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ִ קכ ּיכ מן ִָ

יֹום ַהַּׁשָּבת ֹנַעם ַהְּנָפׁשֹות, ִהּנֹו ַמְׂשַאת ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ֲאֶׁשר ֵאָליו 

ְוַתְכִלית  ֵנֶזר  ֶׁשהּוא  ַהּיֹום  ִּבְהיֹותֹו  ֻּכּלֹו,  ַהָּׁשבּוַע  ָּכל  ּוַמְמִּתין  ְמַצֶּפה  הּוא 

ְּבַהֲעָלָאתֹו ַעל ַּדל ְׂשָפַתִים  ְוָכל ֶׁשֵּכן  ָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה, ּוְבִזְכרֹונֹו ִּבְלַבד - 

ַהִּתיכֹון  ַהְּבִריַח  ַהַּׁשָּבת הּוא  ְויֹום  ָוִגיל,  ִׂשְמָחה  ַהְּלָבבֹות  ָּכל  ִמְתַמְּלִאים   -

ְוָחג ָּכל ַהָּׁשבּוַע ֻּכּלֹו. ְסִביבֹו ִמְסּתֹוֵבב  ֲאֶׁשר 

ַּבְּגָמָרא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִּדְבֵרי  ֵהם  ּוְמֻפְרָסִמים  ִוידּוִעים 

ַּבֲחִׁשיבּוָתּה  ְמֹאד  ַהְרֵּבה  ִהְפִליגּו  ֲאֶׁשר  ַהָּקדֹוׁש,  ּוַבֹּזַהר  ּוַבִּמְדָרִׁשים 

ַהַּמְלָּכה,  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ָהֲעצּומֹות  ְוַהְׁשָּפעֹוֶתיָה  ָהַרּבֹות  ּוְסֻגּלֹוֶתיָה  ַהְּגדֹוָלה 

ּוְכִקּיּום  ה"ד(.  פ"ג  נדרים  )ירושלמי  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ְּכָכל  ְׁשקּוָלה  ִהיא  ֲאֶׁשר 

ֶׁשָּכל  זֹוֶכה  ָּכָראּוי,  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ַהּׁשֹוֵמר  ְוָכל  מ"ז(.  ח"ב  ִמְצוֶֹתיָה.)זוהר  ְּכָכל 

ּגֹוֵזר  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַוֲאִפּלּו  ַּבָּמרֹום,  ִמָּיד  ִמְתַקְּבלֹות  ְּתִפּלֹוָתיו 

ִּבְתִפָּלתֹו )שמות רבה כ"ה, י"ב(. ְמַבְּטָלּה  ְוָׁשלֹום - הּוא  ְּגֵזָרה ַחס 

ְלָכל  ֲחַז"ל  ֶׁשל  ְוָהֲעצּומֹות  ָהַרּבֹות  ַהְבָטחֹוֵתיֶהם  ְידּוִעים  ֵכן  ְּכמֹו 

ְמָצִרים,  ְּבִלי  ְלַנֲחָלה  ֹזאת  ִּבְׂשַכר  ֶׁשּזֹוִכים  ַהַּׁשָּבת,  ֶאת  ְלַעֵּנג  ַהּזֹוִכים 

ְונֹוְתִנים ָלֶהם ֶאת ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלָּבם ְוִנּצֹוִלים ִמָּׁשֹלׁש ֻּפְרָעֻנּיּות: ִמְלֶחֶמת 

)שבת קיח(. ֵּגיִהֹּנם  ּוִמִּדיָנּה ֶׁשל  ֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח  ּגֹוג ּוָמגֹוג, 

ְוָכְתבּו עֹוד ֲחַז"ל )שבת קיח(, ֶׁשָּגדֹול ֹּכָחּה ֶׁשל ִמְצַות ַהַּׁשָּבת, ֲאֶׁשר ַעל 

ְוַהָּמָרה. ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ָהֲאֻרָּכה  ִיָּגֲאלּו ִמָּיד  ְיֵדי ְׁשִמיָרָתּה ָּכָראּוי 
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וֹּזאת ִמְּפֵני ֶׁשִּמְצַות ַהַּׁשָּבת ִהיא ַהְּתרּוָפה ֲאֶׁשר אֹוָתּה ִהְקִּדים ה' ְלָכל 

ַּתֲחלּוֵאי ַהֶּנֶפׁש ְוַהָּצרֹות ַהָּקׁשֹות ֲאֶׁשר ִיְפְקדּו ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ּבֹוא 

ֶׁשל  ַהְּגֻאָּלה  סֹוד  ָּכל  ָטמּון  ּוָבּה  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ּוֵבין  ְּברּוָחִנּיּות  ֵּבין  ּגֹוֲאֵלנּו, 

ִּבְפָרט. ְוֵהן  ִּבְכָלל  ִיְׂשָרֵאל, ֵהן  ַעם 

ַהֵּיֶצר  ַּתֲחלּוֵאי  ְלָכל  ְוַהִּׁשּקּוִיים  ְוַהַּמְרֵּפא  ַהְּתרּופֹות  ָּכל  ֶאת  ֵיׁש  ּוָבּה 

ּוִפּתּוָייו ָהַרִּבים ּוְלָכל ַהַּמּכֹות ַהָּקׁשֹות, ֵהן ְּברּוָחִנּיּות ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּות. )זוהר 

חדש וישב מט ע"ב(.

ַּדְרָּכּה  ֲאֶׁשר  ְמֹאד,  ִויָקָרה  ֲחׁשּוָבה  ְלַמָּתָנה  ַהַּׁשָּבת  ִהיא  ּדֹוָמה  ָאְמָנם 

ַהְמַקֵּבל  ֶׁשֵאין  ַעד  ְוָיָפה,  ְמֻכֶּבֶדת  ַּבֲעִטיָפה  ַוֲעטּוָפה  ְסגּוָרה  ָּבָאה  ֶׁשִהיא 

ְוֶהָעצּום ַהָּטמּון ְּבתֹוָכּה. ֶעְרָּכּה ָהַרב  ָיכֹול ִמָּיד ַלֲעֹמד ַעל 

 ְוָלֵכן ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: ַמָּתָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ְּבֵבית 

ְּגָנַזי ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה, ֵלְך ְוהֹוִדיֵעם )שבת י(, ְלַמַען ֵיְדעּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְרָּכּה 

ְּבָכל  ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול  ַהַּׁשָּבת  ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ֲאֶׁשר  ּוִמְּפִניִנים,  ִמָּפז  ָהַרב 

ֶהָעכּור  ַהֹחֶמר  ַּתֲאוֹות  ִמָּכל  ּוְלִהְתַעּלֹות  ָלׁשּוב  ָּבּה  ָׁשרּוי  ֶׁשהּוא  ַּדְרָּגה 

ּוְלַצְחְצָחּה  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ּוְלַתֵּקן  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ֻזֲהַמת  ִמָּכל  ּוְלִהְזַּדֵּכְך 

ַהַּמֲעלֹות  ְלָכל  ְוִלְזּכֹות  ַהְּׁשֵלמּות,  ְּבַתְכִלית  ְוַהְּפָׁשִעים  ָהֲעוֹונֹות  ִמָּכל 

ַוֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. ַּבּתֹוָרה ּוְתִפָּלה 

שבת   - אבות  )תורת  זיע"א  ִמּקֹוְבִרין  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ָהַרַה"ק  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי 

ִּבְלׁשֹון  ִנְקֵראת  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשִּמְצַות  ז(,  שבת  )ליקוה"ל  זיע"א  ּומֹוֲהַרַנ"ת  כד( 

ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ְּתִחַּלת  ִהיא  ֶׁשַהַּׁשָּבת  ִמְּפֵני  ֹקֶדׁש",  ְלִמְקָרֵאי  "ְּתִחָּלה  ֲחַז"ל 

ֵּבית  ָהעֹוָלה  ַּבְּמִסָּלה  ְוַלֲעלֹות  ְלבֹוְראֹו  ֶּבֱאֶמת  ְלִהְתָקֵרב  ֶהָחֵפץ  ְיהּוִדי  ָּכל 

ֵקל, ְוָכל ֶהָחֵפץ ְלִהְתַעּלֹות ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ָעָליו ְלַהְתִחיל ְּבִמְצַות 

ַהַּׁשָּבת ְלָׁשְמָרּה ְּבִהּדּור ָּכָראּוי.

 ִמְּפֵני  ֶׁשַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת ְּבִהּדּור ָּכָראּוי, יּוַכל ִלְזּכֹות ָּכל ָאָדם 

ּוְלִהְתָקֵרב  ַהַּמְדֵרגֹות  ְלָכל  ְוַלֲעלֹות  ְלַהְעִּפיל  ָלׁשּוב  ֶׁשִהיא  ַמְדֵרָגה  ְּבָכל 
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ֶּבֱאֶמת ְלבֹוְראֹו ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבבֹו. ּוִמֵּמיָלא ַאף ִלְזּכֹות ְלָכל ַהְיׁשּועֹות ָלֶהן 

ְוַהִּמיׁשֹוִרים. הּוא ָזקּוק ְּבָכל ַהְּתחּוִמים 

ְּכמֹו  ְוַכָּיאּות,  ָּכָראּוי  ְּבִהּדּור  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ִּבְׁשִמיָרָתּה  ָּתלּוי  ֶזה  ְוָכל 

עֹוֵבד  ֲאִפּלּו  "ְּכִהְלָכָתּה",  ַׁשָּבת  ַהּׁשֹוֵמר  ָּכל  קיח(:  )שבת  ֲחַז"ל  ֶׁשָּכְתבּו 

ָזָרה ְּכדֹור ֱאנֹוׁש, מֹוֲחִלין לֹו. ֲעבֹוָדה 

ָּכְך  ְיֵדי  ַעל  ֲאֶׁשר  "ְּכִהְלָכָתּה"  ַׁשָּבת  ְׁשִמיַרת  ַמִהי  ְלָהִבין  ָעֵלינּו  ְוִהֵּנה 

ַלְּגֻאָּלה  ִמָּיד  זֹוִכים  ָהיּו  ְוֵכן  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ָּכל  ִלְמִחיַלת  ִיְׂשָרֵאל  זֹוִכים  ָהיּו 

ִיְׂשָרֵאל  ָׁשְמרּו  ִאְלָמֵלא  כה(:  רבה  )שמות  ֲחַז"ל  ֶׁשִהְבִטיחּו  ְּכמֹו  ַהְּׁשֵלָמה, 

ִנְגָאִלין. ִמָּיד  ָהיּו  ַׁשָּבת ַאַחת "ְּכִהְלָכָתּה", 

ֲאֶׁשר  ַׁשָּבת"  "ֹעֶנג  ִמְצַות  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  ַמִהי  ְלָהִבין  ָעֵלינּו  ֵכן  ְּכמֹו 

ַרּבֹות,  ֹּכה  ַהְבָטחֹות  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ַהְמַעֵּנג  ְלָכל  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ָּכְך  ִמְּפֵני 

ִהְבִטיחּו  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ָּכָראּוי,  ִּבְׁשֵלמּות  ְלָהִבין ַמהּו "ֹעֶנג ַׁשָּבת"  ָעֵלינּו  ְוֵכן 

ַהְבָטחֹוֵתיֶהם  ְלָכל  ִלְזּכֹות  ַהְּתַנאי  הּוא  ְוַמה  ַרּבֹות,  ֹּכה  ַהְבָטחֹות  ֲחַז"ל 

ִלְמַעְּנֶגיָה ֶׁשל ַהַּׁשָּבת. ָהֲעצּומֹות ֶׁשל ֲחַז"ל 

ַמִהי  ַהּדֹורֹות  ְּגדֹוֵלי  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ִמִּדְבֵריֶהם  ִנְלַמד  ֶזה  ְּבֵסֶפר 

ָעֵלינּו  ְּדָבִרים  ּוְבֵאיֶזה  ָּכָראּוי,  ְּבִהּדּור  ְּכִהְלָכָתּה  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ְׁשִמיָרָתּה 

ְוָהֲעצּומֹות. ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלָכל ִּבְרכֹוֶתיָה ָהַרּבֹות  ְלַהֵּדר ְּבִמְצוֹות ַהַּׁשָּבת 

ַהֶּדֶרְך  ַמִהי  ַהּדֹורֹות,  ְּגדֹוֵלי  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ִמִּדְבֵריֶהם  ִנְלַמד  ֵכן  ְּכמֹו 

ִנְמָצא  ֶׁשהּוא  ַּדְרָּגה  ְּבָכל  ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ַהָּׁשָוה 

ָּבּה ִלְזּכֹות ִלְקֻדָּׁשָתּה ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ַהַּׁשָּבת, ְוִלְזּכֹות ָלחּוׁש ֶאת ְמִתיקּוָתּה 

ְלָכל  ִלְזּכֹות  ּוִמֵּמיָלא  ַהַּׁשָּבת,  ֶׁשל  ָהֲעצּוָמה  ְוִׂשְמָחָתּה  ַוֲעֵרבּוָתּה 

ָהַרּבֹות  ִּבְרכֹוֶתיָה  ְלָכל  ְוִלְזּכֹות  ׁשֹוְמֶריָה,  ְלָכל  ֲחַז"ל  ֶׁשל  ַהְבָטחֹוֵתיֶהם 

ָּכל  ֶׁשל  ְוַהֶּׁשַפע  ַהְּבָרָכה  ָּכל  ְמקֹור  ִהיא  ֲאֶׁשר  ַהַּׁשָּבת,  ֶׁשל  ְוַהִּנְפָלאֹות 

ָזקּוק  ֶׁשהּוא  ַהְיׁשּועֹות  ְּבָכל  ְלִהָּוַׁשע  ְוִלְזּכֹות  יתרו פח(,  )זוהר  ֻּכּלֹו,  ַהָּׁשבּוַע 

ּוְבַגְׁשִמּיּות. ְוַהִּמיׁשֹוִרים, ְּברּוָחִנּיּות  ֲאֵליֶהן ְּבָכל ַהְּתחּוִמים 
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ַעד  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים  ִסּפּוִרים  ְלָכְך  ֵצַרְפנּו  ַּכֲאֶׁשר 

ּדֹוֵרנּו ָאנּו, ְוֵכן ִסּפּוִרים ַרִּבים ֵמֲאָנִׁשים ְּבֵני ּדֹוֵרנּו ֲאֶׁשר ִּכְּבדּו ֶאת ַהַּׁשָּבת 

ְוִעְּנגּוָה ָּכָראּוי, ְוִנְפְּתחּו ָלֶהם ַׁשֲעֵרי ַהְיׁשּוָעה ְּבָכל ַהְּתחּוִמים ְוַהִּמיׁשֹוִרים.

***

ֵמִאיר  ָהַרב  מֹוִרי  ָאִבי  ַהְיָקִרים,  הֹוַרי  ִנְׁשַמת  ְלִעּלּוי  ֻמְקָּדׁש  ֶזה  ֵסֶפר 

ְׁשֹלֹמה ַזַצ"ל ְוִאִּמי מֹוָרִתי ָמַרת ֶאְסֵּתר ְׁשֹלֹמה ַז"ל, ֲאֶׁשר ִּבְמִחָּצָתם ָהְיָתה 

ֶׁשל  ָהֲעצּוָמה  ְוִׂשְמָחָתּה  ַוֲעֵרבּוָתּה  ְמִתיקּוָתּה  ֶאת  ָלחּוׁש  ַהְּזכּות  ֶאת  ָלנּו 

ַהַּׁשָּבת ִּבְהיֹוָתם ֻּדְגָמא ְוֵסֶמל ְלִדְקּדּוק ְּבָכל ִהְלכֹוֶתיָה ַהְּתלּוִיים ְּבַׂשֲעָרּה 

ּוְטהֹוָרה,  ֲעֻמָּקה  ה'  ְוִיְרַאת  ְוֶחְדָוה  ִׂשְמָחה  ִמּתֹוְך  ֹזאת  ְוָכל  ַהַּׁשָּבת,  ֶׁשל 

ָּכָראּוי ִלְכבֹוָדּה ֶׁשל ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה.

ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ָּכל  ְוַעל  ַהִּמְׁשָּפָחה  ָּכל  ַעל  ֹיֶׁשר  ְמִליֵצי  ֶׁשִּיְהיּו  ָרצֹון  ְיִהי 

ַנְפֵׁשנּו  ּוְפדּות  ִלְגֻאָּלֵתנּו  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ִּבְזכּוָתּה  ְּבָקרֹוב  ְוִנְזֶּכה 

ָאֵמן  ָהעֹוָלִמים,  ְלַחֵּיי  ּוְמנּוָחה  ַׁשָּבת  ֶׁשֻּכּלֹו  ְליֹום  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ְּבִביַאת 

ְוָאֵמן.



פרק א

ת ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ
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פרק א

ם מיכ ָ תיח ִָ ם  ָׁ קן ָתו

דֹול  ַהּגָ ָחּה  ּכֹ  סֹוד 
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ל ַהּשִׂ ׁשֶ

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ה  ֵנס ַלֲחֻתּנָ ִלְזּכֹות ְלִהּכָ

ְמאֹד,  ַוֲעצּוָמה  בֹוָהה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּה  ִהּנָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ה  ִהּנֵ
ִפי  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ָעַסק  ׁשֶ ִמי  א  ֶאּלָ ָתּה,  ָ ְלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָאָדם  ל  ּכָ ְוֵאין 
ַהחֶֹמר  ֻזֲהַמת  ל  ִמּכָ ַעְצמֹו  ֶאת  ְך  ִזּכֵ ר  ְוֲאׁשֶ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ ְיָכְלּתֹו 
ְוִדּבּוָריו  יו  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ֶאת  ן  ּקֵ ּתִ ר  ְוֲאׁשֶ מֹות,  ָ ַהְמֻגּשׁ ֲאוֹות  ּוֵמַהּתַ ֶהָעכּור 
ָיכֹול  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ בֹוָתיו  ּוַמְחׁשְ
ְוָלֵכן  ָהָאָדם,  ַעל  רֹות  ִלׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַלּנְ ן  ּכָ ִמׁשְ ִלְהיֹות 
ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ  - ֵלמּות  ׁשְ ּבִ אֹוָתם  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ִמי  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַרק 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ

א ַמְלּכָ ּדְ יֹום ִהּלּוָלא 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶרְסֶלב זיע"א )שיחות הר"ן רנד(, ׁשֶ י ַנְחָמן ִמּבְ ְוָכַתב ָהַרַה"ק ַרּבִ
ֵאֶליָה,  ֵנס  ְלִהּכָ ֲחֵפִצים  ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ּוְמפֶֹאֶרת  דֹוָלה  ּגְ ה  ַלֲחֻתּנָ ּדֹוָמה 
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ֶאָחד  ְוָכל  ַהּזֹאת,  דֹוָלה  ַהּגְ ה  ַלֲחֻתּנָ ֵנס  ְלִהּכָ ְמִהירּות  ּבִ ָרִצים  ם  ְוֻכּלָ
ֲאָבל  דֹוָלה,  ַהּגְ ה  ַהֲחֻתּנָ ֶאל  ֵנס  ְלִהּכָ ְורֹוֶצה  ַהְיָקִרים,  ָגָדיו  ּבְ ֶאת  לֹוֵבׁש 
ים ִלְראֹות ֶאת  ין ַהֲחַרּכִ נּו ָלָאָדם ֲאִפּלּו ַרק ְלָהִציץ ִמּבֵ ּתְ ּיִ ָצִריְך ְזכּות ׁשֶ

ֵנס ְלתֹוָכּה. ְלִהּכָ ָוחֶֹמר  ְוַקל  ַהּזֹאת,  ה ַהְמפֶֹאֶרת  ַהֲחֻתּנָ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ין  ּבֵ דֹוָלה  ּגְ ה  ֲחֻתּנָ ִהיא  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ם  ּגַ ְוָכְך 
ָכל ָהעֹוָלמֹות  ְמָחה ֲעצּוָמה ְוִנְפָלָאה ּבְ ָנּה ׂשִ ּה ֶיׁשְ ר ּבָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ְלַעּמֹו ִיׂשְ
ֵלָמה, ֲאָבל לֹא  ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ֵעת ַהּגְ ְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ּבְ ּיִ מֹו ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים ּכְ
ִמי  י ִאם  ּכִ דֹול  ַהּגָ ְוִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה  ֵאֶליָה  ֵנס  ְלִהּכָ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ל ֶאָחד  ּכָ
יו  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ֶאת  ן  ְוִתּקֵ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ל  ִמּכָ ְלַגְמֵרי  ַעְצמֹו  ְך  ּכֵ ּזִ ׁשֶ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

הרי"ם  )אמרי  זיע"א  אְצק  ִמּקָ ל  ֶמְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ָאַמר  ְוֵכן 
ֶאת  לֹוֵבׁש  ְוָהָאָדם  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ָאה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ רפד(,  עמוד  שבת  עניני 

ָבר  ּכְ ן  ְמֻחּתָ ִהּנֹו  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ הּוא  ִדים,  ְוַהְמֻכּבָ ִאים  ַהּנָ ת  ּבָ ׁשַ ְגֵדי  ּבִ
ת",  ּבָ ׁשַ הּו ּבְ ְך ַמֲעׂשֵ חֹל ּכָ הּו ּבְ ַמֲעׂשֵ ָכה דֹוִדי", ַוֲאִני אֹוֵמר - "ּכְ ִעם ַה"ּלְ
דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  זֹוֶכה  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ָראּוי  ּכָ ַעְצמֹו  ְך  ּכֵ ּזִ ׁשֶ ִמי  ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְוֶהָעצּום ׁשֶ

ת ּבָ ַ ִלְזּכֹות ְלֶהָאַרת ַהּשׁ ֶרְך  ַהּדֶ

ְלָכל  ָוה  ָ ַהּשׁ ֶרְך  ּדֶ ׁשְ ָנּה  ּיֶ ׁשֶ ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּלּו  ּגִ ֲאָבל 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְלֶהָאַרת  ִלְזּכֹות  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶנֶפׁש 
ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ְוִהיא  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ דֹול  ַהּגָ אֹוָרה  ֶאת  ל  ּוְלַקּבֵ
י ַעל ְיֵדי  ָתּה, ּכִ ָ ל ָאָדם ִלְזּכֹות ִלְקֻדּשׁ ר ַעל ָיָדּה ָיכֹול ּכָ ה ֲאׁשֶ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ
נּוז  ַהּגָ ֵמאֹוָרּה  אֹב  ִלׁשְ יֹוֵתר  ּבְ ׁשּוט  ַהּפָ ָהָאָדם  ַאף  יּוַכל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל 
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ֵנס  ּוְלִהּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָלאֹור  ִלְזּכֹות  ֶאָחד  ְלָכל  ָהֵעָצה  ְוזֹוִהי 
ֲעַדִין  ָזָכה  לֹא  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ה  ַהֲחֻתּנָ ֶאל 
ַמח  ְוִיׂשְ יׂש  ׂשִ ּיָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָראּוי,  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ יו  ַמֲעׂשָ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ
ְכִניסּו ַאף אֹותֹו ְלתֹוְך ֵהיְכלֹוֶתיָה  ּיַ ה ׁשֶ ְך ִיְזּכֶ ה, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ
ָהֲעצּוַמה  ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ ה  ִיְזּכֶ הּוא  ְוַאף  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ נּוִזים  ְוַהּגְ ִאיִרים  ַהּמְ

דֹול. ַהּגָ ִזיו אֹוָרּה  ִמּנַֹעם  ה ִלְטעֹם  ְוִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ

ְקָרִתית ַהּיֻ ה  ם ַלֲחֻתּנָ ּגַ ִנְכָנס  ּנֹור  ּכִ ּבַ ן  ַהְמַנּגֵ

ר  ַסְנּדֵ ֵמֲאֶלּכְ ֶהעִניְך  ֲחנֹוְך  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ָאַמר  ְך  ּכָ ַעל  ִנְפָלא  ל  ָמׁשָ
זיע"א.

ר  ֲאׁשֶ ִלְבנֹו  ּוְמפֶֹאֶרת  דֹוָלה  ּגְ ה  ֲחֻתּנָ ָעַרְך  ׁשֶ דֹול  ּגָ יר  ְלָעׁשִ ל  ָמׁשָ
ָאָדם  ה  ְוִהּנֵ דֹוִלים,  ּגְ יִרים  ַוֲעׁשִ ַמֲעָלה  ָרֵמי  ים  ֲאָנׁשִ ַרק  ִהְזִמין  ֵאֶליָה 
ה  ַלֲחֻתּנָ ֵנס  ְלִהּכָ ְמאֹודֹו  ָכל  ּבְ ּתֹוֵקק  ִהׁשְ ְוֶאְביֹון  ָעִני  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ֶאָחד 
ָעְמדּו  ר  ֲאׁשֶ ֹוְמִרים  ַהּשׁ לֹו  ָנְתנּו  ְולֹא  ַהּזֹאת,  ְקָרִתית  ְוַהּיֻ ַהְמפֶֹאֶרת 

ֵנס ָלאּוָלם. ְלִהּכָ ַתח  ּפֶ ּבַ

ּנֹור  ּכִ ָלַקח  אֹותֹו,  ַמְכִניִסים  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ֵאין  ׁשֶ ֶהָעִני  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֲעֵרבֹות  ינֹות  ַמְנּגִ ִכּנֹורֹו  ּבְ ן  ּוְלַנּגֵ יר  ָלׁשִ ְוֵהֵחל  ָהאּוָלם,  ֶפַתח  ּבְ ב  ְוָיׁשַ
ִליִלים  ַהּצְ קֹול  ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ַרב  ָקָהל  ף  ִהְתַאּסֵ ְלַאט  ּוְלַאט  ּוְנִעימֹות, 
ָהֲעֵרִבים  ּגּוִנים  ַהּנִ ֶאת  יר  ֶהָעׁשִ ַמע  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵמִחים,  ְוַהּשְׂ ים  ָהֲעֻנּגִ
ִליִלים  ַהּצְ ֵמֵהיָכן  ַאל  ׁשָ ָהאּוָלם,  ל  ׁשֶ ְתחֹו  ִמּפִ ְמעּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵמִחים  ְוַהּשְׂ
ְלתֹוְך  ה  ַהּזֶ ֶהָעִני  ֶאת  ְכִניסּו  ּיַ ׁשֶ ה  ִצּוָ ד  ּוִמּיָ לּו,  ַהּלָ ְוַהְמֻיָחִדים  ים  ָהֲעֻנּגִ
ה  ַהּזֶ ֶהָעִני  ַאף  ִנְכָנס  ְוָכְך  ְזָמִנים,  ַהּמֻ ל  ּכָ ֶאת  ם  ׁשָ ח  ּמַ ׂשַ ּיְ ׁשֶ ָהאּוָלם 
ֲענּוֶגיָה  ל ּתַ דֹוָלה ְוַהְמפֶֹאֶרת ַהּזֹאת ְוֶנֱהָנה ִמּכָ ה ַהּגְ ְלתֹוְך ָהאּוָלם ַלֲחֻתּנָ

ם ָהְיָתה ׁשָ ׁשֶ ְקָרִתית  ְוַהּיֻ ה ַהְמפֶֹאֶרת  ל ַהֲחֻתּנָ ׁשֶ
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ֶהָעצּום  ְלאֹוָרּה  זֹוִכים  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ִהיא  ּדֹוָמה  ּוְלָכְך 
ֵלמּות. ָאְמָנם ָהֵעָצה  ׁשְ יֶהם ּבִ ל ַמֲעׂשֵ נּו ֶאת ּכָ ּקְ ר ּתִ יִקים ֲאׁשֶ ּדִ א ַהּצַ ֶאּלָ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְוֶהָעצּום  דֹול  ַהּגָ ה ַאף הּוא ְלאֹוָרּה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְלָכל ֶאָחד 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ְוָיׂשּוׂש  ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא 
ת, ְוַעל  ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹוָלה ׁשֶ ה ַהּגְ ְכִניסּו אֹותֹו ְלתֹוְך ַהֲחֻתּנָ ּיַ ה ַאף הּוא ׁשֶ ִיְזּכֶ
ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ הּוא  ַאף  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי 

ן. ּלָ ּכֻ ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ

ּגֹו  ְלֵמיַעל  ָבִחין  ׁשְ ּבִ ר  "ֲאַזּמֵ ָהֲאִריַז"ל  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ּיּוט  ַהּפִ רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה 
ְמָחה  ת קֶֹדׁש ִמּתֹוְך ׂשִ ּבַ ׁשַ חֹות ּבְ ּבָ ׁשְ ירֹות ְוַהּתִ ִ י ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ְתִחין",  ּכִ ּפִ
)קובץ  אלכסנדר  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְוֶחְדָוה, 

ברוקלין(. 

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ ֲהָלָכה  ּבַ ְמָחה  ַהּשִׂ

ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתּה  ְמקֹור  ה  ְוִהּנֵ
"ּוְביֹום  י(:  י  )במדבר  ּתֹוָרה  ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ בהעלותך(  )ספרי 

ְוכּו'  ֲחצְֹצרֹת"  ּבַ ם  ּוְתַקְעּתֶ יֶכם  ָחְדׁשֵ י  ּוְבָראׁשֵ ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ְמַחְתֶכם  ׂשִ
ָהְרָגִלים. ֵאּלּו  תֹות. "ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם" -  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵאּלּו  ְמַחְתֶכם" -  ׂשִ "ּוְביֹום   –

ִלְכאֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ סּוק  ּפָ ּבַ ים  ּלִ ַהּמִ ל  ׁשֶ ִפילּות  ֵמַהּכְ ֲחַז"ל  זֹאת  ְוָלְמדּו 
ֶרת,  ְמֻיּתֶ ּבֹו  ׁשֹון  ַהּלָ ּוְכִפילּות  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּומֹוֲעֵדי  ים  ַהַחּגִ ַעל  ַרק  ר  ְמַדּבֵ
ֲחַז"ל  ָלְמדּו  ְך  ּוִמּכָ ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם"?  ְמַחְתֶכם  ׂשִ "ּוְביֹום  ּבֹו  ֶנֱאַמר  ּוַמּדּוַע 
ְמָחה  ׂשִ ְיֵמי  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ תֹות  ּבְ ְלׁשַ ָנה  ּוָ ַהּכַ ְמַחְתֶכם"  ׂשִ "ּיֹום  ׁשֶ

ָרֵאל. ְלִיׂשְ

ּוַבַעל  פג(  )סימן  ִויְטִרי"  ְוַה"ַמֲחזֹור  רפא(  )סימן  יֹוֵסף"  ית  ַה"ּבֵ ְוָכְתבּו 
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ֵכן  ּלָ ׁשֶ השבת(,  תפילות  )סדר  ְוָהַאּבּוֶדְרָהם  פב(  )סימן  ֶקט"  ַהּלֶ ֵלי  ּבֳ "ׁשִ
ת". ּבָ ׁשַ ַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי  ּבְ ְמחּו  "ִיׂשְ ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים 

יֹום  "ּבְ ׁשֶ סּוק,  ּפָ ּבַ ֵיׁש  ְלָכְך  ֶרֶמז  ׁשֶ בהעלותך(  )פ'  ַהּטּוִרים  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ת". ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ם  "ּגַ ה:  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ְמַחְתֶכם"  ׂשִ

יֹום  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ַהִחּיּוב  ֵמֲחַמת  ַלֲהָלָכה  ְפְסקּו  ּנִ ׁשֶ ֲהָלכֹות  ה  ּמָ ּכַ ָנן  ְוֶיׁשְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ה"ד(,  דמגילה  )פ"ק  ְלִמי  ְירּוׁשַ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
י  ּכִ ִראׁשֹון,  ְליֹום  ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ֶאת  ּדֹוִחים  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּפּוִרים  ָחל 
ְיֵמי  אֹוָתם  "ַלֲעׂשֹות  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם,  יֵדי  ּבִ לּוָיה  ּתְ ּפּוִרים  ְמַחת  ׂשִ
ַסק  ּפָ ְוֵכן  ַמִים,  ׁשָ יֵדי  ּבִ לּוָיה  ּתְ ת  ּבָ ׁשַ ְמַחת  ׂשִ ְוִאּלּו  ְמָחה",  ְוׂשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ
ַטַעם  ּבְ רּוָרה"  ּבְ ָנה  ׁשְ ַה"ּמִ ֶוֱהִביאֹו  ו(,  סעיף  תרפח  )סימן  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ

ָבר. ַהּדָ

יר  ְלַהְזּכִ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ )סימן פג(,  ִויְטִרי"  "ַמֲחזֹור  ּבְ ְוָכַתב 
י  ּכִ ְוַהֲחִליֵצנּו",  "ְרֵצה  ּבִ זֹון  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ֶאת 
לֹא  ִאם  ֵרִכי  ֶאְזּכְ לֹא  ִאם  י  ְלִחּכִ ְלׁשֹוִני  ק  ְדּבַ "ּתִ ו(:  קלז  )תהילים  תּוב  ּכָ

ְמָחה. ת ִהיא יֹום ׂשִ ּבָ ְוׁשַ ְמָחִתי",  ׂשִ ם ַעל רֹאׁש  ַלִ ְירּוׁשָ ַאֲעֶלה ֶאת 

המנהיג  )ספר  ת.  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ָבר  ּכְ ֵניֶהם  ּפְ ַעל  נֹוְפִלים  ֵאין  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
הלכות שבת דף כג(.

ְמָחה  ׂשִ ְמָעְרִבין  ֵאין  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ים  ָנׁשִ ִאים  נֹוׂשְ ֵאין  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ְמָחה. )שיטה מקובצת כתובות ז(. ׂשִ ּבְ

י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָבָנה  ִקּדּוׁש  ים  עֹוׂשִ ֵאין  ֵכן  ּלָ ׁשֶ אנֹו,  ִמּפָ ָהַרַמ"ע  ְוָכַתב 
ְמָחה. ׂשִ ּבְ ְמָחה  ֵאין ְמָעְרִבין ׂשִ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלֶלֶכת  ָאְסרּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ס(,  דף  )שבת  ָהַר"ן  ֵאר  ּבֵ ְוֵכן 
ַלֲהפְֹך  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ם,  ׁשָ ֵאַרע  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּום  ִמּשׁ ר,  ַהְמֻסּמָ ל  ַסְנּדָ ּבְ
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ת,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ְמָחה ּבְ ַנע ִמּשִׂ ְך ָיבֹואּו ְלִהּמָ ְמָחָתם ְלֵאֶבל ְוַעל ְיֵדי ּכָ יֹום ׂשִ
ֶהם. ּבָ ג  ּוְלִהְתַעּנֵ מַֹח  ִלׂשְ ְצָוה  ּמִ ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ַתב,  ּכָ דחולין(  ראשון  פרק  )סוף  ים"  ַחּיִ ּוְב"תֹוַרת 
ַתב  ּכָ "ֵסֶפר ֲחִסיִדים" )סימן רעא(, ׁשֶ ַמע ּבְ ְמָחה רּוָחִנית. ְוֵכן ַמׁשְ ִהיא ׂשִ
ֵחי  ּמְ ְמׂשַ ִרים  ְיׁשָ ה'  ּקּוֵדי  "ּפִ י  ּכִ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ׁש  ּיֵ  ׁשֶ

ֵלב".

ִניִמית ַהּפְ ְמָחה ִהיא ַמהּותֹו   ַהּשִׂ
ת ּבָ ַ ל יֹום ַהּשׁ  ׁשֶ

ַאף ַעל  ַפת ֱאֶמת" )סוכות תרס"ו(, ׁשֶ ַתב ַה"ּשְׂ ּוֵבֲארּו ַהּפֹוְסִקים, ְוֵכן ּכָ
ת  לֹׁשֶ ׁשְ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ מַֹח  ִלׂשְ אֹוָרְיָתא  ִמּדְ ִחּיּוב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ
ָאנּו  ְמָחה ְוֶחְדָוה, ּוְכמֹו ׁשֶ ל ַהּיֹום ִהּנֹו ׂשִ ָהְרָגִלים, ֲאָבל ֶעֶצם ַמהּותֹו ׁשֶ
ְוקֹוְרֵאי  ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוְמֵרי  ַמְלכּוְתָך  ּבְ ְמחּו  "ִיׂשְ ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ְתִפּלֹות  ּבִ אֹוְמִרים 
ל  ְלכּותֹו ׁשֶ ּמַ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ְוזֹאת ִמּפְ ל ִיׂשְ ְמָחָתן ׁשֶ ת ִהיא ׂשִ ּבָ ַ י ַהּשׁ עֶֹנג", ּכִ
ְמַחת  ֵלמּות ׂשִ ה, ּוְביֹום ֶזה הּוא ׁשְ ּיֹום ַהּזֶ ֶלֶמת ּבַ רּוְך הּוא ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ ְטרֹוִניָתא,  ַהּמַ ִעם  ֵמַח  ּשָׂ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ֶלְך  ַהּמֶ

ְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ְלכּות עֹוָלה  ַהּמַ ּובֹו 

ּה,  ּבָ לּולֹות  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ָלִלּיּות  ּכְ ִהיא  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם  ֵלמּות ִעם ּכָ ׁשְ ֵמַח ּבִ רּוְך הּוא ׂשָ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ּבָ ּוְבׁשַ
ִיְהֶיה  ְולֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ן  ּכֵ ם  ּגַ מַֹח  ִלׂשְ ָעָליו  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַעּמֹו  ְמָחתֹו ִעם  ׂשִ יֹום  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַעְצבּות ַחס  ּבְ

ֶאת  ֲאִני  י  ְחּתִ ּבַ "ְוׁשִ סּוק  ַהּפָ ַעל  רנה(  )ח"ב  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
הּוא ׁשֹוֵלט  ְזַמן ׁשֶ דֹוׁש ּבִ ֶלְך ַהּקָ ְמַחת ַהּמֶ ּזֹו ׂשִ ְמָחה" )קהלת ח טו(, ׁשֶ ַהּשִׂ

ְוָיִמים טֹוִבים. תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ
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"ַוְיָבֶרְך  סּוק  ַהּפָ ַעל  ִתי"  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ "ּבְ ִמְדַרׁש  ּבְ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ְוִהיא  ְמָחה!  ׂשִ ּבְ ׁשֹו?  ִקּדְ ה  ּמֶ ּבַ אֹתֹו":  ׁש  ַוְיַקּדֵ ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ֱאלִֹקים 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ּה  ּבָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָמחֹות,  ַהּשְׂ ְלָכל  ְורֹאׁש  ה  ִחּלָ ּתְ ָהְיָתה 

ּה. ּבָ ֵמִחין  ׂשְ ַהּכֹל  ְוָהיּו  ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ת  ֲחֻנּכַ הּוא 

ּיֹום  סּוק "ַוְיַכל ֱאלִֹקים ּבַ ְוָכְתבּו עֹוד ֲחַז"ל )תנחומא בראשית ב( ַעל ַהּפָ
ה יֹום ַחג. ְוָעׂשָ ִלימֹו  ְוִהׁשְ ִית  ּבַ ָנה  ּבָ ׁשֶ ְלִמי  ת?  ּבָ ׁשַ ּדֹוָמה  ִביִעי": ְלַמה  ְ ַהּשׁ

ָכל  ִריָאה ִמְתעֹוֶרֶרת ּבְ ית ַהּבְ ֵראׁשִ ר ָהְיָתה ּבְ דֹוָלה זֹו ֲאׁשֶ ְמָחה ּגְ ְוׂשִ
רֹום. ּמָ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ת הּוא יֹום  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוָלֵכן יֹום  ת ֵמָחָדׁש,  ּבָ ׁשַ

ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ׁשֶ ה",  ַהַחּמָ "אֹור  ִסְפרֹו  ּבְ ָהַרַמ"ק  ְך  ּכָ ַעל  ּוֵבֵאר 
ַער ּוֵמִאיר  ַ ח ַהּשׁ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ִנְפּתָ ּבָ ׁשַ ְמָחה ֶנֱעֶלֶמת, ָאְמָנם ּבְ ַהּשִׂ
ָהֶעְליֹוָנה  ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאל  א  ּסֵ ּכִ ה  ַנֲעׂשֶ הּוא  ֶזה  ּבָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ְוַהּשָׂ ה,  ְלַמּטָ
ב,  ִמְתַעּצֵ הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  זֹו  ְמָחה  ׂשִ ַלל  ׁשָ הּוא  ְוִאם  ָעָליו,  ׁשֹוָרה  ְוִהיא 
ת - ּפֹוְגִמין ַחס  ּבָ ׁשַ ֵני ָאָדם ֲעֵצִבין ּבְ ּבְ ֶ ְמָחה זֹו, ְוָכל ַמה ּשׁ ּשִׂ ָאז ּפֹוֵגם ּבַ

אֹור ֶזה. ּבְ לֹום  ְוׁשָ

ֶכת ֶאת ָהָאָדם ְמַזּכֶ ת  ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ

ֶזה  ָקדֹוׁש  יֹום  ּבְ יָלה  ְוַהּגִ ְמָחה  ַהּשִׂ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ר  ִעּקַ ה  ְוִהּנֵ
ָהָאָדם  ִמְתָקֵרב  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  צ"ב(,  אמור  )זוהר 

ּבֹוְראֹו. ֶאל 

ָהָאָדם  ֶאת  ֶכת  ְמַזּכֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ְוָאְמרּו 
ימֹות  ה צֹומֹות ְוִסּגּוִפים ּבִ ֶרת לֹו ֲעוֹונֹות יֹוֵתר ֵמַהְרּבֵ ֵמַהֲחָטִאים ּוְמַכּפֶ
ֹוֵמר ֱאמּוִנים" )טהרת הקודש - מאמר תשובות  ַעל ַה"ּשׁ ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהֹחל, 
ָחְכָמה,  ִסְפֵרי  ּבְ תּוב  ּכָ ְוֵכן  יִקים  ַצּדִ י  ִמּפִ י  ְלּתִ ִקּבַ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  סגוליות(, 

יֹום חֹל. ּבְ ָמעֹות  ִמּדְ יֹוֵתר  ֶכת ֶאת ָהָאָדם  ְמַזּכֶ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ ׁשֶ
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)גנזי  זיע"א  ַאּבּוֲחִציָרה  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ָמָרן  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְמָחה  ַהּשִׂ הּוא  יֹוֵתר  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ֶפׁש  ַהּנֶ ּקּוֵני  ִמּתִ ֶאָחד  ׁשֶ נג(,  אופן  המלך 

ַעם  ְוַהּטַ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ֲחָטָאיו  ל  ּכָ ֶרת ֶאת  ְמַכּפֶ ר ִהיא  ֲאׁשֶ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ
ַהֲחָטִאים  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ׂש  ְוׂשָ ֵמַח  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַחת  ּתַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך 
ַעל  ר  ְמַכּפֵ ּוָבֶזה  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ הּוא  ו  ַעְכׁשָ ה  ִהּנֵ  - ְוָהֲעוֹונֹות 
ׁשּוָבה  ּתְ י ֶזה  ּכִ ְוָרָפא לֹו,  ב  ָוׁשָ ל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח  ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ּבְ ַמח  ּשָׂ ֶ ּשׁ ַמה 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ׁשּוָבה. ַעד  ַהּמְ ֵמֵעין 

בֹוָהה  ת יֹוֵתר ּגְ ּבָ ֲעַלת עֶֹנג ׁשַ ּמַ "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" )נ"ז( ׁשֶ ְוֵכן ְמבָֹאר ּבְ
אֹוֵיב  ית  ּבִ ְלַהׁשְ ּפֹוֵעל  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ַהּצֹום  י  ּכִ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ֵמַהּצֹום 
ת זֹוֶכה  ּבָ ל ָהָאָדם, ְוִאּלּו ַעל ְיֵדי עֶֹנג ׁשַ ם ּוַמְכִניַע ֶאת אֹוְיָביו ׁשֶ ּוִמְתַנּקֵ
ֲאִכיַלת  ַמֲעַלת  ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ י  ּכִ ְלאֹוֲהָביו,  ִכים  ִמְתַהּפְ אֹוְיָביו  ׁשֶ ָהָאָדם 

ימֹות ַהחֹל. ּבִ ּגּוִפים  ְוַהּסִ יֹוֵתר ֵמַהּצֹומֹות  ה  ַהְרּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ְועֶֹנג 

ה נֹוָרא ַמֲעׂשֶ

ְרּכֹו ָלצּום  ר ָהְיָתה ּדַ דֹול ֲאׁשֶ ׁשּוָבה עֹוֵבד ה' ּגָ ַבַעל ּתְ ה ָהָיה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ַעל  ֲעוֹונֹוָתיו  ַעל  ְמאֹד  ים  ָקׁשִ ִסּגּוִפים  ּבְ ַרּבֹות  ף  ּגֵ ּוְלִהְסּתַ ְמאֹד  ה  ַהְרּבֵ
רּוי  ׁשָ ָהָיה  ַאַחת  ּוַפַעם  ָחָטא,  ר  ֲאׁשֶ ֲחָטָאיו  ל  ּכָ לֹו  רּו  ּפְ ְתּכַ ּיִ ׁשֶ ְמָנת 
ְמאֹד,  ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ה  ַהְרּבֵ ְוָרַקד  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ַעל "ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה" זיע"א, ָאַמר לֹו  ּבַ ָהַרַה"ק  ִלְפֵני  ְך  ּכָ א ַאַחר  ּבָ ּוְכׁשֶ
ת קֶֹדׁש,  ּבַ ׁשַ ַמְחּתָ ּבְ ר ׂשָ ְמָחה ְוָהִרּקּוִדים ֲאׁשֶ ַעל ְיֵדי ַהּשִׂ ַדע ְלָך ׁשֶ י: ּתֵ ָהַרּבִ
ל  ה יֹוֵתר ִמּכָ ָראָת ַהְרּבֵ ּבָ ִלּפֹות ׁשֶ ְוַהּקְ יִקים ְוכֹחֹות ַהִחיצֹוִנים  ּזִ ָהַרְגּתָ ֵמַהּמַ
יָך. )נתיבות שלום - שבת(. ַחּיֶ ְיֵמי  ָכל  ּבְ יָת  ר ָעׂשִ ּגּוִפים ֲאׁשֶ ַהּסִ ְוָכל  ַהּצֹומֹות 

ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ְלַמֲעָלָתּה  ִנְפָלִאים  ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ָנם  ְוֶיׁשְ
ָבִרים. ּדְ ל  י סֹוָדם ׁשֶ ּפִ ְוֵהן ַעל  ְגֶלה  ַהּנִ י  ּפִ ה, ֵהן ַעל  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
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ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ְיֵדי ַהּשִׂ  ַעל 
ִלּפֹות ְוַהּקְ ְטָרא ַאֲחָרא  ַמְכִניַע ֶאת ַהּסִ

)פ' עקב דף רע"ב(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ְלָכְך הּוא ַעל  ַעם ָהִראׁשֹון  ַהּטַ
ל ּכֹחֹות  ת קֶֹדׁש ַמְכִניַע ָהָאָדם ֶאת ּכָ ּבַ ׁשַ ְמָחה ּבְ ַעל ְיֵדי ַהּשִׂ ה ׁשֶ ַהְמַגּלֶ
ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ׁשֶ ּגֹוֵרם  ְוהּוא  ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ
ֲאֵבָלה  ּכַ חֹוִרים  ׁשְ ְבָגִדים  ּבִ ׁש  ְתַלּבֵ ּתִ ְוִהיא  ד,  ּוְבֶהְסּפֵ ה  ּוִבְבִכּיָ ְך  חֹׁשֶ ּבַ
ַמְכִניַע  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ִליָטה  ׁשְ ָלּה ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ְוׁשֶ ּוְנזּוָפה, 

ַתְכִלית. ּבְ ִלּפֹות  ְוַהּקְ ְטָרא ַאֲחָרא  ַהּסִ ל  ּכָ ָהָאָדם ֶאת 

רּוָיה  ׁשְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ְוָלֵכן  נֹוֵפל.  ֶזה   - ָקם  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָלל,  ּכְ נֹו  ְוֶיׁשְ ה,  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ְמָחה  ְוׂשִ דֹוָלה  ּגְ ה  ֲעִלּיָ ָהָאָדם  ּגֹוֵרם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִלּפֹות  ַהּקְ ּכֹחֹות  ל  ּכָ נֹוְפִלים  יָלא  ִמּמֵ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ֲעצּוָמה 

ְטָרא ַאֲחָרא. ְוַהּסִ

ל  ִרים ֲעוֹונֹוָתיו ׁשֶ ּפְ ת ִמְתּכַ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ְיֵדי ַהּשִׂ ַעל  ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
הּוא  ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ַמֲעֶלה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָהָאָדם, 
ְטָרא ַאֲחָרא  ל ּכֹחֹות ַהּסִ לּות ַעל ְיֵדי ֲעוֹונֹוָתיו, ּוַמְכִניַע ֶאת ּכָ הֹוִריד ַלּגָ

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ ְיֵדי ֲחָטָאיו,  יר ַעל  ִהְגּבִ ר  ֲאׁשֶ

רֹום ּמָ ּבַ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְמָחה  ר ִעם ַהּשִׂ ְלִהְתַחּבֵ

ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ִני  ֵ ַהּשׁ ַעם  ַהּטַ
ְמָחה ֲעצּוָמה ְמאֹד,  ׂשִ רּוִיים ּבְ ְלָאִכים ׁשְ רֹום, ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ְוָכל ַהּמַ ּמָ ּבַ
ר  ִמְתַחּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ְוַעל  רד(,  )ויקהל  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ
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ת,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ַרְך ּבְ רֹום ְלָפָניו ִיְתּבָ ּמָ ָנּה ּבַ ׁשְ ּיֶ ֶ ְמָחה ָהֲעצּוַמה ּשׁ ָהָאָדם ִעם ַהּשִׂ
ִרים  ּפְ יָלא ִמְתּכַ ַרְך, ּוִמּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְך ִמְתָקֵרב ָהָאָדם ְמאֹד ְלַהּשׁ ּכָ ְוַעל ְיֵדי 

ל ֲחָטָאיו. ּכָ ְוִנְמָחִלים  ְיֵדי ֶזה  ֲעוֹונֹוָתיו ַעל  ל  ּכָ לֹו 

ְלַמְעָלה  ֶרת  ְמֻחּבֶ ל ָאָדם  ּכָ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  ַעם  ְוַהּטַ
ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ר  ְמַחּבֵ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ֶסף,  ַהּכֶ חּוט  ּבְ
יז  ויקרא  החיים  )אור  ַנֲחָלתֹו",  ֶחֶבל  "ַיֲעקֹב  סֹוד  ּבְ ָהֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ּבָ
ָהָאָדם  ֻמְכָרח   - ה  ִכּיָ ּבְ אֹו  ְמָחה  ׂשִ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן  י(, 
ָהָאָדם  ֶאת  ר  ַהְמַחּבֵ ֶסף  ַהּכֶ חּוט  ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ י  ּכִ ה,  ְלַמּטָ זֹאת  יׁש  ְלַהְרּגִ
ְוהּוא  ה,  ְלַמּטָ ִנְמֵצאת  ר  ֲאׁשֶ ָמתֹו  ְלִנׁשְ ַהּכֹל  ל  ְלׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ יֹוֵרד  רֹום  ַלּמָ

ָהֶעְליֹוִנים. עֹוָלמֹות  ּבָ ָכל ֵעת  ּבְ ר ִמְתַרֵחׁש  ל ֲאׁשֶ ּכָ יׁש ֶאת  ּוַמְרּגִ ָחׁש 

ל  ׁשֶ ַוֲעוֹונֹוָתיו  ֵמֲחָטָאיו  תֹוָצָאה  ּכְ ְגָרם  ּנִ ׁשֶ ְלקּול  ְוַהּקִ ָגם  ַהּפְ ֲאָבל 
ָהָאָדם  ֶאת  ר  ַהְמַחּבֵ ַהחּוט  ְקָצת  ם  ִנְפּגָ אֹו  ְך  ְחּתָ ּנֶ ׁשֶ ְלָכְך  ּגֹוֵרם  ָהָאָדם 
יׁש  ְך ָהָאָדם ֵאינֹו ָחׁש ּוַמְרּגִ רֹום, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּמָ ר ּבַ ָמתֹו ֲאׁשֶ ִעם ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ
ְלַמְעָלה  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש  ֵעת  אֹוָתּה  ּבְ יׁש  ּוַמְרּגִ ָחׁש  ר  ֲאׁשֶ ֶאת 
תֹוָצָאה  ּכְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְלַנְפׁשֹו  ְוִנְגָרם  ּנֹוָצר  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ
אֹו  ּה  ּלָ ּכֻ ִנְכֶרֶתת  ִהיא  ְגָלָלם  ּבִ ׁשֶ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ַוֲעוֹונֹוָתיו  ֵמֲחָטָאיו 

רֹום. ּמָ ּבַ ר ְלַמְעָלה  ָמָתּה ֲאׁשֶ ִנׁשְ ֶֹרׁש  ִמּשׁ ֶחְלָקּה  ּבְ

ַנְפׁשֹו  ַהִאם  ָלַדַעת  ָלָאָדם  יָמן  ַהּסִ ׁשֶ יֹוֵעץ",  ֶלא  ַה"ּפֶ ַתב  ּכָ ְוָלֵכן 
ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ת  ׁשַ ַהְרּגָ הּוא  ְוָעוֹון,  ֵחְטא  ל  ִמּכָ ה  ְוַזּכָ ְטהֹוָרה 
ַצַער  ת  חּוׁשַ ּתְ ְוֵכן  ים,  ְוַחּגִ תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ גֹון  ּכְ ְמָחה,  ׂשִ יֵמי  ּבִ ֵמֵאֶליָה  ָאה  ּבָ
ַעת  ׁשְ ּבִ אֹו  ָצִרים,  ַהּמְ ין  ּבֵ יֵמי  ּבִ גֹון  ּכְ ְותּוָגה,  ה  ִכּיָ ּבְ יֵמי  ּבִ נֹוָרָאה  ְוָיגֹון 

ְיָלה. ַהּלַ ֲחצֹות 

ׁשֶֹרׁש  יׁש  ּוַמְרּגִ ָחׁש  ר  ֲאׁשֶ ד ֶאת  ִמּיָ יׁש  ַמְרּגִ ְטהֹוָרה  ְפׁשֹו  ּנַ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ
ית  ָהֲאִמּתִ ַמְדֵרָגתֹו  ֶאת  ָלַדַעת  יָמן  ַהּסִ ְוֶזה  ְלַמְעָלה,  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ

ם )וכן כתב בעל הבאר מים חיים בספרו סידורו של שבת(. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ
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ל ֵחְטא ְוָעוֹון ָצִריְך ָלצּום ַאְלֵפי צֹומֹות  ַעל ּכָ ן ָהֲאִריַז"ל, ׁשֶ ּקֵ ְוָלֵכן ּתִ
ָהֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ּבָ ּנֹוַצר  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְוִסּגּוִפים, 

ָהֶעְליֹון. ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ ל ָהָאָדם  ַנְפׁשֹו ׁשֶ ֲחָזָרה ֶאת  ּבַ ר  ּוְלַחּבֵ

ָהָאָדם  י  ּכִ ְמאֹד,  ה  ָקׁשָ דּוַע  ּיָ ּכַ ִהיא  ָהֲאִריַז"ל  ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ה  ְוִהּנֵ
ֵמֲחָטָאיו  ֵחֶלק  ֲאִפּלּו  ן  ְיַתּקֵ לֹא  ַוֲעַדִין  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ָלצּום  ִיְצָטֵרְך 
ָוה ּוַמְתִאיָמה ְלָכל  ָ ֶרְך ַהּשׁ ָנּה ּדֶ ר ֶיׁשְ יִקים ֲאׁשֶ ּדִ ּלּו ַהּצַ ַוֲעוֹונֹוָתיו, ֲאָבל ּגִ
ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ַנְפׁשֹו  ֲחָזָרה ֶאת  ּבַ ר  ְלַחּבֵ ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶנֶפׁש 

ַוֲעוֹונֹוָתיו. ֻזֲהַמת ֲחָטָאיו  ל  ּכָ ְלַהֲעִביר ֶאת  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהֶעְליֹון, 

ר ִלְהיֹות ְמֻחּבָ

ְתַרֵחׁש  ּמִ ֶ ּשׁ ְלַמה  ֵעת  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ר  ְלִהְתַחּבֵ  - ִהיא  ַהּזֹאת  ֶרְך  ְוַהּדֶ
ֲחַז"ל  ָלנּו  ּלּו  ּגִ ֶ ּשׁ ַמה  ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה  ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ּבָ ׁש  ַמּמָ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ
ה זֹאת  ר ַיֲעׂשֶ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ְוָאָדם ֲאׁשֶ ָכל ֵעת ּבָ ְתַרֵחׁש ּבְ ַעל ַהּמִ
ְך ִנְמָחִלים  ּכָ ְיֵדי  ּה ָהֶעְליֹון, ְוַעל  ְרׁשָ יָלא ֶאת ַנְפׁשֹו ְלׁשָ ר ִמּמֵ הּוא ְמַחּבֵ

ָעיו. ּוְפׁשָ ֲעוֹונֹוָתיו  ל  ּכָ

ָהֲעצּוָמה  ַמֲעָלָתּה  ּבְ ְוַהֲחִסידּות  ָלה  ּבָ ַהּקַ ִסְפֵרי  ּבְ ִהְפִליגּו  ְוָלֵכן 
ְמאֹד  בֹוָהה  ּגְ ֲעָלָתּה  ּמַ ׁשֶ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרָאה 
ֲעִנּיֹות  ִמּתַ יֹוֵתר  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּוְלִזּכּוְך  ְלִתּקּון  ה  ַרּבָ ּה  ְותֹוַעְלּתָ
קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ים,  ַרּבִ ְוִסּגּוִפים 
ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ּבָ ְמאֹד  ַוֲעצּוָמה  נֹוָרָאה  ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
יָלא  ּוִמּמֵ ָהֶעְליֹון,  ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ ֲחָזָרה  ּבַ ֶרת  ִמְתַחּבֶ ַנְפׁשֹו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל 
ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוזֹאת  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָעיו  ּוְפׁשָ ֲעֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ִנְמָחִלים 
ין  ּבֵ ָיָדם  ַעל  ְגָרם  ּנִ ׁשֶ רּוד  ַהּפֵ הּוא  ְוָהֲעֹונֹות  ֵמַהֲחָטִאים  ְוִנְגָרם  ּנֹוָצר  ׁשֶ
הּוא  רֹום, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּמָ ר ּבַ ּה ָהֶעְליֹון ֲאׁשֶ ְרׁשָ ל ָהָאָדם ְלׁשָ ָמתֹו ׁשֶ ִנׁשְ
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ַנְפׁשֹו  ֶאת  ֲחָזָרה  ּבַ ר  ְמַחּבֵ הּוא  רֹום,  ּמָ ּבַ ְמָחה  ׂשִ ְזַמן  הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ
ָעיו. ּוְפׁשָ ל ֲעוֹונֹוָתיו  ּכָ ִנְמָחִלים  ְוָלֵכן  ָהֶעְליֹון,  ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ְתַנֲהִגים  ּמִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ּופֹוֵעל  ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  הּוא  ְוִאם 
ְמאֹד,  ָעצּום  ָגם  ּפְ ּגֹוֵרם  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה   - ְלַמְעָלה  ר  ֲאׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ּוְבׁשֶֹרׁש 
לֹום ַעל ְיֵדי  ּה ָהֶעְליֹון ַחס ְוׁשָ ְרׁשָ ָ ָמתֹו ִמּשׁ ָכְך הּוא ַמְפִריד ֶאת ִנׁשְ י ּבְ ּכִ

מֹוָתּה. ּכְ ֵאינֹו ִמְתַנֵהג  ׁשֶ

אֹותֹו  ּבְ ְתַנֲהִגים  ּמִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָהָאָדם  ִמְתַנֵהג  ִאם  ׁשֶ  - ה  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ּוִמּדָ
ָמתֹו,  ִנׁשְ ֶאת  ן  ּוְמַתּקֵ ְמַטֵהר  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְלַמְעָלה,  ְוָהֵעת  ָעה  ָ ַהּשׁ
הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְמאֹד,  ְונֹוָרא  ָעצּום  ְלִזּכּוְך  זֹוֶכה  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ְלֵעיל,  ָאמּור  ּכָ ָהֶעְליֹון,  ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ר  ְמַחּבֵ
ר  ְמַחּבֵ ָהֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ּבָ ֵעת  ּכָ ְתַרֵחׁש  ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ִלְקַראת  ָקָטן  ַצַעד 
לּום,  ּכְ יׁש  ּוַמְרּגִ ָחׁש  ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ָמתֹו  ְלִנׁשְ ֲחָזָרה  ּבַ ָהָאָדם  ֶאת 
ְוַתֲעִנּיֹות  ּגּוִפים  ִמּסִ ֲערְֹך  ְלֵאין  ָחׁשּוב  ֱאֶמת  ְזַמן  ּבִ ֶזה  ּכָ ַצַעד  ל  ּכָ י  ּכִ
ֵלמּות  ה ְמאֹד ָיכֹול ִלְקנֹות ְלַנְפׁשֹו ׁשְ ה ְקַטּנָ ְפֻעּלָ י ּבִ ְזַמן ַאֵחר, ּכִ ים ּבִ ַרּבִ
ֶעיָה,  ּוְפׁשָ ֲחָטֶאיָה  ל  ִמּכָ ה  ַרּבָ ַקּלּות  ּבְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְך  ּוְלַזּכֵ ְמאֹד  ֲעצּוָמה 
עֹוָלמֹות  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ְלׁשֶֹרׁש  ֲחָזָרה  ּבַ ָרּה  ַחּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
פי  )על  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  ְלִתּקּון  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָהֶעְליֹוִנים, 

סידורו של שבת, שורש ה' ענף ג' עלה א'(

ְמָחה ל ֶמֶלְך - ֵהיַכל ַהּשִׂ ֵהיָכלֹו ׁשֶ

ִליַטת  ׁשְ ְזַמן  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַעם  ַהּטַ
ר  ַוֲאׁשֶ ַוֲחָטָאיו  ֲעוֹונֹוָתיו  ַרת  ְלַכּפָ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ּה  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ ִלּפֹות,  ַהּקְ
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ְטרּוִגים,  ְוַהּקִ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ַמְמּתִ הּוא  ָיָדּה  ַעל 
ּוְמַטֵהר  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְך  ְמַזּכֵ ָהָאָדם  ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּגּוִפים,  ְוַהּסִ ַהּצֹומֹות 
ָהָאָדם  ָצִריְך  ִלְפָעִמים  ְוָלֵכן  יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ּוַמְמּתִ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת 
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ַרֲחָמָנא  ָצָרה  ַעת  ׁשְ ּבִ גֹון  ּכְ יִנים,  ַהּדִ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ ֵדי  ּכְ ָלצּום 
ִמים  ׁשָ ּגְ ֲעִציַרת  ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ "ּשׁ ּבַ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכִפי  ִליְצַלן, 
ָצָרתֹו. ַעל  ה  ִמְתַעּנֶ ִחיד  ַהּיָ ְוַאף  ּבּור,  ַהּצִ ַעל  ֲעִנּיֹות  ּתַ ֲחַז"ל   ּגֹוְזִרים 

)או"ח סימן תקסט(.

עֹוָלם,  ּבָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִליַטת  ׁשְ ְזַמן  הּוא  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְוִאּלּו 
ׁשֹוָרה  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְבָיכֹול,  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעם  ל  ּכָ ִנְמָצִאים 
יק  ְלַהְמּתִ ֵדי  ּכְ ָלל  ּכְ ּבֹו  ְלִהְתַעּנֹות  ְצִריִכים  ֵאין  ְוָלֵכן  ֲעצּוָמה,  ְמָחה  ׂשִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִנְכָנִסים  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ְטרּוִגים,  ְוַהּקִ יִנים  ַהּדִ ֶאת 
דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ ֶזה  ּוְביֹום  ָלל,  ּכְ יִנים  ַהּדִ ׁשֹוִרים  ֵאין  ֶלְך,  ַהּמֶ ְלֵהיַכל 

ָהֶעְליֹוִנים. ָכל ָהעֹוָלמֹות  ּבְ

ה,  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ֲחַז"ל  ִצּוּו  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ָלל,  ּכְ יִנים  ּדִ ׁשֹוִרים  ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמִחים  ּשְׂ ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל 
רּוְך  ּבָ קֹום  ַהּמָ ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ְלֵהיָכלֹו  ָהָאָדם  ִנְכָנס  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
י  ּכִ יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ ֵמָעָליו  ִקים  ְוִנְמּתָ ֲעוֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ִנְמָחִלים  יָלא  ּוִמּמֵ הּוא, 
ָלל,  ּכְ יִנים  ּדִ ֵאין  יָלא  ִמּמֵ ָלל,  ּכְ ֲעוֹונֹות  ֵאין  ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל ָהָאָדם  ׁשֶ ְוָכל ֲעבֹוָדתֹו  ִקים ֵמֲאֵליֶהם,  ִנְמּתָ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ם  ְוׁשֵ
ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  זֹוִכים  ְוָלזֹאת  ֶמֶלְך,  ל  ׁשֶ ְלֵהיָכלֹו  ֵנס  ְלִהּכָ ַרק  ִהיא 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתּה  ְוָלֵכן  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְוַהֶחְדָוה 

ֶבת ְמאֹד. ּגֶ ְוִנׂשְ ֲעצּוָמה 

ִריְך  ּצָ ׁשֶ  - ָלל  ְוַהּכְ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ח"ב(,  )יז  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ּוְדָאָגה  ַעְצבּות  ׁשּום  ְלַהְראֹות  ְוִלְבִלי  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְנהֹג 
ֲענּוג,  ּתַ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ַתֲענּוֵגי  ּבְ ּוְלַהְרּבֹות  ד'  ַעל  ג  ְלִהְתַעּנֵ ַרק  ָלל,  ּכְ
ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  י  ּכִ כֹול,  ּיָ ׁשֶ ַמה  ִפי  ּכְ ים  ַמְלּבּוׁשִ ֵהן  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ֵהן 

ְלַגְמֵרי. ְועֹוֶלה ְלָמקֹום ַאֵחר  ּלֹו קֶֹדׁש  ּכֻ
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ְמָחה ת ְמֻיָחד ַלֲעבֹוַדת ַהּשִׂ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ

ת  ָפָרׁשַ ּתֹוָרה ּבְ ר ֶנֶאְמרּו ּבַ ָללֹות ֲאׁשֶ ל ַהּקְ ּכָ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ה ּכָ ַטַעם ְרִביִעי: ִהּנֵ
ֱאַמר )דברים כח מז- ּנֶ מֹו ׁשֶ ֲעבֹוַדת ה', ּכְ ְמָחה ּבַ ן ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ַהּשִׂ י ָתבֹא, ִהּנָ ּכִ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל ְוָעַבְדּתָ  ׂשִ ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ַחת ֲאׁשֶ מח(: "ּתַ

ִמּתֹוְך  ֲעבֹוַדת ה'  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ָעְבדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ֶאת אְֹיֶביָך", 
י ָתבֹא, ַרֲחָמָנא  ת ּכִ ָפָרׁשַ ֶאְמרּו ּבְ ּנֶ רֹות ׁשֶ ָללֹות ְוַהּצָ ל ַהּקְ אּו ֲאֵליֶהם ּכָ ְמָחה, ּבָ  ׂשִ

ִליְצַלן.

ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ִהּנֹו  ְמָחה  ַהּשִׂ ַלֲעבֹוַדת  ַהְמֻיָחד  ְוַהּיֹום 
סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ כי תבוא(,  )פ'  ה"  ַכּלָ ּדְ ָה"ַאְגָרא  ַעל  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ
ְוָהאֹוִתּיֹות  ְמָחה",  ׂשִ ּבְ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ָעַבְדּתָ  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַחת  "ּתַ
רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ת",  ּבָ "ׁשַ ֵהן  ר"  "ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי(  לֹוַמר  )ּכְ ַחת  ּתַ ׁשֶ
ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה'  ֶאת  ָעְבדּו  לֹא  ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ אּו  ּבָ
ֶזה,  יֹום  ּבְ ֵלָבב  ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ה'  ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ְוַעל  ֵלָבב,  ְוטּוב 
ִמּיּות ַגׁשְ ּבְ ָרכֹות,  ָללֹות ְוזֹוִכים ְלָכל ַהּבְ ל ַהּקְ ֵצל ִמּכָ ָרֵאל ְלִהּנָ  זֹוִכים ִיׂשְ

ּוְברּוָחִנּיּות.  

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָתִרים חֹוְזִרים  ַהּכְ ֵני  ׁשְ
ם ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ ׂשִ

ה  "ַנֲעׂשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ פ"ח(,  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ י:  ֲחִמיׁשִ ַטַעם 
רֹאׁשֹו  ָתִרים ּבְ ֵני ּכְ ֵרת ְוָנְתנּו ׁשְ ָ ים ִרּבֹוא ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ִ ּשׁ ָמע", ָיְרדּו ׁשִ ְוִנׁשְ
ָתִרים ֵמֶהם  ֵחְטא ָהֵעֶגל ִנְלְקחּו ַהּכְ ָרֵאל ּבְ ָחְטאּו ִיׂשְ ל ֶאָחד, ּוְכׁשֶ ל ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ְלַהֲחִזיָרם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָעִתיד  נּו,  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ נּו  ְוִנּתְ

ם". ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ "ְוׂשִ ֱאַמר )ישעיה לה י(:  ּנֶ ׁשֶ
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ל  ְמַקּבֵ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ׁשֶ )פע"ח שער השבת(,  ָהֲאִריַז"ל  ְוָכַתב 
ֵמַעם  ֶאָחד  ְלָכל  ַמֲחִזיר  ְוהּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ָתִרים  ַהּכְ ל  ּכָ ֶאת 
ּוִמּכָֹחם  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ָתִרים  ַהּכְ ֵני  ׁשְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַמה  ּבְ ָרמּוז  ְוֶזה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְוִלְקֻדּשׁ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ְלתֹוֶסֶפת  זֹוִכים  ֵהם 
נּו  ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ז ׁשֶ ַנת ֶחְלקֹו", ְלַרּמֵ ַמּתְ ה ּבְ ַמח מֹׁשֶ ה: "ִיׂשְ ְתִפּלָ אֹוְמִרים ּבִ ֶ ּשׁ
ֶחְלקֹו,  ּבְ ִכים לֹו  ּיָ ַ ַהּשׁ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַתן לֹו  ּנָ ׁשֶ ָתִרים  ּכְ ּבַ ֶחְלקֹו -  ּבְ ֵמַח  ׂשָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ַמֲחִזיר  ְוָלֵכן הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ָתִרים  ּכְ ּבַ ָחֵפץ  ְוֵאינֹו 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָהֵאּלּו  ָתִרים  ַהּכְ ֶאת 

ֵהם  ָהֵאּלּו  ָתִרים  ַהּכְ ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ כב(,  )ליקו"מ  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְוָכַתב 
ְמַחת עֹוָלם  "ְוׂשִ ָתִרים:  ַהּכְ ֵני  ׁשְ ֱאַמר ַעל  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ

ם". ַעל רֹאׁשָ

ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ָהֵאּלּו,  ָתִרים  ַהּכְ ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ ג(,  ה"ד  )ע"ת  מֹוֲהַרַנ"ת  ּוֵבֵאר 
ּתֹוֶסֶפת  ֵהם  ֲאִריַז"ל,  ּבָ ּמּוָבא  ּכַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתֹוֶסֶפת 
ָתִרים  ַהּכְ ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ּוִמּכָֹחם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלּה  ּזֹוִכים  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ
ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ְצוֹות,  ַהּמִ ְמַחת  ְלׂשִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים 
ּזֹוִכים  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ִניִמּיּות  ּפְ סֹוד 
ֲחַז"ל  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ָתִרים  ַהּכְ ֵני  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
סּוק  ֵמַהּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָהֵאּלּו  ָתִרים  ַהּכְ ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ָבָתם  ֲהׁשָ ֶאת  ָלְמדּו 

ם". ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ "ְוׂשִ

א ְוִנּשָׂ ִהְזִמין אֹוֵרַח ָרם  ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ  ָמׁשָ

ַמֲעָלָתּה  ֶאת  ְמָבֵאר  ועוד(  צב  אמור  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י:  ִ ּשׁ ׁשִ ַטַעם 
ִנְפָלִאים: ִלים  ה ְמׁשָ לֹׁשָ י ׁשְ ּפִ ת ַעל  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה 
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א ֵאָליו ת ּדֹוָמה ְלאֹוֵרַח ָחׁשּוב ַהּבָ ּבָ ׁשַ

ֶאְצלֹו,  ְלִהְתָאֵרַח  ָחׁשּוב  אֹוֵרַח  ִהְזִמין  ׁשֶ ְלָאָדם  ל  ָמׁשָ ִראׁשֹון:  ל  ָמׁשָ
ִנים  ּפָ לֹו  ְלַהְראֹות  ָעָליו  ֵביתֹו,  ּבְ הּותֹו  ׁשְ ּבִ ַמח  ִיׂשְ ָהאֹוֵרַח  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה  ְוִהּנֵ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ם  ּגַ ְך  ּכָ ָהאֹוֵרַח.  ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ֵמחֹות  ּוׂשְ ְמִאירֹות 
דֹול,  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ִלְזּכֹות  ְוָהרֹוֶצה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ָאה  ַהּבָ אֹוֵרַח  מֹו  ּכְ ִהיא 

בֹוָדּה. ּכְ ְוֶזהּו  ְוֶחְדָוה,  ְמָחה  ל אֹוָתּה ִמּתֹוְך ׂשִ ְלַקּבֵ ָעָליו 

ָנּה ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְמָחה  ַלּשִׂ ת ּדֹוָמה  ּבָ  ׁשַ
ֶלְך ַאְרמֹון ַהּמֶ ּבְ  

ְלַאְרמֹונֹו,  ַמֲעָלה  ְוַרם  ָחׁשּוב  אֹוֵרַח  ִהְזִמין  ׁשֶ ְלֶמֶלְך  ל  ָמׁשָ ִני:  ׁשֵ ל  ָמׁשָ
ֶאת  ד  ּוְלַכּבֵ ל  ְלַקּבֵ ָיבֹואּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ לּוָכה  ַהּמְ ַאְרמֹון  ּבְ יו  ֲאָנׁשָ ְלָכל  ה  ְוִצּוָ
ְסעּוָדה  ִלְכבֹודֹו  ְוָיִכינּו  דֹול  ּגָ ּוְבָכבֹוד  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ַהּזֶ ֶהָחׁשּוב  ָהאֹוֵרַח 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ִצּוָ ְוָכְך  ַוֲחׁשּוָבה,  דֹוָלה  ּגְ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ַהּיֹום  ל  ּכָ מַֹח  ְוִלׂשְ ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ֶאת  ד  ְלַכּבֵ ֵדי  ּכְ ַוֲחׁשּוָבה  ִויָקָרה  דֹוָלה  ּגְ ְסעּוָדה  ִלְכבֹודֹו  ְוָיִכין  הּוא, 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ה, יֹום  ַהּזֶ ַהּיֹום 

ה ת ּדֹוָמה ַלֲחֻתּנָ ּבָ  ׁשַ
ָרֵאל ִיׂשְ "ה ְלַעם  ּבָ ַהּקָ ין  ּבֵ  

ּוִאין ִלְבנֹו ְיִחידֹו ְוָהְיָתה  ה ְסעּוַדת ִנּשׂ ָעׂשָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ י: ָמׁשָ ִליׁשִ ל ׁשְ ָמׁשָ
ל  ּכָ ֶאת  ִלְבנֹו  ָנַתן  ָעה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה  ֶזה,  יֹום  ּבְ ְלָפָניו  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ
ְלָכל  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ֶלְך  ַהּמֶ ה  ָעׂשָ יֹום  ּוְבאֹותֹו  ּה,  ּלָ ּכֻ לּוָכה  ַהּמְ ַהְנָהַגת 
ָיָדם  ר ּבְ ִדיָנה ֲאׁשֶ ּמְ ִמיַרת ַהחֹק ּבַ ים ַעל ׁשְ ִדיָנה, ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ַהְמֻמּנִ ֵני ַהּמְ ּבְ
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ֶלְך  ַהּמֶ בֹוד  ּכְ ּום  ִדיָנה - ִמּשׁ ַהּמְ י  ּלֹא ׁשֹוֵמר ַעל ֻחּקֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְלַהֲעִניׁש ֶאת 
א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ֶזה.  יֹום  ּבְ ָאָדם  ַאף  ֶהֱעִניׁשּו  ְולֹא  ִצֲערּו  לֹא  ְמָחתֹו  ְוׂשִ

ֶלְך. ַהּמֶ ְמַחת  ׂשִ מֹר ַעל  ִלׁשְ ים  ַהְמֻמּנִ ַעְצָמם ָהָיה  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ים ְוִחּצִ ִחים ִעם ֲחָרבֹות  ּמְ ָמַתי ְמׂשַ

ים" )סידורו של שבת - שורש ו' ענף ג' עלה ז'(,  ֵאר ַמִים ַחּיִ ַעל ַה"ּבְ ּוֵבֵאר ּבַ
רֹב  ְוֶאת  ְלַעּמֹו  טּובֹו  ּגֶֹדל  ֶאת  ְלַהְראֹות  ְמָחתֹו  ׂשִ ֵעת  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ
ׁשֹוְטִרים  ִדיָנה  ּמְ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹוְדִעים  ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ֶהם.  ִעּמָ ַחְסּדֹו 
ה  ְמַצּוֶ ְוָלֵכן  ים,  ְוִחּצִ ַוֲחָרבֹות  ַזִין  ְכֵלי  ּבִ ּוְלָהִמית  ְלַהֲעִניׁש  ים  ַהְמֻמּנִ
ה  ְמַחת ַהֲחֻתּנָ בֹואּו ְלׂשִ ּיָ ְמִדיָנתֹו, ׁשֶ ה ּבִ ים ַעל ָהֲעִניׁשָ ֶלְך ֶאת ַהְמֻמּנִ ַהּמֶ
ים,  ָהֳעָנׁשִ ל  ּכָ ים ֶאת  ַמֲעִניׁשִ ם ֵהם  ִעּמָ ׁשֶ ִלים  ְוַהּכֵ ַהֲחָרבֹות  ְוָקא ִעם  ּדַ
ם  ִעּמָ ר  ִין ֲאׁשֶ ַהּזַ ּוְכֵלי  ֲעלּוִלים ּומׂשֲחִקים ִעם ַהֲחָרבֹות  ּתַ ִמיֵני  ל  ּכָ ְוַיֲעׂשּו 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִדיָנה,  ַהּמְ י  ֻחּקֵ ַעל  ָהעֹוְבִרים  ֶאת  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ים  ַמֲעִניׁשִ ֵהם 
ְלָפָניו,  ְמֹאד  ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ֵיׁש  ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ָיִבינּו 

יֹום ֶזה. ּבְ ְלַהֲעִניׁש ַאף ֶאָחד  ָלל  ּכְ ֶלְך ֵאינֹו רֹוֶצה  ְוַהּמֶ

דֹוָלה  ה ּגְ דֹוָלה ְמאֹד, ִהּלּוָלא ַוֲחֻתּנָ ה ּגְ ת ּדֹוָמה ַלִהּלּוָלא ַוֲחֻתּנָ ּבָ ְוָכְך ׁשַ
ְמָחה  ָנּה ׂשִ ת ֶיׁשְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ָרֵאל, ְוָלֵכן ּבְ רּוְך הּוא ְלַעם ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ין ַהּקָ ּבֵ
יֹום  ּבְ ְמאֹד  מַֹח  ִלׂשְ ָצִריְך  ְוָלֵכן  ְחּתֹוִנים,  ּוַבּתַ ֶעְליֹוִנים  ּבָ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ

ְלִהְצַטֵער. ְולֹא  מַֹח  ִלׂשְ ְצִריִכים  ם  ּלָ ּכֻ ֶלְך  ַהּמֶ ְמַחת  ׂשִ ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ן  ּכָ ה ִמׁשְ ַנֲעׂשֶ ת - ְלָבבֹו  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ
ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ְלאֹוָרּה 

ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ ָפסּוק  ּבְ ׁשֶ מח(  תיקון  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
ָהאֹות"  ְללֹא  "ְלדֹרָֹתם"  ַבת  ּתֵ ָבה  ִנְכּתְ ְלדֹרָֹתם",  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ
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ִריְך  ּצָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָאה  ּבָ ַהּתֹוָרה  ּוְבָכְך  "ְלִדיָרָתם".  ְלָקְרָאּה  ר  ְוֶאְפׁשָ ָויו", 
ָנָאה"  יָרה  "ּדִ ְלָבבֹו  ּבִ ַלֲעׂשֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלֶהָאַרת  ִלְזּכֹות  ֶהָחֵפץ  ָהָאָדם 
מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  רֹות  ְוִלׁשְ ּכֹן  ִלׁשְ ּתּוַכל  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ּוַמֲחלֶֹקת  ַעס  ּכַ ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ַעְצבּות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְלָבבֹו  ֶאת 
ה  ְוִיְזּכֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוִדיָרה" ְלאֹור  ן  ּכָ "ִמׁשְ ְלָבבֹו  ִיְהֶיה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּוְקִפידֹות, 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ָתּה ָהֲעצּוַמה  ָ ִלְקֻדּשׁ

ה ִלְראֹות  ִיְזּכֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ְיֵדי ַהּשִׂ  ַעל 
ׁש ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ּבְ

ֲעָלָתּה  ּמַ לֹמֹה" )פרשת מסעי(, ׁשֶ ְפֶאֶרת ׁשְ ַעל ַה"ּתִ ַתב ּבַ ִביִעי: ּכָ ַטַעם ׁשְ
יֹום  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ ְוָכל  רֹום,  ּמָ ּבַ ְמאֹד  ֲחׁשּוָבה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ
ית  ּבֵ ּוְבִבְנַין  ַלִים  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ּבְ ִלְראֹות  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ה  ִיְזּכֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָרִכים  ּדְ י  ּתֵ ׁשְ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  ַעם  ְוַהּטַ ֶלָעִתיד ָלבֹוא.  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ִלְזּכֹות  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִעם  ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִלְזּכֹות  יַצד  ּכֵ

ַלִים. ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ִבְנָין  ּבְ ִכיָנה ֶלָעִתיד ָלבֹוא  ְ ַהּשׁ ל  ְמָחָתּה ׁשֶ ׂשִ ּבְ ִלְראֹות 

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ַצֲעָרּה  ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה,  ֶרְך  ַהּדֶ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָעה ׁשֶ ׁשָ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ל ַעל ֻחְרּבַ לּות ּוְלִהְתַאּבֵ ּגָ ה ּבַ דֹוׁשָ ַהּקְ
ל  ּכָ ֲחַז"ל )תענית ל(:  ִהְבִטיחּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלְיָלה,  ֲחצֹות  ּבַ גֹון  ּכְ ַצַער,  ּבְ רּוָיה  ׁשְ
ִעם  ְצַטֵער  ַהּמִ ְוָכל  ְמָחָתּה.  ׂשִ ּבְ ְורֹוֶאה  זֹוֶכה  ַלִים  ְירּוׁשָ ַעל  ל  ְתַאּבֵ ַהּמִ
ֵני ֵהיַכל  דֹוָלה, ְוהּוא ִנְקָרא ִמּבְ ְמָחה ּגְ ה ָלּה ַנַחת רּוַח ְוׂשִ ִכיָנה עֹוׂשֶ ְ ַהּשׁ
ָתּה  ֲעִלּיָ ֵעת  ּבְ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְוָלֵכן  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶלְך,  ַהּמֶ
ה ִלְראֹות  ַכר זֹאת ִיְזּכֶ ּה, ּוִבׂשְ ֹמַח ִעּמָ ה ַלֲעלֹות ְוִלׂשְ ְמָחָתּה הּוא ִיְזּכֶ ְוׂשִ

ַלִים. ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ִבְנַין  ּבְ

מַֹח  ִלׂשְ ִהיא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִעם  ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ֶרְך  ְוַהּדֶ
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ָבר  ּדָ ר  ֲאׁשֶ ֵמָחה,  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ים  ַמּנִ ּזְ ּבַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ
ֶניָה  ּבָ ֶאת  ְראֹוָתּה  ּבִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ה  עֹוׂשֶ ֶזה 
ָנּה  ֶיׁשְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוָלֵכן  ְמָחָתּה,  ׂשִ יֹום  ּבְ ּה  ִעּמָ ֵמִחים  ׂשְ
דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּובֹו  רֹום  ּמָ ּבַ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ְמאֹד  ַמח  ְוִיׂשְ ָהָאָדם  יׂש  ָיׂשִ ִאם   -
ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ אֹוְמִרים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוָיגֹון,  ָצָרה  ל  ִמּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  מֹר  ְוִיׁשְ
ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ִלְראֹות  ה  ִיְזּכֶ ת",  ּבָ ׁשַ ׁשֹוְמֵרי  ַמְלכּוְתָך  ּבְ ְמחּו  "ִיׂשְ

ַלִים. ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ִבְנַין  ּבְ ה ֶלָעִתיד ָלבֹוא  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ף  ּתֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַצֲעָרּה  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ זֹוֶכה  ֵאינֹו  ִאם  ְוַאף 
יָון  ּכֵ ֲאָבל  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ַלִים  ְירּוׁשָ ל  ׁשֶ ָנּה  ֻחְרּבָ ַעל  ל  ּוְלִהְתַאּבֵ ּה  ִעּמָ
יֹום  ּבְ ֵמָחה  ׂשְ ר  ֲאׁשֶ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ יֹום  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ הּוא  ׁשֶ
ֶנָחַמת ִצּיֹון  ה ַאף הּוא ִלְראֹות ּבְ ַכר זֹאת ִיְזּכֶ ׂשְ ּה, ּבִ ֵמַח ִעּמָ ת ְוהּוא ׂשָ ּבָ ַ ַהּשׁ

ַלִים. ִוירּוׁשָ

ּלֹא  "ׁשֶ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ֶאת  "ְרֵצה"  ּבִ זֹון  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ֲחַז"ל  ָסְמכּו  ְוָלֵכן 
ֶנָחַמת  ּבְ ִלְראֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַלּתְ ְמנּוָחֵתנּו"  יֹום  ּבְ ְוָיגֹון  ָצָרה  ְהֶיה  ּתִ
ּוְבִבְנַין  ִעיְרָך  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ה'  "ְוַהְרֵאנּו   - ַלִים  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון 
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָך",  ָקְדׁשֶ ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ
ִצּיֹון ִבְנַין  ּבְ ִלְראֹות  הּוא  ַאף  ה  ִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַמח  ְוִיׂשְ ַוֲאָנָחה   ָיגֹון 

ַלִים. ִוירּוׁשָ

ִלים "ּוְפרֹס  ּלְ ְתּפַ ּמִ ד ְלַאַחר ׁשֶ ת ַעְרִבית ִמּיָ ְתִפּלַ ּבִ ם  ּגַ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ְמרּו  "ְוׁשָ ָפסּוק  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ֶאת  יִרים  ַמְזּכִ לֹוֶמָך",  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ְוכּו',  ת"  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני 
ה  ִנְזּכֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמָחה  ְוַהּשִׂ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ַלִים,  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ִבְנַין  ּבְ ִלְראֹות 
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ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ מֹו  ּכְ רֹום  ּמָ ּבַ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ ְוָלֵכן 
ְמָחָתּה. ׂשִ יֹום  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ מַֹח ִעם  ִלׂשְ ָצִריְך ָהָאָדם  ְוָלֵכן  ם,  ַקּיָ

ִבְנַין  ּבְ ים  ַהְמַחּכִ ה'  "אֹוֲהֵבי  ִביִעי":  ׁשְ ׁש  ְמַקּדֵ ל  "ּכָ ּיּוט  ּפִ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה 
ז  ן ַנֲחִליֵאל". ְוזֹאת ְלַרּמֵ ֵלי ַמּתָ ְמַקּבְ ְמחּו ּכִ יׂשּו ְוׂשִ ת ׂשִ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ֲאִריֵאל, ּבְ
ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ מֹו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ הּוא  ֲהֵרי  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּיֹום  ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ָרֵאל, ַאף ּבְ ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ׁש ָהְיָתה ַהּשׁ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ מֹו ׁשֶ י ּכְ ּכִ
ְלִבְנַין  ים  ּוְמַחּכִ ים  ַהְמַצּפִ ם אֹוֲהֵבי ה'  ּגַ ָלֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ֵאר  ּבֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ ָלׂשּוׂש  ֲעֵליֶהם  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ
ְוזֹאת  ְמנּוָחה",  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  א  ַהּבָ עֹוָלם  "ֵמֵעין  ּיּוט  ַהּפִ ֶאת  ָהֲאִריַז"ל 
ה  ָעׂשֶ ּיֵ מֹו ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ה ּבְ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַנֲעׂשֶ חּוד ּבָ ַהּיִ ז ׁשֶ ְלַרּמֵ
פרשת  שלמה  )תפארת  ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶנה  ּבָ ּיִ ׁשֶ ּכְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֶלָעִתיד 

תולדות(.

ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ נּו:  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְוָלֵכן   
ָנה  ת ִהיא "ַמּתָ ּבָ ַ ּשׁ ָמּה, ֵלְך ְוהֹוִדיֵעם. ּוֵבאּורֹו הּוא, ׁשֶ ת ׁשְ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ ּבְ
ָרֵאל יֹום  ְלִיׂשְ ֵאר  ָ ִיּשׁ ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ֵנז  ִיּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ֵני ׁשֶ טֹוָבה", ִמּפְ
דֹוׁש  ָרֵאל ַלּקָ ין ַעם ִיׂשְ חּוד ּבֵ ֵלמּות ַהּיִ ִמיד ׁשְ ְהֶיה ּתָ ר ּבֹו ּתִ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
ְלַעם  זֹאת  ֶוֱאמֹר  ֵלְך  ה:  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָאַמר  הּוא.  רּוְך  ּבָ
ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַרק  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלׂשּוׂש  מַֹח  ִלׂשְ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ
י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ חּוד  ַהּיִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְזּכּו 
ְתבּו ֲחַז"ל.  ּכָ מֹו ׁשֶ ל ִמְצָוה ּכְ ְמָחה ׁשֶ א ִמּתֹוְך ׂשִ ִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאּלָ ְ ֵאין ַהּשׁ

)שבת ל ע"ב(.

ּלֹא  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  זֹון  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ּלֹא ְתֵהא ָצָרה ָיגֹון ַוֲאָנָחה  ת: "ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְוכּו' ׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ִנְצַטֵער ּבְ
ׁש:  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ַעל  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ד  ּוִמּיָ ְמנּוָחֵתנּו",  יֹום  ּבְ
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ַכר  ׂשְ ּבִ ׁשֶ ז,  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ָיֵמינּו".  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ִעיְרָך  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ּבְ "ְוַהְרֵאנּו 
אן  ַלִים. ַעד ּכָ ֶנָחַמת ִצּיֹון ִוירּוׁשָ ה ָהָאָדם ִלְראֹות ּבְ ת ִיְזּכֶ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ַהּשִׂ

לֹמֹה". ְפֶאֶרת ׁשְ ַעל ַה"ּתִ ּבַ ל  ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ

ם  ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ַלִים ְוׂשִ ֶנָחַמת ִצּיֹון ִוירּוׁשָ נּו ִלְראֹות ּבְ ה' ְיַזּכֵ
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ





פרק ב

ָרֵאל ִיׂשְ ָך  ּבְ ְמחּו  ְוִיׂשְ
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פרק ב

ו יי שכ ָתן ּו    מין כ ִי ׁ קן ָתן ּו ִן

רּוָחִנּיּות ּבְ ל ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה -  ּכָ ִאּלּו  ּכְ

ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ יֹום  ִהּנֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ה  ִהּנֵ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ דֹוׁש )ויקהל רז(. ְוָכְתבּו ֲחַז"ל )מכילתא יתרו ח( ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּוְגמּוָרה  ֲעׂשּוָיה  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ַלְחׁשֹב  ָהָאָדם  ָצִריְך 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְועֶֹנג  ְמָחה  ְלׂשִ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

רּוָחִנּיּות ּבְ ֲאלֹות ִלּבֹו -  ל ִמׁשְ ּכָ ִאים ֶאת  ְמַמּלְ

ּוַבַעל  קיט(  )שבת  ְיהֹוָיָדע"  ן  ְוַה"ּבֶ שו(  )סימו  ה"  ַרּבָ ה  ָה"ֵאִלּיָ ּוֵבֲארּו 
ג ֶאת  ל ַהְמַעּנֵ "ּכָ ְבֵרי ֲחַז"ל  ּדִ ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ ת" )בהקדמה לספרו(,  ּבָ ׁשַ ַה"ּתֹוֶסֶפת 
ָהָאָדם  ג  ַעּנֵ ּיְ ׁשֶ הּוא,  רּוׁשֹו  ּפֵ ִלּבֹו",  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  לֹו  נֹוְתִנים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ִלּבֹו,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
זֹאת  ַכר  ּוִבׂשְ ְוָהִעְנָיִנים,  חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ֶלֶמת  ּוֻמׁשְ ֲעׂשּוָיה  ְמַלאְכּתֹו 
הּוא ָצִריְך. ָכל ָהִעְנָיִנים ׁשֶ ֲאלֹות ְלָבבֹו ּבְ ל ִמׁשְ א ה' ֶאת ּכָ ַמּלֵ ּיְ ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ

ֶבת  ֲחׁשֶ ִמּמַ ְלָבבֹו  ֶאת  ה  ּנָ ּפִ הּוא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ  - ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ְוזֹאת 
ּלֹא ִיְדַאג ְוִיְצַטֵער,  ם ׁשֶ ֵ ה לֹו ַהּשׁ ֱאֶמת ַיֲעׂשֶ ְך ּבֶ ת, ּכָ ּבָ ׁשַ ַעְצבּות ּוְדָאָגה ּבְ
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חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ְוִלְבָרָכה,  ְלטֹוָבה  ִלּבֹו  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ה'  א  ִויַמּלֵ
יׁשֹוִרים. ְוַהּמִ

יתרו(  פרשת  הרי"ם  )אמרי  זיע"א  ָהִרי"ם"  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיפּו 
ל  ּכָ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁש ָלָאָדם ַלְחׁשֹב  ּיֵ אֹור ֵעיַנִים" )פרשת כי תשא(, ׁשֶ ּוַבַעל ַה"ּמְ
ָלל  ּכְ ְוִיְדַאג  ִיְצַטֵער  לֹא  ת  ּבָ ּוְבׁשַ רּוָחִנּיּות,  ִעְנְיֵני  ּבְ ַאף  ֲעׂשּוָיה  ְמַלאְכּתֹו 

ם. ֵ ַהּשׁ ב ַעל ִמעּוט ֲעבֹוָדתֹו ֶאת  ִיְתַעּצֵ ְולֹא  ַוֲעוֹונֹוָתיו  ַעל ֲחָטָאיו 

מֹו  ּכְ ֶלְך,  ַהּמֶ ְמַחת  ׂשִ ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ ָלׂשּוׂש  הּוא  ר  ָהִעּקָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ
ַכר  ת". ּוִבׂשְ ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ת: "ִיׂשְ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ ׁשֶ
ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ רּוָחִנּיּות,  ּבְ ַאף  ִלּבֹו  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  א ה'  ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  זֹאת 
ג ֶאת  ַהְמַעּנֵ ְלָכל  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָבבֹו,  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַלֲעבֹד ֶאת ה' 

ִלּבֹו. ֲאלֹות  ל ִמׁשְ ּכָ ִאים ֶאת  ַמּלְ ּמְ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ָאָגה ֲאסּוָרה   ַהּדְ
ִעְנְיֵני רּוָחִנּיּות ֲאִפּלּו ַעל 

ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ קורח(,  )פרשת  זיע"א  מּוֵאל"  ְ ִמּשׁ ם  ֵ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
י ָהִרי"ם" זיע"א  ַעל ַה"ִחּדּוׁשֵ ם ּבַ ׁשֵ ַעל ָה"ַאְבֵני ֵנֶזר" זיע"א ּבְ ֵמָאִביו ּבַ
ִאּלּו  ּכְ ַלְחׁשֹב  ָצִריְך ָהָאָדם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל )מכילתא יתרו(  ּכָ ֶ ּשׁ ַעל ַמה 
ב ָהָאָדם  ּלֹא ִיְתַעּצֵ ַמִים, ׁשֶ ְמֶלאֶכת ׁשָ ה ֲאִפּלּו ּבִ ּזֶ ל ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה, ׁשֶ ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲעוֹונֹוָתיו  ַעל  ַאף 
א ִמּתֹוְך  ִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאּלָ ְ ם, ְוֵאין ַהּשׁ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ מֹו ּבִ ּכְ

ל ִמְצָוה. ְמָחה ׁשֶ ׂשִ

ה ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ ה  ל ֲעוֹונֹוָתיו - ִמּדָ ּכָ מֹוֲחִלים 

י ָהִרי"ם" זיע"א )רמתיים צופים סימן ד  ַעל ַה"ִחּדּוׁשֵ ֵאר ּבַ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
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ֲאִפּלּו  ִהְלָכתֹו,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ר  ּמֵ ַהְמׁשַ ל  "ּכָ ֲחַז"ל )שבת קיח(:  ְבֵרי  ּדִ אות ג( ֶאת 

ְלָהִבין  ָצִריְך  ְוִלְכאֹוָרה  לֹו".  מֹוֲחִלין  ֱאנֹוׁש,  דֹור  ּכְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד 
ְמֲחלּו לֹו  ּיִ ֶזה ׁשֶ דֹול ּכָ ִהְלָכתֹו ְלָדָבר ּגָ ת ּכְ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַכר ָמה זֹוֶכה ַהּשׁ ׂשְ ּבִ

ֲעוֹונֹוָתיו. ל  ּכָ ֶאת 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ּזֹאת  ׁשֶ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
יֹום  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַמְלכּותֹו  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם 
ַעת  ּדַ יַח  ּוַמּסִ ְמָחתֹו הּוא ׁשֹוֵכַח ֶאת ֲעוֹונֹוָתיו  ְיֵדי ׂשִ ַעל  ת, ַעד ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַוֲעוֹונֹוָתיו  ֵמֲחָטָאיו  ָלל  ּכְ ִמְצַטֵער  ְוֵאינֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמֶהם 
ה  ּדָ ּמִ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ֵמַח  ׂשָ א  ֶאּלָ

ל ֲעוֹונֹוָתיו. ּכָ ַמִים ֶאת  ָ ּשׁ ּבַ ִיְמֲחלּו לֹו  ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ

מַֹח  ִלׂשְ ָיכֹול  ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ּבְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ זֹוֵכר ֶאת  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ָעָליו  ְוָתׁשֹוַח  אי ִמְצַטֵער ְמאֹד  ַוּדַ ּבְ א הּוא  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ג  ּוְלִהְתַעּנֵ
ג  ּוְלִהְתַעּנֵ מַֹח  ִלׂשְ יּוַכל  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֲחָטָאיו,  ֵני  ִמּפְ ַנְפׁשֹו 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ְמַחת  ׂשִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעד  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמאֹד  ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ָכל  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ְוהּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲעוֹונֹוָתיו  ֶאת  ׁשֹוֵכַח  הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ת,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ֵלָמה ּבְ ר ַמְלכּותֹו ׁשְ רּוְך הּוא ֲאׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְמָחתֹו ׁשֶ ׂשִ ּלֹו ּבְ ּכֻ
ל ֲעוֹונֹוָתיו. ה ִיְמֲחלּו ַאף לֹו ֶאת ּכָ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ַכר זֹאת ִמּדָ ׂשְ ּבִ הּוא זֹוֶכה ׁשֶ

ת"  ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ נּו ֲחַז"ל לֹוַמר "ִיׂשְ ּקְ ּתִ ְוָאנּו רֹוִאים ׁשֶ
ים ּומֹוֲעִדים,  ַחּגִ ְך ֲאִפּלּו ּבְ נּו לֹוַמר ּכָ ּקְ ּלֹא ּתִ ֶ ת, ַמה ּשׁ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ִפּלָ ָכל ּתְ ּבְ
ת.  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ְמָחה ּבְ ל ַהּשִׂ דֹוָלה ׁשֶ יבּוָתּה ַהּגְ ְך לֹוְמִדים ָאנּו ֶאת ֲחׁשִ ּוִמּכָ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ַעד 

ַוֲעוֹונֹות,  ֵיׁש לֹו ָלָאָדם ֲחָטִאים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ ׁשֶ ר עֹוד ְלָבֵאר,  ְוֶאְפׁשָ
ּוְנִמיכּות  בֹו  ַמּצָ ְפלּות  ׁשִ ֶאת  ָזְכרֹו  ּבְ ָראּוי  ּכָ מַֹח  ִלׂשְ ָיכֹול  ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ּבְ
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לֹו  מֹוֲחִלין  ִהְלָכתֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ר  ּמֵ ַהְמׁשַ ל  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ִהְבִטיחּו  ְוָלֵכן  ֶעְרּכֹו. 
ְולֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָהָאָדם  יּוַכל  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ ֶאל 
ְזכּוָתּה  ּבִ לֹו  ִנְמָחִלים  ֲעוֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ ָיְדעֹו  ּבְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ֵמֲחַמת  ִיְצַטֵער 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ֵאיָנם  ַוֲעוֹונֹוָתיו  ָהָאָדם  ֲחָטֵאי  ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ֵכן  מֹו  ּכְ
ָהָאָדם  ַעל  ְוָיגֹון  ַעְצבּות  יִכים  ַמְמׁשִ ֵהם  י  ּכִ מַֹח,  ִלׂשְ ָלָאָדם  יִחים  ַמּנִ
אִתי",  ֵמַחּטָ "ֶאְדַאג  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה,  ַהּשִׂ ת  ּדַ ִמּמִ אֹותֹו  ּומֹוְנִעים 
ִבים  ְמַעּכְ ֲעוֹונֹוָתיו  ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאָבל  )קעז(,  "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן"  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ
ִכים לֹו ַעְצבּות ְוָיגֹון ַעל ְיֵדי ֲחָטָאיו ַוֲעוֹונֹוָתיו,  מַֹח, ְוֵאין ִנְמׁשָ אֹותֹו ִלׂשְ
ְוַעל  ל ֲעוֹונֹוָתיו,  ּכָ ִנְמָחִלים  ִהְלָכָתּה  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ל ׁשְ ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ י  ּכִ
ר  ִעּקַ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ ָלׂשּוׂש  ָהָאָדם  יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי 
ָלּה  ָראּוי  ּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְלַכּבֵ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

ְמָחה בֹו ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ה ה' -  ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ

צופים  )רמתיים  זיע"א  ֵמִריְמנֹוב  ל  ֶמְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ֵרׁש  ּפֵ ְוֵכן 
ּיּוט: ַהּפִ סימן ב אות ג( ֶאת 

ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ַעל  ָעַבר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - ּוְגבּוִלים  ֶרְך  ּדֶ ֵמֲעבֹר 
נּו ֲחַז"ל. ּקְ ּתִ ׁשֶ ֵדִרים  ַהּגְ

ה  ִתּיָ ּוׁשְ ת ֲאִכיָלה  ֻעּלַ ַנע ִמּפְ ָעִלים - ִמן ָהָראּוי לֹו ְלִהּמָ ֵמֲעׂשֹות ַהּיֹום ּפְ
ְוִסּגּוִפים. ַתֲעִנּיֹות  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ וַלֲעׂשֹות 

עֶֹנג  ּבְ זֹאת  ם  ְלַקּיֵ יּוַכל  ֶזה  ְמקֹום  ּבִ ֲאָבל   - ִהּלּוִלים  ּבְ ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל 
ֵחל לֹו. ְוִיּמָ ה,  ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ
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ְוַעל  ּבֹו  מַֹח  ְוִלׂשְ ּבֹו  ג  ה ה' ְלִהְתַעּנֵ ַהּיֹום ָעׂשָ י ֶזה  ה ה' - ּכִ ַהּיֹום ָעׂשָ ֶזה 
ֲעוֹונֹוָתיו. ל  ּכָ ִיְמֲחלּו לֹו ֶאת  ְך  ּכָ ְיֵדי 

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַמּדּוַע ָאסּור ִלְבנֹות ֶאת 
ִכיָנה ְ ן ׁשֹוָרה ַהּשׁ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֲהֵרי 

זיע"א  יל  ְרנֹוּבִ ׁשֶ ִמּטְ ַנחּום  ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ּו  ּה ִהְתַקּשׁ ר ּבָ ָיא ֲאׁשֶ ִסְפרֹו "ְמאֹור ֵעיַנִים" )פרשת כי תשא( ֶאת ַהּקּוׁשְ ּבְ
ֶאת  "ַאְך  יג(  לא  )שמות  סּוק  ַהּפָ ֶאת  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ים  ַהְמָפְרׁשִ
ן,  ּכָ ׁשְ ָאה ְלַמֵעט ֶאת ְמֶלאֶכת ַהּמִ ָבה "ַאְך" ּבָ ַהּתֵ מֹרּו", ׁשֶ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ׁשַ
ִבְנַין  ּבְ ַלֲעסֹק  ָאסּור  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ּדֹוָחה  ֵאיָנּה  ׁשֶ

ן. ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ֲהֵרי  ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ועוד(,  והרא"ם  )הרמב"ן  ְך  ּכָ ַעל  ים  ַהְמָפְרׁשִ ְוִהְקׁשּו 
ָאסּור  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאף  ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ֶאת  ה  ַמְרּבֶ ה  ּזֶ ׁשֶ לֹוְמִדים  ְך  ִמּכָ
ְנַין  ּבִ ְמֶלאֶכת  ֶאת  ְלַמֵעט  א  ּבָ ֵאינֹו  ן  ּכֵ ְוִאם  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ּבִ ַלֲעסֹק 
תֹוַתי  ּבְ ׁשַ ֶאת  "ַאְך  סּוק  ֵמַהּפָ ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ּוַמּדּוַע  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
א  ּבָ הּוא  ַוֲהֵרי  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ֶאת  ְלַמֵעט  א  ּבָ הּוא  ׁשֶ מֹרּו",  ׁשְ ּתִ

ת? ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַאף ִהיא ֲאסּוָרה  ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְלַרּבֹות ֶאת ְמֶלאֶכת 

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּפִ ַעל  זיע"א  ֵעיַנִים"  אֹור  ַה"ּמְ ַעל  ּבַ ְמָבֵאר  א  ֶאּלָ
ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ָנּה  ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַהּכֹוֵתב  )חב פ"ח עב(, 

ל  ּכָ ְללֹא  יׁשֹוִרים  ְוַהּמִ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ָנּה  ֶיׁשְ יָלא  ּוִמּמֵ ה,  ּוְלַמּטָ
ּוְכָלל. ָלל  ּכְ רֹון  ִחּסָ

ָהָאָדם  ָצִריְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ יתרו(,  )מכילתא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָנּה  ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲעׂשּוָיה,  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ִלְראֹות 
ֵלמּות  ְ ְוַהּשׁ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּבֹו  י  ּכִ ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ
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ָהָאָדם  ִאם  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ית  ּלֵ ִמְתּגַ ַהּזֹאת 
ין  ּבֵ ָבר,  ּדָ ֵאיֶזה  ּבְ רֹון  ִחּסָ ֵאיֶזה  ַנְפׁשֹו  ּבְ יׁש  ּוַמְרּגִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְקָצת  ב  ִמְתַעּצֵ
ר  ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֵאינֹו ִמּבְ ָכְך ׁשֶ רּוָחִנּיּות, הּוא ַמְרֶאה ּבְ ִמּיּות ּוֵבין ּבְ ַגׁשְ ּבְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל יֹום  ֵלמּות ׁשֶ ְ ַהּשׁ ית  ּלֵ ֶהם ִמְתּגַ ּבָ

ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ב  ְוחֹוׁשֵ ַנְפׁשֹו  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ַמְרֶאה  הּוא  ִאם  ֲאָבל 
יָלא  ּוִמּמֵ ּבֹו,  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵלמּות  ְ ּשׁ ׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  ֲעׂשּוָיה,  ְמַלאְכּתֹו 

ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ל ֶחְסרֹונֹוָתיו  ּכָ ְלמּו  ֻיׁשְ

ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִבְנַין  ּבְ ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַלֲעסֹק  ֲחַז"ל  ָאְסרּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ְלַהׁשְ ַהְמיָֹעד  קֹום  ַהּמָ הּוא  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ י  ּכִ
ת  ּבָ ּוְבׁשַ תֹוָכם",  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ח(:  כה  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ְלִבְנַין  ְצִריִכים  ְוֵאיָנם  תֹוָכם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ׁשֹוָרה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ְוׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָבה  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ְלָכְך. ר ֵמִכין ַעְצמֹו  ָרֵאל ֲאׁשֶ ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ַעל 

ָלל ַעל ֲעוֹונֹוָתיו -  ּכְ ִיְצַטֵער  ת לֹא  ּבָ ׁשַ ּבְ
ַרְך ִיְתּבָ ַמְלכּותֹו  ּבְ ַמח  ִיׂשְ א  ֶאּלָ

לֹא  הּוא  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָכְך,  ּבְ ֵדנּו  ְלַלּמְ אּו  ּבָ ַוֲחַז"ל 
יו  ַמֲעׂשָ ֶאת  ן  ּקֵ ּתִ לֹא  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ִמׁשְ ִלְהיֹות  ָזָכה 
ב  ִיְתַעּצֵ לֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲעוֹונֹוָתיו,  ֵמֶחְלַאת  ָטהֹור  ְוֵאינֹו  ָראּוי  ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ָמקֹום  ל  ׁשֶ ְמָחתֹו  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמח  ִיׂשְ א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ ֶזה  ַעל  ְוִיְצַטֵער 
ַתְכִלית  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּובֹו  ֶזה,  יֹום  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ַמְלכּותֹו 
ֵלמּות  ָנּה ׁשְ י ּבֹו ֶיׁשְ ת, ּכִ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ֵלָמה ּבְ ַרְך ׁשְ ֵלמּות, ּוַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ְ ַהּשׁ

רּוְך הּוא. ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ין ַעם  ּבֵ חּוד  ַהּיִ

ּוְביֹום  ִכיָנה,  ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ִמׁשְ ִלְהיֹות  ָחֵפץ  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ְוָלֵכן 
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זֹאת  ַאף  ְלָהִסיר  ָעָליו  ְלָכְך,  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ ָחׁש  הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִיְהֶיה  א  ֶאּלָ ָלל  ּכְ ְך  ִמּכָ ְלִהְצַטֵער  ְולֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבֹו  ִמּלִ
עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים  ְמָחה ֲעצּוָמה ּבָ ָנּה ׂשִ יֹום ֶזה ֶיׁשְ י ּבְ ת, ּכִ ּבָ ַ ָכל יֹום ַהּשׁ ּבְ

ם. ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ִכיָנה ׁשֹוָרה  ְ ְוַהּשׁ

תֹוַתי  ּבְ ׁשַ ֶאת  "ַאְך  סּוק  ֵמַהּפָ ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָהָאָדם לֹא  ָנָתם ִהיא ׁשֶ ּוָ י ּכַ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ מֹרּו" - ְלַמֵעט ֶאת ְמֶלאֶכת ַהּמִ ׁשְ ּתִ
ַעל  י  ּכִ ִכיָנה,  ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ִמׁשְ ִלְהיֹות  ֵדי  ּכְ ְוִסּגּוִפים  ׁשּוָבה  ּתְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  ְוַיְפִסיד  ָהַעְצבּות  ת  ְלִמּדַ ָלבֹוא  ָעלּול  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי 
יֹום  ּבְ ּה  ּבָ רּוִיים  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ַעל  ׁשֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ
ִכיָנה. ְ ֶרה ָעָליו ַהּשׁ ׁשְ ּתִ ה ׁשֶ ַמח, ִיְזּכֶ יׂש ְוִיׂשְ ׂשִ ּיָ ת, ְוַדְוָקא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ

ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ִלְזּכֹות ְלׂשִ ֶרְך  ַהּדֶ

ת  ּבָ ׁשַ ַנְפׁשֹו ּבְ ָחׁש ּבְ ָהֵעָצה ְלִמי ׁשֶ אֹור ֵעיַנִים", ׁשֶ ַעל ַה"ּמְ ּומֹוִסיף ּבַ
ְעּתֹו,  יל ֶאת ּדַ ּפִ ת ְוַיׁשְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ֲעָנָוה ּבְ ְהֶיה ּבַ ּיִ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבֹו, ׁשֶ ְ ֵאין ַהּשׁ ׁשֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶרה  ׁשְ ּתִ ָעָליו  ַאף  ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
תֹוַתי" –  ּבְ ׁשַ ת ֲחַז"ל: "ַאְך ֶאת  ְדָרׁשַ ּבִ ז  ְוֶזה ְמֻרּמָ א,  ּכָ ּדַ הּוא ׁשֹוֵכן ֶאת 
ה  ַמֵעט ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ ּיְ ז ׁשֶ א ְלַמֵעט. ְלַרּמֵ "ַאְך" ּבָ ׁשֶ
יׁש ֶאת  ה ְלַהְרּגִ ִיְזּכֶ יָלא ַאף הּוא  ּוִמּמֵ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִכיָנה ָעָליו  ְ ֶרה ַהּשׁ ׁשְ ּתִ ׁשֶ
יֹום  ֹוָרה ּבְ ִכיָנה ַהּשׁ ְ ָרַאת ַהּשׁ ָאה ֵמַהׁשְ ת ַהּבָ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ת ַהּשִׂ ׁשַ ַהְרּגָ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ָרֵאל. ַעד  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ִעְנְיֵני  ְוֵהן ַעל  ִמּיּות  ׁשְ ּגַ ִעְנְיֵני  ת ֵהן ַעל  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאגֹות  ְוַהּדְ י ָהַעְצבּות  ּכִ
ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלֶהָאַרת  ִלְזּכֹות  ֵמָהָאָדם  רּוָחִנּיּות, מֹוְנִעים 
ת ַעל  ּבָ ׁשַ ּבְ ר ׁשֹוָרה  ִכיָנה, ֲאׁשֶ ְ ַהּשׁ ֶרה ָעָליו  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ת זֹוֶכה ָהָאָדם  ּבָ ׁשַ ּבְ

ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ
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ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְצאּו ִלְלֹקט ִמן  ּיָ ׁשֶ ֶמה ָהָיה ַהֵחְטא 

ת  ַה"ּבַ ִסְפרֹו  ּבְ ֵמַאְבִריְטׁש  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֶאת  ִלְלקֹט  ים  ֲאָנׁשִ ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע  זכור(,  )דרוש לפרשת  זיע"א  ַעִין" 
ִמן  ָיְצאּו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ "ַוְיִהי  כז(:  טז  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ן  ַהּמָ
ְסִקיָלה  בּו  ִהְתַחּיְ לֹא  ֵהם  ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  ָמָצאּו",  ְולֹא  ִלְלקֹט  ָהָעם 
ב  ִהְתַחּיֵ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵעִצים  ׁש  קֹוׁשֵ ַהּמְ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ֲעוֹון  ַעל 

ְך? ּכָ ְסִקיָלה ַעל 

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמן  ָלְקטּו  לֹא  ָלל  ּכְ ֵהם  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
ם  ֵהם לֹא ָמְצאּו ׁשָ ּתֹוָרה ׁשֶ ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ת לֹא ָיַרד ָמן ּכְ ּבָ ׁשַ י ּבְ ּכִ
ּוְבָכְך  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵהם ָהְלכּו ִלְלקֹט ִמן  ְך ׁשֶ ּכָ ל ֶחְטָאם ָהָיה ַעל  א ּכָ ָמן, ֶאּלָ
ִביל  ׁשְ ּבִ ֵני ׁשֶ יֹום ִראׁשֹון, ִמּפְ ּבְ ת ְלַפְרָנָסָתם  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵהם ּדֹוֲאִגים  ֶהְראּו ׁשֶ
ֶלֶחם  ָיַרד  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ י  ּכִ ָמן,  יק  ַמְסּפִ ָלֶהם  ָהָיה  ָבר  ּכְ ַעְצָמּה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
יֹום ִראׁשֹון,  ת ְלַפְרָנָסָתם ּבְ ּבָ ׁשַ ֲאגּו ּבְ ר ֵהם ּדָ ָאָגה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ פּול, ְוַהּדְ ּכָ
ִאּלּו  ב ָהָאָדם ַלְחׁשֹב ּכְ ת ַחּיָ ּבָ ׁשַ י ּבְ ת, ּכִ ּבָ ב ָלֶהם ֵחְטא ִחּלּול ׁשַ ֶזה ֶנְחׁשָ

ְתבּו ֲחַז"ל )מכילתא יתרו(. ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה,  ּכָ

ת ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ָאגֹות  ל ֲעָמֵלק ֵמַהּדְ חֹו ׁשֶ ּכֹ ל  ּכָ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ן  ַהּמָ ְלִקיַטת  ל  ׁשֶ זֹו  ה  ָרׁשָ ּפָ ׁשֶ קיח(  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוָלֵכן 
ּלֹא  ׁשֶ ֲעוֹון  ּבַ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְכֵדי  ּבִ ֲעָמֵלק,  ת  ְלָפָרׁשַ ָסמּוְך  ּתֹוָרה  ּבַ ָבה  ִנְכּתְ
ְוָכל  ֶהם,  ּבָ ְוִנְלַחם  ֲעָמֵלק  א  ּבָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ
בּו  ָחׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֶהם  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶחְטָאם 
ְלַפְרָנָסָתם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאגּו  ּדָ א  ֶאּלָ ֲעׂשּוָיה,  ם  ְמַלאְכּתָ ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ְוִנְלַחם  ֲעָמֵלק  א  ּבָ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמן  ִלְלקֹט  ָהְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ

ֶהם. ּבָ
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ּוָבא  ֲעָמֵלק  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ַבר  ּגָ ְלַבד  ּבִ ֶזה  ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ
ְמחּו  ת ְולֹא ׂשָ ּבָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ֲאגּו ִיׂשְ ּדָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ִמּפְ ִיׂשְ ֵחם ּבְ ְלִהּלָ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ָזכּו  לֹא  ֵהם  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
יֹום  ֵמִחים ּבְ ִגים ּוׂשְ ר ֵהם ִמְתַעּנְ ֲאׁשֶ ָרֵאל ַרק ּכַ ר הּוא ׁשֹוֶרה ַעל ִיׂשְ ֲאׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ָאָגה  ּדְ ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִנְזָהִרים  ָהיּו  ֵהם  ִאם  ֲאָבל 
ָראּוי,  ּכָ ּה  ּבָ ִגים  ּוִמְתַעּנְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ְוָהיּו  ְרָנָסָתם  ּפַ ַעל 
ִלים  ּטְ ר ַעל ָידֹו ָהיּו ִמְתּבַ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ֵהם ָהיּו זֹוִכים ְלאֹוָרּה ַהּגָ
ל  ּכָ יָלא  ִמּמֵ ל  ּטֵ ִמְתּבַ ָהָיה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַאֲחָרא,  ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ

ֶהם. ּבָ ֵחם  ּוְלִהּלָ ָיכֹול ָלבֹוא  ל ֲעָמֵלק ְוהּוא לֹא ָהָיה  ּכֹחֹו ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו   ַמּדּוַע לֹא 
ת ּבָ ַ ְזכּות ַהּשׁ ּבִ ְצַרִים  ִמּמִ

י  ּפִ ַעל  ַאף  ַמּדּוַע  זיע"א,  ַעִין"  ת  ַה"ּבַ ַעל  ּבַ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה,  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ִמְצַרִים  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ָ ּשׁ ׁשֶ
ְלַעם  ִלְמנּוָחה  יֹום  ְרעֹה  ִמּפַ ׁש  ּקֵ ּבִ נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ יח(,  רבה  )שמות  ֲחַז"ל 
ה  מֹׁשֶ ּוָבַחר  ְלָכְך,  ְרׁשּות  ְרעֹה  ּפַ לֹו  ְוָנַתן  ם  ַלאְכּתָ ִמּמְ נּוחּו  ּיָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְצַרִים,  ִמּמִ ד  ִמּיָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו  לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת 
י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ִיׁשְ ִאם  ׁשֶ קיח(  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֲהֵרי  ְוִלְכאֹוָרה 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ד  ִמּיָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו  לֹא  ּוַמּדּוַע  ֵאל,  ְלִהּגָ ד  ִמּיָ ִיְזּכּו  תֹות  ּבָ ׁשַ

ת? ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ ִמְצַרִים  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ מֹר  ִלׁשְ ֵהֵחּלּו 

ֵהם  ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ְמרּו  ׁשָ לֹא  ֵהם  ֲאָבל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָלאָכה  ִמּמְ ְבתּו  ׁשָ ַרק 
ל  אי ָהָיה ְלָבָבם ׁשֶ ַוּדַ י ּבְ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ג ּבְ מַֹח ּוְלִהְתַעּנֵ ִניִמית ִלׂשְ ִמיָרה ּפְ ׁשְ ּבִ
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רּוָחִנּיּות,  ִמּיּות ְוֵהן ּבְ ַגׁשְ ָבם, ֵהן ּבְ ְפלּות ַמּצָ ִ ר ִמּשׁ ּבָ ִמְצַרִים ִנׁשְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ְמַחת  ׂשִ לּוי ּבְ ת ּתָ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָתּה ׁשֶ ָ ל סֹוד ְקֻדּשׁ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ְועֹוד לֹא ָיְדעּו ִיׂשְ
ַלְחׁשֹב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ גּו  ְוִהְתַעּנְ ְמחּו  ׂשָ לֹא  ֵהם  ׁשֶ ְוֵכיָון  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְלָבָבם 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ד  ִמּיָ ְצַרִים  ִמּמִ ָיְצאּו  לֹא  ֵהם  ָלֵכן  ֲעׂשּוָיה,  ם  ְמַלאְכּתָ ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ מֹר ֶאת  ִלׁשְ ֵהֵחּלּו 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ּבְ ם  ּגַ ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוְמִרים  ָהיּו  ֵהם  ִאם  י  ּכִ
ֵהן  ֲעׂשּוָיה,  ם  ְמַלאְכּתָ ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַלְחׁשֹב  ּה,  ּבָ ג  ּוְלִהְתַעּנֵ
דֹול  ְך ֵהם ָהיּו זֹוִכים ְלאֹוָרּה ַהּגָ ּכָ ְיֵדי  רּוָחִנּיּות, ַעל  ּבְ ְוֵהן  ִמּיּות ֵהן  ַגׁשְ ּבְ
ְטָרא  ִלּפֹות ְוַהּסִ ל ַהּקְ ּטּול ּכָ ר ַעל ָידֹו ֵהם ָהיּו ּגֹוְרִמים ּבִ ת, ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ְצַרִים  ִמּמִ ִנְגָאִלים  ד  ִמּיָ ָהיּו  ֵהם  ְוָלֵכן  ָוכֹל,  ִמּכֹל  ַאֲחָרא 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ

ת ּבָ ַ ת מֹוְנעֹות ֶאת ֶהָאַרת ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ ָאגֹות  ַהּדְ

ל  ֻדְגָמא ׁשֶ ת )פרק א' משנה א'( ּבְ ּבָ ֶכת ׁשַ ה ֲחַז"ל ּפֹוְתִחים ֶאת ַמּסֶ ִהּנֵ
ט  ּפֹוׁשֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְפִנים,  ּבִ עֹוֵמד  ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  ִית,  ַלּבַ ִמחּוץ  ָהעֹוֵמד  ָעִני 
ּנֹוֵטל  ׁשֶ אֹו  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלתֹוְך  ְונֹוֵתן  ִלְפִנים  ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני 

טּור. ּפָ ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  ב  ַחּיָ ֶהָעִני  ׁשֶ ין הּוא  ַהּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמּתֹוָכּה ּומֹוִציא - 

ְלִהְתּבֹוֵנן. ְוָצִריְך 

ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלתֹוְך  נֹוֵתן  ֶהָעִני  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְגָמא  ּדֻ ֲחַז"ל  ָנְקטּו  ַמּדּוַע  א. 
ְלֶהֶפְך. ְולֹא  ִית  ַהּבַ ַעל  ִמּבַ ַהּנֹוֵטל  ֶהָעִני הּוא  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ַוֲהֵרי  ִית,  ַהּבַ

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  ָעִני  ל  ׁשֶ ְגָמא  ּדֻ ְוָקא  ּדַ ֲחַז"ל  ָנְקטּו  ַמּדּוַע  ב. 
ָלל. ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ִדְבֵרי ֲחַז"ל  ּבְ ְמצּוָיה 

ִדינֹו. ּבְ ב  ַהַחּיָ ֶהָעִני הּוא  ְוָקא  ּדַ ּה  ּבָ ר  ְגָמא ֲאׁשֶ ּדֻ ְתחּו ֲחַז"ל  ּפָ ג. ַמּדּוַע 
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ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  זיע"א  אְצק  ִמּקָ ל  ֶמְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ּוְמָבֵאר 
ֲעׂשּוָיה,  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ִלְראֹות  ָאָדם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֲחַז"ל 
לֹו  ָחֵסר  ְוֵאין  ַהּכֹל  לֹו  ֵיׁש  ִאּלּו  ּכְ יׁש  ְלַהְרּגִ ָצִריְך  ֶאָחד  ל  ּכָ ת  ּבָ ּוְבׁשַ

ְמאּוָמה.

ִדינֹו,  ּבְ ב  ַהַחּיָ ָעִני  ל  ׁשֶ ֻדְגָמא  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ֲחַז"ל ֶאת  ְתחּו  ּפָ ְוָלֵכן 
ַעל  י  ּכִ ָכְך,  ּבְ ב  ַחּיָ הּוא   - קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָעִני  יׁש  ַמְרּגִ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְך  ּכָ ְיֵדי 
ְמָחה  ְוׂשִ ֵלִמים  ׁשְ ְועֶֹנג  ְמנּוָחה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ָכְך  ּבְ לּוי  ּתָ

ּוְטָרדֹות. ָאגֹות  ּדְ ל  ּכָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה ְללֹא  ּכָ ִאּלּו  ּכְ דֹוָלה  ּגְ

ְוזֹאת  ִית,  ַהּבַ ּוַבַעל  ָעִני  ל  ׁשֶ ְגָמא  ּדֻ ְוָקא  ּדַ ֲחַז"ל  ָנְקטּו  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ֶגֶדר ָעִני, ּוִמי  ָרֵאל ּבְ ׂשְ ת ֵאין ַאף ֶאָחד ִמּיִ ּבָ ׁשַ ּבְ יֹוֵתר ׁשֶ ֵדי ְלַהְמִחיׁש ּבְ ּכְ
זֹוֶכה  ְוֵאינֹו  ָכְך  ּבְ ב  ִמְתַחּיֵ ָבר  ּכְ הּוא  ָעִני,  ֶגֶדר  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְלאֹוָרּה ֶהָעצּום ׁשֶ

ֵדנּו  ְלַלּמְ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ֶאת  ָכְך  ּבְ ִלְפּתַֹח  ֲחרּו  ּבָ ַוֲחַז"ל 
ִלְזּכֹות  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְלֵהיָכָלּה  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִניָסתֹו  ּכְ ל  ּכָ לּוי  ּתָ ָכְך  ּבְ ׁשֶ
א  ר ֵאינֹו ׁשֹוָרה ַעל ָהָאָדם ֶאּלָ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ְוֶהָעצּום ׁשֶ ְלאֹוָרּה ַהּגָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ

ֵביתֹו ּבְ ַמְזָגן  ֵלר  ַטְיּפְ ַהּסְ ַמּדּוַע לֹא ִהְתִקין 

ימֹות  ּבִ ֲאִפּלּו  ָבִרים  ּדְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ִנְמָנִעים  ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ְוָאֵכן 
)'מאורות השבת'  ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלִהְצַטֵער  ָיבֹואּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהחֹל 
ַזַצ"ל,  זֹוֶנְנֶפְלד  ים  ַחּיִ יֹוֵסף  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַלִים,  ְירּוׁשָ ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ַעל  ח"ב( 

בּוַע, ִנְמַנע  ָ ָכל ַהּשׁ ל ֲהִליָכה ּבְ ר ָהָיה הֹוֵלְך ִעם ַמּקֵ ֲאׁשֶ ֵעת ִזְקנּותֹו ּכַ ּבְ ׁשֶ
ִעם  ֵיֵלְך  לֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַרק  ִאם  ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ י,  ִ ּשׁ ׁשִ ִמּיֹום  ָבר  ּכְ ִעּמֹו  ָלֶלֶכת 
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לֹא  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ָבר  ּכְ ְוָלֵכן  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ַצַער  ְך  ִמּכָ לֹו  ִיְהֶיה  ַהֲהִליָכה,  ל  ַמּקֵ
ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְך ַצַער  ִמּכָ ִיְהֶיה לֹו  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ִעּמֹו,  ָהַלְך 

ָרֵאל ַיֲעקֹב ַקְנֵיְבְסִקי  אֹון ָהַרב ִיׂשְ ֵלר, ַהּגָ ַטְיּפְ ר ַעל ַהּסְ ם ְמֻסּפָ ְוָכְך ּגַ
ְלָהֵקל  ְכֵדי  ּבִ ֵביתֹו,  ּבְ ַמְזָגן  ְלַהְתִקין לֹו  ְקׁשֹו  ּבִ ר ְמקָֹרָביו  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַזַצ"ל, 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק,  ּבְ ְבֵני  ּבִ ים  ַהַחּמִ ִיץ  ַהּקַ ְימֹות  ל  ׁשֶ ָהַרב  ַהחֹם  ֶאת  ֵמָעָליו 

ְזָגן. ַהּמַ ַנע ֵמַהְתָקַנת  ְלִהּמָ ְלָכְך ְוהֹוָרה ָלֶהם  ָבר ֵסַרב  ַהּדָ נֹוַדע לֹו 

ֵאיִני  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ָלֶהם,  יר  ִהְסּבִ ְלָכְך,  ַעם  ַהּטַ ָמה  ָאלּוהּו  ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָעָיה  ַהּבְ ֵעֶקב  ַמל  ַהַחׁשְ ֶחְבַרת  ְיֵדי  ַעל  ר  ַהְמֻיּצָ ַמל  ַהַחׁשְ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְזָגן  ַהּמַ ֶאת  ְלַהְדִליק  רּות  ֶאְפׁשָ ְוֵאין  ָכְך  ּבְ רּוָכה  ַהּכְ ַהִהְלָכִתית 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוִאּלּו  ְוָנִעים  ָקִריר  רּוַח  ב  ַ ּשׁ ִמּמַ ֵאָהֶנה  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ׁשֶ ִנְמָצא 
ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ִמּכְ ֶזה  ְוֵאין  חֹם,  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ִהְנִני  י  ּכִ ַצַער  ָאחּוׁש 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּלֹא ֶאְצַטֵער  ׁשֶ ּוִבְלַבד  חֹם  ּבְ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ב  ֵאׁשֵ

ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ֵאיזֹו  ְהֶיה  ּתִ ִאם  ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ּדַֹאר  ּבַ לֹו  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ
ַצַער  ְך  ִמּכָ לֹו  ִיְהֶיה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ַאַחד  ּבְ ָרָעה  ׂשֹוָרה  ּבְ
יֹום  ּבְ לֹו  יעּו  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ִאיר  ַמׁשְ ָהָיה  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ

יֹום ִראׁשֹון. ּבְ י ְלָפְתָחם  ִ ּשׁ ׁשִ

ים ַחּיִ יָלה  ִהּצִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ

ֵסֶפר  ר  ְמַחּבֵ ַעל  ּבַ ַזַצ"ל  נֹוְיִביְרט  ְעָיה  ְיׁשַ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ
ַעל  ְמָרה  ְוׁשָ ה  ֵהֵגּנָ ת  ּבָ ׁשַ עֶֹנג  ִמְצַות  יַצד  ּכֵ ִהְלָכָתּה",  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  "ׁשְ
רּוָפה  ם לֹו ּתְ ֻהְזַמן ָרׁשַ טֹוב, ְוָהרֹוֵפא ׁשֶ ָאִביו: יֹום ֶאָחד ָאִבי לֹא ָחׁש ּבְ
ְלַרַעל  ם  ִמְרׁשָ ֵמָהרֹוֵפא  נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ָלֶזה  נֹוָסף  ֶהם.  ּבָ ָחׁש  ׁשֶ ֵאִבים  ַהּכְ ֶנֶגד 
א ַזַצ"ל ָלַקַחת  ת ָרָצה ַאּבָ ּבָ ֵליל ׁשַ ה ּבְ ֶהם ָסַבְלנּו, ְוִהּנֵ ּמֵ ִרים ׁשֶ ֶנֶגד ַעְכּבָ
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ָבר ַמר  ּדָ ִלּטֹל  ֵאין  ׁשֶ ְוֶהְחִליט  ְעָמּה ַמר ְמאֹד  ּטַ ׁשֶ ּוָמָצא  רּוָפה  ַהּתְ ֶאת 
רּוָפה  ַהּתְ ֶאת  ָלַקַחת  ַיְתִחיל  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלִהְצַטֵער  לֹא  ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ָאִבי,  ֶאת  ָהרֹוֵפא  ׁשּוב  ר  ּקֵ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֳחָרת,  ַלּמָ ה  ְוִהּנֵ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַאַחר 
ם  ָרׁשַ ָהַרַעל  ֶאת   - רּופֹות  ַהּתְ ֶאת  ְוֶהֱחִליף  ָטָעה  ָהרֹוֵקַח  ׁשֶ ֵרר  ִהְתּבָ
ּוִבְזכּות  ַרַעל,  ּכְ ם  ָרׁשַ כֹוָנה  ַהּנְ רּוָפה  ַהּתְ ְוֶאת  ים  חֹוׁשִ ַלּמְ רּוָפה  ּתְ תֹור  ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ֵדי לֹא ְלִהְצַטֵער ּבְ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ רּוָפה ָמָרה ּבְ ָאִבי לֹא ָרָצה ָלַקַחת ּתְ ׁשֶ

ים טֹוִבים. ְלַחּיִ ֶות  יָלה אֹותֹו ִמּמָ ִהּצִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ַמר ַעל  ְוׁשָ

ְיֵדי  ת - ַעל  ּבָ ַ ַנת ַהּשׁ ל ֶאת ַמּתְ ֶרְך ְלַקּבֵ ַהּדֶ
ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ

ה  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ְלָבֵאר,  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָאר  ׁשְ מֹו  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ּיֹוִדיַע  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ
ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ִצּוָ לֹא  ֶהן  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִמְצוֹוֶתיָה 

ָרֵאל. ִיׂשְ ּיֹוִדיֵעם ְלַעם  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ

ָנה  נּו: ַמּתָ ה ַרּבֵ רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְתבּו ֲחַז"ל: "ָאַמר ַהּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָנּה  ִלּתְ ׁש  ְמַבּקֵ ַוֲאִני  ָמּה,  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנַזי  ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָאְמָנם ִמְצַות  ׁשֶ ּוֵבֲארּו זֹאת ֲחַז"ל )שם(,  ְוהֹוִדיֵעם" )שבת י(.  ֵלְך 
ּלֹות  ְלִהְתּגַ ָעִתיד  ֵאינֹו  ָכָרּה  ׂשְ ן  ַמּתַ ֲאָבל  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ּלֹות  ְלִהְתּגַ ֲעִתיָדה 

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלַעם 

ה  ַגּלֶ ּתְ ֵלְך  נּו:  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ הּוא  ּוֵבאּורֹו 
ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ּוְמֻיֶחֶדת  טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ְותֹוִדיַע 
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם 
ְוִלְזּכֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות  ִהיא  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ְלָכל 
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ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ בּו  ְחׁשְ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָלּה,  ָראּוי  ּכָ ּה  ּבָ ְמחּו  ְוִיׂשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ֵהן  ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם,  ל  ִמּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעת  ּדַ יחּו  ְוַיּסִ ֲעׂשּוָיה  ם  ְמַלאְכּתָ ל  ּכָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ כָֹחּה  ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ם ּוְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ְדֵרגֹות ּבַ ָרֵאל ְלָכל ַהּמַ ִיְזּכּו ִיׂשְ

ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ

ְוַעְצבּות עֹוַלם ָהֲאִצילּות ֵאין ַצַער  ּבְ

עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ ִיְזּכּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ְיֵדי  ְוַעל 
חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ְצִריִכים  ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ַאף  ִיְזּכּו  יָלא  ּוִמּמֵ

ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ יׁשֹוִרים, ֵהן  ְוַהּמִ

ל  ּכָ ָיכֹול  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ל  ִמּכָ ע  ׁשַ ְלִהּוָ יָלא  ּוִמּמֵ ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות  ֶאָחד 
ל  ּכָ ִנְכָלל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ּוְבָעיֹוָתיו  ָצרֹוָתיו 
ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָהעֶֹנג  עֹוַלם  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָהֲאִצילּות,  עֹוַלם  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד 
ם ָצרֹות ּוְבָעיֹות  יָלא ֵאין ּבֹו ּגַ ָלל, ּוִמּמֵ יִנים ּכְ ָלל, ְוֵאין ּבֹו ּדִ ּבֹו ֲעוֹונֹות ּכְ

ָלל. ּכְ

ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָהָאָדם  ד  ַכּבֵ ּיְ ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ זֹאת  ֲאָבל 
עֹוַלם  הּוא  ָהֲאִצילּות  עֹוַלם  י  ּכִ ָלּה,  ָראּוי  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמח  ְוִיׂשְ יׂש  ׂשִ ּיָ ׁשֶ
ְמָחה  א ֵיׁש ּבֹו ַרק ׂשִ ָלל, ֶאּלָ ֲענּוג ְוֵאין ּבֹו ַצַער ְוַעְצבּות ּכְ ְמָחה ְוַהּתַ ַהּשִׂ
ֵאינֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַצַער  ּבְ רּוי  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ְוֶחְדָוה, 
ת, ְוָלֵכן ֵאינֹו זֹוֶכה ָלאֹור  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּלֶ ְתּגַ אֹור ָהֲאִצילּות ַהּמִ ֵלל ּבְ זֹוֶכה ְלִהּכָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ דֹול  ַהּגָ

ָנה טֹוָבה ֵיׁש  נּו: "ַמּתָ ה ַרּבֵ רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְך ָאַמר ַהּקָ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ַמֲעָלָתּה  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְוהֹוִדיֵעם",  ֵלְך  ָנַזי,  ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי 
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ָהֲעצּומֹות  ְרכֹוֶתיָה  ּבִ ְלָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה 
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ַעל  נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָאַמר  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ה  ּלֶ ִמְתּגַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ָמּה",  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ  - ָנַזי  ּגְ ֵבית  "ּבְ ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה  ָנה  "ַמּתָ
עֹוָלם  ּבָ ה  ּלֶ ִיְתּגַ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ נּוז  ַהּגָ ָהאֹור 
ְוָכְך  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה ֶהָאַרת עֹוַלם ָהֲאִצילּות  ּזֶ נּוז, ׁשֶ ה ֶהָאַרת ָהאֹור ַהּגָ ַהּזֶ
ָהֲאִצילּות  עֹוַלם  ֶהָאַרת  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ה  ּלָ ִמְתּגַ ת  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ַאף 
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֲאָבל  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ם,  ׁשָ ֵלל  ִיּכָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  דֹוָלה  ַהּגְ ֶהָאָרָתּה 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמַחת ְלָבבֹו  ׂשִ





פרק ג

ֹעֶנג ת  ּבָ ַ ַלּשׁ ְוָקָראָת 
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פרק ג

ו ְֹ ָנ ם  מיכ ָ  ָותיח יםכ שכ מכ ִן

ַמְלכּוְתָך  ּבְ ְמחּו   ִיׂשְ
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  סֹוד ַהּשִׂ

ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ַהֲחׁשּובֹות  ְצוֹות  ַהּמִ ַאַחת 
ג  ְלִהְתַעּנֵ ְצָוה  ַהּמִ ִהיא  ָהִראׁשֹוִנים,  רֹב  ְלִפי  אֹוָרְיָתא  ּדְ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות 

ת עֶֹנג". ּבָ ַ ַלּשׁ ֱאַמר )ישעיה נח יג(: "ְוָקָראָת  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

אֹוָרְיָתא  ּדְ ת  ּבָ ׁשַ  ִמְצוֹות ֹעֶנג 
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֲערֹו  ְעּתֹו ִמּצַ ּדַ יַח  ּסִ ּיַ ׁשֶ

ָצִריְך  ר  ֲאׁשֶ ים  ִרּיִ ָהִעּקָ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחד  ׁשֶ ח(,  ז  )מכילתא  ֲחַז"ל  ְוָכְתבּו 
ַלאְכּתֹו  ָלל ִמּמְ ִריְך ָהָאָדם לֹא ִלְדאֹג ּכְ ּצָ ת הּוא, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֶהם ּבְ ג ּבָ ְלִהְתַעּנֵ
ל ְמַלאְכּתֹו ַוֲעָסָקיו  ִאּלּו ּכָ ת ּכְ ּבָ ׁשַ א ָעָליו ַלְחׁשֹב ּבְ ת, ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ַוֲעָסָקיו ּבְ
יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ ָהעֶֹנג  ֶזה  י  ּכִ ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ָלִמים  ּוֻמׁשְ ֲעׂשּוִיים 
ַמח  ִיׂשְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַרק ַעל  ּנּו, )כלשון הטור סימן שו(.  דֹול ִמּמֶ ּגָ ר ֵאין עֶֹנג  ֲאׁשֶ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ג ָהָאָדם  ְוִיְתַעּנֵ

ֲעבֹד  ּתַ ָיִמים  ת  ׁשֶ "ׁשֵ ח-ט(:  כ  )שמות  סּוק  ֵמַהּפָ ֲחַז"ל  זֹאת  ְוָלְמדּו 
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ָכל  ה  ַתֲעׂשֶ ֱאלֶֹקיָך לֹא  ַלה'  ת  ּבָ ׁשַ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ְויֹום  ָך,  ְמַלאְכּתֶ ל  ּכָ יָת  ְוָעׂשִ
ל  ּכָ ֶאת  ם  ַסּיֵ ּיְ ׁשֶ ָהָאָדם  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ה  ְמַצּוָ יַצד  ּכֵ ְוִלְכאֹוָרה  ְמָלאָכה", 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול  ְוִכי  ְלַבד,  ּבִ ָיִמים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ ַוֲעָסָקיו  ְמַלאְכּתֹו 

ְלַבד? ּבִ ָיִמים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ ל ְמַלאְכּתֹו  ּכָ

ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ ָהָאָדם  ֶאת  ָתה  ִצּוְ ַהּתֹוָרה  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ֲארּו  ּבֵ א  ֶאּלָ
ֲעׂשּוִיים  ֲעָסָקיו  ְוָכל  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ֶאת  ָבר  ּכְ ם  ִסּיֵ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ׁשּום  ְללֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמח  ְוִיׂשְ ג  ִיְתַעּנֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָלִמים,  ּוֻמׁשְ

ימֹות ַהחֹל. ּבִ ל ֲעָסָקיו  ִמּכָ ְוַצַער  ָאגֹות  ּדְ

ִלְזּכֹות ְלַהְבָטָחת ֲחַז"ל ְלָכל  ַנאי  ַמהּו ַהּתְ
ת ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ַהְמַעּנֵ

שו(,  ְלָחן")סימן  ֻ ַהּשׁ ֶה"ָערּוְך  ַעל  ְוּבַ שו(,  )סימו  ה"  ַרּבָ ה  ָה"ֵאִלּיָ ְוָכְתבּו 
)בהקדמה  ת"  ּבָ ׁשַ ַה"ּתֹוֶסֶפת  ּוַבַעל  קיט(  שבת  יהוידע  )בן  ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֶ
ב  ְוחֹוׁשֵ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲערֹו  ִמּצַ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ַמּסִ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ לספרו(, 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִהְצַטֵער  ּלֹא  ׁשֶ זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ֶלֶמת,  ּוֻמׁשְ ֲעׂשּוָיה  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ
ֶלֶמת. ּוֻמׁשְ ְהֶיה ֲעׂשּוָיה  ּתִ ָאֵכן  ּה, ְמַלאְכּתֹו  ּבָ ַמח  ְוׂשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ג ֶאת  ִעּנֵ א  ֶאּלָ

"ָאַמר  קיט(:  )שבת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ַהְמַעּנֵ ְלָכל  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִלּבֹו". ֲאלֹות  ל ִמׁשְ ּכָ ת נֹוְתִנים לֹו  ּבָ ַ ַהּשׁ ג ֶאת  ַהְמַעּנֵ ל  ּכָ ַרב, 

דֹוָלה  ּגְ ּכֹה  ַהְבָטָחה  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ָצִריְך  ְכאֹוָרה  ְוּלִ
ֲאלֹות  ל ִמׁשְ ַמִים ֶאת ּכָ ָ נּו לֹו ִמן ַהּשׁ ּתְ ּיִ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ַעּנֵ ּמְ ְלָכל ִמי ׁשֶ

ִלּבֹו.

ָלו  ַבְרּבּוִרים ּוׂשְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ִגים ּבְ ר ִמְתַעּנְ ים ֲאׁשֶ ָנם ַרּבִ מֹו ֵכן, ֲהֵרי ֶיׁשְ ּכְ
ם. ֲאלֹות ִלּבָ ל ִמׁשְ א ה' ֶאת ּכָ ַמּלֵ ּיְ י ֵכן ֵהם לֹא ָזכּו ׁשֶ ְוָדִגים, ְוַאף ַעל ּפִ
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ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַנאי  ַהּתְ ַמהּו  ְלָהִבין  ָצִריְך  ן,  ּכֵ ְוִאם 
ל  ּכָ ֶאת  ה'  א  ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ַהְמַעּנֵ ְלָכל  ֲחַז"ל  ל  ׁשֶ ְלַהְבָטָחָתם 

ְוִלְבָרָכה? ִלּבֹו ְלטֹוָבה  ֲאלֹות  ִמׁשְ

ן ְיהֹוָיָדע" )שבת קיט( ּוַבַעל  ה" )סימו שו(, ְוַה"ּבֶ ה ַרּבָ ֲארּו ָה"ֵאִלּיָ א ּבֵ ֶאּלָ
ג ֶאת  ל ַהְמַעּנֵ "ּכָ ְבֵרי ֲחַז"ל  ּדִ ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ ת" )בהקדמה לספרו(,  ּבָ ׁשַ ַה"ּתֹוֶסֶפת 
ָהָאָדם  ג  ַעּנֵ ּיְ ׁשֶ הּוא,  רּוׁשֹו  ּפֵ  - ִלּבֹו"  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ִאים  ְמַמּלְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִלּבֹו  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ל  ִמּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ְוַיּסִ ְוָהִעְנָיִנים  חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ֶלֶמת  ּוֻמׁשְ ֲעׂשּוָיה 
ַמח  ִיׂשְ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ אֹותֹו,  ּוַמְטִריִדים  ַהְמַצֲעִרים  ָבִרים  ַהּדְ
ְעּתֹו  יַח ּדַ ת ּוַמּסִ ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ת, ְוָכל ַהְמַעּנֵ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ג ּבִ ְוִיְתַעּנֵ
ֻמְבָטח  ֹזאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ּה,  ּבָ ֵמַח  ְוׂשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוִטְרדֹוָתיו  ֲאגֹוָתיו  ּדַ ל  ִמּכָ
ָכל  ּבְ ָצִריְך,  הּוא  ׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ְלָבבֹו  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ה'  א  ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ לֹו 

יׁשֹוִרים. ְוַהּמִ חּוִמים  ַהּתְ

ִלּבֹו  ֲאלֹות  ל ִמׁשְ ּכָ ִאים ֶאת   ְמַמּלְ
ה ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ ה  ִמּדָ

ָכרֹו  ׂשְ ה  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוָעצּום,  דֹול  ּגָ ּכֹה  הּוא  ְך  ּכָ ַעל  ָכר  ַהּשָׂ ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ
ְיֵדי  ְלָבבֹו ַעל  ּבִ ַמח  ת ְוׂשָ ּבָ ׁשַ ּבְ ג  הּוא ִהְתַעּנֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ה -  ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ ה  ִמּדָ
ת ְוַעל  ּבָ ׁשַ ָבִרים ַהְמַצֲעִרים ּוַמְדִאיִגים אֹותֹו ּבְ ל ַהּדְ ְעּתֹו ִמּכָ יַח ּדַ ִהּסִ ׁשֶ
ּוְכִאּלּו  ּלֹא ָחֵסר לֹו ְמאּוָמה  ַדְעּתֹו ׁשֶ ּבְ ְוָגַמר  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ֶהְחִליט  ְיֵדי ׁשֶ
ְוַעל  ַצַער,  ֶבת  ּוַמֲחׁשֶ ָאָגה  ּדְ ל  ִמּכָ ִלּבֹו  ֶאת  ה  ּוִפּנָ ֲעׂשּוָיה  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ
ה  ַיֲעׂשֶ ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ְך  ּכָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַמח  ְוׂשָ ג  ִהְתַעּנֵ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי 
ה'  א  ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ הּוא,  ָכרֹו  ׂשְ ְוָלֵכן  ְמאּוָמה,  לֹו  ֶיְחַסר  לֹא  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ה'  לֹו 
ֶאת  ה  ּנָ ּפִ הּוא  ֵמֶהם  ר  ֲאׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ְלטֹוָבה  ִלּבֹו  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת 
לֹא  הּוא  ׁשֶ ְוֵכיָון  ָלל,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמֶהם  ִלְדאֹג  ּלֹא  ׁשֶ ִלּבֹו  ְוֶאת  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ
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ְוִיְצַטֵער  ִיְדַאג  ּלֹא  ׁשֶ ָכרֹו  ׂשְ ּבִ ל  ְיַקּבֵ ָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְך  ִמּכָ ְוִהְצַטֵער  ַאג  ּדָ
ל  ּכָ ֶאת  ה'  לֹו  ִלים  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ זֹאת  ַכר  ּוִבׂשְ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ַאף  ְך  ִמּכָ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ֶחְסרֹונֹוָתיו 

ה'  לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ְתַעּנֵ ַהּמִ ְלָכל  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ג  ְוִהְתַעּנֵ ַמח  ּשָׂ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  לֹו  ם  ּלַ ְיׁשֻ ָכְך  ּבְ י  ּכִ ִלּבֹו,  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת 
ל ֶעֶצב. ָבה ׁשֶ ּוַמֲחׁשָ ָאָגה  ּדְ ל  ִמּכָ ה ֶאת ְלָבבֹו  ּנָ ּפִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ְך  ְעּתֹו ִמּכָ יַח ּדַ ה ּוְבָעָיה ְוהּוא ַמּסִ ר ֵיׁש ָלָאָדם ֵאיזֹו ִטְרּדָ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן ּכַ
ת  ּבָ ַ ָכל יֹום ַהּשׁ ֵמַח ּבְ א ׂשָ ת, ֶאּלָ ּבָ ַ ל יֹום ַהּשׁ ְך ּכָ ְוֵאינֹו ִמְצַטֵער ְודֹוֵאג ִמּכָ
יׁשּועֹות  ּבִ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ
ְזכּוָתּה  יׁשֹוִרים, ּבִ חּוִמים ְוַהּמִ ָכל ַהּתְ הּוא ָזקּוק, ּבְ ָכל ָהִעְנָיִנים ׁשֶ דֹולֹות ּבְ ּגְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ּשָׂ ׁשֶ ל ִמי  ּכָ ֶנֱאָמָנה -  ֵעדּות 
דֹולֹות ּגְ זֹוֶכה ִליׁשּועֹות 

"ָמתֹוק  ִסְפרֹו  ּבְ זיע"א  ְרִחי  ּפַ ִיְצָחק  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ְוֵהִעיד 
דֹולֹות, ְוֶזה  ּגְ ְך ְיׁשּועֹות  ּכָ ְיֵדי  ים ָראּו ַעל  ַרּבִ ַבׁש" )פרק ו ד"ה ועוד(, ׁשֶ ִמּדְ
ֶעֶרב  ּבְ ָצָרה  ֵאיזֹו  ָלֶהם  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ָרִאינּו  ּוְבֵעיֵנינּו  ְלׁשֹונֹו: 
ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְמחּו  ְוׂשָ ָרָתם  ִמּצָ ַעת  ּדַ יחּו  ִהּסִ ַעְצמֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְביֹום  ת,  ּבָ ׁשַ
ְיֵדי  ְוַעל  ָצָרָתם,  ַעל  ם  ִלּבָ ּבְ ּוְדָאָגה  ֶעֶצב  ִהְכִניסּו  ְולֹא  ָראּוי  ּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֵנס ָוֶפֶלא, ְוֶזהּו  ָרָתם ּבְ עּו ִמּצָ ׂשֹון ְונֹוׁשְ ְך ָלֶהם ְלׂשָ ֶאְבָלם ֶנְהּפַ ְך ָזכּו ׁשֶ ּכָ
ר הּוא  רּוָאיו, ְוַכֲאׁשֶ ל ּבְ יַח ַעל ּכָ ּגִ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ְלַמַען ֵנַדע ּכִ

ה לֹו. ַנֲעׂשֶ ן  ּכֵ ְמָחה -  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל ֶאת  ְמַקּבֵ
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ת ּבָ ר ִמְצַות ֹעֶנג ׁשַ ִעּקַ

ת  ּבָ ר ִמְצַות עֶֹנג ׁשַ ִעּקַ ַמ"ק )מצווה רפא( ְועֹוד ִראׁשֹוִנים, ׁשֶ ּוָפְסקּו ַהּסְ
ֲעָסָקיו  ל  ּוִמּכָ ַלאְכּתֹו  ִמּמְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְדאֹג  ּלֹא  ׁשֶ ִהיא,  ַהּתֹוָרה  ָתה  ּוְ ּצִ ׁשֶ
ַעל  ְוזֹאת  מַֹח,  ְוִלׂשְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ָצִריְך  ָהָאָדם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ָבר ֲעׂשּוָיה  ּכְ ל ְמַלאְכּתֹו  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ ְיֵדי 

"ִהְרהּור  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ח(,  סעיף  שו  )סימן  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ ַסק  ּפָ ְוֵכן 
ֶהם  ּלֹא ַיְחׁשֹב ּבָ ת ִמְצָוה ׁשֶ ּבָ ּום עֶֹנג ׁשַ ל ָמקֹום ִמּשׁ ר, ּוִמּכָ ֲעָסָקיו ֻמּתָ ּבַ

ל ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה". ּכָ ִאּלּו  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ּדֹוֶמה  ִויֵהא  ָלל,  ּכְ

שו  סימן  הרב  ערוך  שולחן  א,  אות  שו  סימן  השולחן  )ערוך  ָהַאֲחרֹוִנים  ְוָכְתבּו 
סעיף כא, משנה ברורה ס"ק לח. כף החיים אות עא, ומקורם בדברי הבית יוסף, טור סימן 

ָנתם  ּוָ ּכַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲעָסָקיו  ּבַ ְלַהְרֵהר  ְלָאָדם  ֲחָכִמים  ירּו  ִהּתִ ׁשֶ ה  ּמַ ׁשֶ שו(, 
ִנְגָרם  א  ֶאּלָ ְך,  ִמּכָ ְוַצַער  ה  ִטְרּדָ לֹו  ְוֵאין  ַמְצִליִחים  ֲעָסָקיו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק 
ָמקֹום  ל  ּוִמּכָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲעָסָקיו  ּבַ ְמַהְרֵהר  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמָחה  ְוׂשִ עֶֹנג  לֹו 
ֵעיָניו  ּבְ ּדֹוֶמה  ִויֵהא  ָלל,  ּכְ ֶהם  ּבָ ַיְחׁשֹב  ּלֹא  ׁשֶ ִמְצָוה  ת  ּבָ ׁשַ עֶֹנג  ּום  ִמּשׁ
ֵיׁש  ֲעָסָקיו  ּבַ ַהִהְרהּור  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ֲאָבל  ֲעׂשּוָיה",  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ
ְוִנְגָרם  ַמְצִליִחים,  ֲעָסָקיו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ גֹון  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ְוִטְרּדָ ָאָגה  ּדְ לֹו 
ָלל  ּכְ ַלְחׁשֹב  לֹו  ָאסּור  אי  ַוּדַ ּבְ ֲעָסָקיו,  ּבַ ְמַהְרֵהר  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַצַער  לֹו 
א  ֶאּלָ יבוא להצטער בשבת.  וזאת כדי שלא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲעָסָקיו  ּבַ

ל ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה". ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְחׁשֹב  ּיַ

ֶרַוח ּבְ ְרָנָסה  ּפַ ַמִים –  ָ ָכרֹו ַרב ִמן ַהּשׁ  ׂשְ
יו ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ

ְזָהר  ּנִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ א(,  אות  שו  )סימן  ְלָחן"  ֻ ַהּשׁ ֶה"ָערּוְך  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
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ְהֶיה  ּתִ ְרָנָסתֹו  ּפַ ׁשֶ ת, ֻמְבָטח לֹו  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲעָסָקיו  ּבַ ָלל  ּכְ ְוֵאינֹו ְמַהְרֵהר  ָכְך  ּבְ
קז.  )שבת  ֲחַז"ל  ִרים  ַסּפְ ּמְ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ זֹאת  ְולֹוְמִדים  ֶרַוח,  ּבְ ִמיד  ּתָ ֶנת  ְמֻזּמֶ
ְוָרָאה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַכְרמֹו  ּבְ ל  ְלַטּיֵ ָצא  ּיָ ׁשֶ ָחִסיד  אֹותֹו  ַעל  עח(  שבת  ירושלמי 

ּבֹו  ָחַזר  ְוׁשּוב  ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְלָגְדָרּה  יַצד  ּכֵ ב  ְוָחׁשַ ַאַחת  ְרָצה  ּפִ ם  ׁשָ
ֶמה  ְלעֹוָלם.  ּגֹוְדָרּה  ֵאיִני   - ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְך  ּכָ ַעל  י  ְבּתִ ְוָחׁשַ הֹוִאיל  ְוָאַמר: 
ל  ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ לֹו  ִהְצִמיַח  ָכרֹו?  ׂשְ ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ה  ָעׂשָ
ָכרֹו  ׂשְ ּבִ עֹוד  ל  ְוִקּבֵ ַהּזֹאת,  ְרָצה  ַהּפִ ֶאת  לֹו  ְוָגַדר  ָצָלף  ִאיַלן  ְרָצה  ַהּפִ

ָיָמיו. ל  ּכָ ְרֵנס  ּנּו ָהָיה ִמְתּפַ ּוִמּמֶ ִנּזֹון  ְיָקִרים ָהָיה  רֹוָתיו  ּפֵ ׁשֶ ֵעץ ֶזה  ּמֵ ׁשֶ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲעָסָקיו  ַעל  ָלל  ּכְ ב  חֹוׁשֵ ְוֵאינֹו  ְך  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ְוָכל 
ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ִמיד. ַעד  ּתָ ֶרַוח  ּבְ ֶנת לֹו  ְהֶיה ְמֻזּמֶ ּתִ ְרָנָסתֹו  ּפַ ׁשֶ ָכרֹו הּוא  ׂשְ

ְוִהְתנֹוְצָצה  ִאְלַעי,  ר  ּבַ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָהָיה  ֶזה  ָחִסיד  ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל,  ה  ְוִגּלָ
מֹו  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֵעִצים  ׁש  קֹוׁשֵ ַהּמְ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ּבֹו 
ַחד,  ָצָלף  ֵדהּו  ׂשָ ּבְ לֹו  ַדל  ּגָ ְצָלְפָחד,  ָהָיה  מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ ְצָלְפָחד,  ָהָיה 
ּוַמה  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ִחּלֵ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ּקּונֹו  ּתִ ָהָיה  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת 
ַהּסֹוד  י  ּפִ ַעל  רּוׁשֹו  ּפֵ ָיָמיו,  ל  ּכָ ְרֵנס  ִמְתּפַ ָהָיה  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ

ר. ְדּבָ ּמִ ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ּבְ ֵלמּות ֶאת ֶחְטאֹו  ׁשְ ּבִ ן  ּקֵ ּתִ ָכְך הּוא  ּבְ ׁשֶ

ַצַער  לֹו  ְוֵיׁש  ָיֶפה  עֹוִלים  ֵאיָנם  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֲעָסָקיו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ת,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ָלל  ּכְ ֶהם  ּבָ י ֵכן ֵאינֹו ְמַהְרֵהר  ּפִ ּוְדָאָגה ֵמֲעָסָקיו ְוַאף ַעל 
לֹו  ֻמְבָטח  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ְך  ִמּכָ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ַמּסִ א  ֶאּלָ
ֲעָסָקיו,  דֹוָלה ּבַ ה ָיָדיו ְוִתְהֶיה לֹו ַהְצָלָחה ּגְ ָכל ַמֲעׂשֵ ה ּבְ ָרָכה ְמֻרּבָ ְרֶאה ּבְ ּיִ ׁשֶ
ת, ּבָ ׁשַ ֲעָסָקיו ּבְ ּלֹא ִהְרֵהר ּבַ ָכְך ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ הּוא ִעּנֵ ַכר ׁשֶ ׂשְ ְוזֹאת ּבִ

עֶֹנג  ִמְצַות  ּבְ ָעִמים  ַהּטְ ַאַחד  ׁשֶ ש"ו(,  )סימן  בּוׁש  ַהּלְ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר   
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַהְמַצֲערֹו  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ָלל  ּכְ ָהָאָדם  ַיְחׁשֹב  ּלֹא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ
ְוַגם  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלל  ּכְ עֶֹנג  לֹו  ֵאין  ַצֲערֹו  ּבְ ָטרּוד  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
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ָדָבר  ּבְ ְמַהְרֵהר  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל  ּכְ ג  ִמְתַעּנֵ ֵאינֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ
ַרק  ֵהם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ָהעֶֹנג  ְוָכל  ַהְמַצֲערֹו, 
ל ְמַלאְכּתֹו  ּכָ ב ׁשֶ ר הּוא חֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ר ָהָאָדם ׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶלֶמת. ּוֻמׁשְ ֲעׂשּוָיה 

ָכרֹו  ׂשְ ּבִ ָלָאָדם  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ  - ְוָעצּום  דֹול  ּגָ הּוא  ְך  ּכָ ַעל  ָכר  ַהּשָׂ ְוָלֵכן 
חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ִלְדאֹג  ִנְמַנע  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת 
חּוק  ַהּדָ בֹו  ַמּצָ ְגַלל  ּבִ ָלָאָדם  ָאָגה  ּדְ ָנּה  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ל,  ְלָמׁשָ יׁשֹוִרים.  ְוַהּמִ
הּוא  ָכרֹו  ׂשְ  - ָלל  ּכְ ְך  ִמּכָ ּדֹוֵאג  ְוֵאינֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְך  ִמּכָ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ַמּסִ ְוהּוא 
ג ֶאת  ִעּנֵ ַכר ׁשֶ ׂשְ דֹול, ְוזֹאת ּבִ ֶרַוח ּגָ ִלית ּוְלַפְרָנָסה ּבְ ְלּכָ ה ִלְרָוָחה ּכַ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

ָהִעְנָיִנים. ָכל  ּבְ ְוָכְך הּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ב ַעל ֶזה  ּלֹא ָחׁשַ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ה  ִיְזּכֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ַהר - ַהּשָׂ ַהּזֹ ַהְבָטַחת 
ָכל ָהִעְנָיִנים ּבְ דֹולֹות  ּגְ ְלְיׁשּועֹות 

ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ נז(,  דף  כא  )תיקון  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ִליׁשּועֹות  זֹוֶכה  הּוא  ּה,  ּבָ ִמְצַטֵער  ְוֵאינֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ָצִריְך. הּוא  ׁשֶ

ּנּוי  ׁשִ ה  עֹוׂשֶ הּוא  י  ּכִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְמַכּבֵ הּוא  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ַעְצבּות  ּבְ רּוי  ׁשָ הּוא  ִלְפָעִמים  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַהֹחל  ְימֹות  ין  ּבֵ ל  ְוֶהְבּדֵ
יֹום  ת  ְלֻעּמַ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ צּויֹות  ַהּמְ ּוְטָרדֹות  ָאגֹות  ּדְ ִמיֵני  ל  ּכָ ֵמֲחַמת 

ְמָחה. ל ׂשִ הּוא יֹום ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  יַח  ְוַיּסִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמח  ִיׂשְ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ת, ֻמְבָטח לֹו  ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ ח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּמַ ֲאגֹוָתיו ְוָצרֹוָתיו ִויׂשַ ל ּדַ ִמּכָ
ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ַאג  ּדָ הּוא  ְגָלָלם  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

הּוא ָזקּוק ָלֶהם. ָהִעְנָיִנים ׁשֶ ָכל  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ה ִליׁשּועֹות  ִיְזּכֶ ְוהּוא 
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ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח   ַהּשָׂ
ין ִלּפֹות ְוֹכחֹות ַהּדִ ַהּקְ ל  ּכָ ַמְכִניַע ֶאת 

ֵמַח  ָהָאָדם ׂשָ ְיֵדי ׁשֶ ַעל  ֵני ׁשֶ ַעם ְלָכְך הּוא, ִמּפְ ַהּטַ ַהּזַֹהר, ׁשֶ ּוְמָבֵאר 
ין  ַהּדִ ְוכֹחֹות  ִלּפֹות  ַהּקְ ְוָכל  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ְרׁשּות  ֵאין  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ִאים  ּבָ ֵמֶהם  ר  ֲאׁשֶ  - ָהָאָדם  ַעל  ַהְמַקְטְרִגים 
ֵמַח  הּוא ׂשָ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָכל ָהִעְנָיִנים - ְלִהְתָקֵרב ּוְלַקְטֵרג ַעל ָהָאָדם, ּכִ ּבְ
ְך הּוא  ִליָטה ָעָליו ְוׁשּום ֲאִחיָזה ּבֹו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ת ֵאין ָלֶהם ׁשּום ׁשְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ָוכֹל. ִמּכֹל  ּכָֹחם  ל ֶאת  ְמַבּטֵ

ִנְכָנִסים ְלנּוְקָבא  ּכָֹחם ֵמָהעֹוָלם ְוֵהם  ל  ּכָ ל  ּטֵ ת ִמְתּבַ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ י  ּכִ
ִליָטה  דֹול, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ׁשְ רּוׁשֹו ְלעֶֹמק ַהחֹור ַהּגָ ּפֵ ה, ׁשֶ ְתהֹוָמא ַרּבָ ּדִ
זֹוֶכה  ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֶהָעצּום  ָלאֹור  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָתּה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ בּוק  ּדָ ִלְהיֹות 

ָלל. ּכְ ִליָטה  ּוׁשְ ִלּפֹות ׁשּום ֲאִחיָזה  ַהּקְ ּבֹו ֵאין ְלָכל  ר  ֲאׁשֶ

ְטָרא  ַלּסִ ְרׁשּות  ֵאין  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 
ר ֵמֶהם  ין ַהְמַקְטְרִגים ַעל ָהָאָדם - ֲאׁשֶ ִלּפֹות ְוכֹחֹות ַהּדִ ַאֲחָרא ְוָכל ַהּקְ
ָכל ָהִעְנָיִנים - ְלִהְתָקֵרב ּוְלַקְטֵרג ַעל  ׁש ָלָאָדם ּבְ ּיֵ רֹות ׁשֶ ל ַהּצָ ִאים ּכָ ּבָ
ִליָטה ָעָליו ְוׁשּום  ת ֵאין ָלֶהם ׁשּום ׁשְ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  הּוא ׂשָ ְיֵדי ׁשֶ ָהָאָדם, ְוַעל 
ִמּכֹל  ּכָֹחם  ֶאת  ל  ְמַבּטֵ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ַאף  ּבֹו  ֲאִחיָזה 

ל ָצרֹוָתיו. ִמּכָ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ָוכֹל ְוהּוא זֹוֶכה 

זֹוֶכה  הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
רּוָחִנּיּות  ּבְ ֵהן  ָצִריְך,  הּוא  ׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ֲעצּומֹות  יׁשּועֹות  ּבִ ע  ׁשַ ְלִהּוָ
ִליׁשּועֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ּוְבָעיֹוָתיו  ָצרֹוָתיו  ל  ִמּכָ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ְוזֹוֶכה  ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ְוֵהן 

יׁשֹוִרים. ְוַהּמִ חּוִמים  ָכל ַהּתְ ּבְ דֹולֹות  ּגְ
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ת,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ַמח ּבְ ׂשְ ּיִ ר ָהָאָדם ָזקּוק ִליׁשּועֹות, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן ּכַ
ֵהן  ָצִריְך,  הּוא  ׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ֲעצּומֹות  יׁשּועֹות  ּבִ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ה  ִיְזּכֶ הּוא 

ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ

יֹום  ּבְ ְמָחה ַרק  ִלים ַעל ַהּשִׂ ּלְ ַמּדּוַע ִמְתּפַ
ת ּבָ ַ ַהּשׁ

ָאנּו  ַעם ׁשֶ ִלין זיע"א ֶאת ַהּטַ ֵאר ָהַרַה"ק ַהחֹוֶזה ִמּלּוּבְ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
יֹום  ּבְ ְוָיגֹון  ָצָרה  ִהי  ּתְ "ְוַאל  זֹון:  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ַרק  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ַמּדּוַע  ים,  ַהְמָפְרׁשִ ְוִהְקׁשּו  ְמנּוָחֵתנּו". 
ַחס  ְוָיגֹון  ָצָרה  ֶהם  ּבָ ַאף  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ּכָ ַעל  ְולֹא 

לֹום? ְוׁשָ

ְולֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ִיְהֶיה  ר ָהָאָדם  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  אּור  ְוַהּבֵ
ָכל ְימֹות  ּבְ ם  ּגַ ה ׁשֶ ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוָיגֹון, ַעל  ּה ׁשּום ָצָרה  ּבָ ִיְהֶיה לֹו 
ְוזֹאת  ְוָיגֹון,  ָצָרה  לֹו  ְהֶיה  ּתִ ְולֹא  ְוצּוָקה  ָצָרה  ל  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ הּוא  בּוַע  ָ ַהּשׁ
ְמָחה  ַהּשִׂ ל ַרק ַעל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְזכּות  ּבִ
אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ַהּזֹוֶכה  ָהָאָדם  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל ְימֹות  ּבְ ְוצּוָקה ַאף  ל ָצָרה  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ

יַח  ַיּסִ ִאם  לֹום,  ְוׁשָ ּוְמצּוָקה ַחס  ָצָרה  ֵאיזֹו  ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָאָדם  ְוַאף ִאם 
ים  ְוִנּסִ ָלאֹות  ּפְ ִיְרֶאה  אי  ַוּדַ ּבְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ּוְבָעיֹוָתיו  ָרתֹו  ִמּצָ ְעּתֹו  ּדַ

דֹוִלים. ּגְ

ִיְנָחלּו בֹוד  ּכָ ֶגיָה ְלעֹוָלם  ְמַעּנְ

ׁשֹון  ֶפל ַהּלָ ַפת ֱאֶמת" זיע"א )ויצא תרנ"ד( ֶאת ּכֶ ֵאר ַה"ּשְׂ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
ִביִתין", ּוֵפרּוׁשֹו  ֵטִלין - ּוׁשְ ין ּבְ ן ָהֲאִריַז"ל "ְצָוִחין ַאף ַעְקּתִ ּקֵ ּתִ ּיּוט ׁשֶ ּפִ ּבַ
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ָצרֹוָתיו  ל  ִמּכָ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ּוַמּסִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ הּוא, 
ּנּו,  ִמּמֶ ְוַיְחְלפּו  ַיַעְברּו  ֵהן  ָאֵכן  ׁשֶ הּוא  ָכרֹו  ׂשְ ֵטלֹות,  ּבְ ֵהן  ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
לֹוַמר  ּנּו, ּכְ ֵטִלים ִמּמֶ ֵהם ּבְ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִביִתין". ּכִ ֵטִלין ּוׁשְ רּוׁש "ּבְ ְוֶזה ַהּפֵ
ֵהם  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ִביִתין",  "ׁשְ ֵהם  ׁשֶ זֹוֶכה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמֶהם  ְעּתֹו  ּדַ יַח  ּסִ ּמַ ׁשֶ
ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ִליׁשּועֹות  ְוזֹוֶכה  ְועֹוְבִרים,  ְוחֹוְלִפים  ִתים  ּבָ ִנׁשְ

ָצִריְך. הּוא  ׁשֶ

ה  ִפּלָ ַהּתְ ְבֵרי  ּדִ אּור  ּבֵ ה  ּזֶ ׁשֶ תרנא(  )ויחי  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ְוהֹוִסיף 
ַצר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ּוֵפרּוׁשֹו הּוא,  ִיְנָחלּו",  בֹוד  ּכָ ְלעֹוָלם  ֶגיָה  "ְמַעּנְ
ל  ִאּלּו ּכָ ּה ּכְ ֵמַח ּבָ ת ְוׂשָ ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ֲאגֹוָתיו ּוְמַעּנֵ ל ּדַ יַח ֶאת ּכָ לֹו הּוא ַמּנִ
ְלַנֲחָלה  ִיְנָחלּו" ְוהּוא זֹוֶכה  בֹוד  "ּכָ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה ְלעֹוָלם, 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ַהְמַעּנֵ ל  ּכָ )שבת קיח(:  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָצִרים,  ִלי  ּבְ

ִלי ְמָצִרים. ּבְ ַנֲחָלה  נֹוְתִנים לֹו 

ֲאגֹוָתיו  ל ּדַ יַח ֶאת ּכָ ּה ּוַמּנִ ֵמַח ּבָ ת ְוׂשָ ּבָ ׁשַ ג ּבְ הּוא ִמְתַעּנֵ ְזכּות ׁשֶ י ּבִ ּכִ
ל  ּכָ ּנּו ֶאת  ִמּמֶ ְמִסיִרים  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָצָריו  ל  ִמּכָ ַעת  ּדַ יַח  ּוַמּסִ
הּוא  ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות  ָכל  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ זֹוֶכה  ְוהּוא  ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ָצִרים  ַהּמְ

ָצִריְך.

ֵזרֹות ָקׁשֹות ֵצל ִמּגְ ִיּנָ ת  ּבָ ַ ֲחִביָבה לֹו ַהּשׁ ִמי ׁשֶ

ִמי  ַעל  סז(  אות  רפח  )סימן  ים"  ַהַחּיִ ף  "ּכַ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ֻמְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ
ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָעָליו  ְלִהְתַעּנֹות  ָצִריְך  ר  ֲאׁשֶ ַרע  ֲחלֹום  ָחַלם  ׁשֶ
ירּו ֲחָכִמים ְלִהְתַעּנֹות ַעל ֲחלֹומֹות  ְוִהּתִ ְגְזָרה ָעָליו,  ּנִ ׁשֶ ה  ׁשָ ֵזָרה ַהּקָ ַהּגְ
ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶנֶפׁש,  ּקּוַח  ּפִ ֵני  ִמּפְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאִפּלּו  ָרִעים 
ַלֲחלֹום  ֲעִנית  ּתַ ָיָפה  י  ּכִ ֲעִנית,  ַהּתַ ְיֵדי  ַעל  ֵזָרה  ַהּגְ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ר  ֶאְפׁשָ

ַהּיֹום )ברכות ס(. אֹותֹו  ּבְ ִלְנעֶֹרת ַרק  ֵאׁש  ּכְ
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ְוֵאינֹו  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ הּוא  א  ֶאּלָ ְך  ִמּכָ ּדֹוֵאג  ֵאינֹו  ִאם  ֲאָבל 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְזכּוָתּה  ַעל  סֹוֵמְך  הּוא  י  ּכִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ִמְתַעּנֶ
ָעָליו  ֵגן  ּתָ ָאֵכן  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ּוִמְתַעּנֵ ֵמַח  ׂשָ הּוא  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ  - ָעָליו  ֵגן  ּתָ ׁשֶ
ְזכּוָתּה  ּבִ ְוזֹאת  ְגְזָרה ָעָליו,  ּנִ ׁשֶ ה  ׁשָ ַהּקָ ֵזָרה  ַהּגְ ל ֵמָעָליו  ּטֵ ְוִתְתּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה 

ַדאי  ּכְ ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ טּוַח  ּבָ ׁשֶ ַעד  ת  ּבָ ׁשַ עֶֹנג  לֹו  ָחִביב  ׁשֶ ּוִמי  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה 
ְלהֹורֹות  י  ְרּכִ ּדַ ְוֵכן  ָעֵביד,  יר  ּפִ ׁשַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ִמְתַעּנֶ ְוֵאינֹו  ילֹו  ְלַהּצִ זֹו  ִמְצָוה 

ַלֲאֵחִרים )בשם בעל ישועות יעקב(.

