




צילום שער הספר מדפוס ראשון





ה

מבוא

וצועק  מתאנח  היה  הסתלקותו  קודם  ז”ל  הקדוש  רבינו 
על  גדולות  וצעקות  ואנחות  משונות  בקולות  מאד 

האפיקורסות שעתיד להתפשט בעולם, כי זו הרעה הגדולה 

לצלן.  רחמנא  מזה  רע  אין  שבעולם,  והצרות  הרעות  מכל 

נעשה  מה  כאומרים:  מאד  לפניו  מתאנחים  אנשיו  היו  ואז 

ועל מי יעזוב אותנו. והשיב: ”מה לכם לדאוג מאחר שאני 

הולך לפניכם”  א.

שבעוצם  אלה,  אחרונים  דורות   - דמשיחא’  ב’עוקבא 
הקצה  אל  כבר  באנו  הגלות  בסוף  שפלותינו 

מקום  ישראל,  קדושת  מתפשט  אין  והלאה  שמשם  והסוף 

תכלית  בעומק  ונפילתנו  בירידתנו  כלה,  ישראל  גבול  שבו 

כזביות,  ואמונות  כפירות  של  השטות  דעות  של  הירידה 

שעל הדור היתום הזה צעקו מרה כל התנאים והאמוראים, 

כמאמר חז”ל: ’דור שבן דוד בא, בית ועד יהיה לזנות וכו’ 

ויראי חטא ימאסו’ וכו’, עד שאמרו: ”ייתי ולא אחמיניה”, 

ועל זה התנבאו כל נביאינו, בפרט דניאל שאמר: ”יתבררו 

שבאחרית  היה  כוונתם  שכל  וכו’”,  רבים  ויצרפו  ויתלבנו 

שיעמדו  באמונה,  ישראל  ויצטרפו  יתנסו  האלה  הימים 

א. אב”י הנחל מכתב א.



קנאת ה’ צבאות ו

הקדושה,  מהאמונה  אותם  להטעות  שירצו  רבים  ויקומו 

שמתגברים  שבימינו  והמחקרים  האפיקורסים  שהם 

רעים  ספרים  ומרבים  הרעה,  ודעתם  בחכמתם  ומתפשטים 

הכסא,  מבית  יותר  צואה  קיא  המלאים  וכפירה  הבל  של 

בני  ומחנכים  בעולם.  מהם  גרוע  וטינופת  סירחון  ואין 

ומלבושיהם  העולם  אומות  בדרכי  הקטנים  ישראל  ובנות 

ולשונות  חיצוניות  חכמות  אותם  ומלמדים  מנעוריהם, 

של  תינוקות  של  הקדוש  פיהם  הבל  ומטמאים  העכו”ם, 

יתברך  מהשם  מקטנותם  בחייהם  אותם  ועוקרים  רבן,  בית 

מאד  שמבלבלין  המבול  מי  בחינת  והם  ומהתורה, 

התורה  ולהשכיח  לבטל   - העולם  את  להחריב  ומתגברים 

גברו מאד למעלה מכל ההרים  ”והמים  והמצוות, בבחינת 

מקום  ואין  הצלה  צד  שום  רואים  שאין  היינו  הגבוהים”, 

לאחוז עצמו ולעמוד שם, כי לגודל התגברותם כמעט אפס 

תקווה חס ושלום.

והנה ברחמיו המרובים הקדים רפואה למכה, ובתוך עוצם 
חידוש  נתגלה  שבימינו  זכינו  התהום  אפלת  חשכת 

עולמות  שגם  עד  כזה,  ונעלם  ונסתר  כמוס  סוד  כזה, 

האמת,  הצדיק  אור  הוא  ממנו,  ידעו  לא  עליונים  קדושים 

לשבר  עמהם  ולוחם  ועומד  לפנינו  ההולך  הנפשות,  רופא 

חכמי  של  והמוטעות  הנבוכות  חכמתם  זוהמת  ולבטל 

ישראל  נפשות  להעלות  לרצון,  שמד  בין  ועומד  הטבע, 

משאול תחתיות ומתחתיו, מבחינת שמד וכפירות - לרצון. 



זקנאת ה’ צבאות

החושך  התגברות  בעוצם  שלנו  והמעמד  הקיום  עיקר  וכל 

אשר בימינו אלה הוא רק על ידי הצדיק האמת, כי אין לך 

נבוך בעולם שלא יהיה ביכולתו לעקור מאיתו כל המבוכות 

ולהפכו ללב בשר.

פעם  בכל  מדבר  היה  הקדושים  חייו  ימי  כל  זצ”ל  ורבינו 
הן  דיבוריו  שכל  מדבריו  המובן  וכפי  מאמונה, 

כדי  לכל  כאשר  הכל  תורה,  בדברי  הן  דעלמא  במילי 

להכניס אמונה בעולם שהוא יסוד כל התורה והמצוות כמו 

רק האמונה  הוא  העיקר  כי  ”כל מצוותיך אמונה”,  שכתוב 

אחד  שה’  בפשיטות,  עבדו  ובמשה  בה’  להאמיו  הפשוטה 

ומצוותיו  תורתו  את  לנו  ונתן  המוחלט,  מאין  יש  ברא 

וכו’, ואף על פי שיש בכל זה  ונחיה  נזכה  הקדושים למען 

חקירות וקושיות איך שייך עבודה אליו יתברך וכו’, על כל 

הוא  התירוץ  עיקר  רק  בעולם,  תירוץ  שום  אין  הקושיות 

שבאמת אין אנו יכולים להבין זאת רק שאנו צריכין לסמוך 

על האמונה לבד.

עם  ]ואפילו  המחקרים  מספרי  להתרחק  מאד  והזהיר 
כי  לדבר  אסור  הללו  בספרים  העוסקים  האנשים 

מאד  עלינו  ואסר  בהם[,  שכתוב  מה  פה  בעל  מספרים  הם 

ושלום  ב,  חס  כלל  בהם  ולהביט  בהם  לעיין  לבלי  מאד 

שיש  שידעתי  ואף  בזה”ל:  כתב  א  הערה  א  אות  ואמונה  אמת  אור  כוכבי  ב.     ובספר 

התאווה  עליהם  מתגבר  עי”ז  כי  בעצמה  זאת  מאזהרה  גם  מות  סם  אצלם  שנעשה 

גבולם  להרבות  החפצים  כאלה  לאנשים  מדברים  אנו  אין  אך  לקריאתם,  והחמדה 

יסובבו  אלה  דברינו  כל  רק  האמת,  אל  המשכה  בשם  זאת  ומכנים  וכבוד  בתאווה 
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איסור  הוא  כי  ישראל,  גדולי  של  חקירות  בספרי  אפילו 

אין  כי  יעקב,  חלק  באלה  לא  כי  אותם,  ללמוד  מאד  גדול 

לנו שייכות בהם, כי אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד 

כולו  העולם  את  ברא  יתברך  הוא  כי  חקירה,  שום  בלי 

כלו  לא  כי  וברחמיו  ורגע,  רגע  בכל  עולמו  את  ומקיים 

עתיד לחדש את עולמו וכו’.

ועמוקות  גדולות  קושיות  להקשות  הספרים  אלו  ודרך 
ומי  מאד,  חלוש  והתירוץ  יתברך,  הנהגותיו  בדרכי 

להקשות  יכול  התירוץ  על  ולהקשות  יותר  לחקור  שרוצה 

ידי  על  להיכשל  יכולים  כן  על  התירוץ,  לו  יועיל  ולא 

בזה”ל:  לב  סימן  הר”ן  ובשיחות  ויותר,  יותר  התירוצים 

צריך לחזק את עצמו באמונה ולבלי לכנוס בחקירות כלל, 

בה’  להאמין  רק  מחקרים,  של  בספרים  כלל  לעיין  ולבלי 

פי  על  ואף  כלל,  חקירות  שום  בלי  לבד  באמונה  יתברך 

ואינם  מחקירות  רחוקים  הם  עם  שההמון  לנו  שנדמה 

מעורבים  הם  כולם  באמת  כן  פי  על  אף  כלל,  מחקרים 

בחקירות, כי כל אחד ואחד יש לו חקירות, ואפילו קטנים 

צריך  באמת  אבל  ובלבולים,  חקירות  מחשבתם  על  באים 

מליבו  החקירות  להרחיק  מאד  ליזהר  ואחד  אחד  כל 

שום  ושלום  חס  להיות  לבלי  לגמרי,  מליבו  ולהשליכם 

באמונה  אמתיים  ובצדיקים  בה’  להאמין  רק  כלל,  חקרן 

האמתי,  האמת  אל  להמשך  לבבם  בטוב  נתעוררים  מעצמם  גם  אשר  לאנשים  רק 

אין מזרזין  רז”ל  וכמו שאמרו  ונטען.  יכנסו עם פתוייהם בטוען  ביותר לבל  לזרזם 

אלא למזורזין.
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תורתנו  לקבל  זכינו  כבר  כי  כלל,  חקירות  שום  בלי  לבד 

לנו  היה  וכבר  השלום,  עליו  רבנו  משה  ידי  על  הקדושה 

לנו  וראוי  ודור,  דור  בכל  ונוראים  גדולים  רבים  צדיקים 

לסמוך עליהם בלי שום חקירות, ולילך בעקבותם להאמין 

בה’ יתברך בפשיטות, ולקיים תורתו ומצוותיו כאשר מסרו 

לנו אבותינו הקדושים, עכ”ל.

הכל  על  העולה  חכמתו  עמקות  בגודל  ז”ל  רבינו  כן  ועל 
בגודל  רק  הקושיות,  מאלו  קושיא  שום  מיישב  אינו 

בהם  לנו  וגילה  ורחבות,  עמוקות  תורות  לנו  גילה  חכמתו 

והסביר לנו על ידם שקושיות כאלו אי אפשר ליישב בשום 

שאי  להבין  דעת  בנו  והכניס  אמונה,  על  לסמוך  רק  אופן, 

השגתו  עוצם  בגודל  הוא  כי  הקושיות,  אלו  ליישב  אפשר 

שנמשכין  הקושיות,  אלו  נמשכים  ומהיכן  מאין  לנו  גילה 

בזה  העולם,  בזה  ליישבן  אפשר  שאי  כזה  גבוה  ממקום 

הגוף, בשום אופן, כמו בהתורה על פרקא רביעאה דספרא 

דצניעותא )בסימן כא( על מאמר חז”ל: ”לעתיד לבוא צדיקים 

שם  לנו  וביאר  שגילה  בראשיהם”,  ועטרותיהם  יושבים 

נפלא, והסביר לנו שם שקושיות כאלו שנבוכים בהם  דרך 

בזה  להשיגם  אפשר  שאי  המקיפים  משיכליים  נמשכין 

זה  על  נפלאה  תורה  שם  ואמר  אופן,  בשום  העולם 

סד(,  )בסימן  פרעה”  אל  ”בא  בהתורה  וכן  נפלא.  בהתגלות 

של  הצמצום  מסוד  נמשכין  כאלו  שקושיות  שם  שגילה 

לעתיד  אם  כי  זאת  להשיג  אפשר  שאי  וכו’,  הפנוי  החלל 
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לבוא. וכן בהתורה ”כי מרחמם ינהגם” )ח”ב סימן ז( ביאר שם 

שיש קושיות שהם נמשכין ממקיפים שהם למעלה מהזמן, 

שם  שיש  והתירוצים  הקושיות  לבאר  מספיק  הזמן  שאין 

כאלה  מקומות  ובשאר  המקומות  אלו  בכל  שם  עיין  וכו’. 

ותבין  תראה  אתה,  אמת  שכל  בעל  ואם  ז”ל,  רבינו  בספרי 

ותשכיל מן מוצא דבר מה מאד עמקו מחשבותיו והשגותיו 

אלו  ליישב  אפשר  שאי   - האמת  השיג  שהוא  האמיתיות, 

העצומה  והשגתו  העמוקה  בחכמתו  רק  כלל,  הקושיות 

לנו  אפשר  שאי  מאד  ונורא  נפלא  שכל  בדרך  לנו  גילה 

בזה  לחקור  לרצות  ה’  את  לעלות  נהרוס  לבל  כלל,  ליישב 

על  לסמוך  רק  כלל,  ליישבם  אפשר  אי  כי  ושלום,  חס 

ליישב  שרוצה  מי  כל  אבל  הכל.  יסוד  שהוא  לבד  אמונה 

איזה קושיא מאלו הקושיות של המחקרים, אפילו כשרוצה 

תירוץ  שום  בידו  עולה  אינו  הקבלה,  דרכי  פי  על  ליישבם 

להמעיין,  ושלום  חס  יותר  מכשול  לגרום  יכול  ואזי  כלל, 

מיושב  אינו  עדיין  ובאמת  הדבר.  אצלו  שיתיישב  שירצה 

כלל, ובקל יכולין לסתור התירוץ - והדרא קושיא לדוכתיה 

ביתר עוז, על כן אין צריכין ליישב קושיות כאלו, כי גבהו 

מחשבותי  לא  ”כי  שכתוב:  וכמו  כנ”ל,  מדעתינו 

כן  מארץ  שמים  גבהו  כי  דרכי  דרכיכם  ולא  מחשבותיכם 

גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם”  ג.

ג. הלכות ברכת השחר ג אות לו.
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על כן בסייעתא דשמיא נתעוררנו להדפיס ספר זה מחדש 
וכו’  הקדוש  רבנו  ספרי  משאר  הערות  בתוספת  מנוקד 

בה’  באמת  החפצים  לב  לחזק  נפש,  למשיב  יהיה  למען 

ובתורתו הקדושה. והשם יתברך יגלה האמת במהרה, אמן 

כן יהי רצון.

הספר,  מחבר  מיהו  בברור  ידוע  שלא  למודעי  וזאת  נ.ב. 

]שהודפס  שני  ומדפוס  שם,  בעילום  הודפס  ראשון  בדפוס 

נתן,  רבי  בשם  הודפס  והלאה  קאוולער[  שלמה  ר’  ע”י 

ערך  צדיקים  נווה  בספר  עיין  גדול.  בספק  מונח  והדבר 

’קנאת ה’ צבאות’.





גי

פּוס א ַהּדְ ְלֵבית  ִביא  ַהּמֵ ַמת  ַהְקּדָ

ּגֶֹדל  ָרִאיִתי  ָרֹאה  ׁשֶ ַיַען  פּוס:  ַלּדְ ֶזה  ֵסֶפר  ִביא  ַהּמֵ ָאַמר 
ֲעוֹ  נֵֹתינּו  ּבַ לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ עֹוָלם  ּבָ ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ה  ֲערּוִרּיָ ַ ַהּשׁ

ִחּנּוְך  ִעְנַין  ּבְ ָהעֹוֵמד  ַעל  ה  ְמֻרּבֶ רּוץ  ּפָ ַהּדֹור  ר  ֲאׁשֶ ים,  ָהַרּבִ

ַז“ל ָאְמרּו )שבת קיט:(: “ֵאין  ֲחָכֵמינּו  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְבנֹות  ַיְלֵדי 

ׁש“,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְלִבְנַין  ֲאִפילּו  ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ִלין  ְמַבּטְ

ֵסֶפר  י  ָבּתֵ ּבְ ִכים  ִמְתַחּנְ ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ים  ָהַרּבִ ַבֲעו ֹ נֵֹתינּו  ה  ְוַעּתָ

ִכים  ְמַחּנְ ר  ֲאׁשֶ ְלִמיֵניֶהם,  בּוִעים  ְוַהּצְ ַהּכֹוְפִרים  ל  ׁשֶ ’ֶב’ר(  ׁשֶ )ְקִרי: 

ָלן - ֶזה  ִלּמּוד ְלׁשֹונֹות ְוֵדעֹות ָזרֹות ְוָרעֹות ַרֲחָמָנא ִלּצְ אֹוָתם ּבְ

א?  י ָקְטלּו ַפְלּגָ א ּוַמה ּלִ י ָקְטלּו כֹּלָ ְבֻכּלֹו ְוֶזה ְבַמְחִציתֹו, ּוַמה ּלִ

ַרֲחָמָנא  יק  ְלַהּזִ ם  ְוַדְרּכָ ְלָהַרע  ָנָתם  ּוָ ּכַ ׁשֶ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֶוה  ָ ַהּשׁ ד  ַהּצַ

ּפֶֹרה  ְוׁשֶֹרׁש  ַכת  ַהְמׁשָ הּוא  ר  ַוֲאׁשֶ ִבין,  ַלּמֵ ְוַדי  דּוַע,  ּיָ ּכַ ָלן  ִלּצְ

ְוִזְכָרם,  ָמם  ׁשְ ח  ִיּמַ יִלים  ְס’ּכִ ַהּמַ ַהּכֹוְפִרים  ֵמִחּנּוְך  ְוַלֲעָנה  רֹאׁש 

דֹורֹו  ּבְ ּמֹות  ׁשַ ָתה  ְוָעׂשְ ְרָחה  ּפָ ַהּזֹאת  ָצַרַעת  ֶנַגע  ַחת  ְסּפַ ּמִ ׁשֶ

ֶזה. ֵסֶפר  ַתב  ּכָ ֶזה  ַעל  ׁשֶ ַזַצ“ל,  ל מֹוֲהַרַנ“ת  ׁשֶ

הּוא,  ַרע  ְוֹחִלי  ֶהֶבל   - ֶמׁש  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ָרִאיִתי  ְועֹוד 
ַמְלָאִכים,  ּכְ ִראׁשֹוִנים  ל  ׁשֶ ְדָרן  ּגִ  - ֵדר  ַהּגָ ִנְפָרץ  ר  ֲאׁשֶ

א. דפוס שני שהדפיס ר' שלמה קאוולער.
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נּו  ְוׁשָ ָעְברּו  י  ּכִ ֶסף,  ּכָ ִטיַרת  ָעֶליָה  ִנְבָנה  ר  ֲאׁשֶ ַהחֹוָמה  ְוָנַפל 

ֵהם  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ חּוץ  ׁשֶ ְלִמיֵניֶהם,  ִעּתֹוִנים  ְקִריַאת  ר  ְכֶהּתֵ ה  ְוַנֲעׂשָ

ֵהם  ם  ּגַ ָלן, עֹוד  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ְוַכּדֹוֶמה  ְוֵלָצנּות  ה  ּפֶ ִנּבּול  ְמֵלִאים 

ְלׁשֹון  ִביִנים  ַלּמְ דּוַע  ּיָ ּכַ  - ָלן  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ּוִמינּות  ִפיָרה  ּכְ ְמֵלִאים 

ְוָהעֹוְסִקים  ִחיצֹוִנים,  ְסָפִרים  ל  ׁשֶ ֶגֶדר  ּבְ ְוִנְכָנִסים  ֲחַלְקַלּקֹות, 

ֶהְחִליטּו  ַז“ל  ֲחָכֵמינּו  ר  ֲאׁשֶ ִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ּבְ עֹוְסִקים  ֶהם  ּבָ

ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ צ.(  )דף  ַסְנֶהְדִרין  ְגָמָרא  ּבִ ֲעֵליֶהם 

ַלְחזֹר  ַלה’  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  י  ָאַמְרּתִ ן  ּכֵ ַעל  ָלן.  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  א,  ַהּבָ

ַיֲעקֹב  ּבְ ָקם  ְלַחּלְ ְמָצא,  ַבּנִ ָהָיה  לֹא  ָבר  ּכְ ׁשֶ  - ֶזה  ֵסֶפר  יס  ּוְלַהְדּפִ

יל  ְוַיּצִ ׁשָֹמַעת  ְלֹאֶזן  ָבָריו  ּדְ יעּו  ַיּגִ אּוַלי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ּוְלָהִפיָצם 

ַחת. ׁשָ י  ִמּנִ ַנְפׁשֹו 

ל  ׁשֶ ָעתֹו  ׁשְ ּבִ יִלים  ְס’ּכִ ַהּמַ ִעים  ָהְרׁשָ ׁשֶ ָידּוַע,  ֶלֱהֵוי  ְוזֹאת 
הּוָבא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - ְלכּות  ַהּמַ ֹתֶקף  ּבְ ָהְלכּו  ַזַצ“ל  ר  ַחּבֵ ַהּמְ

ֵאיַמת  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ר  ּבֵ ּוִמְסּתַ ל“א,  ָסִעיף  ַעְצמֹו  ֶזה  ֵסֶפר  ּבְ

ֶזה,  ֵסֶפר  ּבְ מֹו  ׁשְ ּוְלַהֲעִלים  יר  ְלַהְסּתִ ר  ַחּבֵ ַהּמְ ֻהְצַרְך  ְלכּות  ַהּמַ

ְפִנים  ּבִ ְוַגם  ר,  ַחּבֵ ַהּמְ ם  ׁשֵ ר  ִנְזּכַ לֹא  ָהִראׁשֹון  פּוס  ּדְ ּבַ ן  ּכֵ ְוַעל 

ל  ׁשֶ ם  ְעּתָ ּדַ ַעל  ַיֲעֶלה  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַעְצמֹו  יר  ִהְסּתִ ֶפר  ַהּסֵ

דּוַע  ּיָ ּכַ ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ָיְצאּו  ִמי  י  ִמּפִ ָהֵהם  ְוַהּדֹוְרִסים  ַהּטֹוְרִפים 

ִבין. ַלּמֵ ְוַדי  ָאז,  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ם  ְקּפָ ּתָ עֶֹצם  ּבְ ִקיִאים  ַלּבְ



וט

פּוס ָהִראׁשֹון ִמּדְ ֶפר  ַהּסֵ ַמת  ַהְקּדָ

הִֹמּיֹות  רֹאׁש  ּבְ ָאָדם  ב.  ֵני  ּבְ ֶאל  ְוקֹוִלי  ֶאְקָרא  ים  ִאיׁשִ ֲאֵליֶכם 
ַיֲעקֹב  ד.  ֵני  ּבְ ְמעּו  ְוׁשִ ְבצּו  ִהּקָ ָעִרים  ג.  ׁשְ ִפְתֵחי  ּבְ ֶאְקָרא 

ל  ם. ּכָ פֹון ּוִמּיָ ֲעָרב ִמּצָ ְזָרח ּוִמּמַ ֵהָאְספּו ֵאֵלינּו ָכל ָהֲעָדִרים, ִמּמִ

ּוְתִחי  ְמעּו  ׁשִ ִרים.  ְמֻפּזָ לּוָתם  ּגָ ַאְרצֹות  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב  נֹות  ּכְ ִמׁשְ

ְודֹורֹוֵתיֶכם  ֵניֶכם  ּבְ ְוַנְפׁשֹות  ֶכם  ַנְפׁשְ ט  ְלַמּלֵ ּוַמֲהרּו  ֶכם  ה.  ַנְפׁשְ

ָעְמדּו  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ל  ּכָ ֵהָחְלצּו  ּוְנָעִרים.  ְזֵקִנים  ַאֲחֵריֶכם, 

ִים  ִמּמַ ָאִרים,  ׁשְ ַהּנִ ְנָפׁשֹות  יל  ְלַהּצִ  - ִסיָני  ַהר  ַעל  ַרְגֵליֶהם 

ִרים.  ַהּמָ ַמִים  רּוִחים,  ַהּסְ ַמִים  ָהֲעכּוִרים,  ַמִים  ידֹוִנים,  ַהּזֵ

רּו  ִהְתַאּזְ ִרים  ו.  ּבָ ִנׁשְ ּבֹארֹת  ּבֹארֹות   - ַחת  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ִאים  ַהּבָ

יֹאַמר  ּוְלָאִחיו  ַיְעזֹרּו  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש   - ָחִיל  י  ְלַאְנׁשֵ ְוִתְהיּו 

ֱאֶמת  ה  ֹמשֶׁ ְוָלֲעָדִרים.  ָלָאֶרץ  ִאיר  ַהּמֵ ֶעְליֹון  ֵאל  ֵעֶזר  ּבְ ֲחָזק  ז, 

י  ְוַאְנׁשֵ ִביִאים  ְוַהּנְ ֵקִנים  ַהּזְ ְוָכל  ְרתֹו  ַע ְמׁשָ ִויהֹוׁשֻ ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת, 

יִקים,  ּדִ ַהּצַ ה’  י  ַאְנׁשֵ ַוֲאמֹוָרִאים.  ָנִאים  ְוּתַ דֹוָלה  ַהּגְ ְכֶנֶסת 

ב.    מלשון הכתוב במשלי ח, ד.

ג.        מלשון הכתוב שם א, כא.

ד.     מלשון הכתוב בבראשית מט, ב.

ה.    מלשון הכתוב בישעיהו נה, ג.

ו. מלשון הכתוב בירמיהו ב, יג.

ו. ז. מלשון הכתוב בישעיהו מא, 
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ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ים.  ַחּיִ ָאנּו  יֶהם  ִמּפִ ר  ֲאׁשֶ ִרים,  ְוַהְיׁשָ ִמיִמים,  ְוַהּתְ

ַלֲעקֹר  ְבֶעְזָרֵתנּו  ַיַעְמדּו  ם  ּלָ ּכֻ ֶנֱאָמִרים.  ֵהם  ָלה  ּבָ ַהּקַ ֵסֶדר  ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ָקִרים.  ּוׁשְ ָזִבים  ּכְ  - רֹות  ְוַהּמָ ָהָרעֹות  עֹות  ַהּדֵ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ

נּו  ִנּתְ ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵכן,  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְותֹוָרתֹו  ה’  ַעל  ִחּפּו 

ָזִרים. ָבִרים  ּדְ ַמע,  ָ ְלִהּשׁ

ִרים. ֲעֵדי  יק ָיֵגן ָעֵלינּו ְוִיְזַרח אֹור ָהֱאֶמת ַלְיׁשָ ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצּדִ
ֶהָהִרים  ח.  ַעל  אוּו  ּנָ ַמה  ְואֹוֵמר  ר  ְמַבּשֵׂ קֹול  ִצּיֹון  ּבְ ַמע  ָ ִיּשׁ

ָאֵמן: ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ּבִ

ז. ח.  מלשון הכתוב בישעיהו נב, 



גט

ִקְנַאת ה’ ְצָבאֹות

ִציִרים  ּיֹון  י,  ִמּצִ ְנִהי  קֹול  ים  ט,  ְרַחּקִ ִמּמַ י  ַעּמִ ת  ּבַ ְוַעת  ׁשַ קֹול  א 

ְלקֹול  ְטֵננּו,  ּבִ ז  ְרּגַ ַוּתִ ַמְענּו  ׁשָ ֲעָתְתנּו,  ּבִ צּות  ּלָ ּפַ ֲאָחזּונּו, 

לֹום  ְוׁשָ ל ַחס  ְלַחּבֵ ׁש ה’  ִמְקּדַ ֶאל  ָזִרים  ָבאּו  י  ּכִ ָפֵתינּו,  ׂשְ ָצְללּו 

ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניךָ  יא,  ַיֲעִרימּו סֹוד  ָך  ֶרם ה’ ְצָבאֹות, ַעל ַעּמְ ּכֶ

ָהָרִעים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ִמּתֹוְך  ָהָרָעה  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ר  ִנּכַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ר ֵהם ׁשֹוְלִחים ַעל  ֵביֶהם ָהָרִעים ֲאׁשֶ ֻפְרָסִמים ּוִמּתֹוְך ִמְכּתְ ַהּמְ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַיֲעקֹב  אֹון  ּגְ ל  ְלַחּלֵ אֹוָתם  יִסים  ּוַמְדּפִ חּוצֹות  ֵני  ּפְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ָכזֹאת  ְתֵהא  לֹא  ָחִליָלה,  ַהּתֹוָרה  ִרית  ּבְ ּוְלָהֵפר 

ְבֵרי  ּוִמְנָהג ֶאָחד ִמּדִ ְוָדָבר ֶאָחד  ּיֹוֵצא ָבֶהם  ּכַ ְוֶאֶלף  יֹאְבדּו ֵהם 

ל: ּטֵ ִיְתּבַ ַאל  ָרֵאל  ׂשְ ּוִמּיִ תֹוָרה 

אִתי ִלְפֵניֶכם ַאַחי ְוֵרַעי, מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, ָאנִֹכי ֶהָעִני  ה, ּבָ ב ְוַעּתָ

יַע  ְלַהּצִ ֶסת,  ְרּפֶ ְוַהּנִ ְדֶרֶסת  ַהּנִ ה  ַאְסֻקּפָ ְוָהֶאְביֹון, 

ר  ָרֵאל. אֹוִדיַע ֶנֱאָמָנה ֶאת ֲאׁשֶ ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ּבְ ְבֵרי ֱאֶמת ִלְפֵניֶכם  ּדִ

י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ בּול  ּגְ ָכל  ּבְ חֹו  ּלְ ְלׁשַ ה  ַהּזֶ קּוְנְטֵרס  ר  ְלַחּבֵ ֱהִביַאִני 

ט.        ע”פ לשון הכתוב בירמיהו ח, יט.

י.        ע”פ לשון הכתוב שם ט, יח.

יא. לשון הכתוב בתהלים פג, ד.
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ְוִיְרַוח  יָחה  ָאׂשִ י  ָאַמְרּתִ ין לֹא אּוַכל,  ִמּלִ ּבְ ַוְעצֹר  ֱהִציַקְתִני רּוִחי 

ִאיׁש  ְפֵני  א  ֶאּשָׂ ָנא  ַאל  יָחה,  ָאׂשִ ְלָבִבי  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת  ִלי 

י  ִקְרּבִ ּבְ ְלָבִבי  ַחם  י,  ִלּבִ ּבְ ּתּוַקד  ֵאׁש  י  ּכִ ה  יב,  ֲאַכּנֶ לֹא  ָאָדם  ְוֶאל 

ְלׁשֹוִני  יג: ּבִ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֵאׁש  ִתְבַער  ֲהִגיִגי  ּבַ

מּוָעה  ׁשְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְנעּוִרים,  יֵמי  ּבִ עֹוִדי  ּבְ  - ִנים  ׁשָ ה  ַכּמָ ִלי  ֶזה  ג 

יִקים  ּדִ ַהּצַ אֹוִנים  ַהּגְ ְוַרּבֹוַתי  ֲאבֹוַתי  טֹוָבה:  לֹא 

ְמִדיַנת  ּבִ דֹון  יד  ַהּזָ ַרח  ּפָ ה  ּטֶ ַהּמַ ר ָצץ  ִלי, ֲאׁשֶ רּו  ִסּפְ ֻפְרָסִמים  ַהּמְ

ַעל  ִלּיָ ּבְ ֵני  ּבְ ע  ֶרׁשַ י  ַאְנׁשֵ מּו  ּקָ ׁשֶ מּוִכים,  ְוַהּסְ ַרְייִסין  ּוּפְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ

ר  ְבֶקׁשֶ רּו  ְ ְוִנְתַקּשׁ ָיָדעוּ  טו,  לֹא  ּוְלֵהיִטיב  ְלָהַרע  ה  ֵהּמָ ֲחָכִמים 

י  ּכִ ְוִאם  עְרִלין;  ּבֶ ָמּה  ׁשְ ַרְייִסין  ַהּפְ ַמְלכּות  ִעיר  ּבְ ִעים  טז  ְרׁשָ ל  ׁשֶ

ֲעָרב, ַאְך ִהְבִאיׁשּו ֵריָחם  י ַהּמַ יֵניֶהם ְלֵביֵננּו ַאְנׁשֵ ּבֵ קֹום  ַרב ַהּמָ

ַעד  ְלֵמָרחֹוק,  ם  ָבְאׁשָ ְוָעָלה  ַצָחָנָתם  ָעְלָתה  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ

ְלַהּדֹור  אֹוי  ׁשֹוְמעֹות  ְך  ּכָ ׁשֶ ְלָאְזַנִים  אֹוי  ְלָאְזֵנינּו,  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ

ְרקּו ֵמֲעֵליֶהם עֹל  ת ָהָרָעה ַהּזֹאת ּפָ ַהּכַ ְך - ׁשֶ ָיָמיו ּכָ ּבְ ָעְלָתה  ׁשֶ

ְוֶהְחִטיאּו  ָחְטאּו  ִאם  י  ּכִ ֶזה  ּבָ ָלֶהם  ַדי  ְולֹא  ְצו ֹת,  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה 

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהְטעֹות  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוָרצּו  ים  ָהַרּבִ ֶאת 

יב.        מלשון הכתוב באיוב לב, כא.

יג.   מלשון הכתוב בתהלים לט, ד.

י. ז,  יד. מלשון הכתוב ביחזקאל 

טו.      מלשון הכתוב בירמיהו ד, כב.

טז.      מלשון הגמרא בסנהדרין כו ע”א.
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ִיְהֶיה  ָמם  ׁשְ ֲחַלְקַלּקֹות,  ַהּדֹוְבֵרי  ין  ּנִ ַהּתַ י  ָראׁשֵ ָהָיה  ם  ּוְברֹאׁשָ
ל  ְוִנְטּפַ ונה“ו  יז,  מד“ע   ָהעֹוָלם,  ִמן  ְוֶנֱעַקר  ח  ִנּמַ

ֹמְרֵדי  ּבְ ָהיּו  ה  ֵהּמָ מו“ק,  יל  ּוֶמעְנּדִ ִטיָנאב  ִמּסְ ִאיִציק  ֲאֵליֶהם 

ְכִפירֹות  ָכם ּבִ ית ִחּנּוְך ְנָעִרים  יט ְלַחּנְ אֹור  יח, ְוִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ּבֵ

בשם  המשכילים  ידי  על  )שכונה  מנדלסון   / דעסו  משה  של  שמותם  תיבות  יז. ראשי 

'רמבמ”ן'( ונפתלי הירץ ויזל ימח שמם וזכרם, מראשי המשכילים הארורים.

יח.   מלשון הכתוב באיוב כד, יג.

יט.          ובליקוטי הלכות פסח הלכה ז' אות ו' כתב בזה”ל: ועל כן ראוי לנו לבכות ולצעוק 

באפר,  התפלשי  שק  חגרי  עמי  בת  דביתא,  בכותלא  רישא  נבטוש  ולילה,  יום 

הנשמעת  הגדולה  והצרה  השבר  גודל  על  תמרורים,  מספד  לך  עשי  יחיד  אבל 

כיתות  כמה  מקומות  בכמה  נתחברו  אשר  כזאת,  היתה  לא  עדיין  אשר  בעולם, 

ישראל  בני  ללמד   - נערים  חינוך  חברת  לעצמן  ועשו  מפורסמים,  גמורים  רשעים 

פיהם  הבל  מטמאים  והם  כוכבים;  העובדי  ולשונות  חיצוניות  חכמות  הקטנים 

מרגילים  כי  התורה,  ומן  יתברך  מה'  מקטנותם  בחייהם  אותם  ועוקרים  הקדוש, 

יקרות  נפשות  צודים  והם  מנעוריהם,  ובמלבושיהם  כוכבים  העובדי  בדרכי  אותם 

אמרתי  ואם  ואבוי;  אוי  שברנו,  על  לנו  אוי  שדדנו,  כי  לנו  אוי  לגיהנם,  לפורחות 

גדולה  רעה  אין  כי  יריעות,  המון  יכלו  הזאת  הצרה  מעוצם  קצה  אפס  כמו  אספרה 

האלו  הרעים  הדרכים  פי  על  שנתגדלו  הנערים  אלו  שכל  בחוש  נראה  כאשר  מזו, 

בפרהסיא,  שבת  ומחללים  ממשומדים,  גרועים  והם  מפורסמים,  אפיקורסים  הם 

ואגדות  התלמוד  מדברי  פה  שבעל  מתורה  וביותר  כולה,  התורה  מכל  ומתלוצצים 

דבריהם  פה,  בעל  שכן  ומכל  הכתב  על  ולהעלות  לחזור  שאסור  עד  ז”ל,  רבותינו 

כי  ז”ל,  רבותינו  שהזכירו  הגמורים  האפיקורסים  הן  הן  אשר  והמרים,  הרעים 

רבותינו ז”ל אמרו שאפילו הכופר בדבר אחד מדברי חכמינו ז”ל נקרא אפיקורוס, 

שאמרו  כמו  כולה,  התורה  ובכל  ז”ל  רבותינו  דברי  ברוב  כופרים  שהם  שכן  מכל 

בשעה  ילמדנו  והשיבו,  יונית?  חכמה  בנו  את  אדם  שילמוד  מהו  ז”ל,  רבותינו 

האיסור  גודל  ספרים  ובשאר  ובשל”ה  באלשיך  וכמבאר  לילה,  ולא  יום  לא  שאינו 

פה  הבל  שמבטלין  מה  מלבד  לצלן,  רחמנא  ולשונות,  חיצוניות  חכמות  ללמוד 

בהם.  לעסוק  שאסור  חיצוניים  בדברים  שיעסקו  רבן  בית  של  תינוקות  של  הקדוש 

חיים  אלקים  דברי  מהפכים  כי  דרכיהם,  על  עמהם  ולטעון  להתוכח  אפשר  ואי 

את  להרגיל  ושלום  חס  שצריכין  והבל,  שטות  של  הפוכות  סברות  להם  ומוצאין 

וכל  מעולם.  נשמעו  לא  אשר  רעים  בדרכים  הללו,  הרעים  נבוכים  בדרכים  התינוק 

מנעוריו,  כוכבים  העובדי  בדרכי  התינוק  את  להמשיך  רק  הוא  והנהגותם  דרכם 
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'ויתערבו  שכתוב  כמו  ומדרכיהם,  מהם  להתרחק  הזהירנו  הקדושה  התורה  אשר 

בשלחן  וכמבאר  תלכו',  לא  'ובחוקותיהם  שכתוב  וכמו  מעשיהם',  וילמדו  בגוים 

וכו';  ובמעשיו  במלבושיו  מהם  מובדל  להיות  שצריך  קעח  סימן  דעה  יורה  ערוך 

ואין צורך להאריך ולבאר עוצם הצרה הגדולה הזאת אשר כמוהו לא נהיתה, אשר 

כמו  נהיתה,  לא  כמוהו  אשר  צרה  הימים  בסוף  שיהיה  נביאינו  כל  התנבאו  זה  על 

וכו''.  תוסיף  לא  וכמוהו  נהיתה  לא  כמוהו  אשר  ליעקב  צרה  עת  'והיתה  שכתוב 

בידינו  אין  ואם  מהם,  בניו  ואת  עצמו  את  להתרחק  האלה  בימים  שזוכה  מי  אשרי 

למונעם בעוונותינו הרבים, על כל פנים החיוב על כל אחד מאנשי ישראל הכשרים 

להזהיר את בניו ואת בני בניו לדורות שיתרחקו בכל מיני התרחקות מדרכים אלו, 

אלו  בדרכים  ההולכים  אלו  מהבנים  אחד  בו  שלומדים  לחדר  בניו  את  ליתן  ושלא 

רק   - הזה  הרע  בלימוד  עוסקים  אין  המלמד  זה  שאצל  פי  על  אף  הנ”ל,  הרעים 

לומדים במקום  רק שקצת תלמידים  ופוסקים,  גמרא  תורה הקדושה  לומדים אצלו 

אחר אלו הענינים, אף על פי כן אסור להתחבר עמהם כלל, שלא ימשיכו את בניו 

איזה  ושלום  חס  בו  יכניסו  שלא  המרות,  ולסברותיהם  הרעה  לדרכם  ושלום  חס 

ישראל  כלליות  על  ירחם  יתברך  וה'  לצלן,  רחמנא  הרעים  ספריהם  ללמוד  תאוה 

וימהר גאולתנו ויביא לנו את משיח צדקינו במהרה בימינו. אז יתגלה האמת, כמו 

שכתוב 'אמת מארץ תצמח וכו''. עכ”ל.

כל  בחינת  וזה  בזה”ל:  ה'  אות  ג'  הלכה  מהיתומים  חוב  גביית  בהלכות  כתב  ועוד 

הגליות שישראל הולכין בגולה והם נעים ונדים כצפור נודדת מן קינה, וכמו שהם 

'כצפור  שכתוב  כמו  ונד,  נע  יתברך  כבודו  קדושת  כביכול  כן,  כמו  ונדים,  נעים 

לחפש  צריכין  שאז  ממקומו'.  נודד  איש  'כן  ישראל,  כנסת  שהם  קינה',  מן  נודדת 

ולבקש מאד מאד אחר כבודו, ולשאול ולדרוש בכל עת איה מקום כבודו, ואז, אם 

וביקשתם  וכו',  בעמים  אתכם  ה'  'והפיץ  שכתוב  כמו  בודאי,  לך  ימצא  תדרשנו, 

משם את ה' אלקיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך', 'בצר לך ומצאוך 

בעוקבא  הגלות  בסוף  עכשיו  ובפרט  הגלות,  בעת  הרבים,  בעוונותינו  כי  וכו''. 

הסתרות  ורבבות  באלפים  מאד  מאד  מתגברת  ההסתרה  עכשיו  אשר  דמשיחא 

והתנבאו  כולם הסתכלו  וכל האבות  נביאנו מימות משה  כל  שבתוך הסתרה, אשר 

ושלום,  חס  הימים  באחרית  לנו  יקרה  אשר  הצרות  עוצם  על   - האלו  הדורות  על 

ועיקר של כל הצרות הוא צרות הנפש אשר נתרחקנו עכשיו מה' יתברך מאד מאד 

שבודאי  פי  על  אף  בגשמיות,  צרות  באמת  כי  קדם,  מימי  כזאת  היתה  לא  אשר 

פי  על  אף  רבים,  וארנוניות  ומסים  מאד  רבות  צרות  ישראל  על  עכשיו  עוברים 

ויותר  יותר  רבות  צרות  הקדמונים  בדורות  ישראל  סבלו  כבר  בגשמיות  צרות  כן 

הרבה  בזה  וכיוצא  ובריחות  והריגות  ושמדות  גרושין  כמה  היה  כי  פעמים,  כמה 

 - האלה  ימים  על  הנביאים  כל  שהתנבאו  העיקר  אבל  מעתה,  לצלן  רחמנא  הרבה, 

בדברים  וכיוצא  אחמינא'  ולא  'ייתי  אמרו  תנאים  כמה  אשר  משיח,  של  חבלו  על 
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צרות  הוא  העיקר  הימים,  אחרית  של  הצרות  בעוצם  ז”ל  רבותינו  שהפליגו  האלה 

הנפש וגודל הסתרת כבודו יתברך - שלא היתה כזאת בדורות הראשונים, כי אזלת 

והשקר  הרבים,  בעוונותינו  נסתלקו  האמתיים  הצדיקים  וכל  ועזוב,  עצור  ואפס  יד 

הולך ומתגבר, והאמת נעדרת ונעשה עדרים עדרים של אמת, כי בעוונותינו הרבים 

נתרבה האמת מאד מאד, כי כל אחד אומר שאצלו האמת, אף על פי שיודע בעצמו 

בגדולות שהוא השיג  הוא מתפאר  כן  פי  על  אף  ופגם,  וכל מה שחטא  לבבו  נגעי 

וכמה  כמה  ומבלבל  ומעקם  ומטעה  ה',  בעבודת  חדשות  חכמות  ויודע  אמת  דרך 

בלי שום  בו אבותינו מעולם  דרכו  הישן אשר  - מדרך  ה' האמתיים  אנשים מדרכי 

מיני  וכמה  בכמה  ר  ּפֵ ִמּסַ עצמו  אשר  רבות  וכאלה  כאלה  כלל;  והמצאות  חכמות 

אמת  'ותשלך  ונתקיים  הרבים,  בעוונותינו  האמת  על  השקר  התגבר  אשר  אפנים 

ארצה', ובפרט הצרה הגדולה מכל הצרות, אשר התגברה עכשיו חכמת הפילוסופיא 

ולשונות העכו”ם, אשר  נערי בני ישראל חכמות  חכמות חיצוניות, והתחילו ללמד 

הלואי היו קוברים אותם בחייהם בוודאי היה טוב להם יותר ויותר, כי הם הורגים 

ומעבירים  עולמות,  משני  בניהם  ואת  עצמן  את  ועוקרים  בידים,  עצמם  ואת  אותם 

בנפש  בשאט  ילדיהם  ושוחטים  הטינופת,  ולמקום  זרה  ועבודה  למולך  בניהם  את 

ידי זה, כי אין  בזדון ובמעל, וצודים נפשות רבות שפורחות לגיהנם עדי אובד על 

של  כשרים  אנשים  כמו  יתברך  לה'  כשר  לב  לנו  היה  ואם  מזו;  גדולה  וצרה  רעה 

דורות הקודמים, היה ראוי לנו ליפול על פנינו ארצה ולהכות ראשינו בכותל יומם 

מה  נאמר,  מה  עולם,  מימות  כזאת  היה  לא  אשר   - האלה  הצרות  כל  על  ולילה 

אם  כי  זו,  אף  זו  ולא  שומעות;  שכך  לאזנינו  אוי  רואות,  שכך  לעינינו  אוי  נדבר, 

ורוצים  ישראל  לבני  טובות  עושים  הם  כי  מלא  בפה  לנו  ויאמרו  פניהם  העזו  עוד 

להם  גמלו  כי  לנפשם  אוי  ראשם,  על  ואבוי  אוי  ואבוי,  אוי  הישר,  בדרך  לחנכם 

מי  שכל  בחוש,  רואין  כאשר  בידם,  בניהם  דת  על  ומעבירין  ממירין  הם  כי  רעה, 

ומתלוצץ  לגמרי  עול  פורק  הוא  וחכמותיהם  לשונותיהם  ולומד  בדרכיהם  שנכנס 

ישראל  בני  שמבטלין  מה  מלבד  גמורים,  אפיקורסים  והם  כולה,  התורה  מכל 

רבן,  בית  של  תינוקות  של  הקדוש  פיהם  הבל  ומחטיאין  הקדושה  התורה  מלימוד 

ועדיין הם רוצים להטעות חס ושלום כאילו עושין טובות, יהי כן ה' עמהם ויעשה 

הרבים  ובעוונותינו  ישראל;  לנערי  עושין  הם  כאשר  כאלה  טובות  יתברך  ה'  להם 

מקודם  נפשם  הביאו  אשר  הגדול  רשעותם  ידי  על  בטעותם  כך  כל  נשקעו  כבר 

להשיבם  אפשר  אי  אשר  עד  בישראל,  ממזרים  והרבו  נאפו  כי  גדולות,  בעברות 

עוד מדרכם הרעה, כי עליהם נאמר 'כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים'. 

הרבים,  בעוונותינו  הללו  בדורות  עכשו  נתרבו  אשר  וכאלו  כאלו  הנפש  צרות  ועל 

דניאל  שאמר  כמו  הללו,  דורות  על  מקודם  וחכמינו  נביאינו  כל  התנבאו  עליהם 

'ומן  וכתיב  יבינו',  והמשכלים  יבינו  ולא  רשעים  והרשיעו  רבים  ויצרפו  'ויתלבנו 

אשרי  למועד'.  עוד  כי  קץ,  עת  עד  וללבן  ולברר  בהם  לצרף  יכשלו  המשכילים 
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ּמּוד  ר ַהּלִ ל ּתֹוָרה - ֵמִעּקַ יָנּה ׁשֶ ָלם ִמּיֵ עּוֵריֶהם, ְלַבּטְ מּורֹות ִמּנְ ּגְ

ְקָרא  לּול ִמּכֹל ִמּמִ ְבִלי’ - ַהּבָ ָמָרא ּופֹוְסִקים, ְוַתְלמּוד ’ּבַ הּוא ּגְ ׁשֶ

ַרק  ַהּפֹוְסִקים  כ,  ִסְפֵרי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ כד.(  )סנהדרין  ּוְגָמָרא  ָנה  ִמׁשְ

ָחְכַמת  ּבְ ּוְלַהְרּבֹות  ֵעֶבר  ּוְלׁשֹון  ים  ָהַעּמִ ְלׁשֹונֹות  ָדם  ְלַלּמְ

ְלָכל  נֹוַדע  ָנָתם  ּוָ ּכַ ר  ְוִעּקַ ְלָפִנים,  ַרק  ָהָיה  ֶזה  ְוַגם  ְקּדּוק.  ַהּדִ

ִרים  ַחּקְ ַהּמְ ְלַדְרֵכי  יָכם  ְלַהְמׁשִ ַרק  ָהָיה  ׁשֶ יָרם  ּוַמּכִ יֹוְדָעם 

ה. ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ תֹוָרה  ּבְ ר  ְוָהִעּקָ ה,  ֹמשֶׁ תֹוַרת  ּבְ ַהּכֹוְפִרים 

והאמת  הישר  בדרך  ולילך  יתברך  בה'  עצמו  להתחזק  האלה  בדורות  שיזכה  מי 

בתורת  בניו  את  ויחנך  מעולם,  אבותינו  בו  דרכו  אשר  הישן  ובדרך  בתמימות 

זה  ואזי  מעולם,  אבותינו  בו  שנהגו  כמו  מקרא  ומעט  ופוסקים  גמרא  בלימוד  ה' 

וחכמת  המקרא  מלימוד  עיקר  שעושין  האפיקורסים  כמו  ולא  בידו;  יתקיים  וזה 

'מנעו  אמרו  ז”ל  ורבותינו  ופוסקים;  גמרא  הלימוד שהוא  עיקר  ומבטלים  הדקדוק 

וגמרא;  ומשנה  מקרא   - מהכל  בלול  בבלי  שתלמוד  ואמרו  ההגיון',  מן  בניכם 

ובפרט שבאמת עיקר כוונות האפיקורסים הוא רק להתלבש עצמו באיזה אמת, כי 

ישראל  בני  את  מטעין  כן  על  וכו',  מתקיים  אינו  בתחילתו  אמת  בו  כל שקר שאין 

ולעת עתה מבטלין   - ישראל מקרא  בני  טובה שמלמדין  לנו  עושין  ואומרים שהם 

ולומדים  לגמרי  אותן  מבטלין  כך  ואחר  ופוסקים,  מגמרא  הלימוד  מעיקר  אותן 

- שידע היכן כוש עומד במפת  ולשונות  אותם הבל מעשה תעתועים שהם חכמות 

העולם; אוי להם, אוי לנפשם שהם אומרים שדין הקדוש של המחליף פרה בחמור 

הנמצאים  המשונים  להתולעים  יש  זנבות  כמה  הזה  ושטות  לידע,  הנער  צריך  אין 

שלהם  בלוחות  זאת  מדפיסים  הם  כי  לידע,  הנער  צריך  זה  הרחוקים  בארצות 

ה'  תעתועים'.  רוח  בקרבם  מסך  ה'  כי  ראו  'הפככם  שלהם,  חינוך  בבית  שחיברו 

ואת  אותנו  ויציל  ישראל  עמו  פלטת  ועל  זרענו  ועל  עלינו  ירחם  המרבים  ברחמיו 

זרענו מהם ומהמונם.

בש”ך  רמה  סימן  ושם  בהג”ה,  ד'  סעיף  רמו  סימן  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  כ.       עיין 

ס”ק ה, ועוד.
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ף“  כא  “ְמַאּסֵ ְקָרִאים  ַהּנִ קּוְנְטֵרִסים  יס  ְלַהְדּפִ ִהְתִחילּו  ּוֵמָאז 
ם  ִלּבָ ַמְצּפּון  ירּו  ִהְסּתִ ִכְתֵביֶהם  ה  ַכּמָ ּבְ ְוִאם  ְוַכּיֹוֵצא  כב, 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ַנת  ַתּקָ ּבְ ֲחֵפִצים  ִאּלּו  ּכְ יֶהם  ּפִ ַמְחָמֹאת  ְוָחְלקּו  ָהָרע, 

ַרּכּו  ָוֹתְך,  ִמְרמֹות  ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ָנָקל  ְלָנבֹון  ַעת  ּדַ ַאְך 

ּבֹוִטים  ִרים  ַהּמָ ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ ְפִתחֹות  כג,  ה  ְוֵהּמָ ֶמן  ֶ ִמּשׁ ִדְבֵריֶהם 

י  ּכִ ם,  ּבָ ֶעְרָוָתם  ּלּו  ּגִ ְבֵריֶהם  ּדִ רֹב  ּבְ ּוְביֹוֵתר  ָחֶרב,  ַמְדְקרֹות  ּכְ

ספרי המאסף  תג(:  )הערה  הר”ן  על שיחות  ב'קובץ הערות'  אריה קפלן  כא.       וז”ל הרב 

היה העיתון הספרותי הראשון בעברית, נדפס על ידי: יצחק אייכל, מנדל ברסלאו, 

שנת  בין  קבוע  באופן  נדפס  תורה.  ושונאי  עול  פורקי   - פרידלנדנר  וזנוויל  שמעון 

היתה  מטרתם  כל  תקע”א.  שנת  עד  סדירה  לא  ובצורה  תקמ”ו,  לשנת  תקמ”ד 

את  מאוחר  ויותר  מנדלסון,  נוסח  ההתבוללות  את  בתחילה  היהודים,  בין  להפיץ 

עלה  רק  היתה  העברית  הלשון  הפצת  אירופה.  מזרח  משכילי  נוסח  ההתבוללות 

תאנה לכיסוי חרפתם.

כב.         ובשיחות הר”ן שיחה רכ איתא בזה”ל: פעם אחת אמר לאחד, אגלה לך סוד, שיהיה 

ואני  נסיון,  בעולם בשביל  אפיקורסות  יבוא  כי מלמעלה  בעולם,  גדול  אפיקורסות 

באמונתם,  קימים  וישארו  באמת  באמונה  יתחזקו  זה  בלא  גם  שלי  שאנשים  יודע 

וכדברים  מקודם.  מזה  שדיברו  כשיראו  יותר  שיתחזקו  כדי  זאת  לך  מגלה  אני  אך 

האלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים, והיה מתאנח מאד על זה, ואמר,  אוי, איך 

יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם. והנה סמוך מאד אחר הסתלקותו ז”ל 

ראינו בעינינו זאת, שתיכף התחיל להתפשט אפיקורסית גדול בעולם מה שלא היה 

כזאת מימי קדם, כי אף על פי שכבר התחיל לצמוח נגע המספחת הזאת במדינות 

בפרט  רעים  חיבורים  וחיברו  כמפורסם,  דשם  המפורסמים  האפיקורסים   - רחוקות 

בימינו אחר  הנגע במדינתנו, עד אשר  נתפשטה  לא  עדיין  וכו', אבל  ספרי המאסף 

הסתלקותו ז”ל והסתלקות עוד גדולי הצדיקים הקדושים ז”ל, פשתה נגע המספחת 

שבדורותינו  והכשרים  הצדיקים  ככרוכיא  צוחו  וכבר  במדינתנו,  גם  הזאת  הרעה 

לנו  שהגיע  מה  לנו  אוי  הרבים,  בעוונותינו  תקפה  ידם  כי  להם,  שומע  ואין  אלה 

בדורותינו אלה, ועל ידי זה נצמחה הגזרה הרעה בימינו שנמשכה על ידם, אוי מה 

היה לנו, ונתקיים בעוונותינו הרבים כאשר הודיע אדמו”ר ז”ל הנורא מקודם ברוח 

קדשו, ועדיין הולכים ומתפשטים בכל עת, אוי מי יודע מה יהיה בימים הבאים.

כג.     ע”פ לשון הכתוב בתהלים נה, כב.
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ֶרֶפׁש  ֵמיָמיו  ְגְרׁשּו  ַוּיִ יּוָכל  לֹא  ֵקט  ְוַהׁשְ ִנְגָרׁש  ם  ּיָ ּכַ ִעים  ָהְרׁשָ

י ֶעְליֹון  ִאים ַוֲאמֹוָרִאים ְוַעל ְקדֹוׁשֵ ּנָ ר ָסָרה ַעל ּתַ ָוִטיט  כד - ְלַדּבֵ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוִמְנֲהֵגי  ֵתי  ּדָ ַעל  ּוִבְפָרט  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּוָתם 

ְוַרּבֹוַתי  ַוֲאבֹוַתי  ְלָיִמים,  ָצִעיר  ָאז  ָהִייִתי  ְבָעְנִיי  ְוָאֹנִכי 
לּוֵחי  ְ ְמעּו ֵמָרחֹוק, ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ים נּוָחם ֵעֶדן ׁשָ דֹוׁשִ ַהּקְ

ל  ּכָ ֶאת  ָהְרחֹוקֹות,  ָהֲאָרצֹות  ְלָכל  ַהּקֶֹדׁש  ֵמֶאֶרץ  ְדַרֲחָמָנא 

ה,  ָהֵאּלֶ ִדינֹות  ּמְ ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ה  ַהּזֶ ָהָרע  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ִמיְרס  ְפֵרי  ִמּסִ קּוְנְטֵרִסים  ֵאיֶזה  ֲאֵליֶהם  ֵהִביאּו  ְוִלְפָעִמים 

ׁשּוָרה  ל  ּכָ ַעל  ִלְקרַֹע  ּוִבְקׁשּו   - ָמהּו  ּתָ ן  ּכֵ ָראּו  ה  ֵהּמָ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ

ְיֵמיֶהם  ְוָכל  ְגֵדיֶהם  ּבִ ל  ּכָ יקּו  ַיְסּפִ לֹא  י  ּכִ ָראּו  ַאְך  ְוׁשּוָרה, 

 - ִרים  ְוַהּמָ ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ ה  ֵמַאְרּבֶ ַרּבּו  י  ּכִ ֲעֵליֶהם,  ִלְקרֹוַע 

ָכל  י  ּכִ ְוִאם  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֵרי  ִעּקְ ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ ַעד  ַהּנֹוְגִעים 

ַמה  ְבָגְדִלי  ה  ַעּתָ ֵמִעיד  ֲאִני  ּוַבְחרּוִתי,  ַיְלּדּוִתי  ִביֵמי  ָהָיה  ֶזה 

ָצֲעקּו  ה  ּמָ ּכַ ַטְלָיא  ֲהִויָנא  ַכד  ּוְנִהיְרָנא  ְבַקְטנּוִתי;  ָרִאיִתי  ֶ ּשׁ

ִרים. ְוַהּזָ ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ ְוָהרֹוִאים  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ל  ּכָ ָמָרה 

ְרּגּום  ַהּתַ ִעם  ׁש  ַהֻחּמָ ִלְגבּוֵלנּו  יעּו  ִהּגִ ְך  ּכָ ַאַחר  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ְוִאם  הנ“ו;  מ“ד  ין  ּנִ ַהּתַ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ָהָרע  אּור  ְוַהּבֵ י  ַנּזִ ּכְ ַאׁשְ

ם  ַדְרּכָ ָרֵאל - ּכְ נֹות ִיׂשְ ַתּקָ ִאּלּו ָחֵפץ ּבְ ִמְרָמה ּכְ ָבָריו ּבְ ה ּדְ י ִחּפָ ּכִ

ְלָהִבין,  ְוֵלב  ִלְראֹות  ֵעיַנִים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ֶזה,  ל  ּכָ ִעם  ָהָרע, 

נז, כ. כד. ע”פ לשון הכתוב בישעיהו 
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ָבָריו  ּדְ ה ְמקֹומֹות ָמְצאּו ֶאֶרס  ּוְבַכּמָ ָנתֹו ָהָרָעה.  ּוָ ּכַ ּוֵמִבין  רֶֹאה 

ר ֲאִני  ָתִנים ַאְכָזר  כה, ְוֶזה ֲאׁשֶ יִנם ֵיינֹו ְורֹאׁש ּפְ ּנִ ּתַ ָהָרִעים ֲחַמת 

ַהֲחֵרִדים  אֹוִנים  ַהּגְ ְמִדיָנֵתנּו  י  ָראׁשֵ דֹוֵלי  ּגְ ָראּו  ֶ ּשׁ ַמה   - זֹוֵכר 

ָבָריו  ּדְ ּתֹוֲעבֹות  ָרִאיִתי  ַעְצִמי  ּבְ ְוַגם ָאנִֹכי  ֵעֶדן,  ִלְדַבר ה’ נּוָחם 

ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ַעל  ּוַמְבִאיׁש  ַמר  ַטַעם  ַתב  ּכָ ׁשֶ  - ֵעיָני  ּבְ

ְוכּו’, אֹוי  ְמָלאכֹות  ּבִ ַעְסקּו  ּיַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ יל ֶאת  ְלַהְרּגִ ְכֵדי  הּוא  ׁשֶ

ׁשֹוְמעֹות. ְך  ּכָ ׁשֶ ָלָאְזַנִים 

י ִאם ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת,  ְוִאם לֹא ָהָיה ִנְמָצא ִבְסָפָריו ָהָרִעים ּכִ
מֹו  ּכְ  - ֶהם  ּבָ ׁשֶ רֹות  ָהַאְזּכָ ִעם  ְרָפם  ּוְלׂשָ ְלָקְרָעם  ָראּוי 

ר, ֲהלֹא  ַדּבֵ ּנְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז“ל )שבת קטז.  כו(; ַמה ּנֹאַמר, ַמה  ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ׁשֶ ים,  ְקַטּנִ ִעם  דֹוִלים  ּגְ נּו  ַעּמֵ ֵני  ּבְ ַער  ׁשַ ל  ּכָ יֹוְדִעים 

ִנְבָנה  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֶ ּוִבְפָרט  ָרִזין,  ּדְ ְוָרִזין  ָרִזין  ְמֵלָאה 

ְדעֹוָבָדא  ִצּיּוָרא  ּכְ ָנא  ּכְ ְדַמׁשְ ִצּיּוָרא  י  ּכִ ָהֶעְליֹוָנה,  ְגָמא  ַכּדֻ

ָזִכינּו  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ה  ַעּתָ ּוִבְפָרט  ֵעֶדן  כז,  ְדַגן  ּוְכִצּיּוָרא  ית  ִדְבֵראׁשִ

נֹוְראֹות  ַבח  ׁשֶ ּבְ ר  ְלַסּפֵ ה  ְרּבֶ ּמַ ֶ ׁשּ ַמה   - דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְלִסְפֵרי 

ִריָחיו  ּבְ יו  ְקָרׁשָ ְקָרָסיו  ָרָטיו:  ּפְ ָכל  ּבְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֵ ֻדּלֹות  ּגְ

ּוְכרּוִבים  ָארֹון  ְוַהּנֹוָרִאים:  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוֵכָליו  ַוֲאָדָניו,  ַעּמּוָדיו 

ֵעיֵנינּו  ַטח  י  ּכִ ְוִאם  ְכהּוָנה;  ְגֵדי  ּבִ ְוסֹוד  ְוכּו’,  ּוְמנֹוָרה  ְלָחן  ְוׁשֻ

כה.      מלשון הכתוב בדברים לב, לג.

כו.     עיין בשולחן ערוך אורח חיים סימן שלד סעיף כא.

כז.     עיין זוהר תרומה דף קמט. ובדף קסב: ובתיקוני הזוהר הקדמה דף יג ע”א.
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ֶנָחָמֵתנּו  זֹאת  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  סֹודֹוָתיו,  ִעְמֵקי  ּוְלָהִבין  ֵמְראֹות 

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָבָריו  ּבִ ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  ָחי  ְלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ְבָעְנֵינּו, 

ָעְמקּו  ה  ּמָ ּכַ ֵמָרחֹוק  ֵמִבין  ִלּבֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ִבְכָלל  הּוא  ׁשֶ ּוִמי 

ַעל ר  ַכּפֵ ּמְ ׁשֶ  - ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ בֹוָתיו   ַמְחׁשְ

ָהֵעֶגל  כח: ה  ַמֲעׂשֶ

ַעד  ָרֵאל!  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינּו  ָנא,  ִהְתעֹוְררּו  ָנא,  ִעְמדּו  ה,  ְוַעּתָ ד 

ר  ֲאׁשֶ ֵמִבין  ֲאִני  ה  ְוַעּתָ עּוָתם,  ִרׁשְ ת  ֶרׁשֶ יַע  ִהּגִ ֵהיָכן 

אּורֹו ְוַתְרּגּומֹו ָהָרע  ם ִהְרִעיׁשּו ֲאבֹוַתי ְוַרּבֹוַתי ַעל ּבֵ לֹא ַעל ִחּנָ

ָמָרה  ָצֲעקּו  ֶלֱחָיה,  ַעל  ְוִדְמָעָתם  ְיָלה  ּלַ ּבַ ִיְבּכּו  כֹו  ּבָ ה,  ַהּזֶ

ְוִסיָעתֹו  ֲחֵבָריו  ְוַעל  ה  ַהּזֶ ָהָרע  ַהּצֹוֵרר  ַעל  ֶבָעָפר,  ׁשּו  ּלְ ְוִהְתּפַ

ֶאֶלף   - ה  ֵמֵאּלֶ דֹולֹות  ּגְ ּתֹוֲעבֹות  ְדָבָריו  ּבִ ִנְמָצא  ְועֹוד  ָהָרָעה. 

ָכל  ְרֵסם ּבְ ָלל; ּוְכָבר ִנְתּפַ ָתב ּכְ ּוְרָבבֹות, ֵאין ְלַהֲעלֹוָתם ַעל ַהּכְ

ִנים  ָהַרּבָ דֹוֵלי  ּגְ ָאז  ִלְמִדיָנֵתנּו,  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ִדינֹות  ַהּמְ

ְוֶהְחִרימּו  ּוְמלֹוָאּה,  ָהעֹוָלם  ִהְרִעיׁשּו  ְסִביבֹוֵתינּו  ּבִ ׁשֶ אֹוִנים  ַהּגְ

ת  ַהּמֵ ֶאת  ְלָהִלין  קּוְנְטֵרס  ר  ִחּבֵ ׁשֶ נה“ו  ֵרֵעהּו  ְוֶאת  אֹותֹו  ְוִנּדּו 

ֶהָחִסיד  אֹון  ַהּגָ ם  ּוְברֹאׁשָ ה,  ָהֵאּלֶ ָהָרִעים  ְדָבָריו  ּבִ ְוַכּיֹוֵצא  ג“י, 

ְועֹוד  יָסא,  ִמּלִ ָהַרב   - יל  ֶטעּבִ ר’  מֹו  ׁשְ בֹוד  ּכְ ם,  ׁשֵ ּבְ ֻפְרָסם  ַהּמְ

ִדים  ַהּזֵ י  ּכִ ְוִאם  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנם  ּיֹוֵצא  ּכַ ְיָקִרים  ִנים  ַרּבָ ה  ּמָ ּכַ

יג. כח. שמות רבה פרשה נא, ח; הובא ברש”י על שיר השירים א, 
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ם  רֹשֶׁ ָעׂשּו  ְבֵריֶהם  ּדִ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ְלִדְבֵריֶהם,  ְמעּו  ׁשָ לֹא  “ל  ַהּנַ

ר ֵמֲחַמת ֶזה  ְרֵכיֶהם, ַעד ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם ּוִמּדַ ֵלב ִיׂשְ ּבְ

ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָהָרעֹות  ּוְכֵנִסּיֹות  ְתִפּלֹות  י  ּוָבּתֵ ֵריֶהם  ְקׁשָ ְקָצת  ַקט  ִנׁשְ

ַוֲהָנָאה  ָלֶהם  ֲהָנָאה  ִעים,  ָלְרׁשָ ּזּור  “ּפִ  - ְקָצת  ם  ָ ִמּשׁ רּו  ּזְ ְוִנְתּפַ

)סנהדרין פרק ח משנה ה(: ָלעֹוָלם“ 

יַעִני  ִהּגִ דֹול  ַהּגָ ּוְבַחְסּדֹו  י,  ָזַקְנּתִ ם  ּגַ ָהִייִתי  ַנַער  ה,  ַעּתָ ֵהן  ה 

ַרְך  ִיְתּבָ ְוַחְסּדֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ּוְבִנְפְלאֹוָתיו  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ִליֵמי 

ַרְגֵליֶהם,  ֲעַפר  ּבַ ק  ִמְתַאּבֵ ְוָהִייִתי  ַהֲחָכִמים,  ין  ּבֵ י  ַדְלּתִ ּגָ ָיַמי  ל  ּכָ

ֵהִקים  ל,  ּדָ ֵמָעָפר  ִקים  ְוַהּמֵ ְבֵריֶהם;  ּדִ ֶאת  ָמא  ּצָ ּבַ ִתיִתי  ְוׁשָ

רֹאׁש  ּבְ ב  ֵליׁשֵ ַעּמֹו,  ּצֹאן  ּכַ ְוִלְרעֹות  ֲעָדתֹו  ְלַנֵהל  ַחְסּדֹו  ּבְ אֹוִתי 

ּוֵמעֹוָלם  ְמִדיָנֵתנּו.  ֵני  ּבְ ְלָכל  ֻפְרָסם  ּמְ ּכַ ֲעָירֹות ְקדֹוׁשֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ

ַרּבֹוַתי  ְוָכל  ְוַדְרֵכיֶהם,  ְפֵריֶהם  ּוִמּסִ לּו  ַהּלָ ּתֹות  ִמּכִ ָרחֹוק  ָהִייִתי 

יבֹות,  ְיׁשִ י  ּתֹוְפׂשֵ עֹוָלם,  אֹוֵני  ּגְ ים,  ָהַרּבִ ְוַתְלִמיַדי  ַוֲחֵבַרי 

ֲעלּו  ּגָ ם  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה,  ַחְדֵרי  ּוְבָכל  ּופֹוְסִקים  “ס  ׁשַ ּבְ ִקיִאים  ּבְ

ַההֹוְלִכים  ָפִרים  ַהּסְ ּוְבָכל  ִרים,  ַחּקְ ַהּמְ ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ ם  ַנְפׁשָ

ְבֵריֶהם,  ּדִ ֵהִביאּו  ׁשֶ  - קֶֹדׁש  ּבְ ֹחל  ִנְתָעֵרב  ר  ֲאׁשֶ  - יָטָתם  ְלׁשִ

ְצִריִכין  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ה  ַכּמָ ּבְ ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ בֹוכֹות,  ַהּנְ ָברֹוֵתיֶהם  ּוִמּסְ ָהָרע  ם  ְעּתָ ִמּדַ ְלִהְתַרֵחק 

ה  ּמָ ּכַ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ֵמַהּמּוָבא  ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ַחְסּדֹו  ּבְ ן  ְלַקּמָ ְיבַֹאר 

ְקֵצה  ַע ּבִ ְנּגֹ ֶהם ּוִמּלִ ן ּבָ ַעּיֵ ֵמר ֵמֶהם ִמּלְ ָ ה ֵהם ַמְזִהיִרים ְלִהּשׁ ְוַכּמָ

ה. ַהּזֶ ֶות  ַהּמָ ם  ַהּסַ
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ָהרֹוֶצה  ל  ּכָ י  ּכִ ְוכּו’,  יֶהם  ּנֵ ְלׁשִ ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ּלֹא  ׁשֶ ה’  רּוְך  ּבָ
 - לֹו  ַחר  ּבָ ׁשֶ ֱאלָֹקיו  ם  ׁשֵ ּבְ ִאיׁש  ֵיֵלְך  עֹוָלמֹו  ֶאת  ד  ְלַאּבֵ

ָמם  ח ׁשְ ִיּמַ ע  ּגָ ׁשֻ ְוִדיִניס ַהּמְ ַוֲאִריְסטֹו  ָלטֹון  ֶדֶרְך ַהחֹוְקִרים ַאּפְ ּבְ

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָוֶעד,  ם ה’ ֱאלֵֹקינּו ְלעֹוָלם  ׁשֵ ּבְ ֵנֵלְך  ַוֲאַנְחנּו  ִזְכָרם,  ח  ְוִנּמַ

ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ִאיׁש,  י  ִמּפִ ִאיׁש  ה  ֹמשֶׁ ּתֹוַרת  ֲאבֹוֵתינּו  לּו  ִקּבְ ר  ֲאׁשֶ

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ָלנּו  ּוֵפְרׁשּו  ָלנּו  ָמְסרּו 

ל  ׁשֶ ְפׁשּוָטן  ּכִ נּו  ִלּבֵ ֵמִאיר  ַעת  ּדַ ָלָאָדם  ַהחֹוֵנן  ר  ֲאׁשֶ ּוְכִפי 

ַלֲאָלִפים  ים  ְואֹוַפּנִ ְוַחּיֹות  ים  ְקדֹוׁשִ ַמְלָאִכים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבִרים,  ּדְ

ֲאָלִפים  ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ּוְלֵהֶפְך  ִלְגדּוָדיו,  ר  ִמְסּפָ ֵאין  ְוִלְרָבבֹות 

ַאֲחָרא,  ְטָרא  ֵמַהּסִ ִאים  ַהּבָ ְקִלּפֹות  ִדים  ׁשֵ ל  ׁשֶ ּתֹות  ּכִ ּוְרָבבֹות 

רֹות. ַהּזָ עֹות  ַהּדֵ ְוָכל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלָהָרע  ּתּוִיים  ַהּפִ ל  ּכָ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ

ַהחֹוְקִרים  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָרעֹות  עֹות  ְוַהּדֵ ִפירֹות  ַהּכְ ל  ּכָ ֶבֱאֶמת  י  ּכִ
ְבֵני  נּו  ֵמַעּמֵ ֵהן  ֵמֶהם  ֵהן   - ָיֵמינּו  ּבְ ְוׁשֶ ַהּקֹוְדִמים  ִמים  ּיָ ּבַ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ֵלִאים  ּמְ ׁשֶ ִדים  כט  ֵ ְוַהּשׁ ִלּפֹות  ֵמַהּקְ ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ָרֵאל,  ִיׂשְ

בימים  והנה  בזה”ל:  כתב  עז  אות  ה'  הלכה  ברכת השחר  הלכות  הלכות  כט.      ובליקוטי 

התגלות  היה  שלאחריו,  והנביאים  רבינו  משה  של  הקודמים  בדורות   - הראשונים 

את  כן  על  שלהם,  הנוראים  והמופתים  הקודש  ורוח  הנבואה  ידי  על  מאד  אלקותו 

יכולים  היו  הזה  עולם  תאוות  אחר  הכרוכים  שגם  אלקים,  עשה  זה  לעומת  זה 

בחירה.  שיהיה  כדי  הטומאה,  ושמות  כישוף  ידי  על  קטנים  מופתים  איזה  לעשות 

אבל אחר חורבן בית שני - והנבואה כבר פסקה מישראל ואותותינו לא ראינו ואין 

כח  את  ולבטל  להרוג  הגדולה  כנסת  לאנשי  כח  יתברך  ה'  נתן  כן  על  נביא,  עוד 

ככולו  רובו  נתבטל  ואז  ז”ל,  רבותינו  שאמרו  כמו  וכו'  זרה  עבודה  של  הרע  היצר 

של כל ידיעות הכישוף ושדים ושמות הטומאה, וכן מישראל נתמעטה מאד ידיעת 

בדורות  כמו  באתגליא  הטבע  לשדד  נוראים  מופתים  ועשיית  הקדושים  השמות 
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מֹו  ּכְ ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ַאַחר  רּוִכים  ּכְ ֵהם  ּוְביֹוֵתר  ָהעֹוָלם; 

ְוכּו’,  ְלאּוְגָיא“  א  ִכְסּלָ י  ּכִ ֲעָלן  “ְוָקְייִמי  ַז“ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ְעּתֹו  ּדַ ל  ְלַבּטֵ ַמר ֵמֶהם  ִנׁשְ ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי  ו.(.  )דף  ְבָרכֹות  ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ

ת  ֶרׁשֶ ּבְ ָנַפל  הּוא  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַוֲאבֹוֵתינּו  ַרּבֹוֵתינּו  ַעת  ּדַ ֶנֶגד  ּכְ

אן  עֹות ָזרֹות ּוְמֻגּנֹות ְמֹאד. ְוֵאין ּכָ ִלּבֹו ּדֵ ְכִניִסים ּבְ ּמַ ָטעּוָתם, ׁשֶ

ן. ְלַקּמָ ה  ִמּזֶ ר  ְנַדּבֵ נּו,  ִעּמָ ִיְהֶיה ה’  ְוִאם  ֶזה;  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ְמקֹומֹו 

פנים,  אל  פנים  הקבלה  סודות  נמסרו  הדורות  גדולי  סגולה  ליחידי  רק  הראשונים, 

יון  נגע המספחת של חכמת  וקצת נכתבו במגלת סתרים. אבל אז התחילה לצמוח 

גם  ובאמת  זה,  ידי  על  המקדש  הבית  את  שהחריבו  הטבע,  חכמת  שהוא  ורומיים 

כל חכמת הטבע שלהם הכל ירשו וקיבלו מחכמי בני קדם, כמבואר בכמה ספרים, 

והיו  וכו',  הטומאה  בשמות  בקיאים  היו  כי  הכל,  ידעו  קדם  בני  וחכמי  בלעם  כי 

וכו'  והשדים  הכישוף  ידיעת  נשכח  ועכשיו שכבר  הטבע.  חכמי  סודות  כל  יודעים 

זה  ידי  עד שעל  לגמרי,  ובכישוף  בשדים  לכפור  רוצים  הם  הטבע,  חכמי  והתגברו 

הם מחציפים פניהם וכופרים בכל סודות הקבלה ובכל שמות הקדושים וכו' - מה 

שכל התורה והגמרא ומכילתות ומדרשים קדושים מלאים מזה.

היו  הראשונים  בדורות  כי  בזה”ל:  כתב  ג  אות  ד  הלכה  התורה  קריאת  ובהלכות 

ועכשיו בדורות אלו מעת שנתבטל  זרה שלהם,  דרכי העבודה  פי  על  כל הכפירות 

של  כפירות  שהם  פילוספיא,  של  הרע  היצר  התגבר  זרה  עבודה  של  הרע  היצר 

כי שורש  ובאמת הכל אחד,  פי חכמתם הרעה.  חכמי הטבע שמכניסין כפירות על 

ובעלי  גדולים  מכשפים  שהיו  מצרים  מחרטומי  נמשך  הטבע  חכמי  של  חכמתם 

יסוד  כן  ועל  ידעו גם חכמות גדולות בחכמות הטבע,  זה  ידי  ועל  שמות הטומאה, 

המחקרים  בספרי  כמובא  מהם,  נמשך  שבעולם  החכמות  כל  של  ועיקר  ושורש 

הלכה  כך  ואחר  מצרים,  חרטומי  ואצל  קדם  בני  אצל  היה  זו  חכמה  שתחילת 

הרבים  שבעוונותינו  עד  לאומה,  מאומה  וכן  ליוונים,  שבאה  עד  לאומה  מאומה 

האדם  את  העוקרת  הרעה  חכמתם  ברשת  נלכדים  להיות  ישראל  בני  גם  התחילו 

מתלוצצים  שהם  עד  לגמרי,  הכישוף  חכמת  נשכח  הימים  וברוב  עולמות,  משני 

מעניני כישוף ושדים וכופרים בדברי רבותינו ז”ל שאמרו מפורש בגמרא ומדרשים 

הרבה מעשיות לאין מספר מעניני כישוף ושדים, אשר באמת גם כל חכמתם הרעה 

בעצמה נמשך מהם כנ”ל.



קנאת ה’ צבאות ל

דֹוׁש  ַהּקָ ָל“ה  ְ ֵמַהׁשּ י  ְקּתִ ֶהְעּתַ ֶ ׁשּ ַמה  ל“ו(  )באות  ן  ְלַקּמָ ן  ְוַעּיֵ
)כי  דֹוׁש  ַהּקָ ִמּזַֹהר  ֵהִביא  ׁשֶ לב(,  מצוה,  נר  שבועות,  )מסכת 

ָאֶרץ ָמאֵרי  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְכֶנְגדֹו ּבָ ִדים ּתַ ִאית ׁשֵ תצא דף רעז.( ּדְ

ָכאן,  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהְינּו  ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו’  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ָפִליסֹוִפים 

ַעְצָמם  ּבְ ִדין  ֵ ְוַהׁשּ ִדין;  ֵ ֵמַהׁשּ ְך  ִנְמׁשָ ָהָרעֹות  עֹוֵתיֶהם  ּדֵ ל  ּכָ ׁשֶ

ְמָצא  ּנִ ּבַ ֵאין  ׁשֶ לֹוַמר  אֹוָתם  ּוְמִסיִתים  ֵמֶהם  ֵלָצנּות  ין  עֹוׂשִ

ה  ּמָ ּכַ ְגָמָרא  ּבִ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ָלל,  ּכְ ִדים  ׁשֵ

ר: ּפֵ ִמּסַ ָעְצמּו  ְמקֹומֹות  ל,  ה  ַכּמָ ּבְ ֵמֶהם  ּיֹות  ַמֲעׂשִ

ֵמֶאֶרץ  ְדַרֲחָמָנא  לּוֵחי  ְ ַהּשׁ עֹוְבִרים  י  ִמּדֵ ָסמּוְך,  ֶזה  ְוֵהן  ו 

ֵאּלּו  ְמִדינֹות  ּבִ ָהיּו  ׁשֶ אֹוָתן  ִלי  רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ ן  ּמֵ ִנְזּדַ ַהּקֶֹדׁש, 

ָחְזרּו  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא,  ּוּפֹוַלְנָיא  ַנז  ּכְ ַאׁשְ ּבְ  -

רֹאׁש  ּפֶֹרה  ׁשֶֹרׁש  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַהְצִמיַח  ְורֹוִצים  ְוִנְתעֹוְררּו, 

ָאְזַני ּוְבָאְזֵני  ֵקׁש ּבְ ר ִהְתִחיל ַהּקֹול ָהָרע ְלַקׁשְ ְוַלֲעָנה; ּוֵמָאז ֲאׁשֶ

ׁשֵֹמַע,  ָאנִֹכי  ַעּנֹות  קֹול  ְסִביבֹוֵתינּו,  ּבִ ׁשֶ ה’  ִלְדַבר  ַהֲחֵרִדים  ל  ּכָ

ַעד  ּוֵמָאז  ֹוְמִעים,  ַהּשׁ ֶנֶפׁש  ין  ַעּנִ ַהּמְ  - ְוִגּדּוִפים  ֵחרּוִפים  קֹול 

ְלָאְזֵנינּו  יַע  ַמּגִ ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ִנים,  ׁשָ ֵאיֶזה  ֶזה   - ה  ֵהּנָ

יעּו  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָחֶרב,  ַמְדְקרֹות  ּכְ ַהּבֹוִטים  ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ

ה  ַעּתָ ְלָהִפיץ  רֹוִצים  ׁשֶ ָהָרִעים  ֵמַהִחּבּוִרים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵאֵלינּו 

ֵחרּוִפים   - ָמקֹום  ִלי  ּבְ צָֹאה  ִקיא  ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ

ל. עיין חגיגה טז. גיטין סז: סנהדרין סז: ועוד הרבה.
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ֶנֶגד  ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָהַאֲחרֹוִנים,  דֹוֵלי  ּגְ ֶנֶגד  ּכְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ְוִגּדּוִפים, 

ְלמּוד  ְוַהּתַ “ס  ַ ַהּשׁ ִדְבֵרי  ּבְ ּדִֹפי  יִלים  ּטִ ּמַ ׁשֶ ְדמֹוִנים ֵמֶהם, ַעד  ַהּקַ

ְוִכְתֵבי  ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ דֹוׁש,  ַהּקָ ְלִמי  ִוירּוׁשַ ְבִלי  ּבַ

ְתֵבי  ּכִ ְוָאְספּו  צּו  ְוִקּבְ ְמֹאד;  ְונֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַזַצ“ל  ָהֲאִר“י 

ֶחֶמד“,  ֶרם  “ּכֶ ם  ׁשֵ ּבְ אֹוָתם  ְוִכּנּו  ָלֶזה  ֶזה  ִריִצים  ּמְ ׁשֶ ֵביֶהם  ִמְכּתְ

ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ׁשֶ “ֵקְרִחים“,  ֵהם  )ּוֶבֱאֶמת  ָרִכים  ּכְ ה  ַכּמָ ּבְ

 - ’קַֹרח’  ַעל  ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ָקְרָחה 

י  ֵפרּוׁשֵ ּבְ ְוָכַפר  ָהָיה  ִמין  י קַֹרח  ּכִ ’ָקְרָחה’ )סנהדרין קט:(,  ה  ָעׂשָ ׁשֶ

ְוכּו’( ַהּתֹוָרה  לא 

ָהָרָעה  ַהּתֹוֵעָבה  ַעל  ְרִעיִדים  ַהּמַ ְלבֹוב  י  ֵמַאְנׁשֵ ָנבּוב  ]ְוִאיׁש 
ָאַמר  לּו,  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ָרֵאל  ְבִיׂשְ ָתה  ֶנֶעׂשְ ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹאת 

“ָקְרסּו  ם  ׁשֵ ַעל  ֹחֶמר“,  “ָקַרס  ִלְקרֹותֹו  ָראּוי  ׁשֶ ֲהָלָצה,  ֶדֶרְך  ּבְ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִפירֹות  ּכְ י  ּכִ ָזָרה,  ָהֲעבֹוָדה  ּבְ ֱאַמר  ַהּנֶ ו“  לב  ַיְחּדָ ָכְרעּו 

סֶֹלת  ּפְ ִהיא  ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  י  ּכִ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֵמעֹוֵבד  רּוִעים  ּגְ

ַעל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהֹחֶמר,  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ א  ַהּבָ ְוַהּמֹוָתר  מּור  ּגָ

ִלי  ּבְ צָֹאה  ִקיא  ָמְלאּו  ְלָחנֹות  ׁשֻ ל  ּכָ י  “ּכִ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי 

ם  ָ ּוִמּשׁ ַז“ל  לג,  ָהֲאִר“י  ִכְתֵבי  ּבְ בָֹאר  ְוַכּמְ ח(,  כח,  )ישעיהו  ָמקֹום“ 

ָמקֹום ַאֵחר, ִויבַֹאר  בָֹאר ּבְ ּמְ ֶהם ּכַ ּלָ עֹות ָזרֹות ׁשֶ ל ַהּדֵ ִכין ּכָ ִנְמׁשָ

פרשה  רבה  בשמות  בזה  עוד  ועיין  ע”א(,  נ  )דף  א'  הלכה  סנהדרין  ירושלמי  לא.     עיין 

יח, ג.

לב.         ישעיהו מו, ב.

