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לֹום ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

לֹום ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

ָהעֹולֹות  ֵאלֹות  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ָנם  ֶיׁשְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ִמְנֲהֵגי  ָכל  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְוֶאָחד.  ְלָכל ֶאָחד 

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה:  ׁשְ

ֶרְך  יַצד ּוַמִהי ַהּדֶ ת. ּכֵ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָתּה ׁשֶ ָ יׁש ֶאת ְקֻדּשׁ ל ֶאָחד ָחֵפץ ִלְזּכֹות ְלַהְרּגִ ה ּכָ ִהּנֵ
ָהֲעצּוָמה  ְוָהֲעֵרבֹות  ִתיקּות  ְוַלּמְ ְפָלא  ְוַהּנִ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ָיָדם  ַעל  ִלְזּכֹות  ִתיב  ְוַהּנָ

ה?  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ

ה: ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

שכתב  )כמו  לֹום'  ׁשָ ת  ּבָ 'ׁשַ ת  ִבְרּכַ ּבְ ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ְמָבְרִכים  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמּדּוַע 
ים ּומֹוֲעִדים?  ַחּגִ ּבְ ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמָחה'  ת ׂשְ ּבָ 'ׁשַ ְולֹא  האריז"ל בפע"ח ה"ה פ"א(, 

ית: ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

)פע"ח  ֲאִריָז"ל  ּבָ ּמּוָבא  ּכַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ָכל  ּבְ ִגים  ּדָ ֶלֱאכֹל  ְמֻיָחד  ִעְנָין  ֵיׁש  ַמּדּוַע 
ְסעּודֹות  ּבִ ַחּלֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ַעל  ִלְבצַֹע  ֵיׁש  ָהֲאִריָז"ל  ְלִפי  ַמּדּוַע  ֵכן  מֹו  ּכְ יח כד(? 

ת? ּבָ ַ ַהּשׁ

ֵאָלה ְרִביִעית: ׁשְ

ַעס  ַהּכַ ת  ִמּדַ ּבְ דֹוִלים  ּגְ ִנְסיֹונֹות  ַעְצָמּה  ת  ּבָ ּוְבׁשַ תֹות  ּבָ ׁשַ ַעְרֵבי  ּבְ ֵיׁש  ַמּדּוַע 
רּוָרה )סימן  ָנה ּבְ ׁשְ ָר"ח ָפָלאִג'י )כה"ח כז לד( ְוַהּמִ ְתבּו ַהִחיָד"א ְוַהּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְחלֶֹקת, ּכְ ְוַהּמַ

ר"נ( ָועֹוד?

ית:  ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵרת,  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  ְבָיכֹול  ּכִ ֲחֵבִרים  ל  ׁשֶ ִמְנָהג  ּבְ נֹוֲהִגים  ָאנּו  יַצד  ּכֵ
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לֹום ַרב ׁשָ

ָאנּו  ְוַהִאם  ֶהם?!  ּלָ ׁשֶ ֲחֵבִרים  ָאנּו  ְוִכי  ֲעֵליֶכם?  לֹום  ׁשָ יַרת  ׁשִ ֶאת  ָלֶהם  ִרים  ׁשָ
ֵרת?  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  יִרים  ׁשִ יר  ָלׁשִ ְיכֹוִלים  ָאנּו  ׁשֶ זֹאת  ּכָ ַמְדֵרָגה  ּבְ

ית:  ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

ן ֶאת  ְלַתּקֵ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְקֶוה  ּמִ ּבַ ן  ְלַכּוֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַחי  ִאיׁש  ן  ְוַהּבֶ ַהִחיָד"א  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע 
ת? ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה ׁשֶ ְלַאֲחֶריָה טֹוְבִלים ְטִביָלה נֹוֶסֶפת  ַעס, ורק  ַהּכַ ת  ִמּדַ

ִביִעית: ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְזעֹק  ִמּלִ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ לֹו  אֹוְמִרים  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ִרים  ְמַבּקְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע 
כּוָתּה  ּזְ ׁשֶ ִלְזּכֹות  ַהחֹוֶלה  יּוַכל  ּה  ּבָ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ּוַמִהי  יא(?  )שבת  ָלבֹוא,  ְקרֹוָבה  ּוְרפּוָאה 

א ֵמָחְליֹו? ְלִהְתַרּפֵ ֲעמֹד לֹו  ּתַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ִמיִנית: ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְימֹות  ת  ׁשֶ ׁשֵ ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶרְך  ַהּדֶ ּוַמִהי  יַצד  ּכֵ
ֲעֵרי ָהֲעבֹוָדה? ׁשַ ּבְ ּלֹו  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ה ָהָאָדם  ִיְזּכֶ ָיָדּה  ר ַעל  בּוַע, ֲאׁשֶ ָ ַהּשׁ

יִעית: ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ

ָאְמרּו ֲחַז"ל, ִאְלָמֵלא  מֹו ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֻאּלַ ּגְ ל  ּכָ ַמּדּוַע 
מֹר  ִלׁשְ ָצִריְך  אֶֹפן  ּוְבֵאיֶזה  ְוֵכיַצד  ִנְגָאִלין?  ָהיּו  ד  ִמּיָ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ

ה? ִלְגֻאּלָ ָיָדּה  ִלְזּכֹות ַעל  ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 



ָרֵאל ִיׂשְ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ּבָ לּוָיה  ּתְ ת -  ּבָ ַ ַלת ַהּשׁ ַקּבָ

ל אֹור  ּכָ ׁשֶ ה  ַהְמַגּלֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ֵאּלּו  ֵאלֹות  ְלָכל ׁשְ ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
ל  ָרֵאל. ְוָלֵכן ּכָ ין ִיׂשְ ׁש ּבֵ ּיֵ לֹום ּוָבַאְחדּות ׁשֶ ָ ּשׁ לּוי ְועֹוֵמד ּבַ ה, ּתָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ
ל  דֹול ׁשֶ ְך הּוא זֹוֶכה ְלאֹוָרּה ַהּגָ ָרֵאל, ּכָ ר הּוא ִמְתַאֵחד ִעם ִיׂשְ ִפי ֲאׁשֶ ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ַמהּוָתּה  ְוֶזהּו  לֹום,  ׁשָ ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת 
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א  ֶאּלָ עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ֵאין  ׁשֶ ּוְרֵאה  "ּבֹוא  קעו(:  קורח  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָהעֹוָלם  ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ָהעֹוָלם,  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן  לֹום.  ָ ַהּשׁ ַעל 
הּוא  ּוָמה  לֹום.  ָ ַהּשׁ ֶאת  ָעָליו  ָרה  ְוִהׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ם,  ְלִהְתַקּיֵ

ם ָהעֹוָלם". ְוַעל ֶזה ִהְתַקּיֵ ה  ּוְלַמּטָ לֹום ְלַמְעָלה  ֵיׁש ׁשָ ּה  ּבָ ׁשֶ ת!  ּבָ ַ ַהּשׁ זֹו  לֹום?  ָ ַהּשׁ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ לֹום ַעל  ת ׁשָ ִנְפֶרֶסת ֻסּכַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהּזַֹהר )חלק א, לח(,  ּומֹוִסיף 
לֹוֶמָך",  ת ׁשְ ת ַעְרִבית "ּוְפרֹס ָעֵלינּו ֻסּכַ ְתִפּלַ ִלים ּבִ ּלְ ת ָאנּו ִמְתּפַ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ְוָלֵכן ּבִ

ַלִים".  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ת ׁשָ ְוחֹוְתִמים "ַהּפֹוֵרס ֻסּכַ

ָתה ַהּתֹוָרה ֶאת ַעם  ר ִצּוְ ֲאׁשֶ דֹוׁש )תיקו"ז מח(, ַמּדּוַע ּכַ י ֶזה ְמָבֵאר ַהּזַֹהר ַהּקָ ְוַעל ּפִ
יֹום  ְתָבה ִצּוּוי ְמֻיָחד ַעל ָהִאּסּור ְלַהְבִעיר ֵאׁש ּבְ ת, ִהיא ּכָ ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ ָרֵאל ַעל ׁשְ ִיׂשְ
יֹום  ּבְ בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  "לֹא  ג(:  לה  )שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  רֹוֶצה  ִאם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ָרְמָזה  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ת".  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ֵאׁש  ֶאת  ַהְבִעיר  ִמּלְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָעָליו  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ
הּוא  ִאּלּו  ּכְ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ֶזה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּכֹוֵעס  הּוא  ִאם  י  ּכִ קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלּבֹו  ּבְ ֲאִפּלּו 
הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ יִהּנֹום  ַהּגֵ ֵאׁש  ֶאת  ִהְדִליק 

יֹום ֶזה. ּבְ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְהיֹות 

ּתֹו  ַמֲחלֶֹקת ּוִבְמִריָבה ִעם ֵאיֶזה ָאָדם אֹו ִעם ִאׁשְ רּוי ּבְ ר ָהָאָדם ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ֹוְלטֹות  ַהּשׁ ִלּפֹות  ַהּקְ ָעָליו  רֹות  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְך  ִמּכָ תֹוָצָאה  ּכְ ִנְגָרם  ֶזה  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְביֹום  ּוַמְחלֶֹקת.  ְקָטטֹות  ִמיֵני  ְלָכל  נֹוֵפל  ָהָאָדם  ָיָדן  ַעל  ׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ
ֶהם  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ֶהם  ִעּמָ ִלים  ְלַהׁשְ ָהָאָדם  ָצִריְך 
ימֹות  ּבִ ֹוְלִטים  ַהּשׁ ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ַמְרִחיק  הּוא  לֹום,  ׁשָ

לֹום. ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ִהיא  ׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ל ֶאת ֶהָאָרָתּה  ּוְמַקּבֵ ַהחֹל, 

ָבר  ַהּדָ ב לֹו  ֶנְחׁשָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּכֹוֵעס  ת אֹו  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוְמִריָבה  ה ַמֲחלֶֹקת  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּוִמי 
ִליָטה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ֲחָזָרה  ּבַ נֹוֵתן  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ רח"ל,  ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ
הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ לֹט  ִלׁשְ ּיּוְכלּו  ׁשֶ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ֹוְלטֹות  ַהּשׁ ִלּפֹות  ַלּקְ
ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ׁשֹות  ַהּקָ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ֵמֶהן  ר  ֲאׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ׁשֶ ּכָֹחן  ֶאת  יר  ַמְגּבִ

לֹום.  ְוׁשָ ָרֵאל ַחס  ִיׂשְ לּות ְלַעם  ַהּגָ ַוֲאִריכּות 
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ת ֵמַעְצבּות ְוַכַעס ְוִדּבּוֵרי חֹל,  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ָהָאָדם ׁשֹוֵמר ֶאת ִלּבֹו ּבְ ֲאָבל ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ָ ִמּשׁ ּבֹוְרחֹות  ְוֵהן  ִלּבֹו,  ּבְ רֹות  ִלׁשְ ִלּפֹות לֹא מּוָצאֹות ָמקֹום  ַהּקְ
ָהֲעצּוָמה  ֶהָאָרָתּה  ֶאת  ל  ּוְמַקּבֵ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ׁש  ְמַקּדֵ
ִויִניָקָתן  ּכָֹחן  ל  ּכָ ׁשֶ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ֹוְלטֹות  ַהּשׁ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ּוַמְכִניַע  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ּוַמְחלֶֹקת.  ַעס  ִמּכַ ֵהם 



ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֻאּלַ ּגְ ת - סֹוד  ּבָ ׁשַ ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ

"ִאְלָמֵלא  ָאְמרּו:  ׁשֶ ּכְ )שבת קיח ע"ב(  ֲחַז"ל  נּו  ּוְ ִהְתּכַ ְך  ּכָ ַעל  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ם  ּוְמַסּיֵ
ָהיּו  ִאם  ׁשֶ ִהיא,  ָנָתם  ְוַכּוָ ִנְגָאִלים".  ָהיּו  ד  ִמּיָ ִהְלָכָתּה  ּכְ ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ
ָהיּו  ד  ִמּיָ ְוֵרעּות,  ְוַאְחָוה  ְוַאֲהָבה  לֹום  ׁשָ ּבְ ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ מֹר  ִלׁשְ ִנְזָהִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ
ל  ּכָ קֹות  ּלְ ִמְסּתַ ָהיּו  לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לּות.  ֵמַהּגָ ְויֹוְצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגָאִלים 
רח"ל.  רֹות  ַהּצָ ְוָכל  לּות  ַהּגָ ֲאִריכּות  ֶאת  ַהּגֹוְרמֹות  ֵהן  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ִלּפֹות  ַהּקְ
י  יִקים, ּכִ ּזִ ל ַהּמַ ִהיא ּכֹוֶלֶלת ֶאת ּכָ ַתי, ׁשֶ ּבְ ת ׁשַ ִלּפַ ְך ִמּקְ ִלים ַעל ְיֵדי ּכָ ּוִבְפָרט ָהיּו ִנּצָ
יֹום  ֹוֶלֶטת ּבְ רֹות, ְוִהיא ַהּשׁ ל ַהּצָ ה, ְוִהיא ׁשֶֹרׁש ּכָ ִלּפָ ּקְ ּבַ ֶנֶגד ַהּכַֹח ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִהיא ּכְ

ְך. ּכָ ם  ת ַעל ׁשֵ ּבָ ׁשַ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָרֵאל  ֶכת ְלָכל ַעם ִיׂשְ ְמׁשֶ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ה ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי ֶהָאַרת ַהּשׁ ּנָ ֵצל ִמּמֶ ֶרְך ְלִהּנָ ְוַהּדֶ
לֹום  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ָהיּו  ִאם  ְוָלֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמָחה  ְוַהּשִׂ לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל 
ְוַעל  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  יִכים  ַמְמׁשִ ָהיּו  ֵהם  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַאְחדּות 
ת  ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ הּוא יֹום ׁשֶ ת, ׁשֶ ּבָ ַ יְך ֶאת ֶהָאַרת ַהּשׁ ָרֵאל ְלַהְמׁשִ ל ִיׂשְ ְך ָהיּו זֹוִכים ּכָ ְיֵדי ּכָ

ת עֹוָלִמים.  ֻאּלַ ּגְ ִנְגָאִלים  ְוָהיּו  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ י ָהעֹוָלִמים - ְלָכל  ְלַחּיֵ ּוְמנּוָחה 



ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵדי ָהַאְחדּות   ַעל 
דֹוִלים ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ַדְרּגַ ּכְ ְיֵתָרה  ָמה  ִלְנׁשָ זֹוֶכה 

ָמה  ְנׁשָ ְלֶהָאַרת  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ )פנחס רמב(  ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ַרק  ֵאֶליָה  ּזֹוִכים  ׁשֶ ְמאֹד  ֻמְפָלָאה  ה  ַדְרּגָ ּבְ ְיֵתָרה 
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ָכל  ּבְ תֹו  ְרּגָ ּדַ י  ּפִ ְוַעל  יו  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ י  ּפִ ַעל  ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ְמַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם 
ְימֹות ַהחֹל. 

ל  ְמַקּבֵ הּוא  דֹוָלה,  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ל  ּכָ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְתַאֵחד  ּמִ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל 
ְלָכְך  ר  ֲאׁשֶ ֶתר",  ַהּכֶ "אֹור  ְקֵראת  ַהּנִ ְמאֹד  בֹוָהה  ּגְ ה  ְרּגָ ִמּדַ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ָלִלית  ּכְ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  דֹוִלים,  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַרק  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹוִכים 
ִעם  דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ְתַאֵחד  ּמִ ׁשֶ ּוִמי  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ָלִלּיּות  ּכְ ַעל  ֹוָרה  ַהּשׁ
אֹור  ּתֹוֶסֶפת  ִהּנֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  י  ּכִ ָלּה,  ְלַקּבְ זֹוֶכה  הּוא  ם  ּגַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ
ִעם  ִנְכָלל  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ַעל  ַרק  ׁשֹוָרה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ִכיָנה  ְ ֵמַהּשׁ

ְלָכְך.  ת ַאף הּוא זֹוֶכה  ּבָ ׁשַ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ



ת ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ ְמָחה   ַהּשִׂ
ּלֹו ּכֻ בּוַע  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ לֹום  ְמִביָאה ׁשָ

ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְלֵביתֹו  חֹוֵזר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ פ(,  )אחרי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ה  ּוְמַגּלֶ
מֹאלֹו  ּוִמּשְׂ ִמיִמינֹו  ים  ְקדֹוׁשִ ַמְלָאִכים  אֹותֹו  ים  ְמַלּוִ ְלֵביתֹו,  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ
ֹוָרה  ַהּשׁ ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ אֹותֹו  ים  ַהְמַלּוִ ְלָאִכים  ַהּמַ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵמָעָליו,  ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ
ָערּוְך  ְלָחָנם  ֻ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ רּוִיים  ׁשְ ּתֹו  ְוִאׁשְ הּוא  ׁשֶ ְורֹוִאים  ְלֵביתֹו,  ִאים  ּבָ ָעָליו 
"ֶזה  ָעָליו:  ְואֹוֶמֶרת  ּבֹו  ֶאֶרת  ִמְתּפָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ַהְמַלּוָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ד  ִמּיָ ּדֹוֵלק,  ְוֵנָרם 
י  "ּכִ סּוק  ּפָ ּבַ ּוְמָבֶרֶכת אֹותֹו  ָאר".  ֶאְתּפָ ָך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  "ִיׂשְ ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  י הּוא",  ּלִ ׁשֶ
ל  ּוִמּכָ ָצָרה  ל  ִמּכָ ָעָליו  ּוְמִגיָנה  ְוׁשֹוֶמֶרת  ָרֶכיָך",  ּדְ ָכל  ּבְ ָמְרָך  ִלׁשְ ְך  ּלָ ה  ְיַצּוֶ ַמְלָאָכיו 

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָבר ַרע  ּדָ

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

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא  ַהּסִ ֵביתֹו  ּבְ ְוׁשֹוָרה  ָוֵאׁש, 
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לֹום ת ְמִביָאה ׁשָ ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ

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

ֶנְגּדֹו.  ּכְ ָזָכה הּוא  ְוִאם הּוא לֹא  הּוא עֹוֵזר לֹו, 

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

ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ּוְמִריבֹות  ִביִאים ְקָטטֹות  ַהּמְ



ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ אּו ַהִחיצֹוִנים  ּבָ ֵמֵהיָכן 

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

ת. ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְיכֹוִלים ָלבֹוא ְלֵביתֹו  ְוֵכיַצד ֵהם  )זוה"ח בראשית מח(,  שכתב הזוהר 

ת, ְוהּוא  ּבָ ֵליל ׁשַ ֵמַח ּבְ ר ָאָדם ֶזה לֹא ָהָיה ׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ ת', ׁשֶ ּבָ ּקּוֵני ׁשַ ַעל ַה'ּתִ ּוֵבֵאר ּבַ
ַעְצמֹו הֹוִציא ֶאת  ּבְ ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוִים  ׁשְ ָהיּו  ּתֹו לֹא  ְוִאׁשְ
ְלֵביתֹו  ֶוֱהִביָאם  ָעָליו  אֹוָתם  ָרה  ְוִהׁשְ ה,  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ ְקָבא  ִמּנֻ ֵחילֹוָתיו  ְוָכל  ֶצר  ַהּיֵ
ּוְבָכל ְימֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ֵביתֹו  ּבְ ְוֵחילֹוָתיו  ֶצר ָהַרע  ַהּיֵ ְך ׁשֹוִרים  ּכָ ְיֵדי  י ַעל  ּכִ רח"ל, 

ֵבית רח"ל. ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִריבֹות  ְוַהְמּ ָטטֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ּוֵמֶהם  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ



בּוַע ָ ּוְבָרָכה ְלָכל ְימֹות ַהּשׁ ִמיָרה  ׁשְ

ֵאין  ּוַמְחלֶֹקת,  ֵמַעְצבּות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמר  ִנׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהָרָמ"ק  ּוֵבֵאר 
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ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְוַלִחיצֹוִנים  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ְרׁשּות 
ּכָֹחם,  ָכל  ּבְ ֲחֵפִצים  ֵהם  ׁשֶ זּוגֹו,  ּוַבת  ַהס"מ  ִמּכֹחֹות  ֵהן  ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ָהַעְצבּות  ל  ּכָ ׁשֶ
ֵמִחים  ּוׂשְ ֶנֱהִנים  ְוֵהם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ּוַמְחלֶֹקת  רּוד  ּפֵ ַלֲעׂשֹות 
ֵדי  ּכְ ִהיא,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ַאֲחֵרי  ְרִדיָפָתם  ְוָכל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָטטֹות  ֵמַהּקְ ְמאֹד 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוֵפרּוד ֵאֶצל ָהָאָדם  ִלְגרֹם ְקָטָטה  ְלַנּסֹות 

ָהַעְצבּות  ִהיא  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ַמהּוָתם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֲאָבל  ָלל,  ּכְ ִליָטה  ׁשְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ְחלֶֹקת.  ְוַהּמַ
ל  ּכָ זֹו  י  ּכִ ם  ׁשָ ִקים  ְוִנְדּבָ ֶזה  ִאים ְלָמקֹום  ּבָ ת, ֵהם  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצבּות  ְמִריָבה אֹו  ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ַמהּוָתם. 