ְמַחת  ְזכּות ׂשִ ּבִ ֶלא  ְחֵרר ֵמַהּכֶ ּתַ ָהָאִסיר ִהׁשְ
ת ּבָ ַ ַהּשׁ

ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִרית,  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ַהּסַֹהר  ּוְבֵבית  ַהּסַֹהר,  ְלֵבית  ִנְכַנס  ּוִמְצוֹות  ִמּתֹוָרה  ָרחֹוק  ָהָיה  ׁשֶ
ַעם  ּפַ ם  ׁשָ ר  ְמַבּקֵ ָהָיה  ׁשֶ ָחׁשּוב  ַרב  ְיֵדי  ַעל  ֲהדּות  ַלּיַ ִמְתָקֵרב  ֵהֵחל 
ֵמַח  ם ָהַרב, ָמָצא אֹותֹו ׂשָ ר ׁשָ ּקֵ ּבִ ָעִמים ׁשֶ ַאַחת ַהּפְ ה ּבְ בּוַעִים, ְוִהּנֵ ׁשְ ּבִ
ו  ַעְכׁשָ י  ָלַמְדּתִ לֹו:  יב  ֵהׁשִ ה,  עֹוׂשָ ּזֹו  ַמה  ְמָחה  ְלׂשִ ָאלֹו  ְ ּשׁ ּוְכׁשֶ ְמאֹד, 
ָהיּו  תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ "ִאְלָמֵלא  קיח(,  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ד  ִמּיָ ְוֵאֵצא  תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ מֹר  ֲאִני ֶאׁשְ ַאף  ׁשֶ י  ְוֶהְחַלְטּתִ ִנְגָאִלים",  ד  ִמּיָ
ה  ּמָ ּכַ ֲארּו ִלי ַרק  ׁשְ ּנִ י ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּכִ ֵמַח,  ּכֹה ׂשָ ְוָלֵכן ֲאִני  ית ַהּסַֹהר,  ִמּבֵ

אן. ּכָ ִלְהיֹות  ָיִמים ְספּוִרים 

י ֲחַז"ל  ָבִרים, ּכִ ֲהָבַנת ַהּדְ ִעיָת ּבַ ּטָ יב לֹו ָהַרב: ַצר ִלי לֹוַמר ְלָך ׁשֶ ֵהׁשִ
ְוָלֵכן  ַמֲעָצר,  ּבְ ְמָצא  ַהּנִ ָיִחיד  ָרֵאל, ְולֹא ַעל  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ת  ֻאּלַ ּגְ רּו ַעל  ּבְ ּדִ
ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ֲחֵמׁש  ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ עֹוד  ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ַאּתָ

ְיׁשּוָעְתָך ָלבֹוא. רֹוָבה  ּקְ ׁשֶ ִדְמיֹונֹות  ּבְ עֹות  ְלָך ִלׁשְ ָעֶליָך, ַאל  ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ
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ֲחַז"ל  ׁשֶ ָמקֹום  ׁשּום  ּבְ ר  ְזּכַ ּנִ ׁשֶ ָרִאיִתי  לֹא  ָלַרב:  יב  ֵהׁשִ הּוא  ֲאָבל 
ַאר  ְך, ְוִנׁשְ אי ַאף ְלָיִחיד ֶזה ּכָ ִחיד, ּוְבַוּדַ ָלל ְולֹא ַעל ַהּיָ רּו ַרק ַעל ַהּכְ ּבְ ּדִ

דֹוָלה. ַהּגְ ְמָחתֹו  ּוְבׂשִ ִתְקָותֹו  ּבְ

ַהּסַֹהר,  ֵבית  ּבְ ָהַרב  ׁשּוב  ר  ּקֵ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ בּוַעִים  ׁשְ ְלַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
הּוא,  ֵהיָכן  ַאל  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ה,  ַהּזֶ הּוִדי  ַהּיְ ֶאת  ָמָצא  לֹא  ה  ָהַרּבָ ִלְפִליָאתֹו 

ָיִמים. בּוַע  ִלְפֵני ׁשָ י  ַלָחְפׁשִ ָיָצא  הּוא  יבּו לֹו ׁשֶ ֵהׁשִ

ֹוֵפט  ַהּשׁ רּו לֹו ׁשֶ ה, ִסּפְ דֹול ַהּזֶ ס ַהּגָ יַצד ֵאַרע ַהּנֵ ר ָחַקר ָהַרב ּכֵ ֲאׁשֶ ּכַ
ְוִהְפִסיק  ִהְזִקין  ַמֲאָסר  נֹות  ׁשְ ֵרה  ֶעׂשְ ֲחֵמׁש  לֹו  ּוָפַסק  אֹותֹו  ַפט  ָ ּשׁ ׁשֶ
ִזְכרֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת  ִלְכּתֹב  ֶהְחִליט  ְוָלֵכן  ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ֶאת 
ֵבית  ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  נֹות  ׁשְ ּבִ ַפט  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵבִדים  ְוַהּכְ ים  ׁשִ ַהּקָ ִטים  ּפָ ׁשְ ֵמַהּמִ
ל  ּכָ ַעל  ְוָעַבר  ה  ַהּזֶ הּוִדי  ַהּיְ ל  ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַלּמִ יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ְולֹא  ֵעִדים  לֹא  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ יׁש  ִהְרּגִ ּלֹו,  ׁשֶ ְוָהֵעֻדּיֹות  רֹוטֹוקֹוִלים  ַהּפְ
ָטעּות  אן  ּכָ ָהְיָתה  ׁשֶ ְוֶהְחִליט  לֹו,  ַחס  ּיֻ ֶ ּשׁ ְלַמה  יקֹות  ַמְסּפִ הֹוָכחֹות 

י )ספר מחזה אליהו בהקדמה לחלק ב(. ַלָחְפׁשִ ּיֹוִציאּוהּו  ׁשֶ ׁש  ּוִבּקֵ דֹוָלה,  ּגְ

ּוַמֲאִמין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ֶזה  ה  ּוְבַמֲעׂשֶ
ָעָליו  ה  ְמִגּנָ ָאֵכן  ִהיא  דֹול,  ַהּגָ ּכָֹחּה  ַעל  ְוסֹוֵמְך  ָהֲעצּוָמה  ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ל ַרע. ִמּכָ ילֹו  ּוְלַהּצִ יעֹו  ְלהֹוׁשִ

ב ִמיָתה ַחּיָ ַבת  ָ ּשׁ ׁשֶ ּגֹוי  ַמּדּוַע 

עין  )בת  זיע"א  ֵמַאְבִריְטׁש  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
הּוא  ַבת ׁשֶ ָ ּשׁ ל ּגֹוי ׁשֶ ָעְנׁשֹו ׁשֶ פרשת לך לך( ַמּדּוַע ּכֹה ֶהְחִמיָרה ַהּתֹוָרה ּבְ

יֹום  ּבְ נּוָחה  ַהּמְ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ִמיָתה,  ב  ַחּיָ
יַח  ּוְלַהּסִ ֲעׂשּוָיה  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ַלְחׁשֹב   - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְתבּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ִמּיּות ּבְ ׁשְ ָרדֹות ְוִעְנְיֵני ַהּגַ ָאגֹות ְוַהּטְ ל ַהּדְ ְעּתֹו ִמּכָ ּדַ
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ִביִעי ַעל  ְ ּיֹום ַהּשׁ ַנח ּבַ סּוק )שמות כ יא( "ַוּיָ ֲחַז"ל )תנחומא בראשית ב( ַעל ַהּפָ
ת  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ נּוחּו ּבְ רּוְך הּוא, ּתָ דֹוׁש ּבָ ת": ָאַמר ַהּקָ ּבָ ַ ַרְך ה' ֶאת יֹום ַהּשׁ ן ּבֵ ּכֵ

ִביִעי. ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ י  ַנְחּתִ ֲאִני  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָרֵאל  ִיׂשְ י ַעם  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֱאֶמת  ָרֵאל ְיכֹוִלים ָלנּוַח ּבֶ ִיׂשְ ה ַרק ַעם  ְוִהּנֵ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעל  ִמּמַ ֱאלֹוַק  ַהֵחֶלק  ְיֵדי  ַעל  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְבָיכֹול  ּכִ ּדֹוִמים 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוָלֵכן  ָאָדם,  ֶגֶדר  ּבְ ִנְקָרִאים  ֵהם  ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ ֶהם,  ּבָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ה'  ָאַמר  "ּכֹה  ו(:  מד  )ישעיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ַמְלּכָ ִנְקָרא 
ֵאיָנן ּדֹומֹות  ֵהמֹות ׁשֶ ֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא ֶמֶלְך ַעל ּבְ אי ׁשֶ ַוּדַ י ּבְ ְוגֲֹאלֹו". ּכִ

ּדֹוֶמה לֹו. ׁשֶ א ַרק ַעל ִמי  ֶאּלָ לֹו 

ְיכֹוִלים  ם  ִהּנָ ַעל,  ִמּמַ ֵחֶלק ֱאלֹוַק  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן, 
ָאגֹות  ְוַהּדְ ָרדֹות  ַהּטְ ל  ִמּכָ ם  ְעּתָ ּדַ יַח  ּוְלַהּסִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלנּוַח 
ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַלְחׁשֹב  ָלאכֹות,  ַהּמְ ל  ּוִמּכָ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ְוִעְנְיֵני 
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַנת  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ֲעׂשּוָיה,  ם  ְמַלאְכּתָ
ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶהם,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעל  ִמּמַ ֱאלֹוַק  ַהֵחֶלק  ְיֵדי  ַעל  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַהּגֹוִיים  ֲאָבל  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ְמנּוָחה  ֱאֶמת  ּבֶ ָנִחים 
ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ 'ָאָדם'  ֶגֶדר  ּבְ ָלל  ּכְ ִנְקָרִאים  ְוֵאיָנם  ַעל  ִמּמַ ֱאלֹוַק 
ם ֲעׂשּוָיה  ל ְמַלאְכּתָ ִאּלּו ּכָ ת ַלְחׁשֹב ּכְ ּבָ ׁשַ ֱאֶמת ּבְ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלנּוַח ּבֶ
ִמּיּות ִהיא ַמהּוָתם  ׁשְ י ַהּגַ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ִמּיּות ּבְ ׁשְ ם ֵמִעְנְיֵני ַהּגַ ְעּתָ יַח ּדַ ּוְלַהּסִ

ִניִמית. ַהּפְ

ּה ּבָ ה רֹוֶצה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ֵלַמה  ְמנּוָחה ׁשְ

ְוזֹאת  ַרְך,  ִיְתּבָ ַמְלכּותֹו  ּלֹות  ְלִהְתּגַ ְיכֹוָלה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ַרק  ְוָלֵכן 
ל  ִמּכָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ָנח  ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָנִחים  ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ַמְמִליִכים  ֵהם  ּוְבָכְך  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 
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ּגֹוי  ת', ֲאָבל  ּבָ ׁשַ ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי  ְמחּו  'ִיׂשְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ֶזה  ה,  ַרּבָ ְוַאּדְ ָלל,  ּכְ ָיכֹול  ֵאינֹו   - ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְלַהְמִליְך  ְורֹוֶצה  ֹוֵבת  ּשׁ ׁשֶ
ַעל מּום  מֹו ּבַ ב ּכְ ת הּוא ֶנְחׁשָ ּבָ ׁשַ ֹוֵבת ּבְ ּשׁ י ּגֹוי ׁשֶ ֶלְך, ּכִ יֹון ַלּמֶ ּזָ ב ּבִ ֶנְחׁשָ
ִאם  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ֶלְך,  ַלּמֶ ָעצּום  יֹון  ּזָ ּבִ ה  ּזֶ ׁשֶ ֶלְך,  ַלּמֶ ַעְצמֹו  ֶאת  ֶוה  ׁשְ ּמַ ׁשֶ
ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִביָתה  ְ ַהּשׁ ר  ִעּקַ י  ּכִ ִמיָתה,  ב  ַחּיָ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֹוֵבת  הּוא 
ְוַהְבֵלי  ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ל  ִמּכָ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ְלַהּסִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵלָמה  ְ ַהּשׁ נּוָחה  ַהּמְ
ְך ַרק ְלַעם  ּיָ ׁשַ ר ֶזה  ת, ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם 

ָרֵאל. ִיׂשְ

ְבּתֹו  ִמיַרת ַמֲחׁשַ ָהֱאמּוָנה מֹוִעיָלה ִלׁשְ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ָאגֹות  ִמּדְ

)פיתוחי  זיע"א  ַאּבּוֲחִציָרא  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ָמָרן  ַתב  ּכָ
ִעְנְיֵני  ַעל  ָלל  ּכְ ַלְחׁשֹב  ּלֹא  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ויקהל(,  חותם פרשת 

מֹו  ּכְ ֲעׂשּוָיה,  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ּדֹוֶמה  ֵהא  ּיְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ְרָנָסתֹו  ּפַ
הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ׁשֶ ַמֲאִמין  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ֶאת  ְלַעְצמֹו  ֵמִביא  ר  ֲאׁשֶ הּוא  לֹא  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ְלַפְרָנָסתֹו  עֹוֵבד 
ַרְך ְלַבּדֹו,  ם ִיְתּבָ ֵ א ַהּכֹל ֶזה ַרק ֵמֵאת ַהּשׁ ְרָנָסה, ֶאּלָ ַהַהְצָלָחה ְוֶאת ַהּפַ
ְמרֹוֵמם",  ַאף  יל  ּפִ ַמׁשְ יר  ּוַמֲעׁשִ מֹוִריׁש  "ה'  ז(:  ב  )שמואל-א  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
פַֹעל  ּבְ ַהַהְצָלָחה  ֶאת  ֲאָבל  לּות,  ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶאת  ַרק  ים  עֹוׂשִ ֲאַנְחנּו  ְוִאּלּו 
ֶאְצֵלנּו  ב  ֶנְחׁשָ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ם  ּגַ יָלא  ּוִמּמֵ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלנּו  נֹוֵתן 
ר ָהָאָדם  ַרְך, ְוַכֲאׁשֶ ָידֹו ִיְתּבָ י ַהּכֹל ּבְ ית ֵמֵאֶליָה, ּכִ נּו ַנֲעׂשֵ ל ְמַלאְכּתֵ ּכָ ׁשֶ
יֹום  ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ִלְזּכֹות  יּוַכל  הּוא  ִלּבֹו,  ָכל  ּבְ ָכְך  ּבְ ּוַמֲאִמין  זֹאת  יֹוֵדַע 
ַהּכֹל  ׁשֶ יֹוֵדַע  הּוא  י  ּכִ ְרָנָסתֹו,  ּפַ ִעְנְיֵני  ּבְ ָלל  ּכְ ּבֹו  ִלְדאֹג  ּלֹא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ת. ּבָ ׁשַ ְך ּבְ ָבה ַעל ּכָ ֲחׁשָ ָאָגה ְוַהּמַ ַרְך ְולֹא ּתֹוִעיל לֹו ַהּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמֵאת ַהּשׁ

ְמָלאָכה  ה  ָעׂשֶ ּתֵ ָיִמים  ת  ׁשֶ "ׁשֵ ב(:  לה  )שמות  סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה 
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ָהָיה  ְוִלְכאֹוָרה  ַלה'",  תֹון  ּבָ ׁשַ ת  ּבַ ׁשַ קֶֹדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום 
ר  ֲאׁשֶ ְמָלאָכה",  ה  ָעׂשֶ "ּתֵ ְולֹא  ְמָלאָכה"  ה  ֲעׂשֶ "ּתַ סּוק  ּפָ ּבַ ִלְכּתֹב  ָצִריְך 
ָכְך  ּבְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָיִמים.  ת  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ֵמֵאֶליָה  ה  ָעׂשֶ ּתֵ ָלאָכה  ַהּמְ ׁשֶ ָמעּוָתּה  ַמׁשְ
ָלאָכה  ַהּמְ ל  ּכָ ַהחֹל  ְימֹות  ת  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ֲאִמין  ּנַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ
ֶגֶדר  ּבְ ַרק  ם  ִהּנָ ינּו  ַמֲעׂשֵ ְוָכל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ֵמֵאֶליָה  ית  ַנֲעׂשֵ
ם  ַרְך, נּוַכל ְלַקּיֵ ָיָדיו ִיְתּבָ ְרָנָסה ִהיא ַרק ּבְ לּות ְוָכל ַהַהְצָלָחה ְוַהּפַ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
מֹר  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ָלֶכם קֶֹדׁש",  ִיְהֶיה  ִביִעי  ְ ַהּשׁ "ּוַבּיֹום  סּוק:  ַהּפָ ְך  ֶהְמׁשֵ ֶאת 
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ ְוַדֲאַגת  חֹל  ֶבת  ַמֲחׁשֶ ל  ִמּכָ ָראּוי  ּכָ בֹוֵתינּו  ַמְחׁשְ ֶאת 
ה  ת, ְוִנְזּכֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹוָלה ׁשֶ ָתּה ַהּגְ ָ חּול ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ּתָ ה ׁשֶ ְך ִנְזּכֶ ְוַעל ְיֵדי ּכָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָראּוי  ּכָ מַֹח  ִלׂשְ

ת ַמֲעָלה ֶאת ָהָאָדם ֵמַעל  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ
לֹות ּזָ ַהּמַ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ה,  ְמַגּלֶ )תיקו"ז דף קכח, יתרו זהר חדש ח"א סא(  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ל  ּכָ ַעל  ה  ְמֻמּנֶ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְך  ּכָ ִנְקָרא  הּוא  ׁשֶ ַתאי,  ּבְ ׁשַ ל  ַמּזַ ׁשֹוֵלט 
ית  ּבִ ְלַהׁשְ ה  ַהְמֻמּנֶ ְוהּוא  ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ נֹות  ְוַהֻחְרּבָ רֹות  ַהּצָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִליָטתֹו הּוא  ׁשְ ּוְזַמן  ָבִרים,  ַהּדְ ל  ּכָ ּוְלַהֲחִריב ֶאת 

עֹוְבִדים  ָהיּו  ׁשֶ ַהּגֹוִיים,  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ערב(,  )ח"ג  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
ְורֶֹגז,  ּוְדָאָגה  ַעְצבּות  ַמְרִאים  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ָהיּו  לֹות,  ּזָ ְוַלּמַ ַלּכֹוָכִבים 
יֹום  ּבְ אֹוְכִלים  ָהיּו  ְולֹא  ּבֹו  ים  ּוִמְתַעּנִ חֹוִרים  ׁשְ ָגִדים  ּבְ ים  לֹוְבׁשִ ְוָהיּו 
ָהיּו  ְולֹא  ַיִין,  ׁשֹוִתים  ְולֹא  ֵמן  ׁשָ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְולֹא  טֹוִבים  ַמֲאָכִלים  ֶזה 
ֵמִחים  ָלל ְולֹא ָהיּו ׂשְ ה ּכְ ֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָבר ִמּתַ ׁשּום ּדָ ִגים ּבֹו ּבְ ִמְתַעּנְ
ִלים  ם ֲעצּוִבים ְוִנְבּדָ ִבים ְלַבּדָ יֹום ֶזה יֹוׁשְ א ָהיּו ּבְ ְמָחה, ֶאּלָ ׁשּום ׂשִ ּבֹו ּבְ
ים  עֹוׂשִ ְוָהיּו  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ַח  ּמֵ ׂשַ ּמְ ׁשֶ ָבר  ּדָ  – ָאָדם  ֵמֶחְבַרת 
ַתאי  ּבְ ל ׁשַ ל ַמּזַ ֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ּכֹחֹו ׁשֶ ת, ְוָכל זֹאת ּכְ ּבָ ֵליל ׁשַ ִדים ּבְ ֶהְסּפֵ
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ֵמאֹותֹו  ּכֹחֹות  ַעְצָמם  ַעל  יִכים  ַמְמׁשִ ָהיּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָלֶהם,  יַע  ּפִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ
ַוֲאָנָחה. ָיגֹון  ִעְנָינֹו ֶזה ַעְצבּות ְותּוָגה,  ר  ל ֲאׁשֶ ַמּזָ

ֶרְך  ּדֶ ְיׁשּוָעה ֵמַעל  ל  ת ְמַקּבֵ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ
ַבע ַהּטֶ

יֹוָנָתן  י  ְוַרּבִ כא(  בראשית   - האריז"ל  )מגורי  ּכֵֹהן"  ְפֵתי  ַה"ּשִׂ ַעל  ּבַ ְוָכְתבּו 
ׁשֹוֵלט  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ יג(,  )יערות דבש חלק שני דרשה ב  יץ  ׁשִ ַאְיּבְ
ְיֵדי  ַעל  ָלֵכן  ֶזה,  יֹום  ּבְ ָהַעְצבּות  ַעל  ַמְרֶאה  לֹו  ּזָ ּמַ ׁשֶ ַתאי,  ּבְ ׁשַ ל  ַמּזַ
עֶֹנג  י  ִמּנֵ ָכל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִגים  ּוְמַעּנְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּוִמְתַנֲהִגים  ָנִאים,  ים  ּוְבַמְלּבּוׁשִ ֶקה  ּוַמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ  -
ּכֹחֹו  ֶאת  ַמְכִניִעים  ֵהם  ָכְך  ּבְ  - ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּכָֹחם  ָכל  ּבְ ֵמִחים  ּוׂשְ דֹוָלה  ּגְ
ֵהם  ָכְך  ּבְ י  ּכִ ַתאי,  ּבְ ׁשַ ל  ׁשֶ לֹו  ּזָ ִמּמַ ִנּצֹוִלים  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַתאי,  ּבְ ׁשַ ל  ׁשֶ
ִעְנָינֹו  ׁשֶ ָלל,  ּכְ ל  ּזָ ַהּמַ ַחת  ּתַ ְוֵאיָנם  ְלּתֹו  ֶמְמׁשַ ַחת  ּתַ ֵאיָנם  ׁשֶ ַמְרִאים 
ים  ׂשִ ׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ּדַ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ב  ְלִהְתַעּצֵ ֶזה 
ֵמַעל  ַלֲעלֹות  זֹוִכים  ֵהם  ּכָֹחם,  ָכל  ּבְ אֹוָתּה  ִגים  ּוְמַעּנְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמִחים  ּוׂשְ
ָכל  ּבְ ַבע  ַהּטֶ ְלֶדֶרְך  ֵמַעל  ַוֲעצּומֹות  ִנְפָלאֹות  ִליׁשּועֹות  ְוזֹוִכים  לֹות  ּזָ ַלּמַ

ֵהם ְצִריִכים. ָהִעְנָיִנים ׁשֶ

ל  ַמּזַ ל  ָגָעיו ׁשֶ ִמּפְ ִנּצֹול  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ
ַתאי ּבְ ׁשַ

קנו(  )שבת  "א  ַהְרׁשָ ְוַהּמַ סא(  א  חלק  הרשב"א  )שו"ת  "א  ּבָ ָהַרׁשְ ּוֵבֲארּו 
דרוש  ב  חלק  דבש  )יערות  יץ  ׁשִ ַאְיּבְ יֹוָנָתן  נּו  ְוַרּבֵ יד(  כ  )שמות  ֶעְזָרא  ן  ְוָהִאּבְ
ָבר,  ל ּדָ ַתת ּכָ ּבָ ן ְוַהׁשְ ה ַעל ַהֻחְרּבָ יק ַהְמֻמּנֶ ַתאי הּוא ּכֹוָכב ַמּזִ ּבְ ַ ּשׁ ו(, ׁשֶ
ים  ָקׁשִ ָבִרים  ּדְ ִמיֵני  ל  ּכָ הּוא  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  ְרצֹון  ּבִ קֹוִרים  ָידֹו  ְוַעל 
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ל  ַמּזַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּוִמי  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  עֹוָלם,  ּבָ
דֹוׁש  ה ַהּקָ ַתאי ׁשֹוֵלט, הּוא לֹא ַיְצִליַח ּבֹו ְוָיבֹוא ִליֵדי ֶנֶזק, ְוָלֵכן ִצּוָ ּבְ ׁשַ
ְצלּו  ַעל ְיֵדי ֶזה ִיּנָ ֵדי ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ל ְמָלאָכה ּבְ ּבֹת ִמּכָ רּוְך הּוא ִלׁשְ ּבָ
ֲאסּוָרה  ְמָלאָכה  ֶבת  ַמֲחׁשֶ ַאף  ְוָלֵכן  ַתאי,  ּבְ ׁשַ ל  ׁשֶ ָגָעיו  ִמּפְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִסיַמן  ִיְרֶאה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ  - ֶזה  יֹום  ּבְ ָהָאָדם  ַתְכֵנן  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ

ָרָכה. ּבְ

ֲאִפּלּו  ִהְלָכתֹו,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ר  ּמֵ ַהְמׁשַ ל  "ּכָ קיח(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוָלֵכן 
דֹור ֱאנֹוׁש  ּבְ ֵני ׁשֶ דֹור ֱאנֹוׁש, מֹוֲחִלין לֹו". ְוזֹאת ִמּפְ עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ
ֶאת  ג  ּוְמַעּנֵ ִהְלָכתֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ּוִמי  לֹות,  ּזָ ַהּמַ ֶאת  עֹוְבִדים  ָהיּו 

ִנְמָחל לֹו. ְוָלֵכן  ֵאינֹו עֹוֵבד ָלֶהם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָראּוי, הּוא ַמְרֶאה  ּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ַחת  ּתַ הּוא  הֶֹגן,  ּכַ ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵמר  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ים,  ַהְמָפְרׁשִ ְוָכְתבּו 
אּונֹות  ּתְ רֹב  ׁשֶ ַהּיֹום  רֹוִאים  ׁשֶ ּוְכִפי  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַתאי  ּבְ ׁשַ ל  ׁשֶ ְלּתֹו  ֶמְמׁשַ
ִמי  ְוֵכן  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִמְתַרֲחׁשֹות  ָעֵלינּו,  לֹא  ָרִכים,  ַהּדְ
ָכל  ֵהר ּבְ ְלּתֹו, ְוָלֵכן ָצִריְך ְלִהּזָ ַחת ֶמְמׁשַ ת הּוא ּתַ ּבָ ׁשַ בֹון ּבְ ִעּצָ ְמָצא ּבְ ּנִ ׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוָיגֹון  ּכֹחֹו ֵמַעְצבּות 

ְמקֹורֹו  ַתאי ּבִ ּבְ ּכֹוַכב ׁשַ ַתב, ׁשֶ ּוַבַעל ַה"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם" )ח"א פי"ד( ּכָ
ל  ּכָ ּוִבּטּול  ְמָחה  ְוׂשִ ְועֶֹנג  ִביָתה  ּוׁשְ ְמנּוָחה  הּוא  ְוִעְנָינֹו  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַצד  ּבְ

ְועֶֹנג. ְמָחה  ל ׂשִ ת הּוא יֹום ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל יֹום  ִיׂשְ ְוָלֵכן ְלַעם  ְמָלאָכה, 

ַתת  ּבָ ַתאי הּוא ְלֶהֶפְך - ַהׁשְ ּבְ ל ׁשַ ְטָרא ַאֲחָרא ִעְנָינֹו ׁשֶ ל ַהּסִ ד ׁשֶ ּוַבּצַ
ְועֶֹנג,  ְמָחה  ׂשִ ל  ּכָ ּוִבּטּול  ְוָהִעְנָיִנים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְוֶהְפֵסד  ְמָלאָכה  ל  ּכָ

ְוֵכן ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם.

ְוֵאין  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ַתאי  ּבְ ׁשַ ּכֹוַכב  עֹוֶלה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ְמָבֵאר,  ְוָהַרַמ"ק 
ָלל. ּכְ ּבֹו  ִלּפֹות ֲאִחיָזה  ַלּקְ
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ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ל ַהּשִׂ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ָכָרּה  ׂשְ

ַעם ָאִביו ָהַאְדמֹו"ר  ּפַ ִליָט"א, ׁשֶ יֶדְרַמן ׁשְ י ֱאִליֶמֶלְך ּבִ אֹון ַרּבִ ר ַהּגָ ִסּפֵ
י  רּומֹות ְלַאְנׁשֵ ֵדי ֶלֱאסֹף ּתְ ֵרָרה ָיָצא ְלחּו"ל ּכְ חּוק ְמֹאד ּוְבֵלית ּבְ ָהָיה ּדָ
ִהְצִליַח  ׁשֶ ַעד  ָנה  ׁשָ ֲחִצי  ּכַ ם  ׁשָ ָהה  ְוׁשָ ְוַלֲאֶמִריָקה  ְללֹוְנדֹון  ְוָנַדד  יתֹו  ּבֵ
ב ְלֵבית  ּנָ ת ֹקֶדׁש ִנְכַנס ּגַ ּבַ ׁשַ ם ּבְ ד ְמֹאד, ּוִבְהיֹותֹו ׁשָ ֶלֱאסֹף ְסכּום ְמֻכּבָ
ָיָצא  ָהַאְדמֹו"ר,  ְך  ִמּכָ ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ֶסף.  ּכֶ כּום  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  ְוָגַנב  ָהַאְכַסְנָיה 
ה,  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִנּגּוֵני  ר  ְוׁשָ ּוָמחֹול  ִרּקּוד  ּבְ ד  ִמּיָ
ְלָכל  ָבר  ַהּדָ ר  ְוִסּפֵ ְך  ִמּכָ ְמאֹד  ֵעל  ִהְתּפַ ָהַאְכַסְנָיה,  ַעל  ּבַ ָכְך  ּבְ ּנֹוַכח  ּוְכׁשֶ

ים  ַרּבִ ֲחרּו  ְוׁשִ ם,  ִקְרּבָ ּבְ ׁשֹוֵכן  ָקדֹוׁש  ִאיׁש  ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ ְוֵהִבינּו  ָהִעיר,  ֵני  ּבְ
ָרֵאל ִעם ְסכּום  ְלִפְתחֹו ְוָנְתנּו לֹו ְנִתינֹות ֲהגּונֹות, ּוַבּסֹוף ָחַזר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ זֹאת  ְוָכל  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָאַסף  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ דֹול  ּגָ יֹוֵתר 

ה. )זמירות שבת - באר החיים עמוד נג(.  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ

תּוַח יָלה ֵמַהּבֹור ַהּפָ ִהּצִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְמַחת  ׂשִ

ִרים  ְמַסּפְ פ"ח(  ח"ב  אלאנקונ"ה   - המאור  במנורת  הובא   - משלי  )מדרש  ֲחַז"ל 
יָנה ְלַבְעָלּה  ת, ְוִהְמּתִ ּבָ ׁשַ ֶניָה ַלּבֹור ּבְ ֵני ּבָ ְפלּו ׁשְ ּנָ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ִאּשׁ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ְמרּו ֶלֱאכֹל ָאְמָרה  ּגָ ׁשֶ תּו. ּכְ א, ָאְכלּו ְוׁשָ ּבָ ֶנֶסת, ּוְכׁשֶ ית ַהּכְ א ִמּבֵ ּבָ ַעד ׁשֶ

ֵני  ׁשְ לֹו:  ָאְמָרה  ִאְמִרי.  ָלּה:  ָאַמר  ֶאָחד.  ָבר  ּדָ ְלָך  אַֹמר  ְרצֹוְנָך,  ִאם  לֹו: 
ים  ׁשִ ְמַבּקְ ה  ְוַעּתָ ֶאְצִלי,  ִנים  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ִלְפֵני  ִהְפִקידּו  ָזָהב  ל  ׁשֶ ָתִרים  ּכְ
ֶניָך  ּבָ ֵני  ׁשְ לֹו:  ָאְמָרה  ִני!  ּתְ ָלּה:  ָאַמר  לֹא?  אֹו  ֵנם  ֶאּתְ י.  ּנִ ִמּמֶ אֹוָתם 
ְולֹא  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל ֶאת  ְנַחּלֵ ְולֹא  ְלקֹוְנָך  בֹוד  ּכָ ן  ּתֵ ה  ְוַעּתָ ּוֵמתּו,  ַלּבֹור  ָנְפלּו 
ּום  ִמּשׁ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ֵמַהּבֹור  ֶהֱעלּום  ְולֹא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעְצָמם  ֶאת  ִצֲערּו 
ת,  ּבָ ַ ְוָיְצָאה ַהּשׁ ֶמׁש  ֶ יְך ַהּשׁ ֶהְחׁשִ יָון ׁשֶ ּכֵ אי ֵמתּו.  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ִבים  ָהיּו חֹוׁשְ ׁשֶ
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ִצֲערּו  ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְזכּות  ּוְלָקְבָרם,  ְלהֹוִציָאם  ֵדי  ּכְ ַהּבֹור  ַתח  ּפֶ ַעל  ָעְמדּו 
לֹום. ְלׁשָ ַהּבֹור  ים ִמן  ַחּיִ ֵניֶהם  ּבְ ֵני  ׁשְ ת, ָעלּו  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶאת ַעְצָמם 

ַוֲעצּוָמה  ֲחׁשּוָבה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ּשִׂ ׁשֶ ֵאּלּו  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ִמּדִ ָאנּו  רֹוִאים 
ְוָלֵכן  ְלַהֲחיֹות ֵמִתים,  ֶלת  ְוִהיא ְמֻסּגֶ ְלֵאין ֲערְֹך  ָכָרּה  ּוׂשְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְמאֹד 
ַעְצָמם,  ִצֲערּו  ְולֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמחּו  ׂשָ ֵהם  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ִמים  ְמַסּיְ

לֹום. ְלׁשָ ַהּבֹור  ֶהֱעלּום ִמן 

ְבָרִאים ַהּנִ ל  ּכָ ַחּיּות  ת ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ֵמַהּשׁ ִכים  ִנְמׁשָ ְבָרִאים  ַהּנִ
ָהֶעְליֹון  ר  ׁשֶ ַהּקֶ ת ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ א",  ּכֹּלָ י  ַחּיֵ ֵבי  ּדְ א  ְלֵעּלָ ּדִ "ְצרֹוָרא 
י  ּכִ ם,  ּלָ ּכֻ ְבָרִאים  ַהּנִ ּוְלָכל  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ְלָכל  ַחּיּות  ְך  ִנְמׁשָ ּנּו  ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ
ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ה ֶאת  ַעְצמֹו ַהְמַחּיֶ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ת ֶזהּו אֹור  ּבָ ַ ַהּשׁ
ִמְצַטֵער  ְוֵאינֹו  ֵמַח  ׂשָ הּוא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ַכּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ּבְ ְוִנְכָלל  ל  ּטֵ ִמְתּבַ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ּה,  ּבָ

הּוא ָזקּוק. ַהְיׁשּועֹות ׁשֶ יָלא זֹוֶכה ְלָכל  ּוִמּמֵ

ְוֵאין ָצרֹות עֹוַלם ָהֲאִצילּות ֵאין ַעְצבּות –  ּבְ

ְיהּוִדי  ְוָכל  ָהֲאִצילּות",  "עֹוַלם  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַהּזַֹהר,  ְוָכַתב 
עֹוַלם  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ָהֲאִצילּות.  ֵמעֹוַלם  ָאה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ל  ְמַקּבֵ
ּבֹו  ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ּוִמי  ָלל,  ּכְ ָצרֹות  ׁשּום  ּבֹו  ְוֵאין  יִנים  ּדִ ׁשּום  ֵאין  ָהֲאִצילּות 

ּוְבָעיֹוָתיו. ל ָצרֹוָתיו  ִמּכָ ע  ׁשַ ְלִהּוָ יָלא  זֹוֶכה ִמּמֵ

י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבֹו  ֵלל  ְלִהּכָ ֶרְך  ְוַהּדֶ
הּוא  ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  ִמיד,  ּתָ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ ֶזה  עֹוָלם  ּבְ
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ֵמעֹוַלם  ָאה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּנּו  ִמּמֶ ּפֹוַרַחת  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצבּות  ּבְ
ֲענּוג,  הּוא עֹוַלם ַהּתַ ם, ׁשֶ ָ ָאה ִמּשׁ ר ּבָ ָמה ְיֵתָרה ֲאׁשֶ ׁשָ י ַהּנְ ָהֲאִצילּות, ּכִ
ים"  ַהַחּיִ ָה"אֹור  ֵאר  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ְוַעְצבּות  ַצַער  ִלְסּבֹל  ְיכֹוָלה  ה  ֵאיֶנּנָ
עֹוַלם  ּבְ ֵלל  ִיּכָ ָהָאָדם ִאם  ַיד  ּבְ ִחיָרה  ַהּבְ ָאְמָנם  דֹוׁש )בראשית מז כח(,  ַהּקָ
ע  ׁשַ ִיּוָ יָלא  ָאז ִמּמֵ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ַמח  ִיׂשְ ְוזֹאת ִאם  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהֲאִצילּות 

ְוָצרֹוָתיו. ָעיֹוָתיו  ּבְ ל  ִמּכָ

ת זֹוֶכה ְלַדַעת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ְיֵדי ַהּשִׂ ַעל 
יִנים ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ְוִנְמּתָ

יֹום  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ח"ב(,  )יז  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ְוֵכן 
ְך זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִיְרָאה ִעם  יִנים, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ל ַהּדִ ִקים ּכָ ת קֶֹדׁש ִנְמּתָ ּבַ ׁשַ
ְוָלֵכן  ָהָאָדם.  ַעל  יִנים  ּדִ ִביאֹות  ַהּמְ ְנפּולֹות  ְראֹות  ִמּיִ ל  ִנּצָ ְוהּוא  ַעת,  ּדַ
ְולֹא  ֵלָמה  ׁשְ ְלַדַעת  ַהְינּו  ּדְ ְלֵחרּות,  זֹוִכים  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל 
ִהיא ִיְרָאה ִעם  ית, ׁשֶ ַמִים ֲאִמּתִ ְך זֹוִכים ְלִיְרַאת ׁשָ ֶלת, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ְמֻבְלּבֶ

ְוַאֲהַבת ה'. ְמָחה  ׂשִ

"ּוַבּיֹום  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ָרמּוז  ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ָאְבָדה  ַוי  ַבת,  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ  – ַפׁש  ּנָ ַוּיִ ֲחַז"ל:  ְוָדְרׁשּו  ַפׁש",  ּנָ ַוּיִ ַבת  ׁשָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ
ת,  ּבָ ׁשַ ְמַחת  ׂשִ ְלֶהָאַרת  זֹוֶכה  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ּוְבָכְך  ֶנֶפׁש. 
ל ַצֲערֹו ּוְבָעיֹוָתיו  ע ִמּכָ י' - ַאְנחֹוָתיו ְוָצרֹוָתיו, ְונֹוׁשָ ל ַה'ּוַ הּוא ִנְפָטר ִמּכָ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ְוזֹוֶכה ִליׁשּוָעתֹו 

ר  ֲאׁשֶ ועוד(  מברסלב  נחמן  ורבי  אייגר  )המהר"א  ים  ַרּבִ יִקים  ַצּדִ ָהיּו  ְוָאֵכן 
ֵהם  ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ 'אֹוי'  ְוַלֲעׂשֹות  ַח  ְלִהְתַאּנֵ ּלֹא  ׁשֶ ְמאֹד  ִהְזִהירּו 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵאין ְלַהְראֹות ׁשּום ַצַער  ׁשֶ ְמָבֲאִרים 
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בֹואֹו ֵאָליו ּבְ ֹמַח ִעּמֹו  ֶלְך ִלׂשְ בֹוד ַהּמֶ ּכְ ר  ִעּקַ

"ָמתֹוק  ִסְפרֹו  ּבְ זיע"א  ְרִחי  ּפַ ִיְצָחק  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ועוד(,  ד"ה  ו  )פרק  ַבׁש"  ִמּדְ
ְמאֹד  ָחׁשּוב  ָלָאָדם  ּדֹוָמה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ
ָכל  ץ ָהָאָדם ְוִיְטַרח ּבְ אי ִיְתַאּמֵ ַוּדַ ר ּבְ ֵביתֹו, ֲאׁשֶ א ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצלֹו ּבְ ַהּבָ
רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ ֵמַח  ׂשָ ְוֵלב  ָיפֹות  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ לֹו  ְלַקּבְ ֵדי  ּכְ ּכֹחֹו 

נֹו. ּכָ ּוְבִמׁשְ ֵביתֹו  ּבְ בֹוד  ּכָ ּכֹן  ִלׁשְ א  ּבָ ׁשֶ ָלאֹוֵרַח ָהָרם 

ִמיד,  ּתָ ֶאְצלֹו  ְלִהְתָאֵרַח  ָיבֹוא  בֹואֹו,  ּבְ ֵמַח  ׂשָ הּוא  יַצד  ּכֵ ְרֶאה  ּיִ ּוְכׁשֶ
ֵמִחים ִלְקָראתֹו. ֲאָבל  ר ּבֹו ׂשְ דֹול הּוא לֹו ָלבֹוא ְלָמקֹום ֲאׁשֶ בֹוד ּגָ י ּכָ ּכִ
ִאם  ַאף  ְוזֹוֲעפֹות,  ֲחמּוצֹות  ִנים  ּפָ ה  ַהּזֶ ָלאֹוֵרַח  ַיְראּו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאם 
ָקאֹות  ׁשְ ַהּמַ ל  ּכָ ְוֶאת  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ֲאָכִלים  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  לֹו  ָיִביאּו 
ה  ֶחְרּפָ ֶזה  י  ּכִ ַאֵחר,  ָמקֹום  ֶאל  ם  ָ ִמּשׁ ֵיֵלְך  אי  ַוּדַ ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ ִחים  ּבָ ַהְמׁשֻ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלים אֹותֹו  ר ֵאין ְמַקּבְ ֶזה ֲאׁשֶ ּכָ ִבילֹו ָלבֹוא ְלָמקֹום  ׁשְ ּבִ יֹון  ּוִבּזָ

ִנים ָיפֹות. ּפָ ּוְבֵסֶבר 

ָיפֹות  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ָהָאָדם  ֵכן  ּוְכמֹו 
ֵאין  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ֲעצּוָמה,  ְמָחה  ּוְבׂשִ
ַמְרֶאה  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ֵאין   - ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ
ֵהר  ִיּזָ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָנתֹו  ַמּתְ ּבְ מֹוֵאס  הּוא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ

ְמָחה. ׂשִ ּבְ ָלּה  ְלַקּבְ ת ְמאֹד  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכבֹוד  ּבִ ָהָאָדם 

יָון  ּכֵ ת קֶֹדׁש,  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִהְזִהירּו ְמאֹד  ְוָלֵכן 
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ת ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  בֹוָדּה ׁשֶ ּכְ ר  ִעּקַ ׁשֶ

ֵהר  ְלִהּזָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ י"ז(  )ליקו"מ  זיע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ת ִהיא  ּבָ ַ ל ַהּשׁ בֹוָדּה ׁשֶ ר ּכְ י ִעּקַ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ּבְ ְמאֹד ִלְהיֹות ׂשָ
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ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ
ֹות. ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ִהיא ְמקֹור  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ֶאת ְקֻדּשׁ

ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ְזכּות ׂשִ ּבִ ְיׁשּועֹות  ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ

ָרָתם  ַעת ִמּצָ יחּו ּדַ ִהּסִ ים ׁשֶ ים ַעל ֲאָנׁשִ ָנם ִסּפּוִרים ַרּבִ ָיֵמינּו ֶיׁשְ ם ּבְ ּגַ
ְיהּוִדי  ֵאַלי  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ ֲעצּומֹות.  ְיׁשּועֹות  ְוָראּו  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמחּו  ְוׂשָ
עּוִרים  ֶהֱאִזין ְלִסְדַרת ׁשִ ַאַחר ׁשֶ ּלְ דֹוָלה, ׁשֶ ׁשּות ּגְ ִהְתַרּגְ ר ִלי ּבְ ָיָקר ְוִסּפֵ
ֶלת  ַהְמֻסּגֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ַמֲעַלת  ַעל  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶהם  ּבָ ֻמְקָלִטים 
ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְוִקּבֵ יׁשֹוִרים  ְוַהּמִ חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ִליׁשּועֹות 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוֵכיָון  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ֲחָזָקה  ָלה  ַקּבָ
ְמִסירּות  ּבִ ֶהם  ּבָ ל  ְלַטּפֵ ָעָליו  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו,  לֹא  ָנִכים,  ְיָלִדים  ֵני  ׁשְ לֹו 
ל  ׁשֶ ִמְבָצע  ֶאְצלֹו  ֶזה  ָהָיה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ּוְבִטְרָחה  ה  ַרּבָ
ים  ַרּבִ ָרִסים  ּפְ ָלֶהם  ְוָקָנה  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ָכְך  ּבְ ץ  ִהְתַאּמֵ הּוא  ֲאָבל  ׁש,  ַמּמָ
ְיׁשּועֹות  ל  ׁשֶ ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ ָרָאה  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ד  ּוִמּיָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחם  ּמְ ְלׂשַ ֵדי  ּכְ

ֻמְפָלאֹות.

דֹוָלה ִעם  ת ָרָאה ְיׁשּוָעה ּגְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ִעּצּוָמּה ׁשֶ ָבר ּבְ ּכְ ָכְך ׁשֶ ֶזה ֵהֵחל ּבְ
יו,  ַחּיָ ת ָלִראׁשֹוָנה ּבְ ּבָ ׁשַ ִסיעֹות ּבְ ה ּפְ ּמָ ר ִהְתִחיל ָלֶלֶכת ּכַ ֶכה ֲאׁשֶ נֹו ַהּנָ ּבְ
ְרָנָסה  ּפַ ּבַ ֲעצּוָמה  ְיׁשּוָעה  ָרָאה  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ְוֵכן  ם,  ּלָ ּכֻ ִלְפִליַאת 
יָרה טֹוָבה  ם ָמָצא ּדִ ֶלת, ְוָכְך ּגַ ֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֵמִעְסָקה ּכֹוׁשֶ ל ּבָ ר ִנּצַ ֲאׁשֶ ּכַ
רּוָחִנּיּות ָרָאה ְיׁשּועֹות  ָמקֹום טֹוב, ְועֹוד ְיׁשּועֹות ַרּבֹות ָהיּו לֹו, ְוַגם ּבְ ּבְ
ְתחּוִמים נֹוָסִפים. ְוָכְך  ְפִקיד ּתֹוָרִני, ְוֵכן ּבִ ל ֵאיֶזה ּתַ ר ִקּבֵ ֲאׁשֶ דֹולֹות ּכַ ּגְ
ץ  ִהְתַאּמֵ ׁשֶ ְלַאַחר  ֶצה  ַהּקָ ֶצה ֶאל  ֵמַהּקָ ּנּו  ּתַ ִהׁשְ יו  ַחּיָ ל  ּכָ יַצד  ּכֵ ִלי  ר  ִסּפֵ
ָכְך, ְוָכל זֹאת  ּבְ רּוְך  דֹול ַהּכָ י ַהּגָ ת ַעל ַאף ַהּקֹׁשִ ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ָכל ּכֹחֹו ִלׂשְ ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ ל  ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ
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ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ְזכּות ׂשִ ּבִ ּנֹוַלד  ׁשֶ ן  ַהּבֵ

י  ר ִהְתָאַרְחּתִ ֲאׁשֶ ִליָט"א: ָהָיה זֹאת ּכַ ים ָזִאיד ׁשְ י ַחּיִ ר ָהַרַה"ג ַרּבִ ִסּפֵ
ׁש  ִנּגַ ְוָאז  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵליל  ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ְמנּו  ִסּיַ ַלח,  ַהּמֶ ָים  ּבְ ָמלֹון  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ל:  הּוא ּדֹוֵאג ּוְמֻבְלּבָ ׁשֶ לֹון, ּכְ ֵבית ַהּמָ ֵאַלי ְיהּוִדי ֶאָחד, אֹוֵרַח ַאף הּוא ּבְ

ֲעזֹר ִלי". ּתַ ָך  ִמּמְ א  ָאּנָ ָזִאיד,  בֹוד ָהַרב  "ּכְ

י  ּתִ "ִאׁשְ ר:  ְלַסּפֵ ֵהֵחל  הּוא  ְוָאז  י,  ַאְלּתִ ׁשָ ַלֲעזֹר?"  אּוַכל  ה  ּמָ "ּבַ
ִלְסעּוַדת  ָהאֶֹכל  ַלֲחַדר  ָלֶרֶדת  רֹוֶצה  ְוֵאיָנּה  ּוְרצּוָצה  בּוָרה  ׁשְ ַהְיָקָרה 
ִנים  ׁשָ ָבר  "ּכְ ִלי:  יב  ֵהׁשִ ְוהּוא  י אֹותֹו,  ַאְלּתִ ׁשָ ָרה?"  ּקָ ת". "ַמה  ּבָ ׁשַ ֵליל 
ִפּלֹות  ְוַהּתְ לּות  ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ים  עֹוׂשִ ְוָאנּו  ְיָלִדים  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ַרּבֹות 
ְוַהּיֹום,  ְמֻיֶחֶדת,  ְרפּוִאית  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ינּו  ָעׂשִ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכְך.  ּבְ ִלְזּכֹות 
זֹו  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ַהחֹוִלים  ית  ִמּבֵ ָלנּו  הֹוִדיעּו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְפֵני  ָעה  ׁשָ ּכְ
נּוַכל  ְולֹא  ָיֶדיָה  ֵהִריָמה  ָהְרפּוָאה  ַבע  ַהּטֶ י  ּפִ ַעל  ְוִכי  תֹהּו,  ּבְ ָעְלָתה 
ִלְכלּום,  ק  ֵחׁשֶ ָלּה  ֵאין  י  ּתִ ִאׁשְ זֹאת  ְמָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵמָאז  יָלִדים.  ּבִ ִלְזּכֹות 

ת". ּבָ ַ ַהּשׁ ְוִהיא ֵאיָנּה רֹוָצה ָלֶרֶדת ֶאל ְסעּוַדת 

ֶאת  ִלי  ְכִניס  ּיַ ׁשֶ ַלה'  י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ ָלּה,  ְקָרא  ּיִ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
כֹונֹות. ַהּנְ ים  ּלִ ַהּמִ

קֶֹדׁש  ת  ּבַ ְלׁשַ י  ּכִ ָלְך,  ִעי  "ּדְ א:  ַהּבָ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָלּה  י  ָאַמְרּתִ ְוָאז 
ְלָכל  זֹוֶכה   - ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ּשָׂ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְמאֹד,  דֹוָלה  ּגְ ּוַמֲעָלה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ֵיׁש 
ַהּזֹו, ַלְמרֹות  ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ מַֹח  ִלׂשְ ִלי ַעל ַעְצְמָך  ַקּבְ ִלי,  ְמִעי  ׁשִ ּוְבָרָכה.  טֹוָבה 
ת  ּבָ ׁשַ ֵמִחים ּבְ ּשְׂ ְמָחה ׁשֶ כּות ַהּשִׂ ּזְ ׁש ָלְך. ְוֵתְדִעי ָלְך, ׁשֶ ּיֵ יר ׁשֶ י ָהַאּדִ ַהּקֹׁשִ
ַער - ִהיא ְמִביָאה ְיׁשּועֹות  ל ַהּצַ ּכָ ּה, ַלְמרֹות  ּבָ ָאנּו ֶנֱהִנים  ּוַמְרִאים ַלה' ׁשֶ
ַוֲאָנָחה",  ָיגֹון  ְוָנסּו   - ָבּה  ֵצא  ִיּמָ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  "ׂשָ ים".  ַהַחּיִ ְלָכל  ּוְבָרָכה 

ָלּה. י  ָאַמְרּתִ
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ְך. ָתה ַמְהּפָ ְוָעׂשְ ָבִרים  ַהּדְ ָלה ֶאת  ִקּבְ ה  ָ ִאּשׁ אֹוָתּה 

ם. ּלָ ּכֻ ַח ֶאת  ּמֵ ה ְלׂשַ ְעָלּה ְוִהיא ֵהֵחּלָ ּבַ ָיְרָדה ַלֲחַדר ָהאֶֹכל ִעם  ִהיא 

ן  ִאּתָ ָרה  ּבְ ּדִ לֹום ָהאֹוְרחֹות,  ׁשְ ּבִ ֲאָלה  ׁשָ ְלָחנֹות,  ֻ ַהּשׁ ין  ּבֵ ָעְבָרה  ִהיא 
צּוָרה ֻמְפָלָאה!  ׁש ּבְ לֹום, ְוַהּכֹל ַמּמָ ת ׁשָ ּבַ ן ׁשַ ִנים ְוִאֲחָלה ְלֻכּלָ ְמאֹור ּפָ ּבִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהְיָתה  ְוָכְך 

חֹוֵזר  ֲאִני  ה'תש"פ(  בטבת  )כ'  ֵעת  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ָנה,  ׁשָ ּכְ ִלְפֵני  ָהָיה  ֶזה  ל  ּכָ
אֹוִתי?!..  זֹוֵכר  ה  ַאּתָ ָזִאיד,  "ָהַרב  ְעָלּה.  ִמּבַ ֶטֶלפֹון  ל  ּוְמַקּבֵ ה  ֲהִרּיָ ִמּנַ
ָלּה  ְוָנַתּתָ  ַלח  ַהּמֶ ָים  ְלַיד  לֹון  ּמָ ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲעצּוָבה  ָהְיָתה  י  ּתִ ִאׁשְ ׁשֶ ֲאִני, 
ּוְבַחְסּדֹו  יׁשּוַעת ה'  ּבִ י  ּכִ ְלָך,  ר  ְלַבּשֵׂ י  ְרּתִ ַ ִהְתַקּשׁ ים.  ְלַחּיִ ִליׁשּוָעה  ִטיּפ 

ָזָכר". ן  ּבֵ 'ַוְיִחי'  ת  ָרׁשַ ּפָ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ ָלנּו  דֹול, נֹוַלד  ַהּגָ

ֶאת  ָמְסָרה  "ִהיא  ׁשּות,  ִהְתַרּגְ ּבְ י  ָצַעְקּתִ  - ָלַעד!"  מֹו  ׁשְ ח  ּבַ ּתַ "ִיׁשְ
 - ד  ּצַ ּבַ גֹון  ְוַהּיָ ַער  ַהּצַ ל  ּכָ ֶאת  ָמה  ְוׂשָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַמַען  מַֹח  ִלׂשְ ּה  ַנְפׁשָ
ָהרֹוְפִאים,  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ָזָכר,  ֵבן  ּבְ ָלּה  ם  ּלֵ ׁשִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ּגַ

ת!". ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ  ... ּוָמַתי? 

ַהּדֹור  יֵקי  ְוַצּדִ דֹוֵלי  ּגְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ מֹוֵסר  ֲאִני  ׁשֶ ָהֵעצֹות  ֲעַצת  ְוזֹו 
ֵמַצר  ל  ִמּכָ ְיהּוִדי  ל  ּכָ יַע  ְלהֹוׁשִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ כָֹחּה  ּבְ י  ּכִ ָאְמרּו  ׁשֶ

ָרָכה. ַהּבְ ת ִהיא ְמקֹור  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ ְוָצָרה, 

יִרים   ַמּדּוַע ִלְפָעִמים ַהֲעׁשִ
ְכֵסיֶהם ּנִ ל  יֹוְרִדים ִמּכָ

ְמַהְרֵהר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ  - ְלֶהֶפְך  ם  ּגַ ְך הּוא  ּכָ ׁשֶ ַהּפֹוְסִקים  ְוָכְתבּו 
ֲעָסָקיו,  ּבַ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ִסיַמן  רֹוֶאה  ֵאינֹו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲעָסָקיו  ּבַ
ָרָכה  ְכֵסיֶהם ְוֵאיָנם רֹוִאים ּבְ יִרים יֹוְרִדים ִמּנִ ֲעׁשִ ה ׁשֶ ּבָ ְוִלְפָעִמים זֹו ַהּסִ
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ת ּוְבָכְך  ּבָ ׁשַ ִעְסֵקיֶהם ּבְ ֵהם ְמַהְרֲהִרים ּבְ ֵני ׁשֶ ה ְיֵדיֶהם, ְוזֹאת ִמּפְ ַמֲעׂשֵ ּבְ
ַפע. ֶ ְוַהּשׁ ָרָכה  ַהּבְ ר ִהיא ְמקֹור  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְכבֹוָדּה ׁשֶ ּבִ ּפֹוְגִמים  ֵהם 

ָכָסיו,  ִמּנְ ְוָיַרד  דֹול  ּגָ יר  ָעׁשִ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ֶאָחד  יהּוִדי  ּבִ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ֲאלּו  ְוׁשָ ָכָסיו,  ִמּנְ ָיַרד  ַעם  ּפַ עֹוד  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ר  ֵ ִהְתַעּשׁ ְוׁשּוב 
ִמיד  ּתָ יֹוֵרד  הּוא  ַמּדּוַע  זיע"א  ֶוועִהיל  ִמּזְ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ֶאת 
ָכָסיו,  ִמּנְ יֹוֵרד  ׁשּוב   - ֲחָזָרה  ּבַ עֹוֶלה  הּוא  ן  ִמּכֵ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ְוַאף  ָכָסיו,  ִמּנְ
ת קֶֹדׁש, ְוִאם  ּבַ ׁשַ ב ַעל ֲעָסָקיו ּבְ הּוא חֹוׁשֵ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ י ׁשֶ יב ָהַרּבִ ֵהׁשִ
ָהָיה  הּוא  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֲעָסָקיו  ּבַ ָלל  ּכְ ַלְחׁשֹב  ּלֹא  ׁשֶ ִנְזָהר  ָהָיה  הּוא 

ָכָסיו. ִמּנְ יֹוֵרד  ְוׁשּוב לֹא ָהָיה  ר  ֵ ִמְתַעּשׁ

ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַז"ל,  ַלאְנק  ּבְ ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ הרה"ח  ר  ְוִסּפֵ
י,  ְרָנָסתֹו, ָאַמר לֹו ָהַרּבִ ב ּפַ ֶוועִהיל זיע"א ְוִהְתאֹוֵנן ַעל ַמּצַ י ִמּזְ א ָלַרּבִ ּבָ
עֹוֵבר  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ּוק,  ַהּשׁ ֶרְך  ּדֶ ֵיֵלְך  לֹא  ַלּכֶֹתל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶלְכּתֹו  ּבְ ׁשֶ
ַעל  ב  חֹוׁשֵ ְוהּוא  ִמְסָחרֹו  ִעְנְיֵני  ּבְ לֹו  ִזים  ְמַרּמְ ָהַעְרִבים  ַהּסֹוֲחִרים  ם,  ׁשָ
רֹוֶאה  ְוֵאינֹו  ְרָנָסתֹו  ּפַ ְמאֹד  לֹו  ה  ׁשָ ּקָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲעָסָקיו 

ָיָדיו )יסוד צדיק עמוד נז(. ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ְרּדָ ְגַלל ַהּטִ ּבִ ֵנָבה  ַהּגְ

ֵמֵאיֶזה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָטרּוד  ּדֹוֵאג  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַהּפֹוְסִקים,  ְוָכְתבּו 
ִאּלּו  ּכְ ַלְחׁשֹב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ִמְתַעּנֵ ְוֵאינֹו  ְך  ִמּכָ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ַמּסִ ְוֵאינֹו  ָבר  ּדָ
ְך  ּכָ ֵני  ִמּפְ ב  ְלִהְתַעּכֵ ְיׁשּוָעתֹו  ֲעלּוָלה  ִלְפָעִמים  ֲעׂשּוָיה,  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ
ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ְלַהְפִסיד  ָעלּול  הּוא  ְך  ּכָ ֵעֶקב  ְוִלְפָעִמים  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאג  ּדָ ּנּו  ִמּמֶ ר  ַעְצמֹו ֲאׁשֶ ּבְ

ב  ּנָ ַנת תשמ"ח ִנְכַנס ּגַ ׁשְ ִדיַקת ָחֵמץ ּבִ ֵליל ּבְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ה ָהָיה ּכַ ּוַמֲעׂשֶ
ְיָלה  ַהּלַ ֶאְמַצע  ּבְ ַזַצ"ל  ִליְפקֹוִביץ  ְיהּוָדה  ִמיַכל  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו 
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ַסת  ָהָיה מּוָכן ְלַהְדּפָ ָרה ֶאֶלף ּדֹוָלר, ׁשֶ ַסְך ֲעׂשָ דֹול, ּבְ ֶסף ּגָ ְוָגַנב ְסכּום ּכֶ
ּבֹון  ֶחׁשְ ָעַרְך  ׁשֶ ְלַתְלִמידֹו,  ְוָאַמר ָהַרב  ין,  ּטִ ּגִ ְיהּוָדה" ַעל  ִסְפרֹו "ִמְנַחת 
ְגַלל  ּבִ לֹו  ָקָרה  ה  ּזֶ ׁשֶ ֶהְחִליט  ׁשֶ ַעד  ה,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ לֹו  ֵאַרע  ָמה  ַעל  ֶנֶפׁש 
ת ַאֲחֵרי ָצֳהַרִים - הּוא ָהָיה הֹוֵלְך ִלְמסֹר  ּבָ ׁשַ י ּבְ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ָהָיה ָטרּוד ּבְ ׁשֶ
לֹא  ֵהם  ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ ֲאחֹוָתּה,  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ הֹוֶלֶכת  ָהְיָתה  ִנית  ְוָהַרּבָ עּור  ׁשִ
ַחּלֹון,  ֶלת ּבַ יִחים אֹותֹו ְלַיד ַהּדֶ ַח, ֵהם ָהיּו ַמּנִ ְפּתֵ ת ֶאת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ִטְלְטלּו ּבְ
ָכְך  ב ַמְבִחין ּבְ ּנָ א ֵאיֶזה ּגַ ּמָ ָבה ׁשֶ ְוִלְפָעִמים ָהְיָתה ַמְטִריָדה אֹותֹו ַמֲחׁשָ
ָבה  ַמֲחׁשָ אֹוָתּה  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ָהַרב  יק  ְוִהּסִ ִית,  ַלּבַ ֵנס  ְלִהּכָ ְויּוַכל 
ת ְוָלֵכן ֶנֱעַנׁש  ּבָ ַ ְמנּוַחת ַהּשׁ רֹון ּבִ ת קֶֹדׁש ָהָיה ִחּסָ ּבַ יֹום ׁשַ ה ּבְ ל ִטְרּדָ ׁשֶ

)'דובב שפתיים'(. יתֹו  ִמּבֵ ְגֵנָבה  ּבִ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָטרּוד  ּדֹוֵאג  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ לֹוְמִדים,  ָאנּו  ֶזה  ה  ֲעׂשֶ ִמּמַ
ַחס  ְלַהְפִסיד  ָעלּול  הּוא  ֶקת,  ֻמְצּדֶ ה  ִטְרּדָ ֶזה  ִאם  ֲאִפּלּו  ָבר,  ּדָ ֵמֵאיֶזה 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ַאג,  ּדָ ּנּו  ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ַעְצמֹו  ָבר  ּדָ אֹותֹו  ּבְ ְך  ּכָ בֹות  ִעּקְ ּבְ לֹום  ְוׁשָ
ָהיּו  ָאֵכן  יִקים  ְוַצּדִ ּוְדָאָגה,  ה  ִטְרּדָ ל  ִמּכָ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ְלַהּסִ ָהָאָדם  ב  ַחּיָ
ֵהם  ָבר,  ּדָ ֵמֵאיֶזה  ְטרּוִדים  ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ֵאַרע  ְוִאם  ְך,  ִמּכָ ְמאֹד  ִנְזָהִרים 

ֶהם. ִעּמָ ר ֵאְרעּו  אָֹרעֹות ֲאׁשֶ ַהּמְ ָכְך ֶאת  ּבְ לּו  ּתָ

דֹול ּגָ יר  ְך ְלָעׁשִ ְהּפַ ּנֶ ׁשֶ ְנק  ַהּבַ ְמַנֵהל 

ר  ֲאׁשֶ ְטָראּוס ַז"ל. ָהָיה ֶזה ּכַ מּוֵאל ׁשְ ִסּפּור ֻמְפָלא ֵאַרע ִעם ָהַרב ׁשְ
ְנק  ּבַ ִנהּול  ּבְ ָעַסק  ּוְלַפְרָנָסתֹו  ֶגְרַמְנָיה,  ּבְ ׁשֶ ַקְרְלְסרּוהה  ִעיר  ּבָ ר  ּגָ ָהָיה 
ל ֶחְסכֹונֹוֵתיֶהם  ים ָסְמכּו ָעָליו ְוִהְפִקידּו ֶאְצלֹו ֶאת ּכָ ים ַרּבִ ָקָטן, ַוֲאָנׁשִ
מּוֵאל  ׁשְ ר'  ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ֶאָחד  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ְרָנָסתֹו.  ּפַ ָהְיָתה  ְך  ּוִמּכָ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְגֵדי  ּבִ ְמָחה הּוא ָלַבׁש ֶאת  ַהּשִׂ ְוִלְכבֹוד  ִרית ִמיָלה,  ּבְ ְמַחת  ׂשִ ּבְ
עֹות  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ַלֲעבֹד עֹוד  מּוֵאל  ׁשְ יְך ר'  ִהְמׁשִ ִרית  ַהּבְ ְמַחת  ׂשִ ּוְלַאַחר 

נֹוָספֹות.
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ְרחֹוב  ּבִ ֶלְכּתֹו  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ת  ִפּלַ ִמּתְ ב  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ה  ָהַרּבָ ּוְלַתְדֵהָמתֹו  פּוַח,  ּתָ ְמִעילֹו  יס  ּכִ ׁשֶ ְלֶפַתע  ִהְבִחין  ָאָדם,  הֹוֶמה 
ִנְמָצִאים  ד  ּבַ יק  ּקִ ׂשַ ּבְ רּוִרים  ַהּצְ ְקדֹונֹות  ַהּפִ י  ְסּפֵ ּכַ ל  ּכָ ׁשֶ לֹו  ֵרר  ִהְתּבָ
ְוָהַלְך  ֶסף,  ַהּכֶ יק  ּקִ ִמּשַׂ ְמִעילֹו  ֶאת  ד  ִמּיָ מּוֵאל  ׁשְ ר'  ִנֵער  ְמִעילֹו.  ִכיס  ּבְ
ל  ִמּכָ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ְלַהּסִ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלֵביתֹו 
ְמאּוָמה  ְך  ּכָ ַעל  ר  ִסּפֵ ְולֹא  ֶאְצלֹו  ֻהְפְקדּו  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ְקדֹונֹות  ַהּפִ י  ְסּפֵ ּכַ
ְמָחָתּה  ׂשִ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּבְ ְמָחה ּגְ ַמח ׂשִ ת ׂשָ ּבָ ַ ל ַהּשׁ א ּכָ יתֹו, ֶאּלָ ִלְבֵני ּבֵ
ְוֶחְדָוה  ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ׁשַ ְזִמירֹות  ל  ּכָ ֶאת  ר  ְוׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ֲעצּוָמה.

ְרחֹוב,  ְלאֹותֹו  ָלֶלֶכת  מּוֵאל  ׁשְ ר'  ז  ֶנְחּפַ ָלה  ַהְבּדָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְלַאַחר 
ָאָדם,  ַההֹוֶמה  ָהְרחֹוב  ת  ִפּנַ ּבְ ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ  - דֹול  ַהּגָ ס  ּנֵ ּבַ נֹוַכח  ה  ְוִהּנֵ

ֶסף ָהַרב. ַהּכֶ ל ְצרֹור  ּכָ ח  ֻמּנָ ָהָיה 

ר  מּוֵאל ָיׁשָ י ר' ׁשְ ַמע ּכִ ָ ּשׁ חֹוז, ׁשֶ ל ַהּמָ ם מֹוׁשֵ ֳחָרת ָעַבר ׁשָ ה ַלּמָ ְוִהּנֵ
ּלֹו  ּכֻ חֹוז  ַהּמָ י  ְסּפֵ ּכַ ל  ּכָ ׁשֶ ֶהְחִליט  ְוהּוא  ֶזה,  ֵאזֹור  ּבְ ְנק  ּבַ ּוְמַנֵהל  ְוֶנֱאָמן 
ִנים הּוא ָהַפְך  ר ׁשָ ְטָראּוס, ְותֹוְך ִמְסּפַ מּוֵאל ׁשְ ל ר' ׁשְ ְנק ׁשֶ ּבַ ּבַ ֻיְפְקדּו 
אֹוָתּה  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ְטָראּוס"  ׁשְ "ֲחַצר  ִהיא  ְמֻפְרֶסֶמת  ֻמְפָלג.  יר  ְלָעׁשִ
ֲעֵלי  ּבַ ּוְגדֹוֵלי  עֹוָלם  אֹוֵני  ּגְ ִהְתּגֹוְררּו  ּה  ּבָ ְסּפֹו,  ִמּכַ מּוֵאל  ׁשְ ר'  ַרם  ּתָ
זֹו  כּוָנה  ִלׁשְ ָקְראּו  ֵהם  ָהֵאזֹור,  ֶאת  ְבׁשּו  ּכָ ָהַעְרִבים  ׁשֶ ּוְלַאַחר  ַהּמּוָסר, 
ּה )אוצר היהדות  ִהְתּגֹוְררּו ּבָ ֲעֵלי ַהּמּוָסר ׁשֶ דֹוֵלי ּבַ ם ּגְ "מּוְסָרָרה" - ַעל ׁשֵ

.)245 חלק א עמוד 

ס ַהְכָנָסה י ִמּמַ ְעּתִ ְונֹוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ַמְחּתִ ׂשָ

ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ לּוָגאִסי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ
ת  ּבָ ַלת ׁשַ ין ַקּבָ ֶנֶסת ּבֵ ֵבית ַהּכְ ר ּבְ ִעיר חֹולֹון, ְוִדּבֵ ת קֶֹדׁש ּבָ ּבַ ׁשַ ָהה ּבְ ׁשָ
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יַח  ּסִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכָֹחּה  ַעל  ְלַעְרִבית 
ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ דֹולֹות,  ּגְ ִליׁשּועֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ֲערֹו,  ִמּצַ ְעּתֹו  ּדַ
ֵמָהִעיר  ְיהּוִדי  ֵאָליו  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ בּועֹות  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ְלַאַחר  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ
ַלֲחנּותֹו  ַהְכָנָסה  ַמס  ֵאָליו  אּו  ּבָ מּוְך  ַהּסָ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ׁשֶ לֹו  ר  ְוִסּפֵ חֹולֹון, 
ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ֵמָאה  ַסְך  ּבְ ְקָנס  ם  ּלֵ ְלׁשַ בּוהּו  ְוִחּיְ ִמְסָמָכיו,  ל  ּכָ ֶאת  ּוָבְדקּו 
ּכָֹחּה  ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ַקּבָ ּבְ עּור  ִ ַהּשׁ ֶאת  ָזַכר  ְוהּוא  ָקִלים,  ׁשְ ֶאֶלף  ר  ָעׂשָ
ּה  ּלָ ת ּכֻ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ְך ּבְ ְעּתֹו ִמּכָ יַח ּדַ ת, ְוִהּסִ ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ל ׂשִ דֹול ׁשֶ ַהּגָ
ה,  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ ְמָחָתּה ׁשֶ ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ל ַהּשׁ מַֹח ּכָ ָכל ּכֹחֹו ִלׂשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ְוִהׁשְ
דֹוָלה,  ּגְ ָטעּות  ֶאְצָלם  ָחָלה  ׁשֶ ַהְכָנָסה  ס  ִמּמַ לֹו  הֹוִדיעּו  ִראׁשֹון  ּוְביֹום 
ד  ִמּיָ נֹוַכח  ְוָכְך  ְלַבד,  ּבִ ֶקל  ׁשֶ ֶאֶלף  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ַרק  ם  ּלֵ ְלׁשַ ב  ַחּיָ ְוהּוא 
ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ְזכּוָתּה  ּבִ ִדית  ּוִמּיָ דֹוָלה  ּגְ יׁשּוָעה  ּבִ ע  נֹוׁשַ יַצד  ּכֵ ִלְראֹות 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ

ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ְזכּות ׂשִ ּבִ ת  ת ַהּבַ ֲחֻתּנַ

לֹו  ָהְיָתה  ׁשֶ ֶאָחד  ְיהּוִדי  ר  ּגָ ּפֹוִלין  ּבְ ׁשֶ ָקאְצק  ָלִעיר  ֶרְך  ַהּדֶ ֵאם  ַעל 
ּנּו  ִמּמֶ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ יָאּה.  ְלַהּשִׂ ֵדי  ּכְ ּכֹל  ֵאין  ְוָלָרׁש   - ְלִפְרָקּה  יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ת  ּבַ
הּוִדי  ַהּיְ ָנַסע  ְוָאֵכן  י,  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ֵרְך  ְלִהְתּבָ ְלָקאְצק  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ
אְצק  ִמּקָ ל  ֶמְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  י  ָהַרּבִ ִלְפֵני  יר ַעְצמֹו  ְוִהְזּכִ ְלָקאְצק 
ְוִתְהֶיה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְוִתְהֶיה  י: ַסע ְלֵביְתָך  ָהַרּבִ זיע"א ָאַמר לֹו 
ּוּוִנים  יט ְלָכל ַהּכִ ת ִהּבִ ּבָ ַ הּוִדי ְלֵביתֹו ְוָכל ַהּשׁ דֹוָלה. ָנַסע ַהּיְ ְלָך ְיׁשּוָעה ּגְ
ה  ּמָ ּכַ ְוֵאין עֹוֶנה. ְלַאַחר  ֵאין קֹול  ְונֹוַכח ׁשֶ ֶסף,  ּכֶ הּו ָיִביא לֹו  ַהִאם ִמיׁשֶ
ָאַמר  ְוׁשּוב  אְצק,  ִמּקָ י  ָהַרּבִ ִלְפֵני  ַעְצמֹו  יר  ְלַהְזּכִ ׁשּוב  ָנַסע  ים  ֳחָדׁשִ
ַעל  ב  ָחׁשַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוָכל  ע.  ׁשַ ְוִתּוָ  – ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְהֶיה  ּתִ י:  ָהַרּבִ לֹו 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוִלְקַראת ֵצאת  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ י  ָהַרּבִ ָאַמר לֹו  ֶ ּשׁ ַמה 
ִלְפֵני  ָהֶעֶרב  ִלְקַראת  ה  ְוִהּנֵ ע,  נֹוׁשַ ֲעַדִין לֹא  ׁשֶ ְראֹותֹו  ּבִ ב  ְלִהְתַעּצֵ ֵהֵחל 
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ַחּלֹון  יר אֹותֹו ְוָרָאהּו ּבְ ִהּכִ יַע ֵאָליו ֵאיֶזה ּגֹוי ׁשֶ ְתאֹם ִהּגִ ת ּפִ ּבָ ַ ֵצאת ַהּשׁ
ר לֹו ַעל ָצַרת  לֹומֹו ַמּדּוַע הּוא ִנְרֶאה ּכֹה ֻמְדָאג, ְוִסּפֵ ַאל ִלׁשְ יתֹו, ְוׁשָ ּבֵ
ְלָך  ָלֵתת  ָיכֹול  ֲאִני  ַהּגֹוי:  לֹו  ָאַמר  יָאּה.  ְלַהּשִׂ ֶסף  ּכֶ ָידֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ
ֵמת  ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ ַמע  ׁשָ ָיִמים  ר  ִמְסּפַ ּוְלַאַחר  ַהְלָוָאה.  תֹור  ּבְ דֹול  ּגָ ְסכּום 
ַאר ֶאְצלֹו, ְוָאֵכן  ֶסף ָהַרב ִנׁשְ ל ַהּכֶ ְוָכְך ּכָ ֶסף,  ִהְלָוה לֹו ֶאת ַהּכֶ ּגֹוי ֶזה ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ דֹוָלה  ּגְ ַהְרָחָבה  ּבְ ּתֹו  ּבִ ֶאת  יא  ִהּשִׂ הּוא 

ה )שיח שרפי קודש(. ְלּכָ ַהּמַ

ת ּבָ ַ יר - זֹו ַהּשׁ ת ה' ִהיא ַתֲעׁשִ ְרּכַ ּבִ

יר"  ת ה' ִהיא ַתֲעׁשִ ְרּכַ סּוק "ּבִ ת( ַעל ַהּפָ ּבָ ְלִמי )ׁשַ ירּוׁשַ ְתבּו ֲחַז"ל ּבִ ּכָ
ּה"  סּוק הּוא: "ְולֹא יֹוִסף ֶעֶצב ִעּמָ ְך ַהּפָ ְוֶהְמׁשֵ ת,  ּבָ ַ )משלי י כב( - זֹו ַהּשׁ

זֹוֶכה  ת, הּוא  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶעֶצב  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ִנְזָהר  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ  -
ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ ירּות  ת ָהֲעׁשִ ְלִבְרּכַ

ת ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְסֻגּלַ ְמָחה -  ת ַהּשִׂ ִמּדַ

ל ֵמִריְמנֹוב זיע"א )מנחם ציון עמוד  ֶמְנּדְ י ְמַנֵחם  ַרּבִ ְוֵכן ָאַמר ָהַרַה"ק 
ָבר  ּדָ ְלֵאיֶזה  ָיָדּה  ַעל  ִלְזּכֹות  ְמֻיֶחֶדת  ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ֶיׁשְ ִמְצָוה  ָכל  ּלְ ׁשֶ סב(, 

ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַהְרּבֹות  ְמָחה,  ת ַהּשִׂ ת ִהיא ִמּדַ ּבָ ַ ת ִמְצַות ַהּשׁ ּוַמֲעָלה, ּוְסֻגּלַ
זֹוִכים  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ן  ּכֵ מֹו  ּכְ ִמּיּות,  ְוַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ְלָכל 
דֹוָלה, ְוִלְזּכֹות ַלֲעׂשֹות  ְמָחה ּגְ ׂשִ ִמיד ּבְ ְמָחה, ִלְהיֹות ּתָ ת ַהּשִׂ זֹוִכים ְלִמּדַ
ֶחְלקֹו  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ְוִלְהיֹות  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ְצוֹות  ַהּמִ ֶאת  ִמיד   ּתָ

ִמיד. ּתָ
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ְזכּות  ּבִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרה  לּות ִמְצַרִים ִהְתַקּצְ ּגָ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ לּוָתם  ּגָ ְיֵמי  סֹוף  ּבְ ׁשֶ יח(,  רבה  )שמות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ ם,  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ָהַאֲחרֹונֹות  ָנה  ׁשָ מֹוִנים  ׁשְ ּבִ ִמְצַרִים,  ּבְ
ִגּלֹות  ַהּמְ ּומֹוִציִאים ֶאת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִפים  ִמְתַאּסְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְוָהיּו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֵאל  ְלִהּגָ ֲעִתיִדים  ֵהם  ׁשֶ ֶהן  ּבָ תּוב  ּכָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ֵמֲאבֹוֵתיֶהם  לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ

ת. ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ֶהן  ִעּמָ ֵמִחים  ּוׂשְ ִעים  ְעׁשְ ּתַ ְוָהיּו ִמׁשְ ְצַרִים,  ִמּמִ

ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמִחים  ׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ זֹאת,  ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ
ְזכּות  ּבִ ֶהן,  ִעּמָ ֵמִחים  ּוׂשְ ִגּלֹות  ּמְ ּבַ ִעים  ְעׁשְ ּתַ ִמׁשְ ְוָהיּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם  ְגְזָרה  ּנִ ׁשֶ ָנה  ׁשָ ֵמאֹות  ע  ֵמַאְרּבַ לּוָתם  ּגָ ָרה  ִהְתַקּצְ ְך  ּכָ
ִנים  ׁשָ ר  ְוֶעׂשֶ ָמאַתִים  ְלַאַחר  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִנְגֲאלּו  ִמְצַרִים,  ּבְ
ֵמַעל  ֵזרֹות  ַהּגְ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ַמֲעַלת  דֹוָלה  ּגְ י  ּכִ ְלַבד,  ּבִ
רבה  )שמות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לּוָתם,  ִמּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְוִלְגאֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ד ִנְגָאִלים",  ִהְלָכָתּה ָהיּו ִמּיָ ת ַאַחת ּכְ ּבָ ָרֵאל ׁשַ ְמרּו ִיׂשְ כה(: "ִאְלָמֵלא ׁשָ

רּוׁשֹו  ּפֵ ִהְלָכָתּה"  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ְ "ּשׁ ׁשֶ )תיקו"ז כ"א(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּוֵבֵאר 
יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמִחים  ׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ָהיּו  ׁשֶ הּוא, 
ִנְגָאִלים  ד  ִמּיָ ָהיּו  ְוָלֵכן  ִלּפֹות,  ַהּקְ ּכֹחֹות  ל  ּכָ ֶאת  ִלים  ְמַבּטְ ָהיּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת עֹוָלִמים. ֻאּלַ ּגְ

ָיֵמינּו, ָאֵמן. ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ת עֹוָלִמים  ֻאּלַ ּגְ ֵאל  ְלִהּגָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון 



פרק ד

ְזֹעק ִמּלִ ת ִהיא  ּבָ ׁשַ
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פרק ד

ָנמ ּן ו וי ּי קו ִו ם  מיכ ָ תח

ד ֶאת  ת ְמַכּבֵ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ַהְבָטַחת ֲחַז"ל - ַהּשָׂ
ַיְבִריא ֵמָחְליֹו ְוָלֵכן  ת -  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַצַער  ֵאיֶזה  ּבְ רּוי  ָ ַהּשׁ ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ
ֻמְבָטח  ְמָחָתּה,  ׂשִ ּבְ ַמח  ְוִיׂשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲערֹו  ִמּצַ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  יַח  ַיּסִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ַבע,  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ֵמַעל  דֹולֹות  ּגְ יׁשּועֹות  ּבִ ע  ׁשַ ּוָ ּיִ ׁשֶ לֹו 

ה. )כמו שכתב הזוה"ק, תיקו"ז דף כ"ב ע"א(.  ְלּכָ ַהּמַ

ְעּתֹו  יַח ּדַ ֵלָמה, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִאם ַיּסִ קּוק ִלְרפּוָאה ׁשְ ְוֵכן חֹוֶלה ַהּזָ
ְבִריא  ּיַ ת - ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּבָ ַ ְך יֹום ַהּשׁ ֶמׁשֶ מַֹח ּבְ ל ִלׂשְ ּדֵ ּתַ ת ְוִיׁשְ ּבָ ׁשַ ֵמָחְליֹו ּבְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ְזכּוָתּה  ּבִ ֵמָחְליֹו 

ָדּה  ּבְ ּכִ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְזכּוָתּה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
מַֹח  ִלׂשְ ְלחֹוֶלה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ י  ַהּקֹׁשִ ַאף  ַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּה  ּבָ ִהְצַטֵער  ְולֹא 
ֲאלֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבה,  א ה' ֶאת ִמׁשְ ַמּלֵ ּיְ ֲעמֹד לֹו ׁשֶ ִריאּותֹו, ּתַ ב ּבְ ֵעֶקב ַמּצַ

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ ַיְבִריא ֵמָחְליֹו,  יָלא  ּוִמּמֵ

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְכָנס  ַהּנִ ׁשֶ י"ב(,  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
"י: ִאם  ְזעֹק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא", ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ת ִהיא ִמּלִ ּבָ אֹוֵמר לֹו: "ׁשַ
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ּה. ּבָ ִהְצַטֵער  ִמּלְ דּוָה  ַכּבְ ּתְ

ת ׁשֶ ְחּבֹ ּתַ ת ִהיא  ּבָ ַהׁשַ

אֹוְמִרים  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ה ָרמּוז  ּזֶ ׁשֶ ת ַאְבָרָהם" זיע"א,  ְרּכַ ַעל ַה"ּבִ ּבַ ְוָאַמר 
ן  ּכֵ ׁשֶ ְזעֹק",  ִמּלִ ִהיא  ת  ּבָ "ׁשַ ת:  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ִרים  ְמַבּקְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִהיא  ָהַעְרִבית  ָפה  ּשָׂ ּבַ ְרּגּומֹו  ּתַ ׁשֶ ְזעֹק",  "ִמּלִ ִהיא  ָמעּוָתּה  ַמׁשְ
ַעְצָמּה  ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ ַדע ְלָך ׁשֶ ָאנּו אֹוְמִרים ַלחֹוֶלה: ּתֵ ַהְינּו ׁשֶ ת". ּדְ ְחּבֹׁשֶ "ּתַ

ה. ׁשֶ ַהּקָ ֵלָמה ֵמָחְלְיָך  ׁשְ ִלְזּכֹות ִלְרפּוָאה  ה  ְוָהְרִטּיָ ת  ְחּבֹׁשֶ ַהּתַ ִהיא 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ד ֶאת  ְיַכּבֵ ּוְבָכְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוָיִגיל  ַמח  ִיׂשְ י ִאם ַהחֹוֶלה  ּכִ
אי ְרפּוָאתֹו ְקרֹוָבה  ַוּדַ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ ּה -  ּבָ ִיְצַטֵער  ר לֹא  ֲאׁשֶ ּכַ

ֵלָמה. ׁשְ ְהֶיה לֹו ְרפּוָאה  ּתִ אי  ּוְבַוּדַ ָלבֹוא, 

ה  "מֹׁשֶ ָפסּוק:  ּבְ ָרמּוז  ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ זיע"א,  ֵלב"  יַטב  ַה"ּיִ ַעל  ּבַ ְוָאַמר 
ְזעֹק,  ת ִהיא ִמּלִ ּבָ בֹות - ׁשַ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ר ְוָהֱאלִֹקים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול". מֹׁשֶ ְיַדּבֵ
ּוְרפּוָאה   - בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ קֹול  ּבְ ְבקֹול".  ַיֲעֶנּנּו  "ְוָהֱאלִֹקים  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִמְצַטֵער  ֵאיֶנּנּו  ָהָאָדם  ׁשֶ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָלבֹוא",  ְקרֹוָבה 

ֵלָמה. ׁשְ ה ִלְרפּוָאה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְעּתֹו ֵמָחְליֹו,  ּדַ יַח  ְוַיּסִ

ַרֵחם ּתְ ׁשֶ ְיכֹוָלה ִהיא 

ַער  ִמּצַ ם  ְעּתָ ּדַ יחּו  ַיּסִ ַהחֹוֶלה  ל  ׁשֶ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ְוָכְך 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְמחּו  ְוִיׂשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ם  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָחְליֹו 
ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְזכּוָתּה  ּבִ  - ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ
מֹו  ּכְ ֵמָחְליֹו,  ְוַיְבִריא  ַהחֹוֶלה  ע  ׁשַ ִיּוָ אי  ַוּדַ ּבְ ּה,  ּבָ ְמחּו  ְוׂשָ אֹוָתּה  דּו  ּבְ ּכִ
ם ָאִביו ָהַרַה"ק  ׁשֵ מּוֵאל" )פרשת שלח – תרע"ז( ּבְ ְ ם ִמּשׁ ֵ ַעל ַה"ּשׁ ַתב ּבַ ּכָ ׁשֶ
זצוק"ל,  אדמו"ר  קֶֹדׁש  ה  ִמּפֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ֵנֶזר",  ָה"ַאְבֵני 
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תֹוְך  ּבְ חֹוֶלה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ָהָאָדם.  ִעְנְיֵני  ָכל  ּבְ נֹוֶהֶגת  זֹו  ה  ּדָ ּמִ ׁשֶ
ק ְולֹא ִיְצַטֵער ְולֹא ְיַהְרֵהר  ְתַאּפֵ ּיִ ר לֹו ׁשֶ יתֹו, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן - ִאם ֶאְפׁשָ ּבֵ
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ָאְמָרם  ּכְ א",  ְתַרּפֵ ּיִ ׁשֶ אי  ַוּדַ "ּבְ ת(,  ּבָ ׁשַ )ּבְ ַנְפׁשֹו  ָעְגַמת  ּבְ

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ַרֵחם". ַעד  ּתְ ׁשֶ "ְיכֹוָלה ִהיא 

ת ּבָ ַ ד ֶאת ַהּשׁ ת - ְמַכּבֵ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְכָנס  ַהּנִ ׁשֶ יא(,  )שבת  "א  ַהְרׁשָ ַהּמַ ּוֵבֵאר 
ּום  ִמּשׁ ְוּזֹאת  ָלבֹוא",  ְקרֹוָבה  ּוְרפּוָאה  ְזעֹק  ִמּלִ ִהיא  ת  ּבָ "ׁשַ לֹו:  אֹוֵמר 
ִחּזּוק  ִדְבֵרי  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ּוְלַהְרִחיב  ְלַנֲחמֹו  ָעָליו  ַהחֹוֶלה,  ֶאת  ר  ַהְמַבּקֵ ׁשֶ
לֹו,  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ִיְצַטֵער  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוַתְנחּוִמים 
ּה  ּבָ ִיְצַטֵער  ת ְולֹא  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ת -  ּבָ ַ ד ֶאת ַהּשׁ ְיַכּבֵ ִאם הּוא  ׁשֶ
ַיְבִריא  אי  ַוּדַ ּבְ ְוהּוא  לֹו,  ֲעמֹד  ּתַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ָחְליֹו,  ל  ׁשֶ ַער  ּצַ ּבַ

ֵמָחְליֹו.

ְזֹעק - ְרפּוָאתֹו ְקרֹוָבה ָלבֹוא ת ִהיא ִמּלִ ּבָ ִאם ׁשַ

ְך  ִמּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלִהְצַטֵער  ָעלּול  ַהחֹוֶלה  ׁשֶ "א,  ַהְרׁשָ ַהּמַ עֹוד  ּוֵבֵאר 
ְוזֹאת  ָעָליו,  יד  ַמְכּבִ ָחְליֹו  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ּום  ִמּשׁ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ
ַעל  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ֵאין  י  ּכִ ִלְרפּוָאתֹו,  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ִיְדַאג  הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ן,  ְמֻסּכָ חֹוֶלה  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ א  ֶאּלָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוִלים 
ָכְך הּוא ּפֹוֵגם  ּבְ י  ּכִ יד ָעָליו,  ֱאֶמת ָעלּול ְלַהְכּבִ ּבֶ ת, ָחְליֹו  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוִיְצַטֵער 
לֹוַמר  ָעָליו  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ר  ַהְמַבּקֵ ָלֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְכבֹוָדּה  ּבִ
ְזכּוָתּה  ּבִ ֲאָבל  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָעָליו  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ַדע  ּיֵ ׁשֶ לֹו 
ה,  ׁשָ ּוַבּקָ ה  ִפּלָ ּתְ ְללֹא  ַאף  ְמֵהָרה  ּבִ ָלבֹוא  ְקרֹוָבה  ְרפּוָאתֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ַנֲחִמים  ּמְ רֹום, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ּמָ ת ּבַ ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹוָלה ׁשֶ ּום ְזכּוָתּה ַהּגְ ְוזֹאת ִמּשׁ
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הּוא  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ אֹותֹו  ִחים  ּמְ ּוְמׂשַ ְנחּוִמים  ּתַ ִדְבֵרי  ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת 
ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ד ֶאת  ְיַכּבֵ הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֵמָחְליֹו,  ְלַגְמֵרי  ַיְבִריא 
ְוַיְבִריא ֵמָחְליֹו. ֵגן ָעָליו  ּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְזכּוָתּה ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ּה,  ּבָ ִיְצַטֵער  ְולֹא  ּה  ּבָ

ְמִליץ  ּתַ ַעְצָמּה  ּבְ ת  ּבָ ַ ת -ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ָעָליו טֹוב 

יק ְלַנֵחם ֶאת ַהחֹוֶלה  ֵאין ַמְסּפִ ׁשֶ י ֵמִאיר ְואֹוֵמר,  ַרּבִ ְך מֹוִסיף  ּכָ ְוַעל 
א  ֶאּלָ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִיְצַטֵער  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוַתְנחּוִמים  ִחּזּוק  ִדְבֵרי  ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהּסֹוד  ֶאת  לֹו  ּוְלַגּלֹות  ְמפָֹרׁש  ּבִ לֹו  לֹוַמר  ָעֵלינּו 
א  ּה ֶאּלָ ֵאינֹו ִמְצַטֵער ּבָ ָכְך ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ד ֶאת ַהּשׁ ל ַהְמַכּבֵ ּכָ ה, ְוהּוא - ׁשֶ ְלּכָ ַהּמַ
ַעְצָמּה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ דֹול  ַהּגָ ֲערֹו  ִמּצַ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ַמּסִ

אֹותֹו ֵמָחְליֹו. ְלַרּפְ ה ָעָליו  ּוְמִגּנָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֲעדֹו  ּבַ ַמְמִליָצה טֹוב 

ת  ּבָ "ׁשַ לֹו:  לֹוַמר  ָצִריְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ִרים  ְמַבּקְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
דּוָה  ַכּבְ ּתְ "ִאם  ְוָהַר"ן:  "י  ַרׁשִ ּוֵפְרׁשּו  ַרֵחם",  ּתְ ׁשֶ ִהיא  ְיכֹוָלה  ְזֹעק,  ִמּלִ ִהיא 
ֶאת  ד  ְיַכּבֵ ִאם  ׁשֶ ַלחֹוֶלה  אֹוְמִרים  ָאנּו  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ּה".  ּבָ ִהְצַטֵער  ִמּלְ
ת,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ּלֹא ְלִהְצַטֵער ֵמָחְליֹו  מֹר ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ׁשְ ּיִ ָכְך ׁשֶ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
לֹו  ִביא  ּתָ ְוִהיא  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ טֹוב  ָעָליו  ְמִליץ  ּתַ ַעְצָמּה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ

ְך. ּכָ ל ַעל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ֶאת ְרפּוָאתֹו ַאף ְללֹא 

ַפע  ת ְמעֹוֵרר ָעָליו ֶאת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ
ָהַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים

ר ֶאת ַהחֹוֶלה  ַהְמַבּקֵ ַלִים ְואֹוֵמר, ׁשֶ ְבָנא ִאיׁש ְירּוׁשָ ְך מֹוִסיף ׁשֶ ְוַעל ּכָ
ְזעֹק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא. ַרֲחָמיו  ת ִהיא ִמּלִ ּבָ ָעָליו ְלָבֵאר ְולֹוַמר לֹו: "ׁשַ
ַלחֹוֶלה:  יר  ּוְלַהְסּבִ ְלהֹוִסיף  ָעֵלינּו  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ לֹום".  ׁשָ ּבְ ְבתּו  ְוׁשִ ים  ְמֻרּבִ
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ָהַרֲחִמים  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִמְתעֹוְרִרים  ּבֹו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  הּוא  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ַדע  ּתֵ
ְללֹא  לֹום  ׁשָ ּבְ ּבֹת  ִלׁשְ ָעֶליָך  ְוָלֵכן  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים 
ַאף  ֵמָחְלְיָך  ְבִריא  ּתַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְצַטֵער  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְזכּות  ָלל,  ּכְ ַצַער  ׁשּום 
ִיְתעֹוְררּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְצַטֵער  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָעֶליָך,  ָלל  ּכְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ְללֹא 
לֹום  ׁשָ ּבְ ּבֹת  ׁשְ ּתִ ְוָלֵכן  ֵמָחְלְיָך,  אֹוְתָך  ְלַרּפְ ָעֶליָך  ָהֶעְליֹוִנים  ָהַרֲחִמים 

ְך ְקרֹוָבה ְרפּוָאְתָך ָלבֹוא. ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְמָחה  ּוְבׂשִ

חֹוִלים  ר  ְלַבּקֵ ירּו  ִהּתִ י  קֹׁשִ "ּבְ ְוָאַמר:  ֲחַנְנָיא  י  ַרּבִ הֹוִסיף  ְך  ּכָ ְוַעל 
ְוזֹאת  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹוִלים  ר  ְלַבּקֵ ירּו  ִהּתִ י  קֹׁשִ ּבְ ֲחַז"ל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ת",  ּבָ ׁשַ ּבְ
ת,  ּבָ ׁשַ ל ַעל ַהחֹוֶלה ּוְלִהְצַטֵער ָעָליו ּבְ ּלֵ ִרים ְלִהְתּפַ א ָיבֹואּו ַהְמַבּקְ ּמָ ׁשֶ
יקּו ֶאת  ְמּתִ ּיַ ת, ְולֹא ַרק ׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְכבֹוָדּה ׁשֶ ּבִ ּוְבָכְך יֹוִסיפּו עֹוד ִלְפּגֹם 
ל  ׁשֶ ְכבֹוָדּה  ּבִ ִלְפּגֹם  ֲעלּוִלים  ֵהם  ָכְך  ּבְ א  ֶאּלָ ַהחֹוֶלה,  א  ְוִיְתַרּפֵ ין  ַהּדִ

לֹום. ְוׁשָ ין ַחס  ַהּדִ ת  יר ָעָליו ֶאת ִמּדַ ּוְלַהְגּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ּוְלָבֵאר  יר  ְלַהְסּבִ ָעָליו  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְכָנס  ַהּנִ ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ְזכּוָתּה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ַמֲעָלָתּה  ֶאת  לֹו 
ב  ָוׁשָ ֵמָחְליֹו,  א  ִיְתַרּפֵ אי  ַוּדַ ּבְ ְוהּוא  ָהֶעְליֹוִנים,  ה'  ַרֲחֵמי  ָעָליו  ִיְתעֹוְררּו 

ְוָרָפא לֹו.

ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ְזכּות ׂשִ ּבִ ֶות  ל ִמּמָ ּצַ ּנִ ׁשֶ ֶלד  ַהּיֶ

ִנים,  ּבָ לֹו  ָהיּו  לֹא  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ א  ּבָ יהּוִדי  ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ
ְלֵעת  ָיִחיד  ן  ּבֵ לֹו  ְונֹוַלד  ה  ִנּיָ ׁשְ ה  ָ ִאּשׁ א  ָנׂשָ ּתֹו  ִאׁשְ ְפְטָרה  ּנִ ׁשֶ ּוְלַאַחר 
ְמאֹד  ה  ָקׁשֶ חִֹלי  ּבְ ה  ַהּזֶ ן  ַהּבֵ ָחָלה  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  ה  ְוִהּנֵ ִזְקנּותֹו, 

ֲעֵרי ָמֶות. ְלׁשַ ְמַעט  ּכִ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ה ַעד  בֹו ָקׁשֶ ַמּצָ ְוָהָיה 

ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ֶאל  ָנַסע  ָנֶפׁש,  ַעד  ַמִים  אּו  ּבָ ׁשֶ ָאִביו  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ
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ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ ָהָאֶרץ,  ֶקֶרב  ּבְ ְיׁשּועֹות  פֹוֵעל  ּכְ ּנֹוַדע  ׁשֶ זיע"א,  ִכיז  ׁשְ ִמּנֶ
ֶעֶרב  ּבְ זֹאת  ָהָיה  י,  ָהַרּבִ ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְיִחידֹו.  ֲחִביבֹו  נֹו  ּבְ ֶאת  ָבֵרְך  ּיְ ׁשֶ
י  ֵמָהַרּבִ ׁש  ּוִבּקֵ ְמרּוִרים  ּתַ ְבִכי  ּבִ ַרץ  ּפָ י  ָלַרּבִ ׁש  ּגַ ּנִ ּוְכׁשֶ ֶעֶרב,  ְלֵעת  ת  ּבָ ׁשַ
ַעל  ׁשֹוֵכב  ה  ְוַעּתָ ִזְקנּותֹו  ְלֵעת  לֹו  נֹוַלד  ר  ֲאׁשֶ ְיִחידֹו  נֹו  ּבְ ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ
ת  ּבַ ׁשַ קֶֹדׁש!  ת  ּבַ ׁשַ יק:  ּדִ ַהּצַ לֹו  ָעָנה  ְמאֹד.  ה  ָקׁשֶ בֹו  ּוַמּצָ ַוי  ּדְ ֶעֶרׂש 

ת. ּבָ ׁשַ ְלַהְדָלַקת ֵנרֹות  ּוִמֵהר ָלֶלֶכת  קֶֹדׁש! 

י,  ָהַרּבִ י  ִמּפִ יֹוְצאֹות  ֵאּלּו  בֹות  ּתֵ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר  ה,  ַהּזֶ הּוִדי  ַהּיְ ה,  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ ִעם  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ז  ּוִפּזֵ ר  ְוׁשָ ְוָרַקד  ּה,  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ָהָיה 
ְוָתְמהּו  ָראּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַעד  ת,  ּבָ ׁשַ אֹוָתּה  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים 
ָכל  ּבְ ֵמַח ְוצֹוֵהל  ּכֹה ׂשָ ִהּנֹו  ְוֵכיַצד  דֹוָלה  ַהּגְ ָרתֹו  יַצד הּוא ׁשֹוֵכַח ִמּצָ ּכֵ ְמאֹד 
ׁש  ִנּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוי.  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ׁשֹוֵכב  נֹו  ּבְ עֹוד  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ּכֹחֹו 
בֹו  ר ַמּצָ ֲאׁשֶ ּכַ ֵמַח  ָך ּכֹה ׂשָ יַצד ִהּנְ ּכֵ ַאל אֹותֹו:  ֵאָליו ַאַחד ַהֲחִסיִדים ְוׁשָ
ת  ּבַ ת ַהּיֹום! ׁשַ ּבָ ָאְמרֹו: ׁשַ ה אֹותֹו ָהָאב ּבְ ד ִהּסָ ה? ִמּיָ ְנָך ּכֹה ָקׁשֶ ל ּבִ ׁשֶ
ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ְוצֹוֵהל  ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ְוָכְך  ה!  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ קֶֹדׁש! 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

יד  ְלַהּגִ ֵמִעירֹו  ְמֻיָחד  ִליַח  ׁשָ ְלחּו  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ד  ִמּיָ ה,  ְוִהּנֵ
הּוא  ו  ְוַעְכׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֶלא  ּפֶ ֶדֶרְך  ּבְ הּוַטב  נֹו  ּבְ ל  ׁשֶ בֹו  ּצָ ּמַ ׁשֶ לֹו 
ֵדי  ּכְ י  ָלַרּבִ ָהָאב  ִנְכַנס  ד  ּוִמּיָ ה,  ׁשָ ַהּקָ ֵמָחְליֹו  ָבר  ּכְ ּוַמְחִלים  ׁש  ִמְתאֹוׁשֵ

ת קֶֹדׁש!  ּבַ י ְלָך 'ׁשַ ָאַמְרּתִ ׁשֶ י: ּכְ ָאלֹו ָהַרּבִ נֹו. ׁשְ ר לֹו ַעל ַהְחָלַמת ּבְ ְלַבּשֵׂ
ָנִתי? ּוָ ּכַ ֵהַבְנּתָ ֶאת  ת קֶֹדׁש!' ַהִאם  ּבַ ׁשַ

ת  ּבַ ׁשַ ּבְ י  ָהִייִתי ֵאֶצל ָהַרּבִ י ׁשֶ ָזַכְרּתִ י  ּכִ אי,  ַוּדַ ּבְ ָעָנה ָהָאב ְוָאַמר לֹו: 

ֶהֶבל  "ַוְיִהי  סּוק  ַהּפָ ֶאת  ֵאר  ּבֵ י  ְוָהַרּבִ ָנה,  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ֲחֵמׁש  ִלְפֵני  קֶֹדׁש 
ְוזֹאת  ְמָחה,  ׂשִ ׁשֹון  ִמּלְ ֶזה  "ְוָהָיה"  ֲאָדָמה",  עֵֹבד  ָהָיה  ְוַקִין  צֹאן  רֵֹעה 
ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ֲאָדָמה  ּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ִין  ּקַ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ
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רּוָחִנּיּות  ּבְ ָרכֹות  ְוַהּבְ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ְלָכל  ָזָכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵלָבב, 
ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ְוָאַמר  ֶהֶבל  ָאִחיו  ֶאת  ַקִין  ָהַרג  ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאָבל  ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ
ַרְך: "ְוָהָיה ָכל  ם ִיְתּבָ ֵ ַאל ַקִין ֶאת ַהּשׁ ְהֶיה ָבָאֶרץ", ׁשָ ַרְך: "ָנע ָוָנד ּתִ ִיְתּבָ
ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהְפִסיד  ָעַלי  ִנְגַזר  ַהִאם  לֹוַמר,  ּכְ ַיַהְרֵגִני?!"  מְֹצִאי 
ּתֹוָרה:  ּבַ ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ְוַעל  ִמּיּות?  ַגׁשְ ּבְ ְוַגם  רּוָחִנּיּות  ּבְ ם  ּגַ עֹות  ּפָ ְוַהַהׁשְ
ַתן  ּנָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  מְֹצאֹו",  ל  ּכָ אֹתֹו  ַהּכֹות  י  ְלִבְלּתִ אֹות  ְלַקִין  ה'  ם  ׂשֶ "ַוּיָ
ְלָכל  ִלְזּכֹות  יּוַכל  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ת"  ּבָ ַ ַהּשׁ "אֹות  ֶאת  ְלַקִין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

עֹות. ּפָ ְוַהַהׁשְ ָרכֹות  ַהּבְ

הּוא  ָראּוי,  ּכָ ּה  ּבָ ֵמַח  ְוׂשָ ָראּוי  ּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְמַכּבֵ ָהָאָדם  ִאם  י  ּכִ
זֹוֶכה  ְוהּוא  רֹום,  ּמָ ּבַ ָעָליו  ִנְגְזרּו  ר  ֲאׁשֶ ֵזרֹות  ַהּגְ ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ זֹוֶכה 
רּוָחִנּיּות, ְוָלֵכן  ִמּיּות ְוֵהן ּבְ ַגׁשְ ָרכֹות, ֵהן ּבְ ת ְלָכל ַהּבְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ
ה  ִהּנֵ י רֹוֵמז ִלי, ׁשֶ ָהַרּבִ ד ׁשֶ י ִמּיָ ת!' ֵהַבְנּתִ ּבָ ת! ׁשַ ּבָ י ָאַמר ִלי ׁשַ ָהַרּבִ ׁשֶ ּכְ

ֵזרֹות,  ַהּגְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ר  ֶאְפׁשָ ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִנְכֶנֶסת  ו  ַעְכׁשָ
ּה,  ּבָ מַֹח  ְוִלׂשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְלַכּבֵ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ָהָאָדם  ִאם  ְוזֹאת 
ּה  ּבָ מַֹח  ְוִלׂשְ ְוָלׂשּוׂש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְלַכּבֵ ּכִֹחי  ָכל  ּבְ י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ ְוָלֵכן 

ל יֹום. ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ֵאַלי  אָת  ּבָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְלָך,  ַדע  ּתֵ י:  ָהַרּבִ לֹו  ְוָאַמר  ָעָנה 
ְוַרק  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  רֹום,  ּמָ ּבַ ֵזָרה  ַהּגְ ְנָך  ּבִ ַעל  ִנְגְזָרה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ָרִאיִתי 
ְוָאֵכן  ֵמָעֶליָך,  ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ ֵזָרה  ַהּגְ ְיכֹוָלה  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ

ָנִתי. ְוָכֵעת  ּוָ ת קֶֹדׁש', ְוָיֶפה ֵהַבְנּתָ ּכַ ּבַ י ְלָך 'ׁשַ ָאַמְרּתִ ׁשֶ י ּכְ ְנּתִ ּוַ ְלָכְך ִהְתּכַ
ּה  ּבָ ַמְחּתָ  ּשָׂ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְזכּוָתּה  ּבִ י  ּכִ ְלֵביְתָך,  ׁשּוב 
רֹב  ִלְרוֹות  ה  ְזּכֶ ּתִ ו  ְוַעְכׁשָ ַלֲחלּוִטין,  ֵזָרה  ַהּגְ ֵמָעֶליָך  ָלה  ּטְ ִהְתּבַ ָראּוי  ּכָ
ּוְמבָֹרִכים,  ִרים  ְיׁשָ ּדֹורֹות  ִלְראֹות  ְנָך  ּבִ ה  ְוִיְזּכֶ ְנָך,  ִמּבִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַנַחת 

יַח ִצְדֵקנּו. יַאת ְמׁשִ ּבִ ֵלִמים ַעד  ּוׁשְ ְיֵרִאים 
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ֶלְך ֵאין ָחֵסר ְמאּוָמה ֵבית ַהּמֶ ּבְ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְצָרָכיו  ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ לאדם  שאסור  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוָלֵכן 
ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ֵאין  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ה"ב(,  פ"ה  )ירושלמי 

ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ "ּשׁ ּבַ ַסק  ּפָ ְוֵכן  ְלַבד,  ּבִ ָרכֹות  ּבְ ַבע  ׁשֶ א  ֶאּלָ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ָרכֹות  ּבְ
גּורֹות  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהְרִגילֹות  ִפּלֹות  ֵמַהּתְ חּוץ  ְוזֹאת  רפח(,  סימן  חיים  )אורח 

ּפֹוְסִקים. ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ם,  ּלָ ּכֻ ִפי  ּבְ

ָבר: ּדָ ּבַ ֵני ְטָעִמים  ׁשְ ָנם  ְוֶיׁשְ

ִיְהֶיה  ִאם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ וירא(,  תנחומא  )מדרש  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ִראׁשֹון  ַטַעם 
ָנה  ִנּתְ ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ ְוִיְצַטֵער,  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ּבֹו  ֵכר  ִיּזָ יתֹו,  ּבֵ תֹוְך  ּבְ חֹוֶלה  ְלָאָדם 
ְצָרָכיו  ֶאת  ׁש  ְיַבּקֵ ּלֹא  ׁשֶ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְוָלֵכן  ְלַצַער,  ְולֹא  ּוְמנּוָחה  ְלעֶֹנג 
ְך  ְוִיְצַטֵער ִמּכָ ֶחְסרֹונֹוָתיו  ֵכר ּבְ ְך ְלִהּזָ ּכָ ְיֵדי  ּלֹא ָיבֹוא ַעל  ֵדי ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ  ּבְ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ִני  ׁשֵ ַטַעם 
אי ֵאין  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ׁש ְמאּוָמה,  ָרֵאל )זוהר נשא קכ"ב ע"ב(, ְוֵאין ָצִריְך ְלַבּקֵ ִיׂשְ ּבְ

ֶלְך. ַהּמֶ ֵבית  ּבְ ָחֵסר ְמאּוָמה 

ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ

ִלְפֵני  ּוִמְצַטֵער  ְודֹוֵאג  ַעְצמֹו  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ִעם  ַההֹוֵלְך  ְלָאָדם  ל  ָמׁשָ
ל  ׁשֶ ְכבֹודֹו  ּבִ דֹוָלה  ּגְ ִגיָעה  ּפְ ִהּנֹו  ֶזה  ָבר  ּדָ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ֶחְסרֹונֹו,  ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ
יֹום  ֶלְך ּבְ ַמח ִעם ַהּמֶ ֶלְך?! ְוִאם ַרק ִיׂשְ ֵבית ַהּמֶ לּום ָחֵסר ּבְ י ּכְ ֶלְך, ּכִ ַהּמֶ
ל ַמה  ּכָ ן לֹו  ִיּתֵ ל ֶחְסרֹונֹוָתיו  ּכָ יֹוֵדַע ֶאת  ר  ֶלְך ֲאׁשֶ ַהּמֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְמָחתֹו,  ׂשִ

ָחֵסר לֹו. ֶ ּשׁ
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ֵמַעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָכְך 
ְכבֹודֹו  ּבִ ָגם  ּפְ ה  ּזֶ ׁשֶ ֲהֵרי  רֹום,  ּמָ ּבַ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ יֹום  ְוהּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֲאלֹוָתיו,  ּוִמׁשְ ְצָרָכיו  ֶאת  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֲערֹו  ִמּצַ ָטרּוד  ִלְהיֹות  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ
ִלים  ַיׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ִעּמֹו,  ֶלְך  ַהּמֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָלַדַעת,  ָצִריְך  ָהָאָדם  א  ֶאּלָ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יׂש  ְוָיׂשִ ַמח  ִיׂשְ ַרק  ִאם  ֲאלֹוָתיו  ּוִמׁשְ ֶחְסרֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת 
ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵאין  י  ּכִ ְמָחתֹו,  ׂשִ יֹום  ּבְ  ִעּמֹו 

ִמְצָוה.

נֹו ַהחֹוֶלה ּבְ י ַעל  ל ָהַרּבִ ּלֵ ַמּדּוַע לֹא ִהְתּפַ

יְסָחא  ַרׁשִ ִמּפְ ה  מֹׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ִעם  ה  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ְוֵכן 
ְוָנַפל  נֹו  ּבְ ָחָלה  תֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ ׁשֶ ט(,  אות  תורה  הרא"מ  )פניני  זיע"א 
ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ י  ֵמָהַרּבִ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ לֹומֹו  ִלׁשְ ְמאֹד  ֲאָגה  ּדָ ר  ֲאׁשֶ ְוִאּמֹו  ב,  ּכָ ְלִמׁשְ

ל. ָמׁשָ ּבְ ָלּה  יב  ָעָליו, ְוהּוא ֵהׁשִ

ִני  ֵ ֵביתֹו ְוַהּשׁ ִנים, ֶאָחד ִהְתּגֹוֵרר ִעּמֹו ּבְ ֵני ּבָ ָהיּו לֹו ׁשְ ל ְלָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ
ָהָיה  ה ֶזה ׁשֶ ל ְצָרָכיו. ְוִהּנֵ ָמקֹום ָרחֹוק, ְוָאִביו ָהָיה ׁשֹוֵלַח לֹו ֶאת ּכָ ר ּבְ ּגָ
ן  ַהּבֵ ְוִאּלּו  לֹו,  ָחֵסר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ְלַבּדֹו  נֹוֵטל  ָהָיה  ָהָאב,  ֵבית  ּבְ ר  ּגָ
ַלח לֹו ֶאת  ׁשְ ּיִ ׁש ֵמָאִביו ׁשֶ ַעם ְלַבּקֵ ָכל ּפַ ר ָרחֹוק ָהָיה ָצִריְך ּבְ ּגָ ִני ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
י  ּכִ נּו,  ִעּמָ ִנְמָצא  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ּבֹו ַהּקָ ר  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ְוָכְך  ְצָרָכיו. 
צֶֹרְך  ָלנּו  ֵאין  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ַעל  ִכיָנתֹו  ׁשְ ֶאת  ֶרה  ַמׁשְ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ַרק  ָעֵלינּו  א  ֶאּלָ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ מֹו  ּכְ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ׁש  ְלַבּקֵ ְמֻיָחד 

ן  רּוְך הּוא ִיּתֵ דֹוׁש ּבָ אי ַהּקָ ַוּדַ ּבְ ת, ְוָלַדַעת ׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ מַֹח ְוָלׂשּוׂש ּבְ ִלׂשְ
)וכן מבואר בליקוה"ל הלכות  ִמּיּות.  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ָלנּו  ָחֵסר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ָלנּו 

ע"ת ו עיי"ש(. 
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ְמָחתֹו  יֹום ׂשִ ּבְ נֹות  ק ַמּתָ ֶלְך ְמַחּלֵ ַהּמֶ
ֵמִחים ִעּמֹו ַלּשְׂ

ֶאת  ְמָבֵאר  ַהּקֶֹדׁש"  "ָטֳהַרת  ִסְפרֹו  ּבְ ֱאמּוִנים"  ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ
ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ֶ ּשׁ ְוָהֲעצּוַמה  דֹוָלה  ַהּגְ ְלַמֲעָלָתּה  ַעם  ַהּטַ
ל  י ָמׁשָ יׁשֹוִרים ַעל ּפִ חּוִמים ְוַהּמִ ָכל ַהּתְ דֹולֹות ּבְ ֶלת ִליׁשּועֹות ּגְ ַהְמֻסּגֶ

ִנְפָלא.

יד  ְלַהּגִ ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ ל  ַהּמֹוׁשֵ ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ְלֶמֶלְך  ל  ָמׁשָ
אי  ַוּדַ ּבְ ה  הּוא רֹוֶצה ָלבֹוא ֵאָליו ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצלֹו. ִהּנֵ ְלֶאָחד ֵמֲעָבָדיו ׁשֶ
ֶלְך ֶהָחׁשּוב,  ָכל ּכֹחֹו ִלְקַראת ַהּמֶ יתֹו ִויַצְחְצחֹו ּבְ ה ָיִכין ֶאת ּבֵ ָהֶעֶבד ַהּזֶ
ְמָחה ֲעצּוָמה  ׂשִ ְהֶיה לֹו  ּתִ ֵביתֹו  ּבְ ֶהה  ִיׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ַמן  ַהּזְ ּוְבָכל 
רֹוֶאה  ֶלְך  ַהּמֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵביתֹו,  ּבְ ִמְתָאֵרַח  דֹול  ְוַהּגָ ַהּנֹוָרא  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ְך  ִמּכָ
ֶלְך, נֹוֵתן לֹו  ל ַהּמֶ ְכבֹודֹו ׁשֶ ּבִ ֵמַח  ְוׂשָ ג  ְתַעּנֵ ּמִ ְמַחת ָהֶעֶבד ׁשֶ ּגֶֹדל ׂשִ ֶאת 

ִויָקרֹות ְמאֹד. ַרּבֹות  נֹות  ַמּתָ

ּוְבָפִנים  ַעְצבּות  ִמּתֹוְך  ְמָאְרחֹו  ָהֶעֶבד  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ִיְרֶאה  ִאם  ֲאָבל 
ֶזה  ֶעֶבד  ׁשֶ יֹוֵתר  ִיְרֶצה  ְולֹא  ַאף  ֳחִרי  ּבָ ּנּו  ִמּמֶ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ זֹוֲעפֹות, 
אי  ּוְבַוּדַ ָכְך,  ּבְ ׁשֹו  ּוִבּיְ הּוּ  ּזָ ּבִ ׁשֶ ֵמַאַחר  ֶאְצלֹו,  ְוַלֲעמֹד  ׁשֹו  ּמְ ְלׁשַ יֹוִסיף 

ּוְכָלל. ָלל  ּכְ ַרּבֹות  נֹות  ן לֹו ַמּתָ ִיּתֵ ּלֹא  ׁשֶ

ַמְלָיא  רּוְך הּוא ְוָכל ַהּפָ דֹוׁש ּבָ ר ּבֹו ַהּקָ ת, ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל הּוא יֹום ַהּשׁ ְמׁשָ ְוַהּנִ
ת,  ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ל ְיהּוִדי ַהּשׁ ל ּכָ ִאים ְלֵביתֹו ׁשֶ ֵרת ּבָ ָ ל ַמְעָלה ּוַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשֶ
יֹום  ּבְ ב  ּוִמְתַעּצֵ ּדֹוֵאג  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ְוּכַ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֶלְך  ל ַהּמֶ ְכבֹודֹו ׁשֶ ּבִ דֹול  ּגָ יֹון  ּוִבּזָ ִזְלזּול ָעצּום  ָכְך הּוא ַמְרֶאה  ּבְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ּלֹו  ׁשֶ ַמְלָיא  ַהּפָ ְוָכל  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ֵמַח  ׂשָ ֵאינֹו  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַמְרֶאה  י  ּכִ ֵאָליו,  א  ּבָ ׁשֶ
הֹוֵלְך  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הּוא  ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ְוָלֵכן  ֵביתֹו,  ּבְ ְלִהְתָאֵרַח  אּו  ּבָ
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דֹול  ּגָ ַוֲעֹונֹו  ּנּו,  ִמּמֶ ֶנֱעֶלֶמת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְבָיכֹול,  ּכִ ּנּו  ִמּמֶ
לֹום. ְוׁשָ ֶלְך ַחס  ַהּמֶ ל  ְכבֹודֹו ׁשֶ ּבִ ִזְלֵזל  י  ּכִ ְמאֹד 

ְך  ִמּכָ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְך  ִמּכָ ג  ּוִמְתַעּנֵ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ר  ַכֲאׁשֶ ֲאָבל 
ּוַמְרֶאה  ְלֵביתֹו,  ִאים  ּבָ ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ַמְלָיא  ַהּפָ ְוָכל  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
רֹוֶאה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָיכֹול,  הּוא  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ָכל  ּבְ ְמָחתֹו  ׂשִ ֶאת 
ֲעצּומֹות,  נֹות  ַמּתָ לֹו  נֹוֵתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  - ָכְך  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ
ל  ת נֹוְתִנים לֹו ּכָ ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ל ַהְמַעּנֵ ִהְבִטיחּו ֲחַז"ל )שבת קיח(: ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
אֹוָצרֹות  ַעל  ז  ַהְמַרּמֵ ְמָצִרים,  ִלי  ּבְ ַנֲחָלה  לֹו  ְונֹוְתִנים  ִלּבֹו  ֲאלֹות  ִמׁשְ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ְוִנְפָלִאים. ַעד  ֲעצּוִמים 

ִויׁשּועֹות  ים  ִנּסִ ְזֹעק – ִסּפּוֵרי  ִמּלִ ת ִהיא  ּבָ ׁשַ
ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ְזכּות ׂשִ ּבִ ַבע  ל ְרפּוָאה ֵמַעל ַהּטֶ ׁשֶ

כּו  ּזָ ׁשֶ ֲעצּוִמים  ְיׁשּועֹות  ִסּפּוֵרי  ה  ַהְרּבֵ ָנם  ֶיׁשְ ָאנּו  ָיֵמינּו  ּבְ ם  ּגַ ְוָכְך 
ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ּכָֹחם  ָכל  ּבְ לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ר  ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָלֶהם 
ַבע  ַהּטֶ ֵמַעל  עּו  נֹוׁשְ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  אֹוָתם,  ְקָדה  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ָרה  ַהּצָ ַאף  ַעל 
ר  ה ִסּפּוִרים ִנְפָלִאים ֲאׁשֶ ּמָ אן ּכַ יׁשּועֹות ֲעצּומֹות ְוִנְפָלאֹות. ְוָנִביא ּכָ ּבִ

ֶנֱאָמִנים. ים  ֲאָנׁשִ י  ִמּפִ י אֹוָתם  ַמְעּתִ ׁשָ

ְלִאית ּפִ ֶדֶרְך  ּבְ ָאה  ִהְתַרּפְ ה ׁשֶ ְלּדָ ַהּיַ

ֲעֵרי  "ׁשַ ַהחֹוִלים  ֵבית  ּבְ ה  ַטּנָ ַהּקְ ּתֹו  ּבִ ִעם  ָהה  ָ ּשׁ ׁשֶ ָיָקר  ְיהּוִדי  ר  ִסּפֵ
ַרֲחָמָנא  ַהּמַֹח,  ְקרּום  ֶקת  ַדּלֶ ּבְ ָחְלָתה  ּתֹו  ּבִ ׁשֶ ְלַאַחר  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ֶצֶדק" 
ּתֹו  ּבִ ִעם  ַאף  ׁשֶ א,  ָלַאּבָ ָאְמרּו  ְוָהרֹוְפִאים  יֹוֵתר,  ּבְ ה  ׁשֶ ַהּקָ ּסּוג  ּבַ ִליְצַלן, 
ּגּוף,  ּבַ ֲעֵקבֹות  ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ב  ַחּיָ ה  ַהּזֶ ה  ׁשֶ ַהּקָ ֵמַהּסּוג  ֲאָבל  ְך,  ִמּכָ ְבִריא  ּתַ

לֹום. ְוׁשָ ְוַכּדֹוֶמה ַחס  ּתּוק ֶחְלִקי  ׁשִ גֹון  ּכְ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
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ק ֶאת  ִחּזֵ ה, הּוא  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ יָעה  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְיהּוִדי,  ר אֹותֹו  ְוִסּפֵ
ר  הּוא ׁשָ ׁשֶ גֶֹדל ַחְסֵדי ה' ּכְ ְמָחה ֲעצּוָמה ּבְ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ַעְצמֹו ּבְ
ְמָך ֶעְליֹון,  ר ְלׁשִ סּוק "טֹוב ְלהֹדֹות ַלה' ּוְלַזּמֵ ת ֶאת ַהּפָ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ
לֹות  ְמַקּבְ יר  ִ ַהּשׁ ּלֹות  ּמִ ׁשֶ ּכְ ילֹות",  ּלֵ ּבַ ֶוֱאמּוָנְתָך  ָך  ַחְסּדֶ ּבֶֹקר  ּבַ יד  ְלַהּגִ
ֵבית  ּבְ ְמאֹד  ה  ָקׁשֶ ב  ַמּצָ ּבְ ִנְמֵצאת  ּתֹו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמֻיֶחֶדת  ָמעּות  ַמׁשְ
אֹוָתּה.  ְלַרּפְ ְוֵכיַצד  ּה  ִעּמָ ְיֵהא  ַמה  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ְוָהרֹוְפִאים  ַהחֹוִלים 
יַח  ּוְלַהּסִ ַלה'  יר  ְוָלׁשִ מַֹח  ִלׂשְ ק  ִהְתַחּזֵ הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְוָכְך 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְמָחָתּה ׁשֶ ׂשִ ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ דֹוָלה  ַהּגְ ָרתֹו  ִמּצָ ְעּתֹו  ּדַ

ֲחָלה  ְסִמיֵני ַהּמַ ל ּתַ יֹום ִראׁשֹון ֶנֶעְלמּו ּכָ ל ָהרֹוְפִאים, ּבְ ְוִלְפִליַאת ּכָ
ָיִמים  ִלְפֵני  ַעד  ּה  ּבָ ָהְיָתה  ׁשֶ ַמֲחָלה  ִהי  ְלֵאיזֹוׁשֶ ֵזֶכר  ל  ּכָ ְללֹא  ה  ְלּדָ ֵמַהּיַ
יֹום ִראׁשֹון  ּבְ ִלְכּתֹב  א  ֶאּלָ ָלרֹוְפִאים  ַאר  ִנׁשְ ר לֹא  ֲאׁשֶ ּכַ ְלַבד,  ּבִ ֲאָחִדים 
ׁשּום  ֵאין  ְלִבּתֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהחֹוִלים  ית  ִמּבֵ ְחרּור  ׁשִ ב  ִמְכּתַ ר  ָ ַהְמֻאּשׁ ָלָאב 
ם  ִסּיֵ  - ָעֶליָה  ָעְבָרה  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהּקָ ֲחָלה  ֵמַהּמַ ָלל  ּכְ ְוַתְסִמיִנים  ֲעֵקבֹות 
ת  ּבָ ׁשַ ל  ּכָֹחּה ׁשֶ ּגֶֹדל  ן ִלְלמֹד ֶאת  ִנּתָ ְך  ּוִמּכָ ר ֶאת ִסּפּורֹו.  ָ ָהָאב ַהְמֻאּשׁ
ל ַהְיׁשּועֹות  ָרֵאל ֶאת ּכָ ל ַעם ִיׂשְ יַע ַעל ּכָ ּפִ ר ּכָֹחּה ַרב ְלַהׁשְ ה ֲאׁשֶ ְלּכָ ַהּמַ

ָוֶפֶלא. ֶדֶרְך ֵנס  ּבְ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ִמּדֶ ְצִריִכים ַאף ְלַמְעָלה  ר ֵהם  ֲאׁשֶ

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ִעּצּוָמּה ׁשֶ ּבְ ִהְבִריא  ינֹוק ׁשֶ ַהּתִ

ל  ִרית ׁשֶ ֵאַרע ִעּמֹו. ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ַהּבְ ה ׁשֶ ר ִלי ְיהּוִדי ָיָקר ַמֲעׂשֶ ִסּפֵ
רֹב  ּבְ ֶנֶעְרָכה  ִרית  ַהּבְ ְמַחת  ׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ל טֹוב,  ַמּזָ ּבְ לֹו  ּנֹוַלד  ׁשֶ ָטן  ַהּקָ נֹו  ּבְ
ְלֶפַתע,  ה  ְוִהּנֵ זֹו,  ּוְגדֹוָלה  ְלִמְצָוה ֲחׁשּוָבה  ָראּוי  ּכָ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ ַעם 
ינֹוק ְוהֹוִבילּוהּו ְלֵבית  ל ַהּתִ בֹו ׁשֶ ר ַמּצָ ְרּדֵ ֶמת, ִהּדַ ל הֹוָדָעה ֻמְקּדֶ ְללֹא ּכָ
מֹוִסיף  בֹו  ּצָ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוִאיְנפּוְזָיה  ְלַחְמָצן  ד  ִמּיָ אֹותֹו  רּו  ִחּבְ ם  ׁשָ ַהחֹוִלים, 
ְוָהרֹוְפִאים  ָהֵעת,  ל  ּכָ ם  ּוֻמְנׁשָ ם  ֻמְרּדָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמאֹד  ה  ָקׁשֶ ִלְהיֹות 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ִמּכֹל,  רּוַע  ַלּגָ ָבר ֶאת ַההֹוִרים  ּכְ ֵהִכינּו 
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ל  ָנֶפיָה ַעל ּכָ ה ּוָפְרָסה ֶאת ּכְ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ר ִנְכְנָסה ּוָבָאה ׁשַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְוִהּנֵ
ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש,  ירּוׁשָ ּבִ ֲעֵרי ֶצֶדק" ׁשֶ ית ַהחֹוִלים "ׁשַ ַהְיקּום ְוַאף ַעל ּבֵ
ר  ִנְזּכַ ינֹוק  ַהּתִ נֹו  ּבְ ל  ׁשֶ תֹו  ִמּטָ ְלַיד  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָהה  ָ ּשׁ ׁשֶ ְיהּוִדי  אֹותֹו 
ֶאת  יַע  ְלהֹוׁשִ ַרב  ּכָֹחּה  ר  ֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָתּה  ְסֻגּלָ ּבִ
ּה  ּבָ מַֹח  ִלׂשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְיַכּבֵ ַרק  הּוא  ִאם  ְוצּוָקה  ָצָרה  ל  ִמּכָ ָהָאָדם 
ת  ּבָ ל ׁשַ דֹול ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ ֲערֹו ַהּגָ ְעּתֹו ִמּצַ יַח ּדַ ָכל ּכֹחֹו ְוַיּסִ ּה ּבְ ג ּבָ ּוְלִהְתַעּנֵ
ַמִים  ָ ּשׁ ַעְצָמּה ַמְמִליָצה ָעָליו טֹוב ּבַ ת ּבְ ּבָ ַ ְך ַהּשׁ ְזכּות ּכָ ר ּבִ ה, ֲאׁשֶ ְלּכָ ַהּמַ

דֹוׁש )תיקו"ז דף נז(. ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָצִריְך,  הּוא  ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ יעֹו  ְלהֹוׁשִ

ָרתֹו  ְעּתֹו ִמּצָ יַח ּדַ ת ְוִהּסִ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ל אֹותֹו ְיהּוִדי ּבְ ּדֵ ּתַ ְוָכְך ִהׁשְ
ְמַחת  ׂשִ ָכל ּכֹחֹו ּבְ ַמח ּבְ ל ֲחָסָדיו ִעּמֹו ְוׂשָ דֹוָלה ְוַרק הֹוָדה ַלה' ַעל ּכָ ַהּגְ
כָֹחּה  ּבְ ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ ה'  ׁשּוַעת  ּיְ ׁשֶ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְמַחּזֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָרָכה ְוכָֹחּה  ַפע ְוַהּבְ ֶ ל ַהּשׁ ר ִהיא ְמקֹור ּכָ ה, ֲאׁשֶ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ דֹול ׁשֶ ַהּגָ
ל  ּכָ ָעָליו  ָעְבָרה  ְוָכְך  ָצִריְך,  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  יַע  ְלהֹוׁשִ ַרב 

ה. ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ַהּשׁ

בֹו  ַמּצָ ר ּבְ ּנּוי ִנּכָ ָחל ׁשִ יֹום ִראׁשֹון הּוא ָרָאה ׁשֶ ּבְ א, ׁשֶ ר ִלי ָהַאּבָ ְוִסּפֵ
ַדע ְלָך,  ב ְמַעט, ְוָאז ָקָרה לֹו ָהרֹוֵפא ְוָאַמר לֹו: ּתֵ ר ְלִהְתַיּצֵ נֹו ֲאׁשֶ ל ּבְ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ְנָך  ּבִ ל  ׁשֶ יו  ְלַחּיָ נּו  ׁשְ ָחׁשַ ׁש  ַמּמָ ֳהַרִים  ּצָ ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַעד  ׁשֶ ָיָקר,  א  ַאּבָ
יֹום  ּבְ ְלֶפַתע  ֲאָבל  ָהַאֲחרֹוִנים,  ִמים  ַהּיָ ָכל  ּבְ ְמאֹד  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  בֹו  ַמּצָ
ל  ׁשֶ בֹו  ַמּצָ ֵהֵחל  ָלַעִין,  ְרֵאית  ַהּנִ ה  ִסּבָ ל  ּכָ ְללֹא  ָצֳהַרִים,  ְלַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ
ֵהֵחּלּו  ִדיקֹות  ַהּבְ ְוָכל  ים  ַהְמַדּדִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאט  ַאט  ב  ְלִהְתַיּצֵ ינֹוק  ַהּתִ
ָהֲעצּוָמה  ָנה  ּכָ ַהּסַ ָחְלָפה  ה'  רּוְך  ּבָ ׁשֶ ָרִאינּו  ְוָאז  ִחּיּוִבי,  ּוּון  ּכִ ְלַהְראֹות 
ְוֵהֵחל  ָנה  ַסּכָ ַלל  ִמּכְ ָיָצא  ְוהּוא  ְנָך  ּבִ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֵמַעל  ִרֲחָפה  ר  ֲאׁשֶ

ְלַהְבִריא.

ָמה  ַהַהְנׁשָ יר  ַמְכׁשִ ֶאת  ַאט  ַאט  לֹו  ְלהֹוִריד  ָהרֹוְפִאים  ֵהֵחּלּו  ְוָאֵכן 
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ה,  ׁשֶ ַהּקָ ֵמָחְליֹו  ּוַמְבִריא  ַמֲחִלים  ינֹוק  ַהּתִ ׁשֶ ּכְ ָמה  ַהַהְרּדָ ּוְתרּופֹות 
ָיִמים  ְלַאַחר  ה'  רּוְך  ּבָ ׁשֶ ַעד  ּבֹו,  לּו  ּפְ ּטִ ׁשֶ ָהרֹוְפִאים  ל  ּכָ ִלְפִליַאת 
ָהָאב  ם  ִסּיֵ  - ֵלם  ְוׁשָ ִריא  ּבָ הּוא  ׁשֶ ּכְ ַהחֹוִלים  ית  ִמּבֵ ָיָצא  הּוא  ְספּוִרים 
ּגֶֹדל  ֶאת  חּוׁש  ּבְ ָרָאה  ׁשֶ ָאְזַני  ּבְ יׁש  ַמְדּגִ הּוא  ׁשֶ ּכְ ִסּפּורֹו,  ֶאת  ׁש  ַהְמֻרּגָ
ֵמַעל  לֹות  ּטְ ִמְתּבַ ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ַמֲעַלת 
ָכל ַמה  ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהּוא זֹוֶכה ִליׁשּועֹות ֻמְפָלאֹות ּבְ ל ִמיֵני ּגְ ָהָאָדם ּכָ

ָרָכה. ַהּבְ ת ִהיא ְמקֹור  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ ָצִריְך,  הּוא  ֶ ּשׁ

ֶלד ַהּיֶ ָאה ֶאת  ִרּפְ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ

ְרפּוִאּיֹות  ָעיֹות  ִמּבְ ָסַבל  ר  ֲאׁשֶ ֶיֶלד  לֹו  ּנֹוַלד  ׁשֶ ָיָקר,  ְיִדיד  ִלי  ר  ִסּפֵ
ִעּמֹו  ְוָלרּוץ  ָהְרפּוָאה  י  ָבּתֵ ּבְ ַרּבֹות  ְלִהְתרֹוֵצץ  ָצִריְך  ָהָיה  ְוהּוא  ַרּבֹות, 
ר ָהָיה ָצִריְך  ֲאׁשֶ ִמים ּכַ ַאַחד ַהּיָ ה ּבְ ֵמרֹוֵפא ְלרֹוֵפא, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְוִהּנֵ
ָבר,  ּכְ ֶלת  ְמֻסּגֶ ה  ֵאיֶנּנָ ּיֹוֵתר  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ָאְמָרה לֹו  ִנּתּוַח,  ֵאיֶזה  ַלֲעבֹר  נֹו  ּבְ
יֵקי ַהּדֹור ַזַצ"ל  ּדִ ָנה ֶאל ֶאָחד ִמּצַ ר לֹו ּפָ ּצַ אּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש. ּבַ ָבר ּבָ י ּכְ ּכִ
ֶלת  ְמֻסּגֶ ה  ֵאיֶנּנָ ּתֹו  ִאׁשְ ׁשֶ לֹו  ר  ְוִסּפֵ ן,  ַהּבֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ְרָכתֹו  ּבִ ֶאת  ׁש  ּוִבּקֵ
ָך  ּתְ ְלִאׁשְ יד  ּגִ ּתַ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ָאנּו  יק:  ּדִ ַהּצַ לֹו  ָאַמר  יֹוֵתר. 
ה'  ּוְבֶעְזַרת  רֹוָבה,  ַהּקְ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ַעְצָמּה  ַעל  ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ

דֹוָלה. ּגְ ְזּכּו ִליׁשּוָעה  ּתִ

ּה,  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ַעְצָמם  ַעל  לּו  ִקּבְ ֵהם  ְוָאֵכן 
ָלֶהם  ָאַמר  ֶלד,  ַהּיֶ ִעם  ָלרֹוֵפא  אּו  ּבָ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
ְוׁשּוב  ְלַגְמֵרי  ַאֵחר  ֶיֶלד  ֶזה  ֲאָבל  יֶתם,  ֲעׂשִ ָמה  יֹוֵדַע  י  ֵאיֶנּנִ ָהרֹוֵפא: 
הּוא  ׁשּוט  ּפָ ְרפּוִאי  ִטּפּול  ּבְ א  ֶאּלָ ה,  ַהּזֶ ּתּוַח  ַהּנִ ֶאת  ָלל  ּכְ ָצִריְך  ֵאינֹו 
ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ְזכּוָתּה  ּבִ ֶזה  ָהָיה  ְוַכּמּוָבן  לֹו.  ָוָרָפא  ב  ָוׁשָ ְלֵאיָתנֹו,  ָיׁשּוב 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ



פרק ה

ת ּבָ ל ׁשַ ֵנרֹות ׁשֶ
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פרק ה

ם מיכ ָ ו תח ְ ִנם תח ש ֹי

ת ּבָ ַ ל ֵנרֹות ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ַהּגָ סֹוָדם 

ִמים  ְמַקּיְ ָאנּו  אֹוָתּה  ר  ֲאׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ַהֲחׁשּובֹות  ְצוֹות  ַהּמִ ַאַחת 
ת. ּבָ ׁשַ ת, ִהיא ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנרֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ

ִרים  ַהְמַהּדְ ַעל  ֲחַז"ל  ּבַ ֶנֶאְמרּו  ַוֲעצּומֹות  דֹולֹות  ּגְ ַהְבָטחֹות 
ְדָלן  ּגָ ּוְלִפי  ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ל  ׁשֶ זֹו  ֲחׁשּוָבה  ִמְצָוה  ּבְ ִקים  ּוְמַדְקּדְ
ֶגב  ׂשֶ ֶאת  ְמִביִנים  ָאנּו  ְך,  ּכָ ַעל  ִהְבִטיחּו  ֲחַז"ל  ר  ֲאׁשֶ ַהַהְבָטחֹות  ל  ׁשֶ

ֵמי ְמרֹוִמים. ׁשְ ּבִ זֹו  יבּות ִמְצָוה  ְוֲחׁשִ רֹוְממּות 

ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ִהיר  ַהּזָ ל  ּכָ כ"ה(:  )שבת  ֲחַז"ל  ַמְבִטיִחים  ְוָכְך 
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ּתַ ְלָבִנים  ה  ִיְזּכֶ ה,  ֲחֻנּכָ ְוֵנרֹות 

הּוא  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ׁשֶ ְך,  ּכָ ַעל  הֹוִסיף  מ"ח(  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ְוַהּזַֹהר 
ַהּתֹוָרה  אֹור  ֶאת  ָיִפיצּו  ר  ֲאׁשֶ ה'  ְוִיְרֵאי  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים  ה  ִיְזּכֶ
הּוא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ה:  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ְוֹזאת  עֹוָלם,  ּבָ לֹום  ׁשָ ְוַיְרּבּו  ְרָאה  ְוַהּיִ
ְלָבִנים  ה  ִיְזּכֶ הּוא  ַאף  ְך  ּכָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ יתֹו  ּבֵ ֶאת  ֵהִאיר 
ְוֵכן  ַמִים,  ּוְבִיְרַאת ׁשָ ּתֹוָרה  ּבַ ָיִאירּו ֶאת ָהעֹוָלם  ר  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲאׁשֶ ּתַ

ִנים טֹובֹות. ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ּוְבֵניֶהם  ַכר זֹאת ֵהם  ׂשְ ּבִ ִיְזּכּו 
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ַרב הּוָנא ָהָיה ָרִגיל  ִרים ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת כ"ג(, ׁשֶ ּוְמַסּפְ
ַהְדָלַקת  ּבְ ה  ַמְרּבֶ הּוא  ׁשֶ ְוָרָאה  ר,  ּגָ ַהּנַ ָאִבין  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ְלַיד  ַלֲעבֹר 
דֹוִלים  ּגְ ִנים  ּבָ ִית ֶזה  ֵיְצאּו ִמּבַ אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאַמר:  ת קֶֹדׁש,  ּבַ ֵנרֹות ִלְכבֹוד ׁשַ
מֹוֵתיֶהם:  ְ ּשׁ ים, ׁשֶ ֵני ָאמֹוָרִאים ְקדֹוׁשִ ִית ֶזה ׁשְ יִקים. ְוָאֵכן ָיְצאּו ִמּבַ ְוַצּדִ

ר ָאִבין. ּבַ יא  ִחּיָ ְוַרב  ר ָאִבין  ּבַ ַרב ִאיִדי 

ְזִהיָרה  ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ תרע"א(,  )סימן  ָחָדׁש"  ִרי  ַה"ּפְ ְוהֹוִסיף 
ְלִמיד ָחָכם ִאם הּוא עֹוֵסק  ּתַ ִלְהיֹות  ה  ִיְזּכֶ ְעָלּה  ּבַ ַהְדָלַקת ֵנרֹות, ַאף  ּבְ

ְלָכְך. ְוָראּוי  ּתֹוָרה  ּבַ

ה  ַוֲהַגּנָ ִמיָרה  ִלׁשְ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֲחַז"ל,  עֹוד  ְוהֹוִסיפּו 
דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְלׁשֹוָנם:  ְוזֹו  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ ַמִים  ָ ִמּשׁ ְמֻיֶחֶדת 
ְיֵדי  ַעל   - ֵנִרי  ֶאת  ר  ּמֵ ְמׁשַ ה  ַאּתָ ִאם  ָיְדָך.  ּבְ ְוֵנִרי  ָיִדי  ּבְ ֵנְרָך  הּוא,  רּוְך  ּבָ
ל ָהָאָדם  ָמתֹו ׁשֶ ה ִנׁשְ ּזֶ ר ֶאת ֵנְרָך - ׁשֶ ּמֵ ת, ֲאִני ְמׁשַ ּבָ ְדִליק ֵנרֹות ׁשַ ּתַ ׁשֶ

ַמת ָאָדם". ִנׁשְ תּוב "ֵנר ה'  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵנר,  ְקֵראת ַאף ִהיא  ַהּנִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲעִתיִדים  ְזכּוָתּה  ּבִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ זֹו  ִמְצָוה  ּוְגדֹוָלה 
דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  נ(:  )תנחומא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלִמים,  ת  ֻאּלַ ּגְ ֵאל  ְלִהּגָ
ת, ֲאִני ַמְרֶאה  ּבָ ל ׁשַ ִרים ֵנרֹות ׁשֶ ּמְ ם ְמׁשַ ָרֵאל, ִאם ַאּתֶ ְלִיׂשְ רּוְך הּוא  ּבָ

ִצּיֹון. ל  ָלֶכם ֵנרֹות ׁשֶ

דֹולֹות ַהּגְ ִלְזּכֹות ְלָכל ַהַהְבָטחֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ַמִהי 

ֵנרֹות  ַמְדִליִקים  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ַוֲהֵרי  ים,  ַהְמָפְרׁשִ ְך  ּכָ ַעל  ְוִהְקׁשּו 
ְלָבִנים  ִלְזּכֹות  ֲחַז"ל  ְלַהְבָטַחת  זֹוִכים  לֹא  ם  ֻרּבָ ּוַמּדּוַע  ה,  ַוֲחֻנּכָ ת  ּבָ ׁשַ
ל  ׁשֶ ָהאֹור  ֶאת  ְוָיִפיצּו  עֹוָלם  ּבָ לֹום  ׁשָ ַיְרּבּו  ר  ֲאׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ

ַמִים ְטהֹוָרה? ׁשָ ְוִיְרַאת  ַהּתֹוָרה 
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ֲחַז"ל  ל  ׁשֶ זֹו  ַהְבָטָחה  ׁשֶ רס"ג(,  )סימן  "ח  ְוַהּבַ ַהּטּור  ְמָבֲאִרים  א  ֶאּלָ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ּבְ ִרים  ְמַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ְלֵאּלּו  ַרק  ֶנֶאְמָרה 
ֻגּלֹות  ַהּסְ ְוָכל  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ָיִפים  ֵנרֹות  ַלֲעׂשֹות אֹוָתם 
ֶנֱאָמרֹות  ת  ּבָ ְדִליִקים ֵנרֹות ׁשַ ַלּמַ ֲחַז"ל  ּבַ ֶאְמרּו  ּנֶ ׁשֶ ְוַהַהְבָטחֹות ָהַרּבֹות 

זֹו. ִמְצָוה  ּבְ ר  ְלַהּדֵ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ְלִמי  ְוָקא  ּדַ

ְמָפֵרׁש,  ב(  אות  רס"ד  )סימן  ָרָכה"  ּבְ "ַמֲחִזיק  ִסְפרֹו  ּבְ ְוַהִחיָד"א 
ֲחַז"ל  ְלַהְבָטַחת  ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ּבְ ר  ְלַהּדֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהִהּדּור  ׁשֶ
ֶמן  ׁשֶ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ְלַהְדִליק  הּוא  ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים 

ָיֶפה. ּדֹוְלִקים  ר ֵאיָנם  ׁשּוִטים ֲאׁשֶ ּפְ ָמִנים  ׁשְ ּבִ ְולֹא  ַזְך,  ַזִית 

רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ּוַמְדִליק  ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ל  ׁשֶ זֹו  ִמְצָוה  ּבְ ר  ְוַהְמַהּדֵ
ֵהם  ׁשֶ ִטְבָעם  ַזִית  ֶמן  ֶ ִמּשׁ ַהּדֹוְלִקים  רֹות  ַהּנֵ ר  ֲאׁשֶ ַזְך,  ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ּבְ
ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ הּוא  זֹוֶכה  ָהאֹוָרה,  ֶאת  ים  ּוַמְרּבִ ּוְמִפיִצים  ָיֶפה  ּדֹוְלִקים 

עֹוָלם. ּבָ ִפיצּו ֶאת אֹור ַהּתֹוָרה  ּיָ ׁשֶ ְלָבִנים  ה  ִמּדָ

ת  ּבָ ַ ִרי - ְלַהְדִליק ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ ַהִהּדּור ָהִעּקָ
ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ִמּתֹוְך ׂשִ

ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ּבְ ִהּדּוִרים  ה  ּמָ ּכַ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ּפֹוְסִקים  ּבַ ּוְמבָֹאר 
ְוֵהם: ת,  ּבָ ׁשַ

ָכל  ּכְ ים  ל ְלַהְדִליק ֵנרֹות ַרּבִ ּדֵ ּתַ ׁש ְלִהׁשְ ּיֵ לֹוַמר ׁשֶ ּכְ רֹות,  ר ַהּנֵ ִמְסּפַ ּבְ א. 
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ִית  ּבַ ּבַ ה אֹוָרה  ַהְרּבֵ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ר  ָהֶאְפׁשָ

ֵיׁש  )ִאם  ָיִפים  ּוְבָפמֹוטֹות  ְוָיִפים,  ָנִאים  ֵכִלים  ּבְ רֹות  ַהּנֵ ְלַהְדִליק ֶאת   . ב 
ּה. ְיָכְלּתָ ִפי  ּכְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ה  ָ ִאּשׁ ְוָכל  ֶסף(,  ּכֶ ל  רּוָתם, ָרצּוי ׁשֶ ֶאְפׁשָ ּבְ
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ַהּדֹוֵלק  ֶמן  ֶ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוָקא,  ּדַ ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ּבְ רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ְלַהְדִליק  ג. 
יֹוֵתר. ּבְ ְך  ַהּזַ ּוֵמִפיץ ֶאת ָהאֹור  ָיֶפה  ֲהִכי 

ר  ְלַהּדֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ֶהָחׁשּוב  ַהִהּדּור  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ִרי  ָהִעּקָ ְוַהִהּדּור  ד. 
ְוטּוב  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ְלַהְדִליק  הּוא  ֵנרֹות,  ַהְדָלַקת  ּבְ
ֲחַז"ל ַמְבִטיִחים ַהְבָטָחה  ִאיִרי )שבת כג(, ׁשֶ ַעל ַהּמְ ָבֵאר ּבַ ּמְ מֹו ׁשֶ ֵלָבב, ּכְ
ַוֲהָעָרה  ִמְצָוה  ִחּבּוב  "ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ַמְדִליִקים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ זֹאת 
דֹוָלה. ה ּוְבִהְתעֹוְררּות ּגְ ְמָחה ַרּבָ רּוׁשֹו הּוא - ִמּתֹוְך ׂשִ ּפֵ ְמֻפְרֶסֶמת", ׁשֶ

ִרי  ָהִעּקָ ַהִהּדּור  ׁשֶ מ"ח(,  דף  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ם  ּגַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ הּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ר  ְלַהּדֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ְוֶהָחׁשּוב 
ֶרְך ִלְזּכֹות  ְמָחה ֲעצּוָמה, ְוַהּדֶ ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ֵהר ְלַהְדִליק ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ ּזָ ּתִ
דֹול ָלּה ּוְזכּות  בֹוד ּגָ ה ּכָ ּזֶ ה ׁשֶ ָ ְתּבֹוֵנן ָהִאּשׁ ּתִ ְמָחה זֹו ִהיא, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְלׂשִ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ְלַהְדִליק  ִנְבֲחָרה  ִהיא  ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ִביָלּה  ׁשְ ּבִ ֲעצּוָמה 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ַרּבֹות. ַעד  ּכֹה  ּוְסֻגּלֹוֶתיָה  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ּכֹה ֲחׁשּוָבה  ְצָוָתּה  ּמִ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָרה  ּטָ ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ִרי  ָהִעּקָ ַהִהּדּור  ְוֶזה 
ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ֵדי  ּכְ ִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ֶ ּשׁ ַמה 
ה ַעל ְיֵדי ִרּבּוי אֹוָרם  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ג ּבְ ַמח ְוִיְתַעּנֵ ׂשְ ּיִ ת קֶֹדׁש, ׁשֶ ּבַ ׁשַ ָהָאָדם ּבְ
ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ַטֲעָמם  ּבְ כ"ג(  )שבת  "י  ַרׁשִ ָפֵרׁש  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹות,  ַהּנֵ ל  ׁשֶ
ְמָחה  ׂשִ ֶרה  ַמׁשְ ְוָהאֹור  ְך",  חֹׁשֶ ּבַ ֶבת  ָלׁשֶ ִמְצַטֲעִרים  ָאָדם  ֵני  ּבְ "ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ָמקֹום  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ֵמִחים  ּוׂשְ ִגים  ִמְתַעּנְ ָאָדם  ּוְבֵני  ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל 
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ רֹות  ַהּנֵ ְלַהְדִליק ֶאת  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְוָלֵכן  ֵלא אֹוָרה,  ַהּמָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוי  ְהֶיה ָהָאָדם ׁשָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ח(,  סעיף  רס"ב  )סימן  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ "ּשׁ ּבַ ּומּוָבא  ֲהִרי"ל,  ַהּמַ ַסק  ּפָ ְוֵכן 
ְלַבּדֹו  ְמָבֵרְך  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאָחד,  ֶחֶדר  ּבְ ה אֹוְרִחים  ּמָ ּכַ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ׁשֶ
ִית  ּבַ ּבַ אֹוָרה  עֹוד  ּנֹוָסף  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  רֹות,  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ַעל 
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ֵמָהאֹור  ְמָחה  ְוׂשִ ֲהָנָאה  ְונֹוֶסֶפת  ִית  ּבַ ּבַ נֹוֶסֶפת  ְיֵתָרה  ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ  -
ַלֲהָלָכה  )ָאְמָנם  ְך.  ּכָ ַעל  ְלָבֵרְך  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ִית,  ּבַ ּבַ ְוָזִוית  ָזִוית  ָכל  ּבְ ְמָצא  ַהּנִ

ְלַבד(. ּבִ א ֶאָחד  ֶאּלָ רֹות  ַהּנֵ ֶזה ֵאין ְמָבֵרְך ַעל ַהְדָלַקת  ּכָ ְקֶרה  ּמִ ּבְ ׁשֶ יֹוֵסף",  ית  ַסק ַה"ּבֵ ּפָ

ָמתֹו  ְלִנׁשְ דֹול  ּגָ ְועֶֹנג רּוָחִני  ְמָחה  ׂשִ ם  ּגַ ּגֹוְרִמים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ה  ְוִהּנֵ
י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ל"א(,  כ"ה  )שמות  ְחֵיי  ּבַ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ
ֲהָנָאה  ּגֹוְרִמים  רֹות  ַהּנֵ רּוָחִנית,  ִהיא  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ִמי  ׁשְ ּגַ הּוא  ר  ַהּנֵ אֹור  ׁשֶ
ֶכת  "ִמְתַהּלֶ ׁש  ַמּמָ ִהיא  ׁשֶ ַעד  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ְלִנׁשְ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ְוׂשִ
ְמאֹד  ֶגת  ּוִמְתַעּנֶ ֵמָחה  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ְמָחה",  ְוַהּשִׂ ַההֹוד  ִעּדּוֵני  ּבְ
ַזְך  רּוָחִני  אֹור  ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  רֹות,  ַהּנֵ ל  ׁשֶ ֵמאֹוָרם 
ִמיָנּה,  הּוא  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ל  ׁשֶ ָהאֹור  ַאַחר  ֶכת  ִנְמׁשֶ ִהיא  ְוָלֵכן  ּוָפׁשּוט, 
כ(  )משלי  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֵנר,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ יל  ִהְמׁשִ ְוָלֵכן 
ֶאת  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ָאָדם".  ַמת  ִנׁשְ ה'  "ֵנר 
ג  ְוִיְתַעּנֵ ָהָאָדם  ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת   ִמְצַות 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ִית ּבַ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  יִעים ׂשִ ּפִ ת ַמׁשְ ּבָ ׁשַ ֵנרֹות 

ּצּור  ַה"ּקִ ּוַבַעל  ט(  סעיף  נח  )פרשת  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ַעל  ּבַ ְתבּו  ּכָ ְוָלֵכן 
ׁש  ְלּבַ ה ּתִ ִחּלָ ה ְלַכּתְ ָ ָהִאּשׁ ְלָחן ָערּוְך" )סימו עה סעיף ו( ְועֹוד ּפֹוְסִקים, ׁשֶ ׁשֻ
ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ְדִליק ֶאת  ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ִלְפֵני  ת  ּבָ ׁשַ ְגֵדי  ּבִ
ֶאת  ִדים  ְמַכּבְ ם  ִהּנָ ת  ּבָ ׁשַ ְגֵדי  ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוֹזאת  ת.  ּבָ ׁשַ ְגֵדי  ּבִ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ
ְמָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ ם  ּלֹוְבׁשָ ׁשֶ ִמי  ֶאת  ִחים  ּמְ ּוְמׂשַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ִמְצַות  ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ְלַהְדִליק   ְוֵכן 

רֹות. ַהּנֵ ַהְדָלַקת 

ַהְדָלַקת  ּבְ ר  ְלַהּדֵ ַהּפֹוְסִקים  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַהִהּדּוִרים  ְלָכל  ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
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ֵהם  ֵני ׁשֶ ָפמֹוטֹות ָיִפים, ְוזֹאת ִמּפְ ת ּבְ ּבָ ַ רֹות, ְלַהְדִליק ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ ַהּנֵ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ה  ָ ָהִאּשׁ ַמְדִליָקה  ָיָדם  ְוַעל  ב,  ַהּלֵ ֶאת  ִחים  ּמְ ְמׂשַ

ְוטּוב ֵלָבב.

רֹות ְלַהְדִליק  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ּבְ ר  ׁש ְלַהּדֵ ּיֵ ׁשֶ ְתבּו ַהּפֹוְסִקים  ּכָ ֶ ּשׁ ְוֵכן ַמה 
ַח  ּמֵ ְלׂשַ ְכֵדי  ּבִ ִהיא  ָנָתם  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ֵנרֹות  ה  ַהְרּבֵ
ּגֹוְרִמים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהּדֹוְלִקים  רֹות  ַהּנֵ ִרּבּוי  י  ּכִ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ֶאת 

ְועֶֹנג ָלָאָדם. ְמָחה  ׂשִ

ֶאת  ְלַהְדִליק  רֹות,  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ּבְ ַהּפֹוְסִקים  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַהִהּדּור  ְוֵכן 
ֶמן ַזִית  ׁשֶ רֹות ַהּדֹוְלִקים ּבְ ַהּנֵ ֵני ׁשֶ ֶמן ַזִית ַזְך, ֹזאת ִמּפְ ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ
ִחים ֶאת ָהָאָדם, ְוַעל ָיָדם ַמְדִליָקה  ּמְ ִפיץ אֹור ָצלּול ְוָנִעים ְמׂשַ ַזְך ַהּמֵ

ה. ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ רֹות  ַהּנֵ ה ֶאת  ָ ָהִאּשׁ

ַרק  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעָברּו  ָיִמים  ּבְ ּוִבְפָרט 
ְמאֹד  ֵמָחה  ׂשְ ָהְיָתה  ה  ָ ָהִאּשׁ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ִהּנֵ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ְלאֹוָרם 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ָלֶהם  ִיְהֶיה  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ָיְדָעּה  ּבְ ַזְך,  ַזִית  ֶמן  ֶ ִמּשׁ ֵנרֹות  ְלַהְדִליק 
ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ּוְמֻעְמָעם  ָחׁשּוְך  אֹור  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְולֹא  ְוָנִעים,  ָצלּול  אֹור 
רּוִעים  ּגְ ָמִנים  ְ ִמּשׁ ְנִעיִמים  לֹא  ֵריחֹות  ָלֶהם  ִיְהיּו  לֹא  ְך  ּכָ ְוֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָהיּו  ֵאּלּו  ָמִנים  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּבַ טֹוִבים,  לֹא  ֵריחֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ָיִפיצּו  ר  ֲאׁשֶ

ם.  ְזַמּנָ ּבִ ְמצּוִיים ָלרֹב 

ְמָחה א ִמּתֹוְך ׂשִ ִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאּלָ ְ ֵאין ַהּשׁ

יבּוָתּה  ַלֲחׁשִ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ב(,  מח  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר 
ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ַעת  ׁשְ ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ְוַהּגְ ָהֲעצּוָמה 
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ַמְדִליָקה  ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא 
יַע  ר ַמּגִ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ יָכה ָעֶליָה ֶאת ָהאֹור ַהּגָ דֹוָלה, ִהיא ַמְמׁשִ ּגְ
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ּכֹן  ָאה ִלׁשְ ִכיָנה ַהּבָ ְ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ה ָהאֹור ַהּגָ ּזֶ רֹות, ׁשֶ ַעת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ׁשְ ּבִ
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ י  ָבּתֵ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ְוָלֵכן  ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵאין  ׁשֶ )שבת ל(  ֲחַז"ל 
זֹוָכה  ִהיא  ְמָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ַמְדִליָקה  ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק 
ְוָהאֹור  ָעֶליָה,  ׁשֹוֶרה  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ אֹור  הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֶהָעצּום  ָהאֹור  ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  יָתּה,  ּבֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוַעל  ְעָלּה  ּבַ ַעל  ָיָדּה  ַעל  ְך  ִנְמׁשָ ה  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ
ִנְגְזָרה  ִאם  ְוַאף  ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ְוָכל  ְעָלּה  ּבַ זֹוִכים  ְך  ּכָ

ֶלת ֵמֶהם. ּטֶ ְך ִהיא ִמְתּבַ ּכָ ְזכּות  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ֵזָרה ַחס  ּגְ ֲעֵליֶהם ֵאיזֹו 

ֶרת  ִנְקׁשֶ ִהיא  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַמְדִליָקה  ִהיא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
ים,  ַהַחּיִ ל  ּכָ ְמקֹור  הּוא  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ּזֶ ׁשֶ ים",  ַהַחּיִ "ִאיַלן  ּבְ
יָתּה. ּבֵ ֵני  ּבְ יָכה ֲאִריכּות ָיִמים ְלַבְעָלּה ְוָכל  ְיֵדי ֶזה ִהיא ַמְמׁשִ ְוָלֵכן ַעל 

יָכה ֶאת אֹור  ַהְדָלַקת ֵנרֹות ִהיא ַמְמׁשִ ְמָחָתּה ּבְ ּוְכמֹו ֵכן, ַעל ְיֵדי ׂשִ
ַעל  ְוָלֵכן  ֶניָה,  ּבָ ל  ּכָ ַעל  לֹו,  זֹוָכה  ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ אֹור  הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְלִמיֵדי  ּתַ ְוִהיא זֹוָכה ְלָבִנים  ְלָבֶניָה  ְרָאה  ְוַהּיִ ְך אֹור ַהּתֹוָרה  ִנְמׁשָ ְיֵדי ֶזה 
לֹום  ׁשָ ְוַיְרּבּו  ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  תֹוָרה  ּבְ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ִאירּו  ּיָ ׁשֶ ֲחָכִמים 

עֹוָלם. ּבָ

עֹוָלם ֶאת אֹור  ּבָ ים  ת ַמְרּבִ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ
ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ

ְמָחה  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ב(,ׁשֶ מח  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר 
ַעל  לֹוַמר  ּכְ ַהִהְתּבֹוְננּות,  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ַעת  ׁשְ ּבִ דֹוָלה  ּגְ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ַמְדִליָקה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְתּבֹוֵנן  ּתִ ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ְיֵדי 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ל  ׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ַהֵחְטא  ֶאת  ֶנת  ְמַתּקֶ ִהיא 
ָכְך  ּבְ ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ֵחְטא  ּבְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶאת  יָלה  ִהְכׁשִ ִהיא 
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ֶאת  יָרה  ִהְגּבִ ִהיא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ֵנרֹו  ֶאת  ָתה  ּבְ ּכִ
ָהַעְצבּות  ת  ִמּדַ ֶאת  יָכה  ְוִהְמׁשִ עֹוָלם  ּבָ ְוַהִחיצֹוִנים  ִלּפֹות  ַהּקְ ִליַטת  ׁשְ
הּוא  ָיָדּה  ְוַעל  ִלּפֹות,  ֵמַהּקְ ִכים  ִנְמׁשָ ֵאּלּו  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָלעֹוָלם,  גֹון  ְוַהּיָ
ִקְלַלת  ּבְ ל  ִהְתַקּלֵ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ְלָכל  ְך  ִנְמׁשָ
ֲעוֹון ֲאִכיַלת  ּבַ ה" - ׁשֶ בֹון ּתֹאְכֶלּנָ ִעּצָ ּתֹוָרה "ּבְ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָהַעְצבּות, ּכְ
בֹון,  י ּוְבִעּצָ קֹׁשִ ּיֹאַכל ֶאת ַלְחמֹו ּבְ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַעת ִהְתַקּלֵ ֵעץ ַהּדַ
 – ִנים  ַהּבָ ֶלֶדת  ּבְ ְוַעְצבּות  ַצַער  ָלּה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָלה  ִהְתַקּלְ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוַאף 

ִנים". ּבָ ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  "ּבְ

ִהיא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ֶזה,  ל  ּכָ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ זֹוָכה  ה  ָ ָהִאּשׁ ו  ְוַעְכׁשָ
ְוֶאת ָהאֹור  ְמָחה  ַהּשִׂ יִכים ֶאת  ר ֵהם ַמְמׁשִ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַמְדִליָקה 
ָהאֹור  ְך  ִנְמׁשָ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ְלָכל  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ
ִלּפֹות  ְוַהּקְ ַהִחיצֹוִנים  ְוָכל  ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ְלָכל  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ְוַהּשִׂ
רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ה,  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ ְלנּוְקָבא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ּכָ ְך  ְלֶמׁשֶ ִנְכָנִסים 

דֹול. ַהּגָ ְלעֶֹמק ַהחֹור 

יָלה  ִהיא ִהְכׁשִ ֶ ן ֶאת ַמה ּשׁ ה ְלַתּקֵ ָ ל ָהִאּשׁ ּקּון ׁשֶ ר ַהּתִ ְך, ִעּקַ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ִלּפֹות  ַהּקְ ְלטֹון  ּוְלׁשִ ְלַעְצבּות  ְרָמה  ּגָ ִהיא  ָכְך  ּבְ ְוׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶאת 
ְוֶחְדָוה  ְמָחה ֲעצּוָמה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ְדִליק ֶאת  ּתַ ׁשֶ ֶזה  עֹוָלם,  ּבָ
ֶאת  ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ יַע  ּפִ ּוְלַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ זֹוָכה  ִהיא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ה,  ַרּבָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹוָלה ׁשֶ ְוַהּגְ ְמָחָתּה ָהֲעצּוָמה  ׂשִ

ְוַתְדִליק  ת  ּבָ ל ׁשַ רֹות ׁשֶ ַהְדָלַקת ַהּנֵ ּבְ ַמח יֹוֵתר  ׂשְ ה ּתִ ָ ָהִאּשׁ ּוְכָכל ׁשֶ
ְך  ה ִמּכָ ֲעׂשֶ ּקּון ַהּנַ ְך ַהּתִ דֹוָלה יֹוֵתר, ּכָ ְמָחה ּגְ ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ
ת  ּבָ ַ יָכה יֹוֵתר ֶאת ֶהָאַרת ֵנרֹות ַהּשׁ ָכְך ִהיא ַמְמׁשִ י ּבְ דֹול יֹוֵתר, ּכִ הּוא ּגָ
ִרים  ַמׁשְ ֵהם  ֲהֵרי  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוֵנרֹות  ּלֹו.  ּכֻ ָהעֹוָלם  ּוְלָכל  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ְלָכל 
ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ים  ּוְמָגְרׁשִ ִית  ּבַ ּבַ ֲעצּוָמה  ה  ָ ּוְקֻדּשׁ ְמָחה  ׂשִ
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ְמִביִאים  ְוֵהם  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָאגֹות  ְוַהּדְ ְוָהַעְצבּות  ִריבֹות  ְוַהּמְ
ִית.  ַהּבַ ֵני  ּבְ ָכל  ּבְ ין  ּבֵ לֹום  ְלׁשָ ִביִאים  ַהּמְ ְורַֹגע  ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ אֹור  ם  ִעּמָ

דֹוׁש )על פי ביאור הרמ"ק(. ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ְפָלִאים ׁשֶ ַהּנִ ָבָריו  ּדְ אן  ּכָ ַעד 

ָיִמים  ֶהֱאִריְך  ׁשֶ ֶאָחד  ָאָדם  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ֲחִסיִדים:  ֵסֶפר  ּבְ מּוָבא  ְוֵכן 
ְלָכְך, ְולֹא  ָזָכה  ֵאיזֹו ְזכּות הּוא  ּבְ ְוָחְקרּו ֲחָכִמים  ְלִזְקָנה ֻמְפֶלֶגת,  ְוָזָכה 
ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ר  ְמַהּדֵ ָהָיה  ׁשֶ ֶזה  ַרק   - ְזכּות  ׁשּום  ּבֹו  ָמְצאּו 

ַזְך. ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ּבְ

ל  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ אֹור  ֶאת  יָכה  ַמְמׁשִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  י  ּכִ
ְמָחה ֲעצּוָמה  ִית ְלׂשִ ֵני ַהּבַ ל ּבְ ִית, ּוִמּכָֹחּה זֹוִכים ּכָ ּבַ ֶרה ּבַ ׁשְ ּתִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ

ְונֹוָראֹות. ִלְבָרכֹות ֲעצּומֹות  ְוֵכן  ֶעְליֹוָנה  ִמיָרה  ְוִלׁשְ

ָזָכה ָהַרב ְלֵבן  יַצד   ּכֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ֵהִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ׁשֶ

ִנְפָלא: ְך ִסּפּור  ּכָ ִקים" מּוָבא ַעל  ַצּדִ ְבֵסֶפר "ָאֳהֵלי 

ל  ד ַזַצ"ל ָאִביו ׁשֶ ְגּדַ ים ִמּבַ הּו ַחּיִ י ֵאִלּיָ אֹון ַרּבִ ֲאלּו ֶאת ַהּגָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ֵהִאיר  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ְלֵבן  ָזָכה  הּוא  יַצד  ּכֵ ַזַצ"ל  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ
ִנים ַרּבֹות  יב ָלֶהם ָהַרב: ִלְפֵני ׁשָ אֹור ּתֹוָרתֹו, ֵהׁשִ ּלֹו ּבְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֶאת ּכָ
ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ְלַהְדָלַקת  ד  ְגּדַ ּבַ ָהִעיר  ָכל  ּבְ ָלל  ּכְ ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ָמצּוי  ָהָיה  לֹא 
ֶמן ׂשּוְמׂשּום,  ׁשֶ ֵרָרה ּבְ ֵלית ּבְ רֹות ּבְ ם ָהיּו ַמְדִליִקים ֶאת ַהּנֵ ה, ְוֻכּלָ ַוֲחֻנּכָ
ֵרָרה,  ּבְ ַזִית, ֲאָבל לֹא ָהְיָתה  ֶמן  מֹו ׁשֶ ּכְ ר אֹורֹו לֹא ָהָיה ּדֹוֵלק ָיֶפה  ֲאׁשֶ

ָיָקר ְמאֹד. ְוַגם הּוא ָהָיה  ָלל  ּכְ ַזִית  ֶמן  ׁשֶ י לֹא ָהָיה ָמצּוי  ּכִ

ְוָטהֹור  ַזְך  ַזִית  ֶמן  ׁשֶ י  ְגּתִ ִהּשַׂ ׁשֶ י ְמאֹד ַעד  ְוָטַרְחּתִ י,  ְרּתִ ִוּתַ ַוֲאִני לֹא 
ְמאֹד  ַרב  ֹטַרח  ּוְלַאַחר  סּוְרָיה,  ּבְ ׁשֶ ק  ׂשֶ ּמֶ ּדַ ֵמָהִעיר  סֹוֲחִרים  ה  ּמָ ִמּכַ
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ְמאֹד  ְמחּו  ׂשָ ם  ְוֻכּלָ ה,  ֲחֻנּכָ ִלְפֵני  ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ד  ְגּדַ ְלּבַ ֶמן  ֶ ַהּשׁ יַע  ִהּגִ
ַזְך. ַזִית  ֶמן  ֶ ִמּשׁ ה  ַהֲחֻנּכָ ְלַהְדִליק ֶאת ֵנרֹות  ִיְזּכּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ׁשֶ

ְלָכל  זֹול  ּבְ אֹותֹו  י  ָמַכְרּתִ ַזִית,  ֶמן  ֶ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָקר  ַהּיָ ְמִחירֹו  ְוַלְמרֹות 
ד  ְגּדַ ּבַ ֵבי  ּתֹוׁשָ ל  ּכָ ָנה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ְמאֹד  י  ַמְחּתִ ְוׂשָ ָהִעיר,  ֵבי  ּתֹוׁשָ
ַרב,  ִהּדּור  ּבְ ַהּדֹוֵלק  ַזְך  ַזִית  ֶמן  ֶ ִמּשׁ ה  ְוַהֲחֻנּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ִהְדִליקּו ֶאת 

ֵבי ָהִעיר. ּתֹוׁשָ ה ְלָכל  ֲאֻרּכָ קּוָפה  ּתְ יק ְלעֹוד  ה ִהְסּפִ ַהּזֶ ַזִית  ֶמן  ֶ ְוַהּשׁ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ִהְדִליקּו  ָהִעיר  ֵבי  ּתֹוׁשָ ל  ּכָ ָנה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה 
ִני  ּבְ ֶדת  ְלֻהּלֶ ָזִכיִתי  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ד  ּוִמּיָ ַזְך,  ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
אֹור  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵעיֵני  ֵהִאיר ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ַזַצ"ל  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ דֹוׁש  ַהּקָ
ְלַזּכֹות  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ַרק  ָזִכיִתי  ֶזה  ָכל  ּלְ ׁשֶ יֹוֵדַע  ְוִהְנִני  ּתֹוָרתֹו, 
ר  ֲאׁשֶ ְמָחה,  ּוְבׂשִ ַרב  ִהּדּור  ּבְ ה  ַוֲחֻנּכָ ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ים  ָהַרּבִ ֶאת 
ָהַרב  ם  ִסּיֵ ַזַצ"ל,  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ִני  ּבְ ֶדת  ְלֻהּלֶ ָזִכיִתי  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ַרק 

ַזַצ"ל ֶאת ִסּפּורֹו.

ת  ּבָ ׁשַ  ֵנרֹות 
ִלּפֹות ְוַהּקְ ל ָהַעְצבּות  ּכָ ַמְבִריִחים ֶאת 

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ְלַהְדִליק  ִנְבֲחָרה  ה  ָ ָהִאּשׁ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
תֹוָצָאה  ּכְ ּנֹוַצר  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
רּות  ּבְ ִהְתּגַ ֶזה  ָהִראׁשֹון,  ְלָאָדם  ה  ַחּוָ ְרָמה  ּגָ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵמֲאִכיַלת 
ָלה  ְוָלֵכן ִהְתַקּלְ עֹוָלם,  ּבָ ִלּפֹות  ִליַטת ַהּקְ ל ֶאת ׁשְ ה ְמַסּמֵ ּזֶ ָהַעְצבּות, ׁשֶ
ה  בֹון ּתֹאְכֶלּנָ ִעּצָ ל "ּבְ ִנים", ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ִהְתַקּלֵ ּבָ ְלִדי  ֶעֶצב ּתֵ ה "ּבְ ַחּוָ
ְלטֹון  ר ׁשִ ּבֵ ַעת ִהְתּגַ ַהּדַ ְיֵדי ֵחְטא ֵעץ  ַעל  ֵני ׁשֶ ִמּפְ ְוזֹאת  יָך",  ַחּיֶ ְיֵמי  ל  ּכָ
גֹון  ל ַמהּותֹו ֶזה ָהַעְצבּות ְוַהּיָ ר ּכָ עֹוָלם, ֲאׁשֶ ְטָרא ַאֲחָרא ּבָ ִלּפֹות ְוַהּסִ ַהּקְ
ִלּפֹות  ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ְלטֹון  ׁשִ ׁשּום  ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ְוָהֲאָנָחה. 
ַמהּות  ר  ִעּקָ ְוָלֵכן  ָלעֹוָלם,  ָהַעְצבּות  ת  ִמּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ֵמֶהם  ר  ֲאׁשֶ
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ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ֶהָאַרת  ֶזה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום 
ְרָמה  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ּלֹו,  ּכֻ
ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ְלַהְדִליק  ִנְבֲחָרה  ר  ֲאׁשֶ ִהיא  ה,  ַהּזֶ ָגם  ַהּפְ ֶאת 
ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ָהָאָדם.  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ אֹור  ֶאת  ְמִביִאים  ֵהם 
ה  ָ ְמָחה, ָלֵכן ְצִריָכה ָהִאּשׁ ׂשִ רֹות ּבְ ָאה ַעל ְיֵדי ַהְדָלַקת ַהּנֵ ת ּבָ ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ
ְרָמה  ּגָ ׁשֶ ָהַעְצבּות  ֵחְטא  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ּוְבָכְך  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְלַהְדִליק  ֵהר  ִלּזָ

ָלעֹוָלם.

ִהיא  ה  ָ ָהִאּשׁ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ֲחַז"ל  ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ
ָהאֹור  ֶהָאַרת  ֶאת  יִכים  ְמׁשִ ַהּמַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ְדִליק  ּתַ ׁשֶ זֹאת 
ת  ִמּדַ ֶאת  ֶלת  ַהְמַסּמֶ ִהיא  ה  ָ ָהִאּשׁ ַהּסֹוד  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  נּוז,  ַהּגָ
ְוָלֵכן  ִפירֹות,  ַהּסְ ר  ֵמֶעׂשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  ִפיָרה  ַהּסְ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ
ְוַהִחיצֹוִנים,  ִלּפֹות  ּכָֹחם הּוא ֵמַהּקְ ל  ּכָ ר  ְוָהֲאָנָחה, ֲאׁשֶ גֹון  ְוַהּיָ ָהַעְצבּות 
ֶכת  ִנְמׁשֶ ִהיא  ְוָלֵכן  ָמֶות",  יְֹרדֹות  ְו"ַרְגֶליָה  יֹוֵתר,  ּבְ ה  ָ ִאּשׁ ּבָ ֶנֱאָחִזים 

ת ָהַעְצבּות. ְלִמּדַ יֹוֵתר  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ

ימֹות ַהחֹל,  ִלּפֹות ְוַהִחיצֹוִנים הּוא ַרק ּבִ ל ַהּקְ ִליָטָתם ׁשֶ ה ְזַמן ׁשְ ְוִהּנֵ
ַעם  ְטָרא ַאֲחָרא, ְוֶזה ַהּטַ ְוַלּסִ ִלּפֹות  ִליָטה ַלּקְ ת ֵאין ׁשּום ׁשְ ּבָ ׁשַ ּבְ ְוִאּלּו 
ְכִניַסת  רֹות ּבִ ְדִליק ֶאת ַהּנֵ ר ּתַ ה ִהיא ֲאׁשֶ ָ ְוָקא ָהִאּשׁ ּדַ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּוָבָאה  ִנְכֶנֶסת  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְוָלֵכן  ִלּפֹות,  ל ַהּקְ ִליָטָתן ׁשֶ ּוׁשְ ּכָֹחן  ל  ּכָ ְוִנְגָמִרים  ים  ּמִ ּתַ יֹום ֶזה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ְלכּות  ַהּמַ ִלְסִפיַרת  יֹוֵתר  ּבְ ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ְקרֹוָבה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה,  ָ ִאּשׁ ּבְ ֲאִפּלּו 
ִליָטה.  ּוׁשְ ֲאִחיָזה  ׁשּום  ָלֶהן  ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלּפֹות,  ַהּקְ ֶנֱאָחזֹות  ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ
יִכים  ְמׁשִ ַהּמַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ְדִליָקה  ַהּמַ זֹאת  ִהיא  ְוָקא  ּדַ ה,  ַרּבָ ְוַאּדְ
ל  ּכָ ֶאת  ּוַמְכִניִסים  ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ אֹור  ֶאת 
ת  ּכַ ַהּסֻ ֶאת  ּופֹוְרִסים  ה,  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ ְלנּוְקָבא  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ַהִחיצֹוִנים 

ּלֹו. ּכֻ ָכל ָהעֹוָלם  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  לֹום ׁשֶ ׁשָ
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ת ּבָ ַ ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַהּשׁ  ּבְ
לֹום רּוָחִנית ת ׁשָ ִנְפֶרֶסת ֻסּכַ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ רֹות  ּנֵ ׁשֶ ַהּסֹוד  י  ּפִ ַעל  יֹוֵתר  ְוֶהָעמֹק  ִניִמי  ַהּפְ ַעם  ְוַהּטַ

ְמבָֹאר  ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ְמאֹד  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ יִכים  ַמְמׁשִ

ֵעת  ַעת  ׁשְ ִהיא  רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ַעת  ְ ּשׁ ׁשֶ מח(,  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְמאֹד,  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְוׂשִ ָרצֹון 

ִית,  ל ַהּבַ לֹום רּוָחִנית ַעל ּכָ ת ׁשָ ת ִנְפֶרֶסת ֻסּכַ ּבָ ַ ַמְדִליָקה ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ

ִית,  ִלּפֹות ֵמַהּבַ ְטָרא ַאֲחָרא ְוָכל ַהּקְ ל ּכֹחֹות ַהּסִ ִקים ּכָ ּלְ ְוַעל ָיָדּה ִמְסּתַ

ִקים  ּלְ ִית, ּוִמְסּתַ ֵני ַהּבַ ל ּבְ דֹוָלה ַעל ּכָ ְמָחה ּגְ ֶכת ׂשִ ְך ִנְמׁשֶ ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ

ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ִמים  ּיָ ַהּקַ ְוַכַעס  ַעְצבּות  ִמיֵני  ל  ּכָ ִית  ַהּבַ ֵני  ִמּבְ

ְלָכְך. ַהּגֹוְרמֹות  ִלּפֹות  ִנְגָרִמים ֵמַהּקְ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ָאה  ּבָ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ְוַעל 

ּה,  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵביָתם  ּבְ ְלָוה  ַ ְוַהּשׁ לֹום  ָ ַהּשׁ ּכֹן  ׁשְ ּיִ ׁשֶ זֹוִכים  ֵהם 

ֶאת  ָהֶאָחד  ּוְמִביִאים  ֲחֵברֹו  ּבַ ָהֶאָחד  לּוִיים  ּתְ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ְמָחה  ַהּשִׂ י  ּכִ

לֹום ְוַאְחדּות  ם ׁשָ ָנם ּגַ יָלא ֶיׁשְ ִית, ִמּמֵ ּבַ ְמָחה ּבַ ָנּה ׂשִ ר ֶיׁשְ ִני, ְוַכֲאׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ְיֵדי  ְוָלֵכן, ַעל  ֵאר ָהַרַמ"ק )זוהר בראשית מח(.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ין  ּבֵ

ְוֵרעּות,  לֹום  ׁשָ ְוַאֲחָוה  ְלַאֲהָבה  זֹוִכים  ֵהם  ֵביָתם,  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ֹוָרה  ּשׁ ׁשֶ

ת  ִמּדַ ּבְ הּוא  ם  ְרׁשָ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּוְמִריבֹות  ְקָטטֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ִלים  ִנּצָ ְוֵהם 

ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָהָאָדם,  ַעל  ֹוֶלֶטת  ַהּשׁ ָהַעְצבּות 

ְיֵדי  ְוַעל  ְלָכְך,  ַהּגֹוְרִמים  ֵהם  ׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ הּוא  ִליָטָתם  ְ ּשׁ ׁשֶ ַאֲחָרא 

ל  ּכָ ַעל  ׁשֹוָרה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ְמָחָתּה  ׂשִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת 

ִית. ַהּבַ ֵני  ּבְ
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ֶכת ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַהּשׁ  ּבְ
ִית ה ְלָכל ַהּבַ ַוֲהַגּנָ ִמיָרה  ׁשְ

ֲעצּוָמה  ִמיָרה  ׁשְ ם  ּגַ ֶכת  ִנְמׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ֵכן,  מֹו  ּכְ
ַעל  י  ּכִ ּה,  ּלָ ּכֻ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ְוַעל  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  דֹוָלה  ּגְ ה  ַוֲהַגּנָ
ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  רּוָחִנית  לֹום"  ׁשָ ת  "ֻסּכַ ִנְפֶרֶסת  ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ְיֵדי 
ִית  ֵני ַהּבַ ל ּבְ ה ֲעצּוָמה ַעל ּכָ ִמיָרה ַוֲהַגּנָ ֶכת ׁשְ ה ִנְמׁשֶ ּנָ ר ִמּמֶ ִית, ֲאׁשֶ  ַהּבַ

ם. ּלָ ּכֻ

ֵנרֹות  ֶאת  ְלַהְדִליק  ה  ָ ָהִאּשׁ ְצִריָכה  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ַהּזַֹהר,  ּומֹוִסיף 
ָכְך  ּבְ ְתּבֹוֵנן  ּתִ ִהיא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ְמאֹד,  ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
יָכה ֶאת  ת ִהיא ַמְמׁשִ ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַמְדִליָקה ֶאת  ִהיא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ
ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ ּלֹו  ּכֻ ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ְוֶאת  ְמָחָתּה  ׂשִ
יק"  ּדִ ֵסֶפר "ְצִבי ַלּצַ ר ּבְ ֻסּפָ ּמְ ִית, ּוְכִפי ׁשֶ ל ַהּבַ ָנֶפיָה ַעל ּכָ ּפֹוֶרֶסת ֶאת ּכְ
יֶזעְנְסק  ִמּלִ ֱאִליֶמֶלְך  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ל  ׁשֶ ְלִמידֹו  ּתַ ֵהִעיד  ׁשֶ נה(,  )עמוד 

ֱאִליֶמֶלְך  ר'  י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ֵנרֹות  ִהְדִליקּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ זיע"א, 
ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ָנְפָלה  זיע"א,  יֶזעְנְסק  ִמּלִ
ֲאָרה  ְמָחה זֹו ִנׁשְ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד, ְוׂשִ ת ּגְ ּבָ ְמַחת ׁשַ נּו ָטַעְמנּו ׂשִ ְוֻכּלָ

ת. ּבָ ׁשַ ם ַעד מֹוָצֵאי  ְלֻכּלָ

ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוהּוא  ְלָכְך,  ִנְפָלא  ֶרֶמז  לא(  כה  )שמות  ַהּטּוִרים  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
"ָסֶמְך",  ָהאֹות  ֶאת  ֵאין  רּוָמה  ּתְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ תּוָבה  ַהּכְ נֹוָרה  ַהּמְ ת  ָרׁשַ ּפָ
יק,  ַמּזִ ְוֵאין  ָטן  ׂשָ ֵאין  ֵנרֹות  ְדִליִקים  ּמַ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ׁשֶ  - ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ּוְבָכְך 
ל  יו ׁשֶ ל ִמְצָוה, סֹוֵתם ֶאת ּפִ רֹות ׁשֶ ל ַהּנֵ ֶ דֹוָלה ְוָהֲעצּוַמה ּשׁ ּוְזכּוָתם ַהּגְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ִטין ַעל ַעם  ּוְלַהׂשְ יֹוֵתר ְלַקְטֵרג  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָטן  ַהּשָׂ
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ת ְמעֹוֵרר ֶאת ֵאׁש ַאֲהַבת ה' ּבָ ַ ֵאׁש ֵנרֹות ַהּשׁ

ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ל(,  דף  טז  תיקון  )תיקו"ז  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ה  ּוְמַגּלֶ
ָאָדם  ל  ׁשֶ ֶחְטאֹו  ֶאת  ֶנת  ְמַתּקֶ ִהיא  ָכְך  ּבְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ַמְדִליָקה 
ֵעץ  ֲאִכיַלת  ּבַ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ ֵמֶחְטאֹו  תֹוָצָאה  ּכְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהִראׁשֹון, 
ְדמֹוִני,  ָחׁש ַהּקַ ה ָצַרַעת עֹור ַהּנָ ּזֶ ְתנֹות עֹור", ׁשֶ ְך ָלָאָדם "ּכָ ַעת ִנְמׁשָ ַהּדַ
ה  ֲאוֹות ְוַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְך ַאַחר ּתַ ׁשֵ ּגֹוֵרם ָלָאָדם ְלִהּמָ ֶ ר ֶזה ַמה ּשׁ ֲאׁשֶ
נֹוָסף ֶזה ּגֹוֵרם  מֹו ֵכן, ּבְ ַאֲהבֹות ּוְתׁשּוקֹות ְנפּולֹות. ּכְ ַהְמֻדּמֹות ְוִלּפֹל ּבְ
ְוִקּיּום  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  עֹוֵבד  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ׁשֶ לֹו, 
ַחד ִיְרַאת ָהעֶֹנׁש, אֹו  ל ֲעבֹוָדתֹו ִהיא ַרק ִמּתֹוְך ּפַ ּכָ ְצוֹות, ֲהֵרי ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ
ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  עֹוֵבד  ְוֵאינֹו  ְך,  ּכָ ַעל  ָכר  ׂשָ ל  ְלַקּבֵ ׁשּוָקה  ְוַהּתְ ָהָרצֹון  ִמּתֹוְך 
ה ַלֲעׂשֹות  ׁשּוָקה ַעּזָ ְמָחה ְוֶחְדָוה ְוַאֲהַבת ה' ְטהֹוָרה ּוִמּתֹוְך ּתְ ִמּתֹוְך ׂשִ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָלָאָדם  ָראּוי  ׁשֶ ִפי  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ רּוַח  ַנַחת 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ר הּוא זֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ַלּקָ ֲאׁשֶ בּול ְוֵקץ ּכַ ֵאין ָלּה ּגְ ׁשֶ

תֹוָצָאה ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון. ּכְ ּנֹוַצר  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ְוֶזה  הּוא, 

ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ּבַ יָלה אֹותֹו  ִהְכׁשִ ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִנְגַרם  ֶזה  ְוָכל 
"ֵנר  תּוב )משלי כ, כז(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמתֹו,  ִנׁשְ ה  ּזֶ ׁשֶ ֵנרֹו,  ָתה ֶאת  ּבְ ּכִ ּוְבָכְך ִהיא 
ֵאׁש  ֶאת  ְלַכּבֹות  ְרָמה  ּגָ ִהיא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָאָדם",  ַמת  ִנׁשְ ה' 

ָמתֹו. ִנׁשְ נֹוֵבַע ֵמאֹור  הּוא  ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּלֹו  ׁשֶ ָהַאֲהָבה 

ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ה,  ְוִהּנֵ
ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְתנֹות אֹור",  "ּכָ ֵמָחָדׁש 
ה',  ְוַאֲהַבת  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד  ָלׁשּוב  זֹוֶכה  הּוא 
ָהֲעבֹוָדה  ִהיא  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ְוָהְרצּוָיה  ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ָהֲעבֹוָדה  ּזֹוִהי  ׁשֶ

ל ָהָאָדם. ָמתֹו ׁשֶ ִנׁשְ ֵלמּות  ד ׁשְ ָאה ִמּצַ ַהּבָ
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ָאָדם  ֶאת  יָלה  ִהְכׁשִ ׁשֶ ֶחְטָאּה  ַעל  ה  ָ ָהִאּשׁ ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקָ ְוָלֵכן 
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַהְדִליק ֶאת ֵנרֹות  ַעת הּוא,  ַהּדַ ֵחְטא ֵעץ  ּבְ ָהִראׁשֹון 
ֶאת  יָתּה  ּבֵ ּוִבְבֵני  ַבְעָלּה  ּבְ ּוַמְדִליָקה  ָבה  ׁשָ ִהיא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ
ר ַעל ָיָדם ֵהם זֹוִכים ִלְפׁשֹט ֶאת ָצַרַעת  ַרְך, ֲאׁשֶ ֵאׁש ָהַאֲהָבה ַלה' ִיְתּבָ
ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ְוַלּנְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור  זֹוִכים  ְוֵהם  ָחׁש,  ַהּנָ עֹור 
ּום  ּוִמּשׁ ַהֵחְטא,  ָהִראׁשֹון קֶֹדם  ְלָאָדם  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְתנֹות אֹור"  "ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ
ָתה  ּבְ ּכִ ִהיא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ֶנת  ְמַתּקֶ ִהיא  רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ְך  ּכָ

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ָמתֹו ׁשֶ ִנׁשְ ֶאת 





פרק ו

ה ּלָ ּכַ  ּבֹוִאי 
ָתא ת ַמְלּכְ ּבָ ׁשַ
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פרק ו

י םכ ָין ם ָקון מיכ ָ ִ ׁ תח כ וי ָיָ  ּ ִניו מי

ת ּבָ ַ ַלת ַהּשׁ ַקּבָ  סֹוד ַמֲעַלת 
ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב  ִמּתֹוְך ׂשִ

ת ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ ְמָחה  סֹוד ַהּשִׂ

ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ְמאֹדֹו  ָכל  ּבְ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ָחֵפץ  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ
ְמִתיקּוָתּה  נַֹעם  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ְוִלְזּכֹות  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ַוֲעֵרבּוָתּה ׁשֶ

ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַמִהי  ֵאָלה,  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ְוִנׁשְ
ר  ּוַמִהי ָהֵעָצה ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ֵלמּות ֶאת ֶהָאַרת ְקֻדּשׁ ׁשְ ּבִ ל  ְלַקּבֵ
ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ל ֶאת  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ִהיא  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל 
ְמָחָתּה ַוֲעֵרבּוָתּה ָהֲעצּוָמה. יׁש ֶאת נַֹעם ׂשִ ת ּוְלַהְרּגִ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ֶ ָהֲעצּוַמה ּשׁ

בֹוָאּה ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַחת ֶאת ַעם  ּמַ ְיֵתָרה ְמׂשַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ה  ַהְמַגּלֶ ריד(,  )ויקהל דף  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ְלָכְך  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ
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ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ ַסק  ּפָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִניָסָתּה  ּכְ ֵעת  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ
ֶלְך  ַהּמֶ ִלְקַראת  יֹוֵצא  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִביַאת  ּבְ ַמח  "ְוִיׂשְ רס"ב(:  )סימן  ָערּוְך" 

ה". ְוַכּלָ ּוְכיֹוֵצא ִלְקַראת ָחָתן 

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ִנְזָהר  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ
הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ַעְצבּות  ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ִנְזָהר  ְוהּוא 

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל ֶאת  ְלַקּבֵ זֹוֶכה 

ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ִראׁשֹון  ַעם  ַהּטַ ְלָכְך.  ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ָנם  ְוֶיׁשְ
ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ בֹוּהַ ְמאֹד  ּגָ יָעה ֵמעֹוָלם  ַמּגִ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ
ָלּה  ר ִלְזּכֹות ְלַקּבְ ְוָלֵכן ִאי ֶאְפׁשָ ה עֹוַלם ָהֲאִצילּות,  ּזֶ ִמיד, ׁשֶ ֲעצּוָמה ּתָ
מ"ז  בראשית  החיים  )אור  ּוְבעֶֹנג.  ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ

כ"ח(.

