵאל ֶׁשֵהן ּגּוֵפי ַהּתֹוָרה ַהּנֱֶאָמִרים 
ְּבָפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים, ִּדינֵי ַהְקָרַבת ָקָדִׁשים, ִּדינֵי ְׁשִמיטֹות 

יחּוהּו, מּוָטב. ְויֹוְבלֹות. ִאם אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַהּנִ 
  ְוִאם ָלאו, עֹוִׂשין לֹו ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון.

  ַמּדּוַע �א ָלַמְדָּת ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה? -ְּבנִי 09@

ּתֹוָרה  חּוְמֵׁשיה. ָּבא ִמי ֶׁשּיֵׁש ְּביָדֹו ִמְקָרא, ֹות"כ ה' 
ְרֵּבה ִמְצוֹות, ָלָּמה �א ָׁשנִיָת, ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהן ְקִריַאת ְׁשַמע, ְוהַ 

  ְּתִפִּלין, ְמזּוזָה ְוכּו'.



  

"ָּכל ַהּנְָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָם ְוַהּיָם ֵאינֶּנּו 09@
  ָמֵלא"

ו. ָּבא ִמי ֶׁשּיֵׁש ְּביָדֹו ָּכל ַהּנַ"ל, ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו ִמְּפנֵי ָמה 
ב ְודֹוֵרׁש �א ָלַמְדָּת ַהָּגָדה, ְו�א ָׁשנִיָת, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָחָכם יֹוׁשֵ 

ְמַכֵּפר ֲאנִי ֲעוֹונֹוֵתיֶהן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, ְו�א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּבָׁשָעה 
ֶׁשֵהן עֹונִין ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבה, ֲאִפילּו ִאם נְִכַּתב ְונְֶחַּתם 
ְּגזַר ִּדין ֶׁשָּלֶהם ְלָרָעה, ֲאנִי מֹוֵחל ָלֶהם ּוְמַכֵּפר ֲעוֹונֹוֵתיֶהם. 

ְּביָדֹו ַהָּגָדה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוֵמר מ"ט �א ָּבא ִמי ׁשֶ 
ָלַמְדָּת ְּגָמָרא ֶׁשּנְִקָרא ַּתְלמּוד. ְוַעל זֶה נֱֶאַמר ָּכל ַהּנְָחִלים 

  הֹוְלִכין ֶאל ַהּיָם, ְוַהּיָם ֵאינֶּנּו ָמֵלא זֶה ְּגָמָרא.

  ַמּדּוַע �א ָלַמְדָּת ּגְָמָרא ּוַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה?09@

ז. ָּבא ִמי ֶׁשּיֵׁש ְּביָדֹו ְּגָמָרא, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא א"ל 
ְּבנִי, הֹוִאיל ְונְִתַעַּסְקָּת ַּבְּגָמָרא ָצִפיָת ַּבֶּמְרָּכָבה ֶׁשֵאין ִלי 
ֲהנָָאה ְּבעֹוָלִמי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹוְׁשִבין 

ן ּוַמִּביִטים ְורֹוִאין ְוהֹוגִין ְּבִכֵּסא ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה, ּוְמִציִצי
ַהָּכבֹוד, ֵהיַא� הּוא עֹוֵמד ָהֶרגֶל ָהא', ֵהיַא� הּוא עֹוֵמד 
ּוַבֶּמה הּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש. ְוֵכן ֶרגֶל ַהב', ְוֵכן ֶרֶגל ַהְּׁשִליִׁשי, ְוֵכן 

ֹוֵמד, ֶרגֶל ַהד', ַּבֶּמה ֵהם ִמְׁשַּתְּמִׁשים. ַחְׁשַמ"ל ֵהיַא� הּוא ע
ּוְבַכָּמה ָּפנִים הּוא ִמְתַהֵּפ� ְּבָׁשָעה א'. ְלֵאיזֶה רּוַח ְמַׁשֵּמׁש 
ַהָּבָרק, ְלֵאיזֶה ָהרּוַח ְמַׁשֵּמׁש ַהְּכרּוב, ְוֵהיַא� ַהְּכרּוִבים 
ּוַמְלָאֵכי ַהָּׁשֵרת עֹוְמִדים ּוְמַׁשְּמִׁשים. ְּגדֹוָלה ִמֻּכָּלן ִענְיַן 

� הּוא עֹוֵמד, ָעגֹול ְּכִמין ַמְלֵּבן ְמֻתָּקן, אֹו ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ֵהיאַ 



  

ְּכִמין ֶּגֶׁשר, ַּכָּמה ּוְבֵאיזֶה ֶּגֶׁשר ֲאנִי עֹוֵבר, ְּבֵאיזֶה ֶּגֶׁשר 
ָהאֹוַפּנִים עֹוְבִרים, ְּבֵאיזֶה ַּגְלַּגֵּלי ַהֶּמְרָּכָבה עֹוְבִרים, ְוכּו'. 

ִתי, זֶהּו ֲהַדר יֹוִפי ֶׁשָּבנַי ְוִכי �א זֶהּו ַהְדַרת ְּכבֹוִדי זֶהּו ְּגֻדּלָ 
ַמִּכיִרין ֶאת ְּכבֹוִדי. ְוַעל זֶה ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל� "ָמה ַרּבּו 

  ַמֲעֶׂשי� ה"' ַעד ָּכאן.

  אֹוי לֹו ְּביֹום ַהּתֹוֵכָחה09@

ִהּנֵה ִמי זֶה ָהָאָדם ֲאֶׁשר יּוַכל ַלֲעמֹד ַּבֲחִקירֹות ֵאֶּלה. 
ינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, "אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ְוַעל זֶה ָאְמרּו ַרּבֹותֵ 

  ַהִּדין ְואֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה".

ַאל יִּפֹל ָהָאָדם ְּבֶרֶׁשת ַהּיֵאּוׁש ַח"ו, ַלֲחׁשֹוב ֲה�א 09@
  ִמֵּמיָלא סֹוִפי ִליָרׁש ֵּגיִהּנֹם ַח"ו

ב ָאְמנָם ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאל יְִתַרֵּׁשל ְוַאל יְִתַעֵּצב לֵ 
ָהָאָדם, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּבֹוֵחן ֵלב ְוחֹוֵקר ְּכָליֹות 
ִּבְראֹותֹו ְּדַכָּונָתֹו הּוא ִלְדּבֹוק ַּבּטֹוב, ְונְַפׁשֹו ָחְׁשָקה ַּבּתֹוָרה 
ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ּוְׁשַעת ַהְּדַחק ּגֹוֶרֶמת ְלָמֵעט, ַעל זֶה 

ְבָרָכה א' ַהַּמְרֶּבה ְוא' ַהַּמְמִעיט ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם לִ 
ּוִבְלָבד ֶׁשּיְַכֵּון ִלּבֹו ְלֵׁשם ָׁשַמיִם, ְויְִהיֶה ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה 
ְּכֶׁשָּבא ְליָדֹו ֵעֶסק ִמְצָוה. ִּכי ָהעֹוֶׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבִׂשְמָחה 

  ָאהּוב ְוָחִביב ְמאֹד ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.



  

  ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ָהָאב ָחִביב09@
  ְּכֶׁשַּמְכנִיס ֶאת ְּבנֹו ְלעֹול ַהִּמְצוֹות

ח. ֶׁשַעל ֵּכן ָאַמר ְּבזֹוַהר ָחָדׁש ִּבְהיֹות ָהָאָדם זֹוֶכה 
ֶׁשִהְכנִיס ֶאת ְּבנֹו ְלִחּיּוב ִמְצָוה, ְּדַהיְנּו ְּכֶׁשּיִַּגיַע ְלֶבן ַהי"ג 

ִביב ְמאֹד ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָהָאב ָׁשנִים חָ 
ָׂשֵמַח ַעל זֶה ֶׁשּזָָכה ְלַהִּגיַע ֶאת ְּבנֹו ְלִחּיּוב ִקּיּום ַהִּמְצוֹות. 
ְוַעל ֵּכן ִחּיּוב ָּגדֹול ַלֲעׂשֹות ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ִּכי 

ָּברּו� הּוא. ְוִכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ַהּנִזְָּכר  יֵׁש נַַחת רּוַח ְלַהָּקדֹוׁש
  ְלֵעיל:

  "ְצֶאינָה ּוְרֶאינָה ְּבנֹות ִצּיֹון"09@

ָאַמר ַרִּבי יְִצָחק ִמְּתֵליַסר ָׁשנֵי ּוְלֵעיָלא ַההּוא יֹוָמא 
חֹוְבָתא ַעל ַצִּדיִקים ְלֶמְעַּבד ֶחָדָוָתא ְדִלָּבא ְּכיֹוָמא ְּדָסֵליק 

ין ַהִהיא זְכּות ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַעֵּטר ְלחּוָּפה ּוְבגִ
ְלהּו ּוַלֲעִביר ְּכרּוז' ֳקָדֵמיהֹון ְּבֶחְדָוָתא "ְצֶאינָה ּוְרֶאינָה 

  ְּבנֹות ִצּיֹון" ְוכּו'.

  ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב, ְמַקֵּבל נְָׁשָמה ְקדֹוָׁשה09@

ין ּוְלֵעיָלא ִאי ָּבֵעי ֲאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ִמְּתֵליַסר ְׁשנִ 
ְלֶמֱהֵוי זַָּכָאה יֲַהִבין ֵליּה ַהִהיא נְִׁשָמָתא ַקִּדיָׁשא ִעיָלָאה 

  ְּדִאְתְּגזִַרית ִמּכּוְרֵסיּה יְָקָרא ְּדַמְלָּכא.



  

ַהְּסעּוָדה ֶׁשָעָׂשה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִלְבנֹו 09@
  ְצָוהַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּביֹום ֶׁשּנֲַעָׂשה ַּבר מִ 

ט. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי זִַּמין ְלָמאֵרי ִּדְתיּוְבָּתא ּוָמאֵרי 
ְּדַמְתנִיָתא ְלֵמיָכל ִּבְסעּוָדָתא ַרָּבָת' ַּדֲעַבד ַּבר ִמְצָוה ִלְבִרּיָה 
ַרִּבי ֶאְלָעזָר ַוֲחָפא ְלֵביֵתיּה ְּבָמאנָן ִּדיָקר ְואֹוֵתיב ְלַרָּבנָן 

  אי ִּגיָסא ֶוֱהֵוי ָקא ָּבַדח טּוָבא.ְּבַהאי ִּגיָסא ּוְבהַ 

ְּביֹום זֶה יֹוְרִדים נְָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ִלְבנִי ַרִּבי 09@
  ֶאְלָעזָר

ֲאַמרּו ֵליּה ַרָּבנָן, ַמאי ְּבִדיחּוָתא ְדַמר ְּביֹוָמא ֵּדין 
יְֵתיָרה ִמְּׁשָאר יֹוִמין, א"ל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּדיֹוָמא ֵּדין 

ִתין נְִׁשָמִתין ַקִּדיָׁשא ִעיָּלִאין ְּבד' ַּגִּפין ְּדֵחיָוָתא ִלְבִרי נָחֲ 
  ר"א ּוְבִהּלּוָלא ָּדא ֲחֵדי ְּבִדיחּוָתא ְׁשֶלְמָּתא.

י. אֹוְתֵביּה ְלר' ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה ְלַגֵּבי', ֲאַמר ִּתיב ְּבִרי 
(ָרָצה ַעְדָּבא ְּדיֹוָמא ֵּדין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַקֵּדׁש יָָת� ּבְ 

  ְּדַקִּדיִׁשין. לֹוַמר: ְּבגֹוָרל)

ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִמָּלה ֲחָדא ְוַאְסַחר ֶאָּׁשא 
ְלֵביָתא נְַפקּו ַרָּבנָן ְוָחֵמי ִקיְטָרא ַּדֲהֵוי ָסֵליק ִמֵּביָתא ָּכל 

ָּבנָן ִּדֲהוּו ַהאי יֹוָמא ֲאָתא ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ָלקֹונְיָה ֶאְׁשַּכח ְלרַ 
ַּתְוִהי ְוָקיְִמין ְּבׁשּוָקא. ֲאַמר ְלהֹו ָהא ַהאי ִקיְטָרא ְּדָסֵליק 
ִמֵּביָתא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּדָהא יֹוָמא ֵּדין ַמְכִּתיִרין 

  ְּבִכְתָרא ַקִּדיָׁשא ְלַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה.



  

  ַהִּׂשְמָחה ְּתֵהא ִּבְׁשֵלימּות09@

ּו ַרָּבנָן רֹוִאין ַּדֲהֵוי נֵָחית ַעּמּוָדא ְדֶאָּׁשא יְֵתיב ַּתָּמן ַוֲהו
ַרִּבי יֹוֵסי, ֲחדּו ָּכְלהֹו ַוֲאַמרּו ַהאי ִהּלּוָלא ִליֲהֵוי ְׁשֵלָמא 
ּוְבִריכּו ָּכְלהֹו ְלר"א ַּבר"ׁש ִויִתיבּו ַּתָּמן ַוֲחדֹו ְּבֶחְדָוא ְוָלֵעי 

  ְּבאֹוַריְָתא".

ֹוָרה ּוִבגְִמילּות ֲחָסִדים ּוְבַמֲעִׂשים ָהעֹוֵסק ַּבּת09@
  נְִׁשָמתֹו ִמְתַדֶּבֶקת ְּבנְִׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים טֹוִבים,

יא. ַעל ֵּכן, ַאְׁשֵרי ְלָאָדם ְוטֹוב לֹו ֶׁשְּמַקּיֵם ּוְמַדֵּבק 
נְִׁשָמָתא ַקִּדיָׁשא ֵאֶצל נְִׁשָמָתא ַקִּדיָׁשא, ּוַמְכִּתיִרין ֵליּה 

יָׁשא, ְוָכל זֶה ְּכֶׁשּיְִקַּבע ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ְויְִהיֶה ְּבִכְתָרא ַקּדִ 
עֹוֵסק ִּבגְִמילּות ֲחָסִדים ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים. ֲאָבל ְּכֶׁשָהָאָדם 
הֹוֵל� ַאַחר ְׁשִרירּות ִלּבֹו, ְוַאַחר זֹוְללּות ְוסֹוְבאּות, ְוָכל 

ה זְַמּנֹו ְלצֶֹר� ּגּופֹו, יָָמיו הֹוֵל� ַאַחר ַמָּׂשא ּוַמָּתן ְוַרק ְמַבּלֶ 
ְו�א ְלצֶֹר� נְִׁשָמתֹו, ָאז נְִׁשָמָתא ַקִּדיָׁשא ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו, ִּכי 

  ַאַחר ֶׁשִּטְבעֹו ְּכֶטַבע ַהְּבֵהָמה.

  ַּבֶּמה יְִתַּדֵּבק ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא09@

י יְהּוָדה, יב. ְוַעל זֶה ִאיָתא ְּבִמְדָרׁש ַהּנְֶעָלם "ָאַמר ַרּבִ 
ַוי ָלְרָׁשִעים ֶׁשֵאינָם רֹוִצים ְלִהָּדֵבק ְּבׁשּוָּתָפא ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא, ַּבֶּמה ָאַמר ַרִּבי יְִצָחק ְּבאֹותֹו ַהּנְָׁשָמה ֶׁשּנַָתן ּבֹו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְמַדֵּבק ַעְצמֹו ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּבֵהָמה, ֲהָדא 



  

יב "ְוָאָדם ִּביָקר ַּבל יִָלין נְִמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות נְִדמּו" הּוא ִּדְכתִ 
  .(ְוַעּיֵן ְלַקָּמן ֶּפֶרק ס"א מ"ׁש ָׁשם)

ִאם ָהיָה ָהָאָדם ַמֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ַּכָּמה ְמַקְלֵקל ְּבַמֲעָׂשיו 
ַּכֲאֶׁשר ֵאינֹו ָחס ַעל ְּכבֹוד קֹונֹו, ְּבַוַּדאי �א ָהיָה עֹוֶׂשה ׁשּום 

  ָבר ָרע.ּדָ 

ְוָלָּמה �א יֲַחׂשב ָהָאָדם ִּכי �א ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
אֹותֹו ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו, ְו�א ֶׁשּיְַמֵּלא ַּתֲאָותֹו. ְוִאְלָמֵלא ָהיָה 
ֵמִׂשים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ַּכָּמה ְמַקְּלִלים אֹותֹו ִּבְהיֹותֹו ֵאינֹו 

, ַּכָּמה ָהיָה ָראּוי ִלְרּדֹוף ַאַחר ַמֲעֵׂשה ַמְׁשִּגיַח ִלְכבֹוד ּבֹוְראֹו
ּבֹוְראֹו יְִתָּבַר� ִּכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ַּתנְיָא, "ֲאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר 
ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַּכד נֵָטה ִׁשְמָׁשא ַּגְדפֹוי ְלֵמיַה� 

ן ְּדַטְרֵּפי ִאיָלנָא ְּדגַן ְּבתּוְקְּפָתא ְּדגְִלְּגלֹוי ַמְפִריׁש ְּדַטְלֵּפיהֹו
ֵעֶדן ְוָכל ַמְלֲאִכין ִעיָּלִאין ְוַחּיֹות ַקִּדיִׁשין ְוכּוְרסֹוי יְָקָרא 
ְּדַמְלָּכא ּובּוְסַמּיָא ָּדגָן ֵעֶדן ְוִאיָלנָא ְׁשַמּיָא ְוֵאַרע' 
ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן ָּכְלהֹון ִמזְַּדַעזְִעים ּוְמַׁשְּבִחים ּומֹוִדים 

ְוזְָקָפן ְוָחַמאן ִּדי ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ְּדִאְתָּפַרׁש ִּדגְִליף ְלָמאֵריֶהם. 
ְּבִׁשְמָׁשא ְּבַמְטָלנֹוי יֲָהִבין ֻּתְׁשְּבָחן ְלָמאֵריּה ָעְלִמין ְונֵָפיק 
ָקָלא, ְוָאַמר ַוי ְלהּו ִלְבִרּיָָתא ְּדָלא ַמְׁשִּגיִחין ִּביָקָרא 

  יִם ְל� ִמְׁשַּתֲחִוים ְוכּו'.ְּדַמְלָּכא, ּוְכִתיב ְוָכל ְצָבא ַהָּׁשמַ 



  

  ְלַאַחר ֲחצֹות ַהַּליְָלה הּוא ֵעת ָרצֹון ַּבָׁשַמיִם,09@
  ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נְִכנָס ָאז ִעם ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן

יג. ּוְתנַן נֵַּמי ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נְִכנָס ַאַחר ֲחצֹות 
ים ְּבגַן ֵעֶדן, ֲאזַי ָּכל ַׁשֲעֵרי ָׁשַמיִם נְִפָּתִחין ַליְָלה ִעם ַהַּצִּדיקִ 

ְוהּוא ֵעת ָרצֹון ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה, ְוִכּתֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ְוָכל ּבּוְסֵמי ַּגן ֵעֶדן ִעם ַהַּצִּדיִקים ּפֹוְצִחין ִרּנָה ְוִׁשיָרה ִלְפנֵי 

"ַא�  (ְּתִהִּלים ק"מ, י"ד)יב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲהָדא הּוא ִּדְכתִ 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמ� יְֵׁשבּו יְָׁשִרים ֶאת ָּפנֶי�" ֵאיָמַתי 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמ�, ְּכֶׁשּיְֵׁשבּו יְָׁשִרים ֶאת ָּפנֶי�. ְּדהּוא 
ְּבָׁשָעה ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְלָפנֶי� ַּבֲחצֹות ַליְָלה. ְוַאַחר ָּכ� ְׁש�ָׁשה 
ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֶׁשֵהן ְמֻמּנִים ַעל ִמְׁשְמרֹות 

  ַהַּליְָלה, אֹוְמִרים ִׁשיָרה ַעד ֶׁשִהּגִיַע ַעּמּוד ַהַּׁשַחר.

ְויֹאַמר ִׁשירֹות  - ַּכֲעלֹות ַהַּׁשַחר יָקּום ִמִּמָּטתֹו 09@
  ְוִתְׁשָּבחֹות ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

יְִׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוֶלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר יד. ְויֵׁש חֹוָבה לְ 
ָלקּום ּוְלִהְתַּגֵּבר ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ִלְפנֵי ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם. 
מ"ט ִמּׁשּום ְּדנְָסִבין ִׁשיָרָתא ָּבַתר ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ְוַהָקדֹוׁש 

ה"ד ּוְמַׁשֲחַרי ָּברּו� הּוא ְּבאֹותֹו זְַמן הּוא ָמצּוי ְלַמָּטה ה
יְִמָצֻאנְנִי. ְוָאַמר ר' יּוָדא ּוִבְלָבד ֶׁש�א יְַפִסיק ַעד ֶׁשִהְתַּפֵּלל 

  ְּכֶׁשַהַחָּמה זֹוַרַחת.



  

ָחִביב קֹול ַהּתֹוָרה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יֹוֵתר 09@
  ִמִּׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת

נָן ָאַמר ַרב, ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יֹוֵצא ָאַמר ַרִּבי יֹוחָ 
ֵמאֹוָתן ָהעֹוָלמֹות ְּדָכֵסיף ְּבהֹון, ּוָבא ְלִהָּכנֵס ִעם ַהַּצִּדיִקים 
ְּבגַן ֵעֶדן הּוא ַמְמִּתין ְורֹוֶאה, ִאם ׁשֹוֵמַע קֹול ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 

ִחין ְּדַאְמֵרי ַמְלֲאֵכי ַהאי ָקָלא נִיָחא ַקֵּמיּה ִמָּכל ִׁשיִרין ְוֻתְׁשּבְ 
ַהָּׁשֵרת ְלֵעיָלא הה"ד "ֶאל ּגִּנַת ֱאגֹוז יַָרְדִּתי ִלְראֹות" ְוגֹו'. 

  ַמאי ִלְראֹות אֹוָתן ָהעֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה.

�ִקים זּוָלְת�09@   ַעיִן �א ָרָאָתה ֱא

ר טּו. ָאַמר ַרִּבי יְִצָחק, ְוִכי ַּגן ֵעֶדן נְִקָרא ִּגּנַת ֱאגֹוז, ָאמַ 
לֹו ַרִּבי יֹוָחנָן ִאין ְּבַוַּדאי ֶׁשַהַּגן ֵעֶדן נְִקָרא ִּגּנַת ֱאגֹוז, ָמה 
ֱאגֹוז ָסתּום ִמָּכל ֲעָבָריו ְויֵׁש ָעָליו ַּכָּמה ְקִליּפֹות ָּכ� ַּגן ֵעֶדן 
ָסתּום ִמָּכל ְצָדָדיו ְויֵׁש ָעָליו ַּכָּמה ְׁשִמירֹות ֶׁש�א ָׁשְלטּו ּבֹו 

ְלָא� ְו�א ָׂשָרף ְוַחְׁשַמל ְו�א ֵעין נְִביִאים. ִלְראֹות �א מַ 
  הה"ד "ַעיִן �א ָרָאָתה ֱא�ִהים זּוָלְת�".

  ָהֵעֶדן ִמִּבְפנִים ְוַהַּגן ִמַּבחּוץ09@

*
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ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֲאנָא ֲחָויַת ָקם ַקֵּמיּה  
ה ְלַמֲעַלת ִּגּנַת ֱאגֹוז ִעם ְּדַרִּבי ְּברֹוָקא ַוֲהָוה ָאַמר, ַּכִּדין ֶאזְּכֶ 
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  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
ֹון ֶּבן יֹוַחאי: "ָעַמְדִּתי ִלְפֵני ַרִּבי ְּברֹוָקא ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמע

ּוְׁשַמְעִּתיו אֹוֵמר: 'ַהְלַואי ְוֶאְזֶּכה ְלַמֲעַלת ִּגַּנת ֱאגֹוז ִעם ֲחִסיֵדי 



  

ֲחִסיֵדי יְִׂשָרֵאל ְו�א ַהֵּוי יַָדְענָא ַמאי ָקָאַמר, ַעד ְּדָׁשַמְענָא 
ַדֲאַמר ַרִּבי יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי ְּדָקֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלגַן ֵעֶדן 

ּוא ִמִּבְפנִים ִּגּנַת ֱאגֹוז ַמה ֱאגֹוז יֵׁש ָלּה ַּכָּמה ְקִלּפֹות ְוַהְּפִרי ה
  ָּכ� ֵעֶדן ַהַּגן הּוא ִמַּבחּוץ ְוָהֵעֶדן ִמִּבְפנִים".

ַעל ֵּכן, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשהֹוֵל� ָּתִמים וֲַעָמלֹו ַּבּתֹוָרה, 
וְָכל ְּדָרָכיו הּוא ְלֵׁשם ָׁשַמיִם. ֲאזַי נְִׁשָמתֹו הּוא 

א ַחּיֵי מּוֶכנֶת ִלָּכנֵס ְלֵעֶדן, ְּדִאְּקֵרי ִּגּנַת ֱאגֹוז וְהּו
  עֹוָלם ַהָּבא.

  

ֶרק כ"ב03@   ּפֶ
א. ְּכָבר ָּכַתְבנּו ְלֵעיל ְּבֶפֶרק ֵׁשנִי ֵמעֹנֶׁש ָּגדֹול ֶׁשל 
מֹוִציא זֶַרע ְלַבָטָלה, ֲאֶׁשר ַעל זֶה ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל� ָעָליו 

"ַהֲעֵבר ֵעינַי ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכי�  (ְּתִהִּלים קיט, לז)ַהָּׁשלֹום 
נִי". ְונְִרֶאה ַּכָּונַת ְּתִפָּלתֹו ְלַהֲעִביר ֵעינָיו ֵמִהְסַּתֵּכל ַחּיֵ 

ְּבָמקֹום ָהָאסּור, ְּכגֹון ְּבנִָׁשים, ְוַעל יְֵדי ֵכן יָבֹא ִליֵדי ֻטְמָאה 
ַּבַּליְָלה, ְוָלזֶה ָאַמר "ֵמְראֹות ָׁשְוא", ְּכִמנְיַן ִׁשְכַבת זֶַרע, 

ַרע, ֶׁש�א יְִתָראּו ֵאָליו ִּכּתֹות ֶׁשהּוא ָראֵׁשי ֵתבֹות ִׁשְכַבת זֶ 
ֶׁשל ִליִלית ַהּנְִקָרִאים ֶקִרי ֶׁשֵּמִביא ַהִּליִלית ְלָהָאָדם ְלהֹוִציא 
ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה, ְוהּוא ְּכִאּלּו ֵמִמית ְּביָדֹו ְלַהִּטָּפה, ִּכי 

א ָאחּוז ֵמַהִּטָּפה יּוַכל ְלהֹוִליד ָוָלד ֶּבן ַקיְיָמא, ְוַעל ֵּכן הּו
  ְּבִסְטָרא ְדמֹוָתא.

                                                                                                                    

ְו�א ֵהַבְנִּתי ְלַמה ִהְתַּכֵּון, ַעד ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ַרִּבי  -ִיְׂשָרֵאל' 
 ָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָקָרא ְלַגן ֵעֶדן ִּגַּנת ֱאגֹוז"יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשהַ 



  

ְעֶּבֶדת 09@ ָּׁשה ְּתֵהא ְמֻׁש אֹוי לֹו ְלַהּגֹוֵרם ֶׁשַהְּקֻד
ְמָאה ַרֲחָמנָא ִליְצָלן   ְלַהֻּט

ב. ָלזֶה ָאַמר "ִּבְדָרֶכי� ַחּיֵנִי", רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשְּתִפָּלתֹו 
ע ְלַבָּטָלה, ָהיָה ֶלֱאחֹז ְּבִסְטָרא ְדַחּיֵי, ְו�א ְלהֹוִציא ִׁשְכַבת זֶרַ 

ִּכי ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה יֵׁש ְמֻמּנֶה ֶאָחד ְּדִאְּקֵרי 
עשטיר"ה ְוהּוא ְמֻמּנֶה ַעל ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְׂשָטנִים ְוֵׁשִדים 
ּוַמְלָאִכי ַחָּבָלה ֶׁשֵהן ְמַטְּמִאין ֶאת ָהָאָדם, ְונֹוְטִלין ַהאי ִטָּפה 

ָּטָלה ְוָסְלִקין ֵליּה ְלֵעיָלא, ְוגֹוֵרם ִּדְבִרית ֶׁשהֹוִציא ָהָאָדם ְלבַ 
ַקִּדיָׁשא יְִהיֶה ְמֻׁשְעָּבד ְלִסְטָרא ִּדְמָסֲאָבא. אֹוי ַוֲאבֹוי ֶׁשּיִגְרֹם 

  ָהָאָדם ַהִּסָּבה זֹו ֶׁשּיְַׁשְעֵּבד ַהְּקדֹוָׁשה ַּתַחת ַהֻּטְמָאה.

וֹות, ְוַעל ֵאיָבֵרי ְוִגיֵדי ָהָאָדם ְּכנֶגֶד ַּתְריַ"ג ִמצְ 09@
  ָּפנָיו נִָּכִרים ֲעוֹונֹוָתיו

ג. ְוַדע ַמה ֶּׁשְּמֻקָּבל ִמִּפי ַּתְלִמיֵדי ָהֲאִר"י זַ"ל ֶׁשָאַמר 
ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשּיֵׁש ְּבגּוף ָהָאָדם ַּתְריַ"ג ֵאיָבִרים ְוגִיִדים, ְוהּוא 

, ְוָכל נִיצֹוץ נִיצֹוצֹות ֶׁשל ַהּנֶֶפׁש. ְוֵכן יֵׁש ָּברּוַח, ְוֵכן ַּבּנְָׁשָמה
ָּתלּוי ְּבִמְצָוה ַאַחת ֶׁשל ַּתְריַ"ג ִמְצוֹות, ְוָהיָה יֹוֵדַע ָהֲאִר"י 
זַ"ל ֵאיזֶה ִמְצָוה ִהיא ָחֵסר ָּבָאָדם, ְוָהיָה רֹוֶאה ְּבנִיצֹוץ ֶאָחד 
ְּכֶׁשָעָׂשה ָאָדם ְּדַבר ֲעֵבָרה, ֶׁשָאז ָהיָה ְמֻסָּלק נִיצֹוץ ֶאָחד, 

ּון ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכֵדי ְלַהֲחזִיר ַהּנִיצֹוץ ְוָהיָה נֹוֵתן ִּתּק
ִלְמקֹומֹו. ְוָכל זֶה ָהיָה נִָּכר ַעל ִּפי ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ְּבעֹורֹו, 
ּוִבְפָרט ְּבָפנָיו ּוִבְׂשָערֹוָתיו הּוא יֹוֵתר נִָּכר. ְוָהיָה לֹו ִסיָמן 

  יו ֶׁשל ָאָדם.ַּבִּׂשְרטּוִטין ּוַבֻּגּמֹות ֶׁשַעל יָָדיו ּוָפנָ 



  

ַמֲעֶׂשה ֵמָהֲאִריזַ"ל ִעם ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ַחּיִים 09@
  ִויַטאל זַ"ל

ד. ּוַפַעם ַאַחת ָּבא ֵאָליו ְּגדֹול ַהּדֹור ֶאָחד ּוְׁשמֹו ַרִּבי 
ַחּיִים ִויַטאל, ְוָאַמר לֹו ָהֲאִר"י זַ"ל, ִהּנֵה ֲאנִי רֹוֶאה ֶׁשְּבתֹו� 

ֵּבי"ת ֶׁשְּבִמְצֲח� ֻּכָּלן -ֹות ָּבֲאֶל"ףֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתיִם אֹוִתּי
ְמִאיִרים, חּוץ ֵמַהִּגיֶמ"ל ֶׁשהּוא ְמֻהֶּפֶכת, ּוִמּיָד ָחַרד מֹוֵרנּו 
ָהַרִּבי ַרִּבי ַחּיִים ִויַטאל זַ"ל, ּוִבֵּקׁש ֵמָהֲאִר"י זַ"ל ֶׁשּיִַּגיד לֹו 

  ַטַעם ַהָּדָבר, ִּכי ְּבַוַּדאי �א ַעל ִחּנָם הּוא.

  יֶמ"ל ֲהפּוָכה ִּבגְַלל ֶׁש�א ּגַָמל ֶחֶסד ִעם ָאִביוּגִ 09@
ָאַמר לֹו ָהֲאִר"י זַ"ל, ֶׁשֵאינֹו ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ָאִביו 
ָּכָראּוי. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֶחֶסד ִעּמֹו, ֲאָבל �א ֶחֶסד 

  ָמֵלא, ּוִבְׁשִביל ָּכ� אֹות ִּגיֶמ"ל ִהיא ְמֻהֶּפֶכת.

ר ָהָאָדם ְמַקּיֵם ֵאיזֶה ִמְצָוה, נְִרֶׁשֶמת ְּבָפנָיו ַּכֲאׁשֶ 09@
  ֵּבי"ת-ְּבאֹות ֶׁשל ֲאֶל"ף

ה. ְועֹוד ָאַמר ָהֲאִר"י זַ"ל ְלַתְלִמיָדיו, ִּכי ָּכל ָהעֹוֶׂשה 
ִמְצָוה ָאז אֹוָתּה ִמְצָוה ִהיא נְִרֶׁשֶמת ְּבֵמַצח ָהָאָדם ְּבאֹות 

ּוְׁשַּתיִם אֹוִתּיֹות, ְוִהיא ַאַחת ִמן ֲאֶל"ף ֵּבי"ת ֶׁשל ֶעְׂשִרים 
ְמִאיָרה ְּבָפנָיו ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ַהִּמְצָוה ַּפַעם ֵׁשנִית. ּוְבַפַעם ִראׁשֹון 
ִהיא נְִבַלַעת ִּבְפנִים ּוְבַפַעם ֵׁשנִית ִהיא ּבֹוֶלֶטת ּוִמְתנֹוֶצֶצת, 
ְוָכל זֶה הּוא ִּבְׁשָאר ִמְצוֹות, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְצָדָקה ֵאינָּה 
נְִבַלַעת ִּבְפנִים ְּכמֹו ְׁשָאר ָהאֹוִתּיֹות, ֶאָּלא ְמִאיָרה ְּבִמְצחֹו 

  .(ְּתִהִּלים קיא, ג)ֵּתֶכף ְּבסֹוד "ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד" 



  

ַּכֲאֶׁשר ִמְתָחֵרט ַעל ֶחְטאֹו, ְמַסֵּלק ַהחֶֹׁש� ֵמַעל 09@
  ִמְצחֹו

נְִרָמזִים ְּבִמְצחֹו ְוֵכן ְּכֶׁשָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֵהן ַּגם ֵּכן 
ְּבֵאׁש ְׁשחֹוָרה, ִמָּכל ָמקֹום ִאם ִמְתָחֵרט ְויִיגַע ְויְִטַרח ְלַתֵּקן 
ַּבֲעִׂשּיַת ְּתׁשּוָבה ָהִעּוּות ֶׁשָעָׂשה, ָאז ְמַסֵּלק ַהחֶֹׁש� ְוֵאׁש 
ְׁשחֹוָרה ֲאֶׁשר הּוַׂשם ְּבִמְצחֹו ֵמֶהָעוֹון, ּוְבַׁשָּבת, ְּכֶׁשָּבא 

יְֵתיָרה ַאַחר ֲחצֹות ְליְִׂשָרֵאל, ֲאזַי יְִתַּכֶּסה אֹותֹו ַהּנְָׁשָמה 
ֶהָעוֹון ִמָּכל ָוכֹל, זּוַלת ֻטְמַאת ֶקִרי, ַאף ֶׁשִּתֵּקן ַהַּמֲעִׂשּיֹות 

  ֵאינֹו נְִסַּתֵּלק ִּבְלִּתי ְטִביָלה.

  ִמְצחֹו ֶׁשל ָאָדם ַמְרֶאה ֲעִתידֹות09@
ָרא ָאָדם "עֹוָלם ָקָטן", ו. ַהְּכָלל ָהעֹוֶלה, ִּכי ַעל ֵּכן נִקְ 

ֶׁשְּכמֹו ֶׁשִּבְהיֹות נִגְזָר ֵאיזֶה ָּדָבר ָלבֹוא ָלעֹוָלם ִאם ְלטֹוָבה 
אֹו ְלָרָעה ַחס ְוָׁשלֹום, ִמְתָרֶאה ְונִגְֶלה זֶה ַהָּדָבר ַעל יְֵדי 
ּכֹוָכִבים ַהְּקבּוִעים ָּבָרִקיַע, ֵּכן ִמְתָרֶאה ַהּכֹל ָּבָאָדם 

  ֵמַצח ֶׁשּלֹו.ַּבִּׂשְרטּוִטין ּבְ 

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָראּו ַרִּבי ַאָּבא ְוַרִּבי יֹוֵסי ַעל ִמְצחֹו ֶׁשל 09@
ָאָדם ֶׁשָעַבר ְּבׁשֹוֵגג ֲעֵבָרה ֶׁשּיֵׁש ָּבּה ָּכֵרת ַרֲחָמנָא 

  ִליְצָלן
(ַּדף ע"ה ַעּמּוד ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי 

: *ב')
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א ֱהֵוי ָאזֵיל ְלַקּפֹוְטְקיָא ַוֲהָוה ִעֵּמיּה ַרִּבי "ַרִּבי ַאּבָ  
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  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ַאָּבא ָנַסע ְלַקּפֹוְטְקָיא ְוִעּמֹו ַרִּבי יֹוֵסף. ְּבַדְרָּכם ָּפְגעּו 

ֶטה ְּבָאָדם ֶאָחד, ֶׁשַעל ִמְצחֹו ִנְרָׁשם ִסיָמן. ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא: "ִנְס 



  

יֹוֵסי. ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְֵלי ֲחמֹו ַּבר נָׁש ַּדֲהֵוי ָאֵתי ּוְרִׁשיָמא ַחד 
ְּבַאנְּפֹוי. ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא נְִסֵטיּה ֵמַהאי אֹוְרָחא ְּדָהא ַאנְּפֹוי 

(רֹוֶצה ֶעְריְָתא ְּדאֹוַריְָתא ְּדֵדין ְּגַבר ַאְסִהידּו ֲעלֹוי ְּדִאיְתִקיל ּבְ 

                                                                                                                    

ִמַּדְרֵּכנּו, ֶׁשֲהֵרי ִמְצחֹו ֶׁשל ָאָדם ֶזה ֵמִעיד ָעָליו, ֶׁשִּנְכַׁשל ְּבִאּסּור 
ֶעְרָוה ְּדאֹוַרְיָתא, ּוְבֶׁשל ָּכ� ִנְרָׁשם ֹרֶׁשם ֶזה ְּבִמְצחֹו". ָׁשַאל ַרִּבי 

ֲהִאם ָהָיה ֵמִעיד ַעל  - יֹוֵסי: "ְוִאם ֹרֶׁשם ֶזה ָהָיה ְּבִמְצחֹו ֶׁשל ֶיֶלד 
יסּור ֶעְרָוה?"  ָעָנהּו ַרִּבי ַאָּבא: "ְּבָכל ֹזאת רֹוֶאה ֲאִני, ֶׁשָאָדם ֶזה ִא 

  ִנְכַׁשל ְּבֶעְרָוה".
ֹרֶׁשם ֶזה ְּבִמְצֲח�  -ִהְתָקֵרב ֵאָליו ַרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָאלֹו: "ָאַמר 

ַעל  ִמַּנִין ְל�?" ָעָנה לֹו: "ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם ַאל ַּתֲעִניׁשּו אֹוִתי יֹוֵתר
ֲחָטַאי, ֲאֶׁשר ָּגְרמּו ִלי ֹזאת". ָאַמר לֹו ַרִּבי ַאָּבא: "ּוַמהּו ֶחְּטָא�?" 
ָאַמר לֹו: "יֹום ֶאָחד ָהַלְכִּתי ִעם ֲאחֹוִתי ְוַלְנִּתי ִעָּמּה ְּבֵבית ָמלֹון. 

ִהֵּנה ַּבַּלְיָלה ָׁשִתיִתי ַיִין ְוָקַרְבִּתי ֵאֶליָה. ִמֶׁשַּקְמִּתי ַּבֹּבֶקר, ָרִאיִתי וְ 
ַּבַעל ַהָּמלֹון ָרב ִעם ָאָדם ֶאָחד. ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנְסִּתי ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום 

ָחְבלּו ִּבי  -ֶאָחד ִמַּצד ֶזה ְוֶאָחד ִמַּצד ֶזה  -ֵּביֵניֶהם, ְּתָפסּוִני ְׁשֵניֶהם 
  ְוָעׂשּו ִלי ֹרֶׁשם ֶזה. ָאֵכן רֹוֵפא ֶאָחד ְוַרִּבי ִׂשְמַלאי ְׁשמֹו, ִהִּצַלִני".

ְׁשָאלֹו ַרִּבי ַאָּבא: "ּוַמִהי ַהְּתרּוָפה ֶׁשָּנַתן ְל�?" ֵהִׁשיב לֹו: 
"ַהְּתרּוָפה ִהיָנּה ְּתרּוַפת ַהֶּנֶפׁש, ֶׁשֵּמאֹותֹו יֹום, ָחַזְרִּתי ִּבְתׁשּוָבה, 
ּוְבָכל יֹום ּבֹוֶכה ֲאִני ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל אֹותֹו ֵחְטא 

ץ ֲאִני ֶאת ָהרֹוֵׁשם ֶׁשְּבָפַני". ָקָרא ָעָליו ַרִּבי ַאָּבא: ּוִבְדָמעֹות רֹוחֵ 
  "ְוָסר ֲעוֹוְנ� ְוַחָּטאְת� ְּתֻכָּפר", ְואֹותֹו ֹרֶׁשם ִנְמַחק ִמָּפָניו.

ָאַמר לֹו: "נֹוֵדר ֲאִני ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה יֹוָמם 
ר לֹו: "ֱאִליֶעֶזר". ָאַמר לֹו ַרִּבי ָוַלְיָלה". ָאַמר לֹו: "ַמה ִּׁשְמ�?" ָאמַ 

ַאָּבא: "ַוַּדאי ִׁשְמ� ָּגַרם ְל�, ַוה' ֲעָזְר�, ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבֶעְזֶר�". ֵּבְרכֹו 
  ַרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָלחֹו.

 



  

, ְּבגִין ָּכ� לֹוַמר ְּדהּוא נְִכַׁשל ָּבֲעָריֹות ְּבִאּסּור ָּכֵרת ְּדאֹוַריְָתא)
  ִאְתְרִׁשים ְּבַאנְּפֹוי.

  ַאל ַּתֲענִיֵׁשנִי, ִּכי ֲעוֹונֹוַתי ָּגְרמּו ְלָכ�09@
ַּכד ֲהֵוי ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי יֹוֵסי ִאי ַהאי ְרִׁשיָמא ֱהֵוי ֵליּה 

יְנּוָקא, ַמאי ֶעְריְָתא ִאְׁשַּתַּכח ֵּביּה. ֲאַמר ֵליּה, ֲאנָא ָחֵמינָא 
ְּבַאנְּפֹוי ִּדְבֶעְריְָתא ְּדאֹוַריְָתא הּוא נְִכַׁשל. ְקָרא ֵליּה ַרִּבי 
ַאָּבא, ֲאַמר ֵליּה, ֵאיָמא ִמָּלא ָּדא, ַהאי ְרִׁשיָמא ְּדַאנְָּפ� ָמה 

טּוָתא ִמּנַיְיכּו ָלא ֵּתָענְׁשּו יִַּתיר ְלַההּוא ִהיא. ֲאַמר ֵליּה ְּבמָ 
  ַּבר נָׁש ְּדָהא חֹוֵביּה ָקא ָּגְרמּו ֵליּה.

ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ַמהּו, ֲאַמר ֵליּה, יֹוָמא ַחד ֲהֵוינָא ָאזֵיל 
ְּבאֹוְרָחא ֲאנָא ַוֲאחֹוִתי ַוֲהֵוינָא ְּבַחד ֻאְׁשִּפיזָא ְוָרֵוינָא ַחְמָרא, 

ּוא ֵליְליָא ֲאִחיְדנָא ַּבֲאחֹוִתי, ּוְבַצְפָרא ַקְמִּתי ְוָכל ַהה
ְוֻאְׁשִּפיזְנָא ֲהֵוי ָקֵטט ַּבֲהֵדי ַּגְבָרא, ַעיְִלינָא ֵּבינַיְהּו ַלֲעׂשֹות 
ָׁשלֹום ֵּבינֵיֶהם, ְוָחְבלּו אֹוִתי, ָּדא ֵמַהאי ִּגיָסא ְוָדא ֵמַהאי 

ָחא ְוִאְׁשֵּתזִיב ִלי ַחד ִּגיָסא, ּוְרִׁשיָמא ָּדא ֲהֵוי ָעיֵל ְלֵבי מֹו
ַאְסיָא ְוַרִּבי ִׂשְמַלאי ְׁשֵמיּה. ֲאַמר ֵליּה, ַמאי ִהיא ַאְסָוָתא 

  ְּדיִָהיב ָל�?

ַעל יְֵדי ַהְּדָמעֹות ַמֲעִביִרין רֶֹׁשם ָהֲעֵבָרה 09@
  ֵמַהֶּמַצח

ז. ֲאַמר ֵליּה, ַאְסָוָתא ְּדנְַפָׁשא, ְּדֵמַהִהיא יֹוָמא ַאְהַּדְרנָא 
ּוְבָתא, ּוְבָכל יֹוָמא ָּבֵכינָא ַקֵּמיּה קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ַעל ִּבְתי

ַההּוא חֹוָבה, ּוֵמִאּנּון ִּדְמִעין ֲאנָא ָרֵחיץ ַאנְָּפִאי. ְקֵרי ֲעֵליּה 
"ְוָסר ֲעֹונְ� ְוַחָּטאְת� ְּתֻכָּפר", ְוִאְתַעַּבר  (יְַׁשְעיָה ו, ז)ַרִּבי ַאָּבא 



  

ּפֹוי. ֲאַמר ֵליּה, נַָדְרנָא ֵמַהאי יֹוָמא ַההּוא ְרִׁשיָמא ֵמַאנְ 
ְלִאְתַעֵּסק ְּבאֹוַריְָתא יֹוָמם ָוַליְָלה. ֲאַמר ֵליּה, ַמה ְּׁשָמ�, 

  ֲאַמר ֵליּה, ֱאִליֶעזֶר.

  ְׁשָמא ָקא ָּגִרים ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה09@
ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ַאָּבא ַוַּדאי ְׁשָמ� ּגִָרים ָל� ֶּדֱאָלָה� 

  ָע�, ְוהּוא יְִהיֶה ְּבַסֲעָד�. ָׁשְדֵריּה ַרִּבי ַאָּבא ּוָבְרֵכיּה.ַסּיְ 

ִאיׁש ַּבַער �א יִָבין ַּדְרֵכי ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ֶׁשהּוא 09@
  ַמנְִהיג ָהעֹוָלם

ח. זִיְמנָא ַאֲחָרא ֲהֵוי ַרִּבי ַאָּבא ָאזֵיל ְלגֵַּבי ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ּה ְּדַההּוא ַּגְבָרא ֱאִליֶעזֶר, ַאְׁשְּכֵחיּה ֶּבן יֹוַחאי ָאֵעיל ְּבָמאֵתי

ַּדֲהֵוי יֵָתיב ְוָדַרׁש "ִאיׁש ַּבַער �א יֵָדע ּוְכִסיל �א יִָבין ֶאת 
, ַּכָּמה ִטְּפִׁשין ִאינּון ְּבנֵי ָעְלָמא ְּדָלא (ְּתִהִּלים צב, ז)זֹאת" 

אֹוְרָחא ְּדֻקְדָׁשא  ַמְׁשִּגיִחין ְוָלא יְָדִעין ְוָלא ִמְסַּתְּכִלין ְלִמנְַּדע
ְּבִרי� הּוא ַעל ָמה ַקיְָמא ָעְלָמא. ַמאן ְמַעֵּכב ְלהּו ְלִמנְַּדע 
אֹוְרָחא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, ִטְּפֵׁשיהֹון ְּדִלְּבהֹון ְּדָלא יְָדִעין 
ְלִאְׁשַּתָּדָלא ְּבאֹוַריְָתא, ְּדִאּלּו ֲהוֹו ִמְׁשַּתְדֵלי ְּבאֹוַריְָתא 

  ע אֹוְרָחא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ֲהוֹו יְָדִעין.ְלִמנְּדַ 

ְוזֶהּו "ִאיׁש ַּבַער �א יֵָדע" ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה, "ּוְכִסיל �א 
יִָבין ֶאת זֹאת", נִּמּוִסין ִּדְׁשִכינָה ְּדִאְתְקֵראת "זֹאת", ְּכָמה 

ֹ  (ַוּיְִקָרא טז, ג)ְּדַאְּת ָאַמר    ֶדׁש"."ְּבזֹאת יָבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּק



  

נִָׁשים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְּכֵדי ֶׁשּיְַקְּבלּו 09@ ַהַּצִּדיִקים נֱֶע
ְׂשָכָרם ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוָהְרָׁשִעים יֵׁש ָלֶהם ְמנּוָחה 

  ְּכֵדי ֶׁשּיֵָענְׁשּו ָלעֹוָלם ַהָּבא - ְוַׁשְלָוה ָּבעֹוָלם ַהּזֶה 
ר ֶאת ַהַּצִּדיִקים ט. ְוהּוא ִּכי נִּמּוִסין ִּדְׁשִכינְָתא הּוא ְליַּסֵ 

ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְלַמַען יִיְרׁשּו ָהעֹוָלם ַהָּבא, ּוְלָהְרָׁשִעים 
ֻמְׁשֶלֶמת ְקָצת טֹובֹות ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ֲעבּור ְקָצת ִמְצָוה ֶׁשָעׂשּו 
ָּבעֹוָלם ַהּזֶה, ְּכֵדי ְלָטְרָדן ִמן ָהעֹוָלם ַהָּבא. ּוִמי ֶׁשהּוא 

זֹאת", נִּמּוִסין ְּד"זֹאת", ּוַמְתִמיַּה "ְּכִסיל �א יִָבין ֶאת 
ּוְמַהְרֵהר ַחס ְוָׁשלֹום ְואֹוֵמר, ְרֵאה זֶה ַצִּדיק ְויָָׁשר ְמֻדָּכא 
ְּביִּסּוִרין ְוָאנּו יֹוְׁשִבין ְּבַׁשְלָוה ּוִמְתַּגְּבִרין ְוהֹוְלִכין ְּבִלי ִסָּבה 

  ּוַמְצִליִחין ְּבָכל ֲעָסִקים.

רֹאׁשֹו ְויֹוֵדַע ָהִענְיָן ִּכי ַמה ֲאָבל ֶהָחָכם ֵעינָיו ּבְ 
ֶׁשָהְרָׁשִעים הֹוְלִכין ּוַמְצִליִחין ִּבְלִּתי ִסָּבה. ְוזֶהּו "ִּבְפרַֹח 

, הּוא (ְּתִהִּלים צב, ח)ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוּיִָציצּו ָּכל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון" 
ֶׁשהּוא עֹוָלם  ִמן ָהעֹוָלם (ָׁשם, ָׁשם)ְּכֵדי "ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד" 

ֶׁשל ַחּיִים נְִצִחּיִים ֲעֵדי ַעד, ְוָׁשם יְִהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרגְֵלי 
"ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי  (ַמְלָאִכי ג, כא)ַצִּדיִקים, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 

  יְִהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרגְֵליֶכם".

  יֶה ִמי ֶׁשּיְַחמֹל ָעֶלי�ְׁשָעְת� ִּתְתַהֵּפ� ְו�א יִהְ 09@

, (טז, ח)ָּפַתח עֹוד ְוָדַרׁש ַהאי ַּגְבָרא, ְּכִתיב ְּבֵסֶפר ִאּיֹוב 
"ַוּיָָקם ִּבי ַּכֲחִׁשי ְּבָפנַי יֲַענֶה". ְּבַמאי ָקא ַמיְִרי, ָאְמנָם ָהִענְיָן 
 הּוא ִּכי ִמי ֶׁשהּוא חֹוֵטא ְוהֹוֵל� ַאַחר ְׁשִרירּות ִלּבֹו, ְוֵאינֶּנּו
חֹוֵׁשב ַעל ַּתְכִלית ְוסֹוף ָהָאָדם ֲאֶׁשר הֹוֵל� ָלמּות, ְוַאַחר ָּכ� 



  

ָצִרי� ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִּבְפנֵי יֹוֵצר ַהּכֹל, ְּכֶׁשָּבא ִלְפנֵי ַהִּדין 
ֲאזַי ָּכל ָהָרעֹות ְוַהְּפָׁשִעים ֶׁשָעָׂשה ֵהן ְרׁשּוִמים ַוֲחקּוִקים 

(ְּדַהיְנּו ַמְלָאִכים ָהֶעְליֹונִים ְוִהּנֵה ִעיָלִאי ְוַתָּתֵאי ְּבַאנְּפֹוי ִּדיֵליּה, 

ֻּכָּלן ִמְסַּתְּכִלין ְּבַהאי  ְוגַם ִּכּתֹות ַמְלָאִכים ַהָּטִסים ַּתַחת ָהָרִקיַע)
ְרִׁשיָמא ֶׁשַּמְרָאה ַעל ֲחָטָאיו ּוְפָׁשָעיו, ּוְמַקְּלִלין אֹותֹו 

 ֹ א יֹוָמ� ְוִתּפֹל ְּביַד ַאְכזִָרים ְואֹוְמִרין ָעָליו, ַוי ַוי ַּכד יָב
ִלְׁשּפֹ� ִּדינִים ָקִׁשים ּוָמִרים, ּוִפְתאֹום ִּתְתַהֵּפ� ְׁשָעְת� ְוֵאין 
ְמַרֵחם ְל� ְוֵאין ֵמִליץ יֶֹׁשר ְמַדֵּבר טֹוב ַּבַעְד�, ְוַהְּקֻדָּׁשה 

יּה ִּתְתַרֵחק ִמינֵיּה ְוַהֻּטְמָאה הֹוֶלֶכת ְוגֹוֶבֶרת ְּבָכל ּגּופֵ 
  ּוִמְתַדֶּבֶקת ֵּביּה.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ְרצֹונָם ָּבעֹוָלם ַהּזֶה, 09@
  ְּכֵדי ֶׁשּיֹאְבדּו ָלעֹוָלם ַהָּבא.

י. ּוְבֵאּלּו ַהּיִָמים ֶׁשָהְרִׁשיָמה ִהיא ְּבִמְצחֹו ֵמֲחַמת ֲעוֹונֹו, 
ָלד ֵּבן ַעז ָּפנִים, ִאם ִאְׁשּתֹו ִהיא ִמְתַעֶּבֶרת ִמֶּמּנּו יְִהיֶה ַהּוָ 

ֵאִלים ַּבַעל זְרֹוַע, מֹוֵסר ָממֹון ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, ֵאינֹו ְמַקֵּבל 
ּתֹוָכָחה, *

25
(ֵחֶלק ג' ַּדף ע"ו ְוַעל ִאֵּלין ָּבנִים ָקֵרא ֲעֵליהֹון ַּבּזֹוַהר 

ן ְּדִאֵּלין ֵהן ִאינּון ַחּיִָבין ְּדָדָרא, ְּדָמאֵריהֹון ָׁשְריָן ְלהֹו ַעּמּוד ע')
(ֵּפרּוׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ֶחְפָצם ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיּו 

ְּכֵדי ְלֵׁשיָצָאה ְלהּו ְּבָעְלָמא ְּדָאִתי, ְוַעל זֶה  ָּכִלין ָּבעֹוָלם ַהָּבא)
  ָאַמר ִאּיֹוב "ַּכֲחִׁשי ְּבָפנַי יֲַענֶה".
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*) ְוַעל ָּבִנים ֵאלּו קֹוֵרא ַּבּזֹוַהר: "ֵאּלּו ֵהם ִרְׁשֵעי ַהּדֹורֹות,  
ם ֲעֵברֹוֵתיֶהם, ִּכְבָיכֹול, ְּכֵדי ְלַהְׁשִמיָדם ָּבעֹוָלם ֶׁשֲאדֹוָנם ִהִּתיר ָלהֶ 

 ַהָּבא"



  

  ִקים נְֶחָקִקין ְּבִמְצָחםָּכל ַמֲעֵׂשי ַהַּצִּדי09@

ֲאָבל ִאינּון ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ַהּיְָׁשִרים ְוַהְּתִמיִמים 
ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים, רֹוְדֵפי ְצָדָקה ָוֶחֶסד, ַּבֲעֵלי ֱאמּונָה, 
ַהִּמְתָחְרִטים ְּבַמֲעֵׂשיֶהן ָהָרִעים ּוְבָכל יֹום ְמִכינִים ַעְצָמן 

ֻקָּדה ְּכֵדי ָלבֹוא ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ִלְפנֵי ְליֹום ַהִּדין ְויֹום ַהּפְ 
ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ֲאזַי ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים ְרׁשּוִמים ְונְֶחָקִקין 

  ְּבִמְצָחן ְלטֹוָבָתן.

  ֵּבן ָחִביב ֶׁשְמַׂשֵּמַח ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם09@

ן ְוַתָּתִאין ְמָבְרִכין יא. ּוְבִהְסַּתְּכלּות ָּבֶהן ַמְלֲאִכין ִעָּלִאי
אֹותֹו ְואֹוְמִרין, ֵּדין ְּבָרא ַקִּדיָׁשא ְלֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, ְּבָרא 
ֲחִביָבא ַהְמַׂשֵּמַח ָאִביו ֶׁשַּבָׁשַמיִם, ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ּבֹוַרַחת 

י לֹו ִמֶּמּנּו, ְוַהְּקֻדָּׁשה ִמְתַדֶּבֶקת ּבֹו ּוִמְתַּגֶּבֶרת יֹום יֹום, ַאְׁשרֵ 
ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו. *

26
ָאְמרּו לֹו ַהּׁשֹוְמִעים, ַרִּבי, ִמּנָא ָל� ָהא 

  ְּדַׁשִּפיר ָקֲאַמְרְּת.
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  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
ְוָאְמרּו לֹו ַהּׁשֹוְמִעים: "ַרִּבי, ִמַּנִין ְל�, ֶׁשְּנכֹוִנים ְּדָבֶרי�", 

ָרה ֶׁשָעַבְרִּתי ָאַמר ָלֶהם: "ִלי ַעְצִמי ַנֲעָׂשה ֹרֶׁשם ֶאָחד ַעל ְיֵדי ֲעבֵ 
ְוַעל ְיֵדי ַצִּדיק ִנְמַחק הּוא". ָאַמר לֹו ַרִּבי ַאָּבא: "ַמה ִּׁשְמ�?" ָעָנה 
לֹו: "ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר". ָאַמר לֹו ַרִּבי ַאָּבא: "ָּברּו� ה' ֶׁשְרִאיִתי� 

  ָּבא".ְוֶׁשָּזִכיִתי ִלְראֹוְת�, ַאְׁשֶרי� ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוטֹוב ָל� ָלעֹוָלם הַ 
ָאַמר לֹו ַרִּבי ַאָּבא: "ֲאִני הּוא ֶׁשְּפַגְׁשִּתי� ַּבֶּדֶר�". ָנַפל ֱאִליֶעֶזר 
ְלַרְגֵלי ַרִּבי ַאָּבא, ִהְכִניסֹו ְלֵביתֹו, ְוֵהִכין לֹו ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה, ֶׁשָּכְלָלה 

ָרה ַחָּלה ָוֵעֶגל ְמֻׁשָּבח. ָרָאה ַרִּבי ַאָּבא, ֶׁשֻּמְׁשָלם הּוא ַּבּתוֹ 



  

יב. ֲאַמר ָלֶהן, ִּכי נֲַעָׂשה לֹו ְרִׁשיָמא ַחד ְּבַאנְֵּפיּה ַעל 
יְֵדי חֹוָבה, ְוַעל יְֵדי זַָּכָאה ֲאזֵיל ִמינֵיּה ְרִׁשיָמא. ֲאַמר ֵליּה 

  א, ַמה ְּׁשָמ�, ֲאַמר ֵליּה, ֱאִליֶעזֶר.ַרִּבי ַאּבָ 

ַאְׁשֵרי ֶחְלְק� ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק� ָלעֹוָלם 09@
  ַהָּבא

ֲאַמר ֵליּה, ְּבִרי� ַרֲחָמנָא ַּדֲחֵמינָא ָל� ּוזְֵּכינָא ְלֵמיֲחֵמי 
ְלָמא ָל�, זַָּכָאה חּוָלָק� ְּבָעְלָמא ָהֵדין, זַָּכָאה חּוָלָק� ְּבעָ 

  ְּדָאֵתי.

יג. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ַאָּבא, ֲאנָא הּוא ְּדַאַרְענָא ָל� 
ְּבאֹוְרָחא. ִאְׁשַּתַּטח ַקֵּמיּה, ַעּיֵל ֵליּה ְלֵביֵתיּה, ַאְתִקין 
קּוְרִטיָסא ְּדנֲַהָמא ְוַחד ֶעגְָלא ִּתיְלָּתא. ְוָרָאה ַרִּבי ַאָּבא 

 (ְׁשמּוֵאל א כה, ו)ת, ָקָרא ָעָליו ְּדהּוא ֻמְׁשָלם ְּבתֹוָרה ּוַבֲחִסידּו
"ַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְת� ָׁשלֹום ְוָכל ֲאֶׁשר ְל� ָׁשלֹום". ָׁשלֹום 

  ְל� ָּבעֹוָלם ַהּזֶה, ָׁשלֹום ְל� ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

  

                                                                                                                    

ּוַבֲחִסידּות, ָקָרא ָעָליו ָּפסּוק ֶזה: "ַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְת� ָׁשלֹום ְוָכל 
 ֲאֶׁשר ְל� ָׁשלֹום". ָׁשלֹום ְל� ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָׁשלֹום ְל� ָּבעֹוָלם ַהָּבא.



  

ִחי08   ַוּיְ

ֶרק כ"ג03@   ּפֶ

  ֲחִׁשיבּות ַהְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת09@

(ִּפְרֵקי ֵהיָכלֹות ָתא ְּדַרִּבי יְִׁשָמֵעאל ּכֵֹהן ָּגדֹול א. ִאיָתא ַּבְּבַריְ 

ָאַמר ִלי מטטרו"ן ַׂשר ַהְּפנִים, ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש אֹוִתי  ה, ח)
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַהֲעֵלנִי ִּבְׁשֵמי ָׁשַמיִם, ִׁשֵּגר ִלי ְּתִחָּלה 

ֹוׁש ְלֵעינֵי ֻּכָּלם, ֶאת ענפיא"ל ַהַּׂשר ּונְָטַלנִי ִמֵּבין ּדֹור ֱאנ
ְוִהְרִּכיַבנִי ַעל ְּכרּוב ָּגדֹול, ּוְבֶרֶכב ְוסּוֵסי ֵאׁש ּוִבְמָׁשְרֵתי 

  ָהֶעְליֹונִים ֶהֱעלּונִי ַעד ַהְּׁשִכינָה ְלַׁשֵּמׁש ַּבָמרֹום.

  ֵאי� זָָכה יְלּוד ִאָּׁשה ַלֲעלֹות ְלֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹונִים09@
ָּמרֹום, ִלְמקֹום ַהַחּיֹות ַהּקֹוֶדׁש ב. ְוֵכיָון ֶׁשִהַּגְעִּתי לַ 

ְוָהאֹוַפּנִים ּוְׂשָרִפים ּוְכרּוִבים ְוגְַלַּגִּלים ֶׁשל ַהֶּמְרָּכָבה 
ּוְמָׁשְרֵתי ֵאׁש אֹוְכָלה ֵאׁש, ֵהִריחּו ֶאת ֵריִחי ֵמָרחֹוק ֲחֵמֶׁשת 
ֲאָלִפים ּוְׁש�ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ַּפְרָסאֹות, ְוָאְמרּו, 

ּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמה ִּלילּוד ִאָּׁשה ֵּבינֵינּו, ֶׁשהּוא ִטָּפה רִ 
ְסרּוָחה, ֶׁשהּוא עֹוֶלה ִלְׁשֵמי ָמרֹום ְלַׁשֵּמׁש ָּבנּו ּוַבֲחצּוֵבי 

  ַׁשְלֶהֶבת.

ַּלת השי"ת ְוָעַמד ַּבּנִָּסיֹון 09@ ִמין ִּבגְֻד  - ִמי ֶׁשֶהֱא
  זָָכה ְלָכל ַהָּכבֹוד ַהּזֶה

ֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְִתַעֶּלה ְוָאַמר ָלֶהם, ג. ְוֵהִׁשיב לָ 
ְמָׁשְרַתי ּוְצָבַאי ּוְכרּוַבי ּוְׂשָרַפי ְוגְַלַּגַּלי ְואֹוַפּנַי, ַאל יֵַרע 



  

ְלַבְבֶכם ַּבָּדָבר ַהּזֶה, ִּכי ָּכל ְּבנֵי ָאָדם ָּכְפרּו ִּבי ּוְבַמְלכּוִתי 
ִלָּבם ְוָעְבדּו ֲעבֹוָדה זָָרה ַהְּגדֹוָלה, ְוָהְלכּו ַאַחר ְׁשִרירּות 

ְוִסְּלקּו ְׁשִכינִָתי ִמֵּבינֵיֶהם, ְוזֶהּו ֲאֶׁשר ָעַמד ַּבּנִָּסיֹון ְוֶהֱאִמין 
  ִּבְכבֹוד ְּגֻדָּלִתי.

ְונַָטל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוִתי ּוָפַתח ִלי ֵׁשׁש ֵמאֹות 
ֲעֵרי ִּבינָה, ֲאָלִפים ַׁשֲעֵרי ֶחֶסד, ּוְׁש�ׁש ֵמאֹות ֲאָלִפים ׁשַ 

ּוְׁש�ׁש ֵמאֹות ֲאָלִפים ַׁשֲעֵרי ַחּיִים, ּוְׁש�ׁש ֵמאֹות ֲאָלִפים 
ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה, ּוְׁש�ׁש ֵמאֹות ֲאָלִפים ַׁשֲעֵרי ְּגבּוָרה, ּוְׁש�ׁש 
ֵמאֹות ֲאָלִפים ַׁשֲעֵרי ּתֹוָרה, ּוְׁש�ׁש ֵמאֹות ֲאָלִפים ַׁשֲעֵרי 

  ת ֲאָלִפים ַׁשֲעֵרי יְִרַאת ֵחְטא.ַּפְרנָָסה, ּוְׁש�ׁש ֵמאֹו

ד. ּוֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ָוָהְלָאה הֹוִסיף ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ָחְכָמה ַעל ָחְכָמה, ּוִבינָה ַעל ִּבינָה, ְוַדַעת ַעל ַּדַעת, ְוַרֲחִמים 
ַעל ַרֲחִמים, ּוגְבּוָרה ַעל ְּגבּוָרה, ְוכַֹח ַעל ּכַֹח, ְוַחיִל ַעל ַחיִל, 

זַֹהר ַעל זַֹהר, ְויִֹפי ַעל יִֹפי, ְותֹוָרה ַעל ּתֹוָרה, ְוַאֲהָבה ַעל וְ 
ַאֲהָבה, ָוֶחֶסד ַעל ֶחֶסד, ְוֶחְמָּדה ַעל ֶחְמָּדה, ַוֲענָָוה ַעל ֲענָָוה, 
ְותַֹאר ַעל ּתַֹאר, ְוהֹוד ַעל הֹוד. ְונְִתַּכַּבְדִּתי ְונְִתָּפַאְרִּתי ִמָּכל 

  ת ְוַהְמֻׁשָּבחֹות יֹוֵתר ִמָּכל ְּבנֵי ָאָדם.ִמּדֹות ַהָּללּו ַהּטֹובֹו

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵּבֵר� אֹוִתי ַּבֲאָלִפים ׁש"ס 09@
  ְּבָרכֹות

ה. ְוַאַחר ָּכל ַהִּמּדֹות ִהּנִיַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת יָדֹו 
ם ָעַלי ּוֵבְרַכנִי ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאָלִפים ּוְׁש�ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשי

ְּבָרכֹות, ְונְִתרֹוַמְמִּתי ְונְִתַּגַּבְרִּתי ִׁשיעּור ָאְרּכֹו ְוָרְחּבֹו ֶׁשל 



  

עֹוָלם, ְוֶהֱעלּו ִלי ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתיִם ְּכנַָפיִם, ְׁש�ִׁשים ָוֵׁשׁש 
ִמַּצד זֶה ּוְׁש�ִׁשים ָוֵׁשׁש ִמַּצד זֶה, ָּכל ָּכנָף ְוָכנָף ִהיא ִּכְמ�א 

י ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאָלִפים ּוְׁש�ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים עֹוָלם, ְוָקַבע ּבִ 
ֵעינַיִם, ְוָכל ַעיִן ְוַעיִן הּוא ִּכְמ�א אֹור ָּגדֹול, ְו�א ִהּנִיַח ׁשּום 
  ְּדַבר זִיו ָוזַֹהר ֲאֶׁשר ְּבָכל ָהאֹורֹות ָהֶעְליֹונִים ֶׁש�א ָקַבע ִּבי.

רּו� הּוא ַּכָּמה ַחּלֹונֹות ְוִהּנֵה ְמבָֹאר ֶׁשּנַָתן לֹו ַהָּקדֹוׁש ּבָ 
ַהְמיָֻחִדים ְלָחְכָמה ּוְלַפְרנָָסה ְוכּו', ְוָכל ֲאֶׁשר ֻמְכָרח ָהָאָדם 

  ֵאָליו הּוא ְּביָדֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: ּתֹוָרה ְויְִרָאה, ָחְכָמה ּוַפְרנָָסה.

  ָּכל ַהְּתִפּלֹות עֹוְבִרים ֶּדֶר� ַמְלָא� מט"ט09@

ְלִהְתַּפֵּלל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲאזַי  ו. ְוָכל ִמי ֶׁשָּצִרי�
ַהְּתִפָּלה ָּבא ְליָדֹו, ֵהן ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין ַעל ָּדָבר ָקָטן ְוֵהן ַעל ָּדָבר 
ָּגדֹול. ְוַאַחר ָּכ� הּוא ַמְכנִיס ֶאת ַהְּתִפָּלה ִלְפנַי ְוִלְפנִים ִלְפנֵי 

� הּוא, ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ְּתִפַּלת יְִׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָּברּו� הּוא ּוָברּו� ְׁשמֹו, ִּכי ַהּכֹל 

  ָּתלּוי ִּבְרצֹונֹו.

  ּגַם ָצְרֵכי ַהּנְָׁשָמה ְמַמֵּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא09@

ְו�א ָצְרֵכי ַהּגּוף ִּבְלָבד, ֶאָּלא ֲאִפילּו ָצְרֵכי ַהּנְָׁשָמה, 
ְּכגֹון ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ֵאיזֶה ִמָּדה ָרָעה, ֶׁשהּוא רַֹע 
ֵלב אֹו ְׁשָאר ִמָּדה ְמגּונָה ֶׁשהּוא ָרגִיל ָּבּה, ּוַבִּמְסָּתִרים 
ִּתְבֶּכה נְַפׁשֹו ַעל זֶה ִּבְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֲאֶׁשר ְּביָדֹו 

תֹו, ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַסּיֵַע ַלֲהפֹ� ְלַהּטֹות ְלָבבֹו ְליְִרָא
  ְלָבבֹו ָהִעֵּקׁש, אֹו ְׁשָאר ִמּדֹות ָהָרעֹות.



  

ְמזֵַּכהּו  - ִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ְּבָכל ְלָבבֹו 09@
  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלִהְתַּפֵּלל ּגַם ְּבַעד ֲאֵחִרים

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמזֶַּכה אֹותֹו ְלִמי ז. ְו�א עֹוד ֶאָּלא 
ֶׁשּיְִתַּפֵּלל ֵאָליו ְּבֵלב ָׁשֵלם, ֶׁשהּוא ְמזֶַּכה ֶאת ֲאֵחִרים. ִאם 
רֹוֶאה ְׁשָאר ְּבנֵי ָאָדם, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְקרֹוָביו אֹו ָּבנָיו, 

יו ְּתִחָּלה ֶׁשהֹוְלִכים ְּבֶדֶר� �א ָּתִמים, ֶׁשָּצִרי� ְלִהְתַּפֵּלל ָעלָ 
  ֶׁשּיִַּתּמּו ֲחָטִאים ְויְַחזְרּו ִּבְתׁשּוָבה.

ְוַאַחר ָּכ� ִאם ַחס ְוָׁשלֹום יְִרֶאה ֶׁש�א הֹוִעיל ְּתִפָּלתֹו, 
יְִרֶאה ְלהֹוִכיָחם, אּוַלי יְִמָצא ֵעת ָרצֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ְחזְרּו ִּבְתׁשּוָבה. ְויְִהיֶה יִֵּתן ְּבֵלב ָהֲאנִָׁשים ַהּמֹוְרִדים ּבֹו ֶׁשּיַ 
ַּגם ֵּכן לֹו נַַחת רּוַח, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלתֹו 

  ְלָהִׁשיב ֵלב ָהָרָׁשע ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה.

  ַמֲעֶׂשה ֵמָהַרְמַּב"ן זַ"ל ִעם ַּתְלִמידֹו ר' ַאְבנֵר09@
ֶׁשָהיָה לֹו ַּתְלִמיד  ח. ִּכְדָמִצינּו ַמֲעֶׂשה ָּבַרְמַּב"ן זַ"ל,

ֶאָחד ֶׁשָּכַפר ֵּבא�ִקים, ּוְׁשמֹו ַרִּבי ַאְבנֵר, ְונֲַעָׂשה ּכּוִתי, 
  ּוֵמֲחַמת רֹוב ָחְכָמתֹו ְּבֻטְמָאתֹו נֲַעָׂשה ַׂשר ָּגדֹול ַּבּכּוִתים.

  ֲחָטָאיו ֶׁשל ַאְבנֵר ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים09@

ִרים, ָׁשַלח ָהַרב ָהַרְמַּב"ן ַויְִהי ַהּיֹום ֶׁשָהיָה יֹום ַהִּכּפּו
ֶׁשּיָבֹוא ֵאָליו. ָּבא ְלָפנָיו, ְוָלַקח ִּבְפנֵי ָהַרב ָהַרְמַּב"ן זַ"ל 
ֲחזִיר ֶאָחד ּונְָחרֹו ּוִבְּׁשלֹו ַוֲאָכלֹו, ְוַאַחר ָּכ� ָׁשַאל ָלַרְמַּב"ן, 

ְרַּבע ַרִּבי, ַעל ַּכָּמה ְּכֵריתֹות ָעַבְרִּתי ַהּיֹום. ְוֵהִׁשיב לֹו, ַעל ַא
ְּכֵריתֹות ָעַבְרָּת ַהּיֹום. ְוָאַמר לֹו ַהַּתְלִמיד ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, ֲה�א 



  

ַעל ֲחִמָּׁשה ָלאִוין ָעַבְרִּתי, ְוִהְתִחילּו ְלַפְלֵּפל ַעד ֶׁשָהַרְמַּב"ן 
  הֹוָדה ֶׁשָעַבר ַעל ֲחִמָּׁשה ָלאִוין ֶׁשל ְּכֵריתֹות.

ַחר ַרּבֹו, נֲַעָׂשה ּכֹוֵפר ִּבְגַלל ַהִהְרהּור ֶׁשִהְרֵהר ַא09@
  ָּבִעָּקר ַרֲחָמנָא ִליְצָלן

ט. ְוָׁשַאל ָהַרְמַּב"ן אֹותֹו, ַהֵּגד נָא ִלי, ִמי ֱהִביֲא� ֶאל 
ִמָּדה זּו ֶׁשָּכַפְרָּת ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה. ְוֵהִׁשיב לֹו, ִּכי ַּפַעם ַאַחת 

לּוִלים ָּכל ַהִּמְצוֹות ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָּדַרְׁשָּת ֶׁשְּבָפָרַׁשת ַהֲאזִינּו ּכְ 
ּוְכלּוִלים ָּכל ִענְיְנֵי ָהעֹוָלם, ְוֻכָּלן נְִרָמזִים ְּבָפָרַׁשת ַהֲאזִינּו, 
ַרק ֶׁשָּצִרי� ִסּיְַעָּתא ִּדְׁשַמּיָא ֶׁשּיִזְֶּכה ְלָהִבין ָּכל ָהִענְיָנִים 
ְוַהּסֹודֹות ֲאֶׁשר ָׁשם. ּוְבֵעינַי ָהיָה זֶה ִמן ַהּנְִמנָע, ַעד 

ִּבְׁשִביל ֵּכן נְִקַּבע ִּבְלָבִבי ַהֵחְטא ֶׁשֵאין ָהֱאֶמת ֵּכן ְּכמֹו ׁשֶ 
  ֶׁשָאַמר ָהַרב ָהַרְמַּב"ן, ְויָָצא ּוָפַקר ְונֲַהפֹ� ְלִאיׁש ַאֵחר.

  ָּכל ַהְמאֹוָרעֹות נְִרְמזּו ְּבָפָרַׁשת ַהֲאזִינּו09@
ַרי ֵּכן הּוא, י. ַוּיַַען ָהַרְמַּב"ן, ֲעַדיִן ֲאנִי אֹוֵמר ֵּכן ֶׁשְּדבָ 

ֶׁשַהּכֹל נְִרָמז  ּוְמבָֹאר ְּבָפָרַׁשת ַהֲאזִינּו, ְוִאם �א ַּתֲאִמין 
ְׁשַאל ְוַאִּגיד ְל�. ַוּיְִתַמּה ַהַּתְלִמיד ַהּכֹוֵפר ַההּוא, ְוָאַמר, ִאם 
ֵּכן ִּכְדָבֶרי�, ַּתְרֵאנִי ִאם ִּתְמָצא ְׁשִמי ֶׁשהּוא ַאְבנֵר ְּבָפָרַׁשת 

ַוּיְִתַּפֵלל ָהַרְמַּב"ן ֶאל ה' ְּבָכל ְלָבבֹו ְונְַפׁשֹו, ּוָבא  ַהֲאזִינּו.
ִּתי 07ְר@06@"ָאמַ  (ְּדָבִרים לב, כו)ָּפסּוק ְּבִפיו 

יָתה 07ִּב@06@יֶהם ַאׁשְ 07ֵא@06@ַאפְ 
ם", אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות 07ָר@06@ֹוׁש זִכְ 07נ@06@ֵמאֱ 

  .07נֵר@ר' ַאבְ 06@ִמָּפסּוק זֶה ֵהם ָראֵׁשי ֵתבֹות 



  

יא. ְוִכְׁשמַֹע ַהַּתְלִמיד ֶאת ַהָּדָבר ָחַרד ְמאֹד, ַוּיִּפֹל ַעל 
ָּפנָיו, ְוָׁשַאל ְלַרּבֹו ָהַרְמַּב"ן, ִאם יֲַחזֹר ִּבְתׁשּוָבה יְִהיֶה לֹו 
ִּתּקּון ּוְתרּוָפה. ְוֵהִׁשיב לֹו ַרְמַּב"ן, ַוֲה�א ָׁשַמְעָּת ְלַהָּפסּוק 

זְִכרֹו ְו�א יֹוִעיל לֹו ׁשּום ְּתרּוָפה. ְוֵתֶכף ֶׁשּיְַׁשִּבית ֵמֱאנֹוׁש 
ָהַל� אֹותֹו ַּתְלִמיד ְוָלַקח ְסִפינָה ְּב�א ַסָּפן ְוֶחֶבל ּוַמָּלח, 
ְוָהַל� ִעם ַהְּסִפינָה ַּבֲאֶׁשר הֹוִליכֹו ְוָצַעק ְּבַמר נְַפׁשֹו, ַוֲעַדיִן 

ה ָהַרב ָהַרְמַּב"ן �א נֹוַדע ִמֶּמּנּו ְמאּוָמה. ְוַאַחר ָּכ� ִהְרּבָ 
  ִּבְתִפָּלה ֶׁשיְִהיֶה לֹו ִמְקָצת ַּכָּפָרה.

  ַהַּתְלִמיד נְִתַּגָּלה ַּבֲחלֹום ְלָהַרְמַּב"ן, ְוהֹוָדה לֹו.09@

ְוַאַחר זְַמן ַרב ָּבא ְלָהַרב ַּבֲחלֹום, ְוֶהֱחזִיק לֹו טֹוָבה 
 ֹ ם, ְוָהיּו ָּדנִין ֶׁשָּגְרָמה ְּתִפָּלתֹו ְלהֹוִליכֹו ְלַהַּתְלִמיד ְלגֵיִהּנ

אֹותֹו ָּדנִים ַהְרֵּבה ַּבֵּגיִהּנֹם, ְוַאַחר ְׁשנֵים ָעָׂשר חֶֹדׁש יְִהיֶה 
לֹו ָמזֹור ּוְתרּוָפה, �א ְלהֹוִליכֹו ְלגַן ֵעֶדן ְו�א ָלדּון אֹותֹו 

  ַּבֵּגיִהּנֹם, ִּכי ַעד אֹותֹו ַהַּפַעם ָהיָה ַהַּתְלִמיד ְּבַכף ַהֶּקַלע.

ֵּכן ָּבֵתי ְּכנִֵסּיֹות  -ּנַַחל ְמַטֵהר ֶאת ָהָאָדם ְּכמֹו ֶׁשהַ 09@
  ְמַטֲהִרין ֶאת ָהָאָדם.

ִהּנֵה ְרֵאה ֶׁשַהּכֹל הּוא ָּתלּוי ִּבְתִפָּלה, ֶׁשּיְִהיֶה לֹו ְקָצת 
ַּכָּפָרה, ּוִבְפָרט ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ֶׁשהּוא ָמקֹום ְמיָֻחד ְלִהְתַּפֵּלל, 

ת ְלַטֵהר ַמְחְׁשבֹות ֵלב ָהָאָדם, ּוְכמֹו ּוְמֻסָּגל ַהֵּבית ַהְּכנֶסֶ 
 (יְַלקּוט ָּבָלק, ֶרֶמז תשע"א)ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

, ָלָּמה נְִמְׁשלּו ָּבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות (ַּבִמְדָּבר כד, ו)"ִּכנְָחִלים נִָּטיּו" ְוגֹו' 
ת ָהָאָדם ִמֻּטְמָאה ִלנְָחִלים, לֹוַמר ְל� ַמה ּנַַחל זֶה ֵמִביא אֶ 

  ְלָטֳהָרה, ַאף ָּבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות ְמַטֲהִרין ְוכּו'.



  

ַהְּפָגִמים ֶׁשּנֲַעׂשּו ַעל יְֵדי ַהֲחָטִאים, ִמְתַלְּבנִים ַעל 09@
  יְֵדי ַהְּתׁשּוָבה

יג. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵדד ְּבִהְתּבֹוְדדּות ְּבֵבית 
ָכל ִלּבֹו ִלְפנֵי יֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות ָּברּו� הּוא, ַהְּכנֶֶסת, ִויַדֵּבר ּבְ 

ְויְִבֶּכה ִּבְדָמעֹות ְויְִתַאּנֵַח ְּבָכל ִלּבֹו ְּבִׁשְברֹון ֵלב ְּבזְָכרֹו ֶאת 
ֲחָטָאיו ְוַחַּטאת נְעּוָריו, ֲאֶׁשר ֵלב ָהָאָדם יֹוֵדַע ָמַרת נְַפׁשֹו 

ּכֹל ָרׁשּום ְוָחקּוק ַמה ֶׁשָחָטא ְוִקְלֵקל ִּביֵמי נְעּוָריו, ְוהַ 
ְלִמְׁשֶמֶרת. ִאם ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה יִָּמחּו ְּפָׁשָעיו, 
ּוִמְתַטֲהרֹות ּוִמְתַלְּבנֹות ַהְּכָתִמים ְוַהְּפגִָמים, ּוִבְמקֹום ַהִּדין 
ְועֹנֶׁש ָׁשם ַּתֲעמֹד לֹו יְׁשּוָעה ְוַהָּצָלה, ַּכֲאֶׁשר ַעיִן ְּבַעיִן יְִרֶאה 

ֹו ִלְפנֵי ִּכְסאֹו יְִתָּבַר� ְלִדין ְוֶחְׁשּבֹון ְּבֵעת ֶׁשּיְִקְראּו ְּבבֹוא
  אֹותֹו ַלִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יִגְזֹר ָעָליו ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ִּפְתאֹום.

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְַקֵּבל נְִׁשָמתֹו ְּבֵעת ְּפקָֻּדתֹו09@

י יֹום זֶה ָּבא ִּפְתאֹום יד. ַעל ֵּכן יֲַעסֹק ָהָאָדם ִּבְתִפָּלה, ּכִ 
ַּכּנֶֶׁשר יָעּוף, ַוה' ְּבַרֲחָמיו יְַקֵּבל נְִׁשָמתֹו ְּבֵעת ְּפֻקָּדתֹו, ִּכי 

  יְִפקֹוד ָעָליו ְויָבֹא ִמָּׁשלֹום ֶאל ָׁשלֹום.

  ַאל ְּתֵהא ְּתִפָּלה ַקָּלה ְּבֵעינֶי�09@

ינֶי�, ֶׁשֲהֵרי ַהְּכָלל ָהעֹוֶלה, ֶׁשַאל יְִהיֶה ְּתִפָּלה ַקָּלה ְּבעֵ 
ַהַּׂשר ַהָּגדֹול מטטרו"ן הּוא ְמֻמּנֶה ַעל ַהְּתִפּלֹות, ְוַכֲאֶׁשר 
ֲחנֹו� זָָכה למטטרו"ן, ֶׁשּנְֶהַּפ� ִמָּבָׂשר ָלֵאׁש ִּבְׁשִביל 
ִצְדָקתֹו, ַאף ַאָּתה ָּתִמים ִּתְהיֶה ִעם ה' ֱא�ֶהי� ְוַצִּדיק, ְוֶצֶדק 

  ְלָפנֶי� יֲַעמֹד.



  

ֶרק 03@   כ"דּפֶ

א. ָּכְתבּו ְּבִסְפֵרי ַהְמֻקָּבִלים, ַאזְָהָרה ַעל ָהָאָדם ִּבְהיֹותֹו 
הֹוֵל� יְִחיִדי ְּב�א ִהְרהּור ּתֹוָרה אֹו ְּבִדְבֵרי יְִרָאה, ִּכי ָאז 
ִמְתַּדֵּבק ּבֹו ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא. ּוְמבָֹאר ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ָּפָרַׁשת 

ֹותֹו הֹוֵל� יְִחיִדי ָּבִעיר ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין ְּבנֵי ַוּיְִׁשַלח ֶׁשֲאִפּלּו ִּבְהי
ָאָדם ְמצּויִין ָּבְרחֹוב, ָאז ַּגם ֵּכן ִמְתַּדֵּבק ּבֹו ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, 

  �א יִָּפֵטר ִּבְלִּתי ֱהיֹותֹו נְִכָׁשל ְּבֵאיזֶה ָעוֹון ְּבזֶה ַהּיֹום.

@09 ֹ אַמר ָּפסּוק ַהַּמְׁשִּכים אֹו ַהְמַאֵחר ָלֵצאת יְִחיִדי י
  "ַהְׁשֵל� ַעל ה' יְָהְב�"

ב. ַעל ֵּכן יִּזֵָהר ְלִהְתנֵַהג ָּבזֶה ָהאֶֹפן, ִאם הּוא ַמְׁשִּכים 
אֹו ַמֲעִריב ָלֵצאת יְִחיִדי ְלָצְרּכֹו ָּבִעיר, ֶׁשָאז ֵאין ְּבנֵי ָאָדם 

 כג) (ְּתִהִּלים נה,ְמצּויִין ָּכל ָּכ�, יֹאַמר ִלְפנֵי ַהְמזּוזָה ָּפסּוק 
"ַהְׁשֵל� ַעל ה' יְָהְב� ְוהּוא יְַכְלְּכֶל�", ּוְלַכֵּון ַהּנְקּוָדה 
  ֶׁשַּתַחת ַהֵּׁשם ֶׁשהּוא ֵּגיַמְטִרּיָא ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתיִם, ְּכִמנְיַן ֶחֶסד.

  יֹאַמר ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר� קֹוֵדם ֵצאתֹו ַלֶּדֶר�09@

ד ֵמַחְכֵמי ַאְׁשְּכנָזִים, ְוגַם ָמָצאִתי ָּכתּוב ְּבֵׁשם ָּגדֹול ֶאחָ 
ְּכֶׁשָהָאָדם רֹוֶצה ְלַהְׁשִּכים ֵליֵל� יְִחיִדי ַּבֶּדֶר� חּוץ ָלִעיר 

"ּגֹול ַעל ה' ַּדְרֶּכ� ְּבַטח ָעָליו ְוהּוא  (ְּתִהִּלים לז, ה)יֹאַמר ָּפסּוק 
נְיַן יֲַעֶׂשה", ִויַכֵּון ַּגם ֵּכן ְּבנִּקּוד ֶׁשל ַּדְרֶּכ� ֶׁשעֹוֶלה ְּכמִ 

ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתיִם, ְּכִמנְיַן ֶחֶסד, ְוָאז הּוא נִּצֹול ֶׁש�א יְִתַּדֵּבק 
ּבֹו ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא. ָאֵכן ְּבַתְרַויְהּו ָצִרי� ַעל ָּכל ָּפנִים 
ֶׁשּיְַהְרֵהר ּגַם ֵּכן ְּבִדְבֵרי תֹוָרה אֹו ְּבִדְבֵרי יְִרָאה ַּבֲהִליָכתֹו, 



  

ֶׁש�א יְִדַּבק ּבֹו ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא. ָאֵכן ְוָאז הּוא נִּצֹול 
ַּבֲהִליָכתֹו ַלֶּדֶר� ָצִרי� ְׁשִמיָרה יֹוֵתר, ְוַעל ָּכל ָּפנִים יְִתַּפֵּלל 

  ַּבֶּדֶר� ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר�.

  ּגְנּות ִמַּדת ַהַּקְמָצנּות09@

ַקְמָצן ג. ְוָצִרי� ָהָאָדם ְלַקֵּבל ָעָליו ַּגם ֵּכן ֶׁש�א יְִהיֶה 
ְּביֹוֵתר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּביַד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַהּטֹות ֵלב 
ָהָאָדם ִּכְרצֹונֹו ָּברּו� הּוא, ִלְהיֹות ָהָאָדם ַוְּתָרן אֹו ַקְמָצן, 
ִמָּכל ָמקֹום הּוא יֹוֵתר טֹוב ֶׁשָהָאָדם הּוא ִמְתעֹוֵרר ֵמַעְצמֹו 

  ְלִהְתַּפֵּלל ַעל זֶה.ִלְהיֹות ַוְּתָרן, ְוגַם ָצִרי� 

  ּגַם ַּפזְָרנּות יֶֶתר ֵאינָּה ִמָּדה טֹוָבה09@
ַּגם ָצִרי� ָהָאָדם ִלְראֹות ֶׁש�א יְִהיֶה ַּפזְָרן ְּביֹוֵתר, ִלֵּתן 
ְצָדָקה יֹוֵתר ִמְּכֵדי יְָכְלּתֹו, ְוסֹופֹו ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו יְִצָטֵר� 

  ַלְּבִרּיֹות.

נּו, ֶׁשּטֹוב ְלָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר� ד. ְונֲַחזֹר ְלִענְיָנֵ 
ְּבֵביתֹו קֹוֵדם יְִציָאתֹו ַלֶּדֶר�, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת 

"ַרִּבי ַאָּבא ָּפַתח ְוָאַמר,  (ַעּיֵן זַֹהר ֵחֶלק א' ַּדף ר"מ ַעּמּוד ב')ְּבַׁשַּלח 
ֶּדֶר� ְּבֵביתֹו קֹוֵדם יְִציָאתֹו. נָכֹון ְמאֹד ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת הַ 

(ַּדף ְוטֹוב לֹוַמר ָּפָרַׁשת ֲעֵקָדה, ְוַעּיֵן ַּבּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ַוּיְִׁשַלח 

  :קע"ח ַעּמּוד א')



  

  ֶטֶרם ֵצאְת� ַלֶּדֶר�, טֹל ְרׁשּות ֵמַהֶּמֶל�!09@

*
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ְמָטא ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְוַרִּבי יְִצָחק ֲהוֹו ָקָאזְֵלי ַּבֶּדֶר� ּו 
זִיְמנָא ִּדְקִריַאת ְׁשַמע, ָקם ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְוַצֵּלי ְוָקֵרי ְקִריַאת 
ְׁשַמע ִעם ְצלֹוָתא. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי יְִצָחק, ְוָהא ָּתנֵינָן ְּדַעד 
ְּדָלא יִּפֹוק ַּבר נָׁש ְלאֹוְרָחא ָצִרי� ְלנְַטָלא ְרׁשּות ִמָּמאֵריּה 

  ּוְלַצֵּלי ְצלֹוָתא.

יּה, ְּבגִין ְּדַכד נְִפיְקנָא ְלאֹוְרָחא ָלא ֲהֵוי זְִמנָא ֲאַמר לֵ 
ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ְוָלא זְַמן ְצלֹוָתא, ֲאָבל ַהְׁשָּתא ְּדִׁשְמָׁשא 
נִָהיר ָצֵלינָא, ֲאָבל ַעד ְּדָלא נְַפְקנָא ְלאֹוְרָחא ְּבֵעית ָּבעּוִתי 

  ֵּביּה ְוכּו'.ִמינֵיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְוִאְמִליְכנָא 
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  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 

ֶּדֶר�. ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ְקִריַאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ִיְצָחק ָהְלכּו ּבַ 
ְׁשַמע. ָקם ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ִהְתַּפֵּלל ְוָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ִעם ְּתִפָּלתֹו. 

ָעָליו  -ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ֲה�א ָׁשִנינּו ֶׁשְּבֶטֶרם ֵיֵצא ָאָדם ְלַדְרּכֹו 
?!" ָעָנה לֹו ַרִּבי ַאָּבא: "ְּכֶׁשָּיָצאנּו ִלֹּטל ְרׁשּות ֵמִרּבֹונֹו ּוְלִהְתַּפֵּלל

ַלֶּדֶר�, ֲעַדִין �א ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע, ֲאָבל ַעָּתה, ִמֶּׁשָּזְרָחה 
ַהַחָּמה, ִמְתַּפֵּלל ֲאִני ְוקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע. ָאְמָנם עֹוד ְּבֶטֶרם 

ָרה ּוִבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ְרׁשּות ָלֵצאת ָיָצאנּו ַלֶּדֶר� ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּתִפָּלה ְקצָ 
  ְלַדְרִּכי".

ִהְמִׁשיכּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַדְרָּכם. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ְלָׂשֶדה ֶאָחד ְוָיְׁשבּו 
ָנְׂשאּו ֵעינֵיֶהם ְוָראּו ִלְפֵניֶהם ַהר ָגבֹוַּה ְמֹאד, ּובֹו ְּבִרּיֹות  -ָלנּוַח 

ָחק. ְׁשָאלֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר: "ַמּדּוַע ַאָּתה ּפֹוֵחד", ְמֻׁשּנֹות. ָּפַחד ַרִּבי ִיצְ 
 -ָעָנה לֹו: "רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשָהָהר ַהֶּזה ְמֻאָּים ְוַהְּבִרּיֹות ַהּׁשֹוְכנֹות ּבֹו 

ְמֻׁשּנֹות, ּופֹוֵחד ֲאִני ֶׁשָּמא ְיַקְטֵרג ַהְּמַקְטֵרג. ָאַמר לֹו ַרִּבי ַאָּבא: 
 ְּבָידֹו ָעָליו ְלַפֵחד" ְוכּו'ֵמֲחָטִאים ׁשֶ  - "ַהּפֹוֵחד 



  

  ַהחֹוֵטא יֵׁש לֹו ַמה ְּלִהְתיֵָרא09@

ה. ַּכד ֲאזַלּו, ַּכד ְמטֹו ַּגֵּבי ַחד ֲחַקל, יְַתבּו זְָקפּו ֵעינַיְהּו 
ַוֲחמֹו ְלטּוָרא ַּדֲהֵוי ָסֵליק ָּברּום ֶוֱהֵוי ֵּביה ְּבִרּיֹות ְמֻׁשּנִין. 

ר ַאַּמאי ְּדֵחיַלת, ְּדֵחיל ַרִּבי יְִצָחק, ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ֶאְלָעזָ 
ֲאַמר ֵליּה, ָחֵמינָא ְּדַהאי טּוָרא ִאיהּו ַּתִּקיף ְוָחֵמינָא ִאֵּלין 
ִּבְרּיָין ְּדִאּנּון ְמֻׁשּנִין ְוָּדֵחיְלנָא ְּדָלא יְַקְטֵרג ָלן. ֲאַמר ֵליּה 
ַרִּבי ֶאְלָעזָר, ַמאן ְּדָדֵחיל ֵמַחָּטִאין ִּדְביַָדיִם ִאית ֵליּה ְלִמְדַחל 

  ּו'.ְוכ

ו. ָּפַתח ְוָאַמר, ְוֵאֶּלה ְבנֵי ִצְבעֹון ַאּיָה ַוֲענָה הּוא ֲענָה 
ֲאֶׁשר ָמָצא ֶאת ַהּיִֵמם ַּבִּמְדָּבר, יִֵמם ְּכִתיב ָחֵסר יּו"ד. 
ְוָהִענְיָן הּוא, ִּכי יֵׁש ַּכת ֶׁשל ַמְׁשִחיִתים ָּבר ִמינָן, ֲאֶׁשר ֵהם 

יְנּו ִלָּדֵבק ָּבָאָדם ֶׁשּיֱֶחָטא ְמיָֻחִדים ְלזֶה ַהֵחְטא ַּדְוָקא, ְּדהַ 
ִּבזְנּות ְּבזֶה ָהִענְיָן ֶׁשּיֹוִליד ַמְמזִֵרים ְוִאֵּלין נְִקָרִאים יִֵמם 
ָחֵסר יּו"ד, ַעל ֵׁשם ֶׁשּנְִבְראּו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות 

�א ְּביֹום ְּכמֹו ְׁשָאר ַהַּמּזִיִקין ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ְּביֹום ַהִּׁשִּׁשי וְ 
  ַהַּׁשָּבת.

ּוְמקֹוָמם ֶׁשל ֵאּלּו ַהַּמְׁשִחיִתים ֵהם ַעל ָהִרים ְּגבֹוִהים 
ֶׁשֵאין יְכֹוִלין ִלזְרַֹע ׁשּום זְִריָעה ְו�א ִלנְטַֹע ׁשּום נְִטיָעה, ֵהן 
זְֵרעֹונֵי ִּגּנָה ֵהן זְֵרעֹונֵי ֵּפירֹות ָהִאיָלן, ַרק ָהָאֶרץ ַהִהיא 

הּוא ַאְתָרא ִּדיְלהֹון. ָהא ִאינּון ִּבְרּיָין ְמֻׁשּנִין  ְׁשָמָמה, ְוַתָּמן
  ֶׁשָרָאה ַרִּבי יְִצָחק.



  

ְוזֶה ֲענָה ִּדְכִתיב ַּבּתֹוָרה, הּוא ָהַל� ְונְִתַקל ַעל ַהר 
ָׁשֵמם ַּכּנִזְָּכר ְונְִדְּבקּו ּבֹו אֹוָתן ַהַחּיֹות ְּבִרּיֹות ְמׁשּונִים, ּוְלָכ� 

ֶׁשֲענָה  (ְּפָסִחים ַּדף נ"ד ַעּמּוד ע"א)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו
הֹוִליד ַמְמזִֵרים ְוִהְרִּכיב ִמין ֶׁש�א ְּבִמינֹו ְוֵהִביא ֶּפֶרד 

  ָלעֹוָלם, ְוַקל ְלָהִבין.

ְוֵהִביא עֹוד ַּבּזֹוַהר ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, ִּדְבָכל ִאינּון טּוִרין 
ָבא ִּדיְלהֹון, ֲאָבל אֹוָתן ֶׁשהֹוְלִכין ֲחרּוִבין ֲאַתר ֵּבית מֹותְ 

"ה' ִצְּל�  (ְּתִהִּלים קכא, ה)ַּבֶּדֶר� ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ֲעַליְהּו ְּכִתיב 
ַעל יַד יְִמינֶ�". ְוָלֵכן ָּכל ַהְמקֹומֹות ֲאֶׁשר ָׁשם הֹוְלִכים ְּבנֵי 

  ָאָדם ִמְּבִלי יִּׁשּוב יְִתַרֵחק ָהָאָדם.

ה נֱֶאָמנָה ִהיא ְּביִָדי ְּבֵׁשם ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹונִים, ז. ְוַקָּבלָ 
ֶׁשָּכל ַּביִת ָהעֹוֵמד ֶׁשַבע ָׁשנִים ְרצּוִפים ִמְּבִלי ִּדיַרת ָהָאָדם, 
ָחִליָלה ָלדּור ּבֹו ֶּבן ְּבִרית, ַאף ַּכָּמה ְּפָעִמים ַהָּמקֹום ֶׁשָעַמד 

ׁשּום ַּביִת ְוָלדּור ּבֹו ַחס  ַהַּביִת ָעָליו הּוא ְמֻסָּכן ִלְבנֹות ָעָליו
  ְוָׁשלֹום, ֵמֲחַמת ֶׁשְּמדֹור ַהַּמּזִיִקין ּוַמְׁשִחיִתים יֵׁש ָׁשָּמה.

  ג' ְטָעִמים ְלחְֻרַּבן ֵאיזֶה ַּביִת ַחס ְוָׁשלֹום09@
ח. ְוָהִענְיָן ַהִּסָּבה ְלֻחְרַּבן ַהַּביִת ַההּוא, ַהַּטַעם ֶאָחד, 

ָרה אֹו קֹוָרה אֹו ֲאָבנִים ֶׁשֵהן ֶּגזֶל אֹו ָממֹון ֶׁשּיֵׁש ַּבִּבנְיָן ְּכׁשּו
ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל יֶֹׁשר, ֲהֵרי זֶה נֶגַע ַּבַּביִת ֶׁשּפֹוֵרַח ַאַחר ָּכ� ְּבָכל 

  ַהַּביִת.



  

ַהַּטַעם ַהֵּׁשנִי ֶׁשּנֱֶחַרב ַהַּביִת, ִמי ֶׁשָּבנָה ַהַּביִת הּוא ְּגַבר 
ְוָלַקח ְּבַאִּלימּות ּוְבָחזְָקה ַקְרַקע ַאִּלים ְועֹוֶׂשה ִעּוּות ִלְׁשֵכנֹו 

  ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו.

ַהַּטַעם ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּנֱֶחַרב ַהַּביִת ַאף ֶׁש�א ָּגזַל ּוָבנָה ַהּכֹל 
ְּבָממֹון ֶׁשל יֶֹׁשר ְו�א ָלַקח ׁשּום ַקְרַקע ְּגזּוָלה, הּוא נֱֶחַרב 

יָתֹו אֹו ְלַפּנֵק ּבֹו, ְו�א ִּכֵּון ִמַּטַעם ֶׁשָּבנָה ַהַּביִת ַרק ְלצֶֹר� ִמחְ 
ְּבִבנְיָנֹו ִלְבנֹות ִּבנְיָן ְלֵׁשם ָׁשַמיִם ַלֲחׁשֹב זִָוית ִלְהיֹות ָמקֹום 

  ָקבּוַע ִלְקּבַֹע ִעִּתים ַלּתֹוָרה אֹו ְלִהְתַּפֵּלל.

ְּבָׁשָעה ֶׁשּבֹונֶה ַּביִת ָצִרי� לֹוַמר: ֲהֵרינִי ּבֹונֶה ֶאת 09@
  ֲעבּור ְּכבֹוד ְׁשמֹו יְִתָּבַר� ַהַּביִת ַהּזֶה

ט. ַּגם ְּבַמֲחָׁשָבה ְלַבד �א ַסגִי, ֶאָּלא ָצִרי� לֹוַמר ַּגם 
: *(ֵחֶלק ג' ַּדף נ' ַעּמּוד א')ַּבֶּפה, ִּכְדִאיָתא ַּבּזֹוַהר ַּתזְִריַע 

28
"ַמאן  
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  קֹוֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
ָּכל ַהּבֹוָנה ַּבִית ְּכֶׁשהּוא ַמְתִחיל ִלְבנֹות ַחָּיב הּוא ְלַהְזִּכיר 
ְּבִפיו, ִּכי ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּבֹוֶנה הּוא, ָאז ׁשֹוֶרה ַעל 

א ִדְּׁשַמָּיא, ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְׁשֶרה ַעל ֵּביתֹו ַמֲעָׂשיו ִסַּיְעָּת 
ְקֻדָּׁשה ְוקֹוֵרא ָעָליו 'ָׁשלֹום', ְּכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר: "ְוָיַדְעָּת ִּכי ָׁשלֹום 

ָעלּול ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא  - ָאֳהֶל� ּוָפַקְדָּת ָנֶו� ְו�א ֶתֱחָטא". ְוִאם ָלאו 
ה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשַּמְזִמין הּוא ֶאת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִלְׁשכֹון ְּבֵביתֹו, ָחִלילָ 

ִאם ּבֹוֶנה הּוא ֶאת ֵּביתֹו ְּכֵדי ְלִהָּטֵמא ּבֹו. רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁשּבֹוֶנה ַּבִית 
אֹו ֶחֶדר ְמיּוָחד ִלְהיֹות ְמצּוִים ָׁשם ֲעֵרִלים ִלְׁשּתֹות, ִלְׂשחֹוק 

ִלים ּבֹו ִּבְמִדינֹות ּפֹוִלין ְוִליָטא. ָּדָבר ֶזה ְוִלְזנֹות, ְּכֵׁשם ֶׁשַרִּבים ִנְכׁשָ 
ָמצּוי, ְוֵאין ִמי ֶׁשּמֹוֶחה ְּבָיָדם. ְּבַבִית ָּכֶזה ַוַּדאי ֶׁשׁשֹוֶרה רּוַח 
ֻטְמָאה ּוִמי ֶׁשָּגר ּבֹו ֵאינֹו ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם, ַעד ֶׁשֶּנֱעַנׁש ְּבַבִית ֶזה, 



  

ְלָחנָא ְּדָבנֵי ִּבנְיָן, ַּכד ָׁשֵרי ְלִמְבנֵי ָּבֵעי ְלַאְדָּכָרא ְּדָהא ְלפֻ 
ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ָּבנֵי, ְוַכִּדין ִסּיְַעָּתא ִדְׁשַמּיָא ֶׁשֲאִרי ֲעֵליּה 
ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא זִַּמין ֲעֵליּה ְקֻדָּׁשה, ְוָקֵרי ֲעֵליּה ָׁשלֹום, 

"ְויַָדְעָּת ִּכי ָׁשלֹום ָאֳהֶל�, ּוָפַקְדָּת נֶָו�  (ִאּיֹוב ה, כד)ֶׁשנֱֶאַמר 
א ֶתֱחָטא", ּוָפַקְדָּת ְלַאָּפָקא ִמיֵלי ְּבפּוֶמ� ַּדיְָקא ַּכד ִאיהּו ְו�

ָּבנֵי ִּבנְיָן, ּוְכֵדין ְו�א ֶתֱחָטא, ְוִאי ָלאו ָּדא זִַּמין ְלֵביֵתיּה 
  ִסְטָרא ַאֲחָרא.

ָׁשם  - ַּביִת ֶׁשּנְִבנָה ְלֵׁשם ֵליָצנּות ַחס ְוָׁשלֹום 09@
  ַרֲחָמנָא ִליְצָלןִמְׁשַּכן ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 

ְוָכל ֶׁשֵּכן ַמאן ִּדְבנֵי ַּביִת ּוְרעּוֵתיּה ִעֵּמיּה ִּדְמיֵַחד ַּביִת 
ְלִאְסַּתֲאָבא ֵּביּה, רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשּבֹונֶה ַּביִת אֹו ֶחֶדר ְמיּוָחד 
ִלְהיֹות ְמצּויִין ָׁשם ֲעֵרִלים ִלְׁשּתֹות ִלְׂשחֹוק ְוִלזְנֹות ְּכמֹו 

ָשִלין ּבֹו ִּבְמִדינֹות ּפֹוִלין ְוִליָטא, ְוָעוֹון זֶה הּוא ֶׁשַהְרֵּבה נִכְ 
ָמצּוי ְוֵאין ִמי ֶׁשּמֹוֶחה ְּביָָדם. ָהא ַוַּדאי ָׁשְריָא ֵּביה רּוַח 
ְמָסֲאָבא ְוָלא נִָפיק ַההּוא ַּבר נָׁש ֵמָעְלָמא ַעד ְּדִאְתֲענִיׁש 

זְָקא ְּדָהא ְּבַההּוא ְּבַההּוא ֵּביָתא, ּוָמאן ְּדָדיֵר ֵּביה יָכֹול ְלִאּתַ 
  ִּדיָרה רּוַח ְמָסֲאָבא ָׁשְריָא ֵּביּה ְוַאזִיק ַמאן ְּדַאְׁשַּכח ֵּביּה.

ְוִאי ֵּתיָמא ְּבַמאי יְָדִעין, ְּכגֹון ְּדִאָּתזַק ְּבַהאי ֵּביָתא ַההּוא 
ִּדְבנֵי ַלּה אֹו ַאנְֵׁשי ֵּביתֹו אֹו ְּבנִזְָקא ְּדגּוָפא אֹו ְּבנִזְָקא 
                                                                                                                    

ְלִהָּנֵזק, ֶׁשֲהֵרי ְּבִדיָרה זֹו ׁשֹוָרה רּוַח ְוָכל ִמי ֶׁשָּגר ַּבַּבִית ָעלּול 
ַהֻּטְמָאה, ַהַּמִּזיָקה ֶאת ַהִּנְמָצא ַּבַּבִית. ִאם ִּתְׁשַאל: ֵּכיַצד ֵנַדע ִאם 
ׁשֹוֶרה ַּבַּבִית רּוַח ֻטְמָאה? נּוַכל ָלַדַעת ֹזאת ִאם ִנּזֹוק ּבֹוֶנה ַהַּבִית 

 ֹוָנם.אֹו ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו ְּבגּוָפם אֹו ְּבָממ



  

ֹונָא הּוא ְּגָרָמא ְּדַחָּטִאין ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל, ְוָלֵכן יְַׁשּנֶה ְּדָממ
  ְמקֹומֹו ְויֵֵל� ְלָמקֹום ַאֵחר ְו�א יָדּור ּבֹו.

  ִענְיַן ַהּנְגִָעים ְּכֶׁשּנְִכנְסּו יְִׂשָרֵאל ָלָאֶרץ09@
ָלָאֶרץ, י. ְוזֶהּו ָהִענְיָן ֶׁשל נִגְֵעי ָּבִּתים ְּכֶׁשּנְִכנְסּו יְִׂשָרֵאל 

ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵּכן ֵמרֹב ַאֲהָבה ְוִחָּבה ְליְִׂשָרֵאל, 
ֶׁשְּבָכל ַּביִת ֶׁשָהיָה מּוָכן ִלזְנּות ָהיָה נֶגַע ָצַרַעת ּפֹוֵרַח ּבֹו, 
ְּכֵדי ֶׁשּיְּנֵַּתץ ֶאת ַהַּביִת, ֵעצֹו ַוֲעָפרֹו ָהיּו זֹוְרִקין ְלחּוץ ָלִעיר, 

  ר יִַּקח ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמָּכל ֶהּזֵק.ְוָעָפר ַאחֵ 

: *(ָׁשם ַעּמּוד ב')ְוִאיָתא ָׁשם ַּבּזֹוַהר 
29

"ַרִּבי יֹוֵסי ָעאל  
יֹוָמא ַחד ְּבַחד ֵּביָתא ָמָטא ְּבִסיְפָתא ָעאל ְלגֹו, ְׁשַמע ַחד 

ָדן, ָעאלּו ָקָלא ַּדֲאָמר ִאְתַּכּנְׁשּו עּולּו ַאַחר ַּבר ְּפלּוגְָּתא ִּדי
ּוְסִפיתּו ְונָזִיק ֵליּה ַעד ָלא יִנְּפֹוק, ְוָׁשַמע ַחד ָקָלא ַאֲחִרינָא 
ַּדֲהָוה ָאַמר ָלא נִיַכל ֶאָּלא ְּדָדיֵיר ָהָכא ֲאָבל ַעְכָׁשיו ֶׁשָּבא 

  ְּבַאְקַראי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּזִיקֹו.
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  קֹוֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹוַהר ְּבָלׁשֹון 
יֹום ֶאָחד ִנְכָנס ַרִּבי יֹוֵסי ְלַבִית ָנטּוׁש. ִמֶּׁשָעַבר ֶאת ַהַּסף 
ְלִהָּכֵנס ַלַּבִית, ָׁשַמע קֹול אֹוֵמר: "ּבֹואּו ֵהָאְספּו ֻּכָּלם ִלְתֹּפס ְּבֶבן 

ִית". ַאַחר ָּכ� ָׁשַמע קֹול ַאֵחר ְּפלֹוִנית ּוְלַהִּזיקֹו ְּבֶטֶרם ֵיֵצא ִמן ַהּבַ 
אֹוֵמר: "�א נּוַכל ְלַהִּזיק ֶאָּלא ֶאת ִמי ֶׁשָּגר ָּכאן ִּבְקִביעּות, ֲאָבל 
ֵּכיָון ֶׁשְּפלֹוִני ִנְכָנס ְלָכאן ְּבַאְקַראי, �א נּוַכל ְלַהִּזיקֹו". ָיָצא ַרִּבי 

ֲחֵבירֹו, ֶׁשָאְסרּו ְלִהָּכֵנס יֹוֵסי ְוָאַמר: "ַוַּדאי ָּכל ָהעֹוֵבר ַעל ִּדְבֵרי 
 ְלחּוְרָבה, ִמְתַחֵּיב הּוא ְּבַנְפׁשֹו". ְוכּו'



  

ִמֵּלי  יא. נְַפק ַרִּבי יֹוֵסי ְוָאַמר, ַוַּדאי ַמאן ְּדָעַבר ַעל
ְּדֲחֵביָריו ִאְתַחּיַיב ְּבנְַפׁשֹו. ָאְמרּו ֵליּה, ָהא ֲחזֵינָן ְּדַכָּמה 
ֲאנִָׁשים ִמן ָהֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּבֹונִין ָּבִּתים ֶׁשֵהן ָחרּוב יֹוֵתר 
ִמֶּׁשַבע ָׁשנִים ְוִאיְׁשַּתִלימֹו. ֲאַמר ֵליּה, ִאינְהּו ִמְסִטַרּיְהּו ָקא 

ִלים ֵאינָם נִּזֹוִקים, ֶׁשְּלִפי ֶׁשֵהן ַּבֲחבּוָרה ָאְתיָן ְוַעל ֵּכן ֲערֵ 
ַאַחת ֶׁשְּמזַּנִין ִּבזְנּות ְוֵהם ִּכְקִליָּפה ֲחָדא, ֲאָבל ַמאן ְּדהּוא 

  ְּדִחיל ִחְטִאין יּוַכל ְלִאְתנַּזָָקא ַחס ְוָׁשלֹום.

ָצִרי� ְלָהִקים ָמקֹום ְמיּוָחד ְּבתֹו� ֵּביתֹו ַלֲעסֹק 09@
  ְוֵכן ָמקֹום ְמיּוָחד ִלְסָפִרים. ַּבּתֹוָרה,

יב. ַעל ֵּכן ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַּתְקִּדים ֲעבֹוַדת ּבֹוַרֲא� 
ְּבִבנְיַן ַהַּביִת. ַּתְקִּדים ָמקֹום ְמיּוָחד ַלֲעִמיַדת ַהְּסָפִרים ְוֶחֶדר 

ּתֹו ְמיּוָחד ְלִלּמּוד, ְוֵכן ַּבֲעִׂשּיַת ַהְּבגִָדים ְלַעְצמֹו אֹו ְלִאׁשְ 
ָצִרי� ָהָאָדם ְלַכֵּון ְּבֵעת ַהְּתִפיָרה, ּוִבְׁשַעת ַהְתָחַלת ְמָלאָכה 
ְלֵׁשם ָׁשַמיִם ַּכֲאֶׁשר ֶהְרָאה ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבתֹוָרתֹו 
ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּצִרי� ִלְהיֹות ָהָאָדם ְמֻלָּבׁש ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 

ַעׂש ה' ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור "ַוּיַ  (ְּבֵראִׁשית ג, כא)
  ַוּיְַלִּבֵׁשם".

  ְּבָכל ְּדָרֶכי� ָּדֵעהּו09@

, זְכֹר (ִמְׁשֵלי ג, ו)יג. ַהְּכָלל ָהעֹוֶלה "ְּבָכל ְּדָרֶכי� ָּדֵעהּו" 
ְּבָכל ִענְיָנֶ� ְוַאל ִּתְׁשַּכח ִּכי ַהּכֹל ַמְּתנַת ִחּנָם. ִּכי "�א 

, ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ְּבחּוׁש ֶׁשַהְרֵּבה (קֶֹהֶלת ט, יא) ם"ַלֲחָכִמים ֶלחֶ 
ֲחָכִמים יֹוְׁשִבים ְּבִלי ָמזֹון ּוִמְחיָה ְוָכל יְֵמיֶהם ֵהם ְּבדַֹחק 
ּוְבַצַער, ְויֵׁש ֵאיזֶה ֲאנִָׁשים ׁשֹוִטים ּוְבזּויִים יֹוְׁשִבים ְּבֶׁשַפע 



  

צֹון ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� טֹוָבה ּוְבעֶֹׁשר, ְוזֶה מֹוֶרה ֶׁשַהּכֹל הּוא רְ 
  הּוא.

ַעל ֵּכן ְּבָכל ַמָּׂשא ּוַמָּתן ִּתְרֶאה ֶׁשִּתְהיֶה ֵחֶפץ ְלַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ֶׁשהּוא ְלתֹוֶעֶלת ַהּנֶֶפׁש ְו�א ַלּגּוף ְלַבד. ַמה ֶּׁשֵאין 
ֵּכן ִאם ִלְּב� ָקֶׁשה ְּכַבְרזֶל ִמִּלגְמֹול ֶחֶסד ִעם ֲענִּיִים ְוָכל 

ָמְל� הּוא ְלַמְלאֹות ְּכֵריְס�, ָלהּוט ַאַחר ֲאִכיַלת טֹובֹות עֲ 
  ְוַלֲהנַָאת ַהּגּוף, זֶה ִענְיָן ָרע ֶׁשּנַָתן ִלְבנֵי ָאָדם.

  יְִתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ֶׁשּיְֵהא לֹו ֵלב ַרֲחָמן09@
רּו� יד. ַעל זֶה יְִתַּפֵּלל ָּכל ָהָאָדם ֶׁשּיִֵּתן לֹו ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

הּוא ֵלב ָּבָׂשר ֵלב ׁשֹוֵמַע ֶאל זֲַעַקת ֶאְביֹונִים ְוַדִּלים, ֵלב 
נֹוֶטה ִלגְמֹל ֶחֶסד ִעם ֲענִּיִים לֹוְמֵדי תֹוָרה, ִּכי ִמי ֶׁשהּוא 
סֹוֵמ� ֲענִּיִים ּוַמזְִהיר ַהּזֹוַהר ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ִלְסמֹ� ַהַּבֲעֵלי 

  ו ְוֵהָּמה ֻמְקָּדִמין ַלְּקרֹוִבים ֶׁשּלֹו.תֹוָרה ַאף ֶׁשֵהן ֵאינָן ְקרֹוָבי

ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוזֵר ַלֲענִּיִים, מֹוִסיף ּכַֹח ַּבּנָָחׁש 09@
  ַהַּקְדמֹונִי

טו. ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ֵאין סֹוֵמ� ַלֲענִּיִים ַּבֲעֵלי תֹוָרה ֲאזַי הּוא 
ְלַהּנָָחׁש נֹוֵתן ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְסמֹוכֹות ַרגְַליִם ְוכַֹח 

ַהַּקְדמֹונִי ְוַחּיָָליו ֲאֶׁשר זֶה ָעָׂשה לֹו ה' ְּברֹב ַרֲחָמיו ִלְהיֹות 
הֹוֵל� ַעל ָּגחּון ִּבְלִּתי ֵּתת לֹו ַרגְַליִם, ִּכי לּוֵלא זֹאת �א ָהיּו 
יְִׂשָרֵאל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא יְכֹוִלין ְלִהְתַקּיֵם ַחס ְוָׁשלֹום. ּוְבָעוֹון 

נֹוְתנִים ְסמֹוכֹות ְלַבֲעֵלי תֹוָרה ֲאֶׁשר ֵהם  זֶה ֶׁשֵאינָם



  

נְִקָרִאים ֶאְביֹונִים, נְִמָצִאים ַרגְַליִם ַלּנָָחׁש ְלִהְתַּגֵּבר ּוְלעֹוֵרר 
  ְּגזֵרֹות ַחס ְוָׁשלֹום.

ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ַעל זֶה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש 
ְלַהּטֹות ֵלב ָהָאָדם ִּכְרצֹונֹו, ָּברּו� הּוא, ֲאֶׁשר ְּביָדֹו הּוא 

ִלְהיֹות ָהָאָדם ַוְּתָרן ְּבָממֹון ָּכָראּוי לֹו, ְו�א יְִהיֶה ַקְמָצן ְו�א 
ַוְּתָרן יֹוֵתר ִמְּכֵדי יְָכְלּתֹו, ִּכי סֹופֹו יְִהיֶה ַחס ְוָׁשלֹום 

ֵתר ֶׁשּיְִצָטֵר� ַלְּבִרּיֹות. ָאֵכן ַאף זֹו יְִרֶאה ֶׁש�א ְלַקֵּמץ יֹו
  ִמַּדאי.

(ַּדף טז. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב ַהּזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח 

"ַרִּבי ַאָּבא ָּפַתח, יֵׁש ָרָעה חֹוָלה ָרִאיִתי ַּתַחת  ס"ה ַעּמּוד א')
ַהָּׁשֶמׁש ַּכָּמה ְּבנֵי נְָׁשא ֲאִטיִמין ְליֵַּבא ְּבגִין ְּדָלא ָלֵעי 

חֹוָלה ֶׁשֵאינֹו ָרָעה, ֶאָּלא ָהִענְיָן הּוא ִּכי ְּבאֹוַריְָתא, ְוִכי יֵׁש 
יֵׁש ַּכת ַאַחת ֵמַהַּמְׁשִחיִתים ָּבר ִמינָן ֲאֶׁשר ִלְפָעִמים יֹוְצִאים 
ִמּנּוְקָּבא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבא ּוָבִאין ְוׁשֹוִרין ַעל ָהֲאָדָמה ִלְהיֹות 

ֵלט ְּבָממֹון ֶׁשּלֹו, ָּכבּוׁש ַּתַחת יְֵדיֶהם ְלִבְלִּתי יְִהיֶה ָהָאָדם ׁשֹו
ְוָלא ִמָּבֵעיא ֶׁש�א יּוַכל ִלֵּתן ְצָדָקה ֶלָענִי, ֶאָּלא ֲאִפילּו 
ְלַעְצמֹו ֵאין לֹו יְכֶֹלת ִלְׁש�ט ְּבָממֹון ִלְקנֹות ֵאיזֶה ַמֲאָכל אֹו 
ְלַהְלִּביׁש ַעְצמֹו ְוִאְׁשּתֹו ּוְבנֵי ֵּביתֹו ָּכָראּוי לֹו ְלִפי ָעְׁשרֹו, 

  ּו הּוא ְּכַדל ְוָרזֶה.ּוַמְרֵאה

יז. נְִמָצא סֹוֵבל ָּכל ַהּיִּסּוִרים ְוהֹוֵל� ִּבְבגִָדים ְמֻטָּלִאים, 
ַאף ֶׁשּיֵׁש לֹו ְּבֵביתֹו ָּכל טּוב ֵאין לֹו ֲהנָָאה ִמֶּמּנּו ְוַהּכֹל הּוא 
מּוָכן ְלִאיׁש ַאֵחר ֲאֶׁשר נְִכָרז ָעָליו ָּבָרִקיַע ִלְהיֹות ַהּטֹוב 



  

"יִָכין ָרָׁשע  (ִאּיֹוב כז, יז)ָּמן ְלַאֵחר, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב ַההּוא ְמזֻ 
  ְוַצִּדיק יְִלַּבׁש".

ְוַהַּכת ַהַּמְׁשִחיִתים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל נְִקָרִאים ָרָעה, ֲאֶׁשר 
"�א ְתֻאּנֶה ֵאֶלי� ָרָע"ה". ַוֲהֵרי  (ְּתִהִּלים צא, י)ֲעֵליֶהם נֱֶאַמר 

ַמָּמׁש ְלחֹוִלי ֲאֶׁשר ְלָפנָיו ָּכל ִמינֵי ַמֲאַכל  זֶה ָהָאָדם ּדֹוֶמה
ַמֲעַדּנֵי עֹוָלם ְוֵאינֹו יּוַכל ִלְטעֹם ִמְּפנֵי ַהחֹוָלה ָרָעה, ְוֵאין לֹו 
יְִתרֹון ְּבָכל ַמֲעָׂשיו �א ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְו�א ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי 

  ַאַחר מֹותֹו.ִאם ַהַּתְכִריִכים ֲאֶׁשר ַמְלִּביִׁשים אֹותֹו לְ 

"ִאיׁש ֲאֶׁשר יִֵּתן  (ו, ב)יח. ְוזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב ְּבקֶֹהֶלת 
לֹו ָהֱא�ִהים עֶֹׁשר ּונְָכִסים ְוָכבֹוד ְו�א יְַׁשִלֶטּנּו ָהֱא�ִהים 
ָעָליו ַּגם זֹו ָרָע"ה חֹוָלה". ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות 

ָדם. ְוטֹוב ֵׁשם טֹוב ִמֶּׁשֶמן טֹוב, ְוָאז ַהּיָָׁשר ְּבֵעינֵי ֱא�ִהים ְוָא
טֹוב לֹו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה, ְויְִהיֶה נְִפָטר ְּבֵׁשם טֹוב ְויְִהיֶה טֹוב לֹו 

  ַּגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

 ְׁשמֹות08@

  ֶּפֶרק כ"ה03@
"יְָבֶרְכ� ה' וְיְִׁשְמֶר�",  (ַּבִּמְדָּבר ו, כד)א. ְּכִתיב 00@

 (ַּבִּמְדָּבר פי"א, ה)נּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה וְָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתי
"יְָבֶרְכ� ה', ְּבָממֹון, וְיְִׁשְמֶר�, ִמן ַהַּמִּזיִקים". 

  וְַהִּמְדָרׁש ַהֶּזה ָצִרי� ֵּפרּוׁש.



  

  07ַהְּקנָס ֶׁשָּקנַס ַמר ַּבר ַרב ַאִּׁשי ַלַּמּזִיק@09@

ּו ב. וְנְִרֶאה ִלי ְלָתֵרץ ַעל ֶּדֶר� ַמה ֶּׁשָאְמר
ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבַמֶּסֶכת חּוִלין*

30
(ַּדף ק"ה  

: "ַהנְהּו ְׁשקֹוָלֵאי ַּדֲהוֹו ָּדִרי ֲחִביָתא ְּדַחְמָרא, ַעּמּוד ב')
  ָּבעּו ְלִאְתּפּוֵחי, אֹוְתבּוָה ּתּוֵתי ַמְרזֵיָבא, ָּפְקָעא.

ִּפיק ג. ָאתּו ְלַקֵּמיּה ְדַמר ְּבֵריּה ְּדַרב ַאִּׁשי, אַ 
ִׁשּפּוֵרי, ַׁשְמֵתיּה. ָאֵתא ְלַקֵּמיּה, ֲאַמר ֵליּה, ַאַּמאי 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהְּגָמָרא ְלָלׁשֹון 
ַמֲעֶׂשה ְּבנֹוְׂשֵאי ַמָּׂשאֹות, ֶׁשָּנְׂשאּו ָחִבית ַיִין. ָרצּו ָלנּוַח ְוָיְׁשבּו 

ֵדי ֵׁשד ֶאָחד, ֶׁשָּׁשַכן ַּבַּמְרֵזב. ּוָפְקָעה ֶהָחִבית ַעל יְ  -ַּתַחת ַהַּמְרֵזב 
ָּבאּו ַהַּסָּבִלים ָלִדין ִעם ַהֵּׁשד ִלְפֵני ַמר, ְּבנֹו ֶׁשל ַרב ַאִּׁשי. הּוא 
הֹוִציא ׁשֹוָפר, ְוֶהֱחִרים ֶאת ַהֵּׁשד. ָּבא ַהֵּׁשד ְלָפָניו. ְׁשָאלֹו ַמר, ְּבנֹו 

? ָאַמר לֹו: "ּוַמה ָּיכֹול ֲאִני ֶׁשל ַרב ַאִּׁשי: ָלָּמה ּפֹוַצְצָּת ֶאת ֶהָחִבית
ַלֲעׂשֹות ִאם ֵהם ִּבְּקׁשּו ָלנּוַח ַּתַחת ַהַּמְרֵזב, ֶׁשהּוא ְמקֹום מֹוָׁשִבי?! 
ֲהֵרי ַמָּמׁש ְּבתֹו� ָאְזִני ִהִּניחּו ַהָּללּו ֶאת ֶהָחִבית!" ָאַמר לֹו: "ְוִכי 

א ָהַרִּבים?! ְמקֹום ָמקֹום ָׁשם ִנְמצָ  - ַמה ַּמֲעֶׂשי� ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים 
מֹוָׁשְב� הּוא ִמחּוץ ְלִיּׁשּוב ְּבֵני ָאָדם, ֵּכיָון ֶׁשָּפַלְׁשָּת ִלְתחּום ֶׁשֵאינֹו 
ֶׁשְּל�, ַחָּיב ִהְּנ� ְלַׁשֵּלם ֶאת ְּדֵמי ֶהָחִבית". ָעָנהּו ַהֵּׁשד: "ִאם ֵּכן, 

  ְקַבע ִלי ְזַמן ַוֲאַׁשֵּלם ָלֶהם".
ַאִּׁשי, ְזַמן. ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן, �א ָּבא ַהֵּׁשד  ָקַבע לֹו ַמר, ֶּבן ַרב

ְלַׁשֵּלם. ְלַאַחר ַהְּזַמן ַהָּנקּוב ִהִּגיַע ַהֵּׁשד ְוַהַּתְׁשלּום ְּבָידֹו. ְׁשָאלֹו 
ַמר, ֶּבן ַרב ַאִּׁשי: "ַמּדּוַע �א ִהַּגְעָּת ַּבְּזַמן?" ֵהִׁשיב לֹו ַהֵּׁשד: "ָּכל 

ֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלַקְחּתֹו, ִמּׁשּום ָּכ�  -ּום ּוָמדּוד ָּדָבר ֶהָארּוז ְוָחת
 ִהְתַעַּכְבִּתי, ַעד ֶׁשָּמָצאִתי אֹוָצר ֶׁשֵאינֹו ָצרּור ּוָמנּוי ּוָמדּוד".



  

ַּתֲעֵביד ָהִכי, ֲאַמר ֵליּה, ָהִכי ִאיָעִביד ּכִי אֹוְתֵביּה 
  ְּבאֹוְדנַאי.

ֲאַמר ֵליּה ַאְּת ְּבדּוְכָּתא ִּדְׁשִכיֵחי ַּבּה ַרִּבים ַמה 
ַמר ֵליּה, ָּבֵעית, ַאְּת הּוא ְּדַׁשּנֵית, זִיל ְׁשִלים. אֲ 

ַהְׁשָּתא נֵַּמי ִלְקַּבע ִלי זְַמן וְֶאְפַרע, ְקַבע ֵליּה ִזיְמנָא. 
  ִּכי ַמְטיָא זְִמנֵיּה ִאַעּכּוב.

ַּכד ֲאָתא, ֲאַמר ֵליּה, ַאַּמאי ָלא ָאִתית ְּבזְִמנָ�, 
ֲאַמר ֵליּה, ָּכל ִמֵּלי ְּדָציֵר וְָחֵתים וְָכיֵיל ּוָמנֵי, ֵלית ָלן 

ַקל ִמּנַּה ַעד ְּדַמְׁשַּכְחנָא ִמיֵדי ְּדָלא ָציֵר ְרׁשּות ְלִמׁשְ 
  וְָלא ָמנֵי וְָכיֵל, ַעד ָּכאן.

  ַהַּמּזִיִקים יְכֹוִלים ִלְׁש�ט ַרק ַּבּתֹוֶסֶפת, ְו�א ַּבֶּקֶרן09@
ְּדָהָכא  (ַּתֲעִנית ַּדף ח' ַעּמּוד ב')ה. וְִהְקׁשּו ַּבּתֹוְספֹות 
ִּזיִקים ְּבָדָבר ֶׁשֵאינֹו ָמנּוי, ַמְׁשַמע ֶׁשּיֵׁש ְׁשִליָטה ַלּמַ 

"ֵאין ַהְּבָרָכה ְמצּויָה ֶאָּלא  (ַּתֲעִנית ָׁשם)וְָהא ַאְמִרינָן 
"יְַצו ה'  (ְּדָבִרים כח, ח)ְּבָדָבר ֶׁשֵאינֹו ָמנּוי", ֶׁשּנֱֶאַמר 

  ִאְּת� ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמי�", ָּדָבר ַהָּסמּוי ִמן ָהַעיִן.

ֹוְספֹות, ְּדֶבֱאֶמת הּוא ָּכ�, ְּדֵאין ו. וְֵתְרצּו ַהּת
ַהְּבָרָכה ְמצּויָה ֶאָּלא ְּבָדָבר ַהָּסמּוי ִמן ָהַעיִן, וְ�א 
ְּבָדָבר ַהָּמדּוד וְ�א ְּבָדָבר ַהָּמנּוי, ַרק ֶׁשַהַּמִּזיִקין ֵהן 
ׁשֹוְלִטין ְּבתֹוֶסֶפת ְּבָרָכה ֶׁשֵּבַר� ה' ִמן ַהָּסמּוי", ַעד 

  .ָּכאן ְלׁשֹונֹו



  

ז. וְִאם ֵּכן ַהִּמְדָרׁש הּוא ְמבָֹאר ֵמֵאָליו, "יְָבֶרְכ� 
ְּבָממֹון, וְָכל ָמקֹום ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו ְּבָרָכה הּוא  -ה'" 

ַהָּדָבר ַהָּסמּוי ִמן ָהַעיִן. רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁשהּוא �א ָמנּוי 
וְ�א ָמדּוד, וְִאם ּכֵן יְִקֶׁשה, ֲה�א ַהַּמִּזיִקים ֵהן 

ִמן  -ִטים ְּבאֹותֹו ַהָּממֹון? ָלזֶה ָאַמר, "וְיְִׁשְמֶר�" ׁשֹולְ 
ַהַּמִּזיִקין, ֶׁש�א יְִׁשְלטּו ַאף ְּבאֹותֹו ַהָּממֹון ֶׁשהּוא 

  ּתֹוֶסֶפת ְּבָרָכה.

  07ַמֲעֶׂשה ְּבמֹוֵהל ַקְמָצן@09@

ח. אֹו יֵׁש לֹוַמר, ַעל ֶּדֶר� ָמָׁשל ֶׁשָּׁשַמְעִּתי 
ד ֶׁשָהיָה לֹו עֶֹׁשר ָּגדֹול, וְאֹוְצרֹות ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאחָ 

זָָהב וֶָכֶסף ְּביָדֹו וֲַאָבנִים טֹובֹות, וְָהיָה ָהִאיׁש ַההּוא 
ַקְמָצן ָּגדֹול ֶׁשֵאין ָּכמֹוהּו ְּבָכל ָהעֹוָלם. וְַאף ְּביֹום ֵׁשנִי 
אֹו ְּביֹום ֲחִמיִׁשי �א ָהַל� ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת, ֶׁשָהיָה 

  ן ְּפרּוָטה ְלִכיס ֶׁשל ְצָדָקה.ִמְתיֵָרא ִלּתֵ 

ַרק ֲחָדא ִמְצוָה ָהיָה לֹו וְִהיא ֶׁשָעְמָדה לֹו ְלַהִּציל 
אֹותֹו ִמּיֹום ַהִּדין ִּדינָא ַרָּבא, וְַגם ַאַחר ָּכ� נֲַעָׂשה 
וְַּתָרן ָּגדֹול, ִּכי ָהִאיׁש ַההּוא ָהיָה מֹוֵהל, וְִאם ָהיְָתה 

ל ִּתינֹוק ֶאָחד, ַאף ֶׁשָהיָה ִמזְַּדֶּמנֶת לֹו ִמיָלה ָלמּו
ִמֵּביתֹו ַּכָּמה ַּפְרָסאֹות, ָהיָה הֹוֵל� ְלָׁשם ְלַקּיֵם ִמְצוַת 
ִמיָלה, וְ�א ָהיָה נֹוֵטל ׁשּום ָׂשָכר, ֵהן ֵמָעִׁשיר ֵהן 

  ֵמָענִי.



  

ֵׁשד ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָלמּול ֶאת ְּבנֹו ְוהּוא ִמְצָטֵרף 09@
  07ֶׁשּזֶהּו ֶאָחד ִמן ַהִחיצֹונִים @ ֵאָליו ְוֵאינֹו יֹוֵדעַ 

ט. וַיְִהי ַהּיֹום, ָּבא ֵאָליו ַמְׁשִחית ֶאָחד ִּבְדמּות 
ִאיׁש, וַּיֹאֶמר ֵאָליו, ִאְׁשִּתי יְָלָדה ִלי ֵּבן זָָכר, וְַהְּבִרית 
ִמיָלה יְִהיֶה ְּביֹום ְּפלֹונִי, ַעל ֵּכן ֲאנִי ְמַבֵּקׁש ֵמִאְּת� 

  ית ָלמּול ֶאת ְּבנִי.ֶׁשָּתבֹא ֶאל ַהְּברִ 

י. וְֵתֶכף ָהַל� ַהּמֹוֵהל ְלֵביתֹו וְָלַקח ַהַּסִּכין ֶׁשָּמל 
ּבֹו ַהִּתינֹוק ִעּמֹו, וְיַָׁשב ַעל ָהֲעָגָלה ֵליֵל� ִעם ָהִאיׁש 
ַהְּמַבֵּקׁש ֵמִאּתֹו ָלמּול ֶאת ְּבנֹו, ּכִי הּוא ָסַבר ֶׁשֶּזהּו 

ָהיָה ֶאָחד ִמן ַהִחיצֹונִים, ִאיׁש ִמְּבנֵי ָאָדם, וְ�א יַָדע ׁשֶ 
וְָהְלכּו ְׁשנֵיֶהם יַַחד ָּבֲעָגָלה. ּוְכֶׁשִהִּגיַע ֶאל ַהּיַַער ָהיָה 
ַהַּמִּזיק מֹוִלי� אֹותֹו ְּבֶאֶרץ ֲאֶׁשר �א ָעַבר ָּבּה ִאיׁש, 
ִּכי ִאם ֶאֶרץ ָהִרים ְּגָבעֹות ּוִמְדָּבר זֶה ְׁשנֵי יִָמים 

  ְרצּוִפים.

ּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי, ָהיָה מֹוִלי� אֹותֹו ְלֵביתֹו, יא. וַיְִהי ּבַ 
וְָהיָה ָׁשם ְּכמֹו ְּכָפר ָקָטן ֵעֶר� ֶעְׂשִרים ָּבִּתים, ֲאָבל 
ַהָּבִּתים ָהיּו יִָפים ְמאֹד, ּוְכֶׁשָּבא ְלֵביתֹו ָרָאה ַהּמֹוֵהל 
ֶׁשָהִאיׁש ַּבַעל ַהַּביִת הּוא ָעִׁשיר ָּגדֹול וְָכל טּוב ָהיָה 

ֵביתֹו, ָּבָׂשר וְָדִגים ְּגדֹוִלים. וְָלַקח ַהַּבַעל ַהַּביִת ּבְ 
ַהּסּוס ֶׁשּלֹו וְנַָתן ְליַד ַעְבּדֹו ִלֵּתן ִמְסּפֹוא ְּכִפי ֶּדֶר� ָּכל 
ָהָאֶרץ, וְ�א ִהְרִּגיׁש ַהּמֹוֵהל ֶׁשַהַּבַעל ַהְּבִרית ַהֶּזה 

  הּוא ֵׁשד ּוַמִּזיק.



  

  זֶה הּוא ֵׁשד ּוַמּזִיק ַהּמֹוֵהל ְמַגֶּלה ֶׁשָאָדם09@

יב. וַיְִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפנָה ַהַּבַעל ַהַּביִת ַלֲעָסָקיו, ָהַל� 
ַהּמֹוֵהל ְלֶחֶדר ֲאֶׁשר ַהּיֹוֶלֶדת ָׁשָּמה. וַיְִהי ִּכְראֹות 
ַהּיֹוֶלֶדת ֶאת ַהּמֹוֵהל ָׂשְמָחה ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה וִַּתְקָרא 

ּבֹוא ֵאַלי ֲאדֹונִי, וֲַאִני לֹו ְלָׁשלֹום, ּוְמַדֶּבֶרת ֵאָליו, 
ְמַגֶּלה אֹוְת� סֹוד ָּגדֹול. וְָאְמָרה, ַּדע, ֶׁשַּבֲעִלי הּוא 
ֵׁשד ּוַמְׁשִחית, וֲַאנִי, ֲאנִי ָּבָאה ִמֶּזַרע ֲאנִָׁשים. 
ְּכֶׁשָהיִיִתי ְקַטּנָה ָלְקחּו אֹוִתי ַהֵּׁשִדים וֲַאנִי ַּכֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ֶׁשָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם הּוא ָאַבְדִּתי ָאַבְדִּתי ֶאְצָלם, ּבַ 
  ֶהֶבל וִָריק ּוַמֲעֵׂשה ַּתְעּתּוִעים.

וְִהּנֵה ֲאנִי ַמזְִהיר אֹוְת� ָלמּול ֶאת ְּבנִי ַהּנֹוָלד ִלי 
ֵמֶהם, וְעֹוד ֲאנִי ַמזְִהיר אֹוְת� ְלַהִּציל ֶאת נְַפְׁש�, 

ְׁשּתֹות ֶׁשִּתְהיֶה נִזְָהר ְלִבְלִּתי ֶלֱאכֹל ׁשּום ַמֲאָכל, וְלִ 
ׁשּום ַמְׁשֶקה, וְ�א ִלַּקח ׁשּום ַמָּתנָה �א ִמַּבֲעִלי וְ�א 
ִמּׁשּום ֶאָחד ֵמֶהם. וַיְִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַהּמֹוֵהל ַהָּדָבר 

  ַהֶּזה, ָחַרד ִלּבֹו וְנְִתיֵָרא ְמאֹד.

  ַהּמֹוֵהל ֵאינֹו טֹוֵעם ְמאּוָמה09@
ֲאנִָׁשים וְנִָׁשים  יג. וַיְִהי ְלֵעת ֶעֶרב, ָּבאּו ַהְרֵּבה

ִמְּכָפִרים ַּבּסּוִסים ּוַבֲעָגלֹות ְּבִדְמיֹון ֲאנִָׁשים, וְָהיּו ֻּכָּלן 
ַמִּזיִקים ּוַמְׁשִחיִתים, וְִהִּגיַע זְַמן ַהְּסעּוָדה וְִהְפִצירּו 
ָּבִאיׁש ַהּמֹוֵהל ִלּטֹל ֶאת יָָדיו וְֵליֵׁשב ִעָּמֶהם ִלְסעּוַדת 

ֹוֵהל ֶלֱאכֹל וְִלְׁשּתֹות, ִּכי ָאַמר, ָעיֵף ִמְצוָה, וַיְָמֵאן ַהּמ



  

ָאנִֹכי ִמן ַהֶּדֶר�, וְ�א ָאַכל וְָׁשָתה ַּבַּליְָלה ַההּוא 
  .(ֶׁשּקֹוִרין "וַיְן נַאְכט" אֹו "וַא� נַאְכט")

יד. וַיְִהי ִמָּמֳחָרת, וַּיְֵלכּו ֶאל ֵּבית ַהְּכנֶֶסת 
ֵהל ְלִהְתַּפֵּלל וְָלִׁשיר וַּיְִתַּפְּללּו ָׁשָּמה, וְֻהְכַרח ַהּמֹו

ְּבקֹול "וְָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית", ְּכֶדֶר� ַהּמֹוֲהִלים, וְַאַחר 
ַהְּתִפָּלה ָהיּו ְמִביִאין ֶאת ַהִּתינֹוק, ּוָמל ֶאת ַהִּתינֹוק 
ְּכִמנְַהג ָּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל. וְַאַחר ָּכ� ָהיָה ְמַבֵּקׁש 

נְַהג ַהְּמִדינָה ַעל יֵין ָׂשָרף ַהַּסנְָּדק ָּכל ַהָּקָהל ְּכמִ 
, וְֻהְכַרח ַהּמֹוֵהל ֵליֵל� (ֶׁשּקֹוִרין "ֶלעקֹוִכין")ּוִמינֵי ְמִתיָקה 

ֶאל ַהַּסנְָּדק, וְ�א ָאַכל וְ�א ָׁשָתה ָׁשָּמה, ְּבָאְמרֹו 
ֶׁשּיֵׁש לֹו ַּתֲענִית ֲחלֹום. וְַאַחר ֲחִצי ַהּיֹום ָאַמר ַהַּבַעל 

ר ֶׁשַהּמֹוֵהל ִהְטִריַח ֶאת ַעְצמֹו ֵליֵל� ַהַּביִת ַּבֲאׁשֶ 
יֹוֵתר ִמְּׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַּפְרָסאֹות ְלִמְצוַת ִמיָלה, ָלֵכן 
ִּבְׁשִבילֹו יְִהיֶה ַהְּסעּוָדה ַּבַּליְָלה ַאַחר ַּתֲענִיתֹו, וְָכל 
ַּכּוָנַת ַהַּבַעל ַהַּביִת ָהיָה ֶׁשּיֱֶהנֶה ַהּמֹוֵהל ִמִּפּתֹו 

ָסתֹו, וְָאז יְִהיֶה לֹו ְׁשִליָטה ָעָליו, וְ�א יַָדע ּוִמַּפְרנָ 
  ְמאּוָמה ֶׁשִאְׁשּתֹו ִּגְּלָתה ֶׁשהּוא ָהיָה ֵׁשד ּוַמְׁשִחית.

  ַהּמֹוֵהל ֵאינֹו לֹוֵקַח ׁשּום ָּדָבר ֵמְרכּוׁש ַּבַעל ַהַּביִת09@

טו. וַיְִהי ְלֵעת ֶעֶרב ָהיָה ְסעּוַדת ְּבִרית ִמיָלה, 
ֵכן �א ָאַכל וְָׁשָתה ַהּמֹוֵהל ִאָּתם, וְָאַמר וְַאף ַעל ִּפי 

ֶׁשרֹאׁשֹו וְֵאיָבָריו ְּכֵבִדים ָעָליו. וְֵהָּמה ָאְכלּו וְָׁשתּו ָּכל 
ַמֲעַדּנֵי עֹוָלם, וַיְִהי ְּכטֹוב ִלָּבם ַּבּיַיִן ָאַמר ַהַּבַעל 
ַהַּביִת ַלּמֹוֵהל קּום וְֵל� ִעָּמִדי ְלֶחֶדר ֶאָחד. ָאז 



  

ַהּמֹוֵהל וְָאַמר ְּבַדְעּתֹו ֶׁשִהִּגיַע זְַמן ִקּצֹו  נְִתיֵָרא
ָלמּות. וְָהַל� ִעּמֹו ְלֶחֶדר ֶאָחד, וְֶהְרָאה לֹו ַּבַעל 
ַהַּביִת ֵּכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹונִים ִמְּכֵלי ֶּכֶסף, וְַאַחר ָּכ� 
ָהיָה מֹוִלי� אֹותֹו ְלֶחֶדר ֵׁשנִי וְֶהְרָאה ְּכֵלי זָָהב, וְָאַמר 

טֹל ּכְִלי ֶאָחד ְלזִָּכרֹון. ָאַמר לֹו ַהּמֹוֵהל, יֵׁש ִלי  לֹו,
ֵּכִלים ֶׁשל זָָהב וְֶׁשל ֶּכֶסף וְיֵׁש ִלי ָּכל טּוב ֶׁשָּבעֹוָלם, 
ֵּכִלים טֹוִבים ּוַמְרָּגִלּיֹות ַטָּבעֹות וְֶאְצָעִדים וֲַענִָקים. 

י ָאַמר ֵליּה ַהַּבַעל ַהַּביִת, טֹל ַטַּבַעת ַאַחת אֹו ְּכלִ 
ֵחֶפץ ֶׁשּיָָקר הּוא ְּבֵעינֶי�, וְַעל ֻּכָּלם �א ָרָצה ַהּמֹוֵהל 
ִלַּקח, וְֵהִׁשיב ֶׁשּיֵׁש לֹו ַּגם ֵּכן ֲאָבנִים טֹובֹות 

  ּוַמְרָּגִלּיֹות ָלרֹב.

ַהּמֹוֵהל ָּתֵמַּה ַעל ִקּׁשּוֵרי ַהַּמְפְּתחֹות ֶׁשַּבֲחַדר ַּבַעל 09@
  ַהַּביִת

ִלי� אֹותֹו ְלֶחֶדר ֶאָחד טז. ַאַחר ָּכ� ָהיָה מֹו
ֶׁשָהיָה ַמְפְּתחֹות ַהְרֵּבה, ְסִביב ַהֶחֶדר ָהיּו ּתֹוִלין 
ַהַּמְפְּתחֹות ְּבַמְסְמרֹות, ַהְרֵּבה ְמאֹד. וַּיְִתַמּה ָהִאיׁש 
ַהּמֹוֵהל ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה, וְָרָאה ְּבֵעינָיו ִּכְמֻדֶּמה לֹו 

ַחד ְּכמֹו ֶׁשּיֵׁש לֹו ְּבֵביתֹו ֶׁשּיֵׁש ִקּׁשּור ַמְפְּתחֹות ְּביַ 
ְלָכל ַהֲחָדִרים ְלָכל ָהַאְרָּגז ֶׁשּלֹו. וְָׁשַאל ַהַּבַעל ַהַּביִת 
ֶאת ַהּמֹוֵהל וְָאַמר לֹו, ֲאדֹונִי, ֶהְרִאיִתי� ָּכל ָּכ� ְּכֵלי 
ֶּכֶסף וְזָָהב וְָכל ָּכ� אֹוָצרֹות ֲאָבנִים טֹובֹות וְ�א ָהיִיָת 

ֶהם, וְַעל אֹוָצר זֶה ַאָּתה ַמְתִמיַּה, ֶׁשהּוא ַמְתִמיַּה ֲעֵלי
ַרק ַּבְרזֶל ֶׁשֵהן ַהַּמְפְּתחֹות ֶׁשָהיּו ֻּכָּלם ֶׁשל ַּבְרזֶל. 



  

וְֵהִׁשיב לֹו ַהּמֹוֵהל, ֲאנִי ַמְתִמיַּה ַעל ִקּׁשּור זֶה ֶׁשל 
ַמְפְּתחֹות ֶׁשֵהן ּדֹוִמין ֻּכָּלם ַלָּבִּתים וְאֹוְצרֹות וֲַחָדִרים 

י ַּכֲאֶׁשר יֵׁש ִלי ַּבַּביִת, וְֵהם ְּתלּויִן ּפֹה ְּבַמְסֵמר ֶׁשּלִ 
  זֶה.

  ַהֵּׁשד ַמֲחזִיר ַלּמֹוֵהל ֶאת ַמְפְּתחֹות ֵּביתֹו09@

וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַהַּבַעל ַהַּביִת, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשָּגַמְלָּת ֶחֶסד 
ִעָּמִדי וְָהַלְכָּת ִעִּמי ֵעֶר� ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַּפְרָסאֹות 

מּול ֶאת ְּבנִי, וְָרִאיִתי ֶׁשה' הּוא ִאְּת� ֶׁש�א ָאַכְלָּת לָ 
וְ�א ָׁשִתיָת וְ�א ָלַקְחָּת ְמאּוָמה ֵמְרׁשּוִתי, ָלֵכן ֲאנִי 
ֲאַגֶּלה אֹוְת�, ֶׁשֲאנִי הּוא רֹאׁש ַהְמֻמּנֶה ֶׁשל ַהֵּׁשִדים 
ֶׁשֵהן ְמֻמּנִים ַעל ְקָצת ֲאנִָׁשים ֶׁשֵהָּמה ְּבִטְבָעם 

ָצנִים, ֲאזַי הּוא ָמסּור ְּביֵָדינּו ָּכל ַהַּמְפְּתחֹות ַקמְ 
ֶׁשָּלֶהן, ְּכֵדי ֶׁש�א יְֵהא ָּבֶהן ּכַֹח ּוְרׁשּות ַלֲעׂשֹות ָּבֶהן 
ֵאיזֶה ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֶחֶסד, וְַאף ְלַעְצָמם ֵאין ְרׁשּות 
ְּביָָדם ְלִהְתַעּנֵג ִלְקנֹות ֵאיזֶה ַמֲאָכל טֹוב אֹו ִמיֵני 
ְמָגִדים. ּוַבֲאֶׁשר ֶׁשַאָּתה ְּגַמְלַּתנִי ֶחֶסד ָּגדֹול, ַקח 
ַהִּקּׁשּור ֶׁשל ַהַּמְפְּתחֹות ַהָּללּו וְַאל ִּתיָרא, ַחי ה' 

  ֶׁש�א יֱֶאַרע ְל� ׁשּום ָרָעה.

יז. וַּיִַּקח ַהּמֹוֵהל ַהִּקּׁשּור ֶׁשל ַמְפְּתחֹות וְָהַל� 
ְלֵביתֹו נְֶהַּפ� ְלָבבֹו וְנֲַעָׂשה ְּבִׂשְמָחה ְלֵביתֹו. ּוְבבֹואֹו 

ְלִאיׁש ַאֵחר, וְֵתֶכף ָּבנָה ִּבנְיָן ֶׁשל ֲאָבנִים, ֵּבית 
ַהְּכנֶֶסת ְּגדֹוָלה ּוְמפָֹאָרה ְמאֹד, וְָעָׂשה ְצָדָקה ּוִפְרנֵס 



  

ֶאת ָהֲענִּיִים, וְָהיָה ַמְלִּביׁש ָהֲעֻרִּמים, וְִהְפִליא 
  ַטר ְּבֵׁשם טֹוב.ַלֲעׂשֹות ַעד יֹום מֹותֹו וְנִפְ 

ֶׁש�א יְִהיּו  -ְּבָממֹון, "ְויְִׁשְמֶר�"  - "יְָבֶרְכ� ה'" 09@
  ַהַּמְפְּתחֹות ְמסּוִרים ְּביָָדם

יח. ּוְלִפי זֶה נְִרֶאה ִלי, ְּדזֶהּו ַּכּוָנַת ַהִּמְדָרׁש ַרָּבה 
ְּבָממֹון, ֶׁשּיְִהיֶה ְל� ָממֹון  -ֶׁשִהְתַחְלנּו, "יְָבֶרְכ� ה'" 

ְרֵּבה וְאֹוְצרֹות ֶּכֶסף וְזָָהב. וְִאם ּתֹאַמר, ַמה ֲהנָָאה הַ 
יְִהיֶה ִלי ְּבאֹוָתן אֹוָצרֹות ְּכֵלי ֶּכֶסף ּוְכֵלי זָָהב, ַּבֲאֶׁשר 
ֶׁשַהַּמְפְּתחֹות יְִהיּו ְמסּוִרים ְּביַד ַהֵּׁשִדים ּוַמִּזיִקים, 

א יְִהיּו ִמן ַהַּמִּזיִקים, ֶׁש� -ָלזֶה ָאַמר, "וְיְִׁשְמֶר�" 
ַהַּמְפְּתחֹות ְמסּוִרים ְּביָָדם. וְִאם ּכֵן ַאָּתה ִּתְׁש�ט 
ְּבַמֲעֵׂשה יֶָדי�, ּוְבַהּטֹוב ֲאֶׁשר יֵיִטיב ה' ְל� ּתּוַכל 

  ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, וְַקל ְלָהִבין.

ת ַהִּסְטָרא ַהַּקְמָצן ִמִּלֵּתן ְצָדָקה, נְִמָצא ַּתַחת ְרׁשּו09@
  ַאֲחָרא רח"ל

יט. ַעל ֵּכן ִמָּכל ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל נְִׁשָמע ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא 
ַקְמָצן ָּגדֹול, ֲאזַי הּוא ִּבְרׁשּות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְּביַד 
ַהַּמִּזיִקים ֶׁשּׁשֹוִרים ַעל ַהָּממֹון ַּכּנִזְָּכר ְלֵעיל, ּוִמי 

ְטָרא ִּדְקֻדָּׁשה. ַעל ּכֵן יְִרֶאה ֶׁשהּוא וְַּתָרן ֲאזַי הּוא ִמּסִ 
ָהָאָדם ֶׁש�א יְֵהא ַקְמָצן יֹוֵתר ִמַּדאי, ְּכֵדי ְלַהְכנִיס 

  .ַעְצמֹו ִּבְקֻדָּׁשה, וְיִזְֶּכה ַּגם ֵּכן ָלעֹוָלם ַהָּבא, ָאֵמן



  

  ֶּפֶרק כ"ו03@
"ַאל ִּתְלַחם ֶלֶחם ַרע ָעיִן, ִּכי  ז)- (ִמְׁשֵלי כג, וא. ְּכִתיב 

ַער ְּבנְַפׁשֹו". ַהֵּפרּוׁש ַהָּפׁשּוט ְּבֵעינֵי ַהֲהמֹוֵני ְּכמֹו ׁשָ 
ָעם, ַאל ִּתְלַחם ֶלֶחם ַרע ָעיִן, ִּכי ְּכמֹו ָׁשַער ְּבנְַפׁשֹו 
ֶׁשל ַהַּבַעל ַהַּביִת, ֶׁשֵאינֹו נֹוֵתן ַהֶּלֶחם ַלֲאנִָׁשים 

  ת.ֲאֵחִרים, ִּכי הּוא ְּכמֹו ַׁשַער ְּבנְַפׁשֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּביִ 

ב. ֲאָבל ַהּזַֹהר ֵּפֵרׁש ְּבִענְיָן ַאֵחר, ַאל ִּתְלַחם 
ֶלֶחם ַרע ָעיִן ִּכי הּוא ְּכמֹו ָׁשַער ְּבנְַפׁשֹו ֶׁשל ָהאֹוֵכל, 
ִּכי ָּכל ָהאֹוֵכל ַמֲאָכל ֵאֶצל ָהַרע ַעיִן, ַאַחר ָּכ� אֹותֹו 
ָהֲאִכיָלה הּוא ְּבנְַפׁשֹו ֶׁשל ָהאֹוֵכל ְּכמֹו ַסם ַהָּמוֶת, 

�א יִַּגיעּו יִָמים מּוָעִטים ֶׁשּיָבֹוא ֵאָליו ֵאיזֶה חִֹלי וְ 
  וְִלְפָעִמים יִַּגיַע ַאף ֶׁשּיֱֶחֶלה ְּבחִֹלי ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ַסָּכנָה.

  ַהַּצר ַעיִן ָצִרי� ָלׁשּוב ַעל ֶׁשָּגַרם ָרָעה ַלֲחֵברֹו09@

ג. וְָלֵכן �א ָרָצה ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ֶלֱאכֹל ִמּׁשּום 
ָאָדם, ּכִי ָהיָה ִמְתיֵָרא ְלנְַפׁשֹו ֶׁש�א יֱֶהנֶה ִמן ֵאיזֶה 
ָצֵרי ָהַעיִן, וְַאַחר ָּכ� ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשּיָבֹוא ֵאָליו ֵאיזֶה חִֹלי. 
וְִאם ּכֵן, ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ַצר ַעיִן ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו 

ָהָאָדם וְגֹוֵרם ָרָעה ַלֲאֵחִרים. וְִלְפָעִמים ְּכֶׁשּיָמּות 
ָהאֹוֵכל ַמֲאָכל ֵאֶצל ַהַּצר ַעיִן, ֲאזַי ִּבְגָרָמא ִּדיֵליּה 
הּוא ֵמת וְָצִרי� ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעל זֶה, ִּכְדָאְמרּו 

"ְמַגְלְּגִלין זְכּות ַעל יְֵדי (ַׁשָּבת ַּדף ל"ב ַעּמּוד א') ֲחָכֵמינּו זַ"ל 
  זַַּכאי וְחֹוָבה ַעל יְֵדי ַחּיָב".



  

  ְמָצן ּגֹוֵרם ָרָעה ּגַם ְלַעְצמֹוַהּקַ 09@

ד. וְִלְפָעִמים ִמי ֶׁשהּוא ַקְמָצן וְַצר ַעיִן ּגֹוֵרם ָרָעה 
ְלַעְצמֹו ָלמּות ִּבְׁשִביל ָּדָבר ָקָטן, ַּכֲאֶׁשר ֲאנִי ָרִאיִתי 
ַּכָּמה ֲאנִָׁשים ֶׁש�א ָהיּו רֹוִצין ִלֵּתן ְלַבֲעֵלי ַהִּמְלָחמֹות 

"ק, ּוַבֲעבּור ָּדָבר ַקל ָהיּו ַהַּבֲעֵלי ֻקִּבּיָאֹות אֹו טֹוּבַ 
  ִמְלָחמֹות הֹוְרִגין אֹוָתן.

ה. וְִלְפָעִמים יְכֹוִלין ְלַהִּציל נְָפׁשֹות ִמֵּבית 
ָהֲאסּוִרין ְּבָדָבר ֻמָעט. וְַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשּנְִתַחְּזקּו 

א ַהִּבְלּבּוִלים ַעל נְַפׁשֹות יְִׂשָרֵאל, ֲאִפילּו ִאם יִֵּתן ְמ�
ֵּביתֹו ֵאין יָכֹול ְלַהִּציל אֹותֹו. אֹוי וֲַאבֹוי ְלאֹוָתן 

"יֵׁש עֶֹׁשר  (ֹקֶהֶלת ה, יב)ָהֲאנִָׁשים, וֲַעֵליֶהם ָאַמר ְׁש�מֹה 
  ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו".

ַהַּטַעם ֶׁשּנַחּום ִאיׁש ּגַם זּו ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 09@
  יִּסּוִרים ֲעבּור ָּכל ָהעֹוָלם

בֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ְּדַמֶּסֶכת ו. ּו
ְּבַמֲעֶׂשה ְּבנַחּום ִאיׁש ַּגם זּו, (ַּדף כ"ה ַעּמּוד א') ַּתֲענִית 

ְּדָפַגע ּבֹו ָענִי ֶאָחד וְָאַמר לֹו, ַרִּבי, ַּפְרנְֵסנִי, וְָהַל� 
 ֵּתֶכף וְָטַען ֵמַהֲחמֹור. ַעד ֶׁש�א ִהְסִּפיק ִלְטעֹן ַמֲאָכל,

  יְָצָאה נְִׁשָמתֹו ֶׁשל ֶהָענִי.

ז. ָאַמר אֹותֹו ַהַּצִּדיק, ֵעינַיִם ֶׁש�א ָחסּו ָעָליו 
יִָּסמּו, יַָדיִם ֶׁש�א נְָתנּו ֵּתֶכף יִָּקְטעּו, וְָכל ַהּגּוף ֶׁש�א 



  

ָחס ָעֶלי� יְֻדָּכא ְּביִּסּוִרים, וְֵאַרע לֹו ְּכִפי ֶׁשָּגזַר ַעל 
  ַעְצמֹו.

ָּכ� ָראּו אֹותֹו ַּתְלִמיָדיו ְּביִּסּוִרין ח. וְַאַחר 
וְִהְתִחילּו ִלְבּכֹות. ָאַמר ָלֶהם, ִמְּפנֵי ָמה ַאֶּתם 
ּבֹוִכים, ֲאנִי ָּגַרְמִּתי ְלַעְצִמי, ֶׁש�א נְִתָקְרָרה ַּדְעִּתי ַעד 
ֶׁשָאַמְרִּתי ֶׁשּיִָּמֵלא ָּכל ּגּוִפי ְׁשִחין. ָאְמרּו לֹו, אֹוי ָלנּו 

  ינּו אֹוְת� ְּבָכ�.ֶׁשָראִ 

  ט. ָאַמר ָלֶהם, אֹוי ִלי ִאם �א ְרִאיֶתם אֹוִתי ְּבָכ�.

  ִמי ֶׁשַּמזְִמין אֹוְרִחים, ָצִרי� ִלֵּתן ָלֶהם ְּבַעיִן יָָפה09@

י. ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָהָאָדם ְּכֶׁשּיֵׁש לֹו אֹוְרִחים ְּבֵביתֹו, 
ין ְּכָלל אֹוְרִחים ְּכֵדי יִֵּתן ָלֶהם ְּבַעיִן יָָפה, אֹו �א יַזְמִ 

ֶׁש�א יָבֹא ַחס וְָׁשלֹום ִליֵדי עֹנֶׁש ַּכּנִזְָּכר ְלֵעיל, וְָקרֹוב 
  ַהָּדָבר ֶׁשּיְִהיֶה ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה.

יא. וְַעל ִּפי זֶה נּוַכל ַּגם ּכֵן ְלָפֵרׁש ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק 
ע נְַפׁשֹו ּוֶבֶטן ְרָׁשִעים "ַצִּדיק אֹוֵכל ָלׂשֹובַ  (ִמְׁשֵלי יג, כה)

ֶּתְחָסר". וְיְִהיֶה ַהֵּפרּוׁש ָּכ�, ּכִי ָּכל ָהאֹוֵכל ֵאֶצל ַצִּדיק 
ֶׁשהּוא טֹוב ָהַעיִן יֹאַכל ָלׂשֹוַבע נְַפׁשֹו, ֲאִפילּו ִאם 
ָאַכל ְמַעט ִמן ַהַּמֲאָכִלים. ֲאָבל ִמי ֶׁשהּוא אֹוֵכל ִמן 

ר, ֲאִפילּו ִאם הּוא אֹוֵכל ֶּבֶטן ֶׁשל ְרָׁשִעים, הּוא יְֶחסַ 
ַהְרֵּבה, ִמָּכל ָמקֹום �א יְִהיֶה ָׂשֵבַע ָהאֹוֵכל ִמן ַמֲאָכל 
ֶׁשל ַרע ַעיִן. ִּכי זֶה הּוא ְּכָלל ָּגדֹול, ִמי ֶׁשהּוא ַרע ַעיִן 



  

ֵאינֹו יָכֹול ְלַהְׂשִּביַע ֶאת נְַפׁשֹו, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאינֹו יָכֹול 
  ּטּובֹו ֲאֶׁשר ָחנַן ה' אֹותֹו.ִלֵּתן ַלֲאֵחִרים מִ 

  עֹונְׁשֹו ֶׁשל נָָבל09@
ֶׁש�א  (ְׁשמּוֵאל א כה, יא)יב. ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֵאֶצל נָָבל 

ָרָצה ִלְׁש�ַח ַלֶּמֶל� ָּדוִד ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִמנְָחה ִמִּזְבחֹו, 
. ַעל וְָגַרם ָרָעה ְלַעְצמֹו ֶׁשֵּמת ַּבַּמֵּגָפה ֲעבּור ָעוֹון זֶה

ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק ִמִּמָּדה זֹו וְָאז טֹוב יְִהיֶה 
  לֹו ֶסָלה.

  

  וֵָאָרא08@
  ֶּפֶרק כ"ז03@

א. "ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנִָעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם יַָחד" 
, ְּבִאיׁש ֲאֶׁשר הּוא יְֵרא ה', וְהּוא עֹוֵסק (ְּתִהִּלים קלג, א)

ּמּוד ָהֲעבֹוָדה זֹו ְּתִפָּלה, ֲאֶׁשר ֵאּלּו ְּבִדְבֵרי תֹוָרה וְעַ 
ַהְּׁשנֵי ַעּמּוִדים ֵהן ַמְקִּדיִמין וְהֹוְלִכין ִלְפנֵי ַהִּמָּטה 

  ְּכֶׁשהּוא הֹוֵל� ְלעֹוָלמֹו ַאֲחֵרי מֹותֹו.

  ַּבת קֹול יֹוֵצאת ִלְפנֵי ִמָּטתֹו ּוַמְכֶרזֶת ְלָפנָיו09@

ֵּפרּוש:◌ׁוְקֹול ָּכרֹוז יֹוֵצא [ב. וְקֹול ָּכרֹוז נֵָפיק ֳקָדמֹוִהי 

זֶה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְּבַחּיָיו ָּתִמיד ָהַל� ִעָּמנּו  :ְלָפנָיו]
ַּבֲחבּוָרה ַאַחת, וְַגם ַעְכָׁשיו �א נַַעזְֶבּנּו ַעד ִּכי 

  נְִביֶאּנּוהּו ְלֵהיָכלֹו ֲאֶׁשר הּוא ֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹוד.



  

ָּמה יְָקר וְִתְפֶאֶרת וְאֹוְמִרים ַלּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ּכַ 
ְלָהָאָדם ַּבֲעבּוֵר� ִּבְהיֹותֹו הֹוֵל� ְּבתֹוַרת ֱאֶמת. ַמה 
ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשָאָדם הֹוֵל� ַאַחר ָׁשוְא וֶָהֶבל וְעֹוֵסק 
  ְּבתֹוָרה ֶׁשל ּדֹוִפי ּוְפַלְסֵּתר, ֲאזַי הּוא ֶׁשֶבר ַעל ֶׁשֶבר.

ק*ג. ּוְרָאיָה ִמּזַֹהר ָּפָרַׁשת ָּבלָ 
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, (ַּדף קפ"ה ַעּמּוד ב') 
ֶׁשְּלַאַחר ְּפִטיַרת ָהָאָדם ֶטֶרם ּבֹואֹו ַלִּדין ָּכרֹוָזא 
נִָפיק, ִאְתַּכּנָׁשּו ָּכל ְּבנֵי ְמִתיְבָּתא ְלַעּיֵן ְּבִדינֵיּה, 
ּוִמְתַּכּנְִׁשין יַַחד, וְַהִהיא נְִׁשָמָתא ָעיְִלין יֵָתיּה ְּתֵרין 

  ְמֻמּנִים.
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְלַאַחר ְּפִטיַרת ָהָאָדם ֶטֶרם ּבֹואֹו ְלִדין, ַמְכִריז ַהָּכרֹוז: 

ְּנסּו ָּכל ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ְלַעֵּין ְּבִדינֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני!" ּוִמְתַּכְּנִסים ְּבֵני "ִהְתּכַ 
מֹוִביִלים ְלִדין ְׁשֵני ְמֻמִּנים. ֵּכיָון  -ַהְּיִׁשיָבה ָלדּון. ֶאת ַהְּנָׁשָמה 

 ֶׁשִּנְכְנָסה, ַמֲעִמיִדים אֹוָתּה ַעל ַיד ָהַעּמּוד, ֶׁשָּׁשם ְמַלֲהּטֹות ֵאׁש
ְוַׁשְלֶהֶבת, ָאז ְמִביִאים ִּבְכָתב ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשִחֵּדׁש ִּביֵמי ַחָּייו. ְוָהָיה 

 - ִאם ַהִחּדּוִׁשים ִהָּנם ֲאִמיִּתִּיים ּוְבנּוִיים ַעל ְיסֹודֹות ֲאִמיִּתִּיים 
ֲאַזי ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ַהְיִׁשיָבה ְמַעֵּטר אֹותֹו ַּבֲעָטָרה ַהִמְתנֹוֶצֶצת 

ֲאַזי ָּכל  - ָרה ְּבאֹור ָּבִהיר; ְוִאם ַהִחּדּוִׁשים ֵאיָנם ֲאִמיִּתִּיים ּוְמִאי
ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם קֹוֵרא: "ֶׁשֶקר הּוא, ְוָאַמר ִחּדּוׁש ֶזה ַרק ְּכֵדי 
ְלִהְתָּפֵאר!" אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה, ֶׁשְמַבְּיִׁשים אֹותֹו ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה 

 ְוכּו'.



  

ַחְדִׁשים ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ַלֲאִמָּתּה ֶׁשל ְׂשַכר ַהּמְ 09@
  ּתֹוָרה

ד. ֵּכיוָן ְּדַעיַלת, ַמֲעִמיִדים אֹוָתּה ֵאֶצל ַחד 
ַעּמּוָדא ֲאֶׁשר ֵאׁש וְַׁשְלהֹוָבא ְמַלֲהָטא ָׁשם, וְָאז 
ְמִביִאין ִּבְכָתב ָּכל ַמאי ְּדִחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה ְּבַחּיָיו, 

ּוִׁשים. ִאם ֵהם ְּדָבִרים ְּברּוִרים ּוְמַעּיְנִין ְּבאֹוָתן ַהִחּד
ֶׁשל ֱאֶמת, ְּדַהיְנּו ֶׁשִחֵּדׁש אֹוָתן ַעל ִּפי ַהְקָּדמֹות ֶׁשל 
ֱאֶמת, ָאז ָּכל ֶאָחד ִמְּבנֵי ְמִתיְבָּתא ִעיָלָאה ְמֻעָּטר 

  ֵליּה ְּבִעְטָרא ַהִּמְתנֹוֵצץ ּוֵמִאיר ְּבאֹור ָּבִהיר.

ל ֱאֶמת, ָאז ָּכל ֶאָחד וְִאם ֵהן ְּדָבִרים ֶׁשֵאינָם ׁשֶ 
וְֶאָחד ִמְּבנֵי ְמִתיְבָּתא אֹוְמִרים ֶׁשֶקר הּוא, ַרק הּוא 
ָהיָה אֹוֵמר ַהְקָּדָמה ְּכֵדי ְלִהְתָּפֵאר ְּבִחּדּוֵׁשי ֶׁשֶקר, וַי 

  ֵליּה ְלַהִהיא ִּכּסּוָפא ְּדָעְבִדין ֵליּה ְּבנֵי ְמִתיְבָּתא.

ּנֹם וְָחְטפֹו ַעל ִּפי ְּפַסק ּוִמּיָד ָּבא ַהְמֻמּנֶה ֶׁשל ֵּגיהִ 
ְּבנֵי ְמִתיְבָּתא, ְּדמֹוְסִרין אֹותֹו ְּביָדֹו, ּוְמַקְּלִעין ֵליּה 
ִמַּתָּמן ְּבַפַעם ֶאָחד ְלַתְחִּתּיֹות ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם, וְסֹוֵבל 
ָׁשם עֹונְִׁשין ָקִׁשים ּוָמִרים, ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת 

  :ד א')(ַּדף פ"ז ַעּמּויְִתרֹו 

ה. *
32

ָּכל ַמאן ְּדָאַמר ְּבִמּלֹוי ְּדאֹוַריְָתא ַמאי ְּדָלא 
(ְׁשמֹות כ, יַָדע וְָלא ַקִּביל ִמן ַרֵּביּה, ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר 
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  ֹקֶדׁש:-ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון *) ֵּפרּוׁש 



  

"�א ַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל וְָכל ְּתמּונָה". וְֻקְדָׁשא ְּבִרי�  ד)
ִתי, ְּדנְִׁשְמָתא הּוא זִַּמין ְלִאְתָּפַרע ִמינֵיּה ְּבָעְלָמא ְּדָא

ִּדיֵליּה ָּבֵעי ְלֵמיַעל ְלדּוְכָתא, וְָדְחיָן ַלּה ְלַבר, 
וְִתְׁשֵּתֵצי ֵמַההּוא ֲאַתר ִּדְצרּוָרא ִּבְצרֹוָרא ְּדַחּיֵי 
ִּדְׁשָאר נְִׁשְמִתין. ֲהֵרי ְל� ְמבָֹאר ֶהָעוֹון ֶהָחמּור 

  וְָהעֹנֶׁש ֶהָחמּור.

  ִענְיַן ַּכָּונַת ַהְּתִפָּלה09@
ו. וְַעָּתה נְָבֵאר ֵמִענְיַן ַּכּוָנֹות ַהְּתִפָּלה, ַּבּזַֹהר 

יָדּוַע ּכִי ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָעָליו  (ַּדף קצ"ה ַעּמּוד א')ָּפָרַׁשת ָּבָלק 
ַהָּׁשלֹום ָהיָה נְִעים זְִמירֹות ּוַבַעל ְּתִפּלֹות, וְיֵׁש ָלנּו 

  ִלְלמֹד ֵסֶדר וְִענְיַן ְּתִפָּלה ִמֶּמּנּו.

ָמִצינּו ֶׁשִּלְפָעִמים ִהְכנִיס ַעְצמֹו ְלִכּתֹות ֶׁשל ז. 
"ִהּנֵה ְכֵעינֵי  (ְּתִהִּלים קכג, ב)ֲעָבִדים, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 

ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם" וְגֹו', וְִלְפָעִמים ִהְכנִיס ַעְצמֹו 
ֵּטה ה' "הַ  (ְּתִהִּלים פו, א)ְלִכּתֹות ֶׁשל ֲענִּיִים, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

ָאזְנְ� ֲענֵנִי ּכִי ָענִי וְֶאְביֹון ָאנִי". וְִלְפָעִמים ִהְכנִיס 
(ָׁשם, ַעְצמֹו ַלִּכּתֹות ֶׁשל ַהֲחִסיִדים, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 

"ְלָדוִד ָׁשְמָרה נְַפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאנִי". וְִלְפָעִמים  ב)
                                                                                                                    

ָּכל ִמי ֶׁשאֹוֵמר ִּדְבֵרי תֹוָרה ַמה ֶּׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְו�א ִקֵּבל ֵמַרּבֹו 
ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר: "�א ַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה", ְוַהָקדֹוׁש 

ָׁשָמה ֲחֵפָצה ָּברּו� הּוא ָעִתיד ְלִהָּפַרע ִמֶּמּנּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשַהּנְ 
ְלִהָּכֵנס ִלְמקֹוָמּה ְודֹוִחין אֹוָתּה ַהחּוָצה, ְוִתָּדֶחה ִמן ַהָּמקֹום 

 ַההּוא, ַהָּצרּור ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶׁשל ְׁשָאר ַהְּנָׁשמֹות.



  

ְסִרים נְַפָׁשם ִהְכנִיס ַעְצמֹו ְלִכּתֹות ֶׁשל ְקדֹוִׁשים, ֶׁשּמֹו
"ְלָדוִד  (ָׁשם כה, א)ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 

  ֵאֶלי� ה' נְַפִׁשי ֶאָּׂשא" וְכּו'.

  ִׁשְפלּות ָהרּוַח ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה09@

ח. וְִהּנֵה ְּבִׁשירֹות וְִתְׁשָּבחֹות ָצִרי� ָהָאָדם 
ר ִׁשְבחֹו ֶׁשל ֲאדֹונֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכֶעֶבד ֶׁשְּמַסּדֵ 

וְקֹונֹו, ּוְבַהִּגיַע ַלּיִחּוד "ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ה' ֱא�ֵהינּו ה' 
ֶאָחד" יְַׁשּוֵי ַּגְרֵמיּה ַּבֲהֵדי ִאינּון ְּדָמְסֵרי נְַפַׁשיְהּו ַעל 

[ֵּפרּוׁש: יְַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִלְמסֹר ֶאת נְַפׁשֹו ַעל ְקדּוַׁשת ַהֵּׁשם. 

  ם.]ְקדּוַׁשת ַהּׁשֵ 

ּוְבַהִּגיַע ִלְתִפַּלת ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה יְַׁשּוֵי נְַפֵׁשיּה 33*
ֶׁשְּתֵהא ְּתִפָּלתֹו ְּכלּוָלה ֵּבין ְּתִפָּלה ֶׁשל ֲענִּיִים, ִּכי 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַכֵּון, ֶׁשְּתֵהא ְּתִפָּלתֹו ּוְבַהִּגיַע ָהָאָדם ִלְתִפַּלת 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה', יְ 

ְּכלּוָלה ִעם ְּתִפַּלת ָהֲעִנִּיים, ִמּׁשּום ֶׁשְּתִפַּלת ֶהָעִני ָקרֹוב ְלִהְתַקֵּבל 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּתִפּלֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ִמּׁשּום 

ִחים ֶאת ָּכל ַחּלֹונֹות ּפֹוְת  -ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשֶהָעִני ִמְתַּפֵּלל ְּתִפָּלתֹו 
ָהָרִקיַע, ּוְתִפַּלת ֶהָעִני עֹוֶטֶפת ֶאת ָּכל ְּתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל; ְוֵאין 
ַהְּתִפּלֹות ִמְתַקְּבלֹות, ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ְּתִחיָלה ְּתִפַּלת ֶהָעִני, ְוַהָקדֹוׁש 

ת ֶהָעִני!" ְוָכל ָּברּו� הּוא אֹוֵמר: "ִּתְתַעֵּטְפָנה ָּכל ַהְּתִפּלֹות ִּבְתִפּלַ 
ָּדִנים אֹוָתּה ֵּבית ַהִּדין ָהֶעְליֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש  -ְּתִפָּלה ַהִּמְתַקֶּבֶלת 

ָּברּו� הּוא, ִאם ְראּוָיה ִהיא ְלִהְתַקֵּבל ְּבָרצֹון, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּתִפַּלת 
יו ְוָצְרֵכי ְּבֵני ֵביתֹו ֶהָעִני, ָהעֹוֵמד ִּבְתִפָּלה ִמּתֹו� ָּדְחקֹו ּוַמִּציַע ְצָרכָ 

ַהְּתלּוִיים ּבֹו, ּוְמָפֵרט ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת ַמָּצבֹו ַהָּגרּוַע 



  

ְּתִפַּלת ָענִי ִהיא ְקרֹוָבה ְלִהְתַקֵּבל ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש 
  ָּברּו� הּוא יֹוֵתר ִמָּכל ְצלֹוִתין ְּדָעְלָמא.

ְּבִגין ְּדָענִי ָצֵלי ְצלֹוָתא, ָּפְתִחין ָּכל ַחּלֹונֹות  ט.
ָהָרִקיַע ּוְתִפַּלת ֶהָענִי ְמַעֶּטֶפת ָּכל ְּתִפַּלת יְִׂשָרֵאל, 
וְָלא ָאעִלין ְצלֹוְתהֹון ְּדָעְלָמא ַעד ְּדיֵעֹול ְצלֹוְתהֹון 

ֹון ְּדָענִי, וְֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ָאַמר יַַעְּטפּון ָּכל ְצלֹוְתה
  ִּבְצלֹוִתין ְּדָענִי.

י. וְָכל ְצלֹוִתין ְּדָעאֵליּה ָּדיְנִין ֵּביּה ִּדינָא ִּדְלֵעיָּלא 
ַקֵּמי ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ִאם ְראּויִים ֵהָּמה ְלִהְתַקֵּבל 
אֹו �א, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְצלֹוָתא ְּדָענִי ָהעֹוֵמד ִּבְתִפָּלה 

ֵּביתֹו ּוָבנָיו ּוְבנֹוָתיו ַהְּתלּויִין ּבֹו ּוַמִּציַע ָּדְחקֹו וְָצְרֵכי 
ּוַמֲעָמדֹו ַהָּגרּוַע ֲאֶׁשר הּוא ְמַבֶּלה יָָמיו ְּבַצַער 
ּוְבָצָרה, וְהּוא ּפֹוֵרט ַהּכֹל ַקֵּמיּה ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, 

                                                                                                                    

ְוֶאת ַצֲערֹו, ְּכֶׁשֵעיָניו זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות. ְּתִפָּלה זּו ִהיא ָהְראּוָיה ַלֲעֹטף 
  ָּבּה ֶאת ָּכל ְּתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל.

� הּוא ַּבֶּמה עֹוֵסק הּוא ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה? אֹוְמִרים, ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו
ִּכי ְמַחֵּבב הּוא ֶאת ֵּכָליו ַהְּׁשבּוִרים ְוַהְּמֻדָּכִאים, ָהֶאְביֹוִנים ְוַדַלת 
ָהָעם. ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ֶאת ַהַּנֲעָׂשה ִמְּתִפַּלת ֶהָעִני ַהּׁשֹוֵפ� ִׂשיחֹו 

ִפָּלה, ָהעֹוֶטֶפת ֶאת ָּכל ְׁשָאר ַהְּתִפּלֹות. ִּבְדָמעֹות, ֶׁשִהיא ִהיא ַהְּת 
ֶׁשְּתִפָּלתֹו ַנֲעֵׂשית  -ֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ְּתִפָּלה ֶלָעִני ִכי ַיֲעֹטף" 

ִעּטּוף ְלָכל ַהְּתִפּלֹות, ְוֵאין ַהְּתִפּלֹות ִנְכָנסֹות, ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ִלְפֵני 
ִני. ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוֵמר: ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּתִפַּלת ֶהעָ 

"ִּתְתַעֵּטְפָנה ָּכל ַהְּתִפּלֹות ִּבְתִפַּלת ֶהָעִני ְוִתָּכנְַסָנה ֵאָלי". ְלָכ� ִׁשָּוה 
 ָּדִוד ַהֶּמֶל� ַנְפׁשֹו ְּכָעִני ְוָקָרא ַעְצמֹו 'ָעִני'.



  

וְֵעינָיו זְָלגּו ְּדָמעֹות ָּדא הּוא ְצלֹוָתא ְּדָעִביד ִעּטּוִפין 
וְֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְּבַמאי ָעֵסיק ְּבַהאי  ְלָכל ְצלֹוִתין

ַׁשְעָּתא ָאְמִרין ֵּתיאּוְבֵתיּה ִהיא ְּבָמאנִין ְּתִביִרין ִּדיֵלּה 
ֶׁשֵהם ָהֶאְביֹונִים וְַדֵּלי ָהָעם ְּדֵהם ָמאנִין ְּתִביִרין 
ִּדיֵליּה וְֻכָּלם ָלא יְָדֵעי ַמאי ְּדִאְתֲעִביד ִמְּצלֹוָתא ְּדָענִי 

ְׁשּפֹ� ִׂשיחֹו ִּבְדָמעֹות ַהְּמַעֶּטֶפת ָּכל ְצלֹוִתין ֶׁשּיִ 
  ְּדָעְלָמא.

"ְּתִפָּלה ְלָענִי  (ְּתִהִּלים קב, א)יא. וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
ִכי יֲַעטֹף", ְּדִאיהּו ָעֵביד ֲעִטיָפא ְלָכל ְצלֹוֵתיהֹון 

ת ַקֵּמיּה ְּדָעְלָמא, וְָלא ָעאִלין ַעד ִּדְצלֹוֵתיּה ְּדָענִי ָעאלַ 
ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָאַמר, 
יְִתַעְּטפּון ָּכל ְצלֹוִתין ְּבָדא וְֵתיעֹול ְלַגָּבאי, ַעל ֵּכן ָּדוִד 

  ָּכֵליל ַּגְרֵמיּה ַּבֲהֵדיּה ְּדָענִי, וְָקֵרי ַאף נְַפֵׁשיּה ָענִי.

יב. וְִאם ֵּכן נְִלמֹוד,*
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נֵי ָאָדם ֶׁשִאם רֹוִצים ַהּבְ  
ַלֲעבֹוד ַּגְרַמיְהּו ָּתִדיר ְּכִמְסֵּכנָא, ְצלֹוֵתיּה ָסֵליק 
ּופֹוְגָעה ְּבִאּנּון ְצלֹוִתין ְּדִמְסֵּכנִין וְִאְתַחְּבַרת ְּבהֹו 
וְָסְלַקת ַּבֲהַדיְהּו, ּוִבְכָלָלא ִּדְלהֹון ָעאַלת, וְִאְתַקָּבַלת 

  ְּבַרֲעוָא ַקֵּמיּה ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא.
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ִּמְתַּפֵּלל ִאם רֹוִצים ְּבֵני ָאָדם ַלֲעׂשֹות ַעְצָמם ָּתִמיד ְּכָעִני הַ  
ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ָּברּו� הּוא ְּבִׁשְברֹון ֵלב, ֲאַזי ְּתִפָּלָתם עֹוָלה ּופֹוַגַעת 
ִּבְתִפַּלת ֶהָעִני, ִמְתַחֶּבֶרת ִלְתִפָּלתֹו, עֹוָלה ִעָּמּה, ִנְכֶלֶלת ַיַחד ִאָּתּה, 

 ּוִמְתַקֶּבֶלת ְּבָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.



  

. ּוְבַהִּגיעֹו ִלְתִפַּלת ִּבְרַּכת ְׁשַמע קֹוֵלנּו יְַׁשֵּוי יג
נְַפֵׁשיּה ַּבֲהַדיְהּו ַּדֲחִסיִדים, ּוֵפרּוׁש ַהָּדָבר הּוא 
ֶׁשּיֹאַמר וִּדּוי ֲחָטָאיו ִּבְׁשַמע קֹוֵלנּו וְַעל יְֵדי וִּדּוי 
ֲחָטָאיו נְִקָרא ָחִסיד, ּכִי הּוא מֹוֶדה ַעל ְּפָׁשָעיו 

יו ּוִמְתָחֵרט ּוְמַקֵּבל ְּתׁשּוָבה ֶׁש�א ִלְהיֹות עֹוד וֲַחָטָא
נְִמָׁש� ַאַחר ְּדָרִכים ְמֻקְלָקִלים ֶׁשֵהן ָּבִאים ִמַּצד 
ְׂשמֹאל. ִּכי ִאם ִלָּדֵבק ִּביִמינָא ִעָּלָאה ְּדִאיהּו ִאְּקֵרי 

  ֶחֶסד.

ה, וְִעַּקר וִּדּוי הּוא ִּבְהיֹותֹו ּפֹוֵרט ָּכל ֲחָטָאיו ֶׁשָעׂשָ 
וְֵלב הּוא יֹוֵדַע ָמַרת נְַפׁשֹו וְיֹוֵדַע ַמה ֶּׁשָּפַגם וְָחָטא 
ִּבנְעּוָריו ּוַבּיִָמים ַהֵּבינֹונִים ּוִביֵמי ַהְּזֵקנָה, וְיְִתוֶַּדה 
וִיָפֵרׁש ֲחָטָאיו ִּכי ַעל יְֵדי ְּפִריַׁשת ּוְפִריַטת ֲחָטָאיו 

א מֹוֶדה ְּבַעְצמֹו. נְִסַּתֵּלק ַהְמַקְטֵרג ֵמָעָליו, ֶׁשֲהֵרי הּו
וְַאף ִאם נְִׁשְּכחּו ִמֶּמּנּו ַּכָּמה ֲחָטִאים ֶׁשַּבֲעבּור ּכֵן �א 
ֵּפֵרׁש אֹוָתם ַּבּוִּדּוי ַאל יְִדַאג ִּבְׁשִביל ּכֵן הֹוִאיל ִּכי 

  ִׁשְכָחה ֵהָּמה.

יד. ַעל ֵּכן ַּגם ֵהם נְִמָׁשִכין ַאַּבְתַריְהּו ְּדִאּנּון 
, [נְִמָׁשִכים ַאֲחֵרי אֹוָתם ֶׁשִהְתוַָּדה ֲעֵליֶהם]ֶהם ְּדִהְתוַָּדה ֲעֵלי

וְַכָּפָרה ַאַחת ְלֻכָּלם. ָאֵכן ִּבְהיֹותֹו ַמֲאִרי� ְּבוִּדּוי 
ֲחָטָאיו ְלָפְרָטם ִּבְׁשַמע קֹוֵלנּו יְִתַמֵּׁש� ַעל יְֵדי ָּכ� 
ֶׁש�א יּוַכל לֹוַמר ְקֻדָּׁשה ִעם ַהִּצּבּור, ַעל ּכֵן ָּכְתבּו 

  ַּבֲעֵלי מּוָסר ְלִהְתוַּדֹות ִּבְקָצָרה.



  

"ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ָהַרע ְּבֵעיֶני� 06@טו. וְכֹה יֹאַמר, 

ָעִׂשיִתי ֲעֵׂשה ָנא ְלַמַען ִׁשְמ� ַהָּגדֹול ֶׁשְּתַמֵּלא ָנא 

ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים ָּכל ַהְּפִגימֹות ֶׁשָּפַגְמִּתי ִּבְׁשמֹוֶתי� 

עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ְסַלח ִלי ְמַחל ִלי ַּכֶּפר ַהְּקדֹוִׁשים ִמּנְ 

  .07ָנא ִלי ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה" וְכּו'@

טז. וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא יֹוֵדַע ַּכּוָנַת ַהֵּלב 
ְּבוַַּדאי יְִהיֶה לֹו ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו. וְִסּיֵם ָׁשם 

ַּבּזַֹהר: *
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ְּבַההּוא ַׁשְעָּתא ְּדָסַדר ַּבר נָׁש ָּכל  ְּתנָן,
ַהּנֵי ִסּדּוִרין ַאְרַּבע ְּבַכּוָנַת ַהֵּלב, נַיָחא ְמאֹד ַקֵּמיּה 
ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ּוָפֵריׂש יְִמינָא ֲעֵליּה וְאֹוֵמר ָעָליו 

  "ַעְבִּדי ָאָּתה, יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב� ֶאְתָּפָאר". (ְיַׁשְעָיה מט, ג)

  ִענְיַן ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור09@

יז. ָאְמנָם עֹוד ָצִרי� ֶׁשֵּתַדע ּתֹוֶעֶלת ְלַקָּבַלת 
(ַּדף ַהְּתִפָּלה, ֶׁשִּתְהיֶה ְּבִצּבּור, וְִכְדִאיָתא ָׁשם ַּבּזַֹהר 

ְּדָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבַמֶּסֶכת קצ"ו ַעּמּוד א') 
, ִמי ֶׁשָרגִיל ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ד ב')(ַּדף ו' ַעּמּוְּבָרכֹות 

ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַהִּצּבּור ְּבָכל יֹום ּוַפַעם ַאַחת �א ָּבא, 
ִמי  (ְיַׁשְעָיה נ, י)ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא ׁשֹוֵאל ָעָליו 

ָּבֶכם יְֵרא ה' ֲאֶׁשר ָהַל� ֲחֵׁשִכים וְֵאין נַֹגּה לֹו. ִאם 
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נּו: ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשְּמַסֵּדר ָהָאָדם ֶאת אֹוָתם ַאְרַּבַעת ָלַמְד  

ַהְּסָדִרים ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב, הּוא עֹוֶׂשה ַנַחת רּוַח ְמֻרָּבה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא, ְוהּוא ִיְתָּבַר� ּפֹוֵרׂש ְיִמינֹו ָעָליו ְואֹוֵמר ָעָליו: "ַעְבִּדי 

 ֶׁשר ְּב� ֶאְתָּפָאר".ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל אֲ 



  

ָהַל� נַֹגּה לֹו, וְִאם ִלְדַבר ָהְרׁשּות ָהַל�  ִלְדַבר ִמְצוָה
ֵאין נַֹגּה לֹו, וְָקֶׁשה ָלָּמה ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

  ַּדוְָקא ְּבזֶה ַהָּלׁשֹון ֲחֵׁשִכים וְֵאין נַֹגּה לֹו.

יח. ַאך ָהִענְיָן הּוא, ּכִי ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ַּבָּגלּות ַהַּמר 
ֵהן ַמְבִּדיִלין ֵּבינֵינּו ְלֵבין ַהָּׁשַמיִם, ַאף  ַהֶּזה ַהְּקִליּפֹות

ֶׁשַהַחּלֹונֹות ְּפתּוִחים ְלַמְעָלה, ָאְמנָם ַהְּקִליּפֹות 
ַמְבִּדיִלין וְעֹוִׂשין ַהְפָסָקה ּוְמִחיָצה ְּבָׁש�ׁש זְַמּנִים 
ַּבּיֹום ֶׁשֵהם ּפֹוְרִחים ְלָהֵרי חֶֹׁש� ַלּוַַעד ֶׁשָּלֶהם 

ְפיָה ֶׁשל ֻטְמָאה וְִעְרּבּוִבים ִׁשּקּוִצים ַלֲעׂשֹות ְּכנּו
וְִגּלּוִלים וְתֹוֵעָבה ֵהָּמה, וְָאז ַעל יָָדם ַמֲחִׁשיִכים 
ּוַמְבִּדיִלים ִּבזְַמּנִים ֵאּלּו ָהאֹור ֲאֶׁשר ֶּדֶר� ַחּלֹונֹות 

  ֵמִאיר וְנֹוֵצץ.

�ׁש יט. ּוִבזְַמּנִים ֵאּלּו ִּכּוְנּו ַקְדמֹונִים זַ"ל ִלְקּבַֹע ׁשָ 
ְּתִפּלֹות ַהְּקבּוִעים ְּבָכל יֹום ֶׁשֵהן ַׁשֲחִרית ִמנְָחה 
ַעְרִבית, ֶׁשְּבאֹוָתן ָׁש�ׁש זְַמּנִים ֲאוִיָרא ְּדָרִקיַע ָּפנּוי 
ֵמֲחַמת ַהְּקִליּפֹות ֶׁשְּכָבר ָעְברּו וְָחְלפּו ִלְמקֹום 

ֻטְמָאה ַּכּנִזְָּכר, *
36

ין ְלֵבי וְיְִׂשָרֵאל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא ָעיְלִ 
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  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר:  
ָעם ָקדֹוׁש ִנְכָנִסים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל, ְוַחּלֹונֹות אֹורֹות 
ָהֶעְליֹוִנים ְּפתּוִחים, ְוָהאֹור ֶׁשָּלֶהם יֹוֵצא, ְוׁשֹוִרים ָהאֹורֹות ַעל 

ַּפְּלִלים ְּתִפָּלה, ּוִמְתַּפְּׁשִטים ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ְּבֹראָׁשם ֶׁשל ֵאּלּו ַהִּמְת 
ָהאֹורֹות ַעל ָראֵׁשיֶהם, ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵאל ַעל אֹותֹו ֶּבן 
ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ִנְמָצא ָׁשם ְואֹוֵמר: ֲחָבל ַעל ְּפלֹוִני ֶׁשָהָי' ָרִגיל ָּכאן, 



  

ְּכנִיְׁשָּתא ְלִהְתַּפֵּלל וְַחּלֹונֹות ִעָּלִאין נְִהיִרין ְּפִתיִחין 
וְָהאֹור ִּדיְלהֹון נֵָפיק וְָׁשְריָן נְהֹוִרין ַעל ָּבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות 
ְּבֵריֵׁשיהֹון ְּדָצָלאן ְצלֹוֵתיּה ּוִמְתַּפְּלִגין נְִהיִרין ַעל 

  ֵריַׁשיְהּו.

יֹום ַלְּתִפָּלה ּוַפַעם ַאַחת �א ִהִּגיַע,  ִמי ֶׁשָּבא ְּבָכל09@
  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵאל ָעָליו

כ. וְֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ָׁשֵאיל ַעל ַההּוא ְּדָלא 
ִאְׁשְּתַכח ַּתָּמן וְָאַמר ֲחָבל ַעל ְּפַלנְיָא ַּדֲהוָה ָרִגיל 

ּוָלָקא ָהָכא וְַהְׁשָּתא ֶׁשֵאינֹו ְּבָכאן, וְֵלית ֵליּה ח
ְּבַההּוא נְהֹוָרא ְּדנֵָהיר ַעל ֵריֵׁשיהֹון ִּדְמַצִּלין וְֵאין נַֹגּה 
לֹו, ְּכָמה ְּדָׁשְריָן נְהֹוָרא ַעל ָאֳחָרנִין וְַכָּמה טֹובֹות 

  ִאיְתַאֵּבד ִמינֵיּה.

יְִבַטח ְּבֵׁשם  (ְיַׁשְעָיה נ, י)כא. וְנְִרֶאה ְּדַעל זֶה ְמַסּיֵם 
 (ְּבָרכֹות ַּדף ו' ַעּמּוד ב')ינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ה'. וְָאְמרּו ַרּבֹותֵ 

ְּדָהיָה לֹו ִלְבטַֹח ְּבֵׁשם ה', ִּכי זֶה ֶׁשָהַל� ִלְדַבר 
ָהְרׁשּות ְלַמָּׂשא ּוַמָּתן ָּבֵעת ַהָּקבּוַע ִלְתִפָּלה ֲה�א 
ַעל יְֵדי ֶׁשהּוא ִמְתיֵָרא ֶׁשּיֲַעבֹר וְיֲַח�ף ִמֶּמּנּו ַהַּמָּׂשא 

  ַמָּתן ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָעה ַהְּקבּוָעה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִצּבּור.ּו

                                                                                                                    

ַהֵּמִאיר ַעל ָראֵׁשיֶהם ְוַעְכָׁשיו ֵאינֹו ָּכאן, ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ָּבאֹור ַההּוא 
ֶׁשל ַהִּמְתַּפְּלִלים, ְוֵאין ֵמִאיר לֹו ְּכמֹו ֶׁשּׁשֹוֶרה ָהאֹור ַעל ֲאֵחִרים, 

 ְוַכָּמה טֹובֹות ָאְבדּו ִמֶּמּנּו.



  

כב. וְ�א נָכֹון הּוא, ִּכי ָהיָה לֹו ִלְבטַֹח ְּבֵׁשם ה' 
ֶׁשּיֲַעִמיד לֹו ֶרוַח ִמָּמקֹום ַאֵחר. וְַעָּתה ְּבוַַּדאי הּוא 

ּוא ִמְּפנֵי ֶׁשֵאין לֹו ִּבָּטחֹון ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲאֶׁשר ה
זָן ּוְמַפְרנֵס ִמַּקְרנֵי ְרֵאִמים וְַעד ֵּביֵצי ִּכּנִים, וְנֹוֵתן 
ַהְׁשָּגָחתֹו ַעל נְִכֵסיהֹון ְּדִאינְֵׁשי ַההֹוְלִכים ִלְדַבר 

  :(ֶּפֶרק ג', ֲהָלָכה ז')ִמְצוָה, וְִכְדִאיָתא ִּבירּוַׁשְלִמי ְּדֵפָאה 

ּוָאה ֶׁשּלֹו כג. "ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ֶׁשִהּנִיַח ֶאת ָּכל ְּתב
וְָהַל� ַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַליִם ְלִקּיּום ִמְצוַת ְרִאּיָה, וְ�א 
ִהּנִיַח ׁשּום ׁשֹוֵמר ֵאֶצל ַהְּתבּוָאה, ּוְכֶׁשָּבא ִמירּוָׁשַליִם 

  ָמָצא ֲאָריֹות ֶׁשָהיּו ְמַסְּבִבים ֶאת ַהְּתבּוָאה".

  ְׂשַכר ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות09@
ה ָׁשם, ְּבֶאָחד ֶׁשָהַל� כד. וְעֹוד הּוָבא ַמֲעׂשֶ 

ֵּביתֹו ָּפתּוַח ֵמֲחַמת [וְִהּנִיַח] ָלֶרֶגל ִלירּוָׁשַליִם וְָׁשִביק 
ִטְרּדֹות ִהּלּו� ָהֶרֶגל, וְַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשָּׁשב ְלֵביתֹו ָהיָה 
מֹוֵצא נְָחִׁשים סֹוְבִבים ְסִביבֹות ַהֶּדֶלת וְַהַּביִת ְּבִענְיָן 

ְפָׁשרּות ׁשּום ָאָדם ִלְפּתַֹח ַהֶּדֶלת ֶׁש�א ָהיָה ְּבאֶ 
  וְִלְכנֹוס ְלֵביתֹו.

כה. *
37

ַרִּבי ִּפנְָחס ִמְׁשָּתֵעי, עּוְבָדא ֲהוֵי ִּבְתֵרין 
ַאִחים ְּבַאְׁשְקלֹון ַּדֲהוֵי ֵליּה ְׁשֵכנִים ָרִעים ֵמֻאּמֹות 
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ַרִּבי ִּפְנָחס ִסֵּפר: ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵני ַאִחים ְּבַאְׁשְקלֹון ֶׁשָהיּו ָלֶהם  
ָלם. ָאְמרּו ַהְּׁשֵכִנים ֵּביֵניֶהם: "ִהֵּנה ְׁשֵכִנים ָרִעים ֵמֻאּמֹות ָהעוֹ 

ְּבָקרֹוב אֹוָתם ְיהּוִדים ַיֲעלּו ָלֶרֶגל ִלירּוָׁשַלִים, ַוֲאַנְחנּו ִנַּקח ֶאת ָּכל  



  

ָהעֹוָלם, ָאְמרּו, ִהּנֵה ְּבָקרֹוב יֲַעלּו ִאינּון יְהּוָדִאין 
ל ִלירּוָׁשַליִם וֲַאנַן נְָסִבין ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם. ָלֶרגֶ 

ּוְכֶׁשָהְלכּו ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל זִֵּמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ַמְלָאִכים ִּבְדמּות ֲאנִָׁשים ֶׁשּיֹוְצִאים וְנְִכנִָסין ְלֵבית 

  ַרִּבי ִּפנְָחס.

ם, כו. ּוְכֶׁשָּבאּו ִמירּוָׁשַליִם ָראּו אֹוָתן ַהְּׁשֵכנִי
וְיְָצאּו ִלְקָראָתם וְָׁשֲאלּו ָלֶהם ְלָׁשלֹום, וְָאְמרּו, ַמאן 
ְׁשַבְקּתּון ְּבֵביְתכֹון, ָאַמר ָלֶהם, �א ׁשּום ַּבר ִאּנָׁש, 
ָאְמרּו ַהְּׁשֵכנִים, ְּבִרי� ַרֲחָמנָא הּוא ֱאָלֲההֹון 

  ִּדיהּוָדִאין ְּדָלא ַׁשְבִקין וְָלא יְִׁשּבֹק ְלהֹון.

� ּגֶֹדל ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשַּמְׁשִּגיַח ַהֵּׁשם כז. ֲהֵרי לְ 
יְִתָּבַר� ָּברּו� הּוא ַעל ָּכל ַהּבֹוְטִחים ְּבַחְסּדֹו יְִתָּבַר� 
וְֵאין עֹוזְִבים ִמְצוָה ִּבְׁשִבילֹו, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ִּבְׂשָכָרן. ָּברּו� הּוא ּוָברּו� [ָׂשָכר טֹוב] נֹוֵתן ֲאַגר ָטב 
  מֹו ַהּנֹוֵתן ִמְחיָה וְַכְלָּכָלה ְלַעּמֹו יְִׂשָרֵאל.ׁשְ 

                                                                                                                    

ֲאֶׁשר ָלֶהם, ֶאת ָּכל ָהְרכּוׁש ֶׁשִהְׁשִאירּו ַּבַּבִית". ִזֵּמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
ם ֶׁשּיֹוְצִאים ְוִנְכָנִסים ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי הּוא ַמְלָאִכים ִּבְדמּות ֲאָנִׁשי

ִּפְנָחס. ְּכֶׁשָחְזרּו ִמירּוָׁשַלִים ָראּו אֹוָתם ַהְּׁשֵכִנים ָיְצאּו ִלְקָראָתם 
ְוָׁשֲאלּו ָלֶהם ְלָׁשלֹום, ְוָאְמרּו: "ֶאת ִמי ִהַּנְחֶּתם ְּבֵביְתֶכם ִּבְזַמן 

ם: "�א, ׁשּום ֶּבן ָאָדם �א ֶׁשֲעִליֶתם ִלירּוָׁשַלִים?" ָאְמרּו ָלהֶ 
ִהְׁשַאְרנּו ְּבֵביֵתנּו". ָאְמרּו ַהְּׁשֵכִנים: "ָּברּו� ָהַרֲחָמן, הּוא ֱא�ֵקי 

 ַהְּיהּוִדים, ֶׁש�א ָעַזב אֹוָתם ְו�א ַיַעְזֵבם!"



  

  ֶּפֶרק כ"ח03@
א. ַּבֲאֶׁשר ִּכי ַהְרֵּבה ִמְכׁשֹולֹות ָּבִאים ִלְבנֵי ָאָדם 
ֵמֲחַמת ֶׁשֵהן ִמְּמֻחְּסֵרי ַהִּבָּטחֹון וְֵאינָן ּבֹוְטִחים 

ָהרֹות ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַעל ֵּכן נִַּציג ְל� ַּכָּמה ַאזְ
  ָּבזֶה.

ב. ִמְכׁשֹול ָהִראׁשֹון ַהָּמצּוי ֵּבין ַּבֲעֵלי ִמְחיֹות, 
ִּבְראֹוָתם ִּכי נְִתַמֵעט ַהִּמְחיָה ֵאינָם רֹוִצין ְלַקֵּבל 
ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה ְּגזֵַרת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִלְהיֹות 

ם, ִמְתַחְּכִמים נְֶחָׁשב לֹו ְלַכָּפַרת ָעוֹון וְַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמיִ 
נֶֶגד ְּגזֵַרת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ָּברּו� הּוא וְעֹוִׂשין ְּפֻעּלֹות 
ַעל יְֵדי ִּכּׁשּוִפים ַהּפֹוְרִחים ָּבֲאוִיר ּכִי ֵחְטא ָּגדֹול הּוא 

  זֶה ַּכֲאֶׁשר נְָבֵאר ְּבֶעזְַרת ַהֵּׁשם.

  ַטַעם ֶׁשּנְִקָרא ָּבָלק "ֶּבן ִצּפֹור"09@

ג. *
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יְִׂשָרֵאל ַעל יְֵדי ִצּפֹור ֶׁשְּׁשמֹו יָדּוַע ְלַבֲעֵלי ְמַכְּׁשִפים 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָרֵאל ַעל ְיֵדי ִצּפֹור, ַהְּידּוָעה ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ָעָׂשה ְּכָׁשִפים ֶנֶגד ִיְׂש 

ַלְמַכְּׁשִפים, ָלֵכן ִנְקָרא ְׁשמֹו 'ֶּבן ִצּפֹור'. ְּכֶׁשָרָצה ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ָׁשַלח ֶאת ִצּפֹורֹו זּו ִלְמקֹום ְמקֹור ַהֻּטְמָאה, ְּכֵדי ֶׁשּתֹוִדיַע לֹו ִמָּׁשם, 

ְּכֶׁשָחְזָרה ַהִּצּפֹור ֵאָליו, ָרָאה ָּבָלק ֵּכיַצד יּוַכל ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל. 
ְוִהֵּנה ַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש ּדֹוֶלֶקת ַאֲחֵרי ַהִּצּפֹור ְוׂשֹוֶרֶפת ְּכָנֶפיָה. ִמֶּׁשָרָאה 
ָּכ�, ָנְפלּו ָעָליו ֵאיָמה ַוֲחָרָדה ִמְּפֵני ּכֹוָחם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ִמָּיד ָׁשַלח 

  ְלָעם, ְּכֵדי ֶׁשַּיַעְזֶרּנּו.ִלְקֹרא ַלְּמַכֵּׁשף ַהָּגדֹול, ּבִ 



  

                                                                                                                    

ְוִהֵּנה ָראֵׁשי ֻטְמַאת ַהִּכּׁשּוף ָּבעֹוָלם ֵהם ַהַּמְלָאִכים ֻעָּז"א 
ַוֲעָזֵא"ל, ֲאֶׁשר ְּבֵעת ְּבִריַאת ָהָאָדם, ְּכֶׁשִּנְמַל� ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ִׁשיַע ִויַקְלֵקל ְּבַמְלָאָכיו, ִהְתַנְּגדּו ֵהם ִלְבִריָאתֹו ֵמֲחַׁשׁש ֶּפן ַיְר 
ַמֲעָׂשיו. ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא: "ְוִכי ַאֶּתם, ַהַּמְלָאִכים, 
ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר?" ָענּו ֻעָּז"א ַוֲעָזֵא"ל: 

, "ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ַרק ְּבָאָדם ַהָחְמִרי, אּוָלם ָאנּו
  ַוַּדאי �א יּוַכל ְלַפּתֹוֵתינּו". -ֶׁשַּמְלָאִכים ִהְּננּו 

הֹוִריד ֵאיפֹוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת ֻעָּז"א ְוֶאת ֲעָזֵא"ל 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְלַנּסֹוָתם ְּבִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר. ִמֶּׁשָּיְרדּו ָלעֹוָלם, ִהְתַּפּתּו 

ַאֲחֵרי ְּבנֹות ָהָאָדם. ִמֶּׁשָרָאה ַהָּקדֹוׁש  ִמַּמְרֵאה ֵעיֵניֶהם, ְוִלָּבם ָנָטה
ֲאָסָרם  -ָּברּו� הּוא, ִּכי ַמְטִעים ֵהם ֶאת ַהְּבִרּיֹות ַלֲעֵביָרה 

ְּבַׁשְרְׁשָראֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ַהֹחֶׁש�. ֻעָּז"א ִניָסה ְלִהְתָמֵרד 
ן ִהִּפילֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶנֶגד ַהּבֹוֵרא ְּבָׁשָעה ֶׁשָּקְׁשרּו אֹותֹו, ָלכֵ 

ִלְנִקיק ָהָהר, ָׁשם יֹוֵׁשב הּוא ְּבבֹור ַעד ַצָּוארֹו, ְּכֶׁשַהֹחֶׁש� ְמַכֶּסה 
הֹוִׁשיבֹו ַהּבֹוֵרא ְלַיד  -ֶאת ָּפנָיו. ֲעָזֵא"ל, ֶׁשִּקֵּבל ָעָליו ֶאת ַהִּדין 

 -ִנְקָרא ֻעָּז"א ֻעָּז"א, אּוָלם ֵהִאיר לֹו ֶאת ְמקֹום ַמֲאָסרֹו ָלֵכן 
'ְּגלּוי ֵעיָנִים'. ֶזה ַמה ֶּׁשּקֹוֵרא ִּבְלָעם ַעל ַעְצמֹו  -'נֹוֵפל' ַוֲעָזֵא"ל 

'נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים'. ָהֵרי ַהֹחֶׁש� ֵאּלּו ַהְרֵרי ֶקֶדם ַהִּנְזָּכִרים ַּבָּפסּוק. 
ַדם ָלאֹור ַמּדּוַע ְמכּוִנים ֵהם 'ַהְרֵרי ֶקֶדם'? ִמּׁשּום ֶׁשַהֹחֶׁש� קָ 

  ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם.
ָלַמד ִּבְלָעם ְּבָכל  -ָראֵׁשי ַהִּכּׁשּוף  - ְוֵאֶצל ֻעָּז"א ַוֲעָזֵא"ל ֵאּלּו 

יֹום ֶאת ְׁשמֹות ַהֻּטְמָאה ְוַהְּכָׁשִפים. ֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ִמן 
ֶבר ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ֲאָרם ַיְנֵחנּו ָּבָלק ֶמֶל� מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם ְנֻאם ַהּגֶ 

  ַׂשַּקי ֶיֱחֶזה נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים".
ִלְפֵני ֶׁשָּלַמד ִּבְלָעם ֶאת ַהִּכּׁשּוף, ַחָּיב ָהָיה ְלַטֵּמא ֶאת ַעְצמֹו 
ְּבֻטְמאֹות ֲחמּורֹות ְּכֶדֶר� ַהּלֹוְמִדים ֶאת ּתֹוַרת ַהִּכּׁשּוף. ָלֵכן ָׁשַכב 

ֻטְמָאה  -ֶׁשּׁשֶֹרׁש ְמקֹור ַהְּכָׁשִפים  ֲאתֹונֹו, ִמּׁשּום - ִעם ְּבֵהָמה 



  

                                                                                                                    

ְּגדֹוָלה ַוֲחמּוָרה, ָלֵכן ִנְסְמכּו ַהְּפסּוִקים "ָּכל ׁשֹוֵכב ִעם ְּבֵהָמה מֹות 
  יּוָמת" ּו"ְמַכֵּׁשָפה �א ְתַחֶּיה".

ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְתִחיל ִלְלֹמד ֶאת ּתֹוַרת ַהִּכּׁשּוף ֵמֻעָּז"א 
ִרי� ְלַהְקִטיר ִלְפֵניֶהם ְקֹטֶרת, ּוְלַקֵּבל אֹוָתם ַוֲעָזֵא"ל, ְּתִחָּלה צָ 

ָעָליו ְּכֱא�קּות, ּוָבֶזה ּפֹוֵרׁש הּוא ֵמֲעבֹוַדת ה' ְוהֹוֵפ� ִלְהיֹות ֶעֶבד 
ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא, ְּכֵׁשם ֶׁשְּמַקֵּבל הּוא ָעָליו ְּבֵפרּוׁש ִּבְׁשַעת 

ַח ָנָחׁש ּוְמַׁשֵּסַע ֶאת ַהַהְקָטָרה. ַמִהי אֹוָתּה ְקֹטֶרת? הּוא לֹוקֵ 
ֹראׁשֹו ּומֹוִציא ְלׁשֹונֹו ּוַמְקִּטירֹו ִעם ֲעָׂשִבים ְמֻסָּיִמים. ַאַחר ָּכ� 
חֹוֵת� הּוא ֶאת ֹראׁש ַהָּנָחׁש ְלַאְרָּבָעה ֲחָלִקים ּוַמְקִּטירֹו. ַּכֲאֶׁשר 

י ַהֹחֶׁש�, מּוָכִנים ְּבָידֹו ָצְרֵכי ַהְּקֹטֶרת ָהֵאּלּו, הֹוֵל� הּוא ְלָהֵר 
ִלְמקֹום מֹוָׁשָבם ֶׁשל ֻעָּז"א ַוֲעָזֵא"ל. ִמָּיד ְּבַהִּגיעֹו ְלָהֵרי ַהֹחֶׁש�, 
רֹוֵאהּו ֲעָזֵא"ל ּומֹוִדיַע ְלֻעָּז"א. קֹוְרִאים ֻעָּז"א ַוֲעָזֵא"ל 

ְנָחִׁשים ְּגדֹוִלים ַהַּמִּקיִפים אֹוָתם ּוְמִגיִנים ֲעֵליֶהם.  -ְלֵחילֹוֵתיֶהם 
ֻעָּז"א ַוֲעָזֵא"ל ְלאֹותֹו ָאָדם ַחָּיה ְקַטָּנה, ַהּדֹוָמה ְלָחתּול,  ׁשֹוְלִחים

ֹראָׁשּה ּדֹוֶמה ְלֹראׁש ָנָחׁש, ּוְׁשֵני ְזָנבֹות ָלּה, ָיֶדיָה ְוַרְגֶליָה ְקַטּנֹות. 
ְּכֶׁשרֹוֶאה ָהָאָדם ֶאת ַהַחָּיה ַהֹּזאת, ְמַכֶּסה הּוא ֶאת ָּפָניו ּוַמְקִטיר 

ת ְׁשִליִׁשית. ּוַמִהי אֹוָתּה ְקֹטֶרת? הּוא לֹוֵקַח ַּתְרְנגֹול ְלָפֶניָה ְקֹטֶר 
  ָלָבן ְוׂשֹוְרפֹו, ָּבֶזה ְמַגֶּלה ֶאת ַהְכָנָעתֹו ִלְפֵני ַחָּיה ְמֻׁשָּנה זֹו.

ַחָּיה ְמֻׁשָּנה זֹו מֹוִביָלה אֹותֹו ַעד ְמקֹום מֹוָׁשָבם ֶׁשל ֻעָּז"א 
ֹות ַּבְרֶזל. ִמֶּׁשַּמִּגיַע ָהָאָדם ִלְמקֹום ַוֲעָזֵא"ל, ָהֲאסּוִרים ְּבַׁשְלְׁשָלא

זֹו ַהְּנעּוָצה ַּבַּקְרַקע ּוַמִּגיָעה ַעד ַהְּתהֹום, ּוִמָּׁשם  -ֹראׁש ַהַּׁשְלֶׁשֶלת 
ְמַנְעֵנַע ָהָאָדם ֶאת  -ִמְתַקֶּׁשֶרת ְּבַעּמּוד ַהָּנעּוץ ַּבְּתהֹום ַהַּתְחּתֹוָנה 

ָאז יֹוְצִאים ִלְקָראתֹו ֻעָּז"א ַוֲעָזֵא"ל. ַהַּׁשְלֶׁשֶלת ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים, 
ִמֶּׁשעֹוִלים ֵהם ִלְקָראתֹו, ּכֹוֵרַע ָהָאָדם ַעל ִּבְרָּכיו ְּכֶׁשֵעיָניו ְסגּורֹות, 
ַעד ֶׁשַּמִּגיִעים ֵהם ֵאָליו. ִמֶּׁשֵהם ַמִּגיִעים, מֹוִׁשיִבים ֵהם אֹותֹו 

ּוא ֶאת ֵעיָניו ּוַמִּביט ָּבֶהם. ְּבתֹו� ִעּגּול ֶׁשל ְנָחִׁשים ְוָאז ּפֹוֵתַח ה
ִמָּיד נֹוֵפל הּוא ַעל ָּפָניו ּוִמְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ּוְמַקֵּטר ִלְפֵניֶהם ֶאת 



  

ֶׁשּפֹוֲעִלים ַהִּכּׁשּוף ּוְלָכ� ָהיָה נְִקָרא ֶּבן ִצּפֹור, וְָׁשַלח 
 אֹותֹו ֶאל ְמקֹום ְמקֹור ַהֻּטְמָאה ֶׁשל ִּכּׁשּוף ֶׁשּיֹוִדיַע לֹו

  ַמה ַּלֲעׂשֹות נֶֶגד יְִׂשָרֵאל.

ד. ְּכֶׁשָחזַר ַהִּצּפֹור ֵאָליו ָרָאה ַחד ַׁשְלהֹוָבא 
ְּדנּוָרא ְּדָׁשט ַּבְתֵריּה וְאֹוִקיד ַּגְדפֹוי ְּכֵּדין נַָפל ָעָליו 
ֵאיָמה וֲַחָרָדה ְּגדֹוָלה וְָׁשַלח ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור 

  ְמַאת ַהִּכּׁשּוף.ֲאֶׁשר הּוא ֻמְׁשָרׁש ְּבטֻ 

ּזָ"א ַוֲעזֵָא"ל09@   ָראֵׁשי ַהִּכּׁשּוף ֻע
ה. וְִהּנֵה ָראֵׁשי ּוְמקֹוֵרי ַהִּכּׁשּוף הּוא ֻעָּז"א 
וֲַעזֵָא"ל ֲאֶׁשר ָהיּו ְמַקְטְרִגים נֶֶגד ְּבִריַאת ָהָאָדם 
וְִהִּפיָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָלָאֶרץ וְָאז נְִדְּבקּו ָּבֶהם 

יָא ֶׁשל זֲֻהַמת ַהּנָָחׁש, וְנְָתנּו ֵעינֵיֶהם ִּבְבנֹות ִעְרּבּובְ 
  ָהָאֶרץ וְָהְלכּו ַאֲחֵרי זְנּות.

ו. וְָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשַּמְתִחיִלים 
ְלַהְטעֹות ֶאת ַהְּבִרּיֹות ָקַׁשר ְלהֹון ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

י חֶֹׁש� וְָׁשם ֵהם ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ְּדַפְרזְָלא ַּבֲהֵדי ָהרֵ 
  יֹוְׁשִבים.

                                                                                                                    

ַהְּקֹטֶרת, ֲאֶׁשר ֵהִכין ָלֶהם, ּוְמַקֵּבל אֹוָתם ֶלֱא�ִקים ּופֹוֵרׁש 
ֵמֲעבֹוַדת ה'. ַאַחר ָּכ� ְמַלְמִּדים ֵהם אֹותֹו ְּכָׁשִפים, ְקָסִמים 
ּוְנָחִׁשים ְּבֶמֶׁש� ֲחִמִּׁשים יֹום, ְוַכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ְזַמּנֹו ַלֲחֹזר, ְמַלִּוים 
אֹותֹו אֹוָתּה ַחָּיה ְמֻׁשָּנה, ְּדמּוַית ָחתּול ַּבֲעַלת ֹראׁש ֶׁשל ָנָחׁש, ְוָכל 

 ַהְּנָחִׁשים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשִּסְּבבּוהּו, ַעד ֶׁשהּוא יֹוֵצא ֵמָהֵרי ַהֹחֶׁש�.



  

ֻעָּז"א ַאְרֵּגיז ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַׁשְעָּתא 
ְּדַקֵּׁשיר ֵליּה ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ַעל ֵּכן ַאֵּפיל ֵליּה ְּבֻעְמָקא 
ְּדטּוָרא ַעד ֳקָדֵליּה וְָרִמי ֲחׁשֹוָכא ְּבַאנְּפֹוי, וֲַעזֵָא"ל 

ַקֵּמי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּדָלא ַאְתֵקיף וְַאְרֵּגיז 
ְּבַׁשְעָּתא ְּדַקֵּׁשיר ֵליּה הֹוִׁשיבֹו ֵאֶצל ֻעָּז"א ֲאָבל �א 

  ָרֵמי ֲחׁשֹוָכא ְּבַאנְּפֹוי וְנִָהיר ֵליּה ֵמֲחׁשֹוָכא.

ז. וְַעל ֵּכן ֻעָּז"א ֶׁשִהִּפילֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
זֵָא"ל ְּדנִָהיר ֵליּה ַּבחֶֹׁש� ַהּנִזְָּכר נְִקָרא נֹוֵפל וַעֲ 

ֲחׁשֹוָכא נְִקָרא ְּגלּוי ֵעינַיִם, וְִאּנּון ָהֵרי חֶֹׁש� ִאְּקרּון 
ַהְרֵרי ֶקֶדם ְּבִגין ַּדֲחׁשֹוָכא ַאְקֵּדים ִלנְהֹוָרא ּוֵמרֹאׁש 
ְּבִריַאת ָהאֹור ָהיָה חֶֹׁש�. ּוְבָכל יֹום ָהיָה ִּבְלָעם 

ת ַהֻּטְמָאה ּוְכָׁשִפים ָהָרָׁשע ֶאְצָלם ִלְלמֹד ֵמֶהם ְׁשמֹו
וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב, "ִמן ֲאָרם יַנְֵחנִי ָּבָלק ֵמַהְרֵרי 
ֶקֶדם" וְגֹו' "נְֻאם ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ַמֲחזֵה ַׁשַּדי יֱֶחזֶה נֹוֵפל 

  ּוְגלּוי ֵעינָיִם".

ְמָאה ּגְדֹוָלה ְּכֵדי 09@ ִּבְלָעם הְֻצַר� ְלַטֵּמא ַעְצמֹו ְּבֻט
  ּׁשּוףִלְלמֹד ַהּכִ 

ח. וְקֹוֵדם ֶׁשָּלַמד ִּבְלָעם ַהִּכּׁשּוף ֻהְצַר� ְלַטֵּמא 
ֶאת ַעְצמֹו ְּבַהְרֵּבה ִמינֵי ֻטְמאֹות. וְָׁשַכב ַּגם ִעם 
ֲאתֹונֹו ִּכי ֵכן ֶּדֶר� ַהּלֹוְמִדים ִּכּׁשּוף ְצִריִכים ְלַטֵּמא 

  ֶאת ַעְצמֹו וְִלְׁשַּכב ִעם ַהְּבֵהָמה.



  

ַּבּתֹוָרה "ָּכל ׁשֹוֵכב ִעם ְּבֵהָמה  ט. וְָלֵכן נְִסְמָכה
מֹות יּוָמת ְמַכֵּׁשָפה �א ְתַחּיֶה". ּכִי ׁשֶֹרׁש ְמקֹור 

  ְּכָׁשִפים הּוא ַהּכֹל ַעל ִּפי ֻטְמאֹות ְּגדֹולֹות ָּבר ִמינָן.

ּוְתִחַּלת ָּכל ָּדָבר ִמי ֶׁשרֹוֶצה ֵליֵל� ֶאל ָהֵרי 
ׂשֹות ְקטֶֹרת ֶׁשּיְַקִטיר ַהחֶֹׁש� ָצִרי� ְלָהִכין ַעְצמֹו ַלעֲ 

ִלְפנֵי ֻעָּז"א וֲַעזֵָא"ל ּוָבזֶה ַהְּקטֶֹרת ָעָׂשה אֹוָתן 
ֱא�הּות וְהּוא ֵּפֵרׁש ַעְצמֹו ֵמֲעבֹודֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא וְ�א ִלְהיֹות לֹו ְּכָלל ֵחֶלק ַּבְּקֻדָּׁשה ִּכי ִאם ִלְהיֹות 

א ַאֲחָרא, ִּכי הּוא אֹוֵמר ְמֻׁשְעָּבד וְֶעֶבד ַּתַחת ַהִּסְטרָ 
ּוְמַקֵּבל ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְקָטָרה. ּוַבֶּמה עֹוֶׂשה ְקָטְרּתֹו, 
נֹוֵטל ִחוְיָא ֲחָדא ּוָבזַע ֶאת רֹאָׁשּה וְנֹוֵטל ַהָּלׁשֹון 
וְנֹוֵטל ֲעָׂשִבים יְדּוִעים ּוַמְקִטיר זֶה ְקטֶֹרת ֶאָחד, 

ָחׁש ְלד' ֲחָלִקים ּוִמֶּמּנּו וְעֹוד ַאַחר ָּכ� חֹוֵת� רֹאׁש ַהּנָ 
עֹוֶׂשה ְקטֶֹרת ֵׁשנִי, וְֵאּלּו ְׁשנֵי ְקטֶֹרת נֹוֵטל ַּבּיַָדיִם 
וְָאזֵיל ְלִאּנּון ָהֵרי חֶֹׁש� ּוִמּיָד ְּכֶׁשַּמִּגיַע ְלרֹאׁש טּוָרא 
ָחֵמי ֵליּה ֲעזֵָא"ל ַההּוא ְּדִאְּקֵרי ְּגלּוי ֵעינָיִם ִמּיָד ָאַמר 

ין יֲָהִבין ָקָלא ּוִמְתַּכּנְִׁשין ַּגַּביְהּו נְָחִׁשים ְלֻעָּז"א ְּכּדֵ 
ְּגדֹוִלים ְּדִמּתֹוְקָדן וְִסְתֵרי לֹון וְֵהם ׁשֹוְלִחין ַחּיָה 
ְקַטּנָה ְלַקֵּבל ַהאי ַּבר נָׁש וְִהיא ְּכִמין ׁשּונְָרא וְֵריֵׁשיּה 

ַלָהא ְּכֵריֵׁשיּה ְּדִחוְיָא ּוְתֵרין זַנְִבין ַּבּה וִיַדָהא וְַרגְ 
זְֵעיִרין ַּבר נָׁש ַּדֲחמֹוי ֵליּה ֲחפֹוי ַאנְּפֹוי, ּוַמְקִטיר 
ְלָפנֶיָה ְקטֶֹרת ַחד ֶׁש�א זַָכְרנּו ְלַמְעָלה וְִהיא ְקטֶֹרת 
ַהְּׁשִליִׁשי, ֶׁשּנֹוֵטל ַּתְרנְגֹול ָלָבן וְׂשֹוְרפֹו ּוָבזֶה ַמְרֶאה 



  

רֹאׁשֹו ְּכִמין ַהְכנָָעה וְִׁשְעּבּוד ִלְפנֵי ֵׁשד זֶה ֲאֶׁשר 
נָָחׁש וְגּופֹו ְּכִמין ָחתּול, וְַחּיָה זֹו ָאְזַלת ִעֵּמיּה ַעד 
ְּדָמֵטי ְלַגֵּביּה ֵריָׁשא וְַׁשְלֶׁשֶלת ֶׁשל ַּבְרזֶל וְַהאי ֵריָׁשא 
ְּדַׁשְלֶׁשֶלת נְִעיץ ְּבַאְרָעא ּוָמטּו ַעד ְּתהֹוָמא וְַתָּמן 

ִּבְתהֹוָמא ַּתָּתָאה  ִּבְתהֹוָמא ַחד ַעּמּוָדא וְהּוא נְִעיץ
ּוְבַההּוא ַעּמּוָדא ֶאְתַקֵּׁשר ֵריָׁשא ְּדַׁשְלְׁשַלאי ַּכד ָמֵטי 
ַּבר נָׁש ְלֻתָּמן ָבֵטׁש ַּבּה ג' ִזיְמנִין וְִאּנּון ֳקָדָמן ֵליּה 
ּוְכֵדין ָּכַרע וְָסֵגיד ַעל ִּבְרּכֹוי וְֵעינָיו ְסתּוִמין ַעד ְּדָמטּו 

ִׁשיִבין אֹותֹו ְלַקַּמיְהּו ְּבתֹו� ָהִעּגּול, ַּגַּביְהּו ְּכֵדין מֹו
וְַהּנְָחִׁשים ְמַסְּבִבים אֹותֹו ּוָפַתח ֵעינֹוי וְָחמּו לֹון ֻעָּז"א 
וֲַעזֵָא"ל וְנַָפל ַעל ַאנְּפֹוי ּוִמְׁשַּתֲחוֶה ְלנְֶגָּדם ּוַמְקִטיר 
ִלְפנֵיֶהם ַהְּקטֶֹרת ַהּנִזְֶּכֶרת ְלֵעיל, ּוְמַקֵּבל אֹוָתן 

לֹוַּה ּופֹוֵרׁש ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ָּברּו� הּוא, וְהּוא ֶלאֱ 
עֹוֵבד ֵלא�ִהים ֲאֵחִרים ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא. וְַאַחר ָּכ� 
ְמַלְּמִדין אֹותֹו ְּכָׁשִפים ּוְקָסִמים ּונְָחִׁשים, וְיֵָתיב 
ַּגַּביְהּו ֲחִמִּׁשים יֹום וְַכד ָמֵטי זְִמנֵיּה ֵליֵל� ְלאֹוְרֵחיּה 

ז אֹותֹו ֵׁשד ֶׁשהּוא ִּבְדמּות ָחתּול וְָכל ִאינּון ִחוְיָן ָא
  ָאזְִלין ַקֵּמיּה ַעד ְּדנֵָפיק ִמן ָהֵרי חֶֹׁש�.

וְָכל ִענְיְנֵי ֻטְמַאת ִּכּׁשּוִפין ִמְתַהּוִים ֵמֻעְמָקא 
ִּדְתהֹוָמא, וְָלֵכן ּפֹוֲעִלים ַהְמַכְּׁשִפים ַּגם ּכֵן ַעל יָָדם 

ָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ַּתזְִריַע, ָהעֹוְמִדים ְּבֵצל ַּבֵּצל, ִּכְדִאי
ַהּנֵר אֹו ְּבֵצל ַהְּלָבנָה וְאֹוְמִרים, ַהֵּצל, ְמֻׁשְעָּבִדים 
ֲאנְַחנּו. ּוַמְכנִיִסים ַעְצָמם ַּתַחת ָהְרׁשּות ִסְטָרא 



  

ַאֲחָרא ַּתַחת ְרׁשּות ֻעָּז"א וֲַעזֵָא"ל ְּבִדְבֵרי ִּכּׁשּוָפם 
ְׁשִּביִעין ַּבֵּׁשמֹות ַהֻּטְמָאה ֶאת ַהֵּצל ַעד וְנִחּוָׁשם מַ 

ֶׁשָּבִאים רּוחֹות ֶׁשֵהם ּפֹוְרִחים ָּבֲאוִיר ִמְּבִלי ּגּוף, וְֵאין 
ָלֶהם ְלבּוׁש ּוִמְתַלְּבִׁשים ַעְצָמם ְּבַההּוא ֵצל ְׁשנֵי 
רּוחֹות ַהֻּטְמָאה, וְהּוא ִמְסַּתֵּכל ְלַמָּטה ְלנֶֶגד 

ל וְֵהם ַמִּגיִדים לֹו ַמה ֶּׁשָּׁשְמעּו ְּכרּוזִים ָהרּוחֹות ֶׁשַּבּצֵ 
ַהּנְִכָרזִים ָּבעֹוָלם. ִּכי ָּכל ִסּבֹות ָהָאָדם נְִכָרזִים, ֲהֵרי 
ְל� ִענְיַן ֻטְמַאת ַהִּכּׁשּוף ֶׁשהּוא ֵחֶלק ִמֻּטְמַאת 
ֱא�ִהים ֲאֵחִרים, וְָכל ַההֹוֵל� ַאֲחֵריֶהם ּופֹוֵעל ְּכָׁשִפים 

ַמר ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֶעֶבד ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֻמְכָרח לֹו
ִּכי ִאם ְלַהִּסְטָרא ַאֲחָרא. אֹוי לֹו וְאֹוי ְלנְִׁשָמתֹו, וְַאף 
ִאם ֵאינֹו ּפֹוֵעל ְּבַעְצמֹו ַהִּכּׁשּוף ֶאָּלא ֲאִפילּו ַהְמַצּוֶה 
ְלַהְמַכֵּׁשף ַלֲעׂשֹות ִּכּׁשּוף, ַּגם ּכֵן ֻמְכָרח ַהְמַכֵּׁשף 

ֹוא ֶאל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא וְַהַּמְׁשִחיִתים ַהְמֻמּנִים ַעל ָלב
ַהִּכּׁשּוף, ָצִרי� ַהְמַכֵּׁשף לֹוַמר ָלֶהם ְּבֵפרּוׁש ְּפלֹונִי 
זֶה ְׁשָלַחנִי ֲאֵליֶכם ִּבְׁשִליחּות וֲַאנִי ְׁשלּוחֹו ְּכמֹותֹו 
ֹו ּוִבְמקֹומֹו ֲאנִי עֹוֵמד ּוְמַׁשְעֵּבד אֹותֹו ּוַמְכנִיס אֹות

ַּתַחת ַהֶּמְמָׁשָלה ֶׁשָּלֶכם ִלְהיֹותֹו ַעְבֵדיֶכם, וְהּוא 
ְמֻרֶּצה ּוַמְסִּכים ָּכל ַמה ֶּׁשַּתֲעׂשּו ַרק ָּבזֹאת יֵאֹות לֹו 
וְַתֲעׂשּו לֹו טֹוָבה זֹו ִּכי נְִתַמֵעט ִמְחיָתֹו אֹו ְׁשָאר 
 ְּדָבָריו ִמִּסּבֹות ָהעֹוָלם ֶׁשְּמַבֵּקׁש ֶׁשּתֹוִדיֵעהּו לֹו
ִּבְׁשִביל ַמה ָּבאת ַהִּסָּבה ּוַמה הּוא ַהְּתרּוָפה. 
וְִלְפָעִמים ֻמְכָרח ַהְמַכֵּׁשף ַלֲערֹ� ֻׁשְלָחן וְִלַּקח ָּדם 



  

ֶׁשל עֹוֵרב ָׁשחֹור וְָכֵבד וְֵלב ֶׁשל ָהעֹוֵרב ֶׁשהּוא ַמֲאָכל 
ַאְכזִָרי ּוְמַסֵּדר ַהֻּׁשְלָחן ִלְפנֵיֶהם ּוַמֲעִמיד ֵאּלּו 

ִלים ַעל ַהֻּׁשְלָחן ּוְמַבֵּקׁש אֹוָתן ֶׁשּיָבֹוא ַהַּמֲאכָ 
וְיְִתַּכּנְׁשּון ַּתָּמן ָראֵׁשי ַהַּמְׁשִחיִתים ֲאֶׁשר הּוא 
ְמַבֵּקׁש, וְהּוא עֹוֵמד ִלְפנֵיֶהם ּוְמַבֵּקׁש ְּבַעד זֶה 
ָהָאָדם ֶׁשִּבֵּקׁש ֶאת ַהְמַכֵּׁשף ַלֲעׂשֹות לֹו ִּכּׁשּוף ֵאיֶזה 

  י� לֹו.ְּפֻעָּלה ַהָּצרִ 

י. ַעל זֶה ָּכַתב ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ָּבָלק "וַּיְִׁשַלח ָּבָלק 
ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה", ר"ל 
ִּדְמַסְּדִרין ְּפתֹוָרה ָלֳקָדֵמיהֹון ּוְלַהְקִטיר ָלֶהם ֵאיֶזה 
ִמין ְקטֶֹרת, ּוָבִאים ַהַּמְׁשִחיִתים וְאֹוְדִעין לֹון ַמה 

  ּנּון ַּבְעיָן.ְּדאִ 

ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא נֹוֶטֶלת נְִׁשַמת ָהָאָדם ֶׁשָרָצה 09@
  ַלֲעׂשֹות ִּכּׁשּוף

וְסֹוף ָהָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ִּכּׁשּוף, ִּבְׁשַעת 
ְּפִטיָרתֹו ָּבִאין ֵאּלּו ַהַּמְׁשִחיִתים ִעם ָּכל ַהִּסְטָרא 

וְָאְמִרין ֵּדין הּוא  ַאֲחָרא ְלַקֵּבל ֶאת ַהּנְָׁשָמה ִּדיֵליּה
  ִמַּכת ֶׁשָּלּנּו.

וְֵכן ִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ַתזְִריַע וְז"ל, "ַההּוא ַּבר 
נָׁש נִָפיק ֵמְרׁשּות ְּדָמאֵרי' ּוִפְקדֹונִי ִּדיֵליּה יְִהיֶה 

  ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ְמָסֲאָבא ַרֲחָמנָא ִליְצָלן" וְכּו' ַע"ׁש.



  

יר ְלאֹוָתן ֲאנִָׁשים אֹו נִָׁשים יא. ַעל ּכֵן ֲאנִי ַמזְהִ 
ֶׁשֵהן נְִכָׁשִלים ְּבָעוֹון זֶה ַלֲעזֹב ֶאת ֶהָעוֹון, ּוְלָהִסיר 
ַהִּמְכׁשֹול זֶה, וְיְִתָחֵרט ַעל ֶהָעָבר וְַעל ְלַהָּבא ִּתזְַעק 
ְּבַמר נְַפׁשֹו ִלְפנֵי ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

ַּתַחת יְֵדי ָהֲארּוִרים ַהַּמְׁשִחיִתים הּוא ְלהֹוִציאֹו מִ 
ּוַמִּזיִקים ָהֵאּלּו, ֲאֶׁשר ַּבֲעבּור ֶהָעוֹון זֶה נְִכנַס ַּתַחת 

  ְרׁשּוָתם.

ְּדָמעֹות ַהַּבַעל ְּתׁשּוָבה ְמַׁשְּבִרים ּכַֹח ַהִּסְטָרא 09@
  ַאֲחָרא

ֹון וְַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ִלְבּכֹות ְּבִכּיָה ְּגדֹוָלה ַעל ָעו
זֶה, ּוִמּכַֹח אֹוָתן ְּדָמעֹות ִּתָּׁשֵבר וְִתָּמֵגר חֹזֶק 
ַהַּמְׁשִחיִתים וְיְִהיֶה נֱֶחַלׁש ּכֹוָחם ְּבָכל יֹום וָיֹום 
ַּבֲעבּור ַהְּדָמעֹות ַעד ִּכי �א יִָּׁשֵאר רֶֹׁשם ֶׁשל זֶה 

  ַהֵחְטא.

יב. "ָּתִמים ִּתְהיֶה ִעם ה' ֱא�ֶהי�" ְּבָכל ִענְיָנֶי� 
ָכל ִסָּבה ַחס וְָׁשלֹום "ְׂשאּו ַלָּמרֹום ֵעינֵיֶכם" ְלעֹוֵרר ּבְ 

ַרֲחָמיו וֲַחָסָדיו יְִתָּבַר� ִּבְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה. 
וְַאל יִַּׁשֲא� ִלְּב� אֹוְת� ִּבְראֹוְת� ַרִּבים ָהְלכּו ַאַחר 

י ְלאֹותֹו ִּכּׁשּוִפים וְִהְצִליחּו, אֹוי ְלאֹותֹו ַהְצָלָחה וְאֹו
ַהּטֹוָבה ַהָּבא ַעל יְֵדי ִּכּׁשּוף, ִּכי ְמֵהָרה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה 
וְֶהָעוֹון ָחקּוק וְָרׁשּום וְַקּיָם ְלֵהָענֵׁש ֲעבּורֹו ָּבֳענִָׁשים 

  ָקִׁשים ּוָמִרים.



  

יג. ְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ַתזְִריַע: * 
39

ָאִביו, וְָרָאה ָאָדם ֶאָחד  "ַרִּבי יְִצָחק ָהַל� ְלֵבית

                                                   
39

  ֹקֶדׁש:-) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון* 
ַרִּבי ִיְצָחק ָהַל� ְלֵבית ָאִביו ְוָרָאה ָאָדם ֶאָחד נֹוֵׂשא ַמָּׂשא ֶׁשל 
ֵעִצים נֹוֶטה ִמן ַהֶּדֶר� ַהְּסלּוָלה. ְׁשָאלֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ַמָּׂשא ֶזה ֶׁשל 

ב לֹו אֹותֹו ָאָדם. ְלֵאיזֹו ַמָּטָרה?" �א ֵהִׁשי - ֵעִצים ֶׁשַעל ִּכְתֶפ� 
ִנְכַנס ַרִּבי ִיְצָחק ַאֲחָריו. ָרָאה  -ִנְכַנס אֹותֹו ָאָדם ִלְמָעָרה ַאַחת 

ַרִּבי ִיְצָחק ָעָׁשן ְּכָעָׁשן ַהִּכְבָׁשן עֹוֶלה ִמן ָהֲאָדָמה, ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה 
  ִנְכַנס אֹותֹו ָאָדם ַלִּנְקָּבה ָצָרה ְוֶנְעָלם.

ָיָצא ִמן ַהְמָעָרה ְוָיַׁשב ְלַיד ִּפְתָחּה ְוִהֵּנה ָעְברּו ָּפַחד ַרִּבי ִיְצָחק, 
ְלַיד ַהְמָעָרה ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִחְזִקָּיה. ִהְבִחין ָּבֶהם ַרִּבי ִיְצָחק 
ְוִסֵּפר ָלֶהם ֶאת ֶׁשֵאַרע לֹו. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהּוָדה: "ָּברּו� ה' 

ִעיר,  -ְמצֹוָרִעים ִמן ָהִעיר ָסרֹוְנָיא  ֶׁשִהִּציְל�! ִּבְמָעָרה זֹו ָּגִרים
ֶׁשָּכל יֹוְׁשֶביָה ְמַכְּׁשִפים ְּגדֹוִלים. ֵהם יֹוְצִאים ַלִּמְדָּבר ְוָצִדים 
ְנָחִׁשים ַחִּיים ַאְרִסִּיים ְּבֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים ָוַמְעָלה, ּוְבֶאְמָצעּות ְנָחִׁשים 

יל ְוֵהם ֵאיָנם ִנְזָהִרים ֵאּלּו ְמַבְּצִעים ֵהם ֶאת ִּכְׁשֵפיֶהם. הֹוִא 
ַנֲעִׂשים ֵהם  - ֵמחֹוְמֵרי ַהִּכּׁשּוף ָהַאְרִסִּיים ְונֹוְגִעים ָּבֶהם ִּביֵדיֶהם 

ְמצֹוָרִעים. ְמצֹוָרִעים ֵאּלּו ָּגִרים ִּבְמָעָרה זֹו ּוָבּה ְמַאְחְסִנים ֵהם ַּגם 
  ֶאת ֶאְמָצֵעי ִּכְׁשֵפיֶהם".

לּוָכם ָּפְגׁשּו ְּבָאָדם ֶאָחד ַהּמֹוִביל ֶאת ָהְלכּו ַהֲחָכִמים. ְּבֶדֶר� ִה 
ְּבנֹו ַהחֹוֶלה ְּכֶׁשהּוא ָקׁשּור ַעל ֲחמֹורֹו. ְׁשָאלּוהּו: ִמי ַאָּתה? ָעָנה 
ָלֶהם: ְיהּוִדי ֲאִני ְוֶזהּו ְּבִני, ַהָּקׁשּור ַעל ַהֲחמֹור. ְׁשָאלּוהּו: "ַמּדּוַע 

ִּבְכָפר רֹוָמִאי ֶאָחד. ְּבִני ֶזה  - י ָקׁשּור ִּבְנ�?" ֵהִׁשיָבם: "ְמקֹום ְמגּוָר 
חֹוֵזר ִעִּמי ַעל  -לֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבָכל יֹום, ְּכֶׁשהּוא חֹוֵזר ַהָּבְיָתה 

ַּתְלמּודֹו. ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ַּגְרִּתי ְּבאֹותֹו ַּבִית ְו�א ַחְׁשִּתי ְּבׁשּום ָּדָבר. 
ֲחזֹור ְּבָפַני ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ְוִהֵּנה יֹום ֶאָחד ִנְכַנס ְּבִני ַהַּבְיָתה לַ 

 -ֶׁשִּקֵּבל ֵמַרּבֹו, ְוָאז ָעְבָרה רּוַח ַאַחת ְוִהִּזיָקתֹו: ִּפיו, ֵעיָניו ְוָיָדיו 



  

                                                                                                                    

ִהְתַעְּקמּו ְוַהִּדּבּור ִנַּטל ִמִּפיו. ְוִהֵּנה הֹוֵל� ֲאִני ִלְמָעַרת ַהְּכָׁשִפים, 
  ְבִני.אּוַלי ִיְּתנּו ִלי ֵאיזֹו ְּתרּוָפה לִ 

יֹוֵדַע  -ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְיהּוָדה: "אֹותֹו ַּבִית ּבֹו ָּגר ְיהּוִדי ֶזה 
ֲאִני, ִּכי ֶזה ִמְּכָבר ִנּזֹוק ּבֹו ָאָדם ֶאָחד. ָהיּו ֶׁשָאְמרּו, ֶׁשאֹותֹו ָאָדם 
ָהָיה חֹוֶלה ְוֵאין ַּבַּבִית ַמִּזיק; ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו, ֶׁשֵּיׁש רּוַח ַמִּזיָקה 

ַּבִית. ָאְמָנם ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְכְנסּו ָלגּור ַּבַּבִית ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְו�א ּבַ 
ִנּזֹוקּו". ָאְמרּו ֲחָכִמים: "ֵנֵל� ַאֲחֵרי אֹותֹו ָאָדם ַעד ַהְמָעָרה 
ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְקֵרהּו". ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק: "ָאסּור ָלנּו ָלֶלֶכת ַאֲחָריו. 

ָאָדם ָּגדֹול ְיֵרא ָׁשַמִים, ְּכֵׁשם ֶׁשָהַל� ַנֲעָמן ֶלֱאִליָׁשע לּו ָהָיה הֹוֵל� לְ 
ָהִיינּו הֹוְלִכים ַאֲחָריו, אּוָלם ַלְּמָעָרה �א ֵנֵל�, ִמּׁשּום  - ַהָּנִביא 

ָאסּור, ּוָברּו� ה', ֶׁשִהִּציָלנּו  - ֶׁשֲאִפּלּו ִלְראֹות ְּבַמֲעֵׂשי ַהְּכָׁשִפים 
  ָאָדם ָאסּור ָלֶלֶכת ְלָׁשם". ִמָּיָדם, ְוַגם ְלאֹותוֹ 

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: "ַוֲהֵרי ָלַמְדנּו: ַּבֹּכל ָאָדם ִמְתַרֵּפא, חּוץ 
ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ַוֲעֵצי ֲאֵׁשָרה?!" ָעָנה לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ַוַּדאי ַהִּכּׁשּוף 

ִביר ְּבנֹו ֲהֵרי ְּכִתיב: �א ִיָּמֵצא ְב� ַמעֲ  -ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא, ְועֹוד 
  ּוִבתֹו ָּבֵאׁש ְוגֹו' ".

ָהְלכּו ַהֲחָכִמים ְלַדְרָּכם. ָהַל� אֹותֹו ָאָדם ִעם ְּבנֹו ַהחֹוֶלה 
ַלְּמָעָרה. ִהִּניַח אֹותֹו ָאִביו ַּבְּמָעָרה ְוָהַל� ִלְקֹׁשר ֶאת ֲחמֹורֹו. 

ל ַהֶּיֶלד ְּכֶׁשַא� ָיָצא ִמן ַהְמָעָרה, ָיְצָאה ֵאׁש ּוָפְגָעה ְּבֹראׁשֹו ׁשֶ 
ְוָהְרָגה אֹותֹו. ִמֶּׁשָחַזר ָאִביו ָרָאה ִּכי ְּבנֹו ֵמת. ִהְטִעינֹו ַעל ַהֲחמֹור 

  ְוָׁשב ְלֵביתֹו.
יֹום ֶאָחד ָּפַגׁש אֹותֹו ָאָדם ֶאת ַרִּבי ִיְצָחק ְוֶאת ַרִּבי ִחְזִקָּיה. 

ַרִּבי ִיְצָחק:  הּוא ָהַל� ּוָבָכה, ְוִסֵּפר ֶאת ֶׁשֵאְרעֹו ַּבְּמָעָרה. ָאַמר לוֹ 
"ֲהִאם �א ִהְזַהְרִּתי� ְּפָעִמים ַהְרֵּבה, ֶׁשָאסּור ָלֶלֶכת ְלָׁשם?! ָּברּו� 

ִּדין. ַזָּכִאים ֵהם ַהַּצִּדיִקים,  -ֱאֶמת ּוְדָרָכיו  -ַהֵּׁשם, ֶׁשָּכל ַמֲעָׂשיו 
ֵאּלּו ַההֹוְלִכים ְּבֶדֶר� ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. ָאֵכן 

סֹוָפם ָרע ְּבַחֵּייֶהם, ּוְלַאַחר  - ַההֹוְלִכים ַאַחר ִטְּפׁשּות ּוְכָׁשִפים 



  

ֶׁשָהַל� וְנָָטה חּוץ ַלֶּדֶר� ְּבַמָּׂשא ֵעִצים ַעל ְּכֵתָפיו, 
 (ֵּפרּוׁש ָקנִים ֶׁשל ֵעִצים)ָאַמר ֵליּה ִׂשְרָטא ְּדִקְסָּתא 

  ִּבְכֵתָפ� ַאַּמאי.

ָלא ֲאַמר ֵלי' ִמיֵדי ֲאזֵיל ַּבְתֵריּה ֲחָמא ְּדָעיֵל 
על ַאַּבְתֵריּה ֲחָמא ְקִטיָרא ִּדְתנָנָא ִּבְמַעְרָּתא ֲחָדא ָא

ַּדֲהוֵי ָסֵליק ְּתחֹות ַאְרָעא וְָעאל ַהאי ַּבר נָׁש ְלנּוְקָּבא 
  ֲחָדא ַּדֲהוֵי זְֵעיָרא וְִאיְתַּכֵסיּה ִמינֵיּה.

יד. ְּדֵחיל ַרִּבי יְִצָחק ּונְַפק ְלפּום ְמַעְרָּתא ַחד. 
ִּבי יְהּוָדא וְַרִּבי ִחזְִקּיָה ַעד ַּדֲהוֵי יִָתיב ָעְברּו ַּגם ּכֵן רַ 

ֲחָמא לֹון ּוְקֵריב ְלַגֵּביהֹון ָסח ָלן עֹוָבָדא ִּדְׁשִביֵרי 
ֵמִעיר (ָסרֹונְיָא) יֹוְׁשִבים ַּתָּמן ָּכל יֹוְׁשֵבי ַהאי ַקְרָּתא 
ֵהן ְמַכְּׁשִפים ְּגדֹוִלים וְַאְתיָן ְלַמְדְּבָרא וְָצְדיָן נְָחִׁשים 

ִאּנּון ְּבנֵי ֲעָׂשָרה ְׁשנִין אֹו יֹוֵתר, וְעֹוִׂשין ִחוְיָן אּוְכָמן ּדְ 
ָּבֶהם ֲחָרִׁשין. וְָלא ִמנְַטר ִמּנַיְהּו וְנֹוְטִלין ַּבּיַָדיִם וְַעל 
יְֵדי ֵּכן נֲַעִׂשין ְמצֹוָרִעים, וְִאְתֲעִבידּו ְסִגיִרין וְָכל זִיֵני 

  ַחְרִׁשין ִּדְלהֹון ְּבַההּוא ְמַעְרָּתא ִאינּון.

זְֵלי, ַעד ַּדֲהוֵי ָאזְֵלי ִּפְגֵעי ְּבַחד ַּבר נָׁש ַּדֲהוֵי טו. ָא
ַאְתיָא ּוְבֵריּה ַהּוֵי ּדֹוֶלה ְקִטיר ַעל ֲחמֹוָרא ֲאַמרּו ֵליּה 
ַמאן ַאְּת ָאַמר ָלֶהם יְהּוָדִאי ֲאנִי וְָדא הּוא ְּבנִי ְּדִאיהּו 

  ָקִׁשיר ַעל ַהֲחמֹור, ֲאַמר ֵליּה ַאַּמאי הּוא ָקׁשּור.

                                                                                                                    

מֹוָתם ִנְׁשָמָתם ִנְדֵחית, ְוֵאיָנם זֹוִכים ִלְראֹות ְּבאֹור ָהעֹוָלם ַהָּבא, 
 ַּגם ִמּגּוָפם ַנֲעִׂשים ִעְנָיִנים ָרִעים".



  

. ֲאַמר ָלֶהם ִּדּיּוִרי הּוא ְּבַחד ְּכָפר ִמְּבנֵי רֹוִמי טז
וֱֶהוֵי ְּבִרי ָאֵליף אֹוַריְָתא ְּבָכל יֹוָמא וֱֶהוֵי ַאֲהַדר 
ְלֵביָתאי וְָלֵעי לֹון ִאינּון ִמיִלין וְג' ָׁשנִים ֱהוֵי ִּדּיּוִרי 

אל ְּבַההּו' ֵּביָתא וְָלא ֲחֵמינָ' ִמיֵדי וְַהְׁשָּת' יֹוָמא ַחד עָ 
ְּבִרי ְלֵביָתאי ְלָאַהְּדָרא לֹו ִמיִלין ְּדאֹוַריְָתא ַמה 
ֶּׁשִּקֵּבל ֵמַרּבֹו ַאֲעָבר ַחד רּוָחא ַקֵּמיּה וְנִַּזיק ֵליּה 
ִאֲעַקם ּפּוֵמי' וְֵעינֹוִהי וִידֹוִהי וְָלא יֵָכיל ְלַמָּלָלא 

ִפין ִלי וֲַאֵתינָא ְלַגֵּביּה ְמַעְרָּתא ַהּנִזְָּכר ִּדיְלָמא יְֵהא יַלְ 
  ִמָּלה ְּדַאְסוָָתא.

יז. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי יְהּוָדה ּוְבַההּוא ֵּביָתנָא יְָדֵעית 
ִמן ַקְדַמת ְּדנָא ְּדִאְתנֵַּזיק ֵּביּה ַחד ַּבר נָׁש וֱֶהוֵי ָאְמֵרי 
ְּדַמְרָעא ֱהוֵי (ר"ל ַּדֲהוָה חֹוִלי) וְ�א ַמִּזיק ּוִמּנַיְהּו 

ּוְלָבַתר ָעאלּו ֵּביּה ַּכָּמה ְּבנֵי  ָאְמֵרי רּוָחא ְּדֵביֵתיּה
נָָׁשא וְ�א ִאְתנְזִיקּו ֵּביּה, ָאְמֵרי נֵזִיל ַּבֲהֵדי ַהאי ַּבר 

  נָׁש וְנְֶחֵמי.

יח. ֲאַמר ַרִּבי יְִצָחק, ָאסּור ָלן ִאי ָהיָה ָאזֵיל 
ְלַגֵּביּה ַּגְבָרא ַרָּבא ְּדִחיל ִחְטִאין ְּכגֹון נֲַעָמן ְלַגֵּביּה 

ע נֵזִיל ַאַּבְתֵריּה וְִאם ָלאו �א נִֵזיל ּכִי ָאסּור ָלן ֱאִליׁשָ 
ְלִאְתַחָּזא, ְּבִרי� ַרֲחָמנָא ְּדֵׁשֵזיב ָלן ִמּנַיְהּו וְַהאי ַּבר 

  נָׁש ָאסּור ֵליּה ַּגם ּכֵן ֵליִזיל ְלַתָּמן.

ֲאַמר ַרִּבי יְהּוָדה, וְָהא ַּתּנִינָן ַּבּכֹל ָאָדם ִמְתַרֵּפא 
ה זָָרה וֲַעֵצי ֲאֵׁשָרה וְכּו', ֲאַמר ֵליּה וַַּדאי חּוץ ֵמֲעבֹודָ 



  

ֲעבֹוָדה זָָרה ִאיִהי, וְ�א עֹוד ֶאָּלא ְּדָהא ְּכִתיב "�א 
יִָּמֵצא ְב� ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש" וְגֹו', וֲַאזַלּו 

  ְלָאְרַחיְהּו.

יט. ֲאֵזיל ַהאי ַּבר נָׁש ְלַההּוא ְמַעְרָּתא הּוא 
ְׂשֵדיה ֵלי' ִּבְמַעְרָּתא ַעד ִּדנְַפק ַאָּבא ְלַקָּטָרא  ּוְבֵריּה

ְלַחְמָרא נֵָפיק ִקּטּוֵרי ְדֶאָּׁשא ּוְמָחא ֵליּה ְלֵריָׁשא 
וְַקְטֵליּה ַאְּדָהִכי ָאעל ֲאבּוָהא וְַאְׁשַּכח ְּדִמית ְּבֵריּה 

  נְִטיל ֵליּה ּוְלַחְמֵרי' וֲַאזֵיל ְלהּו.

ְלר' יְִצָחק ּוְלר' ִחזְִקּיָה  כ. ְלָבַתר יֹוָמא ַחד ָּפַגע
וֱֶהוֵי ָאֵזיל ּוָבָכה ַקַּמיְהּו וְָסח ְלהּו עּוְבָדא א"ר יְִצָחק 
וְָלא זְִמנִין ַסִּגינָן ֲאִמינָא ָל� ְּדָאסּור ְלֵמיַתב ַּתָּמן 
ְּבִרי� ַרֲחָמנָא ִּדי ָכל ַמֲעָבדֹוִהי ִקּׁשּוט וְָאְרחֹוֵתיּה 

ִּדיִקים ְּדָאזְִלין ְּבאֹוְרָחא ִקּׁשּוט ִּדין, זַָּכִאין ִאינּון צַ 
ְּבָעְלָמא ָהֵדין ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי ֲאָבל ִאינּון ְּדָאזְִלין 
ָּבַתר ִטְּפִׁשין ּוְכָׁשִפים וַַּדאי ֶׁשּסֹוף ֶׁשָּלֶהם הּוא ַרע 
ְמאֹד ְּבַחּיֵיֶהן ומכ"ׁש ַאַחר מֹוָתן ֶׁשּנְִׁשָמָתן נְִדֵחית 

אֹות ְּבאֹור עֹוָלם ַהָּבא וְַגם ִמּגּוָפן וְֵאינֹו זֹוֶכה ִלרְ 
נֲַעֶׂשה ִענְיָנִים ָרִעים, ַּכְּמבָֹאר ַּבּזַֹהר ְּבַכָּמה 

  ְמקֹומֹות, וְָכאן ִקַּצְרִּתי.

ַעל ּכֵן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ֶׁש�א יֲַעֶׂשה לֹו 
ֶׂשה ֲאִפילּו ְרפּוָאה ַמה ֶּׁשּנֲַעָׂשה ַעל יְֵדי ִּכּׁשּוף ּכִי ַמעֲ 



  

ִּכּׁשּוף הּוא ֲעֵבָרה ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה זָָרה. וְַהּיְֵרא 
  ָׁשַמיִם יְַרִחיק ִמֶּמּנָּה וְָאז טֹוב לֹו ֶסָלה.

  

@06   

ּבֹא08@07@
@06     

  ֶּפֶרק כ"ט03@
א. וְַדע ִּכי ִּבְלָעם ָהָרָׁשע, ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשֵאינֹו יָכֹול 

(ַּבִּמְדָּבר ָׁשָפיו, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב ְלָהַרע ְליְִׂשָרֵאל ִּבכְ 

"ָמה ֶאּקֹב �א ַקּבֹה ֵאל" וְגֹו', נַָתן ֵעָצה ְלָבָלק  כג, ח)
ֶׁשּיְַפִקיר ֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם ִלזְנּות ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיל ֶאת 
יְִׂשָרֵאל, וְַכֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת נְִכְׁשלּו וְנְָפלּו ִמּיְִׂשָרֵאל 

ְרָּבָעה ֶאֶלף, וְַאַחר ָּכ� ָהַל� ִּבְלָעם ִלּטֹל ֶעְׂשִרים וְַא
  ְׂשָכרֹו ִמָּבָלק.