ַנֲעׂשֹות  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ְוֵחילֹוֶתיָה  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ יָעה  ַמּגִ ר  כֲאׁשֶ ְוָלֵכן   
ְטָרא ָאֳחָרא  ל ַהּסִ ל ַמהּוָתּה ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ת, ִמּפְ ּבָ ַ ָכל יֹום ַהּשׁ ֵביתֹו ּבְ ְקָטטֹות ּוְמִריבֹות ּבְ
ִריב  ַלֲעׂשֹות  ִלּפֹות הּוא ַרק  ְוַהּקְ ַהִחיצֹוִנים  ל  ׁשֶ ִעְנָיָנם  ְוָכל  ּוְמִריָבה,  ִהיא ַמֲחלֶֹקת 
ִאים  ּבָ ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ם.ְוַעל  ׁשָ רֹות  ִלׁשְ יּוְכלּו  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָמקֹום,  ָכל  ּבְ ּוָמדֹון 

ּוְמִריבֹות רח"ל. ת ְקָטטֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ם  ִיְהיּו ׁשָ ְלֵביתֹו 

ת, ֵהם ִנְדִחים ַלֲחלּוִטין.  ּבָ ׁשַ ְחלֶֹקת ְוַעְצבּות ּבְ ָכל ּכֹחֹו ִמּמַ ר ָהָאָדם ִנְזָהר ּבְ  ְוַכֲאׁשֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוַמְחלֶֹקת  ְלַעְצבּות  ָהָאָדם  ֶאת  יל  ְלַהּפִ ּכָֹחם  ָכל  ּבְ ים  ְמַנּסִ ֵהם  ְוָלֵכן 
א  ׁש, ֶאּלָ ָטָטה ְוָהַעְצבּות ֵהן ִעְנַין ֶאָחד ַמּמָ יֹום ֶזה. ְוַהּקְ ִליָטה ּבְ ֵהא ָלֶהם ׁשְ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִריָבה ִהיא  ְוַהּמְ ְלֵבין ַעְצמֹו,  ינֹו  ּבֵ ל ָהָאָדם –  ֵאיָבָריו ׁשֶ ּבְ ָהַעְצבּות ִהיא  ׁשֶ

ל ָהָרָמ"ק. ָבָריו ׁשֶ ּדְ אן  ּכָ ֵרֵעהּו. ַעד 



לֹום ּוְמֹבָרְך ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

לֹום  ׁשָ ת  ּבָ "ׁשַ ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ֵנס ְלֵביְתָך ּתֹאַמר  ּכָ ּתִ ׁשֶ ַתב ָהֲאִריָז"ל )פע"ח שער הנהגת הסעודה פרק א(: ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּוְמבָֹרְך". ּכְ

ּוְמבָֹרְך. לֹום  ת ׁשָ ּבָ ׁשַ קֹול ָרם ובשמחה יתירה  ּבְ

ל  ּכָ ִעם  ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ַמהּוָתּה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ  
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לֹום.  ָ ת ַהּשׁ ְרּכַ ִהיא ּבִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְזּכּו ְלִבְרּכַ ּיִ ִית ׁשֶ ֵני ַהּבַ ָרֵאל, ְוָאנּו ְמָבְרִכים ֶאת ּבְ ִיׂשְ
ת  ִמּדַ יֹוֵתר ּבְ ֵהר ּבְ ְוִיּזָ ת,  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְכִניָסָתּה ׁשֶ ְזּכֹר זֹאת ָהָאָדם ּבִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּוְכמֹו ֵכן זֹאת ּכְ
יתֹו  ֵני ּבֵ ל ֶאָחד ֶאת ֲחֵבָריו ְוֶאת ּבְ ה. ָלֵכן ָאנּו נֹוֲהִגים ְלָבֵרְך ּכָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ לֹום ּבְ ָ ַהּשׁ

לֹום".  ת ׁשָ ּבָ ת "ׁשַ ִבְרּכַ ּבְ


לֹום  ְוׁשָ ת – ַאְחדּות  ּבָ ַ ָהֵעָצה ְלאֹור ַהּשׁ

רּוׁשֹו  ּפֵ ָמָתא" - ׁשֶ ִנׁשְ ת ִנְקֵראת "יֹוָמא ּדְ ּבָ ַ ֵכן ַהּשׁ ּלָ ּומֹוִסיף עֹוד ַהּזַֹהר )ח"ב רה(, ׁשֶ
ְוֵכיָון  ֶאָחד.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶהָאַרת  ְמִאיָרה  ּבֹו  ׁשֶ יֹום  הּוא  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָמה.  ׁשָ ַהּנְ יֹום 
ָהאֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהֵעָצה  ָלֵכן  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ְמִאיָרה  ּבֹו  ׁשֶ ַהּיֹום  הּוא  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְיֵדי ָהַאְחדּות ִעם  ת, ִהיא ַרק ַעל  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ו,  ַיְחּדָ ְמֻאָחִדים  ִמיד  ּתָ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ּנְ ּבַ י  ּכִ  
ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ט(.  רבה  )ויקרא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאַחת",  "ֶנֶפׁש  ֵהם  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ
ֶהָאַרת  ם  ּגַ ּבֹו  ִאיר  ּתָ ׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ִעם  ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ ִמְתַאֵחד 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ה  ּזֶ ׁשֶ ָלִלית  ַהּכְ ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ִנְכֶלֶלת  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ּלֹו,  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה  ָיכֹול  ם הּוא  ּגַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

ים ֲחֵבִרים  ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ סּוק "ַהּיֹוׁשֶ ְרׁשּו ֲחַז"ל )מדרש רבה שיר השירים פ"ח טו( ַעל ַהּפָ ם ּדָ ְוָכְך ּגַ
ֵנִסּיֹות,  ּכְ י  ְלָבּתֵ ִאים  ּבָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִמיִעִני":  ַהׁשְ ְלקֹוֵלְך  יִבים  ַמְקׁשִ
ְמעּו ַמְלֲאֵכי  ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ְתִפּלָ יהּו ֶאת קֹוְלֶכם ּבִ רּוְך הּוא אֹוֵמר ָלֶהם ַהְגּבִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
אּו  ַקּנְ ּתְ ְולֹא  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְנאּו  ׂשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֶכם,  ְעּתְ ּדַ ּוְתנּו  "ֲחֵבִרים".  ְקָרִאים  ַהּנִ ֵרת  ָ ַהּשׁ
יֹאְמרּו  ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ֶזה ֶאת  ׁשּו  ַבּיְ ּתְ ְולֹא  ֶזה,  ֶזה ִעם  ִריב  ַחְרְחרּו  ּתְ ְולֹא  ֲחֵברֹו,  ּבַ ֶאָחד 
ּה,  ּבָ עֹוְסִקים  ֵאיָנם  ָלֶהם  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ּתֹוָרה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפַני,  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי 
ִמים  ְמַקּיְ ם  ַאּתֶ ׁשֶ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ א  ֶאּלָ יֵניֶהם,  ּבֵ ְוַתֲחרּות  ְנָאה  ְוׂשִ ָאה  ְוִקְנּ ֵאיָבה  ַוֲהֵרי 

לֹום.  ׁשָ ּבְ אֹוָתּה 



ת  ּבָ ׁשַ ּבְ לֹום  ָ ת ַהּשׁ ְסֻגּלַ

דֹוִלים  ּגְ ִנְסיֹונֹות  ָנם  ֶיׁשְ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
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ִסְפרֹו  ּבְ ַהִחיָד"א  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָכְך.  ַעְצמֹו  ְלָהִכין  ָהָאָדם  ְוַעל  לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ
ֵעת  הּוא  ה  ִהּנֵ  - קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְנָחה  ַהּמִ ֲעלֹות  'ּכַ קם(:  )אות  ע  ֶאְצּבַ ּבְ מֹוֶרה 
טֹוַרַחת  ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ְרִתים,  ַהְמׁשָ ּוֵבין  ּתֹו  ְלִאׁשְ ִאיׁש  ין  ּבֵ ְלַמְחלֶֹקת  ן  ְמֻסּכָ
ָדה,  ְוַהְקּפָ ַמֲחלֶֹקת  ׁשּום  ְיעֹוֵרר  ּלֹא  ׁשֶ ִיְצרֹו  ָיכֹף  ֵרא  ַהּיָ ְוָהִאיׁש  ִריב.  ְלַחְרֵחר  ה  ַהְרּבֵ

לֹום'. ׁש ׁשָ ְיַבּקֵ א  ַרּבָ ְוַאּדְ



ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ֲחלֶֹקת  סֹוד ַהּמַ

ת לֹא ִיְכַעס ָהָאָדם  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְך ּבְ ֵני ּכָ ּפְ ּמִ ן ִאיׁש ַחי )פרשת וארא(, ׁשֶ ְך ַהּבֶ ְוָכַתב ַעל ּכָ
ּוְמִריָבה  ְקָטָטה  ה  ָהעֹוׂשֶ ָאָדם  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ַעל  ֵביתֹו  ּבְ ָלל  ּכְ
ָלִריב  לֹו  ְוָראּוי  ִעּמֹו,  ין  ַהּדִ ׁשֶ לֹו  ִנְרֶאה  אי  ַוּדַ ְרָתיו,  ְמׁשָ אֹו  ָניו  ּבָ אֹו  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם 
מַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  ִית.  ַהּבַ ִעְנְיֵני  ּבְ ָיָדם  ַחת  ִמּתַ ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ָלה  ְכׁשֵ ַהּמַ ַעל 
ְוֵאין  ם,  ֵמִאּתָ ה  ַנֲעׂשֶ ֵאיֶנּנּו  ָיָדם,  ַחת  ִמּתַ ִמְכׁשֹול  ֵאיֶזה  ָיָצא  ִאם  ׁשֶ ָיִבין  ָקְדקֹודֹו,  ּבְ

ֵעת ַהִהיא.  ּבָ ּוָמדֹון  ְלַחְרֵחר ִריב  ֵדי  ּכְ ָטן  ׂשָ ה  א הּוא ַמֲעׂשֵ ֶאּלָ ְיֵדיֶהם,  ה  ֶזה ַמֲעׂשֵ

ַלֲעׂשֹות  ִית  ַהּבַ ִעְנְיֵני  ּבְ יָלם  ּוַמְכׁשִ ֵרת  ַהְמׁשָ אֹו  ה  ָ ָהִאּשׁ ֶנֶגד  ּכְ עֹוֵמד  ָטן  ַהּשָׂ ְוִאם 
ָאָדם  ֵיׁש  ְוִכי  ָטן?  ׂשָ ה  ַמֲעׂשֵ ִלְדחֹות  ּכָֹחם  ָמה   - ִית  ַהּבַ ְלַבַעל  ן  ְמֻתּקָ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ
ל ִאיׁש  ן ּכָ יו? ַעל ּכֵ ְחּתִ י ְוִנּצַ חֹו? ִמי ֶזה יֹאַמר ָיכְֹלּתִ ָטן ּוְלַנּצְ ֵחם ִעם ַהּשָׂ ּיּוַכל ְלִהּלָ ׁשֶ
ַעל  ָמה  ַאׁשְ ים  ָיׂשִ לֹא  ִית,  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ּבָ רֹון  ְוִחּסָ ִמְכׁשֹול  ֵאיֶזה  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ֵמִבין, 
י  ּכִ ַתְבנּו,  ּכָ ׁשֶ ַהּזֹאת  לּות  ַהִהְתַנּצְ ִלּבֹו  ֶאל  ן  ִיּתֵ א  ֶאּלָ ם,  ִאּתָ ָלִריב  ְרָתיו  ּוְמׁשָ ּתֹו  ִאׁשְ
ה ּוָבעֹוָלם  עֹוָלם ַהּזֶ ֵעס, ְוטֹוב לֹו ּבָ ם ְולֹא ִיְתּכַ ּתֹק ְולֹא ָיִריב ִאּתָ ֱאֶמת ִהיא, ְוָאז ִיׁשְ

א. ַהּבָ

ֶרה  ִמְתּגָ ָטן  ַהּשָׂ ָהָיה  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ אֹוָתם  ַעל  נב(  )גיטין  ָמָרא  ַהּגְ ֶרת  ַסּפֶ ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ְלִעיָרם  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ן  ּמֵ ְוִהְזּדַ יֵניֶהם.  ּבֵ דֹוָלה  ּגְ ְמִריָבה  ַלֲעׂשֹות  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ֶהם  ּבָ
ָרא  ּקָ ׁשֶ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ַמע  ְוׁשָ לֹום.  ׁשָ ָעׂשּו  ׁשֶ ַעד  ם  ִעּמָ ר  ְוִדּבֵ תֹות  ּבָ ׁשַ לֹוׁש  ׁשָ
ִמי  ִנְמָצא  יתֹו'.  ִמּבֵ ָטן(  ַהּשָׂ הּוא  )ׁשֶ ָאָדם  אֹותֹו  ֶאת  ֵמִאיר  י  ַרּבִ הֹוִציא  ׁשֶ 'אֹוי  ָטן:  ַהּשָׂ
ְמָגְרׁשֹו הּוא  ּוְלֵהֶפְך  ָטן,  ַהּשָׂ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ַמֲחִזיק  הּוא  ְמִריָבה,  ה  ְועֹוׂשֶ יד  ְקּפִ ּמַ  ׁשֶ

ָרֵאל".  ִיׂשְ ְוָגַבר 
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ם ִנְרֶאה  ת: "ּגַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ֲאִמיַרת ְלָכה ּדֹוִדי ּבְ ז ּבַ ה ְמֻרּמָ ּזֶ ן ִאיׁש ַחי' ׁשֶ ּומֹוִסיף ַה'ּבֶ
ֵהִהי"ן,  י  ּתֵ ִלׁשְ ֶנְחֶלֶקת  יּו"ד  אֹות  י  ּכִ ַאֲהָבה,  עֹוֶלה  'ּבֹוִאי'  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ִלי 
ָצִריְך  ה  ַעּתָ י  ּכִ ז  ְלַרּמֵ 'ּבֹוִאי',  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ ְואֹוְמִרים  'ַאֲהָבה',  'ּבִֹאי' אֹוִתּיֹות  ְוָאז 
ְנָאה  ַהּשִׂ ִמן  ּוְלִהְתַרֵחק  ה,  ּוְבַמֲעׂשֶ ִדּבּור  ּבְ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ָהַאֲהָבה  ת  ִמּדַ ּבְ ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ
ן  ַה'ּבֶ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ְפָלִאים  ַהּנִ ָבָריו  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ִחיָד"א.  אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְחלֶֹקת,  ְוַהּמַ

ִאיׁש ַחי'. 

ָאָדם ְמאֹד  ֶצר ָהָרע ּבָ ֶרה ַהּיֵ ת קֶֹדׁש ִמְתּגָ ּבָ ת ּוְבׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ְך ָאנּו ְלֵמִדים ׁשֶ ִמּכָ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ִלְמנַֹע  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָדה.  ְוַהְקּפָ ַכַעס  ּבְ ילֹו  ְלַהְכׁשִ
ל  ּלֵ ה ִלְפֵני ֵכן, ּוְלִהְתּפַ ִפּלָ ים ּתְ לֹום. ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְקּדִ ַאְחדּות ּוְבׁשָ לּוי ּבְ ּתָ ׁשֶ
עֹות ְלחּוצֹות ֵאּלּו  ׁשָ יד ּבְ ּלֹא ִיְכַעס ְולֹא ַיְקּפִ ְעְזֵרהּו ׁשֶ ַוּיַ ֲעדֹו  ַע ּבַ ַסּיֵ ּיְ ׁש ֵמה' ׁשֶ ּוְלַבּקֵ
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ָחִליָלה  לֹום  ָ ַהּשׁ ִיְתַקְלֵקל  ּלֹא  ְוׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ל  ׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְפָלָאה ׁשֶ ַהּנִ ָעה  ּפָ ַיְפִסיד ֶאת ַהַהׁשְ

ִלְכעֹס  ּלֹא  ׁשֶ ְמאֹד  ָהָאָדם  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ַעְצָמּה,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוֵהן  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ֵהן  ֵכן  מֹו  ּכְ
ה  ְוִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ה ָלאֹור  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יתֹו.  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ָלל  ּכְ יד  ְלַהְקּפִ ְולֹא 

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְפָלָאה ׁשֶ ַהּנִ ִתיקּות  ְוַהּמְ ִלְטעֹם ֶאת ָהֲעֵרבּות 



ְפָלָאה סֹוד ַהְצָלָחתֹו ַהּמֻ

בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ אֹותֹו  ה  ַלּוֶ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְלִבְרָכָתּה  ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ר: ה, ְוָכְך הּוא ִסּפֵ ר לֹו ָהָיה ֵעד ְרִאּיָ ר ַרב ָחׁשּוב. ִסּפּור ֻמְפָלא ֲאׁשֶ ּפֵ ּסִ מֹו ׁשֶ ּלֹו, ּכְ ּכֻ

ָעָליו  ר  ְוִנּכָ ּדֶֹפן,  יֹוֵצאת  צּוָרה  ּבְ יו  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ַמְצִליַח  ר,  ְמַדּבֵ ֲאִני  ָעָליו  הּוִדי  ַהּיְ
ְוִעְנָיָניו. ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ה אֹותֹו  ְמַלּוָ א ֻמְפֶלֶגת  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ּיַ ּסִ ׁשֶ

ל ַהַהְצָלָחה  ָתּה ׁשֶ ְוִסּבָ י ָמה ְמקֹוָרּה  ָיַדְעּתִ ְך ְמאֹד, ְולֹא  ּכָ אִתי ַעל  ּלֵ ְוָתִמיד ִהְתּפַ
ה  ְלַמֲעׂשֶ ֵעד  ְוָהִייִתי  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְלֵביתֹו  ַעם  ּפַ י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל,  ּלֹו.  ׁשֶ ִדיָרה  ַהּנְ

זֹו. ּכָ א  ַמּיָ ׁשְ א  ְעּתָ ְלִסּיַ י ַמּדּוַע הּוא זֹוֶכה  ֵהַבְנּתִ ֻמְפָלא, 

ֲעֶקֶרת  ָאֲחָזה  ַההּוא,  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ִהיִתי  ׁשָ ּבֹו  ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
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ּתֹוְך  ָאְרָצה,  ְוָנְפָלה  ַרְגֶליָה,  ּבְ ָמֲעָדה  ּוְלֶפַתע  ָיֶדיָה,  ּבְ כּוִכית  ִמּזְ ֶמן  ׁשֶ ְקּבּוק  ּבַ ִית  ַהּבַ
ֶמן  ר ִטּפֹות ׁשֶ ֲאׁשֶ ר ִלְרִסיִסים, ּכַ ּבַ ׁשְ ּנִ ֶמן, ׁשֶ ֶ ְקּבּוק ַהּשׁ ם ֶאת ּבַ יָלה ּגַ ִהיא ַמּפִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ִלְהיֹות  ָהְפָכה  ה  ָהִרְצּפָ ַאף  ׁשֶ ְוַכּמּוָבן  ִית,  ַהּבַ ָסלֹון  ּבְ ָקר  ַהּיָ ָהִרהּוט  ַעל  זּו  ֻהּתְ ַרּבֹות 