ִניצֹוץ ֵמאֹור  ִהיא  ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  ִני  ֵ ַהּשׁ ַעם  ְוַהּטַ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ֹוָרה  ַהּשׁ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
א ִמּתֹוְך  ִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאּלָ ְ ֵאין ַהּשׁ ְתבּו ֲחַז"ל )שבת ל, זוהר וישב(, ׁשֶ ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ְמָחה  ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ל ִמְצָוה, ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלַקּבֵ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ

ְוטּוב ֵלָבב. )הגר"ח פלאגי כף החיים סימן כז(

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח   ַהּשָׂ
ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְיֵתָרה ׁשֶ ָמה  ִלְנׁשָ זֹוֶכה 

ָרַאת  ַהׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ע"א(,  ר"ד  דף  ויקהל  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
י  ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ְמָחה ְיֵתָרה ּבְ ת זֹוֶכה ָהָאָדם ְלתֹוֶסֶפת ׂשִ ּבָ ׁשַ ָמה ְיֵתָרה ּבְ ׁשָ ַהּנְ
ָרֵאל, ֵהם זֹוִכים ְלתֹוֶסֶפת  ת ְלַעם ִיׂשְ ּבָ ׁשַ ָאה ּבְ ָמה ַהְיֵתָרה ַהּבָ ׁשָ ַעל ְיֵדי ַהּנְ
ַחת ֶאת  ּמַ ְמׂשַ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ָכל  ּבְ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ
ל  ִחים ֵמָהָאָדם ּכָ ּכָ ְמָחה ֲעצּוָמה, ְוַעל ָיָדּה ִנׁשְ ׂשִ בֹוָאּה ֵאָליו ּבְ ָהָאָדם ּבְ
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ָאָגה ְוָיגֹון, ְוַעל ָיָדּה  ל ִמיֵני ּדְ ּנּו ּכָ ִמיֵני ַעְצבּות ְוַכַעס ְוִהיא ַמֲעִביָרה ִמּמֶ
ּלֹו. ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל יֹום  ּבְ ְמָחה ֲעצּוָמה ְמאֹד  ְלׂשִ זֹוֶכה הּוא 

 ַמְלָאִכים ְמֻיָחִדים 
ֵחי ָהעֹוָלם" ּמְ ְקָרִאים "ְמׂשַ ַהּנִ

ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ע"א(,  רנ"ו  דף  פקודי  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
יֹוֵצאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ת,  ּבָ ׁשַ
יֹוְצִאים  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ ָלֶרֶדת  ֵדי  ּכְ ִמְלַמְעָלה 
ים  ְמֻמּנִ ם  ִהּנָ ר  ֲאׁשֶ  – ים  ְקדֹוׁשִ ַמְלָאִכים  ָעה  ַאְרּבָ עֹוד  ּה  ִעּמָ ַיַחד  ּבְ
ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרִאים  ָהֵאּלּו  ְלָאִכים  ַהּמַ ְוָכל  ַמְלָאִכים,  ּוְרָבבֹות  ַאְלֵפי  ַעל 
ְפִקיָדם  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֵחי ָהעֹוָלם",  ּמְ "ְמׂשַ לֹוַמר  ּכְ ַעְלָמא",  ְדֵחי  "ּבַ
ַח ּוְלַהְרִנין ֶאת  ּמֵ עֹוָלם הּוא ַרק ְלׂשַ ְלָאִכים ָהֵאּלּו ּבָ ל ַהּמַ ִליחּוָתם ׁשֶ ּוׁשְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ת ּוְלַטֵהר ֶאת ְלָבָבם ׁשֶ ּבָ ְכִניַסת ׁשַ ָרֵאל ּבִ ל ַעם ִיׂשְ ְלָבָבם ׁשֶ
רֹות  ִלׁשְ ּתּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ֵעת  ּבְ ַעס  ְוַהּכַ ֵמָהַעְצבּות 
יָעה ְלָכל  ּגִ ָמה ְיֵתָרה ַהּמַ ׁשָ ִהיא ַהּנְ ת", ׁשֶ ּבָ ַ ַמת ַהּשׁ ֲעֵליֶהם ּתֹוֶסֶפת "ִנׁשְ
א  ֶאּלָ ָהָאָדם  ַעל  ׁשֹוָרה  ֵאיָנּה  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד 

דֹוָלה. ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוי  ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ ַרק 

ים  ַמְלָאִכים ְמֻיָחִדים ַהְמֻמּנִ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַח ֶאת  ּמֵ ְלׂשַ

יַח  ּכִ ּוְלַהׁשְ ְלַהֲעִביר  הּוא  ְפִקיָדם  ּתַ ל  ּכָ ֵאּלּו,  ַמְלָאִכים  ָעה  ְוַאְרּבָ
ָבִרים: ּדְ ָעה  ַאְרּבָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ִמּכָ

ְוַהְיֵגָעה  ָהֲעֵיָפה  ֶפׁש  ַהּנֶ ֲעֵיפּות  ל  ּכָ ֶאת  ֵמָהָאָדם  ְלַהֲעִביר   - ָהִראׁשֹון 
ימֹות ַהחֹל. ּבִ ה  ָהַרּבָ ְרָחה  ְוַהּטִ ל ָהֲעבֹוָדה  ִמּכָ
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ָהיּו לֹו  ר  ֲאׁשֶ ְורֶֹגז  ַעס  ּכַ ִמיֵני  ל  ּכָ ֵמָהָאָדם  ּוְלַהֲעִביר  יַח  ּכִ ְלַהׁשְ ִני -  ֵ ַהּשׁ
בּוַע. ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

רּו  ִהְצַטּבְ ר  ֲאׁשֶ ְוַצַער  ַעְצבּות  ִמיֵני  ל  ּכָ ֵמָהָאָדם  ְלַהֲעִביר   - י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ימֹות ַהחֹל. ּבִ ֶאְצלֹו 

ָרה  ִהְצַטּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ל ְמִרירּות  ּכָ יַח ֵמָהָאָדם ֶאת  ּכִ ְלַהׁשְ ְוָהְרִביִעי - 
ֶאת  ִבים  ְמַעּכְ ָהֵאּלּו  ָבִרים  ַהּדְ ַעת  ַאְרּבַ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַהחֹל,  ִמימֹות  ֶאְצלֹו 

ת ֵמָהָאָדם. ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ

ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ָהֵאּלּו  ְלָאִכים  ַהּמַ ַעת  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ ְפִקיָדם  ּתַ ל  ּכָ ְוֶזהּו 
ָרֵאל ֶאת  ל ִיׂשְ ּבֹוֵתיֶהם ׁשֶ ֵהם ַמֲעִביִרים ִמּלִ ַרק ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ֵהם  ת, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ַעס ְוָהַעְצבּות ּבִ ל ַהְיִגיָעה ְוַהּטַֹרח, ַהּכַ ּכָ
ִלְזּכֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְיכֹוִלים  ת,  ּבָ ׁשַ ְכִניַסת  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ִחים  ּמְ ְמׂשַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ׁשֹוָרה  ֵאיָנּה  ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּוְבַנַחת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוִיים  ר ֵהם ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ א ַרק  ֶאּלָ

ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַלת  ַקּבָ ֵעת  ּבְ ְמאֹד  מַֹח  ִלׂשְ ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוָלֵכן 
יָעה  ּוַמּגִ ָאה  ְיֵתָרה ַהּבָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ן ְלֶהָאַרת ּתֹוֶסֶפת  ּכָ ה ִלְהיֹות ִמׁשְ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַלת  ַקּבָ ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ֵאָליו 
יָעה  ָאה ּוַמּגִ ָמה ְיֵתָרה ַהּבָ ׁשָ ל ֶאת ּתֹוֶסֶפת ַהּנְ יּוַכל ָהָאָדם ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ְזַמן  ּבִ ֵאָליו 

ַמִים ׁשֹוְלִחים  ָ י ִמּשׁ ְך, ּכִ ִביל ּכָ ׁשְ ָלל ּבִ ץ ּכְ ְוֵאין ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַאּמֵ
אֹותֹו  ַח  ּמֵ ְלׂשַ הּוא  ְפִקיָדם  ּתַ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ַמְלָאִכים  ֶאָחד  ְלָכל 
ר  ְלִהְתַחּבֵ ַרק  הּוא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ
כַֹח ַעל  ב ּוְלַצֵער ֶאת ַנְפׁשֹו ּבְ ים ְלָכְך, ְולֹא ְלִהְתַעּצֵ ְלָכְך ְוִכְבָיכֹול ְלַהְסּכִ
ְכִניַסת  ּבִ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ּוַמֲעִציִבים  ַהְמַצֲעִרים  ָבִרים  ּדְ ִמיֵני  ל  ּכָ ְזִכיַרת  ְיֵדי 
ֵאָליו  ָאה  ַהּבָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ יָלא  ִמּמֵ ה  ִיְזּכֶ ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
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ָרֵאל  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם ִיׂשְ ַח ֶאת ּכָ ּמֵ ים ְלׂשַ ְלָאִכים ַהְמֻמּנִ ַעל ְיֵדי ַהּמַ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִניָסָתּה ׁשֶ ּכְ ֵעת  ּבְ

ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ִלְזּכֹות ְלׂשִ ֶרְך  ַהּדֶ

ְכִניַסת  ָהָאָדם ִנְזָהר ּבִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ דֹוׁש )ויקהל ר"ד(, ׁשֶ ה ַהּזַֹהר ַהּקָ ּוְמַגּלֶ
ָמה ְיֵתָרה,  ׁשָ ל ֶאת ַהּנְ ל ַעְצבּות, הּוא זֹוֶכה ְלַקּבֵ בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ת ִמּמַ ּבָ ַ ַהּשׁ
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ְיֵתָרה"  ְמָחה  ְל"ׂשִ זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ָמה ְיֵתָרה  ׁשָ ְוַהּנְ ְמָחה ֲעצּוָמה,  ָמה ַהְיֵתָרה הּוא זֹוֶכה ְלתֹוֶסֶפת ׂשִ ׁשָ ַהּנְ
ַעְצבּות  ִמיֵני  ל  ּכָ ֵמָהָאָדם  ִחים  ּכָ ִנׁשְ ָיָדּה  ְוַעל  ָהָאָדם  ֶאת  ַחת  ּמַ ְמׂשַ
ָנּה  ֶיׁשְ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ְמאֹד  בֹוִהים  ּגְ ֵמעֹוָלמֹות  יָעה  ַמּגִ ִהיא  י  ּכִ ְוַכַעס, 
ַחת ֶאת  ּמַ ה עֹוַלם ָהֲאִצילּות, ְוָלֵכן ִהיא ְמׂשַ ּזֶ ִמיד, ׁשֶ ְמָחה ֲעצּוָמה ּתָ ׂשִ
ָאָגה ְוָיגֹון ְוַעל ָיָדּה  ל ִמיֵני ּדְ ּנּו ּכָ ְמָחה ְיֵתָרה" ּוַמֲעִביָרה ִמּמֶ ׂשִ ָהָאָדם "ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה ֲעצּוָמה ְמאֹד"  הּוא זֹוֶכה ְל"ׂשִ

ְמָחה ח ֶאת ַהּשִׂ ּבַ ה ׁשִ ּכֹ ֶלְך  לֹֹמה ַהּמֶ ַמּדּוַע ׁשְ

סּוק  ַהּפָ ֶאת  ע"א(  רנ"ה  דף  )פיקודי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַחת  ּתַ ָלָאָדם  טֹוב  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת  ֲאִני  י  ְחּתִ ּבַ "ְוׁשִ טו(  ח  )קהלת 

יו  ַחּיָ ְיֵמי  ַבֲעָמלֹו  ִיְלֶוּנּו  ְוהּוא  מֹוַח,  ְוִלׂשְ ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל  ִאם  י  ּכִ ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ
ֶמׁש". ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ָנַתן לֹו ָהֱאלִֹקים  ר  ֲאׁשֶ

ֶאת  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ּכֹה  ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ ַמּדּוַע  ְלָהִבין,  ָצִריְך  ְוִלְכאֹוָרה 
ה. ַהּזֶ ַתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ

מַֹח  ִלׂשְ ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל  ִהיא  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ְלָכְך הּוא,  אּור  ְוַהּבֵ
ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  טֹוִבים,  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ
ְסעּודֹות  ּבִ ֵמַח  ְוׂשָ ְוׁשֹוֶתה  אֹוֵכל  הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ֵאּלּו,  ים  ְזַמּנִ ּבִ
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ּוָבָאה  יָעה  ּגִ ַהּמַ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ זֹוֶכה  הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֵאינֹו  ֵאּלּו,  ים  ְזַמּנִ ּבִ ֵמַח  ׂשָ ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי  ת,  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם 
ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ ְוָלֵכן  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ זֹוֶכה 
ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ טֹוִבים,  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ּכֹה 
אֹור  ּבְ ֵחֶלק  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְוָיִמים טֹוִבים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ א. ַעד  ַהּבָ ְוֵחֶלק ָלעֹוָלם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ה ְמֻיֶחֶדת  ָ ת מֹוִסיָפה ְקֻדּשׁ ּבָ ַ ַהּשׁ
דֹול ַהּגָ ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

סּוק )ישעיה יד(  רּוׁש ַהּפָ ה ּפֵ ּזֶ דֹוׁש )פיקודי דף רנ"ו( ׁשֶ ּומֹוִסיף ַהּזַֹהר ַהּקָ
ּוֵפרּוׁשֹו  ה",  ׁשָ ַהּקָ ָהֲעבָֹדה  ּוִמן  ּוִמָרְגֶזָך  ָך  ֵמָעְצּבְ ְלָך  ה'  ָהִניַח  יֹום  ּבְ "ְוָהָיה 
הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָאָדם  ּבָ ֹוָרה  ַהּשׁ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ הּוא, 
ימֹות  ּבִ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַהְיִגיעֹות  ל  ּוִמּכָ ׁשֹות  ַהּקָ ל ָהֲעבֹודֹות  ִמּכָ ִלְמנּוָחה  זֹוֶכה 
ַעס  ּכַ ִמיֵני  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ּכָ ִנׁשְ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַהחֹל, 
יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ֹוָרה  ַהּשׁ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ רּוַח  ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ְוַעְצבּות, 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ְמָחה" ַמת ַהּשִׂ ִנְקֵראת "ִנׁשְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ר"פ(,  דף  זוטא  )אדרא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ְוָכַתב 
ַעל  ׁשֹוָרה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ְמָחה",  ַהּשִׂ ַמת  "ִנׁשְ ִנְקֵראת 

ְמָחה ֲעצּוָמה. ִליֵדי ׂשִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם, ִהיא ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם 

ֵיׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ רד(,  דף  )ויקהל  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ּומֹוִסיף 
ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ִמיָרה  ׁשְ ָנּה  ְוֶיׁשְ ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ְמָחה  ׂשִ
ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ַהִחיצֹוִנים  ְוָלֵכן  ְלַמְעָלה,  ָלל  ּכְ ִמְתעֹוֵרר  ין  ּדִ



י ׀ םכ ָין ם ָקון מיכ ָ ִ ׁ תח כ וי ָיָ  ּ ִניו ׀ מי

 115

ַעם  ּבְ ֶרת  ְתַעּטֶ ַהּמִ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ּוִמּכָֹחּה  ה,  ְלַמּטָ ם  ּגַ לֹט  ִלׁשְ
ְמָחה  ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ֶנֶסת ּבְ ָרֵאל ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהּכְ יִמים ִיׂשְ ָרֵאל ַמְקּדִ ִיׂשְ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ֵהם  ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ּוִמּכָֹחּה  דֹוָלה,  ּגְ

חֹות. ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ הּוא 

ל ַהּתֹוָרה ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ קּוָלה  ַמּדּוַע ׁשְ

קּוָלה  ְ ּשׁ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ רנו(,  )זוהר פקודי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְמָבֵאר  ְועֹוד 
ַמר  ִאּלּו ׁשָ ב לֹו ּכְ ת ֶנְחׁשָ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ּה ְוָכל ַהּשׁ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ֶנֶגד ּכָ ת ּכְ ּבָ ׁשַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ רּוַח  ת מֹוִסיָפה  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ ּוִמְצוֹוֶתיָה,  ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ֶאת 
ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ַהּנֹוֶסֶפת  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְורּוַח  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ
ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ּוְלִהְסּתֹוֵפף  ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ א  ַהּבָ ר  ַלּגֵ ּנֹוֶסֶפת  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ רּוַח  מֹו  ּכְ
ל  ׁשֶ ָנֶפיָה  ּכְ ַחת  ּתַ ֵנס  ְלִהּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ְוִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ֵהם ּתֹוֶסֶפת  ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִרים ּבְ ָרֵאל ִמְתַעּטְ ַעם ִיׂשְ ְוַעל ְיֵדי ָהֲעָטרֹות ׁשֶ
ְמָחה  ׂשִ ָרֵאל ִנְמָצִאים ּבְ ל ִיׂשְ ת, ּכָ ּבָ ׁשַ ִלים ּבְ ֵהם ְמַקּבְ ָמה ַהְיֵתָרה ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ
נּוָחה  ַהּמְ ֶאת  ָלֶהם  ֵיׁש  ּה  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוָכל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוִבְמנּוָחה 

)זוהר פרשת שלח דף קעג(. ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ִמּכָֹחּה ׁשֶ ַהּזֹאת  ְמָחה  ְוַהּשִׂ

עֹוֵרר  ַמִים ַהּמְ ָ ּשׁ ּבַ רֹוז  ּכָ ת יֹוֵצא  ּבָ ׁשַ ָכל ֶעֶרב  ּבְ
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ ֹמַח  ָרֵאל ִלׂשְ ִיׂשְ ֶאת ַעם 

יֹוֵצא  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ׁשֶ )יתרו סט ע"א(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ּומֹוִסיף 
ל  ּכָ ִהְתעֹוְררּו  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ִהְתעֹוְררּו  ְואֹוֵמר:  ְכִריז  ַהּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ רֹוז  ּכָ
ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ְבָחר  ַהּנִ ָהָעם  ִלְהיֹות  ְבֲחרּו  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם   - ַהּקֶֹדׁש  ַעם 
ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵלָמה  ּוׁשְ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ַעְצְמֶכם  ּוְתעֹוְררּו 
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ָמחֹות  ַהּשְׂ ַפע  "ׁשֶ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ּתּוְכלּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ו,  ַעְכׁשָ
ְלַעם  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָהֲאִצילּות  ֵמעֹוַלם  ַהּיֹוֵרד  ָמחֹות"  ַהּשְׂ ל  ּכָ ל  ׁשֶ
ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  ֵאֶליָה  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  הּוא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶחְלְקֶכם  ֵרי  ַאׁשְ קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי 
ה ַרק ָלֶכם  ָ ר ִהיא ְיֻרּשׁ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַנת ַהּשׁ ל ֶאת ַמּתְ ִכיֶתם ְלַקּבֵ ּזְ ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ
יִני  ת ְוגֹו' ּבֵ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ תּוב: "ְוׁשָ ים, ְוָעֶליָה ּכָ ל ָהַעּמִ ִמּכָ
י ֵאין ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ׁשּום ֵחֶלק  ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעָֹלם", ּכִ ֵני ִיׂשְ ּוֵבין ּבְ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ת. ַעד  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ

ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ר  ִלְזּכֹ  - ָזכֹור 
ַעְצמֹו  ֹמר  ִלׁשְ  - מֹור  ׁשָ ְמָחה.  ׂשִ ִמּתֹוְך 

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַעְצבּות 

ְפָלה  ּכָ ַהּתֹוָרה  ֵכן  ּלָ ׁשֶ כד(,  תיקון  זוהר  )תיקוני  ַהּזַֹהר  עֹוד  ה  ּוְמַגּלֶ
סּוק  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ י  ּכִ מֹור",  ְוׁשָ "ָזכֹור  סּוִקים  ּפְ ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ְוִהְזִהיָרה 
יָעה  ּגִ ָמה ַהְיֵתָרה ַהּמַ ׁשָ ל ֶאת ַהּנְ ִריְך "ִלְזּכֹר" ְלַקּבֵ ּצָ מֹור" - ׁשֶ "ָזכֹור ְוׁשָ
ְלעֹוֵרר  ּלֹא  ׁשֶ מֹר"  "ִלׁשְ ָצִריְך  ֵכן  ּוְכמֹו  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ א  ֶאּלָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַכַעס  ַעְצבּות  ׁשּום  ְלָבבֹו  ּבִ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְיַקּדֵ ּוְבָכְך  ַוֲאָנָחה,  ַעְצבּות  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ַצַער  ִמיֵני  ל  ִמּכָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְוֶהָעֵרב ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ה ְלאֹוָרּה  ְוִיְזּכֶ ְמַחת ְלָבבֹו,  ׂשִ ּבְ

ְמָחה ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל   ַהְמַקּבֵ
א עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ם  יִהּנֹ ּגֵ ל  יָנּה ׁשֶ ִמּדִ ִנּצֹול 

ֵהם  ֲהֵרי  ְיֵתרֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ע"ב(,  כ"ג  דף  ו  )תיקון  ַהּזַֹהר  עֹוד  ה  ּוְמַגּלֶ
ְצהּובֹות  ּוְבָפִנים  ְיֵתָרה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָלם  ְלַקּבְ ָהָאָדם  ַעל  ְוָלֵכן  אֹוְרִחים,  ּכְ
ָהָאָדם  ׁשֶ ּוְכִפי  ְמָחה.  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ְוִלְלמֹד  ֵמחֹות,  ּוׂשְ
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ָמתֹו  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְך  ּכָ  - ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ
ַגן  ָמתֹו ּבְ לּו ֶאת ִנׁשְ ַקּבְ ּיְ ה ׁשֶ נֹוָתיו, ִיְזּכֶ ֵצא ִמּגּופֹו ְלַאַחר ֲאִריכּות ָיָמיו ּוׁשְ ּתֵ
ַאף  מֹוְדִדין  ן  ּכֵ  - מֹוֵדד  ָהָאָדם  ׁשֶ ה  ִמּדָ ּבְ י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ֵעֶדן 
דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהֶעְליֹון  עֹוָלם  ּבָ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ַאף  לּו  ְיַקּבְ ְך  ּכָ ְוָלֵכן  לֹו, 
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ה  ְוִיְזּכֶ ַהְמַקְטְרִגים,  ל  ּוִמּכָ ים  ֳעָנׁשִ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵצל  ְוִיּנָ

ְך לֹו. ּיָ ַ ַהּשׁ ּוְמקֹומֹו  ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ר  ָיׁשָ דֹוָלה  ּגְ

סּוק "ְוהּוא ַרחּום"  ֵאין אֹוְמִרים ֶאת ַהּפָ
ִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ָנּה ׁשְ ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ַעְרִבית,  ּבְ

ֵאין  ַמּדּוַע  קלה(,  דף  תרומה  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵליל  ת ַעְרִבית ּבְ ִפּלַ ר ָעֹון" ִלְפֵני ּתְ סּוק "ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ אֹוְמִרים ֶאת ַהּפָ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵני ׁשֶ ת ַעְרִבית, ְוזֹאת ִמּפְ ְתִפּלַ ָכל יֹום ּבִ אֹוְמִרים ּבְ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ
ֵאין  ְוָלֵכן  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָלל  ּכְ ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ֲאִחיַזת  ֶאת  ֵאין 
ין  ַהּדִ ֲאִחיַזת  ֶאת  ִפיו  ּבְ ָהָאָדם  ְיעֹוֵרר  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְלָאְמרֹו 
ַמְרֶאה  ֲאִמיָרתֹו  ּבַ י  ּכִ ין,  ַהּדִ ת  ּדַ ִמּמִ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ַעל  ַהּמֹוֶרה  ֶזה  ָפסּוק  ּבְ
ְיֵדי  ְוַעל  ְוַהִחיצֹוִנים,  ין  ַהּדִ ת  ּדַ ִמּמִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִמיָרה  ׁשְ ָצִריְך  ִאּלּו  ּכְ ָהָאָדם 
ָהְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ַהִחיצֹוִנים  ֶאת  ּוַמֲחִזיר  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ֶאת  ְמעֹוֵרר  הּוא  ְך  ּכָ
ם  ר ׁשָ יָבם ִלְמקֹוָמם ֲאׁשֶ דֹול, ּוְמׁשִ הֹום ַהּגָ ת ְלעֶֹמק ַהּתְ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ

ימֹות ַהחֹל. ּבִ ָהיּו  ֵהם 

ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ַעְרִבית  ת  ְתִפּלַ ּבִ לֹוַמר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ַהּזַֹהר,  ם  ּוְמַסּיֵ
ת  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְרָכָתּה ׁשֶ ל ּבִ ֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ּכָ דֹוָלה, ְוזֹאת ּכְ ְמָחה ּגְ ׂשִ ְרכּו" ּבְ "ּבָ
יְך  ַמְמׁשִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ְרכּו"  ַה"ּבָ ֲאִמיַרת  ּבַ
ֶהָאַרת  ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָרכֹות,  ַהּבְ קֹור  ִמּמְ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ָהָאָדם 
ִמּתֹוְך  ְרכּו"  ַה"ּבָ ֲאִמיַרת  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ה. ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ
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ְמָחה  ׂשִ ֵיׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ )ויקהל ר"ד(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף עֹוד 
ין  ּדִ ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ִמיָרה  ׁשְ ָנּה  ְוֶיׁשְ ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ
לֹט  ִלּפֹות ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלׁשְ ָלל ְלַמְעָלה, ְוָלֵכן ַהִחיצֹוִנים ְוַהּקְ ִמְתעֹוֵרר ּכְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ֶרת  ְתַעּטֶ ַהּמִ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ּוְבכָֹחּה  ה,  ְלַמּטָ ם  ּגַ
דֹוָלה  ְמָחה ּגְ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ֶנֶסת ּבְ ָרֵאל ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהּכְ יִמים ִיׂשְ ַמְקּדִ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ֵהם  ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ּוִמּכָֹחּה 

חֹות. ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ

בֹוָדּה  ּכְ יו  ִמּזִ ה  ְלַמּטָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  חֹות  ּמְ ְמׂשַ ֵהם  ְיֵתרֹות  מֹות  ׁשָ ְוַהּנְ
ה )תיקוני זוהר תיקון י"ט לח ע"ב(. דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ַלת ַקּבָ ְזַמן  ּבִ ְמָחה  ר ַהּשִׂ  ִעּקַ
ְיֵתָרה ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתֹוֶסֶפת 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתֹוֶסֶפת  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ )תרומה דף קלב(,  ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ּבֹוָאּה  ַעת  ׁשְ ּבִ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִלים  ְמַקּבְ
ֶהם  ּבָ ים  ְזַמּנִ ּבִ יֹוֵתר  ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ ְמֻיָחד  ֵגׁש  ּדָ ים  ָלׂשִ ָצִריְך  ָלֵכן  ְיֵתָרה, 
ּתֹוֶסֶפת  ֵהם  ׁשֶ ָמה,  ְנׁשָ רּוַח  ֶפׁש  ַהּנֶ ֶחְלֵקי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ָהָאָדם 

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ְוָהרּוַח  ֶפׁש  ַהּנֶ

ַהְיֵתָרה"  ֶפׁש  "ַהּנֶ ֶאת  ׁשֶ השבת(,  שער  חיים,  עץ  )פרי  ָהֲאִריַז"ל  ה  ּוְמַגּלֶ
ִפּיּוט "ְלָכה דֹוִדי",  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה"  ּלָ ּכַ "ּבֹוִאי  ֲאִמיַרת  ַעת  ׁשְ ּבִ ָהָאָדם  ל  ְמַקּבֵ
ה'  ֶאת  ְרכּו  "ּבָ ֲאִמיַרת  ּבַ ָהָאָדם  ל  ְמַקּבֵ ְיֵתָרה"  "ָהרּוַח  ֶהָאַרת  ְוֶאת 
ל  ְמַקּבֵ ְיֵתָרה"  ָמה  ׁשָ ַה"ּנְ ֶהָאַרת  ְוֶאת  ַעְרִבית,  ת  ִפּלַ ּתְ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ בָֹרְך"  ַהּמְ
יֵבנּו"  ּכִ "ַהׁשְ ת  ִבְרּכַ ּבְ ׁשֶ לֹוֶמָך"  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  "ּוְפרֹס  ֲאִמיַרת  ּבַ ָהָאָדם 
ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֵאּלּו  ְמקֹומֹות  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ְוָלֵכן  ַעְרִבית,  ת  ְתִפּלַ ּבִ ׁשֶ
ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ְולֹוַמר  ְיֵתָרה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
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יִעים  ר ַמּגִ ָמה ְיֵתָרה ֲאׁשֶ ֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ל ֶאת ֶהָאַרת ַהּנֶ ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
זֹו. ַעת ֲאִמיָרה  ׁשְ ּבִ ָלָאָדם 

ְכִניַסת  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ יָעה ְלַעם  ּגִ ַהּמַ ְמָחה  ַהּשִׂ
ּבֹו בּוָאה ׁשֹוָרה  ַהּנְ ׁשֶ קֹום  ת - ִהיא ִמּמָ ּבָ ַ ַהּשׁ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִלּבֹות  ּבְ ת  ׁשֶ ְרּגֶ ַהּמֻ ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל  ֻמְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ
"ֵסֶפר  ֲהָר"ל, ּבְ ים ַזַצ"ל, ֲאִחי ַהּמַ נּו ַחּיִ אֹון ַרּבֵ ַתב ַהּגָ ת, ּכָ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ
ַרְך ֶאת ַעּמֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ים" )פרנסה וכלכלה פ"ו(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֵמַאֲהַבת ַהּשׁ ַהַחּיִ
הּוא אֹות  ת ָקְדׁשֹו ׁשֶ ּבַ ל ָסֵפק, ָנַתן ָלֶהם ֶאת ׁשַ ם ּכָ ּבָ ּוְכֵדי ְלָהִסיר ִמּלִ
ל  ּכָ יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ַמה  ּבְ ֲעֵרִלים,  נּו  ּכְ ִיׁשְ לֹא  ּוִבְמנּוָחֵתנּו  ּוֵביֵננּו,  ינֹו  ּבֵ ִרית  ּבְ
ְיֵתָרה  ְמָחה  ְוַהּשִׂ ְרִציתֹו,  י  ּכִ ָניו  ּפָ ְואֹור  ֱאלִֹקי,  ַפע  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש 
אֹור  ּה  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ׁשַ ְוֵליל  ת,  ּבָ ׁשַ ַהְכָנַסת  ּבְ ד  ִמּיָ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ִלי  ּבְ ָעָליו  ּנֹוֶפֶלת  ׁשֶ
ְמָחה  ֵאין ֶזה ַרק ִניצֹוץ ָהאֹור ְוַהּשִׂ י ָסֵפק ׁשֶ ְלּתִ ְמקֹוֵמנּו, ּבִ ָועֹז ְוֶחְדָוה ּבִ
ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ם,  ָ ִמּשׁ יֹוֵצאת  בּוָאה  ַהּנְ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ְבִהיק  ַהּמַ
ָעַזב  לֹא  זֹאת  ל  ּכָ ִעם   - ָנְכִרים  ַאְדַמת  ַעל  ַוֲאַנְחנּו  חֹוֶזה  ְולֹא  ָנִביא 
ּתֹו,  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ יַע ָעֵלינּו אֹור ֱאלִֹקים ִמּדֵ ּפִ נּו ְלַהׁשְ ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעּמָ
ּתֹוַרת  ּתֹוָרֵתנּו  י  ּכִ ָסֵפק  ַאֲחָריו  ֵאין  ׁשֶ מּור  ּגָ רּור  ּבֵ ָלנּו  ֵרר  ִנְתּבָ ּוָבֶזה 

ְלׁשֹונֹו.     אן  ּכָ ֱאֶמת. ַעד 

ְמָחה  ֵדי ְלַהְרּבֹות ׂשִ ּכְ ָרֵאל -  ִיׂשְ ִמְנֲהֵגי 
ת ּבָ ַ ַלת ַהּשׁ ַקּבָ ֵעת  ּבְ ְוֶחְדָוה 

ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ְלאֹור  ִלְזּכֹות  ֶרְך  ְוַהּדֶ ִתיב  ַהּנָ ר  ִעּקַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ְוִהּנֵ
ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ְכִניָסָתּה  ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַלת  ַקּבָ ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ



ַמְלכּוְתָך׀ ְמחּו ּבְ ׀ִיׂשְ

120

ָכל ִמיֵני  ת ּבְ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ָרֵאל ְלַהְרּבֹות ּבִ ְתפּוצֹות ִיׂשְ ֵלָבב, ָלֵכן ָנֲהגּו ּבִ
ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ ֵהן  ְמָחה,  ים ׂשִ ְרּבִ ַהּמַ ָבִרים  ּדְ

נֹוֲהִגים  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ הנאה(,  )ערך  יֹוֵעץ"  ֶלא  ַה"ּפֶ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְבֵרי  ּדִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ּתֹות  ִלׁשְ אֹו  ֶלֱאכֹל  ה  ַמֲעׂשֶ י  ְוַאְנׁשֵ ֲחִסיִדים 
ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָהָאָדם,  ֶאת  ִחים  ּמְ ַהְמׂשַ ְמִתיָקה 

ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב. ׂשִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָוֵאם  ִעיר  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ָסלֹוִניִקי  ִעיר  ּבָ נֹוֲהִגים  ָהיּו  ְוֵכן 
ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ָנֵמל  ִעיר  ְהיֹוָתּה  ּבִ ְסִביבֹוֶתיָה  ְלָכל  ּומֹוֵפת  ְלֵנס  ְוָהְיָתה 
יֹום  ּבְ ְבתּו  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ְיהּוִדים  ְיֵדי  ַעל  ִעְנָיֶניָה  ָכל  ּבְ ְמנֶֹהֶלת  ָהְיָתה 
ל  ְכִניָסָתּה ׁשֶ ּבִ ָעִרים  ְוַהּנְ ִרּיֹות ְלָכל ַהְיָלִדים  ֻסּכָ ִקים  ְוָהיּו ְמַחּלְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ֶאת  לּו  ִויַקּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ יׂשּו  ְוָיׂשִ ְמחּו  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְוֹזאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב. ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ַהּשׁ

ָדה  ַאּגָ ְבֵרי  ּדִ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ָנֲהגּו ִלְלֹמד 
ב ִחים ֶאת ַהּלֵ ּמְ ַהְמׂשַ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְכִניָסָתּה  ּבִ ִלְלֹמד  ָרֵאל  ִיׂשְ ְתפּוצֹות  ּבִ ָנֲהגּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ָלאִג'י זיע"א )תנופה  ּפָ ַר"ח  ַהּגְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ב, ּכְ ִחים ֶאת ַהּלֵ ּמְ ָבִרים ַהְמׂשַ ּדְ
ָנן ָסבֹוָרֵאי ִמימֹות עֹוָלם  וחיים משלי אות קפב(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ְוָהִכי ָנֲהגּו ַרּבָ

ת  ּבָ ַ ַלּשׁ ְוִנְכָנִסין  י,  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ א  ְדּתָ ַאּגַ ּדְ י  ִמיּלֵ ִלְלמֹד   - דֹוֵרנּו  ּבְ ְוֵכן 
ל ִמְצָוה". חֹוק ׁשֶ ִמּתֹוְך ׂשְ

יֹום  ּבְ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ל  ּכָ ָיָמיו  ּבְ נֹוֲהִגים  ָהיּו  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ
ְנסּו  ּכָ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ב, ְוזֹאת ּבִ ִחים ֶאת ַהּלֵ ּמְ ָדה ַהְמׂשַ ְבֵרי ַאּגָ יָבה ּדִ ְיׁשִ י ּבַ ִ ּשׁ ׁשִ

ל ִמְצָוה ְוטּוב ֵלָבב. ְמָחה ׁשֶ ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום 
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ְוָהָדר  "עֹז  כא(  לא  )משלי  סּוק  ַהּפָ ֶאת  ְמָבֵאר  הּוא  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
מֹו  ּכְ ב,  ַהּלֵ ֶאת  ִחים  ּמְ ְמׂשַ ָדה  ַאּגָ ְוִדְבֵרי  ַאֲחרֹון",  ְליֹום  ַחק  ׂשְ ַוּתִ ּה  ְלבּוׁשָ
ׂשֹוֲחקֹות  ִנים  ּפָ ָמָרא,  ַלּגְ ירֹות  ַמְסּבִ ִנים  ּפָ כו(:  יתרו  )ילקוט  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ָבִרים  ּדְ ִיְלַמד  בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ּיֹום  ּבַ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָדה,  ָלַאּגָ
ל ִמְצָוה. ַעד  חֹוק ׁשֶ ת ִמּתֹוְך ׂשְ ּבָ ַ ֵנס ַלּשׁ ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ב ּכְ ִחים ֶאת ַהּלֵ ּמְ ַהְמׂשַ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ

ֵהן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ מַֹח  ִלׂשְ ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹוְמִדים  ָאנּו  ְך  ּוִמּכָ
ֶאת  ִחים  ּמְ ַהְמׂשַ ָדה  ַאּגָ ְבֵרי  ּדִ ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ
ְמִתיָקה  ְבֵרי  ּדִ ֲאִכיַלת  ְיֵדי  ַעל  ַהּגּוף  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְוֵהן  י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ב  ַהּלֵ
ָהָאָדם  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת  ְוָכל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ַהּגּוף  ִחים ֶאת  ּמְ ַהְמׂשַ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  ָהָאָדם  ֵנס  ּכָ ּיִ ׁשֶ ּוְכֵדי  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוַרק  ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ַהּגּוף  ְמַחת  ׂשִ ִמּתֹוְך 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְוֶהָעֵרב ׁשֶ

ת  ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ָנֲהגּו ְלַקּבֵ ָראג  ּפְ  ּבִ
יר ְוׁשִ ְנִגיָנה  ְכֵלי  ּבִ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ְתפּוצֹות  ּבִ ְמקֹומֹות  ה  ַהְרּבֵ ּבְ ָנֲהגּו  ְוֵכן 
ְמָחה ְוטּוב  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ֵדי ְלַקּבֵ ּכְ יר  ְכֵלי ׁשִ ּבִ ְוִזְמָרה  יָרה  ִמּתֹוְך ׁשִ
ים"  ַהַחּיִ "ְצרֹור  ִסְפרֹו  ּבְ ֶעְמִדין  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָהַרַה"ג  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָבב, 
ן  ְלַנּגֵ נֹוֲהִגים  ָהיּו  ָראג  ּפְ קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּבִ ׁשֶ ע"ב(,  ד  דף  השיר  קול  )קונטרס 

ת  ּבָ ׁשַ ִלְקַראת  ָבבֹות  ַהּלְ ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ַקּבָ ּבְ יר  ׁשִ ְכֵלי  ּבִ
ְוֶחְדָוה. ְמָחה  ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ַלּשׁ ֵנס  ּוְלִהּכָ ה  ְלּכָ ַהּמַ

ֶנֶסת  ֵבית ַהּכְ ֲהגּו ּבְ ּנָ ִרית" )עמוד ח(, ׁשֶ ְבֵרי ַהּבְ ה ּדִ ֵסֶפר "ֵאּלֶ ַתב ּבְ ְוֵכן ּכָ
ֵלי  ּכְ ִלּוּוי  ּבְ ה"  ּלָ ּכַ ְזמֹון "ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת  ּפִ ָראג לֹוַמר ֶאת  ּפְ ּבִ דֹול  ַהּגָ
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ְעָלּה",  ּבַ ֲעֶטֶרת  לֹום  ְבׁשָ "ּבֹוִאי  ים  ּלִ ַהּמִ ַעד  ְוִזְמָרה  יָרה  ׁשִ ִמּתֹוְך  ְנִגיָנה 
ד ְלהֹוִעיל" ִסיָמן ט"ז. ׁשּו"ת "ְמַלּמֵ ּבְ ּמּוָבא  ּכַ

נֹוֲהִגים  ָהיּו  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ טו(,  אות  כ  )סימן  ַאֲהרֹן"  י  ּפֵ "ּכַ ׁשּו"ת  ּבְ ְוָכַתב 
ָעִמים,  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ת"  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ "ִמְזמֹור  לֹוַמר  ָראג  ּפְ קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּבִ
ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ יר  ׁשִ ֵלי  ּכְ ִלּוּוי  ּבְ זֹאת  אֹוְמִרים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ל  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ְלָבָבם  ֶאת  ְלָהִכין  ּוְכֵדי  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ם  ְלׁשֵ זֹאת  אֹוְמִרים  ָהיּו  ה  ִנּיָ ׁשְ ּוַפַעם  ָתא,  ַמְלּכְ ת  ּבָ ׁשַ ִלְקַראת  ְמָחה  ׂשִ
ם. )הובא בשו"ת יחווה דעת ח"א סימן מה(. ן ׁשָ יר. ַעּיֵ ֵלי ׁשִ ת ְללֹא ּכְ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ

ּיּוט "ְלָכה דֹוִדי" ַהּפִ ֲאִמיַרת  ּבַ ְמָחה  ת ַהּשִׂ ְסֻגּלַ

ת ִמּתֹוְך ִרּקּוִדים  ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ָהיּו נֹוֲהִגים ְלַקּבֵ ֲחַז"ל ׁשֶ ַמע ּבַ ְוֵכן ַמׁשְ
רֹוֵקד  ָהָיה  ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ׁשֶ לב(,  קמא  )בבא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה,  ְוׂשִ
ְוֵנֵצא  ּבֹואּו  אֹוֵמר:  הּוא  ׁשֶ ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ַקּבָ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ְוהֹוֵלְך 
ֶעֶרב  ּבְ ָרץ  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ְוָכְתבּו  ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ִלְקַראת 
ִמְצַות  ְרׁשּות  ּבִ ָרץ  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טּור,  ּפָ הּוא  ֲחֵברֹו  ֶאת  יק  ּוַמּזִ ת  ּבָ ׁשַ
ְואֹוֵמר:  ְוהֹוֵלְך  רֹוֵקד  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ֲחִניָנא  י  ַרּבִ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
זֹו הּוא  ָעה  ׁשָ ּבְ יק  ִהּזִ ְוִאם  ָתא",  ַמְלּכְ ה  ּלָ ּכַ ת  ּבָ ׁשַ ִלְקַראת  ְוֵנֵצא  "ּבֹואּו 

ַבר ִמְצָוה. ּדְ ה  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טּור,  ּפָ

ְרׁשּות  ּבִ לֹוַמר  ּכְ ְרׁשּות",  ּבִ "ָרץ  ִנְקָרא  ה  ּזֶ ׁשֶ ֲחַנְנֵאל  נּו  ַרּבֵ ּוֵפֵרׁש 
ַלת  ַקּבָ ּבְ ְוִריָצתֹו  ִרּקּודֹו  ִמּתֹוְך  יק  ִהּזִ ִאם  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ

ְך. ּכָ טּור ַעל  ּפָ ת, הּוא  ּבָ ׁשַ

)דברי יחזקאל ערך שבת(,  ווא זיע"א  יּנֶ ִ ִמּשׁ ְיֶחְזֵקאל  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ְוָכַתב 
ּיּוט  ֲאִמיַרת ּפִ ת ּבַ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ֵמַח ּבְ ּשָׂ י ׁשֶ ּמִ ָלה ֵמַרּבֹוָתיו, ׁשֶ ׁש לֹו ַקּבָ ּיֵ ׁשֶ
ָכל  ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ זֹוֶכה  הּוא  ְוֶחְדָוה,  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ְואֹוְמרֹו  דֹוִדי"  "ְלָכה 
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ִכיָנה  ְ ה, ְוַהּשׁ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַח ֶאת ַהּשׁ ּמֵ ָכְך הּוא ְמׂשַ י ּבְ בּוַע, ּכִ ָ ְימֹות ַהּשׁ
ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ַחת אֹותֹו  ּמַ ה ְמׂשַ דֹוׁשָ ַהּקְ

ה  ֶ ְתַקּשׁ ּמִ י ׁשֶ ּמִ ְמָחה, ׁשֶ ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ַלת ַהּשׁ ל ַקּבָ ָתּה ׁשֶ מֹו ֵכן ְסֻגּלָ ּכְ
)ספר  ַקּלּות  ּבְ ִלּמּודֹו  ֶאת  ְלָהִבין  ה  ִיְזּכֶ ָראּוי,  ּכָ ְמִבינֹו  ְוֵאינֹו  ִלּמּודֹו  ּבְ

המידות(.

ְוֶזה  כך(,  אחר  ד"ה  קנב  עמוד  השל"ה  )קיצור  דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ַהּשׁ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ְויֹאַמר  ת  ּבָ ׁשַ ל  ִויַקּבֵ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ֵיֵלְך  ְלׁשֹונֹו: 
דֹול  ּגָ ַבח  ְוׁשֶ יר  ׁשִ ה  ֵהּמָ י  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְוגֹו'  ָנה"  ְנַרּנְ "ְלכּו  ִמְזמֹוִרים 
יר  ׁשִ דֹוָלה, ּבְ ְמָחה ּגְ ׂשִ יר "ְלָכה דֹוִדי" ּבְ ִ ַוּיֹאֶמר ַהּשׁ רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ַלּקָ

ּוַבֲעִמיָדה.

יֹאַמר  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  )מורה באצבע סימן ד' סעיף קמא(,  ַהִחיָד"א  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְמָחה. ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ַקּבָ

ְזמֹוִרים  ת ַהּמִ ׁשֶ ל ׁשֵ בֹות ׁשֶ ְנַין ַהּתֵ ּמִ ֶלא, ׁשֶ ַבר ּפֶ ּדְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
"ָהבּו  ְזמֹור  ַהּמִ ַעד  ָנה"  ְנַרּנְ "ְלכּו  ְזמֹור  ֵמַהּמִ ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ַקּבָ ּבְ אֹוְמִרים  ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ת",  ּבָ "ׁשַ ִמְנַין  ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ם  ִהּנָ ֵאִלים",  ֵני  ּבְ ַלה' 
ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַלת  ַקּבָ ל  ׁשֶ ָהֵאּלּו  ְזמֹוִרים  ַהּמִ ת  ׁשֶ ׁשֵ ֲאִמיַרת 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ דֹוָלה, זֹוֶכה ָהָאָדם ְלאֹוָרּה  ּגְ

ת  ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ה ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ּבְ ָ ּשׁ ֲאִמיַרת ׁשִ ּבַ ִלים, ׁשֶ ְוָכְתבּו ַהְמֻקּבָ
יֹום  ֶנֶגד  ּכְ ן  ְמֻכּוָ ִמְזמֹור  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלּפֹות,  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ָהָאָדם  ַמְכִרית 
ֶאת  ָהָאָדם  ַמְכִרית  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ֲאִמיָרָתם  ְיֵדי  ְוַעל  בּוַע,  ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד 
בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ ִנְבְראּו  ר  ֲאׁשֶ ֶהָעִריִצים  ל  ּכָ ֶאת  ר  ּוְמַזּמֵ ִלּפֹות  ַהּקְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ ְוהּוא זֹוֶכה 

ת" ּבָ ה ֲחׁשּוָבה ַמֲעַלת ַה"ּתֹוֶסֶפת ׁשַ ּכֹ ַמּדּוַע 

ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ָתּה  ְסֻגּלָ ים  ַרּבִ ת  ּבַ ַער  ׁשַ ּבְ ּוְמֻפְרֶסֶמת  ְידּוָעה  ה  ִהּנֵ
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ֶלת  ְמֻסּגֶ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ים  ְלַהְקּדִ  - ת"  ּבָ ׁשַ "ַהּתֹוֶסֶפת 
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָהִעְנָיִנים,  ָכל  ּבְ ַרּבֹות  ִליׁשּועֹות  ִלְזּכֹות 
ְוֵכן  בנים(,  ערך  ישראל  )סגולות  ְקָיָמא  ל  ׁשֶ ְלֶזַרע  ִלְזּכֹות  ה  ַרּבָ ָתּה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ
ְלַפְרָנָסה  ְוִלְזּכֹות  רנו(,  סימן  מגדים  )פרי  טֹובֹות  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות 
קּוִקים  ּזְ ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות  ְלָכל  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוִלְזּכֹות  ו(,  )דברי שמואל אות  ֶרַוח  ּבְ

יׁשֹוִרים. ְוַהּמִ חּוִמים  ָכל ַהּתְ ּבְ

הברית  תיקון  המלך  )גנזי  זיע"א  ַאּבּוֲחִציָרה  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ְוָכְתבּו 
ר  ִעּקַ ׁשֶ פי"א(,  הקודש  )טהרת  זיע"א  ֱאמּוִנים"  "ׁשֹוֵמר  ּוַבַעל  מג(  אות 

ָהָאָדם  ַמְרֶאה  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ת"  ּבָ ׁשַ ַה"ּתֹוֶסֶפת  ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתּה 
הּוא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ זֹאת  ּוַמְרֶאה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֵאֵלינּו  בֹוא  ּבְ ְמָחתֹו  ׂשִ ּגֶֹדל  ֶאת 
ְלבֹואֹו  ּוְמַיֵחל  ה  ַהְמַחּכֶ ָאָדם  ֶדֶרְך  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְקַראת  ה  ּוְמַצּפֶ ים  ַמְקּדִ
ים ְויֹוֵצא ִלְקָראתֹו, ּוָבֶזה ַמְרֶאה  הּוא ַמְקּדִ ֵדי ׁשֶ ל ָאָדם ָחׁשּוב ַעד ּכְ ׁשֶ

בֹואֹו ֵאָליו. ּבְ ִלּבֹו  ְמַחת  ּגֶֹדל ׂשִ ֶאת 

כֶֹבד  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ה"ב(,  ל  פרק  )הלכות שבת  "ם  ָהַרְמּבַ ַסק  ּפָ ְוֵכן 
ֶלְך. ַהּמֶ יֹוֵצא ִלְקַראת  הּוא  מֹו ׁשֶ ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֵני  ּפְ ַלת  ְלַקּבָ ּוְמַיֵחל  רֹאׁש 

ה  ּוְמַצּפֶ ב  יֹוׁשֵ ִמיד  ּתָ ָהָיה  ׁשֶ זיע"א,  ִריְסק  ִמּבְ ָהַרב  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
"ם  ְבֵרי ָהַרְמּבַ ם ֶאת ּדִ ֵדי ְלַקּיֵ ת ּכְ ּבָ ָעה ִלְפֵני ׁשַ ת ֵאיֶזה ׁשָ ּבָ ַ ִלְקַראת ַהּשׁ

ן.  ּכֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ

ָהָיה  ׁשֶ זיע"א,  ין  ִמּטֹוְלְטׁשִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ הגה"ק  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ִלְקַראת  ה  ּוְמַחּכֶ ין  ַמְמּתִ ְוָהָיה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִניָסָתּה  ּכְ ִלְפֵני  ִמיד מּוָכן  ּתָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּבֹוָאּה ׁשֶ

ַרב  ְזַמן  ִמיד  ּתָ מּוָכִנים  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ַרּבִ יִקים  ַצּדִ ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוָכְך 
ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ים ְלבֹוָאּה ׁשֶ ּוְמַחּכִ ים  ְוָהיּו ְמַצּפִ עֹוד יֹום  ִמּבְ
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ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ יר ַיֲעקֹב" זיע"א )גנזי המלך אופן נג(, ׁשֶ ַעל ָה"ֲאּבִ ּבַ ְוהֹוִסיף 
ז,  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ת.  ּבָ ׁשַ אֹור  ל  ַקּבֵ ּתְ ַרב  יֹום  עֹוד  ּבְ בֹות:  ּתֵ י  ָראׁשֵ ית  ֵראׁשִ ּבְ
דֹול  ּגָ ַהּיֹום  עֹוד  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְוָזִהיר  ָזִריז  ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ
יֹוֵתר,  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ְלַבַעל  מֹוִעיל  ְוֶזה  ת,  ּבָ ׁשַ ּתֹוֶסֶפת  אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ
ֲעֵבָרה  ִלְדַבר  ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ַחת  ּתַ י  ּכִ ׁשּוָבה,  ַהּמְ ֵמֵעין  ׁשּוָבה  ּתְ ֶזה  י  ּכִ
ָכְך  ּבְ זֹאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ו  ַעְכׁשָ ֲאָותֹו,  ּתַ אֹות  ְלַמּלְ ֵדי  ּכְ ּוַמֲעִריב  ים  ּכִ ּוַמׁשְ
דֹול ְלַבַעל  ּקּון ּגָ ים ּוַמֲעִריב ָעֶליָה, ְוֶזהּו ּתִ ּכִ ֵמַח ִלְדַבר ִמְצָוה ּוַמׁשְ הּוא ׂשָ ׁשֶ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ׁשּוָבה. ַעד  ּתְ

דֹוָלה ַוֲעצּוָמה  ת ִהיא ּכֹה ּגְ ּבָ ל ַהּתֹוֶסֶפת ׁשַ ָתּה ׁשֶ ֻגּלָ ּסְ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ֵני  ִמּפְ יׁשֹוִרים,  ְוַהּמִ חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ַהְיׁשּועֹות  ְלָכל  ָיָדּה  ַעל  ִלְזּכֹות 
ה,  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ בֹוָאּה ׁשֶ ְמַחת ִלּבֹו ּבְ ָכְך ַמְרֶאה ָהָאָדם ֶאת ּגֶֹדל ׂשִ ּבְ ׁשֶ
ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  מֹוֵאס  ֵאינֹו  ׁשֶ ַמְרֶאה  הּוא  ּוְבָכְך 
ֵלית  ּבְ ָמּה  ַקּיְ ַהּמְ ָאָדם  ּכְ ָהַאֲחרֹון  ֶרַגע  ּבָ ָלּה  ְלַקּבְ ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָנתֹו  ַמּתְ
ִלְקַראת  ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ הּוא  ׁשֶ ַמְרֶאה  הּוא  ָכְך  ּבְ א  ֶאּלָ ָחִליָלה,  ֵרָרה  ּבְ
ְרכֹוֶתיָה  ּבִ ְלָכל  זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ּבֹוָאּה 

נּו ָאֵמן. ְיַזּכֵ ה. ה'  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ָהֲעצּומֹות ׁשֶ
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ת ּבָ ֵליל ׁשַ
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פרק ז

ם מיכ ָ ּו תח וי

ת ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַמֲעַלת ַהּשִׂ

ְמֻיֶחֶדת  ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבֹו  ׁשֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ ְזַמן  ִהּנֹו  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל 
ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ַמן  ּזְ ׁשֶ פ"ח(  )יתרו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹום,  ּמָ ּבַ ְמאֹד 
ְוָלֵכן  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְמַחת  ׂשִ ְזַמן  הּוא 
ְסעּוַדת  ֶאת  ְוֶלֱאכֹל  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָהָאָדם  ָצִריְך 
י  ּכִ ה,  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְסעּוַדת  ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל 
ֵלמּות.  ּוִבׁשְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִנְמָצִאים  ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ

אן. ּכָ ַעד 

ְלֵביְתָך  ּוִבְכִניָסְתָך  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ע"ב(,  הכוונות  )שער  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ל  ָחָתן ַהְמַקּבֵ י הּוא ּכְ לֹום", ּכִ ת ׁשָ ּבַ ְמָחה ְיֵתָרה "ׁשַ קֹול ָרם ּוְבׂשִ ּתֹאַמר ּבְ

ִנים ָיפֹות. ּפָ ּוְבֵסֶבר  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ּלָ ַהּכַ ֶאת 

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ זיע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ָאַמר  ְוֵכן 
ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ְסעּוַדת  ּבִ ְוִרּקּוִדים 
ֲעׁשּוִעים  ְוׁשַ ְוַנַחת רּוַח  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּגֹוְרִמים  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְוָהִרּקּוִדים 
דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻגּלָ ְוֵהם  ַמְעָלה.  ל  ׁשֶ וְלָפַמְלָיה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ דֹוִלים  ּגְ
ְוַרֲחִמים  טֹובֹות  עֹות  ּפָ ַהׁשְ יֹוְרִדים  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יִנים,  ַהּדִ ַקת  ְלַהְמּתָ
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ָרֵאל. ִיׂשְ דֹוִלים ְלָכל ַעם  ּגְ ַוֲחָסִדים 

ֵליל  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ְוַתְלִמיָדיו  זיע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ָנֲהגּו  ְוָאֵכן 
ּוְלַהְרּבֹות  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ת ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְסעּוַדת ֵליל  ּבִ ִרּקּוִדים  ּבְ

ּוְבָרָכה  לֹום  ת ְמִביָאה ׁשָ ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ
ּלֹו ּכֻ בּוַע  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ

חֹוֵזר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ פ'(,  אחרי  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
ַמְלָאִכים  ֵני  ׁשְ ים אֹותֹו  ְמַלּוִ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְלֵביתֹו  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ְלֵביתֹו 

ִנְמֵצאת ֵמָעָליו. ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ מֹאלֹו,  ּוִמּשְׂ ים, ִמיִמינֹו  ְקדֹוׁשִ

ִאים  ּבָ ָעָליו  ֹוָרה  ַהּשׁ ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ אֹותֹו  ים  ַהְמַלּוִ ְלָאִכים  ַהּמַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָערּוְך  ְלָחָנם  ֻ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוִיים  ׁשְ ּתֹו  ְוִאׁשְ הּוא  ׁשֶ ְורֹוִאים  ְלֵביתֹו 
ְואֹוֶמֶרת  ּבֹו  ֶאֶרת  ִמְתּפָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ַהְמַלּוָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ד  ִמּיָ ּדֹוֵלק,  ְוֵנָרם 
ָאר",  ֶאְתּפָ ָך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  "ִיׂשְ ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  הּוא",  י  ּלִ ׁשֶ  - "ֶזה  ָעָליו: 
ָרֶכיָך",  ּדְ ָכל  ּבְ ָמְרָך  ִלׁשְ ְך  ּלָ ה  ְיַצּוֶ ַמְלָאָכיו  י  "ּכִ ָפסּוק  ּבְ אֹותֹו  ּוְמָבֶרֶכת 

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָבר ַרע  ּדָ ל  ּוִמּכָ ל ָצָרה  ִמּכָ ָעָליו  ה  ּוְמִגּנָ ְוׁשֹוֶמֶרת 

ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְלֵביתֹו  ִאים  ּבָ אֹותֹו  ים  ַהְמַלּוִ ְלָאִכים  ַהּמַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
ֵאיָנם  ּתֹו  ְוִאׁשְ ְוהּוא  ּדֹוֵלק  לֹא  ְוֵנָרם  ָערּוְך  ֵאינֹו  ְלָחָנם  ֻ ּשׁ ׁשֶ ְורֹוִאים 
ְלָאִכים  ַהּמַ ְוַגם  יתֹו,  ִמּבֵ ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ד  ִמּיָ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ רּוִיים  ׁשְ
ֶצר  ְוַהּיֵ ְלֵביתֹו,  ֵחילֹוָתיו  ְוָכל  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ יַע  ַמּגִ ד  ּוִמּיָ ּה,  ִעּמָ ִקים  ּלְ ִמְסּתַ
ְויֹוֶרֶדת  י הּוא",  ּלִ ׁשֶ ִלים  ֵמַהַחּיָ ְוהּוא  י הּוא,  ּלִ ׁשֶ "ֶזה -  ָעָליו:  ָהַרע אֹוֵמר 
ְוֵאׁש,  ֵאׁש  ַרק  ָאר  ְוִנׁשְ ה  ָ ֵמָהִאּשׁ ֵה"א  ְוָהאֹות  ֵמָהִאיׁש  יֹו"ד  ָהאֹות 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ְטָרא ַאֲחָרא  ַהּסִ ֵביתֹו  ּבְ ְוׁשֹוָרה 
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ְרחֹו עֹוֶנה ָאֵמן ּכָ ַעל  ּבְ

ֶנֱאַמר  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ַעל  ׁשֶ צד(,  חדש  )תיקו"ז  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף 
ֶצר  ֶנְגּדֹו". ּוָפסּוק ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ַהּיֵ ה ּלֹו ֵעֶזר ּכְ סּוק "ַוּיֹאֶמר ה'... ֶאֱעׂשֶ ַהּפָ
הּוא   - ָזָכה  לֹא  הּוא  ְוִאם  לֹו,  עֹוֵזר  הּוא   - ָהָאָדם  ָזָכה  ִאם  ׁשֶ ָהַרע, 

ֶנְגּדֹו. ּכְ

ל  ּוְלַקּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְלַכּבֵ זֹוֶכה  הּוא  ִאם  ׁשֶ ּוֵפרּוׁשֹו, 
ָהַרע  ֶצר  ְוַהּיֵ אֹותֹו  ְמָבֵרְך  ַהּטֹוב  ֶצר  ַהּיֵ ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ אֹוָתּה 
ְמָחה,  ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ְרחֹו עֹוֶנה ָאֵמן, ְוִאם הּוא לֹא זֹוֶכה ְלַקּבֵ ַעל ּכָ ּבְ
ֶצר  ְוַהּיֵ לֹו,  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹותֹו  ל  ְמַקּלֵ ְוהּוא  ֶנְגּדֹו,  ּכְ הּוא  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ
ִריבֹות  ְוַהּמְ ָטטֹות  ַהּקְ ל  ּכָ אֹות  ּבָ ם  ָ ּוִמּשׁ ָאֵמן.  עֹוֶנה  ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ ַהּטֹוב 
ָטן  ַהּשָׂ ְוכֹחֹות  ְמָאה  ַהּטֻ ָרַאת  ֵמַהׁשְ ֵהן  ְחלֹוקֹות  ַהּמַ ל  ּכָ י  ּכִ ֵביתֹו,  ּבְ

ִלְצַלן. ַרֲחָמָנא  ּוְמִריבֹות,  ִביִאים ְקָטטֹות  ַהּמְ

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ אּו ַהִחיצֹוִנים  ּבָ ֵמֵהיָכן 

ּקּוֵני  ַה"ּתִ ַעל  ּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַתב  ּכָ שבת(,  )ליל  ִסּדּורֹו  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ְוַהּשׁ
ֵמֵהיָכן  ְלַהְקׁשֹות  ֵיׁש  ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ָהֲאִר"י,  ִמּגּוֵרי  ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ת",  ּבָ ׁשַ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְוֵחילֹוָתיו  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ אּו  ּבָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ד  ִמּיָ ִנְכָנִסים  יִקים  ּזִ ַהּמַ ל  ּכָ ַוֲהֵרי  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ רּוי  ָהָיה ׁשָ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ַהּגָ הֹום  ַהּתְ ְלעֶֹמק  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ה,  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ ְלֻנְקָבא 

ת? ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְיכֹוִלים ָלבֹוא ְלֵביתֹו  ְוֵכיַצד ֵהם  )זוהר בראשית מח(,  ַהּזַֹהר 

ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  לֹא  ֶזה  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ת",  ּבָ ׁשַ ּקּוֵני  ַה"ּתִ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוִיים  ׁשְ ָהיּו  לֹא  ּתֹו  ְוִאׁשְ ְוהּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
ְקָבא  ִמּנֻ ֵחילֹוָתיו  ְוָכל  ְוֶאת  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶאת  הֹוִציא  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי 
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י ַעל  ָרה אֹוָתם ָעָליו ֶוֱהִביָאם ְלֵביתֹו, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּכִ ה, ְוִהׁשְ ְתהֹוָמא ַרּבָ ּדִ
ְימֹות  ּוְבָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ֵביתֹו  ּבְ ְוֵחילֹוָתיו  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ׁשֹוִרים  ְך  ּכָ ְיֵדי 
ַרֲחָמָנא  ִית,  ּבַ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִריבֹות  ְוַהּמְ ָטטֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ּוֵמֶהם  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ

ִלְצַלן.

בּוַע ָ ּוְבָרָכה ְלָכל ְימֹות ַהּשׁ ִמיָרה  ׁשְ

ֵליל  ּבְ ֵמַעְצבּות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמר  ִנׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהַרַמ"ק,  ּוֵבֵאר 
ָכל  ּבְ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְוַלִחיצֹוִנים  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ְרׁשּות  ֵאין  ת,  ּבָ ׁשַ
ָכל  ּבְ ֵביתֹו  ּבְ ֲחלֶֹקת  ִמּמַ ֵצל  ִיּנָ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ
ֲחלֶֹקת ֵהן ִמּכֹחֹות ַהס"מ  ל ָהַעְצבּות ְוַהּמַ ּכָ ֵני ׁשֶ ּלֹו, ְוֹזאת ִמּפְ בּוַע ּכֻ ָ ַהּשׁ
ֵביתֹו  ּבְ ּוַמֲחלֶֹקת  רּוד  ּפֵ ַלֲעׂשֹות  ּכָֹחם  ָכל  ּבְ ֲחֵפִצים  ֵהם  ׁשֶ זּוגֹו,  ּוַבת 
יֹום  ָטטֹות ּבְ ֵמִחים ְמאֹד ֵמַהּקְ ת, ְוֵהם ֶנֱהִנים ּוׂשְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ל ָהָאָדם ּבְ ׁשֶ
ִלְגֹרם  ְלַנּסֹות  ֵדי  ּכְ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ַאֲחֵרי  ְרִדיָפָתם  ְוָכל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוֵפרּוד ֵאֶצלֹו  ְקָטָטה 

ִהיא  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ַמהּוָתם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ִליָטה  ׁשְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ֲחלֶֹקת,  ְוַהּמַ ָהַעְצבּות 
ִאים  ּבָ ֵהם  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצבּות  ְמִריָבה אֹו  ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ֲאָבל  ָלל,  ּכְ

ל ַמהּוָתם. ּכָ זֹו  י  ּכִ ם,  ִקים ׁשָ ְוִנְדּבָ ְלָמקֹום ֶזה 

ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ יָעה  ַמּגִ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ֵמַח  ׂשָ לֹא  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן, 
ּוְמִריבֹות  ְקָטטֹות  ַנֲעׂשֹות  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ְוֵחילֹוֶתיָה 
ל  ׁשֶ ַמהּוָתּה  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ּוְבָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ָכל  ּבְ ֵביתֹו  ּבְ
ַהִחיצֹוִנים  ל  ׁשֶ ִעְנָיָנם  ְוָכל  ּוְמִריָבה  ַמֲחלֶֹקת  ִהיא  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ
ַלֲעׂשֹות  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָיגֹון  ַעְצבּות  ְלַהְכִניס  ִלּפֹות הּוא ַרק  ְוַהּקְ
ם,  ׁשָ רֹות  ִלׁשְ יּוְכלּו  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָמקֹום,  ָכל  ּבְ ּוָמדֹון  ִריב 
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ּוְמִריבֹות,  ְקָטטֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ם  ׁשָ ִיְהיּו  ְלֵביתֹו,  ִאים  ּבָ ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ִלְצַלן. ַרֲחָמָנא 

ְוהּוא  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְוַצַער  ֵמַעְצבּות  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ִנְזָהר  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ים  ְמַנּסִ ֵהם  ְוָלֵכן  ַלֲחלּוִטין,  ִנְדִחים  ֵהם  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ
ֵהא  ּתְ ֵדי ׁשֶ ת, ְוזֹאת ּכְ ּבָ ֵליל ׁשַ יל ֶאת ָהָאָדם ְלַעְצבּות ּבְ ָכל ּכָֹחם ְלַהּפִ ּבְ
א  ׁש, ֶאּלָ ָטָטה ְוָהַעְצבּות ֵהן ִעְנָין ֶאָחד ַמּמָ יֹום ֶזה. ְוַהּקְ ִליָטה ּבְ ָלֶהם ׁשְ
ִריָבה  ְוַהּמְ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ  – ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵאיָבָריו  ּבְ ִהיא  ָהַעְצבּות  ׁשֶ

ל ָהַרַמ"ק. ָבָריו ׁשֶ ּדְ אן  ּכָ ְלֵבין ֵרֵעהּו. ַעד  ינֹו  ּבֵ ִהיא 

ת ּבָ ַ לֹום ֲעֵליֶכם - ְלַמְלֲאֵכי ַהּשׁ יַרת ׁשָ ׁשִ

ִלְפּתַֹח  ָרֵאל  ִיׂשְ פּוצֹות  ּתְ ָכל  ּבְ ָנֲהגּו  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ִלְפֵני  ה  ִהּנֵ
ַמְלֲאֵכי  ֲעֵליֶכם  לֹום  "ׁשָ יק:  ָהַעּתִ ְזמֹון  ּפִ ּבַ ֵרת  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  יָרה  ׁשִ ּבְ

ֵרת". ָ ַהּשׁ

ֵרת  ָ יָרה זֹאת ְלַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ִרים ׁשִ ָאנּו ׁשָ ַעם ׁשֶ ַהּטַ ר ְלָבֵאר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ
לֹום",  ָ ַהּשׁ "ַמְלֲאֵכי  ְקָרִאים  ַהּנִ ֵאּלּו  ְלָאִכים  ּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ

ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ִאים  ּבָ ְוֵהם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלִמְצַות  ׁשּוִרים  ַהּקְ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵהם 
ֶאת  ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ֶזה  ְזמֹון  ּפִ ָלֶהם  ִרים  ׁשָ ְוָאנּו  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְיהּוִדי  ל  ּכָ
ל ַמְלֲאֵכי  ל ּכָ ה ּוְבבֹוָאם ׁשֶ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ בֹוָאּה ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ְמָחֵתנּו ַהּגְ ׂשִ
ֶזה,  ְזמֹון  ּפִ יר  ָלׁשִ ְדמֹוִנים  ַהּקַ נּו  ּקְ ּתִ ְוָלֵכן  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאֵלינּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ל  ְלַקּבֵ "ְוָצִריְך  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ס"ט(,  דף  כ"ד  תיקון  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֵני  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ִאים  ַהּבָ ָהאֹוְרִחים  ֶאת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ֶנֶסת ְלֵביתֹו". ַהּכְ ית  ִמּבֵ ים ֶאת ָהָאָדם  ַהְמַלּוִ
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ה סּוֵגי ַמְלָאִכים  לֹׁשָ ָנם ׁשְ ׁשְ ּיֶ דֹוׁש )תיקו"ז דף סט(, ׁשֶ ה ַהּזַֹהר ַהּקָ ּוְמַגּלֶ
ת. ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ל ָאָדם  ּכָ ל  ִאים ְלֵביתֹו ׁשֶ ַהּבָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ים  ַהְמַלּוִ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵהם  ָהִראׁשֹון  ַהּסּוג  א. 
ָאה  ָמה ְיֵתָרה ַהּבָ ׁשָ ׁש ֶאת ַהּנְ ּמֵ ת, ְוַתְפִקיָדם הּוא ְלׁשַ ּבָ ׁשַ ְלָכל ְיהּוִדי ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל ֶאָחד ֵמַעם 

ָעִמים  ָמה ְיֵתָרה, ּפְ ׁשָ ל ַהּנְ ָתּה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ָ ֲחַמת ְקֻדּשׁ ּמֵ ֵני ׁשֶ  ְוזֹאת ִמּפְ
ְלָאִכים  ל ַהּמַ ָמה ְיֵתָרה, ְוַתְפִקיָדם ׁשֶ ׁשָ ל ֶאת ַהּנְ ָהָאָדם ֵאינֹו ָראּוי ְלַקּבֵ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ִהיא  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ ְיהּוִדי  ְלָכל  ַע  ְלַסּיֵ ִהּנֹו 

ה. )שם משמואל סוכות תרע"ג(. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  

ַיַחד ִעם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאים ְלָכל ֶאָחד ֵמַעם  ַהּבָ ָנם ַמְלָאִכים  ֶיׁשְ מֹו ֵכן  ב. ּכְ
ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ רֹות  ִלׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ָאה  ַהּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ים  ְמַלּוִ ְוֵהם 
ֶאל  ים  ְתַלּוִ ַהּמִ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ ָהֵאּלּו  ְלָאִכים  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  דֹוָלה  ּגְ
יֹום  ֵאֵלינּו  בֹוא  ּבְ ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ָאנּו  ׁשֶ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ת,  ּבָ ֵליל ׁשַ ל ָהָאָדם ּבְ ִאים ְלֵביתֹו ׁשֶ ָנם עֹוד ַמְלָאִכים ַהּבָ מֹו ֵכן ֶיׁשְ ג. ּכְ
ַמְלֲאֵכי  ֵני  ׁשְ אֹוֵמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ְנָיא,  ּתַ קיט(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֶנֶסת ְלֵביתֹו, ֶאָחד טֹוב  ית ַהּכְ ת ִמּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ים לֹו ָלָאָדם ּבְ ֵרת ְמַלּוִ ָ ַהּשׁ
ְלָחן  לּוק ְוׁשֻ ת ְלֵביתֹו, ּומֹוֵצא ֵנר ּדָ ּבָ ֵליל ׁשַ א ָהָאָדם ּבְ ּבָ ְוֶאָחד ַרע, ּוְכׁשֶ
ַאף  ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְלָאְך ַהּטֹוב ְמָבְרכֹו ְואֹוֵמר לֹו:  ַעת, ַהּמַ ה ֻמּצַ ּוִמּטָ ָערּוְך 

ְרחֹו עֹוֶנה ָאֵמן. ּכָ ַעל  ּבְ ְלָאְך ָהָרע  ְוַהּמַ ֵכן,  ְיִהי  ת ַאֶחֶרת  ּבָ ְלׁשַ

ֵליל  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ים  ַהְמַלּוִ ְלָאִכים  ַהּמַ ׁשֶ קיט(,  )שבת  "א  ַהְרׁשָ ַהּמַ ּוֵבֵאר 
ַמְלָאִכים  ֵני  ׁשְ ָנם  ֶיׁשְ ִמְצָוה  ְלָכל  י  ּכִ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ "ַמְלֲאֵכי  ם  ִהּנָ ת  ּבָ ׁשַ
ם  ַהְמַקּיֵ ָהָאָדם  ַעל  ֵנגֹור  ַהּסָ הּוא  ׁשֶ ָיִמין,  ד  ִמּצַ ֶאָחד  ָעֶליָה,  ים  ַהְמֻמּנִ
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ֵטגֹור  מֹאל, ְוהּוא ַהּקָ ד ַהּשְׂ ִני הּוא ִמּצַ ֵ ְלָאְך ַהּשׁ ָראּוי, ְוַהּמַ ְצָוה ּכָ ֶאת ַהּמִ
ים  ְלָאִכים ַהְמַלּוִ ֵני ַהּמַ ָראּוי, ּוׁשְ ְצָוה ּכָ ם ֶאת ַהּמִ ֵאינֹו ְמַקּיֵ ַעל ָהָאָדם ׁשֶ
ִמְצַות  ַעל  ים  ַהְמֻמּנִ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵהם  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְלֵביתֹו  ָהָאָדם  ֶאת 

ָראּוי. ּכָ ָמּה  ְמַקּיְ ת ִלְראֹות ִאם ָהָאָדם  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָנם ַמְלָאִכים  ׁשְ ּיֶ לֹמֹה" זיע"א )פרשת יתרו(, ׁשֶ ְפֶאֶרת ׁשְ ַעל ַה"ּתִ ַתב ּבַ ד. ּכָ
ָכל  ּבְ ה  ָעׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ טֹוִבים  ים  ֲעׂשִ ְוַהּמַ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ ִנְבְראּו  ר  ֲאׁשֶ
ָיָדם  ְוַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְמקֹוָמם  ְועֹוִלים  ָלִמים  ִנׁשְ ְוֵהם  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות 
ְוָלֵכן  ְצוֹות,  ַהּמִ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ ָלָאָדם  ָאה  ּבָ
אֹוָתם  ִלים  ְמַקּבְ ְוָאנּו  ָלָאָדם  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ְמִביִאים  ֵאּלּו  ַמְלָאִכים 

ְמָחה. ּוְבׂשִ יָרה  ׁשִ ּבְ

ִרים  ׁשָ ָאנּו  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ אֹוָתנּו  ים  ַהְמַלּוִ ָהֵאּלּו  ְלָאִכים  ַהּמַ ּוְלָכל 
ֶאת  ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ֵרת",  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֲעֵליֶכם  לֹום  "ׁשָ יַרת  ׁשִ ֶאת 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ בֹוא ֵאֵלינּו יֹום  ּבְ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחֵתנּו  ׂשִ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֵהם  ׁשֶ ָהֵאּלּו,  ְלָאִכים  ַהּמַ ֶאת  ִלים  ְמַקּבְ ְוָאנּו 
ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ה,  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ַעל  ים  ַהְמֻמּנִ
ֵרת",  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֲעֵליֶכם  לֹום  "ׁשָ יַרת  ׁשִ ֶאת  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ִרים  ׁשָ ָאנּו 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ֵמִחים ִלְקַראת  ָאנּו ׂשְ ׁשֶ ְכֵדי ְלַהְראֹות  ּבִ ְוזֹאת 

ְוָאנּו  ֵלָבב  ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִלים  ְמַקּבְ ָאנּו  ּוְבָכְך 
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחֵתנּו  ׂשִ ַמְרִאים ֶאת 

ת ִהיא  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ת ַחִיל"  יַרת "ֵאׁשֶ ׁשִ
ת  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ

יר  ָלׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְתפּוצֹות  ּבִ ָנֲהגּו  ּדּוׁש  ַהּקִ ִלְפֵני  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ה  ִהּנֵ
)פרי  ִלין זיע"א  ִמּלּוּבְ ָצדֹוק  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ְוָכַתב  ַחִיל",  ת  "ֵאׁשֶ ֶרק  ּפֶ ֶאת 
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ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ִמְצות  ַעל  ְוהֹוֵלְך  סֹוֵבב  ַחִיל"  ת  "ֵאׁשֶ ֶרק  ּפֶ ׁשֶ צדיק בלק(, 

ְעָלּה". ּבַ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת  דֹוׁש "ֵאׁשֶ ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְקֵראת  ַהּנִ

ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ָכל  ּבְ ר  ּוְלַזּמֵ יר  ָלׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְתפּוצֹות  ּבִ ָנֲהגּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ ִנּגּון  ּבְ ַחִיל"  ת  "ֵאׁשֶ ֶרק  ּפֶ ֶאת  ּדּוׁש  ַהּקִ ִלְפֵני 
ְכִניָסָתּה, ּוְלַהְראֹות ֶאת  ּבִ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב  ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ְלַקּבֵ
ל  ּכָ לּוָיה  ּתְ ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ֵאֵלינּו  בֹוא  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחֵתנּו  ׂשִ

ָתּה ָהֲעצּוָמה. ָ ַלת ְקֻדּשׁ ַקּבָ

ְבָחּה  ׁשִ ַעל  ַחִיל"  ת  "ֵאׁשֶ ֶרק  ּפֶ ל  ּכָ ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ה  ְוִהּנֵ
ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל ִמְצַות  ֶ ּשׁ ָתּה ָהֲעצּוַמה  ּוְגֻדּלָ ְורֹוְממּוָתּה 

ל  ׁשֶ ֶהָעצּום  אֹוָרּה  ׁשֶ ָהָאָדם  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ  - ִיְמָצא  ִמי  ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ
ּתֹוְקקּות  ַהִהׁשְ ְיֵדי  ְוַעל  יו,  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ י  ּפִ ַעל  ּנּו  ִמּמֶ ְמאֹד  ָרחֹוק  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָהָאָדם ְלאֹוָרּה  ה  ִיְזּכֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהָאָדם ְלאֹוָרּה  ל  ׁשֶ ּסּוִפין  ְוַהּכִ
ה  ִיְזּכֶ ת  ּבָ ַ ֵמַהּשׁ ה  ַהּבּוׁשָ ְיֵדי  ַעל  ְוֵכן  מֹוֲהַרַנ"ת,  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ַהּגָ

ַפת ֱאֶמת". ַתב ַה"ּשְׂ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ָהָאָדם ְלאֹוָרּה 

ְצוֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ ְיָקָרה  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  י  ּכִ  - ִמְכָרּה  ִניִנים  ִמּפְ ְוָרחֹק 
ַהּתֹוָרה  ָכל  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ קּוָלה  ׁשְ יב(:  כה  רבה  )שמות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ּלָ ּכֻ

ָרָכה. ְוַהּבְ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ת ִהיא ְמקֹור  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ ֵכן  ּוְכמֹו  ּה.  ּלָ ּכֻ

י ַעל  ת קֶֹדׁש, ּכִ ּבַ ׁשַ ּה ּבְ ַטח ּבָ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ְעָלּה - ַהּקָ ּה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ּבָ
ִאְלָמֵלא  קיח(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לּות,  ֵמַהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאלּו  ִיּגָ ָיָדּה 

ִנְגָאִלין. ָהיּו  תֹות,  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ

ְמקֹור  ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ  – יָה  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ָרע  ְולֹא  טֹוב  ָמַלְתהּו  ּגְ
ָדּה  ַהְמַכּבְ ָלָאָדם  ְוטֹוָבה  ָרָכה  ּבְ ַפע  ׁשֶ ַרק  יָעה  ּפִ ַמׁשְ ָרָכה,  ְוַהּבְ ַפע  ֶ ַהּשׁ
ּפֹוֵרַע  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  - ִביָלּה  ׁשְ ּבִ ּלֹוֶוה  ׁשֶ ִמי  ְוַאף  ָראּוי,  ּכָ ָגּה  ּוְמַעּנְ
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ּוְלעֹוָלם  ם ְרפּוָאה ָלָאָדם  ת ִהּנָ ּבָ ַ ַאְכֵלי ַהּשׁ ּמַ יִקים, ׁשֶ ַצּדִ ְוֵכן ָאְמרּו  לֹו. 
יִקים לֹו. ַמּזִ ֵאיָנם 

ִכים  ִנְמׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ַלְחָמּה -  ִביא  ּתָ ְרָחק  ִמּמֶ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר  ּכָ ָהְיָתה 
ַאף  יֹוֵתר  ּבְ בֹוִהים  ַהּגְ ּוֵמָהעֹוָלמֹות  ַרב  ְרָחק  ִמּמֶ ָהֶעְליֹוִנים  ָהַרֲחִמים 
ם  ֵ ְלַהּשׁ יָבם  ְוַלֲהׁשִ ְלָקְרָבם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ְוַהְירּוִדים  ָלְרחֹוִקים 

ַרְך. ִיְתּבָ

ה  ָהֲאֻרּכָ לּות  ּגָ ּבַ ַאף   - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְצַות  ּמִ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ  - ַלְיָלה  עֹוד  ּבְ ָקם  ַוּתָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ְוַחּיּות  אֹור  נֹוֶתֶנת  ִהיא   - ְך  ְוחֹׁשֶ ְלַלְיָלה  ֶלת  ְמׁשֶ ַהּנִ
ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאְצָלּה  י  ּכִ ּה,  ּבָ ֵמִחים  ּוׂשְ עֶֹנג  ִמיֵני  ָכל  ּבְ אֹוָתּה  ִגים  ַהְמַעּנְ

ָרָכה. ְוַהּבְ

ַפע  ׁשֶ יָעה  ּפִ ַמׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ  - ְלַנֲערֶֹתיָה  ְוחֹק  ְלֵביָתּה  ֶטֶרף  ן  ּתֵ ַוּתִ
ַעל  ז ׁשֶ א ְלַרּמֵ ת. ְוֵכן ּבָ ּבָ ַ ל ַהּשׁ יָתּה ׁשֶ ֵהם ּבֵ ָרֵאל, ׁשֶ אֹור ְוַחּיּות ְלָכל ִיׂשְ
ל  ּכָ ְרִכין  ִמְתּבָ ִמֵנּה  י  ּכִ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ְרָנָסה  ּפַ ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ִנׁשְ ָיָדּה 

)זוהר יתרו פח(. יֹוִמין.  א  ּתָ ׁשִ

ַעם  ּטָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ ּכָ ז ׁשֶ ְיָלה ֵנָרּה - ְלַרּמֵ ה ַבּלַ י טֹוב ַסְחָרּה לֹא ִיְכּבֶ ָטֲעָמה ּכִ
 - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ נַֹעם  ְמִתיקּות  ל  ׁשֶ ֶהָעֵרב  ַטְעָמּה  ֶאת  ַאַחת  ַעם  ּפַ ֲאִפּלּו 
ִיְזּכֹר  ַוֲאֵפָלה  ְך  חֹׁשֶ ֵעת  ּבְ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוַאף  זֹאת,  ח  ּכַ ִיׁשְ לֹא  ְלעֹוָלם 
ת  ּבָ ַ לּות, ְמִאיָרה ַהּשׁ ה ַהּגָ ּזֶ ְיָלה, ׁשֶ תֶֹקף ַהּלַ ם ּבְ ּגַ ז, ׁשֶ א ְלַרּמֵ זֹאת. ְוֵכן ּבָ

ְוֶהָעצּום. דֹול  ַהּגָ ָרֵאל ֶאת אֹוָרּה  ִיׂשְ ְלַעם 

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָרָכה  ְוַהּבְ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ְמקֹור  ְהיֹוָתּה  ּבִ  - יׁשֹור  ַבּכִ ָחה  ּלְ ׁשִ ָיֶדיָה 
ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות 

ּוַמְכִניָסה  יָה  ּפֶ ּכַ ֶאת  ת  ּפֹוֶרׂשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ  - ֶלָעִני  ה  ְרׂשָ ּפָ ּה  ּפָ ּכַ
יַע  ַמּגִ דֹול  ַהּגָ ְואֹוָרּה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ יֹוֵתר  ּבְ ָהָרחֹוק  ֶאת  ַאף  ֵאֶליָה 
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אֹור  יָעה  ּוַמּגִ יֹוֶרֶדת  ֵאָליו  ְוַאף  ָוכֹל,  ִמּכֹל  ָהָרחֹוק  ַדַעת  ּבְ ְלָעִני  ַאף 
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ

ָצִריְך  ֵאין  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ  – ֶלג  ָ ִמּשׁ ְלֵביָתּה  ִתיָרא  לֹא 
ִמיד  ּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִרירּות  ִמּקְ ָלל  ּכְ ְוִלְפחֹד  ִלירֹא  ָהָאָדם 
ֶהָעצּום  ּוְבאֹוָרּה  דֹול  ַהּגָ ּה  ָ ִאּשׁ ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ְוַתְבִעיר  ם  ּוְתַחּמֵ בֹוא  ּתָ
ל  ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ י ּבִ ם, ּכִ ּלָ בּוַע ּכֻ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ יַע ַעל ּכָ ּפִ ְוַתׁשְ
ָהַאֲחרֹוִנים  ִמים  ַהּיָ ת  לֹׁשֶ ּוִבׁשְ ָעְבָרה,  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ֶהָאָרה  ָנּה  ֶיׁשְ בּוַע  ָ ַהּשׁ

ָאה. )פע"ח שער השבת(. ַהּבָ ת  ּבָ ַ ָנּה ֶהָאָרה ֵמַהּשׁ ֶיׁשְ

ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ּוִבְקִרירּות  ְך  חֹׁשֶ ּבְ רּוי  ָ ּשׁ ׁשֶ ַאף ִמי  ׁשֶ ז,  ְלַרּמֵ א  ּבָ ְוֵכן 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלּבֹו  ּוִמְתַלֵהב  ִמְתעֹוֵרר  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ בֹוא  ּבְ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ
ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֵמאֹוָרּה  דֹוָלה  ּגְ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ְלָעְבדֹו  ב  ׁשָ ְוהּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ַעל  ז  ְמַרּמֵ  - ִנים  ׁשָ ָלֻבׁש  יָתּה  ּבֵ ָכל  י  ּכִ
ַהּכֹל  ים  עֹוׂשִ ָאנּו  תֹות  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ י  ּכִ ַנִים.  ׁשְ א  ֶאּלָ ִנים  ׁשָ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ֲחַז"ל: 
"ָזכֹור  ֶנֶגד  ּכְ ים  ֲהַדּסִ ֵני  ּוׁשְ ֵנרֹות  ֵני  ׁשְ ֶנה,  ִמׁשְ ֶלֶחם   - ַנִים  ׁשְ פּול  ּכָ

מֹור". ְוׁשָ

ֹוְמָרּה  ּשׁ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ז,  ְלַרּמֵ א  ּבָ ּה -  ָמן ְלבּוׁשָ ְוַאְרּגָ ׁש  ׁשֵ ּה  ּלָ ָתה  ָעׂשְ ים  ַמְרַבּדִ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ יָתה,  ַהּמִ ִמּיֹום  ָלל  ּכְ ּוְלַפֵחד  ִלירֹא  ָצִריְך  ֵאינֹו  ָדּה  ּוְמַכּבְ
ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ָהֶעְליֹון,  ָלעֹוָלם  ָנִאים  ים  ְלבּוׁשִ ּבִ אֹותֹו  ה  יׁשָ ַמְלּבִ

דֹוׁש. ַהּקָ

ַמה  י  ּפִ ַעל  רּוׁשֹו  ּפֵ  - ָאֶרץ  ִזְקֵני  ִעם  ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ ְעָלּה  ּבַ ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ נֹוָדע 
ַרְך נֹוָדע ְלָכל ֶאָחד  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְך ֲחַז"ל )זוה"ק ח"א דף קג(, ׁשֶ ְתבּו ַעל ּכָ ּכָ ֶ ּשׁ
ַמה  ֶאת  ַלֲחֵברֹו  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ִלּבֹו,  ּבְ ֵער  ְמׁשַ הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְוֶאָחד 
ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ת  ֻדּלַ ִמּגְ ִלּבֹו  ּבְ ְתנֹוֵצץ  ּמִ ֶ ּשׁ
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ַמה  ְלִפי  ֶזה  ֶאָחד  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ ְוָהֲעצּוַמה  דֹוָלה  ַהּגְ ַמֲעָלָתּה 
ָתּה ָהֲעצּוָמה. ָ ִלּבֹו ֶאת אֹור ְקֻדּשׁ ּבְ יׁש  ּוַמְרּגִ ֵער  הּוא ְמׁשַ ֶ ּשׁ

ַעל  ֶזה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור  ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ  - ָאֶרץ  ִזְקֵני  ִעם  ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ
ֶאת  ד  ְלַכּבֵ יַצד  ּכֵ ֵמֶהם  ְוִיְלַמד  ַהֲחָכִמים  ּוְלַתְלִמיֵדי  ֵקִנים  ַלּזְ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ְיֵדי 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ְלאֹור  ה  ִיְזּכֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְתָקֵרב  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ֶגד  ת נֹוֶתֶנת ּבֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ז ׁשֶ ַנֲעִני - ְלַרּמֵ ְמּכֹר ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלּכְ ָתה ַוּתִ ָסִדין ָעׂשְ
ְימֹות  ָכל  ּבְ יו,  ַמֲעׂשָ ּבְ ַנֲעִני  ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ ָלָרחֹוק  ַאף  ּוְלבּוׁש 

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ

לֹוִנים )ספר זכרון קדוש  ַע ִמּסְ ִוד ְיהֹוׁשֻ לֹמֹה ּדָ י ׁשְ ַתב ָהַרַה"ק ַרּבִ ְוֵכן ּכָ
ָלה,  ַהּצָ ְוָזְרקּו לֹו ֶחֶבל  ָנָהר  ּבְ ָלה ְלָאָדם ַהּטֹוֵבַע  ִנְמׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ – שבת(, ׁשֶ

ת ִהיא ַהֲחגֹור  ּבָ ַ ְך ַהּשׁ ָהר. ּכָ ה ָלֵצאת ֵמַהּנָ ָכל ּכֹחֹו ִיְזּכֶ ּה ּבְ ְוִאם ַיֲחִזיק ּבָ
ִמְצַות  ּבְ ַיֲחִזיק  ְוִאם  ֶצר,  ַהּיֵ ְמצּולֹות  יֵון  ּבִ ַהּטֹוֵבַע  ְלָכל  ָלה  ַהַהּצָ ְוֶחֶבל 

ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה ְלִהְתָקֵרב ֶאל  ִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָגּה  ָדּה ְוַהְמַעּנְ ל ַהְמַכּבְ ּכָ ז ׁשֶ ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון - ְלַרּמֵ ׂשְ ּה ַוּתִ עֹז ְוָהָדר ְלבּוׁשָ
זֹוֶכה  ְוהּוא  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ְוֵכן  ָהַאֲחרֹון  ּיֹום  ּבַ מַֹח  ִלׂשְ זֹוֶכה  ָראּוי,  ּכָ
)תיקו"ז  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ָהֶעְליֹון,  עֹוָלם  ּבָ ְוָהָדר  בֹוד  ּכָ י  ִלְלבּוׁשֵ
ְמָחה  ְוׂשִ ָכבֹוד  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ ע"ב(  כג  דף  ו  תיקון 

ָהֶעְליֹון  ָלעֹוָלם  בֹוָאּה  ּבְ ִטיָרתֹו  ּפְ ְלַאַחר  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ִלים  ְמַקּבְ ְך  ּכָ  -
ה. ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ָכבֹוד  ּבְ

ִעים  ּפָ ת ִנׁשְ ּבָ ׁשַ ּבְ ז ׁשֶ ָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה - ְלַרּמֵ ְתָחה ּבְ יָה ּפָ ּפִ
ה.  ַרּבָ ַקּלּות  ּבְ ְוַלֲהִביָנּה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ ָוַדַעת  ָחְכָמה  ָלָאָדם 
ְלַעם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִכים  ְמׁשָ ַהּנִ דֹוִלים  ַהּגְ ַהֲחָסִדים  ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ֵמַהֲחָסִדים  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ
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מֹו  ּכְ ֶחֶסד,  ּוְבתֹוַרת  ָנה  ַמּתָ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ
הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  י(:  )שבת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ָנּה  ִלּתְ ׁש  ְמַבּקֵ ַוֲאִני  ָמּה,  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנַזי  ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ

ָרֵאל. ְלִיׂשְ

ל  ּכָ ַעל  ֶלת  ּכֶ ּוִמְסּתַ צֹוָפה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ  - יָתּה  ּבֵ ֲהִליכֹות  ה  צֹוִפּיָ
ָכָרם ּוְלַהְמִליץ  ם ֶאת ׂשְ ּלֵ ֵדי ְלׁשַ ּכְ ָראּוי,  ִגים אֹוָתּה ּכָ ִדים ְוַהְמַעּנְ ַהְמַכּבְ

ֵמי ְמרֹוִמים. ׁשְ ּבִ ֲעָדם  ּבַ טֹוב 

ת  ּבָ ֲהָכנֹות ְלׁשַ ֵרז ּבַ ׁש ָלָאָדם ְלִהְזּדָ ּיֵ ז ׁשֶ ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא תֹאֵכל - ְלַרּמֵ
ה  ִיְזּכֶ הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ְזִריזּות  ּבִ ְוַלֲעׂשֹוָתן  ה  ְלּכָ ַהּמַ
ֵרז  ְלִהְזּדָ ָהָאָדם  ָצִריְך  ַעְצָמּה  ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ְוֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה 
ָכְך,  ּבְ ל ַמה  ְדָבִרים ׁשֶ ּבִ דֹול  ּגָ ז יֹום ּכֹה  ם ְולֹא ְלַבְזּבֵ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ְמאֹד ּבַ
ּבֹו  י  ּכִ ָראּוי,  ּכָ לֹו  ּוְלַנּצְ ְמאֹד  ּבֹו  ֵרז  ְלִהְזּדָ ְוֵיׁש  ַלֲאדֹוֵננּו  ַהּיֹום  ָקדֹוׁש  י  ּכִ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ר  ֶאְפׁשָ
ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ִנְמָצא  הּוא 

דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ

ֵמִחים  ָרֵאל ַהּשְׂ ֶניָה" ֶזה ַעם ִיׂשְ ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה – "ּבָ רּוָה ּבַ ְ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאּשׁ
ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ּבֹו  ים  ּוַמְרּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמאֹד 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ל  ׁשֶ ְעָלּה  ּבַ ִנְקָרא  הּוא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה   - ַוְיַהְלָלּה  ְעָלּה  ּבַ
ל  ׁשֶ ִמְצָוָתּה  ִיְקַרת  ּגֶֹדל  ֶאת  ְמאֹד  ַח  ּבֵ ּוְמׁשַ ל  ְמַהּלֵ ְוהּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

בּוַע  ָ ָכל ְימֹות ַהּשׁ ּבְ ז ׁשֶ ָנה - ְלַרּמֵ ּלָ נֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ַרּבֹות ּבָ
ם  ּלָ ּכֻ ַעל  עֹוֶלה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֲאָבל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ר  ֶאְפׁשָ
ְצַות  ּמִ ׁשֶ ז,  ְלַרּמֵ א  ּבָ ֵכן  ּוְכמֹו  ָהָאָדם.  י  ַחּיֵ ּבְ ים"  ַמּנִ ַהּזְ "ִמְבַחר  ְהיֹותֹו  ּבִ
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ִהיא  ֶ רֹב עֶֹצם ַמֲעָלָתּה ָהֲעצּוַמה ּשׁ ן ּבְ ּלָ ְצוֹות ּכֻ ל ַהּמִ ת עֹוָלה ַעל ּכָ ּבָ ַ ַהּשׁ
ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם  ְתבּו ֲחָכֵמינּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּה,  ּלָ ּכֻ ל ַהּתֹוָרה  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ קּוָלה  ׁשְ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶזה   - ל  ִתְתַהּלָ ִהיא  ה'  ִיְרַאת  ה  ָ ִאּשׁ ַהּיִֹפי  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶקר  ׁשֶ
. ָרֵאל  ִיׂשְ תֹוְך  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָאה  ּבָ ִהיא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ  - יָה  ַמֲעׂשֶ ָעִרים  ְ ַבּשׁ ִויַהְללּוָה  ָיֶדיָה  ִרי  ִמּפְ ָלּה  נּו  ּתְ
ג  ַעְצָמּה, ְוָצִריְך ְלַעּנֵ ֻעּלֹוֶתיָה ּבְ ר ִמּתֹוְך ּפְ ת ִנּכָ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְבָחּה ׁשֶ ְהֶיה ׁשִ ּיִ ׁשֶ
ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ׁשֹו  ּוְלַקּדְ ַעְצמֹו,  ּבְ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹורֹו  יו  ִמּזִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ְוֵעָדה  ַעם  רֹב  ּבְ ְלַהְללֹו  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוֵכן  ֵלָבב,  ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך 
ּגֶֹדל  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָמקֹום,  ָכל  ּבְ ַהְמֻפְרָסִמים  ָעִרים  ּוִבׁשְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ִיְקַרת ַמֲעָלָתּה ָהֲעצּוַמה 

ה ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲעֵרי  ת ּפֹוַתַחת ֶאת ׁשַ ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ

ָבִחין",  ׁשְ ר ּבִ ּיּוט "ֲאַזּמֵ ת ֶאת ַהּפִ ּבָ ֵליל ׁשַ ן ָהֲאִריַז"ל לֹוַמר ּבְ ּקֵ ְוָלֵכן ּתִ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ יבּות  ַוֲחׁשִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַמֲעַלת  ַעל  ַבח  ָוׁשֶ יר  ׁשִ ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ

ה. ְלּכָ ַהּמַ

רּוׁשֹו: ּפֵ ְוֶזה 

 - ָתִחים  ַהּפְ תֹוְך  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ְכֵדי  ּבִ ָבִחים,  ׁשְ ּבִ ֲאׁשֹוֵרר   - ָבִחין  ׁשְ ּבִ ר  ֲאַזּמֵ
ָעִרים  ְ ְתחּו ַהּשׁ י ַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְזִמירֹות ֵאּלּו ִיּפָ ַמִים, ּכִ ֲעֵרי ׁשָ ֵהם ׁשַ ׁשֶ

ל ַמְעָלה. ׁשֶ

ין.  ין ְורּוִחין ִעם ַנְפׁשִ ין ַחְדּתִ ַרם ַאְנּפִ ִביִתין, ּבְ ֵטִלין ּוׁשְ ין ּבְ ְצָוִחין ַאף ַעְקּתִ
ין.  ְנִפיׁשִ ּדִ ּוִבְרָכאן  ִיְמֵטי  ַלּה  ְנהֹוָרא  י,  ְרּתֵ ּתַ ֲחָדא  ְוַעל  ֵייֵתי  י  ַסּגִ ֲחדּו 
י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵטלֹות  ּבְ ְוַהּמּוָעקֹות  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ׁשֶ הּוא,  ּוֵפרּוׁשֹו 
ֲחָדׁשֹות  ִנים  ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ֵיׁש  ּכָֹחּה  ּמִ ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ֵיׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
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ִמימֹות  ְפַלִים  ּכִ ָלָאָדם  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּוִמְתעֹוֶרֶרת  ֵמחֹות,  ּוׂשְ
ל  ׁשֶ ְוָהֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ל  ּכָ ֶאת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִליְך  ְלַהׁשְ ָהָאָדם  ָצִריְך  י  ּכִ ַהחֹל, 
ְך ָצִריְך ָהָאָדם  ֶנה - ּכָ ֶחם ִמׁשְ ּכֹוְפִלים ּבֹו ֶאת ַהּלֶ ם ׁשֶ ְימֹות ַהחֹל, ּוְכׁשֵ
דֹול  ּגָ ְלאֹור  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמָחתֹו  ׂשִ ֶאת  יל  ְלַהְכּפִ

י. ּדַ ִלי  ּבְ ּוְבָרכֹות ְמֻרּבֹות ַעד  ָמתֹו  ִנׁשְ ּבְ

ּיּוט: ַהּפִ ְך  רּוׁש ֶהְמׁשֵ ּפֵ ְוֶזה 

ָרִזין  ּבְ ה  ּלָ ּכַ ָרא  ִאְתַעּטְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ין,  ְנִפיׁשִ ּדִ ּוִבְרָכאן  ִיְמֵטי  ַלּה  ְנהֹוָרא 
ְלָאִכים  ַהּמַ ִעם  ָאה  ּבָ ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ רּוַח  ַנַחת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ א.  ְלֵעּלָ ּדִ
ַעם  ִעם  ֵמִחים  ׂשְ ֵהם  ַאף  ׁשֶ ְלֵביתֹו,  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ים  ַהְמַלּוִ
ת זֹוִכים ַאף ָהְרחֹוִקים  ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ת, ְוַעל ְיֵדי ׂשִ ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ יֹוֵתר ְלאֹוָרּה  ּבְ

ּיּוט: ּפִ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַמה  ּבְ ְוֶזה ָרמּוז 

ִחים  ּמְ ים ַהְמׂשַ ַעל ְיֵדי ַהֲהַדּסִ לֹוַמר, ׁשֶ ין. ּכְ ׁשִ ְקָפא ַחּלָ ּוְמָדאֵני ָאָסא ְלִהּתַ
מַֹח  יֹוֵתר ִלׂשְ ים ְוָהְרחֹוִקים ּבְ ׁשִ ת, זֹוִכים ַאף ַהַחּלָ ּבָ ֵליל ׁשַ ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְך ַלה'  ּכָ ְיֵדי  ּוְלִהְתָקֵרב ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ים   ִמְנַהג ַהֲהַדּסִ
ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ֵדי ְלַהְרּבֹות ֶאת ׂשִ ּכְ

ּפֹוְסִקים )באר היטב סימן רסב סק"א, רב פעלים ח"ב סימן ז, כף החיים  מּוָבא ּבַ
ִלְכבֹוד  ְלֵביתֹו  ָלַקַחת  ִריְך  ּצָ ׁשֶ , חזון עובדיה - שבת סעיף לב(,  סימן רסב סק"ה 

אֹותֹו  ַעל  לג(  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ֲהַדּסִ ֲאֻגּדֹות  י  ּתֵ ׁשְ ת  ּבָ ׁשַ
ֶנֶגד ָזכֹור ְוֶאָחד  ים, ֶאָחד ּכְ י ֲאֻגּדֹות ֲהַדּסִ ּתֵ ת ׁשְ ּבָ ַקח ִלְכבֹוד ׁשַ ּלָ ָזֵקן ׁשֶ

מֹור. ֶנֶגד ׁשָ ּכְ
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ֵליל  ּבְ ָלַקַחת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י"ד(,  פרק  השבת  שער  )פע"ח  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ָעִמים  י ּפְ ּתֵ ְלָחן ׁשְ ֻ ֶהן ֶאת ַהּשׁ יף ִעּמָ ים, ּוְלַהּקִ י ֲאֻגּדֹות ֲהַדּסִ ּתֵ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְפֵני ְסעּוַדת 

ַחְמָרא  ת: "ּבְ ּבָ ֵליל ׁשַ ר אֹוְמִרים ּבְ ּיּוט ֲאׁשֶ ּפִ ַתב ָהֲאִריַז"ל ּבַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ּוְמָדאֵני ָאָסא". ָסא  ּכָ ּגֹו 

ים  י ֲאֻגּדֹות ֲהַדּסִ ּתֵ ׁש ָלַקַחת ׁשְ ּיֵ ַעם ְלָכְך ׁשֶ ְוָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ָמה ַהּטַ
ים  ַהֲהַדּסִ ְנִטיַלת  ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  יבּוָתּה  ֲחׁשִ ת  ִסּבַ ּוַמִהי  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
ְמבָֹאר  ּכַ ָכְך,  ּבְ ֲעצּוִמים  סֹודֹות  ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  זֹאת  ְלָבֵאר  ִנְפָלִאים  ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ

ָבִרים. ּדְ ל  ׁשֶ

ַח ֶאת ֵלב ָהָאָדם ּמֵ ים ְלׂשַ ל ַהֲהַדּסִ ִטְבָעם ׁשֶ

ֵני  ָבִרים, ְוזֹאת ִמּפְ ל ּדְ ׁשּוָטן ׁשֶ ם ַעל ּפְ ר ְלָבֵאר זֹאת ּגַ ָאְמָנם ֶאְפׁשָ
ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹוֵאיֶהם,  ֵלב  ֶאת  ִחים  ּמְ ְמׂשַ ֵהם  ׁשֶ ים  ַהֲהַדּסִ ַבע  ּטֶ ׁשֶ
ה ִעם  ּלָ ַח ֶאת ַהּכַ ּמֵ ר ִאְלַעי ָהָיה ְמׂשַ ּבַ י ְיהּוָדה  ַרּבִ ֲחַז"ל )כתובות יז(, ׁשֶ ּבַ

ים. ֲהַדּסִ י  ּדֵ ּבַ

ים  ֲהַדּסִ י  ּדֵ ּבַ ְלָהִביא  ִמיד  ּתָ ִמְנָהָגם  ָהָיה  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְבֵרי  ִמּדִ ַמע  ּוַמׁשְ
ים  ּנִ ׁשֹוׁשַ ֵזר  ְלָהִביא  נֹוֲהִגים  ָיֵמינּו  ּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּלָ ַהּכַ ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ֵדי  ּכְ

ה. ּלָ ַהּכַ ַח ֶאת  ּמֵ ְלׂשַ

ם  ְוִעּמָ יִנים  ַהּמִ ַעת  ֵמַאְרּבַ ם  ִהּנָ ים  ַהֲהַדּסִ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ֵכן  מֹו  ּכְ
ַעל  ּכֹות, ְוָכַתב ּבַ ַחג ַהּסֻ יִנים ּבְ ַעת ַהּמִ ִמים ֶאת ִמְצַות ְנִטיַלת ַאְרּבַ ְמַקּיְ
ִמיִנים  ַעת  ַאְרּבַ ָלַקַחת  ַהּתֹוָרה  ָתה  ּוְ ּצִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ "ַהִחּנּוְך" )מצוה שכד(, 

ִחים ֶאת ֵלב רֹוֵאיֶהם. ּמְ ֵהם ְמׂשַ ְבָעם ׁשֶ ּטִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵאּלּו, 
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ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ר ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ֲחַז"ל )שבת לג(, ׁשֶ ּבַ ְוָכְך ָאנּו מֹוְצִאים 
י  ּדֵ ּבַ ֵני  ׁשְ ִעם  ַההֹוֵלְך  ָזֵקן  ָראּו  ָעָרה,  ֵמַהּמְ ָיְצאּו  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ּוְבנֹו 
יב  ְוֵהׁשִ נֹוְטָלם,  הּוא  ַמּדּוַע  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאלֹו  ּוׁשְ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ים  ֲהַדּסִ
ִמְצָוה,  ִחּבּוב  ּום  ִמּשׁ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ִלְכבֹוד  ֵהם  ָהֵאּלּו  ים  ַהֲהַדּסִ ׁשֶ לֹו 
ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ְוָנָחה  מֹור,  ׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ְוֶאָחד  ָזכֹור  ֶנֶגד  ּכְ ֶאָחד 

ִבים אֹוָתן. ּוְמַחּבְ ְצוֹות  ּמִ ּבַ ֵמִחים  ָרֵאל ׂשְ ִיׂשְ ַעם  ְראֹותֹו ׁשֶ ּבִ יֹוַחאי 

ים  ֲהַדּסִ ְלָהִביא  ָהֲאִריַז"ל  ן  ּקֵ ּתִ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֶאת  ָהָאָדם  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ב  ַהּלֵ ֶאת  ִחים  ּמְ ַהְמׂשַ

ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב. ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ַהּשׁ

ים,  ׁשִ ּלָ ְמׁשֻ ים  ֲהַדּסִ ְוָקא  ּדַ ְלָהִביא  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ְוָיִפים  ָנִאים  ם  ִהּנָ ים,  ׁשִ ּלָ ְמׁשֻ ם  ִהּנָ ים  ַהֲהַדּסִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּפֹוְסִקים,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  רֹוֵאיֶהם,  ֵלב  ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ ִחים  ּמְ ּוְמׂשַ
ה ָהָאָדם  ַלּוֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ָלה, ּכְ ַהְבּדָ ת ּבַ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ים ֵאּלּו ּבְ ְלָבֵרְך ּוְלָהִריַח ֲהַדּסִ

ְתבּו ֲחַז"ל )שבת קי"ט(. ּכָ מֹו ׁשֶ ל ִמְצָוה, ּכְ ְמָחה ׁשֶ ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ֶאת ַהּשׁ

ִזים  ים ְמַרּמְ  ַהֲהַדּסִ
ת ּבָ ַ ל ִמְצַות ַהּשׁ יבּוָתּה ׁשֶ ַעל ֲחׁשִ

ּנֹוְטִלים  ׁשֶ ים  ַהֲהַדּסִ ׁשֶ סז(,  )מנחות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ ְועֹוד,  זֹאת 
טֹוִבים,  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ֲעֵלי  ּבַ ַעל  ִזים  ְמַרּמְ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ יִנים  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ ּבְ
ַהּנֹוֵדף  טֹוב  ֵריַח  ְמִפיִצים  ְוֵהם  טֹוב  ֵריַח  ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ים  ַהֲהַדּסִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ּה.  ּלָ ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ת ּכְ ּבָ קּוָלה ִמְצַות ׁשַ ְ ּשׁ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ה ּכָ ְלֵמָרחֹוק, ְוִהּנֵ

)ירושלמי נדרים פ"ג ה"ד(.

ְוָקא ֶאת  ְדמֹוִנים ָלַקַחת ּדַ נּו ַהּקַ ּקְ ֵכן ּתִ ּלָ ר ְלָבֵאר, ׁשֶ י ֶזה ֶאְפׁשָ ְוַעל ּפִ
ים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ֲעֵלי  ּבַ ַעל  ִזים  ְמַרּמְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ים  ַהֲהַדּסִ
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ִמְצַות  דֹוָלה  ּגְ ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָהָאָדם  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  טֹוִבים, 
ּה )שמות רבה  ּלָ ּכֻ ל ַהּתֹוָרה  ָכל ִמְצוֹוֶתיָה ׁשֶ ּכְ קּוָלה  ר ִהיא ׁשְ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
ּה )זוהר  ּלָ ּכֻ ל ַהּתֹוָרה  ּכָ ם ֶאת  ּיֵ ּקִ ב לֹו ׁשֶ ת ֶנְחׁשָ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ כה יב (, ְוָכל ַהּשׁ

ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָהָאָדם  ל  ְיַקּבֵ ְך  ּכָ ּוִמּתֹוְך  ח"ב דף מז(, 

ָלּה. ָראּוי  ּכָ ּה  ּבָ יׂש  ְוָיׂשִ ַמח  ְוִיׂשְ ָדּה  ִויַכּבְ

ְיֵתָרה ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִחים ֶאת  ּמְ ים ְמׂשַ ַהֲהַדּסִ

ֲאזּוַלאי  ְלַאְבָרָהם"  ַה"ֶחֶסד  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵליל  ּבְ ים  ֲהַדּסִ ה  לֹׁשָ ׁשְ לֹוֵקַח  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ מט(,  נהר  שני  )מעין  זיע"א 
ֵליל  ּבְ ְלֵביתֹו  אּו  ּבָ ׁשֶ ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ
הֹוֶלֶכת  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְיֵתָרה  ֶפׁש  ְוַהּנֶ ְויֹוְצִאים,  יתֹו  ּבֵ ֶאת  עֹוְזִבים  ת,  ּבָ ׁשַ

ם. ן ׁשָ ַעּיֵ בֹון.  ִעּצָ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ

ְלָבבֹו  ֶאת  ִחים  ּמְ ַהְמׂשַ ים  ֲהַדּסִ ֵמִביא  ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ְוֵאינֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ לֹו  ֲחֵסָרה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֶפׁש  ְוַהּנֶ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ יתֹו  ִמּבֵ יֹוְצִאים  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ
ר  ֲאׁשֶ רֹות, ֲאָבל ּכַ ׁשְ י ֵאין ָלה ַעל ַמה ּלִ ַעְצבּות, ּכִ ּנּו ּבְ ְיֵתָרה הֹוֶלֶכת ִמּמֶ
ֹמַח  ר ַעל ָיָדם הּוא זֹוֶכה ִלׂשְ ת ֲאׁשֶ ּבָ ֵליל ׁשַ ים ּבְ הּוא ֵמִביא ֶאת ַהֲהַדּסִ
ֵביתֹו,  ּבְ ָאִרים  ִנׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלֲאֵכי  ּמַ ׁשֶ זֹוֶכה  ת, הּוא  ּבָ ׁשַ ּוְבמֹוָצֵאי  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ַרּבֹות,  ְבָרכֹות  ּבִ ּוְמָבְרִכים אֹותֹו 

ר ְלַיּצֵ ָחְזָרה  ַמח ׁשֶ ַטֲחַנת ַהּקֶ

ֶקַמח  ַטֲחַנת  ָהְיָתה  ַזַצ"ל  ֶטְרן  ׁשְ ְזַכְרָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ַהֲחִסיד  ָלַרב 
ֶעֶרב  ְרָנָסתֹו, ּוַפַעם ַאַחת ּבְ ל ּפַ ה ָהְיָתה ּכָ ּנָ ר ִמּמֶ ַרק, ֲאׁשֶ ְבֵני ּבְ דֹוָלה ּבִ ּגְ

ֲחַנת ֶקַמח. ַהּטַ ל  ּכָ ְרָפה  ְוִנׂשְ דֹוָלה  ּגְ ֵרָפה  ׂשְ ם  ָהְיָתה ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ
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ִמיד ִרּקּוִדים  ֶטְרן ָהָיה ָרִגיל ַלֲעׂשֹות ּתָ ָרֵאל ְזַכְרָיה ׁשְ ה ָהַרב ִיׂשְ ְוִהּנֵ
ִמּתֹוְך  ַרב  ְזַמן  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַחן  ׁשֻ ִביב  ִמּסְ רֹוֵקד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ָכל  ּבְ
ֵני  ּבְ ינּו  ִהְמּתִ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבאֹוָתּה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ
ֵאַרע  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהֶהְפֵסד  ְלַאַחר  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ם  ּגַ ַהִאם  ִלְראֹות  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
נֹוְכחּו  ה  ְוִהּנֵ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ָכל  ּבְ לֹו  ֶהְרּגֵ ּכְ ֲאִביֶהם  ִיְרקֹד  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ
דֹוָלה. ְמָחה ּגְ ׂשִ לֹו ּבְ ֶהְרּגֵ ת ּכְ ּבָ ַ ם ַהּשׁ יק רֹוֵקד ּגַ ּדִ י ֲאִביֶהם ַהּצַ ִלְראֹות ּכִ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ָכל  ּבְ ְוִלְרֹקד  מַֹח  ִלׂשְ ִמְנָהגֹו,  ּבְ יְך  ִהְמׁשִ ְוָכְך 
יֹוֵתר  ּבְ חּוק  ּדָ ָהָיה  בֹו  ּצָ ּמַ ׁשֶ ַאף  ְוזֹאת  אֹות,  ַהּבָ תֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ דֹוָלה  ּגְ
תֹו.  ְמִחּיָ ְמקֹור  ָהְיָתה  ׁשֶ ַמח  ַהּקֶ ַטֲחַנת  ֵרַפת  ׂשְ ֵעֶקב  קּוָפה  ּתְ אֹוָתּה  ּבְ
ִהְלָוה  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ דֹול,  ּגָ ֵנס  לֹו  ֵאַרע  ְקָצָרה  קּוָפה  ּתְ ּוְלַאַחר 
הּוא  ֶזה  כּום  ִמּסְ י  ּכִ ַרְגָליו,  ַעל  ֲחָזָרה  ּבַ ֶהֱעִמידֹו  ּוְבָכְך  דֹול,  ּגָ ְסכּום  לֹו 
נֹוְכחּו  ְוַהּכֹל  ה,  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ַלֲעבֹד  ָבה  ׁשָ ְוִהיא  ֲחָנה  ַהּטַ ֶאת  ֲחָזָרה  ּבַ ץ  ּפֵ ׁשִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ל ׂשִ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ּכָֹחּה  ִלְראֹות ֶאת 

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ לֹום ׁשֶ ָ ת ַהּשׁ  ֻסּכַ
ָרֵאל ִיׂשְ ְוׁשֹוֶמֶרת ַעל ַעם  ה  ְמִגּנָ

ִנְפֶרֶסת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ׁשֶ ר"ז(,  )ויקהל דף  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ה  ִהּנֵ
ה  ִמיָרה ַוֲהַגּנָ ֶכת ׁשְ ר ַעל ָיָדּה ִנְמׁשֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ לֹום ַעל ּכָ ת ׁשָ ֻסּכַ
ָלל,  ּכְ יִקים  ּזִ ֵמַהּמַ ִמיָרה  ׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְצִריִכים  ְוֵאיָנם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ַעל 
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ַעְרִבית  ת  ְתִפּלַ ּבִ יֵבנּו"  ּכִ "ַהׁשְ ת  ִבְרּכַ ּבְ ְלִלים  ִמְתּפַ לֹא  ְוָלֵכן 
ֶאת  חֹוְתִמים  לֹא  ְוֵכן  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ְלִלים  ְתּפַ ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ַעל 
חֹוְתִמים  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ָלַעד", ּכְ ים "ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂשְ ּלִ ּמִ יֵבנּו" ּבַ ּכִ ת "ַהׁשְ ְרּכַ ּבִ
ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ "ַהּפֹוֵרס  ת  ִבְרּכַ ּבְ חֹוְתִמים  א  ֶאּלָ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ
ָרֵאל  לֹום ַעל ַעם ִיׂשְ ת ׁשָ ת ִנְפֶרֶסת ֻסּכַ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵני ׁשֶ ָרֵאל", ִמּפְ ל ַעּמֹו ִיׂשְ ּכָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ה ַעל  ַוֲהַגּנָ ִמיָרה  ׁשְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ָיָדּה  ר ַעל  ֲאׁשֶ
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הּוא  ָכְך  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ָהַרַמ"ק,  ּוֵבֵאר 
ְלָאָדם  ּדֹוֶמה  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְכבֹודֹו  ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּפֹוֵגם 
ּוְבָכְך  ְמֶרּנּו,  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ׁשֹוֵמר  לֹו  לֹוֵקַח  ְוהּוא  ַעְצמֹו  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ְלַיד  ְמָצא  ַהּנִ

ְמֶרּנּו.  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֵאינֹו סֹוֵמְך ַעל  ׁשֶ הּוא ַמְרֶאה 

ת ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ ְיִחיִדי  ֵיֵצא ָאָדם  ַמּדּוַע לֹא 

ְתבּו ֲחַז"ל )פסחים  דֹוׁש )פרשת ויקהל דף רב(, ַמּדּוַע ּכָ ה ַהּזַֹהר ַהּקָ ְוִהְקׁשָ
ְך  ִמּכָ ר  ֲאׁשֶ תֹות,  ּבָ ׁשַ ֵליֵלי  ּבְ ּוב  ְלִיּשׁ ִמחּוץ  ְיִחיִדי  ָאָדם  ֵיֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ קי"ב( 

ַוֲהֵרי  ַהחֹל,  ִמימֹות  יֹוֵתר  ַאף  ִמיָרה  ׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ
י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ָלל  ּכְ יִקים  ּוְלַמּזִ ְלִחיצֹוִנים  ִליָטה  ׁשְ ׁשּום  ֵאין  ִלְכאֹוָרה 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ד  ִמּיָ יִקים ְלחֹוֵריֶהם  ּזִ ַהּמַ ל  ּכָ ִנְכָנִסים 

"ָמֵגן  ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  לֹוַמר  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ָצִריְך  ֵכן  מֹו  ּכְ
ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ְיִחיִדי  ָאָדם  ֵאר  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ הּוא  ְעָמּה  ּטַ ׁשֶ ָאבֹות", 
ם ָהָיה ִמחּוץ  ְזַמּנָ ר ּבִ ֶנֶסת, ֲאׁשֶ ית ַהּכְ ְך ָלֶלֶכת ְיִחיִדי ִמּבֵ ְוִיְצָטֵרְך ַאַחר ּכָ

ִעיר. ּבָ ר  ָלִעיר, ְלֵביתֹו ֲאׁשֶ

ל  ה ַעל ּכָ ִמיָרה ַוֲהַגּנָ ָנּה ׁשְ ת ֶיׁשְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ דֹוׁש, ׁשֶ ּוְמָתֵרץ ַהּזַֹהר ַהּקָ
יָפה  ּקִ ַהּמַ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ָעָליו  ה  ּוְמִגּנָ ֹוֶמֶרת  ַהּשׁ ְוִהיא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ֶרת  ּוִמְתַעּטֶ
יֹום  ּבְ ִליָטה  יִקים ׁשּום ׁשְ ּזִ ַלּמַ ְוֵאין  עֹוָלם  ּבָ יִקים ׁשֶ ּזִ ל ַהּמַ ּוִמּכָ ל ַרע  ִמּכָ
ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ְלחֹוֵריֶהם  ִנְכְנסּו  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

)הקדמה דף יד(.

יִקים:  ַמּזִ סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ יד(,  דף  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
ים  ֻדְגַמת ְנָחׁשִ ֵהם ּכְ ים ׁשֶ ׁשִ דֹוִלים ְוַהּקָ יִקים ַהּגְ ּזִ ַהּסּוג ָהִראׁשֹון ֵהם ַהּמַ
ה,  ְתהֹוָמא ַרּבָ ת ְלנּוְקָבא ּדִ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ם ִנְכָנִסים ּבִ ּלָ ים, ְוֵהם ּכֻ ְוַעְקַרּבִ



ַמְלכּוְתָך׀ ְמחּו ּבְ ׀ִיׂשְ

148

ים  ֵהם ְקַטּנִ יִקים נֹוָסִפים ׁשֶ ָנם ַמּזִ דֹול, ֲאָבל ֶיׁשְ הֹום ַהּגָ ה עֶֹמק ַהּתְ ּזֶ ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ הֹוְלִכים  ֵהם  ׁשֶ ים,  ְקַטּנִ ּוְזבּוִבים  ים  ַיּתּוׁשִ ֻדְגַמת  ּכְ ְמאֹד, 
ת ָעלּול  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֵנס ְלחֹוֵריֶהם ְלֶמׁשֶ ם ְלִהּכָ ֵנס ְלחֹוֵריֶהם, ּוְבַדְרּכָ ְלִהּכָ

ָהָאָדם ִלְראֹוָתם.

יק  ָלל ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהּזִ ת ּכְ ּבָ ׁשַ יִקים ֵאּלּו ֵאיָנם ׁשֹוְלִטים ּבְ ְוַגם ַמּזִ
ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  א  ֶאּלָ ּלֹות  ְלִהְתּגַ ְרׁשּות  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָלל,  ּכְ
ים  ּוְלִעּתִ ִלְפָעִמים  ַרק  זֹאת  ְוַגם   - ּוב  ּשׁ ַלּיִ ִמחּוץ  ְלַבּדֹו  ְיִחיִדי  הֹוֵלְך 
ם  יִקים ֵאּלּו הֹוְלִכים ְלחֹוֵריֶהם, ּוְבַדְרּכָ ת ַמּזִ ּבָ ְלַבד, ּוְבֵליל ׁשַ ְרחֹוקֹות ּבִ

ים ְרחֹוקֹות ְמאֹד. ְלִעּתִ יק  ְלַהּזִ ֵנס ְלחֹוֵריֶהם ֵהם ֲעלּוִלים  ְלִהּכָ

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ּשָׂ ׁשֶ ת ׁשֹוָרה ַעל ִמי  ּבָ ׁשַ ל  ָהֲעָטָרה ׁשֶ

ָהָאָדם  ֵיֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ְזרּו  ּגָ ֲחָכִמים  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר 
ְלַבּדֹו  ָהָאָדם  ֵיֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּוב  ּשׁ ַלּיִ ִמחּוץ  ְיִחיִדי 
ֵמֶהם  ְמאֹד  ֵהל  ּוְלִהּבָ ְלַפֵחד  ָעלּול  הּוא  ָהֵאּלּו,  יִקים  ּזִ ַהּמַ ֶאת  ְוִיְרָאה 
ּוְלָהִסיַח  ּכַֹח  ִלׁשְ ָעלּול  הּוא  ַחד  ְוַהּפַ ָהָלה  ַהּבֶ ְיֵדי  ְוַעל  ְך,  ִמּכָ ּוְלִהְצַטֵער 
ְוִיְצַטֵער  ֵהל  ְוִיּבָ ִיְפַחד  הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ִמּשִׂ ַעת  ּדַ
ָרֵאל  ה ַעל ַעם ִיׂשְ ִגּנָ ת ַהּמְ ּבָ ל ׁשַ ּנּו ָהֲעָטָרה ׁשֶ ְפַרח ְוָתסּור ִמּמֶ ת, ּתִ ּבָ ׁשַ ּבְ
ְמָחה ְועֶֹנג. ׂשִ ר ֵהם ּבְ ֲאׁשֶ א ַרק ּכַ ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ר ֵאיָנּה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם ּבְ ֲאׁשֶ

ַעם  ל  ּכָ ַעל  ֹוָרה  ַהּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָהֲעָטָרה  ּנּו  ִמּמֶ ְפַרח  ּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ לֹו,  יק  ְלַהּזִ ֲעלּוִלים  ָאֵכן  ָהֵאּלּו  יִקים  ּזִ ַהּמַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְרׁשּות  ָלֶהן  ן  ִנּתָ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְיִחיִדי  ָהָאָדם  ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְזרּו  ּגָ
ָהָאָדם  ָכְך  ּבְ י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ַעְצבּות  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְלִמי  יק  ְלַהּזִ
ֶאת  ג  ּוְמַעּנֵ ֵמַח  ׂשָ לֹא  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָהֲעָטָרה  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ֵאינֹו 
ים  א ְלִעּתִ ְמַעט ֶאּלָ יִקים ּכִ יִקים ֵאּלּו ֵאיָנם ַמּזִ ּזִ ּמַ י ׁשֶ ת. ְוַאף ַעל ּפִ ּבָ ַ ַהּשׁ
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ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ת  ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ ּלֹא ֵיֵצא ָהָאָדם ְיִחיִדי  ְזרּו ֲחָכִמים ׁשֶ ּגָ ְרחֹוקֹות, 
ְצִריִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ אֹון,  ּגָ ַנְטרֹוַנאי  ַרב  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ס,  ַהּנֵ ַעל  ָהָאָדם  ִיְסמְֹך 

יִקים. ּזִ ְיֵתָרה ֵמַהּמַ ִמיָרה  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ

יִקים ּזִ ל ַהּמַ ָמִרים ִמּכָ ת ִנׁשְ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ַעל ְיֵדי ַהּשִׂ

ֲעלּוִלים  ר  ֲאׁשֶ יִקים  ַמּזִ סּוֵגי  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֲחַז"ל  עֹוד  ְוָכְתבּו 
ַעְצבּות  ּבְ רּוי  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלִמי  א  ֶאּלָ יִקים  ַמּזִ ֵאיָנם  ם  ְוֻכּלָ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ יק  ְלַהּזִ

ת. ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוֵאינֹו 

יֹוֵצאת  ִהיא  ׁשֶ ַמְחַלת  ת  ּבַ ַאְגַרת  ָמּה  ְ ּשׁ ׁשֶ ָרָעה  ָהרּוַח  ִהיא   - ָהִראׁשֹון 
ּוְבֵליל  ת  ּבָ ׁשַ ֵליֵלי  ּבְ ׁשֶ קיב(  )פסחים  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ תֹות,  ּבָ ׁשַ ֵליֵלי  ּבְ
רּוַח  יֹוֵצאת  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ י  ּכִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְיִחיִדי  ָאָדם  ֵיֵצא  לֹא  ְרִביִעּיֹות 
ֵמָאה  עֹוד  יֹוְצִאים  ּה  ְוִעּמָ ַמְחַלת,  ת  ּבַ ַאְגַרת  ָמּה  ְ ּשׁ ׁשֶ ַאַחת  ָרָעה 
לֹום  ְוׁשָ ַחס  יק  ְלַהּזִ ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ָלה  ַחּבָ ַמְלֲאֵכי  ֶאֶלף  מֹוִנים  ּוׁשְ

זֹו. ָעה  ׁשָ ּבְ ְיִחיִדי  הֹוֵלְך  ְלִמי ׁשֶ

ים  ַנֲעׂשִ ֵהם  ִמיָתָתן  ַאַחר  ּלְ ׁשֶ יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ רּוחֹות  ֵהם  ִני -  ֵ ַהּשׁ
ְוֵהם  עֹוָלם  ּבָ ְמׁשֹוְטִטים  ְוֵהם  יִהּנֹם  ֵמַהּגֵ ָנִחים  ֵהם  ת  ּבָ ּוְבׁשַ יִקים,  ַמּזִ
ע,  דף  ח"ג  חדש  )זוהר  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  יק  ְלַהּזִ ְיכֹוִלים 

מחזור ויטרי עמוד פג(. 

ר  ֲאׁשֶ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ ָהרּוחֹות  ֵהם   - י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
יִקים )הגר"ח פלאגי כף החיים סימן לו(. ַמּזִ ִנְהיּו  ֵהם 

ֵיׁש  ָהֵאּלּו  יִקים  ּזִ ַהּמַ ָכל  ּלְ ׁשֶ תתשע(,  )סימן  ֲחִסיִדים"  "ֵסֶפר  ּבְ ְוָכַתב 
אֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצבּות  ּבְ רּוי  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלִמי  אֹו  תֹות  ּבָ ׁשַ ֵלי  ִלְמַחּלְ יק  ְלַהּזִ ְרׁשּות 

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ּלֹא ִמְתַעּנֵ ׁשֶ ְלִמי 
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ָגִעים"  ּפְ ל  יר ׁשֶ נּו לֹוַמר "ׁשִ ּקְ ּתִ ֲחָכִמים 
יִקים ּזִ ֵדי ְלָהֵגן ֵמַהּמַ ּכְ ֲחִרית -  ׁשַ ּבְ

ֵסֶפר  ּבְ ֲחָכִמים  ִהְסִמיכּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ֲחִסיִדים",  "ֵסֶפר  ּבְ ּומֹוִסיף 
ָגִעים"  ּפְ ל  ׁשֶ יר  "ׁשִ ֲחַז"ל  ּבַ ְקָרא  ַהּנִ ֵסֶתר"  ּבְ ב  "יֹׁשֵ ֶרק  ּפֶ ֶאת  ים  ִהּלִ ּתְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְצִריִכים  ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ "ִמְזמֹור  ְלֶפֶרק 

יִקים. ּזִ ַהּמַ ֵני  ִמּפְ ְיֵתָרה  ִמיָרה  ׁשְ

ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֲחִרית  ׁשַ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ַאף  ְוֶזה 
ּוְנהֹוָרא  ּגּוָפא  ּוְבִרּיּות  א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  ְרָקן  ּפֻ "ְיקּום  ת  ְתִפּלַ ּבִ ַהּגּוף  ִריאּות  ּבְ
ֵאין  ּמֹוֲעִדים  ּבַ י  ּכִ ּומֹוֲעִדים,  ים  ַחּגִ ּבְ ְך  ּכָ ַעל  ְלִלים  ִמְתּפַ ְולֹא  ָיא",  ְמַעּלְ

ֶהם. ּבָ יק  ְלַהּזִ ְוֵאין ָלֶהם ְרׁשּות  יִהּנֹם  ֵמַהּגֵ יֹוְצִאים  ִעים  ָהְרׁשָ

ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ְוָלֵכן 
ָעָליו  ִנְפֶרֶסת  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָהֲעָטָרה  ָעָליו  ֶרה  ׁשְ ּתִ ְך  ּכָ
ֵמר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ֻסּכַ

לּו. ַהּלָ יִקים  ּזִ ַהּמַ ל  ִמּכָ ֵצל  ְוִיּנָ

דֹוָלה לֹוַמר  ַהּגְ ֶנֶסת  ּכְ י  ַאְנׁשֵ נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ּומֹוִסיף ָהַרַמ"ק, 
ָגִעים",  ּפְ ל  ׁשֶ יר  "ׁשִ ֲחַז"ל  ּבַ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ֶעְליֹון",  ֵסֶתר  ּבְ ב  "יֹׁשֵ ִמְזמֹור  ֶאת 
ל  ׁשֶ ְבָחּה  ְלׁשִ ָקׁשּור  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ת ַאף  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲחִרית  ׁשַ ת  ְתִפּלַ ּבִ
ְוזֹאת  יִקים,  ּזִ ַהּמַ ֵני  ִמּפְ ְלָהֵגן  תֹו  ְסֻגּלָ ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ
ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְלטּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ יִקים  ּזִ ַהּמַ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְלָהֵגן  ֵדי  ּכְ
ֵאּלּו  יִקים  ַמּזִ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ַעְצבּות  ּבְ ְוָהָיה  ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ִמי 
נּו ֲחַז"ל  ּקְ ְך ּתִ לֹום, ּוְכֵדי ְלָהֵגן ַעל ּכָ יק לֹו ַחס ְוׁשָ לֹט ּוְלַהּזִ ֲעלּוִלים ִלׁשְ

ת. ּבָ ׁשַ ל  ֲחִרית ׁשֶ ׁשַ ת  ְתִפּלַ ּבִ ֵסֶתר"  ּבְ ב  לֹוַמר ֶאת ִמְזמֹור "יֹׁשֵ

ת  ת "ּוְפרֹס ָעֵלינּו ֻסּכַ ּבָ ל ׁשַ ַעְרִבית ׁשֶ ּבְ ְלִלים  ְך ָאנּו ִמְתּפַ ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
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לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו ה' ֶאת  ְפרֹס  ּיִ ׁשֶ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָנֵתנּו ִהיא  ְוַכּוָ לֹוֶמָך",  ׁשְ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְוָלֲעָטָרה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ ה  ִנְזּכֶ ִמּכָֹחּה  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ל  ֵמר ִמּכָ ָ ת ּוְלִהּשׁ ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ יָלא ְלאֹוָרּה ַהּגָ ה ִמּמֵ ר ַעל ָיָדּה ִנְזּכֶ ֲאׁשֶ

ת, ָאֵמן. ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל יֹום  ּבְ ַרע 





פרק ח

ת ּבָ ַ ַהּשׁ ׁש  ְמַקּדֵ
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פרק ח

ם מיכ ָ תיח ִָ   תח ּיי ָמ קן

ְמָחה  ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ סֹוד 
ְוטּוב ֵלָבב

ה ִהיא  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ יֹוֵתר ּבְ ים ְוַהְמרֹוְמִמים ּבְ דֹוׁשִ ַאַחד ָהְרָגִעים ַהּקְ
ת.  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָתּה ׁשֶ ָ ל ְקֻדּשׁ לּוָיה ּכָ ר ּבֹו ּתְ ת, ֲאׁשֶ ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ ּדּוׁש  ַעת ַהּקִ ׁשְ

)לקוה"ל - שבת(.

יֹום  ֶאת  "ָזכֹור  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמַהּתֹוָרה,  ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ּדּוׁש הּוא  ְוַהּקִ
ָהָאָדם  ה  ַנֲעׂשֶ ּוְבָכְך  ִין.  ַהּיַ ַעל  הּו  ׁשֵ ַקּדְ ֲחַז"ל:  ְוָדְרׁשּו  ׁשֹו",  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְתבּו ֲחַז"ל. ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ף  ּתָ ׁשֻ

ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָכרֹו  ׂשְ ּבִ ְמאֹד  ִהְפִליגּו  ַוֲחַז"ל 
ֵני  ׁשְ "ַוְיֻכּלּו",  ְואֹוֵמר  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ל  ּכָ קיט(:  )שבת  ְוָכְתבּו 
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁשֹו ְואֹוְמִרים  יִחין  ַמּנִ ים לֹו ָלָאָדם  ֵרת ַהְמַלּוִ ָ ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ

ר". ֻכּפָ ּתְ אְתָך  ְוַחּטָ ֲעֹוֶנָך  לֹו )ישעיה ו ז(: "ְוָסר 

ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ִין  ַהּיַ ַעל  ׁש  ַהְמַקּדֵ ל  ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  ּבְ ֲחַז"ל  עֹוד  ְוהֹוִסיפּו 
)פרקי  ִנים טֹובֹות.  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  זֹוֶכה  הּוא  זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ׁשֶ ְוָכְתבּו 

דרבי אלעזר פי"ח(.
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דֹול  ּגָ ּכֹה  ת הּוא  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ל  ׁשֶ ָכרֹו  ׂשְ ַמּדּוַע  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 
מֹו  ּכְ ית?  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ף  ּתָ ׁשֻ ה  ַנֲעׂשֶ ְוהּוא  ֲעוֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ְמָחִלים  ּנִ ׁשֶ
ִלְדָבִרים  ֹזאת  ַכר  ׂשְ ּבִ זֹוֶכה  הּוא  ִין,  ַהּיַ ַעל  ׁש  ְמַקּדֵ הּוא  ִאם  ַמּדּוַע  ֵכן, 

ַוֲעצּוִמים? דֹוִלים  ּגְ ּכֹה 

רז(,  )ויקהל  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  רּוץ  ְוַהּתֵ
ַעל  קֹונֹו  ִלְפֵני  ּוֵמִעיד  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ּוְבָרצֹון  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ָצִריְך לֹוַמר ֶאת  ית, "הּוא  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ
ְלָכְך  ּוְרצֹונֹו  ִלּבֹו  ֶאת  ים  ְוָיׂשִ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ִמי  ְוָכל   - ֵלם"  ׁשָ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ַעד  ל ֲעוֹונֹוָתיו.  ּכָ ִרים לֹו ַעל  ְמַכּפְ ֵלם,  ּוְבֵלב ׁשָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ים" ּדּוׁש "ְלַחּיִ ַהּקִ ת  ִבְרּכַ ּבְ ַמּדּוַע אֹוְמִרים 

ְך אֹוֵמר  ּכָ ֵני  ּפְ ׁשֶ דֹוׁש )תיקוני זוהר תיקון נ"ד דף סט ע"א(,  ּומֹוִסיף ַהזַֹּהר ַהּקָ
ים",  ֹוְמִעים "ְלַחּיִ ל ַהּשׁ ּדּוׁש "ַסְבִרי ָמָרָנן", ְועֹוִנים לֹו ּכָ ֵעת ַהּקִ ׁש ּבְ ַהְמַקּדֵ
ֶחְטאֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ן  ְמַתּקֵ ִין  ַהּיַ ַעל  ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 
ים,  ַהַחּיִ ִאיַלן  ּבְ ר  ִנְקׁשָ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִין,  ּיַ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ
ֶחְטאֹו  ְיֵדי  ַעל  ְגַרם  ּנִ ׁשֶ ֶות  ֵמַהּמָ ל  ִנּצָ ִין הּוא  ַהּיַ ַעל  ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 
ּבֹו  ְוֵאין  ים  ַהַחּיִ ִאיַלן  ֵמֲאִחיַזת  ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִין  ַהּיַ י  ּכִ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ל  ׁשֶ
ֵיׁש  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ִין  ַהּיַ מֹו  ּכְ ְוֵאינֹו  ין,  ּדִ ל  ׁשֶ ֲאִחיָזה  ׁשּום 
ר ׁשֹוֶתה  ל ָהָאָדם ֲאׁשֶ יִנים ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ׁשֶ ִלּפֹות ְוַהּדִ ל ַהּקְ ּבֹו ֲאִחיָזה ׁשֶ
ֲאִחיָזה  ׁשּום  ְוֵאין  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ִנְכָלל  ַהּכֹל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ִין,  ַהּיַ ֶאת 

ימֹות ַהחֹל. ִין ּבִ ּיַ ּבַ ֱאָחִזים  יִנים ַהּנֶ ִלּפֹות ְוַלּדִ ַלּקְ

ת  ִבְרּכַ ּבְ ֵיׁש  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ זוהר תיקון כד דף סח(,  )תיקוני  ַהּזַֹהר  ְוָכַתב עֹוד 
ָהָאָדם  ל  ִנּצָ ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  בֹות,  ּתֵ ְבִעים  ׁשִ ּדּוׁש  ַהּקִ
ְוָלֵכן  ָהֻאּמֹות.  ְבִעים  ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ה  ִלּפָ ַהּקְ ּכֹחֹות  ְבִעים  ׁשִ ל  ִמּכָ
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ָהָאָדם  ִנּצֹול  ִין  ַהּיַ ַעל  ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְבִעים,  ׁשִ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ "ַיִין" 
ַעְצבּות  ַהּגֹוְרִמים  ֵהם  ׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ֹוְלִטים  ַהּשׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ ּכֹחֹות  ל  ִמּכָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ עֹוָלם, ְוהּוא זֹוֶכה  ּבָ ְוָיגֹון 

ֶפן ּגֶ ּבַ ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה 

ִקּדּוׁש  ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ נו(,  עמוד  יא  יקר  )אור  ָהַרַמ"ק  ּוֵבֵאר 
דֹוׁש  ַמִים ָוָאֶרץ ַעל ְיֵדי ַהּקָ ּבֹו ִנְבְראּו ׁשָ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ה ּבְ ּוֵמִעיד ַעל ַמֲעׂשֵ
ית  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ָכְך  ּבְ ָיִמים,  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ

ֲעוֹונֹוָתיו. ּבַ ַגם  ּפָ ר הּוא  ֲאׁשֶ

ָהָאָדם  עֹוֶלה  ּדּוׁש  ַהּקִ ֲאִמיַרת  ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ַעת,  ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ ר ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ּבֹו קֶֹדם ֶחְטאֹו ּבַ קֹום ֲאׁשֶ ַלּמָ
ֶאת  ָיָדם  ַעל  ִקְלֵקל  ר  ֲאׁשֶ ַוֲעוֹונֹוָתיו  ֲחָטָאיו  ל  ּכָ ִרים  ּפְ ִמְתּכַ יָלא  ּוִמּמֵ
ָאָדם  ל  ׁשֶ ֶחְטאֹו  ֶאת  ֵהן  ָהָאָדם  ן  ְמַתּקֵ ּדּוׁש  ּוַבּקִ ית.  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ
ית  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ִקְלֵקל  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ְוֵהן  ָהִראׁשֹון, 

ל ֲחָטָאיו. ּכָ ִנְמָחִלים  ְוָלֵכן  ַוֲעוֹונֹוָתיו,  ְיֵדי ֲחָטָאיו  ַעל 

ֵחְטא  ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶפן )סנהדרין ע(, ּכְ ּגֶ ַעת ָהָיה ּבַ ְוֵחְטא ֵעץ ַהּדַ
ְלָאָדם  ְוָנְתָנה  ֲעָנִבים  ָסֲחָטה  ה  ַחּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִין  ּיַ ּבַ ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ָאָדם 
ת,  ּבָ ֶעֶרב ָסמּוְך ְלׁשַ ּבָ י  ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבְ ָהִראׁשֹון )בראשית רבה טו ז(, ְוהּוא ָהָיה 
ָהָאָדם  ן  ְמַתּקֵ ֶפן,  ַהּגֶ ַעל  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 
ִלְבִחיַנת  ָהָאָדם  עֹוֶלה  ּדּוׁש  ַהּקִ ַעת  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֵחְטא  ֶאת 

ָאָדם ָהִראׁשֹון קֶֹדם ַהֵחְטא.

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֹמַח  נֹו ִלׂשְ ּבְ ה ֶאת  ְוִצּוָ ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָהָאב 

חֹוִרי  ַרֲחִמים  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִחּבֵ ׁשֶ ַרֲחִמים"  א  ּסֵ "ּכִ ְלֵסֶפר  ָמה  ַהְקּדָ ּבַ
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ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ַמֲעָלָתּה  ַעל  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעׂשֶ מּוָבא  ַזַצ"ל, 
י ִיְצָחק חֹוִרי  אֹון ַרּבִ ל ַהּגָ נֹו ׁשֶ י ַרֲחִמים חֹוִרי ָהָיה ּבְ אֹון ַרּבִ ה:  ַהּגָ ְלּכָ ַהּמַ
ְוַהּכֹל  דֹוָלה  ַהּגְ ְגאֹונּותֹו  ּבִ ט  ּלֵ ִהְתּבַ ָצִעיר  ַאְבֵרְך  ְהיֹותֹו  ּבִ ּוְכָבר  ַזַצ"ל, 
ְלַאַחר  ְמַעּטֹות  ִנים  ׁשָ ַער,  ַהּצַ ה  ְלַמְרּבֵ ה,  ְוִהּנֵ נֹוַצר.  ִלְגדֹולֹות  י  ּכִ ָראּו 

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  ְוִנְפַטר,  אֹון  ַהּגָ ּוָאיו ָחָלה  ִנּשׂ

ת  ּבָ ׁשַ יָעה  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְמאֹד,  ְוָעצּום  נֹוָרא  ָהָיה  ְך  ּכָ ַעל  ַער  ַהּצַ
ה  ָ ִהְתַקּשׁ גֹון  ְוַהּיָ ַער  ַהּצַ ִמּגֶֹדל  ְבָעה,  ִ ַהּשׁ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ִעּצּוָמם  ּבְ ה  ְלּכָ ַהּמַ
ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ְוָכל  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות  ָלקּום  דֹול  ַהּגָ ָהָאב 

ִין. ַהּיַ ׁש ַעל  ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ ינּו לֹו  ִהְמּתִ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָקם  ְוהּוא  ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבֹו  ָרה  ִנּכְ ְלֶפַתע  ה  ְוִהּנֵ
ּקֶֹדׁש. ּבַ ַדְרּכֹו  ּכְ ה,  ַרּבָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ִין  ַהּיַ ׁש ַעל  ְוִקּדֵ ֲעצּוָמה 

יַצד  דֹול ּכֵ ִנים ֶאת ָהָאב ַהּגָ ֲאלּו ַהּבָ ת, ׁשָ ּבָ ַ ְסעּוַדת ַהּשׁ ן, ּבִ ְלַאַחר ִמּכֵ
ה?  ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ דֹוָלה  ּגְ ּכֹה  ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ִין  ַהּיַ ַעל  ׁש  ְוִקּדֵ ָקם  ְלֶפַתע 
ֵאַלי  ִנְגָלה  ַזַצ"ל  אֹון  ַהּגָ ָאִבי  ְרִאיֶתם?!  לֹא  ַהִאם  ָהָאב:  ָלֶהם  ָעָנה 
ֵמָהעֹוָלם  ֵאֶליָך  ָלבֹוא  אֹוִתי  ִהְטַרְחּתָ  ַמּדּוַע  ִלי:  ְוָאַמר  ׁש  ַמּמָ ָהִקיץ  ּבְ
ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ם  ׁשָ דֹוָלה  ּגְ ּכֹה  ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ ָהֶעְליֹון? 
ִגיל  ּבְ נּו  ִעּמָ ֵמַח  ׂשָ  - י  ֶנְכּדִ  – ְנָך  ּבִ ְוַגם  ְמָחה ֲעצּוָמה ְמאֹד,  ׂשִ ּבְ ִנְמָצִאים 
קּום  ה?  ַרּבָ ּכֹה  ְמָחה  ַהּשִׂ ּבֹו  יֹום  ּבְ ב  ִמְתַעּצֵ ה  ַאּתָ ְוֵכיַצד  ה,  ַרּבָ ְוֶחְדָוה 
יִתי ֶאת  י ְוָעׂשִ ד ַקְמּתִ ָמחֹות הּוא! ְוָלֵכן ִמּיָ י יֹום ׂשְ ת ּכִ ּבָ ַ ד ֶאת ַהּשׁ ְוַכּבֵ

ה. ַרּבָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ

ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ּמַ ְיׂשַ ְוַיִין 

)ויקרא פסח  ֱאֶמת"  ַפת  ְוַה"ּשְׂ ליל שבת(,  )פע"ח סעודת  ָהֲאִריַז"ל  ְוָכְתבּו 
נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ד(,  ענף  ג'  )שורש  ת"  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ּדּורֹו  ַה"ּסִ ּוַבַעל  תרנד( 
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ְבעֹו  ּטִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִין,  ַהּיַ ְוָקא ַעל  ּדַ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ֲחַז"ל ַלֲעׂשֹות ֶאת 
)תהילים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ֵלב  ֶאת  ַח  ּמֵ ְמׂשַ הּוא  ׁשֶ ִין  ַהּיַ ֵקה  ַמׁשְ ל  ׁשֶ
ָכר  ׁשֵ נּו  "ּתְ ו(:  לא  )משלי  תּוב  ּכָ ְוֵכן  ֱאנֹוׁש",  ְלַבב  ח  ּמַ ְיׂשַ "ְוַיִין  טו(:  קד 

ֲחַז"ל  ּמּוָבא ּבַ ַח ֶאת ֵלב ָהָאָדם, ּכַ ּמֵ ִין ְמׂשַ י ַהּיַ ְלאֹוֵבד ְוַיִין ְלָמֵרי ָנֶפׁש", ּכִ
)פסחים קט(.

ל  ּכָ ֶאת  ֵמָהָאָדם  יַח  ּכִ ַמׁשְ הּוא  ׁשֶ ִין  ַהּיַ ִקה  ַמׁשְ ל  ׁשֶ ִטְבעֹו  י  ּכִ
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֲחָכִמים  נּו  ּקְ ּתִ ְוָלֵכן  ָעָליו,  ִעיִקים  ַהּמְ ָבִרים  ְוַהּדְ ָעִסים  ַהּכְ
ֶאת  ה  ַיֲעׂשֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ִין,  ַהּיַ ַעל  ְוָקא  ּדַ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ב  ַהּלֵ ּוִבְרצֹון  דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ּדּוׁש ִמּתֹוְך ׂשִ ַהּקִ

ַעת טֹוב ָוָרע סֹוד ֵעץ ַהּדַ ּבְ ִין הּוא  ַהּיַ

הּוא  ִין  ַהּיַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ְוַעל 
ָנם  ֶיׁשְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ֲאָכל  ַהּמַ הּוא  י  ּכִ ָוָרע,  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  סֹוד  ּבְ
ְתבּו ֲחַז"ל  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵני ִנּגּוִדים ֲחָזִקים ַהֲהפּוִכים ְלַגְמֵרי ֶאָחד ֵמֲחֵברֹו, ּכְ ׁשְ
ה  ַנֲעׂשֶ  - ָזָכה  ַיִין,  ֹוֶתה  ּשׁ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ירֹוׁש?  ּתִ ִין  ַהּיַ ִנְקָרא  ה  ָלּמָ עו(:  ))יומא 

חֹו,  ּמְ ִין: ָזָכה – ְמׂשַ ַהּיַ ְתבּו ֲחַז"ל ַעל  ּכָ ה ָרׁש, ְועֹוד  ַנֲעׂשָ רֹאׁש, לֹא ָזָכה - 
מֹו. ּמְ ָזָכה - ְמׁשַ לֹא 

ְוֶזה   - לֹו  ְוטֹוב  ַיִין  ׁשֹוֶתה  ֵיׁש  ב'(:  )ירושלמי מעשר שני  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ְוֵכן 
ְוֶזה ַעם ָהָאֶרץ. ְוַרע לֹו -  ַיִין  ְוֵיׁש ׁשֹוֶתה  ְלִמיד ָחָכם,  ּתַ

דֹול  ַהּגָ ָגם  ַלּפְ ֵהן   - יֹוֵתר  ּבְ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ רֹוב  ַהּקָ ֶקה  ׁשְ ַהּמַ הּוא  ִין  ַהּיַ י  ּכִ
טֹוב  ַעת  ַהּדַ "ֵעץ  סֹוד  ּבְ הּוא  י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ַהּגָ ּקּון  ַלּתִ ְוֵהן  יֹוֵתר,  ּבְ

ְתבּו ֲחַז"ל. ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶפן,  ַהּגֶ ר הּוא ָהָיה ֵעץ  ָוָרע", ֲאׁשֶ

ְלַמְדֵרַגת ָאָדם  ָרֵאל עֹוִלים  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ּבֹו  ר  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוָלֵכן 
ל  ׁשֶ ַהֵחְטא  ֲאִחיַזת  ֶאת  ֵאין  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ י  ּכִ ַהֵחְטא,  קֶֹדם  ָהִראׁשֹון 
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"ַיִין  ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  הּוא  ִין  ַהּיַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 
ים  ׁשִ ַקּדְ ּמְ מֹו ֵכן ַעל ְיֵדי ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ ְמָחה ּגְ ַח" ְוזֹוִכים ַעל ָידֹו ְלׂשִ ּמֵ ַהְמׂשַ
ֵעץ  ֲאִכיַלת  ֵחְטא  ֶאת  ִנים  ְמַתּקְ ִין,  ַהּיַ ַעל  ְוָקא  ּדַ ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ֶאת 

ִין. ּיַ ּבַ ָהָיה  ר  ַעת ֲאׁשֶ ַהּדַ

"ַיִין  ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  הּוא  ִין  ַהּיַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ הּוא,  נֹוָסף  ְוַטַעם 
ר  ָלָלה ֲאׁשֶ ֵצל ֵמַהּקְ ִין ְלִהּנָ ּדּוׁש ַעל ַהּיַ ַח", ָלֵכן זֹוִכים ַעל ְיֵדי ַהּקִ ּמֵ ַהְמׂשַ
ָהַעְצבּות  ָרּה הּוא  ִעּקָ ר  ֲאׁשֶ ַהֵחְטא  ְלַאַחר  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּה  ּבָ ל  ִהְתַקּלֵ
"ְוקֹוץ  ה",  ּתֹאְכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ טז-יח(:  יג  )בראשית  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ גֹון,  ְוַהּיָ
ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ּדַ ְוָלֵכן  ָבִנים",  ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  "ּבְ ְוֵכן  ָלְך",  ְצִמיַח  ּתַ ר  ְוַדְרּדַ
ה ַהּנֹוַבַעת  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ִין זֹוִכים ְלֶהָאַרת ַהּשִׂ ַהּיַ ּדּוׁש ַעל  ַהּקִ

ּקּון ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון. ִמּתִ

ַח ּמֵ ַיִין ַהְמׂשַ ת הּוא  ּבָ ׁשַ ּבְ ִין  ַהּיַ

ַעל  ְוָקא  ּדַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ים  ׁשִ ְמַקּדְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ו(,  שבת  )הל'  מֹוֲהַרַנ"ת  ּוְמָבֵאר 
זֹוִכים  ַח",  ּמֵ ַהְמׂשַ "ַיִין  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ִין  ַהּיַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ִין,  ַהּיַ
ֵאין  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ ָידֹו  ַעל  ְוָקא  ּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְלַאַחר  ַרק  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ִין.  ַהּיַ ַעל  א  ֶאּלָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ יָרה  ׁשִ אֹוְמִרים 
ים  ַהְלִוּיִ ָהיּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ִין  ַהּיַ ֶאת  ִכים  ְמַנּסְ ָהיּו  ׁשֶ
ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ד  ִמּצַ ִין הּוא  ַהּיַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ַלה',  יָרה  ׁשִ ּבְ ּפֹוְתִחים 

דֹוָלה. ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ ָידֹו זֹוִכים  ְוָקא ַעל  ּדַ

ִין  ַהּיַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִין,  ַהּיַ ְוָקא ַעל  ּדַ ׁש  ְלַקּדֵ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ַעל  י  ּכִ ַח,  ּמֵ ַהְמׂשַ ַיִין  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ ּגֹוֵרם 
ָהָיה  ַעת ׁשֶ ן ֶאת ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ִין הּוא ְמַתּקֵ ׁש ַעל ַהּיַ ָהָאָדם ְמַקּדֵ ְיֵדי ׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְמָחָתּה ׁשֶ ְלׂשִ ְוזֹוֶכה  ִין,  ּיַ ּבַ
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ֵדי  ּכְ ִין  ַהּיַ ְוָקא ַעל  ּדַ ׁש  ֲחרּו ְלַקּדֵ ּבָ ֲחַז"ל 
ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְלַהְראֹות ֶאת ַמֲעָלָתּה ׁשֶ

ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  ֲחרּו  ּבָ ַמּדּוַע  ֵהיֵטב,  ֵאר  ּבָ ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ִין,  ַהּיַ ֵקה  ַמׁשְ ַעל  ְוָקא  ּדַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ּדּוׁש  ַהּקִ
ׁשּום  ֵאין  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ְלׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְכָנִסים  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ

ָלל. ּכְ ְוֵאין ׁשּום ֲאִחיָזה ָלַרע  יִנים  ּדִ ל  ֲאִחיָזה ׁשֶ

ּבֹו ֶנֱאָחזֹות  ִין ׁשֶ ֵקה ַהּיַ ֲאִפּלּו ַמׁשְ יֹוֵתר ְלָכְך הּוא, ׁשֶ דֹול ּבְ יָמן ַהּגָ ְוַהּסִ
ְוכּו',  ָרׁש  ָידֹו  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ָזָכה  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  יֹוֵתר,  ּבְ ִלּפֹות  ַהּקְ ִמיד  ּתָ
הּוא  ִין  ַהּיַ ֵקה  ַמׁשְ ם  ּגַ  - ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ יָעה  ּוַמּגִ ָאה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
"ָזָכה  ֶנֱאַמר:  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹוֵתהּו  ַהּשׁ ל  ּכָ ןעל  ַח",  ּמֵ ַהְמׂשַ "ַיִין  ְבִחיַנת  ּבִ ַרק 
ת  ּבָ ׁשַ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ָידֹו  ַעל  ְוַדְוָקא  רֹאׁש",  ה  ַנֲעׂשֶ  -
בּורֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ ִין  ַהּיַ ַעל  ּדּוׁש  ַהּקִ ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ ְוַדְוָקא  ה,  ְלּכָ ַהּמַ
ָידֹו  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוזֹוִכים  ָהֲאִריַז"ל,  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעל  יִנים  ְוַהּדִ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ְוׂשִ ָתּה  ָ ְוִלְקֻדּשׁ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ׁש ֶאת  ְלַקּדֵ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל ֶהָאַרת  ִמּכָֹחּה ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ִנְכָלל  ַהּכֹל 

ל  ְמַסּמֵ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ִין,  ַהּיַ ֵקה  ַמׁשְ ַעל  ְוָקא  ּדַ ׁש  ְלַקּדֵ ֲחַז"ל  ֲחרּו  ּבָ ְוָלֵכן 
נֹו  ֶיׁשְ ּוְבָכְך  יֹוֵתר,  ּבְ ּבֹו  ֶנֱאָחִזים  ר  ֲאׁשֶ ָהָרע  ִמן  ַהּטֹוב  רּור  ּבֵ ל ֶאת  ִמּכָ יֹוֵתר 
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִליַטת  ִלׁשְ ְלֶהֶפְך -  א  ֶאּלָ ִלּפֹות,  ַהּקְ ִליַטת  ׁשְ ְלִבּטּול  ל  ְוִסּמֵ ִסיָמן 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

 ַמּדּוַע ָצִריְך ַלֲעׂשֹות
דֹוָלה ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת 

ָכל  ּלְ ׁשֶ רז(  )ויקהל  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 



ַמְלכּוְתָך׀ ְמחּו ּבְ ׀ִיׂשְ

162

ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָהֵאּלּו  ָרכֹות  ַהּבְ
ּוַמהּוָתם  ִעְנָיָנם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֵלם,  ׁשָ ְוָרצֹון  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך 
יֹוֵתר ֶאת  ִלים ּבְ ר ֵהם ַהְמַסּמְ גֹון, ֲאׁשֶ ל ְימֹות ַהחֹל ֵהם ָהַעְצבּות ְוַהּיָ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ַמהּוָתם  ל  ּכָ י  ּכִ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ יִנים  ְוַהּדִ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ׁשֶ ְלטֹוָנם  ׁשִ

ּזַֹהר. ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ְוָיגֹון,  ִלּפֹות ֶזה ָהַעְצבּות  ַהּקְ

ְיֵדי  ַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָהָאָדם  ׁש  ְמַקּדֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ְוָלֵכן 
דֹול  ָתּה ַהּגָ ָ ָרֵאל אֹור ְקֻדּשׁ ְך ִנְכָנס ּוָבא ְלִיׂשְ ּדּוׁש, ַעל ְיֵדי ּכָ ֲאִמיַרת ַהּקִ
ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ְלטֹון  ׁשִ ְוֶאת  ָלעֹוָלם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ אֹור  ִניַסת  ּכְ ֶאת  ֶלת  ַהְמַסּמֶ
ת ׁשֹוָרה  ּבָ ׁשַ י ּבְ ת, ּכִ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ִלּפֹות ּבְ ל ַהּקְ ְלטֹוָנן ׁשֶ ה ּוִבּטּול ׁשִ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ

ה. ְלּכָ ַהּמַ

ת  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָתּה ׁשֶ ָ ר הּוא ַמְכִניס ֶאת ְקֻדּשׁ ֲאׁשֶ ְך ָצִריְך ָהָאָדם ּכַ ּום ּכָ ּוִמּשׁ
י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ
ִעְנָיָנּה  ל  ּכָ ְוֶזהּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ הּות  ַהּמַ ֵהן  ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ
ַעל  ְוָקא  ּדַ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְוסֹוָדה 
ֶאת  ָהָאָדם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוֹזאת  ָהָאָדם,  ֶאת  ַח  ּמֵ ְמׂשַ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַיִין 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ַכת  ַהְמׁשָ ל  ּכָ לּוי  ּתָ ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ּדּוׁש  ַהּקִ

ּדּוׁש. ַהּקִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ּדּוׁש ַהּקִ ְתׁשּוָבה ִלְפֵני  ּבִ  ֵיׁש ְלַהְרֵהר 
ְמָחה ׂשִ ּבְ ּדּוׁש ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ַהּקִ ֲאָבל ֶאת 

ן ִאיׁש ַחי" )פרשת  ּוַבַעל ַה"ּבֶ ים" )סימן רע"א(  ַהַחּיִ ף  ַעל ַה"ּכַ ּבַ ְוָכְתבּו 
ֵני  ִמּפְ ּדּוׁש,  ַהּקִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ִלְפֵני  ְתׁשּוָבה  ּבִ ְלַהְרֵהר  ׁש  ּיֵ ׁשֶ בראשית שנה שניה(, 



ם ׀ מיכ ָ תיח ִָ   תח ּיי ָמ ׀ קן

 163

ּדּוׁש  ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוָלֵכן ִלְפֵני ַהּקִ ִנים ֶאת ֶחְטאֹו ׁשֶ ּדּוׁש ְמַתּקְ ּקִ ּבַ ׁשֶ
ל ֲחָטָאיו. ּכָ ׁשּוָבה ַעל  ּתְ ֵיׁש ַלֲעׂשֹות 

ְוָקא  ּדַ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ַלֲערְֹך  ֵיׁש  ַעְצמֹו  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ֲאָבל  ּדּוׁש,  ַהּקִ ִלְפֵני 
רֹו הּוא  ִעּקָ ל ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּקּון ׁשֶ ּדּוׁש הּוא ַהּתִ י ַהּקִ דֹוָלה, ּכִ ּגְ

ָידֹו. ִנְגַרם ַעל  ר  ַגם ָהַעְצבּות ֲאׁשֶ ּפְ

ִלְפֵני  ְתׁשּוָבה  ּבִ ְלַהְרֵהר  ַרק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ עֹוד,  ּומּוָבא 
ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ּדּוׁש,  ַהּקִ ִלְפֵני  ׁשּוָבה  ּתְ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ְלַהֲאִריְך  ּדּוׁש, ַאְך לֹא  ַהּקִ
ֲחָטָאיו,  ֵכר ּבַ ּזָ ּיִ ּדּוׁש ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּלֹא ָיבֹוא ָהָאָדם ִליֵדי ַעְצבּות ִלְפֵני ַהּקִ ׁשֶ

ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב. ׂשִ ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ה ֶאת  ַיֲעׂשֶ א  ֶאּלָ

ָיִמים ִין זֹוֶכה ַלֲאִריכּות  ַהּיַ ׁש ַעל  ַמּדּוַע ַהְמַקּדֵ

ל  ּכָ ׁשֶ פי"ח(,  )פרד"א  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ַמּדּוַע  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  נֹוָתיו,  ּוׁשְ ָיָמיו  ֲאִריכּו  ּיַ ׁשֶ זֹוֶכה  ִין  ַהּיַ ַעל  ׁש  ַהְמַקּדֵ
ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ָלעֹוָלם  ּוָבָאה  ָכה  ִנְמׁשְ יָתה  ַהּמִ ֵזַרת  ּגְ
)בראשית  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יָתה,  ַהּמִ ֵזַרת  ּגְ ָהָאָדם  ַעל  ִנְגַזר  ְגָלָלּה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ
ה  ּנָ ִמּמֶ י  ּכִ ָהֲאָדָמה  ֶאל  ׁשּוְבָך  ַעד  ֶלֶחם  ּתֹאַכל  יָך  ַאּפֶ ֵזַעת  "ּבְ יט(:  ג 

ִין  ַהּיַ ַעל  ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ְוַעל  ׁשּוב",  ּתָ ָעָפר  ְוֶאל  ה  ַאּתָ ָעָפר  י  ּכִ ְחּתָ  ֻלּקָ
ֵצל  ְלִהּנָ זֹוֶכה  הּוא  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֵחְטא  ֶאת  ָהָאָדם  ן  ְמַתּקֵ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ

ִנים טֹובֹות. ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ְוָלֵכן זֹוֶכה  זֹו,  ָלָלה  ִמּקְ

ֶאת  ְלָבֵרְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִמְנָהָגם  ֶאת  ְלָבֵאר  ם  ּגַ ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ִנים  ְמַתּקְ ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּדּוׁש,  ַהּקִ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ִנים  ַהּבָ
ל  ִהְתַקּלֵ ׁשֶ ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֵמֲאִחיַזת  ְויֹוְצִאים  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ֶאת 
ְזַמן  ְוָלֵכן  עֹות,  ּפָ ְוַהַהׁשְ ָרכֹות  ַהּבְ ְלָכל  זֹוִכים  יָלא  ּוִמּמֵ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 
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ִנים.  ַלּבָ עֹות  ּפָ ְוַהַהׁשְ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ יֹוֵתר  ּבְ ל  ְמֻסּגָ ֶזה 
יֹוְצִאים  י  ּכִ ִנים,  ַהּבָ ֶאת  ְוָקא  ּדַ ְמָבְרִכים  ֵכן  ּלָ ׁשֶ עֹוד  לֹוַמר  ר  ְוֶאְפׁשָ

ָבִנים". ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  ל "ּבְ ָלָלה ׁשֶ ֵמַהּקְ

ירּות  ה ַלֲעׁשִ  ְסֻגּלָ
ֶסף ּכֶ ל  ָגִביַע ׁשֶ ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ַלֲעֹרְך ֶאת 

ַנְחָמן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ירּות.  ה ַלֲעׁשִ ֶסף ְסֻגּלָ ל ּכֶ ִביַע ׁשֶ ּדּוׁש ִעם ּגָ ַהּקִ ָאַמר ׁשֶ ֶרְסֶלב זיע"א, ׁשֶ ִמּבְ
ר  ֶסף ֲאׁשֶ ל ּכֶ ִביַע ׁשֶ ׁש ֶאת ַהּיֹום ִעם ּגְ ר ָהָאָדם ְמַקּדֵ ֲאׁשֶ ּכַ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ּדּוׁש ִמּתֹוְך  ה ֶאת ַהּקִ ָכְך הּוא עֹוׂשֶ ַח ֶאת ֵלב רֹוֵאהּו, ּבְ ּמֵ הּוא ְמׂשַ ִטְבעֹו ׁשֶ
ְבִחיַנת "ַיִין  ינֹו ִיְהֶיה ּבִ ּיֵ ְך זֹוֶכה ׁשֶ ל ִמְצָוה ְוטּוב ֵלָבב, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ
ינֹו ָהָיה  ּיֵ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַגם ֲאִכיָלתֹו ׁשֶ ן ֶאת ּפְ ַח", ּוָבֶזה ְמַתּקֵ ּמֵ ַהְמׂשַ
ֶפן  ְך ִנְקָרא ַהּגֶ ם ּכָ ַעל ׁשֵ ְתבּו ֲחַז"ל )יומא ע"ו( ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְבִחיַנת "ְיָלָלה", ּכְ ּבִ
ַעל ַהּטּוִרים )פרשת נח ט(  ַתב ּבַ ּכָ ם ַהְיָלָלה ְוָהַעְצבּות, ּוְכמֹו ׁשֶ "ַיִין", ַעל ׁשֵ
ָלעֹוָלם  ִויָלָלה  ַעְצבּות  ֵהִביא  ִין  ַהּיַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ "ְיָלָלה",  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ִין"  "ַהּיַ ׁשֶ

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ַעל ְיֵדי ַהֵחְטא ׁשֶ

ָהֲעִנּיּות  ל  ּכָ י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ירּות  ַוֲעׁשִ ַפע  ְלׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  יָלא  ִמּמֵ ְוָלֵכן 
ִקְלַלת  ּבְ ָהָאָדם  ל  ִהְתַקּלֵ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ֵמַהֵחְטא  תֹוָצָאה  ּכְ ִהיא 
ר  ְוַדְרּדַ "ְוקֹוץ  ה",  ּתֹאְכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרָנָסה,  ַהּפַ י  ְקׁשִ
יָלא  ִמּמֵ זֹוֶכה  הּוא  ָהָאָדם,  ֹזאת  ן  ְמַתּקֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ָלְך",  ְצִמיַח  ּתַ
ִין  ַהּיַ ַעל  ׁש  ְמַקּדֵ הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ֶרַוח,  ּבְ ּוְלַפְרָנָסה  ַרב  ַפע  ְלׁשֶ
ל  ׁשֶ ֶחְטאֹו  ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ ן  ְמַתּקֵ ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך 
ְמָחה  ֶסף ִמּתֹוְך ׂשִ ל ּכֶ ִביַע ׁשֶ ּדּוׁש ַעל ּגְ ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ַהּקִ
ירּות  ְוַלֲעׁשִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְלִבְרָכָתּה  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ֵלָבב  ְוטּוב 

דֹול. ּגָ ַפע  ְוׁשֶ
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ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ׁש  ל ַהְמַקּדֵ ּכָ  ַמּדּוַע 
ֲעֹונֹוָתיו ל  ּכָ ִנְמָחִלים 

ל ָהאֹוֵמר  ּכָ ְתבּו ֲחַז"ל )שבת קיט(:  ּכָ ֶ ּשׁ ה ָהַרַמ"ק ְמָבֵאר ֶאת ַמה  ְוִהּנֵ
ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֵני  ּוׁשְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ ִנְמָחִלים  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ "ַוְיֻכּלּו" 
ר".  ֻכּפָ ּתְ אְתָך  ְוַחּטָ ֲעֹוֶנָך  "ְוָסר  לֹו:  ְואֹוְמִרים  ֹראׁשֹו  ַעל  ְיֵדיֶהם  ִמים  ׂשָ
ל  ּכָ ֲחלּו  ִיּמָ ְלַבד  ּבִ ִקּדּוׁש  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה 

ל ָהָאָדם. ֲעוֹונֹוָתיו ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
ֶאת  ה  ּנָ ִמּמֶ ּוַמְפִריד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ָהָאָדם  ּוַמֲעֶלה  ן  ְמַתּקֵ
ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ְוַעל  ֲחָטָאיו,  ְיֵדי  ַעל  ָלּה  ַרם  ּגָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ
ל  ׁשֶ חּוד  ַהּיִ ְזַמן  הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ה  ֲעִלּיָ ּבַ עֹוָלה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ן  ּדּוׁש ָהָאָדם ְמַתּקֵ ְך ַעל ְיֵדי ַהּקִ ֵני ּכָ יּה, ּוִמּפְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ֻקְדׁשָ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ַצַער  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונָֹתיו  ּבַ ַרם  ּגָ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת 
ל  ל ֲעוֹונֹוָתיו ׁשֶ יָלא ִנְמָחִלים ּכָ ְך ִמּמֵ ְלַהְפִריָדּה ִמּדֹוָדּה, ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ

ָהָאָדם.

ֵאין  י  ּכִ ה,  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ְלַהֲעלֹות  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ א  ֶאּלָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת 
ֵלם,  ׁשָ ְוָרצֹון  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ְוהּוא 
ִמּתֹוְך  ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ דֹוׁש.  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ
יָלא ִנְמָחִלים  ה, ּוִמּמֵ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ דֹוָלה, הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהּשׁ ְמָחה ּגְ ׂשִ

ִכיָנה. ְ ַהּשׁ ָיָדם הּוא הֹוִריד ֶאת  ר ַעל  ָגָמיו ֲאׁשֶ ּפְ ל  ּכָ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ֵאר,  ּבֵ קיט(  )שבת  "א  ַהְרׁשָ ְוַהּמַ
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ן ֵעֶדן,  ּלֹא ְיגַֹרׁש ִמּגַ ה ָעָליו ׁשֶ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוֵהֵגּנָ ָרה ַעל ֶחְטאֹו ׁשֶ ּפְ ּכִ
ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְמַקּדֵ ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ
ָידֹו הּוא  ר ַעל  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ּכָֹחּה  ּדּוׁש, הּוא ְמעֹוֵרר ֶאת  ַהּקִ
ִרים  ּפְ ת, ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתּכַ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָרה ׁשֶ ּפָ ל ַהּכַ ְמעֹוֵרר ֶאת ּכָֹחּה ׁשֶ

ֲעוֹונֹוָתיו. ל  ּכָ

ּדּוׁש ַהּקִ ל  ִין ׁשֶ  ַהּיַ
ִפיָנה ל נֹוְסֵעי ַהּסְ ּכָ יל ֶאת  ִהּצִ ׁשֶ

א  ּבָ ַה"ּבַ ַאּבּוֲחִציָרה,  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ַסע  ּנָ ׁשֶ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
דֹוָלה  ת ָהְיָתה ְסָעָרה ּגְ ּבָ יַע ֵליל ׁשַ ר ִהּגִ ְסִפיָנה, ְוַכֲאׁשֶ ָסאִלי" זיע"א, ּבִ
ל  ּכָ ְוָהיּו  ַמִים  ּבְ ֱאגֹוז  מֹו  ּכְ ם  ּיָ ּבַ ִמְתַנְדֶנֶדת  ָהְיָתה  ִפיָנה  ְוַהּסְ ם,  ּיָ ּבַ ְמאֹד 
יר  ְעּתִ ּיַ ׁשֶ ָסאִלי"  א  ּבָ ֵמַה"ּבַ ּוִבְקׁשּו  ְמאֹד,  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ַהּנֹוְסִעים 
ר  ֲאׁשֶ ִביַע  ַהּגָ ֶאת  ָנַטל  ָסאִלי"  א  ּבָ ְוַה"ּבַ ְעּפֹו,  ִמּזַ ם  ַהּיָ נּוַח  ּיָ ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ּבִ
זיע"א,  ַיֲעקֹב"  ָה"ֲאִביר  ַעל  ּבַ ָמָרן  דֹוׁש  ַהּקָ ֵקנֹו  ִמּזְ ה  ָ יֻרּשׁ ּבִ לֹו  ָהָיה 
ָיֵרי  ׁשְ ֶאת  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ׁשֹו  ּמְ ְמׁשַ ׁש  ּקֵ ּבִ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ִין,  ַהּיַ ַעל  ִקּדּוׁש  ה  ְוָעׂשָ
ָנח  ם,  ּיָ ּבַ ִין  ַהּיַ ֶאת  ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ ַפְך  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ד  ּוִמּיָ ם,  ּיָ ּבַ ּפְֹך  ְוִיׁשְ ּדּוׁש  ַהּקִ

יו. ּלָ ּגַ ֱחׁשּו  ַוּיֶ ִלְדָמָמה  ֵקם ְסָעָרה  ַוּיָ ְעּפֹו  ִמּזַ ם  ַהּיָ

ּדּוׁש לֹא ׁשֹוֶלֶטת  ל ַהּקִ ִין ׁשֶ ּיַ ּבַ ֵני ׁשֶ ָאמּור, ִמּפְ ה, ּכָ ּזֶ ר ְלָבֵאר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ ַעת  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ל  ׁשֶ ֶחְטאֹו  ֲאִחיַזת 
ַיִין  יָלא ּבְ ָרֵאל ְלַמְדֵרַגת ָאָדם ָהִראׁשֹון קֶֹדם ַהֵחְטא, ּוִמּמֵ ים ִיׂשְ ִמְתַעּלִ
ֵיׁש  א  ֶאּלָ ַהֵחְטא  ְלַאַחר  ָהעֹוָלם  ל  ִהְתַקּלֵ ׁשֶ ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ֵאין  ֶזה 
ל  ּכָ ִהיא ְמקֹור  ר  ֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ְרָכָתּה  ּבִ ל  ּכָ ּבֹו ֶאת 
ֵהם  ׁשֶ ַמה  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעים  נֹוׁשָ ָידֹו  ַעל  ְוָלֵכן  ְוַהְיׁשּועֹות,  ָרכֹות  ַהּבְ

ְצִריִכים.
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ַלִים ְירּוׁשָ ל  ן ׁשֶ ּיָ ַהּדַ

"ירושלים  בספר  )מובא  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ְוֵכן 
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ  - ים  ַרּבִ ת  ּבַ ַער  ׁשַ ּבְ ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ מעלה"(,  של 

ב,  ּגָ ִנׂשְ יק  ַצּדִ ָהָיה  ׁשֶ ַלִים  ְירּוׁשָ ל  ׁשֶ ן  ּיָ ַהּדַ י  ִמּפִ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ
ַלִים ְוַאף  ל ְירּוׁשָ א ֵמָחְליֹו, ְוָכל ַהחֹוִלים ׁשֶ ד ְוָהָיה ִמְתַרּפֵ ע ִמּיָ ָהָיה נֹוׁשָ
ן  ּיָ ַהּדַ ל  ׁשֶ יו  ִמּפִ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ּוָבִאים  יִעים  ַמּגִ ָהיּו  ָלּה  ִמחּוָצה 

ָוֶפֶלא. ֶדֶרְך ֵנס  ּבְ ִאים ֵמָחְלָים  ְוָהיּו ִמְתַרּפְ

ְלַמְדֵרַגת  ָהָאָדם  עֹוֶלה  ּדּוׁש  ַהּקִ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָאמּור,  ּכָ ְוזֹאת 
ָצרֹות,  ְוׁשּום  ֶחְסרֹונֹות  ׁשּום  ֵאין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהֵחְטא,  קֶֹדם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם 
ֶאת  עֹוֵרְך  ר  ֲאׁשֶ יק  ַצּדִ י  ִמּפִ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יָלא  ּוִמּמֵ
ַלֲעלֹות  ם  ּלָ ּכֻ זֹוִכים  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּדּוׁש  ַהּקִ

ִריִכים. ּצְ ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות  ָכל  ּבְ ִעים  נֹוׁשָ יָלא  ּוִמּמֵ ְלָמקֹום ָקדֹוׁש ֶזה 

ּקּון ָהֵעיַנִים ּתִ ּדּוׁש סֹוד  ַהּקִ ל  ִין ׁשֶ ַהּיַ

י  ּפִ ַעל  הּוא  ִין,  ַהּיַ ַעל  ְוָקא  ּדַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ים  ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ נֹוָסף  ַטַעם 
ָהֵעיַנִים,  ְלִתּקּון  ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ֶ ּשׁ ַמה 
ין  ׁשִ  - בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ת"  ּבָ "ׁשַ י  ּכִ ָלֵעיַנִים,  ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ָבה  ּתֵ ּבַ ְוָלֵכן 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָוִנים  ַהּגְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ים  ַקּוִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֵיׁש  ין  ִ ּוַבּשׁ ת,  ּבַ

ַעִין. ת  ְוַהּבַ ֵעיַנִים  ּבָ

ל ָהֵעיַנִים  ה ׁשֶ ָרֵאל ּכַֹח ָהְרִאּיָ ב ְלִיׂשְ ת חֹוֵזר ְוׁשָ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ֵעיַנִים  ּבָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ַהֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ֵמֶהם  ְוִנְלַקח  ֶנֱאַבד  ר  ֲאׁשֶ
י טֹוב  ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאּשׁ תּוב )בראשית ג ו(: "ַוּתֵ ּכָ מֹו ׁשֶ לּות ַעל ָהֵעץ, ּכְ ּכְ ִהְסּתַ ּבַ
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ְריֹו  ח ִמּפִ יל, ְוִתּקַ ּכִ ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהׂשְ
ּקּון ְלֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון. ַהּתִ ּלֹו הּוא  ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ה יֹום  ְוִהּנֵ ַוּתֹאַכל", 

סֹוד  ּבְ הּוא  י  ּכִ ע,  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ "ַיִין"  ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ְוַעל 
ּקּון  ּתִ ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  הּוא  ּדּוׁש  ַהּקִ ל  ׁשֶ ִין  ַהּיַ ל  ׁשֶ סֹודֹו  ל  ּכָ ְוָלֵכן  ָהֵעיַנִים, 
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִין  ּיַ ּבַ ֵעיָניו  ָלֵתת  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֵעיַנִים, 
ֵעיַנִים. ּבָ ָהָיה  ִנים ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּדּוׁש ְמַתּקְ ּקִ ּבַ י  ּכִ ׁש,  ְלַקּדֵ

ּכַֹח  ר  ֲאׁשֶ ָהְראּות,  י  ַלֲחלּוׁשֵ ְרפּוָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 
ּדּוׁש  ּקִ ּבַ ה חֹוֵזר ָלָאָדם  ּכַֹח ָהְרִאּיָ ׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶנֱחַלׁש,  ָתם  ְרִאּיָ
ּדּוׁש,  רֹות ִלְפֵני ַהּקִ ל ַעל ַהּנֵ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ת, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבָ ל ֵליל ׁשַ ׁשֶ
ּמּוָבא  ּדּוׁש, ּכַ ַעת ַהְתָחַלת ַהּקִ ׁשְ ִין ּבִ כֹוס ַהּיַ ל ּבְ ּכֵ ר הּוא ִמְסּתַ ֲאׁשֶ ְוֵכן ּכַ
ט(  )סימן  ַלֲאָלִפים"  ַה"ֶחֶסד  ַעל  ּבַ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ַרָמ"א,  ּבָ רע"א  ִסיָמן  ּבְ

ים" )סימן לו(. ַהַחּיִ ף  ּוַבַעל "ּכַ

יט  ַמּבִ ּגֹוי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ִין,  ַלּיַ יָקה  ַמּזִ גּוָמה  ַהּפְ ָהְרָאָיה   - ְלֶהֶפְך  ְוֵכן 
ּתֹותֹו,  ּלֹא ִלׁשְ ׁש ָעָליו ְוַאף ׁשֶ ָאסּור ְלַקּדֵ ִין, ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ֵעיָניו ַעל ַהּיַ ּבְ
ִריַקָנאִטי )בשער האותיות קדושת האכילה טעמי המצוות לא תעשה אות  ּמּוָבא ּבָ ּכַ

שס(.

ה  ּדָ ּנִ ׁשֶ ַיִין  ַעל  ַאף  ׁש  ְלַקּדֵ לֹא  ִהיא  ֲחִסידּות  ת  ּדַ ּמִ ׁשֶ אֹוְמִרים  ְוֵיׁש 
קפג  סימן  ב'  חלק  יאיר  החוות  לבעל  חיים  )מקור  ּבֹו  ָנְגָעה  אֹו  ָעָליו  ָלה  ּכְ ִהְסּתַ
י  ּכִ ָהֵעיַנִים,  ּקּון  ּתִ הּוא  ּדּוׁש  ַהּקִ ל  ׁשֶ סֹודֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  א(,  סעיף 

סֹוד ָהֵעיַנִים. ּבְ ְרׁשֹו הּוא  ׁשָ ּבְ ִין  ַהּיַ

ר  ֲאׁשֶ ֶפן  ַהּגֶ ֵקה  ַמׁשְ ַעל  ְוָקא  ּדַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ים  ׁשִ ְמַקּדְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
)ברכות מ:(,  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ל  ׁשֶ ַהֵחְטא  ָהָיה  ּבֹו 
ֶאת  ּבֹו  ים  ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְדמֹון  ַהּקַ ַהֵחְטא  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ְוֹזאת 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ
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ָהָאָדם  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ְך  ִמּכָ ּוָבא  נֹוֵבַע  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְמָחתֹו  ׂשִ ר  ִעּקַ ה  ְוִהּנֵ
ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ַעִין,  רּות  ְוַהּצָ ַעִין  ָהַרע  ֲאִחיַזת  ל  ִמּכָ ָהֵעיַנִים  ְלִתּקּון 
ֶכת  ִנְמׁשֶ טֹוָבה,  ַעִין  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ טֹוָבה,  ְלַעִין  זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ
ָהַעְצבּות  רּוַח  ְוִנְכַנַעת  ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ טֹוָבה  רּוַח  ָהָאָדם  ַעל  ּוָבָאה 
ְוָצרּות  ַעִין  ָהַרע  ְיֵדי  ַעל  ָלָאָדם  ָאה  ּבָ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ָרָעה  ָהרּוַח  ִהיא  ׁשֶ
ּדּוׁש  ַהּקִ ְיֵדי  ְוָקא ַעל  ּדַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ם(,  ן ׁשָ ַעּיֵ "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" נד,  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ַעִין, 
ר ַעל ָידֹו זֹוִכים ְלִתּקּון ָהֵעיַנִים ֵמֲאִחיַזת ָהַרע ַעִין, זֹוִכים  ִין ֲאׁשֶ ַעל ַהּיַ

נּו ָאֵמן. ְיַזּכֵ ה. ה'  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ְמָחָתּה ָהֲעצּוַמה  ְלׂשִ

ת  ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ִין ּבִ ּדּוׁש ַעל ַהּיַ ה ָהָאָדם ֶאת ַהּקִ עֹוׂשֶ ְלִסּכּום: ַעל ְיֵדי ׁשֶ
כּות  ּזְ ּבַ ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ֵלָבב,  ְוטּוב  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך 
ם  ֵ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  ְלָהִעיד  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ

ָיִמים, הּוא זֹוֶכה: ה  ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ָתּה ָהֲעצּוַמה  ָ א. ְלאֹור ְקֻדּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ְמָחָתּה  ְלׂשִ ב. 

ָהָיה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֵחְטא  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ג. 
ּמּוָבא  ּכַ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ּבְ לּולֹות  ּכְ ָהיּו  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ י  ּכִ ָכְך,  ּבְ ֵחֶלק 

ֲאִריַז"ל. ּבָ

ל ֲחָטָאיו. ּכָ ָכְך ֶאת  ּבְ ן  י הּוא ְמַתּקֵ ּכִ ֲעֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ ֲחלּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ד. 

ֶרַוח. ּבְ ּוַפְרָנָסה  ירּות  ַלֲעׁשִ ה. 

ִנים טֹובֹות. ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ו. 

ְלַעִין טֹוָבה. ְוזֹוֶכה  ַעִין,  ְוָצרּות  ֵצל ֵמַעִין ָהָרע  ְלִהּנָ ז. 