ב. ָּבא ִּפנְָחס וְָרָאה ֶאת ִּבְלָעם ְּבִמְלֶחֶמת ִמְדיָן 
ּפֹוֵרַח ָּבֲאוִיר, *

40
ְרָמא ִּפנְָחס ָקָלא ִלְבנֵי ֵחיָלא, ַעּיֵן 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְוָאַמר:  - ַעֵּין ַּבֹּזַהר  -ם ִּפְנָחס קֹולֹו ְוָקָרא ְלַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֵהִרי

"ֲהֵיׁש ִמי ֶׁשְּבכֹוחֹו ִלְפֹרַח ַאֲחֵרי ִּבְלָעם ָהָרָׁשע?" ְלִפי ֶׁשָרָאה, 
ֶׁשִּבְלָעם ֹּפֵרַח ְּכעֹוף. ִמָּיד ִהְתעֹוֵרר ִאיׁש ֶאָחד ִמֵּׁשֶבט ָּדן, ַצְלָיא 

ֵדַע ְלַהְכִניַע ֶאת ּכֹוחֹות ַהֻּטְמָאה, ּוָפַרח ַאֲחָריו. ֵּכיָון ְׁשמֹו, ֶׁשָהָיה יוֹ 



  

ּה ַּבּזַֹהר, וְָאַמר "ִאית ַמאן ְּדיַָדע ְלִמְפַרח ַאַּבְתֵרי
  ְּדַההּוא ָרָׁשע", ְלִפי ֶׁשָהיָה רֹוֶאה ֶׁשִּבְלָעם ָטס ְּכעֹוף.

                                                                                                                    

ֶׁשָרָאה ִּבְלָעם ֶאת ַצְלָיא רֹוֵדף ַאֲחָריו, ִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְכָׁשָפיו ְּכֵדי 
ְלִהְסַּתֵּתר ְּבֹעֶמק ֲחִמָּׁשה ֲאִויִרים, ְוָטס ְוִהְתַּכָּסה ָׁשם ְוֶנְעָלם ִמן 

ָעה, ֶׁשֶּנֱעָלם ִּבְלָעם, ָהָיה ַצְלָיא ָׁשרּוי ְּבַצַער, ִמֵּכיָון ָהַעִין. ְּבאֹוָתּה ׁשָ 
ֶׁש�א ָיַדע ַמה ַּלֲעׂשֹות. ִמָּיד ֵהִרים ִּפְנָחס קֹולֹו ְוִצָּוה ַלֲאִויר, ֶׁשּבֹו 
ִהְתַּכָּסה ִּבְלָעם, ְלִהְתַהֵּפ�, ְּכֵדי ֶׁש�א יּוַכל אֹותֹו ָרָׁשע ְלַהְתַּכּסֹות 

ִנְתַּגָּלה אֹותֹו ֲאִויר. ִנְכַנס ַצְלָיא ְלתֹוכֹו ְוָגַבר ַעל ִּבְלָעם  ּבֹו. ִמָּיד
  ָהָרָׁשע ּוְכָפאֹו ָלבֹוא ִלְפֵני ִּפְנָחס.

ְוֵכיַצד ָּגַבר ַעל ִּבְלָעם ּוְכָפאֹו? ָּבֶזה ֶׁשָעָלה ַעל ִּבְלָעם ִּביִדיַעת 
ָראֵׁשי  -ֵהן ֶאת ַהְּנֵקָבה ַהִּכּׁשּוף, ִּכי ַצְלָיא ָיַדע ָלכֹוף ֵהן ֶאת ַהָּזָכר וְ 

ֻטְמַאת ַהִּכּׁשּוף, ֲאֶׁשר ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ִנְקָרא 'ֶׁשִפי', ְּבעֹוד ֶׁשִּבְלָעם 
ָיַדע ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֹכַח ַהָּזָכר ִּבְלָבד. ָלֵכן ְּבִבְלָעם ֶנֱאַמר: 'ַוֵּיֶל� ֶׁשִפי'; 

י ָּדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶּדֶר�, ְׁשִפיֹפן ּוְבַצְלָיא ֶׁשהּוא ִמֵּׁשֶבט ָּדן ֶנֱאַמר: "ְיִה 
ְו'ֹאַרח' ּו'ְׁשִביל' ֵהם ְּבאֹותֹו ֲאִויר ֲאֶׁשר ּבֹו ִנְתַּכָּסה  -ֲעֵלי ֹאַרח" 

ִּבְלָעם. ֵּכן ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִּתְהֶיה ַהְּנָקָמה ְּבאֹוְיֵבי ה' ַעל ְיֵדי ְׂשָרָיּה 
יׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ִמֵּׁשֶבט ָּדן; ּוְכֶׁשָּיקּום ָּדן, ָאז ַחֵּכה לִ 

  "ִליׁשּוָעְת� ִקִּויִתי ה' ".
ַּכֲאֶׁשר ָּבא ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ִלְפֵני ִּפְנָחס, ָאַמר לֹו ִּפְנָחס: "ַּכָּמה 
ָצרֹות ֵהֵבאָת ַעל ַעם ָקדֹוׁש!" ָאַמר ִּפְנָחס ְלַצְלָיא: "ֲעֹמד ַוֲהֹרג 

ֶׁשָאז ִּתְתַקֵּים ִמְׁשַאְלּתֹו: 'ָּתמּות  -דֹוִׁשים אֹותֹו ְו�א ַּבֵּׁשמֹות ַהְּק 
ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים'." ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֲהָרגֹו ַצְלָיא ְּבַכָּמה ִמיתֹות 
ְמֻׁשּנֹות; ְו�א ֵמת ִּבְלָעם ַעד ֶׁשָּלַקח ַצְלָיא ֶחֶרב, ָעָליו ָחקּוק ָהָיה 

ָּבּה  -ס: "ְּבאֹוָתּה ֻטְמָאה ָּבּה ָעַסְקָּת ָנָחׁש ִמְּׁשֵני ִצָּדיו. ָאַמר לֹו ִּפְנחָ 
ָּתמּות". ְּבָכ� ֲהָרגּוהּו ְוָדנּו אֹותֹו ְּבאֹוָתּה ֻטְמָאה, ּוָבעֹוָלם ַההּוא 

ַנֲעׂשּו -ַוֲאִפּלּו ֵמַעְצמֹוָתיו  -ִהְרִקיבּו ַעְצמֹוָתיו ֻּכָּלן, ּוִמְּבַׂשר ּגּופֹו 
 ְנָחִׁשים.



  

ג. ּוִמּיָד ִהְתעֹוֵרר ִאיׁש ֶאָחד וְַצְליָא ְׁשמֹו, וְָהיָה 
ִמֵּׁשֶבט ָּדן, ֶׁשָהיָה יֹוֵדַע ָלכֹוף ַּתְחָּתיו ּכֹוחֹות 
ַהֻּטְמָאה ּוָפַרח ַאֲחָריו. ֵּכיוָן ַּדֲחָמא ֵליּה ַההּוא ָרָׁשע 
ָקַרב ְּבִכּׁשּוִפין ְּבעֶֹמק ֲחִמָּׁשה ֲאוִיִרים, וְָטס וְנְִתַּכָּסה 
ָׁשם ְּבֵהָעְלמּות ַעיִן, ּוְבַההּוא ַׁשְעָּתא ְּדִאְתַּכְסיָן ָהיָה 

  ָהִאיׁש ַצְליָא ְּבַצֲעָרא וְ�א ָהיָה יֹוֵדַע ַמה ַּלֲעׂשֹות.

  ָליוֵאי� ֶׁשִהְכִריַח ִּפנְָחס ְלִבְלָעם ֶׁשּיָבֹוא אֵ 09@
ד. ִמּיָד ְרָמא ֵליּה ִּפנְָחס ָקָלא ְלַההּוא ִצָּלא ֲאֶׁשר 
נְִתַּכָּסה ּבֹו ִּבְלָעם ַּבֲחִמָּׁשה ֲאוִיִרים ֶׁשּיְִתַהֵּפ� 
וְיְִתַּגֶלה, ְלַבל יְִתַּכֶּסה ּבֹו אֹותֹו ָרָׁשע. ִמּיָד נְִתַּגָּלה 

ְלָעם ַהאי ֲאוִיָרא וְָעאל ַצְליָא ְלַגֵּביּה, וְָגַבר ַעל ּבִ 
ָהָרָׁשע וְַכְפיֵּה ֶׁשּיָבֹוא ִלְפנֵי ִּפנְָחס, ּוַבֶּמה ָּכָפה אֹותֹו 

  ָּבזֶה.

ה. ּכִי יֹוֵדַע ָהיָה ַצְליָא ָלכֹוף ֶאת ַהָּזָכר וְֶאת 
ַהּנְֵקָבה ֶׁשל ָראֵׁשי ֻטְמַאת ַהִּכּׁשּוִפים, ֲאֶׁשר ָּכל ֶאָחד 

ן ִּבְלָעם ָהָרָׁשע, ֵמֶהם ָהיָה נְִקָרא "ֶׁשִפי", ַמה ֶּׁשֵאין ּכֵ 
ָהיָה ַרק יֹוֵדַע ְלִהְתַּגֵּבר ְּבכַֹח ַהָּזָכר ְלַבד. ָלֵכן 

  "וַּיֵֶל� ֶׁשִפי". (ַּבִּמְדָּבר כג, ג)ְּבִבְלָעם ְּכִתיב 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַצְליָא ֶׁשָהיָה ִמֵּׁשֶבט ָּדן, ְּכִתיב ֵּביּה 
ֶר� ְׁשִפיפֹן ֲעֵלי "יְִהי ָּדן נָָחׁש ֲעֵלי דֶ  (ְּבֵראִׁשית מט, יז)

אַֹרח", וְַהאי אַֹרח ּוְׁשִביל ַּבֲאוִיָרא ְּדנְִתַּכָּסה ּבֹו אֹותֹו 
  ָרָׁשע.



  

וְֵכן ֶלָעִתיד ִּתְהיֶה ַהּנְָקָמה ְּבאֹויְֵבי ה' ַעל יְֵדי 
ְׂשָריָּה ִמֵּׁשֶבט ָּדן, וְַכד יָקּום ָּדן ַּכִּדין ְמַחֶּכה ְלֻפְרָקנָא 

  "ִליׁשּוָעְת� ִקּוִיִתי ה"'. (ָׁשם ָׁשם, יח)יב ְּדיְִׂשָרֵאל, ִּדְכתִ 

ו. ְּכֶׁשָּבא ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ִלְפנֵי ִּפנְָחס, ָאַמר ֵליּה 
ִּפנְָחס ְלִבְלָעם ָהָרָׁשע, ָרָׁשע, ַּכָּמה ִּגְלּגּוִלין ִּביִׁשין 
ַעְבַּדת ַעל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא. ָאַמר ֵליּה ִּפנְָחס ְלַצְליָא, 

יּה, וְָלא ִּבְׁשָמא ַקִּדיָׁשא, וְִתְתַקּיֵם ֵּביּה קּום וְַקְטלֵ 
. ְּבַההּוא (ַּבִּמְדָּבר כג, י)"ָּתמֹת נְַפִׁשי מֹות יְָׁשִרים" 

ַׁשְעָּתא ָעִביד ֵּביּה ַּכָּמה ִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות וְ�א ִמית, 
ַעד ִּדנְֵטיל ַחְרָּבא ַּדֲהוֵי ָחקּוק ֲעֵליּה ִחוְיָא ֵמַהאי 

  יָא ֵמַהאי ְסַטר.ְסַטר וְִחוְ 

ז. ֲאַמר ֵליּה ִּפנְָחס, ְּבֵהא ֻטְמָאה ַּדֲהוֵית ָעסּוק 
ֵּביּה ַאָּתה ָּתמּות ּבֹו. ְּכֵדין ַקֵּטיל ֵליּה וְַדיְנּון ֵליּה 
ְּבַההּוא ֻטְמָאה ּוְבַההּוא ָעְלָמא ַעְצמֹוי ּכּוָלּה 

ידּו ִאְתְרִקיבּו, ּוִמְּבָׂשרֹו וְגּופֹו ֶׁשל ִּבְלָעם ִאְתֲעבִ 
נְָחִׁשים, ִחוְיָן ִּביִׁשין, וֲַאִפּלּו ִמּתֹוָלִעים ֶׁשָאְכלּו ֶאת 
ְּבָׂשרֹו, ִאְתַהְּדרּו ֵמֶהם וְנֲַעִׂשים ִחוְיָן, ּוֵמֲעָצמֹו נֲַעׂשּו 

  ַּגם ּכֵן נְָחִׁשים ְּגדֹוִלים.

  ַמַּפְלָּתם ֶׁשל ַהְמַכְּׁשִפים09@

ַכְּׁשִפים, ח. וְֵכן הּוא סֹוף וְֵקץ ָּכל ּגּופֹות ַהמְ 
ֶׁשָהְלכּו ַאַחר ַהִּכּׁשּוף, ִלְהיֹות ִמֶּמּנּו נְָחִׁשים 



  

וְַעְקַרִּבים, וְנְִׁשָמָתן נֲַעִׂשין ֵׁשִדין וְִליִלין. ִּתַּפח רּוָחם 
  וְנְִׁשָמָתם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ִּכּׁשּוף.

ט. וְאֹוָתן ֲאנִָׁשים אֹו נִָׁשים ֶׁשהֹוְלִכין ַאַחר 
אּויִין ְלַקֵּלל אֹוָתן ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ַהִּכּׁשּוף, ֵהָּמה רְ 

  ָּברּו� הּוא ּוְלַהִּתיׁש ּכָֹחן ְּבָכל ַמאי ְּדֶאְפָׁשר.

ּוְבִאם ֲאֶׁשר יֵׁש נִָׁשים ַּכְׁשָפנִּיֹות ַהּיֹוְדעֹות ְלַהִּזיק 
יְַלֵדי יְִׂשְרֵאִלים ְראּויִין ֵהן ְלָפְרָטן ִּבְׁשָמם ּוְלַהֲחִרים 

מּור ְּבׁשֹוָפר וְִכּבּוי נֵרֹות ּוְבהֹוָצַאת אֹוָתן ַּבֵחֶרם חָ 
ִׁשְבָעה ִסְפֵרי ּתֹוָרה ּוְלַהְפִריׁש אֹוָתן, ֶׁש�א יְִהיֶה 

  ָלֶהם ׁשּום נְִגיָעה ִּבְקֻדַּׁשת יְִׂשָרֵאל.

ְקֵדיַרת ַהִּכּׁשּוף ֶׁשִהְטִמין ִּבְלָעם ָהָרָׁשע, ְמָצָאּה 09@
ַהִּׁשִּתין, ְוֶהְחִליׁש ֶאת  ָּדִוד ַהֶּמֶל� ע"ה ַּכֲאֶׁשר ָּכָרה

  ּכָֹחּה

י. וְַדע, ּכִי ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ִלֵּקט ָּכל ִמינֵי ֲעָׂשִבים 
ַהַּׁשּיִָכים ְלַהִּכּׁשּוף, וְִהְכנִיָסם ִלְקֵדָרה, וְָחַפר וְָטַמן 
  ֶאת ַהְּקֵדָרה ְּבעֶֹמק ָהָאֶרץ ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ַאָּמה.

ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְלַהִּׁשִּתין יא. ּוְכֶׁשָּכָרה ָּדוִד 
ָּכָרה ַעד ַהְּתהֹום ְלַהְמִציא ַמיִם ֵמַהְּתהֹום ְלנֵַּס� ַעל 
ַגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח, ָּכָרה ֶאֶלף וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ַאָּמה, ּוָמָצא 
ַהאי ְקֵדָרה, וְֶהֱעִבירֹו וְֶהְחִליׁשֹו ַּבַּמיִם, ָהְראּויִין 

 (ְּתִהִּלים ס, י)ַהִּמזְֵּבַח, וְַעל זֶה ָאַמר  ְלנֵַּס� ַעל ַגֵּבי



  

"מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי", ֶׁשָרַחץ וְֶהֱעִביר ִּכּׁשּוִפים ֶׁשְּבִסיר 
  מֹוָאב ַהּנִזְָּכר.

ְּבכַֹח ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה "ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות" ְמַבְּטִלים 09@
  ֶאת ּכַֹח ַהִּכּׁשּוף

ֵּזק ֶׁשל ִּכּׁשּוִפים, יב. וְַעל ּכֵן ְּבִאם יֵׁש ֲחַׁשׁש ַההֶ 
טֹוב ְלַהֲעִביָרם ַעל יְֵדי ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר "ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות" 
ֶׁשָאַמר ָּדוִד ְּבָׁשָעה ֶׁשָּכָרה ֶאת ַהִּׁשִּתין ְלַהֲעלֹות 
ַהַּמיִם ִמן ַהְּתהֹום, וְַאַחר ָּכ� יְִתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר� 

  ּׁשּוף ִמּיְִׂשָרֵאל.ְלָהִסיר ָּכל ִמינֵי ֶהֵּזק ּכִ 

יג. וְזֹאת ָהֵעָצה טֹוָבה ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל ּוְלָכל ַּבת 
יְִׂשָרֵאל, ְלַהְרִחיק ַעְצָמם ִמן ַהִּכּׁשּוף ְּבָכל ִמינֵי 
ַהְרָחקֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ִמַּלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעל יְֵדי ִּכּׁשּוף אֹו 

  ַחׁש ֶׁשל ִּכּׁשּוף.נִחּוׁש ּוְקָסִמים, וְ�א ִלְׁשמֹוַע ׁשּום לַ 

יד. ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ִמְתָּפֵאר 
"ּכִי �א נַַחׁש ְּביֲַעקֹב וְ�א ֶקֶסם  (ַּבִּמְדָּבר כג, כג)

ְּביְִׂשָרֵאל". וְָכל ַהְמַרֵחק ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהִּכּׁשּוף, 
ֶׁשֲאִפּלּו ַמְלֲאֵכי ַמְכנִיִסין אֹותֹו ִלְמִחיָצה ָּבעֹוָלם ַהָּבא 

  ַהָּׁשֵרת ֵאין יְכֹוִלין ַלֲעמֹד ָׁשם.

  ֶּפֶרק ל'03@
"וְָהַל� ְלָפנֶי� ִצְדֶק� ְּכבֹוד  (ְיַׁשְעָיה נח, ח)א. ְּכִתיב 

(ַּדף נ"ח ַעּמּוד א') ה' יַַאְסֶפ�". ִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות 



  

ְּבָרָכה ָּברּו� "ָהרֹוֶאה ֻאְכָלִסים ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ְמָבֵר� הַ 
ֲחַכם ָהָרזִים, ֶׁשֵאין ַּדְעָּתן ָׁשוָה, ָּכ� ֲאנִי אֹוֵמר ֶׁשּיֵׁש 
ֵּדעֹות ְמֻחָּלקֹות ִּבְבנֵי ָאָדם ִּבנְִתינַת ַהְּצָדָקה 

  ּוַבֲעִׂשּיַת ַהְּגִמילּות ֲחָסִדים.

  ַהַּקְמָצנִים ֵהם ִמִּכּתֹות ַהְּקִליּפֹות רח"ל09@

ַקְמָצנִים, וְֵאין ּכָֹחם ַלֲעׂשֹות ב. ַהַּכת ָהַאַחת ֵהן 
ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֶחֶסד, וְַאף ְלַעְצָמם ֵאין ָלֶהם ְרׁשּות 
ֶלֱאכֹל וְִלְׁשּתֹות וְַלֲעׂשֹות ַמְלּבּוִׁשים, ְּבוַַּדאי אֹוָתן 
ֲאנִָׁשים ֵהן ִמִּכּתֹות ַהִחיצֹונִים, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו ְלֵעיל 

ן ָלֶהם ֵחֶלק ַּבְּקֻדָּׁשה, ִּכי ְּבֶפֶרק כ"ז וכ"ח, וְֵאי
  ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ׁשֹוֵלט ֲעֵליֶהם.

ג. ַּכת ַהֵּׁשנִי, ַעיִן ָרָעה ְּבֶׁשל ֲאֵחִרים, וְֵאין לֹו ֵלב 
ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּכִי ִאם ְמַעט ִמְּזֵעיר ֵמֲחַמת ַהַּגֲאוָה, 

ה ֲאָבל הּוא ְּבַעְצמֹו אֹוֵכל וְׁשֹוֶתה וְטֹוב ֵלב ִמְׁשּתֶ 
ָּתִמיד, וְיָָצא ָׁשֵמן וְֶדֶׁשן ְּכֵעֶגל ַמְרֵּבק, ָעָליו ָּכַתב 
ַהּזַֹהר, זֶהּו ֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ִמִּסְטָרא ְּדנָָחׁש, 

ָּכל הֹוֵל� ַעל ָּגחֹון, ָרָצה לֹוַמר,  (ַוִּיְקָרא יא, מב)וְִסיָמנָ� 
ֵהם ִמִּסְטָרא  ִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו ֶּבֶטן ָּגדֹול ָמֵלא ׁשּוָמן וְֶדֶׁשן

ַעּיֵן ָׁשם ָּפָרַׁשת  (ְּבֵראִׁשית ג, יד)ְּד"ַעל ְּגחֹונְ� ֵּתֵל�" 
ְׁשִמינִי, ֲאָבל ִמָּכל ָמקֹום יֵׁש ָלֶהם ְקָצת זְכּות, ַאף 

  ֶׁשעֹוִׂשין ְצָדָקה ְלֵׁשם ַּגֲאוָה.



  

ד. ַּכת ַהְּׁשִליִׁשי, ֵהם ֲאנִָׁשים ֲעִׁשיִרים, ֲאֶׁשר נַָתן 
 ֹ ֶׁשר וְעֹוִׂשין ְצָדקֹות, וְעֹוִׂשין ְּגִמילּות ה' ָלֶהם ע

ֲחָסִדים ַא� �א ִּכְדָבֵעי, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשּיֵׁש ָלֶהם ְקָצת רַֹע 
ַעיִן וְֵאינָן יְכֹוִלין ָלכֹוף ֶאת יְִצָרם ִמַּלֲעׂשֹות ְצָדָקה 
ְּבַחּיֵיהֹון, ַרק ְּכֶׁשֵהן חֹוִלין ַעל ִמָּטָתם עֹוִׂשין ַצּוָָאה 

ַאַחר מֹוָתן ְצָדָקה ְלִבנְיַן ֵּבית ַהְּכנֶֶסת אֹו  ַלֲעׂשֹות
ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, אֹו ִלְלמֹד ֵאיזֶה ָׁשנִים ֲעבּורֹו ַאַחר 

  מֹותֹו, זֶהּו ִמָּדתֹו ֶׁשל ָאָדם ֵּבינֹונִי.

  ַמֲעַלת ָהֲאנִָׁשים ֶׁשעֹוִשים ְצָדָקה ְּבַחּיֵיֶהם  09@

ה' אֹותֹו ְּבעֶֹׁשר,  ה. ַהַּכת ָהְרִביִעי, הּוא ִמי ֶׁשָחנַן
וְעֹוֶׂשה ְצָדָקה ְּבַחּיָיו ְלִפי ָעְׁשרֹו, וְעֹוֵסק ִּבְגִמילּות 
ֲחָסִדים ּוְבַתְלמּוד ּתֹוָרה, ֶׁשַּמְסִּפיק ְללֹוְמֵדי ּתֹוָרה 
וְַגם ְמַפֵּזר ָמעֹות ַלְמַלְּמִדים ֶׁשּיְִלְמדּו ִעם ְּבנֵי ֲענִּיִים, 

  י� ִצְדֶק� ְּכבֹוד ה' יַַאְסֶפ�".ַעל זֶה נֱֶאַמר "וְָהַל� ְלָפנֶ 

ו. וְֶאְמׁשֹל ְל� ָמָׁשל ְלֶמֶל� ֶׁשָהַל� ְלִמְלָחָמה וְיֵׁש 
לֹו ַחיִל, ִאם ַהַחיִל הֹוֵל� ִלְפנֵי ַהֶּמֶל�, ָאז ַהֶּמֶל� 
ְּבוַַּדאי �א יָכֹול ָלבֹוא ִליֵדי ַסָּכנָה ִאם יְִפְּגעּו ּבֹו 

ֵּכן ִאם ַהֶּמֶל� הֹוֵל� ְלַבּדֹו ִלְפנֵי  אֹויְָביו, ַמה ֶּׁשֵאינֹו
ַהַחיִל, ְּבִאם יְִפְּגעּוהּו רֹוְכֵבי סּוִסים ּוָפָרִׁשים ִמן 
אֹויְָביו, ֲאזַי יִַּׂשיגּוהּו וְיְִּקחּוּהו ַלֶּׁשִבי ַאף ֶׁשַהֶּמֶל� 
הּוא ִּגּבֹור ַחיִל וְיָכֹול ִלְלחֹם נֶֶגד ָהאֹויְִבים, ִמָּכל 

ִלּבֹו ָאחֹור ִּבְראֹותֹו ֶׁשַהַחיִל ֶׁשּלֹו הּוא  ָמקֹום נָסֹוג
  ָרחֹוק ֵמֶאְצלֹו.



  

ז. ָּכ� הּוא ַהּנְִמָׁשל, ָהָאָדם ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ְצָדָקה 
ְּבַחּיָיו, ֲאזַי ָעָליו נֱֶאַמר "וְָהַל� ְלָפנֶי� ִצְדֶק�", וְֵאין 

�" ַאָּתה ִמְתיֵָרא ִמן ָהאֹויְִבים, ִּכי "ְּכבֹוד ה' יַַאְספֶ 
ְּבִלי ׁשּום ָׂשָטן ּוְמַקְטֵרג, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ַאָּתה 
עֹוֶׂשה ְצָדָקה ַאַחר מֹוְת� ִמי יֹוֵדַע ִאם יִַּׂשיגּו אֹוְת� 
אֹוָתם ַהְּצָדָקה, ֵּכיוָן ֶׁשַהֵּמִתים ֵהם ָחְפִׁשים 

  ֵמַהִּמְצוֹות.

 (ְּתִהִּלים מט, יא)ח. ַעל ַהַּכת ָהִראׁשֹונָה נֱֶאַמר 
וְָעזְבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם", וֲַאִפּלּו ִאם ָּבנָיו ֵהם יֹוְרִׁשים "

אֹותֹו, ִמָּכל ָמקֹום ֵאין לֹו נַַחת רּוַח ְּבָעְׁשרֹו ַאף 
  ְלַאַחר מֹותֹו ַּבֲאֶׁשר ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו.

  אֹוָתן ֶׁשְּמִקִּלין ִּבְכבֹוד ֲאִביֶהם ְלַאַחר ְּפִטיָרָתם09@

ָהָעם ְמִקִּלים ִּבְכבֹוד ֲאִביֶהם ֶׁשְּכָבר  ט. וְָרִאיִתי
ֵמתּו ֶׁשעֹוִׂשין ָלֶהם ְּבָגִדים ְׁשחֹוִרים, ֻמְבָחר ַהֶּבֶגד 
ִמֻּכָּלן, ֲחָדִׁשים ְּכֻחּקֹות ָהֻאּמֹות, וְטֹוב ִלָּבם ִמְׁשֶּתה 
ָּתִמיד, וְֵהן ְּבַעְצָמן ְמזְַלזְִלים ִּבְכבֹוד ֲאִביֶהם, ֲאֶׁשר 

ּפֹוד ַאַחר ָאִביו וְִלְהיֹות ָעֵצב, וְָכל זֶה ֵמָהָראּוי ִלסְ 
הּוא ְּגָרָמא ֵמֲאִביֶהם, ּוזְרֹק חּוְטָרא ַלֲאוִיָרא ַאִעָּקָרא 

.[ֵּפרּוׁש: ְּכֶׁשּזֹוְרִקים ֵעץ ְּכַלֵּפי ַמְעָלה הּוא יֹוֵרד וְנֹוֵפל ַעל ָקֵאי

ין ְל� וְִאם ֵּכן אֵ  ָהָאֶרץ ִלְמקֹום ָׁשְרׁשֹו ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם]
  ְׁשטּות ָּגדֹול ִמֶּזה, וְַדי ָּבזֶה.



  

  ָהִעָּקר הּוא ִלֵּתן ְצָדָקה ְּבַחּיָיו09@

י. ַעל ּכֵן ֵעָצה ַהּיְעּוָצה ְלָהָאָדם, ִלֵּתן ְצָדָקה 
ְּבַחּיָיו ְּבַעיִן יָָפה, וְַלֲעסֹק ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים ְּבַחּיָיו, ִּכי 

ם ַצּוָָאתֹו אֹו ָלאו, וְַקיְָמא ִמי יֹוֵדַע ָהִעִּתים, ִאם יְִתַקּיֵ 
ֶׁשֵאין  (ַעּיֵן ְּפָסִחים ַּדף ט' ַעּמּוד א' וְעֹוד)ָלן ְּבָכל ָמקֹום 

ַהָּסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי וַַּדאי. ַעל ֵּכן ִעַּקר ַהְּצָדָקה הּוא 
ַמה ֶּׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ְּבַחּיָיו, וְיְִרֶאה ִלֵּתן ִלְבנֵי ָהָאָדם 

ים, ַּכְמבָֹאר ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו� ְּבִהְלכֹות ֶׁשֵהן ְמֻהָּגנִ 
  ְצָדָקה, וְָאז טֹוב לֹו יְִהיֶה ֶסָלה.

  

  ְּבַׁשַּלח08@

  ֶּפֶרק ל"א03@
. וְָקֶׁשה, וְִכי (ְּתִהִּלים ה, ד)א. "ה' ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי" 

ַּבּבֶֹקר ׁשֹוֵמַע ה' קֹול ַהִּמְתַּפְּלִלים, וֲַה�א ְּבָכל ֵעת 
ָעה ֶׁשּקֹוְרִאים ֵאָליו הּוא ׁשֹוֵמַע קֹוֵלנּו ּוַמֲאזִין וְׁשָ 

  ְּתִפָּלֵתנּו.

ב. ָאֵכן ָהִענְיָן הּוא ָּכ�, ִּכי ִּבְׁשָאר ָהִעִּתים ְּכֶׁשְּבנֵי 
ָאָדם ִמְתַּפְּלִלים, ְמַעּיְנִים ִּבְתִפָּלה ִאם ִהיא ְראּויָה 

או, ַמה ְלִהְתַקֵּבל ֵמֲחַמת ַמֲעִׂשים ֶׁשל ָאָדם אֹו לָ 



  

(ַּדף ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהִּמְתַּפֵּלל ַּבּבֶֹקר, ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּבָלק 

  :ר"ד ַעּמּוד א)

ג. *
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"ַרִּבי ֶאְלָעזָר וְַרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָאר ֶחְבַרּיָא 
ִעֵּמיּה ֲהוֹו ָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא, ָּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעזָר וְָאַמר, 

, ָהִענְיָן הּוא ָּכ�, ִּכי ְּבָכל "ה' ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי"
(ְּבֵראִׁשית ַצְפָרא ִמְתעֹוֵרר ֶחֶסד ְדַאְבָרָהם, ִּדְכִתיב ֵּביּה 

"וַּיְַׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר", וְַהאי ַׁשְעָּתא ֵעת  כב, ג)
  ָרצֹון הּוא ְמאֹד.

ד. וֲַאִפּלּו ַהחֹוִלים ַהֻּמָּטִלים ַעל ֶעֶרׂש ְּדוָי 
ת רּוַח ַּבּבֶֹקר ַעל יְֵדי ַמְלַא� ְרָפֵאל מֹוְצִאים נַחַ 

ְּדִמְתַּגֵּלי ְּבָכל ּבֶֹקר, וְָכל ִאינּון ְמֻמּנִים ַעל ַמְרִעין 
ְלַהִּטיל ֻחְלָׁשא ּוַמְרִעין ִּביִׁשין ַעל ְּבנֵי נָָׁשא, ַּכד ָחזְיָן 
ַמְלָא� ְרָפֵאל ִמְתַּגֶּלה, ָדֲחִלין ִמינֵיּה וְַעְרִקין, וְַכִּדין 

  ָפֵאל אֹוִׁשיט ַאְסוָָתא ְלַההּוא ַּבר נָׁש ַהחֹוֶלה".רְ 
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  ֹקֶדׁש:-ׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבלָ  

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָאר ֶחְבַרָּיא ִעּמֹו ָהיּו הֹוְלִכים ַּבֶּדֶר�. 
ָהִעְנָין הּוא ָּכ�  -ָּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר: "ה' ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי" 

ַּיְׁשֵּכם ִּכי ְּבָכל ֹּבֶקר ִמְתעֹוֵרר ֶחֶסד ַאְבָרָהם ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "וַ 
ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר", ְואֹוָתּה ָׁשָעה ִהיא ֵעת ָרצֹון ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ַלחֹוִלים 
ַהֻּמָּטִלים ַעל ֶעֶרׂש ְּדָוי, מֹוְצִאים ַנַחת רּוַח ַּבֹּבֶקר ַעל ְיֵדי ַמְלַא� 
ְרָפֵאל ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ְּבָכל ֹּבֶקר, ְוָכל אֹוָתם ַהְמֻמִּנים ַעל ָהֳחָלִים 

ַהִּטיל ֻחְלָׁשה ָוֳחָלִים ָרִעים ַעל ְּבֵני ָאָדם, ּוְכֶׁשרֹוִאים ֶאת ַמְלַא� לְ 
ְרָפֵאל ִמְתַּגֶּלה, ֵהם ִמְתַמְּלִאים ֵאיָמה ָוַפַחד ִמֶּמּנּו ּובֹוְרִחים, ָאז 

 מֹוִׁשיט ַמְלַא� ְרָפֵאל ְרפּוָאה ְלאֹותֹו ָאָדם חֹוֶלה.



  

ה. ּוְכמֹו ֶׁשּיֵׁש ֵעת ָרצֹון ָאז ָלֳחִלי ַהּגּוף, ָּכ� יֵׁש 
ֵעת ָרצֹון ָלֳחִלי ַהּנֶֶפׁש ּונְָׁשָמה, ֶׁשֵהן ַהֲחָטִאים 
  וְָהֲעֵברֹות ּוְפָׁשִעים, וְהּוא ֵעת ָרצֹון ְלִהְתַּפֵּלל ַּבּבֶֹקר.

  ֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַקֵּבל ַהְּתִפָּלה ַּבּבֶֹקרַהָּקד  09@

ו. ּוֵמֲחַמת ֶׁשְּבאֹותֹו ַהַּפַעם ֵעת ָרצֹון, ַעל ֵּכן ִאם 
ֵאינֹו ָראּוי זֶה ַהִּמְתַּפֵּלל ֵמֲחַמת ַמֲעָׂשיו ֶׁשְּתֻקַּבל 
ְּתִפָּלתֹו, ֲאִפילּו ָהִכי ָחִׁשיב ֲעֵליּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ֵקיד ְלַבֲעֵלי ִּדינָא ִּדיֵליּה, ְּדָלא יְִפְּתחּון ְּדִאיהּו ּפָ 
[ֵּפרּוׁש: ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְמַחֵּׁשב אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  ְּבִדינָא

, ּכִי ַהֶחֶסד וְהּוא ּפֹוֵקד ַעל ֵּבית ַהִּדין ֶׁש�א יְִפְּתחּו ְּבִדין]
הּוא ְלֵבית ִּדין וְַהֲחנִינָה ֵאינֹו מֹוֵסר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

ֶׁשל ַמְעָלה, ֶאָּלא ַהֶחֶסד וְַהֲחנִינָה ֵהן ְּביָדֹו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ּוַבּבֶֹקר הּוא ִמַּדת ֶחֶסד 
ְלַאְבָרָהם, וְָלֵכן ְמַקֵּבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּתִפַּלת 

ּבֶֹקר ְּבֶחֶסד. *
42

א: ָאְמרּו ַרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָאר ֶחְבַרּיָ 
  ִאְלָמֵלא �א נְַפְקנָא ֶאָּלא ְלִמְׁשַמע ָּדא ַּדּיֵנּו.
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  ֶדׁש:קֹ -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאְמרּו ַרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָאר ַהֶחְבַרָּיא: "ִאְלָמֵלא �א ָיָצאנּו ַלֶּדֶר� 

ַּדֵּינּו!" ְּבעֹוָדם הֹוְלִכים, ִהְתעֹוְפָפה יֹוָנה  - ֶאָּלא ִלְׁשמֹוַע ִחּדּוׁש ֶזה 
 ַאַחת ְלַיד ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוִהְתִחיָלה ְלַצְפֵצף ְלָפָניו. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר:
"יֹוָנה ְּכֵׁשָרה, ָּתִמיד ָהִייָת ְמיֶֻעֶדת ִלְׁשִליחּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 
'ַוְיַׁשַּלח ֹנַח ֶאת ַהּיֹוָנה'. ְלִכי ֵאיפֹוא ְוִאְמִרי ְלַרִּבי יֹוֵסי: 'ִהֵּנה ָּבִאים 



  

                                                                                                                    

ַהֶחְבַרָּיא ֵאֶלי� ַוֲאִני ִאָּתם, ַּבל ְיַפֵחד, ִּכי ֵנס ִיְתַרֵחׁש לֹו ְּבעֹוד 
  לֹוָׁשה ָיִמים, ְוַאל ִיְפָחד ִּכי ְּבִׂשְמָחה ֲאִני הֹוֵל� ֵאָליו".ְׁש 

ָעָפה ַהּיֹוָנה ֶאל ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ָלקֹוְנָיא, ָחִמיו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר, 
ְוֵהִביָאה ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ֶאל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאְמָרה: "ַרִּבי 

ָיא ִמְצַטֵער ַעל ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ְּפִקיִעין, ַהֻּמָּטל ּגֹוֵסס ַעל יֹוֵסי ֶּבן ָלקֹונְ 
ִמַּטת ָחְליֹו". ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכ� ָהָיה: ִּבְתִחָּלה ָהָיה ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן 
ָלקֹוְנָיא חֹוֶלה, ַאַחר ָּכ� ִנְתַרֵּפא, ְוָאז ָנַפל ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ְּפִקיִעין 

עֹוָדם הֹוְלִכים, ָּבא עֹוֵרב ְוהֹוִדיַע ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר ַעל ְלִמְׁשָּכב. ּבְ 
ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ְּפִקיִעין. ָּתְמהּו ַרִּבי ַאָּבא ְוַהֶחְבַרָּיא. 

  ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָלעֹוֵרב: "ֵל� ְלַדְרְּכ�, יֹוֵדַע ֲאִני ַעל ָּכ�".
ֶחְבַרָּיא: "ּבֹואּו ְוִנְגֹמל ֶחֶסד ֶׁשל ֱאֶמת ִעם ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר לַ 

ָהִרּמֹון ַהֶּזה, ֶׁשָהָיה ָמֵלא ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ּוְׁשמֹו ַרִּבי יֹוֵסי 
ִּדְפִקיִעין, ֶׁשֲהֵרי ִהְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֵאין ִמי ֶׁשְּיַטֵּפל 

  .ִּבְקֻבָרתֹו ּוֵביתֹו ָקרֹוב ֵאֵלינּו"
ָסטּו ַהֶחְבַרָּיא ִמַּדְרָּכם ְוָהְלכּו ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ִּדְפִקיִעין. 
ֵּכיָון ֶׁשָראּום ְּבֵני ָהִעיר, ָיְצאּו ֻּכָּלם ִלְקָראָתם, ְוַהֶחְבַרָּיא ִנְכְנָסה 

  ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי.
ְרָׁשה ְלִאיׁש ֵּבן ָקָטן ָהָיה לֹו, ְלַרִּבי יֹוֵסי, אֹותֹו ֵּבן �א ִה 

ְלִהְתָקֵרב ֶאל ִמַּטת ָאִביו ְלַאַחר ֶׁשִּנְפַטר, ַרק הּוא ְלַבּדֹו ָעַמד ְלַיד 
ַהִּמָּטה ּוָבָכה. ָּפַתח ַהֶּיֶלד ֶאת ִּפיו ְוָאַמר: "ּבֹוֵרא עֹוָלם! ָּכתּוב 

ַׁשַּלח ֶאת ַׁשֵּלח ְּת  -ַּבּתֹוָרה: 'ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶני� ַּבֶּדֶר� ְוכּו' 
ֲאדֹון ָהעֹוָלם! ַקֵּים ֶאת ִּדְבֵרי  - ָהֵאם ְוֶאת ַהָּבִנים ִּתַּקח ָל�' 

ֲאִני ַוֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה.  -ַהּתֹוָרה! ְׁשֵני ְיָלִדים נֹוְלדּו ְלָאִבי ּוְלִאִּמי 
אֹוָתנּו ָהָיה ְל� ָלַקַחת ּוְלַקֵּים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה! ְוִאם ֹּתאַמר, 

ֲהֵרי ִאִּמי ְּכָבר  -ן ָהעֹוָלם, ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה 'ֵאם' ְו�א 'ָאב' ֲאדוֹ 
ִנְפְטָרה. ָלַקְחָּת אֹוָתּה ֵמַעל ָּבֶניָה, ְוִהֵּנה ַעָּתה ִנְפַטר ַּגם ָאִבי, ֲאֶׁשר 



  

                                                                                                                    

ֵּכיַצד ֵאיפֹוא ִיְתַקֵּים  -ַּתַחת ְּכָנָפיו ָחִסינּו ְוָלַקְחָּת אֹותֹו ֵמִאָּתנּו 
  ּתֹוָרה?"ִּדין הַ 

ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַהֶחְבַרָּיא ֶאת קֹולֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ָהַר�, 
ָּפְרצּו ְּבֶבִכי. ָּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר: "ָׁשַמִים ָלרּום ָוָאֶרץ ָלֹעֶמק 

ַעּמּוד ְוֵלב ְמָלִכים ֵאין ֵחֶקר!", ְּכֶׁשָּקָרא ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָּפסּוק ֶזה, ָּבא 
ֵאׁש ְוִהְפִסיק ֵּבין ַהֶחְבַרָּיא ִלְבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי, ְּבעֹוד אֹותֹו ֶיֶלד 
ִנְצָמד ְלָאִביו ּוַמְדִּביק ֶאת ִּפיו ְלִפי ָאִביו, ִמֶּׁשָרָאה ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶאת 
ַעּמּוד ָהֵאׁש, ָאַמר: "אֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵנס, 
ְוָלֵכן ַמְפִריד הּוא ֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהִּנְפָטר ְּכֵדי ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהֵּנס אֹו 
ֶׁשרֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשִאיׁש ַאל ִיְתָעֵרב ְוַיְפִריַע ִלְבנֹו ֶׁשל 

  ַרִּבי יֹוֵסי ְלַטֵּפל ְּבָאִביו".
ְׁשֵריֶכם, ַרִּבי יֹוֵסי, עֹוָדם יֹוְׁשִבים ּוַמְמִּתיִנים, ָׁשְמעּו קֹול: "אַ 

ֶׁשְּדָבָריו ֶׁשל ַהָּטֶלה ָהַר� ֶׁשִהְׁשַאְרָּת ְוִדְמעֹוָתיו, ָעלּו ַעד ִּכֵּסא 
ַהָּכבֹוד ּוָפֲעלּו ֶאת ְּפֻעָּלָתם. ַּבָּׁשַמִים ָּדנּו ׁשּוב ֶאת ִּדיְנ� ְוָנְתנּו 

ים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ְלַמְלַא� ַהָּמֶות ְּתֵריַסר ֲאָנִׁשים ִּבְמקֹוְמ�, ֶעְׂשִר 
הֹוִסיפּו ְל� ַעל ְׁשנֹות ַחֶּיי�, ְּכֵדי ֶׁשַּתְסִּפיק ְלַלֵּמד ֶאת ַהּתֹוָרה ַלְּגִדי 

  ַהָּתִמים ַהֶּזה, ֶהָחִביב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.
ָקמּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַהֶחְבַרָּיא ְו�א ָנְתנּו ְלִאיׁש ְלִהְתָקֵרב ֶאל 

ת. ִמָּיד ָראּו ִּכי ַעּמּוד ָהֵאׁש ִהְסַּתֵּלק ְוַרִּבי יֹוֵסי ָּפַקח ֶאת ֵעיָניו ַהַּביִ 
ְּבעֹוד ְּבנֹו ָצמּוד ֵאָליו, ְּכֶׁשִּפיו ָּדבּוק ְלִפי ָאִביו. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: 

  "ַאְׁשֵרינּו, ֶׁשָּזִכינּו ִלְראֹות ֶאת ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ַעִין ְּבַעִין!"
בּו ַהֶחְבַרָּיא ֶאל ַרִּבי יֹוֵסי, ְוִאּלּו ְּבנֹו ַהָּקָטן ִהְתַנְמֵנם ִהְתָקְר 

ֵמֹרב ֻחְלָׁשה ְוִנְרָאה ְּכֵמת. ָאְמרּו ַהֶחְבַרָּיא: "ַאְׁשֶרי� ַרִּבי יֹוֵסי, 
ָּברּו� ה', ֶׁשָעָׂשה ְל� ֵנס ִּבְזכּות ִּדּבּוָריו ֵאּלּו ֶׁשל ִּבְנ� ַהָּקָטן. ָיַדע 

ִהְתַּפֵּלל ִּבְדָבִרים ֶנְחָמִדים ְוִלְפֹּתַח ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהָּׁשַמִים ַהֶּיֶלד לְ 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש. ִּבְזכּותֹו הֹוִסיפּו ְל� ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ְׁשנֹות ַחִּיים". 
ָנְטלּו ַהֶחְבַרָּיא ֶאת ַהֶּיֶלד, ְנָׁשָקהּו, ָּבכּו ִעּמֹו ֵמֹרב ִׂשְמָחה ְוִהִּניחּוהּו 



  

ז. ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְֵלי, ָּבא ַחד יֹונָה. ָמָּטה ְלַגֵּביּה 
ְּדַרִּבי ֶאְלָעזָר וְִהְתִחיָלה ְלַצְפֵצף ַקֵּמיּה. ֲאַמר ַרִּבי 
ֶאְלָעזָר, יֹונָה וַַּדאי ְּכֵׁשָרה ָּתִדיר ֲהוֵית ִּבְׁשִליחּוָתא, 

וַיְַׁשַּלח נַֹח ֶאת ַהּיֹונָה.  (ְּבֵראִׁשית ח, ח)ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 
זִיִלי וְֵאיָמא ֵליּה ְלַרִּבי יֹוֵסי ָהא ַחְבַרּיָא ָאָתָאן ְלַגָּב� 
וְָאּנָא ִעְּמהֹון, וְָלא יְִדַחל, ִּכי נִיָסא יְִתַרֵחׁש ֵליּה 

א, ְּדָהא ְּבֶחְדוָא ִלְתָלָתא יֹוִמין, וְָלא יִנְּפֹל ֲעֵליּה ְּדַחּלָ 
  ֲאנָן ָאזֵיל ְלַגֵּביּה.

                                                                                                                    

ִית ַאֵחר, ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַיֵּׁשב רּוחֹו ְוָתׁשּוב ֵאָליו ִנְׁשָמתֹו. ָׂשְמחּו ְּבבַ 
ַהֶחְבַרָּיא ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ִעם ַרִּבי יֹוֵסי ְוִחְּדׁשּו ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ַרִּבים. 
ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי יֹוֵסי: "ֶחְבַרָּיא, ֵאין ִלי ְרׁשּות ְלַגּלֹות ָלֶכם ַמה 

י ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֶאָּלא ְלַאַחר ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ֶּׁשָרִאיִת 
אּוָלם ֹזאת אּוָכל ְלַגּלֹות ָלֶכם: ְׁש�ׁש ֵמאֹות ְוִׁשְבִעים ַהְּדָמעֹות, 
ֶׁשהֹוִריד ְּבִני, ָעלּו ְּבֶחְׁשּבֹון ִלְפנֵי ַהֶּמֶל� ַהָּקדֹוׁש; ְוִנְׁשָּבע ֲאִני 

! ְּבָׁשָעה ֶׁשָּפַתח ְּבִני ֶאת ִּפיו ְוָאַמר ֶאת ַהָּפסּוק: ִלְפֵניֶכם, ֶחְבַרָּיא
'ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶני�' ְוָטַען ֶאת ַטֲעָנתֹו, ַהִּנְזֶּכֶרת ְלֵעיל, 
ִהְזַּדְעְזעּו ָּכל ַהַּסְפָסִלים ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה, ְוֻכָּלם ָקמּו ְלַבֵּקׁש ָעַלי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנְתַמֵּלא ָעַלי ַרֲחִמים ִמִּלְפֵני 
ַרֲחִמים, ּוָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ֵּכיַצד מֹוֵסר ְּבִני ֶאת ַנְפׁשֹו ָעַלי, 
ְוַאּפֹוְטרֹוּפּוס ֶאָחד ָקָרא: 'ֲאדֹון ָהעֹוָלם! ֲהֵרי ָּכתּוב: 'ִמִּפי עֹוְלִלים 

ַען צֹוְרֶרי� ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם'. ִאם ְויֹוְנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז ְלמַ 
ַיֲעֶלה ְלָרצֹון ְלָפֶני� ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ּוִבְזכּות ֶיֶלד ַר� ֶזה, ֶׁשָּמַסר 

ְוִיָּנֵצל'." ְוַהָקדֹוׁש  -ִּדין הּוא ֶׁשְּתַרֵחם ַעל ָאִביו  -ַנְפׁשֹו ַעל ָאִביו 
ָּמֶות ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ַּתַחת ַרִּבי יֹוֵסי ָּברּו� הּוא ָנַתן ְלַמְלַא� הַ 

 ִּדְפִקיִעין ְוהֹוִסיף לֹו עֹוד ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ְׁשנֹות ַחִּיים.



  

ח. ָאזֵיל ַהִהיא יֹונָה ְלַגֵּביּה ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ָלקֹונְיָא, 
ַּדֲהוֵי ֲחמֹוִהי ְּדַרִּבי ֶאְלָעזָר, ִּבְׁשִליחּוָתא, וֲַאֵתיב 
ְּתׁשּוָבה ְלַרִּבי ֶאְלָעזָר, ְּדַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ָלקֹונְיָא הּוא 

ר ַעל ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ְּפִקיִעין ַּדֲהוֵי ּגֹוֵסס ּוֻמָּטל ַעל ִמְצַטעֵ 
ֶעֶרׂש ְּדוָי, ִּכי ִמְּתִחָּלה ָהיָה ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ָלקֹונְיָא חֹוֶלה 

  וְַאַחר ָּכ� נְִתַרֵּפא, וְנֱֶחַלׁש ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ְּפִקיִעין.

ר ֵליּה ט. ַעד ִּדֲהוּו ָאזְִלין, ֲאָתא עֹוְרָבא וֲַאמַ 
ְלַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּדַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ְּפִקיִעין ֵמת. ְּתוַהּו ַרִּבי 
ַאָּבא וְַחְבַרּיָא. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְלָהעֹוֵרב זִיל 

  ְלאֹוְרָח�, ְּדָהא יַָדְענָא.

י. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְלַחְבַרּיָא, נֵיזֵל וְנְִגמֹל ֶחֶסד 
א ַּדֲהוֵי ַמְליָא ִמּכָֹּלא, וְַרִּבי יֹוֵסי ְׁשֵמיּה, ְלַהאי ִרּמֹונָ 

ְּדָהא ִאְסַּתַּלק ֵמָעְלָמא ֵּדין וְֵלית ְּדָחְזיָא ְלִאְׁשַּתָּדָלא 
  ֵּביּה, וְִאיהּו ְקִריב ְלַגָּבן.

יא. ְסטֹו ֵמאֹוְרָחא וֲַאזַלּו ְלֻתָּמן. ֵּכיוָן ַּדֲחמֹו לֹון ָּכל 
יְהּו וְָעאלּו ַּתָּמן ְּבֵבית ַרִּבי ְּבנֵי ָמאָתא, נְַפקּו ְלַגּבַ 

  יֹוֵסי ִּדְפִקיִעין ָּכל ַחְבַרּיָא.

יב. ּוְבָרא זְֵעיָרא ֲהוֵי ְלַרִּבי יֹוֵסי ִּדְפִקיִעין וְָלא 
ְׁשֵביק ְלַבר נָׁש ְּדיְִמֵטיּה ְלַעְרֵסיּה ַדֲאבֹוִהי ָּבַתר 

ּוְבֵכי  ְּדִמית. ֶאָּלא ִאיהּו ִּבְלחֹוֵדיּה ֲהוֵי ָסִמי� ֵליּה
  ֲעֵליּה.



  

יג. ּוָפַתח ַהאי יְנּוָקא ּפּוֵמיּה וְָאַמר, ָמֵריּה 
"ִּכי יִָּקֵרא ַקן  ז)- (ְּדָבִרים כב, וְּדָעְלָמא, ְּכִתיב ַּבּתֹוָרה 

ִצּפֹור ְלָפנֶי� ַּבֶּדֶר�" וְכּו', "ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם 
ַקּיֵם ִמֵּלי ָּדא  וְַהָּבנִים ִּתַּקח ָל�". ָמאֵרי ְּדָעְלָמא,

  ְּדאֹוַריְָתא.

יד. ְּתֵרין ְּבנִין ֲהוֵינָא ֵמַאָּבא ּוֵמִאָּמא, ֲאנָא 
וֲַאחֹוִתי זְֵעְרָּתא ִמּנָאי, ֲהוֵי ָל� ְלֵמיַסב ָלן ּוְלַקּיְָמא 
ִמֵּלי ְּדאֹוַריְָתא. וְִאי ֵּתיָמא ָמֵרי ְּדָעְלָמא ֵאם ְּכִתיב 

, ּונְֵסַבְּת ַלּה ֵמַעל ְּבנִין. וְָלא ַאָּבא, ֲה�א ִאִּמי ֵמָתה
ַהְׁשָּתא ַאָּבא ֵמת ַּדֲהוֵי ֲחפֹוי ֲעָלן, ִאנְִסיב ֵמַעל ְּבנִין, 
ָאן הּוא ִּדינָ� ְּדאֹוַריְָתא. וְַכד ֲהוֹו ָׁשְמִעין ַרִּבי ֶאְלָעזָר 

  וְַרִּבי ַאָּבא ִעם ֶחְבַרּיָא ָקָלא ְדיַּנּוָקא ַהוְיָן ָּבְכיָן.

"ָׁשַמיִם  (ִמְׁשֵלי כה, ג)י ֶאְלָעזָר וֲַאַמר טו. ְּפַתח ַרּבִ 
ָלרּום וָָאֶרץ ָלעֶֹמק וְֵלב ְמָלִכים ֵאין ֵחֶקר". ַעד ַּדֲהוֵי 
ַרִּבי ֶאְלָעזָר ָאַמר ַהאי ְקָרא, ֲאָתא ַעּמּוָדא ְּדנּוָרא 

  ּוְפַסק ֵּבינַיְהּו.

טז. וְַההּוא יְנּוָקא ֲהוֵי ָּדִביק ּפּוֵמיּה ְלפּוֵמיּה 
בֹוִהי וְָלא ִמְתָּפְרָׁשן. ֲאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר אֹו ָּבֵעי ַּדאֲ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלִמְרָחׁש נִיָסא, אֹו ָּבֵעי ְּדָלא 
  יְִׁשַּתֵּדל ַּבר נָׁש ַאֲחָרא ֲעֵליּה.

יז. ַעד ַּדֲהוֵי יְָתֵבי ָׁשְמעּו ָקָלא, זַָּכָאה ַאנְְּת ַרִּבי 
ְדיָא זְֵעיָרא וְִדְמעֹוָתיו ְסֵליֵקי ְלַגֵּבי יֹוֵסי ְּדִמִּלין ְּדַהאי ּגַ 



  

ָּכְרְסיָא ְּדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא, וְָדנּו ִּדינָ�, ּוְתֵליָסר ְּבנֵי 
נָָׁשא ֲאזִַּמין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַמְלַא� ַהָּמוֶת 
ְּבִגינָ�, וְָהא ֶעְסִרין וְַתְרֵּתין ְׁשנִין אֹוִסיפּו ָל� ַעד 

יף אֹוַריְָתא ְלַהאי ַּגְדיָא ְׁשֵלָמא ֲחִביָבא ַקֵּמיּה ְּדתֹולִ 
  ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא.

יח. ָקמּו ַרִּבי ֶאְלָעזָר וְַחְבַרּיָא וְָלא ְׁשָבקּו ְלַבר 
נָׁש ְלִמְקַרב ְלַההּוא ֵּביָתא, ּוִמּיָד ֲחֵמי ַעּמּוָדא 

י ַהאי יְנּוָקא ְּדֶאָּׁשא ָסֵליק וְַרִּבי יֹוֵסי ָּפַתח ֵעינֹוי, וֱֶהוֵ 
ָּדַבק ּפּוֵמיּה ְּבפּוֵמיּה. ֲאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר: זַָּכָאה 
ֻחְלָקנָא ַּדֲחֵמינָא ְּתִחּיַית ַהֵּמִתים ַעיִן ְּבַעיִן. ְקִריבּו 
ְלַגֵּביּה, וֲַהוָה ַההּוא יְנּוָקא נִָאים ְּכִאּלּו ָּגוַע ֵמַהאי 

  ָעְלָמא.

ִּבי יֹוֵסי, ּוְבִרי� יט. ָאְמרּו, זַָּכָאה ֻחְלָק�, רַ 
ַרֲחָמנָא, ְּדִאְתָרִחיׁש ָל� נִיָסא ַעל יְֵדי ִמִּלין ִּדְבָרּך, 
ְּדָהִכי ְּדֵחיק ְּבִמּלֹוי ַׁשִּפיִרין ִלְתַרע ְׁשַמּיָא ּוִבְדָמעֹות 
ָׁשִליׁש אֹוִסיפּו ֵליּה ֶעְׂשִרין וְַתְרֵּתין ְׁשנִין. נְָטלּוַּה 

ּוָבכּו ִעֵּמיּה ֵמֶחְדוָה ָסְגיָא  ְלַהאי יְנּוָקא ּונְָׁשקּוּהַ 
וְַאְפקּוַּה ְלֵביֵתיּה ַאֲחָרא, ַעד ְּדִתְתיֵַּׁשב רּוֵחיּה 

  וְנְִׁשְמֵתיּה ַּתֲחזֹר ֵּביּה ְּכִמּקֶֹדם.

כ. ֲחדּו ְּתָלָתא יֹוִמין ִעם ַרִּבי יֹוֵסי וְִחְּדׁשּו ַּכָּמה 
ֵסי, ֶחְבַרּיָא ָלא ִחּדּוִׁשין ְּדאֹוַריְָתא. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי יֹו

ִאְתיַַהב ִלי ְרׁשּות ְלַגָּלָאה ָלכֹון ַמאי ַּדֲחֵמינָא ְּבַההּוא 



  

ָעְלָמא ֶאָּלא ְלָבַתר ְּתֵריַסר ְׁשנִין, ֲאָבל ְּתַלת ֵמָאה 
וְִׁשְבִעין ִּדְמִעין ְּדאֹוֵׁשיד ְּבִרי ָעאלּו ְּבֻחְׁשָּבנָא ַקֵּמי 

  ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא.

ְׁשָּבע ֲאנִי ִלְפנֵיֶכם, ֶחְבַרּיָא, ְּבָׁשָעה כא. וְִהּנְנִי נִ 
ְּדָפַתח ְּבִרי ַהאי ְּפסּוָקא ְּד"ּכִי יִָּקֵרא ַקן ִצּפֹור" 
ּוְבִאֵּלין ִמִּלין ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל, ִאזְַּדְעזְעּו ָּכְלהֹו ַסְפְסֵלי 
ַּדֲהוֵי ִּבְמִתיְבָּתא ְּדָרִקיַע וְָכְלהֹו ָקמּו ַקֵּמי ַמְלָּכא 

ִּדיָׁשא, ּוָבֵעי ַרֲחֵמי ָעַלי, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא קַ 
נְִתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעַלי ּוְׁשִפיר ַקֵּמיּה ִאינּון ִמִּלין ֵהי� 

  ָמַסר נְַפֵׁשיּה ְּבִרי ָעַלי.

כב. וֲַחָדא ַאַּפְטרֹוָּפא ֲאַמר, ָמאֵרי ְּדָעְלָמא, ָהא 
ם וְיֹונְִקים יִַּסְדָּת עֹז "ִמִּפי עֹוְלִלי (ְּתִהִּלים ח, ג)ְּכִתיב 

ְלַמַען צֹוְרֶרי� ְלַהְׁשִּבית אֹויֵב ּוִמְתנֵַּקם". ִאי ַרֲעוָא 
ִּדיָל� זַּכּוָתא ְּדאֹוַריְָתא ּוזְכּוָתא ְּדַהאי יְנּוָקא ְּדָקא 
ָמַסר נְַפֵׁשיּה ַעל ֲאבֹוִהי, ְּבִדינָא ִּדְתיָחֹוס ָעָליו 

ְּבִרי� הּוא ְלַמְלַא� ַהָּמוֶת  וְיְִׁשְּתזִיב. וְיֵָהיב ֻקְדָׁשא
ְּתֵליָסר ְּבנֵי נָָׁשא ְּתחֹוֵתיּה ַעד ָּבַתר ֶעְׂשִרין וְַתְרֵּתין 

  ְׁשנִין.

קֹוֵדם ֵצאת ַהּנְָׁשָמה ֵמַהּגּוף, רֹוֶצה ַהָּׂשָטן ִלָּדֵבק 09@
  ַּבּגּוף

כג. וְִהּנֵה ִׁשְמעּו נָא ֲאִמּתּות ַהְּדָבִרים, ַמהּו ֵּדין 
"ה' ֵמִמית ּוְמַחּיֶה" וְכּו', וְִכי  (ְׁשמּוֵאל א ב, ו)ב ִּדְכִתי



  

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִאיהּו ֵמִמית, ֶאָּלא ָהִענְיָן הּוא 
ֶׁשּקֹוֶדם יְִציַאת ַהּנְָׁשָמה ַהָּׂשָטן רֹוֶצה ִלָּדֵבק ַּבּגּוף 
וְַעל יְֵדי ָּכ� יֵׁש ַחס וְָׁשלֹום ַּגם ּכֵן זֲֻהָמא וְִעְרּבּוב 

  ּכַֹח ּכָֹחם ַּגם ַלּנְָׁשָמה.מִ 

ִּבְׁשַעת ְּפִטיַרת ַהַּצִּדיק ִמְתּגֵַּלית ַהְּׁשִכינָה ְוַהָּׂשָטן 09@
ָלׁש ִמּיָד   נֱֶח

כד. ּוְכֶׁשּיִַּגיַע ָהֵעת ָקרֹוב ְלִמיָתתֹו ֶׁשל ָאָדם 
ָּכֵׁשר, ֲאֶׁשר ֵאין ְּכַדאי ְלַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלִהָּדֵבק 

ֹוָרה, ִמְתַּגֵּלית ְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא, וְָאז ְּבנְִׁשָמתֹו ַהְּטה
ַהָּׂשָטן ִמּיָד הּוא נֱֶחָלׁש וְָאֵזיל ְּבַעל ָּכְרֵחיּה וְדֹוֶמה 
ַמָּמׁש ֵאָליו ְּכִמיָתה ֶׁשֵאין לֹו ְׁשִליָטה ְּבנְִׁשַמת 

  ַהַּצִּדיק.

וְַהּנְָׁשָמה, ְּכֶׁשהֹוֶלֶכת ִמן ַהּגּוף הֹוֶלֶכת ֵּתֶכף ִעם 
ִכינָה ַהְּקדֹוָׁשה ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ַהּנְִקָרא ְצרֹור ַהּׁשְ 

ַהַחּיִים, ֲאֶׁשר ַעל זֶה ָאנּו ִמְתַּפְּלִלין ַעל ַהֵּמִתים 
  "וְיְִצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחּיִים ֶאת נְִׁשָמתֹו".

כה. וְזֶה ַהּסֹוד ה' ֵמִמית ְלַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 
ֶאת ַהּנְָׁשָמה ֶׁשל ּוְמָגְרָׁשּה ּוַמֲחִליָׁשּה, ּוְמַחּיֶה 
  ַהַּצִּדיק ַלֲהִביָאּה ִּבְצרֹור ַהַחּיִים.

  ּגַם נְִׁשַמת ַהַּצִּדיק יֹוֶרֶדת ַלֵּגיִהּנֹם ְלֶרַגע ָקָטן09@

וַּיַָעל", ָקֵאי ַעל נְִׁשַמת  וְזֶה ַהּסֹוד, "מֹוִריד ְׁשאֹול
ַהַּצִּדיק ַהֻּמְכָרח ֵליֵרד ַלֵּגיִהּנֹם ְלֶרַגע ָקָטן, וְזֶהּו 



  

ְטִביָלה ֶׁשָּלּה, ִּכי ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה טֹוב 
וְ�א יֱֶחָטא, ּוָבֵעי ַעל ָּכל ָּפנִים ְטִביָלה וֲַהָסַרת 
ַהֻּזֲהָמא ְקָצת, וְֵתֶכף, וַּיַָעל, ָסֵליק ֵליּה ִלְמקֹוָמּה 

  ָהָראּוי ָלּה ְּבגַן ֵעֶדן.

כו. *
43

ַהאי ַׁשְעָּתא וְִהּנֵה ֶחְבַרּיָא, ֵּתְדעּו ִּדבְ 
ְּדִאְסַּתַּלְקנָא ֵמָעְלָמא ֲעַבדּו ִלי ַּגם ּכֵן ְטִביָלה 
ַּבֵּגיִהּנֹם ַּכּנִזְָּכר, וְֵתֶכף ַאַחר ַהְּטִביָלה ָעִליִתי ְלַגן ֵעֶדן 
ְלדּוְכָּתאי, ּוְבַׁשְעָּתא ְּדָפַתח ְּבִרי ְּבִאּנּון ִמִּלין ּוָמַסר 

ן נְִׁשָמתֹו ִּדְבָהא הּוא נְַפֵׁשיּה ָעַלי, יְָצָאה ַּגם ּכֵ 
ִּדְדֵמי� וְנְַפׁשֹו יְָצָאה ְּבַדְּברֹו, וְֵכיוָן ִּדנְַפַקת נְִׁשְמָתא 
ִּדְבִרי ִאְתָעִרית ּוְפָגִעית ְּבנְִׁשָמתֹו ַּדֲהוֵי ָאעַלת ַּגם ֵּכן 

                                                   
43

  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְוִהֵּנה ֶחְבַרָּיא ְּדעּו, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִהְסַּתַּלְקִּתי ִמן ָהעֹוָלם ָעׂשּו ִלי 

ֵּכן ְטִביָלה ַּבֵּגיִהֹּנם ַּכִּנְזָּכר, ְוֵתֶכף ַאַחר ַהְּטִביָלה ָעִליִתי ְלַגן ֵעֶדן ַּגם 
 -ִלְמקֹוִמי, ּוְבָׁשָעה ֶׁשִהְתִחיל ְּבִני ְּבאֹוָתם ִּדּבּוִרים ּוָמַסר ַנְפׁשֹו ָעַלי 

, ְוֵכיָון ָיְצָאה ַּגם ֵּכן ִנְׁשָמתֹו, ְוֶזהּו ֶׁשָּיַׁשן ְוַנְפׁשֹו ָיְצָאה ְּבַדְּברוֹ 
ֶׁשָּיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ְּבִני ָּפַגְעִּתי ְּבִנְׁשָמתֹו ֶׁשָהְיָתה עֹוָלה ַּגם ֵּכן 
ִמְּטִביָלה ַהִּנְזֶּכֶרת ְלֵעיל, ְוָׁשם ָּדנּו ַהִּדין ְלהֹוִסיף ִלי ֶעְׂשִרים 

ִּנְטַהְרִּתי ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים, ִּבְגַלל ְּדָמעֹות ּוִמִּלים ֶׁשל ְּבִני, ְוַהּיֹום ׁשֶ 
ִמֹּכל ָוֹכל, ְוִנְׁשָמִתי ִהיא ַזָּכה ּוְנִקָיה ּוְטהֹוָרה ֻמְכָרח ֲאִני ִלְראֹות 
ְּבֵאּלּו ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ְׁשִנין ְלִהְתַעֵּסק ַרק ִּבְדָבִרים ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא, 

ָּכאן ָוָהְלָאה ִּכי ְּכָבר ִקַּבְלִּתי ֹעֶנׁש ִמיָתה ּוְטִביָלה ַּבֵּגיִהֹּנם , ּוִמ 
 ָצִרי� ֲאִני ֶׁש�א ֶאְהֶיה ְּבֹבֶׁשת ָּפִנים ָלעֹוָלם ַהָּבא.



  

ִמְּטִביָלה ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, וְַתָּמן ִאְתַּדן ִּדינָא ְלהֹוִסיף ִלי 
  ְׂשִרים ָׁשנָה ְּבִגין ְּדָמעֹות, ּוִמִּלין ִּדְבִרי.ְׁשנַיִם וְעֶ 

כז. ּוְכַהּיֹום, ּכִי נְִטַהְרִּתי ִמּכֹל וָכֹל וְנְִׁשָמִתי ִהיא 
זְַכיָא ּונְִקּיָה ּוְטהֹוָרה, ֻמְכָרח ֲאנִי ִלְראֹות ְּבִאֵּלין 
ָׁשנִים וְֶעְׂשִרים ְׁשנִין ְלִאְתַעְּסָקא ַרק ְּבִמִּלין ְּדעֹוָלם 

ָּבא, ּכִי ְּכָבר ִקַּבְלִּתי עֹנֶׁש ִמיָתה ּוְטִביָלה ַּבֵּגיִהּנֹם. הַ 
ּוִמָּכאן ּוְלָהְלָאה ִאְצְטִריְכנָא ְּדָלא ַאְתיָא ְּבִכּסּוָפא 

  ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי.

(ְּתִהִּלים כח. וְזֶהּו ֶׁשָאַמר ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום 

וְַלָּמוֶת �א נְָתנָנִי". ָאַמר ָּדוִד,  "יַּסֹר יְִּסַרּנִי יָּה קיח, יח)
רֹוֶאה ֲאנִי ֶׁשַהְרֵּבה יִּסּוִרים ְּגדֹוִלים ְמאֹד יִֵּסר אֹוִתי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְַהּכֹל ְּכֵדי ְלִהּנֵָקה ֵמֲחָטַאי, וְִאם 
ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר נְִטַהְרִּתי ַעל יְֵדי ְטִביַלת ַהּיִּסּוִרים, 

ָחִליָלה ִלְפּגֹם עֹוד ְּבנְִׁשָמִתי, ּכִי ִאם "ִּפְתחּו  ֵמַעָּתה
ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק" ְלִהְתַעֵּסק ַּבּתֹוָרה וְיְִרָאה, ֶׁש�א 

  ָלעֹוָלם ַהָּבא. [ְּבבֶֹׁשת ָּפנִים]ֶאְהיֶה ְּבִכּסּוָפא 

  ַּתְכִלית ַהּיִּסּוִרים ְלָמֵרק ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם09@

אן ְלָכל ָאָדם ָהעֹוֵבר ָעָליו ִחֵּצי כט. וְנְִלמֹוד ִמּכָ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  - [ֵמֲאדֹון ָהעֹוָלם ִּדינִים ִמָּמאֵריּה ְּדָעְלָמא 

וְִקֵּבל יִּסּוִרים יֲַחׂשב ִּכי ְּבוַַּדאי ְלַטֲהרֹו ִמְּפָׁשָעיו  הּוא]
ֵהָּמה, וְִאְצְטִרי� ֵליּה ִלָּזֵהר ֶׁשִּמָּכאן ּוְלָהְלָאה ֶׁש�א 

ְמׂש� ָעָליו עֹוד ִסְטָרא ַאֲחָרא ִּדְמָסֳאָבא ַּבֲחָטָאיו, יִ 



  

וְָאז יְִצָטְרכּו עֹוד יִּסּוִרים ְּכֵדי ְלָהִסיר ֶחְלַאת 
  ַהֻּזֲהָמא.

ל. וְִאם ּתֹאַמר, ָמה ַהּיִּסּוִרים ַׁשּיִָכין ְלזֲֻהַמת 
ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ַּדע, ִּכי זֲֻהַמת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִהיא 

ר ַמָּמׁש, וְָהאֹות וְַהּמֹוֵפת ָלזֶה ּכִי ְּבִהְסַּתֵּכל ִאָּׁשה ָּדבָ 
 [ֶׁשּקֹוִרין ְּבָלׁשֹון ַאֵחר "ְׁשִּפיְגל"]נִָּדה ְּבַמְראֹות ַהּצֹוְבאֹות 

יִָּדְבקּו ַּכָּמה ְּכָתִמים ַּבַּמְרָאה ַהַּמְחִׁשיִכים ֶאת 
ת ְלָבנֹות זְִהירּות ַהַּמְרָאה, וְנֲַעׂשֹות ֶּבָהרֹות ֶּבָהרֹו
  ּוְׁשחֹורֹות ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלַמְעָלה ֶּפֶרק ב'.

לא. ֲהֵרי ְל� ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה רֶֹׁשם ְּבַמְראֹות 
ֻטְמָאה, ּוִמֶּזה ִּתְרֶאה ֶׁשזֲֻהַמת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִהיא 
ָּדָבר ַמָּמׁש ַהּנְִדָּבק ְּבגּוף ָהָאָדם, וְִאי ֶאְפָׁשר 

ְלִהְתרֹוֵקן ִאם �א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים, ִּכי ֵאין ְלִהְתַלֵּבן ּו
  יִּסּוִרין ְּב�א ִחּמּום ַהּגּוף.

לב. ַאף ַהֲעָבַרת ַהְּכָתִמים ִמן ַהַּמְראֹות 
ַהּצֹוְבאֹות ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִביר ִאם �א ַעל יְֵדי ַּגֲחֵלי 

ׁשֹונָה, ֵּכן ְּכמֹו ֶׁשָהיָה ָּבִרא (ַהְּׁשִּפיְגל)ֵאׁש, וְָאז יֲַחזֹר 
ָהָאָדם ֵאין לֹו ַּכָּפָרה ַעל ֶחְטאֹו ִאם �א ֶׁשָּצִרי� 

  ְלִהְתַלֵּבן ְּבִחּמּום ַהּיִּסּוִרים ַּכּנִזְָּכר.



  

ַעל יְֵדי ַקָּבַלת ַהּיִּסּוִרים ְּבַאֲהָבה ַמֲחִליִׁשים ּכַֹח 09@
  ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

ָבה ּוְבִחָּבה לג. ּוְכֶׁשָאָדם ְמַקֵּבל ַהּיִּסּוִרים ְּבַאהֲ 
ֵמֵאת ה', ָאז הּוא ַמִּתיׁש ּכַֹח ִהְתַּפְּׁשטּות זֲֻהַמת 
ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, וְָחִליָלה ְלָאָדם ֶׁשּיְִבַעט ְּביִּסּוָריו 
ֶאָּלא יְַקֵּבל ָעָליו ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה, ֵהן ְּביִּסּוִרים 

  ֶׁשל ּגּופֹו וְֵהן ְּביִּסּוֵרי ָממֹונֹו.

ִּכי יֵׁש ֵאיזֶה ֲאנִָׁשים ִאם יְִקֶרה לֹו ֵאיזֶה ֶהֵּזק לד. 
ָממֹון ֲאזַי הּוא ִמְתַחֵּמם ּוִמְתַלֵהב ְּבֵלב ַרָּגז ּוֵמִריב 
ּוְמַחְרֵחר ִריב ִעם ַהְּבִרּיֹות, זֶהּו ֲאֶׁשר ּבֹוֵעט 

ַּבּיִּסּוִרין, *
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ֶאָּלא יְִהיֶה ָׁשיֵף ָעיֵל וְָׁשיֵף נֵָפיק ְּבֵלב 
וְנְִדֶּכה ּוְבַהְכנָָעה, וְיֹאַמר ָּתִמיד "ה' נַָתן וַה' נְִׁשָּבר 

ָלָקח יְִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹר�". ָּבזֶה ְמעֹוֵרר ַרֲחִמים, 
  ֶׁשרֹוֶאה ּבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַהְכנָָעה ִּדיֵליּה.

לה. וְִהּנֵה ַקָּבָלה ְּביִָדי, ֶׁשּיֵׁש יִָמים ְמיָֻחִדים 
י ה' ְמִביִאים יִּסּוִרים ַעל ְּבנֵי ָאָדם, ַּבָׁשנָה ֶׁשְּׁשלּוחֵ 

ּוְביִחּוד ַעל אֹוָתן ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשֵהן ְמַבֲעִטים ְּביִּסּוִרים, 
ַעל ֵּכן ׁשֹוֵמר נְַפׁשֹו יְִרַחק ֵמֶהם, וְַאִּציג ְל� ֶּפֶרק 

  ְמיָֻחד ְלאֹוָתן ַהּיִָמים.
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  ֹקֶדׁש:- *) ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון 
ֶאָּלא ִיְהֶיה ָּכפּוף ִנְכָנס ְוָכפּוף, יֹוֵצא ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה  

 ּוְבַהְכָנָעה.



  

  ֶּפֶרק ל"ב03@
יֹוֶרה ֵּדָעה ִסיָמן א. ָּכַתב ָהַרב ַּבַעל טּוֵרי זָָהב ּבְ 

קט"ז ֵאיזֶה יִָמים ֶׁשָאסּור ְלָאָדם ְלַהִּקיז ָּדם ִמְּפנֵי 
  ַסָּכנָה ֶׁשֵהן יֹוָמא ְּדִדינָא, ַעּיֵן ָׁשם.

ַּגם ֶאת זֶה ְרֵאה ּוְׁשמֹור, ִּכי ָמָצאִתי ְּבֵׁשם ָּגדֹול 
ֶאָחד וְָחִסיד ֶׁשַּבֲחִסיִדים ֶׁשֵאּלּו יִָמים ֵהן ְמיָֻחִדים 

ָאָדם ְלַקֵּבל יִּסּוִרים ַעל ֵּכן ָאסּור ָּבֶהן ְלַהִּקיז ָּדם. לְ 
וְֵאּלּו ֵהן, י"ז ְּבַמְרֶחְׁשוָן, יֹום ה' ְׁשָבט, כ' ֲאָדר, כ"ה 
נִיָסן, כ"ט ְּבִאּיָר, ט"ז ְּבִסיוָן, כ"ז ִסיוָן, כ"ד כ"ו 
ְּבַתּמּוז, כ' ָאב, כ"ו ָאב, וְיֹום כ"ז ְּבָאב, וְיֹום י"ב 

  ֱאלּול.

  יִָמים ֶׁשָאסּור ִליָלִדים ָלֶלֶכת ְלַבד ָּבְרחֹוב09@
ב. וְִהּנֵה ְּבֵאּלּו ַהּיִָמים ַהּנִזְָּכִרים יֵׁש ִלָּזֵהר ְמאֹד 
ֶׁש�א יְֵלכּו ַהיְָלִדים יְִחיִדים ַאף ָּבְרחֹובֹות, ִּכי 
ָהרּוחֹות ְמצּויִין ָּבעֹוָלם וְיֵׁש ָלֶהם ְרׁשּות ַחס וְָׁשלֹום 

ִּתינֹוק אֹו ִּתינֹוקֹות ַרֲחָמנָא ִליְצָלן. ִּכי ֵאּלּו ִלָּכנֵס לַ 
ָהִעִּתים ֵהם ְקבּוִעים ִלְׁשלּוֵחי ִּדין ִלְפעֹל ָּבִעִּתים 

  ַהְּקבּוִעים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל.

ַעל ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יִַּצילֹו 09@
  ֵמרּוחֹות ָרעֹות ּוֵמַעיִן ָהָרע

ַּכָּמה ַאֲחָריּות וְַהְרַּפְּתָקאֹות ַעל ָהָאָדם  ג.
ֶהָענּוׁש, ַּכָּמה רּוחֹות טֹובֹות ֵהן ַהְמִביִאים ְּבָרכֹות 



  

טֹובֹות ַעל ָהעֹוָלם, וְַכָּמה רּוחֹות ָרעֹות ֵהן ַהְמִביִאין 
ַחס וְָׁשלֹום ֲאוִיִרין ִּביִׁשין וֳָחָלִאים ָרִעים וְנֱֶאָמנִים. 

ִרי� ָהָאָדם ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ּוְלִהְתַּפֵּלל ִלְפנֵי וְַעל ֻּכָּלן צָ 
ֲאדֹון ָהעֹוָלם ְלַהִּצילֹו וְֶאת ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ִמָּכל ִענְיָנִים 
ָרִעים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל. ּוְבֵאּלּו ַהּיִָמים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל 

ְלִתינֹוק  יֵׁש ְרׁשּות ְלַבֲעֵלי ֵעינַיִם ָרעֹות ִלֵּתן ַעיִן ָהָרע
  אֹו ְלַהְכנִיס ַעיִן ָהָרע ְּבָממֹון ֶׁשל ֲחֵברֹו.

וְָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלַהֲעִביר ְּכסּותֹו ַעל יְנּוָקא 
ִּדיֵליּה ְּבאֹוָתן ַהּיִָמים ְּכֶׁשּמֹוִליכֹו ַעל ָהְרחֹובֹות, ְּכמֹו 

ה ֶׁשֵּכן ָעׂשָ  (ֵחֶלק א', ַּדף רי"א ַעּמּוד ב')ֶׁשָּכַתב ַהּזַֹהר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְליְִׂשָרֵאל ִמְּפנֵי ִּבְלָעם ָהָרָׁשע, 

*
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ְּדֵכיוָן ַּדֲחָמא ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ְּד�א יָכֹול ַלֲעׂשֹות 
ׁשּום ָרע ָּבֵעי ְלִאְסַּתָּכָלא ְּבֵעינֹוי ִּביָׁשא ִּדיֵליּה ְּבִגין 

ֵעינֵי ִּביָׁשא ְּדָכל ֲאַתר ַּדֲהוֵי ִמְסַּתֵּכל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ּבְ 
 (ַּבִּמְדָּבר כד, ב)ִּדיֵליּה ֲהוֵי ִמְתָלְטיָא וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

"וְיִָּׂשא ִּבְלָעם ֶאת ֵעינָיו וַּיְַרא ֶאת יְִׂשָרֵאל ׁשֹוֵכן 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ן ֶׁשָרָאה ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּכל ָרע ָרָצה ֶׁשֵּכיוָ 

ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַעִין ָרָעה ֶׁשּלֹו ִמְּפֵני ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָהָיה ִּבְלָעם ָהָרָׁשע 
ִמְסַּתֵּכל ְּבַעִין ָהָרע ֶׁשּלֹו.ָהָיה ִמְתַקֵּלל ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ְוִיָּׂשא 

(ַעל ָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵכן ִלְׁשָבָטיו ַוְּתִהי ָעָליו ִּבלְ 

ְּכִמי ֶׁשּפֹוֵרׂש ִמְטַּפַחת ַעל ֹראׁש ַהִּתינֹוק  -רּוַח ֱא�ִהים"  ִיְׂשָרֵאל)
 ְּכֵדי ֶׁש�א ִּתְׁש�ט ּבֹו ַעִין ָהָרע ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע.



  

רּוַח ֱא�ִהים". ְּכַמאן  (ַעל יְִׂשָרֵאל)ִלְׁשָבָטיו וְַּתִהי ָעָליו 
ְּדיַּנּוָקא ְּבִגין ְּדָלא יְִׁש�ט ְּדָפֵריס סּוָדָרא ַעל ֵריָׁשא 

  ְּבהֹו ֵעינָא ִּביָׁשא ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע.

י"א ְּפסּוִקים ֶׁשְּתִחָּלָתם ְוסֹוָפם ְּבנּו"ן, ְמסָֻּגִלים 09@
  נֶֶגד ַהִּכּׁשּוף ְוָהַעיִן ָהָרע

ד. וְַדע ִּכי אֹוָתן ַאַחד ָעָׂשר ְּפסּוִקים ַהַּמְתִחיִלין 
ּוְמַסּיְִמין ָּבאֹות נּו"ן ַקָּבָלה הּוא ְּביִָדי ֶׁשֵהן  ָּבאֹות נּו"ן

טֹוִבים ִמְּפנֵי ְּכָׁשִפים וְַעיִן ָהָרע. וְַעל ֵּכן טֹוב לֹוַמר 
ַאֲחֵרי ַאַחד ָעָׂשר ְּפסּוִקים ַהּנִזְָּכִרים ַּבַּמֲעָמדֹות 

  ַהַּמְתִחיִלין ְּבנּו"ן ְּתִפָּלה ְקָצָרה זֹו.

ם, ַהֵּצל ַעְּמ� ֵּבית יְִׂשָרֵאל ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ 06@
ִמָּכל ִמינֵי ִּכּׁשּוִפים ּוִמָּכל ִמינֵי ַעיִן ָהָרע, ּוְכֵׁשם 
ֶׁשָּפַרְׂשָּת ְּכָנֶפי� ַעל ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּבִּמְדָּבר ֶׁש�א 
ָׁשַלט ֲעֵליֶהם ֵעיָנא ִּביָׁשא ְּדִבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור, ֵּכן 

ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים ִלְהיֹוֵתנּו  ִּתְפרֹס ְּכָנֶפי� ָעֵלינּו
ְמֻכִּסים (ְּבִמְכֶסה ּוְבַהנְָהָגה) ִּבְׁשמֹוֶתי� ַהְּקדֹוִׁשים 

  ִמָּכל ֵעיָנא ִּביָׁשא ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ָרֵּני ַפֵּלט וְגֹו'.

ו. וְָכל ִאָּׁשה ְּכֶׁשִהיא ְמֻעֶּבֶרת ְּכֶׁשִהיא אֹוֶמֶרת 
ְלֵעיל ִּתְהיֶה ְּבטּוָחה ְּדָלא  ַהי"א ְּפסּוִקים ַהּנִזְָּכִרים

ַעל ַהּוָָלד. ַעל  [ֶׁש�א יְִׁש�ט ַעיִן ָהָרע]ָׁשְלָטא ֵעינָא ִּביָׁשא 
ֵּכן יִָּזֵהר ָהָאָדם לֹוַמר ַאַחד ָעָׂשר ְּפסּוִקים ַהּנִזְָּכִרים 

  ְלֵעיל וְיְִהיֶה נִּצֹול ֵמַעיִן ָרע ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון.



  

  

  יְִתרֹו08@

  ֶּפֶרק ל"ג03@

א. ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ִּתְּקנּו לֹוַמר ָׁש�ׁש 
, (ְּתִהִּלים עח, לח)ְּפָעִמים "וְהּוא ַרחּום יְַכֵּפר ָעֹון" וְגֹו' 

ְּדַהיְנּו ְּבהֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו", וְֶאָחד ְּב"ּוָבא ְלִצּיֹון 
ֲעִריב. וְַהַּכּוָנָה ִּכי ּגֹוֵאל", וְֶאָחד ִּבְתִחַּלת ְּתִפַּלת מַ 

יֵׁש ְׁש�ׁש ֶעְׂשֵרה ֵּתבֹות ְּכנֶֶגד (וְהּוא ַרחּום וְגֹו') ַּבָּפסּוק 
ְׁש�ׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ָהַרֲחִמים וְָׁש�ׁש ְּפָעִמים ְׁש�ׁש 

  ֶעְׂשֵרה עֹוִלים ְׁש�ִׁשים וֵַּתַׁשע.

ָעָליו ְּבקִֹׁשי ֶאְפָׁשר ִלּנֵָצל ֵמֵחְטא ֶׁשַחּיִָבים 09@
  ַמְלקֹות

ב. וְַהַּכּוָנָה, ַּבֲאֶׁשר ְּבָכל יֹום וָיֹום ַהּיֵֶצר ָהָרע 
ִמְתַּגֵּבר ַעל ָהָאָדם ּוְבקִֹׁשי ֲאֶׁשר יָכֹול ָהָאָדם ְלִהּנֵָצל 
ֵמַהֵחְטא ֶׁשּנְִתַחּיֵב ָעָליו ְׁש�ִׁשים וֵַּתַׁשע ַמְלקֹות, וְַעל 

ָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵּכן ְּתִפָּלה זֹו מֹוֶעֶלת ְלַבֵּקׁש ֵמהַ 
ֶׁשּיְַכֵּפר ֲעוֹונֹו ְּכִאּלו הּוא נְִלָקה ַמְלקֹות ְׁש�ִׁשים 

  וֵָתַׁשע, וְ�א יְַׁשִחית ַּבֲעבּורֹו ְלָענְׁשֹו.

ג. ּוִבְהיֹות ִּכי ֶהָעוֹון ּגֹוֵרם ְלעֹוֵרר ַהַּמְׁשִחיִתים 
ַעל ַאף וְֵחָמה ִּכי ַאף וְֵחָמה ֵהָּמה ָּתִמיד ְמַקְטְרִגים 



  

יְִׂשָרֵאל, ִּבְהיֹוָתם ְּבִמְצַריִם וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּברֹב 
ֲחָסָדיו וְַרֲחָמיו נְִגָלה ַעל יְִׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּבזְכּות ְׁש�ָׁשה 
ָאבֹות ִּבְׁש�ָׁשה ֵׁשמֹות ְקדֹוִׁשים ה' ה' ה' ֶׁשעֹוִלין 

ֹום ְלִמְסָּפר יב"ק ֶׁשֵהן ָראֵׁשי ֵתבֹות יַ'ֲענֵנּו ְב'י
ָק'ְרֵאנּו, ַעל ּכֵן אֹוְמִרים ָּפסּוק זֶה וְהּוא ַרחּום וְגֹוֵמר 
ָּכל ֲחָמתֹו, וְַאַחר ָּכ� ֵּתֶכף ה' הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל� יַ'ֲענֵנּו 

  ְב'יֹום ָק'ְרֵאנּו.

ד. ּוִבְהיֹות ִּכי ָּגדֹול ּכַֹח ִענְיַן ַמְלקֹות ֶׁשֵהן ַמִּציִלין 
ל ָּבֶהן ַהּנָָחׁש ּוְמַהְּפִכין ַהל"ט ִמל"ט ְקָללֹות ֶׁשּנְִתַקּלֵ 

ְקָללֹות ְלַט"ל ֶׁשל ְּבָרָכה ַהּנֹוֵטף ָּבִעִּתים ַהְּקבּוִעים 
ִטִּפין ַעל רֹאׁש ְּבנֵי ָאָדם ַהֲחֵפִצים ִלָּדֵבק ְּביְִרַאת ה', 
וְזֶהּו ַהַּטל ְמעֹוֵרר אֹוָתם ְלַדְרֵכי ַהּיְִרָאה, וְהּוא ַמָּמׁש 

ַהֵּמִתים ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַטל ֶׁשל ְּתִחּיַת 
ְלַהַחּיֹות ּבֹו ַהֵּמִתים, וְַטל זֶה ְמיָֻחד ְלָקֵרב נְַפׁשֹות 

  ַהֵּמִתים ֶאל ַהְּקדּוָׁשה.

ֶׁש�א ְלִהְתַעֵּצל ִמְּלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַמְלקֹות ַּפַעם 09@
  ַאַחת ְּבחֶֹדׁש

ת ַעל ָּכל ָּפנִים ה. ַעל ֵּכן ַאל ִּתְתַעְּצלּו ְּבַמְלקֹו
ַּפַעם ַאַחת ְּבחֶֹדׁש, ִּכי ַעל זֶה ִהְתַּפֵּלל ַּגם ֵּכן 

 (ְּבֵראִׁשית יח, א)ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבָאְמרֹו 
"אּוַלי יִָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים", ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר, 

נֵי ָאָדם ֶׁשּלֹוִקין ֶׁשַּכּוָנָתֹו ָהיָה אּוַלי יִָּמְצאּון ָׁשם ּבְ 
  ַמְלקֹות ַאְרָּבִעים, וַּיֹאֶמר ה' �א ַאְׁשִחית וְגֹוֵמר.



  

ו. ּוְכמֹו ֶׁשֻּמָּטל ַעל ָהָאָדם ְלַקֵּבל ָעָליו ַמְלקֹות 
ַאְרָּבִעים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכֵדי ֶׁש�א יְִלֶקה ַמְלקֹות 

רּו ַרּבֹוֵתינּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי יֵׁש ַהְרֵּבה ֲעֵברֹות ֶׁשָאמְ 
זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ָהעֹוֶׂשה ֵּכן יְִהיֶה ְּבנִּדּוי, וְַהֵּפירּוׁש 
הּוא ֶׁשָראּוי הּוא ְלנַּדֹותֹו, וְִאם ּכֵן ְּכֶׁש�א נִּדּו אֹותֹו 
ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה ֲאזַי הּוא ְמנֶֻּדה ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל 

ָדם ְּכֶׁשְּמנִַּדין אֹותֹו ַמְעָלה, וְזֶהּו ִענְיָן ַרע ְלָהָא
  ְלַמְעָלה.

  ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַהְּמנֶֻּדה ֵאינָּה ִמְתַקֶּבֶלת09@

ז. ּכִי ָּכל זְַמן ֶׁשהּוא ְּבנִּדּוי ְּתִפָּלתֹו ֵאינָּה 
נְִׁשַמַעת, וְנְִׁשָמתֹו ִהיא נָע וָנָד ִמחּוץ ְלַפְרּגֹוָדא 

ת ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעּמֹו ַקִּדיָׁשא, וְנְִסַּתֶלֶקת ִמֶּמּנּו ְׁשִמירֹו
יְִׂשָרֵאל, ּוִבְהיֹותֹו ַּבֶּדֶר� אֹו ִּבְׁשָאר ְמקֹום ַסָּכנָה ְּבַקל 
יּוַכל ְלִהּנָזֵק ִּכי הּוא ְּכֶהְפֵקר ַמָּמׁש, ִּכי ֵאין ַמְׁשִּגיִחין 

  ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמיִם.

ח. ּוְבִאם ֶׁשִאְׁשּתֹו ִהיא ִמְתַעֶּבֶרת ִמֶּמּנּו ְּבאֹוָתן 
ִמים, ֲאַזי יְִהיֶה ַהִּתינֹוק ֶאָחד ֵמַהּפֹוְׁשִעים ַהּיָ 

  וְַהּמֹוְרִדים ְּבַדת ֱא�ֵקינּו.

ט. וְִאם ּכֵן, ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם וְנָבֹון ְּבַתְכִלית 
ַהָחְכָמה, יְִתּבֹונֵן ְּבַעְצמֹו ֶׁשֶהְכֵרַח ָּגדֹול הּוא ְלַמֵהר 

ִעּכּוב, ִּכי ִמי יֹוֵדַע ּוְלזֵָרז ְלַתֵּקן ָּדָבר זֶה ְּבִלי ִאחּור וְ 
ַמה ּיּוַלד יֹום, ֶּפן יָמּות ִּפְתאֹום וְ�א יָׁשּוב נְִׁשָמתֹו 



  

ַלָּמקֹום ֲאֶׁשר ִהיא נְֶחֶצֶבת ִמֶּמּנָה, וְנְִׁשָמתֹו ִּתְהיֶה 
  ְמסּוָרה ְלַמְׁשִחיִתים ּוְמַחְּבִלים ַאְכזִָרים.

אִתי ָּכתּוב י. ּוָלזֶה ֶאְכּתֹב ַהִּתּקּון ָּכאן, ַמה ֶּׁשָּמצָ 
ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י זַ"ל, וְהּוא, ֶׁשּיְִבַחר ָהָאָדם יֹום ֶאָחד 
ִלְהיֹות ָּפנּוי ִמָּכל ֲעָסָקיו וְכֹה יְִתנֵַהג, יְִבַחר ָמקֹום 

  ְמיָֻחד ְּבֵביתֹו וְיֵֵׁשב ַעל ָהָאֶרץ ִּכְמנֶֻּדה וְיֹאַמר:

  נַֻּסח ַהִּוידּוי09@

ָעַלי נְזִיָפה וְנִּדּוי יא. ֲהֵרינִי יֹוֵׁשב ְלַקֵּבל 
ֶׁשּנְִתַחּיְַבִּתי ִמִּפי ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ַעל ַהֲחָטִאים 
וְָהֲעוֹונֹות וְַהְּפָׁשִעים, ֶׁשָחָטאִתי וְֶׁשָעוִיִתי וְֶׁשָּפַׁשְעִּתי. 
ֲאנִי ֶעֶצב נְִבזֶה ִהְרֵּבִתי ַאְׁשָמִתי ְּבתֹוָרְת�, ָּבַגְדִּתי 

ִּתי ִּבְסִפירֹוֶתי�, ִהְׁשַלְחִּתי ְּפָגם ְּביְִרָאְת�, ָּפַגמְ 
ְּבָקָדֶׁשי�, וְַהַּמיִם ַהּיֹוְצִאים ִמֵּבית ה' הֹוַלְכִּתים ְלֵבית 
ַהִּכֵּסא ְמקֹום ַהִּטּנֶֹפת ֵאֶׁשת ַהִּזָּמה, ָהַרְסִּתי ִמזְֵּבַח 
ֶׁשְּל�, ִחַּלְלִּתי ְּבִריְת� ְּבַהְכנַָסת ָעְרָלה ַעל ְּבִרית 

ׁש, ָּפַגְמִּתי ְּבזַ"� אֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוִׁשים, נַָתִּתי ַהּקֹדֶ 
  ְּגבּוָרה ַלִחיצֹונִים.

יב. וְִהּנֵה ִאם נְִתַחּיְַבִּתי נִּדּוי ִמִּפי ֵּבית ִּדין ַהֶּצֶדק 
אֹו ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכנְֵּתיּה, ֲהֵרי יַָׁשְבִּתי 

ין ּוִמְתָחֵרט ּוְמַבֶּכה ַעל ָּבָדד וְִקַּבְלִּתי ָעַלי ַהּדִ 
  ֲעוֹונֹוַתי, ָחָטאִתי ֶהֱעוֵיִתי �א ָאׁשּוב עֹוד ַּבֶּדֶר� ַהֶּזה.



  

ַהֵּתר, ַהֵּתר, יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ְסַלח ֲאִביר יֲַעקֹב, 
ל ֶמֶל� טֹוב וְַסָּלח ָאָּתה. וְַסּיְֵענִי ִלְהיֹות -ִּכי  אֵ 

ב ָׁשֵלם ּוְלַחָּטאִתי �א ֵמַהָּׁשִבים ֵאֶלי� ְּבָכל יֹום ְּבלֵ 
  ִּתזְּכֹר עֹוד ָאֵמן ֶסָלה.

יג. וְִהּנֵה ֵמָהָראּוי ְלַהִּציג ְל� יִחּוד ָּגדֹול וְנֹוָרא, 
ַא� ַּבֲאֶׁשר ֵאין ָּכל מֹוִחין ָׁשוִין, ּוִבְפָרט ֲאֶׁשר 
ַהְּלָבבֹות נְִתַמֲעטּו, ֶּפן יֵָהֵרס וְיֲַהפֹ� ַהֵּסֶדר וְנְִמָצא 

וְ�א ִּתּקּון, ַעל ּכֵן ִהַּצְגִּתי ְל� ְּתִפָּלה ְקָצָרה ִקְלקּול 
  ִּבְמקֹוָמּה, וְַהּבֹוֵחן ְלָבבֹות יְַקֵּבל לֹו ְלָרצֹון, וְזֹו ִהיא:

יד. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּגלּוי וְיָדּוַע ְלָפנֶי� ּכִי ָחְׁשָקה 
ן ָּבֶהם נְַפִׁשי ְמאֹד לֹוַמר ְּפסּוִקים ֶׁשל יִחּוִדים ּוְלַכּוֵ 

יִחּוד ָּגדֹול וְנֹוָרא ְליֵַחד ְׁשמֹוֶת� ַהְּקדֹוִׁשים ְּבַאֲהָבה, 
ַא� ֲעוֹונֹוֵתינּו ָּגְברּו ָעֵלינּו ּוְכַמָּׂשא ָּכֵבד יְִכְּבדּו ָעֵלינּו, 
ּוֵמֲחַמת ֵּכן נְִתַרֶּבה ַהחֶֹמר ַהַּגְׁשִמי ָּכל ָּכ� ַעד ֶׁשֵאין 

ָּכָראּוי, ּוֶפן נְַקְלֵקל וְ�א נְַתֵּקן  ָאנּו יְכֹוִלין ְלַכּוֵן ֵהיֵטב
ֵמֲחַמת עֹוד ַהּנֶַגע ַּבֲעוֹונֵנּו, ֵאי� אּוַכל ִלְקַרב וְָלֶגֶׁשת 

ֶאל ַׁשֲעֵרי  (ס"א ָאבֹוא)ֶאל ְמקֹום ַהְּקֻדָּׁשה וְֵאי� ָלבֹוא 
ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְלבּוׁש ָׂשק, 

  ּבֹון ָעְלָמא, חּוס נָא וֲַחמֹל נָא ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות.ּוְבֵכן רִ 

ל ָרם וְנִָּׂשא ְּתִפָּלֵתינּו ְּכִאּלּו -טו. וְיֱֶעַרב ְלָפנֶי� אֵ 
ִּתַּקנְִּתי ָּכל ַהְּפָגִמים וְֶהֱעַבְרִּתי ָּכל ַהְּכָתִמים ַעל יְֵדי 

ְתִפָּלה זֹו ַּכּוָנֹות ַהּיִחּוִדים, ֵּכן יְִהיּו ְמֻתָּקנִים ֵהיֵטב ּבִ 



  

ֶׁשֲאנִי אֹוֵמר ְּבִׁשְברֹון ֵלב ּוְברּוַח נְמּוָכה "וְֵלב נְִׁשָּבר 
  וְנְִדֶּכה ֱא�ִהים �א ִתְבזֶה".

טז. וְַאַחר ָּכ� יָקּום ִמן ָהָאֶרץ וְיְִהיֶה עֹוֵסק ָּכל 
ַהּיֹום ִּבְתִפָּלה ּוַבּתֹוָרה, וְָאז ִמן ַהָּׁשַמיִם יְַרֲחמּוהּו 

ָעָליו עֹנֶׁש ַהּנִּדּוי ֶׁשּנְִתנַָּדה ִמן ַהָּׁשַמיִם וְיִָסירּו מֵ 
ְּכֶׁש�א ְמנִַּדין אֹותֹו ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה. וְיְִהיֶה ִלּבֹו 
נָכֹון ּוָבטּוַח ְּכֶׁשּיִנְַהג ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל ָאז וָָׁשב 

זֶה וְָרָפא לֹו. וְִהּנֵה ַאִּציג ְל� ֶּפֶרק ְמיָֻחד ַעל ֵאי
  ְּדָבִרים ֶׁשָהָאָדם הּוא ַחּיָב נִּדּוי וֵָחֶרם.

  ֶּפֶרק ל"ד03@
ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשַהֵּבית ִּדין ְמֻחּיִָבים ְלנַּדֹות ְלִמי 

  ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם.

  ֶאָחד, ִמי ֶׁשְמַדֵּבר נִּבּול ֶּפה ַחס וְָׁשלֹום.   .א

ַהֵּׁשנִי, ִמי ֶׁשאֹוֵחז ָּבַאָּמה ּומֹוִציא ש"ז  ב.
  ַבָטָלה.לְ 

ג. ַהְּׁשִליִׁשי, ַהֵּמֵקל ְּבִמְצוֹות ְּדַרָּבנָן, ְּכגֹון 
ַהְמזְַלזֵל ִּבנְִטיַלת יַָדיִם אֹו ַהְמזְַלזֵל ְּבִדינֵי ֻמְקֶצה 

  וְַכּיֹוֵצא ָּבֶהם ְּבִאיּסּוֵרי ְּדַרָּבנָן.

ד. ָהְרִביִעי, ַהְמזְַלזֵל ִּבְכבֹוד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֵהן 
  ֵהן ֶׁש�א ְּבָפנָיו.ְּבָפנָיו וְ 



  

ה. ַהֲחִמיִׁשי, ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ַעל יְֵדי ְׁשלּוחֹו 
  ָעֵרל ֶׁשְּמַדֵּבר ִּדְבֵרי ִּגּדּוִפים ַעל ְּכַלל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל.

ו. ַהִּׁשִּׁשי, ִמי ֶׁשהּוא ַאָּלם וְַסְרָבן וְֵאינֹו רֹוֶצה 
ינֹו ֶׁשֻּמְכָרח ִלְהיֹות ְלַצּיֵת ִּדין, ּוְמיֵַּגַע ֶאת ַּבַעל ּדִ 

ְּבֵׁשב וְַאל ַּתֲעֶׂשה, אֹו ֶׁשּגֹוֵרם ְלהֹוִציא לֹו ָממֹון ַרב 
  ְּבהֹוָצַאת ַהִּמְׁשָּפט.

ז. ַהְּׁשִביִעי, ָהאֹוֵמר ִׁשירֹות וְִתְׁשָּבחֹות ִּבְמרּוָצה 
וְֵאינֹו מֹוִציא ִמִּפיו ַהֵּתבֹות ִּבְׁשֵלימּות ְּבָׂשָפה ְּברּוָרה 

  ּו� ֶׁשָאַמר ַעד ְּתִפַּלת יְִׁשַּתַּבח.ִמן ָּבר

  ח. ַהְּׁשִמינִי, ַהַּמְלִעיג ַעל ָאָדם ָּכֵׁשר וְיָָׁשר.

ט. ַהְּתִׁשיִעי, ַהְמַדֵּבר ַהְרֵּבה ִעם ִאָּׁשה ֶׁשֵאין 
ִאְׁשּתֹו ְּכֵדי ְלִהְסַּתֵּכל ְּביְָפיָּה, וְהּוא יָכֹול ְלַקֵּצר ֶאת 

  ַמְלאֹות ַּתֲאוַת ַהּיֵֶצר ָהָרע.ְּדָבָריו, וְהּוא ְמַכּוֵן לְ 

י. ָהֲעִׂשיִרי, ַהַּמֲחזִיק ְּבַמֲח�ֶקת ּוַמֲחנִיף ְלָרָׁשע, 
ּוִמּתֹו� ֲחנִיָפתֹו ַמֲחזִיק ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָהָרָׁשע ֶׁשהּוא 

  ִמְתַּגֵּבר וְהֹוֵל�.

וְַעל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ָצִרי� ַהֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה 
ם �א יֲַחִרימּו אֹותֹו ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטּה ְלַהֲחִרים, וְאִ 

ֲאזַי הּוא ֻמְחָרם ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, וְָצִרי� 
  ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבֶפֶרק ל"ג.



  

א. וֲַעֵבָרה ַהֲחמּוָרה ֶׁשְּבֵאּלּו ֲעָׂשָרה ֲעֵברֹות 
יו, וְַהְּמַדֵּבר ְּדַבר ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל הּוא ַהְמנֵַּבל ּפִ 

ַאִּפיקֹוְרסּות ַעל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוִמי ֶׁשהּוא ַאָּלם 
וְַסְרָבן. וְעֹוד ִמָּדה ַאַחת ֲחמּוָרה ִמָּכל ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל 
ֶׁשַּגם ֵּכן ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ְמנִַּדין אֹותֹו, ַהֵּמִעיז 

ן לֹו ּבֶֹׁשת ְּכָלל, �א ַּדי לֹו ָּפנָיו ִּבְפנֵי ְּבנֵי ָאָדם וְֵאי
ַּבֵחֶרם וְנִּדּוי ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל, עֹונְׁשֹו הּוא ְלִהְתַּגְלֵּגל 

"וְַהְּכָלִבים ַעֵּזי  (ְיַׁשְעָיה נו, יא)ְּבֶכֶלב, וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
  נֶֶפׁש".

ב. וְִאם ּתֹאַמר, ִּגְלּגּול ְּבֶכֶלב הּוא עֹנֶׁש ַקל, ּבֹוא 
ְרֵאה ָּדָבר ֶאָחד וְִהְתּבֹונֵן ְּבעֹנֶׁש זֶה ְּבִמי ֶׁשהּוא ָּבא ּו

  ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש ַרֲחָמנָא ִליְצָלן.

  ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ְּביָָמיו ֶׁשל ָהֲאִר"י זַ"ל09@

ג. וְַדע ְל� ַמֲעֶׂשה ֶאָחד, הּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י 
ְׁשמֹו ַרִּבי זַ"ל, ֶׁשְּביָָמיו ָהיָה ִאיׁש ָחִסיד ֶאָחד ּו

ַאְבָרָהם ִאְּבן ּפּוָא"ה זַ"ל, וְָהיָה ָהִאיׁש ָעִׁשיר ָּגדֹול 
וְיָדֹו ָהיְָתה ְּפתּוָחה ַלֲענִּיִים וְֶאְביֹונִים, וְֶאְצלֹו ָהיָה ָּדר 
יְהּוִדי ְׁשֵכנֹו, וְָהיָה ִמְתַעֵּסק ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן ִעם ֵאֶׁשת 

, ּכִי ִאְׁשּתֹו ָהיְָתה ְמֻסֶּגֶלת ַרִּבי ַאְבָרָהם ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל
  ְלַמָּׂשא ּוַמָּתן.

ד. ּוִפְתאֹום ָּבא ַעל אֹותֹו ַהָּׁשֵכן חֹוִלי וְנַָפל 
ְלִמְׁשָּכב יִָמים ַרִּבים ַעד ֶׁשִהְתִחיל ְּבָׂשרֹו ִלְרקֹב ָעָליו 



  

ַאף ֶעְרוָתֹו נְִרַקב ּוִפֵּזר ָממֹון ַרב ְּבהֹוָצַאת ָהרֹוְפִאים 
ֵעזֶר ּוְתרּוָפה ְלַמָּכתֹו, ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא  וְ�א ָמָצא

  ְּבאֹותֹו חֹוִלי ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים.

ה. וְַאַחר ַּכָּמה ָׁשנִים ָּבא ֶּכֶלב ֶאָחד וְָתִמיד ָהיָה 
ְמַסֵּבב ֶאת ַהַּביִת ֶׁשל ֶהָחִסיד ַרִּבי ַאְבָרָהם ִאְּבן 

ֶלב ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ָהיָה ֶּכֶלב ּפּוָא"ה ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, וְַהּכֶ 
ָׁשחֹור ְמכָֹער ְמאֹד. ְּכֶׁשָראּו אֹותֹו ָהֲאנִָׁשים ָהיּו 
ְמַפֲחִדין ִמָּפנָיו ִּכי ָּפנָיו ָהיָה ְּכמֹו ַמִּזיק, וְָהיּו ָּתִמיד 
ְמָגְרִׁשין ֶאת ַהֶּכֶלב ַההּוא ִמֵּבית ַרִּבי ַאְבָרָהם ָחִסיד 

  ְקלֹות, וְָהיָה ַהֶּכֶלב חֹוזֵר ּוָבא.ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ְּבמַ 

ו. וְָתִמיד ְּכֶׁשָהיָה ַרִּבי ַאְבָרָהם ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל 
ַמְׁשִּכים ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ָהיָה מֹוֵצא זֶה ַהֶּכֶלב ָׁשחֹור 
עֹוֵמד ֵאֶצל ַהֶּדֶלת, וְָהיָה ַמְמִּתין ַעד ֶׁשּיְִפְּתחּו ַהֶּדֶלת 

ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ַהַּביִת, וְָתִמיד ָהיָה וְָהיָה רֹוֶצה ְלַׁשֵּמט 
ַרִּבי ַאְבָרָהם ָחִסיד ְמָגֵרׁש אֹותֹו וְִצּוָה ִלנְעֹל ַהֶּדֶלת 
ַאֲחָריו, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָחזַר ַהֶּכֶלב וְָהיָה ַמְמִּתין ַּבֶּדֶלת 

  ַעד ֶׁשּיִָּפֵתַח.

ז. ּוַפַעם ַאַחת ֵאַרע ֶׁשּיָָצא ֶהָחִסיד ְּבַהְׁשָּכָמה 
ַתח ֵּביתֹו וְָׁשַכח ִלנְעֹל ֶּפַתח ַהֶּדֶלת ֶׁשל ַהַּביִת ִמּפֶ 

וְֶׁשל ַהֲחַדר ֵּבית ַהחֶֹרף, וְֵתֶכף ִּדֵּלג ַהֶּכֶלב ַלַּביִת 
וְָקַפץ ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ַעד ֶׁשָהיָה ַמִּגיַע ַלֶחֶדר ֶׁשָהיְָתה 
ָׁשם ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ׁשֹוֶכֶבת 



  

ֲעַדיִן ַּבִּמָּטה ֶׁשָּלּה ּוָמְצָאּה יְֵׁשנָה, וְָקַפץ ַהֶּכֶלב ַעל 
ַהִּמָּטה וְנַָׁש� ָּבּה נִּׁשּוִכין ְּבַהְרֵּבה ְּפָצִעים וְַחּבּוִרים 

  וְַאַחר ָּכ� ָּבַרח ֵמַהַּביִת.

ח. וְָהִאָּׁשה ַהּנִזְֶּכֶרת ְלֵעיל ָצֲעָקה ְמאֹד ַעד 
ת ָהֲאִר"י זַ"ל. ּוָבא ַּבֲעָלּה ַרִּבי ֶׁשקֹוָלּה נְִׁשַמע ְּבֵבי

ַאְבָרָהם ָחִסיד ּוְׁשָאר ֲאנִָׁשים ְלָהַרב ַרִּבי יְִצָחק 
  לּוְריָ"א.

ט. וְֵהִׁשיב ַהִּסָּבה ָהיָה ִּכי ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת נֲַעֵׂשית 
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֵאֶׁשת ִאיׁש ִעם ַהָּׁשֵכן ֶׁשָּלּה 

ּו ַהֶּכֶלב ָׁשחֹור ָהיָה ּבֹו נְִׁשָמתֹו, וְִהיא ֶׁשְּכָבר ֵמת, וְזֶה
ָהיְָתה ּגֹוֶרֶמת ְּבִפּתּוי ְּדָבֶריָה ּוִבנְִתינֹות ָמעֹות 
ְלַהָּׁשֵכן ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ֶּדֶר� ִאיׁשּות, ַעל 

  ֵּכן ָעָׂשה ַהֶּכֶלב ַעְכָׁשיו נְָקָמה ָּבִאָּׁשה.

ִּביעּו ֶאת ָהִאָּׁשה ֶׁשַּתִּגיד ָהֱאֶמת י. וְַאַחר ָּכ� ִהׁשְ 
וְהֹוֵדית, ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ָהיָה ׁשֹוֵכב ִעָּמּה 
ְּבֵבית ַהְּסחֹוָרה, וְַעל ּכֵן נְִרָקב ְּבָׂשרֹו ֶׁשל אֹותֹו 
ָהִאיׁש וְַגם ֶעְרוָתֹו ָהיָה נְִרָקב, וְַאַחר ָּכ� ִּבְּקָׁשה 

ָתה ְּבתֹו� ְּתׁשּוָבָתּה, ֲאָבל ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ּומֵ 
  ֶהָחִסיד ֵּגְרָׁשּה ֵּתֶכף ִמֵּביתֹו.

יא. ּבֹוא ּוְרֵאה, ֶׁשֶהָעוֹון ֶׁשל ַעֵּזי ָּפנִים יֵׁש ָלֶהם 
עֹנֶׁש ִּגְלּגּול ֶּכֶלב ְּכמֹו ֶהָעוֹון ֵאֶׁשת ִאיׁש, ַעל ֵּכן ָצִרי� 



  

ְרַאת ה' ִּתְהיֶה ָהָאָדם ְלַהנְִהיג ַעְצמֹו ְּבבֶֹׁשת ָּפנִים וְיִ 
  ַעל ָּפנָיו ָּתִמיד, וְָאז טֹוב לֹו יְִהיֶה ֶסָלה.

 

  ִמְׁשָּפִטים08@

  ֶּפֶרק ל"ה03@
א. ְּכָבר נְִתַּפֵּׁשט ַהִּמנְָהג ְּברֹב ְּתפּוצֹות יְִׂשָרֵאל 
ְלִהְתַעּנֹות ַּבּיֹום ֶׁשֵמת ּבֹו ָאִביו אֹו ִאּמֹו ִמֵּדי ָׁשנָה 

יט" ִמְּטָעִמים יְדּוִעים, ַעּיֵן ְּבֵסֶפר ֶׁשּקֹוִרין "יָאר ַצי
[ִמּׁשּום נְִׁשַמת ַחּיִים ִמּׁשּום ְּדִריַע ַמָּזָלא ֶׁשל אֹותֹו יֹום 

  .ֶׁשַרע ַמָּזלֹו ֶׁשל ַהֵּבן ְּבאֹותֹו יֹום]

ִאי נֵַּמי, ְּדיֵׁש ְקָצת ִּדין ְלָאִביו אֹו ְלִאּמֹו ְּבאֹותֹו   ב.
ִּדיׁש וְַהַּתֲענִית מֹוִעיל ְלִהּנֵָצל יֹום ָּתִמיד וֲַאִמיַרת ַהּקַ 

ִמִּמְקָצת ַהִּדין ַהֶּזה, ָאְמנָם �א ַּדי ָּבזֶה ְלַבד ֶאָּלא 
  יְִרֶאה ִלְמצֹא ַלֲעׂשֹות טֹוב ְּביֹום ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל.

טֹוָבה ְלּנְִׁשמֹות ָהָאבֹות ִאם ַהֵּבן ְמַחֵּדׁש ִחּדּוֵׁשי 09@
  ּתֹוָרה ֲאִמִּתּיִים

הּוא ַּבַעל ּתֹוָרה יְִרֶאה ְלַחֵּדׁש ּבֹו ֵאיזֶה  ג. ִאם
ָּדָבר ַּבּתֹוָרה, ָאז יֵׁש ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו, 
וְַאף ִּבְׁשָאר יְמֹות ַהָּׁשנָה, ְּכֶׁשַהֵּבן ְמַחֵּדׁש ֵאיֶזה 



  

ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ָאז ַהֵּבן ְמַׂשֵּמַח ָאִביו וְִאּמֹו 
  ִרין ְלָאִביו וְִאּמֹו ְּבַכָּמה ִעּטּוִרין.ּוְמַעּטְ 

ד. ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ֶׁשּנַָתן ִּבּתֹו ְלַתְלִמיד ָחָכם, 
ּוְכֶׁשֲחָתנֹו הּוא ְמַחֵּדׁש ֵאיזֶה ִּדְבֵרי תֹוָרה ַלֲאִמּתֹו 
ֲאזַי ְמַעְּטִרין ְלָחִמיו וֲַחמֹותֹו ַּגם ֵּכן ְּבַכָּמה ִעּטּוִרין. 

ַגֵּבי  (ַּדף קמ"ד ַעּמּוד א)ּזַֹהר ָּפָרַׁשת נָׂשֹא ּוְכָבר ָמִצינּו ּבַ 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶׁשָּבַחר לֹו ָמקֹום ֶאָחד ָקדֹוׁש 
ִעם ַּתְלִמיָדיו ְלַחֵּדׁש ָׁשם ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה וְָרִזין 

  ְּדאֹוַריְָתא.

 ה. ָהיּו ׁשֹוְמִעין ַּבת קֹול: ַאְׁשֶרי� ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן
יֹוַחאי ִעם ַּתְלִמיֶדי�, ְּדָהא ִאיְתַּגּלּו ְלכֹון ַמאי ְּדָלא 
ִאְתַּגֵלי ְלָכל ְצָבא ַמְעָלה, וְִחּדּוִׁשים ֵאּלּו �א נְִתַּגּלּו 
ִמּיֹוָמא ְּדָקֵאים מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ע"ה ַעל טּוָרא ְּדִסינַי, 

ָׁשם וְַכָּמה ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמְתַקְּבִצין 
ִלְׁשמֹוַע ָרִזין ְּדאֹוַריְָתא, וְַהאי יֹוָמא ִאְּקֵרי ְלַמְעָלה 

  ִהּלּוָלא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי.

ו. *
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ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ָּתּוְַהנָא ַעל 
הּוא ֵאִלּיָהּו  (ֵּפרּוׁש: ָחגּור ָמְתנַיִם)ַההּוא ֲחִגיר ַחְרִצין 
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  ֹקֶדׁש:-ׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבלָ  
ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: "ָּתֵמַּה ֲאִני ַעל אֹותֹו ָחגּור 
ָמְתַנִים, הּוא ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ֶׁשָּכתּוב ָעָליו: 'ַוַּיְחֹּגר ֶאת ָמְתָניו'. 
ַמּדּוַע �א ָּבא ְלִאְּדָרא (ְמקֹום ְיִׁשיַבת ַהֲחָכִמים) ֶׁשָּלּנּו ִּבְזַמן 

  ינּו ִחּדּוִׁשים ִנְפָלִאים ֵאּלּו".ֶׁשִּגּלִ 



  

"וַּיְַחּגֹר ֶאת  (ְמָלִכים א יח, מז)ִתיב ֵּביּה ַהּנִָביא, ִּדכְ 
(ָרָצה ָמְתנָיו", ַאַּמאי ָלא ִאְׁשְּתַכח ְּבגֹו ִאְּדָרא ִּדיָלן 

ְּבזְִמנָא  לֹוַמר, ִאְּדָר"א הּוא ַהָּמקֹום ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבים ַּתָּמן נְִקָרא ָּכ�)
  ְּדִאְתַּגְּליָא ִמִּלין ִאֵּלין ַקִּדיִׁשין.

 (רֹוֶצה לֹוַמר, נִיצֹוִצין)ִכי ָאֵתי ֵאִלּיָהּו, ַקְטפֹוֵרי ַאְּדהָ 
נְִהיִרין ְּבַאנְּפֹוי. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַמאי ַטֲעָמא 

(רֹוֶצה לֹוַמר, ָלא ְׁשִכיַח ַמר ְּבַקְרּדֹוָטא ְּגִליָפא ְּדָמאֵריּה 

                                                                                                                    

עֹודֹו ְמַדֵּבר, ְוִהֵּנה הֹוִפיַע ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ָּפָניו ְמִאירֹות 
ְוִניצֹוצֹות אֹור ִנָּתזֹות ֵמֶהן. ְׁשָאלֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ַמּדּוַע �א ָּבא ַמר 

ּו� הּוא ְּבִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרֵתנּו ַלֻּׁשְלָחן ַהַּמְטַעִּמים, ֶׁשֵהַכּנּו ְלַהָּקדֹוׁש ָּבר
ְּביֹוָמא ְּדִהּלּוָלא?" ָעָנה לֹו ֵאִלָּיהּו: "ַחֶּיי�, ַרִּבי, ֶׁשָרִציִתי ָלבֹוא 
ְו�א ָיֹכְלִּתי, ֶׁשאֹותֹו ַהּיֹום ְׁשָלַחִני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַלֲעׂשֹות ִנִּסים 

ְּפסּו ְּבַאְרמֹון ַהַּמְלכּות, ַוֲאִני ְלַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ְוַלֲחֵביָריו, ֶׁשִּנְת 
ָעַקְרִּתי ֶאת ֵהיְכֵלי ָהַאְרמֹון ַוֲהַפְכִּתים, ַנֲעָׂשה ֵנס ְוֶנֶהְרגּו ָמאַתִים 
ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה ָׂשִרים, ֶׁשָהיּו ְמַקְטְרִגים ַעל ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא. 

ו ַלָחְפִׁשי ְוֶהֱעַמְדִּתים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ְוֶאת ֲחֵבָרי
ְּבִבְקַעת אֹונֹו, ְוָכ� ִנְּצלּו. ֵהַכְנִּתי ָלֶהם ָׁשם ַמִים ּוָמזֹון, ִמּׁשּום ֶׁש�א 
ָאְכלּו ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים, ְוָכל אֹותֹו יֹום �א ִנְפַרְדִּתי ֵמֶהם. ַּכֲאֶׁשר 

ְליֹוִנים; ּוִמֶּׁשָּׁשַאְלִּתי: ָחַזְרִּתי ָׁשַמְעִּתי קֹולֹות ִׂשְמָחה ָּבעֹוָלמֹות ָהעֶ 
'ָלָּמה ַהִּׂשְמָחה?' ָאְמרּו ִלי: 'ִלְכבֹוד ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
יֹוַחאי'. ַאְׁשֶרי�, ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַאְׁשֵרי ֶחְלְק� ְוַאְׁשֵרי ַהּיֹוְׁשִבים 

ְּנַהר ָהֲאַפְרְסמֹון ַהַּז�! ְלָפֶני�! ַּכָּמה ְּדָרִכים ֻהְתְקנּו ְלָהִאיר ָלֶכם ִמ 
ּובֹוא ְרֵאה: ִּבְגָלְל� ָעְטרּו ַהּיֹום ֶאת ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר חֹוֶתְנ� 

 ַּבֲחִמִּׁשים ְּכָתִרים".



  

הּוא ְּבִחּדּוֵׁשי ֶׁשָעִׂשינּו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ְּבִמינֵי ַמְטַעִּמים)
  ְּדאֹוַריְָתא ְּביֹוָמא ְּדִהּלּוָלא.

ז. ֲאַמר ֵליּה ֵאִלּיָהּו, ַחּיֶי� ַרִּבי ְּדָבֵעינָא 
ְלִאְׁשַּתָּכָחא ִעְּמכֹון וְָלא יִָכיְלנָא, ְּדַההּוא יֹוָמא ַׁשַּדַרִני 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלֶמְעַּבד נִִּסין ְלַרב ַהְמנּונָא ָסָבא 

ְברֹוִהי ְּדִאְמָסָרא ְּבַאְרמֹונָא ְּדַמְלָּכא, וְָעַקְרִּתי וְחַ 
ֵהיְכִלין ְּדַמְלָּכא וְָהַפְכִּתי ָהֵהיָכל וְַאְרֵחיְׁשנָא נִיָסא 
ְּדֵמתּו ָמאָתן וְַאְרָּבִעים וֲַחִמָּׁשה ּפּוַדְׁשֵכי ֶׁשָהיּו 
ְמַקְטְרִגים ַעל ַרב ַהְמנּונָא ָסָבא. וְַאֵפיְקנָא ְלַרב 

נּונָא וְַחְברֹוי וְֶהֱעַמְדִּתי אֹוָתן ֵמָרחֹוק ְלִבְקַעת ַהמְ 
אֹונֹו וְִאְׁשֵּתזֵיבּו, וְֵהַכנְִּתי ַּתָּמן ָמזֹון ֶלֶחם ּוַמיִם, ִּכי 
ְּתָלָתא יֹוִמין ָלא ָאְכֵלי וְָכל ַהאי יֹוָמא ָלא ְּבֵדיְלנָא 

  ִמינַיְיהּו.

ה ְלַמְעָלה, ח. ַּכד ַּתְבנָא ְׁשַמְענָא ָקִלין וְֶחְדוָה ַרּבָ 
וְָׁשִאיְלנָא ַמהּו ָּדא ֶחְדוָָתא, וֲַאַמרּו לֹון ָּדא הּוא יֹוָמא 
ְּדִהּלּוָלא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי. זַָּכָאה ַאנְְּת ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי וְזַָּכָאה חּוָלָק�, וְזַָּכָאה חּוָלֵקי 

ָּמה ְּדָרִכין ִאְתַּתְּקנּו ְלנֲַהָרא ְּדַחְבַרּיָא ְּדיְָתִבין ַקָּמ�, ּכַ 
ְלכּו ִמן נֲַהֵרי ֲאַפְרְסמֹון ַּדְכיָא. וְָתא ֲחזִי, יֹוָמא ֵּדין 
ְּבִגינָ� ִאְתַעָּטרּו ַחְמִׁשין ִּכְתִרין ְלַרִּבי ִּפנְָחס ֶּבן יִָאיר 

  חֹוֶתנְ� וְכּו'.



  

  ַמֲעַלת ַהּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִלְׁשָמּה09@

י ְמבָֹאר ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, וְֵכן ט. ֲהרֵ 
ָּכל ַמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשעֹוֶׂשה ָהָאָדם ֵריַח נִחֹוַח ַלה' 
ְּבִאם ֶׁשָעָׂשה ִלְׁשָמּה, וְֵכן הּוא ַחס וְָׁשלֹום ְלִהּפּו� 

  ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ֶׁש�א ִלְׁשָמּה.

י. וְֵכן ָמִצינּו ָׁשם ַּבּזַֹהר, *
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יק ַרִּבי ִחּיָא ַּכד ְסלֵ 
ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ָקָרא ַּבּתֹוָרה ַעד ַּדֲהוֵי ַאנְּפֹוי נְִהיִרין 
ַּכֶּׁשֶמׁש, וְַכד ֲהוֵי ָקיְִמין ְלָפנָיו ָּכל ִאינּון ִּדֲהוּו ָלִעין 
ְּבאֹוַריְָתא ַהּוֵי ָאַמר: ֵּדין ִאְׁשַּתַּדל ְּבאֹוַריְָתא ִלְׁשָמּה 

וֱֶהוֵי ָצֵלי ַעל ַהאי ַּדֲהוֵי ָעֵסיק ֶׁש�א וְֵדין ֶׁש�א ִלְׁשָמּה, 
ִלְׁשָמּה ְּדיְִתַעֵּסק ֵּביּה ִלְׁשָמּה, וְַעל יְֵדי ֶזה יִזְֶּכה 

  ָלעֹוָלם ַהָּבא.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ִאירּו ְּכֶׁשָעָלה ַרִּבי ִחָּיא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָעַסק ַּבּתֹוָרה, ַעד ֶׁשהֵ 

ָּפָניו ַּכַחָּמה. ּוְכֶׁשָּיְׁשבּו ְלָפנָיו ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ָהָיה אֹוֵמר: "ֶזה 
�א ִלְׁשָמּה". ְוָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַעל  - ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ְוֶזה 

ְיֵדי  ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶׁש�א ִלְׁשָמּה, ֶׁשִּיְזֶּכה ַלֲעֹסק ָּבּה ִלְׁשָמּה, ְוַעל
  ֶזה ִיְזֶּכה ְלעֹוָלם ַהָּבא.

ַוַּדאי  -יֹום ֶאָחד ָיַׁשב ְלָפָניו ַּתְלִמיד, ֶׁשָּפָניו ָהיּו ְירּוקֹות. ָאַמר 
ְמַהְרֵהר הּוא ְּבֵחְטא. ְּתָפסֹו ַרִּבי ִחָּיא ּוָמְׁשכֹו ְּבִדְבֵרי תֹוָרה 

ְלָאה ִקֵּבל ַעל ְנִעיִמים, ַעד ֶׁשִהְתַיְּׁשָבה רּוחֹו. ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ָוהָ 
ַעְצמֹו אֹותֹו ַּתְלִמיד, ֶׁש�א ְיַהְרֵהר ִהְרהּוִרים ָרִעים, ֶאָּלא ַיֲעֹסק 

 ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה.



  

יֹוָמא ַחד ֲהוָה ַּתְלִמיָדא ַּדֲהוֵי ָלֵעי ְּבאֹוַריְָתא 
וְַאנְּפֹוי יְָרִקין. ֲאַמר וַַּדאי ְמַהְרֵהר ְּבַחָּטָאה ִאיהּו. 

ֵחיד ֵליּה וְַאְמֵׁשי� ֵליּה ְּבִמִּלין ְסִתיִמין ְּדאֹוַריְָתא ַעד ַא
ְּדִאְתּיַַּׁשב רּוֵחיּה ְּבַגּוֵיּה. ִמן ַההּוא יֹוָמא ּוְלָהְלָאה 
ַׁשּוֵי ַעל ַעְצמֹו ְּדָלא יְִרּדֹף ָּבַתר ַהּנֵי ִהְרהּוִרין ִּביִׁשין 

  וְיְִׁשַּתֵּדל ְּבאֹוַריְָתא ִלְׁשָמּה.

ְּכָלל ָהעֹוֶלה, ְּבָכל ִענְיָן ֶׁשּיָבֹוא ְליְָד� יא. הַ 
ִּתְתּבֹונֵן ּבֹו ֵהיֵטב ִאם יֵׁש ּבֹו נַַחת רּוַח ְלָאִבינּו 
ֶׁשַּבָּׁשַמיִם, וְִאם יֵׁש ּבֹו נְִדנּוד ֲעֵבָרה ַחס וְָׁשלֹום ֲאַזי 

  �א יֲַעֶלה ְלָרצֹון ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

  ִרי� ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיוְּבָכל יֹום צָ 09@
: *(ַּדף קצ"א ַעּמּוד א')יב. וְזֶה ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ָׁשם 
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"ָּבֵעי 
ֵליּה ְלַבר נָׁש ְלִמְבַּדק ְּבחֹובֹוי ָּכל יֹוָמא וְיֹוָמא, ְּדָהא 
ַּכד ַּבר נָׁש ָקֵאים ֵמַעְרֵסיּה ְּתֵרין ַסֲהִדין ָקיְִמין ַקֵּמיּה 

א, ָּבֵעי ַּבר נָׁש ְלֵמיָקם, ִאינּון ַסֲהֵדי ַּבֲהֵדיּה ָּכל יֹומָ 
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ָצִרי� ָהָאָדם ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו ָּכל יֹום ָויֹום, ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשָהָאָדם 
ר ִמִּמָּטתֹו, ִמָּיד ִנָּצִבים ְלָפָניו ְׁשֵני ֵעִדים, ָהֲעִתיִדים ָקם ַּבֹּבקֶ 

ְלַלוֹותֹו ְּבֶמֶׁש� ַהּיֹום ֻּכּלֹו, ְוֵעִדים ֵאּלּו אֹוְמִרים לֹו ִמָּיד ְּבָפְתחֹו ֶאת 
אֹוְמִרים לֹו:  -ֵעיָניו: "ֵעיֶני� ְלֹנַכח ַיִּביטּו". ְּכֶׁשְּמַבֵּקׁש הּוא ָלֶלֶכת 

ְעַּגל ַרְגֶלי�". ָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּמר ֵמָעוֹון ָּכל יֹום "ַּפֵּלס מַ 
ָויֹום. ּוְבָכל יֹום ָויֹום ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ַהַּלְיָלה, ַחָּיב ָהָאָדם ְלַמְׁשֵמׁש 
ְּבַמֲעָׂשיו ְוִלְבֹּדק אֹוָתם, ְּכֵדי ֶׁשָּיׁשּוב ִמַּמֲעָׂשיו ָהָרִעים, ֶׁשָעָׂשה 

 ַהּיֹום.ְּבֶמֶׁש� 



  

"ֵעינֶי�  (ִמְׁשֵלי ד, כה)ָאְמֵרי ֵליּה ְּבַׁשְעָּתא ְּדַאְפַּתח ֵעינֹוי 
ְלנַֹכח יִַּביטּו" וְגֹו'. ָקם וְַאְתִקין ַרְגלֹוִהי ְלֵמיַה�, ִאינּון 

  גֹו'.ַּפֵּלס ַמְעַּגל ַרְגֶלי� וְ  (ָׁשם ָׁשם, כו)ַסֲהֵדי ֲאַמר ֵליּה 

וְַעל ָּדא, ַּכד ָאֵזיל ַּבר נָׁש ְּבָכל יֹוָמא ָּבֵעי ֵליּה 
ְלִאְסַּתָּמָרא ֵמחֹובֹוי, ֶׁשָּכל יֹוָמא וְיֹוָמא ַּכד ַאְתיָא 
ַליְָלה ָּבֵעי ְלִאְסַּתָּכָלא ּוְלִמְבַּדק ְּבָכל ַמאי ְּדָעִביד ָּכל 

: ִאם יְִרֶאה (ֵּפרּוׁשַההּוא יֹוָמא ְּבִגין ְּדיֵתּוב ִמינַיְיהּו 

ֶׁשָעָׂשה ָּבֶזה ַהּיֹום ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ָהגּון, יָׁשּוב ִמֶּמּנָה ְלִבְלִּתי ַלֲעׂשֹות 

  וְיְִסַּתֵּכל ְּבהֹו ָּתִדיר ְּבִגין ְּדיֵתּוב. עֹוד ָּכֶזה ַּפַעם ֵׁשנִית)

יד. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְהיֹותֹו ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאל ִלּבֹו 
ַעּיֵן ְּבַמֲעָׂשיו ֵאי� ּוָמה ֵהָּמה, ִאם ְלִהְסַּתֵּכל ּולְ 

ְמיָֻּׁשִרים אֹו ָלאו, וְהּוא הֹוֵל� וְעֹוֶׂשה ּופֹוֵעל ּוַמְרֶּבה 
ְּדָרָכיו ֻּכָּלם ִּבְלִּתי ֶחְׁשּבֹון ַרע אֹו טֹוב, ֲהֵרי ְּבָכל ֵאּלּו 
ַההֹוְלִכים ַּבחֶֹׁש� וְ�א ָראּו אֹור וְֵאינֹו נְִפָקד ַּבָּמרֹום 

  ֹוָבה וְֵאינֹו ּדֹוֵבר ָׁשלֹום ֵאָליו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.ְלט

ֶׁש�א ִלֵּתן ָׁשלֹום ְלִאיׁש ֶאָּלא ִאם ֵּכן יֹוְדִעים 09@
  ֶׁשהּוא ַצִּדיק

טו. ּוִביֵמי ֲחִסיִדים ַהַּקְדמֹונִים ּוְבָעְלָמא ָהֵדין ָהיּו 
קּו אֹותֹו ְמַדְקְּדִקין ֶׁש�א ִלֵּתן ָׁשלֹום ִאם �א ָּבדְ 

(ַּדף ר"ד ֵהיֵטיב ְּבַמֲעָׂשיו, ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ 

: *ַעּמּוד ב')
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ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ָהְלכּו ַּבֶּדֶר�. ְּבֶדֶר� ִהלּוָכם ָראּו ָאָדם, 
ֶׁשָהָיה ָעטּוף ְּבִציִצית ּוְכֵלי ַזִין ֲחגּוִרים לֹו ִמַּתַחת ִלְבָגָדיו. ָאַמר 

ָּגמּור אֹו ַרַּמאי ְוגֹוֵנב ֵלב ַהְּבִרּיֹות  ַרִּבי ִחָּיא: "ָאָדם ֶזה ַהְינּו ַצִּדיק
  הּוא".

ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי: "ֲהֵרי ַהֲחִסיִדים ָהֶעְליֹוִנים אֹוְמִרים: 'ֱהֵוי 
ָּדן ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות'. ֲהֵרי ָלַמְדנּו: ָאָדם ַהּיֹוֵצא ַלֶּדֶר�, 

ְלִמְלָחָמה ְוִלְתִפָּלה. ָלַמְדנּו ֹזאת  ִיְתּכֹוֵנן ִלְׁש�ָׁשה ְּדָבִרים: ְלדֹורֹון,
ִמַּיֲעֹקב ָאִבינּו. ְוָהָאָדם ַהֶּזה, ַההֹוֵל� ַּבֶּדֶר�, הּוא ָעטּוף ְּבִציִצית 
ִלְתִפָּלה, ְּכֵלי ֵזינֹו מּוָכִנים ִלְקָרב; ְוִהֵּנה ֵּכיָון ֶׁשָּמָצאנּו ּבֹו ְׁשֵני 

  ם ָּדָבר ְׁשִליִׁשי".ְּדָבִרים, ֵאין ָאנּו ְצִריִכים ְלַחֵּפׂש ּגַ 
ְּכֶׁשִהְתָקֵרב אֹותֹו ָאָדם ֲאֵליֶהם, ָּפנּו ֵאָליו ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי 
ְּבִבְרַּכת ָׁשלֹום, אּוָלם הּוא �א ָעָנה ָלֶהם. ָעָנה ַרִּבי ִחָּיא: "ִהֵּנה 

ֲהֵרי ֶאָחד ֵמאֹוָתם ְּדָבִרים, ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ְלִהָּמֵצא ּבֹו, ָחֵסר, ׁשֶ 
ִנְרֶאה, ֶׁשָאָדם ֶזה �א ֵהִכין ַעְצמֹו ְלדֹורֹון, ֶׁשַהָּׁשלֹום ָּכלּול 
ְּבדֹורֹון". ָעָנה לֹו ַרִּבי יֹוֵסי: "ֶׁשָּמא ָטרּוד הּוא ַעָּתה ִּבְתִפָּלתֹו אֹו 

  חֹוֵזר ַעל ַּתְלמּודֹו, ֶׁש�א ִיְׁשַּתַּכח ֵהיֶמּנּו".
ֶר�, ְואֹותֹו ָאָדם �א ִדֵּבר ִאָּתם ִמּטֹוב ָהְלכּו ַהְּׁש�ָׁשה ִּכְבַרת ּדֶ 

ְוַעד ָרע. ְלַאַחר ְזַמן ָמה ִנְׁשְמטּו ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ֵמָעָליו ְוָהְלכּו 
ְּבִנְפָרד ְוָעְסקּו ַּבּתֹוָרה. ִלְבסֹוף ִהְתָקֵרב אֹותֹו ָאָדם ֲאֵליֶהם ּוֵבְרָכם 

ַּבֶּמה ֲחַׁשְדֶּתם אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ְנַתֶּתם ְלָׁשלֹום. ָאַמר ָלֶהם: "ַרּבֹוַתי, 
ִלי ָׁשלֹום ְו�א ֶהֱחַזְרִּתי ָלֶכם?" ָאְמרּו לֹו: "ָחַׁשְבנּו, ֶׁשאּוַלי 
ִהְתַּפַּלְלָּת אֹו ָחַזְרָּת ַעל ַּתְלמּוֶד�". ָאַמר ָלֶהם: "ַאֶּתם ַּדְנֶּתם אֹוִתי 

. ָהָבה ְוַאְסִּביר ָלֶכם, ַמּדּוַע ְלַכף ְזכּות ְוַהָּמקֹום ָידּון ֶאְתֶכם ִלְזכּות
�א ֶהֱחַזְרִּתי ָלֶכם ָׁשלֹום: יֹום ֶאָחד ְּכֶׁשָהַלְכִּתי ַּבֶּדֶר� ָּפַגְׁשִּתי ָאָדם 
ֶאָחד ְוִהְקַּדְמִּתי לֹו ָׁשלֹום. אֹותֹו ָאָדם ִלְסִטים ָהָיה, ְוָקם ָעַלי 

ְוָׁשלֹום ְמַבֵּצַע ִּבי ֶאת  ְלַצֲעֵרִני; לּוֵלא ִהְתַּגַּבְרִּתי ָעָליו, ָהָיה ַחס
ְזָממֹו. ְּבאֹותֹו יֹום ָנַדְרִּתי, ֶׁש�א ַאְקִּדים ָׁשלֹום ְלׁשּום ָאָדם, ַעד 



  

ַאְּדָהִכי ֲחֵמי ַחד ַּבר נָׁש ַּדֲהוֵי ָאֵתי ְּבִעּטּוָפא ְּדִציִצית 
  ת ְּבָגָדיו.ּוְכֵלי זֵיְנִין ְקׁשּוִרים ְּתחֹו

ֲאַמר ַרִּבי ִחּיָא, ַּבר נָׁש ָּדא ַחד ִמְּתֵרין ִאית ֵּביּה, 
אֹו זַָּכָאה ְׁשִלים ִאיהּו, אֹו ַרָּמָאה יַת ְּבנֵי ָעְלָמא 

  ִאיהּו.

טז. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי יֹוֵסי, ָהא ֲחִסיֵדי ִעָּלִאין ָאְמֵרי 
ן ַּבר נָׁש ְּדנֵָפיק ֱהוֵה ָּדן ְלָכל ַּבר נָׁש ִלזְכּו, ָהא ָּתנִינָ

ְלאֹוְרָחא יְִתַּכּוֵן ִלְתַלת ִמיִלין ְלדֹורֹון ִלְקָרָבא 
ִלְצלֹוֵתיּה וְיְָלֵפינָן ִמּיֲַעקֹב וְכּו', וְַהאי ַּבר נָׁש ָאזֵיל 
ְּבאֹוְרָחא ִאיהּו ִעּטּוָפא ּוְצלֹוָתא וְָהא ֵּביּה ְּכֵלי ַזיִן 

ֵּביּה ְּתִליָתִאי כּו'  ִלְקָרָבא ֵּכיוָן ִּדְתֵרין ִמיִלין ִאית
ְּדִאְתַחְּזיָן ְּדֵלית ֵּביּה ְּדָהא ָלא ַאְתִקין ַּגְרֵמיּה ְלדֹורֹון 
ִּדְבדֹורֹון ְׁשָלָמא ִאְתְּכִליל. ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ִּדְלָמא ִאיהּו 
ִמְׁשַּתֵּדל ִּבְצלֹוֵתיּה אֹו ַמְרִחיׁש ַּתְלמּוֵדיּה ְּבִגין ְּדָלא 

לּו ַּכֲחָדא, וְָלא ַמֵּליל ַההּוא ַּבר נָׁש יֵָעֵקר ֵליּה. ֲאזַ 
  ַּבֲהַדיְהּו.

יז. ְלָבַתר ִאְׁשְּתִמיטּו ַרִּבי ִחּיָא וְַרִּבי יֹוֵסי 
וְִאְׁשָּתָּדלּו ְּבאֹוַריְָתא, ְקֵריב ְלַגַּביְהּו וְיִָהיב ָׁשלֹום 
                                                                                                                    

ֶׁשֵאַדע ֶׁשַּצִּדיק הּוא, ִמּׁשּום ֶׁשָאסּור ְלַהְקִּדים ָׁשלֹום ָלְרָׁשִעים, 
ָׁשָעה  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 'ֵאין ָׁשלֹום ָאַמר ה' ָלְרָׁשִעים'. ְּבאֹוָתּה

ֶׁשְּפַגְׁשִּתיֶכם, ָחַׁשְדִּתי ָּבֶכם, ִמּׁשּום ֶׁש�א ָרִאיִתי ָּבֶכם ׁשּום ִמְצָוה 
ְּגלּוָיה. ֶזהּו ַטַעם ֶאָחד. עֹוד ַטַעם, ֶׁשָהִייִתי חֹוֵזר ַעל ַּתְלמּוִדי 

 ְּבאֹותֹו ָׁשָעה, ְו�א ָרִציִתי ְלַהְפִסיק ִמִּדְבֵרי תֹוָרה".



  

ְלהֹון. ֲאַמר ְלהּו, ַרּבֹוַתי ְּבַמאי ֲחַׁשְדּתּון ִלי ַּכד 
ִלי ָׁשלֹום וְָלא ֲאֵתיַהַּבת ְלכֹון, ֲאַמרּו ֵליּה,  יֲַהִביתּו

  ִּדיְלָמא ְצלֹוָתא ֲהוֵית ָאַמְרְּת אֹו ַמְרִחיׁש ַּתְלמּוָדא.

יח. ֲאַמר ְלהֹו, ַאּתּון ֱהיִיֶתם ָּדנִין אֹוִתי ְלַכף 
זְכּות, ַהָּמקֹום יִָדין ֶאְתֶכם ְלַכף זְכּות, ֲאָבל ֵאיָמא 

ינָא ָאֵזיל ְּבאֹוְרָחא, ַאְׁשַּכְחנָא ַּבר ְלכֹון יֹוָמא ֲחָדא ֲהוֵ 
נָׁש וְַאְקֵּדיְמנָא ֵליּה ָׁשלֹום וְַהאי ַּגְבָרא ִלְסַטאי ֲהוֵי 
וְָקם ָעַלי וְִצֵער נְַפִׁשי וְִאְלַמֵּלא ְּדִאְתַּתַּקְפנָא ֵּביּה 
ִאְצָטַעְרנָא, ּוֵמַהאי יֹוָמא נְַדְרנָא ְּדָלא ַאְקַּדְּמנָא 

  ִאְבַּדק ֵּביּה ְּדהּוא ְּגַבר זַָּכָאה.ְׁשָלָמא ַעד ּדְ 

יט. ְּבִגין ְּדָאסּור ְלַהְקִּדים ָׁשלֹום ְלַבר נָׁש ַחּיָָבא, 
"ֵאין ָׁשלֹום ָאַמר ה' ָלְרָׁשִעים".  (ְיַׁשְעָיה מח, כב)ִּדְכִתיב 

וְַההּוא ַׁשְעָּתא ַּדֲחֵמינָא ְלכּו וִיֲהִביתּו ִלי ָׁשלֹום וְָלא 
ֲחֵׁשיְדנָא ְלכֹו ְּבִגין ְּדָלא ֲחֵמינָא ְּבכֹו ֲאֵתיְבנָא ְלכֹו 

  ִמְצוָה ְּדִאְתַחזְיָא ְלַבר נָׁש, ָּדא הּוא ֲחָדא.

כ. וְעֹוד ַטַעם ַאֲחִרינָא, ַּדֲהוֵינָא ַמְרִחיׁש 
ְּבַתְלמּוָדִאי ְּבאֹותֹו ָׁשָעה, וְ�א ָהיִיִתי רֹוֶצה ְלַהְפִסיק 

  ָעה.ִמִּמִּלין ְּדאֹוַריְָתא ְּבאֹותֹו ׁשָ 

ֲהֵרי ְמבָֹאר ְּדָאסּור ְלַהְקִּדים ָׁשלֹום ִאם ֵאינֹו ַּבר 
, ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ֶׁשּנֹוֲהִגים ֵּכן ְלַמְעָלה [ָאָדם ַצִּדיק]נָׁש זַָּכָאה 

ֶׁשֵאין נֹוְתנִים ָׁשלֹום ְלָאָדם ָרָׁשע, ּכִי ָׁשם ֵאין 
ם הּוא ַמֲחנִיִפים ָלְרָׁשִעים ְּכמֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי ׁשָ 



  

ָעְלָמא ִּדְקׁשֹוט וְֵאין ָּבּה ֲחנָֻּפה וְֵאין נְִׂשיאּות ָּפנִים, 
  וְַהּכֹל נִּדֹון ָׁשם ְּבִמָּדה ּוְבִמְׁשָקל ּוְבַקו ַהִּדְקּדּוק.

כא. וְָהא ְּדִבזְַמן ַהֶּזה ָאנּו ַמְקִּדיִמין ָׁשלֹום ְלָכל 
ה ָאָדם ְמבָֹאר ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְּבִאם ֶׁשהּוא רֹואֶ 

ֶׁשּיּוַכל ָהָרָׁשע ְלִהְתַחֵּזק ָעָליו ֻמָּתר ְלַהְקִּדים ָלָרָׁשע 
ָׁשלֹום ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהּנֵָצל ִמֶּמּנּו, וְֶאְפָׁשר ֶׁשֶּזהּו 
ַהַּטַעם ְּדַרִּבי יֹוָחנָן ְּדִהְקִּדים ָׁשלֹום ֲאִפילּו ְלנְָכִרי 

  ַּבּׁשּוק וְַקל ְלָהִבין.

ן ָהָאָדם ַעל זֶה ֶׁשהּוא ָמֵלא כב. ַעל ֵּכן יְִתּבֹונֵ 
ְׂשַבע רֶֹגז ָקרּוץ ֵמחֶֹמר, ֶׁש�א יְִהיֶה ַּגּסּות רּוַח 
וְחֹוֵמד ָממֹון, ַרק יְִהיֶה ְּבנַַחת וְָכל ַמֲעָׂשיו יְִהיֶה 
ְּבַהְׂשֵּכל ּוְבִמְׁשָקל ַלֲחׁשֹב ֶחְׁשּבֹונֹוָתיו ְּבָכל יֹום נֶֶגד 

ִבְלִּתי יֱֶחָטא, וְָאז יְַצִליַח ְּבָכל ה', ָאז יְִתּבֹונֵן ֵמַעְצמֹו לְ 
  ַמֲעֵׂשה יָָדיו ָאֵמן.

  
  

  ֶּפֶרק ל"ו03@
: (ַּדף כ"ה ַעּמּוד א')א. ִאיָתא ַּבְּגָמָרא ְּדַתֲענִית 
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  ֹקֶדׁש:- ָרא ְּבָלׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהְּגמָ  
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ְּפָדת ִהִּקיז ָּדם ְוֶנֱחַלׁש, ְו�א ָהָיה לֹו ַמה ֶּלֱאֹכל. 
הּוא ָמָצא ִקְטִנית ַאַחת ְוִהְכִניָסּה ְלִפיו ּוֵמֹרב ֻחְלָׁשה ִנְרָּדם. ִנְכְנסּו 

מֹו ְוַאַחר ָּכ� ַהֲחָכִמים ְלָׁשֲאלֹו, ְוָראּו ֶׁשָהָיה ּבֹוֶכה ְוצֹוֵחק ַּבֲחלוֹ 



  

וֵי ֵליּה ִמיֵדי וְָלא הֲ  (ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: ֶׁשִהִּקיז ָּדם)ִמְּלָתא 
ְלֵמיַכל ַאְׁשַּכח ֲחָדא ּתּוֵמי ַׁשְדיֵ' ְלפּוָמא ָחַלׁש ִלֵּביּה 

  וְנַּיֵם.

                                                                                                                    

ָיָצא ִניצֹוץ ֵאׁש ִמִּמְצחֹו. ַּכֲאֶׁשר ִהְתעֹוֵרר, ְׁשָאלּוהּו ַהֲחָכִמים: 
"ַמּדּוַע ָּבִכיָת ְוַאַחר ָּכ� ָצָחְקָּת ּוְלַבּסֹוף ָיְצָאה ַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש 

  ִמִּמְצֲח�?"
ֵהִׁשיב ָלֶהם: "ָרִאיִתי ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ְוָנְתָנה ִלי ָׁשלֹום. 

ַאְלִּתיָה: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַעד ָמַתי ֶאְהֶיה ָׁשרּוי ְּבַצֲעִרי ּוְבָעְנִיי?', ְׁש 
ֵהִׁשיב ִלי: 'ֶאְלָעָזר ְּבִני, רֹוֶצה ַאָּתה, ֶׁשַאֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם ְוֶאְבָרא 

  אֹותֹו ֵמָחָדׁש? אּוַלי ָאז ִיֹּפל ַמָּזְל� ְלִהָּבֵרא ִּבְׁשַעת ַהֶּׁשַפע!'
ִּתי: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּדרּוׁש ְלַהֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם ֵהַׁשבְ 

ּוְלבֹוְראֹו ַוֲעַדִין ֵאין ַוָּדאּות ֶׁשֶאָּבֵרא ִּבְׁשַעת ַהֶּׁשַפע'. ָׁשַאְלִּתי: 'ַמה 
ַרב יֹוֵתר: ַהָּׁשִנים ֶׁשְּכָבר ָחִייִתי אֹו ֵאּלּו ֶׁשֲעַדִין נֹוְתרּו ִלי ִלְחיֹות?', 

(ְּכלֹוַמר, ְּכָבר ָעְברּו ְּׁשִכיָנה: 'ַהָּׁשִנים ֶׁשְּכָבר ָחִייָת ֵהן ָהֹרב ָעְנָתה ִלי הַ 

(ְלַהֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם ' ָאַמְרִּתי: 'ִאם ָּכ� ֵאיֶנִּני רֹוֶצה'. רֹוב ְׁשנֹות ַחֶּיי�.)

  ּוְלָבְראֹו ֵמָחָדׁש.)
ּו ְלִמי?' ָענּו ֶהְראּו ִלי ְּתֵריַסר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון. ָׁשַאְלִּתי: 'ֵאּל

ִלי: 'ְל�'. ָׁשַאְלִּתי: 'ְוֶזה ַהֹּכל?' ָעְנָתה ִלי ַהְּׁשִכיָנה: 'ּוַמה ִּיָּׁשֵאר 
ַלֲחֵבֶרי�?' ּוְכֶׁשָרִאיִתי ֶאת ַנֲהֵרי ָהֲאַפְרְסמֹון, ָיְצָאה ַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש 

  ִמִּמְצִחי."
ּוְמזֹוֵני ֵאיָנם ְּתלּוִיים  ּוֵפֵרׁש ָהִעְנָין ַּבֹּזַהר ְּבֵראִׁשית, ֶׁשָּבֵני ַחֵּיי

 -ִּבְזכּות, ֶאָּלא ְּבַמָּזל; ְוָהָאָדם, ֶׁשִּנְבָרא ְּבַמָּזל ֶׁשל ָעִני, ֵאינֹו ָיכֹול 
ְלַׁשּנֹותֹו, ְוִאם ּדֹוֵחק הּוא ְלַׁשּנֹות ֶאת  -ַאף ִאם ַרּבֹות ְזכּויֹוָתיו 

רּו� הּוא ֶאת ִנְׁשָמתֹו ָעלּול הּוא ָלמּות, ְוָאז ִיַּקח ַהָּקדֹוׁש ּבָ  - ַמָּזלֹו 
ְוִיְּתֶנָּנּה ְּבגּוף ַאֵחר, ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַעל ְיֵדי ִׁשּנּוי ָמקֹום ְּבגּוף ַאֵחר ִּתְהֶיה 

 לֹו ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח.



  

  ַטַעם ֶׁשּיְָצאּו נִיצֹוֵצי ֵאׁש ִמִּמְצחֹו09@

ב. ַעיְלּו ַרָּבנָן ְלִׁשּיּוֵלי ֵּביּה ַחְזיּוהּו ַּדֲהוֵי ָּבֵכי וְָחיֵ� 
יּה. ַּכד ִאְתַער ֲאַמרּו וְנֵָפיק צּוִציָתא ְּדנּוָרא ֵמַאּפּותֵ 

ֵליּה ַרָּבנָן ַמאי ַטֲעָמא ָקא ָּבֵכי ַמר וְַאַחר ָּכ� ֲחיֵ� 
  וְַאַחר ָּכ� נַָפק צּוִציָתא ְּדנּוָרא ֵמַאּפּוֵת�.

ג. ֲאַמר ְלהֹו ֲחזִינָא ְׁשִכינָה וְָאְמָרה ִלי ָׁשלֹום, 
ה ְּבַההּוא וְָאַמְרִּתי, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַעד ֵאיָמַתי ֶאְהיֶ 

ַצֲעָרא וְדּוְחָקא, ֲאַמר ִלי, ֶאְלָעזָר ְּבנִי נִיָחא ָל� 
ְּדִאיְחָרב ָעְלָמא וְִאיֲהַדר וְִאיְבִרי יָָת�, ֶאְפָׁשר ְּדֶאְבִרי 
יָָת� ְּבַׁשְעָּתא ִּדְמזֹונֵי. ָאַמְרִּתי ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֻּכִּלי 

  ַהאי וְֶאְפָׁשר.

ֹוב ְׁשנֹוָתיו, �א ָרָצה ְלִהָּוֵלד עֹוד ֵּכיָון ֶׁשָעְברּו ר09@
  ַהַּפַעם

ד. וְָאַמְרִּתי ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְׁשנֵי ְּדַחּיָא ְּכָבר 
נִַפיָׁשא אֹו ְׁשנֵי ְּדָחיִנָא ָאְמָרה ַהְּׁשִכינָה ַּדֲחיֵת, 

  ָאַמְרִּתי ִאי ָהִכי ָלא ָּבֵעינָא.

ת ְּבַגן ֵעֶדן ָהיָה ְׂשָכרֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֶּבן ְּפדָ 09@
  י"ג נֲַהֵרי ֲאַפְרְסמֹון

ַאֲחזֵי ִלי ְּתֵריַסר נֲַהֵרי ְּדָמְׁשֵכי ֲאַפְרְסמֹון ָאַמְרִּתי 
ֵאּלּו ְלַמאן, ֲאַמרּו ִלי, ָל�. ָאַמְרִּתי וְתּו ָלא, ָאְמָרה 
ַהְּׁשִכינָה ּוְלַחְבָר� ַמאי וְכּו' וְַהיְנּו ִּדנְֵפיק צּוִציָתא כּו' 

  ָׁשם.ַעּיֵן 



  

  ָּבנֵי ַחּיֵי ּוְמזֹונֵי ָלאו ִּבזְכּוָתא ַּתְליָא ֶאָּלא ְּבַמּזָָלא09@

ה. ּוֵפֵרׁש ָהִענְיָן ַּבּזַֹהר ְּבֵראִׁשית ִּכי ָּבנֵי וְַחּיֵי 
ּוְמזֹונֵי ָלאו ִּבזְכּוָתא ַּתְליָא ֶאָּלא ְּבַמָּזָלא, וְָהָאָדם 

א ֵליּה ְלֵמְהַּפ� ֲאֶׁשר נְִבָרא ְּבַמָּזל ֶׁשּיְִהיֶה ָענִי א"
ִּבזְכּוָתא ִאם �א ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשֶּזה יְִגרֹם זְכּותֹו ֶׁשּיָמּות 
וְיִַּקח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת נְִׁשָמתֹו וְיְִּתנֶּנָּה ְּבגּוף 
ַאֵחר וְֶאְפָׁשר ַעל יְֵדי ִׁשּנּוי ָמקֹום ְּבגּוף ַאֵחר יְִהיֶה לֹו 

  ְּבֶאְפָׁשר וְ�א ְּבוַַּדאי.ַּפְרנָָסה ְּבֶרוַח וְכּו' 

וְזֶה ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נִיָחא ָל� 
[רֹוֶצה ַאָּתה, ֶׁשַאֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם וְֶאְבָרא ְּדִאיְחָרב ָעְלָמא 

. ר"ל ִּכי ָּכל ָאָדם נְִקָרא עֹוָלם ָקָטן אֹותֹו ֵמָחָדׁש?]
ַהּגּוף ַעל יְֵדי נְִטיַלת  ַּכּיָדּוַע וְַעל יְֵדי ֶׁשַאֲחִריב זֶה

נְָׁשָמה ִמֶּמּנּו וְִאיֲהַדר וְִאיְבִרי ּגּוף ַאֵחר וְֶאֵּתן ּבֹו 
  ַהּנְָׁשָמה וְָאז ֶאְפָׁשר ֶׁשִּתזְֶּכה ְלַפְרנָָסה ְּבֶרוַח.

ֵאין ְלָאָדם ִלְדחֹק ֶאת ַהָּׁשָעה, ֶאָּלא יְִבַטח ְּבַהֵּׁשם 09@
  יְִתָּבַר�

[ִאם י ֶאְלָעזָר ִאי ָהִכי ָלא ְּבֵעינָא ו. וְָלֵכן ָאַמר ַרּבִ 

, וְנְִלמֹוד ִמָּכאן ֶׁשֵאין ְלָאָדם ִלְדחֹק ֶאת ָּכ� ֵאינִי רֹוֶצה]
ַהָּׁשָעה ְּכָלל, וְיְִבַטח ַּבה' ֶׁשֵאין ְמַקֵּפַח ְׂשַכר ָּכל 

  ְּבִרּיָה.



  

ִמי ֶׁשֵאין ַּפְרנָָסתֹו ְּבֶרַוח ָּבעֹוָלם ַהּזֶה, ְׂשָכרֹו 09@
  ל ָּבעֹוָלם ַהָּבאָּכפּו

ז. וְִאם �א זָָכה ִלְהיֹות ְּבַהְרוָָחה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְּבִלי ְּדָאָגה ַּבּוַַּדאי ְׂשָכרֹו ָּכפּול ּוְמֻכָּפל יְִהיֶה ָּבעֹוָלם 
ַהָּבא, וְָכל ִמי ֶׁשהּוא ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו ַמה ֶּׁשָחנַן ה' 

ֹו ּדֹוֵאג ֲעבּור אֹותֹו ִאם ַרב ִאם ְמַעט וְַאל יְִהיֶה ִלּב
ַּפְרנָָסה ֶׁשהּוא ְּבִקּמּוץ, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁש�א יְִקָרא ִּתָּגר 
ַחס וְָׁשלֹום ַאַחר ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְ�א 
ְלַהְראֹות ַּכַעס אֹו רֶֹגז ִּבְׁשִביל זֶה ִעם ֲאנִָׁשים ִּכי זֶהּו 

  �.ּבֹוֵעט נֶֶגד ַהֵּׁשם יְִתָּברַ 

  ֲענִּיּות ְמַכֶּפֶרת ַעל ָהֲעֵברֹות09@

ח. ַרק יִָׂשים ֶאל ִלּבֹו ּכִי ָּכל ַהּדַֹחק וְָהֲענִּיּות הּוא 
ַּכָּפָרה ּוְסִליָחה ַלֲחָטָאיו ּוְפָׁשָעיו, וְָכל ַהּדֹוֵחק ֶאת 
ַהָּׁשָעה ַהָּׁשָעה ּדֹוֶחֶקת לֹו ִּכי זֶהּו ַהֶחֶסד ֶׁשל 

ֶׁשְּמַׁשֵּלם לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְׂשַכר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
  ָהֲעֵבָרה.

ט. ּכִי ַהְרֵּבה ְרָׁשִעים צֹוֲעִקים ַּבּגֵיִהּנֹם ַהְלוַאי 
ָהיִינּו ֲענִּיִים וְַדִּלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה וְַהְלוַאי ָהיִינּו 
סֹוְבִלים יִּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלַכָּפַרת ֲעוֹונֹוֵתינּו, 

ָהְרָׁשִעים ֶׁשרֹב ַהּטֹוָבה ּוְׁשִרירּות ַהָּממֹון וְאֹוְמִרים 
ֶׁשָהיָה ָלנּו הּוא ִענְיָן ָרע ֶׁשַעְכָׁשו ֲאנְַחנּו ִּבְמצּוָדה 

  ָרָעה ַּבּגֵיִהּנֹם.



  

ָצִרי� ָאָדם לֹוַמר "ָּכל ַמה ְּדָעִביד ַרֲחָמנָא ְלַטב 09@
  ָעִביד"

ּבֹו ַאף י. ַעל ּכֵן יִָׂשים ָּכל ָאָדם ְּבָכל יֹום ֶאל לִ 
ֶׁשֵאין ָּכל ָהִעִּתים ָׁשוִים ָצִרי� לֹוַמר "ָּכל ַמאי ְּדָעִביד 

  ַרֲחָמנָא הּוא ְלָטב".

  ֶהָעִׁשיר ָצִרי� ְלַהְרּבֹות ִּבנְִתינַת ְצָדָקה09@

יא. וְַעל ַאַחת ַּכָּמה וְַכָּמה ִאם נַָתן ה' עֶֹׁשר 
ק ּוְביֶֹׁשר וְֵלב ְלֶאָחד וְַהְׁשָּפָעה טֹוָבה ֶׁשּיְִתנֵַהג ְּבֶצדֶ 

ָר� וְיָדֹו ְּפתּוָחה ְלַהֲענִיק ְלָהֶאְביֹונִים וֲַענִּיִים ִמִּבְרַּכת 
  ה' ֲאֶׁשר ֵּבֵר� אֹותֹו.

יב. וְָכל ִמי ֲאֶׁשר יְִרַאת ה' ִּבְלָבבֹו יֲַחׁשֹב ָּתִמיד 
ִּכי ְּבֵעת ֲאֶׁשר נִזְַּדֵּמן ִמְצוָה ְלָפנָיו וַַּדאי הּוא ֶׁשּנְִגזַר 

ה ְּגזֵָרה ָרָעה ָעָליו וְַעל יְֵדי זְכּות ֶׁשל אֹותֹו ִמְצוָה ֵאיזֶ
ֶׁשִהְמִציא לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַלֲעׂשֹותֹו עי"כ נִּצֹול 

  ֵמַהָּצָרה ֶׁשּנְִגזַר ָעָליו.

ַמה ֶּׁשָראּו ַרִּבי ִחּיָא ְוַרִּבי יֹוֵסי ֶׁשָאָדם ֶאָחד נִּצֹול 09@
  ּיֵםִּבזְכּות ַהִּמְצָוה ֶׁשּקִ 

יג. וְזֶהּו ְּכָלל ָּגדֹול ִלזְִריזּות ִקּיּום ַהִּמְצוָה, 
: *(ַּדף ק"י ַעּמּוד ב')וְִכְדָמִצינּו ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּבַהר 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ר, ָראּו ְׁשֵני ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ָהְלכּו ַּבֶּדֶר�. ִמֶּׁשִהִּגיעּו ְלהָ 

ֲאָנִׁשים הֹוְלִכים. עֹוָדם ִמְתּבֹוְנִנים ָּבֶהם, ְוִהֵּנה ָּבא ָאָדם ְׁשִליִׁשי, 



  

                                                                                                                    

ִנָּגׁש ֶאל ְׁשֵני ָהֲאנִָׁשים ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם: "ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם, ְּתנּו ִלי ֶלֶחם 
  א ֹאֶכל ְלִפי".ֶלֱאֹכל, ֶׁשֲהֵרי ֶזה יֹוָמִים ְמַהֵּל� ֲאִני ַּבִּמְדָּבר, ְו�א ּבָ 

ִהְזָּדֵרז ֶאָחד ִמְּׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ְוהֹוִציא ִמָּיד ִמַּתְרִמילֹו ֶאת 
ַהֵּצָדה, ֶׁשֵהִכין ַלֶּדֶר�, ּוְנָתָנּה ָלָעִני, ֶהֱאִכילּוהּו ְוִהְׁשָקהּו. ָאַמר לוֹ 

ֲהֵרי ֲחֵברֹו: "ְוַאָּתה ַמה ַּתֲעֶׂשה? ֲהֵרי �א ִיָּׁשֵאר ְל� ָּדָבר ֶלֱאֹכל, ׁשֶ 
ָנַתָּת ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ְל� ָלָעִני. ַּדע ְל�, ֵאין ְל� ִלְסֹמ� ַעל ֵציָדִתי ֶׁשִּלי, 
ֶׁשֲהֵרי ֵיׁש ִלי ַרק ְמַעט ָמזֹון ּוְבֹקִׁשי ַיְסִּפיק ֲעבּוִרי". ֵהִׁשיב לֹו 

י �א ַהּנֹוֵתן: "ֲהִאם ַאָּתה ַחָּיב ִלי ַמֶּׁשהּו ֶׁשֶאְדֹרׁש ִמְּמ�? ְּבַוַּדא
  ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ�, ֶאָּלא ַאְמִׁשי� ֶאת ַּדְרִּכי ְל�א ָמזֹון".

עֹוָדם ְמַדְּבִרים, ָיַׁשב ֶהָעִני ְוָאַכל ָלׂשֹוַבע ַנְפׁשֹו ְוהֹוִתיר ַרק 
ְמַעט ֶלֶחם ִמַּמה ֶּׁשָּנַתן לֹו. ָלַקח ַּבַעל ַהֶחֶסד ֶאת ַהּנֹוָתר ְוָנַתן אֹותֹו 

  ֶר�.ָלֶאְביֹון ֵציָדה ַלּדֶ 
ִהְצָטֵער ַרִּבי ִחָּיא ַעל ֶׁשִּמְצָוה ְיָקָרה זּו �א ִהְזַּדְּמָנה ְלָידֹו, 

ְלַהַחּיֹות ֶנֶפׁש  -ֶׁשֲהֵרי �א ְּבָכל יֹום ִמְזַּדֶּמֶנת ִמְצָוה ֹּכה ְּגדֹוָלה 
ְרֵעָבה ְלֶלֶחם ַּבִּמְדָּבר ִמּתֹו� ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי: "ַאל 

ְצָטֵער, ֶׁשֲהֵרי �א ְלִחָּנם ִזֵּמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְצָוה ְיָקָרה זּו ִּת 
ְלאֹותֹו ָאָדם. אּוַלי ִנְגָזר ָעָליו ִּדין ָקֶׁשה, ְוָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ְלַהִּציל ֶאת ֶהָעִני ּוְלַהֲחיֹות  -ְלַהִּצילֹו, ָלֵכן ִזֵּמן לֹו ִמְצָוה ְיָקָרה זּו 
  ֶאת ַנְפׁשֹו".

ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא: "ֲהֵרי ֵיׁש ָלנּו ֹאֶכל, ָהָבה ְוִנְּתָנה ְלאֹותֹו ַּבַעל 
ֶחֶסד, ֶׁשִּנְׁשָאר ְּבִלי ֵציָדה ַלֶּדֶר�". ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "�א ִנֵּתן לֹו 

ה, ְּכלּום, ִמּׁשּום ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשִּנֵּתן לֹו ֹאֶכל ַנְמִעיט ִמְּזכּות ַהִּמְצוָ 
ֶׁשָעָׂשה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש. ּבֹוא ְוַנֲעֹקב ַאֲחָריו, ֶׁשֲהֵרי ַוַּדאי ִנְגְזָרה 

ִיָּנֵצל". ָיַׁשב ַּבַעל  -ָעָליו ִמיָתה, ּוִבְזכּות ַּפְרָנָסה זּו, ֶׁשִּפְרֵנס ָלָעִני 
�, ִהְמִׁשי� ַהֶחֶסד ָלנּוַח ַּתַחת ֵעץ ְוִנְרָּדם; ְוִאּלּו ֲחֵברֹו, ֶׁשִּלּוּוהּו ַּבֶּדֶר 

  ְּבַדְרּכֹו.



  

ִחּיָא וְַרִּבי יֹוֵסי ָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא ָּפְגעּו ְּבַהאי טּוָרא 
ֲחמּו ַּבר נָׁש ַּדֲהוֵי ַאְׁשַּכחּו ְּתֵרי ַּדֲהוֵי ָאזְֵלי ַאְּדָהִכי 

ָאֵתי, ֲאַמר ְלהֹו ְּבָמטּו ִמּנַיְכּו ָהבּו ִלי נֲַהָמא ַּדֲהוֵי 
ְּתֵרין יֹוִמין ְּבַתֲענִיָתא ָהיִיִתי ְמַהֵּל� ְּבַמְדְּבָרא וְָלא 

  ֲאֵכְלינָא ִמיֵדי.

יד. ִמּיָד ִאְׁשְּתֵמיט ַחד ֵמִאּנּון ְּתֵרין ַּגְבֵרי ַאִּפיקּו 
ִאיהּו ַאיְֵתי ְלאֹוְרָחא וִיֵהיב ֵליּה וֲַאֵכיל ְמזֹונָא ּדְ 

וְַאְׁשֵקי ֵליּה, א"ל ַחְבֵריּה ַמה ַּתֲעִביד ְּדָלא יְִהיֶה ָל� 

                                                                                                                    

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְלַרִּבי ִחָּיא: "ַעָּתה ֵנֵׁשב ְוַנֲעֹקב ַאֲחֵרי אֹותֹו 
ָאָדם ֵמָרחֹוק, ֶׁשֲהֵרי ַוַּדאי הּוא, ֶׁשרֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ים ַלֲעׂשֹות לֹו ֵנס", עֹוָדם ְמַדְּבִרים, ָראּו ֵהם ִּכְדמּות ַׁשְלֶהֶבת ֶּגָחלִ 
לֹוֲחׁשֹות ְמַרֶחֶפת ַעל ַיד ַהָּיֵׁשן; ּוִמֶּנֶגד ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת, ָראּו ֵהם 
ָנָחׁש ַאְרִסי ִמְתָקֵרב ְלֵעֶבר ַהֵהֶל� ַהָּיֵׁשן. ְלַתְדֵהָמָתם ָראּו ֵּכיַצד 
ִמְתעֹוֶפֶפת ַׁשְלֶהֶבת ַהֶּגָחִלים ְלֵעֶבר ַהָּנָחׁש, נֹוֶחֶתת ַעל ֹראׁשֹו, 

  תֹו ְוֶנֱעֶלֶמת.ֵמִמיָתה אוֹ 
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ֲהִאם �א ָאַמְרִּתי ָלֶכם, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵנס ְלָאָדם ֶזה ְוֶׁשֵאין ָלנּו ְלַהְמִעיט ִמְּזכּותֹו?!", 

ִּבי ֵּביְנַּתִים ֵהִקיץ אֹותֹו ָאָדם ִמְּׁשָנתֹו ְוִהְמִׁשי� ְּבַדְרּכֹו. ָּתְפסּוהּו ַר 
יֹוֵסי ְוַרִּבי ִחָּיא ְוָנְתנּו לֹו ֹאֶכל. ְלַאַחר ֶׁשָהַל�, ֶהְראּו לֹו ֶאת ַהָּנָחׁש 

  ַהֵּמת ְוִסְּפרּו לֹו ֶאת ְּדַבר ַהֵּנס, ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.
ֵעץ ָּפַתח ַרִּבי יֹוֵסי: " 'ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות', ִּכי ֵיׁש ֵעץ ַחִּיים וְ 

ָּדֵבק הּוא ְּבֵעץ ַהַחִּיים, ְוָהעֹוֶׂשה  -ַהָּמֶות. ָהעֹוֶׂשה ַמֲעִׂשים טֹוִבים 
ַמֲעִׂשים ָרִעים ָּדֵבק ְּבֵעץ ַהָּמֶות. אֹותֹו ָאָדם, ֶׁשָעָׂשה ְצָדָקה 

ַעל ְיֵדי ִמְצָוה זּו ִנּצֹול ֵמאֹותֹו ָנָחׁש  -ֲחׁשּוָבה זּו, ּוִפְרֵנס ֶאת ֶהָעִני 
 ֶאת ּכֹוחֹו ֶׁשל ֵעץ ַהָּמֶות.ְוִהִּתיׁש 



  

ִמיֵדי ְלֵמיָכל ֶׁשּנַָתָּת ַהּכֹל ְלאֹותֹו ֶהָענִי ַאל ִּתְסמֹך ַעל 
ֶׁשִּלי ִּכי �א יֵׁש ְּביִָדי ַרק ְמַעט ָמזֹון, א"ל ּוַמאי ִאית 

ָּב� ְּבוַַּדאי �א ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ� ֶׁשִּתֵּתן ִלי ֲאנָא ֵאיזֹול ִלי ּגַ 
  ְּב�א ְמזֹונָא.

נַָתן ָלָענִי ּגַם ֶאת ַהַּפת ֶׁשָהיָה ְמיָֻחד ֲעבּורֹו, ְו�א 09@
  ִהְׁשִאיר ְלַעְצמֹו ְּכלּום

טו. יִָתיב ַּגֵּביּה ַהאי ִמְסֵּכנָא וֲַהוֵי ָאַכל וְנְִׁשַּתּיֵר 
ֶחם וְַגם זֶה ַהֻּמָעט יִָהיב ֵליּה ְלאֹוְרָחא ַרק ְמַעט לֶ 

וְָאזִיל ֵליּה ֲהוֵי ָקא ְמַצֵער ַרִּבי ִחּיָא ַעל ֶׁש�א נֲַעָׂשה 
  ִמְצוָה זֹו ַעל יָדֹו ְלַהֲחיֹות נֶֶפׁש ָהֶאְביֹון.

ְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ֶאת ַהִּמְצָוה 09@ �א ְלִחּנָם ִהזְִמין ַהֻּק
  ְלָהִאיׁש

יּה ַרִּבי יֹוֵסי, ַאל ִּתְצַטֵער ְּדָלא ְלִחּנָם טז. ֲאַמר לֵ 
ֲהוֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמזְַּדֵּמן ִמְצוָה זֹו ִלְפנֵי ָהִאיׁש 
ַהֶּזה ִּדְלָמא ִּדינָא ִאְתְּגזַר ַעל ַהאי ַּגְבָרא ּוָבֵעי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלזְַמנָא ֵליּה ַקֵּמיּה ִמְצוָה זֹו ְּבִגין 

  זָָבא ֵליּה ְלַהאי ָענִי ְלַהֲחיֹות נְַפׁשֹו.ְלׁשֵ 

יז. ֲאַמר ַרִּבי ִחּיָא ְלַהאי ַּגְבָרא, ָהא ְמזֹונָא ִּגֵּבן 
נֵיִהיב ֵליּה ְלַהאי ַּגְבָרא ְלֵמיכּול, ֲאַמר ֵליּה ר"י ָלא 
נִֵּתן ֵליּה ְּכלּום ִּדְבַהאי נֲַהָמא ְּדנִֵּתן ֵליּה נְָפִקינָן 

יזֹול נֱֶחזֵי ְּדָהא וַַּדאי נְִגזַר ָעָליו ְּגזֵַרת ִמינֵיּה זְכּוָתא נֵ 
  ִמיָתה ּוִבזְכּות ַּפְרנָָסה זֹו ֶׁשּנַָתן ֶלָענִי יְִהיֶה נִּצֹול.



  

  ַהּקְֻדָׁשא ְּבִרי� הּוא יֲַעֶׂשה ִעּמֹו נֵס ָוֶפֶלא09@

יח. ַאְּדָהִכי וְָהִכי יִָתיב ַהאי ַּבר נָׁש ּונְֵאים ְּתחֹות 
יּה ִאְתַרֵחיק ִמינֵיּה וְָהַל� ְּבֶדֶר� ַאֵחר. ִאיָלנָא וְַחְברֵ 

ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְלַרִּבי ִחּיָא ַהְׁשָּתא נֵיתּוב ֵמָרחֹוק 
וְנֱֶחזֵי ְּדוַַּדאי ָּבֵעי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלִמְרָחׁש ֵליּה 

  נִיָסא.

  ַהּנֵס ֶׁשָּקָרה ִעם ָהִאיׁש ֶׁשּנַָתן ִמַּלְחמֹו ָלָענִי09@

ַאְּדָהִכי ָחזּו ְּדמּות ְּכַׁשְלֶהֶבת ִעם ֶּגָחִלים  יט.
עֹוֵמד ְלנְֶגּדֹו וְנָָחׁש ֶאָחד נִָחית ֵמִאיָלנָא ַחד ּוָבֵעי 
ְלָהִמית ַהאי ַּגְבָרא, ָקם ַהאי ַׁשְלהּוָבא וְָרֵהיט ַעל 
רֹאׁש ַהּנָָחׁש ּוִמית ַהּנָָחׁש וְׁשּוב �א נְִרָאה 

א ֲאִמינָא ְלכּו ְּדַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ַהַּׁשְלהּוָבא, ֲאַמר ר"י לָ 
הּוא ָּבֵעי ְלִמְרָחׁש נִיָסא ְלַהאי ַּגְבָרא וְָלא ִּתּפֹוק 

  זְכּוָתא ִמינֵיּה.

כ. ַאְּדָהִכי ִאְתַער ַהאי ַּגְבֵרי וְָקם וֲַאזֵיל ֵליּה, 
ֲאַחדּו ֵליּה ַרִּבי ִחּיָא וְַרִּבי יֹוֵסי וִיֲהִבי ֵליּה ְלֵמיָכל. 

ָאַכל ִאְתַחוִיאּו ֵליּה נִָּסא ְּדַרֵחיׁש ֵליּה ַהָּקדֹוׁש ָּבַתר ּדְ 
  ָּברּו� הּוא.

  יֵׁש ִאיָלנָא ְּדַחּיֵי ְוִאיָלנָא ְּדמֹוָתא09@

(ִמְׁשֵלי כא. ָּפַתח ַרִּבי יֹוֵסי, "ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמוֶת" 

עֹוֶׂשה ִּכי יֵׁש ִאיָלנָא ְּדַחּיֵי וְיֵׁש ִאיָלנָא ְּדמֹוָתא וְהָ יא, ד) 
ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַמֲחזִיק ְּבִאיָלנָא ְּדַחּיֵי וְָהעֹוֶׂשה 



  

ַמֲעִׂשים ָרִעים ַמֲחזִיק ְּבִאיָלנָא ְּדמֹוָתא, וְַהאי ַּגְבָרא 
ְּדַאֲחזִיק ִּבְצָדָקה וְיִָהיב ַּפְרנָָסה ֶלָענִי וְַעל יְֵדי ְצָדָקה 

ִאיָלנָא ְּדמֹוָתא,  זֹו ָהיָה נִּצֹול ֵמאֹותֹו ִחוְיָא וְִהִּתיׁש ּכֹחַ 
  ַעד ָּכאן.

ַעל יְֵדי ָהֵעֶסק ַּבּתֹוָרה ּוִבְצָדָקה ּוִבְגִמילּות 09@
  ֲחָסִדים, זֹוֶכה ָלעֹוָלם ַהָּבא

כב. ָלֵכן יְִרֶאה ָהָאָדם ְּבֵעינָיו ִּכי ָהעֹוָלם ַהֶּזה 
הּוא ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח וְֵאין ַּתְכִליתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַרק 

ֹוָלם ַהָּבא, ַעל ּכֵן יְִרֶאה ַלֲעסֹק ִּבְצָדָקה ֶׁשּיִיַרׁש ע
ּוַבּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים ְּכֵדי ֶׁשּנִזְֶּכה ֻּכָּלנּו 

  ִּבְמֵהָרה ְלַחּיֵי עֹוָלם ַהָּבא ָאֵמן.

 

  ְּתרּוָמה08@
  ֶּפֶרק ל"ז03@

(ַּדף ג' ַעּמּוד א) א. ַּתנְיָא ְּבֶפֶרק ָקָמא ִּדְבָרכֹות 

ה ִמְׁשָמרֹות ֲהוֵי ַהַּליְָלה וְַעל ָּכל ִמְׁשָמר "ְׁש�ׁשָ 
ּוִמְׁשָמר יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְׁשֹוֵאג ַּכֲאִרי 
וְאֹוֵמר אֹוי ֶׁשֶהֱחַרְבִּתי ֶאת ֵּביִתי וְָׂשַרְפִּתי ֶאת ֵהיָכִלי 

  וְִהְגֵליִתי ֶאת ָּבנַי ְלֵבין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם".



  

אׁשֹונָה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָׂשֵמַח ַּבַאְׁשמֹוָרה ָהרִ 09@
  ִעם ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן

ב. וְִהּנֵה ִענְיַן ָׁש�ׁש ִמְׁשְמרֹות ַהַּליְָלה הּוא 
(ַּדף קצ"ה ַעּמּוד ב')*ְמבָֹאר ַּבּזַֹהר וַּיְַקֵהל 
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ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר  

י ְּבאֹוַריְָתא וְַרִּבי יֹוֵסי ֲהוֵי יְָתֵבי ַליְָלה ֲחָדא וְָקא ָעְסקֵ 
קֹוֵדם ֲחצֹות ַליְָלה ַאְּדָהִכי ְקָרא ַּגְבָרא, ְּבִריכּו 
ִּבְרָכָתא ָּברּו� ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכוִי ִבינָה ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום 
ּוֵבין ָליְָלה. ֲאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר, ַהְׁשָּתא זְִמנָא 

ַּתֲעֵׁשַע ִעם ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ָעאל ְּבגַן ֵעֶדן ְלִהׁשְ 
ַצִּדיַקּיָא, א"ר יֹוֵסי ַאַּמאי ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

  הּוא.
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  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי יֹוֵסי ָהיּו יֹוְׁשִבים ַלְיָלה ֶאָחד ְוִהְתַעְּסקּו 
ַּבּתֹוָרה ִלְפֵני ֲחצֹות ַלְיָלה. ְּבתֹו� ָּכ� ָקָרא ַהַּתְרְנגֹול, ֵּבְרכּו 

ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה".  ַהְּבָרָכה: "ָּברּו�
ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבָׁשָעה זּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנְכָנס ְלַגן ֵעֶדן 
ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעם ַהַּצִּדיִקים ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: ִמְּפֵני ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

ֵׁשַע ִעם ַהַּצִּדיִקים? ָּבָכה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוָאַמר: ּבֹוא הּוא ִמְׁשַּתעֲ 
ּוְרֵאה ַעד ַעָּתה ִהְזַּדְעְזעּו ְׁש�ׁש ֵמאֹות ְרִקיִעים ְוִהָּכה ָּבֶהם, ּוָבָכה 
ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְואֹוִריד ְׁשֵּתי ְּדָמעֹות ְלתֹו� ַהָּים ַהָּגדֹול, 

 ּתֹו� ַהְּבִכָּיה, ְוִלְׁש�ָׁשה ֲחָלִקים ִמְתַחֵּלק ַהַּלְיָלה.ְוזֹוֵכר ְלָבָניו ִמ 



  

ְׁש�ׁש ֵמאֹות עֹוָלמֹות ִמזְַּדַעזְִעים ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, 09@
ְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש   ִּבגְַלל ֻח

ג. ָּבָכה ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר וְָאַמר ָּתא ֲחזִי ַעד ַהְׁשָּת' 
ָׁשא ְּבִרי� הּוא ִאזְַּדְעזַע ְּתַלת ֵמָאה ְרִקיִעין ֻקדְ 

ּוָבֵטׁש ְּבהֹו ּוָבָכה ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש וְאֹוִריד 
ְּתֵרין ִּדְמִעין ְלגֹו יַָּמא ַרָּבא, וְזֹוֵכר ְלָבנָיו ִמּתֹו� 
ַהְּבִכּיָה וְִלְתַלת חּוָלִקין ִמְתַחֵּלק ַהַּליְָלה וְָכל ִמְׁשָמר 
הּוא ד' ָׁשעֹות וְַאף ִאם ַהַּליְָלה ְקַטּנָה ִמי"ב ָׁשעֹות 

  ַהּיֹום ַמְׁשִלים.

ְּכֵׁשם ֶׁשּיֵׁש ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלַמָּטה, ֵּכן יֵׁש ֵּבית 09@
  ַהִּמְקָּדׁש ְלַמְעָלה

ד. ִמְׁשָמר ָהִראׁשֹון ּוַמְלָאִכים עֹוְמִדים ַּבִּמְׁשָמר 
ה "ִמזְמֹור ַלה' ָהָאֶרץ ָהִראׁשֹון וְאֹוְמִרים ִׁשירָ 

ּוְמ�ָאּה" וְגֹו' "ִמי יֲַעֶלה ְּבַהר ה' ּוִמי יָקּום ִּבְמקֹום 
ָקְדׁשֹו". ִמּׁשּום ֶׁשְּבד' ָׁשעֹות ָהִראׁשֹונֹות ָאז הּוא זְַמן 
ְּבִכּיָה וְנְִׁשמֹות ְּבנֵי ָאָדם עֹוִלין ְלַמְעָלה ּוְכֵׁשם ֶׁשּיֵׁש 

ָּטה ָּכ� יֵׁש ַהר ַהַּביִת ּוִמְקָּדׁש ַהר ַהַּביִת ּוִמְקָּדׁש ְלמַ 
  ְלַמְעָלה.

נְִׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְׂשֵמִחים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל 09@
  ִּבְראֹוָתם ְּפנֵי ְׁשִכינָה ַמְעָלה,

ה. וְנְִׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ַהּזֹוכֹות ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה 
יִת ּוִמְתַאְּסִפים ְּבָכל ַליְָלה ָּבִאים ְּתִחָּלה ֶאל ַהר ַהּבַ 

ָׁשם יַַחד ֵליֵל� ִּבְכנּוְפיָא ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְלַמְעָלה 



  

ִלְמקֹום ִמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה ִלְראֹות ָׁשם ְּפנֵי ַהְּׁשִכינָה 
ּוְלַקֵּבל ֶהָאָרה, וְָלֵכן אֹוְמִרים ַהַּמְלָאִכים "ִמי יֲַעֶלה 

ְמקֹום ָקְדׁשֹו ָּדא ֵּבית ָלנּו ְּבַהר ה"' ָּדא ַהר ַהַּביִת, ּו
  ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה.

ִמי ֶׁשהּוא נְִקי ַכַּפיִם ּוְמַרֵחם ַעל ָהֲענִּיִים, זֹוֶכה 09@
  ֶׁשּנְִׁשָמתֹו עֹוָלה ָּכל ַליְָלה ְּבַהר ה'

ו. נְִקי ַכַּפיִם ִמֶּגזֶל ּוִמָּכל ִמינֵי ַעוְָלה, ּוַבר ֵלָבב 
י ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוַמֲחָׁשבֹות ֶׁשִּלּבֹו ָטהֹור ִמָּכל ִמינֵ 

ָרעֹות, ּוִמי ֶׁשְּמַרֵחם ְלָבבֹו ַעל זֲַעקֹות ָהֲענִּיִים 
וְֶאְביֹונִים, ּוִמי ֶׁשִּלּבֹו הּוא ַר� ְּכָקנֶה ְלַקֵּבל ּתֹוָכָחה 
ּומּוָסר וְֵאינֹו ְמָסֵרב נֶֶגד הֹוִרים ּומֹוִרים ַהַּמְדִריִכים 

ְּבֶדֶר� יְָׁשָרה, ּוִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו ֵלב  ּומֹוִכיִחים אֹותֹו ֵליֵל�
ַרֲחָמן וְ�א ֵלב ַרָּגז ַאְכזִָרי, זֹוֶכה ַלֲעלֹות נְִׁשָמתֹו ָּכל 

  ַליְָלה ְּבַהר ה' ּוְמקֹום ָקְדׁשֹו וְיִָּׂשא ְּבָרָכה ֵמֵאת ה'.

ַּבַאְׁשמֹוָרה ַהְּׁשנִיָה ּבֹוִכים ַהַּמְלָאִכים ַעל חְֻרַּבן 09@
  ְקָּדׁשֵּבית ַהּמִ 

ז. ִמְׁשָמר ַהֵּׁשנִי, ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ַאְרַּבע ָׁשעֹות, 
נֱֶחַלק ִלְׁשנֵי ֲחָלִקים, ְּדַהיְנּו, ְׁשֵּתי ָׁשעֹות ַעד ֲחצֹות 
ַליְָלה ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמר יְִבָּכיּון ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית 

ָּבֶבל  "ַעל נֲַהרֹות ה)- (ְּתִהִּלים קלז, אַהִּמְקָּדׁש וְאֹוְמִרים 
ָׁשם יַָׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו" וְגֹו' "ֵאי� נִָׁשיר ֶאת ִׁשיר ה' 
ַעל ַאְדַמת נֵָכר" וְגֹו'. ּוְבאֹותֹו ַּפַעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ּבֹוֶכה ִעָּמֶהם וְַגם אֹוָתן ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּצּוָה 



  

ַלּוֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָלֶהם ֵליֵל� ִעם יְִׂשָרֵאל לְ 
אֹוָתן ְּבָגלּות ָּבֶבל וְָגלּות ֱאדֹום ָּבכּו ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

"ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי  (ְיַׁשְעָיה לג, ז)ַהָּכתּוב 
  ָׁשלֹום ַמר יְִבָּכיּון".

  ּבֹוִכים ַעל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּנֶהְֱרגּו ָּבֵעת ַההּוא09@

ל נֲַהרֹות ָּבֶבל ָׁשם וְזּו ֶׁשאֹוְמִרים ַעְכָׁשיו "עַ 
יַָׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבזְָכֵרנּו ֶאת ִציֹון" ֵּפרּוׁש ַּגם ָּבִכינּו 
ֲאנְַחנּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִעם ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָּבכּו ָׁשם ַעל 

  ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש וֲַהִריַגת ַצִּדיִקים ְּבאֹותֹו ַהַּפַעם.

  ן ַעל ַהּנֶהֱָרִגים ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשםְצִריִכים ְלִהְתאֹונ09ֵ@
ח. וֲַעַדיִן ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה ְצִריִכין ָאנּו ְלִהְתַאֵּבל 
ְּבָכל ּדֹור וָדֹור ַעל ַאֵחינּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַהּנֱֶהָרִגין 
וְַהּנֱֶחנִָקים וְַהּנְִׂשָרִפים וְַהּנְִסָקִלים ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם 

ם ָקִׁשים ּוָמִרים, ּוָבִאין ָהֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְּביִּסּוִרי
ַּבֲעִלילֹות ֶׁשֶקר, וְַהְּקדֹוִׁשים ָמְסרּו נְַפָׁשן וְגּוָפן ַעל 
ְקֻדַּׁשת ה', וְסֹוְבִלין יִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ּוְמַקְּבִלין 
ֲעֵליֶהם ְּגזֵרֹות ַהֶּמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַאֲהָבה 

  ּוְבִחָּבה.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נֹוֵתן קֹולֹו ַעל יְִׂשָרֵאל 09@
  ֶׁשּנְִמָצִאים ְּבגָלּות ֵּבין ָהַעִּמים

ט. ּוְבאֹותֹו ַהַּפַעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְתעֹוֵרר 
ָּבָרִקיַע ּוִמזְַּדַעזְִעים ְּתֵריַסר ַאְלִפין  (ּוַמֶּכה)ּוָבִעיט 



  

ּוִבְבִכי ָׁשאֹג יְִׁשַאג ַעל נָוֵהּו  עֹוָלמֹות (ְׁשנֵים ָעָׂשר ֶאֶלף)
ּוִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו יִֵּתן קֹולֹו ַעל יְִׂשָרֵאל ַהְּכבּוִׁשים 
ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה וְסֹוְבִלין יִּסּוִרים ֵמֲעָמֵלק 
ּוִמּיְִׁשָמֵעאל ּוְׁשָאֵרי ָהֻאּמֹות, ּוִמּיָד מֹוִריד ְׁשֵּתי 

  .(ְלתֹו� ַהּיָם ַהָּגדֹול וְכּו')ּו' ְּדָמעֹות ְלגֹו יַָּמא ַרָּבא כ

י. וְָאז ִמְתַּפֵּׁשט ַההּוא ַׁשְלֶהֶבת ְּבָעְלָמא וְנִיצֹוץ 
(וְָאז ִמְתַּפֵּׁשט ֲחָדא ִמְתַּפְּׁשָטא ַּתַחת ַּכנְֵפי ַּתְרנְגֹוָלא 

 ל)ַההּוא ַׁשְלֶהֶבת ָּבעֹוָלם וְנִיצֹוץ ֶאָחד ִמְתַּפֵּׁשט ַּתַחת ַּכנְֵפי ַהַּתְרנְגֹו
ּובֹוֵער ּבֹו ַעד ֶׁשּיְַתִחיל ְלנֲַענֵַע ִּבְכנָָפיו ְּכמֹו ֶׁשְּמָקֵרר 

ּוַמְתִחיל ִלְקרֹות ּוַמִּגיד  (ֵאׁש)ַעְצמֹו ֵמַההּוא ֶאָּׁשא 
  ּוַמְרֶאה ִענְיָנִים נְִפָלִאים ִּבְקִריָאתֹו.

ָּכל ַהָּפַמְליָא ֶׁשל ַמְעָלה ִמְצַטֲעִרים ְּבֵעת ְקִריַאת 09@
  ר ַעל חְֻרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשַהּגֶבֶ 

יא. וְַהּכֹל הּוא ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם ְליְִרַאת ַהֵּׁשם 
וְָכל ָּפַמְליָא ֶׁשל ַמְעָלה יֵׁש ָלֶהם ַצַער אֹותֹו ָהֶרַגע 
ֶׁשָּקָרא ַהַּתְרנְגֹול ַּפַעם ִראׁשֹון ֵמֲחַמת ֻחְרַּבן ֵּבית 

ִהִּגיַע ֲחצֹות ַליְָלה ָאֵעיל ַהִּמְקָּדׁש וְָגלּות יְִׂשָרֵאל. ּוְכׁשֶ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבגַן ֵעֶדן ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעם 
נְִׁשמֹוֵתיֶהן ְּדַצִּדיִקים ַּכְמבָֹאר ְּבַכָּמה ּדּוְכֵתי ַּבּזַֹהר 

  .(ֵחֶלק א' ַּדף ע"ז ַעּמּוד א', ְוַדף פ"ב ַעּמּוד ב')



  

�" ֶׁשּנְִכָּתב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא "ַהֶּמלֶ 09@
  ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר

- (ז, דוְָהִענְיָן הּוא ְמבָֹאר ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ֶׁשָאְמָרה 

"ִּכי נְִמַּכְרנּו ֲאנִי וְַעִּמי ְלַהְׁשִמיד וְַלֲהרֹג וְגֹו', וַּיֹאֶמר ז) 
ַהֶּמֶל� ִמי הּוא זֶה וְֵאיזֶה הּוא" וְגֹו', וְַהֶּמֶל� ָקם 

ֹו� ַהַּצַער ֶׁשְּמַצֵער ַעל ַהָּגלּות יְִׂשָרֵאל ַּבֲחָמתֹו ִמּת
וְֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶאל ִּגּנַת ִּביָתן ָּדא ַּגן ֵעֶדן 
ְּדִאְּקֵרי ִּגּנַת ִּביָתן ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעם נְָׁשמֹות ֶׁשל 
ַהַּצִּדיִקים, ָאז ָּכל ִאיָלנֵי ַּגן ֵעֶדן וְָכל נְִׁשמֹות 

ּפֹוְתִחין ֶאת ִּפיֶהם ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ַהַּצִּדיִקים 
"ְׂשאּו ְׁשָעִרים  י)- (ְּתִהִּלים כ"ד, זְּבִׁשיָרה ּוְבזְִמָרה 

ָראֵׁשיֶכם וְִהּנְָׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם וְיָבֹוא ֶמֶל� ַהָּכבֹוד" 
  וְגֹו' "ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶל� ַהָּכבֹוד ֶסָלה".

ים ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּבעֹוָלם ַהּזֶה ָּבֵעת ַהִהיא ִמְתעֹוְררִ 09@
  ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר�

יב. וְַאַחר ָּכ� ַמְתִחיִלין ִמְׁשָמר ַהג' ֶׁשֵהן ד' 
ָׁשעֹות ַאֲחרֹונֹות לֹוַמר ִׁשיָרה, ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ַצִּדיִקים 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְמעֹוְרִרים ֶאת ַעְצָמן ַלֲעבֹוַדת ה', 

"ִהּנֵה ָּבְרכּו ֶאת ה'  (ְּתִהִּלים קלד, א)ְלָאִכים אֹוְמִרים וְַהּמַ 
  ָּכל ַעְבֵדי ה' ָהעֹוְמִדים ְּבֵבית ה' ַּבֵּלילֹות".



  

ַהּכֹוָכִבים ּוַמּזָלֹות אֹוְמִרים ִׁשיָרה ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר, 09@
ְוָאז נְִתַקֵּדׁש ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַמְעָלה 

  ָּטהּוְלמַ 

ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ַלֲעלֹות ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ָאז 
ַמְתִחיִלין ַהּכֹוָכִבים וְַהַּמָּזלֹות לֹוַמר ִׁשיָרה ְּבֵאיָמה 

"ְּבָרן יַַחד ּכֹוְכֵבי  (ִאּיֹוב לח, ז)ּוְביְִרָאה ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 
ַמְתִחיל ּבֶֹקר וַּיִָריעּו ָּכל ְּבנֵי ֱא�ִקים". וְַאַחר ָּכ� 

ַהֶּׁשֶמׁש ָלֵצאת וְאֹוֶמֶרת ִׁשיָרה ִּבנְִעיָמה ּוְבקֹול ָעֵרב 
"הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו (ְּתִהִּלים קה, א) וְאֹוֶמֶרת 

ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו" וְכּו'. ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן יְִׂשָרֵאל 
ל ֲעֵליֶהם עֹל הֹוְלִכים ְלָבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות ִלְתִפָּלה ּוְלַקּבֵ 

ַמְלכּות ָׁשַמיִם ּוְמיֲַחִדים יִחּוד ָּגדֹול וְנֹוָרא וְאֹוְמִרים, 
"ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ה' ֱא�ֵהינּו ה' ֶאָחד". וְָאז ְׁשמֹו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמֻקָּדׁש ּוְמיָֻחד ִמִּפי ֶעְליֹונִים 

  וְַתְחּתֹונִים וְיֵׁש לֹו נַַחת רּוַח ָּבזֶה.

ַהִּטְּפִׁשים ֵאינָם ִמְתַאִּוים ִלְהיֹות ֵּבין נְִׁשמֹות 09@
  ַהַּצִּדיִקים ֶׁשעֹוִשים נַַחת רּוַח ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

יג. ָאְמנָם ַהִּטְּפִׁשים ֲאֶׁשר ִלָּבם הּוא ָאטּום 
ַהּנֹוִטים ַאֲחֵרי ַּתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵאינָם ָׂשִמים ֶאל 

ְקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹונָה ַהּנֲַעִׂשים ָּתִמיד ְּבָכל  ִלָּבם ְלָכל
ַליְָלה ּוְבָכל ּבֶֹקר, וְֵאינֹו חֹוֵׁשב ִלְהיֹות ֵּבין נְִׁשמֹות 
ַהַּצִּדיִקים ָהעֹוִׂשין נַַחת רּוַח ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּכי 



  

ָּכל ַּכּוָנָָתם הּוא ַרק ְלַמְלאֹות ְּגרֹונָם ְּבַתֲאוָָתם וְַאַחר 
  ִרירּות ִלָּבם.ׁשְ 

  ֵאין ִּפיֶהם ְוִלָּבם ָׁשֶוה09@
יד. ּוְכֶׁשֵהם עֹוְמִדים ַּבּבֶֹקר הֹוְלִכים ִלְרחֹובֹות 
ּוְׁשוִָקים ְלַדֵּבר נְִבלּות אֹו ְלָצְרֵכי ִמְחיָָתם אֹו הֹוְלִכים 
ְלָכל ַחְדֵריֶהם ְלצֶֹר� ִמְחיָָתם וְהֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת 

ּוְמִׂשיִמים ְּתִפִּלין ִּביֵדיֶהם ּוְבָראֵׁשיֶהם ַרק ֶּדֶר� ֲעַראי 
ְלזִָּכרֹון ְּבָעְלָמא ּוִמְתַּפְּלִלים ְּבִלי ׁשּום ִׂשיַמת ֵלב 
ְּתִחָּלה ְלִהְתּבֹונֵן ְלֵאיזֶה ְמקֹום ִמְקָּדׁש ֵהָּמה הֹוְלִכים 
ִּכי ַהְּׁשִכינָה ִהיא ׁשֹוָרה ְּבָכל ָּבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות, ָּתִמיד 

ָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה וְֵהם ָּבִאים ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ּבַ 
ְּבִעְרּבּוְביָא ּוְבַמְחָׁשבֹות זָרֹות, וְַגם ְּבִהְתַּפְּלָלם 

  ְּבִפיֶהם ְמַדְּבִרים ּוְבִלָּבם חֹוְׁשִבים ַמְחָׁשבֹות זָרֹות.

ֵאין עֹוֶלה ַעל ִלָּבם, ְּבֵאיזֶה ַמֲעִׂשים ָּתבֹוא 09@
  י ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואנְִׁשָמֵתנּו ִלְפנֵ

טו. וְַהְּתִפָּלה הּוא ְּכעֹל ּוְכַמָּׂשא ֲעֵליֶהם, וְהֹוְלִכים 
ִּבְמרּוָצה ִמֵּבית ַהְּכנֶֶסת ַאַחר ְׁשִרירּות ִלָּבם וְַתֲענּוֵגי 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה וְֵאינָם חֹוְׁשִבין ְּכָלל ְּבֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה טֹוב 

ֹוְרָאּה ְּכֶׁשִהִּגיַע ֵעת ֶעֶרב ָּתבֹוא ַהּנְָׁשָמה ִלְפנֵי ּב
ְּכֶׁשְּבנֵי ָאָדם ֵהם יְֵׁשנִים ַעל ִמּטֹוֵתיֶהם ָאז ַהּנְָׁשָמה 
יֹוֵצאת ִמֶּמּנּו ֵליֵל� ּוְלָהִעיד ַעל ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ָהָאָדם ַּבּיֹום ּוְבִאם ֶׁשָּבָאה ַהּנְָׁשָמה ִלְפנֵי ִּכֵּסא 

ֲעֵברֹות וְֶׁש�א ָעְׂשָתה ֲעבֹוַדת ַהָּכבֹוד ְמֻלְכֶלֶכת ּבַ 



  

ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ִּבְׁשֵלמּות ֲאזַי נְִדֵחית ִהיא ִמחּוץ 
ְלַפְרּגֹוָדא ַקִּדיָׁשא וְנְִמֶסֶרת ִליֵדי ִסְטָרא ַאֲחָרא ַחס 
וְָׁשלֹום ֶׁשֵאין ַמּנִיִחין ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ִּכי 

  יֵל� מֹוִליִכין אֹותֹו.ַּבֶּדֶר� ֶׁשָהָאָדם רֹוֶצה לֵ 

  ִמי ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה, ֵלית ָטב ִמינֵיּה09@

טז. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשָאָדם הּוא ִמְתַרֵחק 
ִמִּׁשּבּוֵׁשי ָהעֹוָלם ּוַמְרִּגיל ַעְצמֹו ַלֲעמֹד ְּבַׁשֲחִרית 

ְּבֵעֶסק  ַלֲעבֹוַדת ה', ּוִמי ֶׁשּיֵׁש יְכֶֹלת ְּביָדֹו ַלֲעסֹק
ַהּתֹוָרה ֵאין ְל� ִמָּדה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו, ּוִמי ֶׁשֵאין יְכֶֹלת 
ְּביָדֹו ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ֲאזַי יָקּום וְיְִתַּפֵּלל ְּבָכל ְלָבבֹו 
וְיְִתַאֵּבל ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש וְַעל ָּגלּות יְִׂשָרֵאל, 

לֹו ִּפְתֵחי ְּתׁשּוָבה וָָׁשב ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְִפַּתח 
  וְָרָפא לֹו.

  ֶּפֶרק ל"ח03@
א. ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ִּתְּקנּו לֹוַמר קֶֹדם 

"ה' ְׂשָפַתי (ְּתִהִּלים נא, יז) ְּתִפַּלת ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה ָּפסּוק 
ִּתְפָּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת�". וְַהַּכּוָנָה ָּבזֶה ְלַבֵּקׁש 
ֵמֵאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשּיְִהיֶה ְמֻרֶּצה ָּתִמיד 

"וְָלָרָׁשע ָאַמר  (ָׁשם נ, טז)ִּבְתִפָּלתֹו וְֶׁש�א יֵָאֵמר ָעָליו 
  ֱא�' ַמה ְּל� ְלַסֵּפר ֻחָּקי וִַּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵלי ִפי�".



  

ִּפיו ְוִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם יְִהיּו ָׁשִוים ְליֵַחד ְׁשָמא 09@
ְדָׁשא ְּבִרי� הּוא   ְּדֻק

ב. ּכִי ִּבְהיֹות ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר� מֹוֵאס ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשל 
ָהָאָדם ַעל יְֵדי ְּדָרָכיו ַהְמכָֹעִרים ִאם ֵּכן ַמה ּיְִתרֹון 
ִּבְׁשנֵי ַחּיָיו, טֹוב הּוא מֹותֹו ֵמַחּיָיו. וְָלֵכן ְּבָעְמדֹו 

ִבְרָעָדה וְִלּבֹו ּוִפיו יְִהיּו ָׁשוִין ְלִהְתַּפֵּלל יֲַעמֹד ְּבֵאיָמה ּו
ְליֵַחד ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ָּברּו� הּוא ְּבַכּוָנָה ְׁשֵליָמה ְּתִפַּלת 
י"ח, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָקֵרי ֵליּה ָׁשלֹום וְָכל יְֵמי 

  ַחּיָיו קֹוְרִאין ֶאת ְׁשמֹו ְלַמְעָלה ָׁשלֹום ְּבָכל ְרִקיִעין.

ִּדיק ּבֹוַקַעת ָּכל ָהְרִקיִעים ְוֵאין מֹוֶחה נְִׁשַמת ַהּצַ 09@
  ְּביָָדּה

ג. *
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וְַכד ִאְסַּתַּלק ַהאי ַּבר נָׁש ֵמַהאי ָעְלָמא 
נְִׁשְמָתא ָסֵליָקא ּובֹוַקַעת ָּכל ִאינּון ְרִקיִעין וְֵלית ַמאן 
ְּדיְִמֵחי ִביֵדיּה, וְֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ּוָפַמְליָא ִּדיֵליּה 

ְלָׁשלֹום ּוָפְתִחין ֵליּה ְּתֵריַסר ַּתְרֵעי קֹוְרִאין 
  ַּדֲאַפְרְסמֹונָא ַדְכיָא.
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  *) ֵּפרּוׁש ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
ִנְׁשָמתֹו עֹוָלה  - ּוְכֶׁשִּמְסַּתֵּלק ֶזה ָהָאָדם ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה 

ּובֹוַקַעת ָּכל אֹוָתם ְרִקיִעים ְוֵאין מֹוֶחה ְּבָיָדּה ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו�  הּוא 
ּוָפַמְלָיא ֶׁשּלֹו קֹוְרִאים ָלּה ָׁשלֹום ּופֹוְתִחים ָלּה ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָעִרים 

 ֶׁשל ֲאַפְרְסמֹון ָטהֹור.



  

  "ֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום" ּו"ֶמְמֶׁשֶלת ַהַּליְָלה"09@

ד. וְִהּנֵה ְלהֹוִדיַע ּגֶֹדל ַמֲעלֹות ִהְתרֹוְממּות 
(ֵחֶלק ב', ְּתִפַּלת יְִׂשָרֵאל נְָבֵאר ּפֹה ַמה ֶּׁשָּכַתב ַּבּזַֹהר 

"ָצִרי� ֶׁשֵּתַדע ֶׁשּיֵׁש ְלַמְעָלה ְּבָכל  ּמּוד א)ַּדף ר"א עַ 
ְרִקיִעין ְמֻמּנִים ְמיָֻחִדים ַּבּיֹום ַעל ָּכל ְּפָתִחים 
ּוְׁשָעִרים וְַחּלֹונֹות, וְֵכן יֵׁש ְמֻמּנִים ְמיָֻחִדים ַּבַּליְָלה ַעל 
ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל. וְַהְמֻמּנִים ֶׁשל יֹום נְִקָרִאים ֶמְמֶׁשֶלת 

ּיֹום, ּוְמֻמּנִים ֶׁשל ַהַּליְָלה נְִקָרִאים ֶמְמֶׁשֶלת הַ 
  ַהַּליְָלה.

ה. ּוְבָכל ֶּפַתח וְַׁשַער וְַחּלֹון ְמֻמּנֶה ֶאָחד, 
ְמֻמּנִים ָׂשִרים וְִׁשְלטֹונִים ִלְרָבבֹות,  [וְַתְחָּתיו]ּוְתחֹוֵתיּה 

לֹות ּוִמי יּוַכל ְלַסֵּפר ּוְלַׁשֵער ָּכל ָׂשֵרי ַהְמֻמּנִים וֲַחיָ 
  וְִכּתֹות ֶׁשֵהן ַּתַחת ָּכל ְמֻמּנֶה.

*
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וְָתִמיד ַּכד ָעיֵל ַליְָלה וְַכד ָעיֵל יְָמָמא ֲאַזי 
ְּכרּוזִים נְִכָרזִים ְּבָכל ְרִקיִעין ֶׁשּיַַעְמדּו ַהְמֻמּנִים ַעל 
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  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
ָּתִמיד ְּכֶׁשִּנְכָנס ַלְיָלה ּוְכֶׁשִּנְכָנס יֹום ֲאַזי ְּכרּוִזים ִנְכָרִזים ְּבָכל 

ַעְמדּו ַהְמֻמִּנים ַעל ִמְׁשַמְרָּתם ּוִמָּיד ָּכל ְמֻמֶּנה עֹוֵמד ַעל ְרִקיִעין ֶׁשּיַ 
  ְמקֹומֹו ַהְמיָֻחד לֹו.

ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְקִּדים, הּוא ָּבא ְויֹוֵרד, ְוִיְׂשָרֵאל 
ִנְכָנִסים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלַׁשֵּבַח ְלִרּבֹוָנם ְּבִׁשירֹות ּוִבְתִפּלֹות, ּוִמי 

ֶׁשִּיְהיּו  -ֶׁשהּוא ָיֵרא ְוָחֵרד ִלּבֹו ַלֲעבֹוַדת ה' ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָה ְׁשֵלָמה 
ִּפיו  ְוִלּבֹו ָׁשִוים ְלַיֵחד ְׁשמֹו ַהָּקדֹוׁש, ֲאַזי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמֻרֶּצה 

 ִׂשְמָחה ְוכּו'.ְוָׂשֵמַח ִּבְתִפָּלתֹו, ְוָכל ֵּתָבה עֹוָלה ְלַמְעָלה ּוִמְתַקֶּבֶלת ּבְ 



  

ִמְׁשַמְרָּתם ּוִמּיָד ָּכל ְמֻמּנֶה ָקֵאים ַעל ַאְתֵריּה 
  ַהְמיָֻחד לֹו.

דֹוׁש ָּברּו� הּוא ָקְדָמא וְָאְתיָא וְנְָחָּתא ו. וְָאז ַהּקָ 
ְליְִׂשָרֵאל ְּדָעאִלין ִלֵּביּה ְּכנְִׁשָּתא ּוְלַׁשְּבָחא ְלָמאֵריהֹון 
ְּבִׁשירֹות ּוִבְתִפּלֹות, ּוִמי ֶׁשהּוא יֵָרא וְָחֵרד ִלּבֹו 
 ַלֲעבֹוַדת ה' ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכּוָנָה ְׁשֵליָמה ֶׁשּיְִהיּו ּפּוֵמיּה
וְִלֵּביּה ָׁשוִין ְליֵַחד ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ֲאַזי ֻקְדָׁשא ְּבִרי� 
הּוא ְמֻרֶּצה וְָׂשֵמַח ִּבְתִפָּלתֹו, וְָכל ֵּתָבה ָסְלָקא 
ְלֵעיָלא ּוִמְתַקֶּבֶלת ְּבִׂשְמָחה ִּבְפנֵי ַהַּמְלָאִכים 
ַהְמֻמּנִים, ַעד ֶׁשעֹוָלה ְלַמְעָלה ַלַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹונָה 

יֹות ֶּכֶתר ַעל רֹאׁש ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ִלהְ 
  ָּברּו� הּוא.

מּונִים09@   ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְויָבֹוא ּגֹוי ַצִּדיק ׁשֹוֵמר ֱא

ז. וְִהּנֵה ְלָכל ַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם עֹוְמִדים 
 ְלַמְעָלה ָׂשִרים ּוְמֻמּנִים ּוַמִּגיִעים ְלַגֵּבי ַחד ְמֻמּנֶה

, וְָׁשם ֵהן ט' ְּפָתִחין, וְָׁשם עֹוְמִדים ַהְרֵּבה [ְמֻמּנֶה ֶאָחד]
[וֲַעֵליֶהם ַמְלָא� ָׂשִרים ּוְמֻמּנִים ַעל ַּגֵּביהֹון ַחד ַמְלָא� 

ּוְׁשמֹו אבוליא"ל וְהּוא יֹוֵצא ִלְקַראת ְּתִפּלֹות  ֶאָחד]
  יְִׂשָרֵאל ִעם ָּכל ַהַּמְלָאִכים.

ֹוָתא וְנְָׁשִקין ַלּה ּוַמֲעִלין ַלּה ח. וְנְָטִלין ַהאי ְצל
ְלַמְעָלה  [וְלֹוְקִחים ַהְּתִפָּלה ּוְמנְַּׁשִקים אֹוָתּה ּוַמֲעִלים אֹוָתּה]

ָלָרִקיַע ּוֵמִביא ַהְּתִפָּלה ְלָמקֹום נֹוָרא ְמאֹד ֲאֶׁשר 



  

ָׁשָּמה י"ב ִּפְתִחין, וְַעל ָּכל ֶּפַתח יֵׁש ְמֻמּנִים וֲַחיָלֹות 
  ַהְרֵּבה.

ּוְבַׁשַער י"ב עֹוֵמד ָׁשם ְמֻמּנֶה ַחד ענא"ל  ט.
וְהּוא ְמֻמּנֶה ַעל ָּכל ַהי"ב ְׁשָעִרים,  [ְׁשמֹו]ְׁשֵמיּה 

ּוְכֶׁשָּבא ְּתִפָּלָתן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ְלָפנָיו ַמְכִריז ְּבקֹול ָּגדֹול 
  "ִּפְתחּו ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק וְיָבֹוא ּגֹוי ַצִּדיק ׁשֹוֵמר ֱאמּונִים".

נְִפָּתִחים ָּכל ַהְּׁשָעִרים ּוְצלֹוָתא ָּדא עֹוָלה י. ָאז 
, וְָאז [ּוְתִפָּלה זּו עֹוָלה ְּבָכל אֹוָתם ְּפָתִחים]ְּבָכל ִאינּון ִּפְתִחין 

 [ְמֻמּנֶה ֶאָחד ּוְׁשמֹו]ִמְתעֹוֵרר ַחד ְמֻמּנֶה ּוְׁשֵמיּה 
עזריא"ל וְהּוא ְמֻמּנֶה ַעל ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ַמֲחנֹות ֶׁשל 

[ֻּכָּלם ְלָאִכים וְָכְלהֹו נְָטִלין ְלַההּוא ְצלֹוָתא וְָאְמִרין מַ 

"ֵעינֵי ה' ֶאל ַצִּדיִקים  לֹוְקִחים ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהִהיא וְאֹוְמִרים:]
וְָאזְנָיו ֶאל ַׁשוְָעָתם ְּפנֵי ה' ְּבעֵֹׂשי ָרע ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ 

  .יז)- (ְּתִהִּלים לד, טזזְִכָרם" 

ת ַמְלָאִכים ִקְטְרגּו נֶֶגד נְִתינַת ַהּתֹוָרה שע"ה ִּכּתֹו09@
  ְליְִׂשָרֵאל

יא. וְַאַחר ָּכ� מֹוִליִכין ֶאת ַהְּתִפָּלה ָלָרִקיַע 
 [ְׁשמֹו]ְלַמְעָלה ּוַמַּגַעת ְלַחד ְמֻמּנֶה גברי"ה ְׁשֵמיּה 

וְיֵׁש לֹו ַהְרֵּבה ִּכּתֹות ַמְלָאִכים ּוְבאֹותֹו ָהָרִקיַע יֵׁש 
[ֶסַלע ֶאָחד ָרא ַּתִּקיָפא ְמאֹד וְַהאי ִטּנָָרא ָׁשם ַחד ִטּנָ 

יֵׁש לֹו אֹור ָּגדֹול וְַתַחת ַהאי ִטּנָָרא  ָחָזק ְמאֹד וְַהֶּסַלע]
  יֵׁש ָׁשם שע"ה ַחּלֹונֹות.[ַהֶּסַלע] 



  

יב. וְָהִענְיָן הּוא ִּכי ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה נְִתַחְּברּו 
ִחּבּור ֶאָחד וְָהיּו ֵאּלּו שע"ה ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ּבְ 

ְמַקְטְרִגים ֶׁש�א ֵּתֵרד ַהּתֹוָרה ְלַמָּטה וְַאנְזִיף ְּבהֹו 
[ָּגַער ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְַעּיֵל ְלהֹו ְּתחֹות ַהאי ִטּנָָרא 

ֵמאֹותֹו ַהֶּסַלע]   ָּבֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְִהְכנִיָסם ַּתַחת 
ָרה ְליְִׂשָרֵאל, וְג"פ ְּבָכל יֹום ַהּיֹום ֶׁשּנְִּתנָה ַהּתֹו

  .[ִמַּתַחת ַלֶּסַלע]יֹוְצִאים ִמְּתחֹות ַהִהיא ִטּנָָרא 

שע"ה ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ְמַקְּבִלים ְּתִפּלֹוֵתיֶהן ֶׁשל 09@
  יְִׂשָרֵאל

יג. וְַכֲאֶׁשר עֹוִלין ְּתִפָּלָתן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ֶׁשִהְתַּפְּללּו 
, [ַלֶּסַלע]ָאמּור ּוַמַּגַעת ְלַהאי ִטּנָָרא ְּבַכּוָנָה ְׁשֵליָמה ּכָ 

ְּתִפָּלָתם ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, ֲאַזי  [ָלֶהם]ֲאזַי ַמְרֶאה ְלהֹון 
יֹוְצִאין שע"ה ַמֲחנֹות ַהּנַ"ל ִלְקַראת ַהאי ְצלֹוָתא 

וְעֹוִׂשין ָלּה ָּכבֹוד ָּגדֹול וְָאְמִרין ִׁשיָרה "ה'  [ַהְּתִפָּלה]
יר ִׁשְמ� ְּבָכל ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ְּתנָה ֲאדֹונֵינּו ָמה ַאּדִ 

, ּוְמַעְּטִרין ְלַהאי (ְּתִהִּלים ח, ב)הֹוְד� ַעל ַהָּׁשַמיִם" 
ְּתִפָּלה ְּבַכָּמה ִעְטִרין ּוְמַלּוִין ַהְּתִפָּלה ֶׁשעֹוָלה עֹוד 

  ְלַמְעָלה ְלָרִקיַע נֹוָרא וְָגדֹול.

ֹות ֶׁשּנְִקְראּו ַהְּתִפּלֹות ַמִּגיִעים ְלִׁשְבָעה ֵהיָכל09@
  "ֵהיָכִלין ַקִּדיִׁשין"

יד. וְיֹוֵצא ֵמַההּוא ָרִקיַע ְמֻמּנֶה ַחד שמשיא"ל 
ְׁשֵמיּה, וְנֹוֵטל ַהְּתִפָּלה ּוְמֻעָּטר ֵליּה ְלַהאי ְצלֹוָתא 

[ּוְמַעֵּטר ַלְּתִפָּלה ְּבִעּטּוִרים ְּבִעְטִרין ִּדְבָׂשִמים ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן 



  

, ּוִמָּׁשם עֹוָלה ַהְּתִפָּלה ִעם ָּכל ַמְׁשְריָן ֵעֶדן]ֶׁשל ָּבְׂשֵמי ַּגן 
ְלָרִקיַע ָּגדֹול וְנֹוָרא ּוָבאת ְלַחד ְמֻמּנֶה  [ַמֲחנֹות]

גדריא"ל ְׁשֵמיּה וְהּוא ַּבַעל ַהִּמְלָחָמה נֶֶגד ָׂשֵרי 
  ָהֻאּמֹות ִּבְרצֹון ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

ם ֲאזַי ַההּוא טו. וְַכד ַהאי ְצלֹוָתא ָסְלָקא ְלׁשָ 
ְמֻמּנֶה ִעם ַחּיָָליו ּוַמֲחנֹות ֶׁשּלֹו ֲאֶׁשר ָׁשם ִמזְַּדַעזְִעים 
וְיֹוְצִאין ִלְקָראָתּה ּוִמְׁשַּתֲחוִים ְלנֶֶגד ְצלֹוָתא ָּדא 
וְָסְלִקין עֹוד ְלַמְעָלה ְלָרִקיַע נֹוָרא ּוָמרֹום, וְַתָּמן 

פיא"ל ְׁשֵמיּה ִׁשְבִעין ָׂשִרים וְַחד ְמֻמּנֶה ֲעֵליהֹון ענ
וְנֹוֵטל ַהאי ְצלֹוָתא ּוְמַעֵּטר ַלּה ִׁשְבִעין ִעְטִרין וְָסְלִקין 

  ַלּה ָלָרִקיַע ַהז'.

טז. וְָׁשם ָּבָאה ַהְּתִפָּלה ְליַד ְמֻמּנֶה ַהָּגדֹול 
סנדלפו"ן ְּדָכל ִּפְתִחין ּוַמְפְּתִחין ְּדָמאֵריּה ִּבידֹוי 

ּוְמַעּיֵל ְצלֹוָתא*
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ז' ֵהיָכִלין וְנְִקָרִאין ֵהיַכל ָּדא ְלתֹו�  
ַקִּדיִׁשין וְַדי ָּבזֶה ִּכי יֵׁש עֹוד ְלַהֲאִרי� ָּבזֶה, ִמָּכל 

  ָמקֹום ֲאנִי אֹוֵהב ְלַקֵּצר.

יז. וְַעָּתה ָּכל ַהּיֵָרא וְָחֵרד ָצִרי� ָלׂשּום ֶאל ִלּבֹו 
ּגֶֹדל ִהְתרֹוְממּות ּוְׁשַבח ַהְּתִפָּלה ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם 

  ִהְתַּפֵּלל ְּבַכּוָנַת ַהֵּלב.לְ 

יח. וְַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶׁשְּמַכֵּבד ֶאת ּבֹוְראֹו ִּבְגרֹונֹו 
ְּבַאֲהָבה ּוְבַכּוָנַת ַהֵּלב וְנֹוֵתן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
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 *) ֶׁשָּכל ְּפָתִחים ּוַמְפְּתחֹות ֲאדֹונָיו ְּבָידֹו, ּוַמְכִניס ַהְּתִפָּלה. 



  

 (ְּדָבִרים טו, יד)יִחּוד ּוְקֻדָּׁשה ּוְבָרָכה, וְַעל זֶה נֱֶאַמר 
 ֹ   אנְ� ִמָּגְרנְ� ּוִמּיְִקֶב�"."ַהֲענֵק ַּתֲענִיק לֹו ִמּצ

  ָצִרי� ָהָאָדם לֹוַמר ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות ְּבָכל יֹום09@
"ִמּצֹאנְ�" זֶה ֶׁשָּצִרי� לֹוַמר ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות 
ּוְלַכּוֵן ּונְַׁשְּלָמה ָּפִרים ְׂשָפֵתינּו, וְעֹוד ַהֲענֵק ַלה' 

  ִּבְתִפָּלה ֶׁשַבח וְזְִמָרה.ִמָּגְרנְ� ִמָּגרֹון ֶׁשְּל� 

ָצִרי� ָהָאָדם ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ְלַהָּקדֹוׁש 09@
  ָּברּו� הּוא

"ּוִמּיְִקֶב�" ָהאֹוִתּיֹות ֶאְמָצִעּיֹות ֵהן אֹוִתּיֹות יב"ק 
ֶׁשהּוא ָראֵׁשי ֵתבֹות יִ'חּוד ְּב'ָרָכה ְק'דּוָׁשה, ִּכְדִאיָתא 

  .(ֹזַהר ָחָדׁש, ַּדף ק"ל ַעּמּוד א') ְּבִתּקּונֵי זַֹהר

  ַהּנִזְָהר ִמֶּגזֶל ּוֵמַהָּׂשַגת ְּגבּול, ְּתִפָּלתֹו זַָּכה ּונְִקיָה09@
יט. ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָהָאָדם ִלְהיֹות נְִקי ַכַּפיִם ִמָּגזֵל 
ּוִמְּגנֵבֹות וְִלְהיֹות יָָדיו נְִקּיִים ֵמַהָּסַגת ְּגבּול, ּוַבר 

יֶה ַמָּׂשא ּוַמָּתן ֶׁשּלֹו ֶּבֱאמּונָה ּוְתִפָּלתֹו ֵלָבב ֶׁשּיִהְ 
ִּתְהיֶה ְּבַכּוָנָה ְּכִפי ַהָּׂשָגתֹו ֲאזַי "יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמִרי 
ִפינּו וְֶהְגיֹון ִלֵּבינּו" ָעָליו נֱֶאַמר, "ְׂשאּו יְֵדיֶכם קֶֹדׁש 

  ּוָבְרכּו ֶאת ה"' ָאֵמן.



  

  ְּתַצּוֶה08@

  ֶּפֶרק ל"ט03@

 (ב"ר פנ"ט, ו)ְדַרׁש ַרָּבה ָּפָרַׁשת ַחּיֵי ָׂשָרה א. ְּבמִ 
, (ְּבֵראִׁשית כד, א)וְזֶה ְלׁשֹונֹו: "וְַאְבָרָהם זֵָקן ָּבא ַּבּיִָמים" 

ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא יֵׁש ְל� ָאָדם ֶׁשהּוא ְּבזְִקנָה וְֵאינֹו 
ה ְּביִָמים, ְּביִָמים וְֵאינָּה ְּבזְִקנָה, ֲאָבל ָּכאן יֵׁש זְִקנָ 

  ְּכנֶֶגד יִָמים, וְיִָמים ְּכנֶֶגד זְִקנָה עכ"ל.

"זְִקנָה" מֹוֶרה ַעל ֲאִריכּות ָׁשנִים, "יִָמים" 09@
  מֹוֶרה ַעל יִָמים טֹוִבים

ב. וְִהּנֵה נְִרֶאה ִלי ְלָפֵרׁש ַהְּפָׁשט ֶׁשל ִמְדָרׁש 
ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, ּכִי ִמַּלת זְִקנָה הּוא מֹוֶרה ַעל ֲאִריכּות 

  ים, ּוִמַּלת יִָמים ֵהן מֹוִרין ַעל יִָמים טֹוִבים.ָׁשנִ 

ג. וְִהּנֵה יֵׁש ְל� ָאָדם ֶׁשהּוא זֹוֶכה ְלזְִקנָה, רֹוֶצה 
לֹוַמר ַלֲאִריכּות יִָמים וְֵאינֹו זֹוֶכה ְליִָמים טֹוִבים ִּכי 
הּוא ְמַבֶּלה ְׁשנֹוָתיו ְּבַצַער ּוַבֲענִּיּות ּוְבַדּלּות וְָצרֹות. 

� ָאָדם ֶׁשהּוא זֹוֶכה ְליִָמים ר"ל ְליִָמים טֹוִבים וְיֵׁש לְ 
ְּבעֶֹׁשר וְַהְרוָָחה וְיֵׁש לֹו ִמָּכל טּוב, ֲאָבל ֵאינֹו ַמֲאִרי� 

  ְׁשנֹוָתיו ְלזְִקנָה.



  

ְׁש�ָׁשה ִהְטִעיָמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵמֵעין ָהעֹוָלם 09@
  ַהָּבא

ָעָליו ַהָּׁשלֹום זָָכה  ד. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַאְבָרָהם ָאִבינּו
ְלזְִקנָה ּוְליִָמים טֹוִבים, זֶהּו ְּפׁשּוטֹו ֶׁשָהיָה לֹו 
ְלַאְבָרָהם ֵחֶלק טֹוב ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

 (ָּבָבא ַּבְתָרא ַּדף י"ז ַעּמּוד א)ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
ּו� הּוא ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ְׁש�ָׁשה ִהְטִעיָמן ַהָּקדֹוׁש ָּבר

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, וְֵאּלּו ֵהן, ַאְבָרָהם יְִצָחק וְיֲַעקֹב, 
  ִּדְכִתיב ְּבהֹו "ַּבּכֹל" "ִמּכֹל" "ּכֹל", ַעד ָּכאן.

ה. ֲאָבל ַעל ִּפי ָהֱאֶמת ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון מ"ו 
יׁש מֹוַהר"ר יּוְדל זצ"ל ֶׁשָהיָה ַאב ֵּבית ִּדין וְרֵ 

ְמִתיְבָּתא ִּבְקִהָּלה ְקדֹוָׁשה ַקאּוִלי, ַעל ִּפי ַהּזַֹהר 
ִּדְכִתיב ְּביֲַעקֹב ָאִבינּו ָעָליו (ַּדף רכ"א ַעּמּוד ב') ָּפָרַׁשת וַיְִחי 

"וַּיְִקְרבּו יְֵמי יְִׂשָרֵאל ָלמּות".  (ְּבֵראִׁשית מז, כט)ַהָּׁשלֹום 
וְִהְקָׁשה ַהּזַֹהר *

56
ֹוִמין ִמית ַּבר נָׁש ְּדָהא וְִכי ְּבַכָּמה י

  ְּבַׁשְעָּתא ֲחָדא נֵָפיק נְָׁשָמה ֵמָעְלָמא.

                                                   
56

  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
ְוִכי ְּבַכָּמה ָיִמים ֵמת ָאָדם? ֶׁשֲהֵרי ְּבָׁשָעה ַאַחת יֹוֵצאת 

ִּכי ְּכֶׁשָהָאָדם ִנְפָטר ֵמָהעֹוָלם,  ַהְּנָׁשָמה ֵמָהעֹוָלם! ֶאָּלא ָּכ� ָלַמְדנּו:
 ֲאַזי ָּבִאים ָּכל ַהָּיִמים ְלֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.



  

ִּבְׁשַעת ְּפִטיַרת ָהָאָדם ָּבִאים ָּכל יָָמיו ְלֶחְׁשּבֹון 09@
  ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

ו. ֶאָּלא ָהִכי ָּתאנָא, ּכִי ְּכֶׁשָהָאָדם נְִפָטר ֵמָהעֹוָלם 
ִמין ְלֶחְׁשּבֹון ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲאזַי ָּבִאין ָּכל יֹו

  ֶׁש�א יְֶחַסר ֶאָחד ֵמֶהם.

ְּבָכל ְׁשנֹוָתיו �א ָעַבר ָעָליו יֹום ֶאָחד ְּב�א ּתֹוָרה 09@
  ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים

ז. וְִהּנֵה ְּכֶׁשָאָדם הּוא ַצִּדיק ֶׁשּיְִרַאת ה' ָהיְָתה 
ֵּדי יֹום וָיֹום הּוא ֻמְׁשָלם ֲחקּוָקה ְּבִלּבֹו ָּתִמיד, ּומִ 

ְּבתֹוָרה וְיְִרָאה ּוִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֲאזַי ַהּיֹום 
ַההּוא ְמֻעָּטר ּוְמֻלָּבׁש הֹוד וְָהָדר וְֵאּלּו ַהּיִָמים ֵהן 
ְראּויִין ְלִהְתָקֵרב ִלְפנֵי ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש 

ֲעלֹות ַהַּצִּדיק ֶׁש�א ָעַבר יֹום ָּברּו� הּוא ְלַהְראֹות מַ 
ֶאָחד ִמְּׁשנֹוָתיו ִמּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים. וְזֶה 
ֶׁשָאַמר "וַּיְִקְרבּו יְֵמי יְִׂשָרֵאל ָלמּות", ֶׁשּנְִתָקְרבּו ָּכל 

  ַהּיִָמים ֶׁשל יֲַעקֹב ָאִבינּו ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

ָהָרָׁשע ּבֹוִׁשים ִמְּלִהְתָקֵרב ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש  יָָמיו ֶׁשל09@
  ָּברּו� הּוא

ח. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵאינָם ַמְׁשּגִיִחים ַעל 
ֲעבֹוַדת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וִיַבּלּו יְֵמיֶהם ְּבַהְבֵליהֹון 

ָמה ָחְדלּו וְהֹוְלִכין ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם ּוְבַעוְָלה וְָאוֶן ּוִמרְ 
ְלַהְׂשִּכיל ְלֵהִטיב ַמֲעֵׂשיֶהם, ֲאזַי ְלַאַחר מֹוָתם יְֵמיֶהם 
ִמְתַחְּבִאין ּובֹוִׁשין ְלִהְתָקֵרב ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 



  

הּוא, וְָאז ָּדנִין אֹוָתן ְּבִדינִין ָקִׁשין ּוָמִרים ֶחְסרֹון 
  ַהּיִָמים ְלִפי ֶחְׁשּבֹון ְׁשנֵי ַחּיָיו.

ה ֶׁשָאַמר ְלַגֵּבי ַאְבָרָהם ָאִבינּו, יֵׁש ְל� ָאָדם ט. וְזֶ
ֶׁשהּוא ְּבזְִקנָה ר"ל זֵָקן ַאְׁשַמאי וְהּוא ַחי ָׁשנִים 
ַהְרֵּבה וְֵאינֹו ָּבא ַּבּיִָמים ִּכי ִּכָּלה ַחּיָיו ַּבֲחָטִאים 
ּוִבְפָׁשִעים וְיָָמיו ִמְתַחְּבִאים ּוִמְתַרֲחִקים ִמֶּמּנּו ִמָּלבֹא 

  נֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.ִלפְ 

ַאף ִמי ֶׁשִהְׁשִלים ַעְצמֹו ְּבַחּיָיו ִאם נְִפָטר 09@
  ִּבְצִעירּותֹו ֵאינֹו ָּבא ִעם ַהּזְִקנָה

וְיֵׁש ְל� ָאָדם ָּכֵׁשר וְָחִסיד ּוָבא ַּבּיִָמים ֶׁשּלֹו ִלְפנֵי 
ֹוָרה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְפֻעָּלתֹו ָהיְָתה ְׁשֵליָמה ַּבּת

  ּוַבִּמְצוֹות ָאֵכן ֵאינֹו ָּבא ְּבזְִקנָה ִּכי ֵמת ְּביְַלדּותֹו.

י. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַאְבָרָהם ָאִבינּו ע"ה ֶהֱאִרי� יָָמיו 
ר"ל ֶׁשָּבאּו ָּכל ַהּיִָמים ֶׁשּלֹו ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ם זֵָקן" ְמֻהָּדִרים ַּבַּמֲעִׂשים טֹוִבים וְזֶהּו "וְַאְבָרהָ 
  ֶׁשָּזָכה ְלזְִקנָה ּוָבא ְּביָָמיו ודו"ק ע"כ.

  ָצִרי� ִלָּקֵרב ָּכל יָָמיו ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�09@
יא. ַעל ֵּכן יִָׂשים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ֶׁש�א ְלַהְרִחיק 
יֹום א' ִמּיָָמיו ָלבֹא ְּבֶחְׁשּבֹון ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ְתאֹום נְִלָּכד ְּבַפח יָקּוׁש ּוֵמת ְּבִמיָתה ִּפְתאֹום. ִּכי ּפִ 
וְָלׂשּום ֶאל ִלּבֹו ֶׁשָּכל ָהְרָמזִים ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 



  

זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ַהּתֹוָרה וְַהּתֹוָרה ִהיא 
  ָלנּו ַרק ְּכַמְלּבּוׁש.

ֶׁשר ַסָּכנֹות ָהָאָדם ּדֹוֶמה ִלְסִפינָה ְּבֵלב יָם אֲ 09@
  אֹוְרִבים ָעֶליהָ 

יב. וְָראּוי ֶׁשֵּתַדע ִּכי ִענְיַן יֹונָה ַהּנִָביא ֶׁשִהִּטילּוהּו 
ַלּיָם וְַאַחר ָּכ� ָּבא ְלָדג ָּגדֹול ַהּכֹל הּוא ָהֶרֶמז ַעל 
ַהּנְָׁשָמה ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר וַּיְַקֵהל, וְָהא ְל� ַּתְמִצית 

ִלְסִפינָה הּוא ָהֶרֶמז  [ֶׁשּיַָרד]נְֵחית ַהְּדָבִרים, "יֹונָה ּדִ 
ַעל ַהּנְָׁשָמה ֶׁשּנְִמְׁשָלה ְליֹונָה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלגּוף ָהָאָדם, 

ִּכְסִפינָה  [ָּבעֹוָלם ַהֶּזה]וְנְֶחָׁשב ָהָאָדם ְּבַהאי ָעְלָמא 
ַההֹוֶלֶכת ְּבֵלב יָם וְַהְרֵּבה ַסָּכנֹות ָעֶליָה, ּכֵן ַהְרֵּבה 

 [ָּבעֹוָלם ַהֶּזה]אֹות ַעל ָהָאָדם ְּבַהאי ָעְלָמא ַהְרַּפְתקָ 
ִּכְסִפינָה וְַהְרֵּבה ְׁשלּוִחים ַלָּמקֹום וְַהְרֵּבה ְמַקְטְרִגים 
ָעָליו ְּבָכל יֹום ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִּבְׁשִביל ֲחָטָאיו 

  ּוְפָׁשָעיו.

ָאתֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵתק ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא סְ 09@
  ֶׁשל ָהָאָדם

יג. וְָהָאָדם ֵאינֹו ָׂשם ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאל ִלּבֹו ִּכי 
ִהְרָּבה ֵחְטא ַעל ֶּפַׁשע, וְחֹוֵׁשב ּכִי �א יִָּתַבע ְלִדין ַעל 
זֶה, ּוְכִאּלּו ַחס וְָׁשלֹום ֵאין ַהְׁשָּגָחה ִמָּׁשַמיִם ַעל 

ָּברּו� הּוא  ַמֲעָׂשיו ַהְמֻקְלָקִלים. ּוֶבֱאֶמת ַהָּקדֹוׁש
ׁשֹוֵתק ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְסָאתֹו וְַהִּדין ַהָּקֶׁשה ִמְתַּגֵּבר 
וְהֹוֵל� וְנְִגזַר ֲחרֹון ַאף ִּפְתאֹום ַעל ָהָאָדם ֻּדְגַמת 



  

ָהרּוַח ְסָעָרה ֶׁשָּבא ַעל ְסִפינַת יֹונָה ֶּפַתע ִּפְתאֹום, 
  ִפינָה ְלִהָּׁשֵבר.וְָהרּוַח ָהיָה הֹוֵל� וְסֹוֵער ּוִבְּקָׁשה ַהּסְ 

ּכֵן ְּגזֵרֹות ַהִּדין ֲאֶׁשר ְּבבֹוא ַעל ָהָאָדם ִּפְתאֹום 
ַמְרִעיׁש ָּכל ַהּגּוף וְנְִתַלֵהב וְנְִתַחֵּמם ַהּגּוף וְנְִכנָס ֶאל 
ַהִּמָּטה זֹו ִהיא ֶעֶרׂש ְּדוָי, וְַתְרֵּדָמה נֹוֶפֶלת ָעָליו וְזֶהּו 

ַרד ֶאל יְַרְּכֵתי ַהְּסִפינָה "וְיֹונָה יָ  (יֹוָנה א, ה)ֻּדְגַמת 
וַּיֵָרַּדם", ּוְבעֹודֹו ֻמָּטל ַעל ֶעֶרׂש ְּדוָי ַמְתִחיל רּוַח 

  ְלַקְׁשֵקׁש ְּבִקְרּבֹו.

טו. וְזֶהּו ַהּיֵֶצר ָהָרע ֶׁשְּמעֹוֵרר ְּבאֹותֹו ַהַּפַעם ֵלב 
ָהָאָדם ֶׁש�א יְִתַעֵּצל ָהָאָדם ִמְּלַהְרֵהר ִּבְתׁשּוָבה ִּכי 

  ַהּיֹום ְלִהָּפֵרד ִמֶּזה ָהעֹוָלם.ָקַרב 

"וַּיְִקַרב ֵאָליו ַרב  (ָׁשם ָׁשם, ו)טז. וְזֶהּו ִּדְכִתיב 
הּוא יצה"ר ֶׁשהּוא ַמנְִהיג ֶאת ָּכל  [ֶזה]ַהחֹוֵבל", ָּדא 

ַהּגּוף וַּיֹאֶמר לֹו "ַמה ְּל� נְִרָּדם קּום ְקָרא ֶאל 
  ֱא�ֶהי�" וְגֹו'.

  י ְקֵרָבה ְׁשָעְת��א ֵעת ַלֲחׁשֹות, ּכִ 09@

*
57

�א ַׁשְעָּתא הּוא ְלִמְדָמ� ְּדָהא ָסְלִקין ָל� 
ְלִדינָא ַעל ָּכל ַמה ַּדֲעַבְדְּת ְּבַהאי ָעְלָמא, ּוְרֵאה 

                                                   
57

  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
�א ֵעת ַלֲחׁשֹות, ִמְּפֵני ֶׁשַּמֲעִלים אֹוְת� ְלִדין ַעל ָּכל ַמה 

ה, ּוְרֵאה ְלִהְתַוּדֹות ִלְפֵני ּבֹוַרֲא�. "ַמה ֶּׁשָעִׂשיָת ָּבעֹוָלם ַהּזֶ 
ְּמַלאְכְּת�" ֵּפרּוׁש ְזֹכר ַעל ְמַלאְכְּת� ֶׁשָּפַעְלָּת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַכָּמה 



  

                                                                                                                    

ְׁשָקִרים ְוִזּיּוִפים ָּפַעְלָּת ִּבְמַלאְכְת� ּוְבִמְחָיְת�, ֵּתן ּתֹוָדה ְוַאל 
י ָקרֹוב הּוא יֹום ַהִּמיָתה, ְוַהְׁשֵל� ִּתְתָּגֶאה ִּכי ַאָּתה רֹוֶאה ּכִ 

ַהַּגֲאָוה ַוֲהָרַמת רּוַח ּוְזֹכר ֶׁשִּנְבֵראָת ִמִּטָּפה ְסרּוָחה, ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר: 
ִהְסַּתֵּכל ֶׁשֵּמָאֶרץ ִנְבֵראָת ְוָלָאֶרץ  -"ֵמַאִין ָּתבֹוא ּוָמה ַאְרֶצ�" 

ם ֵיׁש ְל� ְזכּות ָאבֹות ְלָהֵגן ָּתׁשּוב. "ְוֵאי ִמֶּזה ַעם ָאָּתה" ְּתַעֵּין ִא 
ָעֶלי� ַעָּתה ְּבֵעת ָצָרה, ָּכל ֶזה הּוא ִהְתעֹוְררּות ַהֵּיֶצר ֶׁשְּמעֹוֵרר ֵלב 

  ָהָאָדם ְּבֵעת ָחְליֹו... 
ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה יֹוְׁשִבים ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ְוַהְּמִליִצים 

ִּכיִרין חֹוָבה ְוטֹוֲעִנים ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ְמַלְּמִדין ְזכּות ְוַהְמַקְטְרִגים ַמזְ 
ָּברּו� הּוא, ְוִאם ִנְגָזר ִלְזכּות מּוָטב, ְוִאם ִנְגָזר ַחס ְוָׁשלֹום ַלָּמֶות 
ֲאַזי ֶנֱאָמר ַעל ַהְמַלְּמִדין ְזכּות ֶׁשָּטְרחּו ְוָיְצאּו ְלַהִּצילֹו, ְוַעל ֶזה 

יב ֶאל ַהַּיָּבָׁשה ְו�א ָיֹכלּו" �א ָעָלה ֶנֱאַמר: "ַוַּיְחְּתרּו ָהֲאָנִׁשים ְלָהִׁש 
ְּבָיָדם ְלהֹוִׁשיבֹו ַלַּיָּבָׁשה ֶׁשָּיקּום ִמִּמָּטתֹו ֵמָחְליֹו ִּכי ְּכָבר ִנְגַזר 
ִמֵּבית ִּדין ַהָּגדֹול, ְוָאז ְׁש�ָׁשה ְׁשלּוִחים ְמֻמִּנים יֹוְצִאים, ֶאָחד 

ָטִאים ֶׁשּלֹו ְוֶאָחד ֶׁשּלֹוֵקַח ֶחְׁשּבֹון ּכֹוֵתב ָּכל ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשּלֹו ְוָכל ַהחֲ 
ַהָּיִמים ְלִפי ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ַהָּיִמים ְּבֶחְׁשּבֹון ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
ֶׁשָהָיה ִעּמֹו ִמּיֹום ֶׁשִּנְּתָנה ִנְׁשָמתֹו ַּבּגּוף ִּבְמֵעי ִאּמֹו. ּוְגֵזרֹות ִּדין �א 

ֶׁשעֹוֶׂשה ֶׁשּלֹו, ֶׁשֵּתֵצא ִנְׁשָמתֹו ֵמַהּגּוף ְוָאז ְּכִתיב:  ָנח ְו�א ָׁשַקט ַעד
"ַוִּיְׂשאּו ֶאת יֹוָנה", ֶׁשּנֹוְׂשִאים אֹותֹו ְלֵבית ַהְּקָברֹות, ְוָאז 
ַהְּכרּוִזים ִנְכָרִזים ִלְפֵני ִמָּטתֹו ְּכֶׁשּנֹוְׂשִאים אֹותֹו, ִאם הּוא ַצִּדיק 

בֹוד ִלְדיֹוָקן ַהֶּמֶל�!" ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: ַמְכִריִזין ָעָליו: "ְּתנּו ּכָ 
"ְוָהַל� ְלָפֶני� ִצְדֶק�" ֵּפרּוׁש ִלְפֵני ַהִּמָּטה, ְוִאם הּוא ַחס ְוָׁשלֹום 
ְמֻטָּנף ַּבֲחָטִאים ַמְכִריִזין ָעָליו: "ַוי ִלְפלֹוִני, טֹוב ָהָיה ֶׁש�א 

הּו ֶאל ַהָּים ַוַּיֲעֹמד ַהָּים ִנְבָרא!" ָאז ַמה ָּכתּוב ּבֹו: "ַוְיִטילּו
ְּכֶׁשַּמְכִניִסים אֹותֹו ְלֵבית ַהְּקָברֹות, ְוַהָּדג ֶׁשָּבַלע ֶאת  - ִמַּזְעּפֹו" 

יֹוָנה ֶזה ַהֶּקֶבר, ּוְׁש�ָׁשה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ְּכֶׁשהּוא ַּבֶּקֶבר 
תֹו ַהִּטּנּוף ִמְתַהֵּפ� ִנְתַּבְּקִעים ַהְּבֵני ֵמַעִים, ּוְלַאַחר ְׁש�ָׁשה ָיִמים אוֹ 



  

ְלִהְתוַּדֹות ִלְפנֵי ּבֹוַרֲא�. "ַמה ְּמַלאְכְּת�" ֵּפרּוׁש זְכֹר 
ה ְׁשָקִרים ַעל ְמַלאְכְּת� ֶׁשָּפַעְלָּת ְּבַהאי ָעְלָמא וְַכּמָ 

וְזִּיּוִפים ָּפַעְלָּת ִּבְמַלאְכְת� ּוְבִמְחיְָת�, ֵּתן ּתֹוָדה וְַאל 
ִּתְתָּגֶאה ִּכי ַאָּתה רֹוֶאה ִּכי ָקרֹוב הּוא יֹום ַהִּמיָתה, 
וְַהְׁשֵל� ַהַּגֲאוָה וֲַהָרַמת רּוַח ּוזְכֹר ֶׁשּנְִבֵראָת ִמִּטָּפה 

  ְסרּוָחה.

  ֵלב ָהָאָדם ְּבֵעת ָחְליֹוַהּיֵֶצר ְמעֹוֵרר ֶאת 09@
"ֵמַאיִן ָּתבֹוא ּוָמה  (ָׁשם, ָׁשם)יז. וְזֶהּו ֶׁשָאַמר 

ַאְרֶצ�", ִהְסַּתַּכל ְּדָהא ֵמַאְרָעא ִאְתְּבִרית ּוְלַאְרָעא 
ָּתׁשּוב "וְֵאי ִמֶּזה ַעם ָאָּתה" ְּתַעּיֵן ִאם יֵׁש ְל� זְכּות 

, ָּכל זֶה הּוא ָאבֹות ְלָהֵגן ָעֶלי� ַעָּתה ְּבֵעת ָצָרה
  ִהְתעֹוְררּות ַהּיֵֶצר ֶׁשְּמעֹוֵרר ֵלב ָהָאָדם ְּבֵעת ָחְליֹו.

                                                                                                                    

ַעל ָּפָניו, ְואֹוֵמר לֹו: "ַקח ַמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי, ָאַכְלָּת ְוָׁשִתיָת, ְו�א ָנַתָּת 
ָלָעִני, ְוָכל ָיֶמי� ָהיּו ְּכַחִּגים ּוְכמֹוֲעִדים, ְוָהֲעִנִּיים ָהיּו ְרֵעִבים ֶׁש�א 

ֶׁשָּכתּוב: "ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל  ָאְכלּו ִעְּמ�, ַקח ַמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי, ֶזהּו
ְּפֵניֶכם" ְוגֹו', ְוַאַחר ָּכ� ָּבִאים ְמֻמִּנים ּוַמֲחִזיִרים ַהְּנָׁשָמה ֶאל 
ַהּגּוף, ְוהּוא ְּבתֹו� ַהּגּוף ַעד ְׁש�ִׁשים יֹום, ּוְבאֹוָתם ֶעְׂשִרים ְוִׁשְבָעה 

ם, ְוַהְתָחַלת ַהִּדין הּוא ַעל ָיִמים ַהּגּוף ִנּדֹון ְּבִיּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרי
ַּבָּיַדִים  ּוְבַרְגַלִים ּוְבָכל ַהּגּוף  -ַהֲחָטִאים ֶׁשָעָׂשה ְּבֵעיָניו, ְוַאַחר ָּכ� 

ְּבַהָּכאֹות ַאְכָזִרּיֹות ְמֹאד ְוַאַחר ְׁש�ִׁשים יֹום ַהְּנָׁשָמה עֹוָלה ְלַמְעָלה 
ְׁשָאר ִּדיִנים. ְוַהּגּוף סֹוֵבל ִיּסּוִרים ָלֵתת ֶחְׁשּבֹון ּוְלַקֵּבל ִּדין ֵּגיִהֹּנם ּו

 ָקִׁשים ַעל ְיֵדי ּתֹוָלִעים...



  

  ְּפִטיַרת ָהָאָדם ּגַם ַהּיֵֶצר ָהָרע הּוא טֹוב09@קוֵֹדם 06@

וְזֶהּו נְִרֶאה ִלי ְלָתֵרץ ַהִּמְדָרׁש ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית 
וְִלְפנֵי ֶזה  "וְִהּנֵה טֹוב ְמאֹד זֶה ַמְלַא� ַהָּמוֶת",(פ"ט, י) 

ָאַמר טֹוב ְמאֹד זֶהּו ַהּיֵֶצר ָהָרע ַעּיֵן ָׁשם, רֹוֶצה לֹוַמר 
ִּבזְַמן ֶׁשהּוא ָקרֹוב ָלמּות ֲאזַי ַּגם ַהּיֵֶצר ָהָרע הּוא 
טֹוב ַהְמעֹוֵרר ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ּוְלִהְתוַּדֹות 

  ַּכּנִזְָּכר.

ין ֶׁשל ַמְעָלה ּוְבַההּוא ַׁשְעָּתא יְָתִבין ֵּבית ּדִ 
וְַהְּמִליִצים ְמַלְּמִדין זְכּות וְַהְמַקְטְרִגים ַמזְִּכיִרין 
חֹוָבה וְטֹוֲענִים ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְִאם נְִגזָר 
ִלזְכּות מּוָטב, וְִאם נְִגזָר ַחס וְָׁשלֹום ַלָּמוֶת ֲאַזי 

 ָ ְצאּו ְלַהִּצילֹו, נֱֶאָמר ַעל ַהְמַלְּמִדין זְכּות ֶׁשָּטְרחּו וְי
"וַּיְַחְּתרּו ָהֲאנִָׁשים ְלָהִׁשיב  (יֹוָנה א, יג)וְַעל זֶה נֱֶאַמר 

ֶאל ַהּיַָּבָׁשה וְ�א יָכֹלּו" �א ָעָלה ְּביָָדם ְלהֹוִׁשיבֹו 
ַלּיַָּבָׁשה ֶׁשּיָקּום ִמִּמָּטתֹו ֵמָחְליֹו ִּכי ְּכָבר נְִגזַר ִמֵּבי 

  ִּדינָא ַרָּבא.

ה ְׁשלּוִחים ְמֻמּנִים יֹוְצִאים, ַחד ּכֹוֵתב וְָאז ְׁש�ׁשָ 
ָּכל ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשּלֹו וְָכל ַהֲחָטִאים ֶׁשּלֹו וְַחד ְּדנֵָטיל 
ֶחְׁשּבֹון ַהּיִָמים ְלִפי ְׁשנֵי ַחּיָיו ֶׁשּיְִהיּו ָּכל ַהּיִָמים 

נָה ְּבֶחְׁשּבֹון וְַכּנִזְָּכר ְלֵעיל וְַחד ַּדֲהוֵי ִעֵּמיּה ִמּיֹום ֶׁשּנִּתְ 
  נְִׁשָמתֹו ַּבּגּוף ִּבְמֵעי ִאּמֹו.



  

ּוְגזֵרֹות ִּדינָא �א נָח וְ�א ָׁשַקט ַעד ְּדָעֵביד ִּדיֵליּה 
"וַּיְִׂשאּו  (ָׁשם ָׁשם, טו)ֶׁשֵּתֵצא נְִׁשָמתֹו ֵמַהּגּוף וְָאז ְּכִתיב 

  ֶאת יֹונָה", ֶׁשּנֹוְׂשִאים אֹותֹו ְלֵבית ַהְּקָברֹות.

  זִין ְלָפנָיו, ֶׁשּנַֹח לֹו ֶׁש�א נְִבָראִאם ָחָטא ַמְכִרי09@

יח. וְָאז ַהְּכרּוזִים נְִכָרזִים ִלְפנֵי ִמָּטתֹו 
ְּכֶׁשּנֹוְׂשִאים אֹותֹו, ִאי ִאיהּו זַָּכָאה ַמְכִריזִין ָעָליו ָהבּו 

וְכּו'.  (ְיַׁשְעָיה נז, ב)יְָקר ִלְדיֹוְקנָא ְּדַמְלָּכא "יָבֹוא ָׁשלֹום" 
"וְָהַל� ְלָפנֶי� ִצְדֶק�"  (ָׁשם נח, ח)ַהָּכתּוב וְזֶה ֶׁשָאַמר 

  ֵּפרּוׁש ִלְפנֵי ַהִּמָּטה.

וְִאם הּוא ַחס וְָׁשלֹום ְמֻטּנָף ַּבֲחָטִאים ַמְכִריִזין 
ָעָליו וַי ִלְפלֹונִי ָהֵדין ָטב ְּדָלא יְִתְּבֵרי ְּכֵדין, ַמה ְּכִתיב 

ם וַּיֲַעמֹד ַהּיָם "וַיְִטילּוהּו ֶאל ַהּיָ  (יֹוָנה א, טו)ֵּביּה, 
ִמַּזְעּפֹו" ַּכד ָעאִלין ֵליּה ְלֵבית ַהְּקָברֹות, וְַהָּדג ְּדָבַלע 
ֵליּה ְליֹונָה ָּדא ִאיהּו ִקְבָרא ּוְׁש�ָׁשה יִָמים 
ָהִראׁשֹונִים ְּכֶׁשהּוא ַּבֶּקֶבר נְִתַּבְּקִעים ַהְּבנֵי ֵמַעיִם, 

ַּפ� ַעל ַאנְּפֹוי ּוְלָבַתר ג' יִָמים ַההּוא ִטּנּוָפא ִאְתהַ 
וְאֵֹמר לֹו טֹל ַמה ִּדיַהְבְּת ִלי ָאַכְלְּת ּוְׁשֵתית וְָלא 
יְַהְבְּת ְלִמְסֵּכנָא וְָכל יֹוָמ� ֲהוֵי ְּכַחִּגין ּוְכמֹוֲעִדין 
ּוִמְסֵּכנֵי ֲהוֵי ְרֵעִבין וְָלא ָאְכלּו ַּבֲהָד�, טֹל ַמה ִּדיַהְבְּת 

  ִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְּפנֵיֶכם" וְגֹו'."וְזֵ (ַמְלָאִכי ב, ג)  ִּבי. הה"ד

יט. ְלָבַתר ָּדא ָּבִאים ְמֻמּנִים ּוַמֲחזִיִרין ַהּנְָׁשָמה 
ֶאל ַהּגּוף וְהּוא ְּבתֹו� ַהּגּוף ַעד ְׁש�ִׁשים יֹום, ּוַבֲהנָ� 



  

כ"ז יִָמים ַהּגּוף נִּדֹון ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים 
ֲחָטִאים ֶׁשָעָׂשה ְּבֵעינָיו, וְַהְתָחַלת ַהִּדין הּוא ַעל הַ 

וְַאַחר ָּכ� ַּבּיַָדיִם ּוְבַרְגַליִם ּוְבָכל ַהּגּוף, ְּבַהָּכָאה 
ַאְכזִָרית ְמאֹד. וְַאַחר ְּתָלִתין יֹום נְִׁשָמָתא ָסְלָקא 
ְלֵעיָלא ָלֵתת ֶחְׁשּבֹון ּוְלַקֵּבל ִּדין ֵּגיִהּנֹם ּוְׁשָאר ִּדינִים. 

  ִרים ָקִׁשים ַעל יְֵדי ּתֹוָלִעים.וְַהּגּוף סֹוֵבל יִּסּו

וְָהִענְיָן ִּכי ז' ִּדינִים ָקִׁשים חֹוְלִפים וְעֹוְבִרים ַעל 
  ְּבנֵי ָאָדם ְּכֶׁשּנְִפָטִרים ֵמַההּוא ָעְלָמא.

  א) ַחד, ְּכֶׁשַהּנְָׁשָמה יֹוֵצאת ֵמַהּגּוף.

ב) ַהֵּׁשנִי, ְּכֶׁשּנֹוְׂשִאין אֹותֹו ְלֵבית ַהְּקָברֹות 
רּוזִים ַמְכִריזִין ַמֲעִׂשים ָרִעים ֶׁשָעָׂשה אֹוי וְַהּכְ 

  ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה.

  ג) ִּדין ג', ְּכֶׁשַּמְכנִיִסין אֹותֹו ַלֶּקֶבר.

  ד) ִּדין ַהד' ַמה ֶּׁשּסֹוֵבל ִּבְׁש�ִׁשים יֹום.

  ה) ִּדין ה' ַהּתֹוָלִעים ַּבּגּוף.

  ו) ִּדין ו' ִּדין ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם.

ִּדין ז', ֶׁשַהּנְָׁשָמה נְִדֵחית ִמחּוץ ְלַפְרּגֹוָדא ז) 
[ֵּפרּוׁש: ַהּנְָׁשָמה נְִדֵחית ַקִּדיָׁשא וְַאזְָלא וְנֲָחַתת ְּבָעְלָמא 

, וְֵאין ָלּה ְמקֹום ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ַהּקֶֹדׁש וְהֹוֶלֶכת וְיֹוֶרֶדת ָּבעֹוָלם]
  ְפָׁשִעים.ְמנּוָחה ַעד ֶׁשּנְִתָמְרקּו ָּכל ַהֲחָטִאים ּו



  

ַעל ֵּכן ָצִרי� ָּכל ָאָדם ִלזְּכֹר ַּכָּמה ַהְרַּפְתָקאֹות 
יַַעְברּו ָעָליו ַּכָּמה יִּסּוִרים וְַכָּמה ִחיל ּוְרָעָדה וְֶרֶתת 

  וְִזיַע וְַחְלָחָלה ַעד ֶׁשָּתבֹא נְִׁשָמתֹו ִלְמקֹום ְמנּוָחה.