ֶנת.  ּוְמֻסּכֶ ֲחָלָקה 

ּקֹות  ּדַ ּבַ ִהְתַרֵחׁש  ּוְכֶאֶפס ְלמּול ָמה ׁשֶ ַאִין  ּכְ ָרה ַעד ְלֶרַגע ֶזה, ָהָיה  ּקָ ֲאָבל ָמה ׁשֶ
ְעָלּה  ה ִלְצעֹק ַעל ּבַ ָ ה ָהִאּשׁ ְקּבּוק, ֵהֵחּלָ ִביַרת ַהּבַ ֶעֶצם ׁשְ י ּבְ אֹות. ִאם לֹא ָהָיה ּדַ ַהּבָ

ְקּבּוק'... ַהּבַ ַבְרּתָ ֶאת  ׁשָ 'ַמּדּוַע  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ

ה ַעל  ְפלּו ַעּתָ ּנָ לּו ׁשֶ ָענֹות ַהּמּוָזרֹות ַהּלָ ִאים ְלנַֹכח ַהּטְ ּתָ ִית ָעְמדּו ִמׁשְ ֵני ַהּבַ ל ּבְ ּכָ
ַבר ֶאת  ּלֹא הּוא ׁשָ ם ָהיּו ֵעִדים ְלָכְך ׁשֶ ּלָ ן ּכֻ ּכֵ ָמתֹו, ׁשֶ ַאׁשְ ּלֹא ּבְ ַעל, ׁשֶ ל ַהּבַ רֹאׁשֹו ׁשֶ

ה!  ָ א ָהִאּשׁ ֶאּלָ ְקּבּוק,  ַהּבַ

ְוָקא  ּדַ ה  ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים  ּדְ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ה  'ָלּמָ ְעָלּה  ּבַ ַעל  ִלְצעֹק  יָכה  ִהְמׁשִ ִהיא  ֲאָבל 
ָאמּור,  ּכָ ְוָכל זֹאת,  ְוכּו'.  ֵפְך?'  ָ ִיּשׁ ה לֹא  ּזֶ ׁשֶ ִנְזַהְרּתָ  ת? ַמּדּוַע לֹא  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ִלְפֵני 

ה ְמאּוָמה!  ַעל לֹא ָעׂשָ ַהּבַ ׁשֶ ּכְ

ַלְמרֹות  יו.  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֹוִתי.  יַע  ִהְפּתִ ה,  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ַהּבַ ה  ְוִהּנֵ
ָלּה  יב  ְלָהׁשִ רּותֹו  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַוֲהַגם  ה,  ָ ָהִאּשׁ ל  ׁשֶ מּוָבנֹות  י  ְלּתִ ַהּבִ ַצֲעקֹוֶתיָה 
ְקּבּוק',  ַהּבַ י ֶאת  ַבְרּתִ ׁשָ ֲאִני  ַהִאם  י,  ּנִ ִמּמֶ 'ָמה ֶאת רֹוָצה  ִסְגנֹון  ּבְ ִים,  ַאּפַ ַאַחת  ָמָנה 

ה ַאַחת.  ּלָ ּמִ ּבַ ְולּו  ְלָהִגיב  ְולֹא  ְלִפיו,  ָיד  ים  ָלׂשִ ַעל  ַהּבַ יף  ֶהְעּדִ

ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ַההּוא  ָהִאיׁש  ֵחֵרף  ָחת,  ֵיַדע  לֹא  יץ  ּוְכַאּמִ ַזִין,  ְכִלי  ּבִ ד  ַהְמֻצּיָ ִגּבֹור  ּכְ
ַתק!  ְוׁשָ

ֲעלּות.  י ֵמרֹב ִהְתּפַ ַנְפׁשִ י  ָיַדְעּתִ ר ָהַרב, לֹא  ַוֲאִני, ְמַסּפֵ

ָכל  ּבְ ַההּוא  ִית  ַהּבַ ְלַבַעל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהַהְצָלָחה  סֹוד  ֶאת  י  ֵהַבְנּתִ ָבר  ּכְ ו  ַעְכׁשָ
ה )שמחה לבית עמוד תקכו(.  ַהּזֶ ְפָלא  ַהּמֻ ּפּור  ַהּסִ ם ָהַרב ֶאת  ִסּיֵ יו,  ּוַמֲעׂשָ ָרָכיו  ּדְ

ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת 
ּלֹא  ׁשֶ ִנְזָהר  הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  אֹוָתּה  ד  ַכּבֵ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ְמָחה  ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ת, ְוהּוא ְמַקּבֵ ּבָ ת ּוְבֶעֶרב ׁשַ ּבָ ׁשַ לֹום ּבְ ֵביתֹו ַחס ְוׁשָ ִלְכעֹס ּבְ



14
לֹום ַרב ׁשָ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵאין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵביתֹו  ּבְ ׁשֹוָרה  ִהיא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְלַבב,  ּוְבטּוב 
ּזַֹהר. ּבַ ֲאִריכּות  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ל ִמְצָוה,  ְמָחה ׁשֶ א ִמּתֹוְך ׂשִ ֶאּלָ ׁשֹוָרה 

ָכל  ּבְ ִעּמֹו  ְוִתְהֶיה  אֹותֹו  ה  ַלּוֶ ּתְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ה  ִהּנֵ
ַיְצִליַח  ְוהּוא  ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֶ ָכל  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ַהְצָלָחה  ֶרה  ׁשְ ּתִ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ
ג(:  לט  ית  ֵראׁשִ )ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ֵאֶצל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ִעְנָיָניו  ָכל  ּבְ
ִעּמֹו  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַמְצִליַח,  ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף,  ֶאת  ה'  ַוְיִהי 
ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ִמיד  ּתָ רּוָיה  ׁשְ ָרָכה  ְוַהּבְ ִעְנָיָניו,  ָכל  ּבְ ֻמְפֶלֶגת  ְלַהְצָלָחה  זֹוֶכה  הּוא  ִמיד,  ּתָ

ָיָדיו.



ֵעדּות נֹוָרָאה

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַעל  ְמרּו  ׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ת  ִמּדַ ּבְ ִהירּות  ַהּזְ הּוא  ְלָכְך  ַנאי  ַהּתְ ֲאָבל  ְוצּוָקה.  ָצָרה  ל  ִמּכָ ֲעֵליֶהם  ה  ְוֵהֵגּנָ ְמָרה  ׁשָ
ָהָאָדם  יּוַכל  ָיָדם  ַעל  ַרק  י  ּכִ ַעְצָמּה.  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוֵכן  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ל ֶאת אֹוָרּה ׁשֶ ְלַקּבֵ

ַגע  לֹום ַאף ְלִהּפָ ָיִמים ֵאּלּו, ָעלּול הּוא ַחס ְוׁשָ ה ָהָאָדם ַמֲחלֶֹקת ּבְ ֲאָבל ִאם ַיֲעׂשֶ
ִסְפרֹו )כף החיים סימן  ים ָפָלאִג'י ִזיָע"א ּבְ י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ֵהִעיד ַהּגָ מֹו ׁשֶ ְך חס ושלום. ּכְ ִמּכָ
ֶעֶרב  ָהְיָתה ּבֹו ַמֲחלֶֹקת ּוְקָטָטה ּבְ ִית ׁשֶ ָכל ּבַ ּבְ ה ְלָכְך ׁשֶ הּוא ָהָיה ֵעד ְרִאּיָ כז אות לה( ׁשֶ

ֵניֶהם ְולֹא ֵיְצאּו  י ָרָעה ֶנֶגד ּפְ ה ּכִ דּוק ּוְמֻנּסֶ ת - ָהָיה ּבָ ּבָ ֵליל ׁשַ ת ְלֵעת ֶעֶרב אֹו ּבְ ּבָ ׁשַ
ִלְצַלן. עכ"ל.  ַרֲחָמָנא  ֵאיֶזה ִמְקֶרה ַרע,  ּבְ בּוַע  אֹותֹו ׁשָ ּבְ ים  ְנִקּיִ

ל  ּכָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ )מועד לכל חי סימן כז לה(,  ִזיָע"א  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ַהּגְ ְוָכַתב 
ֶעֶרב  ּבְ ְלִמיִדים  ין ַהּתַ ּבֵ ָהְיָתה ְקָטָטה  ְיֵדי ׁשֶ ל ָהֲאִריָז"ל ָהְיָתה ַעל  ִטיָרתֹו ׁשֶ ּפְ ת  ִסּבַ
דֹול ְוַהּנֹוָרא  אֹור ַהּגָ ְדנּו ֶאת ַהּמָ ְך ִאּבַ ְבֵחי ָהֲאִר"י. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ׁשִ ּמּוָבא ּבְ מֹו ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ׁשַ
ֶעֶרב  ּבְ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ֵמַהּכַ ֵהר  ְלִהּזָ ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ ָהָאָדם  ָיִבין  ה  ּוִמּזֶ דֹוׁש.  ַהּקָ ָהֲאִר"י 

ת ַעְצָמּה.  ּבָ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ

ַעם  ּפַ ִאְזִמיר,  ִעיר  ּבָ י  ִהְתּגֹוַרְרּתִ ׁשֶ ּכְ ַנת תקע"ה  ּוִבׁשְ ָפָלאִג'י:  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ּומֹוִסיף 
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ִמְתקֹוְטִטים  ֵכִנים  ְ ַהּשׁ ֶאת  י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ְסעּוַדת  ּבִ ֵביִתי  ּבְ י  ְבּתִ ָיׁשַ ַאַחת 
ד  ִמּיָ ְוֵהם  ֶאְצָלם,  י  ְוִנְכַנְסּתִ ְלֵביָתם  ד  ִמּיָ י  ְוָהַלְכּתִ ַמֲאָכל.  ַבר  ּדְ ֵאיֶזה  ַעל  יֵניֶהם  ּבֵ
ּפֹוֵגׁש אֹוִתי, ָהָיה מֹוֶדה ִלי ַעל  ֵכן  ׁשָ ָהָיה אֹותֹו  ַעם ׁשֶ ּפַ ּוְבָכל  יֵניֶהם.  ּבֵ לֹום  ָעׂשּו ׁשָ
ל ָאָדם  ְך ִיְלַמד ּכָ ָלל. ּוִמּכָ ּלֹא ְלִהְתקֹוֵטט ּכְ אֹותֹו יֹום ָהָיה ִנְזָהר ׁשֶ ּמֵ ְך, ְוָאַמר ִלי ׁשֶ ּכָ

ל ָאָדם ַלֲחֵברֹו. עכ"ד. ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ין ׁשָ ּכִ ְלַהׁשְ

נֹוֵתן  ָהָאָדם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוָהַעְצבּות  ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ר  ֲאׁשֶ )זוה"ח אחרי נט(,  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ִלּפֹות  ְוַלּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ִליָטה  ּוׁשְ ּכַֹח 

ִלְצַלן. ַרֲחָמָנא  נֹות  ְוַהֻחְרּבָ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ נֹוְבִעים  ֵמֶהם 

ל  ׁשֶ הּוָתּה  ּוִמּמַ ָתּה  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ָהָאָדם  ּגֹוֵרַע  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  נֹוָסף  ְוַטַעם 
לֹום ְוָהַאְחדּות )זוהר קורח קע"ו(, ּוְבָכְך הּוא ּפֹוֵגם  ָ ל ַמהּוָתּה ִהיא ַהּשׁ ּכָ ת קֶֹדׁש, ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
ה  ּנָ ּוִמּמֶ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ְוַהּשׁ ָרָכה  ַהּבְ ְמקֹור  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְוַהֲהָגָנה ְלָכל ַעם  ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ֶכת  ִנְמׁשֶ



ָלה ֲחָזָקה ַקּבָ

ָלל  ּכְ יד  ַיְקּפִ ִיְכַעס ְולֹא  ָיִמים ֵאּלּו לֹא  ּבְ ל ַעל ַעְצמֹו, ׁשֶ ל ָאָדם ָצִריְך ְלַקּבֵ ּכָ ְוָלֵכן 
ֵאיזֹו  ַעל  ִית  ַהּבַ ֵני  ִמּבְ ְלֶאָחד  ּוְלָהִעיר  ְלהֹוִכיַח  הּוא  ָחֵפץ  ִאם  ְוַאף  יתֹו.  ּבֵ תֹוְך  ּבְ
ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ בּוַע.  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ זֹאת  ה  ַיֲעׂשֶ ְלִתּקּון,  ָהְראּוָיה  ַהְנָהָגה 
ָהָאָדם  ִיּפֹל  ּוְבַקּלּות  ּוַמְחלֶֹקת,  ְלַכַעס  ָהָאָדם  ֶאת  יל  ְלַהּפִ ָטן  ַהּשָׂ ְמאֹד  ֶרה  ִמְתּגָ
ְלַעְצמֹו  ָחָזק  ֵדר  ּגָ ָהָאָדם  ה  ַיֲעׂשֶ ְוָלֵכן  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְמִריָבה  אֹו  ִלְקָטָטה  ְך  ּכָ ִמּתֹוְך 
ֶאת  ְך"  "ְמַחּנֵ ֵאינֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֲחָזָקה  ַהְחָלָטה  ּבְ ְוַיְחִליט  ַיֲעבֹר  ְולֹא  חֹק 
ל ִמיֵני  ֵצל ָהָאָדם ִמּכָ ְך ִיּנָ ָבר. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ָלל ַעל ׁשּום ּדָ יתֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיר ָלֶהם ּכְ ֵני ּבֵ ּבְ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְלנַֹעם ְקֻדּשׁ ה  ְוִיְזּכֶ ּוַמְחלֶֹקת,  ַעס  ּכַ



ֹבֵתיֶכם  ֹכל ֹמׁשְ ּבְ לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש 

)פרשת  א'  ָכָלּ ּדְ 'ַאְגָרא  ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ינֹוב  ִמּדִ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְוָכַתב 
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ת",  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בֵֹתיֶכם ּבְ כֹל מֹׁשְ סּוק )שמות לה( "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ ּפָ ה ָרמּוז ּבַ ּזֶ ויקהל(, ׁשֶ

ר הּוא רֹוֶאה  ֲאׁשֶ ּכַ ימֹות ַהחֹל,  ּבִ ִלְכעֹס  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ּבֹו  ׁשֶ
ַעס  ַהּכַ ׁשֶ ָצִריְך  ָאז  ׁשֶ יתֹו,  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ָצִריְך  ְוהּוא  ֲהגּוִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ
ימֹות  ם ֶזה הּוא ַרק ּבִ לֹום - ּגַ ִלּבֹו ַחס ְוׁשָ ַעס ּבְ ֵנס ַהּכַ ּלֹא ִיּכָ י חּוץ ְוׁשֶ ַלּפֵ ִיְהֶיה ַרק ּכְ

ַהחֹל.

יֹום ֶזה,  דֹוָלה ּבְ ְמָחתֹו ַהּגְ ם ֶאת ׂשִ ת קֶֹדׁש ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְראֹות ְלֻכּלָ ּבָ ׁשַ ֲאָבל ּבְ
ּגֹוֵרם  ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַעס,  ּכַ ל  ׁשֶ ִנים  ּפָ ַמְרֶאה  א  ֶאּלָ פַֹעל,  ּבְ זֹאת  ַמְרֶאה  ֵאינֹו  ְוִאם 
ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְכעֹס  ָאסּור  דֹוׁש.ְוָלֵכן  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ְלָאִכים,  ַהּמַ ִקים  ּלְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ְלַבד. ּבִ י חּוץ  ַלּפֵ ּכְ ִנים  ַהּפָ ַכַעס  ּבְ

בֵֹתיֶכם"  מֹׁשְ כֹל  "ּבְ ַעס,  ַהּכַ ֵאׁש  ּזֹו  ׁשֶ  - ֵאׁש"  ְתַבֲערּו  "לֹא  סּוק  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה 
ַוֲאִפּלּו  ְלַבד,  ּבִ ִנים  ַהּפָ ַעס  ּכַ ַרק  ִיְהֶיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ֲעׂשּו  ּתַ ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאִפּלּו   -
ת ַאף זֹאת  ּבָ ׁשַ ְלַבד, ֲאָבל ּבְ ִנים ּבִ ַעס ַהּפָ ימֹות ַהחֹל ִלְכעֹס ּכַ ר ּבִ ָתּ ּמֻ ְלצֶֹרְך ִמְצָוה ׁשֶ
ַתן  ּנָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ַרק  חּוץ  י  ַלּפֵ ּכְ ַאף  ְלַהְראֹות  ֵיׁש  י  ּכִ ָאסּור, 
ְטמּוָנה  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  זֹאת  ּכָ ִויָקָרה  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַמּתָ ַעּמֹו  ָרֵאל  ְלִיׂשְ

ָנָזיו.  ּגְ ֵבית  ּבְ



ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ ְלִאית  ּפִ ְיׁשּוָעה 

ת, הּוא זֹוֶכה ְלִבְרָכָתּה  ּבָ ַ ת ּוְביֹום ַהּשׁ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַעס ּבְ ְזָהר ָהָאָדם ֵמַהּכַ ּנִ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ָמה  ָכל  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ יָלא  ִמּמֵ ה  ְוִיְזּכֶ ָרָכה,  ַהּבְ ל  ּכָ ְמקֹור  ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ
ֵטין  ְרׁשְ ִזיְלּבֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבַ ׁשַ ְזכּות  ּבִ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ

ִליָט"א: ׁשְ

ר: ִסּפֵ ְוָכְך הּוא  ב,  ָלנּו ִמְכּתָ ַלח  ַאְבֵרְך ֵמָהִעיר ֵחיָפה ׁשָ

ה ַאַחת  ְרָכִסים, ְוִהּנֵ י ּבִ ּתִ ל ִאׁשְ ת ֶאָחד ַהְינּו ְצִריִכים ִלְנסַֹע ְלהֹוֶריָה ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ
ֶאת  ָלּה  ִאיר  ְלַהׁשְ י  ּתִ ֵמִאׁשְ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ת,  ּבָ ְלׁשַ נֹוְסִעים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְמָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵכנֹות  ְ ַהּשׁ

ת, ְלֵחיָפה. ּבָ ְלׁשַ יַע ֵאֶליָה  ְלַהּגִ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ּה  ְחּתָ ּפַ יָרה ֲעבּור ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ַהּדִ
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ַהּמֹוִנית  ּה  ּבָ ׁשֶ ָעה  ָ ַלּשׁ ַעד  ּנֹוָתר  ׁשֶ ָצר  ַהּקָ ַמן  ַהּזְ ֶאת  ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ָלְקָחה  לֹא  י  ּתִ ִאׁשְ
ל  ּכָ ֶאת  ר  ּוְלַסּדֵ ִית,  ַהּבַ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַקְרֵצף  טֹף  ִלׁשְ ְוֵהֵחָלה  יַע,  ְלַהּגִ ְצִריָכה  ָהְיָתה 

ְלַנּקֹות ֶאת ָהָרִהיִטים.  ְוַאף  ְמקֹוָמם,  ּבִ ַהֲחָפִצים 

י ֲעַדִין  ּתִ ְוִאׁשְ ְלַבד, ַעד ּבֹוא ַהּמֹוִנית,  ּבִ ּקֹות  ּדַ ֲארּו עֹוד 20  ְוִנׁשְ ַמן עֹוֵבר  ה ַהּזְ ְוִהּנֵ
יַע.  ַמּגִ ָבר  ּכְ ַמן  ַהּזְ ׁשֶ ְך  ּכָ ָלל ַעל  ּכְ ֶבת  ְוֵאיָנּה חֹוׁשֶ ְועֹוֶבֶדת,  עֹוֶבֶדת 

ָלּה  ַאְפִריַע  ִאם  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ֵעצֹות.  אֹוֵבד  ׁש  ַמּמָ ָהִייִתי  ַלֲעׂשֹות.  ָמה  י  ָיַדְעּתִ לֹא 
ְיׁשּוֶרּנּו.  ֶזה ִמי  ּכָ ֲהִליְך  ּתַ ל  ַעס, ְוסֹופֹו ׁשֶ ּכַ ִלְכַלל  יַע  ּגִ ּתַ יָה, ִהיא  ַמֲעׂשֶ ּבְ ה  ַעּתָ

ָלּה',  ֵמִעיר  לֹא  ֲאִני  ִמְקֶרה  ָכל  'ּבְ ׁשֶ י  ְוֶהְחַלְטּתִ ַעְצִמי  ֶאת  י  ַפְסּתִ ּתָ ם  ְמֻסּיָ ָלב  ׁשָ ּבְ
א.  ּבָ י  גְֹרּתִ ּיָ ׁשֶ ּוְכִפי 

א  ְעּתָ ּוְבִסּיַ ֲעבֹוָדָתּה.  ּבַ ֲעַדִין  י  ּתִ ְוִאׁשְ ָלנּו...  ְמַצְפֶצֶפת  ָבר  ּכְ ה  ְלַמּטָ ַהּמֹוִנית 
יָכה  ְוִהְמׁשִ יָכה  ִהְמׁשִ ַהּמֹוִנית  ׁשֶ ְלַאַחר  ְוַגם  ַהּקֹוֶדֶמת,  ַהְחָלָטִתי  ּבְ י  ָעַמְדּתִ א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ

י ָלּה ְמאּוָמה.  ֵהַעְרּתִ יזּוִני ַעד ִלְמאֹד, לֹא  ִהְרּגִ ְפצּוִפים  ְוַהּצִ ְלַצְפֵצף, 

ה  ּמָ ּכַ יו  ַאְלּתִ ּוׁשְ ִאּתֹו,  ִלְנסַֹע  רּות  ֶאְפׁשָ ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ָהג  ַלּנֶ י  ְוָאַמְרּתִ ה,  ְלַמּטָ י  ָיַרְדּתִ
ְלַדְרּכֹו.  ָנַסע  ַהּכֹל ְוהּוא  י לֹו  ְמּתִ ּלַ ׁשִ ַהּמֹוִנית.  ל  ַהַהְזָמָנה ׁשֶ ּדֹוֵרׁש ַעל  ֶסף הּוא  ּכֶ

יָכה  ַמְמׁשִ ֲעַדִין  י  ּתִ ִאׁשְ ׁשֶ ּכְ ְיָתה,  ַהּבָ י  ָחַזְרּתִ ַהּמֹוִנית,  ֶאת  י  ְחַרְרּתִ ִ ּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר 
ַלֲעבֹד...