נּו, ָאֵמן. ְיַזּכֵ ה' 





פרק ט

ְסעּודֹות ָהֲאִצילּות
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פרק ט

ם ִי ּו ֹיוו ִכ ִנם  ּ ִי ָ תן

ת ּבָ ַ ּוַמֲעַלת ְסעּודֹות ַהּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ

ְסעּודֹות  ֶזה  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ַהֲחׁשּוִבים  ָבִרים  ַהּדְ ַאַחד 
תּוב: )ישעיה  ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ִמים ֶאת ִמְצַות עֶֹנג ׁשַ ֶהן ְמַקּיְ ר ּבָ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
יֹום  ֶאת  ג  ְלַעּנֵ ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְך  ִמּכָ ְוָלְמדּו  עֶֹנג",  ת  ּבָ ַ ַלּשׁ "ְוָקָראָת  נח( 

לֹׁש ְסעּודֹות. ׁשָ ּבְ ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְוָלֵכן  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ יבּוָתּה  ַוֲחׁשִ בֹוָדּה  ּכְ ן  ִהּנָ ֵאּלּו  ּוְסעּודֹות 
ן ֲחׁשּובֹות ֲאִפּלּו יֹוֵתר ֵמֶאֶלף  ִהּנָ ְתבּו ֲחַז"ל )מדרש תנחומא פ' בראשית( ׁשֶ ּכָ

ימֹות ַהחֹל. ּבִ ֲעִנּיֹות  ּתַ

עֹוֵרְך  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָכָרם  ּוִבׂשְ ַמֲעָלָתם  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָמָרא  ּגְ ּבַ ֲחַז"ל,  ִדְבֵרי  ּבְ רֹוִאים  ָאנּו  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ עּודֹות  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת 
ְלֵאין  ְמאֹד  ָעצּום  הּוא  ְך  ּכָ ַעל  ָכר  ַהּשָׂ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ּוַבּזַֹהר  ים  ְדָרׁשִ ּוַבּמִ
ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ ם  ַהְמַקּיֵ ל  ּכָ קי"ח(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  עּור,  ׁשִ
יִהּנֹם,  ּגֵ ל  ׁשֶ יָנּה  ּוִמּדִ יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ֵמֶחְבלֹו  ְרָעֻנּיֹות:  ּפֻ לֹׁש  ָ ִמּשׁ ִנּצֹול  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ

ּוָמגֹוג. ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ּוִמּמִ

לֹו  ְונֹוְתִנים  ִלּבֹו,  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ לֹו  נֹוְתִנים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ַהְמַעּנֵ ְוָכל 
ַמְלֻכּיֹות. ְעּבּוד  ִ ִמּשׁ ְוִנּצֹול  ִלי ְמָצִרים,  ּבְ ַנֲחָלה 
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ועוד(  ע"א  צ"ד  אמור  ע"א,  פח  )יתרו  ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוֵכן 
ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּוְבַמֲעָלתֹו  ָכרֹו  ׂשְ ּבִ ְמאֹד  ַמְפִליג 

ת. ּבָ ׁשַ ל  עּודֹות ׁשֶ ַהּסְ

ת ּבָ ַ ּוַמֲעַלת ְסעּודֹות ַהּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ

ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ קלא(,  דף  ע  תיקון  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
ִלים ֶאת  ָכְך הּוא ַמׁשְ ּבְ ר  עּודֹות, ֲאׁשֶ ת ַהּסְ לֹׁשֶ ל ׁשְ ּכָ ה ֶאת  זֹוֶכה ְועֹוׂשֶ
ֶאת  ָעָליו  קֹוֵרא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ
ָאר". ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ָאּתָ סּוק )ישעיה מט ג(: "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבּדִ ַהּפָ

ג  ד אֹוָתּה ּוְמַעּנֵ ת ּוְמַכּבֵ ּבָ ַ ֹוֵמר ֶאת ַהּשׁ ּשׁ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּומֹוִסיף  ַהּזַֹהר, ׁשֶ
דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ ִחים  ּבָ ְמׁשֻ ָקאֹות  ּוַמׁשְ ַמֲאָכלֹות  ּבְ אֹוָתּה 
ְלַאַחר  ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  נֹוֵתן  ְך  ּכָ  - הּוא  רּוְך  ּבָ
ר  ּה, ֲאׁשֶ ּבָ ּלֹא ָטַרח  ְמנּוָחה ׁשֶ ּבִ נֹוָתיו ָמקֹום ְלַמְעָלה,  ּוׁשְ ָיָמיו  ֲאִריכּות 
הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְלּגּוִלים  ְוַהּגִ ָרחֹות  ַהּטְ ל  ִמּכָ ָנח  הּוא  ם  ׁשָ
אל  ְלָדִנּיֵ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ָראּוי,  ּכָ ּקּונֹו  ּתִ ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ זֹוֶכה 

ִמין". ַהּיָ ְלגָֹרְלָך ְלֵקץ  ְוַתֲעמֹד  ְוָתנּוַח  ץ  ַלּקֵ ֵלְך  ה  )דניאל ב(: "ְוַאּתָ

ָראּוי,  ת ּכָ ּבָ עֶֹנג ׁשַ עּודֹות ּבְ ת ַהּסְ לֹׁשֶ ל ׁשְ ה ֶאת ּכָ הּוא עֹוׂשֶ ּוְלַאַחר ׁשֶ
סּוק )ישעיה נח ח(:  ְלָאִכים ֶאת ַהּפָ ית קֹוְרִאים ָעָליו ַהּמַ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ּבִ

ְוכּו'. ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח"  ַחר אֹוֶרָך  ַ ּשׁ ּכַ ַקע  ִיּבָ "ָאז 

ִכי  ה  "ִהּנֵ ד(:  קכח  )תהילים  אֹותֹו  ּוְמָבְרִכים  מֹוִסיִפים  ְלָאִכים  ַהּמַ ְוָכל 
ְיֵרא ה'". )פיקודי דף רנב( ֶבר  ּגָ ְיבַֹרְך  ֵכן 

ביאור  עפ"י  ע"א  לח  דף  יט  תיקון  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ה  ּוְמַגּלֶ
סּוק )ישעיה  ם ּבֹו ַהּפָ ת, ִמְתַקּיֵ ּבָ עֶֹנג ׁשַ ּמֹוִסיף ּבְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ המתוק מדבש(, ׁשֶ
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ִנים  ְמַתּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹוַמר,  ּכְ ַתְצִמיַח".  ֵזרּוֶעיָה  ה  "ּוְכַגּנָ יא(  סא 

ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ְמאֹד  ַוֲעצּוִמים  נֹוָרִאים  ּקּוִנים  ּתִ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ
נ"ג  לֹוַמר  ּכְ ְסָדִרים,  ן  ּגַ ֵיׁש  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ַגן  ּבְ ָלה  ּבָ ַהּקַ
הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ְיֵדי עֶֹנג  ל ָאָדם ַעל  ּכָ ן  ְמַתּקֵ ׁש  ַמּמָ ְך  ּכָ ּתֹוָרה,  ּבַ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ה ִלְכבֹוד ׂשִ עֹוׂשֶ

יָמן  עּודֹות ֵאּלּו ֵהן ַהּסִ ּסְ דֹוׁש )יתרו ח"ב פ"ח(, ׁשֶ ְוכֹוֵתב עֹוד ַהּזַֹהר ַהּקָ
ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ֵני  ִמּבְ ְוֵאינֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  הּוא  ׁשֶ ָלָאָדם 
ֶלְך  ַהּמֶ ֵמֵהיַכל  ֵהם  ְוׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֵני  ִמּבְ ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִרים  ִנּכָ ָהֵאּלּו  עּודֹות  ּסְ ּבַ
ֵאינֹו  ׁשֶ ַמְרֶאה  ֶהם,  ּבָ ַאַחת  ְסעּוָדה  ר  ַחּסֵ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  ָהֻאּמֹות,  ֵני  ִמּבְ ֵאיָנם  ְוׁשֶ

ָלל. ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ַהּקֶֹדׁש  ַרע  ִמּזֶ ְוֵאינֹו  ָהֶעְליֹון  ֶלְך  ַהּמֶ ֵני  ִמּבְ

 ַמֲעָלָתם ָהֲעצּוַמה
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ת  ּבָ ַ ְלֲחנֹות ַהּשׁ ל ׁשֻ ֶ ּשׁ

ִלְפֵני  ִרים  ַסּדְ ּמְ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ׁשֶ רסה(,  דף  )פיקודי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
ם  ְיָכְלּתָ ִפי  ּכְ ָנִאים  ֵכִלים  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ָראּוי  ּכָ ְלָחָנם  ׁשֻ ֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
עֹוִלים  ָהֵאּלּו  ְלָחנֹות  ֻ ַהּשׁ ּכָֹחם,  ְלִפי  ֲעֵרִבים  ָקאֹות  ּוַמׁשְ ּוְבַמֲאָכִלים 
ָהֵאּלּו  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ּוַבֲעֵלי  כּות",  ַהּזְ "עֹוַלם  ּבְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְלַמְעָלה  ִרים  ּוִמְצַטּיְ
ים ַלֲעׂשֹות  ֶלְך", ְוַאְלֵפי ּוְרָבבֹות ַמְלָאִכים ַהְמֻמּנִ ֵני ֵהיַכל ַהּמֶ ִנְקָרִאים "ּבְ
ים  ַהְמֻמּנִ ַרֲחִמים,  ְלַמְלֲאֵכי  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִכים  ִמְתַהּפְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ין  ּדִ

ָהֵאּלּו. ְלָחנֹות  ֻ ַהּשׁ ֲעֵלי  ּבַ ׁש ֶאת  ּמֵ ְלׁשַ

ְבָרכֹות ַרּבֹות,  ְלָחן ָהֵאּלּו ּבִ ֻ ֲעֵלי ַהּשׁ ּוָבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְמָבְרִכים ֶאת ּבַ
ָפסּוק:  ְך, ְוֵהם ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ ְלָאִכים ָהֵאּלּו עֹוִנים ָאֵמן ַעל ּכָ ְוָכל ַהּמַ
ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת  יָך  ְוַהֲאַכְלּתִ ָאֶרץ  ֳמֵתי  ּבָ ַעל  יָך  ְבּתִ ְוִהְרּכַ ה'  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ "ָאז 
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אֹוָתם  ּוְמָבְרִכים  מֹוִסיִפים  ְלָאִכים  ַהּמַ ָאר  ּוׁשְ ר",  ּבֵ ּדִ ה'  י  ּפִ י  ּכִ ָאִביָך 
ִני". ִהּנֵ ְויֹאַמר  ע  ּוַ ׁשַ ּתְ ַיֲעֶנה  ַוה'  ְקָרא  ּתִ ָפסּוק )ישעיה נח ט(: "ָאז  ּבְ

ֶנֶגד ֹצְרָרי ְלָחן  ֲעֹרְך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ

י ִלְקַראת  ִ ּשׁ ָכל יֹום ׁשִ ּבְ דֹוׁש )ויקהל דף רג(, ׁשֶ ּומֹוִסיף עֹוד ַהּזַֹהר ַהּקָ
ּכֹחֹות  ַאף  רֹוִצים  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּוָבָאה  ִמְתָקֶרֶבת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶעֶרב 
ִרים  ְמַסּדְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ִלינֹק  ה  ִלּפָ ַהּקְ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלֲחנֹות  ׁשֻ ֶאת  ּוְמִכיִנים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
ל  ּכָ ֶאת  ת  ּוְמָגֶרׁשֶ ַאַחת  ְלֶהֶבת  ׁשַ יֹוֵצאת  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה 
ם  ׁשָ דֹול,  ַהּגָ ַהחֹור  ְלֵעֶמק  אֹוָתם  ּוַמְכִניָסה  אֹוָתם  יָלה  ּוַמּפִ ִלּפֹות  ַהּקְ
ְוָכַתב ָהַרַמ"ק  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ּה ַעד ֵצאת  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵהם ׁשֹוְכִנים 
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ צְֹרָרי",  ֶנֶגד  ְלָחן  ׁשֻ ְלָפַני  ֲערְֹך  "ּתַ ָפסּוק  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ
ִלינֹק  ַהֲחֵפצֹות  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ְונֹוְפלֹות  ִנְכָנעֹות  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְלָחנֹות  ֻ  ַהּשׁ

ה. ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִדים  ַהְמַכּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר 
ּכֹה  ִלְבָרכֹות  זֹוִכים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ָראּוי  ּכָ ְלָחָנם  ׁשֻ ְועֹוְרִכים 
רּוְך הּוא ּוְכבֹוָדּה  דֹוׁש ּבָ ְמָחתֹו ׁשֶ ל ַהּקָ ְלָחנֹות ֵאּלּו ֵהם ׂשִ ֻ ּשׁ ֵני ׁשֶ ַרּבֹות, ִמּפְ
ר ֶאת  עֹוֵרְך ּוְמַסּדֵ ל ִמי ׁשֶ ְך, ְוָלֵכן ּכָ ֵמָחה ִמּכָ ּשְׂ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ל ַהּשׁ ׁשֶ
ַרּבֹות  ת, זֹוֶכה ִלְבָרכֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְועֶֹנג ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ ָכבֹוד  ּבְ ָראּוי  ּכָ ְלָחנֹו  ׁשֻ
רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָהֶעְליֹון  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ד  ְמַכּבֵ ָכְך הּוא  ּבְ י  ּכִ ַוֲעצּומֹות, 

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ְוַנַחת רּוַח ֲעצּוָמה  ה  ֲעִלּיָ ְוגֹוֵרם 

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה ׁשְ

ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ָכָרם  ׂשְ ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ָצִריְך  ה  ְוִהּנֵ
ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ יבּוָתן  ּוַמִהי ֲחׁשִ ְוָעצּום,  דֹול  ּגָ ּכֹה  ת הּוא  ּבָ ׁשַ ּבְ עּודֹות  ַהּסְ

ּכֹה ַרב. ָכָרן  ּשְׂ ׁשֶ רֹום  ּמָ ּבַ ֵאּלּו  ְסעּודֹות 
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ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

ֵאּלּו  ְסעּודֹות  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֲחׁשּובֹות  ּכֹה  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ָצִריְך  ֵכן  מֹו  ּכְ
ָרֵאל ּוִמי  ל ַעם ִיׂשְ ַרע ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ְראֹות ְוַהּקֹוְבעֹות ִמי הּוא ִמּזֶ ֵהן ַהּמַ ׁשֶ

ַהּזַֹהר. )יתרו פ"ח(. ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ָלאו ַחס 

ית ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ֲחׁשּובֹות  ּכֹה  ן  ִהּנָ ֵאּלּו  ְסעּודֹות  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ִאם  ְלָהִבין,  ָצִריְך  ֵכן  מֹו  ּכְ
ֶאָחד  ְלָכל  ִחּיּוב  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְמפָֹרׁש  ּבִ ַהּתֹוָרה  ָתה  ִצּוְ לֹא  ַמּדּוַע  ַוֲעצּומֹות, 
ֲחַז"ל  זֹאת  ָלְמדּו  א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ ֶלֱאכֹל 
ֲאִכיַלת  ַעל  ֱאַמר  ַהּנֶ סּוק  ּפָ ּבַ "ַהּיֹום"  ת  ִמּלַ ָרה  ְזּכְ ּנִ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ֶרֶמז  ּבְ ַרק 
י  ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום, ּכִ ר )שמות טז כה(: "ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ָרֵאל ֶאת ַהּמָ ִיׂשְ
ת  לֹׁשֶ ׁשְ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ֶדה",  ּשָׂ ּבַ ִתְמָצֻאהּו  ַהּיֹום לֹא  ַלה'  ַהּיֹום  ת  ּבָ ׁשַ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ עּודֹות  ַהּסְ

ת  ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ סּוק )ישעיה נח יג-יד(: "ִאם ּתָ ְוֵכן ָלְמדּו זֹאת ֲחַז"ל ֵמַהּפָ
ֶזה  אן  ּכָ ְוַגם  ה'",  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז  ְוגֹו'  עֶֹנג  ת  ּבָ ַ ַלּשׁ ְוָקָראָת  ְוגֹו'  ַרְגֶלָך 
זֹאת,  ם  ְלַקּיֵ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ְלִמי  ָרָכה  ּבְ ַהְבָטַחת  ל  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ ַרק  ִביא  ּנָ ּבַ ב  ִנְכּתַ

ִחּיּוב. ל  ֶדֶרְך ׁשֶ ּבְ ְולֹא 

ֵאָלה ְרִביִעית ׁשְ

עּודֹות  ת ַהּסְ לֹׁשֶ ֲחִסיר ֶאת ׁשְ ל ַהּמַ מֹו ֵכן ָצִריְך ְלָהִבין, ִאם ָעְנׁשֹו ׁשֶ ּכְ
ֶלְך ְוֵאינֹו  ֵני ַהּמֶ ֵאינֹו ִמּבְ ָכְך ָהָאָדם ַמְרֶאה ׁשֶ ּבְ דֹול, ׁשֶ ּגָ ת הּוא ּכֹה  ּבָ ׁשַ ּבְ
ן, ַמּדּוַע  דֹוׁש )יתרו פח( ִאם ּכֵ ַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ָרֵאל ּכְ ַרע ִיׂשְ ִמּזֶ

ָכְך? ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ַדע  ּנֵ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְמפָֹרׁש  ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ ָעְנׁשֹו  ב  ִנְכּתַ לֹא 

ַמּדּוַע  )שבת קיח(,  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול  ּגָ ּכֹה  ָכרֹו  ׂשְ ִאם  ֵכן,  ּוְכמֹו 
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ַרק  א  ֶאּלָ ָכְך  ּבְ ִהיר  ַהּזָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָכרֹו  ׂשְ ָלל  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ב  ִנְכּתַ לֹא 
נח  )ישעיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ זֹאת,  ם  ַהְמַקּיֵ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָכרֹו  ׂשְ ִביא  ּנָ ּבַ ֶנֱאַמר 
ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז  עֶֹנג,  ת  ּבָ ַ ַלּשׁ ְוָקָראָת  ְוגֹו'  ַרְגֶלָך  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יב  ׁשִ ּתָ "ִאם  יג-יד(: 

ֳמֵתי ָאֶרץ"? ּבָ יָך ַעל  ְבּתִ ְוִהְרּכַ ַעל ה' 

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ְמָחה  ַלּשִׂ רּות  ת - ַהִהְתַחּבְ ּבָ ַ ְסעּודֹות ַהּשׁ

)ויקהל  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ֵאּלּו  ֵאלֹות  ׁשְ ְלָכל  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ ה  ַהְמַגּלֶ רד(, 

ְמאֹד,  ְונֹוָרָאה  ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוִיים  ׁשְ ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ָהֶעְליֹוִנים, 
ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה,  ָמה  ְנׁשָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  נֹוֶסֶפת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְביֹום 
ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ׁשֹוָרה  ּוִמּכָֹחּה  ָיָדּה 
ּוְבָכל  ְוֵחָמה,  ַעס  ּכַ ִמיֵני  ְוָכל  ֶעֶצב  ִמיֵני  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ִחים  ּכָ ְוִנׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
עֹוָלמֹות  ּבָ ְלַמְעָלה  ֵהן  ֲעצּוָמה,  ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ַרק  ָנּה  ֶיׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ה. ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ה  ְלַמּטָ ְוֵהן  ָהֶעְליֹוִנים 

ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ע"א(,  פט  דף  יתרו  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ּומֹוִסיף 
ֶטת  ֶ ּשׁ ְמָצא ְלַמְעָלה, ְורּוַח זֹו ִמְתּפַ ּנִ יֹוֶרֶדת רּוַח ַאַחת ֵמָהעֶֹנג ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ֵהם  ָיָדּה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ׁשֹוְמֵרי  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ְוָנָחה 
ְועֶֹנג  ְמָחה  ׂשִ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ים  יׁשִ ַמְרּגִ ְוֵהם  ֵלָמה  ׁשְ ְמנּוָחה  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָנִחים 
ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ְוָכל  ַעס  ַהּכַ ל  ּכָ ם  ּבָ ִמּלִ ח  ּכָ ְוִנׁשְ רּוָחִני, 
ה  ֶהן, ֶנֱהֵנית ִמּזֶ ִגים ּבָ ת ּוִמְתַעּנְ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ְסעּודֹות ַהּשׁ ר אֹוְכִלים ִיׂשְ ְוַכֲאׁשֶ

ֶהם. ּבָ ֹוָרה  ַהּשׁ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ג  ְלִהְתַעּנֵ ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוָלֵכן 
ִמּתֹוְך  עּודֹות  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְזָהר  ְוַהּנִ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ

יִנים. ַהּדִ ל  ּכָ יק ֶאת  ְלַהְמּתִ זֹוֶכה  ְמָחה,  ׂשִ
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דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  עּודֹות  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
ִרים  ְוקֹוׁשְ יִנים  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ ל  ּכָ ִנְכָנִעים  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ
ל  ּכָ ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ִקים  ִנְמּתָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  יקּו,  ַיּזִ ּלֹא  ׁשֶ ָראֹות  ְרׁשְ ׁשַ ּבְ אֹוָתם 
ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ּדִ אן  ּכָ ַעד  ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ָהָאָדם  ִמן  ְטרּוִגים  ְוַהּקִ יִנים  ַהּדִ

דֹוׁש. ַהּקָ

ת ּבָ ַ ִניִמּיּות ְסעּודֹות ַהּשׁ ּפְ ְמָחה -  ַהּשִׂ

דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ֶאת  עֹוֵרְך  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְיֵדי  ְוַעל  ֵמָעָליו,  ים  ׁשִ ַהּקָ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ַמְמּתִ הּוא  ֵלָבב,  ְוטּוב 
חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות  ָכל  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ר"פ(  זוטא דף  )אדרא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יׁשֹוִרים,  ְוַהּמִ
ַעל  ׁשֹוָרה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְמָחה",  ַהּשִׂ ַמת  "ִנׁשְ ִנְקֵראת  ְיֵתָרה 

ְמָחה ֲעצּוָמה. ִליֵדי ׂשִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם, ִהיא ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם 

יר  ְוָלׁשִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ מַֹח  ִלׂשְ ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוָלֵכן 
ְיֵתָרה,  ְמָחה  ׂשִ ֶהן  ּבָ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ עּודֹות,  ַהּסְ ָכל  ּבְ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ
ָעָליו  ׁשֹוָרה  עּודֹות,  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
ת  לֹׁשֶ ָצִריְך ֶלֱאכֹל ֶאת ׁשְ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ִהיא ׂשִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ
יָרה  ׁשִ ִמּתֹוְך  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ֶהן  ּבָ מַֹח  ְוִלׂשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ עּודֹות  ַהּסְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְוִזְמָרה ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ

ל  ִנּצֹול ִמּכָ ת  ּבָ ַ ְסעּודֹות ַהּשׁ ּבִ ֵמַח  ַהּשָׂ
עֹוָלם ּבָ ׁשֶ ְוָהָרעֹות  ׁשֹות  ֵזרֹות ַהּקָ ַהּגְ

ַעְצמֹו  ַעל  זיע"א  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ְוֵהִעיד 
ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ִמיד  ּתָ ַלֲעׂשֹות  ִנְזָהר  הּוא  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ רפח(  דף  זוטא  )אדרא 
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ל  ּטֵ ַעם לֹא ּבִ ְמָחה ֲעצּוָמה ְוָכל ָיָמיו ַאף ּפַ ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ל ׁשַ עּודֹות ׁשֶ ַהּסְ
יִנים, ּוְלעֹוָלם הּוא לֹא ָהָיה ָצִריְך ֲאִפּלּו  ל ַהּדִ יק ֶאת ּכָ אֹוָתן, הּוא ִהְמּתִ

ֲעִנית ֲחלֹום. ּתַ ְלִהְתַעּנֹות  ימֹות ַהחֹל  ּבִ

ֶזה  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ַהּזַֹהר,  ּוְמָבֵאר 
ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ ֵעת  ּבְ ְוָצִריְך ָהָאָדם  עּודֹות,  ַהּסְ ֵעת  ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ
עּוָדה,  ּסְ ּבַ ָלל  ּכְ ְוַכַעס  ַצַער  דֹוָלה ְללֹא ׁשּום  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ת  ּבָ ׁשַ
ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ֶאת  עֹוֵרְך  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֵזרֹות  ַהּגְ ל  ִמּכָ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ְוַכַעס,  ַצַער  ְללֹא  דֹוָלה  ּגְ

ְוָהָרעֹות. ׁשֹות  ַהּקָ

ֵני  ָבִרים, ִמּפְ ל ּדְ י סֹוָדם ׁשֶ ַעם ְלָכְך הּוא ַעל ּפִ ַהּטַ ּוְמָבֵאר ָהַרַמ"ק, ׁשֶ
ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ֶאת  ָהָאָדם  עֹוֵרְך  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
ה  ִנּיָ ׁשְ ּוִבְסעּוָדה  ְלכּות,  ַהּמַ ְסִפיַרת  ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ִראׁשֹוָנה  ְסעּוָדה  ּבִ  -
ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ית  ִליׁשִ ׁשְ ּוִבְסעּוָדה  ַהְיסֹוד,  ְסִפיַרת  ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא 
זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְפֶאֶרת,  ַהּתִ ְסִפיַרת  ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ְפֶאֶרת  ַהּתִ
ִלים  ּטְ ִמְתּבַ יָלא  ּוִמּמֵ ָלל,  ּכְ יִנים  ּדִ ׁשּום  ֵאין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַלֶכֶתר,  ַלֲעלֹות 
ְצִריָכה  ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  ְוָהָרעֹות.  ׁשֹות  ַהּקָ ֵזרֹות  ַהּגְ ל   ּכָ ֵמָעָליו 
ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְפֶאֶרת,  ּתִ ְסִפיַרת  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ ִלְהיֹות 

לֹׁש ְסעּודֹות. ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ִליִמים ֶאת  ַמׁשְ

ֵעת  דֹוָלה ּבְ ְמָחה ַהּגְ ר הּוא ַהּשִׂ ָהִעּקָ ַעם ׁשֶ ַהּטַ דֹוׁש, ׁשֶ ּוֵבֵאר ַהּזַֹהר ַהּקָ
ִכיָנה  ְ ַח ֶאת ַהּשׁ ּמֵ ְך ָהָאָדם ְמׂשַ ַעל ְיֵדי ּכָ ֵני ׁשֶ ת, ִמּפְ ּבָ ל ׁשַ עּודֹות ׁשֶ ַהּסְ
ל  ׁשֶ ן  ַהְמֻכּוָ ר  ִעּקָ ְוֶזה  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ ֵעת  ּבְ נּו  ִעּמָ ְמֵצאת  ַהּנִ
ת  ּבָ ַ ֵעת ְסעּודֹות ַהּשׁ ֵמַח ּבְ ׂש ְוׂשָ ָהָאָדם ׂשָ ת, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבָ ַ ְסעּודֹות ַהּשׁ
עּוָדה  ַהּסְ ֵעת  ּבְ ַצַער  ִמיֵני  ְוָכל  ָדה  ְוַהְקּפָ ַעס  ּכַ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ָמר  ִנׁשְ ְוהּוא 

ְוָהָרעֹות. ׁשֹות  ַהּקָ ֵזרֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ל ֶאת  ְלַבּטֵ ת, הּוא זֹוֶכה  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ
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ה  ֲעִלּיָ ּגֹוֶרֶמת  ת  ּבָ ׁשַ ְסעּודֹות  ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ
ְטָרא ַאֲחָרא ַלּסִ ּוְנִפיָלה  ה  ָ ִלְקֻדּשׁ

דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ רעב(,  דף  )עקב  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
ִלּפֹות,  ַהּקְ ין  ִמּבֵ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ עֹוָלה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ
ְמָחה  ְיֵדי ַהּשִׂ י ַעל  ּכִ דֹול,  ּגָ ּוְבַצַער  ְך  חֹׁשֶ ּבְ ְטָרא ַאֲחָרא ׁשֹוָרה  ְוִאּלּו ַהּסִ
ְטָרא  ַהּסִ ֶאֶרת  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּגֹוְרִמים  ֵהם  עּוָדה,  ַהּסְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמִחים  ּשְׂ ׁשֶ
ד  ּוְבֶהְסּפֵ ה  ְבִכּיָ ּבִ ּוִבְרָעָדה,  ְך  חֹׁשֶ ּבְ  - א  יׁשָ ּבִ ְפָחה  ׁשִ ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַאֲחָרא 
ְמָחה  מֹו ַאְלָמָנה, ְוַעל ְיֵדי ַהּשִׂ חֹוִרים ּכְ ים ׁשְ ת ְלבּוׁשִ דֹול, ְוִהיא לֹוֶבׁשֶ ּגָ
דֹוָלה  ּגְ ה  ֲעִלּיָ ּגֹוְרִמים  ֵהם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמִחים  ּשְׂ ׁשֶ

ְטָרא ַאֲחָרא. ַהּסִ ּכֹחֹות  דֹוָלה ְלָכל  ּגְ ָלה  ּוַמּפָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ

ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ֵקהּו ּבְ ַמֲאָכלֹו ּוְבַמׁשְ ּנּוי ּבְ ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ׁשִ
ֶאָחד  ַמֲאָכל  ֶלֱאכֹל  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ָהָרִגיל  ְוָאָדם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה 
ֵכן  ּוְכמֹו  ַמֲאָכִלים,  ֵני  ׁשְ ְסעּוָדה  ָכל  ּבְ יֹאַכל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ  - ְסעּוָדה  ָכל  ּבְ
ד ְוָטִעים יֹוֵתר, ּוְבָכְך  ֶקה ְמֻכּבָ ּתֹות ַמׁשְ ֵקהּו ִלׁשְ ה ֶאת ַמׁשְ ּנֶ ת ְיׁשַ ּבָ ׁשַ ּבְ
ּוְבָכְך  ַהחֹל,  ִלְסעּודֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ר  ִנּכָ
ְיֵתָרה  ָמה  ִלְנׁשָ זֹוֶכה  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָראּוי,  ּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְמַכּבֵ הּוא 

דֹוׁש. ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ּדִ אן  ּכָ ה. ַעד  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֹוָרה ַעל  ַהּשׁ

עּודֹות - ָהֱאמּוָנה  ל ַהּסְ ִלי ְלאֹוָרן ׁשֶ ַהּכְ
ָתן ָ ֹגֶדל ְקֻדּשׁ ּבְ

ִנְקָראֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ עּודֹות  ּסְ ׁשֶ פח(,  )יתרו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ְוָכַתב 
ְמָחה  ַהּשִׂ ֵלמּות  ׁשְ ְוֵהם  ָהֲאִצילּות",  ּו"ְסעּודֹות  ָהֱאמּוָנה"  "ְסעּודֹות 
לֹוַמר  ָהֲאִריַז"ל  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָהֶעְליֹון  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ
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א  ֵליְמּתָ ׁשְ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ ְסעּוְדָתא  "ַאְתִקינּו  ת:  ּבָ ׁשַ ּבְ ְסעּוָדה  ל  ּכָ ִלְפֵני 
א". יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ ּדְ ֶחְדָווָתא 

אֹוָרן  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ָתן  ָ ְקֻדּשׁ גֶֹדל  ּבְ ָהֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ְסעּודֹות  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ
ּוְכָכל  ֶהם.  ּבָ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ ָהֲאִצילּות  ְלאֹור  ִלְזּכֹות  ִלי  ַהּכְ ִהיא  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה, 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ָתן  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ יֹוֵתר  ּבְ ָהָאָדם  ֲאִמין  ּיַ ׁשֶ
ַרק  ֶזה  ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ָלל  ּכְ ִמּיּות  ׁשְ ּגַ ׁשּום  ֵאין  ֵאּלּו  ְסעּודֹות  ּבִ ׁשֶ ְוַיֲאִמין 

ְוֶהָעצּום. דֹול  ַהּגָ יֹוֵתר ְלאֹוָרן  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ מּור,  ּגָ ֱאלֹקּות 

ָרָצה  ֶצר ָהָרע ׁשֶ ַלּיֵ יק  ּדִ ַהּצַ ֶמה ָעָנה 
ת ּבָ ׁשַ ְסעּוַדת  ּבִ ְלַהֲעִציבֹו 

י ֵלִוי ִיְצָחק  ַרּבִ ר )יושר דברי אמת דף ט( ַעל ָהַרַה"ק  ִסּפּור ִנְפָלא ְמֻסּפָ
ת  ּבָ ׁשַ ְסעּוַדת  ֵעת  ּבְ ְלַהֲעִציבֹו  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ָרָצה  ׁשֶ יְטׁשֹוב זיע"א  ְרּדִ ִמּבֶ
יק  ּדִ ַהּצַ ְוָאַמר  ָעָנה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִפּלֹות  ּתְ ֶאת  ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ
ְולֹא  ָנן,  ַרּבָ ּדְ ֶזה  ה  ִפּלָ ְוַהּתְ אֹוָרְיָתא  ּדְ ֶזה  ת  ּבָ ׁשַ עֶֹנג  ה  ִהּנֵ ָהָרע:  ֶצר  ַלּיֵ
ִמְצָוה  ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּוַדת  ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ָנן  ַרּבָ ּדְ ִמְצָוה  ִביל  ׁשְ ּבִ ָנכֹון 

אֹוָרְיָתא. ּדְ

ֶסף" ְיֵדי "ֶחֶבל ַהּכֶ ת ַעל  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ

שבת  של  )סידורו  זיע"א  ים"  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  ַה"ּבְ ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ ֶלֱאכֹל  ֲחַז"ל  ּוּו  ּצִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ֶאת  א'(,  עלה  ג'  ענף  ה'  שורש 

דֹול  ּגָ ְועֶֹנג  ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ יֹום  הּוא  ֶזה  ּיֹום  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ
ָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. ּבְ ת ֵמִאיר  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלַמְעָלה, ְואֹור ׂשִ

ַעם  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶמֶלְך,  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
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ל  ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ְוִנׁשְ מ"ד(,  פ"ג  )אבות  קֹום  ַלּמָ ִנים  ּבָ ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָלֵכן ַעם  )זוהר ויקרא ד'(,  ׁש  ַמּמָ ַעל  ִמּמַ ָרֵאל ֵהם ֵחֶלק ֱאלֹוַק  ִיׂשְ
ְקׁשּוִרים  ֵהם  י  ּכִ ט(,  לב  )דברים  ַנֲחָלתֹו"  ֶחֶבל  "ַיֲעקֹב  ּתֹוָרה  ּבַ ִנְקָרִאים 
ָרם  ֶסף ַהּקֹוׁשְ ְיֵדי ֶחֶבל ְוחּוט ַהּכֶ רֹום ַעל  ּמָ ּבַ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָמָתם  ִנׁשְ ְלׁשֶֹרׁש 
ִמיד אֹור רּוָחִני ְלָכל ֶאָחד  ה יֹוֵרד ּתָ ְוֶדֶרְך ַהֶחֶבל ַהּזֶ ם ְלַמְעָלה,  ְרׁשָ ְלׁשָ
עֹוָלמֹות  ּבָ ְלַמְעָלה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמְתעֹוֶרֶרת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ
ְמָחה  ַהּשִׂ ת  ׁשַ ַהְרּגָ ֶאת  ֵמֵאָליו  יׁש  ַמְרּגִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ָהֶעְליֹוִנים, 
רֹו  ֶסף ַהּקֹוׁשְ רֹום ַעל ְיֵדי חּוט ַהּכֶ ׁש לֹו ַלּמָ ּיֵ ַהּזֹו, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ׁשֶ

ְמָצא ְלַמְעָלה. ַהּנִ ָמתֹו  ִנׁשְ ְלׁשֶֹרׁש 

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְוֹעֶנג  ְמָחה  יׁש ׂשִ ל ְיהּוִדי ַמְרּגִ ּכָ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ יׁש  ַמְרּגִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָלֵכן 
דֹוׁש  ַהּקָ רֹוֶצה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ג  ְלִהְתַעּנֵ דֹול  ּגָ ָרצֹון  ָחׁש  ְוהּוא 
ַעל  זֹאת  יׁש  ַמְרּגִ ְיהּוִדי  ְוָכל  ְמָחתֹו,  ׂשִ יֹום  ּבְ ִעּמֹו  ַמח  ׂשְ ּנִ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
ָנּה  ׁשְ ּיֶ דֹוָלה ׁשֶ ְמָחה ַהּגְ יׁש ֶאת ַהּשִׂ ר אֹותֹו ְלַהְרּגִ ּקֹוׁשֵ ֶסף ׁשֶ ְיֵדי חּוט ַהּכֶ

זֹו. ָעה  ׁשָ ּבְ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים  ּבָ

עּודֹות  ת ַהּסְ לֹׁשֶ ְמפָֹרׁש ֶלֱאכֹל ֶאת ׁשְ ָתה ּבִ ַהּתֹוָרה לֹא ִצּוְ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ַהּזֹו  ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת  ֵמֵאָליו  יׁש  ַמְרּגִ ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
יׁש  ַמְרּגִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ְך,  ּכָ ַעל  אֹותֹו  ְלַצּוֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
עּודֹות - לֹא  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ יֹאַכל ֶאת ׁשְ ַהּזֹו, ַאף ִאם  ְמָחה  ַהּשִׂ ֵמֵאָליו ֶאת 
ֲאַות  ּתַ ם  ְלׁשֵ ְוַרק  ַאְך  יֹאְכֵלן  א  ֶאּלָ ֵלָבב,  ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ אֹוָתן  יֹאַכל 

ְלַבד. ּבִ ַנְפׁשֹו 

ְוָהֲעצּוָמה  דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת  ְלָבבֹו  ּבִ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ִמי  זֹו  ת  ּוְלֻעּמַ
ַיְחּפֹץ  ֵמֵאָליו  הּוא  י  ּכִ ְך,  ּכָ ַעל  ְלַצּוֹותֹו  ָצִריְך  ֵאין  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַהּזֹו 
ְמָחה  ׂשִ יׁש  ַיְרּגִ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ ג  ּוְלִהְתַעּנֵ מַֹח  ִלׂשְ
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ְמָחָתּה  ׂשִ מַֹח ּבְ ג ְוִלׂשְ ּתֹות, ּוְלִהְתַעּנֵ יֹום ֶזה ְוַיְחּפֹץ ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ְמֻיֶחֶדת ּבְ
ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ַרע  ִמּזֶ הּוא  ת ִסיָמן ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ

ֶאת  ם  ְמַקּיֵ ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ )יתרו פח(,  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ֶלְך  ַהּמֶ ֵני  ִמּבְ ֵאינֹו  ׁשֶ ַמְרֶאה  הּוא  ָכְך  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְוֵאינֹו ֵמַעם 

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ג  ּוְלִהְתַעּנֵ מַֹח  ִלׂשְ ָרצֹון  ֵמַעְצמֹו  יׁש  ַמְרּגִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ
ַמְרֶאה  הּוא  ָכְך  ּבְ ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ּבָ ְמָחה  ְוׂשִ עֶֹנג  ל  ׁשֶ יֹום  הּוא  ׁשֶ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֵני ׁשֶ ר ִנְמֵצאת ְלַמְעָלה, ִמּפְ ָמתֹו ֲאׁשֶ ֶֹרׁש ִנׁשְ ְכְרָתה ַנְפׁשֹו ִמּשׁ ּנִ ׁשֶ
ָלל  ּכְ יׁש  ַמְרּגִ ֵאינֹו  ִאם  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵחֶלק  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִסיָמן  ֶזה  זֹו,  ָעה  ׁשָ ּבְ ְמָחה  ׂשִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְועֶֹנג  ְמָחה  ים ׂשִ יׁשִ ַמְרּגִ ר  ֲאׁשֶ

ֵמִחים ִעּמֹו ָניו ׂשְ ּבָ ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ֵמַח  ֶלְך ׂשָ ַהּמֶ

ּכֹה ִהְפִליגּו ֲחַז"ל  ַמּדּוַע  ים"  ַחּיִ ֵאר ַמִים  ַעל ַה"ּבְ ּבַ ֵאר  ּבֵ י ֶזה  ּפִ ְוַעל 
ָנּה  יֹום ֶזה ֶיׁשְ ּבְ ֵני ׁשֶ ת, ְוזֹאת ִמּפְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ל ַהְמַעּנֵ ָכרֹו ֶהָעצּום ׁשֶ ׂשְ ּבִ
יֹום  ּבְ ג  ּוְלִהְתַעּנֵ מַֹח  ִלׂשְ ָהָאָדם  ה  ְרּבֶ ּמַ ׁשֶ ּוְכִפי  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ
ֲאהּוָביו  ָניו  ּבָ ׁשֶ רֹוֶאה  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶלְך  ַלּמֶ ְמָחה  ׂשִ ּגֹוֵרם  הּוא  ְך  ּכָ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ִלּבֹו. ְמַחת  ׂשִ יֹום  ּבְ ִעּמֹו  ֵמִחים  ׂשְ

ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ

ִלְבנֹו,  דֹוָלה  ּגְ ה  ֲחֻתּנָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמאֹד  דֹול  ּגָ ְלֶמֶלְך  ּדֹוֶמה  ָבר  ַהּדָ
ְסעּוָדה  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ִלּבֹו  ְמַחת  ׂשִ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ה  ְוִהּנֵ
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ְמִדיָנתֹו  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ִדיָנה,  ַהּמְ ֵני  ּבְ ְלָכל  דֹוָלה  ּגְ
ֵלָמה. ְמָחתֹו ׁשְ ְהֶיה ׂשִ ְך ּתִ י ַרק ַעל ְיֵדי ּכָ ְמָחתֹו, ּכִ יֹום ׂשִ ְמחּו ִעּמֹו ּבְ ִיׂשְ

ְוָכל  ְלכּות  ּמַ ּבַ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹוׁשְ ִרים  ַהּשָׂ ל  ּכָ ׁשֶ ְרצֹונֹו  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 
ִעּמֹו  ֵמִחים  ׂשְ ִיְהיּו  ַאְרמֹונֹו  ּבְ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ֵהיָכלֹו  ּוְבֵני  ֵאָליו  ַהְמקָֹרִבים 
דֹוָלה ַוֲחׁשּוָבה, ְוָכל  ְמָחתֹו, ְוָלֵכן ַאף ָלֶהם הּוא עֹוֵרְך ְסעּוָדה ּגְ יֹום ׂשִ ּבְ
ִעּמֹו  ְמחּו  ְוִיׂשְ גּו  ִיְתַעּנְ ָניו  ּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ְמאֹד  ָחֵפץ  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ
יֹום  ּבְ ִמים  ְמֻבּשָׂ ֵיינֹות  תֹות  ּוׁשְ ים  ַמֲעַדּנִ ּוְבַתְפנּוֵקי  דֹוִלים  ּגְ ַתֲענּוִגים  ּבְ
ֵלָמה,  ׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְמָחתֹו  ׂשִ ְהֶיה  ּתִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ ִלּבֹו,  ְמַחת  ׂשִ

ְמָחתֹו. יֹום ׂשִ ּבְ ִעּמֹו  ֵמִחים  ָניו ֲאהּוָביו ׂשְ ּבָ ְראֹותֹו ֶאת  ּבִ

ל - ְמׁשָ ְוַהּנִ

ּום  ּוִמּשׁ רּוְך הּוא,  ּבָ קֹום  ל ַהּמָ ָניו ֲאהּוָביו ׁשֶ ּבָ ָרֵאל ֵהם  ִיׂשְ ה ַעם  ִהּנֵ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִעּמֹו  ְמחּו  ִיׂשְ ֵהם  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְמאֹד  ָחֵפץ  ְך  ּכָ
ָניו  ּבָ ִעם  ֵמַח  ׂשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּובֹו  רֹום,  ּמָ ּבַ ְמָחה  ַהּשִׂ ְזַמן  הּוא  ר  ֲאׁשֶ
ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ חּוד  ַהּיִ ְזַמן  ְהיֹותֹו  ּבִ ֲאהּוָביו 
ָנּה  ֶיׁשְ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ִגים  ּוִמְתַעּנְ ֵמִחים  ׂשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְקרֹובֹו, 
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ּוִמְתַעּנֵ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֶזה עֶֹנג ַרב ְוַנַחת רּוַח ֲעצּוָמה ְונֹוָרָאה ַלּקָ ה ּבָ הּוא עֹוׂשֶ
י  ּפִ ַעל  ְמאֹד  ה  ַהְרּבֵ ָכרֹו  ׂשְ ְוָלֵכן  ְמָחתֹו,  ׂשִ יֹום  ּבְ ִעּמֹו  ֵמִחים  ׂשְ ָניו  ּבָ ׁשֶ

ֳעלֹו. ּפָ

ְמָחה ְסעּודֹות ַהּשִׂ

ֶלֱאכֹל  ֲחַז"ל  ּוּו  ּצִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ים",  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  ַה"ּבְ ַעל  ּבַ ּומֹוִסיף 
ֵאיָנן  ת  ּבָ ׁשַ עּודֹות  ּסְ ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ עּודֹות  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת 
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ה  ַמּצָ ֲאִכיַלת  גֹון  ּכְ ֶהן,  ּבָ ֶלֱאכֹל  ַהּתֹוָרה  ָתה  ּוְ ּצִ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ָאר  ׁשְ מֹו  ּכְ
ֶלֱאכֹל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ת  ּפַ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַזִית  ַהּכְ ֲאִכיַלת  אֹו  ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ
עֹוָלמֹות  ּבָ דֹוִלים  ּגְ ּקּוִנים  ּתִ ן  ְלַתּקֵ נֹוֲעדּו  ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ה,  ּכָ ּסֻ ּבַ ֻסּכֹות  ֵליל  ּבְ
ַגְדלּות,  ּדְ ַהּמִֹחין  ֶאת  ְלַהְכִניס  נֹוֲעָדה  ַסח  ּפֶ ֵליל  ּבְ ה  ּצָ ַהּמַ ֲאִכיַלת  ל,  ]ְלָמׁשָ ָהֶעְליֹוִנים. 

ֶרק ד'[. ּפֶ ּצֹות  ַהּמַ ַער ַחג  ׁשַ ים"  ַחּיִ "ְפִרי ֵעץ  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ

ּקּון  ָלל ִלְגרֹם ׁשּום ּתִ ת לֹא נֹוֲעדּו ּכְ ּבָ ל ׁשַ עּודֹות ׁשֶ ת ַהּסְ לֹׁשֶ ֲאָבל ׁשְ
ַתְכִלית  ּבְ רֹום  ּמָ ּבַ ן  ּוְמֻתּקָ ֵלם  ׁשָ ַהּכֹל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ּבָ
ַנת  ּוָ ּכַ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ָיֵדינּו,  ַעל  ּקּון  ּתִ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ְוֵאין  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ
ר  ּוְלִהְתַחּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ְמַחת  ׂשִ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ֵדי  ּכְ ַרק  ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵאּלּו  ְסעּודֹות 

ָהֶעְליֹוִנים. עֹוָלמֹות  ּבָ יֹום ֶזה  ּבְ ֹוָרה  ּשׁ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַלּשִׂ

ְכֵדי  ּבִ ַרק  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ָהָאָדם  ַנת  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ְוָלֵכן 
דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ יֹום  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ָקדֹוׁש  יֹום  ּבְ ְוָלׂשּוׂש  מַֹח  ִלׂשְ
רּוַח  ַנַחת  ָהָאָדם  ּגֹוֵרם  זֹו  ְמָחה  ׂשִ ְיֵדי  ְוַעל  ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ּבָ

רּוְך הּוא. ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ֲעצּוָמה 

ּה ֹקֶדׁש ּלָ ּכֻ ת -  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת 

ֹסֶלת  ּפְ ׁשּום  ֵאין  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ זיע"א,  ֶמֶלְך"  ׁש  ְקּדַ ַה"ּמִ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ִנְבָלע  ַהּכֹל  ְרּכֹו,  ִמּצָ יֹוֵתר  ָהָאָדם  אֹוֵכל  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמַאְכֵלי  ּבְ
ל  ׁשֶ ֲאִכיָלתֹו  מֹו  ּכְ ׁש,  ַמּמָ רּוָחִני  אֶֹכל  ֶזה  ת  ּבָ ׁשַ ְסעּודֹות  י  ּכִ ֵאיָבִרים,  ּבָ

ן. ַהּמָ

התניא  )ספר  ְנָיא  ַהּתַ ּוַבַעל  נז(  )ליקו"מ  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ת  ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ ּבַ ים" )שורש ה ענף ג עלה ז(, ׁשֶ ֵאר ַמִים ַחּיִ איגרת הקודש( ְוַה"ּבְ

ת  ְקִלּפַ ל  ׁשֶ רּוִרים  ּבֵ ֶזה  אֶֹכל  ּבְ ְוֵאין  ָלל,  ּכְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ֵחֶלק  ׁשּום  ֵאין 
ּה ֱאלֹקּות. ְוֻכּלָ ּה קֶֹדׁש  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ׁשַ א ֲאִכיַלת  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ נַֹגּה 
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ב(,  פרק  השבת  מאכלי  שער  אור,  )תורה  ְנָיא  ַהּתַ ַעל  ּבַ זֹאת  ּוֵבֵאר 
ִניצֹוצֹות  ָנם  ֶיׁשְ ְוָלֵכן  נַֹגּה,  ת  ִלּפַ ִמּקְ ם  ִהּנָ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ֲאָכִלים  ַהּמַ ׁשֶ
ֲאָכִלים  ַהּמַ ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאָבל  ֵאּלּו,  ַמֲאָכִלים  ּבְ ְלָבֵרר  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ
ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ֶהם,  ּבָ ן  ְלַתּקֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִניצֹוץ  ׁשּום  ְוֵאין  ְלַגְמֵרי  ִנים  ְמֻתּקָ
ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ נֹוֲעָדה  לֹא  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְוָהֲאִכיָלה  ׁש,  ַמּמָ ֱאלֹקּות  ַרק  ֶזה 
ְוַיְרּבּו  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ גּו  ְוִיְתַעּנְ ְמחּו  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ א ַרק  ֶאּלָ ָלל  ּכְ

ַרְך. ִיְתּבָ חֹות ַלה'  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ

מֹות  ְלִנׁשְ ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ יֹום  הּוא  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ יק",  ַצּדִ ִרי  ַה"ּפְ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְוָלֵכן  רה(,  )ויקהל  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ַלּגּוף  ְך  ּיָ ׁשַ ְוֵאינֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ
עֹוד  ּומֹוִסיף  ַהּגּוף.  ְולֹא  ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִנּזֹוֵנית  ת  ּבָ ׁשַ עּודֹות  ִמּסְ
ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ָעָליו  ׁשֶ ן  ַהּמָ מֹו  ּכְ ֵהן  ת  ּבָ ׁשַ עּודֹות  ּסְ ׁשֶ יק",  ַצּדִ ִרי  ַה"ּפְ

ַהּגּוף. ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ֶנֱהֵנית  ֶפׁש  ַהּנֶ ׁשֶ )בשלח סא( 

ְסעּודֹות  ֲאִכיַלת  ֵכן  ּלָ ׁשֶ נז(  )ליקו"מ  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְוהֹוִסיף 
ֲעִנית  ִמּתַ יֹוֵתר  ָלָאָדם  ְיׁשּועֹות  ִלְפֹעל  דֹול  ּגָ ּכָֹחּה  ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ
מּור ְללֹא  ה ֵואלֹקּות ּגָ ת ִהיא ְקדֹוׁשָ ּבָ י ֲאִכיַלת ׁשַ ימֹות ַהחֹל, ּכִ ְוצֹום ּבִ
ת ְלַהְכִניַע  ּבָ ָלל, ְוָיכֹול ָהָאָדם ִלְפעֹל ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ׁשַ ֲערֶֹבת ִסיִגים ּכְ ּתַ
י ַעל  ּכִ ְך,  ֲעִנית ְוַאף יֹוֵתר ִמּכָ ְיֵדי ַהּתַ הּוא ּפֹוֵעל ַעל  מֹו ׁשֶ ֶאת אֹוְיָביו ּכְ
ְלאֹוֲהָביו,  כּו  ִיְתַהּפְ אֹוְיָביו  ׁשֶ ם  ּגַ ה  ִיְזּכֶ ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ְיֵדי 
ית אֹוֵיב  ּבִ ר ְלַהׁשְ י ַעל ָידֹו ֶאְפׁשָ ּכִ ת",  ּבָ ִנְקָרא יֹום ֶזה "ׁשַ ם ֶזה  ְוַעל ׁשֵ

ם. ּוִמְתַנּקֵ

ָלה  ָנּה ַקּבָ ׁשְ ּיֶ ַתב, ׁשֶ ה ַמֲאָמרֹות" )פרשת ויקהל אות ג'( ּכָ ָ ּוְבֵסֶפר "ֲחִמּשׁ
ָמן,  ִלׁשְ ּכְ ְסָתָמן  ב  ֶנְחׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ּבַ ׁשֶ זיע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ֵמַהּבַ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ִמיד  ּתָ ֶבת  ֶנְחׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ֲאִכיַלת  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ
ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְך,  ּכָ ם  ְלׁשֵ ֵפרּוׁש  ּבְ ן  ְמַכּוֵ ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוֲאִפּלּו 
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ִמְצַות  ֶאת  ָכְך  ּבְ ם  ְמַקּיֵ ִמיד  ּתָ יָלא הּוא  ּוִמּמֵ ת,  ּבָ ׁשַ ְלעֶֹנג  ָהָאָדם  זֹוֶכה 
ת. ּבָ ׁשַ עֶֹנג 

ן  ְמַכּוֵ ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ִוי",  ַהּלֵ ית  ַה"ּבֵ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ָכְך ֶאת  ם ּבְ י ְמַקּיֵ ת, ּכִ ּבָ ם ִמְצַות עֶֹנג ׁשַ ֲענּוג ְמַקּיֵ ם ֲאִכיַלת ּתַ א ְלׁשֵ ֶאּלָ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ְתַעּנֵ ּיִ ׁשֶ ַנת ֲחַז"ל  ּוָ ּכַ

ת ּבָ ּקּון ְלִחּלּול ׁשַ ַהּתִ

ת ִהיא  ּבָ ׁשַ ָהֲאִכיָלה ּבְ ֶרְסֶלב )ליקו"מ רעו(, ׁשֶ י ַנְחָמן ִמּבְ ְוָכַתב עֹוד ַרּבִ
ּקּונֹו  ּתִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ׁשֹוֵגג  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ּבְ ַגם  ּפְ ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  בֹוָהה,  ּגְ ּכֹה 
ת  ּבָ ִחּלּול ׁשַ ַגם ּבְ ּפָ ֶ ר לֹו ַמה ּשׁ ת, ּוְבָכְך ְיֻכּפַ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ הּוא ְלַהְרּבֹות ּבַ

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ ׁשֹוֵגג,  ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ּבְ ַגם  ּפָ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זֹאת,  ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ַגם  ּפָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ׁשֹוֵגג  ּבְ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ֵמַהּשִׂ ק  ִהְתַנּתֵ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְמָחָתּה  ְוׂשִ
הּוא  ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  ְבָיכֹול,  ּכִ ְמָחתֹו  ׂשִ יֹום  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ִצֵער  ּוְבָכְך 
יֹוֵתר  ה  ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ יֹוֵתר  עֹוד  ר  ְוִיְתַחּבֵ ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ
ד  ּוְמַכּבֵ ג  ְמַעּנֵ ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ּוְבׂשִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַתֲענּוֵגי  ּבְ
ֲעוֹונֹו  לֹו  ר  ְיֻכּפַ ּוָבֶזה  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ ַח  ּמֵ ּוְמׂשַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ

ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ ְכֵטר  ׁשֶ ֵמִאיר  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָהרה"ח  ר  ִסּפֵ
ל  ִנְכׁשַ ִית  ַהּבַ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ׁשֶ ַזַצ"ל  ְכֵטר  ׁשֶ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ָאִביו הרה"ח  רֹוֶאה 
ָקֵרר  ַלּמְ הֹוֵלְך  ד  ִמּיָ ָהָיה  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ׁשֹוֵגג  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ֵאיֶזה  ּבְ
ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ּיֹאְכלּוהּו  ׁשֶ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ַמֲאָכל  ֵאיֶזה  ּומֹוִציא 

ׁשֹוֵגג. ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ֲעוֹון ִחּלּול  ר ָלֶהם  ּפֵ ִיְתּכַ
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ם  ׁשֵ ּבְ אמור(  )פרשת  ַהּתֹוָרה  ַעל  ּכֵֹהן"  ְפֵתי  ַה"ּשִׂ ַעל  ּבַ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ עֹוָלה  ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ִחּדּוׁש  ֵאיֶזה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתּה  ׁשֹוֵאל  ְרִקיָעא,  ּדִ א  ִלְמִתיְבּתָ
את  )הביאו  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָפֶניָה  מּו  ׂשָ ַמֲאָכל  ֵאיֶזה  ְוֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ׁשָ ִחּדְ ִהיא 
דבריו רבי חיים פלאגי - כף החיים סימן נו סעיף לא, ורבי יעקב חיים סופר - כף החיים 

סימן ש(.

ִסיְך  ַהּנָ ק   ַמּדּוַע ִחּלֵ
ָפר י ַהּכְ ֶקה ְלָכל ַאְנׁשֵ ַמׁשְ

ֶאת  ְלָבֵאר  זיע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ יל  ִהְמׁשִ ְמאֹד  ִנְפָלא  ל  ָמׁשָ
ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִביא  נֹוֲעדּו  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ַמֲעַלת  ִניִמּיּות  ּפְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ְלׂשִ

ֵרׁש אֹותֹו  ּגֵ ֶלְך  ְוַהּמֶ דֹול ְמאֹד,  ּגָ ֵחְטא  נֹו ָחָטא ּבְ ּבְ ר  ל ְלֶמֶלְך ֲאׁשֶ ָמׁשָ
ְכָפר ָרחֹוק, ַהְרֵחק ֵמַאְרמֹון  ה ֶאת ָעְנׁשֹו ּבִ ַרּצֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ לּוָכה ּכְ ֵמַאְרמֹון ַהּמְ

לּוָכה. ַהּמְ

ְוֶהְחִליט  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  ים  ַרּבִ ָיִמים  ָעְברּו  ׁשֶ ְלַאַחר 
ב ּבֹו הּוא קֹוֵרא לֹו  ַלח לֹו ִמְכּתָ ְוׁשָ לּוָכה,  נֹו ְלַאְרמֹון ַהּמְ ּבְ יב ֶאת  ְלָהׁשִ

ֲחָזָרה ָלַאְרמֹון. ּבַ ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ

ְמָחה ֲעצּוָמה ְמאֹד,  ַמח ׂשִ ה, ׂשָ ב ַהּזֶ ְכּתָ ִסיְך ֶאת ַהּמִ ל ַהּנָ ר ִקּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ
יר  ְוָלׁשִ ִלְרקֹד  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ְמָחה,  ׂשִ ֵמרֹב  ְוִלְרקֹד  יר  ָלׁשִ ְוָרָצה 
ֶקה  ַמׁשְ ְוָקָנה  ָהַלְך  ִסיְך?  ַהּנָ ה  ָעׂשָ ֶמה  ָרִגיל.  יֹום  ֶאְמַצע  ּבְ ָפר  ּכְ ּבַ ְך  ּכָ
ְוִלְרקֹד  יר  ָלׁשִ ִהְתִחילּו  ְוֵהם  ָפר,  ַהּכְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  ק  ְוִחּלֵ ח  ּבָ ְמׁשֻ קֹוְנָיאק 
מַֹח  ְוִלׂשְ ִלְרקֹד  ָהָיה  ָיכֹול  הּוא  ַאף  ְוָאז  ֶקה,  ַמׁשְ ְיֵדי אֹותֹו  ַעל  ְוִלְקּפֹץ 
ְמַחת  ׂשִ ְמחּו ּבְ ֵהם ׂשָ יֵניֶהם ָהָיה - ׁשֶ דֹול ּבֵ ל ַהּגָ ֶהם. ֲאָבל ַהֶהְבּדֵ ַיַחד ִעּמָ
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ְלַאְרמֹון  ֲחָזָרה  ׁשּובֹו  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ַמח  ׂשָ הּוא  ְוִאּלּו  ר,  ּכֵ ַהְמׁשַ ֶקה  ׁשְ ַהּמַ
לּוָכה. ַהּמְ

ָלֵתת  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  - ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ִהיא  ְך  ּכָ ׁשֶ טֹוב,  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ם  ְוִסּיֵ
ָהָאָדם  ּיּוַכל  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמַאְכֵלי  ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ַלּגּוף 
ְלכּות  ַלּמַ ָרֵאל  ִיׂשְ ִבים  ׁשָ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַעְצָמּה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ מַֹח ִעם  ְוִלׂשְ ָלׂשּוׂש 
ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ם,  ֵ ַהּשׁ ַעל  ג  ְלִהְתַעּנֵ ִהיא  ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ית  ָהֲאִמּתִ
ְימֹות  ְלָכל  ְוַחּיּוָתם  ְמָחָתם  ׂשִ ֶאת  ׁשֹוֲאִבים  ֵהם  ם  ָ ּוִמּשׁ ּבֹו,  ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ

ְיִחידֹו נֹו  ּבְ ת  ֲחֻתּנַ ּבַ ר  יַצד ָרַקד ַהִחּגֵ ּכֵ

ְלַמֲעַלת  ִנְפָלא  ל  ָמׁשָ יל  ִהְמׁשִ ַזַצ"ל  ֶטְטֶנר  ׁשְ ּגֶ ָנַתן  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ְוָהעֶֹנג  ְמָחה  ַהּשִׂ

ה ִלְבנֹו ְיִחידֹו, ְוָרָצה ְמאֹד  ר ָעַרְך ֲחֻתּנָ ַרְגָליו ֲאׁשֶ ּבְ ר  ל ָלָאָדם ִחּגֵ ָמׁשָ
ָיכֹול,  ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ְיִחידֹו  נֹו  ּבְ ת  ֲחֻתּנַ ּבַ ְוִלְרקֹד  מַֹח  ִלׂשְ ה  ַהּזֶ ר  ַהִחּגֵ
ַעל  יֵבהּו  ְרּכִ ּיַ ׁשֶ ָאָדם  ֵמֵאיֶזה  ׁש  ּקֵ ּבִ ה?  ָעׂשָ ֶמה  ַרְגַלִים.  לֹו  ָהיּו  לֹא  י  ּכִ
ּתֹות, ְוָכְך  ח ִלׁשְ ּבָ ֵתָפיו ַיִין ְמׁשֻ יבֹו ַעל ּכְ ר ִהְרּכִ ֵתָפיו, ְוָנַתן ָלָאָדם ֲאׁשֶ ּכְ
ָהָיה  ָיכֹול  ְוָכְך  ָתה,  ָ ּשׁ ׁשֶ ח  ּבָ ַהְמׁשֻ ִין  ַהּיַ ְיֵדי  ַעל  ִעּמֹו  ַמח  ְוׂשָ ָרַקד  ה  ַהּלָ

ה. ַהּזֶ ְתֵפי ָהִאיׁש  ּכִ נֹו ַעל  ּבְ ת  ֲחֻתּנַ ּבַ ִלְרקֹד 

ֶהן ָהָאָדם נֹוֵתן ְלגּופֹו ֶלֱאכֹל  ר ּבָ ת, ֲאׁשֶ ּבָ ַ ׁש ֶזה ְסעּודֹות ַהּשׁ ְוָכְך ַמּמָ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְיכֹוָלה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֲאָכִלים,  ַהּמַ ַתֲענּוֵגי  ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ ּתֹות  ְוִלׁשְ
ָהעֶֹנג  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ֲאִמיַרת  ּבַ מַֹח  ִלׂשְ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת  ב  ְמַעּכֵ ֵאינֹו  ַהּגּוף  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ
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ֵעת  ּבְ ֶרת  ִנּכֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ר ַהֲחִביבּות ׁשֶ ִעּקַ
ת ּבָ ַ ְסעּוַדת ַהּשׁ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ע"א(,  פח  )יתרו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף 
ַעם  ל  ׁשֶ ַהֲחִביבּות  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמְתעֹוֶרֶרת 
ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכְך  ְוָהְרָאָיה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ֵעת  ּבְ ֶרת  ִנּכֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָהיּו  ָמקֹום,  ל  ׁשֶ קֹולֹו  ּבְ ְמעּו  ׁשָ לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִביא,  ּנָ ּבַ
ְוֵהם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַעל  נּוִאים  ׂשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּומֹוֲעֵדיֶהם  יֶהם  ַחּגֵ
יֶכם  רּוְך הּוא )ישעיה א יד(: "ָחְדׁשֵ דֹוׁש ּבָ ָהיּו ָעָליו ָלטַֹרח, ְוָאַמר ָלֶהם ַהּקָ
ג(:  ב  )מלאכי  ָלֶהם  ָאַמר  ְועֹוד  ָלטַֹרח",  ָעַלי  ָהיּו  י  ַנְפׁשִ ְנָאה  ׂשָ ּומֹוֲעֵדיֶכם 
ְסעּודֹוֵתיֶהם  ל  ּכָ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ  – יֶכם"  ַחּגֵ ֶרׁש  ּפֶ ֵניֶכם  ּפְ ַעל  ֶפֶרׁש  "ְוֵזִריִתי 
ְלֶפֶרׁש  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ בּו ֵאֶצל  ֶנְחׁשְ ּומֹוֲעִדים  ים  ַחּגִ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  יֶהם ָהָרִעים ׁשֶ ֵני ַמֲעׂשֵ ִמּפְ ְוצֹוָאה 

דֹוׁש  ָרֵאל ְרחֹוִקים ְמאֹד ֵמַהּקָ ר ּבֹו ָהיּו ִיׂשְ ְזַמן ֶזה ֲאׁשֶ ֲאָבל ֲאִפּלּו ּבִ
י',  ַנְפׁשִ ְנָאה  ׂשָ תֹוֵתיֶכם  ּבְ 'ׁשַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַעל  ֶנֱאַמר  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ
ָרֵאל  ל ִעם ִיׂשְ ִמיד ַהֲחִביבּות ׁשֶ ית ּתָ ּלֵ ת ִמְתּגַ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶהם ָהיּו  ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ְזַמּנִ ּבִ רּוְך הּוא, ְוזֹאת ֲאִפּלּו  דֹוׁש ּבָ ֵאֶצל ַהּקָ
יֹום  ּבְ י  ּכִ ָהָרִעים,  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמאֹד  ְרחֹוִקים 

רּוְך הּוא. ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ַוֲאהּוִבים  ָרֵאל ְרצּוִיים  ִיׂשְ ִמיד  ּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ֵעת  ה ּבְ ּלֶ ַרְך ִמְתּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּשׁ ל ִיׂשְ ר ַהֲחִביבּות ׁשֶ ְוָלֵכן ִעּקַ
י  ּכִ ְוַהּמֹוֲעִדים,  ים  ַהַחּגִ ל  ִמּכָ ל  ַהֶהְבּדֵ ר  ִנּכָ ֶהן  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות 
ל ָמקֹום, ַאף  ים ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל ֵאיָנם עֹוׂשִ ר ּבֹו ִיׂשְ ֵעת ֲאׁשֶ ֶהן, ֲאִפּלּו ּבְ ּבָ
ַרְך  בֹות ְלָפָניו ִיְתּבָ ת ְוֵאיָנן ֶנְחׁשָ ּבָ ַ י ֵכן ֲחִביבֹות ְלָפָניו ְסעּודֹות ַהּשׁ ַעל ּפִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְבמֹוֲעִדים  ים  ַחּגִ ּבְ בֹות  ֶנְחׁשָ ֵהן  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוצֹוָאה  ֶפֶרׁש  ּכְ
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ִמיד ְרצּוִיים  ָרֵאל ּתָ ת ִיׂשְ ּבָ ׁשַ א ּבְ ל ָמקֹום, ֶאּלָ קֹולֹו ׁשֶ ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ּבְ
ל  ׁשֶ חּוד  ַהּיִ ֵלמּות  ׁשְ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ַוֲחִביִבים 
ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ָרצֹון  ֵעת  ָנּה  ֶיׁשְ ְוָלֵכן  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ֵעת ְסעּודֹות  ּבְ

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ְתַעּנֵ  ַהּמִ
רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְמָחה  ּגֹוֵרם ׂשִ

ַרק  ֵיׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ע"א(,  רע"ג  דף  )עקב  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ּומֹוִסיף 
ֲחׁשּובֹות  ֵהן  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ ּוׁשְ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ָרכֹות  ּבְ ַבע  ׁשֶ
ָרֵאל  לּו ִיׂשְ ּלְ ִהְתּפַ ב ׁשֶ ִפּלֹות, ּוְבַיַחד ֶזה ֶנְחׁשָ לֹׁש ּתְ מֹו עֹוד ׁשָ ַמִים ּכְ ָ ּשׁ ּבַ
דֹוׁשֹות. ר ְסִפירֹות ַהּקְ ֶנֶגד ָהֶעׂשֶ ּכְ ה  ּזֶ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ָרכֹות  ּבְ ר  ת ֶעׂשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ

ת,  ּבָ ׁשַ ְסעּודֹות  ל  ׁשֶ יבּות  ַהֲחׁשִ עֶֹצם  ּגֶֹדל  ֶאת  רֹוִאים  ָאנּו  ְך  ּוִמּכָ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִפּלֹוֶתיָה ׁשֶ ּתְ מֹו  ּכְ רֹום  ּמָ ּבַ בֹות  ֶנְחׁשָ ֵהן  ר  ֲאׁשֶ

ָרֵאל  ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ סּוק )שמות לא(:"ְוׁשָ ַתְרּגּום יֹוָנָתן ֶאת ַהּפָ ֵרׁש ּבְ ְוֵכן ּפֵ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְוִיְנְטרּון   - ת"  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ת  ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ִיׂשְ ׁשְ ּיִ רּוׁשֹו הּוא ׁשֶ ּפֵ ָתא. ׁשֶ ּבְ ׁשַ ְפנּוִקין ּבְ ְלֶמֱעַבד ּתַ
ָהעֶֹנג  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ּוָבֶזה  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ְלִהְתַעּנֵ
עֶֹנג  ּגֹוֵרם  הּוא  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ַעְצָמּה,  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ְמַעּנֵ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְך הּוא זֹוֶכה ְלאֹור  ּכָ ְיֵדי  ְוָלֵכן ַעל  ְיֵתָרה,  ָמה  ׁשָ ַלּנְ

ה  ּזֶ ׁשֶ ְיֵתָרה,  ָמה  ְנׁשָ לֹו  מֹוִסיִפים   - ת  ּבָ ׁשַ עֶֹנג  ּבְ ַהּמֹוִסיף  ְוָכל 
ה )זוהר פיקודי רנב עב(. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּתֹוֶסֶפת רּוַח 

גלאנט(,  מהר"א  של  ביאורו  פי  על  צב  דף  )ח"ב  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ְוָכַתב 
ִנּזֹוִנים  ֵאּלּו  ְואֹורֹות  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  יֹוְרִדים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ
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ְועֹוד  ָרֵאל,  ִיׂשְ אֹוְכִלים  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמַאְכֵלי  ל  ׁשֶ ָתם  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ִגים  ּוִמְתַעּנְ
ל  ָתם ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֶנֱהֵנית ִמּקְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ )ויקהל רד(  דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהּקָ ַתב  ּכָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ַמַאְכֵלי 

"ְסעּודֹות  ִנְקָראֹות  ֵאּלּו  עּודֹות  ּסְ ׁשֶ פח(  )יתרו  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְוָלֵכן 
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶלְך ִלְכבֹוד ַהּשׁ ים ִלְכבֹוד ַהּמֶ עֹוׂשִ לֹוַמר, ְסעּוָדה ׁשֶ ֶלְך", ּכְ ַהּמֶ
דף  )זוהר  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ִבים  יֹוׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ְסעּוַדת  ּבִ י  ּכִ

קמח(.

ֹראׁשֹו ּבְ ֶהָחָכם - ֵעיָניו 

ְסעּודֹות  דֹוָלה ּבִ ַמִים ּגְ ִיְרַאת ׁשָ ים ִלְנהֹג ּבְ יִקים ַרּבִ ְוָלֵכן ִהְזִהירּו ַצּדִ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶלֱאֹכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ רמ"ד(  דף  ח"ג  פנחס  )רע"מ  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ִעּמֹו  ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ַהְלָעָטה,  ּבְ ְולֹא  ּוִבְמִתינּות  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ

עּוָדה )עיי"ש(. ּסְ ּבַ

ַנת  ּקָ ל ּתַ ְגֶלה ׁשֶ י ַהּנִ ַעם ַעל ּפִ ַהּטַ ְוָכַתב ָהַאּבּוֶדְרָהם )הלכות שבת(, ׁשֶ
ֶלֱאכֹל  ָהָאָדם  ה  ַיְרּבֶ ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ ֶלֱאכֹל  ֲחַז"ל 
ל  ׁשֶ ָאה  ַהּבָ עּוָדה  ַהּסְ ֶאת  ֶלֱאכֹל  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְסעּוָדה  ָכל  ּבְ
ֶאת  עֹוד  ֶלֱאֹכל  יּוַכל  לֹא  זֹאת,  ְסעּוָדה  ּבִ ֶלֱאכֹל  ה  ַיְרּבֶ ְוִאם  ת,  ּבָ ׁשַ
לֹא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ֲאִכיָלתֹו  ּבַ ַמֵעט  ּיְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ָאה,  ַהּבָ עּוָדה  ַהּסְ

ר,  ה ָהִעּקָ ּזֶ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּבַ ת  ּבָ ַ ָכל ַהּשׁ ּבְ ְויּוַכל ַלֲעֹסק  ּגּופֹו ֵמָהֲאִכיָלה  ד  ִיְכּבַ
תֹות  ּבָ ׁשַ נּו  ִנּתְ ּלֹא  ׁשֶ ג(  הלכה  טו  פרק  שבת  )ירושלמי  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ּתֹוָרה.  ּבַ ֶהן  ּבָ ַעְסקּו  ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ְסעּוַדת ַהּבֶֹקר  ְטנֹו ּבִ א ּבִ רֹאׁשֹו לֹא ְיַמּלֵ )סימן רצ"א ס"א(: ְוֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ

ית. ִליׁשִ ׁשְ ן ָמקֹום ִלְסעּוָדה  ִלּתֵ ֵדי  ּכְ
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ֵדי  ּכְ א  ָרֵאל ֶאּלָ ְלִיׂשְ תֹות  ּבָ ׁשַ נּו  ִנּתְ לֹא 
ּתֹוָרה ּבַ ֶהן  ּבָ ַעְסקּו  ּיַ ׁשֶ

יֹוֵתר  ְלַהְרּבֹות  ֵאין  ׁשֶ לז(  שבת  מצווה  )נר  דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ַהּשׁ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ת,  ּבָ ַ ְסעּודֹות ַהּשׁ ה ֶלֱאכֹל ּבִ י ִאם ַיְרּבֶ ת, ּכִ ּבָ ַ ְסעּודֹות ַהּשׁ ֲאִכיָלה ּבִ י ּבַ ִמּדַ
מֹו  ּכְ ָנה,  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ֵמִביא  ֲאָכל  ַהּמַ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעסֹק  יּוַכל  לֹא 
ֶהֶפְך  ׁש  ַמּמָ ְוֶזה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ן  ָיׁשֵ ְוִנְמָצא  יומא(,  )מסכת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
נּוִיים  ּפְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ נּו  ִנּתְ תֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ַנת  ּוָ ּכַ
עּוָדה  ּסְ ּבַ ג  ְוִיְתַעּנֵ ִפי ָצְרּכֹו  ּכְ א יֹאַכל  ה, ֶאּלָ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ּבַ ֶהן  ּבָ ַלֲעסֹק 
ג  ִיְתַעּנֵ עּוָדה  ַהּסְ ְוַאַחר  י,  ִמּדַ יֹוֵתר  ֵרסֹו  ּכְ אֹות  ְלַמּלְ ּלֹא  ׁשֶ ָידֹו  ְוִיְמׁשְֹך 
ה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו. ְך ַיֲעׂשֶ ִפי ְיָכְלּתֹו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ה ּכְ דֹוׁשָ ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ים" זיע"א )שיעור חומש רש"י פרשת  ַפע ַחּיִ ֶ ַעל ַה"ּשׁ ְוֵכן ָאַמר ָהַרַה"ק ּבַ
ר אֹוֵכל  ֲאׁשֶ ם  ָ ְמֻגּשׁ ִאיׁש  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ִיְתַנֵהג  ּלֹא  ׁשֶ כי תשא תנש"א(, 

ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו',  ִטיָדה  ּוַפׁשְ ִגים  ּדָ ה  ַהְרּבֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ זֹוֵלל ְוסֹוֵבא  ּכְ
ָמה ְיֵתָרה  ׁשָ ד ֶאת ַהּנְ ת ּוְמַאּבֵ ּבָ ת ִרְבֵעי ׁשַ לֹׁשֶ ן ׁשְ ף ְוָיׁשֵ ְך הּוא ִמְתַעּיֵ ּכָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ִלְקֻדּשׁ ְוֵאינֹו זֹוֶכה 

רֹוְממּות ּבְ ִפי ֱאמּוָנתֹו   ּכְ
ְך זֹוֶכה ֵאֶליָה ּכָ ת -  ּבָ ַ ת ְסעּודֹות ַהּשׁ ַ ְקֻדּשׁ

ים  ֵמׂשִ לֹא  ּבְ ִנְגָרר  ְוָהָאָדם  ֵאַרע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ׁשֶ ָלַדַעת,  ֵיׁש  ֲאָבל 
א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְך  ִמּכָ ב  ִיְתַעּצֵ ְולֹא  ִיְצַטֵער  לֹא   - ְיֵתָרה  ַלֲאִכיָלה 
ָהָאָדם  ּגֹוֵרם  ַער  ְוַהּצַ ָהַעְצבּות  ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמח  ְוִיׂשְ יׁש  ָיׁשִ
ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יתֹו  ּבֵ ֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  עֹוְזִבים  ׁשֶ
ֵאַרע  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ֱאלֹקּות.  ּה  ּלָ ּכֻ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ְוִאּלּו  דֹוׁש,  ַהּקָ
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ָבִרים  ּדְ ְך  ִמּכָ ה  ַנֲעׂשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ צּוִיים  ַהּמְ ְלַנְפׁשֹו  ים  ַמֲעַדּנִ ה  ַהְרּבֵ ְוָאַכל 
ּמּוָבא  ּכַ ָלל,  ּכְ סֶֹלת  ּפְ ׁשּום  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ אֶֹכל  ּבָ ֵאין  י  ּכִ ְלַמְעָלה,  דֹוִלים  ּגְ
יֹוֵתר  ְוָאַכל  ל  ִנְכׁשַ א  ּמָ ׁשֶ ָהָאָדם  ִיְצַטֵער  ִאם  ֲאָבל  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ
ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  ּדֹוֶחה  הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ּבָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּוַדת  ּבִ י  ִמּדַ
ת,  ּבָ ׁשַ יׂש ּבְ ַמח ְוָיׂשִ ר ִיׂשְ ת, ְוַכֲאׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ְמַחת ְלָבבֹו ּבְ ׂשִ לּוָיה ּבְ ִהיא ּתְ

דֹול. ַהּגָ ה ְלאֹוָרּה  ִיְזּכֶ

קֶֹדׁש  ּה  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ׁשֶ ָהָאָדם  ַיֲאִמין  ִאם  ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ְוָאְמרּו 
ף  ְיַעּיֵ לֹא  ְוַאף  ָלל  ּכְ אֹותֹו  ם  ֵ ְיַגּשׁ לֹא  ה  ַהּזֶ ָהאֶֹכל  ֲאַזי  ֱאלֹקּות,  ּה  ְוֻכּלָ

ּוְכָלל. ָלל  ּכְ אֹותֹו 

ְלָאִכים ַלּמַ  ַמּדּוַע אֹוְמִרים 
ת ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ ָלֵצאת 

ּוַבַעל  יט(  צדיק  )פרי  ִלין  ִמּלּוּבְ ָצדֹוק  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ֲארּו  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
לֹום  ְלׁשָ ת "ֵצאְתֶכם  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ִרים  ׂשָ ָאנּו  יַצד  ּכֵ נַֹעם" זיע"א  ָה"ִאְמֵרי 
ְלָאִכים ֵמָעֵלינּו. ים ֶאת ַהּמַ ְבָיכֹול ָאנּו ְמָגְרׁשִ לֹום", ּוְבָכְך ּכִ ָ ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ

ְמָחה  ֲעׁשּוִעים ּוַבּשִׂ ַ ּשׁ ִאים ִלְראֹות ּבַ ים ַהּבָ ָבר ַלֲאָנׁשִ א ּדֹוֶמה ַהּדָ ֶאּלָ
ֲחַז"ל  ּבַ ְקָרִאים  ַהּנִ ה,  ּלָ ְוַלּכַ ֶלָחָתן  ה  ַהֲחֻתּנָ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ
ֶהָחָתן  אֹוְכִלים  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאָבל  יד(,  )חגיגה  ה"  ְוַכּלָ ָחָתן  "ַמְזמּוֵטי 
ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ ְלֵביָתם.  ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ּוִמְתַיֲחִדים, הֹוְלִכים  ה  ּלָ ְוַהּכַ
ָרֵאל  ה ַעם ִיׂשְ ּזֶ ה, ׁשֶ ּלָ ַמְזמּוֵטי ֶהָחָתן ְוַהּכַ ִאים ִלְראֹות ּבְ ְלָאִכים ּבָ - ַהּמַ
עּוָדה ַעְצָמּה,  ּסְ ּבַ ת. ֲאָבל  ּבָ ׁשַ ל  עּוָדה ׁשֶ ִלְפֵני ַהּסְ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ּפֹוְטִרים  ָאנּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ חּוד  ַהּיִ ה  ּזֶ ׁשֶ
ת ֲאִפּלּו  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ י  ּכִ לֹום",  אֹוָתם ְואֹוְמִרים ָלֶהם "ֵצאְתֶכם ְלׁשָ

ּוַמֲעָלָתן. ָתן  ָ ְלגֶֹדל ְקֻדּשׁ ֵצא  ְלִהּמָ ְיכֹוִלים  ְלָאִכים ֵאיָנם  ַהּמַ
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ַח ֶאת  ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ּכְ ה -  ְסעּוַדת ֲחֻתּנָ
ִפים ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

דֹוָלה  ּגְ ְסעּוָדה  ים  עֹוׂשִ ּה  ּבָ ׁשֶ ה  ַלֲחֻתּנָ ּדֹוֶמה,  ָבר  ַהּדָ ְלָמה  ל  ָמׁשָ
ֵדי  ּכְ ִהיא  עּוָדה  ַהּסְ ל  ּכָ ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ְזָמִנים,  ַהּמֻ ְלָכל  ּוְמפֶֹאֶרת 
ם  ְלׁשֵ ְולֹא  ה  ַהֲחֻתּנָ ְסעּוַדת  ּבִ ה  ּלָ ְוַהּכַ ֶהָחָתן  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְוָלׂשּוׂש  מַֹח  ִלׂשְ

ָהֲאִכיָלה ַעְצָמּה.

ָהאֹוְרִחים  ֵמַאַחד  ׁש  ִויַבּקֵ עּוָדה  ַהּסְ ֵעת  ּבְ ֶהָחָתן  ָיבֹוא  ִאם  ה,  ְוִהּנֵ
ִלי  "ֵאין  ֶלָחָתן:  יֹאַמר  ה  ְוַהּלָ ִלּבֹו,  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ּבְ ִעּמֹו  יר  ְוָלׁשִ ִלְרקֹד 
אי  ַוּדַ ף ְמאֹד ַהּיֹום" ְוַכּדֹוֶמה - ּבְ ב רּוַח ַהּיֹום", אֹו יֹאַמר לֹו: "ֲאִני ִעּיֵ ַמּצַ
ָלׂשּוׂש  ָרָצה  לֹא  ֶזה  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ָחָתן,  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ִגיָעה  ּפְ ָבר  ַהּדָ ִיְהֶיה 
ְסעּוַדת  ּבִ ָתה  ְוׁשָ ָאַכל  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְמָחתֹו  ׂשִ יֹום  ּבְ ִעּמֹו  מַֹח  ְוִלׂשְ
ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרק  ִהיא  ה  ֲחֻתּנָ ּבַ עּוָדה  ַהּסְ ַנת  ּוָ ּכַ ל  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ה,  ַהֲחֻתּנָ

ִלּבֹו. ְמַחת  יֹום ׂשִ ּבְ ל ֶהָחָתן  ְמָחתֹו ׁשֶ ׂשִ ּבְ ְוָנׂשּוׂש  ַמח  ִנׂשְ ְך  ּכָ

ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ה  ַהֲחֻתּנָ ְסעּודֹות  ֵהן  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ם  ּגַ ְוֵכן 
יּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ עּוָדה  ַהּסְ ּוְבֵעת  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ן  ִהּנָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ עּודֹות  ַהּסְ ר  ְוִעּקַ ְיהּוִדי,  ִית  ּבַ ְלָכל  יִעים  ַמּגִ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחתֹו  ֶאת ׂשִ

ִזְקנּוָתם יק ְלֵעת  ַצּדִ יַצד ָזכּו ְלֵבן  ּכֵ

דֹוָלה  ּגְ ֲעִנּיּות  ּבַ ְוָחיּו  ִנים  ּבָ ֲחׂשּוֵכי  ָהיּו  ׁשֶ ְזֵקִנים  זּוג  ּבְ ָהָיה  ה  ַמֲעׂשֶ
ֵדי ִלְקנֹות ֶאת ָצְרֵכי  ָלל ּכְ ֶסף ּכְ תֹות לֹא ָהָיה ָלֶהם ּכֶ ּבָ ַ ְמאֹד, ּוְבַאַחת ַהּשׁ
ְמאּוָמה  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְיִדיָעה  ִמּתֹוְך  ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ָהַלְך  ַעל  ַהּבַ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ
ים  ַמֲעַדּנִ ּבְ ָמֵלא  ִית  ּבַ ָמָצא  הּוא  ְלֵביתֹו,  ָחַזר  הּוא  ׁשֶ ּכְ ה,  ְוִהּנֵ ֵביתֹו,  ּבְ
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ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ַמח  ׂשָ הּוא  ְוָדִגים.  ָלו  ּוׂשְ ְרּבּוִרים  ּבַ ים,  ַמְטַעּמִ ִמיֵני  ְוָכל 
ֶאת  ִלְקנֹות  ֶסף  ּכֶ יָגה  ִהּשִׂ ִין  ִמּנַ ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ַאל  ׁשָ הּוא  ר  ְוַכֲאׁשֶ ְמאֹד, 
ִית ִהיא  ָתה ֶאת ַהּבַ ִנּקְ ר ִהיא  ֲאׁשֶ ּכַ ה, ׁשֶ ָ ָרה לֹו ָהִאּשׁ ת, ִסּפְ ּבָ ַ ָצְרֵכי ַהּשׁ
ן, ְוָהְלָכה ִלְפרֹט אֹותֹו ֵאֶצל  ְפּתֹור ָזָהב ָיׁשָ ִית ֵאיֶזה ּכַ ת ַהּבַ ִפּנַ ָמְצָאה ּבְ

ַהְרָחָבה. ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָצְרֵכי  ל  ּכָ ה ִהיא ָקְנָתה ֶאת  ּוִמּזֶ ַהּצֹוֵרף, 

עּודֹות ֵהם  ּוְבָכל ַהּסְ ת,  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ּכָ ְך ְמאֹד  ְמחּו ִמּכָ ה ׂשָ ָ ְוָהִאּשׁ ַעל  ַהּבַ
ְורֹב  ַרֲחָמיו  ּגֶֹדל  חֹות ַלה' ַעל  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ְוִהְרּבּו  ה ְמאֹד  ַהְרּבֵ רּו  ׁשָ
ת  ּבַ ׁשַ דֹוָלה ּבְ ְמָחָתם ַהּגְ דֹול ִמּשִׂ ַמִים ִנְהָיה ַרַעׁש ּגָ ָ ֶהם, ּוַבּשׁ ֲחָסָדיו ִעּמָ

ל  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ָיִאיר  ר  ֲאׁשֶ ן  ּבֵ ָלֶהם  ָלֵתת  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְוֶהְחִליטּו  קֶֹדׁש, 
יד  ּגִ "ַהּמַ ם  ׁשֵ ּבְ נֹוַדע  ָיִמים  ּלְ ׁשֶ ן  ּבֵ ָלֶהם  נֹוַלד  ִזְקנּוָתם  ּוְלֵעת  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָזכּו  זֹאת  ּוְלָכל  ַוֲחִסידּותֹו,  ִצְדקּותֹו  ּבְ נֹוַדע  ר  ֲאׁשֶ זיע"א  ִמּקֹוְזִניץ" 

ה )שיח שרפי קודש(. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ

ת ּבָ ַ ת ַמַאְכֵלי ַהּשׁ ְסֻגּלַ

הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ְוֶנֱהֶנה  ג  ִמְתַעּנֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ה,  ְוִהּנֵ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְרכֹוֶתיָה  ּבִ ְלָכל  זֹוֶכה 
ל  עּודֹות ׁשֶ ַעל ְיֵדי ַהּסְ ִלין זיע"א )פרי צדיק פרשת בהר( ׁשֶ י ָצדֹוק ִמּלּוּבְ ַרּבִ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ֶצר ָהָרע  ַהּיֵ ְטרּוג  ִנּצֹול ָהָאָדם ִמּקִ ת  ּבָ ׁשַ

עּודֹות  ַהּסְ ׁשֶ ֲעָקרֹות",  "ּפֹוֵקד  ִסְפרֹו  ּבְ ִלין  ִמּלּוּבְ ָצדֹוק  י  ַרּבִ ְוָכַתב 
ֶהם  ּבָ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ֲאִכיַלת  מֹו  ּכְ ֵהן  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ אֹוְכִלים  ׁשֶ
הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ִרים.  ּפְ ִמְתּכַ ָהיּו  ָעִלים  ְוַהּבְ  - אֹוְכִלים  ַהּכֲֹהִנים  ָהיּו 
ֵהם  נֹות ׁשֶ ְרּבָ רּוְך הּוא, ְוָלֵכן ַהּקָ דֹוׁש ּבָ לּוֵחי ַהּקָ ַהּכֲֹהִנים ֵהם ׁשְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְבָיכֹול  ּכִ ב  ֶנְחׁשָ ָהָיה  ֶזה  אֹוְכִלים,  ָהיּו 

אֹוֵכל.
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עּודֹות  ֱהֵנית ִמּסְ ַהּנֶ ָמה ַהְיֵתָרה ִהיא  ׁשָ ַהּנְ ּה  ּבָ ר  ת ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ ְוָכְך 
ֶבת  ֶנְחׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהֲאִכיָלה  ָלֵכן  רו(,  )ויקהל  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְבָיכֹול. ּכִ בֹוּהַ  ּגָ ַלֲאִכיַלת 

ַעל  ּכֹוְתִבים  ׁשֶ )מדרש רבה פ"ד ח'(  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ֵיׁש  ְלָכְך  ִנְפָלא  ְוֶרֶמז 
ַהּכֵֹהן  ּלֹוֵבׁש  ׁשֶ ָגִדים  ַהּבְ ֵהם  ׁשֶ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ַבׁש  ּלָ ׁשֶ עֹור  ְתנֹות  ַהּכָ
ם  ֵניֶהם ֵהם ִלְכבֹוד ה' ּוִבְלבּוׁשָ ְ ּשׁ ת, ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ָגִדים ׁשֶ ם ַהּבְ דֹול, ְוֵהם ּגַ ּגָ
ֵהם ָהיּו ְלָכבֹוד  ִבְגֵדי ּכֵֹהן ׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ד ֶאת ה', ְוָלֵכן ּכְ ָהָאָדם ְמַכּבֵ
ֲאִכיַלת  י ּבַ ד", ּכִ ת "ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכּבָ ּבָ ַ ם ֶנֱאַמר ַעל ַהּשׁ ְך ּגַ ּוְלִתְפֶאֶרת, ּכָ

רּוְך הּוא. ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ד ֶאת  ּוִבְכבֹוָדּה ָהָאָדם ְמַכּבֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

)אות  ֶצֶדק"  ֵלי  "ַמְעּגְ ִסְפרֹו  ּבְ ַאּבּוֲחִציָרה  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ְוָכַתב 
ּקּון  ּתִ ִהיא  ּומֹוֲעִדים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ אֹוְכִלים  ׁשֶ ֲענּוִגים  ּתַ ֲאִכיַלת  ׁשֶ ח'(, 

ְוָאָדם ָהִראׁשֹון. ה  ַחּוָ ָאְכלּו  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ַלֲאִכיַלת ֵעץ 

עּוַדת  ּסְ ׁשֶ זיע"א,  יְטׁשֹוב  ְרּדִ ִמּבֶ ִיְצָחק  ֵלִוי  ר'  ָהַרַה"ק  ּומֹוִסיף 
ָהֲאִכיָלה  ַעל  ָכר  ַהּשָׂ ם  ִהּנָ ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ר  ּמָ ַהְמׁשֻ ְוַיִין  ְוָיָתן  ַהּלִ

ְוַהּמֹוֲעִדים. ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ה ׁשֶ ִתּיָ ְ ְוַהּשׁ

ַמַאְכֵלי  ל  ּכָ ׁשֶ ּוָמְצאּו  ְדקּו  ּבָ ׁשֶ ְרׁשּומֹות,  י  ּדֹוְרׁשֵ נּו  ִצּיְ ֶלא  ּפֶ ַבר  ּדְ
ַבע.  ׁשֶ ר ָקָטן  ִמְסּפָ ּבְ ם עֹוִלים  ּלָ ּכֻ ה[ -  ַחּלָ ג, ָמָרק,  ּדָ ר, עֹופֹות,  ׂשָ ּבָ ]ַיִין,  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ת  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָתּה ׁשֶ ָ ת ְטמּוָנה ּוְגנּוָזה ְקֻדּשׁ ּבָ ַ ַמַאְכֵלי ַהּשׁ ּבְ ָכְך, ׁשֶ ְוֶרֶמז ֵיׁש ּבְ
ָדּה  ּוְלַכּבְ ה  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ג ֶאת ׁשַ ְיֵדיֶהם זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַעּנֵ י ַעל  ּכִ ה,  ְלּכָ ַהּמַ

ָראּוי לֹו. ּכָ

ת ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ ּפּוִחים  ּתַ ת ֲאִכיַלת  ְסֻגּלַ

נֹוֵהג  ָהָיה  ְוָכְך  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ְסעּוַדת  ּבִ ּפּוִחים  ּתַ ֶלֱאכֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָנֲהגּו 
ּוַבַעל  רנ"ג(  חיים  )רוח  ָלאִג'י  ּפָ ַר"ח  ַהּגְ ְוָכַתב  צה(,  דף  בעיתו  )דבר  ָהֲאִריַז"ל 
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ת הּוא  ּבָ יל ׁשַ ּלֵ ֵני ׁשֶ ַעם ְלָכְך הּוא, ִמּפְ ַהּטַ ים" )סימן רנ סק"ז( ׁשֶ ף ַהַחּיִ "ּכַ
נֹו  ֶיׁשְ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ִאיָרה  ַהּמְ ין  יׁשִ ַקּדִ ּפּוִחין  ּתַ ֲחַקל  ִחיַנת  ּבְ ֶנֶגד  ּכְ
ָנן  ת, ּוְסֻגּלֹות ְמֻיָחדֹות ֶיׁשְ ּבָ ְסעּוַדת ֵליל ׁשַ ּפּוִחים ּבִ דֹול ֶלֱאכֹל ּתַ ִעְנָין ּגָ
ְסעּוַדת  ּבִ אֹוֵכל  י ׁשֶ ּמִ יד ִמּקֹוְז'ִניץ זיע"א, ׁשֶ ּגִ ָלה ֵמַהּמַ ָנּה ַקּבָ ְוֶיׁשְ ָכְך.  ּבְ
בּוַע )חמדת  ָ ָכל ַהּשׁ ְרָנָסה ּבְ ְהֶיה לֹו ּפַ ּתִ ּפּוִחים, ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ת ּתַ ּבָ ֵליל ׁשַ

צבי פ' ויקרא(.

ַפע  ְוׁשֶ ָרָכה  ּבְ ת -  ּבָ ַ ְסֻגּלֹות ְסעּודֹות ַהּשׁ
ּלֹו ּכֻ בּוַע  ָ ְלָכל ַהּשׁ

ַפע  ׁשֶ יִכים  ַמְמׁשִ ת  ּבָ ׁשַ ְסעּודֹות  ּבִ ׁשֶ ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ּגְ עֹוד  ְוָכְתבּו 
ַמַאְכֵלי  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ועוד(,  תולדות  פ'  נועם  )האמרי  ּלֹו  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ָרָכה  ּבְ
ּלֹו, ְוַעל  בּוַע ּכֻ ָ ָרָכה ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ְלָכל ַהּשׁ ַפע ּבְ יִכים ׁשֶ ת ַמְמׁשִ ּבָ ַ ַהּשׁ
רּוָחִנּיּות  ּבְ ָרָכה  ּבְ ַפע  ׁשֶ יִכים  ַמְמׁשִ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ִ ַהּשׁ ְיֵדי 

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ה ְלָכל  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ

פרק  אבות  )בתורת  זיע"א  עכֹוִויְטׁש  ִמּלֶ נַֹח  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ּומֹוִסיף  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָהאֶֹכל  ִעם  ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ צ"ד(,  אות  ב' 

ְוַעל  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ְרָנָסה  ּפַ ַפע  ׁשֶ יְך  ַמְמׁשִ הּוא   - ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ַמֲאָכל 
ַפע  ׁשֶ יְך  ַמְמׁשִ הּוא   - ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָהרּוָחִנּיּות  ִעם  ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי 

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ רּוָחִנּיּות ְלָכל 

מֹו  ֵלָמה, ּכְ ת ִלְזּכֹות ִלְרפּוָאה ׁשְ ּבָ ַ ַמַאְכֵלי ַהּשׁ ָנּה ּבְ ה ִנְפָלָאה ֶיׁשְ ְסֻגּלָ
משפטים(  שלמה  )תפארת  זיע"א  ֵמַרדֹוְמְסק  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ַתב  ּכָ ׁשֶ
ָרמּוז  ָכְך  ּבְ ׁשֶ א",  ְיַרּפֵ ְוַרּפֹא  ן  ִיּתֵ ְבּתֹו  ׁשִ "ַרק  יב(  כב  )שמות  סּוק  ַהּפָ ַעל 

ֵלָמה. ׁשְ ת זֹוֶכה ָהָאָדם ִלְרפּוָאה  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי ַמַאְכֵלי  ַעל  ׁשֶ

ָאָדם  אֹוֵכל  ֲאָכִלים  ַהּמַ ל  ּכָ מ"ג(  פי"ד  )שבת  ֲחַז"ל:  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְרָמז  ְוֶזה 
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ֵלָמה ַעל ְיֵדי  כֹול ָהָאָדם ִלְזּכֹות ִלְרפּוָאה ׁשְ ּיָ ז ׁשֶ ת. ְלַרּמֵ ּבָ ׁשַ ִלְרפּוָאה ּבְ
ת,  ּבָ ַ אֹוֵכל ָהָאָדם ֶאת ַמַאְכֵלי ַהּשׁ ְיֵדי ׁשֶ ַעל  לֹוַמר ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ַ ַמַאְכֵלי ַהּשׁ
ּלֹו  ּכֻ קֶֹדׁש,  ּלֹו  ּכֻ ֶזה  אֶֹכל  ׁשֶ ְוַיֲאִמין  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ִלְרפּוָאה  ה  ְוִיְזּכֶ ִלְרפּוָאה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמַאְכֵלי  לֹו  ִיְהיּו  אי  ַוּדַ ּבְ ֱאלֹקּות, 

ֵלָמה. ׁשְ

ים  ֲאָכִלים ַהַחּמִ ַהּמַ עְלָזא זיע"א, ׁשֶ לֹום ִמּבֶ י ׁשָ ְוֵכן ָאַמר ָהַרַה"ק ַרּבִ
ֵלָמה. ׁשְ ֲאִכיָלָתם ִלְרפּוָאה  ּבַ ִלים  ּנּור ְמֻסּגָ ּתַ ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ

ת ּבָ ַ ְזכּות ַמַאְכֵלי ַהּשׁ ּבִ ִהְבִריא  ַהחֹוֶלה ׁשֶ

ָהְיָתה  ּתֹו  ִאׁשְ ׁשֶ זיע"א  ׁשּוָבה"  ּתְ ְרֵכי  ַה"ּדַ ַעל  ּבַ ִעם  ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ְלהֹוִסיף  ַעְצָמּה  ַעל  ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ ָהַרב  ָלּה  ְוָאַמר  ְמאֹד,  חֹוָלה 
ָאה  ְוִהְתַרּפְ ַעְצָמּה  ַעל  ָלה  ְוִקּבְ א,  ְוִתְתַרּפֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ֶאָחד  ַמֲאָכל 

)דרכי חיים ושלום אות תנה(.

ָאה  ּבָ ׁשֶ ֶוועִהיל זיע"א  ִמּזְ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ה ִעם  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ְוֵכן 
ָלּה  ְוָאַמר  ה,  ָקׁשֶ ב  ַמּצָ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּה  ְלֶנְכּדָ ָרָכה  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ה  ָ ִאּשׁ ֵאָליו 
ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ִטיָדה  ׁשְ ּפַ עֹוד  ְלהֹוִסיף  ַעְצָמּה  ַעל  ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ

א.  ּה ִהְתַרּפֵ ְוֶנְכּדָ ָלה ַעל ַעְצָמּה  ְוִקּבְ ּה,  ֶנְכּדָ א  ִיְתַרּפֵ



פרק י

יר  ִמְזמֹור ׁשִ
ת ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום 
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פרק י

ם מיכ ָ תיח ִָ ִנת  ּ ּש ון ו ִנש תח ק ּן קו

חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ ירֹות  ִ ת ַהּשׁ ּוְסֻגּלַ  ַמֲעַלת 
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ת  ּבָ ַ ְכִלית יֹום ַהּשׁ  ּתַ
ַרְך ִיְתּבָ ם  ֵ ַח ְלַהּשׁ ּבֵ יר ְלׁשַ ָלׁשִ

יֹום  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ ירֹות  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתן  ה  ִהּנֵ
ַהְמֻיָחד  יֹום  ִהּנֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּיֹום  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְמאֹד,  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
יֹום  ַרת  ַמּטְ ְכִלית  ּתַ ְוזֹוִהי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלהֹודֹות  ַח  ּבֵ ְלׁשַ יר  ָלׁשִ
סּוק  ַהּפָ ים )פרק צב( ַעל  ִהּלִ ַלּתְ ֵפרּוׁשֹו  ּבְ פֹוְרנֹו  ַהּסְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ת  ּבָ ַ ִמְצַות יֹום ַהּשׁ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ ּכַ ת", ׁשֶ ּבָ ַ יר ְליֹום ַהּשׁ "ִמְזמֹור ׁשִ
מֹו  ר ִלׁשְ ל ַהּטֹוָבה ּוְלַזּמֵ ּיֹום ֶזה הּוא טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ּכָ ֵני ׁשֶ ִהיא, ִמּפְ

ֵעת ָצָרָתם. ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ יַע ֶאת  ַהּמֹוׁשִ ָהֶעְליֹון, 

ְוִעּנּוגֹו  טֹוָבתֹו  ל  ּכָ ׁשֶ סג(,  )דרשה  ְנָחה"  ַהּמִ "ּתֹוַרת  ֵסֶפר  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ַרְך. ִיְתּבָ ּוְלהֹודֹות ַלה'  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ת הּוא  ּבָ ַ ַהּשׁ ל יֹום  ׁשֶ

חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ נֹוֲהִגים  ְוָלֵכן 
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ׁשֹו" -  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָאְמרּו ֲחַז"ל )מדרש תהילים צב(: "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֱאַמר "ִמְזמֹור  ּנֶ חֹות, ׁשֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ִלין אֹותֹו ּבְ הּוא ִנְכָנס ָאנּו ְמַקּבְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ת". ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ

ָמה  ע"ב(,  נ  כתובות  בתוספות  והובא  רבה  )בראשית  ֲחַז"ל  עֹוד  ְוָכְתבּו 
דֹוׁש  ַהּקָ ָאה ְמנּוָחה. ָאַמר  ּבָ ת -  ּבָ ׁשַ ָאה  ּבָ ָהעֹוָלם ָהָיה ָחֵסר? ְמנּוָחה. 

אּו ְלָכאן. ּבָ ִנים ֲחָדׁשֹות  ּפָ יָרה,  ׁשִ ְוִאְמרּו  ּבֹואּו  רּוְך הּוא:  ּבָ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ ירֹות  ִ ַהּשׁ ת  ּוְסֻגּלַ ּוַמֲעַלת 
ַוֲעצּוָמה ְמאֹד. דֹוָלה  ּגְ ה  ְלּכָ ַהּמַ

דֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ֵהן  ּגְ ְיֵדי  ְך ַעל  ּכָ ֶנֶאְמרּו ַעל  ִנְפָלִאים  ה ְטָעִמים  ְוַהְרּבֵ
י ּתֹוַרת ַהּסֹוד. ּפִ ְוֵהן ַעל  ְגֶלה  ַהּנִ י ּתֹוַרת  ּפִ ַעל 

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ִניִמית ׁשֶ ַהּפְ  ַמהּוָתּה 
ַההֹוָדָאה ַלה'

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ המדרשים(,  אוצר   - עקיבא  רבי  )מדרש  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ִראׁשֹון:  ַטַעם 
ְוָלֵכן  לֹו,  ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלהֹודֹות  ָהָאָדם  ֵלב  ֶאת  ְמעֹוֶרֶרת  ַעְצָמּה 
ְבחֹו  ׁשִ ּבְ יו  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
מֹו  ּכְ ַלה'",  ְלהֹדֹות  ת טֹוב  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ "ִמְזמֹור  ְוָאַמר  ָמקֹום,  ל  ׁשֶ
ּדּוָכן  ּבַ ים  ַהְלִוּיִ ְיֵדי  ַעל  ְלׁשֹוֵרר  ְבַחר  ּנִ ׁשֶ ים  ִהּלִ ַהּתְ ִמְזמֹור  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ת טֹוב ְלהֹדֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ ת: "ִמְזמֹור  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ֶעְליֹון". ְמָך  ְלׁשִ ר  ּוְלַזּמֵ ַלה' 

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַנת  ַמּתְ ַעל  ם  ֵ ְלַהּשׁ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  הֹוָדה  ֶזה  ּוְבִמְזמֹור 
ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ׁשֶ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ יג(,  כג,  )בראשית רבה פרשה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָרה  ת ְוִסְנּגְ ּבָ ַ ָאה ַהּשׁ עֶֹנׁש ִמיָתה, ּבָ ב ּבְ ַעת ְוִהְתַחּיֵ ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ ֵחְטא ּבַ
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ת. ּבָ ַ ְזכּות ַהּשׁ יִהּנֹם ּבִ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ִמּדִ ָעָליו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנּצַ

ִהְתִחיל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ּגֶֹדל  ֶאת  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָרָאה  ּוְכׁשֶ
יר  ׁשִ "ִמְזמֹור  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ ּוְלהֹודֹות  יר  ָלׁשִ
יר  ׁשִ  - ִהְמנֹון  ְואֹוֵמר  מֹוֶדה  ה  ַאּתָ ִלי  ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ לֹו  ָאְמָרה  ת".  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום 
ְתָחה  ּפָ ד  ִמּיָ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ו  ַיְחּדָ ְונֹוֶדה  יר  ָנׁשִ ה  ְוַאּתָ ֲאִני  ְותֹוָדה? 
טֹוב  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ "ִמְזמֹור  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יָרה,  ׁשִ ְוָאְמָרה  ת  ּבָ ַ  ַהּשׁ

ְלהֹדֹות ַלה'".

ם  ֵ ְלַהּשׁ ַבח  ֶ ְוַהּשׁ ַההֹוָדָאה  ל  ׁשֶ ֶהָעצּום  ּכָֹחּה  ֶאת  לֹוְמִדים  אן  ִמּכָ
ָהִראׁשֹון:  ָאָדם  ָאַמר  אליעזר(:  דרבי  )פרקי  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ
ֶעְליֹון,  ם  ֵ ְלַהּשׁ ר  ּוְמַזּמֵ ְמׁשֹוֵרר  הּוא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ ִיְלְמדּו  י  ּנִ ִמּמֶ

יִהּנֹם. ּגֵ ל  יָנּה ׁשֶ ִמּדִ ִנּצֹול  ָעיו ְועֹוֵזב אֹוָתם,  ׁשָ ּפְ ּומֹוֶדה 

ְוֶזה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ֵ ְלַהּשׁ ַחת  ּבַ ּוְמׁשַ ָרה  ׁשָ ַעְצָמּה  ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ
ת ַעל ַרְגֶליָה ְוָנְפָלה  ּבָ ַ ְלׁשֹוָנם )מדרש סדר רבה דבראשית אות טז(: "ָעְמָדה ַהּשׁ
ר  יבּו: 'ּוְלַזּמֵ ית ֵהׁשִ ֵראׁשִ ֶניָה ְוָאְמָרה: 'טֹוב ְלהֹדֹות ַלה", ְוָכל ִסְדֵרי ּבְ ַעל ּפָ

ֶעְליֹון'". ְמָך  ְלׁשִ

ת ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ָרה ַלה'  ִריָאה ׁשָ ַהּבְ ל  ּכָ

ָרא  ּבָ י ׁשֶ ּפִ ַאף ַעל  דֹוׁש )זוהר חדש בראשית כט ע"ב(, ׁשֶ ּוֵבֵאר ַהּזַֹהר ַהּקָ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ְוֶאת  ַהּקֶֹדׁש,  ְוַחּיֹות  ְלָאִכים  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ּוְלָפֲארֹו, ֲעַדִין לֹא ָהָיה  ַח ְליֹוְצָרם  ּבֵ ם ָהיּו מּוָכִנים ְלׁשַ ְוֻכּלָ ְוָכל ְצָבָאם, 
ה  ִרּנָ ּבְ ּוָפְצחּו  ם  ּלָ ּכֻ ְקטּו  ׁשָ ָאז  ת,  ּבָ ׁשַ ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלָפָניו  ַבח  ְוׁשֶ ֵאר  ּפְ
א  ּסֵ ּכִ ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ב  ָיׁשַ ְוָאז  ְחּתֹוִנים,  ְוַהּתַ ָהֶעְליֹוִנים  ַבח,  ְוׁשֶ

בֹודֹו. ּכְ
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ֶרת ֲעוֹונֹות יָרה ְמַכּפֶ ִ ַהּשׁ

ֲעוֹונֹו  ר  ּפֵ ִהְתּכַ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָזָכה  ם  ֵ ְלַהּשׁ יָרה  ִ ַהּשׁ ְזכּות  ּבִ ה  ְוִהּנֵ
ָאַמר  יח(:  )פרקי דרבי אליעזר פרק  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ְלַחּיִ ֶות  ִמּמָ ל  ְוִנּצַ
ְמׁשֹוֵרר  הּוא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ  - ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִיְלְמדּו  י  ּנִ ִמּמֶ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 
יִהּנֹם,  ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ָעיו ַוֲעוֹונֹוָתיו, ִנּצֹול ִמּדִ ׁשָ ם ֶעְליֹון ּומֹוֶדה ּפְ ר ְלׁשֵ ּוְמַזּמֵ

ֱאַמר "טֹוב ְלהֹדֹות ַלה'". ּנֶ ׁשֶ

ל  ּכָ ׁשֶ ָרמּוז  ֶזה  ִמְזמֹור  ּבְ ׁשֶ טז(  )ויקרא  דֹוׁש  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ ּוֵבֵאר 
ִוד  ּדָ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְלַאַחר ֶחְטאֹו, ָהְיָתה ַמֲעַלת  ְמָחתֹו ׁשֶ ְוׂשִ ֶנָחָמתֹו 
יר  ר הּוא ָעִתיד ָלׁשִ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון - ֲאׁשֶ ְלּגּולֹו ׁשֶ ר ָהָיה ּגִ ֶלְך ֲאׁשֶ ַהּמֶ
ְוֶהֱעָוה  ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ן  ְיַתּקֵ ּוְבָכְך  ֶעְליֹון,  ם  ְלׁשֵ ר  ּוְלַזּמֵ ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ
ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  "ֲעֵלי  ד(:  צב  )מזמור  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 

ִכּנֹור". ּבְ יֹון  ִהּגָ

ן ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון יָרה ְלַתּקֵ ִ ַח ַהּשׁ ּכֹ

ירֹות  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ כָֹחם  ּבְ ׁשֶ ה(,  )מיכה  דֹוׁש  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ עֹוד  ְוָכַתב 
 - ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְיֵדי  ַעל  ֶנֶאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ
ר ְקָללֹות  ל ָהֶעׂשֶ ן ֶאת ּכָ ִכּנֹור - ְלַתּקֵ יֹון ּבְ ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהּגָ
ַעל  ל  ְוִהְתַקּלֵ  - ַמֲאָמרֹות  ָרה  ֲעׂשָ ְיֵדי  ַעל  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ  - ָהעֹוָלם  ל  ְתַקּלֵ ּנִ ׁשֶ

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ְיֵדי ֶחְטאֹו ׁשֶ

ְוִזְמָרה יָרה  ת ִהְתַיֵחד ְלׁשִ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ

ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוִזְמָרה,  יָרה  ְלׁשִ ִהְתַיֵחד  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ה  ִהּנֵ ִני:  ׁשֵ ַטַעם 
ָרִפים,  ָנַפִים ַלּשְׂ ּכְ ׁש  ָנם ׁשֵ ׁשְ ּיֶ ָהרֹוֵקַח )פי' התפילה מזמור שיר ליום השבת( ׁשֶ
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יָרה  ׁשִ אֹוְמִרים  ְלָאִכים  ַהּמַ ֶהם  ּבָ ׁשֶ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ת  ׁשֶ ׁשֵ ֶנֶגד  ּכְ ְוֵהם 
ַנף ָהָאֶרץ  תּוב: "ִמּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַנף ָהָאֶרץ, ּכְ ּכְ ת ֵיׁש ֶאת  ּבָ ַ ּוְכֶנֶגד ַהּשׁ ְלָפָניו, 
אֹוְמִרים  ְלָאִכים  ַהּמַ ֵאין  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ַמְענּו",  ׁשָ ְזִמרֹת 
ְוָלֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּבֹו  ִחים  ּבְ ּוְמׁשַ ִרים  ׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַרק  א  ֶאּלָ יָרה  ׁשִ
ַעם  ַהּטַ ְוֶזהּו  ֶעְליֹון".  ְמָך  ְלׁשִ ר  ּוְלַזּמֵ ַלה'  ְלהֹדֹות  "טֹוב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶנֱאַמר 
ְוֵכן  יֹודּוָך",  ְו"ַהּכֹל  ַחי"  ל  ּכָ ַמת  "ִנׁשְ ַבח  ׁשֶ ֶאת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּמֹוִסיִפים  ׁשֶ

ְתבּו ַהּתֹוָספֹות )סנהדרין ל"ז(. ּכָ

ת ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ  ּבְ
רֹום ְללֹא ִעּכּוב יִרים עֹוִלים ַלּמָ ִ ַהּשׁ

ַעם  ַהּטַ ׁשֶ צ"ב(,  פרק  לתהילים  )בביאורו  ְמָבֵאר  ָהַרְמַח"ל  י:  ִליׁשִ ׁשְ ַטַעם 
ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְלׁשִ ְמיָֹעד  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּיֹום  ׁשֶ
עֹוׂשֹות  חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ ירֹות  ִ ַהּשׁ ֵאין  ׁשֹוֶלֶטת,  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ
ַלֲעלֹות,  ָלֶהן  יָחה  ַמּנִ ֵאיָנּה  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְלַגְמֵרי,  ָתן  ֻעּלָ ּפְ ֶאת 
ְתהֹוָמא  ּדִ נּוְקָבא  ּבְ ׁשֹוַקַעת  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאָבל 
ְלַמְעָלה  עֹולֹות  חֹות  ּבָ ׁשְ ַהּתִ ָאז  י  ּכִ ַלה',  ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  טֹוב  ה,  ַרּבָ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ָתן  ֻעּלָ ּפְ ב ְועֹוׂשֹות ֶאת  ְללֹא ׁשּום ְמַעּכֵ

ת ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ  ּבְ
ה ְרדֹות עֹוָלם ַהּזֶ נּוי ִמּטִ ּפָ ָהָאָדם 

ָהַרַד"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן  נֹוָסף,  ַטַעם  ַתב  ּכָ ִאיִרי"  "ַהּמְ ַעל  ּבַ ְרִביִעי:  ַטַעם 
ִעְסֵקי  ל  ִמּכָ נּוי  ּפָ ָהָאָדם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ )צב(,  ים  ִלְתִהּלִ ֵפרּוׁשֹו  ּבְ
יֹום  ּבְ ְיכֹוָלה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוָלֵכן  ַהּגּוף,  ְרדֹות  ִמּטִ ה  ַזּכָ ָמתֹו  ְוִנׁשְ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 
יד  ת - "ְלַהּגִ ּבָ ַ ַהּשׁ ֶנֱאַמר - ַעל  ְוָלֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ יר  ָלׁשִ ֶזה 
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ַהחֹל  ְימֹות  ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ר  ִנּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  בֶֹקר  ּבְ י  ּכִ ָך",  ַחְסּדֶ ּבֶֹקר  ּבַ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  בֶֹקר  ּבְ ְוִאּלּו  ַלֲעבֹוָדתֹו,  ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ָרִגיל  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ְך הּוא זֹוֵכר  ָמה, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ׁשָ ג ֶאת ַהּגּוף ְוַהּנְ ֵדי ְלַעּנֵ ָנתֹו ּכְ ְ הּוא ָקם ִמּשׁ

ַח ֵאָליו. ּבֵ ּוְמׁשַ ר  ְוׁשָ ִעּמֹו  ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת ַחְסֵדי 

ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  זֹאת  ּוְלָכל 
ר  "ּוְלַזּמֵ סּוק  ַהּפָ ַעל  צ"ב(  )תהלים  ָהַרַד"ק  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ
ה  ַאּתָ ׁשֶ ְלָך,  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָמקֹום  ְמָצא  ּתִ ָהֶעְליֹוָנה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  "ּכִ ֶעְליֹון",  ְמָך  ְלׁשִ

ֶעְליֹון".

"ן  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְצַרִים,  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוָלֵכן 
ַעל  ְוגֹו'  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ָהִייָת  ֶעֶבד  י  ּכִ "ְוָזַכְרּתָ  סּוק  ַהּפָ ַעל  יד(  ה  )דברים 

ת  ּבָ מֹר ׁשַ נּו ִלׁשְ ּוָ ּצִ ת". ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ׁשֶ ּבָ ַ ָך ְוגֹו' ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהּשׁ ִצּוְ ן  ּכֵ
ְצַרִים ֵמַעְבדּות  הֹוִציָאנּו ִמּמִ דֹוִלים ׁשֶ ַהּגְ ְזּכֹר ֶאת ֲחָסָדיו  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּבֹו  ְוָלנּוַח 
ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד  לֹו.  ְונֹוֶדה  זֹאת  ִנְזּכֹר  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ נּוַח  ּנָ ּוְכׁשֶ ְלֵחרּות, 
ִמְנַין  ּבְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ָהָיה  הּוָדה  ּיְ ׁשֶ "ן )האמונה והבטחון פרק יא(,  ָהַרְמּבַ ּומֹוִסיף 
ֲעמֹד  "ַוּתַ ֶנֱאַמר  יהּוָדה  ּבִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  י  ּכִ ָבִטים  ְ ַהּשׁ
דֹוׁש  ַהּקָ ַבת  ָ ּשׁ ׁשֶ ִביִעי",  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ּבֹת  ׁשְ "ַוּיִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ֶדת",  ִמּלֶ
ת  ּבָ ה יֹודּוָך ַאֶחיָך", ּוְבׁשַ יהּוָדה "ַאּתָ ָלאָכה, ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ּבִ רּוְך הּוא ִמּמְ ּבָ

ת טֹוב ְלהֹודֹות ַלה'". ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ֶנֱאַמר "ִמְזמֹור ׁשִ

ְיֵתָרה ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ָחּה ׁשֶ ִמּכֹ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יָרה  ִ ַהּשׁ

יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָנה ְלַעם  ִנּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל ִמְצַות  ּכָ ה  ִהּנֵ י:  ַטַעם ֲחִמיׁשִ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  ְוזֹאת  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חּו  ּבְ ִויׁשַ יֹודּו  ֵהם  ֶזה 
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ַמהּוָתּה  ל  ּכָ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲעֵליֶהם  ֹוָרה  ַהּשׁ ְיֵתָרה 
"ּכֹל  קה(:  )תהילים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַבח  ֶ ְוַהּשׁ ַההֹוָדָאה  ִהיא 
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ֲאִני  מֹוֶדה  י  ִקְרּבִ ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ְזַמן  ל  "ּכָ  – ְוֵכן  ָיּה",  ל  ַהּלֵ ּתְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ יר  ָלׁשִ ַרק  ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ַמהּוָתּה  ל  ּכָ י  ּכִ ְלָפֶניָך", 

ַרְך. ִיְתּבָ

יִמים  ַמְקּדִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  בֶֹקר  ּבְ ׁשֶ )ויקהל רה(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ּבִ ִרים  ִמְתַעּטְ ְוֵהם  ֶנֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  ָלבֹוא  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָבִחים  ְ ַהּשׁ ְוָכל  חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ֲאִמיַרת  ּבַ ים  ַמְרּבִ ֵהם  ִמּכָֹחּה 

ד ְלַמְעָלה. ִמּיָ יֶהם עֹוִלים  ִמּפִ ּיֹוְצִאים  ׁשֶ

ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ּמִ ׁשֶ קלח(,  )תרומה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף 
ְיֵתָרה. ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ְרָכָתּה ׁשֶ ּבִ ִהיא  ׁשֶ ל ַחי",  ּכָ ַמת  ֵהם אֹוְמִרים "ִנׁשְ

ֵכן  ּלָ ַעל "ֵסֶדר ַהּיֹום" )תפילת שחרית דיבור המתחיל נשמת(, ׁשֶ ַתב ּבַ ְוֵכן ּכָ
חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ֲחַז"ל עֹוד  ְיֵתָרה, הֹוִסיפּו  ָמה  ְנׁשָ ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ל ַחי". ּכָ ַמת  ֲאִמיַרת "ִנׁשְ ּבַ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ

ַעת ֲאִמיַרת  ׁשְ ּבִ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַלת  ַקּבָ
חֹות ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ

ל  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ רּוַח  ֶפׁש  ַהּנֶ ּתֹוֶסֶפת  ַלת  ַקּבָ ַעת  ׁשְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ם  ֵ חֹות ְלַהּשׁ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ַעת ֲאִמיַרת ׁשִ ׁשְ ּה ּבִ ת ִהּנָ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ת ּבִ ּבָ ׁשַ
ַעת  ׁשְ ּבִ ִלים  ְמַקּבְ ְיֵתָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ
שער  )פע"ח  ה"  ַכּלָ "ּבֹוִאי  ֲאִמיַרת  ּבַ ּדִֹדי"  "ְלָכה  ּיּוט  ַהּפִ ַבח  ׁשֶ ֲאִמיַרת 
ְרכּו ֶאת ה'  "ּבָ ַעת ֲאִמיַרת  ׁשְ ּבִ ִלים  ְיֵתָרה ְמַקּבְ ְוֶאת ָהרּוַח  השבת פרק ו(, 

ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶאת  ַעְרִבית )פע"ח שער השבת פרק יב(,  ת  ְתִפּלַ ּבִ בָֹרך"  ַהּמְ
לֹוֶמָך". ת ׁשְ "ּוְפרֹס ָעֵלינּו ֻסּכַ ַעת ֲאִמיַרת  ׁשְ ּבִ ִלים  ְמַקּבְ

ֵעת  ּבְ ִלים  ְמַקּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ְיֵתָרה"  ֶפׁש  ַה"ּנֶ ּתֹוֶסֶפת  ְוֶאת 
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ף  ַה"ּכַ ְוָכַתב  עג(.  דף  הכוונות  )שער  ַחי"  ל  ּכָ ַמת  "ִנׁשְ ַבח  ׁשֶ ֲאִמיַרת 
ֲחִרית  ׁשַ ת  ְתִפּלַ ּבִ ַלֲעֹמד  ֵיׁש  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ כג(,  אות  נ"ו  )סימן  ים"  ַהַחּיִ
ַלת  ַקּבָ ְזַמן  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַחי",  ל  ּכָ ַמת  "ִנׁשְ ֲאִמיַרת  ַעת  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָהרּוַח  ַלת  ַקּבָ ְוֶאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ְיֵתָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ ּתֹוֶסֶפת 
ת  ִפּלַ ּתְ ת  ְתִחּלַ ּבִ ה'"  ה  ַאּתָ רּוְך  "ּבָ ֲאִמיַרת  לפני  ִלים  ְמַקּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום 
יֹום  ל  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶאת  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֲחִרית  ׁשַ ּבְ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ
ת  ּבָ ל ׁשַ ל מּוָסף ׁשֶ "ֶכֶתר" ׁשֶ ה" ּבְ ַעת ֲאִמיַרת "ַאּיֵ ׁשְ ִלים ּבִ ת ְמַקּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

)שער הכוונות דף עד(.

ת  ּבָ ָמה ִהיא ַההֹוָדָאה ַלה', ּוְבׁשַ ׁשָ ל ַהּנְ ל ַמהּוָתּה ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
דֹוׁש  חֹות ַלּקָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ָמה ְיֵתָרה, ָצִריְך ְלהֹוִסיף ּבֹו ּבְ ּה ְנׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ
יֹוִסיף  ְך  ּכָ  - ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַלה'  ְלהֹודֹות  ָהָאָדם  ּיֹוִסיף  ׁשֶ ּוְכָכל  הּוא,  רּוְך  ּבָ
ְפָעּה  ׁשִ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ה  ִיְזּכֶ ְוָכְך  ּבֹו,  ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ֶאת 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ל ַחי" ּכָ ַמת   "ִנׁשְ
י ָאה ֶאת ָהַרּבִ ִרּפְ ׁשֶ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ

ְוָנַסע  זיע"א,  יְסָחא  ׁשִ ִמּפְ ּבּוִנים  ְמָחה  ׂשִ י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ָחָלה  ַעם  ּפַ
ל  ׁשֶ ְזכּוִכית  ִצְנְצנֹות  לֹו  ֵהִביאּו  ְוָהרֹוְפִאים  רֹוְפִאים,  ּבָ ִלְדרֹׁש  ה  ְלַוְרׁשָ

ְלַהְבִריא ֵמָחְליֹו. ֵדי  ּכְ ּתֹות  ִלׁשְ ָעָליו  ָהָיה  ׁשֶ רּופֹות ׁשֹונֹות  ּתְ

ַמת  "ִנׁשְ ֶאת  י  ָהַרּבִ ָאַמר  ֲחִרית  ׁשַ ת  ְתִפּלַ ּבִ מּוָכה  ַהּסְ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ה  ְוִהּנֵ
ּתֹאַמְרָנה  ַעְצמֹוַתי  ל  "ּכָ ּוַבֲאִמיַרת  ְמאֹד,  דֹוָלה  ּגְ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ַחי"  ל  ּכָ
ֶרַגע  ּוְבאֹותֹו  דֹול,  ּגָ קֹול  ּבְ זֹאת  ְוָזַעק  ְמאֹד  ִהְתַלֵהב  ָכמֹוָך",  ִמי  ה' 
ל  ׁשֶ ְנָצנֹות  ַהּצִ ל  ּכָ ׁשֶ ְוָראּו  ּוָבְדקּו  ֶנֶפץ,  קֹול  ַהֲחִסיִדים  ְמעּו  ׁשָ ׁש  ַמּמָ

י ֵמָחְליֹו. ָהַרּבִ ְך ִהְבִריא  ּכָ ד ַאַחר  ּוִמּיָ ִלְרִסיִסים,  צּו  רּופֹות ִהְתַנּפְ ַהּתְ
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ִצְנְצנֹות  ל  ּכָ צּו  ִהְתַנּפְ ַמּדּוַע  י  ָהַרּבִ ֶאת  ַהֲחִסיִדים  ֲאלּו  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ
ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ ֵמָחְליֹו,  י  ָהַרּבִ ִהְבִריא  ְך  ּכָ ַאַחר  ד  ִמּיָ ְוֵכיַצד  רּופֹות,  ַהּתְ
ָצִריְך  ָהָאָדם  ְוָלֵכן  ֶפׁש,  ַהּנֶ ֵמֳחִלי  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִמׁשְ ַהּגּוף  ֳחִלי  ה  ִהּנֵ י  ּכִ י:  ָהַרּבִ
ים  ְקדֹוׁשִ ִניצֹוצֹות  ָנם  ֶיׁשְ ֶהן  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָמרֹות  רּופֹות  ּתְ ִמיֵני  ל  ּכָ ּתֹות  ִלׁשְ
ֲאָבל  ַהּגּוף,  ַאף  א  ִמְתַרּפֵ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶפׁש  ַהּנֶ את  ִמְתַרּפֵ ם  ְרּכָ ּדַ ר  ֲאׁשֶ
ם  ֵ ַח ֶאת ַהּשׁ ּבֵ דֹוָלה ּוְמׁשַ ָנה ּגְ ַכּוָ ל ַחי" ּבְ ַמת ּכָ ר ָהָאָדם אֹוֵמר "ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ל  ִבים ְוחֹוְזִרים ּכָ ְך ׁשָ ל ָהָאָדם, ְוַעל ְיֵדי ּכָ את ַנְפׁשֹו ׁשֶ ָכל ִלּבֹו, ִמְתַרּפֵ ּבְ
ְך  ם, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ְרׁשָ רּופֹות ְלׁשָ ּתְ ים ּבַ ׁשִ ָהיּו ְמֻלּבָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ ַהּנִ
רּופֹות  ַהּתְ ִצְנְצנֹות  ל  ּכָ צּו  ִהְתַנּפְ ד  ִמּיָ ְוָלֵכן  ֵמָחְליֹו,  ַהּגּוף  ד  ִמּיָ א  ִמְתַרּפֵ

ְוִהְבֵראִתי ֵמָחְלִיי )רמתיים צופים עמוד סג(.

ָרֵאל ִיׂשְ ל  ּכָ ת זֹוִכים  ּבָ ׁשַ ּבְ   
ַח ַלה' ּבֵ ּוְלׁשַ ְלהֹודֹות 

ְלהֹודֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ זֹוֶכה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ה  ִהּנֵ י:  ִ ּשׁ ׁשִ ַטַעם 
בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ִניִמּיּות  ּפְ ִהיא  ַההֹוָדָאה  י  ּכִ ַלה',  ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ
ִדּבּוִרים  ּבְ ָהָאָדם  ַגם  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ׁשֶ ב(,  חלק  )ד'  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ
ָחֵפץ  ְוֵאינֹו  לֹו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ִנְגָרם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ֲאסּוִרים 
ְלכּות  ַהּמַ ּבֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ה'  ֶאת  ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ יר  ָלׁשִ
ּזַֹהר  ְמבָֹאר ּבַ ל ָהָאָדם, ּכַ יו ׁשֶ ֶלת ֶאת ּפִ ְלכּות ְמַסּמֶ עֹוָלה ְלַמְעָלה, ְוַהּמַ
ָרֵאל ְלִתּקּון  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ת זֹוֶכה ּכָ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ דֹוׁש )פתח אליהו(, ָלֵכן ּבְ ַהּקָ
יו  ּפִ ֶאת  ִלְפּתַֹח  ָיכֹול  הּוא  ַאף  ְוׁשּוב  ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ּבּור  ַהּדִ

ל ָהעֹוָלִמים. ּכָ ַח ְלבֹוֵרא  ּבֵ ּוְלׁשַ יר  ְוָלׁשִ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ

ת ִמְצָוה  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ֶמׁש" )פרשת ַהחֶֹדׁש(, ׁשֶ אֹור ָוׁשֶ ַתב ַעל ַה"ּמָ ְוֵכן ּכָ
ת ִנְקֵראת  ּבָ ַ י ַהּשׁ בּוַע, ּכִ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ חֹות יֹוֵתר ִמּכָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ לֹוַמר ׁשִ

דּוַע. ּיָ ּכַ ה,  ּפֶ ִחיַנת  ּבְ ּוַמְלכּות הּוא  ָתא",  ת ַמְלּכְ ּבָ "ׁשַ
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ִנים  ּפָ ּבַ ׁשֶ ָהֵאיָבִרים  ְבַעת  ִ ּשׁ ׁשֶ ד(,  )פרק  ְיִציָרה"  "ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ְוֵכן 
ִרי  ָהִעּקָ הּוא  ׁשֶ ה  ְוַהּפֶ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְבַעת  ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
ִזי  ְרּכָ ִרי ְוַהּמֶ הּוא ַהּיֹום ָהִעּקָ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ֶנֶגד יֹום ַהּשׁ ל ָהָאָדם הּוא ּכְ ָפָניו ׁשֶ ּבְ
ה  ְרּבֶ ּיַ ּבּור, ּוְכִפי ׁשֶ ה ְוַהּדִ ת זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִתּקּון ַהּפֶ ּבָ ׁשַ בּוַע, ְוָלֵכן ּבְ ָ ּשׁ ּבַ
ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוהֹוָדאֹות  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ יֹוֵתר  ָהָאָדם 
אֹוָרּה  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִיְזּכֶ ְוָכְך  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְואֹוָרּה  ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ת ְלָכל  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּוִבְרָכָתּה ׁשֶ

ם  ֵ דֹוֵרנּו - ַלֲעֹבד ֶאת ַהּשׁ ּבְ ִביָעה  ר ַהּתְ  ִעּקַ
ְמָחה ְוהֹוָדָאה ִמּתֹוְך ׂשִ

זֹוִכים  ֵלָבב  ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְצוֹות  ַהּמִ ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ה  ִהּנֵ ִביִעי:  ׁשְ ַטַעם 
ְמָחה  ַהּשִׂ ְזכּות  ּבִ ן  ִהּנָ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ֶאְמרּו  ּנֶ ׁשֶ ָרכֹות  ַהּבְ ְלָכל 
י ָתבֹא,  ת ּכִ ָפָרׁשַ ּתֹוָרה ּבְ ר ֶנֶאְמרּו ּבַ ָללֹות ֲאׁשֶ ְצוֹות, ְוָכל ַהּקְ ִקּיּום ַהּמִ ּבְ
מז- כח  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְמָחה  ַהּשִׂ ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ן  ִהּנָ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב  ׂשִ ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ַחת ֲאׁשֶ כח(: "ּתַ

ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ָעְבדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ אְֹיֶביָך",  ֶאת  ְוָעַבְדּתָ  ּכֹל, 
ֶאְמרּו  ּנֶ רֹות ׁשֶ ָללֹות ְוַהּצָ ל ַהּקְ אּו ֲאֵליֶהם ּכָ ְמָחה, ּבָ ֲעבֹוַדת ה' ִמּתֹוְך ׂשִ

ִליְצַלן. ַרֲחָמָנא  י ָתבֹא,  ּכִ ת  ָפָרׁשַ ּבְ

תּובֹות  ּכְ ׁשֶ ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ׁשֶ עז(,  תבוא  )כי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
ִראׁשֹון,  ִית  ּבַ ן  ֻחְרּבַ ְלַאַחר  ָרֵאל  ִיׂשְ לּות  ּגָ ַעל  ֶנֶאְמרּו  ֻחּקַֹתי  ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ לּות  ּגָ ַעל  ֶנֶאְמרּו  ָתבֹא  י  ּכִ ת  ָפָרׁשַ ּבְ תּובֹות  ּכְ ׁשֶ ָללֹות  ַהּקְ ְוִאּלּו 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ָהְיָתה  ׁשֶ ִביָעה  ַהּתְ ר  ִעּקַ ּוָבֶהן  ִני,  ׁשֵ ִית  ּבַ ן  ֻחְרּבַ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ
ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ָעַבְדּתָ  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַחת  "ּתַ  - ִהיא 
רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ מז-מח(,  כ"ח  )דברים  אְֹיֶביָך"  ֶאת  ְוָעַבְדּתָ  ּכֹל  ֵמרֹב 
ְצוֹות  ַהּמִ ֶאת  ים  עֹוׂשִ ֵאין  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  אֹות  ּבָ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָללֹות,  ְוַהּקְ
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ְך )ערכין יא(:  ּכָ ֲאלּו ֲחַז"ל ַעל  ְוׁשָ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְמָחה ְוהֹוָדָאה ְלַהּשׁ ִמּתֹוְך ׂשִ
זֹו  ָנה,  ַמּתָ ַרב  ָאַמר  ֲחַז"ל:  ְוֵתְרצּו  ְמָחה?  ׂשִ ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ִהיא  ֵאיזֹו 

יָרה. ִ ַהּשׁ ִהיא 

ִלים ֶאת ָהרּוַח ָרָעה  יָרה ְמַבּטְ ִ ְיֵדי ַהּשׁ ַעל 
ֶצר ָהָרע ַהּיֵ ר ַעל  ּבֵ ְוזֹוִכים ְלִהְתּגַ

ֲעבֹוַדת  ַעל  יָדה  ִהְקּפִ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ "א,  ַהְרׁשָ ַהּמַ ּוֵבֵאר 
ִלים  ַבּטְ ּמְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַרק  ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמַהּכֹל,  יֹוֵתר  יָרה  ִ ַהּשׁ
ַעל  ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זֹאת  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָהֵאּלּו,  ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ אֹות  ּבָ אֹוָתּה 
ִצינּו  ּמָ מֹו ׁשֶ ֶלת ֵמָהָאָדם ֲאִחיַזת ָהרּוַח ָרָעה, ּכְ ּטֶ יָרה ִמְתּבַ ִ ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּשׁ
ַעְצבּות,  ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָיה  ְוהּוא  ָרָעה  רּוַח  ָעָליו  ְרָתה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ אּול,  ׁשָ ּבְ
ְלָפָניו,  ן  ּוְלַנּגֵ יר  ָלׁשִ ָיבֹוא  ן  ַנּגֵ יֹוֵדַע  ָהָיה  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ ׁש  ּקֵ ּבִ הּוא 
ַעל  ׁשֹוָרה  יָרה  ִ ַהּשׁ ְיֵדי  ְוַעל  ָרָעה,  ָהרּוַח  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ל  ְלַבּטֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 
ִהי ָעָליו  ן ַוּתְ ַנּגֵ ע: "ְוָהָיה ּכְ תּוב ֵאֶצל ֱאִליׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהָאָדם רּוַח ְנבּוָאה, ּכְ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ַיד ה'". ַעד 

ֶצר ָהָרע ַעל ָהָאָדם ִהיא ַעל ְיֵדי ָהרּוַח  ל ַהּיֵ רּותֹו ׁשֶ ּבְ ל ִהְתּגַ ה ּכָ ְוִהּנֵ
ִנְכְנָסה  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ָאָדם  ֵאין  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרָעה, 

טּות. ּבֹו רּוַח ׁשְ

ָהָאָדם  זֹוֶכה  ַלה'  ְוַההֹוָדָאה  יָרה  ִ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְוָלֵכן 
ה ְוַאֲהַבת  ָ ֻדּשׁ ֶרה ָעָליו רּוַח ַהּקְ ׁשְ ּתִ ֵצל ֵמָהרּוַח ָרָעה, ְוהּוא זֹוֶכה ׁשֶ ְלִהּנָ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  )נד(,  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ בּוָאה,  ַהּנְ רּוַח  ִהיא  ׁשֶ ה' 

ֱאֶמת. ּבֶ הּוא זֹוֶכה ַלֲעבֹד ֶאת ה' 

ה,  ָ ֻדּשׁ ָרַאת רּוַח ַהּקְ ל ְלַהׁשְ קֹום ַהְמֻסּגָ ׁש ָהָיה ַהּמָ ְקּדָ ית ַהּמִ ה ּבֵ ְוִהּנֵ
ְרָתה  ָ ּשׁ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  יר,  ׁשִ ּבְ ים  ַהְלִוּיִ ּבֹו  ׁשֹוְררּו  ּיְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ָנה  ּקְ ּתִ ְוָלֵכן 
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ֶצר  ֵמַהּיֵ ֵצל  ְלִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָזכּו  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ רּוַח  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ֲעֵלֶהם 
ָהָרע.

ת ְמֻיָחד  ּבָ ַ  יֹום ַהּשׁ
ְמָחה ְוַהּשִׂ יָרה  ִ ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְלָכְך  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ּוְלַאַחר 
יָרָתם  ׁשִ ֲחׁשּוָבה  ּבֹו  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ יָרָתם  ְלׁשִ ַהְמיָֹעד  ַהּיֹום  הּוא  ׁשֶ
ָיָדּה  ַעל  ְוָלֵכן  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ים  ַהְלִוּיִ יַרת  ׁשִ ּכְ רֹום  ּמָ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
ֶרה  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוזֹוִכים  ָרָעה,  ָהרּוַח  ֲאִחיַזת  ֵמָהָאָדם  ֶלת  ּטֶ ִמְתּבַ
ֵהם  יָלא  ּוִמּמֵ בּוָאה,  ַהּנְ רּוַח  ִהיא  ׁשֶ ה',  ְוַאֲהַבת  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ רּוַח  ֲעֵליֶהם 

ְוֵחילֹוָתיו. ֶצר ָהָרע  ֵמַהּיֵ ֵצל  ְלִהּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  זֹוִכים ַעל 

ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ זיע"א,  ה"  ְדַכּלָ ָה"ַאְגָרא  ַעל  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָעַבְדּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך  ר לֹא  ַחת ֲאׁשֶ ָפסּוק )דברים כח מז( "ּתַ ּבְ
ת", ְוזֹאת  ּבָ ר" ֵהן "ׁשַ ַבת "ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי ּתֵ ה ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּוְבטּוב ֵלָבב", ְוִהּנֵ
ה'  ֶאת  עֹוְבִדים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ אֹות  ּבָ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ
ְוַההֹוָדָאה,  יָרה  ִ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ֵלָבב,  ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ יָרה  ִ ְוַהּשׁ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ְוַעל 

ּוְברּוָחִנּיּות. ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָרכֹות,  ַהּבְ ְוזֹוִכים ְלָכל  ָללֹות  ַהּקְ

ת ּבָ ַ ְזִמירֹות ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ יבּוָתן ָהֲעצּוַמה  ֲחׁשִ

ּוְכָכל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ְוֵיׁש 
ה  ְך הּוא עֹוׂשֶ ּכָ ת -  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵעת ְסעּודֹות  ּבְ יֹוֵתר  יׂש ָהָאָדם  ְוָיׂשִ ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
דֹוֵלי  ּגְ ִהְפִליגּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  רּוַח  ַנַחת  יֹוֵתר 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְזִמירֹות  ַבח  ְוׁשֶ ַמֲעַלת  ּבְ ַהּדֹורֹות 
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ְוֶחְדָוה  יָרה  ׁשִ ּבְ ְלִהְתעֹוֵרר  ּוְצִריִכים  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  רעב(,  עקב  מהימנא  )רעיא 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ַעת ְסעּודֹות  ׁשְ ּבִ

ֵלב  טֹוב  ּכְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  "ּבַ סּוק  ַהּפָ ַעל  טז(  )מגילה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
אֹוְכִלין  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ּוְכׁשֶ ָהָיה,  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  אֹותֹו  י(:  א  )אסתר  ִין"  ּיָ ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ

חֹות. ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ ִדְבֵרי ּתֹוָרה  ּבְ ּפֹוְתִחים  ְוׁשֹוִתין, ֵהם 

ְוׁשֹוִתין  אֹוְכִלין  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ח'(:  פרשה  רבה  )שה"ש  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ְלקֹוָלן  יב  ַמְקׁשִ רּוְך הּוא, הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ִסין  ּוְמַקּלְ ִחין  ּבְ ּוְמׁשַ ּוְמָבְרִכין 

ה. ּוִמְתַרּצֶ

ב  ׁשֵ ּיֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  רע"א(,  )אות  ֲחִסיִדים"  "ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ְוֵכן 
"ִמְזמֹור  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ָבחֹות  ׁשְ ן  ִויַרּנֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם 

ֶעְליֹון". ְמָך  ְלׁשִ ר  ּוְלַזּמֵ ת טֹוב ְלהֹדֹות ַלה'  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ

ַעל  ֻמְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ א'(  אות  שבת  ליל  היעב"ץ  )סידור  "ץ  ְעּבֵ ַהּיַ ְוָכַתב 
ְוָהאֹוְמָרם ֵמִביא טֹוָבה ָלעֹוָלם, ַוה'  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ת,  ּבָ ַ ְזִמירֹות ַהּשׁ ַמֲעַלת 

ֶיֱחַרב. ּלֹא  ׁשֶ ם ָהעֹוָלם  ּוְמַקּיֵ ה,  ּוִמְתַרּצֶ יב ְלקֹולֹו  ּוַמְקׁשִ ּבֹו  ֵבק  ּדָ

חֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ה ׁשִ ָרֵאל ְלׁשֹוֵרר ַהְרּבֵ דֹוֵלי ִיׂשְ ידּו ְמאֹד ּגְ ְוֵכן ִהְקּפִ
ּיּוִטים ְמֻיָחִדים  רּו ּפִ ַאף ִחּבְ ָרֵאל ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ה ִמּגְ ת, ְוָהיּו ַהְרּבֵ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ
ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֶ זיע"א,  ֶעְזָרא  ן  ִאּבְ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד 

יִקים. ַצּדִ זיע"א, ְועֹוד 

ת ּבָ ׁשַ ּבְ חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ ירֹות  ִ ְזכּות ַהּשׁ  ּבִ
ְצַרִים ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ

חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ ירֹות  ִ ַהּשׁ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֶמׁש",  ְוׁשֶ אֹור  ַה"ּמָ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵני ׁשֶ ְצַרִים, ְוזֹאת ִמּפְ ת ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ּבָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ רּו ִיׂשְ ָ ּשׁ ׁשֶ
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ִחיַנת  ּבְ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ לב(  )ב"ק  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַמְלּכָ ִנְקֵראת 
ה )תיקו"ז יז(. ּפֶ ִנְקֵראת ַמְלכּות  ְלכּות  ְוַהּמַ ַמְלכּות, 

ְתבּו  ּכָ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ר  ְלַזּמֵ דֹול  ּגָ ִעְנָין  ֵיׁש  ְוָלֵכן 
צ(,  )ב"מ  ה  ַמֲעׂשֶ מֹו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ֶזה  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָפָתיו  ׂשְ ֲעִקיַמת  ׁשֶ ֲחַז"ל 
ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ַגם  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ָלָאָדם  רֹות  ְמַכּפְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִמירֹות  ַהּזְ ְוָלֵכן 
ת  ּבָ ׁשַ ר  ּמֵ ַהְמׁשַ ל  ּכָ ע"ב(:  קי"ח  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ָרִעים. 

דֹור ֱאנֹוׁש, מֹוֲחִלין לֹו. ּכְ ָזָרה  ִהְלָכתֹו, ֲאִפּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה  ּכְ

ֶנֶגד עֹוַלם ָהֲאִצילּות,  ָבִרים ּכְ ל ּדְ י סֹוָדם ׁשֶ ת ִהיא ַעל ּפִ ּבָ ַ מֹו ֵכן ַהּשׁ ּכְ
ר  ּפֵ ִמְתּכַ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  דּוַע.  ּיָ ּכַ ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ עֹוַלם  הּוא  ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוִבְזכּות  ה,  ּוְבַמֲעׂשֶ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ַגם  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָלָאָדם 
ֵאל  חֹות, ֵהם ָזכּו ְלִהּגָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ת ׁשִ ּבָ ׁשַ רּו ּבְ ִמְצַרִים ְוׁשָ ת ּבְ ּבָ ַ ֶאת ַהּשׁ
ַעל  ה  ּוְבַמֲעׂשֶ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ְגמּו  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  נּו  ּקְ ּתִ י  ּכִ ְצַרִים,  ִמּמִ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ רּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ְמרּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ְיֵדי 

נּו ָאֵמן. ְיַזּכֵ ה. ה'  ְלּכָ ַהּמַ



פרק י"א

מֹוָצֵאי ְמנּוָחה ּבְ
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פרק י"א

ִ ׁכ ִי ֹ ּ קן יי ִנוכ ק מין

ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַמֲעַלת ַהּשִׂ
ה ְלּכָ ַהּמַ

ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ַמֲעַלת  ה  ִהּנֵ
ָבִרים  ּדְ ל ִמיֵני  ת ּכָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ נּו ֲחַז"ל ַלֲעׂשֹות ּבְ ּקְ ְך ּתִ ּכָ ּום  ְמאֹד, ּוִמּשׁ

ָעה זֹו. ׁשָ ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ים ׂשִ ְרּבִ ַהּמַ

ל  דֹוָלה ׁשֶ יבּוָתּה ַהּגְ ִנְפָלִאים ַלֲחׁשִ ה ְטָעִמים  ּמָ ּכַ ְוָכְתבּו ַהּפֹוְסִקים 
ל  ם ַעל ּכָ ָלכֹוֶתיָה ִהּנָ ָעָתּה ְוַהׁשְ ּפָ ר ַהׁשְ תֹות, ֲאׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְמָחה ּבְ ַהּשִׂ

י ּתֹוַרת ַהּסֹוד. ּפִ ְוֵהן ַעל  ְגֶלה  ַהּנִ י  ּפִ ּלֹו, ֵהן ַעל  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות 

ְמָחה ְוׂשִ יִרים  ֶלְך ִמּתֹוְך ׁשִ ְלַלּוֹות ֶאת ַהּמֶ

ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ְלַלּוֹות  ֵדי  ּכְ הּוא,  ְלָכְך  ָהִראׁשֹון  ַעם  ַהּטַ
ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ְוֶזה  יִרים,  ְוׁשִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ים  ַלּוִ ּמְ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ְוֶחְדָוה 
יר  ָלׁשִ ָיֶפה  ְנָהג  ּמִ ׁשֶ תתלב(  )סימן  "י  ַרׁשִ ִסּדּור  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֶלְך,  ַהּמֶ

תֹות. ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ר  ּוְלַזּמֵ

ַהּיֹוֵצא  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ים  ַהְמַלּוִ ְמִדיָנה  ִלְבֵני  ּדֹוֶמה,  ָבר  ַהּדָ ְלָמה  ל  ָמׁשָ
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ֶאת  ים  ְמַלּוִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְך  ּכָ ּוִבְנָבִלים,  ִכּנֹורֹות  ּבְ יִרים,  ׁשִ ּבְ ִדיָנָתם  ִמּמְ
יִרים. ּוְבׁשִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ׁשּובֹות  ם ּתְ ׁשֵ ת )סימן צה( ּבְ ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ ַעל ָה"אֹור ָזרּוַע" ּבְ ַתב ּבַ ְוֵכן ּכָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִדים  ַכּבְ ּמְ ׁשֶ הּוא  ר  ְוָכׁשֵ טֹוב  ִמְנָהג  אי  ַוּדַ ּבְ אֹוִנים:  ַהּגְ

יִרים. ּוְבׁשִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ים ֶאת  ַהְמַלּוִ ְבֵני ָאָדם  ּכִ יִציָאָתּה  ּבִ

ה  ּזֶ ׁשֶ ה",  "ֲאֻגּדָ ּבַ ָצא  ּמָ ׁשֶ אֹוֵמר  ָהָיה  ׁשֶ ם,  ּתָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ עֹוד  ּוֵמִביא 
ְוֵכן  ּוְזִמירֹות,  ירֹות  ׁשִ ּבְ אֹוָתּה  ים  ְמַלּוִ ָתּה  ֻחּפָ יֹום  ּבְ ׁשֶ ה  ְלַכּלָ ל  ָמׁשָ
ִמּתֹוְך  יִציָאָתּה  ּבִ ְלַלּוֹוָתּה  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ה,  ּוַמְלּכָ ה  ּלָ ּכַ ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  בֹוָדּה ׁשֶ ּכְ ְוֶזהּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ

לֹו  ה  ׁשָ ּקָ ׁשֶ ַמְרֶאה  ָהָאָדם  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ַיֲעקֹב",  "ּתֹוַלַעת  ֵסֶפר  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּזֹו  ׁשֶ ָהֶעְליֹון,  ֶלְך  ֵרָדה ֵמַהּמֶ ַהּפְ ר ִהיא  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֵרָדָתּה ׁשֶ ּפְ

ה. ּוַמְלּכָ ה  ּלָ ּכַ ְקֵראת  ַהּנִ

ְוִאְמרּו  ּבֹואּו  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְדָרׁש:  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ירֹות  ׁשִ ּבְ ְלַהְכִניָסּה  ֵיׁש  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ְלָכאן.  אּו  ּבָ ֲחָדׁשֹות  ִנים  ּפָ יָרה,  ׁשִ
אן  ּכָ ַעד  ָנֲהגּו.  ְוֵכן  חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ם  ּגַ ּוְלַלּוֹוָתּה  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ

ְבֵריֶהם. ּדִ

ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ  ִמְנֲהֵגי 
ְמָחה ֵדי ְלַהְרּבֹות ׂשִ ּכְ

ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ִלְפֵני  ַרחּום"  "ְוהּוא  סּוק  ַהּפָ ֶאת  ִנים  ְמַנּגְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ְוֵיׁש  ְנִגינֹת",  ּבִ ַח  "ַלְמַנּצֵ ִמְזמֹור  ֶאת  ר  ְלַזּמֵ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ְוֵיׁש  נַֹעם,  ֲאִריכּות  ּבַ

רּוְך ה' צּוִרי". ּבָ ר ֶאת ִמְזמֹור "ְלָדִוד  ְלַזּמֵ ַהּנֹוֲהִגים 

לֹוַמר  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ נד(,  )מסכת שבת אות  דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ַהּשׁ ְוָכַתב 
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ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ְלַלּוֹות  ֵדי  ּכְ ְוָיֶפה,  טֹוב  ִנּגּון  ּבְ ָלה  ַהַהְבּדָ ֵסֶדר  ֶאת 
ַעל  ַאף  ֲעִמיָדה  ּבַ ָלה  ַהְבּדָ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ָלֵכן  ַאף  ׁשֶ ְוהֹוִסיף  יִרים,  ּוְבׁשִ
מֹוִציא  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט  ָרכֹות,  ּבְ ּבַ ֶבת  ָלׁשֶ ֵיׁש  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֶ י  ּפִ
ְוזֹאת  תרצו(,  סימן  )או"ח  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ "ּשׁ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ חֹוָבה,  ְיֵדי  ֲחֵברֹו  ֶאת 
ֶאת  ַלֲערְֹך  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ֲעִמיָדה,  ּבַ הּוא  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ְלַלּוֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ִמּתֹוְך  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ים  ְמַלּוִ ָאנּו  ָכְך  ּבְ ׁשֶ יָרה,  ּוְבׁשִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָלה  ַהַהְבּדָ

ֶלְך. ַהּמֶ ל  בֹודֹו ׁשֶ ּכְ ְוֶזהּו  יָרה,  ְוׁשִ ְמָחה  ׂשִ

ה,  ְלַכּלָ ּדֹוֶמה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּיֹום  ׁשֶ הרמב"ן(,  של  )רבו  ָיָקר  ן  ּבֶ ָהִר"י  ּוֵבֵאר 
ָלֵכן  ֶנֶפׁש,  ָעְגַמת  ָלּה  ִיְהֶיה  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ה  ַהֻחּפָ ֵני  ּבְ יחּוָה  ַיּנִ ִאם  ׁשֶ

ת. ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְלָפֶניָה  ּוְמׁשֹוְרִרים  ִאים  ּבָ

ה  ה ַמְלּכָ  ְסעּוַדת ְמַלּוֵ
ְמָחה ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ֵדי ְלַלּוֹות ֶאת ַהּשׁ ּכְ

ה,  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ת ְסעּוַדת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֶלֱאכֹל  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ֶאת  ְלַלּוֹות  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ש(,  סימן  )או"ח  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ "ּשׁ ּבַ ְפָסק  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ּום  ּוִמּשׁ קי"ט(,  )שבת  "י  ַרׁשִ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵצאתֹו  ַעת  ׁשְ ּבִ דֹו  ּוְלַכּבְ ֶלְך  ַהּמֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַלּוֹות ֶאת  ֵדי  ּכְ ה,  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ּבִ יֹוֵתר  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ֵיׁש  ְך  ּכָ

ְמָחה. ְוׂשִ יִרים  ׁשִ ִמּתֹוְך 

ה ה ַמְלּכָ  ְסעּוַדת ְמַלּוֵ
ה ָהֲעִתיָדה ֻאּלָ ַהּגְ ֶנֶגד  ּכְ

)פרשת  ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֶ )סימן ש(  בּוׁש  ְוַהּלְ )סימו ש(  ה  ִריׁשָ ַהּפְ ְוָכְתבּו 
ָערּוְך"  ְלָחן  ׁשֻ ּצּור  ְוַה"ּקִ )חלק ד סימן תקיב(  ה"  מֹׁשֶ ה  ּטֵ ְוַה"ּמַ כו(  ויצא סעיף 
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חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ּבִ ְלַהְרּבֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יב(,  סעיף  צו  )סימן 

ְמָחה. ְוׂשִ יִרים  ׁשִ ה ִמּתֹוְך  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ְלַלּוֹות ֶאת  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

רסו(,  דף  הטהור  )שולחן  זיע"א  ָראָטה  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֶאת  ּוְלַלּוֹות  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ֵדי  ּכְ ִהיא  ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ר  ִעּקַ ׁשֶ
ירֹות  ׁשִ ר  ּוְלַזּמֵ יר  ְוָלׁשִ ְמָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך  ְיֵתָרה  ֶפׁש  ְוַהּנֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ
ֹוֵמר ֱאמּוִנים" זיע"א )נחלת  ַעל ַה"ּשׁ חֹות ִלְפֵני ה'. ְוהֹוִסיף עֹוד ּבַ ּבָ ְוִתׁשְ
ְמַעט  ּכִ ּוְזִמירֹות,  יִרים  ׁשִ ְללֹא  ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ עּוַדת  ּסְ ׁשֶ אהרן ח"ב אות ק(, 

ָלל. ּכְ ֵעֶרְך  ָלּה  ְוֵאין 

יֹוֵתר  ֵיׁש  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ׁשֶ ְואֹוְמִרים,  ִאים  ּטְ ִמְתּבַ ָהיּו  יִקים  ּדִ ְוַהּצַ
מֹוָצֵאי  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  ַעְצָמּה,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ֵמֲאׁשֶ ַאף  ּוְזִמירֹות  יִרים  ׁשִ
ר ֶאת  ר הּוא ָיבֹוא ְלַבּשֵׂ ּמּוָבא, ֲאׁשֶ ִביא ּכַ הּו ַהּנָ ָנּה ֶהָאַרת ֵאִלּיָ ת ֶיׁשְ ּבָ ׁשַ
ה ָהֲעִתיָדה ֲעִתיִדים  ֻאּלָ ּגְ ּבַ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ה ּכָ ָיֵמינּו, ְוִהּנֵ ְמֵהָרה ּבְ ה ּבִ ֻאּלָ ַהּגְ
ה  ְסעּוַדת ְמַלּוֵ ן ּתֹוָדה, ְוָלֵכן ּבִ ֵאר ַרק ָקְרּבַ ָ ל ְוִיּשׁ ּטֵ נֹות ְלִהְתּבַ ְרּבָ ל ַהּקָ ּכָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ֵיׁש  ה  ַמְלּכָ

ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה -  ה ַמְלּכָ ְסעּוַדת ְמַלּוֵ
ָרֵאל ִיׂשְ ְזִמירֹות  ְנִעים 

חֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ׁש ְלַהְרּבֹות ּבְ ּיֵ ַעם ׁשֶ ַהּטַ יִקים ָהיּו אֹוְמִרים ׁשֶ ְוַצּדִ
ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ֶנֶגד ּדָ עּוָדה זֹו ִהיא ּכְ ּסְ ּום ׁשֶ ה, ִמּשׁ ה ַמְלּכָ ְסעּוַדת ְמַלּוֵ ַלה' ּבִ
ּום  ִמּשׁ ָרֵאל",  ִיׂשְ ְזִמירֹות  "ְנִעים  ִנְקָרא  ֶלְך  ַהּמֶ ְוָדִוד  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו 
ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ים  ִהּלִ ַהּתְ ֵסֶפר  ֶאת  ר  ִחּבֵ ׁשֶ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ר  ּוְלַזּמֵ יר  ָלׁשִ דֹול  ּגָ יֹוֵתר  ִעְנָין  ֵיׁש  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ַפע  ְלׁשֶ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַעְצָמּה,  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יֹוֵתר  ַאף  ַרְך  ִיְתּבָ
ְך  ת, ּכָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ חֹות ּבְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ה ָהָאָדם ּבְ ְרּבֶ ּיַ ָכל ׁשֶ י ּכְ דֹול - ּכִ ּגָ
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ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ְוׂשִ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ הּוא 
ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָרָכה  ְוַהּבְ ַפע  ֶ ַהּשׁ יְך ֶאת  ְלַהְמׁשִ ם  ּגַ זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ

ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ אֹוֵמר,  ָהָיה  זיע"א  ָוואְרְסק  ׁשֶ ִמּפְ ה"  מֹׁשֶ ֵני  ּפְ "ָהאֹור  ּוַבַעל 
ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ּבִ ָהָיה"  ָחִסיד  "ִאיׁש  ּיּוט  ַהּפִ ֶאת  יר  ָלׁשִ דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻגּלָ
ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ּוְמזֹוֵני",  י  ַחּיֵ ִל"ְבֵני,  ה  ְסֻגּלָ ְוֶזה  ה,  ַמְלּכָ
ְוִלְזּכֹות  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ְרָנָסה  ּפַ ל  ׁשֶ ַפע  ׁשֶ יְך  ּוְלַהְמׁשִ ָבִנים,  ּבְ ֵקד  ְלִהּפָ
א  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ְלָכל  מֹוֶרה  ָהָיה  ְוָכְך  טֹובֹות.  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות 
ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ת  לֹׁשֶ ְ ִמּשׁ ֶאָחד  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ָצִריְך  ְוָהָיה  ֵאָליו 
ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ָכל  ּבְ ָהָיה"  ָחִסיד  "ִאיׁש  ּיּוט  ַהּפִ ֶאת  יר  ָלׁשִ ַעְצמֹו  ַעל 

ע. ׁשַ ִיּוָ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ה,  ה ַמְלּכָ ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ּבִ

"ִאיׁש  ֶמר  ַהּזֶ ַמֲעַלת  ַעל  ָאַמר  זיע"א  ינֹוָוא  ִ ִמּשׁ ְיֶחְזֵקאל  ר'  ְוָהַרַה"ק 
ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְוָקא  ּדַ אֹותֹו  ִרים  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהָיה"  ָחִסיד 
הּו  ֵאִלּיָ ל  ֶ ּשׁ ְוָהֲעצּוַמה  ָבה  ּגָ ׂשְ ַהּנִ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ַעל  ַרּבֹות  ּיֹות  ּוַמֲעׂשִ ִסּפּוִרים 
ִסּפּור ֶזה ָאנּו רֹוִאים ֶאת ְמִסירּות ַנְפׁשֹו  ּבְ ֵני ׁשֶ ִביא ָזכּור ְלטֹוב, ִמּפְ ַהּנָ
ֶאת  ּוָמַסר  ְלגֹוי  ַעְצמֹו  ַכר  ּמָ ׁשֶ ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  ׁשֶ
אן ֵיׁש ִלְלמֹד ַעד  ַמִים, ּוִמּכָ ִאיׁש ָחִסיד ִויֵרא ׁשָ ֵדי ִלְתמְֹך ּבְ ַנְפׁשֹו ַרק ּכְ
ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִאיׁש  ל  ּכָ ַעד  ּבְ ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ה  ּמָ ּכַ

ָבה ַעד ִלְמאֹד. ּגָ ְוִנׂשְ דֹוָלה  ּגְ יר ֶזה  ׁשִ ל  ַמֲעָלתֹו ׁשֶ

ה  ה ַמְלּכָ ְמַלּוֵ ּבְ ְמָחה  ת ַהּשִׂ  ְסֻגּלַ
דֹולֹות ּגְ ִלְזּכֹות ִליׁשּועֹות 

ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ַעל  ׁשֶ )עמוד קצח(,  רֹוֵכל"  ָה"ַאְבַקת  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ֶלְך אֹוֵמר ָלָאָדם:  ִוד ַהּמֶ ּדָ לֹוַמר, ׁשֶ ָעה", ּכְ ׁשֵ סּוק "ְסָעֵדִני ְוִאּוָ ֶנֱאַמר ַהּפָ
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ַמה  ָכל  ּבְ ְוִליׁשּוָעה  ה  ְוִצּנָ ְלָמֵגן  ְלָך  ֶאְהֶיה  ַוֲאִני  ְסעּוָדִתי,  ֶאת  ֱאכֹל 
ָצִריְך. ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ

קּוק  ַהּזָ ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ זיע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ֵמַהּבַ ל  ּוְמֻקּבָ
ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  תֹוְך  ּבְ ֵנרֹות  ָעה  ַאְרּבָ ְדִליק  ּיַ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ִליׁשּוָעה 
זֹאת,  ְסעּוָדה  ּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ח  ּמַ ִויׂשַ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִלְכבֹוד 
ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ֶלְך,  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִלְכבֹוד  ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ּבִ ר  ִויַזּמֵ יר  ְוָיׁשִ
ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְזכּות  ּבִ יֵעִני  הֹוׁשִ א  ָאּנָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְויֹאַמר:  ׁש  ְיַבּקֵ
ים ָעׂשּו זֹאת  ְוַרּבִ ִריְך.  ּצָ ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ ע  ׁשַ ּוָ ּיִ ׁשֶ ּוֻמְבָטח לֹו  לֹום.  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

דֹולֹות. ּגְ יׁשּועֹות  ּבִ עּו  ְונֹוׁשְ

ל  ָליֹות ׁשֶ ר ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּכְ י ֲאָבהּו ִהּדֵ ְך ַרּבִ ּום ּכָ ּשׁ ּמִ ר ְלָבֵאר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ
ִהיא  ׁשֶ ר,  ָבׂשָ ּבְ א  ֶאּלָ ְמָחה  ׂשִ ֵאין  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ָכל  ּבְ ָהֵעֶגל 
ְתבּו ֲחַז"ל )פסחים  ּכָ מֹו ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ִביָאה ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ׂשִ ָהֲאִכיָלה ַהּמְ
ְסעּוַדת  ּבִ מַֹח  ִלׂשְ ֵדי  ּכְ ר  ׂשָ ּבָ ְוָקא  ּדַ ֶלֱאכֹל  ֲאָבהּו  י  ַרּבִ ר  ִהּדֵ ְוָלֵכן  קט(, 

ְוֶחְדָוה. ְמָחה  ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַלּוֹות ֶאת  ּוִבְכֵדי  ה,  ה ַמְלּכָ ְמַלּוֵ

ְוטֹוב  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ג(,  סעיף  ש  )סימן  ָהַרב"  ָערּוְך  ְלָחן  "ׁשֻ ּבְ ַסק  ּפָ ְוֵכן 
ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ זֹו. ַעד  ָבר ַאֵחר ִלְכבֹוד ְסעּוָדה  ּדָ ר אֹו  ׂשָ ּבָ ל  ֵ ְלַבּשׁ

מַֹח  ִלׂשְ ְמֻיָחד  ִעְנָין  ֵיׁש  י  ּכִ ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ַאְבָרָהם",  ֵגן  ַה"ּמָ ם  ׁשָ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ש(,  )סימן  זּוָטא  הּו  ָהֵאִלּיָ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ּבִ ְוָקא  ּדַ

יֶֹקר. ּבְ הּוא  יֹוֵתר ַאף ׁשֶ ּבְ ֵאב ֵאָליו  ּתָ ׁשֶ ר ֶלֱאכֹל ִמין ַמֲאָכל  ִויַהּדֵ

ֶאת  ְלַהְדִליק  ֵיׁש  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ש(,  )סימן  ֶקל"  ֶ ַהּשׁ "ַמֲחִצית  ּבְ ְוָכַתב 
ת. ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ מֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ רֹות  ַהּנֵ

מֹוָצֵאי  ּבְ ׁשֶ ס'(,  אות  לא  )סימן  ָלאִג'י  ּפָ ים"  ַהַחּיִ ף  ַה"ּכַ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ִרּבּוי ָהאֹוָרה  ּום ׁשֶ ת ֵיׁש ְלַהְדִליק ֵנר נֹוָסף ִמימֹות ַהחֹל, ְוזֹאת ִמּשׁ ּבָ ׁשַ
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ים  ַהְמָפְרׁשִ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלָאָדם,  ְמָחה  ׂשִ ֵמִביא  רֹות  ַהּנֵ ְיֵדי  ַעל  א  ַהּבָ
)רש"י שבת כ"ג(.

ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ּבִ ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ ְמֻיָחד  ִחּיּוב  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זֹאת  ְוָכל 
ְמָחה. ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַלּוֹות ֶאת  ֵדי  ּכְ ה,  ַמְלּכָ

עּוָדה ְרִביִעית ִנּזֹוֵנית ִמּסְ ַמּדּוַע ֶעֶצם ַהּלּוז 

עּוָדה  ּסְ ׁשֶ יז(,  פרק  יח  )שער  ים"  ַחּיִ ֵעץ  ִרי  "ּפְ ֵסֶפר  ּבְ ָהֲאִריַז"ל  ְוָכַתב 
ֵיׁש  ֶאָחד  ֵאיָבר  י  ּכִ ֶבר,  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  ָהָאָדם  ֶאת  ֶלת  ַמּצֶ ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ
ת ְלַלּוֹוָתּה. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּיֹאַכל ּבְ ׁשֶ א ּכְ מֹו, ְוֵאינֹו ֶנֱהֶנה ֶאּלָ ָאָדם ְוַנְסכּוי ׁשְ ּבָ

ּוְמקֹורֹו  קל(,  סימן  הלקט  שיבולי  בשם  ש'  )סימן  יֹוֵסף"  ית  ַה"ּבֵ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ית )פכ"ח אות ג(. ֵראׁשִ ּבְ ה"  ַרּבָ ִדְבֵרי ֲחַז"ל – "ִמְדָרׁש  ּבְ

ְלעֹוָלם,  ֶאֶרת  ִנׁשְ לּוז  ֶעֶצם  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ה",  ַרּבָ ה  ָה"ֵאִלּיָ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ֵמֵעץ  ָאַכל  ׁשֶ ּכְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵמֵחְטא  ֶנֶהְנָתה  לֹא  זֹו  ֶעֶצם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵמֲאִכיָלתֹו  ַרק  ֶנֱהֵנית  ִהיא  י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ
זֹו  ְוֶעֶצם  לח(,  )סנהדרין  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַעת  ַהּדַ ֵמֵעץ  ָאַכל  ָהִראׁשֹון  ְוָאָדם 
יָתה  ֵזַרת ַהּמִ ּגְ ָלל ֵמֲאִכיָלה זֹו, ְוָלֵכן לֹא ִנְגַזר ַעל ֶעֶצם זֹו  לֹא ֶנֶהְנָתה ּכְ

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ֶחְטאֹו ׁשֶ ּבְ ְגְזָרה  ּנִ ׁשֶ

ה" ה ַמְלּכָ ת ְסעּוַדת "ְמַלּוֵ ְסֻגּלַ

ָהָאָדם אֹוֵכל ֶאת ְסעּוַדת  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ
הּוא  ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות  ְלָכל  זֹוֶכה  הּוא  ְוֶחְדָוה,  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ
ָאָדם  ל  ׁשֶ ֶחְטאֹו  ּבְ ְמקֹוָרם  ָהָאָדם  ֶחְסרֹונֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָזקּוק, 
ר  ֲאׁשֶ זֹו  ֶעֶצם  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ֵמִזין  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ּנֹוָדע,  ּכַ ָהִראׁשֹון 
י  ּכִ ִעְנָיָניו,  ָכל  ּבְ ְוַנַחת  ְמָחה  ְלׂשִ זֹוֶכה  הּוא  ַעת,  ַהּדַ ֵמֵעץ  ָאְכָלה  לֹא 
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ָאָדם  ל  ׁשֶ ֵמֶחְטאֹו  ּה  ִהּנָ ַער  ְוַהּצַ ָהַעְצבּות  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ
ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ יֹוֵתר  ָהָאָדם  ה  ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ ָכל  ּכְ ָלֵכן  ּנֹוָדע,  ּכַ ָהִראׁשֹון 
ְלאֹוָרּה  יֹוֵתר  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ  - ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ּבִ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ

דֹול. ַהּגָ

מֹו  ִתים ּכְ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ה ָיקּום ַהּגּוף ּבִ ּנָ ר ִמּמֶ ְסכּוי" ֲאׁשֶ ה ֶעֶצם ַה"ּנַ ְוִהּנֵ
ְמִאיָרה  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ עּוַדת  ִמּסְ ַרק  ִנּזֹוֵנית  ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ַעל  ָהָאָדם  יד  ְקּפִ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ְלטֹוב,  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ֶהָאַרת 
ְסעּוַדת  ּבִ ר  ּוְלַזּמֵ יר  ָלׁשִ ָהָאָדם  ה  ַרּבֶ ּיְ ׁשֶ ּוְכָכל  ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת 
ְלטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלאֹורֹו  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ  - ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ

ִתים. ַהּמֵ ת  ְתִחּיַ ּבִ ה ָלקּום  ְוִיְזּכֶ

ֶפׁש ָהֲעצּוָבה ַהּנֶ ַח ֶאת  ּמֵ ְלׂשַ

ת, הּוא  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְמָחה ּבְ ִעְנְיֵני ׂשִ נּו ֲחַז"ל ְלַהְרּבֹות ּבְ ּקְ ּתִ ִני ׁשֶ ֵ ַעם ַהּשׁ ְוַהּטַ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּה  ֵמִעּמָ ֵרד  ִהּפָ ּבְ ֲעצּוָבה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ְכֵדי  ּבִ
ר  ֲאׁשֶ ר ָעצּוב ּכַ ַח ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ְיֵתָרה )ספר הפרדס עמוד כו(, ְוֵכן ּכְ
ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ֵרָדתֹו,  ּפְ ָעָליו  ה  ְוָקׁשָ ּנּו  ִמּמֶ הֹוֵלְך  ֶלְך  ַהּמֶ

ֵריַח טֹוב ּוְבֵיין. )הרב חאגיז - אלה המצוות לא(. יָבּה ּבְ ַנְפׁשֹו ְוַלֲהׁשִ

ֶאת  ִחים  ּמְ ַהְמׂשַ ָבִרים  ּדְ ִמיֵני  ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ לה(  דף  צו  )פר'  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ב  ַהּלֵ
ְוָהרּוַח  ֶפׁש  ַהּנֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ים  ַהֲהַדּסִ ֶאת  ְלָהִריַח 
ת, ַעל  ּבָ ׁשַ ֶהם ּבְ ָהְיָתה ִעּמָ ָמה ַהְיֵתָרה ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ֵרָדָתּה ׁשֶ ֲעצּוִבים ִמּפְ ׁשֶ
יִנים.  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ ּוְבָכְך  ֵמִחים,  ׂשְ ַהֲהַדס ֵהם  ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  ָהֵריַח  ְיֵדי 

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ַעד 

נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ כו(,  )עמוד  "י  ְלַרׁשִ ס  ְרּדֵ ַהּפַ ֵסֶפר  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
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ת  ּבָ ׁשַ ִזְכרֹון  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלה,  ַהְבּדָ ַעת  ׁשְ ּבִ ִמים  ׂשָ ּבְ ְלָהִריַח  ָהִראׁשֹוִנים 
ֵצאתֹו. ּבְ ֵמַח ַאף  ׂשָ ְוִיְהֶיה  ִלּבֹו  ּבְ

ַעם  ַהּטַ ׁשֶ כו(,  הלכה  כ"ט  פרק  שבת  )הלכות  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ם  ּגַ ְוָכְך 
ּדֹוֶאֶגת  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ִמים  ׂשָ ּבְ ִריִחים  ּמְ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  ֵריַח  ּבָ אֹוָתּה  ִחים  ּמְ ְמׂשַ ָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ּוִמְצַטֶעֶרת 

ִמים. ׂשָ ַהּבְ

ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ִמיֵני  ל  ּכָ ים  עֹוׂשִ ָהיּו  ים  ַרּבִ יִקים  ְוַצּדִ
ָלה  ַהַהְבּדָ ֶאת  ְוַלֲערְֹך  ָלה  ַהַהְבּדָ ַעת  ׁשְ ּבִ מַֹח  ִלׂשְ ֵדי  ּכְ ָלה  ַהַהְבּדָ ֵעת  ּבְ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ה ִסיָמן טֹוב ְלָכל  ּזֶ ׁשֶ ְוָאְמרּו  ל ִמְצָוה,  ְמָחה ׁשֶ ִמּתֹוְך ׂשִ

ת ַ יְך ֶאת ְקֻדּשׁ  ְלַהְמׁשִ
ת ִלימֹות ַהֹחל ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ

ת, הּוא  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְמָחה ּבְ ִעְנְיֵני ׂשִ ֲהגּו ְלַהְרּבֹות ּבְ ּנָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ְוַהּטַ
ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ל  ּכָ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל,  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל 
יְך  ּוְבָכְך ְלַהְמׁשִ ת ְיֵמי ַהחֹל,  ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָתּה ׁשֶ ָ יְך ֶאת ְקֻדּשׁ ְלַהְמׁשִ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָרָכה ְלָכל  ַהּבְ ר ִהיא ְמקֹור  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְרָכָתּה ׁשֶ ּבִ ֶאת 

ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ן  ִהּנָ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֻעּלֹוֵתינּו  ּפְ ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ב  ְו"יֹׁשֵ נַֹעם"  "ִויִהי  ִמְזמֹור  ֲאִמיַרת  ְיֵדי  ְוַעל  ַהחֹל,  ִלימֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ַהחֹל,  ְימֹות  ל  ׁשֶ ִפּלֹות  ַלּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ רּוָחִנּיּות  ֶכת  ִנְמׁשֶ ֵסֶתר",  ּבְ
עּודֹות  ת ְלָכל ַהּסְ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ֶכת ְקֻדּשׁ ה ִנְמׁשֶ ה ַמְלּכָ ְוַעל ְיֵדי ְסעּוַדת ְמַלּוֵ

ל ְימֹות ַהחֹל. ׁשֶ

ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ְוֶאת  ָלה  ַהַהְבּדָ ֶאת  ַלֲערְֹך  ֵיׁש  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ְמָחה  ַהּשִׂ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ י  ּכִ ה,  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך 
ּה  ּבָ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ָתּה  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ַהּנֹוַבַעת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
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ר ֵמֶהם  ֲאׁשֶ ימֹות ַהחֹל  ּבִ ֹוְלִטים  ַהּשׁ ִלּפֹות  ְוַהּקְ יִקים  ּזִ ַהּמַ ִליַטת  ׁשְ ֶאת 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַעְצבּות  ל  ּכָ נֹוַבַעת 
ָהַעְצבּות  ֶאת  ִלים  ְמַסּמְ ַהחֹל  ִוימֹות  ְוַהֶחְדָוה,  ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ
יְך  ְלַהְמׁשִ ְוָצִריְך  ימֹות ַהחֹל,  ּבִ ֱאָחזֹות  ַהּנֶ ִלּפֹות  ֵמַהּקְ ִניָקָתם  ּיְ ׁשֶ גֹון,  ְוַהּיָ

ת ִלימֹות ַהחֹל. ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ְמַחת  ֶאת ׂשִ

יְך  ְלַהְמׁשִ ִהיא  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְוָלֵכן 
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  יֹוֵתר,  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָעָליו  ַהחֹל,  ְימֹות  ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶאת 
ֶאת  יק  ּוְלַהְמּתִ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ֶאת אֹור  יְך  ְלַהְמׁשִ
ל  יק ֶאת ּכָ ימֹות ַהחֹל, ּוְבָכְך ְלַהְמּתִ יֹוֵתר ּבִ ֱאָחִזים ּבְ גֹון ַהּנֶ ָהַעְצבּות ְוַהּיָ

ימֹות ַהחֹל. ּבִ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ בּורֹות  ְוַהּגְ יִנים  ַהּדִ

ֶהם  ּבָ י  ּכִ יִנים,  ַהּדִ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ ְמאֹד  ה  ָקׁשֶ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ י  ּכִ
ׁשֹוָרה  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֲאָבל  יִנים,  ְוַהּדִ ִלּפֹות  ַהּקְ ׁשֹוְלִטים 
ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ אֹור  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ַקּלּות  ּבְ ן  ִנּתָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֶהָאָרָתּה  ֲעַדִין 
יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יָלא  ִמּמֵ יק  ְלַהְמּתִ ּוְבָכְך  ַהחֹל,  ִלימֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ֶאת  ַלֲעבֹד  ָהָאָדם  ֶאת  ַהּמֹוְנִעים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ֱאָחִזים  ַהּנֶ

בּוַע. ָ ַהּשׁ ל ְימֹות  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ּבֹוְראֹו 

ה ִליׁשּועֹות  ִיְזּכֶ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ
בּוַע ָ ל ַהּשׁ ּכָ דֹולֹות  ּגְ

ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ָלָאָדם  ֵיׁש  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוֶחְדָוה,  ְמָחה  ׂשִ ִעְנְיֵני  ּבְ ּבֹו  ּוְלַהְרּבֹות  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ
ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ
ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַהֹחל  ְימֹות  ל  ׁשֶ ְזַמן  ֶאָחד  ד  ִמּצַ ן  ִהּנָ ֵאּלּו  עֹות  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוֵכיָון 
ַעד  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶהם  ּבָ ְמִאיָרה  יָסא  ּגִ ּוֵמִאיָדְך  ִלּפֹות,  ַהּקְ ׁשֹוְלטֹות 
תֹוְך  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶהָאַרת  יֹוֵתר  ּבְ ֶהם  ּבָ ֶרת  ִנּכֶ ָלֵכן  ְיָלה,  ַהּלַ ֲחצֹות 
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ְוָקא  ּדַ ֶהם  ּבָ ְלַהְרּבֹות  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהחֹל  ְימֹות 
ּוְבָכְך  ה,  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ
ְימֹות  ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ

בּוַע. ָ ַהּשׁ

ת  ׁשֶ ְלׁשֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ ָהָאָדם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
ֹוִרים  גֹון ַהּשׁ ל ָהַעְצבּות ְוַהּיָ יק ֶאת ּכָ ִאים, ּוְבָכְך הּוא ַמְמּתִ ְיֵמי ַהחֹל ַהּבָ
ְלָכל  ְוזֹוִכים  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ יָלא  ִמּמֵ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ

ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ַהְיׁשּועֹות, 

י  ּמִ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ ְתבּו  ּכָ ת" :  ּבָ ַ ֵסֶפר "ִרְמֵזי ַהּשׁ ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
יָרה  ׁשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ה  ּוְמַלּוֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יִציַאת  ּבִ ּוְבֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ הּוא  ׁשֶ
ְוָכָכה  ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ּכָ ְהֶיה לֹו  ּיִ ׁשֶ ֻמְבָטח לֹו  ְוִזְמָרה, 
בֹות:  ּתֵ י  ָראׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ְלָכְך:  ִנְפָלא  ְוֶרֶמז  ִמיד.  ּתָ ְוֶחְדָוה  עֹז  לֹו  ִיְהֶיה 
ְהֶיה,  ּתִ ֵצאתֹו  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ת,  ּבָ ׁשַ ה  ְמַלּוֶ ּבִ ַמח  ׂשְ ּתִ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ַמח  ׂשְ ּתִ

אן. ּכָ ַפע. ַעד  ׁשֶ ַפְרָנָסה  ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ בּוַע,  ׁשָ ָכל  ּבְ ְצִליַח  ּתַ

ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ִסּפּור נֹוָרא - ַמֲעַלת ַהּשִׂ
ה ה ַמְלּכָ ְסעּוַדת ְמַלּוֵ ּבִ

ֵהן  ּכִ ָטא זיע"א ׁשֶ יל ֵמַאּפְ ַע ֶהעׁשִ י ְיהֹוׁשֻ ה ָהָיה ִעם ָהַרַה"ק ַרּבִ ַמֲעׂשֶ
ְדָרׁש,  ׁש ְלֵבית ַהּמִ יתֹו ָסמּוְך ַמּמָ ִעיר ֶמעִז'יּבּוז' ְוָהָיה ּבֵ ין ּבָ ית ּדִ ַאב ּבֵ ּכְ
ְוָרְקדּו  רּו  ׁשָ ה,  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ָהִעיר  ֵני  ּבְ ָאְכלּו  ׁשֶ ּכְ ַאַחת  ּוַפַעם 
ָהַרַה"ק ֶאת  ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ִמּקֹוָלם,  ָהָאֶרץ  ְקָעה  ּבָ ׁשֶ דֹול ְמאֹד ַעד  ּגָ קֹול  ּבְ
קֹוָלם  ּבְ ַיְרִעיׁשּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֶהם  ׁש  ְלַבּקֵ ֵדי  ּכְ ם  ְלׁשָ ָהַלְך  ה,  ַהּזֶ ָהַרַעׁש  קֹול 
ָיְראּו  ִסיעֹוָתיו,  ּפְ ֶאת קֹול  ים  ָהֲאָנׁשִ ְמעּו  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ִלְמנּוָחתֹו,  ִהְפִריעּו  י  ּכִ
ם  ׁשָ ָמָצא  לֹא  י  ָהַרּבִ א  ּבָ ּוְכׁשֶ ם,  ָ ִמּשׁ ְוָהְלכּו  ם  ּלָ ּכֻ ְמטּו  ִנׁשְ ד  ּוִמּיָ ּנּו  ִמּמֶ
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ַאל  ְוׁשָ ִלְקָראתֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ יַע  ִהּגִ ה  ְוִהּנֵ  - ְלֵביתֹו  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ֶאָחד,  ַאף 
ְמָחִתי? ׂשִ ֵהַפְרּתָ ֶאת  אֹותֹו ַמּדּוַע 

ְגְמרּו  ּיִ ׁשֶ ם  ְלֻכּלָ ְקָרא  ּיִ ׁשֶ אֹותֹו  ה  ְוִצּוָ ׁשֹו,  ּמְ ִלְמׁשַ י  ָהַרּבִ ָקָרא  ְוֵתֶכף 
ּנּו  ִמּמֶ ִיְגְרעּו  ְולֹא  ַלֲעׂשֹות  ֵהֵחּלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַמְלּכָ ה  ַהְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ֶאת 
ַעְצמֹו  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ם, ָהַלְך ָהַרב  ּלָ ּכֻ אּו  ּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְרצֹוָנם ַהּטֹוב,  ּכִ ְמאּוָמה 
ק ּוְמָזֵרז אֹוָתם  הּוא ְמַחּזֵ ׁשֶ ֶהם ְזַמן ַרב ּכְ ר ִעּמָ ֶהם ְוָרַקד ְוִזּמֵ ַמח ִעּמָ ְוׂשָ
ֶלְך ָהָיה ֶאְצִלי,  ִוד ַהּמֶ ּדָ ׁשֶ ְדעּו  ּתֵ ְוָאַמר ָלֶהם:  ה,  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְמחּו  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ְמָחה  ם ׂשִ ַרְמּתֶ ה, ּגְ ה ַמְלּכָ ְמַלּוֵ ם ּבְ ַמְחּתֶ ם ּוׂשְ ר ְרַקְדּתֶ ֲאׁשֶ ּכַ ְוָאַמר ִלי ׁשֶ
ֶכם, ְוָלֵכן  ְמחּו ִאּתְ ל ַמְעָלה ׂשָ ַמְלָיא ׁשֶ רֹום ְוָכל ַהּפָ ּמָ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּבַ ּגְ
ה  עֹוׂשָ זֹו  ְמָחה  ׂשִ י  ּכִ ה,  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ּבִ ִמיד  ּתָ מַֹח  ִלׂשְ ֲהרּו  ּזָ ּתִ

דֹוָלה ַעד ְמאֹד. ּגְ ּוַמֲעָלָתּה  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ דֹוִלים  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ׁשַ

ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ָהאֹוֵכל  ל  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
עּוָדה זֹו ֶנֱהֵנית ֶעֶצם ַהּלּוז  י ִמּסְ ּכִ ִתים,  ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ּבִ ה ָלקּום  ִיְזּכֶ ה  ַמְלּכָ

ה. ִלְתִחּיָ ַהּגּוף  ה ָיקּום  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ד  ּבֵ ּכִ ָהָאָדם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  ְוזֹאת 
ְהֶיה  ּתִ ָאז  ׁשֶ ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  מַֹח  ִלׂשְ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ  - ּה  ּבָ ֵמַח  ְוׂשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 

ְמָחה. ַהּשִׂ ֵלמּות  ׁשְ

ֶאת  ים  ְמַלּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ בֹוד  ְוַהּכָ ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ִעּקַ ה  ְוִהּנֵ
ֵלמּות  ׁשְ ֶאת  ָהָאָדם  ַמְרֶאה  ֶזה  ּבָ ׁשֶ ְמָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ
ֶאת  ִמיד  ּתָ ה  ְמַלּוֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִעם  ִלּבֹו  ְמַחת  ׂשִ
מַֹח  ְוִלׂשְ ִתים  ַהּמֵ ת  ִלְתִחּיַ ָלקּום  ה  ִיְזּכֶ ְמָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ
ה'  ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ֶלְך  ַהּמֶ ִעם 

נּו ָאֵמן. ְיַזּכֵ



פרק י"ב

ת ּבָ ַ ַהּשׁ ְנִתיבֹות 
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פרק י"ב

ם מיכ ָ תיח ִָ ִנם  ּמ םו ֹן

ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ִלְזּכֹות ְלׂשִ ּוְדָרִכים  ֵעצֹות 
ה ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ ה  ִהּנֵ
ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ְוַהּשִׂ ּמּוָבא,  ּכַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ֲהֵרי  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ם  ּגַ ְך  ּכָ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ִתיב  ְוַהּנָ
ל  ׁשֶ ר הּוא יֹום  ת, ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ִניִמּיּות  ּפְ ַעְצָמּה סֹוד  ּבְ ִהיא 
דֹוׁש. ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ּכְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ּבְ ׂשִ

ָכל ַמְדֵרָגה  וֹות ְלָכל ֶנֶפׁש ּבְ ָ ה ֵעצֹות ּוְדָרִכים ַהּשׁ ּמָ ֶפֶרק ֶזה ִנְכּתֹב ּכַ ּבְ
ְמָחה ְוֶחְדָוה  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְזּכֹות ְלׂשִ ר ַעל ָיָדן יּוַכל ּכָ הּוא ֲאׁשֶ ב ׁשֶ ּוַמּצָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ה ְלאֹוָרּה  ִיְזּכֶ ָיָדן  ְוַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֵעָצה ִראׁשֹוָנה

ְלָאִכים  ְיֵדי ַהּמַ ת ַעל  ּבָ ׁשַ ְכִניַסת  ּבִ ְמָחה  ׂשִ
ים ְלָכְך ַהְמֻמּנִ

ְקָרא  ַהּנִ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֵהיָכל  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ה  ְמַגּלֶ רנז(,  )פקודי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ָנם  ֶיׁשְ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָהַאֲהָבה",  "ֵהיַכל 
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ים  ְמֻמּנִ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ַמְלָאִכים  ָעה  ַאְרּבָ עֹוד  ָנם  ֶיׁשְ ּוֵמֲעֵליֶהם  ַמְלָאִכים, 
ְלַהֲעִביר  הּוא  ֵאּלּו  ַמְלָאִכים  ל  ׁשֶ ְפִקיָדם  ּתַ ְוָכל  ַמְלָאִכים,  ַאְלֵפי  ַעל 
ָעה  ִהְתַיּגְ ֶפׁש ׁשֶ ַהּנֶ ִויִגיַעת  ְוַכַעס  ְוָיגֹון  ל ֶעֶצב  ל רּוַח ׁשֶ ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם 
ְכִניַסת  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ְיִגיעֹות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ
רּוַח  ֶאת  ֵמֶהם  יִחים  ּכִ ּוַמׁשְ ַמֲעִביִרים  ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְכִניָסָתּה ׁשֶ ּבִ ְוַהְיִגיָעה  ַעס  ַהּכַ ְוָהֲאָנָחה,  ָהַעְצבּות 

ֵאינֹו  ׁשֶ ָלַדַעת  ָצִריְך  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ְוָלֵכן, 
ְפִקיָדם  ל ּתַ ּכָ ָנם ַמְלָאִכים ׁשֶ ׁשְ ּיֶ ֵני ׁשֶ ֵדי ִלְזּכֹות ְלָכְך, ִמּפְ ָבר ּכְ ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ
ִהיא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ּתַ ְוָכל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָהָאָדם  ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ הּוא 
ְיֵדי  ַעל  ְפִקיָדם,  ּתַ ל  ּכָ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַמְלָאִכים,  ְלאֹוָתם  ְבָיכֹול  ּכִ ְלַהְפִריַע  לֹא 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ְוֶעֶצב  ל ַצַער  בֹות ׁשֶ ַמֲחׁשָ

ְיֵתָרה ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְיֵדי  ְמָחה ַעל  ׂשִ

ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ריד(,  דף  ויקהל  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ
ֶאת  ַחת  ּמַ ְמׂשַ ִהיא  ֲהֵרי  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָהָאָדם  ֵאֶצל  ּכֹן  ִלׁשְ ָאה  ּבָ
ל ְימֹות ַהחֹל  ַער ׁשֶ ל ָהַעְצבּות ְוַהּצַ ּבֹו ֶאת ּכָ יָחה ִמּלִ ּכִ ָהָאָדם ְוִהיא ַמׁשְ
וזה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶעֶצב.  ל  ׁשֶ רּוַח  ל  ּכָ ּבֹו  ִמּלִ יָחה  ּכִ ּוַמׁשְ

ְוָכל רֶֹגז. ל ֶעֶצב  ּכָ ָיא  ְמָתא ִאְתַנׁשְ ִנׁשְ ּוְבַהאי  לשונו: 

ֶאת  ּבֹו  ִמּלִ יַח  ּכִ ּוְלַהׁשְ ְלַהֲעִביר  ָצִריְך  ָהָאָדם  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ָהַרַמ"ק,  ּוֵבֵאר 
ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ַהחֹל  ְימֹות  ל  ׁשֶ ְוָהַעְצבּות  ָאגֹות  ַהּדְ ל  ּכָ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְכִניָסָתּה  ּבִ ד  ִמּיָ ֵמֵאֶליָה  ִלּבֹו  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ֶרה  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ֶזה 
ְכִניַסת  ַער ְוָהַעְצבּות ּבִ ה ֶאת ִלּבֹו ֵמַהּצַ ר ָהָאָדם ְמַפּנֶ ֲאׁשֶ י ּכַ ה. ּכִ ְלּכָ ַהּמַ
ּנּו ֶאת  יָחה ִמּמֶ ּכִ ִהיא ַמׁשְ ָמה ְיֵתָרה ׁשֶ ׁשָ ִקְרּבֹו ַהּנְ ד ׁשֹוָרה ּבְ ת, ִמּיָ ּבָ ַ ַהּשׁ

ְיֵתָרה. ְמָחה  ַער ְוהּוא זֹוֶכה ְלתֹוֶסֶפת ׂשִ ְוַהּצַ ל ָהַעְצבּות  ּכָ
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ִהיא,  ְלָכְך  ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ י"ב(,  ל"א  )שמות  דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ָהאֹור  ּוְמָבֵאר 
ל עֶֹנג,  הּוא ָמקֹום ׁשֶ ָאה ֵמֵהיַכל ָהֲאִצילּות, ׁשֶ ָמה ְיֵתָרה ּבָ ׁשָ ַהּנְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ר  ַוֲאׁשֶ ּוְבַעְצבּות  ַצַער  ּבְ רּוי  ָ ַהּשׁ ָאָדם  ֵאֶצל  רֹות  ִלׁשְ ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ְוָלֵכן 

ְיֵתָרה. ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִנְמָצא  ֵאינֹו 

ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ְיהּוִדי  ל  ּכָ יׁש  ַמְרּגִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ּוְבׁשַ
ָהָאָדם  ַעל  ָרה  ַמׁשְ ִהיא  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  ְוזֹאת  ָאה,  ַהּבָ
ל ָהָאָדם הּוא ַרק ְלָהִכין ַעְצמֹו ִלְהיֹות  ְפִקידֹו ׁשֶ ְמָחה ְוֶחְדָוה, ְוָכל ּתַ ׂשִ
ְוָאז  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָאה  ַהּבָ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ר  ֻמְכׁשָ ִלי  ּכְ
ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ֵמֵאָליו  ֶאָחד  ל  ּכָ יׁש  ַיְרּגִ

ָאה ָלָאָדם. ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ָלַדַעת  ָצִריְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ָהרֹוֶצה  ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ים  ַהְמֻמּנִ ְלָאִכים  ַהּמַ ְיֵדי  ַעל  ֵמֵאֶליָה  ָאה  ּבָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ּשִׂ ׁשֶ
ִהיא  ׁשֶ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ִקְרּבֹו  ּבְ ֹוָרה  ַהּשׁ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְיֵדי  ְוַעל  ְלָכְך 

ְוָיגֹון. ל ֶעֶצב  ל רּוַח ׁשֶ ּכָ יָחה  ּכִ ַמׁשְ

ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵהר  ִלּזָ הּוא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ּתַ ְוָכל 
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַדֲאגֹוָתיו  ּבְ ְלַהְרֵהר  ְולֹא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ְוַצַער  ַעְצבּות 
ַסק  ּפָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַהְמַצֲעִרים  ָבִרים  ִמּדְ ר  ְלַדּבֵ לֹא  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 
ּוְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ יָלא  ִמּמֵ ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָערּוְך",  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  נֹוֶתיָה ָהֲעצּומֹות ׁשֶ ַמּתְ

ה ִנּיָ ׁשְ ֵעָצה 

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ַמֲעלֹוֶתיָה ָהֲעצּומֹות ׁשֶ ּבְ ִהְתּבֹוְננּות 

ִיְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ת ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ה,  ִהּנֵ
מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָהֲעצּומֹות  ַמֲעלֹוֶתיָה  ּבְ
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ַער  ׁשַ ּבְ ָחְכָמה"  ית  "ֵראׁשִ ּבְ ִלְלמֹד  ְוָנכֹון  ְוָראּוי  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  י"ז(,  )תורה 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוַמֲעלֹות  ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ְיָקִרים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ תֹו,  ְתִחּלָ ּבִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
אן  ָראּוי. ַעד ּכָ ּכָ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ל ׁשַ ְתַלֵהב ִלּבֹו ְלַקּבֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְלׁשֹונֹו.

ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ּוַמֲעָלָתּה  ָתּה  ְגֻדּלָ ּבִ ִיְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ַמח  אי ִיׂשְ ַוּדַ ִהְבִטיחּו ֲחַז"ל ְלָכל ׁשֹוְמֶריָה - ּבְ ּוַבַהְבָטחֹות ָהֲעצּומֹות ׁשֶ

ְוָיֵגל ְמאֹד. ִלּבֹו 

ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ טֹוָבה",  ָנה  "ַמּתָ ְקָרא  ַהּנִ ְלָכְך  ֵלם  ׁשָ ֶרק  ּפֶ ִיַחְדנּו  ּוְבִסְפֵרנּו 
ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָהֲעצּומֹות  ַמֲעלֹוֶתיָה  ָכל  ּבְ ְוִתְתּבֹוֵנן 
ל  ּכָ ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות  הּוא זֹוֶכה ְלַמֲעלֹות  ָיְדעֹו ׁשֶ ּבְ מַֹח ְמאֹד  ָהָאָדם ִלׂשְ

ְוֵעֶרְך. עּור  ִלי ׁשִ ּבְ ְך  ּכָ

ית ִליׁשִ ֵעָצה ׁשְ

ׁשּוט ּפָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ מֹו  ּכְ ְמָחה  ׂשִ

"ִלּקּוֵטי  ּבְ י"ז  ַמֲאַמר  ֶאת  זיע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ה  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ל ַהּשִׂ ֶ יבּוָתּה ָהֲעצּוַמה ּשׁ ֲחׁשִ ר ּבַ מֹוֲהַר"ן", ַהְמַדּבֵ
ֶאל  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָנה  ּפָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְואֹוָרּה  ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ לּוי  ּתָ ָכְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
יב לֹו  ת, ְוֵהׁשִ ּבָ ׁשַ ֵמַח ּבְ ָאלֹו ַהִאם הּוא ׂשָ דֹול מֹוֲהַרַנ"ת ּוׁשְ ְלִמידֹו ַהּגָ ּתַ
ת, ְוָאַמר  ּבָ ׁשַ ִקְרּבֹו ִיְרֶאה ֲעצּוָמה ּבְ ְפָעִמים ִמְתעֹוֶרֶרת ּבְ ּלִ מֹוֲהַרַנ"ת, ׁשֶ
ר  ָהִעּקָ א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  ֵאין  ׁשֶ ַנְחָמן  י  ַרּבִ לֹו 
ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ְוַרק  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ֶזה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ִיְראֹות ְנפּולֹות. ית ְללֹא  ַמִים ֲאִמּתִ ׁשָ ְלִיְרַאת  ת זֹוֶכה ָהָאָדם  ּבָ ׁשַ ּבְ

ְמָחה  ֶרְך ִלְזּכֹות ְלׂשִ ַהּדֶ י ַנְחָמן ְלַתְלִמיָדיו ְוָאַמר ָלֶהם, ׁשֶ ָנה ַרּבִ ְוָאז ּפָ
ל ָהָאָדם  ל הֹוָצאֹוָתיו ׁשֶ ּכָ ָכְך ׁשֶ ָהָאָדם ִיְתּבֹוֵנן ּבְ ת ִהיא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ
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ל  ׁשֶ ֵמַההֹוָצאֹות  חּוץ  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  לֹו  ְקצּובֹות 
ֵהן  ל הֹוָצאֹוָתיו  ּכָ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוָיִמים טֹוִבים,  תֹות  ּבָ ׁשַ
ָיבֹוא  ָכְך, הּוא  ּבְ ִיְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ אי  ּוְבַוּדַ ְבָיכֹול,  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ּבֹון  ֶחׁשְ ַעל 

ְמָחה ֲעצּוָמה. ְלׂשִ

ֵעָצה ְרִביִעית

ְמָחה ִיְזּכּו ְלֹרב ׂשִ ּה  ּבָ ִגים  ְתַעּנְ ל ַהּמִ ּכָ

ַעל  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֶסֶפת  ֵעָצה  ְוָאַמר  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְוהֹוִסיף 
ְיֵדי  ַעל  מּוָרה  ּגְ יטּות  ְפׁשִ ּבִ מַֹח  ִלׂשְ ְוָקא  ּדַ ְוִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ ָיָדּה 
ר  ת, ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ אֹוְכִלים ּבְ ים ׁשֶ ר ְוָדִגים ְוָכל ַמְטַעּמִ ָבׂשָ ת, ּבְ ּבָ ַ ְסעּודֹות ַהּשׁ
מַֹח  ְוִלׂשְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ֵדי  ּכְ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּוַדת  ֶאת  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ׁשּוט  ּפָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ם  ּגַ ֲהֵרי  ְוָאַמר:  עֹוד  ְוהֹוִסיף 
יטּות  ְפׁשִ ּבִ מַֹח  ִלׂשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ּלֹו,  ׁשֶ ָרק  ּוַבּמָ ִגים  ּדָ ּבַ
ֵכן  ּוְכמֹו  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ לֹו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְוָעֵרב  ח  ּבָ ְמׁשֻ ֵעת אֶֹכל  ּכָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ֵאיָנן  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ הֹוָצאֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ
ְוַיְתִחיל  ָכְך  ּבְ ִיְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ּפֹוֵרַע.  ַוֲאִני  ָעַלי  ְלוּו  ֲחַז"ל: 
ֶאת  ג  ְלַעּנֵ ּוּו  ּצִ ׁשֶ ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ יטּות  ְפׁשִ ּבִ מַֹח  ִלׂשְ
ת,  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ְמָחָתּה ָהֲעצּוַמה  ְלׂשִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ה ַעל  ִיְזּכֶ ּה,  ּבָ מַֹח  ְוִלׂשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ָתּה ׁשֶ ּוְגֻדּלָ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ מַֹח  ִלׂשְ

ית ֵעָצה ֲחִמיׁשִ

עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ּבָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְמָחה  ת ַהּשִׂ ּבָ ׁשַ ּבְ

ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ַלְחׁשֹב  ָהָאָדם  ָצִריְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ יתרו(,  )מכילתא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ
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יֹום  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּוְגמּוָרה  ֲעׂשּוָיה  ְמַלאְכּתֹו 
ֵעיַנִים"  אֹור  ְוַה"ּמְ יתרו(  הרי"ם  )אמרי  ָהִרי"ם"  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ ְוָכְתבּו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ַלְחׁשֹב  ָעָליו  רּוָחִנּיּות  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ תשא(,  כי  )פרשת 

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ חּוָתה  ַהּפְ ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ָלל  ּכְ ִלְדאֹג  ְולֹא  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֲעׂשּוָיה 
ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוַרק  ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְמָחתֹו  ׂשִ יֹום  הּוא  ר  ֲאׁשֶ

דֹוָלה. ַהּגְ ְמָחָתּה  ְוׂשִ

יֹום  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ַהּתֹוָרה  ָתה  ִצּוְ ּלֹא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ
ָהִיינּו  ִאם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּומֹוֲעִדים,  ים  ַחּגִ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
מַֹח  ִלׂשְ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ְך  ִמּכָ ְוִצּוּוי  עֹל  ָהָאָדם  ַעל  ָהָיה  ְך,  ּכָ ַעל  ים  ְמֻצּוִ
יֹום  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ַמְצִליַח  ֵאינֹו  ׁשֶ ְך  ִמּכָ ָטרּוד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵכן  ְוִיּתָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ל  ׁשֶ ן  ַהְמֻכּוָ ל  ּכָ ֶאת  ּוַמְפִסיד  ָרה  ּטָ ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ַמֲחִטיא  ָהָיה  ּוְבָכְך  ֶזה, 
ֲעׂשּוָיה  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ַלְחׁשֹב  ָעָליו  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ

ה. ְוִטְרּדָ ָאָגה  ּדְ ְללֹא ׁשּום 

ְללֹא ׁשּום  ְמָחה ֲעצּוָמה  ׂשִ ּבְ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָצִריְך  ָהָאָדם  י  ּכִ
ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּוְטָרדֹות,  ָאגֹות  ּדְ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ַהּכֹל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ י  ּכִ ְמאֹד,  ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוִיים  ׁשְ
)תפארת שלמה  ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ֵעת  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ

פ' מסעי(.

בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ ֶמת  ְתַקּיֶ ַהּמִ דֹוָלה  ּגְ ה  ַלֲחֻתּנָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִהיא  ּדֹוָמה  י  ּכִ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ רּוְך הּוא ְלַעם  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ין  ּבֵ ֵמָחָדׁש 
ר  ה - ִעּקַ א ַלֲחֻתּנָ ר ָאָדם ַהּבָ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ת,  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְמָחה ׁשֶ הּוא ַהּשִׂ
ְמָחתֹו  ׂשִ ֵמַח ּבְ ְמָחה ְוׂשָ ׂשִ רּוי ּבְ ְהֶיה ָהָאָדם ׁשָ ּיִ ל ֶהָחָתן הּוא ׁשֶ בֹודֹו ׁשֶ ּכְ

תֹו. יֹום ֲחֻתּנָ ּבְ

ָהִייָת  ַהִאם  מֹוֲהַרַנ"ת  ְלִמידֹו  ּתַ ֶאת  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ַאל  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
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ה נֹוֶסֶפת ִלְהיֹות  ְהֶיה ְלָך ִסּבָ ו ּתִ ה ַעְכׁשָ ת, ְוָאַמר לֹו: ִהּנֵ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ׂשִ ּבְ
ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ ֲעַדִין  זֹוֶכה  ֵאיְנָך  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְוזֹאת  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצבּות  ּבְ
ׁשּום  ְללֹא  ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֶזה  ּבָ ם  ּגַ ׁשֶ לֹו  ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ ּוְבָכְך 
מּוָרה  ּגְ יטּות  ְפׁשִ ּבִ מַֹח  ִלׂשְ א  ֶאּלָ  - מַֹח  ִלׂשְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְך  ִמּכָ ּוְדָאגֹות  ַלַחץ 

ְמאֹד.

מֹו  ּכְ ֶזה  יֹום  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ִהיא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ּתַ ְוָכל 
ר  ִמְתַחּבֵ הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֲעצּוָמה,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ רּוִיים  ְ ּשׁ ׁשֶ
ַאל  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלַמְעָלה,  רּוָיה  ְ ַהּשׁ ית  ָהֲאִמּתִ ִציאּות  ַהּמְ ִעם 
ְפִקידֹו  ל ּתַ ין ָהעֹוְמִדים. ְוָלֵכן ּכָ ב ּבֵ ִבים ְולֹא יֹוׁשֵ ין ַהּיֹוׁשְ ְהֶיה עֹוֵמד ּבֵ ּתִ
ֹוֶרה  י ַהּשׁ ב ָהֲאִמּתִ ּצָ ִציאּות ְוַלּמַ ָכל ֵעת ַלּמְ ר ּבְ ל ָהָאָדם הּוא ְלִהְתַחּבֵ ׁשֶ

עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. ּבָ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ

ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ְמאֹד  ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
יֹום  ּבְ ְמאֹד  מַֹח  ִלׂשְ ִהיא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ּתַ ל  ּכָ ְוָלֵכן  ָהֶעְליֹוִנים, 
ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ ְך  ִמּכָ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְמָחתֹו  ְוׂשִ ֶזה, 

ל ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה. ּכָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ּסּוִפים ּוַבּכִ ְרצֹונֹות  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ

ּסּוִפין  ִפי ָהְרצֹונֹות ְוַהּכִ ּכְ ְוָכַתב מֹוֲהַרַנ"ת זיע"א )ליקוה"ל אומנין ד(, ׁשֶ
ְך  ּכָ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּתֹוְקקּות  ְוַהִהׁשְ
מֹו  ית ֵמָהָרצֹון ְלָכְך, ּכְ ת ַנֲעׂשֵ ּבָ ל ׁשַ ֶפׁש ְיֵתָרה ׁשֶ י ַהּנֶ הּוא זֹוֶכה ְלָכְך, ּכִ
ְוָלֵכן  ְנָפׁשֹות,  ַנֲעׂשֹות  ָהְרצֹונֹות  ּמֵ ׁשֶ )ל"א(  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ְמאֹדֹו  ָכל  ּבְ ְורֹוֶצה  ָחֵפץ  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 

ת. ּבָ ׁשַ ל  ְיֵתָרה ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְך  ִמּכָ ְונֹוֶצֶרת  ִנְבֵראת 

ְרׁשּו ֲחַז"ל  ּדָ מֹו ׁשֶ ת ִמּיֹום ִראׁשֹון, ּכְ ּבָ ַ ְוָלֵכן ִצּוּו ֲחַז"ל ִלְזּכֹר ֶאת ַהּשׁ
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ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמֶאָחד  ָזְכֵרהּו   - ׁשֹו"  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  "ָזכֹור  סּוק  ַהּפָ ַעל 
ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ זֹוֵכר  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְמַחת ְקֻדּשׁ ָתּה, הּוא זֹוֶכה ְלאֹור ׂשִ ָ ִלְקֻדּשׁ

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ְמאֹד  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ה,  ְוִהּנֵ
ֲעָלָתם  ּמַ ׁשֶ ְלָכְך,  ִלְזּכֹות  ּסּוִפים  ְוַהּכִ ָהָרצֹון  הּוא  ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ָלַדַעת  ָעָליו 
ָרצֹון  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְמאֹד  מַֹח  ִלׂשְ ָהָאָדם  ְוַעל  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְמאֹד  ֲעצּוָמה 
ַמח  ִיׂשְ ַעְצמֹו  ּבְ ּוָבֶזה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ְוִכּסּוִפין 
ה  ּוִמּזֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְמאֹד  ְמאֹד  ֲחׁשּוָבה  ִהיא  ָהָרצֹון  ַמֲעַלת  י  ּכִ ָהָאָדם, 
יֹום  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ְורֹוֶצה  ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ְך  ִמּכָ מַֹח,  ִלׂשְ ָהָאָדם  ָיכֹול  ַעְצמֹו 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ ה ָהָאָדם  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְך  ֶמׁשֶ הּוא עֹוֵרְך ּבְ ה ׁשֶ ָכל ְקִנּיָ ּבְ ְנָהגֹו הּוא, ׁשֶ ּמִ ר ִלי ְיהּוִדי ָיָקר ׁשֶ ִסּפֵ
גֹון ֵאיֶזה ִמיֵני ְמִתיָקה ִלְכבֹוד  ַבר ַמֲאָכל, ּכְ בּוַע, הּוא מֹוִסיף ֵאיֶזה ּדְ ָ ַהּשׁ
ת, ֵהֵחל  ּבָ בּוַע ְלׁשַ ָ ָכל ַהּשׁ ָכְך ּוְלִהְתּכֹוֵנן ּבְ ֵהֵחל ִלְנהֹג ּבְ ת, ּוֵמָאז ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
ְמָחָתּה  יׁש ֶאת ׂשִ ת ְוֵהֵחל ְלַהְרּגִ ּבָ ׁשַ ָלחּוׁש ֲעֵרבּות ּוְמִתיקּות ֲעצּוָמה ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה 

ית ִ ּשׁ ׁשִ ֵעָצה 

ְמָחה ְיֵתָרה ְמִביָאה ׂשִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ִלּבֹו  ּבְ יׁש  ַמְרּגִ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּוָבָאה  ִנְכֶנֶסת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ִהּנֵ
ָעה  ׁשָ ּבְ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  ִהיא  זֹו  ְמָחה  ְוׂשִ ֲעצּוָמה,  ְמָחה  ׂשִ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ֶאל  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ
ְמָחה  ׂשִ ל  ְמַקּבֵ הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָלָאָדם  ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִנְכֶנֶסת 
ְוָיגֹון  ַעְצבּות  ִמיֵני  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ִחים  ּכָ ִנׁשְ ָיָדּה  ְוַעל  ְונֹוָרָאה,  ֲעצּוָמה 

ימֹות ַהחֹל. ּבִ ִמים  ּיָ ַהּקַ
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ת קֶֹדׁש  ּבַ ְלׁשַ ָהרּוָחִנּיּות  ַהֲהָכנֹות  ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות ֶאת  ָהָאָדם  ְוָלֵכן ַעל 
יָלא  ְך זֹוֶכה ָהָאָדם ִמּמֵ ָמה ַהְיֵתָרה, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ׁשָ ֶרה ָעָליו ַהּנְ ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ְמָחה ֲעצּוָמה  ְלׂשִ

ִלְזּכֹות  ָנִאים  ַהּתְ ׁשֶ ה  ְמַגּלֶ ג(  )פע"ח שער השבת פרק  ִסְפרֹו  ּבְ ְוָהֲאִריַז"ל 
ת קֶֹדׁש ֵהם: ּבַ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַלּנְ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ִלְפֵני  ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ַנִים ִמְקָרא  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ א.ְקִריַאת 

ְרַנִים. ִצּפָ ִזיַזת  ּגְ ב. 

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ִלְפֵני  ִמְקֶוה  ּבְ ג. ְטִביָלה 

ָמה ְיֵתָרה  ׁשָ ל ֶאת ּתֹוֶסֶפת ַהּנְ ַנאי ְלַקּבֵ ָבִרים ָהֵאּלּו ֵהם ַהּתְ ְוָכל ַהּדְ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ

ִביִעית ֵעָצה ׁשְ

ת ּבָ ַ  ַעּמּוד ַהּשׁ
ֵטִלים ּבְ 'ָבִרים  ּדְ ַע'ְצבּות, ַמ'ֲחלֶֹקת, 

ַחת  ּמַ ָרֵאל ְמׂשַ יָעה ְלָכל ִיׂשְ ּגִ ּמַ ָמה ְיֵתָרה ׁשֶ ׁשָ ת, ַהּנְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ה ּבְ ִהּנֵ
ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ְלִהּזָ ָהָאָדם  ְוַעל  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ֶאת 
ַעל  ֵמָהָאָדם  ּופֹוַרַחת  יֹוֵצאת  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּנּו  ִמּמֶ ֵצא  ּתֵ
ַהּזַֹהר )פרשת בשלח(  ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ִנְזָהר  הּוא לֹא  ְיֵדי ׁשֶ
ּוְבָכְך  ִביִעי",  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ קֹמֹו  ִמּמְ ִאיׁש  ֵיֵצא  "ַאל  ָפסּוק  ּבְ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּנּו  ִמּמֶ ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ַהּגֹוְרִמים  ים  ַמֲעׂשִ ָהָאָדם  ה  ַיֲעׂשֶ ּלֹא  ׁשֶ ָרמּוז 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ל ְקֻדּשׁ ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ְוִתְפַרח  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבֹו  ר  ְיֵתָרה ֲאׁשֶ

ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִהירּות  ַהּזְ ר  ִעּקַ ׁשֶ דֹוש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ְוִגּלָ
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ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  לּוָיה  ּתְ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל ֶהָאַרת  ּכָ ֶסת  ּסֶ ּוִמְתּבַ ֲעֵליֶהם עֹוֶמֶדת 

ת,  ּבָ ׁשַ ר ֲאסּוִרים ּבְ ל ַעְצבּות ְוַצַער ֲאׁשֶ ּבּוִרים ׁשֶ ת ִמּדִ ּבָ ׁשַ ֵהר ּבְ א.ִיּזָ
ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵהר  ִיּזָ ְוֵכן  )סימן שז(,  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ "ּשׁ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ
ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַיְחׁשֹב  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוזֹאת ַעל  ּוְדָאגֹות,  ַעְצבּות, ְטָרדֹות 
ִמּיּות. )תיקו"ז כא  ַגׁשְ ּבְ רּוָחִנּיּות ּוֵבין  ין ּבְ ל ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה ּוְגמּוָרה, ּבֵ ּכָ

דף נז(

ָהָאָדם  ֵהר  ְוִיּזָ ְוַכַעס,  ַמֲחלֶֹקת  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵהר  ב.ִיּזָ
ֲאִפּלּו  ִויָלָדיו  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלל  ּכְ ִלְכעֹס  ְולֹא  יד  ְלַהְקּפִ ּלֹא  ׁשֶ
ַמח  ִיׂשְ ַרק  א  ֶאּלָ ויקהל(,  פ'  דכלה  )אגרה  ִחּנּוְך  ם  ְלׁשֵ ְלַבד  ּבִ ִנים  ַהּפָ ַעס  ּכַ

ת. )תיקו"ז מ"ח( ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֶהם  ִעּמָ

א  ָכְך, ֶאּלָ ּבְ ל ַמה  ין ׁשֶ יחֹות ֻחּלִ ְוׂשִ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ת ִמּדְ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵהר  ג.ִיּזָ
ִסּפּוֵרי  ְוֵכן  יִקים  ַצּדִ ִסּפּוֵרי  ה אֹו  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ַרק  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ְיַדּבֵ
יֹום  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ר  ְיַדּבֵ ּוָבֶזה  ִעּמֹו,  ֵאְרעּו  ׁשֶ ֶוֱאמּוָנה  ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ

)ויקהל דף רד( ַוֲחֵבָריו.  יתֹו  ּבֵ ּוְבֵני  ְיָלָדיו  ת ִעם  ּבָ ַ ַהּשׁ

ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ יֹוֵתר  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצמֹו  ָהָאָדם  מֹר  ְוִיׁשְ
ֵטִלים,  ּבְ 'ָבִרים  ּדְ ַמ'ֲחלֶֹקת  ַע'ְצבּות   – ַעּמּוד  הּוא  בֹוֵתיֶהם  ּתֵ י  ָראׁשֵ
ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ֶסת  ּסֶ ּוִמְתּבַ עֹוֶמֶדת  ֲעֵליֶהם  י  ּכִ
ה  ִיְזּכֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ֵהר  ִיּזָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  דֹוׁש,  ַהּקָ
ְמָחה  ְלׂשִ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ִיְזּכֶ ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלֶהָאַרת 
ְמָחה  ׂשִ ְמִביָאה  ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֲעצּוָמה 
ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ֵמֵאֶליָה  ָאה  ּבָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְוָלֵכן  ָלָאָדם,  דֹוָלה  ּגְ

דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ְיֵתָרה,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְיֵדי 
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ִמיִנית ֵעָצה ׁשְ

ֵמָחה ת ׂשְ ּבָ יק ְלׁשַ ּדִ ַהּצַ ַהְבָטַחת 

י  ּמִ ׁשֶ ְוָאַמר,  ִהְבִטיַח  זיע"א  רֹוִביְטׁש  ִמּפְ ְכָנא  ׁשַ לֹום  ׁשָ ר'  ָהַרַה"ק 
ְהֶיה  ּתִ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ י,  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ אֹו  ִסּפּור  ֵאיֶזה  ּנּו  ִמּמֶ ר  ַסּפֵ ּיְ ׁשֶ
ה ְמקֹומֹות  ַהְרּבֵ ֵמָחה ּוְמִאיָרה. ְוָלֵכן ָהיּו נֹוֲהִגים ֲחִסיִדים ּבְ ת ׂשְ ּבָ לֹו ׁשַ
ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  ַעְרִבית:  ת  ִפּלַ ּתְ ְלַאַחר  ֶעֶרב  ּבְ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ָלֶזה  ֶזה  לֹוַמר 
ֵמָחה. ת ׂשְ ּבָ ה ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ֵגן ָעֵלינּו ׁשֶ רֹוִביְטׁש ַזַצ"ל ּתָ ְכָנא ִמּפְ לֹום ׁשַ י ׁשָ ַרּבִ

ְכָנא  ׁשַ לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ִעם  ֵאַרע  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ אן  ּכָ ְוָנִביא 
יַצד  ּכֵ ָעצּום  ְוֶלַקח  ִנְפָלא  ִלּמּוד  ם  ּגַ ּבֹו  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ זיע"א,  רֹוִביְטׁש  ִמּפְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ל ֶאָחד  ּכָ ָיכֹול 

ה  ַהְרּבֵ ִרים  ּגָ ָהיּו  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִעיר  ֵאיזֹו  ּבְ ּבֹת  ִלׁשְ יק  ּדִ ַהּצַ יַע  ִהּגִ ַעם  ּפַ
לֹומֹו. י ׁשְ ְוַאְנׁשֵ ֵמֲחִסיָדיו 

ל ָהִעיר, ָאַמר ַלֲחִסיָדיו:  ֹוֵחט ׁשֶ יק ֶאת ַהּשׁ ּדִ ר ָרָאה ַהּצַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְוִהּנֵ
דֹוׁשֹות  ַהּקְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ל  ּכָ ִעם  ׁשֹוֵחט  ִהּנֹו  ה  ַהּזֶ ֹוֵחט  ַהּשׁ ׁשֶ ָלֶכם  ְדעּו  ּתֵ

ה ָהֲאִריַז"ל. ּלָ ּגִ ׁשֶ

ׁשּוט  ּפָ ָאָדם  ִהּנֹו  ֹוֵחט  ַהּשׁ ׁשֶ ְוָיְדעּו  ְך  ּכָ ַעל  ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהֲחִסיִדים 
ר  יק ִנְסּתָ אי ַצּדִ ַוּדַ ּבְ ֹוֵחט ֶזה הּוא  ּשׁ בּו ׁשֶ ָכל ַהְנָהגֹוָתיו, ָחׁשְ ּבְ ַלֲחלּוִטין 

יו. ְוֵהֵחּלּו ַלֲעקֹב ַאַחר ַמֲעׂשָ ּכֹל,  יר ֶאת ִצְדקּותֹו ֵמֵעיֵני  ְסּתִ ַהּמַ

ּובֹוֲחִנים  ַאֲחָריו  עֹוְקִבים  ֲחִסיִדים  ׁשֶ ֹוֵחט  ַהּשׁ ֵלב  ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָאְמרֹו  ּבְ ְך,  ּכָ ַעל  ָאָלם  ּוׁשְ ֲאֵליֶהם  ָנה  ּפָ יו,  ּוַמֲעׂשָ נּועֹוָתיו  ּתְ ָכל  ּבְ אֹותֹו 
ׁשּוט  ּפָ ָאָדם  ֲאִני  ׁשֶ אֹוִתי  יִרים  ּוַמּכִ יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ֲהֵרי  ַלֲחִסיִדים: 
ַאַחד  ַעל  ּכְ ָעַלי  ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ ַאֲחַרי  עֹוְקִבים  ם  ַאּתֶ ּוַמּדּוַע  ַלֲחלּוִטין, 
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ר  ּתֵ יבּו לֹו: לֹא ּתּוַכל ְלִהְסּתַ ְדמֹוִנים? ֲאָבל ַהֲחִסיִדים ֵהׁשִ יִקים ַהּקַ ּדִ ַהּצַ
ל  ּכָ ִעם  ׁשֹוֵחט  ָך  ִהּנְ ׁשֶ ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ָבר  ּכְ יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ נּו,  ֵמִאּתָ אֹות  ּוְלִהְתַחּבְ

דֹוׁשֹות. ַהּקְ נֹות  ּוָ ַהּכַ

ל  ּכָ ִלי  ֵאין  ׁשֶ ִלי  ֲאִמינּו  ּתַ ָלֶהם:  ָאַמר  ֹוֵחט,  ַהּשׁ ְך  ּכָ ַעל  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ׁשֹוֵחט  ֲאִני  ָנה  ּוָ ּכַ ֵאיזו  ּבְ ָלֶכם  ֲאָבל אַֹמר  ָהֲאִריַז"ל,  נֹות  ַכּוָ ּבְ יַח  ְוׂשִ יג  ׂשִ
ב:  י ְוחֹוׁשֵ ַמֲעׂשַ ּבְ ֵהָמה, ֲאִני ִמְתּבֹוֵנן  חֹט ֶאת ַהּבְ ׁש ִלׁשְ ִנּגָ ר ֲאִני  ֲאׁשֶ ּכַ  -
י ָהָרִעים ְוַהְמֻקְלָקִלים ְולֹא  חֹט אֹוִתי ֵמֲחַמת ַמֲעׂשַ ה ָהָיה ָראּוי ִלׁשְ ִהּנֵ
ֵהָמה.  ַהּבְ ֶאת  ׁשֹוֵחט  ִהְנִני  זֹו  ָבה  ּוְבַמֲחׁשָ ַהּזֹו,  ָנה  ְסּכֵ ַהּמִ ֵהָמה  ַהּבְ ֶאת 
ֵעיֵני  ּבְ ֲחׁשּוָבה  זֹו  ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ׁשֶ ֵהִבינּו  ַהֲחִסיִדים,  זֹאת  ְמעּו  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ן. ּלָ ּכֻ נֹות  ּוָ ַהּכַ ל  ּכָ מֹו  ּכְ ם  ֵ ַהּשׁ

ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  יַצד  ּכֵ ִנְפָלָאה  ְוֵעָצה  ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ֶזה  ה  ּוְבַמֲעׂשֶ
זיע"א  אְצק  ִמּקָ ל  ֶמְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  אֹוֵמר  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְולֹוֵבׁש  ת  ּבָ ְלׁשַ ִנְכָנס  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ֶשּכַ רפד(,  עמוד  שבת  עניני  הרי"ם  )אמרי 

ת: ֶמה  ּבָ ַ ת, אֹוֶמֶרת ַהּשׁ ּבָ ַ ת ְורֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלאֹור ַהּשׁ ּבָ ַ י ַהּשׁ ֶאת ַמְלּבּוׁשֵ
ּוֵמֵאיָמַתי  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ יָת  ָעׂשִ

ת? ּבָ ַ ַהּשׁ ן ִעם  ה ְמֻחּתָ ַאּתָ

ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ זיע"א,  ָהִרי"ם"  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ְוָאַמר 
י  ַמֲעׂשַ רּוִעים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ַדְעּתֹו  ּבְ ב  ְוחֹוׁשֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ִמְתּבֹוֵנן  ֱאֶמת  ּבֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ְוַכּמָ ַהּזֹו  ָהֲעצּוָמה  ה  ָ ֻדּשׁ ַלּקְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ִעם  אֹותֹו  ְועֹוֶטֶפת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָאה  ּבָ ָאז  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ׁש  ּיֵ ּוִמְתּבַ
ֵמאֹור  ה  ַהּבּוׁשָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵאֶליָה,  אֹותֹו  ּוַמְכִניָסה  ַיַחד  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ה  ַהּבּוׁשָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ִלְקֻדּשׁ ת זֹוֶכה ַאף הּוא  ּבָ ַ ַהּשׁ

נַֹעם  ֶאְכסֹף  "ָקּה  ּיּוט  ּפִ ּבַ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ ְך,  ּכָ ַעל  ִהְמִליצּו  יִקים  ְוַצּדִ
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ְלנַֹעם  זֹוֶכה  הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵמאֹור  ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ת".  ּבָ ׁשַ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  אֹוָרּה ׁשֶ

יִעית ׁשִ ּתְ ֵעָצה 

ְמָחה ַהִהְתּבֹוְננּות ְמִביָאה ׂשִ

ָרִכים  ַאַחת ַהּדְ ֹוֵמר ֱאמּוִנים" )טהרת הקודש פרק ז'(, ׁשֶ ַעל ַה"ּשׁ ַתב ּבַ ּכָ
ַהִהְתּבֹוְננּות  כַֹח  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ ָיָדם  ַעל  ִלְזּכֹות 
ֻעּיֹות  ַאַחת ַהּטָ ֵני ׁשֶ ְמָחה, ִמּפְ ל ׂשִ בֹות ׁשֶ ַמֲחׁשָ ת ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּוְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ
ֵני  ל ָהָאָדם, ִמּפְ ָידֹו ׁשֶ לּוָיה ּבְ ה ּתְ ְמָחה ֵאיֶנּנָ ת ַהּשִׂ ּדַ ּמִ פֹוצֹות ִהיא, ׁשֶ ַהּנְ
ה  "ָנַתּתָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ִנְמֵצאת  ְמָחה  ַהּשִׂ ת  ּדַ ּמִ ׁשֶ
ָיכֹול  ְוֵכיַצד  מַֹח,  ִלׂשְ ָמַתי  ְלַהְחִליט  ָיכֹול  ִמי  ְוִלְכאֹוָרה  י",  ְבִלּבִ ְמָחה  ׂשִ

ְמָחה? ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ִלּבֹו  ְלַהְכִריַח ֶאת  ָהָאָדם 

ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ לּוָיה  ּתְ ן  ּכֵ ָאֵכן  ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ָלַדַעת  ָצִריְך  ֲאָבל 
ְוִאם  ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ְוַלְחׁשֹב  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ י  ּכִ
ְוִיְרֶאה  ַכח  ִיּוָ ִלּבֹו,  ִחים ֶאת  ּמְ ְדָבִרים ַהְמׂשַ ּבִ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ִיְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם 
ְלַאט  ְלַאט  מּוָצף  ִלּבֹו  ְוֵכיַצד  ב  ַהּלֵ ֶאל  ֵמַהּמַֹח  יֹוֶרֶדת  ְמָחה  ַהּשִׂ יַצד  ּכֵ

ּלֹו. ּכֻ ִציף ֶאת  ּתָ ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ְמָחה ַעד  ל ׂשִ ְרָגׁשֹות ׁשֶ ּבִ

ַאף הּוא  ׁשֶ ָעמֹק,  אֹון  ִדּכָ ּבְ רּוי  ָ ַהּשׁ ֵמָאָדם  ְלָכְך  ִנְפָלא  ְרָאָיה  ָנּה  ְוֶיׁשְ
אֹותֹו ֶרַגע  ּבְ אי ׁשֶ ַוּדַ ַע, ּבְ ֲעׁשֵ ָבר ַמְצִחיק ּוְמׁשַ ִאם ִיְרֶאה ְלֶפַתע ֵאיֶזהּו ּדָ
בֹות  ַמֲחׁשָ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ ַלְחׁשֹב  ל ָאָדם  ּכָ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ְך  ּכָ ַמח.  ְוִיׂשְ ִיְצַחק 
יעּו ַעל ִלּבֹו ִלְהיֹות  ּפִ אי ַיׁשְ ַוּדַ בֹות ָהֵאּלּו ּבְ ֲחׁשָ ְמָחה ְוֶחְדָוה, ְוַהּמַ ל ׂשִ ׁשֶ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ל ׂשִ בֹות ׁשֶ ְגָמאֹות ְלַמֲחׁשָ ּדֻ ה  ּמָ ּכַ ְוָנִביא 
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ְמָחה ל ׂשִ בֹות ׁשֶ ְגָמא ְלַמֲחׁשָ ּדֻ

ָתּה ִהיא  ָ ר ְקֻדּשׁ ת קֶֹדׁש ֲאׁשֶ ּבַ ַ מֹר ֶאת ַהּשׁ ָאנּו זֹוִכים ִלׁשְ ֵרינּו ׁשֶ ַאׁשְ
ִלּפֹות,  ְוַלּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ִליָטה  ׁשְ ׁשּום  ֵאין  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֲעצּוָמה,  ּכֹה 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְטָרא ַאֲחָרא ׁשֹוֶבֶתת ַלֲחלּוִטין  ַהּסִ ְוָכל 

ְמָחה  ל ׂשִ בֹות ׁשֶ ְגָמא נֹוֶסֶפת ְלַמֲחׁשָ ּדֻ
ת ֹקֶדׁש ּבַ ׁשַ ּבְ

ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ ׁש  ַמּמָ ָהֵאּלּו  ְרָגִעים  ּבָ ה  ִהּנֵ
ְוָכל  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵעת  ּכָ רּוִיים  ׁשְ ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ָהֶעְליֹוִנים 
ְוָכל  ְונֹוָרָאה,  ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ִנְמָצאֹות  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ
ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ ת קֶֹדׁש, ּכְ ּבַ ׁשַ ֵמִחים ְמאֹד ּבְ ַמִים ׂשְ ָ ַמְלֲאֵכי ָמרֹום ּוְצָבא ַהּשׁ
ִעים  ָהְרׁשָ ַוֲאִפּלּו  ְמקֹומֹות.  ה  ַהְרּבֵ ּבְ ֲעצּוָמה  ֲאִריכּות  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ׁשֹוְבִתים  ֵהם  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמִחים  ׂשְ  - חֹל  יֹום  ּבְ יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ

ּבֹו. ים  ֶנֱעָנׁשִ ְוֵאיָנם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוָנִחים 

הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹום  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ְלָפָניו  ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ָרצֹון  ֵעת  ְוֵיׁש  רֹום  ּמָ ּבַ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ יֹום 

ְמָחה ֲעצּוָמה. ְלׂשִ ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ

ִלְזּכֹות  ָהֵעָצה  ׁשֶ זיע"א,  ַאּבּוֲחִציָרה  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָמָרן  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְוִיְרֶאה ׁשֶ ּיִ ת, ִהיא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ְלׂשִ
ל  ִמּכָ ַבת  ׁשָ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ָנה  ַמּתָ ָלנּו  ָנַתן 
ּבֹת  ִלׁשְ אֹוָתנּו  ה  ְוִצּוָ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 
ֶגב  ה ָיִבין ָהָאָדם ֶאת רֹוְממֹות ׂשֶ ת, ּוִמּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ַבת ּבְ הּוא ׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ה  ְמַדּמֶ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִביָתה  ְ ְוַהּשׁ נּוָחה  ַהּמְ ל  ׁשֶ ָתּה  ֻדּלָ ּגְ
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ַהּזֹאת,  ָנה  ּתָ ַהּמַ ֶאת  לֹו  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ְלֶמֶלְך  ֶזה  ּבָ ַעְצמֹו 
יׂש  ְוָיׂשִ ַהּזֹו  ה  ִכּיָ ַהּזְ ּגֶֹדל  ְמָחה ֲעצּוָמה ַעל  ׂשִ ּבְ ִלּבֹו  א  ִיְתַמּלֵ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל 

ּלֹו. ּכֻ ַהּיֹום  ָכל  ּבְ ְוַתֲעצּומֹות  ָכל עֹז  ּבְ ְוָיִגיל 

ְמָחה  ַהּשִׂ אי  ַוּדַ ּבְ ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ַיֲעִמיק  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ ה  ְוִיְזּכֶ ִלּבֹו  יַע ַעל  ּפִ ׁשְ ּתַ

יִרית ֵעָצה ֲעׂשִ

ל  ל ֶרַגע ׁשֶ ּכָ ל  ֶ ּשׁ יבּות ָהֲעצּוַמה  ַהֲחׁשִ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ׂשִ

ָלַדַעת  ָצִריְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ֶרַגע  ל  ּכָ ַמֲעַלת  ּבְ ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא,  ְלָכְך  ִלְזּכֹות  ִתיב  ְוַהּנָ ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ
ת ִהּנֹו  ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ל ׂשִ ל ֶרַגע ְוֶרַגע ׁשֶ ר ּכָ ת, ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ל ׂשִ ְוֶרַגע ׁשֶ

ֲעוֹונֹוָתיו. ל  ּכָ ר לֹו ַעל  ְונֹוָרא ְמאֹד ַהְמַכּפֵ ְוִנְפָלא  ּקּון ָעצּום  ּתִ

)פרק  ַהּקֶֹדׁש"  "ָטֳהַרת  ִסְפרֹו  ּבְ ֱאמּוִנים"  ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ י  ּכִ ָחְכָמה,  ִסְפֵרי  ּבְ ְוָכתּוב  יִקים  ַצּדִ י  ִמּפִ ְלנּו  ִקּבַ י'(: 
ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ְך ֶאת  ְלַזּכֵ ְוִהיא מֹוִעיָלה  יִנים,  ְוַהּדִ ֵזרֹות  ַהּגְ ל  ּכָ יָקה ֶאת  ַמְמּתִ

ימֹות ַהחֹל. ּבִ ָמעֹות  ִמּדְ יֹוֵתר  ּוָפַגם  ָחָטא  ׁשֶ ל ֲחָטָאיו  ִמּכָ ָהָאָדם 

ֶרת ֶאת ָהָאָדם  ֶ ת ְמַקּשׁ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ ֵני ׁשֶ ַעם ְלָכְך הּוא, ִמּפְ ְוַהּטַ
ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ֵמֲאֵליֶהם  ִנְמָחִקים  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהֶעְליֹון,  ְרׁשֹו  ְלׁשָ ר  ַהְיׁשֵ
ָמתֹו,  ִנׁשְ ֶֹרׁש  ִמּשׁ ִנּתּוק  לֹו  ְרמּו  ּגָ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּוָפַגם  ָחָטא  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ
ָלֵכן  ֲעצּוָמה,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוִיים  ׁשְ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ְמָחה  ַלּשִׂ ר  ִמְתַחּבֵ הּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ַח  ּמֵ ְמׂשַ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ֶרת  ּוִמְתַחּבֶ חֹוֶזֶרת  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְלַמְעָלה,  ֹוָרה  ַהּשׁ ָהֲעצּוָמה 
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ֲעִנּיֹות  ִמּתַ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ֶפׁש  ַלּנֶ ְונֹוָרא  ָעצּום  ּקּון  ּתִ ֶזה  ְוָלֵכן  ּה,  ְרׁשָ ְלׁשָ
ְוִסּגּוִפים.

ל ַהִחיצֹוִנים  ת, ּכָ ּבָ ׁשַ מַֹח ּבְ ּתֹוֵקק ָהָאָדם ִלׂשְ ר ָחֵפץ ּוִמׁשְ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן ּכַ
ׁשּום  ּבְ לֹו  יִחים  ַמּנִ ֵאיָנם  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵמֲחָטָאיו  נֹוְצרּו  ר  ֲאׁשֶ ִלּפֹות  ְוַהּקְ
ָהֵעצֹות  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ַח  ּמֵ ׂשַ ּמְ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  ּוְלִתּקּון  ֲעוֹונֹות  ִלְמִחיַלת  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  זֹוֶכה  ָנן,  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
ה  ּזֶ ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ְוֶרַגע  ֶרַגע  ָכל  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָצִריְך  ְוָלֵכן 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוִנְפָלא,  ּקּון ָעצּום  ּתִ

ְך ִלְמַחְלֶליָה ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ  ִמי 
ָזכּו ים  ַחּיִ ם ְלטֹוֲעֶמיָה  ּגַ ְך  ּיָ ׁשַ

יְסָחא  ַרׁשִ ִמּפְ ּבֹוִנים  ְמָחה  ׂשִ י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ִנְפָלא  ִסּפּור 
ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ְלַחן  ׁשֻ ּבְ ֲחִסיָדיו  ְקַהל  ִעם  ַעם  ּפַ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ זיע"א, 
יִני  "ּבֵ יז(:  לא  )שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ה  ִהּנֵ ָלֶהם:  ְוָאַמר  ּוָפָנה 
ׁשּוט  ּפָ ְלִאיׁש  ִיְהֶיה  יַצד  ּכֵ ְוִלְכאֹוָרה  ְלעָֹלם".  ִהיא  ָרֵאל אֹות  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין 
ְך  ּיָ ׁשַ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ א  ֶאּלָ ָהעֹוָלם?  ּבֹוֵרא  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ְואֹות  ִרית  ּבְ
ַוֲאִפּלּו  יּוָמת",  מֹות  "ְמַחְלֶליָה  יד(:  לא  )שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ְלַמה 
ב ְסִקיָלה, ִאם  ת, ִיְהֶיה ַחּיָ ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ יֹוֵתר ִאם ְיַחּלֵ ׁשּוט ּבְ הּוִדי ַהּפָ ַהּיְ
ל  ׁשֶ ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  לֹו  ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ  - עֶֹנׁש  ּבָ ֵחֶלק  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ּכֵ
ְמעּו  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ּוְבִרית  ִהיא אֹות  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ל  ּכָ ָרְקדּו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹות  כּות  ּיָ ְוׁשַ ר  ֶקׁשֶ לֹו  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ַהֲחִסיִדים 

ְמָחה. ְיָלה ֵמרֹב ׂשִ ַהּלַ

ָכל  ּבְ ׁשֶ ַמֲאִמין  הּוא  ַהִאם  ָהָאָדם  ֶאת  ֲאלּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ִהּנֵ י  ּכִ
ִחּלּול  ַעל  ַלֲעבֹר  ָיכֹול  הּוא  ַהֲהָלָכה  ִפי  ּכְ ֵאיָנּה  ׁשֶ ּוְתזּוָזה  נּוָעה  ּתְ
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אי  ַוּדַ ּבְ ָהָאָדם:  יֹאַמר  יּוַמת,  ְמַחְלֶליָה מֹות  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ אֹוָרְיָתא  ּדְ ת  ּבָ  ׁשַ
אי. ּוְבַוּדַ

אי הּוא  ַוּדַ ְך ּבְ ְך ִל"ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת", ּכָ ּיָ ָהָאָדם ׁשַ ם ׁשֶ ׁשֵ ן, ּכְ ִאם ּכֵ
ל ֲחַז"ל  ה ּוְלָכל ַהְבָטחֹוֵתיֶהם ׁשֶ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ ְך ַאף ְלָכל ְסֻגּלֹוֶתיָה ׁשֶ ּיָ ׁשַ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ אֹות  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֶגיָה  ִלְמַעּנְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ְוכּו',  ְוכּו'  ְמָצִרים  ִלי  ּבְ ְלַנֲחָלה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ה  ְזּכֶ ּיִ ְוׁשֶ הּוא, 

ת. ּבָ ׁשַ ל  ְיָלה ׁשֶ ַהּלַ ל  ּכָ ם, ֵהם ָרְקדּו  ַרּבָ י  ִמּפִ ְמעּו זֹאת  ַהֲחִסיִדים ׁשָ

ּתֹוָרה  ֱאַמר ּבַ ְך ְלָכל ַהּנֶ ּיָ הּוא ׁשַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ר ָהָאָדם ִמְתּבֹוֵנן ׁשֶ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ
נֹוֶתיָה  ַמּתְ ְלָכל  ַאף  אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּיָ ׁשַ הּוא  ְך  ּכָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמַחְלֶליָה  ַעל 
ְמָחה  אי ָיבֹוא ָהָאָדם ְלׂשִ ַוּדַ ת, ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ּבָ ַ ל ׁשֹוְמֵרי ַהּשׁ ָהֲעצּומֹות ׁשֶ

ַוֲעצּוָמה ְמאֹד. דֹוָלה  ּגְ

ֵרה ֵעָצה ַאַחת ֶעׂשְ

ֶעְלָבה ֵמֲעוֹונֹוָתיו ּנֶ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ס ֶאת ַהּשׁ ְלַפּיֵ ֵיׁש 

ת  ּבַ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ א  ּבָ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא 
ִדּבּור  ּבְ ִאם   - ָראּוי  ּכָ ָאָדם  ַמר  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ תֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ אֹות  ּבָ קֶֹדׁש, 
ּוְכמֹו  ת קֶֹדׁש,  ּבַ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ יחֹות לֹו  ַמּנִ ְוֵאיָנן  ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ ָבה אֹו  ַמֲחׁשָ ּבְ
ֶאת  ּוְמסֹוְבִבים  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות  ִאים  ּבָ ֵכן 

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ יִחים אֹותֹו  ַמּנִ ְוֵאיָנם  ל ַצד  ִמּכָ ַנְפׁשֹו 

ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵמֲעוֹונֹוָתיו  ִנְבְראּו  ר  ֲאׁשֶ ַהִחיצֹוִנים  ל  ּכָ רֹוִאים  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָלם  ְלַבּטְ ֲעוֹונֹוָתיו  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ּוְבָכְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ה  ְמַנּסֶ ָהָאָדם  ׁשֶ
ִלְמִריבֹות  ילֹו  ְלַהּפִ ּכֹחֹוֵתיֶהם  ָכל  ּבְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ֲאַזי  ֵמָהעֹוָלם, 

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ּוְלַעְצבּות ַחס  ּוְקָטטֹות 
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ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִהיא,  ָהֵעָצה  ָלֵכן 
ֵאיֶזה  ַלֲחטֹף  זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ֶרַגע  ָכל  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָלַדַעת  ָצִריְך  הּוא  קֶֹדׁש, 
זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ְוֶרַגע  ֶרַגע  ל  ּכָ ְמֹאד  ר  ּוְלַיּקֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ ְזַמן 
ְפֵני  ּבִ ִעְנָין  ֶזה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְוֶרַגע  ֶרַגע  ל  ּכָ י  ּכִ ּה,  ּבָ מַֹח  ִלׂשְ

ְוִנְפָלִאים ְמאֹד. ַוֲעצּוִמים  דֹוִלים  ּגְ ִעְנָיִנים  ה  ִמּזֶ ה  ְוַנֲעׂשֶ ַעְצמֹו 

סגוליות(,  תשובות  מאמר  הקודש  )טהרת  ֱאמּוִנים"  "ׁשֹוֵמר  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
הּוא  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ֹמַח  ִלׂשְ תֹות  ּבָ ׁשַ ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְך  ּכָ ר  ּבֵ ִיְתּגַ ָהָאָדם  ִאם  ׁשֶ
ַמן  ַהּזְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיְעְזֵרהּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ּכֹחֹו,  ְלִפי  ָיכֹול 
ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָלבֹוא  ְתאֹם  ּפִ ה  ִיְזּכֶ
ַח  ּמֵ ְלׂשַ ַאף  ה  ְוִיְזּכֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ּוְלָתֵאר  ֵער  ְלׁשַ
ַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ס  ְלַפּיֵ ָלָאָדם  ֵיׁש  ַהְתָחָלה  ּבַ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲאֵחִרים 
ָדּה  ּבְ ּכִ ּלֹא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ אֹו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ אֹו  אֹוָתּה  ל  ִחּלֵ ֶ ּשׁ ַמה 
ה  תֹות, ִיְזּכֶ ּבָ ה ׁשַ ּמָ ְך ּכַ ֶמׁשֶ ֹמַח ּבְ ר ִלׂשְ ּבֵ ָראּוי ָלּה, ְוִאם ִיְתּגַ ּה ּכָ ַמח ּבָ ְוׂשָ
ְמַחת  ׂשִ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ה  ְוִיְזּכֶ ְוִנְפָלָאה  ַמִים ֶהָאָרה ֲעצּוָמה  ָ ִמּשׁ ַתח לֹו  ּפָ ּתִ ׁשֶ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ אן  ּכָ ָראּוי. ַעד  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ֵרה ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ֵעָצה 

ְמָחה תֹות ִמּתֹוְך ֹרב ׂשִ ּבָ ׁשַ ל  נּו ְלַקּבֵ ְוַזּכֵ

ה  ׁשָ ּקָ ְוַהּבַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִהיא   - ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ָהֵעצֹות  ֲעַצת 
ת  ְתִפּלַ ּבִ ְך  ּכָ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְתפּוצֹות  ּבִ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך,  ּכָ ַעל 
תֹות  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ נּו  "ְוַזּכֵ ּדּוׁש:  ַהּקִ ִלְפֵני  ֱאֶמֶרת  ַהּנֶ ָהעֹוָלִמים"  "ִרּבֹון 

ְוָכבֹוד". ר  ּוִמּתֹוְך עֹׁשֶ ְמָחה  ִמּתֹוְך ׂשִ

ָהיּו  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִלְפֵני  יַצד  ּכֵ זֹוֵכר  הּוא  ׁשֶ ָחׁשּוב,  ְיהּוִדי  ר  ִסּפֵ
אֹון  גֹון ַהּגָ ּכְ ל ַמְעָלה,  ַלִים ׁשֶ ל ְירּוׁשָ ה ׁשֶ י ַמֲעׂשֶ ְוַאְנׁשֵ נֹוֲהִגים ֲחִסיִדים 
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י ְלִצּיּונֹו  ִ ּשׁ ָכל ֵליל ׁשִ יָרא ַזַצ"ל ְועֹוד, ַלֲעלֹות ּבְ ּפִ מּוֵאל ׁשַ י ׁשְ יק ַרּבִ ּדִ ַהּצַ
ֵהם  ׁשֶ ְיָלה ּכְ ל ַהּלַ ְך ּכָ ֶמׁשֶ לֹום ְוִלְהיֹות ֵעִרים ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ִפּלֹות  ּתְ ְוִלּקּוֵטי  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ים  ַמְרּבִ

ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ ֵטְרְנֶהְרץ ַזַצ"ל, ׁשֶ י ַאְבָרָהם ׁשְ אֹון ֶהָחִסיד ַרּבִ ְוָאַמר ַהּגָ
רֹון  ַהִחּסָ ֶאְצלֹו  ׁש  ֻמְרּגָ ָהָיה  ת,  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ְך  ּכָ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יק  ִהְסּפִ לֹא 

ּה. ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָכְך  ּבְ

ָכל ֲחצֹות  ִלין זיע"א ּבְ י ָצדֹוק ִמּלּוּבְ ְוָכְך ָהיּו רֹוִאים ֶאת ָהַרַה"ק ַרּבִ
ִלְפֵני  ן  ִמְתַחּנֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ָוָאָנה  ָאֶנה  ַחְדרֹו  ּבְ הֹוֵלְך  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ ַהּיֹום 

ּוָבָאה. ת  ׁשֶ ּמֶ ת ַהְמׁשַ ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ קֹונֹו 

יַבת ּבֹוָיאן,  ִרים ַזַצ"ל, רֹאׁש ְיׁשִ ים ּבְ י ַחּיִ יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ר ַהּגָ ְוָכְך ִסּפֵ
ֵיׁש  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ת:  ּבָ ׁשַ ל  ּכָ ִלְפֵני  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ׁשֶ ְיהּוִדי  יר  ִהּכִ ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ְקָצת  ִלי  ן  ּתֵ א,  ָאּנָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ָצְרֵכי  ל  ּכָ ֶאת  ָבר  ּכְ ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ִלי, 

דֹול. ַהּגָ ת ֶאת אֹוָרּה  ּבָ ׁשַ ּבְ ִני ָלחּוׁש  ְוַזּכֵ ת...  ּבָ ְלׁשַ

ה ִלְזּכֹות  ְתִפּלָ ה - ְלַהְרּבֹות ּבִ י ַמֲעׂשֶ ְוָכְך ָהיּו נֹוֲהִגים ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ
ְלאֹוָרּה  ָזכּו  ֵהם  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֲעֵרבּוָתּה  ְונַֹעם  ִלְמִתיקּוָתּה 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ִהיא  ת  ּבָ "ׁשַ יא(  )שבת  ֲחַז"ל  ִמְמַרת  ֶאת  יִקים  ַצּדִ ירּו  ִהְסּבִ ׁשֶ ּוְכמֹו 
הּוא  ָעקֹות ׁשֶ ִפּלֹות ְוַהּזְ ל ֶאָחד נֹוֶצֶרת ֵמַהּתְ ל ּכָ ת ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ְזעֹק" - ׁשֶ ִמּלִ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְפֵני  ל  ּלֵ ִמְתּפַ

ה. ְלּכָ ַהּמַ

כּו ִהְתַהּפְ תֹות ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ

ָהָיה  ׁשֶ קּוָפה  ּתְ לֹו  ָהְיָתה  ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ ִויֵרא  ָיָקר  ְיהּוִדי  ִלי  ר  ִסּפֵ
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ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ה'  ִלְפֵני  ן  ּוִמְתַחּנֵ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ
דֹוׁש  ַהּקָ ֶפר  ֵמַהּסֵ ה י"ג  ִפּלָ ּתְ יֹום ֶאת  ָכל  ּבְ ְוָהָיה אֹוֵמר  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ
ְמָחה  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ְמאֹד  ִנְפָלָאה  ה  ִפּלָ ּתְ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ִפּלֹות",  ּתְ "ִלּקּוֵטי 
ל  ְמַקּבֵ ָהָיה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוָבָאה  יָעה  ַמּגִ ָהְיָתה  ר  ְוַכֲאׁשֶ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ְמָחתֹו,  ִמּשִׂ ִקים  ִנְדּבָ ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ָהיּו  ׁשֶ ַעד  ְמאֹד  ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל ְסעּודֹות  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ַבח  ָוׁשֶ יר  ׁשִ ּבְ ה  ַמְרּבֶ ְוָהָיה 

ְמָחה ֲעצּוָמה ְמאֹד. ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְוָהָיה  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִעם 

ַעל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ַרק  זֹאת  ּתֹוֶלה  הּוא  ׁשֶ ִלי,  יׁש  ְוִהְדּגִ
תֹות  ּבָ ׁשַ לֹו  ָהיּו  ְך,  ּכָ ַעל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ׁשֶ ִלְפֵני  י  ּכִ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ְך  ּכָ
ְוכּו',  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ַהְיָלִדים  ין  ּבֵ ְמִריבֹות  ֶהן  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ ְמאֹד  ָקׁשֹות 
ֲעֵרי  ׁשַ לֹו  חּו  ְפּתְ ּנִ ׁשֶ ָזָכה  הּוא  ְך,  ּכָ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵהֵחל  ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאָבל 
ל  ׁשֶ ַוֲעֵרבּוָתּה  ִלְמִתיקּוָתּה  ְוָזָכה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְוׂשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֹנַעם  אֹור 

ת. )בסוף הספר הבאנו כמה תפילות נפלאות לכך(. ּבָ ַ ַהּשׁ

ֵרה לֹׁש ֶעׂשְ ֵעָצה ׁשְ

ְמָחה תֹות ִמּתֹוְך ֹרב ׂשִ ּבָ ׁשַ ל  נּו ְלַקּבֵ ְוַזּכֵ

ּוב  ְוִיּשׁ ְמָחה  תֹות ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ל ׁשַ יֹוֵתר ְלַקּבֵ ּבְ ית  ֲעׂשִ ה ָהֵעָצה ַהּמַ ִהּנֵ
ֶעֶרב  ּבְ ְלִהְתעֹוֵרר  צּוִיים  ַהּמְ ֲחלֹוקֹות  ְוַהּמַ ַעס  ֵמַהּכַ ֵצל  ּוְלִהּנָ ַעת  ַהּדַ
ֶאת  ֵהן  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ְלׁשַ ַהֲהָכנֹות  ל  ּכָ ֶאת  ָהָאָדם  ים  ְקּדִ ּיַ ׁשֶ ִהיא  ת,  ּבָ ׁשַ
ִית  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִסּדּורֹו  ְוָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוֵלי  ּשׁ ּבִ ל  ּכָ ֶאת  ְוֵהן  ת  ּבָ ְלׁשַ ִנּיֹות  ַהּקְ
ַסק  ּפָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ַלֲעׂשֹוָתם  ֵרז  ְוִיְזּדָ ְוַכּדֹוֶמה, 
ָצְרֵכי  ְלָהִכין  ּבֶֹקר  ּבַ ים  ּכִ ַיׁשְ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ר"נ(,  )סימן  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ
הּוא  ר  ֲאׁשֶ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ן  ַהּמָ ִמיִריַדת  זֹאת  ְולֹוְמִדים  ת.  ּבָ ׁשַ
יֹוֶרֶדת  ָהְיָתה  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם,  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ יֹוֵרד  ָהָיה 
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ְוַגם ֲעבּור יֹום  י  ִ ּשׁ ם ֲעבּור יֹום ׁשִ ּגַ ָרֵאל -  ׂשְ ִמּיִ פּוָלה ְלָכל ֶאָחד  ּכְ ָמָנה 
ּבֶֹקר. ּבַ ם  י ֻמְקּדָ ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ יֹוֵרד  ְוָכל ֶזה ָהָיה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ִריבֹות,  ְוַהּמְ ָטטֹות  ַהּקְ ֲחלֹוקֹות,  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ דּוַע,  ּיָ ּכַ ת  ּבָ ְלׁשַ מּוכֹות  ַהּסְ עֹות  ָ ּשׁ ּבַ ְלִהְתעֹוֵרר  ם  ְרּכָ ּדַ
ַאַחד  ְוֶזה  ֵאּלּו,  ְלחּוצֹות  עֹות  ְלׁשָ ם  ּלָ ּכֻ זֹות  ִמְתַרּכְ ָהַרּבֹות  ַהֲהָכנֹות 
ַקּלּות ְלָהִביא ִליֵדי  ר יֹוְצִרים ַלַחץ ּוֶמַתח ַרב ָהֲעלּוִלים ּבְ ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ
ת  ּבַ ְלׁשַ ֲהָכנֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת  ָהָאָדם  ים  ְקּדִ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַעס  ּכַ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ְלׁשַ ְמָחה  ּוְבׂשִ רַֹגע  ּבְ ֵנס  ְוִיּכָ ְך  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ קֶֹדׁש, 
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פרק י"ג

ִ ִנמכ ִ נ ֹכ כ ָקםי

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ָנה  ּתָ ַהּמַ סֹוד 

רֹב  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנַתן  אֹוָתּה  ר  ֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ה  ִהּנֵ
ר  ֲאׁשֶ טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ִהיא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ָהֲעצּוָמה  ּוְבַאֲהָבתֹו  ֲחָסָדיו 
דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  י'(:  ֲחַז"ל )שבת  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנָזיו,  ּגְ ֵבית  ּבְ ִנְמֵצאת  ָהְיָתה 
ֵלְך  ָמּה,  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנַזי  ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ה,  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ

ְוהֹוִדיֵעם.

ל  ִמּכָ יֹוֵתר  טֹוָבה"  ָנה  "ַמּתָ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמּדּוַע  ְלִהְתּבֹוֵנן,  ְוָצִריְך 
ַתן  ּנָ ׁשֶ טֹובֹות  נֹות  ַמּתָ ֵהן  ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַוֲהֵרי  ְצוֹות,  ְוַהּמִ ּתֹוָרה 
ָהַרב  ן  ֶעְרּכָ יבּות  ַוֲחׁשִ ְלגֶֹדל  ְוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלנּו 

ְוֶהָעצּום.

ְיִגיֵעי ֹכַח ָינּוחּו  ּבֹו  ּבֹו ָמנֹוַח,  יֹוָנה ָמְצָאה 

דֹוׁש )תיקוני זוהר דף כב ע"ב(,  ִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשּוָבה ְלָכְך ִנְמֵצאת ּבְ ְוַהּתְ
ָרֵאל.  ַעם ִיׂשְ ָבה ְוׁשֹוָרה ּבְ ה ׁשָ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ת קֶֹדׁש ַהּשׁ ּבַ ׁשַ ּבְ ה ׁשֶ ַהְמַגּלֶ
ה לֹא  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ לּות, ַהּשׁ ּגָ רּוִיים ּבַ ָרֵאל ׁשְ ַעם ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
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תּוב )בראשית ח ט(: "ְולֹא ָמְצָאה ַהּיֹוָנה  ּכָ מֹו ׁשֶ מֹוֵצאת ָמקֹום ָלנּוַח ּבֹו, ּכְ
ֵהם  ׁשֶ ּגֹוָזִלים,  ָלּה  ְוֵאין  ֵקן  ָלּה  ֵאין  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ י  ּכִ ַרְגָלּה",  ְלַכף  ָמנֹוַח 
ֲאָבל  ְלָכְך,  ְראּוִיים  ֵאיָנם  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ י  ּכִ ֶהם,  ּבָ רֹות  ִלׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם 

ָרֵאל. ִיׂשְ ַעם  ּבְ ְוׁשֹוָרה  ָבה  ׁשָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְוָיִמים טֹוִבים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֵאהּו  ִיּשָׂ ֵחהּו  ִיּקָ ָנָפיו  ּכְ "ִיְפרֹׂש  יא(:  לב  )דברים  ָפסּוק  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה 
ֶהם  ּבָ ׁשֶ טֹוִבים  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ֶנֱאַמר  ֶזה  ּוָפסּוק  ֶאְבָרתֹו",  ַעל 
ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ְוׁשֹוָרה  ָבה  ׁשָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵמאֹור  ִניצֹוץ  ִהיא 
ְראּוִיים  ִלְהיֹות  ַעְצָמם  ְלָהִכין  ָרֵאל  ִיׂשְ ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶהם  ּבָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶרה  ׁשְ ּתִ ׁשֶ

ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֵכן  ּלָ ׁשֶ לז(,  דף  יח  תיקון  זוהר  )תיקוני  ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף 
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ָמּה",  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנַזי  ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי  ֵיׁש  ָנה טֹוָבה  "ַמּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹוֶרֶדת  ְוִהיא  )כמובא בזוהר ח"ב דף רד(,  ת"  ּבָ "ׁשַ ִנְקֵראת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ִהיא  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ַאף  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ְחּתֹוִנים  ַהּתַ עֹוָלמֹות  ּבָ ית  ּלֵ ּוִמְתּגַ
ְלַעּמֹו  ם  ֵ ַהּשׁ ַתן  ּנָ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ָנה  ּתָ ַהּמַ ְוזֹוִהי  טֹוִבים,  ָיִמים  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ
ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָנֶפיָה  ּכְ ת  ּופֹוֶרׂשֶ ָבה  ׁשָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ל ֶאָחד ְלָהִכין ַעְצמֹו  ָרֵאל ְוׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם, ְוָלֵכן ָצִריְך ּכָ ְוֶאָחד ֵמַעם ִיׂשְ

ְלָכְך.

ָרֵאל ִיׂשְ ִכיָנה ְמַטֶהֶרת ֶאת  ְ ת ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ

ַהְיִחיָדה  ֶרְך  ַהּדֶ לכן  ׁשֶ ניצבים(,  פרשת  קדומים  )נחל  ַהִחיָד"א  ַתב  ְוּכָ
ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות 
ֻטְמָאה  ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ִהְמׁשִ הּוא  ָהָאָדם,  ּבֹו  ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ַהֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּגּוִפים  ְוַהּסִ ׁשּוָבה  ַהּתְ ְיֵדי  ְוַעל  ּוְבִחיצֹוִנּיּותֹו,  ְפִניִמּיּותֹו  ּבִ
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ְוִאּלּו  ּבֹו,  ׁשֶ ַהִחיצֹוִנית  ְמָאה  ֵמַהּטֻ ַרק  ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַטֵהר  הּוא  ָהָאָדם, 
ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְלַטֵהר  ָיכֹול  הּוא  ּבֹו  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ְמָאה  ַהּטֻ ֶאת 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ֵמַהּשׁ ִניצֹוץ  ִנְכָנס  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ָראּוי,  ּכָ ִהְלָכָתּה  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ

ּוְמַטֵהר אֹותֹו. ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָכל ֶאָחד  ּבְ

ּפּוִרים ַהּכִ ת יֹוֵתר ִמּיֹום  ּבָ ַ ַרת ַהּשׁ ּפָ ּכַ

ֶרת ָלָאָדם  ת ְמַכּפֶ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ְ ּשׁ "ז )אורח חיים סימן רמב(, ׁשֶ ַתב ַהּטַ ְוֵכן ּכָ
ּפּור  ּכִ יֹום  ּבְ י  ּכִ ּפּור,  ּכִ יֹום  ל  ׁשֶ ָרה  ּפָ ֵמַהּכַ יֹוֵתר  ַאף  ֲעוֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת 
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ֶאת  ְלָמֵרק  ִיּסּוִרים  ַאף  ָצִריְך  ִלְפָעִמים 
ׁשּוָבה -  ּתְ ה  ְוָעׂשָ ין  ּדִ ית  ּבֵ ּוִמיתֹות  ִריתֹות  ּכְ ַעל  ָעַבר  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ )יומא פו(, 

ְלָמֵרק  ֵדי  ּכְ ִיּסּוִרים  ַאף  ְוָצִריְך  ָלָאָדם,  ּתֹוִלין  ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ׁשּוָבה  ּתְ
ֲעוֹונֹוָתיו.

ל ֲעֹונֹוָתיו  ִרים ָלָאָדם ּכָ ּפְ ִהְלָכָתּה ִמְתּכַ ת ּכְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ֲאָבל ַעל ְיֵדי ׁשְ
ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  "ּכָ ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַצַער,  ִיּסּוִרים  ׁשּום  ְצָטֵרְך  ּיִ ׁשֶ ְללֹא 
לֹו",  מֹוֲחִלין  ֱאנֹוׁש,  דֹור  ּכְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ֲאִפּלּו  ִהְלָכָתּה,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ
ָרתֹו. ּפָ ּכַ ִלים ֶאת  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ָבִרים  ּדְ ִריְך עֹוד  ּצָ ׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל  ּכָ ּוָבֶזה לֹא 

ִיּסּוִרים ל  ּכָ ַרת ֲעוֹונֹות ְללֹא  ּפָ ּכַ

)לקוה"ל  ּומֹוֲהַרַנ"ת  תצא(  כי  )פרשת  ַנַחל"  ָה"ַעְרֵבי  ַעל  ּבַ זֹאת  ּוֵבֲארּו 
ּתֹוָרה  ל ַהּתֹוָרה ִנְקָראֹות ַאף ֵהן ּבַ ל ִמְצוֹוֶתיָה ׁשֶ ּכָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ שבת ז(, ׁשֶ

ר  ְדּבָ "ּוִמּמִ יח(  כא  )במדבר  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה,  ַמּתָ ם  ׁשֵ ּבְ
טֹוָבה",  ָנה  "ַמּתָ ִנְקֵראת  ִהיא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ִמְתַיֶחֶדת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֲאָבל  ָנה",  ַמּתָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנַתן  אֹוָתּה  ׁשֶ ּוְמֻיֶחֶדת  טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ִלְזּכֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ יּוַכל  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  הּוא 
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ְלִהְתָקֵרב  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָעיו  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַרת  ּוְלַכּפָ ֲעוֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ִלְמִחיַלת 
ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ּוַמְכאֹוִבים  ִיּסּוִרים  ׁשּום  ּוְללֹא  ְוִסּגּוִפים  ֲעִנּיֹות  ּתַ ל  ּכָ ְללֹא  ְוזֹאת 
מֹו  ּכְ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ְוִיְתַעּנֵ ּיֹאַכל  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ִהְלָכתֹו,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ קיח(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ֵרי  ֱאַמר )ישעיה נו ב(: "ַאׁשְ ּנֶ דֹור ֱאנֹוׁש, מֹוֲחִלין לֹו, ׁשֶ עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ

לֹו". ת ֵמַחּלְ ּבָ ׁשַ ּה ׁשֵֹמר  ּבָ ַיֲחִזיק  ּוֶבן ָאָדם  ּזֹאת  ה  ַיֲעׂשֶ ֱאנֹוׁש 

ת ּבָ ַ ַנת ַהּשׁ  ַמּתְ
ה ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵנס ְלָכל ֵהיְכלֹות  ְלִהּכָ

ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ַמֲעָלָתּה  ּבְ שמיני(  )פרשת  ַנַחל"  ָה"ַעְרֵבי  עֹוד  ּומֹוִסיף 
ר ָהָאָדם  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ ׁשֶ ל ָהָאָדם,  ׁשֶ ֲעוֹונֹוָתיו  ַרת  ְלַכּפָ ַהּמֹוִעיָלה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ל  ִמּכָ ָלֵצאת  ְוִלְזּכֹות  יו  ַמֲעׂשָ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָחֵפץ  ְוהּוא  ְתׁשּוָבה  ּבִ ב  ׁשָ
יו  ל ַמֲעׂשָ ן ֶאת ּכָ ֱאֶמת, ָעָליו ְלַתּקֵ ה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ֵנס ַלּקְ ֻזֲהָמתֹו ְוֻטְמָאתֹו ּוְלִהּכָ

ע ֵמאֹות יֹום. ַאְרּבַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ים  ִ ֲחִמּשׁ ל  ִמּכָ ָלֵצאת  ָעָליו  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ב  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ָעָליו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲעוֹונֹוָתיו  ְיֵדי  ַעל  ם  ְלׁשָ ָיַרד  ר  ֲאׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ ֵהיְכלֹות 
הּוא  ֵהיָכל  ל  ּכָ ַמֲהַלְך  עּור  ְוׁשִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵהיְכלֹות  ים  ִ ַלֲחִמּשׁ ֵנס  ְלִהּכָ
ְמָאה  ַהּטֻ ֵהיְכלֹות  ים  ִ ֵמֲחִמּשׁ ַהְיִציָאה  ְזַמן  עּור  ׁשִ ְוָלֵכן  יֹום,  ִעים  ַאְרּבָ
ה  ָ ֻדּשׁ ים ֵהיְכלֹות ַהּקְ ִ ִניָסה ַלֲחִמּשׁ עּור ַהּכְ ְך ׁשִ ִים יֹום, ְוַאַחר ּכָ הּוא ַאְלּפַ

ִים יֹום. ַאְלּפַ הּוא עֹוד 

ָהָאָדם  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ לֹא  ְמַעט  ּכִ י  ּכִ ִרי,  ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ְמַעט  ּכִ ֶזה  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ע ֵמאֹות יֹום ְללֹא  ְך ַאְרּבַ ֶמׁשֶ ֵלמּות ּבְ ׁשְ יו ּבִ ל ַמֲעׂשָ ן ֶאת ּכָ ַיְצִליַח ְלַתּקֵ
ַהְיִחיָדה  ֶרְך  ַהּדֶ ְוָלֵכן  ֵחְטא,  ֵאיֶזה  ּבְ ֶאָחד  ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ֶהם  ּבָ ל  ׁשֵ ּכָ ּיִ ׁשֶ
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ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות 
ֵהיְכלֹות  ים  ִ ֲחִמּשׁ ל  ִמּכָ ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹוֵצא  הּוא  ִהְלָכָתּה,  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ים ֵהיְכלֹות  ִ ד ְלָכל ֲחִמּשׁ ִמּיָ ְוִנְכָנס  ְמָאה,  ַהּטֻ

ִרירּות ל ַהּמְ ּכָ יָקה ֶאת  ת ַמְמּתִ ּבָ ַ  ַהּשׁ
ל ַהֲחָטִאים ּכָ ֶנת ֶאת  ּוְמַתּקֶ

ל  ּכָ ֶאת  ֶלת  ַהְמַבּטֶ ַהְיִחיָדה  ְצָוה  ַהּמִ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ֵכן,  מֹו  ּכְ
ׁש ַעל ָהָאָדם ַעל ְיֵדי ֲחָטָאיו  ּיֵ ים ׁשֶ ׁשִ יִנים ַהּקָ ְטרּוִגים ָהֲעצּוִמים ְוַהּדִ ַהּקִ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ זֹוֶכה  הּוא  ָיָדּה  ְוַעל 
ְלָמקֹום  ּוָבאּו  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ וישב מט ע"ב(,  )זוהר חדש 

ֵאיָנם ְראּוִיים  ָרֵאל ׁשֶ ין ְוִקְטְרָגה ַעל ִיׂשְ ת ַהּדִ ָאה ִמּדַ ְקָרא "ָמָרה", ּבָ ַהּנִ
ים ֶאת  דֹוׁשִ ְכרּו ָהַאִחים ַהּקְ ּמָ ֵני ׁשֶ ְצַרִים, ְוזֹאת ִמּפְ ֵאל ְוָלֵצאת ִמּמִ ְלִהּגָ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָעָנה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ר  ֲאׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 
ּתֹוָרה  ין, ֲאָבל ֵיׁש ִלי ּבַ ת ַהּדִ י ִמּדַ ין ַעל ּפִ ְך הּוא ַהּדִ ין: ָאְמָנם ּכָ ת ַהּדִ ְלִמּדַ
ֵהם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשֹוְמִרים  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָמּה",  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ טֹוָבה  ָנה  "ַמּתָ
ת ֵהם  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ְיֵדי ׁשְ ְוָלֵכן ַעל  ל ְמִכיַרת יֹוֵסף,  ִנים ֶאת ַהֵחְטא ׁשֶ ְמַתּקְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל ֶאת ִמְצַות  ִיׂשְ לּו  ִקּבְ ָמָרה  ּבְ ְוָלֵכן  ֵאל,  ְלִהּגָ ְראּוִיים 

סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ ב(,  עמוד  נ  דף  בשלח  )זוהר  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר 
ין ָצֲעָקה  ת ַהּדִ ּדַ ּמִ לֹוַמר, ׁשֶ ְצַעק ֶאל ה'". ּכְ ם )שמות טו כה(: "ַוּיִ ֱאַמר ׁשָ ַהּנֶ
יק  ּדִ ֵהם ָמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ַהּצַ יָון ׁשֶ ּכֵ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ ֶאל ה' ְוִקְטְרָגה ַעל ַעם 
מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ֶאת  ָלֶהם  ֶהְרָאה  ם  ֵ ְוַהּשׁ ֵאל,  ְלִהּגָ ְראּוִיים  ֵאיָנם 
ָעֶליָה ֶנֱאַמר )משלי  ז ַעל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ְמַרּמֵ ּזֶ תּוב: "ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ", ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ָבה  ִנְכּתְ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּה",  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ "ֵעץ  ג יח(: 

קּו  ְמּתְ ִים ַוּיִ ֵלְך ֶאל ַהּמַ ׁשְ ֶנת ֶאת ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף. "ַוּיַ ר ִהיא ְמַתּקֶ ֲאׁשֶ
ָרֵאל  לּו ִיׂשְ ר אֹוָתּה ִקּבְ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַעל ְיֵדי ִמְצַות ַהּשׁ ז ׁשֶ ִים" - ֶזה ְמַרּמֵ ַהּמָ
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ֲעֵליֶהם,  ִקְטְרגּו  ר  ֲאׁשֶ ידֹוִנים  ַהּזֵ ִים  ְוַהּמַ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ קּו  ִנְמּתְ ָמָרה,  ּבְ
לּו. ּטְ ְוִהְתּבַ קּו  ִנְמּתְ ת ֵהם  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי  ו ַעל  ְוַעְכׁשָ

ּכֹות רּוָפה ַהּקֹוֶדֶמת ְלָכל ַהּמַ ת ִהיא ַהּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ָרֵאל ְוַרק  ל ִיׂשְ ְקָוָתם ַהְיִחיָדה ׁשֶ ת ִהיא ּתִ ּבָ ַ ְצַות ַהּשׁ ּמִ ז ׁשֶ ּוְבָכְך ְמֻרּמָ
ת  ִמּדַ ּבְ ּפֹוֵגם  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ָהָאָדם,  ֲחָטֵאי  ְלָכל  ּקּון  ּתִ ֵיׁש  ָיָדּה  ַעל 
ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ושלום  חס  ם  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ ָהָרע  ָלׁשֹון  ִדּבּוֵרי  ּבְ אֹו  ַהְיסֹוד 
ר  ם ִאי ֶאְפׁשָ ָ ּשׁ ְקָרא 'ָמָרה', ׁשֶ ַהּנִ ת יֹוֵסף, הּוא נֹוֵפל ְלָמקֹום  ֶנֶגד ִמּדַ ּכְ
ִרירּות  ַהּמְ ּתֶֹקף  ַעל  ז  ְמַרּמֵ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ֵהם,  ָמִרים  י  ּכִ ָלל  ּכְ ַמִים  ּתֹות  ִלׁשְ
ֵיי  ְקׁשָ ּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה', ּוְמִרירּות ּבִ ִמּיּות ְללֹא ַטַעם ּבַ ׁשְ רּוָחִנּיּות ּוַבּגַ ּבָ
ֵני ֲחָטָאיו  ּפְ ּמִ ין ְמַקְטֶרֶגת ַעל ָהָאָדם ׁשֶ ת ַהּדִ י ִמּדַ ְרָנָסה ְוכּו' ְוכּו', ּכִ ַהּפַ

ֵאינֹו ָראּוי ְלָכל ֶזה.

ה  ּכָ ַלּמַ רּוָפה  ּתְ ים  ִהְקּדִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַרֲחָמיו  רֹב  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֲאָבל 
ל  ּכָ ֶאת  יָקה  ַמְמּתִ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ְוָנַתן 
ָגִמים  ַהּפְ ְלָכל  ּקּון  ּתִ ֵיׁש  ָיָדּה  ְוַעל  ידֹוִנים  ַהּזֵ ִים  ַהּמַ ל  ׁשֶ ִרירּות  ַהּמְ
ֶאת  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ָלׁשּוב  ה  ִיְזּכֶ ָראּוי,  ּכָ אֹוָתּה  מֹר  ִיׁשְ ָהָאָדם  ְוִאם  עֹוָלם,  ּבָ
ִים  ַהּמַ ְמִרירּות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ְוָלֵצאת  ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  ְמִתיקּות  נַֹעם 
נֹוֵפל  ָהָאָדם  ָיָדם  ַעל  ר  ַוֲאׁשֶ ֲחָטָאיו,  ְיֵדי  ַעל  ם  ְלׁשָ ַפל  ּנָ ׁשֶ ידֹוִנים  ַהּזֵ
ה  ִיְזּכֶ ָיָדּה  ְוַעל  ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ָהִעְנָיִנים,  ָכל  ּבְ ְך  ְוחֹׁשֶ ִלְמִרירּות 
ּוְלִתּקּון  ַוֲחָטָאיו  ָגָמיו  ּפְ ל  ּכָ ְלִתּקּון  ִנְמָצא  הּוא  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו 

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ה ָטמּון  ֻאּלָ ַהּגְ ַמּדּוַע סֹוד 

ָהיּו  ִאם  ֵכן  ּלָ ׁשֶ נ"ז(,  דף  כ"א  תיקון  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
ם  ּגַ ְוָכְך  ִנְגָאִלים.  ד  ִמּיָ ָהיּו  ִהְלָכָתּה  ּכְ ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשֹוְמִרים 
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ה  ִיְזּכֶ ִהְלָכָתּה,  ּכְ ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִפּלּו  מֹר  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ
ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ִמּכָ ה ָלֵצאת  ְוִיְזּכֶ ַהּגּוף,  ת  ּוְגֻאּלַ ֶפׁש  ַהּנֶ ת  ֻאּלַ ּגְ ֵאל  ְלִהּגָ ד  ִמּיָ

ה. ָ ֻדּשׁ ַלּקְ ֵנס  ּוְלִהּכָ ְטָרא ַאֲחָרא  ְוַהּסִ

ל  ּכָ ִנְכָנסֹות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר 
הֹום  ּתְ ּבַ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ַהחֹור  עֶֹמק  ה  ּזֶ ׁשֶ ה,  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ ְלנּוְקָבא  ִלּפֹות  ַהּקְ
ְוִאם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ים  עֹוׂשִ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ לּוי  ּתָ ֶזה  ֲאָבל  דֹול,  ַהּגָ
ַעל  ִלּפֹות  ַלּקְ ֲאִחיָזה  נּו  ִיּתְ ְולֹא  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשּו  ְיַקּדְ
ִלּפֹות  ַהּקְ ְנסּו  ִיּכָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ְיֵדי 
ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ְלעֹוָלם,  ם  ָ ִמּשׁ ֵיְצאּו  לֹא  ְוׁשּוב  ה  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ ְלנּוְקָבא 

ת עֹוָלִמים. ֻאּלַ ּגְ ד  ִמּיָ ִנְגָאִלים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ִהְלָכָתּה  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ

ת ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ל ֶהָאַרת ְקֻדּשׁ ּכָ לּוָיה  ּתְ ה  ּמֶ ּבַ

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ָכְך  ּבְ לּוָיה  ּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
ת,  ּבָ ׁשַ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ּנּוי ִמימֹות ַהחֹל ּבְ ת ׁשִ ּבָ ׁשַ ָהָאָדם ּבְ
ם,  ֵ ַהּשׁ ַוֲעבֹוַדת  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָהָאָדם  ׁש  ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ ּוְבָכְך 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִלּפֹות  ַלּקְ ֵדי לֹא ָלֵתת ֲאִחיָזה  ּכְ ְוזֹאת 

ם  ר ִהּנָ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ּדְ לֹׁשָ ְ ת ִמּשׁ ּבָ ׁשַ ֵהר ּבְ ֵכן ֵיׁש ְלִהּזָ ּלָ ְוָכַתב ַהּזַֹהר, ׁשֶ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ִלּפֹות  ַלּקְ ֲעלּוִלים ָלֵתת ֲאִחיָזה 

ִרּיֹות,  ַהּבְ ל  ּכָ ִעם  ְוַאְחדּות  ּוְבַאֲהָבה  דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְהיֹות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָצִריְך  א. 
ָנּה  ֶיׁשְ ִאם  ְוָלֵכן  ׁש,  ַמּמָ ִלּפֹות  ַהּקְ ַמהּות  ם  ִהּנָ רּוד  ְוַהּפֵ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ י  ּכִ
ִלּפֹות  ַלּקְ נֹוֵתן  ֶזה  ֲהֵרי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלָבבֹות  רּוד  ּפֵ אֹו  ַמֲחלֶֹקת  ֵאיֶזה 
ת,  ּבָ ׁשַ ַעס ּבְ ֲחלֶֹקת ְוַהּכַ י ַעל ְיֵדי ַהּמַ ת, ּכִ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ָאָדם ַאף ּבְ ֲאִחיָזה ּבָ
ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ִליָטָתם,  ִלׁשְ ִבים  ְוׁשָ הֹום  ּתְ ּבַ ׁשֶ ֵמחֹוֵריֶהם  יֹוְצִאים  ֵהם 

)תיקו"ז כ"א דף נז(
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י  ַער ְוַעְצבּות, ּכִ ֵהר ְמאֹד ִמּצַ דֹוָלה ּוְלִהּזָ ְמָחה ּגְ ׂשִ ת ִלְהיֹות ּבְ ּבָ ׁשַ ב. ָצִריְך ּבְ
הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ׁש,  ַמּמָ ה  ִלּפָ ַהּקְ ל  ׁשֶ ַמהּוָתּה  ם  ִהּנָ גֹון  ְוַהּיָ ָהַעְצבּות 
ִיְהֶיה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַאֲחָרא ַאף  ְטָרא  ַלּסִ ֲאִחיָזה  נֹוֵתן 
ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלּפֹות  ַלּקְ ֲאִחיָזה  ן  ִיּתֵ לֹא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ

)תיקו"ז כ"א דף נז(

ִכים  ּיָ ׁשַ ֵאיָנם  ר  ֲאׁשֶ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמאֹד  ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ג. 
ּבֹו  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  מֹוִציא  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַאף  ְלטּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַאֲחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַלּקְ ֲאִחיָזה  ְונֹוֵתן 
ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב, ְוַעל  ה ִמּתֹוְך ׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ת ּבְ ּבָ ַ ׁש ֶאת ַהּשׁ ְוָלֵכן ְיַקּדֵ

ֵלמּות. )פ' ויקהל דף רד( ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי 

ל  ּכָ ִעם  ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְמַקּדֵ ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ עֹוֵסק  ְוהּוא  ַעְצבּות  ְללֹא  ב  ַהּלֵ ְמַחת  ּוְבׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְטָרא  ַלּסִ ָמקֹום  נֹוֵתן  ֵאינֹו  ין,  ֻחּלִ ְבֵרי  ּדִ ְללֹא  ם  ֵ ַהּשׁ ַוֲעבֹוַדת  ה  ּוְתִפּלָ
ָכל  ְך ֵהם ִנְכָנִסים ְלחֹוֵריֶהם ּבְ ָלל, ְוַעל ְיֵדי ּכָ לֹט ּכְ ִלּפֹות ִלׁשְ ַאֲחָרא ְוַלּקְ
יֹוְצאֹות  ֵאיָנן  ׁשּוב   - ְלחֹוֵריֶהן  ִלּפֹות  ַהּקְ ִנְכָנסֹות  ר  ְוַכֲאׁשֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ַתְכִלית  ּבְ ּקּונֹו  ּתִ ֵלמּות  ִלׁשְ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ְלעֹוָלם,  ם  ָ ִמּשׁ
ל  ּכָ ְוִאם  ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ֵמַהּסִ ָוכֹל  ִמּכֹל  ִנְגָאל  ְוהּוא  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ
ת  ֻאּלַ ּגְ ִנְגָאִלים  ד  ִמּיָ ָהיּו  ֶזה,  ֹאֶפן  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ

עֹוָלִמים.

ָבן"  ִסְפרֹו "ַמְחׂשֹף ַהּלָ י ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא זיע"א ּבְ ְוָכַתב ָהַרַה"ק ַרּבִ
)תהילים  ִמְזמֹור  ֶאת  ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ַקּבָ ּבְ אֹוְמִרים  ָאנּו  ֵכן  ּלָ ׁשֶ פיקודי(,  )פרשת 

ְמרּו  ׁשְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ִמְזמֹור ֶזה ְמָזְרִזים ֶאת ִיׂשְ י ּבְ ֵני ֵאִלים", ּכִ כז( "ָהבּו ַלה' ּבְ
ם  ַאּתֶ  - ֵאִלים"  ֵני  ּבְ ַלה'  "ָהבּו  ּוֵפרּוׁשֹו הּוא:  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ַעל 
יִפים,  ְוַתּקִ ֵאִלים  ְקָרִאים  ַהּנִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות  ֵני  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם 
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ְולֹא  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ֵלב  נּו  ּתְ ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ּפֹוְגִמים  ר  ֲאׁשֶ ין  ֻחּלִ ְוִדְבֵרי  ְוַעְצבּות  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  ל  ְלַחּלֵ
ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁשּו  ַקּדְ ּתְ א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָלעֶֹמק  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ְנסּו  ִיּכָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּבְ לּוי  ּתָ ֶזה  ל  ּכָ י  ּכִ דֹול.  ַהּגָ הֹום  ַהּתְ ל  ׁשֶ ַהחֹור 
לֹום, ְוַעל ְיֵדי  ָתּה ַחס ְוׁשָ ָ ְקֻדּשׁ מּו ּבִ ת ְולֹא ִיְפּגְ ּבָ ַ ׁשּו ֶאת ַהּשׁ ַקּדְ ּיְ ָכְך ׁשֶ ּבְ

ת עֹוָלִמים. ֻאּלַ ּגְ ד  ִמּיָ ֵאל  ְלִהּגָ ִיְזּכּו  ֶזה 

ְוִתּקּונֹו ּקּון ָהָאָדם  ּתִ ֵלמּות  ת - ׁשְ ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ

י  ּכִ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִיְתָיֲאׁשּו  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְקָוָתם  ּתִ ִהיא  ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְזּכּו  ָיָדּה  ַעל 
ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ד(,  )ואתחנן  דֹוׁש  ַהּקָ ים"  ַהַחּיִ ָה"אֹור 
ֶצר  ַהּיֵ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות 
ִמְצוֹות  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ כֹחֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ לֹו  ְולֹוַמר  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָיֵאׁש 
ַנְפׁשֹו  ּקּון  ּתִ ֵלמּות  ה ִלׁשְ ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוׁשֶ ֵלמּות  ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ּבְ ַהּתֹוָרה 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ם ֶאת  ְלַקּיֵ ה ְמאֹד  י ֶזה ָקׁשֶ ּכִ ֵלמּות -  ׁשְ ּבִ

ן  כֹחֹו ְלַתּקֵ ּבְ ֵאין  ְלָיֵאׁש ֶאת ָהָאָדם ְולֹוַמר לֹו ׁשֶ ֶצר  ַהּיֵ ֶרְך  ּדֶ מֹו ֵכן  ּכְ
ה  ְוִהּנֵ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ּבֹוְראֹו,  ֶנֶגד  ּכְ ע  ּוָפׁשַ ָחָטא  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת 
רבה  )שמות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ זֹאת,  ְלָכל  זֹוֶכה  ָהָאָדם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל 
ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ְוָלֵכן  ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ קּוָלה  ְ ּשׁ ׁשֶ יב(  כ"ה  פ' 

ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִמְצוֹוֶתיָה  ל  ּכָ ֶאת  ַמר  ׁשָ הּוא  ׁשֶ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ָיָדּה  ַעל  ְוָלֵכן  ן,  ּלָ ּכֻ
ל ַמה  ּכָ ן ֶאת  ְלַתּקֵ ה ָהָאָדם  ִיְזּכֶ ִמיָרָתּה  ׁשְ ְיֵדי  י ַעל  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו 
ִהְלָכתֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ קֹוֵנהּו,  ֶנֶגד  ּכְ ָחָטא  ֶ ּשׁ

ֲעוֹונֹוָתיו. ל  ּכָ מֹוֲחִלין לֹו 
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טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמאֹד  ָהָאָדם  ְוָיִגיל  ַמח  ִיׂשְ ָלֵכן 
ִמְצוֹות  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ זֹוֶכה  הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי  ְוַעל  ָלָאָדם,  ְמאֹד 
ַעד  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  ְלִתּקּון  זֹוֶכה  הּוא  ָיָדּה  ְוַעל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ  ַהּתֹוָרה 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ

ן ָהֶעְליֹון ַהּגָ ת ִהיא סֹוד  ּבָ ַ ַהּשׁ

ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ָתּה  ֻדּלָ ּגְ סֹוד  ֶאת  ָרַמז  זיע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ְוַרּבִ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ָיָדּה  ַעל  ְלִהְתָקֵרב  ָהְרחֹוִקים  ל  ּכָ ְקַות  ּתִ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָרַמז  הּוא  ֵאּלּו  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּיֹות",  ַמֲעׂשִ "ִסּפּוֵרי  ִסְפרֹו  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ
ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ָרִכים  ְוַהּדְ ִתיבֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ֶאת  ְוֶהְעֵלם  סֹוד  ֶדֶרְך  ּבְ דּוַע  ּיָ ּכַ

ל  ר ַעל ָיָדם ָיכֹול ּכָ ית ֵקל, ֲאׁשֶ ם ָהעֹוֶלה ּבֵ ּלָ ּסֻ ה ּבַ ְרֵכי ָהֲעִלּיָ ל ּדַ ְוֶאת ּכָ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב  ּה  ּבָ ִנְמָצא  הּוא  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ָכל  ּבְ ֶאָחד 

ֲעבֹוַדת ה'. ּבַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ְוִלְזּכֹות ְלָכל 

ָיֶפה  ן  ּגַ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֶרְסֶלב,  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ר  ְמַסּפֵ י"א  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָזָהב,  ּוְכֵלי  ֶסף  ּכֶ ּוְכֵלי  כֹות  ַמּתָ ֵלי  ּכְ ִמיֵני  ל  ּכָ ֵדִלים  ּגְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְמאֹד 
ה,  ַהּזֶ ן  ַלּגָ ֵנס  ְלִהּכָ אֶֹפן  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאָבל  ְמאֹד,  ִנְפָלא  ן  ּגַ ְוהּוא 
ה ַעד  ִלְרּדֹף אֹותֹו, ְורֹוְדִפים אֹותֹו ַהְרּבֵ ְכָנס ֵאָליו ַמְתִחיִלים  ּנִ ׁשֶ י ִמי  ּכִ
נֹו ָאָדם  ה ֶיׁשְ ן ַהּזֶ תֹוְך ַהּגָ ה, ֲאָבל ּבְ ְפָלא ַהּזֶ ן ַהּנִ ְבִריִחים אֹותֹו ֵמַהּגָ ּמַ ׁשֶ
ָצִריְך  ֵאינֹו  אֹותֹו  רֹוְדִפים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ְלָידֹו,  עֹוֵמד  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ
ְוהּוא  אֹותֹו,  רֹוְדִפים  ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ִמּכָ ל  ִנּצָ הּוא  ָידֹו  ַעל  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ִלְברַֹח 

ָלל. ּכְ ַגע  ּפֶ ה ְללֹא ׁשּום  ַהּזֶ ן  ֵמַהּגָ לֹום  ׁשָ ּבְ ְויֹוֵצא  לֹום  ׁשָ ּבְ ִנְכָנס 

ר  ה ֶזה הּוא ָרַמז ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֶ ּבְ י ַנְחָמן, ׁשֶ ּוֵבֵאר ַרּבִ
ָעָליו  ה  ְוֵהֵגּנָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ ּוָבָאה  ֵעֶדן,  ן  ִמּגַ ְלָגְרׁשֹו  ָרצּו  ַהֵחְטא  ְלַאַחר 
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ת  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ַגן ֵעֶדן ַאף ּבְ ַאר ּבְ ְך הּוא ִנׁשְ ֲעדֹו, ּוִבְזכּות ּכָ ְוִהְמִליָצה טֹוב ּבַ
ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ "ִמְזמֹור  ֶאת  ד  ִמּיָ ָאַמר  ְוָלֵכן  קלח(,  שמות  )זוהר 

ֲחַז"ל )בראשית רבה כג יב(. ּבַ ּמּוָבא  ּכַ

ְיֵדי  ְוֵחילֹוָתיו - ַעל  ֶצר  ֵצל ֵמַהּיֵ ְלִהּנָ ֶרְך  ַהּדֶ
ת ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ְקֻדּשׁ

ָכְך  ּבְ ׁשֶ רנב(,  מכתב  לתרופה  עלים  מא,  שבת  )ליקוה"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוָכַתב 
ל ֶאָחד  ר ַעל ָיָדּה ָיכֹול ּכָ ֶרְך ִנְפָלָאה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד ֲאׁשֶ ָנּה ּדֶ ׁשְ ּיֶ ז ׁשֶ ְמֻרּמָ
ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ִניעֹות  ְוַהּמְ ָהְרִדיפֹות  ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ ְוֶאָחד 
ְלַאַחר  ָאָדם  ל  ּכָ י  ּכִ ָראּוי,  ּכָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  אֹותֹו  ִלְמנַֹע  ֶצר  ַהּיֵ רֹוֶצה 
ּוְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב  ָחֵפץ  ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְוִהְתַרֵחק  ָחָטא  ׁשֶ
ּומֹוְנעֹות אֹותֹו ֵמֲעבֹוַדת ה', הּוא  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ּוָבאֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ָכל  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ָעָליו ְלִהׁשְ לֹוַמר ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ ָצִריְך ְלַהֲעִמיד ֶאת ַעְצמֹו ֵאֶצל ַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ּכֹחֹו 

ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְיָכְלּתֹו  ִפי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ
ִמּתֹוְך  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ׁש  ִויַקּדֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ּבְ

ת ּוְללֹא ַעְצבּות ְוַכַעס  ּבָ ׁשַ ּבּוֵרי חֹל ָהֲאסּוִרים ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה, ְללֹא ּדִ ׂשִ
ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
ֵצל  ִהיא ְלִהּנָ ה ׁשֶ ְרּגָ ָכל ּדַ ל ָאָדם ּבְ ה ּכָ ת, ִיְזּכֶ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ה ִלְקֻדּשׁ ְזּכֶ ּיִ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ה',  ֵמֲעבֹוַדת  אֹותֹו  ַהּמֹוְנִעים  ְוֵחילֹוָתיו  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ל  ִמּכָ
ֵמֲעבֹוַדת  אֹותֹו  ְוַהּמֹוְנִעים  ָהרֹוְדִפים  ל  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ה  ְוִיְזּכֶ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ לֹום  ׁשָ ּבְ ְוָלֵצאת  לֹום  ׁשָ ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ה  ְוִיְזּכֶ ה', 
ת ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ כָֹחּה  ּבְ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ  ְלִהְתָקֵרב 

ה. ְלּכָ ַהּמַ
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ָרֵאל ִיׂשְ ה ַעל  ְמִגּנָ ת  ּבָ ַ  ַהּשׁ
ה ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֵהֵגּנָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

ֵעֶדן,  ן  ִמּגַ ְיגַֹרׁש  ּלֹא  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ַעל  ה  ֵהֵגּנָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ
יֹום ִראׁשֹון  ת, ְוַרק ּבְ ּבָ ַ ָכל יֹום ַהּשׁ ַגן ֵעֶדן ּבְ ַאר ּבְ ְוַאף ְלַאַחר ַהֵחְטא ִנׁשְ
ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ה  ְמִגּנָ ִהיא  ְך  ּכָ ֵעֶדן,  ן  ִמּגַ ּגַֹרׁש  הּוא 
רּוָחִנּיּות  ּבְ ל ַרע  ילֹו ִמּכָ ּוְלַהּצִ ְמרֹו  ת ְלׁשָ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהּשׁ ּוְמַקּדֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ה  ְך ִהיא ְמִגּנָ ּכָ ה ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון,  ת ֵהֵגּנָ ּבָ ַ ַהּשׁ מֹו ׁשֶ י ּכְ ּכִ ִמּיּות.  ּוְבַגׁשְ
ְוָלֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ַהחֹוְטִאים  ל  ּכָ ַעל 
ָלׁשּוב  ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ל  ּכָ ַעל  ָעַבר  ׁשֶ ָאָדם  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  "ּכָ ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ְוָלֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב 

ֲעוֹונֹוָתיו". ל  ּכָ ִהְלָכתֹו, מֹוֲחִלין לֹו ַעל  ּכְ

ל  ּכָ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְמאֹד  ְונֹוָרָאה  דֹוָלה  ּגְ ֵעָצה  ְוזֹוִהי 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ְוִלְזּכֹות  ֶצר  ֵמַהּיֵ ֵצל  ְלִהּנָ ִהיא  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ָכל  ּבְ ָאָדם 

ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ְך הּוא זֹוֶכה ְלאֹוָרּה  ּכָ ת -  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָהָאָדם ֵמִכין ַעְצמֹו  ׁשֶ ּוְכִפי 
ׁש  ּוְמַבּקֵ ָהרֹוְדפֹו  ֶצר  ֵמַהּיֵ ֵצל  ְלִהּנָ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ה  ִיְזּכֶ הּוא  ְוָכְך  דֹול,  ַהּגָ
ָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  יֹום  ָכל  "ּבְ ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיקּוׁש,  ַפח  ּבְ ילֹו  ְלַהּפִ

ָיכֹול לֹו". רּוְך הּוא עֹוְזרֹו, ֵאין  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְולּוֵלא  ָעָליו,  ר  ּבֵ ִמְתּגַ

יֹוֵתר ּבְ ֱעֶלֶמת  ַהּנֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ת ִהיא סֹוד  ּבָ ׁשַ

ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ז(,  שבת  הלכות  )ליקוטי  מֹוֲהַרַנ"ת  ּוְמָבֵאר 
)שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ לֹו  ְמֲחלּו  ּיִ ׁשֶ זֹוֶכה  ת  ּבָ ׁשַ
ְוִלְכאֹוָרה  ֲעֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ לֹו  מֹוֲחִלין  ִהְלָכתֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ קיח(: 
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זֹוֶכה  ֹוְמָרּה  ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֲחׁשּוָבה  ּכֹה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמּדּוַע 
ֲעֹונֹוָתיו. ל  ּכָ ְמָחִלין לֹו  ּנִ ׁשֶ

ַחס  ֵחְטא  ֵאיֶזה  ּבְ חֹוֵטא  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  אּור  ְוַהּבֵ
)יחזקאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשּוָבה,  ּתְ ֵאין לֹו  ָהָרִגיל  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ּפִ ַעל  לֹום,  ְוׁשָ
לֹא  ְוָלֵכן  ו(,  הלכה  פו  מכות  )ירושלמי  ָתמּות"  ִהיא  ַהחֵֹטאת  ֶפׁש  "ַהּנֶ יח(: 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ַעל  ָחַמל  ה'  ֲאָבל  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָלׁשּוב  ָהָאָדם  ָיכֹול  ָהָיה 
ר ִהיא  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת יֹום ַהּשׁ ִיׂשְ ְוָנַתן ְלַעם  ה  ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ְוִהְקּדִ
ׁשּום  יַע  ַמּגִ לֹא  ֵאֶליָה  ר  ֲאׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ֱעֶלֶמת  ְוַהּנֶ בֹוָהה  ַהּגְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ סֹוד 
ָנה טֹוָבה  תּוב ָעֶליָה "ַמּתָ נּוז, ְוָלֵכן ּכָ סֹוד ָהאֹור ַהּגָ ִהיא ּבְ ֵחְטא ְוָעוֹון, ׁשֶ

ָנַזי". ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי  ֵיׁש 

ִמיד ּתָ ֶמת ֵמַעְצָמּה  ְוַקּיֶ ת ְקבּוָעה  ּבָ ַ ַהּשׁ

ִהיא  ֲהֵרי  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִהיא,  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ּוַמֲעָלָתּה 
ים  ַהַחּגִ ל  ּכָ מֹו  ּכְ ְולֹא  ֵמַעְצָמּה,  ה  ְקדֹוׁשָ ְוִהיא  ִמיד  ּתָ ֶמת  ְוַקּיֶ ְקבּוָעה 
ֵהם  ָבה  ׁשָ ָהֵעת  ִפי  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ לּוִיים  ּתְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ְוַהּמֹוֲעִדים 

ים ֶאת ַהחֶֹדׁש. ׁשִ ְמַקּדְ

א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְיֵדי ַעם  ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש ַעל  ּבְ לּוָיה  ּתְ ָתּה לֹא  ָ ְקֻדּשׁ י  ּכִ
ָכל  י ּבְ ִמיד ֵמַעְצָמּה, ּכִ ָתּה ְקבּוָעה ּתָ ָ ִמיד ּוְקֻדּשׁ ה ּתָ ת ִהיא ְקדֹוׁשָ ּבָ ַ ַהּשׁ
יַע  ַמּגִ ָיִמים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ל  ּכָ ְלַאַחר   - ּבֹו  ִנְמָצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבֹו  ׁשֶ ב  ַמּצָ
ר  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ָרֵאל ְקֻדּשׁ יָעה ְלַעם ִיׂשְ ִביִעי, ּוָבָאה ּוַמּגִ ְ ּוָבא ַהּיֹום ַהּשׁ
ֵאין  ָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ לּוָיה  ּתְ ֵאיָנּה  ׁשֶ ְוֵכיָון  ְלעֹוָלם.  ִנְפֶסֶקת  ֵאיָנּה 

ָתּה ָהֲעצּוָמה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נֹוֵגַע  ּוְפָגם  ׁשּום ֵחְטא 

ְצוֹות  ל ַהּמִ יֹוֵתר ִמּכָ ָנה ַהֲחׁשּוָבה ּבְ ּתָ ת ִהיא ַהּמַ ּבָ ַ ַהּשׁ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ּה  ּבָ ִנְמָצא  הּוא  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ָכל  ּבְ ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ן,  ּלָ ּכֻ
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ֱאֶמת ְוִלְזּכֹות  ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ רּוי ּבֹו ָלׁשּוב ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ הּוא ׁשָ ב ׁשֶ ּוְבָכל ַמּצָ
ר ִהיא  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ם, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ְקֻדּשׁ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ְדֵרגֹות ּבַ ְלָכל ַהּמַ
ּה,  ּבָ ִנְמָצא  הּוא  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד  ְלָכל  ּוָבָאה  יָעה  ַמּגִ
רּוי  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ֵאיזֹו  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 
ֲעבֹוַדת  ּבַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ְלָכל  ְוִלְזּכֹות  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ִלְזּכֹות  ּה,  ּבָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ִמּכָֹחּה  ם  ֵ ַהּשׁ

ֵלם  הּוא ׁשָ "ה ׁשֶ ּבָ ַהּקָ ל  מֹו ׁשֶ ת ִהיא ׁשְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ָדִדים ַהּצְ ל  ִמּכָ

ִכיָנה  ְ א ַהּשׁ ָרה ֶאּלָ ת ֵאין ׁשּום ַהְסּתָ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ׁשֶ ְלָכְך  ְוַטַעם נֹוָסף 
ֵני  ִמּפְ ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֹוָרה 
ל  ִמּכָ ֵלם  ׁשָ הּוא  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ
ֶעֶצם  ּבְ י  ּכִ ָגם,  ּפְ ׁשֹוֵלט ׁשּום  ּובֹו לֹא  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָדִדים,  ַהּצְ

דּוַע. ּיָ ּכַ יַע,  ַמּגִ ָגם  ּפְ ה ֵאין ׁשּום  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

יֹוֵתר ּבְ מּוִכים  ַהּנְ ּדֹורֹות  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְקַות  ּתִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְלַעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ין  ּבֵ ָלל  ּכְ ָרה  ַהְסּתָ ׁשּום  ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן 
ָחְטאּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ּומֹוֲעֵדיֶכם  יֶכם  "ָחְדׁשֵ הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָאַמר  ְמאֹד,  עּו  ּוָפׁשְ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  י,  ַנְפׁשִ ְנָאה  ׂשָ תֹוֵתיֶכם  ּבְ ׁשַ ְולֹא  י",  ַנְפׁשִ ְנָאה  ׂשָ
ָרה  ַתְכִלית ַהַהְסּתָ רּוִיים ּבְ ָרֵאל ׁשְ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ָרה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ֵאין ׁשּום ַהְסּתָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ מּוָכה  ַהּנְ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ַוֲאִפּלּו  ָרה,  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ
ִבים  ׁשָ ֵהם  ָיָדּה  ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ זֹוִכים  ֵהם  ֵאֶליָה,  יֹוְרִדים 
ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 
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ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ִרית עֹוָלם, ּבֵ ת ְלדֹרָֹתם ּבְ ּבָ ַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ַהּשׁ
יֹוֵתר  ּבְ מּוִכים  ַהּנְ ּדֹורֹות  ּבַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ז,  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ְלעָֹלם",  ִהיא  אֹות 
רּוְך הּוא, ּוָבּה  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ַלּקָ ין ַעם ִיׂשְ ר ּבֵ ׁשֶ ת ָהאֹות ְוַהּקֶ ּבָ ַ ְהֶיה ַהּשׁ ּתִ

ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו  ְוִיְתַרּצּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ָיׁשּובּו 

ת  ָרֵאל ְלֻעּמַ ִיׂשְ ית ַמֲעַלת  ּלֵ ת ִמְתּגַ ּבָ ׁשַ ּבְ
ָהֻאּמֹות

ְלַמֲעָלָתּה  נֹוָסף  ז(,ַטַעם  שבת  הלכות  )ליקוטי  מֹוֲהַרַנ"ת  ּומֹוִסיף 
ַמֲעָלָתם  ית  ּלֵ ִמְתּגַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְצוֹות,  ַהּמִ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ַעם  ַרק  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתם  ּוְגֻדּלָ
ב ִמיָתה )סנהדרין  ַבת ַחּיָ ָ ּשׁ ת, ְוִאּלּו ּגֹוי ׁשֶ ּבָ ַ ָרֵאל ׁשֹוְמִרים ֶאת יֹום ַהּשׁ ִיׂשְ
ִרּבּוי  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶאְצלֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ נח(. 

ֲאִריַז"ל. ּבָ דּוַע  ּיָ ּכַ ּגֹוֵרם ִמיָתה,  ר  אֹור ֲאׁשֶ

ה',  ִלְפֵני  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ָתם  ֻדּלָ ּגְ ית  ּלֵ ִמְתּגַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ֵמַהּגֹוי  יֹוֵתר  ּוְמרֹוָמם  ַנֲעֶלה  ִהּנֹו  יֹוֵתר  ּבְ מּוְך  ַהּנָ הּוִדי  ַהּיְ ֲאִפּלּו  ר  ֲאׁשֶ
ֻאּמֹות  ֵמֲחִסיֵדי  הּוא  ׁשֶ גֹון  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ ַהּטֹוב  ַהּגֹוי  ְבָיכֹול  ּכִ ִהּנֹו  ר  ֲאׁשֶ
ְוִאּלּו  ִמיָתה,  ב  ַחּיָ ִיְהֶיה  הּוא  ת,  ּבָ ׁשַ מֹר  ִיׁשְ ה  ַהּזֶ ַהּגֹוי  ִאם  י  ּכִ ָהעֹוָלם. 
ב  ַחּיָ ִיְהֶיה  הּוא  ת,  ּבָ ׁשַ מֹר  ִיׁשְ לֹא  הּוא  ִאם  יֹוֵתר,  ּבְ ָהָרחֹוק  הּוִדי  ַהּיְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָנה  ַמּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ י  ּכִ ִמיָתה, 

ם. ְלַבּדָ

ָנַתן ֶאת יֹום ְמנּוָחתֹו  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָרֵאל ִיׂשְ ָנה ְלַעּמֹו  ַמּתָ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתם  ית  ּלֵ ִמְתּגַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵכן,  מֹו  ּכְ
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הּוא  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְמנּוָחתֹו  יֹום  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָלֶהם  ָנַתן  הּוא 
מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ְלַנֲחָלה  זֹאת  ָנַתן  ְוהּוא  ְמַלאְכּתֹו,  ל  ִמּכָ ַבת  ׁשָ
יִני  י אֹות ִהיא ּבֵ מֹרּו ּכִ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ סּוק "ַאְך ֶאת ׁשַ "י ַעל ַהּפָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ׁשֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ֶכם",  ׁשְ ְמַקּדִ ה'  ֲאִני  י  ּכִ ָלַדַעת  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ּוֵביֵניֶכם 
ל  ׁשֶ ָתם  ֻדּלָ ּגְ ֶאת  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְראּו  ּיִ ׁשֶ ָהֻאּמֹות  ְלָכל  ְואֹות  ִסיָמן  ִהיא 
יֹום  ָלֶהם ֶאת  ָנַתן  הּוא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ֶהם  ּבָ ַחר  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ּה. ּבָ נּוחּו  ּיָ ׁשֶ ְלַנֲחָלה  ְהֶיה ָלֶהם  ּתִ ִהיא  ׁשֶ ְמנּוָחתֹו, 

ת ּבָ ַמּדּוַע ִמְצַות ִמיָלה ּדֹוָחה ׁשַ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ּדֹוָחה  ִמיָלה  ְצַות  ּמִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת,  ּומֹוִסיף 
ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲאִפּלּו  ינֹוק  ַהּתִ ֶאת  ּוָמִלים 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָהָאָדם  ִנְכָנס  ִמיָלה  ִרית  ּבְ
ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְיֵדי  ַעל  ֶכת  ִנְמׁשֶ
יֹום  ר ָלמּול ּבְ ָנה, ְוָלֵכן ֻמּתָ ַמּתָ ָרֵאל ּבְ ָנה ְלַעם ִיׂשְ ת ִנּתְ ּבָ ַ י ַהּשׁ ת, ּכִ ּבָ ַ ַהּשׁ

ָרֵאל. ִיׂשְ ת  ַ ֵני ְקֻדּשׁ ִמּפְ ִנְדֵחית  ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת ּבָ ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה ׁשַ ּקּוַח  ּפִ ַמּדּוַע 

ֲחֵסָרה  ׁשֶ י ּכְ ת, ּכִ ּבָ ַ ּקּוַח ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה ֶאת ַהּשׁ ּפִ ַעם ְלָכְך ׁשֶ ְוֶזה ַאף ַהּטַ
ת  ּבָ ת ׁשַ ַ י ְקֻדּשׁ עֹוָלם, ּכִ ת ּבָ ּבָ ת ׁשַ ַ ָרֵאל - ֲחֵסָרה ְקֻדּשׁ ׂשְ ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְיֵדי ַעם  ֶכת ַרק ַעל  ִנְמׁשֶ

ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ְלָכל  מּוָמר  ּכְ ַפְרֶהְסָיה הּוא  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִקּיּום  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ִמּכְ ְויֹוֵצא 

ת. ּבָ ׁשַ
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ם  ֵ ל ָאָדם ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ּכָ ת ָיכֹול  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֵלמּות ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ ְכִניַסת  ּבִ אֹוְמִרים  ֵכן  ּלָ ׁשֶ מא(,  ז  )שבת  מֹוֲהַרַנ"ת  עֹוד  ּוְמָבֵאר 
ה  "ְוַאּתָ ָפסּוק  ּבְ ם  ְמַסּיֵ ר  ֲאׁשֶ ת"  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ "ִמְזמֹור  ֶרק  ַהּפֶ ֶאת 
ז,  י ּבֹו ְמֻרּמָ "י: ְלעֹוָלם ָיְדָך ַעל ָהֶעְליֹוָנה. ּכִ ָמרֹום ְלעָֹלם ה'", ּוֵבֵאר ַרׁשִ
ֵהם  ָרה,  ְוַהַהְסּתָ ַהְיִריָדה  ַתְכִלית  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְמָצִאים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  כָֹחּה ׁשֶ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְיכֹוִלים ָלׁשּוב ְלִהְתָקֵרב 

כַֹח  ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֶזה,  ָפסּוק  ּבְ ם  ְמַסּיֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ֶרק  ַהּפֶ ְוָלֵכן 
ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְהיּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ָהֲעצּוָמה,  ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָרה,  ַהַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהְסּתָ ּבְ ַהְיִריָדה,  ַתְכִלית  ּבְ יָחא  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ
ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ִיְזּכּו  ֵהם 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ

ם  ַהְמַסּיֵ ָלֵבׁש"  אּות  ּגֵ ָמָלְך  "ה'  ִמְזמֹור  ֶאת  ְך  ּכָ ַאַחר  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן 
ה'",  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ ָים  ֵרי  ּבְ ִמׁשְ יִרים  ַאּדִ ים  ַרּבִ ַמִים  "ִמּקֹלֹות  ָפסּוק  ּבְ
ל  ִמּכָ ָהָאָדם  ַעל  ְוׁשֹוְטִפים  ים  ַרּבִ ִים  ַהּמַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ז,  ְלַרּמֵ ְוזֹאת 
ֲאָבל  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ יִרים  ַאּדִ ַים  ֵרי  ּבְ ּוִמׁשְ ָדִדים  ַהּצְ
ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ִיְזּכֶ אי  ּוְבַוּדַ ה'",  רֹום  ּמָ ּבַ יר  "ַאּדִ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמּכַֹח 
ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ י  ּכִ ִיְרֶצה,  ַרק  ִאם  ְצִחית  ְוַהּנִ ית  ָהֲאִמּתִ ַהּטֹוב  ְלַתְכִלית 
ל  ֵצל ִמּכָ ל ֶאָחד ְלִהּנָ ֵלמּות ְוַעל ָיָדּה ָיכֹול ּכָ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ֶנת ַהּכֹל ּבְ ְמַתּקֶ
ֶצר  ַהּיֵ עֹות  ְלּתְ ִמּמַ ֵלט  ְוִיּמָ ַצד  ל  ִמּכָ ֹוְטִפים  ַהּשׁ ידֹוִנים  ַהּזֵ ִים  ַהּמַ ֶטף  ׁשֶ
ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ְוַעל  ֵני ָהעֹוָלמֹות,  ְ ִמּשׁ דֹו  ְלַאּבְ ֶהָחֵפץ 

ֲעבֹוַדת ה'. ּבַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ְלָכל 
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ת ָהֲעבֹוָדה ִחּלַ ּתְ ת -  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָאבֹות"  ַה"ּתֹוַרת  ּוַבַעל  ז(,  שבת  )ליקוה"ל  זיע"א  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוָכְתבּו 
ַמְתִחיל  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ כד(,  סעיף   – שבת  )עניני  זיע"א 
ּוְתׁשּוָבתֹו  ֲעבֹוָדתֹו  ל  ּכָ ְלַהְתִחיל ֶאת  ָאָדם  ל  ּכָ ְוָצִריְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְצַות  ִמּמִ
ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  הּוא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּקּונֹו  ּתִ ל  ּכָ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ִמּשׁ
ּוְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב  ָחָטא  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ּה  ּבָ י  ּכִ ָגם,  ּפְ ׁשּום  יַע  ַמּגִ ֵאין 
ל  ּכָ ַעל  ׁשֹוָרה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ י  ּכִ ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ְוָלׁשּוב ֵאָליו  ל ֶאָחד ַלֲחזֹר  ּכָ ָיָדּה ָיכֹול  ָרֵאל, ְוַעל  ִיׂשְ ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם 

ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ָהָאָדם  ה  ּנָ ִמּמֶ י  ּכִ קֶֹדׁש",  ְלִמְקָרֵאי  ה  ִחּלָ "ּתְ ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוָלֵכן 
ִניָסה  ַהּכְ ִהיא  י  ּכִ ׁשּוָבתֹו,  ּתְ ְוֶאת  ֲעבֹוָדתֹו  ל  ּכָ ֶאת  ְלַהְתִחיל  ָצִריְך 
ּה, ִלְזּכֹות  הּוא ִנְמָצא ּבָ ָכל ַמְדֵרָגה ׁשֶ ל ֶאָחד ּבְ ַעל ָיָדּה ָיכֹול ּכָ ֶרְך ׁשֶ ְוַהּדֶ

ֲעבֹוַדת ה'. ּבַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ְלָכל 

ְמרּו  ִיׁשְ ִאם  ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּכָ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ּוְמָבֵאר מֹוֲהַרַנ"ת )שבת ה ח(, 
ה,  ֻאּלָ ת ְטמּוָנה סֹוד ַהּגְ ּבָ ׁשַ י ּבְ ד ִיְהיּו ִנְגָאִלין, ּכִ ת ַאַחת ִמּיָ ּבָ ָרֵאל ׁשַ ִיׂשְ
ל  ֶפׁש ִמּכָ ת ַהּנֶ ֻאּלַ ָרֵאל ּגְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ְפָרט, ִלְגאֹל ֶאת ּכָ ְכָלל ְוֵהן ּבִ ֵהן ּבִ
מֹו  ּיֹות, ּכְ ְחּתִ אֹול ּתַ יָלּה ִלׁשְ ֲאוֹות ִיְצרֹו ָהָרע ָהרֹוֵדף ַאַחר ַנְפׁשֹו ְלַהּפִ ּתַ

ְגָאָלּה". י  ַנְפׁשִ תּוב: "ָקְרָבה ֶאל  ּכָ ׁשֶ

ֶנֶגד  ּכְ ם  ֵ ַתן ַהּשׁ ּנָ ׁשֶ ר ָהֶעְזָרה  ת ִהיא ִעּקַ ּבָ ׁשַ
ֶצר ָהָרע ַהּיֵ

ָנה  ּתָ ַהּמַ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ב(,  ז  )שבת  מֹוֲהַרַנ"ת  ּומֹוִסיף 
ר ָהֵעֶזר  ת ִהיא ִעּקַ ּבָ ַ י ַהּשׁ דֹוָלה ְמאֹד, ּכִ ְמָחה ּגְ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ
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ְלִהְתָיֵאׁש  ְולֹא  ִיְצרֹו  ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ְוַהְיׁשּוָעה 
סֹוד  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָעָליו,  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ
ל ֶאָחד ָלׁשּוב ְלִהְתָקֵרב  ִמיד ָיכֹול ּכָ ר ַעל ָיָדּה ּתָ ֱעֶלֶמת ֲאׁשֶ ה ַהּנֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ָצִריְך  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְיֵתָרה 

ה  ה ֹמׁשֶ ת ִהְצַטּוָ ּבָ ַ ַמּדּוַע ַרק ַעל ִמְצַות ַהּשׁ
ָרֵאל ְלִיׂשְ נּו ְלהֹוִדיַע  ַרּבֵ

ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה  ָנה  "ַמּתָ נּו,  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְוָלֵכן 
ה,  ְלמֹׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ְוהֹוִדיֵעם",  ֵלְך  ָנַזי,  ּגְ ֵבית  ּבְ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ַמֲעָלָתּה  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  יר  ְוַתְסּבִ ה  ּוְתַגּלֶ ֵלְך 
ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרָאה  ָהֲעצּוָמה  ָתּה  ֻדּלָ ּגְ ֶאת  ְוֵיְדעּו  ִבינּו  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ָהאֹור  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ּה  ּבָ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ָנַזי,  ּגְ ֵבית  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ִהיא 
יֹוֵתר  ּבְ ִלְרחֹוִקים  ֲאִפּלּו  ְקָוה  ּתִ ֵיׁש  ָיָדּה  ַעל  ְוָלֵכן  ְיהּוִדי,  ָכל  ּבְ נּוז  ַהּגָ
ֵיׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי  ְוַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב  יּוְכלּו  ֵהם  ַאף  ׁשֶ
ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶנֶגד  ְוַהְיׁשּוָעה  ָהֵעֶזר  ר  ִעּקַ ִהיא  י  ּכִ ְלעֹוָלם,  ְקָוה  ּתִ ָלֶהם 
ַח  ּוְלַנּצֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב  ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ִיְצרֹו  ֶאת 

ִאּלּו  ַסח":  ּפֶ ל  ׁשֶ ָדה  ַה"ַהּגָ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  יִקים  ַצּדִ ירּו  ִהְסּבִ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְוִלְכאֹוָרה  נּו,  ּיֵ ּדַ  - ִסיַני  ַהר  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  ְולֹא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָלנּו  ָנַתן 
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זֹאת  א  ֶאּלָ ּה?  ְלַבּדָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ּבְ ָלנּו  י  ּדַ ָהָיה  יַצד  ּכֵ
ֶצר  ַהּיֵ ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ּכַֹח  ִלים  ְמַקּבְ ָהִיינּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ְלָכל  זֹוִכים  ְוָהִיינּו  ָהָרע 

ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ
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ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ת - ַהּשִׂ ּבָ ׁשַ ת  ַ ר ְקֻדּשׁ ִעּקַ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ ׁשֶ מה(,  ז  הלכה  שבת  )הלכות  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוכֹוֵתב  ּומֹוִסיף 
ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ֶזה,  ָקדֹוׁש  יֹום  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ
יב  ׁשּוָבה ִהיא ְלָהׁשִ ר ַהּתְ ִעּקַ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ ת,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ זֹוֶכה ָהָאָדם 
ְמָחה  ַהּשִׂ ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ְוׁשֶֹרׁש  )ליקו"מ לה(,  ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ ַנְפׁשֹו  ֶאת 
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ּמַ ָרֵאל ָעלּו ּבַ י ַעם ִיׂשְ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּבְ
פא(,  רבה  )בראשית  ה  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ָעלּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
)דברי הימים  ְמקֹמֹו"  ּבִ ְוֶחְדָוה  "עֹז  ׁשֶ ֶנֱאַמר  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַעל  ה  ְוִהּנֵ

ְלָפָניו )חגיגה ה(. ְוֵאין ַעְצבּות  א טז(, 

ְדמֹוִני  ַהּקַ ָחׁש  ַהּנָ ֲהַמת  ִמּזֻ כֹות  ִנְמׁשָ ָהֲעֵברֹות  ל  ּכָ זֹאת,  ת  ּוְלֻעּמַ
ל  ִהְתַקּלֵ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ּבַ ְוָלֵכן  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶאת  ֶהֱחִטיא  ר  ֲאׁשֶ
ֶזה  י  ּכִ ה",  ּתֹאְכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ  - ָהַעְצבּות  ִקְלַלת  ּבְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם 
ֶכת  ִנְמׁשֶ ֲעֵבָרה,  עֹוֵבר  ׁשֶ ּוִמי  ָלעֹוָלם.  גֹון  ְוַהּיָ ָהַעְצבּות  ֶאת  יְך  ִהְמׁשִ
י  ּכִ אִתי",  ֵמַחּטָ "ֶאְדַאג  יט(:  לח  )תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְצבּות,  ָעָליו 
דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָהַעְצבּות,  ת  ִמּדַ ִהיא  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ַמהּות 
ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ֲחָטִאים,  ְלעֹוד  נֹוֵפל  ָהָאָדם  ָהַעְצבּות  ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 
ל  ְעּגַ ק ִמּמַ ּלֹא ָיכֹול ָהָאָדם ָלׁשּוב ּוְלִהְתַנּתֵ ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ַעד ׁשֶ
ר  ילֹו ְלַעְצבּות ַהּגֹוֶרֶרת ַאֲחֶריָה ֲחָטִאים, ֲאׁשֶ ּפִ ֶצר ַהּמַ ל ַהּיֵ ָסִמים ׁשֶ ַהּקְ
ֵהם ּגֹוְרִרים ַאֲחֵריֶהם עֹוד ַעְצבּות, ְוֶזה ּגֹוֵרר ֲחָטִאים נֹוָסִפים, ַרֲחָמָנא 

ִליְצַלן ְוחֹוֵזר ָחִליָלה.

ְמָחה  ְוִלְזּכֹות ְלׂשִ ֶרְך ָלֵצאת ֵמָהַעְצבּות  ַהּדֶ
ם ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ

ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ָנּה  ֶיׁשְ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוָבָאה  יָעה  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
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יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ָהֶעְליֹוִנים,  ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ֲעצּוָמה 
ָכל  ּבְ ל ַרק ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ ּכֵ רּוְך הּוא ִמְסּתַ דֹוׁש ּבָ )זוהר תרומה קלה(, ּוָבּה ַהּקָ

ָלֵכן  ָתּה,  ָ ְקֻדּשׁ ִמּכַֹח  ְמָחה  ְלׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוֶכה  ּוָבּה  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד 
ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ְוׂשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ִמי 
ָיָדן הּוא  ר ַעל  ת קֶֹדׁש ֲאׁשֶ ּבַ ַ ַהּשׁ ל  ֹות ׁשֶ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלָכל  קֶֹדׁש, הּוא זֹוֶכה 
ַעל  ְוָלֵכן  ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ל  ׁשֶ ָסִמים  ַהּקְ ל  ַמְעּגַ ל  ִמּכָ ד  ִמּיָ ָלֵצאת  זֹוֶכה 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי 

ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ

ת זֹוֶכה  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָמּה ׁשֶ יר ֶאת ׁשְ ְזּכִ ַהּמַ
ַמִים ְוִיְרַאת ׁשָ ה  ָ ִלְקֻדּשׁ

ֲאִפּלּו  ׁשֶ קסח(,  עמוד  תשא,  כי  )פ'  זיע"א  לֹום"  ׁשָ "ַאֲהַבת  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ה  ת" - הּוא זֹוֶכה ְלבּוׁשָ ּבָ ם "ׁשַ ֵ ִפיו ֶאת ַהּשׁ יר ּבְ ְזּכִ ּמַ ימֹות ַהֹחל ִמי ׁשֶ ּבִ
ת ִהיא 'ְצרֹוָרא  ּבָ ַ י ַהּשׁ ּכִ ַמִים, ְוֶזה ְמעֹוֵרר ַחּיּות ֵאֶצל ָהָאָדם,  ְוִיְרַאת ׁשָ
ה  ר ָהֶעְליֹון ַהְמַחּיֶ ׁשֶ ת ִהיא ַהּקֶ ּבָ ַ ַהּשׁ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ א', ׁשֶ י ּכֹּלָ ֵבי ַחּיֵ א ּדְ ְלֵעּלָ ּדִ

ִפיו, הּוא  ּבְ יָרּה  ּוַמְזּכִ ת  ּבָ ַ ּזֹוֵכר ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן  ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת 
ת ָעָליו. ּבָ ׁשַ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ְוָטֳהָרה  ה  ָ יְך ְקֻדּשׁ ַמְמׁשִ

י  ּמִ ׁשֶ תצא(,  כי  )פ'  זיע"א  לֹום"  ׁשָ "ַאֲהַבת  ַעל  ּבַ עֹוד  ּומֹוִסיף 
ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ זֹוֶכה  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ֵעיָניו  ּבְ ֲחִביָבה  ׁשֶ
ז  ְמַרּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ָעֶליָה",  ֵחם  ְלִהּלָ ִעיר  ֶאל  ִתְקַרב  י  "ּכִ רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה  ִיְצרֹו. 
ז  ת", ְלַרּמֵ ּבָ ה "ׁשַ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ י ִתְקַרב",  ֶצר עם ָהָאָדם, "ּכִ ַעל ִמְלֶחֶמת ַהּיֵ
ִיְצרֹו  ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ָעָליו  ֲחִביָבה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ּוְזכּוָתּה  כָֹחּה  ּבְ ֵחם ָעֶליָה"  "ְלִהּלָ ָהָרע 



ַמְלכּוְתָך׀ ְמחּו ּבְ ׀ִיׂשְ

280

ֵלָמה ה ֲעצּוָמה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ְסֻגּלָ

ְך  ּכֵ ְלִהְזּדַ זֹוֶכה  הּוא  ָראּוי,  ּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְמַקּדֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַוֲעוֹונֹוָתיו,  ֵמֲחָטָאיו  נֹוְצרּו  ר  ֲאׁשֶ ׁשֹות  ַהּקָ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ִמּכָ
ֵלר זיע"א )קריינא דאיגרתא –  ַטְיּפְ ָרֵאל ַקְנֵיְבְסִקי, ַהּסְ י ַיֲעקֹב ִיׂשְ אֹון ַרּבִ ַהּגָ
מֹחֹו,  ּבְ רֹות  ַהְמַנּקְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְלָפָניו ַעל ְסֵפקֹות  ִהְתלֹוֵנן  ׁשֶ שסט(, ְלָבחּור 

ִהְלָכָתּה  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִהיא  ְלָכְך  ָהֵעָצה  ׁשֶ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
ְיֵדי  ְוַעל  ֵטִלים,  ּבְ ָבִרים  ּדְ ְללֹא  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ְוַיֲעסֹק 
ָהיּו. לֹא  ּכְ ְוָהיּו  ֵיָעְלמּו ַלֲחלּוִטין  ָהֵאּלּו  ל ַהִהְרהּוִרים  ּכָ ׁשֶ ֶזה ֻמְבָטח לֹו 

ה. ּוְמֻנּסֶ דּוק  ּבָ הּוא  ֵלר, ׁשֶ ַטְיּפְ ַהּסְ ם  ּוְמַסּיֵ

ן  ְרׁשָ ׁשָ ָהֵאּלּו,  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זֹאת  ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ
מֹחֹו  ֶאת  לֹות  ְמַבְלּבְ ְוֵהם  ָהָאָדם,  ֵמֲחָטֵאי  נֹוְצרּו  ר  ֲאׁשֶ ִלּפֹות  ּקְ ּבַ
ְוהּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְמַקּדֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  טּות,  ׁשְ ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ
ֲחַז"ל  ְלַהְבָטַחת  זֹוֶכה  הּוא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ עֹוֵסק 
דֹור ֱאנֹוׁש,  ּכְ ִהְלָכָתּה, ֲאִפּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּכְ ת  ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ל ַהּשׁ "ּכָ ׁשֶ
יָלא  ִמּמֵ ה  ִיְזּכֶ הּוא  ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ לֹו  ְמֲחלּו  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  לֹו",  מֹוֲחִלין 
אֹות ֵמֲאִחיַזת  ר ּבָ מֹחֹו ֲאׁשֶ רֹות ּבְ ל ְסֵפקֹות ָהֱאמּוָנה ַהְמַנּקְ ָעְלמּו ּכָ ּיֵ ׁשֶ

ְוָרָפא לֹו. ב  ָוׁשָ ְיֵדי ֲחָטָאיו,  ָאָדם ַעל  ּבָ ִלּפֹות  ַהּקְ

ְלָפַני  ִהְתלֹוְננּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָכְך  ּבְ י  נֹוַכְחּתִ ֲאִני  ]ְוַאף 
י  ְוָאַמְרּתִ ְרָחם,  ּכָ ַעל  ּבְ מָֹחם  ּבְ רֹות  ַהְמַנּקְ ֵאּלּו  בֹות טֹוְרָדִנּיֹות  ַמֲחׁשָ ַעל 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁשּו  ְוִקּדְ זֹאת  ְוָעׂשּו  ָהֵאּלּו,  ֵלר  ַטְיּפְ ַהּסְ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ָלֶהם 
ַהּטֹוְרָדִנּיֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלאֹות  ּפְ ְוָראּו  ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ

ת.[ ּבָ ַ ַהּשׁ ד ְלַאַחר  ִמּיָ ֶנֶעְלמּו ַלֲחלּוִטין  ָהֵאּלּו 
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ת ּבָ ַ ְלֶהֶבת ֵאׁש ַהּשׁ  ׁשַ
ל ָהָאָדם ל ָהָרע ׁשֶ ּכָ ה ֶאת  ְמַכּלָ

 - ֵאׁש"  ַלֲהבֹות  חֵֹצב  ה'  "קֹול  סּוק  ַהּפָ ׁשֶ ָהִרי"ם",  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ ַתב  ּכָ
ה  ַהְמַכּלָ ל ֵאׁש  ׁשֶ ֶלָהָבה  ֶנְחֶצֶבת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת",  ּבָ "ׁשַ בֹות  ּתֵ סֹוֵפי 
ל  ְך ָיכֹול ּכָ ל ָהָאָדם ּוְמִאיָרה ּבֹו ֶאת אֹור ה', ְוַעל ְיֵדי ּכָ ל ָהָרע ׁשֶ ֶאת ּכָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֶאָחד ָלׁשּוב 

י  ּכִ ר,  ּקֵ ְלׁשַ ָיֵרא  ָהָאֶרץ  ַעם  ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ָהָאֶרץ  ַעם  ם  ּגַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ָעָליו,  ת  ּבָ ׁשַ ֵאיַמת 
ַהר  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ּוְלבּוׁשָ ְלִיְרָאה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹוֶכה 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ּובּוׁשָ ִיְרָאה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ לּו  ִקּבְ ִסיַני 
ָהֱאלִֹקים  א  ּבָ ֶאְתֶכם  ַנּסֹות  ְלַבֲעבּור  י  "ּכִ טז(:  כ  )שמות  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ
ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל - ֶזה  י ֶתֱחָטאּו",  ֵניֶכם ְלִבְלּתִ ּפְ ִיְרָאתֹו ַעל  ְהֶיה  ּתִ ּוַבֲעבּור 
ֶאת  ַמֲחִזיר  נּו  ַרּבֵ ה  ּומֹׁשֶ ֵמֶהם,  ִנְלַקח  ֶזה  ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְטאּו  ּוְכׁשֶ ה,  ַהּבּוׁשָ
ה, ְוַעל ְיֵדי  ּכַֹח ַהּבּוׁשָ ה  ּזֶ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ָתִרים ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ ֵני ַהּכְ ׁשְ
ְוָלׁשּוב  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ּיֵ ְלִהְתּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹוֶכה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֶזה 

ֵאָליו.

ׁש ְלָכל  ּיֵ ֶפׁש ְיֵתָרה ׁשֶ ַבד ַהּנֶ ּלְ ּמִ דֹוׁש )קדושים פב(, ׁשֶ ה ַהּזַֹהר ַהּקָ ּוְמַגּלֶ
ּוִמְתרֹוֵמם  ה  ּנֶ ּתַ ִמׁשְ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ַאף  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד 
ת ּגּוף ָקדֹוׁש,  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ל ְיהּוִדי ְמַקּבֵ ּכָ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ה ְיֵתָרה  ָ ל ְקֻדּשׁ ּוְמַקּבֵ
ָגִדים  ִריִכים ִלְהיֹות ּבְ ּצְ ת, ׁשֶ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ְוָהְרָאָיה ְלָכְך הּוא ַהִחּיּוב ִלְלּבֹׁש ּבִ
ָראּוי  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ִדים,  ּוְמֻכּבָ ָנִאים 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ֵמֲחַמת  יֹוֵתר  ִדים  ּוְמֻכּבָ ָיִפים  ִלְבָגִדים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו   ַמּדּוַע לֹא 
ת ּבָ ַ ְזכּות ַהּשׁ ּבִ ְצַרִים  ִמּמִ

לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ זיע"א,  ִלין  ִמּלּוּבְ ָצדֹוק  י  ַרּבִ ּוֵבֵאר 
ְתבּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ מֹר ֶאת ַהּשׁ ר ִהְתִחילּו ִלׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ד  ְצַרִים ִמּיָ ָיְצאּו ִמּמִ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ְמרּו  ׁשָ ֵהם  ִמְצַרִים,  ּבְ ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲחַז"ל, 
ד  ִמּיָ ָיְצאּו  לֹא  ֵהם  ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  ְיִציָאָתם,  ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ "ִאְלָמֵלא  קי"ט(:  )שבת  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצַרִים  ִמּמִ

ִנְגָאִלין"? ד  ִמּיָ ָהיּו  תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁשּו  ִקּדְ ִמְצַרִים לֹא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ת, ֲאָבל ִאם  ּבָ ׁשַ א ֵהם ַרק ָנחּו ּבְ ּה, ֶאּלָ ּלָ ת ּכֻ ּבָ ַ ָכל ַהּשׁ ה ּבְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבְ
ִמְצַרִים, ֵהם ָהיּו ִנְגָאִלים ְויֹוְצִאים  ת ּבְ ּבָ ַ ים ֶאת יֹום ַהּשׁ ׁשִ ֵהם ָהיּו ְמַקּדְ

ד. ִמּיָ

ת,  ּבָ ַ ים ֶאת יֹום ַהּשׁ ׁשִ ּה ַרק ִאם ְמַקּדְ ל ֲחַז"ל ִהּנָ ל ַהְבָטָחָתם ׁשֶ י ּכָ ּכִ
הּוא  ת, ׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ל ֶאת אֹוָרּה ַהּגָ ִלי ְלַקּבֵ ים ּכְ ְך עֹוׂשִ ַעל ְיֵדי ּכָ ׁשֶ
יָלא ִנְגָאִלים ִמּכֹל  ְך ִמּמֵ ּכָ ְיֵדי  ִאיָרה ּבֹו, ְוַעל  ה ָהֲעִתיָדה ַהּמְ ֻאּלָ אֹור ַהּגְ

ָוכֹל.

ֵלָמה ה ִלְרפּוָאה ׁשְ ְסֻגּלָ

זֹוֶכה  ה, הּוא  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ׁש ֶאת  ְמַקּדֵ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְלָכל  זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ ְרכֹוֶתיָה  ּבִ ְלָכל 
ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוָחִנּיּות,  ּבְ ין  ּבֵ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ין  ּבֵ ָזקּוק,  הּוא  ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות 
ִליָט"א,  ׁשְ ֵטיין  ְרׁשְ ִזיְלּבֶ ִיְצָחק  ָהַרב  אֹון  ַהּגָ ֶאְלָחָנן",  "ָרַמת  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ

ה ֵאָליו. ְרִאּיָ הּוא ָהָיה ֵעד  ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ



ִ ׀ ִנמכ ִ נ ֹכ כ ׀ ָקםי

 283

ׁש  ִנּגַ ְמאֹד  ה  ָקׁשֶ ב  ַמּצָ ּבְ חֹוֶלה  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה  ָהָיה 
ֵלָמה,  ׁשְ ִלְרפּוָאה  ְרָכתֹו  ּבִ ֶאת  ׁש  ּוִבּקֵ ָהַאְדמֹוִרי"ם  דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ֶאל 
א",  ְיַרּפֵ ְוַרּפֹא  ן  ִיּתֵ ְבּתֹו  ׁשִ "ַרק  ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  י:  ָהַרּבִ לֹו  ְוָאַמר  ָעָנה 
ָראּוי  ׁש אֹוָתן ּכָ תֹוָתיו ַלה' ִויַקּדֵ ּבְ ן ָהָאָדם ֶאת ׁשַ ִאם ִיּתֵ ז ׁשֶ ּוְבָכְך ְמֻרּמָ
י  נֹוַכְחּתִ ה  ְוִהּנֵ ַמִים.  ָ ַהּשׁ ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ִלְרפּוָאה  ה  ִיְזּכֶ ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ
תֹוָתיו  ּבְ יׁש ֶאת ׁשַ ת ֵהֵחל אֹותֹו ְיהּוִדי ְלַהְקּדִ ּבָ ָאֵכן ֵמאֹוָתּה ׁשַ ִלְראֹות ׁשֶ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ הֹוֶגה  הּוא  ׁשֶ ּכְ ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד 
דֹוָלה  ְזכּוָתּה ַהּגְ ב ְוָרָפא לֹו ּבִ ַאַחד ָהָאָדם ָוׁשָ ְוָאֵכן הּוא ִהְבִריא ְוָהָיה ּכְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ

ַפע, ְוִאם ָהָאָדם  ֶ ָרָכה ְוָכל ַהּשׁ ת ִהיא ְמקֹור ַהּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ ּום ׁשֶ ְוזֹאת ִמּשׁ
הּוא ָזקּוק. יָלא ְלָכל ַהְיׁשּועֹות ׁשֶ ָראּוי, הּוא זֹוֶכה ִמּמֵ ּה ּכָ ׁשָ זֹוֶכה ְלַקּדְ

ת ּבָ ַ ַנת ַהּשׁ ּוְסֻגּלֹות ַמּתְ אֹוְצרֹות 

ְלִסּכּום:

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַנת  ַמּתְ
ְלאֹוָצרֹות  ַהּדֹורֹות  ָכל  ּבְ ָיָדּה  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעּמֹו 
ֶאת  ׁש  ַהְמַקּדֵ ְוָכל  ִמּיּות,  ְוַגׁשְ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ ֵהן  ַוֲעצּוִמים,  ִנְפָלִאים 

ם, זֹוֶכה )רשימה חלקית בלבד(: ֵ ַהּשׁ ַוֲעבֹוַדת  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ִיּסּוִרים )ערבי נחל - כי תצא(. ל ָהֲעוֹונֹות ְללֹא ׁשּום  ּכָ ַרת  ְלַכּפָ א. 

ֵאינֹו  ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ֵאּלּו  ֶאת  ַוֲאִפּלּו  ַהֲחָטִאים,  ל  ּכָ ִלְמִחיַלת  ב. 
ר ֲעֵליֶהם )טז סימן רמב(. ְמַכּפֵ

ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵהיְכלֹות  ְלָכל  ֵנס  ּוְלִהּכָ ְמָאה  ַהּטֻ ֵהיְכלֹות  ל  ִמּכָ ָלֵצאת  ג. 
ת ַאַחת )ערבי נחל - שמיני(. ּבָ ׁשַ ּבְ
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ַעְצָמּה  ִכיָנה ּבְ ְ ת ַהּשׁ ּבָ ׁשַ י ּבְ ּבֹו, ּכִ ִניִמית ׁשֶ ְמָאה ַהּפְ ל ַהּטֻ ֵהר ִמּכָ ד. ְלִהּטָ
ָרֵאל )החיד"א נחל קדומים – ניצבים(. ִיׂשְ ְמַטֶהֶרת ֶאת 

)זוהר  ין  ַהּדִ ת  ּוִמּדַ ְטרּוִגים  ַהּקִ ל  ּכָ ֶאת  ֵמָהָאָדם  ֶלת  ְמַבּטֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ה. 
וישב(.

ּה ָלׁשּוב  ּבָ הּוא ִנְמָצא  ה ׁשֶ ְרּגָ ּדַ ֵאיזֹו  ּבְ ל ֶאָחד  ת זֹוֶכה ּכָ ּבָ ַ ו. ַעל ְיֵדי ַהּשׁ
ם )לקוה"ל שבת ז(. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ּוְלָכל  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ

)אור  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  זֹוֶכה  ז. 
החיים הקדוש ואתחנן ד(

ֶנֶגד  הּוא ָחָטא ּכְ ֶ ל ַמה ּשׁ ן ֶאת ּכָ ּקּון ַנְפׁשֹו, ּוְלַתּקֵ ֵלמּות ּתִ ח. זֹוֶכה ִלׁשְ
ִליְצַלן )אור החיים הקדוש ואתחנן ד(. ַרֲחָמָנא  קֹוֵנהּו, 

ְך  ּכָ ֵעֶדן,  ן  ִמּגַ ְיגַֹרׁש  ּלֹא  ׁשֶ ה ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון  ֵהֵגּנָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ט. 
ילֹו  ּוְלַהּצִ ְמרֹו  ְלׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ה  ְמִגּנָ ִהיא 

ִמּיּות )ליקוה"ל שבת מא(. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ל ַרע  ִמּכָ

ֵלָמה. )צדיקי הדורות( ׁשְ י. זֹוֶכה ִלְרפּוָאה 

ֵלָמה. )קריינא דאגרתא( ׁשְ יא. זֹוֶכה ֶלֱאמּוָנה 

ּה )תיקוני  הּוא ִנְמָצא ּבָ ה ׁשֶ ְרּגָ ָכל ּדַ ִכיָנה ָעָליו ּבְ ְ ָרַאת ַהּשׁ יב. זֹוֶכה ְלַהׁשְ
זוהר תיקון יח(.

ַח ֶאת ִיְצרֹו,  ִמיד ְלַנּצֵ ָידֹו, ְוהּוא זֹוֶכה ּתָ ִמיד ּבְ ְצרֹו ָמסּור ּתָ ּיִ יג. זֹוֶכה ׁשֶ
ְוֵחילֹוָתיו. )ליקוה"ל שבת ג( ֶצר ָהָרע  ֵמַהּיֵ ֵצל  ּוְלִהּנָ

ֲעבֹוַדת ה' )ליקוה"ל עירובי  ְמָחה ּבַ יד. זֹוֶכה ָלֵצאת ֵמָהַעְצבּות, ְוזֹוֶכה ְלׂשִ
תחומין א(.



פרק י"ד

ת ּבָ ַ ַהּשׁ ֵהיְכלֹות 
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פרק י"ד

ם מיכ ָ תיח ִָ ִנם  ו ָן ּ ִי

ָרֵאל אֹות ִהיא ְלֹעָלם ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ

ה" )פרשת כי תשא( ּפֹוֵתַח צַֹהר  ִסְפרֹו "ּתֹוַרת מֹׁשֶ דֹוׁש ּבְ יְך ַהּקָ ָהַאְלׁשֵ
ֶאת  ף  ְוחֹוׂשֵ ה  ְמַגּלֶ הּוא  ּובֹו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ נּוִזים  ַהּגְ ְלֵהיְכלֹוֶתיָה  ֻמְפָלא 
יַצד ָיכֹול  ּכֵ ר הּוא ְמָבֵאר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  נּוִזים ׁשֶ ַהּגְ ְצפּונֹוֶתיָה 
ּוְלֵאילּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֱעָלם  ְוַהּנֶ ִמיר  ַהּטָ ָלעֹוָלם  ֵנס  ְלִהּכָ ִלְזּכֹות  ֶאָחד  ל  ּכָ
ת, ּוְכַדְרּכֹו  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ָרֵאל ִלְזּכֹות ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ָבִרים ִנְפָלִאים ָיכֹול ּכָ ּדְ

ֵאלֹות. ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ ּפֹוֵתַח  הּוא 

ה  ַכּמָ ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִניִמית ׁשֶ ַהּפְ ַמהּוָתּה  ּבְ ֵאלֹות ֲחׁשּובֹות  ׁשְ

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה ׁשְ

ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ה  ְלַמֲעׂשֵ ֵזֶכר  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ
ַלאְכּתֹו  ִמּמְ ַבת  ְוׁשָ ָיִמים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ ָהעֹוָלם  רּוְך הּוא ֶאת  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ
ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  טז(:"ְוׁשָ לא  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ
ּוַבּיֹום  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ה'  ה  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ י  ּכִ ְוכּו',  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ַפׁש". ּנָ ַוּיִ ַבת  ׁשָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ
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ל  ׁשֶ ם  ָעְנׁשָ ּבְ ַהּתֹוָרה  ֶהְחִמיָרה  ּכֹה  ַמּדּוַע  ְלָהִבין,  ָצִריְך  ן  ּכֵ ְוִאם 
ּנֹוָצר  ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ ְך  ִמּכָ ר  ֲאׁשֶ ּוְסִקיָלה,  ָכֵרת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵלי  ְמַחּלְ
ָמה  ְלָהִבין  ָצִריְך  ְוִלְכאֹוָרה  ָהֶעְליֹוִנים?  עֹוָלמֹות  ּבָ נֹוָרא  ָגם  ּפְ ה  ִמּזֶ
ֵזֶכר  ַרק  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ל  ּכָ ַוֲהֵרי  ְך,  ִמּכָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָגם  ַהּפְ

ית. ֵראׁשִ ּבְ ה  ְלַמֲעׂשֵ

ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ין  ּבֵ אֹות  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ַמּדּוַע 
ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ טז(:  לא  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַוֲהֵרי  ְלעָֹלם",  ִהיא  אֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ ְוכּו'  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְלַבד? ר חֹוֵלף ְועֹוֵבר ְלַאַחר יֹום ֶאָחד ּבִ בּוַע ֲאׁשֶ ׁשָ ִהיא ַרק יֹום ֶאָחד ּבְ

ית ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְוִלְכאֹוָרה ֲהֵרי  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ן ּדֹוָחה ֶאת  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ִנּיַ ּבְ ֵאין  ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּכָ
עֹוָלם, ּוַמּדּוַע  ִכיָנה ּבָ ְ ָרַאת ַהּשׁ ר ּבֹו הּוא ַהׁשְ קֹום ֲאׁשֶ ן הּוא ַהּמָ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ת? ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ּדֹוֶחה ֶאת ִמְצַות  ֵאינֹו 

ֵאָלה ְרִביִעית ׁשְ

ל  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהּסֹוד  ַמהּו  ְלָהִבין  ָצִריְך 
ְתבּו ֲחַז"ל )שבת קיח(: ִאְלָמֵלא  ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ ִמְצַות ַהּשׁ לּוָיה ּבְ ה ּתְ ֻאּלָ ַהּגְ

ִנְגָאִלים? ָהיּו  ד  ִמּיָ ת ַאַחת,  ּבָ ׁשַ ְמרּו  ׁשָ

ית ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

)בראשית ב, ב(:  ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  י(,  )בראשית רבה פרשה  ֲחַז"ל  ִהְקׁשּו 
ַמע  ַמׁשְ ְך  ּכָ ּמִ ׁשֶ ה",  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ֱאלִֹקים  "ַוְיַכל 
ָתה ְמָלאָכה, ְוִלְכאֹוָרה ֲהֵרי  ַעְצמֹו ֶנֶעׂשְ ּבְ ִביִעי  ְ ֵחֶלק ֵמַהּיֹום ַהּשׁ ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ
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ַרק  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ָבר  ּכְ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלאְכּתֹו,  ִמּמְ ַבת  ׁשָ הּוא  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ָיִמים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ
ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ה'  ה  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ י  "ּכִ יז(:  לא  )שמות  ּתֹוָרה  ּבַ

ַפׁש"? ּנָ ַוּיִ ַבת  ִביִעי ׁשָ ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ָהָאֶרץ 

ית ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ טז(:  לא  )שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ַמּדּוַע 
ים  עֹוׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְוִכי  ְלדֹֹרָתם",  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְוכּו'  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ּוַמּדּוַע לֹא  ים אֹוָתּה,  ְולֹא עֹוׂשִ ָאנּו ׁשֹוְמִרים אֹוָתּה  ֲהֵרי  ת?  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 

ת'? ּבָ ַ ַהּשׁ מֹר ֶאת  ִלׁשְ ְוכּו',  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  'ְוׁשָ ֶנֱאַמר 

ִביִעית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ן ְלַעם  ּתֵ ּיִ ְרעֹה ׁשֶ ׁש ִמּפַ ּקֵ נּו ּבִ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ְתבּו ֲחַז"ל )שמות רבה כה(, ׁשֶ ּכָ
יֹום  ה ֶאת  ּוָבַחר מֹׁשֶ ְרעֹה,  ּפַ ְלָכְך  ים  ְוִהְסּכִ ִלְמנּוָחה  ֶאָחד  יֹום  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו  לֹא  ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ִלְמנּוָחה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ת, ַוֲהֵרי  ּבָ ַ ְזכּות ַהּשׁ ִמְצַרִים ּבִ ת ּבְ ּבָ ַ מֹר ֶאת ַהּשׁ ֵהֵחּלּו ִלׁשְ ד ְלַאַחר ׁשֶ ִמּיָ
ֵהם  ד  ִמּיָ ַאַחת,  ת  ּבָ ׁשַ ְמרּו  ִיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאם  ׁשֶ קיח(  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ

ִנְגָאִלים?

ִמיִנית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְצוֹות,  ַהּמִ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  טֹוָבה"  ָנה  "ַמּתָ ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ַמּדּוַע 
ַעל  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה,  ַמּתָ ִנְקָראֹות  ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ֲהֵרי 

ָנה"? ַמּתָ ר  ְדּבָ "ּוִמּמִ סּוק  ַהּפָ

יִעית ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ

ל  ְך ּכָ ּום ּכָ ּשׁ ּמִ ְצוֹות, ׁשֶ ל ַהּמִ ת יֹוֵתר ִמּכָ ּבָ ַ ה ִהְתַיֲחָדה ִמְצַות ַהּשׁ ּמָ ּבַ
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)שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ ִנְמָחִלים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ
דֹור ֱאנֹוׁש,  ִהְלָכתֹו, ֲאִפּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ת ּכְ ּבָ ָמר ׁשַ ׁשְ ל ַהּמִ "ּכָ קיח( ׁשֶ

מֹוֲחִלין לֹו"?

יִרית ֵאָלה ֲעׂשִ ׁשְ

ְלָהִכין  ה  ַמְרּבֶ ָהָיה  ִאים  ּנָ ַהּתַ ַאַחד  ׁשֶ קיט(  )שבת  ָמָרא  ּגְ ּבַ ר  ְמֻסּפָ
ִאם  ֲהֵרי  ּתֹו:  ְלִאׁשְ אֹוֵמר  הּוא  ׁשֶ ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  יִלים  ְבׁשִ ּתַ
אֶֹכל  ה  ַהְרּבֵ ַלֲעׂשֹות  ים  ַמְרּבִ ָהִיינּו  ם  ּגַ ְלֵביֵתנּו,  א  ּבָ ָהָיה  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ
ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ְך,  ּכָ ָאַמר  הּוא  יַצד  ּכֵ ִלְכאֹוָרה  ה  ְוִהּנֵ ִבילֹו.  ׁשְ ּבִ
אֹוֵכל  ַעְצמֹו  ּבְ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָהָיה  ֵאָליו,  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ א  ּבָ ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ָלל?  ּכְ
ל ּכָ ֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ אֹוְכִלים  ֲאַנְחנּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוִאּלּו   ְוׁשֹוֶתה, 

ֲאָכִלים. ַהּמַ

ָמה  ְנׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ִלים  ת ְמַקּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ
ְמָחה ְוׂשִ ֲענּוג  ּתַ ל  ָאה ֵמעֹוָלם ׁשֶ ְיֵתָרה ַהּבָ

ֵאלֹות  ׁשְ ְלָכל  אּור  ַהּבֵ ׁשֶ תשא(  כי  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ ּוְמָתֵרץ 
קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ טז(  )ביצה  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  הּוא  ֵאּלּו, 
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב  ְיֵתָרה,  ָמה  ְנׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִלים  ְמַקּבְ
בֹוּהַ  ּגָ ֵמעֹוָלם  ָאה  ּבָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה 

הּוא עֹוַלם ָהֲאִצילּות. ּוְמנּוָחה, ׁשֶ ּלֹו עֶֹנג  ּכֻ ר  ְמאֹד ֲאׁשֶ

ל  ִמּכָ ֵהר  ְלִהּזָ ָעָליו  ָאָדם,  ּבָ ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָלֵכן, 
ל  ׁשֶ ּוְרִגילּוָתּה  ִטְבָעּה  ֶהֶפְך  ׁש  ַמּמָ י ֵהם  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוְמָלאָכה  ִעּנּוי 

ְמָחה. ְוׂשִ ל עֶֹנג  ָאה ֵמעֹוָלמֹות ׁשֶ ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
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ָכֵרת ּבְ ת ָעְנׁשֹו  ּבָ ׁשַ ּבְ ה ְמָלאָכה  ַמּדּוַע ָהעֹוׂשֶ

ְוַהְתָרָאה  ֵעִדים  ְללֹא  ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל ֶאת  ַהְמַחּלֵ ל  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ֶפׁש  ַהּנֶ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָלאָכה  ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ָכֵרת,  ּבְ ָעְנׁשֹו 
ּנּו,  ד יֹוֵצאת ִמּמֶ ּלֹו עֶֹנג ּוְמנּוָחה, ִהיא ִמּיָ ּכֻ קֹום ׁשֶ ָאה ִמּמָ ר ּבָ ְיֵתָרה ֲאׁשֶ
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ד  ִמּיָ ּכֹוֵרת  הּוא  ָכְך  ּבְ ְוָלֵכן  ְלָכְך,  ָלל  ּכְ ְרִגיָלה  ה  ֵאיֶנּנָ י  ּכִ

ְמָצא ְלַמְעָלה. ַהּנִ ּה  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ

ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ָכֵרת,  ּבְ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ל  ַהְמַחּלֵ ל  ׁשֶ ָעְנׁשֹו  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ָכְך הּוא ּכֹוֵרת ְוקֹוֵצץ  ָמה ְיֵתָרה ִנְמֵצאת ּבֹו, ּבְ ׁשָ ר ַהּנְ ֲאׁשֶ ה ְמָלאָכה ּכַ עֹוׂשֶ
ְוזֹו  ְרׁשֹו,  ָ ִמּשׁ ִנְכָרת  הּוא  ד  ּוִמּיָ ְלַמְעָלה,  קֹוָרּה  ּוִמּמְ ּה  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ ַנְפׁשֹו  ֶאת 

ת. ּבָ ׁשַ תֹו ְמָלאָכה ּבְ ּיָ ְפֶעֶלת ֵמֵאֶליָה ַעל ְיֵדי ֲעׂשִ ִהיא ְמִציאּות ַהּנִ

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ג  ִצּוּו ֲחָכִמים ְלִהְתַעּנֵ ַמּדּוַע 

לֹׁשת  ׁשְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ מַֹח ּבְ ג ְוִלׂשְ ְך ִצּוּו ֲחַז"ל )שבת קיח(, ְלִהְתַעּנֵ ּום ּכָ ּוִמּשׁ
ָהֲאִצילּות,  ֵמעֹוַלם  ָאה  ּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ
ָבִרים  ִמּדְ ֵמָחה  ׂשְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוָלֵכן  ְמָחה,  ְוׂשִ עֶֹנג  ל  ׁשֶ הּוא עֹוָלם  ׁשֶ
ֵמַח  ְוׂשָ ג  ּוִמְתַעּנֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְמַכּבֵ ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ְועֶֹנג,  ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ
ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ְוִהְתעֹוְררּות  ֶהָאָרה  מֹוִסיף  הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ּה  ּבָ
ה  עֹוׂשֶ ׁש  ַמּמָ הּוא  ׁשֶ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ּוְבָכְך  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבֹו  ִנְמֵצאת  ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 

ת -  ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ַנת ַהּתֹוָרה )שמות לא טז(: "ְוׁשָ ּוָ ּכַ ְוֶזה 
ֶאת  ג  ְמַעּנֵ הּוא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ י  ּכִ עֹוָלם",  ִרית  ּבְ ְלדֹרָֹתם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
הּוא  ב לֹו ׁשֶ ִקְרּבֹו, ְוֶזה ֶנְחׁשָ ָמה ַהְיֵתָרה ּבְ ׁשָ ם ֶאת ַהּנְ ת, הּוא ְמַקּיֵ ּבָ ַ ַהּשׁ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ה ֶאת  ַעְצמֹו עֹוׂשֶ ּבְ
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ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֲענּוג   ַהּתַ
ְיֵתָרה ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  מֹוִסיף ֶאת אֹוָרּה ׁשֶ

ֶאָחד  ַעל  קיט(  )שבת  ֲחַז"ל  ִרים  ַסּפְ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ָקאֹות  ּוַמׁשְ ַמֲאָכִלים  ְלָהִכין  ה  ַמְרּבֶ ָהָיה  ׁשֶ ִאים  ּנָ ַהּתַ
ֵאֵלינּו,  א  ּבָ ָהָיה  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ִאם  ֲהֵרי  ּתֹו:  ְלִאׁשְ אֹוֵמר  הּוא  ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
יִלים ִלְכבֹודֹו. ְוִלְכאֹוָרה ֵאינֹו ּדֹוֶמה  ְבׁשִ ל ּתַ ֵ ים ְלַבּשׁ ם ָהִיינּו ַמְרּבִ ֲהֵרי ּגַ
אֹוֵכל  ַעְצמֹו  ּבְ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָהָיה  ֵאָליו,  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ א  ּבָ ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ָלל,  ּכְ
ְסעּודֹות  ּבִ ְוׁשֹוִתים  ָהאֹוְכִלים  ֵאּלּו  ָאנּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוִאּלּו  ֲאָכִלים,  ַהּמַ ֶאת 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת ֶאת ַמַאְכֵלי  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
ת  ּבַ יֹום ׁשַ ה ּבְ ִתּיָ ְ ֶגת ֵמָהֲאִכיָלה ְוַהּשׁ ַעְצָמּה ִמְתַעּנֶ ת, ִהיא ּבְ ּבָ ׁשַ ָלָאָדם ּבְ
ה  ַמְרּבֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ּוְכָכל  ְועֶֹנג,  ְמנּוָחה  ל  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ָאה  ּבָ ִהיא  י  ּכִ קֶֹדׁש, 
אֹוָרּה  יֹוֵתר  ף  ְוִנְתַוּסֵ ֵדל  ּגָ ְך  ּכָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  מַֹח  ְוִלׂשְ ג  ְלִהְתַעּנֵ
ת  ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ַעּנֵ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ְוָלֵכן ּכָ ִקְרּבֹו,  ּבְ ֹוֶכֶנת  ָמה ְיֵתָרה ַהּשׁ ׁשָ ל ַהּנְ ׁשֶ
ֶאת  ד  ְמַכּבֵ הּוא  ׁשֶ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ֶזה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ עּודֹות  ַהּסְ לֹׁש  ׁשְ ֶאת  ְואֹוֵכל 

ַעְצָמּה. ּבְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ

ל ְיהּוִדי  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ  ּבְ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ה ִמׁשְ ַנֲעׂשֶ

ל  ְמַקּבֵ ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ עֹוד  ּוְמָבֵאר 
ֶרת  ֶ ְמַקּשׁ ר  ֲאׁשֶ ַעל  ִמּמַ ֱאלֹוַק  ֵחֶלק  ִהיא  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ
תּוב )שמות לא  ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ יֹום ׁשַ ין ָהָאָדם ְלקֹונֹו ּבְ ֶרת ּבֵ ּוְמַחּבֶ
יִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם",  י אֹות ִהיא ּבֵ מֹרּו - ּכִ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ יג(: "ַאְך ֶאת ׁשַ
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ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעָֹלם". ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  )שם פסוק יז( "ּבֵ

ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּוָבָאה  ִנְכֶנֶסת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ בּוַע  ׁשָ ּוְבָכל 
ֹוֶרה  ַהּשׁ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ְלאֹור  ן  ּכָ ּוִמׁשְ ֵהיָכל  ית  ַנֲעׂשֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד  ל  ּכָ
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִהיא  ׁשֶ ָעָליו, 
ְוִנְמָנע  ּתֹוָרה  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר עֹוֵסק  ָרֵאל ֲאׁשֶ ׂשְ ִמּיִ ְוָכל ֶאָחד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם 
ֹוָרה  ַהּשׁ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ִמׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ין,  ֻחּלִ ְבֵרי  ּדִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ַדּבֵ ִמּלְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָעָליו 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  יז(:"ְוׁשָ לא  )שמות  סּוק  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ רּוׁשֹו הּוא  ּפֵ ׁשֶ ְלעָֹלם",  ִהיא  ָרֵאל אֹות  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ ְוכּו' 
ִהיא  ָמה ְיֵתָרה, ׁשֶ ׁשָ יִני ּוֵביֵניֶכם ַעל ְיֵדי ַהּנְ ר ּבֵ ֵ ִניִמי ַהְמַקּשׁ ָבר ּפְ ּה ּדָ ִהּנָ
ת,  ּבָ ׁשַ יֵניֶכם ּבְ יִני, ְוהּוא ִנְכָנס ּבֵ הּוא ּבֵ ָבר ׁשֶ הּוא ּדָ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ אֹור ַהּשׁ
ֹוָרה  ה ַהּשׁ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ים ֵהיָכל ַלּשׁ ם ַנֲעׂשִ ָמה ְיֵתָרה ַאּתֶ ׁשָ ְוַעל ְיֵדי ַהּנְ

יֹום ֶזה. ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֶאָחד ֵמַעם  ָכל ֶאָחד  ּבְ

ית  ּבֵ ת  ִלְבִנּיַ ת  ּבָ ׁשַ ִלים  ַמּדּוַע ֵאין ְמַחּלְ
ִכיָנה ְ הּוא ְמקֹום ַהּשׁ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ

ְנַין  ִביל ּבִ ׁשְ ת ּבִ ּבָ ַ ִלים ֶאת ַהּשׁ ֵאין ְמַחּלְ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּכָ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ׁש  ּתֹוָרה "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ ׁש ֶנֱאַמר ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ י ַעל ּבֵ ׁש - ּכִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ָרֵאל ִיְהיּו ְראּוִיים  ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ ְך ֲחַז"ל, ׁשֶ תֹוָכם", ְוָדְרׁשּו ַעל ּכָ י ּבְ ַכְנּתִ ְוׁשָ
י  ַכְנּתִ "ְוׁשָ ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְיֵדי  ַעל  ֲעֵליֶהם  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶרה  ׁשְ ּתִ ְלָכְך, 
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ הּוא  רּוׁשֹו  ּפֵ י  ּכִ ן',  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ י  ַכְנּתִ 'ְוׁשָ ֶנֱאַמר  ְולֹא  תֹוָכם"  ּבְ
ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ּכֹן  ִיׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ
בֹוא  ְך ּתָ ַעל ְיֵדי ּכָ יֶהם, ׁשֶ ָרֵאל ִיְהיּו ְראּוִיים ְלָכְך ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ

ן. ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֶרה  ְוִתׁשְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
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ֵמַעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְנַין  ִמּבִ בֹוָהה  ּגְ ּה  ִהּנָ ת  ּבָ ׁשַ ֲאָבל 
י  ַעְצמֹו ֵהיַכל ה', ּכִ ִכיָנה, ְוהּוא ּבְ ְ ן" ְלאֹור ַהּשׁ ּכָ ׁשְ ַעְצמֹו הּוא "ַהּמִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ה סֹוד  ּזֶ ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֹוָרה  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ַעל 

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ א ְלָכל ֶאָחד  ַהּבָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִניצֹוץ ֵמאֹור  ִהיא  ׁשֶ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֹוָרה  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִלים  ְמַחּלְ ֵאין  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ַעם  ְיֵדי  ַעל   - ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְנַין  ּבִ ִביל  ׁשְ ּבִ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל 

ן. ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרֵאל - ׁשֹוָרה  ִיׂשְ

ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְנַין  ִמּבִ ֲעִדיָפה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ֵכן  מֹו  ּכְ
א  ֶאּלָ ם  ַקּיָ ֵאינֹו  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְנַין  ּבִ ְוִאּלּו  עֹוָלם,  ְלדֹורֹות  ֶמת  ּיֶ ַהּקַ ִמְצָוה 
ֵני  ִמּפְ עֹוָלם  ְלדֹורֹות  ִהיא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדֹוִחים  ֵאין  ְוָלֵכן  ְלַבד,  ּבִ ְזַמּנֹו  ּבִ

ל. ֻמְגּבָ ִלְזַמן  ִהיא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ

ן ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ת יֹוֵתר  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ְקֻדּשׁ

ְנַין  ּבִ ִביל  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִלים  ְמַחּלְ ֵאין  ַמּדּוַע  ְלָבֵאר  נֹוָסף  ַטַעם 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַחּלֵ יָרּה  ַמּתִ ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה  ִאם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ת  ֻדּלַ ּגְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמִביִנים  ָהיּו  לֹא  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ִביל  ׁשְ ּבִ
ֱאלֹוַק  ֵחֶלק  ְיֵדי  ַעל  ם  ַנְפׁשָ ּבְ ְמֻיֶחֶדת  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָנּה  ֶיׁשְ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָהיּו  א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָלֶהם  ּנֹוֶסֶפת  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ הּוא  ׁשֶ ַעל,  ִמּמַ
ְלַעם  ן  ִנּתָ ר  ֲאׁשֶ ְלַבד  ּבִ ִסיָמן  הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּיֹום  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִבים  חֹוׁשְ
ל ִמּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַבת  ׁשָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ה  ְלַמֲעׂשֵ ֵזֶכר  ָרֵאל   ִיׂשְ

ְמַלאְכּתֹו.