ָּברּו� הּוא ָצִרי� ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשּיְִמַחל לֹו ַהָּקדֹוׁש 09@
ֲעוֹונֹוָתיו, ֵהן ַמה ֶּׁשָחָטא ְּבֵעינָיו ֵהן ַמה ֶּׁשָחָטא ְּביָָדיו 

  ּוְבַרגְָליו
: (ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל, ַּדף קצ"ט ַעּמּוד א')וְַעל זֶה ָּכַתב ַּבּזַֹהר 

[ֵּפרּוׁש: ֶּבן ָאָדם ָצִרי� ְלִהְתַּפֵּלל ַּבר נָׁש ָצִרי� ְלַצָּלָאה ָּתִדיר 

וְלֹוַמר ְּבָכל יֹום "ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת ה"' וְכּו'.  יד]ָּתמִ 
ַקִּפיְטל ק"ג וְק"ד וְַאַחר ָּכ� "יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי� ה' 
ֱא�ַהי וֱֵא�ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּתְסַלח וְִתְמַחל ִלי ַעל ָּכל 
ְּפָׁשִעים וֲַחָטִאים ַמה ֶּׁשָעִׂשיִתי ֵהן ִּבְראּות ֵעינַי ֵהן 

ָחָטאִתי ְּביַָדי וְַרְגַלי ּוְבגּוִפי, ּוְבִאם ֶׁשִהִּגיַע ֵעת ַמה ּׁשֶ 
ּוזְַמן ְּפִטיָרִתי *
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ּוֻמְכָרח ֲאנִי ִלּפֹוק ִמן ָעְלָמא ֵּדין ֲאַזי 
ְּבאֹותֹו זְַמן �א אּוַכל ְלָבְרָכא יָָת� ּוְלָאָתָבא 
ִּבְתיּוְבָתא, ַעל ֵּכן ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאנִי ְמַבֵּקׁש ֶׁש�א 
ְּתיְַּסֵרנִי ַאַחר מֹוִתי וְַלֲאָתָבא נְִׁשָמִתי ְּבגַן ֵעֶדן ְּבִלי 
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  *) ֵּפרּוׁש ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש:
ּוֻמְכָרח ֲאִני ָלֵצאת ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאַזי ְּבאֹותֹו ְזַמן �א אּוַכל 

י ְמַבֵּקׁש ֶׁש�א ְלָבֵר� אֹוְת� ְוַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ַעל ֵּכן ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאנִ 
ְּתַיְּסֵרִני ַאַחר מֹוִתי, ּוְלַהֲחִזיר ִנְׁשָמִתי ְּבַגן ֵעֶדן ְּבִלי ׁשּום מֹוָרא 

 ָוַפַחד.



  

 (ְּתִהִּלים קד, לה)ׁשּום מֹוָרא וַָפַחד, וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
  "ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת ה' ַהְללּויָּה".

  ֶּפֶרק מ'03@
א. "ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱא�ִהים וְרּוַח נָכֹון ַחֵּדׁש 

. ֵּפֵרׁש ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול ָהַרב ַרִּבי (ְּתִהִּלים נא, יב)י" ְּבִקְרּבִ 
מֶֹׁשה ַאְלֵׁשי� זַ"ל: ְּתִפַּלת ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ָהיָה ֶׁש�א יָבֹוא עֹוד ְּבִגְלּגּול, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו קֹונֶה 

ּול ְּבָאָדם ְׁשֵלמּות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֻמְכָרח ָלבֹוא ְּבִגְלּג
ַאֵחר ּוְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשִחֵּסר ַמֲעֶׂשה ַהּטֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
וְַעל זֶה ִהְתַּפֵּלל ָּדוִד ַהֶּמֶל� ע"ה ֶׁשּיִנֵָצל ֵמַהִּגְלּגּול 
וְָאַמר, "וְרּוַח נָכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי", וְ�א ַעל יְֵדי ִּגְלּגּול 

י ֻמְכָרח ָלמּות ּוְלִהְתַּגְלֵּגל נְִׁשָמִתי ְּבִאיׁש ַאֵחר ֶׁשֲאנִ 
  ְּבִאיׁש ַאֵחר.

  ְׁשנֵי ֳאָפנֵי ִּגְלּגּול09@

ב. ָאְמנָם ַּדע ֶׁשִענְיַן ִּגְלּגּול ַהּנְָׁשָמה ִמְתַחֶּלֶקת 
ְלב' ֳאָפנִים. ָהאֶֹפן ָהֶאָחד, ֶׁשֵאינֹו ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשּיָמּות 

ן ַהִּגְלּגּול, ֶאָּלא וְיְִתַּגְלֵּגל נְִׁשָמתֹו ְּבִאיׁש ַאֵחר ְלַתּקֵ 
ִהזְִּכיר ָהִענְיָן ֶׁשְּבעֹודֹו ְּבַחּיָיו ָּתבֹוא נְָׁשָמה ַאֶחֶרת 
ְּבתֹו� ּגּופֹו ַאף ֶׁשְּכָבר ָהיָה ְלַהּגּוף נְָׁשָמה א' ּוְׁשנֵי 
ַהּנְָׁשמֹות ְּביַַחד ְּדַהיְנּו נְָׁשָמה ַהֲחָדָׁשה ּונְָׁשָמה ֶׁשּלֹו 

  מֹו ַהּוָָלד ְּבתֹו� ָהִאָּׁשה ְמֻעֶּבֶרת.ֵהָּמה ְּבִחּבּור, ּכְ 



  

ג. וְַעל ֵּכן נְִקָרא ִּגְלּגּול זֶה ְּבִחינַת ָהִעּבּור. ּוְכֵׁשם 
ֶׁשַהּוָָלד ְמֻכֶּסה וְנְֶעָלם ְּבתֹו� ָהֵאם, ְּכֶׁשָהִאָּׁשה 
ְמֻעֶּבֶרת, ָּכ� ַהּנְָׁשָמה ַהֲחָדָׁשה ְּבתֹו� נְָׁשָמה ֶׁשּלֹו 

ָלָמה, ַעד ִּכי יְֻתַּקן ַהִּקְלקּול, וְָאז הֹוֶלֶכת ְמֻכָּסה וְנֶעֱ 
ַהּנְָׁשָמה ַהֲחָדָׁשה ִלְמכֹון ִׁשְבָּתּה וְִלְמקֹוָמּה ָהָראּוי 

  ָלּה.

ד. וְזֶה ַהִּגְלּגּול הּוא ִּגְלּגּול ֶׁשֵאינֹו ָחמּור. ַמה 
ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ַהִּקְלקּול ָּגדֹול, ֵאין לֹו ַּתָּקנָה ִּכי ִאם 

ְתַּגְלֵּגל ַהּנְָׁשָמה ִּבְׁשַעת יְִציַרת ַהָּוָלד ּונְָׁשָמה זֹו ֶׁשּתִ 
ְלַבד ְּבתֹוכֹו וְִהיא ְּבתֹו� ַהּגּוף זְַמן ַרב ָּכל ַהּיִָמים, 
וְִלְפָעִמים יֵֵצא ְׂשָכָרּה ְּבֶהְפֵסָדּה ֶׁשֶּזה ָהָאָדם �א ַּדי 

ְּפָגִמים יֹוֵתר  ֶׁשֵאינֹו ְמַתְּקנָּה ֶאָּלא ַאְּדַרָּבא ּגֹוֵרם ָלּה
ְּגדֹוִלים ַעל יְֵדי ֲחָטִאים ּוְפָׁשִעים וְזֶה ִענְיָן ַרע ְמאֹד 

  ַלּנְָׁשָמה.

ה. וְִהּנֵה יֵׁש ִמְצוָה ַאַחת ֲאֶׁשר ְּבֵעינֵי ָהָאָדם 
ָענְָׁשּה ַקל הּוא וְהּוא ָחמּור, וְזּו ִמְצוַת ֲהָׁשַבת 

ֵבָדה ֶׁשרֹוֶאה ֲאֵבָדה. ֶׁשִּבְהיֹותֹו עֹוֵבר ַעל ֲהָׁשַבת אֲ 
ֲאֵבַדת ָאִחיו וְֵאינֹו ְמַהֵּדר ַאֲחֶריָה ִלַּקח אֹוָתּה 
וְַלֲהִׁשיָבּה ֻהְכַרח ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ַּבּוָָלד ַהּנֹוָצר ְלָהִׁשיב 
ִלְבָעֶליָה, ּוְבתֹו� ַהְּזַמן סֹוֵבל יִּסּוִרים וַָצַער זְַמן ַרב 

ְּבִחינַת ָהִעּבּור ֶׁשהּוא  וְֵאינֹו ָּבא ְּבִגְלּגּול ַהַּקל ֶׁשהּוא
ִמְתַּכֶּסה וְנְֶעָלם ְּבתֹו� נְִׁשָמתֹו, וְַכּנִזְָּכר ְּבֵסֶפר ִּגְלּגּוֵלי 
ָהֲאִר"י זַ"ל ָּפָרַׁשת ּכִי ֵתֵצא, "וְֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת 



  

ָאִחי�" וְגֹו', ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּדן ֶאת ָהָאָדם 
  ָּדה.ִמָּדה ְּכנֶֶגד מִ 

יָָפה קֹוַרת רּוַח ֶׁשל ָׁשָעה ַאַחת ָּבעֹוָלם ַהָּבא, 09@
  ִמָּכל ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהּזֶה

ו. וְַעל ֵּכן ָּכל יֵָרא וְָחֵרד יְִתַּפֵּלל ֶׁשּיִנֵָצל ִמִּגְלּגּוִלים 
ִּכי ְּבֵעינֵי ָהָעם הּוא עֹנֶׁש ַקל ַהִּגְלּגּול. ָאְמנָם יְִתּבֹוֵנן 

ֶאה ִּכי ַּגם ִּבְהיֹותֹו ְמֻגְלָּגל ְּבָאָדם ָּכֵׁשר ֶהָחָכם וְיִרְ 
וְיָָׁשר ִעם ָּכל זֶה טֹוב לֹו יֹוֵתר ִאם ָהיָה ְּכָבר ִּבְמקֹום 
ְמנּוָחתֹו, ּכִי יָָפה קֹוַרת רּוַח ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא ָׁשָעה 
ַאַחת, ִמָּכל ַחּיֵי וְַתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה. ַעל ַאַחת ַּכָּמה 

ְּכֶׁשָהָאָדם ְמֻגְלָּגל ְּבָמקֹום ַצר ְּבַחּיֹות וְעֹופֹות,  וְַכָּמה
וְִלְפָעִמים ְמֻגְלָּגל ְּבֶאֶבן ּדֹוֵמם. ְּכגֹון, ַהַּמְרִּגיל ַעְצמֹו 
ְּבָלׁשֹון ָהָרע הּוא ִמְתַּגְלֵּגל ְּבֶאֶבן ַהֻּמּנָח ע"פ ַהָּׂשֶדה 

  וְָׁשם הּוא ַּבחֶֹׁש� ִּבְלִּתי אֹור.

ל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, עֹונְׁשֹו ּגָדֹול ִמי ֶׁשאֹוכֵ 09@
  ֵמעֹנֶׁש ַהֵּגיִהּנֹם

ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַדְקֵּדק ַּבֲאִכיַלת ְסֵפק ִאיסּור 
ִמְתַּגְלֵּגל ְּבָעִלין ֶׁשל ִאיָלן, ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָהרּוַח 

  ְמנְַענֵַע הּוא סֹוֵבל יִּסּוִרים וְַצַער ָּגדֹול ְמאֹד.

ֶאה ַעל ַהִּצּבּור ִמְתַּגְלֵּגל ִּבְּדבֹוָרה ּוַפְרנָס ַהִּמְתּגָ 
וְָׁשם הּוא ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע וְיֵׁש לֹו ַצַער יֹוֵתר 
ֵמעֹנֶׁש ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם ִּכי הּוא ָאסּור ְּבָמקֹום ַצר ָּכזֶה 



  

ְּבתֹו� ָהֶאֶרס וְזֶהּו עֹנֶׁש ֵמֲחַמת ַּגֲאוָה ְלַבד, וְִאם 
ֵדי ַהַּגֲאוָה ְּדַהיְנּו ֶׁשִהְלִּבין ְּפֵני הּוא ּפֹוֵעל ָרע ַעל יְ 

ַהָּבִאים ְלָפנָיו ְּבִבּיּוִׁשים וְַכּיֹוֵצא ּבֹו ְׁשָאר ְּפֻעּלֹות 
ָרעֹות, ַעל זֶה יֵׁש ֳענִָׁשים ֲאֵחִרים ְמפָֹרִׁשין ֵהן 

  ְּבִסְפֵרי ַהַּקָּבָלה וְַרֲחָמנָא ִליְצָלן ֵמעֹונְִׁשין ָהֵהם.

ת ִמְתַּגְלֵּגל ְּבגֹויָה ֶׁשִהיא זֹונָה ָהרֹוֵדף ַאַחר זְנּו
ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשְּמזַּנִין ִעָּמּה מֹוִסיִפין לֹו ֻטְמָאה ַעל 
ֻטְמָאתֹו וֲַהוָה ַעל ַהּוָתֹו וְִׁשְברֹו ָּגדֹול ַּכּיָם ֵאין ְלַסֵּפר 
ַהּיִּסּוִרים ָקִׁשים ּוַמְכאֹוִבים ֶׁשּלֹו. ּוְׁשָאר ִּפְרֵטי 

  ְתָּבֲארּו ַּבְּפָרִקים ַהָּבִאים בס"ד.ִּגְלּגּוִלים יִ 

וְַעל ַאַחת ַּכָּמה וְַכָּמה ַהְמֻגְלָּגִלים ִּבְבֵהמֹות 
ְטֵמאֹות וְעֹופֹות ַהֻּטְמָאה יֹוְׁשֵבי חֶֹׁש� וְַצְלָמוֶת ְּבַצַער 
סֹוְבֵלי ִעּנּוּיִים ָקִׁשים ּוָמִרים ְּבִסְרחֹון ֶקֶרב ּוֵמַעיִם 

ֶרַגע סֹוְבִלים ַצַער ַמָּמׁש ִּדינִין ֶׁשָּלֶהם, ּוְבָכל ֵעת וָ 
ָקִׁשים ִמֵּגיִהּנֹם, וְַאף ַעל ָּכל זֹאת ֵאינֹו נִּצֹול ֵמָענְָׁשּה 

  ֶׁשל ּגֵיִהּנֹם ַאַחר ָּכל ַהִּגְלּגּוִלים.

  ַמֲעֶׂשה ֵמָהֲאִריזַ"ל ֶׁשֵּגֵרׁש רּוַח ִמָּבחּור ֶאָחד09@

ִר"י זַ"ל. ְרֵאה ַמה ֶּׁשָּמָצאִתי ָּכתּוב ְּבֵׁשם ָהאֲ 
ִּבְצַפת תוב"ב ָהיָה ָּבחּור ֶאָחד ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ַרִּבי 
יְהֹוֻׁשַע רֹוֵפא זַ"ל וְהּוא ֶּבן י"ח ָׁשנִים ָהיָה לֹוֵמד 
ִּביִׁשיָבה. ַּפַעם ַאַחת ִהְסַּתֵּכל ּבֹו ָהֲאִר"י זַ"ל וְָאַמר 

ָמזֹור  ְלָאִביו ִּבנְ� יֵׁש ּבֹו רּוַח ֶאָחד, ְרֵאה ְלַהְמִציא לֹו



  

ּוְתרּוָפה וְַאל ָּתחּוס ַעל ַהָּממֹון. וְֵהִׁשיב ֲאִבי ַהָּבחּור, 
ַחס וְָׁשלֹום ֶׁשּיְִהיֶה ּבֹו רּוַח ִּכי ִאם זֶה ְׁשנַָתיִם ִלּבֹו 
ּכֹוֵאב. וְִלְפָעִמים ְּכֶׁשִּלּבֹו ָחָלׁש ֲאזַי ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע 

ִפי ָׁשָעה וְַאַחר ָהרֹוֵפא עֹוֶׂשה לֹו ְרפּואֹות ּוִמְתַרֵּפא לְ 
ָּכ� חֹוזֵר ַהְּכֵאב. וְָאַמר לֹו ָהֲאִר"י זַ"ל ִּתְרֶאה 
ֶׁשִּכְדָבַרי ֵּכן יְִהיֶה. וְ�א ָהיּו יִָמים מּוָעִטים ַעד 
ֶׁשּנְִתַּגָּלה ָהרּוַח וְִהְתִחיל ְלַבְצֵּבץ ַּבָּבחּור, ּוָבאּו 

י זַ"ל ְּבֵאיֶזה וְהֹוִדיעּו ְלָהֲאִר"י זַ"ל וְָׁשַאל אֹותֹו ָהֲאִר"
אֶֹפן ָּבא ָהרּוַח ְלַהָּבחּור וְֵהִׁשיב לֹו ָהרּוַח ָהִענְיָן ָּכ� 

  הּוא:

ְּכֶׁשָהיִיִתי ְּברֹוִמי ָהיִיִתי ָּדר ִעם ָענִי ֶאָחד ֶׁשָהיָה 
ִמְתַּפְרנֵס ֵמַהְּצָדָקה וְ�א ָהיָה ְּבֵביתֹו ׁשּום ֶלֶחם 

ֲאנִי ֶאֵּתן לֹו ֶלֶחם וְ�א ּוָמזֹון ּוִבֵּקׁש ֶהָענִי ִמֶּמּנִי ׁשֶ 
ָהיִיִתי רֹוֶצה ִלֵּתן לֹו ּוֵמת ֶהָענִי ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ְלנֶֶגד 
ֵעינַי ֵמֲחַמת ָהְרָעבֹון, וְָלֵכן ָהיּו ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה 
ּגֹוזְִרין ֶׁשּיָמּות הּוא ְּכמֹו ֶׁשֵהִמית ֶאת ֶהָענִי, וְֵכן ָהיָה 

ָעִטים ּוָבאּו ָעָליו ַּגזְָלנִים וְָהְרגּו ֶׁש�א ָהיּו יִָמים מּו
  אֹותֹו. וְַאַחר ַהֲהִריָגה ָּבאִתי ֶאל ַהָּבחּור ַהֶּזה.

  ִאּסּור ִהְסַּתְּכלּות ְּבנִָׁשים09@

וְָגזַר ָעָליו ָהֲאִר"י זַ"ל ֶׁש�א יֲַעֶׂשה ַלָּבחּור ׁשּום 
ֵאֵצא ֶהֵּזק ַחס וְָׁשלֹום, וְֵהִׁשיב ָהרּוַח ִאם ִּתְרֶצה ׁשֶ 

ֵמַהָּבחּור ֶאֱעֶׂשה ְּתנַאי ִעְּמ�, וְהּוא ִּכי ַאֲחֵרי ֵצאִתי 



  

ִמָּכאן ֶׁש�א יְִרֶאה ַהָּבחּור זֶה ְּפנֵי נְֵקָבה ֶמֶׁש� ג' 
  יִָמים וְִאם יֲַעבֹור ַהְּתנַאי ֶאֶהְרֶגּנּו.

וְיָָצא ָהרּוַח, וְִצּוָה ָהֲאִר"י זַ"ל ַלֲעׂשֹות ְׁשִמיָרה 
ֶׁשָהיָה יֹוֵׁשב ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש וְ�א יַּנִיחּו ֶאל ַהָּבחּור 

אֹותֹו ָלֵצאת מבה"מ וְ�א ָּתבֹא ׁשּום ִאָּׁשה ְלֵבית 
  ַהִּמְדָרׁש ִּכי ָהרּוַח אֹוֵרב לֹו ַעל ַהְּתנַאי ֶׁשָעָׂשה ִעִּמי.

ּוְבתֹו� ָּכ� ָהַל� ְּגדֹול ַהּדֹור מֹוַהר"ר ַחּיִים וִיַטל 
ְדָרׁש ְלָהִכין ָצְרֵכי ִמְצוָה ֶׁשָעָׂשה זַ"ל ִמֵּבית ַהּמִ 

ְּברֹאׁש חֶֹדׁש וְִהּנִיַח ִּבְמקֹומֹו ֶּבן ּדֹודֹו ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע 
רֹוֵפא ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל וְָהַל� ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ְלִהְתַעֵּסק 
ְּבִמְצוָה ַאֶחֶרת וְִהּנִיַח ְלַהָּבחּור יְִחיִדי ְּבֵבית 

  ַהִּמְדָרׁש.

� ָּכ� ָּבָאה ִאּמֹו ֶׁשל ַהָּבחּור וְדֹוָדתֹו ְלֵבית ּוְבתֹו
ַהִּמְדָרׁש ִלְראֹותֹו, ּוְכֶׁשָהיּו רֹוִאים אֹותֹו ָהיּו נֹוְׁשִקין 
אֹותֹו ּוְבאֹותֹו ַהָּׁשָעה ָּבא ָהרּוַח וְָחזַר ְלַהָּבחּור 

רּו וְנְִכנָס ּבֹו וֲַחנָקֹו. ּוִמְּפנֵי יְִרַאת ַהְּׂשָרָרה ֶׁש�א יֹאמְ 
ֶׁשַהּיְִׂשְרֵאִלים ָהְרגּו אֹותֹו ָעָׂשה ָהֲאִר"י זַ"ל ְקִפיַצת 
ַהֶּדֶר� ַעל ְׁשנֵי ָקנִים, וְָהַל� ִעם ַּתְלִמיָדיו ִלְטֶבְריָא 
ְּבֶרַגע ֶאָחד וְזֶה ָהיָה ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ּוִבְטֶבְריָא 

ינִים ִהְתַּפֵּלל ָהֲאִר"י זַ"ל ְלַהְסִּגיר ִּפיֶהם ֶׁשל ַמְׂשטִ 
  וְֵכן ָהיּו, וְַאַחר ָּכ� ָחזַר ִלְצַפת תוב"ב.



  

ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָהָאָדם ּגֶֹדל ָהעֹנֶׁש ַהִּמְסַּתֵּכל 
ְּבנִָׁשים זָרֹות, ּוַמה ַהָּבחּור ַהֶּזה ֶׁש�א ִהְסַּתֵּכל ֶאָּלא 

[ְרֵאה ֶמה ָעְלָתה ַעל ִאּמֹו וְדֹוָדתֹו, ֲחזִי ַמאי ְסֵליק ֵּביּה 

ִמָּכל ֶׁשּכֵן ְּבנִָׁשים זָרֹות. וְַעל זֶה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו , ּוּבֹו]
: "ָּכל ַהַּמְרֶּבה (ָאבֹות ֶּפֶרק א, ִמְׁשָנה ה)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

  ִׂשיָחה ִעם ִאָּׁשה ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו".

ַעל ּכֵן ִענְיָן ָּגדֹול הּוא ְּכֶׁשָהָאָדם ִמְתנֵַהג ֶׁש�א 
ְלֵמָרחֹוק ִּכי ִאם ֵעינָיו יְִהיּו ָּתִמיד  ְלִהְסַּתֵּכל

ְמׁשֹוְטטֹות ְלַמָּטה ָלָאֶרץ. וְֵכן ָמִצינּו ְּבַהנְָהגֹות 
ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹונִים ֶׁשֵעינֵיֶהם ְלַמָּטה ּוִמְתַּכּוְנִים 
ְליֵַחד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה, ִּכי ד' ְּגוָנִין ֶׁשל 

(ִּתּקּוֵני ֹזַהר, ִרים ַעל ד' אֹוִתּיֹות ַהֵּׁשם הוי"ה ָהֵעינַיִם מֹו

, ּוְׁשִכינָה ִהיא מֹוָרה ַעל ָהָאֶרץ ֶׁשּנְִקֵראת ֶאֶרץ ִּתּקּון ע')
ַהְּקדֹוָׁשה ַהְמֻקֶּדֶׁשת ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב 

  י"."ֵעינֵי ה' ְּבנֶֶאְמנֵי ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמדִ  (ְּתִהִּלים קא, ו)

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּגַבּה ֵעינַיִם ּוְרַחב ֵלָבב ָעָליו ָאַמר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, "אֹותֹו �א אּוָכל" ִאּתֹו �א אּוַכל 
ְלִהְתַּדֵּבק, ּכִי הּוא ַמְפִריד ֵּבין ַהְּדֵבִקים. וְָכל 
ַהַּמְפִקיר ֵעינָיו ִלְראֹות ְּבִהְסַּתְּכלּות ְּדָבִרים 

ם ׁשֹוֵאב וְׁשֹוֵאף ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵאָליו וְגֹוֵרם ָהֲאסּוִרי
לֹו ָרעֹות ַהְרֵּבה ִלְהיֹות הּוא ַעיִן ַרע וְָכל ִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו 

  ַעיִן ַרע ּגֹוֵרם ְקָלָלה ְלַעְצמֹו וְַלֲחֵברֹו.



  

ָּׁשה09@   יְַרִּגיל ַעְצמֹו ְלִהְסַּתֵּכל ָּתִמיד ִּבְדָבִרים ֶׁשִּבְקֻד

(ָּבָבא ְמִציָעא רּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה וְזֶהּו ֶׁשָאמְ 

צ"ט ֲחָלִקים ְּבַעיִן ַרע וְכּו' ַּכּוָנָָתם ְּבֶהֵּזק  ַּדף ק"ז ַעּמּוד ב')
ְרִאּיָה ֶׁשּיֵׁש ְּבָאָדם וְָכל זֶה הּוא ְּגַרם ִאּסּור ְרִאּיַת 
 ֲעבֹוָדה זָָרה וְַאף ַאנְַּדְרִטי ֶׁשל ֲעבֹוָדה זָָרה הּוא

ָאסּור וְיְַרִּגיל ָּתִמיד ִלְראֹות ְּבִדְבֵרי ְקֻדָּׁשה ְּכמֹו 
  ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבֶפֶרק א' ַּדף א' ַעּיֵן ָׁשם.

  ּגֶֹדל ִענְיַן נְִתינַת ְצָדָקה09@

וְנְִלמֹוד עֹוד ִמֶּפֶרק זֶה, ֶׁשַאל יֲַעִלים ָאָדם ֵעינָיו 
ַח ֶלָענִי ַהּנִזְָּכר ִמן ַהְּצָדָקה ִּכי ַּבֲעבּור ֶׁש�א נַָתן ָהרּו

ְלֵעיל ֵאיזֶה ְּדַבר ַמֲאָכל ֵמת ְלָפנָיו וֲַעבּור ּכֵן נֱֶהַרג 
ַּגם הּוא, ּוַבֲעבּור ֵחְטא זֶה ֻהְכַרח ִלּדֹון ְּבַכף ַהֶּקַלע 
ְלֵהָעׂשֹות רּוַח ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל. ַעל ּכֵן יְִהיֶה ְלָכל 

ֹו וְֵעינָיו ּוְׁשָאר ֵאיָבָריו ִאיׁש ֵלב ַרֲחָמן וְיְַכנִיס ִלּב
ִּבְקֻדָּׁשה וְיִזְֶּכה ִלְראֹות ַעיִן ְּבַעיִן ְּפנֵי ַהְּׁשִכינָה ג' 

  ְּפָעִמים ַּבָּׁשנָה ָאֵמן.

  ִּכי ִתָׂשא08@

  ֶּפֶרק מ"א03@

א. ִאיָתא ַּבֵּסֶפר ֵהיָכלֹות וְזֶה ְלׁשֹונֹו, "ְּברּוִכים 
רּוִכים ַאֶּתם ִלי ָׁשַמיִם , ּבְ (ְּתִהִּלים קטו, טו)ַאֶּתם ַלה"' 



  

וָָאֶרץ יֹוְרֵדי ֶמְרָּכָבה ִאם ּתֹאְמרּו ְלָבנַי ַמה ֶּׁשֲאנִי 
עֹוֶׂשה ְליְִׂשָרֵאל ְּכֶׁשאֹוְמִרים ְקֻדָּׁשה. ִלְמדּו אֹוָתם 
וְִאְמרּו ָלֶהם ְׂשאּו ַלָּמרֹום ֵעינֵיֶכם ּוְראּו ַמה ֶּׁשֲאנִי 

ם ְקֻדָּׁשה, ִּכי ֵאין ִלי ֲהנָָאה עֹוֶׂשה ְליְִׂשָרֵאל ְּכֶׁשאֹוְמִרי
ְּבעֹוָלִמי ְּכאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשֵעינֵיֶהם נְׂשּואֹות ִלי וְֵעיַני 
נְׂשּואֹות ָלֶהם וְֶהֶבל ַהּיֹוֵצא ִמִּפיֶהם עֹוֶלה ְלָפנַי ְּכֵריַח 
נִיחֹוַח, ּוְבאֹותֹו ָׁשָעה ֲאנִי ְמנֵַּׁשק ּוְמַחֵּבק ְּדמּות 

  ֵּסא ַהָּכבֹוד" עכ"ל.יֲַעקֹב ַהֲחקּוָקה ְּבכִ 

ְלָכל ֲאֶׁשר  - ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָקרֹוב ַלַּצִּדיִקים 09@
ֶמת   יְִקָראּוהּו ֶבֱא

ב. ּוְרֵאה ַּכָּמה ִחָּבָתן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם וְֵאי� 
�א נֲַעבֹד אֹותֹו ְּבֵאיָמה ּוְביְִרָאה ְּבָכל ֵלב וָנֶֶפׁש ֶאת 

יִם, ֲאֶׁשר הּוא ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים וְָקרֹוב ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשמַ 
ַלַּצִּדיִקים ְלָכל ֲאֶׁשר יְִקָראּוהּו ֶבֱאֶמת. וְָכל ַהּיֵָרא 
וְָחֵרד ִלְדַבר ה' יְַקּיֵם ִמָּדה ַהְּכתּוָבה ְּבָכאן ְּכֵדי 
ֶׁשּיָבֹוא ְלַתְכִלית ָהַאֲהָבה וְיִזְֶּכה ָלעֹוָלם ַהָּבא 

  ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא.

ָהָאָדם ָצִרי� ִלַּקח ְּפנַאי ְלַעְצמֹו ְּבָכל יֹום ַלֲחׂשב 09@
ַּׁשת ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר�   ִמְּקֻד

ג. וְהּוא ֶׁשּיִַּקח ְּפנַאי ְלַעְצמֹו ְּבָכל יֹום ַלֲחׂשב 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְקדּוַׁשת ַהּבֹוֵרא ית' ֶׁשהּוא ָּגדֹול ְמאֹד 

ָּׁשְת� ְּבִפיֶהם וְָאִביָתה ְּכמֹו ֶׁשִּסֵּדר ַהַּפּיְָטן "ּוְקדֻ 
ְתִהָּלה ִמָּבָׂשר וָָדם ֵמָחִציר יֵָבׁש ִמֵּצל עֹוֵבר ֵמֲעמּוֵסי 



  

ָבֶטן" וְכּו' "ּוֵמִתים ַּבִּמְׁשָּפט וְַחּיִים ְּבַרֲחִמים 
ּוְקֻדָּׁשְת� ְּבִפיֶהם". וְַעל יְֵדי ַהַּמֲחָׁשָבה זֹו יְִתַלֵהב 

  ּו� הּוא.ִלּבֹו ַלֲעבֹוַדת ַהָּקדֹוׁש ָּבר

, (ַּדף קצ"ח ַעּמּוד ב')ד. ַּכְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת וַּיְַקֵהל 
ִּדְכֶׁשחֹוֵׁשב ָהָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא *
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ֲאזַי ַמֲחָׁשָבה 
ַהִהיא ָסְלַקת ְּתִחָּלה ַעל ַהֵּלב ְּדהּוא ִקּיּוָמא וִיסֹוָדא 

ָׁשָבה טֹוָבה ְּדָכל ּגּוָפא, וְַאַחר ָּכ� ָסְלַקת ַהִהיא ַמחֲ 
ַעל ְׁשָאר ֵאיְבֵרי ַהּגּוף וְָאז ַמְחֶׁשֶבת ַהֵּלב וְֵאיְבֵרי 
ַהּגּוף ִמְתַחְּבִרין ַּכֲחָדא וְִאּנּון ָמְׁשִכין ֲעַליְהּו זְהֹוָרא 
ִּדְׁשִכינְָּתא ְלַדּיָָרה ִעְּמהֹון וְַההּוא ַּבר נָׁש ִאיהּו 

  חּוָלָקּה.

  ִליןַאֲהָבה ְויְִרָאה ַּכֲחָדא ָאז09ְ@

ה. וְָצִרי� אֹותֹו ָהָאָדם ִלָּדֵבק ְּביְִרַאת ה' ִּכי 
ַאֲהָבה וְיְִרָאה ַּתְרוַיְהּו ַּכֲחָדא ָאזְִלין ַּכְמבָֹאר 
ַּבֲאִריכּות ְּבֵראִׁשית ָחְכָמה וְַכְמבָֹאר ְּבֵסֶפר ֲחֵרִדים 

"ְליְִרָאה ֶאת ַהֵּׁשם ַהּנְִכַּבד  :(ְּדָבִרים כח נח. י יב)ַעל ָּפסּוק 
וְַהּנֹוָרא ּוְלַאֲהָבה אֹותֹו". ּוֵפרּוׁש ַהָּדָבר הּוא 
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  *) ֵּפרּוׁש: 
ִּכי ָהֵאיָבִרים ַמְסִּכיִמים ִלְרצֹון ַהֵּלב, ְוָאז ְרצֹון ַהֵּלב ּוְרצֹון 

ֵליֶהם ֹזַהר ַהְּׁשִכיָנה ָהֵאיָבִרים ִמְתַחְּבִרים ַיַחד, ְוֵהם מֹוְׁשִכים עֲ 
ִלְׁשּכֹון ִעָּמֶהם, ְואֹותֹו ָאָדם ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִּכי ַעל 
ְיֵדי ַהְסָּכָמה ַּבֵּלב ַלֲעֹבד ֶאת ה', ַהְּׁשִכיָנה עֹוָׂשה ִמְׁשַּכן ְּבִלּבֹו 

 ּוְדמּות ֶעְליֹון.ּוַמֲחנֹות ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוִרים ְּבֵאיָבָריו ְוַנֲעָׂשה ֶצֶלם 



  

ְּכֶׁשַּמזְִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם יְִרַּגז וְיְִזַּדְעזַע ָּכל ּגּופֹו 
ּוְכֶׁשְּמָבֵר� ֵאיזֹו ְּבָרָכה יְָבֵר� ְּבָׂשָפה ְּברּוָרה 
ּוְבַהְרָּגַׁשת ָּכל ּגּופֹו וְ�א ִלזְרֹק ַח"ו ְּבָרָכה ִמִּפיו 

  ירּות.ִּבְמהִ 

ִלּזֵָהר ְמאֹד ְלַכֵּון ְּבֵעת ֲאִמיַרת ַהְּבָרָכה ַעל 09@
  ַהַּמֲאָכל

ו. ְּכמֹו ֶׁשָרִאיִתי ֲהמֹון ָעם נְִכָׁשִלין ְּבָעוֹון זֶה 
ְּכֶׁשאֹוֲחִזין ֵאיזֶה ְּדַבר ַמֲאָכל ּוַמְׁשֶקה ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם 

תֹו הּוא ַעל ְלָבֵר� ָעָליו ִּבְרַּכת ַהּנֱֶהנִין, ִעַּקר ְמַגּמָ 
ַהַּמֲאָכל וְחֹוֵׁשק ְלַהְׁשִלי� ַהַּמֲאָכל ְּבִפיו ִּבְמִהירּות 
וְַהְּבָרָכה אֹוֵמר ִּבְמרּוָצה ּוִבְמִהירּות ְּבִלי ׁשּום 
ִּדְקּדּוק ְּכָלל, וְָענְׁשֹו ָּגדֹול ְמאֹד. ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל 

  ִסיִדים.ַּבְפָרִקין ע"ש ַמֲעֶׂשה ְּבֵׁשם ֵסֶפר חֲ 

רֹוב ָהעֹוָלם נְִכָׁשִלים ָּבזֶה ֶׁשֵאין ְמַכְּונִים ְּבֵעת 09@
  ַהְּתִפָּלה ְוַהְּבָרָכה

ז. ּוִבְכָלל ָהעֹנֶׁש זֶה ָהאֹוֵמר ִׁשירֹות ּוִמזְמֹוִרים 
ּוְפסּוֵקי ְּדזְִמָרה ִּבְרִהיטּות ּוַמְבִליִעים אֹוִתּיֹות 

  ם.וְֵתבֹות וְנְִכָׁשִלים ָּבזֶה רֹב ָהעֹולָ 

ַאזְָהָרה ַלַחּזָנִים ְלַכֵּון ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה, ְו�א ִלְמצֹא 09@
  ֵחן ְּבֵעינֵי ַהּׁשֹוְמִעים

ּוִבְפָרט ְצִריִכים ְלַהזְִהיר ֶאת ַהַחָּזנִים, ַעל ִּפי 
ָהרֹב ֵהם ְמַדְקְּדִקין ַּבֲהָרַמת קֹוָלם וְַעל ַהּנִּגּון וְֵאין 



  

ַרק ַּכּוָנָָתם הּוא ְלִהְתָּפֵאר  ַּכּוָנָָתם ְּכָלל ֶאל ַהְּתִפָּלה
ְּבקֹוָלם ּוְמקֹום ִעַּקר ִׁשיר וֶָׁשַבח ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ַמְבִליִעין וְחֹוְטִפים, וְַלַחָּזנִים ָּכֵאּלּו ֵאין ְּתקּוָמה 

 07ז@06@ָּכֶאֶר" 07ח@06@ֶלָעִתיד ִּכי יְִפַר"
י ַהַחָּזנִים ס"ת ַחָּזן, ְלהֹורֹות ּכִ  07ן@06@ַּבְּלָבנֹו"

ַהִּמְתַּפְּלִלים ִלְפנֵי ָהַעּמּוד ְּבַכּוָנָה ְׁשֵליָמה יְִהיּו 
  "ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון יְִׂשֶּגה" ֶלָעִתיד.

  ַהּסֹוד ֶׁשְּבֵתַבת "ַחּזָן"09@

ח. וְַדע ִּכי סֹוד ַחָּזן הּוא ּכֹוֵלל ְׁש�ָׁשה ֵׁשמֹות 
ֵׁשם שד"י, ְקדֹוִׁשים הּוא ֵׁשם הוי"ה וְֵׁשם אדנו"ת וְ 

ִּכי ַחָּזן ִּבְמלֹואֹו הּוא ֵחי"ת זַּיִ"ן נּו"ן, אֹוִתּיֹות 
ָהִראׁשֹונֹות ֵהם ַחָּז"ן ֵּגיַמְטִרּיָא אדנ"י, אֹוִתּיֹות 
ֶאְמָצִעּיֹות ֵהן ֵּגיַמְטִרּיָא ֵׁשם הוי"ה, אֹוִתּיֹות 
ַאֲחרֹונֹות ֵהן ֵּגיַמְטִרּיָא ת"ק ֶׁשהּוא ַהּנְֶעָלם ֶׁשל ֵׁשם 

. ע"כ ְרֵאה ַּכָּמה ָּגדֹול ּכַֹח ֶׁשל ַחָּזן ֶׁשהּוא ּכֹוֵלל שד"י
  ג' ֵׁשמֹות יַַחד יִחּוד ָּגמּור.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשַחָּזן הּוא ַקל ְּבַדְעּתֹו וְֵאינֹו ְמַכֵּון 
ִלּבֹו ִלְתִפָּלה ְּבַכּוָנָה ְלהֹוִציא ַהִּצּבּור ָּכָראּוי, ֲאזַי הּוא 

ֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהָּללּו, וְָאז הּוא ַמִּטיל ּפֹוֵגם ַּבג' ֵׁשמ
מּום ַּבֳּקָדִׁשים ִּכי ְּתִפָּלה ַעְכָׁשיו ַּבְּזַמן ַהֶּזה ִּבְמקֹום 

  ָקְרָּבן ָקדֹוׁש.



  

ט. וְזֶה ַהּסֹוד ָמָצאִתי ָּכתּוב ְּבֵׁשם ַקְדמֹונֵינּו 
ל רז"ל ִּכי ָּפסּוק "ׁשּוִבי נְַפִׁשי ִלְמנּוָחיְִכי ּכִי ה' ָּגמַ 

ָעָליְִכי" וְכּו', יֵׁש ֵׁשם ָּגדֹול ַהּנְִקָרא מּו"ם ַּכּנְִרָׁשם 
  ְליֹוְדֵעי ֵחן וְַהְמַחֵּסר יְֶחַסר לֹו ְמנּוָחה ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ָׁשְרִתים 07ְמ'@06@וְֵכן יֹוֵצר 
ָׁשְרָתיו הּוא ָראֵׁשי 07ְמ'@06@ֲאֶׁשר 07וַ'@06@

ִּפּגּול הּוא �א  ֵתבֹות מּו"ם, וְִסיָמנָ� ּכִי מּו"ם ּבֹו
יֵָרֶצה ְלָקְרָּבן ַלה'. ּוְתִפָּלה ַעְכָׁשיו ִּבְמקֹום ָקְרָּבן ַעל 
ֵּכן ָּכל ַהַּמְבִליִעים ִּבְתִפָּלָתן ֵהן ִּבְכָלל ֵאּלּו ַהַּמִּטיִלין 
מּום ַּבֳּקָדִׁשים, וְֵכן ָקֶׁשה עֹנֶׁש ַהַּמְפִסיִקים ְּבָמקֹום 

  ֶׁשֵאין ַרַּׁשאי ְלַהְפִסיק.

ְׁש�ׁש ֵמאֹות ּגְַמִּלים ֶׁשל ּפְֻרָענּות ְלִמי ֶׁשְמַדֵּבר 09@
ֵּבין "ָּברּו� ֶׁשָאַמר" ְל"יְִׁשַּתַּבח", ְוֵכן ֵּבין "יְִׁשַּתַּבח" 

  ִלְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה

י. ִּכְדִאיָתא ִּבְפִסיְקָּתא: *
60

ַההּוא ֲחִסיָדא ָּפַגע 
יּה ג' ֵמאֹות ַּגְמֵלי ֶׁשל ֵּביּה ֵאִלּיָהּו זַ"ל וֱֶהוֵי ָטִעין ַּבְתרֵ 

ֻּפְרָענּות ָאַמר לֹו, ַהּנֵי ְלַמאן, ָאַמר לֹו, ְלָמאן 
ְּדִמְׁשָּתֵעי ֵּבין ָּברּו� ֶׁשָאַמר ְליְִׁשַּתַּבח ּוֵבין יְִׁשַּתַּבח 
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  *) ֵּפרּוׁש ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
ֶהָחִסיד ַההּוא ָּפַגע ּבֹו ֵאִלָּיהּו ַהּנִָביא ָזכּור ַלּטֹוב, ְוָהָיה טֹוֵען 
ְׁש�ׁש ֵמאֹות ְּגַמִּלים ֶׁשל ֻּפְרָענּות. ָאַמר לֹו ֶהָחִסיד: "ֵאּלּו ְלִמי?" 

ּו� ֶׁשָאַמר' ְל'ִיְׁשַּתַּבח' ּוֵבין ָאַמר לֹו: " ְלִמי ֶׁשְמַדֵּבר ֵּבין 'ָּבר
 'ִיְׁשַּתַּבח' ַעד ְּתִפַּלת 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה'".



  

ַעד ְּתִפַּלת ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה, ִּכי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יְַדֵּבר 
ֵגם ְּבכָֹחן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ּוַמְפִסיק ִּבְתִפָּלתֹו הּוא ּפֹו

  ֶׁשרֹוִצין ַלֲעׂשֹות ֶּכֶתר וֲַעָטָרה ִּבְתִפָּלָתן.

  ּגֶֹדל עֹנֶׁש ַהַּמְפִסיק ְּתִפָּלתֹו ְּבִדְבֵרי ֵליָצנּות ַח"ו09@

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן עֹנֶׁש ָּגדֹול ְמאֹד ִמי ֶׁשַּמְפִסיק 
ב ַהְּקִלָּפה ִּבְתִפָּלתֹו ּוְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ֵליָצנּות ּוְמָערֵ 

ְּבִסְטָרא ַקִּדיָׁשא, וְָאָדם ָּכזֶה נְִרֶאה ֶׁשֵאין יְִרַאת ה' 
ְּבִלּבֹו וְֵאין ַאֲהַבת ה' ֲחקּוָקה ְּבִלּבֹו, וְָכל ַמה ֶּׁשעֹוֶׂשה 

  הּוא עפ"י ַהֶהְכֵרַח ּוְבַעל ָּכְרחֹו אֹוי ְלנְַפׁשֹו.

ַרב, ְו�א ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָצִרי� ֶׁשּיְִהיֶה ְּבִעּיּון 09@
  ְלִהְתָּפֵאר ַח"ו

ּוְכמֹו ֵכן ְּכֶׁשָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ָצִרי� ִלְלמֹד ְּבִעּיּון 
ַרב ְלִפי ִׂשְכלֹו וְ�א ִּבְמִהירּות וְַכּוָנָתֹו ְלִהְתָּפֵאר ַח"ו, 
וְַהּלֹוֵמד ְּבִענְיָן זֶה וְֵאינֹו ִמְתַּכּוֵן ְלַכּוֵן ֵהיֵטב ּתֹו� 

  ׁשֹו הּוא ְמֻרֶּבה.ַהָּדָבר ֲאזַי עֹונְ 

  יְַקֵּבל ּתֹוָרה ִמָּכל ָאָדם, ֲאִפילּו ִמִּתינֹוקֹות09@
יא. ַּגם ָצִרי� ָהָאָדם ִלְראֹות ְלַקֵּבל ּתֹוָרתֹו ִמָּכל 
ָאָדם ֲאִפילּו ִמִּתינֹוקֹות ְקַטּנִים ִּכְדָמִצינּו ַּכָּמה 

הּוא ְּפָעִמים ַּבּזַֹהר וְִעַּקר ְּבָפָרַׁשת וַּיְִקָרא, ְּבהַ 
ַמֲעֶׂשה, *

61
"ַרִּבי יְהּוָדא וְַרִּבי יְִצָחק ֱהוֵי ָאזְֵלי  
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  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 



  

ְּבאֹוְרָחא ַעד ַּדֲהוֵי ָאזְֵלי ָּפְגֵעי ְּבַההּוא יְנּוָקא וֱֶהוֵי 
ָלֵעי ֲאַמר ְלהֹו, ָהבּו ִלי ִרְפָּתא ְּדָלא ֲאֵכיְלנָא יֹוָמא ֵּדין 

וְַאְׁשַּכחּו ַאִּפיקּו נֲַהָמא וִיֲהבּו ֵליּה ִאְתְרִחיׁש נִיָסא 
  ַחד נְִביעּו ְּדַמּיָא ְּתחֹות ִאיָלנָא ֲחָדא ְׁשתֹו ִמינֵיּה.

"וַּיְִקָרא ֶאל  (ַוִּיְקָרא א, א)יב. ְּפַתח ַהאי יַּנּוָקא 
מֶֹׁשה", ַאַּמאי ִאית ַאְלָפא זְִעיִרי ְּבִגין ַּדֲהוֵי ַהְּקִריָאה 

א ְּבַאְרָעא ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ַּבִּמְדָּבר ְּבַאְרָעא ְטֵמָאה וְלָ 
  ַקִּדיָׁשא ְּבִגין ִּדְׁשֵלימּו ָלא ִאְׁשָּתַכח.

ֲאַמר ַרִּבי יְהּוָדה יָאּות ֲהוֵי ְליַּנּוָקא ְּדָלא ֲהוֵי יַָדע 
ֻּכֵּלי ַהאי ְּדִמְסְּתִפינָא ָעָליו ִאם יְִתַקּיֵם ְּבָעְלָמא ְּבִגין 

                                                                                                                    

ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִיְצָחק ָהיּו הֹוְלִכים ַּבֶּדֶר�, ְּבֶדֶר� ִהלּוָכם 
ָלֶהם: ְּתנּו ִלי ֶלֶחם ֶׁש�א ָאַכְלִּתי  ָּפְגעּו ְּבִתינֹוק, ְוָהָי' ָעֵיף, ָאַמר

ַהּיֹום ַהֶּזה, הֹוִציאּו ֶלֶחם ְוָנְתנּו לֹו, ִהְתַרֵחׁש ֵנס, ּוָמְצאּו ַמְעַין ַמִים 
ַּתַחת ִאיָלן ֶאָחד ְוָׁשתּו ִמֶּמּנּו, ָּפַתח ַהֶּיֶלד ֶאת ִּפיו ְוָדַרׁש ְוכּו'. ָאַמר 

תֹו ֶיֶלד, ֶׁש�א ֵיַדע ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה, ַרִּבי ְיהּוָדה: "ָראּוי ָהָיה ְלאוֹ 
ּופֹוֵחד ֲאִני ֶׁש�א ִיְתַקֵּים ָּבעֹוָלם ְּבֶׁשל ַהָּׂשגֹוָתיו ַהְּגבֹוהֹות". ָאַמר 
לֹו ַרִּבי ִחָּיא: "ּוַמּדּוַע �א ִיְתַקֵּים ָּבעֹוָלם?" ָעָנה לֹו: "ֶׁשֲהֵרי ְמֻסָּגל 

נֹו ַרַּׁשאי ְלִהְסַּתֵּכל, ּופֹוֵחד ֲאִני, ֶׁשַעד הּוא ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָמקֹום ֶׁשֵאי
  ֶׁש�א ַיִּגיַע ְלִפְרקֹו ִיְסַּתֵּכל ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי ְוֵיָעֵנׁש".

ָׁשַמע ַהֶּיֶלד ֶאת ְּדָבָריו ְוָאַמר: "ֵאיֶנִּני ּפֹוֵחד ֵמֹעֶנׁש, ֶׁשֲהֵרי 
י ִּבְתִפָּלתֹו ּוִבֵּקׁש ָעַלי ַרֲחִמים, ְּכֶׁשִּנְפַטר ַאָּבא ִמן ָהעֹוָלם ֵּבֵר� אֹוִת 

ּוֻמְבְטַחִני, ֶׁשְּזכּותֹו ֶׁשל ַאָּבא ָּתֵגן ָעַלי". ָאְמרּו לֹו: "ִמי ָהָיה 
ָאִבי�", ָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני ְּבנֹו ֶׁשל ַרב ַהְמנּוָנא ַהָּזֵקן". ָלְקחּו אֹותֹו 

 ְוִהְרְּכבּוהּו ַעל ִּכְתֵפיֶהם ְׁשלֹוָׁשה ִמיִלין.



  

ַהאי. ֲאַמר ַרִּבי ִחּיָא ָלָּמה, א"ל ְּדָהא יָכֹול 
ְסַּתָּכָלא ַּבֲאָתר ְּדֵלית ְרׁשּות ְלִאְסַּתָּכָלא וְכּו' ְלאִ 

ּוִמְסְּתִפינָא ֲעֵליּה ְּדַעד ְּדָלא יְִמֵטי ְלִפְרקֹוי יְִסַּתֵּכל 
  וְיַַענְׁשּון ֵליּה.

ּוְׁשַמע ַההּוא יַּנּוָקא, ֲאַמר, ָלא ִמְסְּתִפינָא 
ַּלק ַאָּבא ֵמעֹונְִׁשין ְלָעְלִמין ְּדָהא ְּבַׁשְעָּתא ְּדִאְסּתַ 

ֵמָעְלָמא ַצֵּלי ֲעַלי וְיַָדְענָא ְּדַאָּבא יֵָגן ָעַלי. א"ל ַמאן 
ֲאבּו�, ֲאַמר יַּנּוָקא ֲאנָא ְּבֵריּה ְּדַרב ַהְמנּונָא ָסָבא, 
נְָטלּו ֵליּה ּונְָׁשקּוהּו וְַאְרִּכיבּו ַעל ִּכְתַפיְהּו ְּתַלת 

  ִמיִלין".

ַהּתֹוָרה ַאף ֶׁשָהיּו יג. ֲהֵרי ְל� ַאֲהַבת ה' וְַאֲהַבת 
ַּתּנִָאים ְּגדֹוִלים ָהיּו ׁשֹוְמִעים ִמְּקַטּנִים וְָהיּו ְמַכְּבִדין 
ַלְּקַטּנִים ֶׁשָהיּו ַּבֲעֵלי תֹוָרה, ַאְׁשֵריֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

  וְטֹוב ָלֶהם ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

  ֶּפֶרק מ"ב03@
ִּכי ִתְהיֶה "ּוַבת ּכֵֹהן  יג)- (ַוִּיְקָרא כב, יבא. ְּכִתיב 

ַאְלָמנָה ּוְגרּוָׁשה וְזֶַרע ֵאין ָלּה וְָׁשָבה ֶאל ֵּבית ָאִביָה 
  ִּכנְעּוֶריָה וְגֹו' ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים �א תֹאֵכל" וְכּו'.

  ַהּנְָׁשָמה ְקרּויָה "ַּבת ּכֵֹהן"09@

ִמְקָרא זֶה נְִדָרׁש ַּבּזַֹהר ִּדְמַרֵּמז ַעל ַהּנְָׁשָמה 
ֵליֵל� ְלַהּגּוף ְלַתְּקנָּה ּוְלַקְּׁשָטּה ַּבַּמֲעִׂשים ֶׁשּנְִבֵראת 

  טֹוִבים.



  

ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ּפֹוגֵם נְִׁשָמתֹו, ַהּנְָׁשָמה צֹוֶעֶקת ֶאל 09@
  ה'

ּוְכֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ֲעֵבָרה ּופֹוֵגם ֶאת נְִׁשָמתֹו ָאז 
�א  ַהּנְָׁשָמה צֹוֶעֶקת ֶאל ה' וְאֹוֶמֶרת "נְָתנַנִי ה' ִּביֵדי

אּוַכל קּום", וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵמַע ַצֲעָקָתּה 
וְאֹוֵמר ָלּה נְָׁשָמה ִּבִּתי ַהֲחִביָבה ְמֻגֶּדֶלת ַאְּת ָהיִית 
ְּבאֹור ַהָּכבֹוד ַּתַחת ִּכֵּסא ְכבֹוִדי וְנְִקֵראת ַּבת 
ַהֲחִביָבה, וְהֹוַרְדִּתי� ֲאנִי ְלגּוף ָהָאָדם וְָהיִיִתי סֹוֵבר 
ְלַהֲעלֹוֵת� ַלַּמֲעלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה ְּבַמֲעֵׂשה ָהָאָדם 
ַהּטֹוב וְַעְכָׁשיו ֶׁשָחָטא ָהָאָדם ִהיא יְִריָדה ָל� ֶׁשּיַָרְדְּת 

*
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  ְלגּוף ָהָאָדם. -ֵמִאיְגָרא ָרָמא ְלֵביָרא ֲעִמיְקָּתא 

וְנְִקֵראת ַהּנְָׁשָמה ַעְכָׁשיו "ְּגרּוָׁשה", ִּכי ַהּנְָׁשָמה 
ְתָּגְרָׁשה ִמְּמקֹוָמּה ְּבַעל ָּכְרָחּה וְַהֵּׁשם יְִתָּבַר� נִ 

ׁשֹוֵמַע ַצֲעָקָתּה וְנֹוֵטל ַהּנְָׁשָמה ֵמַהּגּוף ּוְמָצְרָפּה ַעל 
יְֵדי ִּדינִים, וְַאַחר ְּכלֹות ַהֵּצרּוף וְַהִּדינִים ִהיא 

  ִמְתַעּנֶֶגת וְאֹוֶכֶלת ֵמעֹנֶג ָאִביָה ֶׁשַּבָּׁשַמיִם.

  ל ִמְצָוה נְִבָרא ַמְלָא� טֹובִמּכָ 09@

ג. וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב, "ּוַבת ּכֵֹהן" ֶׁשִהיא 
ַהּנְָׁשָמה ַהּנְִקֵראת ַּבת ּכֵֹהן "ִּכי ִּתְהיֶה ַאְלָמנָה 

                                                   
62

  *) ֵּפרּוׁש ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
ִמַּגג ָּגבֹוַּה ְלבֹור ָעמֹוק, ְרצֹונֹו לֹוַמר: ִמַּמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה 

 ְלַמְדֵרָגה ַּתְחּתֹוָנה.



  

ּוְגרּוָׁשה" ֶׁשֵּמת ָהָאָדם וְַהּנְָׁשָמה נְִקֵראת ְּגרּוָׁשה 
ם ְּפִרי ֶׁשל ֵמַהּגּוף וְזֶַרע ֵאין ָלּה ר"ל, ֵאין ָלּה ׁשּו

ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁש�א הֹוִליד ַמְלָאִכין ַקִּדיִׁשין 
. ּכִי ִמָּכל ִמְצוָה ֶׁשָעָׂשה ָהָאָדם נְִבָרא [ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים]

ַמְלָא� א' ֵמַהִּמְצוָה, וְָׁשָבה ֶאל ֵּבית ָאִביָה ַאַחר 
ַהֳּקָדִׁשים �א ַהֵּצרּוף וְַהִּלּבּון, ָאְמנָם ִּבְתרּוַמת 

תֹאֵכל ְּכמֹו ֶׁשָהיְָתה אֹוֶכֶלת ְּכָבר ְלִפי ֶׁשּנֲַעֵׂשית זָָרה 
ּוְכִתיב "וְָכל זָר �א יֹאַכל קֶֹדׁש" ִּכי ִאם ַצִּדיִקים 
וֲַחִסיִדים ֲעַליְהּו נֱֶאַמר "ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו וְִׁשְכרּו 

  ּדֹוִדים".

ְכֶרזֶת "ַאל ִּתְדַחף ֶאת ְּבָכל יֹום ַּבת קֹול יֹוֵצאת ּומַ 09@
  ַהּנְָׁשָמה ִמּגּוְפ�"

וְַעל ַאזְָהָרה זֹו ֶׁש�א ִלְדחֹות ַהּנְָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה 
ְּכרּוז יֹוֵצא ְּבָכל יֹום *
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[ְּכמֹו ֶׁשֵּפְרׁשּו ָקָלא ִמן ָקָלא נִָחית 

ין ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוְס' ַּבת קֹול ֶׁשהּוא קֹול יֹוֵצא ִמן קֹול ַאֵחר ְּכמֹו ֶׁשּקֹורִ 

ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא ְמַתַּבר טּוִרין ַמאן  ַאְׁשְּכנַז (וִיֶדר ְקַלאנְג)]
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  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 

קֹול ִמן קֹול יֹוֵרד ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ְמַׁשֵּבר ָהִרים: ִמי ֵהם 
ים ְוֵאיָנם רֹוִאים, ֲאטּוֵמי ָאְזַנִים, ְסתּוֵמי ֵעיַנִים, ֵאיָנם ָהרֹוִא 

ֵהם אֹוָתם  -רֹוִאים ְוֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ַּבֲהָבָנה 
ֶׁשּדֹוִחים ַהְּנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָמּה, ֶׁש�א ִיְכְּתבּו אֹוָתּה ְּבִסְפֵרי 

ֹוֵמר, "ִיָּמחּו ִמֵּסֶפר ַחִּיים, ְוִעם ַצִּדיִקים ַאל ַהַחִּיים, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה א
ִיָּכֵתבּו". אֹוי ָלֶהם, ַּכֲאֶׁשר ֵיְצאּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה, ִיָּמְסרּו ִּביֵדי 

 (ַהַּמְלָא�) "ּדּוָמה" ְוִיָׂשְרפּו ָּבֵאׁש.



  

ִאינּון ְּדָחַמאן וְָלא ָחַמאן, ַאִּטימּו אּוְדנִין, ְסִתיִמין 
ַעיְנִין, ָלא ָחַמאן וְָלא ָׁשְמִעין וְָלא יְָדִעין ְּבָסְכְלנּוָתא 

יָׁשא ֵמַאְתָרָהא ֶׁש�א וְֵהן ִאינּון ְּדָדְחיָן נְִׁשָמָתא ַקּדִ 
(ְּתִהִּלים סט, יִָּכְתבּון יַָתּה ְּבִסְפֵרי ְּדַחּיִים ְּכָמה ְּדָאַמר 

"יִָּמחּו ִמֵּסֶפר ַחּיִים וְִעם ַצִּדיִקים ַאל יִָּכֵתבּו", וַי  כט)
לֹון ַּכד יְִפקּון ֵמַהאי ָעְלָמא יְִתַמְּסרּון ִּביֵדיּה ְּדדּוָמה 

  נּוָרא.וְיִּתֹוְקדּון ּבְ 

  ָהָאָדם ָצִרי� ַלֲחׂשב ְּבָכל יֹום ָויֹום ַעל סֹופֹו09@

ד. ַעל ּכֵן ָּכל ַהּיֵָרא וְָחֵרד ִמֶּזַרע יְִׂשָרֵאל יֹום יֹום 
יֲַחׁשֹב ַעל סֹופֹו ִּכי הּוא ִמְתַרֵחק ֵמַהַחּיִים ּוִמְתָקֵרב 
י ֶאל ַהָּמוֶת, וְָכל ָאָדם יֲַחׁשֹב ְלִפי ְׁשנֹוָתיו ַּכָּמה יְמֵ 

ַחּיָיו ִּכי ִטְבעֹו ֶׁשל ָאָדם הּוא ַרק ִׁשְבִעים ָׁשנָה וְַאף 
ִאם ֲעַדיִן ַר� הּוא ַּבָּׁשנִים ֵאין ְלָאָדם ְׁשַטר ַהָּמסּור 

  ַעל ִמְסַּפר יְֵמי ַחּיָיו ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַהָּמוֶת רֹוְדֵפהּו.

  ׁשּוב ַהּיֹום ֶׁשָּמא ָּתמּות ְלָמָחר09@

: (ַּדף ג' ַעּמּוד ב')ָרא ִּדנְָדִרים ּוְרָאיָה ֵמַהְּגמָ 
*
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"ָהאֹוֵמר �א ֶאְפטֹור ִמן ָהעֹוָלם ַעד ֶׁשֶאְהיֶה נָזִיר 
ֵמַההּוא ֶרַגע הּוא ִאְתִּפיס ְּבנָזִיר ְּדַאְמִרינָן ָּכל 
ַׁשְעָּתא וְַׁשְעָּתא ִּדיְלָמא ָמיֵת". וְַעל ּכֵן ָאְמרּו רז"ל 
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  ֹקֶדׁש:- *) ֵּפרּוׁש ַהְּגָמָרא ְּבָלׁשֹון 
ֵמָהֶרַגע  -עֹוָלם ַעד ֶׁשֶאְהֶיה נִָזיר" ָהאֹוֵמר: "�א ֶאָּפֵטר ִמן הָ 

ַההּוא הּוא ִנְתָּפס ִּבְנִזירּות, ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ָּכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה אּוַלי 
 ָימּות.



  

וְנְִמָצא ָּכל יֶָמי�  ׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפנֵי ִמיָתְת�
  ִּבְתׁשּוָבה.

ָצִרי� ֶׁשּיְִרׂשם ְלַעְצמֹו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְּדָבִרים 09@
  ֶׁשְמַעְּכִבים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה

ה. וְִעָּקר ּוָמקֹור ֶׁשּיְִהיֶה ָרׁשּום ִלְפנֵי ָּכל ָאָדם 
ֶהם ְּדָבִרים ַהְמַעְּכִבים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה וְָכל ַהְמַעּיֵן ּבָ 

ְּבָכל יֹום ֲאנִי ָּבטּוַח ּבֹו ֶׁשְּבוַַּדאי ֵאינֹו נְִכָׁשל, וְִהּנֵה 
ַאִּציג ְל� ֶּפֶרק ִּבְפנֵי ַעְצמֹו ֶׁשכ"ד ְּדָבִרים ֵהן 
ַהְמַעְּכִבים ַהְּתׁשּוָבה, ׁשֹוֵמר נְַפׁשֹו יְִרַחק ֵמֶהן וְָאז 

  טֹוב לֹו יְִהיֶה ֶסָלה.

  

@06   

וַּיְַקֵהל08@07@
@06     

  ֶּפֶרק מ"ג03@
ֵאּלּו ֵהן ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ַהְמַעְּכִבים ֶאת 09@

  ַהְּתׁשּוָבה:
  א. ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות.

  ב. רֶֹגז.

  ג. ַּבַעל ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות.



  

  ד. ַהִּמְתַחֵּבר ָלָרָׁשע.

  ה. ָהָרִגיל ִּבְסעּוָדה ֶׁשֵאינָּה ַמְסֶּפֶקת ַלְּבָעִלים.

  ַהִּמְסַּתֵּכל ָּבֲעָריֹות. ו.

  ז. ַהחֹוֵלק ִעם ַגּנָב.

  ח. ָהאֹוֵמר ֶאֱחָטא וְָאׁשּוב.

  ט. אֹו ָהאֹוֵמר ֶאֱחָטא וְיֹום ִּכּפּוִרים הּוא ְמַכֵּפר.

  י. ַהְמַבֶּזה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.

  יא. ַהְמַקֵּלל ָלַרִּבים.

  יב. ַהּמֹונֵַע ַרִּבים אֹו יִָחיד ַלֲעׂשֹות ִמְצוָה.

יג. וְַהַּמֶּטה ֶאת ֲחֵברֹו ִמְּדַבר ִמְצוָה ִלְדַבר 
  ֲעֵבָרה.

  יד. ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ַּבֲעבֹוטֹו ֶׁשל ָענִי.

  טו. ַהְמַקֵּבל ׂשַחד.

  טז. ַהּמֹוֵצא ֲאֵבָדה וְֵאינֹו ַמְכִריז ָעֶליָה ְלַהֲחזִיָרּה.

יז. ּוִמי ֶׁשָּבנָיו יֹוְצִאין ְלַתְרּבּות ָרָעה וְֵאין מֹוֶחה 
  ְּביָָדן.

  יח. ַהּפֹוֵרׁש ַעְצמֹו ִמן ַהִּצּבּור.

  יט. ַהִּמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברֹו.

  כ. חֹוֵׁשד ִּבְכֵׁשִרים.



  

  כא. ַהּׂשֹונֵא ּתֹוָכחֹות.

  כב. ַהַּמְלִעיג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים.

  כד. ַהַּמְלִעיג ַעל ַהִּמְצוֹות ּוִמנְַהג ֲחִסיִדים.-כג

וְַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֶׁשָאָדם ָצִרי� א. ֵהא ְל� ֶעְׂשִרים 
  ִלָּזֵהר ָּבֶהם.

ב. וְָכל יְֵרא ָׁשַמיִם ְּביָדֹו ְלַהְעִּתיק אֹוָתם ָרׁשּום 
ִּבְכַתב ֱאֶמת ּוְלַהּנִיַח ַּבִּסּדּור ְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו ִלְהיֹות 
ֵעינָיו ְמׁשֹוְטטֹות ָּבֶהם ְּבָכל יֹום ַּפֲעַמיִם ֶעֶרב וָבֶֹקר 

  ְהיֶה נְִכָׁשל ָּבֶהם.וְ�א יִ 

ג. וְִהּנֵה ִּבְכַלל ֶעְׂשִרים וְַאְרָּבָעה ְּדָבִרים 
ַהּנִזְָּכִרים יֵׁש ַהְרֵּבה ַאזְָהרֹות ְּכמֹו ֶׁשֲאָבֵאר ִמְקָצת 

  ֵמֶהן ְּבֶעזְַרת ַהֵּׁשם.

ד. ִּבְכַלל ְרִכילּות הּוא ֶׁש�א יֹאַמר ַהַּדּיָן ְלֶאָחד 
ׁש ָלֶהם ֵאיזֶה ִמְׁשָּפט ָמה ֶאֱעֶׂשה ִמַּבֲעֵלי ָּבִּתים ֶׁשּיֵ 

  ָהיִיִתי רֹוֶצה ְלזַּכֹות אֹוְת� ַא� ֲחֵבַרי ַרּבּו ָעַלי.

ה. ַּגם �א יֹאַמר ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק ֶׁשִּסֵּפר ְלָפנָיו 
ַהְּפַסק ִּדין ֵלאמֹר ַהַּדּיָנִים ָעׂשּו ֶׁש�א ַּכִּדין, וְַאף ִאם 

יֵטב �א יֹאַמר ָּכ� ְּדִמְסָּתָמא נְִרֶאה לֹו ֶׁש�א ָּדנּו הֵ 
  ב"ד עֹוִׂשין ַּכִּדין ִּכי ֵאין ַלַּדּיָן ֶאָּלא ַמה ֶּׁשֵעינָיו רֹואֹות.

ו. ִּבְכַלל ָלׁשֹון ָהָרע יֵׁש ַּכָּמה ְּדָבִרים וְֵהן 
  ְמבָֹאִרים ְּבָכל ִסְפֵרי מּוָסר.



  

  ָצִרי� ָלדּון ֶאת ָּכל ָאָדם ְלַכף זְכּות09@

זֶה ַהְּכָלל נְקֹט ְּביְָד� ֶׁשָּתִדין ָּכל ָאָדם  ז. ָאְמנָם
  ְלַכף זְכּות ַאף ְלׂשֹונֵא.

ט. ִּבְכַלל ַּבַעל ֵחָמה הּוא ִמי ֶׁשהּוא ַאְכזָר -ח
וְֵאינֹו ׁשֹוֵמַע זֲַעַקת ַּדִּלים, וְֵאינֹו ָּדן ְלַכף זְכּות, נֹוֵקם 

  וְנֹוֵטר, ַּבַעל ְמִריָבה.

ּבֹוׁש ִמְּבנֵי ָאָדם, מֹוִציא  י. ַּבַעל ֶהָעזָה וְֵאינֹו
ָּתִדיר ְקָלָלה ִמִּפיו, ַמִּטיל ֵאיָמה יְֵתיָרה ְּבתֹו� ֵּביתֹו, 

  ֵאינֹו ִמְתנֵַהג ְּבנַַחת ִעם ַהְּבִרּיֹות.

יא. ַּבַעל ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות, יֹוֵעץ ֶׁש�א ְלֵׁשם 
ֶקת, ָׁשַמיִם, קֹוֵׁשר ְקָׁשִרים ּוְקנּונְיֹות, ַמֲחזִיק ְּבַמֲח�

ַמֲחזִיק יְֵדי ַּבֲעֵלי ַמֲחלֹוקֹות, רֹוֶאה עֹוֵׂשי ַעוְָלה וְֵאינֹו 
מֹוֶחה ְּביָָדם, נֹוֵתן יָד ַלּפֹוְׁשִעים, ִּבְכָלל ָהָרִגיל 
ִּבְסעּוָדה ֶׁשֵאינָּה ַמְסֶּפֶקת ִלְבָעֶליָה, ַהּנֹוֵטל ְצָדָקה 

  וְֵאינֹו ָצִרי� ִלּטֹל.

ֲעָריֹות ּוַבּנִָׁשים הּוא יב. ִּבְכָלל ַהִּמְסַּתֵּכל ּבָ 
ַהִּמְסַּתֵּכל ַּבֲעבֹוָדה זָָרה ּוַבְּׂשחֹוק ֶׁשְּׂשֵמִחים ּבֹו 

  ָהֻאּמֹות ָהעֹוָלם.

ִּבְכָלל ַהחֹוֵלק ִעם ַהַּגּנָב הּוא ַהּקֹונֶה ְּגנֵבֹות   09@
  ּוְגזֵלֹות

ִּבְכָלל ָהאֹוֵמר ֶאֱחָטא וְָאׁשּוב הּוא ָהאֹוֵמר יֵׁש ִלי 
יֵל� ְּבֶדֶר� ַהַּצִּדיִקים ֲעַדיִן ֲאנִי ַר� ַּבָּׁשנִים, עֹוד זְַמן לֵ 



  

ּוִבְכָלל זֶה ָהאֹוֵמר ָהַאזְָהרֹות ּוְפִריׁשּות ֵאינָם ִּכי ִאם 
ַעל ְּגדֹוֵלי ִחְקֵרי ֵלב וֲַאנִי ֵאינִי ֵמאֹותֹו ַהַּכת, הּוא 

  ַמְפִריד ַעְצמֹו ְּבֵמזִיד ֵמַהְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹונָה.

ַלל ַהְמַבֶּזה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים הּוא ַהּׁשֹוֵמַע יג. ִּבכְ 
ִּבזְיֹון ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲאִפילּו ֶׁש�א ִּבְפנֵיֶהם וְׁשֹוֵתק, 
ּוַבֲאֶׁשר ֶׁשַהּדֹור ַהֶּזה הּוא ָּפרּוץ ְלַבּזֹות לֹוְמִדים 
ות"ח וֳָענִָׁשים ֵהָּמה ְמֻרִּבים וְָכאן ְקָצָרה ַהיְִריָעה 

  ַּבְּפָרִקים נְַרִחיב ָּבזֶה. ּוְלַקָּמן

יד. ִּבְכַלל ַהְמַקֵּלל ָהַרִּבים הּוא ַהּקֹוֵרא ִּתָּגר ַעל 
יְִׂשָרֵאל, ְּדַהיְנּו ֶׁשְּמַדֵּבר ָרעֹות ַעל ָקָהל וְֵעָדה 
ּוְמַהֵּפ� ִענְיַן זְכּות ְלחֹוָבה וְחֹוָבה ִלזְכּות, וְַהּפֹוֵתַח 

ן ַעל ַרִּבים וְָענְׁשֹו הּוא ֶאת ִּפיו ִּבְקָללֹות ְלעֹוֵרר ִּדי
ְמֻרֶּבה, ּוְרָאיָה ִמי ָלנּו ָּגדֹול ֵמֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור 
ַלּטֹוב וִיַׁשְעיָהּו ַהּנִָביא ֶׁשִּקְּבלּו ָענְָׁשם ַּבֲאֶׁשר ֶׁשִּדְּברּו 
ָסָרה ַעל יְִׂשָרֵאל, וְֵכן ַרִּבים ֵמַהּנְִביִאים נֶֶענְׁשּו ֶׁש�א 

ֹוב ַעל יְִׂשָרֵאל וְ�א ִהְתַּפְּללּו ַעל יְִׂשָרֵאל ִּדְּברּו ט
  ְלָהִליץ ַּבֲעָדם.

טו. ּוִבְכָלל זֶה יְִהיּו נִזְָהִרים ַהּמֹוִכיִחים ֶׁשָּבִאים 
ְלהֹוִכיַח ֶאת יְִׂשָרֵאל ָצִרי� ְמאֹד ִהְתּבֹונְנּות ּוְמִתינּות 

ֹוד ֶׁש�א ְלַדֵּבר ְּבָלׁשֹון ַצחּות ּוְבָלׁשֹון נְִקּיָה ְּבָכב
ְלעֹוֵרר ִּדין ַח"ו ַעל ַעם קֶֹדׁש, וְיְִהיֶה ַהִּדין רֹוֵפס 



  

ּוְמַטֵּפס ַעל נִָקי וְַעל ֶׁשֵאינֹו נִָקי וְיְִגרֹם ֶהְפֵסד וָנֶזֶק 
  ַח"ו.

ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ַאף ַהּמֹוִכיַח ְלִהָּזֵהר ֶׁש�א 
ַּדְעּתֹו ָעָליו  ְלַבּיֵׁש ֶאת עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה וְֶׁש�א ָּתזּוחַ 

ִּבְׁשַעת ַהּתֹוָכָחה ִּכי ָאז ַח"ו ַמְכנִיס ַהְּקִלָּפה ְּבִענְיַן 
ַהּתֹוָכָחה ּוְדָבָריו ֵאינָם עֹוִׂשין ְּפֻעּלֹות, וְֵאין ְּדָבָריו 
נְִׁשָמִעין. וְַאְדַרָּבה הּוא ְמַקְלֵקל ָהעֹוָלם וְגֹוֵרם ָרָעה 

  ְלַעְצמֹו וְַלֲאֵחִרים.

ֶאה ְּבִמְצָוה, ְמַעְרֵּבב ֶאת ַהְּקִלָּפה רח"ל ֶאל ַהִּמְתּגָ 09@
ָּׁשה   ַהְּקֻד

וְַאף ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ִאם ַהַּגֲאוָה קֹוֶדֶמת 
ָלּה ְמַעְרְּבִבים ַהְּקִלָּפה ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, וְַרִּבים ָהיּו 
 ִמְתַּפְּלִלים ְּתִפָּלה ְקָצָרה ֶׁש�א ָּתזּוַח ַּדְעָּתם וְ�א

  יְִהיֶה ָרמּות רּוַח ְּבִקְרָּבם.

טז. וְִהּנֵה ָהְרפּוָאה ְלִבְלִּתי ְלִהָּכֵׁשל ְּבנְִדנּוד 
יֹוֲהָרה ַעל יְֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמַחֵּדׁש ָּבַרִּבים 
ְּבָהִׂשים ֶאל ִלּבֹו ִּכי ַאף ֶׁשהּוא ָּגדֹול ְּבדֹורֹו ְלֵאין 

� ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ִׁשיעּור ִעם ָּכל זֶה ֵאינֹו ְּבֵערֶ 
וְַאף ַעל ִּפי ֵכן ָהיָה ָענָו ְמאֹד ַּכְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ְׁשמֹות 

  :(ֵחֶלק ב', ַּדף י"ד ַעּמּוד א')
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ִחָּיא ָהַל� ִלְלֹמד ִמִּפיֶהם ֶׁשל ַהַּתָּנִאים, ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה. 

ֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ָרָאה ְמִחיַצת ִוילֹון, ּכַ 
ֶׁשִחְּלָקה ֶאת ַהֶחֶדר. ָּתַמּה ַרִּבי ִחָּיא ְוָחַׁשב: ֶאְׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי 

  ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֵמֵעֶבר ַלְּמִחיָצה.
ת ַהָּפסּוק ְּב'ִׁשיר ַהִּׁשיִרים': ָׁשַמע ֶאת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ׁשֹוֶנה אֶ 

"ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְל� ִלְצִבי" ְוגֹו'. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ֵאין ַחָּיה 
ָּבעֹוָלם ַהּנֹוֶהֶגת ַּכְּצִבי: ַּכֲאֶׁשר ּבֹוֵרַח ַהְּצִבי ֵמרֹוְדָפיו, ַמֲחִזיר הּוא 

ל ְלֵעֶבר ַהָּמקֹום ִמֶּמּנּו ָּבַרח. ִמֵּדי ַּפַעם ֶאת ֹראׁשֹו ַלֲאחֹוָריו ּוִמְסַּתּכֵ 
ָּכ� ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ִאם ָאנּו 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְבַרח ְּכמֹו ְצִבי  -ּגֹוְרִמים ַלְּׁשִכיָנה ֶׁשִּתְסַּתֵּלק ִמֵּביֵנינּו 
ֲאחֹוֶרי� ְוַתְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ַּבָּמקֹום ְוֹעֶפר ָהַאָּיִלים ְוִתְסַּתֵּכל לַ 

ֶׁשִהַּנְחָּתנּו'. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: 'ְוַאף ַּגם ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם 
  �א ְמַאְסִּתים ְו�א ְּגַעְלִּתים ְלַכּלֹוָתם' ְוכּו'."

 -ַּבִית ָׁשַמע ַרִּבי ִחָּיא ְוָאַמר: "ֶעְליֹוִנים עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּבַ 
ַוֲאִני יֹוֵׁשב ַּבחּוץ?!" ּוָבָכה. ָׁשַמע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶאת קֹולֹו 
ְוָאַמר: "ַוַּדאי ַהְּׁשִכיָנה ַּבחּוץ; ִמי ֵיֵצא ִלְקֹרא ָלּה?" ָאַמר ַרִּבי 

י ֶאְלָעָזר ְּבנֹו: "ִּתָּכֵנס ַהְּׁשִכיָנה ּוְתֵהא ַהִּׂשְמָחה ְׁשֵלָמה!" ָׁשַמע ַרּבִ 
ֶאְלָעָזר קֹול ָהאֹוֵמר: "ֲעַדִין ֵאין ָהֲעמּוִדים ִנָּצִבים ֵהיֵטב ַעל ַּכָּנם, 
ְוַהְּׁשָעִרים ֲעַדִין �א ִנְפָּתחּו ְּכֵדי ֶׁשִּיָּכֵנס ַרִּבי ִחָּיא, ְּכֶׁשהּוא ְמֻעָּטר 

ִּבי ִחָּיא ְּבֻבְסֵמי ַּגן ֵעֶדן". �א ָיָצא ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִלְקֹרא ְלַרִּבי ִחָּיא, ְוַר 
ִנְׁשָאר ַּבחּוץ ּבֹוֶכה ְוגֹוֵנַח. ָּפַתח ְוָאַמר: "ֹסב ְּדֵמה ְל� ּדֹוִדי ִלְצִבי 

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן �א ִנְכַנס  -ְוִנְפַּתח ַׁשַער ַהִּוילֹון  -אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים" 
ִׁשְמעֹון ֶאת ַרִּבי ִחָּיא, ֶׁשֵּכן ָּפַחד ְלִהָּכֵנס ְל�א ְרׁשּות. ֵהִרים ַרִּבי 

ֵעיָניו ְוָׁשַאל: "אּוַלי ִנְּתָנה ְרׁשּות ַהְּכִניָסה ַלּיֹוֵׁשב ַּבחּוץ?" ָקם ַרִּבי 



  

ַּפְרּגֹוד ַחד ַּדֲהוֵי ְּפִסיק ְּבֵביֵתיּה ְּתוַּה ר' ִחּיָא ֲאַמר 
  ֶאְׁשַמע ִמָּלה ִמּפּוֵמיּה ֵמָהָכא.

                                                                                                                    

ְוָיְצָאה ֵאׁש ִמְּמקֹומֹו ֶׁשל ַרִּבי  -ִׁשְמעֹון ְוָהַל� ְלֵעֶבר ַרִּבי ִחָּיא 
ץ ַהַּפִּטיׁש ִׁשְמעֹון ַעד ְמקֹומֹו ֶׁשל ַרִּבי ִחָּיא. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ִנּצוֹ 

  ַהֵּמִאיר ַּבחּוץ, ַוֲאִני ִּבְפִנים?!" ֶנֱאַלם ַרִּבי ִחָּיא ּדֹום ֵמֹרב ַּפַחד.
ַּכֲאֶׁשר ִנְכָנס ַרִּבי ִחָּיא, ִהְׁשִּפיל ֶאת ֵעיָניו ְו�א ֵהִרים ֶאת 
ֹראׁשֹו. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו: "קּום ְוַהֲעֵבר ֶאת ָיְד� 
ַעל ִּפיו ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו ָרִגיל ְלִגּלּוי ְׁשִכיָנה ֶׁשָּכֶזה!" ָקם ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ְוֶהֱעִביר ֶאת ָידֹו ַעל ִּפיו ֶׁשל ַרִּבי ִחָּיא ֶׁשָאַמר: "ֵעיַני רֹואֹות ֶאת 

  ֲאֶׁשר �א ָרִאיִתי ִמֹּקֶדם".
ם ְסִביָבם, ַאְלֵפי ָהיּו ַהַּתָּנִאים יֹוְׁשִבים ְוֵאׁש ְוִניצֹוצֹות ְמַלֲהִטי

ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא ִרְבבֹות ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ֵאׁש ְסִביָבם, ּוָמאַתִים 
ְוִׁשִּׁשים עֹוָלמֹות ִמְזַּדַעְזִעים ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיו ֶׁשל 

ִּבי ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ָהיּו ָהֶעְליֹוִנים ְּתֵמִהים ְואֹוְמִרים: "ֶזה הּוא ַר 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשּפֹוֵתַח ֶאת ִּפיו ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, 
ַמְקִׁשיִבים ְלקֹולֹו ְּבָכל ָהְרִקיִעים, ְוָכל ְצָבא ַמְעָלה, ָהאֹוְמִרים 

ֻּכָּלם ׁשֹוְתִקים ְודֹוְמִמים,  -ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ע ׁשּום קֹול ֶׁשל ַמְלָא� ְוָׂשָרף אֹו ֶׁשל אֹוָפן ּוְכרּוב ְו�א ִנְׁשמָ 

ְּכֵדי ֶׁש�א ֻּתְפָרע ַהַהְקָׁשָבה ְלקֹולֹו ֶׁשל ַרִּבי  -ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי", ְוַכֲאֶׁשר ַמְׁשִלים ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ֲאַזי ּפֹוְתִחים 

ָבא ַמְעָלה לֹוַמר ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְוֹרב ַהַּמְלָאִכים ִעם ָּכל צְ 
ִׂשְמָחה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ֶׁשָּבָרא ְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ּוְטהֹוָרה 
ְּכמֹו ִנְׁשַמת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוַהְּׁשָעִרים ִנְפָּתִחים ַעל ָּכל 

ַמֲעִלים ֵריחֹות ּוְבָׂשִמים ְוָכל ֶזה ַהַחּלֹונֹות ֶׁשל ָּכל ַחְדֵרי ַּגן ֵעֶדן, ּו
הּוא ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָהַל� ַרִּבי 

 ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֵאֶצל ַרִּבי ִחָּיא ְו�א ִנְתָּגָאה.



  

"ְּבַרח ּדֹוִדי  (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ח, יד)יז. ְׁשַמע ַּדֲהוֵי ָאַמר 
ּוְדֵמה ְל� ִלְצִבי" וְגֹו'. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֵאין ַחּיָה 

ָלם עֹוָׂשה ְּכמֹו ַהְּצִבי, ִּבזְַמן ֶׁשהּוא ּבֹוֵרַח הֹוֵל� ָּבעֹו
ְמַעט ּוַמֲחזִיר רֹאׁשֹו ַלָּמקֹום ֶׁשּיָָצא ִמָּׁשם ּוְלעֹוָלם 
ָּתִמיד הּוא ַמֲחזִיר ֶאת רֹאׁשֹו ַלֲאחֹוָריו ָּכ� ָאְמרּו 
יְִׂשָרֵאל, רבש"ע ִאם ָאנּו ּגֹוְרִמין ֶׁשִּתְסַּתֵּלק ִמֵּבינֵינּו 
יְִהי ָרצֹון ֶשִּתְבַרח ְּכמֹו ַהְּצִבי וְִתְסַּתֵּכל ָּבנּו ָּתִמיד 

  ַלָּמקֹום ֶׁשִהּנְַחָּת אֹוָתנּו.

וְֵכן עֹוָׂשה ַהַחּיָה ַהּנְִקֵראת עֶֹפר ָהַאּיִָלים, וְָלֵכן 
"ּדֹוֶמה ּדֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר  (ָׁשם ב, ט)ָאַמר ְׁש�מֹה 

"וְַאף ַּגם זֹאת  (ַוִּיְקָרא כו, מד)ִתיב ָהַאּיִָלים", וְזֶהּו ִּדכְ 
ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אֹויְֵביֶהם �א ְמַאְסִּתים וְ�א ְּגַעְלִּתים 

  ְלַכּלֹוָתם" וְכּו'.

ְׁשַמע ַרִּבי ִחּיָא וֲַאַמר, ִעָּלֵאי ָעְסִקין ְּבֵביָתא וֲַאנָא 
ַחאי, יֵָתיב ַאְּבָרֵאי ּוְבָכה. ְׁשַמע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹו

ֲאַמר, וַַּדאי ְׁשִכינְָּתא ְלָבר, ַמאן יִּפֹוק. ֲאַמר ַרִּבי 
ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה כּו' ֵליעּול ְׁשִכינְָּתא וְֶתֱהוֵי ֶחְדוָה 
ְׁשֵלָמא, ְׁשַמע ר' ֶאְלָעזָר ָקָלא ְּדָאַמר ַעד ָלא ְסִמיָכן 

ב ֲעַדיִן �א נְִגְללּו ֵהיטֵ  [ֵּפרּוׁש: ָהֲעמּוִדים]ִאְסְּתָמכּו 
וְַתְרִעין ָלא ִאַּתְּקנּו ְלִמְפַּתח ֶׁשּיָבֹוא ָּבֶהם ר' ִחּיָא 
ּוְמֻעָּטר ְּבֻבְסַמּיָא ְּדֵעֶדן, ָלא נֵָפיק ר' ֶאְלָעזָר, וְַרִּבי 

  ִחּיָא יִָתיב ּוָבֵכי וְִאְתַּגּנַח.



  

יח. ְּפַתח וֲַאַמר "סֹב ְּדֵמה ְל� ּדֹוִדי ִלְצִבי אֹו 
, ִאְתְּפַתח ַּתְרָעא יר ַהִּׁשיִרים ב, יז)(ִׁש ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים" 

ְּדַפְרּגֹוָדא, ואעפ"כ ָלא ַעּיֵל ר' ִחּיָא, ֶׁשָהיָה יֵָרא 
  ִלָּכנֵס ְּב�א ְרׁשּות.

זִַּקיף ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֵעינָיו וֲַאַמר ֶׁשָּמא ִאְתיְַהב 
ְרׁשּות ְלַמאן ְּדִאיהּו ַאְּבָרֵאי ֶׁשּיִָּכנֵס, ָקם ר' ִׁשְמעֹון 

ן יֹוַחאי וֲַאֵזיל ְלר' ִחּיָא ֲאזֵיל ֶאָּׁשא ִמּדּוְכֵתיּה ְּדַרִּבי ּבֶ 
  ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַעד ּדּוְכֵּתיּה ְּדר' ִחּיָא.

ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי קּוזְִדיָפא ִּדנְהֹוָרא 
חּוץ [ֵּפרּוׁש: נִיצֹוץ ַּפִּטיׁש יְִהיֶה ּבַ ִּדְקִלְטָרא ְלָבר וֲַאנָא ָהָכא 

ִאְתַאַּלם ּפּוֵמיּה ְּדר' ִחּיָא ֵּכיוָן ְּדָעאל  ּוֵמִאיר וְָלא יֵיעֹול]
  ְלגֹו ְמֵאי� ֵעינֹוי וְָלא זִָקיף ֵריֵׁשיּה.

יט. ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלַרִּבי ֶאְלָעזָר 
ְּבֵריּה, קּום ַהֲעֵבר יְָד� ַאּפּוֵמיּה ְּדָלא ָרִגיל ְּבַהאי, 

"א וְֶהֱעִביר יְדֹוי ַאּפּוֵמיּה ְּדר' ִחּיָא וֲַאַמר ֲחָמא ָקם ר
ֵעינַי ְּדָלא ֲחזִינָא, וְָהיּו יֹוְׁשִבים וְָהיּו ֵאׁש ּוְׁשִביִבין 
ְּדנּוָרא ִמְּסִביָבן וְֶאֶלף ַאְלִפין ִרּבֹוא ִרְבבֹות ִּכּתֹות 
ַמְלֲאֵכי ֵאׁש ְסִביבֹוָתם ּוָמאָתן וְִׁשִּתין ַעְלִמין 

  ַעזְִעים ּוִמִּלין נְָפִקין ִמּפּוֵמיּה.ִמזְּדַ 

כ. וְָהיּו ָהֶעְליֹונִים ָּתוְָהן וְָאְמִרין ָהֵדין הּוא ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּדַמְרִעיׁש ּכֵֹּלּה ַעְלִמין ַמאן יָכֹול 
ְלֵמיקֹום ַקֵּמיּה ֵּדין הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי 



  

ּפּוֵמיּה ְלִמְלֵעי ְּבאֹוַריְָתא ַציְִתין ִּדְבַׁשְעָּתא ְּדָפַתח 
ְלָקֵליּה ָּכל ּכּוְרִסין וְָכל ְרִקיִעין וְָכל ְצָבא ַמְעָלה 
ָהאֹוְמִרים ִׁשירֹות וְִתְׁשָּבחֹות ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ֻּכָּלם ׁשֹוְתִקין ֵמֵאין ׁשֹוֵמַע קֹוָלם וְ�א נְִׁשָמע ׁשּום 

ְלָא� וְָׂשָרף וְאֹוָפן ּוְכרּוב ִּפְתחֹון ֶּפה ִמּׁשּום מַ 
ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְּכֵדי ִלְׁשמֹוַע קֹולֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי וְַכד ְמַסּיֵם ִמֵּלי ְּדאֹוַריְָתא ֲאַזי 
ּפֹוְתִחין ַהַּמְלָאִכים ִעם ָּכל ְצָבא ַמְעָלה לֹוַמר ִׁשירֹות 

ה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל וְִתְׁשָּבחֹות וְרֹב ִׂשְמחָ 
ֶׁשָּבָרא נְָׁשָמה ַקִּדיָׁשא ּוְטהֹוָרה ְּכמֹו נְִׁשַמת ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, וְַהְּׁשָעִרים נְִפָּתִחים ִעם ָּכל 

  ַהַחּלֹונֹות ֶׁשל ָּכל ַחְדֵרי ג"ע וְַסְּלִקין ֵריִחין ּובּוְסִמין.

ֹוד ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, וְָכל ָּדא הּוא ִּבְׁשִביל ְּכב
ואעפ"כ ָהַל� ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלַגֵּביּה ר' ִחּיָא 
וְ�א נְִתָּגָאה. וְֵאי� יְִתָּגֶאה ָהָאָדם ַּבּדֹורֹות ָהֵאּלּו 
ּוְכָבר נְִתָּבֵאר ְלֵעיל ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל 

 ָ ה, ּוְבוַַּדאי "ֵלב נְִׁשָּבר וְנְִדֶּכה יֹום ַעל ִמַּדת ָהֲענָו
  ֱא�ִהים �א ִתְבזֶה".

כא. ַהּמֹונֵַע ַרִּבים ִמַּלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה אֹו ַלֲעׂשֹות 
ִמְצוָה ֵּפרּוׁש ַהָּדָבר ֲחבּוָרה ֶׁשל יְִחיֵדי ְסֻגָּלה ֶׁשּנְָדבּו 

א'  ִלָּבם ַלֲעׂשֹות ְּדַבר ְקֻדָּׁשה אֹו ִלֵּתן ְצָדָקה וְִאיׁש
ֵּבינֵיֶהם ֲאֶׁשר ְלָבבֹו ּפֹונֶה ַלֲעׂשֹות ַרק ָרע ָּכל ַהּיֹום 
וְֵאין ָחס ַעל ְּכבֹוד קֹונֹו ֵמֲחַמת ַהַּגֲאוָה ֶׁשּלֹו וְזֶהּו 



  

ַמֲעֵׂשה ַהָּׂשָטן ַמְצִליַח ְּביָדֹו ּוְמַעֵּכב ֶאת ֲחֵברֹו 
  ִמִּמְצוָה, אֹוי לֹו ּוְלנְִׁשָמתֹו.

ְמרּו ַחְכֵמי ַהּמּוָסר ֶׁשִאיׁש כב. וְַעל ָאָדם ָּכזֶה ָא
ָּכזֶה הּוא ּדֹוֶמה ְלִאיׁש ְּבִלּיַַעל ִמן ַהּׁשֹוְדִדים וְַגזְָלנִים 
ַהּיֹוְדִעין אֹוְרַחת ְּבנֵי ַהְּמִדינָה ַהָּבִאים ֶאל ַהֶּמֶל� 
ּוְביָָדם ַמָּתנֹות ַלֲהִביָאם ֶאל ַהֶּמֶל� וְַהַּגזְָלנִים עֹוְמִדין 

ין וְגֹוזִָלים ֶאת ַהַּמָּתנֹות ִמּיַד ָהֲאנִָׁשים, ָׁשם ּוְמַקְּפחִ 
וְַהֶּמֶל� נְֶחָסר זְַמן ַרב ֵמֵאּלּו ַהַּמָּתנֹות ִמּיַד 
ָהֲאנִָׁשים, וְַהֶּמֶל� ָחַקר וְָדַרׁש ַעל זֶה וַּיְֻבַּקׁש ַהָּדָבר 

ם וַּיִָּמֵצא וְִצּוָה ַהֶּמֶל� ְליֵַּסר ַהַּגזְָלנִים ְּביִּסּוִרים ָקִׁשי
  ּוָמִרים ַעל ֲאֶׁשר ָמנְעּו ְּכבֹוד ַהֶּמֶל� ְּבִרְׁשעּוָתם.

ּגֶֹדל עֹונְׁשֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשּמֹונֵַע ֲאֵחִרים ִמַּלֲעׂשֹות 09@
  ִמְצָוה

ּכֵן הּוא ָהִאיׁש ַהּמֹונֵַע ִמַּלֲעׂשֹות ִמְצוָה וְָדָבר 
ל זֶה ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ִמי יּוַכל ְלַסֵּפר ּגֶֹדל עֹונְׁשֹו. ּוַבְּכלָ 

הּוא ְּבעֹנֶׁש �א יִֵּתן הּוא וְ�א יְִּתנּו ֲאֵחִרים ֲהֵרי ֶזה 
  ָרָׁשע.

כג. ַעל ּכֵן ְצִריִכין ַהַּמנְִהיִגים ִלָּזֵהר ֶׁש�א יְִהיּו 
מֹונְִעים ֶאת ַהיְִחיִדים ִמַּלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ְּדַבר ִמְצוָה. 

ִלְדַבר ּוַבְּכָלל ַהֶּזה הּוא עֹנֶׁש ַהַּמֶּטה ֶאת ֲחֵברֹו 
ֲעֵבָרה וְַעל ִּפי ָהרֹב ֵהם ֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ְלהּוִטים ַאַחר 
ְּגרֹונָם, ּוֵמֲחַמת ַהְּלִגיָמה ֶׁשאֹוְכִלים וְׁשֹוִתים ֵאֶצל 



  

ָהִאיׁש ַאְכזָר נֹוְתנִין ָמקֹום ִלְדָבָריו, וֲַעֵליֶהם ָאַמר 
ִעים ַהּנִָביא, "הֹוי אֹוְמִרים ָלַרע טֹוב" וְגֹו' ּוְבִלָּבם יֹודְ 

ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ַמֲעָׂשיו ֵהם ִמַּצד ַהְּקִליּפֹות, וְָכל ְּדָבָריו 
ֵהם ִּדְבֵרי ְּבִלּיַַעל וְָכל ַמֲעָׂשיו ֵהם נְִקימֹות ּונְִטירֹות 
ְּגזֵלֹות וְַעוְלֹות ָׁשוְא וֶָׁשֶקר ֶׁשֶקץ וְִגּלּוִלים. וְֵאינָם 

  ִּמְׁשָּפט.יֹוְדִעים ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה ֱא�ִהים יָבֹא ּבַ 

כד. וְַהּׁשֹוִטים ַהָּללּו נֹוְתנִים ְלִאיׁש ַאְכזִָרי ְּפֵאר 
ּוְתִהָּלה וְאֹוְמִרים ִׁשְבחֹו ְּבָפנָיו ֶׁשהּוא ָחָכם ָּגדֹול 
וְחֹוְלִקים לֹו ְׁשָאר ַמֲעלֹות טֹובֹות, וְָכל זֶה הּוא 
ֵמֲחַמת ַהֲחנּוָפה ֶׁשֵהן ְלהּוִטים ַאַחר ְּגרֹונָם 

ים ִלְפָעִמים ֵאֶצל ִאיׁש ַאְכזִָרי, ֲאָבל ֵאין ֶׁשאֹוְכלִ 
יֹוְדִעים ַהּסֹוף ָּדָבר ֶׁשל ָהֲאנִָׁשים ָהֵאּלּו ֲאֶׁשר ָמזֹון 
זֶה ֶׁשאֹוְכִלים ֵאֶצל ִאיׁש ַאְכזִָרי הּוא ָמֵלא ֲחָרבֹות 
וְִכידֹונִים נְָגִעים ּוְפָצִעים ֲאַבְעּבּועֹות ּוַמָּכה ְטִרּיָה, 

ְכָרִחים ִלְסּבֹל ִּבְׁשִביל זֶה ֶׁשאֹוֵכל ּוָמֵלא ַצַער מֻ 
ַמֲאַכל ֶלֶחם ַרע ַעיִן ַּכְמבָֹאר ַּבְּפָרִקים ְלֵעיל ַעּיֵן ָׁשם 
וְיָבֹוא ָעָליו ַמָּכה ֶאל ַמָּכה נִֶּגֶׁשת וְהֹוָה ַעל הֹוָה וְָכַׁשל 

  ָהעֹוזֵר וְנַָפל ֶהָעזּור.

ה'  כה. ַעל ּכֵן יְִרֶאה ָהָאָדם ִלְהיֹות ְּבֶעזְַרת
ַּבִּגּבֹוִרים נְִדיב ֵלב וְַאִּמיץ ּכַֹח ְלַבֲעֵלי ִמְצוָה, ּוִבְפָרט 
ְלַבֲעֵלי ְצָדָקה, וְָגדֹול ַהַּמֲעֶׂשה יֹוֵתר ֵמָהעֹוֶׂשה וְָאז 

  טֹוב לֹו יְִהיֶה ֶסָלה.



  

  ֶּפֶרק מ"ד03@
א. ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ַּבֲעבֹוטֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ֶהָענִי ָּגדֹול 

ָעִׁשיר יּוַכל ְלַדֵּבר ַּבֲעדֹו וְִלְמחֹות ַלַּמְלוֶה עֹונְׁשֹו. ִּכי הֶ 
משא"כ ֶהָענִי ַעל ָהרֹב רֹוֶאה וְׁשֹוֵמַע ֶחְסרֹונֹו וְֵאין 
ִּביָכְלּתֹו כ"כ ַלֲעמֹד נֶֶגד ַהַּמְלוֶה, ִּכי ַהַּמְלוֶה הּוא 

  ָּבטּוַח ֶׁשֵאין ֶהָענִי ּפֹוֵתַח ִּפיו נְֶגּדֹו וְהּוא ָעוֹון ְּפִליִלי.

  ַאל יְִתּגֶָאה ֶהָעִׁשיר ַעל ֶהָענִי09@

ב. ּוִבְכָלל זֶה הּוא ַהִּמְתָּגֶאה ַעל ֶהָענִי ּוְמַדֵּבר לֹו 
ָקׁשֹות ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ִמְתיֵָרא ְלַדֵּבר ּכֵן ַעל ִאיׁש ַאֵחר 
ֶׁשֵאינֹו ָענִי ּוַבֲעבּור ֲענִּיּותֹו ְמַדֵּבר ֶאל זֶה ֶהָענִי 

וָה וָבּוז, ִּכי יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ֶהָענִי ִּבְדָבִרים ָקִׁשים ְּבַגאֲ 
יִָׁשיב ְלנְֶגּדֹו. וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַהּׁשֹוֵמַע רֹוֶאה 

  וְיִָריב ִריבֹו וְעֹוֶׂשה ִמְׁשָּפט וְיֹוִציא ָלאֹור ִצְדקֹו.

  ִאּסּור ְלִקיַחת ׁשַֹחד09@
ג. ּוִבְכַלל ַהְמַקֵּבל ׁשַֹחד ָממֹון ׁשַֹחד ְּדָבִרים, 

ֵׁשם ֶׁשִּמְצוָה ִלְמנַֹע ִמֵּליֵׁשב ַּבִּדין ַּבֲעבּור ֲהנָאֹות ּוכְ 
ָממֹון ָּכ� יִָּמנַע ִּבְׁשִביל ֲהנָָאה ֻמֶעֶטת וִיַדְקֵּדק ַהַּדָּין 

  ִּכי הּוא ּפֹוֵגם נְִׁשָמתֹו.

  ַהָּצַלת ְממֹון יְִׂשָרֵאל09@

א ד. ִּבְכַלל ַהּמֹוֵצא ֲאֵבָדה וְֵאינֹו ַמְכִריז ָעֶליָה, הּו
ַהּיֹוֵדַע ְּבֵאיזֶה ַצד ְלַהִּציל ָממֹון ֲחֵברֹו וְנְִמנָע וְֵאינֹו 

  ַמִּציל.



  

  נְִחיצּות ִחּנּו� ַהָּבנִים09@

ָהרֹוֶאה ְּבנֹו יֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה וְֵאינֹו מֹוֶחה  
ְּביָדֹו ָּכל ִּדְבֵרי ָרעֹות ְּבַמְׁשָמע ֶׁשרֹוֶאה ְּבנֹו הּוא זֹוֵלל 

ַעל ַמֲחלֹוֶקת אֹו חֹוֵמד ְממֹון ֲאֵחִרים וְסֹוֵבא אֹו ּבַ 
וְַכּיֹוֵצא ָּבזֶה, ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ִחּיּוב ַעל ָאִביו ְלַהְׁשִּגיַח 

  ַעל ְּבנֹו ּוְליְַּסרֹו.

ֶׁש�א ִלְגזֹל יָתֹום ְוַאְלָמנָה, ְוָהִאּסּור ָלַקַחת ִמּקַֻּפת 09@
  ַהָּקָהל

וְַאְלָמנֹות ִּבְכָלל ה. ָהאֹוֵכל ׁשֹד ֲענִּיִים וִיתֹוִמים 
זֶה הּוא ַהּגֹוזֵל ֶאת ַהִּצּבּור ֲאֶׁשר ַהָּמעֹות נְִגֶּבה 
ֵמֲענִּיִים וְֶאְביֹונִים וְסֹוְבִלין עֹל ַהָּכֵבד וְֵאין יְכֶֹלת ְּביָָדם 
ְלַהְלִּביׁש ַעְצָמם וְִלנְׁשֹוֵתיֶהם. וְזֶה ָהאֹוֵכל ִמֻּקּפֹות 

ּו ָאַכל ֶאת ְּבָׂשָרם וְָדָמם. ַהָּקָהל ִּבְגנֵָבה וֶָגזֶל ְּכִאּל
ּוְבָמעֹות ֵאּלּו נְִכָלל ַּגם ּכֵן ָממֹון יְתֹוִמים וְַאְלָמנֹות 
וְֵאינֹו זֹוֵכר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא ֲאִבי יְתֹוִמים 
וְַדּיָן ַאְלָמנֹות ְּבוַַּדאי ִמַּדת ַהִּדין הּוא ָמתּוַח ְלנֶֶגד 

ֶהֱאִריכּו ְּבעֹנֶׁש זֶה ַּבֲעֵלי ְמַחְּבֵרי אֹותֹו ָהִאיׁש ַּכֲאֶׁשר 
  ִסְפֵרי מּוָסר.

  ַמה ֶׁשֵאַרע ִעם ַאְלָמנַת ַרֵּבינּו יְִחיֵאל09@

ו. וְִכְדָמִצינּו ְּבַאְלָמנַת ַרֵּבינּו יְִחיֵאל זַ"ל ָאִביו ֶׁשל 
ָהַרב ָאְׁשִר"י זַ"ל ֶׁשּנְִׁשֲאָרה ָהַאְלָמנָה ִעם ְׁש�ָׁשה 

ים. ַּפַעם ַאַחת ָּבא ֵאֶליָה ַּבְעָלּה ַּבֲחלֹום ָּבנֶיָה ַהְּקַטּנִ 
ְּבֵליל ַׁשָּבת וְִצּוָה ָלּה ֶׁשֵּתֶכף ִּתְבַרח ִהיא ִמחּוץ ָלִעיר 



  

ִּכי ה' ְמַהֵּפ� ָהִעיר ְּבֵאיזֶה ִמְקֶרה ָרָעה, וַָּתֵקץ 
ִמְּׁשנָָתּה ִּבְרָעָדה וִַּתיַׁשן ּוָבא ֵאֶליָה ַּפַעם ֵׁשנִית ְּבִצּוּוי 

הּוא, וְָאז ֵּתֶכף ְּכֶׁשּנְִתעֹוְרָרה ִמְּׁשנָָתּה ָהְלָכה הַ 
ָהִאָּׁשה ִעם ָּבנֶיָה חּוץ ְלַׁשַער ָהִעיר ֵעֶר� ִמיל ֵאֶצל 
ֵּבית ָעֵרל ֶאָחד ָהעֹוֵמד ִמחּוץ ָלִעיר. וַיְִהי ְּבַאְׁשמֹוֶרת 

ָּכל ַהּבֶֹקר ָּבאּו ׁשֹוְדִדים ָלִעיר וַּיַַהְרגּו ָּכל ָהִעיר ּוָבזְזּו 
  ָהִעיר וַּיְֵלכּו, וְִהיא ָׁשָבה ֶאל ֵּביָתּה ַאַחר ָּכ� ְּבָׁשלֹום.

ז. וְַאַחר ָּכ� ָּבא ַּבֲחלֹום ַרֵּבינּו יְִחיֵאל ַהּנִזְָּכר 
ְלֵעיל וְָאַמר ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשַּבֲעוֹון ֶׁשָהיּו ּגֹוזְִלים ֶאת 

�א נְָתנּו  ָהֲענִּיִים ַּבִּמִּסים וְַאְרנֹונְיֹות וְָהֲעִׁשיִרים
  ְּכלּום ָלֵכן נְִגזְָרה ְּגזֵָרה זֹו ֲעֵליֶהם.

ַהּפֹוֵרׁש ַעְצמֹו ֵמַהִּצּבּור ִּבְכָלל זֶה הּוא ִמי ֶׁשֵאינֹו 
ְמַדְקֵּדק ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַהִּצּבּור, ּוִבְכָלל זֶה הּוא ִמי 

  ַסּיֵַע.ֶׁשּיְכֶֹלת ְּביָדֹו ִלֵּתן ִמִּסים ְלַסּיֵַע ַלִּצּבּור וְֵאינֹו מְ 

ֶׁש�א יְִהיּו ַּתָּקנֹות ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ַקִּלים 09@
  ְּבֵעינָיו

ח. ָהעֹוֵבר ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו זַ"ל זֶהּו ַהֵּמֵקל 
ְּבָדָבר ָהָאסּור ִמְּדַרָּבנָן, וְעֹוֵבר ַעל ְּגזֵרֹות וְַתָּקנֹות 

  ֲחָכִמים.

ר ַלֲעבֹר ַעל ִּדְבֵרי ֲאִפילּו ִּבְמקֹום ִמְצוָה ָאסּו
ֲחָכִמים, ְּכגֹון, ִלְלמֹד אֹו ְלִהְתַּפֵּלל ֵאֶצל ַהּנֵר ְּבַׁשָּבת 
ְּבָמקֹום ֶׁשָאְמרּו ְּגזֵָרה ֶׁשָּמא יֶַּטה. וְַכּיֹוֵצא ָּבזֶה 



  

ָחִליָלה וְַחס ַלֲעבֹר ַעל ְּגזֵרֹות חז"ל, וְֵאין ָצִרי� לֹוַמר 
ְלִעיג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּדָהעֹנֶׁש הּוא ְמֻרֶּבה ִמי ֶׁשּמַ 

  וְהּוא ִּבְכָלל ֵאּלּו ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא.

  ָהִאּסּור ֶׁשל ִמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברֹו09@

ט. ַהִּמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברֹו הּוא ִאּסּור ָחמּור 
ַהּיֹוֵדַע  ֶׁשְּמַעֵּכב ַהְּתׁשּוָבה ָּכָאמּור, וְיֵׁש ַּגם ֵּכן ִאּסּור

  ַּבֲחֵברֹו ּתֹוֶעה ִּבְׁשִגיָאה וְֵאינֹו ְמִׁשיבֹו ַלֶּדֶר� ַהּיָָפה.

וְַדע, ְּדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְל�, *
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ְּדָהיּו 
ַמְרִאין ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ע"ה ֶׁשִהְתַאְּספּו יַַחד 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֵּכיַצד ַמְרִאים ָהיּו ְלַרִּבי ִׁש 

ִמְתַאְּסִפים ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ְּבֵהיָכלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ְּכֵדי ְלַעֵּין ְּבִדינֹו 
ׁשֹוְמֵרי  - ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד, ֶׁשָעַמד ְלִפְתחֹו ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן, ְוַהְּכרּוִבים 

ְואֹותֹו ָאָדם ָהָיה ְּבַצַער  -יחּוהּו ְלִהָּכנֵס ַהֶּפַתח ָאֲחזּו ּבֹו, ְו�א ִהּנִ 
ָּגדֹול ְוצֹוֵוַח ְצָוחֹות ַעל ֶּפַתח ַּגן ֵעֶדן. ְוִהֵּנה ָיָצא ַהָּכרֹוז ְוִהְזִמין ֶאת 
ָּכל ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה ְלִהְתַאֵּסף ִלְפֵני ֶמֶל� ַהָּמִׁשיַח ָלדּון ֶאת ִּדינֹו ֶׁשל 

ִים ָאְסרּו ַעל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַגּלֹות ֶאת ְׁשמֹו אֹותֹו ָאָדם; ּוִמן ַהָּׁשמַ 
  ֶׁשל ַהִּנּדֹון, ִּכי �א ְלִחָּנם ִנְגַזר ָעָליו ָּכ�.

ְלַבּסֹוף ָיָצא ַהִּדין ִמִּלְפֵני ֶמֶל� ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשַהִּנּדֹון ַיֲעֹמד ִמחּוץ 
יִהֹּנם ְּבֶמֶׁש� ָׁשָעה ְלַגן ֵעֶדן ַאְרָּבִעים יֹום, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֵיָעֵנׁש ַּבּגֵ 

ִמּׁשּום ֶׁשּיֹום ֶאָחד, ַּכֲאֶׁשר ָלְמדּו ְּבֵני ַהֲחבּוָרה,  -ָוֵחִצי. ְוָכל ֹזאת 
ָיַדע אֹותֹו ִנּדֹון, ִּכי ִהֵּנה  - ְוֶאָחד ָקָרא ְוִהְסִּביר ֶאת ַהְּדָבִרים ִלְפִנים 
, ְו�א יּוַכל ְלַהְסִּביָרּה, ַמִּגיַע ַמִּגיד ַהִּׁשעּור ְלִמָּלה, ֶׁשִּיָּכֵׁשל ָּבּה

ְוָאַמר ְלׁשֹוְמֵעי ַהִּׁשעּור: "ִׁשְתקּו ְוַאל ַּתַעְזרּו לֹו!" ּוְבֶׁשל ָּכ� ָאֵכן 
ִנְכַׁשל ַמִּגיד ַהִּׁשעּור ְוִהְתַּבֵּיׁש; ְואֹוָתּה ּבּוָׁשה ִהיא ֶׁשָּגְרָמה ְלאֹותֹו 



  

ָּמן ֶמֶל� ָמִׁשיַח ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ְּבֵהיְכָלא ַחד ְּדתַ 
וֲַהוֹו ַעיְנִין ְּבִדין ַּבר נָׁש ְּדָקֵאי ַעל ִּפְתָחא ְּדַגן ֵעֶדן, 
וְִאּנּון ְּכרּוִבים ֲאִחיָדן ֵּביּה וְָלא ְׁשָבקּו ֵליּה ְלֵמיַעל 
ַּתָּמן וֲַהוּו ְּבַצֲעָרא וְָצוְחּו ִצוְִחין ַעל ַּגֵּבי ִּפְתָחא ְּדַגן 

  ֵעֶדן.

י ַעְבִרין ְּדִלֶהוְיָן ְּבנֵי ְמִתיְבָּתא ְּכנִיִׁשין וְָכרֹוִזין ֲהוֵ 
ַהְׁשָּתא ַקֵּמי ֶמֶל� ָמִׁשיַח ְלַעּיֵן ְּבִדינֵיּה ְּדַההּוא ַּבר 
נָׁש וְָאְמרּו ֵליּה ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּדֵלית ָל� 
ְרׁשּות ְלַגּלֹות ִמי הּוא ֵּדין ַּבר נָׁש ִּכי �א ְלִחּנָם 

  ְּגזַר ַעל ַהאי ַּבר נָׁש ָענְָׁשא ָּדא.ִאתְ 

י. וְיָָצא ַהִּדין ִמִּפי ֶמֶל� ַהָּמִׁשיַח ְּדַהאי ַּבר נָׁש 
יְֵהא ָקֵאים ַּבחּוץ ְּבַההּוא ַצֲעָרא ַאְרְּבִעין יֹוִמין ְלסֹוף 
ַאְרָּבִעים יֹוִמין יְַצֲערּון ֵליּה ְּבַצֲעָרא ְּדֵגיִהּנֹם ַׁשְעָּתא 

ל ָּדא ְּבִגין ְּדיֹוָמא ֲחָדא, ַחד ִמן ַחְבַרּיָא ּוַפְלָגא, וְכָ 
ֲהוֵי ָּפֵריׁש ִמִּלין ְּדאֹוַריְָתא. ַּכד ָמֵטי ְלַחד ִמָּלה יַָדע 
ַהאי ַּבר נָׁש ְּדיְִתְּכַׁשל ֵּביּה וֲַאַמר ְלַחְבַרּיָא ְׁשִתיקּו 
ָלא ֵתיְמרּון ִמיִדי ּוְבִגין ְּדָׁשְתקּו ַחְבַרּיָא ִאְתְּכַׁשל 

הּוא ִמָּלה וְִאְכֵסיף וְַההּוא ִּכּסּוָפא ְּדָגֵרים ְלַבר ְּבהַ 
נָׁש ָּדא ע"ז ָּדיְנִין ֵליּה ִּדינָא ַקְׁשיָא, ְּבִגין ְּדָלא 
ְלַׁשְבָקא חֹוֵבי ְּדאֹוַריְָתא ִמַּקֵּמי ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא 

                                                                                                                    

ין ׁשּום ָעוֹון ִנְמַחק ְל�א ִּדין ָאָדם ֶׁשֵּיָעֵנׁש ְּבֹעֶנׁש ָקֶׁשה ֶזה, ֶׁשֵּכן אֵ 
 ְוֶחְׁשּבֹון.



  

ֲאִפילּו ִּכְמ�א נִיָמא. ַעל ֵּכן ַסם ַחּיִים ִהיא ְלִמי 
  ִלְׁשָמּה וְֵאינֹו ִמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברֹו. ֶׁשּלֹוֵמד

  ֲחִׁשיבּות ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה09@
יא. וְָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ִהיא ַמֶּצֶלת ִמָּכל 
ִהְרהּוִרים ָרִעים וְעֹוֶמֶדת לֹו ִּבְׁשַעת ַהִּדין, ִּכְדִאיָתא 

ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת וַּיְַקֵהל, *
67

ַמאן ְּדִאְׁשַּתַּדל  "ָּכל
ְּבאֹוַריְָתא ְּכִאּלּו ֶאְׁשַּתֵּדל ְּבֵהיְכֵליּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� 
הּוא ְּבִגין ְּדַכד ַּבר נָׁש ָעֵסיק ְּבאֹוַריְָתא ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ַּתָּמן וְָאֵצית ְלָקֵליּה וְִאְׁשֵּתזִיב ַּבר נָׁש 

י ָעְלָמא ּוִמִּדינָא ְּדַמְלַא� ִמְּתַלת ִּדינִים ִמִּדינָא ְּדַהא
 [רֹוֶצה לֹוַמר, ְּדיָמּות ִּבנְִׁשיָקה ַעל יְֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא]ַהָּמוֶת 

ּוִמִּדינָּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם ְּבאֹוֶפן ֶׁשּיְִהיֶה ַהִּלּמּוד ִלְׁשָמּה 
ר ּוְבַאֲהָבה וְָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְתָּפֵאר ּבֹו וְאֹומֵ 

"ַעם זּו יַָצְרִּתי ִלי" וְגֹו', "יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  (ְיַׁשְעָיה מג, כא)
  .(ָׁשם מט, ג)ְּב� ֶאְתָּפָאר" 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ְּכִאּלּו עֹוֵסק ְּבֵהיַכל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא, ִמְּפֵני ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָהָאָדם עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ם ַמְקִׁשיב ְלקֹולֹו, ְוִנּצֹול ָהָאָדם ִמְּׁש�ָׁשה ִּדיִנים: ַהִּדין ָּבעֹוָלם ׁשָ 
 ַהֶּזה, ִּדינֹו ֶׁשל ַמְלַא� ַהָּמֶות ּוִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם.



  

  ִּפקּוֵדי08@

  ֶּפֶרק מ"ה03@

, (ַעֵּין ַׁשַער ַהִּיחּוִדים ַּדף ג')א. ִאיָתא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י זַ"ל 
ה, ִּכי עֹוֶׂשה ִמְסָעד ִמְצוָה ַרָּבה ִלְלמֹד יִחּוִדים ַלְּׁשִכינָ 

וְֵעזֶר ַלְּׁשִכינָה ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַּבּיִחּוִדים. 
ּוַבֲאֶׁשר ִּכי �א ָּכל ָאָדם יְכֶֹלת ְּביָדֹו ַלֲעׂשֹות יִחּוִדים 
ִּבְתִפָּלתֹו אֹו ְּבִמְצוָה ֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה, ַאַחת ִמַּטַעם 

ֵאינֹו ֻמְבָטח ְּבנְַפׁשֹו ֶחְסרֹון יְִדיָעתֹו, אֹו ִמְּפנֵי ׁשֶ 
ַלֲעׂשֹות ֶׁש�א יָבֹוא ִליֵדי ִהְרהּור ִּבְתִפָּלתֹו וְנְִמָצא 
ְמַקְלֵקל וְ�א ְמַתֵּקן, ֶׁשֵאין ָהָאָדם הּוא ָטהֹור ְּבָכל 
ֵעת ּוזְַמן וְָאסּור ַלֲעסֹק ַּבֳּקָדִׁשים ִּבזְַמן ֶׁשהּוא ִמְקֶרה 

ַעל ֶקִרי וְָאסּור ְליֵַחד ִּבְלִּתי ָטהֹור ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא ּבַ 
  ׁשּום יִחּוד ִאם �א ֶׁשָּטַבל ְלִקְריֹו.

ב. ַעל ּכֵן ְּבוַַּדאי ַּבַעל ָהַרֲחִמים יְַקֵּבל ְּבַרֲחִמים 
ּוְבָרצֹון ַּכּוָנַת ֵלב ָהָאָדם ֶׁשְּמַכּוֵן ָּפׁשּוט ִּבְלִּתי 

ִפָּלה, ַרק ַמְחָׁשבֹות זָרֹות ּוִמְתַּפֵּלל ִּכְפׁשּוטֹו ִענְיְנֵי ּתְ 
יֹאַמר קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא 
ּוְׁשִכינְֵּתיּה, וְֵכן ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה יֹאַמר ָּכ� ְלֵׁשם יִחּוד 
ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה וְכּו' וְָאז ֵאינֹו ַמְפִריד 

  ַעְצמֹו ֵמַהְּקֻדָּׁשה.



  

(ַּדף כ"ח ַעּמּוד רּוִבין ֶּפֶרק ַּבּכֹל ְמָעְרִבין וְִכְדָמִצינּו ְּבעֵ 

"ַרִּבי זֵיָרא ִּכי ֲהוֵי ַחָּלׁש ֲהוֵי ָאֵזיל וְיִָתיב ַאִּפְתָחא  ב')
ְּדַרִּבי יּוָדא ַּבר ַרִּבי ַאִּמי ֲאַמר ִּכי נְָפֵקי וְָעיְִלי ַרָּבנָן 

  וֹותֵאיקּום ִמַּקַּמיְהּו ְּכֵדי ֶׁש�א יְֵהא ָּבֵטל ֵמַהִּמצְ 

וְֵכן ַקָּבָלה ִהיא ְּביִָדי ִמן ַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ֶׁשִאם ָהיּו 
יֹוְׁשִבים ְּבֵטִלים ִמן ַהִּמְצוֹות ָהיּו ְמַמְׁשְמִׁשים ְּבִציִצית 
וְָהיּו ִמְסַּתְּכִלין ָּבֶהן ִּכי ַהִהְסַּתְּכלּות ְּבִציִצית ִהיא 

לּות, וְַהּיֹוְדִעים ִענְיָן ָּגדֹול ּוְתקּוָמה ֶאל ַהְּׁשִכינָה ַּבּגָ 
סֹוד יִחּוד ַּבַּקָּבָלה ְמַכּוְנִין ְּבֵׁשם א' ָּגדֹול וְנֹוָרא 
ֶׁשהּוא ֵּגיַמְטִרּיָא ַעיִ"ן ּוָבזֶה ֵהם יֹוְצִאים ַאף ִּבזְַמן 
ַהֶּזה סֹוד ִמְצוַת ְּתֵכֶלת ְּבִציִצית. וְִהּנֵה ֲאַגֶּלה ֶטַפח 

ת ִּכי ְּתֵכֶל"ת הּוא וֲַאַכֶּסה ְטָפַחיִם ְּבִענְיַן ְּתֵכלֶ 
ֵּגיַמְטִרּיָא תת"ן, וְַהֶּבן ָאָדם הּוא ְמֻחּיָב ִלְראֹות ְּבב' 
ֵעינַיִם ֶאת ַהִּציִצית ּוב' ְּפָעִמים ַעיִ"ן ֵּגיַמְטִרּיָא ר"ס, 
וְִעם ֵּתבֹות ִציִצית הּוא ֵּגיַמְטִרּיָא תת"ן ְּכִמנְיַן 

  ְּתֵכֶל"ת.

ָּגאֹון ר' יֲַעקֹב ַקָּבָלה ִהיא ְּביִָדי ְּבֵׁשם הַ 
ֶטעֶמְרִליׁש זַ"ל ִמּלּוְּבִלין ֶׁשָּבזֶה הּוא ֵמִסיר ַהחֶֹׁש� 
ֶׁשָאַמר יְִרְמיָהּו ַהּנִָביא "אֹוִתי נַָהג חֶֹׁש� וְ�א אֹור". 
ּוְבִענְיַן אֹור ֵעינָיו ְּבִציִצית יְַכּוֵן ֵּכן וְהּוא ְמַבֵּטל אֹותֹו 

  ין ַהְּׁשִכינָה.ַהחֶֹׁש� ֶׁשַּמְפִסיק ֵּבינֹו ּובֵ 



  

ָהָאָדם �א נֹוַלד ַלֲהנַָאת ּגּופֹו, ִּכי ִאם ְלתֹוֶעֶלת 09@
  נְִׁשָמתֹו

ד. ַהְּכָלל, ּכִי �א ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת 
ָהָאָדם ֶׁשּיְִהיֶה בעה"ז ְלתֹוֶעֶלת ּגּופֹו, ִּכי ַהּגּוף ָּכֶלה 

ֻחְּצָבה ִמַּתַחת  ָּבָאֶרץ ַרק ְלתֹוֶעֶלת נְִׁשָמתֹו ֲאֶׁשר
ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד וְִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל, ְלַתְּקנָּה 
ּוְלַקְּׁשָטּה ַּבַּמֲעִׂשים טֹוִבים ְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ּוְלַׂשֵּמַח 
ֶאת ַהְּׁשִכינָה ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה, וְָאז יְִהיֶה נִזְַּדֵּכ� 

ִהיר, ִּבְפָרט ְּכֶׁשַהּגּוף ַּגם ַהּגּוף ּוֵמִאיר ְּבאֹור ַהּבָ 
  ִמְתַחֵּמם ִלְדַבר ִמְצוָה.

ה. וְ�א ְלִחּנָם ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
"ָהעֹונֶה ָאֵמן יְֵהא  (ֹזַהר ָּפָרַׁשת ֹנַח, ַׁשָּבת קי"ט: ּוְבתֹוְספֹות ָׁשם)

וְֵאין  ְׁשֵמיּה ַרָּבה ְּבָכל ּכֹחֹו ְמַצּנְנִין לֹו ַהֵּגיִהּנֹם".
ַהָּדָבר יֹוֵצא ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹו ֶׁשָּצִרי� לֹוַמר ָאֵמן יְֵהא 
ְׁשֵמיּה ַרָּבה ְּבָכל ּכֹחֹו, וְֵאין ַהֵּפרּוׁש ְלָהִרים קֹול 
ְּביֹוֵתר ִמַּדאי ֶּפן יְִתלֹוְצצּו ַהַּמְלִעיִגים, ֶאָּלא הּוא ְּבָכל 

(ַּדף ר"כ נְָחס ּכֹחֹו ְּבֵאיָבָריו. וכמ"ש ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ּפִ 

ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ְלעֹוֵרר ָּכל ֵאיָבָריו ְּבֵחיָלא  ַעּמּוד א')
ַּתִּקיָפא ּוָבזֶה יְִתַּבר ִלֵּביּה וְִאְתַּבר ֵחיָלא ְּדִסְטָרא 

[ֵּפרּוׁש: ֶׁשיְעֹוֵרר ִלּבֹו ְּבכַֹח ָחָזק ּוָבֶזה יִָּׁשֵבר ִלּבֹו וְיְִׁשּבֹר ַאֲחָרא 

, וְַאף ָהְרָׁשִעים מֹוְצִאין ְמנּוָחה ַעל ֲחָרא]ּכַֹח ַהִּסְטָרא ַא
יְֵדי ֲענִּיַת ָאֵמן יְֵהא ְׁשַמּיָא ַרָּבא. וְִכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר 

  :(ַּדף ס"ב ַעּמּוד ב')ָּפָרַׁשת נַֹח 
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ְּבזְִמנָא ְּדיְִׂשָרֵאל עֹונִין ְּבקֹול ָרם ָאֵמן יְֵהא 
ּוא ִמְתַמֵּלא ַרֲחִמים ְׁשֵמיּה ַרָּבא, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ה

וְנֹוֵתן ַחּיִים ַעל ַהּכֹל, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא רֹוֵמז 
ְלַמְלָא� ַהּנְִקָרא סמריא"ל ּוִביֵדיּה ַמְפְּתִחין ּופֹוֵתַח 
ג' ְּפָתִחים ִלְסַטר ִמְדָּבר וְָאז ֲחָמָאן ְרָׁשִעים נְהֹוָרא. 

ָתִחים ֶׁש�א יְֵהא וְָאֵתא ְּתנָנָא וְסֹוֵתם ָהֲאוִיר ֶׁשל ַהּפְ 
ֵמִאיר ּוְכֵדין ְּתַלת ְמֻמּנִים ִּדְתחֹות יְֵדיּה ְמנְַּׁשִבין 
ְּבַגְדֵפיהֹון ְמִׁשיִבין ֶהָעָׁשן ַלֲאחֹוָריו זְַמן ָׁשָעה ּוַפְלָגא 
ָׁשָעה ִּבזְכּות ֲענִּיַת ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ֶׁשעֹונִין 

  � ֵהם ָׁשִבים ְלֵגיִהּנֹם.יְִׂשָרֵאל ְּבָכל יֹום וְַאַחר ּכָ 

ז. ּובֹוא ּוְרֵאה, ַּכָּמה ָחִביב ַהאי ִׁשְבָחּה ַקֵּמיּה 
[ַּכָּמה ָחִביב אֹותֹו ֶׁשַבח (ֶׁשל "ָאֵמן יְֵהא ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא 

ּוַמֲעֶׂשה הּוָבא ַּבּזַֹהר  ְׁשֵמיּה ַרָּבא") ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא]
  :(ַּדף קס"ה ַעּמּוד ב', ַּדף קס"ט ַעּמּוד ב')ה ָּפָרַׁשת ְּתרּומָ 
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  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
 -יּה ַרָּבא" ִּבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים ְּבקֹול ָרם: "ָאֵמן ְיֵהא ְׁשמֵ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְתַמֵּלא ַרֲחִמים ְונֹוֵתן ַחִּיים ַעל ַהֹּכל, ְוַהָקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא רֹוֵמז ְלַמְלָא� ַהִּנְקָרא סמריא"ל, ּוְבָידֹו ַמְפְּתחֹות ֶׁשל 

ז רֹוִאים ִּפְתֵחי ַהֵּגיִהֹּנם, ּופֹוֵתַח ְׁש�ָׁשה ְּפָתִחים ְלַצד ַהִּמְדָּבר, ְוָא
ָהְרָׁשִעים אֹור ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ּוָבא ָעָׁשן ְוסֹוֵתם ָהֲאִויר ֶׁשל 
ַהְּפָתִחים, ֶׁש�א ִיְראּו אֹור. ָאז ְׁש�ָׁשה ְמֻמִּנים ֶׁשַּתַחת ָידֹו 
ְמַנְּׁשִבים ְּבַמְגרֹוִפים ּוְמִׁשיִבים ֶהָעָׁשן ַלֲאחֹוָריו ְזַמן ָׁשָעה ּוַמֲחִצית 

ִּבְזכּות ֲעִנַּית "ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא" ֶׁשעֹוִנין ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל  ַהָּׁשָעה,
 יֹום, ְוַאַחר ָּכ� ֵהם ָׁשִבים ְלֵגיִהֹּנם.
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"ַרִּבי ִחּיָא וְַרִּבי ַאָּבא ָׁשרּו ְּבגֹו אּוְׁשִּפיזַיהּו 
ָקמּו ְּבַפְלגּות ֵליָלא ְלִמְלֵעי ְּבאֹוַריְָתא וֱֶהוֵי ְּבַרָּתא 
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  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי ַאָּבא ָהיּו ׁשֹוְכִנים ַּבָּמלֹון ֶׁשָּלֶהם. ָקמּו ַּבֲחצֹות 

ָלה ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה. ִּבּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּמלֹון ָקָמה, ְוִהְדִליָקה ָלֶהם ַליְ 
ֵנר, ְוַאַחר ָּכ� ָעְמָדה ֵמֲאֹחֵריֶהם ִלְׁשֹמַע ִּדְבֵרי תֹוָרה. ִהִּביט 
ֵמֲאֹחָריו ְוָרָאה ִּבּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּמלֹון עֹוֶמֶדת ֵמֲאֹחֵריֶהם. ָאַמר: 

ַמהּו ֵנר? ֶזהּו ֵנר ֶׁשהּוא ִמְצָוה  -תֹוָרה אֹור' "'ִּכי ֵנר ִמְצָוה וְ 
ֶׁשַהָּנִׁשים זֹוכֹות ּבֹו, ְוִהיא ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת. ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּנִׁשים ֵאיָנן 
זֹוכֹות ַּבּתֹוָרה, ֲהֵרי ָהֲאָנִׁשים זֹוִכים ַּבּתֹוָרה, ּוְמִאיִרים ַלֵּנר ַההּוא 

ְצָוה ַהּזּו. ַהָּנִׁשים ְּבִתּקּון ֵנר ַהֶּזה, ָהֲאָנִׁשים ֶׁשַהָּנִׁשים ְמַתְּקנֹות ַּבִּמ 
ַּבּתֹוָרה, ְלַהְדִליק ּוְלָהִאיר ַהֵּנר ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ִּתּקּון ֶׁשל ִמְצָוה 

  ֶׁשַהָּנִׁשים ִנְתַחְּיבּו ּבֹו".
ָׁשְמָעה ִאָּׁשה ַהִהיא ּוָבְכָתה. ֵּביְנַּתִים ָקם ָאִביָה ֶׁשל ָהִאָּׁשה 

ָתה ָׁשם ּוָבא ֵּביֵניֶהם, ְוָרָאה ִּבּתֹו עֹוֶמֶדת ֵמֲאֹחֵריֶהם ּובֹוָכה. ֶׁשָהיְ 
ָׁשַאל אֹוָתּה ָאִביָה, ְוִסְּפָרה לֹו ַהַּמֲעֶׂשה. ִהְתִחיל ָאִביָה ֶׁשל ָהִאָּׁשה 
ַאף הּוא ּוָבָכה. ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי: "אּוַלי ֲחָתְנ� ַּבַעל ִּבְּת� �א ָזָכה 

?" ָאַמר לֹו: "ַוַּדאי ֵּכן הּוא, ְוַעל ֶזה ַוַּדאי ֲאִני ּוִבִּתי ּבֹוִכים ַּבּתֹוָרה
ָּתִמיד, ּוִמּׁשּום ֶׁשָרִאיִתי אֹותֹו יֹום ֶאָחד ֶׁשָּקַפץ ִמן ָהֲעִלָּיה ַהּזּו 
ִלְׁשמֹוַע ַקִּדיׁש ִעם ַהִּצּבּור, ָעָלה ִּבְרצֹוִני ָלֵתת לֹו ִּבִּתי, ּוִמָּיד ַאַחר 

ַהִּצּבּור ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָנַתִּתי לֹו ִּבִּתי. ֶׁשָאַמְרִּתי, ִּבְקִפיָצה  ֶׁשָּיְצאּו
זֹו ֶׁשָּבא ִלְׁשֹמַע ַקִּדיׁש, ִנָּכר ֶׁשִּיְהֶי' ָאָדם ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, ְוַאף ַעל ִּפי 

ה ֶׁשהּוא ֶיֶלד ְו�א ָיַדְעִּתי ּבֹו ִמֹּקֶדם ָלֵכן, [ָנַתִּתי לֹו ִּבִּתי]. ְוַעָּת 
ֲאִפילּו [ְלָבֵר�] ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵאינֹו יֹוֵדַע. ְוֵאיִני ָיכֹול ִלְלֹמד ִעּמֹו ֵּבין 
ַהֲחֵבִרים ֶׁשִּיְלַמד ְקִריַאת ְׁשַמע אֹו ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון". ָאַמר לֹו ַרִּבי 
יֹוֵסי: "ַהֲעֵבר אֹותֹו ְּבַאֵחר". (ּוְבתֹו� ְּדָבָריו ָחַזר ְוָאַמר:) "אֹו 

  ַלי יֹוִליד ֵּבן ֶׁשִּיְהֶי' ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה".אּו



  

                                                                                                                    

ֵּביְנַּתִים ָקם הּוא, [חֹוְתנֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּמלֹון], ְוָקַפץ ֲאֵליֶהם, 
ְוָיַׁשב ִלְפֵניֶהם. ִהְסַּתֵּכל ּבֹו ַרִּבי יֹוֵסי, ָאַמר, ַוַּדאי ֲאִני רֹוֶאה ְּבֶיֶלד 

ָלעֹוָלם, אֹו ֵּבן ֶׁשַּיֲעֹמד ִמֶּמּנּו. ָצַחק ַהֶּזה ֶׁשֵּיֵצא ִמֶּמּנּו אֹור ּתֹוָרה 
ַהֶּיֶלד ַההּוא ְוָאַמר: "ַרּבֹוַתי, אֹוַמר ִלְפֵניֶכם ָּדָבר ֶאָחד". ָּפַתח 
ְוָאַמר: "'ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאֶּתם ְיִׁשיִׁשים ַעל ֵּכן ָזַחְלִּתי ָוִאיָרא 

ּו ּבֹו ַעּמּוֵדי עֹוָלם, ֲאָבל ְּבִמְקָרא ֶזה ֵהִעיר - ֵמַחֹּות ֵּדִעי ֶאְתֶכם' 
ֱאִליהּוא ֶׁשָּכתּוב ּבֹו: "ִמִּמְׁשַּפַחת ָרם", ְוָכתּוב ּבֹו: "ֶּבן ַּבַרְכֵאל 

ֶׁשִּנְקָרא ֵּכן ("ּבּוִזי"), ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ְמַבֶּזה ֶאת ַעְצמֹו ְלִמי  -ַהּבּוִזי" 
ְּדַהְינּו ֶׁשִּמַעְטִּתי ֶאת  -ֶׁשָּגדֹול ִמֶּמּנּו. ֶזהּו ֶׁשָאַמר: 'ָצִעיר ֲאִני' 

ִלְפֵני ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָיִמים ַרִּבים כּו', ִמּׁשּום  -ַעְצִמי, 'ְלָיִמים' 
ָרִאיִתי ֶאְתֶכם  -ֶׁשָאַמְרִּתי ָיִמים ְיַדֵּברּו כּו'. 'ְוַאֶּתם ְיִׁשיִׁשים' 

כּו'. ְוַעל ֵּכן  ְיִׁשיִׁשים, 'ַעל ֵּכן ָזַחְלִּתי ָוִאיָרא ֵמַחֹּות ֵּדִעי ֶאְתֶכם'
ִּבְׁשִביל ֶׁשֲאִני ֶיֶלד, ַׂשְמִּתי ִּבְרצֹוִני ֶׁש�א ְלַדֵּבר ַעד ב' ֳחָדִׁשים, ְוַעד 
ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְׁשְלמּו. ְוַעָּתה ֶׁשַאֶּתם ָּכאן, ֵיׁש ִלְפֹּתַח ְּבִדְבֵרי תֹוָרה 

  ִלְפֵניֶכם.
ב ַסְפָרא ֲאִני, ְו�א ָזִכיִתי ְוַעָּתה ַרּבֹוַתי, ֲאִני ִמָּבֶבל, ּוְבנֹו ֶׁשל ַר 

ְלַהִּכיר ֶאת ָאִבי, ְוִנְגַרְׁשִּתי ְלָכאן, ְוָיֵראִתי, ִמְּפֵני ֶׁשּיֹוְׁשֵבי ָאֶרץ ַהּזֹו 
ֵהם ֲאָריֹות ַּבּתֹוָרה, ְוַׂשְמִּתי ָעַלי, ֶׁש�א לֹוַמר ִּדְבֵרי תֹוָרה ִלְפֵני 

ְׁשְלמּו. ַאְׁשֵרי ֶחְלִקי ִאיׁש ַעד ְׁשֵני ֳחָדִׁשים. ּוַבּיֹום ַהֶּזה נִ 
ֶׁשְּפַגְׁשִּתיֶכם ָּכאן". ָנָׂשא ַרִּבי יֹוֵסי קֹולֹו ּוָבָכה, ְוָקמּו ֻּכָּלם 
ּוְנָׁשקּוהּו ְּבֹראׁשֹו. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ַאְׁשֵרי ֶחְלִקי ֶׁשָּזִכיִתי ַּבֶּדֶר� 

�א ָזִכיִתי ִלְׁשמֹוַע ַעד ַהֶּזה ִלְׁשֹמַע ִּדְבֵרי ַעִּתיק יֹוִמין ִמִּפי�, ַמה ּׁשֶ 
  ַעָּתה".

ָיְׁשבּו ֻּכָּלם, ָאַמר ָלֶהם [ֶהָחָתן]: "ַרּבֹוַתי, ִמֶּׁשָרִאיִתי ַהַּצַער 
ֶׁשל חֹוְתִני ּוִבּתֹו [ִאְׁשִּתי], ֶׁשִּנְדֲחקּו ְוִנְצַטֲערּו ְּבַעְצָמם ַעל ֶׁשֵאיִני 

ְרִּתי ָלֶהם, ַעד ֶׁשֵאַדע יֹוֵדַע ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון [ּוְקִריַאת ְׁשַמע], ָאמַ 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון �א ֶאְתַחֵּבר ְּבִאְׁשִּתי ְּכֶדֶר� ָּכל ְּבֵני ָהעֹוָלם. ְוַאף ַעל 



  

ְּדאּוְׁשִּפיזָא ַקְמָּת וְַאנְָהַרת לֹון ְׁשָרָגא וְִאינְהּו ֲהוֵי 
  ְּבאֹוַריְָתא.ָעְסֵקי 

                                                                                                                    

ִּפי ֶׁשָּיֹכְלִּתי ְלַׁשֵּמׁש ָּבּה ְּבִלי ֵחְטא, �א ָרִציִתי ַלֲעֹבר ַעל ַּדְעָּתם, 
ֵני ֳחָדִׁשים". ָׂשְמחּו ַרִּבי ִמּׁשּום ֶׁש�א ָיֹכְלִּתי לֹוַמר ַמֶּׁשהּו ַעד ְׁש 

יֹוֵסי ְוַרִּבי ִחָּיא ְוחֹוְתנֹו ּוִבּתֹו, ּוָבכּו ֵמֹרב ִׂשְמָחה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: 
"ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ�, ֵּכיָון ֶׁשִהְתַחְלָּת, ָּתִאיר ָלנּו ֶאת ַהּיֹום, ַאְׁשֵרי 

  קּוהּו.ֶחְלֵקנּו ַּבֶּדֶר� ַהֶּזה". ָקמּו ֻּכָּלם ּוְנׁשָ 
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ַוַּדאי יֹום ִמְׁשֶּתה הּוא יֹום ַהֶּזה, ְו�א ֵנֵצא 
ִמָּכאן ַעד ֶׁשִּיְהֶי' ַנֲעָׂשה ַהִּמְׁשֶּתה ְלָכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר. ֶזהּו ִמְׁשֶּתה 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא רֹוֶצה ּבֹו". ָלְקחּו ֶאת ִאְׁשּתֹו ּוֵבְרכּו אֹוָתּה 

ה ְּבָרכֹות. ָעׂשּו, ֶׁשָאִביָה ְיַתֵּקן ַּבִית ַאֵחר ִּבְׁשִביל ַהִּׂשְמָחה. ְּבַכּמָ 
ָאְספּו ָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַלִּׂשְמָחה ַהִהיא, ְוָקְראּו [ֶאת ִאְׁשּתֹו] ַּכָּלה, 
ְוָׂשְמחּו ִעָּמֶהם ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום, ְוהּוא ָׂשַמח ִעָּמֶהם ְּבִדְבֵרי תֹוָרה. 

ֻּכָּלם ָּכל יֹום ַההּוא ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ְוָכל ְּבֵני ָהִעיר ָׂשמּו ָׂשְמחּו 
אֹותֹו, [ֶאת ַהֶּיֶלד], ֹראׁש ֲעֵליֶהם. ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני, ָקמּו ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי 

  ִחָּיא ּוֵבְרכּו אֹוָתם ְוָהְלכּו ְלַדְרָּכם.
יָניו ְוָרָאה אֹוָתם. ָאַמר ְּכֶׁשִהִּגיעּו ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָנָׂשא עֵ 

ָלֶהם: "ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ָּבֶכם ְּביֹום ַהֶּזה, ְוָרִאיִתי ֶאְתֶכם ְׁשֵני ָיִמים 
ְוַלְיָלה ֶאָחד ֶׁשָהִייֶתם ַּבִּמְׁשָּכן ֶׁשל ַנַער מטטרו"ן, ְוַנַער ַההּוא ִלֵּמד 

י ֶחְלְקֶכם ָּבַני". ֶאְתֶכם סֹודֹות ֶעְליֹוִנים ְּבִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה. ַאְׁשֵר 
(ֵּפרּוׁש: ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ָהָי' לֹו ַמְדֵרַגת מטטרו"ן ֶׁשִּנְקָרא ַנַער, ְוַעל ֵּכן 
ֵּביתֹו ָהָי' ִמְׁשָּכן מטטרו"ן). ִסְּדרּו ְלָפָניו ָּכל ַהְּדָבִרים, ְוִסְּפרּו לֹו 

ִני זֹוֵכר ֶׁשּיֹום ַהַּמֲעֶׂשה. ָאַמר ָלֶהם: "ַאְׁשֵריֶכם ְוַאְׁשֵרי ֶחְלִקי, ִּכי אֲ 
ֶאָחד ָהַל� ִעִּמי ַּבֶּדֶר� ַרב ַסְפָרא ָאִביו, ּוְכֶׁשִּנְפַרד ִמֶּמִּני ֵּבַרְכִּתי 
אֹותֹו ֶׁשִּיְהֶי' לֹו ֵּבן ֶׁשִּיְהֶי' ַאְרֶי' ַּבּתֹוָרה. ְו�א ֵּבַרְכִּתי אֹותֹו, ֶׁשהּוא 

ִּכיר אֹותֹו]. ַאְׁשֵרי ֶחְלְקֶכם ִיְזֶּכה ִלְראֹות ֵּכן [ְוַעל ֵּכן ִנְפַטר, ְו�א ִה 
 ָּבַני, ֲעֵליֶכם ָּכתּוב: 'ְוָכל ָּבנִָי� ִלּמּוֵדי ה''".



  

ַאְּדָהִכי ַאְׁשַּגח ַרִּבי ַאָּבא ַאַּבְתֵריּה וֲַחמֹו ַּדֲהוֵי 
(ִמְׁשֵלי ו, ִּבּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּביִת ַמנְַהר ְלהֹו ְּפַתח וֲַאַמר 

"ּכִי נֵר ִמְצוָה וְתֹוָרה אֹור". ָהִאָּׁשה ִהיא ְמֻצּוָה ַעל  כג)
ַעם ִּכי ָהִאָּׁשה ִהיא נֵר ֶׁשל ַׁשָּבת וְ�א ָהִאיׁש, וְַהּטַ 

ֵּפרּוׁש ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלַמד  -נֶֶגד ַהְּׁשִכינָה וְתֹוָרה אֹור 
נֹוֵתן אֹור  -ַּבֲעָלּה ֶׁשָהִאיׁש ְמֻצּוֶה ַעל ַהּתֹוָרה ִלְלמֹד 

וְֶהָאָרה ְּגדֹוָלה ְּבאֹותֹו ַהִּמְצוָה ֶׁשל נֵר ַׁשָּבת 
ִאיִרים ְּבאֹור ֶׁשָהִאָּׁשה ַמְדֶלֶקת. נְִמָצא ְׁשנֵיֶהם מְ 

ּתֹוָרה וְאֹור ַׁשָּבת. ַאְׁשֵריֶהם ַהּנִָׁשים ֶׁשּזֹוִכין ְלַבֲעֵלי 
  תֹוָרה.

ח. ְׁשַמַעת ַהאי ְּבתּוָלה וֲַהוֵית ָּבֵכית ַאְּדָהִכי ָקם 
ֲאבּוָה ִּדְבתּוָלה וֲַחֵמי ִלְבַרֵּתיּה ִּבְכיָא ּוְׁשֵאיל ַלּה 

נְָתה ְמאּוָמה ֵמֲחַמת ָלָּמה וְַעל ָמה ִהיא ִּבְכיָא וְ�א עָ 
  ְמִרירּות ַהֵּלב, וְִהְתִחיל ַאף ָאִביָה ִלְבּכֹות.

ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ִמִּבְכיּוָתּה נְִרֶאה ְּדֶהָחָתן ֶׁשָּלּה 
הּוא ַעם ָהָאֶרץ וְֵאינֹו ַּבַעל ּתֹוָרה, א"ל וַַּדאי ָהִכי 

ְגָרא הּוא ּוְבִגין ַּדֲחִמינָא ֵליּה יֹוָמא ַחד ִּדְדֵליג ֵמאִ 
ֲחָדא ְלִמְׁשַמע ַקִּדיׁש ַּבֲהֵדי ִצּבּוָרא ְסֵליק ִּבְרעּוִתי 
ִּדיִלי ְלֵמיַהב ֵליּה ְּבַרִּתי וְֵתֶכף ְּדנְָפֵקי ִצּבּוָרא ִמֵּבי 
ְּכנִיְׁשָּתא יֲַהִבינָא ֵליּה ְּבַרִּתי ַּדֲאֵמינָא ְּבִדּלּוָגא ָּדא 

ַרָּבא ְּבאֹוַריְָתא ְלִמְׁשַמע ַקִּדיׁש ֻמְכָרח ִלְהיֹות ַּגְבָרא 
ואע"ג ְּדִאיהּו ַרְביָא ְּדָלא יַָדְענָא ֵּביּה ִמַּקְדַמת ְּדנָא 
ֲאִפילּו ִּבְרַּכת ְמזֹונָא ָלא יַָדע וְֵאין ְּביִָדי ָלכֹוף אֹותֹו 



  

ֶׁשּיְִתַעֵּסק ְּבאֹוַריְָתא וְיְִקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוִבְרַּכת 
  ַהָּמזֹון.

(ר"ל ֲעַבר ֵליּה ְּבָאֳחָרא ֲאַמר ֵליּה ר' ַאָּבא ַא

ּוְבתֹו� ְּדָבָריו  ֶׁשּיְַרֶאה ֶׁשּיִֵּתן ֵּגט וְיִַּׂשיא ִּבּתֹו ַאַחר ָּכ� ְלת"ח)
  ָחזַר וְָאַמר אֹו ִּדיְלָמא ְּבָרא יֹוִליד ַּדֲהוֵי ַּגְבָרא ַרָּבא.

ט. ַאְּדָהִכי ָקם ֶהָחָתן וְִּדֵּלג ֲעַליְהּו וְיֵָתיב ְלָקַמיְהּו 
ְּכֵלי ֵּבי' ַרִּבי ַאָּבא, א"ר ַאָּבא ֲחֵמינָא ְּבַהאי ִאְסּתַ 

  ַרְביָא ִּדנְהֹוָרא ַרָּבא יִּפֹוק ִמינֵיּה ְלָעְלָמא.

ְּפַתח וֲַאַמר ַהאי ַרְביָא: ַרּבֹוַתי ֵאיָמא ַחד ִמָּלה, 
"ָצִעיר ָאנִֹכי ְליִָמים וְַאֶּתם  (ִאּיֹוב לב, ו)ְּפַתח וֲַאַמר 

זַָחְלִּתי וִָאיָרא ֵמַחּוֹת ֵּדִעי ֶאְתֶכם".  יְִׁשיִׁשים, ַעל ֵּכן
ַהאי ְקָרא ִאְתֲערּו ֵּביּה ַעּמּוֵדי עֹוָלם ֲאָבל ֱאִליהּוא 
ִּדְכִתיב ֵּביּה ִמִּמְׁשַּפַחת ָרם ּוְכִתיב ֵּביּה ֶּבן ַּבַרְכֵאל 
ַהּבּוזִי ְּדנְִקָרא ֵּכן ִּבְׁשִביל ִּדְמַבֶּזה ַעְצמֹו ְלָמאן ְּדָגדֹול 

ּה, וְז"ש ָצִעיר ָאנִֹכי ְליִָמים ַאף ֲאנִי ַמְקִטין ַעְצִמי ִמינֵי
ְלַגֵּבי ַּבר נָׁש ְּדִאית ֵליּה יֹוִמין ַסִּגיִאין, וְַעל ּכֵן ְּבִגין 
ַּדֲאנָא ַרְביָא ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה יֵׁש יְִׁשיִׁשים ְּבָחְכָמה ָעָלה 

ָּתא ְּדַאּתּון ְּבַדְעִּתי ְּדָלא ְלַמָּלָלא ַעד יֹוָמא ָּדא. וְַהׁשְ 
ָהָכא ִאית ַׁשְעָּתא ְלִמְפַּתח ּפּוִמי, ִהְתִחיל ִלְדרֹׁש זֶה 
ַהָּפסּוק "ּכִי נֵר ִמְצוָה וְתֹוָרה אֹור" וְִגָּלּה ָלֶהם ַּכָּמה 

  סֹודֹות ַּבּתֹוָרה ַעל ִּפי ַהּסֹוד.



  

י. וְַאַחר ָּכ� ָּפַתח וְָאַמר, ְּדעּו ּכִי ֲאנָא ִמָּבֶבל, 
ַרב ַסְפָר' ֲאנָא, וְָלא זִָכינָא ְלִאְׁשְּתמֹוָדע ִעם ּוְבָרא ּדְ 

ַאָּבא וְַאְטִריְדנָא ְלָהָכא, ּוְדֵחְלנָא ַעד ָהִכי ְלֵמיַמר 
ִמִּלין ְּדאֹוַריְָתא ְּדיְָתֵבי ַאְרָעא ָּדא ַאְריָוָָתא ַּבּתֹוָרה, 

. וְַׁשוֵינָא ָעַלי ְּדָלא ֵאיָמא ִמֵּלי ְּדאֹוַריְָתא ְּתֵרין יְַרִחין
וְיֹוָמ' ָהֵדין ִאְׁשְּתִלימּו ְּתֵרין יְַרִחין. זַָּכָאה ֻחְלֵקי 

  ְּדִאְתַעְרּתּון ָהִכי".

ֲאִרים ַרִּבי יֹוֵסי ָקֵליּה ּוְבָכה ָקמּו ָּכְלהֹו ּונְָׁשקּוהּו 
ְּבֵריֵׁשיּה, ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ִאְלָמֵלא �א ָּבאִתי ּוזְכּונָא 

יֹוִמין ְּדנֵָפיק ִמּפּוָמ� ַמאי ְּדָלא ְלִמְׁשַמע ִמִּלין ְּדַעִּתיק 
  זְֵכינָא ְלִמְׁשַמע ַעד ַהְׁשָּתא ַּדּיֵנּו, יְָתֵבי ָּכְלהֹו.

יא. ֲאַמר ֶהָחָתן, ַרּבֹוַתי, ִמַּדֲחֵמינָא ַצֲעָרא ַּדֲחמֹוי 
וְַצֲעָרא ִּדְבַרָּתא ִאְׁשִּתי ַּדֲהוֹו ְמַצֲעֵרי ְּבנְַפַׁשיְהֹו ְּדָלא 

ת ַהָּמזֹון ּוְקִריַאת ְׁשַמע ֲאֵמינָא ָלא יַָדְענָא ִּבְרּכַ 
ִאְתַחַּבר ְּבִאְׁשִּתי ַעד ֶׁשֲאַגֶּלה ָלֶכם סֹוד ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ְּבסֹודֹות ְּגדֹוִלים וְנְִפָלִאים, ֲחדֹו ָּכְלהֹו, וְר' יֹוֵסי וְר' 

. ַאָּבא וְַרִּבי ִחּיָא וְָחִמיו וְַהַּכָּלה ָקמּו ָּכְלהֹו ּונְָׁשקּוהּו
ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי וַַּדאי ִהּלּוָלא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא 
ִאְתְרִעי ֵּביּה, נְָטלּו ְלַהַּכָּלה ּוֵבְרכּו ָלּה ְּבַכָּמה 
ִּבְרָכִאין, ָאְמרּו ְלָאִביָה ִּדיַתֵּקן ַּביִת ְמיָֻחד ַלֲעׂשֹות ּבֹו 

  ֲחֻתּנָה.



  

ָכא ַעד יב. ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ָלא נְַפִקינָן ֵמהָ 
ְּדיְִתַעַבד ִהּלּוָלא ּוְכנִיׁשּו ַאַחר ָּכ� ָּכל ַאנְֵׁשי ָמָתא 
ְלַההּוא ֶחְדוָה וְָקְראּו ְלַהַּכָּלה וֲַחדֹו ִעְּמהֹון ְּבִמִּלין 
ְּדאֹוַריְָתא. וְַעל ְסעּוַדת ַהּנִּׂשּוִאין ָּפַתח ֶהָחָתן ַעל 

ת נְִפָלִאים ְּפתֹוָרא ּוֵבֵאר ִענְיַן ֶׁשַבע ְּבָרכֹות סֹודֹו
וְִחּדּוִׁשים ַהְרֵּבה, וֲַחדֹו ָּכְלהֹו וְָכל ְּבנֵי ָמָתא ִקְּבלּו 
ֲעֵליֶהם ֶאת ֶהָחָתן ִלְהיֹות ָלֶהם ַרב ּומֹוֶרה ֶצֶדק. 
וְַאַחר ַהֲחתּונָה ָקמּו ַרִּבי יֹוֵסי וְַרִּבי ַאָּבא וְַרִּבי ִחּיָא 

  ּוָבִריכּו ֵליּה וֲַאזַלּו ְלָאְרַחיְהּו.

ד ָמטּו ְלַגֵּבי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי זְֵקיף יג. ּכַ 
ֵעינֹוי וֲַחֵמי לֹון, ֲאַמר ְלהֹון ִמְסַּתֵּכל ֲהוֵינָא יֹוָמא ָּדא 
וֲַחֵמינָא ְלַכּוֵן ְּתֵרין יֹוִמין ַּדֲהוֵיתֹון ַּגֵּבי ַחד ִמְסְּכנָא 

ִאין ְּדַהאי נַַער ְּדִאְּקֵרי מטטרו"ן אֹוִליף ְלכּו ָרזִין ִעּלָ 
זַָּכָאה ֻחְלֵקיכֹון ַסַּדרּו ָּכְלהֹו ִמיִלין ַקֵּמיּה וְָסחּו ֵליּה 
עֹוָבָדא, ֲאַמר ְלהֹו זַָּכִאין ַאּתּון וְזַָּכָאה ֻחְלְקכֹון וְזַָּכָאה 
ֻחָּלִקי ְּדָהא ַאְדַּכְרנָא יֹוָמא ָּדא ַּדֲהוֵי ָאזֵיל ִעִּמי ַרב 

ן ֵליּה ִּדיֵהא ֵליּה ַּבר ַסְפָרא ָאִביו ֶׁשל ֶהָחָתן ּוְבַרְכִּתי
אֹוְריָן ְּבאֹוַריְָתא וְָלא ְּבִרי� ֵליּה ְּדיִזְֶּכה ְלַגֵּדל אֹותֹו" 

  וְכּו', ע"כ ַהּזַֹהר.

ָהַרִּבי ֶׁשְּמָבֵר� ֶאת ַּתְלִמידֹו ְּבָבנִים ַּתְלִמיֵדי 09@
  ֲחָכִמים, יְָבְרכֹו ּגַם ֵּכן ֶׁשּיִזְֶּכה ְלַגְּדָלם

ה ִמּסֹוף ַהַּמֲאָמר ֶׁשְּכֶׁשָּבא יד. נְִלַמד ִמּזֶ 
ַהַּתְלִמיד ְלַקֵּבל ְּבָרכֹות ִמן ַרּבֹו וְַרּבֹו ְמָבְרכֹו ֶׁשּיִזְֶּכה 



  

ְלָבנִים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים יְָבֵר� ְּבֵפרּוׁש ֶׁשּיִזְֶּכה ְלַגֵּדל 
  אֹוָתם וְֶׁשּיְִרֶאה ְּבַחּיָיו אֹור ּתֹוָרָתם.

  ִׁשיִׁשים ִמְּמ� ַאל ַּתֲעמֹדְּבָמקֹום ּגְדֹוִלים ִוי09@
ַּגם נְִלַמד ִמֶּזה ַהַּמֲאָמר ֶׁשְּבָמקֹום ְּגדֹוִלים ַאל 

ְלַהֵּדר ִלְׁשמַֹע ִמִּפי [ַלְּקַטּנִים] ַּתֲעמֹד וְנָכֹון ִלזְֵעיֵרי 
יְִׁשיִׁשים ָחְכָמה ִּכי יְִׁשַמע ְּבוַַּדאי ַמה ֶּׁש�א ָׁשַמע 

  ְכָמה.ֲעַדיִן וְָאז יְַרֶּבה ָעָליו חָ 

טו. ַּגם נְִלַמד ִמֶּזה ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם 
ִלְלמֹד יִחּוִדים ֶׁשֲהֵרי ַרב ַסְפָרא ָלַמד ִעם ְּבנֹו ֶהָחָתן 
יִחּוִדים ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוִבְקִריַאת ְׁשַמע ּוְבִחּדּוֵׁשי 

יֵׁש ַהּתֹוָרה ַאף ֶׁשָהיָה ְּבנֹו ֲעַדיִן ַר� ַּבָּׁשנִים. עֹוד 
ִלְלמֹד ִמֶּזה ַהַּמֲעֶׂשה "ׁשֹוֵמר ִמְצוָה �א יֵַדע ָּדָבר 

[ַּבַעל , ִּבְׁשִביל ֶׁשָרָאה ָהאּוְׁשִּפיזָא (ֹקֶהֶלת ח, ה)ָרע" 

[ֵמַהַּגג] ֶאת ֶהָחָתן ֶׁשָהיָה קֹוֵפץ ֵמִאְגָרא  ָהַאְכַסנְיָה]

ָאה ִלְׁשמֹוַע ַקִּדיׁש וְלֹוַמר "ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא" רָ 
ֶׁשָהיָה ַעְסָקן ְּבִמְצוֹות וְנַָתן לֹו ִּבּתֹו ְלִאָּׁשה ִּבְׁשִביל 
ִמְצוָה ַאַחת. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָּכל ָאָדם ִלָּזֵהר ַּבִּמְצוֹות 
ּוַבּתֹוָרה וְָאז יֵָגן ה' ַּבֲעדֹו ְּבִעיְדנָא ְּדָעֵסיק ֵּביּה 

ק ָּבּה ּוִבְזַמן ֶׁשֵאינֹו [ִּבְזַמן ֶׁשעֹוסֵ ּוְבִעָּדנָא ְּדָלא ָעֵסיק ֵּביּה 

  ּוְלָכל ֲאֶׁשר לֹו יְִהיֶה ָׁשלֹום. עֹוֵסק ָּבּה]



  

  ֶּפֶרק מ"ו03@

(ַׁשַער ַהִּמְצוֹות, סו"פ א. ִאיָתא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י זַ"ל 

, ֶאָחד ִמן ַהְּדָבִרים ֶׁשְּמַעְּכִבין ֶאת ְׁשִמיִני, ַּדף כ"א ַעּמּוד א')
ּגּופֹו נִָקי ּוְמֻלְכָל� ִמִּטּנּוף  ַהְּתִפָּלה הּוא ִמי ֶׁשֵאין

  וְצֹוָאה אֹו ִטּפֹות ֵמי ַרְגַליִם.

ָׁשאּול ַהֶּמֶל� ָלַבׁש ֶּבֶגד ְמיָֻחד ַלְּתִפָּלה, ּוָפַׁשט 09@
  אֹוָתּה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְצָרָכיו

וְעֹוד ּכִי נְִקּיּות ָּדָבר טֹוב הּוא וְזֶה ּכִי ְּבָדוִד 
"וַּיְִכרֹת ֶאת ְּכנַף (ְׁשמּוֵאל א כד, ד) יּה ַהֶּמֶל� ע"ה ְּכִתיב ּבֵ 

ְמִעילֹו ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול ַּבָּלט", ּוְבוַַּדאי ִאּלּו ָהיָה ַהֶּמֶל� 
ָׁשאּול ְמֻלָּבׁש ּבֹו ָהיָה ַמְרִּגיׁש ַּבָּדָבר ְּבָׁשָעה ֶׁשָּכַרת 

ּו. ָּדוִד ְּכנַף ְמִעילֹו ֶאָּלא ֶׁשֵהִסיר' ָׁשאּול ְלַגְמֵרי ִמֶּמּנ
ִּכי ְמִעיל ֲאֶׁשר ָהיָה  (ִסיָמן ט')וְִאיָתא ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים 

ַלֶּמֶל� ָׁשאּול ָהיָה ַהַּמְלּבּוׁש ָהֶעְליֹון ֶׁשָהיָה ָׁשאּול 
ַהֶּמֶל� ִמְתַּכֶּסה ּבֹו ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלה ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם 

  ת ְצָרָכיו.יְִתָּבַר�, וְַעל ֵּכן ֵהִסירֹו ָׁשאּול ֵמָעָליו ַלֲעׂשֹו

ְוַעל ֵּכן  - ֵּבית ַהְּכנֶֶסת הּוא "ֵּבית ִמְקָּדׁש ְמַעט" 09@
  ָצִרי� ָהָאָדם ִלְׁשהֹות ָׁשם ִּבְבגִָדים נְִקּיִים

ב. וְַעל ֵּכן נִזְָהִרין ַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה ְּכֶׁשְּצִריִכין ִלָּכנֵס 
ָהיּו  ְלֵבית ַהִּכֵּסא ִּבְׁשַעת זְַמן ְּכנִיַסת ֵּבית ַהְּכנֶֶסת

ַמּנִיִחין ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ִמַּבחּוץ וְֵאינָם נְִכנִָסים ִעם 



  

ִּבְגֵדיֶהם ְלֵבית ַהִּכֵּסא, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשַהֵּבית ַהְּכנֶֶסת הּוא 
  ִּבנְיַן ִמְקָּדׁש ְמַעט ּוְצִריִכין ִלָּכנֵס ּבֹו ִּבְבָגִדים נִָאים.

נְִקּיִים ְּבַׁשָּבת יְִלַּבׁש ָהָאָדם ְּבָגִדים יִָפים ּו09@
  ִמְּבֵׁשֶׁשת יְֵמי ַהַּמֲעֶׂשה

ִּבְפָרט ְּביֹום ַׁשָּבת ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ִלָּזֵהר ָּבֶהן 
ֶׁשּיְִהיּו ְּבָגָדיו נְִקּיִים, ֶׁשֲהֵרי ְמבָֹאר ְּבֶפֶרק ֵׁשנִי 

ָאַמר ר' יֹונָָתן ֶּבן ַעְמָרם  (ַּדף ע' ַעּמּוד א')ַּדֲחִגיָגה 
ם ֶׁשל ַׁשָּבת ְּבֵכִלים ֶׁשל חֹל ּוְלָבָׁשם נְִתַחְּלפּו לֹו ֵּכִלי

, [ֵּפרּוׁש: ְּדַהיְנּו ְלִענְיַן ְלִמי ֶׁשאֹוֵכל חּוִלין ְּבָטֳהָרה]נְִטְמאּו 
וְַהַּטַעם ֵּכיוָן ִּדְכֵלי ַׁשָּבת ָעְבֵדי ָלֶהם ִׁשּמּור ְטֵפי ַעּיֵן 

ים ָׁשם. וְַעל ּכֵן ָראּוי וְנָכֹון ִלְהיֹות ִמנְָעִלים ְמיָֻחדִ 
ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת וְטֹוב יֹוֵתר ֶׁש�א יֵֵל� ְלֵבית ַהִּכֵּסא 

  ָּבֶהם ּוְלֵבית ַהְּכנֶֶסת.

  ִּבְגֵדי ַׁשַעְטנֵז ְמַעְּכִבים ֶאת ַהְּתִפָּלה09@

ג. וְיֵׁש עֹוד ָּדָבר ַהְמַעֵּכב ַהְּתִפָּלה ַאף ֶׁשהּוא 
ְּבׁשֹוֵגג ֵאין ְּבֶבֶגד נִָקי ְמאֹד, וְהּוא ַׁשַעְטנֵז, וֲַאִפּלּו 

ְּתִפָּלתֹו נְִׁשַמַעת ּוְמֻקֶּבֶלת ְּכָלל ֲאִפילּו ִאם הּוא 
ִמְתַּפֵּלל ְּבַכּוָנָה, ַעל ֵּכן ְצִריִכין ַהַחּיִָטים ִלָּזֵהר ִלֵּתן 
ַהְׁשָּגָחה ֶׁש�א יְִגְרמּו ֶהֵּזק ַלִּמְתַּפְּלִלים ְּבִבְגֵדי 

  לּוי ַּבַחּיָט.ַׁשַעְטנֵז, וְיְִהיֶה ֵחְטא ָהַרִּבים ּתָ 



  

  ּגַם ְּבגִָדים ֶׁשל ֶּגזֶל ְמַעְּכִבים ֶאת ַהְּתִפָּלה09@

ד. וְיֵׁש עֹוד ָּדָבר ַהְמַעֵּכב ֶאת ַהְּתִפָּלה ֲאִפילּו 
ֶׁשְּבָגָדיו ֵהם ְמנִֻּקים ִמָּכל ִטּנּוף וְֵאין ְּבָגָדיו ַׁשַעְטנֵז, 

וְא וֶָׁשֶקר ָאְמנָם ֵאינֹו נִָקי ִמָּגזֵל ּכִי ִמְחיָתֹו הּוא ׁשָ 
וְהּוא ִמְתַלֵּבׁש ִּבְבָגִדים נִָאים ּוִמְתָּגֶאה ָּבֶהם, וְזֶהּו 
ֶׁשַהּנְִביִאים קֹוְרִאין אֹוָתן ְּבָגִדים "ֶּבֶגד ּבֹוְגִדים", 
ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשִּמְתַּכֶּסה ּבֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְמעֹוֵרר ֲחָטָאיו 

ַהִחיצֹונִים, אֹוי לֹו וְאֹוי  ּוְפָׁשָעיו וְזֹוְרִקין ְּתִפָּלתֹו ִּבְפנֵי
  ְלנְַפׁשֹו.

וֲַאִפּלּו ֶׁשָחָטא ַרק נֶֶגד ָהֻאָּמן ֶׁש�א ִׁשֵּלם לֹו ְׂשַכר 
ְמַלְאכּתֹו ָּכָראּוי וְַאף ֶׁש�א ְּדָחקֹו ַעל זֶה, ֲה�א הּוא 
יֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ְּדָהֻאָּמן ַמָּׂשא לֹו ָּפנִים ֶׁש�א ִּבְרצֹונֹו 

ַּקח ַמה ֶּׁשּנֹוֵתן לֹו, אֹו ֶׁשּכֹוֵבׁש ְׂשַכר ָׂשִכיר ּוֻמְכָרח לִ 
ִּכי ָאז ָּבִאין ְלִהָּכֵׁשל ְּבֵחְטא ָּגזֵל וְֵאָליו הּוא נֹוֵׂשא ֶאת 
נְַפׁשֹו, ָחִליָלה ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִלְכּבֹׁש ְׂשַכר ַהּפֹוֵעל, אֹו 

ָלם, ֶׁש�א ִלֵּתן לֹו ְׂשָכרֹו ֲעבּור ַהְּמָלאָכה ְׂשָכרֹו ֻמׁשְ 
(ַוִּיְקָרא ַרק הּוא נֹוֵתן לֹו ָּפחֹות ִמְּׂשַכר ְמַלאְכּתֹו ּוְכִתיב 

, "ּכִי ִלי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֲעָבִדים, ֲעָבַדי ֵהם" ַעל ֵּכן כה, נה)
  .(ּוְכמֹו ֶׁשֶהֱאַרְכִּתי ְלֵעיל ְּבֶפֶרק י' ַעֵּין ָׁשם)ָענְׁשֹו הּוא ְמֻרֶּבה. 

 -ֶׁש�א יְַקְלֵקל ֶאת ַהֶּבֶגד ַהּפֹוֵעל ָצִרי� ִלּזֵָהר 09@
  ּוְלַהֲחזִיר ַלְּבָעִלים ַמה ֶׁשּנְִׁשַּתּיֵר ֵמַהֶּבגֶד

ה. ּוְכֵׁשם ֶׁשַהַּבַעל ַהַּביִת ֻמזְָהר ְלַׁשֵּלם ְׂשַכר 
ּפֹוֵעל ִּבזְַמּנֹו וְָכָראּוי, ֵּכן ַהּפֹוֵעל ֻמזְָהר ֶׁש�א ְלַקְלֵקל 



  

ָמה ַאף ֶׁשּנְִׁשַּתּיֵר ִּכי ִאם ַהֶּבֶגד וְ�א ִלַּקח ֵמִאּתֹו ְמאּו
ְלַהֲחזִיר ִלְבָעָליו וֲַאִפּלּו ָּדָבר ֻמָעט. וְַעְכָׁשיו נְִׁשַּתְרֵּבב 
ַהֵחְטא וֶָפַׁשע ֶׁשל ַהַחּיִָטים ֶׁשּגֹונְִבים ּוְׁשֵּתי ָרעֹות 
עֹוִׂשין, א' ֶׁשְּמַקְלְקִלים ַהְּבָגִדים, וְֵׁשנִית עֹוְבִרים ַעל 

ִאּסּור זֶה נֲַעֶׂשה ָלֶהם ְּכֶהֵּתר וְֵאינָם �א ִתְגנֹב, וְ 
ָׂשִמים ֶאל ִלָּבם ֲאִפילּו ְלִהְתָחֵרט ּוְלִהְתוַּדֹות ַעל זֶה 
וֲַאֶּׁשר ֶׁשֵהָּמה ֻמְׁשָרִׁשים ַּבֵחְטא וְֵאינָם יֹוְדִעים 

  ָענְָׁשם ֶׁשהּוא עֹנֶׁש ָחמּור.

ֵחְטא זֶה ו. ַעל ֵּכן ֲאנִי ַמזְִהיר ָּכל ַחּיָט ֶׁשּנְִכַׁשל ּבְ 
יֲַחזֹר ִּבְתׁשּוָבה וְיִָׂשים ֶאל ִלּבֹו ְלַהֲחזִיר ְלִמי ֶׁשָּגזַל 
וְָגנַב אֹו יֲַעֶׂשה ֵאיזֶה ָצְרֵכי ַרִּבים ִּכי ַּבֲעוֹון ָּגזֵל נְֶחַּתם 

  ִּדינָם ֶׁשל ּדֹור ַהַּמּבּול.

ז. וְָרִאיִתי ַחּיָט ֶאָחד ִּבק"ק ְּבִריְסק ְּדִליָטא קֶֹדם 
ּוָה ַלֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא ֶׁשּיֲַעׂשּו ִמֻּׁשְלָחנֹו ֶׁשָהיָה מֹותֹו צִ 

ְּבֵביתֹו ֲארֹונֹו, וְָהַאָּמה ֶׁשָהיָה מֹוֵתַח ּבֹו ַהְּבָגִדים 
יְִּתנּו ְּביָדֹו. וְָׁשֲאלּו ַהֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא ַמה ַּכּוָנָתֹו ְּבזֶה 

ּו לֹו ִּכְׁשנֵי ַהַּצּוָָאה, וְֵהִׁשיב ֶׁשַהֻּׁשְלָחן וְָהַאָּמה יִָעיד
ֵעִדים נֱֶאָמנִים ֶׁשָּכל יָָמיו �א ָּגנַב ְמאּוָמה ִמן 
ְמַלאְכּתֹו. ַאְׁשֵרי לֹו ֶׁשָהיָה רֹוֶצה ֵלָהנֹות ַרק ִמּיְִגיַע 

  ַּכּפֹו וְ�א ִמּׁשּום ָּגזֵל.



  

  ֶׁש�א ִלְלּבֹׁש ְׁשנֵי ְּבָגִדים ְּכֶאָחד09@

ָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה עֹוד יֵׁש ַּבָּדָבר ִעּכּוב ְלָכל ּדָ  
ְּכֶׁשּלֹוֵבׁש ְׁשנֵי ְּבָגִדים ְּכַאַחת ְּדַהיְנּו ְּכֶׁשַהְּלבּוׁש ֶאָחד 
הּוא ְּבתֹו� ֲחֵברֹו, וְַקָּבָלה ִהיא ְּביֵָדינּו ִמַּתְלִמיֵדי 

ֶׁשֶּזהּו ָקֶׁשה (ַעֵּין ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים ַׁשַער ַהְּתִפָּלה, ֶּפֶרק ב') ָהֲאִר"י זַ"ל 
ַמֲעֵׂשה ָהָאָדם ֶׁשּיֵׁש ְקָצת ְרׁשּות ַלִּסְטָרא ְמאֹד לְ 

ַאֲחָרא ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ַעל יְֵדי ֵּכן. ּוִבְפָרט ְּבִבְגֵדי 
ַׁשָּבת ְצִריִכין ְׁשִמיָרה ְמֻעָּלה יֹוֵתר ָּכָאמּור ִּכי 
ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא הֹוֵל� וְסֹוֵבב ָסִביב נֶֶגד ָהָאָדם 

  ָרט ַּבְּבָגִדים ֶׁשל ַׁשָּבת.ְלִהְתַּדֵּבק ּבֹו ּוִבפְ 

(ַעֵּין ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים ַׁשַער ַהַׁשָּבת, ט. ַעל ּכֵן ָאַמר ָהֲאִר"י זַ"ל 

ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם לֹוַמר ִּבְׁשַעת ְלִביַׁשת ִּבְגֵדי  ֶּפֶרק ג')
"ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַליִ� �א יְִצָלח וְָכל  (ְיַׁשְעָיה נד, יז)ַׁשָּבת 

ן ָּתקּום ִאָּת� ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי זֹאת נֲַחַלת ָלׁשֹו
  ַעְבֵדי ה' וְִצְדָקָתם ֵמִאִּתי נְֻאם ה"'.

ּגַם ֶׁש�א ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה יְִלַּבׁש ָהָאָדם ְּבָגִדים 09@
  נְִקּיִים

ַּגם נָכֹון לֹוַמר ָּפסּוק זֶה ְּבִהְתַעֵּטף ְלבּוׁש ָהֶעְליֹון 
וְִחּיּוב ָּגדֹול ַעל ָהָאָדם ְלַעּיֵן ִּבְבָגָדיו ֵהיֵטב ְלִהְתַּפֵּלל, 

ֶׁשּיְִהיּו נְִקּיִים ַאף ֶׁש�א ִּבזְַמן ַהְּתִפָּלה, ּכִי ֵאין 
  ַהְּקֻדָּׁשה ׁשֹוָרה ְּבָמקֹום ְמֻטּנָף ּוְמֻלְכָל�.



  

  ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ְמקֹום ַהְּמזּוזָה ֶׁשּיְִהיֶה נִָקי09@

ָּכל ַּבר יְִׂשָרֵאל ִלֵּתן ַהְׁשָּגָחה וְָלֵכן ִחּיּוב ַעל 
ֶׁשּיְִהיֶה ָסִביב ְמקֹום ַהְמזּוזָה נִָקי ֵהיֵטב, וְִכְדִאיָתא 

ִּכי ִענְיַן ְמזּוזָה ְּבָבֵּתי (ֵחֶלק ג', ַּדף רס"ג ַעּמּוד ב') ַּבּזַֹהר 
יְִׂשָרֵאל הּוא ֶׁשּיִזְּכֹר ָהָאָדם ֶחֶסד ֶעְליֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

א ׁשֹוֵמר ִּפְתֵחי יְִׂשָרֵאל וְזְִכרֹונָם ְלָפנָיו ָּברּו� הּו
ָּתִמיד, וְַעל יְֵדי ֵּכן ַּגם ָהָאָדם �א יְִׁשַּכח ִמְצוַת ַהֵּׁשם 
יְִתָּבַר� ְלעֹוָלם וֶָעד. ַעּיֵן ַמה ֶּׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל ֶּפֶרק א' 

  ע"ש ְּבִענְיַן ְׁשִמיַרת ַהְּמזּוזָה.

"ד ֵׁשם שד"י ַעל ַהְּמזּוזָה, ֵאין ַּכֲאֶׁשר רֹוֶאה ַהּׁשֵ 09@
  ִּביָכְלּתֹו ְלַהּזִיק

י. ּוָמָצאִתי ָּכתּוב, ְּבֵׁשם ִסְפָרא ִּדְׁש�מֹה ַהֶּמֶל� 
ִּכי ֵׁשד ֶאָחד נָח ֵאֶצל ַהֶּפַתח וְרֹוֶצה ְלַהִּזיק  (ֹזַהר, ָׁשם)

"י ְלִמי ֶׁשּנְִכנָס ַלַּביִת, ּוְכֶׁשרֹוֶאה ַהֵּׁשד ֵׁשם ֶׁשל ַׁשּדַ 
  �א יָכֹול ְלַהִּזיק.

ַעל ּכֵן �א יְִׁשּפֹ� ׁשּום ַמיִם ֲעכּוִרים ֵאֶצל ַהְמזּוזָה 
ֵמֲחַמת ְׁשנֵי ְטָעִמים, *
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  *) ֵּפרּוׁש ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
ֶׁש�א ַיֲעֶׂשה ִּבָזיֹון ֵאֶצל ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ֲאדֹון  -ַהַּטַעם ָהֶאָחד 

ָׁשם ַמִים ֲעכּוִרים ֲאַזי  ִאם הּוא ׁשֹוֵפ� -ָהעֹוָלם. ַהַּטַעם ַהֵּׁשִני 
ְרׁשּות ַלְמַחֵּבל (ַהֵּׁשד) ְלַחֵּבל, ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאָבל ְּכֶׁשְּסִביב ַהְמזּוָזה 
הּוא ָנִקי ּוֶבן ָאָדם הּוא ְמַחֵּבב ַהְּמזּוָזה ְלַנֵּׁשק אֹותֹו ְּבֵצאתֹו 



  

ְלַגֵּבי ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ְּדָמֵרי ָעְלָמא. ב' ִאם הּוא ׁשֹוֵפ� 
ְּבָלא ַח"ו. ֲאָבל ָׁשם ַמיִם ֲעכּוִרים ֲאזַי ְרׁשּות ִלְמחַ 

ְּכֶׁשְּסִביב ַהְמזּוזָה הּוא נִָקי ּוֶבן ָאָדם הּוא ְמַחֵּבב 
ַהְּמזּוזָה ְלנֵַּׁשק אֹותֹו ְּבֵצאתֹו ּוְבבֹואֹו ַהאי ֵׁשיָדא 

 (ְּתִהִּלים קיח, ב)ְּבַעל ָּכְרחֹו ָּבֵרי� ֵליּה ְלַבר נָׁש וְאֹוֵמר 
  ֹו"."זֶה ַהַּׁשַער ַלה' ַצִּדיִקים יָבֹאּו ב

יא. ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַחס וְָׁשלֹום ְמזּוזָה ְּבָפְתחֹו 
ְלַחֵּבל וַי לֹו ֶׁשָחס ַעל  [ַלְמַחֵּבל]ֲאזַי ְרׁשּות ִלְמַחְּבָלא 

ֵאיזֶה ָממֹון ִלְקנֹות ְמזּוזָה וְַעל ּגּופֹו ֵאינֹו ָחס ּוִבְפָרט 
זָה ֶׁשַהיְָלִדים ֵמִתים ָּבֳחִלי ְּכָראִלי"ם ְּבָעוֹון ְמזּו
  ַּבֲעבּור ֶׁשֵאין לֹו ְמזּוזָה ְּכֵׁשָרה ְּבֵביתֹו ְּבָכל ֲחָדָריו.

"ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות  (ְּדָבִרים יא, כ)וְָלֵכן נְִסַמ� 
: (ָׁשם ָׁשם, כא) [ַאֲחָריו]ֵּביֶת� ּוִבְׁשָעֶרי�" ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה 

ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו "ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם וִיֵמי ֵּבינֵיֶכם". 
(ַׁשָּבת ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ַּבֶּפֶרק ַּבֶּמה ַמְדִליִקין 

ְּבָעוֹון ִּבּטּול ְמזּוזָה ּוִבּטּול ִמְצוַת ִציִצית ַּדף ל"ב ַעּמּוד ב') 
ָּבנִים ֵמִתים ְּכֶׁשֵהן ְקַטּנִים, וְַעל ָהַרָּבנִים וְָראֵׁשי ָעם 

ָחה ַעל זֶה, וְָכל ַהָּזִהיר ָּבּה יִזְֶּכה ֻמָּטל ִלֵּתן ַהְׁשּגָ 
"ִלְׁשמֹר ְמזּוזֹת  לה)- (ִמְׁשֵלי ח, לדְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

  ְּפָתָחי ִּכי מֹוְצִאי ָמָצא ַחּיִים" ֲארּוִכים ָאֵמן.
  

                                                                                                                    

"ֶזה ַהַּׁשַער  ַהֵּׁשד ְּבַעל ָּכְרחֹו ְמָבֵר� לֹו ָלָאָדם ְואֹוֵמר: -ּוְבבֹואֹו 
 ַלה' ַצִּדיִקים ָיבֹואּו בֹו".



  

 
  

 
 

  ְּבֶעזְַרת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ְׁשמֹו

  וַּיְִקָרא08@
  ֶּפֶרק מ"ז03@

נְָדִרים ִאיָתא, "ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹונִים א. ִּבְגָמָרא ּדִ 
ָהיּו ִמְתַאּוִים ְלָהִביא ָקְרַּבן ַחָּטאת". וְַהַּטַעם נְִרֶאה, 
ִּכי ָהיּו ְמַדְקְּדִקים ְּבַעְצָמם ֶׁש�א יְֵהא ָחל ֲעֵליֶהם 
ׁשּום ְּפָגם ֲאִפּלּו ְּבׁשֹוֵגג, ּוְלָהִסיר ַהֵחְטא ִמּיָד ֶׁש�א 

ְמַעט ִמְּזֵעיר ַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ַהִּסְטָרא  יְִהיּו ֲאִפּלּו
ַאֲחָרא ּוְלַקּיֵם ְּבַעְצָמם "וְ�א יְִדַּבק ְּביְָד� ְמאּוָמה ִמן 

  .(ְּדָבִרים יג יח)ַהֵחֶרם" 

וְִאם ֵּכן, ִאם ַעל ַהּׁשֹוְגִגים ָהיּו ְמִביִאים ָקְרָּבן, ַעל 
יָבֹוא ֱא�ִהים  ַהְּמזִיִדים �א ָּכל ֶׁשֵּכן. וְַעל ָּכל ֵאֶּלה

ַּבִּמְׁשָּפט ַעל ָהָאָדם וְִאם ְּבִמְׁשָּפט יָבֹוא ֱא�ִהים ִאי 
ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקּיֵם וְִלְסּבֹל ָּכל ַהִּדינִים וְיִּסּוִרים, ַא� ה' 
הּוא ֵאל ַרחּום וְַחּנּון �א יְַחּפֹץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם 

  .ְּבׁשּוב ָהָרָׁשע ֵמִרְׁשָעתֹו וְָחיָה

ָלֵכן ָקְדָמה ַהְּתׁשּוָבה ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ְלהֹורֹות 
ִּכי לּוֵלא ַהְּתׁשּוָבה �א ָהיָה ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵם ֲאִפּלּו 



  

ָׁשָעה ַאַחת, ּוְבָכל ד' זְַמּנִים ְּתקּוֵפי ַהָּׁשנָה ַמְכִריזִים 
ט"ו (ַּדף ַעל ַהְּתׁשּוָבה ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת וַּיְִקָרא 

  :ַעּמּוד ב')

ב. *
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ַּתנְיָא ְּבַאְרַּבע ְּתקּוִפין ְּדַׁשָּתא ִּדינִים 
ִמְתָעִרין, ּוְתׁשּוָבה ַּתְליָא ַעד ְּדִאַּתִּקין. וְַכד ִּדינִים 

ָקָלא נֵָפיק ִמּסֹוף ָעְלָמא ַעד סֹוָפא, ָסְלִקין  -ִמְתָעִרין 
  וְנֲָחִתין ְּכרּוזִין ָקֵרי, וְֵלית ַמאן ְּדיְִתַער.

ִּבזְַמן ַהְּתקּוָפה יֵׁש ְלָהנִיַח ַּבְרזֶל ַעל ַהַּמֲאָכִלים 09@
  ְוַהַּמְׁשָקאֹות

וְָלזֶה ָרְמזּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְלִהָּזֵהר 
ִמְּתקּוַפת ַהָּׁשנָה ְּבד' ְּתקּופֹות ִמִּטַּפת ַהָּדם ֶׁשהּוא 

עֹוָלם, וְָלזֶה יֵׁש ֶרֶמז ַלִּדינִין ַהִּמְתעֹוְרִרין וְיֹוְרִדין ּבָ 
  ַּתָּקנָה ְּבַהּנַָחת ַהַּבְרזֶל ֶׁשַּמִּציל ִמְּפנֵי ַהְּתקּוָפה.

וְיֵׁש ִלֵּתן ַטַעם ָהגּון וְָכֵׁשר ְּבֵעינֵי ֱא�ִהים וְָאָדם 
"ְּתרֵֹעם  (ְּתִהִּלים ב, ט)הּוא ְמֻכּוָן ַעל ֶּדֶר� ַהָּכתּוב 
ָּגדֹול ֶאָחד ָהֶרֶמז  ְּבֵׁשֶבט ַּבְרזֶל". ּוָמָצאִתי ְּבֵׁשם

ֶׁשַעל זֶה ִהְתַּפֵּלל ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶׁשּיְִׁשּבֹר 
וְיֲַהרֹס ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת ַהְמַצֲעִרים ֶׁשְמַצֲעִרין 
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  *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר:  

ָלַמְדנּו, ְּבַאְרַּבע ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנה ִּדיִנים ִמְתעֹוְרִרים, ּוְתׁשּוָבה 
קֹול יֹוֵצא  -ּתֹוָלה ַעד ֶׁשִּמְתַּתֵּקן, ְוַכֲאֶׁשר ַהִּדיִנים ִמְתעֹוְרִרים 

פֹו, [ּוַבֲעֵלי ַהִּדיִנים] עֹוִלים ְויֹוְרִדים. ָּכרֹוז ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סוֹ 
 קֹוֵרא, ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְתעֹוֵרר.



  

ֶאת יְִׂשָרֵאל ִּבזְכּות י"ב ְׁשָבִטים ֶׁשּנֹוְלדּו ִמן ד' 
ן ֵהן ִאָּמהֹות ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלהֶ 

"ְלָהה 07ִּב@06@ "07ַּבְרֶזל@06@"
"ְלָּפה 07ִז@06@"ֵחל 07ָר@06@
  "ָאה.07ֵל@06@

ג. וְַהַּטַעם ֶׁשְּזכּות ָהִאָּמהֹות יֲַעמֹד ָלנּו ְלִהּנֵָצל 
ִמן ַהִּדינִים ָקִׁשים ּכִי ָּכל ִענְיַן ָּדם הּוא מֹוֶרה ַעל 

ָּבא ֶׁשְּבִּסְטָרא ִּדינִים ָקִׁשים ֶׁשֵהן ָּבִאין ִמִּסְטָרא ְּדנּוקְ 
ַאֲחָרא, ֶׁשִהיא ִליִלי"ת ָהְרָׁשָעה ִעם ַמֲחנֹוֶתיָה ֶׁשָּבּה 
נְִכָלִלין ה' ַמְראֹות ַּדם ַהָּטֵמא, וְזֶה ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבַמֶּסֶכת נִָּדה, "ְּבנֹות ּכּוִתים נִּדֹות 

ָאה ֶׁשל ִליִלי"ת ֵהן ֵמֲעִריָסָתן" ִּכי ַהַּמֲחנֶה ֻטמְ 
נְִקָרִאים ֲעִריָסה ִמְּלׁשֹון ֶעֶרס וְֶאֶרס ֶׁשל ַהּנָָחׁש 

"ַהּׁשֹוְכִבים  (ַעּמֹוס ו, ד)ַהַּקְדמֹונִי. ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
  ַעל ִמּטֹות ֵׁשן ּוְסֻרִחים ַעל ַעְרסֹוָתם".

 (ִׁשירַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַמֲחנֵה ַהְּׁשִכינָה נְִקָרא ִמָּטה 

"ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש�מֹה ִׁשִּׁשים ִּגּבֹוִרים" ַהִּׁשיִרים ג, ז) 
וְגֹו', ּוִבְהיֹות ַהָּדם ַהּנִזְָּכר הּוא ָּבא ֵמֲחִמָּׁשה ָּדִמים 
ְטֵמִאים ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשלּוָתם ִמִּליִלי"ת ָהְרָׁשָעה נּוְקָּבא 

 ֹ ָחם ֶאָּלא ֶׁשל סמא"ל, ַעל  ֵּכן ֵאין ַּתָּקנָה ְלַהִּתיׁש ּכ
ְּבנּוְקָּבא ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשֵהן ָהִאָּמהֹות ֶׁשֵּמֶהן ָּבִאין 

  י"ב ְׁשָבִטים.



  

"ְלָהה 09@ּבִ 07יֵׁש ִלזְּכֹר זְכּות ִאָּמהֹות: @09@
"ְלָּפה 09@זִ 07"ֵחל @09@ָר 07@
  "ָאה 09@לֵ 07@

ה וְָלֵכן ְצִריִכין ִלָּזֵהר ְלַהזְִהיר ַלּנִָׁשים ַּדוְָקא ְּבָׁשעָ 
ֶׁשַּמּנִיִחין ַהַּבְרזֶל. ִמְּפנֵי ַהְּתקּוָפה ִלזְּכֹר זְכּות 

"ֵחל 07ָר@06@"ְלָהה 07ִּב@06@ִאָּמהֹות 
"ָאה, ֶׁשְּזכּוָתן 07ֵל@06@"ְלָּפה 07ִז@06@

יֲַעמֹד ָלנּו ְלַהִּציֵלנּו ִמָּכל ְּגזֵרֹות ָרעֹות וְָקׁשֹות, ִּכי 
ֶׂשה ִעם ַמֲחָׁשָבה וְהּוא ִענְיָן ָּגדֹול הּוא ְּכֶׁשְּמָצֵרף ַמעֲ 

יִחּוד ָּגדֹול וְָחִביב ְמאֹד ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ּוַמִּציל ִמָּכל ָרָעה ּוִמָּכל ֶּפַגע ַרע ְּבֶעזְַרת ה' ֱא�ֵהי 
יְִׂשָרֵאל. וְַעל ֵּכן ִּבְהיֹות ַהחֹוְטִאים ִמְתַרִּבים ְּביְִׂשָרֵאל 

ִּדין רֹוֵדף ִלְׁשִפיַכת ָּדִמים ַחס וְָׁשלֹום ֲאזַי ִמַּדת הַ 
  ַּדוְָקא.

: *(ַּדף י"ב ַעּמּוד א')וְִכְדִאיָתא ְּבזַֹהר ְׁשמֹות 
72

"וֵַּתֶרד  
ֲהוָה נֲָחָתא (ְׁשמֹות ב, ה) ַּבת ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל ַהיְאֹור" 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ָיְרָדה ִמַּדת ַהִּדין ִלְרֹחץ  -"ַוֵּתֶרד ַּבת ַּפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיאֹור" 
ָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ֶזה ֶׁשָּכתּוב ְּבֶהְמֵׁש� ְּבָדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְגַלל ֶעְלּבוֹ 

ִהיא ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְלַמִים. ָאֵכן ַעל  -ַהָּפסּוק: "ַעל ַיד ַהְיאֹור" 
ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ַמֲעִביִרים ֶאת ָּכל ַהִּקְטרּוִגים, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרִּבי 

ִים ִּבְתׁשּוָבה ּוִבְתִפָּלה, ְיהּוָדה: "ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ְּתלּו
ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְּבֵני ָאָדם ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשּמֹוִריד 
ְּדָמעֹות ִּבְתִפָּלתֹו, ֶׁשֵּכן ֵאין ְל� ַׁשַער, ֶׁשֵאין ַהְּדָמעֹות חֹוְדרֹות 



  

ִמַּדת ַהִּדין ְלִאְסָּתָחא ִמָּדָמן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל "ַעל יַד 
ֹוָרה ֶׁשּנְִמֶׁשֶלת ְלַמיִם ַעל ֶעְלּבֹונָּה ִהיא ַהּת -ַהיְאֹור" 

ֶׁשל ּתֹוָרה. ָאֵכן ַעל יְֵדי ְּתׁשּוָבה ַמֲעִביִרין ַהּכֹל, 
ּוִכְדָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה, "ָּכל ִמִּלין ְּדָעְלָמא ַּתְליָן 
ִּבְתׁשּוָבה ּוִבְצלֹוָתא ְּדָצלּו ְּבנֵי נְָׁשא ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש 

ָכל ֶׁשֵּכן ַמאן ְּדאֹוִׁשיד ִּדְמִעין ִּבְצלֹוָתא ָּברּו� הּוא וְ 
ְּדֵלית ָל� ַּתְרָעא ְּדָלא ָעאִלין ִּדְמִעין ַמה ְּכִתיב 

ָקֵאי ַעל  -'וִַּתְפַּתח וִַּתְרֵאהּו ֶאת ַהּיֶֶלד'", "וִַּתְפַּתח" 
ַהְּׁשִכינָה ְּדִאיִהי ִּפְתָחא ָּתִדיר ִּבזְכּוֵתיהֹון ְּדיְִׂשָרֵאל 

ַהיְנּו  -ְּדָפְתָחה וִַּתְרֵאהּו ֶאת ַהּיֶֶלד ּבֹוֶכה  וְֵכיוָן
רֹוֶצה  -יְִׂשָרֵאל ְּדנְִקָרִאים יֶֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים "וְִהּנֵה" 

לֹוַמר ִּדְמַהְּדִרין ִּבְתׁשּוָבה ּוָבָכאן ַקֵּמיּה "וַַּתְחמֹל 
ן וְִדינִים ִמְסַּתְּלִקין ִמּנַיְהּו וְָכל ְּגזֵרֹות ִּביִׁשי -ָעָליו" 

ֶׁשּיֵׁש  - ּוְמַרֵחם ֲעַליְהּו "וַּתֹאֶמר ִמּיְַלֵדי ָהִעְבִרים זֶה" 
לֹו ַר� ֵלָבב וְֵלב ָּבָׂשר וְֵאינָם ְקֵׁשי עֶֹרף ִמַּלֲעׂשֹות 

  ְּתׁשּוָבה".

                                                                                                                    

 -ֶאת ַהֶּיֶלד?' 'ַוִּתְפַּתח' ַּבֲעדֹו. ַמהּו ֶׁשָּכתּוב: 'ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו 
ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשִהיא ְמַחֶזֶרת ָּתִמיד ִלְפֹּתַח ִּבְזכּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוֵכיָון 

ֵאּלּו ִיְׂשָרֵאל, ַהִּנְקָרִאים 'ֶיֶלד  -ֶׁשָּפְתָחה ָרֲאָתה ֶאת ַהֶּיֶלד ּבֹוֶכה 
ְוִדיִנים  - ַּתְחֹמל ָעָליו" ַׁשֲעׁשּוִעים', ּבֹוִכים ִמּתֹו� ְּתׁשּוָבָתם, ָאז "וַ 

 ִמְסַּתְּלִקים ֵמֶהם ְוָכל ְּגֵזרֹות ָרעֹות, ּוְמַרֵחם ֲעֵליֶהם.



  

  ְּבד' ְּתקּופֹות ַהָּׁשנָה ַמְכִריזִים ַעל ַהְּתׁשּוָבה09@

ַעל  וְַדע ִּכי ְּבד' ְּתקּופֹות ַהָּׁשנָה ַמְכִריזִים
ַהְּתׁשּוָבה ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל. ַעל ּכֵן ְּבאֹותֹו ַהַּפַעם 
הּוא ֵעת ּוזְַמן ְלִהְתעֹוֵרר ַעל ַהְּתׁשּוָבה ּוִבְפָרט 
ִּבְתקּוַפת ַּתּמּוז ֶׁשִהיא ֲחמּוָרה ִמְּׁשָאר ְּתקּופֹות ִמי 

ֱחַרד הּוא ֲאֶׁשר �א יִיָרא וְיִָׂשים ָּדָבר זֶה ֶאל ִלּבֹו. וַּיֶ 
ִמְּפנֵי ַהִּדין וְיְִתָחֵרט ְּבַמֲעָׂשיו וְיֲַעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ִּבְבִכי 

  ּוְבַתֲחנּונִים וְָאז וָָׁשב וְָרָפא לֹו.

  ֶּפֶרק מ"ח03@
א. ִמנְָהָגן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ְלַהְתִחיל ִלְתקַֹע ֵמרֹאׁש 
חֶֹדׁש ֱאלּול ֶׁשהּוא ְׁש�ִׁשים יֹום קֶֹדם רֹאׁש ַהָּׁשנָה, 

ְמיֹון ַּבַעל חֹוב ֶׁשּנֹוְתנִין לֹו זְַמן ֵּבית ִּדין ְׁש�ִׁשים יֹום ּדִ 
ְלַהְמִציא ָמעֹות ְּכֵדי ֶׁשּיְַׁשֵּלם ְלַבֲעֵלי חֹובֹות, ֵּכן 
ְּבִדְמיֹון זֶה נֹוְתנִין לֹו ָלָאָדם ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה 

ֵצא זַַּכאי זְַמן ְׁש�ִׁשים יֹום ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ְּכֵדי ֶׁשּיֵ 
ִמֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ַּבֲעִׂשּיַת ְּתׁשּוָבה ְּתִפָּלה 

  ּוְצָדָקה ְלַהֲעִביר ֵמָעָליו רַֹע ַהְּגזֵָרה.

ב. וְַהּׁשֹוָפר ָּבא ְלעֹוֵרר, ּכִי הּוא ְמַרֵּמז ַעל ֶקֶרן 
יְִׂשָרֵאל וְרֹוֵמז ַעל ֶקֶרן ֶׁשל ֲעֵקַדת יְִצָחק ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו 

"ַאיִל ַאַחר נֱֶאַחז ַּבְּסַב� ְּבַקְרנָיו",  ִׁשית כב, יג)(ְּבֵרא
ֶׁשּיְִהיּו יְִׂשָרֵאל  (ַיְלקּוט ְּבֵראִׁשית, ֶרֶמז קא)וְִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש 

נֱֶאָחזִים ַּבֲעֵברֹות ֲאָבל סֹוָפן ְלִהָּגֵאל ְּבַקְרנָיו ֶׁשל 



  

ּיֹום ַההּוא "ּבַ  (ְיַׁשְעָיה כז, יג)ָהַאיִל, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 
יִָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול", ְלִפי ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָרָאה 
ֶאת ָהַאיִל נֹוֵתׁש וְחֹוֵרׁש, רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשָהיָה ַאיִל 

  ְּבַצַער ֵמֲחַמת קִֹׁשי ַהִּׁשְעּבּוד ֶׁשל ַאְרַּבע ָּגֻלּיֹות.

יָמן ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָהַאיִל זֶה הּוא סִ 
ְלָבנֶי� ְלִהְסַּתֵּב� ִמַּמְלכּות ָּבֶבל ְלַמְלכּות ָמַדי, 
ּוִמָּמַדי ְליָוָן, ּוִמּיָוָן ְליְִׁשָמֵעאל וֱֶאדֹום וְסֹוָפן ְלִהָּגֵאל 

"וַה'  טו)- (ְזַכְרָיה ט, ידְּבַקְרנָיו ֶׁשל ָהַאיִל, זֶהּו ֶׁשּנֱֶאַמר 
  ן ֲעֵליֶהם".ֱא�ִקים ַּבּׁשֹוָפר יְִתָקע ה' ְצָבאֹות יָגֵ 

ִלּבֹו ֶׁשל ָהָאָדם ָצִרי� ַלֲחרֹד ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוֵמַע קֹול 09@
  ׁשֹוָפר

ג. ָלֵכן, ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָחֵרד ִלְדַבר ה', ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע 
קֹול ַהּׁשֹוָפר יֱֶחַרד ִלּבֹו וְיְִתַמֵּלא ֶרֶתת ּוְרָעָדה ִמְּפנֵי 

ְמַרֵּמז ַׁשְּפר"ּו ַּפַחד ה' ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו. ׁשֹוָפר 
  ַמֲעֵׂשיֶכם וְִעזְבּו ַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים.

  ְרָמזִים ֶׁשל "ְּתִקיָעה ְׁשָבִרים ְּתרּוָעה"09@

ְּתִקיָעה הּוא ְּתִפָּלה, וְָצִרי� ָהָאָדם לֹוַמר, ִרּבֹון 
ָהעֹוָלִמים, ְּתַק"ע ֵׁשם ֶׁשל יָ"ה ֵּבין יְִׂשָרֵאל ִלְהיֹות 

ּה". ְׁשָבִרים הּוא -"יָד ַעל ֵּכס יָ  ת יז טז)(ְׁשמוֹ יֵָתד ָּתקּוַע 
ֶרֶמז, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְַּׁשֵּבר וִיַמֵּגר וִיַכֶּלה ִּכֵּסא 
ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁש�א ִּתְׁש�ט ַעל יְִׂשָרֵאל, וְָאז 



  

"ְּתרּוָעה", יְִתרֹוֲעעּו וְיִָׁשירּו יְַחָּדיו ַהָּוא"ו ִעם ַהֵה"א 
  ילּו ּוְרִחימּו ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל.ִּבְדחִ 

ד. ַעל ּכֵן יְִתעֹוֵרר ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד ְלקֹול ַהּׁשֹוָפר 
ַהַּמְכִריז ּוְמעֹוֵרר ּוַמְתֶרה ַעל ַהְּתׁשּוָבה, וְקּום ְקָרא 
ֵלא�ֶהי� ִּבְבִכי וְַתֲחנּונִים, ְּכִפי ִמנְַהג ַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה, 

ּׁשֹוָפר ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול, הֹוֵפ� ָּפנָיו ֶׁשְּכֶׁשּתֹוְקִעין ּבַ 
ֶאל ַהִּקיר וְקֹוֵרא ַלה' ְּבקֹול ְּבִכי וִיָלָלה, וְאֹוֵמר: ָחּנֵנִי, 

ל ֶמֶל� יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ִמְתנֵַהג -ָחּנֵנִי ה' "אֵ 
- ַּבֲחִסידּות" וְכּו', "וַּיֲַעבֹר ה' ַעל ָּפנָיו וַּיְִקָרא, ה' ה' אֵ 

  ַרחּום" וְכּו' ַעד סֹוף ְׁש�ׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות. ל

  ַעל ָּכל ֶאָחד ְלהֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו09@
וְַאַחר ָּכ� יְעֹוֵרר ֵלב ֲחֵברֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, 
ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ְּכֶׁשרֹוֶאה ַּבֲחֵברֹו ָּדָבר ְמֻגּנֶה ָצִרי� 

יְִדיד נְַפִׁשי, ִהִּגיַע ְלהֹוִכיחֹו וְלֹוַמר לֹו ְּבנַַחת, ָאִחי, 
ֵעת ּוזְַמן ְלַתֵּקן ַהְמֻעּוָת ּוְליֵַּׁשר ַהְּמִסָּלה, ְׁשַמע נָא 
ִלְדָבַרי וְָהֵסר ִמְּמ� ַהִּמְכׁשֹול ֲאֶׁשר ְּב� ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת 
ַמֲעִׂשים ֶׁש�א ַּכהֶֹגן, ִּכי ֻמְכָרח ֲאנִי ְלַהזְִהיר אֹוְת�. 

ֵאינֹו ָהגּון ַאף ַאָּתה ֱאמֹר ִלי וְִאם ָרִאיָת ִּבי ָּדָבר ׁשֶ 
ָּכ� וְָכ� ָעִׂשיָת, ּכִי ֲאנִָׁשים ַאִחים ֲאנְַחנּו וְנְִׁשמֹוֵתינּו 

  דִמַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. -ֵהם ִמָּמקֹום ֶאָחד 



  

ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ָהֲאִריזַ"ל, ֶׁשָהיָה 09@
  ְמעֹוֵרר ְּבנֵי ָאָדם ִלְתׁשּוָבה.

ְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבָחִסיד ֶאָחד ּוְׁשמֹו ַרִּבי ה. ּו
ַאְבָרָהם, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָהֲאִר"י זַ"ל, ֶׁשָהיָה הֹוֵל� 
ַּבְּׁשוִָקים ּוָבְרחֹובֹות וְָהיָה ַמְכִריז ַעל ַהְּתׁשּוָבה, 
וְָהיָה ַמְקִהיל ְּכנּוְפיָא ֶׁשל ַּבֲעֵלי ָּבִּתים וְָהיּו הֹוְלִכים 

נֶֶסת ֶׁשל ָהַאְׁשְּכנִַּזים וְָאַמר ָלֶהם, ִמֶּמּנִי ְלֵבית ַהּכְ 
ִּתְראּו וְֵכן ַּתֲעׂשּו ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין, וְָהיָה 
נְִכנָס ְלַׂשק ֶאָחד, וְָהיָה ְמַצּוֶה ְלָגְררֹו ְּבָכל אֶֹר� 

  ֹו.וְרַֹחב ֵּבית ַהְּכנֶֶסת ְּכֵדי ְלַבזֹותֹו ּוְלַהְכנִיַע ֶאת יְִצר

ַאַחר ָּכ� ִצּוָה ִלַּקח ָּכל ֶאָחד ֶאֶבן ֶׁשל ִמְׁשַקל 
ִלְטָרא וֵָחִצי וְָהיּו זֹוְרִקין ָעָליו, וְַאַחר ָּכ� יָָצא ֵמַהַּׂשק, 
וְָהיָה מּוָכן ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ִמָּטה, ּוְבתֹו� ַהִּמָּטה ָהיָה 

וְָהיָה ּפֹוֵׁשט  ("ְּבֶרען נֶעְסַטִלין")ֻמּנָח ִמין ֵעֶׂשב ֶׁשּקֹוִרין 
ֶאת ְּבָגָדיו ּוַמְׁשִלי� ֶאת ַעְצמֹו ַעל ַהֲחרּוִלים ָערֹם, 

ַעד ֶׁשּנֲַעָׂשה  (ַהְּבֶרען נֶעְסַטִלין)וְָהיָה ִמְתַּגְלֵּגל ּתֹו� 
ְּבָׂשרֹו ְּכמֹו ֲאַבְעּבּועֹות, וְַאַחר ָּכ� ָהיּו ַמְלִקין אֹותֹו 

  ֶרג.ְׁש�ִׁשים וֵָתַׁשע ַמְלקֹות נֶֶגד הֶ 

וְַאַחר ָּכ� ָהיָה טֹוֵבל ַעְצמֹו ְּבִמְקוֶה ִּכי ַהְּטִביָלה 
ִהיא נֶֶגד ֶחנֶק, וְַאַחר ָּכ� ָהיָה אֹוֵמר ַלֲאנִָׁשים ֶׁשָהיּו 
ָׁשם: ַרּבֹוַתי, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהּנֵָצל ִמִּדין ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם 

ם יַַחד וְִקְּבלּו יֲַעֶׂשה ַּכִּמנְָהג ַהֶּזה. ּוִמּיָד נִזְָּדְרזּו ֻּכּלָ 
ֲעֵליֶהם ָּכל אֹוָתן ַהּיִּסּוִרים ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה, וְָהיּו 



  

ְמִריִמים קֹוָלם ִּבְבִכּיָה וְִהְתוַּדּו ַעל ֲעוֹונָם, וְ�א זָזּו 
ִמָּׁשם ַעד ֶׁשּנֲַעׂשּו ֻּכָּלן ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּגמּוִרים ָּכל יְֵמי 

  ַחּיֵיֶהם.

ְּזַמן ָהיָה ִאיׁש ֶאָחד ֶׁש�א ָהיָה רֹוֶצה ו. ּוְבאֹותֹו הַ 
ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשּיְֵדעּו ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשהּוא ַּבַעל 
ְּתׁשּוָבה. ֶמה ָעָׂשה, ָלַקח ַׂשק ֶאָחד וְָהַל� ַאַחר ֲחִצי 
ַהַּליְָלה ִלְפנֵי ֶּפַתח ֵּבית ַהְּכנֶֶסת, וְנְִכנַס ַּבַּׂשק ְמֻכֶּסה 

רֹאׁשֹו וְַעד ַרְגלֹו ְּבִענְיָן ֶׁש�א ָהיּו יֹוְדִעין ִמי ֻּכּלֹו מֵ 
הּוא, וְָהַפ� ָּפנָיו ֶאל ַהִּקיר, וְָעַמד ָׁשם ָּכל ֲחִצי 
ַהַּליְָלה וְָכל ַהּיֹום ַעד ֲחִצי ַליְָלה ַאֶחֶרת ֵמֵעת ְלֵעת 

  ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּונִים ּוְבִכּיֹות.

ָּלה ִהיא 09@   ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשעֹוֶׂשה ְּבֵסֶתרְּתׁשּוָבה ַהְּמֻע

ֵּכיוָן ֶׁשָעַבר ָעָליו ֲחִצי ַהַּליְָלה, ְּכֶׁשָהיּו ֻּכָּלם 
יְֵׁשנִים, ָאז יָָצא ִמֵּבית ַהְּכנֶֶסת וְָהַל� ְלֵביתֹו, ִּכי ְּבנֵי 
ָאָדם �א ָהיּו יְכֹוִלין ֵליַדע ִמי הּוא זֶה. וְָהיָה ָהֲאִר"י 

ְּתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה, ּכִי ְּתׁשּוָבה  זַ"ל אֹוֵמר, וַַּדאי זֶהּו
  .[ֵּפרּוׁש: ְּבֵסֶדר ֶאָחד ֵהם]ּוְצָדָקה ַּבֲחָדא ִסְדָרא ִאנְהּו 

ְלַקּיֵם ְּתִחָּלה "סּור ֵמָרע" ְוַאַחר ָּכ� "ַוֲעֵׂשה 09@
  טֹוב"

ז. ּוְכֵׁשם ֶׁשְּצָדָקה ֻמְבֶחֶרת ְּכֶׁשִהיא נְִסֶּתֶרת 
ִהיא יָָפה ְּכֶׁשִהיא ַּבֵּסֶתר, ִּכי  ּוַבֵּסֶתר, ֵּכן ַהְּתׁשּוָבה

ֵאין ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא יְכֹוָלה ִלְׁש�ט ָעָליו ְלָהִסיר אֹותֹו 



  

ִמַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבה. וְָהִעָּקר, ֶׁשּיְַקּיֵם ְּתִחָּלה סּור ֵמָרע 
וְַאַחר ָּכ� וֲַעֵׂשה טֹוב, וְָאז ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסּיְִעין לֹו 

 .ד ַעּמּוד א')(ַׁשָּבת ַּדף ק"

ַצו08@

  ֶּפֶרק מ"ט03@

(ִמְדָרׁש ִמְׁשֵלי ֶּפֶרק א. ָּכְתבּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

"ַהְתָחַלת ִהְתעֹוְררּות ַהְּתׁשּוָבה הּוא ַהַּתֲענִית". ו, ד) 
ּונְָבֵאר ִענְיַן ּכַֹח ַהַּתֲענִית, ַרק נְַקִּדים ַמה ֶּׁשָּמָצאִתי 

  :(ֵחֶלק ב', ַּדף כ' ַעּמּוד א')ת ְׁשמֹות ַּבּזַֹהר ָּפָרׁשַ 
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"ַרִּבי ַאָּבא ֲהוָה ָאֵזיל ְּבאֹוְרָחא וֲַהוָה ִעֵּמיּה  
ַרִּבי יְִצָחק. ַעד ַאְּדַהוֹו ָאזְֵלי, ָּפְגעּו ְּבִאּנּון וְַרָּדא. נְֵטיל 
ַרִּבי ַאָּבא ַחד וְַרָּדא ִּביֵדיּה וֲַהוָה ָאזֵיל. ָּפַגע ְּבהֹו 

ֹוֵסי, ֲאַמר, וַַּדאי ְׁשִכינְָּתא ָהָכא וֲַאנָא ֲחֵמינָא ַרִּבי י
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ַאָּבא ָהַל� ַּבֶּדֶר� ְוִעּמֹו ַרִּבי ִיְצָחק. ְּבַדְרָּכם ָמְצאּו ִׂשיַח 

ֶאָחד ּוְנָטלֹו ִעּמֹו. ָּפְגׁשּו ַהַּצִּדיִקים ֶאת  ְוָרִדים. ָקַטף ַרִּבי ַאָּבא ֶוֶרד
ַרִּבי יֹוֵסי ֶׁשָאַמר: "ַוַּדאי ַהְּׁשִכיָנה ָּכאן ְּבֶקֶרב ַהַּצִּדיִקים ְורֹוֶאה 
ֲאִני, ֶׁשאּוַכל ִלְלֹמד ָחְכָמה ִמַּמה ֶׁשְּבָידֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאָּבא, ֶׁשֲהֵרי יֹוֵדַע 

  ַרִּבי ַאָּבא ֶאת ַהֶּוֶרד". ֲאִני, ֶׁש�א ְלִחָּנם ָקַטף 
ְוָאַמר: "ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ֶאָּלא ַעל ָהֵריַח, ֶׁשֲהֵרי רֹוִאים 
ָאנּו, ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֵאיָנּה ִמְתַקֶּיֶמת ֶאָּלא ַעל ָהֵריַח, ָלֵכן ָצִרי� ְלָהִריַח 

 ֶאת ַהֲהַדס ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת".



  

ִּביֵדיּה ְּדַרִּבי ַאָּבא ְלֵמיַלף ָחְכְמָתא ַסִּגיָאה, ְּדָהא 
יַָדְענָא ְּדַרִּבי ַאָּבא ָלא נְֵטיל ַהאי וְַרָּדא ֶאָּלא 

  ְלַאֲחזָָאה ָחְכְמָתא.

ִּבי ַאָּבא ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ִּתיב ְּבִרי. יְַתבּו, ָאַרח רַ 
ְּבַההּוא וְַרָּדא. ֲאַמר, וַַּדאי ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵם ֶאָּלא 
ַעל ָהֵריַח, ְּדָהא ָחזֵינָא ְּדנְִׁשְמָתא ָלא ִמְתַקּיֶֶמת ֶאָּלא 
ַעל ָהֵריַח, וְַעל ָּדא ֲהַדס ְצִריִכין ְלנַָּטָלא ְּבמֹוָצֵאי 

  ַׁשָּבת.

ר ֶאת ָהאֶֹזן, ִּכי ְּכֵׁשם ב. וְִהּנֵה ֵּבאּור ָהִענְיָן ְלַׂשּבֵ 
ֶׁשַהּנֶֶפׁש ֶׁשִהיא ַהּנְָׁשָמה נְִקֵראת עֹוָלם ָקָטן, ֵאין 
ִקּיּום ֶׁשָּלּה ִּכי ִאם ֵמָהֵריַח, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 

ֵאיזֶהּו ָּדָבר  (ְּבָרכֹות ַּדף מ"ג ַעּמּוד ב')זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
ן ַהּגּוף נֱֶהנֶה זֶה ָהֵריַח. ֵּכן ֶׁשַהּנְָׁשָמה נֱֶהנֵית וְֵאי

ָהעֹוָלם ַהָּגדֹול ַהַּתְחּתֹון וְעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ִקּיּוָמן ַעל 
ָהֵריַח, ְּדַהיְנּו ִּבזְַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם ָהיּו 
ַמְקִריִבים ָקְרָּבנֹות וְָהיּו ְמַכּוְנִים ִּבְׁשַעת ַהַהְקָרָבה 

ּיִָכין ֶאל ַהָּקְרָּבנֹות, ּוַבֵּׁשמֹות ָּכל ַהּיִחּוִדים ַהּׁשַ 
"ִאֵּׁשה ֵריַח  (ַּבִּמְדָּבר כח, ח)ַהְּקדֹוִׁשים ַהּיֹוְצִאים ִמָּפסּוק 

נִיחֹוַח ַלה"'. וְָהיָה ְמעֹוֵרר ָרצֹון ָהֶעְליֹון, וְנְִתיֲַחדּו 
[ֵּפרּוׁש: ָהעֹוָלמֹות ְּבִקּׁשּוָרא ֲחָדא ּוְבִחּבּוָרא ֲחָדא. 

  ּו ָהעֹוָלמֹות ְּבֶקֶׁשר ֶאָחד ּוְבִחּבּור ֶאָחד]וְנְִתיֲַחד



  

  ֶרֶמז ְלֵתַבת "ָקְרָּבן", ְלׁשֹון ֵקרּוב ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר�09@

וְזֶהּו מֹוֶרה ֵּתַבת ָקְרָּבן, ְלׁשֹון ֵקרּוב. וְַעְכָׁשו 
ַהְּתִפָּלה ִהיא ִּבְמקֹום ָקְרָּבן, ַעל יְֵדי ֶהֶבל ִּפיו. וְֵכן 

ִּבְמקֹום ָקְרָּבן, וְָכל ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת ַהּתֹוָרה ִהיא 
. וְֵכן (ְמָנחֹות ַּדף ק"י ַעּמּוד א')עֹוָלה ְּכִאּלּו ִהְקִריב עֹוָלה 

ֶהֶבל ִּפיו ֶׁשל ַהִּמְתַּפֵּלל ִּבְׁשַעת ַהַּתֲענִית הּוא ּדֹוֶמה 
  ְלֵריַח ַהָּקְרָּבנֹות.

(ֶׁשּקֹוִרין ָּדא ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשַהּוַרְ  (ָׁשם)ג. ּוֵבֵאר ַהּזַֹהר 

ִהיא ֲאֻדָּמה, ּוְכֶׁשְּמַבְּׁשִלין אֹוָתּה  ְּבָלׁשֹון ַאְׁשְּכנַז "רֹוִזין")
ָּבֵאׁש נֲַעֵׂשית ְלָבנָה וְִהיא ִסיָמן ֶׁשָהאֶֹדם הֹוֵפ� 
ְלָלָבן, ְּכמֹו ֵכן ַהָּקְרָּבן הּוא ֵחֶלב וָָדם, אֶֹדם וְ�ֶבן. 

ַרֵּמז ֶׁשַהֵחְטא ֶׁשהּוא וְֶהָעָׁשן ָהעֹוֶלה הּוא ִחּוָר, לְ 
ָאדֹם נְֶהַּפ� ְלָלָבן. ּוְכמֹו ֵכן ַהַּתֲענִית ֶׁשָאָדם ַמְקִריב 
ֶחְלּבֹו וְָדמֹו, ּוְבָכל ַּתֲענִית יֵׁש ְּבַהּגּוף ִחּמּום ֶׁשּמֹוֶרה 

  ֶׁשָהאֶֹדם נְֶהַּפ� ְלָלָבן ַעל יְֵדי ַהִחּמּום.

וְַהיְנּו ְּדָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר, *
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ד ֲהוֵינָא יֵָתיב "ּכַ 
ְּבַתֲענִית ֲהוָא ְמַצֵּלי, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּגלּוי וְיָדּוַע 
ְלָפנֶי� ֶׁשִהְקַרְבִּתי ְלָפנֶי� ֶחְלִּבי וְָדִמי, וְּגּוִפי הּוא 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְּכֶׁשָהִייִתי יֹוֵׁשב ְּבַתֲעִנית ָהִייִתי ִמְתַּפֵּלל: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! 
ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני� ֶׁשִהְקַרְבִּתי ְלָפֶני� ֶחְלִּבי ְוָדִמי, ְוּגּוִפי הּוא ִנְדַלק 

ַח ָהעֹוֶלה ֵמֲחִמימּות ֻחְלַׁשת ּגּוִפי. ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ֶׁשְּיֵהא ָהֵרי
 ִמִּפי ְּבָׁשָעה זֹו ְּכֵריַח ִניחֹוַח ְּכָקְרְּבנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְוִתְרֵצִני".



  

נְִדַלק ֵמֲחִמימּות ֻחְלַׁשת ּגּוִפי. יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי� 
ָׁשָעה זֹו ְּכֵריַח נִיחֹוַח ֶׁשּיְֵהא ָהֵריַח ָהעֹוֶלה ִמִּפי ּבְ 

  ְּכָקְרְּבנֹות ַהִּמזְֵּבַח וְִתְרֵצנִי".

  ִּתְׁשָעה ְּדָבִרים ֶׁשּפֹוְגִמים ַהַּתֲענִית09@

ד. וְַאַחר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְקָצת ַמֲעַלת ַהַּתֲענִית נְָבֵאר 
  ְּדָבִרים ַהּפֹוְגִמים ַּבַּתֲענִית:

ְלִהְתַעֵּסק ִּבְדָבִרים ָהֶאָחד, ִלָּזֵהר ְּביֹום ַהַּתֲענִית 
ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, וְ�א ְּכמֹו ִמְקָצת ְּבנֵי ָאָדם ַההֹוְלִכים 
וְעֹוְסִקים ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים וְֵליָצנּות וְיָָצא ְׂשָכָרם 

  ְּבֶהְפֵסָדם.

ַהֵּׁשנִי, ַמאן ִּדְמַפְרֵסם ַּתֲענִיתֹו הּוא ִענְיָן ָּגרּוַע, 
  ַלֲחֵברֹו ּוַמְכִריזֹו ָּבַרִּבים.וְדֹוֶמה ְלנֹוֵתן ַמָּתנָה 

ַהְּׁשִליִׁשי, ַהּכֹוֵעס ְּביֹום ַהַּתֲענִית, וְדֹוֶמה ְלנֹוֵתן 
  ַמָּתנָה ֶּדֶר� ַּכַעס.

ָהְרִביִעי, יְִרֶאה ִלְלמֹד ַאף ְמַעט קֶֹדם ֶׁשּיְִטַעם 
  ְמאּוָמה.

  ה. ַהֲחִמיִׁשי, יְַדְקֵּדק ַאַחר ַּפת יְִׂשָרֵאל.

  �ַח ְּתִחָּלה ְלָענִי ִמַּמֲאָכל ֶׁשֵהִכין לֹו.ַהִּׁשִּׁשי, ִלׁשְ 

ַהְּׁשִביִעי, הּוא ִעָּקר ּוָמקֹור ְלֻכָּלם, ֶׁשּיִָּזֵהר ֶׁש�א 
ֶלֱאכֹל ֶּדֶר� ַרַעְבָתנּות, וְהּוא ִאּסּור ָּגמּור, ּכִי זֶהּו 

"ַהְלִעיֵטִני  (ְּבֵראִׁשית כה, ל)ִמַּדת ֵעָׂשו ָהָרָׁשע ֶׁשָאַמר 



  

"ֶּבֶטן ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר".  (יג, כה)ְכִתיב ְּבִמְׁשֵלי נָא", ּו
וְַהְרֵּבה ְּבנֵי ָאָדם נְִכָׁשִלין ָּבזֶה ֶׁשאֹוְכִלין ִּבְמִהירּות 

  ֶּדֶר� זֹוֵלל וְסֹוֵבא, וְהּוא ְּפָגם ָּגדֹול ְמאֹד.

ַהְּׁשִמינִי, ֶׁש�א יְִׁשֶּתה ַהְרֵּבה ִּבְכֵדי ֶׁשּיְִׁשַּתֵּכר, 
ְׁשַּתֵּקַע ְּבֵׁשנָה ַעל יְֵדי ִּבְלּבּול ַּדַעת ַהִּׁשְכרּות, ֶׁשָאז יִ 

וְנְִמָצא ֶׁשִהְפִסיד ַּבֶּמה ֶׁש�א ִהְפִקיד רּוחֹו וְנְִׁשָמתֹו 
קֶֹדם ַהֵּׁשנָה ְּביָדֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַכּוָנָה 

ּזַֹהר ּוְבֵדָעה ְצלּוָלה, וְהּוא ִחּיּוב ָּגדֹול, ִּכְדִאיָתא ּבַ 
  ַּבֲאִריכּות, ַעּיֵן ָׁשם. (ַּדף ר"ס ַעּמּוד א')ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים 

ַהְּתִׁשיִעי, יֹום ַהַּתֲענִית הּוא ְמֻסָּגל ֶׁשּיְָפֵרׁש 
ָהָאָדם ֲחָטָאיו ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְָאז ֵאין 

  ְלַהָּׂשָטן ׁשּום ִקְטרּוג ְּבָקְרָּבנֹו אֹו ִּבְתִפָּלתֹו.

  ַהּנְִחיצּות ְלָפֵרט ֲחָטָאיו ְּבִפיו09@

(ַּדף כ' ו. וְָדָבר זֶה ְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת וַּיְִקָרא 

  וְזֶה ְלׁשֹונֹו: ַעּמּוד א')

*
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"ַרִּבי ִחּיָא וְַרִּבי יֹוֵסי ֲהוֹו ָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא. ַעד  
ֹוא וְנְִׁשַּתַּדל ַּדֲהוֹו ָאְזֵלי, ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְלַרִּבי ִחּיָא, ּב
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ָהְלכּו ַּבֶּדֶר�. עֹוד ֵהם הֹוְלִכים, ָאַמר ַרִּבי 

ק ַּבּתֹוָרה". ָּפַתח ַרִּבי ִחָּיא ְוָאַמר: יֹוֵסי ְלַרִּבי ִחָּיא: "ּבֹוא ְוַנֲעסֹ 
ִמָּכאן ָלַמְדנּו, ֶׁשָאָדם ַהְמַכֶּסה ֲחָטָאיו ְוֵאינֹו  -"ַחָּטאִתי אֹוִדיֲע�" 

ְמָפְרָׁשם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ּוְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ַעְצמֹו ֵאין 



  

ַחָּטאִתי  (ְּתִהִּלים לב, ה)ְּבאֹוַריְָתא. ָּפַתח ַרִּבי ִחּיָא וֲַאַמר 
אֹוִדיֲע�, ִמָּכאן אֹוִליְפנָא ְּדָכל ַּבר נָׁש ִּדְמַכֶּסה ֲחָטָאיו 
וְָלא ְמָפֵרׁש לֹון ַקֵּמי ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא וְיְִתַּבע ַרֲחֵמי ָלא 

ח ִּפְתָחא ִּדְתׁשּוָבה, וְִאי ָּפֵרׁש לֹון יֲָהִבין ֵליּה ְלִמְפּתַ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחיֵס ֲעֵליּה וְיְִתַגְּברּון ַרֲחֵמי ַעל 
ִּדינָא, וְָכל ֶׁשֵּכן ִאי ִאיהּו ָּבֵכי, ְּדָהא ָּכל ִּפְתִחין 

  ְסִתיִמין וְִאיהּו ָּפתּוַח וְִאְתַקַּבל ְצלֹוֵתיּה.

ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש  -ֲחָטָאיו  ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ְמָפֵרט09@
  ְלַהְגִּביר ָעָליו ַרֲחָמנּותֹו. - ָּברּו� הּוא 

וְַעל ָּדא, ַמאן ִּדְמָפֵרׁש ֲחָטֵאיּה, יְָקָרא ְּדַמְלָּכא 
(ְּתִהִּלים  הּוא ְלִאְתַּגָּבָרא ַרֲחֵמי ַעל ִּדינָא. וְַעל ָּדא ְּכִתיב

י", ְּתֵרין ִּכּבּוִדין ִאּנּון, ַחד "זֹוֵבַח ּתֹוָדה יְַכְּבָדנְנִ נ, כג) 
ְלֵעיָלא וְַחד ְלַתָּתא, ַחד ְּבָעְלָמא ֵּדין וְַחד ְּבָעְלָמא 

  ְּדָאֵתי.

                                                                                                                    

ַתח ַהְּתׁשּוָבה. ִאם ְמָפֵרׁש ַמִּניִחים אֹותֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ִלְפֹּתַח ּפֶ 
ָהָאָדם ֶאת ֲחָטָאיו ְמַרֵחם ָעָליו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוַמְגִּביר ֶאת 
ִמַּדת ָהַרֲחִמים ַעל ִמַּדת ַהִּדין, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ָהָאָדם ּבֹוֶכה ִלְפֵני 

ץ ִמַּׁשֲעֵרי ִּדְמָעה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשֲהֵרי ָּכל ַהְּׁשָעִרים ְנעּוִלים חּו
ְּכבֹוד ַהֶּמֶל� הּוא  -ּוְתִפָּלתֹו ִמְתַקֶּבֶלת. ַעל ֵּכן ָּכל ַהְמָפֵרׁש ֲחָטָאיו 

 - ּוַמְגִּביר ֶאת ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ָעָליו נֱֶאַמר: 'זֹוֵבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני' 
  ָּבא".ְׁשֵני ִּכּבּוִדים: ֶאָחד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֶאָחד ָלעֹוָלם הַ 

 



  

  ְּבִכי ַהְּׁשִכינָה ְּבֵעת חְֻרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש09@

ז. *
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ָּפַתח עֹוד וְָאַמר, ִּדְבַההּוא יֹוָמא ְּדִאְתָחַרב 
יְִׂשָרֵאל ֲאזַלּו ְּבָגלּוָתא וְֵרַחיִם ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלַתָּתא וְ 

ַעל ַצּוְאֵריהֹון וִיֵדיהֹון ְמַהְּדִקין ַלֲאחֹוָרא, ּוְכנֶֶסת 
יְִׂשָרֵאל ִאְתָּתָרַכְּת ִמֵּבית ַמְלָּכא ְלֵמיַה� ַּבְתֵריהֹון 
ּוְבַׁשְעָּתא ְּדנֲָחַתת ְׁשִכינְָּתא, ָאְמָרה ֵאיַה� 

דֹוָראי וְַעל ָּבנַי, וְַעל ַהּיִחּוד ְּבַקְדֵמיָתא וְֶאְבֶּכה ַעל מְ 
  ָּגדֹול ֶׁשָהיָה נֲַעָׂשה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

וְַכד נְַחַּתת ִמִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה ֲחַמת ַאְתַרָאה 
ְּדִמְקָּדׁש ֶׁשל ַמָּטה הּוא ָחֵרב ּוְדֵמיֶהן ֶׁשל ַצִּדיַקּיָא 

ֵביָתא ִאּתֹוַקד ִאּתֹוַׁשד ְּבַגּוַּה, וְֵהיְכָלא ַקִּדיָׁשא ּו
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

הֹוִסיף ַרִּבי ִחָּיא ְוָאַמר: "ְּבאֹותֹו יֹום ּבֹו ֶנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ְלַמָּטה, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַלָּגלּות ְּכֶׁשֵרַחִים ַעל ַצְּואֵריֶהם 

ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל,  ֹּגְרָׁשה  -ַהְּׁשִכיָנה ִויֵדיֶהם ֲאסּורֹות ַלֲאחֹוֵריֶהם, וְ 
ָאְמָרה ַהְּׁשִכיָנה, ְּבָׁשָעה  -ִמֵּבית ַהַּמְלכּות ֵליֵל� ְּבִעְּקבֹות ָּבֶניָה 

ֶׁשָּיְרָדה ִמִּמְׁשָּכָנּה: 'ֵאֵל� ַּבְּתִחָּלה ְוֶאְבֶּכה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ָּבַני ְוַעל 
ְוַעָּתה  -ה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַעל ְיֵדי ַהָּקְרָּבנֹות ַהִּיחּוד ַהָּגדֹול, ֶׁשַּנֲעׂשָ 

ְּבֵטִלים. ּוְכֶׁשָּיְרָדה ַהְּׁשִכיָנה ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה ָרֲאָתה ֶאת 
 -ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמָּטה ָחֵרב ּוְדֵמיֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים ִנְׁשַּפ� ַּכַּמִים 

ְבִכָּיה, ַעד ֶׁשָּכל ָהעֹוָלמֹות ִהְזַּדְעְזעּו ְוקֹול ֵהִריָמה ֶאת קֹוָלּה ּבִ 
ִּבְכָּיּה ִהִּגיַע ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ִמֶּׁשָּׁשַמע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת 
קֹוָלּה, ִּבֵּקׁש ְלַהֲחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ַעד ֶׁשָּבאּו ַמֲחנֹות 

ְו�א ִקְּבָלה ַּתְנחּוִמים. ַעל ֶזה  -ַהְּׁשִכיָנה ּוַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ְלַנֵחם ֶאת 
 אֹוֵמר ַהָּפסּוק: 'קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבנֶיָה'. 



  

ְּבֶאָּׁשא ְּכֵדין ֲאֵריַמת ָקָלא, וְִאְתַרִּגיׁשּו ָעְלֵמי ִעָּלֵאי 
וְַתָּתֵאי, ּוְמָטא ָקָלא ְלֵעיָלא ַעד ֲאַתר ְּדַמְלָּכא ָׁשְריָא 
ּוָבֵעי ַמְלָּכא ְלֶמְחָרב ָעְלָמא ְלתֹהּו וָבֹהּו ַעד ְּדנֲָחֵתי 

ן ְלנֵַחם ַהְּׁשִכינָה וְָלא ַּכָּמה ֻאְכלֹוִסין וְַכָּמה ַמְׁשְריָ 
קֹול  (ִיְרִמָּיה לא, יד)ִקְּבָלה ַּתנְחּוִמין, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב: 

  ְּבָרָמה נְִׁשָמע, ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבנֶיָה וְגֹו'.

*
77

ּוְתִחַּלת יְִציָאָתּה ִמֵּבית ַמְקְּדָׁשא וְָׁשְרָתה 
ָעא ַקִּדיָׁשא ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, ּוְלָבַתר נְַפַקת ִמן ַארְ 

(ֵאיָכה ְלַמְדְּבָרא, וְיְָׁשָבה ַּתָּמן ְּתַלת יֹוִמין וְָקְרָאה ָׁשם 

  "ֵאיָכה יְָׁשָבה ָּבָדד ָהִעיר" וְגֹו'. א, א)

ְּבכֹו ַרִּבי ִחּיָא וְַרִּבי יֹוֵסי כּו'. ַעד ַּדֲהוֹו יְָתֵבי 78*
ן. ֲאַמר ְּפַרח ַחד עֹוָפא ּוְרֵחיׁש ַקַּמיְהּו ֶׁשּיְֵלכּו ִמָּכא
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   ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון
ּוַבְּתִחָּלה ָיְצָאה ַהְּׁשִכיָנה ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָׁשְכָנה ְּבֶאֶרץ 

ְלַאַחר ִמֵּכן ָיְצָאה ֵמֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ַלִּמְדָּבר ְוָיְׁשָבה ָׁשם ִיְׂשָרֵאל, ּו
  ְׁש�ָׁשה ָיִמים ְוִקְּנָנה ָׁשם: 'ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָּבָדד ָהִעיר' ְוכּו'."
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון  
ף ֶאָחד ָּבכּו ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי. עֹוָדם יֹוְׁשִבים, ָּפַרח עוֹ 

ִלְפֵניֶהם ְוִקְׁשֵקׁש ִלְפֵניֶהם ְּכאֹוֵמר: "ְלכּו ִמָּכאן!" ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא: 
"ּבֹוא ְוֵנֵל� ִמָּכאן, ֶׁשַּוַּדאי יֹוְׁשֵבי ַהָּמקֹום ִהָּנם ִלְסִטים ְוַגְזָלִנים". 

ים ָקמּו ַהַּצִּדיִקים ְוָהְלכּו. ַאך ִהְתִחילּו ָלֶלֶכת ְוִהֵּנה ֲחבּוַרת ִלְסִט 
רֹוֶדֶפת ַאֲחֵריֶהם. ִהְתַרֵחׁש ָלֶהם ֵנס ְוִנְקָרה ָלֶהם ֶסַלע ּובֹו ְמָעָרה 

  ְוִנְכְנסּו ְלָׁשם. ָיְׁשבּו ָׁשם יֹום ֶאָחד ְוַלְיָלה ֶאָחד.



  

ַרִּבי ִחּיָא, נֵיקּום ֵמָהָכא ְּדוַַּדאי יְָתֵבי טּוַרּיָא ָהָכא, 
, ָקמּו וֲַאזַלּו ַעד (רֹוֶצה לֹוַמר יֵׁש ָּכאן ַּגְזָלנִים יֹוְׁשִבים)

ִּדַאֲהָדִרי ֵריַׁשיְהּו ֲחמֹו ִאּנּון ִלְסִטין ִּדָרֲהֵטי ַאַּבְתַריְהּו 
ַּכחּו ַחד ִטּנָָרא וְַחד וְִאְתַרֵחיׁש ְלהֹון נִָּסא וְַאׁשְ 

ְמַעְרָּתא וְָעאלּו ַּתָּמן. יְַתבּו ַּתָּמן יֹום ֶאָחד וְַליְָלה 
  ֶאָחד. 

*
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ַּכד ְרַמׁש ֵליְליָא ִאְתנְִהיר ֵסיֲהָרא ִּבְמַעְרָּתא, 
ֲעַברּו ַּתָּמן ְּתֵרין ַטיְִעין וְַחְמֵריהֹון ְטעּונִין יַיִן ּוֵמיְכָלא 

ָהָכא ָהא ִאית ָלן ְלֵמיַכל ּוְלִמְׁשֵּתי ְלהּו, ָאְמרּו, נֵיתּוב 
וְַלֲחָמֵרי וֲַאנַן נֵיעּול ִלְמַעְרָּתא ָּדא. ֲאַמר ַחד ְלַחְבַרּיָּה 
ָלא ִּתְכנֹוס ַעד ִּדְתָפֵרׁש ִלי ַחד ְקָרא, ַמאי ִּדְכִתיב 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֹוִעים ַעל ַּכֲאֶׁשר ָיַרד ַהַּלְיָלה ְוֵהִאיר ַהָּיֵרַח, ָעְברּו ָׁשם ְׁשֵני ר

ֲחמֹוִרים ְטעּוִנים ַיִין ּוָמזֹון. ָאְמרּו ָהרֹוִעים ִאיׁש ְלֵרֵעהּו: "ֶנֱחֶנה 
ְוִנָּכֵנס ַלְּמָעָרה". ָאַמר ָהֶאָחד  -ֲאַנְחנּו ַוֲחמֹוֵרינּו  -ָּכאן ְּכֵדי ֶלֱאֹכל 

סּוק ַלֲחֵברֹו: "ַאל ִּתָּכֵנס ַלְּמָעָרה ַעד ֶׁשַּתְסִּביר ִלי ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ּפָ 
 - ֶאָחד: 'אֹוְד� ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמ� ִכי טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדי�' 

ֲהִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא טֹוב ַרק ַלֲחִסיָדיו ְו�א  ַלֲאֵחִרים?" �א 
ָיַדע ֲחֵברֹו ַלֲענֹות לֹו ַעל ְׁשֵאָלתֹו. ָאַמר לֹו: "אֹוי ָלרֹוִעים, ָהעֹוְזִבים 

  ָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוֶאת ַהּתֹוָרה ְועֹוְסִקים ִּבְרִעָּיה".ֶאת הַ 
ָׁשְמעּו ֹזאת ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ְּבָיְׁשָבם ַּבְּמָעָרה ְוָׂשְמחּו ַעל 

  ֶׁשִהְקָרה ה' ִלְפֵניֶהם ְּבֵני תֹוָרה.
 



  

"אֹוְד� ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת וֲַאַקּוֶה ִׁשְמ� ִכי טֹוב נֶֶגד 
, וְִכי ְלַגֵּבי ַאֲחָרא ָלאו ִאיהּו ִּלים נב יא)(ְּתִה ֲחִסיֶדי�" 

טֹוב? ָלא ֲהוָה ִּביֵדיּה. ֲאַמר ֵליּה, וַי ְלַטיְָעא 
ִּדְׁשָבֵקיּה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְאֹוַריְָתא וְָעְסֵקי 

  ְּבִטּיּוָעא ַרִּבי יֹוֵסי ַּדֲהוֹו יְָתֵבי ַּבְּמָעָרא ֲחדֹו.

*
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ִּבי יֹוֵסי, ֲחזִי ַּכָּמה נִִּסים ֲאַמר ַרִּבי ִחּיָא ְלרַ 
ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ֵׁשזֵיב ָלן ִמִּלְסִטים וְָסִתיר ָלן 
ַּבְּמָעָרה ְּבַהְׁשֵקט וְַׁשְלוָה, וְַהְׁשָּתא נְִתַחַּבר ִעם ַּבֲעֵלי 

  תֹוָרה.

*
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נְַפקּו ִמן ְמַעְרָּתא ּוָפְתחּו ְּבָׁשלֹום וְנְִתַחְּברּו 
יְָעא ִאְמרּו ִלי ַמהּו ֵּפרּוׁש "ִכי טֹוב יַַחד, ֲאַמר ַהאי טַ 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ִּבי יֹוֵסי: "ְרֵאה ַּכָּמה ִנִּסים ָעָׂשה ִעָּמנּו ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ְלַר 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא: ִהִּציל אֹוָתנּו ִמִּלְסִטים ְוהֹוִׁשיָבנּו ַּבְּמָעָרה 
  ְּבֶׁשֶקט ּוְבַׁשְלָוה, ְוַעָּתה ִזֵּמן ָלנּו ְּבֵני תֹוָרה".
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָעָרה, ֵּבְרכּו ֶאת ָהרֹוִעים ְּבָׁשלֹום ְוִהְתַחְּברּו ִאָּתם. ָיְצאּו ִמן ַהְמ 

ְׁשָאָלם ָהרֹוֶעה: "ִאְמרּו ִלי ַרּבֹוַתי, ַמהּו ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק: 'ִכי טֹוב 
ֶנֶגד ֲחִסיֶדי�' ", ָעָנה ַרִּבי ִחָּיא: "ְּבַוַּדאי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא טֹוב 

ְרָׁשִעים, ַהְמַבִּזים ֶאת ַהּתֹוָרה". ָאַמר לֹו: ַּדְוָקא ַלֲחִסיִדים ְו�א לָ 
"ָנִאים ַהְּדָבִרים ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא. ָאְמָנם ַּפַעם ָׁשַמְעִּתי ֵמַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֵּפרּוׁש ִנְפָלא ַעל ָּפסּוק ֶזה ְּבֶדֶר� ַהִּנְסָּתר". ְוַאַחר 



  

נֶֶגד ֲחִסיֶדי�"? ֲאַמר ַרִּבי ִחּיָא, וַַּדאי ַּדוְָקא נֶֶגד 
ֲחִסיִדים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא טֹוב וְ�א נֶֶגד ְרָׁשִעים 
ִּדְמַבִּזין ִּדְבֵרי תֹוָרה וְָלא ָעְסֵקי ְּבאֹוַריְָתא, ֲאַמר ֵליּה: 

י ְּפׁשּוָטּה, ֲאָבל יֹוָמא ַחד ֲהוֵינָא ַּגֵּבי יָאֹות הּוא ְלפִ 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי וְהּוא ֵּפַרׁש ֶּדֶר� נְִסָּתר וְכּו', 
וְִגָּלה ַאַחר ָּכ� ַהאי ַטיְָעא ַּכָּמה סֹודֹות נְִפָלִאים. 
ֲאָתא ַרִּבי ִחּיָא וְַרִּבי יֹוֵסי ּונְָׁשקּוהּו, וְַאַחר ָּכ� ֲאזַל 

  ַחד וְַחד ְלַדְרּכֹו. ָּכל

ַהְמַחֵּבר ֶאת ַעְצמֹו ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְמָקֵרב ֶאת 09@
ָּלה   ַהּגְֻא

ח. ֲהֵרי, ְרֵאה ַּכָּמה ֲחִביִבים ָהיּו ּדֹורֹות 
ָהִראׁשֹונִים, ַּדֲהוֹו ָעְסֵקי ַּבּתֹוָרה ֲאִפּלּו ַּבֶּדֶר�, וְָהיָה 

ם ְּבַחְברּוָתא ֶׁשל ַּבֲעֵלי ִׂשְמָחה ְּביָָדם ֶׁשָהיּו ִמְתַחְּבִרי
תֹוָרה, ִּכי ָּכל ַהְמַחֵּבר ֶאת ַעְצמֹו ְלַבֲעֵלי תֹוָרה, הּוא 
ְמָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ּכִי יֵׁש ַלְּׁשִכינָה ַאְרַּבע ַאּמֹות 
ֶׁשל ֲהָלָכה, ֲהִליכֹות עֹוָלם לֹו, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ל אֹותֹו ִמָּכל ְּגזֵרֹות ָרעֹות, יֱֶחֵסה ָעָליו ְּכנָָפיו ְלַהִּצי
ּוְתִפָּלתֹו ִּתְהיֶה ְקרֹוָבה ְלִהְתַקֵּבל, וְנְִכֵסיהֹון 

  ִמְתָּבְרִכין ְּבָכל ַהְּבָרכֹות, ָאֵמן.

                                                                                                                    

סֹודֹות ִנְפָלִאים. ָּבאּו ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי  ָּכ� ִּגָּלה ָהרֹוֶעה ַּכָּמה
 ּוְנָׁשקּוהּו, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִנְתָּפְרָדה ַהֲחבּוָרה.



  

  ֶּפֶרק נ'03@
א. ְּכָבר ָּכַתְבנּו ְלֵעיל ַּבְּפָרִקים ַהּקֹוְדִמים ְּבִענְיַן 

ָּבאִתי ִלְכּתֹב עֹוד ַמֲעלֹות ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָענִי, וְַעְכָׁשו 
ְּדָבִרים נֹוָסִפים ַעל ָהִראׁשֹונִים, ִּכי ָקְרַּבן ֶהָענִי ָּתִמיד 
הּוא ְמֻרֶּצה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר 

"ֵלב נְִׁשָּבר וְנְִדֶּכה ֱא�ִהים �א  (ְּתִהִּלים נא יט)ַהָּכתּוב, 
  ִתְבזֶה".

  ִביא ָקְרַּבן ָענִיַמֲעֶׂשה ְּבָעִׁשיר ֶׁשהֵ 09@

: *(ַּדף ט' ַעּמּוד א')וְִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת וַּיְִקָרא 
82
 
ַמֲעֶׂשה ְּבָעִׁשיר ֶאָחד ֶׁשֵהִביא ֶאל ַהּכֵֹהן ְלַהְקִריב 
ְׁשֵּתי ּתֹוִרים ּוְבנֵי יֹונָה וְהּוא ָקְרַּבן ָענִי, וְָאַמר ֵליּה 

ֲאָתא ְלֵביֵתיּה, וֲַהוָה ַהּכֵֹהן ָקְרָּבן זֶה ָלאו ִּדיָד� הּוא. 
  ֲעִציב.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַמֲעֶׂשה ְּבָעִׁשיר ֶאָחד, ֶׁשֵהִביא ְׁשֵני ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה ֶאל ַהֹּכֵהן. 

ן: "ָקְרָּבן ֶזה ֵאינֹו ָנֶאה ְל�". ָהַל� אֹותֹו ָאָדם ְלֵביתֹו ָאַמר לֹו ַהֹּכהֵ 
ָעצּוב. ָׁשֲאלּוהּו ֶאָחיו: "ַמּדּוַע ִהְּנ� ָעצּוב", ָאַמר ָלֶהם: "ִמּׁשּום 
ֶׁשַהֹּכֵהן �א ִקֵּבל ִמֶּמִּני ֶאת ְּבֵני ַהּיֹוָנה ְו�א ָרָצה ְלַהְקִריָבם". 

ֵהן ְוָיָפה ָעָׂשה, ֶׁש�א ִהְקִריב ֶאת ָאְמרּו לֹו ֶאָחיו: "צֹוֵדק ַהּכֹ 
ָקְרַּבן ֶהָעִני ֵהם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב:  -ָקְרָּבְנ�, ֶׁשֲהֵרי ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה 

'ְוִאם ַּדל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת', אּוָלם ַאָּתה ֶׁשָעִׁשיר ִהְּנ�, ָצִרי� 
 ָהִייָת ְלָהִביא ׁשֹור ְלָקְרָּבן".



  

ב. ֲאַמרּו ֵליּה ֲאחֹוִהי, ַאַּמאי ַאְּת ֲעִציב, ֲאַמר 
ְלהֹו ְּדָלא ָקֵריב ַּכֲהנָא ָקְרָּבנָא ִּדיִלי ְּתֵרין ְּבנֵי יֹונָה, 
ֲאַמרּו ֵליּה יָאּות וְַׁשִּפיר ֲעֵביד ְּדזֶהּו ָקְרַּבן ָענִי 

, ֶאָּלא ַאְּת (ַוִּיְקָרא יד כא)" וְגֹו' ִּדְכִתיב ֵּביּה "וְִאם ַּדל הּוא
  ָצִרי� ְלָקָרָבא ַחד ּתֹוָרא.

נַָדר ֶׁשִּמָּכאן ּוְלַהָּבא �א יֲַעלּו ַעל ִלּבֹו ַמְחָׁשבֹות 09@
  ֶׁשל ֵחְטא, ַחס ְוָׁשלֹום

*
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ֲאַמר ַהאי ַּגְבָרא ְּבַדְעֵּתיּה ּוָמה ַעל ַהַּמֲחֶׁשֶבת 
ִריב ּתֹוָרא ַעל ֵחְטא ַעְצמֹו ֵחְטא ֶהְחִמיָרה ּתֹוָרה ְלַהקְ 

�א ָּכל ֶׁשּכֵן, נַָדְרנָא ְּדָלא ֲאַסֵּלק ַעל ִלָּבאי ַמֲחָׁשָבה 
ְּדִחְטָאה, ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה ָמה ֲעֵביד ָּכל יֹוָמא 
ִאְׁשַּתַּדל ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן ּוַבַּליְָלה נְֵאים ְקָצת וְַאַחר ָּכ� 

 - ִעּמֹו ּתֹוָרה וֲַהוֹו ָקְריָן ֵליּה ָקָרא ְלֶאָחיו ֶׁשּיְִלְמדּו 
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  ֹקֶדׁש:-ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון *) 
ָחַׁשב אֹותֹו ָאָדם: ּוָמה ִאם ַעל ַמֲחֶׁשֶבת ַהֵחְטא ֶהְחִמיָרה 

�א ָּכל ֶׁשֵּכן! נֹוֵדר  - ַעל ַהֵחְטא ַעְצמֹו  -ַהּתֹוָרה ְלַהְקִריב ׁשֹור ָּגדֹול 
ה ֵמאֹותֹו ֲאִני ֶׁש�א ַיֲעֶלה ַעל ִלִּבי ַמֲחֶׁשֶבת ֵחְטא ְלעֹוָלם. ֶמה ָעׂשָ 

יֹום? ָעַסק ְּבִמְסָחר ָּכל ַהּיֹום ּוַבַּלְיָלה ָיַׁשן ְמַעט, ְוַאַחר ָּכ� ִהְזִמין 
ֶאת ֶאָחיו ִלְלֹמד ִעּמֹו ּתֹוָרה, ְוָהיּו ְמַכִּנים אֹותֹו 'ְיהּוָדה ַאֵחר' ַעל 

ִחֵּלק ֵׁשם ֶׁשַּנֲעָׂשה ָאָדם ַאֵחר. יֹום ֶאָחד ְּפָגׁשֹו ַרִּבי יֹוֵסי ְוָרָאה, ׁשֶ 
אֹותֹו ָאָדם ֶאת ְנָכָסיו: ֶחְצָים ָנַתן ַלֲעִנִּיים ְוֶחְצָים ָנַתן ְלסֹוֲחִרים 
עֹוְבֵרי ַיִּמים, ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ַּבְּסחֹוָרה ִּבְׁשִבילֹו, ְוִאּלּו הּוא ַעְצמֹו ָיַׁשב 

  ְוָעַסק ַּבּתֹוָרה ָּכל ַהָּיִמים.
 



  

יְהּוָדא ַאֲחָרא. יֹוָמא ַחד ָּפַגע ֵּביּה ַרִּבי יֵיָסא ָסָבא 
וֲַהוָה ָּפֵריׁש נְִכֵסי ְלִמְסֵּכנָא ַּפְלָגא ּוַפְלָגא ִלֵּתן ַעל 
ְסחֹוָרה ַלֲאנִָׁשים הֹוְלֵכי יִַּמים וְהּוא יְֵתיב וְָלֵעי 

  ְּבאֹוַריְָתא.

ן ֶהָענִי ָחִביב ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יֹוֵתר ָקְרּבַ 09@
  ִמָּכל ַהָּקְרָּבנֹות

ג. *
84

ְּפַתח וֲַאַמר, ָּכל ַמאן ְּדָקֵריב ָקְרָּבן 
ִּבְרעּוָתא ְּדִלָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִאזְַּדַּמן ְלִקְבֵליּה 

א ְּבִרי� ָּתא ֲחזִי ָקְרָּבנָא ְּדִמְסֵּכנָא ֲחִׁשיב ַקֵּמי ֻקְדׁשָ 
הּוא ְּדָהא הּוא ַמְקִריב ֶחְלּבֹו וְָדמֹו ְּדָהא ֵלית ֵליּה 
ִמיֵדי ְלֵמיַכל וְַאיְֵתי ָקְרָּבנָא ּוְבַההּוא ַׁשְעָּתא ְּדֶהָענִי 

(ְּתִהִּלים כב ַמְקִריב ָקְרָּבנֵיּה ַמְכִריזִים ַּבָּׁשַמיִם וְָאְמֵרי: 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
 -ָּפַתח אֹותֹו ָאָדם ְוָאַמר: "ָּכל ַהַּמְקִריב ָקְרָּבן ְּבָכל ִלּבֹו 

ַּכָּמה ָחׁשּוב ָקְרַּבן  -ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְתָקֵרב ֵאָליו. ּבֹוא ּוְרֵאה 
ֶהָעִני ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשֲהֵרי ָקְרָּבנֹו ָחׁשּוב ִמָּכל 

ַמָּמׁש ֶאת ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו ֶׁשּלֹו  -י ְּכֶׁשהּוא ֵמִביא ָקְרָּבן ַהָּקְרָּבנֹות, ֶׁשֲהֵר 
ַמְקִריב הּוא, ֶׁשֲהֵרי ֵאין לֹו ְּבֵביתֹו ַמה ֶּלֱאֹכל ְוהּוא ֵמִביא ָקְרָּבן 
ַלה', ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשֶהָעִני ֵמִביא ָקְרָּבן ַמְכִריִזים ַּבָּׁשַמִים: 'ִּכי �א 

ֱענּות ָעִני', ְוָקְרַּבן ֶהָעִני ָיָקר ִמֹּכל, ֶׁשֲהֵרי הּוא ֲאֶׁשר ָבָזה ְו�א ִׁשַּקץ 
ָּגַרם ִלי ְלִהְסַּתֵּפַח ְּבַנֲחַלת ה' ּוַבּתֹוָרה, ָלֵכן ְמַחֵּלק ֲאִני ֶאת ַמֲחִצית 
ְנָכַסי ַלֲעִנִּיים, ֶׁשֲהֵרי ֵהם ֲאֶׁשר ָּגְרמּו ִלי ְלִהָּדֵבק ַּבּתֹוָרה. ְוִעַּקר 

לּוי ְּבַמֲחֶׁשֶבת ַהֵּלב ּוִבְרצֹונֹו, ֶׁשִהיא ֲחִביָבה ִמּכֹל ִלְפֵני ַהָּקְרָּבן ָּת 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.



  

נִי" ּכִי ָקְרָּבנֵיּה "ִּכי �א ָבזָה וְ�א ִׁשַּקץ ֱענּות עָ  כה)
ְּדָענִי הּוא ָעִדיף ִמֻּכָּלם ְּדָהא ָענִי ָּגֵרים ִלי ְלֶמֱהוֵי 
ְּבֵחֶלק ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא וְֶהָענִי ָּגֵרים ִלי ְלֶמֱהוֵי 
ְּבֵחֶלק ְּדאֹוַריְָתא ּוְבִגין ָּכ� ַּפְלִגינָא ַּפְלָגא ְלִמְסְּכנֵי 

ָּכל ַהאי וְכּו', וְִעָּקר ָקְרָּבנָא הּוא  ִלי ְּדָהא ִאּנּון ָּגְרמּו
ְרעּוָתא ְּדִלָּבא ּוְרעּוָתא ְּדנְַפָׁשא ְּדהּוא ָחִביב ִמן ָּכל 

  ַקֵּמי ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא.

  ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָה ּוְבֵלב נְִׁשָּבר09@

ן ָצִרי� ד. וְַהְׁשָּתא ֶׁשַהְּתִפּלֹות ֵהן ִּבְמקֹום ָקְרּבָ 
ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵלב נְִׁשָּבר ּוְלַכּוֵן ָּבּה ְלַתֵּקן 
ִקּׁשּוִטין ַלְּׁשִכינָה ִּבְתִפָּלתֹו, ִּכי ֵאּלּו ְּבנֵי ָאָדם 
ַהְמַכּוְנִים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים עֹוִׂשים נַַחת רּוַח 

ֶׂשה הּוא ַלְּׁשִכינָה וְנְִקָרִאין "ַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה" ִּכי ַמעֲ 
וְִתֵּקן, וְָלֵכן ָאְמָרה ַהּׁשּונִַּמית  -ְלׁשֹון ִּתּקּון. "וַּיַַעׂש" 

ְלַבְעָלּה: נֲַעֶׂשה ֲעִלּיַת ִקיר ְקַטּנָה וְנִָׂשים ָׁשם ִמָּטה 
וְַכּוָנָָתּה ָהיְָתה ְלַכֵּבד  ב ד י)- (ְמָלִכיםוְֻׁשְלָחן ִּכֵּסא ּוְמנֹוָרה 
ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֵאּלּו ְצִריִכין ְּבנֵי ַהְּׁשִכינָה ּכִי ָהִענְיָן ּדְ 

יְִׂשָרֵאל ְלָהִכין ֶאל ַהְּׁשִכינָה, ּוְבָעְמדֹו ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּתִפַּלת ַעְרִבית יְַכּוֵן ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשִהיא נֶֶגד ְמנֹוָרה 
ּוְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית הּוא נֶֶגד ַהִּמָּטה 

זְִמָרה ּוְקִריַאת ְׁשַמע הּוא נֶֶגד ּוְבַׁשֲחִרית ְּפסּוֵקי ּדְ 
ֻׁשְלָחן, ּוְתִפָּלה הּוא נֶֶגד ִּכֵּסא, וְַהּכֹל הּוא ְּכבֹוד 

  ַהְּׁשִכינָה, ַעּיֵן ָׁשם ַּבֲאִריכּות.