לג.    עיין עץ חיים שער מא פרק ג.
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“ָקַרס  הּוא  לֹו  ֶאה  ַהּנָ מֹו  ׁשְ ן  ּכֵ ְוַעל  ה’;  ֶעְזַרת  ּבְ ן  ְלַהּלָ ְמַעט 

ָנָקל[. ְלָנבֹון  ְוַדַעת  ֹחֶמר“, 

ר  ַהּמַ  - ּיֹון  ִמּצִ ְנִהי  ]קֹול  “ִצּיֹון“  ם  ׁשֵ ּבְ ָקְראּו  ָקְרִחים  ּוְקָצת 
ַעל  ה  ְבּכֶ ּתִ ַמר  ּבְ ִצּיֹון  ַתְמרּוִרים  לד;  ִכי  ּבְ ְנִהי  ה,  ַהּזֶ

ם  ׁשֵ ּבְ ִטּנּוֵפיֶהם  ִקּבּוץ  ם  ׁשֵ ִלְבנֹות   - ָמּה  ׁשְ ִלים  ַהְמַחּלְ ִדים  ַהּזֵ

ב“י,  ֵסֶפר  ר  ִחּבֵ ְוֶאָחד  ה;  ְוָכֵהּנָ ה  ָכֵהּנָ ְועֹוד  ה[,  ַהּזֶ ַהּקֶֹדׁש 

ר  ֲאׁשֶ ה  ְוַהְרּבֵ רֹאֹות,  ְך  ּכָ ׁשֶ ָלֵעיַנִים  אֹוי   - ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ְקָצָתם 

ֶמה אֹוי  נוּ  לה,  ַנְפׁשֵ ֲאָבה  ּדָ ֹאֶזן  ַמע  ְלִמׁשְ ֲהלֹא   - י  ַמְעּתִ  ׁשָ
ָלנוּ  לו: ָהָיה 

ִאי  ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ ַוֲחַלְקַלּקֹות  ִטּנּוֵפיֶהם  ְבֵרי  ּדִ ה,  ְוִהּנֵ ז 

ֵחרּוִפים  ְמֵלִאים  ם  ֻכּלָ י  ּכִ ַלֲחזֹר,  ְוָאסּור  ר  ֶאְפׁשָ

בֹוָתם  ַמְחׁשְ ין  ּוְמַכּסִ ֲעִליִמין  ּמַ ׁשֶ  - ֶהְעֵלם  ּבְ ְקָצת  ְוִגּדּוִפים: 

ְקָצת,  יל  ּכִ ּוַמׂשְ ֵמִבין  ְלָכל  ְבֵריֶהם  ּדִ ִמּתֹוְך  ֶרת  ּכֶ ַהּנִ ָהָרָעה 

ְוֵהם  ֵפרּוׁש.  ּבְ ְכִפירֹוֵתיֶהם  ְבֵרי  ּדִ ּוְמבָֹאִרים  ים  ֹפָרׁשִ ּמְ ׁשֶ ה  ְוַהְרּבֵ

ֲחֵברֹו  ְבֵרי  ּדִ סֹוֵתר  ֶזה  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ ְבֵריֶהם  ּדִ סֹוְתִרים 

וֹות  ְלַהׁשְ רֹוִצים  ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ מֹו  ּכְ ַעְצמֹו,  ְבֵרי  ּדִ סֹוֵתר  ְוֶזה 

ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ם  ְלָפְרׁשָ מּוִהים  ַהּתְ  - ָדה  ַאּגָ ּבְ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ

ּתֹוָרה  ּבַ ִנים  ּפָ ים  ְמַגּלִ ֵאיְך ֵהם  ִיְרֶאה  ל ָהרֶֹאה  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהָרִעים, 

לד.   ע”פ ירמיהו ט, יח; ושם לא, יד.

לה. הלשון מפיוט ליום הכיפורים בסדר העבודה.

לו.       הלשון מקינות לתשעה באב.
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ֵסֶפר  ְויֹוֵדַע  ינֹוק  ּתִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ׁשּות,  ִטּפְ ִדְבֵרי  ּבְ  - ַכֲהָלָכה  ּלֹא  ׁשֶ

ין  ִמּלִ ֹאֶזן  ַוֲהלֹא  ָהֲאמֹוָרא,  אֹו  א  ּנָ ַהּתַ ַנת  ּוָ ּכַ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָיִבין 

ִמן  ְרָאָיה  ְמִביִאין  ֵאין  ׁשֶ ּכֹוְתִבין  ִדּבּור  ֵדי  ּכְ ְותֹוְך  ְבָחן  לז;  ּתִ

ֵפרּוׁש  ּבְ ְוכֹוְתִבים  ֶלב,  ּכָ ּכַ ֵניֶהם  ּפְ ֵמִעיִזים  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְדָרׁש.  ַהּמִ

ְתֵבי ּכִ ַעל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַעל  ִגּדּוִפים  ְבֵרי   ּדִ

ַז“ל: ָהֲאִר“י 

 - ֱאֶמת  ּבָ ַרק  ֲחֵפִצים  ׁשֶ ּכֹוְתִבים  ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ ּוְבָכל  ח 

ַאַחר  ּנֹוֶטה  ׁשֶ ְלִמי  ַוֲאבֹוי  אֹוי  ְוכּו’,  ה  ִסּלָ ַהּמְ ר  ֵ ְלַיּשׁ

ְך  ִמים ֹחשֶׁ ׂשָ ְוַלּטֹוב ָרע,  ֶזה, הֹוי ְלָהאֹוְמִרים ָלַרע טֹוב  ּכָ ֱאֶמת 

 , ְךַ ּכָ ל  ּכָ ֶקר  ׁשֶ ר  ְלַדּבֶ ְלׁשֹוָנם  ְוִלְמדּו  ְוכּו’  לח,  ְך  ְלֹחשֶׁ ְואֹור  ְלאֹור 

ָבִרים ַלּדְ ַמע  ִיׁשְ ּוִמי  ֶלֱאֶמת;  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ַלֲהֹפְך  רֹוִצים  ׁשֶ  ַעד 

לּו. ַהּלָ ָהָרִעים 

ְמַעט  ְואֹוְרָך  יְלָך  ּכִ ַאׂשְ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבָ ֶהָחֵפץ  ן  ַעּיֵ ַהּמְ ה  ְוַעּתָ
ֶאָחד  ִאיׁש  ֶהם:  ּלָ ׁשֶ ְך  ֻהּפָ ַהּמְ ֵמָהֱאֶמת  ה  ֵמַהְרּבֵ

ָהָיה   - י  ַכְחּתִ ׁשָ מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ מֹו,  ׁשְ  - ָהָרעֹות  ּתֹוֵתיֶהם  ִמּכִ

ָעה  ַאְרּבָ מֹו  ּכְ ֶאְצֵלנּו  ב  ְוִנְתַעּכֵ ִנים,  ׁשָ ה  ַכּמָ ֶזה  ִבְמִדיָנֵתנּו 

ַרח  ַהּקָ ְמִדיָנתֹו  ּבִ ר  ִחּבֵ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהָרע  ַהּצֹוֵרר  ר  ַהּצַ הּוא  ִנים,  ׁשָ

ֶאת  ן  ּכֵ ם  ּגַ מֹוִכיַח  ָבָריו  ּדְ ּוְבתֹוְך  ְעָרב“;  ּבַ א  “ַמּשָׂ ְקָרא  ַהּנִ

לז.       מלשון הכתוב באיוב יב, יא.

לח. לשון הכתוב בישעיהו ה, כ.
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ּוְלׁשֹונֹות,  ָחְכמֹות  ִלְלֹמד   - ּלֹו  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָיָמיו  ד  ְלַאּבֵ ְוכּו’,  ְרחֹוקֹות  ְמִדינֹות  ּבִ ְלׁשֹוֵטט  ָיָמיו  ּוְלַבּלֹות 

ָהָרע  ע  ָהָרׁשָ מֹו  ּכְ עֹוָלמֹות,  ֵני  ְ ִמּשׁ ַעְצמֹו  ֶאת  ְוַלֲעקֹר  ְך  ֹחשֶׁ ּבַ

ַדְרּכֹו  י  ּפִ ַעל  ָזָכה  ה  ְגֻדּלָ ְלֵאיֶזה  ַעְצמֹו  ַעל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהּזֶ

ִיְהֶיה ְוכֹה  א,  ַהּבָ ְוָלעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֶחְלקֹו  ֶזה   ָהָרע; 

ְלַהְכִרית. ַאֲחִריתֹו 

ֶאָחד  ִעם  ַח  ִהְתַוּכֵ ׁשֶ “ל,  ַהּנַ ָקְרחֹו  ּבְ ּכֹוֵתב  ְבַעְצמֹו  ְוהּוא 
ַעל  הֹוִכיחֹו  ׁשֶ  - ְמִדיָנֵתנּו  ּבִ ׁשֶ ְוַהְיֵרִאים  ִרים  ׁשֵ ֵמַהּכְ

לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ ָהָרָעה,  ילֹוסֹוְפָיא  ַהּפִ ְלַדְרֵכי  ַהּקֶֹדׁש  ֶרְך  ִמּדֶ ָטה  ּנָ ׁשֶ

ּוַמהּו  ָחְכָמה!  ילֹוסֹוְפָיא?  ּפִ ַמה  י  ּכִ ילֹוסֹוף,  ּפִ ה  ַאּתָ ְוַגם 

ה  ַאּתָ ְדָבֶריָך,  ּכִ ָהֱאֶמת  ׁשֶ אֹוֵמר  ה  ַאּתָ ְוִאם  ֱאֶמת!  ָחְכָמה? 

הּוא  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ֵאיֶזהּו  ּבְ ָאָדם  ל  ּכָ ן  ּכֵ ְוִאם  ילֹוסֹוף,  ּפִ הּוא  ׁשֶ ָחָכם 

ְלׁשֹונֹו,  ֶזה  ֵאין  י  ּכִ ִאם  ָבָריו;  ּדְ ּתֶֹכן  ֶזהּו  ִפילֹוסֹוף.  הּוא  ּבֹוֵחר 

ְלׁשֹונֹו: יק  ְלַהְעּתִ ָיִדי  ּבְ ֵאין  י  ּכִ

ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ ְקָצת.  ּבּור  ַהּדִ ְלַהְרִחיב  ְצִריִכים  ָכאן  ּבְ ה,  ְוִהּנֵ ט 

ֶרְך  ִמּדֶ ַהּתֹוִעים  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ

ֵאיֶזה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ הּוא,  ׁשֶ ֶדֶרְך  ֵאיֶזה  ּבְ  - ֶכל  ַהּשֵׂ

ָלל,  ּכְ ָמִעין  ִנׁשְ ְדָבָריו  ִיְהיּו  לֹא  ֶזה  לֹא  ּבְ י  ּכִ תֹו,  ְתִחּלָ ּבִ ֱאֶמת 

ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ֶקר  ׁשֶ ל  “ּכָ לה.(:  )סוטה  ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
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ל  ּכָ ִכים  ִנְמׁשָ ם  ָ ּוִמּשׁ סֹופֹו“,  ּבְ ם  ִמְתַקּיֵ ֵאינֹו  תֹו,  ְתִחּלָ ּבִ ֱאֶמת 

 - עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָזרֹות  ֵדעֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ עּוִתים  ַהּטָ

ַהחֹוְקִרים  ל  ׁשֶ ּוִבְפָרט  ֲאִריכּות,  ּבַ ה  ִמּזֶ קֶֹדׁש  ִסְפֵרי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ

לֹות ָהִראׁשֹונֹות  ּכָ ְתִחיִלים ֵמַהּמּוׂשְ ּמַ לֹוסֹוף, ׁשֶ יֹון ַהּפִ ַדְרֵכי ִהּגָ ּבְ

ָבָרא  ּוִמּסְ ְלֵדָעה  ָעה  ִמּדֵ ְוהֹוְלִכים  ֱאֶמת,  ִדְבֵרי  ה  ּמָ ּוִמּכַ ְוכּו’ 

ם  ְוֻרּבָ ִאים;  ּבָ ֶ ׁשּ ְלַמה  ּוָבִאים  ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ּנֹוִטים  ׁשֶ ַעד  ִלְסָבָרא, 

ָבר  ּדָ ׁשּום  י  ֱאנֹוׁשִ ַדַעת  ּבְ יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַעְצָמן  ּבְ מֹוִדים 

ֶזה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ֱאלֹקּות,  גֹות  ַהּשָׂ ּבְ ּוִבְפָרט  ּבּוְריֹו,  ַעל 

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֶנֶגד  ם  ְעּתָ ּדַ ִלים  ְמַבּטְ ֵאיָנם  ׁשֶ ָלמֹו,  ֶסל  ּכֵ ם  ַדְרּכָ

לֹום,  ָ ַהׁשּ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ה:  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ֶזה  ּבָ )ְוַגם  ְוכּו’  ַאֲחֵריֶהם  ִאים  ַהּבָ ַוֲאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ְוַהּתַ ְוָהָאבֹות, 

ֶזה(. ּבָ ְלַהֲאִריְך  ָמקֹום  אן  ּכָ ְוֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ ֶעְזָרתֹו  ּבְ ן  ְלַהּלָ ר  ְנַדּבֵ

ְבֵרי  ּדִ ת  ִחּלַ ּתְ “ל,  ַהּנַ ְעָרב“  ּבַ א  “ַמּשָׂ ַרח  ַהּקָ ַעל  ּבַ ה,  ְוִהּנֵ
מּוָבן  ְוהּוא   - ָבִרים  ַהּדְ ן  ּכֵ אי  ַוּדַ ּבְ ּלֹו,  ׁשֶ ֲחַלְקַלּקֹות 

ֶזה  ּבְ ֶהֱאַרְכנּו  ּוְכָבר  ֱאֶמת,  הּוא  ַהָחְכָמה  ר  ִעּקַ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַלּכֹל, 

ָהָרע.  ם  ְרּכָ ּדַ ְסִתיַרת  ל  ּכָ ם  ָ ּוִמּשׁ ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ

הּוא  ֲהלֹא  ּלֹו,  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֵהיָכן  ה  ַהּזֶ ְתֶעה  ַהּמַ ָנא  יֹאַמר  ה,  ְוַעּתָ

ָהָיה  ִדיָנֵתנּו  ִמּמְ ְמקֹומֹות  ְקָצת  ּבִ ׁשֶ “ל,  ַהּנַ ָקְרחֹו  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ַתב  ּכָ

ָאר  ׁשְ ּבִ ֶחם, ָהַלְך  ְוָכָלה ַהּלֶ ֶסף  ּכָ י ָאַפס  ּכִ ּוִבְרֹאתֹו  ח,  ְזָקנֹו ְמֻגּלָ

ִאיׁש  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ים  ַרּבִ ּבָ ְוָדַרׁש  ְזָקנֹו,  ל  ְמֻגּדָ ְמִדיָנֵתנּו  ּבִ ֲעָירֹות 
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ְבַעְצמֹו  הּוא  ֵאיְך  ּוְמִביִנים  רֹוִאים  ָבָריו  ּדְ ּוְבתֹוְך  מֹוִכיַח, 

ַעְצמֹו ִאם  ַעל  ָיִעיד  ה  ְוַעּתָ ָלֶהם;  ַרׁש  ּדָ ׁשֶ ָרׁשֹות  ֵמַהּדְ ִמְתלֹוֵצץ 

ִלְנהֹג. ָראּוי  ְוָכְך  ָהֱאֶמת  ְך הּוא  ּכָ

י ִנְגָלה תֹוֲעבָֹתיו ַלּכֹל,  ֶזה ְכָלל, ּכִ ל סֹוף לֹא ִהְצִליַח ּבָ ְוסֹוף ּכָ
ִלְראֹות  ֲחֻתּנֹות  ַעל  ָהַלְך  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ַתב  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ה  ּזָ ִנְתּבַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ל,  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ִקּצּור, ְולֹא ָרָצה ְלַגּלֹות  ֵביֵניֶהם ְמֹאד. ְוהּוא ָכַתב ַרק ְמַעט - ּבְ

עּותֹו  ִרׁשְ ָרִאינּו  ֵעיֵנינּו  ּבְ ָאנּו  ֲאָבל  ִחּבּורֹו,  ּבְ ְךַ  ּכָ ל  ּכָ תֹו  ֶחְרּפָ

ְוָנַאף; ְוַגם ַעל ְרִציָחה  ַנב  ּגָ ה ִבְמִדיָנֵתנּו:  ר ִהְרּבָ ְותֹוֲעבָֹתיו ֲאׁשֶ

ּוֵמֲחַמת  אי ָהָיה ָחׁשּוד, ַרק ָהָיה ִמְתָיֵרא ֵמֵאיַמת ַמְלכּות;  ַוּדַ ּבְ

ַהּסֹוֲחִרים  ִביִרים  ַהּגְ דֹוֵלי  ּגְ ְוַגם  ה;  ֶחְרּפָ ּבְ נּו  ֵמִאּתָ ִנְתָגֵרׁש  ֶזה 

דֹול  ּגָ ן  ֻאּמָ ָהָיה  י  ּכִ ִאם  ּבֹו,  ם  ַנְפׁשָ ֲעָלה  ּגָ ְמִדינֹוֵתנּו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ

ְרׁשּו אֹותֹו  ּגֵ ּבֹונֹוֵתיֶהם,  ְכִתיַבת ִסְפֵרי ֶחׁשְ ֶבת ּבִ ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ ּבִ

ַוֲאַנְחנּו  “ל,  ַהּנַ ִחּבּורֹו  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ָבָריו  ִמּדְ ּמּוָבן  ּכַ  - יָתם  ִמּבֵ

ֲחָכֵמיֶהם,  דֹוֵלי  ִמּגְ ָהָיה  ה  ַהּזֶ ְוָהִאיׁש  ֵברּור.  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ יֹוְדִעים 

ָחְכמֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ּוֵמִבין  ְלׁשֹונֹות,  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ּבִ ָבִקי  ָהָיה  ׁשֶ

ְוַגם  ְמִדינֹוֵתנּו,  ּבִ ַלּכֹל  נֹוַדע  ָהָרע  ְוֵריחֹו  ְלָהַרע;  דֹול  ּגָ ּוֵמִליץ 

ים  ְמַגּנִ ּוָבֶהם ֵהם  ֵאיְך ֵמֶהם  ְבָאְזַני  י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמִדיָנָתם,  ּבִ

“ִויָנא“:  - ְמלּוָכה  ִעיר  ּבָ ִביׁש  ַהּמֵ מֹו  ׁשְ ּוִבְפָרט  ְמֹאד,  אֹותֹו 
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ְצִריִכין  ְלַמְעָלה,  ּמּוָבא  ּכַ  - ַתב  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת  ַבר  ּדְ ְוַעל  י 

ָברּור  ה  ּזֶ ׁשֶ ַתְבנּו  ּכָ ָבר  ּכְ ְקָצת:  יקֹורֹוס  ְלֶאּפִ יב  ְלָהׁשִ

ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֲאָבל  ֱאֶמת,  הּוא  ַהָחְכָמה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָוֱאֶמת 

ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ְוכּו’,  ית  ְוִטְבִעּיִ ית  ִלּמּוִדּיִ ּבְ ֲאִפּלּו   - ַהָחְכמֹות 

ִרים ֻמְכָרִחים ְלהֹודֹות,  ַחּקְ ל ַהּמְ ר ּכָ ֲאׁשֶ ן ָהֱאֶמת, ּכַ יג ּוְלַכּוֵ ְלַהּשִׂ

ִרים  ַחּקְ ַהּמְ דֹוֵלי  ּגְ ֲחָכִמים  ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ֵעיֵנינּו  ּבְ רֹוִאים  ָאנּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ֵרר  ו ִנְתּבָ ַמִים, ְוַעְכׁשָ ע ּבְ ּקָ ּדּור ְמׁשֻ ֲחִצי ַהּכַ ָהִראׁשֹוִנים ָאְמרּו ׁשֶ

ְמָצא ְמִדיַנת ֲאֶמעִריֶקע  ּנִ ָנה ַהֵהֶפְך, ׁשֶ לֹשׁ ֵמאֹות ׁשָ ְ ֶזה יֹוֵתר ִמּשׁ

ם  ּגַ ׁשֶ ַוֲהֵרי  ַרְגֵלינּו;  ּפֹות  ּכַ ַחת  ּתַ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ּוב  ִיּשׁ ׁש  ּיֵ ׁשֶ  -

ָהֱאֶמת. יגּו  ִהּשִׂ זֹאת לֹא  ָחְכָמה  ּבְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ְוֵכן  ִרים  ַחּקְ ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ כּוָנה,  ַהּתְ ָחְכַמת  ּבְ ְוֵכן 
ים  ּלִ ְלּגַ ְוַהּגַ ֶאְמַצע  ּבָ עָֹמֶדת  ָהָאֶרץ  ׁשֶ אֹוְמִרים  ם  ּלָ ּכֻ

ו  דֹולֹות ְוִנְפָלאֹות; ְוַעְכׁשָ יִפים אֹוָתּה, ְוָחְקרּו ָבֶזה ָחְכמֹות ּגְ ַמּקִ

יכֹוָנה  ּתִ ּבֹו  ִמּלִ ִקיְנִפיְרִניקֹוס  ָדה  ּבָ ׁשֶ ִנים  ׁשָ ָאה  ִמּמֵ יֹוֵתר  ֶזה 

ָאנּו  ן  ּכֵ ְוִאם  ְוכּו’,  ֶמׁש  ָ ַהּשׁ ְסִביב  ּפֹוַרַחת  ָהָאֶרץ  ׁשֶ  - ה  ֲחָדׁשָ

ֶקר;  ׁשָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ  - ַעְצָמן  ּבְ ְבֵריֶהם  ּדִ ְסִתיַרת  רֹוִאים 

ים  ִרים ָהִראׁשֹוִנּיִ ה ָיְגעּו ְוָטְרחּו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְמַחּקְ ה ְוַכּמָ ְוַכּמָ

ְבֵריֶהם; ּוִמי  ל ּדִ ּסֹוֵתר ּכָ ו ָקם ֶאָחד ׁשֶ כּוָנה, ְוַעְכׁשָ ָחְכַמת ַהּתְ ּבְ

ַאֲחֵריֶהם  ֲחָכִמים  ָיבֹאּו  אי  ַוּדַ ּבְ ִאים,  ַהּבָ ִמים  ַבּיָ ְהֶיה  ּיִ ַמה  יֹוֵדַע 



קנאת ה’ צבאות לי

ִנְמָצִאים  ה  ַעּתָ ם  ּגַ י  ּכִ ִקיְנִפְרִניִקיס,  ל  ׁשֶ ְבדּוָיה  ָעה  ּדֵ רּו  ְסּתְ ּיִ ׁשֶ

ּנּו. ִמּמֶ ְוׂשֹוֲחִקים  ִלְדָבָריו  ֵאיָנם מֹוִדים  ׁשֶ ִרים  ְמַחּקְ ה  ּמָ ּכַ

ּלֹו  ׁשֶ כּוָנה  ַהּתְ ֶרְך  ּדֶ אי  ַוּדַ ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַעת  ּדַ  - נּו  ַדְעּתֵ ּוְלִפי 
ל ַהּתֹוְכִנים  ֶרְך ֶאָחד ׁשֶ ִנים ּדֶ ל ּפָ ֶקר ְוָכָזב, ְוַעל ּכָ ִהיא ׁשֶ

ים  ְמַקּוִ ְוָאנּו  ֶקר,  ׁשֶ  - ָהַאֲחרֹוִנים  ל  ׁשֶ אֹו  ָהִראׁשֹוִנים  ל  ׁשֶ אֹו   -

ְוהּוא  ֶצֶדק,  ַהּגֹוֵאל  הּוא  ׁשֶ  - ָהֱאֶמת  ֲחַכם  בֹא  ּיָ ׁשֶ ְלַחְסּדֹו, 

ָעָליו  “ְוָנָחה  ב(:  יא,  )ישעיהו  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהָחְכמֹות,  ל  ּכָ ְיָבֵרר 

ָחְכמֹות  אי  ְבַוּדַ ָלנּו  ה  ְיַגּלֶ ְוהּוא  ּוִביָנה“,  ָחְכָמה  רּוַח  ה’  רּוַח 

י  ּכִ לֹות.  ּוַמּזָ ַהּכֹוָכִבים  ִהּלּוְך  ֶדֶרְך  ּבְ כּוָנה,  ַהּתְ ַדְרֵכי  ּבְ ֲחָדׁשֹות 

ַהּכֹוָכִבים  ֶאת  ר  ְמַסּדֵ ַרְך  ִיְתּבָ ה’  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַמֲאִמיִנים,  ָאנּו 

סֹוד ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ְרצֹונֹו,  ּכִ ָרִקיַע  ּבָ ְמרֹוֵתיֶהם  ִמׁשְ  ּבְ

ְמקֹומֹו אן  ּכָ )ְוֵאין  ָידֹו  ַעל  ַרק  ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ֵמַהּכֹל,  ֱעָלם  ּנֶ ׁשֶ  ָהִעּבּור 

ֶזה(  לט. ּבָ ְלַהֲאִריְך 

המציא  שמקרוב  התכונה,  חכמת  בענין  בזה”ל:  כתב  י'  אות  זדים  מכניע  לט.    ובספר 

ולומדים  הולכים  וכולם  השמש,  סביבות  פורחת  שהארץ   - חדש  שקר  קופירניקס 

רבו  בעצמם  ביניהם  וכאשר  גמור,  שקר  הוא  באמת  וגם  זה,  דרך  פי  על  תכונה 

הטענות והוויכוחים על זה.

כל  וגם  בזה”ל:  כתב  לד  אות  ג  הלכה  ורביה  פריה  הלכות  הלכות  ובליקוטי 

אלפים שנה  זה  כי  כלל,  יודעים  בעצמם שאין  מודים  עד שרובם  חסרים,  החכמות 

וכולם  כידוע,  חדשה  תכונה  אחד  המציא  סמוך  וזה  התכונה,  חכמת  שחוקרים 

קיבלו באהבה, ובאמת הוא שטות גדול למי שיש לו מח בקדקדו, וכמבואר בדעת 

 - החכמים  עמלו  ולשוא  שקר,  מהם  אחת  דעה  כך  ובין  כך  ובין  עליו,  החולקים 

נשאו  לא  ומאומה  התכונה,  חכמת  למצוא  ימיהם  כל  האחרונים,  או  הראשונים  או 

הוא  ובאמת  האיך האמת,  יודע  ומי  הראשונים,  דעות  סתרו  כי האחרונים  בעמלם, 

שלא כדברי זה ולא כדברי זה.



לוקנאת ה’ צבאות

ָחְכמֹות  ם  ּגַ ׁשֶ ְלהֹודֹות  ֻמְכָרִחים  ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל 
יגּו ַעל ּבּוְריֹו - ְלָהִבין ֶעֶצם ָהֱאֶמת  כּוָנה ֲעַדִין לֹא ִהּשִׂ ַהּתְ

ל  ּכָ ָהְרפּואֹות,  ָחְכמֹות  ּבְ ְוֵכן  ְוכּו’.  ָהָרִקיַע  י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֲהלּוַכת  ּתַ ל  ׁשֶ

לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ מֹוִדים  ם  ּלָ ּכֻ ֱאֶמת  ּבֶ זֹאת,  ָחְכָמה  ּבְ ַהֲחָכִמים 

ַעְצָמם  מ.  ּבְ ִדְבֵריֶהם  ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ זֹאת,  ַהָחְכָמה  ת  ֲאִמּתַ ֵרר  ִנְתּבָ

ֵאין  ׁשֶ ָאְמרּו  ָהִראׁשֹוִנים  ִרים  ַחּקְ ַהּמְ ׁשֶ ַהְיסֹודֹות,  ָחְכַמת  ּבְ ְוֵכן 

ְוׁשֹוְקִלין  ָקל,  ִמׁשְ ְלָהֲאִויר  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָחְקרּו  ו  ְוַעְכׁשָ ָקל,  ִמׁשְ ְלָהֲאִויר 

ִאים  ּבָ ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ּבְ ׁשֶ ָחְכמֹות,  ָאֵרי  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  ָחְכָמָתם.  ּבְ אֹותֹו 

ּוְמָבְרִרים  ָהִראׁשֹוִנים,  עֹות  ּדֵ ְלַגְמֵרי  ְוסֹוְתִרים  ַאֲחרֹוִנים 

ֶרְך  ּדֶ ִלים  ּוְמַבּטְ מֹוִחים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוָכָזב,  ֶקר  ׁשֶ עֹוֵתיֶהם  ּדֵ ׁשֶ

לעמברג  קודש  בקהילת  שכשהיה  וסיפר  בזה”ל:  כתב  נ  סימן  הר”ן  שיחות  מ.    ובספר 

שטוב  בעצמו  גדול  דוקטור  לפניו  העיד  גדולים  דוקטורים  קיבוץ  מקום  שהוא 

בחכמת  כך  כל  חקרו  שכבר  ואמר  הרחוק.  בתכלית  ודוקטורים  מרפואות  להתרחק 

ראו  כבר  חקירתם  מריבוי  כי  לא,  וכלל  כלל  יודעים  אינם  עד שעכשיו  הדוקטוריא 

שאי אפשר לחקור ולברר אמיתת הדברים על מכונם.

לעמברג  קודש  ובקהילת  הרפואות.  בענייני  ביניהם  גדולות  מחלוקות  יש  גם 

בו.  להתנהג  איך  מסוכן  חולאת  איזה  בעניין  מחולקים  דוקטורים  כתות  שתי  יש 

לזה  מאד  מזיק  חריפות  איזה  להם  שיש  החזקים  הדברים  שכל  אומרת  אחת  שכת 

אומרת  האחרת  וכת  בהיפך.  שהם  הדברים  רק  ליקח  החולה  ושצריך  החולאת 

מתוקים  ודברים  וכיוצא,  חזקים  דברים  דייקא  החולאת  לזה  שצריך  ממש,  בהיפך 

ראיות  מביאה  הנ”ל  מהכתות  ואחת  אחת  וכל  הזאת.  לחולאת  מאד  מזיקים  ורכים 

סם  הוא  דעתם  בהיפך  שמתנהג  מי  מהכתות  אחת  כל  דעת  ולפי  לדבריהם,  חזקות 

החולה  של  ההנהגות  כל  זו  כת  דעת  שלפי  נמצא  דעתם.  לפי  ושלום,  חס  המוות 

וכן  ושלום  חס  המוות  סם  הם  השניה  הכת  של  הדוקטורים  פי  על  שמתנהג  הנ”ל 

להיפך לפי כת האחרת. וכל אחת מהכתות הם דוקטורים גדולים ומופלגים בחכמה 

לברר  אפשר  אי  וגם  לאמיתו.  האמת  לכוון  יכולים  אינם  כן  פי  על  ואף  מאד  זו 

ואי  להפך  ולפעמים  זו  דעה  כפי  בחוש  נראה  לפעמים  כי  האמת  מי  עם  בחוש 

אפשר להם לברר הדבר כלל.



קנאת ה’ צבאות מ

ָהִראׁשֹוִנים  ּוְכִמְקֵרה  ָלִראׁשֹוִנים;  רֹון  ִזּכָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָחְכָמָתם, 

רֹון  ִזּכָ ָלֶהם  ִיְהֶיה  לֹא  ָלַאֲחרֹוִנים  ם  ּגַ י  ּכִ ָלַאֲחרֹוִנים,  ִיְקֶרה  ן  ּכֵ

ִויָבְררּו  ְבֵריֶהם  ּדִ רּו  ְסּתְ ּיִ ׁשֶ  - ַאֲחֵריֶהם  ַאֲחרֹוָנה  בֹא  ּיָ ׁשֶ ִעם 

ֵעת. ּוְבָכל  ּדֹור  ָכל  ּבְ זֹאת  רֹוִאים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶקר,  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ

ִהיא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ רֶֹאה  ה  ַאּתָ ֲהֵרי  ן,  ּכֵ ִאם 
ּכֹוְתִבים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהָחְכָמה,  ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ  - ָחְכָמה 

רּור  ּבָ ָחְכָמה  ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ ִדְבֵריֶהם  ּבְ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ַעְצָמם.  ּבְ

ל  ּכָ ָאֵרי  ׁשְ ּבִ ּבֹון, ֲאָבל  ְוַהֶחׁשְ ָסה  י ִאם ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ּכִ ֱאֶמת -  ּבֶ

ֲאֵפָלה,  ּבָ ׁש  ֵ ַהְמַגּשׁ ר  ִעּוֵ ּכְ  - ְמֹאד  ְנבֹוִכים  ֵהם  ֲעַדִין  ַהָחְכמֹות 

ָהֱאֶמת  מא: ֶעֶצם  ַעל  ַלֲעֹמד  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ י  ּכִ

בכל  כי  בזה”ל:  כתב  ב  אות  ה  הלכה  מטלטלין  חזקת  הלכות  הלכות  מא.            ובליקוטי 

יש חכמה עמוקה  יום, בכולם  ובכל מה שנעשה בכל  ובפרטיות  הבריאה בכלליות 

'כולם בחכמה עשית וכו'', דהיינו חכמת התורה שהיא עיקר  ונפלאה, כמו שכתוב 

ורזין  רזין  מלאה  והתורה  הקדושה,  התורה  חכמות  דבר  בכל  שיש  נמצא  החכמה; 

דבר  בכל  בוודאי  כן  על  שבעולם.  הדברים  בכל  מלובשת  והיא  קץ,  אין  עד  דרזין 

ואמר  דוד  זה התפלא  ועל  נשגבין מאד מאד,  רזין  יש בהם  ובפרט  שבעולם בכלל 

כולם  ה'  מעשיך  רבו  'מה  וכתיב  מחשבותיך',  עמקו  מאד  ה'  מעשיך  גדלו  'מה 

לא  עילאין,  רזין  שמלאה  התורה  חכמות  על  הכוונה  ועיקר  וכו'',  עשית  בחכמה 

כל  גם בתוך  כי באמת  על חכמותיהם,  ושלום  כמו שטועים המחקרים שנאמר חס 

מה  אפילו   - חכמותיהם  נקראים  כן  ועל  דפנימיות,  ופנימות  פנימיות  יש  החכמות 

כשמשיג  למשל  כמו  חיצוניות,  חכמות  נקרא  הכל  אמת,  איזה  לפעמים  שמשיגין 

האש  חום  ידי  על  ובורח  שמתפשט  האויר  טבע  או  כדורי,  הוא  שהעולם  בחכמתו 

- שנודע לו האמת שהאויר בורח  וכיוצא בזה, אינו משיג כי אם הדבר כמו שהוא 

טעם  אבל  נפלאות,  ותחבולות  כלים  כמה  עושה  זה  ידי  ועל  האש,  מפני  ומתפשט 

הדבר מדוע הוטבע כך באויר, זה נעלם מכל החכמים מאד, כי טעמי הטבע נעלם 

אין  בפנימיות  כי  החיצוניות,  חכמות  חכמתם  כל  נקראים  כן  ועל  החכמים,  מכל 

סודות  כל  גם  כאילו  הבריות  את  להטעות  רוצים  הם  טעותם  ומרוב  דבר.  יודעין 
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י  ׁש ֹמַח ֲאִמּתִ ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ל ַחְכֵמי ֵלב -  ּכָ ה, יֹאְמרּו ָנא  יא ְוַעּתָ

ַהָחְכמֹות  ָאֵרי  ׁשְ ּבִ ַרְרנּו  ּבֵ ֶזה  ל  ּכָ ִאם  ָקְדָקדֹו:  ּבְ

ְוכּו’,  ּוׁש  ּשׁ ְוַהּמִ ַמע  ֵ ְוַהּשׁ ָהְראּות  ּבְ ים:  ַהחּוׁשִ ּבְ ְקָצת  ְרִאים  ַהּנִ

ַעל  ְלַהֲעלֹות  ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ָהֱאֶמת,  יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶהם  ּבָ ם  ּגַ

ַאַחר  ֶ ְקָרא ֶאְצָלם ַמה ּשׁ רּוָחִנּיֹות - ַהּנִ ֲחִקירֹות ּבָ ַעת ִלְכנֹס ּבַ ַהּדַ

ַקל  ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ן,  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַבע;  ַהּטֶ

ַוֲהלֹא  ָהֱאֶמת,  ֶעֶצם  ם  ׁשָ ּוְלָהִבין  יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ָוֹחֶמר, 

ְוָכל  ִחּיּוֵתנּו,  הּוא  ר  ֲאׁשֶ  - נּו  ּבָ ׁש  ֻלּבָ ַהּמְ ֶפׁש  ַהּנֶ ַמהּות  ֲאִפילּו 

יג ּוְלָהִבין  ר ְלַהּשִׂ נּוָעֵתנּו ַעל ָיָדּה - ִאי ֶאְפׁשָ ַהְרָגׁשֹוֵתינּו ְוָכל ּתְ

ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַעְצָמם;  ּבְ מֹוִדים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמהּוָתּה, 

ִדים  ֵ ַהּשׁ ַמהּות  אֹו  דֹוׁש,  ַהּקָ ְלָאְך  ַהּמַ ַמהּות  יג  ְלַהּשִׂ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ

ַמְעָלה  ּלְ ֶ ּשׁ ַמה  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ יל,  ְלַהְבּדִ ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ

ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ  ; בֹּהַ ּגָ ֵמַעל  בֹּהַ  ּגָ ַמְעָלה,  ּוְלַמְעָלה  ה  ִמּזֶ

ִפיַסת  ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ֵלית  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֹקּות,  גֹות  ַהּשָׂ ת  ֲאִמּתַ יג  ְלַהּשִׂ

ַעְצָמם: ּבְ ר ֵהם מֹוִדים  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל,  ּכְ ּה  ּבֵ

ר ַהָחְכָמה ִהיא  ִעּקַ ה ֱאֶמת ָנכֹון ּוָברּור ׁשֶ ּזֶ ָבִרים, ׁשֶ ַלל ַהּדְ יב ּכְ

ָכל  ּבְ ֲאִפּלּו  יג,  ְלַהּשִׂ ה  ָקׁשֶ ָהֱאֶמת  ת  ֲאִמּתַ ֲאָבל  ֱאֶמת, 

הקבלה הקדושה כלולה בחכמותיהם החיצוניות המוטעית על פי רוב, כידוע להם 

בעצמן שעדיין לא השיגו שום דבר בבירור כי אם חכמת ההנדסה והמספר כמובא 

כאלה,  לטועים  אוי  זה;  על  להודות  מוכרחים  בעצמם  הם  וכאשר  אחר,  במקום 

ואין צריכין לסתור שטותים כאלה שהם כנגד אמונת ישראל.
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ֲעלּו  ִמּיּות ּפָ ַגׁשְ ָאֵרי ָחְכמֹות ּבְ ׁשְ י ֵכן, ּבִ ַהָחְכמֹות; ַאְך ַאף ַעל ּפִ

ַלֲעׂשֹות מֹוֶרה  מֹו  ּכְ ָחְכַמת ָהאּוָמנּות  ּבְ גֹון  ּכְ ָחְכָמָתם,  ּבְ ה  ַהְרּבֵ

ְוֵכִלים  ִנְפָלאֹות  אּוָמנּות  ָאֵרי  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  ֵזייִגיר(,  ּקֹוְרִאין  )ׁשֶ עֹות  מב  ׁשָ

ִלים  ַהּכֵ ל  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ְוִחּיּות  רּוָחִנּיּות  ּבְ ֲאָבל  הֹוִציאּו,  ׁשֶ ים  ֲחָדׁשִ

ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ּדֹוְמִמים,  ֲאִפילּו  ים  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ְוׁשֶ

ְיִמיָנם  ין  ּבֵ יֹוְדִעים  ֵאין  ֲעַדִין  ר,  ְמַדּבֵ ַחי  ַהּצֹוֵמַח  ִחּיּות  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ

לֹות  ַהְבּדָ ִרְבבֹות  ּבְ יל  ְלַהְבּדִ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ֹמאָלם,  ִלׂשְ

ָרָכיו ְוַהְנָהגֹוָתיו  ן ְלָהִבין ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ַרְך, ּוִמּכָ גֹות ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ַהּשָׂ ּבְ

ָלנּו  ָמַסר  ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יו  ְוֻחּקָ ִמְצו ָֹתיו  ְוַטֲעֵמי  ַרְך  ִיְתּבָ

י “ּכִ ט(:  נה,  )ישעיהו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְקרֹובֹו,  ַעם  ָרֵאל   ְלִיׂשְ

בַֹתי  ּוַמְחׁשְ ְרֵכיֶכם  ִמּדַ ְדָרַכי  ְבהּו  ּגָ ן  ּכֵ ֵמָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ָגְבהּו 

בֵֹתיֶכם“: ְחׁשְ ִמּמַ

ְמעּו ֶאל  ֵני ַיֲעקֹב ְוׁשִ ְמעּו ּבְ ְבצּו ְוׁשִ ָרֵאל, ִהּקָ ַמע ִיׂשְ ה ׁשְ יג ְוַעּתָ

יָדה  ְוַאּגִ ֵהָאְספּו  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוַרּבֹוֵתיֶכם  ֲאבֹוֵתיֶכם 

ַאַחי  עּו  ּדְ “ל.  ּנַ ּכַ ַהָחְכָמה  ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ  - ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ָלֶכם 

ַדְרֵכי  י ּבְ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ׂשֵ יג ּבְ ר ְלַהּשִׂ ֶעֶצם ָהֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ ְוֵרַעי, ׁשֶ

ַתֲאָוה  ֵאיֶזה  ּבְ ע  ּקָ ְמׁשֻ ָהָאָדם  ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ יֹון  ַהִהּגָ

ְיִדיָעה,  ֵאיֶזה  יג  ְלַהּשִׂ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָרָעה,  ה  ּוִמּדָ

ָזר  ְוָכל  קֶֹדׁש,  יֹאַכל  לֹא  ָזר  ל  ּכָ י  ּכִ ֱאלֹקּות.  גֹות  ַהּשָׂ ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ

מב. עיין ליקוטי הלכות, הלכות יום טוב הלכה ה.
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ֶאל  ָיבֹא  לֹא  ָרָעה,  ה  ּוִמּדָ ַתֲאָוה  ֵאיֶזה  ּבְ  - ָלֶנֶפׁש  ָטֵמא  ְוָכל 

ל  ׁשֶ ַמְלּכֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  יר  ּוְלַהּכִ יג  ְלַהּשִׂ ְפִניָמה  ֲחֶנה  ַהּמַ ּתֹוְך 

מֹו. ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ עֹוָלם 

ַעל  ּוְרצֹונֹו  תֹו  ֲאִמּתָ ְלהֹוִדיֵענּו  ָעֵלינּו  ָחַמל  דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ַאְך 
ר ָהִראׁשֹון  ה, ֲאׁשֶ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ְיֵדי ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ

עֹוָלם  ּבָ ֱאלֹקּותֹו  הֹוִדיַע  הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  מג,  ָהָיה  ֶאָחד  ֶהם  ּבָ ׁשֶ

מג.          מלשון הכתוב ביחזקאל לג, כד;

אברהם',  היה  'אחד  בזה”ל:  תנינא  מוהר”ן  ליקוטי  שבתחילת  בהשמטה  ועיין 

שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, 

אביו  על  ולא  אותו,  ומונעים  ה'  מאחרי  שסרים  העולם  בני  על  כלל  הסתכל  ולא 

ושאר המונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם, וזהו 'אחד היה אברהם'.

כל  כן  ועל  בזה”ל:  כתב  עד  אות  ה  הלכה  השחר  ברכת  הלכות  הלכות  ובליקוטי 

הנצחי,  תכליתם  על  ימיהם  כל  והסתכלו  זה  בדרך  שהלכו  האמתיים  הצדיקים 

השיגו והבינו תיכף שרצונו יתברך להתרחק מכל התאוות, לא מלבד מן המותרות, 

ולטהר  ולקדש  דאפשר,  מה  בכל  למעט  צריכין  להכרחיות  אפילו מה שנראה  אלא 

בשביל  ובטהרה  בקדושה  יעשה  דהכרחיות  ההכרחיות  שגם  עד  פעם,  בכל  עצמו 

ומחמת שהסתכלו  כלל.  עצמו  תאוות  ולא בשביל  יתברך,  רצונו  העולם שזה  קיום 

יום  בכל  עצמן  וקידשו  ופירשו  ועשו  קיימו  וכן  זאת,  כל  והבינו  לאמיתו  אמת  על 

שה'  עד  למעלה  וממעלה  לדרגא  מדרגא  שעלו  עד  יתרה,  בקדושה  פעם  ובכל 

רצונו  אחר  תמיד  מחפשים  היו  הם  כי  רצונו.  להם  וגילה  עליהם  ריחם  יתברך 

בכל  רצונו  להם  וגילה  יתברך  ה'  עליהם  האיר  כן  על  עצומות,  וטירחות  ביגיעות 

עליו  אבינו  אברהם  היה  הראשון  וזה  נפשם.  ומסירת  וטרחתם  יגיעתם  כפי  פעם 

רצונו  שהשיג  הראשון  שהוא  עד  בשלימות,  הזה  בדרך  בתומו  שהלך  השלום 

שאמרו  כמו  מאברהם,  היה  התחלתה  שיסוד  לנו  המסורה  התורה  בדרך  יתברך 

שגם  פי  על  אף  כי  וכו';  התורה  כל  את  אבינו  אברהם  שקיים  מצינו  ז”ל  רבותינו 

זכו  לא  כן  פי  על  אף  וכו',  וחנוך  ומתושלח  נח  כמו  גדולים  צדיקים  היו  מקודם 

לגלות אלקותו יתברך ורצונו, כמו אברהם כמו שאמרו רבותינו ז”ל.

הגדולים שלא  הצדיקים  בכל  מצינו  בזה”ל:  כתב  יח  אות  ה  הלכה  רבית  ובהלכות 

נסיונות רבים, והראשון היה אברהם אבינו שהיה  ידי  זכו להשיג האמת כי אם על 

לו נסיונות עצומים מאד נגד כל העולם, שהיו מלאים שקר ואמרו שאצלם האמת, 
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ֲאו ֹת  ַהּתַ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְוׁשִ ְמֹאד  ְמֹאד  ַעְצמֹו  ְוִטֵהר  ׁש  ּדֵ ּקִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 

ְלַבד  ּנּו  ּוִמּמֶ ְוכּו’,  ָהֵאׁש  ן  ְבׁשָ ּכִ ּתֹוְך  ְוָקַפץ  ַרְך,  ִיְתּבָ ְלַמֲענֹו 

יֹום  ָכל  ּבְ ֶזה  ּבְ ֲאִרים  ִמְתּפָ ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוָבה  ֵתנּו  ְירּוׁשָ ִהְתִחיל 

ִעים  ּנָ ּוַמה  ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרנּו,  “ַאׁשְ ְואֹוְמִרים:  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ

ׁשּום  יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ְוכּו’;  ֵתנּו“  ְירּוׁשָ ָפה  ּיָ ּוַמה  ּגֹוָרֵלנּו 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ֱאלֹקּות,  גֹות  ַהּשָׂ ּבְ ית  ֲאִמּתִ ָגה  ַהּשָׂ

ה ַוֲהָבָליו  ֲאו ֹת עֹוָלם ַהּזֶ ל ּתַ ְוָטֳהָרה ְגדֹוָלה ּוְפִריׁשּות ִנְפָלא ִמּכָ

מֹו ֲאבֹות ָהעֹוָלם ַאְבָרָהם  ַרְך, ּכְ ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ִויִגיָעה ֲעצּוָמה 

ְבָעה רִֹעים. ִ ַהּשׁ ְוָכל  נּו,  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק 

ים  ְקדֹוׁשִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ִנְמָצִאים  ְודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְוֵכן 
ה  ִמּזֶ ין  ּפֹוְרׁשִ ים:  דֹוׁשִ ַהּקְ ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ַההֹוְלִכים  ּוְטהֹוִרים 

ָהָרעֹות,  ּוִמּדֹוֵתיֶהן  ֲאו ֵֹתיֶהן  ּתַ ל  ּכָ ִרין  ּבְ ּוְמׁשַ ְלַגְמֵרי,  ָהעֹוָלם 

ׁש, ּוְגבֹוִהים  ֵהם ּדֹוִמים ְלַמְלָאִכים ַמּמָ ְוכֹוִפין ֶאת ִיְצָרם, ַעד ׁשֶ

ַתֲאָוָתם  ְברּו  ׁשָ יֹון  ּסָ ְוַהּנִ ִחיָרה  ַהּבְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֵמֶהם, 

ְלָהִבין   - ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ָאֶרץ  ָנה  ִנּתְ ם  ְלַבּדָ ְוָלֶהם  ְוכּו’,  ְך  ּכָ ל  ּכָ

מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  ל  ׁשֶ תֹו  ְגֻדּלָ ּבִ יג  ּוְלַהּשִׂ יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ

נּו  ְעּתֵ ּדַ ל  ְלַבּטֵ ִבים  ְמֻחּיָ ַוֲאַנְחנּו  יג.  ְלַהּשִׂ ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה 

ָחְכָמֵתנּו  ת  ֲאִמּתַ ְוָכל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ם  ְעּתָ ּדַ ְלֶנֶגד  ְלַגְמֵרי  ְכֵלנּו  ְוׂשִ

אותו  ורדפו  האש  לכבשן  והשליכוהו  וכופר,  מין  שהוא  אברהם  על  שאמרו  עד 

מאד, והוא עמד בכל הנסיונות ועל ידי זה גלה האמת בעולם, והודיע שיש אלקים 

אמת שליט ומושל ומשגיח וכו', וכן כל הצדיקים שאחריו.
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ֵליַדע  ָהֱאֶמת,  ר  ִעּקַ ְוֶזה  ם;  ֶנְגּדָ ְכֵלנּו  ׂשִ ל  ְלַבּטֵ הּוא  נּו  ְוַדְעּתֵ

ֵאין  ׁשֶ יטּות,  ׁשִ ְוַהּפְ ְתִמימּות  ַדְרֵכי  י  ּפִ ַעל  יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ּוְלָהִבין 

ָאנּו  ַרק  ֱאלֹקּות,  גֹות  ַהּשָׂ ּבְ ְפָרט  ּבִ ֶכל,  ׂשֵ ׁשּום  יג  ְלַהּשִׂ ָיֵדינּו  ּבְ

יחּו  ִהּנִ ֵהם  י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ם  ְעּתָ ּדַ ֶנֶגד  נּו  ְעּתֵ ּדַ ל  ְלַבּטֵ ִבים  ְמֻחּיָ

ֶהם: ּבָ ֹאֲחִזים  ָאנּו  ׁשֶ ֵרנּו  ַאׁשְ ה טֹוָבה;  ְירּוׁשָ ָלנּו 

ֶכל  ּשֵׂ ׁשֶ קֶֹדׁש,  ִסְפֵרי  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  יד 

ֱאֶמת  הּוא  ׁשֶ  - ָחְכָמֵתנּו  ְוָכל  יג  מד,  ְלַהּשִׂ ָקָצר  י  ֱאנֹוׁשִ

ֲאבֹוֵתינּו  ְיֵדי  ַעל  ָהֱאֶמת הּוא  ַגת  ַהּשָׂ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵליַדע  “ל, הּוא  ּנַ ּכַ

ִהְתִחיל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  ֵעֶדן,  נּוָחם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַרּבֹוֵתינּו 

ָנַתן  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ֵמַאְבָרָהם 

ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ְצִריִכים  ְוָאנּו  ֶזה,  ְיסֹוד  ַעל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלנּו 

ָלנּו  ְסרּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּיֹות  מה,  ַמֲעׂשִ ִמְצו ֹת  ּבְ ְפׁשּוטֹו  ּכִ ַהּתֹוָרה 

מד.       ובלקוטי מוהר”ן ח”א סימן סב איתא בזה”ל: כי האמת, מה שהגביל השי”ת לשכל 

ועל  גדולה לחדד השכל להבין הדבר על בוריו,  האנושי שיוכל להבין, הוא מצוה 

קושיא  יש  כי  הקשיות,  בין  חילוק  יש  כי  לאפיקורוס'.  שתשיב  מה  'ודע  נאמר  זה 

קושיא  ויש  וכו'',  מה  'ודע  נאמר  זה  על  זו,  קושיא  על  תירוץ  להבין  האדם  שיכול 

שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושיא כזו, רק לעתיד לבוא יתגלה 

התירוץ, אסור לאדם לעיין בהם, וכל מי שסומך על שכלו ומעיין בה, על זה נאמר 

על  להעמיד  רק  על שכלו,  לסמוך  אסור  כזו,  קושיא  על  כי  ישובון',  לא  באיה  'כל 

השכל  שבילי  נסתמו  לפעמים  תשובה,  עליהם  שיש  הקשיות  אלו  ואפילו  אמונה. 

ואינו יודע להשיב, ונזרקה בו אפיקורסות, ואינו יודע מה להשיב על אפיקורסות.

מפרשים  והכופרים  והמחקרים  בזה”ל:  איתא  יט  סימן  תנינא  מוהר”ן  מה.            ובליקוטי 

מצוות  ואפילו  התורה,  שכל  שלהם,  ואפיקורסות  חכמות  פי  על  כולה  התורה  כל 

מעשיות  מבעיא  לא  ושכל;  צורה  פי  על  הכל  מפרשים  בתורה,  הכתובים  מעשיות 

דהיינו  לבד,  והצורה  הנמשל  על  רק  מרמזים  שהם  אומרים  בתורה,  הכתובים 

הכל  מפרשים  בתורה,  המפורשים  מעשיות  מצוות  אפילו  אלא  שלהם,  שכליות 
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שהם מרמזים רק על שכליות וחכמות שלהם, וכופרים בפשוטו לגמרי. וזהו בחינת 

מה שאמרו רבותינו ז”ל שהיה עמלק חותך מילות וזורק כלפי מעלה, כי מילה היא 

שהוא  ועמלק  למאמינים,  ראש  שהיה  אבינו  אברהם  בה  שנצטוה  ראשונה  מצוה 

שכליות  על  הכל  ומפרש  המצוות  בכל  כופר  הוא  והכופרים,  הפילוסופים  בחינת 

וזורקה  מילה  במצות  שכופר  מעלה',  כלפי  וזורק  מילות  'חותך  וזהו  כנ”ל,  לבד 

כלפי מעלה אל השכל, כי הם מפרשים הכל רק על שכליות לבד וכופרים בעשיות 

ידי  על  הכנעתו  עיקר  כן  ועל  כלל.  מהם  יודע  שאינו  מי  אשרי  כנ”ל,  המצוות 

'ויהי ידיו אמונה' וכו' כנ”ל. אמונה, בחינת 

ידי  על  הוא  המדמה  בירור  עיקר  כי  בזה”ל:  כתב  יא  אות  ו  הלכה  סוכה  ובהלכות 

הוא  האמונה  עיקר  כי  דייקא,  בידיים  שכלולה  נבואה  רוח  בחינת  שהוא  התורה, 

פי  על  אף  חכמות,  בלי  בפשיטות  במעשה  המצוות  כל  לקיים   - מעשיות  מצוות 

עיקר  כי  דיקא,  'ידיו'  אמונה',  ידיו  'ויהי  בחינת  שזה  טעמם,  להבין  אפשר  שאי 

על  ז”ל  רבנו  בדברי  וכמבואר  כנ”ל.  המעשה  כלי  שהם  הידיים  בבחינת  האמונה 

אפיקורסית  לידי  מביאין  הם  כי  המחקרים,  ספרי  לימוד  הרחקת  לענין  זה  פסוק 

עיקר  המתחיל  במאמר  תנינא  בלקוטי  שם  עיין  וכו',  עמלק  בחינת  שהוא  גדול, 

התכלית וכו' )בסימן יט(. כי המדמה הוא בחינת עשיה, בחינת כח הבהמיות שהוא 

כי עיקר פנימיות השכל האמת בעצם רחוק מהגוף  כח הגוף, שהוא בחינת עשיה, 

כי  אליו  שיזכה  מי  ואין  כלל,  מהתאוות  העכור  בהגוף  להתלבש  יכול  ואין  מאד 

גופם  את  שביטלו  עד  הגוף  תאוות  כל  את  לגמרי  ששברו  האמתיים  הצדיקים  אם 

לגמרי בתכלית הביטול בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. אבל כל השכל של 

כל החכמות הגדולות  ואפילו  רק בחינת כח המדמה,  הוא  ומלואו הכל  כל העולם 

שהמציאו החכמים והמחקרים, הכל על ידי הכח המדמה - שמדמה מלתא למלתא 

עד שבאים על המצאות חדשות, אבל פנימיות השכל העיוני בעצמם שהוא להכיר 

כשמשברין  אם  כי  שכל  בשום  לזכות  אפשר  אי  זה  העולם,  והיה  שאמר  מי  את 

לגמרי לגמרי את כל תאוות הגוף בתכלית הביטול. ואף על פי שאי אפשר להעולם 

הגוף,  תאוות  את  לגמרי  שברו  לא  שרובם  מחמת  אלקות,  השגות  בשכלם  להשיג 

להם  שיהיה  האמונה,  כח  בהמדמה  ונתן  העולם  על  יתברך  ה'  חמל  כן  פי  על  אף 

כי  לאמיתו,  האמת  על  להסתכל  ירצה  אם  שלמה  אמונה  עצמן  על  להמשיך  כח 

לפנימיות השכל מחמת שלא  עדיין  זכו  להבין מחמת שלא  פי שאי אפשר  על  אף 

באמת  מקומם  את  יכירו  פנים  כל  על  אם  כן  פי  על  אף  הגוף,  את  לגמרי  ביטלו 

דברי  לקול  להאמין   - לאמונה  עצמן  את  וימשיכו  העצם  משכל  רחוקים  שהם 

יכולים  אז  וכו',  והאבות  משה  כמו  לגמרי  החומר  את  שביטלו  הקדושים  אבותינו 

לזכות לאמונה שלמה בתכלית, ועל ידי זה יזכו לכל טוב. והעיקר האמונה על ידי 

נבואה,  רוח  להם  שיש  אמתיים  לצדיקים  התקרבות  ידי  על  שזוכין  המדמה  בירור 

והנהגות  מעשיות  מצות  בחינת  היינו  יד,  בחינת  ידי  על  הוא  המדמה  בירור  ועיקר 
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ָאבֹות  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלדֹור,  ִמּדֹור  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו 

ַע  ִליהֹוׁשֻ ּוְמָסָרּה  יַני  ִמּסִ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ ה  “ֹמשֶׁ א(:  משנה  א  )פרק 

לּו  ִקּבְ ּוֵמֶהם  דֹוָלה,  ַהּגְ ְכֶנֶסת  י  ַאְנׁשֵ ַעד  ְוכּו’  ִלְזֵקִנים“  ַע  ִויהֹוׁשֻ

דֹוֵלי  ּגְ ל  ּכָ ְיסֹודֹוֵתיֶהם  נּו  ּבָ ַוֲעֵליֶהם  ַוֲאמֹוָרִאים,  ִאים  ּנָ ַהּתַ ל  ּכָ

ׁשֹוִתים ָאנּו  ֵמיֵמיֶהם  ר  ֲאׁשֶ ְוַאֲחרֹוִנים  ִראׁשֹוִנים   ַהּפֹוְסִקים 

ה: ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד 

ַעל  ִהיא  ָהָרעּוַע  ְיסֹוָדָתם  ל  ּכָ ׁשֶ ָיַדְענּו  ם  ּגַ ָיַדְענּו  ה,  ְוִהּנֵ טו 

ֶזה  ַאְך  ֵאָליו.  ֵפִלים  ְוַהּטְ ְנבּוִכים“  “מֹוֶרה  ֵסֶפר 

אֹוִנים  דֹוֵלי דֹוֵרי ַהּגְ ל ּגְ ְכרּוְכָיא ּכָ ה ָצְוחּו ּכִ ה ְוַכּמָ ּמָ ָבר ּכַ ָידּוַע ּכְ

ַעד   - “ל  ַהּנַ ֶפר  ּסֵ ּבַ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ

מצוות  התרי”ג  כל  כלליות  בחינת  שזה  אמתיים,  מהצדיקים  שמקבלין  ישרות 

שמתקרבין  ידי  על  ודור  דור  בכל  וכן  השלום,  עליו  רבינו  משה  ידי  על  שקבלנו 

לקיים  אותנו  ומזהירין  ומלמדין  הישר,  בדרך  אותנו  שמוליכין  אמתיים  לצדיקים 

שעיקר  האמונה  בירור  עיקר  זה  ידי  ועל  וכו',  ותנאיהן  פרטיהן  עם  המצוות  כל 

חיות עולם העשיה הזה על ידה, כמו שכתוב 'וכל מעשהו באמונה'. ועל כן אפילו 

הבל,  זה  גם  מעשיות,  מצוות  עשיית  בלי  לבד  בדבקות  לעסוק  האדם  ירצה  אם 

זה  ועל  רבים,  זה  ידי  על  נכשלו  כבר  כאשר  הרבה,  זה  ידי  על  להיכשל  יכול  וגם 

כי צריך לאחוז בשניהם,  יותר למה תשומם',  ואל תתחכם  'אל תחכם הרבה  נאמר 

וזהו  הרבה  מעשיות  ומצוות  ותפילה  בתורה  יתברך  ה'  לעבוד   - הרבה  לעשות 

העבודה  ובאמת  וזה.  בזה  תאחז  אשר  טוב  דבקות,  לבחינת  גם  יזכה  ואם  העיקר, 

שאמרו  כמו  הדביקות,  עיקר  זהו  טובים  ומעשים  תורה  של  בעצמה  והעשיה 

וכי האיך אפשר להדבק בו, והלא אש אוכלה הוא, אלא  'ובו תדבק',  ז”ל  רבותינו 

הדבק במדותיו וכו' שהם כלליות התורה והמצוות, וכמו שכתוב 'אחרי ה' אלקיכם 

תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבדו ובו תדבקון', 

מבואר בפסוק זה שצריכין לקיים הכל, עשית מצוות מעשיות ודבקות, ובאמת הכל 

אחד למי שזוכה לעבודה שלימה.
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ָעָליו  בּו  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ סּו,  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ רֹות  ִאּגְ ּבָ ֻפְרָסם  ְוַכּמְ אֹותֹו,  ְרפּו  ּשָׂ ׁשֶ

ם. ׁשָ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ִלְצעֹק  ָראּוי  ּכָ  - ָמרֹות  ְצָעקֹות  ּבִ

י  ּכִ ִאם  ה’,  ִלְדַבר  ַהֲחֵרִדים  ל  ּכָ ה,  ֵאּלֶ ּדֹרֹוֵתינּו  ַעד  ֵמָאז  ְוַגם 
בֹוד  ּכְ ֵמֲחַמת  ְלִפיֶהם  ַמְחסֹום  יִמים  ְמׂשִ ֵמֶהם  ים  ַרּבִ

ל  ּכָ ְוֶאת  ַעְצָמן  ַמְרִחיִקים ֶאת  ֵכן ֵהם  י  ּפִ ַעל  ֲאָבל ַאף  ּתֹוָרתֹו, 

ר  ְוַכֲאׁשֶ ת;  ֶקׁשֶ ְמַטֲחֵוי  ּכִ ּנּו  ִמּמֶ ְלִהְתַרֵחק  ְלקָֹלם  ְֹמִעים  ַהּשׁ

ְוַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהיּו  ה  ּמָ ּכַ ְוַקְטנּוִתי  ְלּדּוִתי  ִמּיַ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ּוְרׁשּוָתם,  יָתם  ִמּבֵ ֶפר  ַהּסֵ ֶזה  ְלַהְרִחיק  ֶזה  ִעם  ֶזה  ים  ִמְתַלֲחׁשִ

ִאיׁש  ָראּו  ׁשֶ ּכְ ָלֶהם  ָחָרה  ְוֵהיֵטב  ִמְדָרׁשֹות,  י  ּתֵ ִמּבָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

ָאז  ם  ּגַ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּבֹו,  ַלֲעסֹק  ֵמֶהם  ב  ּנֵ ּוִמְתּגַ ְבֵריֶהם  ִמּדִ נֹוֶטה 

 - ְצו ֹת  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  עֹל  ְרקּו  ּפָ ּבֹו  ֵמָהעֹוְסִקים  ם  ֻרּבָ ׁשֶ ָראּו 

ר  מו. ְוֶהְסּתֵ ֵהָחֵבא  ּבְ ּוְקָצָתם  ִפְרסּום  ּבְ ְקָצָתם 

מאד  הרבה  סיפר  נבוכים  מורה  מספר  בזה”ל:  כתב  תז  סימן  מוהר”ן  חיי  מו.        ובספר 

ושלום.  חס  כלל  בו  ולהביט  בו  לעיין  לבלי  מאד  מאד  עלינו  ואסר  פעמים,  כמה 

שאינם  זרות  בדעות  מאד  האדם  דעת  מבלבל  הוא  כי  האסור,  בגודל  מאד  והפליג 

אך  פעמים,  כמה  מזה  מבואר  וכבר  הקדושה...  תורתינו  לדעת  כלל  מסכימים 

הזאת  המכשלה  איסור  עוצם  לגודל  פעמים  כמה  זו  אזהרה  ולשנות  לכפול  צריכין 

פעמים  וכמה  כמה  זו  באזהרה  כופל  היה  ז”ל  ורבינו  הקדושה.  באמונתנו  הנוגע 

בלי שיעור.

למד  אם  האדם  של  בהפנים  להכיר  שיכולין  ואמר,  בזה”ל:  כתב  תט  בסימן  ושם 

בוודאי  כי  להרע.  נשתנה  הספר  זה  הלומד  זה  של  שהפנים  כלומר  נבוכים.  מורה 

שרובם  בחוש  שרואין  וכמו  זה.  ידי  על  דקדושה  פנים  אלקים  צלם  אובד  הוא 

חשודים  והם  גמורים,  אפיקורסים  נעשו  הללו,  בדורות  הספר  בזה  שעסקו  ככולם 

וכן שאר ספרי המחקרים עוקרים את האדם  זה הספר,  כי  על כל עברות שבתורה. 

לגמרי מאמונת ישראל, ומתורתנו הקדושה ומהשם יתברך, ואחריתו עדי אובד. גם 

נבוכים,  מורה  ספר  מכבר  שלמדו  קצת  כשרים  שהם  אנשים  כמה  עם  דברתי  אני 



מוקנאת ה’ צבאות

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַמ“ן“,  ָהַרְמּבְ “ּתֹוְלדֹות  ְכַרְך  ּבִ ֶאְצָלם  ָרִאיִתי  ְוֵכן 
ִלְלֹמד  ֻמְכָרח  ָהָיה  ַעְצמֹו  ּבְ “ל  ַהּנַ מ“ד  ָהִאיׁש  ׁשֶ ְבַעְצָמן 

ִנים  ְוָהַרּבָ ּבּור  ַהּצִ ֵאיַמת  ֵמֲחַמת  “ל,  ַהּנַ ֵסֶפר  ֶתר  ְוַהּסֵ ֵהָחֵבא  ּבְ

ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ִלּמּוד  ְמֹאד  ְמֹאד  ִהְרִחיקּו  ׁשֶ ֵעֶדן  נּוָחם  אֹוִנים  ַהּגְ

ּבֹו,  יטּו  ִהּבִ ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ְקָצת  ִנְמְצאּו  ִאם  ְוַגם  ְלַרֲחקֹו.  ָראּוי  ּכָ  -

ִמְתָחְרִטים  ֵהם  ׁשֶ ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ יֶהם  ִמּפִ ַמְענּו  ׁשָ

ְפׁשּוטֹו  ּכִ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֵאין  ׁשֶ ָאְמרּו  ים  ְוַרּבִ בֹו,  ָעְסקּו  ׁשֶ ַעל  ה  ַהְרּבֵ

ָבָריו: ּדְ ֶאת  ַהּפֹוְרֵקי עֹל  ֵאּלּו  ים  ָפְרׁשִ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַהּמֹוֶרה  ַעל  ּבַ ִאם  ְך,  ְפׁשָ ּנַ ה  ִמּמַ ְכָחה!  ְוִנּוָ ָנא  ְלכּו  ה  ְוַעּתָ טז 

ֵאיָנם  ֵהם  ׁשֶ ַרק  ְכִדְבֵריֶהם,  ּלֹא  ׁשֶ ן  ּוֵ ּכִ ְנבּוִכים 

ָבָריו,  ּדְ ֶאת  ם  ֵפרּוׁשָ י  ּפִ ַעל  ת  ַהּדָ ִמן  ְויֹוְצִאים  ָבָריו  ּדְ ְמִביִנים 

ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְסֹמכּו,  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ָלֶהם  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ן  ּכֵ ִאם 

ְוִאם  יֶהם,  ּוְלַמֲעׂשֵ ּוְלַדְרֵכיֶהם  יֶהם  ְלַדְעּתֵ ים  ַמְסּכִ ֵאינֹו  הּוא 

אי  ַוּדַ ִסְפרֹו, ּבְ ִדְבֵריֶהם ּבְ ֶהם ְואֹוֵמר ּכְ ם הּוא ִעּמָ ּגַ ּכֹה יֹאְמרּו ׁשֶ

ָחִליָלה  ִסיָני,  ַהר  ַעל  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְגֵלי  ָעְמדּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ָאנּו 

תֹוָרה, ְבֵרי  ּדִ ַהּסֹוְתִרים  ה  ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים  ּדְ ַאַחר   ִלְנטֹות 

שלא  והלוואי  אותו,  שלמדו  זה  על  מאד  מתחרטים  שהם  מלא  בפה  אמרו  וכולם 

היו יודעים ממנו. והעידו בעצמן שראוי להתרחק ממנו מאד מאד בתכלית הרחוק. 

שקיבלנו  מה  כפי  לבד,  שלימה  באמונה  עצמו  את  ומחזק  מהם  שבורח  מי  אשרי 

מאבותינו כמו שכלל ישראל מאמינים בלי שום חקירות של שטות והבל שלהם.



קנאת ה’ צבאות נ

דּוִים ַהּבְ ִרים  ַהּזָ ָעִמים  ַהּטְ ְיֵדי  ַעל  ְצו ֹת  ַהּמִ ל  ּכָ ּכַֹח  ים  ֲחִליׁשִ  ַהּמַ

ֲעֵליֶהם. ּכֹוֵתב  ׁשֶ

ְרֵסם  ִנְתּפַ ָבר  ּכְ י  ּכִ י,  ּבִ ִמּלִ ּכֹוֵתב  ֲאִני  ֵאין  ה  ָהֵאּלֶ ּוְדָבִרים 
ה’  ִיְרֵאי  ל  ּכָ ָעָליו  אֹוְמִרים  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ׁשֶ

מֹו  ּכְ ָבָריו  ּדְ טּות  ַפׁשְ ּכְ ן  ִכּוֵ ּלֹא  ׁשֶ אֹו  “ל,  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ

אי  ַוּדַ ּבְ ָלאו,  ְוִאם  ָבָריו,  ּדְ ֶאת  ים  ְמָפְרׁשִ ַהּכֹוְפִרים  ְלִמיָדיו  ּתַ ׁשֶ

ֵמַהּתֹוָרה  ַאַחת  ִלְסּתֹר  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלְדָבָריו  ׁשֹוְמִעים  ָאנּו  ֵאין 

ַעת  ּדַ ַעל  נּוִים  ַהּבְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ְדָבִרים  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְנֲהֵגי  ִמּמִ אֹו 

ֶהם  מז: ּבָ ַלֲהגֹות  ָאְסרּו  ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ר  ֲאׁשֶ  - ָיָון  ַחְכֵמי 

ִאם  ְלִהְתָיֵרא  מח,  יֹוֵתר  ָצִריְך  ה  ַאּתָ י  ִמּמִ ָאִחי  ָנא  ֶוֱאֹמר  יז 

ה  ַרְך, ּוֹמשֶׁ ה ַז“ל )הרמב“ם(, ִאם ֵמה’ ִיְתּבָ ֵמָהַרב ֹמשֶׁ

ְוִלְנִביִאים  ִלְזֵקִנים  ַע  ִמיהֹוׁשֻ ָלה  ּבָ ַהּקַ י  ַאְנׁשֵ ְוָכל  ְותֹוָרתֹו, 

ְלִמיֵדי  ְרָאה ֵמַהּתַ ל ַהּיִ ה. ֲהלֹא ּכָ דֹוָלה ַעד ֵהּנָ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ּוְלַאְנׁשֵ

יג(:  ו,  )דברים  ִהְזִהיָרה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִמְצַות  ֵמֲחַמת  הּוא  ֲחָכִמים 

מז.           עיין סנהדרין ק: ועיין עוד בבמדבר רבה פרשה יד, ד ובפרשה טו, כב.

לך  ראוי  מי  מפני  והבן  לבך  ושים  בזה”ל:  כתב  תח  סימן  מוהר”ן  חיי  מח.          ובספר 

ימח  היון  אריסטו  סברות  פי  על  הבנוי  נבוכים'  'מורה  מספר  אם  יותר,  להתירא 

הרשב”י  שחברו  ז”ל  והאר”י  הקדוש  הזוהר  מספר  להבדיל  אם  זכרו,  ונמח  שמו 

איש  מקובלים  רובם  דבריהם  וכל  ז”ל,  אליהו  פי  ועל  הקודש  ברוח  ז”ל  והחבריא 

הקודש  ברוח  היה  בהם  שחידשו  ומה  השלום.  עליו  רבנו  משה  עד  איש  מפי 

שהתחילה  הקדושה  אמונתנו  את  מאד  ומקימין  ומחזקין  מאד,  גבוה  במדרגה 

פרטיה  בכל  משה  תורת  לקיים  מאד  ומזרזים  וכו',  השלום  עליו  אבינו  מאברהם 

מי  אשרי  ומפורסם.  כידוע  זה  מכל  בהפך  הם  הנ”ל  הספרים  ולהבדיל  ודקדוקיה, 

שאינו מטעה את עצמו בהם, ובוחר באמת לאמתו.
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ְלִמיֵדי ֲחָכִמים )פסחים כב:(,  יָרא“ - ְלַרּבֹות ּתַ “ֶאת ה’ ֱאלֶֹהיָך ּתִ

ֵעיֵניֶהם,  ּבְ ֶהֶבל  ַהּתֹוָרה  ַחְכֵמי  ל  ּכָ ִדְבֵריֶהם  ִפי  ּלְ ׁשֶ ּוֵמַאַחר 

ל  ִמּכָ  - בֹו  ְוַכּיֹוֵצא  מֹו  ׁשְ ח  ִיּמַ ַהּכֹוֵפר  ֲאִריְסטֹו  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְוָיָקר 

ִקּיּום  ל  ּכָ ים  ַמְחִליׁשִ ִדְבֵריֶהם  י  ּפִ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת,  ַחְכֵמי 

ֵאין ן  ּכֵ ִאם  ָהָרעֹות,  עֹוֵתיֶהם  ּדֵ ֻפְרָסם  ּמְ ּכַ  - ְצו ֹת   ַהּמִ

“ל ַהּנַ ַהּכֹוְפִרים  ִאם  י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ָחָכם  ׁשּום  ד  ּוְלַכּבֵ  ְלִהְתָיֵרא 

ִליֵדי אֹוָתם  ֵהִביאּו  ׁשֶ ָהָרִעים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ תֹוֵעבֹות  ּבְ ֻזָהִמים   ַהּמְ

ֵאּלּו. ְכִפירֹות 

דֹוֵלי  ּגְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְועֹות  ַ ְוַהׁשּ ָעקֹות  ַהּצְ ל  ּכָ ֶאת  ּוְרֵאה  ָנא  ְוֵלְך 
ֶפר  ַהּסֵ ְבֵרי  ּדִ ַעל  ה  ֵהּנָ ְוַעד  ֵמָאז  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ עֹוָלם 

ִלְפרֹק  ְלַמֲחֶסה:  אֹותֹו  ַהּלֹוְקִחים  ָהָרעֹות  ּתֹות  ַהּכִ ְוַעל  “ל,  ַהּנַ

ֵדׁשֹות,  ַהּקְ ִעם  ְוֵליֵלְך  יֹום,  ָכל  ּבְ ׁש  ַמּמָ ַתַער  ּבְ ְזָקָנם  ַח  ְלַגּלֵ עֹל 

ר  ְלַחּבֵ ֶלב  ּכָ ּכַ ֵניֶהם  ּפְ ַמְחִציִפים  ְוֵהם  ַפְרֶהְסָיא,  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ּוְלַחּלֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלַהְדִריְך  רֹוִצים  ֵהם  ׁשֶ ְוִלְכּתֹב  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִחּבּוִרים 

ִלְפֵניֶהם  בּוׁש  ַהּכָ  - ָלֶהם  ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ ָהָרָעה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ֵון: ַהּיָ ּוְלִטיט  ַחת  ׁשָ ְוִלְבֵאר  ְלֵגיִהּנֹם 

יִקים  ּדִ ַהּצַ אֹוִנים  ַהּגְ ְבֵרי  ִמּדִ ה  ֵמַהְרּבֵ ְמַעט  ְלָך  יק  ַאְעּתִ ה  ְוִהּנֵ
ה  ַהּזֶ ָהָרע  ָהִעְנָין  ּכֹל  ַעל  ה,  ִמּזֶ ְוֶיֶתר  ִכְדָבֵרינּו  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ

ְלַבד  י  ְגּתִ ִהּצַ ה  ָהֵאּלֶ קֹות  ַהַהְעּתָ ל  ]ּכָ ֶמׁש.  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשָ ַהּנַ

ם[: ׁשָ ן  ַעּיֵ ֶפר,  ַהּסֵ סֹוף  ּבְ
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ֶדֶרְך  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ֶאָחד,  דֹול  ִמּגָ ָיד  ַתב  ּכְ ָמָצאִתי  ָסמּוְך  ְוֶזה  יח 

ְלׁשֹונֹו: ְוֶזה  “ל,  ַהּנַ ְנבּוִכים“  ַה“ּמֹוֶרה  ִעְנַין  ֲחרּוִזי 

ַהּקֹוֵרא! ְיִדיִדי  ָנא  ַמע  ׁשְ

ֶרְך הֹוָרה, ּדֶ ָמעּותֹו  ַמׁשְ יֹות  ַהּוָ ּכְ  - ַה“ּמֹוֶרה“  ֵסֶפר  ִאם 

ְוֵאין מֹוָרא, ַחד  ּפַ ֵאין  ן  ּכֵ ִאם 

ּומֹוֶרה. ֵמָחָכם  י  ּכִ ַאף  ר,  ֵמַהּשָׂ ם  ּגַ ְלָאְך,  ֵמַהּמַ ם  ּגַ

ּתֹוָרה, ּבַ ַהּכֹוֵפר  מֹו  ׁשְ ח  ִיּמַ ֲאִריְסטֹו  י  ּכִ ַאֲחֵרי 

ר  ֲאׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ה  ֲעִלּיָ ֵני  ּבְ ְוַעל הֹוָריו  ֶאָחיו  ַעל  ֶאְצלֹו  ַבר  ּגָ

ׁשֹוָרה: ֲעֵליֶהם  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ָרה, ִנְסּתָ ְוַדְרּכֹו  ַדְעּתֹו  ְגָבה  ׂשָ י  ּכִ ּתֹאַמר  ְוִאם 

ְבָזָרה  מט, ְבִני  ה  ּגֶ ִתׁשְ ה  ָלּמָ ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם 

ָמה אֹור  ׂשָ ר,  יֹשֶׁ ָאְרחֹות  ֶכת  ַהּפֶ ַהּמְ ה  ָנְכִרּיָ ֵחק  ק  ּוְתַחּבֵ

ְלאֹוָרה  נ: ְך  ְוֹחשֶׁ ְך  ְלֹחשֶׁ

ָהָרה“  נא, ָאנִֹכי  ּלֹו  ה  ֵאּלֶ ר  ֲאׁשֶ “ְלִאיׁש  ָעקֹב:  ֵלב  ה ֹתאַמר  ְוָלּמָ

ְוַהּתֹוָרה: ְצו ֹת  ַהּמִ ֵמָעֶליָך עֹל  ִלְפרֹק  ָוַכַעס  ָעָמל 

ָרה, ַהּצָ ְלזֹאת  ָך  ּלְ ּוַמה 

מט.  מלשון הכתוב במשלי ה, כ.

נ.        ע”פ לשון הכתוב בישעיהו ה, כ.

נא.         מלשון הכתוב בבראשית לח, כה.
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ָמָרה. ֵמי   - ידֹוִנים  ַהּזֵ ַמִים  ּתֹות  ְוִלׁשְ ים,  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  ּבְ ַלֲעזֹב 

ְוֵאׁש  דֹול  ּגָ ָעָנן  ָוֹאֶפל  ְך  ֹחשֶׁ ְמקֹום  ּבִ ִלְכנֹס  ָך,  ַנְפׁשְ ן  ְלַסּכֵ

ְסָעָרה, ְורּוַח  ַחת  ִמְתַלּקַ

ָעָרה, ַהּקְ יָה  ּפִ ַעל  ָהְפכּו  י  ּכִ ְוַעְקָרב.  ָרף  ְוׂשָ ָנָחׁש  ְמקֹום 

ָחַפר  ַהּבֹור  י  ּפִ ַעל  ֶנֶגף.  ַאְבֵני  ֵמִרּבּוי   - ְיׁשּובּון  נב  ֶאיָה לֹא  ּבָ ל  ּכָ

ְוָכָרה,

ְוַלֲעָנה  ֵמי רֹאׁש  ִאם  י  ּכִ ים,  ַחּיִ ַמִים  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ אֹון  ִצּמָ ם  ׁשָ

ּפָֹרה:

 - ָהִראׁשֹון  נד  י  ִאיׁשִ ֶאל  ְוָאׁשּוָבה  ֵאְלָכה  ָאָדם  נג:  ן  ּבֶ ְוֵהיֵלל  ְזַעק 

ְונֹוָרא, דֹול  ּגָ ֵאל 

ְואֹור  ִמְצָוה  ֵנר  יתֹו,  ּבֵ ֶנֱאַמן  ְיֵדי  ַעל  ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ

ּתֹוָרה  נה,

יֵבי  ְמׁשִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרּבֹוֵתינּו  ַחְכֵמי  ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ְעָרה  נו. ָ ַהּשׁ ִמְלָחָמה 

אן  ּכָ ְנהֹוָרא: ַעד  ָעֵלינּו  ּתֹוַפע  ָיָדם  ְוַרק ַעל  ים,  ַחּיִ ָאנּו  יֶהם  ִמּפִ

ְלׁשֹונֹו.

נב. מלשון הכתוב במשלי ב, יט.

יז. נג.            מלשון הכתוב ביחזקאל כא, 

נד.          מלשון הכתוב בהושע ב, ט.