ַאֶחֶרת,  מֹוִנית  ִהְזַמּנּו  ַהֲחָפִצים,  ֶאת  ָאַרְזנּו  ָלאָכה,  ַהּמְ ֶאת  י  ּתִ ִאׁשְ ָמה  ִסּיְ ׁשֶ ַרק 
ִלְרָכִסים.  ְוָנַסְענּו 

ּתֶֹקף  ָכל  ּבְ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִמיָנּה.  ּבְ ְמֻיֶחֶדת  ִהְתַעּלּות  ּבְ ָעַלי  ָעְבָרה  ַהִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְסיֹונֹות  ַהּנִ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ זֹוֶכה  ָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָפִרים,  ַהּסְ ָכל  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ֶאת 
ֶאת  ָלחּוׁש  זֹוֶכה  הּוא  תֹות,  ּבָ ׁשַ ַעְרֵבי  ּבְ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְמִתיקּוָתּה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ

ת. ּבָ ׁשַ ד ְלַאַחר אֹוָתּה  ִמּיָ ר ָמה ָקָרה  ְלַסּפֵ ְרצֹוִני  ּבִ ֲאָבל, 

ה ְזַמן ָקָצר ְמאֹד ְלַאַחר  ִנים ִליָלִדים, ְוִהּנֵ ה ׁשָ ּמָ ְך ּכַ ֶמׁשֶ ַרְעָיִתי ְוָאנִֹכי לֹא ָזִכינּו ּבְ
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ַעס, ִנְפַקְדנּו בס"ד, ְוֵאין ְלָתֵאר ְוֵאין  י ַעל ַהּכַ ּלִ רּות ׁשֶ ּבְ ת, ְוַהִהְתּגַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָהֵארּוַע ּבְ
ְוָהַרֲחִמים. ַהְיׁשּוָעה  ְלגֶֹדל  ְלֵביֵתנּו  ְרָצה  ּפָ ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ֵער ֶאת  ְלׁשַ



ת ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ ְוָהַעְצבּות  ַעס  ים ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּכַ ְלָאִכים ְמֻמּנִ ַהּמַ

ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוְקָטָטה  ַעס  ִמּכַ ֵצל  ְלִהּנָ ִלְזּכֹות  ְוָהֵעָצה 
ַער  ַהּצַ ְיֵדי  "ַעל  יג(:  )מריבה  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוַהֶחְדָוה 

לֹום ָלעֹוָלם". א ׁשָ ּבָ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ְוַעל  עֹוָלם  ּבָ א ְמִריָבה  ּבָ ְוָהַעְצבּות 

ַמֲעַלת יֹום  דֹוׁש )פקודי רנז( ּבְ ַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ּבַ ּיִ ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ יֹום  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
הּוא עֹוָלם  ְמָחה ׁשֶ ְוׂשִ ל עֶֹנג  קֹום ׁשֶ ּוָבָאה ִמּמָ יָעה  ָרֵאל ַמּגִ ִיׂשְ ת ְלַעם  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ַהּבָ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַעְצבּות  ַכַעס  ּבְ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ּבְ רֹות  ִלׁשְ ְיכֹוָלה  ה  ֵאיֶנּנָ ְוָלֵכן  ָהֲאִצילּות, 
הּוא  ְפִקיָדם  ּתַ ְוָכל  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ּיֹוְצִאים  ׁשֶ ַמְלָאִכים  ַאְלֵפי  ָנם  ֶיׁשְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ְוַהְיִגיָעה  ְרָחה  ְוַהּטִ ַעס  ַהּכַ סּוֵגי  ל  ּכָ ֶאת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ְלַהֲעִביר 

יֹום ֶזה. ּבְ ַח ֶאת ָהָאָדם  ּמֵ ּוְלׂשַ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ל ְימֹות  ִמּכָ רּו  ִהְצַטּבְ ׁשֶ ְוָהַעְצבּות 

י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּיּוְכלּו  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוזֹאת 
ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  הּוא  ְוֻרְגזֹו  ֲעסֹו  ּכַ ל  ּכָ ֶאת  ּוֵמִניַח  עֹוֵזב  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק 
יֹום  סּוק )ישעיה יד(: "ְוָהָיה ּבְ ּפָ ת, ְוֶזה ָרמּוז ּבַ ּבָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ָאה ְלַעם ִיׂשְ ָמה ְיֵתָרה ַהּבָ ׁשָ ַהּנְ

ה". ׁשָ ַהּקָ ּוִמן ָהֲעבָֹדה  ּוִמָרְגֶזָך  ָך  ְלָך ֵמָעְצּבְ ְיהָֹוה  ָהִניַח 

ֵני  ּפְ ֶאת  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ָאָדם  מֹו  ּכְ י הּוא  ּכִ ּבֹו.  מַֹח  ִלׂשְ ת הּוא  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ר  ְוִעּקַ
ְוָאז  ִעּמֹו.  מַֹח  ְוִלׂשְ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  לֹו  ְלַקּבְ הּוא  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ
ְוהֹוֵלְך  יֹוֵצא  הּוא  לֹא,  ְוִאם  ְיָקרֹות.  נֹות  ַמּתָ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ְונֹוֵתן  ָהָאָדם  ִעם  ָאר  ִנׁשְ הּוא 

זוה"ק )פרשת אמור( עיי"ש. ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ם ַחס  ָ ִמּשׁ

ַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ִויַכּבֵ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֶזה  יֹום  ת  ּוְגֻדּלַ ַמֲעַלת  ּבְ ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֵרי  ְוׁשִ ְמָחה  ְוׂשִ ֶחְדָוה  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְמאֹד  ּבֹו  ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי 
ִנְזָהר  ְוהּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  לֹום.  ְלׁשָ ה  ְוִיְזּכֶ ּוַמְחלֶֹקת  ַעס  ּכַ
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ל  ׁשֶ ֶהָעצּום  אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ זֹוֶכה  הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ָכל  ּבְ ּוֵמָהַעְצבּות  ַעס  ֵמַהּכַ
ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ

ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַ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



קּוָתן ּלְ ִלּפֹות רֹוצֹות ְלִהְתַאֵחז ִלְפֵני ִהְסּתַ ַהּקְ

יֹום  ָנם יֹוֵתר ִנְסיֹונֹות ּבְ ׁשְ ּיֶ ַעם ׁשֶ ָבִרים, ַהּטַ ל ּדְ י סֹוָדם ׁשֶ ה ַעל ּפִ ַטַעם ִראׁשֹון: ִהּנֵ
א  ְלֻנְקָבּ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ִנְכָנסֹות  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְוַכַעס,  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ַתב ַהּזַֹהר )בראשית מח(.  ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ָלל ּבְ ִליָטה ּכְ ה, ְוֵאין ָלֶהן ׁשְ ְתהֹוָמה ַרּבָ ּדִ
ר  ִעּקַ יֹום ֶזה. ְוֵכיָון ׁשֶ לֹט ּבְ ֵאר ִלׁשְ ָ ָכל ּכָֹחן ְלִהּשׁ ה ֵהן יֹוְדעֹות זֹאת, ְוֵהן רֹוצֹות ּבְ ְוִהּנֵ
ַעְצמֹו  ּבְ ָטן  ַהּשָׂ ִנְמָצא  ם  ֲחלֶֹקת ׁשָ ַהּמַ ְמקֹום  ּבִ י  ּכִ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ְיֵדי  ִליָטָתן ִהיא ַעל  ׁשְ
ָלֵכן  ּוַמְחלֶֹקת -  ְמִריָבה  ְיֵדי  ַעל  ָאֳחָרא ִהיא  ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת  ר  ְוִעּקַ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
ִליָטה,  ׁשְ ל  ּכָ ָלֶהן  ְהֶיה  ּתִ ְולֹא  ְלַגְמֵרי  לּו  ּטְ ִיְתּבַ עֹוד ְמַעט ֵהן  יׁשֹות ׁשֶ ַמְרּגִ ר ֵהן  ֲאׁשֶ ּכַ
ל  ר ֵהן ַמהּוָתּה ׁשֶ ֵנס. ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ְמִריָבה ּוַמְחלֶֹקת ֲאׁשֶ ָכל ּכָֹחן ְלִהּכָ ֵהן ְמַנּסֹות ּבְ

ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ְטָרא ָאֳחָרא  ַהּסִ



ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָלאָכה  ּבִ ָרֵאל ֵאיָנם ֲעסּוִקים  ִיׂשְ

יֹוֵתר  ָנם  ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ויקהל(,  )פרשת  ָיָקר'  ִלי  ַה'ּכְ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ִני:  ׁשֵ ַטַעם 
ְמָלאָכה.  ָרֵאל ֵאיָנם ֲעסּוִקים ּבִ ִיׂשְ יֹום ֶזה  ּבְ ֵני ׁשֶ ַכַעס ּוַמְחלֶֹקת, הּוא ִמּפְ ִנְסיֹונֹות ּבְ
ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵאׁש  ַח  ְלִהְתַלּקֵ יֹוֵתר  ְיכֹוָלה  ֵטִלים,  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ ֲעסּוִקים  ֵהם  ׁשֶ ּוִמּתֹוְך 

ְוַכּדֹוֶמה. ִוּכּוִחים  ּבְ



ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵאׁש 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ דֹוׁש ַהְמָבֵאר ׁשֶ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ י ּדִ י: ַטַעם נֹוָסף ֵיׁש ְלָכְך ַעל ּפִ ִליׁשִ ַטַעם ׁשְ
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ׂשֹוֶרֶפת  ר  ֲאׁשֶ ְוִהיא  ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵאׁש  ִמְתעֹוֶרֶרת  קֶֹדׁש 
יָעה  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ְלָכְך.  זֹוֶכה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  ִלּפֹות.  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ּוְמַכּלָ
ַעס  ַהּכַ ְלֵאׁש  ְך  ְתַהּפֵ ּתִ לֹא  ִהיא  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ָנּה  ֶיׁשְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵאׁש  ָלָאָדם  ּוָבָאה 
ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי  ְוַכַעס.  ַמֲחלֶֹקת  ל  ׁשֶ ְלֵאׁש  זֹו  ֵאׁש  ֶכת  ִמְתַהּפֶ ַקּלּות  ּבְ י  ּכִ ְחלֶֹקת,  ְוַהּמַ
ַהִהְתַלֲהבּות  ֵאׁש  ִקְרּבֹו  ּבְ ּוִמְתַלֶהֶטת  ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעס,  ִמּכַ ָנִקי 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלֵכן  ּוְמִריבֹות.  ַמֲחלֶֹקת  ל  ׁשֶ ָלֵאׁש  ֶאְצלֹו  ְך  ְלִהְתַהּפֵ ְיכֹוָלה  ִהיא  ה,  ָ ִלְקֻדּשׁ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  דֹות  ְוַהְקּפָ ִלְכָעִסים  ִלּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת  ָנה  ַסּכָ ָנּה  ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב 
ֵאֶצל  ּוֵמִאיר  ְתעֹוֵרר  ַהּמִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְואֹוָרּה  ּה  ָ ִאּשׁ ִמּתֹוְך  ְוָקא  ּדַ ַהּנֹוְבִעים 

ְוֶאָחד. ל ֶאָחד  ּכָ



לֹום ָ ת - ֵנרֹות ַהּשׁ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ

ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  כז(  )שבת  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר,  ֶזה  י  ּפִ ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ַסק  ּפָ ְוֵכן  ֶזה.  ּבָ ֶזה  ִית  ַהּבַ י  ַאְנׁשֵ ְקלּו  ִיּתָ ְולֹא  ִית  ּבַ ּבַ אֹור  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  ְלּכָ ַהּמַ
ָלם  בּוָנָתם ְוֶהְרּגֵ ְלָחן ָערּוְך )סימן רסג סעיף ג(. ְוִלְכאֹוָרה ַמּדּוַע לֹא ָסְמכּו ֲחַז"ל ַעל ּתְ ֻ ַהּשׁ
ָכל יֹום  ֵהם נֹוֲהִגים ּבְ ֶדֶרְך ׁשֶ ֵביָתם, ּכְ ְהֶיה אֹור ּבְ ּיִ ִמיד ׁשֶ ֵני ָהָאָדם, ַהּדֹוֲאִגים ּתָ ל ּבְ ׁשֶ

ָויֹום ִמימֹות ַהחֹל? 

ֶאת  ְלַקְלֵקל  יֹוֵתר  ּבְ ָטן  ַהּשָׂ ֶרה  ִמְתּגָ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ הּוא,  ְלָכְך  ר  ַהֶהְסּבֵ א  ֶאּלָ
נּו  ּקְ ּתִ ֲחַז"ל  ָלֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ל  ּכָ לּוי  ּתָ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ָיְדעֹו  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ לֹום  ׁשְ
ל ָהָאָדם ּוְבָכְך ִלְמֹנַע  יתֹו ׁשֶ ת קֶֹדׁש, ְלָהִאיר ֶאת ּבֵ ּבָ ׁשַ ָנה ְמֻיֶחֶדת ְלַהְדִליק ֵנר ּבְ ּקָ ּתַ

ְוָקא. ּדַ יֹום ֶזה  ּבְ צּויֹות ְלִהְתעֹוֵרר  ַהּמְ ִריבֹות  ְוַהְמּ ְחלֹוקֹות  ַהּמַ ֶאת 

ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ כ(,  עמוד  ח"א  שבת  עובדיה  )חזון  ַזַצ"ל  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
ּוְלֵנרֹות  ַהּיֹום  ְלִקּדּוׁש  ֲאִפּלּו  קֹוְדִמים  ת  ּבָ ׁשַ רֹות  ּנֵ ׁשֶ כז(,  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ
ֶמן  ַיִין ְלִקּדּוׁש אֹו ׁשֶ ֶסף ִלְקנֹות  ֵאין לֹו ּכֶ ֵכן ִמי ׁשֶ ּלָ א, ׁשֶ ִנּסָ ְרסּוֵמי ּדְ הּוא ּפִ ה ׁשֶ ֲחֻנּכָ
א  ַיִין ְלִקּדּוׁש, ֶאּלָ ִיְקֶנה  ת ְולֹא  ּבָ ִיְקֶנה ַרק ֵנרֹות ְלׁשַ ת,  ּבָ ְוַגם ֵנרֹות ְלׁשַ ה  ַזִית ַלֲחֻנּכָ
לֹום  ּום ׁשְ ה. ְוָכל זֹאת ִמּשׁ ֵנר ֲחֻנּכָ ְלַבד, אֹו ֵיֵצא ֵמַאֵחר ּבְ ה ִקּדּוׁש ַעל ַחּלֹות ּבִ ַיֲעׂשֶ
יבּות  ֲחׁשִ ְלגֶֹדל  ְוזֹאת  ָכה.  ַהֲחׁשֵ ת ֵמֲחַמת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּוְלִהְתקֹוֵטט  ָלִריב  ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ִית  ּבַ
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ה  ְוַיֲעׂשֶ ִיְתקֹוֵטט  יַצד  ּכֵ ָכְך,  ּבְ ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ
ה? ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמֲחלֶֹקת 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ה,  ְמַגּלֶ מח(  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ְוַעל  ה  ְוִהּנֵ
ִית,  ל ַהּבַ ת ַעל ּכָ ּבָ ל ׁשַ לֹום ׁשֶ ָ ת ַהּשׁ ת ִנְפֶרֶסת ֻסּכַ ּבָ ַ ה ַמְדִליָקה ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ ָ ָהִאּשׁ
ימֹות  ִליָטָתם הּוא ּבִ ַמן ׁשְ ּזְ יִקים ְוַהִחיצֹוִנים ׁשֶ ּזִ ל ַהּמַ ּנּו ּכָ ים ִמּמֶ ְרׁשִ ַעל ָיָדּה ִמְתּגָ ׁשֶ
ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ֵאׁש  ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ְוַעל  ִית,  ַהּבַ ל  ּכָ ַעל  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶכת  ְוִנְמׁשֶ ַהחֹל, 
ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ְוֵאׁש  ְוַהְמִריָבה  דֹון  ַהּמָ ה,  ּצָ ְוַהּמַ ָהִריב  ֶאת  ִית  ֵמַהּבַ ים  ְמָגְרׁשִ ת  ּבָ ׁשַ

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְוַהֶחְדָוה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ִית ֶהָאַרת  ַהּבַ ל  ּכָ ְך ַעל  ְוִנְמׁשָ

ְוֵאׁש  ִתיָלה  ִמּפְ ֲעׂשּוִיים  ְהיֹוָתם  ּבִ לֹום,  ָ ַהּשׁ ַעל  ִזים  ְמַרּמְ רֹות  ַהּנֵ ָועֹוד,  זֹאת 
אֹוָתם  ְדִליִקים  ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְולכן  ו.  ַיְחּדָ ַהְמֻאָחִדים  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ַהּגּוף  ַעל  זֹות  ַהְמַרּמְ

ָרֵאל. ִיׂשְ לֹום ְלָכל  ָ ַהּשׁ ת  ּוָבָאה ִמּדַ ֶכת  ִנְמׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ



ֲחלֶֹקת ן ֶאת ַהּמַ ִביָלה - ְלַתּקֵ נֹות ַהּטְ ּוָ ּכַ

ַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ לך(,  לך  )פרשת  ַחי  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְטִביָלה  ת. ּבִ ּבָ ַ ל ֶאת ֶהָאַרת ַהּשׁ ֵדי ְלַקּבֵ ּכְ ֲחצֹות ָצִריְך ָהָאָדם ִלְטּבֹל ָחֵמׁש ְטִבילֹות 
ִבילֹות  ּוַבּטְ ַעס,  ַהּכַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ה  ִנּיָ ׁשְ ְטִביָלה  ּבִ ֻטְמָאה,  ל  ִמּכָ ְלָטֳהָרה  ן  ְיַכּוֵ ִראׁשֹוָנה 
ִיְטּבֹל  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַרק  ַהֹחל,  ְימֹות  ֻזֲהַמת  ֶאת  יט  ְלַהְפׁשִ ן  ְיַכּוֵ ְוָהְרִביִעית  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
)מורה  ַהִחיָד"א  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ּה  ּבָ ן  ִויַכּוֵ נֹוֶסֶפת  ְטִביָלה 
ן  ַעּיֵ ַכַעס,  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ָמה  ן  ְלַתּקֵ ַאַחת  ְטִביָלה  ִלְטּבֹל  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ קלז(,  ד  באצבע 