  

ֲחִׁשיבּות ֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ְּדזְִמָרה ְוִׁשיַרת ַהּיָם 09@
  ְּבַכָּונָה

ְּתִפָּלה ה. ַעל ּכֵן יְִרֶאה ָהָאָדם ַּכָּמה ִהיא הַ 
ֲחִביָבה ְּכֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ְּבַכּוָנָה וְֵאי� ְמַׂשֵּמַח 

ַהְּׁשִכינָה ְלֵאין ֵעֶר� וְִׁשעּור ִּכי *
85

ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵמר 
ָהָאָדם ִׁשירֹות וְִתְׁשָּבחֹות ַהְּׁשִכינָה ִמְתַעֶּטֶרת ְּבאֹותֹו 

ׁש ָּברּו� הּוא ַהַּפַעם ְּבַההּוא ִּכְתָרא ְּדִאזְַּדַּמן ַהָּקדֹו
ְלִאְתַעְּטָרא ְלַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ּוְבַההּוא ִּכְתָרא 
ֲחקּוִקים ּבֹו ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָהיּו ְּגלּוִפים ּבֹו 
ְּבַההּוא זְִמנָא ְּדָעְברּו יְִׂשָרֵאל ַעל ַהּיָם ְּבִגין ָּדא ָּבֵעי 

וְָכל ַמאן ְּדזֵָכי  ַּבר נָׁש ְלַכּוֵן ְרעּוֵתיּה ְּבַההּוא ִׁשיָרָתא,
ְּבַהאי ָעְלָמא ֶׁשאֹוֵמר ְּפסּוֵקי ְּדזְִמָרה "וְָאז יִָׁשיר" 
ְּבַכּוָנָה, זֵָכי ְלֶמֱחֵמי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ְּבִתּקּונֵי ַההּוא 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵמר ָהָאָדם ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות, ַהְּׁשִכיָנה ִמְתַעֶּטֶרת 

ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַעֵּטר ֶאת ְּבאֹותֹו ַהַּפַעם ְּבֶכֶתר ַההּוא ׁשֶ 
ֶמֶל� ַהָּמִׁשיַח, ּוְבאֹותֹו ַהֶּכֶתר ֲחקּוִקים ּבֹו ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָהיּו 
ֲחקּוִקים ּבֹו ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ֶׁשָעְברּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהָּים. ִמְּפֵני ֶזה ָצִרי� 

ַהִהיא. ְוָכל ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,  ָהָאָדם ְלַכֵּון ְרצֹונֹו ְּבִׁשיָרה
זֹוֶכה ִלְראֹות ֶאת  - ֶׁשאֹוֵמר ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְו"ָאז ָיִׁשיר" ְּבַכָּוָנה 

ֶמֶל� ַהָּמִׁשיַח ְּבִתּקּון ֶּכֶתר ַההּוא ּוִבְכֵלי ִמְלַחְמּתֹו ֶלָעִתיד ָלבֹוא, 
  ְוזֹוֶכה ָלִׁשיר ִׁשיָרה זּו ָׁשם. 

 



  

ִּכְתָרא ּוִבְכֵלי ִמְלַחְמּתֹו ֶלָעִתיד ָלבֹוא. וְזֵָכי ָלִׁשיר 
  ַהאי ֻּתְׁשְּבָחא ַּתָּמן.

*
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ָמֵטי ַּבר נָׁש ְל"יְִׁשַּתַּבח" נֵָטיל ַהָּקדֹוׁש וְֵכיוָן ּדְ 
ָּברּו� הּוא ַהאי ִּכְתָרא וְַׁשוְיֵּה ְלַקֵּמיּה, וְָלֵכן ָצִרי� 
ְלַאְכָלָלא ַלּה ִּבְתֵליָסר ְמִכיִלין ִעָּלִאין ְּדִמנְהֹון 
י ִאְתָּבָרַכְת, וְִאּנּון ְּתֵליָסר ּבּוְסִמין ִעָּלִאין ְּדִאּנּון: ַהֳּצרִ 

וְַהִּצּפֶֹרן, ַהֶחְלְּבנָה וְַהְּלבֹונָה, מֹור ּוְקִציָעה, ִׁשּבֶֹלת 
נְֵרְּד, ַּכְרּכֹום, ַהּקְֹׁשט וְִקּלּוָפה וְִקּנָמֹון, ּבֹוִרית 

. וְָהָכא ִאּנּון ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל (יֵין ַקְפִריִסין)ַּכְרִׁשינָא 
ה ּוגְבּוָרה, ְּתִהָּלה וְזְִמָרה, עֹז ּוֶמְמָׁשָלה, נֶַצח, ְּגֻדּלָ 

וְִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות, וְֵהן נֶֶגד י"ג ִמּדֹות 
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  ֹקֶדׁש:-רּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון*) ּפֵ  
ְוֵכיָון ֶׁשַּמִּגיַע ָהָאָדם ְל"ִיְׁשַּתַּבח", לֹוֵקַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ַהֶּכֶתר ַההּוא ְוָׂשם אֹותֹו ְלָפָניו, ְוָלֵכן ָצִרי� ִלְכלֹול אֹוָתּה ִּבְׁש�ׁש 

ְוֵהם ְׁש�ָׁשה ָעָׂשר ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשֵּמֶהן ִמְתָּבֶרֶכת, 
ְּבָׂשִמים ֶעְליֹוִנים ֶׁשֵהם: ַהֳּצִרי ְוַהִּצֹּפֶרן, ַהֶחְלְּבָנה ְוַהְּלבֹוָנה, מֹור 
ּוְקִציָעה, ִׁשֹּבֶלת ֵנְרְד, ַּכְרּכֹום, ַהֹּקְׁשט ְוִקּלּוָפה ְוִקָּנמֹון, ּבֹוִרית 

ה, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ַּכְרִׁשיָנה, ְוָכאן ֵהם: ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָר 
ְוֵהם ֶנֶגד ְׁש�ׁש  -ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות 

ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ָהַרֲחִמים, ְוָצִרי� ְלָאְמָרם ִּבְנִׁשיָמה ַאַחת, ֶׁש�א 
ְלֶהֶבת ַאַחת ְלַהְפִסיק ֵּביֵניֶהם, ְוִאם ַמְפִסיק ֵּביֵניֶהם, ָאז יֹוֵצאת ׁשַ 

ִמַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים, ּוַמְכִריִזים ְּבקֹול ָּגדֹול: ְּפלֹוִני ֶזה ִהְפִסיק 
ִּבְׁשָבחֹו ֶׁשל ֲאדֹונֹו, ְוִיְכֶלה ְוִיָּפֵסק ְזכּותֹו, ֶׁש�א ִיְרֶאה ְּבֵגאּות 

 ַהֶּמֶל�, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר: "ּוַבל ִיְרֶאה ֵּגאּות ה'".



  

ָהַרֲחִמים, וְָצִרי� לֹוַמר ִּבנְִׁשיָמה ַאַחת ְּדָלא ִלְפַסק 
ֵּבינַיְהּו, וְִאי ָּפֵסיק ֵּבינַיְהּו ָאז נֵָפיק ַחד ַׁשְלהֹוָבא 

יזִים ְּבקֹול ָּגדֹול: ִמְּתחֹות ַּגְדַפיְהּו ִּדְכרּוִבים ּוַמְכרִ 
ְּפלֹונִי ֵּדין ְּפֵסיק ִּבְׁשָבֵחיּה ְּדָמֵריּה, וְיְִׁשֵּתֵצי וְיְִתַּפַּסק 
זְכּוֵתיּה ְּדָלא יֱֶחזֵי ְּבֵגאּוָתא ְּדַמְלָּכא ְּכָמה ְּדַאְּת 

  ַעד ָּכאן. (ְיַׁשְעָיה כו י),ָאַמר: "ּוַבל יְִרֶאה ֵּגאּות ה'" 

ָּברּו� הּוא ּגָבֹוַּה ִמן ָהעֹוָלם,  ַלְמרֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש09@
  ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ָּכָראּוי.

ו. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ִלָּזֵהר ָּבזֶה ְמאֹד לֹוַמר ִמן 
ֵּתַבת "ִׁשיר ּוְׁשָבָחה" ַעד "ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות" ִּבְתִפַּלת 

ַאַחת, וְֵכן נָכֹון ֶׁש�א ְלַהְפִסיק  "יְִׁשַּתַּבח" ִּבנְִׁשיָמה
ְּבָכל ִמיֵלי ִּדְקֻדָּׁשה ְּכגֹון ַּבֲענִּיַת "ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמיּה 
ַרָּבא ְמָבַר� ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַר�". וְִקַּבְלִּתי 
ְּבֵׁשם ָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָהיָה ְמַדְקֵּדק ְּכֶׁשָאַמר "ָאֵמן יְֵהא 

[ֵּפרּוׁש: ַאַחת ּה ַרָּבא" וְכּו' ְלַכּוֵן ֶאת ַרְגָליו ַלֲהָדֵדי ְׁשֵמי

ְּכמֹו ִּבְתִפַּלת י"ח ִּכי זֶה אֹות ּומֹוֵפת  ֶאל ַהֵּׁשנִית]
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחֵפץ ְמאֹד ִּבְתִפָּלָתן ֶׁשל 

, (ַיְלקּוט רמז שלז)יְִׂשָרֵאל, ִּכְדִאיָתא ְּבִמְדַרׁש יְֶחזְֵקאל 
ֵאה ַּכָּמה ָּגבֹוַּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמן עֹוָלמֹו וְָאָדם רְ 

נְִכנָס ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ּוִמְתַּפֵּלל ֲאחֹוֵרי ָהַעּמּוד ּוְמַהֵּפ� 
  ָּפנָיו ֶאל ַהּכֶֹתל, וְִאם הּוא ַּבֶּדֶר� יְַהַּדר ַאֵּפיּה ְלִאיָלן.



  

  ַהִּמְדָרׁשִמנְָהג ָּכֵׁשר ְלנֵַּׁשק ָּכְתֵלי ֵּבית 09@

ז. ִּכי ֵּתַבת "ּכֹוֶתל" הּוא סֹוד נְִפָלא, הּוָבא 
ְּבִתּקּונֵי זַֹהר ֶׁשהּוא ֵּתבֹות כ"ו ת"ל, רֹוֶצה לֹוַמר כ"ו 
הּוא ֵׁשם ה', ֵּת"ל ָקִאי ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשהּוא ּכֶֹתל 
ַמֲעָרִבי, ֵּתל ֶׁשָּכל ִּפּיֹות ּפֹונִין ְלָׁשם, וְָלֵכן ָצִרי� 

ָאָדם ְלַכּוֵן ָּבזֶה ּכְֶׁשּיֲַהפֹ� ָּפנָיו ֶאל הָ 
וְַאַחר ָּכ� יְִתַּפֵּלל ְּבַהְכנָָעה  07ּכֹוֶת"ל@06@הַ 

ּוְבֵאיָמה, ִּכי ָּכְתֵלי ֵּבית ַהְּכנֶֶסת ֵהם ְקדֹוִׁשים ְמאֹד 
וְאֹור ַהְּׁשִכינָה חֹוֶפֶפת ֲעֵליֶהם ָּתִמיד, וְָלֵכן ִמנְָהג 

ָתִלים ֶׁשל ֵּבית ַהְּכנֶֶסת ֵמֲחַמת ָּכֵׁשר ְלנֵַּׁשק ַהּכְ 
  ַהְּקֻדָּׁשה.

ַּׁשת ֵּבית ַהְּכנֶֶסת 09@ ֶׁשַּבָּגלּות ֵּבית ַהְּכנֶֶסת  - ּגֶֹדל ְקֻד
  הּוא ִּדיַרת ַהְּׁשִכינָה.

: (ֶרֶמז ש"נ)ח. ּוְרָאיָה ִמִּמְדַרׁש יְַלקּוט יְֶחזְֵקאל 
ָמָׁשל  ֶחְזֵקאל י יח)(יְ "וַּיֵֵצא ְּכבֹוד ה' ֵמַעל ִמְפַּתן ַהָּביִת", 

ְלֶמֶל� ֶׁשּיָָצא ִמַּפְלִטין ֶׁשּלֹו וְָהיָה ְמנֵַּׁשק ַּבְּכָתִלים 
ְמַגֵּפף ָּבַעּמּוִדים, וְָאַמר: "ֲהוִי ָׁשלֹום ֵּביִתי, ֲהוִי 
ָׁשלֹום ַּפְלִטין ֶׁשִּלי", ָּכ� ָהיְָתה ַהְּׁשִכינָה ְמנֶַּׁשֶקת 

: "ֲהוִי ָׁשלֹום ֵּביִתי ּוְמַגֶּפֶפת ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש
  ּוִמְקָּדִׁשי".



  

ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבֵאיָמה ּוְביְִרָאה זֹוֶכה ִלְראֹות ְּפנֵי 09@
  ַהְּׁשִכינָה

וְַעְכָׁשו ַּבָּגלּות ַהֶּזה ַהָּבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות ֵהן ִּדירֹות 
ַהְּׁשִכינָה וְַעל ּכֵן ְצִריִכין ָאנּו ִלנְהֹג ַּבָּבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות 

ָּלּנּו ָּכבֹוד ּוְקֻדָּׁשה, וְ�א ְלַהְראֹות ָּבֶהן ַקּלּות רֹאׁש ׁשֶ 
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל, וְָכל ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבֵאיָמה ּוְביְִרָאה 
ּוְבַכּוָנַת ַהֵּלב זֹוֶכה ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה' ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו 

  ָאֵמן.

  ְׁשִמיִני08@

  ֶּפֶרק נ"א03@

: "וְָהיָה ַמֲחנֶי� ָקדֹוׁש". (ְּדָבִרים כג, טו) א. ְּכִתיב
ְּכֵׁשם ֶׁשּיֵׁש ְּגבּול ְּבִכּתֹות ּוַמֲחנֹות ַהְּׁשִכינָה 
ֶׁשּנְִקָרִאים "ְקדֹוִׁשים", ֵּכן נֵַּמי ְּבגּוף ָהָאָדם וְֵאיָבָריו 
ֵהם נְִקָרִאין "ַמֲחנֶה", ְּבִענְיַן ִאם ָהָאָדם ְמַקֵּדׁש ֶאת 

ָריו ְּבִענְיְנֵי ַהְּקֻדָּׁשה ָאז ֵאיָבָריו ֶׁשּלֹו ּגּופֹו וְֵאיבָ 
נְִקָרִאים "ַמֲחנֵה ְׁשִכינָה" ַמָּמׁש, וֲַעֵליֶהם נֱֶאַמר 

(ְׁשמֹות כה : "וְנְִקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו� ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל", (ַוִּיְקָרא כב לב)

א "וְָׁשַכנְִּתי ְּבתֹוָכם". ּוְכֶׁשהֹוֵל� ָהָאָדם ְּבֶדֶר� � ח)
טֹוב ֲאזַי הּוא ַמְכנִיס ַעְצמֹו ִלְהיֹות ַמֲחנֶה ַלִּסְטָרא 

  ַאֲחָרא.



  

יְִתַּפֵּלל ָהָאָדם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְזֵַּכהּו ִלְהיֹות 09@
  ִּכֵּסא ַלְּׁשִכינָה ַהְּקדֹוָׁשה

ב. ַעל ּכֵן יְִהיֶה ָׁשגּור ְּבִפי ָהָאָדם לֹוַמר ְּתִפָּלה 
נֹו ֶׁשל עֹוָלם! ַזֵּכִני ִלְהיֹות ִּכֵּסא "ִרּבֹו06@ְקָצָרה, 

ּכִי ְּכֶׁשַהּגּוף הּוא ִּבְקֻדָּׁשה נֲַעֶׂשה  07@.ַלְּׁשִכיָנה"
ִּכֵּסא ַלְּׁשִכינָה, ּכִי זֶה הּוא ֵחֶׁשק וְַתֲאוָה ַלְּׁשִכינָה 
ִלְׁשרֹות ַעל ּגּופֹות ַהַּצִּדיִקים. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשּיְַסֵּלף 

ַּדְרּכֹו הּוא ְלִהּפּו�, ַחס וְָׁשלֹום, ִּכְדִאיָתא ָאָדם ֶאת 
, (ְּבֵראִׁשית ז יז)ַּבָּפסּוק  (ַּדף סח ע"ב)ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת נַֹח 

"וְיְִׂשאּו ֶאת ַהֵּתָבה וַָּתָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ", *
87

ְּבִגין 
ְּדחֹוְטִאין ְּבָעְלָמא ְׁשִכינְָּתא ִמְסַּתֶּלֶקת ִמן ַאְרָעא, 

ִכינָה נְִקֵראת ֵּתיָב"ה, ּכִי "ֵּתיָבה" הּוא אֹות וְַהּׁשְ 
. וְָׁשם [ֵּפרּוׁש: ְּבִהּפּו� אֹוִתּיֹות]"ֵּבי"ת ה' " ְּבִהּפּו� ַאְתוָן 

ַּבּזַֹהר ְמבָֹאר ְּדָבִרים ַהַּׁשּיִָכים ֶאל ְקֻדַּׁשת ַהּגּוף 
 וְֵאיָבָריו, וְִעַּקר ָמקֹום ְלָכל ַהְּקֻדּׁשֹות ְלַקֵּדׁש ּגּופֹו
ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַמאי ְּדֶאְפָׁשר ּוִבְפָרט קֶֹדם ֶׁשּיֵֵל� 

(ֹזַהר ָחָדׁש ַּדף ל ִליׁשֹן ַּבַּליְָלה ִּכְדִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש ַהּנְֶעָלם 

: ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה ֵאין ְל� ְּבָכל ַליְָלה ֶׁשֵאינֹו  ע"ב)
ָהעֹוְסִקים אֹוֵחז מטטרו"ן ַׂשר ַהָּפנִים ָּכל ַהּנְָׁשמֹות 

ַּבּתֹוָרה, ּוַמְרֶאה אֹוָתן ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ּוַמְמִּתינִים ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמּלֹוַמר ִׁשיָרה ַעד ֶׁשּיִָּכנְסּו 
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  ֹקֶדׁש:-רּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון*) ּפֵ  
 ִּבְגַלל ַהחֹוְטִאים ָּבעֹוָלם, ַהְּׁשִכיָנה ִמְסַּתֶּלֶקת ִמן ָהָאֶרץ.



  

נְַפׁשֹות ַצִּדיִקים ִעָּמֶהם וְּיֹאְמרּו ְּביַַחד ְלֵאל ֶעְליֹון 
  ִמְּקֻדַּׁשת ַהּגּוף.

  ֶאת ְׁשַמע ְּבַכָּונָה ּגְדֹוָלה יְַדְקֵּדק ִלְקרֹות09@
ּכֵן יְַדְקֵּדק ָהָאָדם ַּבֲאִמיַרת ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַכּוָנָה 
ְּגדֹוָלה ּוִמָּלה ְּבִמָּלה ּכִי יֵׁש ִּבְקִריַאת ְׁשַמע רמ"ח 

  ֵּתבֹות נֶֶגד רמ"ח ֵאיָבִרים.

"ָּכל ָאָדם  (ַּדף נ"ט ַעּמּוד א')ג. וְִאיָתא ַּבּזַֹהר ָחָדׁש 
ָּכל  [ֵּפרּוׁש: ָּכָראּוי]ּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ִּכְדָקא יָאּות ׁשֶ 

 [ֵּפרּוׁש:ֵּתָבה וְֵתָבה ַמְׁשִּפיַע ְּבָכל ֵאיָבר וְֵאיָבר ִּדיֵליּה 

, וְִאם ֵאינֹו קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַכּוָנָה ִּכי ִאם ֶׁשּלֹו]
ֲעָסִקים ִּבְמִהירּות וֲַעַראי ּוְבִלּבֹו הּוא ְמַהְרֵהר ּבַ 

ֲאֵחִרים וְַהֵּלב ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשַהֶּפה ְמַדֵּבר, ֲאזַי ָּכל 
ֵאיָבר וְֵאיָבר ׁשֹוֵאב ָעָליו ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, וְַעל יְֵדי ֵּכן 
ָּבִאים ֳחָלִאים ּוַמְכאֹוִבים ַעל ּגּופֹות ְּבנֵי ָאָדם, ַעל 

ע ְּבַכּוָנָה". ֲאֶׁשר ֵאינָן נִזְָהִרין ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשמַ 
וְָהִענְיָן ֶׁשָּצִרי� ֵליַדע ַמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר "ְּכִלי 
ֶחְמָּדה" ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, "ּכִי ְּכֵׁשם ֶׁשרמ"ח 
ֵאיָבִרים ּוׁשס"ה ּגִיִדין ֶׁשל ָהָאָדם ְמֻכּוָנִים 
ּוְמֻׁשְעָּבִדים ַּתַחת רמ"ח ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ּוׁשס"ה 

ֲעֶׂשה, ָהִכי נֵַּמי ַאְרצֹות ֵּתֵבל ּוְמקֹומֹות ִמְצוֹות �א תַ 
ֶׁשל ָהעֹוָלם ְמֻכּוָנִים ּוְמֻׁשְעָּבִדים ַּתַחת רמ"ח ִמְצוֹות 
ֲעֵׂשה ּוׁשס"ה ִמְצוֹות �א ַתֲעֶׂשה נֶֶגד ֵאיָבִרים וְִגיִדים 

  ֶׁשל ָהָאָדם".



  

ִאם ָהָאָדם ְמַקֵּבל ֶאת ַהּיִּסּוִרים ְּבַאֲהָבה, ֵהם 09@
  ים ֶאת ּגּופֹו ּוְמַקְּדִׁשים אֹותֹוְמַטֲהרִ 

ד. וְָאְמרּו ָהִראׁשֹונִים ִּכי ַעְקָרב ָמסּור ַּתַחת 
ֶמְמֶׁשֶלת ִמְצוַת ִמיָלה, וְַהּמֹוֵפת ֶׁשִאם יִּׁשֹ� ָהַעְקָרב 
ִאם יִָׂשימּו ַעל ַהּנָׁשּו� ְּבִרית ִמיָלה ֶׁשל ִּתינֹוק ֶׁש�א 

ִתְסַּתֵּלק ַהַּסָּכנָה. וְעֹוד ָרָאה ֶקִרי יְִׁשקֹט ַהְּכֵאב וְ 
ְסֻגָּלה נְִפָלָאה ְלִתינֹוק ַהּנֹוָלד ֶׁש�א יְִקֶרה ָעָליו ֳחִלי 
נְִכֶּפה ָּבר ִמּנָן, ִמּיָד ְּכֶׁשּנֹוָלד יִָׂשימּו ְּבִפיו ְּבִרית קֶֹדׁש 
ֶׁשל ִּתינֹוק וְיְִהיֶה נִּצֹול ָּכל יָָמיו ֵמֳחִלי נְִכֶּפה. עֹוד ַּדע 

ּסּוִרים ַהָּבִאים ַעל ָהָאָדם ִאם הּוא ְמַקֵּבל ָעָליו ִּכי ַהּיִ 
ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה ֲאזַי אֹוָתן יִּסּוִרין ְמַזִּכין ּוְמַטֲהִרים 

  ּוְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהּגּוף ְמאֹד.

ה. וְָהִענְיָן ְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְל�, ִּכי 
וְֶטַבע ַהּנֵר ְּכֶׁשֵאינֹו  נְִׁשַמת ָהָאָדם נְִמֶׁשֶלת ְלנֵר,

ֵמִאיר ֲאזַי ְמנְַענְִעין אֹותֹו ְקָצת וְיְִתַלֵהב יֹוֵתר ּוֵמִאיר 
ָּכָראּוי, וְזֶה ַּדוְָקא ְּבנֵר יֶָפה, ַמה ֶּׁשֵאין ּכֵן ְּבנֵר ָּגרּוַע 
ַאְּדַרָּבה ְּבנְַענּועֹו אֹותֹו יְִכֶּבה ַהּנֵר, ּוְכמֹו ֵכן ָאָדם 

וְַהּנְָׁשָמה ֵאינָּה ְמִאיָרה ְּבתֹו� ּגּופֹו  ִּבְהיֹותֹו חֹוֵטא
ָּכָראּוי ֲאזַי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵלַח ָעָליו יִּסּוִרים 
ַהְמנְַענְִעים אֹותֹו ּוְמזְַעזְִעים אֹותֹו, וְַכֲאֶׁשר יְַקֵּבל 
ְּבַאֲהָבה ֲאזַי חֹוזֶֶרת ַהּנְָׁשָמה ִלְהיֹות ְמִאיָרה יֹוֵתר 

נָה, וְִאם ֵאינֹו ְמַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ֲאזַי ֵאינֹו ִמָּבִראׁשֹו
זֹוֶכה ְלָהִאיר ְּכָבִראׁשֹונָה, וְיִּסּוִרין ְמֵרִעין לֹו, וְַהִּדין 



  

ִמְתעֹוֵרר ָעָליו ַעד יְִריָדתֹו ְלׁשּוָחה ֲעמּוָקה ֶׁשל 
  ֵּגיִהּנֹם, וְַהּיֵָרא ְּדַבר ה' יְִבַחר ַּבַחּיִים וְטֹוב לֹו.

  ֶּפֶרק נ"ב03@
א. ְׁש�מֹה ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָּכַתב ְּבִסְפרֹו 

"ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה, וְַאל ִּתְרַׁשע  יז)- (ֹקֶהֶלת ז, טז
ַהְרֵּבה", וְֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבַמֶּסֶכת 

ֹוִמים , "ִהָּזֲהרּו ִמן ַהְּצבּוִעים ֶׁשּד(ַּדף כב ַעּמּוד ב)סֹוָטה 
ִלְפרּוִׁשים ֶׁשעֹוִשים ַמֲעֵׂשה זְִמִרי ּוְמַבְּקִׁשים ָׂשָכר 
ְּכִפנְָחס". וְִהּנֵה ִלְפָעִמים ָהָאָדם יְִרֶאה ָלֵעינַיִם, ִאיׁש 
ֲאֶׁשר הּוא עֹוֵסק ָּתִמיד ִּבְתִפָּלה ְּבַכּוָנָה וְהֹוֵל� 

ּוא ִאיׁש ִּבְתִפִּלין ָּכל ַהּיֹום ַאָּתה סֹוֵבר ְּבַדְעְּת� ֶׁשה
יָָׁשר וְָכֵׁשר ַּבֲאֶׁשר ֶׁשָּתִמיד הּוא עֹוֵמד ִּבְמֶלאֶכת 

  ַהָּׁשַמיִם, ֲאָבל ֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשהּוא ְּבִלּבֹו.

ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשֵהִביא ַּבִּמְדָרׁש ְּפִסיְקָתא 
ַרָּבִתי: "ַמֲעֶׂשה ְּבִאיׁש ָעִׁשיר ֶאָחד ֶׁשָהיָה לֹו ַס� 

וָָרב וְָהיָה ַלְמָּדן ֻמְפָלג וְָחִסיד ְּבַמֲעָׂשיו, ּוְלֵעת  ָעצּום
זְִקנָתֹו ָהיָה ְּבַדְעּתֹו ֵליֵל� וְִלַּסע ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, 
ּוִבנְִסיָעתֹו ַּבֶּדֶר� ִהִּגיַע ְלִעיר ַאַחת ְקִהָּלה ְקדֹוָׁשה 
י ֵמָעֵרי ַהּיְִׁשְמֵעאִלים, וְָרָאה ָאָדם ֶאָחד ּוְׁשמֹו ַרּבִ 

ֲאֶלְּכַסנְֶּדר ֶׁשָהיָה רֹב ַהּיֹום ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת עֹוֵסק 
ִּבְתִפָּלתֹו וְעֹוֵמד ְּבַטִּלית ּוְתִפִּלין וְָהיָה סֹוֵבר ְּבַדְעּתֹו 
ֶׁשָהִאיׁש ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ֶׁשעֹוֵסק ִּבְתִפָּלתֹו הּוא ִאיׁש 



  

ֶׁשִּסּיֵם ָּכֵׁשר וְנֱֶאָמן, וְִהְמִּתין ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר ַעד 
ְּתִפָּלתֹו וְָאַמר לֹו: 'ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ�, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשֲאנִי 
ַהּיֹום ֵמֶאֶרץ נְָכִרּיָה, וְָהָאֶרץ ִהיא ְמֻׁשֶּבֶׁשת ִּבְגיָסֹות 
וֲַחיָלֹות, ּוִמְתיֵָרא ֲאנִי ִלַּסע ִעם ַהָּממֹון ֶׁשִּלי ֵמֲחַמת 

ן ִעם ָהאֹוָצר ְּכֵלי ַאֲחָריּות ַהֶּדֶר�. ַקח ֵמִאִּתי ַהָּממֹו
ֶּכֶסף ּוְכֵלי זָָהב ַּתַחת יְָד� ַעד ּבֹוִאי ֵאֶלי�, ּכִי ְּבַדְעִּתי 
ִלַּסע ְּבַעְצִמי ְלָהִכין ִלי ֵאיזֶה ִעיר ּוַביִת ֵליֵׁשב ְּבֶאֶרץ 
יְִׂשָרֵאל'. וְֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ֲאֶלְּכַסנְֶּדר: 'טֹוב ַהָּדָבר, ֵּתן 

ָהַאְרָּגז וֲַאנִי ַאִּציג ַהַּמְטמֹון ֶׁשְּל�  ִלי ֶאת ָממֹונְ� ִעם
ְּבתֹו� ַהֶחֶדר ֲאֶׁשר אֹוְצרֹוַתי ָׁשָּמה, וְַאָּתה ֵל� 
ְלָׁשלֹום ָלֶאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה'. וְִהְבִטיַח לֹו, ְּכֶׁשּיֲַחזֹר 
ָלבֹוא ֵאָליו, ֲאזַי יִֵּתן לֹו ַהִּפָּקדֹון ִּבְמלֹואֹו, וְֵכן ָעָׂשה 

ּנִזְָּכר ְלֵעיל וְנַָתן לֹו ָהַאְרָּגז ִעם ַהָּמעֹות ֶהָעִׁשיר הַ 
וְֵכָליו, ֵּכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹונִים ְּבִפָּקדֹון, וְָהַל� ֶהָעִׁשיר 
ִעם ִאְׁשּתֹו ְלָׁשלֹום ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ּוָבַחר ֵליֵׁשב 
ִּבְקִהַּלת קֶֹדׁש ֶחְברֹון. וְָחזַר ְּבַעְצמֹו ַאַחר ַהָּממֹון 

ן ֶׁשּלֹו, וְַכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֶהָעִׁשיר ִּפְקדֹונֹו ֵמָהִאיׁש ּוִפָּקדֹו
ַרִּבי ֲאֶלְּכַסנְֶּדר, ַהִּמְתַּפֵּלל ִּבְתִפִּלין וְַטִּלית, ָאז ִּכֵחׁש 
ּבֹו ָהִאיׁש וְָאַמר: '�א יְַדְעִּתי� ּוֵמעֹוָלם �א ְרִאיִתי� 

ַפל ַעל ָּפנָיו ְּבֵעינַי', וַּיֱֶחַרד ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר ְמאֹד, וְנָ 
ּוָבָכה וְִהְתַחּנֵן לֹו, וְָהִאיׁש ָאַטם ָאזְנֹו ִמֶּמּנּו וְֵהֵעז 
ָּפנָיו ָעָליו וְִקֵּלל אֹותֹו וְָאַמר, ֶׁשֵּמעֹוָלם �א ָלַקח ִמֶּמּנּו 

  ׁשּום ִּפָּקדֹון.



  

וְָהַל� ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר ִמֶּמּנּו ְּבָפֵחי נֶֶפׁש וְָהַל� 
וְנָָׂשא ִלּבֹו ֶאל ַהָּׁשַמיִם וְָאַמר, 'ִרּבֹונֹו ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת 

ָעֶלי� יֵׁש ִלי ַהַּתְרעֶֹמת,  -ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה ֲאדֹון ַהּכֹל 
ִּכי ָסבּור ָהיִיִתי ֶׁשָהִאיׁש ַרִּבי ֲאֶלְּכַסנְֶּדר הּוא ַצִּדיק 
 ָּגמּור, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשָרִאיִתי אֹותֹו ְמֻעָּטף ְּבַטִּלית ּוְתִפִּלין
רֹב ַהּיֹום, וְעֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל ְלָפנֶי� ְּבַכּוָנָה ְּגדֹוָלה, 
וְַעְכָׁשו ֲאנִי רֹוֶאה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַהּכֹל ְּבַרָּמאּות וְֵאין 
ִלּבֹו ָׁשֵלם ִאְּת�, ָלֵכן ֲאנִי מֹוֵסר ִּדינִי ַלָּׁשַמיִם ֶׁשִּתנְקֹם 

ּכֹל יְָד� ַהְּגדֹוָלה ֶאת נְִקָמִתי ִמֶּמּנּו ְּכֵדי ֶׁשּיְֵדעּו הַ 
וְַהְּגבּוָרה, ֵאין ִלי ׁשּום ַּתְרעֶֹמת ַעל ׁשּום ְּבִרּיָה ִּכי 
ִאם ָעֶלי�'. ּוָבָכה ְּבֵלב נְִׁשָּבר וַָמר, ּוִמּיָד נְִגָלה ֵאָליו 
ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא וְָאַמר לֹו: 'ַאל ִּתיָרא! ֵל� ֵאֶצל ִאְׁשּתֹו 

ל זֶה ַהֶּפַסח הּוא וְִאְׁשּתֹו ָחֵמץ, וֱֶאמֹר ָלּה ִסיָמן ֶׁשָאכַ 
וְַגם ִסיָמן ֵׁשנִי ֱאמֹר ָלּה ִּבְׁשִביל ַּבֲעָלּה, ֶׁשָאַכל ַּגם 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבַהְׁשָּכָמה קֶֹדם ֶׁשָהַל� ְלֵבית 

  ַהְּכנֶֶסת'. 

ּוְכֶׁשָהַל� ַּבֲעָלּה ַרִּבי ֲאֶלְּכַסנְֶּדר ַלחּוץ ַלּׁשּוק 
א ּוַמָּתן, ָהַל� ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר ְלִאְׁשּתֹו ְּבֵאיזֶה ַמּׂשָ 

וְָאַמר ָלּה ַהִּסיָמנִים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל. וְָסְבָרה ִאְׁשּתֹו 
ֶׁשַּבֲעָלּה ִצּוָה ּכֵן, וְֵתֶכף ָהְלָכה וְֶהֱחזִיָרה לֹו ַהִּפָּקדֹון, 

לֹום. וְָהַל� ֶהָעִׁשיר ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ְלַדְרּכֹו ְלׁשָ 
ּוְכֶׁשָּבא ַרִּבי ֲאֶלְּכַסנְֶּדר ְלֵביתֹו ִסְּפָרה לֹו ִאְׁשּתֹו ֵאי� 
ֶׁשּנַָתן ֶהָעִׁשיר ַהִּסיָמנִים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל וְִהיא 



  

ֶהֱחזִיָרה לֹו ַהִּפָּקדֹון, ָאז ָאַמר ַרִּבי ֲאֶלְּכַסנְֶּדר ַּכֲאֶׁשר 
ר, ָהַל� וְֵהִמיר נְִתַּפְרֵסם ַהָּדָבר ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּו

ָּדתֹו הּוא וְִאְׁשּתֹו, יִַּמח ְׁשָמם וְזְִכָרם". וְַעל ֵּכן ַאל 
יְִרֶאה ָהָאָדם ָלֵעינַיִם ִלְסמֹ� ַעל ָהָאָדם ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה 
ַמֲעֵׂשה זְִמִרי ּוְמַבֵּקׁש ָׂשָכר ְּכִפנְָחס, ֶאָּלא יְִרֶאה 

ָקתֹו ְּבָממֹון, ָהָאָדם ִמי ֶׁשהּוא ַצִּדיק וְעֹוֵמד ְּבִצדְ 
  ֶׁשֵאינֹו ְמַבֵּקׁש ָממֹון ֶׁשל ֲאֵחִרים זֶהּו ַצִּדיק ָּגמּור.

הֱֵוי זִָהיר ֵמֲאנִָׁשים ֶׁשּנְִרִאים ַּכֲחִסיִדים ֲאָבל ִלָּבם 09@
  ָמֵלא ּתֹוֵעבֹות

ב. ּובֹוא ּוְרֵאה ֶׁשהּוא ַמְרְּגָלא ְּבפּוָמא ְּדִאינְֵׁשי: 
ָּׁשֵמר ִמן "וְִצְדָקְת�", וְָׁשַמְעִּתי ִהָּזֵהר ִמן ַהְּצבּוִעין וְהִ 

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהיָה ִאיׁש זֵָקן ָעִׁשיר ָּגדֹול, וְָהיָה לֹו ַרק ֵּבן 
יִָחיד, ָּבחּור יְֵפה ֵעינַיִם וְָחָכם ְמאֹד. וַיְִהי ַהּיֹום, 
וַּיְִקְרבּו יְֵמי ַהָּזֵקן ָלמּות, וְָקָרא ִלְבנֹו ַהָּבחּור וְִצּוָה לֹו 

תֹו וְָאַמר לֹו: ְּבנִי, ִהנְנִי נֹוֵחל ְל� ָממֹון ַרב קֶֹדם מֹו
אֹוָצרֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשּיְִהיֶה ְל� ָּכל טּוב ָּכל יְֵמי ַחּיֶי�, 
וֲַאנִי ְמַצּוֶה ְל�, ֶׁשִּתְׁשמֹר ֶאת ַעְצְמ� ִמן ַהְּצבּוִעין ּוִמן 
ֲאנִָׁשים ֶׁשֵהָּמה עֹוְסִקים ַּבֲחִסידּות ַהְרֵּבה חּוץ 

ֶּטַבע ַהְּבִרּיֹות, ִּכי ָּכ� ַמְרִאין ֶאת ַעְצָמם ֶׁשֵהן מִ 
ֲחִסיִדים ֲאָבל ֶׁשַבע ּתֹוֵעבֹות ֵהן ְּבִלָּבם, וְִהָּזֵהר ִמן 
"וְִצְדָקְת�", וְָאז יְִהיֶה ְל� ּוְלזְַרֲע� ָּכל טּוב ָּכל 

  ַהּיִָמים, ּוֵמת ָהִאיׁש ַהָּזֵקן.



  

ְּבתּוָלה יְתֹוָמה ֲענִּיָה  ג. וְַאַחר ָּכ� נָָׂשא ַהָּבחּור
ַאַחת יְַפת ּתַֹאר ְמאֹד ַּבֲאֶׁשר ֶׁשּיְָׁשָרה ְּבֵעינָיו, וְַאַחר 
ַהּנִּׂשּוִאין ָׂשַמח ְּבִאְׁשּתֹו וְִאְׁשּתֹו ָהיְָתה ְצנּוָעה 
וֲַחִסיָדה ְּבֵעינֵי ַּבֲעָלּה, ּוְכמֹו ד' אֹו ָחֵמׁש ָׁשנִים ָאַמר 

י ִעִּמי ְלַטּיֵל ָּבְרחֹובֹות ּוַבְּׁשוִָקים ַהַּבַעל ְלִאְׁשּתֹו: ּבֹואִ 
ִלְראֹות ְּבטּוב ָהָאֶרץ, וְָאְמָרה לֹו ִאְׁשּתֹו: �א ֵאֵל� ֶּפן 
ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֲאנִָׁשים ֲאֵחִרים אֹו ֲאנִָׁשים ֲאֵחִרים 
יְִּתנּו ֵעינֵיֶהם ִּבי וֲַאנִי ַמְכִׁשיָלה אֹוָתם, ָאז ָאַמר 

ַאף ִהיא נְִרֵאית ְּכַצֶּדֶקת וְזַָכר ֶאת  ַּבֲעָלּה ְּבִלּבֹו
  ַצּוַָאת ָאִביו וְָׁשַתק, וְָהַל� ְּבַעְצמֹו ַלּׁשּוק יְִחיִדי.

  ִאְׁשּתֹו �א יְָדָעה ֶׁשָעָׂשה ַמְפֵּתַח ְלָכל ֶחֶדר ְּבֵביתֹו09@

ֶמה ָעָׂשה ָהִאיׁש ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ְּכמֹו ֲחִצי ָׁשנָה 
ַל� וְִצּוָה ַלֲעׂשֹות ְלָכל ַהֲחָדִרים ַאַחר זֶה ַהַּמֲעֶׂשה הָ 

ֶׁשְּבֵביתֹו ְׁשנֵי ַמְפְּתחֹות וְנַָתן ַמְפֵּתַח ֶאָחד ְלָכל ֶחֶדר 
וֶָחֶדר ְלִאְׁשּתֹו ּוַמְפֵּתַח ֶאָחד ָלַקח ְלַעְצמֹו, וְ�א ִהִּגיד 

  ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשּיֵׁש לֹו עֹוד ַמְפֵּתַח.

ִאְׁשּתֹו ֶׁשהּוא ָצִרי� ד. וַיְִהי ַהּיֹום ָאַמר ַהַּבַעל לְ 
ֵליֵל� ַלֶּמְרַחִּקים ִלְקנֹות ְסחֹורֹות וְֶׁשָּתִכין לֹו ֵציָדה 
ַלֶּדֶר�, וְֵכן ָעְׂשָתה ִאְׁשּתֹו ִּכי ָהיְָתה ְסבּוָרה ֶׁשַּבֲעָלּה 
יִַּסע ִמֶּמּנָּה ְּכֶדֶר� ָּכל ָהָאֶרץ. ּוְליֹום ָמֳחָרתֹו נַָסע 

א ָסְבָרה ֶׁשָהַל� ַּבֲעָלּה ַהַּבַעל ִמֶּמּנָּה, וְִהי
ַלֶּמְרַחִּקים. ֲאָבל ַהַּבַעל ָעָׂשה ְּבָעְרָמה ּוְכֶׁשָהיָה ֲחִצי 
ַּפְרָסה ִמחּוץ ָלִעיר ִצּוָה ָלֶעְגלֹון ָלׁשּוב וְֵליֵל� ָלִעיר 



  

וְ�א ָׁשב ְלֵביתֹו ִּכי ִאם ְלֵבית ָהאּוְׁשִּפיזָא ֲאֶׁשר 
יַע ַהחֶֹׁש� ַּבַּליְָלה ָהַל� אֹוְרִחים ָׁשָמה, וְַכֲאֶׁשר ִהּגִ 

ֶהָעִׁשיר ְלֵביתֹו ּוָפַתח ֶּפַתח ִראׁשֹון ְּבֵביתֹו, וְַאַחר ָּכ� 
ָהַל� ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ַעד ֶׁשָּבא ַלֲחַדר ִאְׁשּתֹו ֶׁשָהיְָתה 
יְֵׁשנָה, וְָעֵרל ֶאָחד ָהיָה ׁשֹוֵכב ִעָּמּה ַּבִּמָּטה, 

ָלּה הּוא ַּבֶחֶדר ָאְמָרה ּוְכֶׁשָרֲאָתה ָהִאָּׁשה ֶׁשַּבעֲ 
ְלֶהָעֵרל ֶׁשּיִַּקח ֶחֶרב וְיְִדקֹר ֶאת ַּבֲעָלּה, וְהּוא ָהיָה 
ִמְתיֵָרא וְָהַל� לֹו ִמחּוץ ַלַּביִת, ּוֵמרֹב ַהַּצַער ֶׁשּלֹו 
ָהַל� וְָׁשַכב ַּבּׁשּוק וְיֵָׁשן ָׁשם, ּוְבאֹותֹו ַהַּליְָלה נְִגנַב 

יר אֹוָצר ֶאָחד. וְָלַקח ַהַּגּנָב ֵמַהֶּמֶל� ֶׁשל אֹותֹו ָהעִ 
ֵמִאּתֹו ָּכל ָהֲאָבנִים טֹובֹות ֶׁשל ַהֶּמֶל�, וְָהיְָתה ְצָעָקה 

  ְּגדֹוָלה ְּבַאְרמֹון ַהֶּמֶל�.

ה. וְִצּוָה ַהֶּמֶל� ְלַחֵּפׂש ְּבָכל ַהְּדָרִכים ּוַבָּבִּתים 
ָכל ָהִעיר ִחּפּוׂש ַאַחר ִחּפּוׂש, וְָהְלכּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל� ּבְ 

ַהִהיא ּוָמְצאּו ְלָהִאיׁש ׁשֹוֵכב וְיֵָׁשן ַעל ָהְרחֹוב. וְָאְמרּו 
ְּבִלָּבם ֶׁשהּוא ַהַּגּנָב וְָתְפסּו אֹותֹו, וְנְִגַמר ִּדינֹו 

  ְלִמיָתה ַאַחר ָהִעּנּויִים ָקִׁשים ֶׁשּנְִפְסקּו לֹו.

ָהֵעץ  וְַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשָהיּו מֹוִליִכין אֹותֹו ִלְתלֹותֹו ַעל
ָהַל� ּכֶֹמר ֶאָחד ִעּמֹו ְּכֵסֶדר ָהֻאּמֹות, וְאֹותֹו ַהּכֶֹמר 
ָהיָה ָחׁשּוב וְָגדֹול ֵאֶצל ַהֶּמֶל� וְָהיָה ַהּכֶֹמר ְמַדֵּבר 
ַעל ִלּבֹו ֶׁשּיִָמיר ָּדתֹו, וְַאַחר ָּכ� ָהיּו מֹוִליִכין אֹותֹו 

ָלִעים יֹוְצִאין ֶּדֶר� ֶאָחד ֶׁשָהיָה ָׁשם ַאְׁשָּפה, וְָהיּו ּתֹו
ֵמָהַאְׁשָּפה ַעל ָהָאֶרץ, וְָאַמר ַהּכֶֹמר ְלַהַּתְליָן ֶׁשּיְַסֵּבב 



  

ֶאת ָהִאיׁש ָסִביב ְלַהּתֹוָלִעים ֶׁש�א יִָמית ֶאת 
ַהּתֹוָלִעים ֵמַאַחר ֶׁשַהּתֹוָרה ִהזְִהיָרה "וְַרֲחָמיו ַעל ָּכל 

  .(ְּתִהִּלים קמה, ט)ַמֲעָׂשיו" 

ִלּבֹו ַאף ַהּכֶֹמר ִמן ַהְּצבּוִעים ז. ָאַמר ָהִאיׁש ּבְ 
ֶׁשל "וְִצְדָקְת�", ָאַמר ָהִאיׁש ְלַעְבֵּדי ַהֶּמֶל� ֶׁשהּוא 
וְַהּכֶֹמר ָהיּו עֹוִׂשין ַהְּגנֵָבה ַּבֲחַצר ַהֶּמֶל�, ּוִמּיָד 
ָּתְפׂשּו ַהּׁשֹוְמִרים ַּגם ְלאֹותֹו ַהּכֶֹמר. וְִצּוָה ַהֶּמֶל� 

ּכֶֹמר ַהָּגדֹול ּוָמְצאּו ָׁשם ָּכל ַהְּגנֵָבה, ְלַחֵּפׂש ַּבֲחַדר הַ 
וְַאַחר ָּכ� ָׁשַאל ַהֶּמֶל� ֶאת ָהִאיׁש ַמה ַּׁשּיָכּות ָהיָה לֹו 

  ֵאֶצל ַהּכֶֹמר.

ִהְתִחיל ָהִאיׁש ְלַסֵּפר ְלַהֶּמֶל� ִמַּצּוַָאת ָאִביו ּוַמה 
ִעם  ֶּׁשֵאַרע לֹו ִעם ִאְׁשּתֹו ַהּזֹונָה, ּוַמה ֶּׁשֵאַרע לֹו

ַהּכֶֹמר, וְָלֵכן ָהיָה נֹוֵקם וְנֹוֵטר ְלַהּכֶֹמר ֶׁשָהיָה רֹוֶצה 
ִלְהיֹות ַצִּדיק ַהְרֵּבה, וְִצּוָה ַהֶּמֶל� ֵּתֶכף ִלְתּפֹס ֶאת 
ִאְׁשּתֹו ַהּזֹונָה ּוָמָצא ֶׁשִּכְדָבָריו ֵּכן הּוא, וְִצּוָה ַהֶּמֶל� 

ה, וְִאְׁשּתֹו ִצָּוה ְלָהִׁשיב ֶאת ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ְּכָבִראׁשֹונָ 
ְלָהִסיר ֶאת רֹאָׁשּה ִעם ַהַּזנַאי, וְֶאת ַהּכֶֹמר ִצּוָה 

  ִלְתלֹותֹו ַעל ָהֵעץ.

ֵאין ְלָאָדם ִלְסמֹ� ַעל ְראּות ֵעינָיו, ִּכי ֵאין ָאָדם 09@
  יֹוֵדַע ַמה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו

ח. ַעל ּכֵן נְִלמֹד ִמֶּזה ַהַּמֲעֶׂשה, ֶׁש�א יְִסמֹ� 
ָהָאָדם ַּבֶּמה ֶׁשּיְִרֶאה ְּבֵעינָיו ֶׁשהּוא הֹוֵל� ָּתִמים, ִּכי 



  

ֵאין ָהָאָדם יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשהּוא ְּבִלּבֹו. ַהְּכָלל ַהֶּזה נְקֹט 
ְּביְָד� ִמי ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ֵליָהנֹות ְּבָממֹון ֶׁשל ֲחֵברֹו, 

ֹו ָממֹון ֶׁשל ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ֶׁשֵאין רֹוֶצה ְּבָממֹון ֶׁשל ָּגזֵל א
ְּגנֵָבה, ּוַמָּׂשאֹו ּוַמָּתנֹו הּוא ֶּבֱאמּונָה, הּוא ִאיׁש ַצִּדיק 

  וְיָָׁשר ְּבוַַּדאי.

ֲאָבל ְּכֶׁשָהָאָדם רֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו נֹוֵׁשק ַהְּתִפִּלין 
ּוִמְתַּפֵּלל וְֵאינֹו עֹוֵסק ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן ֶּבֱאמּונָה, ָצִרי� 

ְּבָכל ִמינֵי ַהְרָחקֹות ִּכי ִעַּקר ַהּיְִרָאה  ְלַהְרִחיק ִמֶּמּנּו
וְַהִּצְדקּות הּוא ְּבָממֹון, וְָכל ָאָדם ֶׁשהּוא עֹוֵמד 
ְּבִצְדָקתֹו ַעל ָממֹון זֶה הּוא ַצִּדיק ָּגמּור, וְָעָליו נֱֶאַמר, 

 -"ַאְׁשֶרי�"  - (ְּתִהִּלים קכח ב)"יְִּגיַע ַּכֶּפי� ִּכי תֹאֵכל" 
  ָּבעֹוָלם ַהָּבא ָאֵמן. -ֶּזה "וְטֹוב ָל�" ָּבעֹוָלם הַ 

 

  

  ַּתְזִריעַ 08@

  ֶּפֶרק נ"ג03@
ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּבעֹוָלם ַהּכֹל 

וְָכל ֶׁשֵּכן ָהָאָדם ֶׁשהּוא  (ָאבֹות ו יא)הּוא ִלְכבֹודֹו ָּבָרא, 
ֵדי ֶׁשּיְִהיֶה עֹוָלם ָקָטן �א נְִבָרא ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו, ּכְ 

ָהָאָדם ֶעֶבד ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלָעְבדֹו ְּבֵאיָמה 



  

ּוְביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה. וְִהּנֵה ִּבְהיֹות ָהָאָדם ְמֻלָּבׁש 
ְלבּוִׁשים ְקדֹוִׁשים ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים ָאז נְִקָרא ֶעֶבד 

פֹו וְנְַפׁשֹו ה'. וְֵאּלּו ֵהן ַהְּדָבִרים ֶׁשָהָאָדם ְמַׁשְעֵּבד ּגּו
ַלֲעבֹוַדת ה', ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ַּכּוָנַת ַהִּמְצוֹות, ַּכּוָנַת 
ַהְּתִפָּלה, ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת וְיֹום טֹוב, ְקֻדַּׁשת ָהֵאָבִרים, 
ְקֻדַּׁשת ַהַּמֲחָׁשָבה, ְקֻדַּׁשת ַהַּמֲחנֶה, ְקֻדַּׁשת 

  ַהְּגָדִרים, ְקֻדַּׁשת ַהִּמּדֹות.

ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, הּוא ֶׁשּיְַכּוֵן ְּבִלּמּודֹו א. וְנְַתִחיל ּבְ 
ְלֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכנְֵּתיּה וְ�א ְלתֹוֶעֶלת 
ַעְצמֹו, ְּכֵדי ֶׁשּיֲַחזִיק ַעְצמֹו ְלַבַעל ּתֹוָרה אֹו ֲאִפּלּו 
ֶׁשּיְִהיֶה לֹו עֹוָלם ַהָּבא, וְָכל ַהְמַכֵּון ְּבִלּמּודֹו ַלֲהנַָאת 

ְצמֹו וְִלְכבֹודֹו ָעָליו נֱֶאַמר, "וְָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ עַ 
וְָהָאָדם ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ָצִרי�  (ְיַׁשְעָיה מ ו)ַהָּׂשֶדה". 

ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ִּכי ֵאין ַהְּׁשִכינָה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ִמּתֹו� 
  ִׂשְמָחה וְ�א ִמּתֹו� ַעְצבּות.

ֵליֵל� ִליִׁשיָבה ֶׁשל ָהַרב  ב. ָצִרי� ָהָאָדם ִלָּזֵהר
מֹוֶרה ֶצֶדק ַלֲעָדתֹו, וְָכַתב ָהַרב ַרִּבי יֲַעקֹב ֵּביַרב 
זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּכי ְּכנֶֶגד ָּכל ַּפַעם ֶׁשָאָדם מֹונֵַע ַעְצמֹו 
ָלֶלֶכת ִליִׁשיָבה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכ� ּדֹוִחין אֹותֹו ִמן 

  ם ַהָּבא ְּבִמְסַּפר ַהּיִָמים.יְִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה ָּבעֹולָ 

ָצִרי� ִלָּזֵהר ַּבַעל ּתֹוָרה ִמַּגֲאוָה ְּכמֹו ֶׁשֶהֱאַרְכִּתי 
  ְלֵעיל.



  

ְּבִלּמּוד ֲהָלָכה ְמַקְּׁשִטין ֶאת ַהְּׁשִכינָה. "ֲהָלָכה" 09@
  אֹוִתּיֹות "ַהַּכָּלה"

 ָצִרי� ָהָאָדם ִלְלמֹד ֲהָלָכה ְּבָכל יֹום, וִיַכּוֵן ְלַדּיֵק
ֵהיֵטב ּוְלָהִסיר ְלִפי ִׂשְכלֹו ָּכל ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשָּבּה, ּוָבזֶה 
הּוא ֵמִסיר ִמן ַהְּׁשִכינָה ָּכל ַהְּקִליּפֹות ּוְמַקֵּׁשט אֹוָתּה 

" ֵהן 07ֲהָלָכה@06@ְּבִקּׁשּוִטין, ּכִי אֹוִתּיֹות "
". וְ�א יֵבֹוׁש לֹוַמר ַעל 07ַהַּכָּלה@06@אֹוִתּיֹות "
  �א ָׁשַמְעִּתי. -א ָׁשַמע וְ�א יַָדע ָּדָבר ֶׁש�

ַעל יְֵדי ַהּזֵָעה ִּבְׁשַעת ַהִּלּמּוד ְמַׁשְּבִרים ֶאת 09@
  ַהְּקִליּפֹות

ג. יְִלמֹד ְּבכַֹח ַעד ֶׁשּיַזִיַע ּוָבזֶה הּוא ְמַׁשֵּבר 
  ַהְּקִליּפֹות.

 ַּגם יִָּזֵהר ֶׁש�א יְִהיֶה ְּבַכַעס ְּבִפְלּפּולֹו ַּביְִׁשיָבה,
ִּכי ָחְכָמתֹו ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו וֲַאִפּלּו ַעל ַהַּתְלִמיִדים 
ֶׁש�א ֵהִבינּו �א יְִהיֶה ְּבַכַעס, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל 

  ַּבְּפָרִקים ַהּקֹוְדִמין.

  ִעַּקר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִּכֵּסא ַלְּׁשִכינָה09@

ָחד ִלְקֻדַּׁשת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ד. יְִהיֶה לֹו ֶחֶדר ְמיֻ 
ַמָּמׁש, וְִאם ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות לֹו ֶחֶדר ְמיָֻחד יְיֵַחד 

  ְּבַחְדרֹו ָזוִית ֶאָחד ְמיָֻחד וְיְִקַּבע ָׁשם ִעִּתים ַלּתֹוָרה.

ִעַּקר ִלּמּוד וְֵעֶסק ַהּתֹוָרה הּוא ַלֲעׂשֹות ִּכֵּסא 
ֻלְכָל� ְּבָעוֹון וֵָחְטא ֲאַזי ַלְּׁשִכינָה, ּוִבְהיֹות ָהָאָדם מְ 



  

ֵאין ַהְּׁשִכינָה ׁשֹוָרה ָעָליו, ִּכי ָכל ָעוֹון וְָעוֹון הּוא קֹוץ 
ַמְכאֹוב נֶֶגד ַהְּׁשִכינָה, וְָלֵכן יְִתוֶַּדה ָהָאָדם קֶֹדם 
ֶׁשּיְִלַמד ְּכֵדי ְליֵַחד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכנְֵּתיּה 

  ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו.

ְּכמֹו ֶׁשַעל ָהָאָדם ְלַקּיֵם ַהִּמְצוֹות ְּבגְַׁשִמּיּות, ֵּכן 09@
  ָעָליו ְלַחֵּדׁש ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה.

ה. ֵסֶפר ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ָטעּות יְַתֵּקן "וְַאל ַּתְׁשֵּכן 
, ֵאין ְלַהִּגיַּה ִמְּסָבָרא וְָכַתב (ִאּיֹוב יא יד)ְּבאָֹהֶל� ַעוְָלה" 
"יָד (ָּבָבא ַּבְתָרא ַּדף קלד ַעּמּוד א) ֹו ִלְבָרָכה ָהַרְמַּב"ן זְִכרֹונ

ַהּמֹוֶחֶקת ִּבְסָפִרים ִּבְלִּתי ְרָאיָה ְּברּוָרה ִּתָּקֵצץ" 
[ֵּפרּוׁש: וְַהְּקָלָלה ּוְלָטֵאי ְּדַרָּבנָן יִַּגיַע ְלַהאי יְָדא ֶׁשִּתָּקֵצץ 

  . ֶׁשל ֲחָכִמים ַּתִּגיַע ַלּיָד ַהּזֹאת ֶׁשִּתָּקֵצץ]

ּיֵָגַע ְּבִלּמּודֹו �א ִּבְמֵהָרה הּוא ׁשֹוֵכח. ַהּלֹוֵמד הַ 
ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ֵאינֹו ׁשֹוֵכח. ַהּלֹוֵמד ּוְלׁשֹונֹו יֵָבׁש 
ֵמֲחַמת ִצָּמאֹון וְֵאינֹו ַמְפִסיק ִמִּלּמּודֹו נְֶחָׁשב לֹו 
 ְלַכָּפַרת ָעוֹון ַעל ֲעוֹון ְּדָבִרים ְּבֵטִלים. ְּכֵׁשם ֶׁשְּמֻחּיָב
ָהָאָדם ְלַקּיֵם ִמְצוַת ַהַּגְׁשִמית ָּכ� הּוא ְמֻצּוֶה ַעל 
ָהרּוָחנִית ְלַחֵּדׁש ִחּדּוִׁשים ַּבּתֹוָרה, וְַעל יְֵדי ָּכ� יִזְֶּכה 

  ְלאֹור ַהּתֹוָרה.

ְּכַמְׁשָמעֹו, וְַגם  (ָאבֹות ֶּפֶרק א ִמְׁשָנה ו)ו. ְקנֵה ְל� ָחֵבר 
ָחֵבר ֶׁשִּתְכּתֹב ַמה  ֶרֶמז ַעל ַהּקּוְלמֹוס יְֵהא ְל�

"ְּכתֹב  (ְׁשמֹות יז יד)ֶּׁשְּתַחֵּדׁש, זֶה ִסיָמן ָּכתּוב 



  

זִָּכרֹון ַּבֵסֶפר" וְֵאין "זֹאת" ֶאָּלא  07זֹאת@06@
"וְזֹאת  (ְּדָבִרים ד מד)ִּדְכִתיב  (ֲעבֹוָדה ָזָרה ב ַעּמּוד ב)ּתֹוָרה 

  ל לּוַח ִלֶּב�"."ָּכְתֵבם עַ  (ִמְׁשֵלי ז ג)ַהּתֹוָרה", ּוְכִתיב, 

ָצִרי� ָהָאָדם ֶׁשּיְִהיֶה ֻמְׁשָלם ְּבִלּמּודֹו ְּבִלּמּוד 
ֶמז 07ֶר@06@ָׁשט 07ְּפ@06@
ֹוד וְָראֵׁשי ֵתבֹות 07ס@06@רּוׁש 07ְּד@06@
, ֶׁשִאם �א ֵכן ָצִרי� ְלִהְתַּגְלֵּגל 07ַּפְרֵד"ס@06@

  ֲאִפּלּו ַעל ֶאָחד ֵמֶהן.

ְריַ"ג ִמְצוֹות. יְִקַּבע ִעִּתים ֲהוֵי ָרִגיל ְּבִלּמּוד ּתַ 
ַלּתֹוָרה ְּבָכל יֹום ֶׁשּיְִהיֶה לֹו ֵעת ָקבּוַע ֶׁשַאף ִאם 
יְַרוִיַח ָממֹון ַרב ְּבאֹותֹו זְַמן �א יֲַעִביֶרּנּו ְקִביעּות 

(ְוֵכן הּוא ַהִּמְנָהג ֶזה ְּבִעיר ָוֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל ְקִהַּלת ֹקֶדׁש ַהּתֹוָרה, 

  . וְזֶה ֵמַאֲהַבת ה' וְתֹוָרתֹו.ט ְּדַמיין)ְפַרְנְקפּוְר 

יִָּזֵהר ֶׁשְּביֹום ֵׁשנִי וְיֹום ה' יְִלמֹד יֹוֵתר ִמִּבְׁשָאר 
יִָמים, וִיַכּוֵן ְלַמֵּתק ַהִּדינִים ַהּׁשֹוְלִטים ְּביֹוֵתר ְּבאֹוָתן 

  יִָמים.

ז. יְִרַחק ִמִּלּמּוד ֶׁשל ִפילֹוסֹוְפיָ"א ְמאֹד, ּכִי ִהיא 
: "ָׁשָחה ֶאל ָמוֶת (ִמְׁשֵלי ב יח יט)ָרה וְָעֶליָה נֱֶאַמר ֵאׁש זָ

ֵּביָתּה וְגֹו' ָּכל ָּבֶאיָה �א יְׁשּובּון", וֲַאִפּלּו ִלּמּוד 
ַהִּטְבִעּיֹות יְִרַחק ִמֶּמּנּו, ּוְכָבר ִהזְִהיר ַהָּגאֹון מֹוֵרנּו 

  ָהַרב ַרִּבי מֶֹׁשה ַלנְָּדאּו זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל זֶה.



  

יִָּזֵהר ֶׁשּיְִלמֹד ְּבָמקֹום ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ַחּלֹונֹות 
  ּוְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכל ֵעת ַלָּׁשַמיִם ִּכי מֹוִעיל ְלַהָּׂשָגה.

ח. ָאסּור לֹוַמר ָּדָבר ְּבֵׁשם ַּתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד 
  ָּדָבר ֶׁש�א נֱֶאַמר ִּבְׁשמֹו.

ְמקֹומֹות יִָּזֵהר ֶׁש�א ְלהֹוִציא ִּדְבֵרי תֹוָרה ּבִ 
ֶׁשֵאינָם נְִקּיִים וְֵכן ְּבָבֵּתי ֲעבֹוָדה זָָרה יִָּזֵהר ֶׁש�א 
ְלהֹוִציא ׁשּום ִּדְבֵרי תֹוָרה. ַאל יֵבֹוׁש ְלַקֵּבל ָהֱאֶמת 

  ֲאִפּלּו ִמָּקָטן ֶׁשַּבְּקַטּנִים.

�א יְִׁשַאל ֶאת ֲחֵברֹו ֵאיזֶה ָּדָבר ַּבּתֹוָרה, ִאם יֹוֵדַע 09@
  א יֵַדע ְלָהִׁשיבֶׁשֲחֵברֹו �

ִאם יֹוֵדַע ַּבֲחֵברֹו ֶׁש�א יֹוֵדַע ְלָהִׁשיב לֹו ַעל 
ֻקְׁשיָתֹו �א יְִׁשֲאֵלהּו ְּכָלל ְּכֵדי ֶׁש�א ְלַבּיֵׁש אֹותֹו, ַחס 

  וְָׁשלֹום.

ַמֲעֶׂשה ְּבִתינֹוק ֶׁש�א ִהּנִיחּוהּו ִלָּכנֵס ִליִׁשיָבה 09@
ֹוֵאל ֶאת ַרּבֹו ַהְרֵּבה קְֻׁשיֹות, ֶׁשל ַמְעָלה, ִמְּפנֵי ֶׁשָהיָה ׁש

  נְִכַלם. –ּוֵמֲחַמת ֶׁש�א ָהיָה יֹוֵדַע ַלֲענֹות 

(ַּדף ט. ְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב ַהּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְל�: 

* קעא ַעּמּוד א)
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ָהיּו אֹוֲחזִין ֵּביּה ַּבֲעֵלי  -"ַחד יַּנּוָקא  
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאֲחזּוָה ַּבֲעֵלי ִּדין, ְו�א ִהִּניחּוָה ְלִהָּכֵנס  -ִנְׁשַמת ֶיֶלד ֶאָחד 
ח ַהֶּיֶלד ְוִהְזַּדְעְזעּו ִמּקֹולֹו ָּכל ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה. ָצוַ 

ָהֶעְליֹוָנה. ָאַמר ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה: "ִמיהּו ֲאֶׁשר ֵאינֹו ַמִּניַח ַלֶּיֶלד 



  

יָבה ֶׁשל ַמְעָלה, ָצוַח ִּדינִים, וְ�א ִהּנִיחּו אֹותֹו ִליׁשִ 
ַהאי יַּנּוָקא ִאזְַּדְעזַע ִמָּקֵליּה ָּכל ְּבנֵי ְמִתיְבָּתא ִעָּלֵאי, 
ֲאַמר ַרב ְמִתיְבָּתא: ַמאן ִאּנּון ְּדָלא ָׁשְבִקין ְלַהאי 
ְּבָרא ֶּדֱאָלָהא ַחּיָא ְלֵמיַעל ְלַקָּמן? ִמּיָד ָאֲחזּו ּבֹו 

אֹותֹו ִלְפנֵי ַרב ְמִתיְבָּתא וְָאז ְּבַההּוא יַּנּוָקא וְִהְכנִיסּו 
נֶֶאְספּו ַהְרֵּבה ְּבנֵי יְִׁשיָבה, ֲאַמר ֵליּה ַרב ְמִתיְבָּתא: 
ְּפַתח ּפּוָמ� וְֵאיָמא ְּבָרא ַקִּדיָׁשא. ֲאַמר ַהאי יַּנּוָקא: 
ָּדֵחיְלנָא ַּדֲאנָא ִמְּמִתיְבָּתא ָאֳחִריִתי וְָהַלְכִּתי ִליִׁשיָבה 

י ַּבֲעֵלי ִּדינִים, ֲאַמר ֵליּה ַרב ְמִתיְבָּתא: זֹו וְָאֲחזּו ּבִ 
ָלא ִתְדַחל, ְּבָרא ַקִּדיָׁשא, ִהּנֵה ִּתְהיֶה ז' יֹוִמין 
וְִתְסַּתֵחי ְּבָכל יֹוָמא ִמַּטָּלא ַקִּדיָׁשא ּוְלָבַתר יְַסְּלקּון 

  ָל� ְלגֹו ְמִתיְבָּתא ִעָּלָאה ֵּבין יַּנּוַקּיָא.

                                                                                                                    

ְלִהָּכֵנס ְלָפֵנינּו?" ִמָּיד ָאֲחזּו ַהַּמְלָאִכים ְּבאֹותֹו ֶיֶלד ְוִהְכִניסּוהּו 
ָאז ֶנֶאְספּו ָּכל ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה. ָאַמר לֹו ֹראׁש ִלְפֵני ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה, וְ 

ַהְיִׁשיָבה: "ְּפַתח ְּבִני ַהָּקדֹוׁש ִּפי�, ֶוֱאֹמר ִּדְבֵרי תֹוָרה", ָעָנה ַהֶּיֶלד: 
"ּפֹוֵחד ִהְּנִני, ֶׁשֲהֵרי ִמיִׁשיָבה ַאֶחֶרת ֲאִני, ְוָרִציִתי ְלִהָּכֵנס ִלְלֹמד 

יחּוִני ַּבֲעֵלי ִּדיִנים". ָאַמר לֹו ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה: ְו�א ִהּנִ  -ִּביִׁשיָבה זֹו 
"ַאל ְּתַפֵחד ְּבִני ַהָּקדֹוׁש, ִהֵּנה ִּתָּׁשֵאר ָּכאן ָׁשבּוַע ָׁשֵלם ְוִתְרַחץ ָּכל 
יֹום ְּבַטל ַהָּקדֹוׁש ַהּיֹוֵרד ָּכאן, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַיְחִזיְר� ִליִׁשיַבת 

  ַהְיָלִדים". 
 



  

י. *
89

ָכל ַהּנֵי ְקָרֵאי ַּדֲהוֵי ַרב ְּפַתח וֲַאַמר, ּבְ 
ְמִתיְבָּתא ָּדֵריׁש ֵּפַרׁש ַהאי יַּנּוָקא ִׁשְבָעה ֵּפרּוִׁשין, 

  וְִגָּלּה ְלהֹון סֹודֹות נְִפָלאֹות. 

*
90

ְּבַהאי ַׁשְעָּתא נְַטלּו ַלֲאבּוַה ְּדיַּנּוָקא וְִהְכִּתירּו 
ְּדַהאי יַּנּוָקא  אֹותֹו ְּבע' ְּכָתִרים וְכּו', וְָאְמרּו ָׁשם ִענְיָנֵי

ֶׁשָאֲחזּו ּבֹו ַּבֲעֵלי ִּדינִים וְָרצּו ָלדּון אֹותֹו ְּביִּסּוִרים, 
ִּבְׁשִביל ֶׁשָהיָה ַמְקֶׁשה ְלַרּבֹו ַהְרֵּבה ֻקְׁשיֹות וֲַהוֵי 
ַמְכִסיף ְלַרֵּביּה ֶׁש�א ָהיָה יֹוֵדַע ְלָהִׁשיב ֵליּה. וְ�א 

יְֵדי זֶה ָחַלׁש ַּדְעֵּתיּה ָהיָה ָחס ַעל ְּכבֹוד ַרּבֹו, וְַעל 
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  ֹקֶדׁש: -ֹּזַהר ְּבָלׁשֹון*) ֵּפרּוׁש הַ  
ָּפַתח ַהֶּיֶלד ֶאת ִּפיו, ֵּפֵרׁש ֶאת ַהְּפסּוִקים, ָּבֶהם ָעַסק ֹראׁש 
ַהְיִׁשיָבה, ֵּבֵאר ָלֶהם ֶאת ַהְּפסּוִקים ְּבִׁשְבָעה ֵּפרּוִׁשים ְוִגָּלה ָלֶהם 

  סֹודֹות ִנְפָלִאים.
 

90
  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ָׁשָעה ָלְקחּו ֶאת ֲאִבי ַהֶּיֶלד ְוִהְכִּתירּוהּו ְּבִׁשְבִעים  ְּבאֹוָתּה
ְּכָתִרים. ְוָאְמרּו ָׁשם ַּבֹּזַהר, ֶׁשִּסַּבת עֹוְנׁשֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד, ֶׁשָּתְפסּוהּו 
ַּבֲעֵלי ִּדין ְוָרצּו ָלדּונֹו ְּבִיּסּוִרים, ָהְיָתה, ֶׁש�א ָחס ַעל ְּכבֹוד ַרּבֹו, 

ה ְלַרּבֹו ֻקְׁשיֹות ַרּבֹות, ְוַעל ְיֵדי ָּכ� ָהָיה ְמַבְּיׁשֹו, ֶׁשֵּכן ְוָהָיה ַמְקׁשֶ 
ַרּבֹו �א ָהָיה יֹוֵדַע ַלֲהִׁשיבֹו, ּוְבֶׁשל ָּכ� ָחְלָׁשה ַּדְעּתֹו, ּוִמִּסָּבה זּו ָרצּו 
ַּבֲעֵלי ַהִּדין ָלדּונֹו ְּבִדין ָקֶׁשה, ְוַאף ֶׁשְּבִמְקֶרה ֶזה ִהִּציל ֹראׁש 

יָבה ֶאת ַהֶּיֶלד ְוהֹוִׁשיבֹו ֶאְצלֹו ִׁשְבָעה ָיִמים, ֲהֵרי ַלְמרֹות ֹזאת ַהְיִׁש 
ֻהְכַרח ַהֶּיֶלד ִלְסֹּבל ִיּסּוִרים ְּבִׁשְבַעת ָיִמים ֵאּלּו, ִמּׁשּום ֶׁשְּבֶמֶׁש� 
ָּכל ִׁשְבַעת ָיִמים ָהְיָתה ִנְׁשָמתֹו ֲחֵסָרה, ְוָסַבל ִיּסּוֵרי ָּגלּות, ֶׁשֲהֵרי 

 ִמיִׁשיָבתֹו.ָּגָלה 



  

ְּדַרֵּביּה, ַעל ּכֵן ָּבאּו ָלדּונֹו ְּבִדינָא ַּתִּקיָפא, וְַאף 
ְּדִאְׁשְּתזִיב ַרב ְמִתיְבָּתא יֵָתיּה וְהֹוִׁשיבֹו ֶאְצלֹו ז' 
יֹוִמין, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָסִביל ִּדינָא ָּכל ַהּנֵי ז' יֹוִמין ִּכי ָּכל 

ֹו ָחֵסר, וְָהיָה סֹוֵבל יִּסּוִרים ַּבֲאֶׁשר ז' יֹוִמין ָהיָה צּוָרת
  ֶׁשָהיָה נְִטָרד ִמְּמקֹומֹו.

ַהַּמְלִּבין ְּפנֵי ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם 09@
  ַהָּבא

יא. וְִאם ַהִּתינֹוק ָהיָה לֹו ַצַער וְָהיּו רֹוִצין ַּבֲעֵלי 
ׁש ָלָאָדם עֹנֶׁש ָּגדֹול ִּדינִים ְליֵַּסר אֹותֹו. ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשּיֵ 

ְּבִמְתַּכּוֵן ְלַבּיֵׁש ֶאת ֲחֵברֹו אֹו ַרּבֹו. וְֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
ַהַּמְלִּבין ְּפנֵי ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים  (ָאבֹות ג יא)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ַעל ֵּכן ׁשֹוֵמר נְַפׁשֹו יְִרַחק 
  ְלַבּיֵׁש ׁשּום ָאָדם, ַעד ָּכאן. ֵמֶהן ֶׁש�א

  

  ֶּפֶרק נ"ד03@
א. ֵמַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ָצִרי� ְלַדְקֵּדק ֶׁשּיְִהיּו לֹו 

 (ְׁשמֹות טו ב)ְסָפִרים ְּכרּוִכים נִָאים, וְהּוא ִּבְכַלל ִמְצוַת 
 (ַׁשָּבת קלג ַעּמּוד"זֶה ֵאִלי וְַאנְוֵהּו" ִהְתנֶָאה ְלָפנָיו ַּבִּמְצוֹות 

  .ב)

עֹונְׁשֹו ֶׁשל ָחָכם ֶאָחד ֶׁש�א ָהיָה נֹוֵתן ְסָפָריו 09@
ָּמן ִלְכרֹ� אֹוָתן ּוְלַתְּקנָם   ְלֻא

ב. וְִאיָתא ְּב"ֵסֶפר ֲחִסיִדים", ֶׁשהֹוִציאּו ְלָחָכם 
ֶאָחד ִמִּקְברֹו וְָחְבטּו אֹותֹו ְּבַמְקלֹות ַעל ֶׁשָהיּו ְסָפָריו 



  

ן ִלְכרֹ� אֹוָתן ּוְלַתְּקנָם. ְקרּוִעים וְ�א נַָתן אֹוָתן ְלֻאּמָ 
ַּגם יִָּזֵהר ֶׁש�א יְִהיּו ְסָפָריו עֹוְמִדין ְמֻהָּפִכין רֹאָׁשן 
ְלַמָּטה, ּוַפַעם ֶאָחד ֵאַרע ְלִאיׁש ֶׁשָּלַמד ְּבַחְדרֹו ֵאיֶזה 
ִענְיָן וְֻהְצַר� ִלַּקח ְּגָמָרא ְלַעּיֵן, וְַאַחר ָהִעּיּון ֶהֱעִמיד 

ֹוָמּה ְלֵבין ַהְּסָפִרים, ּוְכֶׁשָהַפ� ָּפנָיו ַהְּגָמָרא ִלְמק
נְָפָלה ַהְּגָמָרא וְקֹול ַהּנְִפיָלה ָהיָה ְּבקֹול ָּגדֹול, וְָחַזר 
ַהְמַעּיֵן וְֶהֱעִמיָדּה ַּפַעם ֵׁשנִית וְִהֵּפ� רֹאָׁשּה ְלַמָּטה. 

ם וְֵתֶכף ֶׁשָהַפ� ָּפנָיו נְָפָלה ֵׁשנִית ְּבקֹול ָּגדֹול, וְֵכן ַּפעַ 
ְׁשִליִׁשית. וְַאַחר ָּכ� ָׂשם ִלּבֹו ַעל ָּדָבר זֶה ְלַהֲעִמיד 
ַהְּגָמָרא ְּכִתּקּונָּה וְ�א נְָפָלה עֹוד, וְהּוא אֹות ּומֹוֵפת 

  ֶׁשַעל ַהּכֹל יֵׁש ַהְׁשָּגָחה ִמן ַהָּׁשַמיִם.

  ַהִחּיּוב ְלַכֵּבד ֶאת ַהְּסָפִרים09@
ְּסָפִרים, ּוְכֶׁשַהֵּסֶפר ג. ִחּיּוב ָּגדֹול ִלנְהֹג ָּכבֹוד ּבַ 

ָּפתּוַח וְֵאַרע ְּדַבר ִטּנּוף ְּבַחְדרֹו יְִסּגֹר ַהֵּסֶפר אֹו 
יְַכֵּסהּו ְּבִמְטַּפַחת. ָחִליָלה ֶׁשּיְִהיּו ְסָפִרים ְּבֶחֶדר 
ֶׁשָהִאיׁש וְִאָּׁשה ָׁשם ִאם �א ֶׁשּיֵׁש יְִריָעה ְּפרּוָסה 

ִּמָּטה ֶׁשּקֹוִרין "ִפיר ִּבְפנֵי ַהְּסָפִרים, אֹו ְסִביב הַ 
ֶהענְג". �א יֵֵׁשב ַעל ַסְפָסל ֶׁשַהְּסָפִרים עֹוְמִדין ָעָליו, 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַהְּסָפִרים ֻמּנִָחים ַעל ֵאיֶזה ָּדָבר ָּגבֹוַה 

  ִמֶּמּנּו.



  

ֵאין ְלַהּנִיַח ֵסֶפר ַּתַחת ַהֵּסֶפר ֶׁשְמַעּיֵן ּבֹו ְּכֵדי 09@
  ֶׁשּיֵָקל לֹו

ַהֵּסֶפר ֻמּנָח ְמֻהָּפ� יַַהְפֶכּנּו וִינְַּׁשֶקּנּו, ֵאין ד. ָמָצא 
ְלַהּנִיַח ֵסֶפר ַּתַחת ֵסֶפר ַאֵחר ְּכֶׁשרֹוֶצה ִלְלמֹד וְָאז 
עֹוֶׂשה ִּבָּזיֹון ַלֵּסֶפר, ַמה ֶּׁשּיּוַכל ַלֲעׂשֹות ְּבֵעץ אֹו 
ן ְּבֶאֶבן וְהּוא ִּבָּזיֹון ָּגדֹול ִאם �א ֶׁשַהֵּסֶפר ַהַּתְחּתֹו

ְלַהּנִיַח ָעָליו, ּוְכָבר  [ֵּפרּוׁש: ֻמָּתר]ֻמּנָח ְּכָבר ָׁשֵרי 
(יֹוֶרה ֵּדָעה ִסיָמן רפ"ב ס"ק ִהזְִהיר ַעל זֶה ַּבַעל "טּוֵרי זָָהב" 

  ַעּיֵן ָׁשם. י"ג)

ַהִחּיּוב ַלֲעמֹד ִּבְפנֵי ַהחָֻּמִׁשים ְּכמֹו ִלְפנֵי ֵסֶפר 09@
  ּתֹוָרה

ִמְּפנֵי ֻחָּמִׁשים, וְַאף ִּכי ה. ָצִרי� ָהָאָדם ַלֲעמֹד 
ַרִּבים ְמִקיִלים טֹוב ְלַהְחִמיר, וְֵכן ָמִצינּו ַּבַּמֲהִרי"ל 

זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  (ִמְנָהֵגי ַמֲהִרי"ל ַּבֲהָגהֹות ְלֵסֶדר ַהְּקִריָאה ְּבֶפַסח)
ְּכֶׁשָהיָה ְמַסֵּבב וְהֹוֵל� ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ִלֵּתן ַמְּתנַת יָד 

ם טֹוב ְּכִמנְַהג ַאְׁשְּכנַז, ָהיָה נֹוֵטל ֻחָּמׁש ְּבתֹו� יָדֹו ְּביֹו
ְּכֵדי ְלזַּכֹות ּבֹו ָהַרִּבים ֶׁשּיְִהיֶה ַהִּקיָמה ִלְפנֵי ַהֻחָּמׁש. 
וְֵכן ָרִאיִתי נֹוֲהִגין ִּבְמִדינַת ּפֹוִלין ֶׁשּיֵׁש ַּכָּמה ַרָּבנִים 

ְּביֹום ַׁשָּבת אֹו ְּביֹום ֶׁשֵהן נִזְָהִרין ָּבזֶה ְּכֶׁשּיֹוְצִאים 
טֹוב ִראׁשֹונִים ִמֵּבית ַהְּכנֶֶסת וְַהָּקָהל עֹוְמִדים ִלְפנֵי 

  ָהַרב ָאז לֹוְקִחים ְּביָָדם ֵאיזֶה ֵסֶפר.



  

הֹב לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה09@   ֶלֱא

ו. ָצִרי� ָהָאָדם ִלְהיֹות אֹוֵהב לֹוְמֵדי תֹוָרה ַאֲהָבה 
ָּצִרי� ֶלֱאהֹב ֶאת ַרּבֹו וְָצִרי� ְּגמּוָרה, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ׁשֶ 

ֶלֱאהֹב ֶאת ַרּבֹו יֹוֵתר ֵמַאֲהַבת ָאִביו. וְָצִרי� ָאָדם 
ִלָּזֵהר ֶׁשּיְֵהא מֹוָרא ַרּבֹו ָעָליו, ֶׁש�א יֵֵׁשב ְּבָפנָיו ַעד 

ֵׁשב, וְ�א יֵֵׁשב ִּבְמקֹום ַרּבֹו,  -ֶׁשּיֹאַמר לֹו ַרּבֹו 
מֹאל ַרּבֹו, וְַלֲעׂשֹות לֹו ָּכל ֵׁשרּות, יֵֵל� ִלׂשְ  -ּוְכֶׁשהֹוֵל� 

וְָכל ִמי ֶׁשְּמַבֵּׂשר ֶאת ַרּבֹו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות וְַכּוָנָתֹו 
  הּוא ְלֵׁשם ָׁשַמיִם ֲאַזי ְׂשָכרֹו הּוא ָּגדֹול ְמאֹד.

(ַּדף קסז ַעּמּוד ז. ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְל� 

ְלַמְעָלה וְהּוא ְמיָֻחד ְלַבְתיָה ַּבת : ֵהיָכל ֶאָחד יֵׁש ב)
ַּפְרעֹה, וְַכָּמה ְרָבבֹות וֲַאָלִפים נִָׁשים ִצְדָקנִּיֹות ִעָּמּה 

*
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ּוְלָכל ֲחָדא ָמקֹום ְמיָֻחד ְלִהְתַעּנֵג ְּבעֹנֶג ָּגדֹול. וְג' 
ְּפָעִמים ַּבּיֹום ַמְכִריזִים: "ָהא ְּדיֹוְקנָא ְּדמֶֹׁשה נְִביָאה 

ֵתי!" וְָאז יֹוֵצאת ַּבְתיָה ְלָמקֹום ֶאָחד ֲאֶׁשר ְמֵהיְמנָא ָא
ָּפרֶֹכת ְּפרּוָסה ָׁשם וְרֹוָאה ֶּדֶר� ַּפְרּגֹוָדא ְּדיֹוְקנָא 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ּוְלָכל ַאַחת ָמקֹום ְמיָֻחד ְלִהְתַעֵּנג ְּבֹעֶנג ָּגדֹול. ְוָׁש�ׁש ְּפָעִמים 

ָּבָאה!"  - ַּבּיֹום ַמְכִריִזים: "ִהֵּנה צּוָרתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַהָּנִביא ַהֶּנֱאָמן 
ֲאֶׁשר ָּפֹרֶכת ְּפרּוָסה ָׁשם ְורֹוָאה  ְוָאז יֹוֵצאת ַּבְתָיה ְלָמקֹום ֶאָחד

ֶּדֶר� ְמִחיָצה צּוָרתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְואֹוֶמֶרת: "ַאְׁשֵרי ֶחְלִקי ֶׁשִּגַּדְלִּתי 
ָהאֹור ַהֶּזה", ְוַאַחר ָּכ� חֹוֶזֶרת ֶאל ַהָּנִׁשים ֶׁשּיֹוְׁשבֹות ִעָּמּה ַּבֶחֶדר 

ֹו ֶׁשָהְיָתה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִּבְלבּוִׁשים ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ִעם ְּבָגִדים ָנִאים, ְּכמ
 ַהְּמִאיִרים ְּבאֹור ָּגדֹול, ְוִנְקָרִאים "ָנִׁשים ַׁשֲאַנּנֹות".



  

ְּדמֶֹׁשה וְאֹוֶמֶרת: "זַַּכאי חּוָלִקי ֶׁשִּגַּדְלִּתי נְהֹוָרא ָּדא", 
ֶדר וְַאַחר ָּכ� חֹוזֶֶרת ֶאל ַהּנִָׁשים ֶׁשּיֹוְׁשבֹות ִעָּמּה ַּבחֶ 

ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ִעם ְּבָגִדים נִָאים, ְּכמֹו ֶׁשָהיְָתה ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה ִּבְלבּוִׁשים ַהְּמִאיִרים ְּבאֹור ָּגדֹול, וְנְִקָרִאים 

  "נִָׁשים ַׁשֲאנַּנֹות". 

ח. *
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ּוַבֵהיָכל ַהֵּׁשנִי יֹוֶׁשֶבת ֶסַרח ַּבת ָאֵׁשר 
ָקנִּיֹות ִעָּמּה, וְָׁש�ׁש וְַכָּמה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות נִָׁשים ִצדְ 

ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ַמְכִריזִים: "ָהא יֹוֵסף ַצִּדיָקא ָאֵתי!" 
וְִהיא ָחָדאת וְיָָצאת ַּגם ֵּכן ְלגֹו ַּפְרּגֹוָדא ְּדִאית ַלּה 
וְָחָמאת נְהֹוָרא ִּדְדיֹוְקנָא ְּדיֹוֵסף וְאֹוֶמֶרת: "זַַּכאי 

ִּבַּׂשְרִּתי ֵמַההּוא ׁשּוְפָרא חּוָלִקי וְזַָּכָאה ַהאי יֹוָמא ׁשֶ 
  ְלָאִבי זְֵקנִי ְליֲַעקֹב!" וְַאַחר ָּכ� חֹוזֶֶרת ִלְמקֹוָמּה.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ּוַבֵהיָכל ַהֵּׁשִני יֹוֶׁשֶבת ֶסַרח ַּבת ָאֵׁשר ְוַכָּמה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות 

ָּמּה, ְוָׁש�ׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ַמְכִריִזים: "ִהֵּנה ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות עִ 
יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ָּבא!" ְוִהיא ְׂשֵמָחה ְויֹוֵצאת ַּגם ֵּכן ְלתֹו� ְמִחיָצה 
ֶׁשֵּיׁש ָלּה, ְורֹוָאה אֹור ֶׁשל צּוַרת יֹוֵסף ְואֹוֶמֶרת: "ַאְׁשֵרי ֶחְלִקי 

ִמֹּיִפי ַהֶּזה ְלָאִבי ְזֵקִני ְלַיֲעֹקב!" ְוַאַחר ְוַאְׁשֵרי אֹותֹו יֹום ֶׁשִּבַּׂשְרִּתי 
  ָּכ� חֹוֶזֶרת ִלְמקֹוָמּה.

 



  

ָּכל יֹום עֹוְמדֹות ְרָבבֹות נִָׁשים ִעם יֹוֶכֶבד 09@
  ּוְמַׁשְּבחֹות ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

ט. *
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ְּבֵהיְכָלא ַאֲחָרא ָׁשם יֹוֶכֶבד ִאֵּמיּה ְּדמֶֹׁשה 
ֲהרֹן ּוִמְריָם, וְַכָּמה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות נִָׁשים ִעָּמּה, וְַא

ִאיִהי  -ּוְבָכל יֹום עֹוְמדֹות ּוְמַׁשְּבחֹות ְלָמאֵריּה ָעְלָמא 
וְָכל ַהּנִָׁשים ְמזְַּמרֹות ִׁשיַרת ַהּיָם, וְַאַחר ָּכ� ִאיִהי 

יָם : וִַּתַּקח ִמרְ (ְׁשמֹות טו כ)ִּבְלחֹוָדא ְמנֶַּגנֶת ָּפסּוק 
ַהּנְִביָאה ֶאת ַהּתֹף ְּביָָדּה, וְַכָּמה ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלָאִכים 

  ׁשֹוְמִעים ְלקֹול נְִעימֹות ֶׁשָּלֶהן.

  ִׁשיַרת ְּדבֹוָרה ּוָבָרק09@

י. *
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ּוְבֵהיְכָלא ְרִביִעי ָׁשם ְּדבֹוָרה ַהּנְִביָאה 
ָבָרק וְַהְרֵּבה נִָׁשים ִעָּמּה, ּוְמׁשֹוְררֹות ִׁשיַרת ְּדבֹוָרה ּו
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְּבֵהיָכל ַאֵחר ָׁשם יֹוֶכֶבד, ִאּמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוִמְרָים, ְוַכָּמה 

ְמדֹות ּוְמַׁשְּבחֹות ַלֲאדֹון ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ָנִׁשים ִעָּמּה, ּוְבָכל יֹום עוֹ 
ִהיא ְוָכל ַהָּנִׁשים ְמַזְּמרֹות ִׁשיַרת ַהָּים, ְוַאַחר ָּכ� ִהיא  -ָהעֹוָלם 

ְלַבָּדּה ְמַנֶּגֶנת ָּפסּוק: ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֶאת ַהֹּתף ְּבָיָדּה, ְוַכָּמה 
 ָּלֶהן.ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלָאִכים ׁשֹוְמִעים ְלקֹול ְנִעימֹות ׁשֶ 

94
  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ּוְבֵהיָכל ְרִביִעי ָׁשם ְּדבֹוָרה ַהְּנִביָאה ְוַהְרֵּבה ָנִׁשים ִעָּמּה, 
ּוְמׁשֹוְררֹות ִׁשיַרת ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן ֲאִביֹנַעם, ְוִלְפִנים ֵמֵהיָכלֹות 

ל ָׁשָרה ְוִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה, ֵאּלּו, ָׁשם ַאְרָּבָעה ֵהיָכלֹות ִנְסָּתִרים ׁשֶ 
ְו�א ִנְתַּגּלּו ְו�א ִנְראּו, ּוֵמֵהיָכל ֶׁשָּלֶהם יֹוְצאֹות ִנְׁשמֹות ַהֵּגִרים 
ְוִנְכָנִסין ַאַחר ָּכ� ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה ְוֵאין ְרׁשּות יֹוֵתר ְלַדֵּבר ָּבֶזה, 

 ַעד ָּכאן ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ַעֵּין ָׁשם.



  

ֶּבן ֲאִבינַֹעם, וְִלְפנִים ֵמֵהיְכִלין ִאֵּלין, ָׁשם ד' ֵהיְכִלין 
ְטִמיִרין ֶׁשל ָׁשָרה וְִרְבָקה, ָרֵחל וְֵלָאה, וְָלא ִאְתַּגְליָן 
וְָלא ָחָמאן, ּוֵמֵהיְכָלא ִּדְלהֹון נְָפָקן נְִׁשמֹות ַהֵּגִרים 

נָה וְֵאין ְרׁשּות וְנְִכנִָסין ַאַחר ָּכ� ַּתַחת ַּכנְֵפי ַהְּׁשִכי
  יֹוֵתר ְלַדֵּבר ָּבזֶה, ַעד ָּכאן ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ַעּיֵן ָׁשם.

  ַטַעם ֶׁשּזָכּו ְלָכל זֶה09@

יא. ִאם ֵּכן נְִלַמד ֵמַהַּמֲעֶׂשה זֶה ֶׁשָּזְכָתה ַּבְתיָה 
ַּבת ַּפְרעֹה ְלגֶֹדל ַמֲעָלה זֹאת ֲעבּור ֶׁשִּגְּדָלה ְלמֶֹׁשה 

ת ָאֵׁשר זְָכָתה ְלגֶֹדל ַהַּמֲעָלה ִּבְׁשִביל ַרֵּבינּו, וְֶסַרח ּבַ 
  ֶׁשִּבְּׂשָרה ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ְליֲַעקֹב ָאִבינּו.

ּגֶֹדל ַהִּמְצָוה ְלַפְרנֵס ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְלַכְּבָדם 09@
  ְּכמֹו ֶׁשִּמְצָוה ְלַכֵּבד ֶאת ַהַּׁשָּבת

ס יב. ֵמַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ָצִרי� ָהָאָדם ְלַפְרנֵ 
ַּתְלִמיד ָחָכם ְּבֶהְסֵּתר, ּוִמְצוַת ַּפְרנַָסת ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים ִהיא ְׁשקּוָלה ְּכעֹנֶג ַׁשָּבת, ִּכי ַּתְלִמיד ָחָכם 
הּוא ּדֹוֶמה וְנְִמָׁשל ְליֹום ַהַּׁשָּבת, ְּכמֹו ֶׁשּיֹום ַהַּׁשָּבת 

אָכה ִּכי ֵאינֹו ֵמִכין ְלַעְצמֹו ַּפְרנָָסה ְלִפי ֶׁשֵאין ּבֹו ְמלָ 
ִאם ֵׁשֶׁשת יִָמים ְמִכינִין לֹו, ָהִכי נֵַּמי ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ֶׁשעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוְמַבְּטִלין ִמְּמָלאָכה וְֵאינָם עֹוְסִקין 
ִּבְמָלאָכה ּוְבַמָּׂשא ּוַמָּתן ִּכְׁשָאר ָהָעם ַההֹוְלִכים ָלִעיר 

  ְרנָָסה.ּוָבְרחֹובֹות ּוַבְּׁשוִָקים ְלַהְמִציא ּפַ 



  

יג. ַעל ֵּכן ְׁשָאר ֲאנִָׁשים ְצִריִכין ִלְראֹות ִלֵּתן 
ַּפְרנַָסת ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּוְכֵׁשם ֶׁשָהָאָדם ְמֻחּיָב 
ְלַעּנֵג ֶאת ַהַּׁשָּבת ּכֵן ְמֻחּיָב ָהָאָדם ִלְראֹות ִלֵּתן ַּדוְָקא 

ָּזיֹון, וְֶזה ְּבָכבֹוד ַהַּמָּתנָה ְלַתְלִמיד ָחָכם וְ�א ֶּדֶר� ּבִ 
"וְָקָראָת ַלַּׁשָּבת עֹנֶג   (ְיַׁשְעָיה נח יג)ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: 

  ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד" וְַתְלִמיד ָחָכם נְִקָרא "ְקדֹוׁש ה'".

  ַאְׁשֵרי ַהְמַכֵּבד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים09@
יד. וְָכל ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַאְׁשֵרי לֹו 

"ְׂשַמח זְבּוֻלן  (ְּדָבִרים לג יח)ֵרי ֶחְלקֹו, וְָעָליו נֱֶאַמר וְַאׁשְ 
  ְּבֵצאֶת� וְיִָּׂשׂשָכר ְּבאָֹהֶל�".

טו. ֲאָבל ַהְמַצֲעִרין ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים אֹוי ָלֶהם 
וְאֹוי ְלנְִׁשמֹוֵתיֶהן, וְָהעֹנֶׁש ֶׁשָּלֶהן ִּתְמָצא ְּבּזַֹהר ַרְעיָא 

ִּמְדָּבר ַּבֲאִריכּות, ִּכי ָקְצָרה ְמֵהיְמנָא ָּפָרַׁשת ּבַ 
  ַהיְִריָעה ְלַהְעִּתיָקּה.

ַעל ּכֵן יְִרֶאה ָהָאָדם ְלִבְלִּתי ְלָהֵקל ִּבְכבֹוָדן ֶׁשל 
וֲַעֵליֶהם נֱֶאַמר]  [ֵּפרּוׁש:ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, וֲַעַליְהּו ִאְּתַמר 

ל" ַעּיֵן ָׁשם : "�א ִתַּגע ּבֹו יָד ִּכי ָסקֹל יִָּסקֵ (ְׁשמֹות יט יג)
ֵהיֵטב ַּבּזַֹהר. וְָכל ַהְמַכֵּבד ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים יְִהיֶה 

  ְמֻכָּבד ִמן ַהָּׁשַמיִם.

  



  

  ְמצֹוָרע08@

  ֶּפֶרק נ"ה03@
א. "וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּכתֹב זֹאת זִָּכרֹון ַּבֵּסֶפר 

ַהָּקדֹוׁש  . ִהזְִהיר(ְׁשמֹות יז, יד)וְִׂשים ְּבָאזְנֵי יְהֹוֻׁשַע" 
ָּברּו� הּוא ְלמֶֹׁשה, ֶׁשָהיָה ַרָּבן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, ַעל 
ַהְּכִתיָבה, ּכִי זֶהּו ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול ַלִּזָּכרֹון, וְִאם ְלמֶֹׁשה 
ַרֵּבינּו ִהזְִהיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַקל וָחֶֹמר ִלְׁשָאר 

ַּמֲעִׂשים ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְרֵהר ָּתִמיד ּבַ 
ּוְלַפְׁשֵּפׁש ָּבֶהם ֶׁשָּמא ָחְטאּו, ֲאזַי יְִכּתֹב ֶחְטאֹו ֶׁשּיְִהיּו 

  לֹו ְלזִָּכרֹון ְלַתֵּקן ֶאת ַהֵחְטא.

ִאם יְִמָצא ְּבֵסֶפר ָּדָבר ֶׁשּיָכֹול ְלַתֵּקן ֲחָטָאיו, 09@
  יְִרֶׁשֶּמּנּו ַעל ַהּנְיָר, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַתְּקנֹו

א ְּבֵאיזֶה ֵסֶפר ֵאיזֶה ְּדַבר ִּתּקּון אֹו ִאם יְִמצָ 
ַלֲחָטָאיו יְִרׂשם ַעל נְיָר ְמיָֻחד ִמּיָד, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַתֵּקן 
ְּבִלי ִעּכּוב ַמאי ְּדֶאְפָׁשר לֹו, וְִאם נִזְַּכר ֶׁשָחָטא נֶֶגד 
ֲחֵברֹו ְּבִדּבּור ָקֶׁשה וְֵהֵצר לֹו אֹו ָּתָלה ּבֹו ׁשּום ֶׁשֶמץ 

אֹו ֶׁשִהְלִּבין ָּפנָיו ָּבַרִּבים, יְִבֶּכה וְיְִתָחֵרט וִיַקֵּבל  וְדֹוִפי
ָעָליו ִמּיָד ְלָמֳחָרתֹו ְלַפּיְסֹו ּוְלַרּצֹותֹו, וְזֶה יְִהיֶה לֹו 

  ֵעֶסק ִראׁשֹון ְלָמֳחָרתֹו.

ב  וְֵאין ָצִרי� לֹוַמר ִאם נִזְַּכר ֶׁשָחָטא נֶֶגד ִמי 
יְִצַטֵער ִמּיָד וִיַבֵּקׁש ְלַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּגדֹול ִמֶּמּנּו ְּכַדאי ׁשֶ 



  

ָּברּו� הּוא ֶׁש�א יְִרׁשֹם ַּבֵּסֶפר חֹובֹוָתיו, וִיַקֵּבל ָעָליו 
ְלָמָחר ְלַתֵּקן ִמּיָד. וְִאם ָחָטא ֶאָחד ְלנְֶגּדֹו ְּבאֹונַָאת 
ְּדָבִרים יְִמַחל לֹו ִמּיָד, וְכֹה יֹאַמר: "ָׁשֵרי ֵליּה ָמֵריּה 

ַהָּקדֹוׁש - [ֵּפרּוׁש: יְִמַחל לֹו ִרּבֹונֹו (ְמַצֲעִרין ִלי", ְלָכל ַמאן ּדִ 

וְיְִקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל  ָּברּו� הּוא) ְלָכל ַהְמַצֲעִרים אֹוִתי]
ִמָּטתֹו ְּבַכּוָנָה. וְַאַחר ָּכ� יִָּזֵהר ִלְקרֹא ֲעֶׂשֶרת 

י ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֶׁשְּבָפָרַׁשת וֶָאְתַחּנַן ְּבָכל ַליְָלה, ּכִ 
 (ְׁשמֹות כ ח)ַהִּדְּברֹות ֶׁשְּבָפָרַׁשת יְִתרֹו ֶׁשָּכתּוב: "זָכֹור" 

(ְּדָבִרים ה הּוא נֶֶגד ַהּיֹום, ּוְבָפָרַׁשת וֶָאְתַחּנַן ְּכִתיב ּבֹו 

  : "ָׁשמֹור", וְהּוא נֶֶגד ִמַּדת ַהַּליְָלה.יב)

  ַטַעם ְׁשנֵי ְּכָתִרים ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ָאָדם09@

וְַעל יְֵדי ָּכ� יֵׁש לֹו ְׁשנֵי ְּכָתִרים ְּברֹאׁשֹו, ַאַחת ג. 
ְּכֶׁשעֹוָלה נְִׁשָמתֹו ְלַמְעָלה, וְַאַחת ְלַלּוֹוָתּה ַּבֲחָּזָרָתּה 
ְלַמָּטה, וְַעל ֵּכן יֵׁש ב' ְטָעִמים ְּבי' ַהִּדְּברֹות, ֶאָחד 
ְלַמְעָלה וְֶאָחד ְלַמָּטה. ּוְבַׁשֲחִרית קֶֹדם יְִציָאתֹו 
ִמֵּביתֹו יִּטֹל יָָדיו ְּתִחָּלה, וְַאַחר ָּכ� יָבֹוא ֶאל ַהְּמזּוזָה 
וְיַּנִיַח יָָדיו ַעל ַהְּמזּוזָה וִיַכּוֵן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
הּוא ַּבַעל ַהַּביִת וֲַאנְַחנּו ֻּכָּלנּו ֶׁשַּבַּביִת ַרק אֹוְרִחים, 

  ַתְבִּתי ְּבֶפֶרק ִראׁשֹון.י ְּכמֹו ֶׁשּכָ -ּדַ -וִיַכּוֵן ַהֵּׁשם ׁשַ 

"ה' יְִׁשמֹר ֵצאִתי  (ְּתִהִּלים קכא, ח)ד. וְַאַחר ָּכ� יֹאַמר 
ּובֹוִאי ְלַחּיִים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם" ָׁש�ׁש 

: "ְּבָכל (ִמְׁשֵלי ג ו)ְּפָעִמים, וְַאַחר ָּכ� יֹאַמר ָּפסּוק 
 ֹ ְרחֹוֶתי�", וְַהָּפסּוק ַהֶּזה ְּדָרֶכי� ָּדֵעהּו וְהּוא יְיֵַּׁשר א



  

הּוא ּכֹוֵלל ָּכל ַהּתֹוָרה וְיֵׁש ּבֹו כ"ו אֹוִתּיֹות ְּכִמנְיַן ֵׁשם 
ֲהוָיָה ֶׁשהּוא קֶֹדׁש ָקָדִׁשים, ּוַמְתִחיל ָּבאֹות ב' ּוְמַסּיֵם 
ְּבאֹות כ' נֶֶגד כ"ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ּוְבָכל ַּפַעם 

ה ֶאת רֹאׁשֹו ְלֵׁשׁש ְקָצוֹות ֶׁשּיֹאַמר ָּפסּוק זֶה יַּטֶ 
ַּכֵּסֶדר ַהֶּזה: ִמזְָרח, ָּדרֹום, ַמֲעָרב, ָצפֹון, ַמְעָלה 
ּוַמָּטה. וִיַכּוֵן ֶׁשּמֹוֵסר נְַפׁשֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ַהּמֹוֵׁשל ְּבֵׁשׁש ַקְצוֹות ָהעֹוָלם ּוָבזֶה הּוא ְמַׁשְעֵּבד 

  רּו� הּוא.נְַפׁשֹו וְגּופֹו ְלַהָּקדֹוׁש ּבָ 

  ִמי ֶׁשּיְִתנֵַהג ָּכ� יְִהיֶה טֹוב לֹו ָּתִמיד09@

ה. ּוִמי ֶׁשהּוא ָּפנּוי יֹאַמר ֵאּלּו ַהְּפסּוִקים 
 (ְּתִהִּלים ג ד)ַהְמַרְּמזִים ָּכל ֶאָחד ַעל ֵאָבר ַהְמיָֻחד, 

"וְַאָּתה ה' ָמֵגן ַּבֲעִדי ְּכבֹוִדי ּוֵמִרים 
ַּׂשְרִּתי ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב "ּבִ  (ָׁשם מ י)", 07רֹאִׁשי@06@

�א ֶאְכָלא ה' ַאָּתה יָָדְעָּת",  07ְׂשָפַתי@06@ִהּנֵה 
ָקָראִתי וְרֹוָמם ַּתַחת  07ִּפי@06@"ֵאָליו  (ָׁשם סו יז)

"ִּפּקּוֵדי ה' יְָׁשִרים  (ָׁשם יט ט)" 07ְלׁשֹוִני@06@
", "ִמְצוַת ה' ָּבָרה ְמִאיַרת 07ֵלב@06@ְמַׂשְּמֵחי 

"ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּונַי  (ָׁשם כח ב)", 07ינָיִם@עֵ 06@
ֶאל ְּדִביר  07יַָדי@06@ְּבַׁשּוְִעי ֵאֶלי� ְּבנְָׂשִאי 

"ַלֲעׂשֹות ְרצֹונְ� ֱא�ַהי ָחָפְצִּתי  (ָׁשם מ ט) ָקְדֶׁש�",
"ָּכל  (ָׁשם לה י)", 07ֵמָעי@06@וְתֹוָרְת� ְּבתֹו� 

 (ָׁשם טז ז)י ָכמֹו�", ּתֹאַמְרנָה ה' מִ  07ַעְצמֹוַתי@06@
"ֲאָבֵר� ֶאת ה' ֲאֶׁשר יְָעָצנִי ַאף ֵלילֹות יְִּסרּונִי 



  

 07ַרְגִלי@06@" (ָׁשם כו יב)", 07ִכְליֹוָתי@06@
  ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵר� ה"'. 

וְַאַחר ָּכ� יֹאַמר ִמְׁשנָה ַאַחת ֶׁשִהיא ּכֹוֶלֶלת ָּכל 
(ְּבָרכֹות ַּדף ל ַעּמּוד ָדם וְתֹוכֹו וְסֹופֹו. וְזֶהּו ַהּגּוף וְרֹאׁש ָהָא

ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹו� ּכֶֹבד  ב)
, ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹונִים ָהיּו ׁשֹוִהין 07רֹאׁש@06@

ָׁשָעה ַאַחת קֶֹדם ֶׁשּיְִתַּפְּללּו ְּכֵדי ֶׁשּיְַכּוְנּו ֶאת 
ּו ַהֶּמֶל� ׁשֹוֵאל ַלָּמקֹום, ֲאִפּל 07ִלָּבם@06@

�א  07ֲעֵקבֹו@06@ִּבְׁשלֹומֹו וֲַאִפּלּו נָָחׁש ָּכרּו� ַעל 
"סֹוף ָּדָבר  (ֹקֶהֶלת יב יג)יְַפִסיק, וְַאַחר ָּכ� יֹאַמר ָּפסּוק 

ַהּכֹל נְִׁשָמע ֶאת ָהֱא�ִהים יְָרא וְֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹר ִּכי 
ל ָּכל ַהַּתְריַ"ג ִמְצוֹות זֶה ָּכל ָהָאָדם", ֶׁשַהָּפסּוק ּכֹולֵ 

  וְָכל ִמי ֶׁשּיְִתנֵַהג ָּכ�, ָאז טֹוב לֹו יְִהיֶה ֶסָלה.

  ֶּפֶרק נ"ו03@

"ַחּיָה ָרָעה  (ַׁשָּבת ַּדף לג ַעּמּוד א)א. ַאְמִרינָן ַּבְּגָמָרא, 
ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל ֲעוֹון ְׁשבּוַעת ָׁשוְא", ַּדע ְל� ִּכי ְסַתם 

ת ַּבְּגָמָרא ִהיא ִליִלי"ת ָהְרָׁשָעה. ִאְמהֹון ַחּיָה ַהּנִזְֶּכרֶ 
ֲאֶׁשר ִהיא ְמעֹוֶרֶרת,  [ֵּפרּוׁש: ִאָּמם ֶׁשל ֵׁשִדים]ְּדֵׁשִדין 

ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ַּכָּמה ְּגזֵרֹות ָרעֹות ַעל יְִׂשָרֵאל, 
וְִהיא ְּתִדיָרה ְּבאֹותֹו ַּביִת ֲאֶׁשר ְׁשבּוַעת ָׁשוְא ְמצּויָה 

ם, וְִהיא ָּדָרה ָׁשם ְּבאֹותֹו ַהַּביִת, וְִהיא הֹוֶרֶגת ׁשָ 



  

יְָלִדים ְקַטּנִים, ּוְבאֹותֹו ַהַּביִת אֹו ִעיר ֲאֶׁשר ָׁשם 
  ְׁשבּוַעת ָׁשוְא ֲענִּיּות ְמצּויָה ָׁשם.

ַהּנְִׁשַּבע ַעל ֶׁשֶקר ּגֹוֵרם ִׁשָּטפֹון ָלעֹוָלם, ַחס 09@
  ְוָׁשלֹום.

ה ּגֶֹדל ַהְּפָגם ֶׁשל ְׁשבּוַעת ב. וְִהּנֵה ּבֹוא ּוְראֵ 
ִּכי  (ַּדף צא ַעּמּוד ב)ָׁשוְא, ַּדע ְּדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת יְִתרֹו, 

ְּבָׁשָעה ֶׁשָּגזַר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ֵמיֵמי ָהעֹוָלם 
ֶׁשּיְֵרדּו ַלְּתהֹום ָעָׂשה ָלֶהם ִּכּסּוי, ּוְבתֹו� ַהִּכּסּוי הּוא 

ֵחר, ּוְבתֹו� זֶה ַהִּכּסּוי ֲחקּוִקים ּוְרׁשּוִמים ִּכּסּוי ַא
ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשר ֵהם ׁשֹוְמִרים ֶאת ֵמי 
ַהְּתהֹום ֶׁש�א יְִגְּברּו ַלֲעלֹות ּוְלָהִציף ֶאת ָהעֹוָלם, 
ּוְבָׁשָעה ֶׁשָאָדם נְִׁשָּבע ַלֶּׁשֶקר ֲאזַי ַהַּמיִם ִמְתַּגְּבִרים 

ַהִּכּסּוי ַעד ֶׁשאֹוָתן אֹוִתּיֹות וְֵׁשמֹות וְגֹוְבִרים ֶאת 
ַהְּקדֹוִׁשים ּפֹוְרִחים ּוִמְסַּתְּלִקין ֵמַהִּכּסּוי, וְיֵׁש ְּבאֹותֹו 
ַּפַעם ְרׁשּות ְלֵמי ְּתהֹום ְלִהְתַּגֵּבר וְִלְׁשטֹף ֶאת 
ָהעֹוָלם, ּוְבאֹותֹו ַהַּפַעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַרֵּמז 

וְהּוא  [ֵּפרּוׁש: ְׁשמֹו]ד ויעזריא"ל ְׁשֵמיּה ְלַמְלָא� ֶאחָ 
ְמֻמּנֶה ַעל ִׁשְבִעים ַמְפְּתחֹות וְחֹוֵקק ֵמָחָדׁש ֵׁשמֹות 
ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל ַעל ִּכּסּוי ֶׁשל ְּתהֹום, וְָאז 
ֵמי ְּתהֹום חֹוזְִרין ַלֲאחֹוֵריֶהם ֵליֵרד ִלְמקֹוָמם, וְָאז 

ְּׁשִטיַפת ַהַּמיִם. וַי ְלאֹותֹו ָהָאָדם נִּצֹול ָהעֹוָלם מִ 
ֶׁשָּגַרם ִקּצּוץ ּוֵפרּוד ָּבאֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוִׁשים ִמְּמקֹוָמם, 



  

ּוִכְביָכֹול ִהְטִריַח ֶאת קֹונֹו ָלֵצאת ַלְחקֹק ֵמָחָדׁש 
  ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים.

ִאם ָהָאָדם ָהיָה יֹוֵדַע ּגֶֹדל ַהְּפָגם, ָהיָה ַמֶּכה ֶאת 09@
 ֹ   אׁשֹו ַּבּכֶֹתלר

ג. ֶּבן ָאָדם ֶּבן ָאָדם, ִטָּפה ְסרּוָחה ֵאי� יְַטִריַח 
ֶאת קֹונֹו, ּוְבוַַּדאי ַהֵּׁשמֹות ְמַקְּלִלין אֹותֹו ּוְמַקְטְרִגים 
ָעָליו, וְלּוֵלא ָהיָה ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִקְלָלָתם וְִקְטרּוָגם 

 ֹ ֶדל ַהְּפָגם, ְּבוַַּדאי ָהיָה ַמֶּכה ֶאת רֹאׁשֹו ַּבּכֶֹתל ַעל ּג
(ְּפסּוְקָתא זּוָטא וְַעל ֵּכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ָּכל ַהַּמזְּכִיר ֵׁשם ָׁשַמיִם ְלַבָּטָלה נֱֶעָקר ִמן  ְּבֵראִׁשית א)
ָהעֹוָלם, ּכִי ֵאין זֶה ֶּדֶר� ָּכבֹוד ְלַהזְּכִיר ְׁשמֹו ֶׁשל 

ם ְלַבָּטָלה, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ִחּנָ 
  ְלָׁשוְא וֶָׁשֶקר, ַחס וְָׁשלֹום.

  �א יְנֶַּקה ה' ֶאת ַהּנְִׁשָּבע ַעל ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא09@

וְזֶה ְל� ַהְּכָלל, ִּכי ְׁשבּוַעת ֶׁשֶקר �א ַּתֲחזֹר ַעד 
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה רֶֹׁשם ְּבגּופֹו אֹו ְּבָממֹונֹו ִלזְַמן ָקרֹוב אֹו 

ק, ּוְׁשבּוַעת ֶׁשֶקר ַּתִּׂשיֵגהּו ַּבַּביִת אֹו ַבָּׂשֶדה, ָרחֹו
ָּבָהר אֹו ַבִעיר, ַּבּיַָּבָׁשה אֹו ַבּיָם, ּוְבוַַּדאי �א ַּתֲחזֹר 

: "ּכִי �א יְנֶַּקה ה' (ְׁשמֹות כ ז)ֵריָקם. ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
ר יְִרֶצה ֵאת ֲאֶׁשר יִָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשוְא", ּוְבֵעת ֲאׁשֶ 

ָהָאָדם ִלָּׁשַבע יְַצּיֵר ְלָפנָיו ְּכִאּלּו ְּכִתיב: "ִּכי �א יְנֶַּקה 
ה' ֵאת ֲאֶׁשר יִָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשוְא" ִּבְכָתב ֵאׁש 



  

ְׁשחֹוָרה ַעל ַּגֵּבי ֵאׁש ְלָבנָה וְיִּפֹל ָעָליו מֹוָרא וַָפַחד 
  וְָאז יִּנֵָצל ִמְּׁשבּוַעת ָׁשֶקר.

  א יְַרִּגיל ַעְצמֹו ִלָּׁשַבעָאָדם �09@
ד. ַעל ֵּכן �א יְַרִּגיל ָהָאָדם ִלָּׁשַבע ְּבגּופֹו אֹו 
ְבנְִׁשָמתֹו, ּכִי ַהּנְָׁשָמה ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל, אֹו 
ְּבַחּיֵי ָּבנָיו אֹו ִבְׁשָאר ְּדָבִרים ְּכֶדֶר� ַהּפֹוֲחזִים וְֵריִקים 

ִעים: ִאם ַהָּדָבר ֵּכן ָּתבֹוא ִלָּׁשַבע ְּבִחּנָם וְנְִׁשּבָ 
ְׂשֵריָפה ְלֵביתֹו אֹו ֶׁשּיֵָהֵרג. וְָכל ֵאּלּו ַהְּׁשבּועֹות יֵׁש 
ָּבֶהם ַסָּכנָה ֶׁש�א יְֻקּיַם ּבֹו, ִּכי ִמי יֹוֵדַע ְּבֵאיזֶה ָׁשָעה 
ּוְבֵאיזֶה ַמָּזל הּוא אֹוֵמר ּכֵן וִיֻקּיַם, ַחס וְָׁשלֹום, 

  אֹוָתּה ָהָרָעה.

וְָהַרב ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִהזְִהיר ה. 
, ֶׁש�א ְלַהזְִּכיר (ַׁשַער ַהִּמְצוֹות ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות ַּדף יא) ְלַתְלִמיָדיו

ׁשּום ַמְלָא� ִּבְׁשמֹו ֲאִפּלּו ְּבִלּמּודֹו, ְּכגֹון: מטטרו"ן 
יֹאַמר ַרק מט"ט, וְסנדלפו"ן יֹאַמר ַרק סנד"ל, 

ם ְׁשָאר ְׁשמֹות ַמְלָאִכים, זּוַלת ְׁשמֹות וְַכּיֹוֵצא ָּבהֶ 
ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהן ִּכְׁשמֹות ָהֲאנִָׁשים ְּכגֹון, ִמיָכֵא"ל 

 -ַּגְבִריֵא"ל ְרָפא"ל וְַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֵאין ֲחָׁשׁש. וְַהַּטַעם 
ִּכי ַהּכֹל ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלצֶֹר� ָהָאָדם, 

א ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְלָאִכים ּוְבָׁשָעה ֶׁשָּברָ 
ִהְׁשִּביָעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשּיְִהיּו ְמצּויִים ְּבָׁשָעה 
ֶׁשּיַזְּכִיֵרם ָהָאָדם ְלֵאיזֶה ַהָּצָלה ְּבַהְׁשָּבָעה וְַכּיֹוֵצא 
ּבֹו, ּוְבַהְׁשָּבָעה, ְּכֶׁשַּמזְִּכיר ָהִאיׁש ֵׁשם ַהַּמְלָא�, ֲאַזי 



  

ָא� ָּבא ּוֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ְּכִפי ַהַהְׁשָּבָעה, ַהַּמלְ 
ּוְכֶׁשרֹוֶאה ַהַּמְלָא� ֶׁשִּביָאתֹו הּוא ְּבִחּנָם ִלְפָעִמים 
ַמִּזיקֹו, ִמֶּזה יְִתּבֹונֵן ָהָאָדם, ֶׁשָּגדֹול הּוא ַסָּכנַת 

  ְׁשבּוַעת ָׁשוְא וֶָׁשֶקר.

  ְּתִקיַעת ַּכף ִהיא ִּכְׁשבּוָעה09@

י ִענְיַן ְּתִקיַעת ַּכף הּוא ְּכמֹו ְׁשבּוָעה, ו. וְַדע ּכִ 
וְָהִענְיָן ִּכי ְמקֹור ַהּנֶֶפׁש ָּתלּוי ְּבַכף ָהָאָדם ֵהן ְלטֹוָבה 

ִּבְהיֹותֹו ּפֹוֵרׂש ַּכָּפיו ֶאל ה'  -וְֵהן ְלָרָעה. ְלטֹוָבה 
ּוְמעֹוֵרר ַרֲחִמים וְֵכן רֹב ַהִּמְצוֹות ְּתלּויִין ְּביַד ָהָאָדם: 

ֹו הּוא ּכֹוֵרת ְּבִרית ִמיָלה, ְּביָדֹו ְמַקּיֵם ָּכל ִמֵּלי ְּביָד
, ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות, [ֵּפרּוׁש: ִּדְבֵרי ַהָּקְרָּבנֹות]ְּדָקְרָּבנֹות 

ֻסָּכה, ד' ִמינִים ֶׁשַּבּלּוָלב, ְצָדָקה, ְּתִפִּלין, וְַהְרֵּבה 
  ּנֶֶפׁש ְּתלּויִין ְּביָָדיו.ִמְצוֹות ְּתלּויִין ַּבּיַָדיִם, ַעל ּכֵן ַחּיֵי הַ 

(ְּתִהִּלים ז. וְַעל זֶה ָאַמר ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום, 

"נְַפִׁשי ְּבַכִּפי ָתִמיד וְתֹוָרְת� �א ָׁשָכְחִּתי",  קיט קט)
ָרָצה לֹוַמר ֶׁשָּבַחְרִּתי ִלי ְּדָרִכים טֹוִבים ֶׁשל ַהּיַָדיִם 

לֹום, וְִהּנֵה ְּכֶׁשרֹוֶצה ָהָאָדם וְ�א ַהִהּפּו�, ַחס וְׁשָ 
ְלַאֵּמת ְּדָבָריו ּתֹוֵקַע ַּכָּפיו ְּכִאּלּו נֹוֵתן לֹו ַמְׁשּכֹון 
ָּבטּוַח, ֶׁשהּוא ַהּנֶֶפׁש ִּדיֵליּה ֲאֶׁשר הּוא ְּבַכּפֹו, וְהּוא 
יֹוֵתר ָחמּור ִמּנְִׁשָּבע ַעל נְַפׁשֹו ּופֹוֵגַע ִּבְבִחינֹוָתיו 

ֶעְליֹונָה ַהּנְִקֵראת נֶֶפׁש וְהּוא ֵׁשם ֶׁשל ֶׁשהּוא נֶֶפׁש הָ 
אדנ"י, וְִהּנֵה ֵׁשם אדנ"י ִּבְמלֹואֹו יֵׁש לֹו י"ב אֹוִתּיֹות 
ָּכזֶה ָאֶל"ף ָּדֶל"ת נּו"ן יּו"ד, וְנְִמָצא ֶׁשהּוא ּפֹוֵגם ַּגם 



  

ֵּכן ְּבי"ב ֵּתבֹות ֶׁשל "ְׁשַמ"ע יְִׂשָרֵא"ל ה' ֱא�ֵהינ"ּו ה' 
ֵׁש"ם ְּכבֹו"ד ַמְלכּות"ֹו ְלעֹוָל"ם וֶָע"ד"  ֶאָח"ד, ָּברּו"�

ֶׁשֵהן נֶֶגד י"ב אֹוִתּיֹות ִמּלּוִאין ֶׁשל אדנ"י, וְִהּנֵה 
אֹוִתּיֹות ֶאְמָצִעּיֹות ֶׁשל ִמּלּוי ֵׁשם ֶׁשל אדנ"י ֵהן ללו"ו 
ֶׁשֵהן ֵּגיַמְטִרּיָא ע"ב, נְִמָצא ֶׁשּפֹוֵגם ַּגם ּכֵן ַּבֵּׁשם ע"ב 

וַּיִַּס"ע וַּיָבֹ"א וַּיֵ"ט,  (ְׁשמֹות יד יט כא)סּוִקים ַהּיֹוְצִאים ִמּפְ 
וְאֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֵהן פתנ"ד ֶׁשֵהן ֵּגיַמְטִרּיָא תקל"ד 
ֶׁשֵהם אֹוִתּיֹות ָּד"ת ַק"ל ַמְרֶאה ֶׁשּפֹוֵגם ַעל ַהּתֹוָרה 

 "ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּד"ת (ְּדָבִרים לג ב)ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשּנֱֶאַמר ָּבּה 
ָלמֹו", וְאֹוִתּיֹות ַק"ל מֹוֶרה ֶׁשּפֹוֵגם ְּב"ָע"ב ַק"ל" 

  ֲאֶׁשר ֵׁשם ה' רֹוֵכב ָעָליו, ַּכּיָדּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן.

  �א יְִהיֶה ֲעוֹון ַהְּׁשבּוָעה ַקל ְּבֵעינֶי�09@
ח. ַעל ֵּכן ׁשֹוֵמר נְַפׁשֹו יְִתַרֵחק ִמְּׁשבּוַעת ָׁשוְא 

ִקיַעת ַּכף, וְָתִמיד יְִהיֶה לֹו ּוִמְּסַתם ְׁשבּועֹות ּוִמּתְ 
ְלזִָּכרֹון ּגֶֹדל ַהְּפָגם ֶׁשּפֹוֵגם ַּבֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים 
ַהּנִזְָּכִרים. ְלַמַען ַהֵּׁשם, ַאל יְִהיֶה ָעוֹון זֶה ַקל 
ְּבֵעינֶי�, ִּכי צּוַרת ַהּיָד ָהעֹוֵבר ַעל ְּתִקיַעת ַּכף ִהיא 

ְצַּבע עֹוְמִדין ַּכָּמה ֲאָלִפים ִלְפנֵי ִמָּטתֹו, וְַעל ָּכל אֶ 
ַהּיָד ַהִהיא  -ַמִּזיִקין, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן, ּוְבֵעת ְּפִטיָרתֹו 

  ְמִעיָדה ָעָליו ֶׁשָעַבר ַעל ְּתִקיַעת ַּכף ֶׁשּלֹו.



  

יְֵרא ה' יְִתַּפֵּלל ַעל זֶה ֶׁש�א יִָּכֵׁשל ִּבְׁשבּוַעת 09@
  ָׁשְוא ָוֶׁשֶקר ּוְתִקיַעת ַּכףִחּנָם, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשבּוַעת 

ט. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלַהזְִהיר ֶאת ָּבנָיו ּוְבנֵי 
ֵּביתֹו ֶׁש�א יְִהיּו ְרִגיִלין ִּבְׁשבּועֹות ּונְָדִרים ּוְתִקיַעת 
ַּכף, וְַהּיֵָרא ִלְדַבר ה' ְמֻחּיָב ְלִהְתַּפֵּלל ַעל זֶה ֶׁש�א 

ם, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשבּוַעת ָׁשוְא יִָּכֵׁשל ִּבְׁשבּוַעת ִחּנָ 
וֶָׁשֶקר ּוְתִקיַעת ַּכף ֶׁשל ֶׁשֶקר, ּוִמי ֶׁש�א נִזְָהר ֲאַזי 
יִֵּתן ָמקֹום, ַחס וְָׁשלֹום, ְלִליִלי"ת ָהְרָׁשָעה ִלְהיֹות ָלּה 
ָמדֹור וֵָחֶלק ְּבֵביתֹו, וִיַאֵּבד ֶאת ָּבנָיו ַהְּקַטּנִים, 

ּוִמִּמְׁשַּפְחּתֹו, וְַאַחר ָּכ� ַמְכִריִזין ָעָליו  וְנְִפָרִעין ִמֶּמּנּו
ֲחָרמֹות ּוְׁשָמתֹות ְּבָכל ְרִקיִעין, וְָתִמיד ַמזְִּכיִרין אֹותֹו 
ְלָרָעה. ַעל ֵּכן ׁשֹוֵמר נְַפׁשֹו יְִרַחק ִמִּמְכׁשֹול זֶה, וְָאז 
ָּבטּוַח ִּתְהיֶה ֶׁשּיְַמֵּלא ה' לֹו ְּבָרכֹות וְַהְצָלחֹות, 

  ּועֹות וְנֶָחמֹות, ָאֵמן.יְׁש

  

   06@ַאֲחֵרי08@
  

  ֶּפֶרק נ"ז03@
:  "ַּבּבֶֹקר יְִתַּגֵּבר ָאָדם (ִסיָמן א')א. ָּכַתב ַהּטּור 

ָּכֲאִרי ָלקּום ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא וְיִָּזֵהר ִלּטֹל יָָדיו ָסמּו� 
ֵדי ְלַהֲעִביר ְלִמָּטתֹו וְִלְׁשּפֹ� ַמיִם ַּדוְָקא ַעל ַּגֵּבי ְּכִלי ּכְ 



  

ַהֻּזֲהָמא וְרּוַח ָרָעה ֵמַעל יָָדיו ַּכְמבָֹאר ְּבִסְפֵרי 
  ַהּמּוָסר, וְ�א יֵֵל� ד' ַאּמֹות ְּבִלי נְִטיַלת יַָדיִם".

ַּבָּׁשַמיִם ַמְמִּתינִים ַעל ִקיַמת ִאיׁש יְִׂשָרֵאל ַּבּבֶֹקר 09@
  ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ּוַבְּתִפָּלה

ּכִי ָּבָרִקיַע  (ַּדף רס ַעּמּוד א')ר וֶָאְתַחּנַן ב. וְִאיָתא ַּבּזֹהַ 
ַמְמִּתינִים ּוְמַצִּפים ַעל ִקיַמת ַּבר יְִׂשָרֵאל ֶׁשּיָקּום 

ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ּוַבְּתִפָּלה, וְָהְרָאיָה *
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ְּדַכד ַּבר נָׁש 
ָקֵאים ֵמַעְרֵסיּה ְלִאְׁשַּתָּדָלא ְּבאֹוַריְָתא ָּכרֹוזָא ָקֵאים 

"ִהּנֵה ָּבְרכּו ֶאת ה' ָּכל  (ְּתִהִּלים קלד א)אֹוֵמר ֲעֵליּה וְ 
ַעְבֵדי ה' ָהעֹוְמִדים ְּבֵבית ה' ַּבֵּלילֹות", וְַאַחר ָּכ� 
ְּכֶׁשעֹוֵמד וְהֹוֵל� ְלֵבי ְּכנִיְׁשָּתא ִּבְצלֹוֵתיּה ַקֵּמּה 

"וְנַָתִּתי ְל�  (ְזַכְרָיה ג ז)ָמאֵריּה ַהאי ָּכרֹוזָא ָקאֵרי ֲעֵליּה 
ְהְלִכים ֵּבין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶּלה". ָאֵכן ָּכל זֶה הּוא מַ 

ְּכֶׁשָהָאָדם ִמְתַּפֵּלל ְּבַכּוָנָה, ּוְבַתֲחנּונִים יְַדֶּבר ָרׁש, 
:"וֶָאְתַחּנַן ֶאל ה"' (ְּדָבִרים ג כג)ְּכמֹו מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ֶׁשָאַמר 

גּורֹות וְִלּבֹו וְגֹו', וְָצִרי� ָהָאָדם ֶׁשּיִֵּתן ֵעינָיו ְלַמָּטה סְ 
  .(ְיָבמֹות ַּדף קה ַעּמּוד ב)יְִהיֶה ְלַמְעָלה 
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  ֹקֶדׁש:-) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון* 
ָּכרֹוז יֹוֵצא ְלָפָניו  -ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָקם ַּבֹּבֶקר ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה 

ְואֹוֵמר: "ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת ה' ָּכל ַעְבֵדי ה' ָהעֹוְמִדים ְּבֵבית ה' 
ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ַּבֵּלילֹות". ְוַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשעֹוֵמד ְוהֹוֵל� ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ֲאדֹונֹו, ַהָּכרֹוז קֹוֵרא ָעָליו: "ְוָנַתִּתי ְל� ַמְהְלִכים ֵּבין ָהעֹוְמִדים 
 ָהֵאֶּלה".



  

ַהְּׁשִכינָה ְלנֶֶגד ַהִּמְתַּפֵּלל, ְוַעל ֵּכן ַאל יְִסַּתֵּכל 09@
  ִמחּוץ ַלִּסּדּור אֹו ַלַּמֲחזֹור ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

ג. ּוִמי ֶׁשהּוא ָרִגיל ְלִהְתַּפֵּלל ִמּתֹו� ַהַּמֲחזֹור אֹו 
ַהִּסּדּור יְִרֶאה ְלִהְתַּפֵּלל ִמּתֹו� ַהְּכָתב, וְ�א יִַּביט ִמן 

ִמחּוץ ַלַּמֲחזֹור אֹו ִמחּוץ ַלִּסּדּור, ִּכי ַהְּׁשִכינָה עֹוֶמֶדת 
ְלנְֶגּדֹו וְָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ַּבְּׁשִכינָה. *

96
ּוְבִסְפָרא ְּדַרב 

ַמאן ְּדָפַקח  ב)(ֹזַהר ָׁשם ַּדף רס ַעּמּוד ַהְמנּונָא ָסָבא ָאַמר 
ֵעינֹוי ְּבַׁשְעָּתא ִּדְצלֹוָתא, אֹו ַמאן ְּדָלא ָמֵאי� ֵעינֹוי 
ְּבַׁשְעָּתא ִּדְצלֹוָתא אֹו ַמאן ְּדָלא ָמֵאי� ֵעינֹוי ְּבַאְרָעא 
ַמְקִּדים ָעָליו ַמְלַא� ַהָּמוֶת ּוָבא ֶאְצלֹו קֶֹדם מֹותֹו, 

ִּבנְִהירּו ִּדְׁשִכינְָּתא  וְַכד ֵּתּפֹוק נְַפֵׁשיּה, ָלא יְִסַּתַּכל
: "ִּכי �א יְִרַאנִי ָהָאָדם וָָחי", ֲאָבל (ְׁשמֹות לג כ)ִּדְכִתיב 

קֶֹדם מֹותֹו ָּכל ַּבר יְִׂשָרֵאל זֹוֶכה ִלְראֹות ֶאת 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ּוַבֵּסֶפר ֶׁשל ַרב ַהְמנּוָנא ַהָּזֵקן אֹוֵמר: ִמי ֶׁשּפֹוֵקַח ֵעיָניו ִּבְׁשַעת 
ֶׁשֵאינֹו ַמְׁשִּפיל ֵעיָניו ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה אֹו ִמי ֶׁשֵאינֹו ַהְּתִפָּלה אֹו ִמי 

ַמְקִּדים ָעָליו ַמְלַא� ַהָּמֶות ּוָבא ֶאְצלֹו ֹקֶדם  -ַמְׁשִּפיל ֵעיָניו ָלָאֶרץ 
מֹותֹו, ְוַכֲאֶׁשר ֵּתֵצא ַנְפׁשֹו, ִּבְׁשַעת ְּפִטיָרתֹו, �א ִיְסַּתֵּכל ְּבאֹור 

תּוב: "ִּכי �א ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי", ֲאָבל ֹקֶדם מֹותֹו ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשּכָ 
ָּכל ֶּבן ִיְׂשָרֵאל זֹוֶכה ִלְראֹות ֶאת ַהְּׁשִכיָנה, ּוִמי ֶׁשהּוא זֹוֶכה 
ַהְּׁשִכיָנה ַמְקִּדיָמה ֶאְצלֹו, ְוֶזהּו ִסיָמן טֹוב ָלָאָדם, ֶׁשֵּיַדע ֶׁשִּנְׁשָמתֹו 

�א  -ַחת ְּבִלי ׁשּום ִיּסּוִרים, ְוִאם ֵאינֹו זֹוֶכה ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ְּבָנֵקל ּוְבנַ 
ַמְקֶּדֶמת ַהְּׁשִכיָנה ָלבֹוא, ְוָהָאָדם סֹוֵבל ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ִּבְׁשַעת 
ְיִציַאת ִנְׁשָמתֹו, ַעד ֶׁשְּיַרֵחם ה' ָעָליו ִלְפֹרׂש אֹור ְקָצת ֵמַהְּׁשִכיָנה 

 ְּכֵדי ֶׁשֵּתֵצא ִנְׁשָמתֹו.



  

ַהְּׁשִכינָה, ּוִמי ֶׁשהּוא זֹוֶכה ַהְּׁשִכינָה ַמְקִּדיָמה ֶאְצלֹו, 
ַדע ֶׁשּנְִׁשָמתֹו ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו וְזֶהּו ִסיָמן טֹוב ְלַבר נָׁש ֶׁשּיֵ 

ְּבנֵָקל ּוְבנַַחת ְּבִלי ׁשּום יִּסּוִרים, וְִאם ֵאינֹו זֹוֶכה �א 
ַמְקֶּדֶמת ַהְּׁשִכינָה ָלבֹוא, וְָהָאָדם סֹוֵבל יִּסּוִרים 
ְּגדֹוִלים ִּבְׁשַעת יְִציַאת נְִׁשָמתֹו, ַעד ֶׁשּיְַרֵחם ה' ָעָליו 

  ֵמַהְּׁשִכינָה ְּכֵדי ֶׁשֵּתֵצא נְִׁשָמתֹו. ִלְפרֹׂש נְִהירּו ְקָצת

ַעל ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁש�א יָמּות ִמּתֹו� יִּסּוִרים, 09@
  ַחס ְוָׁשלֹום.

ד. ָאְמנָם זֶהּו ַאַחר ֶׁשָּסַבל יִּסּוִרים ָקִׁשים 
ּוָמִרים, ֶׁשַהִּסיָמנִים ֵהן ְּכִאּלּו נְִׁשָחִטין ְּבַסִּכין ְּפגּוָמה 

נֵי ֵמַעיִם ִמְתַּכּוְִצין, וְַעל זֶה ִהזְִּכיר ַהּזַֹהר וְַהּבְ 
וֶָאְתַחּנַן, ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ַמִּביט ָאנָה וָָאנָה ִּבְתִפָּלתֹו 

ֵעינַיִם ְלַמָּטה ֲאזַי �א יִזְֶּכה  (ֵּפרּוׁש: ַמְׁשִּפיל)וְֵאינֹו ָמֵאי� 
ְסּבֹל ַצַער ֶׁשַּתְקִּדים ְׁשִכינָה ְלִהְתָראֹות ֵאָליו ְּכֵדי ֶׁשּיִ 

ַהְּגִסיָסה. וְַעל זֶה יְִתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאָליו ְלֵעת ְמצֹוא 
זֶה יֹום ַהָּמוֶת ֶׁשְּתֵהא ִמיָתתֹו ְּבנֵָקל ִּבְלִּתי יִּסּוִרים,  -

ְלִבְלִּתי ִעְרּבּוב ַהַּדַעת, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל לֹוַמר ַהּוִּדּוי 
ֲחָטָאיו, ּוְלַסֵּדר ַצּוָָאה ּוְלִהְתוַּדֹות ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו וַ 

ְלָבנָיו ֵאי� יְִתנֲַהגּו ַאֲחֵרי מֹותֹו, ֶׁשּיְִהיּו ֵמהֹוְלֵכי 
ָּתִמים וְ�א יְַׁשִחירּו ָּפנָיו ַּבֶּקֶבר, ִּכי זְכּות ָּגדֹול הּוא 
ְלָאָדם ֲאֶׁשר הּוא ֵמת ְּבִׂשְכלֹו ְלַדֵּבר ִלְפנֵי מֹותֹו, ִּכי 

  ְלָכ�.ָלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה 



  

ה. ּוְבעֹודֹו ִּבְבִריאּותֹו יְִתַּפֵּלל ָהָאָדם, ֶׁשּיִזְֶּכה 
ֶׁשַּתְקִּדים ֵאָליו ַהְּׁשִכינָה ְלַהִּצילֹו ִמִּמיָתה ֲחטּוָפה 
ּוִמִּמיָתה ְמֻׁשּנָה ּוִמִּמיתֹות ַאְכזִָרּיֹות, ּוְרפּוָאה ְּגדֹוָלה 

יְֵדי ַהּתֹוָרה יֵׁש לֹו  ִלְהיֹותֹו ָּדבּוק ַּבּתֹוָרה ְּבַחּיָיו ִּכי ַעל
ְּדֵבקּות ֶאל ַהְּׁשִכינָה ִלְפנֵי מֹותֹו ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְלַאַחר 

* (ַּדף רסח ַעּמּוד א)מֹותֹו. ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר וֶָאְתַחּנַן, 
97

ַרִּבי 
ֲאָחא ֲהוֵי ָקֵאים ִעֵּמיּה ַרִּבי ֶאְלָעזָר, ַליְָלה ֲחָדא ָּבַתר 

  ִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבאֹוַריְָתא. ַּפְלגּות ַליְָלה ֲהוֹו

ְּבָמקֹום ִלּמּוד ַהּתֹוָרה יֵׁש ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכינָה, 09@
  ּוִבזְכּות ַהּתֹוָרה ִמְתַקּיֵם ָהעֹוָלם

ו. *
98

ְּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעזָר וְָאַמר "ּכִי הּוא ַחּיֶי� 
ֲחִזי , ָּתא (ְּדָבִרים ל, כ)וְאֶֹר� יֶָמי� ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה" 
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  ֹקֶדׁש:-רּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון*) ּפֵ  
ַלְיָלה ֶאָחד ָהָיה עֹוֵמד ַרִּבי ֲאָחא ִעם ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ַאַחר ֲחצֹות 

  ַלְיָלה, ְוָהיּו עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה. 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ֶמי� ָלֶׁשֶבת ַעל ָּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר: "ִּכי הּוא ַחֶּיי� ְוֹאֶר� יָ 
ּבֹוא ּוְרֵאה, ַהְּׁשִכיָנה ֵאיָנּה ִמְתַיֶּׁשֶבת ֶאָּלא ְּבָמקֹום  -ָהֲאָדָמה" 

ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה, ּוִבְזכּות ַהּתֹוָרה ָהעֹוָלם ַקָּים. הּוא ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי 
ּתֹוָרה, הּוא ַחֶּיי� ְוגֹו' ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה", ּוְכֶׁשֵאיָנם עֹוְסִקים ּבַ 

ֲאַזי ֶנֱאַמר: "ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ַוֹּיאֶמר ה' ַעל ָעְזָבם ֶאת 
ּתֹוָרִתי", ְוָהָיה ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוֵאינֹו 
לֹוֵמד ֲהֵרי הּוא ְּכָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִאָּׁשה ְצנּוָעה ּוְנִעיָמה ְּבַמֲעֶׂשיָה 

ְוַהַּבַעל עֹוֵזב אֹוָתּה ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה ִעָּמּה ְּכִפי ַהִחּיּוב ָהָראּוי  ַהּטֹוִבים



  

ְׁשִכינְָּתא ָלא ִמְתיֶַּׁשֶבת ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶׁשּלֹוְמִדים 
ּתֹוָרה, ּוִבזְכּות ַהּתֹוָרה ָעְלָמא ָקֵאים ֲהָדא הּוא 
ִּדְכִתיב: "ִּכי הּוא ַחּיֶי� וְגֹו' ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה", 

 )(ִיְרִמָּיה ט יא יבּוְכֶׁשֵאינָם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֲאזַי נֱֶאַמר, 
"ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ וַּיֹאֶמר ה' ַעל ָעזְָבם ֶאת 

ֶאְלָעזָר: ַמאן ְּדיָכֹול  ּתֹוָרִתי". וְהּוא ַמה ֶּׁשָאַמר ַרִּבי
ֲהֵרי הּוא ְּכָאָדם ֶׁשּיֵׁש לֹו  -ִלְלמֹד ּתֹוָרה וְֵאינֹו לֹוֵמד 

ִאָּׁשה ְצנּוָעה ּונְִעיָמה ְּבַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים וְַהַּבַעל 
זֵב אֹוָתּה וְֵאינֹו עֹוֶׂשה ִעָּמּה ְּכִפי ַהִחּיּוב ָהָראּוי ָלּה עֹו

"ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה וְעֹונָָתּה",  (ְׁשמֹות כא י)ִמן ַהּתֹוָרה 
וְָהִאָּׁשה ַהִהיא צֹוֶעֶקת ַעל ַּבַעל נְעּוֶריָה ֶׁשָעזַב 
אֹוָתּה, ְּכמֹו ֵכן ַהּתֹוָרה צֹוֶעֶקת ָעָליו ִּדין ַעל ִמי 

כֹול ִלְלמֹד וְֵאינֹו לֹוֵמד, ֲאזַי ִּפְתאֹום ָּבא ָעָליו ֶׁשּיָ 
  ַהִּדין, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן.

  ָּכבֹוד ֲחָכִמים יִנְָחלּו09@

ז. *
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ַאְּדָהִכי ָאָתא ַחד ַּגְבָרא וֲַהוֵי ָרֵחיׁש 
: (ִמְׁשֵלי  ג לה)ְּבִׂשְפוֵָתיּה וְכּו'. ְּפַתח ַהאי ַּגְבָרא וֲַאַמר 

                                                                                                                    

ָלּה ִמן ַהּתֹוָרה: "ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְועֹוָנָתּה", ְוָהִאָּׁשה ַהִהיא צֹוֶעֶקת 
ַעל ַּבַעל ְנעּוֶריָה ֶׁשָעַזב אֹוָתּה, ְּכמֹו ֵכן ַהּתֹוָרה צֹוֶעֶקת ָעָליו ִּדין ַעל 

ָּיכֹול ִלְלֹמד ְוֵאינֹו לֹוֵמד, ֲאַזי ִּפְתאֹום ָּבא ָעָליו ַהִּדין, ַרֲחָמָנא ִמי ׁשֶ 
 ִלְּצָלן.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ים יִנְָחלּו ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון", ָּכל "ָּכבֹוד ֲחָכמִ 
ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה הּוא זֹוֶכה ִלָּדֵבק ִּבְׁשִכינְָּתא 
ְּדִאיְּקֵראת "ָּכבֹוד", וְָכל ְצָבא ַמְעָלה ְמַלְּמִדין ָעָליו 
זְכּות, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשְּבנֵי ָאָדם הֹוְלִכים ַּבְּדָרִכים 

ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים ִמְתַהּוִים ַהְמֻקְלָקִלים ֲאזַי 
ּוִמְתיְַּלִדין ַּכָּמה ִחיצֹונִים וְֵהָּמה ַהְמַקְטְרִגים ַעל 

 -ֶׁשֵהן ָהְרָׁשִעים  -ָהָאָדם, ַעל זֶה נֱֶאַמר: "ּוְכִסיִלים" 
רֹוֶצה לֹוַמר ַמְגִּביִהין ֶאת ַהָּקלֹון ֶׁשֵהן  -"ֵמִרים ָקלֹון" 

גֹוְריָא ַעל ָהָאָדם ַעד ֶׁשְּמִביִאין ַהִחיצֹונִים ֶׁשעֹוִׂשין ָקטֵ 
  ֵאיזֹו ְּגזֵָרה ָקָׁשה. 

ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָּכל ָאָדם ִלְקּבַֹע ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ְּכֵדי 
ֶׁשָּתבֹוא ַהְּׁשִכינָה ְלתֹו� ֵּביתֹו ּוְלָבֵר� אֹותֹו ְּבַכָּמה 

  ִּבְרָכִאין ָאֵמן.

                                                                                                                    

ְּבתֹו� ָּכ� ָּבא ִאיׁש ֶאָחד ְוָהָיה רֹוֵחׁש ִּבְׂשָפָתיו ְוכּו'. ָּפַתח 
לּו ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון", ָהִאיׁש ַהֶּזה ְוָאַמר: "ָּכבֹוד ֲחָכִמים ִיְנחָ 

ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה הּוא זֹוֶכה ִלָּדֵבק ַּבְּׁשִכינָה ַהִּנְקֵראת "ָּכבֹוד", 
ְוָכל ְצָבא ַמְעָלה ְמַלְּמִדין ָעָליו ְזכּות, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשְּבֵני ָאָדם 

ם ָהָרִעים נֹוָצִרים הֹוְלִכים ַּבְּדָרִכים ַהְמֻקְלָקִלים ֲאַזי ְּבַמֲעֵׂשיהֶ 
ּוִמְתַיְּלִדים ַּכָּמה ִחיצֹוִנים ְוֵהָּמה ַהְמַקְטְרִגים ַעל ָהָאָדם. ַעל ֶזה 

ָרָצה לֹוַמר  - "ֵמִרים ָקלֹון"  - ֶׁשֵהן ָהְרָׁשִעים  -ֶנֱאַמר "ּוְכִסיִלים" 
ָדם ַמְגִּביִהין ֶאת ַהָּקלֹון ֶׁשֵהן ַהִחיצֹוִנים ֶׁשעֹוִׂשין ָקֵטגֹוְרָיא ַעל ָהָא

  ַעד ֶׁשְּמִביִאין ֵאיזֹו ְּגֵזָרה ָקָׁשה. 
ַעל ֵּכן ִיְרֶאה ָּכל ָאָדם ִלְקֹּבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה ְּכֵדי ֶׁשָּתבֹוא 

 ַהְּׁשִכיָנה ְלתֹו� ֵּביתֹו ּוְלָבֵר� אֹותֹו ְּבַכָּמה ְּבָרכֹות ָאֵמן.



  

  ֶּפֶרק נ"ח03@
ן ַהְּפָגם ֶׁשָחָטא ִּבְבִריתֹו א. ָצִרי� ָהָאָדם ְלַתּקֵ 

ְּבֵחְטא הֹוָצַאת ש"ז ְלַבָּטָלה ְּכמֹו ֶׁשֶאְכּתֹב ְלַקָּמן 
ַהִּתּקּון ָהֲאִמִּתי, ַעל ֵּכן ָצִרי� ְלַמֵהר ִּבְתׁשּוָבה וְַאף 
ִאם ָחָטא ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶמֶל� 

ַהָּׁשִבים ְּבָכל ֵלב,  ַרֲחָמן, וְהּוא ְמַקֵּבל ְּתׁשּוַבת
, ּומֹוִסיִפין לֹו יְִרָאה (ִמְׁשֵלי כח יג)"ּומֹוֶדה וְעֹוזֵב יְֻרָחם" 

  ּוְקֻדָּׁשה.

  יְִלַמד ּתֹוָרה ְּבַעְצמֹו ְוִעם ֲאֵחִרים09@

ֶׁשֲעוֹונֹוָתיו  - ב. נְִמָצא עֹוֶׂשה ְׁשֵּתי ְּפֻעּלֹות, ַאַחת 
ָלם ַהָּבא, ְּבאֶֹפן ֶׁשּיֹוֵרׁש עֹו -ְמֻכָּפִרים, וְֵׁשנִית 

ּוִבְתנַאי ְּכֶׁשאֹוֵחז ַּבּתֹוָרה וְלֹוֵמד ְּבַהְתָמָדה, וְיְִקַּבע 
ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ֵהן ִלְלמֹד ְּבַעְצמֹו וְֵהן ִלְלמֹד ִעם 
ֲאֵחִרים. וְִאם ֵאינֹו יָכֹול ְּבַעְצמֹו, ֲאַזי ַעל ָּכל ָּפנִים 

ה, ִּכי ְלַאַחר ִמיַתת יְִקַּבע ִעִּתים ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי תֹורָ 
ָהָאָדם ִאם יֵׁש לֹו זְכּות יָבֹוא ְלַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה, וְָׁשם 
�א יֲַעסֹק �א  ַּבֲאִכיָלה וְ�א ִּבְׁשִתּיָה וְ�א ְּבַמָּׂשא 

  ּוַמָּתן, ִּכי ִאם ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה.



  

ִמי ֶׁשאֹוֵהב ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי תֹוָרה ָּבעֹוָלם ַהּזֶה, 09@
ֶּכה ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי תֹוָרה ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יִזְ

  ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ג. ּוִמי ֶׁשהּוא אֹוֵהב ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי תֹוָרה ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה, יִזְֶּכה ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי תֹוָרה ִמִּפי ַעִּתיק יֹוִמין 

ָלם ַהָּבא. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָלעֹו [ֵּפרּוׁש: ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא]
ִאם ָהָאָדם ְמָמֵאס ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי תֹוָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
ֵאין לֹו ַׁשּיָכּות ַּגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ּוְבוַַּדאי יְִהיֶה נְִדֶחה 

  .[ֵּפרּוׁש ִמְּמִחיָצה ֶׁשּלֹו]ִמַּפְרּגֹוָדא ִּדיֵליּה 

 ֹ ַהר ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָאַמר ַּבּז
: *(ֵחֶלק ג', ַּדף ל"ט ַעּמּוד א')

100
"ַרִּבי יְהּוָדה וְַרִּבי יְִצָחק ֲהוֹו 
ָאזְֵלי ְלִצּפֹוִרי, וֲַהוֵי ַרְביָא ַחד ָאזֵיל ַאַּבְתַריְהּו ִעם 
ַהֲחמֹור ֶׁשָהיָה נֹוֵׂשא ַמָּׂשא ֵּכִלים ִעם ְּדַבׁש. ֲאַמר 

  ּוָדא, נֵיָמא ִמֵּלי ְּדאֹוַריְָתא וְנֵיִזיל.ַרִּבי יְִצָחק ְלַרִּבי יְה

ָּכל ַמה ֶּׁשּלֹוֵמד ָהָאָדם יֹוֵתר, הּוא ִמְתַרֵחק יֹוֵתר 09@
  ִמן ָהֲעֵברֹות

: "וְִחֵּכ� (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ז, י)ד. ָּפַתח ַרִּבי יְִצָחק וְָאַמר 
ְּכיֵין ַהּטֹוב הֹוֵל� ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי 

זֹו ִהיא ּתֹוָרה  -יְֵׁשנִים", "וְִחֵּכ� ְּכיֵין ַהּטֹוב" 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ַרִּבי ִיְצָחק ָהְלכּו ְלִצּפֹוִרי. ַאֲחֵריֶהם ִהְׂשָּתֵר� ַנַער ַרִּבי ְיהּוָדה וְ 
ֶאָחד ִעם ֲחמֹורֹו, ֶׁשָּטעּון ָהָיה ַמָּׂשא ֶׁשל ְּדַבׁש. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה 

 ְלַרִּבי ִיְצָחק: "ָהָבה ְוַנֲעֹסק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה ְּבָהְלֵכנּו ַּבֶּדֶר�!" 



  

ֶׁשּנְִקֵראת יַיִן טֹוב ַמָּמׁש, ִּכי ִלְפָעִמים יַיִן �א טֹוב 
ַלּגּוף וְ�א טֹוב ַלּנְָׁשָמה, ֵּכיוָן ְּכֶׁשָאָדם ׁשֹוֶתה ַהְרֵּבה 
 יַיִן ֲאזַי רֹאׁשֹו ּכֹוֵאב לֹו, וְִלְפָעִמים נְִכָׁשל ַּגם ֵּכן

ַּבֲעֵבָרה, ַחס וְָׁשלֹום. וְַהֵהֶפ� ִהיא ַהּתֹוָרה 
ַהְּקדֹוָׁשה, ָּכל ַמה ֶּׁשּלֹוֵמד יֹוֵתר ִהיא ַמְרִחיָקה ִמֶּמּנּו 
ְּפָׁשָעיו, וְלֹוֵמד ַּדְרֵכי יְִרָאה וְנֹוֵחל עֹוָלם ַהֶּזה וְעֹוָלם 

ה: ַהָּבא, וְ�א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשּיִזְֶּכה ְלַמה ֶּׁשָּכתּוב ַאַחר זֶ
"ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי יְֵׁשנִים", ֶׁשַאף ֶׁשּיְִהיֶה יֵָׁשן ַּבֶּקֶבר 

  ִׂשְפתֹוָתיו ְמַרֲחִׁשין ִּדְבֵרי תֹוָרה.

  ּתֹוָרה ֶׁשָּלַמְדָּת טֹוָבה יֹוֵתר ִמּיַיִן ַהּטֹוב09@

ה. *
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ֲאַמר ַהאי ַרְביָא, ִאם ֵּכן ָלָּמה ְּכִתיב 
ה ֶׁשּלֹוֵמד וְהֹוֶגה ִּבְגרֹונֹו "וְִחֵּכ�", ְּדַהיְנּו ִלּמּוד ַהּתֹורָ 

יֵין ַהּטֹוב", ַמְׁשַמע ְּדיַיִן ַהּטֹוב נְִמָׁשל 07ְּכ@06@"
ַּגם ֵּכן ְלתֹוָרה, ֲהוָה ֵליּה ְלֵמיַמר 'וְִחֵּכ� 

  ּיַיִן ַהּטֹוב'. 07ִמ@06@

                                                   
101

  ֹקֶדׁש: -ֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁש 
ְלַהְמִׁשיל  -ְׁשָאלֹו ַהַּנַער: "ִאם ָאְמָנם ִמְתַּכֵּון ַהָּפסּוק ִּכְדָבֶרי� 

ָלָּמה ִהְזִּכיר ַהָּפסּוק ֶאת ַהֵח� ְוָאַמר:  -ִּדְבֵרי תֹוָרה ְל'ַיִין טֹוב' 
�' ֵיין ַהּטֹוב'? ְוִאם ִמְתַּכֵּון ַהָּפסּוק ְּבָאְמרֹו 'ְוִחּכֵ 07ְּכ@06@'ְוִחֵּכ� 

ָהָיה ָצִרי� לֹוַמר:  -ַרק ְלִדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ַהֶּנֱאָמִרים ַעל ְיֵדי ַהֵח� 
ַּיִין ַהּטֹוב', ֶׁשִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְמֻׁשָּבִחים ֵהם ִמ'ַיִין 07ִמ@06@'ְוִחֵּכ� 

ַהּטֹוב'? ֶאָּלא ַמְׁשַמע, ֶׁשִּמְתַּכֵּון ְלַרֵּמז ַעל ִּבּטּוי ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, 
 ֶּנֱאָמִרים ֶּדֶר� ַהָּגרֹון.הַ 



  

*
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ַאְׁשַּגחּו ֵּביּה, ֲאַמר ַרִּבי יְהּוָדה: ְּבִרי, ֵאיָמא 
ָאַמַרְּת. ֲאַמר: ְּדַמאן ְּדִאְׁשַּתַּדל ִמָּל�, ְּדַׁשִּפיר קָ 

ְּבאֹוַריְָתא ּוְדִביק ָּבּה, ּוְכֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה מֹוִציא ִמִּפיו 
וְאֹוֵמר ִּדְבֵרי תֹוָרה ְּבָׂשָפה ְּברּוָרה ּוֵמִרים קֹולֹו 
ְּכֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה וְכּו', יִזְֶּכה ְלָהִרים קֹולֹו ַּכד יִּפֹוק 

נְִׁשָמתֹו  -"הֹוֵל� ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים" ֵמַהאי ָעְלָמא, 
ֶׁש�א  -ֵּתֵל� ְלדֹוִדי, ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. "ֵמיָׁשִרים" 

יְִפְּגעּו ָּבּה ׁשּום ַּבֲעֵלי ִּדינִים, ּוְרׁשּות יְִהיֶה ָלָאָדם 
ַההּוא ֵליֵל� ְּבַחְדֵרי ַּגן ֵעֶדן, וְזֶהּו "ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי 

  .יְֵׁשנִים"

*
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ֲאתֹו ַרִּבי יְהּוָדה וְַרִּבי יְִצָחק ּונְַׁשקּו ֵליּה ַעל 
ֵריֵׁשיּה וֲַחדּו ִעֵּמיּה. וְִסֵּפר ַהִּתינֹוק ַההּוא ֵסֶדר 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַּכֲאֶׁשר ָהַל� ַּבֶּדֶר� ַאֲחֵריֶהם, �א ָׂשמּו ַהֲחָכִמים ֶאת ִלָּבם ֶאל 
ַהַּנַער, אּוָלם ִמֶׁשָּׁשַאל ֶאת ְׁשֵאָלתֹו, ִהְבִחינּו ּבֹו, ְוָאַמר לֹו ַרִּבי 

ֶאת ְּדָבֶרי� ֶׁשָּנִאים ֵהם!". ָאַמר ַהַּנַער: "ַוַּדאי  ְיהּוָדה: "ְּבִני ֱאֹמר
ָראּוי לֹו ְלהֹוִציא ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִמִּפיו  - ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 

ְוָאז ִיְזֶּכה  -ְוַלֲהגֹוָתם ְּבִחּכֹו ּוְלָאְמָרם ְּבָׂשָפה ְּברּוָרה ּוְבקֹול ָרם 
עֹוָלם. ֶזה ֶׁשאֹוֵמר ַהָּפסּוק: 'הֹוֵל� ְלָהִרים קֹולֹו ְּכֶׁשִּיָּפֵטר ִמן הָ 

ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.  -ִנְׁשָמתֹו ֵּתֵל� ְל'דֹוִדי'  -ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים' 
ֶׁש�א ִיְפְּגעּו ָּבּה ׁשּום ַּבֲעֵלי ִּדיִנים, ְוִתְהֶיה ְּבָיָדּה  - 'ֵמיָׁשִרים' 

 ְוֶזהּו 'ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים'". ָהְרׁשּות ְלַהֵּל� ְּבַחְדֵרי ַּגן ָהֵעֶדן,
103

  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ַהִּלּמּוד ֶׁשּלֹו, וְִּגָּלה ָלֶהן סֹודֹות נְִפָלאֹות וְִסְתֵרי 
  ּתֹוָרה.

*
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ֲאַמרּו ְלהֹו: ַמה ְּׁשָמ�? ֲאַמר ֵליּה: יֵיָסא, 
ּו: ַרִּבי יֵיָסא יְִהיֶה ְׁשָמ�, וְַאַחר ָּכ� ֲאַמרּו ֵליּה: ֲאַמר

ַהְׁשֵל� ֶאת ַהֲחמֹור ֵאֶצל ֲאבּו� וְִזיל ִעָּמּנּו. ֲאזַל 
ִעָּמֶהם, וְַכד ָמֵטי ַהאי יַּנּוָקא ְלֵבי ִמְדָרָׁשא וְַעּיֵל ְלֵבי 

ל ְּבנֵי ִמְדָרָׁשא, ֲהוָה ָקם ַרִּבי יְהּוָדה ִמַּקֵּמיּה וְִצּוָה ְלכָ 
ְמִתיְבָּתא ְלַאנְָהָגא ִעֵּמיּה יְָקר וְכּו', וֲַהוֵי ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

: "ְּבֶטֶרם ֶאָּצְר� ַבֶּבֶטן (ִיְרִמָּיה א ה)ֶּבן יֹוַחאי קֹוֵרא ָעָליו 
  יְַדְעִּתי�".

  ַעל ָּכל ֶאָחד ְלַחֵּבב ַהּתֹוָרה ִּבְפנֵי ְּבנֵי ֵביתֹו ּוָבנָיו09@
ִּכיל ַהּנָבֹון ֵאי� ַהַּקְדמֹונִים ָהיּו ּפֹונִים ז. וְִהּנֵה יַׂשְ 

ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי תֹוָרה ֲאִפּלּו ִמן ַהִּתינֹוק, ֵמַאֲהַבת 
ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ִחּדּוֵׁשי ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא אֶֹר� 
                                                                                                                    

ָּבאּו ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִיְצָחק ְוָנְׁשקּו לֹו ַעל  ֹראׁשֹו ְוָׂשְמחּו ִעּמֹו, 
ְוַהִּתינֹוק ַההּוא ִסֵּפר ָלֶהם ֵסֶדר ַהִּלּמּוד ֶׁשּלֹו, ְוִגָּלה ָלֶהם סֹודֹות 

 ִאים ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה.ִנְפלָ 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְׁשָאלּוהּו: "ַמה ִּׁשְמ�? ָעָנה ָלֶהם: "ֵייָסא". ָאְמרּו לֹו: "ַרִּבי 
ֵייָסא ִיְהֶיה ִׁשְמ�". ְוַאַחר ָּכ� ָאְמרּו לֹו: "ַהְׁשֵאר ֶאת ַהֲחמֹור ֵאֶצל 

ַהַּנַער ִעם ַהַּצִּדיִקים. ְּכֶׁשִּנְכָנס ֶיֶלד ֶזה ָאִבי�, ּובֹוא ִעָּמּנּו". ָהַל� 
ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ָקם ַרִּבי ְיהּוָדה ְלָפָניו ְוִצָּוה ַעל ָּכל ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה 
ְלַכְּבדֹו. ָקָרא ָעָליו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶאת ַהָּפסּוק: "ְּבֶטֶרם 

 ֶאָּצְר� ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתי�".



  

יֵָמינּו, וְִהיא ַאּיֶֶלת ֲאָהִבים וְיֲַעַלת ֵחן ַעל לֹוְמֶדיָה. 
ם ִמּיְִׂשָרֵאל ֻמָּטל ֶלֱאהֹב ַהּתֹוָרה ּוְלַחֵּבב וְַעל ָּכל ָאדָ 

ַהּתֹוָרה ִּבְפנֵי ְּבנֵי ֵביתֹו ּוָבנָיו, ּוְלַהזְִהיָרם ָּתִמיד ַעל 
  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה.

ָּכל ַּביִת ֶׁשֵאין ּבֹו ְצנִיעּות ְמצּויָה ּבֹו ְקִליַּפת 09@
  ִליִלי"ת, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן.

ְפָרט יַזְִהיר ְלנִָׁשים, ְּדָלא יְִתַחֵּזי ִמּנְהֹון ח. ּובִ 
ַׂשֲערֹות רֹאָׁשן, ִּכי ְּבָעוֹון זֶה  [ֵּפרּוׁש: ֶׁש�א יְִתָרֶאה ֵמֶהן]

ּגֹוֶרֶמת ֶׁשּיְִהיּו ָּבנֶיָה ֲענִּיִים, וְיְִהיּו ְּבזּויִם וְנְִבזִים ֵּבין 
ָׁשם ִליִלי"ת  ַהְּבִרּיֹות. וְָכל ַּביִת ֶׁשֵאין ּבֹו ְצנִיעּות

ְמצּויָה וְהֹוֶרֶגת ִליָלִדים ְקַטּנִים, ַחס וְָׁשלֹום, ַּכְמבָֹאר 
  ַּבְּפָרִקים ַהּקֹוְדִמים.

ְּבָרכֹות יָנּוחּו ַעל רֹאׁשֹו ְוֵאיָבָריו יְִהיּו נְִקּיִים 09@
  ּוְטהֹוִרים ָלַעד

 ט. ַעל ּכֵן ָּכל ִמי ֶׁשּנְִכַׁשל ַּבֲעוֹון ֶקִרי, יְִהיֶה זִָריז
ְּבִדְבֵרי תֹוָרה וְיְִתַעּנֶה ַאְרַּבע ְּפָעִמים ְׁש�ָׁשה יִָמים 
ְרצּוִפים, ְּדַהיְנּו ְּבָכל ְּתקּופֹות ַהָּׁשנָה ְׁש�ָׁשה יִָמים 

וָָׁשב וְָרָפא לֹו, ּוְבָרכֹות יָנּוחּו  -וְיְִתַעֵּסק ַּבּתֹוָרה, וְָאז 
  ְטהֹוִרים ָלַעד.ַעל רֹאׁשֹו, וְָכל ֵאָבָריו יְִהיּו נְִקּיִים ּו



  

  ְקדֹוִׁשים08@
  ֶּפֶרק נ"ט03@

"וְָהיָה ַמֲחנֶי�  (ְּדָבִרים כג, טו)א. ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה 
ָקדֹוׁש". רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁשּיְִהיֶה ּגּופֹו וְֵאָבָריו ֶׁשל ָהָאָדם 
ִּבְקֻדָּׁשה, ִּכי ָהֵאָבִרים ֶׁשל ָהָאָדם ֵהן ַמֲחנֵה 

"וְנְִקַּדְׁשִּתי  (ַוִּיְקָרא כב לב)ַמר ַהָּכתּוב ַהְּׁשִכינָה. וְזֶהּו ֶׁשָא
"וְָׁשַכנְִּתי ְּבתֹוָכם",  (ְׁשמֹות כה ח)ְּבתֹו� ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל", 

ּוְכֶׁשהֹוֵל� ָהָאָדם, ַחס וְָׁשלֹום, ִּבְדָרִכים �א טֹוִבים, 
וְעֹוֵסק ַהּכֹל ְּבַתֲענּוגֵי עֹוָלם ַהֶּזה, ֲאזַי הּוא ַמֲחנֶה 

  ָטן וְִליִלי"ת, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן.ְלַהּׂשָ 

יְִתַּפֵּלל ָהָאָדם ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ֶׁשּיְזֵַּכהּו ִלְהיֹות 09@
  ָטהֹור ְוִכֵּסא ַלְּׁשִכינָה

"ִרּבֹונֹו 06@ב. ּוְלעֹוָלם יְֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר: 

יָנה, ֶׁשל עֹוָלם, ַזֵּכִני ִלְהיֹות ֲאִני ָטהֹור וְִכֵּסא ֶאל ַהְּׁשכִ 

 07'ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה' וְָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו'"@
  .(ְּתִהִּלים קג א)

ּוִבְהיֹות ְּכֶׁשחֹוְטִאים יְִׂשָרֵאל, ֲאזַי ַהְּׁשִכינָה 
"וַָּתָרם  (ְּבֵראִׁשית ז, יז)ִמְסַּתֶּלֶקת ִמּיְִׂשָרֵאל וְָאז נֱֶאַמר 
ינָה נְִקֵראת ְּבֵסֶפר ַהֵּתָבה ֵמַעל ָהָאֶרץ", ּכִי ַהְּׁשכִ 

ֵּתיָב"ה, ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות  (ֵחֶלק א', ַּדף ס"ח ַעּמּוד ב')ַהּזַֹהר 
ֵּבי"ת ה'. ּוְלָכ� ֵהן רמ"ח ֵּתבֹות ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, נֶֶגד 



  

רמ"ח ֵאָבִרים ֶׁשל ָאָדם, ִּכי ָּכל ֵּתָבה ִמְּקִריַאת ְׁשַמע 
  ְּכֶׁשּקֹוֵרא ְּבַכּוָנָה. ַמְׁשִּפיָעה ְקֻדָּׁשה ְּבֵאָבר ֶאָחד

נְִׁשָמתֹו ֶׁשל ָאָדם דֹוָמה ְלנֵר, ְוֶטַבע ַהּנֵר ְּכֶׁשֵאינֹו 09@
  ֵמִאיר ָּכָראּוי ְמנְַענְִעים אֹותֹו ֶׁשּיְִתַלֵהב יֹוֵתר.

ג. וְַאל ַּתְקֶׁשה, ֲה�א ַּכָּמה ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשּקֹוִרין 
ְּגדֹוָלה וְַאף ַעל ִּפי ֵכן ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבִדְקּדּוק ּוְבַכּוָנָה 

ֵאְבֵריֶהן ֵהן ֲחלּוִׁשים. ַּדע ְּבנִי, ָהִענְיָן הּוא ְמבָֹאר 
, ִּכי נְִׁשַמת ָהָאָדם (ַּדף קסח ַעּמּוד א')ְּבּזַֹהר ְׁשַלח ְל� 

ּדֹוָמה ְלנֵר, וְֶטַבע ַהּנֵר ְּכֶׁשֵאינֹו ֵמִאיר ָּכָראּוי ֲאַזי 
יְֵדי ֵכן ִמְתַלֵהב יֹוֵתר וְיִָאיר  ְמנְַענְִעים אֹותֹו ְקָצת וְַעל

ָּכָראּוי, וְזֶה ַּדוְָקא ְּבנֵר יֶָפה. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבנֵר ָּגרּוַע, 
ַאְּדַרָּבה, ְּבנְִענּוַע ָּכֶבה וְׁשֹוֵקַע, ְּכמֹו ֵכן ָהָאָדם 

ַעל יְֵדי  [ֵּפרּוׁש: ֶׁשּלֹו]ִּבְהיֹותֹו חֹוֵטא, וְַהּנְָׁשָמה ִּדיֵליּה 
ִאים ֵאינָּה ְמִאיָרה ָּכָראּוי, ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ַהֲחטָ 

הּוא ׁשֹוֵלַח ָעָליו יִּסּוִרים ַהְמנְַענְִעים אֹותֹו ּוַמְטִריִדים 
  ּגּופֹו וְֵאָבָריו.

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵאינֹו ׁשֹוֵלַח ַהּיִּסּוִרים ְלִחּנָם09@

ָּבה ד. ּוְבִאם ָהָאָדם ְמַקֵּבל ֵמַאֲהָבה ּוְבחִ 
ַהּיִּסּוִרים, ּוֵמִׂשים ֶאל ִלּבֹו ִּכי �א ְלִחּנָם ָׁשַלח 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָעָליו ַהּיִּסּוִרים, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

 [ֵּפרּוׁש: ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואהּוא ָלא ָעֵביד ִּדינָא ְּבָלא ִּדינָא 
ְתָחֵרט ַעל ֶהָעָבר וְרֹוֶאה , ּומִ ֵאינֹו עֹוֶׂשה ִּדין ְּב�א ִמְׁשָּפט]

ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשִּקְלֵּקל, ּוְלַהָּבא ּגֹוֵדר ַעְצמֹו ְּבֶגֶדר 



  

ַהּיְִרָאה, ֲאזַי חֹוזֶֶרת ַהּנְָׁשָמה יֹוֵתר ְלָהִאיר ּוְמִאיָרה 
יֹוֵתר, וְִאם ָהָאָדם ֵאינֹו ְמַקֵּבל ַהּיִּסּוִרים ְּבַאֲהָבה 

זְַמן הֹוְלִכין ַהּיִּסֹוִרין ֵמִאּתֹו  ּוְמַבֵעט ַּבּיִּסּוִרים, ּוְלִפי
וְחֹוזֵר ָהָאָדם ְלַדְרּכֹו ָהָרָעה ּוְלַמֲעָׂשיו ַהְמֻקְלָקִלים, 
ָאז ַהּיִּסּוִרים חֹוזְִרין ּוָבִאים ֵאָליו ְּבָחזְָקה ּוְמַאְּבִדין 

ָּכֶבה  -ֶׁשִהיא ַהּנְָׁשָמה  -אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם, וְנֵר ִּדיֵליּה 
  יֹוֵרד ִעּמֹו ְלבֹור ׁשּוָחה ֲעֻמָּקה.וְׁשֹוֵקַע וְ 

ה. וְִהּנֵה ִּבזְַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיָה ַקּיָם, ָהָאָדם 
ָהיָה ֵמִביא ָקְרָּבן ּוִמְתוֶַּדה ָעָליו ְּבֵצרּוף ַהְּתׁשּוָבה, 
וְַאַחר ָּכ� נְִׁשַחט ַהָּקְרָּבן, וְנִזְַרק ָּדמֹו ֶׁשל ַהָּקְרָּבן, 

ַרב. זֶה ָהיָה ְּתמּוַרת ּגּופֹו וְֵאָבָריו ֲאֶׁשר וְֶחְלּבֹו נִקְ 
ָחְטאּו וְנְִתַחּיְבּו ִמיָתה, וְָקְרָּבן זֶה ָהיָה ִּתּקּונָם. 
וְַעְכָׁשו ָהֲאִמיָרה ִהיא ִּבְמקֹום ָקְרָּבן ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

"ּונְַׁשְּלָמה ָּפִרים ְׂשָפֵתינּו", וְַעל זֶה,  (הֹוֵׁשַע יד, ג) ַהָּכתּוב
ב ָהַרב ַמֲהַר"ם ַהַּבְבִלי, ֶׁשַּבֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ָּכתַ 

ַהָּקְרָּבנֹות יְַכּוֵן ָהָאָדם, ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהְּכתּובֹות ְלָפנָיו 
ֵהם ִּדְמיֹון ּגּוף ַהָּקְרָּבן, וְַהּנְֻקּדֹות ַהְמנְַענְעֹות ֶאת 

ב ַהֵּתָבה הּוא ַהּנֶֶפׁש ֶׁשל ַהָּקְרָּבן, וְַעל יְֵדי ֵכן יֵָחׁשֵ 
ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרָּבן ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח, וְַאל יְֵהא ַקל 
ְּבֵעינֶי� ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבן ְּבָכל יֹום, ִּכי ְּבָכל יֹום 
וָיֹום ַּבּבֶֹקר ִמְתעֹוֵרר ִחיצֹונִי ֶאָחד ַהּנְִקָרא תול"ע 

ַּדף י"ג ַעּמּוד ב'; ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים, ַׁשַער  (ַׁשַער ַהַּכָּונֹות, ד"ג ִמְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר,

, וְהּוא ַמְתִחיל ְלַקְטֵרג ַעל ָהֲעֵברֹות עֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה, ֶּפֶרק ג')



  

ֶׁשָעׂשּו יְִׂשָרֵאל ַּבַּליְָלה, ּוְבַהְקָרַבת ָּתִמיד ֶׁשל 
ַׁשֲחִרית ָהיּו ַמֲחִליִׁשין ּוַמִּתיִׁשין ֶאת ּכֹחֹו, וְֶאל זֶה 

ְּבָאְמרֹו ָּפָרַׁשת ָּתִמיד, "עַֹל"ת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשיָה  יְַכֵּון
(רֹוֶצה לֹוַמר עֹוַל"ת הּוא אֹוִתּיֹות  (ַּבִּמְדָּבר כח ו)ְּבַהר ִסינַי" 

. וְָכל ַהִּמְתָּגֶאה הּוא נֹוֵתן ּכַֹח וְִחּזּוק ּתֹוָל"ע ְּבִהּפּו� ָאְתוָן)
, ֶׁשהּוא ֻּדְגַמת ָלזֶה ַהִחיצֹונִי. וְָכל ַההֹוֵל� ַּבֲענָוָה

"ֵלב נְִׁשָּבר  (ְּתִהִּלים נא, יט)ַהָּקְרָּבן, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
וְנְִדֶּכה ֱא�ִהים �א ִתְבזֶה". ִּבְתִפָּלתֹו הּוא ַמִּתיׁש 

"וְָאנִֹכי  (ָׁשם כב, ז)ּכֹחֹו, וְַעל זֶה ָאַמר ָּדוִד ַהֶּמֶל� 
  תֹוַלַע"ת וְ�א ִאיׁש".

  ָרַׁשת ְקטֶֹרת הּוא ִענְיָן ָּגדֹול ְוָחׁשּוב ְמאֹדִענְיַן ּפָ 09@

ז. וְַהְּכָלל, ִּכי ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות ִהיא ִענְיָן 
ָּגדֹול, ּוִבְפָרט ִענְיַן ָּפָרַׁשת ְקטֶֹרת הּוא ִענְיָן ָּגדֹול 

קא  (ַּדףוְָחׁשּוב ְמאֹד, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת וַּיֵָרא 

* ַעּמּוד א')
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ַרִּבי ֲאָחא ֲהוָה ָאֵזיל ִלְכַפר ַטְרָׁשא, ָאֵתי 
ְלַגֵּבי אּוְׁשִּפיזָא, ְלִחיׁשּו ֲעֵליּה ָּכל ְּבנֵי ָמָתא, ֲאַמרּו: 

  ַּגְבָרא ַרָּבא ֲאָתא ְלָהָכא, נֵיזִיל ְלַגֵּביּה.
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  ֹקֶדׁש:-) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון* 
ַרִּבי ֲאָחא ָהָיה הֹוֵל� ִלְכַפר ַטְרָׁשא ְוִהִּגיַע ָׁשם ְלַאְכַסְנָיה, 
ָלֲחׁשּו ָעָליו ָּכל ְּבֵני ָהִעיר. ָאְמרּו: "ָאָדם ָּגדֹול ִהִּגיַע ְלָכאן, ֵנֵל� 

  ֵאָליו". 
 



  

*
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ֲאזַלּו וֲַאַמרּו ֵליּה, ֶׁשֵהם ְּבָצָרה ְּגדֹוָלה ְּבזֹאת 
, ִּכי ִׁשְבָעה יִָמים ֶׁשֵהֵחל ַהּנֶֶגף, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן, ָהִעיר

ּוְבָכל יֹום ַהּנֶֶגף הֹוֵל� וְגֹוֵבר. ָאַמר ָלֶהם: ְלָמָחר 
נֵיזֹול ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת וְנִָּבֵעי ַרֲחֵמי ִמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
י הּוא. ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְֵלי, ֲאתֹו וֲַאַמרּו: ְּפלֹונִי ּוְפלֹונִ 

  ִמיתּו, ְּפלֹונִי ּוְפלֹונִי נֹוִטים ָלמּות.

ח. *
107

ֲאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֲאָחא: ֵאין ָהֵעת ְלָקיְָמא 
ָהָכא ְּדַׁשְעָּתא ְּדִחיָקא ֲאָבל ַאְפִריׁשּו ִמּנְכֹון ַאְרְּבִעין 
ְּבנֵי נְָׁשא ִמן ֲחִסיֵדי וְַצִּדיֵקי ָהִעיר, ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה 

ֲעָׂשָרה ַלִּמזְָרח, ֲעָׂשָרה ַלָּדרֹום,  ְלָכל ֵחֶלק, ֶׁשּיְִהיּו
ֲעָׂשָרה ַלַּמֲעָרב, ֲעָׂשָרה ַלָּצפֹון, וֲַאנָא ִעְּמכֹון. וְיַַעְמדּו 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
כּו ְוָאְמרּו לֹו, ֶׁשֵהם ְּבָצָרה ְּגדֹוָלה ְּבֹזאת ָהִעיר, ִּכי ְּכָבר ָהלְ 

ִׁשְבָעה ָיִמים ֵמָאז ֶׁשִהְתִחיָלה ַמֵּגָפה, ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ּוְבָכל יֹום 
ַהַּמֵּגָפה הֹוֶלֶכת ְוגֹוֶבֶרת. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֲאָחא: "ְלָמָחר ֵנֵל� ְלֵבית 

ַרֲחִמים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא". ְּבעֹוד ֶׁשָהיּו  ַהְּכֶנֶסת ּוְנַבֵּקׁש
הֹוְלִכים, ִהִּגיעּו ְוָאְמרּו ְלַרִּבי ֲאָחא: "ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ֵמתּו, ְּפלֹוִני 

 ּוְפלֹוִני נֹוִטים ָלמּות".
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ד ָּכ�, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּׁשָעה ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֲאָחא: "ֵאין ָהֵעת ַלֲעמֹ 

ְּדחּוָקה, ֲאָבל ַהְפִריׁשּו ִמְּמֶכם ַאְרָּבִעים ֲאָנִׁשים ֵמֲחִסיֵדי ְוַצִּדיֵקי 
ָהִעיר, ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ְלָכל ֵחֶלק, ֶׁשִּיְהיּו ֲעָׂשָרה ַלִּמְזָרח, ֲעָׂשָרה 

ִעָּמֶכם, ְוִעְמדּו ֲעָׂשָרה ַלָּדרֹום, ֲעָׂשָרה ַלַּמֲעָרב, ֲעָׂשָרה ַלָּצפֹון, ַוֲאִני 
ְלָכל ָזִוית ֶׁשל ָהִעיר ְוִאְמרּו ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ִעְנְיֵני ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים 

 ְוִעְנַין ַהָּקְרָּבנֹות". 



  

ֲעָׂשָרה ְלָכל זָוִית ְּדָמָתא וְִאְמרּו ְּבַכּוָנָה ְּגדֹוָלה ִענְיְנֵי 
  ְקטֶֹרת ֻּבְסִמין וְִענְיַן ַהָּקְרָּבנֹות.

*
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יֹוִמין. ְלָבַתר ֲאַמר, נֵיזִיל ֲעַבדּו ֵּכן ְּתָלָתא 
ְלָבֵּתינּו ּכִי ָּבְטָלה ַהְּגזֵָרה, וְַאף אֹוָתן ֲאנִָׁשים ֶׁשָהיּו 
נֹוִטין ָלמּות ַאְפִריׁשּו ִמּנַיְהּו ְלָבֵּתיֶהן, וְִצּוָה ֲעֵליהֹון 

"וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל  (ַּבִּמְדָּבר יז יא)ֶׁשּיֵיְמרּון ְקטֶֹרת ִמן 
ַהַּמְחָּתה וְִׂשים ָעֶליָה ְקטֶֹרת" וְכּו' וְֵכן  ַאֲהרֹן ַקח ֶאת

ֲעַבדּו ּוְבֵטיל ִמּנַיְהּו מֹוָתנָא. ָׁשְמעּו ַחד ָקָלא ַּדֲאַמר 
חֹוִלין ַהֶּדֶבר, חֹוִלין ַהֶּדֶבר, ָלא ֵתֵרד ְלָכאן, ִּכי יְָדִעין 
ְלַבָּטָלא ֵליּה. ַאְּדָהִכי ָחַלׁש ִלֵּביּה ְּדַרִּבי ֲאָחא 

, ְׁשַמע ַחד ָקָלא ֶׁשָאַמר: ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיָת זֹאת וְִאְדמּו�
  ָּכ� ַּתֲעֶׂשה ְּבִעיר ַאֶחֶרת. -ָּכאן 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֹזר ָעׂשּו ֵּכן ְׁש�ָׁשה ָיִמים, ְלַאַחר ִמֵּכן ָאַמר ַרִּבי ֲאָחא: "ַנחֲ 

ְלָבֵּתינּו ִּכי ָּבְטָלה ַהְּגֵזָרה, ְוַאף אֹוָתן ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו נֹוִטים ָלמּות, 
ַהְפִריׁשּו ִמְּמֶכם ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיְלכּו ְלָבֵּתיֶהם". ְוִצָּוה ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּיאְמרּו 
 ְקֹטֶרת ִמן: "ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוִׂשים ָעֶליהָ 
ְקֹטֶרת" ְוכּו' ְוֵכן ָעׂשּו ְוִנְתַּבְּטָלה ֵמֶהם ַהַּמֵּגָפה. ָׁשְמעּו קֹול ֶאָחד 
ֶׁשָאַמר: "חֹוִלי ַהֶּדֶבר, חֹוִלי ַהֶּדֶבר, �א ֵּתֵרד ְלָכאן, ִּכי יֹוְדִעים 
ְלַבֵּטל אֹותֹו ַּבֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים". ְּבתֹו� ָּכ� ָחַלׁש ִלּבֹו 

ַרִּבי ֲאָחא ְוִנְרַּדם. ָׁשַמע קֹול ֶאָחד ֶׁשָאַמר: "ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיָת  ֶׁשל
  ֹזאת ָּכאן, ָּכ� ַּתֲעֶׂשה ְּבִעיר ַאֶחֶרת".

 



  

  ַטַעם ֶׁשּנְִקֵראת ָהִעיר ְּבֵׁשם "ָמָתא ְמַחְסיָא"09@

*
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ַאַחר ָּכ� ָהַל� ַרִּבי ֲאָחא ְלַדְרּכֹו וְִצּוָה ִלְבנֵי 
ם, וְֶהֱחִליפּו ֵׁשם ָמָתא ְּדָלא יְִבְטלּון ֵמאֹוַריְָתא ְלעֹולָ 

ָהִעיר "ָמָתא ְמַחְסיָא", ַעל ֵׁשם ֶׁשָחס ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
  הּוא ֲעֵליֶהם.

ֶּבֶלת09@   ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָה ְּתִפָּלתֹו ְמֻק

ָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם לֹוַמר ַּגם ֵּכן ָּפָרַׁשת ְקטֶֹרת 
, ִּכי הּוא ּוְבַריְָתא ְּד"ִפּטּום ַהְּקטֶֹרת" ְּבָכל יֹום

ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול, וְָכל ִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְּבַכּוָנָה ְּתֻקַּבל 
ְּתִפָּלתֹו, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יֲַעֶׂשה ְרצֹונֹו ְלַמְּלאֹות 

  ְׁשֵאָלתֹו ַהּטֹוָבה ָאֵמן.

  ֶּפֶרק ס'03@

א. ַּדע, ִּכי יֵׁש רמ"ח ִמְצוֹות ֲעֵׂשה, וְָכל ֵאָבר 
ָהָאָדם ָּתלּוי ְּבִמְצוָה, ְלָמָׁשל, ַּבֶּפה  ֵמרמ"ח ֵאְבֵרי

ְּתלּויָה ִמְצוַת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ָּבֵעינַיִם ְּתלּויִין ִמְצוַת 
ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש ּוִמְצוַת ְרִאּיַת ִציִצית, וְֵכן ַּבּמַֹח ְּתלּויִין 
ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּצּוָה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל יְֵדי זְִכיָרה, 
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  ֹקֶדׁש: - *) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְלָלׁשֹון 
ַאַחר ָּכ� ָהַל� ַרִּבי ֲאָחא ְלַדְרּכֹו ְוִצָּוה ִלְבֵני ָהִעיר ֶׁש�א 

 -ַהּתֹוָרה ְלעֹוָלם, ְוֶהֱחִליפּו ֵׁשם ָהִעיר "ָמָתא ְמַחְסָיא"  ִיְתַּבְּטלּו ִמן
  ַעל ֵׁשם ֶׁשָחס ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲעֵליֶהם.

 



  

, (ְּדָבִרים כד ט)גֹון: "זָכֹור ֶאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלִמְריָם" ּכְ 
, זָכֹור (ְׁשמֹות יג, ג)זָכֹור ֶאת יֹום ֲאֶׁשר יָָצאָת ִמִּמְצָריִם 

, (זָכֹור ֶאת) "יֹום (ָׁשם כ, ח)ֶאת יֹום ַהַׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו 
  .ד, י)(ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפנֵי ה' ֱא�ֶהי� ְּבחֵֹרב" 

ָצִרי� ָהָאָדם ִלזְּכֹר יֹום ֶׁשָעְמדּו ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר 09@
  ִסינַי

ב. וְָלֵכן ָּכַתב ָהַרב מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יְִצָחק לּוְריָא 
זַ"ל, ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ְלַהזְִּכיָרם ּתֹו� ְּתִפּלֹות 

  ם ָהָאָדם.ַהְּקבּועֹות ְּבָכל יֹום, ֶׁשִּמּתֹו� ָּכ� �א יְִׁשְּכחֵ 

ּוְבָאְמרֹו ְּבִבְרַּכת ַאֲהָבה ַרָּבה "ִּכי ֵאל ּפֹוֵעל 
יְַכֵּון  -יְׁשּועֹות ָאָּתה ּוָבנּו ָבַחְרָּת ִמָּכל ַעם וְָלׁשֹון" 

זְִכיַרת יֹום ָעְמדּו ֲאבֹוֵתינּו ְּבַמֲעַמד ַהר ִסינַי ְלַקֵּבל 
ן ָלנּו ַהּתֹוָרה, ּוָבַחר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעם וְָלׁשֹון ִלּתֵ 
יְַכֵּון  -ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. "וְֵקַרְבָּתנּו ְלִׁשְמ� ַהָּגדֹול" 

, ּכִי ֵאין (ְּדָבִרים כה יז)"זָכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל� ֲעָמֵלק" 
ַהֵּׁשם ָמֵלא ַעד ֶׁשּיִָּמֶחה ֵׁשם ֲעָמֵלק, וְַאַחר ְמִחּיַת 

ֵּׁשם הּוא ְּבסֹוד ֲעָמֵלק יְִהיֶה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם, וְַעְכָׁשיו הַ 
"ִּכי יָד ַעל ֵּכס יָּה". "ֶסָלה ֶּבֱאֶמת ְלהֹודֹות  (ְׁשמֹות יז טז)

ָצִרי� ְלַכּוֵן ֶׁשַהֶּפה וְָלׁשֹון נְִבְראּו ְּכֵדי ְלהֹודֹות  -ְל�" 
ּוְלַהֵּלל ְׁשמֹו ֶׁשל ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים. וְָצִרי� ַּגם ֵּכן 

ִביָאה נְִצָטְרָעה ַעל יְֵדי ִסּפּור ָלׁשֹון ִלזְּכֹר ֶׁשִּמְריָם ַהּנְ 
ָהָרע, ַעל ֵּכן ָצִרי� ִלָּזֵהר ָהָאָדם ִמְּלַסֵּפר ָלׁשֹון ָהָרע. 

  ּוִבְקִריַאת ְׁשַמע יִזְּכֹר יְִציַאת ִמְצַריִם.



  

  ִענְיַן עֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֵּמִאיר ְמאֹד ַלַּצִּדיִקים09@

זֶה, ִּכי יָדּוַע,  ג. ּוְמאֹד ָצִרי� ָהָאָדם ִלָּזֵהר ּבָ 
ֶׁשִאם ָהָאָדם ְמַחֵּסר ִמְצוָה ַאַחת, ֻמְכָרח הּוא 
ְלִהְתַּגְלֵּגל ֵׁשנִית ִּבְׁשִביל ְלַקּיֵם ַהִּמְצוָה, וְַאף ִאם 
ֵאינֹו ְמַקּיֵם ִמְצוַת ַהְּזִכיָרה ַהּנִזְַּכר ְלֵעיל ַהְּתלּויִין 

  ְּבִמְצוֹות ָצִרי� עֹוד ַּפַעם ְלִהְתַּגְלֵּגל.

וְַעל זֶה ָרַמז ַּבַעל ַהְּמסֹוָרה, ב' ְּפָעִמים ְּכִתיב 
, (ְׁשמֹות כא, יא)"וְיְָצָאה": "וְיְָצָאה ִחּנָם ֵאין ָּכֶסף" 

, ּוֵפרּוׁש (ְּדָבִרים כד, ב)"וְיְָצָאה וְָהיְָתה ְלִאיׁש ַאֵחר" 
 - (ְׁשמֹות ָׁשם)ַהָּדָבר, "וְִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה �א יֲַעֶׂשה ָלּה" 

ַעל ַהּנְָׁשָמה. ּתֹוָרה, נְִביִאים, [ֵּפרּוׁש: סֹוֵבב] י ָקאֵ 
ְּכתּוִבים. ִּדין, ֱאֶמת, וְָׁשלֹום. ְקֻדָּׁשה, ָטֳהָרה, ֲענָוָה. 
יְִרָאה, ַאֲהָבה, זְִריזּות. ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה, ְּגִמילּות 

ָּכל ֵאֶּלה ֵהן ְמֻׁשָּלִׁשים. וְִאם �א יְִתנֵַהג  -ֲחָסִדים 
"ִחּנָם ֵאין ָּכֶסף",  –ַהּנְָׁשָמה  -י "וְיְָצָאה" ָּבֶהם ֲאזַ 

רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁש�א ִּתזְֶּכה ָלבֹוא ְלָעְלָמא ְּדִכּסּוִפין, 
ָהעֹוָלמֹות ַהְּמִאיִרים ַלַּצִּדיִקים, ַּבֲאֶׁשר ֶׁש�א  -ֵּפרּוׁש 

ָקנּו ְׁשֵלמּות ֲאזַי ֵּתֵצא ִמֵּביתֹו ָהָראּוי ִלְהיֹות ָלּה ִאם 
ֵּתֵצא  -ָתה ְׁשֵלמּות, וְַעְכָׁשו ֶׁש�א זְָכָתה ְלַביִת זֶה ָקנְ 

ְּבִגְלּגּול, וְיְִסּבֹל  -ַלחּוץ, "וְָהְלָכה וְָהיְָתה ְלִאיׁש ַאֵחר" 
ֵׁשנִית ַצַער ֶחְבֵלי ֵלָדה ּוִמיָתה וְִחּבּוט ַהֶּקֶבר וְָכל 

ַעּיֵן ָהעֹונְִׁשים ַהּנִזְָּכִרים ַּבֵּסֶפר "ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם", 
  .(ַמְעָין ֲחִמיִׁשי)ָׁשם ְּבֵחֶלק ֵעין ִמְׁשָּפט 



  

ד. ַעל ֵּכן, ֶּבן ָאָדם, ְרֵאה ְּדָרֶכי� וֲַחָכם ִלְהיֹות 
אֹוֵהב ְלַעְצְמ�, ֶׁש�א ִּתְהיֶה נְִדֶחה ִמחּוץ ְלַפְרּגֹוָדא 

 , אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה[ֵּפרּוׁש: ִמחּוץ ְלָפרֹוֶכת ַהּקֶֹדׁש]ַקִּדיָׁשא 
וְֶחְרָּפה ַלּנְָׁשָמה ַהּנְִדָחה, ֶׁש�א ִּתְתַקֵּבל ִלְפנֵי ִּכֵּסא 
ַהָּכבֹוד ְמקֹום ַמְחַצְבָּתּה, וְאֹוְמִרים ֶאל ַהּנְָׁשָמה: וַי 
ָל�, ֵאי� ָהיִיְת ְּכִפּיַת טֹוָבה ֵמֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ָל� 

וְֵדי  ּבֹוְרֵא�, וְָהיָה ֵמִטיב ִעָּמ� ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה
  ַמְחסֹוֵר�, וְַאְּת ְמַׁשֶּלֶמת ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה?!

  ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ַהּמּוָבא ַּבּזַֹהר09@

(ַּדף ה. ּבֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ָּבָלק 

: * ַּדף רב ַעּמּוד ב) –ר ַעּמּוד ב 
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"ַרִּבי ִּפנְָחס ֲהוָה ָאֵתי 
ֵּמיּה ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעזָר ַּדֲהוָת ְלֶמְחֵמי ְּבַרֵּתיּה, אִ 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ִּפְנָחס, ֶׁשּלָּוּוה ַעל ְיֵדי ַהַחְבַרָּיא, ָהַל� ַלֲעֹר� ִּבּקּור חֹוִלים 

ֹו ַהחֹוָלה, ֶׁשָהְיָתה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוִאּמֹו ֵאֶצל ִּבּת
ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר. ְּבַדְרָּכם ָּפְגׁשּו ְׁשֵני ֲעָרִבים. ְׁשָאָלם ַרִּבי ִּפְנָחס: 
"ֲהִאם ִנְׁשָמע ֵאיֶזהּו קֹול ַּבָּׂשֶדה ֵמעֹוָלם", ָענּו לֹו ָהֲעָרִבים: 

ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים, אּוָלם ְּבָיֵמינּו ֶׁשָּלנּו ָאֵכן ִהְתַרֵחׁש  "ִמימֹות עֹוָלם
ְמאֹוָרע ָּכֶזה: יֹום ֶאָחד ָעְברּו ְּבָׂשֶדה ֶזה ׁשֹוְדִדים, ֲאֶׁשר ָרצּו 
ְלִהְתַנֵּפל ַעל ֲחבּוַרת ְיהּוִדים ֶׁשָעְבָרה ַּבָּמקֹום. ְוִהֵּנה ִנְׁשַמע ַּפֲעַמִים 

אֹוָתּה ָׁשָעה ָיְרָדה ֵאׁש ְוָׂשְרָפה ֶאת ַהִּלְסִטים, קֹול ַנֲהַקת ֲחמֹור, ּובְ 
  ְוָכ� ִנְּצלּו ַחֵּיי ַהְּיהּוִדים".

ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִּפְנָחס: "ַעְרִבים, ִּבְזכּות ִמִּלים ֵאּלּו ֶׁשֲאַמְרֶּתם 
ס, ִּתָּנְצלּו ַהּיֹום ִמִּלְסִטים ֲאֵחִרים ַהַּמְחִּכים ָלֶכם". ֵהִבין ַרִּבי ִּפְנחָ 

 ְנִעיַרת ֲחמֹורֹו ִהיא. -ִּכי ְנִעיַרת ַהֲחמֹור 



  

ְּבַמְרָעא, וֲַהוֹו ִעֵּמיּה ַחְבַרּיָא. ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְֵלי ַּפְגֵעי 
ִּבְתֵרין ַעְרָבֵאי. ֲאַמר לֹון: ַּבֲחַקל ָּדא ִאְתַער ָקָלא 
ִמּיֹוִמין ְּדָעְלָמא. ֲאַמרּו ֵליּה: ִמּיֹוִמין ְּדָעְלָמא ֵלית ֲאנַן 

ָמא ִּדיַלן ֲאנַן יְָדִעין, ְּדָהא יֹוָמא ַחד ֲהוֹו יְָדִעין, ִמּיֹו
 (רֹוֶצה לֹוַמר: ׁשֹוְדֵדי ְּדָרִכים)ִאּנּון ִליְסִטין ְמַקְּפֵחי ָאְרִחין 

ַעְבִרין ְּבַהאי ֲחַקל ּוָפְגעּו ְּבִאּנּון יְהּוָדִאין וֲַאתֹו 
ְלַקָּפָחא ְלהֹון, וְִאְׁשַּתַּמע קֹול ְּדַחְמָרא ְּבַהאי ֲחַקל 
ָּדא, ְּדנִָהיק ְּתֵרי זְִמנֵי, וְָאָתא ַׁשְלהּוָבא וְאֹוִקיד ְלהֹון, 
וְִאְׁשֵּתִזיבּו ִאּנּון יְהּוָדִאין. ֲאַמר ְלהֹו: ַעְרָבֵאי, ְּבִמָּלה 

ִּתְׁשֵּתזְבּון יֹוָמא ֵּדין ִמִּלְסִטין  -ָּדא ְּדָקֲאַמִריתּון 
  ָאֳחִרינָן ְּדָקא ְמַחָּכאן ְלכֹו.

ְוָאנִֹכי �א  -ֶׁשּנְִּצלּו ֲאנִָׁשים ִּבזְכּוִתי "ֵאי� זֶה 09@
  יַָדְעִּתי ִמּזֶה"

ו. *
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ְּבָכה ַרִּבי ִּפנְָחס, ֲאַמר: ָמאֵרי ְּדָעְלָמא, 
ַרֲחָׁשא ְּדנִָּסא ַעְבֵדית ְּבִגינִי וְִאְׁשֵּתזְבּון ִאּנּון יְהּוָדִאין 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָּבָכה ְוָאַמר:" ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים! ֵנס ָעִׂשיָת ִּבְׁשִביִלי ְוִהַּצְלָּת 

ַוֲאִני �א ָיַדְעִּתי!" ָּפַתח ְוָאַמר: " 'ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות  - ְיהּוִדים ֵאּלּו 
ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו'. ַּכָּמה טֹובֹות עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

ְוִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ָּכ�, ֶאָּלא הּוא ְלַבּדֹו:  -הּוא ִעם ְּבֵני ָהָאָדם 
ָאָדם הֹוֵל� ַּבֶּדֶר�, ְוִלְסִטים אֹוְרִבים לֹו ְלָהְרגֹו. ָּבא ָאָדם ַאֵחר 

ַרג ַּתְחָּתיו, ְוהּוא ִנּצֹול, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ַהּטֹוָבה, ֶׁשָּגַמל ִעּמֹו ְוֶנהֱ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשאֹוָתּה יֹוֵדַע ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַבּדֹו. 

 ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב: "ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו".



  

דֹולֹות וְָלא יְַדְענָא. ְּפַתח וֲַאַמר "ְלעֹוֵׂשה נְִפָלאֹות ּגְ 
, ְּכָמה ִטיבּו (ְּתִהִּלים קלו, ב)ְלַבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" 

ָעֵביד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִעם ְּבנֵי נְָׁשא, וְָלא יַָדע 
ֶאָּלא ִאיהּו ִּבְלחֹודֹוי. ַּבר נָׁש ָאזִיל ְּבאֹוְרָחא וְִלְסִטין 

ִאְתיִַהיב ְמַחָּכאן ֵליּה ְלִמְקְטֵליּה, ָאֵתי ַאֲחָרא ּדְ 
ּכּוְפָרא ְּתחֹוֵתיּה וְהּוא ִאְׁשֵּתזִיב, וְָלא יַָדע ַהּטֹוָבה 
ַּדֲעֵביד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִעֵּמיּה, ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ִאיהּו ִּבְלחֹודֹוי יַָדע. וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב, 

  ם ַחְסּדֹו"."ְלעֹוֵׂשה נְִפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו ִּכי ְלעֹולָ 

*
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ֲאַמר ַרִּבי ִּפנְָחס ְלַחְבַרּיָא, ָהא ִּדְׁשֵאיְלנָא 
ְלִאּנּון ַעְרָבֵאי, ִמּׁשּום ְּדִאּנּון ְמצּויִין ְּתִדיָרא ְּבַחְקָלא 
וְכּו'. ָּבַתר ָהִכי ְׁשֵאיל ַרִּבי ִּפנְָחס ְלַעְרָבֵאי ִאם ָלא 

נְָחס ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן (ְלִפי ֶׁשָּיַדע ַרִּבי ּפִ ְׁשָמעּו ֵאיזֶה ָקָלא, 

  . יֹוַחאי ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר יְִּפקּון ְלַקֵּבל ַאֵּפיּה)
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  ֹקֶדׁש:-ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון *) 
ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס ַלַחְבַרָּיא: "ֶזה ֶׁשָּׁשַאְלִּתי ַּדְוָקא ֶאת ָהַעְרִבים, 
ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ְמצּוִיים ַּבָּׂשֶדה". ְלַאַחר ִמֵּכן הֹוִסיף ַרִּבי ִּפְנָחס 

הּו קֹול (ִמּׁשּום ִלְׁשֹאל ֶאת ָהַעְרִבים, ִאם ְּבָכל ֹזאת ָׁשְמעּו ֵאיֶזׁשֶ 
ֶׁשָּיַדע ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ַוַּדאי ָיְצאּו ְלַקֵּבל 

 ָּפָניו). 



  

  ָהעֹופֹות ִהְתַאְּספּו ּוָפְרחּו ַעל ָראֵׁשיֶהן09@

ז. *
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ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְִלין, ָחזְרּו ִאּנּון ַעְרָבֵאי ְלַגֵּבי 
ַאנְְּת ְׁשֵאיל ָלן  ַרִּבי ִּפנְָחס. ֲאַמרּו ֵליּה: ָסָבא, ָסָבא,

ְׁשֵאיְלָּתא ִמן יֹוָמא ְּדָעְלָמא וְָלא ְׁשֵאיְלָּתא ָלנָא ַעל 
יֹוָמא ָּדא, ַּדֲחֵמינָא ְּתוָָהא ַעל ְּתוָָהא ַּדֲהוֹו יְָתִבין 
ֲחִמָּׁשה ְּבנֵי ָאָדם וְַחד ָסָבא ַּבֲהַדיְהּו, וֲַחֵמינָא עֹופֹות 

ַׁשיְהּו, ִאֵּלין ָאזְִלין וְִאֵּלין ִמְתַאְּסִפין וְָקא ָּפְרִׂשין ַעל ֵרי
ָּתִבין, וְטּוָלא ָלא ִאְתַעַּבר ֵמַעל ֵריַׁשיְהּו, וְַההּוא ָסָבא 
ָאֵרים ָקֵליּה ֲעַליְהּו וְִאּנּון ַציְִתין ֵליּה. ֲאַמר ְלהּו: זֶהּו 

  ֲאֶׁשר ָרִציִתי ִלְׁשאֹל ֶאְתֶכם, ַּתוְהּון וְכּו'.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְּכֶׁשִהְתּכֹוְננּו ְלַהְמִׁשי� ְּבַדְרָּכם, ָחְזרּו ָהַעְרִבים ֶאל ַרִּבי ִּפְנָחס 

רּו לֹו: "ָסָבא, ָסָבא! ַאָּתה ָׁשַאְלָּת אֹוָתנּו ִּבְתִחָּלה, ִאם ָׁשַמְענּו ְוָאְמ 
ַּפַעם ֵאיֶזֶׁשהּו קֹול ַּבָּׂשֶדה, ְו�א ָׁשַאְלָּת אֹוָתנּו ַעל יֹום ֶזה. ָאְמָנם 
ַהּיֹום ָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו ְּדָבִרים ְּתמּוִהים ְוִנְפָלִאים: ָרִאינּו ֲחִמָּׁשה ְּבֵני 

ָדם יֹוְׁשִבים ְוָזֵקן ֶאָחד ֵּביֵניֶהם ְוִהֵּנה ְלַתְדֵהָמֵתינּו ָרִאינּו, ֵּכיַצד ָא
ִמְתַקְּבִצים עֹופֹות ַרִּבים ֵמַעל ָראֵׁשיֶהם ְּבָפְרָׂשם ֶאת ַּכְנֵפיֶהם ְּכֵדי 
ְלָהֵצל ַעל ְקבּוַצת ַהּיֹוְׁשִבים. ְוָהעֹופֹות, ְּכַדְרָּכם, ֶחְלָקם ָעִפים 

ִבים, אּוָלם ַמֲחֶנה ָהעֹופֹות ִנְׁשָאר ָקבּוַע ֵמַעל ָראֵׁשיֶהם ְוֶחְלָקם ׁשָ 
ֶׁשל ַהחֹוִסים ְּבִצָּלם, ַהִּנְׁשָמִעים ְלקֹול ְּפֻקָּדתֹו ֶׁשל ַהָּזֵקן ְועֹוִׂשים 
ֶאת ֲאֶׁשר הּוא ְמַצֶּוה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות". ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִּפְנָחס: "ֶזהּו 

ָרִציִתי ִלְׁשֹמַע ִמִּפיֶכם". ָּתְמהּו ָהַעְרִבים ְלֵפֶׁשר  ְּבִדּיּוק ַהָּדָבר ֲאֶׁשר
 ְּדָבָריו.



  

*
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ָרא ְּדַרִּבי ִּפנְָחס ֶּבןְ ַאַחר ָּכ� ֲהוֵי נִָהיק ַחמְ 
יִָאיר ָקֵליּה, ּוְׁשַמע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָקֵליּה 
ְּדַחְמֵריּה, ֲאַמר ִלְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעזָר וְַתְלִמיָדיו: נֵיקּום 

  ְּדָהא ָקָלא ְּדֶחְדוָה ְּדַחְמֵריּה ְּדָסָבא ִאְתַער ְלַגָּבן.

  ֵעֶדן-ש ֶׁשֵמִריַח ִמָּבְׂשֵמי ַהַּגןִהּנְנִי ְמנֵַּׁשק ֶּפה ָקדֹו09@

ח. *
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ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי וְָקמּו ַחְבַרּיָא. 
ְּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי וֲַאַמר, "וַּיְִפַּתח ה' ֶאת ִּפי 

ֶׁשל ִּבְלָעם. ֲאַמרּו ַחְבַרּיָא, ְּדִפי  (ַּבִּמְדָּבר כב, כח)ָהָאתֹון" 
(ָאבֹות ה נְִבָרא ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ָהָאתֹון ָהיָ 

  .ֶּפֶרק ה ִמְׁשָנה ו)

ַאְּדָהִכי ָאֵתי ַרִּבי ִּפנְָחס ֶּבן יִָאיר ּונְָׁשקֹו ְלַרִּבי 116*
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי. ֲאַמר: נְַׁשְקנָא ִּפי ה' ְּדִאְתַּבַׂשם 

  ּו ַּכֲחָדא וִיַתבּו.ְּבֻבְסִמין ְּדִגּנְָתא ְּדֵעֶדן ִּדיֵליּה. ֲחד
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַאַחר ָּכ� ָנַהק ֲחמֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ִּפְנָחס ְוקֹולֹו ִנְׁשָמע ְּבָאְזֵני ַרִּבי 

ְּבנֹו ְוַלֶחְבַרָּיה: "ָהָבה  ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלֶאְלָעָזר
 ְוָנקּום, ֶׁשֲהֵרי קֹולֹו ַהּצֹוֵהל ֶׁשל ֲחמֹור ַהַּסָּבא ִנְׁשָמע!". 

115
  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ּוְבִעְּקבֹוָתיו ַהֶחְבַרָּיה. ָּפַתח ַרִּבי 
ַוִּיְפַּתח ה' ֶאת ִּפי ָהָאתֹון ֶׁשל ִּבְלָעם". ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוָאַמר: "

 ָאְמרּו ַהֶחְבַרָּיא, ֶׁשִּפי ָהָאתֹון ִנְבָרא ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות.
116

  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ְׁשֵאָלה ְלָהעֹופֹות: ַמּדּוַע ֵאינְֶכם ַמְׁשִּגיִחים ַעל 09@
  ְּכבֹוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשּנְִמָצא ָּכאן.
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ֵּכיוָן ִּדיַתבּו, ָּפְרחּו ָּכל ִאּנּון עֹוִפין ַּדֲהוֹו ָעְבֵדי 
עֹון ֶּבן טּוָלא וְִאְתַּבָּדרּו. ַאֲהַדר ֵריֵׁשיּה ַרִּבי ִׁשמְ 

יֹוַחאי, ּוְרָמא ְלהֹון ָקֵליּה וֲַאַמר לֹון: עֹוִפין ִּדְׁשַמּיָא, 
ֵלית ַאּתּון ַמְׁשִּגיִחין ִּביָקָרא ְּדָמאֵריכֹון ְּדָקיְָמא ָהָכא, 

  ָקיְמּו וְָלא נְַטלּו ִמּדּוְכַתיְהּו וְָלא ְקִריבּו ְלַגַּביְהּו.

ְזלּו עֹוַפּיָא ֲאַמר ַרִּבי ִּפנְָחס, ֵאיָמא לֹון ְּדיֵי
  ְלאֹוְרַחּיָא. ִאְתַּבָּדרּון ִאּנּון עֹוִפין וֲַאזַלּו.

ט. *
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ַאְדָהֵכי ָהא ְּתַלת ִאיָלנִין ִמְתַּפְּׁשִטין 
ְּבַענְִפין ִלְתַלת ִסְטִרין ֲעַליְהּו, וְֵעינָא ְּדַמּיָא נְָבָעא 

                                                                                                                    

ֵּביְנַּתִים ִהִּגיַע ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר, ָנַׁשק ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ֶּפה, ֶׁשִהְתַמֵּלא ְּבבּוְסֵמי ַּגן  -: "ָנַׁשְקִּתי ֶאת ִּפי ה' יֹוַחאי ְוָאַמר

 ֵעֶדן. ָׂשְמחּו ְוָיְׁשבּו.
117

  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָּפְרחּו ָהעֹופֹות, ֶׁשֵהֵצלּו ֲעֵליֶהם, ְוִהְתַּפְּזרּו. ֶהֱחִזיר  -ֵּביְנַּתִים 

ֶאת קֹולֹו ַעל ָהעֹופֹות ְוָאַמר: ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאת ֹראׁשֹו ְוֵהִרים 
"עֹופֹות ַהָּׁשַמִים! ֲהִאם ֵאיְנֶכם ְמַכְּבִדים ֶאת ּבֹוַרֲאֶכם ֲאֶׁשר 
ְׁשִכיָנתֹו ׁשֹוָרה ָּכאן?" ָעְמדּו ָהעֹופֹות ִּבְמקֹוָמם. �א ִהְתַּפְּזרּו ְו�א 

ָלעֹופֹות  ִהְתַּכְּנסּו ׁשּוב ֵמַעל ָראֵׁשיֶהם. ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס: "ֱאֹמר
 ֶׁשִּיְתַּפְּזרּו". ָעפּו ָהעֹופֹות ְוִהְתַּפְּזרּו.

118
  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

עֹוָדם ְמַדְּבִרים ְוִהֵּנה ְׁש�ָׁשה ִאיָלנֹות ְמֵלֵאי נֹוף ָצצּו ְלָיָדם 
ן ַמִים ִמְּׁש�ֶׁשת ְצָדֵדיֶהם ּוָפְרׂשּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַעְנֵפיֶהם ְלֵצל, ּוַמְעיָ 



  

ָלא ַקַּמיְהּו. ֲחדּו ָּכְלהֹו ַחְבַרּיָא, ֲאַמר ַרִּבי ִּפנְָחס: טּו
ַסְגיָא ֲהוֵי ֵמִאּנּון עֹוִפין ְּבַקְדֵמיָתא, ֲאָבל ַצַער ָּגדֹול 

"וְַרֲחָמיו ַעל  (ְּתִהִּלים קמה, ט)ָהיָה ְלַבֲעֵלי ַחּיִים, ּוְכִתיב 
  ָּכל ַמֲעָׂשיו", וְָלֵכן ָלא ְּבֵעינָן ֵליתּוב ְּבטּוָלא ִּדְלהֹון.

ֹו ַמֲחִׁשיב ָלנּו ֵמֶחְמַלת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ָעֵלינּו ֵאינ09@
  זֹאת ְלָעוֹון
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ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ֲאנָא ָלא 
ַאְטַרְחנָא ְלהֹון, ֲאָבל ִאי ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ָחס ֲעָלן 
ֵלית ֲעָלן ׁשּום חֹוָבא וְֵלית ֲאנַן יְָכִלין ְלִמְדַחּיָא יְַתהֹון. 

  ְׁשתֹו ִמן ַמּיָא.יְַתֵבי ַּכֲחָדא ְּתחֹות ַההּוא ִאיָלנָא ּו

                                                                                                                    

ַחִּיים ָּבַקע ְלַרְגֵליֶהם ִמן  ָהֲאָדָמה. ָׂשְמחּו ַהֶחְבַרָּיה. ָאַמר ַרִּבי 
ִּפְנָחס: "ִצָּלם ֶׁשל ָהעֹופֹות ַרב ָהָיה ִמִּצָּלם ֶׁשל ָהִאיָלנֹות, ֲאָבל 
אֹותֹו ֵצל ָּכרּו� ָהָיה ְּבַצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ַוֲהֵרי ָּכתּוב: 'ְוַרֲחָמיו ַעל 

  ַמֲעָׂשיו', ָלֵכן �א ָרִציִתי ָלֶׁשֶבת ְּבֵצל ֶזה".ָּכל 
 

119
  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: "ֲאִני �א ִצִּויִתי ַעל ָהעֹופֹות 
ְלִהְתַאֵּסף ְו�א ִהְטַרְחִּתים, אּוָלם ִאם ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ַעל ָראֵׁשינּו, ִמּׁשּום ֶׁשָחס ָעֵלינּו ֵאין ָלנּו ׁשּום ֵחְטא ַלֲהִביָאם מֵ 
ְוָעוֹון ֶׁשל ַצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ְוֵאין ָאנּו ַרָּׁשִאים ִלְדחֹות ֶחֶסד  ֶזה ֶׁשל 
ַהּבֹוֵרא". ָיְׁשבּו ַהַּצִּדיִקים ֻּכָּלם ְּכֶאָחד ַּתַחת ָהִאיָלנֹות ְוָׁשתּו 

 ִמֵּמיֵמי ַהַּמְעָין.



  

ָהִאיָלנֹות ָהֵהם עֹוְמִדים ָׁשם ְּפרּוִׂשים ַעד ַהּיֹום 09@
  ַהּזֶה
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ְּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: זַָּכָאה חּוָלָקנָא 
"ְּבתֹוַרת ה'  ג)- (ְּתִהִּלים א, בְּדָעְסֵקי ְּבאֹוַריְָתא, ִּדְכִתיב 

ל ַּפְלֵגי ָמיִם". וְִהּנֵה ֶחְפצֹו וְגֹו' וְָהיָה ְּכֵעץ ָׁשתּול עַ 
ּבֹוא ּוְרֵאה ַמאי ַּדֲעֵביד ָלן ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, נְַטע ָלן 
ִאּנּון ִאיָלנִין ְּתָלָתא וְָדא ַמְעיָנָא ֵמֲאַתר ָּדא וְַעד יֹוָמא 
ֵּדין ָקיְָמא ִאֵּלין ִאיָלנִין ְּבַענְִפין ַרְבְרִבין ְּפִריִׂשין וְָקְראּו 

נְָׁשא נְִציבּו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי וְַרִּבי ְלהֹון ְּבנֵי 
  ִּפנְָחס ֶּבן יִָאיר.

ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ַמְׁשִּגיַח ַעל ַההֹוְלִכים ִּבְתִמימּות 09@
  ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה

י. ִמַּמֲעֶׂשה זֶה נְִלַמד ֵאי� ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ִּבְתִמימּות וְעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה  ַמְׁשִּגיַח ַעל ִמי ֶׁשהֹוֵל�

ֲאֶׁשר ָּתִמיד "ֵעינֵי ה' ֶאל יְֵרָאיו ַלְמיֲַחִלים ְלַחְסּדֹו", 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר: "ַאְׁשֵרי ֶחְלֵקנּו, ֶׁשָאנּו עֹוְסִקים 

'ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל  -ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב: 'ּוְבתֹוַרת ה' ֶחְפצֹו' 
ָּברּו� הּוא: ָנַטע ַּפְלֵגי ָמִים'. ּבֹוא ּוְרֵאה ֶמה ָעָׂשה ָלנּו ַהָּקדֹוׁש 

ֲעבּוֵרנּו ְׁש�ָׁשה ִאיָלנֹות ֵאּלּו ּוַמְעָין ֶזה ֶׁשְּלַרְגֵלינּו". ַעד ַהּיֹום ִנָּצִבים 
ְׁש�ֶׁשת ִאיָלנֹות ַהָּללּו, ֲאֶׁשר ַעְנֵפיֶהם ְּגדֹוִלים ְוָעִבים, ְוֵהם 

י ִּפְנָחס ֶּבן ְמכּוִנים: "ְנִטיעֹוָתיו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוַרּבִ 
 ָיִאיר".



  

ְלהֹוִפיַע ֲעֵליֶהם רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָּׁשה וְהּוא עֹוֶׂשה 
  ְרצֹון יְֵרָאיו.

  ָצִרי� ָהָאָדם ְלַהִּכיר ְּבֶחְמַלת ה' ָעָליו09@
ָאָדם ְלַהּכִיר ְּבטּוב ה' יא. ַעל ּכֵן ָצִרי� ָּכל הָ 

וְֶחְמָלה יְֵתָרה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ְּבָכל ֵעת 
ּוְבָכל ֶרַגע ִעם ְּבנֵי ָאָדם, וְָצִרי� ְלִהְתַּפֵּלל ַעל זֶה 
ִלְהיֹות ֶׁשַּגם ֲאנְַחנּו ֲחסּויִין ְּבֵצל ְּכנָָפיו ִלְהיֹוֵתינּו 

ֶׁשּיִֵּתן ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נִּצֹוִלין ֵמַהֵחְטא וְָעוֹון, וְ 
ֵלב יֵָרא וְָחֵרד, ִּכי ַמה ּיְִתרֹון ְלַחּיֵינּו ְּבִהָּפֵרד, ַחס 
וְָׁשלֹום, ֵמַהְּקֻדָּׁשה, ּוַמה ּיְִתרֹון ַּבֲעָמֵלנּו ִאם נְִהיֶה 
ֲאנְַחנּו ְּכבּוִׁשים ַּתַחת יַד ַהּיֵֶצר ָהָרע?! וְָכל ַהּיֵָרא 

ר ה' יְִתּפֹס ְּבִלּבֹו ִלְבחֹר לֹו ֶּדֶר� נָכֹון וְָחֵרד ִלְדבַ 
וְיָָׁשר, וְַעל ֶהָעָבר יְִתַאּנַח ְּבִׁשְברֹון ֵלב ַעל ֲחָטָאיו, 
  וַה' יְִסַלח לֹו וְַאֲחִריתֹו יְִהיֶה ָּכפּול ּוְמֻכָּפל, ָאֵמן ֶסָלה.

  ֱאמֹר08@

  ֶּפֶרק ס"א03@

א תֹאְכלּו ַעל "� (ַוִּיְקָרא יט, כו)א. ְּכִתיב ַּבּתֹוָרה 
ַהָּדם �א ְתנֲַחׁשּו וְ�א ְתעֹונֵנּו", ּוֵבֵאר ָהִענְיָן ַּבּזַֹהר 

ִּכי ְּכָבר יָדּוַע ַמה ֶּׁשָאְמרּו  (ַּדף רטו ַעּמּוד ב)וַּיְַקֵהל, 
ַהֵּׁשנָה הּוא  (ְּבָרכֹות נז ַעּמּוד ב)ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, 

ה, ִּכי ִּבְהיֹות ָהָאָדם יֵָׁשן ָאז ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים ִמִּמיתָ 



  

נְִׁשָמתֹו נְָפַקת ִמּנֵיּה וְָלא ִאְׁשָּתַאר ֵּביּה ִּכי ִאם 
[ֵּפרּוׁש: נְִׁשָמתֹו יֹוֵצאת ִמֶּמּנּו וְֵאינֹו נְִׁשָאר ּבֹו ִּכי ִאם ַהּנֶֶפׁש 

ֲאֶׁשר ִחּיּוָתּה ִהיא ַרק ְרִביִעית ַהָּדם ֶׁשַּבֵּלב  ַהּנֶֶפׁש]
 [ֵּפרּוׁש: ִמְתַּפֵּׁשט]ן ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִמְתַּפְּׁשָטא וְַעל ּכֵ 

ְּבגּופֹו ִלְׁשרֹות ָעָליו, ּוִבְפָרט ַּבַּליְָלה ֶׁשהּוא זְַמן 
ְׁשִליַטת ַהִחיצֹונִים, וְַאף ֶׁשָּקם ַּבַּליְָלה וְעֹוֵסק 
ַּבּתֹוָרה, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהּנְָׁשָמה �א ִמְתיֶַּׁשֶבת ָּכל ָּכ� 

תֹו� ַהּגּוף ַעד ַאַחר זְַמן ַהְּתִפָּלה, וְָאז ַהּנְָׁשָמה ּבְ 
  מּוָכנָה ָּכָראּוי ָלׁשּוב ְלַהּגּוף.

ָׁשה ּוְׁשִליַטת 09@ ְׁשִליַטת ַהּנְָׁשָמה הּוא ִמַּצד ַהְּקֻד
  ַהּגּוף הּוא ִמַּצד ַהּנָָחׁש ַהַּקְדמֹונִי

ְקֻדָּׁשה  ב. וְיָדּוַע, ֶׁשְּׁשִליַטת ַהּנְָׁשָמה ִהיא ִמַּצד
ּוְׁשִליַטת ַהּגּוף וְַהּנֶֶפׁש הּוא ִמַּצד ַהּנָָחׁש ַהַּקְדמֹונִי, 
ּוִבְהיֹות ָהָאָדם קֶֹדם ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ִּבזְַמן ְׁשִליַטת ַהּנֶֶפׁש 
ַהּׁשֹוֶכנֶת ַּבָּדם, ֶׁשִהיא ַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ַהּנָָחׁש, ֲאזַי 

ַמְקִריב ָקְרָּבן ְלַהּנָָחׁש, ָהֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה ַמָּמׁש ְּכִאּלּו 
וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב, "�א תֹאְכלּו ַעל ַהָּדם" ִלְׁש�ט 
ַהּנֶֶפׁש ֶׁשַּבָּדם ְּבעֹוד ֶׁשַהּנְָׁשָמה ֲעַדיִן ֵאינֹו ֵאֶצל 
ָהָאָדם, וְָלֵכן ְּכִתיב, "�א ְתנֲַחׁשּו" �א ִתֵּתן ָמקֹום 

ם ַּבּזַֹהר ֶׁשָהאֹוֵכל אֹו ַלּנָָחׁש ַהַּקְדמֹונִי. ּוְמפָֹרׁש ׁשָ 
ׁשֹוֶתה קֶֹדם ֶׁשִהְתַּפֵּלל, ַאף ֶׁשֲעַדיִן �א ֵהִאיר ַהּיֹום, 

  ַמָּמׁש ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה זָָרה ַּכּנִזְָּכר.



  

  יֹוֵסף ַהַּצִּדיק נֹוֵטר ַהְּבִרית, נְִטַמן ְּבָארֹון09@

ת ָהֵאּלּו ג. וְִהּנֵה ָרִאיִתי ַּכָּמה ֲאנִָׁשים ַּבְּמִדינֹו
ֲאֶׁשר ֵהם ְלהּוִטין ַאַחר ְּגרֹונָם, וְֵתֶכף ְּכֶׁשּיַַעְמדּו 
קֶֹדם ֶׁשּיֵאֹור ַהּיֹום ֵאיזֶה ָׁשעֹות ַּבַהְׁשָּכָמה ְמַדִּמין 
ְּבַעְצָמן ֶׁשּיָמּותּו ִאם �א יְִׁשּתּו יֵין ָׂשָרף, וְִהיא ָלֶהם 

רּות ִלָּבם ָהָרע, ְּכֶהֵּתר ָּגמּור ְלַמְּלאֹות ַּתֲאוָָתם ּוְׁשִרי
וְִלְפָעִמים ׁשֹוִתין ּוִמְׁשַּתְּכִרין, וְַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשּיִַּגיַע זְַמן 
ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ַהְּתִפָּלה ֵאינָּה ְׁשגּוָרה 
ְּבִפיֶהם, וְזֶהּו ֵחְטא ָּגדֹול ֲאֶׁשר ַּכָּמה ְּגדֹוִלים נְִכָׁשִלין 

  ָּבּה.

ע ִּבְהיֹות ָהָאָדם נְִמָׁש� ַאַחר וְִהּנֵה ָצִרי� ֶׁשֵּתדַ 
ַּתֲענּוגֵי ַהּגּוף וְַאַחר ַּתֲאוַת ִלּבֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה וְַעל יְֵדי 
ֵכן הּוא ִמְתַּבֵּטל ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ֲאזַי נְִלָּכד 
ִּבְמצֹוָדה ָרָעה וְֵאינֹו זֹוֶכה ִלָּקֵבר ְּבָארֹון ָּכָראּוי, ַעּיֵן 

ַמֲאִרי� ָּבזֶה ְּבסֹוד יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשּנִָטיר ָׁשם ַּבּזַֹהר, ּדְ 
[ֵּפרּוׁש: יֹוֵסף  ַהַּצִּדיק ֶׁשָּׁשַמר ְּבִרית ְּבִרית ִּדיֵליּה ְּכִתיב ֵּביּה 

"וַּיִיֶׂשם ָּבָארֹון ְּבִמְצָריִם", ִּכי  (ְּבֵראִׁשית נ כו): ֶׁשּלֹו ָּכתּוב ּבֹו]
ִרירּות ִלּבֹו הּוא נְִכָׁשל ִמי ֶׁשהֹוֵל� ַאַחר ַּתֲאוַת ּוׁשְ 

  ַּבֲעוֹון ְרִאּיַת ֶקִרי.

יְסֹוד ַהְּתׁשּוָבה ֶׁש�א ְלַהְרּבֹות ַּבֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה 09@
  ִלְפנֵי ַהֵּׁשנָה

ד. ַעל ֵּכן ַהּיֵָרא וְָחֵרד ִלְדַבר ה' יְִׁשַמע ְלקֹול 
ׁש: [ֵּפרּוֵעָצה ַהּטֹוָבה ֶׁשּיְִהיֶה לֹו ֲחִתיָכה ְּדִאּסּוָרא 



  

ֶלֱאכֹל אֹו ִלְטעֹם ׁשּום ָּדָבר קֶֹדם ֲחִתיַכת ִאּסּור] 
ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ּוִבְתִפָּלתֹו יַזְִּכיר ִּבְבִכי 
וְַתֲחנּונִים ִלְפנֵי ה' ֶׁשּיְזֵַּכהּו ה' ֶׁשִּבְמַעט אֶֹכל ּוִבְמַעט 

ֹות ַּבֲאִכיָלה ְׁשִתּיָה יְִׂשַּבע נְַפׁשֹו וְ�א יְִצָטֵר� ְלַהְרּב
ּוְׁשִתּיָה, ּוִבְפָרט ֶׁשֲאנְַחנּו יְַתֵמי ְּדיְַתֵמי, ֶׁשֵאין ָאָדם 
ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה טֹוב וְ�א יֱֶחָטא, וְַעל ּכֵן ֻמְכָרִחים 

  ָאנּו ֶאל ַהְּתׁשּוָבה.

כֹל ְוִלְׁשּתֹות, ְמׂש� 09@ ַּכֲאֶׁשר ִּתְתַּגֵּבר ַּתֲאָוְת� ֶלֱא
  ֲהנָָאהיְָד� ֵמהַ 

וְזֶהּו ַהָּגֵדר ָהִראׁשֹון ֶאל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשְּבתֹו� 
ַהֵחֶׁשק וְֶחְמַּדת ָהָאָדם ֶאל ַהַּמֲאָכל, יִּסֹג ָאחֹור 
וְיְַפִסיק, ַּכְּמבָֹאר ְּבִסְפֵרי ַהּמּוָסר ַהּקֹוְדִמים ַעּיֵן ָׁשם, 

"ל ּוִבְפָרט ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּו יְַׁשְעיָהּו ֶסַג"ל זַ 
  .(של"ה ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות ֵעֶר� ְקֻדָּׁשה ִעְנְיֵני ַהֻּׁשְלָחן סע"ב)

ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ֶׁש�א יָבֹוא ִליֵדי ִּבּטּול ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו 
ֵמֲחַמת ִרּבּוי ָהֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה ַּבֵּלילֹות קֶֹדם ַהֵּׁשנָה, 

ֹו ְּבִפָּקדֹון ְלַהֵּׁשם ֶׁשָאז הּוא זְַמן ִלְמסֹר נְַפׁשֹו וְנְִׁשָמת
יְִתָּבַר� ִּבנְִקּיּות, ּוְלַעּיֵן ְּבַמֲעָׂשיו ֵהיֵטב ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 
ִאם �א ָּפַגם ַּבּיֹום ֶהָעָבר, וְִאם נִזְַּכר ֶׁשָחָטא יִָׂשים 

  ְלזִָּכרֹון ְּבִלּבֹו ְלַתֵּקן ַהְמֻעּוָת.



  

  ּום ְּפגָם ְוָעוֹוןטֹוב ַלּנְָׁשָמה ֶׁשָּבָאה ְלַמְעָלה ְּבִלי ׁש09@

ה. וְָכל זֶה ִאם יֵׁש לֹו ְׁשהּות ְלַהְרֵהר ּוְלִהְתּבֹונֵן 
ַעל ָּכ�, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשָהָאָדם הּוא ַמְרֶּבה 
ַּבֲאִכיָלתֹו ּוְׁשִתּיָתֹו ַעד ֶׁשְּכֵרסֹו הּוא ָמֵלא יֹוֵתר ִמַּדאי 

ִתּיָה, ֵאי� וְִׂשְכלֹו הּוא ְמֻעְרָּבב ֵמרֹב ָהֲאִכיָלה ּוׁשְ 
יֲַחׂשב ְּבַדְעּתֹו ְלַהְרֵהר ְּבִדְבֵרי תֹוָרה וְיְִרָאה, ֶׁשֲהֵרי 
ַאַחר ִׁשְכרּותֹו יִּפֹל ַעל ִמָּטתֹו ַּכֲחזִיר, וְֵאי� ַּתֲעֶלה 
נְִׁשָמתֹו ִלְפנֵי ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ְּכמֹו ְׁשָאר 

 ֹ (ַּדף ַהר ָּפָרַׁשת ֶל� ְל� ַהּנְָׁשמֹות ַהְּטהֹורֹות. וְַעּיֵן ַּבּז

ֶׁשֶהֱאִרי� ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי זַ"ל  פ"ג ַעּמּוד א)
"נְַפִׁשי ִאּוִיִתי� ַּבַּליְָלה ַאף רּוִחי  (ְיַׁשְעָיה כו ט)ַּבָּפסּוק: 

ְּבִקְרִּבי ֲאַׁשֲחֶרּךָ" ָּתא ֲחזִי ַּכד ַּבר נָׁש ָסֵליק ַעל 
[ֵּפרּוׁש: ּבֹוא ּוְרֵאה, נֵָחית ִמּנֵיּה וְכּו', ַעְרֵסיּה נְִׁשָמֵתיּה 

וְִסּיּום  ְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֶלה ַעל ִמָּטתֹו, נְִׁשָמתֹו יֹוֵצאת ִמֶּמּנּו וְכּו']
ַּכּוָנַת ַהּזַֹהר ּכִי טֹוב ַלּנְָׁשָמה ֲאֶׁשר ִהיא ָּבָאה ְטהֹוָרה 

ק ְקֻדָּׁשה ֲאַזי ְּבִלי ׁשּום ְּפָגם וְָעוֹון וְָכל ְּדָרָכיו ֵהן ְּבֵחלֶ 
[ֵּפרּוׁש: ַהּנֶֶפׁש ַהִהיא זֹוָכה ַהִהיא נְַפָׁשא זַָּכאת ְלֶמְחֵמיּה 

  ְּבנַֹעם ה' ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו.ַלֲחזֹות] 

ָאָדם ֶׁשְּמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהָרע ְונִּבּול ֶּפה, ַמֲחִריִמין 09@
ַרֲחָמנָא  אֹותֹו ַאְרָּבִעים ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ּוְמנִַּדין אֹותֹו

  ִלְּצָלן.

ּוְכֵׁשם ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ְמַעֵּכב ַהּנְָׁשָמה ִמַּלֲעלֹות ֶאל 
ָּכ� ַהִּדּבּור הּוא ּפֹוֵגם ְּכָלׁשֹון ָהָרע וְִדְבֵרי  -ַהְּקֻדָּׁשה 



  

נִּבּול ֶּפה, ֶׁשַּמֲחִריִמין אֹותֹו ַאְרָּבִעים ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ֵרט ָהָאָדם וְיֲַעֶׂשה ְּתׁשּוָבה, ּוְמנִַּדין אֹותֹו ַעד ֶׁשּיְִתחָ 

  . (ֹזַהר ח"ב ַּדף רמט ע"ב) ַעּיֵן ָׁשם ַּבֲאִריכּות

  ַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֶׁשִּמְתנֵַהג ְּבִלי ַרָּמאּות09@

ו. וְֵכן ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ִעם ֲחֵברֹו ֶאָחד ַּבֶּפה וְֶאָחד 
יֹוֵדַע  ַּבֵּלב, וֲַחֵברֹו הּוא סֹוֵמ� ַעל ִּדּבּורֹו, ֶׁשֵאינֹו

ֶׁשִּדּבּורֹו הּוא ָחלּוק ִמַּמֲחֶׁשֶבת ִלּבֹו. וְִאיָתא ַּבּזַֹהר 
: *(ַּדף קכ"א ַעּמּוד ב')ָּפָרַׁשת נָׂשֹא 
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"ַהִהיא ִמָּלה ֶׁשל 
ְרִמּיָה ְּדַאִּפיק ַּבר נָׁש ָסְלָקא ּוָבַקע ְרִקיִעין וְָקיְָמא 

ָּכא ַעד ְּדָעאל ַליְָלה וְנְִׁשְמָתא ָסְלָקא ַקֵּמי ַמלְ 
: "ִמּׁשֹוֶכֶבת (ִמיָכה ז, ה)ַקִּדיָׁשא. ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 

ֵחיֶק� ְׁשמֹר ִּפְתֵחי ִפי�", ּוְכֵדין ִאְתְרִּׁשים ַהִהיא ִמָּלה 
וְַההּוא חֹוָבה ְּדַבר נָׁש, ּוְבִגין ָּכ�, ַאְׁשֵרי ָהָאָדם 

  ֶׁשַהנְָהגֹוָתיו ֵהן ִּבְלִּתי ַרָּמאּות.

ָאָדם, ֲהֵרי ָמִצינּו ַהְרֵּבה ְּבנֵי ָאָדם וְִאם יֲַחׂשב הָ 
ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם ֵהָּמה ְּבָעְרָמה ּוְלעֹוָלם ֵאין ִּפיֶהם וְִלָּבם 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַהִּמָּלה ַהִהיא ֶׁשל ֶׁשֶקר ֶׁשָאַמר ָהָאָדם, עֹוָלה ּובֹוַקַעת 
ְרִקיִעים, ְועֹוֶמֶדת ַעד ֶׁשִּנְכנָס ַהַּלְיָלה, ְוִנְׁשַמת ָהָאָדם עֹוָלה 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ֶזהּו ּוַמֲחִזיָקה ַּבִּמָּלה ַהִהיא ְועֹוָלה ִלְפֵני 
ֶׁשָּכתּוב: "ִמּׁשֹוֶכֶבת ֵחיֶק� ְׁשֹמר ִּפְתֵחי ִפי�". ָאז ִנְרֶׁשֶמת ַהִּמָּלה 
ַהִהיא ְואֹותֹו ַהֵחְטא ֶׁשל ָהָאָדם, ּוִבְגַלל ֶזה, ַאְׁשֵרי ָהָאָדם 

 ֶׁשַהְנָהגֹוָתיו ֵהן ִּבְלִּתי ַרָּמאּות.



  

ָׁשוִים ּוְמַרִּמין ַהְּבִרּיֹות ְּבִדּבּוָרם וְֵהן ַמְרוִיִחין 
ְּבַמֲעֵׂשיֶהן, ֲאָבל ַּדע ִּכי ָענְָׁשן הּוא ָּגדֹול, וְסֹוָפן 

ִדין ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה וְעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי זֶהּו ֶׁשּיְִהיּו נְִטרָ 
ֶּדֶר� ַהִּמינִים ּופֹוְקִרים, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

  ְּבַעְצמֹו ַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ִּדּבּור ֵהן ְלָרָעה וְֵהן ְלטֹוָבה.

  ִמְקֶרה ֶאָחד ָלָאָדם ְוַלְּבֵהָמה09@

: *(ַּדף קנז ַעּמּוד א)ַלח ז. וְִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ׁשְ 
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"ַרִּבי ִחזְִקּיָה וְַרִּבי יֵיָסא ֲהוֹו ָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא, ֲאַמר 
ַרִּבי יֵיָסא ְלר' ִחזְִקּיָה ָחֵמינָא ְּבַאָּפ� ְּדִהְרהּוָרא 
ְּדאֹוַריְָתא ִאית ַּגָּב�, ֲאַמר ֵליּה ָהא וַַּדאי ַהאי ְקָרא 

"ִּכי  (ֹקֶהֶלת ג יט)ר ְׁש�מֹה ַהֶּמֶל�, ִאְסַּתַּכְלנָא ֵּביּה ְּדָאמַ 
ִמְקֶרה ְבנֵי ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה ִמְקֶרה ֶאָחד 
ָלֶהם ְּכמֹות זֶה ּכֵן מֹות זֶה וְרּוַח ֶאָחד ַלּכֹל ּומֹוַתר 
ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאיִן ִּכי ַהּכֹל ָהֶבל", וְִאם ּכֵן יֵׁש 

ֹון ֶּפה ָלְרָׁשִעים ְלִאּנּון ְּדָלאו ָּכאן, ַחס וְָׁשלֹום, ִּפְתח
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  ֹקֶדׁש:-ֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁש 

ַרִּבי ִחְזִקָּיה ְוַרִּבי ֵייָסא ָהְלכּו ַּבֶּדֶר�. ָאַמר ַרִּבי ֵייָסא ְלַרִּבי 
ִחְזִקָּיה: "רֹוֶאה ֲאִני ְּבָפֶני�, ִּכי ְּבִדְבֵרי תֹוָרה חֹוֵׁשב ַאָּתה". ָאַמר 

ְקֶרה לֹו:" ָנכֹון; ְּבָפסּוק ִמֹּקֶהֶלת ְמַהְרֵהר ֲאִני. ַהָּפסּוק הּוא: 'ִּכי ִמ 
ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה ִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם. ְּכמֹות ֶזה ֵּכן מֹות ֶזה 
ְורּוַח ֶאָחד ַלֹּכל, ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין, ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל'. 
ִמְתַקֶּׁשה ֲאִני ֶׁשֲהֵרי ִלְכאֹוָרה, ָּפסּוק ֶזה נֹוֵתן ִּפְתחֹון ֶּפה ָלְרָׁשִעים 

ְפִרים, ֶׁשֵאיָנם ַמֲאִמיִנים". ָאַמר לֹו ַרִּבי ֵייָסא: "ַוַּדאי ָצִרי� ְוַלּכוֹ 
 ְלַעֵּין ֵהיֵטב ְּבָפסּוק ֶזה". 



  

ְמֵהיְמנּוָתא ִאְׁשַּתַּכח ְּבהֹו, ֲאַמר ֵליּה וַַּדאי יֵׁש ְלַעּיֵן 
  ְּבַהאי ְקָרא.

ָהְרָׁשִעים ַהִּמְתּגִָאים ֶׁשֵהם ֲחׁשּוִבים ִמְׁשָאר ְּבנֵי 09@
  ַּכְּבֵהמֹות נְִדמּו. -ָאָדם 

ח. *
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א ּוְׁשֵאיל ַמּיָא מֹו ַּבר נָׁש ַּדֲאתָ ַאְּדָהִכי חֲ 
וְכּו', ַאִּפיק ַרִּבי יֵיָסא ְזִפיָרא ָמֵלא ַמיִם וִיֵהיב ֵליּה 
ּוְׁשָתה, ָּבַתר ִּדְׁשָתה ְסִליקּו ְלטּוָרא וְַאְׁשְּכחּו ַּתָּמן 
נֹוָדא ְּדַמּיָא, ֲאַמר לֹון ַהאי ַּבר נָׁש: ַהְׁשָּתא ְׁשֵאילּו ִלי 

ְתהֹון וְכּו', וְָׁשֲאלּו ֵליּה ִמִּלין ְּדאֹוַריְָתא וֲַאָפֵרׁש יַ 
ַהֵּפרּוׁש ֶׁשל ַהאי ְקָרא "ִּכי ִמְקֶרה ְבנֵי ָאָדם ּוִמְקֶרה 

  ַהְּבֵהָמה ִמְקֶרה ֶאָחד ְלֻכָּלם" וְכּו'.

ֲאַמר לֹון:  וְִכי ָאַמר ְׁש�מֹה ָּפסּוק זֶה ֵמַעְצמֹו 
ָעְלָמא ֶאָּלא הּוא ַאֲהַדר ִאּנּון ִמִּלין ְּדָאְמֵרי ִטְּפָׁשֵאי ּדְ 

ְּבָעְלָמא, וְַאִּדְלֵעיל ָקֵאי, ִּדְכִתיב ְּתִחָּלה: "ָאַמְרִּתי 
ֲאנִי ְּבִלִּבי ַעל ִּדְבַרת ְּבנֵי ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱא�ִהים 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֵּביְנַתִים ָראּו ֶּבן ָאָדם ֶאָחד ִמְתָקֵרב ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ַמִים. הֹוִציא 

ם ְוָנַתן לֹו. ָׁשָתה ָהִאיׁש. ְלַאַחר ֶׁשָּׁשָתה ָעלּו ַרִּבי ֵייָסא ְּכִלי ָמֵלא ַמיִ 
ָלָהר ּוָמְצאּו ָׁשם ֹנאד ָמֵלא ַמִים. ָאַמר ָלֶהם אֹותֹו ָהִאיׁש: "ַעְכָׁשו 

ַוֲאָפְרֵׁשם ָלֶכם".  - ָׁשֲאלּו אֹוִתי ִּדְבֵרי תֹוָרה ְסתּוִמים ַוֲאִני ָאִׁשיב 
ְוֵהִׁשיב  - ָּכר ְלֵעיל, ֶׁשִהְתַקּׁשּו ּבֹו ָׁשֲאלּו אֹותֹו ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק ַהִּנזְ 

ָלֶהם ְוִכי ָאַמר ְׁש�ֹמה ָּפסּוק ֶזה ֵמַעְצמֹו?! ֶאָּלא הּוא ָחַזר ַעל 
אֹוָתם ְּדָבִרים ֶׁשאֹוְמִרים ׁשֹוֵטי ָהעֹוָלם, ְוסֹוֵבב ַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב 

 ִמֹּקֶדם, ֶׁשָּכתּוב ְּתִחָּלה ְוכּו'.



  

וְִלְראֹות ְׁשֶהם ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהם ִּכי ִמְקֶרה ֶאָחד" 
ַמְרִּתי וְגֹו', וְָהִכי ֵּפרּוׁשֹו, ְּדָאַמר ְׁש�מֹה ַעל ַעְצמֹו ָא

ֲאנִי ְּבִלִּבי ְלִהְתּבֹונֵן ְּבִענְיָן ֶאָחד וְהּוא זֶה "ַעל ִּדְבַרת 
ַהֵּפרּוׁש הּוא ָּכ�, ִּכי יֵׁש  -ְּבנֵי ָאָדם ְלָבָרם ָהֱא�ִהים" 

ִּכּתֹות ְרָׁשִעים ַהִּמְתָּגִאים ְּבַדְעָּתם וְאֹוְמִרים ִהּנֵה 
ִהְתַחֵּבר ִעם ְׁשָאֵרי ֲאנְַחנּו ֲחָכִמים וְֵאין ְּכַדאי ָלנּו לְ 

ְּבנֵי ָאָדם ּכִי אֹוָתנּו ָּבָרא ֱא�ִהים ֶׁשּנְִהיֶה ְלַבֵּדנּו 
ִּבְלִּתי ִהְתַחְּברּות ִעם ְּבנֵי ָאָדם, וְרֹוִצין ְלִהְתָּגאֹות 
ַעל ְּבנֵי ָהָאָדם, וְַעל יְֵדי ֶזה ִהְתּבֹונַנְִּתי וְַאְרֶאה ָלֶהם 

נָכֹון ֶׁשּיְִהיּו ְלַבָּדם, וְ�א ָהֱאֶמת ֶׁשֵּכן הּוא, ֶׁשהּוא 
ְלִהְתַחֵּבר ִעם ְּבנֵי ָהָאָדם ֶׁשֵהם יְֵרִאים וֲַחֵרִדים, ִּכי 
ִאם ִעם ְּבנֵי ָאָדם ַההֹוְלִכים ַאַחר ִענְיְנֵי עֹוָלם ַהֶּזה 
וְֵאין חֹוְׁשִבים ְּכָלל ַעל ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא וְֵהָּמה 

  ַּכְּבֵהמֹות נְִדמּו.

רּוָחן ֶׁשל ְּבנֵי ָאָדם ַהּסֹוְבִרים "ֵלית ִּדין ִּתַּפח 09@
  ְוֵלית ַּדיָן", ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן ֵמַהאי ַּדְעָּתא.

ט. וְזֶהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "וְִלְראֹות ְׁשֶהם ְּבֵהָמה 
ֵהָּמה ָלֶהם", ְלַבָּדם ְרָׁשִעים ְלַעְצָמן, וְ�א ְלִהְתַחֵּבר 

ֵׁשִרים, ּוַמה הּוא ַהִּדּבּור ִעם ְּבנֵי ָאָדם ַהיְֵרִאים ַהּכְ 
ֶׁשל אֹוָתן ָהְרָׁשִעים ֶׁשרֹוִצין ְלַחֵּדׁש ָּדָבר ֶׁשל ָׁשוְא 
וֶָׁשֶקר ִמִּלָּבם ֶׁשאֹוְמִרים "ִּכי ִמְקֶרה ֶאָחד ָלָאָדם 
ּוִמְקֶרה ֶאָחד ַלְּבֵהָמה". ַעל ֵּכן ִאיׁש ַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו 

ַּצִּדיִקים וְֵאין עֹנֶׁש ָלְרָׁשִעים יֲַעֶׂשה ִּכי ֵאין ַמַּתן ָׂשָכר לַ 



  

*
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וְֵלית ִּדין וְֵלית ַּדיָן, ֲאָבל ִּתַּפח רּוָחן ְּדִאּנּון 
ְּבֵהמֹות וְִאּנּון ִטְּפָׁשִאין ְמֻחְּסֵרי ֲאָמנָה אֹוי ָלֶהם 

 (ָׁשם כא)ּוְלנְַפֵׁשיהֹון, וְַעל זֶה ָאַמר ְׁש�מֹה ַאַּבְתֵריּה 
ָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה וְרּוַח "ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְּבנֵי 

ַהְּבֵהָמה ַהּיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמָּטה ָלָאֶרץ", ֵּפרּוׁש ִאּנּון 
ִטְּפִׁשין ֵאינָן יֹוְדִעין ִּכי רּוַח ְּבנֵי ָאָדם ֵהם ַהְּכֵׁשִרים 
וַַּדאי ִהיא ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה וְרּוַח ַהְּבֵהָמה ֶׁשל אֹוָתן 

ם ְּבנְַפׁשֹוָתם וְנְִדמּו ַּכְּבֵהָמה, ִהיא ָהְרָׁשִעים ַהחֹוְטִאי
יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ָלָאֶרץ, ְלַהאי ֲאַתר ַּדֲהוֵי ִּתַּפח רּוָחן 

"יְִהיּו ְּכמֹץ ִלְפנֵי רּוַח  (ְּתִהִּלים לה ה)ֲעַליְהּו ְּכִתיב, 
  ּוַמְלַא� ה' ּדֹוֶחה" אֹוָתן.

*
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קּו אֹותֹו, ֲאתֹו ַרִּבי ִחזְִקּיָה וְַרִּבי יֵיָסא וְנָׁשְ 
ָאְמרּו: ָּכל ָּכ� ֲהוָה ִעָּמ� וֲַאנְַחנּו ָלא יַָדְענָא, זַָּכָאה 

  ַהאי ַׁשְעָּתא ְּדַאְעַרְענָא ָּב� וְכּו'.
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  ֹקֶדׁש:-ְּבָלׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר 
ְוֵאין ִמְׁשָּפט ְוֵאין ַּדָּין, ֲאָבל ֵּתֵצא רּוָחם ֶׁשל אֹוָתם ְּבֵהמֹות ְואֹוָתם 
ִטְּפִׁשים ְמֻחְּסֵרי ֱאמּוָנה, אֹוי ָלֶהם ּוְלַנְפׁשֹוֵתיֶהם, ְוַעל ֶזה ָאַמר 

ְורּוַח  ְׁש�ֹמה ַאֲחָריו: "ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְּבֵני ָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה
ַהְּבֵהָמה ַהּיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמָּטה ָלָאֶרץ", ֵּפרּוׁש אֹוָתם ִטְּפִׁשים ֵאיָנם 
יֹוְדִעים ִּכי רּוַח ְּבֵני ָאָדם ֵהם ַהְּכֵׁשִרים ַוַּדאי ִהיא ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה 
ְורּוַח ַהְּבֵהָמה ֶׁשל אֹוָתן ָהְרָׁשִעים ַהחֹוְטִאים ְּבַנְפׁשֹוָתם ְוִנְדמּו 

ְּבֵהָמה ִהיא יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ָלָאֶרץ ְלאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשָּׁשם ֵּתֵצא ּכַ 
 רּוָחם ֲעֵליֶהם ָּכתּוב: "ִיְהיּו ְּכֹמץ ִלְפֵני רּוַח ּוַמְלַא� ה' ּדֹוֶחה".
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

י. *
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ֲאַמרּו ֵליּה: ִּתְבֵעי ְּדנְִתַחַּבר ָּב� וְֵתיזִיל 
ַּבֲהָדן, ֲאַמר ְלהֹו: ִאי ֲעִביְדנָא ָהִכי, אֹוַריְָתא ִּתְקֵרי ִלי 

ִסיל", וְ�א עֹוד ֶאָּלא ְּדִאְתַחּיְַבנָא ְּבנְַפָׁשאי, ֲאַמר "ּכְ 
ֵליּה: ָלָּמה? ֲאַמר ְלהֹו: ְּדָהא ְׁשלּוָחא ֲאנָא, וְַׁשַּדרּו ִלי 

"ְמַקֶּצה  (ִמְׁשֵלי כו, ו)ִּבְׁשִליחּוָתא, ּוְׁש�מֹה ַמְלָּכא ָאַמר 
יל". ָּתא ַרְגַליִם ָחָמס ׁשֶֹתה ׁשֵֹלַח ְּדָבִרים ְּביַד ְּכסִ 

ֲחזִי, ְמַרְּגִלים ַעל ְּדָלא ִאְׁשַּתַּכחּו ְּבנֵי ְמֵהיְמנּוָתא 
ּוְׁשלּוֵחי ְמֵהיְמנּוָתא ִאְתַחּיָבּו ְּבנְַפַׁשיְהּו ְּבָעְלָמא ֵּדין 

  ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי. נֵָׁשיק ְלהֹו וְָאזִיל.

יא. *
127

ָאזְֵלי ַרִּבי יֵיָסא וְַרִּבי ִחזְִקּיָה ַעד ַּדֲהוֹו 
זְֵלי, ָּפְגֵעי ְּבִאּנּון ְּבנֵי נָָׁשא, ּוְׁשֵאילּו ַרִּבי ִחזְִקּיָה ָא

                                                                                                                    

ֹו ָהִאיׁש. ָאְמרּו ִהְתָקְרבּו ַרִּבי ִחְזִקָּיה ְוַרִּבי ֵייָסא ְוָנְׁשקּו ְלאֹות
לֹו: "ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ּתֹוָרה יֹוֵדַע ַאָּתה ַוֲאַנְחנּו �א ִהַּכְרנּו�, ַאְׁשֵרינּו 

 ֶׁשָּפַגְׁשנּו ְּב�!" 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאְמרּו לֹו: "ֲהִאם מּוָכן ַאָּתה ֶׁשֵּנֵל� ְּבַדְרְּכ�?" ָאַמר ָלֶהם: 

ֶאֱעֶׂשה ָּכ� ְּתַכֶּנה אֹוִתי ַהּתֹוָרה 'ְּכִסיל' ְו�א עֹוד ֶאָּלא "ִאם 
ֶׁשֶאְתַחֵּיב ְּבַנְפִׁשי". ָאְמרּו לֹו : "ָלָּמה?" ָעָנה ָלֶהם: "ָׁשִליַח ֲאִני 
ְוהֹוֵל� ִהְּנִני ִּבְׁשִליחּות, ּוְׁש�ֹמה ַהֶּמֶל� ָאַמר: 'ְמַקֶּצה ַרְגַלִים ָחָמס 

ָבָריו ְּבַיד ְּכִסיל'. ּבֹואּו ּוְראּו: ַהְמַרְּגִלים, ֶׁשָּמֲעלּו ׂשֶתה ׁשֹוֵלַח ְּד 
ְּבַתְפִקיָדם, ְו�א ָעׂשּו ְׁשִליחּוָתם ְּבֶנֱאָמנּות, ִהְתַחְּיבּו ְּבַנְפָׁשם 

 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא". ָנַׁשק ָלֶהם ָהִאיׁש ְוָהַל� ְלַדְרּכֹו.
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  ֹקֶדׁש: -ׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבלָ  
ִהְמִׁשיכּו ַרִּבי ִחְזִקָּיה ְוַרִּבי ֵייָסא. עֹוָדם הֹוְלִכים, ָּפְגׁשּו 

ְּבעֹוְבֵרי ֹאַרח ּוְׁשָאלּום: "ַמה ְּׁשמֹו ֶׁשל ִאיׁש ֶזה, ֶׁשִּנְפַרד ֶזה ַעָּתה  



  

וְַרִּבי יֵיָסא ַמה ְּׁשֵמיּה ְּדַהאי ַּגְבָרא, ֲאַמרּו ְלהֹון: ַרִּבי 
ַחַּגי ְׁשֵמיּה, וְהּוא ַחד ְּדִמן ַחְבַרּיָא ְּדַהאי ָמָתא, 

ֹון ֶּבן יֹוַחאי ִּדְׁשַלחּו ֵליּה ַחְבַרּיָא ְלַגֵּבי ַרִּבי ִׁשְמע
ְלִמנְַּדע ִמִּלין ִמּפּוֵמיּה ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי וְכּו', 
ֲאַמרּו: זַָּכָאה ִאיהּו, וְזַָּכִאין ַחְבַרּיָא ִּדיֵליּה ִּדְׁשַלחּו 

  ֵליּה, ִּדְׁשִליָחא ְמֵהיְמנָא הּוא". ַעד ָּכאן ְלׁשֹון ַהּזַֹהר.

עֹוָלם ַהּזֶה הּוא ִליָרא ִעַּקר ַּתְפִקיד ָהָאָדם ּבָ 09@
  ֵמַהֵּׁשם יְִתָּבַר� 

נְִלָמד ִמן ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, ֶׁשּיְִרֶאה ָהָאדם ְּבֵעין 
ִׂשְכלֹו, ֶׁשּסֹוף ָּדָבר הּוא, ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ִליָרא ִמן 
ָהעֹנֶׁש ִלזְּכֹר ָּתִמיד ַהָּפסּוק ֶׁשִּסּיֵם ְׁש�מֹה ְּבסֹוף 

: "סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל נְִׁשָמע ֶאת יג) (ֹקֶהֶלת יבַהֵּסֶפר 
ֱא�ִהים יְָרא וְֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹר ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם". 
וְַדע ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה יְִביֲא� ָהֱא�ִהים ַּבִּמְׁשָּפט, וְָכל 

יִָּוְתרּו לֹו ַחּיָיו.  -ָהאֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְַּתָרן 
ֶׁשּיְִהיּו ְּדָבִרים ָהֵאּלּו ְקׁשּוִרים וֲַחתּוִמים וִיְִהי ָרצֹון, 

  ַעל לּוַח ִלֵּבנּו, וְָאז טֹוב יְִהיֶה ָלנּו ֶסָלה.

                                                                                                                    

ֵמִעָּמנּו?" ָענּו ָלֶהם ָהֲאָנִׁשים: "ַרִּבי ַחַּגי ְׁשמֹו ְוהּוא ֶאָחד 
יֵדי ֲחָכִמים ֶׁשָּבִעיר. אֹותֹו ָׁשְלחּו ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה ֶאל ַרִּבי ִמַּתְלִמ 

ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִלְלֹמד ִמִּפיו ֶאת ִהְלכֹות ַהּתֹוָרה ְוֶאת סֹודֹוֶתיָה". 
ָאְמרּו ַרִּבי ִחְזִקָּיה ְוַרִּבי ֵייָסא: "ַצִּדיק הּוא, ְוַצִּדיִקים ֵהם ְּבֵני 

 ָלחּוהּו, ֶׁשָּׁשִליַח ֶנֱאָמן הּוא".ַהְיִׁשיָבה ֶׁשְּׁש 



  

  ֶּפֶרק ס"ב03@
א. ֶאָחד ִמַּדְרֵכי ַהּיְִרָאה הּוא ְלִבְלִּתי ָלֵׂשאת 
ָּפנִים. ְּכֶׁשרֹוֶאה ְּבָאָדם ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵבָרה ְמֻחּיָב ָהרֹוֶאה 

לֹוַמר לֹו: ָאִחי, �א יֶָפה ַאָּתה עֹוֶׂשה, ִּכי ְלהֹוִכיחֹו וְ 
ָצִרי� ָלַדַעת, ֶׁשֵעינֵי ה' ְמׁשֹוְטִטים ְּבָכל ָהָאֶרץ, ּוַמה 
ַּתֲעֶׂשה ְליֹום ּבֶֹקר ֲאֶׁשר ָמָחר ֻמְכָרח ִלֵּתן ִּדין 

  וְֶחְׁשּבֹון, זֶהּו ִחּיּוב ָּגדֹול ַעל ָהִאיׁש ַהּיֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח.

ִכיחֹו ְּבַפְרֶהְסיָא ִּכי ִאם ְּבנְִסָּתר, וְַעל ָאֵכן �א יֹו
ְּתִחָּלה  -, "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" (ַוִּיְקָרא יט, יז)זֶה ְּכִתיב 

"הֹוֵכַח" ִּבְלׁשֹון נְִסָּתר, רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁשּיֹוִכיֶחּנּו 
ַּבֵּסֶתר, וְִאם ָלאו, ֲאזַי "ּתֹוִכיַח" הּוא ְלׁשֹון נֹוֵכַח, ָאֵכן 

ן �א ַּבּנְִגֶלה, ְּכֵדי ֶׁש�א ְלַבּיֵׁש ָּפנָיו ָּבַרִּבים ֶאָּלא ַּגם ּכֵ 
  ַּגם ּכֵן ַּבּנְִסָּתר.

ִּבְתִחָּלה �א יֹוִכיַח ַלֲחֵברֹו ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח, ֶאָּלא 09@
  ְּבֶדֶר� ִסּפּור ְּדָבִרים ְּבָעְלָמא

ּנּו ב. ַרק ַהִחּלּוק הּוא ֶׁשַּבַּפַעם ָהִראׁשֹון �א יֹוִכיחֶ 
ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח, וְ�א יֹאַמר לֹו: �א יֶָפה ַאָּתה עֹוֶׂשה, 
ֶאָּלא ּבֹוא ּוְרֵאה ִענְיַן ֵחְטא, ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵטא עֹונְׁשֹו 

ֶּדֶר� ִסּפּור ְּדָבִרים ְּבָעְלָמא, וְאֹוֵמר לֹו: ִהּנֵה  -ָּגדֹול 
ם וְעֹונְׁשֹו ָּכ� ָׁשַמְעִּתי, ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּכן ּפֹוֵגם וְנְִפּגָ 

וְָכ�, ְּכֵדי ֶׁשַעל יְֵדי ָּכ� יֲַחׁשֹב זֶה, ֶׁשהּוא ָחָטא ֵחְטא 
  זֶה וְאּוַלי יְַתֵּקן.



  

ִאם ֵאינֹו ָׁשב ֶאָּלא ַעל יְֵדי ַהּבּוָׁשה, מּוָּתר   09@
  ְלהֹוִכיחֹו ְּבאֶֹפן זֶה

 ֹ ב ג. וְִאם ַאָּתה רֹוֶאה ּבֹו ֶׁשֵאינֹו נֹוֵתן ֶאל ִלּבֹו ַלֲעז
ַהֵחְטא וֲַעַדיִן ֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח ִּבְדָבֶרי�, ֲאזַי ּתֹוִכיַח 
ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח וְתֹאַמר: ָלָּמה ַּתֲעֶׂשה ָּכזֹאת ִלְמרֹד ַּבה' 

  ֱא�ֵהינּו.

וְִאם ֲעַדיִן ֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח ָלסּור ֵמרַֹע ַמֲעָלָליו ִאם 
ַרִּבים יְִהיֶה ַהּבּוָׁשה ַעל יָדּוַע לֹו ֶׁשַעל יְֵדי ֶׁשּיְַבּיְֶׁשּנּו ּבָ 

יָכֹול ְלַבּיְׁשֹו, ַעד ֶׁשּיָׁשּוב  -ָּפנָיו וְׁשּוב �א יֱֶחָטא 
וְיֲַעזֹב ַהֵחְטא וְ�א יֲַחׁשֹב ה' לֹו ָעוֹון, ְלַהּמֹוִכיַח, ֲעבּור 

  ֶׁשְּמַבּיֵׁש ֶאת ַהחֹוֵטא.