ו, כג. נה.        ע”פ לשון הכתוב במשלי 

ו. נו.              ע”פ לשון הכתוב בישעיהו כח, 
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ָבָריו ְוִדְבֵרי  ל ּדְ יק ּכָ ֶזה, ְוָקְצָרה ַהְיִריָעה ְלַהְעּתִ ְועֹוד ֶהֱאִריְך ּבָ
אֹוִנים  ּגְ ֱאֶמת  ַחְכֵמי  רּו  ּבְ ּדִ ר  ֲאׁשֶ בֹו  ּיֹוֵצא  ּכַ ֱאֶמת 

ל  ּכָ ָצַעק  ר  ֲאׁשֶ ּדֹור,  ָכל  ּבְ ים  ַרּבִ ּוְתִמיִמים  ְיֵרִאים  יִקים  ְוַצּדִ

“ל;  ַהּנַ ִסְפרֹו  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ּוָמָרה  ְגדֹוָלה  ְזָעָקה  ֶאָחד 

ְלַהְרִחיק  ְצִריִכין  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָצחֹות  ְמִליצֹות  ּבִ ֶהֱאִריכּו  ה  ְוַהְרּבֵ

ם: ׁשָ ן  ַעּיֵ ה,  ְלַמּטָ ָיבֹא  ֵמֶהם  ּוְקָצת  “ל,  ַהּנַ ֶפר  ִמּסֵ

ְרֵכי  ּדַ ֶאל  ַהּנֹוִטים  ל  ּכָ י  ּכִ ְמֹאד  יֹוַדַעת  י  ַנְפׁשִ ה,  ְוִהּנֵ יט 

י  ּכִ ה,  ֵאּלֶ ָבֵרינּו  ּדְ ֶאל  ְמעּו  ִיׁשְ לֹא  “ל  ַהּנַ ְתִעים  ַהּמַ

ה  ְרּבֶ ּנַ ֶ ׁשּ ְוָכל ַמה  ְוכּו’ )משלי יח, ב(;  ְתבּוָנה“  ּבִ ִסיל  ּכְ ַיְחּפֹץ  “לֹא 

ֹאֶזן  ַיּטּו  לֹא  ְרֵכיֶהם,  ּוִמּדַ ֵמֶהם  ְלִהְתַרֵחק   - ְגנּוָתם  ּבִ ר  ְלַדּבֵ

ְוכּו’.  ִסיל  ַהּכְ ֹחק  ּוׂשְ ֵליָצנּות  ִפיֶהם  ֵלא  ִיּמָ ם  ּגַ ַאף  ִלְדָבֵרינּו, 

ִכים ַהּכֹל, ְוָכל ְלׁשֹון ֱאִויל ּוֶפִתי ּוְכִסיל  ֵהם ְמַהּפְ ּוְכָבר ָיַדְענּו ׁשֶ

ְוִדְבֵרי  ַנ“ְך  ּתַ ִסְפֵרי  ָאֵרי  ּוִבׁשְ ֵלי  ִמׁשְ ֵסֶפר  ּבְ ֱאַמר  ַהּנֶ ע  ּגָ ּוְמׁשֻ

ַטח.  ֹתם ּבֶ ים ַעל ַהְיֵרִאים ַההְֹלִכים ּבְ ַרּבֹוֵתינּו ַז“ל, ַהּכֹל ְמָפְרׁשִ

ֵניֶהם  ּפְ ַמְחִציִפים  ֵהם  י  ּכִ ָהֱאֶמת,  ָלֶהם  ְלָבֵרר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 

ְוַעד  ָתם  ִחּלָ ִמּתְ ְבֵריֶהם  ּדִ ְוָכל  ם,  ִאּתָ ָהֱאֶמת  ׁשֶ לֹוַמר  ֶלב  ּכָ ּכַ

ה,  ִמּזֶ ְלֵעיל  בָֹאר  ְוַכּמְ ֱאֶמת,  ּבָ ֲחֵפִצים  ׁשֶ יִרים  ַמְזּכִ ם  ֻכּלָ ּבְ סֹוָפם 

ִרים. ְוַהּמָ ָהָרִעים  ּוְבָקְרֵחיֶהם  ֵביֶהם  ִמְכּתְ ּבְ ְמבָֹאר  ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר 

ִלְכּתֹב  י  ְוֻהְכַרְחּתִ יּוָכל,  ִמי  ין  ִמּלִ ּבְ ֲעצֹר  ֶזה,  ל  ּכָ ִעם  ַאְך 
ְמִביִנים  ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ַהְפָצרֹות  י  ּפִ ַעל  ה  ַהּזֶ קּוְנְטֵרס 
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י  ּכִ ֶהם,  ִעּמָ ַח  ְלִהְתַוּכֵ ָבאנּו  ְולֹא  ּוְתִמיִמים.  ְיֵרִאים  ַוֲחָכִמים 

ט(:  כג,  )משלי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִלְדָבֵרינּו,  ְמעּו  ִיׁשְ לֹא  י  ּכִ ָיַדְענּו 

אִתי  ּבָ ַאְך  יָך“.  ִמּלֶ ֶכל  ְלׂשֵ ָיבּוז  י  ּכִ ר,  ַדּבֵ ּתְ ַאל  ְכִסיל  ָאְזֵני  “ּבְ

ַהּתֹוָרה  ּוִבְרׁשּות  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּכֹל  ַהּבֹוֵרא  ְרׁשּות  ּבִ ִבְדָבַרי 

ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ ל  ּכָ ּוִבְרׁשּות  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ְוׁשֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ַוֲאמֹוָרִאים  ִאים  ְוַתּנָ ּוְנִביִאים  ּוְזֵקִנים  ַע  ִליהֹוׁשֻ ה  ִמּמֹשֶׁ ים  ּיִ ֲאִמּתִ

ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע  ה,  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ַהְיֵרִאים  אֹוִנים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעד 

ָלל, לֹא נֹאֶבה  “ל ּכְ ִסיִתים ַהּנַ ֵאין ָאנּו ׁשְֹמִעים ְלַהּמְ ַדע, ׁשֶ ּוְלִהּוָ

ָרָמה  ָיֵדינּו  ָעֵלינּו ֵלאֹמר  ֲארּו  ִיְתּפָ ְוַאל  ָלֶהם!  ַמע  ִנׁשְ ְולֹא  ָלֶהם 

ְפָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ּכֹוְתִבים  ׁשֶ ָלמֹו,  ֶסל  ּכֵ ם  ַדְרּכָ ֶזה  י  ּכִ ְוכּו’; 

ָכל  ּבְ ַעְצָמן  י  ַלּפֵ ּכְ ּוְמָפֲאִרים  יִסים,  ְדּפִ ּמַ ׁשֶ ָהָרִעים  ָקְרֵחיֶהם  ּבְ

ח  ִאּלּו מ“ד ַוֲחֵבָריו ִיּמַ ַבח ַהּדֹורֹות ָהֵאּלּו, ּכְ ׁשֶ ַעם ְוכֹוְתִבים ּבְ ּפַ

ל  ְרּגָ ּמֻ ּכַ ְוכּו’,  ָחָדׁש  ֶרְך  ּדֶ ָלֶהם  ְלַגּלֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעיֵני  ְקחּו  ּפָ מֹו  ׁשְ

ן מ“ר[. ְלַקּמָ ֵמֶהם  ְקָצת  ק  ֶנְעּתַ ר  ֲאׁשֶ ]ּכַ ֵמא  ַהּטָ ְלׁשֹוֵניֶהם  ּבִ

ִיְפֶצה  ֶהֶבל  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבָ ֶהָחֵפץ  ְלָכל  ְלהֹוִדיַע  אנּו  ּבָ זֹאת  ְוַעל 
ּיֹוֵצא  ּכַ ְוֶאֶלף  ֵהם  ְויֹאְבדּו  ָחָצץ,  ִפיֶהם  ֵלא  ְוִיּמָ יֶהם,  ּפִ

ם  ָרֵאל ֻרּבָ ל. ְורֹב ִיׂשְ ּטֵ ְבֵרי תֹוָרה ַאל ִיְתּבַ ָבֶהם, ְוָדָבר ֶאָחד ִמּדִ

ּדֹרֹוֵתינּו  ְוַעל  ְוָעֵלינּו  ָלל,  ּכְ ְבֵריֶהם  ּדִ ׁשֹוְמִעים  ֵאיָנם  ם  ֻכּלָ ּכְ

ּוְכמֹו  ְך“,  ִעּמָ ְועֹוִדי  “ֱהִקיצִֹתי  יח(:  קלט,  )תהלים  ֶנֱאַמר  ַאֲחֵרינּו 

ָאנּו  ְועֹוֶדּנּו  ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ ֵקץ  ַעד  אִתי  ’ּבָ ַז“ל:  “י  ִ ַרׁשּ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ



קנאת ה’ צבאות נט

ד(:  א,  השירים  )שיר  סּוק  ּפָ ַעל  ְוֵכן  ּוְבתֹוָרְתָך’.  ָך  ּבְ ַמְחִזיִקים 

ּוְכמֹו ְך“,  ּבָ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ֲחָדָריו  ֶלְך  ַהּמֶ “ֱהִביַאִני 
 

ְמָחה ְוׂשִ יָלה  ּגִ ִלי  ה  עֹוֶדּנָ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ’ְוַגם  ם:  ׁשָ “י  ִ ַרׁשּ ֵרׁש  ּפֵ  ׁשֶ

ָודֹור ּדֹור  ל  ּכָ ַעל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ְך’,  ּבָ י  ְקּתִ ִנְדּבַ ר   ֲאׁשֶ

ְך: ּכָ אֹוְמִרים  ׁשֶ

ַמֲאִמיִנים,  ֵני  ּבְ ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  ְקרֹובֹו  ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאַנְחנּו  י  ּכִ כ 

ַוֲאַנְחנּו  ַהֲחִקירֹות,  ַדְרֵכי  ּבְ ָלל  ּכְ הֹוְלִכים  ָאנּו  ְוֵאין 

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ָלנּו  ַסר  ּמָ ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַרק  הֹוְלִכים 

ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ “ּבְ ַהּתֹוָרה  נז  ֶאת  ַתח  ּפָ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרתֹו  ּבְ

השלום  עליו  רבינו  שמשה  אשרינו  ואמר,  בזה”ל:  איתא  ה'  שיחה  הר”ן  נז.                ובשיחות 

את  אלקים  ברא  'בראשית  בה  ופתח  התורה  את  לנו  ונתן  מאד  טוב  חלק  לנו  בחר 

השמים וכו'' בלי שום חקירות ומופתים שלהם, רק ציוה עלינו להאמין בה' יתברך 

באמונה לבד, ועל כן אסור לנו לכנוס בחקירות כלל חס ושלום.

ושם בשיחה ריט איתא בזה”ל: והיה רגיל להזכיר כמה פעמים גודל עוצם נפלאות 

בה  ופתח  התורה  את  לנו  שנתן  השלום,  עליו  רבנו  משה  לנו  שעשה  הטובה 

בלי  הקדושה  האמונה  לנו  וגילה  הארץ',  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  'בראשית 

שום חכמות וחקירות.

ובליקוטי הלכות הלכות ברכת הריח הלכה ד' אות מ כתב בזה”ל: בודאי אי אפשר 

להאמין ביחודו יתברך כי אם כשמאמינים בחידוש העולם שה' יתברך יחיד קדמון 

בחידוש  ושלום  חס  מאמין  שאין  ומי  מאין,  יש  ברצונו  העולם  את  וחידש  לכל 

העולם, הוא כופר בכל, כופר גמור באלקי ישראל שאין כפירה גדולה מזו, ואף על 

מהעיקרים,  אינו  העולם  חידוש  שאמונת  שכתבו  החקירות  ספרי  ממחברי  שיש  פי 

מאליו,  יבין  באמת  מאמין  כל  כי  כזה,  שטות  לסתור  צורך  ואין  פיהם,  יפצה  הבל 

ובשביל  כולה,  התורה  כל  יסוד  והוא  היחוד,  אמונת  הוא  העולם  חידוש  שאמונת 

זה פתח משה רבינו את התורה בחידוש העולם, כמו שכתוב 'בראשית ברא אלקים 

את השמים ואת הארץ', ומי שכופר בזה חס ושלום הוא האפיקורס הגמור, שגרוע 

הכפורים  ביום  להרגו  ומצוה  להעלותו,  ולא  להורידו  ומצוה  ומשומד,  מעכו”ם 
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המאמינים  לכל  פשוט  וזה  ממנו;  בעולם  גרוע  ואין  ומגבו,  כדג  ולקורעו  ובשבת 

בה' יתברך ובתורתו הקדושה.

ובהלכות סוכה הלכה ו' אות יד כתב בזה”ל: וזהו בחינת מה שמסיימין את התורה 

בשמחת תורה ומתחילין מיד 'בראשית', כי נעוץ תחילתו בסופו, כי עיקר הכל הוא 

האלקים  הוא  ה'  כי  הארץ  עמי  כל  דעת  'למען  הקדושה  האמונה  ולגלות  להמשיך 

יש  הכל  הבורא  הוא  היוצר,  הוא  האל,  שהוא  ולהוודע,  ולהודיע  לידע  עוד',  אין 

'בראשית  בחינת  שהוא  שלמה,  באמונה  העולם  בחידוש  להאמין  המחלט,  מאין 

התורה  את  פתח  השלום  עליו  רבינו  שמשה  הארץ'  ואת  השמים  את  אלקים  ברא 

לפנים  מה  חקירה  שום  לחקור  ואסור  צריכין  שאין  להודיע  זה,  בפסוק  הקדושה 

לקול  שלמה  באמונה  להאמין   - מזה  מתחיל  התורה  קבלת  רק  וכו',  לאחור  ומה 

חקירות  שום  בלי  התורה  את  לנו  שפתח  משה  מפי  היוצאים  חיים  אלקים  דברי 

ברא  'בראשית  שהוא  הקדושה  האמונה  ויסוד  שורש  מיד  לנו  הודיע  רק  וחכמות, 

לענין  ז”ל  הקדוש  רבינו  מפי  זאת  ששמעתי  וכמו  הארץ',  ואת  השמים  את  אלקים 

פתח  כאשר  בפשיטות  אבותינו  לקול  להאמין  רק  והחקירות,  הפילוסופיא  הרחקת 

לנו משה 'בראשית וכו'', )כמובא מזה בספריו הנדפסים, עיין שם(. ועיקר האמונה 

על  זוכין  העולם,  חידוש  אמונת  שהוא  וכו'',  אלקים  ברא  'בראשית  בחינת  הזאת 

התורה  התחלת  היטב  מקושר  ובזה  התורה,  כלליות  שהוא  נבואה  רוח  בחינת  ידי 

ולכל  החזקה  היד  'ולכל  מסיימין,  אנו  כי  ישראל',  כל  'לעיני  להסיום  'בראשית' 

שקבל  הלוחות  בחינת  שהוא  ישראל',  כל  לעיני  משה  עשה  אשר  הגדול  המורא 

היד החזקה',  'ולכל  מידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שפירש רש”י שם על פסוק 

שעיקר  כנ”ל,  המדמה  נתברר  זה  ידי  שעל  בידיו,  לוחות  שני  התורה  את  שקיבל 

הדברות  עשרת  בחינת  הלוחות,  בחינת  שהוא  נבואה,  רוח  ידי  על  המדמה  ברור 

והמופתים  האותות  בחינת  שזה  הקדושה,  האמונה  נתגלה  זה  ידי  ועל  כנ”ל, 

את  ברא  יתברך  שה'  בעולם  אמונה  גילה  זה  ידי  שעל  משה,  שעשה  הנוראים 

בחינת  וזהו  עת.  בכל  הטבע  לשנות  ובידו  כרצונו,  העולם  את  מנהיג  והוא  העולם 

ועל  וכו',  וגבורות  נסים  שהם  שם  רש”י  שפירש  כמו  וכו''  הגדול  המורא  'ולכל 

העולם  חידוש  אמונת  הקדושה שהוא  האמונה  ישראל  כל  לעיני  נתגלה  זה  כל  ידי 

על  כי  הארץ',  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  'בראשית  מיד  שמתחילין  וזה  כנ”ל. 

קבלת  שהוא  ישראל',  כל  לעיני  משה  עשה  אשר  הגדול  והמורא  החזקה  'היד  ידי 

זה  ידי כל  וכו', על  נוראים  ידי האותות והמופתים  ועל  נבואה,  התורה, שהוא רוח 

שהוא  וכו'',  אלקים  ברא  'בראשית  בחינת  העולם,  חידוש  אמונת  ונתגלה  נתברר 

התחלה ויסוד ועיקר כל התורה כולה שמתחילין מיד וכנ”ל. ה' יתברך יזכנו לגלות 

שפה  העמים  אל  אהפך  אז  'כי  מהרה  שיקוים  עולם,  באי  לכל  הקדושה  האמונה 

ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא  ביום  אחד,  שכם  ולעבדו  ה'  בשם  כלם  לקרוא  ברורה 

אחד', אמן ואמן.
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ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ  - ָהָאֶרץ“  ְוֵאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵאת  ֱאלִֹהים 

ֶהֱאִריְך  ׁשֶ דברים(,  )ספר  ּתֹוָרה  ֵנה  ִמׁשְ ּבְ ּוִבְפָרט  ַוֲחִקירֹות, 

ָבָריו  ּדְ ֶאל  ֹמַע  ְוִלׁשְ ֱאלֵֹהינּו  ה’  ִעם  ִמים  ּתָ ִלְהיֹות  ְלהֹוִכיֵחנּו 

רֹונֹו,  ּגְ ִמּתֹוְך  ֶרת  ְמַדּבֶ ָהְיָתה  ִכיָנה  ּוׁשְ ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ִמְצו ָֹתיו  ם  ּוְלַקּיֵ

ֱאלֵֹקינּו ה’  ָרֵאל ה’  ִיׂשְ ַמע  “ׁשְ ו, ד(:  )דברים  ָלנּו  ְוָאַמר  ְוִהְזִהיָרנּו 

יֹום  ָכל  ּבְ ֲעַמִים  ּפַ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  לֹוַמר  ָעֵלינּו  ה  ְוִצּוָ ְוכּו’,  ֶאָחד“ 

ל  ּכָ ַרק  ָלל,  ּכְ ַלֲחקֹר  עֹוד  ָלנּו  ָאסּור  י  ּכִ ֲחִקירֹות,  ׁשּום  ִלי  ּבְ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַבד,  ֱאמּוָנה  ֶדֶרְך  ּבְ הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ְיִדיָעֵתנּו 

ְוכּו’. י“  ָבָחְרּתִ ֱאמּוָנה  ֶרְך  “ּדֶ )תהלים קיט, ל(: 

ר  ִעּקַ ׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ קֶֹדׁש  ִסְפֵרי  ָכל  ּבְ ֶזה  ּבְ ֶהֱאִריכּו  ּוְכָבר 
ְלַבד;  ֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמה’  ִדיָעה  ַהּיְ

ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַעל  ִלְסֹמְך  ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵיׁש  ּוְכָבר 

ָלנּו  ַתן  ּנָ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ ָבִטים,  ְ ְוַהּשׁ ְוַיֲעקֹב, 

ִלי  “ְוָאְמרּו  יג(:  ג,  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם,  ִויָסָדּה  ַהּתֹוָרה 

ַרְך )שם, יד טו(: “ּכֹה ֹתאַמר  ִיְתּבָ יב לֹו ה’  ְוֵהׁשִ ְוכּו’,  מֹו“  ְ ּשׁ ַמה 

ֵואלֵֹהי  ִיְצָחק  ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ֲאבֵֹתיֶכם  ֱאלֵֹהי  ה’  ְוכּו’, 

ַעל ַאֲחָריו  ַלֲחקֹר  ָלנּו  ה  ִצּוָ ְולֹא  ֲאֵליֶכם“,  ָלַחִני  ׁשְ  ַיֲעקֹב 

י. ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ י  ּפִ

ְכָבר  י  ּכִ ְפָרט  ּבִ ֶזה,  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ְיִריעֹות  ֲהמֹון  יקּו  ַיְסּפִ ְולֹא 
ַעל  צֹוֲעִקים  ם  ְוֻכּלָ קֶֹדׁש,  ִסְפֵרי  ה  ַהְרּבֵ ה  ִמּזֶ ְמֵלִאים 
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“חֹוַבת  ְוַעל  ְנבּוִכים“  “מֹוֶרה  ֶפר  ּסֵ ּבַ )הרמב“ם(  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב 

ְלהֹוִכיַח  רֹוִצים  ׁשֶ ָבֶהם,  ְוַכּיֹוֵצא  חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ּבְ ָבבֹות“  ַהּלְ

ְוָסְתרּו  ְוָהְרסּו  ֲחִקיָרה,  י  ּפִ ַעל  ִהיא  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמה’  ַהְיִדיָעה  ׁשֶ

ִאי  ׁשֶ ִמים  ְמַסּיְ ַעְצָמן  ּבְ י ֲהלֹא ֵהם  ּכִ ֶהם,  ּבָ סֹוד  ַהּיְ ַעד  ִדְבֵריֶהם 

דֹוִלים  ַהּגְ ָאְמָנם,  ֲחִקיָרה;  י  ּפִ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ֵליַדע  ר  ֶאְפׁשָ

ֶאל  טּו  ּנָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ גּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ִאם  ָבֶהם,  ְוַכּיֹוֵצא  ָהֵהם 

י ֵכן לֹא ָמָטה ַרְגָלם ִמן ֱאמּוַנת ֲאבֹוֵתינּו;  ַהֲחִקירֹות, ַאף ַעל ּפִ

ְפָרט  ּבִ ַאֲחֵריֶהם,  ּלְ ׁשֶ ַלּדֹורֹות  דֹולֹות  ּגְ ִמְכׁשֹולֹות  ָנְתנּו  ַרק 

אֹוְמִרים  ֲאבֹוֵתיֶהם,  ת  ּדַ ִמיִרים  ַהּמְ  - עֹל  ַהּפֹוֵרק  ל  ּכָ ׁשֶ ה,  ַעּתָ

ְוכּו’. ֲעֵליֶהם  ָעִנים  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ַמה  ְוכּו’,  ֵאִלים  ּבָ ָחִמים  ַהּנֵ ֶקר,  ׁשָ ֶזַרע  ע  ֶפׁשַ ִיְלֵדי  ם  ַאּתֶ ֲאָבל 
ַהּדֹור  ׁשֶ ֵלאֹמר  ֲארּו  ִתְתּפָ ה  ְוָלּמָ י  נח,  ַעּמִ אּו  ַדּכְ ּתְ ֶכם  ּלָ

ה  ְמֻכּנֶ ִדְבֵריֶכם  ְלִפי  ר  ֲאׁשֶ  - ֵמְרֹאת  ֵעיֵניֶכם  כּו  ֶנְחׁשְ ָבר  ּכְ ה  ַהּזֶ

ְלִדְבֵריֶכם  ֹמַע  ְ ִמּשׁ ָלנּו  ָחִליָלה  ָחִליָלה,  ֵעיַנִים  ִלְפִקיַחת 

ִדינֹות  ּוַבּמְ ְמִדיָנֵתנּו  ָכל  ּבְ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ה,  ְוִהּנֵ ּוְלַדְרֵכיֶכם; 

תֹוָרה  ּבְ ַלֲעסֹק  יֹום  ָכל  ּבְ ּוַמֲעִריִבים  יִמים  ּכִ ַמׁשְ ָלנּו,  מּוכֹות  ַהּסְ

ּופֹוְסִקים  “ס  ׁשַ ּבְ ִמְדָרׁשֹות  י  ּתֵ ּבָ ָכל  ּבְ ְועֹוְסִקים  ה,  ּוְתִפּלָ

תֹוָרה  ִדיֵני  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ים  ְקדֹוׁשִ ִחּבּוִרים  ִרים  ּוְמַחּבְ ִראׁשֹוִנים, 

י  ּפִ ַעל  לֹא  ַז“ל,  ַרּבֹוֵתינּו  מֹות  ַהְקּדָ י  ּפִ ַעל  תֹוָרה  י  ּוְבִחּדּוׁשֵ

נז, ד ה; ושם ג, טו. נח. לשון הכתוב בישעיהו 
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ַלֲהגֹות  ָאסּור  ׁשֶ  - ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ל  ׁשֶ ָנְכִרּיֹות  מֹות  ַהְקּדָ

ָאר  ּוׁשְ ּפֹוַלְנָיא  ְמִדינֹות  ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ י,  ּתִ ְוָדַרׁשְ י  ְוָחַקְרּתִ ֶהם;  ּבָ

ָלל  ּכְ עֹוְסִקים  ֵאיָנם  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ָחי  ְלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ֲאָרצֹות, 

 - ְמֹאד  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ים  ְמֻבּזִ ָהָרִעים  ְוִדְבֵריֶהם  ָהֵאּלּו,  ָפִרים  ּסְ ּבַ

ה. ּפָ ֵמַאׁשְ ָיִרימּו אֹוָתם  ְולֹא 

ִמים  ַהּיָ ּוִבְרבֹות  ֵמָהעֹוָלם,  ִנְמָחה  ָבר  ּכְ ַוֲחֵבָריו  מ“ד  ם  ְוׁשֵ
לֹא  ֲהלֹא  בֹו,  ֲארּו  ִיְתּפָ ְוֵאיְך  ָלֶנַצח;  ִזְכרֹו  ֶנֱעַקר  ִיְהֶיה 

“ס  ׁשַ ּבְ ַז“ל  ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ִמּדִ ֵסֶפר  ׁשּום  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ֵזֶכר  ַאר  ִנׁשְ

ְמדּו  ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ה  ַעּתָ ְמֻפְרָסם  ָבר  ּכְ יק:  ְעּתִ ַהּמַ )ָאַמר  ּופֹוְסִקים 

תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַדת  ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ַאף  ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ם,  ֻכּלָ

ַמה  ִאם  י  ּכִ כּו’(,  ֶנֶכד“  ְולֹא  ִנין  ְולֹא  כּו’,  “ְוָכַרת  יט(:  יח,  )איוב 

ר  ֲאׁשֶ ָנְכִרי,  ְלׁשֹון  ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  יק  ְלַהְעּתִ ְלֵקל  ּקִ ֶ ׁשּ

ְיָוִנית,  ְלָלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  יקּו  ֶהְעּתִ ׁשֶ ּכְ ָמָרה  ָצֲעקּו  ַז“ל  ֲחָכֵמינּו 

ב  ךְ  נט, ְוֶנְחׁשַ ה ָיִמים ֹחשֶׁ לֹשָׁ ָהָיה ׁשְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז“ל ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ְוֶזה  ֶהְכֵרַח,  י  ּפִ ַעל  ָהָיה  ָאז  ַאְך  ָהעֹוָלם;  ֶנְחַרב  ִאּלּו  ּכְ ָלֶהם 

ָקתֹו ָהָרָעה. ַהְעּתָ ּבְ ֵני ֵתֵבל  ּפְ יְך  ְעּתֹו - ְלַהֲחׁשִ ה ִמּדַ ַהּכֹוֵפר ָעׂשָ

ֵליֵלְך  ָהֵעיַנִים  ִנְפְקחּו  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ְפֵניֶהם  ָיִעיזּו  ְוֵאיְך 
ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ֲהלֹא  ָהָרע,  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ

נט. מגילת תענית; ועיין שולחן ערוך אורח חיים סימן תק”פ סעיף ב'.
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ַעל  ִמְצַטֲעִרים  ֵהם  ָהִראׁשֹוִנים  ַעל  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ דֹוִלים  ַהּגְ ל  ּכָ

ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ ִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ּבְ ָעְסקּו  ׁשֶ אֹוָתן 

ָפִנים  אּו  ָנׂשְ ְולֹא  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  י  ּכִ ִלְסּפֹר  ָחַדל  י  ּכִ ַעד  ה  ַהְרּבֵ

ן ֶעְזָרא ּוְלַכּיֹוֵצא  ה ַז“ל ]הרמב“ם[ ּוְלָהַרב ַאְבָרָהם ִאּבְ ְלָהַרב ֹמשֶׁ

ִחּפּו ָעָליו ְקָצת, הּוא  ֶ ים ֵמֶהם. ּוַמה ׁשּ ַטּנִ ן ְלַהּקְ ּכֵ ל ׁשֶ ָבֶהם, ִמּכָ

ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ]היד החזקה[,  “ד  ס  ַהּיָ ֵסֶפר  ּבְ ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ִמּכָ

“ד  ַהּיָ ֵסֶפר  ּבְ ִסְפרֹו  ּבְ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַרק  ר  ֲאׁשֶ ָמע,  ִנׁשְ ם  ֻכּלָ ְבֵרי  ִמּדִ

ע  ּדָ ַהּמַ ֵסֶפר  ּבְ אֹו  ְנבּוִכים  מֹוֶרה  ֵסֶפר  ּבְ ׁשֶ ָהָרע  ְוֶאת  ל,  ְנַקּבֵ

ה  ַהְרּבֵ ָצַעק  מּוִכים  ַהּסְ ּדֹורֹות  ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ל,  ְנַקּבֵ לֹא  ְוכּו’ 

ְנבּוִכים“  “מֹוֶרה  ֵסֶפר  אֹודֹות  ַעל  ֶעְמִדין  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ

ְקנּו ֶהְעּתַ ֶ ׁשּ ַמה  ן  ְלַקּמָ ן  ְוַעּיֵ ָודֹור.  ּדֹור  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְוֵכן  “ל,   ַהּנַ

ים: ּיִ ָהֲאִמּתִ ְבֵריֶהם  ִמּדִ

ר  ׁשֵ ַהּכָ בֹון,  ַהּנָ ֶהָחָכם  ָהָיה  ְמֹאד  ָסמּוְך  ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  כא 

ּוְבָכל ַהָחְכמֹות: הּוא  ּוְבִיְרָאה  ּתֹוָרה  ּבַ ר, ֻמְפָלג  ׁשָ ְוַהּיָ

קֹולֹו  ּבְ ָנַתן  ְקָרא,  ַוּיִ קֹול  ֵהִרים  הּוא  ִרית“  סא,  ַהּבְ “ֵסֶפר  ַעל  ּבַ

קדמונים  ספרי  בכמה  מבואר  וכבר  בזה”ל:  כתב  תח  סימן  מוהר”ן  חיי  ס.     ובספר 

שנמצא  פי  על  ואף  כמפורסם.  נבוכים  מורה  ספר  על  ככרוכיא  שצווחו  הרבה 

מחמת  התורה  כבוד  למען  אם  כי  עשו  שלא  ידוע  כבר  עליו,  שחיפו  הרבה 

אמר  ז”ל  רבינו  וגם  היד,  ספר  כגון  ההלכות  כל  על  נפלאים  ספרים  שחיבר 

נבוכים  מורה  בספר  אבל  לעשות,  היטיב  מהלכות  שמדבר  במקום  היד  שבספרי 

תורתנו בעיקרי  הנוגעים  כמותם  שאין  עיוותים  בזה  שעיוות  מה  ה'  לו   ימחול 

הקדושה כמפורסם.

סא.      הלא הוא ר' פנחס אליהו ב”ר מאיר מווילנא.
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ל  ּכָ ה ִלְסּתֹר  ְוִהְרּבָ י,  ֶכל ֲאִמּתִ ְוׂשֵ ֶדֶרְך ָחְכָמה  ּבְ מּוג ָאֶרץ  סב -  ּתָ

ְוכּו’,  ָמתֹו  ַהְקּדָ ּבְ ָבבֹות“  ַהּלְ ַעל “חֹוַבת  ּבַ ִביא  ּמֵ ׁשֶ ל  ׁשָ ַהּמָ ְבֵרי  ּדִ

ָהֵאּלּו. קֹומֹות  ּמְ ּבַ ]הרמב“ם[  ַז“ל  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ְבֵרי  ּדִ ְוֵכן 

י  ּכִ ִעיר,  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ה  ַעּתָ ָמצּוי  ה  ַהּזֶ ר  ׁשֵ ַהּכָ ֶפר  ַהּסֵ ְוִלְהיֹות 
ֵאין  ְמִדיָנֵתנּו,  ּבִ ְפָרט  ּבִ ה  ַהְרּבֵ אֹותֹו  ִבין  ְמַחּבְ ַהּכֹל 

ין  ּפִ ַהּדַ ִסיָמֵני  ְקָצת  ֶאְרׁשֹם  ַרק  ְבֵריֶהם,  ּדִ יק  ְלַהְעּתִ ֵמַהּצֶֹרְך 

ְלָכל  ָך  ִלּבְ ים  ׂשִ ֱאֶמת,  ּבֶ ֶהָחֵפץ  ן  ַעּיֵ ַהּמְ ה  ְוַאּתָ ֵמֶהם,  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

ֱאֶמת: ִמי דֵֹבר  ֵמֵאֶליָך  ְוָתִבין  ָבָריו,  ּדְ

ׁשּות  ִעּקְ ָיַדְענּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאֵלינּו -  ְמעּו  ִתׁשְ ה לֹא  ֵאּלֶ ְוִאם ַעד  כב 

ִלְרׁשֹם  י  ְוִעּתִ ֵעִטי  י  ָמַנְעּתִ לֹא  ֶזה,  ל  ּכָ ִעם  יֶכם,  ָעְרּפֵ

ְבֵני  ַיְלֵדי  ֵאִרית  ׁשְ ְלַמַען  ִאם  י  ּכִ ְלַמַעְנֶכם,  לֹא  ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ

ר  ֲאׁשֶ ָהָרָעה  ֶכם  ּתְ ֵמִרׁשְ  - ים  יֹוְקׁשִ ח  ִמּפַ לּו  ִנּצְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ם  ֻכּלָ לֹא  ֲאָבל  ה,  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ דּו  ִנְלּכְ ּוְכָבר  ָלם;  ְלַרּגְ ם  ּתֶ ַרׂשְ ּפָ

ְלִהְתּגֹוֵלל  ָעֵלינּו  חֹוָבה  אי  ַוּדַ ּבְ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַמֲחִציָתם  ְולֹא 

ִלְזעֹק   - ָוִעיר  ִעיר  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְוֵליֵצא  ָוֵאֶפר,  ק  ׂשַ ְוִלְלּבֹשׁ  ָעָפר,  ּבֶ

ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ַהּתֹוֵעבֹות  ל  ּכָ ַעל  ּוָמָרה  ְגדֹוָלה  ְזָעָקה 

ִרים ְוַהּמָ ָהָרִעים  ָקְרֵחיֶהם  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ים   עֹוׂשִ

ְמֹאד. ִרים  ְוַהּזָ

ז. סב.  לשון הכתוב בתהלים מו, 
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ֲאַנְחנּו  ָכְחנּו, ֲהלֹא  ׁשָ י תֹוָרְתָך לֹא  ּכִ ְבָעְנֵינּו  ֶנָחָמֵתנּו  זֹאת  ַאְך 
ּוְלמֹוֵפת  ְלאֹות  ָלנּו  ה’  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ְוַהְיָלִדים 

י  ּתֵ ּבָ ָאַחז  ’ׁשֶ  - “ָאָחז“  ְלִעְנַין  “י  ִ ַרׁשּ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ

ׁש,  ַמּמָ מֹוָתם  ּכְ ּתֹוָרה’  סג,  ּבַ ֲעסֹק  ִמּלַ ִמְדָרׁשֹות  י  ּוָבּתֵ ֵנִסּיֹות  ּכְ

י  ּתֵ ּבָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ל  ִרים ְלַבּטֵ ְוַהּשָׂ ְלָאִכים  רֹוִצים ִלְפעֹל ֵאֶצל ַהּמַ ׁשֶ

“ס  ׁשַ ּבְ  - ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָרּה  ִעּקָ ּבְ ֶהם  ּבָ עֹוְסִקים  ׁשֶ ִמְדָרׁשֹות 

ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ  - דֹוׁש  ַהּקָ “י  ִ ַרׁשּ רּוׁש  ּפֵ ִעם  ְקָרא  ּוַבּמִ ּופֹוְסִקים 

ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ְוׁשֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּה  ֻכּלָ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ל  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ רּוׁש  ַהּפֵ

ׁשּום  ְצִריִכין  ְוֵאין  ָרֵאל;  ִיׂשְ פּוצֹות  ּתְ ָכל  ּבְ ל  ִנְתַקּבֵ הּוא  ְוַרק 

ְנִביִאים  ּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ָכל  ּבְ ׁשּוטוֹ  סד  ּפְ י  ּפִ ַעל  ַאֵחר  רּוׁש  ּפֵ

יא,  ובויקרא רבה פרשה  ג  יח ע”פ המדרש בבראשית רבה פרשה מב,  ח,  סג.          בישעיה 

ז ובאסתר רבה בפתיחתו, יא וברות רבה בפתיחתו, ז.

והיו  ז”ל  רבנו  לפני  בענין שהיו מספרים  בזה”ל:  איתא  רכג  הר”ן שיחה  סד.      ובשיחות 

המקרא  על  אחר  פירוש  ללמוד  צריכין  ושאין  רש”י,  פירוש  את  מאד  משבחים 

)כוונת  וכו'  החקירות  דרכי  פי  על  הולכים  רובם  הפשטנים  שאר  כי  פשוט,  פי  על 

הדבר, כי יש כמה פשטנים שהם כנגד דברי רבותינו ז”ל והם הולכים על פי דרכי 

כי אם רק  אין צריכין ללמוד אותם,  ואלו הפשטנים  החקירה קצת בכמה מקומות, 

הוא כמו אחיה  ז”ל  יודע, שרש”י  אינך  זה  ז”ל,  רבנו  ואמר  ענה  ז”ל(  פירוש רש”י 

את  לומדים  כולם  ישראל  וכל  רבן  בית  של  תינוקות  כל  כי  הקדושה,  התורה  של 

התורה שבכתב ושבעל פה עם פירוש רש”י, ומזה מובן עוצם גדולת רש”י ז”ל.

מחמת  והנה  בזה”ל:  כתב  ז  אות  ד'  הלכה  תפילה  הלכות  הלכות  ובליקוטי 

עד  המליצה,  נפלה  הנ”ל  הכת  שאצל  נמשך  מזה  מאד,  יקרה  המליצה  שבקדושה 

דרכי  על  ימיהם  כל  לבלות   - לרעתם  במליצה  ובחרו  חיים  אלקים  דברי  שהפכו 

מליצה כדי להמשיך לב ישראל חס ושלום לדרכי המחקרים והפלוסופים אשר 'כל 

ואת  עצמן  את  עוקרין  זה  ידי  על  אשר  חיים',  ארחות  ישיגו  ולא  ישובון  לא  באיה 

דרכיהם  ומפורסם  כידוע  עולמות,  משני  בעקבותם  ההולכים  ותלמידיהם  בניהם 

בפרהסיא,  שבת  שמחללים  עד  הפושעים,  מליציהם  ידי  על  שבאים  למה  הרעים 

ומדברים סרה על ה' ועל תורתו הקדושה על תנאים ואמוראים, ומתלוצצים מאגדת 
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ובמנהגיהם,  כוכבים  העובדי  בדרכי  והולכים  ומדרשים,  שבגמרא  ז”ל  רבותינו 

ובמנהגיהם  בדרכיהם  ללכת  עת  בכל  עצמם  את  ומרגילים  עצמם  את  ומכריחים 

אשר  כמפורסם,  תנועותיהם  ובכל  ובמלבושיהם,  וכלים  הדירות  בעניני  הן  דייקא, 

להם  להתדמות  שאסור  תלכו',  לא  'ובחקתיהם  זה  על  הזהירנו  הקדושה  התורה 

מקרבת  שאינה  כזו  מליצה  על  ימים  ולבלות  ערוך,  בשולחן  כמבואר  דבר,  בשום 

לצלן,  רחמנא  לגמרי  האדם  את  ועוקרת  מרחקת  אדרבא  ולעבודתו,  יתברך  לה' 

צרפתי  באיש  שבחרו  הנ”ל  הכת  ענין  ממש  והוא  מזה,  יותר  שגעון  אין  בוודאי 

מדבר  והיה  לשונות  כמה  יודע  והיה  נפלא  מליץ  שהיה  בשביל  למלך  משוגע 

שלהם  והאפיקורסות  השקר  לכסות  רוצים  שהם  פי  על  ואף  לעצמו.  אפילו  תמיד 

מקרא  ללמדם  שרוצים  ואומרים  ישראל  בני  את  מטעים  שבתחלה  דהיינו  באמת, 

האפיקורסות  עיקר  וזה  להרע,  כוונתם  כל  באמת  אבל  הלשון,  דקדוק  בכל  היטב 

בתורה  וכשכופרים  ממש,  הקראים  כמו  לגמרי  פה  שבעל  בתורה  שכופרים  שלהם 

שבעל פה אזי ממילא הם כופרים בתורה שבכתב, כי אין יודעים שום דבר מתורה 

ותיפח  פה,  שבעל  תורה  שהוא  ומדרשים  בגמרא  ז”ל  רבותינו  דברי  בלי  שבכתב 

דייקא  הפשוט  דרך  פי  על  המקרא  לפרש  תמיד  עצמם  שמכריחים  ונשמתם  רוחם 

כל  לעין  ניכר  הרעה  כוונתם  ופנימיות  ז”ל,  רבותינו  מדרשות  דרשה  שום  בלי 

דרכי  פי  על  המקרא  לפרש  כוונתם  שכל  הרעים,  ובדרכיהם  קצת  בהם  שבקי  למי 

משה  את  משבחים  והם  ושלום,  חס  פנימיות  שום  בה  אין  כאילו  לבד,  המליצה 

וקצת  מאד,  גדול  לשון  ובעל  מליץ  שהיה  עליו  ואומרים  מאד  השלום  עליו  רבנו 

ידלגו על ההרים  ואם  נראה להם דברי מליצתם, אוי להם אוי לנפשם,  נביאים אין 

ואם יקפצו על הגבעות לא יוכלו לפרש את התורה הקדושה שתהיה מתיישבת על 

פירוש  סובלים  שאין  שיעור  בלי  בתורה  מקראות  הרבה  יש  כי  המליצה,  דרכי  פי 

רבנו  בידינו מפי משה  כפי המקובל  הדין  סותרים  ובפרט שהם  כלל,  פי פשוט  על 

ואכלת'  'ובשלת  וכן  וכו'',  מצות  תאכל  ימים  'ששת  כגון  בעצמו,  השלום  עליו 

הרבה,  בזה  וכיוצא  וכו'',  יכנו  'ארבעים  וכן  צלי,  אלא  נאכל  אינו  שבאמת  בפסח, 

כל  ונקודה של  נקודה  ובכל  ואות  אות  הספורי מעשיות שבתורה, שכל  כל  ובפרט 

עד  ולעילא  לעילא  דרזין  ורזין  רזין  גניזין,  רזין  עלאין,  רזין  יש  הקדשה  התורה 

הכופרים  את  הרבה  שמקלל  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכבר  תכלית,  ואין  סוף  אין 

מקרא  ללמוד  צריכין  אין  באמת  כן  ועל  הפשוטו.  אם  כי  בהתורה  שאין  שאומרים 

כי אם עם פירוש רש”י לבד, שרש”י הקדוש מכריח עצמו מאד לפרש המקרא על 

קבלת  מחמת  פשוטו  פי  על  לפרשו  אפשר  שאי  המקומות  בכל  אבל  פשוטו,  פי 

שמפרש  בהמקומות  וגם  ז”ל,  רבותינו  דברי  פי  על  מפרשו  הוא  ז”ל,  רבותינו 

לידע  וגמרא,  ז”ל במדרשים  רבותינו  רוב דברי  פי  פי פשוט, מביא על  המקרא על 

והפורש עצמו מפירוש רש”י ללמוד  בזה המקרא.  עוד כמה דרשות  ולהודיע שיש 

ביאור שלהם הרע וכיוצא באלו הפירושים, הוא פורש מן החיים, ועוקר את עצמו 
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ִמן  נֹוִטים  ם  ֻרּבָ ׁשּוטֹו,  ּפְ י  ּפִ ַעל  ים  ָפְרׁשִ ַהּמְ ָאר  ׁשְ י  ּכִ תּוִבים,  ּכְ

ְנִביִאים  ּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ּבְ ה’  ֵהיַכל  ּבְ ָזִרים  ְלַהְכִניס   - ֶרְך  ַהּדָ

ָנְכִרּיֹות  מֹות  ַהְקּדָ י  ּפִ ַעל  ם  ְלָפְרׁשָ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ תּוִבים  ּכְ

ֻפְרָסם. ּמְ ּכַ ְוכּו’  ְיָוִנית  ֵמָחְכמֹות 

מֹו  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ ּמּוד  ַהּלִ ל  ְלַבּטֵ לֹום  ְוׁשָ ַחס  רֹוִצים  ם  ִמְרּדָ ּבְ ְוֵהם 
ּוְקָצת  ּוְלׁשֹונֹות,  ָחְכמֹות  ִסְפֵרי  ּבְ ַלֲעסֹק  ַרק  ָאָחז, 

ר  ְרֵכיֶהם ַהּמַ ּדַ דּוַע  ּיָ ּכַ ִרים,  ְוַהּמָ יֶהם ָהָרִעים  רּוׁשֵ ּפֵ ִמְקָרא ִעם  ּבְ

יח(:  ח,  )ישעיהו  ֶזה  ַעל  ִביא  ַהּנָ ְעָיה  ְיׁשַ א  ִנּבֵ ָבר  ּכְ ֲאָבל  ַלּכֹל. 

ִרים  ׁשֵ ּכְ ְצאּו  ִיּמָ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ  - ְוכּו’  ְוַהְיָלִדים“  ָאנִֹכי  ה  “ִהּנֵ

ָהָרע,  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ָלֶלֶכת  ָמֲאנּו  ּיְ ׁשֶ ים  ּוְקַטּנִ דֹוִלים  ּגְ ּוְתִמיִמים 

ְלׁשֹוָנם  ֲחַלְקַלּקֹות  ְבֵרי  ּדִ ָכל  ּבְ ָלֶהם  ְמעּו  ִיׁשְ ְולֹא  יֹאבּו,  ְולֹא 

ֶלֱאֶמת,  ָזב  ְוַהּכָ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִכים  ְמַהּפְ ֵהם  ׁשֶ  - ֵמא  ְוַהּטָ ָהָרע 

ָכל יֹום ְוִלְפרֹק  ַתַער ּבְ ָקן ּבְ ַח ַהּזָ ֱאֶמת ְלַגּלֵ ֲחֵפִצים ּבֶ ְואֹוְמִרים ׁשֶ

ֵדׁשֹות  ַהּקְ ְוִעם  רּו  ִיְתַחּבָ ַהּזֹונֹות  ִעם  ֵהם  י  ּכִ ּוִמְצו ֹת,  ּתֹוָרה  עֹל 

ֻפְרָסם: ּמְ ּכַ ְוכּו’, 

ֵלָטה  ַהּפְ ְוַעל  יֶהם  סה,  ּנֵ ְלׁשִ ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ּלֹא  ׁשֶ ה’  רּוְך  ּבָ כג 

יַאת ַהּגֹוֵאל  מּו ְלדֹורֹות ַעד ּבִ ֵהם ִיְתַקּיְ ֶאֶרת ׁשֶ ׁשְ ַהּנִ

מחי החיים ומתורתו הקדושה. ואי אפשר להאריך בזה כאן, כי יקצרו המון יריעות 

הנגע  שנתפשטה  בדורותינו  עכשיו  שנתהווה  הזאת  הצרה  מרירות  בגודל  לספר 

הזאת גם במדינתנו.

סה.       לשון הכתוב בתהלים קכד, ו.
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ִתי  ִמּלָ עּוף  ּתָ ַלֲאִמּתֹו, ֲעֵליֶהם ֲעֵליֶהם  ה ָהֱאֶמת  ְיַגּלֶ ר  ֶצֶדק ֲאׁשֶ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְיֵדיֶהם  ִיְרּפּו  ְלַבל  ְלַהֲחִליָמם,  ָצם  ּוְלַאּמְ ָקם  ְלַחּזְ  -

ְמֹאד  ִטים  ְ ּשׁ ִמְתּפַ ֵהם  ׁשֶ ֵמֲחַמת   - ְקָוה  ּתִ ָאַפס  י  ּכִ לֹוַמר 

ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלעֹוָלם,  ָרֵאל  סו  ִיׂשְ ַאְלָמן  לֹא  י  ּכִ ַאְרצֹוֵתיֶהם;  ּבְ

סּוק  ּפָ ַעל  ְרֵכיֶהם,  ּדַ ָאַחז  ׁשֶ  - ע  ָהָרׁשָ ָאָחז  ְלִעְנַין  ם  ׁשָ “י  ִ ַרׁשּ

’ֵאין  ַיֲעקֹב“ -  ית  ִמּבֵ ָניו  ּפָ יר  ְסּתִ ַהּמַ יִתי ַלה’  )ישעיהו ח, יז(: “ְוִחּכִ

“ְוָאנִֹכי  יח(:  לא,  )דברים  ּבֹו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּיֹום  ּכַ ה  ָקׁשָ ְנבּוָאה  ְלָך 

ִהְבִטיַח )שם,  ָאז  ם  ּגַ ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְוכּו’,  ַני“  ּפָ יר  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ

י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  ּכִ ְלֵעד  ְלָפָניו  ַהּזֹאת  יָרה  ִ ַהּשׁ “ְוָעְנָתה  כא(: 

ָעָליו נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ א  ִהְתַנּבֵ ֶזה  ְוָכל  ם;  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו’,   ַזְרעֹו“ 

ִמים ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ֵהם  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ַעל  ר  ָהִעּקָ לֹום  ָ  ַהּשׁ

יָחא. ִדְמׁשִ עּוְקָבא 

ִים  ְרּכַ ּבִ ץ  ּוְלַאּמֵ ָרפֹות  ָיַדִים  ק  ְלַחּזֵ ְדָבֵרינּו,  ּבִ אנּו  ּבָ ְוזֹאת 
ַאל  נּו  ִאּתָ ה’  ַיֲעקֹב,  ּתֹוַלַעת  יְרִאי  ּתִ ַאל  לֹות:  ּכֹוׁשְ

דֹורֹוֵתינּו לֹא ֲעָזָבנּו ֱאלֵֹהינּו, ְוׁשֹוֵלַח  ם ֲעַדִין ּבְ י ּגַ יָרֻאם  סז, ּכִ ּתִ

ּוֹמֲאִסים  ּגֲֹעִלים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּוְגאֹוִנים,  יִקים  ַצּדִ ּדֹור  ְבָכל  ָלנּו 

ים  ְוַרּבִ ְיָוִנית.  ֵמָחְכמֹות  ְסָפִרים  ּבִ ְמְצִאים  ַהּנִ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ

ַרְך לֹא ָעַזב אֹוָתנּו ַוֲאַנְחנּו  ִיְתּבָ ם, הּוא  ר ִאּתָ נּו ֵמֲאׁשֶ ר ִאּתָ ֲאׁשֶ

סו.         מלשון הכתוב בירמיהו נא, ה.

סז. מלשון הכתוב בישעיהו מא, יד; במדבר יד, ט.
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יח(: “ֶאת ה’  יז  )דברים כו,  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלעֹוָלם,  ַנֲעזֹב אֹותֹו  לֹא 

ה  ְלֹמשֶׁ ַמֲאִמיִנים  ַוֲאַנְחנּו  ְוכּו’;  ֶהֱאִמיְרָך“  ַוה’  ְוכּו’,  ֶהֱאַמְרּתָ 

יִציַאת  ּבִ ְמֹאד  נֹוָרִאים  ּומֹוְפִתים  ָלנּו אֹותֹות  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ נּו  ַרּבֵ

יִקים  ּדִ ָאֵרי ַהּצַ ן ּתֹוָרה ְוכּו’, ְוֵכן ׁשְ ִמְצַרִים ּוְקִריַעת ַים סּוף ּוַמּתַ

ֵאל  ִמיׁשָ ַוֲחַנְנָיא  אל  ְוָדִנּיֵ ע,  ֶוֱאִליׁשָ הּו  ֵאִלּיָ ַע,  ְיהֹוׁשֻ ַאֲחָריו: 

ְלָאִכים  ַהּמַ ְמִציאּות  ּבִ ַמֲאִמיִנים  ַוֲאַנְחנּו  ְודֹוֵמיֶהם,  ַוֲעַזְרָיה 

ְטָרא  ֵמַהּסִ ֵהם  ׁשֶ  - ִלּפֹות  ְוַהּקְ ִדין  ֵ ַהּשׁ ְמִציאּות  ּבִ ְוֵכן  ָרִפים,  ּוׂשְ

יל: ְלַהְבּדִ ָאֳחָרא, 

 - ִבְסָפִרים  ְמָצא  ַהּנִ ָהֶבל  ְלִדְבֵרי  ָלל  ּכְ ׁשֹוְמִעים  ָאנּו  ְוֵאין  כד 

ֶהֱאִמינּו  לֹא  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְוׁשֶ ֵמַהּמֹוְפִתים  סח,  ְרָאָיה  ֵאין  ׁשֶ

סח.       ובספר 'מכניע זדים' סימן יג כתב בזה”ל: והנה נמצא בספריהם, שהידעה מהשי”ת 

מן,  להם  נתן   - לחם  להם  כשנצרך  רק  משה,  שעשה  הנוראים  המופתים  ע”י  אינה 

וכשנצרך להם לעבור הים - בקע הים.

הם  איך  וגם  נוגעים,  דבריהם  ארס  היכן  עד  והבן  ראה  האמת,  בעין  המעיין  ואתה 

מלא  והלא מקרא  סובלתם.  הדעת  וכזבים שאין  ושקרים  וטפשות  מלאים שטותים 

אליך  נראה  לא  יאמרו  כי  לי  יאמינו  לא  ”והן  רבינו:  משה  כששאל  הכתוב,  דיבר 

וגו',  ה'  אליך  נראה  כי  יאמינו  למען  וגו',  מטה  בידך  זה  ”מה  ה':  לו  השיב  ה'”, 

ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו', והיה אם לא יאמינו לקול האות הראשון 

והאמינו לקול האות האחרון, והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולקחת 

ממימי היאור” וכן אח”כ כתיב: ”ויעש האותות לעיני העם ויאמן העם” וכן בסוף 

ובמשה  בה'  ויאמינו  וגו'  הגדולה  היד  את  ישראל  ”וירא  כתיב:  סוף  ים  בקריעת 

עבדו”. הרי לפניך מפורש בתורה כפול משולש ומרובע שה' יתברך עשה מופתים 

דופי  המטילים  פניהם  יעזו  ואיך  היה.  וכן  הקדושה  האמונה  בשביל  משה  ע”י 

משה  של  הנוראים  שהמופתים  כאלה,  ובשטותים  בשקרים  האמת  להפוך  באמת 

יכולים  ח”ו  כאילו  חרב  כמדקרות  הם  הרעים  ודבריהם  האמונה.  בשביל  היו  לא 

להטעות  ורוצים  ח”ו,  וטבע  סיבה  באיזה  ולתלותם  הנוראים  המופתים  להכחיש 

מה  ההגיון  חכמת  ע”י  יתברך  אלוקותו  ידיעת  שעיקר  לומר  העיניים  את  ולסמא 
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שהם יודעים בעצמם שכולם נלאו למצוא הפתח של האמונה האמיתית עד שנתעו 

אמונת  בפרט  האמונה  אמיתת  להשיג  אפשר  שאי  בעצמם  ומודים  שנתעו,  כמו 

בעצמך  תבין  ואתה  הרעה.  חכמתם  של  המוטעים  מופתיהם  ע”י  העולם  חידוש 

האדם  שישאר  חפצים  כי  האמיתית,  ישראל  אמונת  כאלה  בדברים  מקלקלים  איך 

משה  של  הנוראים  המופתים  ידי  שעל  אומרים  כי  מכאן.  וקרח  מכאן  קרח  ח”ו 

ואינם  העולם  את  מטעים  כי  שלהם.  מופתים  ע”י  רק  האמונה,  משיגים  אין  רבינו 

בעצמו  הוא  בספריהם  ועוסק  זה  אחר  שנוטה  ומי  הרעה,  דעתם  פנימיות  מגלים 

קרח  הוא  והרי  האמונה,  משיגין  אין  בודאי  המוטעית  חכמתם  שע”י  אח”כ  רואה 

בכל  בחוש  כנראה  לגמרי  עול  פורקים  ככולם  רובם  באמת  כן  ועל  ומכאן.  מכאן 

רבינו  הקדים משה  כבר  חי אשר  לאל  ותהילה  הרבים.  בעוונותינו  עתה  בפרט  דור 

האותות  לכל  לב  לשום  רק  אותנו  להזהיר  תורה  משנה  בספר  הרבה  והאריך  ע”ה 

שאל  ”כי  שנאמר:  כמו  ישראל  כל  לעיני  עימנו  שעשה  הנוראים  והמופתים 

או  הזה  הגדול  כדבר  הנהיה  וגו'  היום  למן  לפניך  היו  אשר  ראשונים  לימים  נא 

וגו'” וכתוב: ”השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים  הנשמע כמוהו 

יום  בניך  ולבני  לבניך  והודעתם  חייך  ימי  כל  מלבבך  יסורו  ופן  עיניך  ראו  אשר 

לזכור  שמזהיר  הרבה  וכן  האש”,  מתוך  אליכם  ה'  וידבר  באש,  בוער  וההר  וגו' 

המלך  דוד  וכן  ובפרטיות.  בכלליות  פעמים  כמה  אותם  וחוזר  הנוראים  המופתים 

נכחד  ”לא  שנאמר:  כמו  עח  במזמור  ובפרט  מזמורים  בכמה  תהלים  בספר  ע”ה 

כל  וכן  הרבה.  וכן  ונפלאותיו אשר עשה”  ועזוזו  ה'  תהילות  וגו' מספרים  בבניהם 

מזהירים  הנה,  עד  הדורות  שבכל  אמיתיים  וצדיקים  ואמוראים  והתנאים  הנביאים 

משה  ע”י  עימנו  יתברך  ה'  שעשה  הנוראים  המופתים  כל  פעם  בכל  ומזכירים 

טובים  הימים  לנו  קבוע  זה  ועל  האמיתיים שאחריו.  הצדיקים  כל  וע”י  ע”ה  רבינו 

חנון  לנפלאותיו  עשה  ”זכר  שכתוב:  כמו  ה'  נפלאות  ולספר  לזכור  קודש'  'מקראי 

ורחום ה'”. איך יפצה פיהם לסמא את העיניים בשטות הבל כזב ושקר כזה! ברוך 

האחרונים  בדורות  גם  מאתנו  ואמיתו  חסדו  את  עזב  לא  אשר  הרחמים  בעל  ה' 

תמימים  כאלה,  אמיתיים  ובינה  חכמה  בעלי  אמיתיים  צדיקים  לנו  ששלח  האלה, 

וכזבים כאלה,  ושקרים  על הטומאות  לבלי להסתכל  עינינו  וישרים כאלה, שפקחו 

ולקיים מצוותיו  ולילך בעקבי אבותינו הקדושים,  רק להסתכל על האמת לאמיתו, 

”למען  שכתוב:  כמו  מצרים  יציאת  יום  בכל  ולזכור  ופשיטות,  בתמימות  יתברך 

הקדושה  תפילין  מצוות  ובפרט  חייך”,  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור 

שעיקרם לזכור המופתים הנוראים של יציאת מצרים ולהיות חזק באמונה הקדושה 

באמת  הקדושה  האמונה  מחזקים  הם  לזה  ונוסף  תפילין.  בפרשת  כמבואר  עי”ז 

מן  והבדילנו  לכבודו  אלוקינו שבראנו  ברוך  תורתם הקדושה.  חידושי  ע”י אמיתת 

התועים בכל הבחינות ונתן לנו תורת אמת.

ועיין עוד בליקוטי הלכות, הלכות נט”י הלכה ו אות כא.  
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יֶהם  ּפִ ִיְפֶצה  ֶהֶבל  ַהּמֹוְפִתים!  ְיֵדי  ַעל  ַעְבּדֹו  ה  ּוְבֹמשֶׁ ה’  ּבַ

ְוֵסֶפר  מֹות  ׁשֵ ֵסֶפר  ְפָרט  ּבִ ַהּתֹוָרה,  ָכל  ֲהלֹא  יִמיָנם!  ּבִ ֶקר  ְוׁשֶ

ָעִמים  ּפְ ִהְזִהיָרם  ׁשֶ ַעְבּדֹו  ה  ּוֹמשֶׁ ה’  ְבֵרי  ִמּדִ ְמֵלִאים  ָבִרים,  ּדְ

 - ה  ֹמשֶׁ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים  ַהּמֹוְפִתים  ל  ּכָ ֶאת  ִלְזּכֹר  ר  ִמְסּפָ ֵאין 

ִסּפּור  ת  ִחּלַ ִמּתְ ַהּתֹוָרה  ּבְ ֵפרּוׁש  ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ בֹו,  ַיֲאִמינּו  ְלַמַען 

ַהּתֹוָרה. ַעד סֹוף  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 

ָהֱאֶמת,  ֵעין  ּבְ ן  ַעּיֵ ַהּמְ ה  ְוַאּתָ ְפסּוִקים,  ֵאיֶזה  ְגָמא  ּדֻ יג  ְוַנּצִ
ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ַהּתֹוָרה,  ָכל  ּבְ יֹוֵתר  ַעְצְמָך  ּבְ ְוָתִבין  ְרֶאה  ּתִ

ֶנֱאַמר  ה  ֹמשֶׁ ִליחּות  ׁשְ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֲהלֹא  י  ּכִ ַז“ל.  ֲחָכֵמינּו  ִדְבֵרי  ּבְ

י  ּכִ ְוכּו’,  ִלי“  ַיֲאִמינּו  לֹא  “ְוֵהן  ה:  ֹמשֶׁ ַען  ּטָ ֶ ּשׁ ַמה  )בשמות פרק ד( 

ָלֶהם  ה  ַצּוֶ ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ה’  לֹו  יב  ֵהׁשִ )ְולֹא  ה’“  ֵאֶליָך  ִנְרָאה  “לֹא  יֹאְמרּו: 

ה  ּזֶ ַמה  ה’  ֵאָליו  “ַוּיֹאֶמר  ְוכּו’(.  ִמְצַרִים  ֵמַחְרטּוֵמי  יֹון  ִהּגָ ָחְכַמת  ִלְלֹמד 

ֵאֶליָך  ִנְרָאה  י  ּכִ ַיֲאִמינּו  “ְלַמַען  ַעד:  ְוכּו’,  ה“  ַמּטֶ ַוּיֹאֶמר  ְבָיֶדָך, 

עֹוד  ה’  לֹו  “ַוּיֹאֶמר  ְך:  ּכָ ַאַחר  ְוֵכן  ְוכּו’.  ֲאבָֹתם“  ֱאלֵֹהי  ה’ 

ָלְך  ַיֲאִמינּו  לֹא  ִאם  “ְוָהָיה  ַעד:  ְוכּו’,  ֵחיֶקָך“  ּבְ ָיְדָך  ָנא  ָהֵבא 

ְמעּו ְלקֹל ָהֹאת ָהִראׁשֹון, ְוֶהֱאִמינּו ְלקֹל ָהֹאת ָהַאֲחרֹון.  ְולֹא ִיׁשְ

ְוָלַקְחּתָ  ְוכּו’,  ה  ָהֵאּלֶ ָהֹאתֹות  ֵני  ִלׁשְ ם  ּגַ ַיֲאִמינּו  לֹא  ִאם  ְוָהָיה 

ָכל אֹות  ּבְ ְרעֹה, ָאַמר לֹו  ּפַ א ֶאל  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  יֵמי ַהְיֹאר“ ְוכּו’.  ִמּמֵ

ָאנִֹכי  ה  ִהּנֵ ה’  ֲאִני  י  ּכִ ַדע  ּתֵ זֹאת  “ּבְ ְלָפָניו:  ֶהְרָאה  ׁשֶ ּומֹוֵפת 

יח(:  ושם,  ו;  ח,  )שמות  ּוְכִתיב  ְוכּו’,  יז(  ז,  )שמות  ה“  ּטֶ ּמַ ּבַ ה  ַמּכֶ

ה’ ֱאלֵֹהינּו ְוכּו’. ְוִהְפֵליִתי  י ֵאין ּכַ ַדע ּכִ ְדָבְרָך ְלַמַען ּתֵ “ַוּיֹאֶמר ּכִ
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טז;  ט,  )שמות  ְוֵכן  ָהָאֶרץ“.  ֶקֶרב  ּבְ ה’  ֲאִני  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ְלַמַען  ְוכּו’, 

ַהְרֹאְתָך  ֲעבּור  ּבַ יָך,  ֶהֱעַמְדּתִ זֹאת  ֲעבּור  ּבַ “ְואּוָלם  כט(:  ושם, 

ָהִעיר  ֶאת  ֵצאִתי  ּכְ ָהָאֶרץ.  ָכל  ּבְ ִמי  ׁשְ ר  ַסּפֵ ּוְלַמַען  ּכִֹחי,  ֶאת 

ָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד,  לּון ְוַהּבָ י ֶאל ה’, ַהּקֹלֹות ֶיְחּדָ ּפַ ֶאְפרֹׂש ֶאת ּכַ

ה. ַהְרּבֵ ְוֵכן  ָהָאֶרץ“,  ַלה’  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ְלַמַען 

ל ָהֹאֹתת  ה ִלְזּכֹר ֶאת ּכָ ְזִהיָרם ַהְרּבֵ ּמַ ָבִרים, ׁשֶ ָכל ֵסֶפר ּדְ ְוֵכן ּבְ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֵעיֵניֶהם,  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים  ְוַהּמְֹפִתים 

ְלִמן  ְוכּו’,  ָהִראׁשֹוִנים  ְלָיִמים  ָנא  ַאל  ׁשְ י  “ּכִ לג לד(:  ד, לב  )דברים 

ָבר  ּדָ ּכַ ֲהִנְהָיה  ָהָאֶרץ,  ַעל  ָאָדם  ֱאלִֹהים  ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹום 

ה  ֲהִנּסָ אֹו  ְוכּו’.  ָעם  ַמע  ֲהׁשָ ֹמהּו.  ּכָ ַמע  ֲהִנׁשְ אֹו  ה  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ

ְוכּו’  ּוְבמֹוְפִתים  ֹאֹתת  ּבְ ַמּסֹת  ּבְ ְוכּו’  לֹו  ָלַקַחת  ָלבֹוא  ֱאלִֹקים 

ִעים  דִֹלים“ ְוכּו’. ְוֵכן )דברים ח, ד; ושם, טז(: “ֶזה ַאְרּבָ ּוְבמֹוָרִאים ּגְ

ָמן  ֲאִכְלָך  ַהּמַ ְוכּו’.  ָבְלָתה  לֹא  ְמָלְתָך  ׂשִ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָך  ֶלְכּתְ ָנה  ׁשָ

ה  ַהְרּבֵ ַמְזִהיר  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ְוכּו’.  ָנה“  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ֶזה  ְוכּו’ 

ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ְוהּוא  יֹום,  ָכל  ּבְ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִלְזּכֹר  ּתֹוָרה  ּבַ

פסח(:  של  )בהגדה  ְוָאְמרּו  ַז“ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ִהְזִהירּו  ְוֵכן  אֹוַרְיָתא;  ּדְ

ַהּכֹל   - ח“  ּבָ ְמׁשֻ ֶזה  ֲהֵרי  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ר  ְלַסּפֵ ה  ְרּבֶ ַהּמַ ל  “ּכָ

ָהָאָדם  א  ּבָ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ְלַגּלֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ

מֹוִני  תּוב )ישעיהו לח, יט(: “ַחי ַחי הּוא יֹודּוָך ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלעֹוָלם, ּכְ

“ְלדֹר  צ(:  קיט,  )תהלים  ּוְכִתיב  ָך“,  ֲאִמּתֶ ֶאל  יֹוִדיַע  ְלָבִנים  ָאב 

ֲעֹמד“: ַוּתַ ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנּתָ  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר 
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ֵלב  ָחָזק  ָהָיה  ַהּנֹוָרִאים  ַהּמֹוְפִתים  ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ֱאֶמת  כה 

ק  ִחּזֵ י  ּכִ  - ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  לַֹח  ִלׁשְ ָרָצה  ְולֹא  ְרעֹה  ּפַ

א  “ַהּבָ י  ּכִ ַעְצמֹו,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ קֹו ה’  ִחּזְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִלּבֹו;  ץ ֶאת  ְוִאּמֵ

ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּו“ְבֶדֶרְך  קד.(  )שבת  לֹו“  ּפֹוְתִחין  ֵמא  ִלּטָ

ְרעֹה  ּפַ ם  ּגַ ֻהְכַרח  ּסֹוף  ּבַ ֲאָבל  י:(,  )מכות  ְוכּו’  אֹותֹו“  מֹוִליִכין 

י ֵכן ָחַזר  ּפִ יק“, ְוַאף ַעל  ּדִ ְלהֹודֹות, ְוָאַמר )שמות ט, כז(: “ה’ ַהּצַ

ה’  ֶהְרָאה  ְוָאז  ְוכּו’,  ם  ַהּיָ ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲחֵרי  ְוָרַדף  ְלָבבֹו  ק  ְוִחּזֵ

ְוָאז  ְפֵניֶהם,  ּבִ ם  ַהּיָ ֶאת  ּוָבַקע  דֹוָלה  ַהּגְ ָידֹו  ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ְוגֹו’  דָֹלה  ַהּגְ ד  ַהּיָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרא  “ַוּיַ לא(:  יד,  )שמות  ֶנֱאַמר 

ִתיב  ּכְ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַעְבּדֹו“;  ה  ּוְבֹמשֶׁ ה’  ּבַ ֲאִמינּו  ַוּיַ

ַמע  ִיׁשְ ֲעבּור  ּבַ ֶהָעָנן,  ַעב  ּבְ ֵאֶליָך  א  ּבָ ָאנִֹכי  ה  “ִהּנֵ יט, ט(:  )שמות 

ָסְמכּו  ֶזה  ְוַעל  ְלעֹוָלם“,  ַיֲאִמינּו  ָך  ּבְ ְוַגם  ְך,  ִעּמָ ִרי  ַדּבְ ּבְ ָהָעם 

ל ַהּמֹוְפִתים,  ְיֵדי ּכָ ה לֹא ֶהֱאִמינּו ַעל  ִחּלָ ּתְ ּבַ “ל ׁשֶ ָהאֹוְמִרים ַהּנַ

ה’  ר  ּבֵ ּדִ ָפִנים  ּבְ ּוָפִנים  ַעִין,  ּבְ ַעִין  ְבָחר  ַהּנִ ַמֲעָמד  ָראּו  ׁשֶ ַעד 

)שם  ָלֶהם  ֶנֱאַמר  ה  ּוִבְתִחּלָ ד[,  ה’,  ְדָבִרים  ּבִ בָֹאר  ּמְ ]ּכַ ֶהם  ִעּמָ

ְכִדְבֵריֶהם“. ִיְהֶיה  פרק ד עיי“ש(: “לּו 

ן  ַמּתַ ּבְ ְבָחר  ַהּנִ ַמֲעַמד  ּבְ ׁשֶ ַעְצָמן  ּבְ מֹוִדים  ֵהם  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל 
ִנְגָלה  ַרְך  ִיְתּבָ ה’  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶהֱאִמינּו,  ְיָקא  ּדַ ָאז  ּתֹוָרה 

ְיֵדי  ַעל  ֶהֱאִמינּו  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  לֹא  ֲאָבל  ְוכּו’,  ֲעֵליֶהם 
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ָראּו  ׁשֶ נֹוָראֹות  ָהאֹותֹות  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ְוָחְכמֹות,  ֲחִקירֹות 

ַמְענּו  ׁשָ ְוקֹלֹו  ְוכּו’  ֵבד  ּכָ ְוָעָנן  ּוְבָרִקים  קֹולֹות  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ

יל  ּכִ ַמׂשְ ְלָכל  ְמבָֹאר  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  כ(;  ה,  )שם  ְוכּו’  ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך 

ָהֱאֶמת,  ֵעין  ּבְ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְבִדְבֵרי  ּתֹוָרה  ּבַ ן  ְמַעּיֵ ְלָכל 

ָהאֹותֹות  ְיֵדי  ַעל  ֱאמּוָנָתם  ר  ִעּקַ ָהְיָתה  סֹוף  ְוַעד  ה  ְתִחּלָ ּמִ ׁשֶ

ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ ּתֹוָרה  ּבַ בָֹאר  ּמְ ּכַ ַהּנֹוָרִאים,  ְוַהּמֹוְפִתים 

ְלַמְעָלה. ַהּמּוָבא  ָכל  ּכְ

נֹוָרא  ָראּו מֹוֵפת  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶהֱאִמינּו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ה  ְתִחּלָ ּבִ ַאְך 
ם, ַעד  ִלּבָ ָטן ְוִהְכִניס ְסֵפקֹות ּבְ ָבר ְוַהּשָׂ ַעל ּדָ ָכֶזה, ָחַזר ַהּבַ

לא(:  ד,  )שמות  ֶנֱאַמר  ְוָאז  י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ִני  ֵ ַהּשׁ ַהּמֹוֵפת  ָראּו  ׁשֶ

ְוִהְכִניס  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ָחַזר  ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאָבל  ְוכּו’;  ָהָעם“  ֲאֵמן  “ַוּיַ

ַעד  ֱאמּוָנָתם,  ָלה  ְ ְוִנְתַרׁשּ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְוַעְקִמימּות  יֹות  ֻקׁשְ ם  ִלּבָ ּבְ

ה, ְוָאז ִנְתַחְזקּו  ֵאּלֶ ם, ְוָאז ָראּו מֹוְפִתים נֹוָרִאים ּכָ אּו ֶאל ַהּיָ ּבָ ׁשֶ

ְוכּו’  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרא  “ַוּיַ יד, לא(:  תּוב )שמות  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאמּוָנה,  ּבָ יֹוֵתר 

יֹוֵתר  עֹוד  ֶהֱאִמינּו  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו’;  ֲאִמינּו“  ַוּיַ

ֶלֶחם  ַבר  ּדְ ַעל  ה  ֹמשֶׁ ַעל  ְתלֹוְננּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוֵכן  ְויֹוֵתר; 

ָלֶהם  ה  ְוִגּלָ נֹוָרִאים  מֹוְפִתים  ָלֶהם  ה  ָעׂשָ ה  ּוֹמשֶׁ ּוַמִים, 

ָנה  ִעים ׁשָ ֵאר ַאְרּבָ ְוַהּבְ ן  הֹוִריד ָלֶהם ַהּמָ ְפָלָאה, ׁשֶ ַהּנִ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָאז  ְוכּו’,  יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  הֹוֵלְך  ה’  ַוֲעַנן  ְרצּוִפים, 

יו. ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ְוֵכן  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ֱאמּוָנָתם  ָקה  ִנְתַחּזְ
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ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ְפָעִמים,  ה  ּמָ ּכַ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ְמבָֹאר  ְוֵכן 
ְוָחְזרּו  ֱאמּוָנָתם,  ָלה  ְ ִנְתַרׁשּ ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך  ֶהֱאִמינּו, 

ָלֶהם  ֶהֱעִמיד  ׁשֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ יֵמי  ּבִ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַגם  ֱאמּוָנה.  ּבָ ְוִנְתַחְזקּו 

ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ְוַכּיֹוֵצא.  ע  ֶוֱאִליׁשָ הּו  ֵאִלּיָ יֵמי  ּבִ ְוֵכן  ה,  ַהַחּמָ

ִאי  ָחָלק  ְלהֹוִציא  ַאְך  ְמקֹומֹו;  אן  ּכָ ֵאין  ַאְך  ר,  ּוְלַדּבֵ ְלָבֵאר 

ִמימּות ֱאמּוָנֵתנּו  ִפי ּתְ ּכְ ִויׁשּוָעתֹו,  ַחְסּדֹו  ּבְ ּוְנָבֵאר ְקָצת  ר,  ֶאְפׁשָ

ר  סט: ִעּקָ ה  ּזֶ ׁשֶ  -

ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ִנְבָרא  ָהָאָדם  ׁשֶ ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ּוְכַלל  כו 

ִלְמׁשֹל  יק  ּדִ ַהּצַ ָיכֹול  ְיָקא  ּדַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִחיָרה,  ַהּבְ

ִמי  ׁשְ ַהּגַ עֹוָלם  ּבָ יֹון  ִנּסָ ּבְ ָעַמד  ְלָאִכים ְוכּו’, ֵמֲחַמת ׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ ַעל 

ְוָחְכמֹות  ָזרֹות  ְוֵדעֹות  ּוִבְלּבּוִלים  ְוַתֲאו ֹת  ֲהָבִלים  ֵלא  ּמָ ׁשֶ ה  ַהּזֶ

ֵלִצים,  ב  ּומֹוׁשַ ִאים  ַחּטָ ְוֶדֶרְך  ִעים  ְרׁשָ ֲעַצת   - ְוֵליָצנּות  ֶהֶבל 

ּכַֹח  ִחיָרה  ְלַהּבְ ֵיׁש  ן  ּכֵ ְוַעל  ר.  ִמְסּפָ ֵאין  י  ּכִ ר  ּפֵ ִמּסַ ַרּבּו  ְוכֹה 

דֹול  ַהּגָ ֶלא  ַהּפֶ הּוא  ִחיָרה  ַהּבְ ּכַֹח  י  ּכִ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמַעט  ּכִ דֹול  ּגָ

“ֵסֶפר  ָפִרים ּומּוָבא ּבְ ּסְ ה ּבַ בָֹאר ִמּזֶ ּמְ ִריָאה  ע, ּכַ ְלאֹות ַהּבְ ל ּפִ ִמּכָ

סט.    עיין לקמן )אות כז( גבי ענין קריעת ים סוף.

לדבר  נבוא  ובראשונה  בזה”ל:  כתב  וג'  ב'  אותיות  ואמונה  אמת  אור,  ע.               ובכוכבי 

לבלי  ליזהר  צריכים  מאד  שמאד  מבוכותיהם,  בספרי  הלימוד  הרחקת  אודות  על 

ז”ל  חכמינו  הודיעונו  כבר  כי  שהוא,  כל  הבטה  אפלו  פסיליהם  בספרי  להביט 

'כעבות  כך  ואחר  השוא,  בחבלי  העברות  כל  האדם  על  למשוך  הרע  היצר  שדרך 

ומרוב  שבתורה,  האיסורים  כל  הכולל  הזה  בהאיסור  שכן  ומכל  חטאה',  העגלה 

בדבריהם,  קצת  אראה  אם  לי  אכפת  מה  בנפשו:  ידמה  האסור,  לדבר  תאות האדם 

בידיהם, כמאמר  זה  ידי  על  ניצוד  אהיה  ולא  חלילה,  כדבריהם  אומר  לא  אני  הלא 

אחד  כי  יארבו',  לדמם  'הם  אך  כנף'  בעל  כל  בעיני  הרשת  מזרה  חנם  'כי  הכתוב 
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מני אלף שימלט ויצא ממצודתם אחר הילכדו בהם, והרי זה דומה כאומר: אטעם 

הטמאות  לבבות  של  ככולם  רובם  כי  אותו,  אקיא  כך  ואחר  חזיר,  בשר  קצת  נא 

טמאותיהם  במדור  לבוא  עוד  מוסיפים  אם  כערכינו,  אנשים  של  והמגוללות 

ידי  על  בהם  ונשתרשים  נדבקים  שהם  ספק  בלי  זרה,  ועבודה  קליפות  המלאים 

לעקרם  וניעור  מינו  את  מין  נמצא  והבטה  הבטה  כל  ידי  ועל  וקריאה,  קריאה  כל 

דעתו  על  לסמוך  וירצה  אלה  לדברינו  ישמע  שלא  ומי  בהם;  היסוד  עד  ולשרשם 

שלא יכשל ולא יטה מן האמת אפילו כשיעסוק בספרי פסיליהם, בטח ישתקע שם 

לעולמי עד, כי ה' יתברך בעצמו בשביל כח הבחירה מניח לו מקום להסתפק קצת, 

והאפשרות והיכולת לנטות מן דרך האמת כשנכנס במקום סכנה כזאת - רב ועצום 

ז”ל  מוהרנ”ת  בדברי  שמובא  מה  וראה  הבט  הלא  מדע.  ומכל  דיבור  מכל  הוא 

יתברך  ה'  שדרך  פי  על  שאף  ב',  הלכה  ואם  אב  כבוד  ובהלכות  שבועות  בהלכות 

להסתפק  מקום  לו  מניח  הוא  כן  פי  על  אף  אך  דרכים,  בכמה  האדם  את  לקרב 

קצת בשביל נסיון ובחירה, וכשמתחזק באמונה שלימה וכו', אבל אם ירצה לבקש 

תואנות לפרוש, נותן לו ה' יתברך מקום לטעות יותר ויותר, וצריך אחר כך יגיעות 

שיכול  עד  ואולי,  האי  וכולי  האמת,  אל  שיזכה  קודם  ביותר  ועצומות  גדולות 

מקומות  בשאר  וגם  היטב  שם  עיין  וכו',  האמת  אל  יזכה  ולא  העולם  מן  ליפטר 

חכמינו  ומאמרי  המקראות  פירוש  גם  ותדע  תבין  זה  בכל  כי  הקדושים,  בדבריו 

הזה',  לעם  השאת  'השא  וכן  מדרכיך',  ה'  תתענו  'למה  ]כמו  זה  על  המורים  ז”ל 

מה  וכן  הרבה',  אותו  מטמאין  מעט  עצמו  מטמא  'אדם  ז”ל  חכמינו  בדברי  וכן 

המפרשים  בזה  שדחקו  כמו  בהם  עצמו  לדחוק  שאין  עברה',  עברה  'שכר  שאמרו 

ז”ל, כי אף על פי שגם דבריהם כנים ואמתיים, כי בוודאי גם אחר כך אין מכריחין 

לעשות  בידו  חפשית  הבחירה  כך  אחר  גם  כי  ביותר,  ויפשע  שיחטא  האדם  את 

האדם  פשוטן, שאם  מידי  יוצאין  אין  ז”ל  חכמינו  ומאמרי  המקראות  אבל  כרצונו, 

שאדם  'בדרך  אז  המקום,  מאחרי  לפרוש  תואנות  ומבקש  עצמו  את  ומטמא  חוטא 

אחר  לו  שקשה  עד  ולבבו,  דעתו  ונטעה  שנתעה  עד  אותו',  מוליכין  לילך  רוצה 

לו  נעשה  ושנה  'עבר  ז”ל  חכמינו  אמרו  זה  ומחמת  יצרו,  על  להתגבר  ביותר  כך 

כלל  אצל  גם  שמצינו  וכמו  ושלום,  חס  למישור  לו  דומים  הדברים  וכל  כהיתר', 

לנו  ויחפרו  לפנינו  אנשים  'נשלחה  למשה  ואמרו  וקלקלו  פגמו  שכאשר  ישראל, 

וכן  לטעות',  מקום  להם  נותן  שאני  'חייך  למשה,  יתברך  ה'  אמר  מיד  הארץ',  את 

ביותר  להם  קשה  שהיה  עד  שאמרו,  מה  ואמרו  המרגלים  שבאו  כך  אחר  נתקיים 

לעמוד בנסיון ולשמוע בקול משה רבינו עליו השלום, אחרי אשר הוא בעצמו בחר 

'ארץ  כי  ואמרו  באו  והם  הארץ,  את  לרגל  ושלחם  הדיבור  פי  על  האלה  באנשים 

חולקים  ז”ל  שחכמינו  פי  על  ואף  הרעים.  דבוריהם  ושאר  היא'  יושביה  אוכלת 

שם,  אמרו  ל”א  ברכות  במסכת  כי  וכו'',  ליבם  את  הסבות  'ואתה  הכתוב  בפירוש 

בר  רב שמואל  אמר  וכו'',  הסבות  'ואתה  מעלה שנאמר  כלפי  דברים  הטיח  אליהו 



עכקנאת ה’ צבאות

קּות  “ל, ֵהן ְלִעְנַין ִהְתַחּזְ ל ַהּנַ ְך ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ִרית“ ֵחֶלק ד’, ּוִמּשׁ ַהּבְ

ֶהֱאִמינּו  ָקדֹוׁש  ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ּגַ ֶ ּשׁ ַמה  ֵהן  ְרעֹה,  ּפַ ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ

נֹוָרִאים  מֹוְפִתים  ּבְ ָקם  ְלַחּזְ ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ַעד   - לּו  ְ ְוִנְתַרּשׁ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִחיָרה  ַהּבְ ּכַֹח  ֵמֲחַמת  י  ּכִ ַעם;  ּפַ ָכל  ּבְ ֱאלֹקּות  ּלּות  ּוְבִהְתּגַ

ּכַֹח  ֵיׁש  ם  ָ ִמּשׁ ְמֹאד,  ְמֹאד  ב  ּגָ ְוִנׂשְ ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ְוכַֹח  ּתֶֹקף  ָלֶהם 

ב  ּלֵ בֹות ָרעֹות ְוַעְקִמימּות ּבַ ָטן ְלַהְכִניס ַמֲחׁשָ ֶצר ָהָרע ְוַהּשָׂ ְלַהּיֵ

ֵעיֵנינּו  ָראּו  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ַאַחר  ִפיָרה,  ּכְ אֹו  ָסֵפק  יל  ְלַהּטִ  -

ֶזה. ּכָ ֱאלֹקּות  ּלּות  ְוִהְתּגַ נֹוָרִאים  מֹוְפִתים 

יל  ּכִ ַמׂשְ ְלָכל  ְוָידּוַע  ׁשּוָטה  ַהּפְ  - ַהּזֹאת  ָמה  ַהַהְקּדָ י  ּפִ ְוַעל 
עֹוָלם  ִמימֹות  ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ַנֲעׂשָ ֱאֶמת,  ּבֶ

רב יצחק, מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו, דכתיב 'ואשר הרעותי', 

עונה  אין אתה  זה, רק בלשון: אם  ובמדרש רבה פרשת קרח איתא שם שלא אמר 

וכו'', ומשמע משם שאליהו לא רצה לומר שהקדוש  אותי אני אומר 'אתה הסבות 

ברוך הוא מסב לב האדם ונותן לאדם מקום לטעות, אבל כפי הנראה שגם במדרש 

שלא  לגמרי  האדם  לב  מסב  הוא  ברוך  שהקדוש  לומר  אליהו  בא  שלא  לפרש  יש 

יהיה ביכלתו ובחירתו לשוב עוד, זה לא יאמר אליהו חס ושלום, אבל מכל מקום 

לטעות  מקום  יתברך  ה'  לו  נותן  לפרוש,  האדם  רוצה  שאם  וצדק  ברור  אמת  זה 

זה  על  מורה  משה  בתורת  המבוארת  הפשוטה  אמונתנו  גם  הלא  כי  ויותר,  יותר 

סטרא  לשום  גם  וכח  מציאות  שום  ואין  מלבדו'  עוד  אין  האלקים  הוא  'ה'  כי 

]גם  בלב האדם  הנכנס  ורעיון  וכל מחשבה  יתברך,  בעולם מבלעדו  וכפירה  אחרא 

ברצון  לו  ונשלח  נסבב  הכל  עקמומיות שבלב,  מיני  וכל  טובות  המחשבות שאינם 

ה' יתברך בעצמו כביכול[, ואף על פי כן נתן כוח הבחירה לאדם )כי על כן באמת 

בליקוטי  כמובא  יתברך  ה’  שעשה  הפלאות  שבכל  הגדול  הפלא  הוא  הבחירה  כח 

הלכות ]הלכות ברכות הראיה ד[ בשם ספרי אמת(, שיהיה בכוחו וגבורתו למשול 

המקשה  וכל  נאוף,  זהו  עיניו  ואחרי  מינות,  זהו  לבבו  אחרי  לתור  ולבלי  ברוחו 

החייב  הוא  הרעים,  ותאוותיו  יצרו  על  להתגבר  לבלי  לבבו  את  ומכביד  ערפו  את 

והפושע והזדון והמורד.