ם.  ׁשָ

ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ִלְטּבֹל  ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מועד(,  בא  וכי  ציון  )שיבת  ָהַאֲחרֹוִנים  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָקָטן,  ר  ִמְסּפָ ּבְ ִמְנַין ִמְקֶוה  ּכְ ְוֵכן  ַעס  ּכַ ִמְנַין  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ֵרה ְטִבילֹות  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ
ֲחָכִמים  ְלׁשֹון  ִסְפרֹו  ּבְ ַחי  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַעס  ַהּכַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ

ַעס. ַהּכַ ן ֶאת  ְלַתּקֵ ל  ה ְמֻסּגָ ּזֶ ׁשֶ

ְוִנְטָהר  ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ִעְנַין  ֶאת  ָהָאָדם  ן  ַתּקֵ ּמְ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
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ִעְנָיָנּה הּוא  ל  ּכָ ׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶהָאַרת  ל ֶאת  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ְך, הּוא  ִמּכָ
ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ְוָהַאְחדּות ִעם  לֹום  ָ ַהּשׁ



לֹום ָ ת ַהּשׁ ִבְרּכַ ּבְ ת חֹוְתִמים  ּבָ ׁשַ ּבְ

ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ָלֵכן  לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִעְנָיָנּה  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה  ְוִהּנֵ
ים  'ׂשִ ת  ְרּכַ ּבִ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ְתִפּלַ ּבִ ׁש  ְלַבּקֵ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ִחיָדה  ַהּיְ
ַרק ַעל ְיֵדי  ֵני ׁשֶ לֹום. ְוזֹאת ִמּפְ ָ ַרְך ַעל ַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ים ֵמַהּשׁ ׁשִ ּה ְמַבּקְ ר ּבָ לֹום', ֲאׁשֶ ׁשָ

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ל  ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה ׁשֶ ְיכֹוִלים ָאנּו  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ת ָהַאְחדּות  ִמּדַ

ה  ׁשָ ּקָ ּבַ מֹוִסיִפים  יֵבנּו  ּכִ ַהׁשְ ת  ִבְרּכַ ּבְ ַעְרִבית  ת  ְתִפּלַ ּבִ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ם  ּגַ ְוָכְך 
ָרָכה:  ָכְך ֶאת ַהּבְ לֹוֶמָך", ְוַאף חֹוְתִמים ּבְ ת ׁשְ לֹום: "ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ ָ ְמֻיֶחֶדת ַעל ַהּשׁ
ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ י  ּכִ ַלִים".  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ "ַהּפֹוֵרׂש 
ַתב ַהּזַֹהר  ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ל ַעם ִיׂשְ לֹומֹו ַעל ּכָ ת ׁשְ רּוְך הּוא ֶאת ֻסּכַ דֹוׁש ּבָ ּפֹוֵרס ַהּקָ
ַרק  הּוא  זֹאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ְוַהּכְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  ֶהָאָרָתּה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ קעו(,  קורח  )פרשת 

ָרֵאל. ִיׂשְ ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל 



ת  ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ ַמּדּוַע ְמָבְרִכים ֶאת ַהְיָלִדים 

ָרֵאל ְלָבֵרְך ֶאת ַהְיָלִדים  ִיׂשְ ּנֹוֲהִגים  ַעם ְלָכְך ׁשֶ ר ְלָבֵאר ֶאת ַהּטַ י ֶזה ֶאְפׁשָ ּפִ ְוַעל 
ֶכת  ִנְמׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּדּוׁש.  ַהּקִ ַלֲאִמיַרת  ָסמּוְך  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ָכל  ּבְ
לֹום,  ָ ַהּשׁ אֹור  עֹוָלם  ּבָ ּוֵמִאיר  ְוׁשֹוֵפַע  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ּוָבָאה 
"לֹא  ג(:  )עוקצין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרכֹות,  ַהּבְ ְלָכל  ִלי  ַהּכְ הּוא  ׁשֶ
ים  ׁשִ ְמַקּדְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  לֹום".  ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרָכה  ּבְ ַמֲחִזיק  ִלי  ּכְ ַהקב"ה  ָמָצא 
עֹות  ּפָ ָרכֹות ְוַהׁשְ ַכת ַהּבְ ל ְמאֹד ְלַהְמׁשָ ת, ְזַמן ֶזה ְמֻסּגָ ּבָ ַ ְך אֹור ַהּשׁ ת ְוִנְמׁשָ ּבָ ַ ֶאת ַהּשׁ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ דֹול ְמאֹד  ּגָ טֹובֹות, ְוהּוא ֵעת ָרצֹון 
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לֹום ָ ִזים ַעל ַהּשׁ ת ְמַרּמְ ּבָ ַ ַמַאְכֵלי ַהּשׁ

ַמֲעַלת  ַעל  ז  ְלַרּמֵ ִאים  ּבָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַמֲאָכֶליָה  ַאף  ׁשֶ ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ּגְ ְוָכְתבּו 
ת קֶֹדׁש.  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות 

ִלְבצַֹע  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אחרי(,  פ  חדש  )זוהר  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּוְמקֹורֹו  ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֶזה  ְוַאף  ָבִטים.  ְ ַהּשׁ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ַחּלֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ְסעּודֹות  ּבִ
ָכל  ּבְ ְתעֹוְררֹות  ַהּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ל  ּכָ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָהַאְחָוה  ָהַאְחדּות  ל ֶאת  ְלַסּמֵ א  ּבָ

)ליקו"ה(. ת קֶֹדׁש  ּבָ ׁשַ


ִלים ַאְחדּות ִגים ְמַסּמְ ַהּדָ
ָנה  ׁשְ דֹוׁש )קיצור השל"ה( ְוַהּמִ ָל"ה ַהּקָ ְתבּו ָהֲאִריָז"ל )פע"ח פי"ח כד( ְוַהׁשְּ ּכָ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ֶאת  ִלים  ְמַסּמְ ִגים  ַהּדָ י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ָכל  ּבְ ִגים  ּדָ ֶלֱאכֹל  ְועֹוד,  רנ(  )סימן  רּוָרה  ּבְ
)מליצי  ִזיָע"א  ִדיגּוָרא  ִמּסָ יֹוֵסף  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ ֲארּו ָהרה"ק  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות 
ִגים  ַהּדָ י  ּכִ כז(.  )חולין  ְלָדִגים  לּו  ִנְמׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ִזיָע"א,  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ּומֹוַהְרָנ"ת  אש( 

ְכֵדי  ּבִ ִים  ֵמַהּמַ אֹוָתם  אֹוְסִפים  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָלֶהם  י  ּדַ א  ֶאּלָ ִחיָטה  ִלׁשְ ְזקּוִקים  ֵאיָנם 
ַעם  ְוַאף  ָטֳהָרָתן.  ִהיא  ֲאִסיָפָתן  ׁשֶ כז(  )חולין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאִכיָלה  ּבַ יָרם  ְלַהּתִ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֳהָרה  ְוַהּטָ ּקּון  ַהּתִ ּה  ְלַבּדָ ִהיא  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְוָהַאְחדּות  ָהֲאִסיָפה   – ָרֵאל  ִיׂשְ
יָרם,  ּוְלַהְכׁשִ ָנם  ְלַתּקְ ֵדי  ּכְ נֹוָסף  ְלָדָבר  ְצִריִכים  ֵאיָנם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאף  ִגים,  ַהּדָ ּוְכמֹו 
ְך ְלַבד ֵהם ִנְטָהִרים  לֹום ְוַאֲהָבה. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ׁשָ פּו ְוִיְתַאֲחדּו ַיַחד ּבְ ְתַאּסְ ּיִ א ַרק ׁשֶ ֶאּלָ

רֹות.  ַהּצָ ל  ִמּכָ ִעים  ְונֹוׁשָ ְמאֹות  ַהּטֻ ל  ִמּכָ

ת ֶאת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵכן אֹוְכִלים  ּלָ ְנָחס ִמּקּוִריץ ִזיָע"א )מדרש פנחס(, ׁשֶ ּפִ י  ַרּבִ ְוָכַתב ָהרה"ק 
רֹות  ֵהן ְמֻחּבָ ל ָהִאְטִרּיֹות ׁשֶ ן ׁשֶ ְרּכָ ּדַ ֵני ׁשֶ ְקָרא קּוְגל. ְוזֹאת ִמּפְ ַמֲאַכל ָהִאְטִרּיֹות ַהּנִ
ל  ּכָ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ל ֶאת  ְלַסּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ּה,  ֲחֶבְרּתָ ּבַ ּוְמעָֹרבֹות ַאַחת 

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 



ת ּבָ ַ ְגֵדי ַהּשׁ ּבִ

ְקִהּלֹות  ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְטַרְיְמל,  ְ ַהׁשּ ַמְלּבּוׁש  ּבְ ם  ּגַ ֵיׁש  ְלָכְך  ֶרֶמז  ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
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ָנבֹות  ִמּזְ ָעׂשּוי  הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוזֹאת  קֶֹדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָלְבׁשֹו  ַהּנֹוֲהגֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ַרּבֹות 
לֹום  ָ ז ַעל ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ ֵדי ְלַרּמֵ ם זֹאת ּכְ ֲחֵברֹו. ְוַאף ּגַ ִרים ּוְמעָֹרִבים ֶאָחד ּבַ ַהְמֻחּבָ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ַמּדּוַע  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵיׁש  ה  ְוִהּנֵ
ה ְטָעִמים ִנְפָלִאים ֵהן ַעל  ּמָ ה. ְוֵיׁש ְלָכְך ּכַ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ דֹול ְוהָעצּום ׁשֶ ְלאֹוָרּה ַהּגָ

ָבִרים. ּדְ ל  י סֹוָדם ׁשֶ ּפִ ְוֵהן ַעל  ְגֶלה  ַהּנִ י  ּפִ



ָרֵאל ִיׂשְ ָנה ְלַעם  ַמּתָ ּבְ ָנה  ִנּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְיֵדי ָהַאְחדּות  ְך ַרק ַעל  ִנְמׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ר אֹור  ִעּקַ ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ה  ִהּנֵ ַטַעם ִראׁשֹון: 
מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְכַלל  ָנה  ַמּתָ ּבְ ָנה  ִנּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוָהַאֲהָבה 
ָמָצאָת  ַלּכֹל  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ת  ּבָ ׁשַ ָאְמָרה  )בראשית רבה יא ח(:  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלּה  ָאַמר  זּוג.  ן  ּבֶ ָמָצאָת  לֹא  ְוִלי  זּוג  ן  ּבֶ

זּוֵגְך. ן  ּבֶ

ת קֶֹדׁש.  ּבָ ל ׁשַ ן זּוָגּה ׁשֶ ָרֵאל ַיַחד, ֵהם ּבֶ ל ַעם ִיׂשְ ה ּכָ ּזֶ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ֵני ׁשֶ ּוִמּפְ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָלֵכן 
ְך הּוא זֹוֶכה  ּכָ ָרֵאל,  ַלל ִיׂשְ ל ֶאָחד ִנְכָלל ּוִמְתַאֵחד ִעם ּכְ ּכָ ִפי ׁשֶ ּכְ ת קֶֹדׁש. ְוָלֵכן  ּבָ ׁשַ
ל  ׁשֶ זּוָגּה  ן  ּבֶ ִלְהיֹות  הּוא  ַאף  זֹוֶכה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִעם  ְתַאֵחד  ּמִ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָלִלּיּות ַעם  ּכְ ַעל  ׁשֹוָרה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת קֶֹדׁש,  ּבָ ׁשַ
הּוא  ַאף  זֹוֶכה  ְוַאְחדּות,  ַאֲהָבה  ּבְ ם  ִעּמָ ִנְכָלל  ָהָאָדם  ּוְכׁשֶ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ָנה  ִנּתְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ְיהּוִדי  ֵמֵאיֶזה  ִלּבֹו  ּבְ ְפָרד  ּנִ ׁשֶ ּוִמי  קֶֹדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ִמּכְ ִנְפָרד  ָכְך הּוא  ּבְ

ִמי  ם  ּגַ י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְלאֹור  ִלְזּכֹות  יַצד  ּכֵ ֶאָחד,  ְלָכל  ֵעָצה טֹוָבה  ֵיׁש  ּוְבָכְך 
ַאֲהָבה  ּבְ ת, ִאם ִיְכלֹל ֶאת ַעְצמֹו  ּבָ ַ ל ֶאת אֹור ַהּשׁ יו ְלַקּבֵ ֵאינֹו ָראּוי ֵמֲחַמת ַמֲעׂשָ ׁשֶ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ הּוא  ַאף  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ּוְבַאְחדּות 

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ ת ָנָחה  ּבָ ַ ַהּשׁ

יח(,  תיקון  זוהר  לתיקוני  )בפירושו  ִזיָע"א  ִמּקֹוְז'ִניץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ָהרה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֶמָך",  ׁשְ י  ׁשֵ ְמַקּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ בֹו  "ְוָינּוחּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים  ָאנּו  ׁשֶ ָמה  ֶאת 
ת  ּבָ ַ ָרֵאל, ְוַהּשׁ ַלל ִיׂשְ תֹוְך ּכְ לֹוַמר ּבְ ָרֵאל", ּכְ "ָכל ִיׂשְ ת קֶֹדׁש ָנָחה ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ׁשֶ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ָנָחה ַרק ֵאֶצל 

ָלִלּיּות  ּכְ ְקָרא  ַהּנִ עֹוָלם  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דברים(  )פ'  ֱאִליֶמֶלְך  ַהּנַֹעם  אֹוֵמר  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ָרֵאל ָהָאָדם  ם לֹא נֹוֵגַע ׁשּום ֵחְטא ְוָעוֹון, ְוַעל ְיֵדי ַאְחדּות ְוַאֲהַבת ִיׂשְ ָ ּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ְרדּו ָלעֹוָלם,  ּיָ מֹות ִלְפֵני ׁשֶ ׁשָ ל ְמקֹור ַהּנְ י ֶזה ָהעֹוָלם ׁשֶ ה. ּכִ בֹוּהַ ַהּזֶ עֹוָלם ַהּגָ ִנְכָלל ּבָ
לּו  ְלׁשְ ּתַ מֹות ִהׁשְ ׁשָ ַהּנְ ָרֵאל ְמֻאָחדֹות. ְוַרק ְלַאַחר ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ם ּכָ ָ ּשׁ ׁשֶ
ְוָהעֹוָלם  ִקים,  ְמֻחּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַהּגּוִפים  ּבֹו  י  ּכִ יֵניֶהן,  ּבֵ רּוד  ּפֵ ִנְהָיה  ה  ַהּזֶ ָלעֹוָלם 

ּנּו.  ִמּמֶ ּפֹוַרַחת  ָמתֹו  ִנׁשְ ָאָדם חֹוֵטא  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ּוְפָגם,  ה הּוא ְללֹא ׁשּום ֵחְטא  ַהּזֶ

ִעיר  ׂשְ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמְקִריִבים  ּלֹא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ פנחס(,  )פרשת  "ן  ָהַרְמּבַ ּכֹוֵתב  ְוֵכן 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ת זּוגֹו ׁשֶ ָרֵאל ִהיא ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ת קֶֹדׁש ּכְ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵני ׁשֶ את, ִמּפְ ְלַחּטָ

ה ַאֲהָבה.  ַכּסֶ ּתְ ִעים  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ י ַעל  ּכִ לֹום,  ְוַהּכֹל ׁשָ



ת ּבָ ַ ּתֹוַרת ַהּשׁ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יָון ׁשֶ ּכֵ ּמִ ַתב ַהִחיָד"א, ׁשֶ ת ּכָ ּבָ ׁשַ ִני: ַטַעם נֹוָסף ְלִחּיּוב ָהַאְחדּות ּבְ ַטַעם ׁשֵ
ּומֹוֲעִדים  תֹות  ּבָ ׁשַ ִנְבְראּו  לֹא  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ִביל  ׁשְ ּבִ ִנְבְרָאה 
ַגת  ָנֵאי ַהּשָׂ לֹום הּוא ֶאָחד ִמּתְ ָ ְוַהּשׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ֶהם  ּבָ ַעְסקּו  ּיַ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ָרֵאל ֶאּלָ ְלִיׂשְ
ִלְהיֹות  ֶזה  ַלּתֹוָרה  ִלְזּכֹות  ַנאי  ַהּתְ ׁשֶ ָאבֹות  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה, 
ֶרְך  ְוַהּדֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ּה  ּבָ ר ַלֲהגֹות  ִעּקָ ּבְ ָנה  ִנּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ְוֵכיָון  ְוכּו'.  לֹום  ָ ַהּשׁ ַמֲעִמידֹו ַעל 
י  ּכִ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ִלְקנֹות  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ְלָכְך  ִלְזּכֹות 
לֹום  ׁשָ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָצִריְך  ָלֵכן   - לֹום"  ׁשָ ְנִתיבֹוֶתיָה  ל  "ּכָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 

ִרּיֹות. ַהּבְ ִעם 
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ִלי ְלָהִכיל ֶאת ָהאֹור ַהּכְ

ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ְוהּוא  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא  ְלָכְך  נֹוָסף  ר  ֶהְסּבֵ י:  ִליׁשִ ׁשְ ַטַעם 
דֹול יֹוֵתר,  ָהאֹור ּגָ ְצוֹות. ּוְכָכל ׁשֶ ל ַעל ָידֹו ֶאת אֹור ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִלי רּוָחִני ְלַקּבֵ ֵיׁש ּכְ
ָעצּום  אֹור  ֵהם  ׁשֶ ים  ָלִלּיִ ּכְ ָבִרים  ּדְ ָנם  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ יֹוֵתר.  דֹול  ּגָ ִלי  ּכְ ְלֶזה  ְצִריִכים  ְך  ּכָ
דֹול  ּגָ אֹור  ל  ְלַקּבֵ ָאָדם  ְלׁשּום  רּות  ֶאְפׁשָ ֵאין  ׁשֶ ְוכּו',  ְוַהּתֹוָרה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ מֹו  ּכְ ְונֹוָרא, 
ֵלל ִעם  ְלִהּכָ ָצִריְך הּוא  א  ֶאּלָ ד.  ּוְמֻבּדָ ְיִחיִדי  הּוא עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ָוֹאֶפן  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ֶזה  ּכָ
יּוְכלּו  ָאז  ַרק  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ַאְחדּות  ּבְ ֶהם  ִעּמָ ָמתֹו  ִנׁשְ ְוִלְקׁשֹר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאָחיו  ָאר  ׁשְ

ה.  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ַיַחד ֶאת ָהאֹור  ּבְ ל  ְלַקּבֵ



בּוַע ָ ַפע ְלָכל ַהּשׁ ֶ ַהּשׁ

ַתב  ּכָ ׁשֶ ָמה  י  ּפִ ַעל  ְוהּוא  ִזיָע"א,  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ַתב  ּכָ נֹוָסף  ַטַעם  ְרִביִעי:  ַטַעם 
ּנּו  ּוִמּמֶ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ יֹוֵרד  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ פח(  דף  )יתרו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
דֹוׁש  ַהּקָ ָמָצא  "לֹא  ג(:  )עוקצין  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ה  ְוִהּנֵ בּוַע.  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ְרִכים  ִמְתּבָ
ַפע  ֶ ַהּשׁ יֹוֵרד  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן  לֹום".  ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ָרָכה  ּבְ ַמֲחִזיק  ִלי  ּכְ רּוְך הּוא  ּבָ
ִלי  ַהּכְ ִהיא  ׁשֶ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ְבָעַתִים  ׁשִ ֵהר  ְלִהּזָ ֵיׁש  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל 
ְפָלאֹות  ַהּנִ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַפע.  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ַלת  ְלַקּבָ

ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ יָכם ְלָכל  ּוְלַהְמׁשִ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ַהּיֹוְרִדים  ַפע  ֶ ְוַהּשׁ



ִנים ַרּבֹות ָזָכר ְלַאַחר ׁשָ ֵבן  ּבְ ִנְפְקדּו  ת -  ּבָ ַ ְזכּות ַהּשׁ ּבִ

זֹוֶכה  ּוְכָלל,  ָלל  ּכְ ּה  ּבָ ּוְלִהְתקֹוֵטט  ָלִריב  ּלֹא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְמַכּבֵ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
עֹות  ּפָ ל ַהַהׁשְ יעֹות ּוָבאֹות ָלָאָדם ּכָ ה ַמּגִ ּנָ ּמֶ ּמִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָרָכה ַהְמֻיֶחֶדת ׁשֶ הּוא ַלּבְ