ַחס  ִעַּקר ַהּתֹוָכָחה ֶׁש�א יֵֵצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו,09@
  ְוָׁשלֹום.

ד. וְַהְּכָלל, ֶהָחָכם יְַכְלֵּכל ְּדָבָריו וְִענְיָנָיו ְּבִמְׁשָּפט 
ּוְבַהְׂשֵּכל, ֶׁש�א יֵֵצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו, ַחס וְָׁשלֹום, 
ּוְבִאם הּוא רֹוֶאה ֶׁשֵאין רֹוֶצה ְלַקֵּבל ּתֹוַכְחּתֹו, ֲאַזי 

רּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם טֹוב ֶׁש�א ְלהֹוִכיחֹו, וְַעל זֶה ָאמְ 
: "ְּכֵׁשם ֶׁשִּמְצוָה לֹוַמר ָּדָבר (ְיָבמֹות סה ַעּמּוד ב)ִלְבָרָכה 

  ַהּנְִׁשָמע ָּכ� ִמְצוָה ֶׁש�א לֹוַמר ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו נְִׁשָמע".



  

ָּלה ְלָהִסיר ֶאת ֲחֵברֹו ִמן ַהֵחְטא, ֲהֵרי 09@ ָהעֹוֶׂשה ְּפֻע
  ת ָהַרִּבים"הּוא ִּבְכַלל "ְמזֶַּכה אֶ 

ה. וְַהְּכָלל, ָהרֹוֶאה ַּבֲחֵברֹו ֵאיזֶה ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו 
ְמֻתָּקן וְנְִׁשָּתֵרׁש ַּבֵחְטא ִאם ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּפֻעָּלה 
ַלֲהִסירֹו ֵמֶחְטאֹו, אּוַלי ֵחֶפץ ה' יֲַעֶלה ְּביָדֹו ְלַהְצִליַח, 

ֹו ַהְמזֶַּכה ָאז הּוא ִּבְכָלל ָּכל ַהְמזֶַּכה ֶאת ָהַרִּבים א
  ֶאת ֲחֵברֹו ִלְדַבר ִמְצוָה, ֲאזַי ְׂשָכרֹו ָּכפּול ּוְמֻכָּפל.

  ַמֲעֶׂשה ֵמַהּזַֹהר ְּבִענְיַן ּתֹוָכָחה09@
ו. ּוְרָאיָה ֵמַהּזַֹהר ָּפָרַׁשת ַתזְִריַע: * 

128
"ַרִּבי ִחּיָא 
וְַרִּבי יֹוֵסי ֲהוֹו ָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא, ָּפְגעּו ְּבַחד ַּבר נָׁש, 

ַאנְּפֹוי ֲהוָה ָמֵלא ַמְכָּתִׁשין, ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ִחּיָא: ַמאן וְ 
ַאנְְּת? ֲאַמר ֵליּה: יְהּוַדאי ֲאנָא, ִאְסַּתְּכֵלי ֵּביּה וֲַחֵמי 

(ָרָצה לֹוַמר: ָּפנָיו ָהיָה ַאנְּפֹוי סּוָמִקין ְּבִאּנּון ַמְכָּתִׁשין 

ֲחָטָאה הּוא, ְּדִאי , ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי:  ְּבוַַּדאי ִּכְמצָֹרע)
ָלאו ָהִכי, ָלא ִאְתְרִׁשימּו ַאנְּפֹוי ְּבִאֵּלין ַמְרִעין ִּביִׁשין, 

  וְיִּסּוִרין ָּכִאֵּלין ָלא ִמְקֵרי יִּסּוִרים ֶׁשל ַאֲהָבה.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ָהְלכּו ַּבֶּדֶר� ּוָפְגׁשּו ְּבָאָדם ֶאָחד, ֶׁשְּבָפָניו 
ִנְּכרּו ְנָקִבים ְנָקִבים, ְׁשָאלֹו ַרִּבי ִחָּיא: "ִמי ַאָּתה?" ֵהִׁשיב לֹו: 

י ֲאִני". ִהְסַּתְּכלּו ָּבָאָדם ֶזה ְוָראּו, ֵּכיַצד ָּפָניו ֲאֻדּמֹות "ְיהּוִד 
ִמְּפָצָעיו, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: ַוַּדאי חֹוֵטא הּוא, ֶׁשִאְלָמֵלא ֵּכן, �א ָהיּו 
ָּפָניו ְנגּועֹות ִּבְנָגִעים ָקִׁשים ֵאּלּו, ֶׁשֲהֵרי ַהְּנָגִעים ַהָּללּו ַוַּדאי �א 

ִיּסּוִרים ֶׁשל ַאֲהָבה', ֶׁשֲהֵרי ְּגלּוִיים ֵהם ַלֹּכל, ְוִאּלּו ֵיָחְׁשבּו '
 'ִיּסּוִרים ֶׁשל ַאֲהָבה' ִהָּנם ִיּסּוִרים, ַהְמֻכִּסים ֵמֵעיֵני ָאָדם.



  

  ָהאֹוֵהב ֶאת ֲחֵברֹו מֹוִכיחֹו ַּבֵּסֶתר ֶׁש�א יְִתַּבּיֵׁש09@

ז. *
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ַּדאי ְּדיִּסּוִרין ֲאַמר ַרִּבי ִחּיָא ָהִכי הּוא וַ 
ְּדַאֲהָבה ָלא ִמְקֵרי ֶאָּלא ְּכֶׁשֵהן ְמֻכִּסין ֵמְרִאּיַת ְׁשָאר 
ְּבנֵי ָאָדם, ּוְמנָָלן ְּדִאְצְטִרי� ִלְהיֹות ּתֹוַכַחת ָהָאָדם 
ָהִכי, נְִלמֹד ִמּתֹוְכחֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְּדַמאן 

ְלאֹוָכָחא יֵָתיּה  ְּדאֹוַכח ְלַחְבֵריּה ְּבַאֲהָבה, ָּבֵעי
ְּבִסְתָרא, ְּכֵדי ְּדָלא ִלְכסֹף אֹותֹו ְּבַפְרֶהְסיָא. ָהא 
ּתֹוָכָחה זֹו ְּבַפְרֶהְסיָא ֵאינֹו ֶׁשל ַאֲהָבה, ָּכ� ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא אֹוַכח ְלַבר נָׁש ְּבַקְדֵמיָתא ּוָמֵחי ֵליּה 

ֵחי ֵליּה ְּבִסְתָרא, ִאי ָהַדר ֵּביּה מּוָטב וְִאי ָלא מָ 
ְּבִאְתַּגְליָא ְּבַאנְּפֹוי ְּבִגין ְּדִאְסַּתְּכלּון ֵּביּה וְיִנְְּדעּון 

  ְּדהּוא ֲחָטָאה, וְָלאו ְרִחיָמא ְּדָמֵריּה ִאיהּו.

ח. *
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וְַהאי ַּגְבָרא ֲהוֵי ָׁשַמע ָּכל ִמִּלין ִאֵּלין, ֲאַמר 
ר: ְּבֵעָצה (רֹוֶצה לֹומַ ְלהֹו ַּגְבָרא: ְּבקּוְטָרא ְּדֵעיָטא ֲחָדא 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ר ַּגם ַּכֲאֶׁשר מֹוִכיַח ָאָדם ֶאת ֲחֵברֹו, ַחָּיב הּוא ְלהֹוִכיחֹו ַּבֵּסתֶ 

ְּכֵדי ֶׁש�א ְלַבְּיׁשֹו ְּבַפְרֶהְסָיא. ָאנּו  -ְוזּו ּתֹוָכָחה ֶׁשל ַאֲהָבה  -
לֹוְמִדים ֹזאת ִמּתֹוַכְחּתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשִּבְתִחָּלה ַמֲעִניׁש 

ַמֲעִניׁשֹו  - ֶאת ָהָאָדם ַּבֵּסֶתר; ִאם הּוא חֹוֵזר ּבֹו מּוָטב ְוִאם ָלאו 
 ָּברּו� הּוא ְּבָפָניו, ְּכֵדי ֶׁשָּכל רֹוָאיו ֵיְדעּו ִּכי חֹוֵטא הּוא". ַהָּקדֹוׁש

130
 ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון

ָׁשַמע אֹותֹו ָאָדם ָנגּוַע ֶאת ָּכל ִּדְבֵריֶהם ְוָאַמר ָלֶהם: "ְּבֵעָצה  
יף: "ַוַּדאי ַאַחת ַאֶּתם ּדֹוְבִרים ָעַלי ָּכ�?" ִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ְוהֹוִס 

ִהְּנֶכם ִמַּתְלִמיֵדי ְיִׁשיָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ֲאֶׁשר ֵאיָנם 



  

, ַאּתּון ָאְמִרין ָעַלי ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. ֲחָדא ּוְבִדּבּור ֶאָחד)
ְקֵריב ְלַגֵּביהֹון, ֲאַמר: וַַּדאי ַאּתּון ֵמִאּנּון ְּדִדּיּוְרהֹון 
הּוא ְּבֵבית ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּדָלא ָּדֲחִלין ִמּכָֹּלא. 

ְתָראי ַהּנֵי ִמִּלין יְַקְטְרגּו ְלכֹון ִאי ַאּתּון ָאְמִרין ִמֵּלי ַאּבַ 
(רֹוֶצה לֹוַמר:  ֶׁשָאַמר ָלֶהם ֵאי� ִמַּליְכּו ָהִכי ְּבִאְתַּגְליָא. 

ָהִאיׁש ִאם יָבֹוא ַהִּמְׁשָּפט ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יֲַעֶׂשה ָקֵטגֹוְריָא 

, ף ֶׁשֲאנִי חֹוֵטא ָּגדֹול)ִעָּמֶכם ַעל ֶׁשַאֶּתם ְמַבּיְִׁשים אֹוִתי ַּבָּגלּוי, ַא
: (ִמְׁשֵלי א, כא)ֲאַמרּו ֵליּה: אֹוַריְָתא ָהִכי ָּכתּוב ִּדְכִתיב 

"ְּברֹאׁש הִֹמּיֹות ִּתְקָרא ְּבִפְתֵחי ְׁשָעִרים ָּבִעיר 
ֲאָמֶריָה ּתֹאֵמר" ִאי ְּבִמֵּלי ְּדאֹוַריְָתא ֲאנַן ָּדֲחִלין 

ָפא ַקֵּמי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ִמַּקָּמ�, ָהא נְִׁשַּתַּכח ְּבִכּסּו
: ִמי ֵאל ָּכמֹו� (ִמיָכה ז יח)הּוא, ְּפַתח ַהאי ַּגְבָרא וֲַאַמר 

  נֹוֵׂשא ָעֹון וְעֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע וְגֹו', ֲאֵרים ָקֵליּה ּוְבֵכי.

                                                                                                                    

ִּדְבֵריֶכם ֵאּלּו  -ּפֹוֲחִדים ֵמִאיׁש, ְוִאם ַאֶּתם ְמַדְּבִרים ָעַלי ָּכ� 
  ְיַקְטְרגּו ֲעֵליֶכם, ֵמַאַחר ֶׁשְּבָגלּוי ְמַדְּבִרים ִהְּנֶכם ָעַלי".

ּוהּו: "ַהָּפסּוק אֹוֵמר: 'ְּבֹראׁש ֹהִמּיֹות ִּתְקָרא ְּבִפְתֵחי ֱהִׁשיב
ְׁשָעִרים ָּבִעיר ֲאָמֶריָה ֹּתאֵמר', ְוִאם ְנַפֵחד ִמְּמ� ְּבִעְנָין ַהּנֹוֵגַע 
ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ֲהֵרי ֲעִתיִדים ָאנּו ְלִהְתַּבֵּיׁש ִּבְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

ָדם: "ִמי ֵקל ָּכמֹו� נֹוֵׂשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע הּוא!", ָקָרא אֹותֹו ָא
 ְוגֹו'" ּוָבָכה.



  

נָׁש ַעל  - ַהַּצִּדיק ֶׁשֵאינֹו מֹוִכיַח ֶאת ָהְרָׁשִעים 09@ נֱֶע
  יְֵדיֶהם

ט. *
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ְטיָן ְּבנֹוי, ֲאַמר ְּבֵריּה זְֵעיָרא: ַאְּדָהִכי מַ 
: "יֵׁש (ֹקֶהֶלת ז טו)ִסּיְַעָּתא ִּדְׁשַמיָא ָהָכא, ְּפַתח וֲַאַמר 

ַהאי ָצִרי� ֵּפרּוׁש, ֵאי�  -ַצִּדיק אֹוֵבד ְּבִצְדקֹו" וְגֹו' 
יֹאַבד ַהַּצִּדיק ְּבִצְדקֹו ֶאָּלא ָהִענְיָן ָּכ�, ְּכֶׁשַרּבּו 

ִּבים ֲחָטִאים ּוְפָׁשִעים וְַצִּדיק ֶאָחד ַהחֹוְטִאים ּוַמרְ 
ַהַּצִּדיק נֱֶענָׁש  -הּוא ֵּבינֵיֶהם וְֵאין מֹוִכיַח ְלָהְרָׁשִעים 

ַעל יָָדם ַאף ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָּגמּור וְֵאין חֹוֵטא ְּכָלל, וְֵכן 
ַאָּבא ְּדִאְתַּפס ְּבחֹוַביְהּו ִּדְבנֵי ָמָתא, ַּדֲהוֵי ֻּכָּלן 

נְֶגּדֹו, וְהּוא �א ֲהוֵי מֹוִכיַח אֹוָתן וְ�א ָּגַער ֲחצּוִפים לְ 
ְּבהֹון ִּבנְזִיָפה ְלַבּיְָׁשם, ָלֵכן נֱֶענַׁש הּוא ְּביִּסּוִרים 

  ָהֵאֶּלה.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֵּביְנַתִים ִהִּגיעּו ַלָּמקֹום ָּבָניו. ָאַמר ְּבנֹו ַהָּקָטן: " ֲהִאם 

'ֵיׁש ַצִּדיק חֹוְׁשִדים ַאֶּתם ְּבָאִבי, ֶׁשָעַבר ֲעֵברֹות?" הֹוִסיף ְוָאַמר: " 
אֹוֵבד ְּבִצְדקֹו'. ָּפסּוק ֶזה ָצִרי� ֵּפרּוׁש: ֲהֵּכיַצד ֶאְפָׁשר לֹוַמר, 
ֶׁשַהַּצִּדיק ֹיאַבד ְּבִצְדקֹו? ֶאָּלא ָהִעְנָין הּוא ָּכ�, ְּכֶׁשַרּבֹו ַהחֹוְטִאים 

ַח ּוַמְרִּבים ֲחָטִאים ּוְפָׁשִעים ְוַצִּדיק ֶאָחד הּוא ֵּביֵניֶהם ְוֵאין מֹוִכי
ַהַּצִּדיק ֶנֱעַנׁש ַעל ָיָדם ַאף ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָּגמּור ְוֵאין  -ְלָהְרָׁשִעים 

חֹוֵטא ְּכָלל, ְוֵכן ָאִבי ֶׁשִּנְתַּפס ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּבֵני ָהִעיר, ֶׁשָהיּו 
ם ֻּכָּלם ִעֵּזי ָּפִנים ְלֶנְגּדֹו, ְוהּוא �א ָהָיה מֹוִכיַח אֹוָתם ְו�א ָּגַער ָּבהֶ 

  ִּבְנִזיָפה ְלַבְּיָׁשם, ָלֵכן ֶנֱעַנׁש דהּוא ַּבִּיּסּוִרים ָהֵאֶּלה". 
 



  

י. *
132

ֲאַמר ַהאי ַּבר נָׁש, ַּדֲהוֵי ָאִביו ֶׁשל ַהאי 
יַּנּוָקא: וַַּדאי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַאֲענֵיׁש ִלי ְּבָהא, 

וֵי ְּביִָדי יְכֶֹלת ְלַמָחָאה ִּביַדיְהּו וְָלא ֲעַבֵדית וְָלא ַּדהֲ 
ַאְכִסיְפנָא ְלהּו ִּבְטִמיָרא וְָלא ְּבִאְתַּגְליָא, ְּפַתח ְּבֵריּה 

: "נֱֶאַלְמִּתי ּדּוִמּיָה ֶהֱחֵׁשיִתי (ְּתִהִּלים לט ג)ַאֲחָרא וֲַאַמר 
זְִלין ִּבְדָרִכים ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי נְֶעָּכר" ָרִאיִתי ַעָּמא ְּדָא

�א טֹוִבים "נֱֶאַלְמִּתי ּדּוִמּיָה", וְ�א יִַּסְרִּתי אֹוָתם ַעל 
ְּפנֵיֶהם "וְֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב", ִמְּדָבִרים טֹוִבים 
ֶׁשְמִסיִרים ֶאת ָהָאָדם ִמַּדְרֵכי ָהָרִעים ְלַדְרֵכי 

יִּסּוִרים  ַהּטֹוִבים וִיָׁשִרים, ַעל ּכֵן "ְּכֵאִבי נְֶעָּכר" ָּבִאין
ְמכָֹעִרים ְּבִאְתַּגְליָא, ֲאתֹו ַרִּבי ִחּיָא וְַרִּבי יֹוֵסי 

  ּונְָׁשקּוהּו וְכּו'.
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאַמר אֹותֹו ָאָדם, ֶׁשָהָיה ָאִביו ֶׁשל אֹותֹו ַהֶּיֶלד: "ַוַּדאי 

ֹכֶלת ִלְמחֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶהֱעִניׁש אֹוִתי ָּבֶזה, ֶׁשָהָיה ְּבָיִדי יְ 
  ְּבָיָדם ְו�א ָעִׂשיִתי, ְו�א ִּבַּיְׁשִּתי אֹוָתם �א ַּבֵּסֶתר ְו�א ַּבָּגלּוי".

ָּפַתח ְּבנֹו ָהַאֵחר ְוָאַמר: "ֶנֱאַלְמִּתי ּדּוִמָּיה ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב 
�א ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר" ָרִאיִתי ָהָעם ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ִּבְדָרִכים �א טֹוִבים 

טֹוִבים "ֶנֱאַלְמִּתי ּדּוִמָּיה" ְו�א ִיַּסְרִּתי אֹוָתם ַעל ְּפֵניֶהם 
"ְוֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב" ִמְּדָבִרים טֹוִבים ֶׁשְמִסיִרים ֶאת ָהָאָדם ִמַּדְרֵכי 

ָּבִאין  -ָהָרִעים ְלַדְרֵכי ַהּטֹוִבים ִויָׁשִרים, ַעל ֵּכן "ְּכֵאִבי ֶנְעָּכר" 
 ים ַּבָּגלּוי. ִהִּגיעּו ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ּוְנָׁשקּוהּו ְוכּו'.ִיּסּוִרים ְמֹכָעִר 



  

יִָׂשים ִּבְטחֹונֹו ְּבַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ִּכי הּוא ְמָהֵרס 09@
  ַמַצב ָהְרָׁשִעים

יא. נְִלָמד ֵמַהּנִזְָּכר ְלֵעיל: ָּכל ַהִּמְתיֵָרא ְלהֹוִכיַח 
י ָהָאָדם ָאז יְִהיֶה ְּבִכּסּוָפא ַקֵּמיּה ֻקְדָׁשא ִמְּפנֵי ְּבנֵ 

, וְַאף [ֵּפרּוׁש: ְּבבּוָׁשה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא]ְּבִרי� הּוא 
ֶׁשהּוא ַצִּדיק נֱֶענָׁש ַעל יָָדם, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל, 

ע ְלִמי ּוְמקֹור ַהַחּיִים הּוא ְלִבְלִּתי ְלַהֲחנִיף ְלָאָדם ָרׁשָ 
ֶׁשִּסּפּוק ְּביָדֹו ַלֲעמֹד ְלנֶֶגד ָהָרָׁשע ְלַהִּתיׁש ּכָֹחם ֶׁשל 

, [ֵּפרּוׁש: ֶׁשּיְַפֵחד ֵמֶהם]ְרָׁשִעים, ּוְבִאם ֶׁשּיְִדחֹל ִמּנְהֹון 
ֲאזַי יְִהיֶה ָּבטּוַח ֶׁשּיָבֹוא ָעָליו יִּסּוִרים וְיִַּׂשיגּו לֹו 

 [ֵּפרּוׁש: ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול]ָּבא ֲחָרפֹות ּובּוׁשֹות ְּבֵבי ִּדינָא רַ 
ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ְׂשאּו ַלָּמרֹום ֵעינֵיֶכם 
ּוִבְטחּו ֶאל ה', ִּכי הּוא ַמְׁשֵּבר זְרֹוַע ָרָׁשע ּוְמָהֵרס 

  ַמַּצב ְרָׁשִעים.

יב. ֲחזַק וֱֶאַמץ ְלנֶֶגד ָהָרָׁשע, ּוְבוַַּדאי ָּכל ָּפַמְליָא 
ָלה יְִהיּו ְּבֶעזְֶר�, וְִתְרֶאה ְלִהְתַאֵּמץ ְּבָכל ֶׁשל ַמעְ 

ֵאָבֶרי� ּוׁשס"ה ִּגיֶדי� ְלִהְתַחֵּמם ְּכנְֶגּדֹו ְלִבְלִּתי ֵצאת 
ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ֶאל ַהּפַֹעל, וְִאם ַּתֲעֶׂשה ּכֵן ֲאַזי 
נְֶחָׁשב ְּבִהָּדְלקּות ּגּוְפ� ְלנֶֶגד ָהָרָׁשע ְּכִאּלּו ֵאְבֵרי 

ֹוָלה ֻמּנִָחים ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח, וְַאף ִאם ִּתְרֶאה ָרָׁשע ע
ּתּוַכל ָלבֹוא  [ֵּפרּוׁש: ֶׁשִּבְגַרם ֶׁשּלֹו]ֶׁשִּבְגָרָמא ִּדיֵליּה 

ְלֶהֵּזק ָממֹון, ַחס וְָׁשלֹום, ִמָּכל ָמקֹום ִּתְרֶאה ַלֲעׂשֹות 
רּו� הּוא, וְִאם ְּפֻעָּלְת�, ּכִי ַהְרֵּבה ְׁשלּוִחים ַלָּמקֹום ּבָ 



  

ַּתֲחִריׁש לֹו ִּבְׁשִביל ֶהֵּזק ְּבָממֹונְ�, ִמָּכל ָמקֹום �א 
ִּתּנֵָצל ֵמַהֶהֵּזק ְּבִכְפַליִם, ּכִי סֹוף ַהחֹונֵף ָלָרָׁשע סֹופֹו 
ִלּפֹל ְּביָדֹו, וְִאם ִּתְרֶאה ְּבַדְעְּת� ֶׁש�א ּתּוַכל ָלבֹוא 

ָּתה מֹוִכיַח אֹותֹו ַּבֲעבּור ְּבִריב ּוַמָּצה ִעם ָהָרָׁשע ֶׁשאַ 
ֶׁשַהָּׁשָעה ְמַׂשֶחֶקת לֹו, ִמָּכל ָמקֹום ָאסּור ִלֵּתן 
ְלָהָרָׁשע ּכַֹח וְאֶֹמץ וְִחּזּוק ְלַסּיְעֹו ִלְדַבר ֲעֵבָרה, 
ָחִליָלה וְַחס, וְַגם ֲאִפּלּו ִּבְמקֹום ֲחַׁשׁש נֵזֶק ַהּגּוף, 

ּזּוק וְִאּמּוץ ַחס וְָׁשלֹום, נְִרֶאה ְּדָאסּור ִלֵּתן חִ 
ָלְרָׁשִעים, ִאם �א ְּבָמקֹום ֶׁשּיֵׁש ַסָּכנַת נְָפׁשֹות, ָאז 

, ֲאָבל [ֵּפרּוׁש: מּוָּתר]יְִסַּתֵּלק ַעְצמֹו, וְַהְׁשָמָטה ָׁשְריָא 
  ָאסּור ְלַסּיֵַע ְלעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה. - ִסּיּוַע 

ָּטל ַעל ָהַרָּבנִים ְוַדּיָנִים 09@ ְוִאם  -ִמְצַות ּתֹוָכָחה ֻמ
  ֵאין ָׁשם ַרב, מָֻּטל ַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל ְלהֹוִכיַח ִאיׁש ָאִחיו.

יג. וְַהִּמְצוָה ֶׁשל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח הּוא ֻמָּטל ַעל 
ָהַרָּבנִים ְּגאֹונֵי ֶאֶרץ וְַעל ַּדּיָנֵי ִעיר וִָעיר, ּוְבָמקֹום 
ֶׁשֵאין ָׁשם ַרב ּומֹוֶרה ֶצֶדק וְַדּיָנִים ְקבּוִעים, ֲאַזי 
ַהִּמְצוָה ֻמָּטל ַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל ְלהֹוִכיַח ִאיׁש ָאִחיו, וְָאז 

(ִמְׁשֵלי ט, ְהיֶה ָאהּוב ְלַמְעָלה וְָאהּוב ְלַמָּטה, וִיֻקּיַם ּבֹו יִ 

"הֹוַכח ְלָחָכם וְיֱֶאָהֶבּךָ", וְיִזְֶּכה ְלַׁשַער ָהַאֲהָבה,  ח)
  ָאֵמן.

  



  

  ְּבַהר08@

  ֶּפֶרק ס"ג03@
א. ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָּכַתב ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים 

נִי ֱא�ֵהי ִצְדִקי ָחּנֵנִי ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי".  : "ְּבָקְרִאי ֲענֵ (ד ב)
נְִרֶאה ִלי ְלָפֵרׁש ַהָּפסּוק ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה: ָּכל ַהְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִּבְתִפָּלתֹו 
 וְנֲַענֶה ִמּיָד ַאל יְִתָּגֶאה ִּבְתִפָּלתֹו ִּבְׁשִביל ָּכ�, ַלֲחׁשֹב
ְּבִלּבֹו ֶׁשהּוא ַצִּדיק ַּבֲאֶׁשר ֶׁשּנְִתַקְּבָלה ְּתִפָּלתֹו ִמּיָד, 
ַאְּדַרָּבא, ָצִרי� ַלֲחׁשֹב ְּבַדְעּתֹו ֶׁשהּוא ֵמַהחֹוְטִאים, 

  וְֵאין ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשּום נַַחת רּוַח ִּבְתִפָּלתֹו.

ְלָחנֹוָמָׁשל ְלָעִׁשיר ֶׁשָּׁשַלח ֶאת ַהְּמצָֹרע ֵמעַ 09@   ל ֻׁש
: "ָמָׁשל (ַּדף כה ַעּמּוד ב)ב. ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲענִית 

ִלְמצָֹרע ֶׁשָּבא ְלֻׁשְלַחן ַהֶּמֶל� וְֵאין ְרצֹון ַהֶּמֶל� 
ֶׁשּיְָמֵאס ַהַּפְלְטִרין ֶׁשּלֹו, ֲאזַי הּוא ְמַצּוֶה ִלֵּתן ַלְּמצָֹרע 

ַּכּוָנַת ָּדוִד ַהֶּמֶל� ְּבָאְמרֹו: ְּכִפי ַּבָּקָׁשתֹו ּוְלָפְטרֹו, וְזֶהּו 
"ְּבָקְרִאי ֲענֵנִי ֱא�ֵהי ִצְדִקי", ָאֵכן �א ֵּתֶכף ּוִמּיָד ֶאָּלא 
"ָחּנֵנִי ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי" וְַאַחר ָּכ� ֵּתן ּוְתַמֵלא ַּבָּקָׁשִתי. 
וְֵכן יֲַחׁשֹב ָהָאָדם ְּבַדְעּתֹו, ֶׁשַאף ִאם ֶהֱאִרי� 

וְ�א נֲַענָה, �א יְִתיֵָאׁש ִמְּלִהְתַּפֵּלל עֹוד, ִּכי ִּבְתִפָּלתֹו 
ַאְּדַרָּבא, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְתַאּוֶה ִלְתִפָּלתֹו 



  

ְּכֶׁשִהיא ְּבַכּוָנָה, ְּדַהיְנּו ֶׁשּיְִהיֶה ַהֵּלב יֹוֵדַע ְלַכּוֵן ְלַמה 
  ֶּׁשַהֶּפה ְמַדֵּבר.

  ס ְלֵבית ַהְּכנֶֶסתְּתִפָּלה ְקָצָרה קֶֹדם ֶׁשּיִָּכנ09ֵ@
(ַּדף סג ַעּמּוד ג. ּוְכמֹו ֶׁשִהזְִהיר ַהּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח 

וְזֶה ְלׁשֹונֹו: * ב)
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"ָּתאנָא: ָּכל ַמאן ִּדְמַצֵּלי ְצלֹוֵתיּה 
ַקֵּמיּה ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא, ָּבֵעי ְלִמְבֵעי ָּבעּוָתא ּוְלַצָּלָאה 

יְִׁשַּתַּכח ִלֵּביּה ְׁשִלים ִעם ֵמֻעְמָקא ְּדִלָּבא, ְּבִגין ּדְ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וִיַכּוֵן ִלָּבא ּוְרעּוָתא, וְָלֵכן ָאַמר 

: "ְּבָכל ִלִּבי (ְּתִהִּלים קיט י)ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
  ְּדַרְׁשִּתי�" וְגֹו'. 

ת וְנָכֹון ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ֶטֶרם ְּכנִיָסתֹו ְלֵבי
"ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא 06@ַהְּכנֶֶסת ְּתִפָּלה ְקָצָרה זּו: 

ה' ּוִמְׁשָּפֶטי� ַלְּמֵדִני, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ה' ֱא�ַהי וֵא�ֵהי 

ֲאבֹוַתי ֶׁשְּתֵהא ְתִפָּלִתי ְצלּוָלה וְַזָּכה ּוְברּוָרה ִמָּכל 

  .07ה"@ִעְרּבּוְביָא ַהְמַבְּטִלים ַּכָּונֹות ַהְּתִפּלָ 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָצִרי�  ָלַמְדנּו: ָּכל ִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ְּתִפָּלתֹו ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ַהָּקדֹוׁש,

ֵּלב, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּמֵצא ִלּבֹו ָׁשֵלם ִעם ְלַבֵּקׁש ַּבָּקָׁשתֹו ּוְלִהְתַּפֵּלל ֵמֹעֶמק הַ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִויַכֵּון ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו, ְוָלֵכן ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל� ָעָליו 

 "ְּבָכל ִלִּבי ְּדַרְׁשִּתי�" ְוגֹו'.ַהָּׁשלֹום: 



  

הּוא ָחׁשּוב  - ַהַּמְגִּביַּה יָָדיו ּוִמְתַּפֵּלל ְּבָכל ְלָבבֹו 09@
  ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

ד. ּוְמאֹד יָָקר ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַהְגִּביַּה 
יָָדיו ִעם ֶאְצְּבעֹוָתיו ְּכֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, 

 ֹ , ְּדיֵׁש (ַּדף ס"ז ַעּמּוד א)ַהר ָּפָרַׁשת יְִתרֹו ִּכְדִאיָתא ַּבּז
ֲעָׂשָרה ַמְלָאִכים ְמֻמּנִים ַעל זֶה ְּכֶׁשָאָדם ֵמִרים ֶאת 
יָָדיו וְֶאְצְּבעֹוָתיו ִּבְתִפָּלה אֹו ְּבִבְרַּכת נְִטיַלת יַָדיִם, 
ֲאָבל ָאסּור ְלָהִרים ֶאת יָָדיו וְֶאְצְּבעֹוָתיו ְּבִחּנָם וְַעל 

, (ְׁשמֹות כג טו)ִהיר ַהּזַֹהר "וְ�א יֵָראּו ָפנַי ֵריָקם" זֶה ִהזְ
*
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וְָכל ַמאן ְּדֵמִרים יָָדיו ְּבִחּנָם ֲאזַי אֹוָתן ֲעָׂשָרה 
ַמְלָאִכים ַהּנִזְָּכִרים ְמַקְּלִלין אֹותֹו ְּברמ"ח ְקָללֹות, 
ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן, ּוִמּיָד רּוַח ַהֻּטְמָאה ַׁשְריָא ַעל ֵאּלּו 

  ַדיִם, ּוִבְרְכָתא ָלא ִאְׁשַּתַּכח ְּבהֹון.ַהּיָ 

מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ע"ה ִהְגִּביַּה יָָדיו ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּפֵּלל 09@
  ְלַמָּפָלתֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק

, (ְּבֵראִׁשית יד כב)ה. וְָלֵכן ְּכִתיב ְּבַאְבָרָהם ֶׁשָאַמר 
ֵריַמת "ֲהִרימֹוִתי יִָדי ֶאל ה' ֵאל ֶעְליֹון", וְַתְרּגּומֹו: אֲ 

רֹוֶצה  (ֵּפרּוׁש ְּדָאַמר ַאְבָרָהם ַּדוְָקא ִּבְכַהאי ַּגוְנָא),יְַדי ִּבְצלֹוי 
לֹוַמר, ְּכֶׁשָהיִיִתי ִמְתַּפֵּלל ֲהִרימֹוִתי יִָדי ֶאל ה' וְָלא 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְצְּבעֹוָתיו ְּבִחָּנם ֲאַזי אֹוָתן ֲעָׂשָרה ַמְלָאִכים ִמי ֶׁשֵּמִרים ָיָדיו ְואֶ 

ַהִּנְזָּכִרים ְמַקְּלִלין אֹותֹו ְּברמ"ח ְקָללֹות, ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ּוִמָּיד רּוַח 
 ַהֻּטְמָאה ׁשֹוָרה ַעל ֵאּלּו ַהָּיַדִים, ּוְבָרָכה ֵאיָנּה ִנְמֵצאת ָּבֶהם.



  

ַחס וְָׁשלֹום. וְֵכן ְּבמֶֹׁשה  [ֵּפרּוׁש: וְ�א ְּבִחּנָם],ְלַמָּגנָא 
ְתַּפֵּלל ַעל ַמֶּפֶלת ֲעָמֵלק ְּכִתיב ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיָה מִ 

: "וְָהיָה ַּכֲאֶׁשר יִָרים מֶֹׁשה ֶאת יָדֹו (ְׁשמֹות יז יא)ְּכִתיב 
וְָגַבר יְִׂשָרֵאל". וְַדוְָקא ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלה אֹו ִּבְבָרכֹות 
וְהֹוָדאֹות, ָאז ַחּיָב ְלָהִרים יָָדיו וְֶאְצְּבעֹוָתיו, ַעּיֵן ָׁשם 

  ַּבֲאִריכּות.

יִם נְִקּיֹות ִמּגֶזֶל ּוְגנֵָבה ֶׁשַּמגְִּביָהם ְלָבֵר� ֶאת יָדַ 09@
  ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, יְִתָּבְרכּו ֵמֵאת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�

ו. ּוִמָּכאן ִּתְרֶאה ּגֶֹדל עֹנֶׁש ַהְּמִריִמים יְֵדיֶהם 
ִּבְׁשבּוַעת ִחּנָם. וְַקָּבָלה הּוא ְּביִָדי: ָּכל ַהֵּמִרים יָָדיו 

ְּבעֹוָתיו ֶׁש�א ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ֶׁש�א ְלצֶֹר� ְּבוַַּדאי וְֶאצְ 
יָבֹוא ָעָליו ֵאיזֶה עֹנֶׁש ְּבָקרֹוב, וְִאם ֵאין ָּבא ָעָליו 
ֵאיזֶה עֹנֶׁש יְִדַאג יֹוֵתר, ִּכי ְּבוַַּדאי ְמַקְּבִצים ָעָליו 

ָּכל  ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְסָאתֹו. ָלֵכן
ַהֻּמְרָּגל ְּבֵחְטא זֶה ּוְבִמְכׁשֹול זֶה, יְַרִּגיל ַעְצמֹו לֹוַמר 
ָּפסּוק זֶה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה וְקֶֹדם ִּבְרַּכת נְִטיַלת יַָדיִם 

, ָאז (ְּתִהִּלים קלד ב)"ְׂשאּו יְֵדיֶכם קֶֹדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ה" 
ׁש: ָאז הּוא [ֵּפרּוהּוא נִיָחא ַקֵּמיּה ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא 

, ּוְבוַַּדאי ַּכָּמה ְּבָרכֹות ְמֻרֶּצה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא]
ּוַמָּתנֹות טֹובֹות ָּבִאין ָעָליו, ָאֵכן ִּבְתנַאי ֶׁשּיְִהיּו יָָדיו 
נְִקּיִים ִמֶּגזֶל ּוְגנֵָבה, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ֵאין יָָדיו נְִקּיִים 

ָּסַגת ְּגבּול ַמה ּיְִתרֹון לֹו ְּבַהְגָּבַהת ִמֶּגזֶל ּוְגנֵָבה ּוֵמהַ 



  

יָָדיו וְֶאְצְּבעֹוָתיו, ַאְּדַרָּבה, ֵהן ַמזְִּכיִרין ֲעוֹונֹוָתיו 
  ַלֲהפֹ� ִמַּדת ָהַרֲחִמים ְלִמַּדת ַהִּדין.

 - ְּכֶׁשַּמִּגיַע ְלָמקֹום ֲאֶׁשר ָראּוי ָׁשם ִלְמִסיַרת נֶֶפׁש 09@
  יְַגִּביַּה יָָדיו

ן יְִרֶאה ָהָאָדם ְלַהֲעִמיד ִמְחיָתֹו ְּבֶהֵּתר ז. ַעל ּכֵ 
ֶׁש�א יְִהיֶה ִּבְמעֹוָתיו ׁשּום ֲאַבק ִאּסּור, ּכִי ַמה ּיְִתרֹון 
ָלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ִּכי ִאם ְּבִכְׁשרֹון ּוְבֶהְכֵׁשר ַמֲעָׂשיו 

אי ֶׁשּיֲַעמֹל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ּוְכֶׁשּיִַּגיַע לֹו ְּבֶהֵּתר ְּבוַּדַ 
ַּכַּפיִם ָהֵאּלּו ַהְּפרּוִׂשים ְלַמְעָלה ִּבְתִפָּלתֹו ְמעֹוְרִרים 
ָעָליו ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם וְַרֲחִמים וֲַחָסִדים, ּוִבְפָרט 
ְּכֶׁשַּמִּגיַע ְלָמקֹום ֲאֶׁשר ָראּוי ָׁשם ִלְמסֹר נְַפׁשֹו ַעל 

ו ְּכִאּלּו ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ֶׁשָּצִרי� ְלַהְגִּביַּה יָָדיו וְַכָּפי
נְִמָסר ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, וְזֶהּו יֵָחֵׁשב לֹו ְּכָקְרַּבן 

  עֹוָלה.

ח. וְִהּנֵה ְמִסירּות נֶֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם הּוא 
ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ְּבָאְמרֹו: "וְָאַהְבָּת ֶאת ה' ֱא�ֶהי� 

וְעֹוד  ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל נְַפְׁש�" ַעד סֹוף ַהָּפָרָׁשה,
ְּבָאְמרֹו ְּבסֹוף ְּתִפַּלת ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל וְכּו' "ָּברּו� 
ֱא�ֵהינּו ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו וְִהְבִּדיָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים" ַעד 
סֹוף ַהְּתִפָּלה, יֲַחׁשֹב ְּבִלּבֹו ֶׁשִאם ָהיָה ּגֹוָרלֹו ִלְהיֹות 

ם ּוַמָּזלֹות ָהעֹוָלם ָהיָה ְּבתֹו� ָהֻאּמֹות עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבי
ָחׁשּו� ַּבֲעדֹו, וְֵאי� יּוַכל ְלַׁשֵּלם אֹוָתּה ַמָּתנָה טֹוָבה 
ֶׁשּנַָתן לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁש�א ָעָׂשהּו ְּכֶאָחד 



  

ֵמָהֻאּמֹות, ּוְבוַַּדאי ְּבזְָכרֹו ָּכל זֶה יְִתַלֵהב ִלּבֹו ִמּתֹו� 
ּתֹו� אֹוָתּה ִׁשְמָחה וְַלַהב ָהַאֲהָבה ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ּומִ 

יְַדֶּמה ְּבַעְצמֹו ְּכִאּלּו ֵאׁש ְלָפנָיו וְרֹוִצים ְלַהֲעִבירֹו ַעל 
ַהָּדת, ַחס וְָׁשלֹום, וְהּוא ַמִּפיל ַעְצמֹו ְּבתֹו� ְּדֵלַקת 
ָהֵאׁש ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה ְלֵׁשם יִחּוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

יּה, וְֵכן ְּבִמנְָחה ְּבַׁשָּבת ִּבְתִפָּלתֹו הּוא ּוְׁשִכינְּתֵ 
ְּכֶׁשאֹוֵמר: "ַאָּתה ֶאָחד וְִׁשְמ�" וְכּו' ְּכֶׁשַּמִּגיַע ְלֵתַבת 
וְַעל ְמנּוָחָתם יְַקִּדיׁשּו ֶאת ְׁשֶמ� ָצִרי� ַּגם ֵּכן ָהָאָדם 

  ְלַכּוֵן, ֶׁשְּמֻחּיָב ִלְמסֹר נְַפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם.

ּוף ַּבֶּקֶבר ֵאינֹו נְִכנָס ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ַעד ַהּג09@
  נְִׁשָמתֹו ִמַּגן ֵעֶדן ֶׁשּגּופֹו ָקדֹוׁשֶׁשָּתִעיד ָעָליו 

ט. וְִענְיַן ְמִסיַרת נְַפׁשֹו ַעל יִחּוד ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם 
הּוא ָּגדֹול ְמאֹד ְּבֵעינֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ּוִבְפָרט 

ָּפסּוק: "ּכִי ָעֶלי� הֹוַרְגנּו ָכל (מד כג) ִהִּלים ְּבָאְמרֹו ַּבּתְ 
: (דף קכד עמוד ב)ַהּיֹום". ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבזַֹהר וַּיֵָרא 

ֵאין ְל� ַצִּדיק וְַצִּדיק  -"ָאַמר ַרִּבי ָׁשלֹום ַּבר ַמנְיּוִמי 
ֵמאֹוָתן ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֵאין לֹו ָמאַתיִם עֹוָלמֹות 

[ֵּפרּוׁש: ָמאַתיִם עֹוָלמֹות ּסּוִפין. ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב, ְּדכִ 

: (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ח יב) ֶׁשֲאֵליֶהם ָּכַסף וְָחַׁשק ָּכל ַחָּייו, ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב]
"ּוָמאַתיִם ְלנְֹטִרים ֶאת ִּפְריֹו", וְֵכן ַהּמֹוֵסר ַעְצמֹו ַעל 

[ֵּפרּוׁש: ְּפסּוָקא ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם ְּבָכל יֹום, ּוְבַההּוא 

: "ִּכי ָעֶלי� הֹוַרְגנּו ָכל ַהּיֹום" נֹוֵטל ב' ּוַבָּפסּוק ַההּוא]
  ֵמאֹות עֹוָלמֹות ְּדִכּסּוִפין.



  

ּוְכֶׁשּיִַּגיַע זְַמן ִקּצֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָמַסר נְַפׁשֹו 
ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם ָלמּות, ֲאזַי ַהַּׂשר ַהְּמֻמּנֶה ַעל 

ת ֶׁשּנְִקָּבִרים יֹוֵדַע ַּגם ּכֵן ְלַכֵּבד ּגּופֹו ֶׁשַּבֶּקֶבר ַהּגּופֹו
ְלִפי ַמֲעָׂשיו, וְָהִענְיָן הּוא ְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ְּבָפָרַׁשת וַּיֵָרא 

, ֶׁשֵאין ַהּגּוף נְִכנָס ַּבֶּקֶבר ְּבֶחְׁשּבֹון (ַּדף קכג ַעּמּוד ב)
ְעָלה ִמּגַן ֵעֶדן ַהַּצִּדיִקים, ַעד ֶׁשָּבָאה ַהּנְָׁשָמה ִמְּלמַ 

 [ֵּפרּוׁש: ֶׁשּנְָתנּו ָלּה]ּוַמְרֵאית ִסיָמנִים ְּדיֲַהֵבי ַלּה 
ַהְּכרּוִבים ֶׁשְּבגַן ֵעֶדן ְלַהְראֹות ַהִּסיָמן ִלְפנֵי ַהַּמְלָא� 
"ּדּוָמה" ְּכֵדי ֶׁשּיֵַדע ֶׁשֶּזה ַהּגּוף הּוא ּגּוף ָקדֹוׁש, ַעּיֵן 

  ָׁשם.

  ת ַהּנַָחת ַטִּלית ּוְתִפִּליןָצִרי� ְלַכֵּון ְּבעֵ 09@

י. וְִהּנֵה ְקׂשר ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ְּבִלְּב� ְלַבל 
ִּתְׁשַּכח: ָּדָבר ֶאָחד ְמֻסָּגל ְמאֹד ְלַהְלִּביׁש ֶאת ַהּגּוף 
ַּבְּלבּוׁש ַהָּקדֹוׁש, וְהּוא ִּבְהיֹוְת� ְמֻעָּטף ְּבִציִצית יְִהיֶה 

ְצוָה זּו יְִתַקֵּדׁש ַהּגּוף ִלְהיֹות ַּכּוָנְָת�, ֶׁשִּבְקֻדַּׁשת מִ 
ָקדֹוׁש ִלְגּדֹר ִמָּכל ִמְכׁשֹול ֲעֵברֹות וֲַחָטִאים, ּוְכָבר 

ְּבָכל ְּדָרֶכי� (ִמְׁשֵלי ג  ו) ִהזְַּכְרִּתי ְּבֵחֶלק ִראׁשֹון ֶּפֶרק א'. 
ָּדֵעהּו, ְּכֶׁשּלֹוֵבׁש ְּבָגָדיו יְַכֵּון ִאּסּור ִּכְלַאיִם וְִאּסּור 

ַעְטנֵז, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשָּתִׂשים ְּתִפִּלין ֵּבין ֵעינֶי� ְּתַכֵּון ׁשַ 
ְלִמְצוַת ּבֹוַרֲא�, ְּכֵדי ֶׁש�א ֵּתֵצא ִמֶּגֶדר ַהְּקֻדָּׁשה 
ַלחּוץ, ִלְמקֹום ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ַחס וְָׁשלֹום, ִּכי 

ָּׁשה ַמְלּבּוִׁשים ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ֻּכָּלם ֵהן ִמַּצד ַהְּקדֻ 



  

ּוִבְפָרט ְלבּוֵׁשי ַׁשָּבת וְיֹום טֹוב יְִהיּו ְמיָֻחִדים ִלְהיֹות 
  ְלבּוׁש ִמְצוָה, ּוִבְפָרט ַטִּלית ֶׁשל ִציִצית.

יא. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ֶׁש�א ֵליֵל� 
ְּבַטִּלית ָקָטן ֶׁשּקֹוִרין ְסַרְדִקי"ל ְלֵבית ַהִּכֵּסא אֹו 

 ֹ ֶפת, ֶאָּלא ִאם ּכֵן הּוא ְמֻכֶּסה ַּבֶּבֶגד ִלְמקֹום ַהִּטּנ
  ַאֵחר.

ָאֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ְּכֶׁשּיֵׁש לֹו ֶּבֶגד ֶׁשל 
ַׁשָּבת וְיֹום טֹוב, ֶׁש�א יְִהיֶה ּבֹו ׁשּום ֶּגזֶל אֹו ְּגנֵָבה, 
 ּוְכֶׁשּיְִהיֶה ּבֹו ֵאיזֶה ֶּגזֶל אֹו ְּגנֵָבה נְִקָרא "נֶגַע:" וְאֹותֹו

  ֶּבֶגד נְִקָרא "ֶּבֶגד ּבֹוְגִדים".

  ָצִרי� ִלְלּבֹׁש ְּבגִָדים ֶׁשּנְִקנּו ִמֶּכֶסף נִָקי ִמָּכל ָעֶול09@
(ְּכתּובֹות יב. וְָלֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

: ֲעִתיִדין ַצִּדיִקים ַלֲעמֹד ִּבְתִחּיַת ַהֵּמִתים קיא עמוד ב)
ְּדַהיְנּו ְּבַמְלּבּוֵׁשיֶהם ַהְּכֵׁשִרין ַהּנֲַעִׂשין  ִּבְלבּוֵׁשיהֹון,

ְּבָממֹון ֶׁשל יֶֹׁשר, וְזֶהּו ַהּסֹוד ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
ְּכֶׁשַּצִּדיִקים נְִפָטִרין  (ָׁשם קד ַעּמּוד א),זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

: "ְּבָׁשלֹום (ע"פ ְיַׁשְעָיה נז ב)ֵמָהעֹוָלם יֹוֵצאת ַּבת קֹול 
נּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם", ִּכי אֹוִתּיֹות "ְּבָׁשלֹום" ֵהן יָ 

[ֵּפרּוׁש: ְּבִהּפּו� ֵסֶדר אֹוִתּיֹות "ַמְלּבּוׁש" ְּבִהּפּו� ָאְתוָן 

ֶׁשְּלִפי ֶׁשַהַּצִּדיִקים עֹוִׂשין ְּבָגִדים ְּבָממֹון ֶׁשל  ָהאֹוִתּיֹות],
מֹון ֶׁשל יֶֹׁשר, ְּבוַַּדאי יֶֹׁשר, וְָכל ִמי ֶׁשּלֹוֵבׁש ְּבָגִדים ְּבמָ 

  ְּתִפָּלתֹו ְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.



  

יג. ַהְּכָלל ָהעֹוֶלה ִמֶּפֶרק זֶה, ֶׁשּטֹוב ָלָאָדם 
ְלִהְתַּפֵּלל ְמַעט ְּבַכּוָנָה ּוְלָהִרים יָָדיו וְֶאְצְּבעֹוָתיו 

ִבְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְתִפָּלה ּוִבְבָרכֹות וְהֹוָדאֹות ּו
ּוִבְתִפָּלה ֶׁשל "ּוָבא ְלִצּיֹון", וְיְַרִחיק ַעְצמֹו ִמן ַהֶּגזֶל 
ּוִמָּממֹון ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל יֶֹׁשר, ֲאזַי ֲאנִי ָעֵרב ַּבֲעדֹו, ֶׁשֵחֶפץ 
ה' יְַצִליַח ְּביָדֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְׂשָכרֹו יְִהיֶה ָּכפּול 

: (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ח יב)ׁשֹוֵרר ָּבעֹוָלם ַהָּבא ְּכַמֲאַמר ַהמְ 
  "ּוָמאַתיִם ְלנְֹטִרים ֶאת ִּפְריֹו".

  ֶּפֶרק ס"ד 03@
(ַׁשָּבת קכז ַעּמּוד א. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

: ְּגדֹוָלה ִהיא ַהְכנַָסת אֹוְרִחים יֹוֵתר ֵמַהְקָּבַלת ְּפנֵי א)
ּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ַהְּׁשִכינָה. ּוְבוַַּדאי ָרְמזּו רַ 

ָּדָבר  -ְּבזֶה ָהִענְיָן ָּדָבר נְִסָּתר ֲאֶׁשר ָראּוי ָעָליו לֹוַמר 
  ָחׁשּוב הּוא זֶה יֹוֵתר ֵמַהְקָּבַלת ְּפנֵי ְׁשִכינָה ִּכְביָכֹול.

ִּכי ִמְצוָה זֹו ֶׁשל ַהְכנַָסת אֹוְרִחים יֵׁש  -ב. וְָהִענְיָן 
ָהִענְיָן ַהָּפׁשּוט ְּבַמֲעלֹות  -ת: ָהֶאָחד ָּבּה ְׁשֵּתי ְּבִחינֹו

ָהָאָדם, ֲאֶׁשר ִלּבֹו ֵלב ָרָחב ְלַהְמִׁשי� ְלֵביתֹו אֹוְרִחים 
ְלַהֲאִכיָלם ּוְלַהְׁשקֹוָתם, ֶׁשהּוא ִמַּצד ַהֵּׂשֶכל ָּדָבר 
ָּכֵׁשר וְטֹוב ְמאֹד ְּבגֹוְמֵלי ַהֶחֶסד ִעם ְּבנֵי ָהָאָדם 

וְֵהם ֲעיִֵפים ִמִּטְרדֹות ַהֶּדֶר� ֶׁשָּבִאים ֵמַהֶּדֶר� 
וְִתְדַּבק ְלׁשֹונָם ְלִחָּכם ִּבְׁשִביל ַהָּצָמא, וְַאף ֶׁשּיֵׁש 
יְכֶֹלת ָלאֹוֵרַח ִלְקנֹות ְלַעְצמֹו ְמזֹונֹות וְַהַּבַעל ַהַּביִת 



  

ַמֲאִכילֹו ּוַמְׁשֵקהּו וְנֹוֵתן ַּכר וְָסִדין ִלְׁשַּכב ָעָליו ִלְמצֹא 
ְפׁשֹו ָלנּוַח ֵמֻחְלַׁשת ַהֶּדֶר�, ַמה ּיָָקר ַחְסּדֹו ַמְרּגֹוַע ְלנַ 

ֶׁשל ַּבַעל ַהַּביִת ְמאֹד, ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ָּכל ַהֲחָסִדים ִמּטּוב 
  ַעיִן וְ�א ְּבָצרּות ַעיִן.

ַהְכנַָסת אֹוְרִחים ְּבִהּדּור ּגֹוֵרם יִחּוד קְֻדָׁשא ְּבִרי� 09@
  הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ִאם  -נְיָן ַהֵּׁשנִי הּוא ָהֶרֶמז עֹוד ג. ָאְמנָם ָהעִ 
ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה עֹוֶמֶדת ָּבְרחֹוב וְֵאין 
ִאיׁש ְמַאֵּסף אֹוָתּה ַהַּביְָתה לֹוַמר: ֶאָּקֶחּנָה ְלֵביִתי 
ִלְהיֹות ֵּביִתי נְִׁשָמע ּבֹו ּתֹוָרה ַּבּיֹום ּוַבַּליְָלה וְִלְהיֹוָתּה 

ַעל רֹאִׁשי, וְֵכן ֵאיזֶה ִמְצוָה ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה  ִלי ֲעָטָרה
ֶׁשְּבנֵי ָאָדם נֹוֲהִגים ַקּלּות רֹאׁש ּוְמַעט ִּדְמַעט 
ֶׁשְּמַקּיְִמין אֹוָתּה, ִהּנֵה ִמְצוָה זֹו ְּבוַַּדאי ַמְמֶּתנֶת 
ּוְמַצָּפה ַעד ִּכי יְִבַחר ָּבּה ִאיׁש ָּכֵׁשר וְיָָׁשר ְלִהָּזֵהר 

ֵרר עֹוד ַרִּבים ַעל ִמְצוָה זֹו ְלַקּיְָמּה ְּבַאֲהָבה ָּבּה ּוְלעֹו
ְּבוַַּדאי זֹו ִהיא  -ִלְכבֹוד יִחּוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ַהְכנַָסת אֹוְרִחים, וְזֹו ּגֹוֶרֶמת יִחּוד ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
  הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה.

  ַר�ְלזֵָרז ְּבנֵי ָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם יְִתּבָ 09@

(ַּדף ד. וְָדָבר זֶה נְִלָמד ֵמַהּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה 

וְזֶה ְלׁשֹונֹו: * קנה ַעּמּוד ב)
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"ַרִּבי יֹוֵסי וְַרִּבי ִחּיָא ֲהוֹו 
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  ֶדׁש:קֹ -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא, וֲַהוֵי ַחד ַטיְָעא ָטֵעין ַאַּבְתַריְהּו, ֲאַמר 
ָתא ּוְלִאְׁשַּתָּדָלא ַרִּבי יֹוֵסי: ִאית ָלן ְלִאְתַעְּסָקא ְּבאֹוַריְ 

ְּבִמּלֹוי ְּדאֹוַריְָתא, ְּדָהא ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ָאזֵיל 
  וְִאְתַלּוֵי ַּבֲהֵדי ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַריְָתא.

*
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: "ֵעת (ְּתִהִּלים קיט קכו)ְּפַתח ַרִּבי ִחּיָא וֲַאַמר 
ָּתה ָהִכי ֵּפרּוׁשֹו, ְּכֶׁשאַ  -ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת�" 

רֹוֶאה ֶׁשְּבנֵי ָאָדם עֹוזְִבים ַהּתֹוָרה אֹו ֵאיֶזה ִמְצוָה 
ֶׁשּנֹוֲהִגין ָּבּה ְקָלנָא ְלִבְלִּתי ְלַקּיֵם ַהִּמְצוָה וְַעל יְֵדי ָּכ� 

                                                                                                                    

ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִחָּיא ָהיּו הֹוְלִכים ַּבֶּדֶר�, ְוָהָיה סֹוֵחר ֶאָחד 
הֹוֵל� ַאֲחֵריֶהם. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ֵיׁש ָלנּו ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה 
ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הֹוֵל� ּוִמְתַלֶּוה ִעם 

 ֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה".ֵאּלּו ָהע
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
 -ָּפַתח ַרִּבי ִחָּיא ְוָאַמר: "'ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת�' 

ֵּפרּוׁשֹו הּוא, ְּכֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשְּבֵני ָאָדם עֹוְזִבים ַהּתֹוָרה אֹו ֵאיֶזה 
יֹון ְלִבְלִּתי ְלַקֵּים ַהִּמְצָוה, ְוַעל ְיֵדי ָּכ� ִמְצָוה, ֶׁשּנֹוֲהִגין ָּבּה ִּבּזָ 

ַהְּׁשִכיָנה ִנְתַרֲחָקה ִמִּדיַרת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָאז ַהָּיֵרא ְוָחֵרד 
ִלְדַבר ה' ֶיֱאֹזר ְּכִגּבֹור ֲחָלָציו ְלָזֵרז ִּבְזִריזּות ַרָּבה ּוְלעֹוֵרר ֲאָנִׁשים 

ֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה אֹו ְבִמְצָוה זֹו ֶׁשֵאין ָלּה ֵלאֹמר: קּומּו ְוַנֲחִזיק ַּבּת
ּדֹוְרִׁשים ּוְנרֹוְמָמה אֹוָתּה ִמיִריָדָתּה ֲאֶׁשר ֲעָזבּוָה ְּבֵני ָאָדם ְזַמן 
ַרב, ְוַעְכָׁשיו ְנַכֵּון ְלַקְּיָמּה ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, 

ֶׂשה ֹזאת ְוַאְׁשֵרי ִנְׁשָמתֹו, ְוֶזהּו 'ֵעת ָאז ַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַיעֲ 
ְלַתֵּקן ִּתּקּון ֶׁשל ִיחּוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוַהְּׁשִכיָנה,  -ַלֲעׂשֹות ַלה'' 

ְּכֶׁשַאָּתה ִּתְרֶאה ִלְבֵני ָאָדם 'ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת�', ְוָכל ַהָּזִריז ְוַהָּזִהיר 
 ִנְקָרא ָזִריז ְוִנְׂשָּכר".



  

ַהְּׁשִכינָה נְִתַרֲחָקה ִמִּדיַרת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָאז 
ֲחָלָציו ְלזֵָרז  ַהּיֵָרא וְָחֵרד ִלְדַבר ה' יֱֶאזֹר ְּכִגּבֹור

ִּבזְִריזּות ַרָּבה ּוְלעֹוֵרר ֲאנִָׁשים ֵלאמֹר: קּומּו וְנֲַחזִיק 
ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה אֹו ְבִמְצוָה זֹו ֶׁשֵאין ָלּה ּדֹוְרִׁשים 
ּונְרֹוְמָמה אֹוָתּה ִמיִריָדָתּה ֲאֶׁשר ֲעזָבּוָה ְּבנֵי ָאָדם 

ּה ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא זְַמן ַרב, וְַעְכָׁשיו נְַכּוֵן ְלַקּיְמָ 
ְּבִרי� הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה, ָאז ַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה 

 - זֹאת וְַאְׁשֵרי נְִׁשָמתֹו, וְזֶהּו "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'" 
ְלַתֵּקן ִּתּקּון ֶׁשל יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה, 

ָאָדם "ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת�", וְָכל ְּכֶׁשַאָּתה ִּתְרֶאה ִלְבנֵי 
  ַהָּזִריז וְַהָּזִהיר נְִקָרא זִָריז וְנְִׂשָּכר.

ו. *
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וְַהאי ַטיְָעא ַּדֲהוֵי ָטֵעין ַאַּבְתַריְהּו ֲאַמר 
ְלהֹו: ְּבָמטּו ִמּנַיְכּו ַרּבֹוַתי, ְּבוַַּדאי ְקָרא נְִדָרׁש ַׁשִּפיר 

רּוׁש ַהֶּזה ָהיָה לֹו ִּכְדֲאַמִריתּו ָאֵכן ְקָצת ָקֶׁשה ְלַהּפֵ 
לֹוַמר 'יֵׁש ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו' וְגֹו' אֹו ָהיָה לֹו לֹוַמר 
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  ֹקֶדׁש: -ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון*)  
ְוסֹוֵחר ֶזה ֶׁשָהָיה הֹוֵל� ַאֲחֵריֶהם, ָאַמר ָלֶהם: "ְּבַבָּקָׁשה 
ִמְּמֶכם ַרּבֹוַתי, ְּבַוַּדאי ִמְקָרא ֶזה ִנְדָרׁש ָיֶפה ְּכמֹו ֶׁשֲאַמְרֶּתם. ָאֵכן 

ת ַלה' ֵהֵפרּו ְקָצת ָקֶׁשה ַלֵּפרּוׁש ַהֶּזה, ָהָיה לֹו לֹוַמר 'ֵיׁש' ַלֲעׂשוֹ 
ּתֹוָרֶת� ְוגֹו' אֹו ָהָיה לֹו לֹוַמר: 'ַנֲעֶׂשה'. ַמהּו 'ֵעת'?" ָאַמר ַרִּבי 
יֹוֵסי: "ְּבַכָּמה ָּפִנים ַהֶּדֶר� ְמֻתֶּקֶנת ְלָפֵנינּו: א' ֶׁשָהִיינּו ְׁשַנִים, 

 -. ְועֹוד ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַעְכָׁשו ֶׁשָאנּו ְׁש�ָׁשה ְוַהְּׁשִכיָנה ִנְמֵצאת ִאָּתנּו
ֶׁשָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵאין ַאָּתה ֶאָּלא ְּכִאיָלן ָיֵבׁש, ְוַעְכָׁשו ֶׁשַאָּתה ַרֲעָנן 

 "ְּפַתח ִּפי� ֶוֱאֹמר".  - ָאְמרּו לֹו  - ְּכַזִית" 



  

'נֲַעֶׂשה' ַמהּו "ֵעת"? ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: ְּבַכָּמה ּגַוְנִין 
ַּדֲהוֵינָא ְּתֵרין, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן  -אֹוְרָחא ְמַתְקנָא ָלן: ַחד 

 - א ִאְתְּכֵליַלת ַּבֲהָדן. וְתּו ַהְׁשָּתא ֲאנָן ְּתַלת ּוְׁשִכינְּתָ 
ַּדֲחִׁשיְבנָא ְּדָלא ֲהוַת ֶאָּלא ְּכִאיָלנָא יֶָבְׁשָּתא וְַעְכָׁשו 
ַאנְְּת הּוא ְּכזַיִת ַרֲענָנָא, ָאְמֵרי ֵליּה: ְּפַתח ּפּוָמ� 

  וְֵאיָמא.

ז. *
138

ָּפַתח ַהאי ַטיְָעא וְָאַמר: יֵׁש ֵעת ִמַּצד 
ַּצד ִסְטָרא ַאֲחָרא. ֵעת ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה, וְיֵׁש ֵעת מִ 

(ְּתִהִּלים סט ַהְּקֻדָּׁשה נְִקָרא "ֵעת ָרצֹון" ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 

: "וֲַאנִי ְתִפָּלִתי ְל� ה' ֵעת ָרצֹון" ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם ֶׁשל יד)
אדנ"י. ּוִמַּצד ַהֻּטְמָאה הּוא "ֵעת ֻּפְרָענִּיֹות" ֶׁשִהיא 

ָׁשָעה, נָָחׁש ַהַּקְדמֹונִי, ֲאֶׁשר ִמִּסְטָרא ְּדִליִלית ָהרְ 
ִמֶּמּנָה ִמְתעֹוְרִרים ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ַעל ׂשֹונְֵאי יְִׂשָרֵאל, 

  וְָדא הּוא "ֵעת ֻּפְרָענֻּיֹות".
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֵעת ִמַּצד  ָּפַתח אֹותֹו סֹוֵחר ְוָאַמר: "ֵיׁש ֵעת ִמַּצד ִּדְקֻדָּׁשה ְוֵיׁש

ִסְטָרא ַאֲחָרא. ֵעת ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ִנְקָרא 'ֵעת ָרצֹון' ַּכֶּנֱאַמר:'ַוֲאִני 
ְתִפָּלִתי ְל� ה' ֵעת ָרצֹון', ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם ֶׁשל ה'. ּוִמַּצד ַהֻּטְמָאה הּוא 

ֲאֶׁשר 'ֵעת ֻּפְרָעִנּיֹות', ֶׁשִהיא ִמַּצד ִליִלית ָהְרָׁשָעה, ָנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני, 
ִמֶּמָּנה ִמְתעֹוְרִרים ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ַעל ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל, ְוֶזה הּוא 'ֵעת 

 ֻּפְרָענֻּיֹות'.



  

*
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וְָלֵכן יְִׂשָרֵאל ֵהן ֻמזְָהִרין ְלַהְרִחיק ִמֶּפַתח 
ְּדָתְליָן ֵּביָתּה ֶׁשל ִליִלית ִמֶּמּנָה ּוִמָּכל עֹוָבִדין ִּביִׁשין 

ָּבּה, ּוְלִהְתָקֵרב וְִלַּדֵּבק ְּבָכל ַמאי ְּדֶאְפָׁשר ְּבַההּוא 
"ֵעת ָרצֹון" ֶׁשהּוא ִּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ַהְּׁשִכינָה ּכֹוֶלֶלת 
ְּכַלל נְִׁשמֹוֵתיֶהן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, וְָלֵכן נְִקֵראת ַהְּׁשִכינָה 

ַהֵח"ן, וְַעל זֶה "ְּכנֶֶסת יְִׂשָרֵאל" ַּכּיָדּוַע ְליֹוְדֵעי 
ַהְּׁשִכינָה,  –"ֵעת ֶלֱאהֹב"  (ֹקֶהֶלת ג ח)ִהזְִהיָרה ַהּתֹוָרה 

  ָּדא ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשל ִליִלית. -"וְֵעת ִלְׂשנֹא" 

ַהּכֵֹהן ָצִרי� ָלבֹוא ִלְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ְּבַמְחֶׁשֶבת 09@
  קֶֹדׁש

ֵבית קֶֹדׁש ח. וְָהְרָאיָה ִמּכֵֹהן ָּגדֹול ְּכֶׁשּנְִכנָס לְ 
ַהֳּקָדִׁשים ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל יְִׂשָרֵאל ִהזְִהיָרה 

: "וְַאל יָבֹא ְּבָכל ֵעת ֶאל (ַוִּיְקָרא טז ב)ַהּתֹוָרה וְָאְמָרה 
ַהּקֶֹדׁש" ָרָצה לֹוַמר ֶׁשִהזְִהיָרה ַהּתֹוָרה ֶׁשּיָבֹוא ַהּכֵֹהן 

ם ַהִּכּפּוִרים ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּבַמֲחֶׁשֶבת קֶֹדׁש, ּוִבְפָרט ְּביֹו
ֶׁשהּוא ֵעת ָרצֹון, ֶׁשהּוא ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ָהיָה ַּכָּפָרה 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְוָלֵכן ִיְׂשָרֵאל ֵהן ֻמְזָהִרין ְלַהְרִחיק ִמֶּפַתח ֵּביָתּה ֶׁשל ִליִלית 

ִעים ַהְּתלּוִיים ָּבּה, ּוְלִהְתָקֵרב ְוִלַּדֵּבק ְּבָכל ִמֶּמָּנה ּוִמָּכל ַמֲעִׂשים ָר 
ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ְּבַההּוא 'ֵעת ָרצֹון' ֶׁשהּוא ִּבְקֻדָּׁשה, ֲאֶׁשר ַהְּׁשִכיָנה 
ּכֹוֶלֶלת ְּכַלל ִנְׁשמֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ִנְקֵראת ַהְּׁשִכיָנה 'ְּכֶנֶסת 

ְליֹוְדֵעי ַהֵח"ן, ְוַעל ֶזה ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה 'ֵעת ַּכָּידּוַע  -ִיְׂשָרֵאל' 
 ֶזה ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשל ִליִלית..." - ֶלֱאֹהב' ַהְּׁשִכיָנה, "ְוֵעת ִלְׂשֹנא" 



  

ְליְִׂשָרֵאל ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל, וְנְִקַּבע יֹום זֶה ַּגם ֵּכן 
ִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות, וְָאסּור ַלּכֵֹהן ִלָּכנֵס 

  ְּבַמֲחָׁשָבה זָָרה ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא ָחִליָלה.

ַּכֲאֶׁשר יְִׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות, 09@
  ַהִּתּקּון הּוא ִּבְׁשֵלמּות

ט. וְִהּנֵה ְּכֶׁשּיְִׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות 
ֲאזַי ַהִּתּקּון הּוא ִּביִמינָא ּוִבְׁשֵלמּוָתא ְּבֶחְדוָה 

ּוִבְׁשֵלמּות,  - ד ַהְּקֻדָּׁשה צַ  - [ֵּפרּוׁש: ִּביִמין ְּביִחּוָדא ֲחָדא 

, ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשּיְִׂשָרֵאל ִמְתַּבְּטִלין ְּבֶחְדוָה ּוְביִחּוד ֶאָחד]
ֵמַהּתֹוָרה ּוִמְתַרְּׁשִלין ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות ּוְגִמילּות 
ֲחָסִדים, ַרק ֵעינָיו הּוא ָצָרה ַּבֲחֵברֹו, וְָכל ַמֲעָׂשיו 

וְא וֶָׁשֶקר, וְָכל ַמֲעָׂשיו הּוא ְּבָעְרָמה, הּוא ְּפֻעַּלת ׁשָ 
ּוְמַחֵּלל ַהֵּׁשם ְּבַהָּסַגת ְּגבּול, אֹוי וֲַאבֹוי, ִּכי ָאז ַהאי 

[ֵּפרּוׁש: ַּבּיְִריָדה ֵעת ַקִּדיָׁשא ִּבְדיּוָטא ַהַּתְחּתֹונָה 

ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, וְַהְּׁשִכינָה ִהיא ֵאינָּה ַהַּתְחּתֹונָה], 
 [ֵּפרּוׁש: וְֵאינָּה ְּבאֹור ָּגדֹול],ִּבְׁשֵלמּות וְֵאינָּה ִּבנְהֹוָרא ַרָּבא 

וְָאז ַּכת ַהֻּפְרָענּות ִהיא ִמְתַּגֶּבֶרת ְלַהֲחזִיק יַד 
ָהֻאּמֹות ָהעֹוָלם, וְגֹוְבִרים יַד ָהֻאּמֹות ַעל יְִׂשָרֵאל, 

עֹות, ַחס וִיֵדי יְִׂשָרֵאל יֹוְרִדים ַמָּטה ַמָּטה, וְַכָּמה רָ 
  וְָׁשלֹום, ִמְתַהִּוים ִמֶּזה.

  ִּתּקּון ָה"ֵעת ָרצֹון" ְליֲַחָדּה ִעם ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�09@

ַמְכִריזִים  [ֵּפרּוׁש: ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה]י. ּוְבַהאי ַׁשְעָּתא 
ַּבָּׁשַמיִם: ִמי ַהּיֵָרא וְָחֵרד ִלְדַבר ה' ֶלֱאזֹר ְּכִגּבֹור 



  

ֹוָרֵתינּו ַהְּקדֹוָׁשה וְַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ֲחָלָציו ְלַהֲחזִיק ְּבת
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ּוְלזֵָרז ֶאת ָהַרִּבים ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה 
ּוִמְצוֹות, וְַעְכָׁשיו ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְלִתּקּון ְׁשִכינָה ֵעת 
ַלֲעׂשֹות ַלֲהִביָאּה ֶאל ּדֹוָדּה, וְזֶהּו ַהּסֹוד "ֵעת ַלֲעׂשֹות 

ֵּקן ַהאי ֵעת ָרצֹון ְליֲַחָדּה ְלֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ַלה"' ְלתַ 
  .[ֵּפרּוׁש: ְלַתֵּקן אֹוָתּה ֵעת ָרצֹון ְליֲַחָדּה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא]

ִאְלָמֵלא �א ָּבאנּו ָלעֹוָלם ַהּזֶה ֶאָּלא ִלְׁשמַֹע ָּדָבר 09@
  זֶה, ַּדּיֵינּו

יא. *
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א ּונְָׁשקּוהּו ְּבֵריָׁשא ֲאתֹו ַרִּבי יֹוֵסי וְַרִּבי ִחּיָ 
וְָאְמרּו: ִאְלָמֵלא �א ָּבאנּו ָלעֹוָלם ֶאָּלא ְלִמְׁשַמע ָּדא 
ַּדּיֵינּו, זַָּכָאה ָּדָרא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ַּדֲאִפּלּו 
ֵּבינִי טּוַרּיָא ָחְכְמָתא ִאְׁשַּתַּכח ַּתָּמן, וְַאַחר ָּכ� ְׁשָאלֹו 

ַרִּבי ִחּיָא ְלַהּסֹוֵחר: ַמה ְּׁשָמ�? ֲאַמר ְלהֹו: ַרִּבי יֹוֵסי וְ 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ִהִּגיעּו ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִחָּיא ּוְנָׁשקּוהּו ְּבֹראׁשֹו ְוָאְמרּו: 

ַּדֵּיינּו. ַאְׁשֵרי ּדֹורֹו ֶׁשל  -ִאְלָמֵלא �א ָּבאנּו ָלעֹוָלם ֶאָּלא ִלְׁשֹמַע ֶזה "
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ֶׁשֲאִפּלּו ֵּבין ֶהָהִרים ַהָחְכָמה ִנְמֵצאת ָׁשם, 
ְוַאַחר ָּכ� ְׁשָאלֹו ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִחָּיא ֶאת ַהּסֹוֵחר: "ַמה ִּׁשְמ�?" 

ְוִיְׁשַמע  - ַמר ָלֶהם: "ָחנָן". ָאְמרּו לֹו: "'ֱא�ִקים ָיְחְנ� ְּבִני' ָא
  ֱא�ִקים ְלקֹוְל� ְּבָׁשָעה ֶׁשִּתְצָטֵר� לֹו".

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ֲהֵרי ַהֶּׁשֶמׁש ָנְטָתה, ְוָכאן ַאַחר ָהָהר ַהֶּזה 
ם ַּבַּלְיָלה ְוָעְסקּו ֵיׁש ְּכָפר ָקָטן ַהִּנְקָרא 'ְּכַפר ָחָנן'", ְוָהְלכּו ׁשָ 

  ַּבּתֹוָרה ְוִגָּלה ָלֶהם סֹודֹות ַהְרֵּבה, ַעֵּין ָׁשם ַּבֲאִריכּות ַּבֹּזַהר.
 



  

"ֱא�ִהים יְָחנְ� ְּבנִי"  (ְּבֵראִׁשית מג כט)ָחנָן, ֲאַמרּו ֵליּה: 
וְיְִׁשַמע ֱא�ִהים ְלקֹוְל� ְּבַׁשְעָּתא ְּדִתְצָטֵר� ֵליּה. ָאַַמר 
 ַרִּבי יֹוֵסי: ָהא נָָטה ִׁשְמָׁשא וְָהָכא ָּבַתר טּוָרא ָּדא
ִאית ְּכָפר ָקָטן ַחד ַעל ְׁשָמ� וְיְִתְקֵרי "ְּכַפר ָחנָן", 
וְָהְלכּו ָׁשם ַּבַּליְָלה וְָלעּו ְּבאֹוַריְָתא וְִגָּלה ָלֶהם סֹודֹות 

  ַּבֲאִריכּות ַּבּזַֹהר. (ַּדף קנז ַעּמּוד א)ַהְרֵּבה, ַעּיֵן ָׁשם 

יְרּוָׁשַליִם  ַאְׁשֵרי ַהּגֹוֵרם ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָחְרבֹות09@
  יְַחזְרּו ְליְָפיָם

יב. *
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ּוְבתֹו� ַהְּדָבִרים ָאַמר ֶׁשּיִָּזֵהר ָהָאָדם 
ָּבֶהם: ַמאן ְּדִאְתַעַּדן ַעל ְּפתֹוָרא ְּבַתֲענּוגֵי ַמֲאָכִלין, 
ִאית ֵליּה ְלַאְדָּכָרא וְִלְדאֹג ַעל ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל 

וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחֵׁשיב  וְַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש,
ֲעֵליּה ַהאי ֲעִציבּו ְּדִאיהּו ָקא ִמְתֲעִציב ְּכִאּלּו ָּבנָה 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש וְָכל ָחְרבֹות יְרּוָׁשַליִם ִאְתַהְּדִרין ְּבִבנְיַן 

  יִֹפי זַָּכָאה חּוָלֵקיּה.

ַדיִם יג. ֵׁשנִית, ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה יְַקְּבֵלם ִּבְׁשֵּתי יָ 
ְּתִחָּלה וִיַכּוֵן ּכִי ְׁשֵּתי יָָדיו ֵהן נֶֶגד ַאְבָרָהם וְיְִצָחק, 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְּבתֹו� ַהְּדָבִרים ָאַמר, ֶׁשִּיָּזֵהר ָהָאָדם ָּבֶהם: ִמי ֶׁשִּמְתַעֵּדן ַעל 

ֲאָכִלים, ֵיׁש לֹו ִלְזֹּכר ְוִלְדֹאג ַעל ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ֻׁשְלָחנֹו ְּבַתֲענּוֵגי מַ 
ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמֲחִׁשיב ָעָליו 
אֹותֹו ֶעֶצב ֶׁשהּוא ִמְתַעֵּצב, ְּכִאּלּו ָּבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָכל ָחְרבֹות 

 ְּבִבְנַין ֹיִפי, ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו! ְירּוָׁשַלִים ֶנְחָזִרים



  

[ֵּפרּוׁש: ִמַּצד ַאְבָרָהם הּוא סֹוד יַד יִָמין ִמִּסְטָרא ְּדֶחֶסד 

, וְיְִצָחק הּוא סֹוד יַד ְׂשמֹאל ִמִּסְטָרא ִּדְגבּוָרה ַהֶחֶסד]
ֵּבין ְׁשֵּתי יָָדיו הּוא ֶרֶמז , וְַהּכֹוס ׁשֶ [ֵּפרּוׁש: ִמַּצד ַהְּגבּוָרה]

  ְליֲַעקֹב, ֶׁשהּוא ָּכלּול ִמב' ָאבֹות, ַּכּיָדּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן.

ְׁשִליִׁשית, ָצִרי� ִלֵּתן ֵעינָיו ְּבכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה, וִיַכֵּון 
ּבֹו, ֶׁשְּכמֹו ֵכן יְַׁשִּגיַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַהְׁשָּגָחה 

[ֵּפרּוׁש: ְּבַהְׁשָּגָחה ְׂשָרֵאל, ַעָּמא ַקִּדיָׁשא ְּתִדיָרא ַעל יִ 

"ֵעינֵי  (ְּדָבִרים יא יב), וִיֻקּיַם ָּבנּו ְּתִמיִדית ַעל יְִׂשָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש]
  ה' ֱא�ֶהי� ָּבּה ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשנָה".

  ֵאין ַהְּבָרָכה ׁשֹוָרה ְּבָמקֹום ֵריָקן09@

ֶחם ֲעַדיִן ַעל ַהֻּׁשְלָחן יד. ְרִביִעית, ֶׁשּיְִהיֶה ַהּלֶ 
ֶׁש�א יְִהיֶה ַהֻּׁשְלָחן ֵריָקם, *

142
ְּדָהא ֵלית ִּבְרְכָתא 
ִמְׁשַּתַּכח ְּבדּוְכָּתא ֵריָקנְיָא ּוִבְפָרט ַעל ְּפתֹוָרא 
ֵריָקנְיָא, וְזֶהּו סֹוד ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ִמיִדים ּכֹוסֹות  ְמֵלִאים , ֶׁשָהיּו ַמעֲ (ְּבָרכֹות נא ַעּמּוד א)
ְסִביב ּכֹוס ַהְּבָרָכה. וְָלֵכן ִהְזִהיר ַרֵּבינּו ְׁש�מֹה לּוְריָא 
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  *) ֵּפרּוׁש: 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ַהְּבָרָכה ִנְמֵצאת ְּבָמקֹום ֵריק, ּוִבְפָרט ַעל ֻׁשְלָחן 
ֵריק. ְוֶזהּו סֹוד ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֶׁשָהיּו ַמֲעִמיִדים 

ֵכן ִהְזִהיר ַרֵּבינּו ְׁש�ֹמה ּכֹוסֹות  ְמֵלִאים ְסִביב ּכֹוס ַהְּבָרָכה. ְולָ 
לּוְרָיא ַז"ל ֶׁש�א ַיֲעֹמד ׁשּום ְּכִלי ֵריָקם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת 

 ַהָּמזֹון ִּכי ִאם ְמֵלִאים.



  

זַ"ל ֶׁש�א יֲַעִמיד ׁשּום ְּכִלי ֵריָקם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת 
  ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִּכי ִאם ְמֵלִאים.

�א יֵֵצא ִאם ָּפגַע ְּבָאָדם ֶׁשּמֹוִלי� ֵּכִלים ֵרִקים, 09@
  ַלֶּדֶר� ַּבּיֹום ַההּוא

טו. *
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וְהֹוִאיל וֲַאָתא ְליָָדן ֵמִענְיְנֵי ֵּכִלים ֵריִקים 
ֵאיָמא ֵּביּה ִמְּלָתא ְלַהזְִהיר ְלָהעֹוָלם, ֶׁשהּוא ָּבדּוק 

  ּוְמנֶֻּסה, וְָלֵכן ׁשֹוֵמר נְַפׁשֹו יְַרִחיק ִמֶּמּנּו.

*
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וְִאָּׁשה ֲאֶׁשר  ַּדע ּכִי ַהּזַֹהר ִהזְִהיר ְלָכל ִאיׁש
יְִרצּו ֵליֵל� ַלֶּדֶר� אֹו ֵליֵל� ְלַהְּׂשָרָרה ְלִהְׁשַּתֵּדל ֵאיֶזה 
ָּדָבר ֶׁשָּצִרי� לֹו, ִאם יְִפַגע ְּבֵצאתֹו ִמֵּביתֹו ְּכִלי ֵריָקם, 

                                                   
143

  *) ֵּפרּוׁש: 
ְוהֹוִאיל ּוָבא ְלָיֵדינּו ֵמִעְנְיֵני ֵּכִלים ֵריִקים ֹנאַמר ּבֹו ִמָּלה 

ם ֶׁשהּוא ָּבדּוק ּוְמנֶֻּסה, ְוָלֵכן ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ַיְרִחיק ְלַהְזִהיר ְלָהעֹולָ 
 ִמֶּמּנּו.
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  *) ֵּפרּוׁש: 

ַּדע ִּכי ַהֹּזַהר ִהְזִהיר ְלָכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִיְרצּו ֵליֵל� ַלֶּדֶר� 
 אֹו ֵליֵל� ְלַהְּׂשָרָרה ְלִהְׁשַּתֵּדל ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשָּצִרי� לֹו, ִאם ִיְפַגע
ְּבֵצאתֹו ִמֵּביתֹו ְּכִלי ֵריָקם ֲאַזי �א ֵיֵל� ְּבאֹותֹו יֹום ַלֶּדֶר� ְו�א 
ִלְׂשָרָרה, ְוֵהִביא ַהֹּזַהר ְרָאָיה ֵמֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֶׁשָאַמר ַלּׁשּוַנִּמית: 
"ֲהֵיׁש ָל� ָמה ַּבַּבִית ַוֹּתאֶמר ָאסּו� ָׁשֶמן". ָאַמר ַהָּנִביא: ָהא 

חּול ָעַלִי� ְּבָרָכה ִמַּמה ֶׁשָּכתּוב: "ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ְוגֹו' ֶׁשּיֹוֵרד ְּבַוַּדאי יָ 
ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה ה' ֶאת ַהְּבָרָכה", ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַעל ְּכִלי 
ֵריָקם ָׁשם ֵאין ַהְּבָרָכה ְמצּוָיה ְוכּו'. ְוָלֵכן ְצִריִכין ַּגם ֵּכן ְלָהִסיר 

 ֵריִקים ֵמַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ְוַדי ְּבַאְזָהָרה זֹו. ֵּכִלים



  

ֲאזַי �א יֵֵל� ְּבאֹותֹו יֹום ַלֶּדֶר� וְ�א ִלְׂשָרָרה, וְֵהִביא 
הּו ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ַלּׁשּונִַּמית ַהּזַֹהר ְרָאיָה ֵמֵאִלּיָ 

"ֲהיֵׁש ָל� ָמה ַּבַּביִת וַּתֹאֶמר ָאסּו� ָׁשֶמן".  (ְמָלִכים ב ד ב)
ָאַמר ַהּנִָביא ָהא ְּבוַַּדאי יָחּול ָעַליִ� ְּבָרָכה ִמַּמה 

: ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב וְגֹו' ֶׁשּיֹוֵרד ַעל (ְּתִהִּלים קלג ב ג)ִּדְכִתיב 
ּיֹון ִּכי ָׁשם ִצּוָה ה' ֶאת ַהְּבָרָכה, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהְרֵרי צִ 

ַעל ְּכִלי ֵריָקם ַּתָּמן ֵלית ִּבְרְכָתא וְכּו'. וְָלֵכן ְצִריִכין ַּגם 
ֵּכן ְלָהִסיר ֵּכִלים ֵריִקים ֵמַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת 

  ַהָּמזֹון, וְַדי ְּבַאזְָהָרה זֹו.

  ִרי� ְלַכֵּבד ֶאת ָּכל ָהָאָדםַהַּתְלִמיד ָחָכם צָ 09@

טז. ַהּנְִלָמד ִמֶּזה ַהֶּפֶרק הּוא, ְּדַהְקָּבַלת 
אֹוְרִחים הּוא ָּגדֹול ֵמַהְקָּבַלת ְּפנֵי ַהְּׁשִכינָה, וְַהֵּׁשנִית 

ְּכֶׁשרֹוֶאה ָאָדם ֵאיזֶה ְּדַבר ִמְצוָה, ֶׁשָּצִרי� ֶלֱאזֹר  -
עֹוֵרר ַּגם ֲאֵחִרים ְלַהֲחזִיק ְּכִגּבֹור ֲחָלָציו ְלַקּיְֶמּנָּה ּולְ 

ַהִּמְצוֹות, ג' ָצִרי� ָהָאָדם ִלָּזֵהר, ַאף ֶׁשהּוא ָחׁשּוב 
  וְַלְמָּדן, ָצִרי� ִלנְהֹג ָּכבֹוד ְּבָכל ָאָדם.

ֲחָכִמים נֲָהגּו ָּכבֹוד ְּבָכל ֶאָחד ְו�א ָּגַבּה ִלָּבם 09@
  ִּבנְִׂשיאּוָתם

ִּבי ִחּיָא ֶׁשּנֲָהגּו ָּכבֹוד יז. ּוְרָאיָה ֵמַרִּבי יֹוֵסי וְרַ 
[ֵּפרּוׁש: ְּבאֹותֹו סֹוֵחר ֶׁשָהיָה ְּבַההּוא ַטיְָעא ַּדֲהוֵי ְׁשמֹו ָחנָן 

ּוְלַבּסֹוף ֵּבְרכּו ַּגם ֵּכן אֹותֹו, וְ�א נֲָהגּו ַּגֲאוָה  ְׁשמֹו ָחנָן],
  ִּבנְִׂשיאּוָתם.



  

יח. ַּגם ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ְּבד' ְּדָבִרים 
ֶׁש�א  - ָּכַתְבִּתי ִּבְׁשַעת ַהִּמנְַהג ְסעּוָדה, וְִעָּקר ׁשֶ 

יְִהיֶה ְּכִלי ֵריָקם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, 
וְָאז יִָמֵּלא ִּבְרַּכת ה' ְּבכֹוס ַהְּבָרָכה, ִּכי ָׁשם ִצּוָה ה' 

  ֶאת ַהְּבָרָכה.

  

@06@07@08 
     06@ְּבחּוקֹוַתי

  ֶּפֶרק ס"ה03@
א. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבַמֶּסֶכת 

: "ּוְבטֹוב ָהעֹוָלם נִּדֹון וְַהּכֹל ְלִפי (ֶּפֶרק ג, ִמְׁשָנה טו)ָאבֹות 
רֹב ַהַּמֲעֶׂשה". ִהּנֵה ַהָּגאֹון ֲאדֹונִי ָאִבי ָהַרב 
ַהְמֻפְרָסם מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַאֲהרֹן ְׁשמּוֵאל 

ְּדנָוֶואר זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵּפַרׁש ַעל ִּפי ְּדִאיָתא ָקאיי
, ָּתנּו ַרָּבנָן: ְלעֹוָלם (ַּדף מ' ַעּמּוד ב')ַּבְּגָמָרא ְּדִקּדּוִׁשין 

יְִרֶאה ָאָדם ַעְצמֹו ְּכִאּלּו ֶחְציֹו ַחּיָב וְֶחְציֹו זַַּכאי, ָעָׂשה 
ֶאת ָּכל ַאְׁשָריו, ֶׁשִהְכִריַע ַעְצמֹו וְ  –ִמְצוָה ַאַחת 

אֹוי לֹו,  -ָהעֹוָלם ְלַכף זְכּות, ָעַבר ֲעֵבָרה ַאַחת 
ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו וְֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף חֹוָבה, 

: "וְחֹוֶטא ֶאָחד יְַאֵּבד טֹוָבה (ֹקֶהֶלת ט, יח)ֶׁשּנֱֶאַמר 
  ַהְרֵּבה" וְכּו'.



  

  נִּדֹון"ְּבֵׁשם ָאִביו, ֵּבאּור ַמֲאַמר "ְּבטֹוב ָהעֹוָלם 09@

ב. וְִהּנֵה ָקֶׁשה ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
ֻקְׁשיֹות מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְּדִהְקָׁשה: ִמְּפנֵי 
ַמה ּיֵׁש ַצִּדיק וְטֹוב לֹו וְַצִּדיק וְַרע לֹו, ָרָׁשע וְטֹוב לֹו 

ב ָהעֹוָלם נִּדֹון, ָרָׁשע וְַרע לֹו, וְֵהיַא� ַאְמִרינָן, ִּדְבטֹו
ָלזֶה ָּבא ַּבַעל ַהַּמֲאָמר ְלָתֵרץ ֻקְׁשיֹות מֶֹׁשה ַרֵּבינּו 
ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְּדַהּכֹל הּוא ַאַחר רֹב ַהַּמֲעֶׂשה, ִאם ּכֵן, 
ֲאִפּלּו ָהָאָדם הּוא ַצִּדיק ָּגמּור וְעֹוֶׂשה ֲעֵבָרה ְּבָׁשָעה 

ֶחְציֹו זְֻכּיֹות וְֶחְציֹו ֶׁשָהעֹוָלם הּוא ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה; 
ֲעוֹונֹות, וְהּוא ַמְכִריַע ְלַכף חֹוָבה, ֲאזַי הּוא ַצִּדיק וְַרע 
לֹו, וְֵכן ְלִהּפּו�, ִאם ָרָׁשע עֹוֶׂשה ִמְצוָה ְּבָׁשָעה 
ֶׁשָהעֹוָלם ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה, וְִאם ֵּכן הּוא ַמְכִריַע ֶאת 

ַרִּבים, ֲאזַי הּוא ָהעֹוָלם ְלַכף זְכּות ּוְמזֶַּכה ֶאת הָ 
ָרָׁשע וְטֹוב לֹו, וְָלֵכן ַּדיְִקינָן, וְַהּכֹל הּוא ְלִפי רֹב 

  ַהַּמֲעֶׂשה, וְַקל ְלָהִבין, וְזֶהּו ִּדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן.

ַהָּכבֹוד ָּבעֹוָלם ַהָּבא הּוא ְלִפי רֹב ַהַּמֲעִׂשים 09@
  טֹוִבים ֶׁשָעָׂשה ָהָאָדם

ֹוָלם ַהֶּזה ָהָאָדם נִּדֹון ְלִפי רֹב ג. וְִלי נְִרֶאה ּכִי ָּבע
ַהָּממֹון, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

: ַרִּבי ָהיָה ְמַכֵּבד ֲעִׁשיִרים, ִּכי ָּכל (ֵעירּוִבין פו עמוד א)
ַהָּכבֹוד ַהְמֻדֶּמה ֶׁשּיֵׁש ַעְכָׁשו ָּבִעִּתים ַהָּללּו, הּוא 

 ֹ ֶׁשר, וְַהְּכִסיִלים ְמִביִאים ְרָאיָה ֵמַרִּבי ּתֹוֶלה ַהּכֹל ָּבע
ֶׁשָהיָה ְמַכֵּבד ֲעִׁשיִרים, ֲאָבל ֵאינָם יֹוְדִעים ֶׁשַרֵּבנּו 



  

ַהָּקדֹוׁש ָהיָה ַּגם ֵּכן ְמַכֵּבד ַלֲענִּיִים לֹוְמֵדי תֹוָרה, ִּכי 
ֵהָּמה ַּבֲעֵלי ַהַּמֲעֶׂשה, ּוָבעֹוָלם ַהָּבא חֹוְלִקין ָּכבֹוד 

 ֹ ב ַהַּמֲעֶׂשה, ֶׁשֵהם ַהַּמֲעִׂשים טֹוִבים, וְ�א ְלִפי ְלִפי ר
רֹב ַהָּממֹון. וְֶזהּו ַהֵּפרּוׁש ַּבְּגָמָרא: "ּוְבטֹוב ָהעֹוָלם 

ַּכּנִזְָּכר ְלֵעיל, ֲאָבל ַהֵּפרּוׁש ֶׁשל "וְַהּכֹל ְלִפי  -נִּדֹון" 
רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁשֵהן ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים  -רֹב ַהַּמֲעֶׂשה" 

  ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי ַמֲעֶׂשה.

ָּבעֹוָלם ַהָּבא יְִתַאֶּוה ֶהָעִׁשיר ִלְראֹות ְּכבֹודֹו ֶׁשל 09@
  ַהַּתְלִמיד ָחָכם, ֲאָבל �א יִזְֶּכה ָלזֶה.

ד. וְָלֵכן יֵׁש ִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְלָכל ִאיׁש, ֲאֶׁשר ַּגם 
ה ֵּכן זִָּכהּו ה' ְּבעֶֹׁשר וְהּוא ַרב אֹו נָגִיד ִּבְקִהּלָ 

ּוִבְמִדינָה, ַאל יֵָקל ִּבְׁשִביל ָעְׁשרֹו ִּבְכבֹוָדן ֶׁשל 
[ֵּפרּוׁש: ִלנְהֹג ָּבֶהם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְלַאנְָהָגא ְּבהֹון ְקָלנָא 

, ַחס וְָׁשלֹום, וְיֲַחׁשֹב ָּתִמיד, ֶׁשֻאָּמנּות ַּבֲעֵלי ִּבָזיֹון]
ָלם, וְָכל ִמי תֹוָרה הּוא ְלַמְעָלה ִמָּכל ֻאָּמנּות ֶׁשָּבעֹו

ֶׁשִּמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברֹו ִּבְׁשִביל ְּכבֹודֹו, ֶׁשִּמְתנֵַּׂשא 
ַּבֲאֶׁשר ֶׁשהּוא רֹאׁש, וְֵאינֹו ַמְסִּביר ָּפנִים יָפֹות ְלָכל 
ָהָעם ַהּנִָּצִבים ָעָליו, ַעל זֶה ֲעִתיִדין ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין 

ם, וְָׁשם יְִתַאּוּו ִלְראֹות וְִלְהיֹות ְּכבּוִׁשים ַּתַחת ַרְגֵליהֶ 
ָּבאֹור ֶׁשָּלֶהם וְֵליָהנֹות ִמֶּמּנָה, ֲאָבל ֶּתְחַׁשְכנָה 

  ֵעינֵיֶהם ֵמְראֹות ִּבְכבֹוָדן.



  

  אֹוי ָלֶהם ְלַהְמַבּזִים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים09@

ה. וְִהּנֵה ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ָהָאָדם ֻמזְָהר, וְִדינֹו 
ְּמַבֶּזה ַּבֲעֵלי תֹוָרה, וְַהָּכרֹוז הּוא ָקֶׁשה, ִּבְׁשִביל ׁשֶ 

: אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות (ָאבֹות ֶּפֶרק ו ִמְׁשָנה ב)ַמְכִריז ְּבָכל יֹום 
ֵמֶעְלּבֹונָּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ַעל ּכֵן יְִרֶאה ָהָאָדם ַלֲח�ק 
ָּכבֹוד ְלַתְלִמיד ָחָכם, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ן, וְיְִהיֶה זִָהיר ְלַגֵּדל ּוְלרֹוֵמם ְּכבֹוָדם ָחֵפץ ִּבְכבֹודָ 
וְִתְפַאְרָּתם ֶׁשל ַּבֲעֵלי תֹוָרה, וְַאף ִאם ִּכֵּסא ָהָאָדם 
הּוא ֵּבין ַהְּגדֹוִלים ָּתִׂשים ֶאל ִלְּב�, ֶׁשִּכֵּסא ֶׁשל 

  ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָּגדֹול ִמִּכְסֲא�.

יְהּוָדה ְלַתְלִמיֵדי  ֲחִביבּותֹו ֶׁשל ִחזְִקּיָהּו ֶמֶל�09@
  ֲחָכִמים, ְוֵכן ֶׁשל ַאנְטֹונִינּוס ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש.

(ְּכתּובֹות ַּדף ק"ג ַעּמּוד ב', ַמּכֹות ַּדף כ"ד ו. ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו 

: ְּבִחזְִקּיָהּו ֶמֶל� יְהּוָדה ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְּכֶׁשָהיּו ַעּמּוד א')
ֵדי ֲחָכִמים ָהיָה עֹוֵמד ִמִּכְסאֹו וְיָָצא ָּבִאים ֵאָליו ַּתְלִמי

ְלנְֶגָּדם, וְָהיָה ְמַחְּבָקם ּוְמנְַּׁשָקם וְָאַמר לֹו: "ַרִּבי 
ַרִּבי, ָאִבי ָאִבי, ֶרֶכב יְִׂשָרֵאל", וְֵכן ָהיָה אֹוֵמר 

: (ֲעבֹוָדה ָזָרה ַּדף י ַעּמּוד ב)ַאנְטֹונִינּוס ֵקיָסר ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש 
י ָהיִיִתי ַמָּצע ַּתְחֶּתי� ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ּוִמי ַהְלוַא

ֶׁשַּמנְִהיג נְִׂשיאּותֹו ָּבָרָמה ִּבְׁשִביל ְלַהְרּבֹות ְּכבֹודֹו, 
  ֲאזַי ִרָּמה ּתֹאְכֵלהּו וְֶלָעָפר יּוַרד ְּכבֹודֹו.



  

  ְלִהּזֵָהר ִּבְכבֹוד ַרּבֹו ְּכמֹו ִּבְכבֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו09@

ִרי� ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ִּבְכבֹוד ַרּבֹו ְּכמֹו וְָהִעָּקר, ֶׁשּצָ 
ִּבְכבֹוד ָאִביו וְִאּמֹו, וְָצִרי� ְלִהְתַּפֵּלל ֲעבּור ַרּבֹו וֲַעבּור 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם 06@ָאִביו וְִאּמֹו, וְכֹה יֹאַמר ִּבְקָצָרה: 

 ,�][ֵּפרּוׁש: יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי 07יְֵהא ַרֲעוָא ִמן ֳקָדָמ�@
ֶׁשִּתֵּתן ַחֵּיי ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני ְרוִיֵחי וְִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא 06@

ְלָאִבי מֹוִרי וְִאִּמי מֹוָרִתי ּוְלַרּבֹוַתי ּוְלָכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי 

וְָלֵכן  07@.ַלֲאִריכּות יִָמים יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי וְגֹו'
ַּדת ַהַּגֲאוָה ּוְלַהֲחזִיק ְּבִמַּדת ָצִרי� ָהָאָדם ְלַהְׁשִלי� מִ 

  ָהֲענָוָה.

  ִמְקָצת ִמן ַהּגֲַאָוה ְמַעֶּטֶרת ֶאת ַהַּתְלִמיד ָחָכם09@
ז. וְַאף ְּדָאַמר ַרב ִחּיָא ַּבר ַרב ַאֵּׁשי ָאַמר ַרב 

: ַּתְלִמיד ָחָכם ָצִרי� ִלְהיֹות לֹו ַּגֲאוָה (סֹוָטה ַּדף ה' ַעּמּוד א')
נִית ֶׁשִּבְׁשִמינִית ּוְמַעֵּטר ֵליּה ִּכְסַאְסָאה ֶאָחד ִמְּׁשִמי
ְלִׁשָּבְלָּתא*
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, ָׁשַמְעִּתי ַהֵּפרּוׁש ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ָהַרב 
מֹוֵרנּו וָואְלף ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהַּלת קֶֹדׁש ּפֹוזְנָא זַ"ל, 
ְּדָאַמר ֶׁשַּכּוָנַת ַרִּבי ִחּיָא ָהיָה ָּבזֶה, ֶׁשַאְּדַרָּבה, 

ְלִמיד ָחָכם ָצִרי� ִלְהיֹות ָענָו, וְָלֵכן ָאְמרּו ֶאָחד ֶׁשּתַ 

                                                   
145

  ֵּפרּוׁש:  *)
ֶאָחד ִמְּׁשִמיִנית  -ַּתְלִמיד ָחָכם ָצִרי� ֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו ְמַעט ַּגֲאָוה 

ָהֲעָנִפים  - ּוְמַעֶּטֶרת אֹותֹו ִּכְסַאְסָאה ַלִּׁשֹּבֶלת  -ֶׁשִּבְׁשִמיִנית 
אׁש ַהִּׁשֹּבֶלת ַהִּנְרִאים ְּכמֹו ְמַחִּטים ֲאֻרִּכים עֹוְמִדים, ֶׁשְּברֹ 

 ַהְּמַעְּטִרים ֶאת ַהִּׁשֹּבֶלת.



  

ִמְּׁשִמינִית ֶׁשִּבְׁשִמינִית, ַּדע ּכִי ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל 
: וַּיִַּס"ע וַּיָבֹ"א (ְׁשמֹות יד יט כ כא)ע"ב ַהּיֹוֵצא ִמְּפסּוִקים 

(ַּדף נ"ב ח וַּיֵ"ט, ַּכֲאֶׁשר הּוא ְמֻסָּדר ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּבַׁשּלַ 

[ֵּפרּוׁש: ְּבֶכֶתר ֶעְליֹון ִּבְרִתיָכא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה  ע"א ר"ע א"ע)

ִּתְמָצא ַּבּׁשּוָרה ְׁשִמינִית ֶאָחד ִמְּׁשמֹונָה ֵׁשמֹות  ָקדֹוׁש]
  ֶׁשָּבּה ֵּתַבת ָענָ"ו, וְַקל ְלָהִבין, ּוְׂשָפַתיִם יִַּׁשק.

  טבלה להכניס01@

  

  

  כה"ת  אכ"א  לל"ה  שמה"  על"ם  סי"ט  יל"י  וה"ו

  הק"ם  הר"י  מב"ה  יז"ל  הה"ע  לא"ו  אל"ד  הז"י

  הה"ו  מל"ה  יי"י  נל"ך  פה"ל  לו"ו  כל"י  לא"ו

  וש"ר  לכ"ב  או"ם  רי"י  שא"ה  יר"ת  הא"א  נת"ה

  יי"ז  רה"ע  הע"ם  אנ"י  מנ"ד  כו"ק  לה"ח  יח"ו

  מי"ה  עש"ל  ער"י  סא"ל  יל"ה  וו"ל  מי"כ  הה"ה

  פו"י  המב"  ני"ת  ננ"א  עמ"ם  הח"ש  דנ"י  וה"ו

  מח"י  ענ"ו  יה"ה  ומ"ב  מצ"ר  הר"ח  יי"ל  נמ"ם

  מו"ם  הי"י  יב"מ  רא"ה  חב"ו  אי"ע  מנ"ק  דמ"ב



  

  
  
  

ַהִּמְתּגֶָאה ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה זָָרה, ְוַהּגֲַאָוה ּגּוָפּה 09@
  הּוא ִּתְקרֶֹבת ֲעבֹוָדה זָָרה

 ח. וְִהּנֵה ְלִפי ַּדְעִּתי ַּבֶּמה ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִחּיָא הּוא
ָהִענְיָן ְּבֶרֶמז, ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ִלְהיֹות ָענָו, וְ�א ָאַמר 
זֶה ְּבֵפרּוׁש, ֶאָּלא ָאַמר ַהָּלׁשֹון: ָצִרי� ִלְהיֹות נֹוֵהג 

ְׁשִמינִית ֶׁשִּבְׁשִמינִית, *
146

נְִרֶאה ִמֶּזה ְּדָבא ְלַרֵּמז 
ְקָצת  ֶׁשֲאִפּלּו ָהֵכי יָאֹות ְלַתְלִמיד ָחָכם ִלנְהֹג ְּבַעְצמֹו

ִסְלסּול, וְִכְדַאְמִרינָן: ּוְמַעְּטָרא ֵליּה ִּכְסַאְסָאה 
(סֹוָטה ְלִׁשָּבְלָּתא, וְַעל זֶה ָאַמר ַרב נְַחָמן ַאַחר ָּכ� 
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  ֹקֶדׁש:- *) ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון 
ִנְרֶאה ִמֶּזה ֶׁשָּבא ְלַרֵּמז ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ָראּוי ְלַתְלִמיד ָחָכם 

ַמר: ּוְמַעְּטָרא ֵליּה ִּכְסַאְסָאה ִלְנֹהג ְּבַעְצמֹו ְקָצת ֲחִׁשיבּות, ְוַכֶּנאֱ 
ְלִׁשָּבְלָּתא [ְּכֵפרּוׁש ַהַּנ"ל], ְוַעל ֶזה ָאַמר ַרב ַנְחָמן ַאַחר ָּכ�: ֲאִני 
ֵאיִני רֹוֶצה �א ִמֶּמּנּו ְו�א ִמְקָצתֹו. ֵּפרּוׁש: ֵאין ֲאִני ָחֵפץ ַאף 

ְּמַעט, ְוָרַמז ַּבֲאִמיָרתֹו ְּבִסְלסּול ְוִנְדנּוד ׁשּום ַּגֲאָוה ֲאִפּלּו ְמַעט ִמן הַ 
ַּבֶּנְעָלם ֶׁשל ִמֶּמּנּו ּוִמְקָצתֹו, ָרָצה לֹוַמר ֵמַהּׁשּוָרה ַהְּׁשִמיִנית 
ּוִמִּמְקָצת ֵמַהֵּׁשם ַהְּׁשִמיִנית ְוָכל ֶזה ְמַרֵּמז ְלַמֵעט ַהַּגֲאָוה ְּבָכל 

ָלא ִמֵּניּה ְוָלא ֶאְפָׁשִרי ֲאִפּלּו ַּבְּמַעט ֶׁשַּבְּמַעט ַהִּנְרָמז ְּבִמַּלת 
ִמְקָצֵתיּה, ְוַעל ֶזה ִסֵּים ַמר זּוְטָרא ַמהּו ֶׁשָּכתּוב: "ּתֹוֲעַבת ה' ָּכל 
ְּגַבּה ֵלב" ֲאִפּלּו ָּכל ַמֶּׁשהּו ַמְׁשַמע, ְוַהַּטַעם הּוא ְמֻפְרָסם ָּכל 

בֹוָדה ַהִּמְתָּגֶאה ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהַּגֲאָוה הּוא ִּתְקרֹובֹות עֲ 
 ָזָרה, ְּכמֹו ֶׁשֶאְכֹּתב ְלַקָּמן ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא.



  

: ֲאנָא ָלא ָּבֵעינָא ָלא ִמּנֵיּה וְָלא ִמְקָצֵתיּה. ֵּפרּוׁש ָׁשם)
וָה ֲאִפּלּו ֵאין ֲאנִי ָחֵפץ ַאף ְּבִסְלסּול וְנְִדנּוד ׁשּום ַּגאֲ  -

ְמַעט ִמְּזֵעיר, וְָרַמז ַּבֲאִמיָרתֹו ַּבּנְֶעָלם ֶׁשל ִמּנֵיּה 
ּוִמְקָצֵתיּה. רֹוֶצה לֹוַמר, ֵמַהּׁשּוָרה ַהְּׁשִמינִית 
ּוִמִּמְקָצת ֵמַהֵּׁשם ַהְּׁשִמינִית, וְָכל זֶה ְמַרֵּמז ְלַמֵעט 

, ַהּנְִרָמז ַהַּגֲאוָה ְּבָכל ֶאְפָׁשִרי, ֲאִפּלּו ִּבְמַעט ִּדְמַעט
ְּבִמַּלת ָלא ִמּנֵיּה וְָלא ִמְקָצֵתיּה, וְַעל זֶה ִסּיֵם ַמר 

: "ּתֹוֲעַבת ה' ָּכל ְּגַבּה (ִמְׁשֵלי טז ה) זּוְטָרא ַמאי ִּדְכִתיב
 - ֲאִפּלּו ָּכל ְּדהּו ַמְׁשַמע, וְַהַּטַעם הּוא ְמֻפְרָסם  -ֵלב" 

(סֹוָטה ַּדף ד ַעּמּוד ָרה ָּכל ַהִּמְתָּגֶאה ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה זָ

, וְַהַּגֲאוָה הּוא ִּתְקרֹובֹות ֲעבֹוָדה זָָרה, ְּכמֹו ב)
  ֶׁשֶאְכּתֹב ְלַקָּמן ְּבִסּיְַעָּתא ִּדְׁשַמּיָא.

ֶמת ּוַבֲענָָוה, ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר: 09@ ִמי ֶׁשּנֹוֵהג ֶּבֱא
  "ְואֹוֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגבּוָרתֹו"

ן ֲאנִי ַמזְִהיר ַעל ִמַּדת ָהֲענָוָה, ְּכמֹו ט. ַעל ּכֵ 
: "ְצַלח ְרַכב ַעל ְּדַבר (ְּתִהִּלים מה ה)ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

ֵּפרּוׁש, ֶׁשּיְִהיֶה ְל� ֲענָוָה  –ֱאֶמת וְַענְוָה ֶצֶדק" וְגֹו' 
ֶׁשל ֶצֶדק וְ�א ֲענָוָה ֶׁשל ְרִמּיָה ְּכֵדי ְלַהְראֹות ָּפנִים 

ְפנֵי ַהְּבִרּיֹות, ֲה�א ֱא�ִהים יְַחָקר זֹאת, ֶׁשל ֲענָוָה ּבִ 
וְֵאל ֱא�ֵהי ָהרּוחֹות יָבֹא ַּבִּמְׁשָּפט ְלִמי ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג 
ֶּבֱאֶמת ּוַבֲענָוָה, ֲאָבל ִמי ֶׁשּנֹוֵהג ַּבֲענָוָה ּוֶבֱאֶמת ָעָליו 

: "וְאֹוֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש (ׁשֹוְפִטים ה לא)נֱֶאַמר 
  ָרתֹו", ָאֵמן.ִּבְגבּו



  

  ֶּפֶרק ס"ו03@
(ְמִגיָלה ַּדף א. ְלִפי ַמה ֶּׁשָּכַתְבנּו ְלֵעיל יְבַֹאר ְּגָמָרא 

: ָאַמר ַרִּבי יֹוָחנָן ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ל"א ַעּמּוד א')
ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְכּו'. ַהֵּפרּוׁש הּוא 

ְעִּתי, ּכִי ְּכָבר ָּכַתְבנּו ְלֵעיל, ְּדֵׁשם ָּכ�, ְלִפי ֲענִּיּות ּדַ 
ענ"ו הּוא ֵׁשם ְׁשִמינִית ֶׁשִּבְׁשִמינִית, וְִהּנֵה זֶה הּוא 
ְמבָֹאר, ְּדֵׁשם ַהָּגדֹול ַהּנְִקָרא "ֶחֶס"ד" הּוא ֵּגיַמְטִרּיָא 
ע"ב, וְזֶהּו ֶׁשָאַמר ַרִּבי יֹוָחנָן: ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא 

ל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, רֹוֶצה לֹוַמר, ֵׁשם ְּגֻדָּלתֹו ׁשֶ 
ַהָּגדֹול, ֶׁשהּוא ֵׁשם ַהְמפָֹרׁש ֶׁשהּוא ְּבֶחֶס"ד, ְּבע"ב 
ֵׁשמֹות, ָׁשם ַאָּתה מֹוֵצא ַענְוְָתנּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא, רֹוֶצה לֹוַמר, ָׁשם הּוא ְמֻרָּמז ְּדַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

  וְַקל ְלָהִבין. הּוא הּוא ָענָו,

  ַהֶּדֶר� ְלִמַּדת ָהֲענָָוה09@

ב. וְִעַּקר ַענְוְָתנּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם ָצִרי� ִלְהיֹות 
ְּבִמּתּון ָּכל ַמֲעָׂשיו, ּוְלִהְתּבֹונֵן ִאם �א ָּפַגם, ַחס 
וְָׁשלֹום, ִּבְכבֹוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוִבְכבֹוד ַהְּבִרּיֹות, 

וָה ִהיא ַהְּמִהירּות, ֶׁשַּמְרִּגיל ָהָאָדם ּוִמַּדת ַהַּגאֲ 
ְלַדֵּבר ְּדָבִרים ָרִעים וֲַחָטִאים ַלה', ּוִמָּדה זֹו ֲעֵבָרה 
ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ּגֹוֵרם ִחּמּוד ָממֹון ְּבָאְמרֹו: ַהְרֵּבה 

: (ְּתִהִּלים קה טו)ַמֲעלֹות יֵׁש ִּבי, וְַעל ָּכְרֲח� ְמֻקּיָם ִּבי 
ִבְמִׁשיָחי", וְ�א ִתַּגע ִּבי יָד, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן  "ַאל ִּתְּגעּו



  

ְּבָממֹונִי ּוִבנְָכַסי. וְזֶהּו ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִאם ְליֹוֵׁשב 
  יְִחיִדי, ִּבְלִּתי ְׁשֵכנּות ְּבנֵי ָאָדם ְסִביָביו.

  ַהּגֲַאָוה ּגֹוֶרֶמת ְלַהְלָּבנַת ָּפנִים09@
ֹוֵרם ֶׁשַּמְלִּבין ֶאת ג. ַּגם ֲעֵבָרה ֶׁשל ַּגֲאוָה הּוא ּג

ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים, ִּכי ַהַּבַעל ַּגֲאוָה ְמַדְקֵּדק ַעל ְּכבֹודֹו 
ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה, וְַגם זֶה ִאי ֶאְפָׁשר ִּבנְִגיַעת ָּכבֹוד 
ֶׁשל ַהִּמְתָּגֶאה, ּוִבְמַעט ִמְּזֵעיר ִמְתַרֵּגז, וְִלּבֹו ּבֹוֵער 

ֵרף ּוְמַבֶּזה ּוַמְלִּבין ֶאת ְּפֵני ָּכֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם, ּוְמחָ 
: "ָּכל (ָּבָבא ְמִציָעא ַּדף נט ַעּמּוד א)ַהְּבִרּיֹות, וְַקיְָמא ָלן 

ַהַּמְלִּבין ֶאת ְּפנֵי ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם 
  ַהָּבא".

  ֵאין ְלַהֲאִמין ְלַבַעל ּגֲַאָוה09@

ַּבּתֹוָרה ּוַבְּתִפָּלה.  ד. ַּגם ּגֹוֵרם ִעְרּבּוב ַהֵּׂשֶכל
ּוַמה ּנְַסֵּפר ְּבֶחְסרֹון ִמַּדת ַהַּגֲאוָה, ֲה�א ָקְצָרה 
ַהיְִריָעה. ַהַּגֲאוָה ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ְלַדֵּבר ְּדָבִרים 
ֶׁשֵהם ְּגנֵַבת ַּדַעת, ְּכגֹון ֶׁשָאַמר ִמְּפנֵי ַהַּגֲאוָה 

� וָָכ� ֲאנִי ֶאֱעֶׂשה, ַלְּבִרּיֹות: ִלְכבֹוְד� ֲאנִי עֹוֶׂשה, וְכָ 
  וְִלּבֹו ַּבל ִעּמֹו.

ה. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת וַּיֵֵצא 
ַעל ִּדְקּדּוק ָהֱאֶמת  ַּדף קמ"ט ַעּמּוד א') - (ַּדף קמ"ח ַעּמּוד א' 

וָיֶֹׁשר, *
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"ַרִּבי יְִצָחק ֲהוֵי יִָתיב ַקֵּמיּה ַחד ְמַעְרָּתא,  
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ד ַּבר נָׁש ּוְתֵרין ְּבנִין ִעֵּמיּה וֲַהוָה ָאזֵיל, ִאֲעַבר חַ 
ָאַמר ַהֵּבן ֶאָחד ְלָאִחיו: ָּדא ֻּתְקָּפא ְּדִׁשְמָׁשא 
ִמִּסְטָרא ָּדָדרֹום ִאיהּו, וְָעְלָמא ָלא ִאְתַקּיַם ֶאָּלא ַעל 
רּוַח, וְרּוַח ִאיהּו ִקּיּוָמא ְׁשֵליָמא ְּדָכל ְסַטר, וְִאְלָמֵלא 

  ִכיל ָעְלָמא ְלִאְתַקּיָָמא וְכּו'. רּוַח ָלא יָ 

*
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ָּתא ֲחזִי, ְּבַׁשְעָּתא ְּדיֲִחדּו ִׁשְבֵטי יָּה וֲַאַמרּו: 
"ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ה' ֱא�ֵהינּו ה' ֶאָחד" ְּכֵדין ִאְתַחַּבר 
יֲַעקֹב ֲאבּוהֹון ִעם ִׁשְבֵטי יָּה וֲַאַמר: "ָּברּו� ֵׁשם ְּכבֹוד 

רֹוֶצה לֹוַמר: ִאם ַּבַעל נֶֶפׁש ַאָּתה ָּתִבין ( ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם וֶָעד"

ָהִענְיָן, ִּכי ִמַּדת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר נְִכֶלֶלת ָּבּה ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשהּוא 

ֻּתְקָּפא ְּדִׁשְמָׁשא, וְַעל יְֵדי ֵכן ַמְמִּתיִקין ַהִּדינִים ֶׁשַּבְּגבּוָרה, וְַהּכֹל 

  .יֲַעקֹב) הּוא ַעל יְֵדי ִמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשל

                                                                                                                    

ַרִּבי ִיְצָחק ָיַׁשב ִלְפֵני ְמָעָרה. ָעְברּו ְלָפָניו ָאָדם ּוְׁשֵני ָּבָניו ִעּמֹו. 
ל ַהֶּׁשֶמׁש ֵהם ִמַּצד ָאַמר ֶאָחד ַהָּבִנים ְלָאִחיו: "ֹּכָחּה ּוְגבּוָרָתּה ׁשֶ 

ָּדרֹום, ְוָהעֹוָלם ֵאינֹו ִמְתַקֵּים ֶאָּלא ַעל ָהרּוַח, ְוָהרּוַח הּוא ַהִקּיּום 
ַהָּׁשֵלם ֶׁשל ָּכל ַהְּצָדִדים, ְוִאְלָמֵלא ָהרּוַח �א ָיכֹול ָהָיה ָהעֹוָלם 

 ְלִהְתַקֵּים.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ִּיֲחדּו ִׁשְבֵטי ָקּה ֶאת ַהֵּׁשם ְוָאְמרּו: 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ְּבָׁשָעה ׁשֶ 

ָעָנה ְּכֶנְגָּדם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְוָאַמר: 'ָּברּו� ֵׁשם  -ֱא�ֵקינּו ה' ֶאָחד' 
ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד' (ִאם ַּבַעל ֶנֶפׁש ַאָּתה ָּתִבין ָהִעְנָין, ִּכי 

ר ָּבּה ִנְכֶלֶלת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשִהיא ֹחֶזק ַהֶּׁשֶמׁש ִמַּדת ַהֶחֶסד, ֲאׁשֶ 
ַעל ְיֵדי ִהְתַּכְּללּות ַהֶחֶסד ַּבְּגבּוָרה, ַמְמִּתיִקים ֶאת ַהִּדיִנים 

 ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ְוַהֹּכל הּוא ַעל ְיֵדי ִמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשל ַיֲעֹקב)".



  

ו. *
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ֲאַמר ַרִּבי יְִצָחק: ִאְׁשַּתַּתף ַּבֲהַדיְהּו 
וְֶאְׁשַמע ַמאי ָקָאְמֵרי. ֲאזֵיל ַּבֲהַדיְהּו ּוְׁשַמע ִמּנַיְהּו 
ַּכָּמה ָרזִין ְּדאֹוַריְָתא, ַעּיֵן ָׁשם. ְּבָכה ַרִּבי יְִצָחק וְכּו', 

� וֲַאנָא ֲאַמר ַהאי ַּבר נָׁש ְלַרִּבי יְִצָחק: ִזיל ְלאֹוְרחָ 
ֵאיזִיל ְלָמָתא ְלִהּלּוָלא ִּדְבִרי. ֲאַמר ַרִּבי יְִצָחק: 
ַהְׁשָּתא ִאית זְִמנָא ְלֵמיָה� ְלאֹוְרִחי ְלחֹוֵדיּה, הֹוִאיל 
ֶׁשאֹוְמִרים ִלי ְּבֵפרּוׁש ֶׁש�א ֵאֵל� ִעָּמֶהם, וְָלא זְִמינָא 

  ִלי ְלֵבי ִהּלּוָלא.

ָּבִעים ָׁשנָה ְלַבֵּטל ְּגזֵַרת ַרִּבי ָצדֹוק ִהְתַעּנָה ַארְ 09@
ְרַּבן יְרּוָׁשַליִם   ֻח

ז. *
150

ֲאזֵל ַרִּבי יְִצָחק ּוְסַדר ִמִּלין ִאֵּלין ַקֵּמיּה 
ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי. ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: 
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַמר ַרִּבי ִיְצָחק: "ֲאַלֶּוה אֹוָתם ְוֶאְׁשַמע ַמה ֵהם אֹוְמִרים". ָא

ָהַל� ִעָּמם ְוָׁשַמע ַּכָּמה ִמּסֹודֹות ַהּתֹוָרה. ָּבָכה ַרִּבי ִיְצָחק ְוכּו'. 
ָאַמר אֹותֹו ָאָדם ְלַרִּבי ִיְצָחק: "ֵל� ְלַדְרְּכ� ַוֲאִני הֹוֵל� ַעָּתה 

ִּבי ִיְצָחק: "ַעְכָׁשו הּוא ַהְּזַמן ֵליֵל� ְלַבִּדי, ְלִׂשְמַחת ְּבִני". ָאַמר ַר 
ֱהיֹות ֶׁשָאָדם ֶזה אֹוֵמר ִלי ְּבֵפרּוׁש, ֶׁש�א ֵאֵל� ִאָּתם, ְוֵאינֹו ַמְזִמין 

 אֹוִתי ְלִׂשְמַחת ַהֲחתּוָנה ֶׁשל ְּבנֹו".
150

  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
י ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוִהְרָצה ְלָפָניו ִּדְבֵרי ִנְכָנס ַרִּבי ִיְצָחק ֶאל ַרּבִ 

תֹוָרה ֵאּלּו, ֶׁשָּׁשַמע ַּבֶּדֶר�. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ַוַּדאי ָיֶפה ֵהם 
ּדֹוְרִׁשים, ְוֵהם ָּבָניו ֶׁשל ַרִּבי ָצדֹוק ֶהָחָלׁש". ּוַמּדּוַע ִנְקָרא 'ֶהָחָלׁש'? 

רּוי ָהָיה ְּבַתֲעִנית ַעל ְירּוָׁשַלִים, ֶׁש�א ִמּׁשּום ֶׁשַאְרָּבִעים ָׁשָנה ׁשָ 
 ֵּתָחֵרב, ְוָהָיה ּדֹוֵרׁש ַעל ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ֶׁשַּבּתֹוָרה סֹודֹות ִנְפָלִאים.



  

וַַּדאי ַׁשִּפיר ָקָאְמרּו וְִאֵּלין ֵהן ְבנֹוי ְּדַרִּבי ָצדֹוק 
ָׁשא, ּוַמאי ַטֲעָמא ָהיָה נְִקָרא ַחָּלָׁשא, ְּדַאְרְּבִעין ַחּלָ 

ְׁשנִין ֲהוֵי ְּבַתֲענִית ַעל יְרּוָׁשַליִם ְּדָלא יְִתָחַרב 
ְּביֹוֵמיּה, וֲַהוֵי ָּפֵריׁש ַעל ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ְּדאֹוַריְָתא 

  ָרזִין ִעָּלִאין.

ח. *
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י יְִצָחק וְָלא ֲהוֵי יֹוִמי זְִעיָרן ֶׁשָּפַגע ַרּבִ 
ְלַהאי ַרִּבי ָצדֹוק ּוְבנֹו ַהָּקָטן, ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי יְִצָחק: 
ָאן הּוא ְּבִרי� אֹוֲחָרא, ֲאַמר ֵליּה: ֲעִביְדנָא ֵליּה 
ִהּלּוָלא, וְִאְׁשָּתַאר ֵאֶצל ִאְׁשּתֹו. ַאַחר ָּכ� ָׁשַאל אֹותֹו: 

�, ֲאַמר ַמאי ַטֲעָמא ָלא זְִמינַת ִלי ְלִהּלּוָלא ִּדְבִרי
ֵליּה: ַחּיֶי�, ְּדָלא זְִמינָ� ַלִהּלּוָלא ִּדְבִרי ְּבִגין ְּתַלת 
ִמִּלין: א' ְּדָלא יַָדְענָא ָּב� ִּדיְלָמא ַאנְְּת ַּגְבָרא ַרָּבה 

ִּדְלָמא ַאנְְּת ָאזֵיל ִּבְבִהילּו  -וְִאְפַּגם ִּביָקָר�. ֵׁשנִית 
  ְלאֹוְרָח� וְָלא ַאְטַרח ָל�.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
�א ָעְברּו ָיִמים ַרִּבים ַעד ֶׁשּׁשּוב ָּפַגׁש ַרִּבי ִיְצָחק ֶאת ַרִּבי 

דֹוק ְוֶאת ְּבנֹו ַהָּקָטן. ְׁשָאלֹו ַרִּבי ָצדֹוק: "ֵהיָכן הּוא ִּבְנ� צָ 
ָהַאֵחר?" ֵהִׁשיב לֹו: "הּוא ָנָׂשא ִאָּׁשה ְוִנְׁשַאר ֵאֶצל ִאְׁשּתֹו". ַאַחר 
ָּכ� ְׁשָאלֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ַמּדּוַע �א ִהְזַמְנָּת אֹוִתי ְלִׂשְמַחת ְנׂשּוֵאי 

לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ַחֶּיי�, ֶׁש�א ִהְזַמְנִּתי� ַלֲחתּוַנת ְּבִני ִּבְנ�?" ֵהִׁשיב 
ִמּׁשּום ָׁש�ׁש ִסּבֹות: ֶׁש�א ִהַּכְרִּתי�, ְוָחַׁשְׁשִּתי ֶׁשָּמא ָאָדם ָּגדֹול 

  ַאָּתּה ְוֶאְפַּגע ְּב�. ָחַׁשְבִּתי, ֶׁשאּוַלי ְמַמֵהר ַאָּתה ְלַדְרְּכ�. 
 



  

ט. *
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ְּדָלא ִתְכסֹף ַקֵּמיּה  -ַטַעם ַהְּׁשִליִׁשי הּוא וְ 

ֲחבּוָרה ִּדיָלן, ְּדָכל ִאֵּלין ְּדִאּנּון ָאְכִלין ִּבְפתֹוָרא ְּדָחָתן 
וְַכָּלה, ֻּכְּלהּו יֲָהֵבי ַמָּתנֹות ּוָבזְְּבזִין ְלֶהָחָתן, וְאּוַלי 

י ְׁשָמ�, ַאנְְּת ְּגַבר ִמְסְּכנָא. ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי יְִצָחק: ַמא
ֲאַמר ַרִּבי  -ֲאַמר ֵליּה ָצדֹוק זּוָטא, ְּבַההּוא ַׁשְעָּתא 

אֹוִליְפנָא ִמינֵיּה ְּתֵריַסר ָרִזין ְּדאֹוַריְָתא, ַעד  -יְִצָחק 
  ָּכאן.

ֶמת09@   ּדֹורֹות ָהִראׁשֹונִים ָהיּו ּדֹוְבִרים ֱא

י. נְִלמֹד ִמֶּזה ַהַּמֲעֶׂשה, ֶׁשָאְמרּו ֶׁשּדֹורֹות 
ֹונִים ָהיּו אֹוְמִרים ְּבִפיֶהם ַּכֲאֶׁשר ָהיָה ָהֱאֶמת ָהִראׁש

ִּבְלָבָבם, ּוַמה ְמאֹד הּוא ְמֻׁשָּבח ַהִּדּבּור ֶׁשל יֶֹׁשר, 
, *(ַּדף רסד ַעּמּוד ב)ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ִּפּקּוֵדי 

153
"ִּכי 
יֵׁש ַמְׁשִחיִתים ְמיָֻחִדים ֲאֶׁשר ֵהם ַּתַחת ִׁשְלטֹון ֶׁשל 
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  ֹקֶדׁש:-ַהר ְּבָלׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹ  
ּוְכֵדי ֶׁש�א ִּתְתַּבֵּיׁש ִּבְפֵני ַמָּכֵרנּו, ֵמַאַחר ֶׁשָּנהּוג ֶאְצֵלנּו, ֶׁשָּכל 
ָהאֹוְכִלים ַעל ֻׁשְלָחָנם ֶׁשל ֶהָחָתן ְוֶׁשּל ַהַּכָּלה נֹוְתִנים ָלֶהם ַמָּתנֹות, 

  ֵּיׁש".ְוִתְתּבַ  - ְואּוַלי ָעִני ִהְּנ�, ְוֵאין ְּבכֹוֲח� ָלֵתת 
ְׁשָאלֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ַמה ִּׁשְמ�?" ָאַמר לֹו: "ָצדֹוק ַהָּקָטן". 

"ָלַמְדִּתי ִמֶּמּנּו ְּתֵריַסר  - ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק  -"ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה" 
 ִמּסֹודֹות ַהּתֹוָרה".

153
  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ֵהם ַּתַחת ִׁשְלטֹון ֶׁשל ַאף ְוֵחָמה,  ֵיׁש ַמְׁשִחיִתים ְמיָֻחִדים ֲאֶׁשר
ְוֵהָּמה ְמֻמִּנים ִלְׁשֹמַע ְּדָבִרים ֶׁשל ָּכל ֵאּלּו ַהּלֹוֲעִגים ְלִדְבֵרי תֹוָרה 

 אֹו ְלִדְבֵרי ִיְרָאה ּומּוָסר.



  

ַאף וְֵחָמה, וְֵהָּמה ְמֻמּנִים ִלְׁשמַֹע ְּדָבִרים ֶׁשל ָּכל 
ִאֵּלין ִּדְמַחּיְִכין ְּבִמִּלין ְּדאֹוַריְָתא אֹו ְּבִמִּלין ֶׁשל יְִרָאה 

  ּומּוָסר.

  עֹנֶׁש ַהְמַדְּבִרים ָסָרה נֶֶגד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים09@

ְמַדְּבִרים יא. וְֵכן ֵהם ְמיָֻחִדים ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ַּכת הַ 
ֵאיזֶה ְּגנּות, ַחס וְָׁשלֹום, ַעל ֵאיזֶה ַּתְלִמיד ָחָכם אֹו 
ַעל ֵאיזֶה ָאָדם ָּכֵׁשר, ּוְבֵאּלּו ַהְּדָבִרים ּגֹוְרִמים, 
ֶׁשַהּנְָחִׁשים ַמְפִׁשיִטים ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ָהעֹור ֶׁשָּלֶהם 
וְהּוא ּכֹוֵאב ָלֶהם וְצֹוֲעִקים ְּבקֹול ָּגדֹול, ַעד 

עֹוְרִרים ֶאת ַהּנְָחִׁשים ַהַּמְׁשִחיִתים ָהעֹוְמִדים ֶׁשּמְ 
ְּבַחְדֵרי ֵּגיִהּנֹם ַהּנְִקָרא ּבֹור, וְַגם ֵהם ַמְפִׁשיִטים 
עֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם וְצֹוֲעִקים, ַעד ֶׁשְמעֹוְרִרים ַלּנָָחׁש 
סמא"ל ֲאֶׁשר הּוא ְמֻמּנֶה ֲעֵליֶהם וְַקְׂשֶקֶׂשת ֶׁשּלֹו 

, וְָאז ּפֹוְרִחים ַמְׁשִחיִתים ּוְמַחְּבִלים הּוא ֻמּנָח ְלָפנָיו
 ,[ֵּפרּוׁש: ִמַּקְׂשַקִּׂשים ֶׁשּלֹו]ַהּיֹוְצִאים ִמַּקְׂשַקִּׂשים ִּדיֵליּה 

ּוֵמֶהם ִמְתעֹוְרִרים ְּגזֵרֹות ָרעֹות, וְָכל זֶה הּוא ַעל יְֵדי 
  ִּדּבּור ֶׁשל ּדִֹפי ַּכּנִזְָּכר ְלֵעיל.

  מֹו ְּבַכַעס אֹו זֹוֵרק ְּכִלי ַּבֲחָמתֹועֹנֶׁש ַהְּמַקֵּלל ַעצְ 09@
  (ִאּיֹוב ג ז)יב. וְֵכן יֵׁש ַמְׁשִחיִתים ְמיָֻחִדים ַהּנְִקָרִאים 

, וְֵהם ְמֻמּנִים ַעל ִמי (ֹזַהר ָׁשם ַּדף רסו ַעּמּוד א)"אֹוְרֵרי יֹום"  
ֶׁשְּמַקֵּלל ַעְצמֹו ְּבֵאיזֶה ְׁשבּוָעה אֹו ֶׁשְּמַקֵּלל ַעְצמֹו 

(ְיַׁשְעָיה ס, וְנֹוְטִלין ַהאי ְקָלָלה ּוְמָקְרִבין אֹוָתּה ֶאל ְּבַכעַ 

"נָָחׁש ֲעַקָּלתֹון", ַּכת ֶׁשל סמא"ל, וְַעל יְֵדי ָכ�  כז א)



  

הּוא ְמַקְטֵרג ּוְמעֹוֵרר ָצרֹות ַרּבֹות וְָרעֹות, וְֵכן יֵׁש 
ַמְׁשִחיִתים ַעל ַהְּמַגֵּזם ִּגּזּוִמים, ֶׁשֵהם �א ְּכַדת 

ֵתינּו ַהְּקדֹוָׁשה, אֹו ֶׁשּזֹוֵרק ְּכִלי ַּבֲחָמתֹו, ֲאַזי ּתֹורָ 
אֹוָתן ַהְמֻמּנִים נֹוְטִלין אֹוָתן ְּדָבִרים ָרִעים ּוַמֲעִלים 

: (ֹזַהר ָׁשם ַּדף רסג ַעּמּוד ב)אֹוָתן ְלֵבית וַַעד ֶׁשָּלֶהם וְאֹוְמִרים 
*
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ִזין ְּכרּוז: ָּדא ָקְרָּבנָא ִּדְפַלנְיָא ְּדָקֵריב לֹון, ּוַמְכִרי

וַי ְלַהאי ְּפַלנְיָא, ְּדִאְסְטָאה ָּבַתר ֵאל זָר ּוָפַלח ְלֵאל 
  נֵָכר וְכּו'.

יג. ְרֵאה ַּגם ְרֵאה, ַּכָּמה ְׁשלּוִחים ּוְמֻמּנִים 
וְַהְרַּפְּתָקאֹות וְִסּבֹות יֵׁש ַעל ָהָאָדם, ֶׁשּיְסֹודֹו הּוא 

ִׂשים ָהָאָדם ֶאל ֵמָעָפר וְסֹופֹו יְִהיֶה ֶלָעָפר, וְָכל זֶה יָ 
ִלּבֹו ַלֲחׂשב ֶאל ַהּסֹוף וְַהַּתְכִלית, ִּכי ָהָאָדם ֵאינֹו יֹוֵדַע 
ַמה ּיּוַלד יֹום ּוַמה ִּתְגרֹם לֹו ַהָּׁשָעה ּוַמה ּיְִפַעל לֹו 
ָהֶרַגע, ִּכי ֲהָתִעיף ֵעינֶי� ּבֹו וְֵאינֶּנּו, וְַהְרֵּבה ְׁשלּוִחים 

ֹות ּבֹו ָהָאָדם, ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַלָּמקֹום ָּברּו� הּוא ְלַעּנ
  נְִלָּכד ְּבַפח יֹוְקִׁשים.

  ַּדְרֵכי ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ְּבִמְׁשָּפט ַעל ַּדְרֵכי ְּבנֵי ָאָדם09@

יד. וְָהְרָאיָה ֵמִאּיֹוב, ֶׁשָהיָה יְֵרא ֱא�ִקים וְָסר 
ֵמָרע, וְַאף ַעל ִּפי ֵכן ַעל ֵחְטא ָקָטן ִקְטֵרג ַהָּׂשָטן 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ין ְּכרּוז: ַוי ְלאֹותֹו ֶזה ַהָּקְרָּבן ֶׁשְּפלֹוִני ִהְקִריב ָלנּו, ּוַמְכִריזִ 
 ְּפלֹוִני, ֶׁשָּנָטה ַאַחר ֵאל ָזר ְוָעַבד ְלֵאל ֵנָכר ְוכּו'.



  

וְנְִמַסר הּוא ּוָבנָיו ְּביַד ַהָּׂשָטן, וְנֱֶאַבד ָעְׁשרֹו  -יו ָעלָ 
ִמֶּמּנּו ְּכֶהֶרף ַעיִן, ּוֵמתּו ָּבנָיו, וְַאַחר ָּכ� ָּבאּו ָעָליו 
יִּסּוִרים ַּכְּמבָֹאר ְּבֵסֶפר ִאּיֹוב, ּוֵמרֹב ַהַּצַער ִקֵּלל 

ים ָקִׁשים ִאּיֹוב ֶאת יֹומֹו ֲאֶׁשר נֹוַלד ּבֹו, וְִדֵּבר ְּדָברִ 
ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, וְַעל יְֵדי ֵכן ָּבאּו ֵאָליו ֲחֵבָריו וְהֹוִכיחּו 
ֶאת ִאּיֹוב, וְָאְמרּו ֵאָליו ֶׁש�א יְִבַעט ַּבּיִּסּוִרים, ִּכי ָּכל 
ַּדְרֵכי ה' ֵהם ְּבִמְׁשָּפט ַעל ַּדְרֵכי ְּבנֵי ָהָאָדם, ּוְכֶׁשָהיָה 

יו ַהּמֹוִכיִחים אֹותֹו ִּבזְכּות ִאּיֹוב ׁשֹוֵמַע ַלֲעַצת ֲחֵברָ 
זֶה ַאֲחִריתֹו יְִׂשֶּגה ְמאֹד, וְֶכֶפל ִּכְפַליִם נַָתן לֹו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְׂשָכרֹו ַּבֲעבּור ֶׁשָּׁשַמע ְלקֹול יְִרָאה 

  וְתֹוָכָחה.

  ַהַּצִּדיק מֹוִציא נְָׁשמֹות ִמן ַהֵּגיִהּנֹם09@
ָמר ֶאָחד ֵמַהּזַֹהר טו. וְִהּנֵה ֶאְכּתֹב ְל� ַמאֲ 

ַהַּׁשּיָ� ְלִענְיָן זֶה  (ֹזַהר ָחָדׁש, ַּדף ל"א ַעּמּוד ב')ָּפָרַׁשת ֶל� ְל� 
"וַּיֹאֶמר ֶמֶל� ְסדֹום ֶאל  (ְּבֵראִׁשית יד כא)וְזֶה ְלׁשֹונֹו: 

ַאְבָרם" וְגֹו', ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּנְָׁשָמה יֹוֵצאת ֵמַהּגּוף ֶׁשל 
ל ִּפְתָחּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם וְרֹוֶצה ִלְקרֹא ַצִּדיק וְעֹוֶבֶרת עַ 

ָׁשם ֶאל ה' ְּבקֹול ְּתִפָּלה, ִּכי ָּגדֹול ּכֹוָחם ֶׁשל ַצִּדיִקים 
ֶׁשַעל יְֵדי ְּתִפָּלָתן יִּנֵָתן ָלֶהם ְרׁשּות ְלהֹוִציא ְרָׁשִעים 
ְּבָחזְָקה ִמֵּגיִהּנֹם, ֲאזַי עֹוֵמד ַׂשר ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם ֶׁשהּוא 

"ֶמֶל� ְסדֹום", עֹוֵמד ְלנֶֶגד נְִׁשַמת ַהַּצִּדיק נְִקָרא 
ֶׁשּנְִקֵראת ַא"ב ָר"ם, ֶׁש�א יְִתַּפֵּלל ַעל זֹאת, ִּכי ִאם 



  

ֵּכן ַמה הּוא ֻאְמּנָתֹו וֲַחִׁשיָבתֹו ֶׁשּנֹוְטִלים ִמּיָדֹו ַמה 
  ֶּׁשְּכָבר נְִמַסר ֶאְצלֹו.

ל ֵּגיִהּנֹם, טז. וְאֹוֵמר ַהֶּמֶל� ְסדֹום, ֶׁשהּוא ַׂשר ׁשֶ 
ֶאל ַהַּצִּדיק: ִהּנֵה ַאָּתה ַצִּדיק ַמה ְּל� ְלהֹוִציא אֹוָתן 
ָהְרָׁשִעים ֶׁש�א ָׁשְמעּו ְלקֹול הֹוִרים ּומֹוִרים וְֵהִעיזּו 
ְּפנֵיֶהם ְלנֶֶגד ַּתְלִמיד ָחָכם, ַעל ֵּכן ֵהן ֶׁשִּלי ְרָׁשִעים 

ה, ּוְלַבּסֹוף ֵהם וְיֹאְבדּו, ָאֵכן ַאף ְּכֶׁשָחְטאּו ַהְרּבֵ 
ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ְלקֹול הֹוִרים ּומֹוִרים וְִקְּבלּו ִּדְבֵרי ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים, ַאף ֶׁש�א ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה ְּכָלל, נְִקָרִאים ְרכּוׁש 
ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ֶׁשַּמֲחזִיָרן ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְלמּוָטב אֹוָתן 

ּוְראּויִין ֵהם ָלֵצאת ַעל יְֵדי ָהְרָׁשִעים ַקח ְל� ִמֵּגיִהּנֹם, 
ֶׁשהּוא  -ְּתִפָּלָתן, וְָלֵכן ְּכִתיב: "וַּיֹאֶמר ֶמֶל� ְסדֹום" 

ֶׁשהּוא ֶרֶמז ְלנְִׁשַמת  -ַׂשר ֶׁשל ֵּגִהיּנֹם. "ֶאל ַאְבָרם" 
ַהַּצִּדיק ַהּנְִקָרא ַאְבָרם, ֶׁשַהּנְָׁשָמה הּוא ֵחֶלק ֱאלֹוַּה 

 -"ם וְנִָּׂשא. "ֵּתן ִלי ַהּנֶֶפׁש" ִמַּמַעל, ַהּנְִקָרא ַא"ב רָ 
רֹוֶצה לֹוַמר, נְַפׁשֹוָתן ֶׁשל ָהְרָׁשִעים, ֶׁש�א ָׁשְמעּו 
ְלקֹול הֹוִרים ּומֹוִרים, ֶאָּלא ָהיּו ַמְלִעיִגים ַעל ִּדְבֵרי 

רֹוֶצה לֹוַמר,  -ֲחָכִמים וְִחּדֹוָתם. "וְָהְרכּוׁש ַקח ָל�" 
ְלקֹול ִּדְבֵרי ַהּמֹוִכיִחים  אֹוָתן ְרָׁשִעים ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו

ְּבִׂשְמָחה וְ�א ָהיּו ַמְלִעיִגים, נְִקָרִאים ְרכּוׁש ֶׁשל 
  ַצִּדיִקים. ַקח ָל� וְַהִּציֵלם ִמִּדינָּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם.



  

  ָצִרי� ְלַכּסֹות ְּבַטִּלית ֶאת ָהרֹאׁש ְורֹב ַהּגּוף09@

ֶׁש�א ִלַּקח יז. ָאז נְִׁשַּבַעת לֹו נְִׁשַמת ַהַּצִּדיק 
ֵמאֹוָתן ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵהן ֵחֶלק ֶׁשל ַׂשר ֵּגיִהּנֹם ֲאֶׁשר �א 

: (ָׁשם כב)ָׁשְמעּו ְלקֹול ֲחָכִמים, וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
"וַּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל� ְסדֹום ֲהִרימֹוִתי יִָדי ֶאל ה' 

ַעד אֹוָתן ִּבְׁשבּוָעה, ֶׁש�א ֶאְתַּפֵּלל ּבְ  –ֵאל ֶעְליֹון" 
ָהְרָׁשִעים ֲאֶׁשר ָהיּו ַמְלִעיִגים ַעל ִּדְבֵרי תֹוָרה וְָהיּו 
ְמַבּיְִׁשין ַּתְלִמיד ָחָכם, וְזֶה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "וְ�א 

ְלאֹוָתן ָהְרָׁשִעים ֲאֶׁשר ָהיּו  -ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל�" 
ם ֶׁשהּוא ַהּמֹוִכיִחים ַמְכִריזִים ִלְפנֵיֶהם ְּבאֹותֹו עֹולָ 

עֹוְרָרם וְהֹוִכיָחם ְלמּוָטב, ּוֵפְרׁשּו ָלֶהם ַּדְרֵכי ַּגן ֵעֶדן 
ּוְׂשַכר עֹוָלם ַהָּבא, ּוֵפְרׁשּו ַּגם ֵּכן ִמְׁשְּפֵטי ֵּגיִהּנֹם, 

  וְִהְקׁשּו ָעְרָּפם ְלִבְלִּתי ַקַחת מּוָסר.

יח. וְָלֵכן ָאַמר, ָחִליָלה ִלי "ִאם ֶאַּקח ִמחּוט וְַעד 
ָרַמז ַּגם ּכֵן ָּבזֶה, ְּבאֹוָתן ָהְרָׁשִעים  -נַַעל"  ְׂשרֹו�

ֶׁשָהיּו ְמזְַלזְִלים ְּבִמְצוַת ִציִצית וְהֹוְלִכים ְּבִלי ִציִצית 
ְלַגְמֵרי, וְַאף ִאם יֵׁש ָלֶהם ַאְרַּבע ַּכנְפֹות ִּבְׁשַעת 
ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה, ֵאינָם יֹוְצִאים ָּבזֶה ֶׁשֵאינֹו 

ֶׁשֵאין  -רֹאׁשֹו וְרֹב ּגּופֹו. "ַעד ְׂשרֹו� נַַעל"  ְמַכֶּסה
ְמַדְקְּדִקים ַּבֲהנַָחת ְּתִפִּלין, ֶׁשּיְִהיּו ָהְרצּועֹות 
ְׁשחֹורֹות וְיְִהיּו ְּבִלי ׁשּום ִקּׁשּור, ֶׁשָהְרצּוָעה ְצִריָכה 
ִלְהיֹות ַּבֲחִתיָכה ַאַחת וְ�א ְּבב' וְג' ֲחִתיכֹות, וְָרִאיִתי 

ם ְמִקִּלין ָּבזֶה, ֲאָבל עֹנֶׁש ָהעֹוְבִרים ּוְמזְַלזְִלים ָהעֹולָ 



  

ְּבִמְצוַת ִציִצית ּוְתִפִּלין ּוַמְלִעיִגין ַעל ִּדְבֵרי תֹוָרה 
[ֵּפרּוׁש: ּוְמזְַלזְִלין ֶאת ַהַּתְלִמיד ָחָכם ּוְלצּוְרָבא ֵמַרָּבנָן 

ֶׁשל ֶמֶל�  ִּכי ֵהם ֵחֶלק ֶׁשְּל� ּוִבְרׁשּוְת� ּוְלַתְלִמיד ָחָכם],
  ְסדֹום, ֶׁשהּוא ַׂשר ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם.

ַהַּמְלִעיִגים ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ִמְתיְַּסִרים ַּבֵּגיִהּנֹם 09@
  יֹוֵתר ִמָּכל ָהְרָׁשִעים

[ֵּפרּוׁש: יט. וְָאַמר ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלוִי: זְִמנָא ֲחָדא 

ֵּגיִהּנֹם, ָׁשַמְעִּתי קֹול ָּפַגְעִּתי ָסמּו� ְלַׁשַער הַ ַּפַעם ַאַחת] 
ְּכרּוז אֹוָתן ָהְרָׁשִעים ֶׁשָהיּו ַמְלִעיִגים ַעל ִּדְבֵרי 
ֲחָכִמים, וְָהיּו נִּדֹונִים ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים יֹוֵתר ִמָּכל 
ָהְרָׁשִעים, וְָׁשַמְעִּתי קֹול ַמר וִיָלָלה ְמאֹד וְצֹוֲעִקים: 

יְִרָאה ָׁשַמְענּו וְ�א ִהִּטינּו וַי, וַי, ִּדְבֵרי תֹוָרה וְִדְבֵרי 
אֹזֶן ֵהיֵטב וְָלִׂשים ַעל ִלֵּבנּו, אֹוי וֲַאבֹוי, ִּדְבֵרי ֲחָכִמים 
ֶׁשֵּפְרׁשּו ָלנּו ָׂשָכר וָעֹנֶׁש ָׁשַמְענּו וְ�א ִקּיְַמנּו 
ִּדְבֵריֶהם, ּוְבתֹו� ָּכ� ָׁשַמְעִּתי קֹול ֶׁשאֹוְמִרים ֵאַלי: 

[ֵּפרּוׁש: ֶּבן ֵלוִי, ֶּבן ֵלוִי, ֵל� ּוֵָאי, ֵל� ְלאֹוְרָח� ַּבר ִלּוֵָאי, ַּבר לִ 

ּוָבאִתי ְּכַמזְּכִיר אֹוְת� ֶׁש�א ִּתְפַּתח ִּפי�  ,ְלַדְרְּכ�]
ְּבׁשּום ְּתִפָּלה ְּבַעד ִּכּתֹות ַהּנִּדֹונִים ַּבֵּגיִהּנֹם וְֵליֵל� 

, (ַמְלֲאִכי ג כא)ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעָדם, ֲה�א ְּכִתיב ֲעֵליֶהם 
ֶׁשּיְִהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהַּצִּדיִקים, ַעד ָּכאן 

  ְלׁשֹון ַהּזַֹהר.



  

  ָצִרי� ִלזְּכֹר ָּתִמיד ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ַהּזֶה הּוא ֶהֶבל09@

כ. ַעל ֵּכן �א יֵַקל ָהָאָדם ְּבֵעינָיו, וְיִזְּכֹר ֶאת 
הּוא ֶהֶבל וִָריק, וְהּוא ַמֲעָמדֹו ָּבעֹוָלם ַהָּׁשָפל ׁשֶ 

ָלהּוט ַאַחר ֲעָסָקיו ּוִמְחיָתֹו ִּבְכֵדי ֶׁשּיְִׁשַּכח ְלַגְמֵרי 
ֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו יְִתָּבַר� ְׁשמֹו ָּברּו� הּוא, וְ�א יִָׂשים 
ֶאל ִלּבֹו ִלְקּבַֹע ִלְלמֹד ִׁשעּור ֶאָחד ִּבְתִמידּות, וְִאם 

מֹו, ֲאַזי יְִקַּבע לֹו זְַמן ֵאין ִּביָכְלּתֹו ִלְלמֹד ְּבַעצְ 
ֶׁשּיְִׁשַמע ְלקֹול ַהּמֹוִכיִחים אֹותֹו, ָאז יְִׁשַמע ְּבָאזְנֹו 

  וְיְִתָחֵרט, וָָׁשב וְָרָפא לֹו.

  ַרק ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְמִּגינִים ָעָליו ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון09@
כא. וְיִזְּכֹר ֶׁשּסֹוף ָהָאָדם הּוא ְלִמיָתה, וְִאי 

לֹו ְלִהָּפֵטר ֵמַהִּדין ָהֶעְליֹון זּוַלת ּתֹוָרה ֶאְפָׁשר 
ּוִמְצוֹות ַהְּמִּגינִים ָעָליו, ּוְבָכל יֹום וָיֹום יְִתּבֹונֵן ָהָאָדם 
ֵּתֶכף ְּבקּומֹו, ַּבִּמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה נְַפׁשֹו ַעל ַחּטֹאת 

  נְעּוָריו ּוְפָׁשָעיו וְיֵָאנַח ְּבִׁשְברֹון ֵלב.

  ה ַעל ַהֲחָטִאיםאֶֹפן ָהֲאנָחָ 09@

כב. וְָכְתבּו ַּבֲעֵלי מּוָסר, ְּכֶׁשָהָאָדם נֱֶאנַח ַעל 
ֲחָטָאיו, יֹאַמר ֶאל ִלּבֹו: ִלִּבי, ִלִּבי, ֲאֶׁשר הּוא ָקֶׁשה 
ָּכֶאֶבן ּוִבְלִּתי נֵָמס ֵמרֹב ֶמְריְ� ַהָּקָׁשה, ְּבזְָכְר�, וְַאף 

ם ְּכַבְרזֶל ִאם נֲַעֵׂשיָת ִּבְׁשִביל ַהֲחָטִאים ּוְפָׁשִעי
וְַכֲאָבנִים, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָראּוי ְל� ְלִהָּפַתח ֵמרֹב 

  ַאנְחֹוַתי, ַהְמַׁשֶּבֶרת ָהֵרי ַּבְרזֶל וְָהֵרי ֲאָבנִים.



  

  יֹוֵתר טֹוב ְלִהְתַאּנֵַח ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ַעל ַהֲחָטִאים09@

כג. ֲהטֹוב ְל� ְלַהְמִּתין ַעד ִּכי ִתָּפַתח ְל� ׁשּוָחה 
קֹום ַצר וְָאֵפל ַּבֶּקֶבר, ִּכי ָאז ּתֹוָלע ָקָטן יְִפַּתח ְּבמָ 

מֹוָרֵׁשי ְלָבְב� וְיְִבּדֹק ֵהיֵטב ָּכל ַחְדֵרי ִלְּב�, וִיַחֵּפׂש 
ְמזֹונֹו ְּבָכל ִקְרֵבי ֵמֶעי�, וְיֵֵצא יֵֵצא וְיָׁשּוב ְּכַבַעל 

  .[ֵּפרּוׁש: ְּבַאְרמֹונֹו]ַהַּביִת ְּבַאַּפְדנֹו 

ֹוֵתר טֹוב ְל� ְלִהָּפֵתַח ַעָּתה ֶאל ְּגנּוִחי ָאְמנָם י
וִיָלָלה ַעל ֲחָטַאי ּוְפָׁשַעי ֲאֶׁשר ִהְרֵּביִתי ָהַלְכִּתי ַאַחר 
ַּתֲאוַת ִלִּבי, ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ְליֹום ַהְּפֻקָּדה, ִּכי יְֻבַּקׁש 

  ֶחְׁשּבֹונִי? ּוָמה ָאִׁשיב ַעל ֲעוֹונִי?

 ֹ ב ָהָאָדם ֵּכן וְיְַׁשִלי� ֶאת כד. וְִהּנֵה ַּכֲאֶׁשר יֲַחׁש
ַּגֲאוָתֹו וְיְִׁשַמע ְלקֹול הֹוִרים ּומֹוִרים וְיְִקַּבע ִעִּתים 
ַלּתֹוָרה ְּבָכל יֹום, ֲאזַי ֲאִפּלּו ֶׁש�א יֲַעֶׂשה ְּתׁשּוָבה, 

  יּוַכל ְלֵהָרֵפא ַעל יְֵדי ְּתִפַּלת נְִׁשָמָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים.

ּיְִתעֹוֵרר ְּבַעְצמֹו ִלְׁשמַֹע כה. ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ְּכׁשֶ 
ְלִדְבֵרי ַהּמֹוִרים ַּדְרֵכי ֶצֶדק וְיֲַעֶׂשה ַעל יְֵדי זֶה 
ְּתׁשּוָבה, ָאז ַמֲעָלתֹו ְּגדֹוָלה ְמאֹד, וְיִּנֵָצל ֵמֳענִָׁשים 
ַהָּמִרים וְָקִׁשים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל, זּוַלת ְׂשָכרֹו ֲאֶׁשר 

ה ַרב טּוְב� ֲאֶׁשר ָצַפנְָּת יְִהיֶה ְּבֵעֶקב ְׂשָכרֹו, "מָ 
  ָאֵמן.(ְּתִהִּלים לא, כ), ִליֵרֶאי�" 

  רַּבִּמְדּבָ 08@ 



  

  ֶּפֶרק ס"ז
"וְִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי�" וְגֹו',  (ְּדָבִרים ו, ז)א. ְּכִתיב 

ַאזְָהָרה ָלָאב ֶׁשְּמֻחּיָב ִלְלמֹד ְּבַעְצמֹו ִעם ְּבנֹו ּוְלַחֵּדד 
�א יְִהיֶה ְּבנֹו ִטֵּפׁש ַּבּתֹוָרה, וְִאם אֹותֹו ְּבִפְלּפּוָלא, ׁשֶ 

ָהָאב ֵאינֹו ַּבַעל ּתֹוָרה, ֲאזַי הּוא ְמֻצּוֶה "וְִדַּבְרָּת ָּבם" 
ֶׁשּיְַדֵּבר ַעל ֵלב ַהְמַלְּמִדים ֶׁשּיְִלְמדּו ִעם ָּבנָיו,  -

ֵּדק וְיְַדִרי� ָּבנָיו ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן ּוְבֶדֶר� ֶאֶרץ, ּוְבֻכָּלן יְַדקְ 
ָהָאָדם ֵהיֵטב ֶׁש�א יֲַעבֹר ַעל ַהּתֹוָרה, ַחס וְָׁשלֹום, 

ָצִרי�  -ֲאִפּלּו ִּכְמ�א נִיָמא. "ְּבִׁשְבְּת� ְּבֵביֶת�" 
ְלִהְתנֵַהג ְּבֵביתֹו ְּביְִרָאה ּוְלַהנְִהיג ְּבנֵי ֵביתֹו ֶׁשּיְִהיֶה 

ָרִגיל  ֵּביתֹו ָּפתּוַח ַלֲענִּיִים, וְֶׁש�א יְִהיֶה ֵּביתֹו
ִּבְדָבִרים ֶׁשל ָלׁשֹון ָהָרע, וְ�א יִָּׁשַמע ְּבֵביתֹו ׁשּום 

  ְקָלָלה ּוְׁשבּוָעה.

  יֲַעקֹב ָאִבינּו ָהיָה מּוָכן ְלדֹורֹון, ִּפּיּוס ּוִמְלָחָמה09@
  ַעל ֵּכן טֹוב ָלָאָדם ֶׁשּיִָכין ַעְצמֹו ּגַם ֵּכן ְלג' ְּדָבִרים ֵאּלּו

יֲַעסֹק ַּבּתֹוָרה ְּכִפי יְָכְלּתֹו  - "ּוְבֶלְכֶּת� ַבֶּדֶר�"
וְיִֵּתן ְצָדָקה ְלִפי יְָכְלּתֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּביֲַעקֹב ָאִבינּו, 

זֶה  -ֶׁשָהיָה מּוָכן ְלדֹורֹון ּוְלִפּיּוס ּוְלִמְלָחָמה: ְלדֹורֹון 
ַמְּתנֹות ֲענִּיִים, ְּדִאְּקֵרי ּדֹורֹון ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, 

זֹו ְּתִפָּלה,  -ּנִזְָּכר ַּבּזַֹהר ַּכָּמה ְּפָעִמים, ּוְלִפּיּוס ּכַ 
ְלַרּצֹות ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּונִים, 

ַהיְנּו ִמְלֶחֶמת ַהּתֹוָרה, ּוָבזֶה ָהיָה  -ּוְלִמְלָחָמה 
 ַמִּתיׁש ּכַֹח ֶׁשל ֵעָׂשו ָהָרָׁשע וְַׂשר סמא"ל. ַעּיֵן ָׁשם



  

(ַעּמּוד תקי"ג ְּבסֹוף ָהַעּמּוד) (ַּדף רסט ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת וֶָאְתַחּנַן 

  .ַעּמּוד א)

ְלִהְתנֵַהג ִּבְקֻדָּׁשה ְליֵַחד ְׁשמֹו ֶׁשל  -"ּוְבָׁשְכְּב�" 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ִמָּטתֹו, וִיַקֵּדׁש 

  ַעְצמֹו ִּבְׁשַעת ַּתְׁשִמיׁש.

ְלִהזְָּדֵרז ַלֲעמֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל וְִלֵּתן  -ְבקּוֶמ�" "ּו
ִׁשירֹות וְִתְׁשָּבחֹות ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ֶׁשֶהֱחזִיר 
לֹו נְִׁשָמתֹו, וְַאַחר ָּכ� יֲַעסֹק ְּבִטיב ָהעֹוָלם ְּבַמָּׂשא 

  .ּוַמָּתן ֶּבֱאמּונָה

ֹו ַּגם ֵּכן ְלג' ג. ַעל ֵּכן טֹוב ָלָאָדם ֶׁשּיִָכין ַעְצמ
ְּדָבִרים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל: ְלדֹורֹון ּוְלִפּיּוס ּוְלִמְלָחָמה. 

ֶׁשִהיא  -ּדֹורֹון הּוא ַמָּתנָה ָלֲענִּיִים קֶֹדם ַהְּתִפָּלה 
ֶׁשהּוא  -ַהִּפּיּוס, וְַאַחר ָּכ� יְִקַּבע ִעִּתים ַלּתֹוָרה 

  ַהִּמְלָחָמה.

  ַרִּבי ֲעִקיָבא ִסְתֵרי ּתֹוָרהַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ְמַגֶּלה לְ 

ּוַמה ִּלי ְלַהֲעִרי� ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִמְלֶחֶמת ַהּתֹוָרה, 
וְזֶה  (ַּדף צ"ח ַעּמּוד א)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת וַּיֵָרא 

*ְלׁשֹונֹו: 
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ְּכֶׁשָחָלה ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ַהָּגדֹול, ַהאי יֹוָמא 
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ְּכֶׁשָחָלה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול, אֹותֹו יֹום ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה, 
ְמַגֶּלה לֹו ִסְתֵרי ּתֹוָרה,  ְוהֹוִׁשיב ִליִמינֹו ֶאת הֹוְרְקנּוס ְּבנֹו, ְוָהָיה



  

ִתיב ִליִמינֵיּה הֹוְרְקנּוס ְּבנֹו, ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהיָה וְאֹו
וְָהיָה ְמַגֶּלה ֵליּה ֲעִמיְקָּתא ּוִמְסַּתְרָּתא, וְָעאלּו ַקֵּמיּה 
ַחְכֵמי ַהּדֹור וְאֹוִליט ְלהֹו ַעל ְּדָלא ֲאתֹו ְלַׁשָּמָׁשא ֵליּה, 
ָּבָכה ַרִּבי ֲעִקיָבא ּוִבֵּקׁש ֵמִאּתֹו ֶׁשּיְִלַמד ֵאיזֶה ָּדָבר 

  ם מֹותֹו.ִעּמֹו קֹדֶ 

*ד. 
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ָּפַתח ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ְּבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה,  
וְָאָתא ֵאׁש וְַאְסַחר ְלַתְרוֵיהֹון, ָאְמרּו ַחְכֵמי ַהּדֹור: 
ֵלית ֲאנַן ָחְזיָן ְלִמְׁשַמע ָּדא. נְַפקּו וְָעְמדּו ַּבֶּפַתח 

יָבא ַהחּוָצה וְכּו', וֲַהוֵי ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוִליף ְלַרִּבי ֲעקִ 
ג' ֵמאֹות ֲהָלכֹות ְּבַבֶהֶרת ַעָּזה, וְַאַחר ָּכ� אֹוִליף ֵליּה 

(ִׁשיר סֹודֹות ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים וְַכד ֲהוֵי ָמֵטי ַלָּפסּוק 

: "ַסְּמכּונִי ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּונִי ַּבַּתּפּוִחים ִּכי ַהִּׁשיִרים ב, ה)
ִּבי ֲעִקיָבא חֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִי", ָלא ֲהוֵי יָכֹול רַ 

                                                                                                                    

ִנְכְנסּו ֵאָליו ַחְכֵמי ַהּדֹור, ִקֵּלל אֹוָתם ַעל ֶׁש�א ִהִּגיעּו ְלַׁשְּמׁשֹו. 
 .ָּבָכה ַרִּבי ֲעִקיָבא ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְלַמד ִעמֹו ֵאיֶזה ָּדָבר ֹקֶדם מֹותוֹ 
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י ֱאִליֶעֶזר ְּבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה, ָיְצָאה ֵאׁש ְוִהִּקיָפה ָּפַתח ַרּבִ 
אֹוָתם. ָאְמרּו ַחְכֵמי ַהּדֹור: "ֵאין ָאנּו ְראּוִיים ִלְׁשֹמַע ִּדְבֵרי 
ּתֹוָרָתם". ָיְצאּו ְוָעְמדּו ַּבֶּפַתח ַהחּוָצה ְוכּו', ְוָהָיה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 

ֵמאֹות ֲהָלכֹות ְּבַבֶהֶרת ַעָּזה, ְוַאַחר ָּכ� ְמַלֵּמד ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ְׁש�ׁש 
ִלֵּמד אֹותֹו סֹודֹות ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַלָּפסּוק: "ַסְּמכּוִני 

�א ָהָיה ָיכֹול  - ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני" 
לֹו ּוָבָכה, ְו�א ָיַכל ִלְפֹּתַח ִּפיו ִמַּפַחד ַרִּבי ֲעִקיָבא ִלְסֹּבל, ֵהִרים קוֹ 

 ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשָּׁשְרָתה ָׁשם. 



  

ְלִמְסַּבל, וֲַאֵרים ָקֵליּה ִּבְבִכּיָה וְָלא ֲהוֵי ְמַמֵּלל 
  ִמְּדִחילּו ִּדְׁשִכינְָּתא ַּדֲהוֵי ַּתָּמן.

*
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וְַאַחר ָּכ� ִהְׁשִּביַע ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ֶאת ַרִּבי  
ֲעִקיָבא, ֶׁש�א יְִׁשַּתֵּמׁש ְּבׁשּום ַחד ָּפסּוק ִמן ִׁשיר 

ִּכי ֵהיֵכי ְּדָלא ִלֲחַרב ָעְלָמא, ִּכי ָהעֹוָלם ֵאין ַהִּׁשיִרים, 
ְּכַדאי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבסֹוד ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֶׁשִהיא קֶֹדׁש 
ָקָדִׁשים, ְלָבַתר זֶה נְֵפיק ַרִּבי ֲעִקיָבא וְזְָלגּו ֵעינֹוִהי 
ִּדְמִעין וֲַאַמר: וַי ְלָעְלָמא ְּדִאְׁשָּתַאר יָתֹום ִמּנָ� ַרִּבי 
ֱאִליֶעזֶר, וְַאַחר ָּכ� ָעאלּו ַחְכֵמי ַהּדֹור וְִדְּברּו ִעּמֹו, 
ּוְכֶׁשָרָאה ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ֶׁשהּוא ָקרֹוב ִליִציַאת נְִׁשָמתֹו, 
ִהּנִיַח יָָדיו ַעל ִלּבֹו וְָאַמר: ָעְלָמא ִעָּלָאה, נְִהירּו 

ּון יֹוָמא ֵּדין ִמן ּובֹוִצינָא יִָּגנֵז ְּב�. ְׁשֵּתי ּתֹורֹות יְִׁשַּתְּכח
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ְוַאַחר ָּכ� ִהְׁשִּביַע ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁש�א ִיְׁשַּתֵּמׁש 

ם, ִּכי ַאֶחֶרת ָהעֹוָלם ֵיָחֵרב, ְּבׁשּום ָּפסּוק ֶאָחד ִמן ִׁשיר ַהִּׁשיִרי
ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ְּכַדאי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבסֹוד ִׁשיר ַהִּׁשיִרים, ֶׁשִהיא ֹקֶדׁש 
ָקָדִׁשים. ְלַאַחר ִמֵּכן ָיָצא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּכֶׁשֵּמֵעיָניו זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות 

י ֱאִליֶעֶזר", ְוַאַחר ָּכ� ְוָאַמר: "ַוי ָלעֹוָלם ֶׁשִּנְׁשַאר ָיתֹום ִמְּמ� ַרּבִ 
ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ַהּדֹור ְוִדְּברּו ִעּמֹו, ּוְכֶׁשָרָאה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶׁשהּוא ָקרֹוב 
ִליִציַאת ִנְׁשָמתֹו, ִהִּניַח ָיָדיו ַעל ִלּבֹו ְוָאַמר: "עֹוָלם ָהֶעְליֹון, ָהאֹור 

ְּכחּו ַהּיֹום ַהֶּזה ִמן ָהעֹוָלם ְוֶהָאָרה ִיָּגֵנז ְּב�. ְׁשֵּתי ּתֹורֹות ִיְׁשַּת 
ַהֶּזה". ּוְבאֹותֹו ַהַּפַעם �א ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶאְצלֹו. ְוָׁשֲאלּו אֹותוֹ 

ַהּדֹור: "ַסְנָּדל ֶׁשל ִיּבּום ְמַקֵּבל ֻטְמָאה אֹו ָלאו?" ָאַמר ַרִּבי  ַחְכֵמי
 .ֱאִליֶעֶזר: "ָטהֹור". ְוָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ְּבָטֳהָרה



  

ָעְלָמא ֵּדין, ּוְבאֹותֹו ַהַּפַעם �א ָהיָה ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ֶאְצלֹו, וְָׁשֲאלּו ֵליּה ַחְכֵמי ַהּדֹור: ַסנְָּדל ֶׁשל יִּבּום 
ְמַקֵּבל ֻטְמָאה אֹו ָלאו, ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר: ָטהֹור, 

  וְיְָצָאה נְִׁשָמתֹו ְּבָטֳהָרה.

י. *
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י ַׁשָּבת ָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלַבְּקרֹו, ְּבמֹוָצאֵ  
ּוְמָצאֹו ֶׁשֵּמת ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ָקַרע ִלְלבּוֵׁשיּה ּוְבָכה וְכּו', 
וֲַהוָה צֹווֵַח וְָאַמר: ְׁשַמּיָא, ְׁשַמּיָא, ִאְמרּו ְלִׁשְמָׁשא 

  ּוְלֵסיֲהָרא, ְּדנִַהירּו ַּדֲהוֵי יִַּתיר ִמּנְהֹון וְָהא ִאְתַחַׁש�. 

  ָאָדם ָצִרי� ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשּיָמּות ִמיַתת נְִׁשיָקההָ 

ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה: ְּבָׁשָעה ֶׁשּנְִׁשַמת ַהַּצִּדיק רֹוָצה 
ָלֵצאת ֵמַהּגּוף, ֲאזַי ִהיא ְּבִׂשְמָחה ֵמֲחַמת ַהִּבָּטחֹון 

ּוְכֶׁשרֹוָאה ַהְּׁשִכינָה  ֶׁשּיְַקֵּבל ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהָּבא,
ִכין ַקִּדיִׁשין וְנְִׁשמֹות ַצִּדיִקים ְקדֹוִׁשים הֹוְלִכין ּוַמְלאֲ 

ִלְקָראָתּה ְלַלּוֹות ֶאת ַהּנְָׁשָמה, ֲאזַי ִהיא יֹוֵצאת 
ִּבְמרּוָצה ֵמַהּגּוף ֲאֶׁשר ִהיא ָׁשם ּוִמְׁשַּתֲחוָה ָאְרָצה 

    . (ַעּיֵן ָׁשם ַּבִּמְדָרׁש ַהּנְֶעָלם וְִתְמָצא נַַחת)נֶֶגד ַהְּׁשִכינָה 

ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶזה ְּכֶׁשָּיבֹוא יֹום ִקּצֹו 
ֶׁשָּתבֹוא ַהְּׁשִכיָנה ֵאָליו ְוָימּות ִמיַתת ְנִׁשיָקה, ִמיָתה ֶׁשל ֵׂשיָבה 
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ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלַבְּקרֹו ּוָמָצא ֶאת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ֶׁשֵּמת, ָקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ּוָבָכה ְוכּו', ְוָהָיה צֹוֵוַח ְואֹוֵמר: "ָׁשַמִים, 

ר ֲאֶׁשר ָהָיה ֵמִאיר עֹוד ֶׁשָהאוֹ  -ָׁשַמִים, ִאְמרּו ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלְּלָבָנה 
 ֶנְחַׁש�." –יֹוֵתר ֵמֶהם 



  

טֹוָבה, ּוְכֶׁשַהְּׁשִכיָנה ָּבָאה ֵאָליו, ֲאַזי ְׁש�ָׁשה ִּכּתֹות ַמְלָאִכים 

  ָׁשלֹום ְוכּו'. ִעָּמּה: ַאַחת אֹוֶמֶרת

  ֶּפֶרק ס"ח03@

"ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם", ֵּפַרׁש ַּבֹּזַהר  (ִמְׁשֵלי כ, כז)ְּכִתיב א. 
ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, "ֵנר" הּוא ָראֵׁשי  (ַּדף צ"ט ַעּמּוד ב')ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים 

ּוַח, ְּדִאּנּון ְמִאיִרין 07ר@06@ָׁשָמה 07ְנ@06@ֵתבֹות: 
[ֵּפרּוׁש: ֶׁשֵהם ְמִאיִרים ְּכֶאָחד, ָמה ִאיִהי ַקִּדיָׁשא ְמֹאד, ַּכֲחָדא, ּוְנׁשָ 

ַעל ֵּכן ִהיא ִמְתַעֶּטֶפת ְּברּוַח ֻּדְגַמת  ְוַהְּנָׁשָמה ִהיא ְקדֹוָׁשה ְמֹאד]

ַמְלּבּוׁש. ְוֵיׁש עֹוד ָּבָאָדם ְוהּוא ְּבִחיַנת ַהֶּנֶפׁש ְוהּוא ְלַמָּטה 
רּוי ַּבֹּמַח, ִּבְמקֹום ַהָּנַחת ְּתִפִּלין ֶׁשל ֵמָהרּוַח, ִּכי ַהְּנָׁשָמה ׁשָ 

ֹראׁש, ְוָהרּוַח ַּבֵּלב ֶנֶגד ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד ַהְּׂשָמאִלית, ְוַהֶּנֶפׁש ִהיא 
ַּבָּכֵבד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִרּבּוי ָּדם, ּוְכֶנֶגד ַהֶּנֶפׁש ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ִּיְהיּו ַהְּׁש�ָׁשה ִמְצוֹות ַהִּנְזָּכִרים ְלַקֵּים ִמְצַות ִציִצית ְּכֵדי ׁשֶ 
'ּוַח 07ר@06@'ֶפׁש 07ֶנ@06@ְמִאיִרים ְלָכל ֵחֶלק 

  'ָׁשָמה.07ְנ@06@

ָּכל ִטֵּפי ָּדִמים ֶׁשַּבגּוף ֵהָּמה ְּבִמְנָין ּוְבִמְׁשָקל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ָּברּו� הּוא, ְוָכל ֵאָבֵרי ְוִגיֵדי ָהָאָדם ֵהָּמה ַלֲעֹבד 

  ִיְתָּבַר�.

(סֹוָטה ֶּפֶרק יז ב. ְוָידּוַע ַמֲאָמֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

, ִּכי ְּבִמְצַות ִציִצית ֵיׁש חּוט ֶאָחד ֶׁשל ְּתֵכֶלת, ִמּׁשּום ַעּמּוד א)
ת ִּדְתֵכֶלת ּדֹוֶמה ָלָרִקיַע ְוכּו' ּוְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ְוַעל ֵּכן ִמְצוַ 

ִציִצית הּוא חּוט ֶאָחד ֶׁשל ְּתֵכֶלת ְלַקֵּדׁש ַהֶּנֶפׁש ַּבָּכֵבד, ְלִפי 



  

ֶׁשִעַּקר ַהָּדם ְוַהַּכַעס הּוא ַּבָּכֵבד, ְוָלֵכן ָּכֵב"ד הּוא ָחֵסר ָוא"ו 

ִמְּכבֹו"ד ַהָּׁשַמִים, ּוְכֶׁשָהָאָדם ִנְזָהר ְּבַנְפׁשֹו ְלִבְלִּתי ַלֲחֹטא ָּבּה, 
ֵּבד ַּגם ַהֶּנֶפׁש ַּתַחת ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְׁשֵלמּות. ַאְׁשֵרי לֹו ֲהֵרי הּוא ְמַׁשעְ 

ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו, ִּכי ָכל ִטֵּפי ָּדִמים ֶׁשַּבּגּוף ֵהָּמה ְּבִמְנָין ּוְבִמְׁשָקל 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְוָכל ִטֵּפי ָּדִמים ְוֵכן ֵאָבָריו ְוִגיָדיו ֶׁשל 

  ֲעֹבד ֲעבֹוַדת ה'.ָהָאָדם ֵהָּמה לַ 

  י"ח ֻחְליֹות ַּבִּׁשְדָרה ְּכֶנֶגד י"ח ְּבָרכֹות ַּבְּתִפָּלה09@

ג. ִּכי ֵיׁש ָּבָאָדם י"ח ֻחְליֹות ַּבִּׁשְדָרה, ֶׁשֵהן ֶנֶגד י"ח ְּבָרכֹות 
ַּבְּתִפָּלה ֶׁשִּתְּקנּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה, ְוָכל ִטַּפת ֶזַרע ַהּיֹוֵצא 

"י ֻחְליֹות ְלַבָּטָלה, ֲאַזי ָהֹעֶנׁש ָהִראׁשֹון, ֶׁשְּתִפָּלתֹו ְּבי"ח ֶּדֶר� ח
ְּבָרכֹות ֵאיָנם ְמֻרִּצים ּוְמֻקָּבִלין ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִּכי 
ַהֶּזַרע הּוא ָּבא ִמֹּמַח, ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַהְּטהֹוָרה ְׁשרּוָיה 

ְּקֻדָּׁשה ַּבָּיַדִים ִלְמקֹום ִטּנֹוֶפת ַהִּסְטָרא ָׁשם, ֲאַזי הּוא מֹוֵסר הַ 
ַאֲחָרא, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשָאָדם מֹוִציא ֶזַרע ִּבְמקֹום ֻטְמָאה, ְּבִנָּדה 

  אֹו ַבֲאָרִמית אֹו ְבָנִׁשים ָהֲאסּורֹות לֹו ִמן ַהּתֹוָרה.

  "ָהְרָׁשִעים ַּכּיָם נְִגָרׁש"09@

ר ְּבֵחְטא ֶזה ּוְמָגֶרה ֵיֶצר ָהָרע ד. ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְזהָ 
ְּבַנְפֵׁשיּה, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן אֹוָתן ֶׁשְּמַדְּבִרים ִּדְבֵרי ִנְבלּות ְּבִפיֶהם 

: "ְוָהְרָׁשִעים ַּכָּים ִנְגָרׁש" ּוִמְקָרא )ְיַׁשְעָיה נז כ(ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר 
י ה' ַוְיִמיֵתהּו ה'" : "ַוְיִהי ֵער ַרע ְּבֵעינֵ (ְּבֵראִׁשית לח, ז)ָמֵלא הּוא 

  ַעל ֶׁשהֹוִציא ַזְרעֹו ְלַבָּטָלה.



  

ְוִהֵּנה ַאְעִּתיק ְל� ִּבְקָצָרה ַהָּצִרי� ְלִעְנָיֵננּו ַמה ֶּׁשָּמָצאִתי 

ַּבֵּסֶפר "ַנֲחַלת ְיהֹוֻׁשַע", ֶׁשִחֵּבר ָהַרב מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
ַרִּבי ְׁש�ֹמה ַז"ל ִמְּקָראָקא, ֶהעִׁשיל ַהֹּכֵהן, ֶּבן מֹוֵרנּו ָהַרב 

ֶׁשָהָיה ַאב ֵּבית ִּדין ְוֹראׁש ְמִתיְבָּתא ִּבְקִהַּלת ֹקֶדׁש ַּבאְסֶקעִויץ 
ְוַאַחר ָּכ� הּוא ִנְתַקֵּבל ְלמֹוֵרה ֶצֶדק ִּבְקִהַּלת ֹקֶדׁש ֶרעְכִניץ, ְוֶזה 

ְוִדְמֲע� �א  : "ְמֵלָאְת�(ְׁשמֹות כב כח)ְלׁשֹונֹו, ְּבָפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים 
 -ְתַאֵחר ְּבכֹור ָּבֶני� ִּתֶּתן ִלי", ּוֵפַרׁש ַרִּׁש"י ַז"ל: "'ְמֵלָאְת�' 

זֹו ַהְּתרּוָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו ְלׁשֹון  -ֵאּלּו ַהִּבּכּוִרים, 'ְוִדְמֲע�' 
יל ֶּדַמע", ַעד ָּכאן ְלׁשֹון ַרִּׁש"י ַז"ל, ּוְכֵדי ְלַיֵּׁשב ַהִּנְזָּכר ְלעֵ 

ָצִרי� ְלַיֵּׁשב ַּגם ֵּכן ָּפסּוק ַהּקֹוֵדם, ְוַגם ָצִרי� ִעּיּון, ְּדַרִּׁש"י ַז"ל 
(ַעּמּוד ָּכַתב ְּדָלא ָיַדע ְלׁשֹון ֶּדַמע ְוכּו', ּוְבַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה ַּדף ד' 

ֶזה ְּתרּוָמה, ְלִפי ֶׁשִהיא ְמַדַּמַעת  - ֵּפַרׁש ַרִּׁש"י: "ִּדְמֲע�"  א)
ְּבֶאָחד ּוֵמָאה ַמִּפיק ַלּה ְקָרא ִּבְלׁשֹון ִּדּמּוַע, ְועֹוד ֵיׁש  ְועֹוָלה

ֶזה ְּתרּוָמה, ְלִפי ֶׁשִהיא ְמַדַּמַעת  -ְלַעֵּין ַּבּתֹוָספֹות: "ְוִדְמֲע�" 
[ֵּפרּוׁש: ְו�א ְועֹוָלה ְּבֶאָחד ּוֵמָאה, ְלִפי ֵּפרּוׁש ַרִּׁש"י, ְוָלא ְנִהיָרא 

ֶאָּלא ִמְּדַרָּבָנן, ְוָהַרב ַרִּבי ֹמֶׁשה ִמפֹוְנטֹויָזא  , ְּדֶזה ֵאינוֹ ִנְרֶאה]
ֵּפַרׁש, ִּדְלָכ� ָקָרא ַלְּתרּוָמה "ֶּדַמע", ְלִפי ֶׁשּנֹוֶהֶגת ְּבַלח, 

ּוִבּכּוִרים ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבָיֵבׁש, ַעד ָּכאן, ְוַעל ָּכְרֲח� ֻמְכָרח לֹוַמר, 
(ְוַעֵּין ְמֲע� הּוא ִמְּלׁשֹון ְּדָמעֹות, ְּדַהּתֹוָספֹות ֵּפְרׁשּו, ִּדְלׁשֹון ִּד 

ְלׁשֹון  -ְּדֵפְרׁשּו ַּגם ֵּכן "ִּדְמֲע�"  ְּב"ֵמִאיר ָנִתיב" ְוַעֵּין ָּבֶרַּקְנִטי)
  ְּכמֹו ַהִּטִּפין ַהּיֹוְרִדים ִמן ָהַעִין. -ְּדָמעֹות, "�א ְתַאֵחר" 



  

  ַאזְָהַרת ַהּתֹוָרה ַעל ְּפַגם ַהְּבִרית09@

: "ִּכי ִתְהֶייָנה (ַּדף נה)ה ִאיָתא ְּבַׁש"� ָּפָרַׁשת ִּכי ֵּתֵצא ה. ְוִהּנֵ 
(ְּדָבִרים ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה" ְוכּו' 

ֵיׁש ְלָפֵרׁש ָּפָרָׁשה זֹו ַעל ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ָאָדם ְוַעל ִליִלית  - כא טו)

ם, ּוְלִפי ֶׁשֶאָחד ִמִּני ֶאֶלף ִנּצֹול ֵמֵחְטא ֶזה ָהְרָׁשָעה, ֵהן ְׁשֵּתי ָנִׁשי
ֶׁשל הֹוָצַאת ש"ז ְלַבָּטָלה, ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְלַהְזִהיר, ֶׁשְּלָפחֹות 
ִטָּפה ִראׁשֹוָנה ִיְׁשֹמר אֹוָתּה, ְוֶזהּו "ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבֹכר ַלְּׂשִניָאה" 

הּוא יֹום ַהִּמיָתה, ִיְהֶיה ׁשֶ  -ְּכֵדי ֶׁש"ְּביֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ָּבָניו"  -

ִנְזָּכר ַעל אֹוָתן ֵׁשִדין ְורּוִחין ְוִליִלין, ֶׁשָּבִאין ֵמאֹוָתן ִטּפֹות ש"ז 
ֶׁשֵהן ֵהן ִנְגֵעי ְּבֵני (ֵחֶלק א ַּדף נד ַעּמּוד ב), ְלַבָּטָלה, ּוְקָרָאם ַהֹּזַהר 

יָנן ְיכֹוִלין, ְלִפי ָאָדם, ּוְבֵעת ְקבּוָרתֹו רֹוִצים ְלִהְתַחֵּבר ִעּמֹו ְואֵ 
  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ֲעֵליהֹון ֵּבן ַהְּבכֹור.

  ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְדָמעֹות09@

"ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני  (ְּתִהִּלים קיט, קלו)ו. ְוֶזהּו סֹוד ַהָּכתּוב 
ַעל �א ָׁשְמרּו ּתֹוָרֶת�", ְו�א ָאַמר 'ָׁשַמְרִּתי', ֶאָּלא �א "ָׁשְמרּו" 

ֶת�. ֵּפרּוׁש: ָהֵעיַנִים ִיְדְמעּו ִּדְמָעה, ִמְּפֵני ֶׁשָּפְגמּו ָּבְרִאָּיה, ּתֹוָר 
ַהֹּכל ִהיא ִּבְגַרם ְרִאַּית  -ָהַעִין רֹוָאה ְוַהֵּלב חֹוֵמד ְוָכל ַמֲעֶׂשי� 

ָהַעִין, ֶׁשֵּמִביא ָהָאָדם ִליֵדי ֶקִרי, ְוַהְּדָמעֹות ֵהן ִּתּקּון ֶקִרי, ִּכי 
ִמֹּמַח, ְוַגם ַהְּדָמעֹות ָּבִאין ִמן ַהֹּמַח, ָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם  ַהֶּזַרע ָּבא

ְלִהְתַּפֵּלל ַּדְוָקא ִּבְדָמעֹות, ְוֵכן ְּכֶׁשהּוא ִמְתַאֵּבל ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית 
  ַהִּמְקָּדׁש ְוַעל ָאָדם ָּכֵׁשר ֶׁשֵּמת.



  

ְקָּדׁש, וֲַאֵבלּות ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהּמִ  -ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצוָה 09@

  .ַמְכנִיִעים ּכֹוחֹות ַהֻּטְמָאה

ּוְבִכְתֵבי  (ֵחֶלק ב ַּדף קעח:, ֵחֶלק ג ַּדף ס:)ז. ְוִאיָתא ַּבֹּזַהר 
ֶׁשאֹוָתן ְׁשֵּתי זֹונֹות ֶׁשָהיּו ִּביֵמי  (ֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מט ַּדף קיג:)ָהֲאִר"י 
ְלַמֲחַלת ֵיׁש ָלּה ֵהָּמה ַמֲחַל"ת ְוִליִלי"ת,  (ְמָלִכים א ג טז)ְׁש�ֹמה 

ַמֲחַל"ת, ְוִליִלי"ת ֵיׁש ָלּה ת"פ ַמֲחנֹות  תע"ח ַמֲחנֹות ְּכִמְנַין
ְּכִמְנַין ִליִלי"ת, ּוְבִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה ַמְכִניַע ָהָאָדם ְלַמֲחַל"ת 

ּוַמֲחנֹוֶתיָה, ּוְכֶׁשִּמְתַאֵּבל ָהָאָדם ְלֹצֶר� ִמְצָוה ָאז הּוא ַמְכִניַע 
: "טֹוב (ֹקֶהֶלת ז ב)ְוֶזהּו ִנְרֶאה ִלי ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק  ַהִּליִלי"ת,

ָלֶלֶכת ֶאל ֵּבית ֵאֶבל ִמֶּלֶכת ֶאל ֵּבית ִמְׁשֶּתה" ִּכי ַּבֲאֵבלּות הּוא 
  ַמְכִניַע ְׁשֵּתי ִּכּתֹות יֹוֵתר.

ְלַבֵּטל ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּקִליּפֹות  -ֶרֶמז ַּבֲהָבַאת ַהִּבּכּוִרים 09@

  ִליִלית""ַמֲחַלת" וְ"

ח. ְוִהֵּנה ָידּוַע ֶׁשֲהָבַאת ִּבּכּוִרים ָהְיָתה ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, 
, ֶׁשֶהָחִליל ָהָיה (ֶּפֶרק ג ִמְׁשָנה ג ד)ְּכמֹו ֶׁשָאְמִריָנן ְּבַמֶּסֶכת ִּבּכּוִרים 

ַמֶּכה ִלְפֵניֶהם ְוִדְּברּו ַהְלִוִּים ְּבִׁשיר, ְוָלֶזה ִנְרֶאה לֹוַמר, ְּדָלֵכן 
זֹו ִּבּכּוִרים ֶׁשְּמִביִאים אֹוָתּה  -ַמר ַהָּכתּוב: "ְמֵלָאְת�" ָא

זֹו ְּדָמעֹות, ּוָבֶזה הּוא ַמְכִניַע ְׁשֵּתי  -ְּבִׂשְמָחה, "ְוִדְמֲע�" 
ָנִׁשים: ַמֲחַל"ת ְוִליִלי"ת, ֶׁש�א ִיְהֶיה ְרׁשּות ָלֶהם ְלַהֲחִטיֲא�, 

ִּבְקֻדָּׁשה, ֶׁשִהיא ִטָּפה  -ִלי" "ְּבכֹור ָּבֶני� ִּתֶּתן  -ְוִאם ֵּכן 
ִּכי ִמי  -"ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ִּתְהיּון ִלי"  -ִראׁשֹוָנה, ָלֵכן ָסַמ� ֵליּה 

ֶׁשּׁשֹוֵמר ַהְּבִרית ִנְקָרא "ָקדֹוׁש", ָלֵכן ִמי ֶׁשָּפַגם ִּבְבִריתֹו, ִיְרֶאה 



  

ָאָדם, ִּכי  ְגֵעי ְּבֵניְלהֹוִריד ְּדָמעֹות ִּבְתִפָּלתֹו, ְוָאז הּוא ַמְכִניַע ַהּנִ 

, ְוֵכן ָמִצינּו ְּבָדִוד (ְּבָרכֹות לב ַעּמּוד ב)ַׁשֲעֵרי ְּדָמעֹות �א ִנְנֲעלּו 
: "ִמָּטִתי ְּבִדְמָעִתי (ְּתִהִּלים ו ז)ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶׁשָאַמר 

" "ָהְיָתה ִלי ִּדְמָעִתי ֶלֶחם (ָׁשם מב ד)ַעְרִׂשי ַאְמֶסה", ְואֹוֵמר 
  ְוכּו'.

ַאזְָהָרה ַּגם ְלנִָׁשים ִלָּזֵהר ֵמִהְרהּוִרים ָרִעים, וְתֹוֶעֶלת 09@

  ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה

ט. ִהֵּנה ָהֲאִר"י ַז"ל ִהְזִהיר ַּגם ֵּכן ַלָּנִׁשים ִלְקרֹות ְקִריַאת 
ָאָדם, ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה, ִּכי ְקִריַאת ְׁשַמע ְמַבֵּטל ִנְגֵעי ְּבֵני הָ 

ּוְכמֹו ֶׁשָהֲאָנִׁשים ֵהן ְמֻצִּוים ַעל ֲעוֹון ֶקִרי, ֶׁש�א ְיַהְרֲהרּו ַּבּיֹום 
ְּכֵדי ֶׁש�א ָיבֹואּו ִליֵדי ֻטְמָאה ַּבַּלְיָלה, ָּכ� ַהָּנִׁשים ְמֻצּוֹות 
ְלִבְלִּתי ְלַהְרֵהר ִהְרהּוִרים ָרִעים, ּוְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה 

  ּון ֶקִרי, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו, ְוזֹו ִּדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן.הּוא ִּתּק

אֹו ֵיׁש לֹוַמר, ְּדנּוַכל ְלָפֵרׁש ַהָּכתּוב: "ִּכי ִתְהֶייָנה ְלִאיׁש 
ֶׁשִהיא ַמֲחַל"ת, ֶׁשִהיא ִנְרֵאית ִלְבֵני  - ְׁשֵּתי ָנִׁשים ַאַחת ֲאהּוָבה" 

ִבְׂשחֹוק, ְוַהְּׂשנּוָאה ִהיא ָאָדם ְמֻקֶּׁשֶטת, ְוָתִמיד ִהיא ְּבָמחֹול ּו
ִליִלי"ת ָהְרָׁשָעה, ֶׁשִהיא ָּתִמיד ְמַיֶּלֶלת ְועֹוֶסֶקת ִּבְבִכָּיה, �א 
יּוַכל ְלַבֵּכר ֶאת ֵּבן ַהְּבכֹור, ֶׁשהּוא נֹוַלד ֵמִאְׁשּתֹו ָהְראּוָיה לֹו, 

ָנה ִּכי ָצִרי� ָהָאָדם ִלָּזֵהר ָּתִמיד ַעל ָּכל ָּפִנים ִטָּפה ִראׁשוֹ 

  ֶׁשִּיְדַּבק ְּבִאְׁשּתֹו.



  

  ִאם יְַמֵהר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה יְִהיֶה טֹוב לֹו09@

י. ְוָכל ִמי ֶׁשִּנְכַׁשל, ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבָעוֹון ֶזה ְיַעֵּין ְלֵעיל ֶּפֶרק 
ב' ּוְלַקָּמן ֶּפֶרק ס"ט ּוֶפֶרק ע', ִויַמֵהר ִּבְתׁשּוָבה, ְוָאז טֹוב ִיְהֶיה 

  ה.לֹו ָאֵמן ֶסלָ 

  נָׂשֹא08@

  ֶּפֶרק ס"ט03@

א. ָצִרי� ָהָאָדם ָלַדַעת, ִּכי ַהַּמֲחַל"ת ַהּנִזְֶּכֶרת 
ְלֵעיל ְּבֶפֶרק ס"ח, ִהיא וְַכת ֶׁשָּלּה, ִלְפָעִמים ִהיא 
נְִרֵאית ִלְפנֵי ָהָאָדם ַאף ְּבָהִקיץ, וְִהיא נְִרֵאית ֵאָליו 

ים ׂשֹוֲחקֹות, ְּכִאּלּו ִהיא ִאָּׁשה יָָפה ּוַמְרֵאית לֹו ָּפנִ 
וְׂשֹוֶחֶקת ִעם ָהָאָדם ּוְמיֶַּלֶדת ָּבנִים ִמֶּמּנּו ַהּנְִקָרִאים 

"ָּבנִים ַמְׁשִחיִתים",  (ְיַׁשְעָיה א ד)"ָּבנִים זִָרים",  (הֹוֵׁשַע ה ז)
ּוְלַבּסֹוף ִהיא הֹוֶרֶגת אֹותֹו וְֶאת זְַרעֹו וְָכל ְּבנֵי 

ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשּנֲַעָׂשה ִמְׁשַּפְחּתֹו. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו מֵ 
  ְּביֵָמינּו וְאֹוַמר ְל� ִאיזִי ּגּוָפא ְּדֻעְבָּדא ָּכ� ָהיָה:

  ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ֵמִעיר ּפֹוזְנָא09@

ב. ִּכי ִּבְׁשנַת תמ"א וְתמ"ב ָלֶאֶלף ַהו' ָהיָה ַּביִת 
ֶאָחד ֶׁשל ֲאָבנִים עֹוֵמד ָּבְרחֹוב ַהָּגדֹול ִּבְקִהַּלת קֶֹדׁש 

נָא, ֲאֶׁשר ַהַּמְרֵּתף ְּבתֹו� ַהַּביִת ָהיָה ָסגּור ּפֹוזְ
ּוְמֻסָּגר, וְ�א ָהיָה יָכֹול ֵליֵל� ׁשּום ָאָדם ְלתֹו� 
ַהַּמְרֵּתף, וַיְִהי ַהּיֹום, ָהַל� ְלָׁשם ָּבחּור ֶאָחד ְלתֹו� 



  

ַהַּמְרֵּתף, ּוְכמֹו ְרִביִעית ָׁשָעה ְמָצאּוהּו ַאנְֵׁשי ַהַּביִת 
ר ׁשֹוֵכב ַעל ִמְפַּתן ַהַּמְרֵּתף ֵמת, וְ�א ָהיּו ְלַהָּבחּו

יֹוְדִעים ִסַּבת ִמיָתתֹו, וְַאַחר ִמיַתת ַהָּבחּור ַהּנִזְָּכר 
(ַהִפיר ְלֵעיל, ְּכמֹו ְׁשֵּתי ָׁשנִים, ָּבאּו ַהִחיצֹונִים ְלתֹו� 

ֶׁשל ַּבַעל ַהַּביִת, ּוְכֶׁשָהיּו ַאנְֵׁשי ַהַּביִת ְמִכינִים  הֹויז)
זֹון ְלַבֵּׁשל ַעל ַהִּכיָרה, ָהיּו מֹוְצִאין ַּבְּקֵדרֹות ּתֹו� מָ 

ַהַּמֲאָכל ָעָפר וֵָאֶפר, ַעד ֶׁש�א ָהיָה ָראּוי ַהַּמֲאָכל 
  ֶלֱאכֹל.

  ַהִחיצֹונִים ִּבְלְּבלּו ֶאת ַהָּדִרים ְּבתֹו� ַהַּביִת09@

�, ג. וְַאַחר ָּכ� ָהיָה יַד ַהִחיצֹונִים ִמְתַּגֵּבר וְהֹולֵ 
ַעד ֶׁשָּבאּו ַּגם ֵּכן ְלתֹו� ַהִּדיָרה ֶׁשָהיּו ָּדִרים ָׁשם 
ַהְּבנֵי ָאָדם, וְָהיּו לֹוְקִחין ַהֵּכִלים וְַהְּמנֹורֹות ֶׁשָהיּו 
ַּבֶחֶדר ְּתלּויִם ְלנֹוי, וְָהיּו זֹוְרִקין ֶאת ַהֵּכִלים 

ם וְַהְּמנֹורֹות ַעל ָהָאֶרץ, ֲאָבל �א ָהיּו ַמִּזיִקין ְלׁשּו
ָאָדם, ַרק ָהיּו ְמַבְלְּבִלים ֶאת ָהֲאנִָׁשים ַהָּדִרים ָׁשם, 
וְַאַחר ָּכ� ָהיּו ָּבִאים ַהִחיצֹונִים ְלָכל ַחְדֵרי ַהַּביִת, ַעד 

 ֶׁשּנְִכנַס ֵאיָמָתן ַעל ֲאנִָׁשים ַהָּדִרים ַּבַּביִת, ּוְבַעל

ם ָּכְרָחם ֻהְכְרחּו ַלֲעזֹב ֶאת ַהַּביִת וְַלֲעקֹר ִּדיָרתָ 
ִמָּׁשם, וְָהיְָתה יְָלָלה ְּגדֹוָלה ִּבְקִהַּלת קֶֹדׁש ּפֹוזְנָא, 
וַּיְִתיֲָעצּו ַהָּקָהל יַַחד ְלִהְתוֵַּכַח ֵאי� ּוַמה ַּלֲעׂשֹות, 
וְָעׂשּו ְּפֻעּלֹות ִמן ַהְּכָמִרים ַהּנְִקָרִאים ייע"ז וויט"ר, 

  ִחיצֹונִים.וְ�א יְָכלּו ַלֲעׂשֹות ׁשּום ְּפֻעָּלה ְלָגֵרׁש ֶאת הַ 



  

ֵאין ְרׁשּות ַלִחיצֹונִים ִלְׁש�ט ִּבְמקֹום ִּדיַרת ְּבנֵי 09@
  ָאָדם, ֶאָּלא ִּבְמקֹום ָחְרָבה ּוְׁשָמָמה, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן.

ד. וְַאַחר ָּכ� ָׁשְלחּו ָׁשִליַח ְמיָֻחד ַאַחר ַהַּבַעל ֵׁשם 
ל ַּבַעל ֵׁשם ַהְמֻפְרָסם ְּבדֹורֹו, ַהּנְִקָרא מֹוֵרנּו ָהַרב יֹואֵ 

ִמְּקִהַּלת קֶֹדׁש זַאמּוְׁשט, וְִהּנֵה ֵּתֶכף ֲאֶׁשר ָּבא ָהַרב 
מֹוֵרנּו יֹוֵאל זַ"ל, ִהְתִחיל ְלַהְׁשִּביָעם ַּבֵּׁשמֹות 
ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשּיֹוִדיעּו לֹו ֵמֵאיזֶה ִסָּבה ֵהם ָּבִאים ְלַביִת 

 - ִחיצֹונִים זֶה, ֲאֶׁשר ִהיא ֵּבית ִּדיָרה ִלְבנֵי ָאָדם, וְהַ 
ֵאין ָלֶהם ְרׁשּות ָלדּור ִּבְמקֹום ַהּיִּׁשּוב, ּכִי ִאם 
ִּבְמקֹום ַהִּטּנּוף אֹו ַּבִּמְדָּבר. וְֵהִׁשיבּו ֶׁשַהַּביִת ַהֶּזה 

  הּוא ַׁשּיָ� ָלֶהם ַלֲחלּוִטין ַעל ִּפי ִּדין וְַדת ַהּתֹוָרה.

ֵּבית ִּדין ה. וְִהְתַרּצּו ַהִחיצֹונִים ֶׁשּיָבֹואּו ִלְפנֵי 
ַהֶּצֶדק ֶׁשִּבְקִהַּלת קֶֹדׁש ּפֹוזְנָא, וְַאַחר יֹום אֹו יֹוַמיִם 
ָהיּו ַהַּדּיָנִים ִּדְקִהַּלת קֶֹדׁש ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל הֹוְלִכים ִעם 
ָהַרב ַרִּבי יֹוֵאל ַּבַעל ֵׁשם, וְָהיּו יֹוְׁשִבים ְּבֵבית ִּדין, 

ן, ֲאָבל �א ָראּו ַהֵּבית וְָהיּו ׁשֹוְמִעים קֹול ֶׁשֶאָחד טֹועֵ 
  ִּדין ׁשּום ְּתמּונַת צּוָרה ֵמַהִחיצֹונִים.

ו. וְִהְתִחיל ֶאָחד ִמן ַהִחיצֹונִים ִלְטעֹן, ִּכי ָהיָה 
ִאיׁש ֶאָחד ָּדר ַּבַּביִת, ֶׁשַהַּביִת ָהיָה ַׁשּיָ� לֹו ַּבּיִָמים 

יׁש ַהּנִזְָּכר ַהַּקְדמֹונִים, ּוְׁשמֹו ָהיָה ָּכ� וָָכ�, וְָהיָה ָהאִ 
ָּבנִים  ְלֵעיל צֹוֵרף, וְָהיָה ָּדר ִעם ֵׁשִדית ַאַחת, וְהֹוִליד

זִָרים ּוָבנִים ַמְׁשִחיִתים וְַגם הֹוִליד ֵמִאְׁשּתֹו ַּגם ֵּכן 
ָּבנִים, וְָהִאיׁש צֹוֵרף ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ָהיָה לֹו ַאֲהָבה 



  

ֵׁשִדית, וְִלְפָעִמים יְֵתָרה וְנְַפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְּבנְַפָׁשּה ֶׁשל 
ָהיָה ֻמְכָרח ְלַבֵּטל ְּתִפָּלתֹו וְָלֵצאת ִמֵּבית ַהְּכנֶֶסת 

  ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵּׁשִדית ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל.

ז. ּוַפַעם ַאַחת ָהיָה ָהִאיׁש צֹוֵרף ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל 
ְמַסֵּדר ֵסֶדר ַּבַּליְָלה ִראׁשֹונָה ֶׁשל ֶּפַסח ְּכֵסֶדר 

ִדים ְּבָכל ְּתפּוצֹות יְִׂשָרֵאל, ּוְבתֹו� ַהְּסעּוָדה ַהּיְהּו
ָקם ָהִאיׁש ַהּצֹוֵרף ִמן ַהֻּׁשְלָחן וְָהַל� ְלֵבית ַהִּכֵּסא, 
וְִאְׁשּתֹו ַהּיְהּוִדּיָה ָעְׂשָתה ְּכַמֲחִריׁש לֹו, וְָהְלָכה ֵּתֶכף 

ה ַאֲחָריו ִלְראֹות ַמה הּוא עֹוֶׂשה ְּבֵבית ַהִּכֵּסא, וְָרֲאתָ 
ֶּדֶר� ַהחֹור ְלֵבית ַהִּכֵּסא, וְִהּנֵה ָהיָה ֶחֶדר יֶָפה עֹוֵמד 
ָׁשם וְַגם ֻׁשְלָחן ָהיָה ָמֵלא ִמֵּכִלים ֶׁשל ֶּכֶסף וְזָָהב 
ּוִמָּטה ֻמַּצַעת ְּבָכל ִמינֵי יִּפּוי, ּוְבתֹו� ַהִּמָּטה ָהיְָתה 

ָּכר ְלֵעיל ִאָּׁשה יְֵפיְִפּיָה ְמאֹד ֲעֻרָּמה, וְַהּצֹוֵרף ַהּנִזְ
ָהיָה ִמַּדֵּבק ִעָּמּה ַּבִּמָּטה, ּוֵמרֹב ַהַּפַחד ֶׁשל ָהִאָּׁשה 
ַהּיְהּוִדית ָהְלָכה ְלֵביָתּה ָסָרה וְזֹוֶעֶפת, וְַאַחר ָּכ� 
ְּכמֹו ְרִביִעית ָׁשָעה ָּבא ַּגם ַּבֲעָלּה ַהּצֹוֵרף, וְָהִאָּׁשה 

ָמָחר, ָהְלָכה  ַהּיְהּוִדית �א ִּדְּבָרה ְמאּוָמה ַעד ָּכֵעת
ָהִאָּׁשה ַהּיְהּוִדית ְלֵבית ָהַרב ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול מֹוֵרנּו 
ֶׁשעְּפְטל זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, וְִסְּפָרה לֹו ָּכל ַהְמאָֹרעֹות 
ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל, וְָׁשַלח ָהַרב ַאַחר ַהּצֹוֵרף, וְהֹוָדה 

ִהיא �א ִמֶּזַרע  ַהּצֹוֵרף, ֶׁשּיֵׁש לֹו ִאָּׁשה זָָרה, ֲאֶׁשר
ָהָאָדם, וְָאז ָּכַתב לֹו ָהַרב ָקֵמיַע ֶאָחד ַּבֵּׁשמֹות 



  

ַהָּזָרה  ַהְּקדֹוִׁשים, ַעד ֶׁשֻהְכַרח ַהּצֹוֵרף ַלֲעזֹב ָהִאָּׁשה
  ַהִהיא ִמן ַהִחיצֹונִים.

  ַטֲענֹות ַהִחיצֹונִים ֶׁשַהּיְרּוָׁשה ַׁשּיֶֶכת ֲאֵליֶהם09@
ָליו ַהִחיצֹונִית ּוָבְכָתה ח. וְקֶֹדם מֹותֹו ָּבָאה אֵ 

ְלָפנָיו, ֵאי� יַּנִיַח אֹוָתּה ּוָבנֶיָה, וְַאַחר ָּכ� ֶהְרֲאָתה לֹו 
ָּפנִים ׂשֹוֲחקֹות ּונְָׁשַקּתּו וְִחְּבָקה אֹותֹו, ַעד ֶׁשִהְתַרָּצה 
ָלּה ִלֵּתן ָלּה ּוְלזְַרָעּה ֵחֶלק ַּבּנֲַחָלה ֶׁשּלֹו, וְנַָתן ָלּה 

ר ָהיָה לֹו ַּבַּביִת. וְַאַחר זְַמן נְִׁשַּתְרֵּבב ַהַּמְרֵּתף ֲאׁשֶ 
ִמְלָחמֹות ִּבְמִדינֹות ּפֹוִלין ִמן ְׁשנַת ת"ח ַעד ְׁשנַת 
תי"ח, ּוֵמת ָהִאיׁש ַהּצֹוֵרף ַּבִּמְלָחָמה ַהִהיא הּוא 
וְיֹוְרָׁשיו, וְַעָּתה ֵאין לֹו ׁשּום יֹוֵרׁש, וֲַאנְַחנּו ַהִחיצֹונִים 

ָלנּו יֵׁש ֵחֶלק ְּבנֲַחַלת ָאִבינּו, ַעד ָּכאן ַהּיֹוְרִׁשים, וְ 
ַהְּטָענֹות ֶׁשל ַהִחיצֹונִים. וְֵהִׁשיבּו ָהֲאנִָׁשים ַהָּדִרים 
ַּבַּביִת, ֶׁשֲאנְַחנּו ְּבֶכֶסף ָמֵלא ָקנִינּו ַהַּביִת ִמן ַהּצֹוֵרף 
ּוִמּיַד ָּבֵאי ּכֹחֹו, וְַאֶּתם ַהִחיצֹונִים ֵאינָם נְִקָרִאים זֶַרע 

נֵי ָאָדם, וְעֹוד ֶׁשִאְּמֶכם ַהֵּׁשִדית ָהיְָתה ּכֹוָפה ּבְ 
  ְלַהּצֹוֵרף ְּבַעל ָּכְרחֹו ָלדּור ִעָּמּה.

ט. וְיָָצא ְּפָסק ֵמַהֵּבית ִּדין, ֶׁשֵאין ְלַהִחיצֹונִים 
ׁשּום ִּדין ּוְדָבִרים וְ�א ׁשּום ֵחֶלק ְּבַהַּביִת ַהּנִזְָּכר 

הּוא ַּבִּמְדָּבר וְ�א ַּבּיִּׁשּוב, ְלֵעיל, ִּכי ִעַּקר ִּדיָרָתם 
וְַאַחר ַהְּפָסק ִהְׁשִּביַע ָהַרב ַרִּבי יֹוֵאל ַּבַעל ֵׁשם 
ְלַהִחיצֹונִים, ֶׁשֻהְכְרחּו ָלֵצאת ֵמַהַּביִת וְַאף ִמן 

  ַהַּמְרֵּתף ִלְמקֹום יְָערֹות ּוִמְדָּברֹות.



  

ם ֲהֵרי ְל� ְרָאיָה ְּברּוָרה, ֶׁשֶהָעוֹון ַהֶּזה ּגֹורֵ 
ְּכֶׁשָהָאָדם נְִדַּבק ַּבִּליִלית אֹו ַּבֵּׁשִדית ִמן ַּכת ַמֲחַלת, 
ֲאזַי נֱֶעָקר הּוא ִמן ָהעֹוָלם וְַגם ִמְׁשַּפְחּתֹו וְֵאין לֹו 

  ׁשּום זִָּכרֹון ָּבעֹוָלם.

ַהּׁשֹוֵמר ַעְצמֹו ִמְּפגַם ַהְּבִרית ַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי 09@
  ְלנְִׁשָמתֹו

ַרֵחק ָהָאָדם ִמן ַהְּזנּות, ְּכֵדי ֶׁש�א י. ַעל ּכֵן יִתְ 
יָבֹוא ֵאָליו ֵׁשִדית ִּבְדמּות ִאָּׁשה, וְִתְדַּבק, ַחס 
וְָׁשלֹום, ּבֹו אֹו ְּבזְַרעֹו, וְגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו. וְַהּגֹוֵדר 
ַעְצמֹו ְּבֶגֶדר ֶעְרוָה ּוִמַּדֵּבק ְּבֵאֶׁשת נְעּוָריו ֶׁשִהיא 

ֵרי לֹו וְַאְׁשֵרי ְלנְִׁשָמתֹו, ֶׁש�א נַָתן ּכֹחֹו ַּכֶּגֶפן, ָאז ַאׁשְ 
ְלזִָרים, ַרק יְִהיֶה ָהָאָדם נִזְָהר ִמְּלהֹוִציא זְַרעֹו 
ְלַבָּטָלה, וְִאם יִַּגיַע ֵאָליו, ַחס וְָׁשלֹום, ֵחְטא זֶה ַעל 
יְֵדי אֹנֶס, ֲאזַי יְִרֶאה ֵּתֶכף ְלַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם 

  ב לֹו יְִהיֶה ֶסָלה.ִּבְתׁשּוָבה, וְָאז טֹו

  ֶּפֶרק ע'06@

: "זֹאת ּתֹוַרת (ַוִּיְקָרא ו ב)א. ְּבֵריׁש ָּפָרַׁשת ַצו ְּכִתיב 
ֵּפַרׁש ַרִּׁש"י זַ"ל:  -ָהעָֹלה ִהיא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה" 

"ֵאין ַצו ֶאָּלא ְלׁשֹון זֵרּוז. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ְּביֹוֵתר 
 ָמקֹום ֶׁשּיֵׁש ֶחְסרֹון ִּכיס" ַעדָצִרי� ַהָּכתּוב ְלזֵָרז ּבְ 

ָּכאן ְלׁשֹונֹו, וְִהּנֵה ֵּפרּוׁש ַרִּׁש"י ָצִרי� ְלֵבאּור, ַמה 
ַּכּוָנַת ַרִּׁש"י זַ"ל ִלְדרֹׁש ְּדרּוׁש זֶה ַּדוְָקא ְּבָפְרָׁשה זֹו 



  

וְ�א ִּבְׁשָאר ַּפְרִׁשּיֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, וְַהּנְִרֶאה ְלָפֵרׁש ַעל 
ְּכנֶֶגד  -: ְּתִפָּלה (ְּבָרכֹות כו ַעּמּוד ב)ָרא ְּדָאְמִרינָן ִּפי ַהְּגמָ 

נֶֶגד ָּתִמיד ֶׁשל  -ָקְרָּבנֹות ִּתְּקנּום, ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית 
נֶֶגד ָקְרַּבן מּוָסף, ְּתִפַּלת ִמנְָחה  -ַׁשֲחִרית, מּוָסִפים 

נֶֶגד ּכְ  -נֶֶגד ָּתִמיד ֶׁשֵּבין ָהַעְרַּביִם, ְּתִפַּלת ַעְרִבית  -
נְִתַעְּכלּו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח  ֵאיָבִרים ּוְפָדִרים ֶׁש�א

וְנְִתַּפְּקעּו ֵמַעל ַּגֵּבי ִמזְֵּבַח, ֶׁשִהזְִהיָרה ַהּתֹוָרה 
ְלַהּכֲֹהנִים ְלַהֲחזִיר ָהֵאָבִרים ּוְפָדִרים ַעל ַּגֵּבי 

ד ָּכל ַהִּמזְֵּבַח, וְָלֵכן ָהיָה ָהֵאׁש ֶׁשל ַהִּמזְֵּבַח יֹוקֵ 
  ַהַּליְָלה.

ִּבְתִפַּלת ַמֲעִריב ָצִרי� ָהָאָדם ְלַכֵּון ְלַהְחִליׁש ּכַֹח 09@
  ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

(ַּדף ב. וְָהִענְיָן הּוא ְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה 

, ּכִי ֶהָעָׁשן ֶׁשל ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ָהיָה עֹוֶלה קל ַעּמּוד א)
ֵאין ֵּכן ֶהָעָׁשן ֶׁשל ֵאָבִרים ּוְפָדִרים ְּבִמיׁשֹור, ַמה ּׁשֶ 

ֶׁשָּפְקעּו ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח, ְּכֶׁשחֹוזְִרין ּוַמֲעִלין אֹוָתן 
ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח ִמָּבֶעֶרב, ָהיָה ֶהָעָׁשן ִמְתַעֵּקם 
וְהֹוֵל� ְלַצד ָצפֹון, ֲאֶׁשר ָׁשם ִּדיַרת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, 

ָׁשן ַההּוא ֵהם יֹונְִקים, וְ�א יּוְכלּו ְלַקְטֵרג ַעל ּוִמן ֶהעָ 
*יְִׂשָרֵאל,

159
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  :ֹקֶדׁש- ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון *) 
ּוְכֶׁשָהָיה ֶהָעָׁשן ַההּוא ַהִּנְזָּכר ִמְתַעֵּקם ְלאֹותֹו ַצד ָצפֹון ְוִנְכָנס 
ְלֶנֶקב ֶאָחד ֶׁשְּבַצד ָצפֹון, ָּכל ַהֲחבּורֹות ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא ָהיּו 



  

ְלאֹותֹו ַצד ָצפֹון וְָעאל ְלַחד נּוְקָּבא ִּדְבַצד ָצפֹון, ָּכל 
ַהֲחבּורֹות ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא ָהיּו יֹוְדִעים ֵמֶהָעָׁשן, 

ְתַאְּסִפים ֻּכָּלם ְלָׁשם, וְרֹאׁש ֶאָחד ְמֻמּנֶה ַעל וְָהיּו מִ 
ֻּכָּלם, וְִׁשִּׁשים ֶאֶלף ִרּבֹוא ַמֲחנֹות ֶׁשל ְקִליּפֹות 
ִעָּמֶהם, וְֻכָּלם ָהיּו ִמְתַאְּסִפים יַַחד ִלְסַטר ָצפֹון 
וְַקּיִָמים ַעל ִּפְתָחא ֲחָדא ְּדִאְּקֵרי "ֶקִרי", ִּכי ֵמַההּוא 

ְּקֵרי ֶקִרי נְָפִקין ָּכל ְמַקְטְרִגים ַעל יְִׂשָרֵאל, ִּפְתָחא ְּדאִ 
: "וְִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי כח)- (ַוִּיְקָרא כו כאוְַעל זֶה ְּכִתיב 

וְָהַלְכִּתי ַאף ֲאנִי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת ֶקִרי", וְֵהן ֵהן 
 ַהְּקִליּפֹות ֲאֶׁשר ִמָּׁשם נְָפִקין ּוָפְרִחין וְָׁשאִטין ַּבַּליְָלה
ּוִמְתַחְּזיָן ִלְבנֵי ָהָאָדם ַּבַּליְָלה וְׂשֹוֲחִקין ִעָּמֶהם, ַעד 
ֶׁשּמֹוִציִאין ֶקִרי, וְִהּנֵה ֶהָעָׁשן ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל הּוא ָמזֹון 
ְלאֹוָתן ַהְמַקְטְרִגים, ֶׁשּיִָּׁשֲארּו ַּבָּמקֹום וְ�א יְִתַּפְׁשטּו 

ַּלת ַעְרִבית, ַּבֲאֶׁשר ַעל ָהעֹוָלם, ּוְכנֶֶגד זֶה ִּתְּקנּו ְּתפִ 
ִּכּתֹות ַהּנִזְָּכִרים יֹוְצִאים ֵמֶעֶרב ַרב, וְַעל ֵּכן נְִקֵראת 
"ְּתִפַּלת ֶעֶרב" ְלַהִּתיׁש ּכַֹח ַהּנִזְָּכִרים, וְָצִרי� ָהָאָדם 
                                                                                                                    

ֹוְדִעים ֵמֶהָעָׁשן, ְוָהיּו ִמְתַאְּסִפים ֻּכָּלם ְלָׁשם, ְוֹראׁש ֶאָחד ְמֻמֶּנה י
ַעל ֻּכָּלם, ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ִרּבֹוא ַמֲחנֹות ֶׁשל ְקִליּפֹות ִעָּמֶהם, ְוֻכָּלם 
ָהיּו ִמְתַאְּסִפים ַיַחד ְלַצד ָצפֹון ְועֹוְמִדים ַעל ֶּפַתח ֶאָחד ֶׁשִּנְקָרא 

י ֵמאֹותֹו ֶּפַתח ֶׁשִּנְקָרא "ֶקִרי" יֹוְצִאים ָּכל ַהְמַקְטְרִגים "ֶקִרי", ּכִ 
ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ֶזה ְּכִתיב: "ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי ְוָהַלְכִּתי ַאף ֲאִני 
ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת ֶקִרי", ְוֵהן ֵהן ַהְּקִליּפֹות ֲאֶׁשר ִמָּׁשם יֹוְצִאים 

ּוִמְתָרִאים ִלְבֵני ָאָדם ַּבַּלְיָלה ְוׂשֹוֲחִקים ִעָּמֶהם  ּוְמעֹוְפִפים ַּבַּלְיָלה
 ַעד ֶׁשּמֹוִציִאין ֶקִרי.



  

ְלַכּוֵן ֵהיֵטב ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית ְּכֵדי ְלַהִּתיׁש ּכַֹח 
ֵעיל, ּוְביֹוֵתר ִּבְפָרט ַּבָּגלּות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ַהּנִזְָּכר לְ 

  ַהַּמר ַהֶּזה.

ָצִרי� ִלּזֵָהר ְּבֵפרּוֵרי ַּפת ְּכִּדְמיֹון ֵאְבֵרי עֹוָלה 09@
  ֶׁשּנְִתַּפְּקעּו ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ 

ג. וְִהּנֵה ָצִרי� ֲאנִי עֹוד ְלַהְקִּדים ְל� ַהְקָּדָמה 
(ע' "ְׁשנֵי לּוחֹות ַהְּבִרית" ַאַחת, ַמה ֶּׁשָּמָצאִתי ַּבֵּסֶפר 

, ְּדִהזְִהיר ַהָּגאֹון ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות אֹות ק ְקֻדַּׁשת ָהֲאִכיָלה ַּדף נג)
מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יְַׁשְעיָה הֹוְרוִיץ זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, 
ֶׁשָּצִרי� ָּכל ָאָדם ִלָּזֵהר ְמאֹד ְּבֵפרּור ֶׁשל ַּפת ְּכִדְמיֹון 

ָלה ֶׁשּנְִתַּפְּקעּו ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח, ּוְכמֹו ֵאְבֵרי עֹו
ֶׁשָהיּו ַהּכֲֹהנִים ֻמזְָהִרין ְלַהֲחזִיר ֵאָבִרים ּוְפָדִרים 
ֶׁשּנְִתַּפְּקעּו ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח, ְּכֵדי ֶׁש�א יְִהיֶה 
ְׁשִליַטת ַהִחיצֹונִים נֱֶהנִין ִמן אֹוָתן ֵאָבִרים ּוְפָדִרים, 

ק יְנִיָקָתן ִהיא ִמן ֶהָעָׁשן ַהִּמְתַעֵּקם וְנֹוֶטה ְלַצד רַ 
ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ָּבֶהם  -ָצפֹון, ָּכ� ַהֵּפרּוֵרי ַּפת 

ֶׁש�א יְַׁשִליֵכם ָלָאֶרץ, ּוִבְפָרט ִמֵּפרּוֵרי ִׁשּיּוֵרי 
ַהּמֹוִציא, ֶׁשֵהן ֻּדְגַמת ֵאָבִרים ֶׁשל עֹוָלה, וְנְִקָרִאים 

(ַעּיֵן ַמה רּוַמת ַמֲעֵׂשר, ֶׁשהּוא קֶֹדׁש ָקָדִׁשים. ּתְ 

ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבִחּבּוִרי ַהָּגדֹול ַהּנְִקָרא "עֶֹפר ָהַאּיִָלים" ְּבָפְרַׁשת ַצו 

  וְִתְמָצא נַַחת, ַעֵּין ָׁשם)

ד. ּוִמי ֶׁשֵאינֹו נִזְָהר ְּבֵפרּוֵרי ַּפת, ֲאזַי ָּבָאה 
, ֶׁשִהיא 07ת"פ@06@א ִליִלית ֶׁשִהיא ֵּגיַמְטִרּיָ 



  

 07ת"פ@06@ִעם  07ַּפ"ת@06@ְּבִהּפּו� ָאְתוָן 
ּכֹחֹות ֶׁשָּלּה, וְׁשֹוָרה ְּבֵבית ָהִאיׁש ַההּוא, ַעד 
ֶׁשְּמִביָאה אֹותֹו ִליֵדי ֲענִּיּות. וְָלֵכן נְִרֶאה ִלי ְּדזֶהּו 
ַּכּוָנַת ַהְּמסֹוָרה "זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהיא ָהעָֹלה" 

ָהעָֹלה" וְִלְכאֹוָרה  07הּוא@06@ּוְכִתיב " ָרא ו ב)(ַוִּיְק 
הּוא ָּתמּוַּה, ּוְלִפי ַמה ֶּׁשָּכַתְבִּתי ָאֵתי ַׁשִּפיר ְּדהּוא 

ָקֵאי ַעל  -ָהעֹוָלה  07ִהיא@06@סֹוד ָּגדֹול, 
ִליִלי"ת ָהְרָׁשָעה, ֶׁשרֹוָצה ֵליָהנֹות ִמן ֵּפרּוֵרי ַּפ"ת, 

ֶׁשהּוא ְמֻמּנֶה ַעל ָהֲענִּיּות ֶׁשִהיא ִּגיַמְטִרּיָא ת"פ, 
ָקֵאי ַאֵאְבֵרי  -ָהעֹוָלה  07הּוא@06@וְַדּלּות, וְ 

  .עֹוָלה ֶׁשּנְִתָקְרבּו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ 

וְָלֵכן נְִרֶאה ִלי ֵּפרּוׁש ַרִּׁש"י זַ"ל ְּדרּוׁש זֶה ֶׁשל 
ם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ְּביֹוֵתר ַהָּכתּוב ָצִרי� ְלזֵָרז ִּבְמקֹו

ֶחְסרֹון ִּכיס, ַּדוְָקא ְּבָפְרָׁשה זֹו, ְּדָקֶׁשה ְלַרִּׁש"י זַ"ל, 
ָהעָֹלה" וְַהְּכִתיב הּוא  07ִהיא@06@ַהְּקִרי הּוא "

ָהעָֹלה", ֶאָּלא ַעל ָּכְרֲח� ָצִרי�  07הּוא@06@"
 - ָהעָֹלה"  07הּוא@06@לֹוַמר ִּכְדֵפַרְׁשִּתי ְלֵעיל, ְּד"

ָקֵאי  -ָהעָֹלה"  07ִהיא@06@ָקֵאי ַאָּקְרָּבנֹות וְ"
ַאֵּפרּוֵרי ַּפת, וְָלֵכן ָּבא ַרִּבי ִׁשְמעֹון לֹוַמר: ְּביֹוֵתר 
ָצִרי� ַהָּכתּוב ְלַהזְִהיר ְּבָמקֹום ֶׁשּיֵׁש ֶחְסרֹון ִּכיס, ְלִפי 

  ְּדִליִלי"ת ִהיא ְמֻמּנָה ַעל ָהֲענִּיּות וְַדּלּות.



  

ֲעָׂשה ָענִי, ַרֲחָמנָא ִמי ֶׁשּדֹוֵר� ַעל ֵּפרּוֵרי ַּפת נ09ַ@
  ִלְּצָלן.

: (ַּדף קה ַעּמּוד ב)ה. ַּכַּמֲעֶׂשה ְּדהּוָבא ְּבֻחִּלין 
*
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"ָאַמר ַאַּבּיֵי: ֵמֵריׁש ֲהוָה ֲאֵמינָא ַהאי ְּדָכנְֵׁשי 

(רֹוֶצה לֹוַמר, ְּדָכנְֵׁשי נְָׁשוָָרא נְָׁשוָָרא, ִמּׁשּום נְִקּיּות הּוא 

. ֲאַמר ִלי ַמר: ַּפת, ָּכ� ֵּפַרׁש ַרִּׁש"י ַז"ל)ֶׁשְּמַכְּבִדין ֵּפרּוֵרי הַ 
  ִמּׁשּום ְּדָקֶׁשה ַלֲענִּיּות.

  "ַוי ְלזֶה ֶׁשהֹוִציא אֹותֹו ִמֵּביִתי"09@
*
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ַהאי ַּגְבָרא ַּדֲהוָה ְמַהֵּדר ֲעֵליּה ֵׁשד ַּדֲענִּיּוָתא, 

ר, (רֹוֶצה לֹומַ וְָלא ֲהוָה יֵָכיל ֵליּה, ְּדָקא זִָהיר ַאּנְָׁשוָָרא 

יֹוָמא ַחד ָּכַר�  ֶׁשָהיָה ַהַּבַעל ַהַּביִת נְִזָהר ְמאֹד ְּבֵפרּוֵרי ַהַּפת)
ִרְפָּתא ַעל ְּפנֵי ַהָּׂשֶדה, וְנְָפלּו ֵּפרּוִרים ֶׁשל ַהַּפת ַעל 
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  :ֹקֶדׁש-ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון *) 
ִמְּתִחָּלה ָהִייִתי אֹוֵמר, ֶׁשֶּזה ֶׁשְּמַכְּבִדים ֶאת   -ָאַמר ַאַּבֵיי 

י ַרִּבי, ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֵּפרּוֵרי ַהַּפת ַּבַּבִית הּוא ִמּׁשּום ְנִקּיּות. ָאַמר לִ 
 ֶׁשָּקֶׁשה ַלֲעִנּיּות.
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  :ֹקֶדׁש-ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון *) 

ַמֲעֶׂשה ְּבִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה ְמַחֵּזר ָעָליו ַׂשר ָהֲעִנּיּות, ִּבְרצֹותֹו 
ְלָהִביאֹו ִליֵדי ֲעִנּיּות, ְו�א ָהָיה ָיכֹול לֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ָזִהיר ְּביֹוֵתר 

רּוֵרי ַהַּפת. יֹום ֶאָחד ָּכַר� ַּפת ֵמַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה, ְוָנְפלּו ֵּפרּוִרים ְּבפֵ 
ֵמַהַּפת ַעל ַּגֵּבי ֲעָׂשִבים, ְו�א ָהְיָתה לֹו ֶאְפָׁשרּות ְלַלֵּקט ֶאת ָּכל 
 ַהֵּפרּוִרים ֶׁשָּנְפלּו. ָאַמר ַהַּׂשר ֶׁשל ֲעִנּיּות: "ַעָּתה ְּבַוַּדאי ִיֹּפל ְּבָיִדי".
ְּכֶׁשָּגַמר ָהִאיׁש ֶלֱאֹכל ֵהִביא ַמְעֵּדר, ָעַקר ֶאת ָהֲעָׂשִבים ִעם ַהַּקְרַקע 
ֶׁשַּתְחֵּתיֶהם, ְלָקָחם ַיַחד ִעם ַהֵּפרּוִרים ּוְזָרָקם ַלָּנָהר. ָׁשַמע קֹול 

 ֶׁשָהָיה אֹוֵמר: "אֹוי, אֹוי, ֶׁשהֹוִציָאִני ָאָדם ֶזה ִמֵּביִתי!"



  

ַּגֵּבי ֲעָׂשִבים, וְִאי ֶאְפָׁשר ָהיָה לֹו ְלַלֵּקט ָּכל 
ָּתא וַַּדאי נַָפל ַהֵּפרּוִרים, ָאַמר ַהֵּׁשד ַּדֲענִּיּוָתא: ַהׁשְ 

ִּביַדאי. ָּבַתר ַּדֲאֵכיל, ַאיְֵתי ָמָרא, ַעְקִרינְהּו ְלכּוָלא 
(ֵּפַרׁש ַרִּׁש"י, ְׁשַקל ָמָרא, ֶׁשּקֹוִרים ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכנַז ּוְׁשָדא ְלנֲַהָרא 

 ,ְׁשאֹוְב"ל וְָלַקח ַהַּקְרַקע ִעם ָהֲעָׂשִבים וְִעם ַהֵּפרּוִרים וְָזַרק ְלַמָּיא)
ְׁשַמע ָקָלא ַּדֲהוֹו ָאְמֵרי: וַי, וַי, ְּדַאְּפֵקי ְלַהאי ַּגְבָרא 

  ִמֵּביִתי".

וְָלֵכן נְִרֶאה ִלי ְּדזֶהּו ַּכּוָנַת ַרִּׁש"י ֶׁשָּדַרׁש ְּדרּוׁש  
זֶה ַּדוְָקא ְּבִמְצוָה זֹו ְּבָפָרַׁשת ָהעֹוָלה, ֶׁשִהיא ְקִרי 

 07ִהיא@06@ָהעָֹלה", " 07הּוא@06@ּוְכִתיב: "
ּכֵיוָן ְּדָרְמזֵי נֵַּמי ַאִּליִל"ית ֶׁשִהיא ְמֻמּנָה  -ָהעָֹלה" 

ַאֲענִּיּות, וְָלֵכן ָאַמר: ְּביֹוֵתר ָצִרי� ַהָּכתּוב ְלזֵָרז 
ָּכל ִמי  -ְּבָמקֹום ֶׁשּיֵׁש ֶחְסרֹון ִּכיס, ֶׁשַהֵּפרּוֵרי ַּפ"ת 

ֲענִּיּות ֶׁש�א נִזְָהר ָּבֶהן וְזֹוְרָקן ַלחּוץ, ֵמִביא ִליֵדי 
וְַדּלּות, וְָלֵכן �א ֵּפַרׁש ַרִּׁש"י ְּדרּוׁש זֶה ּכִי ִאם ַּדוְָקא 
ְּבִמְצוָה זֹו. וְַקל ְלָהִבין וְנָכֹון הּוא, ּוְלִפי ֲענִּיּות ַּדְעִּתי 

  ִהיא ַּכּוָנָה ֲאִמִּתית.

ַּׁשת ֵאְבֵרי ָהעֹוָלה09@   ְּבֵפרּוֵרי ַהּמֹוִציא יֵׁש ְקֻד

ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ֶׁש�א יְַׁשִלי� ֵּפרּוֵרי  ז. וְָלֵכן ָצִרי�
ַהַּפת, וְָכל ֶׁשֵּכן ֵּפרּוִרין ֶׁשל ַהּמֹוִציא, ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהן 
ְקֻדַּׁשת ֵאְבֵרי ָהעֹוָלה, וְָלֵכן נְִרֶאה ִלי, ְּדִליִלי"ת ִעם 

 ת"פ ַמֲחנֹות ֶׁשָּלּה ִהיא ְמֻמּנָה ַעל ַהֶּקִרי, ַעל ֵּכן

ְלִהְתַּפֵּלל, ֶׁש�א יָבֹוא ִליֵדי ֶקִרי, ָצִרי� ָהָאָדם 



  

וְיְִתַרֵחק ֵמִהְרהּוִרים ָרִעים ַהְּמִביִאים ָהָאָדם ִליֵדי 
  ֶקִרי.

  ֵעצֹות ְלִהּנֵָצל ֵמֲעוֹון ַהְּבִרית09@
ּובֹוא ּוְרֵאה ֵעָצה ֲהגּונָה, ֶׁשֶאֵּתן ְלָכל ִמי ֶׁשּיֵָרא 

י, ִענְיָן ִראׁשֹון ְּכָבר וְָחֵרד ִלְדַבר ה' ֶׁשּיִנֵָצל ֵמֲעוֹון ֶקרִ 
ָּכַתְבִּתי ְּבֶפֶרק ב', ֶׁשּיְַצּיֵר ָהָאָדם קֶֹדם ֶׁשּיִיַׁשן 
ִּבְדיֹוְקנֹו ֶׁשל ָאִביו, ַעּיֵן ָׁשם. ּוְסֻגָּלה ֵׁשנִית ִהיא, 
ֶׁשּיֲַעֶׂשה ַטַּבַעת ִמֶּכֶסף ָטהֹור, וְיְַחקֹק ָעָליו ֵאּלּו 

ַהָּקדֹוׁש, מֹוֵרנּו יֹוֵאל ַּבַעל  ַהֵּׁשמֹות ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵמָהִאיׁש
  ,ֵׁשם זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמְּקִהַּלת קֶֹדׁש זַאמּוְׁשט

"שד"י צמרכ"ד אנקת"ם 06@ח. וְֵאּלּו ֵהן: 

, 07פסת"ם פספסי"ם דיונסי"ם יוה"ך אדנ"י"@
וְַאַחר ֲעִׂשּיָה וְַהֲחִקיָקה ֶׁשל ַהַּטַּבַעת ֶּכֶסף יְַטִּביל 

וֵה ַאְרָּבִעים ֵסָאה, וְַאַחר ָּכ� יּוַכל ַהַּטַּבַעת ְּבִמקְ 
ִלּבֹו  ָלֵׂשאת ַעל יָדֹו וְיּוַכל ֵליֵל� ְּבָכל ְמקֹומֹות, וְיְִהיֶה

ָּבטּוַח ֶׁשּיִּנֵָצל ֵמָעוֹון זֶה, וְיְִׁשּכֹן וְיְִׁשַּכב ָלֶבַטח ַעל 
  ִמְׁשַּכְבּתֹו ְּבִלי ׁשּום ִמְכׁשֹול וְָעוֹון.

  
  ְּבַהֲע�ְת�   08@
  ֶּפֶרק ע"א03@

. ּוֵפַרׁש ַרִּׁש"י: "ְמַלֵּמד ֶׁשָהַל� ָּכֵלב ַעל ִקְבֵרי יג, כב) א. "ַוּיָבֹא ַעד ֶחְברֹון" (ַּבִּמְדָּבר
ָהָאבֹות ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשם ֶׁשּיְִהיֶה נִּצֹול ֵמֲעַצת ְמַרּגְִלים". ּוִמָּכאן נְִתַּפֵּׁשט ַהִּמנְָהג יֶָפה 

  נְַחנּו הֹוְלִכים ַעל ִקְבֵרי ָאבֹות ְלִהְתַּפֵּלל ַּבּיֹום ֶׁשֵּמת ּבֹו ָאִביו אֹו ִאּמֹו.ֶׁשְּביְִׂשָרֵאל, ֶׁשאֲ 



  

נְִׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ַמְרִּגיִׁשים ְּבַצַער ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, 09@
  ּוִמְתַּפְּלִלים ַּבֲעָדם.

ב. וְַאף ִאם הּוא ְּבָמקֹום ַאֵחר ְּבאֹותֹו ַהַּפַעם 
וְֵאינֹו ַּבָּמקֹום ֶׁשּׁשֹוֵכב ָׁשם ָאִביו אֹו  ַצייט"-ַּב"יָאר

ִאּמֹו, ִמָּכל ָמקֹום ְּכֶׁשהֹוֵל� ַעל ְׁשָאר ִקְבֵרי יְִׂשָרֵאל 
ְלִהְתַּפֵּלל, ִמָּכל ָמקֹום ִמְתעֹוְרִרים ָּכל ַהּנְָׁשמֹות 
ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן ְּבאֹוָתּה ַהְּתִפָּלה, וְַסְדנָא ְּדַאְרָעא ַחד 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו�   : וְגּוף ַהַּקְרַקע ֶאָחד הּוא,][ֵּפרּוׁשהּוא, 
הּוא ָּגזַר ּכֵן ִלְהיֹות נְַפׁשֹות ַהַּצִּדיִקים ְמצּויִין ַעל 

 ַהְּקָברֹות ְלטֹוַבת יְִׂשָרֵאל, ֶׁשּיְִהיּו ׁשֹוְמִעין ִלְתִחּנֹות

ל ּוְתִפּלֹות יְִׂשָרֵאל ַהָּבִאים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּקָברֹות. וְכָ 
יָבֹוא ֶאל ִקְבֵרי ֲאבֹוָתיו אֹו  -ִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו ֵאיזֶה ַצַער 

  ְׁשָאר ְקָבִרים וְיֹוִדיַע ַצֲערֹו ְלַהּנְָפׁשֹות.

ג. ּכִי ְּבֵעת ֶׁשַהּנְָׁשמֹות ּונְָפׁשֹות ׁשֹוְמִעין ְּתִפָּלָתן 
ֶׁשל ַהַחּיִים ַהִּמְתַּפְּלִלין ַעל ַצֲעָרן, ָאז עֹוִלין ָלרּוחֹות 

, וְָהרּוחֹות עֹוִלין ֶאל (ֹזַהר ֵחֶלק ב ַּדף קמא ַעּמּוד ב)ְּבַגן ֵעֶדן ׁשֶ 
ַחְדֵרי ַּגן ֵעֶדן ֲאֶׁשר ָׁשם נְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, ּוְמעֹוְרִרין 
ָהָאבֹות ֶׁשְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, וְָׁשם ִמְׁשַּתֲחוִים ִלְפנֵי ִּכֵּסא 

  ַהָּכבֹוד ּוִמְתַּפְּלִלין ַעל ַהַחּיִים.

ַהּנְָׁשָמה ּבֹוָכה ּוִמְתַאּנַַחת ַעל ֶׁש�א זְָכָתה ִלָּכנֵס 09@
  ְלַגן ֵעֶדן

ד. ָאֵכן ְּכֶׁשַהּנְָׁשָמה ֵאינָּה זֹוָכה ֲעַדיִן ִלְמקֹוָמּה 
ְּבַּגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון, וְִהיא ֲעַדיִן נְִדֵחית ִמחּוץ ַלַּפְרּגֹוָדא 



  

ּקֶֹדׁש ַהַּמְבֶדֶלת ֵּבין ְמקֹום [ֵּפרּוׁש: ִמחּוץ ַלָּפרֹוֶכת הַ ַקִּדיָׁשא 

וְנָָדה וְנָָעה, ֲאזַי ַּגם ָהרּוַח וְַהּנֶֶפׁש נָע וָנָד,  ַהְּׁשִכינָה]
ּוְבָכל ַּפַעם ָּבָאה ַהּנֶֶפׁש וְרּוַח ְּבתֹו� ַהֶּקֶבר וְרֹוָאה 
ַהּגּוף ְמֻסָּבב ְּבתֹוָלִעים ּוִפיו ָּפתּוַח וְתֹוָלִעים 

ָרָביו ּוְבנֵי ֵמָעיו ְמֵלִאים ִרָּמה ְמַקְׁשְקִׁשים ּבֹו ּוקְ 
וְתֹוֵלָעה, ָאז ַהּנְָׁשָמה ִמְתַאֶּבֶלת ָעָליו, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

  : "וְנְַפׁשֹו ָעָליו ֶּתֱאָבל".(ִאּיֹוב יד כב)ַהָּכתּוב 

  ְׂשָכָרן ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּזֹוִכים ְלעֹוָלם ַהָּבא09@

דֹוׁש וְָטהֹור, ֲאַזי ה. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשַהּגּוף קָ 
ִמְתַעֵּכל ַהָּבָׂשר ַעל יְֵדי ֶהָעָפר, וְָאז נֲַעָׂשה ּגּופֹו 
ּוְבָׂשרֹו ָעָפר וֵָאֶפר ֵּתֶכף, וְֵאינֹו סֹוֵבל ׁשּום ַצַער ֶׁשל 

 -זֶהּו ְׂשַכר ּגּופֹו. ּוְׂשַכר ַהּנְָׁשָמה  -ּתֹוָלִעים וְִרָּמה 
וְֵכן ָהרּוַח ְלגַן ֵעֶדן  ְּבַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון עֹוָלה ִמּיָד,

ַהַּתְחּתֹון, ּוְבָכל ַׁשָּבת וְרֹאׁש חֶֹדׁש עֹוָלה ָהרּוַח ְלַגן 
ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ֲאֶׁשר ָׁשם ִהיא ַהּנְָׁשָמה, ּוְבַההּוא אֹור 
וְִזיו ַהָּטהֹור יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת וְיֹום טֹוב 

ֶפׁש ּוְמַקֶּבֶלת ַּגם ֵּכן וְרֹאׁש חֶֹדׁש, וְָאז עֹוָלה ַהּנֶ 
ֵמָהאֹור ּוֵמַהִּזיו ַהָּטהֹור ֶׁשִּקֵּבל ָהרּוַח ְלַמְעָלה 

  ִמּנְָׁשָמה ֶׁשְּבגַן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון.

ַהּנְָׁשמֹות עֹוְמדֹות ִמִּקְבֵריֶהן ְונֹוְתנֹות ֶׁשַבח 09@
  ְוהֹוָדָאה ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר�

ֶסת ּתֹו� ַהֶּקֶבר וְנֹוֶטֶלת ו. וְָאז ַהּנֶֶפׁש יֹוֶרֶדת וְנְִכנֶ 
ִצּיּור ַהּגּוף ֶׁשָהיּו ְּבִחּיּוָתן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ּוַבִּצּיּור ַהֶּזה 



  

עֹוְמִדין ַמָּמׁש ַּבּגּופֹות, ְּכמֹו ֶׁשָהיּו ְּבִחּיּוָתן, וְעֹוְמִדים 
ַעל ַהְּקָבִרים וְנֹוְתנִים ֶׁשַבח וְהֹוָדיָה ָלֵאל יְִתָּבַר� 

ּגֶֹדל ַמֲעלֹות אֹור ַהּנְָׁשָמה, וְִזיו ְּפנֵיֶהם  ְׁשמֹו, ַעל
ְמִאיִרים ְּבאֹור ָּגדֹול, וְָאז ַמְרִּבין ְּבִׁשירֹות וְִתְׁשָּבחֹות 
ְּבִצּיּוָרן ַמָּמׁש ִעם ָהֲעָצמֹות ְמֻרָּקמֹות ּוְמֻגָּלמֹות 

  ַּכִּדְמיֹון ַהּגּוף.

ְּבָכל מֹוָצֵאי  - ַהֵּמִתים ְמַׁשְּבִחים ְלַהֵּׁשם יְִתָּבַר� 09@
  ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ְורֹאׁש חֶֹדׁש

ז. וְִאּלּו ָהיָה ְרׁשּות ִלְבנֵי ָאָדם ִלְראֹוָתן, ָהיּו 
רֹוִאים אֹוָתם ְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ּומֹוָצֵאי רֹאׁש חֶֹדׁש 
וְיֹום טֹוב ְּבִדְמיֹון ּגּופֹות ַעל ַהְּקָבִרים וְאֹוְמִרים ִׁשיר 

:  "ָּכל (ְּתִהִּלים לה י)ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב  וֶָׁשַבח, וְזֶהּו
ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרנָה ה' ִמי ָכמֹו�", 'אֹוְמִרים' ֵאין ְּכִתיב 
ָּכאן, ֶאָּלא "ּתֹאַמְרנָה", ֶׁשאֹוְמִרים ַהֵּמִתים ִׁשיָרה 

  וֶָׁשַבח ְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת וְיֹום טֹוב וְרֹאׁש חֶֹדׁש.

ם ִּפְתאֹום ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה ְלתֹוָרה ְּכֶׁשַּמִּגיַע ָלָאדָ 09@
  ּוְלִמְצוֹות, יֵַדע ֶׁשָאז ִהיא ֵעת ָרצֹון ְלִהְתַּפֵּלל.

ְּבעֹוד ָהָאָדם ַּבַחּיִים  -ח. וְַגם ָצִרי� ְלהֹוִדיַע 
ַחּיּותֹו, ָאז ַהּנְָׁשָמה ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם 

י ִמְּסָפִרים ִלְדַבר ה', ִּכי זֶה ַקָּבָלה ִהיא ְּביָדִ 
ַקְדמֹונִים. וְַדע, ִּכי ְּבָכל ֵעת ֶׁשּיָבֹוא ִּפְתאֹום ַמֲחָׁשָבה 
טֹוָבה ְּבֵלב ֶׁשל ָאָדם, ַמֲחָׁשָבה ֶׁשל ִׂשְמָחה וְַאֲהָבה 
ְלִדְבֵרי תֹוָרה אֹו ִמְצוָה, ֲאזַי ֵּתַדע, ֶׁשָאז הּוא ֵעת 



  

בּוָקה ֵּתֶכף ָרצֹון ֶׁשִּתְהיֶה ִמְתַּפֵּלל, וְזֹו ַהְּתִפָּלה ּדְ 
ְּבֵהיַכל ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, 
ּוַבֲאֶׁשר ֶׁשּיֵׁש ִלְפָעִמים ֵעת ּוזְַמן ֶׁשּנְַפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם 

ָקרֹוב ַהָּדָבר, ֶׁשּיֵׁש ֵאיזֶה ְּגזֵָרה ָרָעה,  -ֲעגּוָמה ָעָליו 
אֹו ְּגזֵָרה ָרָעה  ַחס וְָׁשלֹום, ַעל ָהָאָדם אֹו ַעל ְקרֹוָביו

ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, ִּכי ַעל ִּפי רֹב ְּכרּוזִים יֹוְצִאים 
ּוְמעֹוְרִרין ְלָבבֹות ָהָאָדם, ִּכי ַהֵּלב יֹוֵדַע ָמַרת נְַפׁשֹו, 
ַאף ֶׁשְּבָאזְנָיו �א ָׁשַמע, וְַעל ֵּכן ִאם יְִתַעֵּצל ָהָאָדם 

ַמְׁשֶמֶׁשת ּוָבָאה, ַעל וְ�א יְִתַּפֵּלל ֵּתֶכף, ֲאזַי ַהְּגזֵָרה מְ 
ֵּכן יְזֵָרז ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו וְיְִתַּפֵּלל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

  ִּבְדָמעֹות ְּכִפי ּכֹחֹו. הּוא

ַמֲעֶׂשה ֵמַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ּוְבנֹו ַרִּבי 09@
  ֶאְלָעזָר, ֶׁשִּבְּטלּו ְּגזֵָרה ָרָעה.

: (ַּדף טו ַעּמּוד א)ת ְקדֹוִׁשים ט. ַּכְּמבָֹאר ַּבּזַֹהר ָּפָרׁשַ 
*
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  :ֹקֶדׁש-ָלׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ּבְ  
ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָהָיה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי יֹוֵׁשב ְּבַׁשֲעֵרי ָהִעיר 
לּוד. ָנָׂשא ֵעיָניו ְלַמְעָלה ְוָרָאה ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְמִאיָרה ְוִנְסַּתם אֹוָרּה, 

ּה. ֵּכן ְוָחְזָרה ְוֵהִאיָרה ְוִנְסַּתם אֹוָרּה, ְוָחְזָרה ְוֵהִאיָרה ְוִנְסַּתם אֹוָר 
ָהָיה ָׁש�ׁש ְּפָעִמים. ְּבתֹו� ָּכ� ֶנְחָׁש� ָהאֹור ְוִנְרָאה ַּבֶּׁשֶמׁש ַמְרֶאה 
ָׁשחֹור ְוָירֹוק. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו: ּבֹוא 

רּו� הּוא ַאֲחַרי ְוִנְרֶאה, ֶׁשֲהֵרי ְּבַוַּדאי ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה, ְוַהָקדֹוׁש ּבָ 
רֹוֶצה ְלהֹוִדיֵענּו, ִּכי ַוַּדאי ְׁש�ָׁשה ָיִמים ְּתלּוָיה ְּגֵזָרה ֶׁשִּנְגֶזֶרת 
ְלַמְעָלה, ַעד ֶׁשּמֹוִדיַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַלַּצִּדיִקים. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: 



  

ַאַּתְרָעא ְּדלּוד. זְַקף ֵעינֹוי וֲַחזָא ִׁשְמָׁשא ְּדנֵָהיר 
וְִאְסִּתים נְהֹוָרא, וְַאְהַּדר נֵָהיר וְִאְסִּתים נְהֹוָרא, 

א, וֲַהוָה ֵּכן ג' ְּפָעִמים. וְַאְהַּדר נֵָהיר וְִאְסִּתים נְהֹורָ 
ַאְּדָהִכי ִאְתֲחֵׁשי� נְהֹוָרא וְִאְתֲחזֵי ְּבִׁשְמָׁשא אּוְכֵמי 
וִירֹוָקא, ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלַרִּבי ֶאְלָעזָר 
ְּבֵריּה: ָּתא ַאַּבְתָראי וְנֱֶחֵמי, ְּדָהא וַַּדאי ְּגזֵָרה 

הּוא ָּבֵעי ְלאֹוָדָעא ָלן, ְּדוַַּדאי  ִאְתְּגזַר, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו�
ג' יֹוִמין ָּתְליָא ְּגזֵָרה ְּדִאְתְּגזַר ְלֵעָּלא, ַעד ְּדאֹוִדיָעא 

(ָעמֹוס ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַצִּדיַקּיָא. ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 

: "ּכִי �א יֲַעֶׂשה ה' ֱא�ִהים ָּדָבר ּכִי ִאם ָּגָלה סֹודֹו ג ז)
  ָדיו ַהּנְִביִאים".ֶאל ֲעבָ 

*י. 
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ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְֵלי ָעאלּו ְּבַההּוא ֶּכֶרם. ֲחמֹו ַחד 
ִחוְיָא ַּדֲהוָה ָאֵתי, ּופּוֵמיּה ָּפתּוַח ּוְמַלֲהָטא ְּבַאְרָעא 
ְּבַעְפָרא. וֲַאֵחיד יְֵדיּה ְּבֵריֵׁשיּה ְּדִחוְיָא, וֲַחָמא ַּדֲהוָה 

                                                                                                                    

 "ִּכי �א ַיֲעֶׂשה ה' ֱא�ִהים ָּדָבר ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו
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  :ֹקֶדׁש-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ְּבעֹוד ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ִנְכְנסּו ַּבֶּכֶרם ַההּוא. ָראּו ָנָחׁש ֶאָחד ָּבא, 
ּוִפיו ָּפתּוַח ְולֹוֵהט ָּבָאֶרץ ַּבָעָפר, ֶהֱחִזיק ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי 

ה ַהָּנָחׁש ְמַרֵחׁש ִּבְלׁשֹונֹו, ְוהּוא ִסיָמן ְּבֹראׁש ַהָּנָחׁש, ְוָרָאה ֶׁשָהיָ 
ֶׁשַהָּנָחׁש ְמַרֵּמז ְלעֹוֵרר ְלַהָּנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני, ֶׁשהּוא ַסָּמֵא"ל ְוִּליִלית 
ָהְרָׁשָעה, ֶׁשִּיְתעֹוְררּו ִּדיִנים ָקִׁשים ַעל ָהעֹוָלם. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 

ֶוֱאֹמר ַלָּנָחׁש ַההּוא ֶׁשִּנְקָרא ָנָחׁש ָהֶעְליֹון,  יֹוַחאי ַלָּנָחׁש: "ָנָחׁש, ֵל�
 .ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִנְמָצא ָּבעֹוָלם"



  

ה לֹוַמר, ְּדַהּנָָחׁש ָהיָה ְמַרֵּמז (רֹוצֶ ִחוְיָא ְמַרֵחׁש ְּבִלָׁשנֵיּה 

ְלעֹוֵרר ְלַהּנָָחׁש ַהַּקְדמֹונִי, ֶׁשִהיא ַסָּמֵא"ל וְִּליִלית ָהְרָׁשָעה, 

, ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ֶׁשּיְִתעֹוְררּו ִּדינִים ָקִׁשים ַעל ָהעֹוָלם)
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלִחוְיָא: ִחוְיָא, זִיל וְֵאיָמא ְלַהאי 

ִאְתְקֵרי נָָחׁש ֶעְליֹון, ְּדָהא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ִחוְיָא ּדְ 
  יֹוַחאי ְּבָעְלָמא ְׁשִכיַח.

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֵהגֵן ַּבַחּיִים ַחּיּותֹו ַעל ָּכל 09@
  ָהעֹוָלם, ֶׁש�א יְִׁשְלטּו ַמּזִיִקים ּוַמְׁשִחיִתים, ַחס ְוָׁשלֹום.

*יא. 
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ֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלֵריֵׁשיּה ַעיְֵליּה ַרִּבי ִׁשְמע
ְּדַהִהיא נָָחׁש ְלַחד נּוְקָּבא ְּדַעְפָרא וֲַאַמר: ּגֹוזְַרנִי 
ַּבֵּׁשם, ִּדְכֵׁשם ְּדַתָּתא ִאְתֲחזֵיר ְלנּוְקָּבא ְּדַעְפָרא, ָּכ� 
ִעָּלָאה יְִתֲחזַר ְלנּוְקָּבא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבא, ַרֵחיׁש ַרִּבי 

ְצלֹוֵתיּה ִעם ַרִּבי ֶאְלָעזָר. ַעד ַּדֲהוֹו ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ּבִ 
ַמְצֵלי, ְׁשָמעּו ַחד ָקָלא ַּדֲהוֵי אֹוֵמר: ּפּוְטְקָרא 
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  :ֹקֶדׁש-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ִהְכִניס ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶאת ֹראׁשֹו ֶׁשל ַהָּנָחׁש ְלֶנֶקב ֶאָחד 

ְזַרִני ַּבֵּׁשם, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהָּנָחׁש ַהַּתְחּתֹון ָחַזר ַלֶּנֶקב ֶׁשְּבָעָפר ְוָאַמר: ּגוֹ 
ְו�א  ֶׁשַּבָעָפר, ָּכ� ַהָּנָחׁש ָהֶעְליֹון ַיֲחֹזר ַלֶּנֶקב ֶׁשל ַהְּתהֹום ַהָּגדֹול,

ְיַקְטֵרג עֹוד ָּבעֹוָלם. ָלֲחׁשּו ְּתִפָּלה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוַרִּבי 
  .ֶאְלָעָזר
תֹו� ְּתִפָּלָתם ָׁשְמעּו קֹול ֶאָחד ֶׁשָהָיה אֹוֵמר: "ִּפְסֵקי ְּגֵזרֹות ּבְ 

ִהָּכְנסּו ֲחָזָרה ִלְמקֹוְמֶכם ָהִראׁשֹון, ִּכי ַהַּמִּזיִקים ְוַהַּמְׁשִחיִתים 
ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְׁשרֹות ָּבעֹוָלם, ִמְּפֵני ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִּבֵּטל 

 אֹוָתם".



  

ְּדִקְטָפא עּולּו ְלַאְתַריְכּו, ַקְטִפיֵרי ְּדבּוַריְנֵי ָלא ָׁשָראן 
ְּבָעְלָמא, ְּדָהא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַּבֵּטיל ְלהֹון. 

וֵי יֹוֵצא ַּבת קֹול ַעל אֹוָתן ְמֻמּנִים ִּדיכֹוִלין ַלֲעׂשֹות (ֵּפרּוׁש: ַּדהֲ 

ֶהֵּזק ָלעֹוָלם, ֶׁשּיְִהיּו ֻמְכָרִחים ְלַעּיֵל ַלָּמקֹום ָהִראׁשֹון, ַּבָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ׁשֹוְכנִים ַּבִּמְדָּברֹות, ֵּכיוָן ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי הּוא ֲעַדיִן 

  .ה, ּוזְכּותֹו ֵמִגינָה ִמְּפנֵי ַהֻּפְרָענֻּיֹות)ַקּיָם ָּבעֹוָלם ַהּזֶ 

ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו ֶׁשֵאין ָלנּו ַצִּדיִקים ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון 09@
  ֶּבן יֹוַחאי, ְצִריִכים יְִרֵאי ה' ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ּדֹוָרם.

יב. וְַדע, ַאף ֶׁשַעְכָׁשו ַּבזְַמן ַהֶּזה ֵאין ָלנּו ַּבּדֹור 
י ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶׁשּיּוַכל ְלַבֵּטל ַהְּגזֵרֹות ְּכמֹו ַרּבִ 

ָרעֹות, ִמָּכל ָמקֹום ַחְסֵּדי ה' �א ָתְמנּו ַעל ָּכל ּדֹור 
וָדֹור, ּוִמּיָד ֶׁשּנְִגזְָרה ֵאיזֶה ְּגזֵָרה ְלַמְעָלה, ַרֲחָמנָא 

ל ִלְּצָלן, ִמּיָד ְׁשלּוֵחי ַמְעָלה ַמְכִריזִים ּוַמְׁשִמיִעים ַהּקֹו
וְַהְּכרּוז ַעל יְֵדי ִּתינֹוק וְִתינֶֹקת, וְֵהן ִמְתנְַּבִאין וְֵאינָם 
יֹוְדִעים ַמה ִּמְתנְַּבִאים. ַּגם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ְמעֹוֵרר ֵלב ַהְּכֵׁשִרים וִיֵרִאים, ֶׁשּיְִתַּפְּללּו ַעל ּדֹוָרם, 

ה ָרעֹות וְִהְתעֹוְררּות ָּבא ֵמַעְצמּוָתן, ּוָבֵעת ֲאֶׁשר ֵאיזֶ
ִמְתעֹוְררֹות, ָאז ַמְלֲאֵכי ִּדינִים ְמׁשֹוְטִטים ּוַמְכִריזִים, 
וְִחֵּצי ִּדינִים נְִׁשָלִחים ּוְמִביִאים ֵאיזֶה ֻחְלָׁשה ָלעֹוָלם 

  אֹו ְׁשָאר ִענְיָנִים ָרִעים ַּבר ִמּנָן.



  

ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ִלּזֵָהר, ְּכֵדי ְלִהּנֵָצל 09@
  ָּכל ָרע, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן.מִ 

יג. וְָאז טֹוב ְלָאָדם ֶׁש�א ְלֵהָראֹות ָּכל ָּכ� ַּבחּוץ 
: (ַּדף סט ַעּמּוד א)ָּתִדיר, ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת נַֹח 

*
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"ֵּכיוָן ֶׁשּנִַּתן ְרׁשּות ַלַּמְׁשִחית, ֲאזַי ְלַהאי ְׁשלּוָחא 
ְמַהְּלִכין ָּתִדיר ָּבְרחֹובֹות ְרׁשּות ִלְפּגַֹע ְּבִאנְֵׁשי ּדִ 

ּוַבְּׁשוִָקים, ַחס וְָׁשלֹום". וְָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל 
ַעל זֶה ְלִהּנֵָצל ִמָּכל ַרע, ַּכּנִזְָּכר ְלֵעיל. וְָצִרי� ָהָאָדם 
ִלָּזֵהר ֶׁש�א ְלַהזְִּכיר ְׁשמֹו ִּבְתִפָּלתֹו, ְּדֵכיוָן ְּדַמזְִּכיר 

ְּבַמֲעָׂשיו, וְֵכן יִָּמְצאּו  ָאז ַמְׁשּגִיִחין ְלַעּיֵן ָעָליו ְׁשמֹו,
  , ַחס וְָׁשלֹום.[ֵּפרּוׁש: ֶׁשּיִַּזיקּו לֹו]ְמַקְטְרִגים ִּדינְַּזֵקי ֵליּה 

ַּכֲאֶׁשר ִמְתַּפֵּלל �א יְִתַּפֵּלל ַרק ֲעבּור ַעְצמֹו, ֶאָּלא 09@
  לֶׁשּיְִכ�ל ַעְצמֹו ְּבתֹו� ְּכַלל יְִׂשָראֵ 

יד. וְֵהִביא ַהּזַֹהר ְרָאיָה, ֶׁשָאַמר ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא 
*: (ְמָלִכים ב ד יג)ַלּׁשּונִַּמית 

166
"ֲהיֵׁש ָל� ְלַדֶּבר ֶאל 
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  :ֹקֶדׁש-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֵּכיָון ֶׁשִּניְּתנָה ְרׁשּות ַלַּמְׁשִחית, ֲאַזי ִנֶּתֶנת ְרׁשּות ְלאֹותֹו ָׁשִליַח 

 ִלְפֹּגַע ַּבֲאנִָׁשים ֶׁשְּמַהְּלִכין ָּתִמיד ָּבְרחֹובֹות ּוַבְּׁשָוִקים, ַחס ְוָׁשלֹום.
166

  :ֹקֶדׁש-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשאֹותֹו  -ֲהֵיׁש ָל� ְלַדֶּבר ֶאל ַהֶּמֶל�" "

ַהּיֹום ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהָיה, ֶׁשָאז ִנְקָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא "ֶמֶל� 
 -ַהָּקדֹוׁש" ּו"ֶמֶל� ַהִּמְׁשָּפט", "ַוֹּתאֶמר ְּבתֹו� ַעִּמי ָאֹנִכי יֹוָׁשֶבת" 

ֶׁשַּיְזִּכירּו ְׁשִמי ִּבְמיָֻחד, ֶאָּלא "ְּבתֹו� ַעִּמי ָאֹנִכי  ָצהֵאיִני רוֹ 
יֹוָׁשֶבת". ּבֹוא ּוְרֵאה, ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה ֹרֶגז ָּבעֹוָלם, �א ִהְזִּכיר ֵׁשם ֹנַח, 



  

ָּדא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְּדַההּוא יֹוָמא רֹאׁש  -ַהֶּמֶל�" 
ֶל� ַהָּׁשנָה ֲהוֵי, ִּדְכֵדין ִאְּקֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא "מֶ 

ַהָּקדֹוׁש" ּו"ֶמֶל� ַהִּמְׁשָּפט", "וַּתֹאֶמר ְּבתֹו� ַעִּמי 
ָלא ְּבֵעינָא ְּדיְִּדְּכרּון ְׁשִמי ֶׁשּיְַׁשִּגיחּון  -ָאנִֹכי יֹוָׁשֶבת" 

ִּבי, ֶאָּלא "ְּבתֹו� ַעִּמי ָאנִֹכי יֹוָׁשֶבת". ָּתא ֲחזִי, 
ַּכר ֵׁשם נַֹח, ְּבַׁשְעָּתא ְּדֻרְגזָא ֲהוֵי ְּבָעְלָמא, ָלא ִאדְ 

: "וַּיִזְּכֹר (ְּבֵראִׁשית ח א)ֵּכיוָן ְּדִדינָא ִאְתֲעַבר, ְּכִתיב 
  ֱא�ִהים ֶאת נַֹח" ַהְׁשָּתא ִאְדַּכר ֵׁשם נַֹח.