קנאת ה’ צבאות עט

ֵעין  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוִמי  ץ.  ַהּקֵ ַעד  ה  ַנֲעׂשָ ִיְהֶיה  ר  ַוֲאׁשֶ ה,  ֵהּנָ ַעד 

ל  ּתֹוָרה ּוְבִסְפֵרי קֶֹדׁש ּוְבִסְפֵרי ַהּדֹורֹות, ָיִבין ּכָ ן ּבַ ָהֱאֶמת ּוְמַעּיֵ

ְיִריעֹות. ֲאָלִפים  ִיְקְצרּו  ֶזה  ּבָ ּוְלַהֲאִריְך  ֵהיֵטב;  ֶזה 

נַֹח,  ְוַעד  ֵמָאָדם  דֹורֹות  ָרה  ֲעׂשָ ּבָ ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ַנֲעׂשָ ן  ּכֵ ַעל 
ַאְבָרָהם  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ַאְבָרָהם,  ְוַעד  ִמּנַֹח  דֹורֹות  ָרה  ּוָבֲעׂשָ

ל  ּכָ ְלֵעין  ֱאלֹקּותֹו  ה  ִגּלָ הּוא  ַעת,  ַהּדַ אֹור  ָפַתח  הּוא  ָאִבינּו: 

ָלֶלֶכת  ְלַהֲחֵפִצים  לֹא  ֲאָבל  ֵאָליו;  ְלִהְתָקֵרב  ֱאֶמת  ּבֶ ֶהָחֵפץ 

רֹב  רֹב  ָיָמיו  ּבְ ַגם  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ל  ׁשֶ ְוכּו’  ֲאו ֹת  ּתַ ַהְבֵלי  ַאַחר 

א, ָאְמרּו ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך,  ַרּבָ ָבָריו, ַאּדְ ּדְ ָהעֹוָלם לֹא ָנטּו ַאַחר 

א  ּבָ ִבילֹו  ּוִבׁשְ ִמין,  הּוא  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ָאְמרּו  י  ּכִ ו,  ַעְכׁשָ מֹו  ּכְ

ל  ּדֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ַוֲאִפּלּו  ים;  ְדָרׁשִ ּמִ ּבַ בָֹאר  ּמְ ּכַ ָהָרָעב, 

ֵהם  ׁשֶ ְמַעט,  ְמֵתי  ִאם  י  ּכִ ִבְדָרָכיו  ָהְלכּו  לֹא  ְלֶמֶלְך,  ה  ְוַנֲעׂשָ

יב, ה(  עא. )בראשית  ְוכּו’  ָעׂשּו“  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  “ַהּנֶ

ֶאת  יר  ִהּכִ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ׁשֶ קֶֹדׁש,  ִסְפֵרי  ּבְ ּוְמבָֹאר  ֱאֶמת  ְוֶזה 
ּוְלַכּיֹוֵצא בֹו  ְיֵדי ְתִמימּות ָחְכָמתֹו; לֹו  ַרְך ַעל  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 

ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ה  ּלָ ִנְתּגַ ם  ְלַבּדָ ָלֶהם  הֹוִרים,  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

יד  לט,  רבה  בבראשית  בזה  ועוד  ט.  זרה  ובעבודה  צט:  בסנהדרין  בזה  עא.  עיין 

ובספרי  מג  רבתי,  ובפסיקתא  כב  א,  רבה  השירים  ובשיר  י  יד,  רבה  ובבמדבר 

קל.  דף  שרה  חיי  פה:  דף  ושם  עט:   - עח:  דף  לך  לך  בזוהר  עוד  ועיין  ז  ואתחנן, 

תרומה דף קמז: ויקהל דף קצח. שלח לך דף קסח.
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ְוָנטּו  י,  ָהֲאִמּתִ ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ּבַ ֱאֶמת  ּבֶ ְוָטְרָחם  ְיִגיָעָתם  ְיֵדי  ַעל 

ה  ַרּבָ ִקיָדה  ּוׁשְ יִגיָעה  ּבִ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ְנֻקּדֹות  ֶאל  ַרק  ם  ִלּבָ

ַעד  ּוִמּדֹוָתיו,  ַהּגּוף  ֲאו ֹת  ּתַ ל  ּכָ ּבּור  ְוׁשִ ּוְבִבּטּול  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ

ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו  ירּו  ְוִהּכִ ֲעֵליֶהם  ִנְגָלה  ַרְך  ִיְתּבָ ה’  ׁשֶ

ְלֵעיֵני  ָיָדם אֹותֹות ּומֹוְפִתים  ה ַעל  ְוָעׂשָ ִנים  ּפָ ִנים ֶאל  ּפָ ֶהם  ִעּמָ

ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַגּלֹות  כַֹח  לֹו  ִיְהיּו  ְלַמַען  ָהָעם,  ֲהמֹון  ָאר  ׁשְ

אי ֵאין  ְבַוּדַ י  ּכִ ְוֵעָדה.  ָחתֹו ְלָכל ַעם  ּגָ בּורֹות ַהׁשְ ּגְ ּוְלהֹוִדיַע ֶאת 

אֹותֹו  יר  ְלַהּכִ דֹול,  ּגָ ָחָכם  הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשּוט,  ַהּפָ ִאיׁש  ַיד  ּבְ

יג  ְלַהּשִׂ ְמֹאד  ָקָצר  י  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ י  ּכִ ָחְכָמתֹו,  י  ּפִ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ

ית,  ְוִטְבִעּיִ ית  ִלּמּוִדּיִ ּבְ ֲאִפּלּו  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ תֹו  ֲאִמּתָ ַעל  ָבר  ּדָ ׁשּום 

יִדיַעת  ּבִ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַעְצָמן,  ּבְ ִרים  ַחּקְ ַהּמְ ִדְבֵרי  ּבְ ה  ַהְרּבֵ בָֹאר  ּמְ ּכַ

ה: ִמּזֶ ְלֵעיל  ְמַעט  בָֹאר  ְוַכּמְ ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ַגת  ְוַהּשָׂ

י ִאם ִמי  ּכִ ְוָחְכָמה,  ֶכל  י ׂשֵ ּפִ ַרְך ַעל  ִיְתּבָ ירֹו  ְלַהּכִ ר  כז ִאי ֶאְפׁשָ

נּו  ה ַרּבֵ מֹו ַאְבָרָהם ְוָהָאבֹות ּוֹמשֶׁ הּוא ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ּכְ ׁשֶ

ִמְתמֹוֵטט  ָהעֹוָלם  ָהָיה  ן  ּכֵ ְוַעל  ָבֶהם,  ְוַכּיֹוֵצא  לֹום  ָ ַהׁשּ ָעָליו 

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ א  ּבָ ׁשֶ ַעד 

ַים  ּוִבְקִריַעת  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ  - נֹוָרִאים  ּוְבמֹוְפִתים  אֹותֹות  ּבְ

ֵמַאְבָרָהם  ִהְתִחיל  ׁשֶ מּוָסד  סֹוד  ַהּיְ ַעל  ְוכּו’,  ּתֹוָרה  ן  ּוַמּתַ סּוף 

“ְנֹמִגים  ד(:  עה,  )תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֲחָריו,  ְוָהָאבֹות  ָאִבינּו 

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ָלה“,  ּסֶ ַעּמּוֶדיָה  י  ְנּתִ ִתּכַ ָאנִֹכי  ֶביָה  יֹשְׁ ְוָכל  ֶאֶרץ 



קנאת ה’ צבאות עי

ַתח ֵעיֵנינּו ְוֵהִאיר  ן ּתֹוָרה  עב, ְוַרק הּוא ּפָ ַרּבֹוֵתינּו ַז“ל ְלִעְנַין ַמּתַ

ַהּמֹוְפִתים  ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל   - ָהֱאלִֹקים  הּוא  ה’  י  ּכִ ֵליַדע  נּו  ְעּתֵ ּדַ

ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֵעיֵנינּו,  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהּנֹוָראֹות  ְוָהאֹותֹות 

ה ֱאלִֹהים  ַאל ָנא ְוכּו’, אֹו ֲהִנּסָ י ׁשְ ה )דברים ד, לב-לד(: “ּכִ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ה  “ַאּתָ לה(:  )בפסוק  ם  ׁשָ ם  ְוִסּיֵ ְוכּו’,  ּוְבמֹוְפִתים“  ֹאֹתת  ּבְ ְוכּו’ 

בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ַבּדֹו“,  ִמּלְ עֹוד  ֵאין  ֱאלִֹהים  הּוא  ה’  י  ּכִ ָלַדַעת  ָהְרֵאָת 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהּנֹוָראֹות,  ְוָהאֹותֹות  ַהּמֹוְפִתים  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ

ְוכּו’: ָהֱאלִֹהים  י ה’ הּוא  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ְלָבָבם  ּבִ ָלַדַעת  ָלֶהם  ָראּוי 

ה,  ֵהּנָ ְוַעד  ֵמָאז  ָעֵלינּו  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ה  ַעּתָ ה,  ְוִהּנֵ כח 

ָחְכָמתֹו  ִבְלּבּול  ּבְ ֵאר  ְתּפָ ּיִ ׁשֶ ֵלב  ַוֲחַסר  ֶפִתי  ִמי 

ְמִציאּותֹו  ת  ֲאִמּתַ ּבַ ְוַיְחקֹר  ֲחזֹר  ּיַ ׁשֶ ה  ַעּתָ ּיֹאַמר  ׁשֶ ְטֵעת,  ַהּמֻ

ָלַדַעת  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ית,  ּיִ ֱאנֹוׁשִ ֲחִקיָרה  י  ּפִ ַעל  יגֹו  ְלַהּשִׂ  - ַרְך  ִיְתּבָ

ִטים  ּפָ ּוִמׁשְ ּוִמְצו ָֹתיו  ֻחּקֹוָתיו  ַטֲעֵמי  ַהּכֹוֵזב  ֶכל  ׂשֵ י  ּפִ ַעל 

ַמה  ַמְענּו  ְוׁשָ ָרִאינּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָרִאינּו  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  ַהּטֹוִבים, 

ֵלי  י ְמַקּבְ ַאֲחָריו ּוִמּפִ ִביִאים ׁשֶ נּו ְוָכל ַהּנְ ה ַרּבֵ י ֹמשֶׁ ַמְענּו ִמּפִ ָ ּשׁ ֶ ׁשּ

ַאֲחֵריֶהם?  ַלְחקֹר  ה  ַעּתָ ֲהָנׁשּוב  ה,  ֵהּנָ ַעד  ַע  ִמיהֹוׁשֻ ַהּתֹוָרה 

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאִפּלּו  ה  ַעּתָ י  ּכִ ָרֵאל!  ִיׂשְ ּבְ ָכזֹאת  ְתֵהא  לֹא  ָחִליָלה! 

ְוִטֲהרּו  ׁשּו  ּדְ ּקִ ׁשֶ ִבים  ּגָ ִנׂשְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ  - ְמֹאד  הֹוִרים  ְוַהּטְ

א  ז-א,  רבה  השירים  ובשיר  ו  א-ט,  רבה  השירים  ובשיר  ב  סו,  רבה  בראשית  עב.      עיין 

וברות רבה פתיחתא א ובפסיקתא רבתי, כא ובתנחומא בראשית, א.
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דֹוִלים  ּגְ ֲחָכִמים  ֵהם  ְוַגם  ָרעֹות,  ּדֹות  ְוַהּמִ ֲאו ֹת  ַהּתַ ל  ִמּכָ ַעְצָמן 

ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ְואֹוְמִרים  עֹוִנים  ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ם  ּגַ ִבים,  ּגָ ְוִנׂשְ ּוְנבֹוִנים 

ֲחִקיָרה  ׁשּום  ַלֲחקֹר  ה  ַעּתָ ָאסּור  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְבִסְפֵריֶהם 

ֲאבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ִלְסֹמְך  ַרק  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאלֹקּותֹו  ּבֶ

ְוכּו’. נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 

)דברים  ִהְזִהיר  ׁשֶ סּוק,  ּפָ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ אלֹקּותֹו  ּבֵ ִדיָעה  ַהּיְ ר  ִעּקַ ְוֶזה 
ּוְכִתיב  ְוכּו’,  ְלָבֶבָך“  ֶאל  בָֹת  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום  “ְוָיַדְעּתָ  לט(:  ד, 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוָעְבֵדהּו“,  ָאִביָך  ֱאלֵֹהי  ֶאת  ע  “ּדַ ט(:  כח,  הימים-א  )דברי 

מֹו  ּכְ ִדיָעה  עג,  ַהּיְ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ  - ֱאמּוָנה  ֶדֶרְך  ּבְ ִדיָעה  ַהּיְ ַעל 

עג.           ובשיחות הר”ן סימן ריז כתב בזה”ל: אמר, שאיתא בספר אחד שמה שמובא בספרי 

וכו'  לבבך”  אל  והשבות  היום  ”וידעת  מפסוק:  לחקור.  שצריכין  ראיה  המחקרים 

שהם  הקראים  מכת  הוא  הפירוש  זה  חקירות.  פי  על  יתברך  אותו  לדעת  שצריכין 

האמת  אבל  חקירות.  פי  על  יתברך  אותו  לדעת  שצריכין  כך,  זה  פסוק  מפרשים 

שלמה,  אמונה  ידי  על  רק  הוא  יתברך  אותו  לדעת  העיקר  באמת  כי  הוא,  כן  לא 

יתברך  רוממותו  בידיעת  גדולה  והשגה  לדעת  כך  אחר  זוכין  דייקא  זה  ידי  שעל 

הלכות  בליקוטי  ועיין  ה'”.  את  וידעת  באמונה  לי  ”וארשתיך  שכתוב:  וכמו  שמו. 

 ביורה דעה הלכות גלוח ה”ג, שם מבואר היטב שעיקר הידיעה הוא על ידי אמונה,

עיין שם.  

כגון  יתברך,  אותו  לדעת  אלו המזהירים  פסוקים  עיקר הפרוש הפשוט של  ובאמת 

ה'  כי  ”דעו  וכן  ועבדהו”  אביך  אלקי  את  ”דע  וכן  וכו'”,  והשבות  היום  ”וידעת 

יתברך  אותו  ולזכור  לדעת  בפשיטות  היא  זו  האזהרה  עיקר  וכו',  אלהים”  הוא 

המלכים  שדרך  למשל  כמו  עת.  בשום  ח”ו  יתברך  אותו  ישכח  ואל  עת  בכל  תמיד 

והאדונים שמזהירין את עבדיהם שידעו שיש עליהם מושל, ובפרט אנשי חיל של 

על  יראתו  תהיה  ”למען  שלהם  והקיסר  המלך  מי  שידעו  אותם  שמלמדין  המלכים 

פניהם” ויעבדו עבודתם בשלמות. וכן הרגילות לומר להעבד, 'דע שיש עליך אדון 

נגד  דבר  שום  יעשה  לבל  ישכח  ואל  עת  בכל  בדעתו  זאת  שיקח  ומושל', שהכונה 

אביך”  אלקי  את  ”דע  אותנו  שמזהיר  דשמיא  במלכותא  להבדיל  כן  כמו  רצונו. 
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ְוָיַדַעּתְ ֶאת ה’“,  ֱאמּוָנה  ּבֶ ִלי  יְך  ּתִ תּוב )הושע ב, כב(: “ְוֵאַרׂשְ ּכָ ׁשֶ

ָצא  ּיָ ׁשֶ ָקר  ַהּיָ ִרית“  ַהּבְ “ֵסֶפר  ּבְ ּוִבְפָרט  קֶֹדׁש,  ִסְפֵרי  ּבְ בָֹאר  ְוַכּמְ

ֱאֶמת,  ִדְבֵרי  ּבְ אֹוְנָך  ִצּמְ ְלַרּוֹות  ם  ׁשָ ח  ּכַ ְוִתׁשְ ן  ַעּיֵ ּפּוק  ְבָיֵמינּו, 

ְוַה“חֹוַבת  )הרמב“ם(  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ְוהֹוֵרס  ּסֹוֵתר  ׁשֶ

ֱאֶמת  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ַעל  ִלְסֹמְך:  ִמי  ַעל  לֹו  ְוֵיׁש  ְוכּו’;  ָבבֹות“  ַהּלְ

ְבדֹורֹו,  ָהיּו  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהֲחָכִמים  ל  ּכָ ְוַעל  ֱאֶמת,  ְותֹוָרתֹו 

ָמָרה  צֹוֲעִקים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְוכּו’,  )הרמב“ם(  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ַאֲחֵרי  אּו  ּבָ ְוׁשֶ

ּתֹוָרה: ל  ׁשֶ ת  ַכּדָ ּלֹא  ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ַעל 

לבבך  אל  והשבות  היום  ”וידעת  וכן  עת.  בשום  תשכח  ואל  תדע  ידוע  היינו  וכו', 

כמה  צריכין  בודאי  כי  אלהים”.  הוא  ה'  כי  ”דעו  וכן  וכו'.  האלהים”  הוא  ה'  כי 

פי שכל אחד  כי אף על  וכמה לשונות.  זה בכמה  ורבות על  גדולות  וכמה אזהרות 

ותאוותיו  הזה  עולם  טרדות  מחמת  כן  פי  על  אף  האלהים,  הוא  ה'  כי  בכלל  יודע 

מזהירים  זה  ועל  יתברך.  אותו  שוכחים  העתים  שברוב  הרבה  נמצאים  והבליו, 

כלומר  וכו'.  אביך”  אלקי  את  ”דע  וכן  וכו'  האלהים”  הוא  ה'  כי  ”דעו  הפסוקים 

וזה  עת,  בכל  ולבבכם  בדעתכם  וחזק  קשור  שיהיה  עד  היטב  בדעתכם  זאת  קחו 

כשמקשרין  הידיעה  שלמות  עקר  זה  כי  וכו'.  לבבך”  אל  והשבות  היום  ”וידעת 

הדעת אל הלב לידע בלבו היטב כי ה' הוא אלקים וכו'. כי בכל עת שמשימין זאת 

אל לבבו היטב כי ה' הוא האלהים, בודאי נופל פחדו ואימתו ויראתו עליו לבלתי 

יחטא. ואי אפשר לדבר בזה יותר כי ידיעת אלקותו יתברך הוא לכל חד כפום מה 

אלה.  דברינו  היטב  יבין  בלביה  דמשער  מה  כפום  חד  וכל  כידוע.  בלבה  דמשער 

אנושיות  חקירות  פי  על  יתברך  אותו  לדעת  הפסוקים  שכונת  לומר  חלילה  אבל 

הבנויים על שכל המוטעה, כי עיקר הידיעה ממנו יתברך כבר הודיעו לנו אבותינו 

הקדושים שיגעו וטרחו כל ימיהם ופשטו את עצמם מגשמיות לגמרי, כי שברו כל 

זה  ידי  ועל  המשגל,  תאוות  שהוא  הכולל  הרע  ובפרט  בתכלית,  והמדות  התאוות 

ירושה  לנו  והניחו  השלמות  בתכלית  בוראם  את  להכיר  וזכו  בשלמות  דעתם  היה 

כמו  גדולה  בשמחה  הזאת  הטובה  הירושה  לקבל  מחויבים  ואנחנו  כזאת.  טובה 

רק  וכו',  ירושתנו”  יפה  ומה  גורלנו  נעים  ומה  חלקנו  טוב  מה  ”אשרינו  שכתוב 

הפסוקים מזהירים אותנו לקח הידיעה הקדושה הזאת במוחנו ולהמשיכה ולקשרה 

בלבנו היטב תמיד בכל עת למען תהיה יראתו על פנינו לבלתי נחטא וכו'.
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ֲעַדִין  יֹוְדִעים  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֶלֱאמּוָנה  ִאים  ּבָ ֵמֵהיָכן  יֹאְמרּו  ְוִאם  כט 

ֶהֶבל  ֲאָבל  ִדְבֵריֶהם.  ּבְ זֹאת  ֲחִקיָרה  ּמּוָבן  ּכַ לּום?  ּכְ

ָאִבינּו  אֹול ֶאת ַאְבָרָהם  ִלׁשְ ֵיְלכּו  ֵאָלה זֹאת  ׁשְ י  ּכִ יֶהם,  ּפִ ִיְפֶצה 

ֲעַדִין  ָראּו  לֹא  ֵהם  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ֲעֵליֶהם  נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ ְוָהָאבֹות 

ֶאת  ְוַרּבֹוֵתיֶהם  ֵמֲאבֹוֵתיֶהם  לּו  ִקּבְ ְולֹא  ה,  ֵאּלֶ ּכָ מֹוְפִתים 

ָהֱאמּוָנה  ְיסֹודֹות  י  ּכִ ֵעיר,  ִמּזְ ְמַעט  ַרק   - ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהֱאמּוָנה 

יק  ּדִ ַהּצַ ַלח  ְמתּוׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ּוִבְפָרט  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ִמימֹות  ָהיּו 

ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְךַ  ּכָ ל  ּכָ ֲחָזִקים  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ַרק  ָוֵעֶבר,  ם  ְוׁשֵ ְונַֹח  ַוֲחנֹוְך 

ַאְבָרָהם  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  עֹוָלם,  ֵאי  ּבָ ְלָכל  ָהֱאמּוָנה  ָיָדם  ַעל  ְלַגּלֹות 

יגּו  ִהּשִׂ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו’,  ַעְצָמן  ְוִטֲהרּו  ׁשּו  ְוִקּדְ ְוכּו’,  ָאִבינּו 

ֹוֵאל  ַהּשׁ ִתי  ַהּפֶ ן  ּכֵ ְוַעל  ַלּכֹל.  ְלהֹוִדיַע  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 

ַלֲאבֹוֵתינּו  ַאל  ִיׁשְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ֵאלֹות  ְ ּשׁ ׁשֶ לֹו,  יב  ָנׁשִ ה,  ֵאּלֶ ּכָ יֹות  ֻקׁשְ

ָלֶהם:  יב  ְוָיׁשִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  יגּו  ִהּשִׂ ֵמַאִין  ְוכּו’  ַאְבָרָהם 

ָכמֹונּו  ַעְצְמָך  ּוְתַטֵהר  ׁש  ַקּדֵ ּתְ ִאם  רּוַח,  ְוַגס  ע  ָרׁשָ ׁשֹוֶטה 

ָעִמים  ּפְ ֶנֶפׁש  ּוִבְמִסירּות  ַוֲעצּומֹות  ּיֹות  ֲאִמּתִ יִגיעֹות  ּבִ ֱאֶמת,  ּבֶ

ּבַֹרֲאָך  ֶאת  יר  ַמּכִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהִייָת  ָאז  ְוכּו’,  מֹונּו  ּכָ ר  ִמְסּפָ ֵאין 

ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלָך  יִתי  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  ה  ַעּתָ ֲאָבל  ֱאֶמת,  ּבֶ

ְואֹותֹות  מֹוְפִתים  ה  ְוָעׂשָ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ א  ּבָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּוִבְפָרט 

ַרְך  ִיְתּבָ ה’  ָעה  ּדֵ ַלּדֹור  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַעד  ּכֹל,  ְלֵעין  ה  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָראֹות 

מֹוְפִתים  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָעׂשּו  ׁשֶ ים  ַרּבִ יִקים  ַצּדִ אּו  ּבָ ְוַאֲחָריו  ּכֹל,  ְלֵעין 

ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  ַעת  ַהּדַ אֹור  ַתח  ּפָ ֶאָחד  ְוָכל  נֹוָראֹות,  ְואֹותֹות 



קנאת ה’ צבאות פכ

ה  ַעּתָ ֱאֶמת.  ּבֶ ַז“ל  ֲחָכֵמינּו  ָלנּו  ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ה  ֹמשֶׁ ּתֹוַרת 

ּוִמְצֲחָך  ֶניָך  ּפָ ְלָהִעיז  ָהָרָעה:  ֶדֶרְך  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵליֵלְך  ְחׁשֹב  ּתַ

ֶדֶרְך  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ּבֶ ַלֲחקֹר  ּוְלַהְתִחיל  ַאֲחֵריֶהם,  ַלֲחקֹר 

ְלמֹוְצאֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ יֹוְדִעים  ם  ְוַאּתֶ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ְיָוִנית,  ֲחִקירֹות 

ִמְצו ֹת  ּבְ ְרצֹונֹו  ְלָהִבין  י  ּכִ ַאף  ֲחִקירֹות,  י  ּפִ ַעל  ָלל  ּכְ יגֹו  ּוְלַהּשִׂ

ׁש  ּוְמַבּקֵ ה  ה ִמְתַאּוֶ ַאּתָ י ִאם רַֹע ֵלב, ׁשָ ּכִ ים ְוכּו’?! ֵאין ֶזה  ְוֻחּקִ

ָהָרע  ָך  ִלּבְ ֲאו ֹת  ּתַ ַאַחר  ְוֵליֵלְך  קֹום  ַהּמָ ֵמַאֲחֵרי  ִלְפרֹשׁ  ֲעִלילֹות 

יֹאְמרּו  ָעֶליָך  ּוְבֶהְצֵנַע!  ִפְרסּום  ּבְ יָך  ַמֲעׂשֶ ִמּתֹוְך  ר  ִנּכַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ  -

ֶאת  ְוֶהְחִטיא  ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ  - ָיָרְבָעם“  ת  ֵאׁשֶ “ּבִֹאי  ִלים:  ַהּמֹוׁשְ

שׂ  עה“  ְמֻחּפָ “ֵחֶפׂש  ׂש  ְלַחּפֵ  - ָרה  עד“  ִמְתַנּכֵ ַאּתְ  ה  ְו“ָלּמָ ים,  ָהַרּבִ

ַתַער  ּבְ ָקן  עו  ַהּזָ ַח  ְלַגּלֵ ְלָך  יר  ְלַהּתִ ַוֲעִלילֹות  ּתֹוֵאנֹות  ִלְמצֹא   -

עד.       מלשון הכתוב במלכים-א יד, ו

עה.      מלשון הכתוב בתהלים סד, ז

ישראל  הדת  עיקר  כן  ועל  בזה”ל:  כתב  ב  אות  ג'  גילוח  הלכות  הלכות  עו.          ובליקוטי 

מזרע  ה',  ברך  מזרע  הוא  כי  היהודי  ניכר  ובהם  ופאות,  בזקן  תלוי  היהדות  ועיקר 

ישראל. ומי שרוח אחרת עמו חס ושלום, ורוצה לכפור חס ושלום באלקי ישראל, 

דת  כל  באמת  כי  והפאות,  הזקן  מעליו  ושלום  חס  שמשליך  הוא  הכפירה  תחילת 

המצוות  וכל  הקדושה  תורתנו  דברי  כל  כי  ופאות,  בזקן  תלוי  הוא  הקדוש  ישראל 

)ליקוטי  הנ”ל  במאמר  כמבואר  יתברך,  אלקותו  להשגת  צמצומים  בחינת  הם  כלם 

מוהר”ן קמא סימן ל(, כי כל אות ואות וכל תיבה ותיבה מתורתנו הקדושה שבכתב 

והנבחר, כולם  ישראל עם הקדוש  וכל מנהג כשר של  ומצוה  וכל מצוה  ובעל פה, 

לפום  חד  כל  יתברך  אלקותו  השגת  להשיג  יזכו  ידם  שעל  וצמצומין  שיעורין  הם 

מה דמשער בלביה, כפי אשר יזכה על ידי עבודתו ויגיעתו בתורה ומצוות ומעשים 

שיעורין  בחינת  והשיעורין,  הצמצומים  אלו  וכל  רעים.  ממעשים  ויפרוש  טובים 

וכולם נמשכין משערות דדיקנא  דאתוון דאורייתא, כולם הם בחינת שערות כנ”ל, 

כולם  ויקירא,  קדישא  ומהדיקנא  מהפאות  ושערה  שערה  כל  כי  והפאות,  קדישא 

התורה  חכמת  כל  נמשך  שמשם  קדושים,  וצמצומים  עליונים  צינורות  בחינת  הם 
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הקדושה והמצוות שעל ידם משיגים אלקותו יתברך, כי תליסר תיקונא קדישא הם 

אוי  נדרשת בהן, שהם כלליות התורה הקדושה,  כנגד שלש עשרה מדות שהתורה 

למי שנוגע חס ושלום להשחית שערה אחת מהדיקנא קדישא והפאות בשאט נפש 

לו  ואין  ישראל  מאלקי  ונפשו  עצמו  עוקר  כי  לנפשו,  ואוי  לו  אוי  ובמעל,  ובזדון 

חלק בתורת משה, אוי לנפשם כי גמלו להם רעה.

והאפיקורסות  הפילוסופיה  חכמת  מאד  הרבים  בעוונותינו  נתפשטה  זה  ובשביל 

שמים  מלכות  על  הדורות  באלו  מעליהם  שפרקו  וסביבותיהם,  אשכנז  במדינת 

מבואר  כי  וכנ”ל,  במלבושיהם  ומלובשים  הפאות  ורוב  זקנם  והשליכו  לגמרי 

מלכיות,  הארבע  בין  הנ”ל  תתאה  חכמה  המלכות  נופלת  הנ”ל, שלפעמים  במאמר 

וזה בחינת 'זעקת מושל בכסילים', שהמלכות צועקת בקול מר על שנפלה חכמתה 

ושלום  חס  להתגבר  רוצים  שהם  דהיינו  להתחכם,  רוצה  שהכסיל  הכסילים,  בין 

על  כסילות באמת,  ואפיקורסות, שהם  פילוסופיה  חיצוניות שלהם, שהם  בחכמות 

ידי שמשחיתין  ועל כן על  וכו';  ידי שנפלה החכמה תתאה, בחינת מלכות, בגלות 

הנ”ל,  יתברך  אלקותו  השגת  של  בצמצומים  פוגמין  זה  ידי  ועל  באשכנז,  זקנם 

חכמות  ושלום  חס  מתגבר  זה  ידי  על  כן  על  כנ”ל,  במלכות  תתאה,  בחכמה 

חיצוניות  בחכמות  שם  עוסקים  הם  כן  ועל  הפילוסופיה,  חכמת  שהוא  חיצוניות 

בכל  לאוין  חמשה  על  ועוברים  נפש  בשאט  זקנם  פאת  שמשחיתין  ידי  על  ביותר, 

הקדוש  הזקן  פאת  השחתת  ידי  על  חיצוניות  חכמות  כנ”ל,  בזה  תלוי  זה  כי  פעם, 

זקנם  פאת  כשמשחיתין  כי  בלבד,  לאוין  חמשה  על  עוברים  אינם  ובאמת  כנ”ל. 

על  כי  כנ”ל,  בזה  תלויה  כולה  התורה  כל  כי  כולה,  התורה  כל  על  עוברים  כאילו 

זה  ידי  על  ושלום,  חס  להשחיתה  קדישא  הדיקנא  על  שמרימין  והסכין  התער  ידי 

במאמר  כנ”ל  מלכיות  הארבע  כלליות של  עמלק שהוא  מלכות  ושלום  חס  מתגבר 

הנ”ל, כי עמלק הוא מזרע עשו הרשע שיניקתו מבחינת 'ועל חרבך תחיה', שעיקר 

'חרב  בחינת  שהוא  הנ”ל,  מלכות  הנ”ל,  תתאה  חכמה  ושלום  חס  כשנפגם  יניקתו 

שם  הנאמר  לארבע  חתכו  בחינת  וזה  הנ”ל.  במאמר  כמבואר  ברית'  נקם  נוקמת 

החרב  תיקון  ידי  על  הוא  הנ”ל  המלכות  ותיקון  עליית  עיקר  כי  הנ”ל,  במאמר 

מלכיות,  הארבע  מן  ארבע,  בחינת  שהיא  המלכות  חותכין  זה  ידי  שעל  דקדושה, 

בבחינת חתכו לארבע, ומכניעין החרב של עשיו, שהוא מלכות עמלק, בחינת 'ועל 

חרבך תחיה כנ”ל', וכשמרימין חס ושלום תער וסכין שהוא בחינת חרב, על הזקן 

נקם  נוקמת  'חרב  בחינת  שהיא  דקדושה  בהמלכות  מאד  מאד  פוגם  הוא  הקדוש, 

ומתגבר  כנ”ל,  והפאות  הזקן  שערות  מבחינת  הפנים  מאור  יניקתה  שעיקר  ברית', 

מלכיות.  הארבע  כלליות  שהוא  עמלק,  מלכות  בחינת  עשו  של  חרבו  ושלום  חס 

והם באו לכל זה על ידי פגם הברית שפגמו תחילה, כי בוודאי אין אדם מרים ידו 

מאד,  הרבה  קודש  בברית  תחילה  כשפגם  אם  כי  ושלום,  חס  זקנו  פאת  להשחית 

חכמות  רעות,  מחשבות  בו  ונתגרו  הנ”ל,  תתאה  בחכמה  בהמח,  פגם  זה  ידי  שעל 
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ָלֶהם  ִיְדרֹשׁ  ּלֹא  ׁשֶ ְוכּו’;  ָזרֹות  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ יר  ּוְלַהּתִ יֹום,  ָכל  ּבְ

ִגּלּוי  ּבְ ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ִיְדרֹשׁ ָלֶהם,  ְלַגְמֵרי, ַרק זֹאת  ִלְפרֹק עֹל  ה  ְתִחּלָ ּבִ

ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ּבְ ם  ּגַ ְזָקָנם  ַגְלחּו  ּיְ ְוׁשֶ ים,  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ָהרֹאׁש 

ָהֵאּלּו: ְבתֹוֵעבֹות  ְוַכּיֹוֵצא  ְוכּו’,  ִפיָרה  ּוַבּסְ

עוקר  זה  ידי  שעל  ושלום,  חס  זקנו  להשחית  הרעה  רוחו  שהשיאו  עד  חיצוניות, 

לו  ואין  ישראל,  ואמונת  מהשגת  תתאה,  מחכמה  דקדושה,  ממלכות  לגמרי  עצמו 

חלק בה' יתברך ובתורתו הקדושה ובעמו ישראל הקדוש כנ”ל.

ובסביבותיה,  שבאשכנז  בחוש  רואים  שאנו  וזה  וז”ל:  כתב  ו  אות  ד'  הלכה  ושם 

זקנם  ומגלחים  ברית,  הפרו  חוק,  וחלפו  ישראל  גדר  פרצו  הרבים  שבעוונותינו 

חיצוניים  בספרים  ועוסקים  האפיקורסות  מאד  שם  נתרבה  כן  על  נפש,  בשאט 

המשכת  עיקר  כי  תליא,  בהא  הא  כי  כמפורסם,  מאד  הקדושה  מהאמונה  ורחוקים 

אמונת  אין שם  כן  ועל  כנ”ל.  והזקן  הפאות  ידי שערות  על  הוא  הקדושה  האמונה 

חכמים כלל, וחולקים על כל הצדיקים הגדולים האמיתיים שזכינו בדורותינו מימי 

הקדוש חלק  הזוהר  וספרי  האר”י  וגם מכתבי  הקדושים,  ותלמידיו  טוב  הבעל שם 

ידי  על  נמשך  והזקן  הפאות  הארת  המשכת  עיקר  כי  ומפורסם,  כידוע  מאד  ליבם 

הצדיקים הגדולים האמתיים שהם נקראים 'זקני הדור', 'זקן' - זה קנה חכמה, והם 

ממשיכים עלינו בחינת הארת תליסר תקוני דיקנא קדישא שהם בחינת שלש עשרה 

על  שנמשך  הקדושה  האמונה  המשכת  עיקר  ומשם  בהם,  נדרשת  שהתורה  מדות 

זקנם  ואלו המגלחים  והזקן שיש בכל אחד מישראל,  כל אחד דרך שערות הפאות 

הם  כן  וכמו  ראשם,  ופאת  זקנם  פאת  משחיתים  כי  זה,  מכל  עצמם  עוקרים  הם 

עוקרים עצמן מהצדיקים אמתיים שהם זקני הדור שמהם עיקר הארת הזקן הקדוש 

על  הנמשכת  הקדושה  מהאמונה  עצמן  עוקרים  הם  כן  וכמו  מישראל,  אחד  שבכל 

לנפשם,  ואוי  להם  אוי  וכנ”ל,  והפאות  הזקן  שערות  ידי  על  הקדושים  הזקנים  ידי 

לנו  ואבוי  אוי  וכו'',  לדיקנא  ידיה  דאושיט  למאן  'ווי  הקדוש,  בזוהר  שנאמר  כמו 

במדינתנו  גם  עתה  נמצאים  הרבים  בעוונותינו  כי  בגבולנו,  גם  הצרה  נגעה  כי 

התורה  כל  על  ועוברים  בפרהסיא  זקנם  ומשחיתים  עול  הפורקים  וכופרים  רשעים 

ותמימים  הכשרים  על  חוק  לבלי  פיהם  פוערים  הם  גם  כי  בזה,  די  ולא  בפרהסיא, 

בני  מנערי  ורבים  הרעים,  בדרכיהם  בוחרים  שאינם  על  וליצנות  חלקלקות  בדברי 

זרעינו  ויציל  הנשארת  פלטתנו  על  ירחם  יתברך  ה'  הרעה,  ברשתם  יתפסו  ישראל 

וכל זרע בני ישראל מהם ומהמונם.
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ֵאיְך  ָקְדָקדֹו,  ּבְ ֹמַח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ  - ָרֵאל  ִיׂשְ ֵבית  ָנא  ְמעּו  ׁשִ
ִפים  ּוְמַטּנְ ים  ְמַגּנִ ְוֵהם  טֹוִעים,  רּוַח  ם  ִקְרּבָ ּבְ ה’  ָמַסְך 

תֹוֵעבֹות  ּבְ ִפים  ֻטּנָ ַהּמְ ִדְבֵריֶהם  ּבְ  - צָֹאה  ִקיא  ּבְ ַעְצָמם  ֶאת 

ֲחֵפִצים  ֵהם  י  ּכִ ָיִבין  ּלֹא  ׁשֶ ֶפִתי  ּוִמי  ֵיַדע  ְולֹא  ַבַער  ִמי  ָהֵאּלּו. 

ַעד  ֶזה,  ּבָ ָלֶהם  ַדי  ְולֹא  עֹל,  ַהּפֹוְרֵקי  ִעים  ָהְרׁשָ תֹוֵעבֹות  ּבְ

ֱאֶמת  ּבָ ֲחֵפִצים  ֵהם  ׁשֶ ּכֹוְתִבים  ׁשֶ ַעד   , ְךַ ּכָ ל  ּכָ ם  ִלּבָ ף  ְתַטּנֵ ּנִ ׁשֶ

ְוכּו’. ָרה  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלַהְדִריְך  ִעים  ּוִמְתַיּגְ ְורֹוִצים 

ֲאָבל  ָהָרִעים,  ְרֵחיֶהם  ּוִמּקָ ְפֵריֶהם  ִמּסִ ִלְברַֹח  ְצִריִכים  ּוֶבֱאֶמת 
ְרֵחיֶהם,  ִמּקָ ִטּנּוף  ְדַבר  ֵאיֶזה  ֶאְצלֹו  ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ִמי 

ּוֵבּה  ּה  “ִמּנֵ י  ּכִ חֹוק,  ׂשְ ִפיו  א  ְיַמּלֵ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ֶכל  ׂשֵ לֹו  ֵיׁש  ִאם 

ֵהם ֲחֵפִצים  א  עז“, ְוֵאין ְצִריִכין ׁשּום ְרָאָיה ׁשֶ ּה ַנְרּגָ א ֵליִזיל ּבֵ ַאּבָ

ַעִין  ֶאָחד  ל  ּכָ רֶֹאה  ַעְצָמן  ּבְ לּו  ַהּלָ ְבֵריֶהם  ִמּדִ ַרק  עֹל,  ִלְפרֹק 

ְלַגְמֵרי: ִלְפרֹק עֹל  ַרק  הּוא  ׁשֶ ָהָרָעה,  ָנָתם  ּוָ ּכַ ַעִין  ּבְ

ּכֹוְתִבים  ַעְצָמן  ּבְ ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ְלָפֶניָך  יָגה  ְוַאּצִ ל 

רֹאׁש  ַעל  ּוִבְפָרט  ֲחֵברֹו,  ַעל  ֶאָחד  יִקים  ּוַמְעּתִ

ֶחְלֵקנּו  ַעל  ֹמַח  ִלׂשְ ְצִריִכים  ָאנּו  ה  ּמָ ּכַ ִבין  ּתָ ּוֵמֶהם  ין מ“ד,  ּנִ ַהּתַ

יֹום:  ָכל  ּבְ ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְולֹוַמר  ּגֹוָרֵלנּו,  ְנִעים  ְוַעל 

ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ ּוְמַיֲחִדים  ּוַמֲעִריִבים  יִמים  ּכִ ַמׁשְ ָאנּו  ׁשֶ ְוכּו’  ֵרנּו  “ַאׁשְ

לא  אם  בעץ  לחצוב  יכול  לא  הגרזן  לט:      ופירוש:  דף  בסנהדרין  הגמרא  עז.                   לשון 

ידו בעצמו אתה מזיקו או  ְלָדָבר שעל  והיינו כמשל  שהעץ העצמו ישמש לו כקת, 

ָלֵמד על ענינו הרע וכדומה. מחסרו או 
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ֱאלֵֹהינּו  רּוְך  “ּבָ ה:  ִפּלָ ַהּתְ ִסּיּום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוֵכן  ְוכּו’,  יֹום“ 

ּתֹוַרת  ָלנּו  ְוָנַתן  ַהּתֹוִעים,  ִמן  יָלנּו  ְוִהְבּדִ ִלְכבֹודֹו,  ָרָאנּו  ּבְ ׁשֶ

ְוכּו’: ֱאֶמת“ 

ִחּנּוָכיו  ית  ִמּבֵ ָיָצא  “ל,  ַהּנַ מ“ד  ִמיַתת  ַאַחר  י  ּכִ ְוהּוא:  לא 

ְלַפּתֹות  ּוִמְרָמה  ּתְֹך  ְמֵלִאים  ָקְרִחים  ה  ּמָ ּכַ ָהָרִעים 

ֻפְרָסם  ּמְ ּכַ ם ָהָרע ְוכּו’,  ָרֵאל ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ַדְרּכָ ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַנֲעֵרי  ֵלב 

ְקָרא “ּתֹוְלדֹות  ָרְך ַהּנִ תֹוָכם ָיָצא ַהּכְ ה. ּבְ ר ְמַעט ְלֵעיל ִמּזֶ ְזּכָ ְוַכּמֻ

ְולֹא  ַיְלּדּוִתי,  יֵמי  ּבִ ָבר  ִמּכְ ּנּו  ִמּמֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַמ“ן“,  ָהַרְמּבְ

ה. ִנּיָ ׁשְ ַעם  ּפַ ס  ְדּפַ ּנִ ׁשֶ  - ה  ֵהּנָ ַעד  ְרִאיִתיו 

ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ י  ּכִ ָבָריו,  ִמּדְ ָבר  ּדָ יק  ְלַהְעּתִ ֵמַהּצֶֹרְך  ֵאין  ה,  ְוִהּנֵ
ֵהם  ם  ְוֻכּלָ סֹוף;  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ְכִפירֹות  ְבֵרי  ּדִ ְמֵלִאים 

קֶֹדׁש  ְוִסְפֵרי  ים  ּוִמְדָרׁשִ “ס  ׁשַ ּבְ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ֵהֶפְך 

ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ַעד  ְלדֹור  ִמּדֹור  ָלה  ּבָ ַהּקַ ַעל  נּוִיים  ַהּבְ

ל  ּוִמּכָ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  אי  ּוְבַוּדַ לֹום,  ָ ַהׁשּ

ָבָריו  ּדְ ֶאֶרס  ְמִרירּות  ְמִביִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ

ַאְכָזר  עח“. ָתִנים  ּפְ ְורֹאׁש  ֵייָנם  יִנם  ּנִ ּתַ “ֲחַמת   - ָהָרִעים 

ִאיׁש  ָעָליו  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעְצמֹו  ּבְ יק  ֶהְעּתִ “ל  ַהּנַ ַרְך  ַהּכְ ּוְבתֹוְך 
ׂשֹון,  ׂשָ קֹול  ּבְ ְקָרא  “ַוּיִ י“ד:  ַעּמּוד  ּבְ ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  פ’, 

עח. לשון הכתוב בדברים לב, לג.
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הּוא  “ל(,  ַהּנַ מ“ד  )הּוא  ה  ֹמשֶׁ ֵני  ּפְ ֵמַעל  ְסֶוה  ַהּמַ ָנְפָלה  ֵלאֹמר: 

ֵמָעָליו  ֵהִסיר  י  ּכִ רֶֹאה  ִאיׁש  ל  ּכָ ָהֵעָדה,  ְלֵעין  ָפִנים  לּוי  ּגְ עֵֹמד 

ַמה  ָהַרס   - הּוא  ק  ִנּתֵ יו,  ֻחּקָ ּומּוְסֵרי  ָהִעְבִרית  ת  ַהּדָ ַחְבֵלי 

ַמְלקֹות  יֵני  ּדִ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ לֹום(,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  )הּוא ֹמשֶׁ ה  ָנה ֹמשֶׁ ּבָ ֶ ּשׁ

ְמָחה  ה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ סּור ֵמַאֲחֵרי תֹוָרתֹו. ְוַעּתָ ּיָ ְוָאלֹות ַעל ִאיׁש ׁשֶ

ְוכּו’.  ָעָליו“  ל  ְיַקּבֵ ְואּוַלי  ה,  ּתֹוַרת ֹמשֶׁ ֵגוֹו  ַאֲחֵרי  ִליְך  ִהׁשְ י  ּכִ בֹו 

יֹוֵתר,  יק  ְלַהְעּתִ ָיִדי  ף  ְלַטּנֵ ָרִציִתי  ְולֹא  ַעְצמֹו.  ּבְ ְלׁשֹונֹו  אן  ּכָ ַעד 

ַעל  ּבַ ְוַגם  “ל.  ַהּנַ ְמַעט  יק  ְלַהְעּתִ ֵעִטי  ְלַלְכֵלְך  י  ֻהְכַרְחּתִ ַרק 

ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ֶאָחד,  ָעָליו  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעְצמֹו  ּבְ יק  ֶהְעּתִ ס“ס 

ַעְמָרם“. ן  ּבֶ ה  ֹמשֶׁ ַטע  ּנָ ֶ ׁשּ ַמה  ַלֲעקֹר  ׁש  ּקֵ ּבִ ְמַנֵחם  ן  ּבֶ ה  “ֹמשֶׁ

ה  ָהֵאּלֶ ְדָבִרים  ּכִ יִקים  ְעּתִ ּמַ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ִדְבֵריֶהם  ּבְ ִנְמָצִאים  ְוֵכן 
ְדָבָריו  ּבִ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ָעָליו  ָכְתבּו  ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ַעְצָמם,  ּבְ ֵמֶהם 

נּו  ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ ְקָצת  ה.  ּתֹוַרת ֹמשֶׁ ָרֵאל,  ִיׂשְ ת  ּדַ לֹום  ְוׁשָ ַלֲעקֹר ַחס 

ל  ׁשֶ ֵמֲחָכֵמיֶהם  ּוְקָצת  ן,  ּכֵ ָעָליו  ּכֹוְתִבים  ִחּנּוכֹו  ֵני  ִמּבְ ֵהם  ׁשֶ

ָחָכם  ּבֶ ּבֹו  ֵמִחים  ּשְׂ ׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָעָליו  ּכֹוְתִבים  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות 

ה  ֹמשֶׁ ּתֹוַרת  ֶנֶגד  ה  בּוׁשָ ִלי  ּבְ ָניו  ּפָ ֵהִעיז  ׁשֶ רֹוִאין  ׁשֶ “ל,  ַהּנַ מ“ד 

ְבָהק:  ַהּמֻ ְוַתְלִמידֹו  ֲחֵברֹו  ר  ִעּקַ ם  ּגַ ָעָליו  ֵהִעיד  ר  ְוַכֲאׁשֶ “ל;  ּנַ ּכַ

י  ּכִ ָרע,  ם  ׁשֵ ּבְ ְמִדיָנָתם  ּבִ ם  ּגַ ֻפְרָסם  ַהּמְ  - ְפִריְדֶלעְנִדיר  ִוד  ּדָ

ִלְפרֹק  ָלֶזה:  ָהָיה  ַרּבֹו מ“ד  ל  ׁשֶ ִלּמּודֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ְלַגְמֵרי -  ַרק עֹל  ּפָ

ל  ּכָ ְלָפָניו  ָעַמד  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ְוָהֱאמּוָנה  ַהּתֹוָרה  עֹל 

ְבִדְבֵריֶהם  ּמּוָבא  ּכַ ָבָריו,  ּדְ ִמּתֹוְך  ּוְמבָֹאר  ְוַכּמּוָבן  ָיָמיו. 
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ָבֶזה  בּו  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ קֹות  ַהְעּתָ מֹוָנה  ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ּבָ

ַוֲחֵבָריו  “ל  ַהּנַ ְפִריְדֶלעְנִדיר  ִוד  ּדָ י  ּכִ ְוִאם  ַעְצָמן.  ּבְ ִמיֵניֶהם  ּבְ

אי  ַוּדַ ּבְ ֵהם  ֶזה  ּבָ ְלָהִעיד,  סּוִלים  ּפְ אי  ַוּדַ ּבְ בֹו  ּיֹוֵצא  ּכַ ָהָרִעים 

עֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ם, ּכְ ֵמִסיַח ְלִפי ֻתּמָ ם - ּבְ ֶנֱאָמִנים ְלָהִעיד ַעל ַרּבָ

ֻתּמוֹ  עט. ְלִפי  ֵמִסיַח  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֱאָמן  ּנֶ ׁשֶ ּומּוָמר 

ַעִין  ַעְצָמן  ּבְ רֹוִאין  ַהּכֹל  י  ּכִ ְלֵעדּוָתם,  ְצִריִכין  ֵאין  י  ּכִ ּוִבְפָרט 
ֶנֶגד  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ַהּנֹוְבִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ תֹוְך  ּבְ ַעִין  ּבְ

ְבֵריֶהם  ֲעִריכּות ּדִ ה. ּוִבְפָרט ּבַ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ נּו ּבִ ה ַרּבֵ ּתֹוַרת ֹמשֶׁ

ָהָאדֹון  ינֹו ּוֵבין ָאדֹון ֶאָחד ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָהָיה ּבֵ ּכּוַח ׁשֶ ַהּוִ ּבְ

ֶוְך ַלֲעקֹר  ּתָ “ל, עֵֹמד ּבַ הּוא - מ“ד ַהּנַ ָפָניו, ׁשֶ הֹוִכיַח ּוֵבֵרר לֹו ּבְ

ְוָכל  ְלָדָתם.  ְלַגְמֵרי  ִמיר  ּיָ ׁשֶ ים  ְמַצּפִ ְוֵהם  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו 

ִמּתֹוְך  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ּבְ ר  ִנּכַ ָלֶהם,  יב  ְוֵהׁשִ ֶהם  ִעּמָ ַח  ִהְתַוּכֵ ֶ ׁשּ ַמה 

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ֵתנּו  ּדָ ֶנֶגד  ִפירֹוָתיו  ּכְ יַע  ִהּגִ ֵהיָכן  ַעד  ׁשּובֹוָתיו  ּתְ

ִביא  ַהּנָ ַעק  ּצָ ֶ ׁשּ ַמה  ָמר,  קֹול  ּבְ ִלְצעֹק  ִבים  ְמֻחּיָ ָאנּו  ֶזה  ְוַעל 
ְוכּו’,  ּוְראּו  ים  ּיִ ִכּתִ י  ִאּיֵ ִעְברּו  י  “ּכִ יא(:  י  ב,  )פרק  ִיְרְמָיה 

יֹוִעיל“;  לֹוא  ּבְ בֹוִדי  ּכְ ֵהִמיר  י  ְוַעּמִ ְוכּו’,  ֱאלִֹהים  ּגֹוי  ַהֵהיִמיר 

ַפְרֶהְסָיא  ּבְ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ל  ְלַחּלֵ ֶלב  ּכָ ּכַ ָניו  ּפָ ֶהֱחִציף  ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ

ם  ֻרּבָ ׁשֶ ַעד  ִרים,  ְוַהּשָׂ ים  ָהַעּמִ ַחְכֵמי  ְפֵני  ּבִ אֹוָתנּו  ְלַבּזֹות   -

ת ַחס  ַהּדָ ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַהֲעִביר  ְעּתֹו  ּדַ ׁשֶ ה ֶאָחד  ּפֶ ם עֹוִנים  ֻכּלָ ּכְ

יז. עט. כדאיתא הרבה בשולחן ערוך, ועיין בשולחן ערוך אבן העזר סימן 
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ְוֵאיְך  ָבָריו,  ּדְ ַנת  ּוָ ּכַ ֵעיֵניֶהם  ּבְ רֹוִאים  ֵהם  ם  ּגַ ֲהלֹא  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ

ְלַהְכִחיׁש?! ָיכֹול 

ּדֹורֹו,  ֵהִרים  הּוא  ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ֵניֶהם,  ּפְ ַמְחִציִפים  ֵהם  ַוֲעַדִין 
ַתב  ר ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ ְך;  ֹחשֶׁ ָפָניו ָהְלכּו ּבַ ּלְ ל ַהּדֹורֹות ׁשֶ ִאּלּו ּכָ ּכְ

ַעּמּוד מ“ח: “ִאם  ּבְ ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  “ל,  ַהּנַ ַמ“ן“(  ָהַרְמּבְ )ב“כ חו“ש  ָעָליו 

ָהָלכּו  ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  ְוכּו’,  ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ עּוף  יּהַ  ַיְגּבִ ִאיׁש  ִנְרָאה 

ֹאַבד  ַעם  ין  ּבֵ ֶלא  ּפֶ יֹוֵעץ  ִנְמָצא  ִאם  ְלָפָניו,  ר  ֲאׁשֶ ַרּבֹות  ּדֹורֹות 

ה  ַהּזֶ “ַהּדֹור  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ּכֹוֵתב  מ“ז  ַעּמּוד  ּבְ ְוֵכן  ְוכּו’.  ֵעצֹות“ 

ל  ִמּכָ ּוָבַאֲהָבה  ּמּוָסר  ּבַ ָחְכָמה  ּבְ ָלָאֶרץ  ִאיר  ַהּמֵ ָעה,  ּדֵ ּדֹור 

ְמַנֵחם  ן  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ירֹו,  ׁשִ ּבְ ַתב  ּכָ ְוֶאָחד  ְלָפָניו“.  ר  ֲאׁשֶ ַהּדֹורֹות 

אן  ּכָ ַעד  ּדֹוֵריהּו,  ִהְדִריְך  ּלֹו  ׁשֶ ִתיבֹות  ּנְ ּבַ ִזְכרֹו(  ח  ְוִנּמַ מֹו  ׁשְ ח  )ִיּמַ

ֵעיֵני  ּבְ ב  ֶנְחׁשָ ָהָיה  מּוָבס  ֶפֶגר  ּכְ ֶלב,  ּכָ ּכַ ִהְדִריְך  ִהְדִריְך,  ְלׁשֹונֹו. 

אֹוִנים,  ְוַהּגְ ִנים  ָהַרּבָ ין  ּבֵ ים,  ַטּנִ ְוַהּקְ דֹוִלים  ַהּגְ ין  ּבֵ ְזַמּנֹו:  ּבִ ַהּדֹור 

לּוָחיו,  ם ָמָאסּו ְוָגֲעלּו בֹו, ּבֹו ּוִבׁשְ ּלָ ּוֵבין ַהְיֵרִאים ְוַהֲחֵרִדים - ּכֻ

ֵמֶהם  ִהְתַרֲחקּו  ַדְעּתֹו  ּבְ ַגע  ּנָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  ּוְבַתְלִמיָדיו,  ּבֹו 

ְוֶאת  אֹותֹו  ְוִנּדּו  ֶהֱחִרימּו  ה  ִחּלָ ּוַבּתְ ְויֹוֵתר;  ָרֲאָתן  פ  ֲעֵלי  ִמּבַ ּכְ

'ואמונתך  כמו שכתוב  אור,  בחינת  בזה”ל: אמונה  איתא  קו  הר”ן שיחה  פ.            ובשיחות 

זה  ידי  ועל  ה'  את  ומשיג  התורה  בחכמות  חכמה  פי  על  שהוא  ואמונה  בלילות'. 

בה'  מאמין  שיהא  הוא  אמונה  עיקר  זאת  כל  עם  טוב,  שהוא  הגם  אמונה,  לו  יש 

כמו  אור,  ובחינת  אמונה בשלמות  עיקר  הוא  וזה  וחכמה,  ומופת  אות  בלא  יתברך 

ואין  ויש חכם שהוא חכם אפלו בחכמות התורה  'ואמונתך בלילות' כנ”ל.  שכתוב 

חכמה  כי  ראתן,  בעלי  נקראים  אמונה  להם  שאין  החכמים  ואלו  בה',  אמונה  לו 

וכו'',  חכמה  ראה  'ולבי  שכתוב  כמו  ראיה,  נקרא  אמונה,  עם  דהיינו  אמתיית, 
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ֵמֵאיַמת  לּות  ַהּגָ ְמִריַרת  ֵמֲחַמת  ַאְך  ְוכּו’,  נה“ו  ְוִסיָעתֹו  ֲחֵבָריו 

ְרׁשֹו  ּוְלׁשָ ְלָעְקרֹו  ים  ָהַרּבִ ֲעו ֹנֵֹתינּו  ּבַ ּכַֹח  ָלֶהם  ָהיּו  לֹא  ַמְלכּות, 

ַהּקֹול  ׁשֶ ַעד  ְמִדינֹוֵתיֶהם  ּבִ ֶזה  ל  ּכָ ֻפְרָסם  ּמְ ּכַ ְרצֹוָנם,  ּכִ ְלַגְמֵרי 

ְוַרּבֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו  ָלנּו  רּו  ִסּפְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵביֵנינּו,  ּפֹה  ַמע   ִנׁשְ
ֵעֶדן. נּוָחם 

ים  ְוַרּבִ ַהּזֹאת  ַחת  ְסּפַ ַהּמִ ָנַגע  ָתה  ׂשְ ּפָ ׁשֶ ַאף  ה,  ַעּתָ ן  ּכֵ ּוְכָאז 
ָחִליָלה  ָחִליָלה  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ָהָרע,  ם  ּתָ ִרׁשְ ּבְ סּו  ִנְתּפְ

ְוֵהם  כֹות,  ְהּפֻ ּתַ ְלׁשֹון  ּבִ ֶאְצָלם  ר  ֲאׁשֶ  - דֹוֵרנּו  ֵני  ּפְ יְך  ֶהְחׁשִ ׁשֶ

ֱאמּוַנת  ּבֶ ֲחָזִקים  ּדֹוֵרנּו  ל  ּכָ ֲעַדִין  י  ּכִ ְך;  ֹחשֶׁ ְמקֹום  ּבִ אֹור  ִנְקָרא 

ַהּתֹוָרה  ִלים  ַקּבְ ַהּמְ ֲעָבָדיו  ּוְבָכל  ַעְבּדֹו,  ה  ּוְבֹמשֶׁ ה’  ּבַ ֲאבֹוֵתינּו: 

ַוֲאִפילּו  ֶאָחד  ין  ּדִ ּנֹות  ְלׁשַ ָלנּו  ְוָחִליָלה  ה;  ֵהּנָ ַעד  ַע  ִמיהֹוׁשֻ

ָרֵאל. ִיׂשְ ּבְ ָכזֹאת  ְתֵהא  ֲאבֹוֵתינּו, לֹא  ְנַהג  ִמּמִ ֶאָחד  ִמְנָהג 

רש”י  שפרש  וכמו  ראתן,  בעלי  נקראים  אמונה  להם  שאין  החכמים  זה  ולעומת 

שיש להם שרץ במוחם )היינו שיש להם טומאה וכפירה במוחם(, וצריכין להרחיק 

מאנשים אלו שהם בחינת בעלי ראתן אפילו משכונתם, כי ההבל פיהם מזיק לאדם 

זווג דקדושה הוא על ידי בחינת דעת, כמו שכתוב  כשר שיפול לתאוות ניאוף; כי 

במוחם,  שרץ  להם  ויש  ופגום  מקולקל  שדעתם  ראתן  הבעלי  ואלו  ידע',  'והאדם 

על כן זיווגם נאחז בקליפה, ועל כן הם נואפים )כי ניאוף תלוי בעינים(; כי חכמת 

כרתי  'ברית  נאמר  החכמים  אלו  על  עינים,  בחינת  כנ”ל  ראיה  בחינת  שהיא  אמת 

תתורו  'ולא  ז”ל,  רבותינו  שדרשו  וזה  נואפים.  הם  ראתן  הבעלי  אבל  וכו'',  לעיני 

אחרי לבבכם' - זהו מינות, 'ואחרי עיניכם' - זהו ניאוף, כי זה תלוי בזה כנ”ל; ועל 

ידי חכמה עם אמונה ניצול כנ”ל.

כוכבים  מעובדי  וז”ל:  כתב  כח  אות  ד'  הלכה  נזיקין  הלכות  הלכות  ובליקוטי 

להתרחק  כראוי  הריחוק,  בתכלית  מהם  עצמן  מרחקים  ישראל  רוב  ואפיקורסים 

מהם יותר מן בעלי ראתן, עיי”ש. 
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 - דֹול  ּגָ ְבקֹול  ִלְקרֹא  ה:  ַהּזֶ ּקּוְנְטֵרס  ּבַ אִתי  ּבָ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ
ֵלאֹמר  ָעֵלינּו  ֲארּו  ִיְתּפָ ְלַבל  ל,  ַעּוָ עֹות  ְמַתּלְ ר  ּבֵ ְלׁשַ

ַהּדֹור  ֵהִרימּו  ְוֵהם  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ הֹוֵלְך  ה  ַהּזֶ ַהּדֹור  ׁשֶ

ָחִליָלה  כּו’,  ה  ֵאּלֶ ּכָ ָרִעים  ִבְדָבִרים  ְוַכּיֹוֵצא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוכּו’ 

ֲעָבֶדיָך  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ַהּדֹורֹות  ּוְלָכל  ה  ַהּזֶ ַהּדֹור  ְלָכל   - ָלנּו 

ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָהָרע  ֶות  ַהּמָ ם  ַהּסַ ְקֵצה  ּבִ ְנּגֹוַע  ִמּלִ  - ַאֲחֵרינּו  ִאים  ַהּבָ

ְרֵכיֶהם  ּוִמּדַ ָהָרִעים  ְרֵכיֶהם  ּוִמּדַ ֵמֶהם  ִלים  ֻמְבּדָ נּו  ֻכּלָ ָאנּו  י  ּכִ

ֱאלֵֹהינּו  רּוְך  “ּבָ יֹום:  ָכל  ּבְ ֶזה  ּבָ ֲאִרים  ִמְתּפָ ְוָאנּו  ִרים,  ַהּמָ

ָלנּו  ְוָנַתן  ה,  ָהֵאּלֶ ַהּתֹוִעים  ִמן  יָלנּו  ְוִהְבּדִ ִלְכבֹודֹו,  ָרָאנּו  ּבְ ׁשֶ

ְוכּו’: ֱאֶמת“  ּתֹוַרת 

אֹוִנים  ַהּגְ ְבִסְפֵרי  ְמָצא  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָך  יק  ְלַהְעּתִ ָבאִתי  ה  ְוַעּתָ לב 

ל  ּכָ ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ה,  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ  -

ְוָתִבין,  ִתְרֶאה  ֵעיֶניָך  ּבְ ה  ְוַעּתָ ַה“ּמֹוֶרה“,  ֵסֶפר  ַעל  ְוֶאָחד  ֶאָחד 

רּוַח  ָנָחה  לֹא  ִלְלׁשֹוֵננּו,  ק  ֻמְעּתָ ֶפר  ַהּסֵ ֶזה  ָצא  ּיָ ׁשֶ ִמּיֹום  י  ּכִ

ד  ּוִמְתַנּגֵ ֵהֶפְך  הּוא  ׁשֶ ֶאָחד  ה  ּפֶ ם  ֻכּלָ ְוָצֲעקּו  ּנּו,  ִמּמֶ ֲחָכִמים 

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ ַעת  ַלּדַ ְמֹאד 

ִהְרִעיׁשּו ָעָליו עֹוָלם  ֶ ׁשּ דֹול ַמה  ּוְכָבר ְמֻפְרָסם קֹול ָהַרַעׁש ַהּגָ
ְוִאם  ְבדֹורֹו;  ָהיּו  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ אֹוִנים  ַהּגְ ל  ּכָ ּוְמלֹואֹו 

הֹודּו לֹא  ֲאָבל  ּתֹוָרתֹו,  בֹוד  ּכְ ֵמֲחַמת  ָעָליו  ִחּפּו   ְקָצָתם 
ָחִליָלה. ִלְדָבָריו 



קנאת ה’ צבאות צכ

ִאים ִקְנַאת  אּו ַאֲחָריו ְמַקּנְ ּבָ ָכל ּדֹור ָודֹור ׁשֶ ה, ּבְ ּוֵמָאז ְוַעד ֵהּנָ
כֹה;  ּבְ ְוֶזה  כֹה  ּבְ ֶזה  ָמָרה  ָעָליו  ֲעקּו  ּצָ ׁשֶ ְצָבאֹות,  ה’ 

“ל  ַהּנַ ִסְפרֹו  ַעת  ּדַ ַאַחר  ַההֹוֵלְך  ׁשֶ ְלטֹוָבה,  ָוה  ׁשָ ם  ְעּתָ ּדַ ם  ְוֻכּלָ

ְועֹוֵקר  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַהַחּיִ ִמן  ַעְצמֹו  ּפֵֹרׁש 

ָמִצינּו  ָהֵאּלּו  ּדֹורֹות  ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  עֹוָלמֹות,  ֵני  ְ ִמּשׁ ַעְצמֹו  ֶאת 

ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ֻמְפָלִגים,  אֹוִנים  ּגְ ּוְתִמיִמים  ְיֵרִאים  ִרים  ְמַחּבְ ה  ּמָ ּכַ

ַהּתֹוָרה,  ִהְלכֹות  ִדיֵני  ּבְ ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ּכְ ֵמֲחַמת  ָעָליו  ְוִחּפּו  ָרְגׁשּו 

ם  ְוֻכּלָ “ל,  ַהּנַ רֹור  ְוַהּמָ ר  ַהּמַ ְלִסְפרֹו  ָפִנים  אּו  ָנׂשְ ֶזה לֹא  ל  ּכָ ִעם 

ּנּו,  ִמּמֶ ְלִהְתַרֵחק  ְצִריִכין  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְתבּו  ּכָ

ְבֵעיֶניָך. ְרֶאה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ָיִדי  ּבְ ֵאין  י  ּכִ ה,  ֵמַהְרּבֵ ְמַעט  ְלָך  יק  ְוַאְעּתִ
ָמְצָאה  ר  ֲאׁשֶ ַרק  ֵמֶהם,  יק  ְלַהְעּתִ ֶזה  ּבָ ִרים  ַהְמַדּבְ

ֱאֶמת - ְלַבל יֹאַבד  ּבָ ְוַדי ָבֶזה ָלָחֵפץ  י ְקָצת,  ְקּתִ ָיִדי ֵמֶהם ֶהְעּתַ

“ל: ַהּנַ ֶפר  ַהּסֵ ְיֵדי  ַעל  עֹוָלמֹו 

מֹוֵרנּו  בֹוד  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ ְלָהַרב  ַהּקֶֹדׁש“  “ֲעבֹוַדת  ֵסֶפר  ְלׁשֹון  ְוֶזה 
ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  אי  ּבַ ּגַ ן  ּבֶ ֵמִאיר  ר’  ָהַרב 

“ם  ָהַרְמּבַ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַתב  ּכָ ֶפֶרק מ“ג  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ֵחֶלק  ּבְ א,  ַהּבָ

ים ַהִפלֹוסֹוִפים  ָרׁשִ ָ כּותֹו ַבּשׁ ּבְ ַפט ְוכּו’, ְוֶזה ָגַרם לֹו ִהְסּתַ ַז“ל ׁשָ

ל ּתֹוָרה ַחס  ׁשֶ ה  ֲאִמּתָ ּכַ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ֵהם  ׁשֶ בֹו  ְוָחׁשְ קֹו ָבֶהם,  ּבְ ְוִהּדַ

ְבֵרי  ּדִ ִעם  ימּו  ְסּכִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֵרׁש  ּפֵ ְוָלֶזה  לֹום,  ְוׁשָ
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ָהֱאֶמת  ֵלי  ְמַקּבְ ִדְבֵרי  ּבְ ה  ָעׂשָ ְוֵכן  ַוֲהָבָליו;  ְוִזּיּוָפיו  ֲאִריְסטֹו 

ּמֹוְפֵתי ֲאִריְסטֹו  ב ׁשֶ ְסָפָריו, ְוָחׁשַ ֻפְרָסם ּבִ ּמְ ּכַ לֹום -  ָ ֲעֵליֶהם ַהּשׁ

ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ְוָלֶזה  ם,  ּוְלַהְכִחיׁשָ ֲעֵליֶהם  ַלֲחלֹק  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּוִפּתּוָיו 

ם,  ֶנְגּדָ ּכְ ָבר  ּדָ לֹום  ָ ַהּשׁ ֲעֵליֶהם  ֶליָה  ְמַקּבְ ְבִדְבֵרי  אֹו  ַבּתֹוָרה 

ׁש  ְוִעּקֵ ְוָסָכל  ְלֶפִתי  ב  ְוָחׁשַ ֶהם;  ִעּמָ ים  ְסּכִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ הּו  ְיָפְרׁשֵ

ָבָריו. ּדְ ְכֶנֶגד  א  ַהּבָ

זֹאת  ָזְרָחה  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶהָעָבר  ַמן  ַהּזְ ַעל  ָבר,  ּדָ ל  ׁשֶ ָללֹו  ּכְ
טו,  הימים-ב  )דברי  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִביא  ַהּנָ ָאַמר  ַרַעת,  ַהּצָ

מֹוֶרה  ּכֵֹהן  ּוְללֹא  ֱאֶמת  ֱאלֵֹהי  ְללֹא  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ים  ַרּבִ “ָיִמים  ג(: 

ָהֱאֶמת  ְלַחְכֵמי  ְוָידּוַע  ּבֹו,  ָסֵפק  ֵאין  ֱאֶמת,  ְוֶזה  תֹוָרה“.  ּוְללֹא 

ַעד ְוכּו’.  ֶזה  ֶאל  ֱהִביֲאְתִני  ַהּתֹוָרה  ִקְנַאת  ְוֵאׁש  ֵכן.   ֱהיֹותֹו 

ְלׁשֹונֹו: אן  ּכָ

ַעת  ּדַ ִלְסּתֹר  ֶהֱאִריְך  ְכִלית“,  “ַהּתַ ֵמֵחֶלק  א’  ּוְבֶפֶרק  לג 

ְקִטיִנים  ּמַ ׁשֶ נּו  ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ ְלְסִפים  ְתּפַ ַהּמִ ַהחֹוְקִרים 

ל  ה ַז“ל )ּוְכָבר ִהּכּו ַעל ָקְדֳקָדם ּכָ ַמֲעַלת ָהָאָדם כּו’, ּוֵמֶהם ָהַרב ֹמשֶׁ

ְוכּו’(,  דֹוׁש  ַהּקָ ָל“ה  ְ ַהׁשּ ּוֵמֶהם  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ְסָפִרים  ה  ַכּמָ ּבְ ָהֱאֶמת  ְנִתיב  ּבִ ַהּדֹוְרִכים 

חֹוַמת  ַההֹוֵרס  ְפָסד  ַהּנִ ַעת  ַהּדַ “ְוֶזה  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ם  ׁשָ ְוָכַתב 

הּוא  ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ּבָ ׁשֶ ָהָרע  ַאת  ִמּפְ ַז“ל  ָהַרב  ְלָקחֹו  ָהֱאֶמת, 

ָהָרעּוַע  ָבָרא  ַהּסְ זֹאת  ְוכּו’;  מֹות  ַהְקּדָ ַמֲאִמיֵני  ַהּכֹוְפִרים  ָרַעת 

ר  ַהּמַ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ּבָ ׁשֶ ָהָרע  ְפַאת  ּבִ ְמקֹוָרּה  ְפָסד  ַהּנִ ַעת  ְוַהּדַ
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ְוָהֱאֶמת,  ת  ַהּדָ ָהְרֵסי  ַהּכֹוְפִרים  ֲאבּו  ׁשָ ם  ָ ּוִמּשׁ ְמָהר,  ְוַהּנִ

נּו  ַעּמֵ ִמִפילֹוסֹוֵפי  ַאֲחָריו  ִאים  ְוַהּבָ ַז“ל  ָהַרב  ְך  ִנְמׁשָ ְוַאֲחֵריֶהם 

ט  פא. ּפָ ִמׁשְ ְלַלֲעָנה  ַההְֹפִכים   -

ִעם  ְכִפיָפה  ּבִ ָלדּור  ה  ְלּכָ ַהּמַ ֶאת  ָכְפתּו  י  ּכִ ָוָמר,  ָרע  ְוַהּיֹוֵתר 
ִבְקׁשּו  י  ּכִ ָעׂשּו,  ְוֵכן  ית,  ׁשִ ַהּכֻ עּוָרה  ַהּכְ ְפָחה  ִ ַהּשׁ

ָנְכִרּיֹות. עֹות  ְוִהְכִריחּום ְלַצְפֵצף ּדֵ ִביִאים,  ַהּנְ סּוִקים ִמן  ּפְ ָלֶהם 

ּוְבִדְבֵרי  ּתֹוָרה  ּבַ ְכתּוִבים  אּו  ּבָ ׁשֶ ַאַחר  ַז“ל:  ָהַרב  ַעל  ֶלא  ְוַהּפֶ
ַוֲחׁשּוָבתֹו  ָהָאָדם  ַמֲעַלת  ַעל  ידּון  ְוַיּגִ ְיִעידּון  בּוָאה  ַהּנְ

ָהַאֲחרֹון  ְכִלית  ַהּתַ ֶוֱהיֹותֹו  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים  ְבָרִאים  ַהּנִ ַעל 

ם  י ִאם ְקִריָאה ֶאל ּתֹוֵאנֹות ַוֲעִלילֹות ְלַקּיֵ ם ְוכּו’, ֵאין ֶזה ּכִ ְלֻכּלָ

ְוכּו’. ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ תֹו  ּטָ ׁשִ ֶאל  ַוֲהלֹוְך  ְסָבָרתֹו  ק  ּוְלַחּזֵ ְעּתֹו  ּדַ

ַהִפילֹוסֹוִפים  ָהִעְנָיִנים  י  ּכִ ְוהּוא,  ְעּתֹו,  ּדַ ַז“ל  ָהַרב  ה  ּלָ ּגִ ה,  ִהּנֵ
ְמיּוָדֶעיָה  ַאֶחיָה,  ַוֲאהּוֶביָה,  ַהּתֹוָרה  ְקרֹוֵבי  ֵהם  ֵהם 

ָטהֹור  ֶזה  ֹחל,  ְוֶזה  ָקדֹוׁש  ֶזה  י  ּכִ ָחִליָלה,  ְכָלל  וּו  ִיׁשְ ְולֹא  ְוכּו’. 

ִעם  ֶזה  ְוִעֵרב  ֶתֶבן,  ְוֶזה  ָבר  ֶזה  ְך,  ֹחשֶׁ ְוֶזה  אֹור  ֶזה  ָטֵמא,  ְוֶזה 

ֱאֶמת  ִליְך  ְוִהׁשְ ֵפל  ַהּטָ ִמן  ר  ִעּקָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ֶזה; 

ִאם  י  ּכִ ָרֵאל  ְבִיׂשְ ָחְכָמה  ֵאין  י  ּכִ ֹאֶמר  ַזר  ּגָ י  ּכִ ַאְרָצה, 

ָלּה  ֵיׁש  ַהִהיא  ַהִחיצֹוִנית  ַהָחְכָמה  י  ּכִ ָיַדע  ְולֹא  ַהִפילֹוסֹוְפָיא, 

ז. פא. מלשון הכתוב בעמוס ה, 
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ְבַעְצָמּה  ה  ּמָ ְתּדַ ַהּמִ ּוָמָרה  ה  ָקׁשָ ָהֱאגֹוז  ת  ְקִלּפַ ִהיא  י  ּכִ ׁשֶֹרׁש, 

א  ּוִמְתַנּשֵׂ ְוֶחְלָאה,  ִסיג  ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ֹפָאָרה  ַהּמְ לֹֹמה  ׁשְ ָחְכַמת  ּבְ

ִמְתאֹוֵנן  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  הּוא  ָהָיה  ֶזה  ְוַעל  ֲאְמִליְך.  ֲאִני  לֹוַמר 

ָרְגָזה ֶאֶרץ  לֹוׁש  ַחת ׁשָ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְואֹוֵמר )משלי ל, כא כב(: “ּתַ ּבְ

נּוָאה  ַהּשְׂ ְוַהִפילֹוסֹוְפָיא  ְוכּו’,  ְוגֹו’  ִיְמלֹוְך“  י  ּכִ ֶעֶבד  ַחת  ּתַ ְוכּו’, 

ָהֶעְליֹוָנה,  ִחיָצה  ַלּמְ הּוא חּוץ  ׁשֶ ַהִחיצֹוִנית,  ָחְכָמה  ִהיא  ַהִהיא 

ּוְבֵני  ְוכּו’.  ה  ְלַמּטָ ֶריָה  ְוִעּקָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  י  ְרׁשֵ ׁשָ ַההֹוֶרֶסת 

אֹוָתם,  ָתה  ִפּתְ י  ּכִ ְמֹאד,  ָבּה  קּו  ָחׁשְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ַהֲחָכִמים  נּו  ַעּמֵ

ָלַקַחת  ָלֶהם  ַרם  ּגָ ְוֶזה  ְוכּו’;  יל  ְוַתְכׁשִ ה  ַפּתֶ ּתְ ְגָמָתּה:  ּדֻ ֵכן  י  ּכִ

ְוכּו’. ָנְכִרים“  ַיְלֵדי  ּבְ ק  ּפֵ ּוְלִהְסּתַ ָנְכִרּיֹות  ים  ָנׁשִ

 - ֶפר  ַהּסֵ ּוְבָכל  ְוכּו’  ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ֶהֱאִריְך  י  ּכִ עֹוד,  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ
לֹא  י  ּכִ “ל,  ַהּנַ ּוָמרֹות  ָרעֹות  עֹות  ּדֵ ל  ּכָ ְוַלֲעקֹר  ַלֲהרֹס 

ְוכּו’: ַיֲעקֹב  ֵחֶלק  ה  ְבֵאּלֶ

ְוא  ׁשָ ן  ּכֵ “ְוִאם  ְכִלית“:  “ַהּתַ ֵמֵחֶלק  ט“ו  ֶפֶרק  ּבְ ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  לד 

ּקּול  ּוְבׁשִ ֲחִקיָרָתם  ּבַ י  ּכִ ִבים  ַהחֹוׁשְ ָיְגעּו  ְוָלִריק  ְקדּו  ׁשָ

ְיַדּמּו  ֶחְפָצם;  ְמחֹוז  ֶאל  יעּו  ַיּגִ ַהִפילֹוסֹוִפית  ְוִעּיּוָנן  ם  ְעּתָ ּדַ

ְרחֹוִקים  ְוֵהם   - ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון  ֶאל  ְקרֹוִבים  ֵהם  י  ּכִ ְבַעְצָמן 

 - ְכִלי  ַהּשִׂ ִעּיּוָנם  ּבְ יָגם  ְלַהּשִׂ לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ֶ ׁשּ ַמה  ְוָכל  ּנּו,  ִמּמֶ

י  ּכִ ָיָדם  ּבְ ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ּנּו;  ִמּמֶ ְוַהְרֵחק  ָסָרה  ְויֹוִסיפּו  ִיְסְכלּוהּו 
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ְוֶזה  ָלה,  ְלַבּטָ ם  ְזַמּנָ ַעל הֹוָצַאת  ָמה  ְוָהַאׁשְ ְמָרץ,  ַהּנִ ַהּטַֹרח  ִאם 

ֲעָמָלם. ל  ִמּכָ ֶחְלָקם 

ֶאל  ים  ִהְסּכִ ְוִעּיּוָניו  ֲחִקירֹוָתיו  ּבַ ֶכל  ַהּשֵׂ ׁשֶ נֹוֶדה  ִאם  ְוַאף 
ַנְפׁשֹו,  ּבֹו ֶאת  ִלים  ַיׁשְ יל - לֹא  ּכִ ׂשְ ּיַ ֶ ּשׁ ה, ַמה  ִהּנֵ ָהֱאֶמת, 

נּו  ַעּמֵ ֵני  ּבְ ֵמַחְכֵמי  ָרה  ַהְיׁשָ ֶאל  ְדִריִכים  ַהּמַ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ

יגּו ֶאל  ר ַיּשִׂ ַהִפילֹוסֹוִפים הֹודּו ְולֹא בֹוׁשּו ּוָמנּו ַהֶחְסרֹונֹות ֲאׁשֶ

י  ּכִ ָגתֹו,  ְבַהּשָׂ ִיְקֶרה  ר  ֲאׁשֶ ִגיָאה  ְ ְוַהּשׁ עּות  ּוֵמַהּטָ ָהִעּיּוִני,  ֶרְך  ּדֶ

י  ְואֹוַפּנֵ ָהִעּיּון  י  ַאְנׁשֵ ֵדעֹות  פּו  ִהְתַחּלְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ

ַעד  ָהִראׁשֹוִנים,  ַעל  ָהַאֲחרֹוִנים  ַיֲחלֹקּו  ְוָתִמיד  ֲחִקירֹוֵתיֶהם, 

ֲערּו  ׁשִ ְמִציאּותֹו,  ַעל  מֹוֵפת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְדמֹוִנים  ַהּקַ בּו  ָחׁשְ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ

ַעל סֹוְתרֹו. ׁש מֹוֵפת  ּיֵ ׁשֶ ַאֲחרֹוִנים 

ט’  ֶפֶרק  ּבְ ַז“ל  ָהַרב  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה   - ִקּצּוָרם  ַעל  ּיֹוֶרה  ֶ ּשׁ ּוַמה 
ל  ְלּגַ ִמּגַ ֲאִריְסטֹו  ּבֹו  ר  ַדּבֵ ּיְ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ “ָאְמָנם,  ב’:  ֵמֵחֶלק 

ַבד  ִמּלְ ּוְסָבָרא;  ָבה  ַמֲחׁשָ ְדמּות  ּכִ ּלֹו  ּכֻ ה,  ִהּנֵ ּוְלָמְעָלה,  ֵרַח  ַהּיָ

ָכִלים“. ַעד  ֵסֶדר ַהּשְׂ ּבְ ּיֹאְמרּוהּו  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָבִרים,  ּדְ ְקָצת 

ל  ְלּגַ ּגַ ַחת  ר ִמּתַ ְמָצא ֲאׁשֶ ַהּנִ ָכל  ּבְ ָאַמר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְוָאְמָנם,  אן.  ּכָ

ָסֵפק. לֹא  ּבְ ֱאֶמת  הּוא  ׁשֶ ָהַרב  ָאַמר  ָהָאֶרץ,  ז  ֶמְרּכַ ַעד  ֵרַח  ַהּיָ

ל  ְלּגַ ִמּגַ ּבֹו  ר  ּבֵ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִקּצּורֹו  ּבְ הֹוָדה  ָהִריב  ַעל  ּבַ ה,  ְוִהּנֵ
ר  ֲאׁשֶ ְמָצא  ַהּנִ ָכל  ּבְ ָאַמר  ֶ ּשׁ ּוְבַמה  ּוְלָמְעָלה,  ֵרַח  ַהּיָ

ּוְכמֹו  ל,  ּכָ ׂשְ ֵמַהּמֻ ַרב  ַהּמּוְסָכל  ׁשֶ ַאַחר  ֵרַח;  ַהּיָ ל  ְלּגַ ּגַ ַחת  ִמּתַ
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ִיְצָחק  ָהַרב  ֶהָחָכם  ֶזה  ּבָ ְוֶהֱאִריְך  ָהַאֲחרֹוִנים,  ֶזה  ּלּו  ּגִ ׁשֶ

ִגְבעֹון  “ּבְ ת:  ָפָרׁשַ ּבְ ְמָלִכים  ְלֵסֶפר  ֵפרּוׁשֹו  ּבְ ַז“ל  ֵנאל  ְרּבַ ַאּבַ

מּוָעתֹו  ִלׁשְ ַיֲאִמין  ִמי  ה(,  ג,  )מלכים-א  לֹֹמה“  ׁשְ ֶאל  ה’  ִנְרָאה 

ֶהם ֻלֳקָחה  ּבָ ָגה  י ַהַהּשָׂ ּכִ ָפִלים -  ְ ָבִרים ַהּשׁ ּדְ ּבַ ם  ִהְתַחּכֵ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ

ים ֶאל  ַיְסּכִ יו, ְולֹא  מּוָחׁשָ ב ּבְ ְיַכּזֵ י ַעל ָהרֹב  ּכִ ְוָידּוַע,  ִמן ַהחּוׁש. 

ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ִמעּוטֹו,  ּבְ ָבֵטל  ְוהּוא  ַהְמַעט;  ֶאל  ִאם  י  ּכִ ָהֱאֶמת 

ָחְכָמה. ם  ׁשֵ ּבְ ר  ֻיְגּדָ

ְך  ָכה ִיְתַהּלֵ ֲחׁשֵ ה ּבַ ָפִלים ָהֵאּלֶ ְ ָבִרים ַהּשׁ ּדְ ם ּבַ ּגַ ְוָהְרָאָיה ַעל ׁשֶ
ׁשּום  ְוַעל  ָעָליו  ַמע  ִנׁשְ לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ְיָדָעם,  ְולֹא 

ים  ְבִעּיִ ַהּטִ ָרִכים  ּדְ ּבַ ִטְבִעּיֹות  ְרָאיֹות  ּבִ ְפעֹל  ּיִ ׁשֶ ַאֵחר  חֹוֵקר 

לֹום,  ָ ַהּשׁ ָרֵאל ֲעֵליֶהם  ִיׂשְ ן ַעל ַחְכֵמי  ּכֵ ָמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָתם,  ִלׁשְ

א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ַהֵחֶלק  ה  ִמּזֶ ס“ז  ֶפֶרק  ּבְ עֹוד  ֶאְזּכֹר  ׁשֶ ּוְכמֹו 

ִריאֹות  ַהּבְ ָכל  ּבְ ָהֱאֶמת  יגּו  ְוִהּשִׂ ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ַעל  מֹוֵפת  ְוֶזה 

ָחְכַמת  ין  ִמּמִ ְוָחְכָמָתם  ְיִדיָעָתם  ְוֵאין  ּוְסֻגּלֹוֵתיֶהם,  ְבִעים  ְוַהּטִ

ָחְכַמת  ל  ּכָ י  ּכִ ָהאֹוְמִרים  ל  ּכָ ּיֹות  ּפִ ַיְחסֹם  ְוֶזה  ַהחֹוֵקר.  ָוִני  ַהּיְ

ֶבן ַלּתֶ ַמה  י  ּכִ ָחִליָלה,  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ָחְכַמת   - ָוִני   ַהּיְ

ר  פב. ַהּבָ ֶאת 

ת ֶאְצלֹו ֶזה  י ָהַרב ַהּמֹוֶרה ַז“ל ִנְתַאּמֵ ָעִרים, ּכִ ְ ּשׁ ּוְכָבר נֹוַדע ּבַ
ִאם  י  ּכִ ָרֵאל  ְבִיׂשְ ָחְכָמה  ֵאין  י  ּכִ בֹו  ְלָחׁשְ ַעת,  ַהּדָ

פב.     מלשון הכתוב בירמיהו כג, כח.
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ָהַאֲחרֹון הּוא  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ְבפּוֵמּה,  ָלא  ּוַמְרּגְ ָוִנית.  ַהְיּ ַהָחְכָמה 

ָלָאָדם,  ֵלמּות  ְ ַהׁשּ ֶזה  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  לֹותפג,  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ ִצּיּור 

ִלּמּוִדּיֹות  ִטְבִעּיֹות  ַהָחְכמֹות  ִעּיּון  ּבְ ִאם  י  ּכִ ָהַרב,  ְלַדַעת 

ַעד  ּבֹו;  ִמּלִ ּוָבָדם  ָוִני  ַהּיְ ְיָדָעם  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ְוַעל  ֶוֱאָלִהּיֹות, 

ִביִנים  ַהּמְ ְלַמֲעַלת  יעּו  ִהּגִ לֹא  ְצו ֹת  ּוַבּמִ ְלמּוד  ּתַ ּבַ ָהעֹוְסִקים  ׁשֶ

ֶלְך  א ֵמַהּמֶ ר ָנׂשָ ל ֲאׁשֶ ׁשָ ים ְלַדְעּתֹו; ּוְכִעְנַין ַהּמָ ְבִעּיִ ִעְנָיִנים ַהּטִ ּבָ

ְוכּו’,  ִדיָנה  ַהּמְ י  ַאְנׁשֵ ְקָצָתם  ם  ּלָ ּכֻ יו  ַוֲאָנׁשָ ְבֵהיָכלֹו  הּוא  ר  ֲאׁשֶ

ִהְפִליג  ָהֱאמּוָנה  ּוִמּזֹאת  ג’.  ֵחֶלק  נ“א  ֶרק  ּפֶ ִסְפרֹו  ּבְ ר  ְזּכָ ּמֻ ּכַ

ְוַחְכֵמי  ְנִביֵאנּו  ַעת  ּדַ ֵהם  ָוִני  ַהּיְ עֹות  ּדֵ ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ַעד  עֹוד, 

ִביִאים  ְוַהּנְ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ְלָפֵרׁש  לֹו  ָיָצא  ה  ּוִמּזֶ תֹוָרֵתנּו, 

ָהֵהם. עֹות  ַהּדֵ ִעם  ימּו  ְסּכִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוַהֲחָכִמים 

רק  הוא  והשלמות  התכלית  עיקר  וז”ל:  איתא  יט  סימן  תנינא  מוהר”ן  פג.        ובליקוטי 

שאומרים  מחקרים  יש  כי  כלל,  חכמות  שום  בלי  גמור  בתמימות  השם  לעבוד 

לידע  כגון  שהוא,  כמות  דבר  כל  לדעת  רק  הוא  הבא  והעולם  התכלית  שעיקר 

משכיל  יש  כי  ההוא,  במקום  עומד  מה  ומפני  מהותו  לידע  שהוא,  כמו  הכוכב 

וזהו  המושכל,  והדבר  בעצמו,  והשכל  המשכיל,  הכוח  דהיינו  ושכל,  ומושכל 

והשכל,  והמושכל  מהמשכיל  אחד  נעשה  שיהיה  אצלם,  הבא  והעולם  התכלית 

התכלית  שזהו  המושכלות,  ולהשיג  לחקור  הזה  בעולם  זה  על  ימיהם  מבלים  והם 

אין  בגוף  שמלובשין  הזה  שבעולם  רק  לדעתם,  הבא  העולם  בעצמו  וזהו  אצלם; 

להם תענוג כל כך מן החקירות, ובעולם הבא שיתפשטו מהגוף יתענגו מאד מזה; 

ולדעתם הרעה עיקר השגת התכלית הוא על ידי חקירות וחכמות חיצוניות שלהם. 