דֹוׁש )פרשת יתרו פח(. ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ

ָבִנים.  ּבְ ִנְפְקדּו  ִנים ַרּבֹות ְמאֹד ְולֹא  ְנׂשּוִאים ׁשָ ָהיּו  זּוג ׁשֶ ּבְ ָיֵמינּו  ּבְ ה ָהָיה  ּוַמֲעׂשֶ
ל ַמַאְכֵלי  ָעָליו ָהיּו ּכָ ׁש ׁשֶ ּגָ ה ֵהִביָאה ֶאת ַהּמַ ָ ר ָהִאּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ תֹות,  ּבָ ַ ַאַחת ַהּשׁ ה ּבְ ְוִהּנֵ
ָהָיה ַעל  ָלִטים, ִהיא ֶהֱחִליָקה ְלֶפַתע ְוָכל ָהאֶֹכל ׁשֶ ָרק ִעם ַהּסָ ִגים ְוַהּמָ ת – ַהּדָ ּבָ ַ ַהּשׁ
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ָאַמר  ְולֹא  ְוִהְבִליג  ַתק  ׁשָ זֹאת  ָרָאה  ׁשֶ ְעָלּה  ּבַ ְוִהְתַלְכֵלְך.  ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ָנַפל  ׁש  ּגָ ַהּמַ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ר  ׁשָ ַעל  ְוַהּבַ ְלַבד.  ּבִ ַחּלֹות  ַרק  ְסעּוָדה  אֹוָתּה  ּבְ ָאְכלּו  ְוֵהם  ְמאּוָמה.  ָלּה 

ְלָכְך. ֵזֶכר  ל  ּכָ ָעָליו  ְראּו  ּיִ ׁשֶ ת ְללֹא  ּבָ ַ ַהּשׁ יֵרי  ׁשִ ל  ּכָ ֶאת 

יַצד  ּכֵ חּוׁש  ּבְ ְוָראּו  טֹוב,  ל  ַמּזָ ּבְ כֹוָרם  ּבְ ָנם  ּבְ ָלֶהם  נֹוַלד  ָנה  ָ ַהּשׁ ת  ִלְפֻקּדַ ה  ְוִהּנֵ
ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ְמחּו  ׂשָ א  ֶאּלָ ּה,  ּבָ ְוִהְתקֹוְטטּו  ָרבּו  ְולֹא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  דּו  ּבְ ּכִ ֵהם  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ
ע  ׁשַ ְלִהּוָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְלִבְרָכָתּה  ָזכּו  ֵהם  ָהֲעֵרִבים,  ַמֲאָכֶליָה  ְללֹא  ַאף  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ְוַרֲחִמים. ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ּבִ



ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ּלּות ָהַרֲחִמים  ִהְתּגַ

ּתֶֹמר  ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  קֹוְרּדֹוֶברֹו  ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ַתב  ּכָ י:  ֲחִמיׁשִ ַטַעם 
ָהעֶֹנג.  סֹוד  ּבְ ִנְמָצא  ְוָהעֹוָלם  ְלַמְעָלה  דֹוָלה  ּגְ ָרצֹון  ֵעת  ׁשֹוָרה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ בֹוָרה,  ּדְ
ּלֹא  יֹוֵתר ׁשֶ ֵהר ּבְ ְך ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהּזָ ֵני ּכָ ת. ּוִמּפְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ין ּבְ ֵבית ּדִ ִנים ּבְ ְוָלֵכן ֵאין ּדָ
ֶאת  יו  ּוְבַמֲעׂשָ ְפֻעּלֹוָתיו  ּבִ ַיְכִחיׁש  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְכֹעס 
יֹום ֶזה, ְוַעל ְיֵדי  ים ּבְ ּלִ ְתּגַ ל ָהַרֲחִמים ָהֲעצּוִמים ְוַהּנֹוָרִאים ַהּמִ ָהאֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ל ֶאת אֹורֹו  ְלַקּבֵ יּוַכל  ְך לֹא  ּכָ



ת  ּבָ ׁשַ ּבְ נּו  ִנּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּדֹות ַהּטֹובֹות ׁשֶ ַהּמִ

ָנה  ִנּתְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ )אמור(,  ִזיָע"א  ַעִין  ת  ַהּבַ ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ּומֹוִסיף 
יָמִנים  ָרֵאל ֶאת ַהּסִ לּו ִיׂשְ ְתבּו ֲחַז"ל )שבת פו( - ּבֹו ִקּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיׂשְ
ְתבּו ֲחַז"ל )יבמות עט(. ְוָלֵכן  ּכָ מֹו ׁשֶ ִנים ְוַרְחָמִנים ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ּכְ ְיׁשָ ֵהם: ּבַ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ִמּדֹוֵתיֶהם  ִמְתעֹוְררֹות  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֵבק  רּוׁשֹו ְלִהּדָ ּפֵ ק )דברים י כ(, ׁשֶ יֹוֵתר ֶאת ִמְצַות ּובֹו ִתְדּבָ ם ּבְ ָרֵאל ְלַקּיֵ ל ִיׂשְ ְיכֹוִלים ּכָ
)שבת  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹותֹו,  ּכְ ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ּוְלַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו  ּבְ
ִרּיֹות.  ַהּבְ ְוָהַרֲחִמים ִעם  ת ַהֶחֶסד  יֹוֵתר ִלְקנֹות ֶאת ִמּדַ ּבְ ל  ֻסּגָ ּמְ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ קלג(, ְוהּוא 
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לֹום  ָ ְוַהּשׁ ת ָהַרֲחִמים  ָרֵאל ִמּדַ ְלִיׂשְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ִזיָע"א )לקו"מ קיט(, ַמּדּוַע ָאְמרּו ֲחַז"ל )שבת  ֶרְסֶלב  ַנְחָמן ִמּבְ י  ַרּבִ י ֶזה ְמָבֵאר  ּפִ ְוַעל 
ּוְרפּוָאה  ְזעֹק  ִמּלִ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ לֹו:  אֹוֵמר  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְכָנס  ַהּנִ ׁשֶ יב( 

ַעת  ּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  ַרֵחם.  ּתְ ׁשֶ ִהיא  ְיכֹוָלה  ָלבֹוא,  ְקרֹוָבה 
ַעס  י ַהּכַ לֹום. ּכִ ָ ת ָהַרְחָמנּות ְוַהּשׁ ַעל ָיָדּה זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִמּדַ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ
ָינּוַח".  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ "ַכַעס  ו(  )קהלת  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֹות,  ּפְ ְוַהּטִ ִסילּות  ֵמַהּכְ ְך  ִנְמׁשָ

ַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים.  ּיְ ׁשֶ ת ָהַרֲחִמים  יָכה ָלָאָדם ֶאת ִמּדַ ַעת ַמְמׁשִ ַהּדַ ְוִאּלּו 

ְזעֹק,  ת ִהיא ִמּלִ ּבָ ת אֹוְמִרים לֹו 'ׁשַ ּבָ ׁשַ ר ֶאת ַהחֹוֶלה ּבְ ר ִנְכָנִסים ְלַבּקֵ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן ּכַ
ת הּוא ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַרְחָמנּות  ּבָ ׁשַ ּבְ ָכְך, ׁשֶ ז לֹו ּבְ ָנֵתנּו ְלַרּמֵ ַרֵחם'. ְוַכּוָ ּתְ ְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ
ִרּיֹות,  ַהּבְ ת ְלַרֵחם ַעל  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְוָלֵכן טֹוב  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ַעת ׁשֶ ְיֵדי ַהּדַ ַעל 
ל  'ּכָ קנא(  )שבת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָמה,  ׁשְ ִלְרפּוָאה  הּוא  ַאף  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות 

ַמִים'.  ָ ַהּשׁ ָעָליו ִמן  ִרּיֹות ְמַרֲחִמים  ַהּבְ ַהְמַרֵחם ַעל 



ְוָהַאְחדּות  ָדָקה  ַהּצְ ת -  ּבָ ַ ִלי ְלאֹור ַהּשׁ ַהּכְ

ל ָהָאָדם ָלֶלֶכת  ִניָעה ׁשֶ ר ַהּמְ ה ִעּקַ ִהּנֵ ֶרְסֶלב ִזיָע"א, ׁשֶ י ַנְחָמן ִמּבְ ּומֹוִסיף עֹוד ַרּבִ
ְמָאה  ַהּטֻ ְוכֹחֹות  ַהִחיצֹוִנים  ֵמֲאִחיַזת  ֶכת  ִנְמׁשֶ ְרצֹונֹו,  ִפי  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְכָלל  ָלל  ּכְ ַלִחיצֹוִנים  ִליָטה  ׁשְ ֵאין  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ּוְבׁשַ אֹותֹו.  ַהּמֹוְנִעים 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ָאָדם  ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן  תרומה(.  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ָלל.  ּכְ ב  ּוְמַעּכֵ ְמָנֶעּנו ׁשּום מֹוֵנַע  ּיִ ׁשֶ ַרְך ְללֹא  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב 

ָהָאָדם  יּוַכל  כָֹחּה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ ֲאָבל 
ִלְכבֹוד  ָאָדם  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ְיֵדי  ַעל  ַרְך, הּוא  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ְלַהְתִחיל 
ָאֵרַח  ּמְ ׁשֶ אֹו  ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ְצָדָקה  ְלָכְך  קּוק  ַהּזָ ְלָאָדם  ּנֹוֵתן  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ת,  ּבָ ׁשַ

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ּבְ ָעִני  ֵאיֶזה 

ְך  ת. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ל ָהָאָדם ֶאת אֹוָרּה ׁשֶ ת ְמַקּבֵ ּבָ ָדָקה ִלְכבֹוד ׁשַ ְוַעל ְיֵדי ַהּצְ
ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ּבְ ְויּוַכל ָלֶלֶכת  ת,  ּבָ ַ ל ֶאת אֹור ַהּשׁ ה ְלַקּבֵ ִיְזּכֶ
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לֹום,  ָ ַהּשׁ אֹור  הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ה  ְוִהּנֵ
ִעם  ְוָהַאְחדּות  ָדָקה  ַהּצְ ְיֵדי  ַעל  הּוא  דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן 
ת ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ֶאת  ָהָאָדם  ה  עֹוׂשֶ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ָרֵאל,   ִיׂשְ

ה.  ְלּכָ ַהּמַ



ֵתָרה ָמה ַהּיְ ׁשָ ַהּנְ ל  ָחּה ׁשֶ ִמּכֹ ָהַאְחדּות 

ָאָדם  ָחָטא  ׁשֶ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ לא(,  )הקדמה  ְלּגּוִלים  ַהּגִ ַער  ׁשַ ּבְ ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ י:  ִ ּשׁ ׁשִ ַטַעם 
ַרם  ּגָ ַעת  ל ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ לּולֹות ּבֹו. ְוַהֵחְטא ׁשֶ ָרֵאל ּכְ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ָהִראׁשֹון ָהיּו ּכָ
מֹות ִנְפָרדֹות.  ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְנׁשָ קּוָתן ְלׁשֵ ָרֵאל ּוְלִהְתַחּלְ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ין ּכָ ְלֵפרּוד ּבֵ

ָאָדם  ל  ׁשֶ ַהֵחְטא  ַגם  ּפְ ֶאת  ִריָאה  ַהּבְ ָכל  ּבְ ֵאין  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת קֶֹדׁש,  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ֲאָבל 
ָהָיה ֵאֶצל ָאָדם ָהִראׁשֹון קֶֹדם ַהֵחְטא  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ִלְהיֹות ּכְ ל ִיׂשְ ָהִראׁשֹון, חֹוְזִרים ּכָ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוזֹו  לֹום.  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ִמְתַאֲחִדים  ֵהם  יָלא  ּוִמּמֵ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמּכַֹח 
ּוְכִפי  יֵניֶהם.  ּבֵ ַהְמַאֶחֶדת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ֵתָרה  ַהּיְ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלֶהָאַרת  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם  יֹוֵתר  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ְתַאֵחד  ּיִ ׁשֶ

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְזּכֹות  ָצִריְך  הּוא  ה ְלָכל ָמה ׁשֶ ִיְזּכֶ ּכָֹחּה  ּמִ ׁשֶ ַהּזֹו, ַעד  ֵתָרה  ַהּיְ

ָלֶהם  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ְרעֹה  ִמּפַ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ל  ִביִעי. ְוָאֵכן ָהיּו ּכָ ְ נּו ֶאת יֹום ַהּשׁ ה ַרּבֵ ְרעֹה ְלָכְך, ּוָבַחר מֹׁשֶ ים ּפַ יֹום ְמנּוָחה, ְוִהְסּכִ
ה  ל מֹׁשֶ ָנתֹו ׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז"ל )שמ"ר ה יח(. ְוַכּוָ מֹו ׁשֶ בּוַע ּכְ ָכל ׁשָ ִפים ּבֹו ּבְ ָרֵאל ִמְתַאּסְ ִיׂשְ
ָלֶהם  ִאיר  ּתָ ַיַחד,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוִיְתַאֲחדּו  פּו  ְתַאּסְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהְיָתה  נּו  ַרּבֵ
זֹאת  ַדע  ּיָ ׁשֶ ּוַפְרעֹה  ִמְצַרִים.  לּות  ּגָ ֵמעֹל  ְחְררּו  ּתַ ִיׁשְ ּכָֹחּה  ּמִ ׁשֶ ַעד  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת 
ֶבן ָלָעם".  תּוב )שמות ה ז(: "לֹא תֹאִספּון ָלֵתת ּתֶ ּכָ מֹו ׁשֶ פּו ּכְ ּלֹא ִיְתַאּסְ ַזר ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּגָ
ְלׁשֹון לֹא תֹאִספּון  ְתָבה זֹאת ּבִ ַהּתֹוָרה ּכָ עלֹוב ִזיָע"א, ׁשֶ ִוד ִמֶלּ י ּדָ ּוֵבֵאר ָהרה"ק ַרּבִ
ל  ּכָ פּו  ִיְתַאּסְ ּלֹא  ׁשֶ ָהְיָתה  ְרעֹה  ּפַ ל  ׁשֶ ֵזָרתֹו  ּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ְולֹוַמר  ז  ְלַרּמֵ  – ֶרת(  ְמֻיּתֶ ָאֶל"ף  )ִעם אֹות 

פּו  ִיְתַאּסְ ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָיַדע  ְרעֹה  ּפַ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲחָדא  א  ַצְוּתָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ְך ֵהם  ַעל ְיֵדי ּכָ ה, ַעד ׁשֶ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ִאיר ָלֶהם ֶהָאַרת ׁשַ ת, ּתָ ּבָ יֹום ׁשַ ְוִיְתַאֲחדּו ַיַחד ּבְ

ְצַרִים. ִמּמִ ֵיְצאּו 
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מֹו  ּכְ ם,  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ֲעוֹון  ּבַ ָהְיָתה  ְלִמְצַרִים  ָרֵאל  ִיׂשְ ְיִריַדת  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵכן,  מֹו  ּכְ
ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ְלִהְתַאֵחד  ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּקּוָנם  ּתִ ר  ִעּקַ ָלֵכן  )שבת יא(,  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ
ֶהָאַרת  ְמִאיָרה  ָאז  ׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  הּוא  ְלֶזה  ל  ְמֻסּגָ ֲהִכי  ׁשֶ ַמן  ְוַהּזְ לֹום.  ְוׁשָ
ַדע זֹאת,  ּיָ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ת. ּומֹׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ֵתָרה ּוִמּכָֹחּה ׁשֶ ָמה ַהּיְ ׁשָ ל ַהּנְ לֹום ִמּכָֹחּה ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ֶהָאַרת  ֶאת  ֶהם  ּבָ ְלָהִאיר  ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַיַחד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  ֶלֱאסֹף  ַעל  ּפָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו  ּסֹוף  ּבַ ְוָאֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֲאלּו  ִיּגָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ

ָאְמרּו ֲחַז"ל )תנא דבי אליהו כג(.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ לּות ִמְצַרִים  ִמּגָ

ין  ת ִמְתעֹוֶרֶרת ַאְחדּות ּבֵ ּבָ ׁשַ ּבְ יְסָקא ִזיָע"א, ׁשֶ ר ִמּלִ ׁשָ ֲעֵרי ַהּיָ ַעל ׁשַ ְוָכַתב עֹוד ּבַ
ַחת  ִמּתַ ּה  ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ ָמה  ְנׁשָ ָנּה  ֶיׁשְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ
ל  ּכָ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ֶכת  ִנְמׁשֶ ם  ָ ּוִמּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ
ל  ּכָ ִנְפָרִדים  ַהּגּוף  ד  ּוִמּצַ ֶהָעכּור  ַהּגּוף  תֹוְך  ּבְ ִנְמָצאֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ א  ֶאּלָ מֹות,  ׁשָ ַהּנְ
יָלא  ָמה ְיֵתָרה, ּוִמּמֵ ל ְנׁשָ ָרֵאל ְמַקּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּה ּכָ ּבָ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֶאָחד ֵמֲחֵברֹו, ֲאָבל ּבְ
ֵאינֹו  ְוָלֵכן  רֹב,  ּבְ ֵטל  ּבָ ַהּגּוף  ְוָאז  ֶאָחד,  ְוגּוף  מֹות  ְנׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ֵיׁש 
ת  ּבָ ַ ָרֵאל. ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ַעל ַהּשׁ ל ִיׂשְ ין ּכָ ֶכת ַאְחדּות ּבֵ ין ֶאָחד ַלֲחֵברֹו, ְוִנְמׁשֶ יל ּבֵ ַמְבּדִ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהַאְחדּות  ַעל  ז  ְמַרּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ זּוֵגְך",  ן  ּבֶ ִיְהֶיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  "ּכְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ

ִליֵדי  ְמִביָאה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ְטהֹורֹות,  ֲאָמרֹות  ִסְפרֹו  ּבְ ְמָגִדים  ַהּנַֹעם  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ָמה  ֶאָחד  ְלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְך  ִמּכָ נֹוְבִעים  רּוד  ְוַהּפֵ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַאְחדּות, 
נֹוְתִנים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ַהְמַעּנֵ ל  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ה  ְוִהּנֵ ַלֲחֵברֹו.  ֵאין  ׁשֶ
ל  ּכָ ֶאת  ֵיׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִגים  ַהְמַעּנְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָכל  ּלְ ׁשֶ ְוֵכיָון  ִלּבֹו,  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ לֹו 
ִוים  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַלֲחֵברֹו  ֶאָחד  ין  ּבֵ רּוד  ּפֵ ְך  ּיָ ׁשַ ֵאין  ׁשּוב  ם,  ִלּבָ ֲאלֹות  ִמׁשְ
בֹון ּוַמְחלֶֹקת  ת ֵמִעּצְ ּבָ ׁשַ ָמר ּבְ ָהָאָדם ִנׁשְ ָרֵאל. ּוְבָכְך ׁשֶ ל ִיׂשְ ין ּכָ ֶכת ַאְחדּות ּבֵ ְוִנְמׁשֶ

ֵאין ְרׁשּות ַלס"מ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו.



ָרֵאל ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ׁש ֵמאֹות  ׁשֵ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ )פרשת כי תשא(,  ה"  ַמח מֹׁשֶ ׂשְ ַה"ּיִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ה  ִהּנֵ ִביִעי:  ׁשְ ַטַעם 
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ַאַחת  ָמה  ְנׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ְוָכל  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִקּיּומֹו  נֹות  ׁשְ ָכל  ּבְ תֹות  ּבָ ׁשַ ֶאֶלף 
ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ַאַחת  אֹות  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ְוֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם 

אֹוִתּיֹות.

ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ יֹוֵתר  ּבְ ֲחׁשּוָבה  ְוָלֵכן 
ֶאת  ָלחּוׁש  ה  ִיְזּכֶ הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ִיְתַאֵחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  י  ּכִ

ָרֵאל. ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ר ִהיא  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּוְמִתיקּוָתּה ׁשֶ ֲעֵרבּוָתּה 

ִהיא  זֹו  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ ֵכן  ְוִיּתָ ְיהּוִדי,  ֵאיֶזה  ִעם  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָאָדם  ִלְפָעִמים  ה  ְוִהּנֵ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוָלֵכן  ַמֲחלֶֹקת,  ּבְ רּוי  ׁשָ הּוא  ִעּמֹו  ר  ֲאׁשֶ ְיהּוִדי  אֹותֹו  ֶנֶגד  ּכְ
ַאֲהָבה  ּבְ ְוֻיְכַלל  ִיְתַאֵחד  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ה  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ּוִמּדָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ
ל  ׁשֶ ְפָלא  ְוַהּנִ ֶהָעצּום  ְלאֹוָרּה  ה  ִיְזּכֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ִעם  ְוַאְחדּות 
ל  ּוְלַקּבֵ ּוְמִתיקּוָתּה  ֲעֵרבּוָתּה  ֶאת  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ְנִעימּוָתּה  ֶאת  ָלחּוׁש  ה  ְוִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ּגֶֹדל ְקֻדּשׁ ֶאת 



ָרֵאל ִיׂשְ ה ִהְקִהיל ֶאת  ַמּדּוַע ֹמׁשֶ

ה ֶאת ַעם  נּו ִצּוָ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ֵאר ַהִחיָד"א )רוח חיים דרוש טז(, ַמּדּוַע ִלְפֵני ׁשֶ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
ָרֵאל ְלָמקֹום ֶאָחד,  ל ַעם ִיׂשְ ת, הּוא ָאַסף ְוִהְקִהיל ֶאת ּכָ ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ ָרֵאל ַעל ׁשְ ִיׂשְ
ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ְקֵהל  "ַוּיַ א(:  לה  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  קֶֹדׁש".  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה,  ה  ָעׂשֶ ּתֵ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ ְוכּו' 
ת, ֲעֵליֶהם  ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ל ֶאת ָהאֹור ַהּגָ ִאם ֵהם רֹוִצים ְלַקּבֵ ָרֵאל, ׁשֶ ז ְלַעם ִיׂשְ ְלַרּמֵ

ּוְבֵלב ֶאָחד.  ִאיׁש ֶאָחד  ּכְ ו  ַיְחּדָ ִסים  ּוְמֻכּנָ ִלְהיֹות ְמֻאָחִדים 

ָרֵאל  ִיׂשְ נּו ָאַסף ֶאת ַעם  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ )דרוש יא( מֹוִסיף ַהִחיָד"א  ִוד  ּדָ א  ּסֵ ּכִ ּוְבִסְפרֹו 
ְהיּו  ּיִ ם ׁשֶ ר ַעל ִלּבָ ה אֹוָתם ְוִדּבֵ ה ִצּוָ י מֹׁשֶ ת, ּכִ ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ ה אֹוָתם ַעל ׁשְ ּוָ ּצִ ִלְפֵני ׁשֶ
ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ְקֵהל  "ַוּיַ סּוק  ּפָ ּבַ ִנְרָמז  ְוֶזה  ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ְמֻאָחִדים 
ִאֵחד ֶאת ְלָבָבם  פַֹעל ְלָמקֹום ֶאָחד, ְוֵהן ׁשֶ ִהְקִהיָלם ּבְ רּוׁשֹו ֵהן ׁשֶ ּפֵ ָרֵאל", ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ
לֹום,  ׁשָ ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּמִ ׁשֶ ָלֶהם  יר  ִהְסּבִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה   - לֹום  ׁשָ ּבְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ
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ּוְבפַֹעל  כַֹח  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ָאַסְפּתִ ָלֵכן  ָהעֹוָלם,  לֹום עֹוֵמד  ָ ַהּשׁ ְוַעל  ּזַֹהר,  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ת ּוִבְזכּות ֶזה ִיְהֶיה ִקּיּום ְלָכל ָהעֹוָלם  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָתּה ׁשֶ ָ ְזּכּו ִלְקֻדּשׁ ְך ּתִ ַעל ְיֵדי ּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ּלֹו.  ּכֻ



ּקּון ְלֵחְטא ָהֵעֶגל ּתִ ת -  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות 

ד ַאֲחֵרי  ת ֶנֶאְמָרה ִמּיָ ּבָ ְצַות ׁשַ ּמִ ַעם ׁשֶ ה ַהּטַ ּזֶ ִלי ָיָקר, ׁשֶ ְוָכְתבּו עֹוד ַהִחיָד"א ְוַהּכְ
ָבבֹות  ַהּלְ רּוד  ּפֵ ָהָיה  ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ל  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעֶגל.  ּבָ ָחְטאּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ב(  הלכה  פ"ב  )סנהדרין  ְלִמי  רּוׁשַ ּיְ ּבַ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֵעֶגל,  ֵמֵחְטא  תֹוָצָאה  ּכְ ְגַרם  ּנִ ׁשֶ
ים ַעל ֱאִליל  ִלים ְלַהְסּכִ ּלֹא ָהיּו ְמֻסּגָ ֵני ׁשֶ ּלֹו, ִמּפְ ֶ ֶבט ָהָיה ֵעֶגל ִמּשׁ ֶבט ְוׁשֵ ָכל ׁשֵ ּלְ ׁשֶ
ְך  ִמּכָ תֹוָצָאה  ּכְ ָהֵעֶגל  ַאֲחֵרי ֵחְטא  ָרֵאל  ִיׂשְ ין ַעם  ּבֵ רּוד  ּפֵ ָהָיה  ֵכן  מֹו  ּכְ ם.  ְלֻכּלָ ֶאָחד 

ל ָהָעם. ּכָ ְלֵבין  יָנם  ּבֵ רּוד  ּפֵ ְוָהָיה  ֵחְטא ָהֵעֶגל,  ּבְ פּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ יִקים לֹא  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ

ד  ִמּיָ ֶזה  ַעם  ּוִמּטַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  הּוא  ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ִצּוָ ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ְלַאַחר 
ר  ֵ ה ֵהם ְלַאֵחד ּוְלַקּשׁ י ִמְצוֹות ֵאּלֶ ּתֵ ל ׁשְ ְפִקיָדן ַוֲעבֹוָדָתן ׁשֶ ּתַ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ִנּיַ ְוַעל ּבְ

ל ֵחְטא ָהֵעֶגל. ּקּון ׁשֶ ַהּתִ ְוֶזהּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ין  ּבֵ

ר  ּשֵׂ ּבִ ָאז  ׁשֶ יָון  ּכֵ ּפּור,  ּכִ יֹום  ְלָמֳחָרת  ד  ִמּיָ ֶנֶאְמָרה  ְקֵהל"  "ַוּיַ ת  ָרׁשַ ּפָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
נּו  ַרּבֵ ה  ּומֹׁשֶ ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ַלח  ּסָ ׁשֶ ה,  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ה  ִצּוָ ְוָאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ִלְבבֹות  ֶאת  ְוִאֵחד  ִהְקִהיל  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  זֹאת  ן  ְלַתּקֵ ד  ִמּיָ ַעל  ּפָ
ין  ּבֵ רֹות  ְ ּוְמַקׁשּ יֶהן ְמַאֲחדֹות  ּתֵ ְ ּשׁ ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ִנּיַ ּבְ ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ אֹוָתם ַעל 

ן ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל.  ְלַתּקֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוָכל זֹאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 



ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְקִריַאת ַהּתֹוָרה 

ְוָלֵכן  אחרי(.  )זוה"ק  ֶאָחד  ֵהם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָידּוַע  ה  ְוִהּנֵ
ּוָבַאְחדּות  ר  ׁשֶ ּקֶ ּבַ רֹון  ְוִחּסָ ָגם  ּפְ ָחִליָלה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה  ְלַאֲהַבת  ָהָאָדם  זֹוֶכה  לֹא 
י  ּמִ ׁשֶ )צא(,  ָהָר"ן  יחֹות  ׂשִ ֶפר  ּסֵ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוִעם  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם 
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י  ּכִ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַאף  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ְלַהְתָמָדה  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ
ָרֵאל, ֶזה  ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ סּול ּבְ ּתֹוָרה, ְוִאם ָאָדם מֹוֵצא ּפְ ָרֵאל הּוא אֹות ּבַ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ

סּוָלה. ּפְ ְוַאף  יָלא ּתֹוָרתֹו ֲחֵסָרה  ּוִמּמֵ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ּבְ סּול  ּפְ ּמֹוֵצא  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ִלְקרֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ו(,  ק"ה  הלכות  ל"ה   ( ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  יר  ּוַמְסּבִ
ָכל  ּלְ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ לּוִלים  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ
ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ִסיַני  ַהר  ּבְ ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ אֹות  ֵיׁש  ְיהּוִדי 
ת קֶֹדׁש  ּבָ ּוְבׁשַ ּתֹוָרה.  ּבַ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֶאֶלף ָהאֹוִתּיֹות  ׁש ֵמאֹות  ׁשֵ ֶנֶגד  ּכְ ְוֶזה  ְיהּוִדים  ֶאֶלף 
ל  ּכָ ִעם  ְלִהְתַאֵחד  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָצִריְך  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ִנׁשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמְתעֹוֶרֶרת 

ָרֵאל.  ִיׂשְ



לֹום  ִמְצַות ֵערּוב - ְלַהְרּבֹות ׁשָ

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּנֹוֶהֶגת  ׁשֶ ֵערּוב  ִמְצַות  ַאף  ׁשֶ לב(,  ה  ביהכנ"ס  )הלכות  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ַתב  ּכָ
ְלַאַחר  א  ֶאּלָ ַאֶחֶרת  ִלְרׁשּות  ַאַחת  ֵמְרׁשּות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלהֹוִציא  ָאסּור  ׁשֶ ָמה  ַהְינּו  ּדְ
ָגִרים  ּכְ ִבים  ֶנְחׁשָ ֵהם  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ַפת  ּבְ ִפים  ּתְ ּתַ ּוִמׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ֵערּוב  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ
ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ נֹוֶהֶגת  זֹו  ִמְצָוה  ל  ּכָ  - ַאַחת  ּוִבְרׁשּות  ף  ּתָ ְמׁשֻ ַבִית  ּבְ
ַאף  ְוָלֵכן  ּוְבַאְחדּות.  לֹום  ׁשָ ּבְ ּנּוי  ׁשִ ְללֹא  ַיַחד  ּבְ ִרים  ּגָ ֵהם  ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
)גיטין  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ ְרֵכי  ּדַ ּום  ִמּשׁ ֵהם  זֹו,  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ָרֵטי  ּפְ ל  ּכָ
לֹום.  ָ ְוַהּשׁ ְיֵדי ָהַאְחדּות  ת קֶֹדׁש הּוא ַעל  ּבָ ַ ַהּשׁ ל ֶאת אֹור  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ י  ּכִ נט(, 



ת  ּבָ ַ ֶנֶגד יֹום ַהּשׁ ּכְ לֹום -  ָ יק סֹוד ַהּשׁ ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 

יֹוֵסף  ִעם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִטים  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ עּוָדה  ַהּסְ ׁשֶ ד(  צב  )ב"ר  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ָהְיָתה  יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו,  ה  ּלָ ִהְתּגַ ּה  ּבָ ר  יק, ֲאׁשֶ ּדִ ַהּצַ

)ח"ג שא(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ ָמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
יֹוֵסף  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ְוׁשַ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ָהרֹוִעים  ְבַעת  ִ ּשׁ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ְוָלֵכן  לֹום  ָ ַהּשׁ סֹוד  הּוא  יֹוֵסף  י  ּכִ ע"ב(.  כו  חדש  )זוהר  יק  ּדִ ַהּצַ
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י  ּכִ קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָקא  ּדַ ֶאָחיו  ֶאל  יֹוֵסף  ע  ִהְתַוּדַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ לֹום'.  ׁשָ ת  ּבָ 'ׁשַ ִנְקֵראת 
ת  ּבָ ַ יֹוֵתר ְלַהְרּבֹות ַאֲהָבה ְוַאְחָוה, ַעל ְיֵדי אֹור ַהּשׁ ר ּבְ ְכׁשָ ַמן ַהּמֻ ת הּוא ַהּזְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ

ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ הּוא סֹוד  ׁשֶ


ֵרת  ָ ת ְלַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ ִרים  יַצד ָאנּו ׁשָ ּכֵ

ִמיהּוָדה  ֶבט  ׁשֵ ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ִאיֶגר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ּבֹוֲאֶכם  ֲעֵליֶכם,  לֹום  ׁשָ ֵרת  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִרים  ׁשָ ָאנּו  ַמּדּוַע  )ויקהל(, 

רּוד  ּפֵ ׁשּום  ָלֶהם  ְוֵאין  ִמיד  ּתָ ְמֻאָחִדים  ְלָאִכים  ַהּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת   - ְוכּו'  לֹום  ְלׁשָ
ְפִריָדה  ַהּמַ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ד  ִמּצַ הּוא  רּוד  ַהּפֵ ר  ְוִעּקַ ים,  רּוָחִנּיִ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
י  ּכִ ַיַחד,  ִמְתַאֲחִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲאָבל  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ין  ּבֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ד  ּוִמּצַ רה(,  ח"ב  )זוהר  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ּבֹו  ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ יֹום  הּוא 
ּבֹו  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן  ֵרת.  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  ּדֹוִמים  ְוֵהם  ֶאָחד  ּכְ ִמיד  ּתָ ְמֻאָחִדים  ם  ּלָ ּכֻ
ַמְדֵרַגת ּוַמֲעַלת ַמְלֲאֵכי  ָרֵאל עֹוֵמד ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ָרֵאל, ַעל ְיֵדי ֶזה ּכָ ִמְתַאֲחִדים ִיׂשְ
ֶאָחד ל  ּכָ אֹוֵמר  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ֲעֵליֶכם  לֹום  ׁשָ ָלֶהם  לֹוַמר  ָיכֹול  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵרת,  ָ  ַהּשׁ

ַלֲחֵברֹו. 

ְלָאִכים ִקְטְרגּו  ַהּמַ ְתבּו ׁשֶ ּכָ ְבֵרי ֲחַז"ל, ׁשֶ י ּדִ ל" הֹוִסיף עֹוד, ַעל ּפִ ית ִהּלֵ ֶפר "ּבֵ ּוַבּסֵ
ּבֹו  ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ּוְמִריָבה.  ְקָטָטה  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָהָאָדם  ֵרא  ִיּבָ ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְבִריַאת  ּבִ
בֹואּו  ּתָ ׁשֶ לֹום',  ְלׁשָ 'ּבֹוֲאֶכם  ָלֶהם  קֹוְרִאים  ָאנּו  ּוְבַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ּבְ רּוִיים  ׁשְ ָאנּו 
לֹום',  ְרכּוִני ְלׁשָ ים 'ּבָ ׁשִ לֹום. ְוָלֵכן ָאנּו ְמַבּקְ ָ ֵני ָהָאָדם ׁשֹוֵכן ַהּשׁ ם ֵאֶצל ּבְ ּגַ ִלְראֹות ׁשֶ

ּוְבַאְחדּות.  לֹום  ׁשָ ּבְ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ְך,  ּכָ ֵאר ֶאְצֵלנּו  ָ ִיּשׁ עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ ָבְרכּו אֹוָתנּו  ּיְ ׁשֶ

ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  ֶאת  ִכים  ַזּכְ ַהּמְ ֵהם  לֹום,  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ְקָרִאים  ַהּנִ ֵאּלּו  ּוַמְלָאִכים 
ת )שם משמואל(.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור 

ִזיָע"א  ָלאן  ֶרִמׁשְ ִמּפְ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ִלְפֵני  א  ּבָ ֶאָחד  ִאיׁש  ׁשֶ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ לֹו,  ְוָאַמר  ִית.  ּבַ לֹום  ׁשְ ּבִ דֹוִלים  ַהּגְ ָייו  ְקׁשָ ַעל  ְלָפָניו  ְוִהְתאֹוֵנן 
ֵביתֹו  ּבְ רֹר  ִלׂשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָיׁשּוב  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  לֹום",  ְלׁשָ ָהַאֲחרֹון "ֵצאְתֶכם  ְזמֹון  ַהּפִ ֶאת 

)שיח אלעזר עמוד עה(.
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ת  ּבָ ַ ִלְזּכֹות ְלאֹור ַהּשׁ ֵדי  ּכְ ָיִמים  ְבָעה  ה ׁשִ ַהְמֹצָרע ְמַחּכֶ

ַלְמצָֹרע  ְתָבה  ּכָ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ִזיָע"א,  ַאְבָרָהם  ית  ּבֵ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ֵדי  ַרְעּתֹו - זֹאת ּכְ ֵהר ִמּצָ ְך הּוא ָיכֹול ְלִהּטָ ְבַעת ָיִמים ְוַרק ַאַחר ּכָ ר ׁשִ ֶהְסּגֵ ִלְהיֹות ּבְ
יֹום  ּבְ ׁשֶ )תיקו"ז מח(  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ָעָליו  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֲעבֹר ַעל ַהְמצָֹרע  ּיַ ׁשֶ

ַרְעּתֹו. ִמּצָ ֵהר  ִיּטָ ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַגע ְלעֶֹנג,  ִמּנֶ רּוף  ַהּצֵ ְך  ת ִמְתַהּפֵ ּבָ ַ ַהּשׁ

ָכְך  ּבְ הּוא  ָהָרע  ָלׁשֹון  ר  ַהְמַסּפֵ ל  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ְלָבֵאר,  ר  ְוֶאְפׁשָ
ּה ֵמִאיר  ר ּבָ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ּקּונֹו הּוא ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ר ּתִ ה ַמֲחלֶֹקת ִעם ֲחֵברֹו. ְוָלֵכן ִעּקַ ָעׂשָ ׁשֶ
ְבָעה  ׁשִ ּוְלַאַחר  ֲחֵברֹו.  ִעם  ְוִיְתַאֵחד  ָיׁשּוב  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ אֹור 
ַרְעּתֹו, הּוא  ִמּצָ א ַהְמצָֹרע  ּלֹא ִהְתַרּפֵ ׁשֶ ַהּכֵֹהן, ְוִאם הּוא רֹוֶאה  ל ָעָליו  ּכֵ ָיִמים ִמְסּתַ
ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ַלְמצָֹרע  ָעְזָרה  לֹא  ִאם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ִנית.  ׁשֵ ָיִמים  ְבָעה  ְלׁשִ ירֹו  ַמְסּגִ
לֹו  יֹוִעילּו  אי  ַוּדַ ּבְ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ה  ִהּנֵ  - לֹום  ָ ַהּשׁ אֹור  הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור  ִלְזּכֹות 
ִאְלָמֵלא  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֲחלֶֹקת.  ַהּמַ ֲעוֹון  ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ְלאֹור  ִלְזּכֹות 
לֹו  ְך  ִיְתַהּפֵ יָלא  ִמּמֵ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִנְגָאִלים,  ָהיּו  ד  ִמּיָ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ

ְוָרָפא לֹו.  ב  ָוׁשָ ַגע ְלעֶֹנג,  ִמּנֶ ׁשּוב 



ָרֵאל ִיׂשְ ין  ּבֵ ִריבֹות  ְוַהְמּ ָטטֹות  ל ֶאת ַהּקְ ת ְמַבּטֵ ּבָ ַ אֹור ַהּשׁ

ת  ּבָ ַ י ְמַנֵחם ֶמְנֶדל ֵמִריִמנֹוב ִזיָע"א, ַמּדּוַע ִנְקֵראת ַהּשׁ ֵאר ָהרה"ק ַרּבִ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
ִהיא  ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  לֹום',  ׁשָ ת  ּבָ 'ׁשַ רעו(  )קורח  זוה"ק  ּבַ
ֵסֶפר  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ ָמָנה  ר  ֲאׁשֶ ִביִעית  ְ ַהּשׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶאת  ֶלת  ְמַבּטֶ
ה  ִלּפָ ַהּקְ ׁשֶ הּוא  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ַנְפׁשֹו",  ּתֹוֲעַבת  ַבע  ְוׁשֶ ה'  ֵנא  ׂשָ ה  ֵהּנָ ׁש  "ׁשֶ טז(:  )ו  ֵלי  ִמׁשְ
ָבִרים ָהֲאֵחִרים,  ל ַהּדְ ן, ְואֹוָתּה ְמַתֵעב ה' יֹוֵתר ִמּכָ ּלָ רּוָעה ִמּכֻ ִביִעית ִהיא ֲהִכי ּגְ ְ ַהּשׁ
ְוֶזה  ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  ָהאֹוֲהִבים  ֲחֵבִרים  ין  ּבֵ ּוְקָטָטה  ִלְמִריָבה  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ִמי  ְוִהיא 