ִאם ָהָאָדם ַמִּביט ֶאל ַהּסֹוף, ְּבַוַּדאי יְַצִליַח 09@
  ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְויָבֹוא ְלַחּיֵי עֹוָלם ַהָּבא

טו. וְָכל זֶה ְלהֹוִדיַע ִּכי ָהָאָדם נִּדֹון ְּבִמְׁשָקל, 
ּוְלָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב יֵׁש ֵמִליץ טֹוב, ּוְלָכל ִענְיָן ַרע יֵׁש 
ְמַקְטֵרג. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת נְִׁשָמתֹו יֹוֵתר ִמּגּופֹו, 
וְעֹוֶׂשה עֹוָלם ַהֶּזה ָטֵפל, וְעֹוָלם ַהָּבא ִעָּקר, ּוְבָכל 

ֹום וָיֹום צֹוֶפה ּוַמִּביט ֶאל ַהּסֹוף, ֶׁשּסֹוף ָאָדם ָלמּות, י
וְָאז ְּבוַַּדאי יְַצִליַח ְּבתֹוָרתֹו ּוְבַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים, 

  ֶׁשּיָבֹוא ְלַחּיֵי עֹוָלם ַהָּבא.

  ֶּפֶרק ע"ב03@
(ַׁשָּבת ַּדף קיט א. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

י ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵם ַעל ֶהֶבל ִּפיֶהם ֶׁשל , ּכִ ַעּמּוד ב)

                                                                                                                    

ַעְכָׁשו ִהְזִּכיר  -ֵּכיָון ֶׁשָעַבר ַהִּדין, ָּכתּוב: "ַוִּיְזֹּכר ֱא�ִהים ֶאת ֹנַח" 
 .ֵׁשם ֹנחַ 



  

ִּתינֹוקֹות ֵּבית ַרָּבן. ּוִמָּכאן ִּתְרֶאה, ֶׁשָּגדֹול ְׂשַכר 
ַהְמַלְּמִדין ִעם ַהִּתינֹוקֹות, ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשִּתינֹוקֹות 
לֹוְמִדים ֵאֶצל ַרָּבם, ָׁשם ַהְּׁשִכינָה ְמצּויָה וְׁשֹוָרה 

  ָׁשם.

ל ֵּבית ַרָּבן ּבֹוְקִעים ְרִקיִעים ִּבְׁשַעת ִּתינֹוקֹות ׁשֶ 09@
  ִלּמּוָדם

(ֹזַהר ָחָדׁש ַּדף לב ב. ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ֶל� ְל� 

  :ַעּמּוד א)
*
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ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ַּכד ֲהוָה ָאֵתי ְלֶמְחֵמי 

ֵּפי עּוֵלַמּיָא ְּבֵבי ַרב, ֲהוָה ֲאַמר: ָאִזיְלנָא ְלֶמְחֵמי אַ 
ְׁשִכינְָתא. ּוַמה ֶּׁשִּדּיֵק וְָאַמר: ַּכד ֲהוָה ָאֵתי ְלֶמְחֵמי 
עּוֵלַמּיָא ְּבֵבי ַרב, ִּכי ֵכן ִמנְַהג ַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה ְּכֶׁשָהיּו 
ְּפנּויִין ִמן ַהְּמָלאָכה, ָהיּו הֹוְלִכים ֶאל ַהְמַלְּמִדים ְּכֵדי 

י� ָהָאָדם ִלָּזֵהר, ְלַקֵּבל ַאֵּפי ְׁשִכינְָתא. וְַעל ּכֵן ָצרִ 
 - ֶׁשָּכל ַההֹוֵל� ְלָׁשם ְלֵבית ַהְמַלְּמִדים, ָׁשם ָהֵאם 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּכֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ִלְראֹות ַהְּנָעִרים ְּבֵבית 
ַרָּבן, ָהָיה אֹוֵמר: ֲאִני הֹוֵל� ִלְראֹות ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה. ּוַמה ֶּׁשִּדֵּיק 

ֵבית ַרָּבן, ִּכי ֵכן ִמְנַהג ַאְנֵׁשי ְוָאַמר: ְּכֶׁשָהָיה ָּבא ִלְראֹות ַהְּנָעִרים ּבְ 
ַמֲעֶׂשה, ְּכֶׁשָהיּו ְּפנּוִיים ִמן ַהְּמָלאָכה, ָהיּו הֹוְלִכים ֶאל ַהְמַלְּמִדים 
ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה. ְוַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ִלָּזֵהר ֶׁשָּכל ַההֹוֵל� 

רֹוֶבֶצת ַעל  -ֶׁשִהיא ַהְּׁשִכיָנה  -ְלָׁשם ְלֵבית ַהְמַלְּמִדים, ָׁשם ָהֵאם 
ַהָּבִנים ּופֹוֶרֶׂשת ַּכְנֵפי ְׁשִכיָנה ַעל ְּגָדֵיי ַהֹּצאן, ּוַבֲהֵבל ִּפיֶהם ֶׁשל 

 .ִּתינֹוקֹות ּבֹוְקִעים ְרִקיִעים ַוֲאִויִרים



  

רֹוֶבֶצת ַעל ַהָּבנִים ּופֹוֶרֶׂשת ַּכנְֵפי  -ְּדִהיא ְׁשִכינְָתא 
ְׁשִכינָה ַעל ְּגָדיֵי ַהּצֹאן, ּוַבֲהֵבל ִּפיֶהם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות 

  ּבֹוְקִעים ְרִקיִעים וֲַאוִיִרים.

ּוד ַהּתֹוָרה ִעם ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן, ַמִּציל ִלּמ09@
  ֶאת ַהְמַלֵּמד ֵמעֹנֶׁש ַהֵּגיִהּנֹם.

ג. ַעל ֵּכן ָצִרי� ַהְמַלֵּמד ָלׂשּום ֶאל ִלּבֹו, 
ֶׁשַהְּׁשִכינָה ׁשֹוֶכנֶת ֶאְצלֹו, וְיֲַעֶׂשה ִמַלְאכּתֹו ֶּבֱאמּונָה, 

אֶכת ָׁשַמיִם, וְיְִרֶאה ְּבִלי ְרִמּיָה, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשהּוא ְמלֶ 
ֶׁשּיְִהיֶה ַהֶחֶדר ֲאֶׁשר לֹוְמִדין ָׁשם ַהִּתינֹוקֹות נִָקי 

: "וְָהיָה ַמֲחנֶי� (ְּדָבִרים כג טו)ִמָּכל ִלְכלּו�, וִיֻקּיַם  וְָטהֹור
  ָקדֹוׁש" ִּכי זֶה נְִקָרא ַמֲחנֵה ְׁשִכינָה.

*: (ָׁשם)ד. וְִאיָתא ְּבזַֹהר ָחָדש 
168

ָעזָר ַרִּבי ֶאלְ  
ָּפַגע ֵּביּה ֵאִלּיָהּו, וֲַהוֵי  -ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון  
ִנְרָאה ֵאָליו ֵאִלָּיהּו  -יֹוַחאי  ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן

ַהָּנִביא ִּבְדמּות ָזֵקן ְוֶיֶלד ָקָטן הֹוֵל� ְלָפָניו. ַהָּמקֹום ּבֹו ִנְרָאה 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר ָהָיה ְלַיד ָנָהר ָּגדֹול ְוֻהְצְרכּו ְׁשֵניֶהם 

  .ֶאת ַהָּנָהר ִלְׂשָפתֹו ַהְּׁשִנָּיה ַלֲעֹבר
ר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא: "ָסָבא, ִׂשים ֶאת ַהֶּיֶלד ַעל ָאמַ 

ְּכֵתִפי ָהַאַחת ְוַאָּתה ֲעֵלה ַעל ְּכֵתִפי ַהְּׁשִנָּיה ְוַאֲעִביר ֶאְתֶכם ֶאת 
ַהָּנָהר". ָאַמר לֹו ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא: "ֲהִאם ֵאיְנ� ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור 

ל ְלַהֲעִביֵרִני (ְּכלֹוַמר, ִמֵּכיָון ֶׁשַּתְלִמיד ָחָכם �א ּתּוכַ  -ַּבּתֹוָרה? 
ָּגדֹול ִהְּנ� ַוַּדאי ַּתׁש ֹּכֲח� ֵמֲחַמת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ַהִּנְקֵראת 'ּתּוִׁשָּיה' 

 ַעל ֵׁשם ֶׁשַּמֶּתֶׁשת ֹּכחֹו ֶׁשל ָאָדם.)"



  

ֵאִלּיָהּו ִמְתֲחזֵי ֵאָליו ִּכְדמּות ָסָבא, וְִתינֹוק ָקָטן ָהַל� 
ְלָפנָיו, וְָהיָה ַמֲעַבר ַהּנָָהר ָּגדֹול ְלַאַעְבָרא ְלַה� 

א ַעל ּגִיָסא. ֲאַמר ֵליּה: ָסָבא, ַרְמיָא ְלַהאי יַּנּוקָ 
ַעל ְּכֵתָפאי ַּגם ּכֵן ְּבַהאי  -ְּכֵתָפאי ְּבַחד ִּגיָסא, וְַאְּת 

ּגִיָסא, וְַאֲעִביר ְלכֹון ַמַעְּבָרא ְּדנֲַהָרא ַרָּבא ָהֵדין, 
ֲאַמר ֵליּה: ָלא ָמאֵרי ְּדָדָרא ַאְּת? וְָלא תּוַכל 

ּוא ַּתְלִמיד (רֹוֶצה לֹוַמר: ֶׁשָאַמר לֹו, ָרִאיִתי ֶׁשַאָּתה הְלַאַעְבָרנָא 

: (ְיַׁשְעָיה כח כט)ָחָכם, וְַתׁש ּכֲֹח� ֵמֲחַמת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשּנְִקֵראת 

  )(ַסְנֶהְּדִרין כו ַעּמּוד ב) "ּתּוִׁשּיָה", ֶׁשַּמֶּתֶׁשת ּכֹחֹו ֶׁשל ָאָדם

*
169

ֲאַמר ֵליּה: ָסָבא, ָסָבא, ִאי ֶאְתּפֹׂש אֹוְת� 
ֲאֵריִמית יְַתכֹון ַּפְלגּות ִמיל וְַרְביָא ָהֵדין ִּבְתֵרי יַָדי, 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
יֶעֶזר: "ָסָבא! אּוָכל ָלֵׂשאת אֹוְת� ְוֶאת ַהֶּיֶלד ָענָה לֹו ַרִּבי ֱאלִ 

ַהֶּזה ִּבְׁשֵּתי ָיַדי ְלֶמְרָחק ֶׁשל ֲחִצי ִמיל ַאֲחֵרי ַהָּנָהר. ּוַמה ֶּׁשָאַמְרָּת, 
ֵאין ַהָּדָבר ֵּכן, ֱהיֹות  - ֶׁשַּוַּדאי ַהּתֹוָרה ֶׁשָעַסְקִּתי ָּבּה ִהִּתיָׁשה ֹּכִחי 

ם 'ְרפּוָאה', ְּכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר: 'ִרְפאּות ְּתִהי ְלָׁשֶר� ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ּגַ 
ּוְלָכל ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא'. ּוֶבֱאֶמת ָׁשִתיִתי ַהְרֵּבה ִמַּמְׁשֵקה ְרפּוַאת 
ַהּתֹוָרה ְוִהְתַחַּזְקִּתי". ְלָקָחם ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַעל ְּכֵתָפיו ְוֶהֱעִביָרם ֶאת 

  ַהָּנָהר.
ְלָעָזר: "ָּגדֹול ֹּכִחי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ָאַמר לֹו ַרִּבי אֶ 

ּוִבְזכּות ַהֶּיֶלד ַהֶּזה �א ֶאֱעֹזב אֹוְת� ְו�א ֶאֵּתן ְרׁשּות ְלַׂשר ֶׁשל 
  ."ֵּגיִהֹּנם ָלַגַעת ְּב�, ְוַאְכִניְס� ְלעֹוָלם ַהָּבא ְּבֹכִחי ֶׁשֵּיׁש ִלי ָׁשם

: "ַרִּבי ֹּכֲח� ָּגדֹול ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ָאַמר לֹו ֵאִלָּיהּו ַהּנִָביא
 ַהָּבא, ְודֹוֶמה ַאָּתה ְלֶׁשֶמׁש ְוכּו' ".



  

ֲאחֹוֵרי ַהּנָָהר, וְֶׁשָאַמְרָּת ִלי, ֶׁשַהּתֹוָרה נְִקֵראת 
"ּתּוִׁשּיָה" ּוַמֶּתֶׁשת ּכֹחֹו ֶׁשל ָאָדם, וֲַה�א ַהּתֹוָרה 

: "ִרְפאּות ְּתִהי (ִמְׁשֵלי ג ח)נְִקֵראת ַאְסוָָתא, ֶׁשּנֱֶאַמר 
ְלָכל ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא". ַאף ֲאנִי "ּו (ָׁשם ד כ):ְלָׁשֶר�" וְגֹו', 

ָׁשִתיִתי ֵמַהּתֹוָרה יֹוִמין ַסִּגיִאין ְּכַמאן ְּדָׁשֵתי ִמיִלין 
ְּדַאְסוָָתא, וְַאּיֵַׁשר ֵחיִלי. נִָטיל ְלהֹון וְַאְעְּבִרינּון ַעל 
ְּכֵתפֹוי, ֲאַמר ֵליּה: ָסָבא, ָסָבא, ֵחיִלי ַסְגיָא ְּבָעְלָמא 

ְּדָאֵתי, ּוְבִגין ַרְביָא ָהֵדין ָלא ֶאְׁשּבֹק  ָהֵדין ּוְבָעְלָמא
ָל� וְָלא ֶאֵּתן ְרׁשּות ַלַּׂשר ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם ִלַּגע ָּב�, וֲַאנָא 
ָעיֵל ָל� ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי ְּבתֶֹקף ֵחיִלי ְּדִאית ִלי ַּתָּמן, 
ָאַמר ִלי: ַרִּבי, ַרִּבי, ֵחיָלּך וְַסִּגיָאה ְּבָעְלָמא ָהֵדין 

  ָעְלָמא ְּדָאֵתי, וְַאְּת ַּדְמיָן ְּכַהאי ִׁשְמָׁשא" וְכּו'.ּובְ 

  ְצִריִכין ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן09@

ו. ּוִבְהיֹות ּכִי ָּגדֹול ְׂשַכר ּכַֹח ִלּמּוד ַהִּתינֹוקֹות, 
וֲַהֵבל ִּפיֶהם עֹוִׂשים ַהְרֵּבה ְּפֻעּלֹות טֹובֹות וְַהָּצלֹות 

ְּגזֵרֹות ָרעֹות וְָקׁשֹות, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו מִ 
 -  (ְּבֵראִׁשית כז כב): (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה סה כ)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

"ַהּקֹול קֹול יֲַעקֹב", ִּבזְַמן ֶׁשַהּקֹול ֶׁשל ִּתינֹוקֹות 
ֲעקֹב ְמַצְפְצִפים ְּבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ּוְבָבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות ֶׁשל יַ 

ֵאין ַהּיַָדיִם יְֵדי ֵעָׂשו ָלבֹוא ָעֵלינּו, ַחס וְָׁשלֹום,  -
ִּבְגזֵרֹות ָרעֹות ּוְׁשָמדֹות. ַעל ּכֵן ְצִריִכין ָאנּו ַּגם ֵּכן 
ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן וְַעל יֹונְֵקי 

ְּכנָָפיו  ָׁשַדיִם, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְסֹוְכֵכם ְּבֵצל



  

ּוִמָּכל חִֹלי  [ֵּפרּוׁש: ַעִּין ָרָעה]וְיְִׁשְמֵרם ִמָּכל ֵעינָא ִּביָׁשא 
ּוְפָגִעים ָרִעים, ֶׁשּיִּנְָצלּו ִמן ַאְסָּכָרה ֶׁשָּבא ֶאל 
ַהִּתינֹוקֹות ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון אֹור ַהְּלָבנָה, וְָלֵכן ְּכִתיב 

  ָחֵסר וָי"ו. -"ְמאֹרֹת"  (ְּבֵראִׁשית א יד)

ֵסֶדר ַהּיֹום ְּכֶׁשּמֹוִליִכים ֶאת ַהִּתינֹוק ְלֵבית ַהֵּסֶפר 09@
ַעל ַההֹוִרים ְלַכּסֹות ֶאת ַהִּתינֹוק ֶׁש�א יְִרֶאה ְּדָבִרים  - 

  ְטֵמִאים.

ז. ּוְבַהִּגיַע ַהְּזַמן ָלֵתת ַהִּתינֹוק ְלֵבית ַהֵּסֶפר 
יִָקיץ ֶאת יְַׁשִּכים ָהָאב ַּבּבֶֹקר וְ  -ִלְלמֹד ֵאֶצל ַהְמַלֵּמד 

ַהּיֶֶלד וְיֹוִליֶכּנּו ְּבַעְצמֹו ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרּבֹו, וְַאף ִאם ָהָאב 
�א יְִהיֶה לֹו ּבּוָׁשה  -הּוא זֵָקן וְָגדֹול אֹו ַּפְרנָס וְַרב 

ָּבזֶה ֶׁשּמֹוִלי� ֶאת ְּבנֹו ַּפַעם ִראׁשֹונָה ְלֵבית ַרּבֹו ֶׁשל 
ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִּתינֹוק. וְיִֵּתן ֶׁשַבח וְהֹוָדיָה 

ֶׁשִּזָּכה אֹותֹו ְלזַּכֹות ֶאת ְּבנֹו ְלַהְכנִיסֹו ַּתַחת ַּכנְֵפי 
ַהְּׁשִכינָה, ּוְמֻחּיָב ָהָאב אֹו ָהֵאם ְלַכּסֹות ַהִּתינֹוק 
ַּתַחת ִּבְגדֹו ַּבֲהִליָכתֹו, ֶׁש�א יְִסַּתֵּכל ַהִּתינֹוק ְּבׁשּום 

  ָּדָבר ָטֵמא ָּבעֹוָלם.

וְַאַחר ֶׁשֵּמִביא ַהִּתינֹוק ְלֵבית ַהְמַלֵּמד, יִֵּתן ח. 
ָהָאב ַהִּתינֹוק ְלתֹו� ֵחיקֹו ֶׁשל ַהְמַלֵּמד ַעל ֵׁשם 

: "ַּכֲאֶׁשר יִָּׂשא ָהאֹוֵמן ֶאת (ַּבִּמְדָּבר יא יב)ַהָּכתּוב 
: "וְָאנִֹכי ִּתְרַּגְלִּתי ְלֶאְפַריִם ָקָחם (הֹוֵׁשַע יא ג)ַהּיֹונֵק", 

רֹועֹוָתיו", ּוְמִביִאין ַהּלּוַח ֶׁשָּכתּוב ָעָליו ָהָאֶל"ף זְ ַעל
ֵּבי"ת, וְיְִקָרא ַהְמַלֵּמד ִלְפנֵי ַהִּתינֹוק א"ב ג"ד ה"ו 



  

וְכּו', וְַאַחר ָּכ�: תשר"ק צפע"ם נמל"ך יטח"ז 
והדגב"א, וְַאַחר ָּכ� יֹאַמר ַהִּתינֹוק ָּכל אֹות וָאֹות 

יְִקָרא ַהְמַלֵּמד ַהָּפסּוק  ַאַחר ַהְמַלֵּמד, וְַאַחר ָּכ�
: "ּתֹוָרה ִצּוָה ָלנּו מֶֹׁשה" וְגֹו', וְַאַחר ָּכ� (ְּדָבִרים לג ד)

ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל וַּיְִקָרא, וְַהִּתינֹוק יֲַענֶה ַאַחר ָּכל 
  ֵּתָבה וְֵתָבה.

נָכֹון ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ַּבּיֹום, ְוַאַחר ַהַּתֲענִית יֲַעֶׂשה 09@
  ָדה ַלֲענִּיִים ְויִֵּתן ְצָדָקה ְּכִפי ַהיְכֶֹלת.ְסעּו

ט. וְַאַחר ָּכ� יִֵּתן ְמַעט ְּדַבׁש ַעל ַהּלּוַח, וִיַלֵח� 
ַהִּתינֹוק ַהְּדַבׁש ֶׁשַעל ַּגֵּבי ָהאֹוִתּיֹות, וְַאַחר ָּכ� יִַּקח 
ָהָאב ַהִּתינֹוק וִיִׁשיֶבּנּו ַלַּביִת ְּבאֶֹפן ֶׁש�א יְִרֶאה 

�א  ֹוק ׁשּום ָּדָבר ָטֵמא, וְטֹוב ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּיֹוםַהִּתינ
ִתַּגע ׁשּום ִאָּׁשה נִָּדה ְּבַהִּתינֹוק, וְָלֵכן נָכֹון הּוא 
ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ַּבּיֹום ָאִביו וְִאּמֹו ֶׁשל ַהִּתינֹוק, וְיְִתַּפְּללּו 

תֹוָרה ֶאל ֱא�ִהים ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ֶׁשּיְִהיֶה ַהּוָָלד ֻמְצָלח ּבְ 
ּוְביְִרָאה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ַלֲאִריכּות יִָמים וְָׁשנִים, 
ּוְלֵעת ֶעֶרב, ַאַחר ַהַּתֲענִית, יֲַעֶׂשה ְסעּוָדה ַלֲענִּיִים 
וְיִֵּתן ְצָדָקה ְלִפי ִמַּסת יָדֹו, וְָאז ְּבוַַּדאי יְִהיֶה ֵלב ָהָאב 

ינֹוק, וְַדי ָּבטּוַח, ֶׁשּיְִרַאת ה' יְִהיֶה ַעל אֹותֹו ַהּתִ 
  ְּבַאזְָהָרה זֹו.

  ְׂשַכר ַהְמַגֵּדל יָתֹום ְּבתֹו� ֵּביתֹו09@

י. ּוַמה ְּמאֹד ָּגדֹול ְׂשָכר ֶׁשל אֹוָתם ָהֲאנִָׁשים 
ֲאֶׁשר ֵהם ֲחׂשּוֵכי ָבנִים, ְלַגֵּדל יְתֹוִמים ְּבתֹו� ֵּביָתם, 



  

ּלּו יְָלָדם, וְיְַׁשִּגיחּו ֲעֵליֶהם ְלנֲַהָגם ְּבֶדֶר� יְָׁשָרה ְּכאִ 
וְִאם יְכֶֹלת ְּביָדֹו ְלהֹוִׁשיב לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ְּבֵביתֹו 

 - ּוְלַפְרנְָסם, ֶׁשּיְִהיֶה ֵּביתֹו ָמֵלא ּתֹוָרה, ְּפִׁשיָטא 
(ַׁשְלֶׁשֶלת ַאְׁשֵרי לֹו וְַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו. וְֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י זַ"ל 

ִּבְהיֹותֹו ּגֹוֶלה ִמן ָּגלּות ָצְרַפת, , ׁשֶ ַהַּקָּבָלה ֵעֶר� ַרִּׁש"י ַּדף מט)
ָהיָה ִמְתַאְכֵסן ְּבֵבית ָעִׁשיר ַּפְרנָס ֶאָחד, וְָהיָה 
ֶהָעִׁשיר ַהַּפְרנָס ַמְפִציר ּבֹו ֶׁשּיְִתַעֵּכב ְּבֵביתֹו וְיְִלַמד 
ּתֹוָרה, ּוְלרֹב ַהְפָצָרתֹו ּוַבָּקַׁשת ֶהָעִׁשיר, ָהיָה ַרִּׁש"י 

ֶאָחד, וְָהיָה נְִקָרא ַהֵּסֶפר ַהּנִזְָּכר  זַ"ל ְמַחֵּבר ֵסֶפר
ְלֵעיל ַעל ֵׁשם ֶהָעִׁשיר "ַהַּפְרנָס", וְַכּוָנַת ַרִּׁש"י זַ"ל 

  ָהיָה ְלַגֵּדל ּוְלַכֵּבד ֶאת ְׁשָאר ַּבֲעֵלי ּגֹוְמֵלי ֲחָסִדים.

יא. וְַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹוֵחר ּובֹוֵרר ָמקֹום יֶָפה 
ֵדי ִלְלמֹד ָׁשם, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְנֶָאה ְּבֵביתֹו ּכְ 

ָמצּוי ְּבַביִת ֶׁשּלֹוְמִדים ּבֹו ּתֹוָרה, וְָגדֹול יְִהיֶה ְּכבֹוד 
ַּביִת זֶה ֶלָעִתיד, ְּבֵעת ֶׁשּיִָּקְבצּו נְִדֵחי יְִׂשָרֵאל, ָאז 

ֶרץ יִָּקְבצּו ַּגם ּכֵן ָּכל ָּבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ּוָבֵּתי ְכנִֵסּיֹות ְלאֶ 
  יְִׂשָרֵאל, וְיְִהיּו ִלְצִבי ִתְפֶאֶרת, ָאֵמן.

     ְׁשַלח08@



  

  ֶּפֶרק ע"ג03@
(ֵעירּוִבין סה ַעּמּוד א. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

*: א)
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"ָלא ִאיְבֵרי ַליְָלה ֶאָּלא ְלִגְרָסא". ָּגדֹול ְּכבֹוד 
י ָהִענְיָן הּוא ָּכ�, ַהַּביִת ֲאֶׁשר קֹול ּתֹוָרה נְִׁשָמע ּבֹו, ּכִ 

ְּכֶׁשָאָדם יֵָׁשן ַעל ִמָּטתֹו, ָאז נְִׁשָמתֹו נְָפַקת ִמּנֵיּה, 
וֲַאזַי ִהיא ַאְסָהֵדית ָּבָאָדם ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ְּבַההּוא 
יֹוָמא, וְָדנִין ֶאת ַהּנְָׁשָמה ֵּבין ַטב ְלִביׁש, ּכִי ַּבַּליְָלה 

  ים ַּבִּדין.ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה יֹוְׁשבִ 

ַהּנְָׁשמֹות יֹוְצאֹות ּוְמִעידֹות ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשָעׂשּו 09@
  ַּבּיֹום

*ב. 
171

ּוְבָׁשָעה ִראׁשֹונָה, ֵּכיוָן ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש נְִכנְָסה 
ִלְמקֹוָמּה, ָאז יֵׁש ְמֻמּנֶה ַמְכִריז ְּכרּוזָא ֶּדֶר� י"ב 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון 
�א ִנְבָרא ַהַּלְיָלה ֶאָּלא ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ָּגדֹול ְּכבֹוד ַהַּבִית 

הּוא ָּכ�, ְּכֶׁשָאָדם ָיֵׁשן ַעל  ֲאֶׁשר קֹול ּתֹוָרה ִנְׁשָמע ּבֹו, ִּכי ָהִעְנָין
ִמָּטתֹו, ָאז ִנְׁשָמתֹו יֹוֵצאת ִמֶּמּנּו, ַוֲאַזי ִהיא ְמִעיָדה ָּבָאָדם ָּכל ַמה 
ֶּׁשָעָׂשה ַּבּיֹום ַההּוא, ְוָדִנים ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֵּבין טֹוב ְלָרע, ִּכי ַּבַּלְיָלה 

 ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה יֹוְׁשִבים ַּבִּדין.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ּוְבָׁשָעה ִראׁשֹוָנה, ֵּכיָון ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ִנְכְנָסה ִלְמקֹוָמּה, ָאז ֵיׁש 
ְמֻמֶּנה ַמְכִריז ְּכרּוז ֶּדֶר� י"ב ְׁשָעִרים, ֲאֶׁשר ֵהם ִנְפָּתִחים 

ַעת ָּכל ַהַּלְיָלה, ְּכֶׁשַהַחָּמה יֹוֵצאת ִלְזֹרַח, ְוִנְסָּגִרים ְּכֶׁשַהַחָּמה ׁשֹוקַ 
ְוָאז ָּכל אֹוָתם ְמֻמִּנים ַמְלָאִכים ֶׁשֵהם ְמֻמִּנים ַעל ְׁשִמיַרת ָהעֹוָלם, 
ֻּכָּלם ִמְתַאְּסִפים ְלַמְעָלה, ְוַהַּׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ִנְנָעִלים, ְוַהָּבֵּתי ִּדיִנים 



  

ר ֵהם נְִפָּתִחים , ֲאׁשֶ (ֹזַהר ֵחֶלק א ַּדף צב ַעּמּוד א)ְׁשָעִרים 
ְּכֶׁשַהַחָּמה יֹוֵצאת ִלזְרַֹח, וְנְִסָּגִרים ְּכֶׁשַהַחָּמה 
ׁשֹוַקַעת ָּכל ַהַּליְָלה, וְָאז ָּכל ִאּנּון ְמֻמּנִים ַמְלָאִכים 
ְּדִאּנּון ְמֻמּנִים ַעל ְׁשִמיַרת ָהעֹוָלם, ֻּכָּלם ִמְתַּכּנְִׁשין 

ִלים, וְַהָּבֵּתי ִּדינִים ְלֵעָּלא, וְַהַּׁשֲעֵרי ַרֲחִמים נִנְעָ 
ִמְתעֹוְרִרין, וְעֹוְמִדין ַמְלָאִכים ַהְמֻמּנִים ַעל ַהְּתִקיעֹות 
וְתֹוְקִעין, וְזֶהּו ִסיָמן, ֶׁשּיַַעְמדּו ַמְלָאִכים ַּבֲחִצי 
ַהַּליְָלה, ַהְמיָֻחִדים לֹוַמר ִׁשיָרה, וְָאז ֵּתֶכף 

יָמה ּוְביְִרָאה, ִמְתעֹוְרִרים ַהַּמְלָאִכים וְעֹוְמִדין ְּבאֵ 
ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ּוְמׁשֹוְרִרים ּוְמזְַּמִרים ַקֵּמי ֻקְדָׁשא 
ְּבִרי� הּוא, וְָאז ִּבְתִחַּלת ַהַּליְָלה, ְּבנֵי נְָׁשא נָיְִמין ַעל 
ַעְרֵסיהֹון, וְנְִׁשמֹוֵתיֶהן נְָפִקין ּוְמִעיִדין ַעל עֹוָבֵדיהֹון ִּדי 

  ַּבִּדין. ִּביָמָמא וְעֹוְמִדין

                                                                                                                    

ת ְותֹוְקִעים, ִמְתעֹוְרִרים, ְועֹוְמִדים ַמְלָאִכים ַהְמֻמִּנים ַעל ַהְּתִקיעוֹ 
ִסיָמן, ֶׁשַּיַעְמדּו ַמְלָאִכים ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ַהְמיָֻחִדים לֹוַמר  ְוֶזהּו

ִׁשיָרה, ְוָאז ֵּתֶכף ִמְתעֹוְרִרים ַהַּמְלָאִכים ְועֹוְמִדין ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה, 
ָּברּו� הּוא, ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ּוְמׁשֹוְרִרים ּוְמַזְּמִרים ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 

ְוָאז ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה, ְּבֵני ָאָדם ְיֵׁשִנים ַעל ִמּטֹוֵתיֶהם, ְוִנְׁשמֹוֵתיֶהם 
יֹוֵצאֹות ִמּגּוָפם ּוְמִעיִדים ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשָעׂשּו ַּבּיֹום ְועֹוְמִדים 

 ַלִּדין.



  

ַהְּׁשִכינָה ְוַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן ׁשֹוְמִעים קֹול 09@
ּוְמַבְּקִׁשים ִמֶּמּנּו  -ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוֵמד ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהּזֶה 

  ִלְלמֹד ְּבקֹול, ְּכֵדי ֶׁשּיִָּׁשַמע קֹולֹו ַּבְּמרֹוִמים.
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ָחזָק,  ּוַבֲחצֹות ַהַּליְָלה ִאְתַער רּוַח ָצפֹון, רּוחַ 
וְָקם ַחד ְמֻמּנֶה ּוָבֵטיׁש ֵּביּה ְּבַׁשְרִביָטא, וְָהרּוַח 
ָׁשִכי�, ּוְכֵדין ִאְתַער ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

(ִׁשיר ְלִאְׁשַּתְעָׁשָעא ִעם ַצִּדיַקּיָא, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 

: "ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגּנִים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ַהִּׁשיִרים ח יג)
  קֹוֵל� ַהְׁשִמיִענִי" וְגֹו'.לְ 

  ַאְׁשֵריֶהם ְוַאְׁשֵרי ֶחְלָקם09@

ג. וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא מֹוֵׁש� חּוט ֶׁשל ֶחֶסד ַעל 
אֹוָתן ָהֲאנִָׁשים ָהעֹוְמִדים ַּבֵּלילֹות ַלֲעבֹוָדתֹו, ּוְמַׁשֵּמר 
אֹוָתן ִמָּכל ְּפָצִעים ּוְפָגִעים ָרִעים, וֲַעֵליֶהם נֱֶאַמר 

: "יֹוָמם יְַצּוֶה ה' ַחְסּדֹו ּוַבַּליְָלה ִׁשירֹה ִהִּלים מב ט)(ְּת 
ִעִּמי". ּוְבוַַּדאי יְֻמַׁש� ָעָליו חּוט ֶׁשל ֶחֶסד וְאֹור ָּגדֹול 
ִמּנְִטיעֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן ֵמאֹותֹו ַהָּמקֹום ַהּנְִקָרא "נַַחל 

ִּבְמקֹום  ְקדּוִמים", וְֶחְלקֹו מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַאַחר מֹותֹו
  ְמנּוָחה וְִׂשְמָחה, ַאְׁשֵרי לֹו וְַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון  
ִמְתעֹוֵרר ִמַּצד ָצפֹון, רּוַח ָחָזק, ְוָקם ְמֻמֶּנה ּוַבֲחצֹות ַהַּלְיָלה 

ֶאָחד ּוַמֶּכה ּבֹו ְּבַׁשְרִביטֹו, ְוָהרּוַח ִנְׁשֶקֶטת, ָאז ִמְתעֹוֵרר ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ְלִהְׁשַּתְעֵׁשַע ִעם ַהַּצִּדיִקים, ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: "ַהּיֹוֶׁשֶבת 

 קֹוֵל� ַהְׁשִמיִעִני" ְוגֹו'.ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים לְ 



  

  ַאל יֵַקל ְּבֵעינֶי� ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַּבַּליְָלה09@

ד. ַעל ֵּכן ַאל יְִהיֶה ַקל ְּבֵעינֶי� ִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ַּבַּליְָלה, וְַקְדמֹונֵינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ָהיּו ִמְתַחְּכִמים 

עֹוִׂשים ִסיָמנִים ְלַכּוֵן ֲחצֹות ַהַּליְָלה ָלקּום וְַלֲעסֹק  וְָהיּו
ִעם  [ֵּפרּוׁש: ְּכֶאָחד]ַּבּתֹוָרה, ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּבר ַּכֲחָדא 

ַצִּדיִקים ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן ַהּׁשֹוְמִעים ּתֹוָרה ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש 
  :צו ַעּמּוד ב) - ד ב (ָׁשם ַּדף צב ַעּמּוָּברּו� הּוא, ִּכְדָמִצינּו ַּבּזַֹהר 
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ַרִּבי ַאָּבא וְַרִּבי יֲַעקֹב ֲהוֹו ָאזְלּו ִמְּטֶבְריָה  
ִלְכַפר ַטְרָׁשא וְנְִתַאְכְסנּו ֵאֶצל ֻאְׁשִּפיזָא. ַּכד ָּבעֹו 
ְלִמְׁשַּכב, ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא ְלָמֵריּה ְּדֵביָתא: ִאית ָהָכא 

ַּמאי? ֲאַמר ֵליּה: ַּתְרנְגֹוָלא? ֲאַמר ֵליּה ָהֻאְׁשִּפיזָא: אַ 
  ִאְצְטִריְכנָא ְלֵמיקּום ְּבַפְלגּות ֵליְליָא.

*ה. 
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ֲאַמר ֵליּה: ָלא ִאְצְטִריְכנָא, ְּדָהא ִאית ִלי  
ִסיָמנָא ַאֲחָרא, ְּדָהֵדין ִטְקָלא ְּדַקֵּמי ַעְרִסי ָמֵלינָא 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון
ַרִּבי ַאָּבא ְוַרִּבי ַיֲעֹקב ָהְלכּו ִמְּטֶבְרָיה ִלְכַפר ַטְרָׁשא ְוִהְתָאְרחּו 
ְּבַאְכַסְנָיה ַאַחת. ַּכֲאֶׁשר ָרצּו ִלְׁשַּכב ִליׁשֹון, ָּפָנה ַרִּבי ַאָּבא ֶאל ַּבַעל 

ָיה ּוְׁשָאלֹו: "ֵיׁש ָלֶכם ָּכאן ַּתְרְנגֹול?" ְׁשָאלֹו ַּבַעל ָהַאְכַסנְ 
ָהַאְכַסְנָיה: "ְלֵׁשם ַמה ְּל� ַּתְרְנגֹול?" ָעָנה לֹו ַרִּבי ַאָּבא: "רֹוֶצה 

  ֲאִני ָלקּום ַּבֲחצֹות".
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ק ְלַתְרְנגֹול ְּכֵדי ְלִהְתעֹוֵרר, ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּבִית: "ֵאין ֲאִני ִנְזַק 

ֶׁשֵּכן ֵיׁש ִלי ְּכִלי מֹוֶרה ָׁשעֹות ְלַיד ִמָּטִתי. ְּכִלי ֶזה ִהּנֹו ַּגְלַּגל ָמֵלא 
ַמִים ְולֹו חֹור ְּבַתְחִּתיתֹו ְוַהַּמִים נֹוְטִפים ִמּתֹוכֹו ְמַעט ְמַעט. ַּכֲאֶׁשר 



  

ַמּיָא, וְנֵָטיף ִטיף ִטיף, ְּבַפְלגּות ַליְָלה ַמָּמׁש ִאְתרֹוֵקן 
 (ְּדַהיְנּו ִטְקָלא)ְּלהּו ַמּיָא וְִאְתַּגְלַּגל ַהאי ִקְטָפא ּכֻ 

וְִאְׁשְּתַמע ָקָלא ְּבָכל ֵּביָתא, ּוְכֵדין הּוא ַּפְלגּות ֵליְליָא 
(ֵּפרּוׁש: ֶׁשָהיָה ְּכִלי ַמיִם ָּתלּוי ִלְפנֵי ִמָּטתֹו, וֲַהוֵי ָעׂשּוי ְּכַגְלַּגל, ּוְכִלי 

ּוְכֶדֶר� ֶׁשעֹוִׂשין ִּבְמִדינָה זֹו (ָהאּור וֶעְרג),  ֶזה ָהיָה נֹוֵטף ִטיף ִטיף,

ָּכל ַהַּמיִם ֶׁשַּבְּכִלי ַעד ֲחצֹות. וְָכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ַמיִם, ֲאִפּלּו  ַעד ֶׁשהֹוִציא

ְמַעט ִמְּזֵעיר, ָקֵאי ַאַּקּיַָמיְהּו, ּוְכֶׁשּנְִגְמרּו ָּכל ַהִּטִּפין ָלֵצאת, ֲאַזי 

ל וְנֹוֵפל ְלַמָּטה, וְנְֶהָּפ� ַהְּכִלי, וְָהיָה ַמְרִעיׁש וְצֹוֵעק נְִתַהֵּפ� ַהַּגְלּגַ 

, וְנְִׁשַמע קֹולֹו, ַעד ֶׁשֵהִקיצּו אֹוָתן ָהֲאנִָׁשים ֶׁשָהיּו ַּבֶחֶדר ַההּוא)
וְָהיָה ָׁשם ְּבאֹותֹו ַהַּביִת ַחד ָסָבא ַּדֲהוָה ָקם ְּבָכל 

ָתא, ּוְבִגין ָּדא ֲעֵביד ַּפְלגּות ֵליָלא וְִאְׁשַּתַּדל ְּבאֹוַריְ 
  ְּדַׁשַּדְרנִי ָהָכא. ַהאי, ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא: ְּבִרי� ַרֲחָמנָא

  סֹוד "ֲחצֹות ַליְָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל�"09@

*ו. 
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ּוְבַהִּגיַע זְַמן ֲחִצי ַהַּליְָלה, ָקמּו ֻּכְּלהּו וֲַהוֵי  
א ִלְתֵרין ְּבנֹוִהי, ָעְסֵקי ְּבאֹוַריְָתא וְכּו'. ֲאַמר ַרִּבי ַאּבָ 

                                                                                                                    

ּוא, ִמְתַּגְלֵּגל ּוַמְׁשִמיַע קֹול ַרַעׁש ִמְתרֹוֵקן ַהְּכִלי ְלַגְמֵרי, ִמְתַהֵּפ� ה
ָּגדֹול, ַעד ֶׁשִּמְתעֹוְרִרים ָּכל ָּדֵרי ַהַּבִית. ְּכִלי ֶזה ִהְתַקְנִּתי ְלָצְרּכֹו ֶׁשל 

  ".ָזֵקן ֶאָחד, ַהִּמְתעֹוֵרר ִמֵּדי ַלְיָלה ַּבֲחצֹות ְּכֵדי ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה
 ָלַחִני ְלַאְכַסְנָיה זּו!"ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא: "ָּברּו� ה', ֶׁשְּׁש 

175
  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ְּבַהִּגיַע ֲחצֹות ַהַּלְיָלה ָקָמה ָּכל ַהֶחְבַרָּיא ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה. 
ִהְסִּביר ַרִּבי ַאָּבא ִלְׁשֵני ָּבָניו ֶאת ִעְנַין ֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ּבֹו ִנְכָנס 

ְלַגן ֵעֶדן ּוִמְׁשַּתְעֵׁשַע ָׁשם ִעם ַהַּצִּדיִקים, ָלֵכן  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
  ."ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל�: "ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל�



  

ָהִענְיָן ַהָּׂשָכר ְּדַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעם 
ַצִּדיִקים וְָעיֵל ְּבַפְלגּות ַליְָלה ְלַגן ֵעֶדן, וְָלֵכן ָאַמר ָּדוִד 

: "ֲחצֹות ַליְָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל�", ֲאַמר (ְּתִהִּלים קיט סב)
ִּפיר ָקַאַמַרְּת, ֲאָבל ִמּנָא ָל� ָהא? ַרִּבי ַאָּבא: וַַּדאי ׁשַ 

  ֲאַמר ֵליּה: ָּכ� ָלַמְדִּתי ִמן ָסָבא ַאֲחָרא.

*ז. 
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וְתּו ֲהוָה ֲאַמר ְלהֹו: ִּבְתִחַּלת ַׁשְעָּתא  
ַקַּמיְָתא ְּדַליָלה, ָּכל ַהִּדינִים ִּדְלַתָּתא ִמְתָעִרין וְָאזְִלין 

                                                                                                                    

ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא: "ַוַּדאי ָיֶפה ַאָּתה אֹוֵמר, אּוָלם ִמַּנִין ְל� 
 ".ֹזאת?" ָעָנה אֹותֹו ָזֵקן: "ָּכ� ָלַמְדִּתי ִמָּזֵקן ַאֵחר
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עֹוד ָאַמר ַהָּזֵקן: "ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה ִמְתעֹוְרִרים ַהִּדיִנים 
ְוָׁשִטים ָּבעֹוָלם, ּוַבֲחצֹות ַלְיָלה ַמָּמׁש ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְׁשָּפָעתֹו ֶׁשל 

ִקים ִמן ָהעֹוָלם, ְוָכל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַגן ֵעֶדן ְוַהִּדיִנים ִמְסַּתּלְ 
ַהַהְׁשָּפעֹות ָהֶעְליֹונֹות ָּבאֹות ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 'ַוֵּיָחֵלק 

  .ֲעֵליֶהם ַלְיָלה' 'ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה'
ּוְבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבּתֹוָרה ָרמּוז ִעְנָין ֶזה ֶׁשל 'ֲחצֹות ַהַּלְיָלה'. 

ָקָרא ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ַלּיֹוְדִעים  ָּדִוד ַהֶּמֶל�
סֹוד ַהַּכָּוָנה ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַמְתִחיָלה קֹוַמת ַהְּנֵקָבה ֵמֲאחֹוֵרי ַהָּזָכר 
ְוהּוא ֵמַהָחֶזה ּוְלַמָּטה, ְּכלֹוַמר ִמַּמֲחִצית ּגּוף ַהָּזָכר, ָלֵכן ָקָרא ָּדִוד 

ּו� הּוא 'ֲחצֹות ַלְיָלה'. ְוֶזהּו ֶׁשִּדֵּיק ַּבֹּזַהר, ֶׁשהּוא ְלַהָּקדֹוׁש ָּבר
ֲחצֹות ַלְיָלה ַמָּמׁש ְוֶזהּו סֹוד ָּגדֹול, ֶׁשֵאין ְמַגִּלים אֹותֹו ֶאָּלא 
ַלְּצנּוִעים ּוְליֹוְדֵעי ֵח"ן, ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִנְקֵראת 'ִמַּדת ַלְיָלה'. ַעל 

ַהַּלְיָלה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 'ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ֵּכן ָקם ָּדִוד ַּבֲחצֹות 
ְלהֹודֹות ָל� ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק�'. ְוסֹוד 'ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה' ַּגם ֵּכן ָידּוַע 
ַלֵּמִבין, ֶׁשִּמִּדיִנים ֵאּלּו 'ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה' ְמקֹור ָהִעְנָין 'ִּדיָנא 



  

יְָלה ַמָּמׁש, ִאְתַער וְָׁשאִטין ַּבַּליְָלה, ּוְבַפְלגּות לַ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַגן ֵעֶדן, וְִדינִין ִּדְלַתָּתא ָלא 
ִמְׁשַּתְּכִחין, וְָכל נִּמּוִסין ִּדְלֵעָּלא ָלא ִאְׁשַּתְּכחּו ֶאָּלא 

: "וַּיֵָחֵלק ֲעֵליֶהם (ְּבֵראִׁשית יד טו)ְּבַפְלגּות ֵליְליָא, ִּדְכִתיב 
: "וַיְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה". וְַכָּמה כט)(ְׁשמֹות יב ַליְָלה", 

ְמקֹומֹות ַּבּתֹוָרה ָמִצינּו ָהִכי, ָּדוִד ַהֶּמֶל� ַקְריֵּה 
(רֹוֶצה לֹוַמר: ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲחצֹות ַליְָלה ַמָּמׁש 

ַהּיֹוְדִעים סֹוד ֶׁשַהּנּוְקָּבא ַהּנְִקֵראת ִמַּדת ַליְָלה, יֹוֵצאת ֵמֲאחֹוֵרי 

דֹוִהי, ְּדַהיְנּו ִמַּמֲחִציתֹו, וְַעל ֵּכן ָּדוִד ֲהוֵי ָקֵרי ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא חֲ 

"ֲחצֹות ַליְָלה", וְֶזהּו ֶׁשִּדּיֵק ַּבּזַֹהר, ְּדִאיהּו ֲחצֹות ַליְָלה ַמָּמׁש. וְֶזה 

, ּוַמְלכּות סֹוד ָּגדֹול, וְֵאין ְמַגִּלין אֹותֹו ֶאָּלא ַלְּצנּוִעין ּוְליֹוְדֵעי ֵח"ן)
ֵּבית ָּדוִד נְִקֵראת ִמַּדת ַליְָלה, וְַעל ֵּכן ָקם ָּדוִד 
ַּבֲחצֹות ַהַּליְָלה, ְּכִדְכִתיב: "ֲחצֹות ַליְָלה ָאקּום 
ְלהֹודֹות ָל� ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק�", וְסֹוד ִמְׁשָּפט 

ׁש ּוְצָדָקה ַּגם ֵּכן יָדּוַע ַלֵּמִבין ִמַּדְעּתֹו אֹו ְלִמי ֶׁשּיֵ 
ַקָּבָלה ְּביָדֹו ְּדְמֲהנֵי ִּדינִין נְָפִקין, ִּדינָא ְּדַמְלכּוָתא 

  ִּדינָא. ֲאתֹו ַרִּבי ַאָּבא וְַרִּבי יֲַעקֹב ּונְַׁשקּוהּו וְכּו'.

*
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ַאְּדָהִכי ָאֵתי ַהאי יְּנּוָקא ּוְׁשֵאיל: ַאַּמאי ְּכִתיב  
ּנּוְקָּבא "ֲחצֹות ַליְָלה"? (רֹוֶצה לֹוַמר: ֵמַאַחר ְּדָקֵאי אַ 

                                                                                                                    

ַרִּבי ַאָּבא ְוַרִּבי ַיֲעֹקב ְוָנְׁשקּו ַלָּזֵקן ַעל  ִּדיָנא'." ָּבאּו - ְּדַמְלכּוָתא 
 ְּדָבָריו ַהִּנְפָלִאים.
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ְּדנְִקֵראת ֲחצֹות ַליְָלה, ּוִמַּדת ֲחצֹות ֵאינֹו ַמְׁשַמע 
ֶׁשהּוא ִמַּדת ַליְָלה ְלַגְמֵרי, ֶאָּלא ּכִי ִאם ַמֲחִצית 
ֶׁשְּבִמַּדת ַליְָלה). ֲאַמר: ָהא ִאְּתַמר, ְּבַפְלגּות ַליְָלה 

 ֹ ָאר, ַמְלכּות ִּדְׁשַמּיָא ִאְתַער (ֵּפרּוׁש: וְִאם ֵּכן ְּכָבר ְמב
ְּדִמּׁשּום ָהִכי ָצִרי� ֶׁשּיְִהיֶה נְִקֵראת "ֲחצֹות ַליְָלה", 
ְּדִאיהּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַהּנִזְָּכר ְלַהְראֹות ְּדָאז 
ִמְתַּגֶּלה ַמְלכּוָתא ִּדְׁשַמּיָא ַהּנְִקָרא "זְֵעיר" וְָהֵבן). 

ַהאי ֲאַמר ַהאי יְּנּוָקא: ֲאנָא ְׁשַמְענָא ִמָּלה, ְּפַתח 
יְּנּוָקא וֲַאַמר: ֵמַאַחר ְּדַבֲחצֹות ִמְתַּגִּלין ַהֲחָסִדים, 
וְַעל ֵּכן ְּבאֹותֹו ָהֵעת יֵׁש ִּדין וְַרֲחִמים, וְַעל ּכֵן נְִקָרא 

ַליְָלה, ַּפְלגּות ִּדינָא ִהיא, ִּדנְִהיָרא ַאנְָּפָהא  ָאז ֲחצֹות
ָדיו ַעל ֵריָׁשא ְּבִסְטָרא ְּדֶחֶסד. ָקם ַרִּבי ַאָּבא וְַׁשּוֵי יָ 

  ְּדַהאי יְּנּוָקא ּוָבְרֵכיּה.

                                                                                                                    

ְוִהֵּנה ָקם ֶיֶלד ְוָׁשַאל: "ַמּדּוַע ָּכתּוב 'ֲחצֹות ַלְיָלה'?" ְוִהְתַּכֵּון 
ְמַרֵּמז ַלְּנֵקָבה, ַהּיֹוֵצאת  ִּבְׁשֵאָלתֹו, ֶׁשֲהֵרי ַהָּזֵקן ִהְסִּביר ֶׁשֲחצֹות

ֵמֲאחֹוֵרי ָחֶזה ַהָּזָכר, ְוַהְּנֵקָבה ִהיא ִמַּדת ַלְיָלה ַמָּמׁש ְו�א ֲחצֹות 
  .ַלְיָלה

ָענָה לֹו ַהָּזֵקן: "ֲהֵרי ָאַמְרנּו, ֶׁשַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ִמְתעֹוֶרֶרת 
  ּוא ַהִּנְקָרא 'ְזֵעיר'."ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים, ַהְמַרֶּמֶזת ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ה

ָאַמר ַהֶּיֶלד: "ַוֲאִני ָּכ� ָׁשַמְעִּתי: ֱהיֹות ֶׁשַּבֲחצֹות ַלְיָלה 
ִמְתַּגִּלים ַהֲחָסִדים ּוְבאֹותֹו ָהֶרַגע ְמַׁשְּמִׁשים ְּבַיַחד ִּדין ְוַרֲחִמים, 

ֵרי ָלֵכן ִנְקָרא אֹותֹו ֶרַגע 'ֲחצֹות ַלְיָלה', ֶׁשהּוא ַרק ֲחִצי ִּדין, ֶׁשהֲ 
  ַהָּפִנים ְּכָבר מּוָאִרים ְּבאֹור ַהֶחֶסד".

 ָקם ַרִּבי ַאָּבא ִהִּניַח ֹראׁשֹו ַעל ֹראׁש ַהֶּיֶלד ּוֵבְרכֹו.



  

ַהִחּיּוב ְלָהִכין ִּכֵּסא ְלֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא קֶֹדם ְּבִרית 09@
  ִמיָלה
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ְּפַתח ַרִּבי ַאָּבא וְָדַרׁש סֹודֹות נְִפָלאֹות  
ְּבִענְיְנֵי ְּדִמיָלה וְָאַמר, ִּדְבָׁשָעה ֶׁשַּמְכנִיס ָהָאב ֶאת 

ל ָעְרָלתֹו, ְּבַהִהיא ַׁשְעָּתא ָקֵרי ֻקְדָׁשא ְּבִרי� ְּבנֹו ָלמּו
 הּוא ַלָּפַמְליָא ִּדיֵליּה וְָאַמר: ֲחמֹו ָּפַמְליָא ִּדיִלי, ַמה

ָּבנַי ֲחִביִבין ָעְבִדין ְּבָעְלָמא, ְּבַהִהיא ִרְגָעא ִמזְַּדֵּמן 
ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא וְָטאס ָעְלָמא ְּבד' ָטאִסין וְִאזְַּדַּמן 
ַּתָּמן. וְַעל ָּדא ָּתנִינָן, ְּדָבֵעי ַּבר נָׁש ְלַתָּקנָא ָּכְרַסּיָא 
ְלֵאִלּיָהּו, וְהּוא ָסֵליק וְַאְסִהיד ַקֵּמי ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא 

  ְּדיְִׂשָרֵאל ֵהן ְמַקּיְִמין ְּבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו וְכּו'.
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י ַאָּבא וְַרִּבי ַאְּדָהִכי ֲהוֵי נְהֹוָרא. ָקמּו ַרּבִ  
יֲַעקֹב ּוָבעּו ְלֵמיזַל, ֲאַמר ְלהּו ַהאי ַּגְבָרא: ְּבַמאי 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָּפַתח ַרִּבי ַאָּבא ְוָדַרׁש סֹודֹות ִנְפָלִאים ְּבֶקֶׁשר ִלְבִרית ִמיָלה 

ְּבאֹוָתּה  -ְכִניס ָהָאב ֶאת ְּבנֹו ָלמּול ָעְרָלתֹו ְוָאַמר: "ְּבָׁשָעה ֶׁשּמַ 
ָׁשָעה קֹוֵרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַלָּפַמְלָיא ֶׁשּלֹו ְואֹוֵמר: "ְראּו ַמה 
עֹוִׂשים ָּבַני ַהֲחִביִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה!", ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִמְזַּדֵּמן ֵאִלָּיהּו 

ְמִהירּות ַמִּגיַע הּוא ְלָׁשם, ֶׁשֲהֵרי ְּבַאְרַּבע ַהָּנִביא ִלְמקֹום ַהְּבִרית. ּבִ 
ִטיסֹות עֹוֵבר הּוא ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם, ָלֵכן ָלַמְדנּו ֶׁשְּבֵעת ֲעִריַכת 
ַהְּבִרית ָצִרי� ָהָאָדם ְלָהִכין ִּכֵּסא ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא. ְלַאַחר ַהְּבִרית 

דֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוֵמִעיד, ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְתַיֵּצב ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִלְפֵני ַהּקָ 
 ׁשֹוְמִרים ֶאת ְּבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו."
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ְּדַעְסִקיתּו ַּבֲחצֹות ַליְָלה ִאְׁשְּתִלימּו. ֲאַמר: ַמאי 
הּוא? ֲאַמר ְלהֹו: ְּדֶתְחמּון ְלָמָחר ַאנְּפֹוי ְּדָמאֵריּה 

, ְּדָהא ְּדִביָתאי ְּבִרית, ֶׁשהּוא ֵאִלָּיהּו ַהּנִָביא) (ַּבַעלְקיָָמא 
, ּוְגזַר (ַעל ַהְּבִרית ִמיָלה)ָּבֵעאת ָּבעּוָתא ָּדא ִמּנַיְכּו 

ְקיָָמא ִּדְבָרא ְּדִאְתיְַּלַדת ִלי, יְִהיֶה ְלָמָחר ִהּלּוָלא 
ִּדיֵליּה, ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא: ָּבעּוָתא ְּדִמְצוָה ִאיהּו, 

ָּכל  (ֵּפרּוׁש: ִהְמִּתינּו) ּוְלֶמְחֵמי ַאנְּפֹוי ִּדְׁשִכינָה. אֹוִריכּו
ַההּוא יֹוָמא. ְּבַהאי ַליְָלה ְּכנַׁש ַהאי ַּגְבָרא ָּכל ִאּנּון 
ְרִחיִמין, וְַאַחר ַהְּסעּוָדה ִהְׁשַּתְּדלּו ְּבאֹוַריְָתא, וְָלא 

  ֲהוֵי ַמאן ְּדנִָאים.

                                                                                                                    

ֵּביְנַּתִים ָעָלה ַהַּׁשַחר ְוַרִּבי ַאָּבא ְוַרִּבי ַיֲעֹקב ָרצּו ְלַהְמִׁשי� 
ַהְּבִרית ְוָאַמר: "ֶאת ַהּתֹוָרה ָּבּה  ְּבַדְרָּכם. ָּפָנה ֲאֵליֶהם ַּבַעל

ֲעַסְקֶּתם ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ֵיׁש ָלֶכם ִהְזַּדְמנּות ְלַקֵּים!" ְׁשָאלּוהּו: 
  "ְלַמה ִּתְרֹמְזָנה ִמּלֹוֶתי�?"

 - ָענָה ָלֶהם: "ָמָחר ּתּוְכלּו ִלְזּכֹות ִלְראֹות ֶאת ַמְלַא� ַהְּבִרית 
ְוִאְׁשִּתי ְמַבֶּקֶׁשת ִמֶּכם ְלִהָּׁשֵאר ִאָּתנּו ַלְּבִרית ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, 

ַהִּמיָלה ֶׁשֵּתָעֵר� ָמָחר". ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא: "ְלַבָּקַׁשְתֶכם זּו, ֶׁשִהיא 
ַּבָּקַׁשת ִמְצָוה ּוְרִאַּית ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה �א נּוַכל ְלָסֵרב". ִהְמִּתינּו 

ֹום. ַּבַּלְיָלה ִהְזִמין ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת אֹוֲהָביו ַהַּצִּדיִקים ָּכל אֹותֹו ַהּי
 .ְוָכל ַהֲחבּוָרה ָעְסָקה ַּבּתֹוָרה ָּכל ַהַּלְיָלה



  

ַּבַּליְָלה ֶׁשִּלְפנֵי ַהְּבִרית ִמיָלה ָצִרי� ַהּיֶֶלד 09@
  ִמן ַהְמַחְּבִליםְׁשִמיָרה 
*י. 

180
וְהּוָבא ָׁשם ַּבּזַֹהר ְּדָהִענְיָן, ִּכי ְּבאֹותֹו  

ַהַּליְָלה ֶׁשִּלְפנֵי ַהִּמיָלה ָצִרי� ַהּיֶֶלד ְׁשִמיָרה ְמֻעָּלה 
ִמן אֹוָתן ַהְמַחְּבִלין, ֶׁש�א יִַּזיקּו ְלַהּיֹוֶלֶדת ּוְלַהּוָָלד, 

ְלׁשֹון ַאְׁשְּכנַז "וַין נַאְכט" ּוִבְלׁשֹון (ּבִ וְַעל ֵּכן ַהִּמנְָהג ֶׁשּקֹוִרין 

וְלֹוְמִדין ָּכל ַהַּליְָלה, ָאז ְמֻקּיַם  ּפֹוִלין "וַאְכט נַאְכט")
זֹו  -: "ַלּיְהּוִדים ָהיְָתה אֹוָרה" (ֶאְסֵּתר ח טז)ַהָּכתּוב 

 -זֹו ִמיָלה, "וִיָקר"  -, "וְָׂשׂשֹון" (ְמִגיָלה טז ַעּמּוד ב)ּתֹוָרה 
ִּלין. וְַהּזַֹהר ֵהִביא ַּבֲאִריכּות, ֶׁשָהִאיׁש ַהָּקדֹוׁש זֹו ְּתפִ 

ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, ִּכּנֵס ָּכל אֹוֲהָביו לֹוְמֵדי ּתֹוָרה, ֶׁשָהיּו 
  ּגֹוְרִסין ָּכל ַהַּליְָלה.

  ַהּתֹוָרה ַמֶּגנֶת ּוַמֶּצֶלת ִמָּכל נֶזֶק ֶׁשָּבעֹוָלם09@
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נּו ַּגם ֵּכן ְּבאֹותֹו וְֵכן הּוא ָראּוי ַלֲעׂשֹות לָ  
ַהַּליְָלה, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ַמֶּגנֶת ּוַמֶּצֶלת ִמָּכל ִחּבּול 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַטַעם ִעְנָין ֶזה ִלְהיֹות ֵנעֹור ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני ַהְּבִרית ְוַלֲעֹסק 

ַּבֹּזַהר, ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֶׁשַהִּתינֹוק ָצִרי� ְּבַלְיָלה ְמֹבָאר ָׁשם  -ַּבּתֹוָרה 
ֶזה ְׁשִמיָרה ְיֵתיָרה ִמן ַהַּמִּזיִקים, ָלֵכן ַהִּמְנָהג, ֶׁשּלֹוְמִדים ָּכל 

זּו  -ַהַּלְיָלה ּוְמַקְּיִמים ָּבֶזה ֶאת ַהָּפסּוק: "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה" 
ֶזה ְּתִפִּלין. ְוַהֹּזַהר ֵהִביא  -ה, "ִויָקר" זֹו ִמילָ  -ּתֹוָרה, "ְוָׂשׂשֹון" 

ַּבֲאִריכּות, ֶׁשאֹותֹו ָזֵקן ָקדֹוׁש ִּכֵּנס ֶאת ָּכל אֹוֲהָביו ְוֵהם ָלְמדּו ָּכל 
 ַהַּלְיָלה.

181
  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ּוִמָּכל נֶזֶק ָּבעֹוָלם, וְַאַחר ָּכ� ָאַמר ַּבַעל ַהְּבִרית: 
ְּבָמטּו ִמּנַיְכּו, ֵליָמא ִמָּלא ַחְדָּתא ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד, 

ְּבִענְיְנֵי ְּדִמיָלה, וְַכּוָנָתֹו וְָהיּו ְמַחְּדִׁשין ִּדְבֵרי תֹוָרה 
ָהיָה, ֶׁשִּדְבֵרי תֹוָרה הּוא ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול ִלְׁשִמיַרת 

  ַהּוָָלד וְִלְׁשִמיַרת ַהּיֹוֶלֶדת.

 - ַעל יְֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוְמִדים ַּבַּליְָלה קֶֹדם ַהְּבִרית 09@
ִויׁשּועֹות ִמְתַּגֶּלה ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא ְוזֶה ּגֹוֵרם טֹובֹות 

  ְליְִׂשָרֵאל

*יב. 
182

וְעֹוד ֵהִביא ַהּזַֹהר, ֶׁשַעל יְֵדי ַהּתֹוָרה  
, ֵאִלּיָהּו ִמְתַּגֶּלה (וַין נַאְכט)ֶׁשעֹוְסִקין ַּבַּליְָלה ֶׁשל 

                                                                                                                    

עֹוָלם. ַּבַעל ְוֵכן ָראּוי ָלנּו ִלְנֹהג, ִּכי ַהּתֹוָרה ַמֶּצֶלת ִמָּכל ֵנֶזק ֶׁשּבָ 
ַהַּבִית ִּבֵּקׁש ִמָּכל ֶאָחד ִמן ָהאֹוְרִחים לֹוַמר ְּדַבר ִחּדּוׁש ַּבּתֹוָרה, 
ְוִחְּדׁשּו ִּדְבֵרי תֹוָרה ְּבִעְנְיֵני ִמיָלה. ְוַכָּוָנתֹו ָהְיָתה, ֶׁשִּדְבֵרי תֹוָרה 

 ֶדת.הּוא ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹוָלה ִלְׁשִמיַרת ַהָּוָלד ְוִלְׁשִמיַרת ַהּיֹולֶ 
182

  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
עֹוד מּוָבא ָׁשם ַּבֹּזַהר, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוְמִדים ַּבַּלְיָלה 
ֶׁשִּלְפֵני ַהִּמיָלה, ִמְתַּגֶּלה ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְּבֶהָארֹות ְּגדֹולֹות ְוגֹוֵרם 

ַחר ָּכ� ָׁשַאל ַרִּבי ַאָּבא ֶאת ַהְרֵּבה טֹובֹות ִויׁשּועֹות ְלִיְׂשָרֵאל. ַא
ַּבַעל ַהַּבִית ְוֶאת ַהָּזֵקן ֶׁשִעּמֹו: "ֵמַאַחר ֶׁשִהְנֶכם ֹּכה ֲחָכִמים, ַמּדּוַע 
יֹוְׁשִבים ַאֶּתם ְּבָמקֹום ּבֹוֵדד ֶזה?" ֵהִׁשיב לֹו ַּבַעל ַהַּבִית: "ְּכִצּפֹור 

. ְּבָמקֹום ֶזה ָזִכינּו ִלְלֹמד נֹוֶדֶדת ִמן ִקָנּה, ֵּכן ִאיׁש נֹוֵדד ִמְּמקֹומֹו"
ּתֹוָרה ְּבַׁשְלָוה, ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ִאם ְּבָמקֹום ַאֵחר ִנְזֶּכה ְלָכ�, 
ּוִבְפָרט ֶׁשָּמקֹום ֶזה ְמֻסָּגל ְלִלּמּוד ּתֹוָרה. ְּבָכל ֲחצֹות ַלְיָלה ָקִמים 

ֹּבֶקר, ִמְתַּבְּׂשִמים ָאנּו ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ַעד ַהֹּבֶקר, ּוְכֶׁשֵּמִאיר הַ 
ָאנּו ֵמֵריחֹות ַהָּׂשדֹות ּוְנָהרֹות ַהַּמִים ֶׁשַּבְּסִביָבה, ּוִמְתַרֶחֶבת ַּדְעֵּתנּו 



  

ְּבֶהָארֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשל ָרצֹון ָהֶעְליֹון, וְַעל יְֵדי זֶה ּגֹוֵרם 
ֵאל, וְַאַחר ָּכ� ָאַמר ַהְרֵּבה טֹובֹות וִיׁשּועֹות ְליְִׂשרָ 

ַרִּבי ַאָּבא ְלַהַּבַעל ַהַּביִת ּוְלַהאי ָסָבא ֵמַאַחר ְּדַאּתּון 
ַחִּכיִמין טּוָבא, ִמְּפנֵי ָמה ַאֶּתם יְָתִבין ָהָכא? ָאַמר 
ַהַּבַעל ַהַּביִת: ִאי ִצֳּפִרין יְִתַעְּקרּו ֵמַאְתַריְהּו, ָלא 

: (ִמְׁשֵלי כז ח)ָאַמר  יְָדִעין ְלָאן ָטאִסין, ְּכָמה ְּדַאּתְ 
"ְּכִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָּה ֵּכן ִאיׁש נֹוֵדד ִמְּמקֹומֹו", וְֵכן 
ִאם ָאנּו עֹוְקִרין ִּדיָרֵתנּו ִמָּכאן ֶׁשהּוא ָמקֹום מּוָכן 
ֶאְצֵלנּו ִלְלמֹד ּתֹוָרה, �א נֵַדע ְלֵאיזֶה ָמקֹום יְִהיֶה 

ה, ִּכי ָמקֹום זֶה הּוא מּוָכן ַהּיִּׁשּוב ֶׁשָּלנּו ִלְלמֹד ּתֹורָ 
ּוְמֻסָּגל ֵאֵלינּו ִלְלמֹד ּתֹוָרה, וְַאְתָרא ָּדא זֵָכי ָלן 
ְּבאֹוַריְָתא, וְָהִכי ֲאנַן נֹוֲהִגין: ְּבָכל ַּפְלגּות ַליְָלה 
ַעְסִקינָן ְּבאֹוַריְָתא ַעד ַצְפָרא, וְַכד ַצְפָרא ָאֵתי, ֵריֵחי 

ָלן אֹוַריְָתא וְִאְתּיְַׁשַבת  ַחְקָלא וְנֲַהֵרי ַמּיָא נֲָהֵרי
ְּבִלָּבנָא, ּוְגזַר ִּדין הּוא ִמָּׁשַמיִם, ְּדֻמְכָרִחים ָאנּו ָלדּור 
ְּבַהאי ֲאַתר, וְַכָּמה ָסְרִכין ַּבֲעֵלי ְּתֵריִסין ִאְסַּתְּלקּו 

ַעל ְּדָלא ָעְסקּו  (ֵּפרּוׁש: ְּדָהיּו ֵמִתין ְּבאֹוָתן ַהּיִָמים)ָהָכא, 
א, וְַכִּדין ִאְׁשַּתְּדלּוָתא ִּדיָלן יֹוָמא וְֵליְליָא ְּבאֹוַריְתָ 

                                                                                                                    

ַלֲהָבַנת ַהּתֹוָרה, ְוזֹו ִמְתַּבֶהֶרת ְויֹוֶׁשֶבת ְּבִלֵּבנּו. ְּגֵזָרה ִמן ַהָּׁשַמִים 
ה ֲחׁשּוִבים ּוְגדֹוִלים ִנְפְטרּו ִהיא ָלנּו ֶׁשָּנגּור ַּדְוָקא ְּבָמקֹום ֶזה, ְוַכּמָ 

ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ַעל ֶׁש�א ָעְסקּו ַּבּתֹוָרה ָּכָראּוי, ָלֵכן עֹוְסִקים ָאנּו 
יֹוָמם ָוַלְיָלה ַּבּתֹוָרה, ּוְזכּות ַהָּמקֹום ְמַסַּיַעת ָלנּו ָּבֶזה. ְוָיְׁשבּו 

 ַהֲחָכִמים ַעד ֶׁשֵהִאיר ַהּיֹום.



  

ַּבּתֹוָרה, וְַאְתָרא ָּדא ָקא ְמַסּיֵַע ָלן, וֲַהוֹו יְָתִבין ַעד 
  ִּדנְֵהיר יְָמָמא.

ְּפנֵי ַרִּבי ַאָּבא ָהיּו ְּכֵאׁש ֶלָהָבה ֵמרֹב ֶחְדַות 09@
  ַהּתֹוָרה
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ָמָמא, ֲאַמרּו ֵּכיוָן ַּדֲהוֵי ִהְתִחיל ִלנְהֹר יְ  
ְלִאּנּון ַּדְרְּדֵקי, ְּדיְִּפקּון וְיְֶחֵמי ִאי נֵָהיר יְָמָמא, וְַאַחר 
ָּכ� ָּכל ַחד ֵליָמא ִמָּלא ַחְדָּתא. נְַפקּו וֲַחמֹו ַּדֲהוֵי נֵָהיר 
יְָמָמא, ֲאַמר ַחד יַּנּוָקא: זִַמין ַהאי יֹוָמא ֶאָּׁשא 

ּוְבַה� ֵּביָתא, ֲאַמר  ִמְּלַמְעָלה, ֲאַמר יַּנּוָקא ַאֲחָרא:
יַּנּוָקא ְּתִליָתאי: ָסָבא ַחד ָהָכא, הּוא ְמזָֻּמן 
ְלִאּתֹוְקָדא ְּבנּוָרא, ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא: ַרֲחָמנָא ִלֵּׁשזְָבן, 
ַּתוְָהא, וְָלא יֵָכיל ְלַמָּלָלא, ֲאַמר: קּוְטָרא ְּדהּוְרְמנָא 

ף ָהְרׁשּות ִמְּלַמְעָלה נְִתַּפס (ֵּפרּוׁש: ֶקֶׁשר וְתֹקֶ ְּבַאְרָעא ִאְתַּפס 

                                                   
183

  ֹקֶדׁש:-ַהר ְּבָלׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהּזֹ  
ִמֶּׁשֵהִאיר ַהּיֹום, ָּפנּו ְלַכָּמה ְיָלִדים, ֶׁשָּיְצאּו ִלְראֹות, ִאם ָאֵכן 
ְּכָבר ֵהִאיר ַהּיֹום, ּוִבְקׁשּו ֵמֶהם לֹוַמר ִּדְבֵרי ִחּדּוׁש ִלְכֶׁשַּיְחְזרּו 

ן ְוָאַמר: ִמְּׁשִליחּוָתם. ָראּו ַהְיָלִדים ֶׁשֵהִאיר ַהּיֹום, ּוָבא ָהִראׁשוֹ 
"ַהּיֹום ֲעִתיָדה ָלֶרֶדת ֵאׁש ִמן ַהָּׁשַמִים!" ָּבא ַהֵּׁשִני ְוָאַמר: "ּוְבַבִית 
ֶזה!" הֹוִסיף ַהְּׁשִליִׁשי: "ָזֵקן ֶאָחד ָעִתיד ְלִהָׂשֵרף ְּבֵאׁש זּו!" ָאַמר 

ר. ַרִּבי ַאָּבא: "ָהַרֲחָמן ַיִּציֵלנּו!" ִנְדָהם ַרִּבי ַאָּבא, ְו�א ָיכֹול ְלַדּבֵ 
ָאַמר: "ִנְרֶאה, ֶׁשַהְּגֵזָרה ְּכָבר ִנְרְׁשָמה ָּבָאֶרץ, ֶׁשָאְמָנם ָּכ� ִיְהֶיה, 
ֶׁשֵּתֵרד ֵאׁש ַלַּבִית". ְוָאֵכן ָּכ� ָהָיה: ָעְסקּו ַהֲחֵבִרים ַּבּתֹוָרה ְוָזכּו 

י ִלְראֹות ֶאת ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשּסֹוְבָבה אֹוָתם ָּבֵאׁש, ּוָפָניו ֶׁשל ַרּבִ 
 ַאָּבא ִנְתַלֲהטּו ֵמאֹוָתּה ֵאׁש ֵמֲחַמת ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה.



  

ָּבָאֶרץ. רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁשָהיּו יֹוְדִעים ֶׁשּיֵֵרד ֵאׁש ֵמַהָּׁשַמיִם ַּבַּביִת 

, וְֵכן ֲהוֵי, ִּדְבַההּוא יֹוָמא ֲחמֹו ַחְבַרּיָא ַאֵּפי ַההּוא)
(ֵּפרּוׁש: ָהֵאׁש ֵמַהְּׁשִכינָה ִּדְׁשִכינְָתא וְִאְסַּתֲחרּו ְּבֶאָּׁשא 

, וְַרִּבי ַאָּבא ִאְתַלַהט ָּפנָיו ְּבנּוָרא ָהיְָתה ְמַסֶּבֶבת אֹוָתם)
  ֵמֶחְדוָָתא ְּדאֹוַריְָתא.

ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא ָאַמר ַהָּפסּוק: "ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר 09@
  ּוְתָקֵרב יְִׁשּכֹן ֲחֵצֶרי�" ְוגֹו'
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ָּתאנָא: ָּכל ַההּוא יֹוָמא ָלא נְַפקּו ֻּכְּלהּו  
ֵּביָתא וְִאְתְקַטר ְּבִקְטָרא, וֲַהוֵי ָחָדִאין ְּבִמִּלין מִ 

ַחְדִּתין, ְּכִאּלּו ִקְּבלּו ַההּוא יֹוָמא אֹוַריְָתא ִמּטּוָרא 
ְּדִסינַי, וְָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיּו ְמִביִאין 
ַהִּתינֹוק ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת, ֶׁשָהיָה ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא אֹוֵמר 

: "ַאְׁשֵר"י ִּתְבַח"ר ּוְתָקֵר"ב יְִׁשּכֹ"ן (ְּתִהִּלים סח, ה)ָּפסּוק 
ֲחֵצֶרי"� נְִׂשְּבָע"ה ְּבטּו"ב ֵּביֶת"� ְקדֹו"ׁש ֵהיָכֶל"�", 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְוָלַמְדנּו: ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום �א ָיְצָאה אֹוָתּה ֲחבּוָרה ְקדֹוָׁשה ִמן 

לּוָה ַעָּתה ַהַּבִית. ֵהם ָעְסקּו ַּבּתֹוָרה ְוָׂשְמחּו ְּבִחּדּוֶׁשיָה ְּכִאּלּו ִקּבְ 
ִמִּסיַני. ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהִביאּו ֶאת ַהִּתינֹוק ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָׁשְמעּו ֶאת 
קֹולֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ֶׁשִהְכִריז ְוָאַמר: "ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב 

ק ֶזה ָרמּוז ִיְׁשֹּכן ֲחֵצֶרי� ִנְׂשְּבָעה ְּבּטּוב ֵּביֶת� ְקדֹוׁש ֵהיָכֶל�". ְּבָפסּו
סֹוד ָּגדֹול, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ְּבָפסּוק ֶזה ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים אֹוִתּיֹות ְּכֶנֶגד ֵׁשם 
ֶׁשל מ"ב, ְוסֹודֹו ֵאין ְמַגִּלים ֶאָּלא ַלְּצנּוִעים. ֵיׁש ּבֹו ְּבָפסּוק ֶזה, 

ִּנּמֹול ֶעֶׂשר ֵּתבֹות ְּכֶנֶגד ֶעֶׂשר ֻחּפֹות, ַהְמַעְּטרֹות ֶאת ַהִּתינֹוק הַ 
 ְלעֹוָלם ַהָּבא.



  

וְהּוא סֹוד ָּגדֹול, ֶׁשּיֵׁש ְּבָפסּוק זֶה מ"ב אֹוִתּיֹות, ְּדֵהן 
ָּלא סֹוד ֵׁשם ֶׁשל מ"ב, וְסֹודֹו ֵאין ְמַגִּלין אֹותֹו אֶ 

ַלְּצנּוִעין, וְיֵׁש ְּבָפסּוק זֶה ֲעָׂשָרה ֵּתבֹות, ְּכנֶֶגד זֶה 
ָּכַתב ַהּזַֹהר: ַּבֲאִמיַרת ָּפסּוק זֶה ִּבְׁשַעת ַהִּמיָלה, 
  ְמַעְּטִרים ֶעֶׂשר ֻחּפֹות ְלַהִּתינֹוק ַהּנִּמֹול ָלעֹוָלם ַהָּבא.

  ַאְׁשֵרי ְלָאָדם ֶׁשָּמל ְּבנֹו ְּבִׂשְמָחה09@

*טו. 
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ַאַחר ָּכ� ְּפַתח ַחד יַּנּוָקא וֲַאַמר: ָּתאנָא וְ  
ְּכִאּלּו ָקֵריב ָּכל  -ָּכל ַמאן ְּדָקֵריב ְּבֵריּה ְלָקְרָּבנָא  -

ָקְרְּבנִין ְּדָעְלִמין ַקֵּמי ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא. ְּבִגין ָּכ� ָּבֵעי 
ר ְלַסָּדָרא ַמְדְּבָחא ְּבָמאנָא ַחד ַמְליָא ַאְרָעא, ְלִמְגזַ 

ֲעֵליּה ַהאי ְקיָָמא ְּבִרית ַקִּדיָׁשא, וְִאְתַחַּׁשב ַקֵּמי 
ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְּכִאּלּו ַאְדַּבח ֲעֵליּה עֹוָלה, 
וְָקְרָּבנֵיּה הּוא ֵריַח נִיחֹוַח וְכּו'. ְּבִגין ָּכ� זַָּכָאה 
חּוָלֵקיּה ַמאן ְּדָקֵריב ַהאי ָקְרָּבנָא ְּבֶחְדוָה ַקֵּמי 

  ְּבִרי� הּוא, ּוָבֵעי ְלֶמְחֵדי ָּכל ַהאי יֹוָמא. ֻקְדָׁשא
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַאַחר ָּכ� ָּפַתח ֶיֶלד ֶאָחד ְוָאַמר: "ָלַמְדנּו: ָּכל ַהַּמְקִריב ֶאת 
ְּבנֹו ְלָקְרָּבן, ְּכִאּלּו ִהְקִריב ֶאת ָּכל ָקְרְּבנֹות ָהעֹוָלם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 

ַּבַעל ַהְּבִרית ְלַסֵּדר ִמְזֵּבַח ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ָּברּו� הּוא. ָלֵכן ָצִרי�
ְּכֵדי ַלְחֹּת� ָעָליו ֶאת ָהָעְרָלה, ְוָדָבר ֶזה  -ְּכִלי ָמֵלא ָעָפר  -הּוא 

ֶנְחָׁשב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרַּבן עֹוָלה ְלָפָניו, 
ִניחֹוַח. ְּבֶׁשל ָּכ� ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ֶאת ְּבִרית ְוָקְרָּבנֹו הּוא ֵריַח 

 ַהִּמיָלה ְּבִׂשְמָחה ִלְפֵני ה', ְוָצִרי� הּוא ִלְׂשֹמַח ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום."



  

*
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ֲאַמר ַרִּבי ַאָּבא: זַָּכָאן ַאּתּון ְּבָעְלָמא ָהֵדין  
: "וְַאֶּתם (ְּדָבִרים ד, ד)ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתא, וֲַעֵליכֹון ִאְּתַמר 

ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא�ֵקיֶכם ַחּיִים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום", וֲַהוֵי 
ָּכל ַהּיֹום ְּבֶחְדוָה ְּדִמְצוָה ּוְבֶחְדוָה ְּדאֹוַריְָתא,  ְׂשֵמִחין

ֵהִביא ַּבּזַֹהר, ֶׁשָהיָה ַרב ִאיִדי  -וְַהאי ִּתינֹוק ֶׁשּנֹוַלד 
, (ֲחִגיָגה ה ַעּמּוד ב)ַּבר יֲַעקֹב, ֶׁשֻהזְַּכר ַהַּתּנָא ַּבְּגָמָרא 
  .ְּבִרי� ֵליּה ַרִּבי ַאָּבא וֲַאזֵיל ְלאֹוְרֵחיּה

*. טז
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ַּכד ָאֵתי ַרִּבי ַאָּבא ְלַגֵּבי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן  
יֹוַחאי, ֲהוֵי ָּדֵחיל ְלֵמיַמר ְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֶׁשָּׁשַמע 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא: "ַאְׁשֵריֶכם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא! 

ֵליֶכם ֶנֱאַמר: 'ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא�ֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם עֲ 
ַהּיֹום'!" ָׂשְמחּו ַהֲחֵבִרים ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום ְּבִׂשְמַחת ַהִּמְצָוה ּוְבֵעֶסק 

הּוָבא ַּבֹּזַהר, ֶׁשהּוא הּוא ַרִּבי  -ַהּתֹוָרה, ְואֹותֹו ִּתינֹוק ֶׁשִּנּמֹול 
ב ַהַּתָּנא, ַהִּנְזָּכר ַּבְּגָמָרא. ְלַבּסֹוף ֵּבְרָכם ַרִּבי ַאָּבא ִאיִדי ֶּבן ַיֲעקֹ 
 ְוָיָצא ְלַדְרּכֹו.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ִמֶּׁשִּנְכָנס ַרִּבי ַאָּבא ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָּפַחד ְלַגּלֹות לֹו 
ִמְּבֵני ַהֲחבּוָרה, ֶׁשָּיְׁשבּו ְּבָמקֹום ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּׁשַמע 

 ַהּבֹוֵדד ַההּוא, ְּכֵדי ֶׁש�א ִיְגֹזר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֲעֵליֶהם ֶׁשִּיְגלּו ִמְּמקֹוָמם
ְלַמַען ִּתְתַּפְרֵסם ּתֹוָרָתם ָּבַרִּבים, ְוַאַחר ָּכ� ִסֵּפר ַרִּבי ַאָּבא ִלְפֵני 

ַהַּמֲעֶׂשה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָּכל
ֶּבן יֹוַחאי: "ָּכל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ָהיּו ְּגנּוִזים ֶאְצְל� ְו�א 
ָאַמְרָּת ִלי, ּגֹוֵזר ֲאִני ָעֶלי� ֶׁשָּכל ְׁש�ִׁשים יֹום ֵאּלּו ִיְׁשַּתַּכח ַהִּלּמּוד 

 ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו' ְוכּו'".ִמְּמ� ַוֲהֵרי ָּכתּוב: '



  

ְמַהּנְהּו ֲחִסיִדים ּוִמִּפי ַהִּתינֹוקֹות ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל, 
דֹוי ִלְפנֵי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ְּדָלא יְִתַעּנְׁשּון ַעל יְ 

(ֵּפרּוׁש: ֶׁשָהיָה ִמְתיֵָרא ַרִּבי ַאָּבא ְלַגּלֹות ֶזה ָהִענְיָן ִלְפנֵי ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ֶּבן יֹוַחאי, ֶׁש�א יְִגזֹר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֲעֵליהֹון ֶׁשּיְִהיּו ּגֹוִלין 

ֶׁשַרִּבים יְִלְמדּו  ְלָמקֹום ַאֵחר, ְּכֵדי שִּתְתַּפְרֵסם ּתֹוָרָתם ָּבַרִּבים, ְּכֵדי

, וְַאַחר ָּכ� ִסֵּפר ַרִּבי ַאָּבא ִלְפנֵי ַרִּבי ּתֹוָרה ֵמֶהם)
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, ָאַמר 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ָּכל ַהּנֵי ִמֵּלי ַמַעְּליּוָתא ֲהוֹו 

ְּת ִלי?! ּגֹוזְַרּנִי ֲעָל�, ְּדָכל ְטִמיִרין ַּגָּב�, וְָלא ֲאַמרְ 
ְּתָלִתין יֹוִמין ִאֵּלין ִּתְתנֵַּׁשי ַהַּתְלמּוד ִמָּמ�. וְָהא ְּכִתיב 

: "ַאל ִּתְמנַע טֹוב ִמְּבָעָליו" וְכּו', ַעּיֵן ָׁשם (ִמְׁשֵלי ג, כז)
  ַּבֲאִריכּות.

  ֲעֵׂשה ּתֹוָרְת� ְקַבע ּוְמַלאְכֶּת� ֲעַראי09@

ן ָצִרי� ָהָאָדם ִלָּזֵהר ָלקּום ַּבֲחצֹות יז. ַעל ּכֵ 
ַהַּליְָלה ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו וְַלֲעסֹק ִּבְתִפָּלה ּוְבִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה ִאיׁש ְּכִפי ַהָּׂשָגתֹו, וְַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרה ֶקַבע 
ּוַמָּׂשא ּוַמָּתן ֲעַראי, וְיְִרֶאה ָהָאָדם ְּכֶׁשּיִזְֶּכה ְלֵבן זָָכר 

מֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל, ִּכי �א ָּדָבר ֵריק הּוא ִלנְהֹג ּכְ 
ְלַהִּציל נֶֶפׁש ִמּיְִׂשָרֵאל ּוְלַהְדִּביק יְִׂשָרֵאל ַּבְּׁשִכינָה, 

: "וְַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' (ְּדָבִרים ד ד)ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 
ֱא�ֵקיֶכם ַחּיִים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום", ָאז ִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת 

  ַעד ָאֵמן.לָ 



  

  ֶּפֶרק ע"ד03@
  א. ִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת נַֹח:

*
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"ַרִּבי ֶאְלָעזָר וְַרִּבי יֹוֵסי ֲחמֹוי ָאזְֵלי ֵמאּוָׁשא  
ְללּוד, ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְלַרִּבי ֶאְלָעזָר, ֶאְפָׁשר ִּדְׁשַמַעְּת 

ֵראִׁשית (ּבְ ִמן ֲאבּו� ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ַמאי ִּדְכִתיב 

ָהַל� ְלַדְרּכֹו וַּיְִפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא�ִהים",  : "וְיֲַעקֹבלב ב)
  ַמאן ִאּנּון ֲהוֹו? ֲאַמר ֵליּה: ָלא יַָדְענָא וְכּו'.

*ב. 
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ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְִלין, ֲחמֹו ַחד ְמַעְרָּתא, ְׁשַמעּו  
דּו ָקָדַמי ַחד ָקָלא ְּדָאַמר: ְּתֵרין עּוזְִלין ְּדַאּיְַלָּתא ֲעבַ 

ְרעּוָתא ְּדנַיְָחא ִלי, וְִאּנּון ֲהוֹו ַמִׁשְריָָתא ַקִּדיָׁשא 
ֶׁשָּפְגעּו ְּביֲַעקֹב וְָהְלכּו ְלָפנָיו, ִאְתַרִּגיׁש ַרִּבי ֶאְלָעזָר 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי יֹוֵסי ָחִמיו ָהְלכּו ֵמאּוָׁשא ְללּוד. ָּפָנה ַרִּבי 
יֹוֵסי ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר ּוְׁשָאלֹו: "אּוַלי ָׁשַמְעָּת ֵמָאִבי�, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 

אי, ֵּפרּוׁש ַעל ַהָּפסּוק: 'ְוַיֲעֹקב ָהַל� ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי יֹוחַ 
 ֱא�ִקים'? ִמי ֵהם ַמְלָאִכים ֵאּלּו?" ָאַמר לֹו: "ֵאיִני יֹוֵדַע".
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ֵקַע ִמּתֹוָכּה ְּבעֹוָדם הֹוְלִכים, ָראּו ְמָעָרה ַאַחת ְוָׁשְמעּו קֹול ּבוֹ 
ְואֹוֵמר: "ְׁשֵני ָעְפֵרי ָהַאָּיָלה ָעׂשּו ִלי ַנַחת רּוַח, ְוֵהם ֵהם ַהַּמְלָאִכים 

  .ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשִּלּוּו ֶאת ַיֲעֹקב ְוָהְלכּו ְלָפָניו
ִהְתַרֵּגׁש ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר: "ִרּבֹון ָהעֹוָלם! ָּכזֹו ִהיא ַּדְרְּכ�?! 

ּוֵלא ָׁשַמְענּו קֹול ֶזה, ֶׁשֲהֵרי ַהּקֹול ָסַתם, ְו�א ֵּפֵרׁש ִמי מּוָטב ָהָיה ל
ֵהם אֹוָתם ַמְלָאִכים, ְוִהְׁשִאיָרנּו ִּבְסֵפקֹות ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר 

 לּוֵלא ָׁשַמְענּו אֹותֹו!",



  

וְָאַמר: ִרּבֹון  (ְלׁשֹון ִהְתעֹוְררּות וֲַחָרָדה)וְִאְּתַער ְּבנְַפֵׁשיּה 
ַטב ָלן ְּדָלא נְִׁשַמע, ְׁשַמְענָא  ְּדָעְלָמא, ָּכ� אֹוְרחֹוי?!

  ָּדא וְָלא יַָדְענָא.

ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָּפגְׁשּו ֶאת יֲַעקֹב ָאִבינּו ָעָליו 09@
  ַהָּׁשלֹום ָהיּו ַאְבָרָהם ְויְִצָחק
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ִאְתָרִחיׁש ְלהֹו נִָּסא, ּוְׁשַמעּו ָקָלא ְּדָאַמר  
ר ַעל ָּפנָיו, ֲחָמא ַאְבָרָהם וְיְִצָחק ֲהוֹו, נַָפל ַרִּבי ֶאְלָעזָ

ְּדיֹוְקנֵיּה ְּדָאִביו, ֲאַמר ֵליּה: ֲאנָא ְׁשֵאיְלנָא, ִמי ֲהוֹו 
ַהַּמְלָאִכים, וְֵהִׁשיבּו ִלי: ַאְבָרָהם וְיְִצָחק ֲהוֹו, ֶׁשֵהם 
נִזְַּדְּמנּו ֵליֵל� ִלְפנֵי יֲַעקֹב ְּבָבְרחֹו ִמְּפנֵי ָלָבן ָהֲאַרִּמי. 

ַדיִן ַקּיָם ִמָּכל ָמקֹום נְִׁשָמתֹו וְַאף ְּדיְִצָחק ָהיָה עֲ 
ָּפְרָחה ִמֶּמּנּו וְָעָלה ְלַמְעָלה ִּבְׁשַעת ֲעֵקָדה וְִאְתַחַּבר 
ִעם נְִׁשַמת ַאְבָרָהם, וֲַאזַלּו ִלְפנֵי יֲַעקֹב, וְזֶה ֶׁשָאַמר 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ל נֹוָסף ֶׁשָאַמר: "אֹוָתם ִהְתַרֵחׁש ָלֶהם ֵנס, ְוֵהם ָׁשְמעּו קוֹ 

ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהיּו". ֵמֹרב ִהְתַרְּגׁשּות ָנַפל ַרִּבי ֶאְלָעָזר  -ַמְלָאִכים 
ַעל ָּפָניו. ְּבָנְפלֹו ַעל ָּפָניו ָרָאה ֶאת ְּדמּות ְּדיּוְקנֹו ֶׁשל ָאִביו ְוָאַמר 

ֶאת ַיֲעֹקב, ְוֵהִׁשיבּו  ִמי ָהיּו אֹוָתם ַמְלָאִכים, ֶׁשִּלּוּו לֹו: "ָׁשַאְלִּתי,
ִלי ִמן ַהָּׁשַמִים, ֶׁשֵהם ָהיּו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ֶׁשִּנְזַּדְּמנּו ְלַיֲעֹקב, 
ַּכֲאֶׁשר ָּבַרח ִמְּפֵני ָלָבן ָהֲאַרִּמי. ַלְמרֹות ֶׁשִּיְצָחק ָהָיה ֲעַדִין ַּבַחִּיים, 

ְוִהְתַקְּׁשָרה ִעם ִנְׁשָמתֹו  ָּפְרָחה ִנְׁשָמתֹו ִמֶּמּנּו עֹוד ִמְּׁשַעת ָהֲעֵקָדה
ֶׁשל ַאְבָרָהם, ּוְׁשֵניֶהם ִלּוּו ֶאת ַיֲעֹקב. ֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: 'ֱא�ֵקי 

 ָאִבי ֱא�ֵקי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי' ".



  

: "ֱא�ֵקי ָאִבי ֱא�ֵקי ַאְבָרָהם (ְּבֵראִׁשית לא, מב)ַהָּכתּוב 
  ה ִלי".ּוַפַחד יְִצָחק ָהיָ 

ַעל ָהָאָדם ְלִהּזֵָהר ִמַּמְחָׁשבֹות ָרעֹות ֶׁשְמִביאֹות 09@
  אֹותֹו ַלֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן
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וְָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, �א ְליֲַעקֹב  
ְלַבד ָהיָה ִמזְַּדֵּמן נְִׁשמֹות ַצִּדיִקים, ֶאָּלא ְלָכל יְֵרא 

ְּמנִין לֹו נְִׁשמֹות ַצִּדיִקים ְלַהִּצילֹו ִמן ָׁשַמיִם ִמזְּדַ 
ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֵמָהֲעֵבָרה ַעְצָמּה, ַמה 
ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ָאָדם הּוא ְמַהְרֵהר ְּבִהְרהּוִרים ָרִעים, 
ֵהן ָּבִעיר וְֵהן ַּבָּׂשֶדה וְֵהן ַּבַּביִת, ִמזְַּדֵּמן ֵאָליו ַמִּזיק 

חני"א ְׁשֵמיּה, וְהּוא ְמֻמּנֶה ַעל זֶה ַההֹוֵל� ֶאָחד, 
ּוַבֲהִליָכתֹו הּוא ְמַחֵּׁשב ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות וְזָרֹות וְנִּזֹוק 
הּוא ֵמֵאָליו, וְַהַּמִּזיק נִזְָקק לֹו וְֵאינֹו ָסר ִמֶּמּנּו, ַעד 
ֶׁשְּמִביאֹו ִליֵדי ֵחְטא ָחמּור וְיְִפּגֹם ְּבנְִׁשָמתֹו, 

ֵתינּו ָהַרִּבים, ְּפָגם ְמאֹד, ֲאֶׁשר יְִתָחֵרט ְּבסֹוף ַּבֲעוֹונֹו
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְלַיֲעֹקב ָהָיה ִמְזַּדֵּמן  ְוָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: "�א ַרק

ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים, ֶאָּלא ְלָכל ְיֵרא ָׁשַמִים ִמְזַּדְּמִנים ֵהם ְּכֵדי 
ְלַהִּצילֹו ֵמֲעֵבָרה, אּוָלם ִאם ְמַטֵּמא ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְּבִהְרהּוִרים 

ּוְׁשמֹו חני"א, ִמְזַּדֵּמן לֹו ַמִּזיק ֶאָחד  - ָרִעים ָּבִעיר, ַּבַּבִית ּוַבָּׂשֶדה 
ְוהּוא ִנְדַּבק ּבֹו ּוְמִביאֹו ִליֵדי ֵחְטא ָחמּור, ֶׁשִּיְפֹּגם ְּפָגם ָּגדֹול 

 ְּבִנְׁשָמתֹו, ָעָליו ִיְתָחֵרט ְּבסֹוף ָיָמיו, ְוָקֶׁשה ִיְהֶיה לֹו ְלַתְּקנֹו. 



  

[ֵּפרּוׁש: וְיְִהיֶה ֶהְפֵסד ֶׁשֵאינֹו יָָמיו, וְיְִהיֶה ְּפֵסיָדא ְּדָלא ָהַדר 

  .ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַתְּקנֹו] -חֹוֵזר, ְּדַהיְנּו 

ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָהָאָדם הֹוֵל� יֵׁש ְמַסּיְִעין 09@
  ְלטֹוב אֹו ְלָרע, ַחס ְוָׁשלֹום. ְלַמְחְׁשבֹוָתיו
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ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה הֹוֵל�  
ָׁשם יֵׁש ְמַסּיְִעין ְלַמְחְׁשבֹוֶתי�, ֵהן ְלָרָעה וְֵהן ְלטֹוָבה. 
וְַאַחר ָּכ� ְׁשֵאיל ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי 

ָמא ְּדָאֵתי, ֲאַמר ֵליּה: ֲאנָא וְַאנְְּת ָאִביו: ָמה ֲאנָן ְלָעלְ 
נְִׁשַּתֲעֵׁשַע ִעם ָּדוִד ֶמֶל� יְִׂשָרֵאל, ָקם ַרִּבי ֶאְלָעזָר. 
ַעד ַּדֲהוָה ֲחמֹו ֵליּה ְּדַאנְּפֹוִהי נְִהיִרין ְּכִׁשְמָׁשא, ֲאַמר 
ֵליּה: ִמְּלָתא ַחְדָּתא ְׁשַמְעָּתא, ֲאַמר ֵליּה: זַָּכִאין 

 (ְּתִהִּלים צא יא): ִּמְתַחְּבִרין ִעם ַצִּדיִקים ְּבסֹודַצִּדיִקים ׁשֶ 
  "ּכִי ַמְלָאָכיו יְַצּוֶה ָל� ִלְׁשָמְר� ְּבָכל ְּדָרֶכי�".
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  ֹקֶדׁש: -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֶר� ֶׁשְּמַכֵּון הּוא ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו, ָלֵכן ַעל ָהָאָדם ָלַדַעת, ֶׁשַּבּדֶ 

  ָּכ� ְיַסְּיעּוהּו ִמן ַהָּׁשַמִים ֵּבין ְלָרָעה ּוֵבין ְלטֹוָבה".
ַאַחר ָּכ� ָׁשַאל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶאת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָאִביו: 

ִני ְוַאָּתה "ַמהּו ֶחְלִקי ָלעֹוָלם ַהָּבא?" ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "אֲ 
ִנְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעם ָּדִוד ֶמֶל� ִיְׂשָרֵאל". ָקם ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָׂשַמח, ַעד 

  ֶׁשֵהִאירּו ָּפָניו ַּכֶּׁשֶמׁש.
ְׁשָאלּוהּו: "ֲהִאם ָׁשַמְעָּת ְּדַבר ִחּדּוׁש ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֹּכה ָׂשֵמַח 

ִּמְתַקְּׁשִרים ִעם ֵהִׁשיבֹו: "ַאְׁשֵריֶהם ַהַּצִּדיִקים, ׁשֶ  - ִהְּנ�?" 
 ַהַּצִּדיִקים ְּבסֹוד 'ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל� ִלְׁשָמְר� ְּבָכל ְּדָרֶכי�'".



  

ּגַם ִאם ָאַסף ָממֹון ַהְרֵּבה, �א יֶהֱנֶה ִמן ָהעֹוָלם 09@
  ַהּזֶה יֹוֵתר ִמַּדי

י ה. ַעל ֵּכן, ֶּבן ָאָדם, ֶּבן ָאָדם, ְלַמַען ה' ֱא�הֵ 
יְִׂשָרֵאל ּוְלַמַען נְִׁשָמְת� ַהְּטהֹוָרה ַהֲחצּוָבה ִמַּתַחת 
ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו יְִתָּבַר�, ְרֵאה ְּדָרֶכי� וֲַחָכם ְליֵַּׁשר 
ְּדָרֶכי�, וְסּור ֵעינֶי� ֵמְראֹות ְּבָרע, וְַתְרִּגיל ְלִהְסַּתֵּכל 

ק ב' ְלֵעיל, ִּבְדָבִרים ְקדֹוִׁשים, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבֶפרֶ 
וְ�א ַתֲעֶלה ַעל ַּדְעְּת� ִקנְָאה ְּבֶׁשל ֲאֵחִרים, ּוִבְׁשִביל 
ֵּכן ִּתּנֵָצל ִמָּגזֵל ּוָממֹון ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל יֶֹׁשר, וְִתְתנֵַהג 
ְּבֵסֶדר נָכֹון ַאף ִאם ָאַסְפָּת ָממֹון ַהְרֵּבה, וְ�א 

ְּבזֹוְללּות  ִּתְתַעּנֵג ְּבָממֹונְ� ַהְרֵּבה, וְַאל ַּתְרֶּבה
וְסֹוְבאּות, ַרק ָּתִמיד יְִהיּו ַמְחְׁשבֹוֶתי�, ֶׁשַאָּתה ָצִרי� 
ִלֵּתן ִּדין וְֶחְׁשּבֹון ַעל מֹוָצא ְׂשָפֶתי�, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַעל 

  ַמֲעֶׂשי� ָהָרִעים וְטֹוִבים.

ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִלים ּוְלַהְכִחיׁש 09@
ָרִעים, ִּכי ַהַּמְלָאִכים ֶׁשְּמַלִּוים ֶאת ָהָאָדם ַמֲעִׂשים הָ 

  ְמִעיִדים ָעָליו

ֲהֵרי  -ו. וְִאם ּתֹאַמר, ֶּפן ּתּוַכל ְלַהֲעִלים ּוְלַכֵחׁש 
ָהֵעִדים עֹוְמִדים, ֵהן ֵהן ַהַּמְלָאִכים ַהְמַלּוִין ָלָאָדם, 
 ָּבִאים ּוְמִעיִדים ְּבֵאיזֶה יֹום ּוְבֵאיזֶה ָמקֹום נֲַעָׂשה

ָהֲעֵבָרה אֹו ַהִּמְצוָה, ּוָבִאין ּוְמַטְּפִחין ַעל ָּפנָיו 
לֹו: ָרָׁשע, ֵאי� נְָׂשֲא� ִלְּב� ְלַכֵחׁש ּוְלַׁשֵּקר  וְאֹוְמִרים

ֶאת ְּפנֵי ּבֹוַרֲא�?! ֲה�א ַהּכֹל ָּגלּוי ְלָפנָיו, וְהּוא יֹוֵדַע 



  

ת וְחֹוֵקר ָּכל ַמְחְׁשבֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם וְהּוא ּבֹוֵחן ְלָבבֹו
  ְּכָליֹות.

  ָּכל ַמֲעֶׂשה טֹוב יְֵהא ָחׁשּוב ְּבֵעינֶי�09@
ז. ַעל ּכֵן ָצִרי� ָהָאָדם ֵליַדע ִּבְכָלל, ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא הּוא ְמַדְקֵּדק ִעם ְּבִרּיֹוָתיו ֲאִפּלּו ַעל ִּדּבּור 

ִחין וְִדינִים ַקל, ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ַעל ַהַּמֲעֶׂשה, וְַהְרֵּבה ְׁשלּו
ָקִׁשים יֵׁש ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלִהָּפַרע ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו 
עֹוֶׂשה ְרצֹונֹו. ַעל ּכֵן ָּכל ַמֲעֶׂשה ַהּטֹוב יְִהיֶה יָָקר 

ִּתְׂשַמח  -ְּבֵעינֶי�, ִאם הּוָבא ֶּדֶר� ִמְצוָה ְליְָד� 
וְִתֵּתן ֶׁשַבח ֵמֲאֶׁשר ָּבא ְליְָד� ְמִציָאה ֶׁשל ֶאֶבן טֹוב, 

ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ֶׁשִּזָּכה אֹוְת� וֱֶהִביֲא� ִליֵדי 
  ֵאיזֶה ִמְצוָה.

  ְּתֵהא זִָריז ְלַקּיֵם ִמְצָוה ֶׁשּנְֶחֶׁשֶבת "ְּכֵמת ִמְצָוה"09@
ח. ּוִבְפָרט ִאם יִזְַּדֵּמן ְל� ֵאיזֶה ִמְצוָה ֶׁשֵאין ָלּה 

ִריזִים ּוַמְקִּדיִמין ַּבִּמְצוָה ְּבָכל ְמַהְּדִרין, ִּתְהיֶה ֵמַהּזְ 
יְָכְלְּת� ְּבגּוְפ� ּוִבְמאֶֹד� ּוְבנְִׁשָמְת�, ּכִי ַהאי ִמְצוָה 
ֶׁשֵאין ָלּה ִמְתַעְּסִקים, נְִקֵראת "ֵמת ִמְצוָה" ֶׁשֵאין לֹו 
ִמְתַעְּסִקים, וְַאָּתה ַּתֲחזִיק ָּבּה וְִתזְֶּכה ָּבּה, ּוָבזֶה 

וְָתִרים ֶקֶרן ֶׁשל ִמְצוָה זֹו ַמָּמׁש ְּכמֹו  ַּתְגִּביּהַ 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵמִרים ֵמַאְׁשּפֹות ָענִי וְֶאְביֹון, 

יֶֹׁשר ִּבְפנֵי  וְאֹותֹו ַהִּמְצוָה ִּתְהיֶה ְל� ֵמִליץ ּוְפַרְקִליט
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַאף ֶׁשּנְִגזַר ַעל אֹותֹו ָהָאָדם 

ר ִּדין, ַחס וְָׁשלֹום, ַהִּמְצוָה ַהִהיא נִזְֶקֶפת ֵאיזֶה ְּגזַ 



  

וְעֹוֶמֶדת ִלְפנֵי ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ַעד ֶׁשְּמַבֵּטל 
: "ִאם יֵׁש ָעָליו (ִאּיֹוב לג, כג)ַהְּגזַר ִּדין, וְַעל זֶה נֱֶאַמר 

ַמְלָא� ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִי ָאֶלף ְלַהִּגיד ְלָאָדם יְָׁשרֹו" 
  וְגֹו'.

ַׂשר ַהָּפנִים  -ִאם ָהָאָדם עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה 09@
  ְמַכְּבדֹו ּוַמְדִליק ְלָפנָיו נֵרֹות ֲעׂשּויֹות ֵמהֹוד ְוָהָדר.

ט. וְַעל ַאַחת ַּכָּמה וְַכָּמה ִאם ָהָאָדם עֹוֵסק 
ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ֶׁשִהיא ֻמְבֶחֶרת ִמָּכל ַהִּמְצוֹות, ֲאַזי 

ָּכפּול ּוְמֻכָּפל, ּוִבְׁשַעת ְּפִטיָרתֹו ָאז  יְִהיֶה ְׂשָכרֹו
מט"ט ַׂשר ַהָּפנִים וְָכל ָּפַמְליָא ֶׁשל ַמְעָלה ְמַלּוִין 
אֹותֹו ּוַמְלִּביִׁשין ֶאת ַהַּצִּדיק ְּבָכל ִמינֵי ְּבָגִדים ִּדיָקר 
ּוְמַעְּטִרין ֵליּה ְּבִעְטִרין, וְַׂשר ַהָּפנִים ַמְדִליק ְלָפנָיו 

ֲעׂשּויִין ֵמהֹוד וְָהָדר ִמִּזיו ַהְּׁשִכינָה, וְַעל זֶה נֵרֹות הָ 
 :(ְּתִהִּלים קטז, ט)ִהְתַּפֵּלל ָּדוִד ַהֶּמֶל� ּומֶֹׁשה ַרֵּבינּו 

  "ֶאְתַהֵּל� ִלְפנֵי ה' ְּבאֹור ַהַחּיִים".

י. ַעל ֵּכן יְִתַּפֵּלל ָהָאָדם ָּתִמיד ֶׁשּיִַּציל אֹותֹו 
רֹב ַרֲחָמיו וֲַחָסָדיו ִמָּכל ִמיֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּבְ 

ָעוֹון וֶָפַׁשע ּוְפֻעַּלת ָׁשוְא, ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
יְַדִריֵכהּו ַּבֶּדֶר� ַהּיָָׁשר וְַהּטֹוב, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ַּבַעל ָהַרֲחִמים יְִׁשַמע ְלקֹול ַהִּמְתַחּנֵן ֵאָליו ְּבֵלב 

ְלָהָאָדם ֵלב ָּבָׂשר וְָכֵׁשר, וְֵחֶפץ ה' ְּביָדֹו  נְִׁשָּבר, וְיִֵּתן
  יְַצִליַח, ָאֵמן.



  

     קַֹרח08@

  ֶּפֶרק ע"ה03@
(ַׁשָּבת ַּדף קי"ח א. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

:  ִאְלָמֵלי ָׁשְמרּו יְִׂשָרֵאל ַׁשָּבת ִראׁשֹונָה �א ַעּמּוד ב)
ן ָּבֶהם ֻאָּמה וְָלׁשֹון, וְִאְלָמֵלי ְמַׁשְּמִרין ָהיּו ׁשֹוְלִטי

יְִׂשָרֵאל ב' ַׁשָּבתֹות ִמּיָד ֵהן נְִגָאִלין ִּכי ִמְצוַת ַׁשָּבת 
, וְָכל (ְׁשמֹות ַרָּבה כה יב)ִהיא ְׁשקּוָלה ְּכנֶֶגד ָּכל ַהּתֹוָרה 

ָּבת (ׁשַ ַהְמַעּנֵג ֶאת ַהַּׁשָּבת נֹוְתנִין לֹו נֲַחָלה ְּבִלי ְמָצִרים 

  .ַּדף קי"ח ַעּמּוד ב)

וְִהּנֵה ָרִאיִתי ִמנְָהג ִּביָׁשא ְּברֹב ְּתפּוצֹות ְמִדינֹות 
ָהֵאּלּו, ֶׁשֵהן ְמזְַלזְִלים ִּבְכבֹוד יֹום ַהָּקדֹוׁש ֶׁשהּוא 

  .ַׁשָּבת

ְׁש�ָׁשה ְמִעיִדין זֶה ַעל זֶה: ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, 09@
  ַׁשָּבת ְויְִׂשָרֵאל

ׁש ָרִאיִתי ַרִּבים ֶׁשהֹוְלִכים ָּכל ֶעֶרב ַׁשָּבת ב. ָּברֹא
וְֶעֶרב ַׁשָּבת ְּבָבֵּתי ֻאְׁשִּפיזָאֹות וְאֹוְכִלין וְׁשֹוִתין ַעד 
ֶׁשִּמְׁשַּתְּכִרים ְּכִׁשְכרּותֹו ֶׁשל לֹוט, וְַאַחר ָּכ� ָּבִאין 
ְלֵביָתם, ּוֵמרֹב ַהִּׁשְכרּות ֵאין יָכֹול ַלֲעׂשֹות ִקּדּוׁש 

ם ָּכָראּוי, וְַקיְָמא ָלן: ְׁש�ָׁשה ְמִעיִדים זֶה ַעל זֶה, ַהּיֹו
וְֵאּלּו ֵהן: ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְַׁשָּבת וְיְִׂשָרֵאל, ּוְגִמיֵרי 

: ָּכל ַהֵּמִעיד, ָצִרי� ְלָהִעיד ְמֻעָּמד, (ְׁשבּועֹות ַּדף ל ַעּמּוד א)



  

ַרְגָליו, ֲהיִיַטב  ַעל וְַהִּׁשּכֹור ֵאין יָכֹול ַלֲעמֹד ֲאִפּלּו
ְּבֵעינֵי ה' ֶׁשּיָבֹוא ִׁשּכֹור ְלָהִעיד ָעָליו ֶׁשהּוא ֶאָחד 
ּוְמיָֻחד, וְַעל ַׁשָּבת ֶׁשהּוא ָׁשקּול ְּכנֶֶגד ָּכל ַהַּתְריַ"ג 
ִמְצוֹות?! ַעל ּכֵן ׁשֹוֵמר נְַפׁשֹו יְִרַחק ִמֶּזה ַהִּמְכׁשֹול, 

  ִּכי ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְמאֹד.

  לֹות ְּגדֹוִלים ֵאֶצל ְּבנֵי ַהְּכָפִריםִמְכׁשֹו09@

וְעֹוד ִמְכׁשֹול ֵׁשנִי, ֶׁשְּבנֵי ַהְּכָפִרים ַהּיֹוְׁשִבים 
ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות ִּבְמקֹומֹות ֶׁשֵאין ָלֶהם חֹוָמה 
ּוְמִחיָצה, וְֵהן ְמַטְלְטִלין ֵמְרׁשּות ַהּיִָחיד ְלָבֵּתי ֲעֵרִלים 

ן, ּומֹוִרין ֶהֵּתר ְלַעְצָמן ַּבֲאֶׁשר ּוִמָּבֵּתי ֲעֵרִלים ְלָבֵּתיהֶ 
ֶׁשהּוא יִָחיד ְּבִעירֹו, וְֵאין יְִׂשְרֵאִלים ֲאֵחִרים ָּדִרים 

ֵאין ַהּגֹוי אֹוֵסר ָעָליו, ֲאָבל טֹוִעין  -ֶאְצלֹו ִּבְקִביעּות 
(ֻׁשְלָחן ֵהן, וְֵאינָם יֹוְדִעים ַהִּדין ַעל ֻּבְריֹו, ִּכי ַקיְָמא ָלן 

: ֵּכיוָן ְּדיְִׂשָרֵאל ֶאָחד ָּדר ַחִּיים ֵריׁש ִסיָמן שפב) ָערּו� ֹאַרח
 -ְּבָמקֹום יְִחיִדי, ֻמָּתר ְלַטְלֵטל ְּבָכל ָהִעיר ַהִהיא 

ְּבִעיר ֲאֶׁשר ָלּה חֹוָמה ּוְדָלַתיִם ּוֻמֶּקֶפת ָּכָראּוי, וְָאז 
אֹוָתּה ָהִעיר ִהיא נְֶחֶׁשֶבת לֹו ְּכַאְרַּבע ַאּמֹות, ּוֻמָּתר 

ְלַטְלֵטל ְּבָכל אֹוָתּה ָהִעיר, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבָעֵרי  לֹו
ֵאין ְלׁשּום יְִׂשָרֵאל  -ַהְּפָרזֹות, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַּבְּכָפִרים 

ֶהֵּתר ְלַטְלֵטל ֲאִפּלּו ִמֶּפַתח ֵּביתֹו וְַלחּוץ, ּכִי ִאּסּור 
ִדיַע ָּגמּור הּוא. ָלֵכן ָּכל ַהּיֵָרא ֶאת ְּדַבר ה' ָצִרי� ְלהֹו

ֶאת יֹוְׁשֵבי ְּכָפִרים, ּוִבְפָרט ְלַהָאַרנְְּדִרי"ס, ֶׁשִהיא 
[ֵּפרּוׁש: ּוִבְפָרט ַּבֲעֵלי ָּבֵּתי ַמְרֵזַח, ָלֶהם ֲחִתיָכה ְּדִאּסּוָרא 



  

ְלַטְלֵטל ׁשּום ָּדָבר ַּבְּכָפִרים  ֶׁשִהיא ָלֶהם ֲחִתיַכת ִאּסּור]
  .ּוְבָעֵרי ַהְּפָרזֹות

ּוִבְפָרט ְּבֵבית  - ִּדְבֵרי חֹל ְּבַׁשָּבת  ֶׁש�א ְלַדֵּבר09@
  ַהְּכנֶֶסת

ָרִאיִתי ִמנְָהג ְּביֹוְׁשֵבי ְּכָפִרים  -ג. ְׁשִליִׁשית 
ָהְרחֹוִקים זֶה ִמֶּזה, ּוְבַׁשָּבת ָּבִאים ְלִמנְיַן ֲעָׂשָרה 
ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ְלִהְתַּפֵּלל "ְּבָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶל�" 

ְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, מַ  - (ִמְׁשֵלי יד כח)
ּוָבִאים ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת, וְֵהם עֹוְסִקים ְּבַהְבֵלי עֹוָלם 
ּוְמַסְּפִרים ֶאָחד ַלֲחֵברֹו ֵאי� ֶׁשָּקנָה סּוִסים ְּבִמָּקח 
ַהָּׁשוֶה ֵאֶצל ָעֵרל ֶאָחד, וְזֶה ְמַסֵּפר ֶׁשָּקנָה ָּפָרה 

ת, וְָכל ִּדְבֵריֶהם הּוא ְּבַמָּׂשא ַאַחת ּוְׁשָאר ְּבֵהמֹו
: "וְַדֵּבר ָּדָבר" (ַׁשָּבת קיג ַעּמּוד ב)ּוַמָּתן ֶׁשל חֹל, וְַקיְָמא ָלן 

ֶׁש�א יְִהיֶה ִּדּבּוְר� ְּבַׁשָּבת ְּכֶׁשל חֹל,   - (ְיַׁשְעָיה נח יג)
יָן, ּוַבחֹל ֵאין רֹוִאין ֶאָחד ַלֵּׁשנִי, ַרק ְּבַׁשָּבת ָּבִאים ַלִּמנְ

וְֵהם עֹוְסִקים ַּבּכֹל: ְּבֶדֶר� ֶאֶרץ ּוְבַמָּׂשא ּוַמָּתן, ָאז 
טֹוב ָהיָה ָלֶהם ָלֶׁשֶבת ַּביִת ְּבָבֵּתיֶהם וְִליׂשן ַעל 
ִמָּטָתן, ְּכֵדי ֶׁש�א יְַדְּברּו ִּדְבֵרי חֹל ְּבַׁשָּבת, ּוִמְכׁשֹול 

ְּבנֵי יֹוְׁשֵבי  זֶה הּוא ָמצּוי, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְּברֹב
  ְּכָפִרים.

וְעֹוד נֶַגע ֶאָחד נְִרֶאה ִלי, ֶׁשִּבְקָצת ְמקֹומֹות 
הֹוְלִכין ְּכמֹו ב' וְג' ָׁשעֹות ֵמִעיר ְלִעיר ְלִמנְיָן וְאֹוְמִרין 
ְּדיֵׁש ְּתחּום ַׁשָּבת, וֲַאנִי יֹוֵדַע ְּבַעְצִמי ֶׁשהּוא ג' אֹו ד' 



  

ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות  -ַמזְִהיר ְּתחּוֵמי ַׁשָּבת, ַעל ּכֵן ֲאנִי 
ֲאֶׁשר הּוא ַקָּבָלה ִּביֵדי ַאנְֵׁשי ַהּיִּׁשּוִבים, ֶׁשִהִּתיר 
ָלֶהם ֵאיזֶה מֹוֶרה ֶצֶדק ֶׁשהּוא ְמֻפְרָסם ּוָמַדד ָהַרב 

ָאז ֻמָּתר ֵליֵל� ְּבַׁשָּבת, ֲאָבל �א  -ְּבַעְצמֹו ַהְּתחּום 
י ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע יְִסמֹ� ַעל ֵאיזֶה ְמַלֵמד אֹו ַעל מִ 

ִאּסּור וְֶהֵּתר, ִּכי ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ַּבּדֹור  ְלהֹורֹות
ַהֶּזה ַרּבּו ַהַּמִּתיִרים ַעל ָהאֹוְסִרים ֵמֲחַמת ֲחנָֻּפה אֹו 
ֵמֲחַמת נְִתינַת ָממֹון ׁשַֹחד ֶׁשּנֹוְתנִין לֹו, וְהּוא ַמִּתיר 

ַעל ּכֵן יְִרֶאה ָּכל ֶאָחד  ִאּסּור ְּדאֹוַריְָתא. -ִאּסּוִרים 
וְֶאָחד ְלָהִסיר ִמְכׁשֹול ֵמָעָליו, וְ�א יֵֵל� ִמָּמקֹום 
ְלָמקֹום, ַעד ֶׁשּיְִהיֶה לֹו ְרׁשּות ִמן ָהַרב ַהְּמִדינָה 

  ֶׁשּלֹו.

ִאּסּור יִחּוד נֹוֵהג ּגַם ְּביְִׂשָרֵאל, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִעם 09@
ּמֹות ָהעֹוָלם   ֻא

ִאיִתי ִמְכׁשֹול ָּגדֹול ְּבַאנְֵׁשי רָ  -ד. ָהְרִביִעי 
יִּׁשּוִבים ּוִבְקָצת ַהְּקִהּלֹות, ֶׁשּיְִׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ֵהם 
ּוְמַכּוְנִין ְלַכֵּבד ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר לֹו, 
וְֵהָּמה ׁשֹוְלִחים ָּבָׂשר ִלְצלֹות ְלֵבית ָהאֹוֶפה ֶהָעֵרל, 

ּנּוִרים ְמצּויִין ַּבְּמִדינֹות ָהֵאּלּו ֵאֶצל ֶׁשֵאין ּתַ  ַּבֲאֶׁשר
  ַהּיְהּוִדים, ּוְׁשַּתיִם ָרעֹות עֹוִׂשין ְּבִכּבּוד זֶה:

, ֶׁשּׁשֹוְלִחים ַהָּבָׂשר ִלְצלֹות ַעל [ֵּפרּוׁש: ֶאָחד]ֲחָדא 
יְֵדי ְּבתּוָלה יְִחיִדית ְלֵבית ָהאֹוֶפה, וְעֹוְבִרים ִאּסּור 

הּוא ָאסּור ֲאִפּלּו ְּביְִׂשָרֵאל, ִּכי ָּדוִד יִחּוד, ֶׁשִאּסּור זֶה 



  

ּגֹוזְִרין  ַהֶּמֶל� ּוְׁשמּוֵאל ַהּנִָביא, ֲעֵליֶהם ַהָּׁשלֹום, ָהיּו
  ְּגזֵָרה זֹו, וְָהיּו אֹוְסִרין ְליֵַחד ׁשּום זָָכר ּונְֵקָבה.

ה. ַעל ּכֵן ַהּׁשֹוֵמר, ֶׁשִהיא ַהְּבתּוָלה, ְצִריָכה 
  ּיִחּוד, וְֵהיַא� ִּתְׁשמֹר ַהָּבָׂשר ַהָּצִלי?!ְׁשִמיָרה ִמְּפנֵי הַ 

וְעֹוד ִאּסּור ֵׁשנִי הּוא, ֵּכיוָן ְּדֵאין יְִׂשָרֵאל ְמַסּיְעֹו 
ְלֶהָעֵרל, ֵאין ְלַתְבִׁשיל זֶה אֹו ַלָּצִלי ׁשּום ֶהֵּתר 
ָּבעֹוָלם. ּכִי הּוא ִאּסּור ִמְּדאֹוַריְָתא ִמּׁשּום ִּבּׁשּול 

[ֵּפרּוׁש: ל ָעְלָמא ַמר ַּבר ַרב ַאֵּׁשי נִינְהּו ּגֹויִם. וְָלאו ּכָ 

, ֶׁשּיֹוְדִעין ִּדין �א ֻּכָּלם ֵהם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּכַמר ֶּבן ַרב ַאֵּׁשי]
זֶה, ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ְּבנֵי ַהּיִּׁשּוִבים ֶׁשֵהן נְִכָׁשִלים, 

ִאּסּור ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְּבָעוֹון זֶה, וְאֹוְכִלים 
ְּדאֹוַריְָתא, ִּכי �א ָמָצאִתי ׁשּום ּפֹוֵסק ְּדָפַסק ֶהֵּתר 
ְּבזֶה ַהִּדין, ְּדִבּׁשּול ּגֹויִם הּוא ָאסּור ַאף ְּדיְִׂשָרֵאל 
עֹוֵמד ַעל ַּגָּביו, ֵּכיוָן ְּדיְִׂשָרֵאל ֵאינֹו ְמַסּיְֵעהּו, הּוא 

נּו ָהַרִּבים, ִאּסּור ָּגמּור, ּוְבִמְכׁשֹול זֶה, ַּבֲעוֹונֹוֵתי
נְִכָׁשִלים ְּברֹב ְמִדינֹות ּפֹוִלין וְִליָטא, ֶׁשּיֵׁש ָלֶהן 
ְמָׁשְרתֹות ֲעֵרלֹות, וְַהְמָׁשְרתֹות ְמַבְּׁשלֹות ְּבִלי ִסּיּוַע 

  יְִׂשָרֵאל.

ו. ַעל ֵּכן ֲאנִי ַמזְִהיר ְלָהִסיר ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד 
ּוָלה וְִאָּׁשה ִמְכׁשֹול זֶה ִמֵּביתֹו, וְ�א יְִׁשַלח ְּבת

ִּביִחידּות, וְִאם ָׁשַלח ְלֵבית ָהאֹוֶפה, ֲאזַי יְִרֶאה 
ַלְחּתֹות ְּבֶגָחִלים אֹו ְלָהִׂשים ַהָּצִלי ְּבַעְצמֹו ְלֵבית 



  

ַהַּתּנּור, ְּכֵדי ֶׁש�א יָבֹוא ִליֵדי ִאּסּור ְּדאֹוַריְָתא, ַחס 
ֶׁשָּכַתְבִּתי, וְָׁשלֹום. וְָכל ַהּנִזְָהר ְּבַאְרָּבָעה ְּדָבִרים 

יְִהיֶה ְׂשָכרֹו ָּכפּול ּוְמֻכָּפל, וְיִזְֶּכה ְלנֲַחָלה ְּבִלי ְמָצִרים, 
 : "וְַהֲאַכְלִּתי� נֲַחַלת(ְיַׁשְעָיה נח יד)ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 

  יֲַעקֹב ָאִבי�". ָאֵמן, ֵּכן יְִהי ָרצֹון.

  ֶּפֶרק ע"ו03@
ֻפְרָסם, ֶׁשּמֶֹׁשה א. ִאּסּור יֵין נֶֶס� הּוא יָדּוַע ּומְ 

ַרֵּבינּו וְִׁשְבִעים זְֵקנִים ֶׁשְּבדֹורֹו ָּגזְרּו ַעל ְסַתם יֵינָם 
ֶׁשל נְָכִרים, ְּכֵדי ֶׁש�א יָבֹואּו יְִׂשָרֵאל ִליֵדי זְנּות ְּכמֹו 

, ֶׁשּנֶֶהְרגּו (ַּבִּמְדָּבר כה א)ֶׁשָחְטאּו ַּבִּׁשִּטים ְּבַמֲעֵׂשה זְִמִרי 
ה כ"ד ֶאֶלף ִמן יְִׂשָרֵאל, ּוַבֲעֵלי ֵמֲחַמת ֵחְטא זֶ

ַהְמֻקָּבִלים ֶהְחִמירּו ְּבִאּסּור זֶה וְִהְפִליגּו ְּבעֹנֶׁש ִמי 
  ֶׁשּׁשֹוִתים ְסַתם יֵינָם.

  ֵחְטא ָהַרִּבים ָּתלּוי ַּבַּמְכִׁשיִלים09@

ב. וְִהּנֵה רֹב ְמִדינֹות ַהָּללּו, ְּבָמקֹום ֶׁשעֹוִׂשין יַיִן, 
ִּבְׁשִתּיַת יֵין נֶֶס�, וְ�א עֹוד ֶׁשֵהן מֹוְכִרין ֵהן ְמִקִּלין 

ְסַתם יֵינָם ִלְׁשָאֵרי ֲאנִָׁשים ְּכֵׁשִרים ֶׁשְּביְִׂשָרֵאל 
ִּבְמקֹום יַיִן ָּכֵׁשר, וְגֹוְרִמין ָרָעה ַּגם ַלֲאֵחִרים, וְֵחְטא 
ָהַרִּבים ְּתלּויִין ָּבֲאנִָׁשים ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה 

  ְּבנְַפׁשֹוָתם.



  

  חֶֹמר ִאּסּור יֵין נֶֶס�09@

ג. ַעל ּכֵן ֻמָּטל ַעל ָהַרָּבנִים וְַדּיָנִים ֶׁשַּבְּמִדינֹות 
ִלְגזֹר ִּבְגזֵרֹות נח"ש ַעל אֹוָתן ָהֲאנִָׁשים ֶׁשעֹוִשים יַיִן, 
ֶׁשִּמָּׁשָעה ֶׁשִהְתִחיל ַהּיַיִן ִלְמׂש� ֶאל ּתֹו� ַהּבֹור, ִאם 

  ז ַהּיַיִן הּוא ִאּסּור ָּגמּור.יְִהיֶה ָׁשם ַמַּגע נְָכִרי, ָא

ד. ַעל ּכֵן ְצִריִכין ְׁשִמיָרה ְמֻעָּלה ְלִבְלִּתי ְלִהָּכֵׁשל 
ְּבָעוֹון זֶה, וְַעל ָהַרָּבנִים הּוא ֻמָּטל ֶׁש�א ִלֵּתן ְּכַתב 
ֶהְכֵׁשר, ַעד ֶׁשְּבוַַּדאי יֹוֵדַע ְּבֵברּור ֶׁשּנֲַעָׂשה ַהּיַיִן 

  ְּבֶהְכֵׁשר.

  נָ'ִׁשים ס'ּוִסים ֶּכ'ֶסף -ֵתבֹות "נֶֶס�"  ָראֵׁשי09@
ה. וְִהּנֵה סֹוד יֵין נֶֶס� הּוא ַאזְָהָרה ֶׁשִּצּוָה 

 - (ְּדָבִרים יז טז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ג' ִמְצוֹות ַלֶּמֶל�, וְִצּוָה 

: "�א יְַרֶּבה לֹו נִָׁשים, וְ�א יְַרֶּבה לֹו סּוִסים, וְ�א יז)
 07ֶנֶס"�@06@ֶסף", ִּכי ָראֵׁשי ֵתבֹות יְַרֶּבה לֹו ּכֶ 

'ּוִסים, 07ס@06@'ִׁשים, 07ָנ@06@הּוא: 
'ֶסף, וְֵהן ֵהן ְׁש�ָׁשה ְּדָבִרים ֶׁשַהֶּמֶל� 07ֶּכ@06@

הּוא ֻמזְָהר ֶׁש�א ְלַהְרּבֹות, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְׁשָאר ְּבנֵי 
ָאָדם, ֶׁשֵהן ֻמזְָהִרים ֶׁש�א ְלַהְרּבֹות 

'ּוִסים, 07ס@06@'ִׁשים, 07ָנ@06@
'ֶסף, ֶׁשֵהן ָראֵׁשי ֵתבֹות 07ֶּכ@06@
  .07ֶנֶס"�@06@



  

נְִכָׁשל ּגַם  - ַהּׁשֹוֶתה יֵין נֶֶס� ְּבָבֵּתי ַעּכּו"ם 09@
  ָּבֲעָריֹות, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן.

ו. וְִהּנֵה ְּבֵחְטא נִָׁשים ַהְרֵּבה ְּבנֵי ָאָדם ֵהן 
ים זִָרים. וְַדע, ִּכי ִמי ֶׁשהּוא נְִכָׁשִלין וְהֹוְלִכין ְלנָׁשִ 

ׁשֹוֶתה יֵין נֶֶס� ְּבֵבית ָהֻאְׁשִּפיזֹות ֶׁשל ֲעֵרִלים, הּוא 
נְִכָׁשל ַּגם ּכֵן ַּבֲעוֹון נִָׁשים זָרֹות, ּכִי ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת 

, וְהּוא עֹוֵבר ַעל ָלאו "�א (ָאבֹות ֶּפֶרק ד ִמְׁשָנה ו)ֲעֵבָרה 
א נֹוֵתן זְַרעֹו ְּכסּוִסים ֶׁשֵהן ְׁשטּוֵפי יְַרֶּבה נִָׁשים", וְהּו

: "וְזְִרַמת (ְיֶחְזֵקאל כג כ)זִָּמה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
סּוִסים זְִרָמָתם", ִּכי ַהְּזנּות הּוא ַמֲעֵׂשה ְּבֵהָמה, 

(ַּדף יד ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבסֹוָטה 

א ָעְׂשָתה ַמֲעֵׂשה ְּבֵהָמה ְלִפיָכ� ֵהִביָאה : "ִהיַעּמּוד א)
ַהּסֹוָטה ָקְרָּבן ֶׁשל ֶקַמח ְׂשעֹוִרים ּוְׂשעֹוִרים הּוא 

  ַמֲאַכל ְּבֵהָמה".

ִחּמּוד ִאּסּוֵרי ֲעָריֹות, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן, ֵמִביא ֶאת 09@
 ָהָאָדם ִליֵדי ֲענִּיּות, ֶׁש�א יְֵהא לֹו ֲאִפּלּו ֲחִתיַכת ֶלֶחם,

  ַחס ְוָׁשלֹום.

ז. ּוְלִפי זֶה ֶרֶמז ָּגדֹול הּוא ְּבִמַּלת יַיִן נֶֶס� ְלַרֵּמז, 
ִמי ֶׁשהּוא ׁשֹוֶתה יַיִן נֶֶס�, ֲאזַי עֹוֵבר ַעל ָלאו "�א 
יְַרֶּבה לֹו נִָׁשים", וְ�א יְַרֶּבה לֹו זְַרעֹו ְּכסּוִסים, וְַאַחר 

ָּמׁש ַעד ִּכַּכר ֶלֶחם, ָּכ� יָבֹוא ִליֵדי ֲענִּיּות וְַדּלּות מַ 
 07ֶנֶס"�@06@ּוִמֵּמיָלא "�א יְַרֶּבה לֹו ֶּכֶסף", ִּכי 
'ִׁשים, 07ָנ@06@הּוא ָראֵׁשי ֵתבֹות: 



  

'ֶסף, ַעל ּכֵן יְִרֶאה 07ֶּכ@06@'ּוִסים, 07ס@06@
  ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק ֵמָעוֹון זֶה.

  ַהּׁשֹוֶתה יַיִן נֶֶס� יְִתַּגְלֵּגל ַּבֲחמֹור09@
וְָׁשַמְעִּתי ִמִּפי מֹוִרי ַהָּגאֹון ָאִבי זְִכרֹונֹו ח. 

ִלְבָרָכה, ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֲַעקֹב ֶּתעֶמְרִליׁש 
זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּנְִכַׁשל ַּבֲעוֹון יַיִן נֶֶס�, ַעל 

ׁשֹון נֹוֵפל לָ  ָּכְרחֹו ַאַחר ָּכ� יְִהיֶה ְמֻגְלָּגל ַּבֲחמֹור, ִּכי
  ַעל ָלׁשֹון, ּכִי ַּתְרּגּום ֶׁשל יַיִן הּוא ֲחַמר.

ַעל ּכֵן יְִרֶאה ָהָאָדם וְיְַפִריׁש ַעְצמֹו ֵמִאּסּור יַיִן 
נֶֶס� ּוִמיַיִן ָׂשָרף ֶׁשעֹוִׂשים ִמְּׁשָמִרים ֶׁשל יַיִן נֶֶס�, 
 ֶׁשהּוא ַּגם ּכֵן ָאסּור ְּכמֹו יַיִן נֶֶס�, וְָכל ַהּפֹוֵרׁש

  ֵמִאּסּור זֶה, נְִקָרא ָקדֹוׁש, וְָקדֹוׁש יֵָאֶמר לֹו.

ַּקת08@      ֻח

  ֶּפֶרק ע"ז03@
"וְנֶֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא  (ה, א)א. ְּכִתיב ְּבָפָרַׁשת וַּיְִקָרא 

וְָׁשְמָעה קֹול ָאָלה" וְגֹו'. ָּפסּוק זֶה נְִדָרׁש ַּבּזַֹהר 
ַעל  [ֵּפרּוׁש: ֶׁשּסֹוֵבב], ְּדָקֵאי ּמּוד א')(ַּדף י"ג עַ ָּפָרַׁשת וַּיְִקָרא 

נְִׁשַמת ָהָאָדם, ֲאֶׁשר ֶטֶרם יֹוֶרֶדת ַהּנְָׁשָמה ַלּגּוף 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה, מֹוִליִכין ֶאת ַהּנְָׁשָמה ְּבֶאֶלף ּוְׁשמֹונָה 
עֹוָלמֹות, ֶׁשִּתְרֶאה יְָקר וְָכבֹוד ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

ם ַהֶּזה ַּבּתֹוָרה וְָלְמדּו ְלֵׁשם ָׁשַמיִם, ֶׁשָעְסקּו ָּבעֹולָ 



  

וְָכל ַּדְרָּכם וְָכל ִענְיָנָם ָהיּו ְלֵׁשם ָׁשַמיִם, וְָהיּו 
ִמְתנֲַהִגים ְּבִמַּדת ָהֲענָוָה, ּומֹוָׁשָבם ְּבָכבֹוד, וְאֹור ְּפנֵי 
ַהַּצִּדיִקים ְמִאיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע, וְַעל רֹאָׁשם ֻחּפֹות 

ם טֹובֹות ְמאֹד. וְָאז אֹוְמִרים ְלַהּנְָׁשָמה: ְרֵאה ֵמֲאָבנִי
ִּבְכבֹוָדן ֶׁשל ַצִּדיִקים ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְּבַגן ֵעֶדן, ִאם ַאָּתה 

ִּתזְֶּכה ַּגם ֵּכן ַאָּתה  -ִּתנְַהג ְּבטֹוב ְּכמֹו ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים 
ָמה ַליְָקר וְִתְפֶאֶרת ַהֶּזה, וְַאַחר ָּכ� ְמִביִאים ַהּנְׁשָ 

ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוַמְלִּביִׁשים אֹוָתה ְלבּוׁש 
[ֵּפרּוׁש: ִּדיָקר ְּבצּוַרת ַהּגּוף ּוְדיֹוְקנָא ְּדַהאי ָעְלָמא 

  .ְלבּוׁש ָּכבֹוד ְּבצּוַרת ַהּגּוף וְַהַּפְרצּוף ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה]

ָּכל אֹוְמִרים ֶאל ַהּנְָׁשָמה: ִהנְנּו עֹוִׂשים ָל� 09@
  ַהָּכבֹוד ַהּזֶה ַעל ְמנָת ֶׁשִּתְהיֶה ַצִּדיק.

ב. וְָאז ַהּנְָׁשָמה נֱֶהנֵית ִמִּזיו ַהְּׁשִכינָה, ּוְמַעְּטִרין 
וְאֹוְמִרים ָלּה:  [ֵּפרּוׁש: ְּבַכָּמה ְּכָתִרים]ָלּה ְּבַכָּמה ִעְטִרין 

ה ִהנְנּו עֹוִׂשין ָל� ָּכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ַעל ְמנָת ֶׁשִּתְהיֶ 
ַצִּדיק, וְִתְהיֶה יְִרַאת ה' ַעל ָּפנֶי�, ּוַמְׁשִּביִעין אֹוָתּה 

[ֵּפרּוׁש: ְּבֵׁשם ִּבְׁשָמא ְּדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ְּד�א ֶתֱחָטא 

, ּוַמְתִרין ָּבּה ַּכָּמה ַהְתָראֹות, ַהֶּמֶל� ַהָּקדֹוׁש ֶׁש�א ֶתֱחָטא]
ָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְַאַחר ָּכ� ִהיא ִמְׁשַּתֲחוֵית נֶֶגד הַ 

וְַאַחר ָּכ� יֹוֶרֶדת ַלּגּוף ָלעֹוָלם ַהֶּזה, וְִאם ָהָאָדם הּוא 
הּוא טֹוב. ּוְבִאם ֶׁשֵאין ָאָדם עֹוֶׂשה ְרצֹונֹו ֶׁשל  -ַצִּדיק 

ֲאזַי ַהּתֹוָרה ִהיא ַמְתִמיַּה ַעל אֹותֹו ָהָרָׁשע  -ָמקֹום 
ְתִמּיָה, ֲה�א ָׁשְמָעה ּבִ  -וְאֹוֶמֶרת: "וְנֶֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא" 



  

ַהּנֶֶפׁש קֹול ָהָאָלה וְקֹול ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשָהיּו ַמְׁשִּביִעין 
אֹוָתּה ַּבָּמרֹום קֶֹדם ֶׁשּיְָרָדה ְלגּוף ָהָאָדם, ֲהֵרי 

  ִהְתרּו ָּב� ְּבַכָּמה ַהְתָראֹות ַּכּנִזְָּכר ְלֵעיל.

  ְלִהְתַוּדֹותַעל ָּכל ַהֲחָטִאים יָכֹול ָהָאָדם ָלׁשּוב ּו09@

ג. ָאְמנָם ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאל ִּתְתיֵָאׁש ִמן ָהעֹוָלם 
ַהָּבא, ַרק ְרֵאה ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשַאָּתה ּפֹוֵגם, וְַעל אֹוָתן 
ַהֲחָטִאים ֶׁשָאָדם זֹוֵכר ַעל יְֵדי ְרִאּיָה, ֶׁשַאָּתה 

ֶזה ִמְסַּתֵּכל ְּבזֶה ַהֵחְטא אֹו ֶׁשַאָּתה זֹוֵכר אֹו יַָדְעָּת. וְ 
ַעל ֻּכָּלם ּתּוַכל  -"אֹו ָרָאה אֹו יָָדע"  (ָׁשם)ַהֵּפרּוׁש ֶׁשל 

ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה וְִהְתוֵַּדה ִּבְדָמעֹות ַעל ָּכל 
ֵחְטא וְָעוֹון. וְ"ִאם �א יִַּגיד" ָּכל ַהֵחְטא ְלִהְתוַּדֹות 

א קֶֹדם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו [ֵּפרּוׁש: ִלְפנֵי]ָעָליו ַקֵּמי 
ַהִּמיָתה, ָאז "וְנָָׂשא ֲעֹונֹו" וְִתְסּבֹל עֹנֶׁש וְַצַער ֶׁשל 
ֵּגיִהּנֹם ּוְׁשָאר ֳענִָׁשים ְּכֶׁשִּתּפֹל ִּביֵדי ַאְכזִָרים, וְָכל זֶה 

  ָּגַרְמָּת ְל� ְּבַעְצְמ�.

ִמיד ְׁשלּוִחים ָּבָרִקיַע 09@ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶהֱע
  בּו ָּבנִיםֶׁשַּמְכִריזִים: ׁשּו

ד. וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא ֶמֶל� ַרֲחִמים, ּוְברֹב 
ֲחָסָדיו ַעל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ֶהֱעִמיד ְמֻמּנִים ּוְׁשלּוִחים 
ָּבָרִקיַע, ֶׁשַּמְכִריזִים ְּבָכל יֹום: ִאְתָערּו ְּבנֵי ָעְלָמא 

ְצְמֶכם ְלַקֵּמי ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא! ִאְתָערּו וְחּוסּו ַעל עַ 
[ֵּפרּוׁש: ִהְתעֹוְררּו ְּבנֵי ָהעֹוָלם ִלְפנֵי ַהֶּמֶל� וְחּוסּו ַעל ְּבנֵיֶכם! 

ּוִמְּפנֵי  ַהָּקדֹוׁש! ִהְתעֹוְררּו וְחּוסּו ַעל ַעְצְמֶכם וְחּוסּו ַעל ְּבנֵיֶכם!]



  

ָּכ� ַּכָּמה ְּפָעִמים יָבֹוא ִּפְתאֹום יְִרָאה וֲַחָרָדה ְּבֵלב 
 ֹ ר ַעל יֹום ַהִּמיָתה ְּכֵדי ֶׁשּיְִתָחֵרט ַעל ָהָאָדם ִלזְּכ

ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים, וְַהּיְֵרא וְָחֵרד ִלְדַבר ה', ִמְתַּגֵּבר 
ּוִמְתַחֵּזק ֵליֵל� ְּבֶדֶר� טֹוִבים, וְָאז ָהָאָדם ְּבַעְצמֹו 
ִמְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ּוִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו ֵלב 

עֶֹרף, ֲאזַי ֵּתֶכף ַאַחר ַהֲחָרָטה ָׁשב ֶאל ַאִּביר ּוְקֵׁשה 
ִקיא צֹוָאה ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות ְּכִמנְָהגֹו, וְָאז ַּכָּמה ֲחיָלֹות 
ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַחָּבלֹות אֹוְרִבים ָעָליו ְלִהַּדֵּבק ּבֹו 
ְלַהְׂשִטין אֹותֹו ֶׁשּיֵֵל� ְּבֶדֶר� ַהּפֹוְׁשִעים וְַהּמֹוְרִדים, 

תֹו ְלַכָּמה ִמּדֹות ָרעֹות: ִלְהיֹות ַאְכזָר, ּוְמִביִאין אֹו
ּוַמְלִעיג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים, ָּכל ְּדָרָכיו ְּבַכַעס, וְֵאינֹו 
ָחס ַעל ְּכבֹוד ַהְּבִרּיֹות, וְַאַחר ָּכ� מֹוְׁשִלין ַהַּמְלֲאֵכי 
ַחָּבלֹות ַעל אֹותֹו ָהָאָדם, ַעד ֶׁשְמִביִאים ָעָליו ַּכָּמה 

  ם ּוַמֲעִביִרין אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם ְּבִענְיָן ַרע.ִקְלקּוִלי

ַעל יְֵדי ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים מֹוֵסר ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו 09@
  ִליֵדי ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

ה. ּוִפְתאֹום יָבֹוא ַעל אֹותֹו ָהָאָדם ֵאיזֶה ֶּפַגע 
 ַרע, ֶׁשָּכל רֹוָאיו ְּתֵמִהין ַעל ִסָּבתֹו ָהַרע, וְָכל זֶה הּוא

ִּבְׁשִביל ֶׁשָּמַסר ַעְצמֹו ְּבַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ְּביַד ַהִּסְטָרא 
ַאֲחָרא, ִּכי ַהַּמְׁשִחיִתים ַהְמֻמּנִים ַעל ִסּבֹות ָהָרעֹות, 
אֹוְרִבים ּוְמַצִּפים ָמַתי יֲַעֶׂשה ָהָאָדם ֵאיזֶה ֵחְטא 

  וְָעוֹון, וֲַאִפּלּו ֵחְטא ַקל וְיִּפֹל ְּביָָדם.



  

  יֵמי ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכהַמֲעֶׂשה מִ 09@

(ִׁשְבֵחי ו. ִּכְדָמִצינּו ִּביֵמי ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

, ֶׁשָהיָה לֹו ַּתְלִמיד זֵָקן ּוְגדֹול ַהּדֹור, ֲה�א ָהֲאִריַז"ל)
הּוא ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשָהיָה ַּפַעם 

ׁש ֶׁשל ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַאַחת ְּבֵבית ַהִּמְדרָ 
ֵהִביאּו ְלָפנָיו ִאָּׁשה ַאַחת ֶׁשָהיְָתה חֹוָלה ְּבחִֹלי ַרע, 
וְָהיָה ְּכִדְמיֹון ֶּפַגע ַרע, וְ�א יְָדעּו ַמהּו ָהָרָעה ֲאֶׁשר 
ָּפְגָעה ָּבּה, ִאם יֵׁש רּוַח ֶאְצָלּה אֹו ֵׁשד אֹו ְׁשָאר 

ה ִלְפנֵי ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ִמְקֶרה, וְָאְמָרה ָהִאּׁשָ 
ֶׁשָהיְָתה ְּבִריָאה וֲַחזָָקה, ְּבִלי ְּכֵאב, ַרק ִלְפָעִמים 

  נְֶהְּפָכה ְלִדְמיֹון ָאָדם ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ֶּפַגע ַרע.

ְוַעל ֵּכן ָצִרי� ְלִהְתנֵַהג  - ָהרּוַח הּוא ַׁשְּקָרן ְוַכזְָבן 09@
  ִעּמֹו ְּבָחְכָמה

ִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהּדֶֹפק ֶׁשָּלּה וְָאַמר, וְָרָאה ָהאֲ 
ֶׁשּנְִתַלֵּבׁש ָּבּה רּוַח ֶאָחד ַּבר ִמּנָן, ּוְׁשָלָחּה ֶאל ֵּביָתּה. 
וְָלֶעֶרב ִצּוָה ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלָהַרב מֹוֵרנּו 
 ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשּיֵֵל� ֶאל

ָהִאָּׁשה וְיֹוִציא ָהרּוַח ִמֶּמּנָה, וְָאַמר לֹו ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה: ְרֵאה וְִהְתַחֵּכם נֶֶגד ָהרּוַח, ּכִי הּוא ַׁשְּקָרן 
וְַכזְָבן ָּגדֹול, ּוְכֶׁשַאָּתה ִּתְׁשַאל לֹו ַעל ְׁשמֹו יְִהיֶה 

נֹו ִלְבָרָכה ְמַׁשֵּקר ג' ְּפָעִמים, וְִהִּגיד לֹו ָהֲאִר"י ִזְכרֹו
ַּכּוָנַת ַהֵּׁשמֹות ֵאי� ְלִהְתנֵַהג ִעם ָהרּוַח. וְָהַל� ָהַרב 



  

ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ְלֵבית 
  ָהרּוַח.

ָהרּוַח ָאַמר ְלַרִּבי ַחּיִים ִויַטאל: ֵאינֶּנִי ָראּוי 09@
  ִלְראֹות ָּפנֶי�

נַס ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, ָאַמר וְקֶֹדם ֶׁשּנִכְ 
ָהרּוַח ְלאֹוָתן ָהֲאנִָׁשים ָהעֹוְמִדים ָעָליו: ִּתְראּו, 
ֶׁשּיָבֹוא ְלָכאן ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים וִיַטל ְלהֹוִציא אֹוִתי ִמן 
ָהִאָּׁשה, ֲאָבל ֵאין ֲאנִי ִמְתיֵָרא ִמֶּמּנּו, וְֵאין ִלי ַּפַחד 

ִדּבּור זֶה ָהיָה ְמַדֵּבר ְּבקֹול ָרם ּוְבַעּזּות ֶמַצח ִמֶּמּנּו, וְ 
ְּכֶדֶר� ֶׁשל ָהרּוַח, וְָכל זֶה ָהיָה קֶֹדם ִּביַאת מֹוֵרנּו 
ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל, וְַאַחר ָּכ�, ְּכֶׁשָּבא מֹוֵרנּו 

ְּכֶׁשָרָאה  ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל ְלתֹו� ַהֶחֶדר, ּוִמּיָד
ּוַח ָּפנָיו ֶׁשל ָהַרב מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל, ָהר

ִמּיָד ִהְתִחיל ְלַרֵּתת, וְָקם ְלָפנָיו, וְנַָפל ֵמרֹב ַהּמֹוָרא 
ַעל ָּפנָיו, וְָאַמר ָהרּוַח: ַרִּבי, ֵאין ֲאנִי ְּכַדאי ִלְראֹות 

: ִמי ְּבָפנֶי� ַהָּקדֹוׁש, וְַאַחר ָּכ� ָׁשַאל ָהַרב ֶאת ָהרּוחַ 
ַאָּתה? וְֵהִׁשיב: ְּפלֹונִי ֶּבן ְּפלֹונִי, וְָהיָה ֶׁשֶקר ְּבִפיו. 
וְַאַחר ָּכ� ָׁשַאל ָהַרב אֹותֹו ַּפַעם ֵׁשנִית, וְִׁשֵּקר וְִכֵחׁש 
ּבֹו ַעד ַּפַעם ְׁשִליִׁשי. ּוַבַּפַעם ָהְרִביִעי ִהְתִחיל וְִהִּגיד 

  ֶאת ְׁשמֹו ָהֲאִמִּתי.

נּו ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים ְלַהזְִּכיר ֵאיֶזה וְָאז ִהְתִחיל מֹורֵ 
ֵׁשמֹות ְקדֹוִׁשים, וְִהְתִחיל ָהרּוַח ְלַדֵּבר ָקׁשֹות 
ּוְבַעּזּות ְמאֹד ְמאֹד וְָאַמר: ִהנְנִי יֹוֵצא ִמּיָד! וְַכּוָנַת 



  

ָהרּוַח ָהיָה ָלֵצאת ֶּדֶר� ֵּבית ַהּוֵֶׁשט וְֶדֶר� ַהַּצּוָאר, 
ֹו ִלנְקֹב ַהִּסיָמנִים ִמן ָהִאָּׁשה, וְָהיָה רֹוֶצה ְּבַדְעּת

וְָהיָה רֹוֶצה ְלַכּבֹות ָּכל ַהּנֵרֹות ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֶחֶדר 
ּוְלַהִּזיק ֵאיזֶה נְָפׁשֹות ֶׁשָהיּו ָׁשם ְּבַהֶחֶדר, וְָהַרב 
מֹוֵרנּו ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל ֵהִבין ֶאת ַּכּוָנָתֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו 

צֹונִי ֶׁשֵּתֵל� ַאָּתה ֶּדֶר� ֶאְצַּבע ָהַרע וְָאַמר לֹו: רְ 
ְקַטּנָה ֶׁשל ָהֶרֶגל ַהְּׂשמֹאל ֶׁשל ָהִאָּׁשה, וְָאַמר ָהרּוַח, 

  ֶׁשָּכ� יֲַעֶׂשה.

ַּבַּליְָלה ֵעת ְׁשִליַטת ַהִחיצֹונִים, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן, 09@
  ְוַהִּדינִים ְוָהרּוחֹות ִמְתּגְַּבִרים ָאז, ַחס ְוָׁשלֹום.

ב מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל ֵהִבין ֶׁשהּוא וְָהרַ 
ֶׁשֶקר, ּכִי ַּכּוָנַת ָהרּוַח ָהיָה ַּדוְָקא ְלָהִמית ְלָהִאָּׁשה, 
ִמּיָד ָּגזַר ָעָליו ֵחֶרם וְנִּדּוי וְַׁשְמָּתא ֶׁש�א יֵֵצא ַעְכָׁשו 

ת ְּכָלל, ִּכי ָרָאה ָהַרב ֶׁשִאם יֵֵצא ָהרּוַח ַעְכָׁשו ֵמֲחמַ 
ַהַהְׁשָּבעֹות וְַׁשְמּתֹות, ֲאזַי ְּבוַַּדאי ָּתִמית ָהִאָּׁשה, 
וְִהּנִיַח ַהָּדָבר ָּכ� וְָהַל� ְלִהְתַּפֵּלל ַעְרִבית ְלֵבית 
ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, וְַאַחר ַהְּתִפָּלה ִסֵּפר מֹוֵרנּו 

ִלְבָרָכה ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל ְלָהַרב ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו 
  ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל.

וְֵהִׁשיב ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה: זֶה ֵאַרע ְל� 
ִּבְׁשִביל ֶׁשָהַלְכָּת ַּבַּליְָלה ֶאל ָהרּוַח, וְ�א ִמְּבעֹוד יֹום, 
קֶֹדם ַהַּליְָלה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרִּתי ְל�, ִּכי ַּבַּליְָלה הּוא 

צֹונִים וְִדינִים, וְָהרּוחֹות ִמְתַּגְּבִרים ְׁשִליַטת ַהִחי



  

ְּבאֹותֹו ַהַּפַעם, וְֵאין אֹותֹו זְַמן ּגֹוֵרם ִלְפעֹל ְּפֻעּלֹות 
נֶֶגד ָהרּוַח ַּבַּליְָלה, וְַאַחר ָּכ� ָאַמר ָהֲאִר"י זְִכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ְלמֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל: ֵל� ְלָׁשלֹום, 

ִעּמֹו ְמַעט ֶּדֶר� ַהֶּדֶלת, ַמה ֶּׁש�א ָהיָה עֹוֶׂשה וְָהַל� 
  ֵּכן ִלְׁשָאר ַּתְלִמיִדים.

ַּבֲעוֹון ְמִסיַרת ָממֹון ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ְּביַד ַעּכּו"ם, 09@
  נֲַעָׂשה רּוַח. -ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן 

ּוְלָמֳחָרתֹו, ַאַחר ַהְּתִפָּלה, ָהַל� ָהַרב מֹוֵרנּו ָהַרב 
ּיִים וִיַטאל ְלַהְׁשִּביַע ֶאת ָהרּוַח, וְֻהְכַרח ָהרּוַח ַרִּבי חַ 

ָלֵצאת ֶּדֶר� ֶאְצַּבע ְקַטּנָה ֶׁשל ֶרֶגל ָהִאָּׁשה, וְָהיּו 
ָהֲאנִָׁשים וְנִָׁשים רֹוִאין ֶאת ָהרּוַח, ֶׁשּנְִדֶמה ָלֶהם ְּכמֹו 
חּוט ֶׁשל ֵאׁש, וְָהיָה ּדֹוֵלק וְצֹוֵעק ּובֹוֶכה ַעל ַמֲעָׂשיו. 

ַאַחר ָּכ� ָׁשַאל ָהַרב מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל וְ 
ֶאת ָהרּוַח, ִמְּפנֵי ָמה ֵאַרע ְל� ָּכ� ֶׁשּנֲַעֵׂשיָת רּוַח, 
ּוַמה ֵחְטא ָהיָה ְּביָדֹו, וְֵהִׁשיב, ֶׁשהּוא ָהיָה ָמסֹור 
ְמֻפְרָסם, וְָהיָה מֹוֵסר ָממֹון ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ְּביַד ַעּכּו"ם, 

ַאַחר ָּכ� ָהיָה ׁשֹוֵאל, ִמְּפנֵי ָמה ָהיָה לֹו ְרׁשּות ֵליֵל� וְ 
  ְלתֹו� ָהִאָּׁשה ַהּזֹו וְָלנּוַח ְּבתֹוָכּה.

וְֵהִׁשיב, ֶׁשַהְמֻמּנִים ֶׁשּלֹו נְָתנּו לֹו ְרׁשּות ָלבֹוא 
ְלתֹו� ָהִאָּׁשה, ִּכי הּוא ָהיָה ׁשֹוֵכב ַעל ֶהָעָפר ֶׁשַעל 

ִמָּכל ָמקֹום �א ָהיָה לֹו ְרׁשּות ָלבֹוא ַּגֵּבי ַהִּכיָרה ּו
ְלתֹו� ׁשּום ָאָדם, ַעד ֶׁשַּפַעם ֶאָחד ָּבאָתה ָהִאָּׁשה 
ַהּזֹאת ְלָהִכין ֵאׁש וְֵעִצים ְלַבֵּׁשל ַמֲאָכִלים ְליֹום 



  

ַהַּׁשָּבת, וְָהיְָתה ָהִאָּׁשה ְמׁשֹוֶרֶרת זְָמִרים ֶׁשל נִּבּול 
בֹוא ֵאֶליָה, וְזֶה ְׁש�ָׁשה ָׁשנִים ֶּפה, וְָהיָה לֹו ְרׁשּות לָ 

  ְרצּוִפים ֲאֶׁשר הּוא ׁשֹוֵכן ְּבתֹוָכּה, ַעד ָּכאן ַהַּמֲעֶׂשה.

ֶׁשַחּיִָבים  -ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶׂשה ְּביָָדיו ֲעֵברֹות 09@
נָׁש ְּביֹוֵתר.   ֲעֵליֶהם ָּכֵרת, ַחס ְוָׁשלֹום, נֱֶע

ּיֵר ְּבנְַפׁשֹו, ַּכָּמה ז. ַעל ּכֵן יְִרֶאה ָהָאָדם וִיצַ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַדְקֵּדק ִעם ַהְּבִרּיֹות: ּוָמה 
ַהָּמסֹור ַהֶּזה, ֶׁש�א ָחָטא ֶאָּלא ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו, 
ֶׁשָהיָה ְמַדֵּבר ִּדְלטּוִרין ַעל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ְּבָעוֹון ַהֶּזה 

ֹוֶׂשה ֲעֵבָרה ְּבפַֹעל, נֲַעָׂשה רּוַח, ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ָהע
ֲעֵברֹות ֶׁשֵהן ַחּיֵָבי ְּכִריתּות אֹו ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית 
ִּדין אֹו ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבַפְרֶהְסיָא ַעל ַאַחת ַּכָּמה 

  וְַכָּמה.

ִמי ֶׁשָחָטא ְּביָָדיו אֹו ְּבֶאָחד ֵמֵאָבָריו, יֵׁש ְרׁשּות 09@
  ָעָליו, ַחס ְוָׁשלֹום.ָלרּוחֹות ּוַמּזִיִקים ִלְׁש�ט 

ּוָמה ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת, ֶׁשָהיְָתה עֹוֶסֶקת ְּבִמְצוַת 
ֲהָכנַת ָמזֹון ְלַׁשָּבת, וְַעל יְֵדי ֶׁשָהיְָתה ְמזֶַּמֶרת זְָמִרים 
ֶׁשל נִּבּול ֶּפה, ָּבא ֵאֶליָה ָהרּוַח, ַעל ַאַחת ַּכָּמה 

ת ְלַהַּמִּזיִקים וְַכָּמה ִמי ֶׁשָחָטא ְּבפַֹעל, ֲאזַי יֵׁש ְרׁשּו
  וְָהרּוחֹות ְלַהִּזיק לֹו.



  

ַהַּמְבִּדיל ַעְצמֹו ִמן ָהֲעֵבָרה, ְמַסּיְִעין אֹותֹו ִמן 09@
  ַהָּׁשַמיִם

ח. ַעל ּכֵן ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל יֵׁש ְלִהְתַּפֵּלל 
ִלְפנֵי קֹונֹו ְלַהִּציל אֹותֹו ִמָּכל ֶּפַׁשע וְָעוֹון, וְ�א יְַרִּגיל 
ָאָדם ְלַדֵּבר נְִבלּות ֶּפה, ּוְכֶׁשּיִַּגיַע ֵעת ּוזְַמן ֶׁשָהָאָדם 
ִמְתעֹוֵרר ְּבַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ַאף ִּכי ַהָּׁשָעה 
ִּתְהיֶה עֹוֶבֶרת, ַאל יְִתָחֵרט ַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשְּכָבר 
ָעָׂשה. ַרק יֲַחזִיק ָּתִמיד ַּבֲעבֹוַדת ה', וְַהָּבא ִלַּטֵהר 

  ְמַסּיְִעין אֹותֹו, וְָאז טֹוב לֹו יְִהיֶה ֶסָלה.

  ֶּפֶרק ע"ח03@
(א, א. ְׁש�מֹה ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָּכַתב ְּבקֶֹהֶלת 

: "ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשּנֲַעִׂשים ַּתַחת יד)
אֹוָתן  -ַהָּׁשֶמׁש וְִהּנֵה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח", ֵּפרּוׁש 

(ֹזַהר ֲעִׂשים ֶׁשֶהֶבל ֶׁשָּלֶהם הּוא ִּדְבֵרי ֶׁשֶמץ וָדִֹפי ַהּמַ 

ֶהֶבל ָּכזֶה ֵאינֹו עֹוֶלה ְלַמְעָלה  - ֵחֶלק ב ַּדף נט ַעּמּוד א)
[ֵּפרּוׁש: ֵמַהֶּׁשֶמׁש ְּבַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות, ֶאָּלא ָאֵזיל וְָׁשט 

ָ  הֹוֵל� ּוְמׁשֹוֵטט] נִים ֶׁשָּבעֹוָלם ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש, ִּכי ְלָכל ִענְי
ּכֵן יֵׁש ֶהֶבל  יֵׁש ֶהֶבל, ּוְכמֹו ֶׁשּיֵׁש ֶהֶבל ְּבִדּבּור,

ְּבַמֲעֶׂשה, וְִאם יֵׁש ֶהֶבל ֶׁשל ִמְצוָה, ֲאזַי ִמּיָד אֹותֹו 
ַהֶהֶבל עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּוִמְתַעֵּטר ְלַמְעָלה 

ְבִאם ָהָאָדם וְנֲַעֶׂשה ָסנֵגֹור ַקֵּמי ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, ּו
ְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ָׁשוְא, ֲאזַי ַהֶהֶבל ֶׁשל ְּפֻעָּלה זֹו ָאזֵיל 



  

וְָׁשט ְּבָעְלָמא, ּוִמּיָד ְּכֶׁשֵּתֵצא נְִׁשָמתֹו ֶׁשל זֶה ָהָאָדם, 
ֲאזַי אֹוֵחז ַהֶהֶבל ְּבנְִׁשָמתֹו וְזֹוְרֵקהּו ַּכָּמה ַּפְרָסאֹות 

  ּוְמיֵַּסר אֹותֹו ְמאֹד.

ּגְדֹוָלה ִלְדרֹׁש ָּבַרִּבים אֹודֹות ֵחְטא ָאָדם ַסָּכנָה 09@
  ָהִראׁשֹון אּו ְמִכיַרת יֹוֵסף אֹו ֶׁשל ְׁשָאר ֲחִסיִדים

ב. וְזֶה ֶׁשָאַמר ְׁש�מֹה ַהֶּמֶל�: "וְָרִאיִתי ֶאת ָּכל 
ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש וְִהּנֵה ַהּכֹל ֶהֶבל 

אֹוָתן ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשֶהֶבל ֶׁשָּלֶהם  -ּוׁש ּוְרעּות רּוַח", ֵּפר
ֶאָּלא  ֵאינֹו עֹוֶלה ְלַמְעָלה ֵמַהֶּׁשֶמׁש ְּבַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות,

ָאזֵיל וְָׁשט ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֲאזַי הּוא ּגֹוֵרם ָרָעה 
ְלַעְצמֹו, ּוִבְפָרט ִמי ֶׁשהּוא ּפֹוֵגם ְּבִדּבּורֹו וְדֹוֵבר 

ר ַעל ֲחֵברֹו ְּבִחּנָם, ֲאזַי ֶהֶבל זֶה ְּדָבִרים ֶׁשל ִּכעּו
 ְמַקְטֵרג. ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ְּכֶׁשָאָדם מֹוִציא ִּדָּבה וְדֹוֵרׁש

ָּבַרִּבים, ּוָבִאים ִליֵדי ְׁשִגיָאה וְדֹוְרִׁשים ְּבֵחְטא ָאָדם 
ָהִראׁשֹון אֹו ְּבֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף ּוְבַמֲעֶׂשה ָּדוִד ּוַבת 

ַמְפִליִגים ְּבֶחְטָאם ֶׁש�א ַּכָּדת, וְַהּתֹוָרה  ֶׁשַבע, וְֵהָּמה
ִּכָּסהּו, ִאי ַאָּתה ַרַּׁשאי ְלַפְרֵסם, ַאף ֶׁשַהַּדְרָׁשן ִּכֵּון 
ָלֱאֶמת, ִמָּכל ָמקֹום ָעִתיד ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן 
י ִאם ַהַּדְרָׁשן ּבֹוֶדה ִמִּלּבֹו ּוִבֵּקׁש ִלְתלֹות ּבּוֵקי ְסִריקֵ 

ִּדְבֵרי ֶהֶבל ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַטַעם.  - [ֵּפרּוׁש: ַּכִּדים ֵרִקים. רֹוֶצה לֹוַמר 

ָּבָאָדם ָהִראׁשֹון, יְִציר ַּכּפֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש  ](ַרִּׁש"י ֲעבֹוָדה ָזָרה לז:)
ָּברּו� הּוא אֹו ְּבַהְּׁשָבִטים, ִׁשְבֵטי יָּה אֹו ְּבָדוִד ַהֶּמֶל� 

  ּוְבדֹוֵמיֶהן, ֶׁשֵהן ֲחִסיֵדי ֶעְליֹון. ָעָליו ַהָּׁשלֹום



  

ָאָדם ָהִראׁשֹון ִּבֵּקׁש ֵמַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי 09@
ֶׁש�א יְַגֶּלה ֶאת ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשּנְִתגַָּלה 

  ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

ג. וְִהּנֵה ַאִּציג ְל� ַמֲאָמר ֶאָחד, ַמה ֶּׁשָּכתּוב 
וְזֶה  (ַּדף כ"ד ַעּמּוד א')ּזַֹהר ָחָדׁש, ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ּבַ 

  ְלׁשֹונֹו:

*
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ָּתנּו ַרָּבנָן, ְּכֶׁשָחָלה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי,  
ָעאלּו ְלַגֵּביּה ַרִּבי ִּפנְָחס ֶּבן יִָאיר וְַרִּבי ִחּיָא וְַרִּבי 

א ְּדָעְלָמא ָׁשֵכיב, ַאָּבהּו. ֲאַמרּו ֵליּה: ַמאן ְּדהּוא ִקּיּומָ 
ֲאַמר ְלהֹו: ָלא ֵּבית ִּדינָא ְּדֵעָּלא ְמַעּיְנִין ְּבִדינָאי, 
ְּדָהא ֲאנָא ֲחָדִאי ְּדָלא ֲאנָא ִאְתיְַהב ְלַמְלֲאָכא ּוְלִדינָא 
ִּדְלֵעָּלא, ַּדֲאנָא ָלאו ִּכְׁשָאר ְּבנֵי נָָׁשא, ֶאָּלא ַהאי ִּדינָא 

א ָּדיְנֵיּה ֵליּה, וְָלא ֵּבית ִּדינָא. ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּו -ִּדיִלי 
: "ָׁשְפֵטנִי (ְּתִהִּלים מג א)וְַהיְנּו ַּדֲאַמר ָּדוִד ַמְלָּכא 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָּתנּו ַרָּבָנן: ְּכֶׁשָחָלה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ִנְכְנסּו ְלַבְּקרֹו ַרִּבי 

יר ְוַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי ַאָּבהּו. ָאְמרּו לֹו: "ִמי ֶׁשָעָליו עֹוֵמד ִּפְנָחס ֶּבן ָיִא 
ָהעֹוָלם ָעׂשּוי ִלֹּפל ְלִמְׁשָּכב", ָעָנה ָלֶהם: "ִּדיִני ֶׁשִּלי ֵאינֹו ָמסּור 
ְלֵבית ִּדין ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ָׂשֵמַח ֲאִני, ֶׁשֵאיִני ִנְמָסר ִליֵדי ַמְלָא� ְוִליֵדי 

ֶׁשֲהֵרי ֲאִני ֵאינִֶּני ִּכְׁשָאר ְּבֵני ָהָאָדם, ֶאָּלא ִּדיִני ַהָּקדֹוׁש ֵּבית ִּדין, 
ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו ָּדן אֹותֹו, ְו�א ֵּבית ַהִּדין ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. 
ֶזה ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל�: 'ָׁשְפֵטִני ֱא�ִקים' ְוכּו'. ְוֵכן ְׁש�ֹמה ָאַמר: 

ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו ְלחּוד, ְּכֶׁשֵאין  -ֹות ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו' 'ַלֲעׂש
 ַאֵחר ִעּמֹו.



  

: "ַלֲעׂשֹות א ח נט)- (ְמָלִכיםֱא�ִהים" וְגֹו', וְֵכן ְׁש�מֹה ֲאַמר 
ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו  -ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו" 

  ָאֳחָרן. ִּבְלחֹודֹוי, וְָלא

ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ִעּתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְלִהְסַּתֵּלק ִמן 09@
  ָהעֹוָלם ַהּזֶה, זָקּוק ָאז ְלַרֲחֵמי ָׁשַמיִם.
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ְּדָהא ַּתּנִינָן, ְּכֶׁשָאָדם ׁשֹוֵכב, ֵּבית ִּדינָא  
ִּדְלֵעָּלא ִמְסַּתְּכִלין ְּבִדינֹוי, ִאית ִמּנְהֹון ְּדנִָטין ְלַכף 

וְִאית ִמּנְהֹון ְּדנִָטין ְלַכף חֹוָבא, ֵּכיוָן ְּדָחְזיָן זְכּות, 
חֹוָבא ְּבַבר נָׁש, וְַכד ִּדינָא ֲהוָה ַקֵּמיּה ֻקְדָׁשא ְּבִרי� 
הּוא, ָלא נֵָפיק ִאינַׁש ְלֶמֱהוֵי ְּבַההּוא ִּדינָא ַּבר ָטב. 

 (ֵּפרּוׁש: ִמּדֹות)ַמאי ַטֲעָמא? ְּדָהא ַּתּנִינָן: ְמִכּלֹוי 
ַמְלָּכא ִעָּלָאה נָטּוי ִלזְכּוָתא ָּתִדיר, הּוא ֻּכֵּליּה ַצד ּדְ 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֶׁשֲהֵרי ָלַמְדנּו: ְּכֶׁשָאָדם נֹוֵפל ְלִמְׁשָּכב, ֵּבית ַהִּדין ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

ם ֶׁשּנֹוִטים ְלַכף ְזכּות, ְוֵיׁש ֵמֶהם ִמְתּבֹוְנִנים ְּבִדינֹו: ֵיׁש ֵמהֶ 
ֶׁשּנֹוִטים ְלַכף חֹוָבה, ֵּכיָון ֶׁשּמֹוְצִאים ָּבָאָדם ֲעֵברֹות. ְוִאּלּו 
ְּכֶׁשִּנְמָסר ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו, ֵאין ַקו ַהִּדין 

ֵרי ָלַמְדנּו: ִמּדֹוָתיו ֶׁשל נֹוֶטה ֶאָּלא ִלְזכּות ּוְלטֹוָבה. ַמּדּוַע? ֶׁשהֲ 
ַהֶּמֶל� ָהֶעְליֹון נֹוטֹות ִלְזכּות ָּתִמיד, ֶׁשֲהֵרי ֻּכּלֹו ַרֲחִמים, ּוְבָידֹו 

 - ִלְמֹחל ַעל ֲחָטִאים ַוֲעוֹונֹות. ַעל ֶזה ָּכתּוב: 'ִּכי ִעְּמ� ַהְּסִליָחה' 
ִּדיִני, ַוֲאִני ֶאָּכֵנס ְו�א ִעם ַאֵחר. ָלֵכן ְמַבֵּקׁש ֲאִני ֵמה', ֶׁשהּוא ָידּון 

ָלעֹוָלם ַהָּבא ִּבְתֵריַסר ְׁשָעִרים, ֶׁש�א ִנְכַנס ָּבֶהם ָאָדם חּוץ ִמן 
ָהָאבֹות, ְוִאיׁש �א ִיְמֶחה ְּבָיִדי, ְועֹוד: ֶׁש�א ֶאְצָטֵר� ְלַבֵּקׁש ְרׁשּות 

 ַעל ָּכ�".



  

ַרֲחָמנּות, ּוִבידֹוי ְלָׁשְבָקא ְלִחְּטִאין וְחֹוִבין. ֲהָדא הּוא 
וְָלא ִעם  -: "ִּכי ִעְּמ� ַהְּסִליָחה" (ְּתִהִּלים קל ד)ִּדְכִתיב 

ינָאי, וֲַאנָא ַאֵחר. ּוְבִגין ָּכ� ָּבֵעינָא ַקֵּמיּה ְּדהּוא יָדּון ּדִ 
ָאֵעיל ְּתֵריַסר ַאָּבֵבי ְּדָעְלָמא ְּדָאֵתי ְּדָלא ַאְעַּברּו לֹון 
ַּבר ֲאָבָהָתא, וְָלא ִאית ַמאן ְּדיְִמָחא ִּביִדי. וְעֹוד, ְּדָלא 

  ִאְתַּבע ְרׁשּוָתא.

  ָׁשַמְענּו קֹול ְמַדֵּבר ֵאֶלי�, ֲאָבל �א יַָדְענּו ִמי הּוא09@
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י ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִמָּלה, וֲַחמֹון ֲאַמר ַרּבִ  

ְּבֵבי ַמְרֵעיּה ְּדָלא ֲהוָה ַּתָּמן. ְּתוַהּו, וְָלא יְִכילּו 
ְלַמָּלָלא ִמְּדִחילּו ַרָּבא ַּדֲהוֵי ֲעֵליהֹון, ַעד ַּדֲהוֹו יְָתֵבי, 
ְסֵליק לֹון ֵריִחין ְּדבּוְסִמין ַסִּגיִאין, וְָכל ַחד וְַחד ִמּנְהֹון 

ר ֵחיֵליּה, ַעד ַּדֲהוֵי ֲחמֹו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִאְתיַּׁשַ 
וֲַהוֵי ְמַמֵּלל ִמִּלין, וְָלא ֲהוֵי ָחָמאן ַּבר ִמּנֵיּה, ְלָבַתר 
ִעָּדן ֲאַמר ְלהּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ֲחֵמיתּון ִמיִדי, 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְוֶנְעָלם ִמן ָהַעִין. ָּתְמהּו  -ְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִמָּלה ָאַמר ַרִּבי ִׁש 

ְמַבְּקָריו, ְו�א ָיְכלּו ִלְפצֹות ִּפיֶהם ֵמֲחַמת ָהֵאיָמה, ֶׁשָּנְפָלה ֲעֵליֶהם. 
ּתֹו� ְּכֵדי ָּכ� ָעָלה ְּבַאָּפם ֵריַח ָחָזק ְוִנְפָלא ֶׁשל ָּבְׂשֵמי ַּגן ֵעֶדן, 

יֶהם, ַעד ֶׁשָראּו ֶאת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמַדֵּבר. ְלַאַחר ְוֹכחֹוֵתיֶהם ָׁשבּו ֲאלֵ 
ְזַמן ְׁשָאָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ְרִאיֶתם ַמֶּׁשהּו?" ָעָנה לֹו ַרִּבי ִּפְנָחס: 
"�א. ֶאָּלא ֻּכָּלנּו ָּתַמְהנּו ֶׁשֶּנְעַלְמָּת ֵמֵעיֵננּו ְזַמן ָרב, ּוְכֶׁשַּׁשְבנּו 

יחֹות ַּגן ֵעֶדן ּוְׁשַמְענּו� ְמַדֵּבר ִעם ִמֶּׁשהּו, ְו�א ּוְרִאינּו�, ֵהַרְחנּו ֵר 
ָרִאינּו ִעם ִמי." ְׁשָאָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ְו�א ְרִאיֶתם ִאיׁש ִמְּלַבִּדי?" 

 ָענּו לֹו: "�א".



  

וְִהין ַעל ַמה ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ִּפנְָחס: ָלא, ֶאָּלא ֻּכָּלנּו ּתָ 
ְּדָלא ֲחֵמינָא ָל� ְּבֵבי ַמְרָע� זְַמן ַרב, וְַכד ֲחֵמינָן ָל�, 
ָסֵליק ָלן ֵריִחין ּובּוְסִמין ְּדַגן ֵעֶדן ּוְׁשַמְענָא ָקָל� 
ְמַמֵּלל, וְָלא יַָדְענָא ִמי ְמַמֵּלל ִעָּמ�, ֲאַמר לֹון: וְָלא 

  ִדי, ֲאַמרּו ֵליּה: ָלא.ְׁשַמְעּתּון ִמָּלה אֹוֲחָרנֵי ַּבר ִמִּדי

הּוא ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנִי ֶׁש�א ֲאַגֶּלה ֶחְטאֹו ִלְבנֵי ָאָדם 09@
  יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
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ֲאַמר, ְּתִמיֲהנָא ַעל ַרִּבי ִּפנְָחס ְּדָלא ֲחָמא,  
ַּדֲאנָא ֲחֵמית ֵליּה ְּכַען ְּבַההּוא ָעְלָמא ְלַתָּתא ֵמַרִּבי 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאה, ֶׁשֲהֵרי ָרִאיִתי ָאַמר: "ָּתֵמַּה ֲאִני ַעל ַרִּבי ִּפְנָחס, ֶׁש�א ָר 

ֶאת ְמקֹומֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ְלַמָּטה ִמְּמִחיַצת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבִני. 
ְלַמֲעֶׂשה, ָקְראּו ִלי ִמן ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוֶהְראּו ִלי ֶאת ְמקֹום 
מֹוַׁשב ַהַּצִּדיִקים ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְו�א ָמָצאִתי ִלי ָמקֹום ַמְתִאים 

ָּלא ִּבְמִחָּצתֹו ֶׁשל ֲאִחָּיה ַהִּׁשילֹוִני. ְוָקַבְעִּתי ֶאת ְמִחָּצִתי ֶלָעִתיד אֶ 
ָלבֹוא, ְוִליוּוִני ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְׁש�ׁש ֵמאֹות ַצִּדיִקים, ּוְבֹראָׁשם 
ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶׁשָּיַׁשב ִעִּמי ּוִבְּקַׁשִני, ֶׁש�א ֲאַגֶּלה ֶאת ֶחְטאֹו יֹוֵתר 

ה ֶּׁשִּגְּלָתה ַהּתֹוָרה ְוֶהְעִליָמה ֶאת ִעְנָינֹו ְּבַמֲעֵׂשה ֵעץ ַהַּדַעת. ִמּמַ 
ָאַמְרִּתי לֹו: "ֲהֵרי ְּכָבר ִּגִּליִתי ֶחְטֲא� ְלַתְלִמיַדי! ָאַמר ִלי: 'ַמה 

טֹוב ָעִׂשיָת, ֲאָבל ֲאַבֶּקְׁש� �א ְלַפְרְסמֹו ִלְׁשָאר  - ֶּׁשִּגִּליָת ְלַתְלִמיֶדי� 
ָאָדם, ֶׁשֲהֵרי ָחס ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ְּכבֹוִדי ְוֶהֱעִלים ֶאת ְּבֵני 

  ֶחְטִאי ַעל ְיֵדי ִסּפּור ֵעץ ַהַּדַעת'".
ָקַרב ֶאל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ּוְׁשָאלֹו: "ַאָּבא, ַמהּו ֶחְלִקי 

�, ְּבִני! ְזַמן ַרב ָלעֹוָלם ַהָּבא", ָעָנה לֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ַאְׁשֵרי ֶחְלְק 



  

ָעזָר ְּבנִי, ּוְכַען ַׁשַּדרּו ְּבִדיִלי ִמְּלֵעָּלא וְַאֲחזּון ִלי ֶאלְ 
ַאְתָרא ְּדַצִּדיַקּיָא ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי, וְָלא ִאְתיַַּׁשר ְּבִלָּבִאי 
ּדּוְכָתאי ַּבר ִעם ֲאִחּיָה ַהִּׁשילֹונִי, ּוָבֵריְרנָא ּדּוְכָתאי 

מֹות ְּדַצִּדיַקּיָא וֲַאֵתינָא, וֲַאתֹו ִעִּמי ְּתַלת ֵמאֹות נְׁשָ 
ּוְלֵעָּלא ִמּנְהֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַּדֲהוֵי יִָתיב ַּגָּבאי וֲַהוֵי 
ְמַמֵּלל ִעִּמי, ּוְבָעא ְּדָלא ִאְתַּגֵּלי חֹוֵביּה ְלָכל ָעְלָמא, 
ַּבר ַמאי ְּדָאְמָרה ַהּתֹוָרה ְּבִגינֵיּה, וְִאְתַּכְּסיָא ְּבַהִהיא 

ֲאנָא ֲאֵמינָא ֵליּה, ְּדָהא ְלַחְבַרּיָא ִאיָלנָא ְּדַגן ֵעֶדן, וַ 
ַּגִּלינָא ְּכָבר, ֲאַמר: ַהאי ְּדָגְלּיָן ְלַחְבַרּיָא ַטב וְַׁשִּפיר 
ֲעַבִדית, ֲאָבל ָלא ִלְׁשָאר ָעְלָמא. ַמאי ַטֲעָמא? ְּדָחס 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל יְָקֵריּה, וְָלא ָּבֵעי ְלַפְרְסָמא 

א ְּבַההּוא ִאיָלנָא ַּדֲאַכל ִמּנֵיּה וְכּו'. ַההּוא חֹוָבה ֶאּלָ 
ְקֵריב ְלַגֵּביּה ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה, ֲאַמר ֵליּה: ַאָּבא, 

ֲאַמר ֵליּה: זַָּכָאה חּוָלָק� ְּבִרי, זְַמן  ָמה ֲאנָא ָהָתם?
ַסִּגיא יְֵהא ְּדָלא ִּתְתְקַבר ַּגָּבאי, ֲאָבל ְּבַהאי ָעְלָמא 

  ִדי וְדּוְכָּתא ִּדיָד� ָּבֵריְרנָא וְכּו'.ּדּוְכָּתא ִּדי

ִלּמּוד ֶׁש�א ְלַדֵּבר ִּבגְנּותֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַחס 09@
  ְוָׁשלֹום.

ז. ִמָּכאן ִּתְרֶאה, ֶׁש�א טֹוב עֹוִׂשין ַהַּדְרָׁשנִים 
ֶׁשּדֹוְרִׁשים ְּבַפְרֶהְסיָא ְּבָבֵּתי ְכנִֵסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות 

אֹוְמִרים ְּבֻפְמֵּבי ָּבַרִּבים, ִּבְפנֵי ַעֵּמי ָהֲאָרצֹות, וְ 
                                                                                                                    

ַיֲעֹבר ַעד ֶׁשִּתְקַרב ֵאָלי, ֲאָבל ָּבעֹוָלם ַהָּבא ְּכָבר ֵהַכְנִּתי ֶאת ְמקֹוִמי 
 ְוֶאת ְמקֹוְמ�".



  

ַּבְּדרּוׁש ֶׁשָּלֶהם, ָאָדם ָהִראׁשֹון ִמין ָהיָה וְָעַבר ַעל 
ֲעבֹוָדה זָָרה, ִּגּלּוי ֲעָריֹות ְׁשִפיכּות ָּדִמים וְַכּיֹוֵצא 
ָּבזֶה, ֲהיִָּתֵכן ַלֲעׂשֹות ֵּכן, לֹוַמר ַעל יְִציר ַּכּפֹו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשהּוא ָהיָה ַצִּדיק ָּגמּור. ּוָבָאָדם 
ָהִראׁשֹון ָהיּו ּתֹוִלין ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשל ּדֹוֵרי ּדֹורֹות, 
אֹוָתן נְִׁשמֹות ָהְרָׁשִעים ֶׁשָהיּו ְּתלּויִין ּבֹו ְּבנְִׁשָמתֹו 

יּו ֵהן הָ  -ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון אֹו ְּבַאַחת ֵמֵאָבָריו 
ַהחֹוְטִאים, וְָהיּו נְֶחָּפזִים ּוְמַמֲהִרים ַלֲחטֹא, ֲאָבל 

�א  אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה ֶׁשָהיְָתה ְמיֶֻחֶדת ָלָאָדם ָהִראׁשֹון,
  ָחְטָאה ְּכָלל, ִּכי ִהיא ָהיְָתה קֶֹדׁש ָקָדִׁשים.

ּוְמבָֹאר ָׁשם ַּבּזַֹהר ָחָדׁש, ֶׁשּיֵׁש ַסָּכנָה ְּגדֹוָלה 
ְרָׁשן, ְּכֶׁשּיְִדרֹׁש ֵאיזֶה ְּגנַאי ַעל ָאָדם ְלַבַעל ַהּדַ 

  : "וְנַָפל ִמֶּמּנּו ָרב".(ְׁשמֹות יט כא)ָהִראׁשֹון, ֶּפן יְֻקּיַם ּבֹו 

ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ְּכבֹוָדן ֶׁשל ַצִּדיִקים, ַוֲאִפּלּו ַעל 09@
ְּכבֹוד ָהְרָׁשִעים, ּוִמי ֶׁשְמַדֵּבר ְּבֶׁשַבח ָאָדם ָהִראׁשֹון, 

  ֶכה ַלֲאִריכּות יִָמים ְוָׁשנִיםזֹו

ח. ַעל ֵּכן ָראּוי ִלְגעֹר ְּבָהעֹוִׂשין ֵּכן, ִּכי ֵאין 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחֵפץ ְּבֵאּלּו ַהּקֹוִרים ִּתָּגר ַעל ַעּמֹו 
יְִׂשָרֵאל וְַעל נְִׁשַמת ַהַּצִּדיִקים, וְַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל 

ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם  ְּכבֹוָדן ֶׁשל ְרָׁשִעים, ְּכמֹו
: "וְֶאת ַהְּבֵהָמה (ַסְנֶהְּדִרין נד ַעּמּוד א. ַּתְנחּוָמא ָּבָלק ט)ִלְבָרָכה 

ֶׁש�א יֹאְמרּו ַהְּבִרּיֹות ְּפלֹוִני  - (ַוִּיְקָרא כ טו)ַּתֲהרֹגּו" 
  נְִכַׁשל ִּבְבֵהָמה זֹו. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.



  

ָדם ְלַצֵּדד ַעל ֵחְטא ָאָדם ַעל ֵּכן יְִרֶאה ָהָא
ָהִראׁשֹון ְלטֹוָבה וְֵכן ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל ּוְמִכיַרת יֹוֵסף, 
וְָהאֹוֵחז ְּבִמַּדת ַהַּמזְִּכיִרים ְלֶׁשַבח, ַמֲאִרי� יָָמיו 

 ּוְׁשנֹוָתיו, ָאֵמן.

     ָּבָלק08@ 

  ֶּפֶרק ע"ט03@
יֲַעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי  "ִמי: ו)- (ְּתִהִּלים כד, גא. ְּכִתיב 

יָקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו, נְִקי ַכַּפיִם" וְגֹו', "זֶה ּדֹור 
ּדֹוְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפנֶי� יֲַעקֹב ֶסָלה", ּוֵפרּוׁש ַהָּדָבר 

, ֶׁשִּבזְַמן (ֵחֶלק א  ַּדף צז ַּבִּמְדָרׁש ַהֶּנְעָלם)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר 
ר ִמן ָהעֹוָלם, וְנְִׁשָמתֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה, ֶׁשַהַּצִּדיק נְִפטָ 

וְִהיא ְקרֹוָבה ָלעֹוָלמֹות ֶׁשִּלְפנֵי ִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ֲאַזי 
אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְליֲַעקֹב ָאִבינּו: ְּבנִי ֲחִביִבי, 

ִהּנֵה  -ֲאֶׁשר ַאָּתה ָסַבְלָּת יִּסּוִרים ַּבֲעבּור ִּגּדּול ָּבנִים 
[ֵּפרּוׁש: נִי ֶּבן ְּפלֹונִי ֶזה ַהַּצִּדיק ָּבא ְלָעְלָמא ָהֵדין ְּפלֹו

, וְהּוא ְמֻהָּדר ּוְמפָֹאר ְּבַכָּמה ִקּׁשּוִטין ָלעֹוָלם ַהֶּזה]
ּוְבַכָּמה ִהּדּוִרין ֶׁשל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, 

ּוְלַקְּבלֹו  הּוא ְל� ָלֵצאת ִלְקָראתֹו [ֵּפרּוׁש: וְיֶָפה] וְיָאּות
ְּבִׂשְמָחה ּוְבֶחְדוָה וְִלֵּתן לֹו ָׁשלֹום, וֲַאנִי ְּבַעְצִמי 

ָּפנִים  -ּוִבְכבֹוִדי ֵאֵל� ִעְּמ� ְלַקֵּבל ָּפנִים ֶׁשל 
  ַהְמִאירֹות ּוַמְסִּבירֹות ְּבתֹוָרה ּוְביְִרָאה.



  

ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ְמַקְּבִלים ְּפנֵי ַהַּצִּדיק, ּוַמְכִריזִים 09@
  ְלָפנָיו "ָּברּו� ּבֹוֲא� ְלָׁשלֹום".

ב. וְזֶהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ְמַבְקֵׁשי ָפנֶי� יֲַעקֹב 
ֶסָלה", 'ְמַבֵּקׁש' ֵאין ְּכִתיב ָּכאן, ֶאָּלא "ְמַבְקֵׁשי", 
ְּדַהיְנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִעם יֲַעקֹב, ּוִמי רֹוֶאה ֵאּלּו 

אתֹו, וְָאז ִמְתַאְּסִפים ַּכָּמה יֹוְצִאים וְ�א יֵֵצא ִלְקרָ 
ִּכּתֹות וְיֹוְצִאים ָּכל ַּכת וַָכת ֵאֶצל ַׁשַער ֶאָחד ֶׁשעֹוֶבֶרת 
ָׁשם ַהּנְָׁשָמה ֶׁשל ַהַּצִּדיק, וְֻכָּלם ּפֹוְתִחים ֶאת ִּפיֶהם 
וְאֹוְמִרים: ָׁשלֹום, ַאָּתה ָׁשלֹום, ּוְלתֹוָרְת� ָׁשלֹום, 

ְדְּת�, ֵל� ּבֹוא ֶאל ֲחָדֶרי�, וְֻחּפֹות ַאְׁשֶרי� וְַאְׁשֵרי יֹולַ 
נִָאים מּוָכנִים ְל�, ּוְבָכל יֹום ַמְכִריִזים ְּבָכל ְרִקיִעין, 
ֶׁש�א יְִתַעְּסקּו ְּבׁשּום ִלּמּוד, ּכִי ִאם ְּבתֹוָרה זֹו 
ֶׁשִחֵּדׁש זֶה ַהַּצִּדיק ְּבַחּיָיו, ּוַמְקִרין ְלָפנָיו ָּכל ִחּדּוָׁשיו 

יֹון ֶׁשּקֹוִרין ַהְּכֻתָּבה ִלְפנֵי ֶהָחָתן וְַכָּלה ַּתַחת ְּכִדמְ 
ַהֻחָּפה. וְִלי נְִרֶאה, ְּדזֶהּו ָהֶרֶמז ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 

*: (ְּבָרכֹות ו ַעּמּוד ב)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
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"ַאְגָרא ְּדֵבי  
ל ִהּלּוָלא, ִמֵּלי", ַהיְנּו ִמִּלין ְּדאֹוַריְָתא ִּדיֵליּה. וְכָ 

ָראֵׁשי ְבנֵי ַהיְִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה נֹוְטִלין ַהּנֵי ִחּדּוִׁשים 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון 

ַהָּׂשָכר ֶׁשל ַהָּבִאים ֶאל ֵּבית ַחְתנּות הּוא ַעל ַהִּדּבּוִרים 
ָתן, ַהְינּו ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו, ְוָכל ָראֵׁשי ֶׁשְמַׂשְמִחים ָּבֶהם ֶאת ֶהחָ 

ְבֵני ַהְיִׁשיָבה נֹוְטִלים ֵאּלּו ַהִחּדּוִׁשים ּומֹוִדיִעים ִלְׁשָאר ִּכּתֹות 
ַוֲחבּורֹות ַהַּצִּדיִקים, ּוַמְזִּכיִרים ְׁשמֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ְוֻכָּלם ּפֹוְתִחים 

 ּבֹוֲא� ְלָׁשלֹום".ֶאת ִּפיֶהם ְואֹוְמִרים: "ָּברּו� 



  

ּומֹוִדיִעין ִלְׁשָאר ִּכּתֹות וֲַחבּורֹות ַהַּצִּדיִקים, ּוַמזְִּכיִרין 
ְׁשמֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק, וְֻכָּלן ּפֹוְתִחין ֶאת ִּפיֶהם וְאֹוְמִרים: 

  "ְּבִרי� ַמְתיָ� ִלְׁשָלם".

ֶׁש�א  - ַּצִּדיִקים ְמנֲַחִמין ֶאת ַהַּצִּדיק ִּכּתֹות הַ 09@
  יְִהיֶה ָׁשרּוי ְּבַצַער ַעל ָעזְבֹו ֶאת עֹוָלם ַהֶּׁשֶקר

ג. וְַאַחר ָּכ� ְמִביִאין ָאִביו וְִאּמֹו ּוְמַעְּטִרין ְלהֹון 
[ֵּפרּוׁש: ּוְמַעְּטִרים אֹוָתם ְּבַכָּמה ִעְּטִרין ְּבִגין ְּבנָם ַהַּצִּדיק 

, וְַגם קֶֹדם יְִציַאת ה ְּכָתִרים ִּבְׁשִביל ְּבנָם ַהַּצִּדיק]ְּבַכּמָ 
נְִׁשָמתֹו ַמְקִּדיִמין ַּגם ֵּכן ִּכּתֹות ַצִּדיִקים ּוָבִאים 
ִלְקַראת נְִׁשָמתֹו ְּבעֹודֹו ְּבַחּיָיו, ּוָבִאין ֶאְצלֹו ְלַחְדרֹו 

ם ּוְמַסְּבִבים ַהַּצִּדיִקים ֶאת ִמָּטתֹו ּוְמִביִאין ִעָּמהֶ 
וְֵריִחין ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן, וְהּוא זֹוֶכה  [ֵּפרּוׁש: ְּבָׂשִמים]ּבּוְסִמין 

וְרֹוֶאה אֹוָתן וְנֹוֵתן ָלֶהם ָׁשלֹום, וְֵהן ְמִׁשיִבים לֹו 
ָׁשלֹום וְאֹוְמִרים לֹו: ַצִּדיָקא ֲחִביָבא ְּבָרא ַקִּדיָׁשא 

רּו� הּוא, ַאל ְלַהָּקדֹוׁש ּבָ  [ֵּפרּוׁש: ַצִּדיק ָחִביב, ֶּבן ָקדֹוׁש]
יֵַרע ְלָבְב� ִּבְׁשִביל ְּפִריָדְת� ֵמעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאֶׁשר 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ָׁשוְא וֶָׁשֶקר, ּוְבנְַפׁשֹו יִָביא ַלְחמֹו, 
וְִלְפָעִמים ֵמֲחַמת ִקּיּום נְַפׁשֹו ּפֹוֵגם ְּבנְִׁשָמתֹו, 

ֹוָלם ַהָּבא ְּבַגן וְנֲַעָׂשה ִחּלּול ַהֵּׁשם ַעל יָדֹו, ֲאָבל ָהע
ֵעֶדן הּוא יֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב, וְֵאין ָצִרי� ְלַסֵּכן נְַפׁשֹו, וְֵאין 
ׁשּום ֵחְטא ָּבא ַעל יָדֹו, וְאֹוְמִרים ַהַּצִּדיִקים: ִענְיְנֵי 

  ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח.



  

ֹו, ֶׁשעֹוד ְמַעט מֹוִדיִעים ְלַהַּצִּדיק קֶֹדם ִהְסַּתְּלקּות09@
  יְִסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶה.

ד. ַעל ֵּכן ָּתִכין ְל� ַהֶּדֶר� ַהּטֹוָבה וְַהְמִאיָרה 
ָּבאֹור ַהָּבִהיר ְלַחּיֵי עֹוָלם ַהָּבא. וְַכָּמה ֻחּפֹות וְַכָּמה 
ֲחָדִרים ְמֵלִאים ָּכל טּוב מּוָכנִים ִלְכבֹוְד�, ַעל ֵּכן 

אֹוְת� ִּכי ְלָׁשָעה ַקָּלה ָּתבֹוא ֶאל ֵּבית ָּבאנּו ְלהֹוִדיַע 
ִׂשְמָחְת� וְָתבֹוא ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה וְַתֲעמֹד ִלְפנֵי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְֵתֵׁשב ֵּבין ֲחבּורֹות ַצִּדיִקים 

[ֵּפרּוׁש: ֲאדֹון וְִתזְֶּכה לֹוַמר ִׁשיָרה ִלְפנֵי ִרּבֹון ָעְלָמא 

ֶאה ֶׁשּיָָפה קַֹרת רּוַח ָׁשָעה ַאַחת ְּבַגן , וְָאז ִּתרְ ָהעֹוָלם]
. (ָאבֹות ֶּפֶרק ד ִמְׁשָנה יז)ֵעֶדן ִמָּכל ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה 

ּוְכֶׁשּׁשֹוֵמַע ַהַּצִּדיק ְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ָאז הּוא ְּבִׂשְמָחה 
ּוְמַקֵּבל ָעָליו ַהִּמיָתה ְּבִׂשְמָחה, וְַעל זֶה ִּתְּקנּו לֹוַמר 

ִהי ָרצֹון" ֶׁשהּוא ַּבַּמֲעָמדֹות ְּביֹום ֵׁשנִי, וְזֶה ְלׁשֹונֹו: "יְ 
"וְתֹוִציֵאנִי ִמָּׁשלֹום ֶאל ָׁשלֹום", ַּכּוָנַת ְּתִפָּלה זֹו, 

  ֶׁשֶאזְֶּכה ְלִמיַתת ַהַּצִּדיִקים ַהּנִזְָּכִרים.

ָּכל ָחִסיד יְִתַּפֵּלל ֶׁש�א יְִׁשְלטּו ָעָליו ַמְׁשִחיִתים, 09@
  ָׁשלֹום.ַחס וְ 

(ְּתִהִּלים ה. וְ"ַעל זֶה יְִתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ְלֵעת ְמצֹא" 

, רֹוֶצה לֹוַמר, (ְּבָרכֹות ח ַעּמּוד א)זֶה יֹום ַהִּמיָתה  - לב ו)
ֶׁשּיְִתַּפֵּלל ֶׁשּיָבֹואּו ִלְקָראתֹו ִּכּתֹות ּוַמֲחנֹות ַצִּדיִקים 

ֶהם וְיְִתַעֵּטר ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים, ְּכֵדי ֶׁשּיֵֵל� ִעּמָ 
. "ַרק [ֵּפרּוׁש: ְּגדֹוָלה]ֵּבינֵיֶהם ְּבִׂשְמָחה ּוְבֶחְדוָה ַסְגיָא 



  

ֵהָּמה  - (ְּתִהִּלים ָׁשם)ְלֶׁשֶטף ַמיִם ַרִּבים ֵאָליו �א יִַּגיעּו" 
ִּכּתֹות ַהַּמְׁשִחיִתים  - (ָׁשם קכד ה)"ַהַּמיִם ַהֵּזדֹונִים" 

ָלן, וְֵאינָם זֹוִכים ִלְראֹות ְּבאֹור ּוְמַחְּבִלים, ַרֲחָמנָא ִלּצְ 
ִמי יָכֹול  -ַהְּׁשִכינָה, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן נְִׁשַמת ַהַּצִּדיק 

  ְלַסֵּפר ְּכבֹודֹו.

: (ָׁשם ַעּמּוד ב)ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכתּוב ָׁשם ַּבּזַֹהר 
ְּביִחּוד ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּכֵּסא ָכבֹוד ְליֲַעקֹב 

ִבינּו ֵליֵׁשב ָעָליו ְּבָׁשָעה ֶׁשַהַּצִּדיק ָּבא ְלעֹוָלם ַהָּבא, ָא
ּוְכֶׁשרֹוָאה ַהּנְָׁשָמה ָּכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה, ְמָבֶרֶכת 
ּוְמַׁשַּבַחת ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוִמְׁשַּתֲחוֵית ְלָפנָיו 

ֲעָׂשה וְנֹוֶתנֶת ֶׁשַבח וְהֹוָדיָה ַעל ּגֶֹדל ַהיְָקר וְָכבֹוד ֶׁשּנַ 
ָלּה, וְָאז ַהּנְָׁשָמה ִמְתַּפֶּלֶלת ַּגם ּכֵן ַעל ַהּגּוף, ֶׁשּיְִׁשּכֹן 
ָלֶבַטח, ְּבִלי עֹנֶׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר, וְאֹוֶמֶרת ִמזְמֹור 
ק"ד: "ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת ה' וְָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו" 

  וְכּו'.

ַאְבָרָהם וְיְִצָחק,  - וְֵכיוָן ֶׁשּׁשֹוְמִעין ְׁשָאר ָהָאבֹות
ָאז ַאף ֵהן הֹוְלִכין ִלְקַראת ַהַּצִּדיק, וְַעל זֶה נֱֶאַמר 

: "וְיִָׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעינָיו", וְזֶהּו נְִׁשַמת (ְּבֵראִׁשית יח ב)
 ַהַּצִּדיק, ִּכי ַהּזַֹהר ְמַכּנֶה ֶאת נְִׁשַמת ַהַּצִּדיק ְּבֵׁשם

ָּדא ִהיא ַהּנְָׁשָמה, "וְִהּנֵה  -ַאְבָרָהם, "וַּיְַרא ַאְבָרָהם" 
זֶהּו נְִׁשַמת ַאְבָרָהם,  -ְׁש�ָׁשה ֲאנִָׁשים נִָּצִבים ָעָליו" 

יְִצָחק וְיֲַעקֹב ּוְכבֹוד ַהְּׁשִכינָה ִעָּמֶהם, ּוִמּיָד: "וַּיָָרץ 
ֶׁשִהיא ַהּנְָׁשָמה, "ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח  -ַאְבָרָהם" 



  

נֶֶגד ַהְּׁשִכינָה, ּוִמְתַּפֶּלֶלת  - ָהאֶֹהל וַּיְִׁשַּתחּו ָאְרָצה"
: "וַּיֹאַמר ֲאדֹנָי ַאל נָא ַתֲעבֹר ֵמַעל (ָׁשם ג)ַהּנְָׁשָמה 

ַעְבֶּד�". רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁשַהּנְָׁשָמה ְמַבֶּקֶׁשת ֵמֵאת 
ַהְּׁשִכינָה, ֶׁשֵּתֵל� ַהְּׁשִכינָה ִעָּמּה ְלַלּוֹות אֹוָתּה ַעד 

טֹר וְִלְׁשמֹר ָלּה ִמָּכל ַהְמַקְטְרִגים, ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן וְִלנְ 
  ַעּיֵן ָׁשם ַּבּזַֹהר ַּבֲאִריכּות.

ְמאֹד ָחִביב ְּבֵעינֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַּכֲאֶׁשר 09@
ַמזְִּכיִרין זְכּות ָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְוֶׁשל מֶֹׁשה ַאֲהרֹן 

  ּוִמְריָם, ּוְׁשָאר נְִביִאים.

ְּבֵעינֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִמי  ו. ּוַמה ְּמאֹד ָחִביב
ֶׁשָרִגיל ּוַמזְִּכיר ָּתִמיד זְכּוָתן ֶׁשל ְׁש�ָׁשה ָאבֹות, וְֵכן 
זְכּוָתן ֶׁשל מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן ּוִמְריָם ּוְׁשָאר נְִביִאים 
וֲַחִסיֵדי ֶעְליֹון, ִּכי ָכל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשל ַצִּדיִקים ְׂשֵמִחים 

ים טֹוִבים ָּבָאָדם, ּוזְכּוָתן ֵמִאיר ָעֵלינּו ִּבְראֹוָתן ַמֲעׂשִ 
(ַּדף יט ָּתִמיד. וְִכְדִאיָתא ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית 

  :ַעּמּוד א)

ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ְּבַרִּבי יֹוֵסי ֶׁשָּפגַׁש ִּתינֹוק ְוָחַׁשב 09@
  ָעָליו ֶׁשהּוא ֵׁשד, ַחס ְוָׁשלֹום.

ז. *
198

נָא ֲחָדא ֲהוָה ָאזֵיל ַרִּבי ָּתנּו ַרָּבנָן: זִמְ  
יֹוֵסי ְּבאֹוְרָחא, ְּפַגע ֵּביּה ַרִּבי יְִרְמיָה, וֲַאזַלּו ַּכֲחָדא. 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַּפַעם ַאַחת ָהַל� ַרִּבי יֹוֵסי ַּבֶּדֶר�. ְּפָגׁשֹו ַרִּבי ִיְרְמָיה, ְוֵהם 
ִהְמִׁשיכּו ְּבַדְרָּכם ַיְחָדו. ִהִּגיעּו ְלַהר ֶאָחד ְמַאֵּים ּוַמְפִחיד. ָאַמר 



  

ְּפַגעּו ְּבַחד טּוָרא, וְַהאי טּוָרא ְּדֵחיל ֲעֵליהֹון ְמאֹד, 
ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְלַרִּבי יְִרְמיָה: נֵיָמא ִמִּלין ְּדאֹוַריְָתא 

: "וְַאָּתה ַאל (ִיְרִמָּיה ל י), ְּפַתח וֲַאַמר וְַאַחר ָּכ� נֵיזֵיל
ִּתיָרא ַעְבִדי יֲַעקֹב" וְכּו'. ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְֵלי, ְׁשָמעּו ַחד 
ָקָלא ְּדיְּנּוָקא ְּבטּוָרא, ַּדֲהוָה ָאֵזיל ּוָבֵכי, ֲאַמר ַרִּבי 
 יֹוֵסי: נֵיֵזיל ְלַגֵּביּה ְּדָלא ִמְסְּתֵפינָא, ְּדָהא ְּתנַן: ַהֵּׁשד

ִאְתֲחזֵי וְָלא ַמִּזיק.  -ְלַחד ִמְתֲחזֵי ּוַמִּזיק, ִלְתֵרי  -
ֲאזַלּו ְלַגֵּבי יְּנּוָקא. ַּכד ְמטֹו ְלַגֵּביּה, ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: 
ְּבנֵי ְּדָמאֵרי ָעְלָמא ֲאנַן וְָלא ִמְסְּתֵפינָא ִמּנָ�. ַּכד 

ַדְעּתֹו ְׁשַמע ַההּוא יְּנּוָקא ִמָּלא ָּדא, ָהיָה ַמִּׂשיג ּבְ 
  ְּדאֹוְמִרים ֵּכן ְּדַחּיְׁשּו ֶׁשָּמא ֵׁשד הּוא.

ַהִּתינֹוק ָאַמר ָלֶהם ְּדַבר ּתֹוָרה ֶׁשָאַמר ָאִביו קֶֹדם 09@
  ִהְסַּתְּלקּותֹו
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ֲאַמר ַההּוא יַּנּוָקא: יְהּוָדאי ֲאנִי, ּוַבר  
ִלי ְּבֵריּה ְּדַרִּבי ִחּיָא ַרָּבא ֲאנָא, וֲַהוֵי ַאָּבא מֹוִליף 

                                                                                                                    

ה: "ָהָבה ְוַנֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ְוַאַחר ָּכ� ֵנֵל�". ַרִּבי יֹוֵסי ְלַרִּבי ִיְרְמיָ 
  ָּפַתח ְוָאַמר: "ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב" ְוכּו'.

ְּבֶלְכָּתם ַּבֶּדֶר� ָׁשְמעּו קֹול ֶיֶלד, ַההֹוֵל� ּובֹוֶכה ָּבָהר. ָאַמר ַרִּבי 
ּו, ֶׁשֲהֵרי ָׁשִנינּו: ַהֵּׁשד יֹוֵסי: "ּבֹוא ֵנֵל� ֵאָליו, ְוֵאיִני ּפֹוֵחד ִמֶּמּנ

ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהִּזיָקם".  - ִנְרֶאה ְלֶאָחד ּוַמִּזיקֹו, ְוִלְׁשַנִים ִנְרֶאה 
ָהְלכּו ְלִכּוּון ַהֶּיֶלד. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ֵאָליו, ָּפָנה ֵאָליו ַרִּבי יֹוֵסי: "ְּבֵני 

ִמְּמ�!", ִמֶּׁשָּׁשַמע ַהֶּיֶלד ָּכ�,  ֲאדֹון ָהעֹוָלם ֲאַנְחנּו, ְוֵאיֶנּנּו ּפֹוֲחִדים
 ֵהִבין ֶׁשחֹוְׁשִּדים ֵהם ּבֹו ִּכי ֵׁשד הּוא.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ְּפסּוֵקי ְּדִׁשיר ַהִּׁשיִרים ּוְפסּוֵקי ְּבֵראִׁשית, וְַאָּבא 
ִמית, וְָגנְבּו ִלי ַּגּנִָבים, וְֻהְכַרח ֲאנִי ִלְהיֹות ְמָׁשֵרת 
ֶאְצָלם, וְַאַעְרֵקינָא ְּבַההּוא טּוָרא, ּוָבֵכינָא ַעל ָּדא 

  ְּדָלא יְָדֵעי ֲאנָא ֵליֵל� וְִלְפנֹות ְלֵבית ִאִּמי, 
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ָכה ַרִּבי יֹוֵסי וֲַאַמר: וַי, ְּבֵריּה ְּדַרִּבי ִחּיָא ּבְ  
ַרָּבא יֵיִזיל ִּבְלחֹודֹוי ְּכֵדין, נְַטִלין ֵליּה ִּבידֹוי וֲַאזַלּו, 
                                                                                                                    

ָּפנָה ְוָאַמר ָלֶהם: "ְיהּוִדי ֲאִני ּוֶבן ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא 
ְוִנְפַטר.  -יִרים' ְוֶאת 'ְּבֵראִׁשית' ִהְּנִני, ַוֲאִבי ִלְמַּדִני ֶאת 'ִׁשיר ַהִּׁש 

ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ָּגְנבּו אֹוִתי ַּגָּנִבים ְוִהְכִריחּו אֹוִתי ְלַׁשֵּמׁש ֶאְצָלם 
ִּכְמָׁשֵרת. ְלַבּסֹוף ִהְצַלְחִּתי ִלְבֹרַח ְלַהר ֶזה. ּבֹוֶכה ֲאִני ִמּׁשּום ֶׁשֵאיִני 

  יֹוֵדַע ֶאת ַהֶּדֶר� ְלֵבית ִאִּמי".
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ָּבָכה ַרִּבי יֹוֵסי ְוָאַמר: "ַוי! ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא ֵיֵל� לֹו 
ָּכ�, ּבֹוֵדד ְוָעזּוב!" ָנְטלּו אֹותֹו ִעָּמם ְוָהְלכּו. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: 

ָרַׁשת ְּבֵראִׁשית?" ָאַמר לֹו "ֱאֹמר, ְּבִני, ַמה ָּלַמְדָּת ִעם ָאִבי� ְּבפָ 
ַהֶּיֶלד: "ַּבָּפסּוק: 'ְיִהי ְמֹאֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים' ָעַסְקנּו". ְׁשָאלֹו ַרִּבי 
יֹוֵסי: "ּוַמה ָאַמר ְל� ָאִבי� ְּבָפָרָׁשה זּו?" ֵהִׁשיב ַהֶּיֶלד: "ָּכ� ָאַמר 

ֵאל ַּבִּמְדָּבר: ֹמֶׁשה, ִלי ַאָּבא: ְׁש�ָׁשה רֹוִעים טֹוִבים ָהיּו ְלִיְׂשָר 
ַאֲהֹרן ּוִמְרָים: ִּבְזכּות ֹמֶׁשה ָיַרד ַהָּמן ְלִיְׂשָרֵאל, ִּבְזכּות ַאֲהֹרן ָהיּו 

ַהְּבֵאר. ַאף ְלַאַחר מֹוָתם עֹוֶמֶדת  - ַעְנֵני ָּכבֹוד ּוִבְזכּות ִמְרָים 
ּות ְּדיֹוְקָנם ְזכּוָתם ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחַקק ְּדמ

ָּבָרִקיַע ְלָהִאיר ֵמאֹור ְזכּויֹוֵתיֶהם ַעל ִיְׂשָרֵאל. ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: 
"ַוִּיֵּתן ֹאָתם ֱא�ִקים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ". ָּבאּו ַרִּבי 

אּוהּו ַעל יֹוֵסי ְוַרִּבי ִיְרְמָיה, ְנָׁשקּוהּו, ָהְלכּו ִעּמֹו ְׁש�ָׁשה ִמיִלין, ְנׂשָ 
 ִּכְתֵפיֶהם ְוָקְראּו ָעָליו: "ְוָכל ָּבַנִי� ִלּמּוֵדי ה'" ְוכּו'.



  

ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: ֵאיָמא ְּבִרי, ַמאי ֲהוֵית ָלֵעית ִעם 
ֲאבּו� ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית? ֲאַמר ֵליּה ַהִּתינֹוק: 

: "יְִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם" (ְּבֵראִׁשית א יד)ק ַּבָּפסּו
ֲהוֵינָא ָלֵעי, ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי יֹוֵסי: ַמאי ֲאַמר ָל� ֲאבּו� 
ְּבָפָרָׁשה ָּדא? ֲאַמר ֵליּה ַהִּתינֹוק: ָּכ� ֲאַמר ַאָּבא, 
 ְׁש�ָׁשה רֹוִעים טֹוִבים ָהיּו ְליְִׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר: מֶֹׁשה
וְַאֲהרֹן ּוִמְריָם, ּוִבזְכּות מֶֹׁשה ֲהוֵי יֹוֵרד ָמן ְליְִׂשָרֵאל, 
ּוִבזְכּות ַאֲהרֹן ָהיָה ַענְנֵי ָכבֹוד, ּוִבזְכּות ִמְריָם ָהיָה 
ַהְּבֵאר, וְַאף ְלַאַחר ְּדִמיתּו ַאֲהרֹן ּוִמְריָם, זְכּוָתן ָהיָה 

ׁש ָּברּו� הּוא עֹוֵמד ְליְִׂשָרֵאל, ּכִי ִמּגֶֹדל ַאֲהַבת ַהָּקדֹו
ָחַקק ְּדיֹוְקנֵיהֹון ֶׁשל מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן ּוִמְריָם ָּבָרִקיַע 
ְלַאנְָהָרא זְכּוֵתיהֹון ַעל יְִׂשָרֵאל, וֲַעֵליֶהם ִאְּתַמר 

: "וַּיִֵּתן אָֹתם ֱא�ִהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמיִם (ְּבֵראִׁשית ָׁשם יז)
י וְַרִּבי יְִרְמיָה ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ". ֲאתֹו ַרִּבי יֹוסֵ 

ּונְַׁשקּוהּו וְָהְלכּו ִעּמֹו ג' ִמיִלין, וְָהיּו נֹוְׂשִאין אֹותֹו ַעל 
: "וְָכל ָּבנַיִ� ִלּמּוֵדי (ְיַׁשְעָיה נד יג)ַּכְתֵפיהֹון וְָקרּו ֲעֵליּה 

  ה'" וְכּו'.

ַעל ּכֵן ָצִרי� ֵליַדע, ִּכי ָּכל ִאּנּון ְּדיֹוְקנִין ַקִּדיִׁשין 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ֵּפרּוׁש: אֹוָתן ַהּצּורֹות ְקדֹוׁשֹות ֶׁשָחַקק][ קְּדָחקַ 

הּוא ְלָהִאיר זְכּוָתן ַעל יְִׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֵכן ִמְסַּתְּכִלין ָּכל 
ִאּנּון ְּדיֹוְקנִין וְנֹוְתנִין ַהְׁשָּגָחה ַעל יְִׂשָרֵאל, ִאם יְָׁשִרים 

ֵּבה ֵעִדים וְַהְתָראֹות ֵהם ְּבַמֲעֵׂשיֶהם אֹו ָלאו, ִּכי ַהרְ 
מּוָכנִים וֲַערּוִכים ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלעֹוֵרר 



  

ְלָבבֹות ְּבנֵי ָהָאָדם, ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 
  :(ַּדף רכ ַעּמּוד א)
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ַּכָּמה ִאית ֵליּה ְלַבר נָׁש ְלִמנְַּדע ּוְלִאְסַּתָּכָלא  
ְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, ְּדָהא ְּבָכל יֹוָמא ְּבאֹוְרֵחיּה ְּדקֻ 

וְיֹוָמא, ָקָלא נֵָפיק וְַאְכִריז: ִאְסְּתַּמרּו ְּבנֵי ָעְלִמין, 
[ֵּפרּוׁש: ְטִריקּו ַּכּוֵי חֹוִבי, ֶּפן ִּתְלקּו ְּבִרְׁשָּתא ְּדָתֵפיס, 

ְּמצּוָדה ִסְגרּו ִּבְפנֵיֶכם ַׁשֲעֵרי ָהֲעוֹונֹות וְִהָּזֲהרּו ֶׁשַּתְרִחיקּו ֵמהַ 

, ַעד ַהְּפרּוָסה ִלְבנֵי ָאָדם ַהחֹוְטִאים, ֶּפן ִּתָּלְכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה]
ְּדָלא יִָּתְפסּון ִרְגֵליכֹון ְּבַההּוא ִרְׁשָּתא. וַי לֹון ְּדנְָפִלין 
ְלַתָּמן, וְָלא יִנְֲהרּון ִּבנְהֹוָרא ִּדְגנִיזֵי ְלַצִּדיַקּיָא ְלָעְלָמא 

ָּכל ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ִאְתָּפְקָדן ְמֻמּנִים ְּדָאֵתי, וְַעל 
ְלַמְעָלה ֵהן ְלָרָעה ֵהן ְלטֹוָבה, וְַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּדּבּורֹו 

  ְמַמֵּלא ֲאוִיָרא ְּדָעְלָמא ְּבִדְבֵרי תֹוָרה ּוְביְִרַאת ה'.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַּכָּמה ֵיׁש ְלָאָדם ָלַדַעת ּוְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַדְרֵכי ַהֵּׁשם, ֶׁשֲהֵרי ְּבָכל 

ֵני ָהעֹוָלם, ְלַבל ֶּתֱחָטאּו, יֹום ָויֹום, קֹול יֹוֵצא ּוַמְכִריז: ִהָּׁשְמרּו ּבְ 
ִסְגרּו ַׁשֲעֵרי ָהֲעוֹונֹות, ֶּפן ִּתָּלְכדּו ַּבְמצּוָדה ָהָרָעה ַהּלֹוֶכֶדת ֶאת 
ַהחֹוְטִאים, ַוֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה, ְּכֵדי ֶׁש�א ִּתָּתְפׂשּו ָּבֶרֶׁשת. אֹוי ָלֶהם 

ַּצִּדיִקים ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשּנֹוְפִלים ְלָׁשם, ְו�א ָיִאירּו ְּבאֹור ַהָּגנּוז לַ 
ֵהן ְלָרָעה ֵהן ְלטֹוָבה,  - ְוַעל ָּכל ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֵיׁש ְמֻמִּנים ַּבָּׁשַמִים 

ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּדּבּורֹו ְמַמֵּלא ֶאת ֲאִויר ָהעֹוָלם ְּבִדְבֵרי תֹוָרה ּוְבִיְרַאת 
 ה'.



  

ַעל ָהָאָדם ִלזְּכֹר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא רֹוֶאה ָּכל 09@
  ּו ֶׁשַּבֵּסֶתר.ַמֲעָׂשיו, ֲאִפּל

ט. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ִלַּקח ָּכל ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים 
וְָלׂשּום ֶאל ִלּבֹו, וְיֲַחׂשב ָּתִמיד ֶׁשֵעינֵי ה' ֵהָּמה 
ְמׁשֹוְטִטים ָּתִמיד ְּבָכל ָהָאֶרץ, וְזֶהּו ְּכָלל ָּגדֹול: ַאל 

ַלֲעׂשֹות  ַּתֲעֶׂשה ָּדָבר ַּבֵּסֶתר ַמה ֶּׁשַאָּתה ִמְתַּבּיֵׁש
ַּבָּגלּוי, וַה' הּוא ֵאל ַרחּום וְַחּנּון, ִּבְראֹותֹו ֶׁשַּכּוָנְָת� 
ְלֵׁשם ָׁשַמיִם ֵליֵל� ְּבֶדֶר� ַהּטֹוב וְַהּיָָׁשר, הּוא יְִׁשַלח 
ַמְלָאָכיו ְלָפנֶי� ְלַהִּציְל� ִמָּכל ֵחְטא ּוִמָּכל ְּדָבִרים 

ק אֹו ִמְקֶרה ְּתַקֵּבל ָרִעים. וְִאם יֱֶאַרע ְל� ֵאיזֶה ֶהּזֵ 
  ְּבַאֲהָבה, ְּכמֹו ֶׁשֶהֱאַרְכִּתי ְלֵעיל.

�א יֲַעֶלה ַעל ֵלב ָהָאָדם ַמְחֶׁשֶבת "ּכִֹחי ְועֹוֵצם 09@
  יִָדי", ֶאָּלא יְִתֶלה ָּכל ַהְצָלָחתֹו ְּבֶחֶסד ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�

נָָסה י. וְִאם ַּתְצִליַח ְּבַמֲעֶׂשי� ְּבַמָּׁשא ּוַמָּתן, ּוַפרְ 
ֶׁשְּל� הּוא ְּבַהְרוָָחה, ַאל ּתֹאַמר ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִלי, 

, וְִכי (ֹקֶהֶלת ט יא)ִּכי ָצִרי� ֵליַדע, ִּכי "�א ַלֲחָכִמים ֶלֶחם" 
ַהּכֹל ֵמֵאת ֱא�ִהים הּוא, וְַעל ֻּכָּלם ִּתֵּתן ֶׁשַבח 

ּבֹוֵתינּו וְהֹוָדיָה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו רַ 
:  "ָּברּו� ה' יֹום יֹום" (ְּבָרכֹות מ ַעּמּוד א)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

. ּוְבָכל יֹום ֵּתן ֶׁשַבח וְהֹוָדיָה ָלֵאל ְלִפי (ְּתִהִּלים סח כ)
ְּפֻעָּלתֹו ֵהן ְלטֹוָבה ֵהן ְלָרָעה, ַחס וְָׁשלֹום, ּוִבְגַלל זֶה 

י� ַּתְׂשִּכיל וְַתְצִליַח, יְָבֶרְכ� ה' ִמִּצּיֹון, ּוְבָכל ַמֲעׂשֶ 
  ָאֵמן.



  

  ֶּפֶרק פ'03@
א. ָאְמרּו ַעל ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִר"י זַ"ל, ֶׁשְּביָָמיו ָהיָה 
נֹוֵפל ַּפַחד ָּגדֹול ַעל ָהְרָׁשִעים, ַּבֲעבּור ֶׁשְּכֶׁשָרָאה 
אֹוָתן, ָהיָה ַמִּגיד ָלֶהם ָּכל ְּפָרֵטי ָהֲעֵברֹות ֶׁשל ָּכל 

יָה חֹוֵטא ִמְּזַמן ֲחִמִּׁשים ָׁשנָה, וֲַאִפּלּו ֶאָחד וְֶאָחד ֶׁשהָ 
ִאם ָאָדם ָהיָה ְמַהְרֵהר ֲעֵבָרה ְּבִלּבֹו, ָהיָה ַמִּגיד 
ָלֶהם. וְָהיּו ָהְרָׁשִעים ּבֹוְרִחים ִמֶּמּנּו ִמְּפנֵי ַהּבּוָׁשה, 
ֶׁש�א יְִסַּתֵּכל ָּבֶהם וְיִַּגיד ִּפְׁשָעם. וְַעל זֶה יִָׂשים ָאָדם 

ּבֹו, ִאם ּכֵן יֵׁש ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ִמְּפנֵי יְלּוד ִאָּׁשה ֶאל לִ 
ֲאֶׁשר רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֹוָרה ָעָליו ּוַמִּכיר ֲחָטָאיו, ַעל 
ַאַחת ַּכָּמה וְַכָּמה ֶׁשָּצִרי� ּבּוָׁשה ְּבֵעת ּבֹואֹו ִלְפנֵי 

ִּכֵּסא ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְִלְפנֵי 
ְּכבֹודֹו, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יִַּגיד לֹו ַמה ִּׂשחֹו, וְֵעִדים 
ְמִעיִדים ָעָליו, וִיֵדי ָאָדם ְּבַעְצמֹו ּכֹוְתִבין ָּכל ַמֲעָׂשיו, 
ַמה ּיֲַעֶׂשה ָהָאָדם ְּביֹום ָּפְקדֹו, ּוִמי יֹוֵדַע ִאם יִזְֶּכה 

ן יִּפֹל ִּביֵדי ַאְכזִָרים ָלבֹוא ִלְפנֵי ּבֹוְראֹו יְִתָּבַר�, ּפֶ 
ְּבֵצאת נְִׁשָמתֹו, וְיָבֹוא נְִׁשָמתֹו ֶׁשל ָאָדם ִּבְמקֹום אֶֹפל 
וָעֶֹמק ֶׁש�א יְִרֶאה עֹוד, ַעד ֶׁשּיְִתעֹוֵרר ָעָליו ֵאיֶזה 
ְּפַרְקִליט ֶׁשל זְכּות אֹו ִמּיֹוְצֵאי ֲחָלָציו ֶׁשּיְִהיּו עֹוְסִקים 

ְרֵּבה ֶׁש�א נִּצֹולּו ִמיֵדי ַּבּתֹוָרה, ִּכְדָמִצינּו הַ 
  ַהַּמְׁשִחיִתים ַּבר ִמּנָן, ִּכי ִאם ָּבזֶה ַהְּזכּות.



  

  ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ִמִּמְדָרׁש ַהּנְֶעָלם09@

(ֹזַהר ב. וְִכְּדִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש ַהּנְֶעָלם ָּפָרַׁשת ֶל� ְל� 

*: ָחָדׁש ַּדף ס ַעּמּוד א)
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ֵרי ַּגְבָרא ַחד ֲאזֵיל ְלֵבי טּו 
, הּוא ּוְתֵרין ַחִּכיִמין ִעֵּמיּה, (ֵּפרּוׁש, ָהֵרי ֲאָרָרט)ַקְרִּדינַּיָא 

וֲַחמֹו ֻּגִּמין ְּבִקיִעין, וְֶאָּׁשא ּוְתנָנָא נֵָפיק ִמן ֻּגִּמין, 
ּוְׁשַמעּו ַחד ַּגְבָרא ְּדָאַמר: וַי, וַי, ֲאַמרּו: וַַּדאי ֲאַתר 

יְָתֵבי ַּתָּמן וְִאְדמּו�,  ָּדא ִמּדּוְכֵתיּה ְּדֵגיִהּנֹם הּוא.
וְָׁשְמִעין קֹול ֲאנָָחה ִמן ַחד ְּגַבר ַּדֲהוֵי ְמַאֵּסף קֹוִצים 

ַעל ְּכֵתָפיו, ּוְׁשנֵי  ֲחִבילֹות ְּגדֹולֹות, וְָהיָה נֹוֵׂשא
ְמֻמּנִים ִמן ֵּגיִהּנֹם הֹוְלִכים ַאֲחָריו, וְָהיּו ַמְדִליִקין 

אֹותֹו ַּבֲהִליָכתֹו, וְַהאי ַהֲחִבילֹות ָּבֵאׁש וְׂשֹוְרִפין 
  ַּגְבָרא ֲהוֵי צֹוֵעק ְּבקֹול ַמר: וַי, וַי.

  ָענְׁשֹו ֶׁשל ַהחֹוֵטא ְלַאַחר ִמיָתתֹו09@

וְַהְמֻמּנִים ָהיּו ְמִׁשיִבין אֹותֹו: ִאם ָהיִיָת ַמְׁשִּגיַח 
ַעל ֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִעְּמ�, ְּכמֹו 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֶאָחד ָהַל� ְּבָהֵרי ֲאָרָרט ַיַחד ִעם עֹוד ְׁשֵני ֲחָכִמים, ָאָדם 

ְּבַדְרָּכם ָראּו ְנָקִבים ְּבקּוִעים, ְוֵאׁש ְוָעָׁשן ִמַּתֵּמר ֵמֶהם, ַּגם ָׁשְמעּו 
ִאיׁש ֶאָחד ָהאֹוֵמר: "ַוי, ַוי!" ָאְמרּו: "ַוַּדאי ָמקֹום ֶזה הּוא ֵמֶאָחד 

ְׁשבּו ַּבָּמקֹום ְוִנְמְנמּו, ּוַבֲחלֹוָמם ָׁשְמעּו ַהְמקֹומֹות ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם". יָ 
קֹול ֲאָנָחה ֵמָאָדם ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ְמַאֵּסף קֹוִצים ֲחִבילֹות ְּגדֹולֹות, 
ְוָהָיה נֹוֵׂשא ַעל ְּכֵתָפיו, ּוְׁשֵני ְמֻמִּנים ֵמַהֵּגיִהֹּנם הֹוְלִכים ַאֲחָריו, 

ׂשֹוְרִפים אֹותֹו ַּבֲהִליָכתֹו, ְואֹותֹו ְוָהיּו ַמְדִליִקים ַהֲחִבילֹות ָּבֵאׁש וְ 
 ָהִאיׁש ָהָיה צֹוֵעק ְּבקֹול ַמר: "ַוי, ַוי!"



  

רּו� הּוא עֹוֶׂשה ִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים ֶׁשּנֹוֵתן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ּבָ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָלֶהם ְׁשנֵי ַמְלָאִכים ִלְׁשמֹר אֹוָתם, 

: "ּכִי ַמְלָאָכיו יְַצּוֶה ָל� (ְּתִהִּלים צא יא)ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 
ַהֶּזה,  ָאז ָהיִיָת נִּצֹול ֵמָהעֹנֶׁש -ִלְׁשָמְר� ְּבָכל ְּדָרֶכי�" 

וְַאָּתה ָעזְַבָּת ֶאת ה' ֱא�ֶהי�, וְ�א ָׁשַמְרָּת ֶאת 
ַהּתֹוָרה, וְָעִׂשיָת ֶאת ְרצֹון יֵֶצר ָהָרע, וְנְִתַחַּבְרָּת ִעם 

: "קֹוִצים (ְיַׁשְעָיה לג יב)ִּכּתֹות ֶׁשל ְרָׁשִעים ַהּנְִקָרִאים 
  .ְּכסּוִחים" ּוְבקֹוִצין ָּכֵאּלּו ֵהן ׂשֹוְרִפין אֹוְת�

  ֵמרֹב יִּסּוָריו ֵאין ַהֵּמת זֹוֵכר ֶאת ְׁשמֹו09@

*ג. 
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ֲאַמר ַהאי ַּגְבָרא יְהּוָדאי ְלַההּוא ַחּיָָבא:  
ַמאן ַאנְְּת? ֲאַמר ֵליּה: יְהּוָדאי ֲאנִי, וְַהְרֵּבה ֲחָטִאים 
ּוְפָׁשִעים ָעִׂשיִתי, וְָׁשַכְחִּתי ְׁשִמי, ּוְמֻמּנִים ְּדֵגיִהּנֹם 

ַגּלֹות ִלי ֶאת ְׁשִמי, וְַגם ֲאנִי ָׁשַכְחִּתי ֶאת ֵאין רֹוִצין לְ 
  ְׁשִמי ִמּתֹו� ַהּיִּסּוִרים ָקִׁשים, ָמִרים וְָרִעים.

  ָּדנִים ֶאת ַהּנְָׁשָמה ֲחִמָּׁשה ְּפָעִמים ְּבֵמֵעת ְלֵעת09@

וֲַחִמָּׁשה ְּפָעִמים ָּדנִים אֹוִתי ִּבְׂשֵרָפה: ְּבָכל יֹום ג' 
יְָלה ב' ְּפָעִמים, ְלִפי ֶׁשָעַבְרִּתי ַעל ה' ְּפָעִמים, ּוְבָכל לַ 

ֲעָריֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. וְַאַחר ָּכ� ָׁשַאל אֹותֹו ַהאי ַּגְבָרא 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ָאַמר אֹותֹו ְיהּוִדי ָלָרָׁשע: "ִמי ַאָּתה?" ָאַמר לֹו: "ְיהּוִדי ֲאִני, 
ִּתי ְׁשִמי, ּוְמֻמִּנים ֶׁשל ְוַהְרֵּבה ֲחָטִאים ּוְפָׁשִעים ָעִׂשיִתי, ְוָׁשַכְח 

ַהֵּגיִהֹּנם ֵאיָנם רֹוִצים ְלַגּלֹות ִלי ֶאת ְׁשִמי, ְוַגם ֲאִני ָׁשַכְחִּתי ֶאת 
 .ְׁשִמי ִמּתֹו� ַהִּיּסּוִרים ָקִׁשים, ָמִרים ְוָרִעים"



  

, ֵמֵאיזֶה ָמקֹום הּוא, וְֵהִׁשיב, ֶׁשהּוא [ֵּפרּוׁש: אֹותֹו ָהִאיׁש]
ִמָּגִליל ָהֶעְליֹון ֶׁשְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, וְִהּנִיַח ֵּבן ָקָטן 

ֹום ֶאָחד ַּבָּגִליל ָהֶעְליֹון, וְַאַחר ָּכ� ָאַמר לֹו: ְּבָמק
ַהְרֵּבה ָחָטאִתי, ּוַמְלָא� ֶאָחד ִמְּתִחָּלה ָהיָה ָּדן אֹוִתי 
ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים יֹוֵתר ִמְּׂשֵרָפה זֹו, ּוַמְלָא� 

  ַהְּמֻמּנֶה ַעל ַהְּקָברֹות ָאַמר ִלי ִּבְׁשַעת ַהִּדין:

  חֹוֵטא ֶׁשּיֹוֶדה ַעל ֲחָטָאיוטֹוב לַ 09@
 - ד. אֹוי ְלִמי ֶׁשּנְִׁשַּבע ַעל ַהּתֹוָרה ְלַקּיֵם אֹוָתּה 

וְ�א ִקּיֵם, אֹוי ַלּיַָדיִם ֶׁשִּׁשְּמׁשּו ִּבְדָבִרים ָהֲאסּוִרים, 
אֹוי ָלַרְגַליִם ֶׁשָהְלכּו ִלְדָבִרים ָהֲאסּוִרים, ּוִבְׁשַעת 

י ְּבַאְכזִָרּיּות, ָהיּו אֹוְמִרים ַהַהָּכָאה, ֶׁשָהיּו ַמִּכין ּבִ 
ְלָפנַי ָּכל ְּפָרֵטי ֲחָטִאים ֶׁשָעִׂשיִתי, וְַגם ֲאנִי ָאַמְרִּתי: 
ֱאֶמת, ָּכ� וָָכ� ָעִׂשיִתי, ִּכי �א יָכְֹלִּתי ְלַׁשֵּקר, ִּכי 
נְִׁשָמִתי ּוַמְלָאִכים ַהְמֻמּנִים ַעל נְִׁשָמִתי ָהיּו עֹוְמִדים 

ִבים, וְָׁשם נְִרָׁשם ָּכל ְּפָרֵטי ְּדָבִרים ּוְפָרֵטי ּוְביָָדם ְּכתָ 
  ֲעֵברֹות ֶׁשָעִׂשיִתי, וְיִָדי ִהיא ֲחתּוָמה ַּתַחת ַהְּכָתִבים.
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ֲאֵזיל ַהאי יְהּוָדאי ַלָּגִליל ָהֶעְליֹון ּוְׁשֵאיל  
ְּבָכל ֲאַתר ִאית ָהָכא ְּגַבר ְּדִמית ִמָּקרֹוב, ּוְׁשֵביק ַחד 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְוָׁשַאל ְּבָכל ָמקֹום: "ֲהִאם ֵיׁש ָהַל� אֹותֹו ְיהּוִדי ַלָּגִליל ָהֶעְליֹון 

ָּכאן ָאָדם ֶׁשֵּמת ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ְוִהְׁשִאיר ַאֲחָריו ִּתינֹוק ֶאָחד?" 
ָאְמרּו לֹו: "ֵּכן, ִּתינֹוק ֶזה ַההֹוֵל� ְלֵבית ַהִּמְטְּבַחִים, ְוהּוא ָרָׁשע 

ֵּכל ַּבִּתינֹוק ְוָרָאה ְּכָאִביו". ָהַל� ַהְּיהּוִדי ְלֵבית ַהַּמְטְּבַחִים. ִהְסַּת 



  

ַמרּו ֵליּה: ִאין, יְּנּוָקא ָּדא ָאזֵיל ְּבֵבית יְּנּוָקא? אֲ 
ִמְטְּבַחּיָא, וְִאיהּו ָרָׁשע ַּכֲאבּוִהי. ֲאֵזיל ַהאי ַּגְבָרא 
ְלֵבית ִמְטְּבַחּיָא וְַאְׁשַּגח ְּבַההּוא יְּנּוָקא וְָחזֵי ֵליּה 
ַּדֲהוֵי ְמַצֵחק ִעם ַהּנְָעִרים ְּבֵבית ִמְטְּבַחּיָא. ֲאַמר ֵליּה 

הּוָדאי: ְּבנִי, זִיל ִעָּמִדי. ֲאֵזיל ִעֵּמיּה וְַאְלֵּביׁש ַהאי יְ 
יֵָתיּה, וְיִָהיב ֵליּה ְלַרב ֶאָחד ַּדֲהוָה אֹוִליף ֵליּה 
אֹוַריְָתא, וְָלַמד ַהְרֵּבה ִעם ַהּנַַער, ַעד ַּדֲהוֵי ָּבחּור 
ָחׁשּוב ֶׁשַּבַּתְלִמיִדים, וְַאַחר ָּכ� ָהיָה לֹוֵמד ִעּמֹו 

ה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, וְָהיָה ִמְתַּפֵּלל ִעם ַהִצּבּור ַהַהְפָטרָ 
ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, וְַאַחר ָּכ� נְִתַחֵּכם עֹוד ַעד ֶׁשָהיּו 

  קֹוִרין לֹו ַרִּבי.

ְּבכַֹח ַהֵּבן ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְלהֹוִציא ֶאת ָאִביו ִמן 09@
  ַהֵּגיִהּנֹם
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לֹום ְלַהאי וְַאַחר ָּכ� ָּבא אֹותֹו ָרָׁשע ַּבחֲ  
יְהּוָדאי וֲַאַמר ֵליּה: ַרִּבי, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְנֵַחם 
                                                                                                                    

אֹותֹו ְמַצֵחק ִעם ַהְּנָעִרים ְּבֵבית ַהַּמְטְּבַחִים. ָאַמר לֹו ַהְּיהּוִדי: 
"ְּבִני, ּבֹוא ִעָּמִדי". ָהַל� ְוִהְלִּביׁשֹו, ּוְנָתנֹו ְלַרב ֶאָחד ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה. 

ר ָחׁשּוב ֶׁשַּבַּתְלִמיִדים, ָלַמד ָהַרב ַהְרֵּבה ִעם ַהַּנַער, ַעד ֶׁשִּנְהָיה ָּבחּו
ְוַאַחר ָּכ� ָהָיה לֹוֵמד ִעּמֹו ַהַהְפָטָרה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָהָיה ִמְתַּפֵּלל 
ִעם ַהִּצּבּור ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוַאַחר ָּכ� ִנְתַחֵּכם עֹוד ַעד ֶׁשָהיּו קֹוִרים 

 לֹו "ַרִּבי".
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  :ֹקֶדׁש-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְוַאַחר ָּכ� ָּבא אֹותֹו ָרָׁשע ַּבֲחלֹום ַלְּיהּוִדי ְוָאַמר לֹו: "ַרִּבי, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְיַנֵחם אֹוְת� ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ִנַחְמָּת אֹוִתי, ִּכי 



  

אֹוְת� ַּכֲאֶׁשר נִַחְמָּתנִי, ִּכי ְּבַׁשְעָּתא ַּדֲאַמר ְּבִרי 
ַהְפָטָרה ַּבָּקָהל, ְּפַקעּו ִלי ִמן ִּדינָא ַקְׁשיָא, ּוְבַׁשְעָּתא 

ְרעּו ְּגזַר ִּדינִי ִמָּכל וָכֹל, ַּדֲהוֵי ִמְתַּפֵּלל וְָאַמר ַקִּדיׁש, קָ 
ּוְבַׁשְעָּתא ְּדִאְתַחַּכם ְּבִרי וְַקְריָן ֵליּה ַרִּבי, ִאְתַעְּטרּו 
ִלי ְּבִכְתָרא ְּדַצִּדיַקּיָא, ּוִבְׁשִביָל� זֵָכינָא ְלַהאי יְָקר, 
זַָּכָאה חּוָלָק� ְּדַאיְָתת יִָתי ְלַחּיֵי עֹוָלם ַהָּבא, זַָּכָאה 

  ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, וְזַָּכָאה חּוָלָק� ָּבעֹוָלם ַהָּבא.חּוָלָק� 

ָצִרי� ָאָדם ְלַהְׁשִּגיַח ְמאֹד ַעל ָּבנָיו ְלַלְּמָדם ּתֹוָרה 09@
ְויְִרַאת ָׁשַמיִם, ִּכי ְּבכַֹח ַהֵּבן ְלזַּכֹות ֶאת ָאִביו ָלעֹוָלם 

  ַהָּבא.
ן ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ַּגם ּכֵ  (ַּכָּלה ַרָּבִתי ֶּפֶרק ב)ז. וְֵכן ָמִצינּו 

ֲעִקיָבא ֶׁשָּפַגע ְּבָאָדם ָרָׁשע, וְָהיּו ַמְׁשִחיִתים ָּדנִין 
אֹותֹו ָהָרָׁשע ְּביִּסּוִרים, ַעד ֶׁשָּׁשַאל ַרִּבי ֲעִקיָבא 
אֹותֹו, ִאם יֵׁש לֹו ֵּבן, וְֵהִׁשיב, ֶׁשּיֵׁש לֹו ֵּבן ְּבָמקֹום 

תֹו ַהָּמקֹום וְָלַמד ִעם ְּפלֹונִי, וְָהַל� ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלאֹו
ְּבנֹו ַקִּדיׁש, וְַאַחר ָּכ� ָאַמר "ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא 
ְמָבַר� ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא", ִמּיָד נֱֶחַלץ אֹותֹו 

                                                                                                                    

ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ְּבִני ַהְפָטָרה ַּבָּקָהל, ִהְפִקיעּו אֹוִתי ִמִּדין ָקֶׁשה, 
ָיה ִמְתַּפֵּלל ְוָאַמר ַקִּדיׁש, ָקְרעּו ְּגַזר ִּדיִני ִמֹּכל ָוֹכל, ּוְבָׁשָעה ֶׁשהָ 

ּוְבָׁשָעה ֶׁשִּנְתַחֵּכם ְּבִני ְוָקְראּו לֹו 'ַרִּבי', ִעְטרּו אֹוִתי ְּבִכְתָרם ֶׁשל 
ַצִּדיִקים, ּוִבְזכּוְת� ָזִכיִתי ֲאִני ַלָּכבֹוד ַהֶּזה. ַאְׁשֵרי ֶחְלְק� ֶׁשֵהֵבאָת 

ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא, ַאְׁשֵרי ֶחְלְק� ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק� אֹוִתי לְ 
 .ָּבעֹוָלם ַהָּבא



  

ָהָרָׁשע ֵמַהָּצָרה, וְנְִתַּגָּלה ְלַרִּבי ֲעִקיָבא וְִּגָּלה, ִּכי 
. ָּפַתח [ֵּפרּוׁש: ִמִּיּסּוִרים ֶׁשּלֹו]יּה ֻהַּתר הּוא ִמּיִּסּוִרים ִּדילֵ 

: "ה' זְִכְר� ְלדֹור (ְּתִהִּלים קלה יג)ַרִּבי ֲעִקיָבא וְָאַמר 
וָדֹור", ּוִמֶּזה הּוא ִהְתעֹוְררּות ֶאל ָהָאָדם, ֶׁשּיִָׂשים 
ֵעינֹו וְַהְׁשָגָחתֹו ַהְּגדֹוָלה ַעל ָּבנָיו ְלַלְּמָדם ְּבתֹוַרת ה' 

[ֵּפרּוׁש: ִּכי ם ְּביְִרַאת ה', ִּכי ְּבָרא ְמזֶַּכה ַאָּבא ּוְלַהְדִריכָ 

  .ֵּבן ְמַזֶּכה ָאב]

ַעל יְֵדי ֶׁשַהֵּבן אֹוֵמר ַקִּדיׁש ְו"ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמּה 09@
  ַרָּבא" ְּבָכל ּכֹחֹו, ַמְכנִיִסין ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו ְלַגן ֵעֶדן

ר אֹותֹו ַהֵּבן ח. ּוִמי ֶׁשֵּמת לֹו ָאִביו אֹו ִאּמֹו יִָּזהֵ 
לֹוַמר ַקִּדיׁש וְ"ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא" ְּבָכל ּכֹחֹו, ִּכי 
ַּבֲאִמיָרתֹו הּוא ֵמִביא ְלַמְעָלה נְִׁשַמת ָאִביו ְלַגן ֵעֶדן 

 ָהֶעְליֹון, וְ�א ְּכיֵׁש ַהְּמִקִּלין ַּבַּקִּדיִׁשים, ֶׁשהּוא

, ּוַמָּמׁש : ִּכְׂשחֹוק וְִהּתּול][ֵּפרּוׁשְּבֵעינֵיֶהם ַּכֲאחּוֵכי ּוְטלּוֵלי 
ֵהן ְמַלְגְלִגין ַעל ֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש, וְ�א יֹוְדִעים ֶׁשָּכל 
ַמֲעֵׂשי ָׁשַמיִם וָָאֶרץ ְּתלּויִין ַּבֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש, ִּכי 
"ָאֵמ"ן יְֵה"א ְׁשֵמ"ּה ַרָּב"א ְמָבַר"� ְלָעַל"ם ּוְלָעְלֵמ"י 

ִתּיֹות, ּוְכנֶֶגד זֶה יֵׁש כ"ח ָעְלַמּיָ"א" ֵהם כ"ח אֹו
: (ְּבֵראִׁשית א א)אֹוִתּיֹות ְּבָפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשַּבּתֹוָרה 

"ְּבֵראִׁשי"ת ָּבָר"א ֱא�ִהי"ם ֵא"ת ַהָּׁשַמיִ"ם וְֵא"ת 
: "ּכֹ"ַח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד (ְּתִהִּלים קיא ו)ְּבסֹוד  -ָהָאֶר"ץ" 

ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֵהן ִראׁשֹון ׁשֶ  ְלַעּמֹו", וְֵכן ָּפסּוק
: "וַיְַדֵּב"ר ֱא�ִהי"ם ֵא"ת ָּכ"ל (ְׁשמֹות כ א)כ"ח אֹוִתּיֹות 



  

ַהְּדָבִרי"ם ָהֵאֶּל"ה ֵלאמֹ"ר". וְָלֵכן ָהיָה ְמַצּוֶה ַרֵּבינּו 
יְהּוָדה ָחִסיד, ְּכֶׁשַּמְתִחיל ַהַּׁש"ץ ַקִּדיׁש יֹאְמרּו 

" וְגֹו', וְַאַחר ָּכ� "ָאֵמן ַהָּקָהל ָּפסּוק "וַיְַדֵּבר ֱא�ִהים
יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא", וְסֹודֹו ְמבָֹאר ַּבֵּסֶפר "ְמַגֶּלה 

  ֲעֻמּקֹות" אֶֹפן רי"ב, ַעּיֵן ָׁשם.

  ֶׁש�א ְלַהְׁשִמיט ֵּתבֹות ַּבֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש09@

ט. ַעל ּכֵן ָצִרי� ָהָאָדם ָהאֹוֵמר ַקִּדיׁש ַאַחר ָאִביו 
ְּבַכּוָנָה ְּגדֹוָלה ַהַּקִּדיׁש, וְַגם ְמֻחּיָב ָהָאֵבל  וְִאּמֹו לֹוַמר

לֹוַמר ַּגם ֵּכן: "ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא" וְכּו'. וְ�א ְּכיֵׁש 
ַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ֶׁשאֹוְמִרים ַרק "וְִאְמרּו ָאֵמן", וְַאַחר 

י� ָּכ� ַמְתִחיִלין ֵּתֶכף "יְִתָּבַר� וְיְִׁשַּתַּבח", ֶאָּלא ָצרִ 
ָהָאֵבל לֹוַמר ַּגם ֵּכן "יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא", ִּכי ִעַּקר 
ַהַּקִּדיׁש הּוא ַּבֲאִמיַרת "ָאֵמן יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא", ּוָבזֶה 
הּוא עֹוֶׂשה נַַחת רּוַח ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְלָאִביו 

יָתֹום  ָעָליו ֻמָּטל ְלַגֵּדל -ּוְלִאּמֹו, ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ָּבנִים 
ְּבתֹו� ֵּביתֹו ּוְלַגְּדלֹו ְלתֹוָרה וְַלֲעבֹוַדת ה', ּכִי ֶּפן וְאּוַלי 
ָאִביו וְִאּמֹו ֶׁשל ַהּיָתֹום ָהיּו ְרָׁשִעים, וְַעל יְֵדי ְּבנֹו 
ַהּיָתֹום ְמזֶַּכה ֶאת ָאִביו וְִאּמֹו, ֲאזַי יֵׁש ְלַהְמַגֵּדל ָׂשָכר 

  ם ַהָּבא.ַהְרֵּבה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹולָ 

י. ֲאָבל ִמי ֶׁשְּמַגֵּדל יָתֹום ְּבתֹו� ֵּביתֹו ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיֶה 
�א ַּדי ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ִמְצוָה זֹו,  -לֹו ֶעֶבד 

ֶאָּלא ֲאִפּלּו ָענְׁשֹו ְמֻרֶּבה, ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשְּבָרא ָטָבא 
ם ִּדְמַעּנְִׁשין ְמזֶַּכה ַאָּבא, ָּכ� ְּבָרא ִּביָׁשא הּוא ּגֹורֵ 



  

[ֵּפרּוׁש: ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשֵּבן טֹוב ְמַזֶּכה ָאִביו, ָּכ� ֶּבן ֶאת ָאִביו וְִאּמֹו 

, וְָכל זְַמן ֶׁשָאִביו וְִאּמֹו ַרע ּגֹוֵרם ֶׁשעֹונְִׁשים ֶאת ָאִביו וְִאּמֹו]
ַקּיִָמים, וְ�א ָהיּו מֹוִכיִחין ֶאת ְּבנָם, ָלֵכן ֲעוֹון ָּבנִים 

ד ַעל ָאבֹות, ֲאָבל ִמי ֶׁשַּמּנִיַח ֵּבן ָקָטן, וְַאֵחר ּפֹוקֵ 
ֲאזַי ֵאין ְמַעּנְִׁשין ֶאת ָאִביו, ִּכי ִאם ֶאת  -ְמַגֵּדל אֹותֹו 

: "ִאיׁש (ְּדָבִרים כד טז)ָהִאיׁש ַהְמַגֵּדל, וְַעל זֶה נֱֶאַמר 
  ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו".

ַדֵּבר ְּבִענְיַן יא. ַעל ּכֵן ַאִּציג ְל� ֶּפֶרק ְמיָֻחד ֶׁשּמְ 
ִּגּדּול ָּבנִים, ֶׁשָהָאב ְמֻצּוֶה ַעל ְּבנֹו ְלהֹוִכיַח אֹותֹו, 
וְַהֵּבן הּוא ְמֻצּוֶה ְלַקּיֵם ִּדְבֵרי ָאִביו, ְּכֵדי ֶׁש�א יֹאְמרּו 

: ָארּור ֶׁשֶּזה יְָלדֹו, ָארּור (ַעֵּין ַסְנֶהְּדִרין נב ַעּמּוד א)ִּבְׁשִבילֹו 
ָלעֹוָלם  [ֵּפרּוׁש: ּבּוָׁשה]וְָאז יֵֵל� ְּבִלי ִּכּסּוָפא  ֶׁשֶּזה ִגְּדלֹו,
 ַהָּבא, ָאֵמן.

   ִּפנְָחס08@ 

  ֶּפֶרק פ"א03@
(ָּפָרָׁשה ה א. ִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית 

: ְּכֶׁשָחָטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֵחְטא ֲאִכיַלת ֵעץ ט)
לּו ַהּנָָחׁש וְַחּוָה, וְָהֲאָדָמה נְִתַקְּלָלה ַהַּדַעת, נְִתַקּלְ 

: "ֲארּוָרה (ְּבֵראִׁשית ג יז)ֲעבּור ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּכִּדְכִתיב 
ְלִפי ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון נְִבָרא ִמן  -ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר�" 

ָהֲאָדָמה. ָמָׁשל ְלֵבן ֶׁשּיֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ֲאַזי 



  

ַקְּלִלין ֶאת ַהָּׁשַדיִם ֶׁשַהִּתינֹוק יָנַק ֵמֶהן ַהְּבִרּיֹות מְ 
[ֵּפרּוׁש: וְאֹוְמִרים: וְָאְמִרין: ִליט ִּביזַּיָא ְּדָהֵדין ְמנִיְקָּתא 

  .ֲארּוִרים ַהָּׁשַדיִם ֶׁשל ַהֵּמינֶֶקת ַהּזּו]

ַטַעם ֶׁשַהְּבִרּיֹות ְמַקְּלִלין ֶאת ָהֵאם ֶׁשל ַהֵּבן ָהַרע 09@
  ְו�א ֶאת ָהָאב

וְִהּנֵה יֵׁש ְלַדְקֵּדק ָּבזֶה ַהִּמְדָרׁש, ֲה�א ָאָדם 
(ִמְדַרׁש ַרָּבה ָׁשם ָּפָרָׁשה יב ָהִראׁשֹון נְִבָרא ַּגם ּכֵן ֵמָהֶעְליֹונִים 

, וְָלָּמה נְִתַקְּלָלה ָהֲאָדָמה ְלַבד ֶׁשִהיא ח)
ֵמַהַּתְחּתֹונִים, וְָלָּמה �א נְִתַקְּללּו ָהֶעְליֹונִים ַּגם ֵּכן 
ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון? וְַהּנְִרֶאה ְּבֵעינַי ְלָתֵרץ, ִּכי 
ִענְיַן ְּבִריַאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהיָה ַעל יְֵדי ְּדַכר וְנּוְקָּבא 

(ַעֵּין ֹזַהר ָחָדׁש ַּדף מט ְוֹזַהר ָחָדׁש ְּבֵראִׁשית ַּדף  [ֵּפרּוׁש: ָזָכר ּונְֵקָבה]

, [ֵּפרּוׁש: ִמַּצד ַהּנְֵקָבה]נּוְקָּבא ִמִּסְטָרא ּדְ  -, ִּכי ָהָאֶרץ כא)
[ֵּפרּוׁש: וְַהּנְָׁשָמה ְּבתֹו� ָהָאָדם ִהיא ִמִּסְטָרא ִּדְדכּוָרא 

, ּכִי ַהּנְָׁשָמה ֵאינָּה ְמִסיָתה ָלָאָדם ֶׁשּיֱֶחָטא, ִמַּצד ַהָּזָכר]
ִּכי ִאם ַהחֶֹמר ֶׁשּנְִבָרא ִמן ָהֲאָדָמה הּוא ַהֵּמִסית 

ַהְחִטיא ָהָאָדם ֶׁשהּוא ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה, ּוַמִּדיַח לְ 
וְָלֵכן נְִתַקְּלָלה ָהֲאָדָמה ֶׁשִהיא ִמן ַהַּתְחּתֹונִים, וְ�א 
נְִתַקְּללּו ָהֶעְליֹונִים ֶׁשָּבא ַהּנְָׁשָמה ֵמֶהם, ּכִי ַהּנְָׁשָמה 

  .ֵאינָּה חֹוֵטאת ְּכָלל

ן ִּביזַּיָא ב. וְזֶהּו ֶׁשַהְּבִרּיֹות ָאְמִרין: ִליָטא ָהֵדי
ְּדָהֵדין ְמנִיְקָּתא, וְ�א ְמַקְּלִלין ָהָאב, ִּכי ִאם ָהֵאם, ִּכי 

: ָּכל ִאָּׁשה ֶׁשִהיא (ְמִגיָלה י ַעּמּוד ב)זֶה הּוא ְּכָלל ָּגדֹול 



  

זְָכָתה ֶׁשּיְֵצאּו  -ְצנּוָעה ְּבַמֲעֶׂשיָה ּוְבַמְחְׁשבֹוֶתיָה 
י ַמֲעֶׂשה, ּוְרָאיָה ִמֶּמּנָה נְִביִאים וֲַחִסיִדים וְַאנְׁשֵ 

ִמָּתָמר. וְָכל ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֵאינֶּנָה ְצנּוָעה ְּבַמֲעֶׂשיָה אֹו 
ֶׁשּיֵׁש ָלּה ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות וְזָרֹות, ֲאזַי יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָה 

(ְּכתּובֹות הֹוְלִכים ַאֲחֶריָה ִּכי ְרֵחָלא ָּבַתר ְרֵחָלא ָאזְָלא 

. וְָלֵכן נְִרֶאה ָׂשה ַאַחר ִּכְבָׂשה הֹוֶלֶכת][ֵּפרּוׁש: ִּכבְ  סג ַעּמּוד א)
"ְּכַרֵחם  (ְּתִהִּלים קג, יג)ִלי, ְּדֵמֲחַמת זֶה ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה 

ָאב ַעל ָּבנִים". וְָלָּמה �א ְּכִתיב 'ְּכַרֵחם ָהֵאם ַעל 
ָּבנִים'? ּכִי ֶטַבע ַהָּזָכר ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵהב ֶאת ְּבנֹו, 

: "חֹוֵׂש� ִׁשְבטֹו (ִמְׁשֵלי יג, כד)ְּכמֹו ֶׁשָאַמר  הּוא ְמיְַּסֵרהּו,
ׂשֹונֵא ְבנֹו וְאֹוֲהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר", ִּכי ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר 
יְיֵַּסר ֶאת ְּבנֹו, הּוא אֹוֵהב ִלְבנֹו, ְּכמֹו ֶׁשֶהֱאִרי� 

  , ַעּיֵן ָׁשם.(ָּפָרָׁשה א א)ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות 

ן יֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ַחס ְוָׁשלֹום, ַעל יְֵדי ַהּבֵ 09@
  ִאּמֹו

ג. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָהִאָּׁשה ִהיא ַרַּכת ֵלב, וְֵאינָּה 
רֹוָצה ֶׁשָהָאב יֶַּכה ֶאת ְּבנֹו אֹו ַהְמַלֵּמד, ּוְבעֹוד 

ִאּמֹו נֹוֶתנֶת לֹו ָּכל ֶחְפצֹו וְָכל  -ֶׁשִּתינֹוק ָקָטן 
וְַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשּיְִגַּדל ַהּנַַער הּוא ְמַבֵּקׁש  ִמְׁשֲאלֹות ִלּבֹו,

, וְַאַחר ָּכ� יֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, [ֵּפרּוׁש: ֶהְרֵּגלֹו]ִלּמּודֹו 
  וְַהּכֹל הּוא ִּבְגָרָמא ְּדִאָּׁשה.