מעשיות,  ומצוות  אמונה  ידי  על  רק  הוא  התכלית  השגת  עיקר  אצלינו  באמת  אבל 

למה  זוכין  בעצמו  זה  ידי  ועל  ובפשיטות,  בתמימות  התורה  פי  על  השם  לעבוד 

שזוכין - 'עין לא ראתה וכו'', כמו שכתוב 'ראשית חכמה יראת ה'', שעיקר ראשית 

'יראת ה'', שצריך להקדים היראה להחכמה. וקדימת החכמה הוא רק 
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ם,  ּלָ ּכֻ ָהִעְנָיִנים  “ְוֵאּלּו  ָאַמר:  ֵמַהּמֹוֶרה,  ב’  ֵחֶלק  י“א  ּוְבֶפֶרק 
ָכרּוהּו  ּזְ ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ָבר  ּדָ סֹוְתִרים  ֵאיָנם  ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ָבר  ּכְ

ְבָחְכָמה,  ֵלָמה  ׁשְ ה  ֻאּמָ ֵתינּו  ֻאּמָ י  ּכִ תֹוָרֵתנּו.  ְוַחְכֵמי  ְנִביֵאנּו 

ְוָאַמר  ִליָמנּו,  ִהׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאדֹון  ַיד  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ֵאר  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָאְבדּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך  ְוגֹו’.  ְוָנבֹון“  ָחָכם  ַעם  “ַרק  ו(:  ד,  )דברים 

ֲחָכֵמינּו  ְוָאְבדּו  ְכִלּיֹות,  ַהּסִ ַהּתֹורֹות  י  ַאְנׁשֵ ֵעי  ִרׁשְ  - טֹוָבֵתנּו 

ַעְדנּו  ּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  - ְסָכִלים  ְבנּו  ַ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ֲחָכֵמינּו,  ְוֵהִמיתּו  ְוִחּבּוֵרנּו, 

ֲחָכָמיו  ָחְכַמת  “ְוָאְבָדה  יד(:  כט,  )ישעיהו  ְוָאַמר  ֲעו ֹנֹוֵתינּו,  ּבַ ַרע 

ֵאֵלינּו  קּו  ְוֶנְעּתְ ָבֶהם,  ְוִהְתָעַרְבנּו  ר“,  ּתָ ְסּתַ ּתִ ְנבָֹניו  ּוִביַנת 

מֹו  קּו ֵאֵלינּו ִמּדֹוֵתיֶהם ּוְפֻעּלֹוֵתיֶהם; ּכְ ְעּתְ ּנֶ מֹו ׁשֶ עֹוֵתיֶהם - ּכְ ּדֵ

יֶהם“  ְלְמדּו ַמֲעׂשֵ ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוּיִ ים: “ַוּיִ ֲעׂשִ ִדְמיֹון ַהּמַ ָאַמר ּבְ ׁשֶ

ֵאֵלינּו:  ָכִלים  ַהּסְ עֹות  ּדֵ ַקת  ַהְעּתָ ּבְ ָאַמר  ן  ּכֵ לה(,  קו,  )תהלים 

’ּוְבִנּמּוֵסי  יֹוָנָתן:  ם  ְוִתְרּגֵ ו(,  ב,  )ישעיהו  יקּו“  ּפִ ַיׂשְ ָנְכִרים  “ּוְבַיְלֵדי 

בּו  ׁשָ ָכִלים,  ַהּסְ ַעת  ּדַ ִמְנַהג  ַעל  ַדְלנּו  ּגָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָאְזִלין’.  א  ַעְמַמּיָ

ִמּתֹוָרֵתנּו,  ִרים  ִנּכָ ֵהם  ִאּלּו  ּכְ ַהִפילֹוסֹוִפים  ָהִעְנָיִנים  ֵאּלּו 

אן. ּכָ ַעד  ן“.  ּכֵ ָהִעְנָין  ְוֵאין  ָכִלים,  ַהּסְ עֹות  ִמּדֵ ְזרֹוָתם  ּבִ

 - ָעָליו  ְוָתְפסּו  יגּוהּו  ִהּשִׂ ֵמָהַאֲחרֹוִנים  ים  ַרּבִ ְוֵכן  ֵלִמים  ּוׁשְ
ּוֵמֶהם  ּתֹוָרתֹו,  ְוִלְכבֹוד  ְצָבאֹות  ַלה’  ְלִקְנָאָתם 

ְוָחִריף  ִקי  ּבָ ָחָכם  ָהָיה  ׁשֶ ִעם  ַז“ל,  ם טֹוב  ׁשֵ ן  ּבֶ יֹוֵסף  ֶהָחָכם ר’ 

ֶזה  ּבְ מ“א  ַהּקֹוֵרא“  “ֵעין  ִסְפרֹו  ּבְ ַתב  ּכָ ִפילֹוסֹוְפָיא,  ּבַ ְמֹאד 
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ַיֲחִזיקּו  ה  ָלּמָ ָנכֹון:  ַטַעם  ְוָלֵתת  ה  ִסּבָ ׁש  ְלַבּקֵ “ְוָראּוי  ׁשֹון:  ַהּלָ

ים  ַהֻחּקִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ֲעבּור  ּבַ ְוָחָכם  ָנבֹון  ְלַעם  אֹוְיֵבינּו  אֹוָתנּו 

י?  ָהֱאנֹוׁשִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵנהּו  ִיּתְ לֹא  ָדָבר  ְוֶזה  ֵמָהֲעֵברֹות,  ִניָעה  ְוַהּמְ

ְוָאַמר  ַהּמֹוֶרה,  ֵסֶפר  ּבְ ֶזה  ּבָ ַפר  ּכָ ַז“ל[  “ם  ]ָהַרְמּבַ ַז“ל  ה  ֹמשֶׁ ְוָהַרב 

ָכִלים;  י ִאם ִלׂשְ ֻעּלֹות אֹוָתנּו ַלֲחָכִמים, ּכִ י לֹא ַיֲחִזיקּו ֵאּלּו ַהּפְ ּכִ

ִקיאּוֵתינּו  ּבְ רֹב  ַעל  יֹוֶרה  ֶזה  י  ּכִ ֲאָמר,  ַהּמַ ֶהְחִליט  ְוָלֶזה 

ְבִעית  ַהּטִ ּמּוִדית  ַהּלִ  - ָלן  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ּיֹות  ָהֱאנֹוׁשִ ָחְכמֹות  ּבַ

מֹו  ּכְ ָהֲעִנּיֹות,  ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ֶחְלֵקי  ֵהם  ה  ֵאּלֶ י  ּכִ ָהֱאלִֹהית, 

ה,  ִהּנֵ עּור,  ִ ְוַהּשׁ ֲעָלה  ַהּמַ דֹול  ּגְ ָהִאיׁש  ה  ּזֶ ׁשֶ ִעם  ׁשֶ ְוכּו’;  ֵאר  ּבֵ ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ָפָריו  ִמּסְ ים  ַרּבִ ּבְ ּוְפָרִקים  ַמֲאָמִרים  ה  ַהְרּבֵ ַלֲעׂשֹות  ַכל  ִנּסְ

ְוַלֲעָנה. ּפֶֹרה רֹאׁש  ׁשֶֹרׁש  ָיָצא  ֵמֶהם 

ֲאִריְסטֹו,  אֹו  ְבִעּיֹות:  ּטִ ּבַ ָחָכם  יֹוֵתר  ָהָיה  ִמי  י  ָיַדְעּתִ ן  ִיּתֵ ּוִמי 
ָלַרב  ְוֵיׁש  ְוכּו’  פד.  ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ְוֶיֶתר  אי  ּמַ ְוׁשַ ל  ִהּלֵ אֹו 

כתב  אתונא[  דבי  הסבי  ]באגדת  ח  אות  ו  הלכה  שבת  הלכות  הלכות,  פד.     ובליקוטי 

אותו  ששאלו  כפשוטו.  זהו   - מנייהו'  חכימין  אנן  אינון,  חכימין  'והא  בזה”ל: 

לעשות  גדולות  חכמות  על  שבאים  חכמים  הם  כן  פי  על  שאף  רואין  אנו  והלא 

חכמתם  כל  כי  מינייהו'.  חכימין  'אנן  כפשוטו  לו  השיב  וכיוצא.  נפלאים  כלים 

האחרון  התכלית  בשביל  הוא  חכמותינו  כל  אבל  וכנ”ל.  הזה  עולם  בעסקי  הוא 

שיגעו  הגדולים  הצדיקים  אלו  ובאמת  מהם.  יותר  חכמים  אנו  בוודאי  כן  על  לבד. 

זכו  לגמרי.  הזה  מהעולם  עצמן  את  ופירשו  התכלית  בשביל  באמת  הרבה  וטרחו 

בקיאים  שהיו  צדיקים  בכמה  שראינו  כמו  בוריה  על  חכמתם  גם  להשיג  כך  אחר 

בכל השבעה חכמות יותר מהם הרבה. רק אנשים פשוטים אסור להם לעסוק בהם 

מהם  יותר  חכמים  הם  פשוטים  האנשים  אלו  אפילו  וגם  נגף.  אבני  בהם  יש  כי 

על  ועולים  עוברים  הם  זה  ידי  שעל  הקדושה  התורה  בדרכי  הולכים  שהם  מאחר 
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לֹות  י ִמּיֹום ּגְ פֹות, ּכִ “ם[ ַעל ֶזה ְטָענֹות ֲחלּוׁשֹות ְמֻזּיָ ה ]ָלַרְמּבַ ֹמשֶׁ

ה  ָהֵאּלֶ ִעְנָיִנים  ּבָ ְוָנבֹון  ָחָכם  ִאיׁש  ָרֵאל  ְבִיׂשְ ִנְמָצא  לֹא  ָהָאֶרץ 

ַלֲחׁשֹב  ַז“ל[  “ם  ]ָהַרְמּבַ ַז“ל  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ֶאל  ֵהִביא  ר  ַוֲאׁשֶ מֹוהּו.  ּכָ

ָחְכָמה  ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ בֹו  ָחׁשְ הּוא  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ַרע  ַרק  בֹות  ַמֲחׁשָ

ָראּוי  ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵאין  ְוִכי  ים,  ָהֲאָנׁשִ ה  ֵאּלֶ ָחְכַמת  זּוָלִתי  ַאֶחֶרת 

ֶאל  ֱהִביאֹו  ְוֶזה  ָחְכָמָתם;  זּוַלת   - ְוָידּוַע  יֵֹדַע  ם  ׁשֵ ָעָליו  ּפֹול  ּיִ ׁשֶ

ָעֶליָה  ְבנּו  ֻחּיַ ר  ֲאׁשֶ ְעָיהּו,  ִויׁשַ ְיֶחְזֵקאל  ֶבת  ֶמְרּכֶ י  ּכִ ָאַמר  ׁשֶ

ְוֶזה  ֲאִריְסטֹו.  ֵמָחְכַמת  ָקָטן  ֵחֶלק  זּוַלת  ָדָבר  ה  ֵאיֶנּנָ ר,  ַהֶהְסּתֵ

ָרָקיו ּוַמֲאָמָריו  ּפְ ָכל  ּבְ ִסְפרֹו ַהּמֹוֶרה  ּבְ ִהְפִליג ָהִעּיּון  ָגלּוי ְלִמי ׁשֶ

ַעד  ים,  ָהֲאָנׁשִ ה  ֵאּלֶ ָחְכַמת  ְלַדַעת  ָכל  ּתָ ְוִהׂשְ ה.  ִמּלָ ּבְ ה  ִמּלָ

ָידּוַע  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ְיֶחְזֵקאל  יג  ִהּשִׂ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ ְמָבֵאר,  הּוא  ׁשֶ

יֹוֵתר  ְיִדיָעה   - ָוִנים  ְוַהּיְ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ַהּנֹוְצִרים  ַחְכֵמי  ְלרֹב 

ָעָליו  ְיֶחְזֵקאל  ִמיִדיַעת  ַדְעּתֹו,  ְלִפי  עּות  ֵמַהּטָ ה,  ּוְנִקּיָ ֲחׁשּוָבה 

ַז“ל  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ֵאֶצל  ְרָצה  ַהּנִ ֵהִבין  ׁשֶ ְלִמי  ְמבָֹאר  ְוֶזה  לֹום.  ָ ַהּשׁ

ְנֵפיֶהם“,  ַמע ֶאת קֹול ּכַ “ם ַז“ל[, ָאְמרֹו )יחזקאל א, כד(: “ָוֶאׁשְ ]ָהַרְמּבַ

ֶרּנּו. ֶאְזּכְ י לֹא  ָאַמְרּתִ בֹודֹו  ּכְ ֲעבּור  ּבַ י  ּכִ

ַז“ל  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ֵמֵאת  ה’  רּוַח  ָפָנה  ָאָנה  ֵלא:  ֶאּפָ ַוֲאִני 
ֵעיָניו?  ְמאֹור  ֶאת  יְך  ֶהְחׁשִ ִמי  ַז“ל[?  “ם  ]ָהַרְמּבַ

י  ּכִ ּה אֹוֶמֶרת  ּלָ ּכֻ ה ַהּזֹאת  ָרׁשָ ּוִמי ָנַתן ֵסֶפר ֻמְטֶעה ְלָפָניו? ְוַהּפָ

החכמות  בכל  גם  בקיאים  במעלה  הגדולים  הקדושים  הצדיקים  אבל  החכמות,  כל 

יותר מהם הרבה.
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ְוָנבֹון“,  ָחָכם  “ַעם  יֹאְמרּו:  ִטים  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ים  ַהֻחּקִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ַעל 

ָחְכַמְתֶכם  ִהיא  י  ּכִ יֶתם  ַוֲעׂשִ ם  ַמְרּתֶ “ּוׁשְ ו(:  ד,  )דברים  ָאְמרֹו  ּבְ

)שם,  ָאְמרֹו  י  ּכִ ְוֶזה:  ְוכּו’.  ַז“ל  ְוָהַר“ן  ים“.  ָהַעּמִ ְלֵעיֵני  ּוִביַנְתֶכם 

ָנַתן  ְוגֹו’,  ֵאָליו“  ְקרִֹבים  ֱאלִֹהים  לֹו  ר  ֲאׁשֶ דֹול  ּגָ גֹוי  “ּוִמי  ז(: 

י  ּכִ ְוֶזה:  ְוגֹו’,  ּוִביַנְתֶכם’  ָחְכַמְתֶכם  ִהיא  י  ’ּכִ ָאַמר  ֶ ּשׁ ְלַמה  ַטַעם 

ת  ּיַ ֲעׂשִ י ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ֶאל ה’ ֱאלֵֹהינּו ּבַ ים ּכִ ר ִיְראּו ָהַעּמִ ֲאׁשֶ ּכַ

יֹאְמרּו:  ֵתנּו,  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  ן  ְוִיּתֵ אֹוָתנּו  ַיֲעֶנה  ְוהּוא  ים,  ַהֻחּקִ ה  ֵאּלֶ

ְלַרּצֹות  ְוָיַדע  ים  ַחּיִ ָהֱאלִֹהים  ֶאת  ָיַדע  ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ ִאיׁש  ֵאין 

יֹוֵתר ָחְכָמה  ְוֵאין  ה,  ַהּזֶ ּגֹוי  ּכַ  - תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ ן  ִיּתֵ ֹאֶפן  ּבְ  אֹותֹו 

ִמּזֹו. דֹוָלה  ּגְ

אֹו  ה  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ָבר  ּדָ ּכַ ֲהִנְהָיה  ּוְראּו:  יטּו  ַהּבִ ְוֵרַעי!  ַאַחי 
ֵסֶפר  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ֲאִריְסטֹו  י  ּכִ ֹמהּו?  ּכָ ַמע  ֲהִנׁשְ

ית  ֻעּלִ ַהּפְ תֹו  ְוִסּבָ ֲהָוָיתֹו  ְוֹאֶפן  ָטר  ַהּמָ ַמהּות  ָלַדַעת  ָהאֹותֹות 

דֹולֹות,  יר ְסֵפקֹות ּגְ ְוַהָחְמִרית, ְוָחַקר ָעָליו ֲחִקירֹות ַרּבֹות, ְוִהּתִ

ָהעֹוָלם  ִבְהיֹות  י  ּכִ ם  ַמְעּתֶ ׁשְ אֹו  ִאיֶתם  ַהּרְ ָעָליו.  ר  ְלַדּבֵ ְוִהְפִליג 

ָמָטר  יְך  ְלַהּתִ ֲחִקירֹוָתיו  ֲהיֹוִעילּוהּו  ּצֶֹרת,  ּבַ ַנת  ּוִבׁשְ ַצַער  ּבְ

ם  ר ִיְהֶיה ׁשָ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבַ ׂשְ ָרה ִמּיִ ים ֲעׂשָ ָהיּו עֹוׂשִ מֹו ׁשֶ ָאְרָצה - ּכְ

ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ׁשְ ּבִ ה’  ֶאל  ְוקֹוֵרא  יתֹו  ַטּלִ ּבְ ָעטּוף  ִצּבּור  ִליַח  ׁשְ

מֹו  ּכְ ַז“ל,  ֲחָכֵמינּו  ְקנּו  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ָרכֹות  ּבְ ַבע  ׁשֶ ּוְבִזְכרֹון  ִמּדֹות 

חֹוִני  ֶאת  ים  ָהַעּמִ ְוִכְרֹאת  טו:(  )דף  ֲעִנית  ּתַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ
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ִמים  ׁשָ ַהּגְ ה  ְוִהּנֵ  - ָמִים  פה“  לּו  ִיּזְ רּוחֹו  ב  ֵ ַיּשׁ “ה’  אֹוֵמר:  ל  ַהְמַעּגֵ

ְוֵאין   - ִים  ַהּמַ ֲהָוַית  אֹוֵמר  ֲאִרְסטֹו  ְראֹות  ּכִ אֹו  ָהָאֶרץ  פו,  ַעל 

ּתֹות, ְלֵאיֶזה ֵמֶהם ַיֲחִזיקּו ְליֹוֵתר ָחָכם?! ְוִכְראֹות ֶאת  ַמִים ִלׁשְ

 - ְרפּוָאתֹו  ְוֶדֶרְך  ְוִסּבֹוָתיו  ַרַעת  ַהּצָ ַמהּות  ּבְ ּדֹוֵרׁש  ְלִאינּוס  ּגַ

אֹוֵמר  ע  ֱאִליׁשָ ֶאת  ְראֹות  ּכִ אֹו  ְבִמְצחוֹ  פז,  ָזְרָחה  ַרַעת  ְוַהּצָ

ְלֵאיֶזה  ְוָטַהר,   - ָעִמים“  ּפְ ַבע  ׁשֶ ן  ְרּדֵ ּיַ ּבַ “ְוָרַחְצּתָ  י(:  ה,  )מלכים-ב 

ָגדֹול?! ְלרֹוֵפא  ַיֲחִזיקּו  ֵמֶהם 

ה,  ָהֻאּמָ זֹאת  ּבְ ִלים  ּוְמֻקּבָ ְמֻפְרָסִמים  ָהִעְנָיִנים  ה  ֵאּלֶ ה,  ִהּנֵ
ַעּמֹו,  ּבְ ה’  ַאף  ָחָרה  ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹום  ם  ּגַ ָהרֹאֹות  ְוֵעיֵניֶכם 

ם  ַמְעּתֶ ַהׁשְ ַיֲעֵנם.  ְוהּוא  ם  ַנְפׁשָ ָכל  ּבְ ֵאָליו  קֹוְרִאים  ִאם 

ִויִדיַעת  ַהּכֹוָכִבים  ְמֶלאֶכת  ּבִ ְיִדיָעתֹו  ּגֶֹדל  ִעם  ִלְבַטְלִמּיּוס 

ָעַמד  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַיֲעֹמד  ֲעֹמד  ָמִים, ִאם  ָ ַהּשׁ ְצָבא  ַמֲהַלְך 

ם  ַמְעּתֶ ַהׁשְ ָלה  פח,  ַקּבָ ּבְ א  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  ְלִפי   - ּגּוְריֹון  ן  ּבֶ ימֹון  ְלַנְקּדִ

א  י ַמְלָאְך ּבָ ּכִ ּיֹאַמר  ׁשֶ ָחְכַמת ְוכּו’  ּבְ ְלּפּולֹו  ּפִ ַלֲאִריְסטֹו ִעם רֹב 

ר ּבֹו,  ְיַדּבֵ ה  ֵעי ַבֲהֵדּה ּוֶפה ֶאל ּפֶ ּתָ הּו ִאׁשְ ֵאָליו? אֹו ֲאִפּלּו ֵאִלּיָ

ֵתינּו  ֻאּמָ ַלֲחִסיֵדי  ָרה  ּקָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  - ּוְבִחידֹת  ַמְרֶאה  ּבְ ֲאִפּלּו  אֹו 

ָבָריו. ּדְ אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’.  ְוִלְרָבבֹות  ַלֲאָלִפים 

פה. מלשון הכתוב בתהלים קמז, יח.

פו.               עיין תענית יט. ושם דף כג.

פז.       מלשון הכתוב בדברי הימים-ב כו, יט.

פח.        עיין תענית יט:
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ָחְכַמת  ּבְ כּותֹו  ּבְ ְוִהְסּתַ ִקיאּותֹו  ּבְ ל  ּכָ ִעם  ה,  ַהּזֶ ֵלם  ָ ַהּשׁ ה,  ִהּנֵ
ְולֹא  ְוהֹוָדּה  ר,  ַסְכּתֵ ּפְ ָהֱאֶמת  ַעל  ָכָפה  לֹא  ָוִנית,  ַהְיּ

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּוְבִקּיּום  י ִאם ּבְ בּוָנה ּכִ י ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ בֹוׁש ּכִ

ָחְכָמָתם  ְוִהיא  ַיֲעֵנם,  ְוהּוא  ה’  ֶאל  קֹוְרִאים  ּוְבָעֶליָה  ִמְצו ֶֹתיָה, 

ת ֶחְלֵקי ַהִפילֹוסֹוְפָיא.  לֹשֶׁ ׁשְ ים, לֹא ָהִעּיּון ּבִ ּוִביָנָתם ְלֵעיֵני ָהַעּמִ

אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’.  ר“  ַלְסּתֵ ּפְ תֹוָרתֹו  ה  ָעׂשָ לֹא  י  ּכִ ְלטֹוב,  ְוָזכּור 

ַהּקֶֹדׁש. ֲעבֹוַדת  ֵסֶפר  ְבֵרי  ּדִ

ֹמַח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְלֵעין  ּוֵבֵאר  ה,  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ֶהֱאִריְך  ְועֹוד 
ַמְדְקרֹות  ֶפר ַהּמֹוֶרה ֵהם ּבֹוִטים ּכְ ּסֵ ָבָריו ּבַ ּדְ ָקְדָקדֹו, ׁשֶ ּבְ

אֹוִנים  ַהּגְ ל  ִמּכָ ה  ַהְרּבֵ ְוֵהִביא  ַהּתֹוָרה,  י  ְרׁשֵ ׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ֶחֶרב 

ָבָריו  ּדְ ַעל  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ָמָרה  ָצֲעקּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ֻפְרָסם. ּמְ ּכַ ָבֶהם,  ּיֹוֵצא  ּכַ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  “ל  ַהּנַ ֶפר  ּסֵ ּבַ

ָאׁשּוב  ְועֹוד  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  “ל  ַהּנַ ט“ו  ֶפֶרק  ּבְ עֹוד  ְוָכַתב 
ַהִפילֹוסֹוִפים  ֵדעֹות  י  ּכִ ַז“ל  ָהַרב  ָאַמר  ֵאיְך  א:  ּלֵ ֶאְתּפַ

תּוב צֹוֵוַח )ישעיהו נה, ח ט(:  ַעת ּתֹוָרֵתנּו ּוְנִביֵאנּו ְוכּו’, ְוַהּכָ ֵהם ּדַ

ְוכּו’?  ְוגֹו’  ֵמָאֶרץ“  ַמִים  ׁשָ ָגְבהּו  י  ּכִ ְוגֹו’,  בֹוַתי  ַמְחׁשְ לֹא  י  “ּכִ

ּומֹוְפֵתיֶהם  יֶהם  ׁשֵ ֶהּקֵ ּבְ  - ם  ְעּתָ ּדַ ּקּול  ׁשִ ּבְ ַהִפילֹוסֹוִפים  ְוֵאיְך 

בּוָאה?  ְוַהּנְ ִהיא ַהּתֹוָרה  ַעת ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ימּו ַלּדַ ַיְסּכִ ים,  ְכִלּיִ ַהּשִׂ

ְוָנְכִרים ֵהם ָהִעְנָיִנים  ְוָזִרים  עּור,  ם ְלֵאין ׁשִ ָ י ְרחֹוִקים ֵהם ִמּשׁ ּכִ

ּה. ּבָ ְוִזְכרֹון  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין   - ִמּתֹוָרֵתינּו  ַהִפילֹוסֹוִפים 
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ֶפֶרק ס“ג  ּבְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָבָריו  ִמּדְ ִנְרָאה  י  ּכִ ָוָמר,  ַרע  ְוַהּיֹוֵתר 
ָעָליו  ִביִאים  ַהּנְ ֲאדֹון  ה  ֹמשֶׁ י  ּכִ ֵמַהּמֹוֶרה,  א’  ֵחֶלק 

י  ּכִ ְוֶזה:  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָוִני  ּיְ ּכַ ִרּיֹות  ּבְ ּדִ ּבַ ֵלם  ׁשָ ָהָיה  לֹא  לֹום  ָ ַהּשׁ

“ְוָאְמרּו  יג(:  ג,  ָאְמרֹו )שמות  ּבְ ֶנה,  ּסְ ּבַ ַאל  ָ ּשׁ ׁשֶ ם ַעל ַמה  ׁשָ ָאַמר 

ה  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ ִמּכַֹח  ָוִני  ַהּיְ כַֹח  ָיֶפה  ּוְלַדְעּתֹו  ְוכּו’,  מֹו“  ְ ּשׁ ַמה  ִלי 

ְוכּו’. ׁשֹוְמעֹות  ְך  ּכָ ׁשֶ ְלָאְזַנִים  ְוכּו’. אֹוי  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ָעָליו  ֵלא  ְלִהּפָ ֵאין  ְפָסד,  ַהּנִ ה  ַהּזֶ ַעת  ַהּדַ ָהַרב  ם  ּיֵ ּקִ ׁשֶ ְוַאַחר 
ַהָחְכָמה  ָאְבָדה  ּוְלַדְעּתֹו  ְוכּו’,  ָרֵאל  ְלִיׂשְ דֹו  ָחׁשְ ּבְ

ִמְדָרׁשֹו  ְבֵבית  ְוהֹוִפיָעה  ְוכּו’,  לּוָתם  ּגָ ַרת  ִמּצָ ֵמֶהם  ָלה  ּבָ ְוַהּקַ

ֶפֶרק  ּבְ ה  ִמּזֶ לֹו עֹוד  ָקַדם  ּוְכָבר  ַהִפילֹוסֹוִפים.  ָאר  ּוׁשְ ָוִני  ַהּיְ ל  ׁשֶ

ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ָהַרּבֹות  ַהָחְכמֹות  י  ּכִ ע  “ּדַ ָאַמר:  א’,  ֵחֶלק  ע“א 

ְוכּו’.  ַמן  ַהּזְ ֹאֶרְך  ּבְ ָאְבדּו  ָהִעְנָיִנים,  ֵאּלּו  ת  ָהֲאִמּתַ ּבְ ֵתנּו  ְבֻאּמָ

י  ּכִ ֵתנּו,  ֵמֻאּמָ ָאְבָדה  ַהִפילֹוסֹוְפָיא  י  ּכִ ְוָהֱאֶמת,  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד 

י  ּכִ ׁש,  ְלַבּקֵ ָנה  ִנּתְ ּלֹא  ׁשֶ ֲאֵבָדה  ְוִהיא  ָבּה,  ִנְמְצָאה  לֹא  ֵמעֹוָלם 

ְוַהֶהָערֹות  ְוכּו’.  ה’  ְקַהל  ּבִ ָלבֹא  ַוֲאסּוָרה  ְוָזָרה  ִהיא  ה  ָנְכִרּיָ

ְלָהִעיר  ָבאּו  לֹא  ְדָרׁשֹות,  ּוַבּמִ ְלמּוד  ַבּתַ אּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוָהְרִמיזֹות 

ּוְלָבֵאר  ְלָפֵרׁש  ְעּתֹו  ּדַ ַעל  ְוָעָלה  ָהַרב  ב  ָחׁשַ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְוִלְרֹמז 

ָהַרב  ַנת  ּוָ ּכַ ְלֵמִבין  אּור  ַהּבֵ ְכִלית  ּתַ ֶזה  ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהם,  ּבָ

ְוכּו’. ְוכּו’  ֶהם  ּבָ
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ַנאי  ַהּפְ ְוֵאין  “ל,  ַהּנַ ַהּקֶֹדׁש“  “ֲעבֹוַדת  ֵסֶפר  ּבְ ֶזה  ּבָ ְוֶהֱאִריְך 
ַתב  ּכָ ֶ ם: ַמה ּשׁ ם ׁשָ ָבָריו. ְוִסּיֵ ל ּדְ יק ּכָ ים ְלַהְעּתִ ַמְסּכִ

ְוכּו’,  ְנבּוָאה  י  ִמּפִ ְדָבָריו  ְררּו  ִנְתּבָ ּלֹא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ “ל  ַהּנַ ַהּמֹוֶרה 

ה הֹוָדה ְולֹא בֹוׁש  ְהֶיה ִחּלּופֹו ְוכּו’, ְוָכַתב ָעָליו: ִהּנֵ ּיִ ר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ

ַהּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ּבְ ּוֵפֵרׁש  ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְנבּוָאה  ָבַאְתהּו  ּלֹא  ׁשֶ

ְוַגם  ָבה,  ה ֶמְרּכָ ּוַמֲעׂשֵ ית  ֵראׁשִ ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ּוִבְפָרט  ֶפר ַההּוא,  ּסֵ ּבַ

ם: ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו’,  ד  ַלּמֵ ִמּמְ ָלה  ַקּבָ לֹו  ִנְמְסָרה  לֹא 

ְוִהיא  “ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַתב  ּכָ ַאֲחָריו  ׁשֶ ט“ז  ּוְבֶפֶרק 
ִהיא  ְוכּו’,  ַז“ל  ְלַרּבֹוֵתינּו  ְיָוִנית  ָחְכַמת  ִנְקֵראת 

ה  ִמּמַ ְמבָֹאר  ְוִאּסּוָרּה  ה.  ְיֻכּנֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשֵ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְלָכל  ֲאסּוָרה 

ָארּור  ַעד  ְוכּו’,  א  פט  ּוְבַקּמָ סֹוָטה  ּבְ ְוכּו’  ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’.  ְיָוִנית“  ָחְכָמה  נֹו  ּבְ ֶאת  ד  ַלּמֵ ּיְ ׁשֶ ָהָאָדם 

ֶוֱאֶמת  ַטַעם  ל  ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ דֹול  ּגָ ֲאִריכּות  ּבַ ַתב  ּכָ י“ז  ּוְבֶפֶרק 
ר  ֶאְפׁשָ “ִאי  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ֲאסּוָרה,  ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ׁשֶ

ַהִפילֹוסֹוְפָיא,  ֲחִקירֹות  ְיֵדי  ַעל  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ָהֱאֶמת  ַעל  ַלֲעֹמד 

פט.      סוטה מט: בבא קמא פב:

הורקנוס  היה  זה,  על  זה  חשמונאי  בית  כשצרו  רבנן,  תנו  שם:  הגמרא  לשון  וזה 

דינרין,  בקופה  להם  משלשלים  היו  ויום  יום  ובכל  מבחוץ,  ואריסטובלוס  מבפנים 

אמר  יוונית,  בחכמת  מכיר  שהיה  אחד  זקן  שם  היה  תמידים.  להם  מעלים  והיו 

להם: כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרים בידכם, למחר שילשלו דינרין בקופה 

ארץ  נזדעזעה  בחומה,  צפרניו  נעץ  החומה  לחצי  שהגיע  כיון  חזיר,  להם  והעלו 

ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. באותה שעה אמרו: אסור לאיש 

יוונית: מישראל שיגדל חזירים, וארור האדם שילמד את בנו חכמת 
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י  ִמּפִ ִאיׁש  ְלנּו  ִקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ית  ּיִ ָהֲאִמּתִ ָלה  ּבָ ַהּקַ ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ

ְוטֹוִבים  דֹוִלים  ּגְ ׁשֶ ְוָכַתב,  לֹום“.  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ַעד  ִאיׁש 

ָרֶגל,  ַהְמָעַדת  ְמקֹום  ִלְהיֹוָתם  “ם,  ָהַרְמּבַ ָחְכַמת  ִהְדִחיקּו 

ַעל  ַלּמֹוֶדה   - ע  ַמּדָ ּוְבֵסֶפר  ֵסֶפר מֹוֶרה  ּבְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְרֶאה  ּנִ ּכַ

ָיָדִים,  י  ּתֵ ִבׁשְ ְוָדחּוָה  ָגדֹול;  ְפֵני  א  ִיּשָׂ ְולֹא  ר  ְיַהּדֵ ְולֹא  ָהֱאֶמת, 

ָרעּוַע,  ְיסֹוד  ַעל  ָנה  ּבָ ׁשֶ לֹו:  ְוָגַרם  ֶאְצָלם.  ְרצּוָיה  ָהְיָתה  ְולֹא 

י  ּכִ ָהָיה  ְולֹא  ן  ִיּתֵ ּוִמי  ְמִרים,  ַהּמַ ְוַתְלִמיָדיו  ָוִני  ַהּיְ י  ְרׁשֵ ׁשָ הּוא  ׁשֶ

ְוכּו’. ֶאָחת“  ְמָלאָכה  ַעל  ּבַ ִאם 

יב:(:  )ברכות  ַז“ל  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶ ׁשּ ַמה  ְוֵהִביא  ֶזה,  ּבָ ְוֶהֱאִריְך 
’זֹו   - לט(  טו,  )במדבר  ְלַבְבֶכם“  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  “ְולֹא 

ְויֹוִלידּו  ִיְבֶנה  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ מֹות  ַהְקּדָ ְוָאְמָנם,  ְוכּו’.  ִמינּות’ 

ָהֱאלִֹקי,  ֶכל  ֵמַהּשֵׂ ָבאּו  לֹא  י  ּכִ ּיֹות,  ֲאִמּתִ ֵאיָנן  ַהִפילֹוסֹוִפים, 

ְוכּו’. ָזב  ּכָ ּוְדַבר  ְוא  ׁשָ ַהּתֹוָלדֹות  ם  ּגַ ְוָלֶזה 

ַער  ַ ּשׁ ּבַ ׁשֹון  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָהֲעֵקָדה  צ  ֶפר  ִמּסֵ ם  ּגַ ם  ׁשָ ְוֵהִביא 
ְוִהְתִעיבּו  ִחיתּו  ְוִהׁשְ ינֹו  ִמּיֵ ְכרּו  “ׁשָ ְפרֹו:  ִמּסִ ִביִעי  ְ ַהּשׁ

ָמה  ּדָ ֶ ׁשּ ַמה   - ָהִראׁשֹוִנים  ִמים  ַבּיָ ְכֵלנּו  ִ ׂשּ ַמה  ְוהּוא:  ֲעִליָלה, 

ם  ּגַ ֲחָכֵמינּו,  תּו  ׁשָ ְחָקִרי  ַהּמֶ ָהִעּיּון  ֶזה  ין  ִמּיֵ י  ּכִ ה;  ֵהּנָ ַעד  ָלנּו 

ְלָגֵרׁש  ְכָלל  ּבִ ָהָעם  ֵלב  ה  ִנְפּתָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ינּו,  ֲאָנׁשֵ תּו  ׁשָ ָמָריו  ׁשְ

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו’,  ּכָֹחם  ּה  ּבָ ּוְלַהֲחִליׁש  ם,  ּבָ ִמּלִ ָהֱאלִֹהית  ָהֱאמּוָנה 

צ. ספר ”עקידת יצחק” לר' יצחק עראמה ז”ל - מגולי ספרד.
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ִבין  ַלּמֵ ְנכִֹחים  ם  ּלָ ּכֻ ֱאֶמת,  ִדְבֵרי  ּבְ ֶזה  ּבָ ם  ׁשָ ֶהֱאִריְך  ְועֹוד 
ָדַעת  צא. ְלֹמְצֵאי  ִרים  ִויׁשָ

ה ְמקֹומֹות  ַכּמָ ּבְ ְועֹוד  ְכִלית“  ֵחֶלק “ַהּתַ ּבְ ָרִקים  ַהּפְ ָאר  ׁשְ ּבִ ְוֵכן 
ָפִרים  ַהּסְ ֶנֶגד  ּכְ ְלׁשֹונֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ְכרּוְכָיא  ּכִ צֹוֵוַח  ִסְפרֹו,  ּבְ

תֹוָרה  צב“,  “ִסְתֵרי  ֵמֵחֶלק  ח’  ֶפֶרק  ּבְ ְוֵכן  “ל.  ַהּנַ ֲחִקירֹות  ל  ׁשֶ

ית  ְבֵראׁשִ י  ַמֲעׂשֵ י  ּכִ ָהאֹוְמִרים  טּות  ׁשְ ַעל  ה  ַהְרּבֵ ְוָלַעג  ה  ּזָ ּבִ

לֹום, לֹא  ְוׁשָ לֹום ַחס  ְוׁשָ ָוִני ַחס  ַהּיְ ָחְכַמת  ָבה ֵהם  ֶמְרּכָ י  ּוַמֲעׂשֵ

ה  ּוְבַכּמָ “ל  ַהּנַ ֶרק  ּפֶ ּבַ ם  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ זֹאת  ֵדָעה  ְתֵהא 

ר ְלׁשּום  ִאי ֶאְפׁשָ ים, ׁשֶ ּיִ ְדָבִרים ֲאִמּתִ ֶזה ּבִ ֶהֱאִריְך ּבָ ְמקֹומֹות, ׁשֶ

ׁש  ְלַבּקֵ ְלַהְכִעיס  ׁש  ְתַעּקֵ ַהּמִ ִאם  י  ּכִ ם,  ְלַהְכִחיׁשָ ַעת  ּדַ ר  ּבַ

ָלן. ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ְוכּו’  קֹום  ַהּמָ ֵמַאֲחֵרי  ִלְפרֹשׁ  ּתֲֹאָנה 

ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ִלְסּתֹר  ֶהֱאִריְך  ְכִלית“  “ַהּתַ ֵמֵחֶלק  ל’  ּוְבֶפֶרק 
ְוכּו’,  ה’  בֹוד  ּכְ ִעְנַין  ּבְ א’  ֵחֶלק  י“ט  ֶפֶרק  ּבְ ַהּמֹוֶרה 

ְועֹוד  ַז“ל.  ְסַעְדָיה  צג  נּו  ַרּבֵ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ יגֹו  ִהּשִׂ “ּוְכָבר  ְוָכַתב: 

ְוכּו’,  ָאְמרֹו“  ּבְ ָטעּות,  ּוְמקֹום  ָרֶגל  ַהְמָעַדת  ָהַרב  ַדַעת  ּבְ ֵיׁש 

ָהַרב  ִדְבֵרי  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ה  “ְוָכֵאּלֶ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַתב  ּכָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ַרְגֵלי  ְוַהְמָעַדת  ָטעּות  ְמקֹום  ּוְבסֹודֹוָתיו 

ם: ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו’, 

צא.     מלשון הכתוב במשלי ח, ט.

צב.      חלק רביעי מספר ”עבודת הקודש”.

צג. רבינו סעדיה בן יוסף )אלפיומי( גאון, בספרו ”אמונות ודעות”.
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בּועֹות )דף קס“ו  צד(: “ַהְרָחַקת  ֶכת ׁשָ ַמּסֶ ָל“ה ּבְ ְ לה ְוֶזה ְלׁשֹון ַהׁשּ

ְדמֹוִנים  ַהּקַ ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  ְוִאּסּוָרּה  ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ִלּמּוד 

א, ֶאֶפס  ְבֵריֶהם הּוא ָעַלי ְלַמּשָׂ ּדִ ל  ּכָ ְוָהַאֲחרֹוִנים. ְוִאם ְלָהִביא 

ִנְמָצא  אֹון  צה,  ָגּ ַהאי  ַרב  ֶזה  ּבָ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ְראּו  ּתִ ֵמֶהם  ְקָצת 

ס, ְרּדֵ ַלּפַ ִנְכְנסּו  ָעה  ַאְרּבָ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ֲחִגיָגה  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ַיֲעקֹב  ֵעין   ּבָ

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ

“ְוַאף  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  כ“ה  ָלל  ּכְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַתב  ּכָ ַז“ל  ְוָהרֹא”ׁש 
ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ַהִחיצֹוִנית  ֵמָחְכָמה  י  ָיַדְעּתִ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

ְלָהִדיַח  ְוַהּמֹוֵפת  ָהאֹות  ָבא  י  ּכִ ּה,  ִמּנֵ ְזָבן  ׁשֵ ּדְ ַרֲחָמָנא  ִריְך  ּבְ

תֹוָרה  ְתֵהא  לֹא  ַעד  ְוכּו’,  ְותֹוָרתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ה’  ְרַאת  ִמּיִ ָהָאָדם 

ִהְרִחיקּו  ר  ֲאׁשֶ ֶהְגיֹוֵניֶכם,  ֶכם, ָחְכַמת  ּלָ ׁשֶ ְבֵטָלה  יָחה  ׂשִ ּכְ נּו  ּלָ ׁשֶ

ְוָחְכַמת  ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  י  ּכִ ַעד:  כּו’,  ת  ַהּדָ ַחְכֵמי  ל  ּכָ

יט(:  ב,  )משלי  ֶהָחָכם  ְוָאַמר  ֶאָחד,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ֵאיָנן  ַהִפילֹוסֹוְפָיא 

ְוִנְכַנס  א  ַהּבָ ל  ּכָ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ְיׁשּובּון“  לֹא  ֶאיָה  ּבָ ל  “ּכָ

ִלּבֹו  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ  - ה  ּנָ ִמּמֶ ָלֵצאת  יּוַכל  לֹא  זּו,  ָחְכָמה  ּבְ ה  ִחּלָ ִמּתְ

ְולֹא  ִטְבִעית,  ֵמָחְכָמה  ָלׁשּוב  יּוַכל  לֹא  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ָחְכַמת 

י  ּכִ ים,  ַהַחּיִ ָאְרחֹות  ִהיא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  ַעל  ַלֲעֹמד  יג  ַיּשִׂ

ו ֹות  ְלַהׁשְ ְברּוחֹו  ְוַתֲעֶלה  ַבע,  ַהּטֶ ָחְכַמת  ַעל  ָתִמיד  ִלּבֹו  ִיְהֶיה 

י  ט, ּכִ ּפָ ת ִמׁשְ י ַהָחְכמֹות ָיַחד, ּוְלָהִביא ְרָאָיה ִמּזּו ְלזּו. ִויַעּוֵ ּתֵ ׁשְ

צד. פרק נר מצוה, כט ל לא לב.

צה. עיין להלן אות לז.
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בּו ְבָמקֹום ֶאָחד“. ַעד  ּכָ ִיׁשְ ֵני ֲהָפִכים ֵהם, ָצרֹות זּו ְלזּו, ְולֹא  ׁשְ

י: ְרּתִ ִקּצַ י  ּכִ ם  ׁשָ ן  ְיֻעּיַ ְלׁשֹונֹו,  אן  ּכָ

ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָיה,  ָהרֹא“ׁש  ֶנֶכד  ֱאמּוָנה“  צו  ִביֵלי  “ׁשְ ּוַבַעל  לו 

ִמיִני  ְ ַהּשׁ ִתיב  ּנָ ּבַ ָכַתב  ק’  צז, הּוא  ף  ּדַ ִסְפרֹו  ּבְ ָעִמים  ּפְ

י  ּיֵ ַאּבַ ְצָוה ׁשֶ ת ַהּמִ ּיַ בּו ֲעׂשִ ָחׁשְ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: “ָרִאיִתי תֹוֵעי רּוַח, ׁשֶ

ָיָצא  ה  ּוִמּזֶ ַעד:  ְוכּו’,  ָקָטן  ָבר  ּדָ  - ֶהן  ּבָ ְונֹוְתִנין  ִאין  נֹוׂשְ ְוָרָבא 

ְוִאּסּור  ין,  ּוְתִפּלִ ה,  ְתִפּלָ ּכִ ְצו ֹת,  ַהּמִ ְכָלל  ּבִ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ּטּול  ּבִ ָלֶהם 

ִבין  ְוחֹוׁשְ ַהִפילֹוסֹוִפים,  ָחְכַמת  ּבְ ַרק  ן  ְעּתָ ּדַ נֹוְתִנין  ְוֵאין  ר,  ְוֶהּתֵ

ֲאִמיִנים  ְוַהּמַ ָוָמֶות,  ֲאַבּדֹון  ֱאֶמת  ּבֶ ְוֶזה  ָבה.  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ִנְמָצִאים  ֲעו ֵֹנינּו  ּוֵמרֹב  ַעד:  ְוכּו’,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַהל  ִמּקְ ִלים  ִנְבּדָ ן  ּכֵ

רּוַח  רֶֹעה  ֶאְפַרִים   - ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ַאַחר  ִכים  ִנְמׁשָ נּו  ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ

ק  ְלִהְתַעּסֵ  - ִיְכרֹתּו  ָהֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ִעם  ּוְבִרית  ָקִדים  צח,  ְורֵֹדף 

 - ֵהם  ֵמֲהמֹוִנים  ְלָפִנים  צט,  ְולֹא  ְלָאחֹור  ְהיּו  ַוּיִ ָוִנים,  ַהּיְ ָחְכַמת  ּבְ

ִחיצֹוִנית“  ָחְכָמה  ְקֵראת  ַהּנִ ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ָלְמדּו  י  ּכִ ִחיצֹוִנים, 

ֵאין  ַהִפילֹוסֹוְפָיא  לֹוְמֵדי  י  ּכִ ֵחֶלקק  ֶרק  ִמּפֶ ְרָאָיה  ְוֵהִביא  ְוכּו’. 

אתֹו  ְך הֹוָדה ְולֹא בֹוׁש ַעל ַחּטָ א. ַאַחר ּכָ ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

ֱהיֹות  “ִעם  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ְמַעט  ָלְמדֹו  ּבְ ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ

צו.  הלא הוא רבי מאיר אבן אלדבי ב”ר יצחק. 

צז.  עיין שם בנתיב השלישי - שביל הראשון, ובנתיב השביעי.

צח.    מלשון הכתוב בהושע יב, ב.

ז, כד. צט.    מלשון הכתוב בירמיהו 

ק.   עיין משנה סנהדרין פרק יא משנה א.
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יר,  ר ֵחְטא  קא, ֶאת ֲעו ִֹני ֲאִני ַמּכִ יִתי ָבֶזה ָעו ֹן ֲאׁשֶ ָעׂשִ י ׁשֶ ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ

י. ְרּתִ ִקּצַ י  ּכִ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו’.  יר“  ַמְזּכִ ֲאִני  ַוֲחָטַאי 

ְוָהא  ֶזה,  ּבָ ׁשּובֹוָתיו ֶהֱאִריְך  ִמּתְ ַז“ל ִסיָמן תי“ט  קב  ”א  ּבָ ְוָהַרׁשְ
ֲאָמָריו.  י ֲאמּוֵרי  ִרים ֵמָראׁשֵ ְרּגְ ּגַ ה  לֹשָׁ ׁשְ ַנִים  ׁשְ ְלָך 

ְועֹוֵקר  ר,  ִעּקָ אֹוָתם  ה  עֹוׂשֶ ָוִנים,  ַהּיְ ִסְפֵרי  ּבְ ְתִמיד  “ַהּמַ ָאַמר: 

ַמר  ים  ְוָיׂשִ ַמר,  ִנׁשְ לֹא  ָיָדם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַהֶחֶרב  ּוִמן  ה’,  ּתֹוַרת 

ּוְמִריָבה  ה  ַמּצָ  - ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ַעל  ְלַמר, ְמעֹוֵרר  ּוָמתֹוק  ְלָמתֹוק 

ֶנֶגד  ְוִנְלָחִצים  ּלֹוֲחִצים  ׁשֶ ַחץ  ַהּלַ ֶאת  ָרִאיִתי  ם  ּגַ ַעד:  ְוכּו’, 

ֵיׁש  ְוִאם  ַעד:  חּוֶמיָה,  ּתְ ל  ּכָ עֹוְקִרין  ְוִכְמַעט  ַוֲחָכֶמיָה,  ַהּתֹוָרה 

ְנָזִקים,  ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  מֹוִעיִלים,  ָבִרים  ּדְ ְקָצת  ָהֵהם  ָפִרים  ּסְ ּבַ

ְוא;  ָ ַהּשׁ ַחְבֵלי  ּבְ ֶהם  ּבָ ִכים  ּומֹוׁשְ ִלים,  ְמַחּבְ ָרִמים  ּכְ ְוׁשּוָעִלים 

ֶהְפֵסדֹו,  ּבְ ַהּטֹוב  ָבר  ַהּדָ ַכר  ׂשְ ְוֵיֵצא  ְוא,  ָ ּשׁ ּבַ ַיֲאֵמן  לֹא  ְוִנְתָעה 

ָיָדיו. ְוִאם ָאְסרּו ֲחָכֵמינּו ַז“ל  ין  ּבֵ ר ִהּכּוהּו ֲחָכִמים  ַמּכֹות ֲאׁשֶ ּבְ

ּגֹוְרִמים ָלסּור  ׁשֶ ֵיׁש  ה  ֵאּלֶ ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ן ִסיָרא  קג,  ּבֶ ֵסֶפר  ּבְ ַלֲהגֹות 

ַרְפָנה“  ִתּשָׂ לֹא  ּוְבָגָדיו  ֵחיקֹו  ּבְ ֵאׁש  ִאיׁש  ה  “ֲהַיְחּתֶ ה’.  ֵמַאֲחֵרי 

ו, כז(. )משלי  ְוגֹו’ 

ַעל  רֹוִביְנְצָיא  ּפְ ִעיר  ֵבי  יֹוׁשְ ַעל  ָקַצף  ר  ֲאׁשֶ ִקְצּפֹו  ְבֵרי  ּדִ ְוֶיֶתר 
הּוא  ֶהְחִרים  ׁשֶ ְוַהֵחֶרם  ִחיצֹוִנים,  ָחְכַמת  ּבְ ָקם  ִהְתַעּסְ

קא.    מלשון הכתוב בהושע יב, ט.

קב.     בדפוסים כיום: חלק א סימן תיד.

קג. עיין סנהדרין ק:
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ֵסֶפר  ַעל  ְכתּוִבים  ה  ִהּנֵ ם,  ּבָ ק  ְלִהְתַעּסֵ ּלֹא  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ּוֵבית 

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ ׁשּובֹוָתיו  קד,  ּתְ

אר  קה,  ן ֲאְלַפאּכַ דֹול ֶהָחָכם ָהרֹוֵפא ָהַרב ר’ ְיהּוָדא ּבֶ ר ַהּגָ ְוַהּשַׂ
מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ִקְמִחי  ָנא  ׁשֹון  קז: “יֹאַמר  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ָלַרַד“ק  קו  ַתב  ּכָ

ָוִנית  ת ַהָחְכָמה ַהְיּ ִמּדַ ֵרׁש ּבְ נּו ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ְלִהּדָ ֶצַמח, ָמַתי ִנּתְ

ְוַתֲעֶלה  ֶאְפָרִים  קח,  ַעל  ֲאָרם  ָנָחה  ּוָמַתי  ית,  ֲאֹחַרּנִ ְלכּו  ַוּיֵ  -

ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  “ּכִ ָבר,  ַהּדָ ֵכן  לֹא  ְצָרִים  קט?  ִמּמִ ָבה  ֶמְרּכָ ְוֵתֵצא 

ן  ַעּיֵ עֹוד,  ְוֶהֱאִריְך  ג(.  ב,  )ישעיהו  ָלִים“  ִמירּוׁשָ ה’  ּוְדַבר  תֹוָרה 

ם. ׁשָ

“ָהֱאמּונֹות“  ֶפר  ַלּסֵ ָמתֹו  ַהְקּדָ ּבְ טֹוב  קי  ם  ׁשֵ ר’  ָהַרב  ֶהָחִסיד 
ָזה  ּבָ  - נּו  ַעּמֵ ֵני  ּבְ ְלְסֵפי  ִמְתּפַ ַעל  ִנְתָרֵעם  לֹו,  ר  ֲאׁשֶ

ִדְבֵריֶהם  ּבְ י  ָחַקְרּתִ ׁשֶ “ּכְ ָאַמר:  ָבָריו  ּדְ ּוְבסֹוף  ָלֶהם.  ָלַעג  ָלֶהם, 

ָצַרַעת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּבִ ָפְרָחה  י  ּכִ ְלֶהֶבת,  ׁשַ י  ְבִקְרּבִ ֲעָרה  ּבָ

ְוֵהִמירּו  ְפרּו  ּכָ ה  ָהֵאּלֶ ַהּדֹורֹות  ָכל  ּבְ י  ּכִ ְוָרִאיִתי  ַמְמֶאֶרת. 

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ ֲחִקיָרה“,  ּבַ ְפָלִגים  ַהּמֻ

קד.      מסימן תט”ו עד סימן תי”ז.

קה.    בן ר' יוסף אלפאכאר הרופא.

קו.   ר' דוד ב”ר יוסף קמחי - ממפרשי הנ”ך.

קז.                 הובא בספר ”אגרות המורה” לר' דוד אטענזאסער, אות ו' - מכתב השני מהרב ר' 

יהודא אלפכאר לרד”ק.

ז, ב. קח.                   מלשון הכתוב בישעיהו 

י, כט. קט.                  מלשון הכתוב במלכים-א 

קי.                   ר' שם טוב אבן שם טוב )הראשון(.



קגיקנאת ה’ צבאות

ָבִרים  ּדְ ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ ָמָנה  ר  ׁשָ ַהּיָ ֵסֶפר  ּבְ ם  ּתָ נּו  ְוַרּבֵ
ֵמֶהם  ְוָהֶאָחד  ַרְך,  ִיְתּבָ ה’  ֲעבֹוַדת  ִלים  ַבּטְ ּמְ ׁשֶ

ִחיתֹות  ַמׁשְ ָחְכמֹות  “ֵיׁש  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  עֹות.  ְוַהּדֵ ַהָחְכמֹות 

ְוֵאין  ַהִפילֹוסֹוְפָיא.  ְוָחְכַמת  ִחיצֹוִנים  ָחְכמֹות  ִמין  ּכְ ָהֱאמּוָנה, 

ָכל  ּבְ ֵמֶהם  ִיְרַחק  ַרק  ֲעֵליֶהם,  קֹד  ִלׁשְ ֱאלִֹקים  ְלעֹוֵבד  ָצִריְך 

ה  ְוַכּמָ ֱאמּוָנתֹו.  ד  ְיַאּבֵ ּתֹוֶעֶלת  ֵמֶהם  יג  ּשִׂ ּיַ ׁשֶ ֶטֶרם  י  ּכִ ּכֹחֹו, 

ָעְמדּו  ְוׁשֶ ַהָחְכָמה  ִלְמרֹום  ָעלּו  ׁשֶ בּו  ָחׁשְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ֲחָכִמים 

ָבר,  ַהּדָ ירּו  ַיּכִ ְולֹא  ֵמָהֱאמּוָנה  ָרֲחקּו  י  ּכִ ָיְדעּו  ְולֹא  דֹול,  ּגָ סֹוד  ּבְ

 - ְמַעט  ְמַעט  ְרִחיֵקהּו  ּתַ ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ָחְכַמת  ּבְ ק  ְתַעּסֵ ַהּמִ י  ּכִ

ֹתאַבד  ּלֹא  ׁשֶ ִפילֹוסֹוְפָיא  ּבַ ְכָנס  ַהּנִ ִיְבַטח  ְולֹא  ֵיַדע.  לֹא  ְוהּוא 

ָוא“ו  קיא. ַער  ׁשַ ּבְ ְלׁשֹונֹו  אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’.  ֱאמּוָנתֹו“ 

ָחְכמֹות  ק ּבַ ַתב עֹוד, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: “ִאם ִמְתַעּסֵ ַער י“גקיב ּכָ ּוְבׁשַ
ֵעֶסק  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ֵהם,  ִמְחָיתֹו  ר  ֲאׁשֶ  - ַהִחיצֹוִנּיֹות 

ִיְהֶיה  יֹוֵתר  י  ּכִ ֶזה.  ֵעֶסק  ִליְך  ְוַיׁשְ ּנּו,  ִמּמֶ ִמְחָיתֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַאֵחר 

ִחיִתים  ׁשְ ל ַהּמַ ּכָ י  ּכִ ּבֹו.  ְרִויַח  ּיַ ׁשֶ א ָעָליו ִמן ַהּתֹוֶעֶלת  ק ַהּבָ ַהֵהּזֶ

ר  ֲאׁשֶ ֵהם  א,  ַהּבָ ֵמָהעֹוָלם  ְקָוָתם  ּתִ ִדים  ַהְמַאּבְ  - ֱאמּוָנָתם 

ְוִאם  ְללֹוְמֵדיֶהם.  רּו  ִהְתַחּבְ ר  ַוֲאׁשֶ ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ּבַ ְבקּו  ּדָ

ֱאמּוָנתֹו,  ִחית  ְלַהׁשְ ַהָחְכמֹות  יּוְכלּו  ְולֹא  ָחִסיד  הּוא  ׁשֶ ַיְחׁשֹב 

ְמַעט  ְמַעט  ִמְתַרֵחק  הּוא  ֲאָבל  ה,  ְמַדּמֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָבר  ַהּדָ ֵאין 

קיא. אות צ”ד.

קיב. אות קע”ב.



קנאת ה’ צבאות קגי

תֹו, ְוהּוא  ֻתּמָ ּבְ הּוא ַמֲחִזיק  ְוַיְחׁשֹב ׁשֶ יׁש;  ַמְרּגִ ְוֵאינֹו  ֵמָהֱאמּוָנה 

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’.  ְמֹאד“  ה  ּנָ ִמּמֶ ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ֵיַדע  לֹא 

ַהּקֶֹדׁש“  “ֲעבֹוַדת  ִסְפרֹו  ּבְ ל  קיג  ֻקּבָ ַהּמְ ָהַרב  ֶהֱאִריְך  ֹאד  ּמְ ּוַמה 
ְוי“ט  ְוי“ח  ְוי“ז  ְוט“ז  ט“ו  ֶרק  ּפֶ ְכִלית“  קיד  “ַהּתַ ֵחֶלק  ּבְ

ְקלֹוָנם  ה  ּלָ ּגִ ֵאּלּו  ָרִקים  ּפְ ּבַ ּתֹוָרה  קטו,  ִסְתֵרי  ֵמֵחֶלק  א’  ּוֶפֶרק 

ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ י  ּכִ ְוָאַמר,  ֵמֶהם.  ְמֹאד  ְמֹאד  ּבִ ְוִהְזִהיר  ים,  ַרּבִ ּבָ

ים:  ָנׁשִ י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ ֵלי  ִמׁשְ ֵסֶפר  ד  ִיּסֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

 - ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ִהיא  נּוָאה  ַהּשְׂ נּוָאה,  ׂשְ ְוָהַאַחת  ֲאהּוָבה  ַאַחת 

ֶהֱחִליָקה;  ֲאָמֶריָה  ר  ֲאׁשֶ ָזָרה  ה  ָ ִאּשׁ ְוִהיא  ָנָאֶפת,  ַהּמְ ה  ָ ִאּשׁ

ְמִביאֹו  הּוא  ְבַנְפׁשֹו  י  ּכִ ֵיַדע  ְולֹא   - ָהָאָדם  ֶאת  ה  ַהְמַפּתָ ְוִהיא 

ִהיא  ה’  ִיְרַאת  ה  ָ “ִאּשׁ  - ֶלת  ּכֶ ׂשְ ַהּמַ ה  ָ ְוָהִאּשׁ ִמינּות.  ִליֵדי 

ה“  מֹוָרׁשָ ה  ֹמשֶׁ ָלנּו  ה  ִצּוָ “ּתֹוָרה  ִהיא:  ל(,  לא,  )משלי  ל“  ִתְתַהּלָ

)ברכות ְמאֹוָרָסה’  א  ֶאּלָ ה  מֹוָרׁשָ ְקֵרי  ּתִ ’ַאל   - ד(  לג,   )דברים 

נז. פסחים מט:(.

ְלִמיֵדי  ּתַ ִדים  ׁשֵ “ִאית  י  ּכִ ה,  ּלָ ּגִ רעז.(  )דף  ֵצא  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ּוַבּזַֹהר 
ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ִפילֹוסֹוִפים  ָמאֵרי  ָאֶרץ  ּבָ ּוְכֶנְגָדן  ֲחָכִמים, 

ַעד  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו’,  תֹוָרה“  ִסְתֵרי  ָמאֵרי  ָאֳחָרִנין  ְוִאית  ְוכּו’, 

דֹוׁש: ַהּקָ ָל“ה  ׁשְ ֵסֶפר  ְלׁשֹון  אן  ּכָ

קיג.      הלא הוא הרב ר' מאיר בן גבאי זצוק”ל, עיין לעיל אות לב.

קיד.    חלק ג' מספר ”עבודת הקודש”.

קטו. חלק ד' מספר ”עבודת הקודש”.



קוטקנאת ה’ צבאות

ֶהֱאִריְך  ֵלי,  ִמׁשְ ַעל  ִניִנים  ּפְ ַרב  ִסְפרֹו  ּבְ יְך  ָהַאְלׁשִ ם  ּגַ לז 

הּוא  ׁשֶ ָזָרה  ה  ָ ֵמָהִאּשׁ ִלְברַֹח  ֲעצּומֹות  ַאְזָהרֹות  ּבְ

ֶאת  ּוְלָהִדיַח  ּוְלָהִסית  ְלַפּתֹות  רֹוִצים  ֵהם  ׁשֶ ִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות 

ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְוָהֱאמּוָנה  ַהּתֹוָרה  ִמן  ָהָאָדם 

ם: ׁשָ ן  ַעּיֵ ז’,  יִטיל  ַקּפִ ּבְ ּוִבְפָרט  ָבֶזה,  ה  ַהְרּבֵ ֶהֱאִריְך  ׁשֶ

ַעל  ַיֲעקֹב  קטז  ֵעין  ּבְ הּוָבא  אֹון,  ּגָ ַהאי  ַרב  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  עֹוד  ן  ְוַעּיֵ
ּצֹוֵעק  ׁשֶ ס,  ְרּדֵ ַלּפַ ִנְכְנסּו  ָעה  ַאְרּבָ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר 

יב  ֵהׁשִ ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ ם  ׁשָ ּמּוָבא  ּכַ ָחְכמֹות.  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ַעל  ָמָרה 

ֶפׁש,  ּקּון ַהּגּוף ְוַהּנֶ ַתב לֹו: “ּתִ ּכָ ֶ ִגיד, ְוֶזה ַמה ּשׁ “ל ְלַהּנָ אֹון ַהּנַ ַהּגָ

ְוכּו’.  ָמָרא  ְוַהּגְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ ֵעֶסק  הּוא  ָהָאָדם,  ַהְנָהַגת  ּוִמיׁשֹור 

 , ָזַכְרּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהֵהם  ָבִרים  ּדְ ּבַ ק  ְוִיְתַעּסֵ ה  ִמּזֶ ִלּבֹו  ָיִסיר  ר  ַוֲאׁשֶ

ק  ְיַסּלֵ י  ּכִ ָהִעְנָיִנים,  אֹוָתם  ּבְ ְוַיְפִסיד  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ֵמָעָליו  ָיִסיר 

ִלְבֵני  ֶיֱאַרע  ַהֲהָסָרה  ּוִמּזֹאת  ְלַגְמֵרי.  תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֵמָעָליו 

ה  ִפּלָ ַהּתְ ַלֲעִזיַבת  ָיחּוׁשּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ם,  ַדְעּתָ ׁש  ּבֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָאָדם 

ּוְלִיְרַאת ה’  ַיְמִציאּו ַעְצָמן ְלתֹוָרה  ר  ְצו ֹת. ֲאָבל ֲאׁשֶ ָאר ַהּמִ ְוִלׁשְ

ְוַאֲחֵרי  ַמִים  ׁשָ ְלִיְרַאת  ֶהָהמֹון  ל  ּכָ ַיְנִהיגּו  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ָלֶהם  ֵיֵצא   -

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבְ ימּו ׁשּום ָסֵפק  ָיׂשִ ְולֹא  ִפְקּפּוק,  לֹא  ּבְ ׁשּוָבה  ַהּתְ

אֹוָתם  ּבְ ִקים  ְתַעּסְ ַהּמִ ים  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתם  ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ְוִאם  הּוא. 

ִליִדיַעת  יגּו  ַיּשִׂ ּוָבֶזה  ְסלּוָלה  ֶדֶרְך  הּוא  י  ּכִ ְלָך  יֹאְמרּו  ָבִרים  ּדְ

”הכותב”  בפירוש  יעקב(  העין  בציוני  י”א  )אות  ע”ב  יד  דף  חגיגה  במסכת  קטז. 

לרבינו  יעקב ב”ר יוסף ריישר זצוק”ל בעל העין יעקב.



קנאת ה’ צבאות קוט

בּו  ְיַכּזְ י  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ְוַדע  ָלֶהם,  ֹתאֶבה  ְולֹא  ַמע  ִתׁשְ לֹא  ַהּבֹוֵרא, 

ה,  ָ ּוְקֻדּשׁ ְוָטֳהָרה  ַוֲעָנָוה  ּוְזִריזּות  ֵחְטא  ִיְרַאת  ִתְמָצא  ְולֹא  ְלָך. 

אֹון  ַהּגָ ְבֵרי  ּדִ ה  ֵאּלֶ ּוְגָמָרא.  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ִקים  ְתַעּסְ ַהּמִ אֹוָתם  ּבְ א  ֶאּלָ

ַעל  ּבַ ְלׁשֹון  אן  ּכָ ַעד  ָרֵאל“.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֲאִביֶהם   - ַז“ל  ַהאי  נּו  ַרּבֵ

ם: ן ׁשָ ה, ַעּיֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ם ּכַ ַתב ׁשָ ם קֶֹדם ָלֶזה ּכָ ָהֵעין ַיֲעקֹב. ּגַ

“אֹוַצר  ְקָרא  ַהּנִ ֵחֶלק  ּבְ ֶעְמִדין  קיז  ַיֲעקֹב  ר’  ָהַרב  ְלׁשֹון  ְוֶזה  לח 

ָחְכַמת  ַהּדֹוֵרׁש  “ְוָכל  נ“ז  קיח[:  ף  ]ּדַ ב’  מֹוָסד  ַהּטֹוב“, 

ָברֹות,  ַהּקְ ֵבית  ּבְ ּכֵֹהן  דֹוֵרׁש  ּכְ ַהִפלֹוסֹוִפים,  ֵאֶצל  ָהֱאלֹהּות 

ֲאָבל  ְוכּו’,  ה  ָעׂשָ ְוָיֶפה  ִתים.  ַהּמֵ ֶאל  ים  ַהַחּיִ ַעד  ּבְ ְודֹוֵרׁש 

ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש   - ַרַד“ק  קיט  מֹו  ּכְ ְוכּו’  ַהִפלֹוסֹוִפים  ְלִמיָדיו  ּתַ

ַלֲעלֹות  ץ  ִהְתַאּמֵ ְיֶחְזֵקאל  ֶבת  ְלֶמְרּכֶ ֵפרּוׁשֹו  ּבְ ְלרּוחֹו,  ַמְעצֹור 

ִעם  ַיַער  ּבְ ּוָפַגע  ָנעּול,  ְוַגן  ֱעָלם  ַהּנֶ ס  ְלַפְרּדֵ ֵנס  ְוִלּכָ ָבה  ְרּכָ ּמֶ ּבַ

ס  ְרּדֵ ַהּפַ הּוא  ׁשֶ ה  ּמָ ּדִ ה,  ַרּבָ ּוְבֵהָמה  ָיַער  ַחְיתֹו  ּובֹו  ְסָרק  ִאיָלֵני 

ַקְלָקָלתֹו,  ָנתֹו  ְוַתּקָ ָבה.  ַמְחׁשָ ּבְ ְלָפָניו  ָעָלה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְפָלא  ַהּנִ

ה, ְולֹא  ִביא ִכּסָ ַהּנָ ֶ ה ְסָתִרים ַמה ׁשּ ָהָיה לֹו ִליָרא ֵמעֶֹנׁש ְמַגּלֶ ׁשֶ

ְלַהְרֵהר  ר  ָתּ ּמֻ ׁשֶ ְוַהֲהָבִלים  ים  ּבּוׁשִ ִ ַהּשׁ ְרסּום אֹוָתן  ּפִ ֲעו ֹן  ִיְקֵרהּו 

ָהַרב  מֹוִרי  ָאִבי  ָלנּו  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ּסֵ ַהּכִ ֵבית  ּבְ ֲאִפּלּו  ֶהן  ּבָ

קיז.     בספרו ”מגדל עוז”.

קיח.     אות י”א.

קיט.     ר' דוד קמחי - ממפרשי הנ”ך.



קגטקנאת ה’ צבאות

ּוְבַדף  ָסֶמ“ךְ  קכא,  ַדף  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד  ָמֵלא“.  ֶפה  ּבְ ַז“ל  קכ 

ְונ“ו  קכב: ְונ“ה  נ“ד 

ֶפר  ה ְצִריִכין ְלִהְתַרֵחק ִמּסֵ ּמָ ַתב ּכַ “ל  קכג ּכָ ּוְבַדף נ“ג ֵמֵחֶלק ַהּנַ
ְמֹאד,  ן  ְמֻסּכָ הּוא  “ׁשֶ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ְוָכַתב  ְנבּוִכים,  מֹוֶרה 

ַהּמֹוֵפת  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ְסבּוִכים.  ִסיִרים  ִעם  ְדָרִכים  ּבִ ָנבֹוְך  ִיְהֶיה  ן  ּפֶ

ְוכּו’  “ל  ַהּנַ ֶפר  ִמּסֵ ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  ּבְ ַהּדֹוֵרׁש  ֶזה  ַעל  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון 

ְלקּוָחה  ע(,  ּדָ ַהּמַ ֶפר  ּסֵ ּבַ ֹפה  נּו  ִעּמָ ּה  ְלַבּדָ יָגּה  ְוִהּצִ ֵעיָניו,  ּבְ ֵחן  ְצָאה  ּמָ ׁשֶ )ִהיא 

ַעל  נּוָיה  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ת,  ַהּדָ ַעל  ּבַ ָבּה  יֹוֶדה  לֹא   - ְוכּו’  ֵמָאִריְסטֹו 

לֹו.  ׁשֹוְתִקים  ָהיּו  לֹא  ְוכּו’,  ִנים  ָהַרּבָ ָיְדעּו  לּו  ַהִחּדּוׁש.  ת  ּנַ ּפִ

ע,  ּדָ ַהּמַ ֵסֶפר  ַעל  ם  ּגַ ִאְגרֹות  ּבְ ַלה’  ִאים  ַקּנָ ִנְמָצִאים  ָאֵכן  ָכאן  ּבְ

ְוכּו’. ה“  ַהּזֶ ַעת  ַהּדַ ֶעְרַות  ּלּו  ּגִ נּו  ַעּמֵ ְבֵני  ִפילֹוסֹוֵפי  ֲאָבל 

ר  ִדּבֵ לֹא  ְנבּוִכים  מֹוֶרה  “ּבְ ְלׁשֹונֹו:  ֶזה  ב’  קכד  ַעּמּוד  נ“ד  ּוְבַדף 
ָנה  ָ ּשׁ ׁשֶ ַאַחר  לֹו  ָרה  ֻהּתְ ׁשֶ  - ה  ֻגּנָ ַהּמְ ֶזה  ַעת  ּדַ ּבַ ְנכֹוָנה 

ַהּתֹוָרה,  ַהְתָחַלת  ִלְסּתֹר  ְרָאָיה  ִהיא  ׁשֶ ָאמּור,  ּכָ ּה  ּבָ ׁש  ּלֵ ְוׁשִ

זֹאת,  ָעה  ִמּדֵ יֵלנּו  ַיּצִ ַרְך  ִיְתּבָ ה’  ָעָרה;  ַהּקְ יָה  ּפִ ַעל  ְוַלֲהֹפְך 

ִנְדַחק  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’.  ְוָזָרה“  ִהיא  ה  ָנְכִרּיָ

קכ.             החכם צבי זצוק”ל.

י'. קכא.       מוסד ד' אות 

קכב. מוסד א' מאות ח' עד לסופו, ומוסד ב' מתחילתו עד לאות י”א.

ו'. קכג.   שם אות 

י'. קכד. שם אות 



קנאת ה’ צבאות קגי

ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֲאָבל  ְזכּות;  ְלַכף  ְלדּונֹו  ָבָריו  ּדְ ְלָפֵרׁש 

ְדָבָריו,  ְיֵדי  ַעל  מּורֹות  ּגְ ִלְכִפירֹות  ִאים  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ְלהֹורֹות 

ְמֹאד: ְמֹאד  ּנּו  ִמּמֶ ְלַהְרִחיק  ִריִכין  ּצְ ְוׁשֶ

“ָאְמָנם  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַתב  ּכָ א’  קכה  ַעּמּוד  סֹוף  נ“ה  ּוְבַדף 
ין  קכו,  ּדִ ּבַ ּנּו  ִמּמֶ ַז“ל  ֲחָכֵמינּו  ָמְנעּו  ָבר  ּכְ יֹון  ִהּגָ ְמֶלאֶכת 

ּוְב“ִעיר  ֵאל“  “ֵבית  ּבְ ַרּבֹות  ְפָעִמים  ֶזה  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵני  ׁשְ י  ּכִ ָנא,  ְרֵאה  ְמֹאד.  ְמֹאד  ֶנת  ְמֻסּכֶ ִהיא  י  ּכִ ָהֱאלִֹהית“ 

ָעְמדּו  לֹא  ַז“ל,  “ם  ְוַרְמּבַ ֶעְזָרא  ן  ִאּבְ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ָלִכים:  ַהּמְ

ר  ֲאׁשֶ ַהֶחֶרב  ִמן  ְמרּו  ִנׁשְ לֹא  ָחְכָמָתם  עֶֹצם  ל  ּכָ ִעם  ְבָפֶניָה, 

ֲאָבל  ַעד:  ְוכּו’,  ָמה  ַהַהְגׁשָ ָחת  ִמּפְ ּוָבְרָחם  נּוָסם  ּבְ י  ּכִ ָיֶדיָה,  ּבְ

ַבּתֹוָרה  ּוָפְקרּו  ְפׁשּוָטן,  ּכִ ִדְבֵריֶהם  ָלְקחּו  ַאֲחֵריֶהם  א  ַהּבָ ּדֹור  ּבַ

ָרֵאל.  ְכָלָלּה, ָהָיה ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש ּוְלִמְכׁשֹול ְוֶאֶבן ֶנֶגף ְלֵבית ִיׂשְ ּבִ

מֹוְפֵתי  ִלי  ּבְ ה’  תֹוַרת  ּבְ ַההֹוֵלְך  ִמים  ַהּתָ ָהִאיׁש  ֵרי  ְוַאׁשְ

ְלׁשֹונֹו: אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’.  ַהִפילֹוסֹוף“ 

ִהְלכֹות  ּבְ ]הרמב“ם[  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ַעל  ַתב  ּכָ ַעּמּוד א’  קכז  ּוְבַדף ס’ 
ְיסֹוֵדי  ִעם  ִיחּוס  ָלֶהם  י  ָיַדְעּתִ “ְולֹא  ַהּתֹוָרה:  ְיסֹוֵדי 

לֹא  ְוכּו’?  ִויסֹודֹוֶתיָה  ַהּתֹוָרה  ִעם  לּו  ַהּלָ ֵדעֹות  ּלְ ַמה  ַהּתֹוָרה! 

ַתֲעֹמד  ְולֹא  בֹא  ּתָ ַאל  ֲחָכִמים  ל  ׁשֶ סָֹדם  ּבְ א!  ּשָׂ ַהּמַ ָעֶליָה 

קכה. שם אות י”ב ובתחילת אות י”ג.

קכו.       עיין ברכות כח:

י'. קכז.       מוסד ד' אות 



קגוקנאת ה’ צבאות

ֱאְסרּוָה  ַוּיֶ ָיַדִים  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ַז“ל  ֲחָכֵמינּו  ִהְרִחיקּוָה  ׁשֶ ַהְלַואי  ְרָסה!  ּפַ

ה  ֵאּלֶ ּבָ ָלֶלֶכת  ר  ֲאׁשֶ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ּבֹו  ַיֲעסֹק  ל  ּבַ ָוכֹל,  ִמּכֹל 

ַעל  ִאּסּור  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ַהּדֹורֹות,  ַחְכֵמי  ָעׂשּו  ּכֹה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה;  ִנּסָ לֹא 

ַהְידּוָעה  הר“מ  ֶרת  ִאּגֶ ּבְ בָֹאר  ּמְ ]ּכַ ָחְכָמה  אֹוָתּה  ִלּמּוד 

ַמֲעָמָסה  ְלֶאֶבן  בּוָה  ְחׁשְ ַוּיַ “א תט“ו ְותי“ט[,  ּבָ ָהַרׁשְ ּוִבְתׁשּובֹות 

ְוִגּלּו  ּתֹוָרה,  ּבַ ים  ַרּבִ יָלה  ִהְכׁשִ ׁשֶ ִמְכׁשֹול  ְלִציר   - ֶנֶגף  ּוְלֶאֶבן 

ים  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ַמְפִקיָרה ַלֲהֹפְך ּדִ ל ָזַעם, ְוָצָרה ּכְ ִנים ׁשֶ ָבּה ּפָ

ּדִֹפי,  ל  ׁשֶ ְדָרׁשֹות  ּבִ ְוָעְסקּו  ָמָרה,  ְלֵמי  ּוְצלּוִלים  ְמתּוִקים  ַמִים 

ְלֵעיֵני  לּוָלא,  ְוִאּטְ חּוָכא  ִעְנְיֶניָה  רֹב  ְוָעׂשּו  יִֹפי,  ַחת  ּתַ ִקיא 

ְתֵהא  לֹא  ְוצּוָרה.  ֹחֶמר  ֵון  ַהּיָ ִטיט  ּבְ ִלְכְלכּוָה  ילּוָה,  ִהּזִ ים  ָהַעּמִ

ָהֱאלִֹקית  ַהּתֹוָרה  יׁש  ְלַהְלּבִ ְוָנבֹון,  ָחָכם  ַעם   - ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָכזֹאת 

עּוָרה,  ַהּכְ ָוִנית  ַהְיּ ֵמָחְכַמת  צִֹאים  ְבָגִדים  ּבִ  - ָגה  ֻעּנָ ְוַהּמְ ָוה  ַהּנָ

ַהְמָאֲרִרים  ַמִים  ּבְ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ַמְלּכֹו   - ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּגַ קֹות  ּוְלַהׁשְ

ָיִמיר?  ֵאיְך  ִמיר  קכח  ׁשָ קֹוץ  ְלַהְצִמיַח  ָזָרה.  ֵאר  ִמּבְ ַהּנֹוְבִעים 

ָחִליָלה,  עָֹרה  קכט.  ׂשְ ַחת  ּתַ ה  ּוָבְאׁשָ חֹוַח  ֵיֵצא  ה  ִחּטָ ַחת  ּתַ

ֻחּקֹות  ּבְ ָלֶלֶכת  ֱאלֵֹקינּו,  ּתֹוַרת  ֵמַאֲחֵרי  ָלסּור  ָלנּו  ָחִליָלה 

ַוֲעֶטֶרת  ַהּפַֹעל,  ֶכל  ׂשֵ ים:  ֲחָדׁשִ ֱאלִֹהים  ִלְבֹחר  ָהֶבל,   - ים  ָהַעּמִ

ֲערּום  ׁשִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְמׁשָֹערֹות  ְיִצירֹות   - ִלים  ִנְבּדָ ים  ְכִלּיִ ׂשִ

ְלׁשֹונֹו. אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’.  ֹאֶזן“  ֻלֳקָחה  ֱהיֹות  ִעם  ֲאבֹוֵתינּו. 

יג. קכח.   מלשון הכתוב בישעיהו לב, 

קכט. מלשון הכתוב באיוב לא, מ.



קנאת ה’ צבאות קכ

ְלִמיָדיו,  ּתַ ַעְצָמם  ים  ַכּנִ ַהּמְ אֹוָתם  ֵיבֹשּׁו  “ֲהלֹא  ס“א  קל:  ּוְבַדף 
ַוֲהָבִלים  ֱאמּונֹות  ַהְבֵלי  ּבְ נֹוָתם  ּוׁשְ ְיֵמיֶהם  ַבֶהֶבל  ּלּו  ּכִ ׁשֶ

ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ֵלמּות  ׁשְ יג  ְלַהּשִׂ בּו  ְוָחׁשְ ִפילֹוסֹוִפּיֹות;  עֹות  ִמּדֵ

יׁשּו  ְוִהּגִ ָרה,  ִמְתַנּכֵ ְלצּוָרה  ֹחֶמר  ָרְמָסם  ּבְ  - ֶזה  ֵעֶסק  ּבְ

 - ַהּפַֹעל  ֶכל  ַלּשֵׂ ְסָברֹוֵתיֶהם  ִמְנחֹות  ְוִהְקִריבּו  ַעְצמֹוֵתיֶהם, 

ִמְצו ֹת  ֵגָום  ַאֲחֵרי  ִליכּו  ְוִהׁשְ ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ֵמֶהם  ְבָחר  ַהּנִ

ְוכּו’: ְלמּוד“  ַהּתַ ְוִלּמּוד  ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ

ל  ׁשֶ ִרים  ִעּקָ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ְלִעְנַין  ַתב  ּכָ ס“ג  קלא  ף  ּדַ ּוְבסֹוף 
“ְוַאַחר  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַז“ל,  ]הרמב“ם[  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב 

ָחְזרּו  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ּטּול  ְוַהּבִ ּנּוי  ִ ַהּשׁ ֶלת  ְמַקּבֶ ֵאיָנּה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ

ִהיא  ַאַחת  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ל  ׁשֶ ָרן  ְלִמְסּפָ ת  ַהּדָ י  ְרׁשֵ ׁשָ

ּה  ֻכּלָ ִאּלּו ָכַפר ּבְ ה ּכְ ּנָ אֹות ַאַחת ִמּמֶ ּכֹוֵפר ּבְ ָוה ֶאְצֵלנּו, ִמי ׁשֶ ְוׁשָ

ּלֹא  ׁשֶ טֹוֵרַח  הּוא  ְלִפיָכְך  ֵאל“(.  ית  ּבֵ ם  “ֻסּלַ ִסּיּום  ּבְ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ )ּוְכמֹו 

ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ים,  ָרׁשִ ׁשָ ל  ׁשֶ ְנָין  ּמִ ּבַ ק  ְלַדְקּדֵ ְלצֶֹרְך 

ִרים  קלב  ִעּקָ ּוַבַעל  ר,  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ַעל  ֶהֱעִמיָדן  ׁשֶ ז“ל[  ]הרמב“ם  ַז“ל 

אנּו  ּבָ ְוִאם  ְלַמֲעִניָתם  קלג.  ֶהֱאִריכּו  ׁשֶ ְוזּוָלָתם  ה ִבְלָבד,  לֹשָׁ ׁשְ ַעל 

קל.          מוסד ד' אות ט”ז.

ז' בסופו. קלא.   מוסד ה' אות 

קלב.     ר' יוסף אלבו בעל ספר ”העיקרים”.

אות  ע'  מערכת  ספרים,  חלק  הגדולים”,  ”שם  בספרו  החיד”א  מרן  לשון  קלג.              וזה 

הרמב”ם  והנה  מעיר שוריא”ה...  אלבו  יוסף  ר'  הרב  למורינו  העיקרים  ספר  נ”ב: 

גדולים,  ושאר  להרא”ש  החדשות  ובתשובות  כידוע.  עיקרים  י”ג  מונה  היה  הוא 

על  ותמה  עיקרים;  זכר שהרמב”ם עשה  רנ”א,  בסימן  ראש”,  ”בשמים  ספר  והוא 
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ּבֹון ֲאִפּלּו  ן ַהֶחׁשְ ּוֵ ּכִ ָראּוי, ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ׁשֶ ּכָ ק ַאֲחֵריֶהם  ְלַדְקּדֵ

ְבֵריֶהם  ּדִ ַעל  ַלֲעֹמד  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ָנָקל  ְלָנבֹון  ְוַדַעת  ם.  ַדְרּכָ ְלִפי 

ל  ׁשֶ ְלגּוָפּה  ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְמָלאָכה  ִהיא  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֶהם,  ּבָ ן  ּוְלַעּיֵ

ַעד ַהֲחִקיָרה“.  ִמּזֹאת  ְלַגְמֵרי  ַנְפקּוָתא  ָלנּו  ְוֵאין   ּתֹוָרה, 

ְלׁשֹונֹו: אן  ּכָ

ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב  ַהּמֻ אֹון  ֵמַהּגָ ַבׁש“  ּדְ ֶפר “ַיֲערֹות  ַהּסֵ ְלׁשֹון  ְוֶזה 
ְלִעְנַין  ִראׁשֹון  קלד,  ֵחֶלק  ג’  ַעּמּוד  מ“ב  ַדף  ּבְ ַז“ל,  יֹוָנָתן 

ּגֹוֶרֶרת  ֲעֵבָרה  ָבר:  ּדָ “סֹוף  ִרים:  ַחּקְ ַהּמְ ַעל  ָזרֹות  עֹות  ּדֵ ִמאּוס 

ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ֵעיָניו  ּבְ ר  ָיׁשָ ֶרְך  ּדֶ ּבֹו  ִמּלִ ּבֹוֶדה  ֶאָחד  ל  ּכָ ֲעֵבָרה, 

ְך. ּכָ ְוֶזה אֹוֵמר  ְך  ּכָ ֶזה אֹוֵמר  ל עֹוָלם,  ׁשֶ רּומֹו  ּבְ

לֹוַמר  ָנְקטּו,  ּדְ רּוַח  ָרמּות  ַאַחת,  ָבִרים:  ּדְ ֵני  ׁשְ ּגֹוֵרם  ְוַהּכֹל 
ַמִים  ׁשָ ִריַאת  ּבְ ְוֵסֶדר  ּבֹוֵרא  ַמהּות  ִעְנַין  יגּו  ַיּשִׂ ֵהם  ׁשֶ

הצור  כי  הדת,  עיקר  והוא   - גדול  עיקר  העקרים  בכלל  כתב  לא  אמאי  הרמב”ם: 

ארץ  לנו  ן  ּתֵ ַוּיִ להיטיב  והפליא  הברית,  עמנו  וכרת  תורתו,  לנו  ונתן  פעלו,  תמים 

ישראל, בעבור שנשמור חוקיו; ואנחנו הרשענו, וחרב הבית בעוונינו, ועדיין חרב 

הרבה  האריך  ושם  המקדש.  בית  ויבנה  יגאלנו  עוד  וכשנשוב  פשעינו,  רוב  על 

בעיקר זה, וזה תורף דבריו בקיצור נמרץ, ולזכרון קאתי.