ת ֲאִפּלּו  ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ָאסּור ְלַחּלֵ ָרֵאל ִיְראּו ׁשֶ ַעם ִיׂשְ ֲאָבל ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ת ִהיא יֹוֵתר  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ֻדּשׁ ּקְ ן, ֵהם ָיִבינּו ְוֵיְדעּו ׁשֶ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ תֹו ׁשֶ ִנּיָ ִביל ּבְ ׁשְ ּבִ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַלֲאדֹוֵננּו,  ַהּיֹום  ָקדֹוׁש  י  ּכִ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ תֹו  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ דֹוָלה  ּגְ
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ַוֲעבֹוַדת  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ל  ּכָ ִוירֹוְממּו  ׁשּו  ְיַקּדְ
ֵהם  ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשּו  ַקּדְ ּיְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ה', 
ְוֶהָעצּום  דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ְוִיְזּכּו  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשּו  ִיְתַקּדְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַעם  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹוָרה  ַהּשׁ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  הּוא ַהׁשְ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

הּוא  ב לֹו ׁשֶ ֶנְחׁשָ ת  ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהּשׁ ַהְמַקּדֵ
ת ּבָ ַ ה" ֶאת ַהּשׁ "עֹוׂשֶ

)שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ַמּדּוַע  דֹוׁש  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְולֹא  ת"  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות   - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  טז(:"ְוׁשָ לא 

ְוזֹאת  ת',  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְמרּו  'ְוׁשָ ֶנֱאַמר 
ַמְדֵרגֹות  י  ּתֵ ׁשְ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ָאה  ּבָ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ

ת ְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות. ּיַ ת ֵמֲעׂשִ ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ְדֵרָגה ָהִראׁשֹוָנה -  ַהּמַ

ּבֹו  ּוְלַהְרּבֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ּוְלרֹוֵמם  ׁש  ְלַקּדֵ  - ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ְדֵרָגה  ְוַהּמַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ְוִעְנְיֵני  ְצוֹות  ַהּמִ ְוֵעֶסק  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ְיֵתָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ּוְלַעּנֵ ד  ְלַכּבֵ ָנה  ּוָ ּכַ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ׁשַ עֶֹנג  ְיֵדי  ַעל  ְוֵכן  ְלַבד,  ּבִ
ה  עֹוׂשֶ זֹו  ַמְדֵרָגה  ְיֵדי  ְוַעל  ְלַבד,  ּבִ ַהּגּוף  עֶֹנג  ם  ְלׁשֵ ְולֹא  ּה  ּבָ מַֹח  ְוִלׂשְ
ְלַעם  ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ ְוֶהָעצּום  דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ ַנְפׁשֹו  ּבְ ָהָאָדם 
ְמרּו  "ְוׁשָ טז(  לא  )שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ְוַעל  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני 
ה  ּוַמְרּבֶ ה  עֹוׂשֶ ׁש  ַמּמָ הּוא  ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ׁש  ְמַקּדֵ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִקְרּבֹו  ּבְ ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ֶאת  ַנְפׁשֹו  ּבְ ה  ּוְמַגּלֶ
ה עֹוׂשֶ ׁש  ַמּמָ הּוא  ִאּלּו  ּכְ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ְוֶזה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ִהיא   ׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
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יְך יַצד זֹוִכים ְלַהְמׁשִ  ּכֵ
בּוַע ָ ת ְלָכל ַהּשׁ ּבָ ַ ֶאת אֹור ַהּשׁ

ט"ז(  )ביצה  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  דֹוׁש  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
 - ַפׁש"  ּנָ ַוּיִ ַבת  ׁשָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ "ּוַבּיֹום  יז(:  לא  )שמות  סּוק  ַהּפָ ַעל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ
זֹאת  רֹוֶמֶזת  ַהּתֹוָרה  ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  ֶנֶפׁש.  ָאְבָדה  ַוי  ַבת,  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַרק  ִמְצַטֶעֶרת  ֶפׁש  ַהּנֶ ַוֲהֵרי  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ר  ַהְמַדּבֵ ָפסּוק  ּבְ

ת? ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֵצאָתּה  ּבְ

ִאם  ָרֵאל, ׁשֶ ָכְך רֹוֶמֶזת ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיׂשְ ּבְ אּור ְלָכְך הּוא, ׁשֶ א ַהּבֵ ֶאּלָ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהֲאסּורֹות  ְמָלאכֹות  ת  ּיַ ֵמֲעׂשִ ַרק  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ְמרּו  ִיׁשְ ֵהם 
ְועֶֹנג  ְמָחה  ּוְבׂשִ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁשּו  ְיַקּדְ לֹא  ְוֵהם  ְלַבד  ּבִ
ְהֶיה ַרק  א ִהיא ּתִ ת, ֶאּלָ ּבָ ַ ת, ֵהם לֹא ִיְזּכּו ְלֶהָאַרת ַהּשׁ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ
ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵמֶהם  ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵצא  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ד  ּוִמּיָ ּוֵביָנם,  יִני  ּבֵ אֹות 
ֶזה  ִלי  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹו,  דֹוָלה  ַהּגְ ַהֶהָאָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ ָעׂשּו  לֹא  ֵהם  י  ּכִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל ֶאת יֹום  ִיׂשְ ים  ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ה ַעל  ַנֲעׂשֶ

ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשּו  ְיַקּדְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
ֵאר  ָ ִיּשׁ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְוָהאֹור  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  ְלָהִכיל  ִלי  ּכְ ָלֶהם  ִיְהֶיה 
ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ֵמַהּנְ ֶהָאָרה  ֶהם  ּבָ ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ ְוָלֵכן  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ ם  ִעּמָ
ָרַאת  ֱאֶמת ּוְלַהׁשְ ְך ֵהם ִיְזּכּו ְלִקְרַבת ה' ּבֶ ּלֹו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ בּוַע ּכֻ ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ִכיָנה ֲעֵליֶהם  ְ ַהּשׁ

ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ָלָאָדם  ז  ְלַרּמֵ  - ֶנֶפׁש"  ָאְבָדה  "ַוי  סּוק  ַהּפָ ז  ְמַרּמֵ ְך  ּכָ ְוַעל 
ֵצא  ּלֹא ּתֵ ְכֵדי ׁשֶ ָראּוי, ּבִ ת ּכָ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהּשׁ ת ְלַקּדֵ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ד ּבִ ִמּיָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ֵצאת  ּבְ ד  ִמּיָ ּנּו  ִמּמֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ
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ה ָהֲעִתיָדה ֻאּלָ ַהּגְ ת - אֹור  ּבָ ׁשַ

ְתבּו ֲחַז"ל  ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ ׁשְ לּוָיה ּבִ ה ּתְ ֻאּלָ ל ַהּגְ ְך ּכָ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ה  ֶהם ֻאּמָ ּבָ ְלָטה  ת לֹא ׁשָ ּבָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ְמרּו  )שבת קיח(: ִאְלָמֵלא ׁשָ

ָראּוי,  ׁש אֹוָתּה ּכָ ת ְלַקּדֵ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ י ִאם ָהיּו ׁשֹוְמִרים ִיׂשְ ְוָלׁשֹון. ּכִ
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָהְיָתה  י  ּכִ ֶהם  ּבָ לֹט  ִלׁשְ ְיכֹוָלה  ְוָלׁשֹון  ה  ֻאּמָ ׁשּום  ָהְיָתה  לֹא 
ָהְיָתה  ִהיא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַהחֹל,  ִלימֹות  ַאף  יָכה  ַמְמׁשִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ים  ׁשִ ְמַקּדְ ָהיּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ם  ִאּתָ ֶאֶרת  ִנׁשְ
ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ִלי  ּכְ ים  עֹוׂשִ ָהיּו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֶהם  ּבָ ָאר  ִנׁשְ ה  ַהּזֶ ָהאֹור  ְוָהָיה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְויֹוֵרד 
כה(  רבה  )שמות  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ד  ִמּיָ ָאה  ּבָ ָהְיָתה 

ִנְגָאִלים. ָהיּו  ד  ִמּיָ ת ַאַחת,  ּבָ ׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ ִאְלָמֵלא 

ה  תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ת ּבְ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהּשׁ ר ָהָאָדם זֹוֶכה ְלַקּדֵ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן, ּכַ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ְועֶֹנג  ְמָחה  ׂשִ ּוִמּתֹוְך  חֹל  ְבֵרי  ּדִ ְללֹא 
ר ַעל ָידֹו הּוא זֹוֶכה  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ְוֶהָעצּום ׁשֶ הּוא זֹוֶכה ְלאֹוָרּה ַהּגָ
ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ מֹו  ּכְ ן ְלאֹור ה'  ּכָ ִמׁשְ ִלְהיֹות 
ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ַאף  ִקְרּבֹו  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶרה  ׁשְ ּתִ ׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  ֶזה 
יֹוֵתר  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ּבְ ְטמּוָנה  ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָנה  ּתָ ַהּמַ ְוֶזה  ַאֲחֶריָה,  ׁשֶ

דֹוש. ַהּקָ יְך  ל ָהַאְלׁשֵ ְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ ּדִ אן  ּכָ ן. ַעד  ּלָ ּכֻ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ





פרק ט"ו

ׁש ְקּדָ ַהּמִ ּוֵבית  ת  ּבָ ׁשַ





 ׀ תח ּיכ מן ו קי ִָ ּם  מי ִי ם  מיכ ָ ׀ תח

 301

פרק ט"ו

תח ּיכ מן ו קי ִָ ּם  מי ִי ם  מיכ ָ תח

ׁש ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּכִ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ ה,  ְמַגּלֶ דֹוׁש )תיקוני זוהר תיקון מ"ח(  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ְלַטֵהר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּכִ ֲחׁשּוָבה  ִהיא  ֲהֵרי 
ַעְצמֹו  ְלַטֵהר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְקַראת  ַעְצמֹו  ֶאת 
ְנָעֶליָך  ל  "ׁשַ ה(:  ג  )שמות  ֶנֱאַמר  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוַעל  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית  ְכִניָסתֹו  ּבִ

ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא". ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ י  ּכִ ַרְגֶליָך  ֵמַעל 

ית  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ׁשֶ זיע"א,  ִלין  ִמּלּוּבְ ָצדֹוק  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ּוֵבֵאר 
קֹום  ַהּמָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְוָלֵכן  ְזַמן,  ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֵיׁש  ְך  ּכָ ָמקֹום,  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ה,  ַהּמֹוִרּיָ ַהר  ּבְ ִנְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִהּנֹו  עֹוָלם  ּבָ יֹוֵתר  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ְוהּוא  ְזַמן",  "ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ נֹו  ֶיׁשְ ְך  ּכָ ָמקֹום",  "ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְוהּוא 
ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ים  ַמּנִ ַהּזְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ּבְ ׁש  ַהְמֻקּדָ ַמן  ַהּזְ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום 
ָרֵאל,  ׂשְ ּוִמּיִ ל ֶאָחד  ִכיָנה ֵאֶצל ּכָ ְ ר ּבֹו ׁשֹוָרה ַהּשׁ ָנה, ֲאׁשֶ ָ ָכל ְימֹות ַהּשׁ ּבְ
ית  ּבֵ מֹו  ּכְ ֲחׁשּוָבה  ִהיא  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ימֹות  ּבִ ַהְינּו  ּדְ  - ְזַמן"  "ּבִ ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ
ׁש  ִמְתַקּדֵ ֲהֵרי הּוא  ִהְלָכָתּה,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ְוָכל  ָמקֹום",  "ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ָצדֹוק  ר'  ָהַרַה"ק  ל  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּנִ ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ
ְוִלּבֹו  ָוֹכל,  ִמּכֹל  ִנְגָאל  ִהְלָכתֹו,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ר  ּמֵ ַהְמׁשַ ל  "ּכָ זיע"א:  ִלין  ִמּלּוּבְ

י". ׁש ַהר ָקְדׁשִ ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּכְ ִכיָנה, ְוהּוא  ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ִמׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ
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ִכיָנה ְ ָרַאת ַהּשׁ ַהׁשְ

פרשת  שלמה  )תפארת  זיע"א  ֵמַרדֹוְמְסק  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ּוֵבֵאר 
חּוד  ַהּיִ ֵלמּות  ׁשְ ָידֹו  ַעל  ָהָיה  ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ מסעי(, 

ָלם  ֻמׁשְ ִחּבּור  ָהָיה  ׁשֶ  - רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ יּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ל  ׁשֶ
ֵלמּות  ן - ׁשְ ו ְלַאַחר ַהֻחְרּבָ רּוְך הּוא, ְוַעְכׁשָ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ְלַהּקָ ין ַעם ִיׂשְ ּבֵ
מֹו  ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ִכיָנה ּבְ ְ ת קֶֹדׁש, ּובֹו ׁשֹוָרה ַהּשׁ ּבַ ַ יֹום ַהּשׁ חּוד הּוא ַרק ּבְ ַהּיִ

ם. ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

ְלֵבית  ׁש  ַמּמָ ִנְכָנס  הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  ִנְכָנס  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ַהִחיצֹוִנים  ׁשֹוְלִטים  לֹא  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ִנְמָצא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ל ָאָדם  ּכָ ּוְביֹום ֶזה  ִלּפֹות,  ְוַהּקְ

ית  ִמּבֵ בֹוָהה  ּגְ יֹוֵתר  ת ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" )סז(,  ּבְ ּוְמבָֹאר 
יֹוֵנק  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית  ָתּה  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ יָעה  ּפִ ַמׁשְ ְוִהיא  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ

עֹוָלם. ּבָ ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  הּוא  ת, ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ תֹו  ָ ֶאת ְקֻדּשׁ

ּדֹוֶחה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ְנָינֹו  ּבִ ֵאין  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ְוָיׁשּובּו  ְנָינֹו,  ּבִ ֶאת  ַיַעְצרּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  יַע  ַיּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת 
בֹוּהַ  ת הּוא יֹוֵתר ּגָ ּבָ ַ ּיֹום ַהּשׁ ֵני ׁשֶ ת, ְוזֹאת ִמּפְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ִלְבנֹותֹו ַרק ּבְ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֲעַלת  ַמֲעָלתֹו ִמּמַ ּבְ

ֵאין  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ יֹום  ָחל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ְך,  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ אֹוְכִלים  א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ּדֹוֶחה  ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ל  ׁשֶ ַהּצֹום 
ַמֲעָלָתּה  ּבְ בֹוָהה  ּגְ יֹוֵתר  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָעתֹו,  ׁשְ ּבִ לֹמֹה  ׁשְ ְסעּוַדת  ּכִ
יֹוֵנק  ה  ּנָ ּוִמּמֶ ן,  ּלָ ּכֻ ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ְוִהיא  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֲעַלת  ִמּמַ

תֹו. ָ ׁש ֶאת ְקֻדּשׁ ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל ַאף  ּוְמַקּבֵ
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ֲאָרה  ִנׁשְ ֲעוֹונֹוֵתינּו,  ּבַ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ְלַאַחר  ַאף  ה,  ְוִהּנֵ
ָמָרה,  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלנּו  ָנַתן  אֹוָתּה  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַנת  ַמּתְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ָנה  ַמּתָ ה,  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  י(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְוהֹוִדיֵעם. ֵלְך  ָמּה,  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנַזי  ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה 

ָנה טֹוָבה"  ת ִנְקֵראת "ַמּתָ ּבָ ַ ים, ִלְכאֹוָרה ַמּדּוַע ַהּשׁ ְוִהְקׁשּו ַהְמָפְרׁשִ
ַוֲעצּומֹות? ִנְפָלאֹות  נֹות  ן ַמּתָ ּלָ ּכֻ ר  ן ֲאׁשֶ ּלָ ּכֻ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ יֹוֵתר 

ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ע"ב(,  כב  דף  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְמָבֵאר  א  ֶאּלָ
ה לֹא מֹוֵצאת  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ לּות, ַהּשׁ ּגָ רּוִיים ּבַ ָרֵאל ׁשְ ַעם ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ׁשֶ
ָבה  ׁשָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּבֹו  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ א  ֶאּלָ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָלנּוַח  ָמקֹום 
ֵכן  ּלָ ׁשֶ לז(,  דף  יח  תיקון  זוהר  )תיקוני  ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ְוׁשֹוָרה 
ת  ּבָ ְוׁשַ ָנַזי  ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה  ָנה  "ַמּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
רד(,  דף  ח"ב  בזוהר  )כמובא  ת  ּבָ ׁשַ ִנְקֵראת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ָמּה",  ׁשְ
ָנה  ּתָ ַהּמַ ְוזֹו  ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ עֹוָלמֹות  ּבָ ה  ּלָ ּוִמְתּגַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹוֶרֶדת  ְוִהיא 
ָבה  ׁשָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ  - ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ם  ֵ ַהּשׁ ַתן  ּנָ ׁשֶ ַהּטֹוָבה 
ל ֶאָחד  ָרֵאל ְוׁשֹוָרה ִעם ּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם ִיׂשְ ָנֶפיָה ַעל ּכָ ת ּכְ ּופֹוֶרׂשֶ

יֹום ֶזה. ּבְ ְוֶאָחד ֵמֶהם 

לֹמֹה ֵמַרדֹוְמְסק זיע"א, )תפארת שלמה תולדות(,  י ׁשְ ְוָכַתב ָהַרַה"ק ַרּבִ
ִבְנַין  ּבְ ים  ת: "אֹוֲהֵבי ה' ַהְמַחּכִ ּבָ ַ ְזִמירֹות ַהּשׁ ּבִ יר  ָטן ָלׁשִ ּיְ ַהּפַ ן  ּקֵ ּתִ ֵכן  ּלָ ׁשֶ
ז  ן ַנֲחִליֵאל". ְוזֹאת ְלַרּמֵ ֵלי ַמּתַ ְמַקּבְ ְמחּו ּכִ יׂשּו ְוׂשִ ת ׂשִ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ֲאִריֵאל, ּבְ
ים  ּוְמַצּפִ ּתֹוְקִקים  ִמׁשְ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ַאף  ׁשֶ ְולֹוַמר, 
ָלׂשּוׂש  ֲעֵליֶהם  נֹו,  ֻחְרּבָ ַעל  ּוִמְצַטֲעִרים  ַוֲאֵבִלים  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְלִבְנַין 
ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ
ַלט  ת לֹא ׁשָ ּבָ ַ ׁש, ּוְביֹום ַהּשׁ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָהְיָתה ׁשֹוָרה ּבְ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ּבְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ם  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִאּלּו  ּכְ ַוֲהֵרי ֶזה  ן,  ַהֻחְרּבָ
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ׁש  ִמְתַקּדֵ הּוא  ֲהֵרי  ִהְלָכָתּה,  ּכְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ִכיָנה. ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ה ִמׁשְ ַנֲעׂשֶ ׁש ְוהּוא  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  תֹו ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ְלָכל  ִלְזּכֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ׁש, ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִמים ּבְ ָהיּו ַקּיָ ְפָלִאים ׁשֶ ָבִרים ַהּנִ ְוַהּדְ ים  ָהאֹורֹות ָהרּוָחִנּיִ

ׁש,  ְקּדָ יִלים ְלֵבית ַהּמִ ם ַמְקּבִ ת ְוִעְנָיָניו ִהּנָ ּבָ ַ ל ִמְנֲהֵגי ַהּשׁ ּכָ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ִהְלָכָתּה, ֲהֵרי הּוא ָחׁשּוב  ת ּכְ ּבָ ַ ֹוֵמר ֶאת ַהּשׁ ּשׁ ן, ְוָכל ִמי ׁשֶ ַכח ְלַהּלָ ּוָ ּנִ ִפי ׁשֶ ּכְ

ּדּוָכנֹו. ִוי ָהעֹוֵמד ַעל  ַהּלֵ ּוְכמֹו  ֵהיָכל,  ּבַ ֵרת  ּוְמׁשָ דֹול ָהעֹוֵמד  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  מֹו  ּכְ

ְמִחיַלת ֲעוֹונֹות

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ּוֵבית  ַאְדָמתֹו  ַעל  רּוי  ׁשָ ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ר ָהָיה ָהָאָדם חֹוֵטא, הּוא ָהָיה עֹוֶלה ְלֵבית  ֲאׁשֶ ּכַ ּלֹו,  ּתִ ָהָיה עֹוֵמד ַעל 
ֵחְטא  ל ּבְ ר ִנְכׁשַ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ׂשְ נֹו, ְוָכל ָאָדם ִמּיִ ׁש ּוֵמִביא ֶאת ָקְרּבָ ְקּדָ ַהּמִ
 – ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ ֲחָטָאיו  ַעל  ר  ְלַכּפֵ ן  ָקְרּבָ ֵמִביא  ָהָיה  ָגָגה,  ׁשְ ּבִ אֹו  ֵמִזיד  ּבְ
ָהָיה  ן,  ְרּבָ ֵמַהּקָ אֹוֵכל  ַהּכֵֹהן  ָהָיה  ּוְכׁשֶ ְוַכּדֹוֶמה,  ּוְמִעיָלה  ם  ָאׁשָ את,  ַחּטָ
ּכֲֹהִנים  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעוֹונֹו,  לֹו  ר  ּפֵ ּוִמְתּכַ ָחָטא  ֶ ּשׁ ַמה  לֹו  ִנְמַחל 
ֲעוֹונֹוָתיו  ִרים  ּפְ ִמְתּכַ ָהיּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִרים.  ּפְ ִמְתּכַ ּוְבָעִלים   - אֹוְכִלים 

ל ָהָאָדם. ְוִנְמָחִלים ֲחָטָאיו ׁשֶ

ל  ׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ִרים  ּפְ ִמְתּכַ ָהיּו  ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ְוַהְקָרַבת 
מֹו  ּכְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ֶהָחׁשּוב  ָבר  ַהּדָ ָהְיָתה  ָרֵאל  ִיׂשְ
כד(:  לג  )ישעיה  ָעֹון"  א  ְנׂשֻ ּה  ּבָ ב  ַהּיֹׁשֵ "ָהָעם  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ
ֲעוֹונֹות  ר ַעל  ְמַכּפֵ ַחר  ׁשַ ל  ׁשֶ ִמיד  ּתָ ם -  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ָעׂשּו  ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות  ַעל  ר  ְמַכּפֵ ָהָיה  ִים  ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ְוָתִמיד  ַלְיָלה,  ל  ׁשֶ
מֹו  ּכְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ֶהָחׁשּוב  ָבר  ַהּדָ ְוֶזהּו  ּיֹום.  ּבַ
ּבֹו  ר  ְלַכּפֵ ִחיָרה  ַהּבְ ית  ּבֵ ֶאת  ָלנּו  "ּוָבִניָת  ַסח:  ּפֶ ל  ׁשֶ ָדה  ַהּגָ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ



 ׀ תח ּיכ מן ו קי ִָ ּם  מי ִי ם  מיכ ָ ׀ תח

 305

ֲעוֹונֹוֵתינּו". ל  ּכָ ַעל 

ּבֹו  ר  ְלַכּפֵ ן  ָקְרּבָ ְולֹא  ּכֵֹהן  ָלנּו  ְוֵאין  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ׁשֶ ּוְלַאַחר 
ל  ּכָ ַרת  ְלַכּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ֲהֵרי  ֲעוֹונֹוֵתינּו,  ַעל 
ֱאנֹוׁש  ֵרי  "ַאׁשְ סּוק  ַהּפָ ַעל  קיט(,  )שבת  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, 
ָידֹו  ְוׁשֵֹמר  לֹו  ֵמַחּלְ ת  ּבָ ׁשַ ׁשֵֹמר  ּה,  ּבָ ַיֲחִזיק  ָאָדם  ּוֶבן  ּזֹאת  ה  ַיֲעׂשֶ
ִאם  ֲאִפּלּו  ִהְלָכתֹו,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ב(:  נו  )ישעיה  ָרע"  ל  ּכָ ֵמֲעׂשֹות 

דֹור ֱאנֹוׁש, מֹוֲחִלין לֹו. ּכְ ָזָרה  ָעַבד ֲעבֹוָדה 

זֹאת  ַכר  ׂשְ ּבִ זֹוֶכה  ָנה,  ַכּוָ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ "ַוְיֻכּלּו"  ָהאֹוֵמר  ְוֵכן 
ַמר  ָאַמר  קיט(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ לֹו  ֲחלּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ
ֵרת  ָ ֵני ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ת ְואֹוֵמר "ַוְיֻכּלּו", ׁשְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ל ַהּמִ עּוְקָבא, ּכָ
יִחים ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁשֹו ְואֹוְמִרים לֹו: "ְוָסר ֲעֹוֶנָך  ים לֹו ָלָאָדם ַמּנִ ַהְמַלּוִ
זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ֲחַז"ל  ַהְבָטַחת  ׁשֶ ים,  ַהְמָפְרׁשִ ְוָכְתבּו  ר".  ֻכּפָ ּתְ אְתָך  ְוַחּטָ
ן  ּוֵ ּוִמְתּכַ ב  ַהּלֵ ַנת  ַכּוָ ּבְ "ַוְיֻכּלּו"  אֹוֵמר  ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ ִהיא  ֲעוֹונֹות  ַרת  ְלַכּפָ
ַמִים ָוָאֶרץ  י ׁשָ ה ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמֲעׂשֵ ּלָ ּכִ ל ָמקֹום ׁשֶ ְבחֹו ׁשֶ ְלָהִעיד ַעל ׁשִ
ַרת  ְך זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַכּפָ ִביִעי, ְוַרק ַעל ְיֵדי ּכָ ְ יֹום ַהּשׁ ת ָיִמים ְוָנח ּבְ ׁשֶ ׁשֵ ּבְ
ַעל  יל  ְבּדִ ַהּמַ ל  ּכָ יח(:  אליעזר  דרבי  )פרקי  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן  ֲעוֹונֹוָתיו.  ל  ּכָ

ֲעוֹונֹוָתיו. ל  ּכָ יל, מֹוֲחִלין לֹו ַעל  ְבּדִ ַהּמַ י  ִמּפִ ִין אֹו ׁשֹוֵמַע  ַהּיַ

ַעת ֵלמּות ַהּדַ ׁשְ

קֹום  ַהּמָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ְלָכל  ְוַהָחְכָמה  ַעת  ַהּדַ ׁשֹוֵפַע  ָהָיה  ּנּו  ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ְבָחר  ַהּמֻ
ית  ּבֵ ִנְבָנה  ִאּלּו  ּכְ ָעה,  ּדֵ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ לג(:  )ברכות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵבי  יֹוׁשְ ְלָכל  ַעת  ַהּדַ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ְמקֹום  ָהָיה  ם  ׁשָ י  ּכִ ָיָמיו.  ּבְ ׁש  ְקּדָ  ַהּמִ

ֵבל. ּתֵ
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ֵלָמה,  ׁשְ ִהְלָכָתּה זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַדַעת  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ם ַעל  ּגַ ְוָכְך 
יֹום  ּבְ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ָהָאָדם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵלמּותֹו  ׁשְ ִהיא  ׁשֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ַעת  ּדַ ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ַהחֹל  ימֹות  ּבִ מֹו  ּכְ ְוֵאינֹו  ֶכם",  ׁשְ ְמַקּדִ ה'  ֲאִני  י  ּכִ "ָלַדַעת  ּתֹוָרה:  ּבַ ֶנֱאַמר 
)זוהר  ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשּו  ְוָלְקטּו",  ָהָעם  טּו  "ׁשָ ּתֹוָרה:  ּבַ ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ
ְלָכל  ַעת  ַהּדַ ַעת  ּפַ ְוִנׁשְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְביֹום  טּוָתא.  ׁשְ ּבִ ָלְקטּו  בשלח(: 

ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד 

עֹוֶלה  ָהָאָדם  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ
יַצד  ּכֵ ְוִנְפָלָאה  ה  ֲחָדׁשָ ַעת  ּדַ ל  ְמַקּבֵ ָהָיה  הּוא  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית 
עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ְלָכל  זֹוֶכה  ָהָיה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד 
ַהְיׁשּועֹות  ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ ַהְיׁשּועֹות  ֵהן  ָצִריְך,  ָהָיה  ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות  ְוָכל 
עֹות ַהּטֹובֹות  ּפָ ל ַהַהׁשְ ּה ׁשֶֹרׁש ּכָ ַעת ִהּנָ י ַהּדַ ִמּיּות ַהֲחֵסרֹות לֹו, ּכִ ַגׁשְ ּבְ
ַעת  ּדַ ְוִאם   , ָחַסְרּתָ ֶמה   - ָקִניָת  ַעת  ּדַ ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ּמּוָבא,  ּכַ

ִניָת. ּקָ ָחַסְרּתָ - ַמה 

ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ְלָכל  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ּוְלַאֲחֵרי 
דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ַעת,  ַהּדַ ַעת  ּפַ ִנׁשְ ּה  ּבָ י  ּכִ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ
ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּטֹובֹות,  עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוָלֵכן 
ּיּוט  ּפִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  יֹוִמין,  א  ּתָ ׁשִ ל  ּכָ ְרִכין  ִמְתּבָ יּה  ּנֵ ּמִ ׁשֶ פח(  )יתרו 

ְוֵנְלָכה  ְלכּו  ת  ּבָ ׁשַ "ִלְקַראת  זיע"א:  ץ  ֶאְלַקּבֵ לֹמֹה  ׁשְ ר'  ן הגה"ק  ּקֵ ּתִ ׁשֶ
ָרָכה". ַהּבְ י ִהיא ְמקֹור  ּכִ

ְוַאְחדּות לֹום  ׁשָ

ל  ּכָ ין  ּבֵ ֻמְפָלג  לֹום  ׁשָ ָהָיה  ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ַעְצָמם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ ָהָיה  ְוֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ָהֻאּמֹות 
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ַעת  ּדַ ּבַ לּוי  ּתָ לֹום  ָ ַהּשׁ י  ּכִ ָאז,  ָהְיָתה  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵלמּות  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
ם  עֹוָלם ְוִתְתַקּיֵ ַעת ּבָ ה ַהּדַ ְרּבֶ ּתִ ׁשֶ ָנּה ָלָאָדם, ְוָלֵכן ֶלָעִתיד ָלבֹוא ּכְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
מֹו  ּכְ דֹול,  ּגָ לֹום  ְלׁשָ ִיְזּכּו  ה'",  ֶאת  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ  "ּוָמְלָאה  בּוָאה  ַהּנְ
ְוגֹו',  ץ  ִיְרּבָ ִדי  ּגְ ִעם  ְוָנֵמר  ֶבׂש  ּכֶ ִעם  ְזֵאב  "ְוָגר  ו-ט(:  יא  )ישעיהו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

י". ָכל ַהר ָקְדׁשִ ּבְ ִחיתּו  ַיׁשְ ְולֹא  ָיֵרעּו  לֹא 

ָכל  ּבְ ֻמְפָלג  לֹום  ׁשָ ָהָיה  ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ִמּכֹחֹו ׁשֶ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל ְימֹות  ּבְ ָהעֹוָלם 

מֹו  ּכְ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ לֹום  ְלׁשָ זֹוִכים  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ּוְלַאַחר 
לֹום",  ת "ׁשָ ּבָ ַ ת ִנְקֵראת ַהּשׁ ּבָ ַ ְך ַהּשׁ ּום ּכָ ּשׁ ּמִ ַתב ַהּזַֹהר )קורח קע"ו( ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ֵלמּות  ִלׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ּה  ּבָ י  ּכִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ת ְלָכל  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵלמּות  ׁשְ

ֵלָמה ְרפּוָאה ׁשְ

ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ ִהיא  תֹו  ְסֻגּלָ ֵלָמה,  ׁשְ ִלְרפּוָאה  ָזקּוק  ר  ֲאׁשֶ חֹוֶלה  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ
ִלְרפּוָאה  הּוא  ַאף  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֲעֵליֶהם,  ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל 
ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ַהְמַרֵחם  ל  ּכָ קנ"א(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָמה,  ׁשְ

ַמִים. ָ ַהּשׁ ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן 

ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ כָֹחּה  ּבְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ )קיט(,  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ּוְמבָֹאר 
י ַהחֹוֶלה  אֹות ֶאת ַהחֹוֶלה ֵמָחְליֹו, ּכִ ָרֵאל ְלַדַעת, ְלַרּפְ ל ִיׂשְ ּה זֹוִכים ּכָ ּבָ
ָיכֹול  ְוהּוא  ֵמָחְליֹו,  א  ְלִהְתַרּפֵ ֵדי  ּכְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ים  ַרּבִ ְלַרֲחִמים  ָזקּוק 

ְיַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים. הּוא  ְיֵדי ׁשֶ ְלָכְך ַעל  ִלְזּכֹות 

ָאה  ַעס ְוָהַאְכָזִרּיּות ּבָ ת ַהּכַ ַעת, ּוִמּדַ ּדַ לּוָיה ּבַ ת ָהַרֲחָמנּות ּתְ ֲאָבל ִמּדַ
ֵחיק  ּבְ ַכַעס  י  "ּכִ ט(:  ז  )קהלת  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת,  ּדַ ָלָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ְלָכל  ַעת  ַהּדַ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן  ָינּוַח",  ִסיִלים  ּכְ
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יָלא  ה ִמּמֵ ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ָרֵאל, ָיכֹול ַהחֹוֶלה ִלְזּכֹות ְלַדַעת, ְוַעל ְיֵדי  ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ
ַאף  ַרֲחמּו  ּיְ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ִרּיֹות,  ַהּבְ ַעל  ְלַרֵחם  ָהַרֲחָמנּות  ת  ְלִמּדַ

א ֵמָחְליֹו. ְוִיְתַרּפֵ ַמִים  ָ ַהּשׁ ָעָליו ִמן 

ת  ּבָ ת, אֹוְמִרים לֹו: "ׁשַ ּבָ ׁשַ ר ֶאת ַהחֹוֶלה ּבְ ר ִנְכָנִסים ְלַבּקֵ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן ּכַ
י"א(,  )שבת  ַרֵחם"  ּתְ ׁשֶ ִהיא  ְיכֹוָלה  ָלבֹוא,  ְקרֹוָבה  ּוְרפּוָאה  ְזעֹק  ִמּלִ ִהיא 
ַרֵחם" ְוֵאין אֹוְמִרים  ּתְ ְוִלְכאֹוָרה ַמּדּוַע אֹוְמִרים ַלחֹוֶלה "ְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ
כָֹחּה  ּבְ ׁשֶ ִזים ַלחֹוֶלה ְואֹוְמִרים לֹו  ָכְך ְמַרּמְ ּבְ ׁשֶ א  'ְיכֹוָלה ִהיא ְלַרֵחם'? ֶאּלָ
ַעת  ַהּדַ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ְלַרֲחָמנּות  אֹותֹו  ְלעֹוֵרר  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְיעֹוֵרר  הּוא  ִאם  ְוָלֵכן  ּה,  ּבָ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעָליו  ַאף  ְיַרֲחמּו  אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ֲאֵחִרים,  ַעל  ְלַרֵחם 
ִהיא  "ְיכֹוָלה  נֹוֵכַח:  ְלׁשֹון  ּבִ לֹו  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן  ֵלָמה,  ׁשְ ִלְרפּוָאה  ה  ְוִיְזּכֶ
ַעל  ַרֵחם  ּתְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ְלָך  ִלְגרֹם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַרֵחם",  ּתְ ׁשֶ
ל  ּכָ י  ּכִ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעֶליָך  ַאף  ְיַרֲחמּו  אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִרּיֹות  ַהּבְ
אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמים  ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ַהְמַרֵחם 

ֵלָמה. ׁשְ ה ִלְרפּוָאה  ְזּכֶ ּתִ

ַעִין ּבְ ַעִין  ים  ִנּסִ

ּדּוד  ְוׁשִ לּוִיים  ּגְ ים  ִנּסִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ רֹוִאים  ָהיּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ה  ִהּנֵ
י(:  )מסכת אבות פרק  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ַבע  ַהּטֶ ַמַעְרכֹות 

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו  ים  ִנּסִ ָרה  ֲעׂשָ

ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ְוַהׁשְ לּוִיים  ּגְ ים  ִנּסִ ׁש, רֹוִאים  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ וְּלַאַחר 
)ביצה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֲעֵליֶהן  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ הֹוָצאֹות  ּבְ ֵהן  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְמֻיֶחֶדת 
ַאף  ֶזה  ּבָ ֵיׁש  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ְוַהְרּבֵ ּפֹוֵרַע",  ַוֲאִני  י  ּבִ ְוַהֲאִמינּו  ָעַלי  "ְלוּו  טו(: 
ק  ים ְוִנְפָלאֹות, ְוהּוא ְמֻדּיָ ָכְך ְוָראּו ִנּסִ ֶהֱאִמינּו ּבְ ים ׁשֶ ָיֵמינּו ָאנּו ַלֲאָנׁשִ ּבְ
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ֶזה  ֲאִמין ּבָ ּמַ י ַוֲאִני ּפֹוֵרַע", ְוָכל ִמי ׁשֶ ְתבּו "ְוַהֲאִמינּו ּבִ ּכָ ְלׁשֹון ֲחַז"ל ׁשֶ ּבִ
ּפֹוֵרַע  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יַצד  ּכֵ חּוׁש  ּבְ רֹוֶאה  ֵלָמה,  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ְתִמימּות  ּבִ

לֹו ֶאת חֹובֹו.

בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְטיֹון  ְמּבַ ַהּסַ ַהר  ּנְ סה(,ׁשֶ )סנהדרין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ
ָנח  הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָעצּום,  ְלגַֹבּה  ֲאָבִנים  ִליְך  ּוַמׁשְ ְוגֹוֵעׁש  קֹוֵצף 

ְוַעד ֵצאתֹו. ִניָסתֹו  ִמּכְ ֲעׁשֹו  ִמּגַ

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ אֹוב  ּבְ ְלַהֲעלֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ )שם(,  ֲחַז"ל  עֹוד  ְוָכְתבּו 
ִעם  ְקׁשּור  ּתִ ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ֵהִעידּו  ָיֵמינּו  ּבְ ְוַאף 
זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ָאסּור  ַהֲהָלָכה  י  ּפִ )ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ "ֵסיַאְנס"  ְקָרא  ַהּנִ ִתים  ַהּמֵ

ָכְך. ּבְ ת לֹא ִהְצִליחּו  ּבָ ׁשַ ּבְ ים זֹאת  ְוָהעֹוׂשִ ימֹות ַהחֹל(,  ּבִ ַאף 

ר  ֲאׁשֶ ְקָרא "ְסָמִמית"  ַהּנִ ָקָטן  ַחי  ַעל  ּבַ נֹו  ֶיׁשְ ים,  ַחּיִ ַבֲעֵלי  ּבְ ם  ּגַ ְוָכְך 
ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ְוַגם  קֹומֹו,  ִמּמְ ָזז  ֵאינֹו  ֵצאָתּה  ְוַעד  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ִמּכְ
ת!",  ּבָ "ׁשַ לֹו  ְואֹוְמִרים  ּבֹו  ּגֹוֲעִרים  קֹומֹו,  ִמּמְ ָיזּוז  ּלֹא  ׁשֶ רֹוִצים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָעְמדֹו  ַעל  עֹוֵמד  הּוא  ַהּזֹאת,  ִריָאה  ַהּקְ קֹול  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הּוא  ׁשֶ ד  ּוִמּיָ

ְרָגִעים. ה  ּמָ ּכַ עֹוְבִרים  ם ַעד ׁשֶ ָ ָזז ִמּשׁ ְוֵאינֹו 

מֹו ֵעיָניו  ָרָאה זֹאת ּבְ ִליָט"א ׁשֶ ָרֵאל ׁשְ דֹוֵלי ִיׂשְ י ֵמֶאָחד ִמּגְ ַמְעּתִ ְוׁשָ
ְרָגִעים  קֹוָמּה  ִמּמְ ָזָזה  ְולֹא  ְוָנָחה  ת!",  ּבָ "ׁשַ ִלְסָמִמית  ָצַעק  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ים. ֲאֻרּכִ

רֹות ַהּנֵ ַהְדָלַקת 

נֹוָרה  דֹול עֹוֵמד ּוַמְדִליק ֶאת ַהּמְ ׁש ָהָיה ַהּכֵֹהן ַהּגָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ה ּבְ ִהּנֵ
ְכִניַסת  ת ּבִ ּבָ ַ ת קֶֹדׁש ַמְדִליִקים ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ ּבַ ׁשַ ָכל יֹום ָויֹום, ְוַאף ּבְ ּבְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ
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ַהְדָלַקת  ׁשֶ ב(,  עמוד  ס"ט  דף  כ"ד  תיקון  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ּכְ ת ֲחׁשּוָבה  ּבָ ׁשַ ל  רֹות ׁשֶ ַהּנֵ

ם  ׁשֵ ּכְ ׁשֶ ג(,  )מאמרי השבתות מאמר  זיע"א  שָכר"  ִיּשָׂ ֵני  ַה"ּבְ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ת  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ֵנס  ֶדֶרְך  ּבְ ּדֹוֵלק  ֲעָרִבי  ַהּמַ ר  ַהּנֵ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ׁשֶ
ֵנרֹות  ְך  ּכָ ם,  ְמַסּיֵ ָהָיה  ּובֹו  ְלַהְדִליק  ַמְתִחיל  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ָהָיה  ּנּו  ּוִמּמֶ
ֵהם  א  ֶאּלָ ָלל  ּכְ ִמית  ׁשְ ּגַ ּוֵמֵאׁש  ִטְבִעי  ֵמאֹור  ּדֹוְלִקים  ֵאיָנם  ת  ּבָ ׁשַ
ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ּדֹוְלִקים  ֵהם  ְוָלֵכן  ׁש,  ַמּמָ נּוז  ַהּגָ ֵמאֹור  ּדֹוְלִקים 
ׁש, ּוְכמֹו  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ נֹוָרה ּבְ מֹו ַהּמְ נּוז ּכְ י ֵהם ּדֹוְלִקים ֵמאֹור ַהּגָ ְזכּותֹו, ּכִ
הֹוְלִכים  ּלֹו  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ָהיּו  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ַעל  ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ

ּלֹו. ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְודֹוְלִקים לֹו 

ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ּדֹוֵלק  ֵנָרן  ָהָיה  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ הֹות  ָהִאּמָ ֵאֶצל  ָהָיה  ְוֵכן 
ּוְלִפי  ְזכּותֹו  ְלִפי  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּדֹוְלִקים  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְוֵכן  ת,  ּבָ ְלׁשַ
ְלקּו  ּדָ ׁשֶ ים  ֵמֲאָנׁשִ ָאנּו  דֹוֵרנּו  ּבְ ַאף  ים  ַרּבִ ים  ַמֲעׂשִ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  יו,  ַמֲעׂשָ

ר. ּנֵ ּבַ ׁשֶ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ִפי מֹוַתר  ִמּכְ ם  ִלְזַמּנָ ה ֵמֵעֶבר  ַהְרּבֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָלֶהם ֵנרֹות 

ֵבית  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁש,  ַמּמָ נּוז  ַהּגָ ֵמאֹור  ּדֹוְלִקים  ֵהם  ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  י  ּכִ
ה  יו, ְוַהְרּבֵ ִפי ְזכּותֹו ּוְלִפי ַמֲעׂשָ ׁש, ְוָלֵכן ֵהם ּדֹוְלִקים ְלָכל ֶאָחד ּכְ ְקּדָ ַהּמִ
ת ְזַמן  ּבָ ַ ְלקּו ָלֶהם ֵנרֹות ַהּשׁ ּדָ ים ׁשֶ ָיֵמינּו ֵמֲאָנׁשִ ֶזה ַאף ּבְ ים ֵיׁש ּבָ ַמֲעׂשִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּבְ מּו  ֵהם ׂשָ ֶמן ׁשֶ ֶ יֹוֵתר ֵמַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ַרב, 

ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ה  ִמְתַעּלָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  זֹאת  ְוָכל 
ָחתֹו  ּגָ יֹום ֶזה ִלְראֹות ֶאת ַהׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול ּבְ ַבע, ְוָלֵכן ּכָ ֵמַעל ַלּטֶ
ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ִמּדֶ ֵאיָנם  ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ ְוַאף  ם,  ּלָ ּכֻ רּוִאים  ַהּבְ ל  ּכָ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ

ָלל. ּכְ
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ֶרֶגל ּבָ ְלַטֵהר ַעְצמֹו 

ִבים ִלּטֹל ֶאת  ם, ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ַחּיָ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ר ּבֵ ֲאׁשֶ ה ּכַ ִהּנֵ
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ַמְתִחיִלים  ָהיּו  ׁשֶ ִלְפֵני  ְוַרְגֵליֶהם  ְיֵדיֶהם 
ַהְקָרַבת  ל  ֶ ּשׁ ָהָרַמה  ַלֲעבֹוָדה  ִניָסָתם  ּכְ ִלְפֵני  ַעְצָמם  ְלַטֵהר  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ

ָיָדיו  ָניו,  ּפָ ֶאת  ִלְרחֹץ  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ִלְפֵני  ֵכן  ּוְכמֹו 
ְלַטֵהר  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  )אור"ח סימן רס(,  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ "ּשׁ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַרְגָליו, 
ֵהן   - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ ְוָהֲעצּוַמה  דֹוָלה  ַהּגְ ָלֲעבֹוָדה  ִניָסתֹו  ּכְ ִלְפֵני  ַעְצמֹו 
ֵהן  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ֲעבֹוָדה  ּבָ ְוֵהן  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְתִפּלֹות  ּבִ

דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְסעּודֹות ָהֱאמּוָנה, 

ָיַדִים  ְרִחיַצת  ְללֹא  ָעַבד  ׁשֶ ּכֵֹהן   - ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ְוִהּנֵ
ָהֲאִריַז"ל,  ּכֹוֵתב  ְך  ּכָ ִמיָתה,  ְך  ּכָ ַעל  ב  ְוַחּיָ סּוָלה  ּפְ ֲעבֹוָדתֹו  ְוַרְגַלִים 
ת  ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ֵאינֹו טֹוֵבל ּבִ ָאָדם ׁשֶ דֹוׁש )ויקהל רז(, ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ ּוְמקֹורֹו ּבַ
ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ָאה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ֵאינֹו 
ִזיו רֹוְממּוָתּה  נַֹעם  ְוִלְטעֹם ֶאת  ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ל ֶאת  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  קֶֹדׁש 

)וכן כתבו בעל היסוד ושורש העבודה ובעל החסד לאלפים(.

ְוָהַרְגַלִים ַדִים  ַהּיָ ְרִחיַצת 

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ ׁשֶ ב",  ַלּלֵ "ָיֶפה  ֵסֶפר  ּבְ ַתב  ּכָ ֶלא  ּפֶ ַבר  ּדְ
ר ָהָאָדם  ֲאׁשֶ ם, ָהיּו ַהּכֲֹהִנים רֹוֲחִצים ַאף ֶאת ַרְגֵליֶהם, ְוַהּיֹום ּכַ ָהָיה ַקּיָ
ְלַבד. א הּוא נֹוֵטל ֶאת ָיָדיו ּבִ ָלל ֶאּלָ ָנתֹו ֵאינֹו רֹוֵחץ ֶאת ַרְגָליו ּכְ ְ ָקם ִמּשׁ

ְלָהִסיר  ֵדי  ּכְ ִנְתְקָנה  ַדִים  ַהּיָ ְרִחיַצת  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ן,  ָיׁשֵ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ְקצֹות  ּבִ קֹות  ְדּבָ ַהּנִ ִלּפֹות  ַהּקְ ֶאת 
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ֶאת  ֲאָבל  ָיָדיו,  ֶאת  ִלּטֹל  ָעָליו  ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ָקם  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ד  ִמּיָ ְוָלֵכן 
ַהּיֹום ֵאין ָלנּו ֶאת ַהּכַֹח ְלָהִסיר ֶאת  ּום ׁשֶ ָהַרְגַלִים ֵאין ָאנּו רֹוֲחִצים ִמּשׁ

ַרְגַלִים. ּבָ ְמֵצאת  ַהּנִ ְמָאה  ַהּטֻ

ִלְפֵני  רֹוֲחִצים  ַהּכֲֹהִנים  ָהיּו  ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכֹחֹו  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ַרְגֵליֶהם,  ֶאת  ַאף  ֲעבֹוָדָתם 
ְוָלֵכן  ֵמָהַרְגַלִים,  ַאף  ְמָאה  ַהּטֻ ֶאת  ְלָהִסיר  כָֹחם  ּבְ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ

ָהַרְגַלִים. ָהיּו רֹוֲחִצים ַאף ֶאת  ְכִניָסָתם ָלֲעבֹוָדה  ּבִ ַהּכֲֹהִנים 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ׁשֶ רס(,  סימן  )אור"ח  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ "ּשׁ ּבַ ִנְפַסק  ה  ְוִהּנֵ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָהַרְגַלִים,  ֶאת  ְוַגם  ַדִים  ַהּיָ ֶאת  ם  ּגַ ִלְרחֹץ  ָצִריְך 
ְמָאה ַאף  ת קֶֹדׁש ָיכֹול ָהָאָדם ְלָהִסיר ֶאת ַהּטֻ ּבַ ַ ל ַהּשׁ דֹוָלה ׁשֶ ָתּה ַהּגְ ָ ְקֻדּשׁ
רֹוֲחִצים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ְוָלֵכן  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמָהַרְגַלִים 
ִלּפֹות ּוְלַטֲהָרן  ְמָאה ְוַהּקְ ֵדי ְלָהִסיר ַאף ֵמֶהן ֶאת ַהּטֻ ם ֶאת ָהַרְגַלִים ּכְ ּגַ
ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ כָֹחּה  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ן  ׁשָ ּוְלַקּדְ
ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמַרְגָליו  ַאף  ְמָאה  ַהּטֻ ֶאת  ְלָהִסיר  ָהָאָדם  ָיכֹול  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ת ּבָ ְגֵדי ׁשַ ּבִ

ה ִלְפֵני  ֻהּנָ ְגֵדי ּכְ ׁש ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ְצִריִכים ִלְלּבֹׁש ּבִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ה ּבְ ִהּנֵ
ְרתּו ְוִעְבדּו  ֶהם ׁשֵ ים ְמֻיָחִדים ּבָ ִניָסָתם ַלֲעבֹוָדה, ְוָהיּו ַלּכֲֹהִנים ַמְלּבּוׁשִ ּכְ
סּוָלה, ְוַאף  ִבְגֵדי חֹל ָהְיָתה ֲעבֹוָדתֹו ּפְ ׁש ּבְ ּמֵ ִ ּשׁ ׁש, ְוכֵֹהן ׁשֶ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ָגִדים ְמֻיָחִדים ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ ּבְ ִלְלּבֹׁש  ב ָהָאָדם  ַחּיָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ְלָחן ָערּוְך" )אור"ח סימן רסב סעיף ב(. ֻ "ּשׁ ּבַ ְפָסק  ּנִ ׁשֶ

מֹוַנת  ֶנֶגד ׁשְ ם ּכְ ת ִהּנָ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ּבִ דֹוׁש )תיקוני זוהר ג(, ׁשֶ ְוָכַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ
דֹול. ּגָ ּכֵֹהן  ְגֵדי  ּבִ
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ָצִריְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ שבת(,  קבלת  ענין  הכוונות  )שער  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
מֹו  ּכְ ם  ִהּנָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָבן  ַהּלָ ְגֵדי  ּבִ ַעת  ְוַאְרּבַ ָלָבן.  ְגֵדי  ּבִ ָעה  ַאְרּבָ ִלְלּבֹׁש 
ָצדֹוק  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ְוֵכן  דֹול.  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  לֹוֵבׁש  ָהָיה  ׁשֶ ָלָבן  ְגֵדי  ּבִ ַעת  ַאְרּבַ
מֹו  ּכְ ֲחׁשּוִבים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְגֵדי  ּבִ ׁשֶ יק",  ַצּדִ ִרי  "ּפְ ִסְפרֹו  ּבְ זיע"א  ִלין  ִמּלּוּבְ
ֵדי ַלֲעבֹד  ה ּכְ ֻהּנָ ְגֵדי ּכְ ב ִלְלּבֹׁש ּבִ ּכֵֹהן ָהָיה ַחּיָ מֹו ׁשֶ ה, ְוָלֵכן ּכְ ֻהּנָ ְגֵדי ַהּכְ ּבִ
ְיכֹוִלים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְגֵדי  ּבִ ים ֶאת  ּלֹוְבׁשִ ׁשֶ ְיֵדי  ְך ַרק ַעל  ּכָ ׁש -  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ל ֶאת ֶהָאָרָתּה  ְלַקּבֵ

ְלִחּיּוב  נֹו  ֶיׁשְ ַטַעם  אֹותֹו  ׁשֶ יגש(,  )פרשת  מּוֵאל"  ְ ִמּשׁ ם  ֵ ַה"ּשׁ ְוָכַתב 
ִדים  ְמֻכּבָ ָגִדים  ּבְ ִלְלּבֹׁש  ּוְלִחּיּוב  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ה  ֻהּנָ ּכְ ְגֵדי  ּבִ ִלְלּבֹׁש 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ת ּבָ ְמַחת ׁשַ ׂשִ

ִרים  ּוְמַזּמְ ִרים  ְוׂשָ דּוָכָנם  ּבְ עֹוְמִדים  ים  ַהְלִוּיִ ָהיּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ

ֶאָחד  ל  ּכָ ַהּיֹום,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמּגֶֹדל  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָלֵכן  דּוָכָנם,  ּבְ ים  ַהְלִוּיִ מֹו  ּכְ הּוא  ֲהֵרי  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד 
י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ְזִמירֹות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ּוְמַזּמֵ ר  ׁשָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ים  מֹו ַהְלִוּיִ ַמִים ּכְ ָ ּשׁ ָרֵאל ֲהֵרי הּוא ָחׁשּוב ּבַ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ת קֶֹדׁש ּכָ ּבַ ׁשַ ּבְ
ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ים  ַהְלִוּיִ יַרת  ׁשִ ּכְ ֶבת  ֶנְחׁשֶ יָרתֹו  ׁשִ ְוֵכן  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ת ַחּלֹות ֲאִפּיַ

ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ ים  ַהְלִוּיִ אֹוִפים  ָהיּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
ים  ּתֵ ׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ֵכן אֹוִפים  ּלָ ׁשֶ "ץ  ְעּבֵ ַהּיַ ְוָכַתב  ִנים,  ַהּפָ ְלֶלֶחם  ַחּלֹות 
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י  ּכִ ִנים,  ַהּפָ ֶחם  ַהּלֶ ל  ׁשֶ ַהַחּלֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ַחּלֹות,  ֵרה  ֶעׂשְ
ֶחם  ַהּלֶ מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ֵהן  ת,  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ֲעֵליֶהן  ּבֹוְצִעים  ׁשֶ ַהַחּלֹות 

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ִנים  ַהּפָ

ְך ֵיׁש  ּום ּכָ ּשׁ ּמִ דֹוׁש )זוהר חדש(, ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ ְוָכַתב ָהֲאִריַז"ל, ּוְמקֹורֹו ּבַ
ל  ׁשֶ ַהַחּלֹות  י  ּכִ ַחּלֹות,  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְסעּוָדה  ָכל  ּבְ ִלְבצַֹע 
מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ֲחׁשּובֹות  ְוֵהן  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ׁשֶ ַהַחּלֹות  ֶנֶגד  ּכְ ֵהן  ת  ּבָ ׁשַ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ֶלֶחם 

מֹו  ּכְ ַרְגַלִים  ע  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ ְלָחן  ׁשֻ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל,  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ָהָיה  ׁשֶ

ִניעֹות ּטּול ַהּמְ ּבִ

ֶאת  ַלֲעבֹד  ָהָאָדם  ָיכֹול  ָהָיה  ם  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ּוְמִניָעה  ַהְפָרָעה  ל  ּכָ ְללֹא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ֵמֲעבֹוַדת  ֶאָחד  ְלָכל  ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְוַהַהְפָרעֹות  ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ְוַהִחיצֹוִנים  ִלּפֹות  ַהּקְ ִליַטת  ְ ִמּשׁ לֹות  ְלׁשְ ּתַ ּוִמׁשְ אֹות  ּבָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ימֹות ַהחֹל,  ּבִ ֹוְלִטים  ַהּשׁ

ָלל,  ִליָטה ּכְ ִלּפֹות ׁשְ ם, לֹא ָהְיָתה ַלּקְ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ר ּבֵ ְוַכֲאׁשֶ
ַרְך, ַלֲעבֹד אֹותֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ק ּבְ ּבֵ ל ָאָדם ֶהָחֵפץ ְלִהְתּדַ ְוָלֵכן ָהָיה ָיכֹול ּכָ

ב. ּוְמַעּכֵ ל מֹוֵנַע  ּכָ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְללֹא 

ם  ֵ ה ְמאֹד ָלָאָדם ַלֲעבֹד ֶאת ַהּשׁ ׁש, ָקׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ּוְלַאַחר ׁשֶ
ּכַֹח  רּות  ּבְ ֵמִהְתּגַ קֹוָרן  ּמְ ׁשֶ ְוַהַהְפָרעֹות  ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ַרְך  ִיְתּבָ

ִלּפֹות. ְוַהּקְ ַהִחיצֹוִנים 
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ֵאין  ן  ַהֻחְרּבָ ְלַאַחר  ַאף  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּוָבָאה  יָעה  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ
תרומה(:  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ִלּפֹות,  ְוַלּקְ ַלִחיצֹוִנים  ְוכַֹח  ִליָטה  ׁשְ
ּה.  ִמּנַ ר  ּבַ ָעְלִמין  הּו  כּוּלְ ּבְ ַאֲחָרא  ׁשּוְלָטָנא  ֵלית  ָתא  ּבְ ׁשַ ָעֵייל  ד  ּכַ
ִליָטה ְלכֹחֹות ַהִחיצֹוִנים  ה ֵאין ׁשְ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ר ִנְכֶנֶסת ׁשַ ֲאׁשֶ ּוֵפרּוׁשֹו - ּכַ

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִליָטה חֹוֶזֶרת ְלכֹחֹות  ְ ַהּשׁ ְוָכל  ִלּפֹות,  ְוַהּקְ

ֵליֵלְך  ְלַהְתִחיל  ָכְך  ּבְ ֶהָחֵפץ  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן 
ם  ְלִהְתַקּדֵ ּוְמַקְטֵרג  מֹוֵנַע  ַאף  לֹו  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַדְרֵכי  ּבְ ְוֵליֵלְך 

ַרְגֶלָך",  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יב  ׁשִ ּתָ "ִאם  יג(  נח  )ישעיה  ָפסּוק  ּבְ ָרמּוז  ֶזה  ְוָדָבר 
ָהַרְגַלִים  ּכֹחֹות  ֶאת  ָלָאָדם  ְונֹוְתִנים  יִבים  ְמׁשִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ  - רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ֶהָחֵפץ  ָאָדם  ְוָכל  ם,  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ְוַהֲהִליָכה 
ב. )ליקו"מ קלט(. ל מֹוֵנַע ּוְמַעּכֵ ה ְללֹא ּכָ ָ ֻדּשׁ ַרְך, ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּקְ ִיְתּבָ

ה  ִחּלָ "ּתְ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ָאבֹות"  ַה"ּתֹוַרת  ּוַבַעל  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוָכְתבּו 
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶהָחֵפץ ְלַהְתִחיל ַלֲעבֹד ֶאת ַהּשׁ ּכָ ֵני ׁשֶ ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש", ִמּפְ
ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות  יּוַכל  ּבֹו  י  ּכִ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ ְלַהְתִחיל  ָעָליו 

ב. ּוְמַעּכֵ ל מֹוֵנַע  ּכָ ַרְך ְללֹא  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְמָחה ֵלמּות ַהּשִׂ ׁשְ

ְמָחה  ְלׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  ָהיּו  ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִנְקָרא  ְך  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ ֲעצּוָמה 
ָהָיה  ָיכֹול  ְלָכְך,  ִלּבֹו  ֶאת  ֵמִכין  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ָהָאֶרץ",  ל  ּכָ "ְמׂשֹוׂש 
ָהֲעצּוַמה  ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ִמּכָֹחּה  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ת  ְלַדְרּגַ ִלְזּכֹות 
ָכה  ּזָ י ׁשֶ ן ֲאִמּתַ ָאְמרּו ֲחַז"ל ַעל יֹוָנה ּבֶ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָהְיָתה ּבְ ֶ ּשׁ
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהְיָתה  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  בּוָאה  ַהּנְ ת  ְלַדְרּגַ
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ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ֹוֵאָבה.  ַהּשׁ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֶהָחג  ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ּבְ
ִנְקֵראת  ִהיא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֹוָרה  ָהְיָתה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ְמָחָתן ׁשֶ ׂשִ

רנז(,  )פיקודי  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ הּוא  ְוָכְך 
ָמה ְיֵתָרה  ָרֵאל זֹוֶכה ִלְנׁשָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ת, ּכָ ּבָ ַ ר ִנְכֶנֶסת ּוָבָאה ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֲעצּוָמה,  ְמָחה  ְלׂשִ זֹוֶכה  הּוא  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ֲעבֹוַדת  ּבַ ַוֲעצּומֹות  בֹוהֹות  ּגְ ְלַמְדֵרגֹות  ְלָכְך  ִלּבֹו  ֶאת  ִכין  ַהּמֵ ָאָדם  ל  ּכָ
ַעל  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֹוָרה  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ם.  ֵ ַהּשׁ
ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְמָחָתן  ׂשִ ִנְקֵראת  ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ

ְמָחה ֲעצּוָמה ַעל ָהָאָדם. ָעָתּה ׁשֹוָרה ׂשִ ּפָ ַהׁשְ ּבְ

ר ִלְזּכֹות  ִאי ֶאְפׁשָ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ דֹוׁש )בראשית מח(, ׁשֶ ְוָכַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ
ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ַאף  ָלֵכן  ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ְלַהׁשְ
ל  ְלַקּבֵ זֹוֶכה  הּוא  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ְלׂשִ ָהָאָדם  זֹוֶכה  קֶֹדׁש 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ָתּה ָהֲעצּוַמה  ָ ּוְקֻדּשׁ ֶאת ֶהָאָרָתּה 

ה  ִנְזּכֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  נּו  ְיַזּכֵ ה' 
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ֶנה  ּבָ ּיִ ׁשֶ נּו  ְוִתְפַאְרּתֵ נּו  ׁשֵ ית ִמְקּדָ ּבֵ ְלִבְנָין 



פרק ט"ז

ְוֵנֵצא  ּבֹואּו 
ת ּבָ ִלְקַראת ׁשַ
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פרק ט"ז

ם מיכ ָ ָשים תח מן י וו וי ֹי ִן   ִי ִני מי

ת ֹקֶדׁש ּבַ ַהֲהָכנֹות ָהרּוָחִנּיּות ְלׁשַ

יֹום  ִלְקַראת  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהרּוָחִנּיֹות  ֲהָכנֹות  ּבַ ַנֲעסֹק  ֶזה  ֶפֶרק  ּבְ
ָהֲעצּוַמה  ְמִתיקּוָתּה  נַֹעם  ְלֶהָאַרת  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדן  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ּוְלתֹוֶסֶפת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ

ִתיב  ְוַהּנָ ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  ת  ּבָ ְלׁשַ ָהרּוָחִנית  ַהֲהָכָנה  ׁשֶ ָלַדַעת,  ֵיׁש  י  ּכִ
ּה ִלְזּכֹות  הּוא ִנְמָצא ּבָ ה ׁשֶ ְרּגָ ָכל ּדַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ר ַעל ָידֹו ָיכֹול ּכָ ֲאׁשֶ
ה ַהּזַֹהר  ַגּלֶ ּמְ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ָמה ְיֵתָרה ּבְ ׁשָ ת ּוְלתֹוֶסֶפת ַהּנְ ּבָ ַ ְלֶהָאַרת ַהּשׁ
ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לּות  ַהּגָ ְזַמן  ּבִ ׁשֶ )פרשת בשלח(,  דֹוׁש  ַהּקָ
ָאה  ּבָ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ טֹוִבים  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ
ְלָהִכין  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ְוׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ִהיא  ְך  ּכָ  - ָמקֹום  ָלּה  ִכין  ּיָ ׁשֶ ּוְכִפי  ּבֹו,  רֹות  ִלׁשְ ּתּוַכל  ר  ֲאׁשֶ ָמקֹום  ָלּה 

תֹוכֹו. ּבְ ּכֹן  ׁשְ ּתִ

יָרה  ֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ּדִ ּלָ דֹוׁש )תיקון ז מח(, ׁשֶ ּוְמָבֵאר ַהּזַֹהר ַהּקָ
ל  ִמּכָ ִלּבֹו  ֶאת  ַטֵהר  ּיְ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ִלּבֹו,  ּבְ ָמקֹום  ָלּה  ּוְלָהִכין  ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ָנָאה 

בֹות ָרעֹות. ַמֲחׁשָ
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לֹוַמר  ּכְ ֵאיָבָריו,  ֲהָכַנת  ה  ּזֶ ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַלּשׁ ָנִאים  ִלים  ּכֵ ְלָהִכין  ָצִריְך  ְוֵכן 
ַמה  ַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְפֵני  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ְוַיֲעׂשֶ ָרִעים  ים  ֲעׂשִ ִמּמַ ְתַרֵחק  ּיִ ׁשֶ
ם  ּגַ ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ַעְצמֹו  ָיִכין  ְוֵכן  ֵאיָבָריו,  ּבְ ָחָטא  ֶ ּשׁ
ְוֶזה  ב.  ַהּלֵ ַנת  ּוָ ּכַ ִמּתֹוְך  ה  ּוִבְתִפּלָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעסֹק  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
הּוא  ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ָנּה  ּכָ ִמׁשְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ת,  ּבָ ְלׁשַ ִרית  ָהִעּקָ ַהֲהָכָנה 

ּמַֹח. ּבַ

י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָרַאת  ְלַהׁשְ ה  ִיְזּכֶ זֹאת  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבָ ּכֹן  ִלׁשְ ָאה  ַהּבָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִניצֹוץ ֵמאֹור  ְיֵתָרה ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ת  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ֲהָכָנתֹו  ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ָמה ְיֵתָרה  ׁשָ ת ּוְלתֹוֶסֶפת ַהּנְ ּבָ ַ ה ְלֶהָאַרת ַהּשׁ ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ֵדי ִלְזּכֹות ְלָכְך -  ּכְ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ת ּבָ ִכין ַעְצמֹו ְלׁשַ  ַהּמֵ
ּלֹו ּכֻ בּוַע  ָ ל ַהּשׁ ּכָ ה  ָמה ְקדֹוׁשָ ִלְנׁשָ זֹוֶכה 

ק"ז(,  אות  ז  פרק  הקדושה  )שער  ָחְכָמה"  ית  ָה"ֵראׁשִ ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ְוָכַתב 
ׁשּוָבה  ּתְ ה  ְועֹוׂשֶ ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ָראּוי  ּכָ ּוֵמִכין ַעְצמֹו  זֹאת  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ
ַעְצמֹו  ֵמִכין  ְך  ּכָ ְוַאַחר  בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָכל  ּבְ ָחָטא  ֶ ּשׁ ת ַעל ַמה  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני 
ל  ְך ִיְהֶיה ּבֹו ּכַֹח ְלַקּבֵ ת, ַעל ְיֵדי ּכָ ּבָ ַ ִמְקֵוה ָטֳהָרה ִלְכבֹוד ַהּשׁ ְטִביָלה ּבְ ּבִ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת 

ר ַעל ִיְצרֹו  ּבֵ ת, ִיְהֶיה לֹו ּכַֹח ְלִהְתּגַ ּבָ ׁשַ ָמה ְיֵתָרה ּבְ ׁשָ ה ַלּנְ ְזּכֶ ּיִ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ְוָעָנו. ָזִריז  ַמִים  ׁשָ ְיֵרא  ִיְהֶיה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ

ֵאין  ֵני ׁשֶ ר ַעל ִיְצרֹו ִהיא ִמּפְ ּבֵ ָהָאָדם לֹא ַמְצִליַח ְלִהְתּגַ ה ׁשֶ ּבָ י ַהּסִ ּכִ
דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָבל  ַוֲעוֹונֹוָתיו.  ֲחָטָאיו  ְיֵדי  ַעל  ָדּה  ִאּבְ ָהָאָדם  י  ּכִ ָמה,  ְנׁשָ לֹו 
ים  ִהְקּדִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ִעם  דֹוִלים  ַהּגְ ַוֲחָסָדיו  ַרֲחָמיו  רֹב  ּבְ הּוא,  רּוְך  ּבָ
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יּוְכלּו  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָנה  ַמּתָ ְוָנַתן  ה  ּכָ ַלּמַ רּוָפה  ּתְ
ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ ִהיא ֶהָאַרת ַהּשׁ ה, ׁשֶ ָמה ֲחָדׁשָ ל ְנׁשָ ָרֵאל ְלַקּבֵ ל ִיׂשְ ּכָ
ָמּה, ּוֵבֵאר ַהּזַֹהר  ת ׁשְ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ ָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ּבְ ֲחַז"ל )שבת י(: ַמּתָ
ָלּה  ּזֹוִכים  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ת ִהיא  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָנה  ּתָ ַהּמַ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ

ת, ּוִבְטִביָלה  ּבָ ַ ֵלָמה ִלְפֵני ַהּשׁ ְתׁשּוָבה ׁשְ ִכין ַעְצמֹו ּבִ ּיָ ל ִמי ׁשֶ ְוָלֵכן ּכָ
ּבֹו,  רֹות  ִלׁשְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּתּוַכל  ׁשֶ ָמקֹום  ְוָיִכין  ַאֲחֶריָה,  ָטֳהָרה  ִמְקֵוה  ּבְ
בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ יּוַכל  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ה  ֲחָדׁשָ ָמה  ְנׁשָ ל  ְלַקּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ִיְזּכֶ
ל  ּכָ ּבֹו  ְוִיְהיּו  ְוָחִסיד  ְוָעָנו  ֵחְטא  ְיֵרא  ִלְהיֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ִיְצרֹו  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ְוכּו'.  ֲחִסידּות  ְזִהירּות,  ָנה:  ׁשְ ּמִ ּבַ ָיִאיר  ן  ּבֶ ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָנה  ּמָ ׁשֶ ֲעלֹות  ַהּמַ

ית ָחְכָמה". ַעל ָה"ֵראׁשִ ּבַ ְבֵרי  ּדִ אן  ּכָ ַעד 

ל ֶאָחד  ּכָ ת זֹוֶכה  ּבָ ׁשַ  ּבְ
ֶדׁש ְלֶכֶתר ָקדֹוׁש ְורּוַח ַהּקֹ

ָנה – "ְזִהירּות  ׁשְ ְבֵרי ַהּמִ ל ּדִ ם ֶאת ּכָ ר ָהָאָדם זֹוֶכה ְלַקּיֵ ֲאׁשֶ ה ּכַ י ִהּנֵ ּכִ
ֲעבֹוַדת  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ם  ֻסּלַ ּבְ ה  ִמְתַעּלֶ הּוא  ְוכּו',  ֲחִסידּות"  ִליֵדי  ְמִביָאה 

ם תּוב ׁשָ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּקֶֹדׁש,  הּוא זֹוֶכה ְלרּוַח  ם ַעד ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

זֹוֶכה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ְלָכְך,  ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ַע  ְלִהְתַיּגֵ ָצִריְך  ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ
יֹום  ל  ּכָ ָעָליו  ֹוָרה  ּשׁ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ְלרּוַח  ַמְדֵרָגתֹו  ְלִפי  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ
דֹוׁש )זוהר חדש בראשית דף כא(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ ַהּשׁ
רּוַח  ְוִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָאָדם  ּבָ ִנּתֹוֶסֶפת  ְיֵתָרה  ֶנֶפׁש  ַנְחָמן,  ַרב  ָאַמר 
ִכְתֵרי  ּכְ ֶכֶתר ָקדֹוׁש  ּבְ ָלָאָדם  יָרה  ּוַמְכּתִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ֹוָרה ַעל  ּשׁ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש 
ל  ׁשֶ ְלרּוַח  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹוֶכה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ רּוׁשֹו,  ּפֵ ׁשֶ ְלָאִכים.  ַהּמַ
ֲעִתיָדה  ׁשֶ רּוַח  אֹוָתּה  ּכְ ְוִהיא   - ְלָאִכים  ַהּמַ ּה  ּבָ ִרים  ְכּתָ ּמֻ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ
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ָבָריו.)על פי ביאור המתוק  ּדְ אן  יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ַעד ּכָ ּדִ רֹות ַעל ַהּצַ ִלׁשְ
מדבש(.

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְפֵני  דֹוָלה  ּגְ ֲהָכָנה  ַלֲעׂשֹות  ָאָדם  ַעל  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ֶאָחד  ְלָכל  ּוָבָאה  יָעה  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ָהרּוַח  ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָראּוי 

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ה  ַיֲעׂשֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָחְכָמה",  ית  ָה"ֵראׁשִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוָלֵכן 
ֵחְטא  ְיֵרא  ִלְהיֹות   - ֲעצּומֹות  ְלַמְדֵרגֹות  ה  ִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַלּשׁ ְראּוָיה  ֲהָכָנה 
ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ׁשְ ּמִ ּבַ ָיִאיר  ן  ּבֶ ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָנה  ּמָ ׁשֶ ֲעלֹות  ַהּמַ ּוְלָכל  ְוכּו',  ְוָעָנו 
ָכל  ימֹות ַהחֹל ָצִריְך ְיִגיעֹות ֲעצּומֹות ַלֲעלֹות ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה ּבְ ּבִ

ְלָכְך. ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ָיִאיר  ן  ּבֶ ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָנה  ּמָ ׁשֶ ֲעלֹות  ַהּמַ ם  ֻסּלַ

ֲהָכָנה  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָנה  ּתָ ַהּמַ ִהיא  ְוזֹו 
ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ָיָדּה ְלָכל  ִלְזּכֹות ַעל  ָיכֹול  ְלָפֶניָה,  ְראּוָיה 

ָכל  'ּבְ ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ַעל  )הלכות שבת ה(,  ַתב מֹוֲהַרַנ"ת  ּכָ ְוֵכן 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְולּוֵלא  ָעָליו,  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  ָויֹום  יֹום 
ֶצר  ַהּיֵ ֶנֶגד  ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ּיּוַע  ְוַהּסִ ָהֵעֶזר  ר  ִעּקַ ׁשֶ לֹו',  ָיכֹול  ֵאינֹו  עֹוְזרֹו 
ְך יּוַכל  ת - ּכָ ּבָ ַ ׁש ָהָאָדם ֶאת ַהּשׁ ַקּדֵ ּיְ ת, ּוְכִפי ׁשֶ ּבָ ַ ָהָרע ִהיא ִמְצַות ַהּשׁ

ֱאֶמת. ּבֶ ם  ֵ ְלַהּשׁ ה ְלִהְתָקֵרב  ִיְזּכֶ ְוָכְך  ִיְצרֹו,  ִמיד ַעל  ּתָ ִלְגּבֹר 

ְיֵתָרה  ָמה  ּוְנׁשָ ְלֶנֶפׁש רּוַח  ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ

ָרֵאל  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ה, זֹוֶכה ּכָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ר ִנְכֶנֶסת ּוָבָאה ׁשַ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ְוִהּנֵ
ְתבּו ֲחַז"ל )ביצה טז(. ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה ֵאָליו  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ִלְנׁשָ

ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ כב(,  תיקון  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
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ת  לֹׁשֶ ׁשְ ְוֵהם  ָמה,  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ֵהם:  ׁשֶ ֲחָלִקים,  ה  לֹׁשָ ְ ִמּשׁ ֶבת  ֻמְרּכֶ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוָכל ֶאָחד  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלים  ַקּבְ ּמְ ְיֵתָרה ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶחְלֵקי 
ּוְלִפי  ָהרּוָחִנית  תֹו  ְרּגָ ּדַ ְלִפי  ים  ֲחָדׁשִ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ְמַקּבֵ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ְלׁשַ ֲהָכָנתֹו 

ל ָהָאָדם.  ים ׁשֶ ֲעׂשִ ֶנֶגד ַהּמַ ּכְ ֶפׁש - ְוהּוא  ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון הּוא ֵחֶלק ַהּנֶ
ִלְפֵני  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֵכן  ּלָ ׁשֶ השבת(  שער  הכוונות  )שער  ָהֲאִריַז"ל  ְוָכַתב 
ַגם  ּפָ ָיָדם הּוא  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהָרִעים  יו  ַמֲעׂשָ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאת  ָהָאָדם  ה  ְמַנּקֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ְיֵדי  ְוַעל  ְוִקְלְקָלּה,  ַנְפׁשֹו  ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ַהֲחָטִאים  ֻזֲהַמת  ֶחְלַאת  ֶאת  ה  ּנָ ִמּמֶ ּוֵמִסיר  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ַגם  ּפָ ר  ֲאׁשֶ

ּה. ּבָ ָקה  ִנְדּבְ

גּופֹו  ּבְ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
אֹוָתּה,  ִלים  ּוַמׁשְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד 
ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ֶנֶפׁש  ל  ְלַקּבֵ זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ת  ּבָ ׁשַ ת, הּוא זֹוֶכה ְלֶנֶפׁש ְיֵתָרה ּבְ ּבָ ַ גּופֹו ִלְכבֹוד ַהּשׁ ה ּבְ ָהָאָדם עֹוׂשֶ ׁשֶ

ל ָהָאָדם. ים ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ ֶנֶגד  ּכְ ר ִהיא  ֲאׁשֶ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ֲהָכנֹות  גּוָפם  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ידּו  ִהְקּפִ ָהָאמֹוָרִאים  ְוָלֵכן 
ֶאת  חֹוֵתְך  ָהָיה  א  ִחְסּדָ ַרב  ׁשֶ קיט(  )שבת  ָמָרא  ַהּגְ ֶרת  ַסּפֶ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
י ֵזיָרא  ִעים ֵעִצים, ְוַרּבִ ה ְוַרב יֹוֵסף ָהיּו ְמַבּקְ ת, ְוַרּבָ ּבָ ַהְיָרקֹות ִלְכבֹוד ׁשַ
ָהָיה  ַנְחָמן  ְוַרב  ג,  ַהּדָ ֶאת  מֹוֵלַח  ָהָיה  ְוָרָבא  ָהֵאׁש,  ֶאת  ַמְדִליק  ָהָיה 
ְלֶהָאַרת  ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ִית  ַהּבַ ֶאת  ר  ּוְמַסּדֵ ן  ְמַתּקֵ
גּופֹו ִלְקַראת  ּבְ ֲהָכַנת ָהָאָדם  ּבַ לּוָיה  ר ִהיא ּתְ ת ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ ֶפׁש ְיֵתָרה  ַהּנֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ל  ֲהָכנֹות ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ גּופֹו ּבַ י ַלֲעסֹק ּבְ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ּבַ
ִלְכבֹוד  רֹות  ַהּנֵ ֲהָכַנת  ּבַ ְוֵהן  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָצְרֵכי  ת  ְקִנּיַ ּבִ ֵהן  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ
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ָניו  ּפָ ִלְרחֹץ  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוֵכן  רֹות,  ַהּנֵ ֶאת  ּוְלֵהיִטיב  ְלָהִכין   - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֲהָכנֹות  גּופֹו  ּבְ ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ְוַרְגָליו  ָיָדיו 
הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָנּה,  ּוְמַתּקְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ִלים  ַמׁשְ הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד 

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ זֹוֶכה ְלֵחֶלק 

ִלְפֵני  ְוָלֵכן  ּבּור.  ַהּדִ ֶנֶגד  ּכְ ְוהּוא   - ָהרּוַח  ֵחֶלק  הּוא  ִני  ֵ ַהּשׁ ַהֵחֶלק 
ַגם  ר ּפָ ּבּור ֲאׁשֶ ָגֵמי ַהּדִ ל ּפְ ׁשּוָבה ַעל ּכָ ת ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ן ֶאת  ְך הּוא ְמַתּקֵ ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוַכּדֹוֶמה,  ּוְבָלׁשֹון ָהָרע  ִדּבּוִרים ֲאסּוִרים  ּבְ
ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ּבּור,  ַהּדִ ִלים ֶאת  ְלַהׁשְ ָצִריְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּבֹו,  ׁשֶ ָהרּוַח  ֵחֶלק 

ה. ּוְתִפּלָ ְבֵרי ּתֹוָרה  ּדִ ִפיו  ּבְ ר  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ

י ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  ּבְ ַהֲהָכָנה 

ּתֹוָרה  ָהָאָדם ֵער ּבֹו ְועֹוֵסק ּבַ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִ ּשׁ ֵליל ׁשִ ָבר ּבְ ְוֶזה ַמְתִחיל ּכְ
ַהֲהָכנֹות  ֶאת  ַמְתִחיִלים  ָהיּו  ה  ַמֲעׂשֶ י  ְוַאְנׁשֵ ֲחִסיִדים  ְוָאֵכן  ה.  ּוְתִפּלָ
י ֵמֲחצֹות ַלְיָלה  ִ ּשׁ ֵליל ׁשִ י, ְוָנֲהגּו ִלְהיֹות ֵעִרים ּבְ ִ ּשׁ ֵליל ׁשִ ָבר ּבְ ת ּכְ ּבָ ְלׁשַ
ְלָהִכין  ֵדי  ּכְ ִעְנָינֹו,  ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה,  ּוִבְתִפּלָ ּתֹוָרה  ּבַ ּבֹו  ְוַלֲעסֹק 

ּוָבָאה. ֵרָבה  ַהּקְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ְלׁשַ ַעְצָמם 

זיע"א  ֵמאֹוְסְטַראְווָצא  ְלָהַרַה"ק  מּוֵאל"  ׁשְ "ִזְכרֹון  ֵסֶפר  ּבְ ְוָכַתב 
י,  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  ל  ׁשֶ ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ְמֻיֶחֶדת  ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִריְך  ּצָ ׁשֶ
ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ה זֹו ֵמִכין ָהָאָדם ַעְצמֹו ִלְקַראת  ְתִפּלָ ּבִ י  ּכִ
ַמִים",  ָ ַלּשׁ "אֹור  ַעל  ּבַ ָטא  ַאּפְ ֲאַב"ד  ֵמִאיר  ר'  ֵמהרה"ק  י  ַמְעּתִ ׁשָ
קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ְלׁשַ ֲהָכָנה  ִהיא  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ְליֹום  אֹור  ַעְרִבית  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ

ת. ּבָ ְלׁשַ חֹל מּוָכן  ת ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ה ִלְקַראת  ַרּבָ ּדְ ֲהָכָנה  ְוֶזהּו 

הּוא  ר  ְוָהִעּקָ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֵכן,  מֹו  ּכְ
יֹום  ְרּגּום ּבְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ה ׁשְ ָרׁשָ ָהָאָדם קֹוֵרא ֶאת ַהּפָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ
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ָמתֹו,  ִנׁשְ ּבְ ׁשֶ ָהרּוַח  ֵחֶלק  ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוָקא,  ּדַ י  ִ ּשׁ ׁשִ
ל  ׁשֶ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ָהרּוַח  ֵחֶלק  ל ֶאת  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

ת.  ּבָ ׁשַ

ל  ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶנֶגד  ּכְ ְוהּוא   - ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֵחֶלק  הּוא  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְוַהֵחֶלק 
בֹוּהַ  ַהּגָ ַהֵחֶלק  ְוִהיא  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ מֹחֹו  ּבְ ִנְמֵצאת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ָהָאָדם. 
ל  ּכָ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוָלֵכן  יֹוֵתר,  ּבְ
יֹום  ּבְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ָצִריְך  י  ּכִ ה,  ֵהּנָ ְטהֹורֹות  לֹא  ר  ֲאׁשֶ בֹוָתיו  ַמְחׁשְ
ַגם  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ָהָאָדם ֶאת  ן  ְמַתּקֵ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵחֶלק  ַעל  י  ִ ּשׁ ׁשִ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִלְזּכֹות ְלֵחֶלק  ְויּוַכל  ּבֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ׁשָ ַהּנְ ֵחֶלק  ּבְ

זֹוֶכה  ּוְלָכְך  ּבֹו,  ֶ ּשׁ ַמה  ׁשָ ַהּנְ ֵחֶלק  ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ ָהָאָדם  ָצִריְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ה ֶאת  הּוא עֹוׂשֶ ת ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ֵמַח ִלְקַראת ּבֹוָאּה ׁשֶ הּוא ׂשָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב. ׂשִ ת ִמּתֹוְך  ּבָ ְלׁשַ ל ַהֲהָכנֹות  ּכָ

ְוָכְתבּו  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  )קלה(,  ע"  ֶאְצּבַ ּבְ "מֹוֶרה  ִסְפרֹו  ּבְ ַהִחיָד"א  ְוָכַתב 
ִרין  ּפְ ִמְתּכַ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ָצְרֵכי  ּבְ ַהּטֹוֵרַח  י  ּכִ ַזַצ"ל,  ָהֲאִרי  ּגּוֵרי 

לֹו ֲעוֹונֹוָתיו.

ֵכן  ּלָ ׁשֶ ָהִרי"ם",  י  ְוַה"ִחּדּוׁשֵ לך(  לך  )פרשת  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ְוָכְתבּו 
ת )שמות ט"ז ה(: "ְוָהָיה  ּבָ ר ַעל ַהֲהָכנֹות ְלׁשַ סּוק ַהְמַדּבֵ ּפָ ּתֹוָרה ּבַ ֶנֱאַמר ּבַ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָכְתבּו  ָיִביאּו",  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ְוֵהִכינּו  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ
ְמָחה, ּוְבָכְך  ׁשֹון ׂשִ ּתֹוָרה "ְוָהָיה" - ֶזה ִמּלְ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ֵהיָכן ׁשֶ ָלל, ׁשֶ נֹו ּכְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ְלׁשַ ַהֲהָכנֹות  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֶזת  ְמַרּמֶ ַהּתֹוָרה 
ִמּתֹוְך  ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֶאת  ִלְקרֹא  ְוֵכן  דֹוָלה,  ּגְ
ֵמַח  ׂש ְוׂשָ ָהָאָדם ׂשָ ת, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ מַֹח ִלְקָראָתּה ׁשֶ ְמָחה ְוִלׂשְ ׂשִ
ת. ּבָ ל ׁשַ ָמה ְיֵתָרה ׁשֶ ׁשָ ל ֶאת ֵחֶלק ַהּנְ ת, הּוא זֹוֶכה ְלַקּבֵ ּבָ ַ ִלְקַראת ַהּשׁ

תרל"א(,  )בשלח  ָהִרי"ם"  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ ם  ׁשֵ ּבְ ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
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קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ק  ַהֵחׁשֶ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה 
ִפי  ּכְ ׁשֶ תרל"א(:  )פסח  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ עֹוד  ְוָכַתב  ת.  ּבָ ְלׁשַ ַהֲהָכָנה  ֶזה 
יְך  ְלַהְמׁשִ זֹוִכים  ְך  ּכָ  - דֹוָלה  ּגְ ּוְתׁשּוָקה  ַאֲהָבה  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ

יֹוֵתר. בֹוּהַ  ּגָ קֹום  ֶהָאָרה ִמּמָ

ָהֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ תרמ"ו(,  שרה  )חיי  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ּומֹוִסיף 
יֹוֵצא  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ְלִבְרָכָתּה  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  רּוְך,  ּבָ ִלְהיֹות  ְוזֹוֶכה  ָארּור  ַלל  ִמּכְ ָהָאָדם 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה 

יֹום ְרִביִעי ּבְ ת ַמְתִחילֹות  ּבָ ַהֲהָכנֹות ְלׁשַ

ִלְקַראת  ַהֲהָכָנה  ׁשֶ השבת(,  שער  הכוונות  )שער  ָהֲאִריַז"ל  ה  ְמַגּלֶ ה  ְוִהּנֵ
ָבר ֶהָאַרת  י ּבֹו ַמְתִחיָלה ְלָהִאיר ּכְ יֹום ְרִביִעי, ּכִ ָבר ּבְ ת ַמְתִחיָלה ּכְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ת, ְוָלֵכן  ּבָ ַ ֶפׁש ִלְקַראת ַהּשׁ ן ֶאת ֵחֶלק ַהּנֶ ָאה, ּובֹו ָצִריְך ְלַתּקֵ ת ַהּבָ ּבָ ַ ַהּשׁ

גּופֹו. ּבְ ים טֹוִבים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ּבְ ה ָהָאָדם  ַיְרּבֶ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ

ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְקַראת  ָהרּוַח  ֵחֶלק  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָצִריְך  י  ֲחִמיׁשִ ּוְביֹום 
ַהּתֹוָרה. ִלּמּוד  ּבְ י  יֹום ֲחִמיׁשִ ּבְ ה ָהָאָדם  ַיְרּבֶ

ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְקַראת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֵחֶלק  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָצִריְך  י  ִ ּשׁ ׁשִ ּוְביֹום 
ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְקַראת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ָהָאָדם  ה  ַיְרּבֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל ֶחְלֵקי  ּכָ ל ֶאת  ְלַקּבֵ ָהָאָדם 

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד 

קֹוֶנה  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ פ"ב(,  השבת  שער  )פע"ח  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ
ֲעִריַכת  ֵעת  ּבְ ְוֵכן  ת קֶֹדׁש",  ּבַ ׁשַ "ִלְכבֹוד  יֹאַמר  ת,  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ה  אֹו עֹוׂשֶ



ם ׀ מיכ ָ ָשים תח מן י וו וי ֹי ִן   ִי ִני ׀ מי

 327

הּוא  ׁשֶ ְוִלְפֵני  יט(,  רסב  החיים  )כף  קֶֹדׁש".  ת  ּבַ ׁשַ "ִלְכבֹוד  יֹאַמר  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ
חיים  )מקור  קֶֹדׁש"  ת  ּבַ ׁשַ "ִלְכבֹוד  יֹאַמר  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְקֶוה  ַלּמִ ִנְכָנס 
ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֶאת  קֹוֵרא  הּוא  ׁשֶ ְוִלְפֵני  רסב(, 

ת  ּבָ עּוָדה יֹאַמר "ִלְכבֹוד ׁשַ ַעת ַהּסְ ׁשְ ת קֶֹדׁש", ְוֵכן ּבִ ּבַ יֹאַמר "ִלְכבֹוד ׁשַ
יֹאַמר  ת,  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְוִלְפֵני  )חיד"א(.  ה"  ְלּכָ ַהּמַ
יִקים.  ַצּדִ ָנֲהגּו  ְוֵכן  ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ קֶֹדׁש",  ת  ּבַ ׁשַ "ִלְכבֹוד  ָמֵלא:  ֶפה  ּבְ
אֹוְמִרים  ׁשֶ ַעם  ּפַ ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ זיע"א,  לֹוְטׁשֹוב  ִמּזְ ִמיְכל  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ְוָאַמר 

ִנְבָרא ַמְלָאְך ָקדֹוׁש )שיש"ק(. ת קֶֹדׁש"  ּבַ ׁשַ "ִלְכבֹוד 

ׁשֹוָרה  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ִהיא,  זֹו  ֲאִמיָרה  ל  ׁשֶ ָתּה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ ָפִרים,  ַהּסְ ְוָכְתבּו 
דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּוְמקֹורֹו  ה,  הּוא עֹוׂשֶ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ ל  ּכָ ת ַעל  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ָיֶדיָה ָטוּו",  ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ָ סּוק "ְוָכל ִאּשׁ ַתב ַעל ַהּפָ ּכָ )פרשת תזריע דף נ(, ׁשֶ

ל  ּכָ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ָכְך,  ּבְ ָהְיָתה  ן  ּכָ ׁשְ ַלּמִ וּו  ּטָ ׁשֶ ים  ׁשִ ַהּנָ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ָחְכָמָתן  ׁשֶ
רֶֹכת!  ַהּפָ ִלְכבֹוד  ן!  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִלְכבֹוד  ָאְמרּו:  ֵהן  ן,  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ָעׂשּו  ֵהן  ׁשֶ ָבר  ּדָ
ְוַעל  ָבר,  ַהּדָ אֹותֹו  ַעל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  רֹות  ְלַהׁשְ תֹו  ְסֻגּלָ ּבִ ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ְוכּו', 
ל  ּכָ ׁשּו  ְוִהְתַקּדְ ְיֵדיֶהן  ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ַעל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְרָתה  ׁשָ ֲאִמיָרָתן  ְיֵדי 

ן. ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהֲחָפִצים 

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ת ִמְנָחה  ִפּלַ ּתְ ל  דֹול ׁשֶ ַהּסֹוד ַהּגָ

דֹוָלה  ַהּגְ ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  יֹוֵתר  ּבְ דֹולֹות  ַהּגְ ַהֲהָכנֹות  ַאַחת 
מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ל  ׁשֶ ְנָחה  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ ְוָהֲעצּוַמה 
ֶעֶרב  ּבְ ִמְנָחה  ת  ְתִפּלַ ּבִ ׁשֶ שבת(,  ערב  הכוונות  )שער  ָהֲאִריַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ
ָהֶעְליֹוִנים  ְוָהעֹוָלמֹות  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָהאֹורֹות  ל  ּכָ ָבר  ּכְ ְמִאיִרים  ת  ּבָ ׁשַ
ָהֲאִצילּות,  ְלעֹוַלם  ְלַמְעָלה  ְוַלֲעלֹות  ֶזה  ּבָ ֶזה  ֵלל  ְלִהּכָ ָבר  ּכְ ַמְתִחיִלים 
ָלאֹור  זֹוֶכה  הּוא  דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ זֹו  ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 

זֹו. ָעה  ׁשָ ּבְ ּלֹות  ְלִהְתּגַ ָבר  ּכְ ְתִחיל  ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ
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אמרים(,  ליקוטי  צדיקים  )אור  זיע"א  עְזִריְטׁש  ִמּמֶ יד  ּגִ ַהּמַ ְוָכַתב 
ל  ּכָ ֶאת  ַמֲעִלים  ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ּוְבַקּבָ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ת  ְתִפּלַ ּבִ ׁשֶ
ת  ֲעִלּיַ הּוא  ָאז  י  ּכִ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ְוֶאת  ִפּלֹות  ַהּתְ

ָהעֹוָלמֹות.

בשלח(,  המאיר  )אור  זיע"א  יטֹוִמיר  ִמּזִ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ עֹולות  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ִמְנָחה  ת  ְתִפּלַ ּבִ ׁשֶ
ְוָלֵכן  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ר  ּבֵ ּדִ ָהָאָדם  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ְוֵכן  ּלֹו,  ּכֻ
ר  ֲאׁשֶ ַעל  ְמאֹד  ְוָעצּום  דֹול  ּגָ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה 
ל  ּלֵ ר ָהָאָדם ִמְתּפַ ּלֹו, ְוַכֲאׁשֶ בּוַע ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ן ֶאת ּכָ ַעל ָיָדּה זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַתּקֵ
ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ן ֶאת ּכָ דֹוָלה, הּוא ְמַתּקֵ ָנה ּגְ ַכּוָ ת ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ה ִמְנָחה ּבְ ִפּלָ ּתְ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ָיִביאּו",  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ְוֵהִכינּו  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ "ְוָהָיה  ָפסּוק  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה 
ְמָחה  ְמָחה, ְוַהּשִׂ ל ׂשִ ָהָיה" ֶזה ָלׁשֹון ׁשֶ "ּוְ ְוָכְתבּו ֲחַז"ל )ויקרא רבה י"א ז( ׁשֶ
ֲהָכָנה  ה  ְמַהּוָ ִהיא  ׁשֶ ְנָחה,  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ י  ּכִ ִהיא  דֹוָלה  ַהּגְ
ּלֹו  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ָהָאָדם  ן  ְמַתּקֵ ּה  ּבָ ת,  ּבָ ְלׁשַ

ְוַעד ת'. ּבּוִרים ֵמא'  ַהּדִ ל  ל ֵצרּוֵפי ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּכָ ּוַמֲעֶלה ֶאת 

ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ ים  ַלֲאָנׁשִ ָהֵעָצה  ּזֹו  ׁשֶ ִאיר",  ַהּמֵ ָה"אֹור  ַעל  ּבַ ּומֹוִסיף 
ָנה  ַכּוָ ּבְ ִמְנָחה  ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ְללּו  ִיְתּפַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ָפחֹות  ּלְ ׁשֶ מּוכֹות,  ַהּנְ
ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ֵהם ִקְלְקלּו  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְך ֶאת  ּכָ ְיֵדי  נּו ַעל  ִויַתּקְ דֹוָלה  ּגְ

עכ"ד

דֹוָלה ּגְ ה  ֶלת ַלֲעִלּיָ ַעת ָרצֹון ַהְמֻסּגֶ ׁשְ

ת ֲאִפּלּו  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ְוָכַתב ָהֲאִריַז"ל )פרי עץ חיים, שער השבת פרק ח(, ׁשֶ
ִלּפֹות ְיכֹולֹות ִלְזּכֹות  ִעְמֵקי ַהּקְ בּועֹות ּבְ יֹוֵתר ַהּטְ חּותֹות ּבְ מֹות ַהּפְ ׁשָ ַהּנְ
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יִקים  ּדִ ַהּצַ ָאר  ׁשְ ִעם  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ה  ַלֲעִלּיָ
בּועֹות  ַהּטְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ
בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ַלֲעלֹות  ְיכֹולֹות  ֵאיָנן  ְוׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ִעְמֵקי  ּבְ
מֹות  ִנׁשְ ּוֵבין  ִתים  ַהּמֵ מֹות  ִנׁשְ ין  ּבֵ ַלֲעלֹות,  ְזכּות  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ אֹו  ּלֹו,  ּכֻ
ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ אֹוָתן  ְלַהֲעלֹות  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ּומֹׁשֶ ים,  ַהַחּיִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהן ֶאת אֹור  ּבָ ּוְלָהִאיר 

לֹוַמר  ְוֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך  ְוָלֵכן 
ְלִהְתַעּלֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ַקּבָ ִמְזמֹוֵרי  ֶאת 

דֹוָלה. ּגְ ה  ַלֲעִלּיָ ִלְזּכֹות  ֶלת ְמאֹד  זֹו ַהְמֻסּגֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

יָה ּפִ ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה  ָמחּו  ְוִיׂשְ ִרים  ְיׁשָ ִיְראּו 

ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ נהורא(,  וכתר  תרומה,   – צבי  )עטרת  ַקְדמֹוִנים  יִקים  ּדִ ִמּצַ ּומּוָבא 
ק"ז  ִמְזמֹור  ֶאת  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ לֹוַמר  זיע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ן  ּקֵ ּתִ ְך  ּכָ
ֶזה  ִמְזמֹור  י  ּכִ ִמְנָחה,  ת  ִפּלַ ּתְ ִלְפֵני  טֹוב",  י  ּכִ ַלה'  "הֹודּו   – ים  ְתִהּלִ ּבִ
ימֹון  יׁשִ בּוַע ּבִ ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ עּו ּבְ ר ּתָ מֹות ֲאׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ת ּכָ ז ַעל ֲעִלּיַ ְמַרּמֵ
ָמָמה ְוֵהם ִנְמָצִאים  ר ׁשְ ִמְדּבַ ב לֹא ָמָצאּו, ְוֵהם הֹוְלִכים ּבְ ֶרְך ִעיר מֹוׁשָ ּדָ
דֹוָלה, ַוֲאִמיָרתֹו  ּגְ ה  בֹוָהה זֹו ֵיׁש ָלֶהם ֲעִלּיָ ּגְ ָעה  ִלּפֹות, ּוְבׁשָ ִעְמֵקי ַהּקְ ּבְ
ְמאֹד  ֶלת  ַהְמֻסּגֶ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  ְמאֹד  ֶלת  ְמֻסּגֶ
ים,  דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ ֵהם ַהּנִ ִרים", ׁשֶ ְך "ִיְראּו ְיׁשָ דֹוָלה, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ה ּגְ ַלֲעִלּיָ
ַעל ְיֵדי  ז, ׁשֶ יָה" ְמַרּמֵ ה. "ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ּפִ ָ ֻדּשׁ ָתן ַלּקְ ֲעִלּיָ ָמחּו" ּבַ "ְוִיׂשְ

ְטָרא ַאֲחָרא. ְוַהּסִ ה  ִלּפָ ַהּקְ ְנִפיָלה ְלכֹחֹות  ִיְהֶיה  ְך  ּכָ

ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ זיע"א,  יְטֶבְסק  ִמּוִ ל  ֶמְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ָאַמר  ְוֵכן 
בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ ת  ֲעִלּיַ ְזַמן  ָמׁשֹות הּוא  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ

ּלֹו. ּכֻ
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ֵני ֵאִלים"  ִמְזמֹור "ָהבּו ַלה' ּבְ ן ּבְ ֵכן ָצִריְך ְלַכּוֵ ּלָ ]ְוהֹוִסיף ָהֲאִריַז"ל, ׁשֶ
ם ָקדֹוׁש  הּוא ׁשֵ בֹות יל"י, ׁשֶ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ּזֶ ב", ׁשֶ ּבּול ָיׁשָ ָפסּוק "ה' ַלּמַ ּבְ
בּועֹות  מֹות ַהּטְ ׁשָ ם ֶזה עֹולֹות ַהּנְ ים, ְוַעל ְיֵדי ׁשֵ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵמע"ב ׁשֵ
ִין,  ָמתֹו הּוא ִמּקַ ִנׁשְ ֶֹרׁש  ּשׁ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ ּוִמי  יֵמי ַהחֹל.  ּבִ ִלּפֹות  ִעְמֵקי ַהּקְ ּבְ
ָיִחיל  ה'  "קֹול  ָפסּוק  ּבְ ְוַגם  ָקֵדׁש"  ר  ִמְדּבַ ה'  "ָיִחיל  ָפסּוק  ּבְ ם  ּגַ ן  ְיַכּוֵ
לֹו  ְהֶיה  ּתִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַקִין,  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ּבְ הּוא  ׁשֶ ר",  ִמְדּבָ

ה.[  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ה ְלאֹוָרּה  ְוִיְזּכֶ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ה  ֲעִלּיָ

ְרּגּום ּתַ ְוֶאָחד  ַנִים ִמְקָרא  ׁשְ ְקִריַאת 

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתֹוֶסֶפת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ְוָחׁשּוב  דֹול  ּגָ ִויסֹוד  ר  ִעּקָ ה  ִהּנֵ
יֹום  ּבְ ְרּגּום  ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ה ׁשְ ָרׁשָ ת קֶֹדׁש, הּוא ְקִריַאת ַהּפָ ּבַ ׁשַ ּבְ
ַתב ָהֲאִריַז"ל )שער הכוונות דף ס"ב(  ּכָ ִמְקֶוה, ְכמֹו ׁשֶ ִביָלה ּבְ י ִלְפֵני ַהּטְ ִ ּשׁ ׁשִ
ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ְקִריַאת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
ים" )סימן  ף ַהַחּיִ ַעל ַה"ּכַ ת. ְוֵהִביאּו זֹאת ּבַ ּבָ ׁשַ ָמה ְיֵתָרה ּבְ ְלתֹוֶסֶפת ְנׁשָ

ֵאר ֵהיֵטב )סימן רס ס"ק א(, ְוַהּבָ רס אות ז(, 

ֵהר  יִקים": ִיּזָ ִסְפרֹו "אֹור ַצּדִ י ֵמִאיר מּפּפריׁש זיע"א ּבְ ַתב ַרּבִ ְוֵכן ּכָ
ְרּגּום,  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ְדָרה  ַהּסִ ְקָרא  ּיִ ׁשֶ ַאַחר  א  ֶאּלָ ִלְטּבֹל  ּלֹא  ׁשֶ
ְלַהֲעִביר  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ְוַגם  ת,  ּבָ ׁשַ ֶהָאַרת  ל  ְלַקּבֵ ּכַֹח  ּבֹו  ֵאין   - ֵכן  ִאם לֹא  ׁשֶ

ין ָעָליו. ִפּלִ ַהּתְ עֹוד  ּבְ ְדָרא  ַהּסִ

ַמִים",  ָ ַלּשׁ ָה"אֹור  ַעל  ּבַ זיע"א  ָטא  ֵמַאּפְ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ְוָכַתב 
ִלְפֵני  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְקָרא  ּיִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ
בּוַע  ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ֵצל ּכָ ּנָ ּיִ ְרָניו ִלְפֵני ֲחצֹות, ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ֲחצֹות ְוִיְקצֹץ ִצּפָ

ֵמֲעֵברֹות ֲחמּורֹות.

ְלָכְך הּוא,  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל )שער הכוונות סדר השבת פרק ג(,  ּוְמָבֵאר 
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ַמְפִריד  ָהָאָדם  ְרּגּום,  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ְקִריַאת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ֵלל ּבַ ּכָ ּתִ ת נַֹגּה ׁשֶ ה ְוֵכן ַמֲעֶלה ֶאת ְקִלּפַ ָ ֻדּשׁ ִלּפֹות ֵמַהּקְ ֶאת ַהּקְ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ַמה  ְנׁשָ ֶפׁש רּוַח  ַהּנֶ ְיֵדי ֶזה הּוא זֹוֶכה ְלתֹוֶסֶפת  ְוַעל 

ָחׁש  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ַמֲעִביר  הּוא  ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ ְקִציַצת  ְיֵדי  ְוַעל 
ְך ּגּופֹו ָנִקי  ָאה ַעל ָיָדן )פע"ח שבת ג(. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּבָ ְמָאה ׁשֶ ּוֵמִסיר ֶאת ַהּטֻ

ת )מנחת שבת סימן עב ס"ק ס"ד(. ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ָרַאת ְקֻדּשׁ ְלַהׁשְ ְוָטהֹור 

ִמְקֵוה ָטֳהָרה ּבְ ְטִביָלה 

ִיְטּבֹל  ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֶאת  ְקָרא  ּיִ ׁשֶ ְוַאַחר 
ּתֹוֶסֶפת  ל  ְלַקּבֵ יּוַכל  ִמְקֶוה  ּבְ ִביָלה  ַהּטְ ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ ָטֳהָרה,  ִמְקֵוה  ּבְ
ְכִניַסת  ּבִ ׁשֶ )ויקהל ר"ד(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ַמה  ׁשָ ַהּנְ
ֶרה ֲעֵליֶהם  ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ דֹוׁש ִלְרחֹץ ְוִלְטּבֹל ַעְצָמם ּכְ ת ָצִריְך ָהָעם ַהּקָ ּבָ ַ ַהּשׁ
ג(,  שבת  )פע"ח  ָהֲאִריַז"ל  ּוְמָבֵאר  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָהֶעְליֹון  ָהרּוַח 
ל  ּנּו ֶאת ֻזֲהַמת ָהרּוַח ׁשֶ ִמְקֶוה ָהָאָדם ַמֲעִביר ִמּמֶ ִביָלה ּבְ ַעל ְיֵדי ַהּטְ ׁשֶ

ת. ּבָ ׁשַ ל  ְיֵתָרה ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל ֶאת  ְלַקּבֵ ְוזֹוֶכה  ְימֹות ַהחֹל, 

ִמְקֶוה ּבְ ְיֵדי ְטִביָלה   ַעל 
ְיֵתָרה ָמה  ְנׁשָ ל ּתֹוֶסֶפת  ְיַקּבֵ

ְלעֹוָלם  ְוִאם  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  טהרה(  )ערך  יֹוֵעץ"  ֶלא  ַה"ּפֶ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
תֹות  ּבָ ׁשַ ַעְרֵבי  ּבְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  טֹוָבה,  ִהיא  ִמְקֶוה  ּבְ ֳהָרה  ַהּטָ
ְוִלְהיֹות  ֲהָכָנה  ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ חֶֹדׁש  רֹאׁש  ְוֶעֶרב  טֹוִבים  ָיִמים  ְוַעְרֵבי 
ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ה  ְלַמּטָ ַהּיֹוֶרֶדת  ה  ָ ל ֶהָאָרה ְותֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ ְלַקּבֵ ִלי מּוָכן  ּכְ

רּוַח  ֶנֶפׁש  ְלתֹוֶסֶפת  ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  יּוַכל  לֹא  י  ּכִ ִלים,  ַהְמֻקּבָ ְוָכְתבּו 
ד  ְיַאּבֵ ִתי  ּפֶ ּוִמי  ִמְקֵוה ָטֳהָרה.  ּבְ ִיְטּבֹל  ת ִאם לֹא  ּבָ ׁשַ ּבְ ִאים  ַהּבָ ָמה  ּוְנׁשָ
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ָעה ָראּוי  ָ ּלֹא ִלְטּבֹל, ֲהלֹא ְלִפי ּגֶֹדל ַהּשׁ ה ֵמֲחַמת ַעְצלּות ׁשֶ טֹוָבה ַהְרּבֵ
ְוִלְטּבֹל. עכ"ל. ָהר  ּנָ ּבַ ַרח  ַהּקֶ ּבֹר ֶאת  ִלׁשְ ְוָנכֹון ָלָאָדם 

ַעל "ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה" )שער העליון פ"א(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ַתב ּבַ ְוֵכן ּכָ
ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ל  ְלַקּבֵ מֹוִעיָלה  ְוִהיא  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ִלְטּבֹל  דֹוָלה  ּגְ ִמְצָוה 

ה. יֶגּנָ ַיּשִׂ אי לֹא  ַוּדַ ְקֶוה  ַהּמִ י ָטֳהַרת  ּוִבְלּתִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֵעת  ּכָ ׁשֶ ֲעצּוָמה,  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ִמְקֶוה  ּבְ ִלְטּבֹל  ֵיֵלְך  ָאָדם  ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  יָעה  ּגִ ַהּמַ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ הֹוֵלְך 

ֵעת ְטִביָלתֹו. ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם 

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ

ׁשּוָבה  ּתְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ַעל  ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ מּוָבא 
ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ הֶֹגן  ּכַ ּלֹא  ׁשֶ ְוִהְתַנֵהג  ָחָטא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ֶנֶפׁש  ּבֹון  ְוֶחׁשְ
ל ֶאת ֶהָאַרת  ה ָהָאָדם ְלַקּבֵ ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  בּוַע ַהחֹוֵלף, ְוַרק ַעל  ָ ְימֹות ַהּשׁ
ָנם  ְוֶיׁשְ ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתֹוֶסֶפת  ְוֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ַהּדֹורֹות. דֹוֵלי  ּגְ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָכְך,  ּבְ ִנְפָלִאים  ה ְטָעִמים  ּמָ ּכַ

ְבָגִדים ְמֹפָאִרים ּבִ ה  ֵנס ַלֲחֻתּנָ ְלִהּכָ

ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ יבּוָתּה  ֲחׁשִ ה  ִהּנֵ ִראׁשֹון:  ַטַעם 
ָנה  ׁשְ ַתב ַה"ּמִ ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ ְך זֹוֶכה ָהָאָדם ְלֶהָאַרת ַהּשׁ ַעל ְיֵדי ּכָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ַהְרֵהר  ּיְ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ְתבּו  ּכָ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ר"נ(,  )סימן  רּוָרה"  ּבְ
ה  ַמְלּכָ ה  ּלָ ּכַ ִנְקֵראת  ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ִויַפׁשְ
ְבלֹוֵאי  ּבִ ָלבּוׁש  הּוא  ׁשֶ ּכְ לֹו  ְלַקּבְ ָנֶאה  ְוֵאין  ֶלְך,  ַהּמֶ ֵני  ּפְ ל  ְמַקּבֵ ּוְכִאּלּו   -

אֹות ָהֲעוֹונֹות. ל ַחּטָ ָחבֹות ׁשֶ ַהּסְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ תֹו  ֲחֻתּנָ ְליֹום  ּדֹוָמה  ֲהֵריִהי  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ְוֵכיָון 
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ִנְכָנִסים  ֵאין  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ָלֵכן  ה,  ּלָ ַהּכַ ִהיא  ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ִהּנֹו  ֶהָחָתן 
ִרים  א ִמְתַעּטְ ֶאּלָ ל ְימֹות ַהחֹל  ׁשּוִטים ׁשֶ ּפְ ָגִדים  ּבְ ה ִעם  ַלֲחֻתּנָ ּוָבִאים 
ָלָאָדם  לֹו  ֵאין  ְך  ּכָ ה,  ַהֲחֻתּנָ ְמַחת  ׂשִ ִלְכבֹוד  ְמפָֹאִרים  ְבָגִדים  ּבִ ּוָבִאים 

ַוֲעוֹונֹות. אֹות  ָגָדיו ַהְמֻלְכָלִכים ֵמַחּטָ ּבְ ת קֶֹדׁש ִעם  ּבַ ְלׁשַ ֵנס  ִלּכָ

ֶלא יֹוֵעץ" )ערך תשובה(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְוָראּוי ָלָאָדם  ַעל ַה"ּפֶ ַתב ּבַ ְוֵכן ּכָ
ֵעדּות,  הּוא  ׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ לֹוַמר  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ׁשּוָבה  ּתְ ִהְרהּוֵרי  ים  ְלַהְקּדִ
ָמה  ְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ְלתֹוֶסֶפת  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוַגם  ְלֵעדּות,  סּול  ּפָ ע  ְוָהָרׁשָ
ִלימֹות  ָעָליו  ע  ּפַ ֻיׁשְ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ְפַעת  ׁשִ יו  ּוִמּזִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּוְלֶהָאַרת 
טֹוב  ְוָלֵכן  ֵלָמה.  ׁשְ ֲעבֹוָדה  ּבֹוְראֹו  ֶאת  ְוַלֲעבֹד  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ַהחֹל 
ִיְדרֹׁש  יָחה  ׂשִ ּפְֹך  ְוִיׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַלת  ַקּבָ קֶֹדם  ֵמֲעָסָקיו  ְפֶנה  ּיִ ׁשֶ ֶבר  ַלּגֶ
ִביָלה, ְוִיְמָצא ּתֹוֶעֶלת ְלַנְפׁשֹו, ְוִטֲהרֹו  ְך ֵיֵלְך ְלֵבית ַהּטְ ְסִליָחה, ְוַאַחר ּכָ

ׁשֹו. ְוִקּדְ

בּוַע ָ ל ַהּשׁ ּכָ ּכֹוֵלל ֶאת  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום 

ִלְתׁשּוָבה,  ְמאֹד  ל  ַהְמֻסּגָ יֹום  הּוא  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ה  ִהּנֵ ִני:  ׁשֵ ַטַעם 
רעב  סימן  )קצוש"ע  ַזַצ"ל  אְנְצְפִריד  ּגָ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְתבּו  ּכָ ְוֵכן  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֵלל  הּוא  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּיֹום  ׁשֶ א(,  סעיף 

ל  ּכָ ֶאת  ַהּכֹוֶלֶלת  ַהְיסֹוד  ְסִפיַרת  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  י  ִ ּשׁ ׁשִ ּיֹום  ׁשֶ ִלים  ַהְמֻקּבָ
ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ יו  ּוַמֲעׂשָ ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ּבֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ִפירֹות,  ַהּסְ

בּוַע. ָ ַהּשׁ ָכל ְימֹות  ּבְ

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ׁשּוָבה   ַהּתְ
ּוִמיָתה ֵרת  ּכָ ֶרת ַאף ַעל  ְמַכּפֶ

"ז  ַהּטַ ַתב  ּכָ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ְלַמֲעַלת  נֹוָסף  ַטַעם  י:  ִליׁשִ ׁשְ ַטַעם 
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ְתבּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ת הּוא יֹום ְמִחיַלת ֲעוֹונֹות, ּכְ ּבָ ַ ּשׁ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ )סימן רמב(, ׁשֶ

ֲעבֹוָדה  ָעַבד  ִאם  ֲאִפּלּו  ִהְלָכתֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ר  ּמֵ ַהְמׁשַ ל  ּכָ קיח(:  )שבת  ֲחַז"ל 
דֹור ֱאנֹוׁש, מֹוֲחִלין לֹו. ּכְ ָזָרה 

ה  ָעׂשָ לֹא  ִאם  ִלְכאֹוָרה  ַוֲהֵרי  רמב(,  )סימן  "ז  ַהּטַ ְך  ּכָ ַעל  ה  ְוִהְקׁשָ
הּוא  ְוִאם  ֲעוֹונֹוָתיו,  ַעל  ר  ַכּפֵ ּתְ לֹא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשּוָבה,  ּתְ ָהָאָדם 
לֹו,  ֵחל  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ֶאת  ָצִריְך  ֵאינֹו  ׁשּוָבה,  ּתְ ה  ָעׂשָ
ֲעוֹונֹוָתיו,  ִנְמָחִלין  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָהעֹוׂשֶ ַאף  ֲהֵרי  י  ּכִ
ל  ֵדי ִלְמחֹל לֹו ַעל ּכָ ת קֶֹדׁש ּכְ ּבַ ַ ל ַהּשׁ ּוַמּדּוַע הּוא ָצִריְך ֶאת ְזכּוָתּה ׁשֶ

ֲעוֹונֹוָתיו?

ׁשּוָבה  ֹכַח ַהּתְ ּבְ ת -  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמִחיַלת ֲעוֹונֹות 
י ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ

ִנְמָחִלים  ֵאין  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָהעֹוׂשֶ ׁשֶ ַאף  ׁשֶ "ז,  ַהּטַ ְוֵתֵרץ 
ִבים  ַחּיָ ָנם ֲעוֹונֹות ׁשֶ ׁשְ ּיֶ ְתבּו ֲחַז"ל )יומא פ"ו( ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ֲעוֹונֹוָתיו, ּכְ לֹו ּכָ
א  ֶאּלָ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ִנְמָחִלים  ְוֵאיָנם  ין  ּדִ ית  ּבֵ ִמיַתת  אֹו  ֵרת  ּכָ ֲעֵליֶהם 
הּוא  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ לֹו,  ּתֹוִלים  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ְזכּות  ּבִ
ַעל  ֶרת  ְמַכּפֶ ּוִמיָתתֹו  ְך,  ּכָ ַעל  ד  ִמּיָ ים אֹותֹו  ַמֲעִניׁשִ ֵאין  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ

ְך. ּכָ

ְוֵאינֹו  ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ לֹו  ִנְמָחִלים  ִהְלָכתֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ ֲאָבל 
ה  ֲעׂשֶ ּיַ ְתַנאי ׁשֶ ר לֹו ַעל ֲחָטָאיו, ֲאָבל זֹאת ּבִ ַכּפֵ ּתְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָצִריְך ִמיָתה ּבִ
ְוהּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָהעֹוׂשֶ ל  ּכָ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ
ל  ּכָ ִנְמָחִלים  ד  ִמּיָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  ִהְלָכתֹו,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵמר 
ֵרת ּוִמיַתת  ִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ַחּיָ ֲעוֹונֹוָתיו, ְוֹזאת ַאף ִעם ָעַבר ַעל ֲעוֹונֹות ׁשֶ
ְזכּוָתּה  ר לֹו ַעל ֲעוֹונֹוָתיו, ְוזֹאת ּבִ ַכּפֵ ּתְ ין, ְוֵאינֹו ָזקּוק ְלִמיָתה ׁשֶ ית ּדִ ּבֵ
ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ָצִריְך  ָלֵכן  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ
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ת  ּבָ ׁשַ י ֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה ִלְמִחיַלת ֲעוֹונֹות ּבְ ל ֲחָטָאיו ַוֲעוֹונֹוָתיו, ּכִ ַעל ּכָ
ָפָניו. ּלְ ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ א ִמי  ֶאּלָ

ר ְלֵעדּות ׁשֵ ַהּכָ ָצִריְך ִלְהיֹות ֵעד 

ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ת  ּיַ ֲעׂשִ ְלַמֲעַלת  נֹוָסף  ַטַעם  ְרִביִעי:  ַטַעם 
ּדּוׁש  ַהּקִ ֲאִמיַרת  ֵעת  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  יק",  ּדִ ַלּצַ ָזֻרַע  "אֹור  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ
ָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוִבְכֵדי  ָיִמים,  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ ָהעֹוָלם  ִחּדּוׁש  ַעל  ְמִעיִדים  ָאנּו 
ְוָלֵכן  ְלֵעדּות,  סּול  ּפָ ע  ָרׁשָ י  ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ְלֵעדּות  ר  ׁשֵ ּכָ
ָראּוי  ּכָ ַעְצמֹו  ְוִיְבּדֹק  ׁשּוָבה,  ּתְ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַעד  ְלֵעדּות  ר  ׁשֵ ּכָ ָהָאָדם  ֵאין 

ל ֲחָטָאיו. ּכָ יו ַעל  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ִויַפׁשְ

ְתׁשּוָבה ּבִ י ָחַזר ָאָדם ָהִראׁשֹון  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ

ִהְתעֹוְררּות  ָנּה  ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ מּוָבא  י:  ֲחִמיׁשִ ַטַעם 
ְתׁשּוָבה,  ּבִ ּבֹו  ָלׁשּוב  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ְוִסּיַ ַמִים  ָ ִמּשׁ ִלְתׁשּוָבה  ְמֻיֶחֶדת 
ֶחְטאֹו  ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָחַזר  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ָנּה  ֶיׁשְ ְוָלֵכן  יח(,  )עירובין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ּבַ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ַלֲחזֹר  א  ַהּבָ ְוָכל  י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְתׁשּוָבה  ִהְתעֹוְררּות 
א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ְוִסּיַ ַמִים  ָ ִמּשׁ ְלֶעְזָרה  ה  ִיְזּכֶ ֶזה,  יֹום  ּבְ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ּוְלַפׁשְ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ יו  ן ֶאת ַמֲעׂשָ ּוְלַתּקֵ ְמֻיֶחֶדת ָלׁשּוב ֶאל קֹונֹו 

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְרָכָתּה ׁשֶ ּבִ ל ֶאת  ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ

ֵני  ִמּפְ ָהִרי"ם",  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְלָכְך  נֹוָסף  ַטַעם  י:  ִ ּשׁ ׁשִ ַטַעם 
ַהּתֹוָרה  ַעל  ָעַבר  ׁשֶ ָהָאָדם  ַעל  ָלחּול  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ ׁשֶ
ר לֹא  ְכַלל "ָארּור ֲאׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ּבִ י ָהעֹוֵבר ַעל ּדִ ה, ּכִ דֹוׁשָ ַהּקְ
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רּוְך",  "ּבָ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוִא ּלּו  ַהּזֹאת",  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ָיִקים 
ק  ִנְדּבָ ְוֵאין ָארּור  ים,  ַמּנִ ַהּזְ ל  ִמּכָ ּתֹו  ׁשְ ְוִקּדַ ּוֵבַרְכּתֹו  ְתבּו ֲחַז"ל:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְלִבְרָכָתּה  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלֵכן  ָברּוְך.  ּבְ
ִיְהֶיה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך 

ת קֶֹדׁש. ּבַ ַ ַהּשׁ ל יֹום  ְרָכָתּה ׁשֶ ּבִ ְלַהֲחִזיק ֶאת  ִלי ָהָראּוי  ּכְ ָהָאָדם 

ַבת ָ ּשׁ ׁשֶ ּגֹוי 
ה  ִהּנֵ ׁשֶ ָהִרי"ם",  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְלָכְך  נֹוָסף  ַטַעם  ִביִעי:  ׁשְ ַטַעם 
הּוא  חֹוֵטא  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ִמיָתה,  ב  ַחּיָ ַבת  ָ ּשׁ ׁשֶ ּגֹוי  ׁשֶ ָאְמרּו  ֲחַז"ל 
ֵדי  ּכְ ְוָלֵכן  ָמתֹו,  ִנׁשְ ֶהָאַרת  ַעל  ֵמִעיב  ְוֶזה  ַהּגֹוִיי,  ַהֵחֶלק  ֶאת  יר  ַמְגּבִ
ׁשּוָבה ַוֲחָרָטה,  ת ָעָליו ְלָהִסיר ֵחֶלק ֶזה ַעל ְיֵדי ּתְ ּבָ ַ ִלְזּכֹות ְלֶהָאַרת ַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ה ְלֶהָאַרת  ִיְזּכֶ ְוָאז 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ִיְזּכֶ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשּוָבה  ְיֵדי ַהּתְ ַעל 
ן ֵעֶדן ּגַ ְלַטַעם 

ַהּקֶֹדׁש",  "ָטֳהַרת  ִסְפרֹו  ּבְ ֱאמּוִנים"  ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ִמיִני:  ׁשְ ַטַעם 
ִהיא  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֹנַעם  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ

ִרית. ַהּבְ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל 

ַלֲעׂשֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ ָפסּוק  ּבְ ָרמּוז  ֶזה  ְוָדָבר 
ִרית  ִמיַרת ַהּבְ ַרק ַעל ְיֵדי ׁשְ ז ׁשֶ ִרית עֹוָלם", ְלַרּמֵ ת ְלדֹרָֹתם ּבְ ּבָ ַ ֶאת ַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּוְלנַֹעם ֲעֵרבּוָתּה ֶהָעצּום ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה  ר  ֶאְפׁשָ

ּקּון ַהְיסֹוד ּתִ ׁשּוָבה ַעל  ר ַהּתְ ִעּקַ

ל  ׁשֶ ׁשּוָבתֹו  ּתְ ר  ִעּקַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ֱאמּוִנים",  ֹוֵמר  ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ עֹוד  ְוָכַתב 
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תֹו  ָ ת ְקֻדּשׁ ּזֹו ִמּדַ ת ַהְיסֹוד, ׁשֶ ת ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעל ִמּדַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָהָאָדם ּבְ
דֹוִלים  ַהּגְ ְפִריִעים  ַהּמַ ֵהם  זֹו  ה  ִמּדָ ּבְ ָגִמים  ַהּפְ י  ּכִ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ְוָטֳהָרתֹו 
ְוָלֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ נַֹעם  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ִיְזּכֶ ּלֹא  ׁשֶ ָלָאָדם  ַהּגֹוְרִמים  יֹוֵתר  ּבְ
יׁש ַטַעם  ה ְלַהְרּגִ ִרית, ִיְזּכֶ ַגם ַהּבְ ת ַעל ּפְ ּבָ ׁשּוָבה ִלְפֵני ׁשַ ה ּתְ עֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ
ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֶעְליֹון  ְוַתֲענּוג  ֵעֶדן  ן  ּגַ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת 

ֵחְטא  ּבְ ַגם  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ׁשּוָבה  ּתְ ָהָאָדם  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ
הּוא  ֶ ּשׁ ְלִפי ַמה  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִגְדֵרי  ּבְ לֹות ֲחָדׁשֹות  ַקּבָ ל ַעל ַעְצמֹו  ִויַקּבֵ ֶזה 

ת קֶֹדׁש. ּבַ ַ ַהּשׁ נַֹעם  יׁש ֶאת  ְלַהְרּגִ ה  ִיְזּכֶ ָצִריְך, 

ׁשֹון ַהּלָ ׁשּוָבה ַעל ֵחְטא  ַהּתְ

ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ים",  ַחּיִ ַעל ֶה"ָחֵפץ  ּבַ ַתב  ּכָ יִעי:  ׁשִ ּתְ ַטַעם 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהָרע  ָלׁשֹון  ר  ְוִדּבֵ ׁשֹון  ַהּלָ ֵחְטא  ּבְ ָחָטא  א  ּמָ ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ
בֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְזּכֹות  ה מֹוׁשָ ָ ֻדּשׁ חּוץ ְלַמֲחֵנה ַהּקְ ּמִ ְמצָֹרע, ׁשֶ ינֹו ּכִ ָאז ּדִ ׁשֶ
ִתּקּון  ּבְ ר  ִעּקָ ּבְ ָהָאָדם  ׁש  ּפֵ ְיַפׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְוָלֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלֶהָאַרת 
יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ָהָאָדם  ׁש  ּפֵ ַפׁשְ ּיְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  קֶֹדׁש.  ִרית  ַהּבְ ְוִתּקּון  ׁשֹון  ַהּלָ
ָהֶאָחד  לּוִיים  ּתְ ם  ִהּנָ ר  ֲאׁשֶ עֹור  ְוַהּמָ ׁשֹון  ַהּלָ ְבִרית  ּבִ ָחָטא  ֶ ּשׁ ן ַמה  ִויַתּקֵ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ֲחֵברֹו,  ּבַ

ל ָהְרחֹוִקים ּכָ ְקַות  ּתִ ת ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ

מֹו  ּכְ ִלְתׁשּוָבה,  ְמאֹד  ל  ְמֻסּגָ ֵעת  הּוא  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ה  ִהּנֵ יִרי:  ֲעׂשִ ַטַעם 
ָלׁשּוב  ָהְרחֹוִקים  ל  ׁשֶ ְקָוָתם  ּתִ ל  ּכָ ׁשֶ ז(  )ליקוה"ל שבת  מֹוֲהַרַנ"ת  ּכֹוֵתב  ׁשֶ
ַעל  ַאף  ר  יֹׁשֶ ְמִליָצה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְזכּות  ּבִ הּוא  ְתׁשּוָבה  ּבִ
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ת  ּבָ ַ ַהּשׁ דֹוׁש )פרשת תרומה דף קלה( ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ יֹוֵתר, ּכַ ָהְרחֹוִקים ּבְ
ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ָעָליו  י ִהְמִליָצה  ּכִ ה ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון  ֵהֵגּנָ

ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרָאה  דֹוָלה  ַהּגְ תֹו  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ה  ְקדֹוׁשָ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ
ְבֶאֶרץ  י  "ְוָעַבְרּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ְך  ּיָ ׁשַ ֵאינֹו  ָהָרע  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ
יַע  ַמּגִ ֵאין  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ַ ּשׁ ּוּלֶ ָרף",  ׂשָ ְולֹא  ֲאִני  ַמְלָאְך,  ְולֹא  ֲאִני   - ִמְצַרִים 
ל ָהְרחֹוִקים  ְקָוָתם ׁשֶ ּתִ ל  ּכָ ְוָלֵכן  ה ֵמַעְצָמּה,  י ִהיא ְקדֹוׁשָ ּכִ ָגם,  ּפְ ׁשּום 

ת קֶֹדׁש. ּבַ ַ ַהּשׁ ל  כָֹחּה ׁשֶ ּבְ ַרְך ִהיא  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב 

מֹו  ּכְ טֹוָבה",  ָנה  "ַמּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִנְקֵראת  ֵכן  ּלָ ׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת,  ּוְמָבֵאר 
ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  י(:  )שבת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ
ָנה  ַמּתָ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ ְוהֹוִדיֵעם.  ֵלְך  ָמּה,  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנַזי  ּגְ ֵבית  ּבְ
ָלֶנַצח,  ּוְצפּוָנה  נּוָזה  ּגְ ָתּה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְצוֹות,  ַהּמִ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  טֹוָבה 
ל  כָֹחּה ׁשֶ ּבְ י  ּכִ ִהְלָכתֹו מֹוֲחִלין לֹו,  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ר ֶאת  ּמֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ל ִמי  ּכָ ְוָלֵכן 
ים  ְקּדִ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ּוָפַגם,  ָחָטא  ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות  ל  ּכָ ִנְמָחִלים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ּוְלִבְרָכָתּה  ָנָתּה  ְלַמּתְ ה  ִיְזּכֶ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה 

ת ּבָ ת ְמֹעֶרֶבת ֶהָאַרת ׁשַ ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

ל  דֹול ׁשֶ ָבר ֵמִאיר ָהאֹור ַהּגָ ת קֶֹדׁש ּכְ ּבַ ֶעֶרב ׁשַ ה ּבְ ר: ִהּנֵ ַטַעם ַאַחד ָעׂשָ
ֵכן  ּלָ ׁשֶ יץ זיע"א  ׁשִ ִלי ֵמרֹוּפְ ַנְפּתָ י  ַרּבִ ָאַמר ָהַרַה"ק  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת קֶֹדׁש,  ּבַ ׁשַ
ְמעֶֹרֶבת  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ת",  ּבָ ׁשַ "ֶעֶרב  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ִנְקָרא 
י  ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבְ ִאיָרה  ת ַהּמְ ּבָ ַ ל ֶהָאַרת ַהּשׁ ּוִמּכָֹחּה ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ָבר ְקֻדּשׁ ּכְ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  א  ַהּבָ ְוָכל  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ְלֶהָאַרת  ִלְזּכֹות  ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול 
דֹול  ַהּגָ ִמּכָֹחּה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ּוְלֶהָאַרת  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ְלִסּיַ זֹוֶכה  ֶזה  יֹום  ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ
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ֵמַאֲהָבה,  ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  ל  ְמֻסּגָ ַמן  ַהּזְ הּוא  ֲהֵרי  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ֵכן  ּוְכמֹו 
מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ִלְזֻכּיֹות,  ֲעוֹונֹוָתיו  כּו  ִיְתַהּפְ ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ה'  ַעד  ְבּתָ  "ְוׁשַ ִחיַנת  ּבְ ׁשּוָבה,  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ַ ּשׁ ׁשֶ נח(  )סימן 

ת. ּבָ ׁשַ ִחיַנת עֶֹנג  ּבְ ּוְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ִהיא  ֱאלֶֹקיָך", 

רֹוֵמז  הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהאֹוְכִלים  ֶנה  ִמׁשְ ֶחם  ּלֶ ּבַ ָרמּוז  ֶזה  ְוָדָבר 
ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ְרָאה, ּכְ ׁשּוָבה ִמּיִ ַנִים ִמּתְ י ׁשְ ָכָרּה ּפִ ּשְׂ ִלְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ׁשֶ
יֹוֵתר  ה'  ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ים  ַמֲעׂשִ ה  ָהעֹוׂשֶ ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  דֹוָלה  ּגְ ׁשֶ ֲחַז"ל 
ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  ִאּלּו  ׁשֶ ִיְרַאת ה',  ִמּתֹוְך  ים טֹוִבים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ה  ֵמָהעֹוׂשֶ
ְזכּותֹו  ה  ְמִגּנָ ֵמַאֲהָבה  ה  ְוָהעֹוׂשֶ ּדֹורֹות,  ֶאֶלף  ַעל  ָמֵגן  ְרָאה  ִמּיִ ה  ָהעֹוׂשֶ

ִיְרָאה. ה ִמּתֹוְך  ַנִים ֵמָהעֹוׂשֶ ׁשְ י  ּפִ ּדֹורֹות -  ִים  ַאְלּפַ ַעל 

ָיכֹול  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ְמִאיָרה  ָבר  ּכְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ְוָלֵכן 
ֲעוֹונֹוָתיו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה',  ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  ָאָדם  ל  ּכָ

ִלְזֻכּיֹות. ִכים  ִמְתַהּפְ

ת ּבָ ְך ְלׁשַ ִיְתַהּפֵ ת  ׁשֶ ּבֹ

ת  ּבָ ַ ׁש ָהָאָדם ֵמֶהָאַרת ַהּשׁ ּיֵ ְתּבַ ּיִ ְוָהֵעָצה ִלְזּכֹות ְלָכְך ִהיא, ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ִלְזּכֹות  ְוָרצֹון  ַאֲהָבה  ִמּתֹוְך  ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ְוַיֲעׂשֶ ּוָבָאה,  רֹוָבה  ַהּקְ
ׁשּוָבה  ַאף ֶזה ִנְקָרא ּתְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ְמבָֹאר ּבַ ת, ּכַ ּבָ ַ ְלֶהָאַרת ַהּשׁ

ֵמַאֲהָבה.

ְיִדיָעה  ִהיא  ׁשֶ ְלַדַעת -  זֹוֶכה ָהָאָדם  ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ ה  ִהּנֵ ְועֹוד,  זֹאת 
ֶהָאַרת  ְמִאיָרה  ָבר  ּכְ ּבֹו  ׁשֶ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ת  ְגֻדּלַ ּבִ
יִטיב  ַרְך ַהּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהּשׁ ְגֻדּלַ ל ְלָכְך ְלִהְתּבֹוֵנן ּבִ ַמן ְמֻסּגָ ת, הּוא ַהּזְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ּוִמּתֹוְך  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ְוֵהן  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֵהן  ֵעת,  ָכל  ּבְ ה טֹובֹות  ַהְרּבֵ ּכֹה  ִעּמֹו 
ִעּמֹו  יִטיב  ַהּמֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּפִ ֶאת  ִהְמָרה  יַצד  ּכֵ ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן  ְך  ּכָ
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ָכל  ּבְ נֹוָרא  ַצַער  ִלְגרֹם  טֹוָבה  פּוי  ּכְ ָהָיה  ְוֵכיַצד  טֹובֹות  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ
ְלִהְתּבֹוֵנן  ְלָכְך  ל  ְמֻסּגָ ַמן  ַהּזְ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ְוֶעֶרב  ָהֶעְליֹוִנים.  ָהעֹוָלמֹות 
ְך  ל ּכָ ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע ּכָ ַתן לֹו ּבְ ּנָ י ה' ׁשֶ יַצד ָחָטא ְוִהְמָרה ָהָאָדם ֶאת ּפִ ּכֵ

ּוְברּוָחִנּיּות. ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ה טֹובֹות  ַהְרּבֵ

ַחְסֵדי  ׁשּוָבה ִמּתֹוְך ִהְתּבֹוְננּותֹו ּבְ ה ּתְ ָהעֹוׂשֶ ָפִרים, ׁשֶ ּסְ ה מּוָבא ּבַ ְוִהּנֵ
ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ּוִבְזכּוָתּה ָיכֹול ָהָאָדם ִלְזּכֹות  ה' ִעּמֹו, ַאף ֶזה ִנְקָרא ּתְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ה ְלֶהָאַרת  ְוִיְזּכֶ ִלְזֻכּיֹות  כּו  ִיְתַהּפְ ֲעוֹונֹוָתיו  ׁשֶ

ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ְלחֹוָבה  ִנְפָלא  ֶרֶמז  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְנָיא,  ַהּתַ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ל ָאָדם  ּכָ ב  'ַחּיָ ָאְמרּו  ׁשֶ ֲחַז"ל,  ִדְבֵרי  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ִלְפֵני  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
א  ְבָגָדיו" ֶאּלָ ְקֵרי "ּבִ ת', ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל: ַאל ּתִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְבָגָדיו ּבְ ּבִ ׁש  ְלַמּמֵ
ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ָרְמזּו  ּוְבָכְך  ְגדֹוָתיו",  ּבִ "ּבְ
ֶהָאַרת  ְלֹנַעם  ה  ִיְזּכֶ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ַיֲעׂשֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ַמן ָהָראּוי ִלְתׁשּוָבה   ַהּזְ
ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ְקֶוה  ִלְפֵני ַהּמִ

יתרו(,  פרשת  התורה  על  טוב  שם  )בעל  זיע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְוָאַמר 
ת קֶֹדׁש הּוא ִלְפֵני  ּבַ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ׁשּוָבה  ְבָחר ַלֲעׂשֹות ּתְ ַמן ַהּמֻ ְוַהּזְ ָהֵעת  ׁשֶ
ר  ִלי ֻמְכׁשָ ְך ִיְהֶיה ָהָאָדם ּכְ י ַעל ְיֵדי ּכָ ת, ּכִ ּבָ ִמְקֶוה ִלְכבֹוד ׁשַ ִביָלה ּבְ ַהּטְ
ִמְקֶוה,  ּבְ ִביָלה  ַהּטְ ֵעת  ּבְ ִלים  ְמַקּבְ אֹוָתּה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ
ֵגר  ּכְ ב  ֵיָחׁשֵ ְוהּוא  ׁשּוָבתֹו  ּתְ ָטֳהַרת  ֶאת  ִלים  ׁשְ ּתַ ִמְקֶוה  ּבְ ִביָלה  ְוַהּטְ
טֹוֵבל  ב ּכְ ׁשּוָבה ֲהֵרי ָהָאָדם ֶנְחׁשָ י ְללֹא ַהּתְ ר ּוָבא ִלְפֵני קֹונֹו, ּכִ ּיֵ ְתּגַ ַהּמִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל ֶאת ֶהָאַרת  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָידֹו  ּבְ ֶרץ  ְוׁשֶ

נֹו  ֶיׁשְ ְלָכְך  ִנְפָלא  רמז  ׁשֶ הספר(,  )סוף  ֵלִוי"  ת  ַ ֻדּשׁ ַה"ּקְ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
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ַעל  י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  יַע  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ  - א"  ּכָ ּדַ ַעד  ֱאנֹוׁש  ב  ׁשֵ "ּתָ ָפסּוק  ּבְ
ָטֳהָרה,  ִמְקֵוה  ּבְ ַעְצמֹו  ְיַטֵהר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ׁשּוָבה,  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם 
ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַיְתהֹון.  י  ְוַיְדּכֵ  - "ְוִטֲהרֹו"  ַעל  אֹוְנְקלֹוס  ּוְכַתְרּגּום 
ָעַבר  ֲאִפּלּו ִאם הּוא  ְוָאז  ת,  ּבָ ְלׁשַ ב  ׁשֵ ִמּתָ ְך לֹו  ְוִיְתַהּפֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלֶהָאַרת 

דֹור ֱאנֹוׁש - מֹוֲחִלין לֹו. עכ"ד.  ּכְ ֲעֵבָרה 

ְלַעְצמֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ּבֹו  ׁשֶ ּוְזַמן  ֵעת  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ָהָאָדם  ע  ִיְקּבַ ְוָלֵכן 
יו  ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ בּוַע, ִויַפׁשְ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ יו ּבְ ּבֹון ֶנֶפׁש ַעל ַמֲעׂשָ ֶחׁשְ
ְוִתּקּון  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ּפּור  ְלׁשִ טֹובֹות  ֲחָדׁשֹות  לֹות  ַקּבָ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ִויַקּבֵ
ה ָהָאָדם  ׁשֹון, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ ִרית ְוִתּקּון ַהּלָ ִתּקּון ַהּבְ ְפָרט ּבְ ּדֹות, ּבִ ַהּמִ
ֶנת ָלָאָדם  ּתֶ ָמה ַהְיֵתָרה ַהּנִ ׁשָ ת, ְוֵהן ַלּנְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ֵהן ִלְמִחיַלת ָהֲעוֹונֹות ּבְ
ים  יׁשִ ַמְרּגִ אֹותֹו  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ ִזיו  נַֹעם  ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְוֵהן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

יֶהם. ִזּכּוְך ַמֲעׂשֵ ְיֵדי  רֹוִבים ַלה' ַעל  ַהּקְ

ב ׁשֵ ּתָ ת ְואֹוִתּיֹות  ׁשֶ ּבֹ ת אֹוִתּיֹות  ּבָ ׁשַ

)תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֵתַבת  ּבְ ָרמּוז  ֶזה  ְוָדָבר 
ת. ּבֹׁשֶ ְוִתְמָצא  ת  ּבָ ׁשַ ֲהפְֹך  ּתַ זוהר(, 

ֵני  ת )פע"ח שער השבת פרק כד(, ִמּפְ ת אֹוִתּיֹות ּבֹׁשֶ ּבָ ְוָכַתב ָהֲאִריַז"ל: ׁשַ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ׁש  ְלִהְתּבֹוׁשֵ ָראּוי ָלָאָדם  ׁשֶ

ֵמאֹור  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ תֹו  ּבּוׁשָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְמַרּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ְיֵדי  ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק  ׁשּוָבה  ּתְ ָהָאָדם  ה  עֹוׂשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ַ ַהּשׁ ִלְזּכֹות ְלאֹור  ָיכֹול  ְך הּוא  ּכָ

רפד(,  עמוד  שבת  עניני   – הרי"ם  )אמרי  ָהִרי"ם"  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ ַעל  ּבַ ָאַמר  ְוֵכן 
ת  ּבָ ְלׁשַ ֵנס  ֶאּכָ יַצד  ּכֵ ת ְואֹוֵמר  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁש ֵמאֹור  ּיֵ ָהָאָדם ִמְתּבַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
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ּלֹו  ה ׁשֶ ת ְועֹוֶטֶפת אֹותֹו ִעם ַהּבּוׁשָ ּבָ ַ ָאה ַהּשׁ ִנים, ּבָ י ֵאיָנם ְמֻתּקָ ּוַמֲעׂשַ
ּוַמְכִניָסה אֹותֹו ְלתֹוָכּה. ַיַחד  ּבְ

ה  ְוַהּבּוׁשָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יֹוֵסף",  ַיֲעקֹב  ַה"ּתֹוְלדֹות  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ת  ּבָ ְל"ׁשַ לֹו  ְך  ִמְתַהּפֵ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ה"  ִלּמָ ְוַהּכְ ת  ַה"ּבֹׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ָיָדם הּוא זֹוֶכה ְלאֹוָרּה  ְוַעל  ָתא",  ַמְלּכְ

י  ָראׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ  - ת"  ּבָ ַ ַה"ּשׁ ֵתַבת  ּבְ זֹאת  ָרְמזּו  ְרׁשּומֹות  י  ְודֹוְרׁשֵ
ׁשּוב. ּתָ ּבֹו  ת  ּבָ ׁשַ ֵתבֹות: 

ַעם ֱאִליֶמֶלְך"  ַה"ּנֹ
ל ְסִביבֹוָתיו ּכָ ה ַעל  ָ ֶרה ְקֻדּשׁ ַמׁשְ

ה  ׁשָ ת קֶֹדׁש ֻהְרּגְ ּבַ ָכל ֶעֶרב ׁשַ ל ַה"ּנַֹעם ֱאִליֶמֶלְך" ּבְ ֵביתֹו ׁשֶ ְוָאֵכן, ּבְ
י  ְמעּו ֵעדּות ִמּפִ ָ ּשׁ ים ׁשֶ רּו ֲאָנׁשִ ּפְ ּסִ מֹו ׁשֶ ּפּור, ּכְ ֶעֶרב יֹום ּכִ מֹו ּבְ כּוָנה ּכְ ּתְ
ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֱאִליֶמֶלְך",  ַה"ּנַֹעם  ֵבית  ּבְ ְרתֹות  ְמׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ֵקנֹות  ַהּזְ
ִמְתָקֶרֶבת  ה  ִהּנֵ ְואֹוֵמר:  זּוָזה  ַהּמְ ַעל  ָידֹו  ם  ׂשָ ֱאִליֶמֶלְך"  ַה"ּנַֹעם  ָהָיה 
ְתׁשּוָבה,  ּבִ ּוְלַהְרֵהר  ִלְקָראָתּה  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְוָצִריְך  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ְרתֹות  ׁשָ ַהּמְ ׁשֹוְמעֹות  ָהיּו  ּוְכׁשֶ ְתׁשּוָבה.  ּבִ חֹוֵזר  ֲאִני  ְוַגם 
ּוִבְקׁשּו  ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ְוָעׂשּו  ׁשּות,  ִהְתַרּגְ ֵמרֹב  ִלְבּכֹות  ן  ּלָ ּכֻ ִהְתִחילּו 

ּפּור. ּכִ ֶעֶרב יֹום  ּבְ מֹו  ּכְ ׁש  ּה ַמּמָ ּוְמִחיָלה ַאַחת ֵמֲחֶבְרּתָ ְסִליָחה 

ת, ֻמְבָטח  ּבָ ַ ּוְמַיֵחל ְלאֹור ַהּשׁ ה  ל ַהְמַצּפֶ ּכָ
ה ְלָכְך ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ לֹו 

קעט(,  ח"ב  קודש  שרפי  )שיח  זיע"א  ָהִרי"ם"  י  ַה"ִחּדּוׁשֵ ַעל  ּבַ ְוָאַמר 
ים  ׁשִ ּמְ ְמׁשַ עֹוְמִדים  ְלּתֹו  ּדַ ְלַיד  ר  ֲאׁשֶ דֹול  ּגָ יק  ְלַצּדִ ּדֹוָמה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ
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ְוָצִריְך  ַתח,  ַהּפֶ ח  ִנְפּתָ ִלְפָעִמים  ֲאָבל  ֵאָליו,  ֵנס  ְלִהּכָ נֹוְתִנים  ְוֵאיָנם 
ֵנס. ְלִהּכָ יּוַכל  ַתח  ַהּפֶ ח  ְפּתָ ּנִ ּוְכׁשֶ ַתח,  ַהּפֶ ְלַיד  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ַלֲעמֹד 

ְוַאף  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ִלְכסֹף  ִמיד  ּתָ ָצִריְך ָהָאָדם  ְוָכְך 
ה  ָעׂשָ ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ ַהֲהָכנֹות  ל  ּכָ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ רֹוֶאה  הּוא  ִלְפָעִמים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְמָחָתּה  ׂשִ ֶאת  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  ָלחּוׁש  זֹוֶכה  ֵאינֹו 
ְלַצּפֹות  יְך  ַיְמׁשִ א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ ְך  ִמּכָ ִיְתָיֵאׁש  לֹא   - דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ְוֶאת 
ְתחּו  ּפָ ּיִ ה יֹום ֶאָחד ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ ת, ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ּוְלַיֵחל ִלְזּכֹות ִלְקֻדּשׁ

דֹול. ַהּגָ ה ְלאֹוָרּה  ְוִיְזּכֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ָעֶריָה ׁשֶ ׁשְ לֹו 

)יקרא דשבתא(,  זיע"א  עְהִרין  ׁשֶ ִמּטְ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ּוֵבֵאר 
ּיֹות"  ַמֲעׂשִ "ִסּפּוֵרי  ִסְפרֹו  ּבְ זֹאת  ָרַמז  זיע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ׁשֶ
ַעס  ּכָ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ת  ּבַ ַעל  ר  ְמַסּפֵ ּבֹו הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ
ֶלְך  ַהּמֶ ְוִהְצַטֵער  אֹוָתּה  ָמְצאּו  ְולֹא  לּוָכה  ַהּמְ ֵמַאְרמֹון  ּוָבְרָחה  ָעֶליָה 
ֵדי  ּכְ ּה  ׁשָ ּוְלַבּקְ ּה  ׂשָ ְלַחּפְ ָהַלְך  ֶלְך,  ַלּמֶ ֶנה  ׁשְ ַהּמִ זֹאת  ָרָאה  ּוְכׁשֶ ְמאֹד, 
ַרּבֹות,  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ּה  ׂשָ ְמַחּפְ ְוָהָיה  לּוָכה,  ַהּמְ ְלַאְרמֹון  יָבּה  ַלֲהׁשִ
ּסֹוף  ּבַ ׁשֶ ַעד  לֹו,  ֶנֱעֶלֶמת  ָהְיָתה  ְוׁשּוב  ֵאָליו  ה  ּלָ ִמְתּגַ ָהְיָתה  ְוִלְפָעִמים 

לּוָכה. ַהּמְ יָבּה ְלַאְרמֹון  ֶוֱהׁשִ ֶלְך  ַהּמֶ ת  ּבַ ָמָצא ֶאת 

ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ הּוא,  ּה  ְרּכָ ּדַ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ֶזת  ְמֻרּמֶ ֶזה  ּוְבִסּפּור 
ׁשּוב  ְבָיכֹול  ּכִ ִהיא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  ָלחּוׁש  ָהָאָדם  זֹוֶכה 
ְוַאַחר  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ זֹוֶכה  ְוֵאינֹו  לֹו  ֶנֱעֶלֶמת 
ָלחּוׁש ֶאת אֹוָרּה.  זֹוֶכה  ֵאינֹו  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ְוׁשּוב  ׁשּוב מֹוְצָאּה,  ְך הּוא  ּכָ
ְך  ּכָ ׁשֶ ֵיַדע  א  ֶאּלָ ה,  ִמּזֶ ל  ְלּבֵ ּוְלִהְתּבַ ְך  ִמּכָ ְלִהְצַטֵער  ָצִריְך  ֵאינֹו  ְוָהָאָדם 
ִלּבֹו  ָכל  ּבְ ְוִלְכסֹף  ַע  ְעּגֵ ְלִהְתּגַ ִמיד  ּתָ ָצִריְך  ְוָהָאָדם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ
ה ְלאֹוָרּה  ְוִיְזּכֶ ה ְלמֹוְצָאּה  ִיְזּכֶ ּסֹוף  אי ּבַ ַוּדַ ְך ּבְ דֹול, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ְלאֹוָרּה ַהּגָ
ֱאֶמת  ה ָהָאָדם ְלִהְתָקֵרב ּבֶ ר ַעל ָידֹו ִיְזּכֶ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ׁשְ דֹול ְוֶהָעצּום ּבִ ַהּגָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
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ָכל  ּבְ ְוַלֲעסֹק  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  נּו  ְיַזּכֵ ה' 
ל ֶאת  ה ְלַקּבֵ ְך ִנְזּכֶ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ת ִמּתֹוְך ׂשִ ּבָ ַהֲהָכנֹות ְלׁשַ

נּו ָאֵמן. ְיַזּכֵ ֵלמּות. ה'  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת אֹור 



פרק י"ז

רֹות ּנֵ ּבַ ְפָלאֹות  ּנִ
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פרק י"ז

ִנם ש ֹיי ִנם מיָ י וכ רן ֹיו

ת ּבָ ַ ל ֵנרֹות ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ָחם  ּכֹ סֹוד 

נֹוָרה  ַהְדָלַקת ַהּמְ ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ַהְדָלַקת ֵנרֹות 
ׁש ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

למגן  רענן  זית  פירוש  פי  על  טו  פרק  )תנחומא  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ
ַהְדָלַקת  ֲחׁשּוָבה  ׁשֶ סט(,  דף  כד  תיקון  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ּוַבּזַֹהר  אברהם(, 

ְיֵדי  ַעל  נֹוָרה  ַהּמְ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ַהְדָלָקָתם  מֹו  ּכְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ
ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן 

ֵנר  "ְלַהֲעלֹת  סּוק  ַהּפָ ׁשֶ ַהּטּוִרים,  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְלָכְך  ִנְפָלא  ְוֶרֶמז 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ רֹות  ּנֵ ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ּוְבָכְך  ת",  ּבָ ׁשַ "ּבְ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ כ(  כז  )שמות  ִמיד"  ּתָ
ִמיד,  ּתָ ּדֹוְלִקים  ם  ִהּנָ נֹוָרה  ַהּמְ ֵנרֹות  י  ּכִ נֹוָרה,  ַהּמְ ְלֵנרֹות  ְך  ֶהְמׁשֵ ם  ִהּנָ
ַהּדֹוְלִקים  רֹות  ַהּנֵ ְיֵדי  ַעל  ְוֹזאת  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ נֹו  ֻחְרּבָ ְלַאַחר  ַאף 

ת. ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ

ת ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ ּבְ ׁשֶ ֶלא  ַהּפֶ

ּלֹו  יָמן ְוָהֵעדּות ְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ׁש ָהיּו ַהּסִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ רֹות ּבְ ה ַהּנֵ ְוִהּנֵ
ּה  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ס  ַהּנֵ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ
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ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ נֹוָרה  ּמְ ּבַ ׁשֶ ֲעָרִבי  ַהּמַ ר  ַהּנֵ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ
דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ַמְתִחיל  ָהָיה  ּנּו  ּוִמּמֶ ָוֶפֶלא,  ֵנס  ֶדֶרְך  ּבְ ִמיד  ּתָ ּדֹוֵלק  ָהָיה 
ּדֹוֵלק  ָהָיה  י הּוא  ּכִ ם,  ְמַסּיֵ ָהָיה  ּובֹו  יֹום  ָכל  ּבְ רֹות  ַהּנֵ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהְדִליק 
ם  ּלָ ּכֻ רֹוִאים  ָהיּו  ה  ַהּזֶ ס  ַהּנֵ ְיֵדי  ְוַעל  ְלעֹוָלם,  ֶבה  ּכָ ָהָיה  ְולֹא  ִמיד  ּתָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַעם  ּבְ ִכיָנה ׁשֹוָרה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ

תֶֹקף  ָרֵאל ַאף ּבְ ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ַהּשׁ ת ֵהם ֵעדּות ׁשֶ ּבָ ַ ם ֵנרֹות ַהּשׁ ְוָכְך ּגַ
ֵאֶצל  ִמיד  ּתָ ּדֹוְלִקים  ֵהם  ֲהֵרי  ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  י  ּכִ ְיִריָדָתם,  ְועֶֹמק  לּוָתם  ּגָ
ֶמן  ֶ ַהּשׁ י  ּפִ ַעל  ָלֶהם  צּוב  ַהּקָ ַמן  ֵמַהּזְ יֹוֵתר  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ
ינֹוב  ִמּדִ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ּכֹוֵתב  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהם,  ּבָ ם  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ
ל  ר ׁשֶ ַהּנֵ ׁשֶ שָכר" )מאמרי השבתות מאמר ג' אות ח(,  ִיּשָׂ ֵני  ִסְפרֹו "ּבְ ּבְ זיע"א 
ׁש ּבֹו, ּוְלָכל  ּיֵ ֶמן ׁשֶ ֶ ָראּוי לֹו ְלִפי ַהּשׁ ַמן ׁשֶ ִמיד יֹוֵתר ֵמַהּזְ ת ּדֹוֵלק ּתָ ּבָ ׁשַ
א ָלֶאָחד  ָבר, ֶאּלָ ם אֹותֹו ּדָ ֶאָחד הּוא ּדֹוֵלק ְלִפי ְזכּותֹו ְוֵאינֹו ּדֹוֵלק ְלֻכּלָ

חֹות. ּפָ ּדֹוֵלק  ִני  ֵ ְוַלּשׁ ְזַמן,  יֹוֵתר  ר  ַהּנֵ ּדֹוֵלק 

ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ זיע"א,  ינֹוב  ִמּדִ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ּוְמָבֵאר 
יִקים ֶלָעִתיד  ּדִ נּוז ַלּצַ ת ּדֹוְלִקים ֵמאֹור ַהּגָ ּבָ ל ׁשַ רֹות ׁשֶ ַהּנֵ ּום ׁשֶ הּוא ִמּשׁ
י  ּכִ ְוַזְך,  רּוָחִני  ֵמאֹור  א  ֶאּלָ ָלל  ּכְ ִמי  ׁשְ ּגַ ֵמאֹור  ּדֹוְלִקים  ְוֵאיָנם  ָלבֹוא, 
דֹוׁש  ַהּקָ ְוָלֵכן  ִריָאה,  ַהּבְ ית  ֵראׁשִ ּבְ ֵהִאיר  ׁשֶ נּוז  ַהּגָ ָהאֹור  ֵמִאיר  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ת  ּבָ ְוׁשַ ָנַזי  ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה  ָנה  "ַמּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ָאַמר  הּוא  רּוְך  ּבָ
יַח ַהּדֹוֶחה  ל ָמׁשִ הּוא אֹורֹו ׁשֶ נּוז, ׁשֶ ת ֵמִאיר ָהאֹור ַהּגָ ּבָ ׁשַ י ּבְ ָמּה", ּכִ ׁשְ
נּוז. ת ּדֹוְלִקים ֵמאֹור ַהּגָ ּבָ ַ רֹות ֵמָהעֹוָלם, ְוֵנרֹות ַהּשׁ ְך ְוַהּצָ ל ַהחֹׁשֶ ֶאת ּכָ

ַהּנֹוֲהִגים  ָנם  ֶיׁשְ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ שָכר",  ִיּשָׂ ֵני  ַה"ּבְ ַעל  ּבַ עֹוד  ְוָכַתב 
ים  לֹׁשִ ְ ַהּשׁ ֶנֶגד  ּכְ ְוזֹאת  ֵנרֹות,  ה  ָ ּשׁ ְוׁשִ ים  לֹׁשִ ׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ְלַהְדִליק 

ְבִריַאת ָהעֹוָלם. ּבִ נּוז  ַהּגָ ֶהן ֵהִאיר ָהאֹור  ּבָ ר  עֹות ֲאׁשֶ ׁש ׁשָ ְוׁשֵ

ל ֶאָחד  ל ּכָ ֵביתֹו ׁשֶ ת ַהּדֹוְלִקים ּבְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ם ַהּיֹום, ֵנרֹוֶתיָה ׁשֶ ְוָלֵכן ּגַ
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ֶהם, ֵהם ֵעדּות  ּבָ ֶמן ׁשֶ ֶ י ַהּשׁ ּפִ צּוב ָלֶהם ַעל  ַמן ַהּקָ ָרֵאל יֹוֵתר ֵמַהּזְ ׂשְ ִמּיִ
ְוִהיא  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַהּיֹום  ַאף  ׁשֶ ְלָכְך 
ָרֵאל  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם ִיׂשְ ל ּכָ ֵביתֹו ׁשֶ רֹות ּבְ ּכֹן ְוִלׁשְ יָעה ּוָבָאה ִלׁשְ ַמּגִ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ

ֲעִתיִדים  ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ַהְבָטַחת  ֶאת  ְלָבֵאר  ן  ִנּתָ ֶזה  ְלִפי  ְוַעל 
ִאם  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ְזכּוָתם  ּבִ ֵאל  ְלִהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִצּיֹון.  ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ָלֶכם  ַמְדִליק  ֲאִני  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ַמְדִליִקים  ם  ַאּתֶ
ַהְדָלַקת  מֹו  ּכְ ֲחׁשּוִבים  ֵהם  ֲהֵרי  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵאּלּו  רֹות  ּנֵ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ל  ׁשֶ זֹו  ִמְצָוה  ֲחׁשּוָבה  ְוָלֵכן  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ נֹוָרה  ַהּמְ
ָרֵאל ֶאת  יב ְלַעם ִיׂשְ ְתעֹוֵרר ֵעת ָרצֹון ְלַמְעָלה ְלָהׁשִ ְזכּוָתּה ּתִ ּבִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ
ׁש ַעְצמֹו. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ רֹות  ַהּנֵ ְוֶאת ַהְדָלַקת  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהֲעבֹוָדה 

ת זֹוִכים ְלאֹור ה'  ּבָ ׁשַ ל  רֹות ׁשֶ ַהּנֵ ְיֵדי  ַעל 
ים ַמּנִ ְוַהּזְ ִבים  ּצָ ַהּמַ ָכל  ּבְ

ַהֲעלֹת ַאֲהרֹן  סּוק "ּבְ ַהּפָ ַתב ָהֲאִריַז"ל )ליקוטי תורה פ' תצוה(, ׁשֶ ה ּכָ ְוִהּנֵ
ר ַאֲהרֹן  ֲאׁשֶ ּכַ ֵני ׁשֶ בֹות ַאֲהָבה. ִמּפְ י ּתֵ ִים" - ָראׁשֵ ין ָהַעְרּבַ רֹת ּבֵ ֶאת ַהּנֵ
ֶאת  ַמְדִליק  ָהָיה  ָכְך  ּבְ ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ נֹוָרה  ַהּמְ ֵנרֹות  ֶאת  ַמְדִליק  ָהָיה  ַהּכֵֹהן 
ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ֵאׁש 
ַהּכֵֹהן  ָהָיה  ּוְכׁשֶ ָאָדם".  ַמת  ִנׁשְ ה'  "ֵנר  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֵנר,  ָלה  ִנְמׁשְ
ׁש, ָהָיה ַמְדִליק ּוֵמִאיר  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ נֹוָרה ּבְ דֹול ַמְדִליק ֶאת ֵנרֹות ַהּמְ ַהּגָ
ִבים ַלֲעבֹד ֶאת  ם ִמְתעֹוְרִרים ְוׁשָ ּלָ ָרֵאל ְוָהיּו ּכֻ ל ִיׂשְ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ֶאת ִנׁשְ

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוַאֲהַבת  ה  ַרּבָ ְמָחה  ה' ִמּתֹוְך ׂשִ

ָאנּו  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ מה(,  ה'  השחר  ברכת  )הלכות  זיע"א  מֹוֲהַרַנ"ת  ּוֵבֵאר 
ֶאת  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  יָבה  ַמֲחׁשִ ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ רֹוִאים 
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ִסּפּור  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ְך,  ִמּכָ זֹאת  ְורֹוִאים  נֹוָרה,  ּמְ ּבַ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ֲעבֹוַדת 
ן, ְוָכְך  ּכָ ׁשְ ה ְמנֹוַרת ַהּמִ ַמֲעׂשֵ ן ַמֲאִריָכה ַהּתֹוָרה ַרּבֹות ּבְ ּכָ ׁשְ ה ַהּמִ ַמֲעׂשֵ
ּוּוי ְלַהְדִליק ֶאת ֵנרֹות  יָמה ַהּתֹוָרה ֶאת ַהּצִ ַהֲעלְֹתָך ַמְקּדִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ם ּבְ ּגַ
ּבֹו  ה ׁשֶ ַצּוֶ ת ּתְ ָפָרׁשַ ן, ְוֵכן ּבְ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ה ֲחֻנּכַ ן ְלָכל ַמֲעׂשֵ ּכָ ׁשְ ּמִ נֹוָרה ּבַ ַהּמְ
יָמה ַהּתֹוָרה ִלְכּתֹב ֶאת  ְוֵכָליו, ַמְקּדִ ן  ּכָ ׁשְ ה ַהּמִ ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ

ְוֵכָליו. ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְוֵנרֹוֶתיָה ְלָכל ֲעבֹוַדת  נֹוָרה  ַהּמְ ה  ַמֲעׂשֵ

ּוְגבֹוִהים  ים  ְקדֹוׁשִ נֹוָרה  ַהּמְ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ זֹאת  ְוָכל 
ֶאת  ִהְדִליק  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲעבֹודֹות  ל  ִמּכָ יֹוֵתר 
ִלּבֹוֵתיֶהם  ן, הּוא ִהְדִליק ְוִהְבִעיר ֶאת ֵאׁש ַאֲהַבת ה' ּבְ ּכָ ׁשְ ּמִ נֹוָרה ּבַ ַהּמְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּוְתׁשּוָקָתם  ְרצֹוָנם  ֶאת  עֹוֵרר  ּוְבָכְך הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ

יֹוֵתר. ּבְ ַהְירּוִדים  ים  ַמּנִ ְוַהּזְ ִבים  ּצָ ַהּמַ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 

נֹוָרה ה ַהּמְ ַמֲעׂשֵ ּבְ ה  ה ֹמׁשֶ ָ ַמּדּוַע ִהְתַקּשׁ

ה  מֹׁשֶ ה  ָ ִהְתַקּשׁ ּכֹה  ַמּדּוַע  זיע"א,  מֹוֲהַרַנ"ת  ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַעד  נֹוָרה  ַהּמְ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  יַצד  ּכֵ נּו  ַרּבֵ
ְתבּו ֲחַז"ל )מדר"ר בהעלותך ט"ו(, ְוזֹאת  ּכָ מֹו ׁשֶ יַצד ַלֲעׂשֹוָתּה ּכְ ֶהְרָאה לֹו ּכֵ
ל  מֹוֵתיֶהם ׁשֶ נֹוָרה הּוא ְלָהִאיר ֶאת ִנׁשְ ל ֵנרֹות ַהּמְ ְפִקיָדם ׁשֶ ּתַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ּוְזַמן,  ָכל  ּבְ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוְקקּו  ְוִיׁשְ ׁשּובּו  ּיָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ּוְלִהְתעֹוֵרר  ָלׁשּוב  יּוְכלּו  ָוכֹל,  ִמּכֹל  לּו  ִיּפְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוַאף 
ּוְלעֹוֵרר  ָלׁשּוב  רֹות  ַהּנֵ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  דֹול  ּגָ י  ּכִ נֹוָרה,  ַהּמְ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ כָֹחם  ּבְ
ֶאת  ְיעֹוֵרר  ה  ּזֶ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת 
"ֵנר ה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֵנר,  ׁשּוָלה  ַהּמְ ָמָתם  ִנׁשְ ְוֶאת אֹור  ם  ִלּבָ ְלֶהֶבת  ׁשַ

ל ַחְדֵרי ָבֶטן". ּכָ ַמת ָאָדם חֵֹפׂש  ִנׁשְ

ל ַהְיִרידֹות  ָרֵאל ִמּכָ ְצלּו ִיׂשְ יַצד ִיּנָ ה ּכֵ ה ְמאֹד מֹׁשֶ ָ ְך ִהְתַקּשׁ ּום ּכָ ּוִמּשׁ
ם  ֵ ַהּשׁ ַרְך, ַעד ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַעְברּו ֲעֵליֶהם ְוָיׁשּובּו ְלַהּשׁ ּיַ ים ׁשֶ ׁשִ ִבים ַהּקָ ּצָ ַהּמַ
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ה  ָעׂשֶ ּתֵ ה  ְקׁשָ "ּמִ ׁשֶ ְוֵנרֹוֶתיָה,  נֹוָרה  ַהּמְ ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  לֹו  ֶהְרָאה  ַרְך  ִיְתּבָ
ַעם  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִהְבִטיַח  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ּוְבָכְך  נֹוָרה",  ַהּמְ
ְלָבָבם  ְפִניִמּיּות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה',  ֶאל  ִמיד  ּתָ ָיׁשּובּו  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָמָתם,  ִנׁשְ ַלֶהֶבת  ֵאׁש  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְורֹוִצים  ּתֹוְקִקים  ִמׁשְ ִמיד  ּתָ
לּוי ֶאת ַהְבָעַרת  ר מֹוִציָאה ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהּגָ רֹות ִהיא ֲאׁשֶ ְוַהְדָלַקת ַהּנֵ

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִמיד  ּתָ ַהּבֹוֵער  ֵאׁש ְלָבָבם 

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  ּוְלָכְך 
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ֲחׁשּוָבה  ׁשֶ כ"ד(  זוהר  )תיקוני  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ נֹוָרה  ַהּמְ מֹו ַהְדָלַקת  ּכְ

ְתׁשּוָבה ּבִ ת  יבּו ֶאת ַהּבַ ֵהׁשִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ

ְזֵקנֹו  ֶאת  ה  ִלּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעם  ּפַ ׁשֶ זיע"א,  ַאְבָרָהם"  ית  "ּבֵ ַעל  ּבַ ר  ִסּפֵ
ְמאֹד  ה  ּבֹוִכּיָ ה  ָ ִאּשׁ ֵאָליו  ה  ׁשָ ּגְ ּנִ ׁשֶ ָרָאה  זיע"א,  ָהֲעבֹוָדה"  "ְיסֹוד  ַעל  ּבַ
ְלַגְמֵרי  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶרְך  ִמּדֶ ָסָרה  ר  ֲאׁשֶ ּה  ְלִבּתָ ָרָכה  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ה  ׁשָ ּוִבּקְ
י:  ָהַרּבִ ָלּה  ָאַמר  ְמאּוָמה.  מַֹע  ִלׁשְ רֹוָצה  ְוֵאיָנּה  הֹוֶריָה  ית  ּבֵ ֶאת  ְוָעְזָבה 
ֵמֶהם  ֲעׂשּו  ּתַ ִית,  ּבַ ּבַ ָלֶכם  ֲארּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָגֶדיָה  ִמּבְ חּוִטים  ֵני  ׁשְ ְקחּו  ּתִ
ָתה  ָעׂשְ ָלאֹות.  ּפְ ְוִתְראּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ְדִליקּו  ּתַ ּוָבֶהן  ִתילֹות,  ּפְ
ת  ַהּבַ ִנְכְנָסה  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ְסעּוַדת  ֶאְמַצע  ּבְ ה  ְוִהּנֵ י,  ָהַרּבִ ִדְבֵרי  ּכְ ה  ָ ָהִאּשׁ
ָלׁשּוב  ְורֹוָצה  ָהָרִעים  יָה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ַעל  ְמאֹד  ִמְתָחֶרֶטת  ִהיא  ׁשֶ ְוָאְמָרה 

ֵלָמה. ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָחְזָרה  ָבה ְלמּוָטב  ּוֵמָאז ִהיא ׁשָ ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ

ת ּבָ ַ ל ֵנרֹות ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ָחם  ּכֹ סֹוד 

ַהְדָלַקת  ִמְצַות  ל  ׁשֶ ַהְמֻיֶחֶדת  יבּוָתּה  ֲחׁשִ ַמִהי  ְלָהִבין  ָעֵלינּו  ה  ְוִהּנֵ
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ְך,  ּכָ ַעל  ַרּבֹות  ּכֹה  ַהְבָטחֹות  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּו  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות 
ִניָסָתּה  ל ֶאת ּכְ ְוָקא ִמְצָוה זֹו ְלַסּמֵ ּוְכמֹו ֵכן ָעֵלינּו ְלָהִבין ַמּדּוַע ִנְבֲחָרה ּדַ
ָכְך  ּבְ ּוְלָהִניס  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִית ֶאת  ּבַ ּבַ יַע  ּפִ ּוְלַהׁשְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ

ִית. ַהּבַ ֵני  ִמּבְ ְוָהַעְצבּות  ְטָרא ַאֲחָרא  ַהּסִ ּכֹחֹות  ל  ּכָ ֶאת 

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ַמהּות  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  זֹאת  ְלָהִבין  ֵדי  ְוּכְ
ָמָרא  ּגְ ּבַ ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  ֵהן  ָלנּו -  ּוְלַהְראֹות  ל  ְלַסּמֵ ִאים  ּבָ ּוַמה ֵהם 
ָכְך  ּבְ ְוָהֲאִריַז"ל.  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  י  ּפִ ַעל  ְוֵהן  ֲחַז"ל,  י  ּוְבִמְדְרׁשֵ
ָרה  ְלַמּטָ ִנים  ּוְמַכּוְ ֶאָחד  ָקֶנה  ּבְ עֹוִלים  ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ יַצד  ּכֵ ִלְראֹות  ַכח  ִנּוָ
ֵנרֹות  ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  יבּות  ַהֲחׁשִ ֶאת  ֵדנּו  ְלַלּמְ  - ֶאָחד  ּוְלָמקֹום   ַאַחת 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ִריָאה ּבְ ּבַ ׁשֶ ָהֵאׁש ַהִחּיּוִבית 

ָדָבר  ּבְ ַנְבִחין  רֹות,  ַהּנֵ ל  ׁשֶ ַמהּוָתם  ּבְ ִנְתּבֹוֵנן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ִהּנֵ ִראׁשֹון:  ַטַעם 
ִני  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ֶאָחד  ַהּנֹוְגִדים  ּכֹחֹות  ֵני  ׁשְ ָנם  ֶיׁשְ ָלֵאׁש  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ִנְפָלא, 
ִליִלי  ְ ַהּשׁ ַהַהְרָסִני  ַהּכַֹח  הּוא  ָהֶאָחד  ׁש.  ּיֵ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ יצֹוִנית  ַהּקִ ּצּוָרה  ּבַ
ֵאׁש  ּבְ ם  ּיָ ַהּקַ נֹוָסף  ּכַֹח  נֹו  ֶיׁשְ ֶנְגּדֹו  ּכְ ְוִאּלּו  ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ּבְ ּבַ ם  ּיָ ַהּקַ יֹוֵתר  ּבְ
ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ָכל  ּבְ ם  ַקּיָ ר  ֲאׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ְוַהּמֹוִעיל  ַהִחּיּוִבי  ַהּכַֹח  הּוא  ׁשֶ
ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַכּלֹות  ֹרף  ִלׂשְ ּכַֹח  ָלֵאׁש  ֵיׁש  ֶאָחד  ד  ִמּצַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ּוְמלֹואֹו  עֹוָלם  ּוְלַהֲחִריב  ְלַכּלֹות  ּוְבכָֹחּה  ְספּורֹות,  עֹות  ׁשָ תֹוְך  ּבְ ּלֹו  ּכֻ
ָיכֹול  ֶאָחד  ְפרּור  ּגַ ם  "ּגַ ם:  ְתּגָ ַהּפִ אֹוֵמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  יֹוֵתר,  ּבְ ָקָצר  ְזַמן  ּבִ
ּכֹחֹות  ָלֵאׁש  ָנם  ֶיׁשְ ְוַהִחּיּוִבי,  ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ֵמַהּצַ ְוִאּלּו  ֵלם",  ׁשָ ַיַער  רֹף  ִלׂשְ
ַלֲאִכיָלה,  ָלל  ּכְ ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ַאף  ַמֲאָכל  ַבר  ּדְ ל  ּכָ ְוֶלֱאפֹות  ל  ֵ ְלַבּשׁ
ָהֱאנֹוׁשּות ְלָכל  נֹוַח  ְלָמקֹום  ּוְלָהְפכֹו  ַהְיקּום  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַחּמֵ  ְוֵכן 

ּה. ּלָ ּכֻ
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ת ֹקֶדׁש ּבַ ׁשַ ּבְ ִאיִרים  ְמאֹוֵרי ָהאֹור ַהּמְ

ּכֹחֹות  ֵני  ׁשְ ֵאׁש  ּבָ ִמים  ַקּיָ ָהֵאׁש  ל  ׁשֶ ים  ָהרּוָחִנּיִ ָדִדים  ּצְ ּבַ ם  ּגַ ְוָכְך 
ּכַֹח  ָלֵאׁש  ֵיׁש  ִליִלי  ְ ַהּשׁ ד  ֵמַהּצַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַלֲחלּוִטין,  ַוֲהפּוִכים  ׁשֹוִנים 
ָהָאָדם ֵיֵלְך ַאֲחֵריֶהם  ֲאוֹות ַהְמֻדּמֹות ַעד ׁשֶ ָאָדם ֶאת ֵאׁש ַהּתַ ְלַהְבִעיר ּבָ
ו,  ַיְחּדָ א  ַהּבָ ְוָהעֹוָלם  ה  ַהּזֶ ֵמָהעֹוָלם  ְלַכּלֹותֹו  ּוְבָכְך  ָמתֹו  ְוִנׁשְ רּוחֹו  ָכל  ּבְ
ּדֹות  ַעס ְוָכל ַהּמִ ֲחלֶֹקת ְוַהּכַ ְוֵכן ְיכֹוָלה ֵאׁש זֹו ְלַהְבִעיר ּבֹו ֶאת ֵאׁש ַהּמַ

ּה. ּלָ ּכֻ ִביָבה  ַהּסְ ל  ּכָ ִניאֹו ַעל  ְלַהׂשְ ּוְבָכְך  ָהָרעֹות 

ְרצֹונֹות  ָאָדם  ּבָ ְלַהְבִעיר  כָֹחּה  ּבְ ָהֵאׁש  ַהִחּיּוִבי,  ד  ֵמַהּצַ ּוֵמִאיָדְך 
ָבר ֵמַהְבֵלי  ּלֹא ִיְרֶצה ׁשּום ּדָ ים טֹוִבים ַעד ׁשֶ ְוִכּסּוִפים ַלּתֹוָרה ּוְלַמֲעׂשִ
ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ַעד  ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ִיְבַער  הּוא  ַהּזֹו  ָהֵאׁש  ּוְבכַֹח  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם 
ל  ְוֵכן ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלֵאׁש ׁשֶ ְרִציפּות ְללֹא ַהְפָסָקה,  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֶאת ַהּשׁ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ר ִיְגְרמּו לֹו ְלֵהיִטיב ִעם ּכָ ָרֵאל ּוִמּדֹות טֹובֹות ֲאׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ

ּוְזַמן. ָכל ֵעת  ּבְ

אֹור"  "ְמאֹוֵרי  ָהֵאּלּו:  ָהֵאׁש  סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ִנְקָרִאים  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ
ְוָהֵאׁש  אֹור",  "ְמאֹוֵרי  ִנְקֵראת  ַהִחּיּוִבית  ָהֵאׁש  ֵאׁש".  ּו"ְמאֹוֵרי 
ִלּפֹות  ַהּקְ ּכַֹח  ֵהם  ֵאׁש"  "ְמאֹוֵרי  ֵאׁש".  "ְמאֹוֵרי  ִנְקֵראת  ִליִלית  ְ ַהּשׁ

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּכַֹח  ּו"ְמאֹוֵרי אֹור" ֶזהּו  ְטָרא ַאֲחָרא,  ְוַהּסִ

ּכָֹחם  ֶאת  יֹוְנִקים  ָאָדם  ּבָ ּפֹוֲעִלים  ׁשֶ ים  ִליִלּיִ ְ ַהּשׁ ַהּכֹחֹות  ל  ּכָ ה,  ְוִהּנֵ
ְטָרא ַאֲחָרא, ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ּכַֹח  ֵהם  אֹוֵרי ֵאׁש - ׁשֶ ֵמַהּמְ

ְוַהִחּיּוִבי  ָהרּוָחִני  ָהאֹור  ֶאת  יר  ְלַהְגּבִ ִהיא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו  ְוָכל 
ל  ּכָ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּוְבָכְך  אֹור,  אֹוֵרי  ֵמַהּמְ ּכֹחֹו  ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּבֹו  ׁשֶ
ֶאת  יל  ּוְלַהְכׁשִ ְלַפּתֹות  ים  ַהְמַנּסִ ָהָרִעים  ַהְיָצִרים  ֵהם  ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ

ָהָאָדם.
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ּלֹו ּכֻ בּוַע  ָ ל ַהּשׁ יִעים ַעל ּכָ ּפִ ת ַמׁשְ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ

ֶהם ׁשֹוְלִטים  ר ּבָ ת ְיֵמי ַהחֹל, ֲאׁשֶ ׁשֶ ׁשֵ ר ָאנּו ִנְמָצִאים ּבְ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ְוִהּנֵ
אֹוֵרי ֵאׁש, ָלֵכן  ִליַטת ַהּמְ ֶהם ּגֹוֶבֶרת ׁשְ ּבָ ַהְינּו ׁשֶ ִלּפֹות ְוַהִחיצֹוִנים, ּדְ ַהּקְ
יל  ה ְלַהְכׁשִ ֶצר ָהָרע ַהְמַנּסֶ ֵבָדה ַוֲעצּוָמה ִעם ַהּיֵ ֶהם ִמְלָחָמה ּכְ ֶמת ּבָ ַקּיֶ

ַעל. ְוׁשַ ל ַצַעד  ּכָ ֶאת ָהָאָדם ַעל 

אֹוֵרי אֹור  ַהּמְ ָהיּו ׁשֹוְלִטים  ם,  ַקּיָ ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָאְמָנם 
ּגֹוֵבר  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּכַֹח  ֶאת  ל  ְמַסּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ָרָצה  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ַאֲחָרא,  ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ּכַֹח  ַעל 
ָהֵאׁש  ִמּכַֹח  ְוַהִחיצֹוִנים  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהְכִניַע  כֹחֹו  ּבְ ָהָיה  ַרְך,  ִיְתּבָ

ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ָהְיָתה ׁשֹוֶלֶטת  ׁשֶ ָהרּוָחִנית 

ֵאׁש,  אֹוֵרי  ַהּמְ ֵהם  ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ּכַֹח  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶנֱחַרב  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ל  ּוְלַבּטֵ ְלַהְכִניַע  ה  ָקׁשֶ ְמאֹד  ְוָלֵכן  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ת  ׁשֶ ׁשֵ ָכל  ּבְ ּגֹוְבִרים 
חֹוְזִרים  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ יָעה  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ָהָרע,  ֶצר  ְוַהּיֵ ִלּפֹות  ַהּקְ ֶאת 
ְוָהֵאׁש  עֹוָלם,  ּבָ ּגֹוֵבר  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּכַֹח  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ לֹט,  ִלׁשְ אֹור  אֹוֵרי  ַהּמְ
ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ׂשֹוֶרֶפת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ָהרּוָחִנית 

ַאֲחָרא.

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ִלים  ְמַסּמְ ה  ַהּזֶ ָהרּוָחִני  ָהאֹור  ְוֶאת 
ר  ְוַכֲאׁשֶ אֹור,  אֹוֵרי  ַהּמְ  - ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ הֹור  ַהּטָ ָהאֹור  ֶאת  ִלים  ְמַסּמְ
ל  ּכָ ֶאת  ּוַמְבִריַח  ֵמִניס  הּוא  ִית,  ּבַ ּבַ ִנְדָלק  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ָהאֹור 
ת. ְוָכל  ּבָ ַ ת אֹור ַהּשׁ ַ ִית ְקֻדּשׁ ּבַ ד ׁשֹוָרה ּבַ ִלּפֹות ּוִמּיָ ְטָרא ְוַהּקְ ּכֹחֹות ַהּסִ
ְך  ֶמׁשֶ ִלּפֹות ּבְ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ ר ַעל ּכֹחֹות ַהּסִ ּבֵ ל ָהָאָדם ְלִהְתּגַ ַהּכַֹח ׁשֶ
ְמִאיִרים  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ כָֹחּה  ּבְ ֶזה  בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ּכָ
ִרי  "ּפְ ִסְפרֹו  ּבְ זיע"א  ִלין  ִמּלּוּבְ ָצדֹוק  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹור,  אֹוֵרי  ַהּמְ
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ָכל  ּבְ ִיְצרֹו  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָהָאָדם  ָיכֹול  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ּמִ ׁשֶ יק",  ַצּדִ
ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ

ָרֵאל ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ית ַמֲעַלת  ּלֵ ת ִמְתּגַ ּבָ ׁשַ ּבְ

ֶאת  ל  ְלַסּמֵ ֲחַז"ל  ֲחרּו  ּבָ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ְלָכְך  נֹוָסף  ַטַעם  ִני:  ׁשֵ ַטַעם 
ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  הּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִניָסָתּה  ּכְ
סּוק  ּפָ ּבַ ל  ִנְמׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ַהְמָבֲאִרים  לו(  )מדרש רבה שמות 

ַזִית  ֶמן  ֶ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְבעֹו  ּטִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הֹודֹו",  ִית  ַכּזַ "ִויִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַזִית, 
ָאר  ְוִאּלּו ׁשְ ִקים,  ׁשְ ַהּמַ ל  ּכָ ְוֵאינֹו ִמְתָעֵרב ִעם  ִמיד ָצף ְועֹוֶלה  ּתָ הּוא  ׁשֶ
ְלקֹוְקֵטיל  ֶנֱהָפִכים  ֵהם  ַוֲהֵרי  ֲחֵברֹו  ִעם  ָהֶאָחד  ִמְתָעְרִבים  ִקים  ׁשְ ַהּמַ

ִצְבעֹוִני.

ְלעֹוָלם  ִמְתָעְרִבים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ַאף  ֶמת  ַקּיֶ ֶזה  כּוָנה  ּתְ
ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִעם  ִמְתָעְרִבים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוֲאִפּלּו  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ִעם 
ֵמַעל  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ְועֹוָלה  ָצָפה  ִמיד  ּתָ ְלַבּסֹוף  ּוְבִמּדֹוֵתיֶהם,  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּבְ
ֱאָצלֹות  ַהּנֶ ּוְתכּונֹוֵתיֶהם  רֹות  ַהְיׁשָ ּוִמּדֹוֵתיֶהם  ָתם  ָ ּוְקֻדּשׁ ַהּגֹוִים,  ל  ּכָ

ּכֹל. ְלֵעין  ִרים  ִנּכָ

ת  ּבָ ׁשַ ּוָבָאה  יָעה  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ ֶרת  ִנּכֶ זֹו  ּוַמֲעָלה  ה  ָ ּוְקֻדּשׁ
ֲאִפּלּו   - ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ּגֹוי  ׁשֶ ִהיא,  ַהֲהָלָכה  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  ה,  ְלּכָ ַהּמַ

ב ִמיָתה. ַחּיָ ִיְהֶיה ֵמֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם - הּוא  ִאם הּוא 

חּות  ַהּפָ ְיהּוִדי  זֹאת  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו   - ְיהּוִדי  זֹאת,  ת  ּוְלֻעּמַ
ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ ִהְלכֹוֶתיָה  ָכל  ּבְ ב  ַחּיָ הּוא  ֲהֵרי   - יו  ַמֲעׂשָ ד  ִמּצַ יֹוֵתר  ּבְ

יָה. ּוֵפרּוׁשֶ ְקּדּוֶקיָה  ּדִ ּוְבָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ּגֹוי  ל  ׁשֶ ִדינֹו  ּבְ ּכֹה ֶהְחִמירּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכִמים  ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
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ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִמיָתה,  עֶֹנׁש  ב  ְתַחּיֵ ּמִ ׁשֶ ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד  ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ין  ּבֵ ְוִסיָמן  אֹות  ִהיא 
ִרית  ּבְ ְלדֹרָֹתם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְמרּו  "ְוׁשָ
ְלָזר  ָאסּור  ְוָלֵכן  ְלעָֹלם",  ִהיא  אֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ עֹוָלם, 

ָעה זֹו. ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ רּוְך הּוא ְלַעם  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ין  ּבֵ ְלִהְתָעֵרב 

ִנְפָלא. ל  ָמׁשָ ּבְ יִרים זֹאת )דברים רבה מדרש א' כ"ה(  ֲחַז"ל ַמְסּבִ

ֵנס ָאָדם  ִיּכָ ְוׂשֹוֲחחּו ֶזה ִעם ֶזה - ִאם  בּו  ׁשְ ּיָ ׁשֶ ה  ּוַמְלּכָ ְלֶמֶלְך  ל  ָמׁשָ
ֶלְך  ין ַהּמֶ ִהְפִריַע ְוִנְכַנס ּבֵ ְך ׁשֶ עֶֹנׁש ָמֶות ַעל ּכָ ב ּבְ ד ִיְתַחּיֵ יֵניֶהם, ִמּיָ ָזר ּבֵ
ִבים ּוְמׂשֹוֲחִחים ִעם  ִאּלּו יֹוׁשְ ת ּדֹוִמים ּכְ ּבָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ְך ַעם ִיׂשְ ה. ּכָ ְלּכָ ַלּמַ

יֵניֶהם. ּבֵ ְלִהְתָעֵרב  ְוָלֵכן ָאסּור ְלגֹוי  ַעְצמֹו,  ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ל  ּכָ ל  ׁשֶ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ יֹוֵתר  ּבְ ֶרת  ִנּכֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ל  ׁשֶ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ְוָלֵכן 
ְיהּוִדי  יַצד  ּכֵ ָאנּו  רֹוִאים  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ חּות  ַהּפָ ֲאִפּלּו  ְיהּוִדי 
ָכל  ּבְ ב  ְמֻחּיָ הּוא  ֲהֵרי  יֹוֵתר,  ּבְ חֹות  ַהּפָ הּוִדי  ַהּיְ ִלְכאֹוָרה  ִנְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ
ָמּה  ְ ּשׁ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ָנה  ּתָ ַהּמַ ל ֶאת  ְלַקּבֵ אי הּוא  ְוַזּכַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִמְצוֹוֶתיָה 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ְבָיכֹול  ּכִ ֶבת  ָלׁשֶ ִנְבָחר  ְוהּוא  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ
יֹוֵתר ֵמֲחִסיֵדי ֻאּמֹות  ְהֶיה ַהּטֹוב ּבְ ּיִ ה, ְוִאּלּו ַהּגֹוי, ֲאִפּלּו ׁשֶ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ
ִאם  ְוַכּדֹוֶמה,  ֹוָאה  ּשׁ ּבַ ְיהּוִדים  ַאְלֵפי  יל  ְלַהּצִ ָזָכה  הּוא  ׁשֶ גֹון  ּכְ ָהעֹוָלם, 

ב ִמיָתה. ָכְך ִמְתַחּיֵ ּבְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ מֹר ֶאת  ִלׁשְ ה  ְיַנּסֶ הּוא 

ֶזה  ַעם  ּוִמּטַ ִויהּוִדי,  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ת  ַ ְקֻדּשׁ יֹוֵתר  ּבְ ֶרת  ִנּכֶ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ְוָלֵכן 
ִמְתָעֵרב  ְוֵאינֹו  ְועֹוֶלה  ָצף  ִמיד  ּתָ הּוא  ׁשֶ ַזִית,  ֶמן  ׁשֶ ּבְ ַהּדֹוֵלק  ר  ַהּנֵ ִנְבָחר 
ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִניַסת  ּכְ ֶאת  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ל  ְלַסּמֵ ִקים,  ׁשְ ַהּמַ ָאר  ׁשְ ִעם 
יֹוֵתר. ל ְיהּוִדי ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֶרת ַהּקְ ָעה זֹו עֹוָלה ְוִנּכֶ ׁשָ ּבְ יר ָלנּו ׁשֶ ּוְבָכְך ַמְזּכִ

ָרצֹון  ֵעת  ַעת  ׁשְ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ַעת  ְ ּשׁ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ל ְיהּוִדי  ל ּכָ ִניִמית ׁשֶ ית ַמהּותֹו ַהּפְ ּלֵ ְבָיכֹול ִמְתּגַ ָעה זֹו ּכִ ׁשָ י ּבְ ְמֻיֶחֶדת, ּכִ
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זֹו  ָעה  ּוְבׁשָ ְלבֹוְראֹו,  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ין  ּבֵ ִניִמי  ַהּפְ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ׁש  ּוִמְתַחּדֵ ִויהּוִדי 
הּוִדי,  ל ַהּיְ הֹוָרה ׁשֶ ִניִמית ַהּטְ תֹו ַהּפְ ַרְך ַרק ַעל ְנֻקּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ּכֵ ִמְסּתַ
חֹוָרה  "ׁשְ יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ ּבְ ֶנֱאַמר  ָעֶליָה  ׁשֶ ּוְטהֹוָרה,  ה  ַזּכָ ה,  ְנֻקּדָ אֹוָתּה 
ימֹות  חֹוָרה ּבִ ֲאִני ׁשְ ְך ֲחַז"ל: "ֲאִפּלּו ׁשֶ ְרׁשּו ַעל ּכָ ּדָ ֲאִני ְוָנאָוה", ּוְכמֹו ׁשֶ
ל  ּלֵ ָעה זֹו ְמֻיֶחֶדת ִהיא ְלִהְתּפַ ת", ְוָלֵכן ׁשָ ּבָ ׁשַ ַהחֹל - ָנאָוה ֲאִני ְוָנָאה ּבְ

ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ָצִריְך  הּוא  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ּוְלַבּקֵ

ּדֹוְלִקים  ת  ּבָ ׁשַ  ֵנרֹות 
נּוז ַהּגָ ֵמאֹור רּוָחִני - אֹור 

רּוָחִני  אֹור  ֵהם  ֲהֵרי  ת  ּבָ ׁשַ רֹות  ּנֵ ׁשֶ ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ה  ִהּנֵ י:  ִליׁשִ ׁשְ ַטַעם 
יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ִלְדלֹק  ֵהם  ְיכֹוִלים  ְוָלֵכן  ָלל,  ּכְ ִמי  ׁשְ ּגַ אֹור  ְוֵאיָנם  ְמאֹד 
ּוְכמֹו  ׁשּוט,  ּפָ חֹול  יֹום  ּבְ ּדֹוְלִקים  ֵהם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֶהם  ּבָ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ֶמן  ֶ ֵמַהּשׁ
ָרֵחל  ִרְבָקה  ָרה  ׂשָ דֹוׁשֹות  ַהּקְ הֹות  ָהִאּמָ ֵאֶצל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ְלקּו  ּדָ ׁשֶ

ָאה. ַהּבָ ת  ּבָ ַ ַלּשׁ ת זֹו ַעד  ּבָ ַ ִמּשׁ ְוֵלָאה, 

ֵהִעיד  ׁשֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ַעל  ב(  יא  רבה  )בראשית  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ
ת ּוָבאִתי ּוָמָצאִתי  ּבָ ֵליל ׁשַ ר ּבְ י ֶאת ַהּנֵ ַעם ַאַחת ִהְדַלְקּתִ ַעל ַעְצמֹו: ּפַ

לּום. ּכְ ֶמן  ֶ ְולֹא ָהָיה ָחֵסר ֵמַהּשׁ לּוק  ּדָ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹותֹו 

יו, ּוְכִפי  ִפי ְזכּותֹו ּוְלִפי ַמֲעׂשָ ת ּדֹוְלִקים ְלָכל ֶאָחד ּכְ ּבָ ְוָלֵכן ֵנרֹות ׁשַ
ָהְיָתה  ן ּדֹוָסא ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבֶ ל ַרּבִ ּתֹו ׁשֶ ִרים ֲחַז"ל )תענית כה( ַעל ּבִ ַסּפְ ּמְ ׁשֶ
ֶמן  ׁשֶ ְמקֹום  ּבִ חֶֹמץ  ָמה  ְוׂשָ ָלה  ְלּבְ ִהְתּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ֲעצּוָבה 
ָלּה:  ָאַמר  ֲעצּוָבה,  ִהיא  ׁשֶ ָרָאה  ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ָאִביָה  ּוְכׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ּבְ
ַלחֶֹמץ  יֹאַמר  ְוִיְדלֹק  ֶמן  ֶ ַלּשׁ ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֲהֵרי  ֲעצּוָבה?  ַאּתְ  ָמה  ֵני  ִמּפְ
ֵמַהחֶֹמץ  רֹות  ַהּנֵ ְוָדְלקּו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּבְ ָמה חֶֹמץ  ׂשָ ָאֵכן  ְוִהיא  ְוִיְדלֹק! 