ּוְרָאיָה ָׁשַמְעִּתי ַמֲעֶׂשה נְִפָלא, ֶׁשָהַרְמַּב"ן זַ"ל 
ד וְָאַמר: ָּכל ַּבר יְִׂשָרֵאל ָּכַתב ְּבִסְפרֹו ְּדרּוׁש ֶאחָ 



  

 - ֶׁשֵהִמיר ָּדתֹו וְעֹוֵבד ֵאיזֶה ֲעבֹוָדה זָָרה ִמן ָהֻאּמֹות 
ֲאזַי ָצִרי� ֵליַדע, ֶׁשאֹותֹו ַהֵּבן ֵאינֹו ִמֶּזַרע יְִׂשָרֵאל 
הּוא, ִּכי ְּבוַַּדאי הּוא ִמֶּזַרע ָהֻאּמֹות אֹו ֶּבן ְּתמּוָרה, 

ם ַעד ֶׁשֵהִמיר ֶּבן ֶאָחד ִמְּבנֵי וְ�א ָהיּו יִָמים מּוָעִטי
ָהַרְמַּב"ן ֶאת ָּדתֹו, וְָאז ָׁשַלח ָהַאִּפיְפיֹור ַאַחר 
ָהַרְמַּב"ן וְָאַמר: ְרֵאה ַהְּדרּוׁש ֶׁשְּל� ֶׁשּנְִדַּפס ִמָּקרֹוב 

  וְַעָּתה נְִכַׁשל זְַרֲע� ִּבְדָבֶרי�. -

וְזֵָעף, וְָאז ָהַל� ָהַרב ָהַרְמַּב"ן זַ"ל ְלֵביתֹו ָסר 
ּוְכֶׁשָּבא ְלֵביתֹו, ָהיָה יֹוֵׁשב ּובֹוֶכה ַעל ָהָאֶרץ וְָהיָה 
ְמַסֵּגף ְּבִסּגּוִפים ְּגדֹוִלים, וְָהיָה יֹוֵתר ְמַצֵער ַעל 
ַהְּדרּוׁש ֶׁשִהְדִּפיס, יֹוֵתר ִמַּצַער ְּבנֹו ֶׁשֵהִמיר ָּדתֹו, 

ָאה ִאְׁשּתֹו ָהיָה אֹוֵכל וְׁשֹוֶתה ַּכָּמה יִָמים, ַעד ֶׁשּבָ  וְ�א
ֵאָליו וְָהיְָתה ְמַדֶּבֶרת ַעל ִלּבֹו ֶׁש�א יְִהיֶה ְּבַצַער, ִּכי 
ַּפַעם ַאַחת ָהיְָתה הֹוֶלֶכת ְלֵבית ַהְּטִביָלה, ֶׁשָהיָה 
ָרחֹוק ִמֵּביָתּה, ְּכֶׁשָהיָה ַליְָלה, ָהיְָתה רֹוָצה ֵליֵל� 

יְָפיָּה, ָאז ָרָאה ַׂשר ֶאָחד ֶאת הֹוד  -ְלֵבית ַּבֲעָלּה 
וְִצּוָה ַהַּׂשר ַלֲעָבָדיו ֶׁשּיְִּקחּו ָהִאָּׁשה ְלֵביתֹו, וְָהיָה 
ַהַּׂשר ְמַאּנֵס אֹוָתּה, ּוִמֶּמּנּו ִהְתַעְּבָרה, וְִאם �א 
ַּתֲאִמינּו ִלי, ֲהֵרי יֵׁש ֶאְצַּבע ֶׁשּלֹו ֲעַדיִן ְּביִָדי, ֶׁשָּגַרְסִּתי 

  ְּבִׁשּנַי ֶאת ָהֶאְצַּבע ֶׁשּלֹו.

ְכֶׁשָּׁשַמע ָהַרב ָהַרְמַּב"ן זַ"ל ֶאת ִּדְבֵרי ִאְׁשּתֹו, ּו
ָאז ָקם ֵמָהָאֶרץ וְָהיָה ָׂשֵמַח ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה וְָאַמר 
ְלִאְׁשּתֹו: נִַחְמָּתנִי, ָאז ֵּתֶכף ָאזַר ְּכֶגֶבר ֲחָלָציו וְָהַל� 



  

 ְלָהַאִּפיְפיֹור וְִסֵּפר לֹו ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, וְֵתֶכף ָׁשַלח
ָהַאִּפיְפיֹור ְלאֹותֹו ַהַּׂשר, ּוָבא ֵאָליו, וְָהיָה ַעל יָדֹו ֵּבית 
ַהּיָד ֶׁשּקֹוִרין ֶהענְְטִׁשי"�, וְִצּוָה ָהַאִּפיְפיֹור ְלָהִסיר 

וְ�א ָרָצה ַהַּׂשר. וְָאז ִצּוָה  -ַהֶהענְְטִׁשי"� ֵמַעל יָדֹו 
ּקֹוִרין ָהַאִּפיְפיֹור ַלֲעָבָדיו ְלָהִסיר ֵּבית ַהּיָד, ׁשֶ 

ֶהענְְטִׁשי"�, ְּבָחזְָקה ֵמַעל יָדֹו ָאז ָרָאה ָהַאִּפיְפיֹור 
ֶׁשָחֵסר ֶאְצַּבע ֶאָחד ִמּיָָדיו, וְָׁשַאל אֹותֹו: ַמה ִטיָבּה 
ֶׁשל ֶאְצַּבע זֹו? ָאז הֹוָדה ַהַּׂשר, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָהיָה 

ה ְמַאּנֵס ֵאֶׁשת ִאיׁש ַאַחת ִמְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, וְָהיְתָ 
ָהִאָּׁשה ּגֹוֶרֶסת ֶאת ֶאְצָּבעֹו ְּבִׁשּנֶיָה, ָאז ָאַמר 
ָהַרְמַּב"ן: ְרֵאה ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ִהיא ֱאֶמת, וְִדְבֵרי 

  ֲחָכִמים וְִדְבֵרי ה' ֵהן ֱאֶמת.

  ַהּכֹל ָּתלּוי ָּבִאָּׁשה09@

ד. ַעל ּכֵן ִמן ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה נְִלַמד ֶׁשַהּכֹל ָּתלּוי 
ה, ִּכי ִלְפָעִמים יֵׁש ָאָדם ָרָׁשע, וְיֵׁש לֹו ִאָּׁשה ָּבִאּׁשָ 

יְִהיּו לֹו ָּבנִים טֹוִבים, ַצִּדיִקים וִיָׁשִרים,  -ְצנּוָעה 
לֹו  וְיֵׁש -וְִלְפָעִמים יֵׁש ָאָדם ַצִּדיק, וְיֵׁש לֹו ִאָּׁשה ָרָעה 

ָּבנִים ְרָׁשִעים. ַעל ֵּכן ְצִריָכה ָּכל ִאָּׁשה ִלְראֹות 
ִרי� ֶאת ָּבנֶיָה ְּבֶדֶר� טֹוִבים, וְ�א ָלחּוס ַעל ְלַהדְ 

  ָּבנֶיָה ְּכֶׁשַהְמַלֵּמד אֹו ַּבֲעָלּה ַמֶּכה ֶאת ְּבנָּה.

וְָכל ִאָּׁשה ְצִריָכה ִלַּקח ְרָאיָה ִמן ַּבת ֶׁשַבע, 
ֵאֶׁשת ָּדוִד ַהֶּמֶל�, ִאּמֹו ֶׁשל ְׁש�מֹה ַהֶּמֶל�, ֲעֵליֶהם 

ָתה ְּבַעְצָמּה ַמָּכה ֶאת ְׁש�מֹה ַהֶּמֶל� ַהָּׁשלֹום, ֶׁשָהיְ 



  

ְּבנָּה ְּכֶׁשָהיָה יֵָׁשן ַּפַעם ַאַחת ג' ָׁשעֹות ַעל ַהּיֹום, 
וְָהיּו ַמְפְּתחֹות ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש נְתּונִים ַּתַחת 

(ִמְׁשֵלי , ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב (ַוִּיְקָרא ַרָּבה ָּפָרָׁשה יב ה)ְמַרֲאׁשֹוָתיו 

  : "ִּדְבֵרי ְלמּוֵאל ֲאֶׁשר יְִּסַרּתּו ִאּמֹו".א)לא 

ַאְׁשֵרי ָהָאב ְוָהֵאם ֶׁשַּמְדִריִכים ֶאת ְּבנֵיֶהם ָלֶלֶכת 09@
  ַּבֶּדֶר� ַהּיָָׁשר

וְַאְׁשֵרי ָהִאיׁש וְָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַמְדִריִכין ֶאת ְּבנֵיֶהם 
וְיְִׂשָמחּו ַּבֶּדֶר� ַהּיָָׁשר וְַהּטֹוב, וְָאז יְִראּו יְָׁשִרים 

  ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

  ֶּפֶרק פ"ב03@
א. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ִּבְׁשִביל 
ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים נְִגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַריִם: 

ִּבזְכּות נִָׁשים ִצְדָקנִּיֹות.  07א)@06@
ֶאת ְׁשָמם. ּוִבְׁשִביל ֶׁש�א ִׁשּנּו  07ב)@06@
ּוִבְׁשִביל ֶׁש�א ִׁשּנּו ֶאת ְלׁשֹונָם.  07ג)@06@
ּוִבְׁשִביל ֶׁשָהיּו ּתֹוִלין ִּבְטחֹונָם  07ד)@06@

ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ּוְכמֹו ֶׁשָהיְָתה ְּגֻאָּלה ִראׁשֹונָה, 
  .ֵּכן ִּתְהיֶה ְּגֻאָּלה ַאֲחרֹונָה

ָּלה ָהַאֲחרֹונָה ְּתֵהא ּבִ 09@   זְכּות נִָׁשים ִצְדָקנִּיֹותּגְֻא
וְִאם ֵּכן ֲהֵרי ְלָפנֶי�, ֶׁשִּבזְכּות נִָׁשים ִּתְהיֶה ַּגם ֵּכן 
ַהְּגֻאָּלה ַאֲחרֹונָה. ַעל ּכֵן ְצִריִכין ַהּנִָׁשים ִלְהיֹות 
ְצנּוִעין יֹוֵתר ִמן ָהֲאנִָׁשים, וְ�א יְֵלכּו ַאַחר ְׁשִרירּות 



  

ֵׁשיֶהן ְּכֻחַּקת ָהֲעֵרִלים, ְּכמֹו ִלָּבם ַּבֲהִליָכה ְּבַמְלּבּו
ֶׁשָרִאיִתי ַעְכָׁשו ִּבזְַמן ָקָצר ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו, ַרּבּו 
ַהִּמְתָּפְרִצים ֶׁשהֹוְלִכין ְּבַמְלּבּוֵׁשיֶהן ְּכמֹו ְּבנֹות 
ָהֲעֵרִלים, וְֵאין ׁשּום ֶהֵּכר ֵּבין יְהּוִדית ַלֲעֵרִלית 

  ,ה ָּבעֹוָלםוְגֹוְרִמין ַהְרֵּבה ָרעָ 

ֶׁשַּמְכִׁשיִלים ֶאת רֹב ְּבנֵי ָאָדם ִלֵּתן  -ֶאָחד 
(ֲעבֹוָדה ָזָרה כ ַעּמּוד ֵעינֵיֶהם ָּבֶהן ּוְבַמְלּבּוֵׁשיֶהן, וְַקיְָמא ָלן 

, ְּדָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ֲאִפּלּו ְּבִבְגֵדי ִצְבעֹונִים ֶׁשל ב)
  .ִאָּׁשה

נְַאת ָהֻאּמֹות, ֲאֶׁשר ֶׁשַּמִּטיִלין ִקנְָאה וְׂשִ  -ֵׁשנִית 
נֹוְׂשִאין ַעיִן ָּבנּו ִּבְׁשִביל ֶׁשהֹוְלִכין ְּבנֹות יְִׂשָרֵאל ְּביֶֶתר 
ֲחִׁשיבּות ִמָּׂשֵרי ָהֻאּמֹות, וֲַאנְַחנּו ַּבָּגלּות ַהַּמר, ֲאֶׁשר 

ּוְלִהְתַעֵּטף  ַעל ִּפי ַהִּדין ָראּוי ָלנּו ֵליֵל� ְׁשחֹוִרים
ל ַעל ֲאִריכּות ַהָּגלּות וְַעל ֻחְרַּבן ְׁשחֹוִרים ּוְלִהְתַאּבֵ 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש וְַעל ַאֵחינּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַהּנְתּונִים 
ַּבָּצָרה ּוַבִּׁשְביָה, וְ�א ַּדי ֶׁשֵאין ָאנּו ִמְתַאְּבִלים, ֶאָּלא 
מֹוִסיִפים ֵחְטא ַעל ֶּפַׁשע, ֶׁשהֹוְלכֹות נְטּויֹות ָּגרֹון 

ית ַּדֵּדיֶהן, ִמי יּוַכל ְלַסֵּפר ּגֶֹדל ָהעֹנֶׁש וְָערֹם ַעד ּבֵ 
ֶׁשָּלֶהם, ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְמַעְּכבֹות ַהְּגֻאָּלה, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 

  .ָהַרִּבים

ֵהָּמה ּגֹוְרִמים ְלַבֲעֵליֶהם ָרָעה, ְלִמי  -ְׁשִליִׁשית 
ֶׁשֵאין יָדֹו ַמֶּׂשֶגת ְלַהְלִּביׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְּכמֹו ַהֲחֵבָרה 



  

ֶׁשָּלּה, ָהִאָּׁשה ְמיֶַּלֶלת ּוְמַקֶּלֶלת ֶאת ַּבֲעָלּה, ַעד 
ֶׁשָּצִרי� ַּבֲעָלּה ִלַּקח ַּבַהָּקָפה אֹו ַלֲעׂשֹות ְׁשָאר ִאּסּור 
ְּבָממֹון ֲחֵברֹו, ַעד ֶׁשֻהְכַרח ַלֲעׂשֹות ְלִאְׁשּתֹו ַּגם ֵּכן 

ר ָּכ� ְּבָגִדים נִָאים ֶׁשל ְּפִריצּות ְּכמֹו ָלַאֶחֶרת, וְַאחַ 
ְּכֶׁשֵאין יָדֹו ַמֶּׂשֶגת ְלַׁשֵּלם, ֲאזַי נְִתָּפס ַּבֲעָלּה אֹו ָּבא 
ִליֵדי ְׁשָאר ֲחָרפֹות ּוִבּזּויִים. ַעל ֵּכן ְצִריָכה ָּכל ִאָּׁשה 
ַהְּכֵׁשָרה ּוְצנּוָעה ְּביְִׂשָרֵאל ִלְראֹות ִלְהיֹות ִהּלּוָכה 

ִּתְהיֶה זֹוָכה ָלֵצאת ִּבְצנִיעּות וְ�א ִּבְפִריצּות, ְּכֵדי ׁשֶ 
  ִמֶּמּנָה נְִביִאים וֲַחִסיִדים.

ּגֹוֵרם ָרָעה ְלגּופֹו, ְלנְִׁשָמתֹו  - ַהְמַׁשּנֶה ֶאת ְׁשמֹו 09@
ְוִלְכַלל יְִׂשָרֵאל, הּוא ָעִתיד ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין ְוָענְׁשֹו 

ֶּבה   ְמֻר

ֶׁש�א  -וְַהְּזכּות ַהֵּׁשנִי ֶׁשּנְִגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַריִם 
ִׁשּנּו ֶאת ְׁשָמם, וְַעְכָׁשו ַּבּדֹור ַהֶּזה ָרִאיִתי ֶאת 
(ָהָעם), ַהִּמְתָּפְרִצים ָּבָעם, ֶׁשהֹוְלִכין ְּבַמְלּבּוֵׁשיהֹון 

זְָקנָם  ְּכֻחּקֹות ָהֻאּמֹות, וְגֹוְרִמים עֹוד ָרָעה ְלַגֵּלַח ֶאת
אֹות ֵהן וְעֹוְבִרים ַעל ֲחִמָּׁשה ָלאוִין, ִּכי ֲחִמָּׁשה ּפֵ 

ִּבזְַקן ָהָאָדם, וְַעל ָּכל ֵּפָאה ּוֵפָאה ַחּיָב ִּבְפנֵי ַעְצמֹו 
, וְַעל יְֵדי זֶה ִלְפָעִמים (ַמּכֹות ַּדף כ ַעּמּוד א, ּתֹוַרת ֹּכֲהִנים יט עד)

ֵאין ַמִּכיִרין אֹותֹו ֶׁשהּוא יְהּוִדי, ּוְכֶׁשּׁשֹוֲאִלים אֹותֹו 
ְּבֵׁשם ֶאָחד ִמְּׁשמֹות  ַמה ְּׁשמֹו, הּוא ְמַכּנֶה ְׁשמֹו

ָהֻאּמֹות, וְִלְפָעִמים ְּכֶׁשהּוא הֹוֵל� ִעם ֵאיזֶה ָׂשִרים 
ַּבֶּדֶר� ֶׁשֵאין ַמִּכיִרין אֹותֹו, ֲאזַי נְִכָׁשל ַּגם ֵּכן 



  

ַּבֲאִכילֹות ְטֵרפֹות ּוִבְׁשִתּיַת יַיִן נֶֶס�, ּכִי ֲעֵבָרה 
(ָאבֹות ֶּפֶרק ד ִמְׁשָנה ְצוָה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ּוִמְצוָה ּגֹוֶרֶרת מִ 

, וְ�א ַּדי ֶׁשהּוא ּגֹוֵרם ָרָעה ְלגּופֹו ּוְלנְִׁשָמתֹו, ֶאָּלא ב)
הּוא ּגֹוֵרם ָרָעה ִלְכַלל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ְלִפי ֶׁשִּׁשּנָה ֶאת 
ְׁשמֹו, ַעל ֵּכן ָעִתיד ִלֵּתן ַהִּדין ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ּכֵן, וְָענְׁשֹו 

  הּוא ְמֻרֶּבה.

ָצִרי� ָהָאָדם ִלְלמֹד ִעם ָּבנָיו ְּכֶׁשֵהן ְקַטּנִים ָּכל 09@
  ָּדָבר ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש

ֶׁשּנְִגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו  -ב. ַהְּזכּות ַהְּׁשִליִׁשית ִהיא 
ִמִּמְצַריִם ִּבזְכּות ֶׁש�א ִׁשּנּו ֶאת ְלׁשֹונָם, וְַעְכָׁשיו 

ן ְּברֹב ַהְּמִדינָה, ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ִמְכׁשֹול ָּגדֹול ֲאֶׁשר ָצפּו
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַהְרֵּבה ְּבנֵי ָאָדם עֹוִׂשין ֶׁש�א 

, ֶׁשָּצִרי� (ִסְפִרי ֵעֶקב מו)ַּכהֶֹגן, וְהּוא זֶה, ֵּכיוָן ְּדַקיְָמא ָלן 
ָהָאָדם ִלְלמֹד ִעם ָּבנָיו ְּכֶׁשֵהן ְקַטּנִים ָּכל ָּדָבר ִּבְלׁשֹון 

ְּכֵדי ֶׁשּיָבֹוא ְּבנֹו וְיְַרִּגיל ַעְצמֹו ִּבְקֻדָּׁשה ְלַדֵּבר ַהּקֶֹדׁש, 
ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, וֲַחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו, ֶׁשַּמְרִּגיִלין 
ַהְּקַטּנִים ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ָצְרַפת ּוִבְׁשָאֵרי ְלׁשֹונֹות, 

ּיֵֵל� ְּבנֹו ּוְכֶׁשּיְִגַּדל ַהּנַַער, ֵאין ָאִביו ָׂשם ַעל ֵלב ׁשֶ 
ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ִּכי ִאם ַהְׁשָּגָחתֹו הּוא ֵליֵל� ְלֵבית 

ְלׁשֹון ָצְרַפִּתי ּוְׁשָאר ְלׁשֹונֹות. ַאף ְּדַקיְָמא ָלן  ַהִּלּמּוד
ְּדַסנְֶהְדִרין ָהיּו יְכֹוִלין ְלַדֵּבר  (ַסְנֶהְּדִרין יז ַעּמּוד א)

יּו לֹוְמִדין ַהְּלׁשֹונֹות ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון, ִמָּכל ָמקֹום הָ 
ֶּדֶר� ֲעַראי וְ�א ֶּדֶר� ֶקַבע, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַעְכָׁשו, 



  

 –עֹוִׂשין ַהָּלׁשֹון ָצְרַפת וְלֹוֵעז ִעָּקר, וְַהִּלּמּוד ַהּתֹוָרה 
  ֲעַראי.

ֶמת09@   ֶאָחד ֵמֶאֶלף יֵׁש לֹו ִּבָּטחֹון ְּבַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ֶּבֱא
ֶׁשָהיּו  -ִביִעי ֶׁשּנְִגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ָהיָה ג. ַהְּזכּות ָהרְ 

ּתֹוִלין ִּבְטחֹונָם ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְַעְכָׁשו ֲאנִי 
רֹוֶאה, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ֶׁשֶאָחד ִמן ָהֶאֶלף הּוא 
ּתֹוֶלה ִּבְטחֹונֹו ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ּכִי רֹב ָהעֹוָלם 

ִּבְטחֹונָם ְּבָממֹון ּוְבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה,  ּתֹוִלין
וְזֶהּו ַהְּגָרם ֶׁשרֹוִאין ֶאת ָהֲענִּיִים ֶׁשֵהָּמה ְּבַתְכִלית 
ַהִּׁשְפלּות, וְָהֲעִׁשיִרים נֹוְטִלים ְׂשָרָרה ְלַעְצָמן, וְֶהָענִי 

חֹונֹו הּוא ְּכקֹוץ ְּבֵעינָיו, וְַעל יְֵדי זֶה ֵאין ִאיׁש ָׂשם ִּבטְ 
ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִּכי ִאם ַּכת ַהֲחנָֻּפה ִהיא 
ּגֹוֶבֶרת, ֶׁשּתֹוִלין ִּבְטחֹונָם ָּבֲעִׁשיִרים, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן 
ֶׁשֵאין ַמזְִּכיִרין ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש וְָגלּות ַהַּמר 

  ַעל זֶה.וֲַאִריכּות ַהָּגלּות, וְֵאין ָׂשם ַעל ֵלב ְלִהְתַּפֵּלל 

ֶמת ִמְתַאְּבִלים ַעל 09@ ַהּבֹוְטִחים ְּבַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ֶּבֱא
ְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש   ֻח

וְִאּלּו ָהיָה ָׂשם ִּבְטחֹונֹו ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, 
ָהיָה ָּתִמיד ְלנֶֶגד ֵעינָיו ְלִהְתַאֵּבל ַעל ֻחְרָּבנֹו ֶׁשל ֵּבית 

יכּות ַהָּגלּות. ַעל ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ַהִּמְקָּדׁש וְַעל ֲארִ 
ְלַהִּׂשיג ְּבַדְעּתֹו ֶׁש�א ְלַעֵּכב ַהְּגֻאָּלה, וְִלְתלֹות 

  ִּבְטחֹונֹו ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.



  

ִּבזְכּות ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל נִזְֶּכה 09@
ָּלה ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו ָאֵמן   ַלּגְֻא

ָכל ַהָּזִהיר ְּבַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ַהּנִזְָּכִרים ְלֵעיל וְ 
יִזְֶּכה ְלַמֵהר ּוְלָקֵרב ֶאת ְּגֻאָּלֵתנּו.  -ֶׁשּנְִגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו 

וְַכְּגֻאָּלה ָהִראׁשֹונָה ִּתְהיֶה ְּגֻאָּלה ַאֲחרֹונָה, ֶׁשִּבזְכּות 
ִּבְמֵהָרה ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּתְהיֶה ַהְּגֻאָּלה 

 ְּביֵָמינּו, ָאֵמן.

  ַמּטֹות08@ 

  ֶּפֶרק פ"ג03@
א. ֶאָחד ִמַּדְרֵכי ַהּיְִרָאה הּוא ְּדָלא ְלַאנְָהָגא 

ְּבׁשּום ְּבִרּיָה ָּבעֹוָלם ַעל  [ֵּפרּוׁש: ֶׁש�א ִלנְהֹג ִּבָּזיֹון]ְקָלנָא 
(ַּדף ָרַׁשת יְִתרֹו ִחּנָם, ּוְכמֹו ֶׁשַּמזְִהיר ַעל זֶה ַּבּזַֹהר ּפָ 

, ֶׁשָּכל ַהּנְִבָרִאים ֵהן ַמֲעֵׂשה יָָדיו ֶׁשל סח ַעּמּוד ב)
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְֻכָּלן ֵהן ָצְרֵכי ָהעֹוָלם, וְַעל ּכֵן �א 
יֲַהרֹג ָאָדם ׁשּום ְּבִרּיָה ַעל ִחּנָם, וֲַאִפּלּו ָּדָבר ַהַּמִּזיק 

ּוְׂשָמִמית, ִאם ֵאינֹו רֹוֵדף ַאֲחָריו  ַלְּבִרּיֹות, ְּכגֹון נָָחׁש
  (ְוַעֵּין ְלֵעיל ְּבֵחֶלק ִראׁשֹון ַמה ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבֶפֶרק י"ח).ְלַהִּזיקֹו. 

  נְִׁשיַכת ַהּנָָחׁש ַעל ִּפי ִצּוּוי ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�09@

ב. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ְּדִאיָתא ָׁשם ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת 
  :(ָׁשם)יְִתרֹו 
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"ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֲהוֵי ָאֵזיל ְּבאֹוְרָחא וֲַהוֵי ָאזֵיל ִעֵּמיּה  
ַרִּבי ִחזְִקּיָה וְַרִּבי ִחּיָא. ֲחמֹו ַחד ִחוְיָא, ָקם ַרִּבי ִחּיָא 
ּוָבֵעי ְלִמְקְטֵליּה, ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְלַרִּבי 

ֵליּה: ִחזְִקּיָה: ְׁשבֹוק ֵליּה, ָלא ִתְקְטִלינֵיּה, ֲאַמר 
וֲַה�א ִמָּלא ִּביָׁשא ִאיהּו, ְּדָקֵטיל ְּבנֵי נְָׁשא? ֲאַמר 

: "ִאם יִּׁשֹ� (ֹקֶהֶלת י יא)ֵליּה ַרִּבי ֶאְלָעזָר: וְָהא ְּכִתיב 
ָלא  -ַהּנָָחׁש ְּב�א ָלַחׁש וְֵאין יְִתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון" 

ָּלא וְָאְמִרין: נֵָׁשי� ִחוְיָא ְלַבר נָׁש ַעד ְּדָלֲחִׁשין ִמְּלעֵ 
זִיל ְקֵטיל ֵליּה ִלְפָלנְיָא. ּוַמה ְּדנַָׁשך ּוֵמִמית ִלְפָעִמים 
הּוא ַעל ִּפי ִצּוּוי ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְֵכן ִלְפָעִמים 

נָָחׁש ִלְבנֵי נְָׁשא, וְֻכְּלהּו  ִאְתָרֵחיׁש נִָּסא ַאף ַעל יְֵדי
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָהָיה הֹוֵל� ַּבֶּדֶר� ְוָהָיה הֹוְלִכים ִעּמֹו ַרִּבי ִחְזִקָּיה 

ָחד, ָקם ַרִּבי ִחָּיא ְוָרָצה ְלָהְרגֹו. ָאַמר ַרִּבי ְוַרִּבי ִחָּיא, ָראּו ָנָחׁש אֶ 
ֶאְלָעָזר ְלַרִּבי ִחְזִקָּיה: "ֲעֹזב, ַאל ַּתֲהֹרג ֶאת ַהָּנָחׁש". ָאַמר לֹו ַרִּבי 
ִחָּיא: "ַוֲה�א ָּדָבר ָרע הּוא, ֶׁשהֹוֵרג ְּבֵני ָאָדם", ָאַמר לֹו ַרִּבי 

ַהָּנָחׁש ְּב�א ָלַחׁש ְוֵאין ִיְתרֹון  ֶאְלָעָזר: "ֲהֵרי ָּכתּוב:  'ִאם ִיֹּׁש�
ֵאין ַהָּנָחׁש נֹוֵׁש� ְלֶבן ָאָדם ֶאָּלא ִאם ֵּכן לֹוֲחִׁשים  - ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון' 

ְואֹוְמִרים לֹו: 'ֵל� ֲהֹרג ְּפלֹוִני', ּוַמה ֶּׁשּנֹוֵׁש� ּוֵמִמית  לֹו ִמְּלַמְעָלה
ׁש ָּברּו� הּוא, ְוֵכן ִלְפָעִמים הּוא ַעל ִּפי ִצּוּוי ַהָּקדוֹ  - ִלְפָעִמים 

ִמְתַרֵחׁש ֵנס ִלְבֵני ָאָדם ַעל ְיֵדי ָנָחׁש, ְוַהֹּכל ָּתלּוי ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש 
ַמֲעֵׂשי ָיָדיו, ְוִנְצָרִכים ָלעֹוָלם, ְוִאּלּו �א ָהָיה  ָּברּו� הּוא, ַהֹּכל ֵהם

ָהָיה עֹוֶׂשה אֹוָתם, ְוָלֵכן  ָּבֶהם ֹצֶר� ָלעֹוָלם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �א
ַעל ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר �א ִלְנֹהג ִּבָּזיֹון ְּבַמֲעֵׂשי ָיָדיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

 הּוא".



  

ְליָא, וְֻכְּלהּו ִאינְהּו עֹוָבֵדי ִּביָדא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ּתָ 
יְדֹוי, וְִאְצְטֵר� ָעְלָמא ְּבהֹו, וְִאי ָלא ְּדִאְצְטֵר� לֹון 
ְלָעְלָמא, ָלא ָעֵביד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלהֹון. וְַעל ָּדא 

נָׁש ְלַאנְָהָגא ְקָלנָא ְּבִמֵּלי ְּדָעְלָמא, ֶׁשֵאּלּו  ָלא ָּבֵעי ַּבר
  עֹוָבֵדיהֹון ְּדַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא".ַהְּבִרּיֹות 

ַההֹוְרִגים ַחּיֹות ְועֹופֹות ְטֵמאֹות ֶׁש�א ְלצֶֹר� 09@
  ֲעִתיִדין ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין

ג. וְַעל ּכֵן ְּבוַַּדאי ֲעִתיִדין ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין אֹוָתן ְּבנֵי 
 יְקִסי"ן)(ֶׁשּקֹוִרין ּבִ ָאָדם ַהּמֹוִרים ִחִּצים ּוְבִליְסְטָראֹות 

ַאַחר עֹופֹות וְַחּיֹות ְטֵמאֹות ֶׁש�א ְלצֶֹר� ְּכָלל, ִּכי ִאם 
ְלַלֵּמד ֶקֶׁשת ִּגּבֹוִרים, וְהֹוְרִגים ַּבֲעֵלי ַחּיִים ִחּנָם, וְֵאין 
ִמַּדְרֵכי יְִׂשָרֵאל ֲעַדת קֶֹדׁש, ַלֲעׂשֹות ָרָעה ְלׁשּום 

ִחּיּות ְלַבד, ֶאָּלא ַּגם  ְּבִרּיָה ִחּנָם, וְ�א ְלָדָבר ֶׁשּיֵׁש ּבֹו
ְלִאיָלנֹות וֲַעָׂשִבים ּוְׁשָאר ִּגּדּוֵלי ַקְרַקע, ֶׁשֻּכָּלן נְִבְראּו 

  ְלצֶֹר�, וְָלֵכן ֵאין ִלנְהֹג ָּבֶהם ִּבָּזיֹון ֶׁש�א ְלצֶֹר�.

  יֵׁש ִלנְהֹג ָּכבֹוד ּגַם ָּבִאיָלנֹות ַוֲעָׂשִבים09@

ַהּזַֹהר ָּפָרַׁשת יְִתרֹו  ד. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב
*: (ַּדף פ ַעּמּוד א)
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָלַמְדנּו: ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ַּפַעם ַאַחת ָהַלְכִּתי ַּבֶּדֶר� ִעם ַרִּבי 

ְּבִני, ְוִהֵּנה ְּבַדְרֵּכנּו ִנְקַלְענּו ְּבָאָדם ֶאָחד, ַהְמַלֵּקט ֲעָׂשִבים ִחָּיא 
ַּבָּׂשֶדה. ִהְתָקַרְבנּו ֵאָליו ְוָאַמְרִּתי לֹו: 'ְלֵׁשם ָמה אֹוֵסף ַאָּתה 
ֲחִבילֹות ֲעָׂשִבים ֵאּלּו?' ְוָאָדם ֶזה �א ֵהִרים ֶאת ֹראׁשֹו ְו�א ָעָנה ִלי 



  

ֲאזֵיְלנָא ְּבאֹוְרָחא, וֲַהוֵי ַרִּבי ִחּיָא ְּבִרי ִעִּמי. ַעד ַּדֲהוֵי 
ָאזְֵלי, ַאְׁשַּכְחנָא ַחד ְּגַבר ַּדֲהוֵי ָלֵקיט ֲעָׂשִבים 

ַגֵּביּה, ֲאֵמינָא ְלַהאי ַּבר נָׁש: ַּבר ְּבַחְקָלא, ְקֵריְבנָא לְ 
נָׁש, ָלָּמה ְל� ֲהנֵי ִקְׁשִרין ַּדֲעָׂשִבים ָהֵאּלּו? ָלא זְֵקיף 
ֵריֵׁשיּה וְָלא ֲאַמר ִמיִדי. ַאֲהַדְרנָא ֵׁשנִית וְָׁשִאיְלנָא 
ֵליּה, וְָלא ֲאַמר ִמיִדי. ֲאֵמינָא ְלַרִּבי ִחּיָא ְּבִרי ַהאי 

ּוא אֹו ֵחֵרׁש אֹו ַחִּכיָמא יִַּתיר ִמּנָן. ִאינַׁש ַׁשְטיָא ה
יְֵתיְבנָא ַּגֵּביּה וֲַחֵמינָא ֵליּה ִּדְלָבַתר ִּדְלֵקיט 

  ָהֲעָׂשִבים, ַּכְסיֵּה ְלָהֲעָׂשִבים ַּבֲעֵלי ְּגָפנִים.

*ה. 
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ֲאַמר ַהאי ַּגְבָרא ָלן: ֲחֵמינָא ְּדֻגְבִרין  
ן ְּדִאּנּון ַחִּכיִמין יִַּתיר ִּדיהּוָדִאין ַאּתּון, וִיהּוָדִאין ָאְמִרי

                                                                                                                    

י ַעל ְׁשֵאָלִתי, אּוָלם הּוא �א ֵהִׁשיב ִלי. ָאַמְרִּתי ְמאּוָמה. ָחַזְרִּת 
ִלְבִני ַרִּבי ִחָּיא: 'ָאָדם ֶזה אֹו ׁשֹוֶטה הּוא אֹו ֵחֵרׁש אֹו ָחָכם יֹוֵתר 
ֵמִאָּתנּו'. ָיַׁשְבנּו ַעל ָידֹו ְוִהְתּבֹוַנּנּו ְּבַמֲעָׂשיו. ָרִאינּו, ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשִּלֵּקט 

 ה אֹוָתם ַּבֲעֵלי ְּגָפִנים.ֶאת ָהֲעָׂשִבים, ִּכּסָ 
208

  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאַמר ָאָדם ֶזה: 'רֹוֶאה ֲאִני, ֶׁשְּיהּוִדים ַאֶּתם, ְוַהְּיהּוִדים 
חֹוְׁשִבים, ֶׁשֲחָכִמים ֵהם ִמְּׁשָאר ְּבֵני ָאָדם. ָאְמָנם לּוֵלא ַחְסִּתי 

יֹות ְמֻרָחִקים ִמְּבֵני ָאָדם ְּכאֹותֹו ֲעֵליֶכם, ֲהֵרי ֲאמּוִרים ֱהִייֶתם ִלְה 
ָטֵמא, ַהְמֻרָחק ִמְּבֵני ָאָדם (ְּכלֹוַמר, ְטֵמִאים ִּכְמצֹוָרִעים), ֶׁשֲהֵרי 
רֹוֶאה ֲאִני, ֶׁשִהְתָקַרְבֶּתם ֶאל ֵעֶׂשב ַאְרִסי ֶאָחד, ְוָאְרסֹו ָחַדר 

ֶמֶׁש� ְׁש�ָׁשה ְלגּוְפֶכם, ָּכ� ֶׁשֲעִתיִדים ִהְּנֶכם ִלְלקֹות ְּבָצַרַעת לְ 
ָיִמים. ָאְמָנם ֵיׁש ִלי ְרפּוָאה ֲעבּוְרֶכם: ִאְכלּו ִמּפּוֵלי ַּבר ֵאּלּו, 

  ְוֵּתָרְפאּו'. –ַהְּגֵדִלים ְּבָׂשֶדה ֶזה 



  

ִמְּׁשָאר ְּבנֵי נְָׁשא, ִאי ָלא ַּדֲהוֵינָא ָחיֵס ֲעַליְכּו ַהְׁשָּתא, 
ֵליּה  ֲהוֵיתּון ַרִחיִקין ִמְּבנֵי נְָׁשא ִּכְמָסֲאָבא ְּדָרֲחִקין

, (רֹוֶצה לֹוַמר:  ַּדֲהוֵיתּון ִּכְמצָֹרע ֻמְחָלט ּוְמֻסָּגר)ִמּכָֹּלא 
ד ִעְׂשָּבא ַּדֲהוֵי ְקִריב ְלַגֵּביכֹון ָאִעיל ַּדֲחֵמינָא חַ 

ְלגּוַפיְכּו, וְֶתֱהוְיָן ְמצָֹרִעים ְּתָלָתא יֹוִמין, וְַהְׁשָּתא ֲאִני 
אֹוֵמר ְלכֹון ְרפּוָאה: ֲאִכילּו ִאֵּלין ּתּוֵמי ָּבָרא ַהָּגֵדל 

ֵמי ְּבָׂשֶדה זֶה וְִתְתַרְּפאּון, ַעְבִדינָן ָהִכי וְַאְכִלין ַהּנֵי ּתּו
ָּבָרא ַּדֲהוֵי ְׁשִכיֵחי ַּתָּמן, וְַאַחר ָּכ� ִאְדַמְכנָא ֲאנִי 
ּוְבִרי, וֲַהוֵי זֵָעה יֹוֵצאת ִמּנַן ַּכָּמה ָׁשעֹות, ּוְלָבַתר 
ִאְתַעְרנָא, ֲאַמר ַהאי ַּגְבָרא: ֱאָלֲהכֹון ִעְּמכֹון, 

כֹון, ְּדָהא ְּדַאְׁשַּכְחּתּון יִָתי, וֲַאנִי ֲאזִַּמין ְלכֹון וְַאִּגיד לְ 
  ַאְסוָָתא ְּדגּוֵפיכֹון ַעל יְָדי ִאְׁשְּתֵלים.

  ְסגַֻּלת ָהֲעָׂשִבים09@
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וֲַהוֵינָא ָאזְִלין ִעֵּמיּה, ֲאַמר ָלן ַהאי ַּבר נָׁש:  
ֲחֵמיתּון ְּדָלא זְֵקיְפנָא ֵעינַי וְָלא ֵריָׁשאי וְָלא ָמֵליְלנָא 
                                                                                                                    

ָאְכלּו ַרִּבי יֹוֵסי ּוְבנֹו ִמִּקְטִנּיֹות ַהַּבר, ַעד ֶׁשָּנְפָלה ֲעֵליֶהם 
ֵזָעה ַרָּבה ְּבֶמֶׁש� ַּכָּמה ָׁשעֹות, ְלַאַחר  ַּתְרֵּדָמה. ִּבְּׁשָנָתם ָּפַלט ּגּוָפם

ִמֵּכן ִהְתעֹוְררּו ְּכֶׁשֵהם ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים. ָאַמר ָלֶהם אֹותֹו ָאָדם: 
'ֱא�ֵקיֶכם ְּבֶעְזְרֶכם, ֶׁשְּמָצאֶתם אֹוִתי, ַוֲאִני ֲאַזִּמין ֶאְתֶכם ְלֵביִתי 

 יָון ֶׁשְרפּוַאְתֶכם ָהְיָתה ַעל ָיִדי'.ַוֲאַגֶּלה ָלֶכם ִמּסֹודֹות ָהֲעָׂשִבים, ּכֵ 
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ָהַלְכנּו ִעּמֹו. ָאַמר ָלנּו אֹותֹו ָאָדם: 'ְרִאיֶתם, ֶׁש�א ֵהַרְמִּתי ֶאת 
ֹראִׁשי ְו�א ָזַקְפִּתי ֶאת ֵעיַני אֹו ֶאת ֹראִׁשי ְו�א ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם 

ָּפִניֶתם ֵאַלי ָּבִראׁשֹוָנה, ַהִּסָּבה ְלָכ� ִהיא, ֶׁשָאִבי ָהָיה ְמאּוָמה, ְּכׁשֶ 



  

ֲעָׂשִבין ִמָּכל ְּבנֵי ָּדָרא, ַּבֲהַדיְכּו, ִמּׁשּום ַּדֲאנָא ַחִּכים ּבַ 
וְאֹוִליְפנָא ֵמֲאבֹוי אֹוְרחֹוי ְּדָכל ֲעָׂשִבין, וֲַאנָא ְּבָכל 
ַׁשָּתא ְמדֹוָראי ֵּבינַיְהּו, וְַהאי ִעְׂשָּבא ַּדֲחֵמיתּון 
ֶׁשִּכִּסיִתי ָהֲעָׂשִבים ַּבֲעֵלי ְּגָפנִים, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשּיֵׁש 

ב ְקִריב ָהיָה ְלַגֵּביכֹון, ַּבֲעָׂשִבים ֵעֶׂשב, וְַהאי ֵעׂשֶ 
ָהיִיִתי נֵָסיב ִמּנְהֹון, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשְּבֵביִתי ִאית ָמקֹום 
ֶאָחד, וְהּוא ְלַצד ָצפֹון, וְָׁשם ַמְעיָן ֶאָחד, וְֵרַחּיָא ָׁשם, 
ּוֵמַההּוא ֵרַחּיָא נִָפיק ַחד ְּגַבר ִּבְתֵרין ֵריִׁשין וְַחְרָּבא 

יֹוָמא ָקא ְמַצֵער ָלן. וֲַאנָא ְׁשִליָפא ִּבידֹוי, ּוְבָכל 
  ְלֵקיְטנָא ַהאי ִעְׂשָּבא וְכּו', וְזִילּו ַאַּבְתָראי.
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ַעד ַּדֲהוֵינָא ָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא, ָמֵאי� ְלַחד  
נְֻקָּבא ְּבַעְפָרא, וְַׁשּוֵי ֵמַהאי ִעְׂשִּבין ְלנְֻקָּבא, נִָפיק ַחד 

                                                                                                                    

יֹוֵדַע ְּבָחְכַמת ָהֲעָׂשִבים יֹוֵתר ִמָּכל ְּבֵני ַהּדֹור, ּוִמֶּמּנֹו ָלַמְדִּתי ֶאת 
סֹודֹות ָהֲעָׂשִבים ֻּכָּלם, ְוָכל ַהָּׁשָנה ִמְתּגֹוֵרר ֲאִני ַּבחּוץ, ַּבָּׂשֶדה. 

ֵהם  -ִבים ֶׁשְרִאיֶתם, ֲאֶׁשר אֹוָתם ִּכִּסיִתי ַּבֲעֵלי ְּגָפִנים ְואֹוָתם ָהֲעׂשָ 
ֵמאֹותֹו ֵעֶׂשב ַאְרִסי, ֶׁשִהְרִעיל ֶאְתֶכם ְוִלַּקְּטִּתי ֵמאֹותֹו ֵעֶׂשב. ָזקּוק 
ֲאִני לֹו ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש ִלי ָמקֹום ִּבְצפֹון ֵּביִתי, ֲאֶׁשר ָׁשם נֹוֵבַע ַמְעָין, 

ֹות ַאְבֵני ֵרַחִים ְּכֵבדֹות, ּוֵמאֹוָתן ֵרַחִים יֹוֵצא ִמֵּדי ַּפַעם ְוָעָליו ֻמָּנח
ַּבַעל ְׁשֵני ָראִׁשים, ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו, ְוהּוא ְמַיְרֵאִני  ִאיׁש ָזִעיר

ּוַמְפִחיֵדִני, ַוֲאִני ְמַלֵּקט ֵעֶׂשב ֶזה ְּכֵדי ְלַסְּלקֹו ִמָּׁשם. ּבֹואּו ַאֲחַרי 
 יַצד ֶאְתַּגֵּבר ָעָליו'.ּוְראּו ּכֵ 
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ְּבֶדֶר� ֲהִליָכֵתנּו ְלֵביתֹו, ִהְתּכֹוֵפף ָהִאיׁש ְלֵעֶבר חֹור ֶׁשָּבֲאָדָמה 
ְוָׂשם ְמַעט ֵמאֹותֹו ֵעֶׂשב ַעל ִּפי ַהחֹור. ַעד ְמֵהָרה ָיָצא ִמן ַהחֹור 



  

(ֵּפרּוׁש, נְֵטיל ַחד ַסנְִטיָרא ִחוְיָא וְֵריֵׁשיּה ִּדיֵליּה ַסִּגיא. 

וְָקִטיר ֵליּה ְלַהּנָָחׁש ְּכַחד ַּגְדיָא. ְּדֵחיְלנָא, ֲאַמר  ֶחֶבל)
ָלן: זִילּו ַאַּבְתָראי. ַעד ִּדְמֵטינָא ְלֵביֵתיּה, ֲחֵמינָא 
ַההּוא ֲאַתר ַּבֲחׁשֹוָכא ָּבַתר ַחד ּכְֹתָלא. נְֵטיל ַחד 

יב ַההּוא ֵרַחּיָא, ֲאַמר ָלן: ְׁשָרָגא וְָדֵּליק ְּדֵליָקא ְסבִ 
 ,ִמַּמאי ְּדֶתֱחמּון ָלא ִתְדֲחלּון וְָלא ִתְׁשָּתעּון ִמיִדי

(ֵּפרּוׁש, רֹוֶצה לֹוַמר, ִהִּתיר ַאְּדָהִכי ָׁשאֵרי ִחוְיָא ִמִּקְטרֹוי 

  .ַהּנָָחׁש ִמְּקָׁשָריו ֶׁשָּקַׁשר אֹותֹו)
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וְַׁשּוְיֵּה ּוְקֵטיר ְּבִקְסְטָרא ֵמַההּוא ִעְׂשָּבא  
ְּבֵריֵׁשיּה ְּדִחוְיָא. ָעאל ִחוְיָא ְּבַחד ֵעינָא ְּדֵרַחּיָא 
                                                                                                                    

ֵּים. ִהְזָּדֵרז ָהִאיׁש, הֹוִציא ֶחֶבל ָנָחׁש ַּבַעל ֹראׁש ָּגדֹול ּוְמאַ 
ִמַּתְרִמילֹו ְוָעַקד ּבֹו ֶאת ַהָּנָחׁש ִּכְגִדי. ָּפַחְדנּו, אּוָלם הּוא ָאַמר ָלנּו: 

  .'ּבֹואּו ַאֲחַרי'! ַעד ֶׁשִהַּגְענּו ְלֵביתוֹ 
הֹוִביל אֹוָתנּו אֹותֹו ָאָדם ְלִפָּנה ֲחׁשּוָכה ְּבֵביתֹו, ַהֻּמְסֶּתֶרת ַעל 

ֵדי ִקיר. הּוא ָנַטל ֵנר ְוֶהֱעָלה ֵאׁש ְסִביבֹות ַהָּמקֹום. ִהְזִהיר אֹוָתנּו יְ 
ָהִאיׁש: 'ַאל ִּתְפֲחדּו ִמַּמה ֶׁשִּתְראּו, ְוַאל ּתֹוִציאּו ֶהֶגה ִמִּפיֶכם'! 

 ִהְזָּדֵרז ָהִאיׁש ְוִהִּתיר ֶאת ַהָּנָחׁש ִמְּכָבָליו.
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ְוָקַׁשר ַעל ֹראׁשֹו ֵמאֹותֹו ֵעֶׂשב ֻמְפָלא. ַּתַחת ַהְׁשָּפַעת ָהֵעֶׂשב 

ַהחֹור, ֶׁשְּסִביבֹו ִמְסּתֹוֶבֶבת  -ִמֵהר ַהָּנָחׁש ְלִהָּכֵנס ְלֵעין ָהֵרַחִים 
ָהֶאֶבן ַהְּכֵבָדה. ַּכֲאֶׁשר ִנְכנַס ַהָּנָחׁש ְלאֹותֹו ַהחֹור, ִנְׁשַמע קֹול 

ֶאת ַהָּמקֹום. ָרִצינּו ִלְבֹרַח ִמָּׁשם, אּוָלם ָהִאיׁש ָאַחז ְצָוָחה, ֶׁשִּזְעַזע 
  .ְּבָיֵדינּו ְוִעֵּכב אֹוָתנּו ְּבָאְמרֹו: 'ִעְמדּו ְלָיִדי ְוַאל ִּתְפֲחדּו'

ְלַאַחר ְזַמן ָמה ָיָצא ַהָּנָחׁש ִמחֹור ָהֵרַחִים, ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵתת ָּדם. 
רֹו ְּבֹראׁש ַהָּנָחׁש ְּכַבְּתִחָּלה. ָלַקח ָהִאיׁש ְמַעט ִמן ָהֵעֶׂשב ּוְקׁשָ 



  

ּוְׁשַמְענָא ָקָלא, ְּדָכל ֲאַתר ִמזְַּדְעזְָעא. ְּבֵעינָא ְלִמַּפק, 
ֲאֵחיד ַּגְבָרא ִּביָדנָא וֲַאַמר ָלן: ָלא ִתְדֲחלּון, ְקִריבּו 

ָמא, נַָקט ַהאי ַּגָּבאי, ַאְּדָהִכי נִָפיק ִחוְיָא ָׁשֵתית ּדְ 
ַּגְבָרא ֵמַההּוא ִעְׂשָּבא וְַׁשְּויָא ְּבֵריֵׁשיּה ִּכְבַקְדֵמיָתא. 
ָעאל ְּבַההּוא ֵעינָא ְּדֵרַחּיָא, ּוְלָׁשָעה מּוֶעֶטת ֲחֵמינָא 

  ְּדנְָפִקין ֵמַההּוא ֵעינָא ַחד ַּגְבָרא ִּבְתֵרין ָראִׁשין.
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י ַהאי ַּגְבָרא וְִחוְיָא ָׁשֵרי ְסִביב ָהעֶֹרף, וֲַהוֵ  

(ֵּפרּוׁש:  ַּדֲהוֵי ָקֵרי ִּבְתֵרין ָראִׁשין ָאַמר: זְִקיָטא, זְִקיָטא, 

וְַאַחר  ִלְבִרּיָא ַקָּלה, ְזִקיָטא ְׁשֵמיּה, וְַהאי ְּבִרּיָה ַקָּלה ָקֵטיל ְלִחוְיָא)
ָּכ� ָאַמר ְלרַֹע ַמָּזלֹו ֶׁשָהיָה נֹוָלד ַּבָּמקֹום ַהֶּזה, 

ל ַלֲעׂשֹות ְּכלּום ֵמֲחַמת ֶׁשָּגַבר ָעָליו יָד ֶׁשל ֶׁשֵאינֹו יָכֹו
ַּבַעל ַהַּביִת ֶׁשָהיָה ָּבִקי ַּבֲעָׂשִבים, וְָצוַח: וַי, וַי, 
ְלִאיָמא ִּדְלַההּוא ֲאַתר אֹוִביל ֵליּה. ַאְּדָהִכי ִאְתֲעַקר 

                                                                                                                    

ְּבַהְׁשָּפַעת ָהֵעֶׂשב ִנְכַנס ַהָּנָחׁש ׁשּוב ְלחֹור ָהֵרַחִים. ְלַאַחר ְזַמן ָמה 
 ִמחֹור ָהֵרַחִים יֹוֵצא ָאָדם ַּבַעל ְׁשֵני ָראִׁשים, ָרִאינּו ֵּכיַצד
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רּו� ַעל ָעְרּפֹו. ָקָרא אֹותֹו ָאָדם ַּבַעל ְׁשנֵי ָראִׁשים: ְּכֶׁשַהָּנָחׁש ּכָ 
'ְזִקיָטא! ְזִקיָטא!' (הּוא ִהְתַּכֵּון ִלְקֹרא ְלֶעְזָרתֹו ַחָּיה, ַהִּנְקֵראת 
ְּבֵׁשם ֶזה, ּוְתכּוָנָתּה ַלֲהֹרג ְנָחִׁשים.) ַאַחר ִּתָּנה אֹותֹו ַּבַעל ְׁשֵני 

ֶׁשִאּמֹו הֹוִליָדה אֹותֹו ְוָקְבָעה ֶאת ִמְׁשָּכנֹו  ֹרַע ַמָּזלֹו ַעל ָראִׁשים ֶאת
ְּבָמקֹום ְמֻקָּלל ֶזה, ֲאֶׁשר ּבֹו ׁשֹוֵכן ַּבַעל ַּבִית, ַהָּבִקי ַּבֲעָׂשִבים, 
ּוְבכֹוָחם ּגֹוֵבר הּוא ָעָליו. ַעד ְמֵהָרה ֶנֶעְקרּו ָהֵרַחִים ִמְּמקֹוָמם, 

ִׁשים ְוַהָּנָחׁש ְוָנְפלּו ָהָאָדם ּוֵמֶהם ָיְצאּו ָהָאָדם ַּבַעל ְׁשֵני ָהָרא
 ְוַהָּנָחׁש ְּכֶאָחד ְּפָגִרים ֵמִתים.



  

ֵרַחּיָא ֵמַאְתֵריּה ּונְַפקּו ַּגְבָרא ִּבְתֵרין ָראִׁשין וְַההּוא 
  א, וְנְָפלּו ַּתְרוַיְהּו ּוִמיתּו.ִחוְיָ 

  ֲאִפּלּו ֵעֶׂשב אֹו צֹוֵמחַ  - ֶׁש�א ְלַצֵער ׁשּום ְּבִרּיָה 09@
*י. 
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ֲאַמר ָלן ַהאי ַּגְבָרא: ָּדא ֲהוֵי ֵחיָלא  

ְּדִעְׂשָּבא ַּדֲאנָא ְלֵקיְטנָא ַקַּמיְכּו, ּוְבִגין ָּכ� ָלא 
א ּוזְֵקְפנָא ֵריָׁשאי ִאְׁשָּתֵעינָא ַּבֲהַדיְכּו וְָלא נְֵקיְטנָ 

ְּבַׁשְעָּתא ִּדְקֵריְבּתּו ַּגָּבאי, ֲאַמר ַהאי ַּגְבָרא: ִאּלּו ֲהוֹו 
ְּבנֵי נְָׁשא ָּכל ַמה ִּדנְַטע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  יְָדִעין

ְּבַאְרָעא, וְָכל ַמה ְּדִאְׁשַּתַּכח ְּבָעְלָמא, יְִׁשְּתמֹוְדעּון 
ְכְמָתא ַסִּגיִאין. ֲאָבל ָלא ָטִמיר ֵחיָלא ְּדָמאֵריהֹון ְּבחּו

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחְכְמָתא ָּדא ִמְּבנֵי נְָׁשא ֶאָּלא 
ְּבִגין ְּדָלא יְִסטּון ֵמאֹוְרֵחיּה, וְָלא יְִהיּו ְרִחיָצן ְּבַהִהיא 

  ָחְכְמָתא וְיִנְׁשּון ֵליּה, ַחס וְָׁשלֹום.

ן, ֲאֶׁשר נַָתן ּוִמָּכל זֶה יְִלמֹד ָהָאָדם וְיְִתּבֹונֵ 
ֱא�ִהים ֵׂשֶכל וַָדַעת ְּבִלּבֹו, ְּדִאם ֵּכן ָהַאזְָהָרה ֶׁש�א 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאַמר ַּבַעל ַהַּבִית: 'ֶזהּו ֹּכחֹו ֶׁשל אֹותֹו ֵעֶׂשב, ֶׁשִּלַּקְטִּתי ַּבָּׂשֶדה, 

ַּבְרִּתי ִאְּתֶכם ְמאּוָמה ּוְכֵדי ְלַׁשֵּמר ֶאת ְסֻגּלֹוָתיו ַהְמיָֻחדֹות �א ִּד 
  ְו�א ֵהַרְמִּתי ֶאת ֹראִׁשי ַּכֲאֶׁשר ִנַּגְׁשֶּתם ֵאַלי'.

ָאַמר אֹותֹו ָהִאיׁש: 'ִאּלּו ָהיּו ְּבֵני ָאָדם יֹוְדִעים ֶאת ַהָחְכָמה 
ֶׁשָּנַטע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּבָאֶרץ ּוְבָכל ָּדָבר ַהִּנְמָצא ָּבעֹוָלם, ָהיּו 

ים ֶאת ֹּכַח ִרּבֹוָנם ְּבָחְכָמתֹו ַהְּגדֹוָלה. ֲאָבל ִהְסִּתיר ַהָּקדֹוׁש ַמִּכיִר 
ָּברּו� הּוא ֶאת ַהָחְכָמה ִמְּבֵני ָאָדם, ְּכֵדי ֶׁש�א ִיְסטּו ִמַּדְרֵכי ה', 

 ְּבָבְטָחם ַּבָחְכָמה ְוִיְׁשְּכחּו ֶאת ִרּבֹוָנם, ַחס ְוָׁשלֹום'."



  

ְלַצֵער ׁשּום ְּבִרּיָה, וֲַאִפּלּו ֶׁש�א ְלָהֵקל ַּבֲעָׂשִבים 
ּוִבְצָמִחים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ִחּיּות, ַעל ַאַחת ַּכָּמה וְַכָּמה 

, ֶׁשֵהן ְּבנֵי ַאְבָרָהם, ֶׁש�א ִלנְהֹג ִּבָּזיֹון ָאָדם ַּבֲחֵברֹו
  יְִצָחק וְיֲַעקֹב.

ַהְמַדֵּבר ְּבגֲַאָוה נֶגֶד ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל, ַהִּדּבּור 09@
  נְֶחַקק ַּבִּפנְָקס ֶׁשל ַמְעָלה.

יא. וְַאף ִאם נַָתן ֱא�ִהים ְלָאָדם עֶֹׁשר ּונְָכִסים 
לֹום, יִָּזֵהר ְּביֹוֵתר ְּד�א יִנְהֹג, ַחס וְׁשָ  -ּוֶמְמָׁשָלה 

ִּבְׁשִביל ּכֵן ִּבָּזיֹון ַּבֲעַדת ה', צֹאן ָקָדִׁשים, ִּכי ָכל ִּדּבּור 
ֲאֶׁשר יְַדֵּבר ָהָאָדם ְּבַגֲאוָה וָבּוז נֶֶגד ׁשּום יְִׂשָרֵאל, 
אֹותֹו ַהִּדּבּור ָּכתּוב וְָרׁשּום ִמּיָד ַּבִּפנְָקס ֶׁשל ַמְעָלה, 

ִרי� ָהָאָדם ִלְסּבֹל ִּדין וְָעוֹון זֶה ָחקּוק וְָׁשמּור, ַעד ֶׁשּצָ 
  ַהָּקֶׁשה.

ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ּוִבגְִמילּות ֲחָסִדים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 09@
  הּוא אֹוֵהב אֹותֹו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא

יב. וְָכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשְּמַבֶּזה ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֲאַזי 
ל, ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ָענְׁשֹו הּוא ָּכפּול ּוְמֻכּפָ 

, ְּדֵאּלּו ַהַּמְלָאִכים ַהּנְִקָרִאים (ַּדף רמז ַעּמּוד ב)ְּפקּוֵדי 
"ְׂשָרִפים", ֵהם ְמֻמּנִים ַלַענֹׁש ּוְליֵַּסר ָהָאָדם ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ּוִבְפָרט ִאם ָאָדם ְמַבּיֵׁש ְלַבר 

[ֵּפרּוׁש: ֲאִפּלּו ִמָּלה ֲחָדא ְּדאֹוַריְָתא  נָׁש ְּדאֹוִליף ִמּנֵיּה

ִאם ָאָדם ְמַבּיֵׁש ְלֶבן ָאָדם ֶׁשָּלַמד ִמֶּמּנּו ֲאִפּלּו ַרק ָּדָבר ֶאָחד 

, וְֵאינֹו נֹוֵהג ּבֹו ָּכבֹוד וִיָקר. ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַּבּתֹוָרה]



  

ֶׁשַהַּמְלָאִכים ְמַעּנְִׁשין ְלִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֵאיזֶה ֵׁשרּות 
ַתְלִמיד ָחָכם, ִאם �א ֶׁשּיַָדע ְּבַעְצמֹו ֶׁשָּמַחל ּבְ 

ַהַּתְלִמיד ָחָכם ַעל ְּכבֹודֹו, וְָכל ָאָדם ָצִרי� ִלַּקח ְרָאיָה 
ִמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשהּוא ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

נִי : "ּבְ (ְׁשמֹות ד כב)ּוָבַחר ָּבנּו ִמָּכל ַעם וְָלׁשֹון וְָקָרא ָלן 
(ַעֵּין ְּדָבִרים לב טו, : "ַעם ְסֻגָּלה", (ְּדָבִרים ז ו)ְבכִֹרי יְִׂשָרֵאל", 

: "ֲעַדת יְׁשּורּון", וְִאם ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵאין ְיַׁשְעָיה מד ב)
עֹוִׂשין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום וְהֹוְלִכין ַאַחר ְׁשִרירּות ִלָּבם, 

ן ּוַבֲהנָאֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה וְָתִמיד עֹוְסִקין ְּבַמָּׂשא ּוַמּתָ 
ַמה ּיֲַעֶׂשה ָהָאָדם נַַחת רּוַח ָּבזֶה ְלַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר�,  -

וְ�א עֹוד ַאף ִלְפָעִמים הּוא ִמְתַּפֵּלל ּוֵמנִיַח ְּתִפִּלין 
וְִציִצית, ּוִמְתַּפֵּלל ִּבְמִהירּות ֶּדֶר� ַהֲעָבַרת ֶּפה, 

וְֵתֶכף ַאַחר ַהְּתִפָּלה הּוא ּוְבִלּבֹו ַמְחָׁשבֹות זָרֹות, 
ָלהּוט ַאַחר ֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה, וְַעל ָאָדם ָּכזֶה ָאַמר 

: "ָהָרה ָעָמל וְיֶֶלד ָׁשֶקר", ּוִפְתאֹום (ְּתִהִּלים ז טו)ַהָּכתּוב 
  ַהָּמוֶת ָּבא, וְֵאין ֵציָדה ּוָמזֹון ְלָפנָיו.

ָסִדים ּוְבִלּמּוד ֲאָבל ִמי ֶׁשְּמַבֶּלה זְַמּנֹו ִּבְגִמילּות חֲ 
ַהּתֹוָרה, ֲאזַי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוֵהב אֹותֹו ָּבעֹוָלם 

: (ִיְרִמָּיה לא יט)ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
"ֲהֵבן יִַּקיר ִלי ֶאְפַריִם ִאם יֶֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים ִּכי ִמֵּדי 

עֹוד". וְִאם ֵּכן, ִאם ַהָּקדֹוׁש  ַדְּבִרי ּבֹו זָכֹור ֶאזְְּכֶרּנּו
(ְּדָבִרים יד ָּברּו� הּוא אֹוֵהב ֶאת ַהַּצִּדיִקים וְָקָרא אֹוָתם 

: "ָּבנִים ַאֶּתם ַלה' ֱא�ֵהיֶכם", ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשְּבנֵי ָאָדם א)



  

ְצִריִכין ֶלֱאהֹב ֶאת ַהַּצִּדיִקים, וְָאז ְׂשָכָרן יְִהיֶה ָּכפּול 
  .ּוְמֻכָּפל ָאֵמן

  ַמְסֵעי08@

  ֶּפֶרק פ"ד03@
: "ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכּנֶֶׁשר וְִאם ֵּבין (עֹוַבְדָיה א ד)א. ְּכִתיב 

ּכֹוָכִבים ִׂשים ִקּנֶ� ִמָּׁשם אֹוִריְד� נְֻאם ה'" וְגֹו', ַעל 
ֶּדֶר� ֲהָלָצה יֵׁש ְלָפֵרׁש ַהָּפסּוק, ַרק נְַקִּדים ְּגָמָרא 

:  "וְַאֶּתם (ְיַׁשְעָיה ג יד): ַמאי ִּדְכִתיב (ַּדף ו ַעּמּוד ב)ִּדְבָרכֹות 
ֵּכיוָן ֶׁשהּוא  -ִּבַעְרֶּתם ַהֶּכֶרם ְּגזֵַלת ֶהָענִי ְּבָבֵּתיֶכם" 

ֵהיַא� יְכֹוִלין ִלְגזֹל ֶאת ֶהָענִי, ֵּכיוָן ֶׁשֵאין ֶלָענִי  -ָענִי 
נָא: ֵּכיוָן ׁשּום ָּדָבר, ָאַמר ַרִּבי ֶחְלּבֹו: ָאַמר ַרב הּו

ֶׁשֶהָענִי נֹוֵתן ָׁשלֹום, וְ�א ֶהֱחִזיר לֹו ָׁשלֹום, נְִקָרא 
  ַּגזְָלן, ַעּיֵן ָׁשם.

ַהְרֵּבה ְּבנֵי ָאָדם נְִכָׁשִלים ָּבזֶה ֶׁשֵאין ַמֲחזִיִרין 09@
  ָׁשלֹום ֶלָענִי ְוַכּדֹוֶמה

ב. וְִהּנֵה ֶהָעוֹון ֶזה, ָרִאיִתי ֶׁשַרִּבים נְִכָׁשִלים ּבֹו. 
ֶׁשָאָדם ֵּבינֹונִי נֹוֵתן ָׁשלֹום ְלָעִׁשיר, ֲאזַי ֶהָעִׁשיר הּוא ּכְ 

ַמֲחזִיר ָּפנָיו ִמֶּמּנּו, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשָענִי הּוא נֹוֵתן 
ֲאזַי ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהִּביט ְּבָפנָיו ֶׁשל ֶהָענִי,  -ָׁשלֹום 

זְנֹו ֵאינָּה וְעֹוֶׂשה ַעְצמֹו ְּכִאּלּו ֵעינֹו ֵאינָּה רֹוָאה, וְָא



  

ׁשֹוַמַעת, וְִאם ֵּכן ְלִפי ַהְּגָמָרא ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל נְִקָרא 
  ַּגזְָלן.

וְָכל זֶה הּוא ִמְּפנֵי ַּגֲאוָה יְֵתָרה ֶׁשּיֵׁש לֹו ָלָאָדם, 
ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ְלָהִׁשיב ְלָאָדם ֵּבינֹונִי, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְלָאָדם 

ֲאוָה ֶׁשל ֶהָעִׁשיר הֹוֵפ� ָּפנָיו ָענִי וְֶאְביֹון, ּוֵמרֹב ַהּגַ 
ְלַצד ַאֵחר, ּוֵמֲחַמת זֶה ֶהָענִי הּוא ְמֻבּיָׁש וְהֹוֵפ� ָּפנָיו 
ְלַצד ַאֵחר, וְדֹוֶמה ַהָּדָבר ְּבֵעינַי ְּכִאּלּו ֵהן נֶֶׁשר ֶׁשּיֵׁש 
לֹו ְׁשנֵי ָראִׁשים, רֹאׁשֹו ֶאָחד ְמַהֵּפ� ָּפנָיו ְלַצד ֶאָחד, 

נִי ְמַהֵּפ� ָּפנָיו ְלַצד ַאֵחר, וְַעל ָאָדם ַּבַעל וְרֹאׁש ַהּׁשֵ 
ִמָּׁשם  -ַּגֲאוָה ָּכזֶה נֱֶאַמר: "ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכּנֶֶׁשר 

אֹוִריְד� נְֻאם ד'" וְגֹו', ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא 
ָּגבֹוַּה ֵמַעל ְּגבֹוִהים וְיֹוֵדַע ָּכל ַהּנְִסָּתרֹות, הּוא 

ַּבֲעֵלי ָהֲעִׁשיִרים ֶׁשעֹוִׂשין ֵּכן, ּוַמְגִּביַּה ְׁשָפִלים  ַמְׁשִּפיל
ֵהן ָהֲענִּיִים, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ֻסָּלמֹות, זֶה  -

  יֵָענִי. –ֶהָענִי יְִהיֶה ְּבֶקֶרב יִָמים ָעִׁשיר, וְֶהָעִׁשיר 

בֹות ַהְּלָבבֹות ִמְתָקרְ  - ְּכֶׁשַּמֲחזִיר ָׁשלֹום ַלֲחֵברֹו 09@
  זֶה ָלזֶה

ג. ַעל ֵּכן ֲאנִי ַמזְִהיר ְלָכל ַּבר ַּדַעת ְלָהִסיר 
ִמְכׁשֹול זֶה ֵמַעל ָּפנָיו, ְלָהִׁשיב ְלָכל ָאָדם, ְּכֶׁשּנֹוֵתן לֹו 
ָׁשלֹום, יֲַחזִיר וְיִֵּתן לֹו ָׁשלֹום, ֲאזַי ַהְּלָבבֹות יְִהיּו 

ָׂשם ִלּבֹו  ְקרֹובֹות. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשֶהָעִׁשיר ֵאינֹו
ִלְפנֹות ֶאל ֶהָענִי, ֲאזַי ָצעֹק יְִצַעק ֶהָענִי ְּבַמר ִלּבֹו ֶאל 

  ה', ּוְבוַַּדאי יְִׁשַמע ה' ֶאת קֹול ֶהָענִי, ִּכי ַחּנּון הּוא.



  

וְִהּנֵה ָרִאיִתי, ֶׁשּיֵׁש ְּבנֵי ָאָדם ֲעִׁשיִרים, ּוֵמֲחַמת 
ָאָדם, ֶׁשֵהן ֲחָכִמים ָעְׁשרֹו הּוא ַּבַעל ַּגֲאוָה, וְִהּנֵה ְּבנֵי 

ְּגדֹוִלים, ּוֵמֲחַמת ָחְכָמתֹו ֶׁשָעְמָדה לֹו הּוא ַּבַעל 
ִמָּכל ָמקֹום, ַעל אֹוָתן ֲאנִָׁשים יֵׁש ִלי ִלְלמֹד  -ַּגֲאוָה 

זְכּות, ֶׁשּיֵׁש ָלֶהם ְקָצת ַּגֲאוָה ֵמֲחַמת ָעְׁשָרם אֹו 
נִָׁשים ֵמֲחַמת ָחְכָמָתם, ֲאָבל ֲאנִי ּכֹוֵעס ַעל אֹוָתן אֲ 

ֶׁשֵאינָן ְמיָֻחִסים, וְֵאין ָלֶהם ּתֹוָרה וְָחְכָמה, וְֵאין ָלֶהם 
  ָלָּמה וְַעל ָמה יְִהיֶה ָלֶהם ַהַּגֲאוָה?! -עֶֹׁשר 

ְלָקֵרב ָהֲענִּיִים ּוְלַהֲחזִיר ָלֶהם ָׁשלֹום, ְוָאז ַהָּקדֹוׁש 09@
  ָּברּו� הּוא יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו.

וְֵרַעי, סּורּו סּורּו ִמן ַּדְרֵכי ַהַּגֲאוָה  ד. ַעל ֵּכן, ַאַחי
וְִתְראּו ְלַדֵּבר ִעם ָּכל ָאָדם ּוְלָקֵרב ָהֲענִּיִים, ּוִבְפָרט 
ֶׁשָּצִרי� ְלַהְקִּדים ָׁשלֹום ַלֲענִּיִים, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְמֻחּיָב 
ְלַהֲחזִיר לֹו ָׁשלֹום, וְָאז עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא 

  ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו וְַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל, ָאֵמן.יֲַעׂשֶ 

  ֶּפֶרק פ"ה03@
א. ְּבֶחְמַלת ה' יְִתָּבַר� ְׁשמֹו ַעל ָהָאָדם, ֲאֶׁשר 
הּוא יְִתָּבַר� ַמֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ִלְבנֵי ָהָאָדם ְלגּוָפם, 

ֶגר ֵמת, ֲאֶׁשר ַּבַּליְָלה ָהָאָדם יֵָׁשן ָעיֵף וְיֵָגַע וְדֹוֶמה ְלפֶ 
וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּברֹב ֲחָסָדיו ַמְׁשִלי� ֵׁשנָה 
וְַתְרֵּדָמה ְּכֵדי ְלָהִפיג ַעל יְֵדי ַהֵּׁשנָה יְִגיַעת ַהּגּוף 
וְִטְרַּדת ָהֵאָבִרים וְכֶֹׁשל ַהָּמְתנַיִם, וְֵאָבָריו וְַעְצמֹוָתיו 



  

, ּוְבוַַּדאי ֵאין ְצמֹו][ֵּפרּוׁש: ְלָזֵרז עַ יֲַח�ץ ְלזֵרּוזֵי ַּגְרֵמיּה 
ַּכּוָנַת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּכֵדי ְלזֵָרז ֶאת ַהּגּוף 
ַלֲעֵבָרה, ַחס וְָׁשלֹום, ֶאָּלא ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� 

  ָּברּו� הּוא.

ֶׁש�א ִלְקׁשֹר ַהֵּבית יָד ֶׁשל יַד ְׂשמֹאל ְּכֵדי 09@
  ןְלַׁשְעְּבדֹו ְלִמְצַות ְּתִפִּלי

ב. וְַעל ֵּכן ַּגם ָהָאָדם יִָבין וְיְַׂשִּכיל ְלַמְּלאֹות ְרצֹון 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְֵתֶכף ּוִמּיָד ְּבקּומֹו יְַטֵהר וִיַקֵּדׁש 
יָָדיו ּוָפנָיו ִּבנְִטיָלה, וְ�א יֵֵל� ד' ַאּמֹות ְּב�א נְִטיַלת 

ָדיו, יִָּזֵהר ְלַהּנִיַח יַָדיִם, וְַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשּלֹוֵבׁש ֶאת ְּבגָ 
ֵּבית זְרֹוַע ֶׁשל יַד ְׂשמֹאל ְלִבְלִּתי ִלְקׂשר ֶאת ִּבְגדֹו 
ּוְכתֹנֶת ֶׁשּלֹו ְסִביב ֵּבית ַהּיָד ְּבחּוִטים אֹו ִּבְׁשָלבֹות 
אֹו ִּבְקָרָסיו. וְַהַּטַעם, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ִׁשְעּבּוד ֶׁשל יַד 

  ְׂשמֹאל ְלִמְצוַת ְּתִפִּלין.

ָבר ִהזְַּכְרִּתי ְלֵעיל, ֶׁשּיֵׁש זְַמן וְֵעת ָרצֹון ְּבָׁשָעה ּוכְ 
ֶׁשּלֹוֵבׁש ֶּבֶגד ֶׁשל ִציִצית ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהָּצַלת ִקנְָאה 
וְִׂשנְָאה וַָכַעס, ַעל ּכֵן ָרַׁשְמִּתי ָּכאן ֵאיזֶה ְּפסּוִקים, 

אֹון מֹוֵרנּו ֲאֶׁשר ֵהם ַקָּבָלה ְּביִָדי ִמן מֹוֵרנּו וְַרֵּבנּו, ַהּגָ 
ָהַרב ַרִּבי יֹוֵסף, ֶּבן ַהָּגאֹון מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יּוְדל 
זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשְּפסּוִקים ֵאּלּו ֵהָּמה ְמֻסָּגִלים לֹוַמר 

  אֹוָתם ֶּדֶר� ְּתִפָּלה ַאַחר ִּבְרַּכת ִציִצית וְֵאּלּו ֵהן: 



  

ֶאּצָֹרה"  ָראִתי ְבָכל ֵלב ֲענֵנִי ה' ֻחֶּקי�07ָק@06@"
  .(ְּתִהִּלים קיט קמה)

ְדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא ה' ּוִמְׁשָּפֶטי� 07ִנ@06@"
  .(ָׁשם ָׁשם קח)ַלְּמֵדנִי" 

גּוָרה ְבָאָהְל� עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר 07ָא@06@"
  .(ָׁשם סא ה)ְּכנֶָפי� ֶסָלה" 

ִּציֵלנִי ִמָּדִמים ֱא�ִהים ֱא�ֵהי ְתׁשּוָעִתי 07ַה@06@"
  .(ָׁשם נא טז)ַרּנֵן ְלׁשֹונִי ִצְדָקֶת�" ּתְ 

ּוִיִתי ה' ְלנְֶגִּדי ָתִמיד ּכִי ִמיִמינִי ַּבל 07ִׁש@06@"
  .(ָׁשם טז ח)ֶאּמֹוט" 

ֹוָדע ִּביהּוָדה ֱא�ִהים ְּביְִׂשָרֵאל ָּגדֹול 07נ@06@"
  .(ָׁשם עו ב)ְׁשמֹו" 

יָם" ָּׂשא ַכנְֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכנָה ְּבַאֲחִרית 07ֶא@06@"
  .(ָׁשם קלט ט)

ִהי יְָד� ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּוֶד� ָבָחְרִּתי" 07ְּת@06@"
  .(ָׁשם קיט קעג)

ְסְּד� ה' ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקי� ַלְּמֵדנִי" 07ַח@06@"
  . (ָׁשם ָׁשם סד)

(ָׁשם עו אֹור ַאָּתה ַאִּדיר ֵמַהְרֵרי ָטֶרף" 07ָנ@06@"

  .ה)



  

יֵלנִי ֶחְרַּפת נָָבל ַאל ָּכל ְּפָׁשַעי ַהּצִ 07ִמ@06@"
  .(ָׁשם לט ט)ְּתִׂשיֵמנִי" 

(ָׁשם ַחְסְּד� ַחּיֵנִי וְֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפי�" 07ְּכ@06@"

  .קיט פח)

ינַי ָּתִמיד ֶאל ה' ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת 07ֵע@06@"
  .(ָׁשם כה טו)ַרְגָלי" 

� ָתִמיד" ָעֵדנִי וְִאּוֵָׁשָעה וְֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי07ְס@06@"
  .(ָׁשם קיט קיז)

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ה' ֱא�ַהי וֵא�ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁש�א 06@

ֶאְכַעס וְֶׁש�א ַאְכִעיֶס�. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַזֵּכִני ְלִמַּדת 

ֲענָוָה ּוְלִמַּדת ַהְכָנָעה, וְֶדֶר� ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִי, וְתֹוָרְת� 

יֵכִני ַבֲאִמֶּת� וְיֵַחד ְלָבִבי ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה ֶאת ָחֵּננִי, ַהְדרִ 

ִׁשְמ� ַהָּגדֹול, ַהִּגּבֹור וְַהּנֹוָרא, ְּבָכל ְלָבִבי ּוְבָכל נְַפִׁשי 

  ּוְמאִֹדי.

ּוְתִפָּלה זֹו ִהיא ְמֻסֶּגֶלת ְלִהְתַּפֵּלל ֵּתֶכף ַאַחר 
ַּכַעס ְלִביַׁשת ַהַּטִּלית ָקָטן, ּומֹוֶעֶלת ְלִהּנֵָצל מִ 

ּוִמִּקנְָאה ּוִמִּׂשנְַאת ִחּנָם, וְָהֶרֶמז נְִרַמז ְּבָראֵׁשי 
ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהְּפסּוִקים ַהּנִזְָּכִרים. וְַהַּכּוָנָה ֶׁשל 
ְלִביַׁשת ִציִצית ּוְתִפִּלין, ֲה�א ֵהָּמה ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר 

ף קעד (ַּד ַהּיָָׁשר, הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְל� 

, וְָכל ֶאָחד וְֶאָחד ְלִפי ִׂשְכלֹו יּוַכל ְלַכּוֵן ָּכָראּוי, ַעּמּוד ב)
וְנָכֹון וְיֶָפה ְמאֹד ִלנְהֹג ֵּכן, וְָצִרי� ָהָאָדם ְלַהּנִיַח 



  

ִציִצית ּוְתִפִּלין ְּבֵביתֹו, ְּכֵדי ֶׁשּיֵֵצא ִמֶּפַתח ֵּביתֹו 
ּוִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו ְׁשהּות,  ֻמְׁשָלם ּוְמֻעָּטר ְּבִציִצית ּוְתִפִּלין.

יֲַעמֹד ֵאֶצל ַהְּמזּוזָה וִיַכּוֵן ְלַהְׁשִלים ָּפָרַׁשת ִציִצית 
ַהְמֻחֶּסֶרת ַּבְּמזּוזָה. וְַאַחר ָּכ� יַּנִיַח יָדֹו ַעל ַהְּמזּוזָה 

  וְיֲַעִביר יָָדיו ַעל ֵעינָיו וְיְִתַּפֵּלל:

ִהְרהּוִרים,  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָהֵסר ִמֶּמִּני06@ג. 

וְֶאָּנֵצל ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ֵמֵחְטא וֶָפַׁשע ִּבְזכּות ְׁש�ָׁשה 

ִמְצוֹות ָהֵאּלּו, ֲאֶׁשר ֵהם ְׁשָלְׁשָּתן יַַחד, וְֵהן ְמזּוָזה 

   07ּוְתִפִּלין וְִציִצית, וְֶאָּנֵצל ֵמַעיִן ָהָרע ּוִמָּכל ִּכּׁשּוף.@

ַהְּמזּוזָה ְּבַטִּלית  וְכֹה יֹאַמר ְּבָעְמדֹו ֵאֶצל ֶּפַתח
"ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ה' ֱא�ֵהינּו ה' ֶאָחד, יִָחיד 06@ּוְתִפִּלין: 

ּוְמיָֻחד, יֵַחד ְלָבִבי ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה ֶאת ִׁשְמ� ַהָּגדֹול 

   07ַהִּגּבֹור וְַהּנֹוָרא ְּבָכל ְלָבִבי ּוְבָכל ַנְפִׁשי.@

ן ֶׁשְּב"ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי וְַאַחר ָּכ� יֹאַמר ְׁשמֹונֶה ֵהִהי"
(ִמְׁשֵלי יח . וְַאַחר ָּכ� יֹאַמר ָּפסּוק מ)- (ְּתִהִּלים קיט לגָדֶר�" 

(ְּתִהִּלים : "ִמְגּדֹול עֹז ֵׁשם ה' ּבֹו יָרּוץ ַצִּדיק וְנְִׂשָּגב". י)

: "ִׁשְבֵטי יָּה ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל ְלהֹודֹות ְלֵׁשם ה'", קכב ד)
ְּפסּוֵקי ֵהִהי"ן ֶׁשִּבְתַמנְיָא ַאֵּפי, ְלִפי וְָלֵכן אֹוְמִרים 

ֶׁשֵהן ַמְתִחיִלין ָּבאֹות ֵה"א ּוְמַסּיְִמין ָּבאֹות יּו"ד, וְֵהן 
אֹוִתּיֹות י"ה, ִּכי אֹוִתּיֹות י"ה ֵהן ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל, ְּכגֹון 

", 07י@06@ְראּוֵבנִ 07ָה@06@: "( ַּבִּמְדָּבר כו ז)
  וְַאַחר ָּכ� יֹאַמר:



  

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַהִּציֵלִני ּוַמְּלֵטנִי ּוְפֵדִני 06@ד. 

ִמָּכל ֵחְטא וֶָפַׁשע וְָעוֹון ִּבְזכּות ְׁש�ָׁשה ִמְצוֹות ַהִּנְזָּכִרים, 

"ְּב� ה' ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם ְּבִצְדָקְת� 

, . וִיַכּוֵן ְּבזֶה ַהָּפסּוק(ְּתִהִּלים לא ב) 07ַפְּלֵטנִי"@
ֶׁשַּמְתִחיל ָּבאֹות ב', ּוְמַסּיֵם ָּבאֹות יּו"ד, ֶׁשֵהן ֶרֶמז 

  ְלי"ב ְׁשָבִטים וְיֹאַמר:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִּבְזכּות י"ב ְׁשָבִטים ָׁשְמֵרִני 06@

וְַהִּציֵלִני ִמָּכל ֵחְטא ּוִמָּכל ִמיֵני ַעיִן ָהָרע, ֶׁש�א יְִׁש�ט ִּבי 

ְרִעי ַעד עֹוָלם, וְ�א יְִׁש�ט ַעיִן ָהַרע �א וְ�א ְבַזְרִעי וְֶזַרע זַ 

ִּבְמאֵֹדנּו וְ�א ְּבגּוֵפנּו, "ה' יְִׁשמֹר ֵצאִתי ּובֹוִאי ְלַחִּיים 

ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם", "ה' ִצִּלי ַעל יַד יְִמיִני" 

"ֵנְדָעה וְִנְרְּדָפה ָלַדַעת ֶאת ה'", "ָנכֹון ַּכַּׁשַחר מֹוָצאֹו", 

�א יְִתיֵַּצב ִאיׁש ִּבְפֵניֶכם, ַּפְחְּדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם יִֵּתן ה' "

ֱא�ֵהיֶכם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְדְרכּו ָבּה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

ָלֶכם", "ְמַכֵּׁשָפה �א ְתַחֶּיה" "ּוְלכֹל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל �א 

ַדַעת ִּכי ה' הּוא יֱֶחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹונֹו", "ַאָּתה ָהְרֵאיָת לָ 

  ָהֱא�ִהים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו".

וְַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשּיֵֵל� ָלְרחֹוב, יְַכּוֵן ְלַהְרֵהר ָּתִמיד 
ַּבִּמְצוֹות, ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלֵעיל ְּבֶפֶרק ֵׁשנִי, וֲַאִפּלּו 
ְּכֶׁשרֹוֶאה ַהֶּׁשֶלג, יֲַחׁשֹב ֶׁשהּוא ֶאָחד ֵמד' ַמְראֹות 

ִעים, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשּיְִפַּגע ְּבַבֲעֵלי ַחּיִים, יִנְַהג ְּכמֹו נְגָ 
  ֶׁשָּכַתְבִּתי ָׁשם. ַעּיֵן ָׁשם ֶּפֶרק ֵׁשנִי.



  

ה. קֹוֵדם ֶׁשּיִָּכנֵס ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת יֹאַמר "זֶה 
, ּוְתִפָּלה (ְּתִהִּלים קיח כ)ַהַּׁשַער ַלה' ַצִּדיִקים יָבֹואּו בֹו" 

ת ְלִהּנֵָצל ֵמרּוחֹות ָרעֹות ּוְמַכְּׁשִפים ּומֹוִעיל זֹו מֹוֶעלֶ 
ַעל ּגֶֹדל ַהְצָלַחת ַמָּׂשא ּוַמָּתן, ּוְתִפָּלתֹו ִהיא עֹוָלה 

ְלַמְעָלה ַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, *
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ּוְׁשנֵי ַמְלֲאִכין  
ַקִּדיִׁשין מּוָכנִים ְלַלּוֹות ְלַמאן ְּדנֵָפיק ִמְּתַרע ֵּביָתא 

(ֹזַהר ֵחֶלק ג ַּדף שא ַעּמּוד ִציִצית ּוְתִפִּלין ְּבֵריֵׁשיּה ְמֻעָּטף ּבְ 

, וְַהּנֵי ַמְלֲאִכין ְמָבְרִכין ֵליּה, וְָלא יֲָהִבין ְרׁשּות א)
ִלְמַקְטְרָגא ְּדִאיהּו ָקֵאים ַאִּפיְתָחא, ְּדָלא יֵָכיל 
ְלִאְתנַָּזָקא, וְַאַחר ָּכ� יֹאַמר, "זֶה ַהַּׁשַער ַלה' 

יָבֹואּו בֹו". וְַאַחר ָּכ� יֵֵל� ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת  ַצִּדיִקים
ל ֶׁשּיְִהיֶה לֹו ַּפְרנָָסתֹו ְּבֶרוַח וְ�א ְּבִאּסּור -וְיְִתַּפֵּלל ָלאֵ 

וְיְִהיֶה ִמַּתַחת יַד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְ�א יְִהיּו 
  ְמסּוִרים ְּביַד ָּבָׂשר וָָדם.

ו ְלטֹוב אֹו ְלָרע, ַחס ָהָאָדם ְמעֹוֵרר ְּבַמֲעָׂשי09@
  ְוָׁשלֹום.

ו. ּבֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב ַהּזַֹהר ָּפָרַׁשת ֶל� ְל� 
: *פח ַעּמּוד א) - (ַּדף פו ַעּמּוד ב 
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"ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֲהוֵי ָאֵזיל ְלֵבי  
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  ֹקֶדׁש:-ֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁש 
ּוְׁשֵני ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים מּוָכִנים ְלַלּוֹות ְלִמי ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּפַתח 
ֵּביתֹו ָעטּוף ְּבִציִצית ּוְתִפִּלין ַעל ֹראׁשֹו, ְוֵאּלּו ַהַּמְלָאִכים ְמָבְרִכים 

 אֹותֹו, ְוֵאיָנם נֹוְתִנים ְרׁשּות ַלְמַקְטֵרג ָהעֹוֵמד ַּבֶּפַתח ְלַהִּזיקֹו.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ֲחמֹוִהי, וֲַהוֹו ָאזְֵלי ִעֵּמיּה ַרִּבי ִחּיָא וְַרִּבי יֹוֵסי וְַרִּבי 
, ֲאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר: ָהא ֲחֵמינָא ְּדֵאין ִחזְִקּיָה

ִהְתעֹוְררּות ִמְּלַמְעָלה ֶאָּלא ַעל יְֵדי ִהְתעֹוְררּות 
ְלַהְתִחיל ְּבִעְסֵקי ִמְצוֹות ְּבִחָּבה,  -ִּדְלַתָּתא, וְַהַּכּוָנָה 

וְָאז ָּתבֹוא ַהְּׁשִכינָה ִלְפרֹס ַּגְדָפָהא ֲעֵליהֹו, וֲַהוֹו 
יְָתא, ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְֵלי, ִאֲעַרע ְּבהֹון ַרִּבי ָעְסֵקי ְּבאֹורַ 

(ְּתִהִּלים כה יֵיָסא וְַחד יְהּוָדאי ַּגֵּביּה, ְּפַתח ַהאי יְהּוָדאי 

: "ְלָדוִד ֵאֶלי� ה' נְַפִׁשי ֶאָּׂשא". ַאַּמאי ָלא ְּכִתיב: א)
 'ִמזְמֹור ְלָדוִד'? ֶאָּלא ְּבִגין ַּדְרֵּגיּה ָקָאַמר, ֶׁשַּכּוָנָתֹו
ִהיא ְלַהֲעלֹות נְִׁשָמתֹו ֶאל ְמקֹום ְקֻדָּׁשה ֶעְליֹונָה 
ֲאֶׁשר ָׁשְרׁשֹו ִמָּׁשם, ֲאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְלַרִּבי יֵיָסא: 

  ֲחֵמינָא, ִּדְׁשִכינְָתא ָקָאֵתית וְִאְתַחַּבְרנָא וְכּו'.
                                                                                                                    

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָהַל� ְלֵבית ָחִמיו, ְּכֶׁשַרִּבי ִחָּיא, ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי 
ִחְזִקָּיה ְמַלִּוים אֹותֹו ְּבַדְרּכֹו. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: "רֹוֶאה ֲאִני, ֶׁשֵאין 

ֵדי ִהְתעֹוְררּות ְּבֵני ָהָאָדם ַהְּבָרָכה ׁשֹוָרה ִמְּלַמְעָלה ֶאָּלא ַעל יְ 
ִמְלַמָּטה, ְוַהַּכָּוָנה ִהיא, ֶׁשֵּיׁש ְלִהְתּכֹונֵן ְלִעְסֵקי ַהִּמְצוֹות ּוְלַהְתִחיל 

ָאז ָּתבֹוא ַהְּׁשִכיָנה ִלְפֹרס ְּכָנֶפיָה ַעל ְּבֵני  -ַלֲעׂשֹוָתם ְּבִחָּבה 
  ָהָאָדם".

ֵרי תֹוָרה. עֹוָדם הֹוְלִכים, ֵהֵחּלּו ְּבֵני ַהֶחְבַרָּיא ַלֲעֹסק ְּבִדבְ 
ָּפְגׁשּו ֶאת ַרִּבי ֵייָסא, ְוִעּמֹו ְיהּוִדי. ָּפַתח אֹותֹו ַהְּיהּוִדי ְוָאַמר: "ָּדִוד 
ַהֶּמֶל� אֹוֵמר ַּבְּתִהִּלים: 'ְלָדִוד ֵאֶלי� ה' ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא', ּוַמּדּוַע ֵאין 

ִוד ַהֶּמֶל� ִהְתַּכֵּון ַלֲעלֹות ֶאת הּוא ּפֹוֵתַח ְּב'ִמְזמֹור ְלָדִוד'? ֶאָּלא ֶׁשּדָ 
  ִנְׁשָמתֹו ְלָׁשְרָׁשּה ִלְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה".

ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: "רֹוֶאה ֲאִני, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשָעַסְקנּו ַּבּתֹוָרה, 
 ְּכָבר ָׁשְרָתה ָעֵלינּו ַהְּׁשִכיָנה".



  

*
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ֲאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר: ַמה ְּׁשָמ�? ֲאַמר ֵליּה:  
ֲחָדא ִמָּלה הּוא.  -ֵליּה: יֹוֶעזֶר וְֶאְלָעזָר יֹוֶעזֶר, ֲאַמר 

יְַתבּו ַּכֲחָדא ַּגֵּבי ַחד ִטּנָָרא, וְִחֵּדׁש ַהאי יֹוֶעזֶר ַּכָּמה 
  ִחּדּוִׁשין וְָרִזין ְּדאֹוַריְָתא.

ז. *
217
ֲאַמר ֵליּה: ָמה ֲעִבְדָת�? ֲאַמר ֵליּה: ַמְקֵרי  

ֲאָתא ַרִּבי יֵיָסא ַּדְרַּדֵּקי ֲאנָא ְּבַאְתָראי, וְַהְׁשָּתא 
ִּדְכַפר ָחנָן ְלדּוְכָּתאי, ּוְסֵליקּו ִלי ַהּנְָעִרים ִמַּגָּבאי 
וְאֹוִתיבּו לֹון ְלַגֵּביּה, וֲַהוֵי יֲָהִבין ִלי ְּבנֵי ָמָתא ַאְגָרא 
ְּכַהאי זְִמנָא ְּדַדְרַּדֵּקי ֲהוֹו ַּגָּבאי, וְִאְסַּתַּכְלנָא 

י ְלִאְתֲהנֵי ִמּנַיְהּו ְלַמָּגנָא, ְּבנְַפָׁשאי, ְּדָלא ִאְתֲחזֵי לִ 
וֲַאֵגיְרנָא ַּגְרָמאי ַּבֲהֵדי ַהאי ַחִּכים, ֲאַמר ַרִּבי 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶאת אֹותֹו ְיהּוִדי: "ַמה ִּׁשְמ�"? ָעָנה לֹו: ָׁשַאל 

"יֹוֶעֶזר". ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: "יֹוֶעֶזר ְוֶאְלָעָזר ֹׁשֶרׁש ֶאָחד ֵהם". 
ָיְׁשבּו ַיְחָדו ַעל ֶסַלע ֶאָחד ְויֹוֶעֶזר ִחֵּדׁש ַּכָּמה ִחּדּוִׁשים ְוִגָּלה 

 ִמּסֹודֹות ַהּתֹוָרה.
217

  ֹקֶדׁש:-ׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון*) ֵּפרּו 
ְׁשָאלֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר: "ִמַּמה ִהְּנ� ִמְתַּפְרֵנס"? ֵהִׁשיב לֹו: "ֲאִני 
ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ְּבִעיִרי. ָאְמָנם ִמֶּׁשִהִּגיַע ַרִּבי ֵייָסא ִמְּכַפר ָחָנן 

י ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ְלִעיִרי, ָמְסרּו לֹו ֶאת ִמְׂשָרִתי ְוִהְמִׁשיכּו ְלַׁשֵּלם לִ 
ְּכִמֹּקֶדם. ָאְמָנם �א ָרִציִתי ֵלָהנֹות ֵמֶהם ְּבִחָּנם, ְוָלֵכן ָהַפְכִּתי 
ִלְמַׁשְּמׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵייָסא". ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: "ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ַאָּבא 

  ְנחּוצֹות ָּכאן (ְלָבֵר� ֶאת יֹוֶעֶזר ְּבַפְרָנָסה)".
ּוָבאּו ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוָעְסקּו ַּבּתֹוָרה ָקמּו ֻּכָּלם 

 ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו.



  

ֶאְלָעזָר: ִּבְרָכָאן ְּדַאָּבא ִאְצְטִריכּו ָהָכא, ָקמּו ֻּכְּלהּו 
ּוָבאּו ִלְפנֵי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, וֲַהוֹו ָלִעין ְּבאֹוַריְָתא 

  ְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי.ַקֵּמי ַרִּבי ׁשִ 

נָׁש ּגַם ָּבעֹוָלם 09@ ִמי ֶׁשֵאינֹו נֹוֵטל יָָדיו ָּכָראּוי נֱֶע
  ַהּזֶה

ח. *
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יֹוָמא ַחד ֲהוֹו ָעְסֵקי ִּבנְִטיַלת יַָדיִם, ֲאַמר  
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ָּכל ַמאן ְּדָלא נֵָטיל יְדֹוי ִּכְדָקא 

ָׁשא ְלֵעָּלא, ִאְתַעּנְָׁשא ַּגם ַאף ַעל ַּגב ְּדִאְתַעּנְ  -יָאּות 
ֵּכן ְלַתָּתא, ָענְָׁשא ִּדְלַתָּתא ְּדָגֵרים ֵליּה ִמְסֵּכנּוָתא. 
ּוַמאן ְּדנֵָטיל יְדֹוי ִּכְדָקא יָאּות, ָּגֵרים ְלַגְרֵמיּה ִּבְרָכִאין 
ִּדְלֵעָּלא, ְּדָׁשָראן ַעל יְדֹוי וְִאְתָּבַר� ְּבָעְׁשָרא, ְלָבַתר 

ִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי וֲַחמֹוי ֵליּה ְלַההּוא ַאְקִּדים רַ 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
יֹום ֶאָחד ָעְסקּו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּבִהְלכֹות ְנִטיַלת ָיַדִים. ָאַמר 

ַלְמרֹות  -ֹוֵטל ָיָדיו ָּכָראּוי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: "ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו נ
 -ֶׁשָעְנׁשֹו ָׁשמּור לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֵיָעֵנׁש ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוָעְנׁשֹו 

ּגֹוֵרם ְלַעְצמֹו ְּבָרכֹות ֶעְליֹונֹות,  - ֲעִנּיּות; ּוִמי ֶׁשּנֹוֵטל ָיָדיו ָּכָראּוי 
  ר".ַהׁשֹורֹות ַעל ָיָדיו, ְוהּוא ִמְתָּבֵר� ְּבֹעׁשֶ 

ְלַאַחר ִמֵּכן ָרָאה ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֵּכיַצד נֹוֵטל יֹוֶעֶזר ָיָדיו ְּבַמִים 
ְּבִׁשעּור ַרב. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּבֶדֶר� ְּתִפָּלה: "ַמֵּלא ָיֶדי� 

ר. ְוָאֵכן ָּכ� ָהָיה: יֹוֶעֶזר ָמָצא אֹוָצר, ּוִמֶּמּנּו ִהְתַעּׁשֵ  - ִמִּבְרכֹוֶתי�" 
הּוא ָעַסק ַּבּתֹוָרה ְּבֶמֶׁש� ָּכל ַהּיֹום ְוָנַתן ֵמאֹוָצרֹו ְצָדָקה ַלֲעִנִּיים 
ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות. ָקָרא ָעָליו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: "ְוַאָּתה ָּתִגיל 

 ַּבה' ִּבְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּתְתַהָּלל".



  

יֹוֶעזֶר, ְּדנַָטל יְדֹוי ְּבַמּיָא ִּכְדָקא יָאּות וְנֵָטיל ְּבִׁשעּוָרא 
ַסְגיָא ְּבַמיִם. ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶּדֶר� ְּתִפָּלה: 

יֹוָמא וְָכ� ֲהוֵי, ֵמַההּוא  -ַמֵּלא יֶָדי� ִמִּבְרכֹוֶתי� 
, וֲַהוֵי ָלֵעי (ֵּפרּוׁש אֹוָצר)ּוְלָהְלָאה ַאְׁשַּכח ִסיָמא 

ְּבאֹוַריְָתא ָּכל יֹוָמא, וֲַהוֵי יֵָהיב ִמן ִסיָמא ְצָדָקה 
ַלֲענִּיִים ּוַפְרנָָסה ְּבֵסֶבר ָּפנִים יָפֹות. ְקֵרי ֲעֵליּה ַרִּבי 

ִגיל ַּבה' : "וְַאָּתה ּתָ (ְיַׁשְעָיה מא טז)ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי 
  ִּבְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאל ִּתְתַהָּלל".

  ְלִהּזֵָהר ֶׁש�א ֵליָהנֹות ִמָּממֹון ֶׁשֵאינֹו ְּביֹוֶׁשר09@

ט. נְִלמֹד ִמֶּזה ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ְלַדְקֵּדק 
, ֶׁשּיְִהיֶה ְׂשָכרֹו [ֵּפרּוׁש: ִטְרָחה ֶׁשּלֹו]ִּבְׂשַכר ִטְרָחא ִּדיֵליּה 

�א ַעל ִחּנָם, ֶׁשֲהֵרי  [ֵּפרּוׁש: ָּבעֹוָלם ַהֶּזה] א ֵּדיןְּבָעְלמָ 
[ֵּפרּוׁש: ָהיּו ֶהָחִסיד ַהּנִזְָּכר, יֹוֶעזֶר ְׁשמֹו, ֲהוֵי יֲָהֵבי ֵליּה 

ָממֹון ֵמַעְצָמם, וֲַאִפּלּו ָהֵכי �א ָרָצה ֵליָהנֹות  נֹוְתנִים לֹו]
ָצה ֵליָהנֹות ִמיִגיַע ֵמֶהם, ִּכי רָ  [ֵּפרּוׁש: ְּבִחּנָם]ְלַמָּגנָא 

ַּכּפֹו ַּדוְָקא ְּבָממֹון ֶׁשל יֶֹׁשר, ַעל ּכֵן ָצִרי� ָּכל ָאָדם 
ִלְראֹות ֶׁש�א ֵליָהנֹות ִמָּממֹון ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל יֶֹׁשר, וְַגם 

ֵהן ַּבַּמיִם  -ָצִרי� ָּכל ָאָדם ִלָּזֵהר ִּבנְִטיַלת יַָדיִם 
וְָאז יְֻקּיַם ּבֹו: "ַמֵּלא  - ים ִראׁשֹונִים וְֵהן ְּבַמיִם ַאֲחרֹונִ 

יֶָדי� ִמִּבְרכֹוֶתי�", וְיְִׁשַלח ְּבָרָכה וְַהְצָלָחה ְּבַמֲעֵׂשה 
  יָָדיו, ּוְבָכל ֲאֶׁשר יְִפנֶה יְַצִליַח.

  



  

  וֶָאְתֲחנָן08@

  ֶּפֶרק פ"ו03@

(ְּתִהִּלים א. "ּכִי ֶאַּקח מֹוֵעד ֲאנִי ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשּפֹט" 

. ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָאַמר ֵּכן, ֲעבּור ֶׁשָרָאה )עה ג
ֶׁש�א ַּדְרֵּכנּו ְּכַדְרֵכי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, וְ�א ִמנְָהֵגנּו 
ְּכִמנְָהָגם, ֶׁשְּביֹום ַחֵּגיֶהם אֹוְכִלין וְׁשֹוִתין ּוִמְׁשַּתְּכִרין 

ת ּופֹוֲעִלין וְעֹוְסִקים ִּבְמחֹולֹות ְּבָבֵּתי אּוְׁשִּפיזָאֹו
ְּפֻעּלֹות �א טֹובֹות, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן יְִׂשָרֵאל, ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשאֹוְכִלין וְׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין ְּבִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצוָה, ֵהם 
עֹוְסִקים ֲחִצי ַהּיֹום ִּבְתִפָּלה ּוַמֲאִריִכין ְּבִפּיּוִטים 

  וְַאַחר ָּכ� לֹוְמִדין ּתֹוָרה.

ָמז ְּבֵתַבת "ֵמיָׁשִרים". ָלֵכן ָּדוִד ָאַמר: וְזֶהּו נִרְ 
"ֲאנִי ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשּפֹט", מ' ֶׁשל 

יָׁשִרים" רֹוֵמז ְלמ' יֹום ֶׁשּנְִּתנָה 07ֵמ@06@"
ַהּתֹוָרה, וְַאף ֶׁשּיְִׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּגם ֵּכן ְּבִׂשְמַחת 

ג' ֵאינָם ְמַבְּטִלין  -ַׁשָּבת ּוְבִׂשְמַחת יִָמים טֹוִבים 
ְּתִפּלֹות: ַׁש"ֲחִרית, ִמ"נְָחה, ַע"ְרִבית, וֲַעֵליֶהם רֹוֵמז 

ִרים", וְִלְפָעִמים 07ָׁש@06@אֹות ׁש' ֶׁשל "ֵמי
ּכֹוְתִבין ַהִּׁשי"ן ְּבד' ָראִׁשים ָּכזֶה: ׁש', ֶׁשֵהן ֶרֶמז ְלד' 
ְּתִפּלֹות: ַׁש"ֲחִרית, מ"ּוַסף, ִמ"נְָחה, ַע"ְרִבית, וְ�א 

נּו מֹוִסיִפים ִּפּיּוִטים וְִׁשירֹות ֶׁשל עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָא



  

(ְּתִהִּלים קיח , ֶׁשֵהן ָראֵׁשי ֵתבֹות 07ְקרֹוֶב"ץ@06@

"ּנָה 07ִר@06@"ֹול 07ק@06@: טו)
"ָאֳהֵלי 07ְּב@06@"יׁשּוָעה 07וִ@06@
"ִּדיִקים. וְזֶהּו נְִרָמז ָּבאֹוִתּיֹות ֵרי"ׁש 07ַצ@06@

הּוא ם", ׁשֶ 07ִרי@06@וְיּו"ד ֶׁשל "ֵמיׁשָ 
ׁשּוָעה, וְם' ְסתּוָמה 07י@06@ּנָה וִ 07ִר@06@

" ְמַרֶּמזֶת ַעל ַהְּגֻאָּלה 07ם@06@ֶׁשל "ֵמיָׁשִרי
ָהֲעִתיָדה, ֶׁשּנְִרַמז ְּבם' ְסתּוָמה ֶׁשל 

, לֹוַמר ְל�, (ְיַׁשְעָיה ט ו)ְרֵּבה ַהִּמְׁשָרה" 07ַם@06@"לְ 
ַחֵּגינּו, ַאף ַעל ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאנּו ְׂשֵמִחים וְָׂשִׂשים ּבְ 

ִּפי ֵכן ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ַעל ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה, ֶׁשּיְִהיֶה 
ִׂשְמָחה ְׁשֵלָמה, ְּכֶׁשּיְַׂשַּמח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת 

  ִצּיֹון וִירּוָׁשָליִם.

ַהִּפּיּוִטים יֵׁש ָּבֶהם סֹודֹות נְִפָלִאים ְוַהִחּיּוב 09@
  ְלָאְמָרם

, (ַּדף צד ַעּמּוד א)יָתא ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ֱאמֹר ב. וְאִ 
ְּכֶׁשּיְִׂשָרֵאל ְמַׁשְּבִחין ְּתִחָּלה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ְּבִתְׁשָּבחֹות ּוִבזְִמירֹות ְּבָבֵּתי ְכנִֵסּיֹות ּוְבָבֵּתי 
ִמְדָרׁשֹות וְַאַחר ָּכ� ָּבִאים ְלֵביָתם ּוְמַסְּדִרים ָּבֵּתיֶהם 

ְלָחן ֶׁשָּלֶהם וְאֹוְמִרים, ֶׁשַהּכֹל הּוא ִלְכבֹוד ַׁשָּבת וְׁשֻ 
ָאז ּפֹוְתִחין ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת  -וְִלְכבֹוד יֹום טֹוב 

: "ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו". ַעל (ְּתִהִּלים קמד טו)וְאֹוְמִרים 
ֵּכן �א יְִהיֶה ַקל ְּבֵעינֶי� ַּבֲאִמיַרת ִּפּיּוִטים ֶׁשל 



  

ֶב"ץ, וְִחּיּוב ַעל ָּכל ָאָדם לֹוַמר ַהִּפּיּוִטים ְקרֹו
ְּבִׂשְמָחה ּוְבַכּוָנַת ַהֵּלב ְּבָׂשָפה ְברּוָרה, ּכִי ְּבָכל ִּפּיּוט 
ּוִפּיּוט יֵׁש סֹודֹות נְִפָלִאין. וְ�א יְִהיּו ַהִּפּיּוִטים ּדֹוִמין 

י ֲעַצת ָעֶלי� ְּכַמָּׂשא, ִּכי ַהִּפּיּוִטים נְִתַחְּברּו ַעל ּפִ 
ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה, ֶׁשּנְִגלּו ְלַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ַהָּקִליִרי ֶׁשִּסֵּדר 
ַהִּפּיּוִטים ַעל ִּפי א"ב ג"ד וְַעל ִּפי תשר"ק, ּכִי ֵכן 
ְמזְַּמִרין ּוְמַׁשְּבִחין ְלַמְעָלה, וְַקָּבָלה ְּביִָדי ִמִּפי זְֵקנִים 

ַרת ְקרֹוֶב"ץ וְאֹוֵמר ּוִמִּפי ֲחִסיִדים: ִמי ֶׁשֵּמֵקל ַּבֲאִמי
ֵאינֹו ַמֲאִרי� יָָמיו, ַחס  -ֶׁשֵאינֹו ִחּיּוב ָּכל ָּכ� ְלָאְמָרם 

וְָׁשלֹום, ִּכי ָכל ַהיְִחיִדים ֶׁשִחְּברּו ַהִּפּיּוִטים, ָהיּו ְּגדֹוֵלי 
ַהּדֹור וְַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ֲאֶׁשר נֲַעָׂשה ָלֶהם ַּכָּמה נִִּסים 

  ָתן.ְּבַחּיֵיֶהן ּוְבִמיתָ 

  ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ֵמַרִּבי ְׁש�מֹה ְּגִבירֹול09@

ג. וְִכְדָמִצינּו ִּבְגדֹול ַהּדֹור ֶאָחד, ַהּנְִקָרא ַרִּבי 
ְׁש�מֹה ְּגִבירֹול זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשָהיָה ָּבִקי ְּבָחְכַמת 
ַהַּקָּבָלה ּוְבִדְקּדּוק וְִחֵּבר ַהְרֵּבה ִּפּיּוִטים, ּוֵמרֹב 

ֹו נְִתַקּנְאּו ּבֹו ׂשֹונְֵאי יְִׂשָרֵאל, וְָאַרב ָעָליו ָחְכָמת
יְִׁשָמֵעאל ֶאָחד וֲַהָרגֹו ּוְקָברֹו ַּבָּגן ֶׁשּלֹו ֵאֶצל ִאיַלן 
ְּתֵאנָה, וְַהְּתֵאנָה ָחנְָטה ַפֶּגיָה קֶֹדם זְַמּנָּה וְָעְׂשָתה 

ֹוְׁשֵבי ֵּפרֹות ְּתֵאנִים ְּגדֹוִלים וְיִָפים ְמאֹד, וַּיְִתְמהּו ָּכל י
  ָהִעיר.

ד. וְַהָּדָבר ָּבא ֶאל ֶמֶל� יְִׁשְמֵעאִלים, וַּיְַרא ַהֶּמֶל� 
ַהֵּפרֹות, וַּיְִתַמּה. וַּיְִׁשַלח ַהֶּמֶל� ַאַחר ַהּיְִׁשְמֵעאִלי 



  

ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, וְָׁשַאל אֹותֹו, ֵאי� ִהְתַחֵּכם ַלֲעׂשֹות 
ם, ּוֵמרֹב ַהַּפַחד �א ְּפֻעָּלה ְלַבֵּׁשל ַהֵּפרֹות קֶֹדם זְַמּנָ 

יָכֹול ַהּיְִׁשָמֵעאל ְלָהִׁשיב ֶאל ַהֶּמֶל�, ִּכי ָהיְָתה ַהִּסָּבה 
ֵמֵאת ה', וְָהיָה ְמַצּוֶה ַהֶּמֶל� ְליֵַּסר אֹותֹו ְּביִּסּוִרים 
ָקִׁשים ּוָמִרים, ַעד ֶׁשֻהְכַרח ַהּיְִׁשְמֵעאִלי ְלהֹודֹות, 

ָהַרג ֶאת ַהּיְהּוִדי ַרִּבי וְהֹוָדה ֶׁשֵּמאֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ 
ְׁש�מֹה ְּגִבירֹול, ִהְתִחיל ָהִאיָלן ַלֲעׂשֹות ֵּפרֹות קֶֹדם 
זְַמּנֹו. וְִצּוָה ַהֶּמֶל� ִלְתלֹות ֶאת ַהּיְִׁשְמֵעאִלי ָהרֹוֵצַח 

  ָעל אֹותֹו ָהִאיָלן.

ְלַכֵּון ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהְמַחֵּבר ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 09@
  ַהִּפּיּוט

ִּכי ָכל ָהֵעָדה, ֲעַדת ה', ֻּכָּלם  -ָלל ָהעֹוֶלה ַהּכְ 
ְקדֹוִׁשים ּוְגדֹוֵלי ַהּדֹור ִּתְּקנּו ַהִּפּיּוִטים, וְָלֵכן טֹוב ְלַכֵּון 
ֶאל ָהֶרֶמז ֵׁשם ַהְמַחֵּבר ַהִּפּיּוט אֹו ַהְמַחֵּבר ֶאת 
ַהְּסִליָחה, וִיַכּוֵן ֶׁשּיֲַעמֹד זְכּותֹו, ֶׁשּיֲַעֶלה ְלָרצֹון 

יַרת ְׁשַבח ַהְמַחֵּבר, ּכִי יֵׁש נַַחת רּוַח ְלאֹותֹו ֲאמִ 
ַהְמַחֵּבר ְּכֶׁשאֹוְמִרים ִּפּיּוטֹו אֹו ְסִליָחה ֶׁשּלֹו ְּבַכּוָנָה, 
ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת וְיֹום טֹוב, ֶׁשָאז ַהּנְָׁשמֹות עֹוִלין ִעם 
ן ְּתִפָּלָתן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמֲאִזי

ְּתִפָּלָתן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, וְזֶה ַהַּטַעם ֶׁשל ַהזְָּכַרת נְָׁשמֹות 
ְּבַׁשָּבתֹות וְיִָמים טֹוִבים, ִּכי הּוא ֵעת ָרצֹון ִלנְּדֹר 
ְּבַׁשָּבת וְיֹום טֹוב ִלְצָדָקה ְּבַעד ַהזְָּכַרת נְָׁשמֹות 



  

ָתן ּוְלַהזְּכִיָרם ּוְלִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם ֶׁשּיְִהיּו נְַפׁשֹו
  ְצרּורֹות ִּבְצרֹור ַהַחּיִים.

  ַהִּמנְָהג ְלַהזְִּכיר נְָׁשמֹות ְּביֹום טֹוב09@
ה. ּוִמנְָהג יֶָפה הּוא ְלַהזְּכִיר נְָׁשמֹות ּוְלִהְתַּפֵּלל 
ֲעֵליֶהם, ּוִבְפָרט ֶׁשָּצִרי� ְלַהזְּכִיר נְִׁשמֹות ֲאבֹוָתיו 

ְּביְִׂשָרֵאל, וְֶהֱעִמידּו וְַרּבֹוָתיו ַּבֲעבּור ֶׁשִהְרִּביצּו ּתֹוָרה 
ַּתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, וְ�א יֹאַמר: "ַּבֲעבּור ֶׁשֲאנִי נֹוֵדר 
ְצָדָקה ְּבַעד ַהזְָּכַרת נְִׁשָמָתם", ֶׁשָּמא ַחס וְָׁשלֹום, 
יְַעֵּכב ְּבַתְׁשלּוֵמי ַהּנֶֶדר ֶׁשּנַָדר, וְָאז ֵּתָהֵפ� ֵאָליו 

  ה ַּבֲעבּוָרּה ִלְמַקְטֵרג.אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה ֶׁשּנַָדר ְצָדקָ 

(ִמְנֲהֵגי ַמֲהִרי"ל, ָמָצאִתי ָּכתּוב ְּבֵׁשם ַמֲהִרי"ל זַ"ל 

, וְָׁשַמְעִּתי ַטַעם ָהגּון, ָלָּמה ַהָּגהֹות ְלִהְלכֹות יֹום ִּכּפּור)
ַמזְִּכיִרין נְָׁשמֹות ִּבְמִדינֹות ּפֹוִלין ְּבַאֲחרֹון ֶׁשל יִָמים 

ת ֵמֲעָׂשָרה נִִּסים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש, טֹוִבים, ַּדע, ִּכי ַאחַ 
הּוא ֶׁשָּכל יְִׂשָרֵאל ָהיּו נְִכנִָסים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ג' 
ְּפָעִמים ַּבָּׁשנָה: ְּבַחג ַהַּמצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשבּועֹות ּוְבַחג 
ַהֻסּכֹות, וְָהיּו עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחוִים ְרוִָחים 

, וְזֶהּו ָהיָה נֶֶגד ַהֶּטַבע, וְָהִענְיָן ָּכ�, ק ה ִמְׁשָנה ה)(ָאבֹות ֶּפֶר 
ִּכי ָכל ֶרֶגל וֶָרֶגל ָהיּו ָּבִאים נְִׁשמֹות ַאְבָרָהם, יְִצָחק 
וְיֲַעקֹב, ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה ִעם ָּכל נְִׁשמֹות 

וְַהֵּבית ַהַּצִּדיִקים, וְַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמָּטה ָהיָה ִמְסַּתֵּלק, 
ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה יֹוֵרד ְלַמָּטה, ּוִמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה 

  הּוא רּוָחנִי, וְָלֵכן ָהיָה יָכֹול ְלַקֵּבל ָּכל ְּכַלל יְִׂשָרֵאל.



  

וְָלֵכן ַעְכָׁשו ֶׁשָחַרב ַהַּביִת ַּבֲעוֹונֵינּו, ְצִריִכין ָאנּו 
ִׁשים ְּבָכל ֶרֶגל וֶָרֶגל, ְלַהזְּכִיר נְִׁשמֹות ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹו

ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיֶה זְכּוָתם עֹוֶמֶדת ָלנּו ּוְלזְַרֵענּו ַעד עֹוָלם, 
  ָאֵמן.

  ֶּפֶרק פ"ז03@
ַאף ְּבָפְתחֹו  -א. ִאיָתא ְּבֵסֶפר ָרזִיֵאל: ָהְרָׁשִעים 

ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם ֵאינָם חֹוזְִרים, וִיכֹוִלין ַלֲחטֹא ּוְלֵהָענֵׁש 
ל רּוַח נָבֹות ַהּיִזְְרֵעאִלי, ְלָכ� נֹוְתנִין ְצָדָקה ָּכִענְיָן ׁשֶ 

ְּבַעד נְִׁשמֹות ַהֵּמִתים, וְָאז נְִׁשמֹות ַהֵּמִתים ֵהם 
ְּפַרְקִליִטים ְּגדֹוִלים, ְּכֶׁשְּמַקּיֵם ָהָאָדם ֶאת ַהּנֶֶדר 
ֶׁשּנַָדר ְּבַעד ַהזְָּכַרת נְִׁשָמָתן, וְָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ח ְּבָרָכה ְּבַמֲעֵׂשה ַהַחּיִים, וְָכל זֶה הּוא ִאם �א יְִׁשלַ 
  יְַאֵחר וְ�א יְַעֵּכב נְִדרֹו.

  ַהַּמְקִּביל ְּפנֵי ַרּבֹו ָּבֶרֶגל ְּכִאּלּו ִקֵּבל ְּפנֵי ַהְּׁשִכינָה09@

וְַאַחר יְִציַאת ֵּבית ַהְּכנֶֶסת טֹוב ָלָאָדם ְלַהְקִּביל 
ְּכִאּלּו ְמַקֵּבל ְּפנֵי ַהְּׁשִכינָה ְּפנֵי ַרּבֹו ָּבֶרֶגל, וְהּוא 

. וְַעל יְֵדי ַקָּבַלת ָּפנִים, ֶׁשְּמַקֵּבל (ְמִכיְלָּתא ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו יח יב)
ְּפנֵי ַרּבֹו ָּבֶרֶגל, ָאז ָּבָאה לֹו ֶהָאָרה ֶׁשל נִיצֹוץ ְקֻדָּׁשה 

 ֹ ל ְּכִדְמיֹון נְָׁשָמה יְֵתָרה, וְַאַחר ָּכ� יֵֵל� ְלֵביתֹו ֶלֱאכ
וְִלְׁשּתֹות וְִלְׂשמַֹח ִעם ִאְׁשּתֹו ּוָבנָיו. וְָצִרי� ָהָאָדם 

  ְלַחֵּלק ָמנֹות יָפֹות ַלֲענִּיִים.



  

ְּביֹום טֹוב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמִּביט ַּבֲענִּיִים ִאם 09@
  יֵׁש ָלֶהם ֵּדי ָצְרָּכם

ית ב. וְַדע, ֶׁשָּמָצאִתי ָּכתּוב ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּבֵראׁשִ 
: *(ַּבַהְקָּדָמה ַּדף י ַעּמּוד ב)
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ְּדָחֵדי ְּבמֹוֲעַדּיָא, וְָלא יֵָהיב חּוָלֵקיּה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
ַההּוא ַרע ַעיִן ִאְּקֵרי, וְַהָּׂשָטן ׂשֹונֵא אֹותֹו,  -הּוא 

יק ֵליּה ֵמָעְלָמא, וְֵתֶכף ָּבא ַהָּׂשָטן ּוְמַקְטֵרג ָעָליו וְָסלֵ 
וְַכָּמה ָעאקּו ַעל ָעאקּו ְמַסֵּבב ֵליּה, ְּבִגין ְּדַהנְהּו 
ִמְסְּכנֵי ֵהן חּוָלֵקיּה ְּדַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְַהָקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ָּבֵעי ְלֶמֱחֵדי ְלִמְסְּכנֵי, וְָסֵליק ַהָּקדֹוׁש 

י ְלִאּנּון ָמאנִין ְּתִביִרין ָּברּו� הּוא ְּביֹוִמין ִאֵּלין ְלֶמְחמֵ 
ִּדיֵליּה, וְִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחֵמא ְּדֵלית ֵליּה 
ְלִמְסְּכנֵי ְלֶמֱחֵדי, ֲאזַי ּבֹוֶכה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוָבֵעי 

  ְלֶמֱחַרב ָעְלָמא.
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  ֶדׁש:קֹ -*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָאַמר: "ָּכל ַהָּׂשֵמַח ַּבּמֹוֲעִדים, ְוֵאינֹו נֹוֵתן ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ֶאת ֶחְלקֹו, ִנְקָרא 'ַרע ַעִין', ְוַהָּׂשָטן ׂשֹוֵנא אֹותֹו, ְמַקְטֵרג 

ֹות; ָעָליו, רֹוֶצה ְלַסְּלקֹו ִמן ָהעֹוָלם ּוְמַגְלֵּגל ָעָליו ָצרֹות ַעל ַּגֵּבי ָצר
ִמּׁשּום ֶׁשָהֲעִנִּיים ֵהם ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ָחֵפץ ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַהִּמְסֵּכִנים, ְוַדְוָקא ַּבּמֹוֲעִדים רֹוֶצה הּוא 
ְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהֲעִנִּיים, ֶׁשֵהם 'ַהֵּכִלים ַהְּׁשבּוִרים' ֶׁשּלֹו. ּוְכֶׁשרֹוֶאה 

 -ָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשֵאין ָלָעִני ַּבֶּמה ְלַׂשֵּמַח ֶאת ִלּבֹו ַּבּמֹוֲעִדים הַ 
 הּוא ּבֹוֶכה ְורֹוֶצה ְלַהֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם.



  

  ְוִכי �א ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד ָּבָראִתי ֶאת ָהעֹוָלם09@

ג. *
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ן ָּכל ָּפַמְליָא ֶׁשל ַמְעָלה ַקֵּמי וְָאז ָּבִאי 
ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא וְָאְמִרין: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַרחּום 
וְַחּנּון ִאְתְקִריַאת, יְִתַּגְלְּגלּו ַרֲחֶמי� ַעל ָּבנֶי�, ָאַמר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָלֶהן: וְִכי �א ַעל ֶחֶסד ִאְתְּבִריַאת 

 - : "עֹוָלם ֶחֶסד יִָּבנֶה" (ְּתִהִּלים פט ג)ב ָעְלָמא? ִּדְכִתי
וְֵאין ֲאנִי רֹוֶאה ׁשּום ֶחֶסד ֶׁשּנֲַעֵׂשית ְּבָעְלָמא, ָאְמרּו 
ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת: ָהא קּוְׁשָטא ְּדַהאי ְּפלֹונִי ּוְפלֹוִני 
ְּדָאֵכיל וְָרוֵי וְיֵָכיל ְלֶמְעַּבד ִטיבּו ִעם ִמְסְּכנֵי, וְָלא יֵָהיב 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְּכֶׁשרֹוִאים ַהַּמְלָאִכים ָּכ�, ִמְתַּכֶּנֶסת ָּכל ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה 

אֹוֶמֶרת: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ַרחּום ְוַחּנּון ִנְקֵראָת, ִיְתַּגְלְּגלּו ַרֲחֶמי� וְ 
  ַעל ָּבֶני�'!

עֹוֶנה ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא: 'ְוִכי �א ַעל ֶחֶסד עֹוֵמד 
ָהעֹוָלם? ַוֲהֵרי ָּכתּוב: 'עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה', ְוֵאין ֲאִני רֹוֶאה ׁשּום 

  ַּנֲעָׂשה ָּבעֹוָלם'.ֶחֶסד, ׁשֶ 
עֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְואֹוְמִרים: 'ָאְמָנם ָנכֹון ֶׁשְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני 

ְוֵאין ֵהם  - אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּוְׂשֵבִעים, ְוָיְכלּו ָלֵתת ַּגם ַלֲעִנִּיים 
ְרׁשּות  נֹוְתִנים ָלֶהם ְמאּוָמה'! ִמָּיד ִנָּצב ּוָבא ַהְּמַקְטֵרג ּוְמַבֵּקׁש

ִלְרֹּדף ַאֲחֵרי אֹותֹו ְּפלֹוִני. ּוְבָכל ְסעּוָדה ָּבּה ָׂשֵמַח ָהָאָדם, ָּבא 
ַהְּמַקְטֵרג ִלְראֹות; ְוָהָיה ִאם ִהְקִּדים אֹותֹו ָאָדם ָלֵתת ְלָעִני אֹו 

ֲאַזי ִמְסַּתֵּלק ַהְּמַקְטֵרג ִמן ַהַּבִית; ְוִאם  -ֶׁשֵאַרח ָעִני ַעל ֻׁשְלָחנֹו 
ְכָנס ַהְּמַקְטֵרג ַלַּבִית ְורֹוֶאה ֵּכיַצד ְׂשֵמִחים ַּבֲעֵלי ַהַּבִית, נִ  -ָלאו 

ִמָּיד הּוא עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְלַקְטֵרג  -ְוֵאיָנם נֹוְתִנים ָּדָבר ַלֲעִנִּיים 
 ֲעֵליֶהם".



  

ִמיִדי, ִמּיָד ָאֵתי ַהאי ְמַקְטֵרג וְָתַבע ְרׁשּות ִלְרּדֹף לֹון 
ַאַּבְתֵריּה. ּוְבָכל ְסעּוָדה ְּדָחֵדי ַּבר נָׁש, ַהאי ְמַקְטֵרג 
ָאֵתא וֲַחמֹוי: ִאי ַהאי ַּבר נָׁש ַאְקִּדים ִטיבּו ְלִמְסְּכנֵי 
אֹו יֵׁש ִמְסְּכנֵי ְּבֵביָתא, ָאז ַהאי ְמַקְטֵרג ִאְתָּפַרׁש 

ָעאל ַּתָּמן,  -ַהאי ֵּביָתא וְָלא ָעאל ַּתָּמן, וְִאי ָלא מֵ 
וֲַחמֹוי ִעְרּבּוְביָא ְּדֶחְדוָן ְּבָלא ִמְסְּכנֵי, ֲאזַי ָסֵליק ְלֵעָּלא 

  ּוְמַקְטֵרג ָעָליו. ֲהֵרי ְל� ִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה ָּבזֶה.

 ֵאין ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נַַחת רּוַח, ִמְּסעּוָדה09@
  ֶׁשֵאינָּה ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה.

ד. וְַעל ִּפי ָהרֹב ִמְתַהִּוים ִריבֹות ּוְקָטטֹות 
ַּבְּסעּודֹות, ַאף ֶׁשֵהן ְסעּודֹות ֶׁשל ִמְצוָה, ְּבָמקֹום 
ֶׁשֵאין ָׁשם ִּדְבֵרי תֹוָרה ּוְבָמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ֲענִּיִים, ִּכי 

� הּוא ִּבְמִסּבֹות ֶׁשל ַמה ּיֵׁש נַַחת רּוַח ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה, וְֵאין ְּבתֹוָכם ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצוָה?! 
וְַעל ַאַחת ַּכָּמה וְַכָּמה ְּכֶׁשַהִּׂשְמָחה ִהיא ְמֻעְרֶּבֶבת 
ְּבִהְרהּוִרים ָרִעים, ְּכגֹון ֶׁשִּבְמִסָּבה ַאַחת יֹוְׁשִבים 

לֹות, ְּבֶחֶדר ֶאָחד, וְַעל ֲאנִָׁשים וְנִָׁשים, ַּבחּוִרים ּוְבתּו
יְֵדי ֵכן ָּבִאים ִמְכׁשֹוִלים ְּגדֹוִלים, ּוִבְמחֹולֹות רֹוְקִדים 
ֲאנִָׁשים ִעם נִָׁשים ְּביַַחד, וְֵאינָם יֹוְדִעים ֶׁשַהָּׂשָטן ִעם 
ַהְרֵּבה ַמִּזיִקים רֹוְקִדים ִלְפנֵיֶהם, ּוְלִׂשְמָחה ָּכזֹו ַמה 

הּוא ָמצּוי, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים,  ּזֹו עֹוָׂשה?! וְָעוֹון זֶה
  ְּברֹב ְמִדינֹות ּפֹוִלין וְִליָטא.



  

ַעל ֵּכן ָּכל ִאיׁש ַהּיֵָרא ֶאת ְּדַבר ה', יְִרֶאה ְליֵַּׁשב 
ֲאנִָׁשים ִּבְפנֵי ַעְצָמם, ְּכֵדי ְלִהְתַרֵחק ֵמָהֲעֵבָרה ּוְכֵדי 

ל ִמְצוָה, ּוְכִתיב ֶׁש�א יְַעְרֵּבב ַהָּׂשָטן ֶאת ַהִּׂשְמָחה ׁשֶ 
(ּוֵפרּוׁש ִּכי "ָזר" : "ְּבִׂשְמָחֵתנּו ַאל יְִתָעַרב זָר". (ִמְׁשֵלי יד י)

: "�א ִתְׁשַּתֲחוֶה ְלֵאל ָזר" (ְׁשמֹות לד יד)הּוא ַהָּׂשָטן, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 

. וְיְִרֶאה ִמָּכל ְסעּוַדת ִמְצוָה ִלֵּתן ֵחֶלק ֶׁשהּוא ָׂשָטן)
  .(ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות ְּבֶפֶרק י', ַעֵּין ָׁשם) ַלֲענִּיִים

ְלַאַחר ְּפִטיַרת ָהָאָדם ָּכל ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהּזֶה ָהיּו 09@
  ְּכ�א ָהיּו

ה. וְיֲַחׁשֹב ָּכל ָאָדם ְּבִלּבֹו, ֲה�א סֹוף ָאָדם 
ר ַהּגּוף ָלמּות, ּוְבֵעת ְּפֵרַדת ַהּנְָׁשָמה ֵמַהּגּוף, ֲאׁשֶ 

ָצמּוק וְיֵָבׁש וְָצַפד עֹורֹו ַעל ְּבָׂשרֹו וֲַעָצָמיו ָעֵׁשׁשּו, 
וְתֹוָלִעים ׁשֹוְלִטים ְּבַהּגּוף, ָאז יֲַחׁשֹב, ַאּיֵה 
ַהַּתֲענּוִגים וְָהִעּדּונִים ֶׁשִהְתַעֵּדן ְּבָׂשרֹו ֵמֶהם, ָהיּו 

ֲאִכיָלה ְּכ�א ָהיּו, וְ�א נְִׁשַאר ׁשּום ַלְחלּוִחית ֶׁשל רֹב 
ּוְׁשִתּיָה, וְיֵָבׁש הּוא ְּכֵעץ, וְֶהָעוֹון ֵמרֹב ֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה 

נְִׁשָאר ָחקּוק, וְנְִרָׁשם ַּבּגּוף  -ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל ִמְצוָה 
וֲַעָצמֹות ַמה ֶּׁשִּקְלֵקל ַעל יְֵדי ְׁשִרירּות ִלּבֹו וְנְַפׁשֹו 

ַׁשְבּתֹו ֵאינָּה ַאַחר ַּתֲאוַת ִלּבֹו, ּוֵמרֹב ָהֲאִכיָלה ַמחֲ 
זַָּכה ּוְצלּוָלה, וְֵאינֹו יָכֹול ְלָבֵר� ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ְּבַכּוָנָה, וְזֶהּו ֶהְפֵסד ָּגדֹול, ְּכֶׁשהּוא ְמָבֵר� ִּבְרַּכת 
ַהָּמזֹון ְּב�א ַּכּוָנָה. ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר 



  

* :(ַוַּיְקֵהל ַּדף ריח ַעּמּוד ב)
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ָּכל ַמאן ִּדְמָבֵר� ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון  

ּכַד ָסֵליק  -ִּכְדָקא יָאּות, ְּבֶחְדוָה, ִּבְרעּוָתא ְדִלָּבא 
ְלַההּוא ָעְלָמא, ֲאַתר ִאְתַּתְּקנָא ֵליּה ְּבגֹו ָרִזין ִעָּלִאין 

  ְּבֵהיְכִלין ַקִּדיִׁשין.

ְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבָרָכה, ִויָבֵר� ּבִ  - ֵּתֶכף ִלנְִטיַלת יַָדיִם 09@
  ֵּתֶכף ַאַחר ַמיִם ַאֲחרֹונִים

[ֵּפרּוׁש: ְּבַכָּמה ו. וְעֹוד ּכִי ְמבָֹאר ְּבַכָּמה ּדּוְכִתין 

ַּבּזַֹהר, ּכִי ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ָקֵאים ַעל ֻׁשְלָחנָא  ְמקֹומֹות]
ן לֹו , וְָצִרי� ִלּתֵ [ֵּפרּוׁש: עֹוֵמד ַעל ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָאָדם]ְּדַבר נָׁש 

ֶחְלקֹו ְּבַמיִם ַאֲחרֹונִים, ַעל ּכֵן ָצִרי� ִלָּזֵהר ְמאֹד, 
ֶׁש�א יְִהיֶה ָׁשם ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְּכֶׁשַּמְתִחיִלין ְלָבֵר� 

ָאזֵיל  -ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ּוְכֶׁשאֹוְמִרים: "ַהב ָלן ּונְָבֵר�" 
ִהזְִהירּו ֲחָכֵמינּו  ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא. וְַעל ֵּכן [ֵּפרּוׁש: הֹוֵל�]

: ֵּתֶכף ִלנְִטיַלת יַָדיִם (ְּבָרכֹות מב ַעּמּוד א)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
ְּבָרָכה, ְּדָקֵאי ַאזְָהָרה זֹו, ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְלַהְפִסיק  -

ֵּבין נְִטיַלת יַָדיִם ַמיִם ִראׁשֹונִים ְלִבְרַּכת ַהּמֹוִציא, וְֵכן 
ִטיַלת ַמיִם ַאֲחרֹונִים ְלִבְרַּכת ֵאין ַמְפִסיִקין ֵּבין נְ 

(ַׁשַער ַהָּמזֹון, וֲַאִפּלּו ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִהזְִהיר ָהֲאִר"י זַ"ל 

, ֶׁש�א ְלַהְפִסיק ֵּבין ַמיִם ַהִּמְצוֹות ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ַּדף מה)
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
 - י, ְּבִׂשְמָחה, ּוְבַכָּונַת ַהֵּלב ָּכל ִמי ֶׁשְּמָבֵר� ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָּכָראּו

ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ִנְתַּתֵּקן לֹו ָמקֹום ְּבסֹודֹות עֹוָלם ָהֶעְליֹון ְּבֵהיָכלֹות 
 ַהְּקדֹוִׁשים.



  

ַאֲחרֹונִים ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון. ּוַפַעם ַאַחת ָהיָה ָּבא ָחָכם 
 -ֹוׁש ִמַּתְלִמיֵדי ַרִּבי מֶֹׁשה קֹוְרדֹווֶירֹו ִאיׁש ָקד -ֶאָחד 

ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִר"י זַ"ל, וְָהֲאִר"י זַ"ל ִקֵּבל אֹותֹו 
  ְּבֵסֶבר ָּפנִים יָפֹות.

ז. ּוִבְׁשַעת ַהְּסעּוָדה ִהְׁשִּגיַח ָהֲאִר"י זַ"ל ָעָליו, 
יָה לֹו ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל ְּכֶדֶר� ַהְּבִריִאים, וְָרָאה ּבֹו, ֶׁשהָ 

ְּכֵאב ְּבֶאָחד ֵמֵאָבָריו, וְָׁשַאל ָהַרב ָהֲאִר"י זַ"ל ְלאֹותֹו 
ָהאֹוֵרַח, ָלָּמה ֵאינֹו אֹוֵכל, וְֵהִׁשיב לֹו ָהאֹוֵרַח, ּכִי זֶה 
יִָמים ַרִּבים ֲאֶׁשר ַהָּכֵתף ֶׁשּלֹו ּכֹוֵאב לֹו ְּביֹוֵתר, וְָאז 

וַַּדאי ַאָּתה ָהיִיָת ִהְסַּתֵּכל ּבֹו ָהֲאִר"י זַ"ל וְָאַמר לֹו: ּבְ 
ַמְפִסיק ֵּבין ַמיִם ַאֲחרֹונִים ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ָאַמר לֹו: 
ֵּכן הּוא, ֶׁשָרִגיל ָהיָה ִלְלמֹד ֶּפֶרק ִמְׁשנָיֹות ֵּבין 

[ֵּפרּוׁש: וְהּוא ַהּנְִטיָלה ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון, וֲַהוֵי ְסִביָרא ֵליּה 

ה צֶֹר� ְסעּוָדה הּוא, ְּכמֹו , ְּדִדְבֵרי תֹורָ ָהיָה סֹוֵבר]
: (ָאבֹות ֶּפֶרק ג ִמְׁשָנה ג)ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ְּכִאּלּו  -"ָּכל ֻׁשְלָחן ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ָעָליו ִּדְבֵרי תֹוָרה 
  ָאְכלּו ִמִּזְבֵחי ֵמִתים".

  "ֵּתֶכף" אֹוִתּיֹות "ָּכֵתף"09@

"ל: ָלֵכן ָּבא ֵאֶלי� ַהְּכֵאב ָאַמר ֵליּה ָהֲאִר"י זַ 
ַּדוְָקא ַּבָּכֵתף, ֶׁשָעַבְרָּת ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ֶׁשָאְמרּו: 

" 07ֵתֶכף@06@ְּבָרָכה, וְ" -ֵּתֶכף ִלנְִטיַלת יַָדיִם 
". וְנַָתן ָהֲאִר"י זַ"ל 07ָּכֵתף@06@הּוא אֹוִתּיֹות "



  

ַהְפִסיק ַּבּנְִטיָלה ֵעָצה ְלֶהָחִסיד, ֶׁשּיְַקֵּבל ָעָליו ֶׁש�א לְ 
  ֲאזַי יְֻרָּפא ֵמַהחִֹלי. ַעד ָּכאן. -

ַהְּמָבֵר� ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְואֹוֵמר ִׁשיַרת ַהּיָם ְּבַכָּונָה, 09@
  יִזְֶּכה ִלְראֹות ְּפנֵי ֶמֶל� ַהָּמִׁשיחַ 

ח. ֲהֵרי ְל�, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַדְקֵּדק ִעם 
ָכל ַמֲעָׂשיו הּוא ְּבֶחְׁשּבֹון, ְּבִמָּדה ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד, וְ 

ּוְבִמְׁשָקל, וְהּוא ַהָּדָבר ֶׁשָּזַכְרנּו: ָּכל ִמי ֶׁש�א ֵּבַר� 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכּוָנָה, ֲהֵרי ָּדר ִסְטָרא ַאֲחָרא ַעל 
ֻׁשְלָחנֹו, וְָכל ִמי ֶׁשְּמָבֵר� ְּבַכּוָנָה, יִזְֶּכה ִלְׁשמַֹע ִּבְרַּכת 
ַהָּמזֹון ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִמִּפי ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָעָליו ַהָּׁשלֹום, 

 [ֵּפרּוׁש: ְסעּוָדה]ְּכֶׁשּיֲַעֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲאִריְסטֹון 
, ִּכי ֵאין (ַעֵּין ְּפָסִחים קיט ַעּמּוד ב)ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא 

ר ׁשּום ְּבִרּיָה, ֲאִפּלּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַקֵּפַח ְׂשכַ 
, וְֵכן ָמִצינּו (ַמֶּסֶכת ָנִזיר ַּדף כג ַעּמּוד ב)ְׂשַכר ִׂשיָחה נָָאה 

: *(ַּדף קלב ַעּמּוד א)ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה 
222

ָּכל ִמי  
ֶׁשאֹוֵמר ִׁשיַרת ַהּיָם ְּבַכּוָנָה, זֹוֶכה ִלְראֹות ְּפנֵי ֶמֶל� 

ַהאי ִּכְתָרא ְּדִאְתַעַּטר ַהָּקדֹוׁש ַהָּמִׁשיַח ְמֻעָּטר ּבְ 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
 ָּכל ִמי ֶׁשאֹוֵמר ִׁשיַרת ַהָּים ְּבַכָּוָנה, זֹוֶכה ִלְראֹות ְּפֵני ֶמֶל�
ַהָּמִׁשיַח ְמֻעָּטר ְּבאֹותֹו ַהֶּכֶתר ֶׁשִנְתַעֵּטר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבָׁשָעה 

  ֶׁשָעְברּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּים ְוָזכּו ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ָׁשם.
 



  

ָּברּו� הּוא ְּבָׁשָעה ֶׁשָעְברּו יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהּיָם וְזָכּו 
  ְלַׁשָּבָחא ַהִהיא ִׁשיָרה ַּתָּמן.

ט. *
223

וִיֵהא ַרֲעוָא ַקֵּמיּה ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא,  
י ְׁשנֵי ִּדְבִגין ִׁשיָרָתא ַקִּדיָׁשא ְּדָאְמֵרי יְִׂשָרֵאל ְּבַהּנֵ 

יִָמים ִסּיּוָמא ְּדֶפַסח, נִזְֶּכה ִלְראֹות ְּפנֵי ַמְלֵּכנּו ְמֻעָּטר 
ְּבִכְתָרא ָהָאמּור ְלֵעיל, וְנִזְֶּכה ְלׁשֹוֵרר ַההּוא ִׁשיָרָתא 
ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו ָאֵמן, מֹוִרי וְַרִּבי 

(ְיסֹוד יֹוֵסף ֶּפֶרק ְבָרָכה מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יֹוֵסף זְִכרֹונֹו לִ 

  .פ"ז)

  

  ֶּפֶרק פ"ח03@
 - (ְׁשמֹות יב ב)א. "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה הּוא ָלֶכם" 

", 07ֶמֶל�@06@" הּוא אֹוִתּיֹות "07ָלֶכם@06@"
ְלַרֵּמז ֶׁשַהחֶֹדׁש נִיָסן הּוא ֶמֶל� וְרֹאׁש ְלָכל 

יָ"ה ֵהן, ֶהֳחָדִׁשים. וְיֵׁש ִלֵּתן ַטַעם, ִּכי י"ב ֵצרּוֵפי ֲהוָ 
וְַעל ָּכל חֶֹדׁש ֵמִאיר נִיצֹוץ ֵצרּוף ֲהוָיָ"ה, וְַעל חֶֹדׁש 
נִיָסן ֵמִאיר ֵׁשם ֲהוָיָ"ה ִּכְפׁשּוטֹו וְִכְכָתבֹו: יהו"ה. 
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  ֹקֶדׁש:- *) ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון 
ִּבְזכּות ַהִּׁשיָרה ִויִהי ָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ׁשֶ 

ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵאּלּו ְׁשֵני ַהָּיִמים ְּבִסּיּום ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח, 
ִנְזֶּכה ִלְראֹות ְּפֵני ַמְלֵּכנּו ְמֻעָּטר ַּבֶּכֶתר ָהָאמּור ְלֵעיל, ְוִנְזֶּכה ְלׁשֹוֵרר 

 ָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן.ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהִהיא ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים ִּבְמהֵ 



  

ּוְכֶׁשִּמְתַחֵּלף ְלֵצרּוָפיו, הּוא מֹוֶרה ַעל ְקָצת ְמנִיַעת 
 ַרֲחִמים ְּגמּוִרים, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֵׁשם יהו"ה ְּביֶֹׁשר
וְַכֵּסֶדר, ָאז הּוא מֹוֶרה ַעל ַרֲחִמים ְּגמּוִרים. ּוִבְׁשִביל 
ֵּכן ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ִמְתַּפְּללֹות ְּבחֶֹדׁש נִיָסן ַעל 
ַהַחּיִים, ְּכֵדי ֶׁשַהֵּׁשם ֲהוָיָ"ה יְִהיֶה ֵמִאיר ַעל יְִׂשָרֵאל 

  ְּבַהְׁשָקָפה ֶׁשל ַרֲחִמים.

ְתַּפְּלִלים ֲעבּור ַהּנְָׁשמֹות, הֹוְלִכים ְּבחֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי מִ 09@
  ַלְּקָבִרים ְונֹוְתנִים ְצָדָקה ֲעבּוָרם ַוֲעבּור ַהַחּיִים.

ב. וְֵכן ְּבחֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי ִמְתַּפְּלִלים ַהֵּמִתים ַעל 
ַהַחּיִים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאז ֵמִאיר ֵׁשם ֶאָחד ִמי"ב 

נֹו ְמעֹוֵרר ַרֲחִמים ֵצרּוִפים ַעל חֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי, ֶׁשֵאי
ְּגמּוִרים, ִמָּכל ָמקֹום ַעל יְֵדי קֹול ַהּׁשֹוָפר ְמעֹוֵרר 

(מּוָסף ְלֹראׁש ַרֲחִמים, ּוַבֶּמה ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים וְאֹוְמִרים 

: "ָּברּו� ַאָּתה ה' ׁשֹוֵמַע קֹול ְּתרּוַעת ַעּמֹו ַהָּׁשָנה)
ָּדה ְּבִמָּדה �א יְִׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים". ּוַבֲאֶׁשר ִּכי מִ 

ֻמָּטל ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ֲחִטיָבה מּול  -ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם 
ֲחִטיָבה ְלִהְתַּפֵּלל ַּגם ּכֵן ַעל ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, 
ְּכמֹו ֵכן ַהּנְָׁשמֹות ִמְתַּפְּללֹות ָעֵלינּו. וְִהּנֵה ְּבחֶֹדׁש 

נּו הֹוְלִכים ְּבָכל ִּתְׁשֵרי ִחּיּוב זֶה ֻמָּטל ָעֵלינּו, ֶׁשָא
ֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשנָה וְֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ַעל ַהְּקָבִרים 
ְלִהְתַּפֵּלל וְנֹוְתנִין ְצָדָקה ֲעבּור ַהַחּיִים וֲַעבּור ׁשֹוְכנֵי 
ָעָפר. ָאֵכן ְּבחֶֹדׁש נִיָסן, ַּבֲעבּור ֱהיֹות ֵׁשם יהו"ה 

ִרים, ַעל ּכֵן ָאסּור ֵמִאיר ְּבחֶֹדׁש נִיָסן ְּבַרֲחִמים ְּגמּו



  

ְּבנִיָסן ְלִהְתַעּנֹות, ֲאָבל ֵאין ַהִּמנְָהג ְּבנִיָסן ֵליֵל� ַעל 
ֵּבית ַהַחּיִים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּקָבִרים וְלֹוַמר ַּתֲחנּונִים 
ְּכמֹו ִּבְׁשָאר יִָמים, ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיֶה ַהחֶֹדׁש נִיָסן ֻּכּלֹו 

  קֶֹדׁש.

ׁשֹונִים ֶׁשל חֶֹדׁש נִיָסן, אֹוְמִרים ְּבי"ב יִָמים ִרא09@
ְּבָכל יֹום ָּפָרַׁשת נִָׂשיא ֶאָחד ִמי"ב נְִׂשיִאים ֶׁשל ֲחנַֻּכת 

  ַהִּמזְֵּבַח.

ג. ּוָבזֶה נֲַעִׂשים ֲחִטיָבה מּול ֲחִטיָבה ַלּנְָׁשמֹות 
ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנִזְָּכִרים, ַעל ֵּכן נָכֹון ְמאֹד ְלַקּיֵם ִּדְבֵרי 

ׁש, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יְַׁשְעיָהּו ֶסַג"ל, ַּבַעל ֶּפה ָקדֹו
 (ֵחֶלק ב ֵריׁש ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים)ֵסֶפר "ְׁשנֵי לּוחֹות ַהְּבִרית" 

ִלְקרֹות ִמּיֹום רֹאׁש חֶֹדׁש נִיָסן ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו נִָׂשיא 
ֶאָחד ִמי"ב נְִׂשיִאים ֶׁשל ֲחנַֻּכת ַהִּמזְֵּבַח, ַהְּכתּוָבה 

ָפָרַׁשת נָׂשֹא, וְַאַחר ֶׁשּיְִקָרא ְּבָכל יֹום נִָׂשיא ֶׁשל ּבְ 
"יְִהי ָרצֹון 06@אֹותֹו ַהּיֹום יֹאַמר ְּתִפָּלה ְקָצָרה, 

ִמְּלָפנֶי�, ה' ֱא�ֵהינּו וֵא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשָּתִאיר ַהּיֹום 

ין ְּבַחְסְּד� ַהָּגדֹול ַעל ִנְׁשָמִתין ַקִּדיִׁשין, ְּדִמְתַחְּדׁשִ 

ַּכִּצֳּפִרים ּוְמַצְפְצִפין ִּבְׁשָבִחין ּוְמַצְּלִאין ַעל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא 

יְִׂשָרֵאל, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַּתְכִניס ּוְתַעֵּיל ַהָּנ� ִצֳּפִרים 

ַקִּדיִׁשין, ַלֲאַתר ַקִּדיָׁשא, ְּדִאְּתַמר ֲעַליְהּו: ַעיִן �א ָרֲאָתה 

צֹון ִמְּלָפֶני�, ה' ֱא�ַהי וֵא�ֵהי ֱא�ִהים זּוָלֶת�, יְִהי רָ 

ֲאבֹוַתי, ֶׁשְּבִאם ֲאִני ַעְבְּד� ִמֵּׁשֶבט (ְּפלֹוִני) ֶׁשָּקָראִתי 

ְּבתֹוָרֶת� ָּפָרָׁשה ֶׁשל ַהָּנִׂשיא ַהּיֹום, ֲאַזי יִָאירּו ָנא ָעַלי ָּכל 



  

נִיצֹוִצין ַקִּדיִׁשין וְָכל ָהאֹורֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהְּכלּולֹות 

ְקֻדַּׁשת ֶזה ַהֵּׁשֶבט, וְֶאְהיֶה ְמֻלָּבׁש ִּבְקֻדַּׁשת ֶזה ַהֵּׁשֶבט ּבִ 

ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ְּבתֹוָרְת� ּוְביְִרָאְת� ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ� ָּכל 

. 07יְֵמי ַחַּיי, ֲאִני וְַזְרִעי וְֶזַרע ַזְרִעי ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם"@
ֹו, וְהּוא ִמנְָהג ָּכֵׁשר וְיָָׁשר, וְכֹה יֹאַמר ְּדַבר יֹום ְּביֹומ

  וְנָכֹון הּוא.

  יִֵּתן ְצָדָקה קֶֹדם ְקִריַאת ַהּנִָׂשיא09@
ּוִבְהיֹות ִּכי ַהְּצָדָקה ִהיא ַּתְבִלין ְלָכל ַהְּתִפּלֹות, 
ְּכמֹו ֶׁשַהַּתְבִלין הּוא טֹוב ְלָכל ַמֲאָכל ְלַהְמִּתיק ֶאת 

ב קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאָדם ַהַּמֲאָכל, ָּכ� ַהְּצָדָקה הּוא טֹו
ִמְתַּפֵּלל ַעל נְָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ָּכָאמּור. ּוִבְלַבד ֶׁשּיִֵּתן 
ָאָדם ַהְּצָדָקה ֲעבּור ַהּנְָׁשמֹות, ַעל ּכֵן קֶֹדם ֶׁשּיְַתִחיל 
ִלְקרֹות ָּפָרַׁשת ַהּנִָׂשיא ֶׁשְּבָכל יֹום וָיֹום ִמן רֹאׁש 

יִֵּתן אֹו יִּדֹר  -ֹום י"ב ְּבנִיָסן חֶֹדׁש נִיָסן וְֵאיָל� ַעד י
ֵאיזֶה ָּדָבר ְּכִפי ַהָּׂשַגת יָדֹו ִלְצָדָקה, ּוִבְצָדָקה זֹו הּוא 

  ְמזֶַּכה ָּכל אֹותֹו ַהֵּׁשֶבט.

וְעֹוד יֵׁש ִלֵּתן ַטַעם ְלֶׁשַבח ַעל ַמה ֶּׁשָּכַתְבִּתי, 
ן ַּדוְָקא ַעל ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין ַהּנְָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ְּבחֶֹדׁש נִיסָ 

ַחּיֵי ְּבנֵי ָאָדם, ִּכי יָדּוַע ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם 
: ַמְרִחיִקין ִמן (ְּבָרכֹות לג ַעּמּוד א, ְּפָסִחים קיב ַעּמּוד ב)ִלְבָרָכה 

ׁשֹור ָׁשחֹור ְּבחֶֹדׁש נִיָסן, ִמַּטַעם ֶׁשַהָּׂשָטן ְמַרֵּקד ֵּבין 
(ַׁשַער הּוא ָּכַתב ָהַרב ָהֲאִר"י זַ"ל  ַקְרנָיו, וְָהִענְיָן

: "ִּכי ַהִּגְלּגּוִלים ַהְקָּדָמה כב ַּדף כב, ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים ָּפָרַׁשת ְּבֻחֹּקַתי)



  

ִּביֵמי נִיָסן ַמְתִחיִלין ַהְּדָׁשִאים ְלַהְצִמיַח וְִלְפרַֹח 
  ָּבָאֶרץ, ֶׁשּיּוַכל ַהּׁשֹור ֶלֱאכֹל ִמֶּמּנּו".

ֲאִכיַלת ָּבָׂשר אֹו ֲעָׂשִבים ְּבַכְׁשרּות, ַעל יְֵדי 09@
  ְמַתְּקנִים ַהּנְָׁשָמה ֶׁשְּמגְֻלֶּגֶלת ָּבֶהם.

ּוְכַהּיֹום, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, רֹב ָהעֹוָלם נְִכָׁשִלים 
ַּבֲחָטִאים ּוִבְפָׁשִעים: ְקָצָתם נְִכָׁשִלין ְּבַדְּבָרם ִּדְבֵרי 

ְּבַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות,  -ּוְקָצָתם ָלׁשֹון ָהָרע וְֵליָצנּות, 
ּוְקָצָתם חֹוְטִאים ְּבגּוָפן. וְִהּנֵה יֵׁש ג' ִמינֵי ֲעוֹונֹות: 
ָעוֹון, ֶּפַׁשע, ֲחָטָאה. ּוְבָכל יֹום, ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים, 
ִמְתַחְּדִׁשים ְלחֹוָבה, וְָהֲעוֹונֹות ַמְכִריִעין ַהְּזֻכּיֹות, 

ת ַהּיֹוְצִאים ִמן ְּבנֵי ָאָדם ְּבמֹוָתם, ּוַבֲעבּור ֵּכן ַהּנְָׁשמֹו
[ֵּפרּוׁש: ְלָפרֹוֶכת נְִדִחים ֵהן ִמחּוץ ְלַפְרּגֹוָדא ַקִּדיָׁשא 

וְיֹוְרִדים ַמָּטה ּוְסגּוִרים  ַהּקֶֹדׁש ַהַּמְבֶדֶלת ֵּבין ְמקֹום ַהְּׁשִכינָה]
ְּבַקְרַקע ָהעֹוָלם, וְַכֲאֶׁשר ַהְּדָׁשִאים וְָהֲעָׂשִבים 

יִלין ָלֵצאת ִמן ָהָאֶרץ, ָאז נְִׁשמֹות ָהְרָׁשִעים ַמְתחִ 
ִמְתַּדְּבִקין ְּבָהֲעָׂשִבים ְּכֵדי ֶׁשּיֹאְכלּום ַּבֲעֵלי ַחּיִים, 
וְַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשּיֹאַכל ָהָאָדם ֶאת ַהָּבָׂשר אֹו ֶאת 
ָהֲעָׂשִבים, ִאם הּוא ָּכֵׁשר, ַעל יָדֹו הּוא ְמַתֵּקן אֹוָתּה 

ִהיא ְמֻגְלֶּגֶלת ָּבֵעֶׂשב אֹו ַּבָּבָׂשר ּוְמָקְרִבין ַהּנְָׁשָמה ׁשֶ 
ֶאת ַהּנְָׁשָמה ַלְּקֻדָּׁשה ַעל יְֵדי ְּבָרָכה, וְָאז ַהּנְָׁשמֹות 

  ַהּנִָּדִחין יֹוְצִאין ֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול.

וְִהּנֵה ֶטַבע ַהּׁשֹור, ֶׁשהּוא אֹוֵכל ְּדָׁשִאים ַהְרֵּבה, 
ְּבִקְרּבֹו ֵאּלּו ַהּנְָׁשמֹות ַהְּדחּויִין, ּוִבזְַמן  וְָאז ִמְתַּכּנְִׁשין



  

ֱהיֹוָתם ְמֻסָּגִרים ָּבָאֶרץ נִּתֹוֵסף ַּבּׁשֹור ַעּנּות ּוְגבּוָרה 
ֶׁשל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, וְָאז הּוא מּוָעד ְלַהִּזיק, ּוִבְפָרט 
ׁשֹור ָׁשחֹור, ֵּכיוָן ֶׁשַהַּׁשֲחרּות מֹוָרה ְּבָלאו ָהִכי ַעל 

  ֶהֵּזק.הַ 

וְָלֵכן נָכֹון הּוא ְלִהְתַּפֵּלל ַעל אֹוָתן ַהּנְָׁשמֹות 
ַהּנִָּדחֹות, ּוִבְפָרט ַעל אֹוָתן ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשִמְתַּדְּבִקין 
ָּבֲעָׂשִבים, ֶׁשֵאין עֹוִלין ְמֵהָרה ַלָּמקֹום ָהָראּוי ִלְמצֹא 

  ָלֶהם ְמנּוָחה נְכֹונָה.

ל ְּבָכל חֶֹדׁש נִיָסן וְָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַּפּלֵ 
: "ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ וְַלָּדִרים (ַׁשֲחִרית ִּבְרַּכת יֹוֵצר)ְּבָאְמרֹו 

ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים", יְַהְרֵהר, ֶׁשּיִָאיר ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ְּבַרֲחִמים ְלַהֲעלֹוָתם ִעם ַהּנְָׁשמֹות 

ֹור", ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַהּנִָּדִחים, ַהּנְִרָמזִים ְּבֵתַבת "א
(ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ַּדף ו, ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים ְּבֵראִׁשית ַּדף ָהֲאִר"י זַ"ל 

  : "וַּיֹאֶמר ֱא�ִהים יְִהי אֹור".(ְּבֵראִׁשית א ג)ַּבָּפסּוק  א)

וְִהּנֵה �א ְּבִחּנָם ַהָּׂשָטן ְמַרֵּקד ֵּבין ַקְרנָיו ֶׁשל 
ִּכי ִעַּקר ַּגֲאוַת ַהּׁשֹור הּוא ְּבַקְרנָיו, ְּכמֹו  ַהּׁשֹור,

ַהַּתְרנְגֹול ֶׁשּיֵׁש לֹו ַּגֲאוָה ְּבַכְרָּבְלּתֹו, וְָלֵכן ָמָצא ַהָּׂשָטן 
ָׁשם ָמקֹום ַלֲחנִּיָתֹו, ְמקֹום ַהַּגֲאוָה. וְזֶהּו ּתֹוַכַחת 

יל ָעְׁשָרם ְמֻגָּלה ַעל ָּכל ַּבֲעֵלי ַּגֲאוָה, ַהִּמְתָּגִאים ִּבְׁשבִ 
אֹו ִּבְׁשִביל ָחְכָמָתם אֹו ִּבְׁשִביל יִחּוָסם אֹו ִּבְׁשִביל 
ִלּמּוָדם, יְִהיֶה ַמה ֶּׁשּיְִהיֶה, ַאף ִאם ֵהם עֹוְסִקים 



  

ַּבּתֹוָרה, ִמָּכל ָמקֹום ִאם יֵׁש ָּבֶהם ִמַּדת ַהַּגֲאוָה, ֲאַזי 
 ֵהם ֶמְרָּכָבה ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא. וְזֶהּו ָהאֹות ַמה
ֶּׁשּנִזְָּכר, ֶׁשַהָּׂשָטן ְמַרֵּקד ֵּבין ַקְרנָיו ֶׁשל ׁשֹור ָׁשחֹור, 

  ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ַהַּגֲאוָה.

ּוְלִפי זֶה נְִרֶאה ִלי ֶׁשִּמְּפנֵי ָּכ� ִאיָתא ְּבֶפֶרק 
, ֶׁשַהּׁשֹור אֹוֵמר ִׁשיָרה ְּבָכל יֹום (ֶּפֶרק ֲחִמיִׁשי)ִׁשיָרה 

ה' ּכִי ָּגאֹה ָּגָאה" וְגֹו', רֹוֶצה : "ָאִׁשיָרה לַ (ְׁשמֹות טו א)
לֹוַמר, ֶׁשהּוא מֹוֶדה ּוְמַׁשֵּבַח ַלה', ִּכי לֹו נָָאה ַהַּגֲאוָה 

ִלְבנֵי ָאָדם, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב  - וְַהְּגֻדָּלה, וְ�א 
  : "ה' ָמָל� ֵּגאּות ָלֵבׁש".(ְּתִהִּלים צג א)

הּוא יְֵמי ָרצֹון, ַעל ד. ּוִבְהיֹות ֶׁשָּכל ַהחֶֹדׁש נִיָסן 
ֵּכן ַמְקִּדיִמין ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו, 

: "ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ (ָׁשם טז ג)ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
ֵהָּמה וְַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם", וְָתִמיד ַהּנְָׁשמֹות 

ם, ּוְכֶׁשֵאיזֶה ְּגזֵָרה ִמְצַטֲעִרים ְּבָצרֹות ְּבנֵי ָאדָ 
נְִגזְָרה, ַחס וְָׁשלֹום, ֲאזַי ֵהן ַמְקִּדיִמין ַלְּתִפָּלה, ַא� 
ֶׁשֵאין ָלֶהם ְרׁשּות ְלַגּלֹות ּוְלַהִּגיד ְּבֵפרּוׁש ִלְבנֵי 
ָאָדם, ַרק ִלְפָעִמים ָּבִאים ַּבֲחלֹום ּוְלַהִּגיד ְּבֶרֶמז 

  וְַכּיֹוֵצא ּבֹו.

  ּו יְִחיֵאל ֲאִבי ָהרֹא"ׁש זַ"לַמֲעֶׂשה ֵמַרֵּבנ09@

ְּבַרֵּבנּו  (ַׁשְלֶׁשֶלת ַהַּקָּבָלה ַעּמּוד קלט)ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו 
יְִחיֵאל, ָאִביו ֶׁשל ַרֵּבינּו ָאֵׁשר זַ"ל, ֶׁשָהיָה לֹו ָחֵבר 



  

ְּבִעירֹו, וְָהיָה ַּגם ֵּכן ָחִסיד ָּגדֹול, וְָהיּו אֹוֲהִבים ְמאֹד 
ֵקנִים וְַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה ֻמְפָלִגים ַּבּתֹוָרה זֶה ָלזֶה, וְָהיּו זְ

ּוַבֲחִסידּות, וְנְִׁשְּבעּו יַַחד, ֶׁשָהִראׁשֹון ֶׁשֵּבינֵיֶהם 
ֶׁשּיָמּות ְּתִחָּלה, יָבֹוא ַּבֲחלֹום ַלֲחֵברֹו ְלַהִּגיד לֹו ַּדְרֵכי 

  ִמיָתה וְִהּלּו� ַהּנְָׁשָמה.

ל ַרֵּבינּו יְִחיֵאל, ה. וַיְִהי ַהּיֹום, נְִפַטר ֲחֵברֹו ׁשֶ 
ּוִבְהיֹוָתם ְּבֵבית ַהַחּיִים, קֶֹדם ַהְּקבּוָרה, ָעַמד ַרֵּבינּו 
יְִחיֵאל וְָאַמר ֶאל ַהָּקָהל: ִׁשְמעּו ַרּבֹוַתי, ִּכי ָּכ� וְָכ� 
נְִׁשַּבְענּו יַַחד ֲאנִי וֲַחֵבִרי ַהֻּמָּטל ַעְכָׁשו ְלָפנַי ֵמת, 

ְפנֵיֶכם ֶׁשּיְַקּיֵם ֶאת ְׁשבּוָעתֹו, וְָלֵכן ֲאנִי ַמזְִּכיר לֹו ּבִ 
וְָאז ָראּו ָּכל ָהֲאנִָׁשים ֶׁשֲארֹונֹו ֶׁשל ַהֵּמת ָהיָה 
ִמזְַּדְעזֵַע ְמַעט, וַּיְִפְּתחּו ֶאת ֲארֹונֹו, ִּכי ְסבּוִרין ָהיּו 
ֶׁשֶהֱחיָה ַהֵּמת ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, וְָאז ָראּו ַרק ַעְפַעָּפיו 

רּו ֻּכָּלם ֶּפה ֶאָחד, ֶׁשֶּזה הּוא ִסיָמן ִמְתנֹוְדִדים. וְָאמְ 
ִּבְקִריַצת ֵעינָיו ֶׁשֵאין יָכֹול ְלַהִּגיד לֹו ְמאּוָמה, וְַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ְלַאַחר ל' יֹום ָּבא ֶהָחִסיד ַהֵּמת וְנְִרָאה לֹו 
ַּבֲחלֹום ְלָהַרב ַרֵּבינּו יְִחיֵאל, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשּיְִמַחל לֹו 

ָעתֹו, ִּכי ֵאין לֹו ְרׁשּות ְלַהִּגיד ְמאּוָמה, ַעד ַעל ְׁשבּו
  ָּכאן ַהַּמֲעֶׂשה.

ְּבחֶֹדׁש נִיָסן ְצִריִכין ְלִהְתעֹוֵרר ְּכמֹו ְּבחֶֹדׁש 09@
  ִּתְׁשֵרי ּוְלִהָּׁשֵמר ִמָּכל ִמּדֹות ָרעֹות

ו. ַהְּכָלל ָהעֹוֶלה, ִּכי ְּבחֶֹדׁש נִיָסן ְצִריִכין ָאנּו 
(ְׁשמֹות יב ֹו ְּבחֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי, וְַעל ֵּכן ְּכִתיב ְלִהְתעֹוֵרר ְּכמ



  

: "ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן" וְגֹו', וְָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו כא)
: ִמְׁשכּו יְֵדיֶכם (ְמִכיְלָּתא ָּפָרַׁשת ֹּבא יא עד)זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ין ֵמֲעבֹוָדה זָָרה ּוִמְּׁשָאר ִמּדֹות ָהָרעֹות ֶׁשֵהן ּדֹומִ 
ַלֲעבֹוָדה זָָרה, וְֵאּלּו ֵהן: ִמַּדת ַהַּגֲאוָה וְַגּסּות רּוַח, 

ָהֲעֵברֹות  -וְַהַּמֲעִלים ֵעינָיו ִמן ַהְּצָדָקה, ּוְלׁשֹון ָׁשֶקר 
  ָהֵאּלּו ֵהן נְֶחָׁשִבים ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה זָָרה.

יו ַעל ֵּכן ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד יֹוֵדַע ָמַרת נְַפׁשֹו ּוִמּדֹותָ 
ָהָרעֹות, ָצִרי� ְלָהִסיר ַהִּמְכׁשֹול ֵמָעָליו קֶֹדם ִּביַאת 
ַחג ַהֶּפַסח, ּוְכָבר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

, ֶׁשָּצִרי� ָּכל ָאָדם ְלַטֵהר ַעְצמֹו (ֹראׁש ַהָּׁשָנה טז ַעּמּוד ב)
ִבזְכּות זֶה ָּבֶרֶגל ְּבָטֳהַרת ַהּגּוף ּוְבָטֳהַרת ַהּנְָׁשָמה, ּו

נִזְֶּכה ֻּכָּלנּו ְלָטֳהָרה ּוְלִביַאת ְמִׁשיֵחנּו וְֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא 
(ְיסֹוד יֹוֵסף ָאֵמן, מֹוִרי וְַרִּבי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יֹוֵסף זַ"ל 

  .ֶּפֶרק פ"ג)
  ֵעֶקב08@

  ֶּפֶרק פ"ט03@
. ָראּוי ת יב, יז)(ְׁשמוֹ א. "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות" 

ְלִהְתּבֹונֵן, ָלָּמה ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ְּבִמְצוָה זֹו ְלׁשֹון 
ְׁשִמיָרה, ִּכי ְלׁשֹון ְׁשִמיָרה נֹוֵפל ַעל ִענְיָן ַהָּצִרי� 

  ְׁשִמיָרה ִמְּפנֵי ִלְסִטים אֹו ַּגּנִָבים.

ָאְמנָם ַּדע, ִּכי ְּבהֹוִציא ה' ֶאת ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל 
ְּגדֹוִלים וְנְִפָלִאים וְִהִּפיל ְּתִחָּלה ַהַּׂשר ֶׁשל ְּבנִִּסים 



  

ִמְצַריִם ִעם ְׁשָאר ָׂשֵרי ָהֻאּמֹות, ְּכֵדי ֶׁש�א יּוְכלּו 
ַהָּׂשֵרי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלַקְטֵרג, וֲַעַדיִן יַד ָׂשֵרי ֻאּמֹות 
ָהעֹוָלם עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְּבִקְטרּוֵגיֶהם, וְחֹוְרִקין 

ּנֵיֶהם ָעֵלינּו, ֲאָבל ְּבַהִּגיַע ֶהָחג ַהָּקדֹוׁש, ָהֻאּמֹות ׁשִ 
הּוא ַחג ַהֶּפַסח, ִמְתנֹוְצִצים ּוִמְתעֹוְרִרים ָעֵלינּו 
ְלַקְטֵרג ּוְמַבְּקִׁשים ִלְגרֹם ָרָעה ַעל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא 

  .[ֵּפרּוׁש: ַעם ָקדֹוׁש]

ֲאִכיַלת ַמָּצה ַמְכּנִיָעה ֶאת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 09@
  ַהְמַקְטְרִגיםוְ 

ב. ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִצּוָה ָלנּו ְּבַאזְָהַרת 
ֲאִכיַלת ַמָּצה, וְַהִּמְצוָה ַהִהיא ַמְכַרַעת ַהִּסְטָרא 
ַאֲחָרא וְַהְמַקְטְרִגים ֶׁש�א יּוְכלּו ְלַקְטֵרג ָעֵלינּו, ִּדְמיֹון 

ו ִמַּבחּוץ, ְמזּוזָה ֶׁשַּבַּביִת וְֵׁשם ַׁשַּד"י ָּכתּוב ָעָלי
וְהֹוִאיל וְַהָּדָבר ּכֵן, ְצִריָכה ִעָּסה ֶׁשל ַהַּמצֹות ְׁשִמיָרה 
ְּגדֹוָלה ִמְּפנֵי ִסְטָרא ַאֲחָרא, ֶׁש�א יְִהיֶה ְלַהִחיצֹונִים 
ׁשּום ְּדֵבקּות, ַחס וְָׁשלֹום, וְָכל ָמקֹום ֶׁשּנֱֶאַמר 

וְֵהיָכא ְמַרֵּמז ַעל ִסְטָרא ַאֲחָרא,  -ַּבּתֹוָרה "ָחֵמץ" 
[ֵּפרּוׁש: ְמַרֵּמז ַעל נּוְקָּבא ִּביָׁשא  -ִּדְכִתיב "ַמְחֶמֶצת" 

ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּדִהיא ִליִלי"ת ָהְרָׁשָעה  נְֵקָבה ָרָעה]
  וסמא"ל.

וְָלֵכן ְצִריִכין ָאנּו ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּמּצֹות ִמּׁשּום 
ַמְרֶּתם ֶאת ִחּמּוץ, וְנֹוֵפל ַעל זֶה ְלׁשֹון ְׁשִמיָרה: "ּוׁשְ 

ַהַּמצֹות", ְּכמֹו ֶׁשֻהְכַרח ָאָדם ִלְׁשמֹר ַעְצמֹו ִמְּפנֵי 



  

ַהַּגזְָלנִים וְַחְמָסנִים, ַהָּבִאים ֵאָליו ְלָהְרגֹו וְָלַקַחת ֶאת 
[ֵּפרּוׁש: נְַפׁשֹו וְָכל ֲאֶׁשר לֹו, ִּכי ִהיא ְקִלָּפה ַּתִּקיָפא 

ְחֶמֶצת, וְַעל ַהאי , זֶה הּוא סֹוד ָחֵמץ ּומַ ְקִלָּפה ֲחָזָקה]
: "וְָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה (ְּתִפַּלת ֹראׁש ַהָּׁשָנה)ְקִלָּפה נֱֶאָמר 

ֶּכָעָׁשן ִּתְכֶלה" וְכּו'. וְָחִליָלה ִלְהיֹות ָלֶהם ְּדֵבקּות 
ַּבְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹונָה ֲאִפּלּו ִּכְמ�א נִיָמא, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

וְ�א יְִדַּבק ְּביְָד� ְמאּוָמה ִמן : "(ְּדָבִרים יג יח)ַהָּכתּוב 
  ַהֵחֶרם", וְָלֵכן ִאּסּור ָחֵמץ הּוא ְּבַמֶּׁשהּו.

ג. וְנָכֹון ְלַלֵּמד ֶאת יְִׂשָרֵאל ִּבְהיֹוָתן ַמְגִעיִלין 
ּוְמַלְּבנִין ֶאת ַהֵּכִלים ִמְּפנֵי ֶהָחֵמץ, ֶׁשּיְַכּוְנּו, ֶׁשְּכמֹו ֵכן 

א ַהּיֵֶצר ָהָרע וְָהִרְׁשָעה, יְַבֵער ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו
ֶׁשִהיא ַהִּליִלי"ת, ִמן ָהָאֶרץ, ּוְבטּוִחים ָאנּו ְּבַהָּקדֹוׁש 

  ָּברּו� הּוא ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ֵמָהָאֶרץ.

ְלָחנֹות ְוַהְּכָתִלים ֵמֲחַׁשׁש 09@ ְּכמֹו ֶׁשְמגְָרִּדים ַהֻּׁש
ֶאת ַהּנְגִָעים ִחּמּוץ, ֵּכן יְָגֵרד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ָּלה ְׁשֵלָמה.   ַהָּבִאים ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא, ְונִזְֶּכה ִלגְֻא

ּוִמנְָהָגן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ּתֹוָרה ִהיא, ְלָגֵרר ֻׁשְלָחנֹות 
 - וְַסְפָסִלים ּוְכָתִלים ִמְּפנֵי ֲחַׁשׁש ִחּמּוץ, וַה' יְִתָּבַר� 

ָרֵאל, ֲעַדת ֵעינָיו ְּפקּוחֹות ַעל ָּכל ַמֲעֵׂשה ְבנֵי יִׂשְ 
ְסֻגָּלתֹו, ְקדֹוִׁשים ְּבנֵי ְקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשר ָּכל ִטְרָחָתם 
הּוא ְלִבעּור ָחֵמץ ָּכל יְֵמי חֶֹדׁש נִיָסן, ּוְכמֹו ֵכן יְָגֵרר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת ָּכל ַהּנְָגִעים ַהָּבִאים ִמִּסְטָרא 

סֹוְבִלים ָּגלּות ַאֲחָרא ּוִמִּקְטרּוָגם, ּוִמּכַֹח זֶה ָאנּו 



  

ַהַּמר ַהֶּזה, ּוִבְהיֹות ִּכי ָכל ִענְיְנֵי טַֹרח ֶׁשל ַחג 
ַהַּמצֹות ַהָּקדֹוׁש הּוא ְּבַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה, וְָלֵכן 
ְצִריִכין יְִׂשָרֵאל ִלְׁשמֹר ַעְצָמן ִמֵּלב ַרָּגז, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן 

  ֶהם.ֶׁש�א יְִהיֶה ִריב ּוַמָּצה ּוַמֲח�ֶקת ֵּבינֵי

יְַדְקֵּדק ֶׁשַהָּמעֹות ֶׁשּקֹונֶה ָּבֶהם ָצְרֵכי ַהַחג, �א 09@
  יְִהיֶה ָּבֶהם ֲחַׁשׁש ּגֶזֶל אֹו ִאּסּור ַאֵחר.

ד. וְָכל ַמה ֶּׁשּיְִקנֶה ְלצֶֹר� ֵּביתֹו, יֹאַמר ְּבִפיו, 
ֶׁשֲאנִי קֹונֶה זֹאת ְלצֶֹר� ֶהָחג ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ּוִמָּכל 

ִרי� ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ֶׁש�א יְִהיֶה ִּבְמעֹוָתיו ַמה ֶׁשֵּכן ֶׁשּצָ 
ֶּׁשּיְִקנֶה ְלצֶֹר� ֶהָחג ַהָּקדֹוׁש ׁשּום ָּגזֵל אֹו ְּפרּוָטה 
ִמְּׁשָאר ִאּסּוִרים, ּכִי ִאם ָלאו נֹוֵתן ּכַֹח ַלִּסְטָרא 

  (ְּפָסִחיםַאֲחָרא, ֶׁשּיְִהיֶה ָלֶהם ֵחֶלק ַּבְּקֻדָּׁשה, וְַקיְָמא ָלן 

  ְּדָחֵמץ אֹוֵסר ְּבַמֶּׁשהּו. ל ַעּמּוד א)

ּוְבַהִּגיַע ָהֵעת ֵליֵל� ֶאל ַהַּמיִם ִלְׁשאֹב ַמיִם ֶׁשל 
ַאף ֶׁשהּוא ַרב ּוַפְרנָס  -ַמָּצה אֹו ַמיִם ֶׁשל ִמְצוָה 

וְנִָגיד ְּביְִׂשָרֵאל, �א יְַקִּפיד ַעל ְּכבֹודֹו ִמִּלְמנַֹע ֵליֵל� 
י ַמָּצה, ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ַמיִם ֶׁשל ִמְצוָה. ְּבַעְצמֹו ִלְׁשאֹב מֵ 

וְָכל ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל יִזְָּדֵרז ְּבִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצוָה, 
ֶׁשּיְזֵַּכהּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַּבַחּיִים ִלְׁשִאיַבת ַמיִם 
ֶׁשל ַמָּצה ּוִמְצוָה ַלָּׁשנָה ַהָּבָאה וְִלְׁשאֹב ַמיִם ְּבָׂשׂשֹון 

יְנֵי ַהיְׁשּוָעה, ְּכֶׁשּנִזְֶּכה ִלְראֹות ְּבֵעינֵינּו ַמיִם ִמַּמעַ 
ַחּיִים ִמְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְריָם ַהּנְִביָאה, וְיְִבַחר ֵּכִלים 
נְִקּיִים, ֶׁש�א יְֵהא ָּבֶהם ׁשּום ִלְכלּו�, ִלְׁשאֹב ָּבֶהם ֵמי 



  

ְּכִלי  ִמְצוָה, וְיִַּקח ְׁשנֵי ֵּכִלים ְלב' ֵלילֹות ְלָכל ַליְָלה
(ִמְנֲהֵגי ַמֲהִרי"ל ְמיָֻחד, ְּכמֹו ֶׁשּנַָהג ֶהָחִסיד ַמֲהִרי"ל זַ"ל 

  .ֶּפַסח ִהְלכֹות ַמִים ְּדַמצֹות)

וְַגם ָרִאיִתי נֹוֲהִגין ְלַהְרֵּבה ְּגדֹוֵלי יְִׂשָרֵאל, ְּכֶׁשָהיּו 
ׁשֹוֲאִבים ַמיִם ָהיּו לֹוְקִחים ְּכִלי ָקָטן, וְָהיּו סֹוְפִרים 

ַעד  -ַעם ֶׁשּיְִׁשּפֹ� ַהַּמיִם: א' ב' ג' ד' ה' ו' ְּבָכל ּפַ 
ֶׁשָהיּו סֹוְפִרים ָּכל כ"ב אֹוִתּיֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְּכֵדי 
ְלַהְמִׁשי� ְקֻדַּׁשת אֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶאל ּתֹו� 
ַהַּמיִם. וְֵכן יֲַעֶׂשה ְלתֹו� ְּכִלי ֵׁשנִי ֶׁשל ֵמי ִמְצוָה ַהַּׁשּיָ� 

  יל ַהֵּׁשנִי.ְללֵ 

ְלַהֲעִמיד ַמיִם ֶׁשָּלנּו ְּבָמקֹום נִָקי ֶׁשֵאין ָׁשם 09@
  ִלְכלּו�

וְִאם הּוא ִאיׁש זֵָקן אֹו ֶׁשּיֵׁש לֹו ֵאיזֶה חִֹלי וְֵאינֹו 
יָכֹול ֵליֵל� ְּבַעְצמֹו ִלְׁשאֹב ַמיִם, ֲאזַי יְַמִּתין וְיְִׁשמֹר ַעל 

 - ִאין ַמיִם ֶׁשל ֵמי ַמּצֹות ֶּפַתח ֵּביתֹו, ּוְכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשּנֹוׂשְ 
  יָרּוץ ִלְקָראָתם וְיִָּקֵחם וְיִָּׂשֵאם ְלֵביתֹו.

וְֵכן נֲָהגּו ַהְרֵּבה ְּגאֹונִים, ְּכֶׁשָהיּו רֹוִאים 
ֶׁשְּמִביִאים ְלֵביָתם ַמיִם ֶׁשל ִמְצוָה, ָהיּו ָרִצים 

יֶהם ִלְקַראת ַהַּמיִם ַהְּקדֹוִׁשים וְָהיּו נֹוְׂשִאים ַעל ִּכְתפֵ 
וְִהְכנִיסּו ְלֵביָתם, וְָהיּו נִזְָהִרין ְלַהֲעִמיד ַהַּמיִם 
ְּבָמקֹום נִָקי, ֶׁשֵאין ָׁשם ִלְכלּו� וְִסְרחֹון, וְטֹוב ְמאֹד 
ֶׁש�א ִתַּגע ַּבַּמיִם ִאָּׁשה נִָּדה, וְיְִהיּו ַהַּמיִם ְמֻכִּסים 



  

ַהָּגלּוי הּוא  ְּבִמְטַּפַחת נְִקּיָה, ִּבְלִּתי ׁשּום ִלְכלּו� ִּכי
  ָאסּור ִמַּצד ַהּנָָח"ׁש וְַהִּסְטָרא ַאֲחָרא.

  ֶׁש�א ְלַדֵּבר ָאז ִעם ְּבנֵי ָאָדם ֶאָּלא ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש09@
ה. ּוְכֶׁשהּוא הֹוֵל� ִלְׁשאֹב ַמיִם ְלִמְצוָה, וְֵכן 
ַּבֲחזָָרתֹו ִעם ַהַּמיִם ְׁשאּוִבים, �א יְַדֵּבר ִעם ׁשּום 

י ִאם ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּכִי ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ָעָליו ָאָדם ּכִ 
ַּבָּכֵתף יִָּׂשאּו. וְקֶֹדם ֶׁשּיְִׁשַאב ַמיִם, יְִרַחץ יָָדיו ְּתִחָּלה, 

  וְַאַחר ָּכ� יְָבֵר� ַעל ְּבִדיַקת ָחֵמץ.

וְַקָּבָלה ִהיא ְּביִָדי ִמן ַרּבֹוַתי, ֶׁשָהיּו ְמַצִּוים ְלַהּנִיַח 
ֲעָׂשָרה ְמקֹומֹות, נֶֶגד ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ָחֵמץ ּבַ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ַהִּמְצִרים, ּוְכנֶֶגד ֲעָׂשָרה 
ִּדינִים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְִהיֶה ָעִתיד ְלַבֵע"ר 
ּוְלנֵַע"ר וְִלְכרֹו"ת ּוְלַהֵּמ"ם, ַלֲהרֹו"ס וְַלֲעקֹו"ר 

ּוְלַכּלֹו"ת ּוְלַקְעֵק"ַע ֵּביָצָתם ֶׁשל  וְִלנְתֹו"ץ וְִלנְתֹו"ׁש
  ְמֵצֵרי יְִׂשָרֵאל.

ּׁשֹות09@   ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ְמקֶֻּדֶׁשת ְּבֶעֶׂשר ְקֻד

ו. ּוְכנֶֶגד זֶה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא ְמַקֵּדׁש ֶאת 
ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ְּבֶעֶׂשר ְקֻדּׁשֹות, ּכְִדִאיָתא ְּבֶפֶרק ַקָּמא 

, וְָצִרי� ֶׁשּיְִבּדֹק ְּבִעּיּון ַרב, וְ�א (ִמְׁשָנה ו)ֵּכִלים  ְּדַמֶּסֶכת
ְּבֶדֶר� ֲעַראי, ּוְכמֹו ֶׁשחֹוֵפׂש וְגֹוֵרר ָחֵמץ ֵמחֹוִרים 
ּוְסָדִקים ַעל יְֵדי אֹור ַהּנֵר ֶׁשל ַׁשֲעוָה ֶׁשְּביָדֹו, ֵּכן 

, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְַבֵער ָּכל זֲֻהַמת ִסְטָרא ַאֲחָרא



  

ֲאֶׁשר ָעִתיד ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלִהָטֵּמן ּוְלֵהָחֵבא ִמְּפנֵי 
אֹור ַהְּׁשִכינָה, ֲאֶׁשר יֹוִפיַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַחֵּפׂש 
יְרּוָׁשַליִם ַּבּנֵרֹות, וְָאז יְִתַּבֵּטל וְיְִתַּבֵער ַהּיֵֶצר ָהָרע 

ָּכל ָהָאֶרץ  וְָכל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִמן ָהעֹוָלם, וִיטַֹהר
ְּבֶעֶׂשר ְקֻדּׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו, ָאֵמן. 

(ְיסֹוד מֹוִרי וְַרִּבי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יֹוֵסף זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

  .יֹוֵסף ֶּפֶרק פ"ד)

  ֶּפֶרק צ'03@
א. ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ֶׁשהּוא י"ד ְּבנִיָסן, יְַׁשִּכים 

ְּכֵדי ֶׁש�א יְִהיֶה נְִכָׁשל, ַחס וְָׁשלֹום,  ְּבַהְׁשָּכָמה,
ַּבֲאִכיַלת ָחֵמץ ַאַחר ד' ָׁשעֹות ֶׁשל ַהּיֹום, וְַהְתָחַלת 
ַהּיֹום הּוא ֵמַעּמּוד ַהַּׁשַחר, וְַעּמּוד ַהַּׁשַחר הּוא 
ְּכֶׁשָהָרִקיַע ִהְתִחיל ְלָהִאיר ְּבַקו ָלָבן ִמַּצד ִמזְָרח 

(ֵּכן ָצפֹון ְלָדרֹום וְזֶהּו ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ָמתּוַח ְלָאְרּכֹו ֵּבין 

ּוְבֵפרּוׁש ָהַרב  (ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ְּבָרכֹות ֶּפֶרק א ִמְׁשָנה א)הּוא ְמבָֹאר ָּבַרְמַּב"ם 

  ., וְֵכן ִעָּקר)(ָׁשם)ַּבַעל "ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב" 

, וְַרִּבים ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְמִקִּלים ְמאֹד
ֶׁשאֹוְכִלין ָחֵמץ ַאַחר ד' ָׁשעֹות, אֹוי וֲַאבֹוי ַעל ֵחְטא 
ָּגדֹול ָּכזֶה, ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבֵמזִיד, וְֵהם, 

: "ּפֹוֵרץ ָּגֵדר יְִּׁשֶכּנּו (ֹקֶהֶלת י ח)ַחס וְָׁשלֹום, ִּבְכָלל 
דֹול ָּכזֶה. נָָחׁש", ּוְבִחּנָם ַמְכנִיִסין ֶאת ַעְצָמן ְלעֹנֶׁש ּגָ 

וְזֶהּו ָּבדּוק ּוְמנֶֻּסה וְהּוא ַקָּבָלה ְּביִָדי ִמן ַרּבֹוַתי, ִמי 



  

ֶׁשֵּמֵקל ֶלֱאכֹל ָחֵמץ ַאַחר ד' ָׁשעֹות, �א יְִפטֹר ִמִּסָּבה 
ְּגדֹוָלה ְּבאֹוָתּה ָׁשנָה, וְִאם �א יֲַעבֹר ָעָליו ׁשּום ִסָּבה 

יֹוֵתר, ֶׁשְּבוַַּדאי ְּבזֶה ַהָּׁשנָה, ֲאזַי יֵׁש לֹו ִלְדאֹג 
ְמַאְּסִפים ָעָליו ֳענִָׁשים ָקִׁשים ְלַהֲאִבידֹו ְּבַפַעם ַאַחת 
ֵמָהעֹוָלם ְּבֵאיזֶה ִסָּבה ָרָעה, ַעל ֵּכן ָּכל ָהִאיׁש ַהּיֵָרא 
וְָחֵרד ִלְדַבר ה', יִָּזֵהר ְּבִאּסּור זֶה, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשָּכל 

  ן ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש.ִּדְבֵרי ֲחָכִמים זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה הֵ 

  ֶׁש�א יֲַחׁשֹב ָהָאָדם אֹודֹות ַהּנָאֹות ַהּגּוף09@

ב. וְָרִאיִתי ַרִּבים, ֲאֶׁשר ֵהם ְלהּוִטים ַאַחר ְּגרֹונָם 
ּוְמַמְּלִאים ְּכֵרָסם ְּבִרּבּוי ַמֲאָכִלים ְּבַׁשֲחִרית ְּבֶעֶרב 

ַּבֲעבּור זֶה,  ֶּפַסח, וְַאַחר ָּכ� ׁשֹוִתין ַעד ֶׁשִּמְׁשַּתְּכִרין,
ְּבַהִּגיַע ַהְּזַמן ַלֲאִפּיַת ַמּצֹות ֶׁשל ִמְצוָה, ָּבִאים 
ִׁשּכֹוִרים ַלֲעזֹר ַלֲאִפּיַת ַמָּצה וֲַאִפּיַת ַהִּמְצוָה, וְֵאין 
ַּדְעָּתם ִמְתיֶַּׁשֶבת ֲעֵליֶהם ָלֵתת ִלָּבם ֶאל ְקֻדַּׁשת 

ִרים ָחֵמץ ַהַּמּצֹות, וְזּוַלת זֶה ֵהן נְִכָׁשִלים ֶׁשּמֹוכְ 
ַלֲעֵרִלים ֶׁשֵאינָם מֹוְכִרים ֶהָחֵמץ ָּכָראּוי, וְֵאין ְמִכיָרָתן 
ָׁשוָה ְּכלּום, וְָכל זֶה הּוא ִּבְגַרם ֶׁשֵהם ְלהּוִטים ַאַחר 

  ְּגרֹונָם ּוְׁשִרירּות ִלָּבם.

וְָלֵכן ָצִרי� ִלְהיֹות ִמנְַהג יְִׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשִרים, ֲעַדת 
ִענְיָנָם וְָכל ַמֲעֵׂשיֶהם ְצִריִכין ִלְהיֹות  ַעם קֶֹדׁש, ֶׁשָּכל

ְּבֶצֶדק ּוְבַהְׂשֵּכל ּוְבַדַעת, ִּבְקֻדָּׁשה וְָטֳהָרה ּוְבֵאיָמה 
ּוְביְִרָאה, ְלַטֵהר ֶאת ַהּנְָׁשָמה, וְ�א יְַכּוֵן ַלֲהנַָאת 



  

ַהּגּוף. ּוִבְפָרט ְּבֵעֶסק ִמְצוֹות ֶהָחג ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֵהָּמה 
  יֵׁש ּבֹו ִאּסּור ָּכֵרת.ֲעסּוִקים, וְ 

ַהַּמְטִריַח ַעְצמֹו ַּבֲהָכנַת ַחג ַהֶּפַסח, הֹוֵרג ֶאת 09@
  ַהַּמּזִיִקים

ג. וְיֵׁש ַקָּבָלה ְּביִָדי, ָּכל טַֹרח ֶׁשָאָדם ַמְטִריַח ֶאת 
ַעְצמֹו ִלְכבֹוד יֹום טֹוב ֶׁשל ֶּפַסח, וְהּוא ָעיֵף וְיֵָגַע 

הּוא הֹוֵרג ָּכל ַהַּמִּזיִקים  ְּבַהּטַֹרח, ֲאזַי ְּבֵעֶסק זֶה
ַהּנְִקָרִאים "נְִגֵעי ְּבנֵי ָאָדם", וְָהעֹוֵסק ְּבִטְרַּדת 
ַהִּמְצוָה ֶׁשל יְֵמי ַהֶּפַסח, הּוא ְמַתֵּקן ַהִּתּקּון ֶׁשל 
הֹוָצַאת ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה, וְַהֵּלב יֹוֵדַע ָמַרת 

נִּצֹול ֵמֵחְטא זֶה,  נְַפׁשֹו, ֶׁשִּכְמַעט ֶאָחד ֵמִאָּתנּו �א
ַעל ּכֵן ֻמָּטל ַעל ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל ְלַתֵּקן ַמאי 
ְּדֶאְפָׁשר, וַה' ְּברֹב ַרֲחָמיו וֲַחָסָדיו יְַקֵּבל ַמֲחָׁשבֹות 

  טֹובֹות ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ַעּמֹו וִיַמֵהר ָעֵלינּו ְלָגֳאֵלנּו.

  ֶהָחג ִלְטּבֹל ְּבֶעֶרב יֹום טֹוב ִלְכבֹוד09@

(ֹראׁש ַהָּׁשָנה טז ד. וְַחּיָב ָּכל ָאָדם ְלַטֵהר ַעְצמֹו ָּבֶרֶגל 

, זֶהּו וַַּדאי ֵאין ַהֵּפרּוׁש ֶׁשּיְַטֵהר ַעְצמֹו ָּבֶרֶגל ַעּמּוד ב)
ַמָּמׁש ַּדוְָקא, ֶאָּלא ָצִרי� ְלַטֵהר ַעְצמֹו קֶֹדם ְּכנִיַסת 

ה ּוְבָטֳהָרה, וְסֹוד ָהֶרֶגל, ְּכֵדי ֶׁשּיְַקֵּבל ָהֶרֶגל ִּבְקֻדּׁשָ 
ָהֶרֶגל הּוא ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם ֲהוָיָ"ה ְּבִמּלּואֹו עֹוֶלה 
ְלֶחְׁשּבֹון ע"ב ָּכזֶה: יּו"ד, ֵה"י, וָי"ו, ֵה"י, וְֵׁשם ֶאְהיֶ"ה 
עֹוֶלה ְּבִמְסַּפר קס"א, וְקס"א וְע"ב ֵהן ֵּגיַמְטִרּיָא 



  

מֹות ְקדֹוִׁשים, "ֶרֶגל", וְזֶהּו ַהּסֹוד ֶׁשּיְַטֵהר ְׁשנֵי ׁשֵ 
  ֶׁשֵהן ְקֻדַּׁשת ָהֶרֶגל.

(ַׁשַער ַהַּכָּונֹות, ִעְנַין ַהִּׁשּנּוִים ֶׁשֵּבין וְָהַרב ָהֲאִר"י זַ"ל ָּכַתב 

, ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּטִביָלה יְַכּוֵן ְלַקֵּבל ַׁשָּבת ְליֹום טֹוב, ַּדף עח)
ֹוד ֶהָארֹות ְׁשנֵי ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ"ה ֲהוָיָ"ה, ּכִי זֶהּו ַהּס

ֶׁשַחּיָב ָאָדם ְלַטֵהר ַעְצמֹו ָּבֶרֶגל, וְִאם הּוא זֵָקן אֹו 
ָחָלׁש אֹו חֹוֶלה, �א יְַסֵּכן נְַפׁשֹו ְּבִמְצוָה זֹו, ִּכי ֵאין 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָחֵפץ ֶׁשּיָבֹואּו ְּבנֵי ָאָדם ִליֵדי 

ין ְּבַמיִם ַסָּכנָה, ֶאָּלא יּוַכל ְלַטֵהר ַעְצמֹו ְּבִתְׁשָעה ַקּבִ 
ְׁשאּוִבין אֹו יְִרַחץ ּגּופֹו ֵמֲחגֹוָרה ּוְלַמָּטה, וְַגם זֶה 
יְֻקַּבל ְּבָרצֹון ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. וְַאַחר ָּכ� 
יְִרֶאה ָהָאָדם ַלֲעסֹק ְּבִהְלכֹות ֶּפַסח ַּבּתֹוָרה ַמאי 

  ְּדֶאְפָׁשר.

ין קֶֹדם ֶׁשּיְִטּבֹל ִמְצָוה ִלְרחֹץ ּגּופֹו ְּבַמיִם ַחּמִ 09@
  ִלְכבֹוד ֶהָחג

ה. וְָהַרב ַהָּגאֹון מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יְַׁשְעיָה ֶסַג"ל 
ְּבֵסֶפר "ְׁשנֵי לּוחֹות ַהְּבִרית" ָּכַתב: קֶֹדם ַהְּטִביָלה 
ִמְצוָה ִלְרחֹץ ּגּופֹו ְּבַחִּמין, ּוְבָכל ֶעֶרב יֹום טֹוב נָכֹון 

ֶעֶרב ֶּפַסח, ִּכי ִּבְהיֹות זֶה ָהִעְניָן ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ּוִבְפָרט ּבְ 
, ֶׁשְּביֹום י"ד ְּבנִיָסן (ַּדף צה ַעּמּוד ב)ְמבָֹאר ְּבזַֹהר וַּיְִקָרא 

ְּכֶׁשְּמַבֲעִרים ֶהָחֵמץ ִּבְׂשֵרָפה, יְַכּוֵן ִּכי ָאז הּוא ֶּבן 
חֹוִרין, וְהּוא יָָצא ִמִּׁשְעּבּוד ַהּיֵֶצר ָהָרע ֶׁשהּוא ַהָּׂשָטן, 

ּמֹוֵׁשל ָעֵלינּו ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה, וְַעָּתה ִּבְׂשֵרַפת הַ 



  

ֶהָחֵמץ, מֹוֶרה ֶׁשּיְבַֹער ַּגם ַהּיֵֶצר ָהָרע ֵמָהעֹוָלם, 
וֲַאנְַחנּו נְִהיֶה ֻּכָּלנּו ְקדֹוִׁשים ּוְבתֹוֵכנּו ה', וְָכל 
ַהְקִלּפֹות וְָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה יְִתַּבְּטלּו ֵמָהעֹוָלם, וְָאז 

  .(ְזַכְרָיה יד ט)יְִהיֶה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד" "

  ְּכֶׁשְּמַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ יֹוֵצא ִמִּׁשְעּבּוד ַהּיֵֶצר ָהָרע09@

וְָלֵכן ַהִּבעּור ָחֵמץ ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבנִיָסן, ֶׁשָאז 
ַהְּלָבנָה ְּבִמּלּוָאּה, וְֵאין ַלְּקִלּפֹות ׁשּום ְׁשִליָטה ַעל 

ֹות, ֶׁשרֹוִצין ַהְקִלּפֹות ְלעֹוֵרר ִּדין ֲעֵליֶהם ַהִּתינֹוק
ָּבֳחִלי ַהּנְִכֶּפה ַּבר ִמּנָן, ֵּכיוָן ֶׁשַהְּלָבנָה ִהיא ְּבִמּלּוי, 
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשַהְּלָבנָה ִהיא ְּבֶחְסרֹונָּה, ֲאזַי יֵׁש 
 ְׁשִליַטת ַהְקִלּפֹות ְלָהֵצר ַלִּתינֹוקֹות ַּבחִֹלי ַהּנִזְָּכר

: "יְִהי (ְּבֵראִׁשית א יד)ְלֵעיל, וְָלֵכן ְּכִתיב 
ָחֵסר וָי"ו, וְ�א ְּכִתיב  -ִּבְרִקיַע"  07ְמאֹרֹת@06@

'ְמאֹורֹות' ְּבוָי"ו, וְָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלַכּוֵן ִּבְׁשַעת 
ַהִּבעּור, ֶׁשהּוא נֲַעֶׂשה ְּבכַֹח ָּגמּור וְגֹוֵבר ַעל 

  ַהְקִלּפֹות.

  ה ִלְׂשרֹף ֲעֵצי ַההֹוַׁשְענָא ִעם ֶהָחֵמץִמנְָהג יָפֶ 09@
ו. וְָלֵכן ָרִאיִתי ִמנְָהג יֶָפה ָלִׂשים ֲעֵצי ַההֹוַׁשְענָא 
ַעל ָהֵאׁש ֶׁשּׂשֹוְרִפין ּבֹו ֶהָחֵמץ, וְיֵׁש ּבֹו ַטַעם ָּכמּוס, 
וְַטַעם ַהּנְִגֶלה הּוא ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ַהּפֹוְסִקים ְּבַכָּמה 

ְמקֹומֹות *
224

ִאיל וְִאְתֲעֵביד ְּבהֹו ִמְצוָה ֲחָדא "הֹו 
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  ֹקֶדׁש:- *) ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון 



  

נֲַעִביד ּבֹו ִמְצוָה ַאֲחִריִתי", ַהְּכָלל ָהעֹוֶלה, ּכִי ִּבעּור 
ָחֵמץ מֹוֶרה ַעל ַהֵחרּות ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא. וְִאם ֵּכן 
ִחּיּוב ָּגדֹול ְּבאֹותֹו ַהַּפַעם ֶׁשָּצִרי� ִלְרחֹץ ְּבַחִּמין, 

ֹוְצִאים ִמֵּבית ַהֶּׁשִבי, ַמְרִחיִצין ְּכֶדֶר� ַהְּׁשבּויִם ַהּי
אֹוָתן ְּבַחִּמין, וְַאַחר ָּכ� יְִתַעֵּסק ַּבֲעִׂשּיַת ּוַבֲאִפּיַת 
ַהַּמּצֹות ְּכֵדי ְלַהְכנִיס ַעְצמֹו ַּבְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹונָה. 
וְיֲַעֶׂשה ְּבִׂשְמָחה ּוְבֶחְדוָה ַהַּמּצֹות ֶׁשל ִמְצוָה ְלצֶֹר� 

לֹות, וְזֶה יִחּוד ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵסֶדר ב' ֵלי
  ּוְׁשִכינְֵתיּה.

  ַחּיָב ִלְׂשמַֹח ְּבֵליל ַהֶּפַסח09@

ִּכְדִאיָתא ְּבזַֹהר וַּיְִקָרא ָׁשם, וְזֶה ְלׁשֹונֹו: *
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"ְּבִגין ָּכ�, יְִׂשָרֵאל ַקִּדיִׁשין ְמַתְּקנִין ְליִחּוד ַהָּקדֹוׁש 

ּה ֵּביָתא, ָּכל ַההּוא יֹוָמא וְכּו', ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכינְֵתי
ְּדָהא ְּבַההּוא ַליְָלה זִּוּוָגא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא ִאְתַער 

: 'הּוא (ְׁשמֹות יב מב)וְִאְׁשַּתַּכח, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 
  ַהַּליְָלה ַהֶּזה'." 

ּוְבַהָּצַעת ַהֻּׁשְלָחן וֲַהִסָּבה ֶׁשעֹוִׂשין, ֶׁשְּמַצּיְִרין 
ין ַהֲהִסָּבה ְּכֶדֶר� ָּכל ִמנְַהג יְִׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים, ּוְמיַּפִ 

                                                                                                                    

 ִמּׁשּום ֶׁשַּנֲעָׂשה ָּבֶהם ִמְצָוה ַאַחת ַנֲעָׂשה ָּבֶהם ִמְצָוה ַאֶחֶרת.
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָלֵכן ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ְמַתְּקִנים ַּבִית ְלִיחּוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ּוְׁשִכיָנתֹו, ָּכל יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבִניָסן, ִמְּפֵני ֶׁשְּבֵליל ֶּפַסח ִמְתעֹוֵרר 

 ִזּוּוג ֶעְליֹון ְוָקדֹוׁש, ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: "הּוא ַהַּלְיָלה ַהֶּזה".



  

ִעַּקר ַּכּוָנָה ָצִרי� ְלַתֵּקן ַהֲהִסָּבה ִלְכבֹוד ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה, וְַעל ּכֵן ָחִליָלה וְָחִליָלה ְלַתֵּקן 

א ַהֲהִסָּבה ַעל יְֵדי ִׁשְפָחה נְָכִרית, ּכִי ִאם ַּדוְקָ 
יְִׂשְרֵאִלית, ּוַמה ּטֹוב ְמאֹד ַעל יְֵדי יְִׂשְרֵאִלית 
ַהְּטהֹוָרה ִמֻּטְמַאת ַהּנִָּדה, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשּיֹוֵתר טֹוב 
ַעל יְֵדי ְּבתּוָלה יְִׂשְרֵאִלית ֶׁש�א ָרֲאָתה נִָּדה ֲעַדיִן, 

  ְּפִׁשיָטא ֶׁשהּוא טֹוב ּוְמֻׁשָּבח יֹוֵתר.

: *(ָׁשם)ר ָּפָרַׁשת וַּיְִקָרא ז. וְִאיָתא ַּבּזֹהַ 
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"ְּדָבֵעי  
ְלֶמֱחֵדי ְּבַההּוא ַליְָלה, ְּבִגין ְּדֶחְדוָָתא ִמְׁשַּתַּכח ְלֵעָּלא 
וְַתָּתא", וְַעל ּכֵן ָצִרי� לֹוַמר ִׁשירֹות וְִתְׁשָּבחֹות ֶׁשל 
אֹותֹו ַהַּליְָלה ְּבִׂשְמָחה ּוְבִגיָלה, וְ�א ְלַהְראֹות ׁשּום 

(ֵחֶלק ב ַּדף ז, וְֵכן ַמזְִהיר ַהּזַֹהר ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ֵלב ַרּגָ 

: *מ: רב:)
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"ְּדִחּיּוָבא הּוא ַעל ַּבר נָׁש ְלִאְׁשָּתֵעי  
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֶׁשַהִּׂשְמָחה ְמצּוָיה  ֶׁשָּצִרי� ִלְׂשֹמַח ְּבֵליל ַחג ֶּפַסח, ִמְּפֵני

 ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה.
227

  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֶׁשִחּיּוב ַעל ֶּבן ָאָדם ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ּוִבְזַמן ִסּפּור 
ְיִציַאת ִמְצַרִים אֹוֵסף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת ָּכל ַהָּפַמְלָיא ֶׁשּלֹו 

ֶהם: "ְלכּו ִׁשְמעּו ִסּפּור ַהֶּׁשַבח, ֶׁשָּבַני ְׂשֵמִחים ְּבסֹוד ְואֹוֵמר לָ 
ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ִרּבֹוָנם". ָאז ָּבִאים ֻּכָּלם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ּומֹוִדים לֹו ַעל ָּכל ַהִּנִּסים ְוַהְּגבּורֹות, ְוָכל ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה 

דֹוׁש ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּבָאֶרץ, ַהְּׂשֵמִחים ְּבִׂשְמַחת מֹוִדים לֹו ַעל ָהָעם ַהּקָ 
ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ֲאדֹוָנם. ָאז מֹוִסיף ֹּכַח ּוְגבּוָרה ְלַמְעָלה, ְוִיְׂשָרֵאל 



  

ִּביִציַאת ִמְצַריִם, ּוְבַההּוא ִסּפּוָרא, ּכֹונֵס ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ְלָכל ָּפַמְליָא ִּדיֵליּה וְאֹוֵמר ְלהֹו: זִילּו 

ּו ִסּפּוָרא ְּדִׁשְבָחא ְּדָקא ֲחָדָאן ְּבָרזָא ְּדֻפְרָקנָא ּוְׁשַמע
ְּדָמאֵריהֹון. ְּכֵדין ָאְתיָן וְאֹוִדין ֵליּה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ַעל ָּכל אֹוָתן נִִּסין ּוְגבּוָרן, וְָכל ָּפַמְליָא ִּדְלֵעָּלא 

ְרָעא, אֹוָדָאן ֵליּה ַעל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא ְּדִאית ֵליּה ְּבַא
ַּדֲחָדָאן ְּבֶחְדוָה ְּדֻפְרָקנֵיּה ְּדָמאֵריהֹון, ְּכֵדין ִאּתֹוַסף 
ֵחיָלא ּוְגבּוְרָתא ְלֵעָּלא, וְיְִׂשָרֵאל ְּבַההּוא ִסּפּוָרא 
יֲָהִבין ֵחיָלא ְלָמאֵריהֹון, וְָכל ָהעֹוָלמֹות ָּדֲחִלין 

 ֹ ֶדל ַהֶּׁשַבח ִמַּקֵּמיּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא". ִהּנְ� רֹוֶאה ּג
  ֶׁשל ִסּפּור יְִציַאת ִמְצַריִם.

ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה ִלזְּכֹר ַהּנִִּסים ֶׁשָעָׂשה 09@
  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

ח. ַעל ּכֵן יְִרֶאה ֵלאמֹר ַהַהָּגָדה ְּבָמתּון וְ�א 
ְלָאְמרֹו ִּבְמִהירּות, וְַאל יְֵהא ּדֹוֶמה ָעָליו ְלַמָּׂשא, ַחס 

ָׁשלֹום. וְַדע ְל�, ִּכי ִמְצוַת ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְהיֹות וְ 
ְלָכל ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל ְלזִָּכרֹון ָּתִמיד ָּכל יְֵמי ַחּיָיו, 
ַהּנִִּסים ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַלֲאבֹוֵתינּו וְָלנּו, 

נָיו, ְּכמֹו ּוְבַהִּגיַע יֹום זֶה, ְמֻחּיָב ְלַסֵּפר ַחְסֵּדי ה' ְלבָ 
: "וְִהַּגְדָּת ְלִבנְ� ַּביֹום ַההּוא (ְׁשמֹות יג ח)ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

  וְגֹו'".
                                                                                                                    

נֹוְתִנים, ִּכְבָיכֹול, ֹּכַח ַלֲאדֹוָנם ְּבִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוָכל 
 רּו� הּוא.ָהעֹוָלמֹות ְיֵרִאים ִמְּפֵני ַהָּקדֹוׁש ּבָ 



  

וְַעל זֶה ָּבא ָעֵלינּו ַהִּמְצוָה ֶׁשל ִסּפּור יְִציַאת 
ִמְצַריִם ְּבָכל ָׁשנָה וְָׁשנָה ּוְבָכל ּדֹור וָדֹור ְּבֵליל ֶּפַסח, 

ּו� הּוא יְִפרֹׂש ְּכנָָפיו ָּתִמיד ִּכי ִּבזְכּות זֶה ַהָּקדֹוׁש ָּבר
ָעֵלינּו ְלַהִּציל אֹוָתנּו ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ּוְבָכל ַהְּדָרִכים, 
וְיֲַעֶׂשה ָלנּו נִִּסים וְנְִפָלאֹות. ֲאָבל ִמי ֶׁשַהַהָּגָדה ּדֹוָמה 
ָעָליו ְלַמָּׂשא וְאֹוֵמר ְּבַעל ָּכְרחֹו אֹו ְּבַעְצלּות ּוְבִלי 

ּוָנַת ַהֵּלב, ֲאזַי ֵאינֹו זֹוֶכה ְלֵהָעׂשֹות לֹו נֵס ִׂשְמָחה וְכַ 
ְּכֶׁשהּוא ִּבְמקֹום ַהַּסָּכנָה. וְִהּנֵה ִקַּצְרִּתי ְּבִענְיָן זֶה, 

(ֵחֶלק ב וְַעּיֵן ַּבֲאִריכּות ַּבֵּסֶפר "ְׁשנֵי לּוחֹות ַהְּבִרית" 

  .ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים)

: "ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי )(ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסחּוְבַהִּגיַע לֹוַמר 
יְַכּוֵן ְלַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר"י זַ"ל  -ֱאִליֶעזֶר וְַרִּבי ֲעִקיָבא" 

, ֶׁשּיֵׁש ְלַמְעָלה ׁש"ע (ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים, ַׁשַער ַחג ַהַּמּצֹות, ֶּפֶרק ז)
: (ִמיָכה ז יח)נְהֹוִרין ַהָּבִאים ִמב' ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל 

ָּכמֹו� נֹוֵׂשא ָעֹון וְעֹוֵבר ַעל  07ֵא"ל@06@"ִמי 
 07ֵא"ל@06@: "ה' (ְׁשמֹות לד ו)ֶּפַׁשע" וְגֹו', וְֶׁשל 

ַרחּום וְַחּנּון", ִּכי ב' ְּפָעִמים ֵא"ל ָּכזֶה: ָאֶל"ף ָלֶמ"ד 
ְּבִמּלּוָאם, ֵהן ֵּגיַמְטִרּיָא ׁש"ע, וְׁש"ע נְהֹוִרין ֵאּלּו 

ה, ֶׁשּלֹוְמִדין ּתֹוָרה ְלֵׁשם ְמַקְּבִלין נְִׁשמֹות ַּבֲעֵלי ּתֹורָ 
ָׁשַמיִם וְֵהם ַּבֲעֵלי יְִרָאה, וְָאז ְמִאיִרים ַעל רֹאָׁשם 
ׁש"ע נְהֹוִרין ַהּנִזְָּכִרים, וְעֹוד מ"ה ְּכִמנְיַן ֵׁשם ֲהוָיָ"ה 
ְּבִמּלּוָאּה ָּכזֶה: יּו"ד, ֵה"א, וָא"ו, ֵה"א, ּומ"ה נְהֹוִרין 

ַּצד ַהּיְִרָאה ֶׁשָּלֶהם, ּוְבוַַּדאי ָּבִאין ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים מִ 



  

ַּתּנִָאים וְָאמֹוָרִאים ָהִראׁשֹונִים ָהיּו ֻמְׁשָלִמים ְּבתֹוָרה 
  ּוְביְִרָאה.

, 07מ"ה ׁש"ע@06@וְֶאל זֶה ְמַרֵּמז ֵּתבֹות 
ְּבַרִּבי  07ַמֲעֶׂש"ה@06@ֶׁשֵהן ְּבִהּפּו� ָאְתוָן "

י ַמֲעֶׂש"ה ֵהן אֹוִתּיֹות ֱאִליֶעזֶר וְַרִּבי ֲעִקיָבא" וְכּו'. ּכִ 
מ"ה ׁש"ע נְהֹוִרין, ֶׁשּיִָאירּו ָעֵלינּו ִּבזְכּות ַהַּתּנִָאים 

  וְָאמֹוָרִאים.

ְלַהְגִּביַּה ֶאת ַהּכֹוס קֶֹדם ֲאִמיַרת "ְוִהיא 09@
  ֶׁשָעְמָדה"

(ִסּדּור ַרִּבי ָאֵׁשר ַּדף ט. וְַדע ִענְיָן ָּגדֹול ָּכַתב ָהֲאִר"י זַ"ל 

ַּמִּגיַע ַּבֲאִמיַרת ַהַהָּגָדה ְל"וְִהיא ֶׁשָעְמָדה , ְּכׁשֶ שז)
ַלֲאבֹוֵתינּו" וְכּו' ַעד ֵּתַבת "וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ַמִּציֵלנּו ִמּיָָדם", יְַגִּביַּה ַהּכֹוס ְּכֶׁשּיְַתִחיל לֹוַמר "וְִהיא 
ֶׁשָעְמָדה", ְּדֵתַבת "וְִהיא" ָקֵאי ַאְּׁשִכינָה, ֶׁשִהיא 

ִעָּמנּו ַּבָּגלּות, וְֻאּמֹות ָהעֹוָלם וְַהָּׂשָטן עֹוְמִדים ָּתִמיד 
ְלַכּלֹוֵתנּו ִּבְגזֵרֹות ָקׁשֹות, וְַהְּׁשִכינָה ִעָּמנּו ְלִבְלִּתי 
ִלְהיֹות ָּכִלים, ַחס וְָׁשלֹום, ַעל יְֵדי ָצרֹות ּוְגזֵרֹות 

  ֶׁשְּמַבְקִׁשין ַלֲעׂשֹות ָרָעה ִעָּמנּו.

  ַרג ֶאת ַהִּמְצִרי ַעל יְֵדי ֲאִמיַרת ֵׁשםמֶֹׁשה ַרֵּבנּו הָ 09@

י. וְעֹוד ַּדע ִענְיָן נָכֹון ְלִפי ַּדְעֵּתנּו, ּכִי ְלִפי ַהּנְִרֶאה, 
ְּבֵעת ֶׁשָהַרג מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ַהִּמְצִרי, זֶה ָהיָה 
ַהְתָחַלת ַמָּפָלה ּונְִפיַלת ִמְצַריִם, ּוֵמָאז ִהְתִחיל 



  

ל ִמְצַריִם, ִּכי ָהַרב ָהֲאִר"י זַ"ל ְלַהִּתיׁש ּכַֹח ַׂשר ׁשֶ 
ְּדמֶֹׁשה  (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ַּדף נה, ַׁשַער ַהּפֹוְסִקים ַּדף כו)ָּכַתב ִּבְכָתָביו 

ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָהַרג ַלִּמְצִרי ְּבֵׁשם ֶאָחד ִמן ע"ב 
ב  (ְׁשמֹותֵׁשמֹות, וְהּוא ֵׁשם ַהּנְִקָרא יכ"ׁש וְיֹוֵצא ִמָּפסּוק 

 �07@06@ָׂשְמ" 07י@06@: "ִמ"יד)
ַׂשר וְׁשֹוֵפט", ִּכי ַהֵּׁשם ַהֶּזה הּוא  07ׁש@06@ְלִאי"

ַמְׁשִּפיל וְנֹוֵקם ַעל ִמְצַריִם, וְַעל ֵׁשם זֶה ָרַמז ָּדוִד 
"ְפֵטנִי 07ָׁש@06@: (ְּתִהִּלים ז ט)ַהֶּמֶל� 

ֶׁשרֹוֵמז  -"ִצְדִקי" 07ְּכ@06@"הו"ה 07י@06@
. ּוִבְהיֹות ִּכי 07יכ"ׁש@06@ֵתבֹות ֵׁשם ְּבָראֵׁשי 

ָעֵלינּו ִחּיּוב ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַריִם, ַעל ֵּכן נְִרֶאה ִלי, 
: (ְׁשמֹות יב מב)ְּדֵׁשם זֶה הּוא ְמֻרָּמז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשל 

"ּמּוִרים ֶׁשהּוא 07ִׁש@06@"יל 07ֵל@06@
  .07יכ"ׁש@06@ֵּגיַמְטִרּיָא ֵׁשם 

זֶה נְִקָרא "ֵליל ִׁשּמּוִרים", ְלִפי ֶׁשהּוא  וְַליִל
, וְָלֵכן ֵאין ָאנּו (ְּפָסִחים קט ַעּמּוד ב)ְמֻׁשָּמר ִמן ַהַּמִּזיִקים 

קֹוִרין ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַליִל זֶה, ְלַהְראֹות ֶׁשָאנּו 
ַמֲאִמינִים ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשהּוא יְִׁשמֹר אֹוָתנּו 

ִּזיִקים ּוְפָגִעים ְּבב' ֵלילֹות ְּדֶפַסח, ַּבֲאֶׁשר ִמָּכל ַהּמַ 
ֶׁשַהֵּׁשם ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, הּוא ַמְכנִיַע ָּכל עֹוֵׂשה ִרְׁשָעה, 
וְָלֵכן ִחּיּוב ָעֵלינּו ַרק ְלַהְרּבֹות ְּבִסּפּור יְִציַאת 
ִמְצַריִם, וְָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר, ֲהֵרי זֶה ְמֻׁשָּבח, מֹוִרי 

  .פה) - (ְיסֹוד יֹוֵסף ֶּפֶרק פד י מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יֹוֵסף זַ"ל וְַרּבִ 



  

  ְרֵאה08@

  ֶּפֶרק צ"א03@
: "ַּגם ִצּפֹור (ְּתִהִּלים פד, ד)א. ָּדוִד ַהֶּמֶל� ָאַמר 

ָמְצָאה ַביִת ּוְדרֹור ֵקן ָלּה" וְגֹו', ְּבוַַּדאי �א ְלִחּנָם 
ַעל ְסַתם ִצּפֹור ָאַמר ָהִכי, ְּדַמאי ָאַמר ָּדוִד ֵּכן, וְ�א 

ֶׁשִּצּפֹור  [ֵּפרּוׁש: ָאַמר ָּכ�, ִּכי ַמה ִחּדּוׁש יֵׁש]ְרבּוָתא ִאיָּכא, 
  ָמְצָאה ַביִת, וְִצּפֹור ְּדרֹור ָמְצָאה ֵקן ָלּה?

(ַּדף ֲאָבל ָהִענְיָן הּוא ְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ָּבָלק 

, *קצו ַעּמּוד ב)
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עֹוָלמֹות וֲַחָדִרים ֶׁשּיֵׁש ְלַמְעָלה ִּכי הָ  
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ִּכי ָהעֹוָלמֹות ַוֲחָדִרים ֶׁשֵּיׁש ְלַמְעָלה ְּבַגן ֵעֶדן ֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקים 
יֹוְׁשִבים ָׁשם, ְמֻסָּדִרים ְּבָׁש�ׁש ׁשּורֹות, ּוְבֵאּלּו ַהׁשּורֹות ֵיׁש ֲחָדִרים 

ֶׁשר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ַעִין �א ָרָאָתה ְוֵהיָכלֹות ְמֵלִאים ַצִּדיִקים, אֲ 
ֱא�ִהים זּוָלְת�", ְוַהַּצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְּבָכבֹוד ּוְגֻדָּלה ְוַעְּטרֹוֵתיֶהם 
ְּבָראֵׁשיֶהם, ּוֵבין ֵאּלּו ׁשּורֹות, ָׁשם ְמַטְּיִלים ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים 

ם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵהם יֹוְׁשִבין ַעל ֲאֶׁשר ֲעַדִין �א ָזכּו ָּכל ָּכ� ְּכמֹו אֹותָ 
ְמקֹוָמם, ָאֵכן ַּגם ַהִּטּיּול ֲאֶׁשר ְמַטְּיִלים ֵּבין ַהּׁשּורֹות, הּוא ָלֶהם 
ְלֹעֶנג ָּגדֹול ְוֵיׁש ָלֶהם ַנַחת רּוַח, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה 

ֵכן ָמְצאּו ַּגם ָׁשם ַּבִית ַאף ֶׁשֵהם ֵּבין ַהּׁשּורֹות, ַאף ַעל ִּפי  -ַבִית" 
ּוְמקֹום ְמנּוָחה ֵמֹעֶנג ֶזה, ּוַמה ֶּׁשְּקָרָאם "ִצּפֹור" הּוא ֶׁשִּבְׁשִביל 
ֶׁשְּבֹחֶדׁש ִניָסן ַהִּצֳּפִרים ַמְתִחיִלין ְלַצְפֵצף, ֵּכן ְּבַגן ֵעֶדן ַהְּנָׁשמֹות 

ֹּבֶקר ָוֹבֶקר ֵהם ִמְתַלְּבִׁשים ִּבְדמּות ִצֳּפִרים ְּבֹחֶדׁש ִניָסן, ּוְבָכל 
ְמַצְפְצִפים ְּכִצֳּפִרים, ְוַהִּצְפצּוף ַהֶּזה, הּוא ֶׁשַבח ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 



  

ְּבַגן ֵעֶדן ֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ָׁשם, ְמֻסָּדִרים 
ִּבְתַלת ׁשּוִרין, ּוְבַהּנָ� ׁשּוִרין יֵׁש ֲחָדִרים וְֵהיָכלֹות 

: "ַעיִן (ְיַׁשְעָיה סד ג)ְמֵלִאים ַצִּדיִקים, ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם נֱֶאַמר 
ִהים זּוָלְת�", וְַהַּצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ִּביָקר �א ָרָאָתה ֱא�

ּוְגֻדָּלה וְַעְּטרֹוֵתיֶהן ְּבָראֵׁשיֶהם, ּוֵבין ַהּנֵי ׁשּורֹות, ָׁשם 
ְמַטּיְִלין נְִׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר ֲעַדיִן �א זָכּו ָּכל ָּכ� 

ָאֵכן ְּכמֹו אֹוָתן ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵהם יֹוְׁשִבין ַעל ְמקֹוָמם, 
ַּגם ַהִּטּיּול ֲאֶׁשר ְמַטּיְִלין ֵּבין ַהּׁשּורֹות, הּוא ָלֶהם 
ְלעֹנֶג ָּגדֹול וְיֵׁש ָלֶהם נַַחת רּוַח, וֲַעֵליֶהם נֱֶאַמר: "ַּגם 

ַאף ֶׁשֵהן ֵּבין ַהּׁשּורֹות, ֲאִפּלּו  -ִצּפֹור ָמְצָאה ַביִת" 
אי עֹנֶג, ָהִכי ָמְצאּו ַּגם ָׁשם ַּביִת ּוְמקֹום ְמנּוָחה ֵמהַ 

ּוַמאי ִּדְקָרָאן "ִצּפֹור" הּוא ֶׁשִּבְׁשִביל ֶׁשְּבחֶֹדׁש נִיָסן 
ַהִּצֳּפִרים ַמְתִחיִלין ְלַצְפֵצף, ֵּכן ְּבַגן ֵעֶדן ַהּנְָׁשמֹות 
ִמְתַלְּבִׁשים ִּבְדמּות ִצֳּפִרים ְּבחֶֹדׁש נִיָסן, ּוְבָכל ּבֶֹקר 

י ִצְפצּוָפא, וָבֶֹקר ֵהם ְמַצְפְצִפים ְּכִצֳּפִרים, וְַהא
ִׁשְבָחא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא הּוא ּוְצלֹוָתא ַעל ַחּיֵי ְּבנֵי 
נְָׁשא, ְּבִגין ְּדִאֵּלין יֹוִמין, יְִׂשָרֵאל ֻּכְּלהּו ִמְתַעְּסִקין 

  ְּבִמְצוֹות וְָעְבִדין ִּפּקּוִדין ְּדָמאֵרי ָעְלָמא.

                                                                                                                    

הּוא ּוְתִפָּלה ַעל ַחֵּיי ְּבֵני ָהָאָדם, ִמְּפֵני ֶׁשְּבָיִמים ֵאּלּו, ַעם ִיְׂשָרֵאל 
 ֻּכּלֹו ִמְתַעְּסִקים ְּבִמְצוֹות ְועֹוִׂשים ְרצֹון קֹוָנם.



  

ֲחָכִמים, זֹוֶכה  ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַהֲעִמיד ָּבנִים ַּתְלִמיֵדי09@
  ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים יֹוֵתר ִמן ַהַּצִּדיִקים
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וְִאּנּון ַצִּדיִקים ְּדיְָתֵבי ְלגֹו ְּבֵהיְכִלין ְטִמיִרין,  
ְּדִאְּתַמר ֲעֵליהֹון: "ַעיִן �א ָרָאָתה". וְנְִקָרִאים "ְּדרֹור", 

 - ָלּה"  ְּדִאית ְלהֹון ְּדרֹור וְֵחרּות ִמּכָֹּלא, וְִאּנּון "ֵקן
ְמיָֻחד ָלבֹוא ַלָּמדֹור, ְּכמֹו ֵקן ְמֻתָּקן ּומּוָכן ֵהיֵטב. וְִאי 
ֵּתיָמא: ְּבַמאי זְָכיָן ִאּנּון ַצִּדיִקים, ְּדיְָתִבין ְלגֹו ְּבֵהיְכִלין 
ְטִמיִרין, יֹוֵתר ֵמִאּנּון ַצִּדיִקים ֶׁשֵּבין ַהׁשּורֹות? ָלזֶה 

ָׁשָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ֶאת : "ֲאֶׁשר (ְּתִהִּלים פד ָׁשם)ָאַמר 
ֵּפרּוׁש, ִאּנּון ִּדְבֵהיְכִלין  -ִמזְְּבחֹוֶתי� ה' ְצָבאֹות" 

ְטִמיִרין, ָּגַרם ָלֶהם ֲאֶׁשר זָכּו ְלַהֲעִמיד ָּבנִים ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים, ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ּוַבּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל 

  חֹות ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש.ֶּפה, ֶׁשהּוא נֶֶגד ְׁשנֵי ִמזְּבְ 
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  ֹקֶדׁש:-רּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון*) ּפֵ  
ְואֹוָתם ַצִּדיִקים ַהּיֹוְׁשִבים ִּבְפִנים ְּבֵהיָכלֹות ִנְסָּתִרים, 
ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: " ַעִין �א ָרָאָתה", ֵהם ִנְקָרִאים "ְּדרֹור", ֶׁשֵּיׁש 

ֹוא ָּכל ֶאָחד ְמיָֻחד ָלב -ָלֶהם ְּדרֹור ְוֵחרּות ִמֹּכל, ְוֵהם "ֵקן ָלּה" 
ִלְמדֹורֹו ַהּמּוָכן לֹו ְּבַגן ֵעֶדן. ְוִאם ֹּתאַמר: ַּבֶּמה ָזכּו אֹוָתם 
ַהַּצִּדיִקים, ֶׁשּיֹוְׁשִבים ִּבְפִנים ְּבֵהיָכלֹות ַהִּנְסָּתִרים, יֹוֵתר ֵמאֹוָתם 
ַצִּדיִקים ֶׁשְּמַטְּיִלים ֵּבין ַהּׁשּורֹות? ָלֶזה ָאַמר: "ֲאֶׁשר ָׁשָתה 

ֵּפרּוׁש, אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים  -ְזְּבחֹוֶתי� ה' ְצָבאֹות" ֶאְפרֹוֶחיָה ֶאת ִמ 
ֶׁשְּבֵהיָכלֹות ִנְסָּתִרים, ָּגְרָמה ָלֶהם ַהְּזכּות ֶׁשָּזכּו ְלַהֲעִמיד ָּבִנים 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ּוַבּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, 

 חֹות ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש.ֶׁשהּוא ֶנֶגד ְׁשֵני ִמְזּבְ 



  

*
230

ּוְתָלת זְִמנִין ְּבַׁשָּתא, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּבֵעי  
ְלִאְׁשַּתַעָׁשָעא ְּבַהּנָ� ַצִּדיַקּיָא, ּוָפְתִחין ְלהֹו ֵהיָכָלא 
ַחד, ְּדַתָּמן עֹוִׂשין ֲעָטרֹות ְלַעֵּטר ָּבֶהם ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו 

  ֶלָעִתיד ָלבֹוא. 

ָלאכֹות ֶׁשל ֲאִפּיַת ַהַּמצֹות יְִהיּו ַעל יְֵדי ָּכל ַהמְ 09@
  יְִׂשְרֵאִלים

וְִהּנֵה נִזְַּכר ְלֵעיל, ִּדְבחֶֹדׁש זֶה ָּכל יְִׂשָרֵאל 
עֹוְסִקים ְּבִמְצוֹות: ְלַבֵער ָחֵמץ וְַהְגָעָלה וְִלּבּון וֲַהָדָחה 
וְִערּוי ּוְבִדיקֹות ִחִּטין ְּבנָָפה וְַהְּטִחינָה וְַהִּליָׁשה 

ָּכל ֵעֶסק  -וְָהֲעִריָכה וְָהִרּקּוד וְָהֲאִפּיָה, וְֶהֵּסק ַהַּתּנּור 
נְֶחָׁשב ְלִמְצוָה ְמיֶֻחֶדת, וְַעל ֵּכן יָָׁשר וְָכֵׁשר ֶׁש�א 
ַלֲעׂשֹות ׁשּום ְמָלאָכה ִמְּמָלאכֹות ַהּנִזְָּכִרים ַעל יְֵדי 

  ֲעֵרִלים ִּכי ִאם ַעל יְֵדי יְִׂשְרֵאִלים

ן ָראּוי ְלַהֵּדר ַאַחר ֲעִׂשּיַת ַהִּמְצוֹות ּוִבְהיֹות ּכֵ 
ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה, וְָכל ַהּיֵָרא ִלְדַבר ה' יֲַחׁשֹב ְּבֵעין ִׂשְכלֹו, 
ֵאי� ְלַחֵּדׁש ֵאיזֶה ְּדַבר ּתֹוָרה, ִּכי ַּגם זֶה נְִכָלל 
ִּבְדָבִרים ְקדֹוִׁשים ֶׁשל ַמֲאָמר ַהּנִזְָּכר, ֶׁשְּבחֶֹדׁש זֶה 

(ְׁשמֹות ם ְּבִמְצוֹות. וְַׁשִּפיר ִמְתָּפֵרׁש ַהָּכתּוב ִמְתַעְּסִקי

  ְלַטֵהר נְַפׁשֹוֵתיֶכם. -: "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם" יב ב)
                                                   

230
  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ְוָׁש�ׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה, רֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע 
ִעם ַהַּצִּדיִקים, ּופֹוְתִחים ָלֶהם ֵהיָכל ֶאָחד, ֶׁשָּׁשם עֹוִׂשים ֲעָטרֹות 

 נּו ֶלָעִתיד ָלבֹוא.ְלַעֵּטר ָּבֶהם ָמִׁשיַח ִצְדקֵ 



  

ִאם ֵאינֹו יֹוֵצא יְֵדי חֹוָבתֹו ְּבִמְצַות ְצָדָקה, 09@
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּדן ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ַהְּתבּוָאה ֶׁשּנַָתן 

  ָרהַּבָּׁשנָה ֶׁשָעבְ 

ּוְצִריִכין ִלֵּתן ְצָדָקה ּוַפְרנָָסה ַלֲענִּיִים, ּכִי ַּבֶּפַסח 
, וְִאיָתא (ֹראׁש ַהָּׁשָנה טז ַעּמּוד א)נִּדֹונִים ַעל ַהְּתבּוָאה 

: *(ַּדף יח ַעּמּוד ב)ַּבּזַֹהר ָחָדׁש ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית 
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י ָקא "ַּבֶּפַסח נִּדֹונִים ַעל ַהְּתבּוָאה. ּוָפִרי�: ַמא
ַמְׁשַמע ָלן? ָאַמר ַרִּבי יְִצָחק: ַעל ַהְּתבּוָאה ַמָּמׁש, 
ְּדָאַמר ַרִּבי יְִצָחק: ְּבָׁשנָה ֶׁשָעְבָרה נַָתן ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ְּתבּוָאה ְּכֵדי ִסּפּוָקא ְלָעְלָמא, וְִהּנֵה 

ְצאּו יְֵדי ְּכֶׁשרֹוֶאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשַהְּבִרּיֹות �א יָ 
חֹוָבָתן ַּבֲעִׂשּיַת ַהְּצָדָקה נֶֶגד ַהֶּׁשַפע ַהּטֹוב ֶׁשּנַָתן 
ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַּבְּתבּוָאה, וְַהְּבִרּיֹות �א 
נְָתנּו ַמֲעֵׂשר ַּכהֶֹגן, וְָלא יֲָהֵבי ִמּנֵיּה ְלִמְסֵּכנָא ַּכהֶֹגן 

ֶּפַסח, ָּדִאין ַהָּקדֹוׁש  ּכַד ָאְתיָא -ּוְליְַתֵמי ּוְלַאְלָמנָה 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַּבֶּפַסח ִנּדֹוִנים ַעל ַהְּתבּוָאה. ּוַמְקֶׁשה: "ַמה ְּמַלְּמֵדנּו"? ָאַמר 
ַרִּבי ִיְצָחק: "ַעל ַהְּתבּוָאה ַמָּמׁש", ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק: "ַּבָּׁשָנה 

הּוא ְּתבּוָאה ְלִפי ֹצֶר� ָהעֹוָלם, ְוִהֵּנה  ֶׁשָעְבָרה ָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�
ְּכֶׁשרֹוֶאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשַהְּבִרּיֹות �א ָיְצאּו ְיֵדי חֹוָבָתם 
ַּבֲעִׂשַּית ַהְּצָדָקה ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשַפע ַהּטֹוב ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ְתנּו ַמֲעֵׂשר ַּכֹהֶגן, ְו�א ָנְתנּו ִמֶּזה ֶלָעִני ַּבְּתבּוָאה, ְוַהְּבִרּיֹות �א נָ 
ְּכֶׁשָּבא ֶּפַסח, ָּדן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  -ַּכֹהֶגן ְוִלְיתֹוִמים ּוְלַאְלָמנֹות 

 ְלָכל ָהעֹוָלם ַעל ַהְּתבּוָאה ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה".



  

ָּברּו� הּוא ְלָכל ָעְלָמא ַעל ַההּוא ְּתבּוָאה ְּדיִָהיב ְלהֹו 
  ַּבַּׁשָּתא ְּדָעְבָרה".

ַעל ֵּכן יְִתּבֹונֵן ָהָאָדם ֵהיֵטב ְּבָכל חֶֹדׁש נִיָסן, ִאם 
יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו ֵהיֵטב ַּבִּמְצוָה ֶׁשל ְצָדָקה נֶֶגד 

ִּקֵּבל ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַּבָּׁשנָה ַהַהְׁשָּפָעה ׁשֶ 
ֶׁשָעְבָרה. וְַעל ַאַחת ַּכָּמה וְַכָּמה ֻמָּטל ַעל ָראֵׁשי ֲעַדת 
ַעם קֶֹדׁש ְלִהְתּבֹונֵן ֵהיֵטב ַעל ַהָּׁשנָה ֶׁשָעְבָרה, ּוִמָּכל 
ֶׁשֵּכן ַעל ַהָּׁשנָה ַהָּבָאה, ִּבְפָרט ְלצֶֹר� ַחג ַהָּגדֹול 

מֹו ַחג ַהֶּפַסח, ֶׁשָּצְרֵכי ָהעֹוָלם ֵהן ְמֻרִּבים, ַהָּקדֹוׁש ּכְ 
ָענִי וְָעִׁשיר  -וְָכל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ָׁשוִים ֵהן ְּבתֶֹקף ַהּנֵס 

יְַחָּדו, ְמֻחּיִָבים ְּבַמּצֹות ּוָמרֹור וְד' ּכֹוסֹות ּוְׁשָאר ָצְרֵכי 
  יֹום טֹוב.

(ַּדף ת ְּבַׁשַּלח ּובֹוא ּוְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב ַהּזַֹהר ָּפָרׁשַ 

, ַעל ִהְתעֹוְררּות ַהְׁשָגַחת ֲענִּיִים וְֶאְביֹונִים: סא ַעּמּוד א)
*
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(ְּתִהִּלים סט ֲאַמר ַרִּבי ִחּיָא: ָּתַמְהנָא ַעל ַהאי ְקָרא  
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא: "ָּתֵמַּה ֲאִני ַעל ַהָּפסּוק: 'ִּכי ׁשֹוֵמַע ֶאל 

ֲהִאם ַרק ֶאל ָהֶאְביֹוִנים ׁשֹוֵמַע ה' ְו�א ֶאל  -ֶאְביֹוִנים ה'' 
ַאֵחִרים"? ָעָנה ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ַהָּפסּוק אֹוֵמר ָּכ�, ִמּׁשּום 

ֶׁשָּכתּוב: 'ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה  ֶׁשָהֶאְביֹוִנים ְקרֹוִבים יֹוֵתר ֶאל ה', ְּכמוֹ 
ֱא�ִקים �א ִתְבֶזה'. ֵאין ְל� ָּבעֹוָלם ְׁשבּור ֵלב ְּכָעִני". עֹוד ָאַמר ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: "ּבֹוא ּוְרֵאה: ָּכל ְּבֵני ָהעֹוָלם ִמְתָרִאים ִלְפֵני 

ּו ֶהָעִני, ֶׁשּגּופֹו ָׁשבּור, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַּבּגּוף ּוַבֶּנֶפׁש; ְוִאּל



  

: "ִּכי ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹונִים ה'", וְִכי ֶאל ֶאְביֹונִים לד)
ְמעֹון: ְּבִגין ׁשֹוֵמַע וְ�א ְלָאֳחָרא? ֲאַמר ַרִּבי ׁשִ 

: (ָׁשם נא יט)ְּדֶאְביֹונִים ְקרֹוִבין ֵהן יֹוֵתר ְלַמְלָּכא, ִּדְכִתיב 
"ֵלב נְִׁשָּבר וְנְִדֶּכה ֱא�ִהים �א ִתְבזֶה", וְֵלית ָל� 
ְּבָעְלָמא ְּדִאיהּו ְּתִביר ִלָּבא ְּכִמְסֵּכנָא. וֲַאַמר ַרִּבי 

ל ִאּנּון ְּבנֵי ָעְלָמא ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ָּתא ֲחזִי, ּכָ 
ִאְתַחזְיָן ַקֵּמיּה ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְּבגּוָפא וְנְַפָׁשא, 
ּוִמְסֵּכנָא ָלא ִאְתֲחזִי ֶאָּלא ְּבנְַפָׁשא ִּבְלחֹודֹוי, וְַהָקדֹוׁש 

  ָּברּו� הּוא ְקִריב ְלנְַפָׁשא יִַּתיר. 

*
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י יֵיָסא, ּוִמְסֵּכנָא ַחד ֲהוֵי ְּבִׁשְבבּוֵתיּה ְּדַרּבִ  
(רֹוֶצה וְָלא ֲהוֵי ַמאן ְּדַאְׁשַּגח ֵּביּה, וְהּוא ֲהוָה ִאְכִסיף 

. יֹוָמא ֲחָדא ֲחַּלׁש ַהאי ִמְסֵּכנָא לֹוַמר, ֶׁשָהיָה ַּבּיְָׁשן ָּגדֹול)
ֵמֲחַמת ַהּדַֹחק. ָעאל ְלַגֵּביּה ַרִּבי יֵיָסא, ְׁשַמע ַחד 

(ֵּפרּוׁש, ִּכי יְלָקא, ָקָלא ִמן ַהָּׁשַמיִם ְּדָאַמר: ִטיְלָקא, טִ 

ַהַּגְלַּגל הּוא ִטיְלָקא. רֹוֶצה לֹוַמר, ֶׁשָהֲענִּיּות הּוא ַּגְלַּגל ַהחֹוזֵר 

  .)(ַׁשָּבת קנא ַעּמּוד ב)ָּבעֹוָלם 
                                                                                                                    

ִמְתָרֶאה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַנְפׁשֹו ִּבְלַבד, ְל�א ְלבּוׁש ַהּגּוף; 
 ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָקרֹוב ַלֶּנֶפׁש יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַלּגּוף".
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ּוָנתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵייָסא, ְוִאיׁש �א ָעַזר לֹו, ְוִאּלּו ָעִני ֶאָחד ָּגר ִּבְׁשכ
הּוא ִהְתַּבֵּיׁש ְלַבֵּקׁש ְּתִמיָכה. יֹום ֶאָחד ִהְתַעֵּלף אֹותֹו ָעִני ֵמֲחַמת 
ָהָרָעב. ִנְכָנס ַרִּבי ֵייָסא ְלַבְּקרֹו, ְוָׁשַמע ַּבת קֹול ֶׁשָּקְרָאה: 

ל ַהחֹוֵזר ָּבעֹוָלם, ִּכי ָהֲעִנּיּות ִהיא "ִטיְלָקא! ִטיְלָקא!", (ֶׁשהּוא ַּגְלּגַ 
 ַּגְלַּגל חֹוֵזר).



  

*
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וְִהּנֵה ְּבזֶה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׁשָּמה ַּגְלַּגל  
ֹול ַהּנְָׁשמֹות ַהּפֹוְרחֹות, ֵמאֹותֹו ַהָּמקֹום יְָצָאה ַּבת ק

וְָאְמָרה ֵּכן: ָהא נְַפָׁשא ָּפְרָחה ַּגָּבאי, וְָלא ְמטֹו יֹוָמא. 
וַי, וַי, ִלְבנֵי נְָׁשא, ְּדָלא ִאְׁשַּתַּכח ְּבהֹו ְּדיִֵתיב נְַפֵׁשיּה 
ְלַגֵּביּה. ָאז ְׁשָדא ַרִּבי יֵיָסא ְּבפּוֵמיּה ְּדַהאי ִמְסֵּכנָא 

(ֵּפְרׁשּו ַהְמָפְרִׁשים, ֶׁשּנַָתן א ַמּיָא ְּדַגְרְּגִרין ַאּפּוָתא ְּדקּונְטָ 

לֹו ַמיִם ֶׁשּנְִתַּבֵּׁשל ּבֹו ְּגרֹוָגרֹות וְעֹוד ֲעָׂשִבים ֶׁשל ְרפּואֹות, 

ֶׁשַהּׁשֹוֶתה ַמיִם ֶׁשּנְִתַּבְּׁשלּו ָּבֶהם ֵאּלּו ַהָּׁשָרִׁשים ִעם ַהְּגרֹוָגרֹות, 

ַקע זֵָעה ְּבַאנְּפֹוי ִאְתּבְ  ּגֹוְרִמים ֶׁשַהחֹוֶלה ַמִּזיַע ּוִמְתַרֵּפא)
וְָתב רּוֵחיּה ְלַגֵּביּה, ְלָבַתר ֲאָתא ּוְׁשֵאיל ֵליּה, ֲאַמר: 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֲאֶׁשר ִמָּׁשם ּפֹוְרחֹות ַהְּנָׁשמֹות  -ַּגְלַּגל ַהְּנָׁשמֹות  -ּוִמְּמקֹום ֶזה 

ה ְוִהִּגיָעה ָלעֹוָלם, ָיְצָאה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: "ִהֵּנה ֶנֶפׁש ֶהָעִני ָּפְרחָ 
ֵאַלי ְּבֶטֶרם ַיִּגיַע יֹומֹו: "ַוי, ַוי ִלְבֵני ָהָאָדם, ֶׁש�א ִנְמָצא ֶאָחד 

  ֵמֶהם, ֶׁשִּיְדַאג ְלָהִׁשיב ֶאת ַנְפׁשֹו!"
ִמָּיד ִהְׁשָקה ַרִּבי ֵייָסא ֶאת ֶהָעִני ַהִּמְתַעֵּלף ְּבֵמי ְּגרֹוָגרֹות 

  ֵני ֶהָעִני, ְוַנְפׁשֹו ָׁשָבה ֵאָליו.ְוֵזָעה ֻהְפְרָׁשה ִמּפְ  -ּוִבְתרּופֹות 
ְׁשָאלֹו ַרִּבי ֵייָסא, ָמה ֵאַרע לֹו. ֵהִׁשיב ֶהָעִני: "ַחֶּיי� ַרִּבי, ַנְפִׁשי 
ָיְצָאה ִמּגּוִפי, ְוֵהִביאּו ֶאת ִנְׁשָמִתי ִלְפֵני ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ְוָרִציִתי 

א ָרָצה ְלַזּכֹוְת� ַּבִּמְצָוה, ְלִהָּׁשֵאר ָׁשם, ֶאָּלא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו
ְוִהְכִריזּו ָעֶלי� ַּבָּׁשַמִים: 'ָעִתיד ַרִּבי ֵייָסא ְלַהֲחִזיר ָלָעִני ֶאת ַנְפׁשֹו, 
ּוִבְזכּות זֹו ָעִתיד ְלִהָּכֵלל ְּבֹגֶרן ַהּמֹוָׁשב ַהָּקדֹוׁש, ָּבּה ִיְתַאְּספּו 

ִהְתִקינּו ָׁש�ׁש ֻּכְרָסאֹות  ַהֲחֵבִרים ְלַחֵּדׁש ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה'. ִהֵּנה
ִלְכבֹוד מֹוָׁשב ֶזה ֲעבּוְר� ַוֲעבּור ֲחֵבֶרי�". ֵמאֹותֹו יֹום ְּכָבר ִהְׁשִּגיחּו 

 ְּבֵני ָהִעיר ַעל ָעִני ֶזה ְוִסְּפקּו לֹו ָּכל ָצְרּכֹו.



  

ַחּיֶי� ַרִּבי, נְַפִׁשי נְַפַקת ִמּנִי, ּוְמטֹו נְַפָׁשאי ַקֵּמיּה 
ֻּכְרֵסיּה ְּדַמְלָּכא ּוָבִעית ְלֶמֱהוֵי ַּתָּמן, ֶאָּלא ְּדָבֵעי 

ָאה ָל� וְַאְכִריזּו ֲעָל�: זִַּמין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלזַּכָ 
הּוא ַרִּבי יֵיָסא ְלַסְלָקא רּוֵחיּה ּוְלִאְתַקָּׁשָרא ְּבַחד 
ִאְּדָרא ַקִּדיָׁשא, ְּדזִַּמין ַחְבַרּיָא ְלִאְתָעָרא ַּתָּמן, וְָהא 
ַאְתִקינּו ְּתָלת ֻּכְרַסּיָא ְּדַקּיְִמין ָל� ּוְלַחְבָר�, ֵמַההּוא 

  ְׁשִּגיִחין ֵּביּה ְּבנֵי נְָׁשא וְנְָתנּו לֹו ְּכֵדי ָצְרּכֹו.יֹוָמא ֲהוֹו מַ 
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וְתּו: ִמְסֵּכנָא ַאֲחָרא ִאֲעַבר ַקֵּמיּה ְּדַרִּבי  
יְִצָחק וֲַהוָה ְּפַלג ָמָעה ֶּכֶסף ִּבידֹוי, ֲאַמר ֵליּה ְלַרִּבי 

ִּבי יְִצָחק: ַאְׁשִלים ִלי וְִלְבנִי ּוְלִבִּתי נְַפָׁשִאין, ֲאַמר לֹו רַ 
יְִצָחק: ָהֵאי� ַאְׁשִלים נְַפַׁשיְכּו, ְּדָהא ָלא ִאְׁשַּתַּכח 
ַּגָּבאי ַרק ְּפַלג ָמָעה? ֲאַמר ֵליּה ַהאי ִמְסֵּכנָא: ֲהָדא 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ֵני ַרִּבי ִיְצָחק, ּוְבָידֹו ֲחִצי ָמָעה ְועֹוד ַמֲעֶׂשה: ָעִני ֶאָחד ָעַבר ִלפְ 

ֶּכֶסף. הּוא ִּבֵּקׁש ֵמַרִּבי ִיְצָחק ְנָדָבה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְקנֹות ִּכַּכר ֶלֶחם 
ֲעבּורֹו ַוֲעבּור ְּבֵני ֵּביתֹו. ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ֵּכיַצד אּוַכל ְלַסֵּפק 

י ָמָעה ֶּכֶסף?" ֵהִׁשיב לֹו ֶהָעִני: ָלֶכם ֶלֶחם, ְוֵאין ְּבָיִדי ֶאָּלא ֲחצִ 
  "ֲחִצי ָמָעה ֵיׁש ַאף ִלי, ְוִעם ֲחִצי ַהָּמָעה ֶׁשְּל� אּוַכל ִלְקנֹות ָמזֹון".

הֹוִציא ַרִּבי ִיְצָחק ֶאת ֲחִצי ַהָּמָעה ְוָנַתן ָלָעִני. ֶהְראּו לֹו 
ל ַלַּמִים ַּבֲחלֹום, ֵּכיַצד עֹוֵבר הּוא ְלַיד חֹוף ַהָּים ְוִכְמַעט נֹופֵ 

ָהֲעֻמִּקים. ִנָּסה ַרִּבי ִיְצָחק ְלהֹוִׁשיט ָידֹו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, 
ֶׁשָעַמד ַעל ַהחֹוף ְו�א ִהְצִליַח, ַעד ֶׁשָּבא אֹותֹו ָעִני ְוִחְלצֹו ְוָכ� ִנַּצל. 

ְׂשִּכיל ֶאל ַּכֲאֶׁשר ִהְתעֹוֵרר ַרִּבי ִיְצָחק, ָנַפל ְּבִפיו ַהָּפסּוק: "ַאְׁשֵרי מַ 
 ָּדל ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ה' ".



  

ַאְׁשִליְמנָא ִּבְפָלג ַאֲחָרא ְּדִאית ִלי. ַאְפֵקיּה וְיִָהיב 
ֲעַבר ֵליּה. ִאְתֲחזִיאּו ְלַרִּבי יְִצָחק ְּבֶחְלָמא, ַּדֲהוָה אִ 

ְּבִׂשְפָתא ְּדיַָּמא ַרָּבא ּוָבָעאן ְלִמְׁשֵּדיּה ְּבַגּוֵיּה, וְיִָהיב 
יְֵדיּה ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ְּדהּוא אֹוִׁשיט יְדֹוי 
ְלִקְבֵליּה, וְָאֵתי ַהאי ִמְסֵּכנָא וְַאְּפֵקיּה וְִאְׁשֵּתִזיב. ַּכד 

: "ַאְׁשֵרי ִהִּלים מא ב)(ְּת ִאְתַער, נְַפל ְּבפּוֵמיּה ַהאי ְקָרא 
  ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל ְּביֹום ָרָעה יְַמְּלֵטהּו ה' ".

ֲהֵרי ְל� ַּכָּמה ַאזְָהרֹות ֶׁשְּצִריִכין ְלִהָּזֵהר ַּבֲענִּיִים. 
ּוִבְפָרט ַּגָּבֵאי ְצָדָקה ְצִריִכין ִלְראֹות ִלְקנֹות ִחִּטים 

ֶׁשָאז ֲהנָָאָתן ְקרֹוָבה,  וְִלְטחֹן וְִלְׁש�ַח ַהֶּקַמח ַלֲענִּיִים,
וְיֹוֵתר ָׂשָכר יֵׁש ְלַהַּגָּבִאים ְּכֶׁשּׁשֹוְלִחים ֶקַמח ּוָבָׂשר 
ַלֲענִּיִים, וְִכְדָמִצינּו ְּבַאָּבא ִחְלִקּיָה ְּבֶפֶרק ג' ְּדַמֶּסֶכת 

  :(ַּדף כג ַעּמּוד א)ַּתֲענִית 

 *
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ָּבנָן "ַּדֲהוֵי ְצִריִכין ָעְלָמא ְלִמְטָרא, ַׁשַּדרּו רַ  
ְלַגֵּביּה. ֲאַמר ִלְדִביְתהּו: ְסֵליק ְלִאְגָרא ְלִמְבֵעי 
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  ֹקֶדׁש:- *) ֵּפרּוׁש ַהְּגָמָרא ְּבָלׁשֹון 
ּוְכמֹו ֶׁשָּמָצאנּו ְּבַרִּבי ִחְלִקָּיה ַּבְּגָמָרא ַּתֲעִנית, ֶׁשָהיּו ְצִריִכים 

ל ַעל ְלֶגֶׁשם. ָׁשְלחּו ַהֲחָכִמים ְׁשלּוִחים ְלַרִּבי ִחְלִקָּיה, ֶׁשִּיְתַּפּלֵ 
ְיִריַדת ְּגָׁשִמים. ִלְפֵני ֶׁשִּבְּקׁשּוהּו ַהְּׁשִליִחים ָאַמר ְלִאְׁשּתֹו: "ַנֲעֶלה 
ַלֲעִלָּיה ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים, אּוַלי ִיְתַרֶּצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְויֹוִריד 

  ְּגָׁשִמים, ְו�א ַיֲחִזיקּו ָלנּו טֹוָבה ֲעבּור ֶזה".
ְּכֶנְגּדֹו  -הּוא ְּבָזִוית ַאַחת ְוִהְתַּפֵּלל, ְוִאְׁשּתֹו  ָעלּו ַלֲעִלָּיה. ָעַמד

ַּבָּזִוית ַהְּׁשִנָיה. ִהְקִּדימּו ָהֲעָנִנים ָלבֹוא ִמן ַהָּזִוית, ֶׁשִאְׁשּתֹו ָעְמָדה 
  ָּבּה.



  

ַרֲחֵמי, ֶאְפָׁשר ֶׁשּיְִתַרֶּצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְָאֵתי 
ִמְטָרא, וְָלא נֲַחזִיק ִטיבּוָתא ְלנְַפָׁשִאין. ְסֵליקּו 

ת ְלִאְגָרא, ָקם ִאיהּו ַּבֲחָדא זָוִית ּוְדִביְתהּו ַּבֲחָדא זָוִי
ּוָבעּו ַרֲחֵמי. ְסֵליקּו ְקֵדים ַענְנֵי ִמָּזוִית ִּדְדִביְתהּו, 
ּוְבאֹותֹו ַהַּפַעם ֲאתֹו ַרָּבנָן ְלַבֵּקׁש לֹו ֶׁשּיְִתַּפֵּלל ַעל 
ִמְטָרא. וְִכי נֵָחית ֵמִאְגָרא, ֲאַמרּו: יְַדְענָא, ְּדִמְטָרא 
ֵמֲחַמת ַמר הּוא ַּדֲאָתא, ָאֵכן ַמאי ַטְעָמא ְקֵדים 

ֵליק ֲענָנָא ַהאי ִמָּזוִית ִּדְדִביְתהּו ֲהוֵית עֹוֶמֶדת, סְ 
ֲאַמר ְלהֹו: ִמּׁשּום ְּדִאְּתָתא ְׁשִכיָחא ְּבָמָתא ּוְבֵביָתא, 

(ּוֵפֵרׁש ַרִּׁש"י: ְּדִמָּקַרב ֲהנָיָָתא, ֵּפרּוׁש, ּוְמָקַרב ֲהנָיָָתא ֶלָענִי. 

ֹוֵצא ָּבֶהן, ְּכֵדי ֶׁש�א יְִהיֶה ֶלָעִני ֶׁשִהיא נֹוֶתנֶת ֶלָענִי ֶלֶחם וְִקְטנִּיֹות וְַכּי

  .ֲאנִי נֹוֵתן ָלֶהם ָמעֹות) -ָאַמר ַאָּבא ִחְלִקּיָה  - טַֹרח ָּבֶהם, ֲאָבל 

כֹל ּוָבָׂשר ְויַיִן, ְמָקֵרב ֶאת 09@ ְּכֶׁשּנֹוֵתן ֶלָענִי ֶלֶחם ֶלֱא
  ֲהנָָאתֹו, ּוזְכּותֹו יֹוֵתר ּגָדֹול ִמֶׁשּנֹוֵתן לֹו ָמעֹות.

י ְל�, ֶׁשָּכל ַּכָּמה ְּדנֹוְתנִין ֶלָענִי ָמעֹות, ֵאין ֲהרֵ 
זְכּותֹו ָּגדֹול ָּכל ָּכ� ְּכמֹו ְּכֶׁשהּוא נֹוֵתן ֶלָענִי ֶלֶחם 
                                                                                                                    

ְלַאַחר ֶׁשָּיַרד ִמן ָהֲעִלָּיה, ִּבְקׁשּוהּו ַהְּׁשִליִחים, ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַעל 
ּוא ָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכִאּלּו ָעלּו ָהֲעָנִנים ַּגם ִּבְלֲעֵדי ְּתִפָּלתֹו. ַהֶּגֶׁשם, ְוה

ָאְמרּו לֹו ַהְּׁשִליִחים: "יֹוְדִעים ָאנּו ֶׁשֵּמֲחַמת ְּתִפָּלְת� ִהְתַעְּננּו 
ַהָּׁשַמִים, ֶאָּלא ֶׁשרֹוִצים ָאנּו ִלְׁשֹאל אֹוְת�: ַמּדּוַע ִהְקִּדימּו ָהֲעָנִנים 

ָקא ִמן ַהָּזִוית ֶׁשָּבּה ָעְמָדה ִאְׁשְּת� ִּבְתִפָּלה", ָעָנה ָלֶהם: ָלבֹוא ַּדוְ 
 -"ִמּׁשּום ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְמֵצאת ַּבַּבִית ְונֹוֶתֶנת ֶלֶחם ּוָמזֹון ָלָעִני 

ְּדָבִרים, ֶׁשֶהָעִני ֶנֱהֶנה ֵמֶהם ִמָּיד; ְוִאּלּו ֲאִני נֹוֵתן לֹו ָמעֹות, ְוַחָּיב 
 ְקנֹות ָּבֶהן ְמזֹונֹות.הּוא ִלְטֹרַח ְולִ 



  

ּוָבָׂשר וָיַיִן, ְּכֵדי ֶׁש�א יְִהיֶה טַֹרח ִלְקנֹות, וְיְִהיֶה 
  ְמָקֵרב ֲהנָָאתֹו.

  ִמנְָהג טֹוב ְלַחֵּלק ֶקַמח ַלֲענִּיִים09@
ל ּכֵן ִמנְָהג ַהּטֹוב ְלַחֵּלק ֶקַמח ַלֲענִּיִים, וְַאף עַ 

ֶׁשַהּטַֹרח הּוא יֹוֵתר ַעל ַהַּגָּבִאים, ִּבְׁשִביל ֵּכן ַהָּׂשָכר 
יֹוֵתר, וֲַה�א ְּכָבר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ִבים ְלעֹוָלם : "ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוכָ (ָּבָבא ַּבְתָרא ח ַעּמּוד א)
  ֵאּלּו ַהַּגָּבֵאי ְצָדָקה. - (ָּדִניֵאל יב ג)וֶָעד" 

וְַהּנְִרֶאה ְלִפי ִׂשְכִלי, ָלָּמה נְִמְׁשלּו ַהַּגָּבֵאי ְצָדָקה 
ַלּכֹוָכִבים? ִּכי ִענְיַן ַהּכֹוָכִבים הּוא ְלָהִאיר ַּבַּליְָלה, 

, (ֻחִּלין ס ַעּמּוד ב) וְ�א ַּבּיֹום, ּכִי ְׁשָרָגא ְּבֵטיֲהָרא ָלא ְמַהּנֵי
וְֵכן  [ֵּפרּוׁש: נֵר ַּבָּצֳהַריִם ֵאינֹו מֹוִעיל, ִּכי ֵאינֹו מֹוִסיף אֹור,]

וְזֶהּו  -ַהַּגָּבִאים ְמיָֻחִדים ְלָהִאיר ַּבְּמקֹומֹות ָהֲאֵפלֹות 
ְמקֹום ָהֲענִּיּות וְַדּלּות. ּוְבאֹוָתן ַהְּמקֹומֹות יְִראּו 

וְַהְׁשָּגָחה ְּבִׂשיַמת ַעיִן ּוְבַעיִן  ַהַּגָּבִאים ִלֵּתן אֹור
  ְּפקּוָחה ְלטֹוָבה, וְֵאי� ּוַמה ַּלֲעׂשֹות.

ַמה ֶּׁשּנֹוְתנִים ַלֲענִּיִים הּוא ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 09@
  ָּברּו� הּוא

וְַאְׁשֵרי ַהַּגָּבֵאי ְצָדָקה ֶׁשעֹוְסִקין ְּבַעְצָמן ְּבֵעֶסק 
ים ֵמַהֻּמְבָחר וְַהּטֹוב, ִּכי ֵחֶלק ִמְצוָה ַרָּבה ִלְקנֹות ִחּטִ 

: "וְָכל (ְּדָבִרים יא יב)ֲענִּיִים הּוא ֵחֶלק ָּגבֹוַּה, וְזֶהּו ַהּסֹוד 
(ּוֵפַרׁש ַרִּׁש"י, ָּפָרַׁשת ִמְבַחר נְִדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה'". 