יֹוֵתר ֵמַהּכֹל. ֵעיֵני ה'  ּבְ נּוא  ׂשָ

ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶאת  ל  ְמַבּטֵ הּוא  ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ הּוא  ׁשֶ לֹום"  "ׁשָ ְקָרא  ַהּנִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְויֹום 
ת  ּבָ ַ י ַעל ְיֵדי אֹור ַהּשׁ ין ַאִחים ְואֹוֲהִבים, ּכִ ִביִעית ַהּגֹוֶרֶמת ְלִסְכסּוְך ּוְלַהְפִריד ּבֵ ְ ַהּשׁ

ָרֵאל. ִיׂשְ לֹום ְלָכל  ָ ַהּשׁ ֶכת ֶהָאַרת  ְוִנְמׁשֶ ִרּיֹות  ַהּבְ ין  ּבֵ ְוַאֲהָבה  לֹום  ה ׁשָ ּלֶ ִמְתּגַ
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ת  ּבָ ׁשַ ל  ים ׁשֶ ָדׁשִ ַהּקֳ ַרֲעִוין - ֹקֶדׁש  ּדְ ַרֲעָוא 

ָבֵאר ָהֲאִריָז"ל  ּמְ ִפי ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ל ּכָ ה ׁשֶ ְסּגָ ַעת ַהּפִ ַרֲעִוין ִהיא ׁשְ ַעת ַרֲעָוא ּדְ ׁשְ
ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ה,  ְלַדְרּגָ ה  ְרּגָ ִמּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ עֹוִלים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ׁשֶ
ִחיָנה  ִפּלֹות ְמרֹוְממֹות ֶאת ָהָאָדם ִמּבְ ר ַהּתְ ֲאׁשֶ ת, ּכַ ּבָ ַ ת ְוָכל ְסעּודֹות ַהּשׁ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ׁשֶ
ֶאת  ְמרֹוְממֹות  עּודֹות  ְוַהּסְ ָהֶעְליֹוִנים,  ָהעֹוָלמֹות  ִניִמּיּות  ּפְ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ִניִמית,  ּפְ

ְקֵראת ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.  ַהּנִ ִחיָנה נֹוֶסֶפת -  ִמּבְ ָהָאָדם 

קֶֹדׁש  ִהיא  ׁשֶ ַרֲעִוין'  ּדְ 'ַרֲעָוא  ִלְבִחיַנת  ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ ָהָאָדם  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ַעד 
ִנְמָצא  ְוהּוא  ְוִלְפִנים  ִלְפַני  ִנְכָנס  ְיהּוִדי  ל  ּכָ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ
זֹו  ָעה  ׁשָ ִנְקֵראת  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָהִרי"ם,  י  ַהִחּדּוׁשֵ יר  ְסּבִ ּמַ ׁשֶ ּוְכִפי  ֶמֶלְך.  ל  ׁשֶ ֵהיָכלֹו  ּבְ
ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ נֹוְפִלים  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהָרִעים  ְרצֹונֹוָתיו  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרֲעִוין',  ּדְ 'ַרֲעָוא 
ָעה  ׁשָ ּבְ לֹוַמר  ָהֲאִריָז"ל  ן  ּקֵ ּתִ ְוָלֵכן  קֹונֹו.  ֶאת  ַלֲעבֹד  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִניִמי  ַהּפְ ְרצֹונֹו  ַרק 

ין".  ַאְנּפִ ְזֵעיר  ּדִ ִזיו  ְלֶמֱחֵזי  ְכִסיִפין  ּדִ ֵני ֵהיָכָלא  ּיּוט "ּבְ ַהּפִ זֹו ֶאת 



ַרֲעִוין  ּדְ ָעה זֹו ַרֲעָוא  ִנְקֵראת ׁשָ ַמּדּוַע 

ַהְינּו  ּדְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָקלּוׁש  ָרצֹון  ַרק  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהָאָדם  ַאף  זֹו  ָעה  ּוְבׁשָ
ְלָכל  ְוזֹוֶכה  ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְוָאהּוב  ָרצּוי  הּוא  ם  ּגַ  - ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ִלְרצֹות  ָרצֹון 
ַרֲעִוין'  ּדְ 'ַרֲעָוא  רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה  ָכְך.  ּבְ ַיְחּפֹץ  ַרק  ִאם  יֹוֵתר  ּבְ בֹוהֹות  ַהּגְ ְדֵרגֹות  ַהּמַ
ֶזה  ָאָדם  ַאף  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ז  ְלַרּמֵ  - ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ִלְרצֹות  ָרצֹון  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ
ִבים ְונֹוָרִאים. ּגָ ָעה זֹו ִלְדָבִרים ִנׂשְ ׁשָ ם הּוא זֹוֶכה ּבְ ׁש לֹו ַאְך ְוַרק ָרצֹון ִלְרצֹות, ּגַ ּיֵ ׁשֶ

ת קֶֹדׁש ְלַאַחר ִמְנָחה  ּבָ ׁשַ ֵכן ּבְ ּלָ ֶרְסֶלב ִזיָע"א )ליקו"ה ערב ג(, ׁשֶ ְוכֹוֵתב מֹוַהְרָנ"ת ִמּבְ
ָלֵכן   - ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  יֹוֵתר  ּבְ ֵמִאיר  ּובֹו  ַרֲעִוין  ּדְ ַרֲעָוא  ְזַמן  ה  ּזֶ ׁשֶ
ָך  ְכַעּמְ "ּוִמי  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ת  ְתִפּלַ ּבִ ְואֹוְמִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְחדּות  ּבֹו ֶאת  יִרים  ַמְזּכִ
ל  ָרֵאל, הּוא ָיכֹול ְלַקּבֵ ִיׂשְ ִנְכָלל ִעם ַעם  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ י ַרק  ּכִ ָאֶרץ".  ּבָ ּגֹוי ֶאָחד  ָרֵאל  ִיׂשְ

ַרֲעִוין. ּדְ ַרֲעָוא  ית  ִליׁשִ ׁשְ ֵעת ְסעּוָדה  ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ דֹול  ַהּגָ ֶאת ָהאֹור 

ֶאת  א  ַצְוּתָ ּבְ יר  ְוָלׁשִ ְוֶלֱאכֹל  ַיַחד  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ם טֹוב,  ׁשֵ ַעל  ֵמַהּבַ ל  ְמֻקּבָ ֶזה  ַעם  ּוִמּטַ
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ַיַחד,  ם  ּגַ ַאִחים  ֶבת  ּוְבׁשֶ ֲחָדא  א  ַצְוּתָ ּבְ ַרק  י  ּכִ ית,  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֵרי  ׁשִ
זֹו.  ה  ָעה ְקדֹוׁשָ ׁשָ ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ִלְזּכֹות ָלאֹור  ר  ֶאְפׁשָ



ת ְוָהַאְחדּות ּבָ ַ ִרְמֵזי ַהּשׁ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות  יבּות  ַלֲחׁשִ ִנְפָלא  ֶרֶמז  ׁשֶ נר מצוה לב(,  )שבת  ַתב  ּכָ דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ַהׁשְּ
ַעל  ז  ְמַרּמֵ הּוא  ׁשֶ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  "לֹא  סּוק  ּפָ ּבַ ֵיׁש 
ֵחן  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַעס,  ַהּכַ מּות  ְוִהְתַחּמְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵאׁש 
ַעד  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ ַהּיֹום  ֵמֲחצֹות  ה  ְוִהּנֵ ֶאָחד.  ְלָכל  ה  ַרּבָ ְוַאֲהָבה  לֹום  ּוְבׁשָ ָוֶחֶסד 
בֵֹתיֶכם  כֹל מֹׁשְ סּוק לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ ּפָ ז ּבַ עֹות, ְוֶזה ְמֻרּמָ ת ֵיׁש ל"א ׁשָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ְלָכְך  ֶרֶמז  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַתב  ּכָ )שבת קיט(  ָנָיהּו  ּבְ ִסְפרֹו  ּבְ ַחי  ִאיׁש  ן  ְוַהּבֶ
ת  ּבָ ׁשַ ִלְקַראת  ְוֵנֵצא  'ּבֹואּו  אֹוֵמר  ָהָיה  ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ְבָגָדיו  ּבִ ף  ִמְתַעּטֵ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָעה זֹו ָצִריְך ִחּזּוק ִלְהיֹות ַאְך ְוַרק  ׁשָ ּבְ ז ׁשֶ לֹום, ְלַרּמֵ בֹות ׁשָ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ּזֶ ָתא', ׁשֶ ַמְלּכְ

ְוַאֲהָבה. לֹום  ׁשָ ּבְ

ִזיָע"א,  ֵמָרדֹוְמְסק  ְלַאְבָרָהם"  ַה"ֶחֶסד  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַאְחדּות  ִנְפָלא  ְוֶרֶמז 
סּוק  ּפָ ּבַ לֹום  ָ ַהּשׁ יבּות  ֲחׁשִ ַעל  רֹוֶמֶזת  ִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ַמְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ְתַבֲערּו  "לֹא  סּוק  ּוַבּפָ ֵאיָבה.  ר"ת  הּוא  ׁשֶ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ
ַעל  אֹוָתנּו  ַמְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ  - לֹום  ׁשָ ס"ת  הּוא  ׁשֶ בֵֹתיֶכם"  מֹׁשְ ל  כֹ ּבְ ֵאׁש 
ּיּוט  ִרים ֶאת ּפִ ת ׁשָ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ם ּבִ ְהֶיה. ְוָכְך ּגַ לֹום ּבֹו ּתִ ת ר"ת ׁשָ ּבָ לֹום. ְוֵכן ׁשַ ָ ַהּשׁ
ַרק  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ְולֹוַמר  ז  ְלַרּמֵ ֶזה  ְוָכל  ַאִחים.  הּוא ר"ת  ׁשֶ ִיְמָצא,  ִמי  ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ

ת קֶֹדׁש.  ּבָ ׁשַ ַנת  ל ֶאת אֹור ַמּתְ ְלַקּבֵ ִיְזּכּו  לֹום ֵהם  ָ ְוַהּשׁ ְיֵדי ָהַאֲחָוה  ַעל 



בּוַע ָ ִמיָרה ְלָכל ַהּשׁ ת - ׁשְ ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ לֹום  ׁשָ

ַעל  ַרק  י  ּכִ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְוֵכן 
ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  יְך  ְלַהְמׁשִ יּוַכל  ָיָדּה 
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ְקֶרה  ִמּמִ ֵצל  ִיּנָ לֹא  ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ַמֲחלֶֹקת  ה  ְועֹוׂשֶ ַהּכֹוֵעס  ל  ּכָ ׁשֶ ִזיָע"א,  ָפָלאִג'י 
בּוַע.  ָ ַהּשׁ ְך ְימֹות  ֶמׁשֶ ּבְ ַרע רח"ל 

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ ֵאיֶנּנּו  ָהָאָדם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
הּוא  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ִלי  ְוַהּכְ ַהחֹל.  ְימֹות  ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ְרִכים  ִמְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ
ָרָכה  ִלי ַמֲחִזיק ּבְ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ְתבּו ֲחַז"ל "לֹא ָמָצא ַהּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ ת ַהּשׁ ִמּדַ

לֹום".  ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ



ְמָחה ֶלְך ִמּתֹוְך ׂשִ ְלַלּוֹות ֶאת ַהּמֶ

הגדול  הקנה  ספר  בשם  פא  סימן  )ח"ב  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֶפר  ּסֵ ּבַ ִמּמּוְנַקאְטׁש  ָהרה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֶרה  ִמְתּגָ ָטן  ַהּשָׂ ׁשֶ יָון  ּכֵ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְוַכַעס  ְחלֶֹקת  ִמּמַ ְמאֹד  ֵהר  ְלִהּזָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ כה(  דף 

ה  ַלּוֶ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ נב(,  )גיטין  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ֶרה  ִמְתּגָ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  ְזַמן  ּבִ יֹוֵתר  ּבְ
ֶלְך, ְוַעל  ה ֶאת ַהּמֶ יתֹו, ֲהֵרי הּוא ְמַבּזֶ ֵני ּבֵ ּבְ ֶלְך ִמּתֹוְך ְקָטָטה ּוַמְחלֶֹקת ִעם  ֶאת ַהּמֶ
יָרה ְוִזְמָרה  ׁשִ ֶלְך ּבְ ה ֶאת ַהּמֶ בּוַע רח"ל. ֲאָבל ַהְמַלּוֶ ָ ָכל ַהּשׁ ָלָלה ּבְ ְיֵדי ֶזה ׁשֹוָרה ַהּקְ

ּלֹו, ָאֵמן. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ת ְלָכל  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ יְך ֶאת  ְוֵרעּות, ַמְמׁשִ לֹום  ִמּתֹוְך ׁשָ



ת  ּבָ ַ ְסֻגּלֹות ַהּשׁ

ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ יַצד  ּכֵ ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ָאְמרּו  ׁשֶ ִנְפָלאֹות  ְסֻגּלֹות  ה  ּמָ ּכַ ָנן  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ
ת קֶֹדׁש: ּבָ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ּוְמִריבֹות  ל ִמיֵני ַמְחלֹוקֹות  ִמּכָ ֵצל  ּוְלִהּנָ לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ

ֶעֶרב,  ּבָ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ְלָהִכין  ים  ְלַהְקּדִ  - ִראׁשֹוָנה  ה  ְסֻגּלָ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ֶאת  לֹות  ְמַסּמְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  י  ּכִ י,  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל 

)בראשית מח(. 

ְלָכְך  ה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ ָאַמר  ִזיָע"א  יִדיְטׁשֹוב  ִמּזִ ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהרה"ק   - ה  ִנּיָ ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
יֹום  ל  ׁשֶ ֲחצֹות  ִלְפֵני  ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ּוְלָהִכין  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ה  ַמּפָ ִלְפרֹס 

י.  ִ ּשׁ ׁשִ
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ְלִמי  ַזַצ"ל  י  ְרַעּבִ ַשׁ ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ּוָבא  ָהָיה מֹוֶרה  ית -  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
א  ֶאּלָ לֹום",  ְלׁשָ ֵצאְתֶכם  "ּבְ ּיּוט  ַהּפִ ֶאת  לֹוַמר  ּלֹא  ׁשֶ ִית,  ּבַ לֹום  ׁשְ ּבִ ָעיֹות  ִמּבְ ַבל  ּסָ ׁשֶ

ֵביתֹו.  ּבְ ּכֹן  ְוִיׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָיׁשּוב  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  לֹום"  ְלׁשָ ֶכם  ְבּתְ ׁשִ ְמקֹומֹו "ּבְ ּבִ לֹוַמר 

ת, אֹו  ּבָ ת ִלְכבֹוד ׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ה ִנְפָלָאה ָלֵתת ְצָדָקה ְלָעִני ּבְ ה ְרִביִעית - ְסֻגּלָ ְסֻגּלָ
זֹוֶכה ָהָאָדם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ )קפו(,  ליקו"מ  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵביתֹו  ּבְ ָעִני  ְלָאֵרַח 

לֹום. ָ ַהּשׁ ּוְלאֹור  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור 

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִנְפָלָאה  ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא   – ית  ֲחִמיׁשִ ה  ְסֻגּלָ
ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת.  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַעל  ּוְלִהְתּבֹוֵנן 

לֹום. ָ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ

דֹוׁש,  ַהּקָ ָל"ה  ַהׁשְּ ם  ׁשֵ ּבְ )סעיף פט(  ִליָדא  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ַהְנָהגֹות  ּבְ ַתב  ּכָ  - ית  ִ ּשׁ ׁשִ ה  ְסֻגּלָ
יקר  )אור  ָהָרָמ"ק  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן  ה.  ּפָ ְוַאׁשְ ִלְכלּוְך  ִמיֵני  ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ִית  ֵמַהּבַ ה  ַפּנֶ ּיְ ׁשֶ
ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ִביׁש  ָהַעּכָ קּוֵרי  ל  ִמּכָ יתֹו  ּבֵ ֶאת  ה  ַנּקֶ ּיְ ׁשֶ רנ(  )סימן  ה  ַרּבָ ה  ְוָהֵאִלּיָ די"ג(  ח"ג 

ִלּפֹות  ַהּקְ ק ֶאת  ְמַסּלֵ ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ָל"ה )שבת נר מצוה ד(,  ַהׁשְּ ְוָכַתב 
ֵביתֹו,  ּבְ לֹום  ְלׁשָ זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוָלֵכן ַעל  ִית,  ּבַ ּבַ לֹום  ָ ַהּשׁ ִלְמנַֹע ֶאת  ְרצֹוָנם  ׁשֶ ִית  ֵמַהּבַ
י  ת ִלְפֵני ֲחצֹות ַהּיֹום, ּכִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ֵהר ַלֲעׂשֹות זֹאת ּבְ ּזָ ּיִ ים )סימן ר"נ(, ׁשֶ ף ַהַחּיִ ְוָכַתב ַהּכַ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ַהּיֹום ַמְתִחיָלה ְלָהִאיר ְקֻדּשׁ ֵמֲחצֹות 

ל  ּכָ ִמְתעֹוְרִרים  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ׁשֶ ָמּה,  ִלׁשְ ּתֹוָרה  ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ  - ִביִעית  ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
ע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו, ְוָהֵעָצה ְלַהְכִניָעם ִהיא, ַעל ְיֵדי  ו ְוַאְרּבַ ל ֵעׂשָ ְמָאה ׁשֶ ּכֹחֹות ַהּטֻ
ַלּטֹוב.  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת  ַעם,  ּפַ ים  לֹוׁשִ ׁשְ ֵמָאה  ָהָאָדם,  ּיֹאַמר  ׁשֶ

עכ"ד. 

ל  ׁשֶ ִמּכֹחֹו  ָאה  ּבָ ַעס,  ַהּכַ ת  ִמּדַ ל  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ל  ּכָ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ מּוָבא  ה  ְוִהּנֵ  
אֹוֵמר ָהָאָדם  ְיֵדי ׁשֶ ְוָלֵכן ַעל  דֹול,  הּוא ַהְמַקְטֵרג ַהּגָ ו ׁשֶ ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ הּוא ׂשָ ֱאדֹום ׁשֶ
ֵאין  )עדיות ח(:  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ תֹו ִהיא  ּדָ ּמִ ׁשֶ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת 
ְמָאה  ַהּטֻ ּכֹחֹות  ֶאת  ָהָאָדם  ַמְכִניַע  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  לֹום,  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  א  ֶאּלָ א  ּבָ הּו  ֵאִלּיָ

ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  יְך ֶאת ִמּדַ ּוַמְמׁשִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּכֹחֹות  יר ֶאת  ּוַמְגּבִ ִלּפֹות,  ְוַהּקְ
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ּלֹו  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ ה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ ִזיָע"א  ֵמֲאִניּפֹוִלי  א  זּוׁשָ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ַתב  ּכָ
ת  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ין ּבְ יָמן ְלָכְך: ַחּמִ יל ַחם. ְוַהּסִ ְבׁשִ ֶקה אֹו ּתַ ת ַמׁשְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּתֹות ּבְ ִלׁשְ
יר  ָהָאָדם ַמְגּבִ ה ַעל ְיֵדי ׁשֶ בֹוָתם. ְוִהּנֵ ׁש" ְלַעּצְ בֹות "ְמַחּבֵ י ּתֵ ְמלּוְגָמא )ְרפּוָאה( - ָראׁשֵ
ּכָֹחם  ל  ּכָ ר  ְמָאה, ֲאׁשֶ ְוַהּטֻ ִלּפֹות  ּכֹחֹות ַהּקְ ל  ּכָ ְמָחה הּוא ַמְכִניַע ֶאת  ת ַהּשִׂ ֶאת ִמּדַ
ְך ָהָאָדם זֹוֶכה  לֹום. ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ ת ָהַעְצבּות ַחס ְוׁשָ ר הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ִמּדַ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ת.  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ַעס  ַהּכַ ת  ּדַ ִמּמִ ֵצל  ְלִהּנָ

ָקרֹוב ּבְ ה  ִנְזּכֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  נּו  ְיַזּכֵ ם  ֵ ַהּשׁ
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ּוְמנּוָחה,  ת  ּבָ ׁשַ ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ְליֹום  ת עֹוָלִמים,  ֻאּלַ ּגְ ֵאל  ְלִהּגָ
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