ונשאל הרדב”ז בתשובותיו דפוס ויניציא סימן שד”מ: על איזה חשבון מהעיקרים 

אלבו?  יוסף  הרב  מורינו  על  או  חסדאי,  ן'  הרב  על  או  הרמב”ם,  על  סומך,  הוא 

עיקר  שכולה  לפי  עיקר,  ׁשּום  לתורה  ָלׂשּום  מסכמת  דעתי  אין  ז”ל:  הרב  והשיב 

חוץ  השמים  מן  כולה  התורה  כל  האומר  כל  ז”ל:  רבותינו  ואמרו  הגבורה,  מפי 

זֹו  ּדְ נאמר  ואיך  וכו',  ופינה  עיקר  היא  ומצוה  מצוה  כל  וא”כ  וכו',  אחד  מפסוק 

עיקר וזו טפילה חס ושלום?! והאריך בזה, עיין שם.

ו'. קלד.   בהמשך דרוש 
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ְכָלם  ׂשִ ּבְ יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶ ּשׁ ּוַמה  ַהְנָהָגתֹו;  ְוִטיב  ָוָאֶרץ 

ֵכן,  לֹא  ְויֹאְמרּו:  ְוִיְגְזרּו  ַיְכִחיׁשּו,  ְוָחְמִרי,  ָעכּור  ֶכל  ְוׂשֵ ַהְמזָֹהם 

ָנִגיד  י הּוא ָהאֹוֵמר -  ּכִ ּגֹוֵזר,  נּו  ּלָ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ֶ ׁשּ א ַמה  ֵאין ָלנּו ֶאּלָ

ֶרְך. ּדָ לֹו  ּומֹוֶרה  ָלָאָדם,  ה  ּוְמַצּוֵ

מֹוהּו,  ּכָ ֵאין  ׁשֶ ָהרּוַח  ּסּות  ּגַ הּוא  ֶזה  י  ּכִ יֹאַמר  ְולֹא  ָחָכם  ּוִמי 
ָעלּול  ְסרּוָחה,  ה  ִטּפָ  - ִנְבֶזה  ֵמֹחֶמר  רּוץ  ַהּקָ ָאָדם  ׁשֶ

ּוִמְקֵרי  ֵאכּות  ְלִמּזּוג  ֻמְכַנע  ְזַמן,  ְלִפְגֵעי  ה  ּנֶ ּתַ ִמׁשְ ְלִמְקִרים, 

ה  ּנֶ ּתַ ִמׁשְ ֶכל  ַהּשֵׂ ַהּכֹל  ְלִפי  ר  ֲאׁשֶ ַמן,  ַהּזְ ִמְקֵרי  ּבְ ָקׁשּור  ְיסֹודֹות, 

יֹאַמר   - ַהֵהֶפְך  ּוְלָמָחר  יֹאַמר ַעל ַמר ָמתֹוק  ַהּיֹום  ְליֹום,  ִמּיֹום 

ֶאָחד  ּכֹוָכב  ֶטַבע  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֹהּות,  ִעְנַין  ּבְ ְלַהְכִריַע  ֵלם  ׁשָ ְכִלי  ׂשִ

ם  ׁשֶ ּגֶ ֵאׁש אֹו  ְריֹו, ִאם הּוא אֹור  ּבֻ ַעל  יג  ְלַהּשִׂ יּוַכל  ְנבֹוָכה לֹא 

ָלנּו מֹוְפִתים חֹוְתִכים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִלּמּוִדּיֹות  ָחְכמֹות  ּבְ ַוֲאִפּלּו  י.  ֲחִמיׁשִ

ּוָבנּו  ִחים  ֻמּנָ ְוָעׂשּו  ָטעּו  ֲחָכִמים  ה  ּמָ ּכַ ֱאנֹוׁש,  ֶחֶרט  ּבְ ִרים  ְמֻצּיָ

ה. ֵאּלֶ ּכָ ִבים  ּגָ ִנׂשְ ְדָבִרים  ּבִ ּנֹאַמר  ּוַמה  ּתֹהּו?!  ַקו  ַעל  ם  ְרׁשָ ׁשָ

ה  ֹמשֶׁ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  זֹאת  ּטּול  ּבִ ִמן  ֵעף  ִנְסּתָ ֶזה  ל  ּכָ ַאְך 
ים  ִנּסִ ה  ּמָ ּכַ ִיְראּו  ּבֹו  ַההֹוִגים  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִלְפֵני 

ָהָיה  ה  ִחּלָ ִמּתְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ַאַחר  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ּומֹוְפִתים 

ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְקעּו  ּתַ ִנׁשְ י  ּכִ ְלַהֲאִמין,  ה  ָקׁשֶ ְלָבָבם 

י  ֻפְמּבֵ ּבְ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  רֹב  ּלְ ׁשֶ ַעד  ה,  ְוָכֵהּנָ ִמינּות   -
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ֶקר  ֶ ּשׁ ׁשֶ ֵרר  ִנְתּבָ ְוַתְחּבּולֹות,  עּות  ֵמַהּטָ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ  - ֵהל  ּוְבִהּקָ

ם. ִקְרּבָ ּבְ ֻנַסְך 

לֹא  י  ּכִ ְוכּו’,  ָלל  ּכְ ֶכל  ׂשֵ ַעל  ִלְסֹמְך  ֵאין  י  ּכִ ִיְלֹמד  ה  ּוִמּזֶ
ִעְנַין ֱאלֹהּות, ּוְלַחְכֵמי תֹוָרה נֹוֲחֵלי  ַלֲחָכִמים ַהַהְכֵרַע ּבְ

ַהחֹוְקִרים  ל  ּכָ ָעְמלּו  ְוא  ְוׁשָ ּוְגבּוָרה.  ה  ּיָ ׁשִ ּתֻ ָלֶהם  ה,  מֹוָרׁשָ

ְוכּו’. ׁש  ֻעּפָ ַהּמְ ְכָלם  ׂשִ ּבְ

תֹוַרת  ּבְ ְוַההֹוֶגה  ָחְכָמתֹו,  ּבְ ֶהָחָכם  ל  ִיְתַהּלֵ ַאל  ׁשֶ ִיְלַמד,  ּוָבֶזה 
ה  ּמָ ּכַ ְוִיְרֶאה  ַוֲעָנָוה,  ְוָכבֹוד  ֵחן  בֹו  ִיְמָצא  ּוְבִמְצו ָֹתיו,  ה’ 

ַרְך ְלֵהיִטיב ִלְברּוָאיו, ּוֶמה  ִיְתּבָ בֹות ַהּבֹוֵרא  ְוָעְמקּו ַמְחׁשְ ָנֲעמּו 

ְלַדּמֹות  ֵאין  ׁשֶ ַעד  בֹוֵתינּו,  ְחׁשְ ִמּמַ ְוָרחֹוק  בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ָעְמקּו 

ִמיִדיָעֵתנּו  ְרָאָיה  ְלָהִביא  ְולֹא  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ לֹו  אֹוָתנּו 

ים“.  ׁשִ ָעׂשּו ֵאּלּו ִטּפְ מֹו ׁשֶ בָֹתיו, ּכְ בֹוֵתינּו ִליִדיָעתֹו ּוַמְחׁשְ ּוַמְחׁשְ

ְלׁשֹונֹו: אן  ּכָ ַעד 

ַעל  ַהּמֹוֶרה  ל  ׁשֶ מּות  ַחּלָ ִריר  ַעם  ַהּטַ ֵהִביא  “ל  ַהּנַ ֶפר  ּסֵ ּבַ ם  ּגַ
עֹוָלם  קלה,  ֶרׁש ּבָ ה ַהּפֶ ּלֹא ִיְתַרּבֶ ֵדי ׁשֶ ִאּסּור ֲאִכיַלת ֲחִזיר - ּכְ

ִלְצעֹק  לֹו  ָהָיה  ֲאָבל  ְמֹאד.  ְוָדחּוק  ָקלּוׁש  הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ְוָכַתב 

ֵכן  ּוְכמֹו  ְוכּו’.  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְתֶעה  ַהּמַ ֶזה  ּכָ טּות  ׁשְ ַעל  ְכרּוְכָיא  ּכִ

קלה. עיין שם בחלק שני, דרוש א'.
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ָעִמים ִמּטְ יֵלנּו  ַיּצִ ַרְך  ִיְתּבָ ה’  ּלֹו,  ׁשֶ ְצו ֹת  ַהּמִ ַטֲעֵמי  ל  ּכָ  ֵהם 

ה: ֵאּלֶ ּכָ ָמִרים 

ִאיְסַגְנס  יֹוֵסף  ר’  אֹון  ְלַהּגָ ֱאמּוִנים“  “ׁשֹוֵמר  ֵסֶפר  ּבְ ן  ְוַעּיֵ
ַהּמֹוֶרה  ֵסֶפר  ֶנֶגד  ר  ְלַדּבֵ ְוִהְפִליג  ֶהֱאִריְך  ׁשֶ ַז“ל,  ]ִאיְרַגאס[ 

ְוֵהִביא  ַז“ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ְוִדְבֵרי  ַהּתֹוָרה  ֶנֶגד  ְוֵהם  דּוִים  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ָעָליו,  סֹוְלָלה  ְפכּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶעְליֹון  י  ְקדֹוׁשֵ ַקְדמֹוִנים  אֹוִנים  ּגְ ה  ּמָ ִמּכַ

ַדף  ּבְ ֶפר  ַהּסֵ ת  ְתִחּלַ ּבִ ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ֶזה.  ֶנֶגד  קֹוָלם  ּבְ ָעָליו  ְוָנְתנּו 

ַמה  ַתב  ּכָ “ם  “ְוָהַרְמּבַ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַתב  ּכָ ַז“ל  “ָהַר“ן  ע“ד:  א’ 

ָהַרב  ֶוֱהִביאֹו  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד  ב“.  ִנְכּתַ ּלֹא  ׁשֶ ְוַהְלַואי  ָרָצה,  ֶ ּשׁ

ַהּתֹוָרה, ְיסֹוֵדי  ֵמִהְלכֹות  ד’  ֶפֶרק  ּבְ ֶנה“  ִמׁשְ ֶסף  “ּכֶ ַעל   ּבַ

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ

ַהּקֹוֵרא“  “ֵעין  ִסְפרֹו  ּבְ טֹוב  ם  ׁשֵ ר  ּבַ טֹוב  ם  ׁשֵ ר’  ְוֶהָחָכם 
ָאַמר  “ם,  ָהַרְמּבַ ֶנֶגד  ְטָענֹות  ּבִ ֶהֱאִריְך  ׁשֶ ַאַחר  מ“א, 

ֲחלּוׁשֹות  ְטָענֹות  ֶזה  ַעל  “ם[  ]ָלַרְמּבַ ה  ֹמשֶׁ ָלַרב  “ְוֵיׁש  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה 

ָחָכם  ִאיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ִנְמָצא  לֹא  ָהָאֶרץ  לֹות  ּגְ ִמּיֹום  י  ּכִ פֹות,  ְמֻזּיָ

ר  ַוֲאׁשֶ ַדְעּתֹו(.  ְלִפי  הּוא  ן  )ּכֵ ֲאִריְסטֹו  מֹו  ּכְ ה  ָהֵאּלֶ ִעְנָיִנים  ּבָ ְוָנבֹון 

ַהּיֹום,  ל  ּכָ ַרע  ַרק  בֹות  ַמֲחׁשָ ַלֲחׁשֹב  ַז“ל  “ם  ָהַרְמּבַ ֶאל  ֵהִביא 

ה  ֵאּלֶ ָחְכַמת  זּוַלת  ַאֶחֶרת  ָחְכָמה  ם  ׁשֵ ֵאין  י  ּכִ בֹו  ָחׁשְ הּוא 

ְיֶחְזֵקאל  ֶבת  ֶמְרּכֶ י  ּכִ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאל  ֱהִביאֹו  ֶזה  ים,  ָהֲאָנׁשִ

ֵחֶלק  זּוַלת  ָדָבר  ה  ֵאיֶנּנָ ר,  ַהֶהְסּתֵ ָעֶליָה  ְבנּו  ֻחּיַ ר  ֲאׁשֶ ְעָיה,  ִויׁשַ
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ִסְפרֹו  ּבְ ָהִעּיּון  ִהְפִליג  ׁשֶ ְלִמי  ָגלּוי  ְוֶזה  ֲאִריְסטֹו.  ֵמָחְכַמת  ָקָטן 

ְוכּו’. ה“  ִמּלָ ּבְ ה  ִמּלָ ּוַמֲאָמָריו  ָרָקיו  ּפְ ָכל  ּבְ ַהּמֹוֶרה 

ֱאמּוָנה“  קלו  ֶרְך  “ּדֶ ֵסֶפר  ַעל  ּבַ ֶהָחָכם  ם  ּגַ ֶזה  ּבָ עֹוד  ְוֶהֱאִריְך 
אי  קלז  ִחְסּדַ ר’  ְוֶהָחָכם  א’,  ַמֲאַמר  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

ה  ִהּלָ “ּתְ ֵסֶפר  ּוַבַעל  י’  קלח,  רּוׁש  ּדְ ד’  ַמֲאַמר  ה’“  “אֹור  ִסְפרֹו  ּבְ

לֹום“  ׁשָ “ְנֵוה  ֵסֶפר  ַעל  ּבַ ְוֶהָחָכם  א’,  ֶרק  ּפֶ ג’  ֵחֶלק  ְלָדִוד“ 

ִאי  ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ם  ּלָ ּכֻ ִני  קלט,  ֵ ַהּשׁ רּוׁש  ֵמַהּדְ א’  ֶרק  ּפֶ ד’  ַמֲאָמר  ּבְ

ָרא  ּבָ ְוָרָבא  ְוכּו’,  “ם  ָהַרְמּבַ ּסֹוֵבר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו’  לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ

ה  ֵמַאְרּבֶ ַרּבּו  י  ּכִ ּוֶבֱאֶמת  ְוכּו’.  ְבָרא  קמ  ּגַ ָרא  ּבָ ֵזיָרא  ְור’  ֶעְגָלא, 

ְצו ֹת  ַהּמִ ַטֲעֵמי  ְוַעל  ְיֶחְזֵקאל  בֹות  ֶמְרּכְ ּבְ רּוׁשֹו  ּפֵ ַעל  ְלִעיִגים  ַהּמַ

ַיֲחִריׁש“ ְוכּו’.  ן ַהֲחֵרׁש  ִיּתֵ י ִמי  ּכִ ְוָכְתבּו ָעָליו,  ּמֹוֶרה,  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ֱאמּוִנים. ׁשֹוֵמר  ֶפר  ַהּסֵ ְלׁשֹון  אן  ּכָ ַעד 

ה  ּזָ ּבִ ׁשֶ ר“כ,  ִסיָמן  ְתׁשּוָבה  ּבִ “א  ּבָ ָהַרׁשְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵהִביא  ם  ּגַ
ִדים  ֵ ַהּשׁ ְמִציאּות  ִסְפרֹו  ּבְ ְכִחיׁש  ּמַ ׁשֶ “ם  ָהַרְמּבַ ְבֵרי  ּדִ ְמֹאד 

ַז“ל  “ם  ָהַרְמּבַ “ְוהּוא  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  “א  ּבָ ָהַרׁשְ ָעָליו  ְוָכַתב  ְוכּו’, 

מֹות  ֵ ּשׁ ּבַ ּכַֹח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲאִמין  ַהּמַ ַעל  ה  ַהְרּבֵ ְוִלְגֵלג  ֶזה,  ּבָ ֵחׁש  ּכִ

קלו.            הלא הוא הרב ר' מאיר בן גבאי זצוק”ל.

בעל  אלבו  יוסף  ר'  ורבו של  הר”ן  )תלמידו של  זצוק”ל  קרשקש  ר' חסדאי  קלז           הרב 

ספר ”העיקרים”(.

י'. קלח.     בדפוסים כיום: מאמר ג' חלק ב', כלל ג', פרק 

קלט.     ובמאמר ה פרק ה.

קמ.                         עיין סנהדרין סה:
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א’  ֵחֶלק  ּמֹוֶרה  ּבַ ְדָבָריו  ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ֻעּלָ ּפְ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות 

ָמָרא  ַהּגְ ֵעדּות  לֹו  יק  ִהְסּפִ ּלֹא  ׁשֶ ֲהֵרי  ְוס“ב.  א’  ֶרק  ּפֶ סֹוף 

ָידּוַע  ם  ּגַ מֹות,  ֵ ַהּשׁ כַֹח  ּבְ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ַעל  ַהְמִעיָדה 

ִפים,  ׁשָ ַהּכְ ה  ּוַמֲעׂשֵ ִדים  ֵ ַהּשׁ ְמִציאּות  לּו  ִקּבְ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ּדְ

ֶהְחִליט  “ם  ָהַרְמּבַ ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ים,  ְדָרׁשִ ּוַבּמִ ְלמּוד  ּתַ ּבַ ֻפְרָסם  ּמְ ּכַ

ָבִרים  יַח ּדְ ֶזה, ְוִהּטִ ֶהֱאִריְך ּבָ ם ׁשֶ ן ׁשָ ְבֵרי ָהֶבל“ ְוכּו’. ַעּיֵ ֵהם ּדִ ׁשֶ

ַהּתֹוָרה. ֶנֶגד  ֵהם  ׁשֶ “ם  ָהַרְמּבַ ֶנֶגד 

ִנים  ְוָהַרּבָ אֹוִנים  ַהּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ַרּבּו  מֹו  ּכְ ַרּבּו  ְוֵכן 
ָצֲעקּו  ם  ּלָ ּכֻ ה’,  ֶאת  ַהְיֵרִאים  ָהֱאֶמת  ְנִתיב  ּבִ ַהּדֹוְרִכים 

ְמַטֲחֵוי  דֹול ְולֹא ָיסּוף  קמא, ְלִהְתַרֵחק ּכִ ְלׁשֹונֹות ֲחָזִקים - קֹול ּגָ ּבִ

ל  ִמּכָ ְדָרָכיו.  ּבִ ַההֹוְלִכים  ָפִרים  ַהּסְ ּוִמּכֹל  ַהּמֹוֶרה  ֶפר  ִמּסֵ ת  ֶקׁשֶ

ָידּוַע  ָבר  ּכְ ַעְצמֹו,  ּבְ “ם  ָהַרְמּבַ ל  ׁשֶ דֹורֹו  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ

ֵסֶפר  ַעל  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַהּקֶֹדׁש ַמה  ֶרת  ּוָבִאּגֶ ְסָפִרים  ה  ַכּמָ ּבְ ּוְמֻפְרָסם 

ְלַבל  ֵחֶרם  ּבְ ְוִלְגזֹר  ּוְלָעְקרֹו,  ְרפֹו  ְלׂשָ בֹו  ָעׂשּו  ֶ ּשׁ ּוַמה  “ל,  ַהּנַ

ֻפְרָסם  ה; ְוַהּמְ דֹוׁשָ ת ּתֹוָרֵתינּו ַהּקְ י ּדַ ָראּוי ַעל ּפִ ן ּבֹו ְוכּו’, ּכָ ְלַעּיֵ

ְרָאָיה: ָצִריְך  ֵאין 

ֶנֶגד  ַמְחסֹום  ְלִפיֶהם  מּו  ׂשָ ְגדֹוִלים  ה  ּמָ ּכַ ֶ ׁשּ ַמה  ּוֶבֱאֶמת  לט 

ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ּכְ ֵמֲחַמת  ָהָיה  ַהּכֹל  ה,  ַהּזֶ ֵסֶפר 

ם ִנְלַמד  ְבֵרי ֻכּלָ ִנים ִמּדִ ל ּפָ “ד ]היד החזקה[, ֲאָבל ַעל ּכָ ֵסֶפר ַהּיָ ּבְ

קמא. מלשון הכתוב בדברים ה, יח.
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ָכל  ּבְ ְוֵכן  ָהִרחּוק,  ַתְכִלית  ּבְ ְלִהְתַרֵחק  ְצִריִכין  ַהּמֹוֶרה  ֶפר  ּסֵ ּמִ ׁשֶ

ע  ּדָ ַהּמַ ֵסֶפר  ת  ְתִחּלַ ּבִ מֹו  ּכְ ַהֲחִקירֹות  ִדְבֵרי  ּבְ ּכֹוֵתב  ׁשֶ ָמקֹום 

ֶזה. ַעל  ֲחקּו  ׂשָ ם  ּלָ ּכֻ ֶ ּשׁ ַמה  ְלֵעיל  בָֹאר  ּמְ ּכַ ְוכּו’  קמב, 

ַז“ל, ָראּוי  “ם  ָהַרְמּבַ ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ רֹוֶצה ָלחּוס ַעל  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ְוַעל 
ָיָמיו  סֹוף  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָעה  ּטָ ׁשֶ ְולֹוַמר  ָעָליו  ְלַחּפֹות  לֹו 

ם  ּגַ ְוַכּמּוָבא  ְגדֹוִלים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָעָליו  ְתבּו  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבֹו,  ָחַזר 

ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכִעְנַין  “ל,  ַהּנַ ֱאמּוִנים“  “ׁשֹוֵמר  ֵסֶפר  ּבְ

ְיָלה“,  ּלַ ּכַ הּו  ּסֵ ְלִמיד ָחָכם כּו’ - “ּכַ ּתַ )מועד קטן יז. מנחות צט:( ַעל 

ַאל  ּיֹום  ּבַ ַרח  ּסָ ׁשֶ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ָרִאיָת  “ִאם  יט.(:  )ברכות  ְוָאְמרּו 

ָסְלָקא  א  ּמָ ׁשֶ ׁשּוָבה;  ּתְ ה  ָעׂשָ א  ּמָ ׁשֶ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ַאֲחָריו  ַהְרֵהר  ּתְ

ַהּנֹוֵגַע  ָדָבר  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ׁשּוָבה!“.  ּתְ ה  ָעׂשָ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ְך?  ַדְעּתָ

רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  אי  ַוּדַ ּבְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ְוָהֱאמּוָנה  ַהּתֹוָרה  ַלל  ּכְ ֶנֶגד 

ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ּיֹאַמר  ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ בֹודֹו,  ּכְ ַעל  ָלחּוס 

עֹות  ּדֵ ל  ּוְלַבּטֵ ֵרׁש  ּוְלׁשָ ַלֲעקֹר  הּוא  בֹודֹו  ּכְ ְוָכל  ָיָמיו,  סֹוף  ּבְ

אי  ַוּדַ ּבְ ָחֵפץ  הּוא  ה  ֵאּלֶ ּבְ י  ּכִ “ל,  ַהּנַ ַהּמֹוֶרה  ֵסֶפר  ּבְ ׁשֶ ָזרֹות 

ָעו ֹן ּוְלִמְכׁשֹול  ְלפּוָקה  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ  - ִדְקׁשֹוט  ָעְלָמא   ּבְ

ָרֵאל: ִיׂשְ ְלֵבית 

קצת  הי”ד  בספר  בהרמב”ם  שמובא  מה  גם  בזה”ל:  כתב  תז  סימן  מוהר”ן  ובחיי  קמב. 

עבודה  הלכות  ובתחילת  דעות,  ובהלכות  התורה  יסודי  בהלכות  כגון  חקירות 

ובכל מקום שהוא מדבר  כלל.  ולבלי להסתכל שם  כן לברוח מהם  גם  צריך  זרה, 

מחקירות צריך לברוח משם מאד.
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ל ְיסֹוָדָתם  מּו ּכָ ּדֹורֹות ָהֵאּלּו, ׂשָ ּבַ ְוֵאּלּו ָהֲארּוִרים ַהּכֹוְפִרים ׁשֶ
בֹו,  ְוַכּיֹוֵצא  ה  ַהּזֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ ׁשֶ ָהָרצּוץ  ָקֶנה  ֶעֶנת  ִמׁשְ ַעל 

ֲעלּו  ּגָ ְודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ם  ֻכּלָ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  רֹב  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ

ֵאין  ה  ַעּתָ ְוַגם   - ה  ַהּזֶ ָהֶאְביֹון  ּדֹור  ּבַ ה  ַעּתָ ְוִהְנִני  ָבֶהם,  ּוָמֲאסּו 

ּגֹוֵנַח  הּוא  ִלּבֹו  ּבְ ה’  ִיְרַאת  נֹוֵגַע  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ְלַגְמֵרי,  ָיתֹום  ּדֹור 

ר  ה - ֲאׁשֶ ִדים ָהֵאּלֶ ל ַהּזֵ ל ַהּתֹוֵעבֹות ׁשֶ ַמר ֶנֶפׁש ַעל ּכָ ְוצֹוֵעק ּבְ

ם  ּגַ ַדְענּו  ּיָ ׁשֶ ַתְבנּו  ּכָ ּוְכָבר  ָלן;  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  רֹוִצים  ֶ ּשׁ ַמה  רֹוִצים 

ְלַפְרֵסם  ה  ָהֵאּלֶ ְדָבִרים  ּבִ אנּו  ּבָ ַאְך  ֵאֵלינּו,  ְמעּו  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָיַדְענּו 

נּו,  ִעּמָ ה’  ֲעַדִין  י  ּכִ ה,  ּיָ ׁשִ ּתֻ ְיֵדיֶהם  ָנה  ַתֲעׂשֶ לֹא  י  ּכִ ּוְלהֹוִדיַע 

ְלַהְטעֹות  יּוְכלּו  ְולֹא  ָהָרָעה,  בֹוָתם  ַמְחׁשְ ל  ּכָ יֹוְדִעים  ְוָאנּו 

ֲארּו  ִיְתּפָ ְולֹא  ֱאֶמת,  ּבֶ ה’  תֹוַרת  ּבְ ַהֲחֵפִצים  ָכל  ְולֹא  אֹוָתנּו 

ַחת  ׁשָ ֵאר  ַהּבְ ח  ִנְפּתָ ָבר  ּכְ ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ר  ַוֲאׁשֶ ָיֵדינּו ָרָמה;  ֵלאֹמר 

ר  ָפׁשֹות ָחִליָלה - ֲאׁשֶ ל ַהּנְ ּה ּכָ יל ּבָ לֹום ְלַהּפִ ֵון ַחס ְוׁשָ ָוִטיט ַהּיָ

ָענּו  ֶקר  ׁשֶ רֹות,  ַהּמָ ְמִליצֹוֵתיֶהם  ּבִ זֹאת  ים  ְמַכּנִ ֵהם  ם  ַדְעּתָ ְלִפי 

ְוֶאֶלף  ֵהם  יֹאְבדּו  ָחָצץ!  ִפיֶהם  ֵלא  ְוִיּמָ ְוא!  ׁשָ ר  ּבֵ ּדִ יֶהם  ּפִ ָבנּו! 

ּוְדַבר  ל,  ּטֵ ִיְתּבַ ַאל  תֹוָרה  ְבֵרי  ִמּדִ ֶאָחד  ְוָדָבר  ָבֶהם  ּיֹוֵצא  ּכַ

ָלַעד. ּכֹון  ּתִ ֱאֶמת  ְפֵתי  ְוׂשִ ְלעֹוָלם,  ָיקּום  ֱאלֵֹקינּו 

ִמי  ִעם  ֲאָנן  ֶנְחֵזי  ָהֱאֶמת,  ֶהם  ִעּמָ ׁשֶ אֹוְמִרים  ֵהם  י  ּכִ ְוִאם 
ָזרֹות  ִעם  ִלים  ּוְמַטּיְ ְזָקָנם  ִחים  ַגּלְ ַהּמְ ִעם  ִאם  ָהֱאֶמת: 

ּתֹוָרה ּופֹוְרִקים עֹל ְלַגְמֵרי, ִאם  ּבַ ל ַהּתֹוֵעבֹות ׁשֶ ים ּכָ ְוכּו’ ְועֹוׂשִ
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ְגָמָרא  ּבִ ְועֹוְסִקים  ה’  תֹוַרת  ּבְ ַההֹוְלִכים  ֶרְך  ּדֶ ִמיֵמי  ַהּתְ ִעם 

ל  ִמּכָ ּוִמְתַרֲחִקים  ָובֶֹקר  ֶעֶרב  ָנה  ַכּוָ ּבְ ְלִלים  ּוִמְתּפַ ּוְבפֹוְסִקים 

ְוֵאין  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרֵתנּו  י  ּפִ ַעל  ְלִהְתַרֵחק  ִריִכים  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה 

גּו ְיַדּלְ ְוִאם  ְלַעְצמֹו;  ֵעד  ָהֱאֶמת  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ עֹוד   ְלַהֲאִריְך 

ָהֱאֶמת ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ּיֹאְמרּו,  ֶ ּשׁ ַמה  ְויֹאְמרּו  ֶהָהִרים   ַעל 

ֶאָחד  קמג: הּוא 

ָחֵפץ  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ ן  ֲאִמּתָ י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ה,  ְוִהּנֵ מ 

ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  בֹוד  ּכְ ַעל  קֹונֹו,  בֹוד  ּכְ ַעל  ָלחּוס 

ִהְלכֹות  ּבְ ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ּכְ ֵני  ִמּפְ  - “ם  ָהַרְמּבַ בֹוד  ּכְ ַעל  ָלחּוס  ְוַגם 

ּבֹו  ָחַזר  אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  ּיֹאְמרּו  ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ַהּתֹוָרה, 

ה  ְוַעּתָ “ל;  ַהּנַ ֶפר  ּסֵ ּבַ ת  ַכּדָ ּלֹא  ׁשֶ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ָיָמיו  סֹוף  ּבְ

ַמה  ֻפְרָסמֹות,  ַהּמְ ֶאת  ְלָפֶניָך  יג  ּוְלַהּצִ ְלָפֶניָך  יק  ְלַהְעּתִ י  ָאַמְרּתִ

ֶהם. ּבָ ָחַזר  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ “ל  ַהּנַ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְמבָֹאר  ְמָצא  ּנִ ֶ ּשׁ

ֶפֶרק  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ֵחֶלק  ּבְ ַהּקֶֹדׁש“  קמד  “ֲעבֹוַדת  ֵסֶפר  ְלׁשֹון  ְוֶזה 
ָצא  ּמָ “ם ַז“ל, ּוְכׁשֶ ָהַרְמּבַ ִפילֹוסֹוְפָיא ּכְ דֹול ּבַ י“ג: ּוִמי ָלנּו ּגָ

רֹורֹות. ְוֶאָחד ֵמַחְכֵמי ָהֱאֶמת  ָדיו ֶאת ַהּצְ ִליְך ִמּיָ ִלּיֹות ִהׁשְ ְרּגָ ַהּמַ

קמג.              וכן איתא בליקוטי מוהר”ן ח”א סימן נא איתא בזה”ל: כי אמת הוא אחד, למשל 

עליו  כשאומרין  אבל  האמת,  הוא  כסף  כלי  עליו שהוא  כשאומרים  כסף  כלי  על 

שהוא כלי זהב הוא שקר, נמצא שהאמת הוא אחד, כי אי אפשר לומר אמת רק 

שהוא כלי כסף לא יותר, אבל השקר הוא הרבה, כי אפשר לומר שהוא כלי זהב, 

וכלי נחושת, ושאר שמות. 

קמד.    להרב ר' מאיר בן גבאי זצוק”ל, עיין לעיל אות ל”ב.
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ֶזה  ּבְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַתב  ּכָ ַז“ל,  “ן  ָהַרְמּבַ סֹודֹות  ֵאר  ּבֵ ׁשֶ

“ם  ְלָהַרְמּבַ ָלה  ּבָ ַהּקַ ּוָמַסר  ְלִמְצַרִים  ָהַלְך  ַיֲעקֹב ֶזה  ְור’  ׁשֹון:  ַהּלָ

ָאְמָנם,  ְלַתְלִמיָדיו;  ּה  ּבָ ַח  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ ָהָיה  ָבּה  ְמָחתֹו  ׂשִ ּוְלרֹב  ַז“ל, 

ְסָפָריו  ל  ּכָ ר  ִחּבֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ ָיָמיו  ְלַאֲחִרית  ָקרֹוב  ַעד  ָלֶזה  ָזָכה  לֹא 

אן. ּכָ ַעד  ַהּיֹום.  ְמָצִאים  ַהּנִ

סֹוף  ָאבֹות“  “ַנֲחַלת  ּבְ ַז“ל  קמה  ֵנא“ל  ְרּבַ ַאּבַ ִיְצָחק  ר’  ְוֶהָחָכם 
י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני  ם  ּגַ ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבָ ַתב  ּכָ ֲעַקְבָיא,  ֶרק  ּפֶ

ָבִרים:  ַהּדְ ה  ֵאּלֶ ּלֹו  ׁשֶ ֶרת  ִאּגֶ ּבָ ַתב  ּכָ ְימֹוִני  ַהּמַ דֹול  ַהּגָ ָהַרב  ׁשֶ

ַטַעם;  ל  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ִלי  ְוָאַמר  ֶאָחד  ָאָדם  ֵאַלי  א  ּבָ ָיַמי  סֹוף  ּבְ

ָהִייִתי  עֹוָלם,  ּבָ ִחּבּוַרי  טּו  ְ ּשׁ ְוִנְתּפַ ָיַמי  סֹוף  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ְוִאּלּוֵלי 

ָלה  ַקּבָ ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ ְוֵאין ָסֵפק  י ָבֶהם.  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ים  ַרּבִ ָבִרים  חֹוֵזר ִמּדְ

אן. ּכָ ַעד  ָיָמיו.  ַאֲחִרית  ּבְ ַמע  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָהָיה 

ֶזה  ּבְ מֹו  ׁשְ ּבִ ֶאָחד  ֵסֶפר  ּבְ ָכתּוב  ָרִאיִתי  ֲאִני  ֲאָבל  ַמע,  ׁשָ הּוא 
ֵעיַני  ְוֵהִאיר  ֶאָחד  ָזֵקן  ֵאַלי  א  ּבָ ָיַמי  ְלסֹוף  ׁשֹון:  ַהּלָ

עֹוָלם, ָהִייִתי חֹוֵזר  טּו ְסָפַרי ּבָ ְ ּשׁ ְתּפַ ּנִ ָלה; ְולּוֵלי ׁשֶ ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ּבְ

ִים  ּנַ ׁשִ ִקיהּוי  ָבֶזה  ְוַדי  אן.  ּכָ ַעד  י.  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ְדָבִרים  ה  ּמָ ִמּכַ י  ּבִ

ַעד  ם.  ִלּבָ ִרירּות  ׁשְ ַאֲחֵרי  ַההֹוְלִכים  ּוְלֵרָעיו  ְלֶסת  ְתּפַ ַהּמִ ֶאל 

ַהּקֶֹדׁש“. ֵסֶפר “ֲעבֹוַדת  ְלׁשֹון  אן  ּכָ

קמה.  הלא הוא הרב ר' דון יצחק בן ר' יהודה אברבנאל - מגולי ספרד.
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ֱאמּוִנים“  “ׁשֹוֵמר  ֵסֶפר  ַעל  ּבַ ם  ּגַ ַתב  ּכָ ָבִרים  ַהּדְ ה  ֵאּלֶ ְוָכל 
ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ֲאֵליֶהם,  ְוהֹוִסיף  י“ג(,  )ְסִעיף  ִסְפרֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ

ַתב  ּכָ ְתׁשּובֹוָתיו  ִסְפֵרי  סֹוף  ּבְ ַז“ל  ר  ּקַ ַאְלׁשַ ֵמִאיר  ָהַרב  ּומֹוֵרנּו 

ַתב  ּכָ ׁשֶ ַז“ל  “ם  ָהַרְמּבַ ְלׁשֹון  אן  ּכָ ִלְכּתֹב  ָרִאיִתי  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה 

ֲעמּוִקים  ִעְנָיִנים  ּבְ ֶהָחׁשּוב  ְלַתְלִמידֹו  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ְסָתִרים  ת  ְמִגּלַ ּבִ

ה, ְלַהְראֹות  ית - ִעּיּון ּוַמֲעׂשֶ ָלה ָהֲאִמּתִ ּבָ ְוסֹודֹות ַנֲעָלִמים ֵמַהּקַ

ֶרת  ְזּכֶ ה ַהּנִ ִגּלָ ּמְ ּבַ ַתב  ל. ּכָ ּכֵ ָבָריו לֹא ְבַהׂשְ ּדְ ל  י ּכָ ּכִ ֶזה  ְלִאיׁש ַהּלָ

ּוֵביִני  יְנָך  ּבֵ ִנְהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ְמֶרֶצת  ַהּנִ ַאֲהָבה  ּוְבִחיַנת  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה 

ֲחִקיַרת  ּבַ ָנבֹוְך  ָהִייִתי  י  ְזַמּנִ רֹב  י  ּכִ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֶתיָך  ּוֵבין 

ַהֲחִקיָרה  ד  ִמּצַ ָלל  ַהּכְ ִפי  ּכְ ָתן  ֲאִמּתָ ּתֶֹכן  ְוָלַדַעת  ְמָצאֹות  ַהּנִ

יגּו,  ִהּשִׂ ֶ ׁשּ ה  ּמַ ׁשֶ ְוִנְרֶאה,  מֹוְפֵתיֶהם.  ּוְבַדְרֵכי  ַהִפילֹוסֹוִפית 

ֵאר ֶאְצָלם ֵמַהָחְכָמה,  ְתּבָ ּנִ ֶ ּשׁ י ַמה  ּכִ ִנים,  ּפָ ל  ּכָ י צֹוֵדק ַעל  ְלּתִ ּבִ

ָרִכים  ַהּדְ ָמְצאּו  לֹא  ֵהם  ׁשֶ א  ֶאּלָ סֹוְתרֹו,  ַעל  מֹוֵפת  ָבא  לֹא 

ְכִלי,  ׂשִ ָעָמל  זּוַלת  ּבְ ְמָצאֹות  ַהּנִ ָלֵלי  ּכְ ֶטַבע  ֲחִקיַרת  ּבַ ֻיָחִדים  ַהּמְ

אֹותֹו;  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ֶכל  ַהּשֵׂ ַמְטִריִדים   - ֶהְגיֹוִנים  ְדָרִכים  ּבִ א  ֶאּלָ

ִלים  ְמֻסּקָ ָרִכים  ּדְ  - ּיּות  ָהֲאִמּתִ ָלה  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ֵאֶצל  ֲאָבל 

ּפֹל  ּתִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ִנְמָרץ  ַקּלּות  ּבְ ָבֶהם  נֹוְדעּו  ְכׁשֹול,  ַהּמִ ֵמַאְבֵני 

ַמה  יגּו  ְוִהּשִׂ ִביִאים  ַהּנְ ְרכּו  ּדָ זֹו  ּוְבֶדֶרְך  ָגה.  ַהַהּשָׂ בּול  ּגְ ַחת  ּתַ

יֹוְצאֹות   - ָזרֹות  ֻעּלֹת  ּפְ ּוָפֲעלּו  ָהֲעִתידֹות,  ֵמהֹוָדַעת  יגּו  ִהּשִׂ ֶ ׁשּ

יִדיַעת  ּבִ ֲאִני  ם  ּגַ י  ָלַקְחּתִ ָרִכים  ּדְ ּוִמְקָצת  ְבִעי.  ַהּטִ ְנָהג  ֵמַהּמִ

ָבֶהם,  י  ְקּתִ ּפַ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ֵפקֹות  ַהּסְ ל  ּכָ ִלי  רּו  ְוֻהּתְ ְמָצאֹות,  ַהּנִ ִטְבֵעי 
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חֹות  ַמְפּתְ ְבָיִדי  ְוִנְמְסרּו  בּוכֹות,  ַהּמְ ְרֵכי  ּדַ ְלָפַני  חּו  ְוִנְפּתְ

ּלֹא  ׁשֶ יֲעָך  ּבִ ַמׁשְ ְוִהְנִני  י.  ּנִ ִמּמֶ ֶנְעָלם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ אּור  ְוַהּבֵ ַהָחְכָמה 

ְלִמי  א  ֶאּלָ ַהִנְפָלאֹות,  ְוַהֶהָערֹות  ּקֹות  ַהּדַ ַהּסֹודֹות  ה  ְתַגּלֶ

ַרְעיֹוָניו,  כּו  ּכְ ְוִנְזּדַ יו,  ַמֲעׂשָ ּבְ ָנִקי  ּוְבִטְבעֹו,  ְכלֹו  ׂשִ ּבְ ק  ּדַ הּוא  ׁשֶ

י  ּכִ ָאִחי,  ְלָך  ע  ּדַ ַעד:  ְוכּו’.  ְוַהְידּוָעה  ּמּוד,  ַהּלִ ַדְרֵכי  ּבְ ְוָהַלְך 

יטּו  ַהּבִ ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’.  ר  ַסּפֵ ִמּלְ ַרּבּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ֵ ַהּשׁ

ְלׁשֹון  אן  ּכָ ַעד  לֹא.  ִאם  ָלה  ּבָ ַהּקַ ֶדֶרְך  ּבְ הֹוֵלְך  ָהָיה  ִאם  ּוְראּו 

י  ִאּתִ ִנְמֵצאת  ִהיא  ה  ִגּלָ ַהּמְ ְוזֹו  ַז“ל.  ר  ּקַ ַאְלׁשַ ֵמִאיר  ָהַרב  מֹוֵרנּו 

יק מֹוֵרנּו ָהַרב  ֶהְעּתִ ׁשֶ ְלׁשֹון  ל אֹותֹו  ּכָ ּה  ּבָ ְוָכתּוב  ָיד,  ְכִתיַבת  ּבִ

ְוסֹוף  ָלה.  ּבָ ַהּקַ ֵמָחְכַמת  ֲאָחִדים  ּוְדָבִרים  ַז“ל  ר  ּקַ ַאְלׁשַ ֵמִאיר 

“ם  ָהַרְמּבַ ְלֵעדּות  ְצִריִכין  ָאנּו  ֵאין  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ָבר!  ּדָ

אֹות. ּבְ ֱאמּוִנים אֹות  ׁשֹוֵמר  ֵסֶפר  ְלׁשֹון  אן  ּכָ ַעד  ְוכּו’. 

ְגאֹוִנים  ה  ּמָ ִמּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵהִביא  ַהּדֹורֹות“  “ֵסֶדר  ֵסֶפר  ּבְ ם  ּגַ
“ם ָלַמד  ָהַרְמּבַ ר, ׁשֶ ְזּכָ ל ַהּנִ ֵהִעידּו ַעל ּכָ ה ְסָפִרים ׁשֶ ּמָ ּוִמּכַ

לֹו  ְוָחָרה  ָלה,  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ִהיא  ׁשֶ  - תֹוָרה  ִסְתֵרי  ָיָמיו  סֹוף  ּבְ

ַתב  ּכָ ׁשֶ ְדָבִרים  ה  ּמָ ִמּכַ ָהָיה חֹוֵזר  ׁשֶ רּו,  ּזְ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ְסָפָריו  ְמֹאד ַעל 

ְוכּו’  : ַהִפילֹוסֹוִפי  ֶכל  ַהּשֵׂ ְלִפי 

ָכל  ּבְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ דֹוִלים  ַהּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ְבֵעיֶניָך,  ֶהְרִאיִתיָך  ה  ִהּנֵ מא 

ַמה  ל  ּכָ ַעל  ָחְלקּו  ם  ּלָ ּכֻ ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  ְודֹור  ּדֹור 

ּוְבֵאיֶזה  ַהּמֹוֶרה  ֶפר  ּסֵ ּבַ ֲחִקירֹות  ִעְנְיֵני  ּבְ “ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ



קליקנאת ה’ צבאות

ִמי  ל  ּכָ ה,  ַעּתָ ְוַגם  ה.  ַהְרּבֵ ָעָליו  ְוָלֲעגּו  ּוִבּזּו  ֲאֵחִרים,  ְמקֹומֹות 

ֵהם  “ל  ַהּנַ ֶפר  ּסֵ ּבַ ָבָריו  ּדְ ׁשֶ ּוֵמִבין  רֶֹאה  ִלְראֹות,  ֵעיַנִים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ַהחּוׁש;  ְלַהְכִחיׁש  ר  ֶאְפׁשָ ְוֵאיְך  ְלַגְמֵרי,  ַהּתֹוָרה  ֵהֶפְך 

ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ׁשֶ ו,  ַעְכׁשָ ל  ׁשֶ ָהָרִעים  ִסְפֵריֶהם  ּבְ ם  ּגַ ָרִאיִתי 

“ל ֵיׁש  ֶפר ַהּנַ ּסֵ ָבָריו ּבַ ּדְ ַעְצָמן ׁשֶ ֵהם ּכֹוְתִבים ֶזה ָלֶזה ּוְמִעיִדין ּבְ

ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעְצָמן  ּבְ ְוכֹוְתִבין  ְמֹאד,  מּורֹות  ּגְ ִפירֹות  ּכְ ֶהם  ּבָ

ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  י  ּכִ ְוכּו’,  ר  ַנּקֵ ּתְ ָהֵהם  ים  ָהֲאָנׁשִ ַהֵעיֵני  ָעָליו:  ֶאָחד 

ֵעיֵניֶהם ַהֵהֶפְך?!  רֹוִאין ּבְ י ַהּתֹוָרה, ֵמַאַחר ׁשֶ ֵהם ַעל ּפִ לֹוַמר ׁשֶ

ַתְבנּו  ּכָ ֶ ּשׁ י ַמה  ּפִ י ִאם ַעל  ּכִ “ם,  ָהַרְמּבַ ְלַחּפֹות ַעל  ָנה  ּקָ ּתַ ְוֵאין 

ָהָרִעים ָבָריו  ּדְ ל  ִמּכָ ּבֹו  ָחַזר  ָיָמיו  סֹוף  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ  ְלֵעיל 

“ל. ַהּנַ ֶפר  ּסֵ ּבַ ׁשֶ

מּור  ַהּגָ ָהָרע  ֶאת  ְררּו  ּבֵ לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ׁשֶ ִדים  ַהּזֵ ְואֹוָתן 
ֶזה.  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלַהּטֹות  ְורֹוִצים  ְסָפָריו,  ּבִ ׁשֶ

ִסְפֵרי  ּבְ ְמָצא  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ה,  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ַרְך  ִיְתּבָ ה’  ים  ִהְקּדִ ּוְכָבר 

ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ַעל  קּו  ְוָחּלְ ּזּו  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ קֶֹדׁש 

י  ּפִ ִדיֵני ֲהָלכֹות ַהּתֹוָרה, ַאף ַעל  ּבְ ר; ְוִאם ֲאִפּלּו  ְזּכָ ַהּנִ ֶפר  ּסֵ ּבַ ׁשֶ

ּלֹא  ה ְמקֹומֹות ׁשֶ ַכּמָ י ֵכן ּבְ ה, ַאף ַעל ּפִ ר ָעׂשָ ם ֵהיִטיב ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ

ַעד  ָהַרֲאַב“ד,  ּוִבְפָרט  ֲחָכִמים  ה  ּמָ ּכַ ָעָליו  יגּו  ִהּשִׂ ַהֲהָלָכה  ן  ִכּוֵ

ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֵמֲהָלָכה,  ָבָריו  ּדְ חּו  ּדָ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ׁשֶ

ֲהָלָכה  ָקְבעּו  ֵכן לֹא  י  ּפִ ְלָתְרצֹו, ֲאָבל ַאף ַעל  דֹוִלים עֹוְסִקים  ּגְ

ינּו  ִנְצַטּוֵ ָבר  ּכְ י  ּכִ ֹפר;  ִמּסְ ַרּבּו   - קֹומֹות  ַהּמְ ֵאּלּו  ּבְ מֹותֹו  ּכְ
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ַאַחר  ֵליֵלְך  ַרק  דֹול,  ּגָ ֵני  ּפְ את  ָלׂשֵ ּלֹא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרֵתנּו  ּבְ

ַחס  ַנאי  ּגְ ֵאינֹו  ֶזה  ְוָכל  ְוכּו’  ְלַהּטֹות  ים  ַרּבִ ְוַאֲחֵרי  ָהֱאֶמת 

ה  ַכּמָ ּבְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֲעֵלי  ּבַ ֶרְך  ּדֶ ְך  ּכָ י  ּכִ ַז“ל  “ם  ְלָהַרְמּבַ לֹום  ְוׁשָ

ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל  ָהֱאֶמת;  ִנים  ְמַכּוְ ֵאיָנם  ְמקֹומֹות 

’ֵאּלּו   - ו(  ג,  )ישעיהו  ָיֶדָך“  ַחת  ּתַ ַהּזֹאת  ָלה  ְכׁשֵ “ְוַהּמַ סּוק  ּפָ ַעל 

ל  ִנְכׁשַ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ֲעֵליֶהם  עֵֹמד  ָאָדם  ֵאין  ׁשֶ תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ

ַלֲהָלָכה  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  הּוא,  ׁשֶ ֵאיְך  ֲאָבל  מג.(;  )גיטין  ֶהם’  ּבָ

“ם ְולֹא ְלׁשּום  א ָפָניו לֹא ְלָהַרְמּבַ ה ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ִלּשָׂ ְלַמֲעׂשֶ

ּוְצִריִכין  ָהָהר,  ֶאת  ית  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוַהֲהָלָכה  ין  ַהּדִ ִיּקֹב  ַרק  דֹול,  ּגָ

ִמּתֹוְך  ָהֵעָדה  ֵעיֵני  ָלֵעיַנִים  ָלנּו  ֶהְראּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהֲהָלָכה  ִלְקּבַֹע 

ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַדְרּכֹו.  יֹוֶרה  ְוָהֱאֶמת  ְלמּוד,  ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ

עֹוד  אֹו  דֹול  ּגָ ְפֵני  א  ִלּשָׂ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ַהּתֹוָרה,  ֵרי  ְוִעּקְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ּבְ

דּוִעים ּוְמֻפְרָסִמים ֵהם רֹוִצים  ר ְלִפי ִדְבֵריֶהם ַהּיְ ּיֹוֵצא בֹו ֲאׁשֶ ּכַ

ַעל  ָעָרה  ַהּקְ ְוַלֲהֹפְך  ּוִמְצו ֶֹתיָה  ַהּתֹוָרה  ת  ּדַ ַלֲעקֹר  לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ר  ׁש לֹו ֵלב ְלָהִבין, ְוַכֲאׁשֶ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ חּוׁש - ּכָ ר רֹוִאין ּבְ ֲאׁשֶ יָה, ּכַ ּפִ

 - ְלַמְעָלה  ּמּוָבא  ּכַ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ אֹוִנים  ַהּגְ ל  ּכָ ֶזה  ַעל  ֵהִעידּו 

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְסָפִרים  ּבִ ה  ַהְרּבֵ עֹוד  ִנְמָצא  ה  ֵמֵהּמָ ְויֹוֵתר 

ַהּנֹוִטים   - ִסְפֵריֶהם  ּבְ ׁשֶ ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ִמן  עֹוְקִרים 

ְוִזְכרֹו: מֹו  ׁשְ ח  ִיּמַ ָוִני  ַהּיְ ְלֵדעֹות 

ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ה ָהָיה ֵמַהֶהְכֵרַח ִלְכּתֹב ּכָ ל ֵאּלֶ מב ֵהן ַעל ּכָ

ְחִזיִקים  ַהּמַ מּוָעִטים  ָבִרים  ּדְ ְוֵהם  ה,  ַהּזֶ ּקּוְנְטֵרס  ּבַ ׁשֶ
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ַהּדֹוְרִכים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵלב  ֶאת  ק  ּוְלַחּזֵ ם  ּוְלַקּיֵ ר  ֵ ְלַאּשׁ ה,  ַהְרּבֵ

נּו  ִאּתָ ה’  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְיֵדיֶהם  ִיְרּפּו  ְלַבל  ָהֱאֶמת,  ְנִתיב  ַעל 

רֹוִאין  ֶזה  ּבָ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְוַכּמּוָבא  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ

ִנְמָצִאים  ְודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְפָלָאה,  ַהּנִ ַרְך  ִיְתּבָ ה’  חֹות  ּגָ ַהׁשְ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  נּוִיים  ַהּבְ ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ֵרי  ְמַחּבְ

עֹוְקִרים  ְוֵהם  ְלמּוד,  ַהּתַ ַחְכֵמי  ל  ׁשֶ ּיֹות  ָהֲאִמּתִ ֵדעֹות  ִפי  ּכְ

ּוֶבֱאֶמת  ַהִחיצֹוִנים,  ָחְכַמת  י  ּפִ ַעל  ַההֹוְלִכים  ָפִרים  ַהּסְ עֹות  ּדֵ

ן  ּמִ ׁשֶ ַעד  ָלֶזה,  ֵלב  ים  ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ְלִמי   - ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ְלֵאי  ִמּפִ הּוא 

ַהּיֹום  ַעד  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ָפִרים  ּסְ ּבַ ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ְלָקלֹות  ַהּקַ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ַהּיֹום 

ָכל ּדֹור ְודֹור ְלָעְקָרם  ּבְ דֹוֵלי עֹוָלם ׁשֶ ִנים ּגְ ם ְמֻזּיָ ה, ָיְצאּו ֶנְגּדָ ַהּזֶ

ּלֹו. ּתִ ַעל  ת  ַהּדָ ּוְלַהֲעִמיד  ם  ְרׁשָ ּוְלׁשָ

יסּו  ִהְדּפִ ׁשֶ ָסמּוְך  ֶזה  דֹולֹות,  ּגְ ּתֹוֲעבֹות  ָרִאיִתי  ׁשּוב  מג 

“ֲאִרי  ִנְקָרא  ַמְתֶעה  ָקַרח  עֹל  ַהּפֹוְרֵקי  ָזָקן  ֵחי  ַגּלְ ַהּמְ

י  ּכִ הּוא  קמו,  ן  ּכֵ  - ּכּול  ׁשַ ְודֹב  נֵֹהם  ֲאִרי  הּוא:  ֵכן  מֹו  ׁשְ ּכִ נֵֹהם“, 

בחינת  וזה  וז”ל:  כתב  עב  אות  ה'  הלכה  השחר  ברכת  הלכות  הלכות  קמו.  ובליקוטי 

הנחש  ומצח  הנ”ל  רעות  חיות  בחינת  הם  ובלעם  בלק  כי  ובלעם,  בלק  מעשה 

הנ”ל שרוצים להתגבר בכל פעם כנגד ישראל עם קדוש על שהם חזקים באמונת 

הרצון, ויניקתם הוא מזקני הדור שאין בהם שלמות, שעל ידי אלו הזקנים שאין 

בהם שלמות באו כל הקלקולים וכל הפגמים שפגמו ישראל בשמו יתברך על ידי 

העשר נסיונות שניסו אותו במדבר, וכמובא לעיל קצת מזה. כי בלק הוא בחינת 

החיות רעות הדורסים וטורפים וכו' שהם חכמי הטבע, ובלעם הוא בחינת שורש 

הנ”ל  התורה  בסוף  שם  מבואר  כי  בעצמו.  הנחש  מצח  בחינת  הטבע  חכמת 

הלשון:  בזה  אשכנז  בלשון  אז  )ואמר  וכו'  ירא  רשע  בחינת  הוא  הנחש  שמצח 
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בזמנים  המחקרים  בדרכי  ההולכים  על  שמסתכל  ומי  רשע(.  פרומיר  א  ווי  אזוי 

בהם  גם  אבל  כמפורסם,  והמצוות  התורה  עול  פורקי  הם  ככולם  שרובם  הללו, 

זה,  בדרך  שהולכים  אפיקורסים  הרבה  יש  כי  מינים,  שני  כמו  עינים  למראה  יש 

וכו',  לטייל  נכריות  ונשים  הזונות  עם  והולכים  עול  פורקי  שהם  רואים  והכל 

על  ואף  וכו',  טוב  ויום  שבת  ומחללים  שלהם,  וקרקסיאות  תרטיאות  ובבתי 

האמת,  בדרך  ישראל  את  להדריך  שרוצים  שאומרים  רק  הם  דבריהם  כל  כן  פי 

פעם  בכל  שאומרים  מאד,  מאד  רב  שלהם  והאמת  מפיהם,  זז  אינו  אמת  ודיבור 

שהם  הרעים  ובקרחיהם  בספריהם  קצת  המביט  לכל  כידוע  באמת,  רק  שחפצים 

מפיצים עתה בישראל, שומר עמו ישראל לעד ישמרנו ואת זרענו מהם. אבל אם 

לכל  להראות  שניהם,  לשבור  כן  פי  על  אף  אפשר  היה  לבד,  אלו  אלא  היה  לא 

הנחש,  מצח  בבחינת  שהם  ביניהם  מעט  נמצאים  גם  אבל  ופחזותם,  שקרותיהם 

וכאילו  ככשרים  עצמם  שמראים  יותר,  להרע  פקחים  שהם  הטבע,  חכמת  שורש 

על  בא  הכל  שבאמת  פי  על  אף  תלמידיהם,  של  הרעות  בתועבות  חפצים  אינם 

 - הטבע  חכמת  של  רעות  וסברות  חקירות  מכניסים  והם  הרעים,  לימודיהם  ידי 

היפך דרכי התורה האמתיים, ומראים עצמם כמדברים בתמימות וביראה בשביל 

האמת, וכל דבריהם בוטים כמדקרות חרב, כי מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, 

זה  וכו', כידוע כל  ומזוייפות שלהם  ומהפכים דברי אלקים חיים לסברות בדיות 

לבקיאים בהם קצת, ואלו הכופרים הם בחינת מצח הנ”ל וכנ”ל; ובאמת הם גם 

היו בחורים  רובם  כי  וכו',  בזנות  רעות  הם כבר טימאו את עצמן בכל התועבות 

תועבות  והסתירו  צבועים  שהם  רק  שעשו,  מה  ועשו  שנה  וארבעים  שלשים  עד 

של  דמן  לקוק  שבא  ז”ל  רבותינו  דרשו  בלק  כי  ובלעם,  בלק  בחינת  וזה  שלהם. 

ישראל, זה בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים שבאים לדרוס ולטרוף ולשפוך 

דם, שזהו בחינת המסיתים והמדיחים הנ”ל שהולכים בדרכי תועבותיהם בניאוף 

וכל התאוות רעות, ואף על פי כן אומרים דבריהם וחכמותיהם הרעים ומוכיחים 

ידי  ידוע, שכל התאוות, בפרט תאווה הכללית, בא על  וזה  וכו',  לילך בדרכיהם 

- להשחית  ישראל  כן הם בבחינת בלק שבא לקוק דמם של  ועל  עכירת הדמים, 

הבל  של  בחכמות  עצמן  ומלבישין  תועבותיהם,  רבוי  ידי  על  ושלום  חס  דמיהם 

לזנות  בנותיו  שהפקיר  תחילתם  על  סופם  הוכיח  וכאשר  וכו',  בדרכיהם  ללמד 

בשביל להטעות את ישראל, היינו כנ”ל; כי בלק היה מלך, וכל המלכים דסטרא 

הוא  שבלק  נמצא  וכו',  וזכריה  בדניאל  כמבואר  רעות,  חיות  בחינת  הם  אחרא 

בחינת החיות רעות שהם חכמי הטבע הדורסים וטורפים רבים מבני עמנו. אבל 

מצח  בחינת  הטבע,  חכמת  שורש  בחינת  שהוא  הרשע  מבלעם  הוא  בלק  כח  כל 

עצמו  את  שהראה  הנ”ל(,  רשע  פרומיר  )א  ירא  רשע  בחינת  שהוא  הנ”ל,  הנחש 

כצדיק וכפרוש ולא רדף אחר הזנות, ובאמת היה מיאוס תועבותיו יותר מכולם, 

פסוק  על  ז”ל  רבותינו  שאמרו  כמו  אתונו,  עם  אישות  מעשה  עשה  בצנעה  כי 
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שלהם,  הכיתות  בראשי  כאלה  רשעים  עתה  גם  נמצאים  וכן  הסכנתי',  'ההסכן 

ספריהם  מתוך  וכניכר  הרעים,  ומעשיהם  דרכיהם  לכל  כך  אחר  נודע  וברובם 

והאמונה  התורה  דרכי  כל  ושלום  חס  לסתור  חותרים  שהם  הרעות  ודעותיהם 

שורש  הנחש,  מצח  בחינת  שהוא  בלעם,  בחינת  הוא  זה  וכל  וכו';  הקדושה 

חכמת הטבע, שאינו מראה ומגלה רשעותיו לחוץ, רק הוא מסית ומפתה ומדיח 

בסברותיו הרעים כאילו כוונתו אל האמת; והוא קליפה חזקה כל כך, עד שקשה 

נפלאות  שמגלין  מה  כל  כי  המזוייפות,  וסברותיו  דעותיו  לסתור  מאד  מאד 

ובקיאות,  ונפלאים בחריפות  דקים  ובשכליות  ונוראות בתורה בחכמות אמיתיות 

על  אם  כי  להשיגם  אנושי  שכל  בשום  אפשר  שאי  נשגבות  נסתרות  והתגלות 

סברותיו  בדרכי  בכל  ולכפור  לסתור  חותר  הוא  כולם  על  וכו',  אלוקי  שפע  ידי 

הכל.  ולהסתיר  ולהעלים  לבלוע  שרוצה  'בלעם',  נקרא  כן  ועל  וכו';  המזוייפות 

על  שניתנה  התורה  כל  כנגד  בקליפה  הוא  שבלעם  ז”ל  בדבריו  שאיתא  וזה 

כנגד  והל'  התורה,  התחלת  שהוא  דבראשית  הב'  כנגד  הב'  כי  רבינו,  משה  ידי 

יום  מ”ם  כנגד  והמ”ם  תורה,  של  פנים  ע'  כנגד  והע'  בל',  שמסימת  התורה  סוף 

שניתנה בהם התורה, כמו שמבואר בהתורה 'בקרוב עלי מרעים וכו'', היינו שהיא 

ונשגבות כאלה  נוראות  נפלאות  ולהעלים  כך, שרוצה להסתיר  כל  קליפה טמאה 

של  ל'  עד  דבראשית  ב'  מן  כןלה  התורה  בכל  ובאתכסיא  באתגליא  שמבארים 

לעיני כל ישראל, אשר כל רואה ישתומם ויעמד מרעיד, כי הכל רואים ומבינים, 

כי  כזאת  ונוראה  קדושה  תורה  לגלות  אפשר  שאי  בקדקדו,  מוח  לו  שיש  מי  כל 

אם מן השמים על ידי נבואת פנים בפנים שהוא משה רבינו, ובפרט כל הסודות 

אשר  הקדמונים,  והצדיקים  התנאים  לגלות  התחילו  שכבר  והנשגבות  העצומות 

לגלות  אי אפשר  כי  בם,  דיבר  ה'  רוח  כי  בעין  עין  ורואים  תסמר שערות האדם, 

כזאת בשכל אנושי בשום אופן, וכל השבעים פנים שהתחילו לגלות מעט דמעט 

מהם, וכל מה שיגע משה רבנו במ”ם ימים, שלש פעמים לחם לא אכל ומים לא 

שתה, שלא נשמע מעולם שיהיה נמצא איש כזה בקדושה כזאת שלא יאכל ולא 

והמופתים  והאותות  אלה  העצומות  הנוראות  וכל  רצופים,  ימים  ארבעים  ישתה 

להסתיר  רוצים  הם  לכל  כאשר  הכל  וכו',  משה  עשה  אשר  הגדול  המורא  וכל 

ולומר שהכל מרמז על דברי חכמות היונים אריסטו וחבריו ימח שמם  ולהעלים 

כי  כנ”ל,  בחינותיה  בכל  התורה  כנגד  שהוא  בלעם  בחינת  הוא  זה  וכל  וכו', 

גילו  סמוך  שזה  ]עד  וכנ”ל.   וכו'  הטבע  חכמת  שורש  הנחש,  מצח  בחינת  הוא 

נבלותם לעין כל, ומדפיסים בקרחיהם הרעים שכופרים לגמרי בכל דברי הזוהר 

הזוהר הקדוש  ואומרים שכל ספר  פניהם  ומחציפים  דרכי הקבלה,  ובכל  הקדוש 

והתיקונים לא יצא מפי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, והדפיסו איזה קרח על זה 

וכו', אשר כל בר דעת מבין שדברי הזוהר הקדוש והתיקונים אי אפשר להתגלות 

כמותו,  קדוש  צדיק  על  שהופיע  מאד  ונורא  גבוה  הקודש  רוח  פי  על  אם  כי 
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יל  ְלַהּטִ ִרים  ְוַהּמָ ָהָרִעים  ָבָריו  ּדְ ְוָכל  יק;  ְלַהּזִ מּוָעד  הּוא 

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְורֹוֶצה  ָלה,  ּבָ ַהּקַ ִסְפֵרי  ל  ּכָ ַעל  דֹולֹות  ּגְ ִפירֹות  ּכְ

ָכל  ּבְ ּכֹוֵפר  ִלְהיֹות   - ְרׁשֹו  ְוׁשָ רֹו  ֵמִעּקָ דֹוׁש  ַהּקָ ָהִאיָלן  ַלֲעקֹר 

ַעד  ְלדֹור  ִמּדֹור  ָיֵדינּו  ּבְ סּוִרים  ַהּמְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ְבֵרי  ּדִ

ַחְכֵמי  ל  ּכָ ֶזה  ל  ּכָ ֵהִעידּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ

אי ֵאין ָצִריְך ִלְסּתֹר  ר. ּוְבַוּדַ ים ֵאין ִמְסּפָ ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ָהֱאֶמת ּבִ

ה, ּוְכָבר ִהּכּו ַעל ָקְדֳקדֹו  ֵאּלֶ ָקִרים ּכָ טּוִתים ּוׁשְ ַתּיּות ּוׁשְ ְבֵרי ּפְ ּדִ

י  ְלַרּבִ ֱאמּוִנים“  “ׁשֹוֵמר  ֵסֶפר  ּבְ מֹו  ּכְ ים,  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ה  ַכּמָ ּבְ

ְרָאיֹות  ֵהִביאּו  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ה  ַכּמָ ּבְ ְועֹוד  ִאיְרַגאס,  יֹוֵסף 

ָעְסקּו  ׁשֶ  - ים  ּוִמְדָרׁשִ ְלמּוד  ֵמַהּתַ מּוָצק  ְרִאי  ּכִ ַוֲחָזקֹות  רּורֹות  ּבְ

ית,  ְבֵראׁשִ ה  ּוַמֲעׂשֵ ָבה  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִאין  ִעּלָ ָרִזין  סֹודֹות  ּבְ

ּוִבְפָרט  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ְמקֹומֹות  ּבִ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ

ֱאֶמת  ַחְכֵמי  ִהְרּבּו  ּוְכָבר  ֲחִגיָגה;  ּבַ ים“  ּדֹוְרׁשִ “ֵאין  ֶפֶרק  ּבְ

ה  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ַעל  חֹוק  ׂשְ יֶהם  ּפִ אֹות  ּוְלַמּלְ ְלִהְתלֹוֵצץ 

מֹו  ׁשְ ח  ִיּמַ ָון  ַהּיָ ֲאִריְסטֹו  ְוָחְכַמת  יֹון  ַהִהּגָ ְרֵכי  ּדַ ֵהם  ָבה  ֶמְרּכָ

ֶדֶרְך  ּבְ ים  ָפְרׁשִ ַהּמְ ל  ׁשֶ ָבה  ֶמְרּכָ ה  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ ְוָכְתבּו  בֹו,  ְוַכּיֹוֵצא 

בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ְוכּו’;  א  ּסֵ ַהּכִ ֵבית  ּבְ ֶהם  ּבָ ְלַהְרֵהר  ר  ֻמּתָ ֶזה 

ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ְוכּו’,  אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ֵמִעְנַין  ְגָמָרא  ּבִ ם  ׁשָ

וכן  וכו',  במערה  שנים  עשרה  שלש  שישבו  ובנו,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  שהוא 

באמת  בו  שיסתכל  מי  שכל  חיים',  ה'עץ  בהקדמת  שאיתא  כמו  האריז”ל,  כתבי 

רוצים  והם  וכו',  והתגלות כאלה  יעיד שאי אפשר בשכל אנושי לגלות חידושים 

לעקור ולסתור חס ושלום בנינים נשגבים כאלה, לא תהא כזאת בישראל[.
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ַמְלֲאֵכי  צּו  ְוִנְתַקּבְ ְוכּו’  ָמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֵאׁש  ַרד  ּיָ ׁשֶ ַעד  ָבה  ֶמְרּכָ

ְוכּו’  קמז. ֵרת  ָ ַהּשׁ

ְלמּוד  ּתַ ׁש לֹו ְיִדיָעה ְמַעט ּבַ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֶזה, ׁשֶ ר ּבָ נּו ְלַדּבֵ )ּוַמה ּלָ
ְבֵרי  ּדִ ֶפר יֹוְדִעים ׁשֶ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ דֹוׁש ֲאִפּלּו ּתִ ַהּקָ

ְמִציאּות ַמְלָאִכים  ׁש ּבִ ּיֵ ת ָהֱאֶמת ׁשֶ ֲחָכֵמינּו ַז“ל ְמֵלִאים ֵמֲאִמּתַ

ָמָרא  ּגְ ּבַ בָֹאר  ּמְ ּכַ ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ִדים  ׁשֵ ֶזה  ת  ּוְלֻעּמַ ים  ְקדֹוׁשִ ים  ַרּבִ

ְוָכְפרּו  עֹל  ְרקּו  ּפָ ָבר  ּכְ ְוֵהם  ר,  ּפֵ ִמּסַ ָעְצמּו  ים  ַרּבִ ְמקֹומֹות  ּבִ

ה  ַהְרּבֵ ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ּבִ ָמָרה  ֲעֵליֶהם  ָצֲעקּו  ּוְכָבר  ָבֶזה, 

א  ּוְלִהְתַחּבֵ עֹוד  ר  ְלַדּבֵ ֶהם  ּלָ ּוַמה  ה;  ִמּזֶ ְלֵעיל  ְוַכּמּוָבא 

ּבֹו  ּכֹוְפִרים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְלמּוד  ַהּתַ ִדְבֵרי  ּבְ יר  ּוְלַהְסּתִ

ּוְביֹוֵתר  ָהָרִעים,  ְבֵריֶהם  ּדִ ֵמרֹב  ִנְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱאֶמת,  ּבֶ

ְלַגְמֵרי  עֹל  ְרקּו  ּפָ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ּוִבְפָרט  ָהָרִעים,  יֶהם  ֲעׂשֵ ִמּמַ

ְלַהְדִריְך  רֹוִצים  ׁשֶ ִפיֶהם לֹוַמר  ִיְפֶצה  ְוֵאיְך  ּכֹל,  ְלֵעין  ֻפְרָסם  ּמְ ּכַ

החמור  על  רוכב  שהיה  זכאי  בן  יוחנן  ברבן  מעשה  ת”ר  שם:  הגמרא  לשון  קמז.    וזה 

פרק  לי  שנה  רבי  לו  אמר  אחריו,  מחמר  ערך  בן  אלעזר  ור'  בדרך  מהלך  והיה 

א”כ  אלא  ביחיד  ולא במרכבה  לכם  שניתי  כך  לא  לו  אחד במעשה מרכבה, אמר 

שלימדתני,  אחד  דבר  לפניך  לומר  תרשיני  רבי  לו  אמר  מדעתו.  מבין  חכם  היה 

האבן  על  וישב  ונתעטף  החמור  מעל  זכאי  בן  יוחנן  רבן  ירד  מיד  אמור,  לו  אמר 

דורש  אתה  אפשר  אמר  החמור,  מעל  ירדת  מה  מפני  רבי  לו  אמר  הזית.  תחת 

במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור. 

וסיבבה  השמים  מן  אש  וירדה  ודרש  המרכבה  במעשה  ערך  בן  ר”א  פתח  מיד 

ה'  את  'הללו  אמרו  שירה  מה  שירה,  ואמרו  כולן  פתחו  שבשדה.  האילנות  כל 

האש  מן  מלאך  נענה  הללויה'  ארזים  וכל  פרי  עץ  תהומות  וכל  תנינים  הארץ  מן 

ואמר: הן הן מעשה המרכבה.
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יֹום  ָכל  ּבְ רֹאֹות  ְוֵעיֵנינּו  ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ֵעת(. ָכל  ּבְ ּוְדָרֶכיָה  ָבֶריָה  ּדְ ּוַמְמִרים  ּה  ֶנְגּדָ ּכְ ֵהם  ׁשֶ

ּכֹוְתִבים  ׁשֶ ֵמְראֹות,  ֵעיֵניֶהם  ְוָטח  ָהָרע  ם  ִלּבָ ַמן  ִנׁשְ ה  ְוַכּמָ
ִסילּוָתם,  ּכְ טּות  ׁשְ ּכֹל  ְלֵעין  ְגֶלה  ַהּנִ ְהּפּוכֹות  ּתַ ְבֵרי  ּדִ

ֵהם  ׁשֶ הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ַחְכֵמי  ַעל  ּכֹוְתִבים  ׁשֶ

קֶֹדׁש  ַהְרֵרי  ּבְ ְיסֹוָדָתם  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ַאף  ּוֵבּה,  ּה  ִמּנֵ ְרָאָיה  ְמִביִאין 

אֹוִנים  ִמּגְ ל  ְמֻקּבָ ה  ְוַהְרּבֵ ים,  ּוִמְדָרׁשִ ְלמּוד  ּתַ ּבַ ר  ְוֻהְזּכַ ה  ַהְרּבֵ

ֵעֵדי  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ  - ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ֶעְליֹון  י  ְקדֹוׁשֵ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ

ְסָפִרים  ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ ֲעֵליֶהם,  ָען  ִנׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְוָכל  ֱאֶמת 

ְוָטִחים  ְוא  ׁשָ ּבֹוִנים  ְוִסיָעָתם  ֵהם  ֲאָבל  ר;  ִמְסּפָ ֵאין  ים  ְקדֹוׁשִ

לֹא  ר  ֲאׁשֶ  - ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ֵמַחְכֵמי  ְרָאיֹות  ּוְמִביִאים  ֵפל,  ּתָ

ִסיַני,  ַהר  ַעל  ֲאבֹוֵתיֶהם  ַרְגֵלי  ָעְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ה  ֵהּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ

י  ַהֲחִמיׁשִ ֶאֶלף  סֹוף  ּבְ ָהָרע  ם  ַדְעּתָ י  ּפִ ַעל  ְבנּו  ּנִ ׁשֶ ָפִרים  ּוֵמַהּסְ

ֶקֶרב  ּבְ ַהּזֹאת  ַחת  ְסּפַ ַהּמִ ֶנַגע  ִלְצֹמַח  ִהְתִחיל  ָאז  ר  ֲאׁשֶ  -

ִלְלֹמד  דּו  ְוִנְלּכְ לּו  ִנְכׁשְ נּו  ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ַמה   - ֵמֶהם  ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ָאר  ּוׁשְ ָהְרפּואֹות  ָחְכמֹות 

ֶהם. ּבָ ַלֲעסֹק  ּלֹא  ׁשֶ ַאְזָהרֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ִהְזִהירּו  ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶ ׁשּ

ֱאֶמת  ֵאיֶזה  ּבְ ַעְצָמן  ים  ׁשִ ּוִמְתַלּבְ ם  ּנָ ׁשִ חֹוְרִקים  ֵהם  ר  ַוֲאׁשֶ
ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ֶהָהמֹון  ׁשֶ ְוזֹוֲעִקים  ְקֵריֶהם  ׁשִ תֹוְך  ּבְ

ֱאֶמת  ְמִביִנים,  ֵאיָנם  ֵהם  ְוַגם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ְרֵכי  ּדַ ְלָהִבין 
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ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ְרֵכי  ִמּדַ ֶאָחד  ָבר  ּדָ ְמִביִנים  ֵאיָנם  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ְטֵמִאים  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ קֶֹדׁש,  יֹאַכל  לֹא  ָטֵמא  ְוָכל  ָזר  ל  ּכָ י  ּכִ

ַעְצָמם  ֶאת  ׁשּו  ִקּדְ ּלֹא  ׁשֶ ָעם  ֲהמֹון  ְוַגם  מֹוָתם;  ּכְ עֹל  ּופֹוְרֵקי 

ָלה. ּבָ ַהּקַ ְלָהִבין סֹודֹות  ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ ָראּוי,  ּכָ

י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  תֹוָרה“  קמח;  “ִסְתֵרי  ִנְקָרִאים  ֱאֶמת  ּבֶ ן  ּכֵ ְוִאם 
ֱאֶמת  ּבֶ ִלְכּפֹר  ים  ָקָדׁשִ ּבְ מּום  ָיִטילּו  ָהא  ּום  ִמּשׁ ְוִכי  ֵכן, 

ַמְזִהיִרים  ם  ּלָ ּכֻ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ֲעֵלי  ַהּבַ ל  ּכָ ם  ּגַ ַוֲהלֹא  ֶזה,  ּכָ

ַעְצמֹו  ּבְ ְיִדיָעה  ַהֶחְסרֹון  ּתֹוֶלה  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ַאְזָהרֹות  ּבְ

ה  ְתֵבי ָהֲאִר“י ַז“ל ּוְבַכּמָ מֹות ּכִ ַהְקּדָ ּמּוָבא ּבְ ּה, ּכַ ָאסּור ַלֲעסֹק ּבָ

דֹוִלים  ַהּגְ ל  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶנְעָלם  לֹא  ַוֲהלֹא  ים,  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים 

ִסְתֵרי  ֵהם  ׁשֶ ַעְצָמם  ּבְ ּכֹוְתִבים  ָלה  ּבָ ּקַ ּבַ ָעְסקּו  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ים,  רּוׁשִ ְוַהּפְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִאם  י  ּכִ ֶהם  ּבָ ַיֲעסֹק  ְולֹא   - רֹות  ִנְסּתָ

 - ְדָבִרים  ה  ּמָ ִמּכַ יָמה  ְרׁשִ ים“  ַחּיִ ָה“ֵעץ  ֵסֶפר  ת  ְתִחּלַ ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ

ְגדֹוִלים  ה  ּמָ ּכַ ירּו  ִהּתִ ְך  ּכָ ַאַחר  ַרק  טֹוב;  ְוַלֲעׂשֹות  ֵמָרע  ָלסּור 

ל  ּכָ ָקדֹוׁש  ֵאינֹו  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ֶהם  ּבָ ַלֲעסֹק  ּטֹוב  ׁשֶ ְטָעִמים  ה  ּמָ ִמּכַ

ֵמִבין. ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ַהֶחְסרֹון  ְתֶלה  ּיִ ׁשֶ ּוִבְלַבד  ְך,  ּכָ

החכמה  ז”ל  הבעש”ט  בשם  בזה”ל:  כתב  ב  אות  רמ  סימן  טוב  שם  כתר  קמח.       ובספר 

של  טעם  כמו  להשיגו  יכול  אדם  שאין  מה  נקרא  נסתר  כי  פירוש  נסתר,  נקרא 

המאכל אי אפשר לספר לאדם שלא טעם וכו', אבל מה שהם קוראים נסתר חכמת 

עם  הוא  מבין  אינו  ואם  לפניו,  הספר   - ללמוד  שרוצה  מי  כל  הלא  וכו'  הקבלה 

הארץ, ולפני איש כזה גמרא ותוספות ג”כ נקרא נסתר. אלא עניין הנסתרות שבכל 

הזוהר הקדוש וכתבי האר”י ז”ל הכל בנויים על פי דבקות האלוקות. 
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ן  ּכֵ ִאם  ְמִביִנים,  ֵאיָנן  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ִלְכּפֹר  ָיבֹאּו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוִאם 
י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ לֹום  ְוׁשָ ַחס  סֹוְתִרים 

ֶדֶרְך  ּבְ ַרק  ה’  ְרֵכי  ִמּדַ ָבר  ּדָ ׁשּום  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ

ר  ֶאְפׁשָ ִאם  ֶכל  ׂשֵ ר  ּבַ ל  ּכָ יֹאַמר  ה,  ְוַאְדַרּבָ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנה 

ּוִבְפָרט   - ְוַהֲחִקיָרה  ֶכל  ַהּשֵׂ ַדְרֵכי  י  ּפִ ַעל  ָבר  ּדָ ׁשּום  ְלָהִבין 

ּוְכָבר  ַעְצָמן.  ּבְ ִדְבֵריֶהם  ּבְ ֻפְרָסם  ּמְ ּכַ ֱאלֹקּות,  גֹות  ַהּשָׂ ִעְנָין  ּבְ

ָחְכמֹוֵתיֶהם,  ק ּבְ ְתַעּסֵ ל ַהּמִ תֹוא ִמְכָמר ּכָ דּו ּכְ לּו ְוִנְלּכְ ָנְפלּו ְוִנְכׁשְ

יגּו  ַיּשִׂ ְולֹא  ְיׁשּובּון  לֹא  ֶאיָה  ּבָ ל  “ּכָ יט(  ב,  )משלי  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ים“. ַחּיִ ָאְרחֹות 

ֲאִריְסטֹו  ַעל  ְיסֹודֹו  ָנה  ּבָ “ם  ָהַרְמּבַ ׁשֶ ּכֹוְתִבין  ְפַתּיּוָתם  ּבִ ְוֵהם 
ל  ְמַקּבֵ ָהָיה  ה  ַהּזֶ ַבּדֹור  ָהָיה  ְוִאּלּו  ְוִזְכרֹו,  מֹו  ׁשְ ח  ִיּמַ ָון  ַהּיָ

ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ּיֹון’  ַה’ּצִ ָקַרח  ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ  - ִניץ  ְוַליְיּבְ ואְלץ  ִמּוָ ם  ּגַ ָחְכָמה 

ֲאִריְסטֹו  ְבֵרי  ּדִ ר:  ְמַדּבֵ יֶהם  ּפִ ֶ ׁשּ ַמה  ָאְזָנם  ְמעּו  ִיׁשְ ה,  ְוַעּתָ

רּוַח  ּוְרעּות  ְוֶהֶבל  טּות  ׁשְ ְבֵרי  ּדִ ּוְביֹוֵתר  ִפירֹוָתיו,  ּכְ ְמֻפְרָסִמים 

ח  ִיּמַ ִניץ  ַליְיּבְ ע  ּגָ ַהְמׁשֻ ַעת  ּדַ מֹו  ּכְ ף  ְמֻטּנָ טּות  ׁשְ ַמע  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ  -

ִעְנָין  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ָאסּור  ׁשֶ עֹות  ּדֵ ּבֹו  ִמּלִ ָדה  ּבָ ׁשֶ ְוִזְכרֹו,  מֹו  ׁשְ

ֵעי  ּגָ ְמׁשֻ ין  ּבֵ אֹותֹו  ב  ָחׁשַ ׁשֶ ִרית“  “ַהּבְ ֵסֶפר  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ אִדין,  ַהּמָ

ר  ּבַ ל  ׁשֶ ה  ּפֶ ִיְפֶצה  ְוֵאיְך  ְוכּו’,  יּוְקִניס  ּדְ מֹו  ּכְ ילֹוסֹוִפים  ַהּפִ

י  ּפִ ַעל  ֶרְך,  ּדָ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ּוַמְדִריְך  ּמֹוִליְך  ׁשֶ ּיֹאַמר  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
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ֶלב ַהּכֶ ל  ׁשֶ ֵרק  ּבֹור   - ּוְכִפיָרה  ֶפת  ּוְמֻטּנֶ ַעת  ּגָ ְמׁשֻ ָעה   ּדֵ

מֹו?! ׁשְ ח  ִיּמַ ִניץ  ַליְיּבְ

ּוְכמֹו  ְמעּו ִלְדָבֵרינּו,  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָיַדְענּו  ם  ּגַ ַדְענּו  ּיָ ׁשֶ ַתְבנּו  ּכָ ּוְכָבר 
ְוכּו’,  ר“  ַדּבֵ ּתְ ַאל  ְכִסיל  ָאְזֵני  “ּבְ ט(  כג,  )משלי  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ָבַרי  ּדְ ְמַעט  ְכּתֹב  ִמּלִ ק  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך 

ַחי  ְלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע  ה,  ַהְרּבֵ ְחִזיִקים  ַהּמַ ה  ֵאּלֶ

ָהָרִעים  ְלִדְבֵריֶהם  ֹאֶזן  ים  ּוַמּטִ ׁשֹוְמִעים  ֵאיֶנּנּו  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ׁשֶ

ה  ַהּזֶ ָהָרע  ֵמַהִחּבּור  ם  ּגַ יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכֹל  ְלֵעין  ינּו  ְוִגּלִ ָלל,  ּכְ

לֹום ַנְפׁשֹות  הּוא “ֲאִרי נֵֹהם“ - ָהרֹוֶצה ִלְדרֹס ְוִלְטרֹף ַחס ְוׁשָ ׁשֶ

ֵאּלּו!  ּכָ ָוֶהֶבל  ֶקר  ׁשֶ ִלְדַבר  ֹמַע  ִלׁשְ ָלנּו  ָחִליָלה  ֲאָבל  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ּוַמֲאִמיִנים  יֹוְדִעים  ְוָאנּו  ֵאָליו!  ַמע  ִנׁשְ ְולֹא  לֹו  נֹאֶבה  לֹא 

ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ רֹו  ִחּבְ ּקּוִנים  ְוַהּתִ ַהּזַֹהר  ֶפר  ּסֵ ׁשֶ

ר ִחּבּור  ּיּוַכל ְלַחּבֵ א ׁשֶ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ י לֹא ֵליִתי ִאיִניׁש ּבְ יֹוַחאי ַזַצ“ל, ּכִ