ּה. ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ
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ת  ּבָ ׁשַ רֹות ּבְ כֹוִלים ַהּנֵ ּיְ ן ּדֹוָסא ְלִבּתֹו ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבֶ ָאַמר ַרּבִ ַעם ׁשֶ ְוַהּטַ

ֵאיָנם  ת  ּבָ ׁשַ רֹות  ּנֵ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵמחֶֹמץ, הּוא  ַאף  ִית  ַהּבַ ֶאת  ּוְלָהִאיר  ִלְדלֹק 

ִאיר  א ֵהם אֹור רּוָחִני ְלַגְמֵרי ַהּמֵ ָלל, ֶאּלָ ּכְ ִמי  ׁשְ ּגַ ֶמן  ְוׁשֶ ּדֹוְלִקים ֵמאֹור 

ֵמחֶֹמץ  ַאף  ִלְדלֹק  ֵהם  ְיכֹוִלים  ְוָלֵכן  ֶלָעִתיד,  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ נּוז  ַהּגָ ֵמָהאֹור 

ְלָכְך. ָראּוי  ׁשֶ ְלִמי 

ים ִנּסִ ה  י ֲחִניָנא ַעל ַמֲעׂשֵ ַרּבִ יַצד ָסַמְך   ּכֵ
ס ֲהֵרי ֵאין סֹוְמִכים ַעל ַהּנֵ

ָמה  ּשָׂ ׁשֶ ן ּדֹוָסא ְלִבּתֹו ּכְ י ֲחִניָנא ּבֶ יַצד ָאַמר ַרּבִ י ֶזה ְמבָֹאר ּכֵ ְוַעל ּפִ

ְוִיְדלֹק",  ַלחֶֹמץ  יֹאַמר  ְוִיְדלֹק  ֶמן  ֶ ַלּשׁ ָאַמר  ׁשֶ "ִמי  ֶמן:  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ חֶֹמץ 

יֹוָמא  ָכל  ּבְ י ָלאו  ּכִ ס,  ַהּנֵ ַעל  ֵאין סֹוְמִכין  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֲהֵרי  ְוִלְכאֹוָרה 

ס? ַהּנֵ ּדֹוָסא ַעל  ן  ּבֶ ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ְוֵאיְך ָסַמְך  א,  ִניּסָ ִאְתַרִחיׁש 

ֲהֵרי ֵנרֹות  י ֲחִניָנא ְלִבּתֹו, ׁשֶ ַרּבִ ָכְך ָרַמז  ּבְ ׁשֶ אּור ְלָכְך הּוא,  א ַהּבֵ ֶאּלָ

ֵמָהאֹור  ּדֹוְלִקים  ֵהם  א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ ִמי  ׁשְ ּגַ ֶמן  ֶ ִמּשׁ ּדֹוְלִקים  ֵאיָנם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ׁשּום  ֵאין  ְוָלֵכן  ְזכּותֹו,  ְלִפי  ֶאָחד  ְלָכל  ּדֹוְלִקים  ֵהם  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ נּוז,  ַהּגָ

ִמי  ׁשְ ּגַ ֵמאֹור  ּדֹוֵלק  ֶזה  ֵאין  י  ּכִ חֶֹמץ,  ּבְ אֹו  ֶמן  ׁשֶ ּבְ ְדִליִקי  ּתַ ִאם  ל  ֶהְבּדֵ

ל  ּכָ ְך הּוא ֵאֶצל  ּכָ א  ֶאּלָ ים,  ִנּסִ ה  ְוֵאין ֶזה ַמֲעׂשֵ א ֵמאֹור רּוָחִני  ֶאּלָ ָלל  ּכְ

ֵנרֹוֶתיָה  ְלקּו  ּדָ ְוָאֵכן  נּוז,  ַהּגָ ֵמאֹור  ּדֹוְלִקים  רֹוָתיו  ּנֵ ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד 

נּוז  ַהּגָ ָהאֹור  רּוָחִני,  ֵמאֹור  ַרק  ּדֹוְלִקים  ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ַעד 

ֵנרֹות  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ת  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ּדֹוֵלק  ר  ֲאׁשֶ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד 

ְלַהְדִליק  ְצִריָכה  ה  ָ ָהִאּשׁ ְוָלֵכן  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּכֹוֵתב  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

דֹוָלה. ּגְ ָנה  ּוְבַכּוָ ֵמַח  ׂשָ ֵלב  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת ֵנרֹות 
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רֹות ּנֵ ּבַ ׁשֶ ְפָלאֹות  ַהּנִ

ר ִלי ְיהּוִדי ָיָקר ִויֵרא  עּוִרים, ִסּפֵ ִ ַאַחד ַהּשׁ י זֹאת ּבְ ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ ּכְ ְוָאֵכן, 
ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ָחלּו  ׁשֶ תֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ ׁשֶ ּמֹו,  ּתֻ ְלִפי  ֵמִסיַח  ּכְ ַמִים  ׁשָ
ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ְרִגיִלים  ָהיּו  ׁשֶ רֹות  ְוַהּנֵ ה,  ּכָ ַהּסֻ תֹוְך  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ִהְדִליק 
ע  ַאְרּבַ ָעה  ָ ַהּשׁ ַעד  ְוִלְדלֹק  ִלְבעֹר  יכּו  ִהְמׁשִ ּבֶֹקר,  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַעד  ִלְדלֹק 
לֹו  ְלקּו  ּדָ ׁשֶ ר,  ִסּפֵ נֹוָסף  ָיָקר  ְיהּוִדי  ׁש.  ַמּמָ ַבע  ַהּטֶ ֵמַעל  ָצֳהַרִים,  ַאֲחֵרי 
ִלי  רּו  ִסּפְ ְוֵכן  ּבֶֹקר,  ּבַ ִראׁשֹון  יֹום  ַעד  ַאַחת  ַעם  ּפַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ
ָיֵמינּו  ּבְ ַאף  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ים  ַרּבִ ִסּפּוִרים  ְמֻפְרָסִמים  ְוֵכן  ים.  ַרּבִ ְיהּוִדים 
י  ּפִ ַעל  ּלֹא  ׁשֶ ְמאֹד  ַרב  ְזַמן  ְלָכְך  ָהְראּוִיים  ֵאֶצל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּדֹוְלִקים 

ָלל. ּכְ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ

עּורֹו,  ׁשִ ּבְ זֹאת  ָאַמר  ׁשֶ ִליָט"א  ׁשְ ִנים  ָהַרּבָ דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ר  ְוִסּפֵ
ּתֹוָרה  ִמיַרת  ְ ִמּשׁ ְלַגְמֵרי  ְרחֹוִקים  ָהיּו  ׁשֶ ְיהּוִדים  פּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבֹו  עּור  ׁשִ
זֹאת  ְלַנּסֹות  רֹוִצים  ֵהם  ׁשֶ ָלַרב  ָאְמרּו  ֵהם  עּור  ִ ַהּשׁ ּוְלַאַחר  ּוִמְצוֹות, 
ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַיְחְזרּו  ֵהם  ָנכֹון,  ה  ּזֶ ׁשֶ ְכחּו  ִיּוָ ִאם   - ְוָהָיה  ֵביָתם,  ּבְ
ֵביָתם  ּבְ זֹאת  ִנּסּו  ֵהם  ָאֵכן  ׁשֶ ָלַרב  רּו  ְוִסּפְ אּו  ּבָ ֵהם  קּוָפה  ּתְ ּוְלַאַחר 
ְונֹוְכחּו  ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ִהְדִליקּו  ֵהם  ׁשֶ ּכְ ְרצּופֹות  תֹות  ּבָ ׁשַ ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ יַצד  ּכֵ דֹול,  ַהּגָ ֶלא  ּפֶ ּבַ ָוׁשּוב  ׁשּוב  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ִלְראֹות  ם  ּלָ ּכֻ
ְך ָחְזרּו  ה יֹוֵתר ְזַמן ֵמָהָראּוי ָלֶהם, ּוִבְזכּות ּכָ ִמיד ַהְרּבֵ ת ּדֹוְלִקים ּתָ ּבָ ׁשַ

ֵלָמה. ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ

לֹום ָ ת - ֵנרֹות ַהּשׁ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ

ִניָסָתּה  ּכְ ֶאת  ִלים  ַהְמַסּמְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵנרֹות  ְלַהְדָלַקת  נֹוָסף  ַטַעם 
דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ לֹום,  ׁשָ ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
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הּוא  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ אֹור  הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ְוָהאֹור  קע"ו(,  דף  )קורח 

ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ
ִרים  ִמְתַחּבְ ֲהָפִכים  ֵני  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ר  ִנּכָ לֹום  ָ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ׁשֶ פ'(  )לקו"מ  זיע"א 
ֻמְפָלָאה,  ַהְרמֹוְנָיה  יֹוְצִרים  ֵהם  ו  ַיְחּדָ ִרים  ִמְתַחּבְ ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ו,  ַיְחּדָ

לֹום. ָ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ ְוֶזהּו 

ּוְלַכּלֹות  רֹף  ִלׂשְ ְיכֹוָלה  ָהֵאׁש  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ִלים  ְמַסּמְ ֶזה  ְוָדָבר 
טֹוב  אֶֹפן  ּבְ רֹות  ּנֵ ּבַ ּדֹוֶלֶקת  ִהיא  ֹזאת  ּוְבָכל  ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת 
ֶאת  ל  ַסּמֵ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה   - ְך  ַהחֹׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ִניס  ַהּמֵ ָנִעים  אֹור  ַהּגֹוֵרם  ְוָנֶאה 
ֵנרֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ַמְדִליִקים  ְוָלֵכן  ִריָאה.  ַהּבְ ל  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ
ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ַעל  ָנָפיו  ּכְ ּפֹוֵרס  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַסּמֵ ת,  ּבָ ׁשַ
ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ קֶֹדׁש, 

ִמיָרה ְמֻיֶחֶדת. ׁשְ ּבִ ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ לֹום ָהעֹוֶטֶפת ֶאת  ת ׁשָ ִנְפֶרֶסת ֻסּכַ

רּוְך  יֵבנּו": "ּבָ ּכִ ת "ַהׁשְ ְרּכַ ּבִ ַעְרִבית ֶאת  ת  ְתִפּלַ ּבִ ְוָלֵכן ָאנּו חֹוְתִמים 
ַלִים",  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ ַהּפֹוֵרס  ה'  ה  ַאּתָ
ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ַעל  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ ִנְפֶרֶסת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ֵעת ַהְדָלַקת ֵנרֹות  ּבְ ָבר ֶזה ִמְתַרֵחׁש  ּדָ ׁשֶ דֹוׁש )בראשית מח(  ַהּקָ

ּלֹו  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ הלכות(,  )ליקוטי  זיע"א  מֹוֲהַרַנ"ת  ּוְמָבֵאר 
ָכְך  ּבְ י  ּכִ לֹוֶמָך",  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  ַעְרִבית "ּוְפרֹס  ת  ְתִפּלַ ּבִ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַהְמֻיֶחֶדת  ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו 
ִיְפרֹס  ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  ּלֹו.  ּכֻ ָהעֹוָלם  ּוְלָכל  ּלֹו  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְלָכל 

ׁש, ָאֵמן. ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְלִבְנַין  ָקרֹוב  ּבְ ה  ְוִנְזּכֶ לֹומֹו  ת ׁשְ ָעֵלינּו ֶאת ֻסּכַ
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ת ּבָ ַ ְיֵדי ֵנרֹות ַהּשׁ ִויׁשּועֹות ֲעצּומֹות ַעל  ְסֻגּלֹות 

ִמיָרה  ָרכֹות ּוׁשְ ַפע ּבְ ִית ׁשֶ יִעים ַעל ַהּבַ ּפִ ת קֶֹדׁש ַמׁשְ ּבַ ה ֵנרֹות ׁשַ ִהּנֵ
ָמקֹור  ִהיא  ׁשֶ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  ם  ִעּמָ ְמִביִאים  ֵהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶעְליֹוָנה, 

ת: ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּבְ ָנם  ֶיׁשְ ַרּבֹות  ּוְסֻגּלֹות  ְוַהְיׁשּועֹות.  ָרכֹות  ַהּבְ ְלָכל 

ה ִראׁשֹוָנה  ְסֻגּלָ

רֹות ַהּנֵ ֲהָכַנת 

לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ֻסּכַ ֶאת  ְוִלְפרֹס  ין  ּכִ ְלַהׁשְ רֹות  ַהּנֵ ל  ׁשֶ ָתם  ְסֻגּלָ ּבִ ה  ִהּנֵ
דֹוׁש. ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל ָהָאָדם,  ֵביתֹו ׁשֶ ּבְ

ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ זיע"א,  יִדיְטׁשֹוב  ִמּזִ ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ְוָאַמר 
ת  ּבַ ׁשַ ִלְכבֹוד  רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ּוְלָהִכין  ה  ּפָ ְוַהּמַ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ר  ְלַסּדֵ ִנְפָלָאה 
דֹוָלה ְוִנְפָלָאה ְלָגֵרׁש  ה ּגְ ת קֶֹדם ֲחצֹות ַהּיֹום, ְוזֹו ְסֻגּלָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ קֶֹדׁש ּבְ
ְוַלֲעׂשֹות  ְטָרא ַאֲחָרא ָהרֹוִצים ְלַחְרֵחר ִריב  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ִית ֶאת ַהּקְ ֵמַהּבַ

ת קֶֹדׁש )כמובא בבן איש חי פרשת וארא(. ּבַ ׁשַ ָכל ֶעֶרב  ּבְ ַמֲחלֶֹקת 

ּה הּוא  ָעה ּבָ ָ ת זֹוֶכה ָהָאָדם ִמּשׁ ּבָ רֹות ׁשַ ל ַהּנֵ ה ְלָכל ְסֻגּלֹוֶתיָה ׁשֶ ְוִהּנֵ
ִכיִנים  ּמְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְוָלֵכן  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ִלְכבֹוד  רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ּוֵמיִטיב  ֵמִכין 
לֹום  ׁשָ יְך  ְלַהְמׁשִ רֹות  ַהּנֵ ל  ׁשֶ ְסֻגּלֹוֵתיֶהם  ל  ּכָ ִמְתעֹוְררֹות  רֹות  ַהּנֵ ֶאת 

ּוָמדֹון. ל ִריב  ִמּכָ יָלם  ּוְלַהּצִ ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוַרֲחִמים ַעל 

ה ִנּיָ ׁשְ ה  ְסֻגּלָ

ם ת ֻמְקּדָ ּבָ ׁשַ  ַהְדָלַקת ֵנרֹות 

ים  ָהָאָדם ָזקּוק ֲאֵליֶהן, ְלַהְקּדִ דֹוָלה ְמאֹד ְלָכל ַהְיׁשּועֹות ׁשֶ ה ּגְ ְסֻגּלָ
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לּוַח  ּבְ ב  ְכּתָ ַהּנִ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ְזַמן  ִלְפֵני  רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ֶאת 
זֹוִכים ַעל  ַמן,  ַהּזְ ִלְפֵני  רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  יִמים ֶאת  ַמְקּדִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ
יׁשּועֹות  ּבִ עּו  נֹוׁשְ ְמאֹד  ים  ְוַרּבִ ּוְמֻיָחדֹות,  דֹולֹות  ּגְ ִליׁשּועֹות  ְך  ּכָ ְיֵדי 

ְך. ּכָ ְזכּות  ּבִ דֹולֹות ְמאֹד  ּגְ

רֹות,  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ֶאת  יָמה  ַמְקּדִ ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת, 
ֶלת  ְמַקּבֶ ֵאיָנּה  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַהְכָנַסת  ּבְ ְמָחָתּה  ׂשִ ֶאת  ַמְרָאה  ִהיא 
ֶלת  ְמַקּבֶ א  ֶאּלָ ְוטַֹרח,  ַלַחץ  ִמּתֹוְך  ָהַאֲחרֹוִנים  ְרָגִעים  ּבָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ֵאיֶזה  ֵאָליו  בֹוא  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ר ָאָדם  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ְמָחה.  ּוְבׂשִ רַֹגע  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ְוֵאינֹו  ִלְקָראתֹו  ים ָלֵצאת  ּוַמְקּדִ ין לֹו  ּוַמְמּתִ ה  ְמַצּפֶ ָחׁשּוב, הּוא  אֹוֵרַח 
ֵאָליו,  בֹואֹו  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחתֹו  ׂשִ ֶרת  ִנּכֶ ּוְבָכְך  ָהַאֲחרֹון,  ֶרַגע  ּבָ לֹו  ְמַקּבְ
ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ֶאת  ים  ְלַהְקּדִ ְמֻיֶחֶדת  ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ֶיׁשְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ

ת. ּבָ ׁשַ

ת, ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ְלַהְדִליק ֶאת  יָמה  ַמְקּדִ ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן,  מֹו  ּכְ
ים  ְלַהְקּדִ זֹוָכה  ִהיא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְמֻיֶחֶדת  רּוַח  קַֹרת  ָלּה  ְוֵיׁש  ְמאֹד  ֵמָחה  ׂשְ
ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ַמְדִליָקה  ְוִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַלת  ַקּבָ ֶאת 
ְיֵדי  ַעל  ּזֹוָכה  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַהְבָטחֹות  ְלָכל  זֹוָכה  ֶזה  ּבָ ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת, 
זֹוָכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  - ים  ַהַחּיִ ִאיַלן  ּבְ ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ֶזה 

ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ עֹות,  ּפָ יָלא ְלָכל ַהַהׁשְ ִמּמֵ

ה ַמְדִליָקה  ָ ר ָהִאּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ ֵני ׁשֶ ָפִרים ַטַעם נֹוָסף, ְוזֹאת ִמּפְ ּסְ ּומּוָבא ּבַ
ת ּוַמְכִניָסה  ּבָ ַ ֶמת יֹוֵתר, ִהיא ַמֲאִריָכה ֶאת ַהּשׁ ָעה ֻמְקּדֶ ׁשָ ת ּבְ ּבָ ֵנרֹות ׁשַ
ל ְימֹות ַהחֹל, ְוָלֵכן  ָעה ׁשֶ ָהְיָתה ֲאמּוָרה ִלְהיֹות ׁשָ ָעה ׁשֶ ָ אֹוָתּה ַאף ַלּשׁ
ל  ׁשֶ ָהאֹור  ֶאת  יִכים  ַמְמׁשִ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ֶאת  יִמים  ְקּדִ ּמַ ׁשֶ ָכְך  ּבְ
ּוְמִניִסים  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ים ַאף ֶאת  ׁשִ ּוְמַקּדְ ַהחֹל  ְימֹות  ְלתֹוְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְלָכל  ֶֹרׁש  ְוַהּשׁ קֹור  ַהּמָ ֵהם  ׁשֶ ִלּפֹות,  ְוַהּקְ יִקים  ּזִ ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ם  ָ ִמּשׁ ם  ּגַ

יֵלנּו. ַיּצִ ם  ֵ ַהּשׁ ֲחלֹות,  ְוַהּמַ רֹות  ַהּצָ
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ֶהם  ּבָ ַהחֹל  ְימֹות  ל  ׁשֶ ִליָטָתם  ׁשְ ֶאת  ֶלת  ְמַבּטֶ ִהיא  ֶזה  ה  ּוְבַמֲעׂשֶ
ִהיא  ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ יָרה ֶאת ּכַֹח ַהּקְ ִלּפֹות, ּוַמְגּבִ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ ׁשֹוְלִטים ַהּסִ
ַהְיׁשּועֹות  ָרכֹות  ַהּבְ ְלָכל  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ִמּכָֹחּה  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת 

ָבִרים ָלֶהם הּוא ָזקּוק. ְוַהּדְ

ם רֹות ֻמְקּדָ ַהּנֵ ְזכּות ֲהָכַנת  ּבִ ִהְבִריא  ֶלד ׁשֶ ַהּיֶ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ר  ְלַסּדֵ יִמים  ְקּדִ ַלּמַ ָנן  ֶיׁשְ ַרּבֹות  ְסֻגּלֹות  ֵכן,  מֹו  ּכְ
ֶמת. ָעה ֻמְקּדֶ ׁשָ ּבְ

ְצַפת,  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ַזַצ"ל,  ָלן  ַקּפְ ָהַרב  דֹול  ַהּגָ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ
ִלְראֹות  נֹוַכח  ַאַחת, הּוא  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֵאֶצל  ַעם  ּפַ ִהְתָאַרח  ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ַעם  ּפַ ׁשֶ ה,  ָ ָהִאּשׁ לֹו  ָרה  ִסּפְ ְוָאז  ְמאֹד,  ם  ֻמְקּדָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  לּו  ִקּבְ ֵהם  ׁשֶ
ִבילֹו.  ׁשְ ּבִ ָרָכה  ּבְ ׁש  ְלַבּקֵ ים" זיע"א  ַחּיִ ְוָהְלָכה ֶל"ָחֵפץ  ָנּה ָחָלה ְמאֹד,  ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ ַעְצָמם  ַעל  לּו  ְיַקּבְ ֵהם  ִאם  ׁשֶ ים",  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ  ָלּה  ָאַמר 

ַבע. ַהּטֶ ְלֶדֶרְך  ָנם ִהְבִריא ֵמַעל  ּבְ ְוָאֵכן  ַיְבִריא.  ָנם  ּבְ ם -  ֻמְקּדָ

ַמִים ָ ּלּוי ִמּשׁ ּגִ

אֹון  ַהּגָ ָחִמיו  ַעל  ַזַצ"ל  ַאְבַרְמְסִקי  ְיֶחְזֵקאל  ר'  דֹול  ַהּגָ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ
ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  ָלמּות  ְוָנָטה  ְמאֹד  ָחָלה  ַעם  ּפַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  "ז  ָהִריְדּבַ דֹול  ַהּגָ
ֶאל  ן  ְוִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ר,  ְוִסּפֵ יו,  ֵמַחּיָ ִהְתָיֲאׁשּו  ָהרֹוְפִאים 
ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְיַקּבֵ הּוא  ִאם  ׁשֶ ַמִים,  ָ ֵמַהּשׁ לֹו  ּלּו  ּגִ ֵמָחְליֹו,  ֵאהּו  ַרּפְ ּיְ ׁשֶ ה' 
ל  ׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ר  ְלַסּדֵ ְוֵכן  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ְלָהִכין  ים  ְלַהְקּדִ
ַיְבִריא  הּוא  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ּבֶֹקר,  ּבַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ָבר  ּכְ ְלָבָנה  ה  ַמּפָ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ
רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ְלָהִכין  ים  ְלַהְקּדִ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ִקּבֵ ד  ִמּיָ הּוא  ְוָאֵכן  ֵמָחְליֹו, 
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ּבֶֹקר,  ּבַ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ְלָהִכין  ְוֵכן  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ
ִנים ֲאֻרּכֹות. ׁשָ ְך עֹוד  ּכָ ְוַחי ַאַחר  ְך הּוא ָקם ֵמָחְליֹו  ּכָ ּוִבְזכּות 

ַלת  ַקּבָ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ יבּוָתּה  ֲחׁשִ ַעל  לֹוְמִדים  ָאנּו  ֵאּלּו  ּפּוִרים  ִמּסִ
ֵמַעל  ִליׁשּועֹות  ְלִאית  ּפִ ה  ְסֻגּלָ ּכִ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ֶמת  ֻמְקּדֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ַבע. ַהּטֶ

ית ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻגּלָ

ת ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ ּבְ ִהְתּבֹוְננּות 

כָֹחּה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַעל  ַלִהְתּבֹוְננּות  ֵיׁש  דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻגּלָ
ְיׁשּועֹות  ָעָליו  יְך  ְלַהְמׁשִ ְוֵכן  ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָהָאָדם  ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ
)ספר עבודת עבודה עמוד שא(  ַזַצ"ל  אׁש  ִמּטָ ָהַאְדמֹו"ר  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרּבֹות, 
ְלָחָמה  ֵעת ַהּמִ ּבְ ַעם ַאַחת  ּפַ עְלָזא זיע"א, ׁשֶ י ַאֲהרֹן ִמּבֶ ַרּבִ ַעל ָהַרַה"ק 
ְוִהְתּבֹוֵנן  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְלַאַחר  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵנרֹות  ְלַיד  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ָעַמד 
ֶעְליֹון,  רּוָחִני  אֹור  ֵיׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּבְ י  ּכִ ַרב,  ְזַמן  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַעל 
כָֹחּה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ָהָאָדם  ַעל  יָכה  ַמְמׁשִ ֶהם  ּבָ ְוַהִהְתּבֹוְננּות 

ָלּה. הּוא ָזקּוק  ְיׁשּוָעה ׁשֶ ל  ּכָ יְך ַעל ָהָאָדם  ְלַהְמׁשִ

ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֲעֵרי  ׁשַ ֶאת  ָלָאָדם  ִלְפּתַֹח  כָֹחּה  ּבְ ְוֵכן 
ָכה  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ַזַצ"ל,  וֹואְזֵנר  ִוי  ַהּלֵ מּוֵאל  ׁשְ ָהַרב  ַה"ק  ַהּגַ אֹוֵמר 
ים  ָהֲעֻמּקִ ְסָפָריו  ל  ּכָ ֶאת  ר  ְלַחּבֵ זיע"א  ִלין  ִמּלּוּבְ ָצדֹוק  י  ַרּבִ הגה"ק 
ֵנרֹות  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ַרּבֹות  ִמְתּבֹוֵנן  ָהָיה  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְועֹוד,  יק"  ַצּדִ ִרי  "ּפְ  -
)ספר רחמי הרב - לקט שיחות  ֶזה  ְלָכל  ָזָכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּדֹוְלִקים,  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

מהרב וואזנר זצ"ל(

ְקֶרה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ּבְ רֹוִאים  ָהיּו  יִקים  ַצּדִ ֵכן,  מֹו  ּכְ
רֹות  ַהּנֵ ר", ׁשֶ ׁשָ ב ַהּיָ ַעל ַה"ּקַ ּכֹוֵתב ּבַ ִפי ׁשֶ ּלֹו, ּכְ בּוַע ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ִעם ָהָאָדם ּכָ
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בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ָהָאָדם  ִעם  ְקֶרה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ִרים  ְמַסּפְ ֵהם  ֲהֵרי  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ
ּלֹו. ּכֻ

שבת  עניני  פנחס  )אמרי  זיע"א  ִמּקֹוִריץ  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֵמֶהם  ָלַדַעת  ָהָאָדם  ָיכֹול  ים,  ִנְכּבִ ֵהם  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ רֹות  ּנֵ ּמִ ׁשֶ יג(,  אות 

ֵהם  ֵאּלּו  רֹות  ּנֵ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוַהּכֹל  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ִאּתֹו  ְקֶרה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ
נּוז  ַהּגָ ֵמָהאֹור  ּוֵמִאיר  ַהּדֹוֵלק  ֶעְליֹון  רּוָחִני  ֵמאֹור  ַהּדֹוְלִקים   ֵנרֹות 

יִקים. ּדִ ַלּצַ

ה ְרִביִעית ְסֻגּלָ

ּוְרפּואֹות ְיׁשּועֹות 

ֵנרֹות  ֵני  ׁשְ ְלַהְדִליק  ְנָהג  ַהּמִ ׁשֶ נח(,  )פרשת  ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ַתב  ּכָ
ֲעַמִים ֵנר )250( ֶזה  ה ּפַ מֹור, ְוִהּנֵ ֶנֶגד ׁשָ ֶנֶגד ָזכֹור ְוֶאָחד ּכְ ת, ֶאָחד ּכְ ּבָ ׁשַ ּבְ
 )248( רמ"ח  ָהִאיׁש  ֵאיְבֵרי  ר  ִמְסּפַ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ְוֶזה   ,)500( ת"ק  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

.500 ַיַחד עֹוִלים  ּבְ ׁשֶ  ,)252( ה רנ"ב  ָ ְוֵאיְבֵרי ָהִאּשׁ

ָכְך  יִכים ּבְ ת, ַמְמׁשִ ּבָ ַ ר ַמְדִליִקים ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ ז, ׁשֶ ּוְבָכְך ְמֻרּמָ
ה,  ָ ְוָהִאּשׁ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ּוְלגּוָפם  ְלֵאיְבֵריֶהם  ֲעצּוָמה  ה  ָ ּוְקֻדּשׁ רּוָחִני  אֹור 
ְוִגיֵדיֶהם,  ֵאיְבֵריֶהם  ָכל  ּבְ ֵאיָתָנה  ִלְבִריאּות  ֵהם  זֹוִכים  ֶזה  ּוִבְזכּות 

ָיִמים. ַוֲאִריכּות  ֵלָמה  ׁשְ ִלְרפּוָאה 

ית ה ֲחִמיׁשִ ְסֻגּלָ

ֶרַוח ּבְ ְרָנָסה  ּפַ

ַפע  ׁשֶ יְך  ְלַהְמׁשִ ֶלת  ְמֻסּגֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא 
ָכה  ִנְמׁשְ ְרָנָסה  ַהּפַ ל ִקְלַלת  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ָלָאָדם,  ַרב 
ר  ְוַדְרּדַ ְוקֹוץ  ה,  ּתֹאְכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֵמֵחְטא 
ִמּתֹוְך  רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ַמְדִליָקה  ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְוֵכיָון  ָלְך",  ְצִמיַח  ּתַ
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ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָלֵכן  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ל  ׁשֶ ֶחְטאֹו  ֶאת  ֶנת  ְמַתּקֶ ִהיא  ְמָחה  ׂשִ
ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ַפע  ְוׁשֶ ִלְבָרָכה  זֹוִכים 

ס"ג(,  רס"ב  סימן  שבת  )הלכות  ּתֹוָרה"  ָרֵאל  ִיׂשְ "ִמְנַהג  ֵסֶפר  ּבְ ּומּוָבא 
ִלְכבֹוד  ְמֻיָחד  ָצִעיף  ִלְלּבֹׁש  נֹוֲהגֹות  ָהיּו  ים  ׁשִ ַהּנָ ֶהן  ּבָ ׁשֶ ְקִהּלֹות  ָהיּו  ׁשֶ
ְך  ִנְמׁשָ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֶרֶמז,  נֹו  ֶיׁשְ ּוְבָכְך  רֹות.  ַהּנֵ ַהְדָלַקת 
א ָצִעיף, ְוֵכן ֶזה ָרמּוז  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ י ֵנר  ּכִ בּוַע,  ָ ְרָנָסה ְלָכל ַהּשׁ ל ּפַ ַפע ׁשֶ ׁשֶ

'ְרָנָסה. ּפַ ְצ'ִריִכים  ָרֵאל  ִי'ׂשְ ָך  ַע'ּמְ בֹות ָצִעי"ף –  ּתֵ י  ָראׁשֵ ּבְ

ית ִ ּשׁ ׁשִ ה  ְסֻגּלָ

ל ְקָיָמא ֶזַרע ׁשֶ

ַהְדָלַקת  ַעת  ׁשְ ּבִ ה  ָ ִאּשׁ ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ָלה  ּבָ ּקַ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ָל"ה  ְ ּשׁ ּבַ מּוָבא 
ֲעצּוָמה  ה  ְסֻגּלָ ְוֶזה  דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ה"  ַחּנָ ת  ִפּלַ "ּתְ ֶאת  ּתֹאַמר  רֹות  ַהּנֵ
ֵמַהְיָלִדים.  ְלַנַחת  ה ֲעצּוָמה  ְסֻגּלָ ְוֵכן   ְקָיָמא,  ל  ׁשֶ ֶזַרע קֶֹדׁש  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ
מופיעה  חנה  )תפילת  ב.(.  ָסִעיף  עה  )ִסיָמן  ָערּוְך"  ְלָחן  ׁשֻ "ִקּצּור  ּבְ מּוָבא  ְוֵכן 

בנביא שמואל א, מתחילת פרק א' עד פרק ב' פסוק ו'(.

ַלִים  ֵני ְירּוׁשָ ַרּבָ ַנת יֹוֵסף" )ח"ד סימן לג(, ׁשֶ ׁשּו"ת "ִמׁשְ ַתב ּבְ מֹו ֵכן ּכָ ּכְ
ָהיּו   - זיע"א  עְנִגיס  ּבֶ ִרי"ז  ַהּגְ אֹון  ְוַהּגָ יְנְסִקי  ּדּוׁשִ ַמֲהִרי"ץ  אֹון  ַהּגָ  -
ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְקָיָמא,  ל  ׁשֶ ְלֶזַרע  ֵרְך  ְלִהְתּבָ ֶאְצָלם  אּו  ּבָ ׁשֶ ים  ׁשִ ַלּנָ מֹוִרים 
ר  ִמְסּפַ ּכְ ַזְך  ַזִית  ֶמן  ֶ ִמּשׁ ֵנרֹות   26 ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ְלַהְדִליק  ְלָבִנים  ה  ְסֻגּלָ

ֲהָוָי"ה. ם  ׁשֵ

ִביִעית ה ׁשְ ְסֻגּלָ

ִפּלֹות ַהּתְ ַלת  ַעת ָרצֹון ְמֻיֶחֶדת ְלַקּבָ ׁשְ

ַעת  ְ ּשׁ ׁשֶ רסג(,  )סימן  ַאְבָרָהם  ֵגן  ְוַהּמָ ג(  יט  )שמות  ְחֵיי  ּבַ נּו  ַרּבֵ ְתבּו  ּכָ
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ל ַהְיׁשּועֹות  ּה ֶאת ּכָ ּבָ ַעת ָרצֹון ְמֻיֶחֶדת ִלְפעֹל  רֹות ִהיא ׁשְ ַהְדָלַקת ַהּנֵ
ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים  ִלְזּכֹות  ּוִבְפָרט  יׁשֹוִרים,  ְוַהּמִ חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ
ְזכּות  ּבִ ׁשֶ מ"ח(,  בראשית  וזוה"ק  כג,  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ י  ּכִ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרֵאי 
ְלָבִנים  ה  ְזּכֶ ּתִ ִהיא  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ַמְדִליָקה  ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ
ְוַיְרּבּו  ַמִים  ׁשָ ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם  ֶאת  ִאירּו  ּיָ ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ

ְך. ּכָ ל ַעל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יֹוֵתר  ּבְ ֶלת  זֹו ְמֻסּגֶ ָעה  ְוָלֵכן ׁשָ עֹוָלם,  ּבָ לֹום  ׁשָ

ִהיא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ב(,  מח  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ
ת ִנְפֶרֶסת  ּבָ ַעת ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשַ יָכה ֲאִריכּות ָיִמים ְלַבְעָלּה, ּוִבׁשְ ַמְמׁשִ
ְלָכל  ֶעְליֹוָנה  ִמיָרה  ׁשְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ּוְבָכְך  ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ
זֹו  ִמְצָוה  ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן  ּלֹו.  ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּוְלָכל  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ
ְיׁשּועֹות  זֹו ִלְפעֹל  ָעה  ֶלת ְמאֹד ׁשָ ְוָלֵכן ְמֻסּגֶ ֵאל,  ְלִהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעִתיִדים 

ת עֹוָלִמים, ָאֵמן. ֻאּלַ ּגְ ֵאל  ְלִהּגָ ָלל,  ַלּכְ ְוֵהן  ָרט  ַלּפְ דֹולֹות, ֵהן  ּגְ





פרק י"ח

ת ּבָ ְמִתיקּות ַהׁשַ
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פרק י"ח

ם מיכ ָ תח ִָ ם  ִי ּמ םו קן

ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ּוׁשְ ת  ַ ת ְקֻדּשׁ ּוְסֻגּלַ ַמֲעַלת 
ה ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ל ָהֲעוֹונֹות ּכָ ַרת  ּפָ ּכַ ת -  ּבָ ַ ַנת ַהּשׁ ַמּתְ

ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ִלְזּכֹות  ְמאֹודֹו  ָכל  ּבְ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ָחֵפץ  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ
ר  ֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ ַהּנַֹעם  ְוֶאת  ָהֲעצּוָמה  ִתיקּות  ַהּמְ
ָהֲעצּוָמה  ּוְבַאֲהָבתֹו  ֲחָסָדיו  רֹב  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלנּו  ָנַתן  אֹוָתּה 
מֹו  ּכְ ָנָזיו,  ּגְ ֵבית  ּבְ ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם 
טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ה,  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  י'(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ֵלְך  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָנּה  ִלּתְ ׁש  ְמַבּקֵ ַוֲאִני  ָמּה,  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנַזי  ּגְ ֵבית  ּבְ ִלי  ֵיׁש 

ְוהֹוִדיֵעם.

ָכְך  ּבְ ִמְתַיֶחֶדת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ כי תצא(,  )פרשת  ַנַחל"  ָה"ַעְרֵבי  ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוָבה",  ָנה  "ַמּתָ ִנְקֵראת  ִהיא  ׁשֶ
ּוְללֹא ׁשּום  ְוִסּגּוִפים  ֲעִנּיֹות  ּתַ ל  ּכָ ָעיו ְללֹא  ּוְפׁשָ ֲעוֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ִלְמִחיַלת 
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ָהָאָדם  ג  ְוִיְתַעּנֵ ּיֹאַכל  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּוַמְכאֹוִבים  ִיּסּוִרים 
ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֶרת ָלָאָדם  ת ְמַכּפֶ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ְ ּשׁ "ז )אורח חיים סימן רמב(, ׁשֶ ַתב ַהּטַ ְוֵכן ּכָ
ֲעוֹונֹות  ָנם  ֶיׁשְ י  ּכִ ּפּור,  ּכִ יֹום  ל  ׁשֶ ָרה  ּפָ ֵמַהּכַ יֹוֵתר  ַאף  ֲעוֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת 
ְלָמֵרק  ֵדי  ּכְ ּוִמיָתה  ִיּסּוִרים  ַאף  ְוָצִריְך  ָלָאָדם,  ּתֹוֶלה  ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ
ל  ּכָ ָלָאָדם  ִרים  ּפְ ִמְתּכַ ִהְלָכָתּה  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ֲעוֹונֹוָתיו, ֲאָבל ַעל 
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַצַער,  ִיּסּוִרים  ׁשּום  ְלָכְך  ְצָטֵרְך  ּיִ ׁשֶ ְללֹא  ֲעֹונֹוָתיו 
ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ִהְלָכתֹו,  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ קיח(:  )שבת 

ּוֶבן  ּזֹאת  ה  ַיֲעׂשֶ ֱאנֹוׁש  ֵרי  "ַאׁשְ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ לֹו,  ֱאנֹוׁש, מֹוֲחִלין  דֹור  ּכְ ָזָרה 
לֹו". ת ֵמַחּלְ ּבָ ׁשַ ּה ׁשֵֹמר  ּבָ ַיֲחִזיק  ָאָדם 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַנת  ל ֶאת ַמּתְ ְלַקּבֵ יַצד זֹוִכים  ּכֵ ל ֶאָחד ָחֵפץ ָלַדַעת  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ִתיב ִלְטעֹם ֶאת  ֶרְך ְוַהּנָ ל ֲעוֹונֹוָתיו ַעל ָיָדּה, ּוַמִהי ַהּדֶ ַרת ּכָ ְוִלְזּכֹות ְלַכּפָ
ָרכֹות  ַהּבְ ְוָכל  ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ְמקֹור  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמִתיקּות  ִזיו  נַֹעם 
ל  ּכָ ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְוָהֵעָצה  ֶרְך  ַהּדֶ ּוַמִהי  ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ

ְסֻגּלֹוֶתיָה. ּוְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְרכֹוֶתיָה ָהֲעצּומֹות ׁשֶ ּבִ ִלְזּכֹות ְלָכל  ֶאָחד 

ת ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ל ֶאת ְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ ֶרְך  ְוַהּדֶ ָהֵעָצה 

ְנָיא  ַעל ַהּתַ דֹוׁש )בשלח רה(, ַהִחיָד"א )פני דוד פ' פיקודי(, ּבַ ְוָכְתבּו ַהּזַֹהר ַהּקָ
ב  ַה"ּקַ ַעל  ּבַ ָהֲעבֹוָדה" )שער ח פרק יא(,  ְוׁשֶֹרׁש  ַה"ְיסֹוד  ַעל  ּבַ )אגרת התשובה(, 

)פרשת שמיני(  ַנַחל"  ָה"ַעְרֵבי  ַעל  ּבַ )פרק מב(,  מּוָסר"  ֶבט  ֵ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ר",  ׁשָ ַהּיָ
ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ְוַהּדֶ ָהֵעָצה  ׁשֶ תשצ"ז(,  סימן  ח"ב  הרדב"ז  )שו"ת  "ז  ְוָהַרְדּבַ
ל  ּכָ ְוֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול 
ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ יו  ּפִ ֶאת  מֹר  ִיׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ְרכֹוֶתיָה,  ּבִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל יֹום  ּבְ ין  ֻחּלִ ְוִדְבֵרי 

ְלִהְתָקֵרב  ָהרֹוֶצה  ל  ּכָ ׁשֶ קצה(,  ויקהל  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוהֹוִסיף 
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ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ָעָליו  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַלּנְ ִלְזּכֹות  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל 
ָכל יֹום  ּבְ ֵטִלים  ּבְ ּוְדָבִרים  ין  ֻחּלִ ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּבּורֹו  ּדִ
ָמה  ׁשָ ד ַהּנְ ת, ִמּיָ ּבָ ׁשַ ֵטִלים ּבְ ָבִרים ּבְ ר ּדְ ר ָהָאָדם ְמַדּבֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ת. ּכִ ּבָ ַ ַהּשׁ
ל  ּנּו ּכָ ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ְך ִמְסּתַ ּנּו ְועֹוֶזֶבת אֹותֹו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ְיֵתָרה ִמְסּתַ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ת. ַעד  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְוׂשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ

נֹוֶתיָה  ּוְלָכל ַמּתְ ת  ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ל ֶהָחֵפץ ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה ַהּגָ ּכָ ְוָלֵכן 
ַרק  יתֹו  ּבֵ ּוְבֵני  ֲחֵבָריו  ִעם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְיׂשֹוַחח  ָהֲעצּומֹות, 
ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּוְבִסּפּוֵרי  ֱאמּוָנה  ִדּבּוֵרי  ּבְ יִקים,  ַצּדִ ּוְבִסּפּוֵרי  ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ
ֶאת  ל  ְלַחּלֵ ָיבֹוא  ְולֹא  ְוַכּדֹוֶמה,  ִעּמֹו  ֵאְרעּו  ׁשֶ ים  ַמֲעׂשִ ַעל  ָרִטית  ּפְ

לֹום. ְוׁשָ ין ַחס  ֻחּלִ יחֹות  ְוׂשִ ֵטִלים  ּבְ ִדּבּוִרים  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

אבות  חסד  )נוצר  זיע"א  ִמּקּוַמְרָנא  ַאְייִזיק  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַהגה"ק  ְוָכַתב 
ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה'  ְועֹוְבֵדי  דֹול,  ּגָ ם  רֹׁשֶ ה  עֹוׂשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ו(,  פרק 

ים  יׁשִ ַמְרּגִ ֵהם  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהגּון  ֵאינֹו  ׁשֶ ּבּור  ּדִ ֵאיֶזה  ּבְ ִלים  ִנְכׁשָ
לּוָיה  ת ּתְ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ל ְקֻדּשׁ י ּכָ ֶקת ֵמֶהם, ּכִ ּלֶ ת ִמְסּתַ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ יַצד ְקֻדּשׁ ד ּכֵ ִמּיָ

יֹום ֶזה. ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ

י  ַרּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ לד(,  ויקרא  רבה  ובמדרש  ע"א,  ל"ב  )בראשית  ַהּזַֹהר  ר  ּוְמַסּפֵ
ָלּה:  ָאַמר  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ר  ְלַדּבֵ ה  ַמְרּבָ ִאּמֹו  ׁשֶ ָרָאה  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ
ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ֵמָהִאּסּור  יָלּה  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ ְתָקה,  ְוׁשָ ַהּיֹום!  ת  ּבָ ׁשַ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ

ת.  ּבָ ׁשַ לֹום' ּבְ ירּו לֹוַמר 'ׁשָ י ִהּתִ קֹׁשִ ְתבּו ֲחַז"ל )ירושלמי שבת(: ּבְ ְוֵכן ּכָ
ְדָבִרים  ּלֹא ָיבֹוא ָהָאָדם ְלׂשֹוֵחַח ּבִ ֵדי ׁשֶ ּזֹאת ּכְ ים, ׁשֶ ירּו ַהְמָפְרׁשִ ְוִהְסּבִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְוִיְפּגֹם ֶאת ְקֻדּשׁ ֵטִלים  ּבְ

יב  ׁשִ ּתָ "ִאם  יג(:  נח  )ישעיה  סּוק  ֵמַהּפָ קיג(  )שבת  ֲחַז"ל  זֹאת  ְוָלְמדּו 
ָרֶכיָך  ּדְ ֵמֲעׂשֹות  ְדּתֹו  ְוִכּבַ ְוגֹו'  י  ָקְדׁשִ יֹום  ּבְ ֲחָפֶצָך  ֲעׂשֹות  ַרְגֶלָך  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ



ַמְלכּוְתָך׀ ְמחּו ּבְ ׀ִיׂשְ

374

ת  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ל ָאָדם  ּבּורֹו ׁשֶ ּדִ ּלֹא ְיֵהא  ָבר" - ׁשֶ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ִמּמְ
ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ַרק  ר  ְלַדּבֵ ֵיׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ א  ֶאּלָ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ְלִדּבּורֹו  ּדֹוֶמה 

ַוֲעבֹוַדת ה'. ה  ָ ּוְקֻדּשׁ

ֲהָלָכה ּבַ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ
ִאיִרי  ְוַהּמְ "א  ְוָהִריְטּבָ "א  ּבָ ְוָהַרׁשְ "ן  ָהַרְמּבַ ָהִראׁשֹוִנים:  ְסקּו רֹב  ּפָ ְוֵכן 
ְוַהּטּור  ה"ד(  )פכ"ד  "ם  ְוָהַרְמּבַ ְוָהַר"ן  ב(  סימן  )פט"ו  ְוָהרֹא"ׁש  קי"ג(  )שבת 

ח"ג(,  )כב  ְירּוָחם  נּו  ְוַרּבֵ יֹוֵסף"  ּמּוֵקי  ַה"ּנִ כ"ה(,  )ל"ת  ָמ"ג  ְוַהּסְ ש"ז(  )סימן 

ה ְוָהַראְבָי"ה  ִתי )סימן י"ח(, ָהֲאֻגּדָ ְנָיא ַרּבָ ים" )סימן קפ"ח(, ּתַ ָה"ָאְרחֹות ַחּיִ
)סימן קצ"ז(.

ְוֶזה  א'(,  סעיף  ש"ז  סימן  חיים  )אורח  ַלֲהָלָכה  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ ַסק  ּפָ ְוֵכן 
ְלַהְרּבֹות. ֵטִלים ָאסּור  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ ַוֲאִפּלּו  ְלׁשֹונֹו: 

ר  ִבילֹו, ֻמּתָ ׁשְ מּועֹות הּוא עֶֹנג ּבִ ּפּוִרים ּוׁשְ ּסִ י ׁשֶ ּמִ ַסק, ׁשֶ ְוָהַרָמ"א ּפָ
ָלאו  ה'(:  קטן  )סעיף  רּוָרה"  ּבְ ָנה  ׁשְ ַה"ּמִ ְך  ּכָ ַעל  ְוָכַתב  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרם  ְלַסּפְ
ָקדֹוׁש   - ת  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ְבֵרי  ּדִ ר  ַדּבֵ ִמּלְ ָמר  ׁשְ ְוַהּנִ ִהיא,  ֲחִסיִדים  ַנת  ִמׁשְ
ַרק  ים  ַהֶהְכֵרִחּיִ ָבִרים  ּדְ ַאף  ר  ְלַדּבֵ ִנְזָהִרים  ה  ַמֲעׂשֶ י  ְוַאְנׁשֵ לֹו,  ֵיָאֵמר 
יָחה  י ַעל ְיֵדי ֶזה לֹא ָיבֹוא ְלׂשִ ַעם הּוא, ּכִ ַהּטַ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. ְוִנְרֶאה ׁשֶ ּבִ

אן. ּכָ ֵטָלה. ַעד  ּבְ

ִפי  ּלְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ יא(,  ס"ק  ש"ז  )סימו  ים"  ַהַחּיִ ף  ַה"ּכַ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ֲאָבל  לֹו,  עֶֹנג  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלִמי  ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ר  ֻמּתָ ָהַרָמ"א  יַטת  ׁשִ
ת ַאף  ּבָ ׁשַ ּבְ ְבֵרי חֹל  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶהּתֵ ֵאין ׁשּום  יֹוֵסף"  ית  ַה"ּבֵ יַטת  ׁשִ ְלִפי 
לֹא  יֹוֵסף"  ית  ַה"ּבֵ ׁשֶ ְך  ִמּכָ ִהיא  ָלֶזה  ְוָהְרָאָיה  ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ עֶֹנג  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלִמי 
ית יֹוֵסף" ָאסּור  יַטת ַה"ּבֵ ִפי ׁשִ ּלְ ֵני ׁשֶ ה, ְוזֹאת ִמּפְ ר ַהּזֶ ֵהִביא ֶאת ַהֶהּתֵ
ֵהם  מּועֹות  ׁשְ ִסּפּוֵרי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ָלל  ּכְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ִבילֹו. ׁשְ ּבִ עֶֹנג 



ם ׀ מיכ ָ תח ִָ ם  ִי ּמ םו ׀ קן

 375

ַאף  ׁשֶ ּוָפְסקּו  ֶזה,  ּבָ ָהַרָמ"א  ַעל  ָחְלקּו  נֹוָסִפים  ַאֲחרֹוִנים  ֵכן,  מֹו  ּכְ
ַמה  ם  ּגַ ׁשֶ ְוָכְתבּו  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹאת  ר  ְלַדּבֵ ָאסּור  ִבילֹו  ׁשְ ּבִ עֶֹנג  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלִמי 
ְכֵדי  ּבִ ַרק  ֶזה  לֹו,  עֶֹנג  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלִמי  ר  ְלַדּבֵ יר  ִהּתִ ן"  ׁשֶ ַהּדֶ רּוַמת  "ּתְ ַעל  ּבַ ֶ ּשׁ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּוֵרי חֹל  ּדִ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ֵאּלּו  ד ְזכּות ַעל  ְלַלּמֵ

תּוָבה  בּוַע ּכְ ָ ָכל ְימֹות ַהּשׁ ית ּבְ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ּבְ ַתב, ׁשֶ ּוַבַעל ָהרֹוֵקַח ּכָ
ֶהם  ּבָ תּוָבה  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַהּיֹום  ל  ׁשֶ סּוִקים  ֵמַהּפְ חּוץ  פ',  ָהאֹות 
ת,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ת ַהּמֹוֲעדֹות ֵאין ֶאת ָהאֹות פ' ּבְ ָרׁשַ ָכל ּפָ ָהאֹות פ'. ְוֵכן ּבְ
ִלְסּגֹר  ָלָאָדם  ֵיׁש  ּוַבּמֹוֲעִדים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ה. ּוְתִפּלָ ִדּבּוֵרי ּתֹוָרה  ּבְ א  ֶאּלָ ָלל  ּכְ ר  ְלַדּבֵ ְולֹא  יו  ּפִ ֶאת 

דֹוׁש ַעל  ָמָרא ּוַבּזַֹהר ַהּקָ ּגְ ִדְבֵרי ֲחַז"ל ּבַ ים ֶנֶאְמרּו ְלָכְך, ֵהן ּבְ ְטָעִמים ַרּבִ
ר  ְוַהּמּוָסר ֲאׁשֶ ִסְפֵרי ַהֲחִסידּות  ּבְ ְוֵהן  ָבִרים,  ּדְ ל  ם ׁשֶ ְרׁשָ ְוׁשָ ִניִמּיּוָתם  ּפְ י  ּפִ
ָמעּותֹו, ַמּדּוַע הּוא  ׁשְ ת, ַמה ּמַ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבּור ּבְ ל ַהּדִ ֵמֶהם ִנְלַמד ַעל ּכֹחֹו ׁשֶ
ה  ּנֶ ׁשַ ּתְ ִהיא  ׁשֶ אֶֹפן  ּבְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  ן  ִנּתָ ְוֵכיַצד  ָחׁשּוב,  ּכֹה 
חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ ינּו  ַחּיֵ ֵאיכּות  ל  ּכָ ֶאת  ּוְתרֹוֵמם  ר  ּפֵ ּוְתׁשַ ַמהּוֵתנּו  ל  ּכָ ֶאת 

ָרָכה. ַהּבְ ִהיא ְמקֹור  ׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ִמּכָֹחּה ׁשֶ יׁשֹוִרים  ְוַהּמִ

ּבּור ַבת ִמּדִ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ם  ׁשֵ  ּכְ
ּבּור ת ִמּדִ ּבֹ ְך ָהָאָדם ָצִריְך ִלׁשְ ּכָ

ֵני  ִמּפְ הּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ָאסּור  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ִראׁשֹון:  ַטַעם 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִדּבּור,  ּבְ ִביָתה  ׁשְ ָהְיָתה  ְיֵדי ה'  ת ַעל  ּבָ ַ ַהּשׁ ִביַתת  ׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ
ּתֹוָרה )שמות  ּבַ י ֲאָבהּו, ֶנֱאַמר  ַרּבִ ְלִמי )שבת פט"ו ה"ג(: ָאַמר  ְירּוׁשַ ּבַ ֲחַז"ל 
ַבת  ׁשָ הּוא  ַמה  ֱאלֶֹקיָך.  ה'  ּכַ בֹת  ׁשְ  - ְוָלֵכן  ֱאלֶֹהיָך",  ַלה'  ת  ּבָ "ׁשַ ט(  כ 

ֲאָמר. ם ִמּמַ ּגַ בֹת  ה ׁשְ ֲאָמר - ַאף ַאּתָ ִמּמַ
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ב  ֶנְחׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ִין  ִמּנַ ְלִמי:  ְירּוׁשַ ּבַ ֲחַז"ל  עֹוד  ְוָכְתבּו 
ַנֲעׂשּו". ַמִים  ׁשָ ְדַבר ה'  ֱאַמר )תהילים לג(: "ּבִ ּנֶ ׁשֶ ה?  ַמֲעׂשֶ ּכְ

ַעל  ַרק  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ
ִמְצַות  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ַנֲעׂשּו",  ַמִים  ׁשָ ה'  ְדַבר  "ּבִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבּור,  ַהּדִ ְיֵדי 
אֹוָתנּו  ה  ִצּוָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ה  ְלַמֲעׂשֵ ֵזֶכר  ּה  ִהּנָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֶאת  ּבֹו  ה  ְוִכּלָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ַבת  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּבֹת  ִלׁשְ
י  ּכִ ְוכּו'  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמַלאְכּתֹו,  ל  ּכָ
ַבת  ׁשָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ה ה'  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ

ַפׁש". ּנָ ַוּיִ

ַבת  ְוׁשָ ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ֶאת  ם  ֵ ַהּשׁ ה  ּלָ ּכִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְך,  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ָרא  ּבָ ָידֹו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּבּור  ִמּדִ ְוַרק  ַאְך  ָהְיָתה  ִביָתתֹו  ּוׁשְ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ
ּיֹום  ּבַ ּבֹת  ִלׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ְך  ּכָ ָהעֹוָלם,  ֶאת 
יֹום  ּבְ ּבּור  ֵמַהּדִ ּבֹת  ִלׁשְ נּו ה' הּוא  ּוָ ּצִ ׁשֶ ִביָתה  ְ ַהּשׁ ִצּוּוי  ר  ִעּקַ  - ִביִעי  ְ ַהּשׁ

ֵטִלים. ּבְ ְדָבִרים  ּבִ לֹום  ְוׁשָ לֹו ַחס  ְלַחּלְ ְולֹא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ּה  ּבַ ֵלית  ּדְ יָלא  ַקּלִ ָאָתא  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ
ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ּוְכמֹו  א,  יּתָ ׁשִ יֹוֵמי  ַהְך  ּבְ א  ֲעִביְדּתָ ל  ּכָ ָזִמין  ׁשּוָתא  ָ ַמּשׁ
ָרָאם,  ּבְ ּה'  ּבָ  - ְרָאם"  ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּתֹוָלדֹות  ה  "ֶאּלָ סּוק  ַהּפָ ַעל 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ְוָלֵכן ָאסּור 

ּבּוֵרי ֹחל ִמּדִ ִמיָרה  ִניִמית - ׁשְ ּפְ ִמיָרה  ׁשְ

ְנָיא )ספר התניא סוף קונטרס  "א )שבת קיג( ּוַבַעל ַהּתַ ַהְרׁשָ ְתבּו ַהּמַ ִני: ּכָ ַטַעם ׁשֵ
ית ָחְכָמה" )פרק  דֹוׁש )שבת קיט נר מצוה אות סג( ְוָה"ֵראׁשִ ָל"ה ַהּקָ ְ ְוַהּשׁ אחרון( 

ְך  ִניִמּיּות, ּכָ ּפְ ּבַ ִחיצֹוִנּיּות ְוֵיׁש ִקּיּום  ָכל ִמְצָוה ֵיׁש ִקּיּום ּבַ ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ ג(, ׁשֶ
ִמיָרה  ּוׁשְ ִחיצֹוִנית  ִמיָרה  ׁשְ  - ִמירֹות  ׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ָנן  ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ
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ת ְמָלאָכה  ּיַ מֹר ֶאת ַעְצמֹו ֵמֲעׂשִ ִמיָרה ַהִחיצֹוִנית ִהיא ִלׁשְ ְ ִניִמית. ַהּשׁ ּפְ
ה. ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ג ֶאת  ְלַעּנֵ ְוֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ָבִרים  ִמּדְ מֹר ֶאת ַעְצמֹו  ִלׁשְ ת ִהיא,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִניִמית ׁשֶ ַהּפְ ִמיָרה  ְ ְוַהּשׁ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵטִלים  ּבְ

ִהְלָכתֹו"  ת "ּכְ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ ְבֵרי ֲחַז"ל )שבת קיג(: ּכָ ל ּדִ אּור ׁשֶ ְוֶזה ַהּבֵ
ֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֹוֵמר  הּוא  ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ ֶאת  לֹו  מֹוֲחִלין 
ּמֹוֲחִלין  ׁשֶ זֹוֶכה  ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ין,  ֻחּלִ ְוִדְבֵרי  ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ ּבּורֹו  ּדִ

ֲעוֹונֹוָתיו. ל  ּכָ לֹו ֶאת 

ֵביתֹו ּבְ ר  ּקֵ ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ל ְלָאָדם ׁשֶ  ָמׁשָ
ְוהּוא ֵאינֹו ִמְתַיֵחס ֵאָליו

י סֹוָדם  דֹוׁש )פ' בשלח דף מ"ז(, ְמָבֵאר זֹאת ַעל ּפִ י: ַהּזַֹהר ַהּקָ ִליׁשִ ַטַעם ׁשְ
ל  דֹוָלה ׁשֶ ּגְ ה  ַוֲחֻתּנָ ַלִהּלּוָלא  ּדֹוָמה  ת ֲהֵרי ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ ה  ִהּנֵ ָבִרים:  ּדְ ל  ׁשֶ
ֵביתֹו  ֶמת ּבְ ה ַהּזֹאת ִמְתַקּיֶ ָרֵאל, ְוַהֲחֻתּנָ רּוְך הּוא ִעם ַעּמֹו ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יַע  ַמּגִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ
ח  ׂשָ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ

ֶלְך. ּמֶ ּבַ ִזְלזּול  ָכְך  ּבְ ת, הּוא ַמְרֶאה  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵטִלים  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ

ֶאְצלֹו  ּכֹון  ִלׁשְ ּוָבא  יַע  ִהּגִ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ָלָאָדם  ּדֹוֶמה,  ָבר  ַהּדָ ה  ָלּמָ ל  ָמׁשָ
ָנה ַלֲעָסָקיו  א ּפָ דֹו, ֶאּלָ ֶלְך ְלַכּבְ ר ִעם ַהּמֶ ָלל ְלַדּבֵ ָנה ּכְ ֵביתֹו ְוהּוא לֹא ּפָ ּבְ
ַעד  ֶלְך.  ּמֶ ּבַ ְוָעצּום  דֹול  ּגָ ִזְלזּול  ַמְרֶאה  הּוא  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֲאֵחִרים,  ּוְלִעְנָיִנים 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ

ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ל  "ּכָ ֵכן  ּלָ ׁשֶ רד(,  ויקהל  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף 
ה ְוֵאין לֹו  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ָכְך ֶאת ׁשַ ּבְ ל  ת קֶֹדׁש, הּוא ְמַחּלֵ ּבַ ׁשַ ּבְ ין  ְבֵרי ֻחּלִ ּדִ
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ִמים  ְך, ְוֵהם ׂשָ ים ַעל ּכָ ֵני ַמְלָאִכים ַהְמֻמּנִ ָנם ׁשְ ָרֵאל, ְוֶיׁשְ ַעם ִיׂשְ ֵחֶלק ּבְ
דֹוׁש  ּקָ ּבַ ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִלְפלֹוִני  לֹו  אֹוי  ְואֹוְמִרים:  רֹאׁשֹו  ַעל  ְיֵדיֶהם 

דֹוׁש". ַהּקָ ָעם  ּבָ רּוְך הּוא, ֵאין לֹו ֵחֶלק  ּבָ

ְלֵביתֹו  א  ּבָ ֶלְך  ַהּמֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְך,  ִמּכָ דֹול  ּגָ יֹוֵתר  ְלֶמֶלְך  ִזְלזּול  ֵאין  י  ּכִ
ֵעת  אֹוָתּה  ּבְ ּפֹוֶנה  א  ֶאּלָ ָלל  ּכְ ֵאָליו  ִמְתַיֵחס  ֵאינֹו  הּוא  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ

ָרִטים. ַהּפְ ְוִעְנָיָניו  ַלֲעָסָקיו 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ִהיא,  ַהּזַֹהר  ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ּוֵבֲארּו 
לֹוַמר  ּכְ ָרֵאל",  ִיׂשְ אלֵֹקי  ּבֵ "ֵחֶלק  ְקֵראת  ַהּנִ בֹוָהה  ּגְ ֱאלִֹקים  ְוִקְרַבת 
זֹוֶכה  ֵאיָנּה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ְוַהְמַדּבֵ ֶלְך,  ַלּמֶ ְמֻיֶחֶדת  ִקְרָבה 

ְלָכְך.

ִהְזִמין אֹוֵרַח ָחׁשּוב ְלֵביתֹו  ל ְלָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ
ר ִעּמֹו ְמאּוָמה ּבֵ ּדִ ְולֹא 

ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ יבּות  ֲחׁשִ ַעל  נֹוָסף  ל  ָמׁשָ
ְלֵביתֹו  ָחׁשּוב  אֹוֵרַח  ִהְזִמין  ׁשֶ ְלָאָדם  ל  ָמׁשָ מ"ז(:  דף  בשלח  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ
ר  ּבֵ ּדִ לֹא  ֲאָבל  ֶלְך,  ַהּמֶ ַיד  ּכְ ִחים  ּבָ ּוְמׁשֻ טֹוִבים  ַמֲאָכִלים  ְלָפָניו  יׁש  ְוִהּגִ
אֹו  ִעּמֹו  ְלׂשֹוֵחַח  ה  ְוִנּסָ ָהאֹוֵרַח  ֵאָליו  ָנה  ּפָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְמאּוָמה,  ִעּמֹו 
ר  ּנּו ְולֹא ָרָצה ְלַדּבֵ ָניו ִמּמֶ ִית ֶאת ּפָ ַעל ַהּבַ ֲאָלה, ֵהֵסב ּבַ ֳאלֹו ֵאיזֹו ׁשָ ְלׁשָ
ִנים  ּפָ ת  בֹׁשֶ ּבְ ֶזה  ִית  ִמּבַ ְוֵיֵלְך  ָיקּום  ֶזה  אֹוֵרַח  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ֲהֵרי  ָלל,  ּכְ ִעּמֹו 
ם  ֵהִכינּו לֹו ׁשָ י ׁשֶ ַבִית ֶזה ַאף ַעל ּפִ ּוָבֳחִרי ַאף ְוׁשּוב לֹא ִיְדרְֹך ְלעֹוָלם ּבְ
ׁשּו  ּוִבּיְ ּבֹו  ִזְלְזלּו  ֶזה  ַבִית  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ים,  ַמֲעַדּנִ ְוַתְפנּוֵקי  ְמָלִכים  י  ַמֲעַדּנֵ

ָלל. ּכְ ִעּמֹו  רּו  ּבְ ּדִ ּלֹא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ אֹותֹו 

ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּדֹוָמה  ּוְלָכְך 
ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ִויהּוִדי,  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ּוִמְתָאֵרַח  א  ּבָ ְבָיכֹול  ּכִ
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ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ְקׁשּוִרים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ִעְנָיִנים  ּבְ ר  ּוְמַדּבֵ ּפֹוֶנה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ְלִהְתַיֵחס  ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ְלאֹותֹו  ָכְך  ּבְ הּוא  ּדֹוֶמה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ים  ֲאָנׁשִ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ּפֹוֶנה  א  ֶאּלָ ֵאָליו,  א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהאֹוֵרַח  ִעם  ר  ּוְלַדּבֵ
יתֹו  ּבֵ ֶאת  רּוְך הּוא עֹוֵזב  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְוָלֵכן  ֲאֵחִרים, 
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָהֲעצּומֹות  ָרכֹות  ַלּבְ זֹוֶכה  ֵאינֹו  יָלא  ּוִמּמֵ ָאָדם,  אֹותֹו  ל  ׁשֶ

ָרָכה. ַהּבְ ר ִהיא ְמקֹור  ה ֲאׁשֶ ְלּכָ ַהּמַ

ֶנֶגד עֹוַלם ָהֲאִצילּות ּכְ ת ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָהַרַמ"ק,  ְתבּו  ּכָ ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  נֹוָסף  ַטַעם  ְרִביִעי:  ַטַעם 
ְוָה"ֲעֶטֶרת  תשא(,  כי  אור   )תורה  ְנָיא  ַהּתַ ּוַבַעל  פיקודי(,  דוד   )פני  ְוַהִחיָד"א 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ יִדיְטׁשֹוב, ּומֹוֲהַרַנ"ת )הלכות שבת ז' מ"ג(, ׁשֶ ְצִבי" ִמּזִ
ָהֲאִצילּות,  עֹוַלם  ֶהָאַרת  עֹוָלם  ּבָ ֶלה  ִמְתּגַ ּוָבּה  ְמאֹד  בֹוָהה  ּגְ ִהיא 
י ָעֶליָה ֶנֱאַמר:  ּכִ ָלל,  ּכְ ר  ם ֵאין ְלַדּבֵ ָ ּשׁ ֶתר ׁשֶ ְבִחיַנת ַהּכֶ ּבִ ְוֶהָאָרָתּה ִהיא 
י  ּכִ חֹל,  ל  ׁשֶ ּבּור  ּדִ ׁשּום  ּה  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵאין  ְוָלֵכן  ִתיָקה.  ׁשְ  - ַלָחְכָמה  ְסָיג 

ְוכּו'. ִתיָקה ָהֶעְליֹוָנה  ִחיַנת ׁשְ ִמּבְ ּבּור,  ֶהָאָרָתּה ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהּדִ

ר  ְלַדּבֵ ָצִריְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלֵכן  ְמאֹד,  בֹוָהה  ּגְ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ֶהָאַרת  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ְוהֹוָדאֹות  ָבִחים  ּוׁשְ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבּוֵרי  ּדִ ַרק 
ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ְלהֹודֹות  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְזִמירֹות  ר  ּוְלַזּמֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ֶחְמָלתֹו  ּבְ ָלנּו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַעל  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ ֵלב 

ת. ּבָ ׁשַ ת  ַ ִהיא ְקֻדּשׁ ָנָזיו, ׁשֶ ּגְ ֵבית  ּבְ נּוָזה  ּגְ ָהְיָתה  ׁשֶ ַהּזֹאת 

ה ֶנֶגד ַהּפֶ ּכְ ת ִהיא  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָהֵאיָבִרים  ְבַעת  ִ ּשׁ ׁשֶ ד(  )פרק  ְיִציָרה"  "ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ י:  ֲחִמיׁשִ ַטַעם 
ה  ְוַהּפֶ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְבַעת  ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִנים  ּפָ ּבַ ְמָצִאים  ַהּנִ
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ַהּיֹום  הּוא  ת, ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶנֶגד  ּכְ ם הּוא  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ּבְ ר הּוא ֶהָחׁשּוב  ֲאׁשֶ
ִפיו  ּבְ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ּבְ ֶהָחׁשּוב 
ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ׁשֶ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
ֵרי  ִאיּקְ ת  ּבָ ׁשַ לב(:  )חב  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ל  ׁשֶ ּבּור  ִמּדִ יו  ּפִ

ְמָתא. ְדִנׁשְ יֹוָמא  ְוִאיהּו  ּבּור,  ּדִ

בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ּכָ ֵכן  ּלָ ׁשֶ זיע"א,  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ַעל  ּבַ ְוהֹוִסיף 
ם  ׁשֵ ּכְ ַנִים,  ׁשְ ַנִים  ׁשְ ִנְבְראּו  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ֵאיָבָריו  ַעל  ִזים  ְמַרּמְ ר  ֲאׁשֶ
י ָאְזַנִים  ּתֵ י ֵעיַנִים, ׁשְ ּתֵ גֹון ׁשְ זּוגֹות, ּכְ ל ָהָאָדם ִנְבְראּו ּבְ ל ֵאיָבָריו ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ן  בּוַע ֵיׁש ּבֶ ָ ָכל ְימֹות ַהּשׁ ּלְ ְתבּו ֲחַז"ל )בראשית רבה י"א ח( ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוכּו', ּכְ
ן זּוג ִעם יֹום ב', ְוֵכן יֹום ג' ִעם יֹום ד', ְוִאּלּו  ר יֹום א' הּוא ּבֶ ֲאׁשֶ זּוג, ּכַ
ָרֵאל  ת זּוג, ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ְבָרא ְיִחיִדי ְללֹא ּבַ ּנִ ת הּוא ַהּיֹום ַהְיִחיִדי ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
הּוא  ׁשֶ  - ה  ַהּפֶ ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ֲהֵרי  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ זּוָגּה  ן  ּבֶ ִהיא 
ל ָהָאָדם,  יָלה ְלִפיו ׁשֶ ת ַמְקּבִ ּבָ ַ ְבָרא ְלַבּדֹו, ְוָלֵכן ַהּשׁ ּנִ ָהֵאיָבר ַהְיִחיִדי ׁשֶ
ה  ִמיַרת ַהּפֶ ּבּור ּוִבׁשְ ת ַהּדִ ַ ְקֻדּשׁ ת ִהיא ּבִ ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ ר ׁשְ ְך ִעּקַ ֵני ּכָ ּוִמּפְ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ין  ֻחּלִ יחֹות  ְוׂשִ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ

ין  ִפּלִ ַעת ֵמַהּתְ ּדַ יַח  ַהּסִ ִמּלְ ֵאין  ם ׁשֶ ׁשֵ  ּכְ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ַעת  ּדַ יַח  ְך ֵאין ְלַהּסִ ּכָ

ֵהר  ְלִהּזָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ֶאת  ֵאר  ּבֵ זיע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י:  ִ ּשׁ ׁשִ ַטַעם 
ין  ּבֵ אֹות  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ יֹוֵתר  ּבְ
ְמרּו  "ְוׁשָ טז(:  לא  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ְלעָֹלם",  ִהיא  ָרֵאל אֹות  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ ְוגֹו'  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני 
אֹות  ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ין,  ִפּלִ ּתְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמִניִחים  ֵאין  ְוָלֵכן 

ין. ִפּלִ ַהּתְ מֹו  ּכְ
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ְפַסק  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָתן  ְלִביׁשָ ֵעת  ּבְ ין  ִפּלִ ֵמַהּתְ ַעת  ּדַ יַח  ְלַהּסִ ֵאין  ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ
ת, ְוִאּלּו  ּבָ ַ ָכל יֹום ַהּשׁ ת ּבְ ּבָ ַ ַעת ֵמַהּשׁ יַח ּדַ ְך ֵאין ְלַהּסִ ְלָחן ָערּוְך", ּכָ ֻ "ּשׁ ּבַ
ּוְבָכְך  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ַעת  ּדַ יַח  ַמּסִ הּוא  ָכְך  ּבְ ֵטִלים,  ּבְ ָבִרים  ּדְ ח  ַהּשָׂ

ָתּה. ָ ל ֶאת ְקֻדּשׁ הּוא ְמַחּלֵ

ִציר  ּוַבּקָ ָחִריׁש  "ּבֶ סּוק  ּפָ ּבַ ֵיׁש  ְלָכְך  ֶרֶמז  ׁשֶ ם טֹוב,  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְוהֹוִסיף 
ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ ְלַהֲחִריׁש  ָהָאָדם  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ כא(,  לד  )שמות  ּבֹת"  ׁשְ ּתִ
ּבּוָריו,  ּדִ ר ּבֹו ֶאת  ְיַקּצֵ ר -  ְכָרח לֹו ְלַדּבֵ ּמֻ ֶ ּשׁ ת, ְוַאף ֶאת ַמה  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ
ֹוְבִתים  ַלּשׁ ֲעזֹר  ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ְזִמירֹות  ּבִ ִלים  ּלְ ּוִמְתּפַ ִנים  ְמַכּוְ ָאנּו  ְך  ּכָ ְוַעל 
ְוׁשֹוְתִקים  ים  ֲחִריׁשִ ַהּמַ לֹוַמר,  ּכְ עֹוָלִמים".  ִציר  ּוַבּקָ ָחִריׁש  ּבֶ ִביִעי  ְ ּשׁ ּבַ
ֵהם  ּבֹו  ר  ְלַדּבֵ ֻמְכָרִחים  ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ְוַאף  ין,  ֻחּלִ ְבֵרי  ּדִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ַדּבֵ ִמּלְ
ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ְלִבְרָכָתּה  ֵהם  זֹוִכים  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ִדּבּוָרם,  ּבְ ּבֹו  ִרים  ְמַקּצְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ּבּור ּקּון ַהּדִ ּתִ ֵלמּות  ל ָאָדם ִלׁשְ ּכָ ת זֹוֶכה  ּבָ ׁשַ ּבְ

ת  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ת  ַ ִמיַרת ְקֻדּשׁ ְלִחּיּוב ׁשְ ִביִעי: ַטַעם נֹוָסף  ַטַעם ׁשְ
"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" )תורה  ַתב ַהִחיָד"א )מראית העין שבת קיג(, ְוֵכן ְמבָֹאר ּבְ ּכָ
זיע"א,  ִריְסק  ִמּטְ יד  ּגִ ַהּמַ ְלָהַרַה"ק  דברים(  )פרשת  ַאְבָרָהם"  ּוְב"ָמֵגן  ב'( 
ְסִפיַרת  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּיֹום  ׁשֶ ַהְמָבֵאר  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּפִ ַעל 
ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ה,  ַהּפֶ ַעל  ֶזת  ְמַרּמֶ ְלכּות  ַהּמַ י  ּכִ ּבּור,  ַהּדִ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ
ת קֶֹדׁש  ּבַ יֹום ׁשַ ה ִאְתְקִריַאת", ְוָלֵכן ּבְ דֹוׁש )פתח אליהו(: "ַמְלכּות - ּפֶ ַהּקָ

ּבּור. ַהּדִ ֵלמּות  ִלׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים 

ׁשֹון ְוָלֵכן ֵאינֹו  ה ְוַהּלָ ִדּבּורֹו ַעל ְיֵדי ֲחָטֵאי ַהּפֶ ַגם ּבְ ּפָ ְוָלֵכן ַאף ִמי ׁשֶ
ָבה  ת ׁשָ ּבָ ַ ימֹות ַהּשׁ ּבִ ה  ִהּנֵ ימֹות ַהחֹל,  ּבִ ּבּור  ַהּדִ ֵלמּות  ִלְזּכֹות ִלׁשְ ָיכֹול 

ּבּור. ַהּדִ ְלִתּקּון  ּה, ְוהּוא זֹוֶכה  ְרׁשָ ְלׁשָ ְועֹוָלה  ְלכּות  ַהּמַ
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ַתְכִלית  ּבּור ּבְ ל ֶאָחד ְלִתּקּון ַהּדִ ר ּבֹו זֹוֶכה ּכָ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ְוָלֵכן ּבְ
ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ים  ַמְרּבִ ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ
זּו  "ַעם  כא(:  מג  )ישעיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ָהָאָדם  ִריַאת  ּבְ ְכִלית  ּתַ
ְלִתּקּון  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ זֹוֶכה  ֶזה  יֹום  ּבְ י  ּכִ רּו",  ְיַסּפֵ ִתי  ִהּלָ ּתְ ִלי  י  ָיַצְרּתִ
יֹום ֶזה ֶאת  מֹר ְמאֹד ּבְ ֵלמּות, ְוָלֵכן ַעל ָהָאָדם ִלׁשְ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ּבּור ּבְ ַהּדִ
ָהָאָדם  ְוָאז  לֹום,  ְוׁשָ ֵטִלים ַחס  ּבְ ּבּוִרים  ּדִ ְיֵדי  ּבֹו ַעל  ִלְפּגֹם  ְולֹא  ּבּורֹו  ּדִ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ כַֹח ְקֻדּשׁ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ֵלמּות  ִלׁשְ זֹוֶכה ֵמֵאָליו 

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ

ׁשֹוְמִרים  ָהיּו  ִאם  ׁשֶ ואפשר(,  ד"ה  ג  דרוש  דוד  )כסא  ַהִחיָד"א  ְוָכַתב 
ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ִנְגָאִלים,  ד  ִמּיָ ָהיּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֲחָטֵאי  ל  ּכָ ִנים ֶאת  ְמַתּקְ ָהיּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא, 

ִנְגָאִלים. ד  ִמּיָ ָהיּו  ְוָלֵכן  ָלׁשֹון ָהָרע, 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹחל  ּבּוֵרי  ּדִ ׁשֶ ונבוא(,  ד"ה  ט  דרוש  חיים  )רוח  ַהִחיָד"א  ּומֹוִסיף 
ִגים  ְמַעּנְ ָרֵאל  ִיׂשְ רֹב  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  לּות,  ַהּגָ ֲאִריכּות  ְלָכל  ה  ּבָ ַהּסִ ֵהם 
ָלאכֹות,  ִמּמְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ְוׁשֹוְמִרים  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבִבְגֵדי  ַמֲאָכל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאין  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ִדּבּוֵרי  ּבְ ִנְזָהִרים  ֵאיָנם  ְקָצָתם  ּמִ ׁשֶ א  ֶאּלָ

ִנְגָאִלים.

ִאם  ׁשֶ והן(,  ד"ה  הנפש הא לחמא  בתי  )הגדה של פסח  ַהִחיָד"א  עֹוד  ְוָכַתב 
ֶאת  חֹוְסִכים  ָהיּו  ָנֵקל  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ּבּוֵרי  ִמּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִנְזָהִרים  ָהיּו 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ָהְיָתה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ה,  ָהֲאֻרּכָ לּות  ַהּגָ ל  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ל  ּכָ
ְמרּו  ׁשָ ִאְלָמֵלא  ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנְגָאִלים,  ד  ִמּיָ ְוָהיּו  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ִנְגָאִלין. ָהיּו  ד  ִמּיָ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ
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ּבּור ֹמר ַעל ַהּדִ ֵדי ִלׁשְ ּכְ ֲענּוג -  ּתַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָנה  ׁשֵ

ָהיּו  ְרׁשּומֹות  י  ּדֹוְרׁשֵ ׁשֶ לועז(,  במעם  )הובא  ַהִחיָד"א  עֹוד  ַתב  ְוּכָ
ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲענּוג,  ּתַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָנה  ׁשֵ בֹות:  ּתֵ י  ָראׁשֵ ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ אֹוְמִרים 
חֹל  ּבּוֵרי  ּדִ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֵמָהִאּסּור  ֵצל  ִיּנָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ן  ׁשֵ ּיָ ׁשֶ ְיֵדי 
ֵמָהִאּסּור  ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ן  יׁשַ ּיִ ׁשֶ מּוָטב  ְוָלֵכן  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ
ה  ּזֶ ׁשֶ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ ֶלּנּו  ְיַחּלְ ְולֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ּבּוֵרי  ּדִ ל  ׁשֶ ֶהָחמּור 
ר  ָהִעּקָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ן  יׁשַ ּיִ ׁשֶ ָעִדיף  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ת.  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ׁש  ַמּמָ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ

יֶהם ָסגּור ּפִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִגים  ּדָ ֲאִכיַלת 

דֹוִלים  ּגְ סֹודֹות  ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲאִריַז"ל,  ּבָ ְמבָֹאר  ּכַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ָכל  ּבְ ִגים  ּדָ ֲאִכיַלת  ּבַ
ת, ִיְזּכֹר  ּבָ ׁשַ ּיֹאְכֶלּנּו ָהָאָדם ּבְ ָלל, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ר ּכְ ִמיד ֵאינֹו ְמַדּבֵ ג ּתָ ַהּדָ ׁשֶ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ין  ֻחּלִ ְבֵרי  ּדִ ר  ְיַדּבֵ ְולֹא  ּבּור  ַהּדִ מֹר ַעל  ִלׁשְ

ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֹוֵמר ֱאמּוִנים" ַזַצ"ל )אגרות השומר אמונים(, ׁשֶ ַעל ַה"ּשׁ ְוָכַתב ּבַ
ֶזה  ְזַמן ּכָ ּבּור ּבִ ל ּדִ ּכָ ֵני ׁשֶ ַיֲהלֹום ָיָקר, ִמּפְ ה ּכְ ל ִמּלָ יב ּכָ קֶֹדׁש ֵיׁש ְלַהֲחׁשִ

עּור. ְלֵאין ׁשִ ָיָקר  ָקדֹוׁש הּוא 

ַאף  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  יא(,  )שער ח' פרק  ָהֲעבֹוָדה"  ְוׁשֶֹרׁש  "ְיסֹוד  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ִנְזָהר  ֵאינֹו  ׁשֶ ַאְך  יו  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ְוָחִסיד  ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ִמי 
ָלל  ּכְ ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְלַמְחסֹור",  ַאְך  ָפַתִים  ׂשְ ַבר  "ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִדּבּור  ּבְ
טֹוָבה  ה  ִמּדָ  - ּוְלֶהֶפְך  ְקדֹוׁשֹו.  ַעם  ָרֵאל  ּוְבִיׂשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ
ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ֶאת  ם  ִקּיֵ ִאּלּו  ּכְ ִהְלָכתֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ּוִמי  ה,  ְמֻרּבָ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ֲעוֹונֹוָתיו. ַעד  ל  ּכָ ּומֹוֲחִלין לֹו ֶאת 
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ז  ְטַרְייְמל - ְלַרּמֵ ְ  ַהּשׁ
ת ֹקֶדׁש ּבַ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ַעל ׁשְ

ִלְלּבֹׁש  ַלּנֹוֲהִגים  אׁש זיע"א  ְך ָהַאְדמֹו"ר ִמּטָ ּכָ ִנְפָלא ָאַמר ַעל  ֶרֶמז 
ַמְלּבּוׁש  ֶאת  ים  לֹוְבׁשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ְטַרְייְמל  ׁשְ
ְוָדָבר  ּבּור.  ַהּדִ מֹר ַעל  ִלׁשְ ִחּיּוב  נֹו  ֶיׁשְ ו  ַעְכׁשָ ּמֵ ׁשֶ ִלְזּכֹר  ֵיׁש  ְטַרְייְמל,  ְ ַהּשׁ
ַהְינּו  ּדְ  - מֹוְיל  ֶטער  ׁשְ ׁשֹון  ִמּלְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְטַרְייְמל",  "ׁשְ ֵתַבת  ּבְ ָרמּוז  ֶזה 

ת קֶֹדׁש. ּבַ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּבּורֹו  ּדִ מֹר ֶאת  ִלׁשְ

ר ָהֲעִניָבה הּוא  ֶקׁשֶ
ּבּור ִמיַרת ַהּדִ ז ַעל ׁשְ  ְלַרּמֵ

ִלְכבֹוד  ָהֲעִניָבה  ַמְלּבּוׁש  ת  ְלִביׁשַ ּבִ ַהּנֹוֲהִגים  ַאף  ׁשֶ ז,  ְלַרּמֵ ר  ְוֶאְפׁשָ
ָכְך  ּבְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ּבּור  מֹר ַעל ַהּדִ ָכְך ֶרֶמז ִלׁשְ ּבְ ֵיׁש  ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ
א  ּבָ ְוֶזה  רֹון,  ַהּגָ ַעל  אֹותֹו  ִקים  ּוְמַהּדְ ָהֲעניָבה  ר  ֶקׁשֶ ֶאת  ִרים  ּקֹוׁשְ ׁשֶ
ָכל יֹום  ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ רֹון  ַהּגָ ִלְסּגֹר ֶאת  ִלְזּכֹר  ֵיׁש  ֵכן  מֹו  ּכְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ַ ַהּשׁ

ָבה"  ּוַמֲחׁשָ ּבּור  ּדִ "קֹול  ֵכן  ּלָ ׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ְרׁשּומֹות  י  ְודֹוְרׁשֵ
ת  ּבַ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִמיָרָתם  יבּות ׁשְ ז ַעל ֲחׁשִ ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ת" –  ּבָ ה "ׁשַ יַמְטִרּיָ ּגִ

קֶֹדׁש.

ִסְפרֹו  ּבְ ָהֲאִריַז"ל  ִמּגּוֵרי  זיע"א  יָרא  ּפִ ׁשַ ַמֲהַר"ן  ַתב  ּכָ ֶלא  ּפֶ ַבר  ּדְ
ָלל  ּכְ ר  ְמַדּבֵ ְוֵאינֹו  ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ְוַהּשׁ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַהּקֶֹדׁש",  ֶרת  "ַמְחּבֶ
ְתְמהּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ִנְפָלָאה  ָחְכָמה  ָעָליו  יַע  ּפִ ַמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ת(,  ּבָ ׁשַ )ּבְ

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ה. ַעד  ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ ה  ִמּדָ ּנּו,  ִמּמֶ
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הּוא "אֹור ַהָחְכָמה",  נּוז ׁשֶ ה אֹור ַהּגָ ּלֶ ת ִמְתּגַ ּבָ ׁשַ ּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ לֹוַמר, ׁשֶ ּכְ
ר  ְמַדּבֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ָלֵכן  ִתיָקה",  ׁשְ ַלָחְכָמה  "ְסָיג  ֶנֱאַמר  ָעָליו  ר  ֲאׁשֶ
ה ְלָחְכָמה  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ת ְוֵאינֹו ּפֹוֵגם ּבֹו, זֹוֶכה ִמּדָ ּבָ ׁשַ ֵטִלים ּבְ ְדָבִרים ּבְ ּבִ

ִנְפָלָאה.

ָכה  ּזָ ׁשֶ ִעיר  ַהּצָ ל ָהַרב  ֶמה ָהָיה סֹודֹו ׁשֶ
ּתֹוָרה ּבַ דֹוָלה  ּגְ ְלַהְצָלָחה 

ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ֵהן  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ָחׁשּוב,  ָחָכם  ְוַתְלִמיד  ָיָקר  ְיִדיד  ִלי  ר  ִסּפֵ
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ּוְלַהְצִליַח  ִלְגּדֹל  ָזָכה  יַצד  ּכֵ ָהָאֶרץ,  ְצפֹון  ּבִ ב  ַרב מֹוׁשָ ּכְ

ה: דֹוׁשָ ַהּקְ

ִתי.  ּדָ לֹא  ֵסֶפר  ֵבית  ּבְ ַיְלדּוִתי  ּבְ י  ְוָלַמְדּתִ י,  ָמָסְרּתִ ַבִית  ּבְ י  ַדְלּתִ ּגָ
ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  י  ַמְמַלְכּתִ ֵסֶפר  ית  ִמּבֵ י  ָעַבְרּתִ ֵרה  ֶעׂשְ ַאַחת  ִגיל  ּבְ
לֹא   - ָמָרא  ַהּגְ ִלּמּוד  ּבְ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ל  ׁשֶ חֶֹסר  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ְוֵכיָון  ֲחֵרִדי, 
ְוָהִייִתי  ַהְיָלִדים  ְלָכל  יִני  ּבֵ דֹול  ּגָ ַער  ּפַ ְונֹוַצר  ּמּוד  ַהּלִ ֶאת  ֵהיֵטב  י  ֵהַבְנּתִ

ה. ּתָ ּכִ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ים  ׁשִ ַהַחּלָ ין  ּבֵ ִמיד  ּתָ

ְלִעיֵרנּו  ָחׁשּוב  ַרב  יַע  ִהּגִ ֵרה,  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ְלִגיל  י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ ה,  ְוִהּנֵ
ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתּה  ּבְ ִנְפָלָאה  יָחה  ׂשִ ְוָנַתן 
יָחה  ֵמַהּשִׂ ְמאֹד  י  ִהְתעֹוַרְרּתִ ְמרֹוִמים.  ֵמי  ׁשְ ּבִ דֹוָלה  ַהּגְ יבּוָתּה  ֲחׁשִ ְוַעל 
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ּבּור  ּדִ ֲעִנית  ּתַ ַלֲעׂשֹות  ַעְצִמי  ַעל  י  ְלּתִ ִקּבַ ּוֵמָאז  ָהַרב  ל  ׁשֶ
ֵאיִני  ׁשֶ יָון  ּכֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלל  ּכְ י  ִעּמִ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָיְדעּו  ֲחֵבַרי  ְוָכל 
ּה  ִהּנָ ּה  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ְמַדּבֵ
יֹום  ֵמאֹותֹו  ה,  ְוִהּנֵ ה'.  ַוֲעבֹוַדת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ַרק  קֶֹדׁש 
ה  דֹוׁשָ ח מִֹחי ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַהִחּלֹוִתי ַלֲעׂשֹות זֹאת, ְלֶפַתע ִנְפּתָ ׁשֶ
ים  ֳחָדׁשִ ה  ּמָ ּכַ ּתֹוְך  ׁשֶ ַעד  ּמּוִדים  ַהּלִ ל  ּכָ ֶאת  ַקּלּות  ּבְ ְלָהִבין  י  ְוִהְתַחְלּתִ
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ה  ּמָ ּכַ ּוְלַאַחר  ה',  רּוְך  ּבָ ַהּתֹוָרה,  ַתְלמּוד  ּבְ ִנים  ְצַטּיְ ַהּמִ ְלַאַחד  י  ָהַפְכּתִ
ָהָרַמה  י  ּכִ ה,  ְקַטּנָ יָבה  ִליׁשִ ח'  ה  ּתָ ִמּכִ אֹוִתי  יצּו  ִהְקּפִ נֹוָסִפים  ים  ֳחָדׁשִ

בֹוָהה. ַהּגְ ְלָרָמִתי  ָבר לֹא ִהְתִאיָמה  ּכְ ְלמּוד ּתֹוָרה  ַהּתַ ל  ֶ ּשׁ

ּוְבִגיל  נּות,  ְוַדּיָ הֹוָרָאה  ִלּמּוֵדי  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ה',  ּוָברּוְך 
זֹאת  ל  ּכָ ּתֹוֶלה  ֶאת  ַוֲאִני  ב.  מֹוׁשָ ְלַרב  יִתי  ִהְתַמּנֵ ָבר  ּכְ ְוַאַחת  ִרים  ֶעׂשְ
ח  ִנְפּתַ ֵמָאז  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ּדִ ֲעִנית  ּתַ ַלֲערְֹך  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַרק 
ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ י  ִהְתַחְלּתִ ּוֵמָאז  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ רֹון  ְוִזּכָ ַלֲהָבָנה  מִֹחי 
י  ִהְתַחְלּתִ ֵמָאז  ֵכן,  מֹו  ּכְ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ִתיקּות  ַהּמְ
ְמָחָתּה  ׂשִ ְוֶאת  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה  ְמִתיקּוָתּה  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ

ְפָלא. ַהּמֻ ם ָהַרב ֶאת ִסּפּורֹו  ִסּיֵ ָלּה -  ֵאין ֲערְֹך  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ

יֹון ִנּקָ ר ַעל ָחְמֵרי  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ֶהָחָתן 

ִנְפָלא  ל  ָמׁשָ ְך  ּכָ ַעל  ָאַמר  ַזַצ"ל  יְנקּוס  ּפִ ְמׁשֹון  ׁשִ ָהַרב  אֹון  ַהּגָ
ְמִחיׁש זֹאת. ַהּמַ

ֶאָחיו  ְוִאּמֹו,  ָאִביו   - ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ל  ּכָ ִעם  ב  ַהּיֹוׁשֵ ְלָאָדם  ל  ָמׁשָ
ְמׂשֹוֵחַח  ְוֵאינֹו  ּבֹו  ְוקֹוֵרא  ִעּתֹון  ְוהּוא מֹוִציא  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ְסִביב  ְוַאְחיֹוָתיו 
ִעּמֹו  ִבים  ַהּיֹוׁשְ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ָכל  ּבְ ִזְלזּול  ה  ְמַהּוֶ אי  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ם,  ִעּמָ

ָלל. ּכְ ְוָאנּו ִמְתַיֵחס ֲאֵליֶהם  ֶהם  ִעּמָ ר ֵאינֹו ְמׂשֹוֵחַח  ֲאׁשֶ ּבַ

ִעם  ׂשֹוֵחַח  ַהּמְ ְלָאָדם  ל  ָמׁשָ ַזַצ"ל.  יְנקּוס  ּפִ ָהַרב  ָאַמר  נֹוָסף  ל  ָמׁשָ
יֹאַמר  לֹא  אי הּוא  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְלָידֹו,  עֹוֵבר  ְיִדידֹו  ּוְלֶפַתע  ָחׁשּוב  ָאָדם  ֵאיֶזה 

אֹותֹו ָאָדם ָחׁשּוב. ּבְ ִזְלזּול  ָכְך  ּבְ י ַמְרֶאה  ּכִ לֹום,  לֹו ׁשָ

תֹו  ֲחֻתּנָ ֶאְמַצע  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְלָחָתן  ל  ָמׁשָ זֹאת:  ְלַהְמִחיׁש  נֹוָסף  ל  ָמׁשָ
יֹון  ּקָ ַהּנִ ָחְמֵרי  ל  ׁשֶ ַהּזֹול  ְמִחיָרם  ַעל  ְזָמִנים  ַהּמֻ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ַמְתִחיל 
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תֹות  ִרׁשְ ּבְ דֹוִלים  ּגְ ִמְבָצִעים  ָנם  ֶיׁשְ ֵעת  ּכָ ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ ְרָצפֹות  ִטיַפת  ּוׁשְ
ֵעת  הּוא ּכָ ם ְיַגֲחכּו ָעָליו ְויֹאְמרּו לֹו, ׁשֶ ּלָ אי ּכֻ ַוּדַ ר ּבְ זֹון ְוַכּדֹוֶמה, ֲאׁשֶ ַהּמָ
ָבִרים ְנכֹוִנים,  ַהּדְ י ׁשֶ ְמַחת ִלּבֹו, ְוַאף ַעל ּפִ תֹו ְויֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ ִנְמְצאּו ּבְ
ֵאּלּו,  חּוִתים  ּפְ ָבִרים  ּדְ ַעל  ר  ְלַדּבֵ ְוָיָקר  ָחׁשּוב  ּכֹה  ְזַמן  ּבִ ַמְתִאים  ֵאין 
ֵעת, ְואֹות  ַעְצמֹו ֶהָחָתן ּכָ הּוא ּבְ הּוא לֹא ֵהִבין ׁשֶ ה ַמְרֶאה ׁשֶ ּזֶ אי ׁשֶ ּוְבַוּדַ

ִנְמָצא. ּבֹו הּוא  ֲעָמד  ַהּמַ ּגֶֹדל  ָלל ֶאת  ּכְ ֵאינֹו ֵמִבין  ׁשֶ ְוִסיָמן הּוא 

ֵהִבין  לֹא  הּוא  ׁשֶ הּוא  ְוִסיָמן  אֹות  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ְבֵרי  ּדִ ר  ַהְמַדּבֵ ְוָכְך 
דֹוׁש  ַהּקָ ין  ּבֵ ה  ֲחֻתּנָ מֹו  ּכְ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ֻדּלָ ּגְ ַמִהי  ָלל  ּכְ
ַעְצמֹו ֶהָחָתן,  ל ְיהּוִדי הּוא ּבְ ת ּכָ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ רּוְך הּוא ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּבָ
ּוְבָכְך  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ְבָיכֹול,  ּכִ ֶאְצלֹו  ּכֹן  ִלׁשְ א  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ָרֵאל  ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּכֹן ֵאֶצל ּכָ א ִלׁשְ ֶלְך ָהֶעְליֹון ַהּבָ ּמֶ הּוא ְמַזְלֵזל ּבַ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ל  ּכָ ִנְמָחִלים  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּורֹו  ּדִ ֹוֵמר ַעל  ּשׁ ׁשֶ ִמי 
ֲעוֹונֹוָתיו

ָכרֹו  ׂשְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ ּבּורֹו  ּדִ ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ
כי  )פרשת  ַנַחל"  ָה"ַעְרֵבי  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עּור,  ׁשִ ְלֵאין  ְמאֹד  ָעצּום 

תצא(:

ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָכרֹו  ׂשְ י  ּכִ טֹוָבה,  ָנה  ַמּתָ ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ה  ִהּנֵ
ל  ָאְמרּו ֲחַז"ל )שבת קיג(: ּכָ מֹו ׁשֶ ל ֲעוֹונֹוָתיו, ּכְ ְמָחִלים ּכָ ּנִ ִהְלָכתֹו הּוא ׁשֶ ּכְ
דֹור ֱאנֹוׁש, מֹוֲחִלים  ִהְלָכתֹו, ֲאִפּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ת ּכְ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַהּשׁ
א  ֶאּלָ ְוִסּגּוִפים,  צֹומֹות  ּבְ ַנְפׁשֹו  ּוְלַעּנֹות  ף  ּגֵ ְלִהְסּתַ ָלל  ּכְ ָצִריְך  ְוֵאינֹו  לֹו. 
ה  ג ַהְרּבֵ ָהָאָדם יֹאַכל ְוִיְתַעּנֵ ה, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַרּבָ ֶרְך ִלְזּכֹות ְלָכְך ִהיא ַאּדְ ַהּדֶ
מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְלַכּבֵ ֵדי  ּכְ ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד 
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ֲעוֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ֲחלּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֵטִלים,  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ ּבּורֹו  ּדִ ַעל 
ַהְבָטַחת ֲחַז"ל. ּכְ

ִקים  ת ּוְמַדְקּדְ ּבָ ַ ֹוְמִרים ֶאת ַהּשׁ ּשׁ ם ֵאּלּו ׁשֶ ּגַ ָעִמים ַרּבֹות ׁשֶ ּוָמצּוי ּפְ
ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ּבּוָרם  ּדִ ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֵאיָנם  ֲאָבל  ָראּוי,  ּכָ ִהְלכֹוֶתיָה  ָכל  ּבְ
מּור,  ּגָ ִאּסּור  ַהּפֹוְסִקים  רֹב  ְלִפי  זֹאת  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָהֲעצּומֹות  ְרכֹוֶתיָה  ּבִ ֶאת  ַמְפִסיִדים  ֵהם  ֶזה  ֲעבּור  ּבַ ְוַרק 

ּוִבְרכֹוֶתיָה ָהֲעצּומֹות. ְסֻגּלֹוֶתיָה  ל  ּכָ ְוֶאת 

ַיְחּפֹץ  ּלֹא  ׁשֶ ע  ּגָ ְמׁשֻ ִתי  ּפֶ ּוִמי  ַנַחל":  ָה"ַעְרֵבי  ַעל  ּבַ ם  ְמַסּיֵ ְך  ּכָ ְוַעל 
ֶאת  ַיְפִסיד  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ִויַדּבֵ ָכְך  ּבְ
ֶאְמרּו  ּנֶ ׁשֶ ֲחַז"ל  ל  ׁשֶ ַהְבָטחֹוֵתיֶהם  ל  ּכָ ְוֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ

ִהְלָכָתּה. ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַלּשׁ

ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַנַחל",  ָה"ַעְרֵבי  ּומֹוִסיף עֹוד 
ַעל  ה  ִהְתַעּנָ לֹא  ַמּדּוַע  ָהֱאֶמת  עֹוַלם  ּבְ ָאלּוהּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ה,  ַהּזֶ ָבר  ּדָ ּבַ
גּופֹו  ים ְמאֹד ְולֹא ָהָיה לֹו ּכַֹח ּבְ ׁשִ ַהּדֹורֹות ַחּלָ יב ׁשֶ אי ָיׁשִ ַוּדַ ֲעוֹונֹוָתיו, ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ַלֲעׂשֹות.  לֹו  ָראּוי  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוִסּגּוִפים  צֹומֹות  ַלֲעׂשֹות 
ַעל  ׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּבּורֹו  ּדִ ַעל  ַמר  ׁשָ לֹא  ַמּדּוַע  אֹותֹו  ֲאלּו  ִיׁשְ
ְוֵאין  ּכַֹח  ׁשּום  ָצִריְך  ֵאין  ֶזה  ּוְלָדָבר  ֲעוֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ ִנְמָחִלים  ָהיּו  ְך  ּכָ ְיֵדי 

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ָבר ֶזה? ַעד  ּדָ יב ַעל  ׁשִ ּיָ ה - ַמה  ַהּזֶ ָבר  ּדָ ּבַ ִויִגיָעה  ִטְרָחה 

ָנה ְלֹעֶנג ְולֹא ְלַצַער ִנּתְ ת  ּבָ ַ ַנת ַהּשׁ ַמּתְ

ִמיַרת  ׁשְ ֻחְמַרת  ֶאת  ְורֹוֶאה  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ַהּלֹוֵמד  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ִמְתעֹוֵרר  אי  ַוּדַ ּבְ יִעים,  ַמּגִ ָבִרים  ַהּדְ ֵהיָכן  ְוַעד  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּבּור  ַהּדִ
ֵאּלּו  ּכָ ָנם  ְוֶיׁשְ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ לֹא  ְמאֹד  ִלּבֹו 
ָיבֹואּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּבּור  ּדִ ֲעִנית  ּתַ ַלֲעׂשֹות  ֲחֵפִצים  ַאף  ׁשֶ



ם ׀ מיכ ָ תח ִָ ם  ִי ּמ םו ׀ קן

 389

ְך  ִמּכָ ָיְצאּו  ַרּבֹות  ּוְפָעִמים  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֵטל  ּבָ ּבּור  ּדִ ֵאיֶזה  ּבְ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ
ִלְפָעִמים  ָלל,  ּכְ ר  ְמַדּבֵ ֵאינֹו  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ דֹוִלים,  ּגְ ִקְלקּוִלים 
ָבר  ֵמר ּכְ ּגָ ּתִ ה ׁשֶ ת ְוהּוא ַרק ְמַחּכֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ה ִמּכָ הּוא ִמְצַטֵער ּוִמְתַעּנֶ
ָרֵאל ֶאת  ר ָנַתן ְלַעם ִיׂשְ ַרְך ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֵאינֹו ְרצֹון ַהּשׁ ּזֶ אי ׁשֶ ת. ּוְבַוּדַ ּבָ ַ ַהּשׁ
אי  ּוְבַוּדַ ּבֹו,  ּוְלִהְצַטֵער  ְלִהְתַעּנֹות  ְולֹא  ּבֹו  מַֹח  ְוִלׂשְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ַנת  ָלנּו ֶאת ַמּתְ ַתן  ּנָ ׁשֶ ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ָכְך ָחֵפץ ה'  ּבְ לֹא 

ַעְצבּות  ִליֵדי  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמִביאֹו  ה  ּזֶ ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ יׁש  ַמְרּגִ ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַעל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַצַער  אֹו 
ָצִריְך  ְוִאם  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  )סימן של"ח(,  ּוְקִציָעה"  ִסְפרֹו "מֹר  ּבְ "ץ  ְעּבֵ ַהּיַ ְך  ּכָ
ִרים  ְיׁשָ ה'  ִפּקּוֵדי  ּבְ ַלֲעסֹק  ֶבת  ֶ ְמֻיּשׁ ְוֵאיָנּה  ָהֲעצּוָבה  ְלַנְפׁשֹו  ְלַהְרִויַח 
ָלּה  ְלָהִניַח  ָחּה  ּמְ ְלׂשַ ְורֹוֶצה  חֹוָרה,  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ְגּבֶֹרת  ִמּתִ ֵלב  ֵחי  ּמְ ְמׂשַ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאף  אי  ַוּדַ ּבְ וָנא  ּוָ ּגַ ַהאי  ּכְ  - חֹוק  ּוׂשְ ִטּיּול  ּבְ ּוֵמָרְגָזּהֹ  ּה  ֵמָעְצּבָ

ֵרי. ׁשָ ֵרי  ִמׁשְ

ַעל  יׁש ׁשֶ ַח ֶאת ַנְפׁשֹו, ְוהּוא ַמְרּגִ ּמֵ ר ָהָאָדם רֹוֶצה ְלׂשַ ֲאׁשֶ לֹוַמר, ּכַ ּכְ
ת  ִמּדַ ָעָליו  ֶרת  ּבֶ ִמְתּגַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ָלל  ּכְ ר  ְמַדּבֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ְיֵדי 
ַחת ֶאת  ּמַ ר ִהיא ְמׂשַ ּתֹוָרהֲאׁשֶ ּבַ ַדְעּתֹו ַלֲעסֹק  ּבְ ב  ָ ְמֻיּשׁ ְוֵאינֹו  ָהַעְצבּות 
ַח  ּמֵ ֵחי ֵלב", ְוהּוא רֹוֶצה ְלׂשַ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ה' ְיׁשָ תּוב "ּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ַהּלֵ
ֵטִלים, ְוזֹאת  ְדָבִרים ּבְ ר ּבִ ת ְלַדּבֵ ּבָ ׁשַ ר לֹו ַאף ּבְ אי ֻמּתָ ַוּדַ ֶאת ַעְצמֹו - ּבְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַנְפׁשֹו ִמיגֹוָנּה  ַח ֶאת  ּמֵ ְלׂשַ ֵדי  ּכְ

לֹום ְוֵרעּות ִדּבּוֵרי ׁשָ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַהְרּבֹות 

ְלָחן  ׁשֻ ּבְ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ִעם  ב  יֹוׁשֵ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלְפָעִמים  ָמצּוי  ְוֵכן 
ָיָדיו  ז ָלֶהם ּבְ ת ְוָלֵכן הּוא ְמַרּמֵ ּבָ ׁשַ ּבּור ּבְ ֲעִנית ּדִ ה ּתַ ת, ְוהּוא עֹוׂשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
ָראּוי,  ּכָ אֹותֹו  ְמִביִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ּכֹוֵעס  ְוהּוא  ּוְרצֹונֹו,  ֶחְפצֹו  ַמה 
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ּוְבָכְך  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרק  זֹאת  ְוָכל 
מַֹח  ִלׂשְ ְמקֹום  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְורֶֹגז  ְלַכַעס  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֶאת  ַמְכִניס  הּוא 
ד  ַרְך, ְוַאף הּוא ַעְצמֹו ְמַאּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְרצֹון ַהּשׁ ה ּכִ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ג ּבְ ּוְלִהְתַעּנֵ
כֹוָנה  ַהּנְ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  ֵאין  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ׂשִ ל  ּכָ ֶאת  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ג  ְוִנְתַעּנֵ ַמח  ׂשְ ּנִ ׁשֶ ּה ה'  ּבָ ר ָחֵפץ  ָרה ֲאׁשֶ ְוַהְיׁשָ

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ּדִ ֲעִנית  ּתַ ַלֲעׂשֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲחַז"ל  ַנת  ּוָ ּכַ ֵאין  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ
ַעל  ַאְך  ּוְלצֶֹרְך,  ְלתֹוֶעֶלת  ָצִריְך  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ר  ְלַדּבֵ ָלָאָדם  ר  ּוֻמּתָ
ְכָרִחים  ַהּמֻ ָבִרים  ַהּדְ ַרק  ר  ִויַדּבֵ ּוְבָחְכָמה,  ַדַעת  ּבְ זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם 
ְדָבִרים ּבִ ֶהם  ִעּמָ ה  ַיְרּבֶ ְולֹא  ְיָלָדיו,  ְוִעם  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ִעם  ר  ְלַדּבֵ  לֹו 

ֵטִלים. ּבְ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ׁשֶ כא(,  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ה,  ַרּבָ ְוַאּדְ
לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ּוִמי  ְוֵרעּות,  לֹום  ׁשָ ּבְ ֶהם  ִעּמָ ּוְלַהְרּבֹות  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ִעם  ּה  ּבָ ר  ְלַדּבֵ
ֶהם  ִעּמָ ְלַהְרּבֹות  ָעָליו   - ת  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  אֹו  ֲחֵבָריו  ִעם  ַמֲחלֶֹקת 
ִלְפֵני  ֶהם  ִעּמָ לֹום  ׁשָ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּוִמי  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ּיּוס  ּפִ ִדְבֵרי  ּבְ
ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  לֹום  ְוׁשָ ּיּוס  ּפִ ִדְבֵרי  ּבְ ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ יֹוִסיף  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָלֶזה  ֶזה  ִסים  ּיְ ִמְתּפַ ם  ּלָ ּכֻ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ֶזהּו  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

אן. ּכָ ְוֵרעּות. ַעד  לֹום  ְוׁשָ ְוַאֲחָוה  ַאֲהָבה  ּבְ רּוִיים  ּוׁשְ

ִמיַרת  ִעְנַין ׁשְ ּבְ ה  ּנָ ׁשִ ְעָיה  ְיׁשַ ִביא  ַהּנָ ַמּדּוַע 
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ

ִסְפרֹו  ִלין זיע"א ּבְ י ָצדֹוק ִמּלּוּבְ ְך ָהַרַה"ק ַרּבִ ַתב ַעל ּכָ ָבר ִנְפָלא ּכָ ּדָ
ַעם  ֶאת  ַמְזִהיר  ְעָיה  ְיׁשַ ִביא  ַהּנָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ ׁשֶ ו(,  תצא  )כי  יק"  ַצּדִ ִרי  "ּפְ
ֱאַמר )ישעיה  ּנֶ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ת ְמָלאכֹות ּבְ ּיַ ָרֵאל ַעל ִאּסּוֵרי ֲעׂשִ ִיׂשְ
צֹוא  ִמּמְ ָרֶכיָך  ּדְ ֵמֲעׂשֹות  ְדּתֹו  ְוִכּבַ ְוכּו'  ַרְגֶלָך  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יב  ׁשִ ּתָ "ִאם  יג(:  נח 

ֶנֱאַמר  ֶזה  ָפסּוק  ּבְ ֶאְמרּו  ּנֶ ׁשֶ ּוּוִיים  ַהּצִ ָכל  ּבְ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ֶחְפְצָך", 



ם ׀ מיכ ָ תח ִָ ם  ִי ּמ םו ׀ קן

 391

"ֵמֲעׂשֹות  ִליָלה:  ׁשְ ל  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ ָהֲאסּורֹות  ְמָלאכֹות  ַלֲעׂשֹות  ָהִאּסּור 
ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ַבר  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ָהִאּסּור  ְוִאּלּו  ֶחְפְצָך",  צֹוא  "ִמּמְ ָרֶכיָך",  ּדְ
ִחיד  ַהּיָ ָבר  ַהּדָ ִהּנֹו  ָבר",  ּדָ ר  "ְוַדּבֵ  - סּוק  ַהּפָ ְך  ֵמֶהְמׁשֵ לֹוְמִדים  אֹותֹו 
ִחּיּוב  ּבַ ד  ִמְתַמּקֵ ִביא  ַהּנָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִחּיּוִבית  ָלׁשֹון  ּבְ סּוק  ּפָ ּבַ ֶנֱאַמר  ר  ֲאׁשֶ
ר  ְלַדּבֵ ָהִאּסּור  ֶאת  יר  ַמְזּכִ ְוֵאינֹו  ִרים,  ּתָ ַהּמֻ ְדָבִרים  ּבִ ַרק  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ְלַדּבֵ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ָבִרים ָהֲאסּוִרים  ּדְ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַנע  ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ ָלָאָדם  ז  ְלַרּמֵ ִביא  ַהּנָ א  ּבָ אן  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ר  ֲאׁשֶ ָלאכֹות  ַהּמְ ָאר  ׁשְ ּבִ מֹו  ּכְ ְוצֶֹרְך,  ּתֹוֶעֶלת  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּבּוִרים  ִמּדִ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ְלַדּבֵ ָהָאָדם  ה  ַיְרּבֶ ה,  ַרּבָ ַאּדְ א  ֶאּלָ ַלֲחלּוִטין,  ַנע  ְלִהּמָ ֵיׁש  ֵמֶהן 
ְדָבִרים  ּבִ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ֲחֵבָריו  ְוִעם  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ִעם 
ׁש ֶאת  ּוְבָכְך ְיַקּדֵ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב,  ִבים ַעל ִלּבֹוֵתיֶהם ִמּתֹוְך ׂשִ ְ ְתַיּשׁ ַהּמִ

ְלִבְרָכָתּה ָהֲעצּוָמה. ה  ְוִיְזּכֶ ִדְבֵרי ּתֹוָרה  ּבְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ

ְלִפי  ה  ַרּבָ ּוְבָחְכָמה  ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ זֹאת  ה  ַיֲעׂשֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ֵביתֹו  ּבְ ְלַהְכִניס  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְיַנּצֵ ה,  ַרּבָ ְוַאּדְ ְיָכְלּתֹו,  ּוְלִפי  ַמְדֵרָגתֹו 
ָרִטית  ָחה ּפְ ּגָ ת ִסּפּוֵרי ַהׁשְ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ׁשֻ ר ּבְ ֱאמּוָנה ּוִמּדֹות טֹובֹות, ּוְלַסּפֵ
ִמּתֹוְך  ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ָהָאָדם  ּה  ּבָ ִויׂשֹוַחח  ר  ִויַדּבֵ ְוַכּדֹוֶמה,  ִעּמֹו  ֵאְרעּו  ׁשֶ
נּוז  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ה  ְוִיְזּכֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְיַקּדֵ ּוְבָכְך  ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ
לּוִיים  ּתְ ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ּה,  ּבָ מּונֹות  ַהּטְ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ָהֲעצּומֹות  נֹות  ּתָ ְוַלּמַ
ִמיַרת  ׁשְ ר ּבִ ִהְלָכָתּה, ְוָהִעּקָ ת ּכְ ּבָ ַ מֹר ָהָאָדם ַעל ַהּשׁ ׁשְ ּיִ ָכְך ׁשֶ ְועֹוְמִדים ּבְ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ּבְ ּבּוֵרי חֹל  ִמּדִ ל ָהָאָדם  ּבּורֹו ׁשֶ ּדִ

ת ן ִעם ַהּבַ ַהּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ

ָכל  ּבְ ְרֵסם  ְוִהְתּפַ ַרק,  ּבְ ֵני  ּבְ ִעיר  ּבָ ָבר  ִמּכְ לֹא  ֵאַרע  ׁש  ְמַרּגֵ ִסּפּור 
ָנה ְללֹא ְיָלִדים  ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ָהיּו ְנׂשּוִאים ׁשְ ר זּוג ׁשֶ ֲאׁשֶ ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ, ּכַ
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ל ְקָיָמא, ְוהּוא  ֶזַרע ׁשֶ ָבְרֵכם ּבְ ּיְ ִליָט"א ׁשֶ דֹוֵלי ַהּדֹור ׁשְ נּו אל ֶאָחד ִמּגְ ּפָ
כָֹחּה ְלָהִחיׁש  ּבְ ה ֲחָזָקה ְמאֹד ׁשֶ ָנּה ְסֻגּלָ ׁשְ ּיֶ ְדעּו ָלֶכם ׁשֶ יב ָלֶהם : ּתֵ ֵהׁשִ
ְך  ֶמׁשֶ ֵטִלים ּבְ ָבִרים ּבְ ר ּדְ הּוא ָצִריְך, ְוִהיא לֹא ְלַדּבֵ ל ְיׁשּוָעה ׁשֶ ָלָאָדם ּכָ
ל  ּכָ ַלת  ְלַקּבָ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵמַרּבֹוַתי  י  ְלּתִ ְוִקּבַ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום 

רֹום. ּמָ ּבַ ִפּלֹוָתיו  ּתְ

ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יב  ׁשִ ּתָ "ִאם  יג(:  נח  )ישעיה  ִביא  ּנָ ּבַ ְמפָֹרׁש  תּוב  ּכָ ְוֶזה 
ה'  ִלְקדֹוׁש  עֶֹנג  ת  ּבָ ַ ַלּשׁ ְוָקָראָת  י  ָקְדׁשִ יֹום  ּבְ ֲחָפֶצָך  ֲעׂשֹות  ַרְגֶלָך 
אן  ּוִמּכָ ָבר",  ּדָ ר  ְוַדּבֵ ֶחְפְצָך  צֹוא  ִמּמְ ָרֶכיָך  ּדְ ֵמֲעׂשֹות  ְדּתֹו  ְוִכּבַ ד  ְמֻכּבָ
ר  ְמַדּבֵ הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ְבֵרי  ּדִ ָהָאָדם  ר  ְיַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֲחַז"ל  ָלְמדּו 
זֹוֶכה  ְך  ּכָ ַעל  יד  ְקּפִ ַהּמַ ֲאָבל  ה,  ָקׁשֶ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ַאף  ה  ְוִהּנֵ ַהחֹל.  ימֹות  ּבִ
יַע  ֵמהֹוׁשִ ה'  ַיד  ָקְצָרה  לֹא  "ֵהן  א(:  נט  )ישעיה  ִביא  ַהּנָ ְבֵרי  ּדִ ְך  ְלֶהְמׁשֵ
ָדָבר  יעֹו ה' ַאף ּבְ ְך יֹוׁשִ ַעל ְיֵדי ּכָ לֹוַמר, ׁשֶ מֹוַע", ּכְ ְ ְולֹא ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמּשׁ
ל ּכָ ֶאת  ל  ִויַקּבֵ ֲחנּוָניו  ּתַ ְלָכל  ַמע  ְוִיׁשְ ִרי,  ֶאְפׁשָ י  ּוִבְלּתִ ה  ָקׁשֶ ְרֶאה   ַהּנִ

ִפּלֹוָתיו. ּתְ

א  ֶאּלָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ַעְצָמם  ַעל  לּו  ְוִקּבְ ַהּזּוג  ֵני  ּבְ זֹאת  ְמעּו  ׁשָ
ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ָהַרב  ְרָכם  ּבֵ ּוְלִסּיּום  ּוְלִעְנָיֶניָה,  ת  ּבָ ַ ַלּשׁ ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ קֶֹדׁש  ִדְבֵרי  ּבְ
ִמיַרת  ׁשְ ַעל  יֹוֵתר  ידּו  ְקּפִ ּיַ ׁשֶ ָכל  ּכְ ׁשֶ ָלֶהם,  ְוָאַמר  ְקָיָמא,  ל  ׁשֶ ְלֶזַרע 
ְלַאַחר  ה  ְוִהּנֵ ַמֵהר.  יֹוֵתר  ָרָכה  ַהּבְ ם  ְתַקּיֵ ּתִ ְך  ּכָ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּבּור  ַהּדִ
ּוַבת,  ן  ּבֵ  - ְתאֹוִמים  ּבִ ה  ַהּזֶ ַהּזּוג  ִנְפְקדּו  ְלַבד  ּבִ ים  ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ ַאַחד 

ָנה. נֹות ַהְמּתָ ׁשְ ֵרה  מֹוֶנה ֶעׂשְ ְלַאַחר ׁשְ

ַלה'  מֹוֶדה  הּוא  ׁשֶ ּכְ ַרק,  ּבְ ְבֵני  ּבִ כּוָנתֹו  ׁשְ ּבִ ה  ַרּבָ א  ִקּדּוׁשָ ָעַרְך  ָהָאב 
הּוא  יַצד  ּכֵ ים  ַרּבִ ּבָ ְרֵסם  ּפִ הּוא  ּובֹו  ֶהם,  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ס  ַהּנֵ ַעל 
ּבּוֵרי  ר ּדִ ּלֹא ְלַדּבֵ ּתֹו ׁשֶ ידּו הּוא ְוִאׁשְ ִהְקּפִ ָדה ׁשֶ ָזָכה ְלָכְך ַעל ְיֵדי ַהַהְקּפָ

ו. ַיְחּדָ ּוַבת  ְלֵבן  ָזכּו  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל יֹום  ּבְ חֹל 
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ין ֹקֶדׁש ְלֹחל ּבֵ יל  ְבּדִ ַהּמַ

ִהְלְכָתא" ַהּיֹוֵצא  א ּדְ יּבָ ְרחֹון ַהּתֹוָרִני "ַאּלִ ּיַ ּבַ ְרֵסם  ִסּפּור ִנְפָלא ִהְתּפַ
ְוָכַתב  ַלִים,  ְירּוׁשָ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ּבְ ר  ֲאׁשֶ לֹום"  ׁשָ "ַאֲהַבת  יַבת  ְיׁשִ ְיֵדי  ַעל 
ב: ְכּתָ ּמִ ר ּבַ ֵלא, ְוָכְך הּוא ִסּפֵ מֹו ַהּמָ ֲעֶרֶכת ִעם ׁשְ ב ַלּמַ ם ְיהּוִדי ִמְכּתָ ׁשָ

ָכל  ּבְ יל  ְלַהְבּדִ נֹוֵהג  ַוֲאִני  ַלִים,  ְירּוׁשָ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ּבְ ִמְתּגֹוֵרר  ֲאִני 
ִין  ַהּיַ ַעל  יל  ְבּדִ ַהּמַ ל  "ּכָ ׁשֶ ִהְבִטיחּו  ֲחַז"ל  ה  ְוִהּנֵ ַיִין,  ַעל  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי 
ָנׂשּוי  ָהִייִתי  ַוֲאִני  ְוכּו',  הֹוָרָאה"  ֲעֵלי  ּבַ ְלָבִנים  זֹוֶכה  תֹות  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ

ְלָבִנים. ָזִכיִתי  ְולֹא  ִנים  ׁשָ ר  ָבר ֶעׂשֶ ּכְ

ִליָט"א ַמּדּוַע ֵאיִני זֹוֶכה  דֹוֵלי ַהּדֹור ׁשְ אֹל ֶאת ֶאָחד ִמּגְ י ִלׁשְ ְוָהַלְכּתִ
ְך  ּכָ ַעל  ָנּה  ְוֶיׁשְ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ָכל  ּבְ ִין  ַהּיַ ַעל  יל  ַמְבּדִ ֲאִני  ֲהֵרי  ְלָבִנים, 
חֹל  ּבּוֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ לֹא  ִנְזָהר  ֲאִני  ַהִאם  ָהַרב  ָאַלִני  ּוׁשְ ֲחַז"ל,  ַהְבָטַחת 
ה  ְך, ְוָעָנה ְוָאַמר ִלי ָהַרב: ִהּנֵ יד ַעל ּכָ ֵאיִני ַמְקּפִ י לֹו ׁשֶ ְבּתִ ת, ְוֵהׁשַ ּבָ ׁשַ ּבְ
ָלה  ַהְבּדָ ּבְ ב  ַחּיָ ת  ּבָ ׁשַ ל  ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ ָאָדם  ַהִאם  ַהּפֹוְסִקים  ַמֲחלֶֹקת  ָנּה  ֶיׁשְ
ָיכֹול  ֵאינֹו  ת  ּבָ ׁשַ ל  ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  לֹא,  אֹו  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ
ת, ְוִאם ֵאין לֹו ֶאת  ּבָ י ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ׁשַ ין קֶֹדׁש ְלחֹל', ּכִ יל ּבֵ ְבּדִ לֹוַמר 'ַהּמַ
יל  ין קֶֹדׁש ְלחֹל ְוָלֵכן ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְבּדִ ל ּבֵ יָלא ֵאין לֹו ֶהְבּדֵ ת, ִמּמֵ ּבָ ַ ַהּשׁ

ת ַלחֹל. ּבָ ׁשַ ין  ּבֵ

רֹב  ְלִפי  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ַעל  ׁשֹוֵמר  ֵאיְנָך  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוָלֵכן, 
ְוִאם  ה,  ׁשָ ַחּלָ ָך  ּלְ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ׁש  ַמּמָ ֶזה  ָהִראׁשֹוִנים 
ֵאיְנָך  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ה,  ׁשָ ַחּלָ ָך  ּלְ ׁשֶ ָלה  ַהַהְבּדָ ם  ּגַ  - ה  ׁשָ ַחּלָ ָך  ּלְ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ַעל  ל  ַקּבֵ ּתְ תֹות.  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ִין  ַהּיַ ַעל  יל  ְבּדִ ַלּמַ ֲחַז"ל  ְלַהְבָטַחת  זֹוֶכה 
ָהַרב.  ם  ִסּיֵ ְלָבִנים,  ה  ְזּכֶ ּתִ אי  ּוְבַוּדַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ לֹא  ַעְצְמָך 
ת  ִלְפֻקּדַ ד  ּוִמּיָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ לֹא  ַעְצִמי  ַעל  י  ְלּתִ ִקּבַ ְוָאֵכן 
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א  יּבָ ַיְרחֹון "ַאּלִ ְרֵסם ּבְ ִהְתּפַ ב ׁשֶ ְכּתָ אן ַהּמִ כֹוִרי. ַעד ּכָ ני ּבְ ָנה נֹוַלד ּבְ ָ ַהּשׁ
ִהְלְכָתא". ּדְ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ים ְלַסּפֵ  לֹא ִהְסּכִ
ת ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ֵני ְקֻדּשׁ ִמּפְ

ל  ׁשֶ ָאִביו  ַזַצ"ל,  ְרִלין  ִמּבֶ ים  ַחּיִ ר'  אֹון  ַהּגָ ַעל  ר  ְמֻסּפָ ֻמְפָלא  ִסּפּור 
 – ָרֵאל  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ֶאת  ְחֵרר  ְלׁשַ ּדֹוֵאג  ָהָיה  ׁשֶ ַזַצ"ל,  ִמּוֹולֹוִז'ין  ִצי"ב  ַהּנְ
ָהרּוִסים  ָפסּוהּו  ּתְ ַעם  ּפַ ָהרּוִסי.  אר  ַהּצָ ל  ׁשֶ ָבאֹו  ִמּצְ ְנטֹוִניְסִטים,  ַהּקַ
ָזָכה  הּוא  ֶלא  ּפֶ ּוְבאַֹרח  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ִעּצּומֹו  ּבְ ין  ַלּדִ ְוֶהֱעִמידּוהּו 
ָחַזר  ּוְכׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְחֵרר  ּתַ ְוִהׁשְ ָמה  ַאׁשְ ל  ִמּכָ ה  ְוֻזּכָ ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָזָכה  יַצד  ּכֵ ֶאְצלֹו  ְלָבֵרר  ְוִנּסּו  ָריו  ּוַמּכָ ְיִדיָדיו  ל  ּכָ יפּוהּו  ִהּקִ
קֶֹדׁש  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ יֹום  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַמִים  אֹו  ּוִמּלְ יו  ּפִ ֶאת  ָסַתם  הּוא  ְוִאּלּו 
יֹום  ּבְ ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָזָכה  יַצד  ּכֵ ר  ְלַסּפֵ ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ים  ִהְסּכִ ְולֹא 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ֵני ְקֻדּשׁ ִמּפְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ּדִ ֹוֵמר ַעל   ַהּשׁ
ִלים ּוִמְתַקּבְ ָמִעים  ִנׁשְ ָבָריו  ּדְ

הּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ַעְצמֹו  מֹוֵנַע  ָהָאָדם  ׁשֶ ַכר  ּוִבׂשְ
ִמי  ְוִאּלּו  ִרּיֹות,  ַהּבְ ֵאֶצל  ִמיד  ּתָ ִלים  ּוִמְתַקּבְ ָמִעים  ִנׁשְ ָבָריו  ּדְ ׁשֶ זֹוֶכה 

ִלים,  ּוִמְתַקּבְ ָמִעים  ִנׁשְ ֵאיָנם  ָבָריו  ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּורֹו  ּדִ ַעל  ׁשֹוֵמר  ֵאינֹו  ׁשֶ
ַבר  ּדְ ַעל  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  )חו"מ סימן קג(,  "ם"  ּדָ ַמֲהַרׁשְׁ "ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָעַבר  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ַרם,  ּגָ ַהֵחְטא  ּום ׁשֶ ַמע ַטֲעַנת ָהָאָדם הּוא ִמּשׁ ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ
ַמע  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ זֹו  ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  ֶזה  ֵני  ִמּפְ ָבר",  ּדָ ר  "ְוַדּבֵ ִאּסּור  ַעל 

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ל. ַעד  ּכֵ ַהׂשְ ְוֶזה מּוַסר  ּבּורֹו,  ּדִ
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ֶפׁש ַהּנֶ ּקּון  ּתִ ת -  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ

ל  ְמַקּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ס"ג(,  בשלח  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ
ְיֵתָרה,  ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש,  ֵהם:  ׁשֶ ְיֵתָרה,  ָמה  ְנׁשָ ל  ׁשֶ ֲחָלִקים  ה  לֹׁשָ ׁשְ
ֶאְצלֹו  ֲארּו  ָ ִיּשׁ ֵהם  ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוָתם  מֹר  ִלׁשְ ָהָאָדם  ְוַעל 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל יֹום  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ל  ּכָ ִעם  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ְוָהַאְחדּות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ְוַעל 
ַמה  ׁשָ ַהּנְ ְלֵחֶלק  לֹוַמר  ּכְ ְיֵתָרה –  ָמה  ִלְנׁשָ זֹוֶכה ָהָאָדם  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

יֹוֵתר. ּבְ בֹוּהַ  ַהּגָ הּוא ַהֵחֶלק  ּה, ׁשֶ ּבָ ֶ ּשׁ

ָהָאָדם  זֹוֶכה  ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ְוַעל 
מֹו  ּבּור, ּכְ ֶנֶגד ַהּדִ י ָהרּוַח ִהיא ּכְ ת ָהרּוַח, ּכִ ַדְרּגַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ָמה ְיֵתָרה ּבְ ִלְנׁשָ
אֹוְנְקלֹוס:  ם  ְוִתְרּגֵ ה",  ַחּיָ ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  "ַוְיִהי  ז(:  ב  )בראשית  תּוב  ּכָ ׁשֶ

"ְלרּוַח ְמַמְלָלא". )דעת חכמה פי"א(.

ה  ֲחָדׁשָ ְלרּוַח  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 
ל  ּכָ ִפיו  ּבְ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלְלמֹד  ָחָדׁש  ק  ֵחׁשֶ ל  ְמַקּבֵ הּוא  ִמּכָֹחּה  ר  ֲאׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

ר  ת ֶאְפׁשָ ּבָ ׁשַ ּבְ דֹוׁש "ְמאֹור ֵעיַנִים" )פ' דברים(, ׁשֶ ֶפר ַהּקָ ּסֵ ַתב ּבַ ְוֵכן ּכָ
ם. ן ׁשָ ַעּיֵ ה.  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ה  ָ ִדְבֵרי ְקֻדּשׁ ּבְ ֲענּוג  ּתַ יׁש  ְלַהְרּגִ ִלְזּכֹות 

ת, הּוא  ּבָ ׁשַ ּבְ ל ָהָאָדם  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ְיֵתָרה"  ְיֵדי ֵחֶלק ָה"רּוַח  ֵכן, ַעל  מֹו  ּכְ
בּוַע  ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ר ּבְ ּבֵ ר הּוא ּדִ גּוִמים ֲאׁשֶ ּבּוִרים ַהּפְ ל ַהּדִ ן ֶאת ּכָ ְמַתּקֵ
ֲאָבל  ה,  ֲחָדׁשָ רּוַח  ל  ְלַקּבֵ זֹוֶכה  ְוהּוא  רּוַח  ּבָ ַגם  ּפָ הּוא  ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ִחיַנת ָהרּוַח ְיֵתָרה  ד ֶאת ּבְ ת ָהָאָדם ְמַאּבֵ ּבָ ׁשַ ֵטִלים ּבְ ּבּוִרים ּבְ ַעל ְיֵדי ּדִ
לּוָיה  ּתְ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ְיֵתָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ ל  ׁשֶ ַהֵחֶלק  ַרק  לֹו  ָאר  ְוִנׁשְ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ָלאכֹות ָהֲאסּורֹות  ִמיַרת ָהָאָדם ִמּמְ ׁשְ ּבִ
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ָמה  ָהָאָדם זֹוֶכה ִלְנׁשָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ דֹוׁש )ויקהל רד(, ׁשֶ ּומֹוִסיף ַהּזַֹהר ַהּקָ
ֶאת  ַחת  ּמַ ְמׂשַ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ זֹוֶכה  הּוא  ְיֵתָרה 

ּה. ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ ה הּוא זֹוֶכה  ּנָ ּוִמּמֶ בֹוָאּה,  ּבְ ָהָאָדם 

ר ֵ ּלֹא ָרָצה ְלִהְתַעּשׁ ְפִרי ׁשֶ ַהּכַ

ְמָבֵאר  יקרים(,  ליקוטים  פסחים  תורה  )רמזי  זיע"א  עְזִריְטׁש  ִמּמֶ יד  ּגִ ַהּמַ
ה עֶֹנג לֹו,  ּזֶ ת ְלִמי ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְבֵרי חֹל ּבְ ר ּדִ ר ְלַדּבֵ ּתָ ּמֻ ַסק ָהַרָמ"א ׁשֶ יַצד ּפָ ּכֵ
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוָלה  ּגְ ּכֹה  ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יו  ּפִ ֹוֵמר  ַהּשׁ ַמֲעַלת  ֲהֵרי 

ָמָרא )שבת קי"ג(. ּוַבּגְ דֹוׁש )בשלח מז(  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ר  א ִלְכָפר ְלַבּקֵ ר ּבָ דֹול ֲאׁשֶ ָבר ּדֹוֶמה, ְלֶמֶלְך ּגָ ל ְלָמה ַהּדָ א ָמׁשָ ֶאּלָ
ם  ׁשָ ְמֻבּקָ ל  ּכָ ֶאת  א  ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ ָפר  ַהּכְ ֵני  ּבְ ְלָכל  ְוִהְבִטיַח  ָפר,  ַהּכְ ֵני  ּבְ ֶאת 
ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְלַבּקֵ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ָלבֹוא  ְרזּו  ִהְזּדָ ם  ְוֻכּלָ ֲאלֹוֵתיֶהם.  ּוִמׁשְ
ל  ּכָ ֶאת  ָלֶהם  ָנַתן  ֶלְך  ְוַהּמֶ ִלּיֹות,  ּוַמְרּגָ ַוֲאָבִנים טֹובֹות  ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ָלֶהם 

ר ַרב. עֹׁשֶ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ רּו  ְ ְך ִהְתַעּשׁ ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ׁשּו,  ּקְ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה 

ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ דֹול,  ּגָ ּוְמצָֹרע  חֹוֶלה  ָהָיה  ׁשֶ ָעִני  ְפִרי  ּכַ ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ְוָהָיה 
ֶזֶבל  ֶלְך  ֵמַהּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֹו,  ְמֻבּקָ ל  ּכָ ֶאת  ֶאָחד  ְלָכל  ָלֵתת  רֹוֶצה  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ
ַרְעּתֹו  ִמּצָ ג  ּוְלִהְתַעּנֵ ָצָעיו  ּפְ ֶאת  ֵהיֵטב  ְלָגֵרד  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵהמֹות  ּבְ ל  ׁשֶ
ֶלְך  ֵמַהּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוזֹאת  ְפָצָעיו,  ּבִ רּודֹו  ּגֵ ֵעת  ּבְ
ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ רֹו. ּכְ ְבׂשָ ָבה ּכִ א ֶאת ָצַרְעּתֹו ְלַגְמֵרי ְוׁשָ ַרּפֵ ּיְ ִביא לֹו רֹוֵפא ׁשֶ ּיָ ׁשֶ
ָיכְֹלּתָ  ֲהלֹא  עֹוָלם!  ּבָ ׁשֶ ׁשֹוֶטה  לֹו:  ְוָאְמרּו  ּבֹו  ֲערּו  ּגָ ֶלְך,  ַהּמֶ ַעְבֵדי  זֹאת 
ְיָקִרים  ְואֹוָצרֹות  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ֲענּוִגים  ּתַ ִמיֵני  ְוָכל  ְיָקִרים  ֲחָפִצים  ׁש  ְלַבּקֵ
ָך, ְוִאם  ׁשְ ל ְמֻבּקָ ֶלְך ָהָיה נֹוֵתן ְלָך ֶאת ּכָ ִלּיֹות ְוַהּמֶ ַוֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ
ׁש  ָבר ְלַבּקֵ חּות, ֲהֵרי ָיכְֹלּתָ ּכְ ֶזה ּפָ ָבר ּכָ ּתָ ּדָ ׁשְ ּקַ ַרַעת ּבִ ֵאב ַהּצָ ֵמֲחַמת ּכְ
אֹוְתָך  אֹות  ְלַרּפְ ְמָלָכה  ַהּמַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהרֹוְפִאים  ְלטֹוֵבי  ה  ַצּוֶ ּיְ ׁשֶ ֶלְך  ֵמַהּמֶ
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ה. ׁשֶ ַהּקָ ְלַגְמֵרי ֵמָחְלְיָך  ָהִייָת ַמְבִריא  ְוָאז  ָך,  ַרְעּתְ ִמּצָ

ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָכְך,  ּבְ ַרק  ָחֵפץ  הּוא  י  ּכִ ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ הּוא  ֲאָבל 
ֵעת  דֹול ְמאֹד ּבְ ֲענּוג ּגָ י ֵיׁש לֹו ּתַ ה, ּכִ ׁשָ ַרְעּתֹו ַהּקָ ג ִמּצָ יְך ְלִהְתַעּנֵ ְלַהְמׁשִ

ים. ָהַרּבִ ְפָצָעיו  ּבִ רּודֹו  ּגֵ

ְפִרי, הֹוִסיפּו  ל ַהּכַ ׁשֹו ׁשֶ ֶלְך ֶאת ְמֻבּקָ ֶלְך ַלּמֶ ְרֵתי ַהּמֶ רּו ְמׁשָ ּפְ ּסִ ּוְכׁשֶ
ָאַמר  ַאְך  ַרְעּתֹו,  ִמּצָ אֹו  ַרּפְ ּיְ ׁשֶ רֹוֵפא  לֹו  ִביא  ּיָ ׁשֶ ָעִדיף  ׁשֶ ֶלְך  ַלּמֶ ְוָאְמרּו 
ֶזֶבל  ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ׁשֹו  ְמֻבּקָ ֶאת  ֶזה  ְלָעִני  ָלֵתת  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ָלֶהם 
ַאף  ׁש  ְמַבּקֵ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ַרק  ל  ְמַקּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ְלָצַרְעּתֹו, 
נֹוְתִנים  ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֶזה,  ּכָ ּוָמאּוס  חּות  ּפָ ָדָבר  ּבְ ַחר  ּבָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל 
ּזֹו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוָלֵכן  אֹותֹו,  ׁש  ּוְמַבּקֵ ּבֹו  ָחֵפץ  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  א  ֶאּלָ ָלָאָדם 

תֹו. ׁשָ ּקָ ּבַ אֹות לֹו ֶאת  ְלַמּלְ ָצִריְך  ַאְלּתֹו,  ּוִמׁשְ תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ

ְלעֶֹנג  ִלְזּכֹות  ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ הּוא  ל  ְמׁשָ ְוַהּנִ
ל  א ֶאת ָצַרְעּתֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ְמַרּפֵ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ י ּבְ רּוָחִני ַרב, ּכִ
ְך  ְמׁשָ ּנִ ֶזת ַעל ּגּוף ָהָאָדם ׁשֶ ַרַעת ְמַרּמֶ י ַהּצָ ָרֵאל, ּכִ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶאת  ְך  ַהּמֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחׁש,  ַהּנָ ּגּוף  ַרַעת  ִמּצָ

ים. ה ַהְמֻדּמִ ַהּזֶ ַתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם  ּבְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ָהָאָדם 

ג אֹוָתּה,  ת ּוְמַעּנֵ ּבָ ַ ׁש ֶאת ַהּשׁ ָהָאָדם ְמַקּדֵ ת קֶֹדׁש, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבַ ּוְבׁשַ
תיקון  זוהר  )תיקוני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלעֶֹנג,  ַגע  ִמּנֶ לֹו  ְך  ִמְתַהּפֵ

מ"ח(.

ְלַאֲהַבת  ִלְזּכֹות  ְלַהְתִחיל  ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ל ָאָדם  ּכָ ְוָלֵכן 
ָהעֶֹנג  ֶאת  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ְוִנְפָלא  ָעצּום  עֶֹנג  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ג  ְלִהְתַעּנֵ ם,  ֵ ַהּשׁ
ֵמָהֹעֶנׁש  ָלֵצאת  ּוְבָכְך  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ְוֵתבֹות  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ל  ׁשֶ ֶהָעצּום 
ֲעִדיף  ּמַ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש  ְך  ּכָ ְמקֹום  ּבִ ה  ְוִהּנֵ ָחׁש,  ַהּנָ ּגּוף  ָצַרַעת  ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרא 
ּגּוף  ָצַרַעת  תֹוְך  ּבְ מּוְך  ַהּנָ ְמקֹומֹו  ּבִ ֵאר  ָ ּוְלִהּשׁ ָצַרְעּתֹו  ַעל  ג  ְלִהְתַעּנֵ
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ַאף  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ּדֹוֶמה  ּוְלָכְך  ָחׁש.  ַהּנָ
עֶֹנג הּוא לֹו. ֵני ׁשֶ ִמּפְ ר לֹו  ּתָ ּמֻ ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ת -  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ
ת ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ְלׂשִ

שז(:  )סימן  ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ ַסק  ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ל  ׁשֶ ּבּור  ּדִ ִעְנַין  ּבְ ה  ִהּנֵ
ְלַהְרּבֹות. ֵטִלים ָאסּור  ּבְ ָבִרים  ּדְ יַחת  ׂשִ ּבְ ַוֲאִפּלּו 

ת,  ּבָ ׁשַ ֵטִלים ֲאסּוִרים ּבְ ָבִרים ּבְ ְכאֹוָרה ִאם ּדְ ּלִ ים, ׁשֶ ְוִהְקׁשּו ַהְמָפְרׁשִ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִרים  ֻמּתָ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ְוִאם  ְלַגְמֵרי?  ֲאסּוִרים  ֵאיָנם  ַמּדּוַע 

ת ָאסּור? ּבָ ׁשַ ּבְ ָכְך  ּבְ ְלַהְרּבֹות  א ַרק  ֶאּלָ ְלַגְמֵרי,  ִרים  ַמּדּוַע ֵאיָנם ֻמּתָ

ֵדי  ּכְ ָבר" הּוא  ּדָ ר  ל "ְוַדּבֵ ָהִאּסּור ׁשֶ ֵרץ, ׁשֶ י ָאָדם" )סימן שז( ּתֵ ְוַה"ַחּיֵ
חֹל,  ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ְיֵדי  ַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ְעּתֹו  ּדַ ָהָאָדם  יַח  ַיּסִ ּלֹא  ׁשֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ַעת  ּדַ יִחים  ּסִ ַהּמַ ים  ְמֻרּבִ ֵטִלים  ּבְ ּבּוִרים  ּדִ ַרק  ְוָלֵכן 
ָהָאָדם  ַעת  ּדַ יִחים  ַמּסִ ֵאין  ׁשֶ מּוָעִטים  ֵטִלים  ּבְ ּבּוִרים  ּדִ ֲאָבל  ָאסּור, 

ַאֲחרֹוִנים. ּבָ רּוִצים  ּתֵ ְך עֹוד  ּכָ ָנם ַעל  ְוֶיׁשְ ר.  ת, ֻמּתָ ּבָ ַ ֵמַהּשׁ

ָרֵאל  ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ת ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ ר ְלָבֵאר, ׁשֶ י ֶזה ֶאְפׁשָ ְוַעל ּפִ
דֹוׁש. ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹום,  ּמָ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ל ׂשִ ְוהּוא יֹום ׁשֶ

ל  ְלַקּבֵ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמאֹד  מַֹח  ִלׂשְ ָהָאָדם  ָצִריְך  ָלֵכן 
ְמָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵאין  י  ּכִ דֹוָלה,  ַהּגְ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת 
יַח ָהָאָדם ֶאת  ּלֹא ַיּסִ ְכֵדי ׁשֶ ת ּבִ ּבָ ׁשַ ְבֵרי חֹל ּבְ ר ּדִ ְך ָאסּור ְלַדּבֵ ּום ּכָ ּוִמּשׁ
ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ּלֹו  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ בּוק  ּדָ ִיְהֶיה  א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ִמּשִׂ ְעּתֹו  ּדַ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ְוָקא  ּדַ ָאסּור  ְוָלֵכן 
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ל  ֶיְחּדַ לֹא  ָבִרים  ּדְ רֹב  "ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַצַער  ִליֵדי  ָיָדם  ַעל  ָהָאָדם  ָיבֹוא 
ר  ְלַדּבֵ ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ יָחה,  ׂשִ ּבְ ים  ַמְרּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל  ּכְ ּוְבֶדֶרְך  ע",  ׁשַ ּפָ
ַצַער  ל  ׁשֶ ים  ּוַמֲעׂשִ ְקרֹוָביו  ִטיַרת  ּפְ גֹון  ּכְ אֹותֹו,  ַהְמַצֲעִרים  ְדָבִרים  ּבִ

ְוַכּדֹוֶמה.

ְיֵדי  ַעל  ָלָאָדם  א  ּבָ ַער  ַהּצַ ָהרֹב  י  ּפִ "ַעל  ּדֹות:  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ְוֵכן 
ָאסּור  ׁש  ַמּמָ ֶזה  י  ּכִ ִאּסּור,  ִלְכַלל  ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּבּורֹו",  ּדִ
ר  ְלַסּפֵ ָאסּור  ס"ג(:  שז  )סימן  רּוָרה"  ּבְ ָנה  ׁשְ ַה"ּמִ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ

ּבֹו. ְצַטֵער  ּמִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ת ֵאיֶזה  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֵטִלים  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ַרק  ׁשֶ ָערּוְך",  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ ַסק  ּפָ ְוָלֵכן 
ַצַער  ל  ׁשֶ ְלִדּבּוִרים  ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ָאסּור,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

לֹום. ְוׁשָ ת ַחס  ּבָ ׁשַ ּבְ ִליֵדי ַצַער  ְוָיבֹואּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהֲאסּוִרים 

ּבּור ְלַגְמֵרי  ִאם ִיְהֶיה ָאסּור ַהּדִ ֵני ׁשֶ ב זֹאת הּוא, ִמּפְ ֵ ַטַעם נֹוָסף ְלַיּשׁ
ֵאיָנם  ׁשֶ ְך  ִמּכָ ַצַער  ִליֵדי  ָיבֹואּו  ר  ֲאׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ָכל  ּבְ
ת,  ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ לּו ֵמעֶֹנג ְוׂשִ ּטְ ְך ִיְתּבַ ת, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּבָ ׁשַ ָלל ּבְ ר ּכְ ְיכֹוִלים ְלַדּבֵ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ְבֵרי  ּדִ ָהָאָדם  ר  ְיַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ָאְמָרם  ּבְ ֲחַז"ל  ַנת  ּוָ ּכַ ֶהֶפְך  ְוֶזה 
ְמַחת ְועֶֹנג  ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ בּוק ּכָ ְהֶיה ָהָאָדם ּדָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ ָרּה ִהיא  ר ִעּקָ ֲאׁשֶ
ֵדי  ּכְ ְולֹא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ נַֹעם  ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ה  ְוִיְזּכֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
נֹו  ֶיׁשְ ָכְך,  ּבְ ה  ַיְרּבֶ ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ לֹום. ֲאָבל  ְך ַחס ְוׁשָ ְצַטֵער ָהָאָדם ִמּכָ ּיִ ׁשֶ
ְלָכְך,  ל  ְלּגֵ ְלִהְתּגַ ּבּוִרים  ַהּדִ ֶרְך  ּדֶ י  ּכִ ַצַער,  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ׁש  ֲחׁשָ

ָכְך. ּבְ ְלַהְרּבֹות  ְלָחן ָערּוְך"  ֻ ְוָלֵכן ָאַסר ַה"ּשׁ

ֶזה  מּועֹות  ׁשְ ּפּוֵרי  ּסִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ א(,  סעיף  שז  )סימן  ָהַרָמ"א  ַסק  ּפָ ְוָלֵכן 
ג  ּוְלִהְתַעּנֵ מַֹח  ִלׂשְ הּוא  ר  ָהִעּקָ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶהם  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ר  ֻמּתָ לֹו,  עֶֹנג 
ר  י ָהַרָמ"א ֻמּתָ ָלל - ַעל ּפִ ר ּכְ ּלֹא ְלַדּבֵ ה ְמַצֲערֹו ׁשֶ ּזֶ ת, ְוָלֵכן ִמי ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ֶהם  ּבָ ר  ְלַדּבֵ לֹו 
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ת  ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ  ׂשִ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ְיֵדי ׁשְ ַעל 

ְלמּוד  ְוַהּתַ ְבִלי  ּבַ ְלמּוד  ַהּתַ ַמֲחלֶֹקת  ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ל חֹל  ּבּור ׁשֶ ר ׁשּום ּדִ ְלִמי ָאסּור ְלַדּבֵ יַטת ְירּוׁשַ ר ְלִפי ׁשִ ְלִמי, ֲאׁשֶ ְירּוׁשַ
לֹום  ׁשָ לֹוַמר  ירּו  ִהּתִ י  קֹׁשִ ּבְ ׁשֶ ְלִמי  ְירּוׁשַ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ָהִאּסּור  קֹור  ּמְ ׁשֶ )שבת קיג:(  ְבִלי  ַהּבַ יַטת  ׁשִ ְוִאּלּו  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ּלֹא  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשּו   – ָבר"  ּדָ ר  "ְוַדּבֵ סּוק  ֵמַהּפָ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵטִלים  ּבְ
ֵטִלים  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ְוֵאין  חֹל,  ל  ׁשֶ ִדּבּוְרָך  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּבּוְרָך  ּדִ ְיֵהא 
ל  "ִדּבּוְרָך ׁשֶ ּכְ ב  י ְמַעט ֵאין ֶזה ֶנְחׁשָ ּכִ ר,  ר ְלַדּבֵ ת, ֲאָבל ְמַעט ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ּבְ

חֹל".

ְבִלי  ַהּבַ ְלמּוד  ַהּתַ יַטת  ִ ּשׁ ׁשֶ ם,  ַמְחֻלְקּתָ ְסָבַרת  ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ
ּלֹא ָיבֹוא ָהָאָדם ִליֵדי  ְכֵדי ׁשֶ ֵטִלים, ִהיא ּבִ ְדָבִרים ּבְ ָאסּור ְלַהְרּבֹות ּבִ ׁשֶ
יֹום  ָכל  ּבְ ְלַגְמֵרי  ּבּור  ִמּדִ ַעְצמֹו  ְמַנע ֶאת  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַצַער  ִעּנּוי 
ה  ַדְרּגָ ּבְ אֹוֲחִזים  ם  ּלָ ּכֻ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעם  ַלֲהמֹון  ָנה  ִנּתְ ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָרה  ּטָ ַהּמַ ֶהֶפְך  ְוֶזה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַצַער  ִליֵדי  ַלֲהִביָאם  ָבר  ַהּדָ ְוָעלּול  זֹו, 
ָהָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּזֹאת  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ חֹל  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ָאְסרּו  ְגָלָלּה  ּבִ ׁשֶ
ַצַער  ָבר  ַהּדָ ָלֶהם  ְגרֹם  ּיִ ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ֵיׁש  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ בּוק  ּדָ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ְמחּו  ִיׂשְ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ רּו ְמַעט  ַדּבְ ּיְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַרק ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ה ת ּדֹוָמה ַלֲחֻתּנָ ּבָ ַ ַהּשׁ

אֹוְסִרים  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ְוַהּזַֹהר  ְלִמי  ְירּוׁשַ ְלמּוד  ַהּתַ יַטת  ׁשִ ְוִאּלּו 
ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ִהיא,  יָטָתם  ִ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹחל  ְבֵרי  ּדִ ׁשּום  ר  ְלַדּבֵ
רֹון  ְלִחּסָ ָבר  ַהּדָ ב  ֶנְחׁשָ ַעְצָמּה,  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְלׂשִ ְקׁשּוִרים  ֵאיָנם  ׁשֶ
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ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחָתּה  ִמּשִׂ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ַיּסִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ
ְלָבבֹו  ּבִ בּוק  ּדָ ִיְהֶיה  ָהָאָדם  ׁשֶ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִעּקר  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ה,  ּנָ ִמּמֶ ָלל  ּכְ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ַיּסִ ְולֹא  ָתּה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ
ַחת  ְלַהּסָ ב  ֶנְחׁשָ ַעְצָמּה  ְמָחה  ַהּשִׂ ֵמֶעֶצם  ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ל  ֶ ְמָחָתּה ָהֲעצּוַמה ּשׁ ָתּה ְוׂשִ ָ ת ּופֹוֵגם ֶאת ְקֻדּשׁ ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ַעת ִמּשִׂ ַהּדַ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ

תֹו  ֲחֻתּנָ אי ּבַ ַוּדַ ר ּבְ תֹו, ֲאׁשֶ יֹום ֲחֻתּנָ ָבר ּדֹוֶמה, ְלָחָתן ּבְ ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ
ְמָחה  ֵאינֹו ָקׁשּור ַלּשִׂ ּבּור ׁשֶ ר ֶהָחָתן ׁשּום ּדִ ְמַחת ִלּבֹו לֹא ְיַדּבֵ ּוְביֹום ׂשִ
ה ַעְצָמּה. ְמַחת ַהֲחֻתּנָ ר ַרק ִמּשִׂ אי ְיַדּבֵ ַוּדַ א ּבְ ה, ֶאּלָ ל ַהֲחֻתּנָ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ַעּמֹו  ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ה  ַהֲחֻתּנָ יֹום  ִהּנֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ם  ּגַ ְך  ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְבָיכֹול,  ּכִ ְקדֹוׁשֹו,  ַעם  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ִכיָנתֹו  ׁשְ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶרה  ַמׁשְ ְוָעָליו  ֶהָחָתן,  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא 
ַעְצמֹו  ּבְ ְוהּוא  ה  ֲחֻתּנָ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ּוֵמִבין  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ּוִמי  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ֵמֶעֶצם  ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ר  ְיַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶהָחָתן 
ּפֹוֵגם  הּוא  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵמִבין  הּוא  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ
ַמְפִסיד  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ה,  ַרּבָ ְוַאּדְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
הּוא  ֹזאת  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחָתּה  ׂשִ ֶאת 
ְמָחָתּה  דֹוָלה ְוׂשִ ה ְלאֹוָרּה ַהּגְ ְך ִיְזּכֶ ת, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּבָ ׁשַ ּבּורֹו ּבְ מֹר ֶאת ּדִ ִיׁשְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ָהֲעצּוַמה 





פרק י"ט

ְדַרֲעִוין ַרֲעָוא 





ְ ׀ ּ ִו ָֹ ָש ּן י  ִכ ָֹ ׀ ָש

 405

פרק י"ט

ְּ ִו ָֹ ָש ּן י  ִכ ָֹ ָש

ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ּוְסֻגּלֹוֶתיָה ְוסֹוָדּה  ַמֲעלֹוֶתיָה 
ִלְזּכֹות ְלָכְך ֶרְך  ְוַהּדֶ ַעת ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין,  ׁשְ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ הּוא  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ׁש  ַהְמֻקּדָ ַמן  ַהּזְ ה  ִהּנֵ
יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ָרצֹון  ָהֵעת  ׁשֹוֶרה  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְנָחה,  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ְלַאַחר 
ַעת  ׁשְ )ח"ב דף פח(  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִנְקֵראת  זֹו  ָעה  ְוׁשָ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ִמּכָ
ְך  ּכָ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ְרצֹונֹות",  ּבָ ׁשֶ "ָרצֹון  ְרּגּומֹו:  ּתַ ׁשֶ ְדַרֲעִוין",  "ַרֲעָוא 
דֹוִלים  ּגְ ְוַרֲחִמים  ֲחָסִדים  ְוׁשֹוִרים  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ׁשֶ
רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ָרצֹון  ֵעת  ָנּה  ְוֶיׁשְ ָהֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ּבָ
ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמי  ְוַאף  ם  ּלָ ּכֻ ְבָרִאים  ַהּנִ ְלָכל  ְלֵהיִטיב  ָרצֹון  ׁש  ּיֵ ׁשֶ  - 

ְלָכְך. ּוְכַדאי 

ּכֹה  ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ִהיא  זֹו  ָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר 
עֹוָלם,  ין ּבָ ל ִמְנָחה ׁשֹוֶרה ַהּדִ ָעה זֹו ׁשֶ ׁשָ בּוַע ּבְ ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ ֵני ׁשֶ בֹוָהה, ִמּפְ ּגְ
רֹום  ּמָ ְך ּבַ ת ַהּכֹל ִמְתַהּפֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ יֹוֵתר, ְוִהּנֵ ין ּגֹוֵבר ּבְ ְנָחה ַהּדִ ַעת ַהּמִ ּוִבׁשְ
ׁשֹוִרים  א  ֶאּלָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ יִנים  ּדִ ׁשּום  ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ַוֲחָסִדים,  ְלַרֲחִמים 

ָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. ּבְ ַוֲחָסִדים  ַרק ַרֲחִמים 



ַמְלכּוְתָך׀ ְמחּו ּבְ ׀ִיׂשְ

406

ים  ּלִ ִמְתּגַ ָאז  ְלַרֲחִמים  ְך  ִמְתַהּפֵ ין  ַהּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָלל,  ּכְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְוֵכיָון 
יֹוֵתר. בֹוָהה ּבְ ָעה זֹו ִהיא ֵעת ָרצֹון ַהּגְ יֹוֵתר, ָלֵכן ׁשָ בֹוִהים ּבְ ָהַרֲחִמים ַהּגְ

מּוְך  ַהּנָ ְדַרֲעִוין" ַאף ָהָאָדם  ַעת "ַרֲעָוא  ׁשְ ּבִ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ֵבק  יֹוֵתר, ִאם הּוא ָחֵפץ ְלִהּדָ ׁשֹות ּבְ ִלּפֹות ַהּקָ תֹוְך ַהּקְ רּוי ּבְ ָ יֹוֵתר ַהּשׁ ּבְ
 - ּוְתִפּלֹות  ּוְתִחּנֹות  ּתֹוָרה  ְוִדְבֵרי  ּוְזִמירֹות  יִרים  ׁשִ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ
יֹוֵתר ְוזֹוֶכה  ִלּפֹות ַהֲחָזקֹות ּבְ ל ַהּקְ ל ֵמָעָליו ֶאת ּכָֹחן ׁשֶ הּוא זֹוֶכה ְלַבּטֵ

ַתְכִלית ַהִהְתָקְרבּות. ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 

ל ֶאת ֶהָאַרת  ִלי ְלַקּבֵ ַהּכְ ָהַאְחדּות ִהיא 
ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין

ָרצֹון  ֵעת  ָנּה  ֶיׁשְ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ג(,  ערב  )ליקוה"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ּוְמָבֵאר 
ְקֵראת  עֹוָלם ֶהָאַרת ָרצֹון ֲעצּוָמה ַהּנִ ה ּבָ ּלָ ֲעצּוָמה ּוְגדֹוָלה ְמאֹד, ּוִמְתּגַ
ּה,  ּבָ ִנְמָצא  הּוא  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ָכל  ּבְ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָהָרצֹון",  "ֶהָאַרת 

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְרצֹונֹות ֲחָזִקים ְמאֹד  ּבִ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ִמְתעֹוֵרר 

ַעל  ֶזה  ַהּזֹאת,  ָהֲעצּוָמה  ַהֶהָאָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ִלי  ְוַהּכְ ֶרְך  ְוַהּדֶ
ַהְינּו,  ּדְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  ָהַאֲהָבה  לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ְיֵדי 
ָרֵאל,  ִלּבֹו ַאֲהָבה ֲעצּוָמה ְלָכל ַעם ִיׂשְ ָעה זֹו ַעל ָהָאָדם ְלַהְכִניס ּבְ ׁשָ ּבְ ׁשֶ
ִמיֵני  ל  ּכָ אֹו  ְוַתֲחרּות  ִקְנָאה  ְנָאה,  ׂשִ ל  ׁשֶ ָבה  ַמֲחׁשָ ל  ּכָ ּבֹו  ִמּלִ ּוְלָהִסיר 

לֹום. ְוׁשָ ִלּבֹו ַחס  ּבְ מֹות  ַקּיָ ִרּיֹות ִאם  ַהּבְ ְקִפידֹות ַעל 

ל  ּכָ ִעם  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאֲהָבה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ָעה זֹו, ְוזֹאת  ׁשָ ל ֶאת ַהֶהָאָרה ָהֲעצּוָמה ַהּיֹוֶרֶדת ּבְ ר ְלַקּבֵ ָרֵאל ֶאְפׁשָ ִיׂשְ
י  ּכִ זֹו,  ְונֹוָרָאה  ְלָהִכיל ֶהָאָרה ֲעצּוָמה  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִחיד  ַהּיָ ָהָאָדם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ר  ֲאׁשֶ א ַרק ּכַ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה זֹו ֶאּלָ דֹול ְלָהִכיל ֶהָאָרה ּגְ ִלי ּכֹה ּגָ ֵאין לֹו ּכְ
ַעל ְיֵדי ָהַאֲהָבה  ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ִמּפְ ל ִיׂשְ יו ִעם ּכָ ִלּבֹו ּוְבַמֲעׂשָ הּוא ִמְתַאֵחד ּבְ
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ַעת  ׁשְ ית ּבִ ּלֵ ְתּגַ דֹוָלה זֹו ַהּמִ ו ְלָהִכיל ֶהָאָרה ּגְ ם ַיְחּדָ ּלָ לֹום ְיכֹוִלים ּכֻ ָ ְוַהּשׁ
ְדַרֲעִוין. ַרֲעָוא 

ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים  ָאנּו  ֵכן  ּלָ ׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת,  ּומֹוִסיף 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּכְ ּוִמי  ְוכּו'  ֶאָחד  ְמָך  ְוׁשִ ֶאָחד  ה  "ַאּתָ ת:  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ דֹוָלה  ַהּגְ ָהַאְחדּות  ַעל  ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָאֶרץ",  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי 
ָיָדּה  ַעל  ַרק  ׁשֶ ְדַרֲעִוין",  "ַרֲעָוא  ל  ׁשֶ זֹו  בֹוָהה  ּגְ ָעה  ׁשָ ּבְ ְתעֹוֶרֶרת  ַהּמִ
ָעה  ׁשָ ּבְ ּוֵמִאיר  ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ ֶהָעצּום  ָהאֹור  ִלּבֹו ֶאת  ּבְ ְלָהִכיל  ָהָאָדם  ָיכֹול 

זֹו. ִנְפָלָאה 

עּודֹות ל ַהּסְ ּכָ ּכֹוֶלֶלת ֶאת  ית  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ

ָעה זֹו ִהיא  ָ ּשׁ ְוָכַתב ַהִחיָד"א )מחזיק ברכה סימן קא( ַטַעם נֹוָסף ְלָכְך ׁשֶ
ִהיא  ׁשֶ זֹו,  ְסעּוָדה  אֹוֵכל  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ דֹוָלה,  ּגְ ּכֹה  ָרצֹון  ֵעת 
עּודֹות  ַהּסְ ל  ּכָ ׁשֶ ה  ְמַגּלֶ הּוא  ָכְך  ּבְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ עּוָדה  ַהּסְ
ן ָהיּו  ּלָ א ּכֻ ְלַבד, ֶאּלָ ָאבֹון ּבִ ם ּתֵ ת ֵאיָנן ְלׁשֵ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ הּוא ָאַכל ּבְ ׁשֶ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ

ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ָהָאָדם  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ַאף  ׁשֶ ִהיא,  ְלָכְך  ְוָהְרָאָיה 
ָבר  ּכְ ָאַכל  הּוא  ׁשֶ ַהּקֹוֶדֶמת  עּוָדה  ֵמַהּסְ ֵבַע  ׂשָ הּוא  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ָרֵעב  ֵאינֹו 
ל  ּכָ ה ׁשֶ ָכְך הּוא ְמַגּלֶ ּבְ ָיָדיו ּוֵמֵסב ִלְסעּוָדה,  ּוְבָכל זֹאת הּוא נֹוֵטל ֶאת 
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ַרק  ֵהן  ַאף  ָהיּו  ֵכן  ִלְפֵני  ָאַכל  הּוא  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ

ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ּבְ בֹוָהה  ַהּגְ ִהיא  זֹו  ְסעּוָדה  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ְקִהּלֹות  ה  ַהְרּבֵ ּבְ ִנְקֵראת  זֹו  ְסעּוָדה  ֵכן  ּלָ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ְוָאְמרּו  ת,  ּבָ ׁשַ
תֹוָכּה  ּבְ ּכֹוֶלֶלת  ִהיא  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְסעּודֹות",  לֹׁש  "ׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ לֹׁש ְסעּודֹות  ל ׁשְ ּכָ ֶאת 
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ית ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ּבִ ְמָחה  ַמֲעַלת ַהּשִׂ

ֵיׁש  ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ פח(,  )יתרו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
ּה  ּבָ ְלַהְרּבֹות  ְוֵיׁש  עּודֹות  ַהּסְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ מַֹח  ִלׂשְ
ָלִמים  ִנׁשְ ּה  ּבָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ְוִזְמָרה  יָרה  ׁשִ ּבְ
ִמּתֹוְך  זֹו  ְסעּוָדה  ִמים  ַקּיְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ ּקּוֵני  ּתִ ל  ּכָ
עּודֹות  ּקּוֵני ַהּסְ ל ּתִ ָלִמים ּכָ ת, ִנׁשְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְמָחָתּה ׁשֶ ׂשִ ה ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ

עכ"ד. עֹוָלם.  ּבָ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ְוִנְמּתָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ֶלְך  ַהּמֶ ֵהיַכל  ֵני  ּבְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ע"ב(,  עד  דף  הכוונות  )שער  ָהֲאִריַז"ל  ְוָכַתב 
ו  ַעְכׁשָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵני  ּפְ ֶאת  ִלְראֹות  בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַהֲחֵפִצים 
מַֹח  ִלׂשְ ֲעֵליֶהם  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוי  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ּה  ּבָ ׁשֶ זֹו,  ְסעּוָדה  ּבִ
ְוֵאין  ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ָרצֹון  ֵעת  ׁשֹוָרה  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
יֹוֵתר  ּבְ ׁשֹות  ַהּקָ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ׁשֶ ּכָֹחן  ל  ּכָ ִלים  ּטְ ּוִמְתּבַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ין  ּדִ ׁשּום 
ל  ּכָ ֶאת  ַמְכִניס  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ֲחצּוִפים",  ָלִבים  "ּכְ ְקָראֹות  ַהּנִ
ָכל  דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּבְ ָעה זֹו ּגְ ׁשָ ְמָחה ּבְ ִלּפֹות ְלתֹוְך חֹוֵריֶהן, ְוָלֵכן ַהּשִׂ ַהּקְ

ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.

ת ּבָ ל ׁשַ ְנָחה ׁשֶ ת ַהּמִ ִפּלַ ּתְ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ָחּה  ּכֹ
זֹו  ָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ז(,  המנחה  תפילת  )ליקוה"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  עֹוד  ְוָכַתב 
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ת  ִפּלַ ּתְ ל  ׁשֶ כָֹחּה  ּבְ ֵיׁש  ָלֵכן  ְמאֹד,  בֹוָהה  ּגְ ָעה  ׁשָ ִהיא 
ָהֲאִריַז"ל,  ַתב  ּכָ י  ּכִ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ
ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ ּכַֹח  ֵיׁש  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָכל  ּבְ ׁשֶ
זֹו  ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָאה,  ַהּבָ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעד  ין  ַהּדִ

ִלּבֹו. ָנה ֲעצּוָמה ֵמעֶֹמק  ַכּוָ ּבְ

ָיכֹול  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ֲחִרית  ׁשַ ת  ְתִפּלַ ּבִ ל  ְלָמׁשָ
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ִמְנָחה  ת  ִפּלַ ּתְ ַעד  ין  ַהּדִ יק ֶאת  ּוְלַהְמּתִ ְוֶהָאָרה  יְך מִֹחין  ְלַהְמׁשִ ָהָאָדם 
ַעד  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ ר  ֶאְפׁשָ ַעְרִבית  ת  ְתִפּלַ ּבִ ְוֵכן  ַאֲחֶריָה,  ׁשֶ

ַאֲחֶריָה. ׁשֶ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ

ין  ַהּדִ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ כָֹחּה  ּבְ ֵיׁש  יֹום  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ת  ִפּלַ ּתְ ֲאָבל 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוזֹאת  ֳחָרת,  ַלּמָ ָאה  ַהּבָ ִמְנָחה  ת  ִפּלַ ּתְ ַעד  ּלֹו  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ ל  ׁשֶ
הּוא  יֹום  ָכל  ּבְ ִמְנָחה  ַעת  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ה,  ַרּבָ ָנה  ַכּוָ ּבְ ֶנֱאֶמֶרת  ִהיא 
ל  יק ֶאת ּכָ ר ְלַהְמּתִ ָעה זֹו ֶאְפׁשָ ׁשָ ין, ְוָלֵכן ּבְ ּבֹו ׁשֹוֶרה ּתֶֹקף ַהּדִ ַמן ׁשֶ ַהּזְ

ְרׁשֹו. ׁשָ ּבְ א  ֶאּלָ ק  ִנְמּתָ ין  ַהּדִ י ֵאין  ּכִ ּלֹו,  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ ל  יִנים ׁשֶ ַהּדִ

ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ְמִאיָרה  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ת  ְתִפּלַ ּבִ ֲאָבל 
יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ ר  ֶאְפׁשָ ְדַרֲעִוין",  "ַרֲעָוא  ְקֵראת  ַהּנִ ֲעצּוָמה 
ָנה  ּוָ ּכַ ִמּתֹוְך  זֹו  ה  ִפּלָ ּתְ ָהָאָדם  ל  ּלֵ ִיְתּפַ ְוִאם  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ
ל  ה ְלַקּבֵ ּלֹו ְוִיְזּכֶ בּוַע ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ יק ֶאת ּכָ ֲעצּוָמה, הּוא ַיְמּתִ
ה  ּלָ ְתּגַ ַהּמִ ְדַרֲעִוין"  "ַרֲעָוא  ֶהָאַרת  ִהיא  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה,  ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ֶאת 
דֹוָלה. ָנה ּגְ ַכּוָ ְנָחה ּבְ ת ַהּמִ ִפּלַ ִלי ְלָהִכיל זֹאת ִהיא ּתְ ר ַהּכְ ָעה זֹו, ֲאׁשֶ ׁשָ ּבְ

ֶאת  ִנים  ְמַתּקְ ִפּלֹות  ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל,  ַתב  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ִחיצֹוִנּיּות  ֶאת  ִנים  ְמַתּקְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּוַדת  ְיֵדי  ְוַעל  ָהעֹוָלמֹות,  ִניִמּיּות  ּפְ
ַיַחד  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ָהֶעְליֹוִנים,  ָהעֹוָלמֹות 
ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ית  ִליׁשִ ׁשְ עּוָדה  ַהּסְ ִעם 
ה  ּלָ ְתּגַ ַהּמִ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְוֶהָעצּום  דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  זֹוִכים  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְדַרֲעִוין. ַרֲעָוא  ַעת  ׁשְ ּבִ

ית ִליׁשִ  ְסעּוָדה ׁשְ
ַרְך ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַגֲעגּוִעים ְלַהּשׁ ִמּתֹוְך ְרצֹונֹות 

ָהֲעצּוָמה  ָהָרצֹון  ָהֵעת  ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ַמן  ַהּזְ ה  ְוִהּנֵ



ַמְלכּוְתָך׀ ְמחּו ּבְ ׀ִיׂשְ

410

ַמן  ַהּזְ י  ּכִ ית,  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ֵעת  ּבְ ְפָרט  ּבִ ִהיא  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ית  ּלֵ ְתּגַ ַהּמִ
י  ַרּבִ ּכֹוֵתב  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָהֲאִכיָלה,  ַעת  ׁשְ ּבִ הּוא  ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ית  ּלֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ
דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהָאָדם  ר אֹוֵכל  ֲאׁשֶ ּכַ ְוזֹאת  ז(,  )ליקו"מ  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן 
ּוְגדֹוָלה  ֲעצּוָמה  ָרצֹון  ֵעת  ּזֹוִהי  ׁשֶ ְדַרֲעִוין,  ַרֲעָוא  ל  ׁשֶ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ְוָלֵכן 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶלֱאכֹל  ָהָאָדם  ַעל  ָהָרצֹון,  ְלֶהָאַרת  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ּוָבּה  ְמאֹד 
ל  ְלַקּבֵ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ דֹוִלים  ּגְ ּוְבִכּסּוִפים  ֲעצּוָמה 

ָעה זֹו. ׁשָ ּבְ ַהּיֹוֵרד  ֶאת ָהאֹור ֶהָעצּום 

זֹו,  ָעה  ׁשָ ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ ֶהָעצּום  ָהאֹור  ֶאת  ָהָאָדם  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ל  יק ֶאת ּכָ בּוַע ּוְלַהְמּתִ ָ יְך ֶאת ֶהָאַרת ָהָרצֹון ְלָכל ַהּשׁ הּוא ָיכֹול ְלַהְמׁשִ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל ְימֹות  ּכָ ל  יִנים ׁשֶ ַהּדִ

ִלְזּכֹות ֶלֱאמּוָנה  ֶלת  ית ְמֻסּגֶ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ
ַרְך ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבַ ֵלָמה  ׁשְ

ִנּצֹול  ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ קי"ט(,  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ִהּנֵ
ְועֹוד  זיע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְוָאְמרּו  ּוָמגֹוג,  ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ִמּמִ ָהָאָדם 
ַאֲחִרית  ְהֶיה ּבְ ּתִ ַהְינּו ׁשֶ רּוָחִנּיּות, ּדְ ְהֶיה ּבָ ר ִמְלָחָמה זֹו ּתִ ִעּקַ יִקים, ׁשֶ ַצּדִ
ְסעּוָדה  ּבִ ִהיר  ַהּזָ ְוָכל  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ַעל  ִמְלָחָמה  ִמים  ַהּיָ
ִלְהיֹות  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדּה  ְוֵכן ַעל  זֹו,  ְלָחָמה  ִמּמִ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ִיְזּכֶ ית  ִליׁשִ ׁשְ
ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ֵלמּות  ִלׁשְ ְוזֹוֶכה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבַ בּוק  ּדָ

ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ עֹות ַהּטֹובֹות, ֵהן  ּפָ ַהַהׁשְ

נֹות ק ַמּתָ ֶלְך ְמַחּלֵ ַהּמֶ

ִפּלֹוָתיו  ּתְ ל  ּכָ ּה  ּבָ דֹוָלה,  ּגְ ַעת ֵעת ָרצֹון  ׁשְ ְדַרֲעִוין ִהיא  ַרֲעָוא  ַעת  ׁשְ
רֹום. ּמָ ּבַ לֹות  ל ָהָאָדם ִמְתַקּבְ ׁשֶ
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ר  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל יֹום ַהּשׁ ָעה זֹו ֲהֵרי ִהיא ׁשֹוָנה ִמּכָ ָ ּשׁ ָפִרים ׁשֶ ּסְ ּומּוָבא ּבַ
ָעָליו  א,  ַרּבָ ַאּדְ א  ֶאּלָ ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ָבִרים  ּדְ ַעל  ָלל  ּכְ ׁש  ְלַבּקֵ ָלָאָדם  ֵאין  ּבֹו 
ָערּוְך"  ְלָחן  ֻ "ּשׁ ּבַ ְפָסק  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעׂשּוָיה,  ְמַלאְכּתֹו  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ִלְראֹות 

)סימן שז(.

ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ָהָאָדם  ָיכֹול  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ֲאָבל 
רֹום. ּמָ ּבַ ַנֲענֹות  ל ָהָאָדם  ִפּלֹוָתיו ׁשֶ ּתְ ל  ּכָ זֹו  ָעה  ּוְבׁשָ ָצִריְך,  הּוא  ֶ ּשׁ

ּפּור ּכִ ַעת יֹום  ׁשְ ּבִ מֹו  ּכְ ֵעת ָרצֹון - 

ֶצר ָהָרע  בֹוָהה זֹו ֵאין ְרׁשּות ַלּיֵ ָעה ּגְ ׁשָ ּבְ י ָהִרי"ם", ׁשֶ ְוָכַתב ַה"ִחּדּוׁשֵ
סּוק:  ָעה זֹו ָאנּו אֹוְמִרים ֶאת ַהּפָ ׁשָ ּפּוִרים, ְוָלֵכן ּבְ יֹום ַהּכִ מֹו ּבְ ְלַקְטֵרג ּכְ

ֶעָך". ִיׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ ֲעֵנִני  ָך  ַחְסּדֶ ָרב  ּבְ ְלָך ה' ֵעת ָרצֹון ֱאלִֹקים  ִתי  "ַוֲאִני ְתִפּלָ

ְוָכל  ְמאֹד  ֲעצּוָמה  ָרצֹון  ֵעת  ָנּה  ֶיׁשְ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ז,  ְלַרּמֵ ְוזֹאת 
ָרמּוז  ֶזה  ְוָדָבר  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ מֹו  ּכְ לֹות  ִמְתַקּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִפּלֹוָתיו  ּתְ
ִעי"  ְוִיׁשְ סּוק "ְלָדִוד ה' אֹוִרי  ַהּפָ ֲחַז"ל אֹוְמִרים ַעל  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֶזה,  ָפסּוק  ּבְ

ּפּוִרים. ַהּכִ ִעי" ֶזה יֹום  ְו"ִיׁשְ ָנה,  ָ ַהּשׁ - "אֹוִרי" ֶזהּו רֹאׁש 

ֶעָך", ְוזֹאת  ֱאֶמת ִיׁשְ ָפסּוק "ֲעֵנִני ּבֶ יִרים זֹאת ּבְ ו ָאנּו ַמְזּכִ ְוַאף ַעְכׁשָ
רּות ְלָכל ֶאָחד ִלְפעֹל  ָנּה ֶאְפׁשָ ַעת ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ֶיׁשְ ׁשְ ּבִ ְך ׁשֶ ז ַעל ּכָ ְלַרּמֵ

ִעיָלה. ַהּנְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ מֹו  ּכְ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ

ְפָרד ֵמאֹוֲהבֹו ּנִ ׁשֶ ל ְלֶמֶלְך  ָמׁשָ

ְך. ּכָ ִנְפָלא ַעל  ל  יִקים ָמׁשָ ַצּדִ ְוָאְמרּו 

ְך  ּוְבֶמׁשֶ ּוְמקָֹרָביו,  ֵמאֹוֲהָביו  ֶאָחד  ֵאֶצל  ִהְתַאְכֵסן  ׁשֶ ְלֶמֶלְך  ל  ָמׁשָ
ֶלְך  ַהּמֶ ד ֶאת  ְלַכּבֵ ֵדרֹו  ִמּגְ ה  ַהּלָ ָיָצא  ֵביתֹו  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ הּותֹו  ְיֵמי ׁשְ ל  ּכָ
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ָהַלְך  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ְוִלְפֵני  ְוִנּגּוִנים,  יִרים  ׁשִ ִלְכבֹודֹו  ר  ְוׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ִעם  ַמח  ְוׂשָ
ְחקֹו ַוֲעִנּיּותֹו.  ר לֹו ֶאת ּדָ ֶלְך ְוָנַפל ְלַרְגָליו ְוִסּפֵ ָנה ֶאל ַהּמֶ ְלֵביתֹו, הּוא ּפָ
ׁשֹוָתיו  ּוַבּקָ ֲאלֹוָתיו  ל ִמׁשְ ּכָ ד ֶאת  א ִמּיָ ַמע זֹאת, ָאֵכן ִמּלֵ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֶלְך  ְוַהּמֶ

ָצִריְך. הּוא ָהָיה  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְוָנַתן לֹו 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִעם  ֵמִחים  ׂשְ ּה  ּלָ ּכֻ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָאנּו  ְך  ּכָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּיֹוֵצאת  ׁשֶ ִלְפֵני  ֲאָבל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ִרים  ּוְמַזּמְ ִרים  ְוׂשָ
אי  ּוְבַוּדַ נּו,  ׁשֵ ְמֻבּקָ ל  ּכָ ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ ִנים  ִמְתַחּנְ ָאנּו 
ּוְרצֹונֹוָתיו  ֲאלֹוָתיו  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  א  ְמַמּלֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ

ל ָהָאָדם. ׁשֶ

ַעת  ית - ׁשְ ִליׁשִ ל ְסעּוָדה ׁשְ ְסֻגּלֹוֶתיָה ׁשֶ
בּוַע ָ ַפע ְלָכל ַהּשׁ ֶ ְיִריַדת ַהּשׁ

 - חּוִמים  ַהּתְ ָכל  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ִליׁשּועֹות  ֶלת  ְמֻסּגֶ ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה 
ַפע  ֶ ָעה זֹו יֹוֵרד ַהּשׁ ׁשָ ּבְ ַתב ָהֲאִריַז"ל ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ
לֹוַמר  ָהָאָדם  ַעל  ה  ַהּזֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִביל  ּוִבׁשְ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ
ֶאת  ת,  ַהּפַ ַעל  ּובֹוֵצַע  ָיָדיו  ֶאת  ּנֹוֵטל  ׁשֶ ְלַאַחר  עּוָדה,  ַהּסְ ת  ְתִחּלַ ּבִ
ְזֵעיר  ּדִ ְסעּוְדָתא  ִהיא  א  ּדָ ְוכּו'  ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ ְסעּוְדָתא  "ַאְתִקינּו  ח  ֻנּסַ
ְלָכל  ְרָנָסה  ַהּפַ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ָהָאָדם  יְך  ַמְמׁשִ זֹו  ּוַבֲאִמיָרה  ין",  ַאְנּפִ
ֵני  ִמּפְ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ יֹוֵרד  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ּכִ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ
ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָלעֹוָלם  ל  ְלׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ ין  ַאְנּפִ ֵעיר  ִמּזְ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ יֹוֵרד  ַפע  ֶ ַהּשׁ  ׁשֶ

ה. ַהּזֶ

ה ְלַפְרָנָסה טֹוָבה ְסֻגּלָ

ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ זיע"א,  ֵמִריְמנֹוב  ל  ֶמְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ְוָכַתב 
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ֲאִכיָלתֹו ֶאת  ּבַ ָהָאָדם  ן  ְיַכּוֵ ָלֵכן  זֹו,  ָעה  ׁשָ ּבְ יֹוֵרד  בּוַע  ׁשָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ
ֲחִתיַכת  ּבַ ַהְינּו, ׁשֶ ּלֹו. ּדְ בּוַע ּכֻ ָ ַפע ְלָכל ַהּשׁ יְך ׁשֶ ית ְלַהְמׁשִ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ
ַפע ְליֹום ִראׁשֹון, ּוַבֲחִתיָכה  יְך ׁשֶ ן ְלַהְמׁשִ אֹוֵכל ְיַכּוֵ ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַהַחּלָ
לֹו  ֶיְחַסר  ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ָהְלָאה,  ְוֵכן  ִני,  ׁשֵ ְליֹום  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְרָנָסה ְלָכל  ּפַ ל  ַפע ׁשֶ ׁשֶ

זֹו  ְסעּוָדה  ֶלת  ֻסּגֶ ּמְ ׁשֶ זיע"א,  שָכר"  ִיּשָׂ ֵני  ַה"ּבְ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  זֹו  עּוָדה  ּסְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוָבה,  ְלַפְרָנָסה 
ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ִלי ֶלֶחם  "ְוָנַתן  רּוְך הּוא:  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ׁש  ּקֵ ּבִ ר  ֲאׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ

ְוכּו'. ִלְלּבֹׁש" 

ָרצֹון  ֵעת  ִהיא  זֹו  ָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ זיע"א,  ִמּקֹוִריץ  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְרָנָסה טֹוָבה ְלָכל  ּפַ ּה  ּבָ ִלְפעֹל 

ָיִמים ה ַלֲאִריכּות  ְסֻגּלָ

ָהָאבֹות  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ נֹות  ְמֻכּוָ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ עּודֹות  ַהּסְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ה  ִהּנֵ
ְסעּוָדה  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ִראׁשֹוָנה  ְסעּוָדה  לֹום.  ָ ַהּשׁ ֲעֵליֶהם 

ַיֲעקֹב ָאִבינּו. ֶנֶגד  ּכְ ית  ִליׁשִ ׁשְ ּוְסעּוָדה  ִיְצָחק ָאִבינּו,  ֶנֶגד  ּכְ ה  ִנּיָ ׁשְ

ִהיא  ל ְסעּוָדה זֹו ׁשֶ ָתּה ׁשֶ ֻגּלָ ּסְ ַעל ָה"ִאְמֵרי נַֹעם" זיע"א, ׁשֶ ְוָכַתב ּבַ
ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ִלְזּכֹות  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶנֶגד  ּכְ ֶנת  ְמֻכּוֶ
ִנּתֹוְספּו  ֲחלֹום  ּבַ ַיֲעקֹב  ָהרֹוֶאה  נז(:  )ברכות  ֲחַז"ל  ּבַ ֶנֱאַמר  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ַלֲאִריכּות  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ַיֲעקֹב,  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ׁשֶ זֹו,  ְוָלֵכן ְסעּוָדה  ים.  ַחּיִ לֹו 
ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ָמּה  ְלַקּיְ ֵהן   - ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ ִהיר  ַהּזָ ְוָכל  ָיִמים, 
ם  ֵ חֹות ְלַהּשׁ ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ּה ׁשִ ּבָ יר  ְוָלׁשִ ּה  ְזַמּנָ ּבִ ָמּה  ְוֵהן ְלַקּיְ ה  ְוֶחְדָוה ַרּבָ
ָיִמים  ַוֲאִריכּות  ים  ְלַחּיִ ה  ִיְזּכֶ  - ּתֹוָרה  ּוְבִדְבֵרי  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  ָמּה  ּוְלַקּיְ

ִנים טֹובֹות. ְוׁשָ
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ּוַפְרָנָסה ים  ַחּיִ ה ְלָבִנים,  ְסֻגּלָ

י  ֵני ַחּיֵ ֵהם ּבְ לּו, ׁשֶ ָבִרים ַהּלָ ת ַהּדְ לֹׁשֶ ְ ּשׁ דֹוׁש, ׁשֶ ַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ ה ּכָ ְוִהּנֵ
ל ָהֶעְליֹון. ּזָ ּמַ ּבַ א  ֶאּלָ ל ָהָאָדם  ְזֻכּיֹוָתיו ׁשֶ ּבִ לּוִיים  ּתְ ְרִויֵחי, ֵאיָנם  ּוְמזֹוֵני 

ְדַרֲעִוין,  ַרֲעָוא  ַעת  ׁשְ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ זיע"א,  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ְוָכַתב 
דֹולֹות  ּגְ ְיׁשּועֹות  ִלְפעֹל  ְמאֹד  ֶלת  ְמֻסּגֶ ָהֶעְליֹון,  ל  ּזָ ַהּמַ ִמְתעֹוֵרר  ּה  ּבָ
ְוֵכן  ָיִמים,  ַוֲאִריכּות  ִריאּות  ּבְ ְרָנָסה,  ּפַ ֵהם:  ׁשֶ ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ

ל ְקָיָמא. ְלֶזַרע ׁשֶ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ִנים  ּבָ ַלֲחׂשּוֵכי  ְיׁשּועֹות  ּה  ּבָ ן ִלְפעֹל  ִנּתָ

בּוַע ָ יִנים ְלָכל ַהּשׁ ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ

ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ל  ׁשֶ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ה(,  )ברכת השחר  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוָכַתב 
ַעת  ְ ּשׁ ֵני ׁשֶ ּלֹו, ִמּפְ בּוַע ּכֻ ָ ל ַהּשׁ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ יק ֶאת ּכָ ָיכֹול ָהָאָדם ְלַהְמּתִ
יִנים ַאף  יק ֶאת ַהּדִ הּוא ַמְמּתִ ְדיֹון ַהּכֹוֵלל ׁשֶ מֹו ַהּפִ ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ִהיא ּכְ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ יִנים  ּדִ י  ּתֵ ּבָ ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ָהֶעׂשְ ָכל  ּבְ ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ ְלֵאּלּו 
יַע  ּפִ ּוְלַהׁשְ ָהָאָדם  ֵמַעל  ין  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ זֹו  ָעה  ׁשָ ל  ׁשֶ ּוְבכָֹחּה 

ַוֲחָסִדים. ַפע ַרֲחִמים  ָעָליו ׁשֶ

ֵצל ֵמֲחלֹומֹות ָרִעים ְלִהּנָ ה  ְסֻגּלָ

זיע"א  אְטֶמר  ִמּסָ יֹוֵאל  י  ַרּבִ ֵאֶצל  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ִהְתלֹוֵנן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ה  ַהְרּבֵ ָזקּוק  ְוִהּנֹו  בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָרִעים  ֵמֲחלֹומֹות  ִהּנֹו סֹוֵבל  ׁשֶ
ְסעּוָדה  ֵהר ּבִ ּזָ ּיִ אְטֶמר, ׁשֶ י יֹוֵאל ִמּסָ ְך, ָעָנה לֹו ַרּבִ ָעִמים ָלצּום ֵעֶקב ּכָ ּפְ

ְסקּו ֲחלֹומֹוָתיו ָהָרִעים. ִיּפָ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ית  ִליׁשִ ׁשְ

ְטֶבְרָיה,  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ַזַצ"ל,  ְקִליְרס  ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֶאת  ֲאלּו  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ
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ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ין  ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ּוָמה  ֲחַז"ל,  ִדְבֵרי  ּבְ ְלָכְך  קֹור  ַהּמָ ָמה 
ַהֲאִזינּו.  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ְמפָֹרׁש  זַֹהר  ה  ּזֶ ׁשֶ ָלֶהם  ָעָנה   - ָרִעים  ַלֲחלֹומֹות 
ַעל  ֲאִני  ֵמִעיד  זיע"א:  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ֵמעֹוָלם  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ י  ִהְפַסְדּתִ לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ַעְצִמי 
ְוַכּמּוָבן  חֹל.  יֹום  ּבְ ְולֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ לֹא  ֲחלֹום  ְלַתֲעִנית  ָצִריְך  ָהִייִתי  לֹא 
ית  ִליׁשִ עּוָדה ׁשְ ר ָהָאָדם עֹוֵרְך ֶאת ַהּסְ ֲאׁשֶ ּכַ ָכְך ִהיא  ּבְ ה  ֻגּלָ ר ַהּסְ ִעּקַ ׁשֶ
חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ּה  ּבָ ה  ּוַמְרּבֶ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך 

דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

זֹו בֹוָהה  ּגְ ָעה  ׁשָ ּבְ ין  ֻחּלִ ְבֵרי  ְזִהירּות ִמּדִ

ַעת  ׁשְ ּבִ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ ֶהָעצּום  ָלאֹור  ִלְזּכֹות  ָהרֹוֶצה  ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ מּוָבא 
יִנים ֵמַעל ָהָאָדם  ל ַהּדִ ַקת ּכָ ִהיא ֶהָאַרת ָהָרצֹון ְוַהְמּתָ ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ׁשֶ
ין  יחֹות ֻחּלִ ֵטִלים ְוׂשִ ָבִרים ּבְ יֹוֵתר ִמּדְ ֵהר ּבְ ּלֹו, ָעָליו ְלִהּזָ בּוַע ּכֻ ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ

ֶלְך. ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ ִנְמָצִאים  ּה  ּבָ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ּוִבְפָרט  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ָהֲאסּוִרים 

ַעם  ּפַ ׁשֶ זיע"א,  ִדיגּוָרא  ִמּסָ ַיֲעקֹב"  יר  ָה"ַאּבִ ַעל  ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ים ַהְמׂשֹוֲחִחים  ַמע ֲאָנׁשִ ָ ּשׁ ית, ּוְכׁשֶ ִליׁשִ ְסע ּוָדה ׁשְ ַחְדרֹו ּבִ ב ּבְ ַאַחת ָיׁשַ
ה ֶזה יֹוֵתר  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ר  ְלַדּבֵ ְוָאַמר ָלֶהם:  ָיָצא ֵמַחְדרֹו  עּוָדה,  ּסְ ּבַ יֵניֶהם  ּבֵ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ֶאְמַצע  ּבְ ר  ַדּבֵ ִמּלְ רּוַע  ּגָ

ׂשֹוֲחִחים  ַהּמְ ים  ֲאָנׁשִ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ זיע"א  אְטֶמר  ִמּסָ יֹוֵאל  י  ַרּבִ ְוַאף 
ל  יֹוֵתר ׁשֶ ה ּבְ דֹוׁשָ ָעה ַהּקְ ָ ּשׁ ַצַער: ְוִכי ּבַ ָנה ֲאֵליֶהם ְוָאַמר ּבְ ָעה זֹו, ּפָ ׁשָ ּבְ

ָכְך?! ּבְ ל ַמה  ְדָבִרים ׁשֶ ּבִ ֶכם ְמׂשֹוֲחִחים  ִהּנְ בּוַע  ָ ַהּשׁ

ְיהּוִדים  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ר,  ְמֻסּפָ זיע"א  ֶרה'ס  ׂשָ ֵלייּב  י  ַרּבִ ְוַעל 
ְצאּו  ּיָ ית ְלַאַחר ׁשֶ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֵטִלים ּבִ ּבְ ְדָבִרים  ּבִ יֵניֶהם  ּבֵ ִרים  ַהְמַדּבְ
ֶכם ְלהֹוִסיף ֵמחֹל ַעל  ׁש ִמּמְ ּקֵ ָנה ֲאֵליֶהם ְוָאַמר ָלֶהם: ִמי ּבִ ַהּכֹוָכִבים, ּפָ
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ּוְלהֹוִציא  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ָלֶכם  ָעִדיף  ין?  ֻחּלִ ְבֵרי  ּדִ ר  ּוְלַדּבֵ ַהּקֶֹדׁש 
ֶזה. ּכָ ְוָקדֹוׁש  ְזַמן ָחׁשּוב  ּבִ ְלׂשֹוֵחַח  ְולֹא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 

ֵהר  ָעה זֹו, ָעָליו ְלִהּזָ ׁשָ ה ּבְ ּלֶ ְתּגַ ְוָלֵכן ֶהָחֵפץ ִלְזּכֹות ָלאֹור ֶהָעצּום ַהּמִ
ירֹות  ׁשִ ָעה זֹו ּבְ ל ׁשָ ָעה זֹו ּוְלַנּצֵ ׁשָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ בּוק ּבְ יֹוֵתר ִלְהיֹות ּדָ ּבְ
ֶהָעצּום  ָלאֹור  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ְוִדְבֵרי  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ

זֹו. ָעה  ׁשָ ּבְ ּיֹוֵרד  ׁשֶ ְפָלא  ְוַהּנִ

ל ִנְפָלא ָמׁשָ

ּתֹוָרה,  ּוְלִדְבֵרי  ה  ָ ִלְקֻדּשׁ זֹו  ָעה  ׁשָ ל  ְמַנּצֵ ֵאינֹו  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ְוִהּנֵ
ָבר ִלְפנֹות ַלֲעָסָקיו  ּיּוַכל ּכְ ֵדי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ ֵמר ַהּשׁ ּגָ ּתִ ה ׁשֶ ה ּוְמַחּכֶ א ְמַצּפֶ ֶאּלָ
ַנַחל"  ָה"ַעְרֵבי  זֹאת  יר  ְסּבִ ּמַ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָכְך,  ּבְ ְמאֹד  הּוא  ַמְפִסיד   - ְוִעְנָיָניו 

ִנְפָלא. ל  ָמׁשָ ּבְ

ָמקֹום  ה  ׂשָ ְוִחּפְ ְמִדיָנָתּה  ּבִ ֶהָעִרים  ְלַאַחת  ְקְלָעה  ּנִ ׁשֶ ה  ְלַמְלּכָ ל  ָמׁשָ
ָללּון,  ֵהיָכן  ָמְצָאה  ְולֹא  ַרּבֹות  ה  ׂשָ ִחּפְ ִהיא  רֹוב.  ַהּקָ ּיֹום  ּבַ ּבֹו  הֹות  ִלׁשְ

ְלכּות. ַלּמַ ֵבית ַאַחד ַהְמקָֹרִבים  ּבְ ּסֹוף ָמְצָאה ָמקֹום  ּבַ ׁשֶ ַעד 

ְך  ֶמׁשֶ ה ּבְ ְלכּות, ְוִהּנֵ ְוָאֵכן, ִהיא ִהְתָאְרָחה ֵאֶצל ֶאָחד ַהְמקָֹרִבים ַלּמַ
ְוִהיא  ִויָקר,  בֹוד  ּכָ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ָדּה  ְלַכּבְ ֵדרֹו  ִמּגְ ַהְמָאֵרַח  ָיָצא  ַהּיֹום  ל  ּכָ
ר ַרב, ֲאָבל  עֹׁשֶ ּבְ רֹו  ְ ּוְלַעּשׁ ִויָקרֹות ְמאֹד  נֹות ַרּבֹות  ָרְצָתה ָלֵתת לֹו ַמּתָ
ָסמּוְך  ֶוֱהִכיָנם  ְלְטֶליָה  ִמּטַ ל  ּכָ ֶאת  ַהְמָאֵרַח  ָאַרז  ָהַאֲחרֹוָנה  ָעה  ָ ּשׁ ּבַ
ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ יתֹו.  ּבֵ ֶאת  ָבר  ּכְ ֲעזֹב  ּתַ ׁשֶ ה  ַחּכֶ ּמְ ׁשֶ ָלּה  ָרַמז  ּוְבָכְך  ֶלת,  ַלּדֶ
נֹות  ּלֹא ָנְתָנה לֹו ַמּתָ י ׁשֶ דֹול, ְולֹא ּדַ ַכַעס ּגָ ֲעָסה ָעָליו ּבְ ה, ּכָ ְלּכָ זֹאת ַהּמַ

ים ֲחמּוִרים. ֳעָנׁשִ ּבָ ה אֹותֹו  ֶהֱעִניׁשָ א ַאף  ֶאּלָ  -

ִדְבֵרי  ּבְ ָלּה  ּוְמַבּטְ ֵטִלים  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ ְמׂשֹוֵחַח  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ָאָדם  ְך  ּכָ



ְ ׀ ּ ִו ָֹ ָש ּן י  ִכ ָֹ ׀ ָש

 417

ֵמַח  יתֹו ְוֵאינֹו ׂשָ ָבר ִמּבֵ ֶלְך ֵיֵצא ּכְ ַהּמֶ ָחֵפץ הּוא ׁשֶ ָכְך ַמְרֶאה ׁשֶ ֲהַבאי, ּבְ
ֶלְך. ַהּמֶ ִלְהיֹות ִעם 

ַעת ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ

זֹו  ֲחׁשּוָבה  ָעה  ׁשָ ִלים  ְמַנּצְ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ַנַחל",  ָה"ַעְרֵבי  ם  ּוְמַסּיֵ
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ּוִבְנַין  ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ל  ּכָ ֶבת  ִמְתַעּכֶ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת 
דֹוִלים  ַהּגְ ָהַרֲחִמים  ִגּלּוי  ּבְ לּוָיה  ּתְ ֵאֶליָה  ים  ְמַצּפִ ָאנּו  ׁשֶ ה  ֻאּלָ ַהּגְ י  ּכִ
דִֹלים  ּגְ "ּוְבַרֲחִמים  ז(:  נד  )ישעיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ
ר  ְוֶאְפׁשָ ָהֵאּלּו  דֹוִלים  ַהּגְ ָהַרֲחִמים  ים  ּלִ ִמְתּגַ זֹו  ָעה  ּוְבׁשָ ֵצְך",  ֲאַקּבְ
ֵאין  ָראּוי,  ּכָ זֹו  ָעה  ׁשָ ִלים  ְמַנּצְ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֲאָבל  יַח,  ָמׁשִ ְלִגּלּוי  ִלְזּכֹות 

ה. ֻאּלָ ַהּגְ ֶבת  ְוָלֵכן ִמְתַעּכֶ ָהֵאּלּו,  דֹוִלים  ַהּגְ ים ָהַרֲחִמים  ּלִ ִמְתּגַ

ת  ֻאּלַ ּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ב'(,  חוב מהיתומים הלכה  גביית  )הלכות  מֹוֲהַרַנ"ת  ּכֹוֵתב  ְוֵכן 
ְקָרִאים  ַהּנִ דֹוִלים  ַהּגְ ְוָהַרֲחִמים  ָהָרצֹון  ּלּות  ִהְתּגַ ְזכּות  ּבִ ָהְיָתה  ִמְצַרִים 
ְולֹא  ֲאִני   - ִמְצַרִים"  ְבֶאֶרץ  י  "ְוָעַבְרּתִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְדַרֲעִוין",  "ַרֲעָוא 
ָזכּו  ד  ִמּיָ ֶזה,  אֹור  ה  ּלָ ִהְתּגַ ר  ְוַכֲאׁשֶ ה'",  "ֲאִני   - ָרף  ׂשָ ְולֹא  ֲאִני  ַמְלָאְך, 

ֵאל. ְלִהּגָ

יק  ּדִ ַהּצַ ְויֹוֵסף  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ קּו  ּלְ ִהְסּתַ ְדַרֲעִוין  ַרֲעָוא  ַעת  ׁשְ ּבִ ְוָלֵכן 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוְקקּוָתם  ְוִהׁשְ ּסּוָפם  ּכִ ּגֶֹדל  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֶלְך ֵמָהעֹוָלם,  ַהּמֶ ְוָדִוד 
רֹום  ַלּמָ ָמָתם  ִנׁשְ ַעל  ַוּתַ ְועּו  ּגָ ׁשֶ ַעד  ָהֶעְליֹון,  ָרצֹון  ּבָ ִנְכְללּו  ֵהם  ַרְך  ִיְתּבָ

ל ָהאֹור ָהֶעְליֹון. ִתיקּות ׁשֶ ְוַהּמְ ִעימּות  ַהּנְ ִמּגֶֹדל 

ַוֲעצּומֹות  נֹוָראֹות  ְלַמְדֵרגֹות  כּו  ּזָ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ עֹוד  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְוֵכן 
ְדַרֲעִוין. ַרֲעָוא  ל  זֹו ׁשֶ ּוְמרֹוֶמֶמת  ָבה  ּגָ ִנׂשְ ָעה  ׁשָ ּבְ

ָהָיה  ׁשֶ זיע"א  ָלאְטׁשֹוב  ִמּזְ ִמיַכל  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק  ַעל  ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
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ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ִכּסּוִפים ֲעצּוִמים ְונֹוָרִאים ְלַהּשׁ ָעה זֹו ּבְ ׁשָ ִמיד ִמְסּתֹוֵבב ּבְ ּתָ
ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ א  ּבָ ָהָיה  בּוַע  ׁשָ ּוְבָכל  ֵבקּות,  ּדְ ֵמֹרב  ּגֹוֵוַע  ָהָיה  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ַעד 
בּוַע  ּוְבׁשָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ֵבקּות  ּדְ ֵמרֹב  ִיְגַוע  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ לֹו  ּוַמְפִריַע 
הֹוֵלְך  יק  ּדִ ַהּצַ ָהָיה  בּוַע  ׁשָ ּוְבאֹותֹו  ֵאָליו,  יַע  ְלַהּגִ ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ ַכח  ׁשָ ֶאָחד 
ה",  מֹׁשֶ ק  ּלַ ִאְסּתַ א  ְעּתָ ׁשַ ַהאי  "ּבְ אֹוֵמר:  הּוא  ׁשֶ ּכְ ְוָחזֹור  ָהלֹוְך  ֵביתֹו  ּבְ

יו. ַעּמָ ְוֶנֱאַסף ֶאל  ְגַוע  ּנִ ׁשֶ ַעד 

ַזַצ"ל,  הֹורֹוִויץ  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ָהרה"צ  ַעל  ְרָאָיה  ֵעֵדי  ִרים  ְמַסּפְ ְוֵכן 
א ֵמירֹון ִלְפֵני ֲחֵבִרים  יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ עּור ּבְ ר ָמַסר ׁשִ ֲאׁשֶ ַעם ַאַחת ּכַ ּפַ ׁשֶ
ַעד  ָחִקים  ׁשְ ִהְרִקיָעה  ִהְתַלֲהבּותֹו  ית,  ִליׁשִ ׁשְ ְס עּוָדה  ּבִ יִבים  ַמְקׁשִ
מּוֵאל  ָכְך ָהרה"צ ר' ׁשְ ִהְבִחין ּבְ ִבילֹו, ּוְכׁשֶ ׁשְ ן ְמאֹד ּבִ ָבר ְמֻסּכָ ָהָיה ַהּדָ ׁשֶ
יו. ַחּיָ יל ֶאת  ִהּצִ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  עּור,  ִ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ ַזַצ"ל, ִהְפִסיקֹו  יָרא  ּפִ ׁשַ

ת ּבָ ל ׁשַ ִמְנָחה ׁשֶ ּבְ יַח ִצְדֵקנּו  ּלּות ְמׁשִ ִהְתּגַ

ִפּלֹוֵתיֶהם  ּתְ ל  ְלַקּבֵ ְמֻיֶחֶדת  ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ִהיא  ְדַרֲעִוין  ַרֲעָוא  ַעת  ׁשְ
ְמֵהָרה  ּבִ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ּלֹות  ְלִהְתּגַ ָעִתיד  זֹו  ָעה  ּוְבׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
ַעם  ַהּטַ ׁשֶ קכו(,  )סימן  ֶקט"  ַהּלֶ ֵלי  ּבֳ "ׁשִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיֵמינּו,  ּבְ
ְלָך  ִתי  ְתִפּלָ "ַוֲאִני  סּוק  ַהּפָ ֶאת  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים  ׁשֶ
ְהֶיה  ּתִ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּבֹוא  ִלְפֵני  ָהַאֲחרֹוָנה  ָרה  ַהּצָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָרצֹון",  ֵעת  ה' 
ְוָאז  ד ְמֹאד ַעד ֵעת ִמְנָחה,  ְכּבַ ּתִ ּוַבּיֹום ָהַאֲחרֹון ִהיא  ים,  ָעה ֳחָדׁשִ ׁשְ ּתִ
ָיבֹוא  ד  ּוִמּיָ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ת  ְתִפּלַ ּבִ ָתם  ְתִפּלָ ּבִ ַנֲעִנין  ִיְהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָיֵמינּו, ָאֵמן. ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוִיְגָאֵלנּו  ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ
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פרק כ

ִנת ו כ ם תח מיָ ָ תח

ה  ּמָ ּכַ ָנן  ֶיׁשְ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ִמְנֲהֵגי  ָכל  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְוֶאָחד.  ֵאלֹות ָהעֹולֹות ְלָכל ֶאָחד  ׁשְ

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה ׁשְ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ִלְזּכֹות  ָחֵפץ  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ
ְפָלא  ְוַהּנִ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ָיָדם  ַעל  ִלְזּכֹות  ִתיב  ְוַהּנָ ֶרְך  ַהּדֶ ּוַמִהי  יַצד  ּכֵ

ה?  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ְוָהֲעֵרבּות ָהֲעצּוַמה  ִתיקּות  ְוַלּמְ

ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

לֹום'  ת ׁשָ ּבַ ת 'ׁשַ ִבְרּכַ ת קֶֹדׁש ְמָבְרִכים ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּבַ ׁשַ ַמּדּוַע ּבְ
ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמָחה'  ׂשְ ת  ּבָ 'ׁשַ ְולֹא  פ"א(,  ה"ה  בפע"ח  האריז"ל  )כמו שכתב 

ים ּומֹוֲעִדים?  ַחּגִ ּבְ

ית ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ּמּוָבא  ּכַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ָכל  ּבְ ִגים  ּדָ ֶלֱאכֹל  ְמֻיָחד  ִעְנָין  ֵיׁש  ַמּדּוַע 
ַעל  ִלְבצַֹע  ֵיׁש  ָהֲאִריַז"ל  ְלִפי  ַמּדּוַע  ֵכן  מֹו  ּכְ כד(?  יח  )פע"ח  ֲאִריַז"ל  ּבָ

ת? ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ֵרה ַחּלֹות  ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ
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ֵאָלה ְרִביִעית ׁשְ

ת  ִמּדַ ּבְ דֹוִלים  ּגְ ִנְסיֹונֹות  ַעְצָמּה  ת  ּבָ ּוְבׁשַ תֹות  ּבָ ׁשַ ַעְרֵבי  ּבְ ֵיׁש  ַמּדּוַע 
)כה"ח כז לד(  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ְוַהּגְ ַהִחיָד"א  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחלֶֹקת,  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ

)סימן ר"נ( ָועֹוד? רּוָרה  ּבְ ָנה  ׁשְ ְוַהּמִ

ית  ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

ֵרת,  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  ְבָיכֹול  ּכִ ֲחֵבִרים  ל  ׁשֶ ִמְנָהג  ּבְ נֹוֲהִגים  ָאנּו  יַצד  ּכֵ
ֲחֵבִרים  ָאנּו  ְוִכי  ֲעֵליֶכם"?  לֹום  "ׁשָ יַרת  ׁשִ ֶאת  ָלֶהם  ִרים  ׁשָ ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
יִרים  ׁשִ יר  ָלׁשִ ְיכֹוִלים  ָאנּו  ׁשֶ זֹאת  ּכָ ַמְדֵרָגה  ּבְ ָאנּו  ְוַהִאם  ֶהם?  ּלָ ׁשֶ

ֵרת?  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי 

ית ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

ֶעֶרב  ּבְ ְקֶוה  ּמִ ּבַ ן  ְלַכּוֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֶ ַהִחיָד"א  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע 
נֹוֶסֶפת  ְטִביָלה  טֹוְבִלים  ְלַאֲחֶריָה  ְוַרק  ַעס,  ַהּכַ ת  ִמּדַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ת  ּבָ ׁשַ

ת? ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה ׁשֶ

ִביִעית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ת  ּבָ ׁשַ לֹו  אֹוְמִרים  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ִרים  ְמַבּקְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע 
יּוַכל  ּה  ּבָ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ּוַמִהי  )שבת יא(?  ָלבֹוא  ְקרֹוָבה  ּוְרפּוָאה  ְזעֹק  ִמּלִ ִהיא 

א ֵמָחְליֹו? ְלִהְתַרּפֵ ֲעמֹד לֹו  ּתַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  כּוָתּה ׁשֶ ּזְ ׁשֶ ִלְזּכֹות  ַהחֹוֶלה 

ִמיִנית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶרְך  ַהּדֶ ּוַמִהי  יַצד  ּכֵ
בּוַע  ָ ָכל ַהּשׁ ֵנס ּבְ ה ָהָאָדם ְלִהּכָ ר ַעל ָיָדּה ִיְזּכֶ בּוַע, ֲאׁשֶ ָ ת ְימֹות ַהּשׁ ׁשֶ ׁשֵ

ֲעֵרי ָהֲעבֹוָדה? ׁשַ ּבְ ּלֹו  ּכֻ
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יִעית ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֻאּלַ ּגְ ל  ּכָ ַמּדּוַע 
ְוֵכיַצד  ִנְגָאִלין?  ָהיּו  ד  ִמּיָ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ ִאְלָמֵלא  ֲחַז"ל, 

ה? ִלְגֻאּלָ ָיָדּה  ִלְזּכֹות ַעל  ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ מֹר ֶאת  ִלׁשְ ָצִריְך  ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן 

ין  ּבֵ ַאְחדּות  ּבָ לּוָיה  ּתְ ת -  ּבָ ַ ַלת ַהּשׁ ַקּבָ
ָרֵאל ִיׂשְ

דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ֵאּלּו  ֵאלֹות  ׁשְ ְלָכל  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
לֹום  ָ ּשׁ ּבַ ְועֹוֵמד  לּוי  ּתָ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ אֹור  ל  ּכָ ׁשֶ ה  ַהְמַגּלֶ
הּוא  ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָלֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוָבַאְחדּות 
ה. ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ דֹול ׁשֶ ְך הּוא זֹוֶכה ְלאֹוָרּה ַהּגָ ָרֵאל, ּכָ ִמְתַאֵחד ִעם ִיׂשְ

ל  ִניִמית ׁשֶ לֹום, ְוֶזהּו ַמהּוָתּה ַהּפְ ת ִנְקֵראת ׁשָ ּבָ ַ ַהּשׁ ּום ׁשֶ ְוזֹאת ִמּשׁ
ֵאין  ׁשֶ ּוְרֵאה  "ּבֹוא  קעו(:  קורח  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן  לֹום.  ָ ַהּשׁ ַעל  א  ֶאּלָ עֹוֵמד  ָהעֹוָלם 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ם,  ְלִהְתַקּיֵ ָהעֹוָלם  ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ָהעֹוָלם, 
לֹום  ּה ֵיׁש ׁשָ ּבָ ת! ׁשֶ ּבָ ַ לֹום? זֹו ַהּשׁ ָ לֹום. ּוָמה הּוא ַהּשׁ ָ ָרה ָעָליו ֶאת ַהּשׁ ְוִהׁשְ

ם ָהעֹוָלם". ְוַעל ֶזה ִהְתַקּיֵ ה  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה 

ַעל  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ ִנְפֶרֶסת  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ׁשֶ לח(,  א,  )חלק  ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף 
ת ַעְרִבית  ְתִפּלַ ִלים ּבִ ּלְ ת ָאנּו ִמְתּפַ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ָרֵאל. ְוָלֵכן ּבִ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ
ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ "ַהּפֹוֵרס  ְוחֹוְתִמים  לֹוֶמָך",  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  "ּוְפרֹס 

ַלִים".  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל 

ָתה  ִצּוְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע  מח(,  )תיקו"ז  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְמֻיָחד  ִצּוּוי  ְתָבה  ּכָ ִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ַהּתֹוָרה 
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)שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵאׁש  ְלַהְבִעיר  ָהִאּסּור  ַעל 
ָכְך  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ת".  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  "לֹא  ג(:  לה 

ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  רֹוֶצה  ִאם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ָרְמָזה 
ֲחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ֵאׁש  ֶאת  ַהְבִעיר  ִמּלְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָעָליו  ה,  ְלּכָ ַהּמַ
לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ֶזה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּכֹוֵעס  הּוא  ִאם  י  ּכִ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ִלּבֹו  ּבְ ֲאִפּלּו 
בֹוָדּה  ל ּכְ ּכָ ֵני ׁשֶ ת. ְוזֹאת ִמּפְ ּבָ ׁשַ יִהּנֹום ּבְ ִאּלּו הּוא ִהְדִליק ֶאת ֵאׁש ַהּגֵ ּכְ

יֹום ֶזה. ּבְ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְהיֹות  ת הּוא  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ נז(  דף  כא  )תיקו"ז  ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר 
ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  אֹו  ָאָדם  ֵאיֶזה  ִעם  ּוִבְמִריָבה  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָאָדם 
ִלּפֹות  ַהּקְ ָעָליו  רֹות  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְך  ִמּכָ תֹוָצָאה  ּכְ ִנְגָרם  ֶזה  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ
ְקָטטֹות  ִמיֵני  ְלָכל  נֹוֵפל  ָהָאָדם  ָיָדן  ַעל  ׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ֹוְלטֹות  ַהּשׁ
ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ֶהם  ִעּמָ ִלים  ְלַהׁשְ ָהָאָדם  ָצִריְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְביֹום  ּוַמֲחלֶֹקת. 
ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ַמְרִחיק  הּוא  לֹום,  ׁשָ ֶהם  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֶאת  ל  ּוְמַקּבֵ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ֹוְלִטים  ַהּשׁ ַאֲחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ

לֹום. ת ׁשָ ּבַ ׁשַ ִהיא  ׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ֶהָאָרָתּה 

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּכֹוֵעס  אֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוְמִריָבה  ַמֲחלֶֹקת  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּוִמי 
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ת,  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ָבר  ַהּדָ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ
ימֹות ַהחֹל  ּבִ ֹוְלטֹות  ַהּשׁ ִלּפֹות  ַלּקְ ִליָטה  ְ ַהּשׁ ֲחָזָרה ֶאת  ּבַ נֹוֵתן  ְך הּוא  ּכָ
ל  ׁשֶ ּכָֹחן  ֶאת  יר  ַמְגּבִ הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ לֹט  ִלׁשְ ּיּוְכלּו  ׁשֶ
ַוֲאִריכּות  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ׁשֹות,  ַהּקָ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ֵמֶהן  ר  ֲאׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ

לֹום.  ְוׁשָ ָרֵאל ַחס  ִיׂשְ לּות ְלַעם  ַהּגָ

ֵמַעְצבּות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִלּבֹו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל 
ְוֵהן  ִלּבֹו,  ּבְ רֹות  ִלׁשְ ָמקֹום  מּוָצאֹות  לֹא  ִלּפֹות  ַהּקְ חֹל,  ְוִדּבּוֵרי  ְוַכַעס 
ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ׁש  ְמַקּדֵ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ָ ִמּשׁ ּבֹוְרחֹות 
ת ּוַמְכִניַע ֶאת  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ֶ ל ֶאת ֶהָאָרָתּה ָהֲעצּוַמה ּשׁ ה ּוְמַקּבֵ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ
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ַעס  ִמּכַ ֵהם  ִויִניָקָתן  ּכָֹחן  ל  ּכָ ׁשֶ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ֹוְלטֹות  ַהּשׁ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ
ּוַמֲחלֶֹקת. 

ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֻאּלַ ּגְ ת - סֹוד  ּבָ ׁשַ ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ

ע"ב(  קיח  )שבת  ֲחַז"ל  נּו  ּוְ ִהְתּכַ ְך  ּכָ ַעל  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ם  ּוְמַסּיֵ
ָהיּו  ד  ִמּיָ ִהְלָכָתּה  ּכְ ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ "ִאְלָמֵלא  ָאְמרּו:  ׁשֶ ּכְ
ת ַאַחת  ּבָ מֹר ׁשַ ָרֵאל ִנְזָהִרים ִלׁשְ ִאם ָהיּו ִיׂשְ ָנָתם ִהיא, ׁשֶ ְוַכּוָ ִנְגָאִלים". 
ְויֹוְצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגָאִלים  ָהיּו  ד  ִמּיָ ְוֵרעּות,  ְוַאְחָוה  ְוַאֲהָבה  לֹום  ׁשָ ּבְ
ֵמַעם  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ קֹות  ּלְ ִמְסּתַ ָהיּו  לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לּות.  ֵמַהּגָ
ַרֲחָמָנא  רֹות,  ַהּצָ ְוָכל  לּות  ַהּגָ ֲאִריכּות  ֶאת  ַהּגֹוְרמֹות  ֵהן  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ּכֹוֶלֶלת  ִהיא  ׁשֶ ַתי,  ּבְ ׁשַ ת  ִלּפַ ִמּקְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ִלים  ִנּצָ ָהיּו  ּוִבְפָרט  ִלְצַלן. 
ה, ְוִהיא ׁשֶֹרׁש  ִלּפָ ּקְ ּבַ ֶנֶגד ַהּכַֹח ָהִראׁשֹון ׁשֶ י ִהיא ּכְ יִקים, ּכִ ּזִ ל ַהּמַ ֶאת ּכָ
ְך. ּכָ ם  ת ַעל ׁשֵ ּבָ ׁשַ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֹוֶלֶטת  ַהּשׁ ְוִהיא  רֹות,  ַהּצָ ל  ּכָ

ֶכת  ְמׁשֶ ּנִ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ה  ּנָ ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ ֶרְך  ְוַהּדֶ
ְוָלֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמָחה  ְוַהּשִׂ לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְלָכל 
ָהיּו  ֵהם  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ָהיּו  ִאם 
ל  ּכָ זֹוִכים  ָהיּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  יִכים  ַמְמׁשִ
ת ּוְמנּוָחה  ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ הּוא יֹום ׁשֶ ת, ׁשֶ ּבָ ַ יְך ֶאת ֶהָאַרת ַהּשׁ ָרֵאל ְלַהְמׁשִ ִיׂשְ

ת עֹוָלִמים.  ֻאּלַ ּגְ ִנְגָאִלים  ְוָהיּו  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ י ָהעֹוָלִמים - ְלָכל  ְלַחּיֵ

ָמה  ִלְנׁשָ ת זֹוֶכה  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵדי ָהַאְחדּות  ַעל 
דֹוִלים ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ַדְרּגַ ּכְ ְיֵתָרה 

ָהָאָדם  זֹוֶכה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ רמב(  )פנחס  ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
ַרק  ֵאֶליָה  ּזֹוִכים  ׁשֶ ְמאֹד  ֻמְפָלָאה  ה  ַדְרּגָ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ְלֶהָאַרת 
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ָמה  ְנׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ְמַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ יִקים,  ּדִ ַהּצַ
ָכל ְימֹות ַהחֹל.  ּבְ תֹו  ְרּגָ ּדַ י  ּפִ ְוַעל  יו  ל ַמֲעׂשָ ּכָ י  ּפִ ְיֵתָרה ַעל 

דֹוָלה,  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ּכָ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְתַאֵחד  ּמִ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל 
ְקֵראת "אֹור  בֹוָהה ְמאֹד ַהּנִ ה ּגְ ְרּגָ ָמה ְיֵתָרה ִמּדַ ת ְנׁשָ ּבָ ׁשַ ל ּבְ הּוא ְמַקּבֵ
ֵני  דֹוִלים, ְוזֹאת ִמּפְ יִקים ַהּגְ ּדִ ת ַרק ַהּצַ ּבָ ׁשַ ּבְ ר ְלָכְך זֹוִכים  ֶתר", ֲאׁשֶ ַהּכֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ָלִלּיּות  ּכְ ַעל  ֹוָרה  ַהּשׁ ָלִלית  ּכְ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ִעם  דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ְתַאֵחד  ּמִ ׁשֶ ּוִמי  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ִכיָנה  ְ ֵמַהּשׁ אֹור  ּתֹוֶסֶפת  ִהּנֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  י  ּכִ ָלּה,  ְלַקּבְ זֹוֶכה  הּוא  ם  ּגַ
ָהָאָדם ִנְכָלל ִעם  ָרֵאל, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ָלִלּיּות ִיׂשְ ר ִהיא ׁשֹוָרה ַרק ַעל ּכְ ֲאׁשֶ

ְלָכְך.  ת, ַאף הּוא זֹוֶכה  ּבָ ׁשַ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ּוְמֹבָרְך לֹום  ת ׁשָ ּבַ ׁשַ

ת  ּבַ ָרֵאל ִאיׁש ְלֵרֵעהּו "ׁשַ ל ִיׂשְ ת נֹוֲהִגים לֹוַמר ּכָ ּבָ ׁשַ ּבְ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
א(:  פרק  הסעודה  הנהגת  )פע"ח שער  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְמבָֹרְך".  לֹום  ׁשָ
לֹום ּוְמבָֹרְך". ת ׁשָ ּבַ ְמָחה ְיֵתָרה "ׁשַ קֹול ָרם ּוְבׂשִ ֵנס ְלֵביְתָך ּתֹאַמר ּבְ ּכָ ּתִ ׁשֶ ּכְ

לֹום  ָ ַהּשׁ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ַמהּוָתּה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ֶאת  ְמָבְרִכים  ְוָאנּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ְוָהַאְחדּות 
ְזּכֹר זֹאת  ּיִ ֵדי ׁשֶ לֹום. ּוְכמֹו ֵכן זֹאת ּכְ ָ ת ַהּשׁ ְרּכַ ִהיא ּבִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְלִבְרּכַ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְוִיּזָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְכִניָסָתּה  ּבִ ָהָאָדם 
יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ְוֶאת  ֲחֵבָריו  ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ְלָבֵרְך  נֹוֲהִגים  ָאנּו  ָלֵכן  ה.  ְלּכָ ַהּמַ

לֹום".  ת ׁשָ ּבַ ת "ׁשַ ִבְרּכַ ּבְ

לֹום  ְוׁשָ ת – ַאְחדּות  ּבָ ַ ָהֵעָצה ְלאֹור ַהּשׁ

"יֹוָמא  ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵכן  ּלָ ׁשֶ רה(,  )ח"ב  ַהּזַֹהר  עֹוד  ּומֹוִסיף 
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ְמִאיָרה  ּבֹו  ׁשֶ יֹום  הּוא  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָמה.  ׁשָ ַהּנְ יֹום  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ  - ָמָתא"  ִנׁשְ ּדְ
ְמִאיָרה  ּבֹו  ׁשֶ ַהּיֹום  הּוא  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֶאָחד.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶהָאַרת 
ת, ִהיא  ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ל ֶאת ָהאֹור ַהּגָ ָמה, ָלֵכן ָהֵעָצה ְלַקּבֵ ׁשָ ֶהָאַרת ַהּנְ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְיֵדי ָהַאְחדּות ִעם  ַרק ַעל 

ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ו,  ַיְחּדָ ְמֻאָחִדים  ִמיד  ּתָ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ּנְ ּבַ י  ּכִ
רבה  )ויקרא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאַחת",  "ֶנֶפׁש  ֵהם  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ִעם  ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ ִמְתַאֵחד  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ט(. 
ָמתֹו  ִנׁשְ ְיֵדי ֶזה  י ַעל  ּכִ ּלֹו,  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ם ֶהָאַרת  ּגַ ּבֹו  ִאיר  ּתָ ׁשֶ הּוא זֹוֶכה 
ם הּוא ָיכֹול  ְך ּגַ ּכָ ָרֵאל. ְוַעל ְיֵדי  ה ַעם ִיׂשְ ּזֶ ָלִלית ׁשֶ ָמה ַהּכְ ׁשָ ּנְ ּבַ ִנְכֶלֶלת 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה 

סּוק  ַהּפָ ַעל  טו(  פ"ח  השירים  שיר  רבה  )מדרש  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ם  ּגַ ְוָכְך 
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִמיִעִני":  ַהׁשְ ְלקֹוֵלְך  יִבים  ַמְקׁשִ ֲחֵבִרים  ים  ּנִ ּגַ ּבַ ֶבת  "ַהּיֹוׁשֶ
ָלֶהם  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵנִסּיֹות,  ּכְ י  ְלָבּתֵ ִאים  ּבָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ְקָרִאים  ֵרת ַהּנִ ָ ְמעּו ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ְתִפּלָ יהּו ֶאת קֹוְלֶכם ּבִ ַהְגּבִ
ֶאָחד  אּו  ַקּנְ ּתְ ְולֹא  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְנאּו  ׂשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֶכם,  ְעּתְ ּדַ ּוְתנּו  "ֲחֵבִרים". 
ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ׁשּו  ַבּיְ ּתְ ְולֹא  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ִריב  ַחְרֲחרּו  ּתְ ְולֹא  ֲחֵברֹו,  ּבַ
ָלֶהם  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ּתֹוָרה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפַני,  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  יֹאְמרּו 
א  יֵניֶהם, ֶאּלָ ְנָאה ְוַתֲחרּות ּבֵ ָאה ְוׂשִ ּה, ַוֲהֵרי ֵאיָבה ְוִקּנְ ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבָ

לֹום.  ׁשָ ּבְ ִמים אֹוָתּה  ם ְמַקּיְ ַאּתֶ ׁשֶ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ לֹום  ָ ת ַהּשׁ ְסֻגּלַ

ָנם ִנְסיֹונֹות  ת ֶיׁשְ ּבָ ת ּוְבׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְך ּבְ ּום ּכָ ּשׁ ּמִ ָפִרים, ׁשֶ ּסְ ּומּוָבא ּבַ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָכְך.  ַעְצמֹו  ְלָהִכין  ָהָאָדם  ְוַעל  לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ דֹוִלים  ּגְ
ֶעֶרב  ּבְ ְנָחה  ַהּמִ ֲעלֹות  'ּכַ קם(:  )אות  ע"  ֶאְצּבַ ּבְ "מֹוֶרה  ִסְפרֹו  ּבְ ַהִחיָד"א 
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ּוֵבין  ּתֹו  ְלִאׁשְ ִאיׁש  ין  ּבֵ ְלַמֲחלֶֹקת  ן  ְמֻסּכָ ֵעת  הּוא  ה  ִהּנֵ  - קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ
ְוָהִאיׁש  ִריב.  ְלַחְרֵחר  ה  ַהְרּבֵ טֹוַרַחת  ַאֲחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ְרִתים,  ַהְמׁשָ
ׁש  ְיַבּקֵ א  ַרּבָ ְוַאּדְ ָדה,  ְוַהְקּפָ ּלֹא ְיעֹוֵרר ׁשּום ַמֲחלֶֹקת  ִיְצרֹו ׁשֶ ֵרא ָיכֹף  ַהּיָ

לֹום'. ׁשָ

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ֲחלֶֹקת  סֹוד ַהּמַ

ת  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ן ִאיׁש ַחי" )פרשת וארא(,  ְך ַה"ּבֶ ּכָ ְוָכַתב ַעל 
ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ַעל  ֵביתֹו  ּבְ ָלל  ּכְ ָהָאָדם  ִיְכַעס  לֹא 
אי  ַוּדַ ְרָתיו,  ְמׁשָ אֹו  ָניו  ּבָ אֹו  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ּוְמִריָבה  ְקָטָטה  ה  ָהעֹוׂשֶ ָאָדם 
ַחת  ִמּתַ ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ָלה  ְכׁשֵ ַהּמַ ַעל  ָלִריב  לֹו  ְוָראּוי  ִעּמֹו,  ין  ַהּדִ ׁשֶ לֹו  ִנְרֶאה 
ִאם  ׁשֶ ָיִבין  ָקְדֳקדֹו,  ּבְ מַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  ִית.  ַהּבַ ִעְנְיֵני  ּבְ ָיָדם 
ה  ם, ְוֵאין ֶזה ַמֲעׂשֵ ה ֵמִאּתָ ַחת ָיָדם, ֵאיֶנּנּו ַנֲעׂשֶ ָיָצא ֵאיֶזה ִמְכׁשֹול ִמּתַ

ֵעת ַהִהיא.  ּבָ ּוָמדֹון  ְלַחְרֵחר ִריב  ֵדי  ּכְ ָטן  ׂשָ ה  א הּוא ַמֲעׂשֵ ֶאּלָ ְיֵדיֶהם, 

ִעְנְיֵני  ּבְ יָלם  ּוַמְכׁשִ ֵרת  ַהְמׁשָ אֹו  ה  ָ ָהִאּשׁ ֶנֶגד  ּכְ עֹוֵמד  ָטן  ַהּשָׂ ְוִאם 
ִלְדחֹות  ּכָֹחם  ַמה   - ִית  ַהּבַ ְלַבַעל  ן  ְמֻתּקָ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ִית  ַהּבַ
חֹו? ִמי ֶזה  ָטן ּוְלַנּצְ ֵחם ִעם ַהּשָׂ ּיּוַכל ְלִהּלָ ָטן? ְוִכי ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ה ׂשָ ַמֲעׂשֵ
ְרֶאה ֵאיֶזה ִמְכׁשֹול  ּיִ ׁשֶ ל ִאיׁש ֵמִבין, ּכְ ן ּכָ יו? ַעל ּכֵ ְחּתִ ְוִנּצַ י  יֹאַמר ָיכְֹלּתִ
ְרָתיו  ּוְמׁשָ ּתֹו  ִאׁשְ ַעל  ָמה  ַאׁשְ ים  ָיׂשִ לֹא  ִית,  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ּבָ רֹון  ְוִחּסָ
ֱאֶמת  י  ּכִ ַתְבנּו,  ּכָ ׁשֶ ַהּזֹאת  לּות  ַהִהְתַנּצְ ִלּבֹו  ֶאל  ן  ִיּתֵ א  ֶאּלָ ם,  ִאּתָ ָלִריב 
ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ לֹו  ְוטֹוב  ֵעס,  ִיְתּכַ ְולֹא  ם  ִאּתָ ָיִריב  ְולֹא  ּתֹק  ִיׁשְ ְוָאז  ִהיא, 

א. ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 

ָטן  ָהָיה ַהּשָׂ ים ׁשֶ ָמָרא )גיטין נב( ַעל אֹוָתם ֲאָנׁשִ ֶרת ַהּגְ ַסּפֶ ּמְ ּוְכמֹו ׁשֶ
י  ן ַרּבִ ּמֵ יֵניֶהם, ְוִהְזּדַ דֹוָלה ּבֵ ת ַלֲעׂשֹות ְמִריָבה ּגְ ּבָ ֵליל ׁשַ ֶהם ּבְ ֶרה ּבָ ִמְתּגָ
ַמע  ְוׁשָ לֹום.  ׁשָ ָעׂשּו  ׁשֶ ַעד  ם  ִעּמָ ר  ְוִדּבֵ תֹות  ּבָ ׁשַ לֹוׁש  ׁשָ ְלִעיָרם  ֵמִאיר 
ָאָדם  אֹותֹו  ֶאת  ֵמִאיר  י  ַרּבִ הֹוִציא  ׁשֶ 'אֹוי  ָטן:  ַהּשָׂ ָרא  ּקָ ׁשֶ ֵמִאיר  י  ַרּבִ
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ה ְמִריָבה, הּוא ַמֲחִזיק  יד ְועֹוׂשֶ ְקּפִ ּמַ יתֹו'. ִנְמָצא ִמי ׁשֶ ָטן( ִמּבֵ הּוא ַהּשָׂ )ׁשֶ

ָרֵאל".  ִיׂשְ ְוָגַבר  ְמָגְרׁשֹו  ּוְלֵהֶפְך - הּוא  ָטן,  ַהּשָׂ ל  ָיָדיו ׁשֶ

ת:  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ֲאִמיַרת ְלָכה ּדֹוִדי ּבְ ז ּבַ ה ְמֻרּמָ ּזֶ ן ִאיׁש ַחי" ׁשֶ ּומֹוִסיף ַה"ּבֶ
י אֹות יּו"ד ֶנְחֶלֶקת  א, 'ּבֹוִאי' עֹוֶלה ַאֲהָבה, ּכִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ם ִנְרֶאה ִלי ּבְ "ּגַ
ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ ְואֹוְמִרים  'ַאֲהָבה',  אֹוִתּיֹות  'ּבִֹאי'  ְוָאז  ֵהִהי"ן,  י  ּתֵ ִלׁשְ
ִדּבּור  ּבְ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ת ָהַאֲהָבה  ִמּדַ ּבְ ר  ֵ ה ָצִריְך ְלִהְתַקּשׁ י ַעּתָ ּכִ ז  'ּבֹוִאי', ְלַרּמֵ
אֹון ִחיָד"א.  ַתב ַהּגָ ּכָ ֲחלֶֹקת, ּוְכמֹו ׁשֶ ְנָאה ְוַהּמַ ה, ּוְלִהְתַרֵחק ִמן ַהּשִׂ ּוְבַמֲעׂשֶ

ן ִאיׁש ַחי".  ַעל ַה"ּבֶ ל ּבַ ְפָלִאים ׁשֶ ָבָריו ַהּנִ אן ּדְ ַעד ּכָ

ֶצר  ַהּיֵ ֶרה  ִמְתּגָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ ְלֵמִדים  ָאנּו  ְך  ִמּכָ
ּנּו  ִמּמֶ ִלְמנַֹע  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָדה.  ְוַהְקּפָ ַכַעס  ּבְ ילֹו  ְלַהְכׁשִ ְמאֹד  ָאָדם  ּבָ ָהָרע 
ָצִריְך  ְוָלֵכן  לֹום.  ּוְבׁשָ ַאְחדּות  ּבְ לּוי  ּתָ ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת 
ֲעדֹו  ַע ּבַ ַסּיֵ ּיְ ׁש ֵמה' ׁשֶ ל ּוְלַבּקֵ ּלֵ ה ִלְפֵני ֵכן, ּוְלִהְתּפַ ִפּלָ ים ּתְ ָהָאָדם ְלַהְקּדִ
ת  ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ עֹות ְלחּוצֹות ֵאּלּו ׁשֶ ׁשָ יד ּבְ ּלֹא ִיְכַעס ְולֹא ַיְקּפִ ְעְזֵרהּו ׁשֶ ַוּיַ
ַיְפִסיד  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ָחִליָלה  לֹום  ָ ַהּשׁ ִיְתַקְלֵקל  ּלֹא  ְוׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְפָלָאה ׁשֶ ַהּנִ ָעה  ּפָ ֶאת ַהַהׁשְ

ְמאֹד  ָהָאָדם  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ַעְצָמּה,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוֵהן  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ֵהן  ֵכן,  מֹו  ּכְ
ָלאֹור  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יתֹו.  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ָלל  ּכְ יד  ְלַהְקּפִ ְולֹא  ִלְכעֹס  ּלֹא  ׁשֶ
ְפָלָאה  ַהּנִ ִתיקּות  ְוַהּמְ ָהֲעֵרבּות  ֶאת  ִלְטעֹם  ה  ְוִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ

ְפָלָאה סֹוד ַהְצָלָחתֹו ַהּמֻ

ה אֹותֹו  ַלּוֶ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְלִבְרָכָתּה  ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ָהָיה  לֹו  ר  ֲאׁשֶ ֻמְפָלא  ִסּפּור  ָחׁשּוב  ַרב  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ

ר: ִסּפֵ ְוָכְך הּוא  ה,  ְרִאּיָ ֵעד 
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ּדֶֹפן,  צּוָרה יֹוֵצאת  ּבְ יו  ָכל ַמֲעׂשָ ּבְ ר, ַמְצִליַח  ֲאִני ְמַדּבֵ הּוִדי ָעָליו  ַהּיְ
ָרָכיו ְוִעְנָיָניו. ָכל ּדְ ה אֹותֹו ּבְ א ֻמְפֶלֶגת ְמַלּוָ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ּיַ ּסִ ר ָעָליו ׁשֶ ְוִנּכָ

ָתּה  ְוִסּבָ קֹוָרּה  ּמְ ַמה  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ְמאֹד,  ְך  ּכָ ַעל  אִתי  ּלֵ ִהְתּפַ ְוָתִמיד 
ֶעֶרב  ּבְ ְלֵביתֹו  ַעם  ּפַ י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל,  ּלֹו.  ׁשֶ ִדיָרה  ַהּנְ ַהַהְצָלָחה  ל  ׁשֶ
א  ְעּתָ ְלִסּיַ זֹוֶכה  ַמּדּוַע הּוא  י  ֵהַבְנּתִ ֻמְפָלא,  ה  ְלַמֲעׂשֶ ְוָהִייִתי ֵעד  ת,  ּבָ ׁשַ

זֹו. ּכָ א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ

ַההּוא,  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ִהיִתי  ׁשָ ּבֹו  ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָמֲעָדה  ּוְלֶפַתע  ָיֶדיָה,  ּבְ כּוִכית  ִמּזְ ֶמן  ׁשֶ ְקּבּוק  ּבַ ִית  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  ָאֲחָזה 
ֶמן,  ֶ ְקּבּוק ַהּשׁ ם ֶאת ּבַ יָלה ּגַ ִהיא ַמּפִ ֵדי ׁשֶ ַרְגֶליָה, ְוָנְפָלה ַאְרָצה, ּתֹוְך ּכְ ּבְ
ָקר  ַהּיָ זּו ַעל ָהִרהּוט  ֻהּתְ ַרּבֹות  ֶמן  ׁשֶ ר ִטּפֹות  ֲאׁשֶ ּכַ ִלְרִסיִסים,  ר  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֶנת.  ּוְמֻסּכֶ ִלְהיֹות ֲחָלָקה  ה ָהְפָכה  ָהִרְצּפָ ַאף  ְוַכּמּוָבן ׁשֶ ִית,  ַהּבַ ָסלֹון  ּבְ

ַמה  ְלמּול  ּוְכֶאֶפס  ַאִין  ּכְ ָהָיה  ֶזה,  ְלֶרַגע  ַעד  ָרה  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ֲאָבל 
ְקּבּוק,  ִביַרת ַהּבַ ֶעֶצם ׁשְ י ּבְ אֹות. ִאם לֹא ָהָיה ּדַ ּקֹות ַהּבָ ּדַ ּבַ ִהְתַרֵחׁש  ֶ ּשׁ
ֶאת  ַבְרּתָ  ׁשָ 'ַמּדּוַע  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ְעָלּה  ּבַ ַעל  ִלְצעֹק  ה  ָ ָהִאּשׁ ה  ֵהֵחּלָ

ְקּבּוק'... ַהּבַ

לּו  ַהּלָ ַהּמּוָזרֹות  ָענֹות  ַהּטְ ְלנַֹכח  ִאים  ּתָ ִמׁשְ ָעְמדּו  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ
ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ן  ּכֵ ׁשֶ ָמתֹו,  ַאׁשְ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ַעל,  ַהּבַ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַעל  ה  ַעּתָ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ

ה!  ָ א ָהִאּשׁ ֶאּלָ ְקּבּוק,  ַהּבַ ַבר ֶאת  ׁשָ ּלֹא הּוא  ׁשֶ ְלָכְך  ֵעִדים 

ָבִרים  ּדְ ה  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ה  'ָלּמָ ְעָלּהף  ּבַ ִלְצעֹק ַעל  יָכה  ִהְמׁשִ ֲאָבל ִהיא 
ֵפְך?'  ָ ה לֹא ִיּשׁ ּזֶ ת? ַמּדּוַע לֹא ִנְזַהְרּתָ ׁשֶ ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ְוָקא ִלְפֵני ּכְ ה ּדַ ֵאּלֶ ּכָ

ה ְמאּוָמה!  ַעל לֹא ָעׂשָ ַהּבַ ׁשֶ ּכְ ָאמּור,  ּכָ ְוָכל זֹאת,  ְוכּו'. 

ֶאת  ַתח  ּפָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֹוִתי.  יַע  ִהְפּתִ ה,  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ַהּבַ ה  ְוִהּנֵ
ָהָיה  ׁשֶ ַוֲהַגם  ה,  ָ ָהִאּשׁ ל  ׁשֶ מּוָבנֹות  י  ְלּתִ ַהּבִ ַצֲעקֹוֶתיָה  ַלְמרֹות  יו.  ּפִ
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רֹוָצה  ַאּתְ  'ָמה  ִסְגנֹון  ּבְ ִים,  ַאּפַ ַאַחת  ָמָנה  ָלּה  יב  ְלָהׁשִ רּותֹו  ֶאְפׁשָ ּבְ
ים ָיד ְלִפיו,  ַעל ָלׂשִ יף ַהּבַ ְקּבּוק', ֶהְעּדִ י ֶאת ַהּבַ ַבְרּתִ י, ַהִאם ֲאִני ׁשָ ּנִ ִמּמֶ

ה ַאַחת.  ִמּלָ ּבְ ְולּו  ְלָהִגיב  ְולֹא 

ָהִאיׁש  ֵחֵרף  ָחת,  ֵיַדע  לֹא  יץ  ּוְכַאּמִ ַזִין,  ְכִלי  ּבִ ד  ַהְמֻצּיָ ִגּבֹור  ּכְ
ֵמרֹב  י  ַנְפׁשִ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ָהַרב,  ר  ְמַסּפֵ ַוֲאִני,  ַתק!  ְוׁשָ ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ַההּוא 

ֲעלּות.  ִהְתּפַ

ֵמֵהיָכן  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֶאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ ָהרּוחֹות,  עּו  ְרּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
ֵדי ְלָהִניַח ֶאת  ים, ּכְ ִמּלִ ן ְלָתֲארֹו ּבְ ׁש לֹא ִנּתָ ּמָ ּמַ ה, ׁשֶ ָלַקח ֶאת ַהּכַֹח ַהּזֶ
י  ָאַמְרּתִ ַמְלָאְך',  מֹו  ּכְ ּקֹות  ּדַ אֹוָתן  ּבְ ִנְרֶאה  ָהִייָת  'ֲהֵרי  ְלִפיו?  ְחסֹום  ַהּמַ

ה'! ֵאּלֶ ּכָ ִלְדָבִרים  ל  לֹו: 'ַרק ַמְלָאְך ְמֻסּגָ

דֹול,  ַהּגָ יֹון  ּסָ ַהּנִ יַע  ַמּגִ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ית,  ֵראׁשִ ָאַמר  הּוא  ְוָכְך 
ַעל  י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ֶאֱעמֹד  ִאם  ְוִלְראֹות  אֹוִתי  ִלְבּדֹק  רֹוִצים  ַמִים  ָ ּוַבּשׁ
ִויִהי  יֹון,  ּסָ ּנִ ּבַ עֹוֵמד  ֲאִני  ׁשֶ י  ְוֶהְחַלְטּתִ ִית,  ַהּבַ לֹום  ׁשְ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ַעְצִמי 

ָמה!

אֹון  גֹון ַהּגָ ָרֵאל ּכְ דֹוֵלי ִיׂשְ י ְלַעְצִמי: ִאם ֶאָחד ִמּגְ ְבּתִ ִני. ָחׁשַ ְוָדָבר ׁשֵ
ָהִייִתי  ְוִכי  ִית,  ּבַ ּבַ י,  ְלִצּדִ ו  ַעְכׁשָ אן  ּכָ ִנְמָצא  ָהָיה  ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ
ָבִרים  ּדְ ּה  ֶנְגּדָ ּכְ ר  ְלַדּבֵ ֵמֵעז  ָהִייִתי  ְוִכי  ַטֲענֹוֶתיָה?  ַעל  י  ּתִ ְלִאׁשְ יב  ֵמׁשִ
אֹון ַההּוא עֹוֵזב ֶאת  י ִאם ָהִייִתי ֵמִגיב, ָהָיה ַהּגָ ּלֹא, ּכִ אי ׁשֶ ַוּדַ ים? ּבְ ָקׁשִ

ֶזה ָהֶרַגע! ּבָ יִתי  ּבֵ

ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ָאְמָנם  ְלַעְצִמיף  י  ְוָאַמְרּתִ ַלֲחׁשֹב  י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ְוָאז 
ּוְבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָבל  אן,  ּכָ ִנְמָצא  לֹא  ִאיֶגר 
יֵניֶהם',  ּבֵ ִכיָנה  ׁשְ  - ָזכּו  ה  ָ ְוִאּשׁ 'ִאיׁש  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ י,  ִאּתִ אן  ּכָ ִנְמָצא 
ִית ַהּבַ ִמן  ֵיֵצא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ַעְצִמי  ַעל  ר  ּבֵ ֶאְתּגַ לֹא   ְוִאם 

נּו!!! ּלָ ׁשֶ
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ִלי  ֶוה  ָ ּשׁ ׁשֶ רּוָרה  ּבְ ַהְחָלָטה  ִליֵדי  ֱהִביאּוִני  לּו  ַהּלָ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ
ה  ׁשֶ ַהּקָ יֹון  ּסָ ַהּנִ ֶאת  י  ַלְחּתִ ּצָ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ָמה!  ִויִהי  ר,  ּבֵ  ְלִהְתּגַ
ִית  ׁש ְלַבַעל ַהּבַ ּיֵ דֹול ׁשֶ י ֶאת סֹוד ַהַהְצָלָחה ַהּגָ ָבר ֵהַבְנּתִ ו ּכְ ה. ַעְכׁשָ ַהּזֶ
ה )שמחה  ְפָלא ַהּזֶ ּפּור ַהּמֻ ם ָהַרב ֶאת ַהּסִ יו, ִסּיֵ ָרָכיו ּוַמֲעׂשָ ָכל ּדְ ַההּוא ּבְ

לבית עמוד תקכו(. 

ְלֵביתֹו  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת 
ד אֹוָתּה ַעל  ַכּבֵ ּמְ דֹוׁש, ּוִמי ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ָרֵאל ּכַ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ ׁשֶ
ת,  ּבָ ת ּוְבֶעֶרב ׁשַ ּבָ ׁשַ לֹום ּבְ ֵביתֹו ַחס ְוׁשָ ּלֹא ִלְכעֹס ּבְ הּוא ִנְזָהר ׁשֶ ְיֵדי ׁשֶ
ְך ִהיא  ּכָ ְיֵדי  ר ַעל  ֲאׁשֶ ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל ֶאת  ְמַקּבֵ ְוהּוא 
ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵאין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵביתֹו,  ּבְ ׁשֹוָרה 
הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ה  ִהּנֵ ּזַֹהר,  ּבַ ֲאִריכּות  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ
ּלֹו,  בּוַע ּכֻ ָ ָכל ַהּשׁ ה אֹותֹו ְוִתְהֶיה ִעּמֹו ּבְ ַלּוֶ ה ּתְ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַהּשׁ ה ׁשֶ ִיְזּכֶ
ָכל  ה ָיָדיו ְוהּוא ַיְצִליַח ּבְ ָכל ַמֲעׂשֵ דֹוָלה ּבְ ֶרה ַהְצָלָחה ּגְ ׁשְ ְך ּתִ ּוִבְזכּות ּכָ
יק )בראשית  ּדִ ֱאַמר ֵאֶצל יֹוֵסף ַהּצַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִמּיּות, ּכְ ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ִעְנָיָניו ּבְ
ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַמְצִליַח".  ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף,  ֶאת  ה'  "ַוְיִהי  ג(:  לט 

ָכל ִעְנָיָניו,  ִמיד, הּוא זֹוֶכה ְלַהְצָלָחה ֻמְפֶלֶגת ּבְ ִכיָנה ִעּמֹו ּתָ ְ ַהּשׁ זֹוֶכה ׁשֶ
ָיָדיו. ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִמיד  ּתָ רּוָיה  ָרָכה ׁשְ ְוַהּבְ

ֵעדּות נֹוָרָאה
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַעל  ְמרּו  ׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֵמֲאׁשֶ ּיֹוֵתר  ׁשֶ ָידּוַע  ה  ְוִהּנֵ
ַנאי  ַהּתְ ֲאָבל  ְוצּוָקה.  ָצָרה  ל  ִמּכָ ֲעֵליֶהם  ה  ְוֵהֵגּנָ ְמָרה  ׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְוֵכן  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ִהירּות  ַהּזְ הּוא  ְלָכְך 
ל ׁשֶ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  יּוַכל  ָיָדם  ַעל  ַרק  י  ּכִ ַעְצָמּה,  ת  ּבָ ׁשַ  ּבְ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ

ַאף  הּוא  ָעלּול  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ַמֲחלֶֹקת  ָהָאָדם  ה  ַיֲעׂשֶ ִאם  ֲאָבל 
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ִזיָע"א  ָפָלאִג'י  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֵהִעיד  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְך  ִמּכָ ַגע  ְלִהּפָ
ִית  ָכל ּבַ ּבְ ה ְלָכְך ׁשֶ הּוא ָהָיה ֵעד ְרִאּיָ ִסְפרֹו )כף החיים סימן כז אות לה( ׁשֶ ּבְ
ת -  ּבָ ֵליל ׁשַ ת ְלֵעת ֶעֶרב אֹו ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָהְיָתה ּבֹו ַמֲחלֶֹקת ּוְקָטָטה ּבְ ׁשֶ
בּוַע  אֹותֹו ׁשָ ים ּבְ ֵניֶהם ְולֹא ֵיְצאּו ְנִקּיִ י ָרָעה ֶנֶגד ּפְ ה ּכִ דּוק ּוְמֻנּסֶ ָהָיה ּבָ

ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ִלְצַלן. ַעד  ַרֲחָמָנא  ֵאיֶזה ִמְקֶרה ַרע,  ּבְ

ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לה(,  כז  סימן  חי  לכל  )מועד  ִזיָע"א  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ַהּגְ ְוָכַתב 
ְיֵדי  ַעל  ָהְיָתה  ָהֲאִריַז"ל  ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ ת  ִסּבַ ל  ּכָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן 
ְבֵחי  ׁשִ ּבְ ּמּוָבא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְלִמיִדים  ַהּתַ ין  ּבֵ ְקָטָטה  ָהְיָתה  ׁשֶ
דֹוׁש.  דֹול ְוַהּנֹוָרא ָהֲאִר"י ַהּקָ אֹור ַהּגָ ְדנּו ֶאת ַהּמָ ְך ִאּבַ ָהֲאִר"י. ְוַעל ְיֵדי ּכָ
ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ֲחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ֵמַהּכַ ֵהר  ְלִהּזָ ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ ָהָאָדם  ָיִבין  ה  ּוִמּזֶ

ת ַעְצָמּה.  ּבָ ּוְבׁשַ

ִעיר  ּבָ י  ִהְתּגֹוַרְרּתִ ׁשֶ ּכְ תקע"ה  ַנת  ּוִבׁשְ ָפָלאִג'י:  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ּומֹוִסיף 
י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ְסעּוַדת  ּבִ ֵביִתי  ּבְ י  ְבּתִ ָיׁשַ ַאַחת  ַעם  ּפַ ִאְזִמיר, 
י  ְוָהַלְכּתִ ַמֲאָכל.  ַבר  ּדְ ֵאיֶזה  ַעל  יֵניֶהם  ּבֵ ִמְתקֹוְטִטים  ֵכִנים  ְ ַהּשׁ ֶאת 
ּוְבָכל  יֵניֶהם.  ּבֵ לֹום  ׁשָ ָעׂשּו  ד  ִמּיָ ְוֵהם  ֶאְצָלם,  י  ְוִנְכַנְסּתִ ְלֵביָתם  ד  ִמּיָ
ִלי  ְוָאַמר  ְך,  ּכָ ַעל  ִלי  מֹוֶדה  ָהָיה  אֹוִתי,  ּפֹוֵגׁש  ֵכן  ׁשָ אֹותֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַעם  ּפַ
ל ָאָדם  ּכָ ִיְלַמד  ְך  ּוִמּכָ ָלל.  ּכְ ְלִהְתקֹוֵטט  ּלֹא  ׁשֶ ִנְזָהר  ָהָיה  יֹום  אֹותֹו  ּמֵ ׁשֶ

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ַלֲחֵברֹו. ַעד  ל ָאָדם  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ין ׁשָ ּכִ ְלַהׁשְ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוָהַעְצבּות  ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  ַעם  ְוַהּטַ
ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ִלּפֹות  ְוַלּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ִליָטה  ּוׁשְ ּכַֹח  נֹוֵתן  ָהָאָדם 
נֹות  ְוַהֻחְרּבָ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ נֹוְבִעים  ֵמֶהם  ר  ֲאׁשֶ נט(,  אחרי  )זוה"ח  דֹוׁש  ַהּקָ

ִלְצַלן. ַרֲחָמָנא 

ָתּה  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ָהָאָדם  ּגֹוֵרַע  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  נֹוָסף  ְוַטַעם 
ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ִהיא  ַמהּוָתּה  ל  ּכָ ׁשֶ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ הּוָתּה  ּוִמּמַ
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ְמקֹור  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ּפֹוֵגם  הּוא  ּוְבָכְך  קע"ו(,  קורח  )זוהר 

ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ֶכת  ִנְמׁשֶ ה  ּנָ ּוִמּמֶ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ְוַהּשׁ ָרָכה  ַהּבְ
ָרֵאל. ִיׂשְ ה ְלָכל ַעם  ְוַהֲהַגּנָ

ָלה ֲחָזָקה ַקּבָ

ָיִמים ֵאּלּו לֹא ִיְכַעס ְולֹא  ּבְ ל ַעל ַעְצמֹו, ׁשֶ ל ָאָדם ָצִריְך ְלַקּבֵ ְוָלֵכן ּכָ
ְלֶאָחד  ּוְלָהִעיר  ְלהֹוִכיַח  הּוא  ָחֵפץ  ִאם  ְוַאף  יתֹו.  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ָלל  ּכְ יד  ַיְקּפִ
ָאר ְימֹות  ׁשְ ה זֹאת ּבִ ִית ַעל ֵאיזֹו ַהְנָהָגה ָהְראּוָיה ְלִתּקּון, ַיֲעׂשֶ ֵני ַהּבַ ִמּבְ
יל ֶאת ָהָאָדם  ְלַהּפִ ָטן  ֶרה ְמאֹד ַהּשָׂ ָיִמים ֵאּלּו ִמְתּגָ ּבְ ׁשֶ ֵני  בּוַע. ִמּפְ ָ ַהּשׁ
ְמִריָבה  אֹו  ִלְקָטָטה  ְך  ּכָ ִמּתֹוְך  ָהָאָדם  ִיּפֹל  ּוְבַקּלּות  ּוַמֲחלֶֹקת,  ְלַכַעס 
ַיֲעבֹר  ְולֹא  ֹחק  ְלַעְצמֹו  ָחָזק  ֵדר  ּגָ ָהָאָדם  ה  ַיֲעׂשֶ ְוָלֵכן  לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
ֵני  ְך" ֶאת ּבְ ת ֵאינֹו "ְמַחּנֵ ּבָ ת ּוְבֶעֶרב ׁשַ ּבָ ׁשַ ּבְ ַהְחָלָטה ֲחָזָקה ׁשֶ ְוַיְחִליט ּבְ
ָהָאָדם  ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָבר.  ּדָ ׁשּום  ַעל  ָלל  ּכְ ָלֶהם  ֵמִעיר  ְוֵאינֹו  יתֹו  ּבֵ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְלנַֹעם ְקֻדּשׁ ה  ְוִיְזּכֶ ּוַמֲחלֶֹקת,  ַעס  ּכַ ל ִמיֵני  ִמּכָ

ֹבֵתיֶכם  ֹכל ֹמׁשְ ּבְ לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש 

'ַאְגָרא  ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ינֹוב  ִמּדִ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְוָכַתב 
כֹל  סּוק )שמות לה( "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ ּפָ ה ָרמּוז ּבַ ּזֶ א' )פרשת ויקהל(, ׁשֶ ַכּלָ ּדְ
ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ּבֹו  ׁשֶ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ
ְוהּוא  ֲהגּוִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ רֹוֶאה  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהֹחל,  ימֹות  ּבִ ִלְכעֹס 
י חּוץ  ַלּפֵ ּכְ ִיְהֶיה ַרק  ַעס  ַהּכַ ָאז ָצִריְך ׁשֶ יתֹו, ׁשֶ ּבֵ ֵני  ּבְ ָצִריְך ְלהֹוִכיַח ֶאת 
ימֹות ַהחֹל. ּבִ ם ֶזה הּוא ַרק  ּגַ לֹום -  ְוׁשָ ִלּבֹו ַחס  ּבְ ַעס  ַהּכַ ֵנס  ִיּכָ ּלֹא  ְוׁשֶ

ְמָחתֹו  ׂשִ ֶאת  ם  ְלֻכּלָ ְלַהְראֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֲאָבל 
ִנים  ּפָ ַמְרֶאה  א  ֶאּלָ פַֹעל,  ּבְ זֹאת  ַמְרֶאה  ֵאינֹו  ְוִאם  ֶזה,  יֹום  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ
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ְמבָֹאר  ּכַ ְלָאִכים,  ַהּמַ ִקים  ּלְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּגֹוֵרם  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַעס,  ּכַ ל  ׁשֶ
י  ַלּפֵ ּכְ ִנים  ַהּפָ ַכַעס  ּבְ ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְכעֹס  ָאסּור  ְוָלֵכן  דֹוׁש.  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ְלַבד. ּבִ חּוץ 

כֹל  "ּבְ ַעס,  ַהּכַ ֵאׁש  ּזֹו  ׁשֶ  - ֵאׁש"  ְתַבֲערּו  "לֹא  סּוק  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה 
ַעס  ה ִיְהֶיה ַרק ּכַ ּזֶ ַעת ׁשֶ ּוב ַהּדַ ֲעׂשּו ִיּשׁ ּתַ בֵֹתיֶכם" - ֲאִפּלּו ְלַאַחר ׁשֶ מֹׁשְ
ַעס  ּכַ ִלְכעֹס  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ר  ּתָ ּמֻ ׁשֶ ִמְצָוה  ְלצֶֹרְך  ַוֲאִפּלּו  ְלַבד,  ּבִ ִנים  ַהּפָ
י  ַלּפֵ י ֵיׁש ְלַהְראֹות ַאף ּכְ ת ַאף זֹאת ָאסּור, ּכִ ּבָ ׁשַ ְלַבד, ֲאָבל ּבְ ִנים ּבִ ַהּפָ
ָנה  ַמּתָ ַעּמֹו  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַתן  ּנָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ַרק  חּוץ 
ָנָזיו.  ֵבית ּגְ ר ָהְיָתה ְטמּוָנה ּבְ ת, ֲאׁשֶ ּבָ ַ זֹאת ֶאת יֹום ַהּשׁ דֹוָלה ִויָקָרה ּכָ ּגְ

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ ְלִאית  ּפִ ְיׁשּוָעה 

הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְביֹום  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַעס  ֵמַהּכַ ָהָאָדם  ְזָהר  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ה  ְוִיְזּכֶ ָרָכה,  ַהּבְ ל  ּכָ ְמקֹור  ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְלִבְרָכָתּה  זֹוֶכה 
מֹו  ּכְ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבַ ׁשַ ְזכּות  ּבִ ָצִריְך  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ יָלא  ִמּמֵ

ִליָט"א: ׁשְ ֵטין  ְרׁשְ ִזיְלּבֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ

ר: ִסּפֵ ְוָכְך הּוא  ב,  ָלנּו ִמְכּתָ ַלח  ַאְבֵרְך ֵמָהִעיר ֵחיָפה ׁשָ

י  ּתִ ִאׁשְ ל  ׁשֶ ְלהֹוֶריָה  ִלְנסַֹע  ְצִריִכים  ַהְינּו  ֶאָחד  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ
ת,  ּבָ ְלׁשַ נֹוְסִעים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְמָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵכנֹות  ְ ַהּשׁ ַאַחת  ה  ְוִהּנֵ ְרָכִסים,  ּבִ
ּה  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ְקרֹוֵבי  ֲעבּור  יָרה  ַהּדִ ֶאת  ָלּה  ִאיר  ְלַהׁשְ י  ּתִ ֵמִאׁשְ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ

ת, ְלֵחיָפה. ּבָ ְלׁשַ יַע ֵאֶליָה  ְלַהּגִ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ

ָעה  ָ ַלּשׁ ַעד  ּנֹוָתר  ׁשֶ ָצר  ַהּקָ ַמן  ַהּזְ ֶאת  ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ָלְקָחה  לֹא  י  ּתִ ִאׁשְ
ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַקְרֵצף  טֹף  ִלׁשְ ְוֵהֵחָלה  יַע,  ְלַהּגִ ְצִריָכה  ָהְיָתה  ַהּמֹוִנית  ּה  ּבָ ׁשֶ
ְמקֹוָמם, ְוַאף ְלַנּקֹות ֶאת ָהָרִהיִטים.  ל ַהֲחָפִצים ּבִ ר ֶאת ּכָ ִית, ּוְלַסּדֵ ַהּבַ
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ַהּמֹוִנית,  ּבֹוא  ְלַבד, ַעד  ּבִ ּקֹות  ּדַ  20 ֲארּו עֹוד  ְוִנׁשְ ַמן עֹוֵבר  ַהּזְ ה  ְוִהּנֵ
ַמן  ַהּזְ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ָלל  ּכְ ֶבת  חֹוׁשֶ ְוֵאיָנּה  ְועֹוֶבֶדת,  עֹוֶבֶדת  ֲעַדִין  י  ּתִ ְוִאׁשְ

יַע.  ַמּגִ ָבר  ּכְ

ִאם  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ֵעצֹות.  אֹוֵבד  ׁש  ַמּמָ ָהִייִתי  ֲעׂשֹות.  ּלַ ַמה  י  ָיַדְעּתִ לֹא 
ֲהִליְך  ל ּתַ ַעס, ְוסֹופֹו ׁשֶ יַע ִלְכַלל ּכַ ּגִ יָה, ִהיא ּתַ ַמֲעׂשֶ ה ּבְ ַאְפִריַע ָלּה ַעּתָ

ְיׁשּוֶרּנּו.  ֶזה ִמי  ּכָ

ָכל ִמְקֶרה ֲאִני לֹא  'ּבְ י ׁשֶ י ֶאת ַעְצִמי ְוֶהְחַלְטּתִ ַפְסּתִ ם ּתָ ָלב ְמֻסּיָ ׁשָ ּבְ
א.  ּבָ י  גְֹרּתִ ּיָ ׁשֶ ּוְכִפי  ָלּה',  ֵמִעיר 

ֲעבֹוָדָתּה.  ּבַ ֲעַדִין  י  ּתִ ְוִאׁשְ ָלנּו...  ְמַצְפֶצֶפת  ָבר  ּכְ ה  ְלַמּטָ ַהּמֹוִנית 
ַהּמֹוִנית  ַהְחָלָטִתי ַהּקֹוֶדֶמת, ְוַגם ְלַאַחר ׁשֶ י ּבְ א ָעַמְדּתִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ּוְבִסּיַ
לֹא  ִלְמאֹד,  ַעד  יזּוִני  ִהְרּגִ ְפצּוִפים  ְוַהּצִ ְלַצְפֵצף,  יָכה  ְוִהְמׁשִ יָכה  ִהְמׁשִ

י ָלּה ְמאּוָמה.  ֵהַעְרּתִ

ִאּתֹו,  ִלְנסַֹע  רּות  ֶאְפׁשָ ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ָהג  ַלּנֶ י  ְוָאַמְרּתִ ה,  ְלַמּטָ י  ָיַרְדּתִ
י  ְמּתִ ּלַ ׁשִ ַהּמֹוִנית.  ל  ׁשֶ ַהַהְזָמָנה  ַעל  ּדֹוֵרׁש  הּוא  ֶסף  ּכֶ ה  ּמָ ּכַ יו  ַאְלּתִ ּוׁשְ

ְלַדְרּכֹו.  ָנַסע  ַהּכֹל ְוהּוא  לֹו 

ֲעַדִין  י  ּתִ ִאׁשְ ׁשֶ ּכְ ְיָתה,  ַהּבַ י  ָחַזְרּתִ ַהּמֹוִנית,  ֶאת  י  ְחַרְרּתִ ִ ּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר 
ֶאת  ָאַרְזנּו  ָלאָכה,  ַהּמְ ֶאת  י  ּתִ ִאׁשְ ָמה  ּיְ ּסִ ׁשֶ ַרק  ַלֲעבֹד...  יָכה  ַמְמׁשִ

ִלְרָכִסים.  ְוָנַסְענּו  ִהְזַמּנּו מֹוִנית ַאֶחֶרת,  ַהֲחָפִצים, 

י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִמיָנּה.  ּבְ ְמֻיֶחֶדת  ִהְתַעּלּות  ּבְ ָעַלי  ָעְבָרה  ַהִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
זֹוֶכה  ָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָפִרים,  ַהּסְ ָכל  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ּתֶֹקף  ָכל  ּבְ
ַעְרֵבי  ָלל ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ַעס ׁשֶ ל ַהּכַ דֹוִלים ׁשֶ ְסיֹונֹות ַהּגְ ר ַעל ַהּנִ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ֶ ּשׁ תֹות, הּוא זֹוֶכה ָלחּוׁש ֶאת ְמִתיקּוָתּה ָהֲעצּוָמה  ּבָ ׁשַ

ת. ּבָ ׁשַ ד ְלַאַחר אֹוָתּה  ִמּיָ ָרה  ּקָ ר ַמה  ְלַסּפֵ ְרצֹוִני  ּבִ ֲאָבל, 
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ְזַמן  ה  ְוִהּנֵ ִליָלִדים,  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָזִכינּו  לֹא  ְוָאנִֹכי  ַרְעָיִתי 
ַעס,  ַהּכַ ַעל  י  ּלִ ׁשֶ רּות  ּבְ ְוַהִהְתּגַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ָהֵארּוַע  ְלַאַחר  ְמאֹד  ָקָצר 
ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת  ֵער  ְלׁשַ ְוֵאין  ְלָתֵאר  ְוֵאין  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ִנְפַקְדנּו 

ְוָהַרֲחִמים. ַהְיׁשּוָעה  ְלגֶֹדל  ְלֵביֵתנּו  ְרָצה  ּפָ ׁשֶ

ַעס  ים ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּכַ ְלָאִכים ְמֻמּנִ ַהּמַ
ת ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ ְוָהַעְצבּות 

ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוְקָטָטה  ַעס  ִמּכַ ֵצל  ְלִהּנָ ִלְזּכֹות  ְוָהֵעָצה 
)מריבה  ּדֹות"  ַהּמִ "ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ
ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ְוַעל  עֹוָלם,  ּבָ ְמִריָבה  א  ּבָ ְוָהַעְצבּות  ַער  ַהּצַ ְיֵדי  "ַעל  יג(: 

לֹום ָלעֹוָלם". א ׁשָ ּבָ

)פקודי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ יֹום  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַמֲעַלת  ּבְ רנז( 
יָעה  ַמּגִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְמאֹד 
ה  ֵאיֶנּנָ ְוָלֵכן  ָהֲאִצילּות,  עֹוַלם  הּוא  ׁשֶ ְמָחה  ְוׂשִ עֶֹנג  ל  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ּוָבָאה 
ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַעְצבּות  ַכַעס  ּבְ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ּבְ רֹות  ִלׁשְ ְיכֹוָלה 
הּוא  ְפִקיָדם  ּתַ ְוָכל  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ּיֹוְצִאים  ׁשֶ ַמְלָאִכים  ַאְלֵפי  ָנם  ֶיׁשְ
ְרָחה  ְוַהּטִ ַעס  ַהּכַ ל סּוֵגי  ּכָ ת ֶאת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַהֲעִביר ֵמַעם 
ַח ֶאת ָהָאָדם  ּמֵ בּוַע ּוְלׂשַ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ רּו ִמּכָ ִהְצַטּבְ ְוַהְיִגיָעה ְוָהַעְצבּות ׁשֶ

יֹום ֶזה. ּבְ

ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּיּוְכלּו  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוזֹאת 
הּוא  ְוֻרְגזֹו,  ֲעסֹו  ּכַ ל  ּכָ ֶאת  ּוֵמִניַח  עֹוֵזב  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול 
ָך  ֵמָעְצּבְ ְלָך  ְיהָֹוה  ָהִניַח  יֹום  ּבְ "ְוָהָיה  יד(:  )ישעיה  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ְוֶזה 

ה". ׁשָ ַהּקָ ּוִמן ָהֲעבָֹדה  ּוִמָרְגֶזָך 
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ָאָדם  מֹו  ּכְ הּוא  י  ּכִ ּבֹו.  מַֹח  ִלׂשְ הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ר  ְוִעּקַ
לֹו ִמּתֹוְך  ֶלְך הּוא ְלַקּבְ ל ַהּמֶ בֹודֹו ׁשֶ ר ּכְ ִעּקַ ֶלְך, ׁשֶ ֵני ַהּמֶ ּפְ ל ֶאת  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ
ה  ּמָ ּכַ לֹו  ְונֹוֵתן  ָהָאָדם  ִעם  ָאר  ִנׁשְ הּוא  ְוָאז  ִעּמֹו.  מַֹח  ְוִלׂשְ ְמָחה  ׂשִ
ְמבָֹאר  לֹום, ּכַ ם ַחס ְוׁשָ ָ נֹות ְיָקרֹות. ְוִאם לֹא, הּוא יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך ִמּשׁ ַמּתָ

ם. ן ׁשָ ַעּיֵ דֹוׁש )פרשת אמור(,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ד ֶאת  ִויַכּבֵ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ת יֹום ֶזה  ּוְגֻדּלַ ַמֲעַלת  ּבְ ִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
יֵרי  ְוׁשִ ְמָחה  ְוׂשִ ֶחְדָוה  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְמאֹד  ּבֹו  ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְיֵדי  ְוַעל  לֹום.  ְלׁשָ ה  ְוִיְזּכֶ ּוַמֲחלֶֹקת  ַעס  ּכַ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָכל  ּבְ ּוֵמָהַעְצבּות  ַעס  ֵמַהּכַ ִנְזָהר  ְוהּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ל ֶאת אֹוָרּה ֶהָעצּום ׁשֶ ְלַקּבֵ ת, הּוא זֹוֶכה  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום 

ַמּדּוַע  ַהְמָבֲאִרים  ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבִאים 
ֲחלֶֹקת:  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ת  ִמּדַ ּבְ ִנְסיֹונֹות  יֹוֵתר  ָנם  ֶיׁשְ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

קּוָתן ּלְ ִלּפֹות רֹוצֹות ְלִהְתַאֵחז ִלְפֵני ִהְסּתַ ַהּקְ

יֹוֵתר  ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ה  ִהּנֵ ִראׁשֹון:  ַטַעם 
ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְוַכַעס,  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִנְסיֹונֹות 
ָלל  ּכְ ִליָטה  ׁשְ ָלֶהן  ְוֵאין  ה,  ַרּבָ ְתהֹוָמה  ּדִ א  ְלֻנְקּבָ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ִנְכָנסֹות 
זֹאת,  יֹוְדעֹות  ֵהן  ה  ְוִהּנֵ מח(.  )בראשית  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ִליָטָתן  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ְוֵכיָון  יֹום ֶזה.  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ּכָֹחן  ָכל  ּבְ ְוֵהן רֹוצֹות 
ָטן  ַהּשָׂ ִנְמָצא  ם  ׁשָ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְמקֹום  ּבִ י  ּכִ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ְיֵדי  ַעל  ִהיא 
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת  ר  ְוִעּקַ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַעְצמֹו  ּבְ
לּו  ּטְ עֹוד ְמַעט ֵהן ִיְתּבַ יׁשֹות ׁשֶ ר ֵהן ַמְרּגִ ֲאׁשֶ ְמִריָבה ּוַמֲחלֶֹקת - ָלֵכן ּכַ
ֵנס.  ְלִהּכָ ּכָֹחן  ָכל  ּבְ ְמַנּסֹות  ֵהן  ִליָטה,  ׁשְ ל  ּכָ ָלֶהן  ְהֶיה  ּתִ ְולֹא  ְלַגְמֵרי 
ְטָרא ַאֲחָרא  ַהּסִ ל  ר ֵהן ַמהּוָתּה ׁשֶ ּוַמֲחלֶֹקת ֲאׁשֶ ְיֵדי ְמִריָבה  ְוזֹאת ַעל 

ִלְצַלן. ַרֲחָמָנא 
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ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָלאָכה  ּבִ ָרֵאל ֵאיָנם ֲעסּוִקים  ִיׂשְ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ויקהל(,  )פרשת  ָיָקר"  ִלי  ַה"ּכְ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ִני:  ׁשֵ ַטַעם 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ּוַמֲחלֶֹקת,  ַכַעס  ּבְ ִנְסיֹונֹות  יֹוֵתר  ָנם  ֶיׁשְ
ֵטִלים,  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ ֲעסּוִקים  ֵהם  ׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ְמָלאָכה.  ּבִ ֲעסּוִקים  ֵאיָנם 

ְוַכּדֹוֶמה. ִוּכּוִחים  ּבְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ַח ֵאׁש  ְלִהְתַלּקֵ יֹוֵתר  ְיכֹוָלה 

ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵאׁש 

דֹוׁש ַהְמָבֵאר  ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ י ּדִ י: ַטַעם נֹוָסף ֵיׁש ְלָכְך ַעל ּפִ ִליׁשִ ַטַעם ׁשְ
ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵאׁש  ִמְתעֹוֶרֶרת  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  ִלּפֹות,  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ּוְמַכּלָ ׂשֹוֶרֶפת  ר  ֲאׁשֶ ְוִהיא 
ָנּה  ֶיׁשְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵאׁש  ָלָאָדם  ּוָבָאה  יָעה  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ְלָכְך.  זֹוֶכה 
ַקּלּות  ּבְ י  ּכִ ֲחלֶֹקת,  ְוַהּמַ ַעס  ְך ְלֵאׁש ַהּכַ ְתַהּפֵ ִהיא לֹא ּתִ דֹוָלה ׁשֶ ּגְ ָנה  ַסּכָ
ַעס,  ִמּכַ ָנִקי  ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי  ְוַכַעס.  ַמֲחלֶֹקת  ל  ׁשֶ ְלֵאׁש  זֹו  ֵאׁש  ֶכת  ִמְתַהּפֶ
ַהִהְתַלֲהבּות  ֵאׁש  ִקְרּבֹו  ּבְ ּוִמְתַלֶהֶטת  ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ּוְמִריבֹות.  ַמֲחלֶֹקת  ל  ׁשֶ ָלֵאׁש  ֶאְצלֹו  ְך  ְלִהְתַהּפֵ ְיכֹוָלה  ִהיא  ה,  ָ ִלְקֻדּשׁ
ִלְכָעִסים  ִלּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת  ָנה  ַסּכָ ָנּה  ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלֵכן 
ל  דֹול ׁשֶ ּה ְואֹוָרּה ַהּגָ ָ ְוָקא ִמּתֹוְך ִאּשׁ לֹום, ַהּנֹוְבִעים ּדַ דֹות ַחס ְוׁשָ ְוַהְקּפָ

ְוֶאָחד. ל ֶאָחד  ּכָ ּוֵמִאיר ֵאֶצל  ְתעֹוֵרר  ַהּמִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת – ְלַהְרּבֹות ַאֲהָבה  ּבָ ַ ִעְנְיֵני ַהּשׁ ל  ּכָ
ְוַאְחדּות

ר  ֲאׁשֶ ְנָהִגים  ְוַהּמִ נֹות  ּקָ ַהּתַ ל  ּכָ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ת  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ְקֶוה  ּמִ ּבַ ִביָלה  ֵמַהּטְ ָהֵחל  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ
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ּמּוָבא  ת ּכַ ּבָ ׁשַ ֵתָרה ּבְ ָמה ַהּיְ ׁשָ ת ְוֶאת ַהּנְ ּבָ ַ ל ֶאת ֶהָאַרת ַהּשׁ ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ
רס  סימן  השולחן  ערוך  י.  סעיף  עב  סימן  ערוך  שולחן  )קיצור  ּפֹוְסִקים  ּבַ ַמֲעָלָתּה 
ת  ּבָ ַ ל ֶאת ֶהָאַרת ַהּשׁ ר ַרק ַעל ָיָדּה זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַקּבֵ סעיף א. ועוד(. ֲאׁשֶ

דף  )ויקהל  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶאת 
ָתּה  ְסֻגּלָ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ח(,  )שער  ָהֲעבֹוָדה"  ְוׁשֶֹרׁש  "ְיסֹוד  ֶפר  ּסֵ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ רד(, 

ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעס  ְוַהּכַ ֲחלֶֹקת  ֵמַהּמַ ָהָאָדם  ֶאת  יל  ְלַהּצִ
ל  ּכָ ְוַאְחדּות ִעם  לֹום  ְלׁשָ ָיָדּה הּוא זֹוֶכה  ְוַעל  ִסְפרֹו "ְלׁשֹון ֲחָכִמים",  ּבְ

ִלּקּוֵטי מֹוֲהַרן )סימן נו(. ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ִרּיֹות  ַהּבְ

א  ַצְוּתָ ּבְ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ִעם  ָהָאָדם  סֹוֵעד  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ְוֵכן 
דֹוָלה  ּגְ ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ְרּבֹות  ַהּמַ ֲחָדא 
ָנם  ֶיׁשְ ַעְצָמם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמַאְכֵלי  ּבְ ְוַאף  ִרּיֹות.  ַהּבְ ין  ּבֵ ַהְמָקֶרֶבת  ְלִגיָמה 
ְלַהְרּבֹות  ְכֵדי  ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ְלָאְכָלם  ִנְתְקנּו  ר  ֲאׁשֶ ַמֲאָכִלים 

ן. ְלַהּלָ בַֹאר  ּיְ ׁשֶ ִפי  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַאְחדּות 

ים  ְרּבִ ַהּמַ ּוִמְנָהִגים  נֹות  ּקָ ּתַ ם  ִהּנָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְנֲהֵגי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ִלי  ַהּכְ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּומֹוִסיִפים  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת 
ל  ֶ ָתּה ָהֲעצּוַמה ּשׁ ָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְזּכֹות ִלְקֻדּשׁ ַעל ָידֹו ָיכֹול ּכָ ִרי ׁשֶ ָהִעּקָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ

לֹום ָ ת - ֵנרֹות ַהּשׁ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ

ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  כז(  )שבת  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ִית  י ַהּבַ ְקלּו ַאְנׁשֵ ִית ְולֹא ִיּתָ ּבַ ְהֶיה אֹור ּבַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ִלְכבֹוד ׁשַ
ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  ג(.  סעיף  רסג  )סימן  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַסק  ּפָ ְוֵכן  ֶזה,  ּבָ ֶזה 
ַהּדֹוֲאִגים  ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָלם  ְוֶהְרּגֵ בּוָנָתם  ּתְ ַעל  ֲחַז"ל  ָסְמכּו  לֹא 
ָכל יֹום ָויֹום ִמימֹות  ֵהם נֹוֲהִגים ּבְ ֶדֶרְך ׁשֶ ֵביָתם, ּכְ ְהֶיה אֹור ּבְ ּיִ ִמיד ׁשֶ  ּתָ

ַהחֹל? 
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יֹוֵתר  ּבְ ָטן  ַהּשָׂ ֶרה  ִמְתּגָ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ הּוא,  ְלָכְך  ר  ַהֶהְסּבֵ א  ֶאּלָ
אֹור  ל  ּכָ לּוי  ּתָ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ָיְדעֹו  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ לֹום  ׁשְ ֶאת  ְלַקְלֵקל 
קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵנר  ְלַהְדִליק  ְמֻיֶחֶדת  ָנה  ּקָ ּתַ נּו  ּקְ ּתִ ֲחַז"ל  ָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ִריבֹות  ְוַהּמְ ְחלֹוקֹות  ַהּמַ ִלְמנַֹע ֶאת  ּוְבָכְך  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ְלָהִאיר ֶאת 

ְוָקא. ּדַ יֹום ֶזה  ּבְ צּויֹות ְלִהְתעֹוֵרר  ַהּמְ

כ(,  עמוד  ח"א  שבת  עובדיה  )חזון  ַזַצ"ל  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
קֹוְדִמים  ת  ּבָ ׁשַ רֹות  ּנֵ ׁשֶ כז(,  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ
ִמי  ֵכן  ּלָ ׁשֶ א,  ִנּסָ ּדְ ְרסּוֵמי  ּפִ הּוא  ׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ּוְלֵנרֹות  ַהּיֹום  ְלִקּדּוׁש  ֲאִפּלּו 
ֵנרֹות  ְוַגם  ה  ַלֲחֻנּכָ ַזִית  ֶמן  ׁשֶ אֹו  ְלִקּדּוׁש  ַיִין  ִלְקנֹות  ֶסף  ּכֶ לֹו  ֵאין  ׁשֶ
ה  ַיֲעׂשֶ א  ֶאּלָ ְלִקּדּוׁש,  ַיִין  ִיְקֶנה  ְולֹא  ת  ּבָ ְלׁשַ ֵנרֹות  ַרק  ִיְקֶנה  ת,  ּבָ ְלׁשַ
ּום  ִמּשׁ זֹאת  ְוָכל  ה.  ֲחֻנּכָ ֵנר  ּבְ ֵמַאֵחר  ֵיֵצא  אֹו  ְלַבד,  ּבִ ַחּלֹות  ַעל  ִקּדּוׁש 
ָכה.  ַהֲחׁשֵ ֵמֲחַמת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּוְלִהְתקֹוֵטט  ָלִריב  ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ִית  ּבַ לֹום  ׁשְ
ְתּבֹוֵנן ָהָאָדם  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ יבּות  ְלגֶֹדל ֲחׁשִ ְוזֹאת 

ה? ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה ַמֲחלֶֹקת  ְוַיֲעׂשֶ ִיְתקֹוֵטט  יַצד  ּכֵ ָכְך,  ּבְ

ה,  דֹוׁש )בראשית מח( ְמַגּלֶ ָבִרים, ַהּזַֹהר ַהּקָ ל ּדְ י סֹוָדם ׁשֶ ה ְוַעל ּפִ ְוִהּנֵ
לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ֻסּכַ ִנְפֶרֶסת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ַמְדִליָקה  ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
יִקים  ּזִ ַהּמַ ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ים  ְרׁשִ ִמְתּגָ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ִית,  ַהּבַ ל  ּכָ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ
ֶהָאַרת  ֶכת  ְוִנְמׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ הּוא  ִליָטָתם  ׁשְ ַמן  ּזְ ׁשֶ ְוַהִחיצֹוִנים 
ים  ת ְמָגְרׁשִ ּבָ ל ׁשַ רֹות ׁשֶ ִית, ְוַעל ְיֵדי ַהְדָלַקת ֵאׁש ַהּנֵ ל ַהּבַ לֹום ַעל ּכָ ָ ַהּשׁ
ְך  ְוִנְמׁשָ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ְוֵאׁש  ִריָבה  ְוַהּמְ דֹון  ַהּמָ ה,  ּצָ ְוַהּמַ ָהִריב  ֶאת  ִית  ֵמַהּבַ
ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ֶ ּשׁ ְוַהֶחְדָוה ָהֲעצּוַמה  ְמָחה  ַהּשִׂ ִית ֶהָאַרת  ַהּבַ ל  ּכָ ַעל 

ִתיָלה  ְהיֹוָתם ֲעׂשּוִיים ִמּפְ לֹום, ּבִ ָ ִזים ַעל ַהּשׁ רֹות ְמַרּמְ ֹזאת ָועֹוד, ַהּנֵ
ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ו.  ַיְחּדָ ַהְמֻאָחִדים  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ַהּגּוף  ַעל  זֹות  ַהְמַרּמְ ְוֵאׁש 
לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ אֹוָתם  ְדִליִקים  ּמַ ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלָכל 
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ֲחלֶֹקת ן ֶאת ַהּמַ ִביָלה - ְלַתּקֵ נֹות ַהּטְ ּוָ ּכַ

ֶעֶרב  ּבְ ן ִאיׁש ַחי" )פרשת לך לך(, ׁשֶ ַתב ַה"ּבֶ ּכָ ֶ י ֶזה ְמבָֹאר ַמה ּשׁ ְוַעל ּפִ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ְטִבילֹות  ָחֵמׁש  ִלְטּבֹל  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֲחצֹות  ַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ
ְטִביָלה  ל ֻטְמָאה, ּבִ ן ְלָטֳהָרה ִמּכָ ְטִביָלה ִראׁשֹוָנה ְיַכּוֵ ת. ּבִ ּבָ ַ ֶהָאַרת ַהּשׁ
ן  ְיַכּוֵ ְוָהְרִביִעית  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ִבילֹות  ּוַבּטְ ַעס,  ַהּכַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ה  ִנּיָ ׁשְ
נֹוֶסֶפת  ְטִביָלה  ִיְטּבֹל  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַרק  ַהחֹל,  ְימֹות  ֻזֲהַמת  ֶאת  יט  ְלַהְפׁשִ
)מורה  ַהִחיָד"א  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ּה  ּבָ ן  ִויַכּוֵ
ַגם  ּפָ ֶ ן ַמה ּשׁ ת ִלְטּבֹל ְטִביָלה ַאַחת ְלַתּקֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ׁש ּבְ ּיֵ באצבע ד קלז(, ׁשֶ

ם.  ן ׁשָ ַעּיֵ ַכַעס,  ּבְ

ִלְטּבֹל  ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מועד(,  בא  וכי  ציון  )שיבת  ָהַאֲחרֹוִנים  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ִמְנַין  ּכְ ְוֵכן  ַעס  ּכַ ִמְנַין  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ְטִבילֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ
מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַעס  ַהּכַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָקָטן,  ר  ִמְסּפָ ּבְ ִמְקֶוה 
ן ֶאת  ל ְלַתּקֵ ה ְמֻסּגָ ּזֶ ִסְפרֹו ,ְלׁשֹון ֲחָכִמים,' ׁשֶ ן ִאיׁש ַחי" ּבְ ַתב ַה"ּבֶ ּכָ ׁשֶ

ַעס. ַהּכַ

ֲחלֶֹקת  ַעס ְוַהּמַ ן ָהָאָדם ֶאת ִעְנַין ַהּכַ ַתּקֵ ּמְ ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ה  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ת ׁשַ ַ ל ֶאת ֶהָאַרת ְקֻדּשׁ ְך, הּוא ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ ְוִנְטָהר ִמּכָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ְוָהַאְחדּות ִעם  לֹום  ָ ַהּשׁ ִעְנָיָנּה הּוא  ל  ּכָ ׁשֶ

לֹום ָ ת ַהּשׁ ִבְרּכַ ּבְ ת חֹוְתִמים  ּבָ ׁשַ ּבְ
לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִעְנָיָנּה  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה  ְוִהּנֵ
ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ְתִפּלַ ּבִ ׁש  ְלַבּקֵ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ָלֵכן 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ לֹום',  ׁשָ ים  'ׂשִ ת  ְרּכַ ּבִ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
לֹום ְיכֹוִלים  ָ ת ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ ַרק ַעל ְיֵדי ִמּדַ ֵני ׁשֶ לֹום. ְוזֹאת ִמּפְ ָ ַעל ַהּשׁ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ל  ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה ׁשֶ ָאנּו 
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יֵבנּו  ּכִ ַהׁשְ ת  ִבְרּכַ ּבְ ַעְרִבית  ת  ְתִפּלַ ּבִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ ם  ּגַ ְוָכְך 
לֹוֶמָך",  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  "ּוְפרֹׂש  לֹום:  ָ ַהּשׁ ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ מֹוִסיִפים 
ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ "ַהּפֹוֵרׂש  ָרָכה:  ַהּבְ ֶאת  ָכְך  ּבְ חֹוְתִמים  ְוַאף 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּפֹוֵרס  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ י  ּכִ ַלִים".  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו 
קורח  )פרשת  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ַעל  לֹומֹו  ׁשְ ת  ֻסּכַ ֶאת 
הּוא  זֹאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ְוַהּכְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  ֶהָאָרָתּה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ קעו(, 

ָרֵאל. ִיׂשְ ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַרק ַעל 

ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ַמּדּוַע ְמָבְרִכים ֶאת ַהְיָלִדים 

ָרֵאל  ִיׂשְ ּנֹוֲהִגים  ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְוזֹאת  ּדּוׁש.  ַהּקִ ַלֲאִמיַרת  ָסמּוְך  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ָכל  ּבְ ַהְיָלִדים  ֶאת  ְלָבֵרְך 
ִהיא ֶהָאַרת  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוָבָאה ֶהָאַרת  ֶכת  ִנְמׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ְלָכל  ִלי  ַהּכְ הּוא  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ אֹור  עֹוָלם  ּבָ ּוֵמִאיר  ְוׁשֹוֵפַע  לֹום  ָ ַהּשׁ
ָמָצא  "לֹא  ג(:  )עוקצין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרכֹות,  ַהּבְ
ְוָלֵכן  לֹום".  ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרָכה  ּבְ ַמֲחִזיק  ִלי  ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ל  ְמֻסּגָ ֶזה  ְזַמן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ְך  ְוִנְמׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ים  ׁשִ ְמַקּדְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
דֹול  ּגָ ָרצֹון  ֵעת  ְוהּוא  טֹובֹות,  עֹות  ּפָ ְוַהׁשְ ָרכֹות  ַהּבְ ַכת  ְלַהְמׁשָ ְמאֹד 

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ְמאֹד 

לֹום ָ ִזים ַעל ַהּשׁ ת ְמַרּמְ ּבָ ַ ַמַאְכֵלי ַהּשׁ

ז ַעל  ִאים ְלַרּמֵ ת ּבָ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ַאף ַמֲאָכֶליָה ׁשֶ דֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ׁשֶ ְוָכְתבּו ּגְ
ת קֶֹדׁש.  ּבַ ׁשַ ּבְ ַמֲעַלת ָהַאְחדּות 

אחרי(,  פ  חדש  )זוהר  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּוְמקֹורֹו  ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵנים  ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ַחּלֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ְסעּודֹות  ּבִ ִלְבצַֹע  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
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ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָהַאְחָוה  ָהַאְחדּות  ֶאת  ל  ְלַסּמֵ א  ּבָ ֶזה  ְוַאף  ָבִטים.  ְ ַהּשׁ ר  ָעׂשָ
ת קֶֹדׁש )ליקו"ה(. ּבַ ׁשַ ָכל  ּבְ ְתעֹוְררֹות  ַהּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ל  ּכָ

ִלים ַאְחדּות ִגים ְמַסּמְ ַהּדָ

דֹוׁש )קיצור  ָל"ה ַהּקָ ְ ְתבּו ָהֲאִריַז"ל )פע"ח פי"ח כד( ְוַהּשׁ ּכָ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ְסעּודֹות  ָכל  ּבְ ִגים  ּדָ ֶלֱאכֹל  ְועֹוד,  רנ(  )סימן  רּוָרה  ּבְ ָנה  ׁשְ ְוַהּמִ השל"ה( 

ֲארּו  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ֶאת  ִלים  ְמַסּמְ ִגים  ַהּדָ י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ
ּומֹוַהְרָנ"ת  אש(  )מליצי  ִזיָע"א  ִדיגּוָרא  ִמּסָ יֹוֵסף  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ ָהרה"ק 
ִגים  ַהּדָ י  ּכִ כז(.  )חולין  ְלָדִגים  לּו  ִנְמׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ִזיָע"א,  ֶרְסֶלב  ִמּבְ
ִים  אֹוְסִפים אֹוָתם ֵמַהּמַ ֶ ַמה ּשׁ י ָלֶהם ּבְ א ּדַ ִחיָטה ֶאּלָ ֵאיָנם ְזקּוִקים ִלׁשְ
ִהיא  ֲאִסיָפָתן  ׁשֶ כז(  )חולין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאִכיָלה,  ּבַ יָרם  ְלַהּתִ ְכֵדי  ּבִ
ּה  ְלַבּדָ ִהיא  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְוָהַאְחדּות  ָהֲאִסיָפה   – ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְוַאף  ָטֳהָרָתן. 
ָרֵאל ֵאיָנם ְצִריִכים  ִגים, ַאף ִיׂשְ ָרֵאל. ּוְכמֹו ַהּדָ ל ִיׂשְ ֳהָרה ׁשֶ ּקּון ְוַהּטָ ַהּתִ
ְוִיְתַאֲחדּו  פּו  ְתַאּסְ ּיִ ׁשֶ ַרק  א  ֶאּלָ יָרם,  ּוְלַהְכׁשִ ָנם  ְלַתּקְ ֵדי  ּכְ נֹוָסף  ְלָדָבר 
ְמאֹות  ַהּטֻ ל  ִמּכָ ִנְטָהִרים  ֵהם  ְלַבד  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוַאֲהָבה,  לֹום  ׁשָ ּבְ ַיַחד 

רֹות.  ַהּצָ ל  ִמּכָ ִעים  ְונֹוׁשָ

ֵכן  ּלָ ׁשֶ פנחס(,  )מדרש  ִזיָע"א  ִמּקֹוִריץ  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְוָכַתב 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  קּוְגל.  ְקָרא  ַהּנִ ָהִאְטִרּיֹות  ַמֲאַכל  ֶאת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ אֹוְכִלים 
ּה,  ֲחֶבְרּתָ ּבַ ַאַחת  ּוְמעָֹרבֹות  רֹות  ְמֻחּבָ ֵהן  ׁשֶ ָהִאְטִרּיֹות  ל  ׁשֶ ן  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ֶאת  ל  ְלַסּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ּבְ

ת ּבָ ַ ְגֵדי ַהּשׁ ּבִ

ָנן  ׁשְ ּיֶ ְטַרְיְמל, ׁשֶ ְ ַמְלּבּוׁש ַהּשׁ ּבְ ם  ּגַ ֶרֶמז ְלָכְך ֵיׁש  ָפִרים, ׁשֶ ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
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יָון  ּכֵ ְוזֹאת  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְלָלְבׁשֹו  ַהּנֹוֲהגֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ַרּבֹות  ְקִהּלֹות 
ם זֹאת  ֲחֵברֹו, ְוַאף ּגַ ִרים ּוְמעָֹרִבים ֶאָחד ּבַ ָנבֹות ַהְמֻחּבָ הּוא ָעׂשּוי ִמּזְ ׁשֶ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ז ַעל ָהַאְחדּות  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְקִריַאת ַהּתֹוָרה 

)זוה"ק  רּוְך הּוא ֵהם ֶאָחד  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָידּוַע  ה  ְוִהּנֵ
ָגם  ּפְ ָחִליָלה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה  ְלַאֲהַבת  ָהָאָדם  זֹוֶכה  לֹא  ְוָלֵכן  אחרי(. 

מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ּוָבַאְחדּות  ר  ׁשֶ ּקֶ ּבַ רֹון  ְוִחּסָ
ְלַהְתָמָדה  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ )צא(,  ָהַר"ן  יחֹות  ׂשִ ֶפר  ּסֵ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ
ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַאף  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ
ָרֵאל,  ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ ּבְ סּול  ּתֹוָרה, ְוִאם ָאָדם מֹוֵצא ּפְ ּבַ ָרֵאל הּוא אֹות  ׂשְ ִמּיִ
ְוַאף  ֲחֵסָרה  ּתֹוָרתֹו  יָלא  ּוִמּמֵ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ סּול  ּפְ ּמֹוֵצא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה 

סּוָלה. ּפְ

ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ו(,  ק"ה  הלכות  )ל"ה  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  יר  ּוַמְסּבִ
מֹו  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ לּוִלים  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ִלְקרֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ אֹות  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ָכל  ּלְ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ׁשֶ
ׁש ֵמאֹות  ֶנֶגד ׁשֵ ּכְ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְיהּוִדים ְוֶזה  ַהר ִסיַני ׁשֵ ָרֵאל ָהיּו ּבְ ִיׂשְ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמְתעֹוֶרֶרת  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ּוְבׁשַ ּתֹוָרה.  ּבַ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות  ֶאֶלף 
ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ת ְלִהְתַאֵחד ִעם ּכָ ּבָ ׁשַ ָרֵאל, ְוָלֵכן ָצִריְך ּבְ ל ִיׂשְ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִנׁשְ

לֹום  ִמְצַות ֵערּוב - ְלַהְרּבֹות ׁשָ

ֵערּוב  ִמְצַות  ַאף  ׁשֶ לב(,  ה  ביהכנ"ס  )הלכות  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ַתב  ּכָ
ַאַחת  ֵמְרׁשּות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלהֹוִציא  ָאסּור  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּנֹוֶהֶגת  ׁשֶ
ִפים  ּתְ ּתַ ת ּוִמׁשְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ים ֵערּוב ּבְ עֹוׂשִ א ְלַאַחר ׁשֶ ִלְרׁשּות ַאֶחֶרת ֶאּלָ
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 - ַאַחת  ּוִבְרׁשּות  ף  ּתָ ְמׁשֻ ַבִית  ּבְ ָגִרים  ּכְ ִבים  ֶנְחׁשָ ֵהם  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ַפת  ּבְ
ב  ֶנְחׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ נֹוֶהֶגת  זֹו  ִמְצָוה  ל  ּכָ
ל  ּכָ ַאף  ְוָלֵכן  ּוְבַאְחדּות.  לֹום  ׁשָ ּבְ ּנּוי  ׁשִ ְללֹא  ַיַחד  ּבְ ִרים  ּגָ ֵהם  ִאּלּו  ּכְ
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ ְרֵכי  ּדַ ּום  ִמּשׁ ֵהם  זֹו,  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ָרֵטי  ּפְ
ַעל  הּוא  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ י  ּכִ נט(,  )גיטין  ֲחַז"ל 

לֹום.  ָ ְוַהּשׁ ְיֵדי ָהַאְחדּות 

זֹוִכים  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ַמּדּוַע  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵיׁש  ה  ְוִהּנֵ
ה ְטָעִמים  ּמָ ה. ְוֵיׁש ְלָכְך ּכַ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ דֹול ְוהָעצּום ׁשֶ ָרֵאל ְלאֹוָרּה ַהּגָ ִיׂשְ

ָבִרים. ּדְ ל  י סֹוָדם ׁשֶ ּפִ ְוֵהן ַעל  ְגֶלה  ַהּנִ י  ּפִ ִנְפָלִאים ֵהן ַעל 

ָרֵאל ִיׂשְ ָנה ְלַעם  ַמּתָ ּבְ ָנה  ִנּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְיֵדי  ְך ַרק ַעל  ִנְמׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ר אֹור  ִעּקַ ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ה  ִהּנֵ ַטַעם ִראׁשֹון: 
ָנה  ַמּתָ ָנה ּבְ ת ִנּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, הּוא ִמּפְ ל ִיׂשְ ין ּכָ ָהַאְחדּות ְוָהַאֲהָבה ּבֵ
ת ִלְפֵני  ּבָ ְתבּו ֲחַז"ל )בראשית רבה יא ח(: ָאְמָרה ׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ִלְכַלל ִיׂשְ
ָלּה  ָאַמר  זּוג.  ן  ּבֶ ָמָצאָת  לֹא  ְוִלי  זּוג  ן  ּבֶ ָמָצאָת  ַלּכֹל  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

זּוֵגְך. ן  ּבֶ ָרֵאל ִהיא  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

זּוָגּה  ן  ּבֶ ֵהם  ַיַחד,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָלֵכן  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ
ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ְוָלֵכן  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול 
ִמי  י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור  זֹוֶכה  ְך הּוא  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ִעם  ּוִמְתַאֵחד  ִנְכָלל 
ת קֶֹדׁש,  ּבַ ל ׁשַ ן זּוָגּה ׁשֶ ָרֵאל, זֹוֶכה ַאף הּוא ִלְהיֹות ּבֶ ְתַאֵחד ִעם ִיׂשְ ּמִ ׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ָלִלּיּות  ּכְ ַעל  ׁשֹוָרה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
זֹוֶכה  ְוַאְחדּות,  ַאֲהָבה  ּבְ ם  ִעּמָ ִנְכָלל  ָהָאָדם  ּוְכׁשֶ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ָנה  ִנּתְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ְיהּוִדי ֵמַעם  ִלּבֹו ֵמֵאיֶזה  ּבְ ְפָרד  ּנִ ׁשֶ ּוִמי  ת קֶֹדׁש.  ּבַ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ַאף הּוא 



ִנת ׀ ו כ ם תח מיָ ָ ׀ תח

 447

ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ִמּכְ ִנְפָרד  הּוא  ָכְך  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ
ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות 

ת.  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ יַצד ִלְזּכֹות ְלאֹור ְקֻדּשׁ ּוְבָכְך ֵיׁש ֵעָצה טֹוָבה ְלָכל ֶאָחד, ּכֵ
ִאם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ יו  ַמֲעׂשָ ֵמֲחַמת  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ י  ּכִ
ת קֶֹדׁש, ַעל  ּבַ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ַאֲהָבה ּוְבַאְחדּות ִעם ּכָ ּבְ ִיְכלֹל ֶאת ַעְצמֹו 

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ת  ַ ל ֶאת ְקֻדּשׁ ְלַקּבֵ ה ַאף הּוא  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ ת ָנָחה  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָרֵאל ִמּקֹוְז'ִניץ ִזיָע"א )בפירושו לתיקוני  ֵאר ָהרה"ק ר' ִיׂשְ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
ל  ּכָ בֹו  "ְוָינּוחּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  יח(,  תיקון  זוהר 

ָרֵאל",  "ָכל ִיׂשְ ת קֶֹדׁש ָנָחה ּבְ ּבַ ַ ַהּשׁ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ֶמָך", ׁשֶ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ִיׂשְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ָנָחה ַרק ֵאֶצל  ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ לֹוַמר  ּכְ

עֹוָלם  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דברים(,  )פ'  ֱאִליֶמֶלְך"  ַה"ּנַֹעם  אֹוֵמר  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ְיֵדי  ְוַעל  ְוָעוֹון,  ֵחְטא  ׁשּום  נֹוֵגַע  לֹא  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ְקָרא  ַהּנִ
ֶזה  י  ּכִ ה.  ַהּזֶ בֹוּהַ  ַהּגָ עֹוָלם  ּבָ ִנְכָלל  ָהָאָדם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַאֲהַבת  ַאְחדּות 
מֹות  ׁשָ ל ַהּנְ ם ּכָ ָ ּשׁ ְרדּו ָלעֹוָלם, ׁשֶ ּיָ מֹות ִלְפֵני ׁשֶ ׁשָ ל ְמקֹור ַהּנְ ָהעֹוָלם ׁשֶ
לּו ָלעֹוָלם  ְלׁשְ ּתַ מֹות ִהׁשְ ׁשָ ַהּנְ ָרֵאל ְמֻאָחדֹות. ְוַרק ְלַאַחר ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ׁשֶ
ִקים, ְוָהעֹוָלם  ָרֵאל ְמֻחּלָ ל ִיׂשְ י ּבֹו ַהּגּוִפים ׁשֶ יֵניֶהן, ּכִ רּוד ּבֵ ה ִנְהָיה ּפֵ ַהּזֶ
ּפֹוַרַחת  ָמתֹו  ִנׁשְ חֹוֵטא  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ּוְפָגם,  ֵחְטא  ׁשּום  ְללֹא  הּוא  ה  ַהּזֶ

ּנּו.  ִמּמֶ

ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ַמְקִריִבים  ּלֹא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ פנחס(,  )פרשת  "ן  ָהַרְמּבַ ּכֹוֵתב  ְוֵכן 
ת  ּבַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ את,  ְלַחּטָ ִעיר  ׂשְ קֶֹדׁש 
ה  ַכּסֶ ּתְ ִעים  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ לֹום,  ׁשָ ְוַהּכֹל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ זּוגֹו 

ַאֲהָבה. 
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ת ּבָ ַ ּתֹוַרת ַהּשׁ

יָון  ּכֵ ּמִ ַתב ַהִחיָד"א, ׁשֶ ת ּכָ ּבָ ׁשַ ִני: ַטַעם נֹוָסף ְלִחּיּוב ָהַאְחדּות ּבְ ַטַעם ׁשֵ
ְתבּו ֲחַז"ל: לֹא ִנְבְראּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ִביל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּכְ ׁשְ ת ִנְבְרָאה ּבִ ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ
ּתֹוָרה.  ּבַ ֶהם  ּבָ ַעְסקּו  ּיַ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּומֹוֲעִדים  תֹות  ּבָ ׁשַ
ֶכת  ַמּסֶ ְתבּו ֲחַז"ל ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַגת ַהּתֹוָרה, ּכְ ָנֵאי ַהּשָׂ לֹום הּוא ֶאָחד ִמּתְ ָ ְוַהּשׁ
ְוכּו'.  לֹום  ָ ַהּשׁ ַעל  ַמֲעִמידֹו  ִלְהיֹות  ֶזה  ַלּתֹוָרה  ִלְזּכֹות  ַנאי  ַהּתְ ׁשֶ ָאבֹות 
ְלָכְך  ִלְזּכֹות  ֶרְך  ְוַהּדֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ּה  ּבָ ַלֲהגֹות  ר  ִעּקָ ּבְ ָנה  ִנּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ְוֵכיָון 
י  ּכִ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ִלְקנֹות  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא 
ת ְלַהְרּבֹות  ּבָ ׁשַ לֹום" - ָלֵכן ָצִריְך ּבְ ל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ה "ּכָ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ִרּיֹות. ַהּבְ לֹום ִעם  ׁשָ ּבְ

ִלי ְלָהִכיל ֶאת ָהאֹור ַהּכְ

ְוהּוא  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא  ְלָכְך  נֹוָסף  ר  ֶהְסּבֵ י:  ִליׁשִ ׁשְ ַטַעם 
ְצוֹות.  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ָידֹו ֶאת אֹור  ל ַעל  ְלַקּבֵ ִלי רּוָחִני  ּכְ ֵיׁש  ָכל ֶאָחד  ּלְ ׁשֶ
ָנם  ה ֶיׁשְ דֹול יֹוֵתר. ְוִהּנֵ ִלי ּגָ ְך ְצִריִכים ְלֶזה ּכְ דֹול יֹוֵתר, ּכָ ָהאֹור ּגָ ּוְכָכל ׁשֶ
ְוכּו',  ְוַהּתֹוָרה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ מֹו  ּכְ ְונֹוָרא,  ָעצּום  אֹור  ֵהם  ׁשֶ ים  ָלִלּיִ ּכְ ָבִרים  ּדְ
ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ֶזה  ּכָ דֹול  ּגָ ל אֹור  ְלַקּבֵ ְלׁשּום ָאָדם  רּות  ֶאְפׁשָ ֵאין  ׁשֶ
ָאר ֶאָחיו  ֵלל ִעם ׁשְ א ָצִריְך הּוא ְלִהּכָ ד. ֶאּלָ הּוא עֹוֵמד ְיִחיִדי ּוְמֻבּדָ ׁשֶ ּכְ
יּוְכלּו  ָאז  ַרק  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ַאְחדּות  ּבְ ֶהם  ִעּמָ ָמתֹו  ִנׁשְ ְוִלְקׁשֹר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ

ה.  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ַיַחד ֶאת ָהאֹור  ּבְ ל  ְלַקּבֵ

בּוַע ָ ַפע ְלָכל ַהּשׁ ֶ ַהּשׁ

י  ּפִ ַעל  ְוהּוא  ִזיָע"א,  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ַתב  ּכָ נֹוָסף  ַטַעם  ְרִביִעי:  ַטַעם 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ יֹוֵרד  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ )יתרו דף פח(  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
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ָאְמרּו  ה  ְוִהּנֵ בּוַע.  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ְרִכים  ִמְתּבָ ּנּו  ּוִמּמֶ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ
א  ָרָכה ֶאּלָ ִלי ַמֲחִזיק ּבְ ּכְ רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲחַז"ל )עוקצין ג(: "לֹא ָמָצא ַהּקָ
ֵיׁש  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ַפע  ֶ ַהּשׁ יֹוֵרד  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן  לֹום".  ָ ַהּשׁ
ל  ּכָ ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ַהּכְ ִהיא  ׁשֶ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ְבָעַתִים  ׁשִ ֵהר  ְלִהּזָ
ְפָלאֹות  ַהּנִ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַפע.  ֶ ַהּשׁ
ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ יָכם ְלָכל  ּוְלַהְמׁשִ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ַהּיֹוְרִדים  ַפע  ֶ ְוַהּשׁ

ָזָכר  ֵבן  ּבְ ִנְפְקדּו  ת -  ּבָ ַ ְזכּות ַהּשׁ  ּבִ
ִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ׁשָ

ּה  ּבָ ּוְלִהְתקֹוֵטט  ָלִריב  ּלֹא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְמַכּבֵ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
יעֹות  ַמּגִ ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ָרָכה ַהְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ַלּבְ ּוְכָלל, זֹוֶכה הּוא  ָלל  ּכְ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ָלָאָדם  ּוָבאֹות 

דֹוׁש )פרשת יתרו פח(. ַהּקָ ַהּזַֹהר 

ְולֹא  ְמאֹד  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ְנׂשּוִאים  ָהיּו  ׁשֶ זּוג  ּבְ ָיֵמינּו  ּבְ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ֶאת  ֵהִביָאה  ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ תֹות,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ָבִנים.  ּבְ ִנְפְקדּו 
ָלִטים,  ָרק ִעם ַהּסָ ִגים ְוַהּמָ ת – ַהּדָ ּבָ ַ ל ַמַאְכֵלי ַהּשׁ ָעָליו ָהיּו ּכָ ׁש ׁשֶ ּגָ ַהּמַ
ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ָנַפל  ׁש  ּגָ ַהּמַ ַעל  ָהָיה  ׁשֶ ָהאֶֹכל  ְוָכל  ְלֶפַתע  ֶהֱחִליָקה  ִהיא 
ְמאּוָמה.  ָלּה  ָאַמר  ְולֹא  ְוִהְבִליג  ַתק  ׁשָ זֹאת  ָרָאה  ׁשֶ ְעָלּה  ּבַ ְוִהְתַלְכֵלְך. 
ְמָחה ֶאת  ׂשִ ר ּבְ ַעל ׁשָ ְלַבד. ְוַהּבַ אֹוָתּה ְסעּוָדה ַרק ַחּלֹות ּבִ ְוֵהם ָאְכלּו ּבְ

ְלָכְך. ֵזֶכר  ל  ּכָ ָעָליו  ְראּו  ּיִ ׁשֶ ת ְללֹא  ּבָ ַ ַהּשׁ יֵרי  ׁשִ ל  ּכָ

ְוָראּו  טֹוב,  ל  ַמּזָ ּבְ כֹוָרם  ּבְ ָנם  ּבְ ָלֶהם  נֹוַלד  ָנה  ָ ַהּשׁ ת  ִלְפֻקּדַ ה  ְוִהּנֵ
ּה,  ת ְולֹא ָרבּו ְוִהְתקֹוְטטּו ּבָ ּבָ ַ דּו ֶאת ַהּשׁ ּבְ ּכִ ֵהם  ְזכּות ׁשֶ יַצד ּבִ חּוׁש ּכֵ ּבְ
ֵהם  ָהֲעֵרִבים,  ַמֲאָכֶליָה  ְללֹא  ַאף  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ְמחּו  ׂשָ א  ֶאּלָ

ְוַרֲחִמים. ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ּבִ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְלִבְרָכָתּה ׁשֶ ָזכּו 
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ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ּלּות ָהַרֲחִמים  ִהְתּגַ

ִסְפרֹו  ה קֹוְרדֹוֵבירֹו ִזיָע"א ּבְ י מֹׁשֶ דֹוׁש ַרּבִ ַתב ָהַרב ַהּקָ י: ּכָ ַטַעם ֲחִמיׁשִ
ְוָהעֹוָלם  ְלַמְעָלה  דֹוָלה  ּגְ ָרצֹון  ֵעת  ׁשֹוָרה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ בֹוָרה",  ּדְ "ּתֶֹמר 
ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ִנים  ּדָ ֵאין  ְוָלֵכן  סֹוד ָהעֶֹנג.  ּבְ ִנְמָצא 
ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְכעֹס  ּלֹא  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָהָאָדם  ָצִריְך 
ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ָהאֹורֹות  ֶאת  יו  ּוְבַמֲעׂשָ ְפֻעּלֹוָתיו  ּבִ ַיְכִחיׁש  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
לֹא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶזה,  יֹום  ּבְ ים  ּלִ ְתּגַ ַהּמִ ְוַהּנֹוָרִאים  ָהֲעצּוִמים  ָהַרֲחִמים 

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ל ֶאת אֹורֹו  ְלַקּבֵ יּוַכל 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ נּו  ִנּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּדֹות ַהּטֹובֹות ׁשֶ ַהּמִ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ )אמור(,  ִזיָע"א  ַעִין"  ת  ַה"ּבַ ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ּומֹוִסיף 
ּבֹו  ְתבּו ֲחַז"ל )שבת פו( -  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָנה ַהּתֹוָרה ְלַעם  ִנּתְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ
ִנים ְוַרְחָמִנים ְוגֹוְמֵלי  ְיׁשָ ֵהם: ּבַ ֶהם, ׁשֶ ּלָ יָמִנים ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַהּסִ לּו ִיׂשְ ִקּבְ
ת קֶֹדׁש ִמְתעֹוְררֹות  ּבַ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן  ְתבּו ֲחַז"ל )יבמות עט(.  ּכָ מֹו ׁשֶ ֲחָסִדים, ּכְ
ל  ּכָ ְיכֹוִלים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ִמּדֹוֵתיֶהם 
רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ כ(,  י  )דברים  ק  ִתְדּבָ ּובֹו  ִמְצַות  ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ ם  ְלַקּיֵ ָרֵאל  ִיׂשְ
מֹו  ּכְ מֹותֹו,  ּכְ ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ּוְלַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו  ּבְ ֵבק  ְלִהּדָ
ת  יֹוֵתר ִלְקנֹות ֶאת ִמּדַ ל ּבְ ֻסּגָ ּמְ ַמן ׁשֶ ְרׁשּו ֲחַז"ל )שבת קלג(, ְוהּוא ַהּזְ ּדָ ׁשֶ

ִרּיֹות.  ַהּבְ ְוָהַרֲחִמים ִעם  ַהֶחֶסד 

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ  ּבְ
לֹום  ָ ְוַהּשׁ ת ָהַרֲחִמים  ִמּדַ

ַמּדּוַע  קיט(,  )לקו"מ  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
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לֹו:  אֹוֵמר  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְכָנס  ַהּנִ ׁשֶ יב(  )שבת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ְוזֹאת  ַרֵחם.  ּתְ ׁשֶ ִהיא  ְיכֹוָלה  ָלבֹוא,  ְקרֹוָבה  ּוְרפּוָאה  ְזעֹק  ִמּלִ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ
ָיָדּה  ַעל  ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ִמּיִ ַעת ְלָכל ֶאָחד  ּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ
ִסילּות  ְך ֵמַהּכְ ַעס ִנְמׁשָ י ַהּכַ ּכִ לֹום.  ָ ְוַהּשׁ ת ָהַרְחָמנּות  זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִמּדַ
ְוִאּלּו  ָינּוַח".  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ "ַכַעס  ו(  )קהלת  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֹות,  ּפְ ְוַהּטִ

ַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים.  ּיְ ׁשֶ ת ָהַרֲחִמים  יָכה ָלָאָדם ֶאת ִמּדַ ַעת ַמְמׁשִ ַהּדַ

ת  ּבָ 'ׁשַ ת אֹוְמִרים לֹו  ּבָ ׁשַ ּבְ ר ֶאת ַהחֹוֶלה  ִנְכָנִסים ְלַבּקֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ָכְך,  ּבְ לֹו  ז  ְלַרּמֵ ָנֵתנּו  ְוַכּוָ ַרֵחם'.  ּתְ ׁשֶ ִהיא  ְיכֹוָלה  ְזעֹק,  ִמּלִ ִהיא 
ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְיֵדי  ַעל  ְלַרְחָמנּות  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  הּוא 
ַאף  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ִרּיֹות,  ַהּבְ ַעל  ְלַרֵחם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ טֹוב 
ַעל  ַהְמַרֵחם  ל  'ּכָ )שבת קנא(  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָמה,  ׁשְ ִלְרפּוָאה  הּוא 

ַמִים'.  ָ ַהּשׁ ִרּיֹות ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן  ַהּבְ

ְוָהַאְחדּות  ָדָקה  ַהּצְ ת -  ּבָ ַ ִלי ְלאֹור ַהּשׁ ַהּכְ

ר  ִעּקַ ה  ִהּנֵ ׁשֶ פו(,  )ליקו"מ  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ עֹוד  ּומֹוִסיף 
ֶכת  ִנְמׁשֶ ְרצֹונֹו  ִפי  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִניָעה  ַהּמְ
קֶֹדׁש  ת  ּבַ ּוְבׁשַ אֹותֹו.  ַהּמֹוְנִעים  ְמָאה  ַהּטֻ ְוכֹחֹות  ַהִחיצֹוִנים  ֵמֲאִחיַזת 
)פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְכָלל  ָלל  ּכְ ַלִחיצֹוִנים  ִליָטה  ׁשְ ֵאין 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ָאָדם  ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן  תרומה(. 

ָלל.  ּכְ ב  ּוְמַעּכֵ ְמָנֶעּנו ׁשּום מֹוֵנַע  ּיִ ׁשֶ ַרְך ְללֹא  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב 

יּוַכל  כָֹחּה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ ֲאָבל 
ָדָקה  ַהּצְ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ְלַהְתִחיל  ָהָאָדם 
ְלָכְך  קּוק  ַהּזָ ּנֹוֵתן ְלָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוזֹאת ַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ה ָאָדם ִלְכבֹוד  עֹוׂשֶ ׁשֶ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ּבְ ָעִני  ָאֵרַח ֵאיֶזה  ּמְ ׁשֶ ת אֹו  ּבָ ׁשַ ְצָדָקה ִלְכבֹוד 
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ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ֶאת  ָהָאָדם  ל  ְמַקּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ָדָקה  ַהּצְ ְיֵדי  ְוַעל 
ַדְרֵכי  ת, ְויּוַכל ָלֶלֶכת ּבְ ּבָ ַ ל ֶאת אֹור ַהּשׁ ה ְלַקּבֵ ְך ִיְזּכֶ ת. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּבָ ַ ַהּשׁ

ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ה  ְוִהּנֵ
ְיֵדי  ַעל  הּוא  דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  לֹום,  ָ ַהּשׁ אֹור 
ִלי  ַהּכְ ֶאת  ָהָאָדם  ה  עֹוׂשֶ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִעם  ְוָהַאְחדּות  ָדָקה  ַהּצְ

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ל ֶאת אֹוָרּה ׁשֶ ְלַקּבֵ

ֵתָרה ַהּיְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ָחּה ׁשֶ ִמּכֹ ָהַאְחדּות 

ְפֵני  ּלִ ׁשֶ לא(,  )הקדמה  ְלּגּוִלים"  ַהּגִ ַער  "ׁשַ ּבְ ָהֲאִריַז"ל  ַתב  ּכָ י:  ִ ּשׁ ׁשִ ַטַעם 
ל  לּולֹות ּבֹו. ְוַהֵחְטא ׁשֶ ָרֵאל ּכְ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ָחָטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהיּו ּכָ ׁשֶ
קּוָתן  ָרֵאל ּוְלִהְתַחּלְ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ין ּכָ ַרם ְלֵפרּוד ּבֵ ּגָ ַעת  ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ

ִנְפָרדֹות.  מֹות  ְנׁשָ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף  ְלׁשֵ

ַגם ַהֵחְטא  ִריָאה ֶאת ּפְ ָכל ַהּבְ ר ּבֹו ֵאין ּבְ ת קֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ּבַ יֹום ׁשַ ֲאָבל ּבְ
ָהָיה ֵאֶצל ָאָדם  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ִלְהיֹות ּכְ ִיׂשְ ל  ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, חֹוְזִרים ּכָ ׁשֶ
ִמְתַאֲחִדים  ֵהם  יָלא  ּוִמּמֵ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמּכַֹח  ַהֵחְטא  ָהִראׁשֹון קֶֹדם 
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ֵתָרה  ַהּיְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוזֹו  לֹום.  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד 
ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ְתַאֵחד ָהָאָדם ּבְ ּיִ יֵניֶהם. ּוְכִפי ׁשֶ ָמה ַהְמַאֶחֶדת ּבֵ ׁשָ ִהיא ַהּנְ ׁשֶ
ַעד  ַהּזֹו,  ֵתָרה  ַהּיְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלֶהָאַרת  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם  יֹוֵתר 

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְזּכֹות  ָצִריְך  הּוא  ֶ ּשׁ ה ְלָכל ַמה  ִיְזּכֶ ּכָֹחּה  ּמִ ׁשֶ

ְרעֹה  נּו ִמּפַ ה ַרּבֵ ׁש מֹׁשֶ ּקֵ ָגלּות ִמְצַרִים ּבִ ָרֵאל ּבְ ר ָהיּו ִיׂשְ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן ּכַ
ֶאת  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּוָבַחר  ְלָכְך,  ְרעֹה  ּפַ ים  ְוִהְסּכִ ְמנּוָחה,  יֹום  ָלֶהם  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ
מֹו  ּכְ בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ ּבֹו  ִפים  ִמְתַאּסְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָהיּו  ְוָאֵכן  ִביִעי.  ְ ַהּשׁ יֹום 
ַעל ְיֵדי  ֵדי ׁשֶ נּו ָהְיָתה ּכְ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ָנתֹו ׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז"ל )שמ"ר ה יח(. ְוַכּוָ ׁשֶ
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ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ָלֶהם  ִאיר  ּתָ ַיַחד,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוִיְתַאֲחדּו  פּו  ְתַאּסְ ּיִ ׁשֶ
ַזר  ּגָ זֹאת  ַדע  ּיָ ׁשֶ ּוַפְרעֹה  ִמְצַרִים.  לּות  ּגָ ֵמעֹל  ְחְררּו  ּתַ ִיׁשְ ּכָֹחּה  ּמִ ׁשֶ ַעד 
ָלֵתת  תֹאִספּון  "לֹא  ז(:  ה  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ פּו  ִיְתַאּסְ ּלֹא  ׁשֶ ֲעֵליֶהם 

ֶבן ָלָעם".  ּתֶ

זֹאת  ְתָבה  ּכָ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ִזיָע"א,  עלֹוב  ִמּלֶ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ּוֵבֵאר 
ֵזָרתֹו  ּגְ ל  ּכָ ז ְולֹוַמר ׁשֶ ֶרת( – ְלַרּמֵ ְלׁשֹון "לֹא תֹאִספּון" )ִעם אֹות ָאֶל"ף ְמֻיּתֶ ּבִ
יֹום  ּבְ ֲחָדא  א  ַצְוּתָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ פּו  ִיְתַאּסְ ּלֹא  ׁשֶ ָהְיָתה  ְרעֹה  ּפַ ל  ׁשֶ
יֹום  ּבְ ַיַחד  ְוִיְתַאֲחדּו  פּו  ִיְתַאּסְ ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָיַדע  ְרעֹה  ּפַ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֵיְצאּו  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעד  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ֶהָאַרת  ָלֶהם  ִאיר  ּתָ ת,  ּבָ ׁשַ

ְצַרִים. ִמּמִ

ְנַאת  ׂשִ ֲעוֹון  ּבַ ָהְיָתה  ְלִמְצַרִים  ָרֵאל  ִיׂשְ ְיִריַדת  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵכן,  מֹו  ּכְ
ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּקּוָנם  ּתִ ר  ִעּקַ ָלֵכן  ֲחַז"ל )שבת יא(,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ִחּנָ
יֹום  הּוא  ְלֶזה  ל  ְמֻסּגָ ֲהִכי  ׁשֶ ַמן  ְוַהּזְ לֹום.  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ְלִהְתַאֵחד 
ֵתָרה  ָמה ַהּיְ ׁשָ ל ַהּנְ לֹום ִמּכָֹחּה ׁשֶ ָ ָאז ְמִאיָרה ֶהָאַרת ַהּשׁ ת קֶֹדׁש ׁשֶ ּבַ ׁשַ
ל  ּכָ ֶאת  ֶלֱאֹסף  ַעל  ּפָ זֹאת,  ַדע  ּיָ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמׁשֶ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ּוִמּכָֹחּה 
לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  ֶהם  ּבָ ְלָהִאיר  ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַיַחד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל  ּסֹוף ָיְצאּו ִיׂשְ ָרֵאל. ְוָאֵכן ּבַ ֲאלּו ִיׂשְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיּגָ ֵדי ׁשֶ ְוָהַאְחדּות, ּכְ

ָאְמרּו ֲחַז"ל )תנא דבי אליהו כג(.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ לּות ִמְצַרִים  ִמּגָ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ִזיָע"א,  יְסָקא  ִמּלִ ר"  ׁשָ ַהּיָ ֲעֵרי  "ׁשַ ַעל  ּבַ עֹוד  ְוָכַתב 
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ִמְתעֹוֶרֶרת 
ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ַחת  ִמּתַ ּה  ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ ָמה  ְנׁשָ ָנּה  ֶיׁשְ
א  ֶאּלָ מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ֶכת  ִנְמׁשֶ ם  ָ ּוִמּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ
ל  ּכָ ִנְפָרִדים  ַהּגּוף  ד  ּוִמּצַ ֶהָעכּור  ַהּגּוף  תֹוְך  ּבְ ִנְמָצאֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ
ָמה  ְנׁשָ ל  ְמַקּבֵ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ּה  ּבָ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאָבל  ֵמֲחֵברֹו,  ֶאָחד 
ֶאָחד,  ְוגּוף  מֹות  ְנׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ֵיׁש  יָלא  ּוִמּמֵ ְיֵתָרה, 
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ֶכת  ְוִנְמׁשֶ ַלֲחֵברֹו,  ֶאָחד  ין  ּבֵ יל  ַמְבּדִ ֵאינֹו  ְוָלֵכן  רֹב,  ּבְ ֵטל  ּבָ ַהּגּוף  ְוָאז 
ִיְהֶיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  "ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶנֱאַמר ַעל  ְוָלֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ַאְחדּות 
ל ּכָ ין  ּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהַאְחדּות  ַעל  ז  ְמַרּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ זּוֵגְך",  ן   ּבֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ְטהֹורֹות",  "ֲאָמרֹות  ִסְפרֹו  ּבְ ְמָגִדים"  ַה"ּנַֹעם  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ְך  ִמּכָ נֹוְבִעים  רּוד  ְוַהּפֵ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַאְחדּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה 
ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ה  ְוִהּנֵ ַלֲחֵברֹו.  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאָחד  ְלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ָכל  ּלְ ׁשֶ ְוֵכיָון  ִלּבֹו,  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ לֹו  נֹוְתִנים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ַהְמַעּנֵ ל  ּכָ ׁשֶ
ֵאין  ׁשּוב  ם,  ִלּבָ ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ֵיׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִגים  ַהְמַעּנְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶכת ַאְחדּות  ִוים ְוִנְמׁשֶ ם ׁשָ ּלָ ְך ּכֻ י ַעל ְיֵדי ּכָ ין ֶאָחד ַלֲחֵברֹו ּכִ רּוד ּבֵ ְך ּפֵ ּיָ ׁשַ
ֵאין  ּוַמֲחלֶֹקת  בֹון  ֵמִעּצְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמר  ִנׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ּוְבָכְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ

ְרׁשּות ַלס"מ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו.

ָרֵאל ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ )פרשת כי תשא(,  ה"  מֹׁשֶ ַמח  ׂשְ ַה"ּיִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ה  ִהּנֵ ִביִעי:  ׁשְ ַטַעם 
ת  ּבָ ׁשַ ְוָכל  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִקּיּומֹו  נֹות  ׁשְ ָכל  ּבְ תֹות  ּבָ ׁשַ ֶאֶלף  ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ
ַאַחת  אֹות  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ְוֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ַאַחת  ָמה  ְנׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ִהיא 

ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות. ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  ּה  ּבָ ר  ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּבַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ יֹוֵתר  ּבְ ֲחׁשּוָבה  ְוָלֵכן 
ַעם  ל  ּכָ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ִיְתַאֵחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  י  ּכִ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ר  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ה ָלחּוׁש ֶאת ֲעֵרבּוָתּה ּוְמִתיקּוָתּה ׁשֶ ִיְזּכֶ ָרֵאל, הּוא  ִיׂשְ

ָרֵאל. ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ִהיא 

ֵכן  ְוִיּתָ ְיהּוִדי,  ֵאיֶזה  ִעם  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָאָדם  ִלְפָעִמים  ה  ְוִהּנֵ
ַמֲחלֶֹקת,  ּבְ רּוי  ׁשָ הּוא  ִעּמֹו  ר  ֲאׁשֶ ְיהּוִדי  אֹותֹו  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  זֹו  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ
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ה  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ּוִמּדָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוָלֵכן 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ִעם  ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ ְוֻיְכַלל  ִיְתַאֵחד  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ה  ְוִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְפָלא  ְוַהּנִ ֶהָעצּום  ְלאֹוָרּה  ה  ִיְזּכֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֶאת  ל  ּוְלַקּבֵ ּוְמִתיקּוָתּה  ֲעֵרבּוָתּה  ֶאת  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ְנִעימּוָתּה  ֶאת  ָלחּוׁש 

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ּגֶֹדל ְקֻדּשׁ

ָרֵאל ִיׂשְ ה ִהְקִהיל ֶאת  ַמּדּוַע ֹמׁשֶ

ִלְפֵני  ַמּדּוַע  טז(,  דרוש  חיים  )רוח  ַהִחיָד"א  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָאַסף  הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ה  ִצּוָ נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ
לה  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶאָחד,  ְלָמקֹום  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ֶאת  ְוִהְקִהיל 
ת  ׁשֶ ׁשֵ ְוכּו'  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ְקֵהל  "ַוּיַ א(: 
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  קֶֹדׁש".  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה,  ה  ָעׂשֶ ּתֵ ָיִמים 
דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ רֹוִצים  ֵהם  ִאם  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ז  ְלַרּמֵ
ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ו  ַיְחּדָ ִסים  ּוְמֻכּנָ ְמֻאָחִדים  ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל   ׁשֶ

ּוְבֵלב ֶאָחד. 

ָאַסף  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ַהִחיָד"א  )דרוש יא( מֹוִסיף  ָדִוד"  א  ּסֵ "ּכִ ּוְבִסְפרֹו 
ה  מֹׁשֶ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  אֹוָתם  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ִלְפֵני  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת 
ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ְמֻאָחִדים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ם  ִלּבָ ַעל  ר  ְוִדּבֵ אֹוָתם  ה  ִצּוָ
רּוׁשֹו  ּפֵ ָרֵאל", ׁשֶ ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ֲעַדת  ה ֶאת ּכָ ְקֵהל מֹׁשֶ סּוק "ַוּיַ ּפָ ּבַ ִנְרָמז  ְוֶזה 
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְלָבָבם  ֶאת  ִאֵחד  ׁשֶ ְוֵהן  ֶאָחד,  ְלָמקֹום  פַֹעל  ּבְ ִהְקִהיָלם  ׁשֶ ֵהן 
ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּמִ ׁשֶ ָלֶהם  יר  ִהְסּבִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה   - לֹום  ׁשָ ּבְ
י  ָאַסְפּתִ ָלֵכן  ָהעֹוָלם,  עֹוֵמד  לֹום  ָ ַהּשׁ ְוַעל  ּזַֹהר,  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ ְזּכּו  ּתִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוְבפַֹעל  כַֹח  ּבְ ֶאְתֶכם 

ּלֹו.  ּכֻ ִקּיּום ְלָכל ָהעֹוָלם  ִיְהֶיה  ּוִבְזכּות ֶזה 
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ּקּון ְלֵחְטא ָהֵעֶגל ּתִ ת -  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות 

ת  ּבָ ׁשַ ְצַות  ּמִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָיָקר",  ִלי  ְוַה"ּכְ ַהִחיָד"א  עֹוד  ְוָכְתבּו 
ל  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעֶגל.  ּבָ ָחְטאּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ד  ִמּיָ ֶנֶאְמָרה 
מֹו  תֹוָצָאה ֵמֵחְטא ָהֵעֶגל, ּכְ ְגַרם ּכְ ּנִ ָבבֹות ׁשֶ רּוד ַהּלְ ֵחְטא ָהֵעֶגל ָהָיה ּפֵ
ֶבט ָהָיה  ֶבט ְוׁשֵ ָכל ׁשֵ ּלְ ְלִמי )סנהדרין פ"ב הלכה ב( ׁשֶ רּוׁשַ ּיְ ּבַ ָאְמרּו ֲחַז"ל  ׁשֶ
ם.  ים ַעל ֱאִליל ֶאָחד ְלֻכּלָ ִלים ְלַהְסּכִ ּלֹא ָהיּו ְמֻסּגָ ֵני ׁשֶ ּלֹו, ִמּפְ ֶ ֵעֶגל ִמּשׁ
ְך  ִמּכָ תֹוָצָאה  ּכְ ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ רּוד  ּפֵ ָהָיה  ֵכן  מֹו  ּכְ
ל  ּכָ ְלֵבין  יָנם  ּבֵ רּוד  ּפֵ ְוָהָיה  ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ּבְ פּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ לֹא  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ

ָהָעם.

ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  הּוא  ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן 
ַעם  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ִצּוָ ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ֶזה  ַעם  ּוִמּטַ
ַוֲעבֹוָדָתן  ְפִקיָדן  ּתַ ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ִנּיַ ּבְ ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוֶזהּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ין  ּבֵ ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ְלַאֵחד  ֵהם  ה  ֵאּלֶ ִמְצוֹות  י  ּתֵ ׁשְ ל  ׁשֶ

ל ֵחְטא ָהֵעֶגל. ּקּון ׁשֶ ַהּתִ

יָון  ּכֵ ּפּור,  ּכִ יֹום  ְלָמֳחַרת  ד  ִמּיָ ֶנֶאְמָרה  ְקֵהל"  "ַוּיַ ת  ָרׁשַ ּפָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ָרֵאל ַעל ֵחְטא  ַלח ְלַעם ִיׂשְ ּסָ ה, ׁשֶ רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ּשֵׂ ָאז ּבִ ׁשֶ
ִהְקִהיל ְוִאֵחד ֶאת  ן זֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ד ְלַתּקֵ ַעל ִמּיָ נּו ּפָ ה ַרּבֵ ָהֵעֶגל, ּומֹׁשֶ
ת  ִנּיַ ּבְ ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  אֹוָתם  ה  ִצּוָ ְוָאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ִלְבבֹות 
זֹאת  ְוָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ רֹות  ְ ּוְמַקּשׁ ְמַאֲחדֹות  יֶהן  ּתֵ ְ ּשׁ ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ן ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל.  ְלַתּקֵ ִביל  ׁשְ ּבִ

ת  ּבָ ַ ֶנֶגד יֹום ַהּשׁ ּכְ לֹום -  ָ יק סֹוד ַהּשׁ ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִטים  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ עּוָדה  ַהּסְ ׁשֶ ד(,  צב  )ב"ר  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
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ת  ּבַ יֹום ׁשַ ה יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו, ָהְיָתה ּבְ ּלָ ּה ִהְתּגַ ר ּבָ יק, ֲאׁשֶ ּדִ ִעם יֹוֵסף ַהּצַ
קֶֹדׁש.

ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ָהרֹוִעים  ְבַעת  ִ ּשׁ ׁשֶ שא(,  )ח"ג  דֹוׁש  ַהּקָ
י יֹוֵסף הּוא סֹוד  יק )זוהר חדש כו ע"ב(. ּכִ ּדִ ֶנֶגד יֹוֵסף ַהּצַ ת קֶֹדׁש הּוא ּכְ ּבַ ְוׁשַ
ְך  ֵני ּכָ לֹום'. ּוִמּפְ ת ׁשָ ּבַ ר ִנְקֵראת 'ׁשַ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ֶנֶגד ַהּשׁ לֹום ְוָלֵכן הּוא ּכְ ָ ַהּשׁ
ַמן  ת הּוא ַהּזְ ּבָ ַ י יֹום ַהּשׁ ת קֶֹדׁש, ּכִ ּבַ ׁשַ ְוָקא ּבְ ע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ּדַ ִהְתַוּדַ
הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ְיֵדי  ַעל  ְוַאְחָוה,  ַאֲהָבה  ְלַהְרּבֹות  יֹוֵתר  ּבְ ר  ְכׁשָ ַהּמֻ

ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ סֹוד 

ֵרת  ָ ת ְלַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ ִרים  יַצד ָאנּו ׁשָ ּכֵ

ֶבט  "ׁשֵ ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ִאיֶגר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵרת  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ִרים  ׁשָ ָאנּו  ַמּדּוַע  )ויקהל(,  ִמיהּוָדה" 
ְלָאִכים  ַהּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת   - ְוכּו'  לֹום  ְלׁשָ ּבֹוֲאֶכם  ֲעֵליֶכם,  לֹום  ׁשָ
ר  ְוִעּקַ ים,  רּוָחִנּיִ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ רּוד  ּפֵ ׁשּום  ָלֶהם  ְוֵאין  ִמיד  ּתָ ְמֻאָחִדים 
ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ין  ּבֵ ְפִריָדה  ַהּמַ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ד  ִמּצַ הּוא  רּוד  ַהּפֵ
הּוא  י  ּכִ ַיַחד,  ִמְתַאֲחִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲאָבל 
ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ד  ּוִמּצַ רה(,  ח"ב  )זוהר  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ּבֹו  ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ יֹום 
ֵרת.  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  ּדֹוִמים  ְוֵהם  ֶאָחד  ּכְ ִמיד  ּתָ ְמֻאָחִדים  ם  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִמְתַאֲחִדים  ּבֹו  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן 
לֹוַמר  ָיכֹול  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵרת,  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ּוַמֲעַלת  ַמְדֵרַגת  ּבְ עֹוֵמד 

ל ֶאָחד ַלֲחֵברֹו.  ּכָ אֹוֵמר  ֶדֶרְך ׁשֶ ּכְ לֹום ֲעֵליֶכם  ָלֶהם ׁשָ

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  עֹוד,  הֹוִסיף  ל"  ִהּלֵ ית  "ּבֵ ֶפר  ּוַבּסֵ
ּום  ִמּשׁ ָהָאָדם  ֵרא  ִיּבָ ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְבִריַאת  ּבִ ִקְטְרגּו  ְלָאִכים  ַהּמַ ׁשֶ
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ּוְבַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ּבְ רּוִיים  ׁשְ ָאנּו  ּבֹו  ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ּוְמִריָבה.  ְקָטָטה  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ
ֵני  ּבְ ֵאֶצל  ם  ּגַ ׁשֶ ִלְראֹות  בֹואּו  ּתָ ׁשֶ לֹום',  ְלׁשָ 'ּבֹוֲאֶכם  ָלֶהם  קֹוְרִאים  ָאנּו 
ָבְרכּו  ּיְ ׁשֶ לֹום',  ְלׁשָ ְרכּוִני  'ּבָ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ְוָלֵכן  לֹום.  ָ ַהּשׁ ׁשֹוֵכן  ָהָאָדם 

ּוְבַאְחדּות.  לֹום  ׁשָ ּבְ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ְך,  ּכָ ֵאר ֶאְצֵלנּו  ָ ִיּשׁ עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ אֹוָתנּו 

ֶאת  ִכים  ַזּכְ ַהּמְ ֵהם  לֹום,  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ְקָרִאים  ַהּנִ ֵאּלּו  ּוַמְלָאִכים 
ת. )שם משמואל סוכות תרע"ג(.  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְזּכֹות ְלאֹור  ָהָאָדם 

ָלאן  ֶרִמׁשְ י ֵמִאיר ִמּפְ א ִלְפֵני ָהרה"ק ַרּבִ ִאיׁש ֶאָחד ּבָ ה ָהָיה ׁשֶ ּוַמֲעׂשֶ
לֹו,  ְוָאַמר  ִית.  ּבַ לֹום  ׁשְ ּבִ דֹוִלים  ַהּגְ ָייו  ְקׁשָ ַעל  ְלָפָניו  ְוִהְתאֹוֵנן  ִזיָע"א 
ּוִבְזכּות  לֹום",  ְלׁשָ ָהַאֲחרֹון "ֵצאְתֶכם  ְזמֹון  ַהּפִ ת ֶאת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ

ֵביתֹו )שיח אלעזר עמוד עה(. ּבְ רֹר  ִלׂשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָיׁשּוב  ְך  ּכָ

ָיִמים  ְבָעה  ה ׁשִ  ַהְמֹצָרע ְמַחּכֶ
ת  ּבָ ַ ִלְזּכֹות ְלאֹור ַהּשׁ ֵדי  ּכְ

ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ִזיָע"א,  ַאְבָרָהם"  ית  "ּבֵ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ָיכֹול  הּוא  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַרק  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ר  ֶהְסּגֵ ּבְ ִלְהיֹות  ַלְמצָֹרע  ְתָבה  ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַהְמצָֹרע  ַעל  ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת   - ַרְעּתֹו  ִמּצָ ֵהר  ְלִהּטָ
רּוף  ַהּצֵ ְך  ִמְתַהּפֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ מח(  )תיקו"ז  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ָעָליו 

ַרְעּתֹו. ִמּצָ ֵהר  ִיּטָ ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַגע ְלעֶֹנג,  ִמּנֶ

ר ָלׁשֹון ָהָרע  ל ַהְמַסּפֵ ָגם ׁשֶ ר ַהּפְ ִעּקַ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ ר ְלָבֵאר, ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  ֲחֵברֹו.  ִעם  ַמֲחלֶֹקת  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ הּוא 
ָיׁשּוב  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ אֹור  ֵמִאיר  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְוִאם  ַהּכֵֹהן,  ָעָליו  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָיִמים  ְבָעה  ׁשִ ּוְלַאַחר  ֲחֵברֹו.  ִעם  ְוִיְתַאֵחד 
ְבָעה  ְלׁשִ ירֹו  ַמְסּגִ הּוא  ַרְעּתֹו,  ִמּצָ ַהְמצָֹרע  א  ִהְתַרּפֵ ּלֹא  ׁשֶ רֹוֶאה  הּוא 
ִלְזּכֹות  ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ַלְמצָֹרע  ָעְזָרה  לֹא  ִאם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ִנית.  ׁשֵ ָיִמים 
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יֹוִעילּו  אי  ַוּדַ ּבְ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ה  ִהּנֵ לֹום -  ָ ַהּשׁ הּוא אֹור  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור 
ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֲחלֶֹקת.  ַהּמַ ֲעוֹון  ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ְלאֹור  ִלְזּכֹות  לֹו 
ְוַעל  ִנְגָאִלים,  ָהיּו  ד  ִמּיָ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ ִאְלָמֵלא  ֲחַז"ל: 

ְוָרָפא לֹו.  ב  ָוׁשָ ַגע ְלעֶֹנג,  ִמּנֶ ְך לֹו ׁשּוב  ִיְתַהּפֵ יָלא  ְיֵדי ֶזה ִמּמֵ

ל  ת ְמַבּטֵ ּבָ ַ  אֹור ַהּשׁ
ָרֵאל ִיׂשְ ין  ּבֵ ִריבֹות  ְוַהּמְ ָטטֹות  ֶאת ַהּקְ

ַמּדּוַע  ִזיָע"א,  ֵמִריִמנֹוב  ֶמְנֶדל  ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ֵאר ָהרה"ק  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  לֹום',  ׁשָ ת  ּבַ 'ׁשַ רעו(  )קורח  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִנְקֵראת 
ִביִעית  ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ֶלת ֶאת ַהּקְ ִביִעי, ִהיא ְמַבּטֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ִהיא ּבַ ת ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ
ה  ׁש ֵהּנָ ֵלי )ו טז(: "ׁשֶ ֵסֶפר ִמׁשְ לֹום ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹמֹה ַהּמֶ ר ָמָנה ׁשְ ֲאׁשֶ
ִביִעית ִהיא  ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ַהּקְ רּוׁשֹו הּוא ׁשֶ ּפֵ ַבע ּתֹוֲעַבת ַנְפׁשֹו", ׁשֶ ֵנא ה' ְוׁשֶ ׂשָ
ָהֲאֵחִרים,  ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ה'  ְמַתֵעב  ְואֹוָתּה  ן,  ּלָ ִמּכֻ רּוָעה  ּגְ ֲהִכי 
ֶאת  ִאיׁש  ָהאֹוֲהִבים  ֲחֵבִרים  ין  ּבֵ ּוְקָטָטה  ִלְמִריָבה  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ִמי  ְוִהיא 

יֹוֵתר ֵמַהּכֹל. ֵעיֵני ה'  ּבְ נּוא  ׂשָ ְוֶזה  ֵרֵעהּו, 

ל  ְמַבּטֵ הּוא  ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ הּוא  ׁשֶ לֹום"  "ׁשָ ְקָרא  ַהּנִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְויֹום 
ַאִחים  ין  ּבֵ ּוְלַהְפִריד  ְלִסְכסּוְך  ַהּגֹוֶרֶמת  ִביִעית  ְ ַהּשׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶאת 
ִרּיֹות  ַהּבְ ין  ּבֵ ְוַאֲהָבה  לֹום  ׁשָ ה  ּלֶ ִמְתּגַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי אֹור  ַעל  י  ּכִ ְואֹוֲהִבים, 

ָרֵאל. ִיׂשְ לֹום ְלָכל  ָ ַהּשׁ ֶכת ֶהָאַרת  ְוִנְמׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ל  ים ׁשֶ ָדׁשִ ַהּקֳ ַרֲעִוין - ֹקֶדׁש  ּדְ ַרֲעָוא 

ִפי  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ְסּגָ ַהּפִ ַעת  ׁשְ ִהיא  ַרֲעִוין  ּדְ ַרֲעָוא  ַעת  ׁשְ
ה  ְרּגָ ִמּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ עֹוִלים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל  ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוָכל ְסעּודֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִפּלֹות ׁשֶ ַהּתְ ל  ּכָ ְיֵדי  ְוזֹאת ַעל  ה,  ְלַדְרּגָ
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רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ִניִמית,  ּפְ ִחיָנה  ִמּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ְמרֹוְממֹות  ִפּלֹות  ַהּתְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָהָאָדם  ֶאת  ְמרֹוְממֹות  עּודֹות  ְוַהּסְ ָהֶעְליֹוִנים,  ָהעֹוָלמֹות  ִניִמּיּות  ּפְ

ְקֵראת ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.  ַהּנִ ִחיָנה נֹוֶסֶפת -  ִמּבְ

ַרֲעִוין'  ּדְ 'ַרֲעָוא  ִלְבִחיַנת  ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ ָהָאָדם  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ַעד 
ִנְכָנס  ְיהּוִדי  ל  ּכָ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ִהיא  ׁשֶ
י  ַהִחּדּוׁשֵ יר  ְסּבִ ּמַ ׁשֶ ּוְכִפי  ֶמֶלְך.  ל  ׁשֶ ֵהיָכלֹו  ּבְ ִנְמָצא  ְוהּוא  ְוִלְפִנים  ִלְפַני 
ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרֲעִוין',  ּדְ 'ַרֲעָוא  זֹו  ָעה  ׁשָ ִנְקֵראת  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָהִרי"ם, 
ִניִמי  ַהּפְ ְרצֹונֹו  ַרק  ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ נֹוְפִלים  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהָרִעים  ְרצֹונֹוָתיו  זֹו 
זֹו ֶאת  ָעה  ׁשָ ּבְ ָהֲאִריַז"ל לֹוַמר  ן  ּקֵ ּתִ ְוָלֵכן  ַלֲעבֹד ֶאת קֹונֹו.  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ

ין".  ַאְנּפִ ְזֵעיר  ּדִ ִזיו  ְלֶמֱחֵזי  ְכִסיִפין  ּדִ ֵני ֵהיָכָלא  ּיּוט "ּבְ ַהּפִ

ַרֲעִוין  ּדְ ָעה זֹו ַרֲעָוא  ִנְקֵראת ׁשָ ַמּדּוַע 

ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָקלּוׁש  ָרצֹון  ַרק  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהָאָדם  ַאף  זֹו  ָעה  ּוְבׁשָ
ְוָאהּוב  ָרצּוי  הּוא  ם  ּגַ  - ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ִלְרצֹות  ָרצֹון  ַהְינּו  ּדְ ַרְך,  ִיְתּבָ
ַיְחּפֹץ  ַרק  ִאם  יֹוֵתר  ּבְ בֹוהֹות  ַהּגְ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ְלָכל  ְוזֹוֶכה  ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני 
ֶאת  ַלֲעבֹד  ִלְרצֹות  ָרצֹון  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ַרֲעִוין'  ּדְ 'ַרֲעָוא  רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה  ָכְך.  ּבְ
ָרצֹון  ְוַרק  ַאְך  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶזה  ָאָדם  ַאף  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ז  ְלַרּמֵ  - ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְונֹוָרִאים. ִבים  ּגָ ִנׂשְ ִלְדָבִרים  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ם הּוא זֹוֶכה  ּגַ ִלְרצֹות, 

ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ג(,  ערב  )ליקו"ה  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ מֹוַהְרָנ"ת  ְוכֹוֵתב 
אֹור  יֹוֵתר  ּבְ ֵמִאיר  ּובֹו  ַרֲעִוין  ּדְ ַרֲעָוא  ְזַמן  ה  ּזֶ ׁשֶ ִמְנָחה  ְלַאַחר  קֶֹדׁש 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְחדּות  ֶאת  ּבֹו  יִרים  ַמְזּכִ ָלֵכן   - ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ְכַעּמְ "ּוִמי  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ת  ְתִפּלַ ּבִ ְואֹוְמִרים 
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ָרֵאל, הּוא  ִיׂשְ ַעם  ִעם  ִנְכָלל  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ַרק  י  ּכִ ָאֶרץ".  ּבָ

ַרֲעִוין. ּדְ ַרֲעָוא  ית  ִליׁשִ ׁשְ ֵעת ְסעּוָדה  ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור 
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יר  ְוָלׁשִ ְוֶלֱאכֹל  ַיַחד  ּבְ ֶבת  ם טֹוב, ָלׁשֶ ַעל ׁשֵ ל ֵמַהּבַ ַעם ֶזה ְמֻקּבָ ּוִמּטַ
ֲחָדא  א  ַצְוּתָ ּבְ ַרק  י  ּכִ ית,  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֵרי  ׁשִ ֶאת  א  ַצְוּתָ ּבְ
ָעה  ׁשָ ה ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּמִ דֹול ׁשֶ ר ִלְזּכֹות ָלאֹור ַהּגָ ם ַיַחד, ֶאְפׁשָ ֶבת ַאִחים ּגַ ּוְבׁשֶ

זֹו.  ה  ְקדֹוׁשָ

ְוָהַאְחדּות ת  ּבָ ַ ִרְמֵזי ַהּשׁ

יבּות  ַלֲחׁשִ ִנְפָלא  ֶרֶמז  ׁשֶ לב(,  מצוה  נר  )שבת  ַתב  ּכָ דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ַהּשׁ
יֹום  ּבְ בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  "לֹא  סּוק  ּפָ ּבַ ֵיׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות 
ַעס,  ַהּכַ מּות  ְוִהְתַחּמְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵאׁש  ַעל  ז  ְמַרּמֵ הּוא  ׁשֶ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְוַאֲהָבה  לֹום  ּוְבׁשָ ָוֶחֶסד  ֵחן  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ַעד  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ ַהּיֹום  ֵמֲחצֹות  ה  ְוִהּנֵ ֶאָחד.  ְלָכל  ה  ַרּבָ
בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  לֹא  סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  עֹות,  ׁשָ ל"א  ֵיׁש 

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ְלָכְך  ֶרֶמז  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַתב  ּכָ קיט(  )שבת  ָנָיהּו  ּבְ ִסְפרֹו  ּבְ ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֶ
ָהָיה  ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ְבָגָדיו  ּבִ ף  ִמְתַעּטֵ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ
לֹום,  ׁשָ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ָתא',  ַמְלּכְ ת  ּבָ ׁשַ ִלְקַראת  ְוֵנֵצא  'ּבֹואּו  אֹוֵמר 

ְוַאֲהָבה. לֹום  ׁשָ ּבְ ְוַרק  ַאְך  ִלְהיֹות  ִחּזּוק  ָצִריְך  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ

ְלַאְבָרָהם"  ַה"ֶחֶסד  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַאְחדּות  ִנְפָלא  ְוֶרֶמז 
ת, ִהיא רֹוֶמֶזת  ּבָ ַ ר ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ַעל ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִזיָע"א,  ֵמָרדֹוְמְסק 
ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ סּוק  ּפָ ּבַ לֹום  ָ ַהּשׁ יבּות  ֲחׁשִ ַעל 
הּוא  בֵֹתיֶכם" ׁשֶ ל מֹׁשְ כֹ סּוק "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ ּוַבּפָ הּוא ר"ת ֵאיָבה.  ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ְוֵכן  לֹום.  ָ ַהּשׁ ַעל  אֹוָתנּו  ַמְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ  - לֹום  ׁשָ ס"ת 
ת  ּיּוט ֵאׁשֶ ִרים ֶאת ּפִ ת ׁשָ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ם ּבִ ְהֶיה. ְוָכְך ּגַ לֹום ּבֹו ּתִ ר"ת ׁשָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ְולֹוַמר  ז  ְלַרּמֵ ֶזה  ְוָכל  ַאִחים.  ר"ת  הּוא  ׁשֶ ִיְמָצא,  ִמי  ַחִיל 
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ת  ּבַ ׁשַ ַנת  ַמּתְ ל ֶאת אֹור  ְלַקּבֵ ִיְזּכּו  לֹום ֵהם  ָ ְוַהּשׁ ָהַאֲחָוה  ְיֵדי  ַעל  ַרק   ׁשֶ
קֶֹדׁש. 

ִמיָרה ְלָכל  ת - ׁשְ ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ לֹום  ׁשָ
בּוַע ָ ַהּשׁ

ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ת ַהּשׁ ִמּדַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ת ָצִריְך ְלִהּזָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְוֵכן ּבְ
ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  יְך  ְלַהְמׁשִ יּוַכל  ָיָדּה  ַעל  ַרק  י  ּכִ
ַמֲחלֶֹקת  ה  ְועֹוׂשֶ ַהּכֹוֵעס  ל  ּכָ ׁשֶ ִזיָע"א,  ָפָלאִג'י  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְימֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַרע,  ְקֶרה  ִמּמִ ֵצל  ִיּנָ לֹא  ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ

בּוַע.  ָ ַהּשׁ

ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ ֵאיֶנּנּו  ָהָאָדם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ִלי  ְוַהּכְ ַהחֹל.  ְימֹות  ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ְרִכים  ִמְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור 
"לֹא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ הּוא  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ

לֹום".  ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ָרָכה  ּבְ ִלי ַמֲחִזיק  ּכְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָמָצא 

ְמָחה ֶלְך ִמּתֹוְך ׂשִ ְלַלּוֹות ֶאת ַהּמֶ

פא  סימן  )ח"ב  ּתֹוָרה"  ְבֵרי  "ּדִ ֶפר  ּסֵ ּבַ ִמּמּוְנַקאְטׁש  ָהרה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
מֹוָצֵאי  ְחלֶֹקת ְוַכַעס ּבְ ֵהר ְמאֹד ִמּמַ ׁש ְלִהּזָ ּיֵ בשם ספר הקנה הגדול דף כה( ׁשֶ

ֶרה  ִמְתּגָ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  ְזַמן  ּבִ יֹוֵתר  ּבְ ֶרה  ִמְתּגָ ָטן  ַהּשָׂ ׁשֶ יָון  ּכֵ ת,  ּבָ ׁשַ
ֶלְך ִמּתֹוְך ְקָטָטה  ה ֶאת ַהּמֶ ַלּוֶ ּמְ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ת )גיטין נב(, ּכִ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ
ֶלְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֹוָרה  ה ֶאת ַהּמֶ יתֹו, ֲהֵרי הּוא ְמַבּזֶ ֵני ּבֵ ּוַמֲחלֶֹקת ִעם ּבְ
יָרה  ׁשִ ֶלְך ּבְ ה ֶאת ַהּמֶ בּוַע, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ֲאָבל ַהְמַלּוֶ ָ ָכל ַהּשׁ ָלָלה ּבְ ַהּקְ
בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ יְך ֶאת  ַמְמׁשִ ְוֵרעּות,  לֹום  ׁשָ ִמּתֹוְך  ְוִזְמָרה 

ּלֹו, ָאֵמן. ּכֻ
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ת  ּבָ ַ ְסֻגּלֹות ַהּשׁ

יַצד  ּכֵ ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ָאְמרּו  ׁשֶ ִנְפָלאֹות  ְסֻגּלֹות  ה  ּמָ ּכַ ָנן  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ
ּוְמִריבֹות  ַמְחלֹוקֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵצל  ּוְלִהּנָ לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ

ת קֶֹדׁש: ּבַ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ְלָהִכין ֶאת  ים  ְלַהְקּדִ  - ִראׁשֹוָנה  ה  ְסֻגּלָ
ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ ִלים ֶאת ַהּשׁ ת ְמַסּמְ ּבָ ַ י ֵנרֹות ַהּשׁ י, ּכִ ִ ּשׁ ֶעֶרב, ֵליל ׁשִ ּבָ

דֹוׁש )בראשית מח(.  ַהּקָ ַהּזַֹהר 

ָאַמר  ִזיָע"א  יִדיְטׁשֹוב  ִמּזִ ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהַרַה"ק   - ה  ִנּיָ ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
ת  ּבָ ְלָחן ִלְכבֹוד ׁשַ ֻ ת ּוְלָהִכין ֶאת ַהּשׁ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ ה ְלָכְך ִלְפרֹס ַמּפָ ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ

י.  ִ ּשׁ ׁשִ ל יֹום  ִלְפֵני ֲחצֹות ׁשֶ

י  ְרַעּבִ ַשׁ ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ּוָבא  מֹוֶרה  ָהָיה   - ית  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
ּיּוט  ַהּפִ ֶאת  לֹוַמר  ּלֹא  ׁשֶ ִית,  ּבַ לֹום  ׁשְ ּבִ ָעיֹות  ִמּבְ ַבל  ּסָ ׁשֶ ְלִמי  ַזַצ"ל 
ְוַעל  לֹום",  ְלׁשָ ֶכם  ְבּתְ ׁשִ "ּבְ ְמקֹומֹו  ּבִ לֹוַמר  א  ֶאּלָ לֹום",  ְלׁשָ ֵצאְתֶכם  "ּבְ

ֵביתֹו.  ּבְ ּכֹן  ְוִיׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָיׁשּוב  ְך  ּכָ ְיֵדי 

ת ִלְכבֹוד  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ה ִנְפָלָאה ָלֵתת ְצָדָקה ְלָעִני  ה ְרִביִעית - ְסֻגּלָ ְסֻגּלָ
)קפו(,  ליקו"מ  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵביתֹו  ּבְ ָעִני  ְלָאֵרַח  אֹו  ת,  ּבָ ׁשַ

לֹום. ָ ַהּשׁ ּוְלאֹור  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְך זֹוֶכה ָהָאָדם ְלאֹור  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ

ִנְפָלָאה  ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא   – ית  ֲחִמיׁשִ ה  ְסֻגּלָ
זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַעל  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

לֹום. ָ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ יְך ֶאת  ְלַהְמׁשִ ָהָאָדם 

ָל"ה  ְ ם ַהּשׁ ׁשֵ ִוד ִליָדא )סעיף פט( ּבְ י ּדָ ַהְנָהגֹות ַרּבִ ַתב ּבְ ית - ּכָ ִ ּשׁ ה ׁשִ ְסֻגּלָ
ְוֵכן  ה.  ּפָ ְוַאׁשְ ִלְכלּוְך  ִמיֵני  ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ִית  ֵמַהּבַ ה  ַפּנֶ ּיְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ
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ֶאת  ה  ַנּקֶ ּיְ ׁשֶ רנ(  )סימן  ה  ַרּבָ ה  ְוָהֵאִלּיָ די"ג(  ח"ג  יקר  )אור  ָהָרָמ"ק  ְתבּו  ּכָ
ָל"ה )שבת נר מצוה ד(,  ְ ת, ְוָכַתב ַהּשׁ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ִביׁש ּבְ ל קּוֵרי ָהַעּכָ יתֹו ִמּכָ ּבֵ
ְרצֹוָנם  ִית ׁשֶ ִלּפֹות ֵמַהּבַ ק ֶאת ַהּקְ ְך הּוא ְמַסּלֵ ַעל ְיֵדי ּכָ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ ׁשֶ
ֵביתֹו, ְוָכַתב  לֹום ּבְ ְך זֹוֶכה ְלׁשָ ִית, ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ ּבַ לֹום ּבַ ָ ִלְמנַֹע ֶאת ַהּשׁ
ת ִלְפֵני ֲחצֹות  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ֵהר ַלֲעׂשֹות זֹאת ּבְ ּזָ ּיִ ים" )סימן ר"נ(, ׁשֶ ף ַהַחּיִ ַה"ּכַ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ַהּיֹום ַמְתִחיָלה ְלָהִאיר ְקֻדּשׁ י ֵמֲחצֹות  ּכִ ַהּיֹום, 

ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ׁשֶ ָמּה",  ִלׁשְ "ּתֹוָרה  ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ  - ִביִעית  ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
ִעּמֹו,  ִאיׁש  ֵמאֹות  ע  ְוַאְרּבַ ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ ּכֹחֹות  ל  ּכָ ִמְתעֹוְרִרים 
ַעם,  ּפַ ים  לֹוׁשִ ּיֹאַמר ָהָאָדם, ֵמָאה ׁשְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוָהֵעָצה ְלַהְכִניָעם ִהיא, ַעל 

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַלּטֹוב. ַעד  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  מֹו ׁשֶ ֶאת ׁשְ

ָאה  ּבָ ַעס  ַהּכַ ת  ִמּדַ ל  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ל  ּכָ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ מּוָבא  ה  ְוִהּנֵ
דֹול, ְוָלֵכן  הּוא ַהְמַקְטֵרג ַהּגָ ו, ׁשֶ ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ הּוא ׂשָ ל ֱאדֹום, ׁשֶ ִמּכֹחֹו ׁשֶ
ִהיא  תֹו  ּדָ ּמִ ׁשֶ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת  ָהָאָדם  אֹוֵמר  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ַלֲעׂשֹות  א  ֶאּלָ א  ּבָ הּו  ֵאִלּיָ ֵאין  ח(:  )עדיות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ
ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ְמָאה  ַהּטֻ ּכֹחֹות  ֶאת  ָהָאָדם  ַמְכִניַע  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  לֹום,  ׁשָ

ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  יְך ֶאת ִמּדַ ּוַמְמׁשִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּכֹחֹות  יר ֶאת  ּוַמְגּבִ

ה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ יד(  אות  ש  )סימן  ים"  ַהַחּיִ ף  "ּכַ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ  - ִמיִנית  ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
אֹו  ַחם  ֶקה  ַמׁשְ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ּתֹות  ִלׁשְ ּלֹו  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ
ת ְמלּוְגָמא )ְרפּוָאה(  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ין ּבְ יָמן ְלָכְך: ַחּמִ ה. ְוַהּסִ ת ַחּמָ ֶלֱאכֹול ּפַ
יר  ַמְגּבִ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ בֹוָתם.  ְלַעּצְ ׁש"  "ְמַחּבֵ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ  -
ְמָאה,  ְוַהּטֻ ִלּפֹות  ַהּקְ ּכֹחֹות  ל  ּכָ ֶאת  ַמְכִניַע  הּוא  ְמָחה,  ַהּשִׂ ת  ִמּדַ ֶאת 
לֹום.  ְוׁשָ ָהַעְצבּות ַחס  ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ר הּוא  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּכָֹחם  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ

ת.  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ַעס  ַהּכַ ת  ּדַ ִמּמִ ֵצל  ְלִהּנָ ְך ָהָאָדם זֹוֶכה  ּכָ ְיֵדי  ְוָלֵכן ַעל 

ה  ְזכּוָתּה ִנְזּכֶ ר ּבִ ה, ֲאׁשֶ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ דֹול ׁשֶ נּו ְלאֹוָרּה ַהּגָ ם ְיַזּכֵ ֵ ַהּשׁ
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ְמֵהָרה  ּבִ ּוְמנּוָחה,  ת  ּבָ ׁשַ ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ְליֹום  עֹוָלִמים,  ת  ֻאּלַ ּגְ ֵאל  ְלִהּגָ ָקרֹוב  ּבְ
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ּבְ





ה ִפּלָ ַהּתְ ַער  ׁשַ

ִנְפָלָאה   ה  ִפּלָ  ּתְ
ת ּבָ ַ ַהּשׁ ְמָחת  ִלְזּכֹות ְלׂשִ
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ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ ִני  ּוְתַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ

ּלֹא  ׁשֶ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ְוֶחְדָוה.  יָצה  ּדִ ה  ִרּנָ ִגיָלה  ּבְ ְגדֹוָלה, 

ָיגֹון  ׁשּום  ְולֹא  חֹוָרה  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ׁשּום  י  ִלּבִ ַעל  ַיֲעֶלה 

ֹמַח  ִלׂשְ ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ֹקֶדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ ָאָגה  ּדְ ׁשּום  ְולֹא  ַוֲאָנָחה 

י ּוְבָכל ְמֹאִדי,  ָכל ְלָבִבי ּוְבָכל ַנְפׁשִ ת ֹקֶדׁש, ּבְ ּבַ יֹום ׁשַ ָכל ֹעז ּבְ ּבְ

יֹום  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ֱאֶמת  ּבֶ ָראּוי  ּכָ ְוַתְכִלית,  ֵקץ  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ְוֶחְדָוה  ֹעז  ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ֶזה,  ּכָ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  יֹום  ּבְ ֹקֶדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ

ם, ּוְכמֹו  ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ עּור ּבְ ִלי ׁשִ ה ַוֲעצּוָמה ּבְ ְמָחה ַרּבָ ְוׂשִ

ְמָחה  ַהּשִׂ ֹעֶצם  ֵמִרּבּוי  ְסָפִרים  ָאר  ּוִבׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ

ת ֹקֶדׁש: ּבַ ל ׁשַ ְוַהֶחְדָוה ׁשֶ

ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ר,  ֲאַדּבֵ ּוָמה  אֹוַמר  ָמה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ה ֲאִני  ּמָ י ּכַ י ַגם ָיַדְעּתִ ן ָעָליו, ָיַדְעּתִ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ַמְתִחיל ְלִהְתּפַ

ה, ּוְכִפי  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ּדָ ְצָוה ְוַהּמִ ה, ּוְכִפי ֹגֶדל ַמֲעַלת ַהּמִ ָרחֹוק ִמּזֶ

ה  ן ֹעֶצם ִרחּוִקי ִמּזֶ ּכֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ּה ְלָכל ַהּדְ ֹגֶדל ּתֹוַעְלּתָ

ְמַעט  ר ּכִ ת ֹקֶדׁש, ֲאׁשֶ ּבַ ׁשַ ְמָחה ּבְ ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּוִבְפָרט ִמּשִׂ ּבְ

ה  ַאּתָ ֲאָבל  ֵאֶליָך.  ַהִהְתָקְרבּות  ר  ִעּקָ ְוהּוא  ַהּכֹל  ּתֹוֶלה  ֶזה  ּבָ
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ִרין  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ רּות  ּבְ ַהִהְתּגַ ְוֹגֶדל  ֶזה  ַעל  ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  יֹוֵדַע 

ל  ׁשֶ ְמָחה  ִמּשִׂ לֹום  ְוׁשָ ַחס  אֹוִתי  ִלְמֹנַע  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִרין  ּוִמְתּגָ

ת. ּבָ ׁשַ

יׁשּוָעְתָך  ֵחִני ּבִ ּמְ ַמִים, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ְוׂשַ ָ ּשׁ ּבַ ֲחֹמל ָעַלי ָאִבי ׁשֶ

ְגדֹוָלה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְמֹאד  ֹמַח  ִלׂשְ ִני  ְוַזּכֵ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרִני  ָתִמיד. 

ַהּיֹום  ל  ּכָ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַיֲעֹבר,  ְולֹא  ֹחק  ת,  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ

יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֵצאתֹו,  ְוַעד  ִמּבֹואֹו  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּלֹו  ּכֻ

ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ַהֹחל,  ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ

ֵעיַני  ִיְראּו  ית.  ּיִ ֲאִמּתִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַהֹחל  יֵמי  ּבִ ם  ּגַ ָתִמיד  ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ֱאֶמת. ּבֶ יׁשּוָעְתָך  ּבִ י  ַנְפׁשִ ְוָתֵגל  י  ִלּבִ ַמח  ְוִיׂשְ

ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹקֶדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ ִני  ַזּכֵ

ּוִמּתֹוְך  ְמָחה  ׂשִ רֹב  ִמּתֹוְך  תֹות  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ דֹוִלים,  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך 

ֶאת  ד  ְלַכּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָעְזֵרִני  ֲעו ֹנֹות.  ִמעּוט  ּוִמּתֹוְך  ְוָכבֹוד  ר  ֹעשֶׁ

ה  ְמָחה ְוֶחְדָוה. ְוֶאְזּכֶ ָכל ִמיֵני ׂשִ ָכל ֹעז ְוַתֲעצּומֹות, ּבְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ְלַהְרּבֹות  ֵהן  ֲענּוִגים,  ּתַ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ַתֲענּוֵגי  ּבְ ְלַהְרּבֹות 

ָכבֹוד,  ִבְגֵדי  ּבְ ֵהן  טֹוִבים,  קֹות  ּוַמׁשְ ים  ּוַמֲעַדּנִ ַמֲאָכִלים  ִמיֵני  ּבְ

ר  ְוָהִעּקָ ֹקֶדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ִלְכבֹוד  ָנִאים  ִלְבָגִדים  ִלְזּכֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ֵלב  ָכל  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ִלְזּכֹות  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ

ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ְגדֹוָלה  ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ

ה.  ִלְגֻאּלָ ְעּבּוד  ִ ִמּשׁ ְלֵחרּות  ֵמַעְבדּות  ָלֵצאת  ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל 

ִלים  ְלַהׁשְ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְוַהֵחרּות  ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד 

ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵלמּות  ְ ְוַהּשׁ ְדלּות  ַהּגַ ַתְכִלית  ּבְ י  ְעּתִ ּדַ יל  ּוְלַהְגּדִ

ֱאֶמת. ּבֶ
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ִלְטֹעם  ִני  ַזּכֵ ַלּכֹל.  ּוֵמִטיב  ַרֲחִמים טֹוב  ָמֵלא  ל עֹוָלם  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ת ֹקֶדׁש  ּבַ ל ׁשַ ְמָחה ְוֵחרּות ׁשֶ ִני ְלׂשִ ֱאֶמת, ַזּכֵ ת ּבֶ ּבָ ַטַעם ֹעֶנג ׁשַ

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ י  ְעּתִ ּדַ ב  ֵ ּוְלַיּשׁ ַהֹחל,  ְיֵמי  ל  ׁשֶ ְעּבּוד  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ

י  ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ ָלל. ְולֹא ַיֲעֶלה ַעל ּדַ ַעת ּכְ ְלּבּול ַהּדַ ִלי ׁשּום ּבִ ּבְ

א  ּוַמּשָׂ ּוְמָלאָכה  ֵעֶסק  ֵאיֶזה  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  ֹקֶדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ

ִאּלּו  ּכְ ְבֵעיַני  ִיְהֶיה  ַרק  ָלל,  ּכְ א  ְוִטְרּדָ ָאָגה  ּדְ ׁשּום  ְולֹא  ן,  ּוַמּתָ

ְמָחה  ְוׂשִ ְוֹעֶנג  ִלְמנּוָחה  ֱאֶמת  ּבֶ ה  ְוֶאְזּכֶ ֲעׂשּוָיה.  י  ְמַלאְכּתִ ל  ּכָ

ת ֹקֶדׁש, ְמנּוַחת ַאֲהָבה ּוְנָדָבה, ְמנּוַחת ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה,  ּבַ ל ׁשַ ׁשֶ

ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ֵלַמה  ׁשְ ָוֶבַטח, ְמנּוָחה  ֵקט  ְוַהׁשְ ְלָוה  ְוׁשַ לֹום  ְמנּוַחת ׁשָ

א". י ֶאּשָׂ ַנְפׁשִ ְיֹהָוה  י ֵאֶליָך  ּכִ ָך  ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ַח  ּמֵ ּה. "ׂשַ ּבָ רֹוֶצה 

ָהְיָתה  ׁשֶ ַהּזֹאת  טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ נּו  ּלָ ָנַתּתָ  ה  ַאּתָ ַרֲחִמים,  ָמֵלא 

ִיְקַרת  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ָמּה.  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנֶזיָך  ּגְ ֵבית  ּבְ

ה  ְוַאּתָ ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ ם  ּוְמַקּיֵ ה  ַהְמַחּיֶ ֹקֶדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ

א  ָאּנָ ת.  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע 

ה",  ָהֲעִליִלּיָ ְוַרב  ָהֵעָצה  דֹול  "ּגְ ַלּכֹל,  ּוֵמִטיב  טֹוב  ָיִחיד,  ָאדֹון 

ִמיד  ּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוהֹוֵרִני  ֵדִני  ְוַלּמְ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני 

ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ְמֹאד  ֹמַח  ִלׂשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ

ת ֹקֶדׁש,  ּבַ ֱאֶמת. ַהְטִעיֵמִני ָנא ַטַעם ׁשַ ת ּבֶ ּבָ ְמַחת ׁשַ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ְוׁשַ

ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל. י ַאּתָ ּכִ

ַעד  ַוֲעצּוָמה,  ְגדֹוָלה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ִני  ַזּכֵ

ַהחֹול.  ְיֵמי  ת  ׁשֶ ְלׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ

"ָזכֹור  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ַהׁשַ ֶאת  ִלְזּכֹר  ה  ְוֶאְזּכֶ

ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעַלי  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ׁשֹו",  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת 
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ים  ְקדֹוׁשִ ַהחֹול  ְיֵמי  ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַהחֹול,  ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ

ה  ִנְזּכֶ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ְוַעל  ֹקֶדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוְטהֹוִרים 

ָרכֹות: קֹור ַהּבְ ָרכֹות ִמּמְ ל ַהּבְ ּכָ ל  ְלַקּבֵ

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹעז,  ָכל  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני  ים,  ָהַרּבִ ְבַרֲחֶמיָך  ִני  ּוְתַזּכֵ

ה ְוֶחְדָוה  ְמָחה ַרּבָ ה ְגדֹוָלה ּוְבׂשִ ָ ְקֻדּשׁ תֹות ּבִ ּבָ ל ׁשַ ים ְלַקּבֵ ָהַרּבִ

ָלִגיל  ְרֵאִלי  ִיׂשְ ְלִאיׁש  ָראּוי  ּכָ ְמֹאד,  ְמֹאד  ַוֲעצּוָמה  ְגדֹוָלה 

ה,  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ּיֹום  ּבַ ֹעז  ָכל  ּבְ ֹמַח  ְוִלׂשְ ְוָלׂשּוׂש 

ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ יֹום  ֹקֶדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ

ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ יֹום  ּוַמְטרּוִניָתא,  א  ְדַמְלּכָ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  ם,  ּלָ ּכֻ

ם  יִהּנָ ּגֵ ֵבי  ַחּיָ ֲאִפּלּו  ׁשֶ יֹום  ָלל,  ּכְ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ַעְצבּות  ׁשּום 

ָאה  ִאיר ּבֹו ְנִהירּו ִעּלָ ּמֵ ּלֹו אֹור ָוטֹוב, יֹום ׁשֶ ּכֻ יּה, יֹום ׁשֶ ָנְיִחין ּבֵ

ּבֹו  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ יֹום  ים,  ַחּיִ ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ אֹור  ם,  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ

ֵני  ִמּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְונֹוָראֹות  ְקדֹוׁשֹות  ְיֵתרֹות  מֹות  ְנׁשָ

ָך. ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂשְ

ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוׁשֵ יֹוְצֵרנּו  ּגֹוֲאֵלנּו  ּבֹוְרֵאנּו  יֵרנּו  ַאּדִ נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 

ל  ְלַקּבֵ ְוָעְזֵרנּו  ִמיד  ּתָ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ת  ַ ִבְקֻדּשׁ נּו  ׁשֵ ַקּדְ ַיֲעֹקב, 

ִמיֵני  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ּוְלַעּנֵ ד  ְלַכּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ָראּוי.  ּכָ תֹות  ּבָ ׁשַ

ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה,  ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ ֵהן  ָוֹעֶנג,  ָכבֹוד 

ְוָכל  ים  ַמֲעַדּנִ ִמיֵני  ְוָכל  טֹוִבים  קֹות  ּוַמׁשְ ַמֲאָכִלים  ֹקֶדׁש 

הֹוָצאֹות  ַעל  ְקֵפיָדא  ׁשּום  ֶאְצֵלנּו  ִיְהֶיה  ְולֹא  ֲענּוִגים.  ּתַ ִמיֵני 

ָכל  ָלנּו  א  ַמּלֵ ּתְ ׁשֶ ָך  ּבְ ְבטּוִחים  ְוִנְהֶיה  טֹוִבים.  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ׁשַ

י  ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ ְוֵהן  ֹקֶדׁש.  טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ בֹוד  ּכְ ַעל  ּנֹוִציא  ֶ ּשׁ ַמה 

ְיָקִרים  ִלְבָגִדים  ה,  ַהְרּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ְלִבְגֵדי  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָכבֹוד, 
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ת  ּבַ ׁשַ ִלְכבֹוד  ָנָאה  ְלִדיָרה  נּו  ּוְתַזּכֵ ּוְטהֹוִרים.  ים  ּוְקדֹוׁשִ ים  ְנִקּיִ

ת ֹקֶדׁש: ּבַ ֵליל ׁשַ ּבְ ֵנרֹות  ּבְ ּוְלַהְרּבֹות  ֹקֶדׁש, 

ֹות  ְקֻדּשׁ ִמיֵני  ְבָכל  נּו  ׁשֵ ְוַקּדְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ְמֹאד,  ַוֲעצּוָמה  ְגדֹוָלה  ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ

ת  ּבַ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ תֹוְך  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְוַאֲהָבה,  ּוְבִיְרָאה 

ה  ְוִנְזּכֶ ַהחֹול.  ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ יְך  ּוְלַהְמׁשִ ֹקֶדׁש, 

ת  ּבָ ַ תּוב: "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיד. ּכְ ת ּתָ ּבָ ַ ִלְזּכֹר ֶאת ַהּשׁ

ׁשֹו". ְלַקּדְ

ִביִעי  ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ

הּוא  ְוָקדֹוׁש  ָגדֹול  ֶזה  יֹום  י  ּכִ ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּכְ ַאֲהָבה  ּבְ ּבֹו  ְוָלנּוַח  ּבֹו  ּבֹות  ְלָפֶניָך ִלׁשְ

ח  ּמַ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ַקּדְ

ְוַהְנִחיֵלנּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ָך  ְלָעְבּדְ נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ

ל  ּכָ בֹו  ְוָינּוחּו  ָך,  ָקְדׁשֶ ת  ּבַ ׁשַ ּוְבָרצֹון  ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה 

ָמחֹות  ׂשְ ׂשַבע  ים  ַחּיִ ֹאַרח  "ּתֹוִדיֵעִני  ֶמָך.  ׁשְ י  ׁשֵ ְמַקּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ֶנַצח.  יִמיְנָך  ּבִ ְנִעימֹות  ֶניָך  ּפָ ֶאת 

)ליקוטי תפילות(. ְוגֹוֲאִלי"  ְיֹהָוה צּוִרי  י ְלָפֶניָך  ִלּבִ
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