  

י ֵחֶלק ֶהָענִי הּוא : ְמַלֵּמד ֶׁשִּיֵּתן ְלָהֲענִִּיים ֵחֶלק ַהֻּמְבָחר, ּכִ (ָׁשם)ְרֵאה 

, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבְּפָרִקים ֵחֶלק ה')
  , ַעּיֵן ָׁשם.(ְּבֶפֶרק י ּוְבֶפֶרק פז)ַהּקֹוְדִמים 

ָּטל ַעל ַהַּגָּבִאים ְלַהְׁשִּגיַח ְּבָצְרֵכי ָהֲענִּיִים09@   ֻמ

ִלין ֵּבין וְִהּנֵה ָרִאיִתי ִמְכׁשֹול ָּגדֹול ִּבְמִדינֹות ּפֹו
ַהַּגָּבִאים, ֶׁשָּכל ֶאָחד ַמֲחזִיק חֶֹדׁש ֶאָחד, ּוִמֵּדי חֶֹדׁש 
ְּבָחְדׁשֹו יֵׁש ַּגַּבאי ַאֵחר, ּוְבַהִּגיַע חֶֹדׁש נִיָסן וְחֶֹדׁש 
ִּתְׁשֵרי ֲאֶׁשר ָצְרֵכי ָהֲענִּיִים ֵהם ְמֻרִּבים, מֹוִציִאים 

אּות וְאֹוְמִרים ְׁשָאר ַהַּגָּבִאים ֶאת רֹאָׁשם ֵמֵעֶסק ַהַּגּבָ 
ְלָהֲענִּיִים ַהָּבִאים ִלְפנֵיֶהם: ַמה ָּלֶכם ֵאַלי?! ֲה�א יֵׁש 
ַּגַּבאי ַהחֶֹדׁש ְלָפנֶי�, וְָעָליו הּוא ֻמָּטל ָלֵצאת יְֵדי 
חֹוָבתֹו ְּבחֶֹדׁש זֶה, וְָהעֹוֶׂשה ֵּכן הּוא ְמכָֹער ְמאֹד, 

ֲעבֹד ֲעבֹוַדת וֲַה�א ַעל ָּכל ַהַּגָּבִאים ַהָּדָבר ֻמָּטל לַ 
ַהּקֶֹדׁש ַּבָּכֶס"ף יִָּׂשאּו, ּוַמה ּיֲַעֶׂשה ַהַּגַּבאי חֶֹדׁש? 
ִלְפָעִמים ֵאין יְכֶֹלת ְּביָדֹו ְלַהְלוֹות ִמּכִיסֹו ִלְמעֹות 
ְצָדָקה, וְֵאין לֹו ׁשּום ָמעֹות ַּבִּכיס ֶׁשל ְצָדָקה, וְִאם ֵּכן, 

א נְֶחָׁשב ַּכֲעבֹוַדת ֲהֵרי ֲעבֹוָדה זֹו, ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, הּו
ֶמֶל� ָּבָׂשר וָָדם ַהֻּמָּטל ַעל ִאיׁש ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו 
וְַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו וְחֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו, וְֵאין אֹותֹו ִאיׁש יּוַכל 
לֹוַמר: ֲהֵרי ָּפטּור ֲאנִי ְּבחֶֹדׁש זֶה, וְָעַלי ַהְּמָלאָכה 

יֲַעֶׂשה ֵּכן, ַחס וְָׁשלֹום,  ִלְגמֹר ְּבחֶֹדׁש ַאֵחר, וְָלָּמה
  ַּבֲעבֹוַדת ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא?!



  

ַעל ֵּכן ְצִריִכין ָּכל ַהַּגָּבִאים ַלֲעׂשֹות ֲאֵסָפה ּוְלַפֵּקַח 
ּוְלַעּיֵן ֵהיֵטב ְּבָצְרֵכי ָהֲענִּיִים וְֶאְביֹונִים, ּוִבגְַלל ַהָּדָבר 

' אֹוָתם ְּבָכל ַמֲעֵׂשה יְֵדיֶהם, וְיִזְּכּו ַהֶּזה יְָבֵר� ה
ִלְראֹות ִּבנְיַן ִצּיֹון וִירּוָׁשָליִם, ָאֵמן, ֵּכן יְִהי ָרצֹון, מֹוִרי 

(ְיסֹוד יֹוֵסף וְַרִּבי, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יֹוֵסף זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

  .ֶּפֶרק פו)

  

  

  ֶּפֶרק צ"ב03@
הּוא ְליְִׂשָרֵאל ִצּוָה  א. ֵמַאֲהַבת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�

ִלְסּפֹר ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ַעד ַחג 
ַהָּׁשבּועֹות, ֶׁשהּוא יֹום ַמַּתן ּתֹוָרה, ֶׁשהּוא יֹום 

, (ֹזַהר ֵחֶלק ג ַּדף צז ַעּמּוד א)ַהֲחִמִּׁשים, וְַהַּטַעם הּוא ְמבָֹאר 
ּות ִמְצַריִם, נְִׁשַּתְּקעּו ַּבְּקִלָּפה ִּכי ְּכֶׁשָהיּו יְִׂשָרֵאל ְּבָגל

ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה, וְִאְלָמֵלי ָהיּו יְִׂשָרֵאל ָׁשם עֹוד 
ֲהֵרי ָאנּו ּוָבנֵינּו ּוְבנֵי  -יֹום ֶאָחד ַאַחר ט"ו ְּבנִיָסן 

  ָבנֵינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה.

ֵרגָה ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ְּבָכל יֹום ָּבאנּו ִמַּמְדֵרגָה ְלַמדְ 09@
ָּׁשה   ְקֻד

ב. וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו 
הֹוִציָאנּו ְלֵחרּות וְנַָתן ָלנּו ַהּתֹוָרה ַאַחר ִמְסַּפר 
ֲחִמִּׁשים יֹום, ְּדַהיְנּו ֶׁשָהיּו יְִׂשָרֵאל סֹוְפִרים מ"ט יֹום, 



  

ָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ּוְבָכל יֹום חּוץ ִמּיֹום ֶׁשּנְִּתנָה ּבֹו ַהּתֹו
וָיֹום ָּבאנּו ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי 
ַהְּקֻדָּׁשה, ֶׁשֵהן ַׁשֲעֵרי ִּבינָה, וְָלֵכן ִצּוָה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ִלְסּפֹר ָלנּו ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות, ְּכִדין ִאָּׁשה נִָּדה 

ְלנִָּדָתּה, וְַאַחר ָּכ� ִהיא  ֶׁשּסֹוֶפֶרת ז' יְֵמי נְִקּיִים
  ְטהֹוָרה ְלַבֲעָלּה.

  זָכּו ִלָּכנֵס ְלַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשל ַׁשֲעֵרי ִּבינָה09@
ג. ָּכ� ָהיּו יְִׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשָהיָה ָלֶהם ִּדין 
ֻטְמַאת ַהּנִָּדה ִמְּקִלּפֹות ִמְצַריִם, וְָהיּו ֻמְכָרִחים 

ָׁשבּועֹות ְּתִמימֹות. וְִאיָתא ְּבִמְדָרׁש ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה 
: ָּכל ָמקֹום ֶׁשּנֱֶאַמר "ָּתִמים" אֹו (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ל ח)ַרָּבה 

ִהְׁשִלים ְלִמַּדת ָׁשבּועֹות ִׁשְבָעה, ֶׁשֵהן  -"ְּתִמימֹות" 
מ"ט יֹום. וְג' יִָמים קֶֹדם ַמַּתן ּתֹוָרה ָהיָה ִמְצוַת 

ְׂשָרֵאל ְמַטֲהִרין ֶאת ַעְצָמן ְּכמֹו ִאָּׁשה ַהְגָּבָלה, וְָהיּו יִ 
ַהִּמַּטֶהֶרת ְלַבֲעָלּה ַאַחר ֵעת נִָּדָתּה, ּוַבּיֹום ַהֲחִמִּׁשים 
זָכּו יְִׂשָרֵאל ְלִהָּכנֵס ַּבַּׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשל ַׁשֲעֵרי 

: "ֵעץ (ְּבֵראִׁשית ב ט)ִּבינָה, וְַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים נְִקָרא 
(ֹראׁש ֶׁשר ְּבתֹו� ַהָּגן". וְַאף ִּכי יֵׁש ְׁשנֵי ֵּדעֹות ַהַחּיִים אֲ 

ְּפלּוְגָּתא ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר וְַרִּבי יְהֹוֻׁשַע,  - ַהָּׁשָנה יא ַעּמּוד א)
 -ִאי ְּבנִיָסן נְִבָרא ָהעֹוָלם ִאי ְּבִתְׁשֵרי נְִבָרא ָהעֹוָלם 

ְּבנִיָסן נְִבָרא  ֵּבין ְלַמר ּוֵבין ְלַמר ְסִביָרא ֵליּה ִּדְבפַֹעל
ָהעֹוָלם, ּוַמְתִחיִלין ָאנּו ִלְמנֹות ֶהֳחָדִׁשים ִמן רֹאׁש 
חֶֹדׁש נִיָסן, ֶׁשהּוא רֹאׁש ֶלֳחָדִׁשים, וְִאם ֵּכן, ֶּפַסח 



  

הּוא ַחג ָהִראׁשֹון, וְַחג ָׁשבּועֹות הּוא ַחג ָהֶאְמָצִעי, 
  וְַחג ַהֻּסּכֹות הּוא ַחג ָהַאֲחרֹון.

 - הּוא יֹום ֶאָחד  09@(ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל) ַחג ָׁשבּועֹות09@
ְלַרֵּמז: ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאָחד ְויְִׂשָרֵאל ֵהם ַעם 

  ֶאָחד ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל.
ד. וְִאם ֵּכן ָלֵכן נְִקָרא ָׁשבּועֹות "ֵעץ ַהַחּיִים 

ֶאְמָצִעי, , ְלִפי ֶׁשהּוא (ֹזַהר ָׁשם ַּדף צו ַעּמּוד א)ֶׁשְּבתֹו� ַהָּגן" 
וְַחג ַהָּׁשבּועֹות הּוא ִׁשְבָחא ְּדאֹוַריְָתא, ִׁשְבָחא 

וְָלֵכן נְִּתנָה  [ֵּפרּוׁש: ֶׁשַבח ַהּתֹוָרה, ֶׁשַבח ַהּכֹל]ְּדכָֹלא, 
ַהּתֹוָרה ְּבַהאי יֹוָמא ַּדוְָקא, ֵּכיוָן ְּדתֹוָרה נְִקֵראת "ֵעץ 

י, ְּדַעל זֶה ָּכַתב ַהַחּיִים ֶׁשְּבתֹו� ַהָּגן", וְָלֵכן נְִרֶאה לִ 
, וְזֶה ְלׁשֹונֹו: "ּוְביֹום (ָׁשם)ַהּזַֹהר ָּפָרַׁשת ֱאמֹר 

ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמנְָחה ֲחָדָׁשה ַלה' 
 -  (ַּבִּמְדָּבר כח כו)ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם ִמְקָרא קֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם" 

"ָאז יְַרּנְנּו ֲעֵצי  :(ִּדְבֵרי ַהָּיִמים א טז לג)ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח 
ַהּיַָער ִמִּלְפנֵי ה' ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ", וְָקֶׁשה 
ִלְכאֹוָרה, ָלָּמה ָּדַרׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַהִּמְקָרא 
ַהֶּזה ָּכאן? ֶאָּלא נְִרֶאה ִלי, ְּדַׁשִּפיר ָּדִריׁש ַרִּבי 

ָּכל ֲעֵצי ַהּיַָער", ְּדָכל ֲעֵצי  ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי "ָאז יְַרּנְנּו
יַַער ַהְּלָבנֹון נְִקָׁשִרים ְּבֵעץ ַהַחּיִים ֶׁשְּבתֹו� ַהָּגן ּוְכמֹו 

  ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל.

וְִהּנֵה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָרָצה ְלַהְראֹות ִחָּבָתן 
 ֶׁשל יְִׂשָרֵאל נֶֶגד ָּכל ָהֻאּמֹות וְֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן



  

: "ִהנְנִי (ְׁשמֹות טז ד)ַּבִּמְדָּבר, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמיִם", וְִצּוָה אֹוָתנּו 

ְלַהְקִריב ְׂשעֹוִרים ְלָקְרָּבן ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות. *
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זַָּכָאה  
 , ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא(ֹזַהר ָׁשם)חּוָלֵקיהֹון ְּדיְִׂשָרֵאל 

ָּבִדיק ְלהֹון ְּבָקְרַּבן ְׂשעֹוִרים, ְּכִדין סֹוָטה ֶׁשֵהִביָאה 
ָקְרָּבנָּה ַמֲאַכל ְּבֵהָמה, ָּכ� ִצּוָה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ְלָהִביא ָקְרַּבן ְׂשעֹוִרים, ֲאָבל ַהאי ַׁשְעָּתא ַאְקִּדימּו 

ַּתְּכחּו ֻּכָּלן , וְִאׁשְ (ְׁשמֹות כד ז)יְִׂשָרֵאל "נֲַעֶׂשה" ְל"נְִׁשָמע" 
: "ֻּכָּל� יָָפה (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד ז)זַָּכִאין, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר 

: (ִמְׁשֵלי לא י)ַרְעיִָתי ּומּום ֵאין ָּב�". וְִאָּתַמר ֲעַליְהּו 
"ֵאֶׁשת ַחיִל ִמי יְִמָצא", וְ"ֵאֶׁשת ַחיִל ִהיא ֲעֶטֶרת 

ַהִּמנְָחה  (ָׁשם ַעּמּוד ב)ּזַֹהר . וְָלֵכן ָקָרא הַ (ָׁשם יב ד)ַּבֲעָלּה" 
: "ִמנְַחת ְקנָאֹות", וְָלֵכן נְִקֵראת (ַּבִּמְדָּבר ה יח)ֲחָדָׁשה 

ֶׁשּנֲַעׂשּו  -: "ִמנְָחה ֲחָדָׁשה", וְִחּדּוָׁשּה (ַוִּיְקָרא כג טז)
יְִׂשָרֵאל ְּבִרּיָה ֲחָדָׁשה ְּביֹום ַמַּתן ּתֹוָרה, ְּכִאָּׁשה 

ָרה, ְּדִהיא "נְִּקָתה וְנִזְְרָעה זַָרע סֹוָטה ְּדִהיא ְטהֹו
, ָּכ� ָהיּו יְִׂשָרֵאל ְטהֹוִרין (ַּבִּמְדָּבר ה כח)ּוְטהֹוָרה ִהיא" 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַאְׁשֵרי ֶחְלֵקיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּבַדק אֹוָתם 
ְּבָקְרַּבן ְׂשעֹוִרים, ְּכִאָּׁשה סֹוָטה ֶׁשֵהִביָאה ָקְרָּבָנּה ַמֲאַכל ְּבֵהָמה, 

רּו� הּוא ְלָהִביא ָקְרַּבן ְׂשעֹוִרים, ֲאָבל ְּבָׁשָעה ָּכ� ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ּבָ 
ֶׁשִהְקִּדימּו ִיְׂשָרֵאל "ַנֲעֶׂשה" ְל"ִנְׁשָמע", ְוִנְמְצאּו ֻּכָּלם ַצִּדיִקים, 
ְּכמֹו ֶׁשָאַמר: "ֻּכָּל� ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּב�", ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: 

 ֶׁשת ַחִיל ִהיא ֲעֶטֶרת ַּבֲעָלּה" ְוכּו'."ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא", ְו"אֵ 



  

ַאַחר ַמֲעֵׂשה ַהָּקְרָּבן ֶׁשל ַחג ַהָּׁשבּועֹות. וְָלֵכן ַחג 
ַהָּׁשבּועֹות יֹום ֶאָחד ְלַרֵּמז ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא 

ָרֵאל ֵהן ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ, ְלַרֵּמז ֶׁשּיְִׂשָרֵאל ֶאָחד, וְיִׂשְ 
ְּתלּויִין ְּבַאְחּדּותֹו, ְלַרֵּמז ַעל ֵעץ ַהַחּיִים ִּדְמיֵַחד 

[ֵּפרּוׁש: ְלֻכְּלהּו ִאיָלנֵי ְּדַגן ֵעֶדן ְלַקְּׁשָרא ְּביִחּוָדא ְׁשִלים 

  .יִחּוד ָׁשֵלם]ֶׁשְּמיֵַחד ְלָכל ִאיָלנֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן ְלַקְׁשָרם ּבְ 

ְמָאה ְונְִכנְסּו ְלמ"ט 09@ ְּבמ"ט יִָמים יְָצאּו ִמַּׁשֲעֵרי ֻט
  ַׁשֲעֵרי ִּבינָה

, וְזֶה (ַּדף צז ַעּמּוד א)וְָלֵכן ָּכתּוב ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ֱאמֹר 
ְלׁשֹונֹו: *
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"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום  

. ַּכד ֲהוֹו (ַוִּיְקָרא כג טו)ּוָפה" ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנ
יְִׂשָרֵאל ְּבִמְצַריִם, ֲהוֹו ִּבְרׁשּוָתא ַאֲחָרא, וֲַהוֹו ֲאִחידּו 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר 
ַהְּתנּוָפה". ְּכֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים, ָהיּו ִּבְרׁשּות ַאֶחֶרת, ְוָהיּו 

ֻטְמָאה, ְּכִאָּׁשה ַהּיֹוֶׁשֶבת ִּביֵמי ֻטְמָאָתּה, ְלַאַחר ֶׁשָּמלּו ֻמְחָזִקים ּבְ 
אֹוָתם ְּבִמְצַרִים, ִנְכְנסּו ַלֵחֶלק ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְקָרא "ְּבִרית", ּוָפְסָקה 
ֻטְמָאָתם, ְּכאֹוָתּה ִאָּׁשה ֶׁשָּפְסָקה ִמֶּמָנה ֻטְמָאָתּה, ְלַאַחר ֶׁשָּפְסָקה 

"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ְוגֹו'", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ִאָּׁשה: ֵמֶהם, ַמה ָּכתּוב: 
ָּכ� ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  -"ְוָסְפָרה ָלּה ִׁשְבַעת ָיִמים" 

 - ְלִיְׂשָרֵאל, ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה ֶחְׁשּבֹון ְלָטֳהָרה: "ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם" 
ּו ְּתִמימֹות ְּבָטֳהָרה, אֹוָתם מ"ט ָלֶכם ַּדְוָקא, ְלַעְצְמֶכם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהי

ָיִמים ֶנֶגד מ"ט ְׁשָעִרים ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֻטְמָאה, ְּבֻטְמַאת ֲעבֹוָדה 
 ָזָרה ֶׁשל ִמְצַרִים.



  

ִּבְמַסֲאבּוָתא, ְּכִאְּתָתא ָּדא ְּדיְַתַבת ְּביֹוֵמי 
ִּדְמַסֲאבּוָתא. ָּבַתר ְּדִאְתְּגזָרּו ְּבִמְצַריִם, ָעאלּו 

ָקֵרי "ְּבִרית", ּוָפֵסיק ִמּנַיְהּו ְּבחּוָלָקא ִּדְקֻדָּׁשה ְּדִאתְ 
ְמַסֲאבּוָתא, ְּכָדא ִאְּתָתא ְּדַפְסָקה ִמּנַּה ְמַסֲאבּוָתא. 
ָּבַתר ְּדִאְתַּפְסקּו ִמּנַיְהּו, ַמה ְּכִתיב: "ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם 

: (ָׁשם טו כח)ִמָּמֳחַרת" וְגֹו', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּגֵּבי ִאָּׁשה 
ָּכ� ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  -ַעת יִָמים" "וְָסְפָרה ָלּה ִׁשבְ 

הּוא ְליְִׂשָרֵאל, ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה ֻחְׁשָּבנָא: "ּוְסַפְרֶּתם 
ָלֶכם ַּדיְָקא, ְלַעְצְמֶכם, ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיּו ְּתִמימֹות  -ָלֶכם" 

ְּבָטֳהָרה ַהּנֵי מ"ט יֹוֵמי נֶֶגד מ"ט ְׁשָעִרים ַּדֲהוֵי 
ָאה, ִּבְמָסֲאבּוָתא ַּדֲעבֹוָדה זָָרה ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ְּבֻטמְ 

  ִמְצַריִם.

ה. ּוְביֹום ַהֲחִמִּׁשים ָּפְסקּו ִמּיְִׂשָרֵאל זֲֻהָמָתן, 
וְנְִכנְסּו ַלַּׁשַער ַהנ', ֶׁשהּוא סֹוד ֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ִּבינָה, 

הּוא ׁשֶ  [ֵּפרּוׁש: וְַהּיֹום ַהֶּזה]וְָהיּו ֻּכָּלן ְטהֹוִרים, וְַהאי יֹוָמא 
יֹום ֲחִמִּׁשים, ָהיָה יֹום ָקדֹוׁש וְָטהֹור, ּובֹו ַּבּיֹום יְָצאּו 

  יְִׂשָרֵאל ְלֵחרּות ִמן ַהַּמְלַא� ַהָּמוֶת ּוֵמַהַּמְלֻכּיֹות.

  ַאְׁשֵרי ַהּלֹוֵמד ְּבֵליל ָׁשבּועֹות09@

ַעל ּכֵן ָראּוי וְנָכֹון ְלָכל ִאיׁש ַהּיֵָרא וְָחֵרד ִלְדַבר 
מֹד ָּכל ַהַּליְָלה ֶׁשל ַחג ַהָּׁשבּועֹות ְּכִפי ה', ֶׁשּיִלְ 

ַהִּתּקּון ֶׁשִחְּברּו ַּתְלִמיֵדי ָהֲאִר"י זַ"ל, וְיַַעְסקּו ַּבּתֹוָרה 
ּוַבּנְִביִאים ּוַבְּכתּוִבים ּוַבִּמְׁשנָיֹות ּוְקָצת ַמַאְמֵרי 

  ַהּזַֹהר.



  

ל ז. וְיֵׁש נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ַהִּתּקּון ְּבב' ֵלילֹות ׁשֶ 
ָׁשבּועֹות, וְַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ָּכזֹאת, 

הּוא ְמעֹוֵרר  [ֵּפרּוׁש: ֶׁשל ַמָּטה]ּוְבִהְתעֹוְררּות ִּדְלַתָּתא 
יִחּוד ֶעְליֹון  [ֵּפרּוׁש: ְלַחֵּבר]ְקֻדַּׁשת ֶעְליֹון ְלִאְתַחָּבָרא 

ָּקדֹוׁש ְּבאֹורֹות ּוְבֶׁשַפע ָּגדֹול, ּוִבזְכּות זֶה יְַׁשִּפיַע הַ 
ָּברּו� הּוא ַּגם ֵּכן ָעֵלינּו אֹור ָחָדׁש, וְנִזְֶּכה ֻּכָּלנּו 

  ְלאֹורֹו, ָאֵמן.
  
  
  

  ׁשֹוְפִטים08@

  

  ֶּפֶרק צ"ג03@
: ָאסּור (ְּבָרכֹות ַּדף לא ַעּמּוד א)א. ָאַמר ַרִּבי יֹוָחנָן 

ֶׁשּנֱֶאַמר ְלָאָדם ֶׁשּיְַמֵּלא ְׂשחֹוק ִּפיו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
: "ָאז יִָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו", ָאְמרּו ָעָליו ַעל (ְּתִהִּלים קכו ב)

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש, ֶׁש�א ִמֵּלא ְׂשחֹוק ִּפיו ֵמִכי 
  ָׁשַמע ֵמַרִּבי יֹוָחנָן ַרֵּביּה.

ב. וְָהִענְיָן הּוא ּכִי ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ָּבָרא ָּבָאָדם ֵלב 
 - ּוְטחֹול, ַהֵּלב הּוא ְלַמְעָלה ָּבֶאְמַצע, וְַהָּכֵבד  וְָכֵבד

ִמַּתְחָּתיו ִמַּצד יִָמין, וְַהְּטחֹול ִמַּתְחָּתיו ִמַּצד ְׂשמֹאל. 
ַהָּכֵבד הּוא ְמַרֵּמז ַעל ׁשֶֹרׁש ֶׁשל ֵעָׂשו ַהּנְִקָרא 
"ֱאדֹום", ְלִפי ֶׁשַהָּכֵבד ֻּכּלֹו ָּדם, וְָלֵכן נְִקָרא ֵעָׂשו 



  

ם", וְַתְבִׁשילֹו ָאדֹם, וְַהַּׂשר ֶׁשּלֹו הּוא ָאדֹם, וְֻכּלֹו "ֱאדֹו
ִּדין. וְַהְּטחֹול הּוא ְמַרֵּמז ַעל ִליִלי"ת ָהְרָׁשָעה. וְַהֵּלב 
ְמַרֵּמז ַעל יְִׂשָרֵאל, ַעם ָקדֹוׁש, ִּכי ְקדֹוִׁשים ֵהם 
ֵלא�ֵהיֶהם. וְַעל ֵּכן �א נַָטל ָּכל ָּכ� ָּדִמים ּכִי ִאם 

ֵּבין  -רּור וְַהַּז�, ָּדם ָטהֹור, ַמְבִחין ֵּבין ָּדם ְלָדם ַהּבָ 
ׁשֹוֵאב  -ַּדם נִָּדה ְלָדם ָטהֹור. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהָּכֵבד 

ָּכל ָּדם ָטֵמא, וְֵאינֹו ַמְבִחין ֵּבין  [ֵּפרּוׁש: ֶאְצלֹו]ְלַגֵּביּה 
  ָּדם ְלָדם, וְַהָּכֵבד הּוא ָּתִמיד ְּבַכַעס.

  ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ַהּכֹוֵעס09@

(ֹזַהר ֵחֶלק ג. וְַעל ּכֵן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

:  "ָּכל ַהּכֹוֵעס ְּכִאּלּו א ַּדף כז ַעּמּוד ב, ּוְבֵחֶלק ג' ַּדף קעט ַעּמּוד א)
 עֹוֵבד ֲעבֹוָדה זָָרה", ּכִי ְּכָבר ָּכַתְבִּתי, ִּכי ַהַּכַעס הּוא
ִמַּצד ַהָּכֵבד, ּכִי הּוא ּכַֹח ֶׁשל סמא"ל ֶׁשּנְִקָרא 
"ֱא�ִהים ֲאֵחִרים", וְַהְּטחֹול הּוא ִמַּצד ִליִלי"ת, 
ֶׁשַּדְרָּכּה ְלִהְתָראֹות ִלְבנֵי ָאָדם ַּבַּליְָלה ַּבֲחלֹום 
ּוְבָהִקיץ ִּכְדמּות ִאָּׁשה, ַעד ֶׁשּגֹוֶרֶמת ֶׁשּיֵֵצא ִמֶּמּנּו 

. (ְּבָרכֹות סא ַעּמּוד ב)ה, וְָלֵכן ַהְּטחֹול ׂשֹוֵחק זֶַרע ְלַבָּטלָ 
ּוִבְהיֹות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם, ֲאזַי ָהיָה ֵמִאיר ְליְִׂשָרֵאל 
ְׁשנֵי אֹורֹות ִמְּׁשנֵי עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים, ֶׁשֲעֵליֶהם 

וַיְִהי  07אֹור@06@: "יְִהי (ְּבֵראִׁשית א ג)נֱֶאַמר 
ּׁשֶֹרׁש ָהעֹוָלמֹות ָהֵאּלּו ֵהן " ּומִ 07אֹור@06@

נְִׁשמֹות ָהִאָּמהֹות ָרֵחל וְֵלָאה, ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהן ֵּבית 
יְִׂשָרֵאל, וְֵהם ָהיּו ַמְכנִיִעים ֶאת ַהסמא"ל וְזּוָגתֹו 



  

ִליִלי"ת, ֶׁש�א ָהיָה ָלֶהם ׁשּום ְׁשִליָטה ַלֲעׂשֹות ָרָעה 
" ֵּגיַמְטִרּיָא 07אֹור@06@" ְליְִׂשָרֵאל, ּוְׁשנֵי ְּפָעִמים

", ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּכֲאֶׁשר נֱֶחַרב 07ְׂשחֹוק@06@"
ַהַּביִת, ָּגְרמּו ָהֲעוֹונֹות ֶׁשָהאֹורֹות ֶׁשל ַמְעָלה 
נְִסַּתְּלקּו, וְָאז ָּגְברּו ְׁשֵּתי ַהְּקִלּפֹות ַהּנִזְָּכרֹות, ֲאזַי 

ִּבים, וְָלֵכן ֵאין ִהיא ׂשֹוֶחֶקת ָּבנּו, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהרַ 
 - ִׂשְמָחה ּוְׂשחֹו"ק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְכֶׁשּיָבֹוא ְמִׁשיֵחנּו 

"ָאז יִָּמֵלא ְׂשחֹו"ק ִּפינּו". ּוִמָּכאן ָצִרי� ָהָאָדם ָלַדַעת 
ֵאי� ְלַרּצֹות ַהּבֹוֵרא יְִתָּבַר�, ֶׁש�א ְלַהְראֹות ׁשּום 

ַהֻחְרָּבן, ּכִי ָאסּור ָלנּו  ָּפנִים ׂשֹוֲחקֹות ַעְכָׁשו ִּבְׁשַעת
ִלְׂשחֹק, וְִאם ָהָאָדם ֵאינֹו נִזְָהר ָּבזֶה, ֲאזַי הּוא נֹוֵתן 
ּכַֹח ַלְּטחֹול ִלְׂשחֹוק, ּוִמְתַּגְּבִרין ַהב' ְקִלּפֹות 

  ַהּנִזְָּכרֹות ְלֵעיל.

ַהִחּיּוב ְלִהְתַאֵּבל ַעל חְֻרַּבן ַהַּביִת ְוָגלּות 09@
  כֹולַהְּׁשִכינָה, ִּכְביָ 

ד. וְ�א ִמּלּוי ְׂשחֹוק ְלַבד ָאסּור, ֶאָּלא ַּגם ְׁשָאר 
ְׂשָמחֹות ֶׁשֵאינָן ֶׁשל ִמְצוָה ָאסּור, וֲַאִפּלּו ִׂשְמָחה ֶׁשל 
ִמְצוָה ֵאין ְלַהְרּבֹות ָּבֶהם ְּכָלל. וְִכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי 
ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ְרֵאה ַמה ֶּׁשָּכַתב ַהּזַֹהר 

: * (ַּדף מה ַעּמּוד ב)ָרַׁשת ַתזְִריַע ּפָ 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

ֲהוֹו ָאזְֵלי ְּבאֹוְרָחא, ַּכד ְמטֹו ַחד ֲחַקל, ֲחמֹו ַחד 
ֶׁשָהיָה  (ֵּפרּוׁש: ֵעץ ֶׁשל ֲאַפְרְסמֹון)ַּדְפִטיָרא ְּדִקיְטָפא 

ִטיָפא ַּבֶּדֶר� ְלַצד יִָמין, ֲאַמר ַרִּבי יֹוֵסי :ֲעִטיָפא עֲ 
(ֵּפרּוׁש: ִּכּסּוי ָעָׁשן ֶׁשל ְׂשֵרַפת ֵאׁש ְּדִקְטָרא ְּבַעיְנֵי ְׁשִכיַח 

ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְׁשִכיַח ִלְפנֵי ֵעינֵי ַצִּדיִקים ַהּזֹוְכִרים ָּתִמיד ֶאת 

  ".ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש)

ִמּיֹום  וְָלֵכן ֵאין ְרׁשּות ְלִהְסַּתֵּכל ְּבׁשּום ִׂשְמָחה
ֶׁשּנֱֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְרֵאה ַּכָּמה ּגֶֹדל ַהִחּיּוב 
ְלִהְתַאֵּבל ַעל ֻחְרַּבן ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש וְַעל ְׁשִפיַכת ָּדָמן 

: "ַעל (ְּתִהִּלים קלז)ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, וְָצִרי� ָאָדם לֹוַמר 
ן ֵּבית נֲַהרֹות ָּבֶבל", וְִלְׁשּפֹ� ְּדָמעֹות ַעל ֻחְרּבַ 

ִסיָמן פ"ג  -ַהִּמְקָּדׁש, וְ"ִׁשיר ִמזְמֹור ְלָאָסף" 
ַעל ֲהִריַגת ַהַּצִּדיִקים, ִּכי ַׁשֲעֵרי ְּדָמעֹות  -ַּבְּתִהִּלים 
וְֵאין נְִמָחִקים ְלעֹוָלם, וְיֵׁש  (ְּבָרכֹות לב ַעּמּוד ב)�א נִנְֲעלּו 

עֹות, וְהּוא ָּבָרִקיַע ְמֻמּנֶה ֶאָחד, ֶׁשְּמַקֵּבל אֹוָתן ְּדמָ 
ַּגם ּכֵן ְמֻמּנֶה ַעל ַהְּתִפּלֹות ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ֶׁשֵהן 
ִּבְדָמעֹות, וְהּוא ַמְלָא� ִמן ָׂשֵרי ָהאֹוַפּנִים, ּוְׁשמֹו 

, וְהּוא ׁשֹוֵלט ַעל (ֹזַהר ֵחֶלק ב ַּדף רמה ַעּמּוד ב)ירחמיא"ל 
ֵׁשׁש ֵמאֹות ַחּיֹות, *

240
וְהּוא  וְִאּנּון ִּדְמִעין ַאֲחִרינִין 

                                                                                                                    

ָׂשֶדה ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ַּבֶּדֶר�, ְּכֶׁשִהִּגיעּו לְ 
ֶאָחד, ָראּו ַּבֶּדֶר� ְלַצד ָיִמין ֵעץ ֲאַפְרְסמֹון. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: ֲעִטיָפה 

 ֲעִטיָפה ֶׁשל ָעָׁשן ָמצּוי ְּבֵעיֵנינּו...
240

  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 



  

אֹוָתן ְּדָמעֹות "ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָּצה ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום 
, וְִאּנּון ִּדְמִעין ְּדיְִׁשּדּון ַעל זַָּכִאין (ְיַׁשְעָיה לג ז)ַמר יְִבָּכיּון" 

ֻּכְּלהֹון נְָטֵלי לֹון ְרִתיִכין  -ַּכד ִמְסַּתְּלִקין ֵמָעְלִמין 
ּון ִּדְמִעין ְּדאֹוְׁשָּדן ַעל ֻחְרַּבן ִעָּלִאין וְָעְרֵבי לֹון ְּבִאּנ

: "ּוָמָחה ה' (ָׁשם כה ח)ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, וְַעל ָּדא ְּכִתיב 
ֱא�ִקים ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפנִים", ַמאן ִאּנּון "ָּפנִים"? 

: (ָׁשם)ִאּנּון ִאֵּלין ְרִתיִכין ַקִּדיִׁשין ִעָּלִאין, ּוָבַתר ֵּכן 
  יִָסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר". "וְֶחְרַּפת ַעּמֹו

ַהְּכָלל ִּכי ָּתִדיר ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתעֹוֵרר ְּבֵלב ַמר 
ַעל ָּגלּות ַהְּׁשִכינָה ּוְלִהְתַאּנֵַח ַעל ֲאִריכּות ַהָּגלּות 
ַהַּמר, וְָלִׂשים ֶאל ִלּבֹו, ּכִי ִּבְהיֹוֵתנּו ַעל ַאְדָמֵתנּו, 

ָהיִינּו  -ה ָהיְָתה ׁשֹוָרה ֵּבין ַהְּכרּוִבים וְַהְּׁשִכינָ 
ְמַקְּבִלים ֶהָאָרה ְּבָכל יֹום, וְָהיּו יְִׂשָרֵאל נְִקָרִאים 

: "ַעם ָקדֹוׁש ַלה'", וְָהיִינּו ְקרֹוִבים ֶאל (ְּדָבִרים כו יט)
ַהְּׁשִכינָה וְֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, וְַהְּקִלּפֹות ָהיּו נְֶחָּבִאים 

ִעְמֵקי ְּתהֹום, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַעְכָׁשו, יְִׂשָרֵאל ּוְדחּוִפים ּבְ 

                                                                                                                    

ְוֵאלּו ְּדָמעֹות ֲאֵחרֹות, ְוהּוא אֹוָתן ְּדָמעֹות "ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו 
ָּצה ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּון", ְוֵאלּו ְּדָמעֹות ַהִּנְׁשָּפכֹות ַעל חֻ 

ַהַּצִּדיִקים ְּכֶׁשִּמְסַּתְּלִקים ִמן ָהעֹוָלם, ֶאת ָּכל ַהְּדָמעֹות לֹוְקחֹות 
ַהֶּמְרָּכבֹות ָהֶעְליֹונֹות ּוְמַעְרְּבבֹות אֹוָתן ְּבאֹוָתן ְּדָמעֹות ֶׁשִּנְׁשְּפכּו ַעל 

ַּבן ַהַּבִית, ְוַעל ֶזה ָּכתּוב: "ּוָמָחה ה' ֱא�ִקים ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ֻחְר 
ִמי ֵהם "ָּפִנים"? ֵהן אֹוָתן ֶמְרָּכבֹות ְקדֹוׁשֹות ֶעְליֹונֹות,  -ָּפִנים" 

 ְוַאַחר ָּכ�: "ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר".



  

ֵהן נְִדָחִפים וְנְִסָחִפים, ְמֻפָּזִרים ְּבָכל ִּפּנֹות וְַקְצוֹות 
ָהָאֶרץ, ּוַמְכנִיִעים ַעְצָמם ַּבָּגלּות ְּבַהְכנָָעה ְּגדֹוָלה 

  נֶֶגד ָּכל ֻאָּמה וְָלׁשֹון וְחֹוְלִקין ָלֶהם ָּכל ַהָּכבֹוד.

ַהִּליִלית ִהיא ְמַחּיֶֶכת וְׂשֹוֶחֶקת וְיֵׁש ָלּה ה. וְ 
ֲהנָָאה ְּגדֹוָלה ִּבְראֹוָתּה ֶׁשּיְִׂשָרֵאל ֵהן ַמְכנִיִעין ַעְצָמן 

: "ִּכי (ְּתִהִּלים מד כו)נֶֶגד ָהֻאּמֹות, ֲאֶׁשר ַמָּמׁש ְמֻקּיָם ָּבנּו 
ַחת ָׁשָחה ֶלָעָפר נְַפֵׁשנּו", ּוַמָּמׁש ֲאנְַחנּו ְלִמְרָמס ּתַ 

ַּכּפֹות ַרְגֵליֶהם, וֲַאנְַחנּו ָלֶהם ַלֲעָבִדים וְִלְׁשָפחֹות, 
וְָכל ִטְרָחם ֶׁשל יְִׂשָרֵאל וִיִגיַע ַּכָּפן נֹוְׂשִאים ַעיִן ְקָצת 
ִמן ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְּביְִׂשָרֵאל וְלֹוְקִחים ְּביָד ֲחזָָקה 

ָרִגים ִמּיָָדם, וֲַאנְַחנּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ֻמִּכים וְנֶהֱ 
וְנְִׁשָחִטים וְנְִׂשָרִפים ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, וְֵהיַא� �א 
יִָׂשים ָאָדם ֶאל ִלּבֹו ָּכל ִמי ֶׁשּיְִרַאת ֱא�ִהים נֹוֵגַע 
ְּבִלּבֹו, ְלַכּוֵן ִּבְתִפָּלתֹו ַּבְּמקֹומֹות ַהַּׁשּיִָכים ִלְגֻאַּלת 

הּוא ִמיֵדי ֻאּמֹות יְִׂשָרֵאל, ֶׁשּיְִגָאֵלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
  ָהעֹוָלם ְלַמַען ְׁשִכינַת ְּכבֹודֹו.

  ַהִּמְצַטֵער ַעל ָּגלּות ַהְּׁשִכינָה, זֹוֶכה ְלֶכֶתר ּתֹוָרה09@

ו. וְַקָּבָלה ֲאִמִּתית ִהיא ְּביִָדי, "ָּכל ִמי ֶׁשְּבִלּבֹו 
זֹוֶכה ְלֶכֶתר ּתֹוָרה",  -ָּתִדיר ַצַער ַעל ָּגלּות ַהְּׁשִכינָה 

(אֹור ַצִּדיִקים ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה ֶּפֶרק ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר"י זַ"ל  וְַדע

, ַעל מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַאְבָרָהם ַהֵּלוִי ֶׁשִחֵּבר יז)
ַה"ִּתּקּונֵי ַׁשָּבת", ֶׁשָהיְָתה ִּדיָרתֹו ִּבְצַפת, ִּתָּבנֶה 

ָהיָה ָקם  וְִתּכֹונֵן ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו, ּוְבָכל ֲחצֹות ַליְָלה



  

וְסֹוֵבב ָּכל ָהְרחֹובֹות ֶׁשל יְהּוִדים, וְנַָתן קֹולֹו ְּבקֹול 
ַמר וְָאַמר: ַאֵחינּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ֲה�א יָדּוַע ָלֶכם, 
ֶׁשַהְּׁשִכינָה ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַּבָּגלּות, ּוֵבית 

ָּגלּות ִמְקָּדֵׁשנּו ָהיָה ִלְׂשֵרַפת ֵאׁש, וְיְִׂשָרֵאל ֵהם ּבַ 
ַהַּמר וְסֹוְבִלים יִּסּוִרים, ִעּנּויִים ָקִׁשים ּוָמִרים, וְנֶֶהְרגּו 
ַּכָּמה ֲחִסיִדים וֲַחִסידֹות, ַּבחּוִרים ּוְבתּולֹות, זְֵקנִים 
ִעם נְָעִרים ְּבַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין, וְנְִתִלין ּונְדֹונִין 

ׁשֹוְכִבין ַעל ְּבִמיתֹות ָקׁשֹות ּוְמֻׁשּנֹות, וְַאֶּתם 
  ִמּטֹוֵתיֶכם ְּבַהְׁשֵקט וֶָבַטח.

  ַרִּבי ַאְבָרָהם ִּגְלּגּול ֶׁשל יְִרִמּיָה ַהּנִָביא09@

ז. קּומּו וְנְִצַעק ֶאל ה' ֱא�ֵהינּו, ֶׁשהּוא ֶמֶל� 
ַרחּום וְַחּנּון, אּוַלי יְִׁשַמע ה' ֶאת קֹול ְּתִפָּלֵתנּו, 

ַטת יְִׂשָרֵאל, וְָהיָה וִיַרֵחם ַעל ַעּמֹו, ְׁשֵאִרית ְּפלֵ 
ֶהָחִסיד צֹוֵעק, וְ�א נַָתן ְמנּוָחה ְלָכל ְּבנֵי ָהִעיר, וְָהיּו 
ָקִמים ֻּכָּלם ְּבָׁשָעה ֲחָדא ְלָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, וְָהיּו 
אֹוְמִרים ַהִּתּקּון ֲחצֹות, וְַאַחר ָּכ� ָהיּו לֹוְמִדין ִאיׁש 

יּו עֹוְסִקין ְּבִדְבֵרי ַקָּבָלה ִאיׁש ְּכִפי ַהָּׂשָגתֹו, יֵׁש ֵמֶהן הָ 
ּוַבּזַֹהר, וְיֵׁש ֵמֶהן ָהיּו עֹוְסִקים ַּבְּגָמָרא ּוַבִּמְׁשנָיֹות, 
וְיֵׁש ֵמֶהן ָהיּו עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּונְִביִאים ּוְכתּוִבים, 
וְַאַחר ָּכ� ָהיּו אֹוְמִרים ִּפזְמֹונִים ּוַבָּקׁשֹות ַעד אֹור 

ְרִרים ַרֲחִמים". וְָהַרב ָהֲאִר"י זַ"ל ָהיָה ַהּיֹום וְָהיּו ְמעֹו
ַמְפִליג ַּבֲחִסידּותֹו וְָאַמר ַעל ֶהָחִסיד ַרִּבי ַאְבָרָהם 

  ַהֵּלוִי זַ"ל, ֶׁשהּוא ָהיָה ִּגְלּגּול ֶׁשל יְִרְמיָהּו ַהּנִָביא.



  

  ְּדמּות ִאָּׁשה ִּבְלבּוִׁשים ְׁשחֹוִרים09@

זַ"ל: ַּדע ִּכי  ח. ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר לֹו ָהֲאִר"י
ָׁשְלמּו יֶָמי�, וְִהִּגיעּו יֶָמי� ָלמּות, ִאם �א ֶׁשַּתֲעֶׂשה 
ַּתָּקנָה ַאַחת ֶׁשֲאַלֶּמְד�, וְִאם ַּתֲעֶׂשה ַּתָּקנָה זֹו, ֲאַזי 
ִּתְחיֶה עֹוד כ"ב ָׁשנִים, וְזֹו ִהיא ַהַּתָּקנָה ֶׁשְּל�, 

ִהְתַּפֵּלל ִלְפנֵי ַהּכֶֹתל ֶׁשֵּתֵל� ִלירּוָׁשַליִם, וְָׁשם ֵּתֵל� לְ 
ַהַּמֲעָרִבי וְִתְׁשּפֹ� ְּתִחּנְָת�, וְִתזְֶּכה ִלְראֹות ַהְּׁשִכינָה, 
וְָאז ָהַל� ֶהָחִסיד ְלֵביתֹו וְָסַגר ַעְצמֹו ג' יִָמים וְג' 
ֵלילֹות ְּבַתֲענִית ַׂשק וֵָאֶפר, וְַאַחר ָּכ� ָהַל� ֶהָחִסיד 

י ּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ִּבְתִפָּלה ִלירּוָׁשַליִם ּוָבא ִלְפנֵ 
ּוְבַתֲחנּונִים ּוִבְבִכּיָה ְּגדֹוָלה, וְַאַחר ָּכ� ָרָאה ַעל ַּגֵּבי 
ַהּכֶֹתל צּוָרה ֻּדְגַמת ִאָּׁשה ְמֻלֶּבֶׁשת ְׁשחֹוִרים, וְֵתֶכף 
ֵמרֹב ַּפְחּדֹו נַָפל ַעל ָּפנָיו ַאְרָצה וְָהיָה צֹוֵעק ּובֹוֶכה 

ָאַמר: אֹוי ִלי! ֶׁשְרִאיִתי� ְּבָכ� אֹוי! ֲאָהּה ִּבְבִכי ָּגדֹול וְ 
ַעל נְַפִׁשי! וְָהיָה ַמֲאִרי� ִּבְבִכּיָה ּוזְָעקֹות, וְָהיָה 

  ְמָמֵרט ַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו ַעד ֶׁשּנְִתַעֵּלף וַּיִָרַּדם.

ט. וְָאז ָרָאה ַּבֲחלֹום ֶׁשָּבָאה ֵאָליו ַהְּׁשִכינָה 
ה: ִהְתנֵַחם, ְּבנִי ַאְבָרָהם, ּכִי יֵׁש ִּבְבָגִדים נִָאים וְָאְמרָ 

ִּתְקוָה ְלַאֲחִריְת�, וְיָׁשּובּו ַהָּבנִים ִלְגבּוָלם, ּכִי ָאִׁשיב 
ֶאת ְׁשבּוָתם וְִרַחְמִּתי אֹוָתם. וַּיִיַקץ וְיִָּׂשא ֶאת ַרְגָליו 
וְָחזַר ִלְצַפת ּוָבא ֶאל ָהֲאִר"י זַ"ל, וְֵתֶכף ָאַמר ָהֲאִר"י 

י רֹוֶאה ְּב� ֶׁשָּזִכיָת ִלְראֹות ְּפנֵי ַהְּׁשִכינָה, זַ"ל: ֲאנִ 



  

ּוֵמַעָּתה ִּתְהיֶה ָּבטּוַח, ֶׁשִּתְחיֶה עֹוד כ"ב ָׁשנִים. וְֵכן 
  ֲהוֵי, ֶׁשֶהָחִסיד ָהיָה ַחי ַאַחר זֶה ַהַּמֲעֶׂשה כ"ב ָׁשנִים.

ּוֵמֶהָחִסיד ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל, יְִרֶאה ָּכל ָאָדם ַלֲעׂשֹות 
קּום ַּבֲחצֹות ַהַּליְָלה אֹו קֶֹדם אֹור ַהּבֶֹקר ֵּכן, לָ 

ְלִהְתַאֵּבל ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש וְַעל ֲהִריַגת 
ּוִבְלַבד  -ַהְּקדֹוִׁשים, וְֶאָחד ַהַּמְרֶּבה, וְֶאָחד ַהַּמְמִעיט 

ֶׁשּיְַכּוֵן ִלּבֹו ְלֵׁשם ָׁשַמיִם, וְ�א יֲַעֶׂשה זֹאת ֶׁשּיְִתָּפֵאר 
נֵי ַהְּבִרּיֹות, ְּכֵדי ֶׁשּיְַׁשְּבחּו אֹותֹו ַהְּבִרּיֹות, ֶׁש�א ִּבפְ 

ַּדי ֶׁשהּוא �א ְמַקֵּבל ָׂשָכר ַעל זֶה, ֶאָּלא ַּגם ְמַקֵּבל 
עֹנֶׁש ָּגדֹול, ּוִמי ֶׁשהּוא ְמַכּוֵן ְלֵׁשם ָׁשַמיִם, ֲאזַי ָעָליו 

�א יֵַדע  : "ׁשֹוֵמר ִמְצוָה(ֹקֶהֶלת ח, ה)ַהָּכתּוב הּוא אֹוֵמר 
ָּדָבר ָרע", וְיִזְֶּכה ִלְראֹות ְּבִבנְיַן ִצּיֹון וִירּוָׁשָליִם, ָאֵמן. 

  מֹוִרי וְַרִּבי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יֹוֵסף זַ"ל.

  ֶּפֶרק צ"ד03@
: "ּכֹה ָאַמר ה' ְלַמַענְֶכם (ְיַׁשְעָיה מג יד)א. ְּכִתיב 

ְּבָפסּוק זֶה ִׁשַּלְחִּתי ָבֶבָלה וְהֹוַרְדִּתי ָבִריִחים", 
נְִתָּבֵאר ּגֶֹדל ַאֲהַבת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְליְִׂשָרֵאל, 
ֶׁשּנְִׁשַּתֵּתף ְּבָצָרָתן וְיַָרד ִעָּמֶהם ַלָּגלּות. ּוְכמֹו ֶׁשָהיָה 

: "ַהָּבִאים ִמְצָריְָמה ֵאת (ְׁשמֹות א א)ְּבִמְצַריִם, ִּדְכִתיב 
ה, ּוְבסֹוד ֶׁשָאַמר ְלַרּבֹות ַהְּׁשִכינָ  -יֲַעקֹב", "ֵאת" 

: "ָאנִֹכי ֵאֵרד (ְּבֵראִׁשית מו ד)ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְליֲַעקֹב 
ִעְּמ� ִמְצַריְָמה וְָאנִֹכי ַאַעְל�" וְגֹו', ּוְבָגלּות ָּבֶבל ְּכִתיב 



  

: "ְלַמַענְֶכם ִׁשַּלְחִּתי ָבֶבָלה", ּו"ְבָכל ָצָרָתם (ְיַׁשְעָיה מג יד)
, ֶׁשְּבָכל ָּגלּות הּוא ָקֶׁשה יֹוֵתר ט) (ָׁשם סגלֹו ָצר" 

  ִמָּגלּות ִמְצַריִם.

ִאם ָרִגיל ְלִהְתַאֵּבל ַעל ַצַער ַהְּׁשִכינָה, ּוָבא ָעָליו 09@
  ַצַער, ַחס ְוָׁשלֹום, יְִסּבֹל ַהַּמָּׂשא ְּב�א ֲחָׁשׁש.

ִאיָתא, * (ֵחֶלק ב ַּדף ב ַעּמּוד ב)ב. ּוַבּזַֹהר 
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"ֲאַמר ַרִּבי  
עֹון ֶּבן יֹוַחאי: ַמאן ְּדַמְרִּגיל ַעְצמֹו ְּבַצֲעָרא ִׁשמְ 

ִּדְׁשִכינְָתא ַאף ַעל ַּגב ְּדָבא ָעָליו ַצַער, יְִסּבֹל ַמְּׂשאֹוי 
ַהֶּזה וְָלא ָחיֵׁש, ֲאָבל ַמאן ְּדָלא ַמְרִּגיל ַעְצמֹו ְּבַצֲעָרא 
ִּדְׁשִכינְָתא וְַצֲעָרא ְּדיְִׂשָרֵאל, ַרק ָּכל יֹוִמין הּוא 

ֵּכיוָן ְּדָאְתיָא  -ַתְפנּוִקין וְִעּדּונִין ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּבְ 
ָעָליו ֵאיזֶה ַצַער, ָּדא ִאיהּו ַצַער ְׁשִלים. וְַעל ָּדא 
ִאְצְטִרי� ָּכל ֶאָחד ְלִמְבֵּכי ַּכד יְִׂשָרֵאל ֵהן ְּבַצֲעָרא 

  ְּבָגלּוָתא.
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  ֹקֶדׁש:-ר ְּבָלׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזהַ  
ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ִמי ֶׁשַּמְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְצָטֵער 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבא ָעָליו ַצַער, ִיְסֹּבל ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה  -ְּבַצַער ַהְּׁשִכיָנה 
ַער ַהְּׁשִכיָנה ְוֵאינֹו ָצִרי� ִלְדֹאג. ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָרִגיל ְלִהְצָטֵער ְּבצַ 

ְוַצֲעָרן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ַרק ָּכל ָיָמיו ֵהם ְּבַתֲענּוִגים ּוַמֲעַדִּנים ֶׁשל 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֵּכיָון ֶׁשַּמִּגיַע ֵאָליו ֵאיֶזה ַצַער, ֶזה הּוא ַצַער ַהָּׁשֵלם, 

 לּות.ְוַעל ֶזה ָצִרי� ָּכל ֶאָחד ִלְבּכֹות ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבַצַער ַהּגָ 



  

ג. *
242

ים, ַּדֲהוֹו וְִהּנֵה ְּבָגלּות ָּבֶבל ֲהוֵי ַצֲעָרא ְׁשלִ  
: "ְּבנֵי ִצּיֹון (ֵאיָכה ד ב)יְִׂשָרֵאל ְּבַתְפנּוִקין, ְּכִדְכִתיב 

ַהיְָקִרים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז" וְגֹו', וְַהְׁשָּתא ֲהוֹו נֲָחִתין 
ְּבָגלּוָתא וְֵרַחיִם ַעל ַצּוְאֵריהֹון וִיֵדיהֹון ְמֻהָּדִקין 

לּוָתא, ְקָרא ֻקְדָׁשא ַלֲאחֹוֵריֶהן, וְַכד ֲהוֹו ָאזְִלין ְּבגָ 
ְּבִרי� הּוא ְלָכל ָּפַמְליָא ִּדיֵליּה וְָאַמר: ָלָּמה ָּבנַי 
ְּבָגלּוָתא וְַאּתּון ָהָכא?! קּומּו חּותּו ֻּכְּלכֹון, וֲַאנָא 

: "ּכֹה ָאַמר ה' (ְיַׁשְעָיה מג יד)ִעְּמכֹון, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 
ַרְדִּתי ָבִריִחים ֻּכָּלם", ְלַמַענְֶכם ִׁשַּלְחִּתי ָבֶבָלה וְהֹו
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְוִהֵּנה ְּבָגלּות ָּבֶבל ָהָיה ַצַער ָׁשֵלם, ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּגלּות 
ִמְתַעְּדִנים ְּבַתֲענּוִגים, ְּכִדְכִתיב: "ְּבֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסָּלִאים 

ים ַלָּגלּות ְוֵרַחִים ַעל ַצְּואֵריֶהם ִויֵדיֶהם ַּבָּפז" ְוגֹו', ְוַעְכָׁשו ֵהם יֹוְרִד 
ְמֻהָּדִקים ַלֲאחֹוֵריֶהם. ּוְכֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ַּבָּגלּות, ָקָרא ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ְלָכל ָּפַמְלָיא ֶׁשּלֹו ְוָאַמר: "ָלָּמה ָּבַני ַּבָּגלּות ְוַאֶּתם 

ִני ִעָּמֶכם!" ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: "ֹּכה ָּכאן?! קּומּו ְרדּו ֻּכְּלֶכם ְלָבֶבל, ַואֲ 
ָאַמר ה' ְלַמַעְנֶכם ִׁשַּלְחִּתי ָבֶבָלה ְוהֹוַרְדִּתי ָבִריִחים ֻּכָּלם" , ִמי ֵהם 
"ָּבִריִחים"? ֵאּלּו ָּכל ַהֶּמְרָּכבוֹת ְוַהַּמֲחנֹות ָהֶעְליֹונֹות, ּוְבָׁשָעה 

ַהֹּקֶדׁש ָׁשְרָתה ַעל ְיֶחְזֵקאל  ֶׁשָּיְרדּו ְלָבֶבל, ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ְורּוחַ 
ַהָּנִביא, ְוָאַמר ְיֶחְזֵקאל ְלִיְׂשָרֵאל: "ֲהֵרי ֲאדֹוְנֶכם ָּכאן, ְוָכל ְצָבא 
ַהָּׁשַמִים ּוַמְרְּכבֹוָתיו, ֶׁשִהִּגיעּו ָלדּור ִעָּמֶכם". ְו�א ֶהֱאִמינּו לֹו 

ָרָאה ִּבְנבּוָאה, ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשִּסֵּפר ָלֶהם ְיֶחְזֵקאל ָּכל ַמה ּׁשֶ 
ֶׁשָּכתּוב: "ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה רּוַח" ְוגֹו', ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: 
"ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָׂשְמחּו ִיְׂשָרֵאל ִׂשְמָחה ְׁשֵלָמה, ֵּכיָון ֶׁשָראּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

 ָּברּו� הּוא ִנְמָצא ִעָּמֶהם".



  

ַמאן "ָּבִריִחים"? ִאֵּלין ָּכל ְרִתיִכין ּוַמִׁשְריָן ִעָּלִאין, וְַכד 
נְַחתּו, ִאְתַּפְּתחּו ּוְׁשִריַאת רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל יְֶחזְֵקאל 
ַהּנִָביא, ֲאַמר ְלהֹו ְליְִׂשָרֵאל: ָהא ָמאֵריכֹון ָהָכא, וְָכל 

ִתיכֹוי, ַּדֲאתֹו ָלדּור ִעְּמכֹון. וְָלא ֵחיָלא ִּדְׁשַמּיָא ּורְ 
ֵהיְמנּוהּו יְִׂשָרֵאל, ַעד ַּדֲאַמר ְלהֹו יְֶחזְֵקאל ָּכל ַמה 

: "וֵָאֶרא וְִהּנֵה (ְיֶחְזֵקאל א ד)ַּדֲחֵמי ִּבנְבּוָאה, ֶׁשּנֱֶאַמר 
רּוַח" וְגֹו', ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ְּבַהאי ַׁשְעָּתא 

ָרֵאל ֶחָדוָָתא ְׁשֵלָמה, ֶׁשָראּו ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� ֲחדֹו יִׂשְ 
הּוא הּוא ִעְּמהֹון. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו, ַעּיֵן ָׁשם ָּפָרַׁשת 

  ְּבֵראִׁשית.

וְִהּנֵה ְּבָכל ּדֹור יֵׁש ַצִּדיִקים ֶׁשְּמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם 
ַמר ְּבַאֲהָבה ַרָּבה ִלְמסֹר נְַפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ָא

: *(ֹזַהר ָׁשם ַּדף ה ַעּמּוד ב)ַרִּבי יְהּוָדה 
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ִאְלָמֵלי יֹוְדִעים  
יְִׂשָרֵאל ֲחִביבּוָתא ְּדיְִׂשָרֵאל, ְּדָרֵחים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

  הּוא יְָתהֹון, ֲהוֵי ׁשֹוֲאִגים ִּכְכִפיִרים ִלְרּדֹף ַאֲחָריו.

יו עֹל ַעל ּכֵן ָצִרי� ָּכל ַּבר יְִׂשָרֵאל ְלַקֵּבל ָעלָ 
ַהָּגלּות ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה, ּוִבְפָרט ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה 
ֲאֶׁשר ַּכָּמה נְָפׁשֹות ָהיּו יֹוְׁשִבים ְּבֵביָתם וְֵאינָם 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ִאּלּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָיה יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה ֲחִביִבים ֵהם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 

ָהיּו ׁשֹוֲאִגים ַּכֲאָריֹות  -ָּברּו� הּוא, ְוַעד ַּכָּמה ַאֲהָבתֹו ֲעֵליֶהם 
ִלְרֹּדף ַאֲחָריו, ְוָהיּו ָרִצים ַאֲחֵרי ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ּומֹוְסִרים ַנְפָׁשם 

 ֹמר ְּדָרָכיו.ִלְׁש 



  

יֹוְדִעים ְּדַבר ָמה, ּוִפְתאֹום ָּבא ֲעֵליֶהם ֲעִלילֹות 
ְלָקח ְׁשָקִרים ַמה ֶּׁשַּמֲעִליִלין ֲעֵליֶהם ֲעִלילֹות ֶׁשֶקר, וְנִ 

ָהִאיׁש ֵמִאְׁשּתֹו ּוִמָּבנָיו ּוְבנֹוָתיו ּוִמֵּבית ָאִביו, וְנְִׁשָל� 
ִלְמקֹום אֶֹפל ֵּבין נְָחִׁשים וְַעְקַרִּבים, וְָהֻאָּמה ָהְרָׁשָעה 
ַמֲעִמיִדין ֵעדּות ְׁשָקִרים ְלָהִעיד, וְיֹוְׁשֵבי ִמְׁשָּפט 

ָקִׁשים ּוָמִרים,  ְמַצּוִים ָלדּון ֶאת ַהּיְהּוִדים ְּבִעּנּויִים
וְִאְׁשּתֹו ּוָבנָיו ְּכֶׁשֵהן ׁשֹוְמִעין ֶאת ַהַּצַער, ֲאזַי ּבֹוִכים 
וְצֹוֲעִקים ֶאל ה' וְֶאל ַהָּקָהל, אּוַלי יּוְכלּו ְּבִהְׁשַּתְּדלּות 
ִלְפטֹר ֶאת ַהְּתפּוִסים, ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל, ַעם ָקדֹוׁש ֵהם, 

ת ַמְלּבּוֵׁשיֶהם וְנֹוְתנִים ּפֹוְׁשִטין אֶ  -זֶַרע ַרֲחָמנִים 
ָמעֹות ִלְפּדֹות נְַפׁשֹות ָהֶאְביֹונִים ִמִּמיָתה ָקָׁשה 
וֲַחמּוָרה, וְִלְפָעִמים ָּכל הֹון �א יֹוִעיל, וְָכל ָהָעם 
ּבֹוִכים ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ְּבָׁשְמָעם ִמְׁשָּפט ֶהָחמּור 

ֵאׁש ַעל ִלָּבם וְָהִעּנּויִים ַהָּקִׁשים, ִּבְׂשֵרַפת ָּגְפִרית וָ 
ֶׁשל ְקדֹוִׁשים, וְקֶֹדם ַהִּמיָתה ְמַעּנִין אֹוָתן ְּבַמְסְמרֹות 
ְּתקּוִעים ַּתַחת ַהִּצָּפְרנַיִם ּוִמנְָעִלים ֶׁשל ַּבְרזֶל. אֹוי! 
ִמי יּוַכל ְלַסֵּפר ּגֶֹדל ָהִעּנּויִים?! וְִלְפָעִמים חֹוְתִכין 

ין ַהְּבִרית קֶֹדׁש ַהָּלׁשֹון ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּצּוָאר וְחֹוְתכִ 
ְּבעֹוֶדּנּו ַּבַחּיִים, וְַאַחר ָּכ� חֹוְתִכין ַהֶּבֶטן וְלֹוְקִחין 
ַהֵּלב וְַהָּכֵבד וְָהֵרָאה, וְַאַחר ָּכ� חֹוְתִכין אֹותֹו ְלד' 
ֲחָלִקים, וְַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהְּקדֹוִׁשים סֹוְבִלין יִּסּוִרים 

רֹוִצים ְלָהִמיר ָּדָתם.  ָּכֵאּלּו, וְַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאינָם
וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נֹוֵטל ַהּצּוָרה ִמן ַהְּקדֹוִׁשים וְנֹוֵתן 



  

ְּבתֹו� ַהּפֹוְרִּפיָרא ֶׁשּלֹו, ְּכֵדי ֶׁשּיִנְקֹם ֶלָעִתיד נְִקַמת 
ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּו� ְּבִחּנָם, ֶׁשּנֹוְטִלין ָהֻאּמֹות 

  ם ַּבֲעִלילֹות ְׁשָקִרים.ַהּנְָׁשמֹות ִמן ַהְּקדֹוִׁשי

וְַעל ָּכל ַהַּצַער ַהֶּזה יְִדוּו ָּכל ַהָּדוִים, וְָכל ַּבר 
יְִׂשָרֵאל ְמֻחּיָב ְלַקֵּבל ָעָליו ְּבַאֲהָבה, ְּבִאם ֶׁשּיִזְַּדֵּמן 
לֹו, ַחס וְָׁשלֹום, ִסָּבה ָּכזֹו, וְַעל ַצַער ָּכזֶה ַהְּׁשִכינָה 

ֶׁשל ַמְעָלה ְמֵלִאים ְּבִכּיֹות ְמיֶַּלֶלת, וְָכל ָהעֹוָלמֹות 
וֲַאנָחֹות ַעל נְַפׁשֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשֵהן ֻּדְגַמת ָקְרָּבן 
ַלה' וְֵריַח נִיחֹוַח, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשֵהן ְמיֲַחִדים ֶאת ִלָּבם 
ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּומֹוְסִרים ַעְצָמם ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשמֹו 

  ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה. ַהָּגדֹול ְליִחּוד ַהָּקדֹוׁש

(ַּדף לח וְֵתַדע, ְּדִאיָתא ַּבּזַֹהר, ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית 

, ִּכי ַּבֵהיָכל ָהְרִביִעי ִמִּׁשְבָעה ֵהיָכלֹות ַעּמּוד ב)
ִּדְלַמְעָלה, ָׁשם יֹוְׁשִבין ֲאֵבֵלי ִצּיֹון וִירּוָׁשַליִם וְָכל 

ל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ּוַבֵהיָכל ַהֲהרּוִגים ֶׁשָּמְסרּו נְַפָׁשם עַ 
ַהֵּׁשנִי יֵׁש ְמִחיָצה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְַלָּמִׁשיַח, 
וְָׁשם יֵׁש ְּבִכּיָה ְּגדֹוָלה ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
וִירּוָׁשַליִם וֲַהִריַגת ַהַּצִּדיִקים, ּוְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו נֵָחית 

ל ָהְרִביִעי, וְָׁשם ַמְתִחיל ְלַהזְִּכיר ַלֵהיכָ  [ֵּפרּוׁש: יֹוֵרד]
ִּבְפרֹוְטרֹוט ָּכל ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּמְסרּו נְַפָׁשם ָלמּות ַעל 
ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ּוַמְתִחיל ָמִׁשיַח ִלְבּכֹות ִּבְבִכּיָה 
ְּגדֹוָלה, ּוִמְתַקְּבִצין ָׁשם ָּכל נְִׂשיִאים ִמֶּזַרע ֵּבית ָּדוִד 

ֹו ּוְמנֲַחִמין אֹותֹו, וְהּוא ַמְתִחיל ִלְבּכֹות וְאֹוֲחִזין אֹות



  

עֹוד ַּפַעם ֵׁשנִית ְּבקֹול ָּגדֹול. *
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וְַההּוא ָקָלא ָסֵליק  
ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּוִמְתַעֵּכב ָׁשם ַעד רֹאׁש חֶֹדׁש, וְָאז 
נֵָחית ַההּוא ָקָלא, וְנֲָחִתין ִעֵּמיּה ַּכָּמה נְהֹוִרין 

יָכלֹות, וְַהְרֵּבה ִמינֵי ְרפּואֹות ִּדְמִאיִרין ְלָכל ַההֵ 
יֹוְרִדים ִעם ַהּקֹול ָלַהּנֵי ָקטֹוִלין ּוְבנֵי ַמְרִעין ּוַמְכאֹוִבין 
ְּדָסְבֵלי יִּסּוִרים. ּוְכֵדין ָלֵביׁש ָמִׁשיַח ַהאי ּפֹוְרִּפיָרא, 
ַּדֲחִקיִקין ּוְרִׁשיִמין ַּתָּמן ָּכל ִאֵּלין ָקטֹוִלין, וְָסֵליק ִעם 

ֹוְרִּפיָרא ְלֵמיָדן יַת ָהַרְצָחנִים וְַהַּגזְָלנִים, ַהאי ּפ
וְֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא זִָמין ְלִמְלַּבׁש ַההּוא ְלבּוָׁשא 

: "יִָדין ַּבּגֹויִם (ְּתִהִּלים קי ו)ְּדפֹוְרִּפיָרא ֶלָעִתיד, ִּדְכִתיב 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ְואֹותֹו ַהּקֹול עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּוִמְתַעֵּכב ָׁשם ַעד ֹראׁש 
ֹחֶדׁש, ְוָאז יֹוֵרד ַהּקֹול, ְויֹוְרִדים ִעּמֹו ַּכָּמה אֹורֹות ֶׁשְּמִאיִרים ְלָכל 

יֹוְרִדים ִעם ַהּקֹול ַלֲהרּוִגים ַעל ַהֵהיָכלֹות, ְוַהְרֵּבה ִמיֵני ְרפּואֹות 
ְקֻדַּׁשת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר� ְוַעל ַהחֹוִלים ְוַעל ַּבֲעֵלי ַהִּיּסּוִרים. ָאז לֹוֵבׁש 
ַהָּמִׁשיַח ֶאת ַהֶּבֶגד, ֶׁשֲחקּוִקים ּוְרׁשּוִמים ָעָליו ַהֲהרּוִגים ַעל 

ְצִחים ְוַהַּגְזָלִנים, ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ְועֹוֶלה ִעם ַהֶּבֶגד ָלדּון ֶאת ָהרוֹ 
ְוַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָעִתיד ִלְלֹּבׁש ַהֶּבֶגד ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב: "ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא ְּגִוּיֹות". ַעד ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָּבא ּוְמַנֵחם ֶאת 

ַכָּמה ַמְלָאִכים ִנְׁשמֹות ַהֲהרּוִגים, ְויֹוְרִדים ִעּמֹו אֹורֹות ְוַתֲענּוִגים, וְ 
ּוֶמְרָּכבֹות ִעּמֹו, ְוָכל ַמְלָא� ָעִתיד ִלְלֹּבׁש ְּכמֹו ַהֶּבֶגד ַהֶּזה, ֶׁשֵּיׁש ָעָליו 
צּורֹות ַהֲהרּוִגים, ְוַאַחר ָּכ� הֹוֵל� ָמִׁשיַח ִעם ַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו 

ָּברּו� הּוא, ְוָׁשם ִלְמקֹום ֶׁשָהַעִין ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ַרק ַהָּקדֹוׁש 
ַמְרֶאה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֹּגֶדל ַהָּׂשָכר ֶׁשל ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּמְסרּו 

 ּוָמִׁשיַח ְמַקֵּבל ַּתְנחּוִמים. - ַנְפָׁשם 



  

 ָמֵלא ְגוִּיֹות". ַעד ִּדי ָאֵתא וְנֵָחים לֹון וְנֲָחִתין ִעֵּמיּה
נְהֹוִרין וְִעּדּונִים, וְַכָּמה ַמְלָאִכים ּוְרִתיִכין ִעֵּמיּה, וְָכל 
ַמְלָא� ָעִתיד ִלְלּבֹׁש ְּכמֹו ַהאי ּפֹוְרִּפיָרא, ְּדִאית ְּבהֹון 
ְּדיֹוְקנָא ַּדֲהרּוִגין, וְַאַחר ָּכ� הֹוֵל� ָמִׁשיַח ִעם ַרִּבי 

ל ִלְראֹות זּוַלת ֲעִקיָבא וֲַחֵבָריו ַלֲאַתר ְּדֵאין ַעיִן יּוכַ 
ֱא�ִהים, וְַתָּמן ַמְרֶאה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּגֶֹדל 

ּוָמִׁשיַח  -ַהָּׂשָכר ֶׁשל ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּמְסרּו נְַפָׁשם 
ְמַקֵּבל ַּתנְחּוִמין. ַעל ּכֵן ָראּוי ְלָכל ִאיׁש ִמֶּזַרע 

ְרָּבן וְַעל ּגֶֹדל יְִׂשָרֵאל ְלִהְתאֹונֵן וְִלְבּכֹות ַעל ּגֶֹדל ַהחֻ 
  עֹל ַהָּגלּות.

ְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש יִזְֶּכה ִלְראֹות 09@ ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ֻח
  ְּבנֶָחַמת יְִׂשָרֵאל

ד. ּוַמה ְּמאֹד יֶָפה ְלָכל ִאיׁש ְלִהְתַאֵּבל ּוְלִהְתַּפֵּלל 
ַעל ָהָאֶרץ ְּבָעָפר וֵָאֶפר, ּוִבְפָרט ִמּיֹום י"ז ְּבַתּמּוז 

�, ֶׁשֵהן יְֵמי ָהֲאֵבלּות, ֶׁשְּצִריִכים ָאנּו ְלִהְתַאֵּבל וְֵאילָ 
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַּבּיֹום ֶׁשל ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ֶׁשהּוא יֹום 
ְמבּוָכה וְיֹום ַצַער. ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ָרִאיִתי 
ִמְכׁשֹול ָּגדֹול ְּברֹב ְמִדינֹות, ֶׁשָּבִאים ֲאנִָׁשים ְלֵבית 

נֶֶסת, וְ�א ַּדי ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִקינֹות ִּבְבִכי ּוְבקֹול ַהּכְ 
ַמר, ֶאָּלא עֹוְסִקים ִּבְׂשחֹוק וְַקּלּות רֹאׁש ּוְׂשֵמִחים 
וְׂשֹוֲחִקים ְּבֶפה ָמֵלא, ְּכִאּלּו ֵהם ְׂשֵמִחים ְּבִׂשְמַחת 
ּתֹוָרה, וְֵאין זֹוְכִרים ַאֲחִריָתם ֶׁשּיְִהיֶה ָמָרה, וְָענְָׁשם 

דֹול, וְָכל אֹוָתן ָהֲאנִָׁשים �א יִזְּכּו ִלְראֹות ְּבנֶָחמֹות ּגָ 



  

יְִׂשָרֵאל ְּכֶׁשּיָבֹוא ְמִׁשיֵחנּו. וְַעל ָהַרָּבנִים ּוַפְרנְֵסי 
ַהּדֹור וְַדּיָנֵי יְִׂשָרֵאל ֻמָּטל ֲעֵליֶהם ִלְמחֹות ִּביֵדי 
ּפֹוְׁשֵעי יְִׂשָרֵאל, ַהְּׂשֵמִחים ֶאל ִּגיל ְּביֹום ָצָרה 
ּוְמבּוָכה, ּוְצִריִכין ִלְקנֹס אֹוָתם ִּבְקנָסֹות ּוְראּויִין 
ְלַהֲחִרים אֹוָתם. ֲאָבל ִמי ֶׁשִּמְתַאֵּבל ָּתִמיד ַעל 
ַהֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש וֲַאִריכּות ַהָּגלּות ּוְמַצֵער ַעְצמֹו 

 יִזְֶּכה ִלְראֹות ַהּנֶָחָמה ְּבִביַאת -ְּבַצֲעָרן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל 
ְמִׁשיֵחנּו וְִלְראֹות ִקנְַאת ה' ְצָבאֹות וְִלְׂשמַֹח ְּבִבנְיַן 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוִבירּוָׁשַליִם ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

: "ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂשֹוׂש ָּכל (ְיַׁשְעָיה סו י)ַהָּכתּוב 
ַרב ַהִּמְתַאְּבִלים ָעֶליָה", ָאֵמן, מֹוִרי וְַרִּבי מֹוֵרנּו הָ 

  ַרִּבי יֹוֵסף זַ"ל.

  ִּכי ֵתֵצא08@
  

  ֶּפֶרק צ"ה03@
א. "וְיֲַעקֹב נַָסע ֻסּכָֹתה וַּיִֶבן לֹו ָּביִת ּוְלִמְקנֵהּו 

(ְּבֵראִׁשית ָעָׂשה ֻסּכֹות ַעל ּכֵן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ֻסּכֹות" 

 , ִמנְָהָגן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ּתֹוָרה ִהיא ַמה ֶּׁשָאנּולג יז)
נֹוֲהִגים ְּבבֹוֵאנּו ְלָבֵּתינּו ֵּתֶכף ַאַחר יְִציָאֵתנּו ִמֵּבית 
ַהְּכנֶֶסת ַאַחר יֹום ִּכּפּור, ָאנּו עֹוְסִקין ְּבִמְצוַת ֻסָּכה, 
ַּדוְָקא ֵּתֶכף ּוִמּיָד, ָמָצאִתי ַטַעם ָהגּון ַּבְּדָרׁשֹות ֶׁשל 

ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַרִּבי ְׁש�מֹה מֹוְלכֹו זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, 



  

ַטַעם ָהגּון, ָלָּמה יְִׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּדוְָקא ְּבִמְצוָה זֹו 
ֵּתֶכף ַאַחר יֹום ִּכּפּור וְ�א ְּבִמְצוָה ַאֶחֶרת, ּוֵפַרׁש 
ָהַרב ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל ְּדָהִענְיָן הּוא ָּכ�: ְלִפי ֶׁשִּצּוָה 

יֹום ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִלַּקח ְׁשנֵי ְׂשִעיִרים ּבְ 
ַהִּכּפּוִרים, ָׂשִעיר ֶאָחד ַלה', וְָׂשִעיר ֶאָחד ַלֲעזָאזֵל, 
וְַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ָהיָה ִמְתוֶַּדה ַעל ַהָּׂשִעיר ֶׁשָּׁשַלח 
ַלֲעזָאזֵל ֶאת ָּכל ֲעוֹונֹוָתם ּוִפְׁשֵעיֶהם, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

ת ָּכל : "וְנָָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו אֶ (ַוִּיְקָרא טז כב)ַהָּכתּוב 
ֲעֹונָֹתם", ּוָבזֶה ָהיָה ַּכָּפָרה ְּגדֹוָלה ְליְִׂשָרֵאל, 
ּוְכַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאְרעּו ַלֲאבֹוֵתינּו יְָרׁשּו ַהָּבנִים ְּכנְֶגָּדן 

  ֵאיזֶה ִמְצוָה.

ּכִי ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ָהיּו ִסיָמן ִלְבנֵיֶהם, ּוַמה 
: "וַּיָָׁשב ֵעָׂשו ג טז)(ְּבֵראִׁשית לְּכִתיב ְלַמְעָלה ֵמָהִענְיָן 

: "וְיֲַעקֹב נַָסע (ָׁשם יז)ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה", וְַאַחר ָּכ� ְּכִתיב 
ֻסּכָֹתה", ָּבָאה ַהּתֹוָרה ִלְרמֹז, ֵמַאַחר ֶׁשֵעָׂשו, ֶׁשהּוא 
ָהיָה ִאיׁש ָׂשִעיר, נַָסע ְלַדְרּכֹו ְלֵׂשִעיר ִלּטֹל ֶחְלקֹו 

וְיֲַעקֹב נַָסע  -ַלח ַלֲעזָאזֵל ִמָּקְרַּבן ַהָּׂשִעיר ֶׁשּנִׁשְ 
ְלֻסּכֹות וְָעַסק ַּבִּמְצוָה, ַאף ֲאנְַחנּו ַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים 
ֶׁשִּׁשַּלְחנּו ָׂשִעיר ַלֲעזָאזֵל, ָאנּו עֹוְסִקים ְּבִמְצוַת ֻסָּכה 
ַּדוְָקא וְ�א ְּבׁשּום ִמְצוָה ַאֶחֶרת, ִּדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן. 

  ּה ַטַעם ְלֶׁשַבח.וֲַאנִי אֹוִסיף ּבָ 



  

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאין ְלָׂשָטן ְוִליִלי"ת ׁשּום 09@
  ְׁשִליָטה

ב. ִּכי זֶה הּוא יָדּוַע, ֶׁשַהָּׂשָטן וְִליִלי"ת וְָהֻאּמֹות, 
ׁשֹוְלִטין ַעְכָׁשו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְמַקְטְרִגים ָּתִמיד ַעל 

ִמיד ְלָהַרע ּוְלָהֵצר יְִׂשָרֵאל, ַעם ָקדֹוׁש, ּוְמַבְּקִׁשים ּתָ 
ְליְִׂשָרֵאל, וְִליִלית ֶׁשִהיא ֵּגיַמְטִרּיָא ת"פ, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשּיֵׁש 
ָלּה ת"פ ַמֲחנֹות ֶׁשֵהן ְמַקְטְרִגים ַעל יְִׂשָרֵאל, וְיָדּוַע 
ַלּכֹל, ֶׁשְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאין ַלָּׂשָטן וְִליִלית ׁשּום 

ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ְׁשִליָטה ַעל יְִׂשָרֵאל, ְּכמֹו 
: "ַהָּׂשָטן" ֵּגיַמְטִרּיָא שס"ד, (יּוָמא כ ַעּמּוד א)ִלְבָרָכה 

ּוַבָּׁשנָה הּוא שס"ה יִָמים, הּוא ֶרֶמז ֶׁשַהָּׂשָטן ֵאין לֹו 
ְׁשִליָטה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ִּכי ִאם שס"ד יֹום ֶׁשהּוא 

ד זֶה ִצּוָה ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ְׁשָאר יְמֹות ַהָּׁשנָה. ּוְכנֶגֶ 
: "ַּבֲחִמָּׁשה (ַוִּיְקָרא כג לד)הּוא ִמְצוַת ֻסָּכה, וְָלֵכן ְּכִתיב 

ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ַחג ַהֻּסּכֹת ִׁשְבַעת 
ְּכִתיב ָחֵסר וָי"ו, ִּכי "ֻסּכֹת"  -"ֻסּכֹת"  -יִָמים ַלה'" 

"פ, ֶׁשהּוא ִּבְקֻדָּׁשה, ּכִי "ֻסּכֹת" הּוא הּוא ֵּגיַמְטִרּיָא ת
ַמְכנִיַע ִלְקִלַּפת ִליִלית ֶׁשִהיא ֵּגיַמְטִרּיָא ת"פ, וְָכל 
ַהְמַקּיֵם ִמְצוַת ֻסָּכה ָּכָראּוי, הּוא ְמַבֵּטל ּכַֹח 
ּוֶמְמָׁשָלה ֶׁשל ִליִלי"ת ָהְרָׁשָעה, וְָלֵכן נְִרֶאה ִלי, ֵּכיוָן 

ְלַהָּׂשָטן וְִליִלית ׁשּום ְׁשִליָטה ַעל  ִּדְביֹום ִּכּפּור ֵאין
יְִׂשָרֵאל, וְֵתֶכף ַאַחר יֹום ִּכּפּור ַמְתִחיִלין ְלַקְטֵרג 
ֵמָחָדׁש ַעל יְִׂשָרֵאל. ָלֵכן יְִׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ֵהם 



  

עֹוְסִקים ְּבִמְצוַת "ֻסּכֹת", ֶׁשהּוא ֵּגיַמְטִרּיָא ת"פ, 
ְלַבֵּטל ַהִּקְטרּוג ֶׁשל ִליִלית ֵּתֶכף ַאַחר יֹום ִּכּפּור, ְּכֵדי 

ָהְרָׁשָעה, ִּכי ָכל ִמְצוָה ֶׁשהּוא ֵּגיַמְטִרּיָא ת"פ ְמַבֵּטל 
ְקִלַּפת ִליִלי"ת, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַּגַּלאנְִטי ַעל ַהָּפסּוק 

 –: "ְמֵלֲאִתי ִמְׁשָּפט וְַעָּתה ְמַרְּצִחים" (א כא)ִּביַׁשְעיָה 
ָׁשַליִם ת"פ ָּבֵּתי ְכנִֵסּיֹות, וְִעם ַהֵּבית ַּדע, ֶׁשָהיּו ִּבירּו

ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו תפ"א ְּכִמנְיַן "ְמֵלֲאִתי". וְַאַחר ָּכ� 
ְּכֶׁשָחְרָבה יְרּוָׁשַליִם, נְִתַּגְּבָרה ַהִּליִלית ּוַמֲחנֹוֶתיָה, 
וְָהיְָתה הֹוֶרֶגת ְּביְִׂשָרֵאל ַעם ְּכחֹול ַהּיָם, וְָלֵכן נְִתַקּיֵם 

  ָּתה ְמַרְּצִחים", ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים."וְעַ 

ָּכה ֲחׁשּוָבה ְמאֹד ְּבֵעינֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 09@ ִמְצַות ֻס
  הּוא

ג. ַעל ֵּכן ִמְצוַת ֻסָּכה ַאל יְֵהא ַקל ְּבֵעינֶי� ִּכי 
ה"ס כ"ו 06@"סּוָּכה" ּכֹוֵלל ְׁשנֵי ֵׁשמֹות: 

 - 07כ"ו@06@ֵּגיַמְטִרּיָא אדנ"י, וְ  - 07ה"ס@
ֵּגיַמְטִרּיָא ֵׁשם ֲהוָיָ"ה, ּוְבִמְצוַת ֻסָּכה ֶׁשְּמַקּיְִמין 
יְִׂשָרֵאל ָּכָראּוי ּוְכִהְלכֹוֶתיָה, ֵהם נֹוְתנִים ּכַֹח ּוְגבּוָרה 

ֵּגיַמְטִרּיָא צ"א,  -ְלָפַמְליָא ֶׁשל ַמְעָלה, ִּכי "סּוָּכה" 
(ַעְרִבית ִּבְרכֹות ְקִריַאת ים ְּכִמנְיַן "ַמְלָא�". וְָלֵכן ָאנּו ִמְתַּפְּללִ 

: "ּוְפרֹס ָעֵלינּו סּוַּכת ְׁשלֹוֶמ�", ּכִי ִּבזְכּות ַהֻּסָּכה ְׁשַמע)
ֶׁשָאנּו ְמַקּיְִמין אֹוָתּה, יְִהיֶה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם, וְִכֵּסא 
ַהָּכבֹוד יְִהיֶה ָׁשֵלם, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֵאין 

: "ּכִי יָד ַעל ֵּכס יָּה" (ְׁשמֹות יז טז)ְכִתיב, ַהֵּׁשם ָׁשֵלם, ְּכדִ 



  

וְֵאין ַהִּכֵּסא ָׁשֵלם, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶלָעִתיד יְִהיֶה ַהֵּׁשם 
  וְַהִּכֵּסא ָׁשֵלם.

וְָלֵכן יְַצּוֶה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶלָעִתיד, ְּכֶׁשּיָבֹואּו 
ְּתנָה ָלנּו ַּגם ָהֻאּמֹות וְיֹאְמרּו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא: 

ֵּכן ַהּתֹוָרה וֲַאנְַחנּו ְמַקּיְִמין אֹוָתּה. וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא יְִהיֶה ֵמִׁשיב ָלֶהם: ִמְצוָה ַקָּלה יֵׁש ִלי וְֻסָּכה 
ְׁשָמּה, ְלִפי ֶׁשֵאין ָּבּה ֶחְסרֹון ִּכיס, ִמּיָד ָּכל ֶאָחד 

ָּברּו� הּוא ַמְקִּדיר וְֶאָחד עֹוֶׂשה ֻסָּכתֹו וְכּו', וְַהָקדֹוׁש 
ַהַחָּמה ֲעֵליֶהם, וְָכל ֶאָחד וְֶאָחד ְמַבֵעט וְיֹוֵצא. וְַעל 

: "יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמיִם יְִׂשָחק" (ְּתִהִּלים ב ד)אֹוָתּה ָׁשָעה ְּכִתיב 
וְֵאין ְׂשחֹוק ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּכאֹותֹו ַהּיֹום, 

ַמיִם יְִׂשָחק". ַעּיֵן ַּבֲאִריכּות ֶׁשּנֱֶאַמר: "יֹוֵׁשב ַּבּׁשָ 
  .(ַּדף ג ַעּמּוד א)ַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה זָָרה 

וְִהּנֵה ָקֶׁשה, ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְִהיֶה 
ְמַצּוֶה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשּיְַקּיְמּו ַּדוְָקא ִמְצוַת ֻסָּכה, 

י ְלֵעיל וְ�א ִמְצוָה ַאֶחֶרת? ֲאָבל ְלִפי ַמה ֶׁשָּכַתְבּתִ 
, ְּדֵכיוָן ְּדַאף ַעל ִּפי [ֵּפרּוׁש: עֹוֶלה יֶָפה]ָאְתיָא ַׁשִּפיר 

ֶׁשִּמְצוַת ֻסָּכה ִהיא ַקָּלה ְּבֵעינֵי ַהְּבִרּיֹות, ֲאָבל ְּבֵעינֵי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּגדֹוָלה ְמאֹד, ִּכי "ֻסּכֹת" ִהיא 

ַעת ַהְקִלָּפה ֶׁשל ֵּגיַמְטִרּיָא ת"פ, ּוִמְצוָה זֹו ִהיא ַמְכנַ 
ִליִלי"ת ֶׁשִהיא ֵּגיַמְטִרּיָא ת"פ, וְֶלָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא יֲַעִביר ֶאת ַהִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ֶׁשִהיא ִליִלי"ת 
וְָכל ַהַּמֲחנֹות ֶׁשָּלּה. וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יְִהיֶה ַמְכנִיַע 



  

וְָקא, וְָאז יְִהיֶה ֵׁשם ֲהוָיָ"ה אֹוָתן ַעל יְֵדי ִמְצוַת ֻסָּכה ּדַ 
  ָׁשֵלם, וְִכְסאֹו יְִהיֶה ָׁשֵלם.

וְָלֵכן ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים: "ּוְפרֹס ָעֵלינּו ֻסַּכת 
ְׁשלֹוֶמ�", ִּכי ֻסַּכת ָׁשֵלם יְִהיֶה עֹוד ַהַּפַעם, ֶׁשּיְִהיֶה 

ּיְִהיֶה ת"פ ָּבֵּתי ְכנִֵסּיֹות ִּבירּוָׁשַליִם, וְִעם ַהִּמְקָּדׁש ׁשֶ 
ְּכִמנְיַן "ְמֵלֲאִתי ִמְׁשָּפט",  -ֶלָעִתיד, יְִהיֶה תפ"א 

  .(ְזַכְרָיה יד ט)ּו"ַּבּיֹום ַההּוא יְִהיֶה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד" 

ָּכה09@   ַהּזְִהירּות ְּבִמְצַות ֻס
ד. ָלֵכן ְצִריִכין ֲאנְַחנּו ְלִהָּזֵהר ִּבְקֻדַּׁשת ֻסָּכה, 

י ֵׁשמֹות, ֲהוָיָ"ה וְאדנ"י, ּוִבְפָרט ֶׁשִהיא ּכֹוֶלֶלת ְׁשּתֵ 
ֶׁשָּכל זְַמן ֶׁשַהֻּסָּכה ִהיא נֲַעֵׂשית ְּכִהְלָכָתּה ּוְבָטֳהָרה, 

ָאז ַהֻּסָּכה ִהיא  -ֶׁש�א יֲַעֶׂשה אֹוָתּה ְּבָמקֹום ְמֻטּנָף 
ֶמְרָּכָבה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכנְֵתיּה, וְֻסָּכה ִהיא 

ת ַהִּמְקָּדׁש ְמַעט, ִּכי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש נְִקָרא ִּבְמקֹום ֵּבי
"ֻסַּכת ָׁשֵלם". וְ�א ְּכַדַעת ַהְמִקיִלין ַּבֻּסָּכה, ֶׁשּיֵׁש 
ֲעֵליֶהן ִמְצוַת ֻסָּכה ְּכַמְּׂשאֹוי ָּגדֹול, וְֵהן ָּבִאים ַלֻּסָּכה 

ת ּוְמָבְרִכין ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציא ּוִבְרַּכת ַהֻּסָּכה ִּבְמִהירּו
ּוִבְמרּוָצה, וְַאַחר ָּכ� הֹוְלִכין חּוץ ַלֻּסָּכה. וְדֹוִמין ַהַּכת 
ַהּזֹו ְלָהֻאּמֹות, ֶׁשּיְִהיּו ֶלָעִתיד ְמַבֲעִטין ַּבֻּסָּכה, וְ�א 
עֹוד ֶׁשֵהן ְמָבְרִכין ִּבְרַּכת ַהֻּסָּכה ְלַבָּטָלה, ֶׁשֵהן 

ֹוְׁשִבין ַּבֻּסָּכה ְמָבְרִכין "ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה", ֵהן סֹוְבִרים ֶׁשּי
ְמַעט, וְַאַחר ָּכ� יֵׁש ְרׁשּות ָלֶהן ֶׁשּיְֵלכּו ִמחּוץ ַלֻּסָּכה, 
ֲאָבל ֶּבֱאֶמת טֹוִעין ֵהן ְּבַדְעָּתם, ֶׁשֵּפרּוׁש "ֵליֵׁשב 



  

(ַוִּיְקָרא יב ד. ַּבֻּסָּכה" הּוא ִעּכּוב, ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרׁש ַרִּׁש"י 

  ָּלא ְלׁשֹון ַעָּכָבה.: ֵאין יְִׁשיָבה אֶ ְּדָבִרים ט ט)

ָלֵכן ֲאנִי ַמזְִהיר ְלָכל ַּבר ַּדַעת, ֶׁש�א יְִהיֶה נְִכָׁשל 
ְּבָעוֹון זֶה, ְּכֶׁשּיָבֹוא ַלֻּסָּכה ֶלֱאכֹל, ֲאזַי יְִרֶאה ֵליֵׁשב 
ָׁשם ַעד ַאַחר ֲאִכיָלתֹו, ְּכֵדי ֶׁש�א יֲַעֶׂשה ְּבָרָכה 

ַבֵעט ְּבִמְצוָה זֹו, וְָאז ְלַבָּטָלה, וְ�א יְִהיֶה ִּבְכָלל מְ 
ֲאנְַחנּו נְִהיֶה זֹוִכין ְלֻסָּכה ֶׁשל ִלוְיָָתן, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

: "וְֻסָּכה ִתְהיֶה ְלֵצל יֹוָמם", וְַהָקדֹוׁש (ְיַׁשְעָיה ד ו)ַהָּכתּוב 
ָּברּו� הּוא יְַסִּתיֵרנּו ְּבֵצל ְּכנָָפיו ְּבֻסַּכת ָׁשֵלם 

  ִהי ָרצֹון.ְלעֹוָלִמים. ָאֵמן, ֵּכן יְ 

  ֶּפֶרק צ"ו03@
א. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל יְִתָּבַר� ְׁשמֹו ַהָּקדֹוׁש וְַהָּגדֹול 
ַעל ַהּנֵס ַהָּגדֹול ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם, ִּביֵמי ַאנְִטיֹוכּוס ָהָרָׁשע, 

ם יְִׂשָרֵאל, וַה' ֶמֶל� יָוָן, ֶׁשָעָׂשה ַּכָּמה ָרעֹות ְלעַ 
ְּבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו ֲאֶׁשר ְּבָכל ֵעת ָלַבׁש ִּבְגֵדי נָָקם 

, וְַעל יְֵדי ַחְׁשמֹונַאי ּוָבנָיו נֶֶהְרגּו ְׁשנֵי (ַעֵּין ְלֵעיל ֶּפֶרק צ"ד)
ָׂשֵרי ְצָבאֹות ֶׁשל יָוָן: ָהֶאָחד נְִקָרא ְׁשמֹו "ַּבְּגִריס", 

", וְָכל ֲחיָָליו ֶׁשל ֶמֶל� יָוָן נְִמְסרּו ִּביֵדי "נִָּקנֹור -וְַהֵּׁשנִי 
  יְִׂשָרֵאל, וְֵכן יֹאְבדּו ָּכל אֹויְֵבי ה'.

ב. וְַאַחר ָּכ� ָּבאּו ְּבנֵי ַחְׁשמֹונַאי ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 
וְ�א ָמְצאּו ּכִי ִאם ְצלֹוִחית ַאַחת ֶׁשל ֶׁשֶמן, ֲאֶׁשר 



  

ל ּכֵֹהן ָּגדֹול, ֲאֶׁשר ָהיְָתה ֲחתּוָמה ַּבַּטַּבַעת ׁשֶ 
ְּבאֹוָתּה ְצלֹוִחית ָהיּו מֹוְׁשִחין ּבֹו ַמְלֵכי יְִׂשָרֵאל, וְָכל 
ּכֵֹהן ָּגדֹול ֶׁשָהיָה ָטעּון ְמִׁשיָחה נְִמַׁשח ְּבאֹותֹו ַּפ� 
ֶׁשל ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה, וְָהיָה ָּבּה ּכִי ִאם ְּכִׁשעּור ַהְדָלַקת 

ַמיִם ֲאֶׁשר ִׁשֵּכן ְׁשמֹו ַּבִּמְקָּדׁש, יֹום ֶאָחד, וֵא�ֵהי ַהּׁשָ 
ָעָׂשה נֵס, ֶׁשָהיָה ַהֶּׁשֶמן ַההּוא ּדֹוֵלק ְׁשמֹונָה יִָמים, 
ַעד ֶׁשֻהְצְרכּו ַהּכֲֹהנִים ְלַטֵהר ַעְצָמן ז' יִָמים, וְַאַחר 
ָּכ� ַּבּיֹום ַהְּׁשִמינִי, ֻהְצְרכּו ַלֲעׂשֹות ֶׁשֶמן ֶׁשהּוא 

ַעל ֵּכן ֻהְכַרח ַהֶּׁשֶמן ֶׁשָהיָה ַעל ִּפי נֲַעֶׂשה ְּבָטֳהָרה. 
ַהּנֵס, ְלַהְדִליק ְׁשמֹונָה יִָמים ַעד ֵעת ַהָּטֳהָרה. ַעל ֵּכן 
ְלזְִכרֹון ַהּנֵס ַהֶּזה �א יָמּוׁש ִמּיְִׂשָרֵאל ְּבָכל ּדֹור וָדֹור 
ַלֲעׂשֹות ְׁשמֹונַת יְֵמי ֲחנָֻּכה ּוְלַהְדִליק נֵרֹות, ֶׁשֵהן 

  ִמְצוָה.נֵרֹות ֶׁשל 

ָּׁשה נְִפָלָאה09@   ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהּנֵרֹות יֵׁש ְקֻד

ג. ּוְבַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ָמִצינּו ֶׁשֲחִביִבין ִלְפנֵי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא נֵרֹות ֶׁשל ִמְצוָה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

: "ָּבאּוִרים ַּכְּבדּו ה'". וְָכל ַהּנֵר (ְיַׁשְעָיה כד טו)ַהָּכתּוב 
יֵׁש ּבֹו ְקֻדָּׁשה נְִפָלָאה ְּגדֹוָלה  -ּוק ִלְדַבר ִמְצוָה ַהָּדל

ֵאין ִׁשעּור, וְִאּלּו ָהיִינּו זֹוִכים ְלַהָּׂשגֹות רּוַח ַהּקֶֹדׁש, 
ָהיִינּו ְמָבְרִכים ּוְמִבינִים ּוַמִּׂשיִגים ַעל יְֵדי ִמְצוַת 

 ֲעִתידֹות, ְּדַהּנֵר ֶׁשל -ַהְדָלַקת ַהּנֵרֹות ֶׁשל ִמְצוָה 
  ִמְצוָה ִמְתנֵַּבא ְּכמֹו נִָביא ַהִּמְתנֵַּבא ַעל ִּפי ה'.



  

ַעל יְֵדי נֵר ֶׁשל ִמְצָוה ָּפְתחּו ַלַּמַהְרַׁש"ל ַׁשֲעֵרי 09@
  אֹוָרה

וְָהַרב ַהָּגאֹון ַמַהְרַׁש"ל זַ"ל ָּכַתב ְּבַהְקָּדַמת ִסְפרֹו 
ד ַהּנְִקָרא "יָם ֶׁשל ְׁש�מֹה", וְזֶה ְלׁשֹונֹו: "ַּפַעם ֶאחָ 

ָּבא ְליִָדי ַעל יְֵדי נֵר ֶׁשל ִמְצוָה ְּכִאּלּו ֶהְראּו ִלי ִמן 
וְַאִּמיץ ּכַֹח  [ֵּפרּוׁש: ְרׁשּות]ַהָּׁשַמיִם וְנְָתנּו ִלי ַהְרְמנָא 

  ֵמָרִקיַע ּוָפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי אֹוָרה", ַעד ָּכאן.

ד. וְָׁשַמְעִּתי ִמִּפי מֹוִרי ַעל ִּפי ַקָּבָלה, ֶׁשָהִענְיָן 
הּוא ָּכ�, ְּכֶׁשָהיָה ָהַרב ַרִּבי ְׁש�מֹה לּוְריָא זַ"ל לֹוֵמד 
וְִחֵּבר ַהֵּסֶפר "יָם ֶׁשל ְׁש�מֹה", ֵאַרע לֹו ֶׁשָהיָה לֹו ַרק 

 - נֵר ָקָטן ּדֹוֵלק ְלָפנָיו, וְָהיָה זְַמן ָקרֹוב ְלִהָּכבֹות 
ָעה וְָהיָה ּדֹוֵלק ַּכָּמה ָׁשעֹות יֹוֵתר ִמְּׁש�ָׁשה וְַאְרּבָ 

נֵרֹות ְׁשֵלִמים, וְזֶה ֵהִעיד ָעָליו ַּתְלִמידֹו וְנְֶכּדֹו, וְזֶה 
ְלׁשֹונָם: "ַּבַעל ַהּנֵר ִהּכִיר ְּבנֵרֹו ּוְבנִּסֹו ִּכי ה' ִעּמֹו", 
ַעד ָּכאן. וְזֶה ֵאַרע ְלַהָּגאֹון ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל נֵס ַמָּמׁש 

ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשְּבֵבית  ַּכּנֵס ֶׁשל ֶׁשֶמן ַהּקֶֹדׁש ֶׁשַּבְּצלֹוִחית
  ַהִּמְקָּדׁש, זְכּותֹו יֲַעמֹד ָלנּו, ַאְׁשֵרי לֹו וְַאְׁשֵרי יֹוַלְדּתֹו.

ָּׁשה ֶעְליֹונָה09@   ִמּנֵר ֶׁשל ִמְצָוה נְִמָׁש� ְקֻד

נְִמָׁש� ּבֹו  -ַהְּכָלל ָהעֹוֶלה, ְּבָכל נֵר ֶׁשל ִמְצוָה 
ַהְדָלַקת ּבֹוִצינִין  ְקֻדָּׁשה ֶעְליֹונָה, ּוְמעֹוֵרר ְלַמְעָלה

. וְֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר [ֵּפרּוׁש: ַהּנֵרֹות ַהְּקדֹוִׁשים]ַקִּדיִׁשין 
 [ֵּפרּוׁש: ֶׁשָעַמד]: "ְּדָקֵאי (ִּתּקּון כט ַּדף עג ַעּמּוד א)ַּבִּתּקּונִים 

ֵאִלּיָהּו ֲאחֹוֵרי ּכֹוְתֵלי ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ַרִּבי 



  

יֹוַחאי וְָאַמר: "ֵליקּום ּבֹוִצינָא ַקִּדיָׁשא ִׁשְמעֹון ֶּבן 
[ֵּפרּוׁש: יֲַעמֹד ַהָּמאֹור וְיְַדִליק ּבֹוִצינִין ַקִּדיִׁשין ִּדְלֵעָּלא" 

  .ַהָּקדֹוׁש וְיְַדִליק ַהּנֵרֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַמְעָלה]

ַמה ֶּׁשּנְִׁשָאר ִמּנֵר ֶׁשל ִמְצָוה ֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו 09@
  ְבֵרי חֹלְלדִ 

וְַעל ֵּכן ִמנְַהג ַהְמַדְקְּדִקים, ֶׁשּנֵר ַהּדֹוֵלק ְלֵׁשם 
ַמְצנִיִעין אֹותֹו ֶׁש�א  -ִמְצוָה, וְנְִׁשָאר ִמֶּמּנּו 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּדַבר חֹל, ִּכי ִאם ַּדוְָקא ְּדַבר ִמְצוָה, 
ה ּוִבְפָרט נֵר ַהּדֹוֵלק ִלְלמֹד ּבֹו ּתֹוָרה. וְיֵׁש ַהְרּבֵ 

ִענְיָנִים ּתֹוֶעֶלת ַלּנְָׁשָמה ַעל יְֵדי נֵרֹות ֶׁשל ִמְצוָה, 
וְִהּנֵה ַּבּנֵרֹות ֶׁשל ֲחנָֻּכה ַהָּבִאים ְלזְִכרֹון ּתֶֹקף ַהּנֵס 
ַהָּגדֹול, ֶׁשֵהן נֵרֹות ְקדֹוִׁשים, ּוְמֻקָּדִׁשין ִּבְקֻדָּׁשה 

ן ַעל נֵרֹות ּוִמּדֹות ּוַמְרִאי [ֵּפרּוׁש: ִּבְקֻדָּׁשה ֶעְליֹונָה]ִעָּלָאה 
ָהֶעְליֹונֹות ֲאֶׁשר ֵהם ִמְתעֹוְרִרים ּוִמְתַלֲהִבים 

  ִּבְגבּוָרה ִלְפעֹל ִּדין ְּבָהְרָׁשִעים.

  ִמָּכל ִמְצָוה נְִבָרִאים ַמְלָאִכים09@

וְַעל ֵּכן ָּכַתב ָהַרב ַמֲהִרי"ל ֶסַג"ל, ֶׁשּנָכֹון הּוא 
ְדָלַקת נֵר ֲחנָֻּכה, ַא� ִלּטֹל יָָדיו קֶֹדם ֶׁשּיְָבֵר� ַעל הַ 

ִמְּפנֵי ֶׁש�א יֵָחֵׁשב ְּכיֲֻהָרא, ַעל ּכֵן ָּכְתבּו ָהַאֲחרֹונִים 
ֶׁשָראּוי הּוא ְלָהִביא ַעְצמֹו ִליֵדי ִחּיּוב נְִטיָלה, ְּכֵדי 
ֶׁשּיִּטֹל יָָדיו ַאַחר ָּכ� קֶֹדם ַהְדָלַקת ַהּנֵרֹות, וְיָדּוַע, ִּכי 

ֶרק י"ד, ֶׁשְּבָכל ִמְצוָה ּוִמְצוָה ֶׁשָאָדם ָּכַתְבִּתי ְלֵעיל, ּפֶ 
עֹוֶׂשה, נֹוָלִדים וְנְִבָרִאים ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים ִמֶּמּנָה, 



  

ּוְלָכל ִמְצוָה ֶׁשּנְִבָרִאים ִמֶּמּנָה ַמְלָאִכים, ֵהן נְִקָרִאים 
ַמֲחנֶה ֶׁשל ִמְצוָה זֹו. וְזֶהּו ָּפׁשּוט, ֶׁשְּבָכל ִמְצוָה 

ֵאֶליָה אֹוָתן  [ֵּפרּוׁש: נֱֶאָסִפים]ָעֶליָה, ִמְתַּכּנְִׁשין  ֶׁשְּמָבְרִכין
ַהַּמְלָאִכים וְעֹוְמִדין ְסִביבֹות ַהְמָבֵר� וְׁשֹוְמִעין 
ַהְּבָרָכה וְעֹונִין ָאֵמן, וְֶרֶמז ַלָּדָבר: "ַמְלָא�" הּוא 

אֹו ֵּגיַמְטִרּיָא "ָאֵמן", וְָלֵכן ְּכֶׁשּיְִׂשָרֵאל עֹונִין ַּבְּבָרָכה 
ַּבִּקּדּוׁש וְאֹוְמִרים ָאֵמן, יְַכּוְנּו ְלאֹוָתן ַהַּמְלָאִכים 

  ֶׁשּיֲַענּו ָאֵמן, ּכִי "ָאֵמן" ֵּגיַמְטִרּיָא "ַמְלָא�".

וְִהּנֵה ִּבְבָרָכה ִראׁשֹונָה ֶׁשל נֵר ֲחנָֻּכה יֵׁש י"ג 
ֵּתבֹות, וְָצִרי� ְלַכּוֵן, ֶׁשֵהן ְמעֹוְרִרים י"ג ִמּדֹות 

וְֵכן יֵׁש י"ג ֵּתבֹות ִּבְבָרָכה ְׁשנִּיָה, ֶׁשֵהן  ַרֲחִמים,
ְמעֹוְרִרים י"ג ִמּדֹות ַרֲחִמים, ּוְׁשֵּתיֶהן יַַחד ֵהן כ"ו 

  ֵּתבֹות ְּכנֶֶגד ֵׁשם ֲהוָיָ"ה.

ֲחִביָבה ִמְצָוה ִּבְׁשָעָתּה, ַעל ֵּכן יֵׁש ְלָבֵר� 09@
  ְּבִׂשְמָחה ַעל ַהּנֵרֹות

ת ֶׁשל ַהְדָלַקת ַהּנֵרֹות וִיַכּוֵן ֵהיֵטב ַּבְּבָרכֹו
ְלָאְמָרם ִמּתֹו� ִׂשְמָחה, ַּבֲאֶׁשר ַהִּמְצוָה ִהיא ֲחִביָבה 
ִּבְׁשָעָתּה ִלזְַמן ַּפַעם ַאַחת ַּבָּׁשנָה. וְִלְכבֹוד ַהַּמְלָאִכים 
ַקִּדיִׁשין ַהָּבִאים ְלַהַּביִת ִּבְׁשִביל ִמְצוָה זֹו, יְַדִליק 

ְּבֶבֶגד ֶעְליֹון, ְּכמֹו ֶׁשהֹוֵל�  ַהּנֵרֹות ְּכֶׁשהּוא ָלבּוׁש
ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת. וְָצִרי� ְלַהְדִליק ֵּתֶכף ִּבְכנִיַסת 

(ְמִכיְלָּתא ַהַּליְָלה, ִּכי ִמְצוָה ַהָּבָאה ְליְָד� ַאל ַּתְחִמיֶצּנָה 

  .ָּפָרַׁשת ֹּבא יב יז)



  

ה וְִהּנֵה ִמְסַּפר ַהּנֵרֹות ֶׁשל ֲחנָֻּכה ֵהן ל"ו, ּוְׁשמֹונָ 
ַׁשָּמִׁשים, ּוִמנְָהָגן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ּתֹוָרה ִהיא ֶׁשַהִּמנְָהג 
ִלֵּתן ֶאת ַהַּׁשָּמׁש ַהַּמְדִליק ְלַמְעָלה ֵמַהּנֵרֹות ֶׁשל 

: "ְׂשָרִפים עֹוְמִדים (ְיַׁשְעָיה ו ב)ֲחנָֻּכה, וְֶרֶמז ַלָּדָבר 
(ִמְנָהִגים  (ָמָצאִתי ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַמֲהִרי"ל". 07לֹו@06@ִמַּמַעל 

. וְִאם ֵּכן ְלִפי זֶה יֵׁש ְקֻדָּׁשה ְּגדֹוָלה ַּגם ֵּכן )ִהְלכֹות ֲחנָֻּכה)
ַּבּנֵרֹות ֶׁשל ַהַּׁשָּמִׁשים, ֲאֶׁשר ֵהן יֹוֵתר ְקָצת ְּגדֹוִלים 

  ִמן ַהּנֵר ֶׁשל ֲחנָֻּכה.

ו. ֶׁשַהּנֵר ַהַּׁשָּמׁש הּוא ֻּדְגַמת ַהּכֵֹהן ֶׁשָהיָה 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, וְֻדְגַמת ַׂשְרֵפי ַמְעָלה ַמְדִליק נֵרֹות 

ַהַּמְדִליִקין ּבֹוִצינִין ַקִּדיִׁשין, ֶׁשּיִָאירּו ְּפנֵי ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו 
יְִתָּבַר�. ּוִמָּכאן ִּתְרֶאה ַהְּפָגם ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶׁשָרִאיִתי, 

ְקִחים נֵר ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ֶׁשרֹב ָהָעם נֹוֲהִגים ֶׁשּלֹו
ַהַּׁשָּמׁש ִמן ַהּנֵרֹות וְעֹוִׂשין ְלאֹורֹו ִעְסֵקי חֹל, ּוִמָּכל 
ֶׁשֵּכן ֲעִתיִדין ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין ֵמֶהָעוֹון ְּפִליִלי ֶׁשְּמַׂשֲחִקין 
ְּבאֹור ַהַּׁשָּמׁש ִּבְקָלִפים ֶׁשּקֹוִרין ָקאְרִטי"ן אֹו 

ינָם יֹוְדִעים ְּבֻקְּביָאֹות ֶׁשּקֹוִרין וֶעְרִפי"ל, וְאֵ 
ֶׁשַהַּׁשָּמִׁשים ֵהם ְקֻדָּׁשה יְֵתָרה יֹוֵתר ִמּנֵר ֲחנָֻּכה, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַהָּגאֹון ַמֲהִרי"ל זַ"ל ָהֶרֶמז: 

רֹוֶצה  -" 07לֹו@06@"ְׂשָרִפים עֹוְמִדים ִמַּמַעל 
לֹוַמר, ֶׁשַהַּׁשָּמִׁשים עֹוְמִדים ִמַּמַעל 

  ֲחנָֻּכה. נֵרֹות ֶׁשל 07ל"ו@06@ְלהַ 



  

ְּבוַַּדאי ָענְׁשֹו יְִהיֶה  -ז. ַעל ֵּכן ַהְמזְַלזֵל ְּבִמְצוָה זֹו 
ָקֶׁשה ְמאֹד, וְָכל ִמי ֶׁשְּמַדְקֵּדק ְּבִמְצוָה זֹו וְֵאינֹו ֵמזִיז 
ֶאת ַהַּׁשָּמׁש ִמְּמקֹומֹו, יִזְֶּכה ִלְראֹות נֵרֹות ָהֲעִתיִדין 

  ְּביֵָמינּו, ָאֵמן. ְלַהְדִליק ְּבֵבית ָקְדֵׁשנּו ִּבְמֵהָרה

  

   06@ִּכי ָתבֹא08@
  

  ֶּפֶרק צ"ז03@
א. ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר ֻהְקַּבע ַעל ְסָמ� ְּדִאיָתא 

: "י"ג ַּבֲאָדר זְַמן ְקִהָּלה ַלּכֹל (ְמִגיָלה ַּדף ב ַעּמּוד א)ַּבְּגָמָרא 
, )(ֹרא"ׁש ָׁשם ִסיָמן א. ר"ן ַּדף אִהיא", ּוֵפְרׁשּו ַהְמָפְרִׁשים 

ֶׁשַהּכֹל ִמְתַּכּנְִׁשין ְלַתֲענִית ֶאְסֵּתר, ּוָבִאים ְּבנֵי 
ַהְּכָפִרים ְלִמנְיָן לֹוַמר ַהְּסִליחֹות וְַתֲחנּונִים, ְלִפי ֶׁשּבֹו 
ַּבּיֹום נְִקֲהלּו ַלֲעמֹד ַעל נְַפָׁשם וְָהיּו ְצִריִכים ַרֲחִמים, 

ּונִים. ּוְבנֵי ַעל ּכֵן ֻהְקַּבע יֹום זֶה לֹוַמר ְסִליחֹות וְַתֲחנ
ַהְּכָפִרים ְמֻחּיִָבים ְלַהְקִּדים וְָלבֹוא ְליֹום ַהַּתֲענִית 
ֶאְסֵּתר ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ִעם ֲאֵחיֶהם ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּבֲאִמיַרת 
ְסִליחֹות, ִּכי ֵכן ַהֵּפרּוׁש ֶׁשל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים זְִכרֹונָם 

א, וְזֶהּו ָחִביב ִלְפנֵי זְַמן ְקִהָּלה ַלּכֹל הּו -ִלְבָרָכה: י"ג 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשִּמְתַאְּסִפים ַהיְִחיִדים ְלתֹו� 

, (ִמְׁשֵלי יד כח)ָהֲעיָרֹות, ּו"ְבָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶל�" 



  

ֶׁשּנְִקָהִלים לֹוַמר ְסִליחֹות ְּבָקָהל, וְַעל יְֵדי ְּתִפָּלה זֹו 
  ָּפַמְליָא ֶׁשל ַמְעָלה.ֵהן ְמעֹוְרִרים ַרֲחִמים ְּגדֹוִלים ּבַ 

  עֹוד ַטַעם ָלָּמה ֶׁשִּמְתַעּנִין ְּבַתֲענִית ֶאְסֵּתר09@
ב. וְיֵׁש עֹוד ַטַעם ְלַתֲענִית ֶאְסֵּתר, ֲאֶׁשר ִּגָּלה 

(ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל ַהַּמִּגיד ְלָהַרב ֵּבית יֹוֵסף זַ"ל 

ׁש ָּברּו� הּוא הּוא וְהּוא, ֶׁשַהְׁשָגַחת ַהָּקדֹו מהדו"ק)
ָּתִמיד ַעל יְִׂשָרֵאל, ֶׁשֵהן נֲַחָלתֹו וֲַעַדת ְסֻגָּלתֹו, וְהּוא 
ָחֵפץ ְלַהְצִּדיָקם ְּכֵדי ְלַהנְִחיָלם ָׂשָכר טֹוב ָלעֹוָלם 
ַהָּבא, ּוְכַהּיֹום ֶׁשַּמִּגיַע י"ד, ִלְהיֹות יְִׂשָרֵאל ְׂשֵמִחים 

ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְָׂשִׂשים ּבֹו ַעל ּתֶֹקף ַהּנֵס ׁשֶ 
ְּבָהָמן ָהָרָׁשע ּוְבָבנָיו ּוִבְׁשָאר ׂשֹונְֵאי יְִׂשָרֵאל, וְָאז 
ִהיא נְִקֵראת "ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצוָה", וְַעל ֵּכן ָאְמרּו 

"ַחּיָב ִאינַׁש ְלִבּסּוֵמי  :(ְמִגיָלה ַּדף ז ַעּמּוד ב)ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל 
  .ַחָּיב ָאָדם ְלִהְׂשַּתֵּכר ְּבפּוִרים] [ֵּפרּוׁש:ְּבפּוְריָא" 

וְִהּנֵה יֵׁש ָלחּוׁש, ֶּפן ַעל יְֵדי ִרּבּוי ָהֲאִכיָלה 
ּוְׁשִתּיָה וְִׂשְמָחה ָּבִאין יְִׂשָרֵאל ִליֵדי ֵחְטא, ָלֵכן 
ִהְקִּדים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַהַּתֲענִית, ְלִפי ֶׁשַהַּתֲענִית 

ל יְֵדי ַהַּתֲענִית ִמן ַהֵחְטא, וְ�א ִהיא ְסֻגָּלה ְלִהּנֵָצל עַ 
יְִהיֶה ּכַֹח ְלַהָּׂשָטן וְִליִלית ְלַקְטֵרג ֲעֵליֶהם וְַלֲהִביָאם 

  ִליֵדי ֵחְטא ֵמֲחַמת ִרּבּוי ָהֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה.

: ִּפזְמֹון (ְסִליחֹות ְלַתֲעִנית ֶאְסֵּתר)וְטֹוב ְלַכּוֵן ְּכֶׁשּיֹאַמר 
ֶׁשאֹוְמִרים: "ְׁשַמע ְּתִפָּלה וְַהֲעֵבר "ִּבְמֵתי וְכּו'", ּכְ 



  

ָצִרי� ְלַכּוֵן, ֶׁש�א יָבֹואּו ִליֵדי ֵחְטא  -ִּתְפָלה" וְכּו' 
וְָעוֹון, ַחס וְָׁשלֹום, ַעל יְֵדי ִרּבּוי ֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה 

  וְִׂשְמַחת ּפּוִרים.

ג. וְַעל יְֵדי ְסִליחֹות וְַתֲחנּונִים, ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים 
ָּבזֶה ָאנּו ְמעֹוְרִרים זְכּות ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר,  -ְכנּוְפיָה ּבִ 

: "ּוָמְרְּדַכי יַָדע ֶאת ָּכל (ֶאְסֵּתר יד א)ִּכי ְּבָמְרְּדַכי ְּכִתיב 
ֲאֶׁשר נֲַעָׂשה וַּיְִקַרע ָמְרְּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו", וְָהִענְיָן 

, ִּכי ן סט ַעּמּוד קיז)(ִּתּקּוִנים ִּתּקּוְמבָֹאר ְּבזַֹהר ְּבֵראִׁשית 
ְׁשָאֵרי ְּבנֵי ָאָדם ָלא יְָדִעין ַרק ַמה ֶּׁשֵעינֵיֶהם רֹואֹות, 
ֶׁשּׂשֹונְֵאי יְִׂשָרֵאל, ְּכמֹו ָהָמן וֲַחֵבָריו, ְמַבְקִׁשין ַלֲעקֹר 
ֵּביָצָתן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, וְהֹוְלִכין ּוִמְתַּגְּבִרין ּוִמְתַחְּדִׁשין 

זֵרֹות ָרעֹות ֲחָדׁשֹות, ּוָמְרְּדַכי יַָדע ְּבָכל יֹום וָיֹום ּגְ 
ּתֶֹכן ַהָּדָבר ּוְמקֹור ּכַֹח ֶׁשל ַהְקִלּפֹות, ֶׁשִּמָּׁשם יֹוְצִאים 

  נְַפׁשֹות ָהְרָׁשִעים ָהֵאּלּו, ַהחֹוְטִאים ְּבנְַפׁשֹוָתם.

וְזֶהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב, ֶׁש"ָמְרְּדַכי יַָדע ֶאת 
וְִהְתּבֹונֵן ִּכי ָּגְבָרה יַד  ֲאֶׁשר נֲַעָׂשה", 07ָּכל@06@

ַהְּקִלָּפה ֵמֲחַמת ַהֲחָטִאים ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו 
ַהּדֹור, ַעד ֶׁשֻהְצַר� ָמְרְּדַכי ִסּגּוף ָּגדֹול ּוזְָעָקה 
ַּבְּתִפָּלה ְלַהִּתיׁש ּכַֹח ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ּוְלעֹוֵרר 

: "וַּיְִקַרע (ֶאְסֵּתר ָׁשם)יב ַרֲחִמים ַעל יְִׂשָרֵאל. וְֵכן ְּכתִ 
ָמְרְּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו וְיֶָׂשם ַׂשק" וְגֹו'. וְֶאְסֵּתר ַהַּצֶּדֶקת 
ֲאֶׁשר זְָכָתה ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש, יְָדָעה ַּגם ֵּכן ּתֶֹכן ַהָּדָבר 

: "וַַּתֲעמֹד ֶאְסֵּתר (ָׁשם ה א)ַהּנִזְָּכר, וְָלֵכן ְּכִתיב ָּבּה 



  

: (ֵחֶלק ג ַּדף קט ַעּמּוד א)�" וְגֹו', ּוֵפַרׁש ַהּזַֹהר ַּבֲחַצר ַהֶּמלֶ 
(ְּתִהִּלים קו ֵאין ֲעִמיָדה ֶאָּלא ְּתִפָּלה, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 

: "וַּיֲַעמֹד ִּפנְָחס וַיְַפֵּלל", וְִהְרְּבָתה ֶאְסֵּתר ִּבְתִפָּלה, ל)
וְנֹוָרא  ַעד ֶׁשָעְלָתה ְּתִפָּלָתּה ְלַמְעָלה, ְלָמקֹום ָקדֹוׁש

ַהּנְִקָרא "ָּבֵּתי ַהֲחֵצרֹות", וְהּוא ֶהָחֵצר ֶׁשִּלְפנֵי ֵּבית 
  ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה, ֲאֶׁשר ָׁשם ִמְתנֹוֵצץ ֵׁשם ֲהוָיָ"ה.

ֶמֶל� זֶה  -וְזֶהּו: "וַַּתֲעמֹד ֶאְסֵּתר ַּבֲחַצר ַהֶּמֶל�" 
ֶּמֶל� ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, וְ�א ְּכִתיב 'ַּבֲחַצר הַ 

: "וַּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל� (ֶאְסֵּתר ה ב)ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש'. ּוְכִתיב ָּבּה 
ְלֶאְסֵּתר ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב", ּוָמַׁש� ָעֶליָה חּוט ֶׁשל 

ֶחֶסד, ֶׁשהּוא ְּביַד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. *
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וְ�א ָלּה  
ִביט ַהָּזָהב, ִּבְלחֹוַדּה אֹוִׁשיט ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַׁשרְ 

, (ֹזַהר ָׁשם ַּדף מד ַעּמּוד ב)ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְּדִמְתַחְּבִרין ַּבֲהַדּה 
וְָלֵכן ֲאנְַחנּו ֲעַדת יְִׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ְׁשרּויִין ַּבּגֹוָלה 
וְסֹוְבִלין ַצַער ַהָּגלּות ְלַמַען ְּכבֹוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, 

ְּבָבֵּתי ְּכנִֵסּיֹות, ֶׁשֵהן נְִקָרִאים  ִמְתַחְּבִרין ּוִמְתַּכּנְִׁשין
  ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם. -ַּגם ּכֵן "ֲחַצר ַהֶּמֶל�" 
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  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 
ַׁשְרִביט ְו�א ָלּה ִּבְלַבָּדּה הֹוִׁשיט ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת 

ַהָּזָהב, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְלָכל ַהִּמְתַחְּבִרים ִאָּתּה, ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו ֲעַדת 
ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ִנְמָצִאים ַּבּגֹוָלה ְוסֹוְבִלין ַצַער ַהָּגלּות ְלַמַען ְּכבֹוד 

ֶׁשֵהן  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִמְתַחְּבִרים ּוִמְתַאְּסִפים ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות,
 ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם. - ִנְקָרִאים ַּגם ֵּכן "ֲחַצר ַהֶּמֶל�" 



  

ַעל יְֵדי ְסִליחֹות ּוְתִפּלֹות ְמעֹוְרִרים זְכּות ָמְרְּדַכי 09@
  ְוֶאְסֵּתר

ּוְבוַַּדאי ַעל יְֵדי ֲאִמיַרת ַהְּסִליחֹות וְַהְּתִפּלֹות ָאנּו 
ְּדַכי ַהַּצִּדיק וְֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ְמעֹוְרִרים ֶאת ָמרְ 

ּוְבוַַּדאי ֵהם ִמְתַחְּבִרים ִעָּמנּו ְּביֹום ַהַּתֲענִית ֶאְסֵּתר, 
ֲאֶׁשר ָאנּו ַמזְִּכיִרים זְכּוָתן ַּבֲאִמיָרה. ִּביֵמי ָמְרְּדַכי 
וֲַהַדָּסה הֹוַׁשְעָּת ָּבנֶי�. וְָלֵכן ַהּיֹוְׁשֵבי ְּכָפִרים ְצִריִכין 

ּכֵן ִלְהיֹות ַּבֲחבּוָרה ַקִּדיָׁשא ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ְּביֹום  ַּגם
ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר, ִּכי יֹום זֶה הּוא ְמֻסָּגל ְמאֹד ֶׁשּיְֻקַּבל 

  ְּתִפָּלֵתנּו ִּבזְכּות ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר.

ְסגָֻּלה לֹוַמר ִמזְמֹור "ַלְמנֵַּצַח ַעל ַאּיֶֶלת ַהַּׁשַחר" 09@
  נִית ֶאְסֵּתרְּביֹום ַּתעֲ 

ד. וְָכל ִמי ֶׁשָּצִרי� ַרֲחִמים ַעל ֵאיזֶה ָּדָבר ֶׁשהּוא 
ָצִרי� ְלִהְתַּפֵּלל, יִַּקח ְּפנַאי ְלַעְצמֹו ְּביֹום ַהַּתֲענִית 
ֶאְסֵּתר, וְיֹאַמר ְּתִחָּלה ִמזְמֹור כ"ב ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים: 

ּמּוד א ׁשֹוֵחר טֹוב (יּוָמא כט עַ "ַלְמנֵַּצַח ַעל ַאּיֶֶלת ַהַּׁשַחר" 

, וְָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ְּדֶאְסֵּתר ְּתִהִּלים כב)
וְַאַחר ָּכ� יְִׁשּפֹ�  -ָהיְָתה נְִקֵראת "ַאּיֶֶלת ַהַּׁשַחר" 

ִׂשיחֹו ִלְפנֵי ה' וִיַבֵּקׁש ַּבָּקָׁשתֹו, וְיַזְִּכיר זְכּות ָמְרְּדַכי 
זְכּוָתם יֵָעֵתר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְֶאְסֵּתר, ֲאֶׁשר ּבִ 

  וְיְִפַּתח לֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים, ּוְתֻקַּבל ְּתִפָּלתֹו ְּבָרצֹון.

ה. ּוִבְהיֹות ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלִבָרָכה 
ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ָהָמן ְלָמְרְּדַכי   ,(ְמִגיָלה ַּדף טז ַעּמּוד ב)



  

ַעל סּוס ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש וְַלֲעׂשֹות לֹו יְָקר,  ְלַהְרִּכיבֹו
ַּכֲאֶׁשר ִצּוָה ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש, *
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ָמָצא ְלָמְרְּדַכי  

ְּדיְָתֵבי ַרָּבנָן ַקֵּמיּה ּוַמֲחוֵי ְלהֹו ִהְלכֹות ְקִמיָצה. ּוֵפַרׁש 
אֹותֹו ַהּיֹום  ַרִּׁש"י, ְּדָדַרׁש ָמְרְּדַכי ְּבִענְיָנֹו ֶׁשל יֹום, ִּכי

ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְּבנִיָסן ָהיָה, ֶׁשהּוא יֹום ֲהנַָפת ָהעֶֹמר, 
ָאַמר ָהָמן: ֲאָתא ְמ�א ֻקְמָצא ִקְמָחא ִּדיְדכּו וְָדֵחי 
ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ִּדיִדי. ַעל ּכֵן נָכֹון ַלֲעסֹק 

א ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ְּבִענְיְנֵי ְקִמיָצה ְּבט"ז ְּבנִיָסן, וְַהּכֹל הּו
  זְכּות ֶׁשל אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים.

ו. ַעל ּכֵן ֲאהּוַבי, ֲעַדת ַעם קֶֹדׁש, ַהּנֹוָעִדים ִלְדַבר 
ה' ִלְׁשמַֹע קֹול ְמִגָּלה ְּביֹום ַהּמֹוֵעד ַהֶּזה, ֶׁשהּוא 
ּפּוִרים, ֲאֶׁשר ֶלָעִתיד ָּכל ַהּיִָמים טֹוִבים יְִהיּו ְּבֵטִלים, 

, ְצִריִכין ָאנּו (ׁשֹוֵחר טֹוב ִמְׁשֵלי ט)ם �א נְִבָטִלים וִיֵמי ּפּוִרי
ְלַהזְִּכיר זְכּוָתן ֶׁשל ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר, ּכִי יֹום ַּתֲענִית 
ֶאְסֵּתר וְיֹום ּפּוִרים ֵהם יִָמים ֶׁשל ָרצֹון וְַאֲהָבה, ָלֵכן 

ָּלה טֹוב ְלִהְתַּפֵּלל ְּביֹום ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר, וְׁשֹוֵמַע ְּתפִ 
  יְַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו, ָאֵמן.
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  ֹקֶדׁש:- *) ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון 
ָמָצא ָהָמן ֶאת ָמְרְּדַכי, ַּכֲאֶׁשר ָהיּו יֹוְׁשִבים ְלָפָניו ֲחָכִמים 

ִעְנָינֹו ְוהּוא ְמַלְּמָדם ִהְלכֹות ְקִמיָצה. ּוֵפַרׁש ַרִּׁש"י, ֶׁשָּדַרׁש ָמְרְּדַכי ּבְ 
ֶׁשל יֹום, ִּכי אֹותֹו ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן ָהָיה, ֶׁשהּוא יֹום ֲהָנַפת 
ָהֹעֶמר, ָאַמר ָהָמן: "ָּבא ְמ�א ָהֹעֶמר ֹקֶמץ ֶׁשָּלֶכם ְודֹוֶחה ֲעֶׂשֶרת 

 ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶׁשִּלי".



  

  ֶּפֶרק צ"ח03@
א. ִמְּתִחַּלת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם יָכֹול ְלִהְתַקּיֵם ַּבִּדין. ֶמה ָעָׂשה 

א ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא? ִׁשֵּתף ֵׁשם ָהַרֲחִמים ּוָברָ 
: "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא (ְּבֵראִׁשית א א)ָהעֹוָלם, ֶׁשּנֱֶאַמר 

ְּבִמַּדת ַהִּדין, ִּכי ִמַּדת  -" 07ֱא�ִהים@06@
: "ְּביֹום (ָׁשם ב ד)ֱא�ִהי"ם הּוא ִּדין, וְַאַחר ָּכ� ְּכִתיב 

  ֶאֶרץ וְָׁשָמיִם". 07יהו"ה ֱא�ִהים@06@ֲעׂשֹות 

ָּכַתב ָהַרב ַהָּגאֹון, ַּבַעל ּוָמָצאִתי ַטַעם ָהגּון, ׁשֶ 
, ָהִענְיָן (ַמֶּסֶכת ֻחִּלין ַּדף פו ַעּמּוד א)ַהְמַחֵּבר "ּתֹוַרת ַחּיִים" 

ֶׁשַהַּצִּדיִקים נְִתָּפִסין ַּבֲעוֹון ַהּדֹור, ְלִפי ֶׁשַהִּמָּדה ֶׁשל 
ִּדין ִהיא רֹוָצה ְלַכּלֹות ֶאת ָהעֹוָלם, ְּכֶׁשֵאין עֹוִׂשין 

ל ָמקֹום, וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא ְּבַרֲחָמיו ְרצֹונֹו ׁשֶ 
ְמַרֵחם ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו, וְָלֵכן ִׁשֵּתף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 
ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ֶׁשהּוא ֵׁשם ֲהוָיָ"ה, ִעם ִמַּדת ַהִּדין, 
ַא� ִמַּדת ַהִּדין הּוא ְמַקְטֵרג ּוְמַבֵּקׁש ֶׁשּיֲַעֶׂשה 

רּו� הּוא ִּדין ָּבעֹוָלם, ָמה עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ַהָּקדֹוׁש ּבָ 
ָּברּו� הּוא? נֹוֵתן ּלֹו ַצִּדיק ֶאָחד ֶׁשהּוא ָׁשקּול ְּכנֶֶגד 
ָּכל ָהעֹוָלם, ּוָבזֶה הּוא ַמְׁשִּתיק ֶאת ַהִּדין ּוַמִּציל ֶאת 
ָּכל ָהעֹוָלם, ֲאָבל ֵּתֶכף ְּכֶׁשֵּמת ַצִּדיק ֶאָחד, נֹוָלד 

: "וְזַָרח ַהֶּׁשֶמׁש (ֹקֶהֶלת א ה)ַצִּדיק ַאֵחר, ְּבסֹוד  ִּבְמקֹומֹו
ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש", ַעד ָּכאן ְּדָבָריו ֶׁשל ַהָּגאֹון מֹוֵרנּו ָהַרב 

  ַרִּבי ַחּיִים ׁשֹור זַ"ל ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַעּיֵן ָׁשם.



  

  ֵּבאּור נְִפָלא ַּבְּפסּוִקים ֶׁשִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר09@

זֶה נְִרֶאה ִלי ְלָתֵרץ ֻקְׁשיָא ְּגדֹוָלה וְַעל ִּפי 
: "וַּיְַרא ָהָמן ִּכי ֵאין ו)- (ֶאְסֵּתר ג הַּבְּפסּוִקים ַּבְּמִגָּלה 

ָמְרְּדַכי ּכֹוֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחוֶה לֹו וַּיִָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה וַּיִֶבז 
ָמן ְּבֵעינָיו ִלְׁש�ַח יָד ְּבָמְרְּדַכי ְלַבּדֹו וְגֹו' וַיְַבֵּקׁש הָ 

ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהּיְהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּות 
ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש ַעם ָמְרְּדָכי", וְִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה, ָמְרְּדַכי 

ּוִבֵּקׁש ָהָמן ַלֲעקֹר  -ְלַבד �א ָרָצה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
  ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּיְהּוִדים?

ַע, ֶׁשּיְִׂשָרֵאל וְַהּנְִרֶאה ְלָתֵרץ, ּכִי ִהּנֵה יָדּו
ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּדּור ָהיּו ַחּיִָבים ְּכָליָה, ִמְּפנֵי ֶׁשִהְׁשַּתֲחוּו 
ַלֶּצֶלם ֶׁשל נְבּוַכְדנֶַּצר אֹו ִמְּפנֵי ֶׁשּנֱֶהנּו ִמְּסעּוָדה ֶׁשל 
אֹותֹו ָרָׁשע ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש. וְִהּנֵה ָהָמן וְַהָּׂשָטן ָהיּו 

ת ַהִּדין ָהיָה נֹוֵתן ֶׁשּיְִכלּו ְמַקְטְרִגים ַעל זֶה, ּוִמּדַ 
יְִׂשָרֵאל ֻּכָּלם, ָחִליָלה, וְָלֵכן ָהיָה ָהָמן ִמְתיֵָרא 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יֲַעֶׂשה ֵּכן, ֶׁשּיִּטֹל ֶאת ַהַּצִּדיק 
ֶאָחד ֶׁשהּוא ָׁשקּול ְּכנֶֶגד ָּכל יְִׂשָרֵאל, וְַצִּדיק ַאֵחר 

ל ַחּיִים וְַקּיִָמין, וְָלֵכן ְּכִתיב: "וַּיִֶבז נֹוָלד, וְיְִהיּו יְִׂשָראֵ 
ְּבֵעינָיו ִלְׁש�ַח יָד ְּבָמְרְּדַכי" ְלחּוד, ּכִי ָּבזֶה יְִהיֶה 
ְליְִׂשָרֵאל ַּכָּפָרה ְּבִמיַתת ַהַּצִּדיק ֶאָחד, ֶׁשְּלִפי 
ֶׁשָּמְרְּדַכי ָהיָה ָׁשקּול ְּכנֶֶגד ָּכל יְִׂשָרֵאל, וְָלֵכן ִּבֵּקׁש 

וְַהָּׂשָטן "ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהּיְהּוִדים ְּבָכל  ָהָמן
  ַמְלכּות ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש", וְדֹו"ק.



  

, ֶׁשּיְִׂשָרֵאל (ְמִגָּלה ָׁשם)ג. וְִהּנֵה ְלֵדָעה ֶׁשָאְמרּו 
ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּדֹור ָהיּו ַחּיִָבים ְּכָליָה ִמְּפנֵי ֶׁשּנֱֶהנּו 

ִמְּסעּוָדתֹו ֶׁשל ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש, *
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ְּדֵליָּכא ְלֵמיַמר  
ְּדִמּׁשּום ְּדָקָאְכֵלי ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ִאְתַחּיְֵבי, ְּדָהא 

: "וְַהְּׁשִתּיָה ַכָּדת ֵאין אֹונֵס". וְַהֵּפרּוׁש (ֶאְסֵּתר א ח)ְּכִתיב 
ְלִפי ַּדת ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד ָהיָה ַהְּׁשִתּיָה, וְיְִׂשָרֵאל 

יַיִן ֶׁשל ַעּכּו"ם, ָלא ֲהוֵי ַמְׁשֵקי ְּדָאסּור ְלהֹו יֵין נֶֶס� וְ 
ְלהֹו ֶאָּלא ִמּיַיִן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל, וְַׁשָּמִׁשין ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ֲהוֹו 
מֹוזְִגין ְלהֹון, וְֵכן ַמֲאָכִלים ַּדֲהוֵי יְָהֵבי ְלהֹון ְליְִׂשָרֵאל, 
ן ֲהוֵי ִּבּׁשּול יְִׂשָרֵאל, ַּדֲאַחְׁשוֵרֹוׁש ָלא ֲהוֵי ָאנֵיס ְלהֹו

ְלֵמיְכֵלי ּוְלִמְׁשֵּתי ַמאי ְּדָאסּור ְלהֹו, ּוְכִדְכִתיב: "ֵאין 
אֹונֵס", וְָעָׂשה ִּכְרצֹון ִאיׁש וִָאיׁש, ֲאָבל חֹוָבא ִּדְלהֹון 
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  ֹקֶדׁש:- *) ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון 
ֹוַמר, ֶׁשִּמּׁשּום ֶׁשָאְכלּו ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ִנְתַחְּיבּו, ֶׁש�א ִנַּתן ל

ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב: "ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין אֹוֵנס". ְוַהֵּפרּוׁש, ְלִפי ַּדת ָּכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ָהְיָתה ַהְּׁשִתָּיה, ְוִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאסּור ָלֶהם ֵיין ֶנֶס� ְוַיִין  

ָהיּו ַמְׁשִקים ָלֶהם ֶאָּלא ִמַּיִין ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוַׁשָּמִׁשין ֶׁשל ַעּכּו"ם, �א 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָהיּו מֹוְזִגים ָלֶהם, ְוֵכן ַמֲאָכִלים ֶׁשָהיּו נֹוְתִנים ָלֶהם 
ְלִיְׂשָרֵאל, ָהָיה ִּבּׁשּול ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש �א ָהָיה ּכֹוֶפה ֲעֵליֶהם 

ת ִמַּמה ֶּׁשָאסּור ָלֶהם, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֵאין אֹוֵנס", ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתוֹ 
ְוָעָׂשה ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש, ֲאָבל ַהֵחְטא ֶׁשָּלֶהם ָהָיה, ִּכי אֹותֹו ָהָרָׁשע 
ִּכֵּון ִּבְסעּוָדתֹו, ֶׁשִהְזִמין ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ָלַקַחת ַהֶּׁשַפע ַהּיֹוֵרד 

ִּפיַע ַעל ַהְּׁשִכיָנה, ֶאָּלא ַעל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ִמְּלַמְעָלה, ֶׁש�א ַיְׁש 
ְוָלֵכן ִהְזִמין ִיְׂשָרֵאל ָלַקַחת אֹוָתם ַלַּצד ֶׁשּלֹו. ְוהּוא סֹוד ֲהָטַלת 

 ֻזֲהָמא, ֵּכיָון ֶׁשַהֶּׁשַפע ִיְהֶיה יֹוֵרד ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא.



  

ֲהוֵי, ִּכי אֹותֹו ָהָרָׁשע ִּכּוֵן ִּבְסעּוָדתֹו, ֶׁשִהזְִמין יְִׂשָרֵאל 
ְּדָלא יְַׁשִּפיַע  ְּכֵדי ְלִמנְִקיט ֶׁשַפע ְּדנֵָחית ִמְּלֵעָּלא,

ִּבְׁשִכינְָתא ֶאָּלא ְּבִסְטָרא ַאֲחָרא, וְָלֵכן ִהזְִמין יְִׂשָרֵאל 
ְּכֵדי ְלִמנְִקיט ְלהֹו ְלִסְטָרא ִּדיֵליּה, וְהּוא סֹוד ֲהָטַלת 
זֲֻהָמא, ֵּכיוָן ֶׁשַהֶּׁשַפע יְִהיֶה יֹוֵרד ְליְִׂשָרֵאל ַעל יְֵדי 

  ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא.

ן ַהֻּזֲהָמא ֶׁשְּמִטיִלין, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, וְזֶהּו ִענְיַ 
ַּבְּקֻדָּׁשה ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה, ַעל יְֵדי ֶׁשֵהם ִראׁשֹונָה 
ַליְנִיָקה, ּוְמַקְּבִלין ַהֶּׁשַפע ַעל יְֵדיֶהם, ְּכָמה ְּדַאְּת 

: "ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש". וְזֶהּו ַהּסֹוד (ֵאיָכה א ה)ָאַמר 
: יְִׂשָרֵאל ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ (ֲעבֹוָדה ָזָרה ח ַעּמּוד א)ְּגָמָרא ּבַ 

עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה זָָרה ְּבָטֳהָרה. וְלּוֵלי ֶׁש�א ָהיּו יְִׂשָרֵאל 
נֱֶהנִין ִמְּסעּוָדתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָהָרָׁשע, �א ֲהוֵי אֹותֹו 

ְמַקֶּבֶלת ָהָרָׁשע ּפֹוֵעל ְּכלּום, ִּכי ַהְּקֻדָּׁשה �א ָהיְָתה 
ׁשּום ֶׁשַפע ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא, ֲאָבל ֵּכיוָן ַּדֲהוֵי יְִׂשָרֵאל 
נֱֶהנִין ִמְּסעּוָדתֹו ֶׁשל ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש, ֲהוֵי ְּכִאּלּו ִּכְביָכֹול 

יָנְקּו ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא, *
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ּוְבַהאי ְסעּוָדָתא ָּגַרם  
ֲהוֵי אֹוְכִלין ַלֲאָטָלא זֲֻהָמא ְּביְִׂשָרֵאל, ַאף ַעל ַּגב ּדַ 

ַאף ַעל ִּפי ֵכן  -וְׁשֹוִתין ַמֲאָכל ָּכֵׁשר ּוַמְׁשִקין ְּדֶהֵּתָרא 
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  ֹקֶדׁש:- *) ֵּפרּוׁש ְּבָלׁשֹון 
ּוְבאֹוָתּה ְסעּוָדה ָּגַרם ְלַהִּטיל ֻזֲהָמא ְּבִיְׂשָרֵאל, ַאף ַעל ִּפי 

ַאף ַעל ִּפי  -ֶׁשָהיּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ַמֲאָכל ָּכֵׁשר ּוַמְׁשִקים ֶׁשל ֶהֵּתר 
 ֵכן ֶנְחָׁשב ָלֶהם ְּכִאּלּו ָאְכלּו ִמְּסעּוָדה ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא.



  

נְֶחַׁשב ָלֶהם ְּכִאּלּו ָאְכלּו ִמְּסעּוָדה ֶׁשל ִסְטָרא 
  ַאֲחָרא.

  ִחּיּוב זְִהירּות ֶׁש�א ֶלהֱנֹות ִמְּסעּוַדת ַעּכּו"ם09@
ּכּו"ם עֹוִׂשין ַעל ֵּכן ְצִריִכין ָאנּו ְלִהָּזֵהר ְּכֶׁשעַ 

ְסעּוָדה, ֶׁש�א ֵליָהנֹות ֵמאֹוָתן ְסעּודֹות וְַכּנִזְָּכר, חּוץ 
ְליְִׂשָרֵאל ַחּיֹות  [ֵּפרּוׁש: ׁשֹוֵלַח]ִאם ָהַעּכּו"ם ְמַׁשֵּדר 

וְעֹופֹות וְָדִגים וְַכּיֹוֵצא ָּבֶהם ְלֵבית יְִׂשָרֵאל, הּוא 
ָאסּור ֶלֱאכֹל ֻמָּתר, ֲאָבל ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַעּכּו"ם הּוא 

ִעּמֹו, ַאף ְּדאֹוֵכל ַמֲאָכל ָּכֵׁשר וְׁשֹוֶתה יַיִן ָּכֵׁשר, וְָכל 
ִמי ֶׁש�א נִזְָהר ְּבָדָבר זֶה, ֲאזַי ֶחְטאֹו וְָענְׁשֹו ָּגדֹול 
ְמאֹד, וְַהְּׁשִכינָה ָּבכֹה ִתְבֶּכה ַעל אֹוָתן ֲאנִָׁשים. 

ָהיּו ְּכַלל יְִׂשָרֵאל  ּוְרָאיָה ַלָּדָבר, ֶׁשִּבְׁשִביל ֲעֵבָרה זֹו
  ַחּיִָבים ְּכָליָה ִּביֵמי ָהָמן וֲַאַחְׁשוֵרֹוׁש.

ד. וְַעל ֵּכן ָרָצה ָמְרְּדַכי ְלַבּדֹו ֶׁש�א ֵליָהנֹות 
ִמְּסעּוָדתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָרָׁשע, ְּכֵדי ֶׁשִּבזְכּותֹו יְִהיּו נִּצֹוִלין 

ָתה ִמַּדת ַהִּדין ְּכַלל יְִׂשָרֵאל. וְַאף ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ָרצְ 
ִלְפּגַֹע ִּבְכַלל יְִׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּדֹור, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

: "וֲַאַכֶּלה (ַּבִּמְדָּבר טז כא)ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּביֵמי מֶֹׁשה 
: "וְֶאֱעֶׂשה אֹוְת� ְלגֹוי ָּגדֹול", (ְׁשמֹות לב י)אֹוָתם ְּכָרַגע", 
ַהִּדין ְלַהְרּבֹות זְַרעֹו ֶׁשל ָמְרְּדַכי ְּכחֹול וְָרְצָתה ִמַּדת 

ַהּיָם, ַרק ָמְרְּדַכי ִּבֵּטל ַהְּגזֵָרה ִּבְתִפָּלתֹו, ְּכמֹו ֶׁשִּבֵּטל 
  מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ַהְּגזֵָרה ִּבְתִפָּלתֹו.



  

  עֹוד ַטַעם ְלִהְתַעּנֹות ְּבַתֲענִית ֶאְסֵּתר09@

ָמְרְּדַכי יַָדע". ָרָצה : "ּו(ֶאְסֵּתר ד א)וְזֶהּו ֶׁשָּכתּוב 
לֹוַמר, ֶׁשּיַָדע ּתֶֹכן ַהָּדָבר, ֶׁשַהְּגזֵָרה ָּבָאה ַעל יְֵדי 
ַהְּפָגם ַהָּגדֹול ֶׁשָּפְגמּו ַּבְּׁשִכינָה ֲעבּור ֶׁשָהיּו יְִׂשָרֵאל 

: "וַּיְִלַּבׁש (ָׁשם)נֱֶהנִין ִמְּסעּוָדתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָרָׁשע, וְָלֵכן 
ֶפר וַּיִזְַעק זְָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה", ָמְרְּדַכי ַׂשק וָאֵ 

ְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא זֶה ּוְלַהִּתיׁש ּכַֹח ֶׁשל  -"וַּיְִלַּבׁש ַׂשק" 
ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש, ֶׁשָהיּו ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעם ֵעָׂשו 

: "וַּיִיָרא (ְּבֵראִׁשית לב ח)ָהָרָׁשע ְּבבֹואֹו ְליֲַעקֹב ָאִחיו, וְָלֵכן 
ֵמַהּנֵי ת' ְקִלּפֹות ּוַמְׁשִחיִתים ֶׁשָהיּו  -ֲעקֹב ְמאֹד" יַ 

הּוא  07ַׂש"ק@06@ִעם ֵעָׂשו, וְָלֵכן ָלַבׁש ַׂש"ק, ִּכי 
, ְּכֵדי ְלַהִּתיׁש ּכַֹח ֶׁשל ֵעָׂשו 07ת'@06@ֵּגיַמְטִרּיָא 

ָהָרָׁשע, ּוָמְרְּדַכי הֹוִדיַע ְלֶאְסֵּתר ּגֶֹדל ַהְּפָגם ַהּנֲַעָׂשה 
: (ֶאְסֵּתר ה א)ּוָדה ֶׁשל ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש, ּוִמּיָד ְּכִתיב ַּבְּסע

ֶׁשָּלְבָׁשה רּוַח ַהּקֶֹדׁש  -"וִַּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות" 
וְנְָתנָה ֵעָצה ָלצּום ג' יִָמים וְג' ֵלילֹות ְּכֵדי ְלַבֵּטל 
ַהֻּזֲהָמא ֶׁשִהִּטיל ָהָמן וֲַאַחְׁשוֵרֹוׁש ִּבְסעּוָדָתן, ּוָבזֶה 

ַּתׁש ּכַֹח ַהֻּזֲהָמא ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה יֻ 
ַההּוא. וְַעל יְֵדי ַהּצֹום ִהִּתיׁש ּכַֹח ַהֻּזֲהָמא, ּוְכנֶֶסת 
יְִׂשָרֵאל ֵהִאיָרה ְּכָבִראׁשֹונָה. ּוֵמַעָּתה מּוָבן ְלָפנֵינּו 

, ַּגם ֵּכן ַטַעם ְלַתֲענִית זֶה, ֶׁשהּוא ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר
  ֶׁשָאנּו נֹוֲהִגין ְלִהְתַעּנֹות ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות.



  

ה. ַעל ֵּכן, ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד ָצִרי� ְלַכּוֵן ְּבַתֲענִית 
ֶאְסֵּתר ּוְלִהְתַּפֵּלל, ֶׁשְּבִאם נְִדַּבק ָּבנּו ַּבָּגלּות ַהַּמר, 
ֶׁשָאנּו ְמַקְּבִלין ֶׁשַפע ַעל יְֵדי ֶׁשִּלְפָעִמים ָאנּו אֹוְכִלים 

וְָכל יְִׂשָרֵאל ֲעֵרִבים זֶה ָלזֶה,  -ֶצל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם אֵ 
ֶׁשַּתֲעמֹד ָלנּו זְכּות ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר ֶׁשִּתְּקנּו ַהַּתֲענִית 
וְָקְבעּו ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ְּביֹום י"ג ַּבֲאָדר ְּכֵדי ְלַהִּתיׁש ּכַֹח 

ת, ֲאזַי זְכּות ָהֲאִכיָלה ֶׁשּיְִׂשָרֵאל אֹוְכִלין ֵּבין ָהֻאּמֹו
ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר יֲַעמֹד ָלנּו ְלַׁשֵּבר ּוְלַהִּתיׁש ּוְלָהִסיר 
ּכַֹח ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשרֹוֶצה ְלִהָּדֵבק ַּדוְָקא ַּבְּקֻדָּׁשה, 
  וְַעל יְֵדי ַהַּתֲענִית יִזְַּדְּככּו וִיַטֲהרּו ַהְּפָגם ַהָּגדֹול ַהֶּזה.

נֶהֱנֶה ֵמֲאֵחִרים, ְוָכל ֶׁשֵּכן ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֵאינֹו 09@
ּמֹות   ֵמָהֻא

וְָכל ִמי ֶׁשּנִזְָהר וְֵאינֹו רֹוֶצה ֵליָהנֹות ִמן ֲאֵחִרים, 
: (ְּתִהִּלים קכח ב)ָעָליו נֱֶאַמר  -ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ִמן ָהֻאּמֹות 

 - "יְִגיַע ַּכֶּפי� ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶרי� וְטֹוב ָל�", "ַאְׁשֶרי�" 
(ְּבָרכֹות ח ַעּמּוד ָלעֹוָלם ַהָּבא  -ַהֶּזה, "וְטֹוב ָל�"  ָּבעֹוָלם

  .א)

  ִנָּצִבים08@

  ֶּפֶרק צ"ט03@
א. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְּבַמֶּסֶכת 

: "ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש (ַּדף ז ַעּמּוד א)ְמִגָּלה 
ר ִּבְמִגָּלה זֹו ַּכָּמה ִענְיָנִים נֶֶאְמָרה", ַעל ֵּכן ְמבָֹא



  

ְּפָלִאים, וְנַזְִּכיר ֶּדֶר� ְּכָלל ָּדָבר ֶאָחד, וְהּוא, ְּדִאיָתא 
, ֶׁשּיֵׁש ֶחֶדר ֶאָחד (ַּדף רמט ַעּמּוד ב)ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 

ְלַמְעָלה, וְיֵׁש ְלַהֶחֶדר ַאְרָּבָעה ְּפָתִחים ְלד' רּוחֹות 
ָׂשָרה ְמֻמּנִים ְלָכל ֶּפַתח וֶָפַתח, וְַחד ָהעֹוָלם, וַעֲ 

ְמֻמּנֶה ַעל ֻּכָּלם, ואהדיא"ל ְׁשֵמיּה, וְהּוא ַמְלָא� 
ֶאָחד ִמן ָהאֹוַפּנִים, וְהּוא אֹוָפן ִלְפעֹל ְּפֻעּלֹות ּונְָקמֹות 

  ַעל ְמֵצֵרי יְִׂשָרֵאל.

ַהַּמְלָאִכים ֶׁשּנְִקָרִאים "חשמלי"ם", עֹוְרִכים 09@
  ה ְּכנֶגֶד ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא.ִמְלָחמָ 

ב. וְַההּוא אֹוָפן ִעם ָהַאְרָּבִעים ַמְלָאִכים 
ַהְמֻמּנִים ַהּנִזְָּכִרים עֹוִלין ְלַמְעָלה ְלָמקֹום ֶאָחד 

: "ָּתא ָהָרִצים", וְָאז עֹוִלין ִעּמֹו (ְמָלִכים א יד, כח)ֶׁשּנְִקָרא 
ִמין ֶאת ַמְלָאִכים ַהּנְִקָרִאים "חשמלי"ם", ּוַמְקִּדי

ַעְצָמן ִּבְמרּוָצה ּוִבזְִריזּות ַלֲערֹ� ִמְלָחָמה ִעם ָׂשֵרי 
ָהֻאּמֹות ְלנֵַּצַח אֹוָתן וְַלֲעׂשֹות ָּבֶהן נְָקָמה, ּוְכֶׁשַהֵחְטא 
ּגֹוֵרם, ַחס וְָׁשלֹום, ֲאזַי יֵׁש ָרִצים ֲאֵחִרים ַּבִּסְטָרא 

ט ַעל יְִׂשָרֵאל ַאֲחָרא, ֶׁשַּמְקִּדיִמין ְּבִקְטרּוֵגיֶהן ִלְׁש�
  ּוְלָהַרע ַמָּזָלן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל.

ְּתִפּלֹוֵתיֶהן ֶׁשל ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר הֹוִעיָלה 09@
  ֶׁשּיְִׂשָרֵאל יָׁשּובּו ִמַּדְרָּכם
: "ָהָרִצים יְָצאּו (ֶאְסֵּתר ג טו)ג. וְזֶהּו ִּדְכִתיב 

 ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלעֹוֵרר ְּגזֵרֹות ַעל -ְדחּוִפים" 
: "וְָהִעיר ׁשּוַׁשן נָבֹוָכה". וְַאַחר ָּכ�  (ָׁשם)יְִׂשָרֵאל, וְָאז 



  

ְּכֶׁשָּגְרָמה ְּתִפַּלת ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר ֶׁשָעׂשּו יְִׂשָרֵאל 
ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ַּדַעת ָהָמן, וְָעְלָתה 

ַּלת ַעּמֹו, ַצֲעָקָתם ַלָּמרֹום, וַה' ְּבַרֲחָמיו ִקֵּבל ֶאת ְּתפִ 
: ָהָרִצים רֹוְכֵבי (ָׁשם ח יד)וְנְִתַּגָּלה ָהֵעת ָרצֹון, ָאז 

ָהֶרֶכׁש יְָצאּו ְמבָֹהִלים, רֹוֶצה לֹוַמר, אֹוָתן ַהַּמְלָאִכים 
ַקִּדיִׁשים ָהיּו ָרִצים ַלֲעׂשֹות נְָקָמה ְּבָהָמן ָהָרָׁשע, וְָאז 

  ה".: "וְָהִעיר ׁשּוַׁשן ָצֲהָלה וְָׂשֵמחָ (ָׁשם טו)

ְּכַדאי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְלַהזְִּכיָרם ִּכי ָמְסרּו נְַפָׁשם 09@
  ֲעבּור יְִׂשָרֵאל

ד. וְָלֵכן ָצִרי� ִלְקרֹות ַהְּמִגָּלה ִמָּלה ְּבִמָּלה, וְ�א 
יֵׁש ָּבֶהם ְקֻדָּׁשה  -ִּבְמִהירּות, ּכִי ָכל ֵּתָבה וָאֹות 
י וְֶאְסֵּתר ְלַהזְִּכיר וְסֹודֹות נְִפָלִאים, ּוְכַדאי ָמְרְּדכַ 

ִׁשְבָחן ְּבַכּוָנָה, ֵּכיוָן ֶׁשָּמְסרּו נְַפָׁשם ֲעבּור יְִׂשָרֵאל 
ְּבזֲַעָקָתן ּוְתִפָּלָתן, וְֶאְסֵּתר ָהיְָתה מֹוֶסֶרת נְַפָׁשּה 

: (ָׁשם ד טז)ְּכֶׁשָהְלָכה ְלַגֵּבי ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש, ֶׁשָאְמָרה 
. וְִאיָתא ְּבִמְדָרׁש יְַלקּוט "וְַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי"

, ֶׁשֶאְסֵּתר ָאְמָרה ִמזְמֹור כ"ב (ֶאְסֵּתר ֶרֶמז תתרנו)
ֶׁשְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים: "ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעזְַבָּתנִי", וְָהִענְיָן 

(ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים ַׁשַער ְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ֶּפה ָקדֹוׁש ָהֲאִר"י זַ"ל 

, וְהּוא, ּכִי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ר ַהַּכָּונֹות ַּדף קט:)ּפּוִרים ֶּפֶרק ו. ַׁשעַ 
הּוא ְּברֹב ַרֲחָמיו וֲַחָסָדיו ַמְׁשִּגיַח ּוַמִּביט ְלָהִאיר 
ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ְקֻדָּׁשה ִמָּמרֹום, רּוַח ָחְכָמה ּוִבינָה, 
 ַעל יְֵדי ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשָּכל ֵׁשם הּוא "ֵאל", וְיֹוֵצא



  

ָּכמֹו�",  07ֵאל@06@: "ִמי (ִמיָכה ז יח)ִמן ַהָּפסּוק 
: "ה' ה' (ְׁשמֹות לד ו)וְֵׁשם ֵׁשנִי יֹוֵצא ִמן ַהָּפסּוק 

ַרחּום וְַחּנּון", ּוְׁשנֵי ְּפָעִמים "ֵאל"  07ֵאל@06@
ֵּגיַמְטִרּיָא ׁש"ע, ִּכי יֵׁש  -ְּבִמּלּוָאם, ָּכזֶה: ָאֶל"ף ָלֶמ"ד 

 [ֵּפרּוׁש: אֹורֹות ַהְּמִאיִרים]ִרין ִּדְמִאיִרין ְלַמְעָלה ׁש"ע נְהֹו
ְּבׁש"ע עֹוָלמֹות, וְֵהן ְמִאיִרין ְלנְִׁשַמת ַהַּצִּדיק, ֲאֶׁשר 
ָעַסק ָּתִמיד ַּבּתֹוָרה ּוַמְתִמיד ְּבִלּמּודֹו, וְָהיָה ָּתִמיד 
ָּדבּוק ַּבּתֹוָרה ַהּנְִקֵראת "אֹור", ּוַבִּמְצוָה ַהּנְִקֵראת 

ֵאּלּו ְׁשנֵי ֵׁשמֹות ֵהן ְמֻסָּגִלין ְלעֹוֵרר ֶחֶסד ֶׁשל "נֵר", וְ 
ֵאּלּו ׁש"ע נְהֹוִרין ַעל יְֵדי ֲענִּיַת ָאֵמן ְּבַכּוָנָה, ּכִי ָכל 
ָהעֹונֶה ָאֵמן ְּבַכּוָנָה ּוְמַמֵהר ָלרּוץ ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת 
 ִּבְׁשִביל ֲענִּיַת ָאֵמן, זֹוֶכה ְלֵאּלּו ׁש"ע נְהֹוִרין ַעל יְֵדי

ֲענִּיַת ָאֵמן, וְָכל ַהְמַבֶּזה ָאֵמן, וְַקל ְּבֵעינָיו ֲענִּיַת ָאֵמן 
ַמְקִּדיִמין ְלנְִׁשָמתֹו ׁש"ע ְקִלּפֹות, ַרֲחָמנָא ִלְּצָלן,  -

ּומֹוִליִכין אֹותֹו ְלַחְדֵרי חֶֹׁש� וְַצְלָמוֶת, וֲַעֵליֶהם ָאַמר 
וְִהּנֵה יֹאְכֵלם".  07ָעׁש@06@: "(ְיַׁשְעָיה נ ט)ַהּנִָביא 

ַעל ֶאְסֵּתר ַהַּצֶּדֶקת ָהיָה ֵמִאיר אֹוָתן ׁש"ע נְהֹוִרין, ִּכי 
נְִׁשָמָתּה ָהיְָתה ִמּׁשֶֹרׁש ֶהָאָרה זֹו, ֲאֶׁשר ָׁשם 

", ֵׁשם ֶאָחד 07ֵאל@06@ְמִאיִרים ְׁשנֵי ֵׁשמֹות ֶׁשל "
ַרחּום וְַחּנּון ֶאֶר� ַאַּפיִם"  07ֵאל@06@ֵמ"ה' ה' 

ָּכמֹו�".  07ֵאל@06@נִי ִמָּפסּוק: "ִמי וְגֹו', וְֵׁשם ַהּׁשֵ 
ּוְכֶׁשָהְלָכה ֶאְסֵּתר ַלֲאַחְׁשוֵרֹוׁש, ֻהְכְרָחה ֵליֵל� ֵּבין 
ְׁשֵּתי ָּבֵּתי ֲעבֹוָדה זָָרה, וְָהיָה ָׁשם ְמקֹום ְקִלּפֹות, 



  

וְהּוַסר ִמֶּמּנָה ָהרּוַח ַהּקֶֹדׁש וְֶהָאָרה ֶׁשל ֵׁשם ֶאָחד, 
ָּכמֹו�", וְ�א  07ֵאל@06@ִמי ֶׁשהּוא ֵׁשם ֶׁשל "

 07ֵאל@06@נְִׁשַאר ָּבּה ּכִי ִאם ֶהָאָרה ֶׁשל: "ה' ה' 
ָלָמה  07ֵאִלי ֵאִלי@06@ַרחּום", וְַעל ֵּכן ָצֲעָקה: "

ֲעזְַבָּתנִי", ֶׁשַעד ַעְכָׁשו ָהיּו ְמִאיִרים ְׁשנֵי ֵׁשמֹות ֶׁשל 
  ", וְַעְכָׁשו ַרק ֵׁשם ֶאָחד.07ֵאל@06@"

ּׁשֹות ְוסֹודֹות נְִפָלִאים ְּבָכל09@   מֹוֵעד ּומֹוֵעד יֵׁש ְקֻד
ה. ְרֵאה ְּבֵעינֶי� ְקֻדַּׁשת ַהּמֹוֲעִדים ֵאּלּו, ְּבָכל 
מֹוֵעד ּומֹוֵעד יֵׁש ָּבֶהן ְקֻדּׁשֹות וְסֹודֹות נְִפָלִאים, 
וְָצִרי� ַאָּתה ָלַדַעת, ּכִי יֵׁש עֹוָלם ָחָדׁש ְלַמְעָלה, 

ָרא ְמאֹד, וְֵאין אֹותֹו ָהעֹוָלם ִמְתַּגֶּלה ֶׁשהּוא ָקדֹוׁש וְנֹו
ַלחּוץ ֵמֲחַמת רֹב ְקֻדָּׁשתֹו, ִּכי ִאם ַּפַעם ַאַחת ַּבָּׁשנָה, 
ּוַמְתִחיל ְלִהְתַּגּלֹות ְּבַהְתָחַלת ְקִריַאת ְמִגָּלה, ּוִמֶּזה 
ָהעֹוָלם ָהיָה ׁשֶֹרׁש נְִׁשָמתֹו ֶׁשל ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק. 

ּו ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים, ֶׁשּיְִתַּגֶּלה ָהעֹוָלם ַהּנִזְָּכר ּוְצִריִכין ָאנ
[ֵּפרּוׁש: ְלֵעיל ַלחּוץ, וְיְַׁשִּפיַע וְיִָאיר ַעל ֵריֵׁשי ְּדַעָּמא 

, ַהִּמְתַאְּסִפים ִלְׁשמַֹע ִמְקָרא ְמִגָּלה ְּבֵלב ָראֵׁשי ָהָעם]
  ָטהֹור, ְּבֵלב ֶׁשל ַּכּוָנָה.

: "ָּברּו� ַאָּתה ה' ֲאֶׁשר וְזֶהּו ַּכּוָנַת ַהְּבָרָכה
ֵּפרּוׁש,  -ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו וְִצּוָנּו ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה" 

ֶׁשִּצּוָנּו ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ָּברּו� הּוא, ְלעֹוֵרר ַּכּוָנָה 
ְלהֹוִציא אֹוָתּה ֶהָאָרה ְּגדֹוָלה ַלחּוץ, וְזֶהּו "ַעל ִמְקָרא 

: "ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת ְדָּבר י ב)(ַּבִּמ ְמִגָּלה", ְּכמֹו 



  

ַהַּמֲחנֹות". וְַעל זֶה יֲַענֶה ַהָּקָהל ָאֵמן ְּבַכּוָנָה ְּגדֹוָלה, 
ּוְמאֹד ְמאֹד ְצִריִכין ְלעֹוֵרר ִּבְקִריַאת ַהְּמִגָּלה ְּבָׁשָעה 
ֶׁשְּמָבֵר� ְּבִצּבּור "ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה", ְּכֶׁשאֹוֵמר "ַעל 

ָרא", ֶׁשּיְֻלַּבׁש ֲחָרָדה וְֵאיָמה ַעל ַהְמָבֵר�, וְַגם ַעל ִמקְ 
ַהִּצּבּור ְּבָׁשְמָעם ַהְּבָרָכה ְּכֶׁשאֹוֵמר ַהְּׁשִליַח ִצּבּור 

יִּפֹל ֲעֵליֶהם ֲחָרָדה וְֵאיָמה  -"ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה" 
וְַהְכנָָעה ְּגדֹוָלה, ִּכי הּוא עֹוָלם ָאיֹם, ָּגדֹול וְנֹוָרא, 

אֹור ָהעֹוָלם ַההּוא יָבֹוא ֶׁשַפע וְנִיצֹוץ ְקֻדָּׁשה ּומֵ 
וְָטֳהָרה ְלָהִאיר ַעל יְִׂשָרֵאל, וִיַכּוֵן ָּכל ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל, 
ֶׁשהּוא ְּכִלי מּוָכן ְלַקֵּבל ַהְּקֻדָּׁשה וְַהָּטֳהָרה ִמֶּזה 

ד ָהעֹוָלם, ּוְבאֹותֹו אֹור ֶׁשל ַרֲחִמים יִזְֶּכה ְלַחּיִים וֶָחסֶ 
וְֶׁש�א יָבֹוא יְִׂשָרֵאל ְלׁשּום ִמְכׁשֹול, וִיַמֵהר ַהָּקדֹוׁש 

  ָּברּו� הּוא ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְלהֹוִציֵאנּו ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה.

  ַטַעם ֶׁשַּמְרִּבים ְלַהְדִליק נֵרֹות ְּבפּוִרים09@

ו. וְָלֵכן ַמְרִּבין ָאנּו ְּבנֵרֹות ְּבפּוִרים, ֶׁשּיְִהיֶה אֹור 
ֵּתי ְּכנִֵסּיֹות ָמֵלא ְּבנֵרֹות, וְַהּכֹל הּוא ֶרֶמז ַעל אֹותֹו ּבָ 

: (ֶאְסֵּתר ח טז)אֹור ָּגדֹול ִמׁש"ע נְהֹוִרין, וְַעל זֶה ְּכִתיב 
" וְגֹו'. ּוְבוַַּדאי ָּכל 07אֹוָרה@06@"ַלּיְהּוִדים ָהיְָתה 

ָעָדה, ַהּיֵָרא וְָחֵרד ִלְדַבר ה', יְִׂשַמח וְיִָגיל ְּבִגיָלה ּוִברְ 
ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע קֹול ַהְּבָרָכה "ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה" ְּכֶׁשּיֹוֵצא 
ִמִּפי ַהַחָּזן, ַעל ּכֵן ִחּיּוב ָּגדֹול ָעֵלינּו ְלַטֵהר ֶאת 
ַעְצֵמנּו ְּבִמְקוֶה קֶֹדם ֶׁשּיֵֵל� ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת, ְּכֵדי 

ָּטהֹור, וְָכל ֶׁשּיְִהיֶה ָטהֹור ְלַקֵּבל אֹור ָטהֹור וְַהֶּׁשַפע הַ 



  

(ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים זֶה ֶהְעַּתְקִּתי ִמִּכְתֵבי ַרִּבי ַחּיִים וִיַטאל זַ"ל 

. וְָהאֹור הּוא ִּדְמיֹון ַקָּבַלת נְָׁשָמה ַׁשַער ּפּוִרים ֶּפֶרק ה)
יְֵתָרה, ְלִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַכּוֵן ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ְּכִלי מּוָכן 

ֹונָה, ּוִבְמִדינֹות ּפֹוִלין ָרִאיִתי ְלַקֵּבל ְקֻדָּׁשה ָהֶעְלי
ִמנְָהג ָהגּון, ֶׁשֵהן ַמְלִּביִׁשין ְּכתֹנֶת ָלָבן וְנִָקי ּוִמְכנַָסיִם 
ְלָבנִים קֹוֵדם ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה וְהֹוְלִכין ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת 
ְּבִבְגֵדי ַׁשָּבת וְיֹום טֹוב, ּוֵבין ְמִגָּלה ִלְמִגָּלה יְִׂשָרֵאל 

ין וְנֹוְתנִין ֶׁשַבח וְהֹוָדיָה ַעל ֶרוַח וְַהָּצָלה ְׂשֵמחִ 
ֶׁשָעְמָדה ַלּיְהּוִדים. וְָצִרי� ְלַחֵּלק ַלֲענִּיִים ֵאיזֶה ָּדָבר 
ּוְלַחֵּלק ָמנֹות ָלֶאְביֹונִים. וְָצִרי� ְלַדֵּבר ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, 

: ּוד ב)(ְמִגָּלה טז ַעּמְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 
זֹו ַהּתֹוָרה, ְּכָמה ְּדַאְּת  -"ַלּיְהּוִדים ָהיְָתה אֹוָרה" 

  : "ּכִי נֵר ִמְצוָה וְתֹוָרה אֹור".(ִמְׁשֵלי ו כג)ָאַמר 

  יֵׁש ִלְלמֹד ְמַעט קֶֹדם ְסעּוַדת ּפּוִרים ַּבּיֹום09@

ז. וְטֹוב ָלָאָדם, ֶׁשּיְִלמֹד ְמַעט קֶֹדם ִׂשְמַחת 
ּיֹום, וְַהְמַדְקְּדִקים נֹוֲהִגים ְלִהְתַּפֵּלל ְסעּוַדת ּפּוִרים ּבַ 

ִמנְָחה ְּביֹום י"ד קֶֹדם ַהְּסעּוָדה, וְַאַחר ָּכ� אֹוְכִלין 
ַּתְבִׁשיל ֶאָחד ּוִמְתַּפְּלִלין ְּתִפַּלת ַמֲעִריב, ֶׁש�א ְלַאֵחר 
 יֹוֵתר ַעד ַהַּליְָלה, ֶּפן יְֻבַּסם וְיְִהיֶה ִּבְכָלל ִׁשּכֹור ֶׁשֵאינֹו

ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל, וְַאַחר ָּכ� ַאַחר ְּתִפַּלת ַמֲעִריב, יִַּגיד 
ִלְבנֵי ֵביתֹו ּתֶֹקף ַהּנֵס ֶׁשּנֲַעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו. וְִהּנֵה 

(ְּפִרי ֵעץ ַאִּציג ְל� ִענְיָן ֶאָחד ִמֶּפה ָקדֹוׁש ָהֲאִר"י זַ"ל 

ְׁשבֹות ָהָמן , ִּכי ְצִריִכין ָאנּו ָלַדַעת ַמחְ ַחִּיים ֶּפֶרק ו)



  

ָהָרָׁשע, צֹוֵרר ַהּיְהּוִדים, ֲאֶׁשר נַָתן נְַפׁשֹו ִלְהיֹות 
ֵמֵצר ְליְִׂשָרֵאל ְּבחֶֹדׁש ֲאָדר ַּדוְָקא, וְ�א ִּבְׁשָאר 

  ֶהֳחָדִׁשים ֶׁשל ְׁשָאר יְמֹות ַהָּׁשנָה.

ָּכל חֶֹדׁש ֵמָחְדֵׁשי ַהָּׁשנָה הּוא נֶגֶד ֵצרּוף ֶאָחד 09@
  יָ"הִמֵּצרּוֵפי ֲהוָ 

ח. ַּדע ִּכי יֵׁש י"ב ֳחָדִׁשים ַּבָּׁשנָה, וְֵהם נֶֶגד י"ב 
ֵצרּוֵפי ֵׁשם ֲהוָיָ"ה, וְַעל ָּכל חֶֹדׁש נְִתַמּנֶה ֵצרּוף ֶאָחד, 
ַעד ֶׁשְּבחֶֹדׁש ֲאָדר הּוא ַהֵּצרּוף ָהַאֲחרֹון ְּבִהּפּו� 

יר ָאְתוָן ָּכזֶה הוה"י, ֶׁשהּוא סֹוד ַהִּדין, וְָלֵכן ְּכֶׁשִהזְּכִ 
ָהָמן ָהָרָׁשע ַהֵּׁשם ֲהוָיָ"ה, ָהיָה ַמזְִּכירֹו ְמֻהָּפ�, וְָלֵכן 

 07ה@06@: "וְָכל זֶ"(ֶאְסֵּתר ה יג)ָהיָה אֹוֵמר ָהָמן 
 07ה@06@ׂשוֶ" 07ּו@06@ֵאינֶנ"

ּכִי סֹוֵפי ֵתבֹות הּוא ַהֵּצרּוף  -" 07י@06@ִל"
ינִים ְּכפּוִלים ַעל ְּבִהּפּו� ָּכזֶה: הוה"י, ֶׁשִּכּוֵן ְלעֹוֵרר ּדִ 

ֶׁשִהזְִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ְּבִהּפּו�,  -יְִׂשָרֵאל, ָהֶאָחד 
ֶׁשָהיָה ַמזְִּכיר ַהֵּׁשם ְּבסֹוֵפי ֵתבֹות, וְ�א  -וְַהֵּׁשנִית 

ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות. וְַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ְּבַרֲחָמיו, ֲאֶׁשר 
ל ּוְתִפַּלת ָמְרְּדַכי ֶהֱאִזין וְָׁשַמע ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל יְִׂשָראֵ 

ַהַּצִּדיק ּוְתִפַּלת ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַהֻּמְכֶּתֶרת ְּבֶכֶתר 
ַמְלכּות, ָהיְָתה ֶאְסֵּתר ַּבֲאִמיָרָתּה ְמַכּוֶנֶת ַלֲהפֹ� 
ִמַּדת ַהִּדין ְלַרֲחִמים, ִּכי ֵכן ְּפֻעַּלת ַהַּצִּדיִקים, 

ֲחִמים, וְָלֵכן ָאְמָרה ֶׁשְּמַהְּפִכין ִמַּדת ַהִּדין ְלִמַּדת ָהרַ 
: (ָׁשם ד)ַהֵּׁשם ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּוְביֶֹׁשר וְָאְמָרה 



  

"ֶּמֶל� 07ַה@06@ "בֹוא07יָ@06@"
"ּיֹום ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה", 07ַה@06@"ָהָמן 07וְ@06@

ִּכי ְּבאֹוָתּה ְסעּוָדה ָהיְָתה ְמַכּוֶנֶת ְלַהִּפיל ֶאת ָהָמן 
: "ִאם ָרֵעב ׂשֹונֲַא� (ִמְׁשֵלי כה כא)ם ַהָּפסּוק ִמְּגֻדָּלתֹו ְלַקּיֵ 

ַהֲאִכיֵלהּו ָלֶחם". וְַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִהְסִּכים ַעל 
  יָָדּה.

לּוֵלי �א ִהזְִּכיָרה ֶאְסֵּתר ֵׁשם ֲהָויָ"ה ְּבָראֵׁשי 09@
  ֵתבֹות, �א ָהיְָתה יְכֹוָלה ְלנֵַּצַח ֶאת ָהָמן.

ֵּתר ַהַּמְלָּכה ָהיְָתה ְלַהְמִׁשי� ט. ָאְמנָם ַּכּוָנַת ֶאסְ 
ַרֲחִמים ְּגמּוִרים, וְַהֵּׁשם ִּכְפׁשּוטֹו ּוַבֲהוָיָתֹו הּוא 
ַרֲחִמים ְּגמּוִרים, ִּכי לּוֵלי �א ִהזְּכִיָרה ֶאְסֵּתר זֶה 
ַהֵּׁשם ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות, �א ָהיְָתה יְכֹוָלה ְלנֵַּצַח ֶאת 

יְָתה ְצִריָכה ַּגם ֵּכן ְקָצת ִּדין, ָהָמן, וְָלֵכן ְּבָחְכָמָתּה הָ 
ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיֶה ַהִּדין נֹוֵקם ְּבָהָמן, צֹוֵרר ַהּיְהּוִדים, וְָלֵכן 

 07י@06@: "ּכִי ָרָאה ִּכ"(ֶאְסֵּתר ז ז)ְּכִתיב 
 07ו@06@ֵאָלי" 07ה@06@ָכְלָת"
ַמְלּכֹו  -ֵמֵאת ַהֶּמֶל�", זֶהּו ֶמֶל�  07ה@06@ָהָרָע"

ם, ֶׁשָהיָה ַהֵּׁשם ְּביֶֹׁשר ְּבַרֲחִמים, ֶׁשּמֹוֶרה ֶׁשל עֹולָ 
ַרֲחִמים ַעל יְִׂשָרֵאל. ָאְמנָם ַהֵּׁשם נְִרָמז ְּבסֹוֵפי 
ֵתבֹות, ְלַרֵּמז ַהִּדין ָהֶעְליֹון ֶׁשּיָבֹוא ַעל ָהָמן ּוָבנָיו. 
ֲהֵרי ַעד ֵהיָכן ָהיְָתה ַּכּוָנַת אֹותֹו ָהָרָׁשע ְלָהַרע 

: "ּבֹור (ְּתִהִּלים ז טז)ָליו נְִתַקּיֵם ַהָּכתּוב ְליְִׂשָרֵאל. וְעָ 
נְִלַּכד ָּבּה. וְָלֵכן  -ָּכָרה וַּיְַחְּפֵרהּו", ְּבִרְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ָטַמן 



  

ִצּוְָתה ַהּתֹוָרה ִלְמחֹות ֵׁשם ֲעָמֵלק וְזְַרעֹו וְזֶַרע זְַרעֹו, 
ִרי ְּדָבִרים כה (ִספְ ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

, ֶׁשְּצִריִכין ִלְמחֹק יט. ְמִכיְלָּתא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְׁשמֹות יז יד)
  ֵׁשם ֲעָמֵלק ֲאִפּלּו ִמן ָהֵעִצים וְָהֲאָבנִים.

ַטַעם ְלִמנְַהג יְִׂשָרֵאל ְלַהִּקיׁש ְּבֵעת ֲאִמיַרת 09@
  "ָהָמן"

ֹוָרה הּוא ְלַהִּקיׁש י. וְָלֵכן ִמנְָהָגן ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ּת
ָהָמן, ְּכֵדי ִלְמחֹק ֶאת ְׁשמֹו וְֵׁשם ֲעָמֵלק, וְָכל 
ָהִראׁשֹונִים וְָהַאֲחרֹונִים ָּכְתבּו ֶׁש�א ְלַבֵּטל ַהִּמנְָהג. 
וְִהּנֵה ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ֶהעִׁשיל 

ְלנַּסֹות ֶאת  זַ"ל, ֶׁשָהיָה נֹוֵהג ְּכֶׁשָהיָה רֹוֶצה
ַהּקּוְלמּוס, ָהיָה ּכֹוֵתב ֵׁשם ֲעָמֵלק אֹו ֵׁשם ָהָמן וָזֶֶרׁש, 
וְַאַחר ָּכ� ָהיָה מֹוֵחק ֶאת ְׁשָמם ְּכֵדי ְלַקּיֵם ַהִּמְצוַת 

: "ָמחֹה ִתְמֶחה ֶאת זֵֶכר (ְׁשמֹות יז יד. ְּדָבִרים כה יט)ֲעֵׂשה 
ֵּלל ַעל ְמִחּיַת ֲעָמֵלק", ּכִי ֲאנְַחנּו ְמֻחּיִָבים ְלִהְתּפַ 

ֲעָמֵלק, ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיֶה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם וְַהִּכֵּסא ָׁשֵלם, וְָאז 
: "וְִהְתַּגִּדְלִּתי (ְיֶחְזֵקאל לח כג)יְִתַקּיֵם ַהִּמְקָרא 

וְִהְתַקִּדְׁשִּתי ְּבתֹו� ָהַעִּמים", ּו"ַּבּיֹום ַההּוא יְִהיֶה ה' 
ֵמן. מֹוִרי וְַרִּבי מֹוֵרנּו ָהַרב , ָא(ְזַכְרָיה יד ט)ּוְׁשמֹו ֶאָחד" 

  .(ְיסֹוד יֹוֵסף ֶּפֶרק פ"ב)ַרִּבי יֹוֵסף זַ"ל 



  

  וַּיֵֵל� 08@

  ֶּפֶרק ק'03@
ַּדע,  .(ְּדָבִרים יח יג)א. "ָּתִמים ִּתְהיֶה ִעם ה' ֱא�ֶהי�" 

ִּכי ִמַּדת ַהְּתִמימּות ִהיא ַמֲעָלה ַהְמֻעָּלה ֶׁשְּבָכל 
לֹות ּוִמּדֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשָּצִרי� ִלְהיֹות ִּבְבנֵי ָאָדם, ַהַּמעֲ 

: "וְיֲַעקֹב ִאיׁש (ְּבֵראִׁשית כה כז)וְָלֵכן ְּכִתיב ְּבָאִבינּו יֲַעקֹב 
יֵׁש ְלַדּיֵק, ֲה�א ְּבוַַּדאי ַּכָּמה  -ָּתם יֹוֵׁשב אָֹהִלים" 

, ְּכגֹון ַמֲעלֹות ּוִמּדֹות ְקדֹוׁשֹות ָהיּו ְּביֲַעקֹב ָאִבינּו
ִמַּדת ֲחִסידּות וְיְִרָאה וֲַענָוָה ּוְקֻדָּׁשה וְָטֳהָרה, וְֵאין 
ַהָּכתּוב ְמיֵַחס אֹותֹו ַעל ִמּדֹות ַהָּללּו ּכִי ִאם ְּבִמָּדה 
ֶׁשל ְּתִמימּות, ְּכִדְכִתיב: "וְיֲַעקֹב ִאיׁש ָּתם", ֶאָּלא 

ֹות טֹובֹות ֻמְכָרח לֹוַמר, ִּכי ְּתִמימּות ּכֹוֵלל ָּכל ַהִּמּד
  ַהְּקדֹוׁשֹות.

ְׁשָלם ְּבִמּדֹות ַהְּכֵׁשִרים, 09@ ִמי ֶׁשהּוא ָּתם ּוֻמ
  ְּכֶׁשֵּתֵצא נְִׁשָמתֹו ֵּתֵׁשב ְּבאֶֹהל ֶׁשל ַמְעָלה

ב. וְָהֱאֶמת הּוא ֵּכן, ִמי ֶׁשהּוא ָענָו, וְיֵׁש לֹו 
ִחָּסרֹון, ֶׁשהּוא רֹוֵדף ַאַחר ַהָּממֹון אֹו נְַפׁשֹו ָחְׁשָקה 

ֲעׂשֹות ֲעֵבָרה, זֶהּו ֵאינֹו ִאיׁש ָּתם ְּבַמֲעִׂשים, וְִאיׁש לַ 
ָּכזֶה הּוא נְִמָׁשל ִלְכִלי נֶָאה, ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ְּפִגימֹות 
ּוְׁשָבִרים ַהְרֵּבה וְַכּיֹוֵצא ָּבזֶה. ָאְמנָם ִמי ֶׁשהּוא ָּתם 
ּוֻמְׁשָלם ְּבָכל ִמּדֹות ַהְּכֵׁשִרים, וְהּוא יֵָרא, ָאהּוב, 



  

ֵדף ְצָדָקה וְיֹוֵׁשב אָֹהִלים ְּבָאֳהֵלי ּתֹוָרה ֶׁשל מֶֹׁשה רֹו
ָאז ְּכֶׁשֵּתֵצא נְִׁשָמתֹו, יְִהיֶה  -וְעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַּבַּליְָלה 

זֹוֶכה ֵליֵׁשב ָּבאֶֹהל ֶׁשל ַמְעָלה, וְָהִענְיָן ַהֶּזה ְמבָֹאר 
(ַּדף קכג ַעּמּוד ַּבִּמְדָרׁש ַהּנְֶעָלם ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ַחּיֵי ָׂשָרה 

, וְזֶה ְלׁשֹונֹו: "ָאַמר ַרִּבי ִּפנְָחס: קֶֹדם קכה ַעּמּוד ב) - ב 
ֶׁשּיֵֵצא ַהַּצִּדיק ִמן ָהעֹוָלם, ַּבת קֹול יֹוֵצאת ְּבַגן ֵעֶדן: 
ָהִכינּו ָמקֹום ִלְפלֹונִי ַהַּצִּדיק ֶׁשּיָבֹוא ְלָכאן" וְכּו'. וְֵכיוָן 

ְּבַׁשֲעֵרי יְרּוָׁשַליִם ֶׁשל ַמְעָלה,  ֶׁשַהּנְָׁשָמה זֹוָכה ִלָּכנֵס
ָאז ִמיָכֵאל ַׂשר ַהָּגדֹול, הֹוֵל� ִעָּמּה ּוַמְקִּדים ָלּה 

(ִׁשיר ָׁשלֹום, ּוְׁשָאֵרי ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמְתִמיִהין וְׁשֹוֲאִלין 

ִמן ָעְלָמא  -: "ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהִּמְדָּבר" ַהִּׁשיִרים ג ו)
א ָעְלָמא ַּדֲחִריָבא, ֶׁשּנְִקָרא "ִמְדָּבר" נֶֶגד ַּתָּתָאה ְּדהּו

: (ָׁשם ו ט)ָעְלָמא ִעָּלָאה, ּוִמיָכֵאל, ַׂשר ַהָּגדֹול, ֵמִׁשיב 
". רֹוֶצה לֹוַמר, 07ַתָּמִתי@06@"ַאַחת ִהיא יֹונִָתי 

ֶׁשֵאין ִמיָכֵאל ְמַׁשֵּבַח ַהִּמְצוָה ַהְּפָרִטית ּוַמֲעלֹות 
ֹו, ִּכי ִאם אֹוֵמר ַמֲעַלת ַהְּתִמימּות, ַהַּצִּדיק ְּבִצְדקּות

  ֶׁשִהיא ּכֹוֶלֶלת ָּכל ַהַּמֲעלֹות ּוִמּדֹות טֹובֹות ַהְּכֵׁשרֹות.

ג. ּוְכֵׁשם ֶׁשִהיא ּכֹוֶלֶלת ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּתִמימּות ָּכל 
ִמּדֹות ַהְּכֵׁשִרים וִיָׁשִרים, ּכֵן ַהְּקֻדָּׁשה ֶעְליֹונָה חֹוֶפֶפת 

ְּכֶׁשהּוא עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה אֹו ַּבִּמְצוֹות, ֲאַזי ָעָליו ָּתִמיד, 
ד' ַאּמֹות ְסִביבֹו יֵׁש ִעּמֹו ְׁשֵלמּות ַהְּקֻדָּׁשה, ּוְׂשָכרֹו 

  הּוא ָּגדֹול ְמאֹד.



  

ַהְּפגָם ֶׁשל ִמי ֶׁשעֹוֵמד ְּבד' ַאּמֹות ִלְפנֵי ַהִּמְתַּפֵּלל 09@
  ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה

(ַּדף קלב ַעּמּוד ָרַׁשת ַחּיֵי ָׂשָרה וְַדע, ְּדִאיָתא ַּבּזַֹהר ּפָ 

: *א)
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"ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֲהוָה ָאֵזיל ִלְטֶבְריָה.  
ֲהוָה ִעֵּמיּה ַרִּבי ַאָּבא, ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי 
ְלַרִּבי ַאָּבא: נֵיזּול ְּדָהא ֲאנָא ָחֵמינָא ְּדַבר נָׁש ֲחָדא 

ָּבן, ּוִמִּלין ַחְּדִּתין ְּבפּוֵמיּה, ֲאַמר ַרִּבי יְִמֵטי ַהְׁשָּתא ְלגַ 
ַאָּבא: ָהא יְַדְענָא ִּדְבָכל ָמקֹום ְּדַמר ָאזֵיל, ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ְמַׁשַּדר ַמְלָאָכיו ָטאִסין ְּבַגְדֵפיהֹון 
ְלִאְׁשַּתְעָׁשָעא, ַעד ַּדֲהוֹו ָאזְִלין, ְסֵליק ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 

                                                   
249

  ֹקֶדׁש:-ָלׁשֹון*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ּבְ  
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהָיה ְּבַדְרּכֹו ִלְטֶבְרָיה, ְוָהַל� ִעּמֹו ַרִּבי 
ַאָּבא. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְלַרִּבי ַאָּבא: "ֵנֵל�, ִּכי רֹוֶאה ֲאִני 

ה". ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא: ֶׁשַּיִּגיַע ַעְכָׁשו ֵאֵלינּו ָאָדם ְּכֶׁשְּבִפיו ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָר 
"ִהֵּנה ָיַדְעִּתי ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשַרִּבי הֹוֵל�, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵלַח 
ַמְלָאִכים ְלִהְׁשַּתְעֵׁשַע ִעָּמֶהם". ֵהִרים ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה 

יֹוַחאי ְוַרִּבי ַאָּבא  ָאָדם ֶׁשָהָיה הֹוֵל� ְוָרץ. ָיְׁשבּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן
ְלַהְמִּתין לֹו. ְּכֶׁשִהִּגיַע ַעד ֲאֵליֶהם, ְׁשָאלֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: 
"ִמי ַאָּתה?" ָאַמר לֹו: "ְיהּוִדי ִמַּקּפּוְטְקָיא ֲאִני, ַוֲאִני הֹוֵל� 

ְׁשֹאל ַטַעם ִּבְׁשִליחּות ְלֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, לִ 
ַהֲהָלכֹות ֶׁשָּלַמְדנּו ַעל ִּפי סֹוד". ָאַמר לֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: 
"ֱאֹמר ְּבִני", ָאַמר לֹו אֹותֹו ְיהּוִדי: "ַאָּתה הּוא ֶּבן יֹוַחאי?" ָאַמר 
לֹו: "ֲאִני". ָאַמר לֹו: "ָלַמְדנּו, ֶׁש�א ַיֲעֹבר ָהָאָדם ְּכֶנֶגד 

ים ּתֹו� ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְוֵכן �א ִיְתַּפֵּלל ָאָדם ֲאחֹוֵרי ַרּבֹו, ַהִּמְתַּפְּללִ 
 ַמה ַּטַעם ֲהָלכֹות ֵאּלּו?" ָאַמר לֹו: "ָהִעְנָין הּוא ָּכ� ְוכּו'". 



  

ֵעינֹוי וֲַחָמא ַחד ַּבר נָׁש ַּדֲהוֵי ָאזֵיל וְָרֵהיט, יֹוַחאי 
יְָתבּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי וְַרִּבי ַאָּבא, ַּכד ָמֵטי 
ַּגַּביְהּו, ֲאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ַמאן ַאנְְּת? ֲאַמר 

ית ֵליּה: יְהּוָדאי ִמַּקּפּוְטְקיָא ֲאנִי, וֲַאנָא ָאזְֵלינָא ְלבֵ 
ִמְדָרָׁשא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ְּדִאְתַמּנּו ַחְבִרין 
יְִדיִעין ְּבִמִּלין יְִדיִעין וְַׁשַּדרּונִי ְלַגֵּביּה, ֲאַמר ֵליּה: 
ֵאיָמא ְּבִרי, ֲאַמר ֵליּה ַהאי יְהּוָדאי: ַאנְְּת ַּבר יֹוַחאי? 

(ְּבָרכֹות כז ֲאַמר ֵליּה: ֲאנָא, ֲאַמר ֵליּה: ָהא אֹוְקִמינָא 

, ְּדָלא יֲַעבֹר ָהָאָדם ְּכנֶֶגד ַהִּמְתַּפְּלִלים ּתֹו� ַעּמּוד א)
�א יְִתַּפֵּלל ִאינַׁש  (ָׁשם כז ַעּמּוד ב)ַאְרַּבע ַאּמֹות, וְֵכן 

ַמאי ַטֲעֵמיּה? ֲאַמר ֵליּה: ָהִענְיָן הּוא  -ֲאחֹוֵרי ַרֵּביּה 
ַתְבִּתי ְלׁשֹון ַהּזַֹהר, ִמָּכל ָמקֹום (ָאַמר ַהַּמְעִּתיק: ַאף ֶׁש�א ּכָ ָּכ�, 

, ִּכי יָדּוַע ַמה ֶּׁשָאְמרּו ָּכ� הּוא ַּכּוָנַת ַהּזַֹהר, ַעֵּין ָׁשם)
, "ֶׁשֵאין לֹו (ָׁשם ח ַעּמּוד א)ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבעֹוָלמֹו ֶאָּלא ד' ַאּמֹות ֶׁשל 
וְַהיְנּו ד' אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵׁשם אדנ"י ֶׁשּנְִקֵראת ֲהָלָכה", 

"ְׁשִכינָה ַקִּדיָׁשא", וְִהיא ה' ַאֲחרֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם 
, ֶׁשּנְִקֵראת "ַּכָּלה", וְַעל ּכֵן נְִקֵראת 07ה@06@ֲהוָיָ"
ַּכָּלה ֶׁשֵהן ְּבִהּפּו� ָאְתוָן 07ַה'@06@
. וְזֶהּו ר ַהְנָהַגת ַהִּלּמּוד)(ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים, ַׁשעַ  07"ֲהָלָכה"@06@

-ה-סֹוד ֶׁשל ד' ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכ"ה, ְּדַהיְנּו יִחּוד ֵׁשם י
ֶׁשל אדנ"י ְּבִחּבּור ָּכזֶה:  ה ְּבתֹו� ֵׁשם- ו

ה06@נ07ו@06@ד07ה@06@א07י@06@



  

"י, ֶׁשהּוא יִחּוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכנְֵתיּה. 07@
ָּלה ָאנּו ַמְתִחיִלים ְלִהְתַּפֵּלל: "ֲאדֹנָ"י וְָלֵכן קֶֹדם ַהְּתפִ 

 -ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת�", וְַהַּכּוָנָה 
ֶׁשַהְּׁשִכינָה ְּתַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו, ְּדִאיִהי ְמַקֶּבֶלת ָּכל 

, ֵאל][ֵּפרּוׁש: ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ָּכל ְּתִפּלֹות יְִׂשרָ ְצלֹוִתין ְּדיְִׂשָרֵאל 
וְַעל יְֵדי ַהַּכּוָנָה זֹו ֶׁשְּמַכּוֵן ֵהיֵטב ְּבַמֲחָׁשָבה ְּברּוָרה, 
זַָּכה וִיָׁשָרה, ּוְבֵלב נְִכנָע וְָטהֹור, ְמיֵַחד ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכנְֵתיּה, וְָאז הּוא עֹוֵמד ַמָּמׁש ְּבתֹו� ד' 

ן , ֶׁשהֵ 07ֲהָלָכ"ה@06@ַאּמֹות ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה 
. ּוָבזֶה יּוַבן ִמֵּמיָלא ּגֶֹדל 07ַהַּכָּל"ה@06@אֹוִתּיֹות 

ַהְּפָגם, ֶׁשְּכֶׁשָאָדם ַמְפִסיק וְעֹוֵמד ְּכנֶֶגד ַהִּמְתַּפֵּלל 
ְּבתֹו� ד' ַאּמֹות, ַּדֲהוֵי נְֶחָׁשב ֶׁשהּוא ַמְפִסיק ּוַמְפִריד 

וְָׁשלֹום, ֵּבין יִחּוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְׁשִכנְֵתיּה, ַחס 
וֲַאִפּלּו ְּבַצד ַהִּמְתַּפֵּלל ּתֹו� ַאְרַּבע ַאּמֹות יֵׁש ִלָּזֵהר, 

  ַאף ֶׁשהּוא ֻמָּתר ִמן ַהִּדין.

  ּגֶֹדל ַאזְָהַרת ְּתִפָּלה ְּבַכָּונָה09@

ְּדָכ�  -וְַהַּטַעם ְּדָאסּור ְלִהְתַּפֵּלל ֲאחֹוֵרי ַרֵּביּה 
ֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה הּוא ְמֻפְרָסם ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹו

 - (ְּדָבִרים ו יג): "ֶאת ה' ֱא�ֶהי� ִּתיָרא" (ְּפָסִחים כב ַעּמּוד ב)
ְלַרּבֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ָאְמנָם ְּבָעְמדֹו ְלִהְתַּפֵּלל �א 
יִָׂשים מֹוָרא ַאֵחר ְלנְֶגּדֹו, ִּכי ִאם מֹוָרא ַהָּׁשַמיִם, 

ה ּגֶֹדל ַאזְָהַרת ְּתִפָּלה ְּבַכּוָנָה, ּוִמָּכאן ְרֵאה ַּגם ְראֵ 
ּוַמה ִּלי ְלַהֲאִרי� ּוְלַהזְִהיר ַעל זֶה, ְּכָבר ִהזְַהְרִּתי 



  

ַּבְּפָרִקים ַהּקֹוְדִמים, ַא� נְִלַמד ִמֶּזה ַהַּמֲעֶׂשה ּגֶֹדל 
ַהְּתִמימּות ֶׁשָהיּו ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹונִים. ְרֵאה ַּגם 

ּיְהּוִדי ָׁשִליַח ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ָאַמר ְרֵאה, ַאף ֶׁשָהיָה הַ 
לֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ֵאיָמא ְּבִרי, וְַאַחר ָּכ� ָׁשַאל 
ַהאי ַּגְבָרא, ֲאַמר ֵליּה: ַאנְְּת ַּבר יֹוַחאי? ֲאַמר ֵליּה: 
ֲאנָא ַּבר יֹוַחאי, ָאז ֵהִבין ַהאי ַּגְבָרא, ֶׁשהּוא וַַּדאי �א 

יוָן ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: ֲאנָא ַּבר יְַׁשֵּקר, ּכֵ 
יֹוַחאי. וְַאַחר ָּכ� ָהיָה אֹוֵמר ֵעֶסק ְׁשִליחּותֹו, ִּכי ֵכן 
ִּדין וְַדת ּתֹוָרֵתינּו ַהְּקדֹוָׁשה נֹוֶתנֶת, ִלְהיֹות ָּכל ִציר 

  נֱֶאָמן ְלׁשֹוְלָחיו.

ה נֱֶאָמן וְזֶהּו ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהָאָדם, ֶׁשּיְִהיֶ 
ְּבִדּבּורֹו, ֶׁש�א יְַׁשּנֶה ֶאת ִּדּבּורֹו ֵהן ְּבִמֵּלי ִּדְׁשַמּיָא 
וְֵהן ְּבִמֵּלי ְּדָעְלָמא, ּוִמָּכל ֶׁשּכֵן ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן. וְַאל 
ֵּתֶפן ֶאל ָממֹון ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל יֶֹׁשר, ִּכי ִעַּקר ַהֲחִסידּות 

ן, ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְּבֶפֶרק וְַהְּתִמימּות הּוא ָּתלּוי ְּבָממֹו
נ"ב ַעּיֵן ָׁשם ַּבֲאִריכּות, ִּכי ִמי ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ֵליָהנֹות 

  ְּבָממֹון ָהִאּסּור ִאיׁש זֶה נְִקָרא ָּתִמים וְַצִּדיק.

ִאּסּור ּגָמּור ְלַהֲאִרי� ִּבְתִפָּלה ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור 09@
  ִמְתַּפְּלִלין

ם ְלִהָּזֵהר, ַאף ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ְלַכּוֵן וְָצִרי� ָהָאדָ 
ַהַּכּוָנֹות ֶׁשל ְּתִפָּלה ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה, ִמָּכל ָמקֹום הּוא 
ִאּסּור ָּגמּור ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲאִריכּות ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור 
ִמְתַּפְּלִלין, ַרק יְִתַּפֵּלל ְּתִפָּלתֹו ִּכְפׁשּוטֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב 



  

, (ִסיָמן קנז)ַרב ָהִריַב"ׁש ַּבְּׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֶׁשּלֹו הָ 
וְזֶה ְלׁשֹונֹו: "וֲַאנִי ִמְתַּפֵּלל ְּכִתינֹוק ַהַּמְתִחיל 
ְלִהְתַּפֵּלל, ַרק ֲאנִי ְמַכּוֵן ְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַהִּמּלֹות וְ�א 

  יֹוֵתר".

ל ִעם ּוְרָאיָה ִמן ַרִּבי ֲעִקיָבא: ְּכֶׁשָהיָה ִמְתַּפּלֵ 
(ְּבָרכֹות ַּדף לא ַהִּצּבּור, ָהיָה ַמְתִחיל ּוְמַסּיֵם ִעם ַהִּצּבּור 

, ּכִי ָהיָה ְּתִפָּלתֹו ִּכְפׁשּוטֹו, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַעּמּוד א)
ְּכֶׁשָאָדם ָהיָה ַמּנִיחֹו ְּבָזוִית  -ְּכֶׁשָהיָה ִמְתַּפֵּלל ְּביִָחיד 

. וְזֶהּו ַקָּבָלה ְּביִָדי: ִמי זֹו, ָהיָה מֹוְצאֹו ְּבָזוִית ַאֶחֶרת
ַעל ָּכְרֲח� הּוא  -ֶׁשַּמֲאִרי� ִּבְתִפָּלתֹו יֹוֵתר ֵמַהִּצּבּור 

, ַעל ֵּכן ֵאין ְּתִפָּלתֹו [ֵּפרּוׁש: ַּגֲאוָה]עֹוֶׂשה ְלֵׁשם יֲֻהָרא 
נְִׁשַמַעת. וְֵכן ָרִאיִתי ְלַהָּגאֹון ָאִבי, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי 

ל ָקֵאייְדנָאוֶוער זַ"ל וְַגם ִלְׁשָאֵרי ַרּבֹוַתי, ַאֲהרֹן ְׁשמּואֵ 
ֶׁשָהיּו ִמְתַּפְּלִלין וְ�א ָהיּו ַמֲאִריִכין ְּכָלל ַּבְּתִפָּלה, וְָהיּו 
ַמְלִעיִגים ַעל ְׁשָאֵרי ַרָּבנִים ֶׁשָהיּו ַמֲאִריִכין ַּבְּתִפָּלה 

  יֹוֵתר ִמַּדאי.

בֹו, ָצִרי� ִלְהיֹות ח. וְָכל ִמי ֶׁשּיְִרַאת ֱא�ִהים ִּבְלבָ 
ָּתִמים ִעם ה' ֱא�ָהיו וְִלְהיֹות נִָקי ֵמה' ֱא�ִהים 
ּוִמּיְִׂשָרֵאל, ְּכֵדי ֶׁש�א יֹאְמרּו ַהְּבִרּיֹות: זֶהּו ָחִסיד 

וְיְִהיֶה ִּבְכַלל ַמֲחִטיא  -ׁשֹוֶטה, ֶׁשַּמֲאִרי� ִּבְתִפָּלתֹו 
וְהּוא יְיֵַּׁשר ֶאת  ֶאת ָהַרִּבים, ַרק ְּבָכל ְּדָרֶכי� ָּדֵעהּו

  , וְָאז טֹוב ְל� יְִהיֶה ֶסָלה.(ִמְׁשֵלי ג ו)ְּדָרֶכי� 



  

  ַהֲאִזינּו08@

  

  ֶּפֶרק ק"א03@
  ּגֶֹדל ְׂשַכר ַהּמֹוִכיִחים ּוְמזִַּכים ֶאת ָהַרִּבים09@

, הּוא (ַּדף קכח ַעּמּוד ב)א. ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה 
ָׂשָכר ֶׁשל ַהּמֹוִכיִחים ּוְמזִַּכים ֶאת  ַמְפִליג ִמּגֶֹדל

ָהַרִּבים, ֶׁשּמֹונְִעין ֶאת ָהַרִּבים ִמן ַהֵחְטא ּופֹוֲעִלין ד' 
  ְּדָבִרים:

, ְּדָהעֹוָלם (ִקֻּדִּׁשין ַּדף מ ַעּמּוד ב)ִּכי יָדּוַע הּוא  -ָּברֹאׁש 
ף נִּדֹון ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה, וְָעוֹון ֶאָחד הּוא ַמְכִריַע ְלכַ 

חֹוָבה ָּכל ָהעֹוָלם, ּוִמְצוָה ַאַחת ַמְכִריָעה ְלַכף זְכּות, 
וְַעל יְֵדי ַהּתֹוָכחֹות ֶׁשַהּמֹוִכיַח מֹוִכיַח ֶאת ַהְּבִרּיֹות, 
ִאם ָׁשב ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, נְִמָצא 
ֶׁשַעל יָדֹו ָהעֹוָלם נִּדֹון ְלַכף זְכּות, וְנְִמָצא זְכּות 

  ִּבים ָּתלּוי ּבֹו.ָהרַ 

(ַוִּיְקָרא יט ַהּמֹוִכיַח ְמַקּיֵם ִמְצוַת ֲעֵׂשה  -ב. ֵׁשנִית 

: "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶת�", וְַעל יְֵדי ַהּתֹוָכָחה יז)
ִמְתַּגֵּבר ַהְּקֻדָּׁשה, וְַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֻמְכָרח ִלְהיֹות 

  ֻמְכנָע ַּתַחת יַד ַהְּקֻדָּׁשה.



  

ה ֶאת ָהַרִּבים זֹוֶכה ִלְראֹות ָּבנִים ּוְבנֵי ָבנִים ַהְמזַּכֶ 09@
  יְֵרִאים ּוְׁשֵלִמים

ּגֹוֵרם ֶׁשְּכבֹוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  -ג. ַהְּׁשִליִׁשית 
הּוא ִמְתַעֶּלה ּוִמְתרֹוֵמם, ּוְׂשָכרֹו יְִהיֶה, ֶׁשּיִזְֶּכה 

  ם.ִלְראֹות ָּבנִים ּוְבנֵי ָבנִים יְֵרִאים ּוְׁשֵלִמי

ִּכי ְלַאַחר מֹותֹו מֹוִליִכין ֶאת  -ד. ָהְרִביִעית 
נְִׁשָמתֹו ִּבְתֵליָסר ַּתְרֵעי ֶׁשל עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים, וְֵלית 

[ֵּפרּוׁש: ִּבְׁש�ָׁשה ָעָׂשר ְׁשָעִרים ֶׁשל ַמאן ְּדיְִמֶחה ִּביֵדיּה 

(ַמְלָאִכי ָעָליו נֱֶאַמר . וְ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים, וְֵאין ִמי ֶׁשּיְִמֶחה ְּביָדֹו]

  :  "ְּבִריִתי ָהיְָתה ִאּתֹו ַהַחּיִים וְַהָּׁשלֹום".ב ה)

וְעֹוד ֶׁשּנֹוָסף ַעל ְׂשָכרֹו ָׂשָכר ָּגדֹול ְמאֹד, וְהּוא 
זֶה, ִּכי ַמְלָא� ֶאָחד ּוְׁשמֹו יהודעי"ת, הּוא ְמֻמּנֶה ַעל 

, ֶלק ב ַּדף קכט ַעּמּוד א)(ֹזַהר חֵ נְִׁשָמָתן ֶׁשל ַהּמֹוִכיִחין ִלְׁשָמּה 
*

250
וְהּוא ֵמִביא ְּדיֹוְקנֵיּה ְּדַההּוא מֹוִכיַח, ֲאֶׁשר הּוא  

ְמזֶַּכה ֶאת ָהַרִּבים ְּבתֹוַכְחּתֹו ּוַמְכִריַע ֶאת ָהעֹוָלם 
                                                   

250
  ֹקֶדׁש:-*) ֵּפרּוׁש ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון 

ת ְוהּוא ֵמִביא צּוָרתֹו ֶׁשל אֹותֹו מֹוִכיַח, ֲאֶׁשר הּוא ְמַזֶּכה אֶ 
ָהַרִּבים ְּבתֹוַכְחּתֹו ּוַמְכִריַע ֶאת ָהעֹוָלם ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות, 
ּוְבָׁשָעה ֶׁשֵּמִביא ַההּוא ְמֻמּנֶה ַהּצּוָרה ַהִהיא, ָאז ַהֶּמֶל� ַהָּקדֹוׁש 
ְמָבֵר� ְלַהִהיא צּוָרה ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשִּנְתָּבֵר� ַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַלֲעבֹוַדת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְּכמֹו ְּכֶׁשִּקֵרב עוֹ 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן". ּוַמֲעִלים ַלּצּוָרה ַהִהיא 
ְּבִׁשְבִעין עֹוָלמֹות ְּגנּוִזים, ֶׁש�א ָזָכה ָּבֶהם ׁשּום ֶּבן ָאָדם ַאֵחר, חּוץ 

 ָהַרִּבים ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָכָחה.ִמִּמי ֶׁשְּמַזֶּכה ֶאת 



  

ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף זְכּות, ּוְבָׁשָעה ֶׁשֵּמִביא ַההּוא 
א ַקִּדיָׁשא ְמָבֵר� ְמֻמּנֶה ַהְּדיֹוְקנָא ַההּוא, ְּכֵדין ַמְלּכָ 

ְלַההּוא ְּדיֹוְקנָא ְּבָכל ִּבְרָכָאן ְּדנְִתָּבֵר� ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ַּכד ָקֵריב עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה זָָרה ַלֲעבֹוַדת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

: "וְֶאת ַהּנֶֶפׁש (ְּבֵראִׁשית יב ה)הּוא, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר 
ִלין ְלַההּוא ְּדיֹוְקנָא ְּבִׁשְבִעין ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן". ּוַמעֲ 

ָעְלִמין ַהְּגנּוזִים, ְּדָלא זָכּו ְּבהֹו ׁשּום ַּבר נָׁש ַאֲחָרא, 
חּוץ ַמאן ִּדְמזֶַּכה ַרִּבים ַעל יְֵדי ַהּתֹוָכָחה. וְִאם ֵּכן, 
ִאם ָּכ� ּגֶֹדל ְׂשַכר ַהּמֹוִכיִחים הּוא, ָקֶׁשה ְּבֵעינַי 

: ָּתֵמַּה ֲאנִי, ִאם (ֲעָרִכין טז ַעּמּוד ב)א, ְּדָאַמר ַרִּבי ֲעִקיבָ 
יֵׁש ַּבּדֹור ַהֶּזה ִמי ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח, וְִכי ַרִּבי 
ֲעִקיָבא �א ָהיָה יֹוֵדַע ָׂשָכר ַהּנִזְָּכר ְלֵעיל?! ָהיָה לֹו 
ְלהֹוִכיַח ֶאת ָהַרִּבים, ְּכֵדי ֶׁשּיְִהיֶה זְכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי 

וְִלְדרֹׁש ָּבַרִּבים, ִּכי הּוא ָהיָה ֻמְפָלג ְּבדֹורֹו. ּבֹו, 
וְַהּנְִרֶאה ְּבֵעינַי ְּדָרָאה ַרִּבי ֲעִקיָבא ּגֶֹדל ָהעֹנֶׁש ֶׁשל 
ַהּמֹוִכיִחים, ֶׁשּמֹוִכיִחים ֶׁש�א ִלְׁשָמּה ּוְמַבּיְִׁשים ֶאת 

ַרָּבה  ַהְּבִרּיֹות ִּבְפנֵי ַרִּבים, ַעל ִּפי ְּדִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש
: "וְ�א ָעַצר ּכַֹח יָָרְבָעם עֹוד (ָּפָרָׁשה לג ה)ָּפָרַׁשת ְּבַהר 

, ָאַמר ַרִּבי (ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ב יג כ)ִּביֵמי ֲאִבּיָה וַּיְִּגֵפהּו ה'" 
ְׁשמּוֵאל ַּבר נְַחָמנִי: ַאְּת ָסבּור לֹוַמר, ֶׁשּיָָרְבָעם 

ה! וְָלָּמה נִַּגף? ַרִּבי נִַּגף?! וֲַה�א �א נִַּגף ֶאָּלא ֲאִבּיָ 
יֹוָחנָן ָאַמר: ַעל יְֵדי ֶׁשֲחָׁשָדן ָּבַרִּבים, ֲהָדא ִהיא 

: "וְַאֶּתם ָהמֹון ָרב וְִעָּמֶכם ְׁשנֵי ֶעְגֵלי (ָׁשם יג ח)ִּדְכִתיב 



  

ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם יָָרְבָעם" וְכּו', ּוָמה ִאם 
ֶּמֶל� ָּכמֹוהּו, ֲענָׁשֹו ַהֶּמֶל�, ַעל יְֵדי ֶׁשהֹוִכיַח ֶאת הַ 

ַעל  -ֶהְדיֹוט ֶׁשּמֹוִכיַח ֶאת ֶהְדיֹוט ֲחֵברֹו  -ַהָּכתּוב 
  ַאַחת ַּכָּמה וְַכָּמה.

וְָלֵכן �א ָרָצה ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהְּבִרּיֹות 
ִּבְפנֵי ַרִּבים ְּכֵדי ֶׁש�א ְלַבּיֵׁש אֹוָתן ָּבַרִּבים. וְָכל 

ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם  -ת ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים ַהְמַבּיֵׁש אֶ 
. וְָלֵכן ָאַמר: ָּתֵמַּה ֲאנִי, ִאם (ָּבָבא ְמִציָעא נט ַעּמּוד א)ַהָּבא 

  יֹוֵדַע ָאָדם ַּבּדֹור ַהֶּזה ְלהֹוִכיַח.

וְַעְכָׁשו ָרִאיִתי מֹוִכיִחים ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו, 
ם ּוְמַבּיְִׁשין ֶאת ַהְּבִרּיֹות ֶּדֶר� וְעֹוְמִדין וְדֹוְרִׁשים ָּבַרִּבי

ְּפָרט ּוְכָלל, וְֵאינָם יֹוְדִעין ֶאת ָענְָׁשן, וַה' נַָתן ִלי ְלׁשֹון 
ִלּמּוִדים, ֶׁשִחַּבְרִּתי זֶה ַהֵּסֶפר, ְּכֵדי ֶׁשּיְִקְראּו ּבֹו 
ַהְּבִרּיֹות, וְֵאין רֹוֶצה ֲאנִי ְלַבּיֵׁש אֹוָתן ָּבַרִּבים, ִּכי ָכל 

ׁש יֹוֵדַע ָמַרת נְַפׁשֹו ַּבֶּמה ֶׁשִעּוֵת, וְיֹוִכיַח ְלַעְצמֹו ִאי
ְלַתֵּקן ֶאת ַהְּפָׁשִעים וְַהֲחָטִאים, ּוְכֵדי ֶׁש�א יֹאְמרּו 
ַהְּבִרּיֹות: ֵאין ַהּלֹוְמִדים יֹוְדִעים ֶאת ַמֲעֵׂשינּו, וְֵאין 

ִהָּלה ַּדע, ִּכי ְּבָכל ְקִהָּלה ּוקְ  -ָחִׁשים ִלְראֹות אֹוָתנּו 
יֵׁש ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשּיֹוְדִעים ְּבִקְלקּוָלן ֶׁשל ַהְּבִרּיֹות, ַא� 
ִמְּפנֵי ַהֲחנָֻּפה ֶׁשּגֹוֶבֶרת אֹוְמִרים: אֹוי ָלנּו ִאם נֹאַמר, 
וְאֹוי ָלנּו ִאם �א נֹאַמר, ָלֵכן ֶאת ֲאֶׁשר ִעם ְלָבִבי 

ֹוְׁשִכין ִלָּבם ָעִׂשיִתי וְָכַתְבִּתי ְקָצת ְּבִדְבֵרי ַהָּגָדה ֶׁשּמ
ֶׁשל ַהְּבִרּיֹות, ּוְבִדְבֵרי ָמָׁשל ּוְמִליָצה, וֲַאַקּוֶה ָלֵאל, 



  

ֶׁשַעל יְֵדי ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ְמזֶַּכה ֲאנִי ֶאת ָהַרִּבים, ּוזְכּות 
ָהַרִּבים יְִהיֶה ָּתלּוי ִּבי. וֲַאנִי ְמַבֵּקׁש ִמָּכל ַהּיֹוֵדַע 

ים ְּדָבַרי ְּכחֹוָתם ַעל ִלּבֹו ִלְקרֹות ְּבזֶה ַהֵּסֶפר, ֶׁשּיָׂשִ 
וְַעל זְרֹועֹוָתיו, וְ"יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי וְֶהְגיֹון ִלִּבי 

  .(ְּתִהִּלים יט טו)ְלָפנֶי� ה' צּוִרי וְגֹוֲאִלי" 

  וְזֹאת ַהְּבָרָכה08@

  ֶּפֶרק ק"ב03@
, (ָּפָרָׁשה כ יב)א. ַּבִּמְדָרׁש ַרָּבה ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית 

וְזֶה ְלׁשֹונֹו: "וַּיַַעׂש ֱא�ִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות 
, ְּבתֹוָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ָהיָה (ְּבֵראִׁשית ג כא)עֹור" 

ְּבָאֶל"ף. וְהּוא ָּתמּוַּה, ָלָּמה  -ָּכתּוב: "ָּכְתנֹות אֹור" 
יָה ָּכתּוב "ָּכְתנֹות ַּדוְָקא ְּבתֹוָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר הָ 

(ַעֵּין ֵסֶפר ְּבָאֶל"ף, וְ�א ִּבְׁשָאר ִסְפֵרי ּתֹורֹות?  -אֹור" 

"ִּבְרַּכת ְׁשמּוֵאל" ֶׁשִחֵּבר ַהָּגאֹון ָאִבי, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 

ָּגאֹון , ַעֵּין ָׁשם ְּבֵׁשם הַ (ַּדף ו טּור ג)ָקֵאייְדנָאוֶוער ַז"ל, ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית 

  .מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ֵליּב צּונְץ זַ"ל ַמה ֶּׁשָּכַתב, ַעֵּין ָׁשם)

וְַהּנְִרֶאה ְלָתֵרץ ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָּׁשַמְעִּתי ִמֶּפה 
ָקדֹוׁש, ֲה�א הּוא ָהִאיׁש ָהֱא�ִהי, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי 

ר ֶהעִׁשיל צֹוֵרף זַ"ל, ֶׁשָאַמר ְּבֵׁשם ְמֻקָּבל ֶאָחד ָּדבָ 
נְִפָלא וְָדָבר נֶָאה ּוִמְתַקֵּבל, וְהּוא זֶה: ַּדע, ִּכי ְצפֹו ֶּבן 

: "ַאּלּוף (ְּבֵראִׁשית לו טו)ֱאִליַפז ֶּבן ֵעָׂשו, ַהּנְִכָּתב ַּבּתֹוָרה 
", ִהיא ַהְקִלָּפה ִראׁשֹונָה ֶׁשְּבִׁשְבִעים 07ְצפֹו@06@



  

: ְׁשמּוֵאל א ט ה)(ֻאּמֹות, ּוְכנְֶגּדֹו ִהיא ַּגם ּכֵן ִּבְקֻדָּׁשה 
ְּכאֹוִתּיֹות  -". אֹוִתּיֹות ְּדֵדין 07צּוף@06@"ֶאֶרץ 
. וְהּוא ָהיָה ֶמֶל� [ֵּפרּוׁש: אֹוִתּיֹות ֵאּלּו ְּכאֹוִתּיֹות ֵאּלּו]ְּדֵדין 

ִראׁשֹון, ּוֶמְמַׁשְלּתֹו ָהיְָתה ִּבְמִדינַת ּפֹוִלין ּוְמַרֵּמז 
אֹוִתּיֹות  הּוא 07ְּפלֹוִני@06@ִלְפלֹונִי, ִּכי 

, ֶׁשהּוא ֵּגיַמְטִרּיָא "ְצפֹו". וְָלֵכן 07ּפֹוִלין@06@
" ֶׁשל 07ּפֹוִלין@06@נְִקֵראת ַמְלכּות ֱאדֹום "ֶמְטרְ 

ּכִי ַהְּמִדינָה ַהּזֹאת  (ְמִגָּלה ַּדף ו ַעּמּוד א),ִׁשְבִעים ֻאּמֹות 
ִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּתַחת יַד ַהַּׂשר ֶׁשל ֱאדֹום, וְִהיא ְקִלָּפה 

  ִראׁשֹונָה.

וְַדע, ִּכי ַהְקִלָּפה ֶׁשל ְצפֹו ִהיא ָּבָאה ֵמֲחַמת ֵחְטא 
ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון וְַחּוָה, וְִאיָלן ֶׁשָאַכל ָאָדם 

, ּכִי ִחָּטה (ְּבָרכֹות ַּדף מ ַעּמּוד א)ָהִראׁשֹון, ִחָּטה ָהיָה 
ֶׁשָּפַגם ְּבֶחְטאֹו , (ִּתּקּוֵני ֹזַהר, ִּתּקּון טז, ַּדף לא)ֵּגיַמְטִרּיָא כ"ב 

  ְּבכ"ב אֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה.

וְיָדּוַע ֶׁשֵחְטא ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהיָה ַּבִּמָּדה ֶׁשל 
הֹוד, ֶׁשִהיא ִמָּדה ַהְּׁשִמינִית, וְח' ְּפָעִמים כ"ב עֹוֶלה 
ֵּגיַמְטִרּיָא קע"ו, ְּכִמנְיַן "ְצפֹו". וְזֶהּו סֹוד ַחּוָה, ֶׁשֵחְטא 

ַעל יָָדּה, ּכִי ָהיְָתה נְִבֵראת ִמִּמַּדת הֹוד, ֶׁשִהיא ָּבא 
ִמָּדה ְׁשִמינִית, וְַעל יָָדּה ָהיָה ַהְּפָגם ֶׁשל כ"ב 

  אֹוִתּיֹות, וְַכּנִזְָּכר ְלֵעיל.



  

 07ת@06@וְִהּנֵה ַהּנְֶעָלם ִמן "ַחּוָה" ָּכזֶה: ֵח"
. ַקח 07א@06@ֵה" 07ו@06@"07א@06@וָ 

הּוא  -" ְּבִמּלּוָאּה ָּכזֶה: ת', א"ו, א' ַהּנְֶעָלם ִמן "ַחּוָה
ֵּגיַמְטִרּיָא ת"ח. ְלַרֵּמז, ֶׁשִּבְׁשנַת ת"ח ָלֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי 
יְִהיֶה ִּתְגּבֶֹרת ַהְקִלָּפה ֶׁשל ְצפֹו, ֶׁשָהיָה ָראּוי ִלְהיֹות 

יָבֹוא ַאֲהרֹן ֶאל  07זֹאת@06@ַהְּגֻאָּלה ִּבְׁשנַת "ּבְ 
, ּוְבאֹותֹו ָׁשנָה ַהְרֵּבה ֲעֵקדֹות ָהיּו טז ג) (ַוִּיְקָראַהּקֶֹדׁש" 

ְּבֶאֶרץ ּפֹוִלין וְִליָטא, ַּכּיָדּוַע ּוְמֻפְרָסם ִמְּגזֵרֹות ָרעֹות 
וְִדינִים ָקִׁשים, ַהּנֲַעִׂשים ְּבֶאֶרץ ּפֹוִלין וְִליָטא ִּבְׁשנַת 
 "זֹאת", ֶׁשּנֶֶהְרגּו ַּכָּמה ְרָבבֹות ִמּיְִׂשָרֵאל ַעל ְקֻדַּׁשת
ַהֵּׁשם. וְַהּנְֶעָלם ִמן "זֹאת" ָּכזֶה: 

, 07ן@06@"07יִ@06@זַ 
 07ו@06@, ָּת"07ף@06@"07ֶל@06@אָ 

וְהּוא: י"ן ל"ף ו', ֶׁשהּוא ֵּגיַמְטִרּיָא "ְצפֹו", ֶׁשהּוא 
נְִרָמז ְּבסֹוד "ְּפלֹונִי"*
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*) ָידּוַע ֶׁשָּנֲהגּו לֹוַמר ְסִליחֹות ְּביֹום כ' ִסיָון, ְוֵיׁש נֹוֲהִגים  
  ְלִהְתַעּנֹות ְּביֹום ֶזה. ַּתֲעִנית כ' ִסיָון ְקָבעּוהּו ַאֵחינּו ְּבֵני ּפֹוִלין.

ָרה ְלַיֲעֹקב, ְוִעָּקר ִויסֹוד ַּתֲעִנית ֶזה ֶׁשל כ' ִסיָון ֶׁשָהָיה ֵעת צָ 
ְּגֵזרֹות ּוְׁשָמדֹות ְּגדֹולֹות ִּבְׁשַנת ת"ח ְות"ט ָלֶאֶלף ַהִּׁשִׁשי. ְוִנְׁשַּפ� 
ָּדָמן ֶׁשל ֻאָּמה ְקדֹוָׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית ְּכַמִים ַהֻּמָּגִרים ָאְרָצה, 

ת ְוָקְבעּו ְוַהְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר ָהיּו ָּבָאֶרץ ַּבּדֹור ַההּוא ָּגְזרּו ַעל ֶזה ַּתֲעִני
ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשָנה, ְוַעל ַהְּגֵזָרה ֶׁשל ְׁשַנת ת"ח ְות"ט 
ִיְּסדּו ַהְּגאֹוִנים ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו ָקרֹוב ִלְזַמן ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ְסִליחֹות 

  ׁשֹונֹות.



  

                                                                                                                    

ְדְּפסּו ְּבסֹוף ְסִליחֹות (ַּבַעל ַהַּׁש"� ַז"ל, ְונִ ַרֵּבינּו ַהָּגאֹון ַׁשְּבַתי ֹּכֵהן 

ְּבַאְמְׂשֶטְרַדאם ְׁשַנת תי"א. ּוִמֹּקֶדם ָּכַתב ַרֵּבינּו ַהַּׁש"� ַמֲאָמר ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם 

ְמִגָּלה ָעָפה ִסּפּור ַמֲעֶׂשה ַהְּגֵזרֹות ָרעֹות ֶׁשֵאְרעּו, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְּבֶאֶרץ 

. ַּגם ַרֵּבינּו ַּבַעל "ּתֹוְספֹות יֹום ָיא ְוִליָטא)אּוְקַריָנא ָוואִלין ּוָפאַדלְ 
  טֹוב" ִחֵּבר ְסִליחֹות ְלכ' ִסיָון ְוִנְדַּפס ִּבְפָראג.

ַעֵּין "ָמֵגן ַאְבָרָהם" ִסיָמן תק"פ סק"ט, ִּדְביֹום כ' ִסיָון ָהיּו 
ֶזה ַהְרֵּבה ָצרֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות, ְוַהְרֵּבה נֹוֲהִגין לֹוַמר ְסִליחֹות וְ 

ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו: "ִּבְׁשַנת ת"ח ֶנְחְרבּו ַהְרֵּבה ְקִהּלֹות ְּגדֹולֹות ְּבאֹוָתּה 
ַהָּׁשָנה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְסִליחֹות ֶׁשִחֵּבר ַּבַעל ַהַּׁש"� ַעל ֵּכן נֹוֲהִגים 

  ְלִהְתַעּנֹות ְּבָכל ַמְלכּות ּפֹוִלין".
ֵאל" ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "כ' ּוְבסֹוף ֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש "אֹוֵהב ִיְׂשָר 

ִסיָון הּוא ַהְתָחָלה ַעד יֹום ִּכּפּור, ִאם ְמַקֵּים ֶזה ָּכָראּוי, ֲאַזי יּוַכל 
"ִּכי ָיד ַעל ֵּכ"ס ָי"ּה",  - ְלַקֵּים יֹום ִּכּפּור ָּכָראּוי ְוָנכֹון. ְוִסיָמָנ� 

יָון, 07כ' ִס@06@" ָראֵׁשי ֵתבֹות 07ֵּכ"ס@06@"
ִּכּפּוִרים". 07ַה@06@ֹום 07י@06@ -" 07@ָי"ּה06@"

  עכלה"ק.
ֵהִביא,  (ַעּמּוד קסה אֹות נח)ּוְבֵסֶפר "ַיְלקּוט אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל" 

ֶׁשכ' ִסיָון ָאְמרֹו ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ֵמַאְּפָטא ַזַצ"ל ְּבִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה 
ְתעֹוְררּות, ְוָהיּו ַהְּיָללֹות ְוָהָיה ּדֹוֵרׁש ְּבאֹותֹו יֹום ְּדרּוׁש ָּגדֹול ְלהִ 

  ְוַהְּבִכּיֹות ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ָאז יֹוֵתר ִמִּתְׁשָעה ְּבָאב.
ּוְבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש "ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה" ַעל ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ָּכַתב ַעל 

"ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה �א ַיַעְברּו ִמּתֹו� ַהְּיהּוִדים  (ָׁשם ט כח)ָּפסּוק 
ְוִזְכָרם �א ָיסּוף ִמַּזְרָעם, ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל" ְוגֹו', ִהֵּנה 
ֶּכֶפל ָהִעְנָין ְּבִמּלֹות ׁשֹונֹות. ְוִנְרֶאה ִלי ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָּׁשַמְעִּתי, ִּכי 
ַהָּמסֹורֹות ִהיא ָּת"ו ַוִּתְכֹּתב ְּגדֹוָלה, ְוח' ֶׁשל חּו"ר ְּגדֹוָלה הּוא 

ֶרֶמז ֶׁשאֹוָתּה ַהְּגֵזָרה ֶׁשָהְיָתה ָאז ָראּוי ִלְהיֹות ִנְכָּתב ַעל ְׁשַנת  ת"ח,
ת"ח ְוָהֵבן. ְוַעל ִּפי ֶזה א"ׁש ָהֶרֶמז ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ִּכי ָיד ַעל ֵּכ"ס הּוא 



  

"ָצפֹון" הּוא ֵּגיַמְטִרּיָא "ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה", ִּכי 
"ּפֹוִלין", "ִליָטא", וְָלֵכן ָהיָה ַהְּגזֵָרה ַּדוְָקא ִּבְמִדינָה זֹו 
ּוִבְׁשנַת ת"ח ַּדוְָקא, וְִדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן. וְִהּנֵה יֵׁש 
ְּביִָדי עֹוד ִּדְבֵרי ִּכּבּוִׁשים, ֶׁשֵאין ֲאנִי רֹוֶצה ְלַגּלֹוָתם 

ִּכי ִאם ַלְּצנּוִעין, ַמה ֶּׁשִּקַּבְלִּתי ִמן ִּבְפנֵי ָּכל ָאָדם, 
  ָהִאיׁש ָהֱא�ִהי, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ֶהעִׁשיל צֹוֵרף זַ"ל.

                                                                                                                    

ָראֵׁשי ֵתבֹות כ' ִסיָון ַעד ָּכאן ָׁשַמְעִּתי, ִּכי ַׁשָּי� ְלֶזה ִמְלָחָמה ַלה' 
ִּכי ֲה�א ִהיא ְּגֵזַרת ֲעָמֵלק, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, ַוִּיְׁשַמע ָחָכם ַּבֲעָמֵלק, 

ְויֹוִסיף ֶלַקח, ְּדַאף ֶׁשָהָיה ִנְגַזר ָאז ְּכָלָיה, ַחס ְוָׁשלֹום, ּוְבת"ח �א 
ָהָיה ְּכָלָיה, ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַהְּכָלָיה ָהָיה ִנְגַזר ְּבֶדֶר� ֶזה ַּכָּמה ְנָפׁשֹות 

ֶׁשָהיּו ְראּוִיים ִלְהיֹות ְּבי"ג ַּבֲאָדר ֶׁשָּׁשְברּו אֹוְיֵבי  ִמִּיְׂשָרֵאל
ַהְּיהּוִדים, ִנְגַזר ֶׁשְּנָפׁשֹות ְּבִמְנָין ֶזה ֵיָהְרגּו, ּוִמֵּמיָלא ָהָיה ְּכָלָיה, 
ַחס ְוָׁשלֹום, ַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשִּנָחם ַעל ָהָרָעה ּוִמַּדת ַהִּדין ֵאינֹו חֹוֵזר 

ַּתן לֹו ֵאּלּו ְנָפׁשֹות ְּבִפָּזרֹון ִּכי ַּכָּמה ֲהִריגֹות ָהיּו, ַּכְּמֹבָאר ְּבֵריַקְנָיא נִ 
ְּבֵסֶפר "ֵׁשֶבט ְיהּוָדה", ַרק ֶׁשִּנְרַמז ת"ח ֶׁשהּוא ָהָיה ֶהֶרג ַהּיֹוֵתר 
ָּגדֹול ְוַהְרָוָחה ָהָיה, ֶׁשִאם ָהָיה ָאז ְּבַפַעם ֶאָחד ָהָיה ִנְׁשַּכח ֵזֶכר 

ְוָׁשלֹום, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַעל ֹאֶפן ֶזה, ְוַעל ֵּכן ַהִּׂשְמָחה, ִיְׂשָרֵאל, ַחס 
ְוִהֵּנה ּפּוִרים הּוא ַעל ֵׁשם ַהּפּוִרים ְלֶהֶרג ּוְלַאְבָדן, ְוַעל ֵּכן ָאַמר 

ְרצֹונֹו לֹוַמר, ֶׁשִּנְּתנּו ְלֶהֶרג ּוְלַאְבָדן �א  -"ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה" 
הּוִדים. ְרצֹונֹו לֹוַמר, �א ִיָּפְטרּו ְּב�א ְּכלּום ִּכי ַּגֵּבּה ַיַעְברּו ִמּתֹו� ַהּיְ 

ְרצֹונֹו לֹוַמר, ֶׁשל  -ִּדיֵליּה ָּבעֹוַה"ר, ַרק ַהַהְרָוָחה הּוא "ְוִזְכָרם" 
ְּכֵדי ֶׁש�א ָיסּוף ֵזֶכר ֶזַרע  -ַהְּיהּוִדים. "ְוִזְכָרם �א ָיסּוף ִמַּזְרָעם" 

ְמָפֵרׁש, ְוָהֵאי� ֶזה? "ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל"  ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ֶזה
ת' ְוח' ְּגדֹוָלה ֶׁשָּכְתָבה ַעל ת"ח ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ְוהּוא ְּפִליָאה בס"ד,  -

 ַעד ָּכאן ְּדָבָריו.



  

וְַדע, ִּכי "ָצפֹון" ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרּיָא "ּפֹוִלין", 
(ַעל ִּפי , ְּבסֹוד 07רכ"ו@06@"ִליָטא", הּוא ִמנְיַן 

י ִׁשיָחה", ַּבֲעִלילֹות לִ  07ָּכרּו@06@" ְּתִהִּלים קיט פה)
ְׁשָקִרים ּוַבֲהִריַגת ַצִּדיִקים. ּוְקִלָּפה ֶׁשל ֵעָׂשו הּוא 

 (ַעֵּין ִמְדַרׁש ׁשֹוֵחר טֹוב קכ, ִמְדַרׁש ְׁשמּוֵאל טז)יָדּוַע ַּבְּסָפִרים 
, וְָלֵכן אֹות (ְּתִהִּלים פ יד)ֶׁשהּוא נְִקָרא "ֲחזִיר ִמּיַָער" 

ר" ִהיא ְּגדֹוָלה 07ַע@06@ֶׁשל "יָ  07ע'@06@
, ְלַרֵּמז ֶׁשּתֹוִלין ּבֹו ָּכל ָהע' ֻאּמֹות, (ָׁשם)ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים 

ֶׁשל ֵעָׂשו, ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל "ָּכְתנֹות  07ע'@06@וְִהיא 
ְּבַעיִ"ן, ֶׁשָהיָה קֶֹדם ַהֵחְטא  -" 07עֹור@06@

ְּבָאֶל"ף, ַּכּיָדּוַע  -" 07אֹור@06@"ָּכְתנֹות 
. (ַעֵּין ֵעץ ַחִּיים, ַׁשַער מט ֶּפֶרק ד. ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים, ַּדף ו)ִלים ְלַהְמֻקּבָ 

וְָלֵכן ֶלָעִתיד יְֻתַּקן ַהֵחְטא, וְיְִהיֶה ַהּסֹוד "ָּכְתנֹות 
ְּבָאֶל"ף, ְּכמֹו ֶׁשָהיָה קֶֹדם ֵחְטא  -" 07אֹור@06@

  ָאָדם ָהִראׁשֹון.

(ַעֵּין ִּגיִטין ַּדף נו ר וְַרִּבי ֵמִאיר ָהיָה ִמֶּזַרע נֵירֹון ֵקיסָ 

, וְָהיָה ַמְתִחיל ְלַתֵּקן ְּפָגם ֶׁשל ֵעָׂשו ְּבסֹוד ַעּמּוד א)
ְּבַעיִ"ן. ּוְכֶׁשִּתְכּתֹב  -" 07ִמָּיַער@06@"ֲחזִיר 
ְּבָאֶל"ף, הּוא אֹוִתּיֹות  -" 07ִמָּיַאר@06@"ֲחזִיר 

". ּוְכֶׁשּיְֻתַּקן ֵעָׂשו, ָאז יְִהיֶה 07ֵמִאיר@06@"
ְּבָאֶל"ף. וְָלֵכן ָהיָה  -" 07אֹור@06@ְתנֹות "ּכָ 

ְּבתֹוָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ָּכתּוב "ָּכְתנֹות עֹור" ְּבָאֶל"ף 
", וְַקל ְלָהִבין. וְזֶהּו 07אֹור@06@ָּכזֶה: "ָּכְתנֹות 



  

, 07רכ"ה@06@ַהּסֹוד: "ֲחזִיר" הּוא ֵּגיַמְטִרּיָא 
"ִמּיַָער", ֶׁשהּוא ָעִתיד  ְּכִמנְיַן ָּכָרה, וְִעם ָהָאֶל"ף ֶׁשל

ְּבָאֶל"ף, הּוא  -" 07ִמָּיַאר@06@ִלְהיֹות "
ִלי  07ָּכרּו@06@, ְּכִמנְיַן "07רכ"ו@06@

ׁשּוָחה". וְָהֻאּמֹות ֶׁשּכֹוִרים ׁשּוָחה ַּתְחֵּתינּו, יְִהיּו 
ֶלָעִתיד ְּבֵטִלין ְּכֶׁשָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה, ְּכֶׁשּיְֻתַּקן ַהֵחְטא, 

ְּבָאֶל"ף, וְַקל  -" 07אֹור@06@"ָּכְתנֹות  וְיְִהיּו
  ְלָהִבין.

וְִהּנֵה נֲַחזֹר ְלִענְיָנֵנּו, ִּכי "ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה" 
, וְָלֵכן ְּכֶׁשָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה, ִּתְהיֶה ַהְּגֻאָּלה (ִיְרִמָּיה א יד)

מֹו ְּתִחָּלה ִּבְמִדינֹות ָצפֹון, ֶׁשהּוא ּפֹוִלין, ִליָטא, ּכְ 
"עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי  (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד טז)ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

ֵתיָמן", ּכִי ִּבְתִחָּלה יְִהיֶה ִהְתעֹוְררּות ַהְּגֻאָּלה ִמַּצד 
ָצפֹון, וְַאַחר ָּכ� "ּובֹוִאי ֵתיָמן", וְַאַחר ָּכ� יִזְֶּכה ְּכַלל 

  יְִׂשָרֵאל ְלַרב טּוב ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים.

וְִהּנֵה ָּכַתְבנּו ְלֵעיל, ְּדִמּכַֹח ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון 
נֲַעָׂשה ִמן אֹות ָאֶל"ף אֹות ַעיִ"ן, וְזֶהּו ְּבֵתבֹות 

ְּבָאֶל"ף,  -"ָּכְתנֹות עֹור", ֶׁשָהיָה ָצִרי� ִלְהיֹות "אֹור" 
, ַּכְמבָֹאר ִענְיָן (ִמְׁשֵלי טז כח)וְָלֵכן "נְִרָּגן ַמְפִריד ַאּלּוף" 

(ַעֵּין ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית ֵחֶלק א, זֶה ְּבַכָּמה ִסְפֵרי ְמֻקָּבִלים 

, וְָהָאבֹות ִּתְּקנּו ֵחְטא ּוְפָגם זֶה ַעל ַמֲאַמר ֵּבית ָּדִוד, ַּדף טז.)
ֲחִרית, 07ַׁש@06@יְֵדי ָׁש�ׁש ְּתִפּלֹות: 



  

ֶׁשֵהן ָראֵׁשי  - ְרִבית 07ַע@06@נְָחה, 07ִמ@06@
"*07ַמע@ׁשְ 06@ֵתבֹות "
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ְוזֶהּו  - ַאְבָרָהם יְִצָחק יֲַעקֹב ָחיּו ְּכִמנְיַן ָּבָׂש"ר 09@
  ַהּסֹוד "ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה �א תֹאֵכלּו"

(ַעֵּין ֹזַהר ֵחֶלק א, ַּדף קסז ַעּמּוד א, ְוִתּקּוֵני ֹזַהר וְִהּנֵה יָדּוַע 

ּכַֹח ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון , ֶׁשּמִ ְּבסֹופֹו, ִּתּקּון י, ַּדף קמז ַעּמּוד ב)
ָּגְברּו ְׁשֵּתי ְקִלּפֹות: ׁשֹור וֲַחמֹור, וֲַחמֹור הּוא ְקִלַּפת 
יְִׁשָמֵעאל, וְׁשֹור הּוא ְקִלַּפת ֱאדֹום, וְֵתבֹות "ֱאדֹום", 
"יְִׁשָמֵעאל" ֵהן ֵּגיַמְטִרּיָא תק"ב, ְּכִמנְיַן ַהָּׁשנִים ֶׁשָהיּו 

ֶּזה, ּכִי ַאְבָרָהם ָהיָה ַחי ָהָאבֹות ַחּיִים ָּבעֹוָלם הַ 
קמ"ז  -ק"פ ָׁשנִים, יֲַעקֹב  -קע"ה ָׁשנִים, יְִצָחק 

יְִהיּו תק"ב  -ָצְרֵפם יַַחד  -ָׁשנִים, קע"ה וְק"פ וְקמ"ז 
ָׁשנִים, ִּכי ָהָאבֹות ֵהן ִּבְקֻדָּׁשה נֶֶגד ַהְקִלָּפה. וְזֶהּו 

ה ַּבָּׂשדֶ  07ָבָׂשר@06@"ּו (ְׁשמֹות כב ל)ַהּסֹוד 
ְטֵרָפה**

253
" הּוא 07ָּבָׂשר@06@�א תֹאֵכלּו", ִּכי " 

  , וְַקל ְלָהִבין.07תק"ב@06@ַּגם ּכֵן ֵּגיַמְטִרּיָא 
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'ִחָּטה, 07ְׁש@06@ְּבִגיַמְטִרָּיא 07ְׁשַמ"ע @06@*)  
 'רּוב.07ֵע@06@'ְקֶוה, 07ִמ@06@
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**) [ָאַמר ַהַּמְעִּתיק: מּוָבא ְּבֵסֶפר "ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם" ַעל  

"ָמה ֶאֹּקב �א ַקֹּבה ֵאל ּוָמה ֶאְזֹעם �א ָזַעם  (ַּבִּמְדָּבר כג ח)ַהָּפסּוק 
ֶרֶמז  -ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, ו'  -ה'", ְּדֵתַבת ֶאְזֹע"ם ָראֵׁשי ֵתבֹות: א' 

ּומּוָבא ֵמַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַזַצ"ל ַעל ָּפסּוק ִליסֹוד ְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל, 
רּוִבין, עֵ ִביָחה, זְ ָראֵׁשי ֵתבֹות:  ַזַע"ם"ְּבַזַע"ם ִּתְצַעד ֶאֶרץ", 



  

                                                                                                                    

ְקָואֹות, ְוַגם ָראֵׁשי ֵתבֹות ַז'ַעם ִּת'ְצַעד ֶא'ֶרץ (ִּכי ַהב' הּוא ַרק ִמ 
ְנַין ת"ט, רֹוֵמז אֹות ַהִּׁשּמּוׁש ְוֵאיָנּה ִמּגּוף ַהֵּתָבה) עֹוֶלה ְּכִמ 

ִלְגֵזרֹות ת"ח ְות"ט ֶׁשָהיּו ָאז ְּגֵזרֹות ְּכָלָיה, ַחס ְוָׁשלֹום, ַעל ַאֵחינּו 
  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִדיַנת ּפֹוִלין ְוִליָטא ַּכְּמֹבָאר ָּכאן ִּבְפִנים ַהֵּסֶפר.

 ְוֶזה ְלׁשֹון ֵסֶפר "ִאְגרֹות ֶלֶחם ְׁש�ֹמה" ֵמַהָּגאֹון ִמַׁשאְמלֹויא
אֹות יּוד ִמְּׁשֵמיּה ְּדַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  (ָׁשם)ְזצּוַק"ל, ַּדף מד ַעּמּוד א 

 ַזַע"םִזי"ַע ֶׁשָאַמר ַעל ַהָּפסּוק ֲחַבּקּוק ג' "ְּבַזַעם ִּתְצַעד ֶאֶרץ", 
ְקֶוה, ֶׁשג' ְּדָבִרים ֵאּלּו ֵהם ָראִׁשִּיים ִמ רּוִבין, עֵ ִביָחה, זְ נֹוְטִריקֹון 

ד, ֶׁשְּצִריִכין ְלִיְׂשָרֵאל, ְּדַהְינּו, ְׁשִחיָטה ְּכֵׁשָרה ִמּׁשֹוֵחט ּוְנחּוִצים ְמאֹ 
ּובֹוֵדק ְיֵרא ָׁשַמִים, ְוֶׁשִּיְהֶיה ֵערּוִבין ָּבִעיר, ּוִמְקֶוה ָּכֵׁשר, ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִיְצַעד ִויקֹוֵמם ָהָאֶרץ. ולע"ד ֵיׁש ִלְרֹמז ֶזה ְּבַמה ֶּׁשָּכתּוב 

ְקֶוה, ִמ  - ָיָצא ָמתֹוק"  ֵמַע"זׁשֹוְפִטים יד: "ּו ְּבִחיַדת ִׁשְמׁשֹון
ִביָחה, ַעל ְיֵדי ֵאּלּו ִנְׁשָּפע ֶׁשַפע ְלִיְׂשָרֵאל. ויל"ר ְּבָפָרַׁשת זְ רּוִבין, עֵ 

ׁשֹוְפִטים "ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדֵּבר ֶאל ָהָעם ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" 
ִפּלּו ֵאין ָּבֶכם ְזכּות ֶאָּלא ְקִריַאת ְׁשַמע ְוכּו', ְוָכַתב ַרִּׁש"י ַז"ל: אֲ 

ִּבְלָבד ְּכַדאי ַאֶּתם ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם, ַעֵּין ְּבסֹוָטה מב ַעּמּוד א ְלׁשֹון 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּבֵׁשם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ְוַרִּׁש"י ִׁשָּנה 

, ְּדִנְרָמז בלה"ק ֲאִפּלּו ֵאין ָּבֶכם ֶאָּלא ְּבָלׁשֹון ַאֵחר. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש
רּוִבין, ְּכַדאי ַאֶּתם עֵ ְקֶוה, ִמ ִחיָטה, ְׁש , נֹוְטִריקֹון: ְׁשַמ"עְקִריַאת 

ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם. ְוִנְרֶאה ְלָפֵרׁש: "ְּבַזַעם ִּתְצַעד ֶאֶרץ", ַעל ִּפי ַמה 
ְּבֵׁשם  (ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית) לֶּׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵהב ִיְׂשָראֵ 

ָרָצה  -ָהֲאִריַז"ל ְּדַמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְּבֻחֹּקַתי "ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר" 
לֹוַמר, ְּדַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִיְזֹּכר ַמה ֶּׁשָהָאֶרץ ָחְטָאה ְוִׁשְּנָתה ַמֲאָמרֹו 

ָאֶרץ ֵעץ ְּפִרי עֹוֶׂשה ְּפִרי ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶׁשָאַמר ֶׁשּתֹוֵצא הָ 
ְוָהָאֶרץ ִׁשְּנָתה ַוּתֹוֵצא ֵעץ עֹוֶׂשה ְּפִרי. ְוֶזה ְמִליַצת ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ְּכֶׁשֶּיֶחְטאּו, ַחס ְוָׁשלֹום, ֵּכיָון ֶׁשִּנְבָרא ִמָּדָבר ֶׁשָחָטא, ִאם ֵּכן ֵאין 

 -ַעֵּין ָׁשם. ְוֶזה "ְּבַזַעם" ִחּדּוׁש ֶׁשֶּיֱחָטא ָהָאָדם. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו 



  

  ֲעָמֵלק ֵּגיַמְטִרּיָא ר"ם09@

(ַּבִּמְדָּבר כד וְִהּנֵה זֶה יָדּוַע, ֶׁש"ֵראִׁשית ּגֹויִם ֲעָמֵלק" 

ְּבֵאל ַאֵחר, ִּכי , ִמֶּזַרע ֵעָׂשו ָהָרָׁשע, וְיֵׁש לֹו ֲאִחיָזה כ)
ְּכִמנְיַן "ֵאל ַאֵחר"  -"ֲעָמֵלק" הּוא ֵּגיַמְטִרּיָא ר"מ 

, ֶׁשהּוא ַּגם ּכֵן ֵּגיַמְטִרּיָא ר"מ, ּוְכנְֶגּדֹו (ְׁשמֹות לד יד)
. וְִהּנֵה (ׁשֹוְפִטים יא כט)ה" -ו-ה-ַּבְּקֻדָּׁשה הּוא "רּוַח י

ַּבְּקֻדָּׁשה ָמִׁשיַח  ְּכנֶֶגד ְׁשֵּתי ְקִלּפֹות ׁשֹור וֲַחמֹור, יֵׁש
ֶּבן ָּדוִד, ְּדהּוא יְִתַּגֵּבר ַעל ַהְקִלָּפה ֶׁשל ֲחמֹור ְּבסֹוד 

: "ָענִי וְרֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור", ּוָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף (ְזַכְרָיה ט ט)
: "ְּבכֹור (ְּדָבִרים לג יז)ִאְּקֵרי "ׁשֹור", ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

  ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו".

(ַעֵּין ֵחֶלק ג ַּדף קכד ַעּמּוד ב, ְוֹזַהר ָחָדׁש וְִהּנֵה ִאיָתא ַּבּזַֹהר 

, ּכִי ִמֵּבין ְׁשֵּתי ַהְּקִליּפֹות ַהּנִזְָּכרֹות רּות, ַּדף קא ַעּמּוד ב)
ְלֵעיל, ְּדַהיְנּו ִמְּקִלּפֹות ׁשֹור וֲַחמֹור, יָָצא ְקִלָּפה ַאַחת 

(ְיַׁשְעָיה ׁש נָָחׁש יֵֵצא ֶצַפע" ַהּנְִקֵראת "ֶצַפע", ּכִי "ִמּׁשֹרֶ 

ר"מ, וְָלֵכן ְצִריִכין  -, וְ"ֶצַפע" ּגֵיַמְטִרּיָא "ֲעָמֵלק" יד כט)
(ַעֵּין  07ָעָפץ@06@ָאנּו ִלְכּתֹב ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ְּבֵמי 

" 07ֶצַפע@06@ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות " ִּגיִטין ַּדף יט ַעּמּוד א)
ּו ַמְכנִיִעין ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ֶצַפע, ְּבִהּפּו� ָאְתוָן, ּוָבזֶה ָאנ

  ַמה ֶּׁשָאנּו ּכֹוְתִבין ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ְּבֵמי ֲעָפִצין.

                                                                                                                    

ְּכֶׁשֵּיׁש ַזַעם ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַחס ְוָׁשלֹום, ָאז ִּתְצַעד ֶאֶרץ, 
 ְלַלֵּמד ְזכּות ָעֵלינּו ְוָהֵבן.]



  

הּוא ָראֵׁשי ֵתבֹות:  07ָנָחׁש@06@וְ 
מֹור, 07ֲח@06@ָחׁש, 07ָנ@06@
ֶׁשֵהן ָׁש�ׁש ְקִלּפֹות ָהִראׁשֹונֹות  -ֹור 07ׁש@06@

 -ר" "ֲחמֹור" ֶׁשְּבִׁשְבִעים ֻאּמֹות. ּוְקִלּפֹות "ׁשֹו
ֵּגיַמְטִרּיָא "ָצַרַעת". וְָלֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם 

: ַהּנֵי ִסְלִעין ְּדנָָחׁש ִהיא ָצַרַעת (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה כ ד)ִלְבָרָכה 
[ֵּפרּוׁש: אֹוָתם ְּכָתִמים ֶׁשַּבּנָָחׁש (ֶׁשהּוא ְמנָֻּמר ֲחַּבְרּבּורֹות ֲעגּולֹות 

, ּוְלִפי ֶׁשַהּנָָחׁש ִּדֵּבר ָלׁשֹון ָלִעים) ִהיא ָצַרַעת]וְנְִרָאה ִּכסְ 
  ָהָרע, נְִלָקה ְּבָצַרַעת.

וְִהּנֵה ְקִלַּפת ְצפֹו ֶּבן ֱאִליַפז, ֶּבן ֵעָׂשו, ֶׁשַהַּׂשר 
ֶׁשּלֹו הּוא סמא"ל וְִליִלית ָהְרָׁשָעה, ָעׂשּו ְּבִקְטרּוָגם 

ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל,  ֻחְרָּבן ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ּפֹוִלין וְִליָטא
וְָלְקחּו ַהּׂשֹונְִאים, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ַהִּסְפֵרי ּתֹוָרה 
ֶׁשּנְִכָּתִבים ִּבְקֻדָּׁשה ַעל ַּגֵּבי ָהעֹור ִמַּצד 

, ֶׁשהּוא ֵּגיַמְטִרּיָא תק"ב, וְ�א ַעל 07ָּבָׂשר@06@
ָערֹות, וְנְִכָּתב ַּגֵּבי ּדּוְכסּוְסטּוס, ֶׁשהּוא ִמַּצד ַהּׂשְ 

, ֶׁשהּוא נֶֶגד ְקִלַּפת 07ָעָפץ@06@ַּדוְָקא ְּבֵמי 
(ֲעבֹוָדה ֲעָמֵלק. וְָלֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה 

ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשּנְִׂשַרף ִעם ַרִּבי ֲחנִינָא  ָזָרה ַּדף יח ַעּמּוד א)
ת וְַהְּקָלף ְלחּוד נְִׂשַרף. ֶּבן ְּתַרְדיֹון, אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹו

וְֵכן ִּבְגזֵרֹות ּפֹוִלין ָהיּו נְִׂשָרִפים ַּכָּמה ֲאָלִפים ִסְפֵרי 
ּתֹוָרה, ֶׁשאֹוִתּיֹוֵתיֶהן ָּפְרחּו, וְַהְּקָלף וְָהָעָפץ נְִׂשַרף. 
וְַהּׂשֹונְִאים ֵאינָם יֹוְדִעים, ֶׁשִּמּכַֹח זֶה ֵאין ָלֶהם ׁשּום 



  

"ּוָבָׂשר  (ְׁשמֹות כב ל)ה, ִּכי ַהּתֹוָרה ִצּוְָתה ֲאִחיזָה ַּבְּקֻדּׁשָ 
ַּבֲאִכיָלה הּוא ָאסּור,  - ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה �א תֹאֵכלּו" 

ֲאָבל ֻמָּתר ִלְכּתֹב ַעל ַּגֵּבי עֹור נְֵבָלה ּוְטֵרָפה, ּוָבזֶה 
ָהיָה ָלֶהם ֲאִחיזָה ַּבְּקֻדָּׁשה, וְַאַחר ֶׁשּנְִׂשְרפּו ַהִּסְפֵרי 

ֵמאֹותֹו ַהּיֹום נְִתַמֲעטּו ּכַֹח ַהְּקִלּפֹות  - ּתֹוָרה
ַהּנִזְָּכרֹות ְלֵעיל, וְיְַפִריַח ּכַֹח ׁשֹור וֲַחמֹור ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה, 
ֶׁשּיָבֹואּו ְּתֵרין ְמִׁשיִחין: ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדוִד ּוָמִׁשיַח ֶּבן 

  יֹוֵסף, וְַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה יֵֵרד ְלַמָּטה.

ַהִּמְקָדׁש יֲַעמֹד ַעל ַאְרָּבָעה ָהִרים: ַהר ִסינַי, ֵּבית 09@
  ַהר ַהַּכְרֶמל, ַהר ָּתבֹור, ַהר ֶחְרמֹון

ב. ַעל ּכֵן ְּכֵדי ְלַסּיֵם ְּבִדְבֵרי נְָחָמה, ֶאְכּתֹב ְקָצת 
ַּבִּבנְיָן ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָעִתיד ַלֲעמֹד ִּבירּוָׁשַליִם: 

ה ִמיִלין ַעל ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה ִמיִלין, יְִהיֶה ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשרֵ 
וְיְִהיֶה ָּבנּוי ִמָּכל ֲאָבנִים טֹובֹות וִיָקר, ּוְׁש�ָׁשה חֹומֹות 

ֶׁשל זָָהב,  -חֹוָמה ֶׁשל ֶּכֶסף, וְַאַחת  -יִַּקיפּוהּו: ַאַחת 
ֶׁשל ֲאָבנִים טֹובֹות ְמִאיִרים ְּבָכל ִמינֵי  -וְַאַחת 

ה ִּתְהיֶה ְרָחָבה ֵׁשׁש ַאּמֹות, וְחּוץ ִצְבעֹונִים. וְָכל חֹומָ 
ַלָּׁש�ׁש חֹומֹות יְִהיֶה חֹוַמת ֵאׁש ְסִביבֹו, וְֶאֶלף וְַאְרַּבע 
ֵמאֹות ּוְׁשמֹונָה ּוְׁשמֹונִים ִמְגָּדִלים ֶׁשל ֶאֶבן יְָקר יְִהיֶה 
ָׁשם, ּוֵבין ִמְגָּדל ּוִמְגָּדל יְִהיֶה ֵמָאה וְֶעְׂשִרים ְׁשָעִרים, 

ַער וַָׁשַער יְִהיֶה ֵמֶאֶבן יְָקר, וְַאְלַּפיִם וְָׁש�ׁש וְָכל ׁשַ 
ְּבֵרכֹות ַמיִם ַחּיִים יְֵצאּו ִמַּתַחת ֶהָהִרים ֶׁשַהֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש יְִהיֶה עֹוֵמד ֲעֵליֶהם, וְַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש יְִהיֶה 



  

ָּבנּוי ַעל ַאְרָּבָעה ָהִרים, וְֵאּלּו ֵהן: ַהר ִסינַי, ַהר 
  ֶמל, ַהר ָּתבֹור, ַהר ֶחְרמֹון.ַּכרְ 

ְכָלל ִמן 09@ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי יֵֵרד ָּבנּוי ּוְמֻׁש
  ַהָּׁשַמיִם

ג. וְַקְרָּתא ִּדירּוָׁשַליִם יְִהיֶה ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה 
ַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה. ּוְכֶׁשּיֵֵרד ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל 

ז ַאַחר ָּכ� יְַקֵּבץ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְעָלה ְלַמָּטה, ָא
נְפּוצֹות יְִׂשָרֵאל, וְָאז נְׁשֹוֵרר ִׁשיר ָחָדׁש, וְיְִׂשַמח 
יְִׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו, ּוְבנֵי ִצּיֹון יִָגילּו ְּבַמְלָּכם, וְַהָּׂשָטן 
וְַהְּקִלּפֹות יְֻבְּטלּו ִמן ָהעֹוָלם ְּבִביַאת ְמִׁשיֵחנּו, ִּכי 

 ֹ ל יְִהיֶה ְמֻתָּקן, וְַהּיֵֶצר ָהָרע יְִהיֶה ָּבֵטל, וְָאז נִזְֶּכה ַהּכ
ְּבָאֶל"ף, ְּכמֹו  -" 07אֹור@06@ֻּכָּלנּו ְל"ָּכְתנֹות 

: "וְָהיָה ָל� ה' (ְיַׁשְעָיה ס יט)ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 
  עֹוָלם", ָאֵמן, ֵּכן יְִהי ָרצֹון. 07אֹור@06@לְ 