מֹותֹו  ּכְ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  א  ּנָ ּתַ ִאם  י  ּכִ ֶזה,  ּכָ ב  ּגָ ְוִנׂשְ ְוָקדֹוׁש  נֹוָרא 

ְוכּו’!  ָעָרה  ּמְ ּבַ ִנים  ׁשָ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו 

לּו,  ַהּלָ ַלּדֹורֹות  ָסמּוְך  ָהָיה  ׁשֶ ַז“ל  ָהֲאִר“י  ְתֵבי  ּכִ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ

ָבִרים  ּדְ ָיָצאּו  ִמי  ֶטן  ִמּבֶ ִאיׁש  י  ִמּפִ ִאיׁש  ֵברּור  ּבְ ּיֹוְדִעין  ׁשֶ

ים  ַחּיִ ר’  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַתב  ּכָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִבים  ּגָ ְוִנׂשְ ים  ְקדֹוׁשִ

ִאי  ׁשֶ ָיִעיד  י  ֲאִמּתִ ֶכל  ׂשֵ ַעל  ּבַ ל  ּכָ ׁשֶ ָמתֹו,  ַהְקּדָ ּבְ ַזַצ“ל  ִוויַטאל 

ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ י  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ י  ּפִ ַעל  ה  ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים  ּדְ ְלַגּלֹות  ר  ֶאְפׁשָ
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רּו ַעל ְיסֹודֹות  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ָאר ִסְפֵרי קֶֹדׁש  ְוֵכן ׁשְ ְוֵכן הּוא ָהֱאֶמת; 

ִסְפֵרי  מֹו  ּכְ ַז“ל,  ָהֲאִר“י  ְוִכְתֵבי  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  ׁשֶ קֶֹדׁש  ַהְרֵרי 

אִליר,  ָאְסְטָראּפָ ַז“ל  ְמׁשֹון  ׁשִ ר’  ָהַרב  מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב 

ָבִרים  ּדְ ִלְבדֹות  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ַהּמַֹח,  ר  ּבֵ ְמׁשַ ּלֹו  ׁשֶ ּלּות  ִהְתּגַ ׁשֶ

ֹאֶפן. ׁשּום  ּבְ י  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ ּבְ ה  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָרִאים 

ָלה  ּבָ ַהּקַ ְרֵכי  ּדַ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  קֹומֹות  ַהּמְ רֹב  ּבְ ְוִאם 
ל  ּכָ ַעל  ֲאָבל  נּו,  ְעּתֵ ּדַ ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ֶזה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ַעד  ִלים  ְמֻקּבָ ֵהם  ׁשֶ ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  ִנים  ּפָ

ר יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ַרּבִ ה ּבְ ּלָ לֹום, ְוִנְתּגַ ָ ַהׁשּ

ָהֲאִר“י  ְיֵדי  ַעל  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו’,  ַז“ל  הּו  ֵאִלּיָ ֵאָליו  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ  -

יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ  - ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַגם  ַז“ל,  דֹוׁש  ַהּקָ

ים  ַחּיִ ּבַ ֵהם  ר  ַוֲאׁשֶ ה  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

דֹוׁש  ַהּקָ ֵמַאְדמֹו“ר  ָרִאינּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֶזה,  ֶדֶרְך  ּבְ הֹוְלִכים  ה  עֹוֶדּנָ

ֻפְרָסם  ּמְ ׁשֶ ְמִדיָנֵתנּו,  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַז“ל  ים“  ַהַחּיִ ָה“אֹור  ַעל  ּבַ ְוַהּנֹוָרא 

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ּופֹוְסִקים  “ס  ׁשַ ּבְ נֹוְראֹוָתיו  ת  ֻדּלַ ּגְ ּגֶֹדל 

תֹוָרה  ִסְתֵרי  ל  ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָחְכָמה  ּבַ ָיָמיו  ל  ּכָ ָיַגע  ְוהּוא 

“אֹור  ִסְפרֹו  ּבְ ְוַכּמּוָבא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ִהיא  ׁשֶ

ְמקֹומֹות. ה  ַכּמָ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ים“  ַהַחּיִ

ַחְכֵמי  ַעל  ִאם  ִלְסֹמְך,  ֵיׁש  ִמי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָנא  יֹאַמר  ה  ְוַעּתָ
ְורֹב  ַז“ל  “י  ִ ַרׁשּ  - ָלנּו  ְרׁשּו  ּפֵ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ְלמּוד  ַהּתַ
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ָקְדָקדֹו  ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ר ּכָ ים, ּוְכִפי ֲאׁשֶ ָפְרׁשִ אֹוִנים ְוַהּמְ ַהּגְ

ל  ּכָ ֵעין  ׁשֶ ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ ׁשּוָטן  ּפְ ֵעיָניו  ּבְ רֶֹאה  ִיְטַעם  ֹאֶכל  ְוֵחְך 

ְלמּוד  ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ּוֵמִעיד  ּוֵמִבין  ּלֹות רֶֹאה  ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ ַהּיֹוֵדַע 

ׁש ַמְלָאִכים  ּיֵ ה ְוׁשֶ ים ַהְרּבֵ מֹות ְקדֹוׁשִ ׁש ׁשֵ ּיֵ ים ְמֵלִאים ׁשֶ ּוִמְדָרׁשִ

ַעד  ה  ַהְרּבֵ ְועֹוָלמֹות  ְוכּו’  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַחּיֹות  ים  ְואֹוַפּנִ ָרִפים  ּוׂשְ

יר  ַגְרּגִ ּכְ ֲאִפּלּו  עֹוֶלה  ֵאינֹו  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַבד  ִמּלְ ר,  ִמְסּפָ ֵאין 

ם  ּגַ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְלִפי  ֵהם  ׁשֶ  - ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ עֹוָלם  ֶנֶגד  ל  ַהַחְרּדָ

ֵאיָנם  ם  ּלָ ּכֻ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ִעם  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ְוָכל  ה,  ּיָ ֲעׂשִ ְכָלל  ּבִ ן  ּכֵ

ְגָמָרא  ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ ְוכּו’,  ֶנֶגד  ל  ַהַחְרּדָ יר  ַגְרּגִ ּכְ ֲאִפּלּו  עֹוִלים 

ָהָאֶרץ  ִמן  ר:  ִלְנבּוַכְדֶנּצַ ֵקיָסר  ת  ּבַ אֹוָתה  יָבה  ֵהׁשִ ָמה  ֲחִגיָגה  ּבַ

ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ַהְרּבֵ ְוֵכן  ְוכּו’,  ן  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ַהַחּיֹות  ַרְגֵלי  ְוכּו’,  ָלָרִקיַע 

מֹות  ִנׁשְ יחֹות  ּוִמּשִׂ יל,  ְלַהְבּדִ ִדים  ֵ ּוִמּשׁ ים,  ְקדֹוׁשִ ְלָאִכים  ִמּמַ

ְלמּוד ֵאין  ּתַ ּבַ ים  ְבָרכֹות ּוִבְמקֹומֹות ַרּבִ ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ ִתים ְוכּו’,  ַהּמֵ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ יֹוְדִעים  ָהיּו  ׁשֶ ְמבָֹאר  ֶזה  ּוְבָכל  ר,  ִמְסּפָ

לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ תֹוָרה  ְוִסְתֵרי  ים  ְקדֹוׁשִ מֹות  ׁשֵ ַוֲאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ֵמַהּתַ

ְוכּו’. ָלה  ּבָ ַהּקַ ַעד רֹאׁש  ִאיׁש  י  ִמּפִ ִאיׁש 

ְוא  ׁשָ ּבְ ֲהַיֲאִמין  ִלּבֹו,  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ה’  ִיְרַאת  ּנֹוֵגַע  ׁשֶ ִמי  ה,  ְוִהּנֵ
ַגְדִפים  ַהּמְ  - ְבֵריֶהם  ּדִ ַנְבלּות  ֶקר  ְוׁשֶ טּות  ׁשְ ּבִ ִנְתָעה 

ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּבְ ּכֹוְפִרים  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ל  ּכָ י  ּוְכַלּפֵ ַמְעָלה  י  ַלּפֵ ּכְ

נּוִיים ַעל ְיסֹוד מּוָסד  ּבְ ַאֲחָריו ׁשֶ ָאר ִסְפֵרי קֶֹדׁש ׁשֶ דֹוׁש ּוִבׁשְ ַהּקָ

ר?! ֲהִכי יֹאֶבה  ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ ּפְ ְלמּוד  ַהּתַ ִדְבֵרי  ּבְ ר  ְזּכַ ּנִ ׁשֶ ה  ַהּזֶ
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ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבָ ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ יֵרי  ׁשֵ ִמּכְ ֶאָחד  ַמע  ְוִיׁשְ

יִסים  ּוַמְדּפִ ּכֹוְתִבים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ  - ה  ֵאּלֶ ּכָ ָכָזב  ְבֵרי  ּדִ ֹמַע  ִלׁשְ

ְלמּוד  ּתַ ּבַ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ְלָפֵרׁש  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ּוַמְכִריִזים 

ָהִראׁשֹוִנים,  ֲערּום  ׁשִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּוְכָזִבים  ָקִרים  ׁשְ ים  ֵפרּוׁשִ ּבְ

ִדְבֵריֶהם  ּכְ ֵאינֹו  ָבִרים  ַהּדְ ִטּיּות  ׁשְ ׁשֶ ּפַ רֶֹאה  ּכֹל  ֵעין  ר  ַוֲאׁשֶ

ֵאין  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִלְצעֹק  ם  ְרּכָ ּדַ ַעְצָמן  ּבְ ֵהם  ַוֲהלֹא  ִפים;  ֻזּיָ ַהּמְ

ר  ּבַ ל  ּכָ יֹאַמר  ה  ְוַעּתָ ׁשּוטֹו,  ּפְ ִמיֵדי  יֹוֵצא  ְלמּוד  ְוַהּתַ ְקָרא  ַהּמִ

ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֵאיְך  ַעת  ּדַ

יִתין,  ׁשִ ָרה  ּכָ ׁשֶ ִוד  ּדָ ּוְבִעְנַין  ֶעְגָלא“,  ָרא  ּבָ “ָרָבא  סה:(:  )סנהדרין 

ִביא  ַהּנָ ְעָיה  ְיׁשַ ְוֵכן  יא.(,  מכות  נג.  סוכה  )עיין  ְוכּו’  ם  ׁשָ ָאְמרּו  ׁשֶ

ֵאין  ה  ַהְרּבֵ ְוֵכן  ְוכּו’,  ַאְרָזא“  ּבְ “ְוִאיְבַלע  )יבמות מט:(:  ם  ׁשָ ָאַמר 

י  ָבּתֵ ּבְ לֹוְמִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנָתם  ַכּוָ ִנְרֶאה  ִאם  ר,  ִמְסּפָ

ְורֹב  “ם  ּבַ ְוַרׁשְ “י  ִ ַרׁשּ ים  ָפְרׁשִ ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִמימֹות עֹוָלם,  ִמְדָרׁשֹות 

ְוִאם  ה;  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ְרֵכי  ּדַ י  ּפִ ַעל  ְמבָֹאר  ְוֵכן  דֹוִלים,  ַהּגְ

ָהָרִעים  ָקְרֵחיֶהם  ּבְ ים  ְמָפְרׁשִ ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשּוָטה  ַהּפְ ָנָתם  ּוָ ּכַ

ַכֲהָלָכה,  ּלֹא  ׁשֶ ִנים  ּפָ ֶזה  ּבָ ים  ּוְמַגּלִ ַהְמָאֲרִרים  ֵאּלּו  ִביִאים  ּמְ ׁשֶ

ר  ּבַ ל  ּכָ ֵעיֵני  ם  ּגַ ַאף  ִפירֹות,  ּכְ ּוְמֵלִאים  ֱאֶמת  ֵאיָנם  ׁשֶ ָדי  לֹא 

ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֵאין  ׁשֶ ּוֵמִבין  רֶֹאה  הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ י  ֲאִמּתִ ַעת  ּדַ

ֵאין  ׁשֶ ְלהֹודֹות  ֻמְכָרִחים  ם  ֻרּבָ ַעְצָמן  ּבְ ֵהם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ִדְבֵריֶהם,  ּכְ

ֵכן  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ים  ְמַחּפִ ֵהם  ׁשֶ ַרק  ַז“ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ַנת  ּוָ ּכַ ֶזה 

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ַעל 
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ְבֵרי  ר ִנְלָאה ָיָדם ְלָפֵרׁש ּדִ ה ְמקֹומֹות ֲאׁשֶ ַכּמָ ֱאֶמת ּבְ ן ּבֶ ְוַעל ּכֵ
ֵאין  ׁשֶ אֹוְמִרים  ֵהם  ְזֵביֶהם  ּכִ טּות  ׁשְ י  ּפִ ַעל  ַז“ל  ֲחָכֵמינּו 

ֶהם  ּלָ ַמה  ן  ּכֵ ְוִאם  ַז“ל,  ַרּבֹוֵתינּו  דֹות  ַאּגָ ִמן  ְרָאָיה  ְמִביִאים 

מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ִדְבֵרי  ּבְ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ְלָפֵרׁש  ם  ִחּנָ ַעל  ִלְטרַֹח 

ם  ֶנְגּדָ ֵניֶהם  ּפְ ּוְלַהְחִציף  ם  ּבָ ִלְכּפֹר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ָקִרים  ּוׁשְ

ִניִמית  ְלַגְמֵרי?! לֹא ִיְכּתֹבּו לֹא ֵה“א ְולֹא ָוא“ו, ְויֹאְמרּו ִמיֵדי ּפְ

ָלֶלֶכת  ְורֹוִצים  ְלמּוד  ַהּתַ ִדְבֵרי  ּבְ ּכֹוְפִרים  ֵהם  ׁשֶ ָהָרע  ם  ִלּבָ

ְוכּו’! ַהּכֹוְפִרים  ָחְכמֹות  ַדְרֵכי  ּבְ

ִדְבֵרי  ּבְ לּוִלים  ּכְ ֵהם  ה  ִמּזֶ ְוֶיֶתר  ה  ֵאּלֶ ָבֵרינּו  ּדְ ָכל  ַוֲהלֹא 
ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ מּוִני  ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ דֹוִלים  ַהּגְ

ַעל  מּוָצק  ְרִאי  ּכִ ֲחָזקֹות  ְרָאיֹות   - ה  ִמּזֶ ְוֶיֶתר  ֶזה  ל  ּכָ ִביִאים  ּמְ ׁשֶ

ֵהם חֹוְתִרים  ה, ַאְך ֵמַאַחר ׁשֶ דֹוׁשָ ָלה ַהּקְ ּבָ ּיּות ָחְכַמת ַהּקַ ֲאִמּתִ

ָהֶבל  ִדְבֵרי  ּבְ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ְיסֹוד  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְסּתֹר  ה  ַעּתָ

ְוַעל  ּתֹוָרתֹו  ְוַעל  ה’  ַעל  דֹולֹות  ּגְ ּוְנָאצֹות  ִפירֹות  ּכְ ֵלִאים  ַהּמְ

ִפירֹות  ּכְ ְלַהְכִניס  ְורֹוִצים  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדמֹוִנים  ַהּקַ דֹוֵלי  ּגְ

ִלְבִלי  ַהֶהְכֵרַח  ן  ּכֵ ַעל  ִרים,  ַחּקְ ַהּמְ ַחְכֵמי  ְיֵדי  ַעל  ַהּנֹוְבִעים 

ה. ַעּתָ ּתֹק  ִלׁשְ

ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלָכל  ָלֶהם  ּוְלָבֵאר  ְלַגּלֹות  ָבֵרינּו,  ּדְ ר  ְוִעּקַ
ֵהם  ׁשֶ ַאף  ָלל,  ּכְ ה  ָהֵאּלֶ ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ ׁשֹוְמִעים 

ָחְכַמת  י  ּפִ ַעל  נּוִיים  ַהּבְ ָפִרים  ֵמַהּסְ ּוֵבּה  ּה  ִמּנֵ ְרָאָיה  ְמִביִאים 
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ֵחֶלק  ה  ְבֵאּלֶ לֹא  י  ּכִ ָלל;  ּכְ ֲעֵליֶהם  יִחים  ּגִ ַמׁשְ ָאנּו  ֵאין  ְחָקר,  ַהּמֶ

ֵהם  ים  ְמָפְרׁשִ רֹב  ְורֹב  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְלמּוד  ַהּתַ ַחְכֵמי  י  ּכִ ַיֲעקֹב, 

ִסְפֵרי  ה  ַכּמָ ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ ֵהֶפְך,  ֶאל  ֵמֵהֶפְך  ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ ֶנֶגד 

ַעל  ִאם  יֹוֵתר,  ִלְסֹמְך  ָלנּו  ֵיׁש  ִמי  ְוַעל  ר;  ִמְסּפָ ֵאין  קֶֹדׁש 

ר  ַוֲאׁשֶ ַוֲאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ְוַעל  ְוַאֲחרֹוִנים  ִראׁשֹוִנים  ִביִאים  ַהּנְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַבח  ׁשֶ ּבְ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִהְפִליגּו 

אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ַעל  ָעָליו  ָאְמרּו  כח.(:  )סוכה  ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו 

יֹוֵדַע  ָהָיה  ׁשֶ ְוכּו’,  ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ ַתְלִמיֵדי  ּבְ ׁשֶ ָקָטן  ָהָיה  ׁשֶ  - ְוכּו’ 

י  ַרּבִ ַעל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ְוכּו’,  ָבה  ֶמְרּכָ ה  ּוַמֲעׂשֵ ְוכּו’  עֹופֹות  יַחת  ׂשִ

ּוַמה  ְוכּו’,  ַרף  ִנׂשְ ד  ִמּיָ ַהּפֹוֵרַח  עֹוף  ל  ּכָ ׁשֶ  - עּוִזיֵאל  ן  ּבֶ יֹוָנָתן 

ה  ֹמשֶׁ ָעָלה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ כט:(:  )מנחות  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ַעל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

רּוְך הּוא ְוכּו’; ּוְלִפי ִדְבֵריֶהם ָהָרִעים  דֹוׁש ּבָ רֹום ְמָצאֹו ְלַהּקָ ַלּמָ

ף  ֻזּיָ ַהּמְ ָהָרע  ם  ַדְרּכָ י  ּפִ י ִאם ַעל  ּכִ ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ְלָכל  רּוׁש  ּפֵ ֵאין 

“ל. ְוַכּנַ ּכֹל  ְלֵעין  ְקרֹו  ְוׁשִ ִזּיּופֹו  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַעל  ִאם  ִלְסֹמְך,  ָלנּו  ִמי  ַעל  ֲאָנן  ֶנְחֵזי  ה  ְוַעּתָ
 - ּכֹל  ְלֵעין  ְמבָֹאִרים  ְבֵריֶהם  ּדִ ר  ֲאׁשֶ “ל  ַהּנַ ַהּנֹוָרִאים 

ְוִסְתֵרי  ים  ְקדֹוׁשִ מֹות  ׁשֵ ְבָיָדם  ָהָיה  ׁשֶ  - ָהֱאֶמת  הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ

אּו  ּבָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ָלנּו  ְרׁשּו  ּפֵ ְוֵכן  כּו’,  רֹות  ִנְסּתָ

ּוְנבּוִכים  ָקִרים  ׁשְ עֹות  ּדֵ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְסֹמְך  ִאם  ַאֲחֵריֶהם, 

לֹו  ֵאין  ׁשֶ י  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ ַעל  נּוִיים  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְחָקר  ַהּמֶ ַחְכֵמי  ל  ׁשֶ

ַעְצָמן?! ּבְ ר ֵהם מֹוִדים  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל  ּכְ ְיסֹוד מּוָסד 
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ְחָקר  ַהּמֶ ַחְכֵמי  ל  ׁשֶ ַדְרֵכיֶהם  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע  ַוֲהלֹא 
ֵהם  ְוִאם  ָלל!  ּכְ ַוֲעבֹוָדה  ה  ּוְתִפּלָ ְלתֹוָרה  ָמקֹום  ֵאין 

ֵאין  ׁשֶ רֹוִאים  ַהּכֹל  ֲהלֹא  ַהּמֹוֶרה,  ַדְרֵכי  י  ּפִ ַעל  ָכָזב  ּבְ ים  ְמַחּפִ

ֶזה  ם  ַדְרּכָ י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ְמֹאד  יֹוַדַעת  ם  ַנְפׁשָ ְוַגם  ׁש,  ַמּמָ ִדְבֵריֶהם  ּבְ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל  ְפָרט  ּבִ ֲעבֹוָדה,  ׁשּום  ַעל  ַע  ְלִהְתַיּגֵ ֵאין 

ה“  ִפּלָ ּתְ זּו   - ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ “ֲעבֹוָדה  ב.(:  )תענית  ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

י  ַרּבִ ּבְ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָעָליו,  ִלּבֹו  ל  ּכָ ים  ׂשִ ּיָ ׁשֶ ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  -

)ברכות  ַאֶחֶרת  ָזִוית  ּבְ ּוְמָצאֹו  זּו  ָזִוית  ּבְ יחֹו  ַמּנִ ָאָדם  ׁשֶ ֲעִקיָבא 

ן ּדֹוָסא )עיין ברכות לד: תענית כד:( ְוַנחּום  ּבֶ י ֲחִניָנא  ַרּבִ ּבְ ְוֵכן  לא.(, 

ָיֵגן  ְזכּוָתם  ָבֶהם  ְוַכּיֹוֵצא  קט.(  סנהדרין  כא.  תענית  )עיין  זּו  ם  ּגַ ִאיׁש 

ִיְרּבּון  קמט. ֵמחֹול  ֵרם  ֶאְסּפְ  - ָעֵלינּו 

ל  ׁשֶ ָהָרִעים  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ַההֹוְלִכים  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ן  ּכֵ ְוַעל 
ְלֵעין  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - ְלַגְמֵרי  ּפֹוְרִקים עֹל  ִרים ֵהם  ַחּקְ ַהּמְ

ֶהָעִני  ּדֹור  ּבַ  - ָיֵמינּו  ּבְ ּוִבְפָרט  ה;  ִפּלָ ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ּבַ ּוִבְפָרט  ּכֹל, 

ר ֵהֵרעּו  ַמְענּו ֵמָרחֹוק ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ָלְך ָאְרָצה, ׁשֶ ר ָהֱאֶמת ִנׁשְ ה ֲאׁשֶ ַהּזֶ

י ְכֵנִסּיֹות ְלָרָעה  קנ  ּתֵ ּבָ נּו ָלֶהם  ּבָ ר ִלְפֵניֶהם, ׁשֶ ל ֲאׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִמּכָ

קמט.        מלשון הכתוב בתהלים קלט, יח.

לא  כן  על  בזה”ל:  כתב  ט  אות  ו'  הלכה  הכנסת  בית  הלכות  הלכות,  קנ.            ובליקוטי 

וקיומם  ותיקונם  כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שוין, ולא כל העוסקים בבנינם 

המדרש,  ובית  הכנסת  הבית  מחריבי  בכלל  שהם  יש  כי  שוין,  לשם  ובכניסתם 

רדיפת  ידי  על  שנתרבה  חינם  שנאת  ידי  על  היה  המקדש  בית  חורבן  עיקר  כי 

הכבוד של כל אחד וכו', ועל ידי זה כל אריכת הגלות )כמו שכתוב במקום אחר 

כונתם  רובם  הכשרים  ישראל  סתם  אבל  יא(;  בסימן  שמי'  הוא  ה'  'אני  בהתורה 
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ְוַתְלִמיֵדי  ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ְוָכל  ָהָרִעים;  ְרֵכיֶהם  ּדַ ֶהם  ּבָ ִלְלֹמד 

ַהּתֹוָרה  עֹל  ִיְפרֹק  ּלֹא  ׁשֶ ם  ָ ִמּשׁ יֹוֵצא  ֶאָחד  ֵאין  ַתְלִמיֵדיֶהם 

ל  ּכָ ָלֶהם  ֲהָנֵקל  ה,  ְוַעּתָ ֻכּלֹו.  ּכְ ֻרּבֹו  אֹו  ּלֹו  ּכֻ ִאם   - ה  ִפּלָ ְוַהּתְ

ָלֶהם  ְבנּו  ַוּיִ ָהָרע,  ַלֲעׂשֹות  הֹוִסיפּו  עֹוד  ה?!  ָהֵאּלֶ ַהּתֹוֵעבֹות 

ר  ֲאׁשֶ יר  ִ ַהּשׁ ְכֵלי  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְתִפּלֹות  י  ּתֵ ּבָ ְמקֹומֹות  ֵאיֶזה  ּבְ

שנתחדשו  אלו  והם  ממש,  לרעה  כנסיות  בתי  יש  הרבים  בעוונותינו  אך  לטובה, 

עכשיו וכו', המקום ירחם, בפרט אותן הנשמעים מרחוק ריחם הרע, שפרקו עול 

לגמרי וכו', אשר הם בעצמן מעידין שעדיין לא היתה כזאת, רק זה כמו עשרים 

ומאסו  געלו  מלכיהם  רוב  גם  אשר  ]רפורם[(,  קירחע  )שנקראים  שנתחדשו  שנה 

הכשרים  הרבנים  שרוב  עד  שם,  שנעשה  הרעש  גודל  נדפס  כבר  כאשר  בהם, 

פעלו אצל השרים לעקרם ולבטלם, אוי לאזנים שכך שומעות, אוי לדור שעלתה 

הקדוש  בזוהר  שכתוב  מה  נאמר  לרעה  כנסיות  הבתי  אלו  כל  ועל  כך;  בימיו 

חידוש העולם  כופרים באמונת  היו  בוני המגדל  כל  כי  בוני המגדל,  בכלל  שהם 

שמשם היו כל טעותיהם )אשר גם עתה כל הכופרים הגדולים נקראים על שמם 

הם  כי  בשמים',  וראשו  ומגדל  עיר  לנו  נבנה  'הבה  אמרו  כן  ועל  כידוע(,  פ”מ 

הם  כי  העולם,  חידוש  לאמונת  זוכין  זה  ידי  שעל  הנ”ל  התיקונים  מכל  ההיפך 

אומרים 'הבה נבנה לנו עיר', כי את זה לעומת זה, שרוצים להתקבץ ולבנות עיר 

מבתים רעים שלהם, מבניני דעות רעות שלהם, עד שרוצים לעשות מגדל וראשו 

גבוה מדעות רעות שלהם, עד שיגיע ראשו בשמים, למרוד  בנין  בשמים, לבנות 

כמו שכתוב שם  בעיקר,  ולכפור  ושלום  פיה חס  על  להפוך הקערה  נגד המקום, 

אמרו  חדים  ודברים  רש”י,  ופירש  אחדים',  ודברים  אחת  שפה  הארץ  כל  'ויהי 

בוודאי  כי  למשכיל,  כמובן  העולם,  בחידוש  כפירות  בחינת  הוא  זה  שכל  וכו', 

יתברך,  הבורא  עם  מלחמה  שיעשו  שאמרו  גמורים  וטיפשים  משוגעים  היו  לא 

הדעות  נגד  שם  שיבנו  הרעות  בדעותיהם  מלחמה  שיעשו  היה  כוונתם  כל  רק 

האמיתיות של אמונת חידוש העולם שהם מכניסים וקובעים בלב כל אחד ידיעת 

ושלום  חס  יזכר  שלא  התחתונים,  מן  שכינתו  לסלק  רצו  והם  יתברך,  אלקותו 

כל  ושל  אז  שהיה  המגדל  בוני  של  הרעה  כוונתם  פנימיות  כל  שזה  עוד,  ה'  שם 

'החושבים  וכמו שכתוב  בוני המגדל,  כן בבחינת  גם  הכופרים של עכשיו, שהם 

'ונעשה לנו שם', כי רוצים להמשיך השם  וכו'', ועל כן אמרו  להשכיח את שמי 

והכבוד לעצמו, כי הם פוגמים בשם ה' שהוא בחינת כבודו יתברך, כמו שכתוב 

'וברוך שם כבודו לעולם וכו''.
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ׁשֹוְמעֹות!  ְך  ּכָ ׁשֶ ְלָאְזַנִים  אֹוי  רֹב,  ִמּקָ ְמקֹומֹות  ֵאיֶזה  ּבְ דּו  ִנְתַיּסְ

ים ָמחּו  ַרּבִ ׁשֶ ה, ַעד  ִמּזֶ ם נֹוָחה  ְעּתָ ּדַ ּוָבֶהם ֵאין  ם ֵמֶהם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ

ְלכּות  ְוַהּמַ הֹודֹו  ָירּום  יָסר  ַהּקֵ ֹחק  י  ּפִ ַעל  ּוְמָנעּום  ָיָדם  ּבְ

ֵסֶדר  יסּו  ִהְדּפִ ׁשֶ ַמְענּו  ׁשָ )ְוַגם  ֶזה,  ּכָ ף  ּוְמֻזּיָ ָחָדׁש  ת  ּדַ ִלְבדֹות  ָאסּור  ׁשֶ

ַיֲחִציפּו  ְוֵאיְך  ַוֲאבֹוי!  אֹוי  אֹוי  ְוכּו’(,  דֹולֹות  ּגְ ְכִפירֹות  ּבִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ְלַגּלֹות  ַרק  ֲחֵפִצים  ֵהם  ׁשֶ ְבֵריֶהם  ּדִ ָכל  ּבְ לֹוַמר  ֶלב  ּכָ ּכַ ֵניֶהם  ּפְ

ֱאֶמת   - ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַנֲעֵרי  ֶאת  ּוְלַהְדִריְך  ָהֱאֶמת 

אֹוָתם  ְוַלֲעקֹר  ית  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְוִלׁשְ יִהּנֹום  ַלּגֵ ְסלּוָלה  ֶרְך  ּדֶ הּוא  ׁשֶ

ְלִדְבֵריֶהם?! ַיּטּו  ִאם  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵני עֹוָלמֹות  ְ ִמּשׁ

ְבֵרי ַהּמֹוֶרה,  ַעם ּכֹוְתִבים ְרָאיֹוֵתיֶהם ְלָהַרע ְמֹאד, ִמּדִ ּוְבָכל ּפַ
ָבֶהם,  ְוַכּיֹוֵצא  “ג  קנא,  ְוָהַרְלּבַ ֶעְזָרא,  ן  ִאּבְ ַאְבָרָהם  ְוָהַרב 

ָבר ְמבָֹאר  דֹוִלים יֹוֵתר ֵמֶהם; ַוֲהלֹא ּכְ ָרֵאל ּגְ ִאּלּו לֹא ָהיּו ְבִיׂשְ ּכְ

ַעל  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ אֹוִנים  ַהּגְ ל  ּכָ ֲעקּו  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵקץ  ֵאין  ְסָפִרים  ּבִ

ַבע,  ל ַחְכֵמי ַהּטֶ נּוִיים ַעל ְיסֹוד נֹוֵפל ׁשֶ ּבְ ׁשֶ ה -  ַהִחּבּוִרים ָהֵאּלֶ

ּדֹור  ּבַ ה  ַעּתָ ְוִהְנִני  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְבֵריֶהם  ִמּדִ ְלֵעיל  ְמַעט  ְוַכּמּוָבא 

ְקֵריֶהם  ׁשִ ְיֵדי  ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָיֵדינּו  ָמָטה  ְמַעט  ּכִ ר  ֲאׁשֶ  - ה  ַהּזֶ

)תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ נּו,  ְוִאּתָ נּו  ִעּמָ ה’  ֲעַדִין  ַאְך  ּוְכִפירֹוֵתיֶהם, 

ִלְנטֹות  ִלְבִלי   - ְיִמיִני“  ַיד  ּבְ ָאַחְזּתָ  ְך  ִעּמָ ָתִמיד  “ַוֲאִני  כג(:  עג, 

ַתְבנּו  ּכָ ּוְכָבר  ְלמּוד;  ַהּתַ ַחְכֵמי  ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ִדְבֵריֶהם  ַאֲחֵרי 

קנא. ר' לוי בר גרשום.
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ֶעְליֹון.  י  ְקדֹוׁשֵ יֵקי  ַצּדִ אֹוִנים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשֵ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְלֵעיל  ה  ִמּזֶ

ְוָרָבא,  י  ּיֵ ְוַאּבַ אי,  ּמַ ְוׁשַ ל  ִהּלֵ ַעל  ִאם  ִלְסֹמְך,  ָלנּו  ֵיׁש  ִמי  ְוַעל 

ים  ָפְרׁשִ ִאים ְוָהֲאמֹוָרִאים ַהּמְ ּנָ ר ָחָנא ְוכּו’, ְוָכל ַהּתַ ר ּבַ ה ּבַ ְוַרּבָ

“ל  ַהּנַ ִרים  ַחּבְ ַהּמְ ְבֵרי  ּדִ ַעל  ִאם  ֲהָוָיָתּה,  ּכַ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלנּו 

ַז“ל ֲחָכֵמינּו  ָאְסרּו  ׁשֶ  - ַבע  ַהּטֶ ַחְכֵמי  ַעת  ּדַ ַעל  נּוִיים   ַהּבְ

ְוכּו’?! ֶהם  ּבָ ַלֲהגֹות 

א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ׁשֶ ַבח,  ֶ ַהּשׁ ִרּבּוי  ָעָליו  ִלְכּתֹב  ִדְבֵריֶהם  ּבְ ָרִגיל  ְוַגם 
ָקם  ה לֹא  ַעד ֹמשֶׁ ה  “ִמּמֹשֶׁ ָעָליו  ִלְכּתֹב   - ְכבֹודֹו  ּבִ ִהּתּול 

ן,  ּכֵ ָעָליו  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַמְגִזיִמים  ֵאיֶזה  ָקְדמּו  ָבר  ּכְ ִאם  ה“!  ֹמשֶׁ ּכְ

ֶרְך  ִמּדֶ הּוא  ׁשֶ יל  ּכִ ְוַיׂשְ ָיִבין  ַעת,  ּדַ ן  ּבֶ ל  ּכָ ּתֹוָרה,  ר  ּבַ ל  ּכָ ֲאָבל 

ל  ׁשֶ ַבח  ֶ ַהּשׁ ה  ִמּזֶ נֹוָחה  ֵאינֹו  ים  ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים  ְוַדַעת  ַהַהְגָזָמה, 

ְמֹאד,  ְמֹאד  ָעָליו  ְוָצֲעקּו  ָחְלקּו  ׁשֶ  - ם  ֻרּבָ ּוִבְפָרט  ְוָכָזב,  ֶקר  ׁשֶ

מֹותֹו,  ּכְ ָקם  לֹא  ָיָמיו  ַעד  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹשֶׁ ּמִ ׁשֶ ר  ְלַדּבֵ ה  ּפֶ ֲהיּוַכל 

ן  ּבֶ ְוָעְתִניֵאל  ְוַאֲחרֹוִנים,  ִראׁשֹוִנים  ְנִביִאים  ָהיּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאֲחֵרי 

ן  ּבֶ ּוְבָנָיהּו  טז.(,  )תמורה  ִפְלּפּולֹו  ּבְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶהְחִזיר  ׁשֶ ְקַנז 

ִני,  ׁשֵ ְבַבִית  ְולֹא  ִראׁשֹון  ְבַבִית  לֹא  מֹותֹו  ּכְ יַח  ִהּנִ ּלֹא  ׁשֶ ְיהֹוָיָדע 

י ֵמִאיר, ְוָכל  י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ אי, ְוַרּבִ ּמַ ל ְוׁשַ ֶלְך ְוכּו’, ְוִהּלֵ ְוָדִוד ַהּמֶ

אֹוִנים  ַהּגְ ְוָכל  ְוכּו’,  ָהִרים  עֹוְקֵרי  ָהיּו  ׁשֶ ַוֲאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ַהּתַ

ִסְפרֹו  ּבְ ַז“ל[  “ם  ]ָהַרְמּבַ ַז“ל  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ  - ְוכּו’ 

לֹוַמר  ֶפה  ִיְפצּו  ְוֵאיָכָכה  ְבֵריֶהם,  ּדִ ַעל  ִדים  ּוְמֻיּסָ נּוִיים  ּבְ “ד  ַהּיָ

ּכֹוְתֵבי  ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ֱאֶמת  מֹותֹו?!  ּכְ ָקם  לֹא  ה  ְלֹמשֶׁ ה  ִמּמֹשֶׁ
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ַהּכֹל  ֲאָבל  אי,  ִמּדַ יֹוֵתר  ְגִזיִמים  ּמַ ׁשֶ  - דֹוִלים  ּגְ ַעל  ָבִחים  ׁשְ

ן! ּכֵ ָהֱאֶמת  ֵאין  ׁשֶ יֹוְדִעים 

י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶהן,  ּבָ ַלֲעׂשֹות  ִהְפִליא  ׁשֶ ָהֲהָלכֹות  ִדיֵני  ּבְ ם  ּגַ ַוֲהלֹא 
ַגת  ַהּשָׂ ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ ה,  ַהְרּבֵ ְמקֹומֹות  ה  ְבַכּמָ ָגה  ׁשָ ֵכן 

ֵעין  ל  ּכָ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ּוִבְפָרט  ֵכָליו,  ֵאי  נֹוׂשְ ְוָכל  ָהַרֲאַב“ד 

בֹודֹו  ּכְ ֵמֲחַמת  ְוִאם  ְלמּוד;  ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ׁשֶ רֶֹאה 

ֵאין  ֵאּלּו  ְמקֹומֹות  רֹב  ּבְ ֲאָבל  ָבָריו,  ּדְ ב  ֵ ְלַיּשׁ ים  ַרּבִ חֹוְתִרים 

י  ּפִ ַעל  ֵאיָנם  ִבים  ְ ַיּשׁ ּמְ ׁשֶ רּוִצים  ְוַהּתֵ מֹותֹו,  ּכְ ֲהָלָכה  ּפֹוְסִקים 

ַכֲהָלָכה  עֹוֶלה  ֵאינֹו  ׁשֶ  - ּוִפְלּפּול  ֲחִריפּות  ֶדֶרְך  ּבְ ַרק  ָהֱאֶמת, 

ִדי,  ִעּמָ ה’  ִיְהֶיה  ִאם  ַעִין,  ּבְ ַעִין  ִלְפֵניֶכם  ֲאָבֵאר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶבֱאֶמת, 

י  ּכִ ְכבֹודֹו,  ּבִ ַגם  ּפְ ֵאינֹו  ֶזה  ְוָכל  ֵמֶהם.  ְמקֹומֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

ִאי  י  ֱאנֹוׁשִ ּמַֹח  ׁשֶ ִדְבֵריֶהם,  ּבְ ְוַגם  ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ְמבָֹאר  ָבר  ּכְ

ְלַגְמֵרי. עּות  ַהּטָ ִמן  ָנִקי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ

ֲהָלָכה  ן ּכָ דֹול ְמַכּוֵ ֵאין ַהּגָ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ִנים ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ל ּפָ ַעל ּכָ
דֹוִלים,  ּגְ ּבַ דֹול ׁשֶ ֵאין ָאנּו סֹוְמִכין ָעָליו - ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ַהּגָ

ּוְבָכל  ם;  ְכֻכּלָ ֲהָלָכה  ֵאין  ַוֲאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֲאִפּלּו  י  ּכִ

ָברֹו,  ּדְ ַעל  סֹוְמִכין  ֵאין  ֲהָלָכה  ּכַ ן  ְמַכּוֵ דֹול  ַהּגָ ֵאין  ׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ

ִמי  ת,  ַהּדָ ֵרי  ִעּקְ ּבְ ַהּנֹוְגִעים  ְדָבִרים  ּבִ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ

ַז“ל  ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ּדִ ֶנֶגד  הּוא  ׁשֶ רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ דֹול  ּגָ ׁשּום  ַעל  ִיְסֹמְך 
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דֹוִלים  ַהּגְ ְבֵרי  ּדִ ּוְבָכל  ּכֹל,  ְלֵעין  בָֹאר  ּמְ ּכַ  - ְוכּו’  ָמָרא  ּגְ ּבַ

ְבֵריֶהם. ּדִ ַעל  ָמָרה  ּצֹוֲעִקים  ׁשֶ ְלֵעיל  ַהּמּוָבִאים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

הֹור  ְוַהּטָ ֵמא  ַהּטָ וֹות  ְלַהׁשְ ְורֹוִצים  ַלְחטֹא  יֹוִסיפּו  ה  ְוַעּתָ
ֶלב  ַהּכֶ ֶאת  ם  ּגַ וֹות  ְלַהׁשְ  - ְוכּו’  סּול  ְוַהּפָ ר  ׁשֵ ַהּכָ

ה  “ם ַז“ל[, ְוכֹוְתִבים ַעּתָ ה ַז“ל ]ְלָהַרְמּבַ ה ְלָהַרב ֹמשֶׁ ּפָ ַאׁשְ ל ּבָ ּטָ ַהּמֻ

מֹותֹו,  ּכְ ָקם  לֹא  רּותֹו  ַהּמָ ְיֵמי  ַעד  ְימֹוִני  ַהּמַ ּמֵ ׁשֶ מ“ד  ַעל  ם  ּגַ

ָרִגיל ַעל  הּוא  ב ַעל ִקיאֹו, ַעד ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ֶכֶלב  ּכְ ם  ְלּתָ ִאּוַ ּבְ ְוכֹוְפִלים 

א  ּדָ ּוְכגֹון  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶקֶרב  ּבְ ל  ִנְתַקּבֵ ָבר  ּכְ ִאּלּו  ּכְ  - ְלׁשֹוָנם 

ל  ּכָ ׁשֶ  - ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָעָדה  ָקָהל  ּבְ קֹול  ְלָהִרים  ְלמֹוָדִעי!  ָצִריְך 

ִמּיֹום  ְויֹוֵתר  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִלי  ְוֶזה  ְוָכָזב!  ֶקר  ׁשֶ ְבֵריֶהם  ּדִ

ַמְענּו  ׁשָ ְבִאיׁש,  ַהּמַ ֹמַע ֶאת קֹול ֵריחֹו  ִלׁשְ ְמִדיָנֵתנּו  ּבִ ִהְתַחְלנּו  ׁשֶ

דֹוִלים  ַהּגְ ּוְביֹוֵתר  ֱאֶמת,  ּבֶ ה’  תֹוַרת  ּבְ ָהאֹוֲחִזים  ל  ּכָ ָתִמיד 

בֹו,  ּוָמֲאסּו  ֲעלּו  ּגָ ם  ּלָ ּכֻ  - ֻפְרָסִמים  ַהּמְ יִקים  ּדִ ַהּצַ אֹוִנים  ְוַהּגְ

מּור  ּגָ יקֹוֶרס  ְלֶאּפִ ְוֶהֱחִזיקּוהּו  ִמּמּוָמר,  ֵעיֵניֶהם  ּבְ רּוַע  ּגָ ְוָהָיה 

ָבר  ּכְ ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְנָבט;  ן  ּבֶ ָיָרְבָעם  ּכְ ים  ָהַרּבִ ֶאת  ּוַמְחִטיא 

אֹוִנים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ִעם  יָסא  ִמּלִ ֻפְרָסם  ַהּמְ אֹון  ַהּגָ ׁשֶ דֹול,  ּגָ ַרַעׁש  קֹול 

ְוִנּדּו אֹותֹו ְוֶאת  ר ָהיּו ַבָיִמים ָהֵהם, ֶהֱחִרימּו  י ֶעְליֹון ֲאׁשֶ ְקדֹוׁשֵ

 - ָהָרע  ַהּקּוְנְטֵרס  ַעל  ּבַ בּוַע  ַהּצָ הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ִסיָעתֹו, 

מֹו ָהָרע נה“ו,  ּבֹו, ׁשְ ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ִכּנֹור  ּכְ ל ַהּתֹוָרה  ּכָ ה ֶאת  ָעׂשָ ׁשֶ

ֶזה,  ל  ּכָ ֻפְרָסם  ּמְ ּכַ ְוכּו’,  ת  ַהּמֵ ֶאת  ְלָהִלין  ַרע  קּוְנְטֵרס  ר  ִחּבֵ ׁשֶ

ְקנּו  ֶהְעּתַ ּוְכָבר  ַעְצָמן,  ּבְ ָהָרִעים  ָקְרֵחיֶהם  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ְוַכּמּוָבא 
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“ּתֹוְלדֹות  ָקַרח  ּבְ ַעְצָמן  ּבְ ָקְרֵחיֶהם  ּבְ ְמָצא  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלֵעיל 

וגסמ“ש  ְוכּו’  ׂשֹון  ׂשָ קֹול  ּבְ ְקָרא  ַוּיִ מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ ַמ“ן“  ָהַרְמּבְ

ער. ְפִריְדַלְנּדֶ ִוד  ּדָ ְבָהק  ַהּמֻ ְלִמידֹו  ּתַ

ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ סֹוף  ַעד  ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ּוָבֵנינּו  ָאנּו  ה,  ַעּתָ ם  ּגַ ה  ְוַעּתָ
ָהָרִעים  ְבֵריֶהם  ּדִ ּוִמּכֹל  ּוֵמֲהמֹוָנם  ֵמֶהם  ְרחֹוִקים  ָאנּו 

ְוָאנּו  ָבֶטן,  ַחְדֵרי  ַהּיֹוְרִדים  ָחֶרב  ַמְדְקרֹות  ּכְ ַהּבֹוִטים  ִרים  ְוַהּמָ

יִעים,  ַמּגִ ֵהיָכן  ַעד  ְבֵריֶהם  ִמּדִ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ֵהיֵטב  ְמִביִנים 

ב  ֵ ם ָהָרָעה ּוְלַיּשׁ ְעּתָ יר ּדַ רֹוִצים ְלַחּפֹות ּוְלַהְסּתִ ְמקֹומֹות ׁשֶ ֵהן ּבִ

ְמקֹומֹות  ּבִ ֵהן  ִפים,  ֻזּיָ ַהּמְ ִדְבֵריֶהם  ּבְ ְלמּוד  ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ֶאת 

בָֹאר  ּמְ ּכַ  - ְלמּוד  ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ֶנֶגד  ֶכֶלב  ּכְ ֵניֶהם  ּפְ ְתַחְצִפים  ּמִ ׁשֶ

ִאים  ּנָ ַהּתַ ֶנֶגד  ְפָרט  ּבִ ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ִדְבֵריֶהם  ּבְ

ִלי  ּבְ ֶפה  ֲערּו  ּפָ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ֲעֵלי  ּבַ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ

ַמְלָאְך  ֵאין  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאּלּו  ּכְ ַמְעָלה,  י  ַלּפֵ ּכְ ף  ּוְלַגּדֵ ְלָחֵרף  ֹחק 

ִפיֶהם  ֵלא  ִיּמָ ּוְכרּוב!  ְוֹאַפן  ה  ַחּיָ ְולֹא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָרף  ׂשָ ְוֵאין 

יר  ַנְזּכִ ֱאלֵֹקינּו  ה’  ם  ׁשֵ ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ִפיֶהם,  ּבְ ק  ּמַ ּתִ ּוְלׁשֹוָנם  ָחָצץ 

ְנִביִאים  ּתֹוָרה  ּבַ ֹפָרׁש  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְוַנֲאִמין 

ּוְמִכיְלּתֹות  ים  ּוִמְדָרׁשִ ְלמּוד  ּתַ ּבַ ַז“ל  ֲחָכֵמינּו  ּוְבִדְבֵרי  ּוְכתּוִבים 

יֹום  ָכל  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ אֹוְמִרים  ְוָאנּו  ִלְגדּוָדיו,  ר  ִמְסּפָ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ  -

ָרִפים  ְוַהּשְׂ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵמֵאיַמת  ר  ִנְזּכָ ם  ּוְבֻכּלָ ד,  ּוְמֻעּמָ ב  ָ ְמֻיּשׁ

ָגִעים  ּפְ ל  ׁשֶ יר  ׁשִ ּבְ ְמֹפָרׁש  ְוֵכן  ְוכּו’,  ַהּקֶֹדׁש  ְוַחּיֹות  ים  ְוָהאֹוַפּנִ

ִדים  ׁשֵ ְרָבבֹות  י  ִרּבֵ ֲאָלִפים  ֵמַאְלֵפי  ֵצל  ְלִהּנָ ׁשֹות  ּקָ ּבַ ה  ּמָ ּכַ



קנאת ה’ צבאות קנט

ֶאֶלף“  ָך  ּדְ ִמּצִ “ִיּפֹל  ז(:  צא,  )תהלים  אֹוְמִרים  ׁשֶ מֹו  ּכְ יִקים,  ּוַמּזִ

ֲעָלן  “ְוַקְייֵמי  ו.(:  )דף  ְבָרכֹות  ּבִ ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוכּו’, 

ְוכּו’. ְלאּוְגָיא“  א  ִכְסּלָ י  ּכִ

יֵקי ֱאֶמת ָצֲעקּו ָמָרה  אֹוֵני עֹוָלם ַצּדִ ּגְ ל  ּכָ ֶ ּשׁ ְרנּו ַמה  ִהְזּכַ ּוְכָבר 
ְיֶחְזֵקאל  בֹות  ְרּכָ ּמֶ ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ַעל  ִבְגֵדיֶהם  ְוָקְרעּו 

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים  ּדְ ִלְכּפֹל  ָצִריְך  ְוֵאין  ָהָרָעה,  ם  ְעּתָ ּדַ ַעל  ז  ְמַרּמֵ

צֲֹעִקים  ֶ ׁשּ ּוַמה  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֵעת  ָכל  ּבְ ְקִריָעה  ב  ְלַחּיֵ ּלֹא  ׁשֶ

ָבר  ּכְ ָלה,  ַקּבָ ּמּוד  ִמּלִ ְלִהְתַרֵחק  ְגדֹוִלים  ה  ּמָ ִמּכַ ּוְמִביִאים 

ַוֲהלֹא  ֻקְלמּוִסים,  ה  ּמָ ּכַ רּו  ּבְ ּתַ ְוִנׁשְ ה  ַהְרּבֵ יֹו  ּדְ ֶזה  ַעל  כּו  ּפְ ּתַ ִנׁשְ

ּלֹא ָכל  ַעְצָמן ׁשֶ ים ּכֹוְתִבין ּבְ דֹוׁשִ ִלים ַהּקְ ֻקּבָ ה ְגדֹוֵלי ַהּמְ ּמָ ם ּכַ ּגַ

יס  ְלַהְדּפִ ירּו  ִהּתִ ָהַאֲחרֹוִנים  ּדֹורֹות  ּבַ ַאְך  ִלְלֹמד,  ָראּוי  ֶאָחד 

קֹות  ַהַהְעּתָ ִנְתַרּבּו  י  ּכִ  - ְוִנּמּוִקים  ְטָעִמים  ה  ּמָ ִמּכַ ָפִרים  ַהּסְ

ְפַסק  ּבִ ׁשּובֹות  ְוַהּתְ ָענֹות  ַהּטְ בָֹאר  ּמְ ּכַ ְוכּו’,  ה  ַהְרּבֵ ָטעּות  ּבְ

ֵמֶהם  ַאל  ׁשָ ִמי  ָבֶזה,  ְוָלנּו  ֶהם  ּלָ ּוַמה  ַזַצ“ל;  דֹוִלים  ַהּגְ ִנים  ָהַרּבָ

 - ַז“ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ ִלְלֹמד  ֵאר  ְלִהְתּפָ ֶהם  ּלָ ּוַמה  ם,  ְעּתָ ּדַ

עֹוְבִרים  ֵהם  ׁשֶ יֹוְדִעים  ים  ָהַעּמִ ל  ּכָ ַוֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ַאֲחֵרי 

ֵאיָנם  רֹב  י  ּפִ ְוַעל  יֹום;  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַעל 

ֵליָצנּות  ְבֵרי  ּדִ ַעְצָמן  ּבְ ִדְבֵריֶהם  ּבְ ּוְמִביִאים  ק  ְלִהְתַאּפֵ ְיכֹוִלים 

ִאּסּור  ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ֲחמּוִרים  ִאּסּוִרים  ַעל  ְוִגּדּוִפים 

ֵני  ִמּפְ ֲחִקירֹות  ּכֹוְתִבים  ְוכּו’  ֵרת  ּכָ ִחּיּוב  הּוא  ׁשֶ ֶפַסח  ּבְ ָחֵמץ 
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ל ּכָ ַעל  ִלְקרֹוַע  ְצִריִכים  ר  ֲאׁשֶ ְוכּו’,  ֶנֱאַסר  ּוָמַתי   ַמה 

ְוִדּבּור. ּבּור  ּדִ

ָנֵתיֶהם  ּוָ ּכַ רֹוִאים  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ָהָרָעה?!  ָנָתם  ּוָ ּכַ ָיִבין  לֹא  ּוִמי 
תֹוְך  ּבְ ֶפַסח  ּבְ ָחֵמץ  אֹוְכִלים  ׁשֶ ָהָרִעים,  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ִמּתֹוְך 

ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוכֹוְתִבים  ם,  ָ ִמּשׁ ְוהֹוְלִכים  ְיהּוִדים  ָהֵאיָנם  י  ּתֵ ּבָ

ְורֹוִצים  ָהָרִעים,  ִסְפֵריֶהם  ָהֲאִכיָלה  ַאַחר  ּפּור  ּכִ ּוְביֹום  טֹוב 

ָיזּוז  לֹא  ’ֱאֶמת’  ְוִדּבּור  ָהֱאֶמת,  ֶרְך  ּדֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַנֲעֵרי  ד  ְלַלּמֵ

ּבֹוִדים  ׁשֶ ם  ּוְלַנְפׁשָ ָלֶהם  אֹוי  ’ֱאֶמת’,  ַרק  ֲחֵפִצים  ׁשֶ  - יֶהם  ִמּפִ

ֱאלִֹקים  ה’  ֶלֱאֶמת,  ֶזה  ּכָ ּוְמֹגָעל  ף  ְמֻטּנָ ֶקר  ׁשֶ ַכת  ֶחׁשְ ַלֲהֹפְך 

“י  ִ ְוַרׁשּ ְלמּוד  ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ְוָכל  ֱאֶמת,  ְותֹוָרתֹו  ֱאֶמת  ה  ּוֹמשֶׁ ֱאֶמת, 

ָדִאין!  ּבַ ְוֵהם  ֱאֶמת,  ְוִסיָעתֹו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוִדְבֵרי  ֵפרּוׁשֹו  ּבְ

ָרָאנּו  ּבְ רּוְך ֱאלֵֹקינּו ׁשֶ “ל; ּבָ יֶהם ְוַכּנַ ֲעׂשֵ חּוׁש ִמּמַ ר רֹוִאין ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

יֹוִסיף ה’  ּכֹה  ה!  ֵהּנָ ַעד  ה  ָהֵאּלֶ ַהּתֹוִעים  ִמן  יָלנּו  ְוִהְבּדִ ִלְכבֹודֹו 

ּוִמּכֹל  ּוֵמֲהמֹוָנם  ֵמֶהם  ּוְלַהְפִריׁש  יל  ְלַהְבּדִ ַזְרֵענּו  ְוַעל  ָעֵלינּו 

ָהֱאֶמת  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ְוָאז  ֶצֶדק,  מֹוֶרה  ָיבֹוא  ַעד  ָהָרעֹות,  עֹוֵתיֶהם  ּדֵ

ְלעֹוָלם: ָיקּום  ֱאלִֹקים  ַוה’  ָלַעד  ּכֹון  ּתִ ֱאֶמת  ַפת  ׂשְ ּכֹל,  ְלֵעין 

ָלם ְוִנׁשְ ם  ּתַ
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 הכָ רָ בְּ לִּ  נו  רו  כְּ זִּ  נוּ ּב  ת רַ חַ טָ בְּ הַ 

ְמְלאּו ָיָמיו ְוָאַמר י יִּ ם ּכִּ ּגַּ ֶׁ ר , ש  חַּ ֲאזַּי אַּ

קּותו   ּלְ ְסּתַּ ְברו  ְוי   ,הִּ ל קִּ א עַּ בו  ּיָ ֶׁ י ש  ם ֵאּלּו מִּ ר ש ָ אמַּ

ּנַּ  ים הַּ ּלִּ הִּ יְטל ּתְ ּפִּ ָרה קַּ רּוָטה  ,ל"ָהֲעש ָ ן ּפְ ּתֵ ְויִּ

ְצָדָקה ְדלּו ְוָעְצמוּ  ,[ֲעבּורו  ] לִּ ם ּגָ יּלּו אִּ ָתיו  ֲאפִּ נו  ֲעוו 

ֲחָטָאיו ְמא   םד ְמא  וַּ לו  ס ְוש ָ ץ  ,ד חַּ ּמֵ ְתאַּ ֲאזַּי אֶׁ

ל ָלא   ּדֵ ּתַּ ש ְ ְך ְוָלר ְואֶׁ נו  ְוכוּ רֶׁ ּקְ יעו  ּוְלתַּ ש ִּ ב ְלהו  . 'חַּ

י ָחָזק ְמא   ֲאנִּ יוַּ ּלִּ ֶׁ ים ש  ָברִּ ּדְ ָכל הַּ י , ד ּבְ זֶׁה ֲאנִּ ְך ּבָ אַּ

ֵתר יו  עִּ  ,ָחָזק ּבְ יְטל מו  ּפִּ ָרה קַּ ֵאּלּו ָהֲעש ָ ֶׁ ים ְמא  ש  ד ילִּ

ים .דְמא   ּלִּ הִּ יְטל ּתְ ּפִּ ָרה קַּ  ,ב"ל ,ז"ט: ְוֵאּלּו ֵהן ָהֲעש ָ

ר , נ"ק ,ז"קל ,ה"ק ,'צ ,ז"ע, ט"נ, ב"מ  ,א"מ ֲאש ֶׁ ּכַּ

ים ָעמִּ ה ּפְ ּמָ סּו ּכַּ ְדּפְ ָבר נִּ  .ּכְ

ע ז  :ְוָאַמר דַּ י לא נו  ָלםּכִּ ת ָהעו  יאַּ רִּ ם ּבְ ּיו   .את מִּ

ל ְידֵ  ְוִעְנַין ּקּון זֶׁה עַּ יְטל ּתִּ ּפִּ ָרה קַּ ת ָהֲעש ָ ירַּ י ֲאמִּ

ּנַּ  ים הַּ ּלִּ הִּ ְמֵרי"ּתְ ָבר ָחָדש  ְלגַּ ְפָלא ,ל הּוא ּדָ ּדּוש  נִּ  !חִּ

ָרא ְמא   ְפָלא ְונו  ּקּון נִּ י הּוא ּתִּ ל  .דד ְמא  ּכִּ ּיּוכַּ ֶׁ י ש  ּומִּ
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ְך י   ר ּכָ חַּ ה ְואַּ ְקוֶׁ ּמִּ ב ,אְמֵרםֵליֵלְך לַּ ה ּטו  אי מַּ ּדַּ וַּ  ,ּבְ

ם הּוא אָ  יּלּו אִּ ְך ֲאפִּ ְטּב  אַּ ר לִּ ְפש ָ י אֶׁ אִּ ֶׁ ן  ,לנּוס ש  גו  ּכְ

לֶׁה הּוא חו  ךְ  ,ש ֶׁ רֶׁ ּדֶׁ הּוא ּבַּ ם  ,או  ש ֶׁ י ֵכן אִּ ל ּפִּ ף עַּ אַּ

ֵרי לו  י   ש ְ ָרא ְמא   ,אְמֵרם אַּ ל ְונו  דו  ּקּון ּגָ י ֵהם ּתִּ  .דּכִּ

ם י   בְואִּ ה טו  אי מַּ ּדַּ וַּ ָראּוי ּבְ ָנה ּכָ ּוָ כַּ ם . אְמֵרם ּבְ ְך ּגַּ אַּ

ְצָמהּ  עַּ יָרה ּבְ ל ְמא   ָהֲאמִּ  .דְמֻסּגָ

 

ִריםֹנֹ פְֹאתֹלִֹרֹז ֹמַֹבֹלוֹ טוֹ  ָרהִֹמְזמו  ָ ֹיֲֹאִמיַרתָֹהֲעש 

ֹ
 

י  ת ֲהֵרינִּ ירַּ ֲאמִּ י ּבַּ ְצמִּ ר עַּ ֵ ש  ָרה ְמקַּ ֵרי ָהֲעש ָ ְזמו  מִּ

ים  ּלִּ הִּ ֵרנוּ ּתְ דו  ּבְ ֶׁ ים ש  ּיִּ ּתִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ּוְלָכל  ,ֵאּלּו ְלָכל הַּ

ץ  ָארֶׁ ר ּבָ ֵ ים ָאש  ש ִּ ְכֵני ָעָפר ְקדו  ו  ים ש  ּתִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ הַּ

ה ל  ,ֵהּמָ חַּ ָלם נַּ ד עו  יק ְיסו  ּדִּ ש  צַּ דו  ּקָ נּו הַּ ּבֵ ְפָרט ְלרַּ ּובִּ

ר ָחְכמָ  ֵבעַּ ְמקו  א ,הנו  ן ֵפיגֶׁ ְחָמן ּבֶׁ נּו נַּ ּבֵ ְמָחהּבֶׁ  רַּ נַּ , ן ש ִּ

ְחמָ  ְח נַּ ְחָמן  נַּ ר ֵאלּו , ןמַּ אוּ מְ נַּ מַּ ן לו  ּקֵ ָלה ְוּתִּ ר ּגִּ ֲאשֶׁ

ָרה ֵרי  ָהֲעש ָ ְזמו  ים מִּ ּלִּ הִּ יתּתְ רִּ ּבְ ּקּון הַּ יל ּתִּ בִּ ש ְ ְזכּוָתם  , ּבִּ

ָרֵאל ש ְ ל יִּ ל ּכָ  .ָאֵמן ,ָיֵגן ָעֵלינּו ְועַּ
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ל ם ְועַּ  ְועַּ ְעּתָ יְטל ּדַּ ּפִּ ָרה קַּ ֵמר ָהֲעש ָ י או  ָנָתם ֲאנִּ ּוָ ל ּכַּ

ים ּלִּ הִּ ל , ֵאּלוּ  ּתְ ת ּכָ ּלו  ֵרר ּוְלגַּ ה ְלעו  ְזּכֶׁ ְזכּוָתם ְוכ ָחם אֶׁ ּובִּ

ים ּלִּ הִּ ר ּתְ ם ֵספֶׁ הֶׁ ר ּבָ ֱאמַּ ּנֶׁ ֶׁ יָנה ש  יֵני ְנגִּ ָרה מִּ ֵהם, ָהֲעש ָ ֶׁ : ש 

ֵרי ש ְ ָרָכה, אַּ יל, ּבְ ּכִּ ש ְ יר, מַּ ּצּוחַּ , ש ִּ ּגּון, נִּ התְּ , נִּ ּלָ , פִּ

ָדָאה ר, הו  ְזמו  ְללּוָיהּ , מִּ ֵהם ,הַּ ֶׁ ּוט :ש  ש  יר ּפָ פּול, ש ִּ , ּכָ

ש ּלָ ֻ ע, ְמש  ל , ְמֻרּבָ דו  ּגָ ְמֻיָחד הַּ ְמָך הַּ ש ִּ ים ּבְ לּולִּ ֵהם ּכְ ֶׁ ש 

ש   ָקדו  ים ָהֵאּלּו . ְוהַּ ש ִּ דו  ּקְ ת הַּ מו  ֵני ש ְ ש ְ ְזכּות ְוכ חַּ הַּ ּובִּ

ּלּוָאם מִּ ים , ּבְ ֵהם ֵאל ֱאל הִּ ֶׁ זֶׁ )ש  ף לֶׁ אָ , דמֶׁ ף לָ לֶׁ אָ :  (הּכָ

ר תפ, םד מֵ י יו  ד הֵ מֶׁ לָ  ְסּפָ מִּ ים ּבְ לִּ ֵהם עו  ֶׁ ר , ה"ש  ְסּפַּ מִּ ּכְ

ים ּלִּ הִּ ית  ,ּתְ רִּ ּבְ ּקּון הַּ י ְלתִּ נִּ ּכֵ זַּ ת ּתְ מו  ֵ ש ּ כ חַּ ֵאלּו הַּ ּבְ

י ָללִּ ּכְ ּקּון הַּ הּוא ּתִּ ֶׁ  :ָאֵמן ,ש 

 

 ֹ םֹש  ד  יםֹי אַמרֹז הַיְתִחילֹב ַֹקו  ִהל ִ ֹ:ֲאִמיַרתֹת ְ

ְיה ָוהְלכּו  ָנה לַּ ּנְ ֵענוּ , ְנרַּ ש ְ יָעה ְלצּור יִּ ָניו : ָנרִּ ָמה ּפָ ּדְ ְנקַּ

ָדה תו  יעַּ לו  , ּבְ ת ָנרִּ רו  ְזמִּ ל ְיה ָוה: ּבִּ דו  י ֵאל ּגָ ל , ּכִּ דו  ְך ּגָ לֶׁ ּומֶׁ

ים ל ֱאל הִּ ל ּכָ  :עַּ

י מְ  יֲהֵרינִּ ְראִּ ת ּבו  חַּ אֶׁ ּבֵ ַּ ל ּוְלש  ּלֵ ת ּוְלהַּ דו  י ְלהו  ת ּפִּ ן אֶׁ ּמֵ  .זַּ

ל  ימּו עַּ ילּו ּוְרחִּ ְדחִּ ה ּבִּ יְנּתֵ כִּ יְך הּוא ּוש ְ רִּ א ּבְ חּוד ֻקְדש ָ ם יִּ ֵ ְלש 

ָרֵאל ש ְ ל יִּ ם ּכָ ֵ ש  ְעָלם ּבְ יר ְונֶׁ הּוא ָטמִּ  :ְיֵדי הַּ
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ֹטז
 

ד א ם ְלָדוִּ ְכּתָ י ,מִּ י ֵאל ּכִּ ְמֵרנִּ י ָבךְ  ש ָ יתִּ  :ָחסִּ

ְיה ָוה ב ְרּתְ לַּ ה ָאמַּ ל ,ֲאד ָני ָאּתָ י ּבַּ ָבתִּ יךָ  טו   :ָעלֶׁ

ר ג ֶׁ ים ֲאש  ש ִּ ְקדו  ה לִּ ץ ֵהּמָ ָארֶׁ ל ,ּבָ יֵרי ּכָ ּדִּ י ְואַּ ְפצִּ  :ָבם חֶׁ

ֵחר ָמָהרוּ  ד ָתם אַּ בו  ּצְ ְרּבּו עַּ ל, יִּ ם ּבַּ ּדָ ם מִּ יהֶׁ ְסּכֵ יְך נִּ ּסִּ  ,אַּ

ל ת ּובַּ א אֶׁ ָ ש ּ ל אֶׁ ָתם עַּ מו  ָפָתי ש ְ  :ש ְ

י תְמנָ  ְיה ָוה ה סִּ י ְוכו  ְלקִּ י ,חֶׁ ָרלִּ יְך ּגו  מִּ ה ּתו  ּתָ  :אַּ

ים ָנְפלוּ  ו ים ֲחָבלִּ מִּ עִּ ּנְ י ּבַּ ף ,לִּ ְפָרה ָעָלי אַּ ֲחָלת ש ָ  :נַּ

ת ז יְיה ָוה  ֲאָבֵרְך אֶׁ ר ְיָעָצנִּ ֶׁ ף ,ֲאש  י  אַּ רּונִּ ּסְ ת יִּ ֵלילו 

ָתי ְליו   :כִּ

י ְיה ָוה ח יתִּ ּוִּ יד ש ִּ י ָתמִּ ְגּדִּ ל ,ְלנֶׁ י ּבַּ ינִּ ימִּ י מִּ ּמו   ּכִּ  :טאֶׁ

יט  דִּ בו  ל ּכְ גֶׁ ּיָ י וַּ ּבִּ ח לִּ מַּ ף ,ָלֵכן ש ָ ח אַּ טַּ ּכ ן ָלבֶׁ ש ְ י יִּ רִּ ש ָ  :ּבְ

י ל אי  ל ּכִּ או  ש ְ י לִּ ְפש ִּ ֲעז ב נַּ ת ל א ,תַּ ְראו  יְדָך לִּ ן ֲחסִּ ּתֵ  תִּ

ת חַּ  :ש ָ

חיא  י א רַּ יֵענִּ דִּ ים ּתו  ּיִּ ת ,חַּ ת אֶׁ ָמחו  ע ש ְ יךָ  ש  בַּ נֶׁ  ,ּפָ

ח צַּ יְנָך נֶׁ ימִּ ת ּבִּ מו   :ְנעִּ
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ֹלב

ילְלדָ  א ּכִּ ש ְ ד מַּ ּוי ,וִּ ֵרי ְנש  ש ְ סּוי ֲחָטָאה אַּ ע ּכְ ַּ ש   :ּפֶׁ

ן ב ְחש  ב ְיה ָוה לו  ָעו  ֵרי ָאָדם ל א יַּ ש ְ רּוחו   ,אַּ ְוֵאין ּבְ

ה ּיָ  :ְרמִּ

י ג לּו ֲעָצָמי ּכִּ י ּבָ ּתִּ ש ְ ֱחרַּ ל ,הֶׁ י ּכָ ֲאָגתִּ ַּ ש  ם ּבְ ּיו   :הַּ

ךָ  ד י ָידֶׁ ד ָעלַּ ְכּבַּ ְיָלה ּתִּ ָמם ָולַּ י יו  ךְ  ,ּכִּ ְהּפַּ ְרב ֵני  נֶׁ חַּ י ּבְ ּדִּ ַּ ְלש 

ָלה ץ סֶׁ יִּ  :קַּ

י ל א ה נִּ ֲעו  יֲעָך וַּ דִּ י או  אתִּ ּטָ י חַּ יתִּ ּסִּ ה ֲעֵלי  ,כִּ דֶׁ י או  ְרּתִּ ָאמַּ

ְיה ָוה י לַּ עַּ ָלה ,ְפש ָ י סֶׁ אתִּ ּטָ ן חַּ אָת ֲעו  ה ָנש ָ ּתָ  :ְואַּ

ל ו ל עַּ ּלֵל ּכָ ְתּפַּ יָך ְלֵעת ְמצ א ז את יִּ יד ֵאלֶׁ ק  ,ָחסִּ רַּ

ים אֵ  ּבִּ ם רַּ יִּ ף מַּ טֶׁ ֵ יעוּ ְלש  ּגִּ  :ָליו ל א יַּ

י ז ר לִּ ה ֵסתֶׁ ּתָ ר  **אַּ ּצַּ י מִּ ֵרנִּ ּצְ י  , ּתִּ ּלֵט ָרּנֵ י פַּ ְבֵבנִּ סו   ּתְ

ָלה  :סֶׁ

ךְ  ח רֶׁ דֶׁ ְרָך ּבְ יְלָך ְואו  ּכִּ ש ְ יֲעָצה ,זּו ֵתֵלךְ  אַּ י אִּ יָך ֵעינִּ ֹֹ:ָעלֶׁ

ל ט ין אַּ ד ֵאין ָהבִּ רֶׁ פֶׁ סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ ג ,ּתִּ תֶׁ מֶׁ ְדיו   ּבְ ן עֶׁ סֶׁ ָורֶׁ

ל ם ּבַּ ְבלו  יךָ  לִּ  :ְקר ב ֵאלֶׁ

ים י ּבִּ ים רַּ בִּ ְכאו  ע מַּ ֵטחַּ  ,ָלָרש ָ ּבו  ְיה ָוה ְוהַּ ּנוּ  ּבַּ ְבבֶׁ ד ְיסו  סֶׁ  :חֶׁ

ים יא יקִּ ּדִּ ילּו צַּ ְיה ָוה  ְוגִּ ְמחּו בַּ ל ,ש ִּ ינּו ּכָ ְרנִּ ֵרי ְוהַּ ש ְ ֹ: ֵלב יִּ

ֹ

 (ג"אֹסימןֹרי"מֹח"לקו) ֹהפסיקֹמעטלֹכאןֹצריך**
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ֹמא
 

ד א ר ְלָדוִּ ְזמו  חַּ מִּ ּצֵ ְמנַּ  :לַּ

לאַּ  ב יל אֶׁ ּכִּ ש ְ ֵרי מַּ ל ש ְ ֵטהּו ְיה ָוה  ,ּדָ ּלְ ם ָרָעה ְימַּ יו   :ּבְ

ּיֵהוּ  ְיה ָוה ג יחַּ ְמֵרהּו וִּ ש ְ ר  יִּ ַּ ץְוֻאש ּ ָארֶׁ ל ,ּבָ ֵנהּו  ְואַּ ּתְ ּתִּ

ש  א ְיָביו פֶׁ נֶׁ  :ּבְ

ל ד ּנּו עַּ ְסָעדֶׁ ָוי ְיה ָוה יִּ ש  ּדְ רֶׁ ל ,עֶׁ ְכּתָ  ּכָ בו  ָהפַּ ּכָ ש ְ מִּ

 :ְבָחְליו  

י ה י ֲאנִּ ְרּתִּ י ָאמַּ נִּ י ,ְיה ָוה ָחּנֵ י ּכִּ ְפש ִּ י ָלךְ  ְרָפָאה נַּ  :ָחָטאתִּ

י ו ע לִּ י י אְמרּו רַּ ְיבַּ מו   ,או  ד ש ְ י ָימּות ְוָאבַּ  :ָמתַּ

ם ז ר ְואִּ ּבֵ ְוא ְידַּ ת ש ָ ְראו  א לִּ ץ ,ּבָ ְקּבָ ּבו  יִּ ן לו   לִּ ֵיֵצא  ,ָאוֶׁ

ר ּבֵ חּוץ ְידַּ  :לַּ

ל ח ּו ּכָ ֲחש  ְתלַּ י יִּ ד ָעלַּ חַּ ְחש ְ  ,ש  ְנָאי יַּ י יַּ יָעלַּ  :בּו ָרָעה לִּ

ר ט בַּ ל ָיצּוק ּבו   ּדְ עַּ ּיַּ לִּ ב ל א ,ּבְ כַּ ר ש ָ ֶׁ ֲאש  יף ָלקּום וַּ סִּ  :יו 

ם י ר ּגַּ ֶׁ י ֲאש  מִּ לו  יש  ש ְ י אִּ ְחמִּ ֵכל לַּ י בו  או  ְחּתִּ טַּ יל  ,ּבָ ְגּדִּ הִּ

י ָעֵקב  :ָעלַּ

ה ְיה ָוה יא ּתָ י ְואַּ יֵמנִּ ֲהקִּ י וַּ נִּ ם ,ָחּנֵ ָמה ָלהֶׁ ּלְ ַּ ֲאש   :וַּ

ְעּתִּ  יב ז את ָידַּ יּבְ י י ּכִּ ְצּתָ ּבִּ י ל א ,ָחפַּ י ָעָלי ּכִּ יעַּ א ְיבִּ  :ָירִּ

י יג ְכּתָ ּבִּ מַּ י ּתָ ֻתּמִּ י ּבְ ֲאנִּ ָלם ,וַּ יָך ְלעו  י ְלָפנֶׁ יֵבנִּ ּצִּ ּתַּ  :וַּ
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 קסו

רּוְך ְיה ָוה יד ָלם ּבָ ד ָהעו  ָלם ְועַּ ָרֵאל ֵמָהעו  ש ְ ָאֵמן  ,ֱאל ֵהי יִּ

 : ְוָאֵמן

ֹמב
 

ְבֵני א יל לִּ ּכִּ ש ְ חַּ מַּ ּצֵ ְמנַּ ח לַּ  :ק רַּ

ל ב ֲער ג עַּ ל ּתַּ ּיָ אַּ יֵקי ּכְ ם ֲאפִּ יָך  ,ָמיִּ ֲער ג ֵאלֶׁ י תַּ ְפש ִּ ן נַּ ּכֵ

ים  :ֱאל הִּ

ים ְלֵאל ָחי ג י ֵלאל הִּ ְפש ִּ ה  ,ָצְמָאה נַּ א ְוֵאָראֶׁ י ָאבו  ָמתַּ

ים ֵני ֱאל הִּ  :ּפְ

ָמם ָוָלְיָלה ָהְיָתה ד ם יו  י לֶׁחֶׁ ְמָעתִּ י דִּ ל ,ּלִּ י ּכָ ֱאמ ר ֵאלַּ  ּבֶׁ

יךָ  ּיֵה ֱאל הֶׁ ם אַּ ּיו   :הַּ

י ה ְפש ִּ י נַּ ָכה ָעלַּ ּפְ ש ְ ָרה ְואֶׁ ְזּכְ ְך  ,ֵאּלֶׁה אֶׁ ּסָ ֱעב ר ּבַּ י אֶׁ ּכִּ

ד ם עַּ ּדֵ ּדַּ ים אֶׁ ית ֱאל הִּ ל ,ּבֵ קו  ֵגג ּבְ ן חו  ָדה ָהמו  ה ְותו  ּנָ  :רִּ

ה ו י ָעָלי מַּ ֱהמִּ ּתֶׁ י וַּ ְפש ִּ י נַּ ֲחחִּ ּתו  ש ְ י ,ּתִּ ים ּכִּ י ֵלאל הִּ ילִּ חִּ  הו 

ָניו ת ּפָ ּועו  ּנּו ְיש  דֶׁ ד או   :עו 

ָחח ,יֱאל הַּ  ז ּתו  ש ְ י תִּ ְפש ִּ י נַּ ל ,ָעלַּ ץ  עַּ רֶׁ ְרָך ֵמאֶׁ ְזּכָ ן אֶׁ ּכֵ

ְצָער ר מִּ ים ֵמהַּ נִּ ְרמו  ן ְוחֶׁ ְרּדֵ  :יַּ

ם ח הו  ל ּתְ יךָ  אֶׁ רֶׁ ּנו  ל צִּ ֵרא ְלקו  ם קו  הו  ל ,ּתְ יָך  ּכָ רֶׁ ּבָ ש ְ מִּ

י ָעָברוּ  יָך ָעלַּ ּלֶׁ  :ְוגַּ
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ה ְיה ָוה ט ּוֶׁ ָמם ְיצַּ ְסּדו   יו  ְיָלה חַּ ּלַּ יר ּובַּ יה ש ִּ ּמִּ ה  עִּ ּלָ פִּ ּתְ

י ּיָ  :ְלֵאל חַּ

י י נִּ ְחּתָ כַּ י ָלָמה ש ְ ְלעִּ ְמָרה ְלֵאל סַּ ה ,או  ק ֵדר ֵאֵלְך  ָלּמָ

ֵיב ץ או  חַּ לַּ  :ּבְ

ְרָרי יא י צו  י ֵחְרפּונִּ תַּ ְצמו  עַּ ח ּבְ צַּ רֶׁ ל  ,ּבְ י ּכָ ָאְמָרם ֵאלַּ  ּבְ

ם ּיו  יךָ  הַּ ּיֵה ֱאל הֶׁ  :אַּ

ה יב ה מַּ י ּומַּ ְפש ִּ י נַּ ֲחחִּ ּתו  ש ְ י ָעָלי ּתִּ ֱהמִּ י  ,ּתֶׁ ילִּ חִּ הו 

י ים ּכִּ ּנוּ  ֵלאל הִּ דֶׁ ד או  י ֵואל ָהי ,עו  נַּ ּוע ת ּפָ  : ְיש 
 

ֹנט
 

ל א חַּ אַּ ּצֵ ְמנַּ ם לַּ ְכּתָ ד מִּ ֵחת ְלָדוִּ ש ְ אּול  ,ּתַּ ל חַּ ש ָ ש ְ ּבִּ

ת ְמרּו אֶׁ ש ְ ּיִּ יתו   וַּ ֲהמִּ ת לַּ יִּ ּבַּ  :הַּ

י ב י ֵמא ְיבַּ יֵלנִּ ּצִּ י ,ֱאל ָהי ,הַּ ֵבנִּ ּגְ ש ַּ י ּתְ ְממַּ ְתקו  מִּ  :ּמִּ

ילֵ  ג ּצִּ ןהַּ ּפ ֲעֵלי ָאוֶׁ י מִּ י ,נִּ יֵענִּ ש ִּ ים הו  י ָדמִּ ֵ ְנש   :ּוֵמאַּ

י ד ְפש ִּ ה ָאְרבּו ְלנַּ ּנֵ י הִּ ים ,ּכִּ זִּ י עַּ י  ל א ,ָיגּורּו ָעלַּ עִּ ש ְ פִּ

י ְיה ָוה ְול א אתִּ ּטָ  : חַּ

י ה לִּ ָננוּ  ּבְ ּכו  ן ְירּוצּון ְויִּ י ּוְרֵאה ,ָעו  ְקָראתִּ  :עּוָרה לִּ

ה ְיה ָוה ו ּתָ ת אֱ  ְואַּ ים ְצָבאו  ָרֵאל ֱאל ֵהיל הִּ ש ְ יָצה  ,יִּ ָהקִּ

ל ְפק ד ּכָ ם לִּ יִּ ּגו  ל ,הַּ ל אַּ ח ן ּכָ ָלה ּתָ ן סֶׁ  :ּב ְגֵדי ָאוֶׁ
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יר ז ְבבּו עִּ יסו  לֶׁב וִּ ּכָ ב יֱֶׁהמּו כַּ רֶׁ ּובּו ָלעֶׁ  :ָיש 

ם ח ֵתיהֶׁ ְפתו  ש ִּ ת ּבְ ם ֲחָרבו  יהֶׁ פִּ יעּון ּבְ ּבִּ ה יַּ ּנֵ י ,הִּ י  ּכִּ מִּ

 :ש  ֵמעַּ 

ה ְיה וָ  ט ּתָ ק הְואַּ חַּ ש ְ ג ְלָכל ,ָלמו   ּתִּ ְלעַּ ם ּתִּ יִּ  :ּגו 

מ ָרה י ש ְ יָך אֶׁ י ,ֻעזּו  ֵאלֶׁ י ּכִּ ּבִּ ּגַּ ש ְ ים מִּ  :ֱאל הִּ

י  ֱאל ֵהי יא ְסּדִּ יחַּ ֵמנִּ ּדְ י ְבש  ְרָרי ,ְיקַּ ְרֵאנִּ ים יַּ  :ֱאל הִּ

ל יב ן אַּ ְרֵגם ּפֶׁ הַּ י ּתַּ ּמִּ חּו עַּ ּכְ ש ְ יֵעמו  ְבֵחיְלָך  ,יִּ ֲהנִּ

יֵדמו   רִּ נּו ֲאד ָני  ,ְוהו  ּנֵ  :ָמגִּ

ּטַּ  יג ר אתחַּ בַּ ימו  ּדְ ָנם ּפִּ ְגאו  ְכדּו בִּ ּלָ ָפֵתימו  ְויִּ ּוֵמָאָלה  ,ש ְ

רוּ  ּפֵ ש  ְיסַּ חַּ ּכַּ  :ּומִּ

ּלֵה ְוֵאיֵנמו   יד ּלֵה ְבֵחָמה ּכַּ י ,ּכַּ ל  ְוֵיְדעּו ּכִּ ֵ ים מ ש  ֱאל הִּ

ָלה ץ סֶׁ ְפֵסי ָהָארֶׁ ֲעק ב ְלאַּ יַּ  :ּבְ

יר טו ְבבּו עִּ יסו  לֶׁב וִּ ּכָ ב יֱֶׁהמּו כַּ רֶׁ ּובּו ָלעֶׁ  :ְוָיש 

ה  טז יעּון ֵהּמָ ֱאכ לְינִּ ם ,לֶׁ ינוּ  אִּ לִּ ּיָ עּו וַּ ּבְ ש ְ  :ל א יִּ

ךָ יז  ְסּדֶׁ ר חַּ ּב קֶׁ ן לַּ ּנֵ ֲארַּ ָך וַּ יר ֻעזֶּׁ י ָאש ִּ ֲאנִּ י ,וַּ ב  ּכִּ ּגָ ש ְ יָת מִּ ָהיִּ

ר ם צַּ יו  ס ּבְ י ּוָמנו  י לִּ  :לִּ

ָרה יח ּמֵ יָך ֲאזַּ י ֵאלֶׁ י ,ֻעזִּּ י ּכִּ ְסּדִּ י ֱאל ֵהי חַּ ּבִּ ּגַּ ש ְ ים מִּ  : ֱאל הִּ
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ֹעז
 

ללַּ  א חַּ עַּ ּצֵ רְידּותּון  ְמנַּ ְזמו   :ְלָאָסף מִּ

ל ב י אֶׁ לִּ ְצָעָקה קו  ים ְואֶׁ ל ,ֱאל הִּ י אֶׁ לִּ ין  קו  ֲאזִּ ים ְוהַּ ֱאל הִּ

 :ֵאָלי

י ג ּתִּ ָרש ְ י ֲאד ָני ּדָ ם ָצָרתִּ יו  ָרה ְול א ָתפּוג ,ּבְ ּגְ ְיָלה נִּ י לַּ  ,ָידִּ

י ְפש ִּ ֵחם נַּ ּנָ  :ֵמֲאָנה הִּ

ֱהָמָיה ד ים ְואֶׁ ָרה ֱאל הִּ ְזּכְ י אָ  ,אֶׁ ף רּוחִּ ּטֵ ְתעַּ יָחה ְותִּ ש ִּ

ָלה  :סֶׁ

ת ֵעיָני ה ֻמרו  ְזּתָ ש ְ ר ,ָאחַּ ּבֵ י ְול א ֲאדַּ ְמּתִּ ְפעַּ  :נִּ

ם ו דֶׁ ּקֶׁ ים מִּ י ָימִּ ְבּתִּ ַּ ש ּ ים ,חִּ ָלמִּ ת עו  נו   :ש ְ

ְיָלה ז ּלָ י ּבַּ יָנתִּ ָרה ְנגִּ ְזּכְ ם ,אֶׁ יָחה עִּ י ָאש ִּ ש   ,ְלָבבִּ ּפֵ ְיחַּ וַּ

י  :רּוחִּ

ח ֲאד ָני ח ְזנַּ ים יִּ ָלמִּ ְלעו  ד ְול א ,הַּ ת עו  ְרצו  יף לִּ  :י סִּ

ְסּדו   ט ח חַּ צַּ ָאֵפס ָלנֶׁ ר ְלד ר ָוד ר ,הֶׁ ר א מֶׁ מַּ  :ּגָ

ת ֵאל י ּנו  ח חַּ כַּ ם ,ֲהש ָ ָלה אִּ ֲחָמיו סֶׁ ף רַּ אַּ ץ ּבְ  :ָקפַּ

יא יא י הִּ תִּ ּלו  ר חַּ ן ,ָוא מַּ ְליו  ין עֶׁ ת ְימִּ נו   :ש ְ

ר  יב ְזּכו  ְלֵליאֶׁ עַּ י ,ָיהּ  מַּ ךָ  ּכִּ ְלאֶׁ ם ּפִּ דֶׁ ּקֶׁ ָרה מִּ ְזּכְ  :אֶׁ

י ְבָכל יג יתִּ ֳעלֶׁךָ  ְוָהגִּ יָחה ,ּפָ יָך ָאש ִּ תֶׁ ילו  ֲעלִּ  :ּובַּ

ךָ  יד ְרּכֶׁ ש  ּדַּ ּק דֶׁ ים ּבַּ י ,ֱאל הִּ ים מִּ אל הִּ ל ּכֵ דו   :ֵאל ּגָ
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לֶׁא טו ה פֶׁ ה ָהֵאל ע ש ֵ ּתָ ים ֻעזֶּׁךָ  ,אַּ ּמִּ ְעּתָ ָבעַּ דַּ  :הו 

ךָ  טז ּמֶׁ עַּ עַּ ְזרו  ְלּתָ ּבִּ אַּ ֵני ,ּגָ ָלה ּבְ ֵסף סֶׁ ֲעק ב ְויו   :יַּ

יםָרא יז ם ֱאל הִּ יִּ ילוּ  ,ּוָך ּמַּ ם ָיחִּ יִּ זּו  ,ָראּוָך ּמַּ ְרּגְ ף יִּ אַּ

ת  :ְתה מו 

ת יח ם ָעבו  יִּ ים ,ז ְרמּו מַּ ָחקִּ ל ָנְתנּו ש ְ ף ,קו  יָך  אַּ ֲחָצצֶׁ

כוּ  ּלָ ְתהַּ  :יִּ

ֵבל יט ים ּתֵ ירּו ְבָרקִּ ל ֵהאִּ ְלּגַּ ּגַּ ְמָך ּבַּ עַּ ל רַּ ָרְגָזה  ,קו 

ץ ש  ָהָארֶׁ ְרעַּ ּתִּ  :וַּ

ָך  כ ְרּכֶׁ ם ּדַּ ּיָ יְלךָ וּ ּבַּ בִּ ים ש ְ ּבִּ ם רַּ יִּ מַּ יָך ל א  ,ּבְ תֶׁ בו  ּקְ ְועִּ

 :נ ָדעוּ 

ךָ  כא ּמֶׁ ּצ אן עַּ יָת כַּ ד ,ָנחִּ יַּ ֲהר ן ּבְ ה ְואַּ ֶׁ  : מ ש 
 

ֹצ

יש   א ה אִּ ֶׁ ה ְלמ ש  ּלָ פִּ ים ּתְ יָת , ָהֱאל הִּ ה ָהיִּ ּתָ ן אַּ ֲאד ָני ָמעו 

ד ר ָוד ר נּו ּבְ  :ּלָ

ץ ְוֵתבֵ  ב רֶׁ ֵלל אֶׁ חו  ּתְ דּו וַּ ים ֻיּלָ ם ָהרִּ רֶׁ טֶׁ ד ,לּבְ ָלם עַּ  ּוֵמעו 

ה ֵאל ּתָ ָלם  אַּ  :עו 

ד ג ש  עַּ ב ֱאנו  ֵ ש  א ּתָ ּכָ ּובּו ְבֵני ,ּדַּ ר ש  ּת אמֶׁ י  ד: ָאָדם וַּ ּכִּ

ֲעב ר י יַּ ל ּכִּ ְתמו  ם אֶׁ יו  יָך ּכְ ֵעינֶׁ ים ּבְ נִּ לֶׁף ש ָ מּוָרה   ,אֶׁ ש ְ ְואַּ

ְיָלה ּלָ  :בַּ
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ְהיוּ  ה ָנה יִּ ֵ ם ש  ְמּתָ ֲחל ף ,ְזרַּ יר יַּ ָחצִּ ר ּכֶׁ ּב קֶׁ  :ּבַּ

ּב   ו יץ ְוָחָלףּבַּ ר ָיצִּ ֵלל ְוָיֵבש   ,קֶׁ ב ְימו  רֶׁ  :ָלעֶׁ

י ז ךָ  ּכִּ ּפֶׁ ינּו ְבאַּ ְבָהְלנוּ  ,ָכלִּ ֲחָמְתָך נִּ  :ּובַּ

ה ח ּתָ ַּ ךָ   ש  ְגּדֶׁ נ ֵתינּו ְלנֶׁ יךָ  ,ֲעו  נֶׁ ר ּפָ ְמאו   :ֲעֻלֵמנּו לִּ

י ָכל ט ךָ  ּכִּ ְבָרתֶׁ נּו ְבעֶׁ ֵנינּו ְכמו   ,ָיֵמינּו ּפָ ינּו ש ָ ּלִּ ה ּכִּ גֶׁ  :הֶׁ

נו   ְיֵמי י ָנהש ְ ים ש ָ ְבעִּ ם ש ִּ ְגבּור ת  ,ֵתינּו ָבהֶׁ ם ּבִּ ְואִּ

ָנה ים ש ָ נִּ מו  ן ,ש ְ ם ָעָמל ָוָאוֶׁ י ,ְוָרְהּבָ ֻעָפה ּכִּ ּנָ יש  וַּ  :ָגז חִּ

י יא ךָ  מִּ ּפֶׁ ֵדעַּ ע ז אַּ ךָ  ,יו  ְבָרתֶׁ ְרָאְתָך עֶׁ  :ּוְכיִּ

ע יב דַּ ן הו  ת ָיֵמינּו ּכֵ ְמנו  ב ָחְכָמה ,לִּ א ְלבַּ  :ְוָנבִּ

ּוָבה ְיה ָוה  עַּ  יג ל ,ָמָתי דש  ֵחם עַּ ּנָ יךָ  ְוהִּ  :ֲעָבדֶׁ

ךָ  יד ְסּדֶׁ ר חַּ ּב קֶׁ ֵענּו בַּ ּבְ ָכל ,ש ַּ ְמָחה ּבְ ש ְ ָנה ְונִּ ּנְ  :ָיֵמינוּ  ּוְנרַּ

יָתנוּ  טו ּנִּ ת עִּ ימו  ֵחנּו ּכִּ ּמְ ינּו ָרָעה ,ש ַּ ת ָראִּ נו   :ש ְ

ל טז ה אֶׁ יָך ָפֳעלֶׁךָ  ֵיָראֶׁ ל ,ֲעָבדֶׁ ֲהָדְרָך עַּ ם וַּ ֵניהֶׁ  :ּבְ

ם ֲאד נָ  יז י נ עַּ יהִּ ְנָנה  ,י ֱאל ֵהינּו ָעֵלינוּ וִּ ה ָיֵדינּו ּכו  ֲעש ֵ ּומַּ

ְנֵנהוּ   ,ָעֵלינוּ  ה ָיֵדינּו ּכו  ֲעש ֵ  : ּומַּ
 

ֹקה
ֹ

ְיה ָוה א דּו לַּ מו   הו  ש ְ ְראּו ּבִּ ָתיו ,קִּ ילו  ים ֲעלִּ ּמִּ יעּו ָבעַּ דִּ  :הו 

ירוּ  ב רוּ  ש ִּ ּמְ ָכל, לו   לו  זַּ יחּו ּבְ ָתיו ש ִּ ְפְלאו   :נִּ

ם  ג ֵ ש  ְללּו ּבְ ְתהַּ ו  הִּ י ְיה ָוה  ,ָקְדש  ֵ ְקש  ח ֵלב ְמבַּ מַּ ש ְ  :יִּ
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ּו ְיה ָוה  ְוֻעזּו   ד ְרש  יד ,ּדִּ מִּ ּו ָפָניו ּתָ ש  ּקְ  :ּבַּ

ר ה ֶׁ ָתיו ֲאש  ְפְלאו  ְכרּו נִּ ה זִּ ֵטי ,ָעש ָ ּפְ ש ְ יו מ ְפָתיו ּומִּ  :פִּ

ְבּדו   ו ְבָרָהם עַּ ע אַּ יָריו ,זֶׁרַּ חִּ ֲעק ב ּבְ ֵני יַּ  :ּבְ

ָטיו ָכלבְּ  ,הּוא ְיה ָוה  ֱאל ֵהינוּ  ז ּפָ ש ְ ץ מִּ  :ָהָארֶׁ

יתו   ח רִּ ָלם ּבְ ר ְלעו  ר ,ָזכַּ לֶׁף ּדו  ה ְלאֶׁ ּוָ ָבר צִּ  :ּדָ

ת ט ת אֶׁ רַּ ר ּכָ ֶׁ ְבָרָהם ֲאש  ָחק ,אַּ ש ְ בּוָעתו  ְליִּ  :ּוש ְ

ֲעק ב ְלח ק י ָה ְליַּ ידֶׁ ֲעמִּ ּיַּ ָלם ,וַּ ית עו  רִּ ָרֵאל ּבְ ש ְ  :ְליִּ

ת יא ן אֶׁ ּתֵ ץ ֵלאמ ר ְלָך אֶׁ רֶׁ ן אֶׁ ָנעַּ ֲחלַּ  ,ּכְ ל נַּ בֶׁ םחֶׁ  :ְתכֶׁ

ר יב ְסּפָ ָתם ְמֵתי מִּ ְהיו  הּ  ,ּבִּ ים ּבָ ט ְוָגרִּ ְמעַּ  :ּכִּ

ל יג י אֶׁ ּגו  כּו מִּ ּלְ ְתהַּ ּיִּ י וַּ ל ,ּגו  ְמָלָכה אֶׁ ּמַּ ֵחר מִּ ם אַּ  :עַּ

ָקם ל א יד יחַּ ָאָדם ְלָעש ְ ּנִּ ים ,הִּ ם ְמָלכִּ ח ֲעֵליהֶׁ כַּ יּו   :וַּ

ל טו יָחי אַּ ְמש ִּ עּו בִּ ּגְ ל ,ּתִּ י אַּ יאַּ ְנבִּ ֵרעוּ  ְולִּ  :ּתָ

ּיִּ  טז לוַּ ץ ְקָרא ָרָעב עַּ ל ,ָהָארֶׁ ה ּכָ ּטֵ ָבר מַּ ם ש ָ  :לֶׁחֶׁ

יש   יז ם אִּ ְפֵניהֶׁ ח לִּ לַּ ֵסף ,ש ָ ר יו  ְמּכַּ ד נִּ בֶׁ  :ְלעֶׁ

ל  יח בֶׁ ּכֶׁ ּנּו בַּ ְגלו  עִּ ו   ,רַּ ְפש  ָאה נַּ ְרזֶׁל ּבָ  :ּבַּ

ד יט ת ְיה ָוה  ְצָרָפְתהוּ  ,ְדָברו   ֵעת ּב א עַּ ְמרַּ  :אִּ

יֵרהוּ  כ ּתִּ יַּ ְך וַּ לֶׁ ח מֶׁ לַּ ּמִּ  ,ש ָ ל עַּ ֵ ֵחהוּ מ ש  ּתְ ְיפַּ  :ים וַּ

ן ְלֵביתו   כא מו  ָאדו  ָכל ,ש ָ ל ּבְ ֵ ְנָינו   ּומ ש   :קִּ

ו   כב ְפש  נַּ ָריו ּבְ ְאס ר ש ָ ם ,לֶׁ ּכֵ  :ּוְזֵקָניו ְיחַּ
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ם כג ְצָריִּ ָרֵאל מִּ ש ְ ב א יִּ ּיָ ץ ,וַּ רֶׁ אֶׁ ר ּבְ ֲעק ב ּגָ  :ָחם ְויַּ

ת כד ר אֶׁ ּיֶׁפֶׁ ּמו  ְמא ד וַּ ָריו ,עַּ ּצָ ֵמהּו מִּ ֲעצִּ ּיַּ  :וַּ

ךְ  כה ּמו   ָהפַּ נ א עַּ ש ְ ם לִּ ּבָ ֲעָבָדיו ,לִּ ל ּבַּ ּכֵ ְתנַּ  :ְלהִּ

ְבּדו   כו ה עַּ ֶׁ ח מ ש  לַּ ר ,ש ָ חַּ ר ּבָ ֶׁ ֲהר ן ֲאש   :ּבו   אַּ

מוּ  כז ָתיו ש ָ ְבֵרי א תו  ץ ָחם ,ָבם ּדִּ רֶׁ אֶׁ ים ּבְ  :ּומ ְפתִּ

ךְ  כח ְחש ִּ ּיַּ ְך וַּ ֶׁ ח ח ש  לַּ ת ְול א ,ש ָ ָברו   ָמרּו אֶׁ  :ּדְ

ת כט ְך אֶׁ ם ְלָדם ָהפַּ תוַּ  ,ֵמיֵמיהֶׁ ת אֶׁ מֶׁ ָגָתם יָּ  :ּדְ

ים ל עִּ ְרּדְ ְרָצם ְצפַּ ץ אַּ רַּ ם ,ש ָ ְלֵכיהֶׁ ְדֵרי מַּ חַּ  :ּבְ

ב א ָער ב לא ּיָ ר וַּ ָכל ,ָאמַּ ים ּבְ ּנִּ בּוָלם ּכִּ  :ּגְ

ָרד לב ם ּבָ ֵמיהֶׁ ש ְ ן ּגִּ ְרָצם ,ָנתַּ אַּ ת ּבְ  :ֵאש  לֶָׁהבו 

ְפָנם ּוְתֵאָנָתם לג ְך ּגַּ ּיַּ בּוָלם ,וַּ ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ַּ ְיש   :וַּ

יָּ  לד ר וַּ הָאמַּ ְרּבֶׁ ר ,ב א אַּ ְסּפָ לֶׁק ְוֵאין מִּ  :ְויֶׁ

ללה  ל ּכָ ּי אכַּ ְרָצם וַּ אַּ ב ּבְ ְדָמָתם ,ֵעש ֶׁ י אַּ רִּ ל ּפְ ּי אכַּ  :וַּ

ל לו ְך ּכָ ּיַּ ְרָצם וַּ אַּ ר ּבְ כו  ית ְלָכל ,ּבְ ָנם ֵראש ִּ  :או 

ף ְוָזָהב לז סֶׁ כֶׁ יֵאם ּבְ צִּ ּיו  ל ,וַּ ֵ ש  ָבָטיו ּכו  ש ְ  :ְוֵאין ּבִּ

ֵצאתָ  לח ם ּבְ יִּ ְצרַּ ח מִּ מַּ י ,םש ָ ם ּכִּ ם ֲעֵליהֶׁ ְחּדָ ל ּפַּ  :ָנפַּ

ש  ָעָנן ְלָמָסךְ  לט רַּ יר ָלְיָלה ,ּפָ  :ְוֵאש  ְלָהאִּ

ָלו מ ֵבא ש ְ ּיָ ל וַּ אַּ יֵעם ,ש ָ ּבִּ ם יַּש ְ יִּ מַּ ם ש ָ  :ְולֶׁחֶׁ

ם מא זּובּו ָמיִּ ּיָ ח צּור וַּ תַּ ת ָנָהר ,ּפָ ּיו  ּצִּ  :ָהְלכּו ּבַּ
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י מב ת ּכִּ ר אֶׁ ו  דְּ  ָזכַּ ר ָקְדש  ת ,בַּ ְבָרָהם עַּ  אֶׁ  :ְבּדו  אַּ

ן מג ו  ש  ּמו  ְבש ָ א עַּ צִּ ּיו  ת ,וַּ ה אֶׁ ּנָ רִּ יָריו ּבְ חִּ  :ּבְ

ם מד יִּ ת ּגו  ְרצו  ם אַּ ן ָלהֶׁ ּתֵ ּיִּ וּ  ,וַּ יָרש  ים יִּ ל ְלֻאּמִּ ֲעמַּ  :וַּ

ְנצ רוּ  מה ר ָתיו יִּ יו ְותו  ְמרּו ֻחּקָ ש ְ ֲעבּור יִּ ְללּוָיהּ  ,ּבַּ  : הַּ
 

ֹקלז
ֹ

ם א ְבנּו ּגַּ ַּ ם ָיש  ל ש ָ בֶׁ ת ּבָ ֲהרו  ל נַּ י עַּ כִּ ת ,נוּ ּבָ ָזְכֵרנּו אֶׁ  ּבְ

ן ּיו   :צִּ

ל ב ָכהּ  עַּ תו  ים ּבְ ֵתינוּ  ,ֲעָרבִּ ּנ רו  ינּו ּכִּ לִּ  :ּתָ

ְבֵריג  ֵבינּו ּדִּ ו  ֵאלּונּו ש  ם ש ְ י ש ָ ְמָחה ּכִּ ָלֵלינּו ש ִּ יר ְותו   ,ש ִּ

ן ּיו  יר צִּ ִּ ש ּ ירּו ָלנּו מִּ  :ש ִּ

ת ד יר אֶׁ יר ֵאיְך ָנש ִּ ת ֵנָכר ,ְיה ָוה ש ִּ ְדמַּ ל אַּ  :עַּ

ם ה ש ְ  אִּ לָ אֶׁ ֵחְך ְירּוש ָ י ,םּכָ ינִּ ח ְימִּ ּכַּ ש ְ  :ּתִּ

ק ו ְדּבַּ ם ּתִּ י אִּ ּכִּ י ְלחִּ נִּ ו  י ְלש  ֵרכִּ ְזּכְ ם ,ל א אֶׁ ֲעלֶׁה  אִּ ל א אַּ

ת לָ  אֶׁ יְירּוש ָ ְמָחתִּ ל ר אש  ש ִּ  :ם עַּ

לָ ְזכ ר ְיה ָוה  ז ם ְירּוש ָ ם ֵאת יו  ְבֵני ֱאדו  ים ָערּו  ,םלִּ ָהא ְמרִּ

הּ  ד ּבָ ְיסו  ד הַּ  :ָערּו עַּ

ת ח בֶׁ  ּבַּ דּוָדהּבָ ְ ש ּ ּלֶׁם ,ל הַּ ַּ ְיש  ֶׁ ֵרי ש  ש ְ ת אַּ מּוֵלְך  ָלְך אֶׁ ּגְ

ְלּתְ ָלנוּ  מַּ ּגָ ֶׁ  :ש 
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ת ט ץ אֶׁ ּפֵ ּי אֵחז ְונִּ ֶׁ ֵרי ש  ש ְ ל אַּ ְך אֶׁ יִּ לַּע ע ָללַּ ּסָ  : הַּ
 

ֹקנ
 

ְללוּ  א ְללּוָיּה הַּ ו   הַּ ָקְדש  יעַּ ֻעזּו   ,ֵאל ּבְ ְרקִּ ְללּוהּו ּבִּ  :הַּ

ְללּוהּו כְּ  ב ְגבּור ָתיו הַּ ְללּוהּו בִּ  :ר ב ּגְֻדלו  הַּ

ָפר ג ו  ע ש  ֵתקַּ ְללּוהּו ּבְ ר ,הַּ ּנו  ל ְוכִּ ֵנבֶׁ ְללּוהּו ּבְ  :הַּ

ל ד ְללּוהּו ְבת ף ּוָמחו  ים ְועּוָגב ,הַּ ּנִּ מִּ ְללּוהּו ּבְ  :הַּ

ְלְצֵלי ה ְללּוהּו ְבצִּ ע הַּ מַּ ְלְצֵלי ְתרּוָעה ,ש ָ צִּ ְללּוהּו ּבְ  :הַּ

ּלֵל ָיהּ  ו הַּ ָמה ּתְ ש ָ ּנְ ְללּוָיהּ  ,ּכ ל הַּ  : הַּ

 
 
 
 

 :לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו

 

בּות  ּוב ְיה ָוה  ש ְ ש  ָרֵאל  ּבְ ש ְ ת יִּ ּועַּ ן ְיש  יּו  ּצִּ ן מִּ ּתֵ י יִּ מִּ

ּמו   ָרֵאל ,עַּ ש ְ ח יִּ מַּ ש ְ ֲעק ב יִּ ים : ָיֵגל יַּ יקִּ ּדִּ ת צַּ ּועַּ ּוְתש 

ֵעת ָצָרה ,ֵמְיה ָוה  ם ּבְ ֵטם: ָמעּוזָּ ּלְ ְיפַּ ְעְזֵרם ְיה ָוה  וַּ ּיַּ  ,וַּ

יְיפַּ  יֵעם ּכִּ ש ִּ ים ְויו  עִּ ֵטם ֵמְרש ָ  :ָחסּו בו   ּלְ
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יסדה מורנו רבי , תפילת לאחר אמירת התיקון הכללי

 :ל"נתן זצ

יָרה י ְיה ָוהלַּ  ָאש ִ ּיָ חַּ ָרה לֵ , ּבְ ּמְ יֲאזַּ י ֱאל הַּ דִּ עו  ב , ּבְ יֱֶׁערַּ

ח ּבַּ  מַּ ש ְ י אֶׁ י ָאנ כִּ יחִּ דּו לַּ : ְיה ָוהָעָליו ש ִּ ר ְיה ָוההו  ּנו  כִּ , ּבְ

ֵנבֶׁ  רּו לו  ּבְ ּמְ ר זַּ ו  ים: ל ָעש  ךְ , ֱאל הִּ יָרה ּלָ יר ָחָדש  ָאש ִּ , ש ִּ

ךְ  ָרה ּלָ ּמְ ר ֲאזַּ ו  ל ָעש  ֵנבֶׁ ל: ּבְ ֲעֵלי ָנבֶׁ ר וַּ ו  ֲעֵלי , ֲעֵלי ָעש 

ר ּנו  כִּ ן ּבְ יו  ּגָ י : הִּ נִּ ְחּתַּ ּמַּ י ש ִּ ָפֳעלֶׁךָ  ְיה ָוהּכִּ יָך , ּבְ י ָידֶׁ ֲעש ֵ מַּ ּבְ

ן ּנֵ  :ֲארַּ
 

נוֹ  ו  ָלם ִרב  ל עו  ֶׁ ת, ן ּכ לֲאדו  , ש  מו  ש ָ ּנְ ל הַּ ֵרא ּכָ , ּבו 

ים ֲעש ִּ ּמַּ ל הַּ ן ּכָ ּבו  ְמָרה, רִּ יֵרי זִּ ש ִּ ֵחר ּבְ ּבו  י , הַּ נִּ י ְוָחּנֵ ָעְזֵרנִּ

ים יָך ָהֲעצּומִּ ֲחָסדֶׁ ים ּובַּ ּבִּ יָך ָהרַּ ֲחמֶׁ רַּ ֵרר , ּבְ ה ְלעו  ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ ש 

ר  ֱאמַּ ּנֶׁ ֶׁ יָנה ש  יֵני ְנגִּ ָרה מִּ ל ָהֲעש ָ ת ּכָ ּלו  יא ּוְלגַּ צִּ ּוְלהו 

הֶׁ  יםּבָ ּלִּ הִּ ר ּתְ יְטל . ם ֵספֶׁ ּפִּ ָרה קַּ ְזכּות ֵאּלּו ָהֲעש ָ ּובִּ

יךָ  י ְלָפנֶׁ ְרּתִּ ָאמַּ ֶׁ ים ש  ּלִּ הִּ יֵני , ּתְ ָרה מִּ ד ֲעש ָ גֶׁ נֶׁ ֵהם ּכְ ֶׁ ש 

יָנה ים, ְנגִּ ּלִּ הִּ ר ּתְ ם ֵספֶׁ הֶׁ ר ּבָ ֱאמַּ ּנֶׁ ֶׁ ֵהם, ש  ֶׁ ֵרי: ש  ש ְ , אַּ

ָרָכה יל, ּבְ ּכִּ ש ְ יר, מַּ ּצּוחַּ , ש ִּ ּגּון, נִּ ה, נִּ ּלָ פִּ דָ , ּתְ , ָאההו 

ר ְזמו  ְללּוָיהּ , מִּ ים : הַּ סּוקִּ ּפְ ְזכּות הַּ ים ּובִּ רִּ ְזמו  ּמִּ ְזכּות הַּ ּבִּ

ם  ֲעֵמיהֶׁ ם ְוטַּ ֵתיהֶׁ ם ּוְנֻקּדו  ֵתיהֶׁ ּיו  תִּ ם ְואו  ֵתיהֶׁ בו  ְזכּות ּתֵ ּובִּ
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ת בו  ֵפי ּתֵ ּסו  ת ּומִּ בו  י ּתֵ ֵ ם ֵמָראש  ים ֵמהֶׁ ְצאִּ ּיו  ת הַּ מו  ֵ ש ּ , ְוהַּ

לֶׁךְ  ּמֶׁ ד הַּ וִּ ְזכּות ּדָ ם ָעָליו, ּובִּ לו  ָ ש ּ ָרה , הַּ ל ָהֲעש ָ ם ּכָ עִּ

ים יקִּ ּדִּ ד , צַּ יק ְיסו  ּדִּ ּצַּ ְזכּות הַּ ים ּובִּ ּלִּ הִּ ר ּתְ ְסדּו ֵספֶׁ ּיָ ֶׁ ש 

ָלם ר ָחְכָמה, עו  ֵבעַּ ְמקו  ל נו  חַּ ן ֵפיָגא, נַּ ְחָמן ּבֶׁ נּו נַּ ּבֵ  נַּ  ,רַּ

ְחמָ  ְח נַּ ְחָמן מאומן נַּ ה , ְזכּותו  ָיֵגן ָעֵלינוּ  נַּ ּלָ ר ּגִּ ֶׁ ֲאש 

ר  מַּ ן לו  ּקֵ ּקּון ְותִּ יל ּתִּ בִּ ש ְ ים ּבִּ ּלִּ הִּ יְטל ּתְ ּפִּ ָרה קַּ ֵאּלּו ָהֲעש ָ

ית רִּ ּבְ ים, הַּ ּיִּ ּתִּ ים ָהֲאמִּ ידִּ ֲחסִּ ים ְוהַּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ל הַּ ְזכּות ּכָ , ּובִּ

י נִּ י ּוְתָחּנֵ נִּ ּכֵ זַּ ל , ּתְ יא ּכָ צִּ ים ְלהו  ּבִּ יָך ָהרַּ ֲחמֶׁ רַּ ה ּבְ ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ ש 

י רִּ ת קֶׁ ּפו  ּטִּ ָלה, הַּ ּטָ י ְלבַּ ּנִּ ּמֶׁ ְצאּו מִּ ּיָ ֶׁ ין , ש  ֵגג ּבֵ ו  ש  ין ּבְ ּבֵ

יד ֵמזִּ ן, ּבְ ָרצו  ין ּבְ ס ּבֵ א נֶׁ ין ּבְ אם יאמר חס ושלום ), ּבֵ

ל : יאמר, בשביל מקרה שנזדמן לו באותו הלילה ְפָרט ּכָ ּובִּ

ְיָלה ְקֵרה לַּ ל ְיֵדי מִּ ְיָלה זֶׁה עַּ לַּ י ּבְ ּנִּ ּמֶׁ ְצאּו מִּ ּיָ ֶׁ ת ש  ּפו  ּטִּ , הַּ

ים ּבִּ י ָהרַּ תַּ נו  ֲעוו  י ּבַּ ָרה לִּ ּקָ ֶׁ ה ,(ש  ְזּכֶׁ ם אֶׁ ּלָ יָך , ּכֻ ֲחמֶׁ רַּ ּבְ

ל דו  ּגָ ָלה ּוְבכ ֲחָך הַּ דו  ּגְ ְמָלְתָך הַּ ים ּוְבחֶׁ ּבִּ יָאם , ָהרַּ צִּ ְלהו 

ין ין ָאֳחָרנִּ ְטרִּ ּסִּ ת ּוֵמהַּ ּפו  לִּ ּקְ ְפלּו , ֵמהַּ ּנָ ֶׁ ת ש  מו  קו  ּמְ ל הַּ ּכָ מִּ

ם חּו ְלש ָ ּדְ צּו ְונִּ רּו ְוָנפו  זְּ ְתּפַּ ח, ְונִּ ּדָ ָך נִּ ּמְ ח מִּ ּדַּ ל יִּ . ְואַּ

ל ְותַּ  ל ּכָ ּטֵ ּלֶׁה ּוְתבַּ ר ּוְתכַּ ּקֵ ֲהר ג ּוְתעַּ ר ְותַּ ּבֵ ַּ יעַּ ּוְתש  ְכנִּ

ין וְ  דִּ ֵ ין ְוש  ת ְוָכל ָהרּוחִּ ּפו  לִּ ּקְ יןהַּ ילִּ ְבְראּו , לִּ ּו ְונִּ ֲעש  ּנַּ ֶׁ ש 

ת ּפו  ּטִּ ל ְיֵדי ֵאּלּו הַּ ְצרּו עַּ ָלה, ְונו  ּטָ י ְלבַּ ּנִּ ּמֶׁ ְצאּו מִּ ּיָ ֶׁ , ש 
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ּיּוָתם ם חִּ יר ֵמהֶׁ ּיּות , ְוָתסִּ חִּ ם הַּ ְגז ל ֵמהֶׁ יא ְותִּ צִּ ְותו 

ה ָ ְקֻדש ּ ְלעוּ , ּדִּ ּבָ ֶׁ ים ש  ש ִּ דו  ּקְ ת הַּ צו  יצו  ּנִּ  :ְוָכל הַּ
 

נוֹ  ו  ָלם ִרב  ל עו  ֶׁ יָּםאֵ ! ש  י ְוקַּ ים, ל חַּ יִּּ חַּ י הַּ ָמֵלא , חַּ

ים ֲחמִּ יד, רַּ מִּ ף ְזכּות ּתָ ָלם ְלכַּ ל ָהעו  ת ּכָ ן אֶׁ ּדָ ָחֵפץ , הַּ הֶׁ

יב ה ְלֵהיטִּ ְרּבֶׁ ד ּומַּ סֶׁ י. חֶׁ י ָאבִּ י, ָאבִּ דִּ י ּופו  ֲאלִּ י . ּגו  ְעּתִּ ָידַּ

י ְיה ָוה ְעּתִּ ּלּו , ָידַּ עַּ ֲאפִּ ֵ ש  ּפו  ב ְוהַּ ּיָ חַּ י הַּ ְצמִּ עַּ י ּבְ י ֲאנִּ ּכִּ

ּמִּ  הַּ ֵגגּבְ ו  ש  י ּבְ נּו לִּ ּמְ ְזּדַּ ּנִּ ֶׁ ת ש  ת , ְקרו  י אֶׁ ְרּתִּ מַּ י ל א ש ָ ּכִּ

ם ּיו  י ּבַּ ְרּתִּ ְרהַּ ָלל ְוהִּ ָבה ּכְ ֲחש ָ ּמַּ יֵדי , הַּ י לִּ אתִּ ּבָ ֶׁ ד ש  עַּ

ְיָלה ּלַּ י, ֻטְמָאה ּבַּ ְלּתִּ ְלקַּ ּקִּ ֶׁ ה ש ּ י מַּ ְלּתִּ ְלקַּ ל ְיֵדי זֶׁה קִּ , ְועַּ

י ְמּתִּ רַּ ּגָ ֶׁ ה ש ּ י מַּ ְמּתִּ י , ְוָגרַּ ְתּתִּ חַּ יְוש ִּ ְתּתִּ חַּ ִּ ש ּ ֶׁ ה ש ּ י . מַּ או 

י י או  י, או  ְפש ִּ ל נַּ ָיה עַּ י, או  ְפש ִּ י ְלנַּ י , או  י לִּ ְלּתִּ מַּ י ּגָ ּכִּ

ר. ָרָעה ר, ָמה א מַּ ּבֵ ק, ָמה ֲאדַּ ּדָ ְצטַּ ר. ָמה אֶׁ , ָמה א מַּ

ר ּבֵ ק, ָמה ֲאדַּ ּדָ ְצטַּ י. ָמה אֶׁ נִּ ו  ת ֲעו  ים ָמָצא אֶׁ . ָהֱאל הִּ

ה ּבָ ָמה רַּ ש ְ אַּ יָך ּבְ י ְלָפנֶׁ ְננִּ ה , הִּ יָך ָמֵלא ּבּוש ָ י ְלָפנֶׁ ְננִּ הִּ

ה ּמָ ים, ּוְכלִּ ְכלּוכִּ ים ְולִּ ּנּופִּ ת, ָמֵלא טִּ ת ָרעו  ֵעבו  , ָמֵלא ּתו 

ם  צֶׁ ת ּבו  עֶׁ ּנו  ל ְלכַּ אּוכַּ ֶׁ ָלם ש  עו  ן ּבָ ו  ּום ָלש  ְוֵאין ש 

י ּיֵש  ָעלַּ ֶׁ ֲחָמנּות ש  ר, ָהרַּ ע ָומַּ י רַּ ש  , ּכִּ פֶׁ ּנֶׁ ד הַּ ע עַּ י ָנגַּ , ּכִּ

י ְמא ד ר לִּ י , מַּ םָאבִּ יִּ מַּ ָ ש ּ ּבַּ ֶׁ י ְמא ד; ש  ר לִּ ל , מַּ ן ּכָ ּבו  רִּ
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ים ָלמִּ י. ָהעו  ְנָקתִּ י ְואֶׁ ְנָחתִּ י , ְרֵאה אַּ י ָמָרה לִּ ְפש ִּ י נַּ ּכִּ

ֵדעַּ , ְמא ד י יו  ר ֵאינִּ ֶׁ ד ֲאש  ת ֵמע עַּ ְחיו  ל לִּ י ָיכו  ם ֵאיְך ֲאנִּ צֶׁ

י ְפש ִּ ירּות נַּ יעַּ , ְמרִּ ּגִּ ם יַּ יִּ מַּ ְבֵהי ש ָ ד ּגָ ר עַּ ֶׁ י , ֲאש  ְצּתִּ י קַּ ּכִּ

יבְּ  ּיַּ ֵאּלֶׁה, חַּ ים ּכָ ּיִּ י חַּ ה לִּ ים , ָלּמָ ים ּוְמרּורִּ ים ָמרִּ יִּּ חַּ

ת וֶׁ ּמָ ית. מִּ תִּ ְרֵעָלה ש ָ ּתַּ ס הַּ ת ּכו  עַּ ת ֻקּבַּ ית, אֶׁ , ָמצִּ

י ְפש ִּ  :נַּ
 

נוֹ  ו  ָלם ִרב  ל עו  ֶׁ ם ! ש  ּבּוי ְוע צֶׁ ְעּתָ רִּ ד ָידַּ ה ְלבַּ ּתָ אַּ

ים לִּ דו  ּגְ ים הַּ ָגמִּ ּפְ ים, הַּ ָראִּ ּנו  ים ְוהַּ ּנַּ , ָהֲעצּומִּ ֶׁ ל ש  ים עַּ ֲעש ִּ

ת ָלמו  ָכל ָהעו  ן ז את , ְיֵדי זֶׁה ּבְ ּקֵ ל ְלתַּ ה ֵאיְך אּוכַּ ּתָ ְועַּ

י ְתּתִּ חַּ ר ש ִּ ֶׁ ת ֲאש  ן אֶׁ ּקֵ י ְלתַּ נִּ מו  ר ּכָ עַּ ה נַּ ְזּכֶׁ ה יִּ ּמֶׁ ְך . ּובַּ אַּ

י ְעּתִּ י ֵכן ָידַּ ל ּפִּ ף עַּ ֵלָמה, אַּ ֱאמּוָנה ש ְ ין ּבֶׁ ֲאמִּ י מַּ ֲאנִּ י , וַּ ּכִּ

ָלם כְּ  עו  ּום ֵיאּוש  ּבָ ְקָוה, ָללֵאין ש  י ּתִּ ן ֵיש  לִּ יִּ ֲעדַּ ן , וַּ יִּ ֲעדַּ וַּ

י מֵ  ְלּתִּ חַּ י , ְיה ָוהל א ָאְבָדה ּתו  ְסּדֵ י חַּ י ל א  ְיה ָוהּכִּ ּכִּ

ֲחָמיו, ָתְמנוּ  י ל א ָכלּו רַּ  :ּכִּ
 

ן-ַעל יךָ  כ   י ְלָפנֶׁ אתִּ י ְיה ָוה, ּבָ י ֱאל הַּ תַּ , ֵואל ֵהי ֲאבו 

ְבָרָהם ְצָחק ֵואל ֵהי יַּעֲ , ֱאל ֵהי אַּ ל , ק בֱאל ֵהי יִּ ֱאל ֵהי ּכָ

ָרֵאל ש ְ ל יִּ ים ֵואל ֵהי ּכָ ּיִּ ּתִּ ים ָהֲאמִּ ידִּ ֲחסִּ ים ְוהַּ יקִּ ּדִּ ּצַּ , הַּ
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ים נִּ ֲחרו  ים ְוָהאַּ נִּ ו  אש  ה , ֱאל ֵהי ָהרִּ ֲעש ֶׁ י ְותַּ ֵחם ָעלַּ רַּ ּתְ ֶׁ ש 

מ ר ש ְ יָך אֶׁ טֶׁ ּפָ ש ְ ת מִּ יָך ֵאֵלְך ְואֶׁ ֻחּקֶׁ ר ּבְ ֶׁ ת ֲאש  ְוָתכ ף , אֶׁ

ד לָּ  ְעּבֶׁ ּתַּ ש ְ י ְלהִּ ְצרִּ ת יִּ ר ָהָרע , ךְ אֶׁ ּיֵצֶׁ הַּ ר ּבְ ְגעַּ ְותִּ

ָלם ד עו  ה ְועַּ ּתָ י ֵמעַּ ּנִּ ּמֶׁ ו  מִּ י , ּוְתָגְרש  יֵלנִּ ּצִּ י ְותַּ ְמֵרנִּ ש ְ ְותִּ

ים  ים ָרעִּ ְרהּורִּ יֵני הִּ ל מִּ ּכָ ה מִּ ּתָ י ֵמעַּ ֵטנִּ ּלְ ּוְתפַּ

ּבּור ּדִּ ם הַּ גַּ ּפְ ם ָהְראּות ּומִּ גַּ ּפְ ת ּומִּ ת ָרעו  בו  ֲחש ָ ּמַּ , ּומִּ

ה מִּ  ּתָ יֵלנּו ֵמעַּ ּצִּ ָלם ְותַּ עו  ּבָ ֶׁ ית ש  רִּ ּבְ ם הַּ גַּ יֵני ּפְ ל מִּ ּכָ

ָבה ֲחש ָ מַּ ה, ּבְ ֲעש ֶׁ ּבּור ּומַּ יד , ּדִּ מִּ י ּתָ ּמִּ ְהיֶׁה עִּ ְותִּ

ה ְקרֶׁ ּמִּ י מִּ יֵלנִּ ּצִּ י ְותַּ ְמֵרנִּ ש ְ ְיָלה, ְותִּ ּלַּ ם ּוֵבין ּבַּ ּיו  ין ּבַּ , ּבֵ

ָלם ד עו  ה ְועַּ ּתָ  :ֵמעַּ
 

ם, ָאִבינוֹ  ּיָ י ְוקַּ ְך ֵאל חַּ לֶׁ ֵאל ָחָזק, מֶׁ יָך ש ִּ . ּגו  י ֵאלֶׁ ְחּתִּ ּטַּ

י ּפָ ל. כַּ ּצֵ ל הַּ ּצֵ יָעה, הַּ ש ִּ יָעה הו  ש ִּ ים , הו  ל ְלקּוחִּ ּצֵ הַּ

ת וֶׁ ּמָ י, לַּ נִּ מו  ב ּכָ ּיָ ף ְוחַּ ְרּדָ ל נִּ ּצֵ ל , הַּ או  ְ ש ּ ן הַּ י מִּ יֵלנִּ ּצִּ הַּ

ת ּיו  ְחּתִּ ד. ּתַּ ְקָוה ְול א א בַּ י ּתִּ ן לִּ ם, ּתֶׁ לו  ס ְוש ָ ה , חַּ י מַּ ּכִּ

י ָדמִּ ע ּבְ צַּ ל, ּבֶׁ י אֶׁ ְדּתִּ רִּ ת ּבְ חַּ ַּ ְדָך ָעָפר, ש  יד , ֲהיו  ּגִּ ֲהיַּ

ךָ  ּתֶׁ ם. ֲאמִּ רו  ּמָ י לַּ י ְיה ָוה, ָדלּו ֵעינַּ ָקה לִּ י, ָעש ְ , ָעְרֵבנִּ

ב ָך ְלטו  ְבּדְ ים, ֲער ב עַּ י ֵזדִּ ֻקנִּ ש ְ עַּ ל יַּ ּום . אַּ י ש  י ֵאין לִּ ּכִּ

י פִּ א ּבְ ּלָ ְבָטח, ּכ חַּ אֶׁ ס ּומִּ ּום ָמנו  י ש  יָך , ֵאין לִּ ם ָעלֶׁ י אִּ ּכִּ



ּקּון י         ּתִּ ָללִּ  ַהּכְּ
 קפא

ד ל חֲ , ְלבַּ דעַּ ים ְלבַּ יָך ָהֲעצּומִּ ים, ָסדֶׁ לִּ דו  ּגְ יָך הַּ ֲחמֶׁ ל רַּ , עַּ

ית ּתִּ ְמָלְתָך ָהֲאמִּ ל חֶׁ ל ּכ חַּ , עַּ ת ְועַּ ּיו  ְצחִּ ּנִּ יָך הַּ תֶׁ ינו  ל ֲחנִּ עַּ

ים יקִּ ּדִּ ּצַּ ית , ּוְזכּות הַּ ְכלִּ תַּ ית ּבְ רִּ ּבְ ת הַּ ְמרּו אֶׁ ָ ש ּ ֶׁ ש 

ֵלמּות ְ ש ּ ֲחָריו, הַּ ֵלמּות אַּ ֵאין ש ְ ֶׁ י ְיתֵ , ש  ְכּתִּ מַּ ם ּתָ הֶׁ יּבָ תַּ , דו 

ֵמךְ  ּסָ ֵען ְואֶׁ ָ ש ּ ם אֶׁ הֶׁ ה, ּבָ ּוֶׁ ֲאקַּ ח וַּ ְבטַּ ְזכּוָתם ְוכ ָחם אֶׁ י , ּבִּ ּכִּ

ל או  ש ְ י לִּ ְפש ִּ ֲעז ב נַּ ת , ל א תַּ ְראו  יְדָך לִּ ן ֲחסִּ ּתֵ ל א תִּ

ת חַּ י, ְיה ָוהֲאָהּה . ש ָ ֵטנִּ ּלְ י, ְיה ָוהֲאָהּה ! מַּ ֵדנִּ ְרֵאה ! ּפְ

רֵ  י טו  נִּ מו  ן ּכָ לֵ ְמֻסּכָ יםף ּבְ ּמִּ ֵרא , ב יַּ ם קו  הו  ל ּתְ ם אֶׁ הו  ּתְ

יךָ  רֶׁ ּנו  ל צִּ י ָעָברוּ , ְלקו  יָך ָעלַּ ּלֶׁ יָך ְוגַּ רֶׁ ּבָ ש ְ ל מִּ ד . ּכָ צו 

ר ּפו  ּצִּ י ּכַּ ם, ָצדּונִּ ּנָ י חִּ י. א ְיבַּ ּיָ ר חַּ ּבו  ן , ָצְמתּו בַּ בֶׁ ּדּו אֶׁ ּיַּ וַּ

י י. ּבִּ ל ר אש ִּ ם עַּ יִּ י, ָצפּו מַּ ְגָזְרּתִּ י נִּ ְרּתִּ י . ָאמַּ ָקָראתִּ

ְמךָ  ת, ְיה ָוה, ש ִּ ּיו  ְחּתִּ ר ּתַּ ּבו  ְמךָ ; מִּ י ש ִּ , ְיה ָוה, ָקָראתִּ

ת ּיו  ְחּתִּ ר ּתַּ ּבו   :מִּ
 

נוֹ  ו  ָלם ִרב  ל עו  ֶׁ ָלם! ש  ל עו  ֶׁ נו  ש  ּבו  ים! רִּ ֲחמִּ , ָמֵלא רַּ

ם ּנָ ד חִּ סֶׁ ת, ָמֵלא חֶׁ ינו  ֲחָמנּות, ָמֵלא ֲחנִּ ָמֵלא , ָמֵלא רַּ

ב ן, טו  ְקר א אֵ . ָמֵלא ָרצו  ְלנּו ָעֵלינּו לִּ ּבַּ ָבר קִּ ידּכְ מִּ , לֶׁיָך ּתָ

ָלֵתנוּ  ּבָ ּיֵם קַּ י ְמקַּ ְננִּ ָפל , ְוהִּ ם ש ָ קו  ּמָ יָך מִּ ֵרא ֵאלֶׁ י קו  ְננִּ ְוהִּ

זֶׁה ֵאּלֶׁה, ּכָ ים ּכָ ת ְמֻגּנִּ מו  קו  ּמְ יךָ . מִּ ים ְקָראתִּ ּקִּ ֲעמַּ ּמַּ , מִּ
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ים, ְיה ָוה ְמֵקי ֲעָמקִּ י ָיהּ , ֵמעִּ ר ָקָראתִּ צַּ ּמֵ ן הַּ י , מִּ ָעָננִּ

ְרָחב ָיהּ  ּמֶׁ נ. בַּ ֲעוו  ם ּבַּ ם ְואִּ ְדנּו ְלָמקו  ים ָירַּ ּבִּ ֵתינּו ָהרַּ ו 

ְדנוּ  רַּ ּיָ ֶׁ ת , ש  מו  ְמקו  יָחא לִּ ת ְמש ִּ ְקבו  עִּ ו ּבְ ְכש ָ ְדנּו עַּ ְוָירַּ

ים ְמא ד ְמא ד ָפלִּ ים ּוש ְ ָכם , ְנמּוכִּ ָרֵאל ְלתו  ש ְ ּל א ָיְרדּו יִּ ֶׁ ש 

ָלם תּוב, ֵמעו  ּכָ ֶׁ מו  ש  ים: ּכְ ָלאִּ ד ּפְ רֶׁ ּתֵ ֵחם ָלהּ , וַּ ; ֵאין ְמנַּ

ל ּפִּ  ף עַּ ְצֵמנוּ אַּ ים עַּ ם, י ֵכן ֵאין ָאנּו ְמָיֲאש ִּ לו  ס ְוש ָ , חַּ

ָלל ָלם ּכְ עו  ן ּבָ ּום א פֶׁ ש  יֵבנּו , ּבְ ֲהש ִּ נּו לַּ ְחּתָ ְבטַּ ָבר הִּ י ּכְ ּכִּ

ת ָים צּולו  ּמְ תּוב, מִּ ּכָ ֶׁ מו  ש  יב: ּכְ ן ָאש ִּ ש ָ ּבָ ר ֲאד ָני מִּ , ָאמַּ

ת ָים צּולו  ּמְ יב מִּ יב. ָאש ִּ ם ז את: ּוְכתִּ ף ּגַּ ָתם ּבִּ , ְואַּ ְהיו 

ּל ָתם  ים ְלכַּ ְלּתִּ ים ְול א ְגעַּ ְסּתִּ ם ל א ְמאַּ ץ א ְיֵביהֶׁ רֶׁ אֶׁ ּבְ

ם ּתָ י אִּ יתִּ רִּ י , ְלָהֵפר ּבְ י ֲאנִּ ם ְיה ָוהּכִּ  :ֱאל ֵהיהֶׁ
 

נוֹ  ו  ָלם ִרב  ל עו  ֶׁ י! ש  נִּ מו  ּלֵם ּכָ יָך ְלאִּ ח ּפִּ תַּ לַּח , ּפְ ש ְ ְותִּ

ם יִּ מַּ ָ ש ּ ן הַּ ָך מִּ ן ָקְדש ְ עו  ּמְ ים מִּ ּבּורִּ י ּדִּ ל בְּ , לִּ אּוכַּ ֶׁ ן ש  א פֶׁ

ְתךָ  חַּ או  ּצֵ ְתךָ , ְלנַּ ּיֵס או  ת ּוְלפַּ ּצו  יָך , ְלרַּ ֲחמֶׁ רַּ ל ּבְ ּבֵ קַּ ּתְ ֶׁ ש 

יְטל  ּפִּ ָרה קַּ ת ֵאּלּו ָהֲעש ָ ים אֶׁ יָך ָהֲעצּומִּ ֲחָסדֶׁ ים ּובַּ ּבִּ ָהרַּ

יךָ  י ְלָפנֶׁ ְרּתִּ ָאמַּ ֶׁ ים ש  ּלִּ הִּ לֶׁךְ , ּתְ ּמֶׁ ד הַּ וִּ ּלּו ֲאָמָרם ּדָ אִּ , ּכְ

ם לו  ָ ש ּ עַּ , ָעָליו הַּ ן . ְצמו  ּבְ ּוֵ ֵדעַּ ְלכַּ י יו  ֵאינִּ ֶׁ י ש  ל ּפִּ ף עַּ ְואַּ

ת ָראו  ּנו  ת ְוהַּ ת ָהֲעצּומו  נו  ּוָ ּכַּ ָנה ֵמהַּ ּוָ ּום ּכַּ ֵאּלּו , ש  ּיֵש  ּבְ ֶׁ ש 
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ים רִּ ְזמו  ָרה מִּ יךָ , ָהֲעש ָ ָפנֶׁ ּלְ ן מִּ י ָרצו  י ְיה ָוה, ְיהִּ  ֱאל הַּ

י תַּ יָרה ּבַּ , ֵואל ֵהי ֲאבו  יָך ָהֲאמִּ ּוָבה ְלָפנֶׁ ֵהא ֲחש  ּתְ ֶׁ ה ש  ּפֶׁ

ד ּיֵש  , ְלבַּ ֶׁ ת ש  נו  ּוָ ּכַּ ת ְוהַּ דו  ּסו  ל הַּ י ּכָ ְנּתִּ ּוַּ י ְוכִּ ְגּתִּ ַּ ש ּ ּלּו הִּ אִּ ּכְ

ם הֶׁ ן ּכ ל, ּבָ ְפֵני ֲאדו  ן לִּ י ְלָרצו  ְהיּו ֲאָמרַּ יְך . ְויִּ לִּ ש ְ י מַּ ְננִּ ְוהִּ

יךָ  י ָעלֶׁ ים , ְיָהבִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ י ְלָכל הַּ ְצמִּ ר עַּ ֵ ש ּ י ְמקַּ ְננִּ ְוהִּ

דו   ּבְ ֶׁ ים ש  ּיִּ ּתִּ יםָהֲאמִּ יִּּ ּתִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ְכֵני , ֵרנּו ּוְלָכל הַּ ו  ש 

ה, ָעָפר ץ ֵהּמָ ָארֶׁ ר ּבָ ֶׁ ים ֲאש  ש ִּ יק , ְקדו  ּדִּ ּצַּ ְפָרט ְלהַּ ּובִּ

ָלם ד עו  ר ָחְכָמה, ְיסו  ֵבעַּ ְמקו  ל נו  חַּ ן , נַּ ְחָמן ּבֶׁ נּו נַּ ּבֵ רַּ

ְחמָ  נַּ , ֵפיָגא ְח נַּ ְחָמן מאומן נַּ , ְזכּותו  ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, נַּ

ָרה וְ  ל ֵאּלּו ָהֲעש ָ י ּכָ ְרּתִּ ָנָתם ָאמַּ ּוָ ל ּכַּ ם ְועַּ ְעּתָ ל ּדַּ עַּ

ים ּלִּ הִּ יְטל ּתְ ּפִּ ת , קַּ ּלו  ֵרר ּוְלגַּ ה ְלעו  ְזּכֶׁ ְזכּוָתם ְוכ ָחם אֶׁ ּובִּ

יָנה יֵני ְנגִּ ָרה מִּ ל ָהֲעש ָ ים, ּכָ ּלִּ הִּ ר ּתְ ם ֵספֶׁ הֶׁ ר ּבָ ֱאמַּ ּנֶׁ ֶׁ , ש 

ֵהם ֶׁ ּוט: ש  ש  יר ּפָ פּול, ש ִּ ש  , ּכָ ּלָ ֻ עמְ , ְמש  ים , ֻרּבָ לּולִּ ֵהם ּכְ ֶׁ ש 

ֻיָחד ּמְ ְמָך הַּ ש ִּ ש  , ּבְ דו  ּקָ ל ְוהַּ דו  ּגָ ֵני  הַּ ְ ש ּ ְזכּות ְוכ חַּ הַּ ּובִּ

ּלּוָאם מִּ ים ָהֵאּלּו ּבְ ש ִּ דו  ּקְ ת הַּ מו  ֵ ֵהם , ש  ֶׁ ים"ש  " ֵאל ֱאל הִּ

זֶׁה)  ,ם"דֹמ"יֹיו"דֹה"ףֹלמ"אל,ֹד"ףֹלמ"אל(: ּכָ

ר תפ ְסּפָ מִּ ים ּבְ לִּ ֵהם עו  ֶׁ ע מֵ ]ה "ש  ְרּבַּ ים אַּ נִּ מו  ת ש ְ או 

י, [ָחֵמש  וְ  ּלִּ הִּ ר ּתְ ְסּפַּ מִּ י , םּכְ נִּ ּכֵ זַּ ת ּתְ מו  ֵ ש ּ כ חַּ ֵאּלּו הַּ ּבְ

ה  ּפָ לִּ ּקְ ן הַּ טֶׁ ּבֶׁ ָלה מִּ ּטָ י ְלבַּ רִּ ת קֶׁ ּפו  ּטִּ ל הַּ יא ּכָ צִּ ְלהו 
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ָלָעם ּבְ ֶׁ לֶׁה , ש  ת עו  ּיו  תִּ ם ָהאו  ָמּה עִּ ר ש ְ ְסּפַּ ר מִּ ֶׁ ֲאש 

ַּ , ה"תפ ד ְקֻדש ּ גֶׁ נֶׁ ה ּכְ ּפָ לִּ ּקְ יא ּבַּ הִּ ֶׁ יםש  ּלִּ הִּ ר ּתְ ּוְבכ חַּ . ת ֵספֶׁ

ת  מו  ֵ ש ּ ֵני הַּ ְ ש ּ ֵרר הַּ עו  ים ּתְ ּלִּ הִּ ֵרי ּתְ ְזמו  ָרה מִּ ֵאּלּו ָהֲעש ָ

ים  ש ִּ דו  ּקְ ים"הַּ ֲהר ג, "ֵאל ֱאל הִּ יעַּ , ְותַּ ְכנִּ ר ְותַּ ּבֵ ַּ , ּוְתש 

ָלָעם ּבְ ֶׁ זּ את ש  ה הַּ ּפָ לִּ ּקְ ת הַּ ל אֶׁ ּטֵ ּלֶׁה ּוְתבַּ ר ּוְתכַּ ּקֵ , ּוְתעַּ

תָ  יחַּ או  ְכרִּ ְטָנּה ְותַּ ּבִּ ת מִּ ו  ש  דו  ּקְ ת הַּ ּפו  ּטִּ ל הַּ יט ּכָ ְפלִּ ּה ְלהַּ

הּ  ְרּבָ ָלם, ְוקִּ ן ָהעו  ְכָרּה מִּ ָמּה ְוזִּ ה ש ְ ְמחֶׁ ְקָרא , ְותִּ ם מִּ ּיֵ ּוְתקַּ

תּוב ּכָ ֶׁ ּנוּ : ש  יאֶׁ ְיקִּ לַּע וַּ ל ּבָ יִּ ּנּו ֵאל, חַּ ֶׁ יש  רִּ ְטנו  יו  ּבִּ ֲהר ג . מִּ ְותַּ

ת ּפו  לִּ ּקְ ל הַּ ל ְיֵדי אֵ , ּכָ ְבְראּו עַּ ּנִּ ֶׁ תש  ּפו  ּטִּ יא , ּלּו הַּ צִּ ְותו 

ה ָ ְקֻדש ּ ּיּות ּדִּ חִּ ם הַּ ְגז ל ֵמהֶׁ ת . ְותִּ ו  ש  דו  ּקְ ת הַּ צו  יצו  ּנִּ ְוָכל הַּ

ם ֵחְטא זֶׁה גַּ ל ְיֵדי ּפְ ְלעּו עַּ ּבָ ֶׁ יֵאם, ש  צִּ ם ּתו  ּלָ ֲחז ר , ּכֻ ְותַּ

ית נִּ ֵ ה ש  ָ ְקֻדש ּ ֵצם ּבִּ ּבְ ל ָעֵלינּו ע ל , ּוְתקַּ ּבֵ נּו ְלקַּ ּכֵ ּוְתזַּ

יִּ  מַּ ְלכּות ש ָ ידמַּ מִּ ֲהָבה ּתָ אַּ ל ָיֵמינּו , ם ּבְ ֲעס ק ּכָ ה לַּ ְזּכֶׁ ְונִּ

ֵלם ת ּוְבֵלב ש ָ ֱאמֶׁ ים ּבֶׁ בִּ ים טו  ֲעש ִּ ה ּומַּ ּלָ ָרה ּוְתפִּ תו  , ּבְ

ים ְלָכל  ש ִּ ים ְקדו  ים ְוֵכלִּ ְבר א ּגּופִּ ה לִּ ְזּכֶׁ ּנִּ ֶׁ ן ש  א פֶׁ ּבְ

ּבִּ  ֵתינּו ָהרַּ נו  ל ְיֵדי ֲעוו  ין עַּ יָלאִּ ְרטִּ ין עַּ ָאְזלִּ ת ּדְ מו  ש ָ ּנְ ים הַּ

י רִּ ת קֶׁ ּפו  ּטִּ ם הַּ גַּ ל ְיֵדי ּפְ ָלה, עַּ ּטָ י ְלבַּ ּנִּ ּמֶׁ ְצאּו מִּ ּיָ ֶׁ  :ש 
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נוֹ  ו  ָלם ִרב  ל עו  ֶׁ יץ ּכ חַּ , ש  ּמִּ ים, אַּ נִּ ב או  ה ! ְורַּ ה מַּ ֲעש ֵ

ם  גַּ ן ּפְ ּקֵ ה ְלתַּ ְזּכֶׁ ּנִּ ֶׁ ן ש  א פֶׁ ים ּבְ ּבִּ יָך ָהרַּ ֲחמֶׁ רַּ ה ּבְ ֲעש ֶׁ ּתַּ ֶׁ ש ּ

ית רִּ ּבְ ּמ חַּ , הַּ י הַּ ּפֵ ם טִּ גַּ ין מַּ , ּפְ ֵגגּבֵ ו  ש  זֶׁה ּבְ ְמנּו ּבָ גַּ ּפָ ֶׁ , ה ש ּ

יד ֵמזִּ ין ּבְ ס, ּבֵ א נֶׁ ין ּבְ ן , ּבֵ ָרצו  ין ּבְ ל  -ּבֵ ְמחַּ ּכ ל ּתִּ ל הַּ עַּ

י ח לִּ ְסלַּ ת, ְותִּ יחו  ּהַּ ְסלִּ ְסל חַּ , ֱאלו  ה לִּ ְרּבֶׁ ּמַּ ּנּון הַּ ה , חַּ ְזּכֶׁ ְונִּ

יקִּ  ּדִּ ּצַּ ְזכּות הַּ ינּו ּבִּ ּיֵ חַּ ֵלמּות ּבְ ש ְ ים ּבִּ ָגמִּ ּפְ ל הַּ ן ּכָ ּקֵ ים ְלתַּ

ה  ץ ֵהּמָ ָארֶׁ ר ּבָ ֶׁ ים ֲאש  ש ִּ דו  ּקְ אם יהיה על קברו ) הַּ

ֵכן ּפ ה: הקדוש יאמר  ו  ש ּ זֶּׁה הַּ יק הַּ ּדִּ ּצַּ ְזכּות הַּ ד , ּובִּ יק ְיסו  ּדִּ צַּ

ר ָחְכָמה ֵבעַּ ְמקו  ל נו  חַּ ָלם נַּ ְחמָ  נַּ  ,עו  ְח נַּ ְחָמן מאומן נַּ  ,נַּ

טִּ  י ּבְ ְצמִּ י עַּ ְלּתִּ ְלטַּ י ְוטִּ ְגלַּ ת רַּ ּתֵ י ְמכַּ ר ֲאנִּ ֶׁ ה ֲאש  ֶׁ ש  ּקָ ְלטּול הַּ

ת  יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ ּצַּ ר הַּ בֶׁ ל קֶׁ חַּ עַּ ּטֵ ּתַּ ש ְ ה ְלהִּ א ֵהּנָ יל ָלבו  בִּ ש ְ ּבִּ

ים ש ִּ דו  ּקְ יו הַּ ּיָ חַּ יָחנּו ּבְ ְבטִּ ר הִּ ֶׁ זֶּׁה ֲאש  ש  הַּ דו  ּקָ ֲעמ ד , הַּ לַּ

יד מִּ ָלה ּתָ ְזָרֵתנּו סֶׁ עֶׁ ן , ּבְ ּתֵ ש  ְונִּ דו  ּקָ ְברו  הַּ ל קִּ א עַּ בו  ּנָ ֶׁ ש  ּכְ

ְצָדָקה  רּוָטה לִּ יםּפְ ּלִּ הִּ יְטל ּתְ ּפִּ ָרה קַּ ר ֵאּלּו ָהֲעש ָ ה . ְונ אמַּ ּנֵ ְוהִּ

י ל ָעלַּ ּטָ ּמֻ ֶׁ ה ש ּ י מַּ יתִּ ָעלֶׁיךָ , ָעש ִּ ֶׁ ה ש ּ ה מַּ י (,ֲעש ֵ ל לִּ , ּוְמחַּ

י ח לִּ ת , ּוְסלַּ נו  ים ְוָהֲעוו  ֲחָטאִּ ל הַּ ל ּכָ י עַּ ר לִּ ּפֵ ְוכַּ

ים עִּ ש ָ ּפְ י, ְוהַּ י ְלָפנֶׁ ְעּתִּ ַּ ש  ּפָ ֶׁ י ְוש  יתִּ ָעוִּ ֶׁ י ְוש  ָחָטאתִּ ֶׁ ָך ש 

ְרמַּ  סָ "ּבִּ י ּוש ְ י"ח ֵאיָברַּ ידַּ ָבה, ה ּגִּ ֲחש ָ מַּ ה, ּבְ ֲעש ֶׁ ּבּור ּומַּ , ּדִּ

ּגּוף ת הַּ ָאר ּכ חו  ש ְ ים ּובִּ ה חּוש ִּ ָ ש ּ ֲחמִּ ה , ּובַּ ְפָרט מַּ ּובִּ
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ית רִּ ּבְ ם הַּ ְפגַּ ָך ּבִּ ְגּדְ י נֶׁ ְמּתִּ י ּוָפגַּ ְעּתִּ ַּ י ּוָפש  ָחָטאתִּ ֶׁ , ש ּ

הּ  ּלָ ָרה ּכֻ ּתו  ל הַּ ל ּכָ לַּ הּוא ּכְ ֶׁ י ְוהָ , ש  יתִּ יָך ָעש ִּ ֵעינֶׁ ע ּבְ רַּ

זֶּׁה ם הַּ ּיו  ד הַּ י עַּ עּורַּ ּנְ ר. מִּ ּפֵ ח ּוְתכַּ ְסלַּ ל ְותִּ ְמחַּ ּכ ל ּתִּ ל הַּ , עַּ

ים ֲחמִּ ְמָך , ָמֵלא רַּ ש ִּ י ּבְ ְמּתִּ גַּ ּפָ ֶׁ ת ש  מו  ֵ ש ּ ל הַּ ּלֵא ּכָ ּוְתמַּ

ל דו  ּגָ י. הַּ נִּ י ֵמֲעו  ֵסנִּ ּבְ ב ּכַּ רֶׁ י, הֶׁ ֲהֵרנִּ י טַּ אתִּ ּטָ . ּוֵמחַּ

ב י ְבֵאזו  ֵאנִּ ּטְ חַּ ְטָהר ּתְ י, ְואֶׁ ֵסנִּ ּבְ כַּ ין, ּתְ ְלּבִּ לֶׁג אַּ ֶׁ ש ּ . ּומִּ

ְמָחה ן ְוש ִּ ו  ש  י ש ָ יֵענִּ מִּ ש ְ יתָ , ּתַּ ּכִּ ת ּדִּ ֵגְלָנה ֲעָצמו  . ּתָ

יָך ֵמֲחָטָאי נֶׁ ר ּפָ ְסּתֵ י ְמֵחה, הַּ תַּ נו  י . ְוָכל ֲעו  עַּ ש ָ ְמֵחה ּפְ

ְנךָ  עַּ ָאמּור, ְלמַּ י: ּכָ כִּ י ָאנ  יָך , ָאנ כִּ עֶׁ ה ְפש ָ חֶׁ הּוא מו 

ֲענִּ  ר, יְלמַּ ְזּכו  יָך ל א אֶׁ ּט אתֶׁ ים, ְוחַּ ֲחמִּ רַּ י ּבְ ֵלא ָעלַּ ּמָ , ְותִּ

ים ּיִּ ּתִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ְזכּות ְוכ חַּ הַּ יד ּבִּ מִּ י ּתָ ְזרִּ עֶׁ ְהיֶׁה ּבְ , ְותִּ

יד מִּ י ּתָ יֵלנִּ ּצִּ י ְותַּ ְמֵרנִּ ש ְ ל , ְותִּ ר עַּ ּבֵ ְתּגַּ י ּכ חַּ ְלהִּ ן לִּ ּתֵ ְותִּ

י ֲאָותִּ ת ּתַּ ר אֶׁ ּבֵ ַּ י ְוָלכ ף ּוְלש  ְצרִּ ה , יִּ ד מַּ ְפּג ם עו  ְול א אֶׁ

י ְמּתִּ גַּ ּפָ ֶׁ יךָ , ש ּ ֵעינֶׁ ע ּבְ ד ָהרַּ ה עו  ֱעש ֶׁ ּוב , ְול א אֶׁ ְול א ָאש 

ד לְ  ְסָלהעו  י . כִּ ְלּתִּ עַּ ן ּפָ ם ָאוֶׁ יףאִּ סִּ ָבר , ל א או  י ּכְ ּכִּ

נוּ  ְחּתָ ְבטַּ ֵצל , הִּ ּנָ ה ְלהִּ ש ָ ּקָ ה ּובַּ ּלָ פִּ יל ּתְ עִּ ל זֶׁה מו  ם עַּ ּגַּ ֶׁ ש 

א ּבָ יָך הָ , ְלהַּ ֲחמֶׁ רַּ יםּבְ ּיִּ ּתִּ יֵלהּ , ֲאמִּ ת ּדִּ ע ְוכַּ ר ָהרַּ ּיֵצֶׁ ן הַּ  .מִּ

זֶּׁה :אם יהיה על קברו יאמר) ש  הַּ דו  ּקָ ּיּון הַּ ם צִּ ל ְמקו  ְפָרט עַּ , ּובִּ

ים ּפ ה נּוזִּ ּגְ ים הַּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ְזכּות הַּ י ּבִּ י (ָעְזֵרנִּ ֵחם ָעלַּ י ּכ חַּ , ְורַּ ן לִּ ְותֶׁ
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ךָ  ּתְ ר ְולִּ , ּוְגבּוָרה ֵמאִּ ּבֵ ְתּגַּ ה ְלהִּ ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ י ש  ְצרִּ ת יִּ ְכּב ש  אֶׁ

יד מִּ לו  , ּתָ ּטְ קו  ּוְלבַּ ּלְ ו  ּוְלסַּ יָך ְלָגְרש  ֲחמֶׁ רַּ ה ּבְ ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ ד ש  עַּ

ָלם ד עו  ה ְועַּ ּתָ ְמֵרי ֵמעַּ י ְלגַּ י, ֵמָעלַּ ּיָ ן חַּ לּו ְבָיגו  ָבר ּכָ י ּכְ , ּכִּ

ֲאָנָחה י ּבָ תַּ נו  י, ּוש ְ י כ חִּ נִּ ֲעו  ל ּבַּ ַּ ש  וּ , ּכָ ש  ֵ י ָעש  ֲעָצמַּ ד , וַּ עַּ

ר כָּ  ֶׁ לֲאש  ּבָ ּסַּ ל ּכ חַּ הַּ ַּ  :ש 
 

ם י ַרח  י, ָעלַּ ֲחָמן, ָאבִּ י; ָאב ָהרַּ ֵחם ָעלַּ ֵמעַּ , רַּ ו  ש 

ה ּלָ פִּ י; ּתְ ֲחמ ל ָעלַּ ֵמעַּ ְצָעָקה, חּוס וַּ ו  ֵמעַּ ֲאָנָחה, ש  ו  , ש 

ֵמעַּ ֲאָנָקה ו  ֵחם, ש  ֵחם רַּ ל, רַּ ּצֵ ל הַּ ּצֵ יָעה , הַּ ש ִּ הו 

יָעה ש ִּ יךָ ! הו  ְרָצה ְלָפנֶׁ י אַּ מִּ ּפ ל ּדָ ל יִּ ת אַּ , אַּ חַּ ַּ ן ְלש  ּתֵ ל ּתִּ

י ְפש ִּ ים, נַּ מִּ ּדָ י מִּ יֵלנִּ ּצִּ ים, הַּ י, ֱאל הִּ ּוָעתִּ ן . ֱאל ֵהי ְתש  ּנֵ רַּ ּתְ

ךָ  ְדָקתֶׁ י צִּ נִּ ו  י. ְלש  יךָ , חּוָסה ָעלַּ ֲחמֶׁ ר ב רַּ יךָ , ּכְ ר ב ֲחָסדֶׁ , ּכְ

י נִּ מו  ש  ּכָ פֶׁ ל ֲעלּוב נֶׁ יָך עַּ תֶׁ ינו  ֲחנִּ יָך וַּ ל , יֱֶׁהמּו ָנא ֵמעֶׁ עַּ

י נִּ מו  ף ּכָ ְרּדָ יעַּ , נִּ נִּ מו  ים ּכָ ֲחָטאִּ ר , ל ְמֻלְכָלְך ּבַּ ל ֲחסַּ עַּ

ָעה י, ּדֵ נִּ מו  ר ֵעָצה ּכָ ת, ֲחסַּ ד ֵעיֵנינּו ְתלּויו  י ְלָך ְלבַּ ְלָך , ּכִּ

ת ּיו  פִּ י צו  נַּ ְעיו  ד רַּ ם, ְלבַּ רו  ּמָ י לַּ ּלּו ֵעינַּ , ֲעז ר ָנא, ּדַּ

א יָעה ּנָ ש ִּ יךָ , הו  ּוב ֵאלֶׁ י ָלש  יֵענִּ ש ִּ י ְוהו  ֲחמ ל ָנא ָעלַּ  חּוס וַּ

ֵלָמה ּוָבה ש ְ ְתש  ֵלם, ּבִּ ת ּוְבֵלב ש ָ ֱאמֶׁ ת , ּבֶׁ ְהיו  ה לִּ ְזּכֶׁ ְואֶׁ

ָלם ד עו  ה ְועַּ ּתָ ב ֵמעַּ ּטו  ְנָך הַּ ְרצו  יד ּכִּ מִּ י. ּתָ ינִּ ּיֵ ָך חַּ ְסּדְ חַּ , ּכְ
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יךָ  ְמָרה ֵעדּות ּפִּ ש ְ ים. ְואֶׁ י ֱאל הִּ ָרא לִּ ר ּבְ ְורּוחַּ , ֵלב ָטהו 

י ְרּבִּ קִּ ש  ּבְ ּדֵ ן חַּ  :ָנכו 
 

ן ְבכ  י, ו  יךָ  ְיהִּ ָפנֶׁ ּלְ ן מִּ ֱאל ֵהינּו ֵואל ֵהי  ְיה ָוה, ָרצו 

ֵתינוּ  ְדָוה, ֲאבו  חֶׁ ְמָחה ְוהַּ ִּ ש ּ ן הַּ יָך ֵאין , ֲאדו  ר ְלָפנֶׁ ֶׁ ֲאש 

ָלם ָלל ְלעו  ְצבּות ּכְ ּום עַּ תּוב, ש  ּכָ ֶׁ מו  ש  ד ְוָהָדר : ּכְ הו 

מו  , ְלָפָניו ְמקו  ְדָוה ּבִּ יָך . ע ז ְוחֶׁ ֲחמֶׁ רַּ י ּבְ ְזֵרנִּ עַּ ּתַּ ֶׁ ש 

ידָהֲעצּומִּ  מִּ ְמָחה ּתָ ש ִּ ת ּבְ ְהיו  י לִּ נִּ ּכֵ חַּ . ים ּוְתזַּ ּמֵ ְמש ַּ

ים ת ֲעגּומִּ ו  ְפש  י ָהֻאְמָלָלה ְמא ד, נַּ ְפש ִּ ח נַּ ּמַּ ָהֲעלּוָבה , ש ַּ

ֵמָאה ְוָהְרֵעָבה ֵאלֶׁיָך ְמא ד, ְמא ד ּצְ ָהֵסר , ָהֲעֵיָפה ְוהַּ

ֲאָנָחה ן וַּ י ָיגו  ּנִּ ּמֶׁ ךָ , מִּ ְבּדֶׁ ש  עַּ פֶׁ חַּ נֶׁ ּמֵ י ֵאלֶׁיךָ , ש ַּ , ְיה ָוה ,ּכִּ

א ָ ש ּ י אֶׁ ְפש ִּ ים. נַּ ּיִּ ח חַּ י א רַּ יֵענִּ דִּ ת . ּתו  ת אֶׁ ָמחו  ע ש ְ ש  בַּ

יךָ  נֶׁ ח, ּפָ צַּ יְנָך נֶׁ ימִּ ת ּבִּ ימו  ךָ . ְנעִּ עֶׁ ש ְ ן יִּ ו  ש  י ש ְ יָבה לִּ , ָהש ִּ

י ְסְמֵכנִּ יָבה תִּ ךָ . ְורּוחַּ ְנדִּ ּטּובֶׁ י מִּ ֵענִּ ּבְ י , ש ַּ ְפש ִּ ח נַּ ּמַּ ְוש ַּ

ךָ  ּוָעתֶׁ יש  י לְ , ּבִּ ּבִּ ֵהר לִּ תְוטַּ ֱאמֶׁ ָך ּבֶׁ י. ָעְבּדְ דִּ , עּוָרה ְכבו 

ר ּנו  ל ְוכִּ בֶׁ ּנֵ ר, עּוָרה הַּ חַּ יָרה ש ָ ָרה . ָאעִּ נּו ְלָכל ָהֲעש ָ ּכֵ זַּ

ה ָ ְקֻדש ּ יָנה ּדִּ יֵני ְנגִּ ם , מִּ גַּ ים ּפְ נִּ ּקְ ים ּוְמתַּ יעִּ ְכנִּ ֵהם מַּ ֶׁ ש 

ית רִּ ּבְ ָאמּור, הַּ ת : ּכָ י ְיה ָוהֲאָבֵרְך אֶׁ ר ְיָעָצנִּ ֶׁ ף , ֲאש  אַּ

ר ּסְ ת יִּ ָתיֵלילו  ְליו  י כִּ יל. ּונִּ ּכִּ ש ְ ד מַּ ע , ְלָדוִּ ַּ ש  ּוי ּפֶׁ ֵרי ְנש  ש ְ אַּ

ָאה ּטָ סּוי חַּ ת. ּכְ ֲחלַּת ָאבו  ן נַּ ת ָוהו  יִּ ה  ְיה ָוהּומֵ , ּבַּ ָ ש ּ אִּ
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לֶׁת ּכָ ש ְ ה . מַּ ּוֶׁ ָמם ְיצַּ ְסּדו   ְיה ָוהיו  י, חַּ ּמִּ יר ה עִּ ְיָלה ש ִּ ּלַּ , ּובַּ

י ּיָ ה ְלֵאל חַּ ּלָ פִּ ֵחת. ּתְ ש ְ ל ּתַּ חַּ אַּ ּצֵ ְמנַּ ם  לַּ ְכּתָ ד מִּ ְלָדוִּ

יתו   ֲהמִּ ת לַּ יִּ ּבַּ ת הַּ ְמרּו אֶׁ ש ְ ּיִּ אּול וַּ ל חַּ ש ָ ש ְ ָרה . ּבִּ ְזּכְ אֶׁ

ְיָלה ּלָ י ּבַּ יָנתִּ י, ְנגִּ ש  רּוחִּ ּפֵ ְיחַּ יָחה וַּ י ָאש ִּ ם ְלָבבִּ ֲהֵיָאֵכל . עִּ

ח לַּ י מֶׁ לִּ ּבְ ֵפל מִּ יר ֲחָלמּות, ּתָ רִּ ם ּבְ עַּ ם ֵיש  טַּ ן . אִּ ּתֵ ן ּתִּ ּפֶׁ

ָך ּוש ְ  דֶׁ ים הו  ֲאֵחרִּ ילַּ ְכָזרִּ יָך ְלאַּ תֶׁ ר. נו  ּיֵה , ְול א ָאמַּ  ּהַּ ו  ֱאלאַּ

ְיָלה ּלָ ת ּבַּ ירו  ֵתן ְזמִּ ּנו  י הַּ י. ע ש ָ ּי פִּ ל הַּ בֶׁ ֵחן ְוהֶׁ ר הַּ קֶׁ ֶׁ , ש 

ת  ְראַּ ה יִּ ָ ש ּ ל ְיה ָוהאִּ ּלָ ְתהַּ יא תִּ ר. הִּ ֱאמַּ ְללּוָיהּ : ְונֶׁ ְללּו , הַּ הַּ

ו   ָקְדש  יעַּ ֻעזּ ו, ֵאל ּבְ ְרקִּ ְללּוהּו ּבִּ גְ . הַּ ְללּוהּו בִּ ָתיוהַּ , בּורו 

ְדלו   ר ב ּגֻ ְללּוהּו ּכְ ָפר, הַּ ו  ע ש  ֵתקַּ ְללּוהּו ּבְ ְללּוהּו , הַּ הַּ

ר ּנו  ל ְוכִּ ֵנבֶׁ ים : ּבְ ּנִּ מִּ ְללּוהּו ּבְ ל הַּ ת ף ּוָמחו  ְללּוהּו ּבְ הַּ

ב ע: ְוֻעּגָ מַּ ְלְצֵלי ש ָ צִּ ְללּוהּו ּבְ ְלְצֵלי , הַּ צִּ ְללּוהּו ּבְ הַּ

ּלֵל ָיהּ . ְתרּוָעה הַּ ָמה ּתְ ש ָ ּנְ ְללּוָיהּ  ּכ ל הַּ  :הַּ
 

נוֹ  ו  ָלם ִרב  ל עו  ֶׁ ל ְלֵחרּוֵתנוּ ! ש  דו  ָפר ּגָ ו  ש  ע ּבְ קַּ , ּתְ

ֵתינוּ  ֻלּיו  ץ ּגָ ּבֵ א ֵנס ְלקַּ ם, ְוש ָ יִּ ּגו  ין הַּ ּבֵ זּוֵרנּו מִּ , ְוָקֵרב ּפְ

ץ ֵתי ָארֶׁ ְרּכְ ּיַּ ס מִּ ּנֵ ֵתינּו ּכַּ ד . ּוְנפּוצו  חַּ ֵחנּו יַּ ּדָ ץ נִּ ּבֵ ְוקַּ

ץ  ת ָהָארֶׁ ְנפו  ע ּכַּ ְרּבַּ ְרֵצנוּ ֵמאַּ ְקָרא : ְלאַּ נּו מִּ ּיֵם ּבָ ְוקַּ

תּוב ּכָ ֶׁ ב : ש  ךָ  ְיה ָוהְוש ָ ֲחמֶׁ בּוְתָך ְורִּ ת ש ְ יָך אֶׁ ב , ֱאל הֶׁ ְוש ָ

ים ּמִּ ל ָהעַּ ּכָ ְצָך מִּ ּבֶׁ יְצָך , ְוקִּ ר ֱהפִּ ֶׁ ה ְיה ָוהֲאש  ּמָ יָך ש ָ . ֱאל הֶׁ
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ם ָמיִּ ָ ש ּ ְקֵצה הַּ ֲחָך ּבִּ ּדָ ְהיֶׁה נִּ ם יִּ ְצָך , אִּ ּבֶׁ ם ְיקַּ ָ ש ּ  ְיה ָוהמִּ

ךָ אֱ  חֶׁ ּקָ ם יִּ ָ ש ּ יָך ּומִּ יֲאָך . ל הֶׁ ֱהבִּ ץ ְיה ָוהוֶׁ ל ָהָארֶׁ יָך אֶׁ , ֱאל הֶׁ

יךָ  תֶׁ ּו ֲאבו  ר ָיְרש  ֶׁ יְבךָ , ֲאש  ּה ְוֵהיטִּ ּתָ ש ְ ירִּ ָך , וִּ ְרּבְ ְוהִּ

יךָ  תֶׁ ר. ֵמֲאבו  ֱאמַּ ים ְיה ָוהְנֻאם : ְונֶׁ ְדֵחי , ֱאל הִּ ץ נִּ ּבֵ ְמקַּ

ָרֵאל ש ְ ָציו, יִּ ְקּבָ ץ ָעָליו ְלנִּ ּבֵ ד ֲאקַּ רוְ . עו  ֱאמַּ ֵנה : נֶׁ ּבו 

ם  יִּ לַּ ס, ְיה ָוהְירּוש ָ ּנֵ ָרֵאל ְיכַּ ש ְ ְדֵחי יִּ יש  . נִּ ֵהר ְוָתחִּ ּוְתמַּ

ְדֵקנוּ , ְלָגֳאֵלנוּ  יחַּ צִּ ת ְמש ִּ יא ָלנּו אֶׁ ת , ְוָתבִּ ה אֶׁ ְבנֶׁ ְותִּ

נוּ  ְרּתֵ ְפאַּ נּו ְותִּ ֵ ית ָקְדש  ה, ּבֵ ּנָ רִּ יְרָך ּבְ ן עִּ ּיו  יֵאנּו ְלצִּ ֲהבִּ , וַּ

ית מִּ  ם ּבֵ יִּ לַּ ירּוש ָ ָלםְולִּ ת עו  ְמחַּ ש ִּ ָך ּבְ תּוב. ְקָדש ְ ּכָ ֶׁ מו  ש  : ּכְ

ּובּון ְיה ָוהּוְפדּוֵיי  ה, ְיש  ּנָ רִּ ן ּבְ ּיו  ָלם , ּוָבאּו צִּ ת עו  ְמחַּ ְוש ִּ

ם ל ר אש ָ יגוּ , עַּ ִּ ש ּ ְמָחה יַּ ן ְוש ִּ ו  ש  ֲאָנָחה, ש ָ ן וַּ . ְוָנסּו ָיגו 

ר ֱאמַּ ְמָחה ֵתֵצאוּ : ְונֶׁ ש ִּ י ּבְ ם ּתּוָבלּון, ּכִּ לו  ים , ּוְבש ָ ָהרִּ הֶׁ

ה ּנָ ם רִּ ְפֵניכֶׁ ְפְצחּו לִּ ת יִּ ָבעו  ּגְ ְמֲחאּו , ְוהַּ ה יִּ דֶׁ ָ ש ּ ְוָכל ֲעֵצי הַּ

ר. ָכף ֱאמַּ ם : ְונֶׁ חַּ י נִּ ן ְיה ָוהּכִּ ּיו  יהָ , צִּ תֶׁ ל ָחְרבו  ם ּכָ חַּ , נִּ

ן  גַּ ְרָבָתּה ּכְ ן ְועַּ ֵעדֶׁ ָרּה ּכְ ְדּבָ ם מִּ ש ֶׁ ּיָ ְמָחה , ְיה ָוהוַּ ן ְוש ִּ ו  ש  ש ָ

ֵצא ָבהּ  ּמָ דָ , יִּ ְמָרהּתו  ל זִּ ְמחּו בַּ . ה ְוקו  ילּו  ְיה ָוהש ִּ ְוגִּ

ים יקִּ ּדִּ ֵרי ֵלב, צַּ ש ְ ל יִּ ינּו ּכָ ְרנִּ יק. ְוהַּ ּדִּ ּצַּ ר ָזרּועַּ לַּ , או 

ְמָחה ֵרי ֵלב ש ִּ ש ְ ים ּבַּ . ּוְליִּ יקִּ ּדִּ ְמחּו צַּ ר , ְיה ָוהש ִּ דּו ְלֵזכֶׁ ְוהו 

ו   ד. ָקְדש  ָלה ָועֶׁ ח סֶׁ צַּ  :ָאֵמן נֶׁ
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אַֹז ֹב ְ הָֹמָצאנו  ָ ִפל  ְ ָתִבים אתַֹהת  ְ ַחתַֹהכ  ַ תֹ,ְמת  יכו  תְֹוָרבָֹהא  ו  מ  ַ  ְוִהיאְֹמָעטַֹהכ 
 

נוֹ  ו  ָלם ִרב  ל עו  ֶׁ ת, ש  ּבו  ּסִּ ל הַּ ת ּכָ ּבַּ ת ְוסִּ ּלו  ּלַּת ָהעִּ ְנּתְ , עִּ אַּ

א ן ּכ ָלא, ְלֵעּלָ ךְ , ְלֵעּלָא מִּ ּנָ א מִּ ָבה , ְוֵלית ְלֵעּלָ ָ ֲחש  ֵלית מַּ ּדְ

ָלל יָסא ָבְך ּכְ פִּ ה תְּ , ּתְ ּיָ ּלָהּוְלָך ּדּומִּ ָרָכה , הִּ ל ּבְ ל ּכָ ּוְמר ָמם עַּ

ּלָה הִּ ְדר ש  . ּוּתְ ְתָך אֶׁ ֶׁ , או  ש  ש  ּקֵ ְתָך ֲאבַּ ְך או  רֶׁ יָרה ּדֶׁ ְחּת ר ֲחתִּ ּתַּ

תְּ  ה ֵמאִּ בּוש ָ ת, ךָ ּכְ ָלמו  ל ָהעו  ְך ּכָ רֶׁ י , ּדֶׁ ּלִּ ֶׁ לּות ש  ְלש ְ ּתַּ ש ְ הִּ ד הַּ עַּ

ֵמד י עו  ֲאנִּ ֶׁ ם ש  קו  ּמָ ְגָלה ְלךָ , ּבַּ ר נִּ ֶׁ י ֲאש  פִּ דֵ , ּכְ ֲעלּומּותיו  , עַּ ּתַּ

י יר ָעלַּ אִּ זֶּׁה ּתָ יב הַּ ְך ּוְנתִּ רֶׁ ּדֶׁ ְרךָ  ּובַּ ּוָבה , או  ְתש  י ּבִּ יֵרנִּ ֲחזִּ ְלהַּ

ת ֱאמֶׁ יָך ּבֶׁ ֵלָמה ְלָפנֶׁ ת, ש ְ ֱאמֶׁ ְנָך ּבֶׁ י ְרצו  פִּ ְבָחר , ּכְ ן מִּ י ְרצו  פִּ ּכְ

ים רוּאִּ ּבְ ת חּוץ , הַּ בֶׁ ֶׁ ֲחש  וּם מַּ י ש  ְבּתִּ ַּ ֲחש  מַּ י לֲַּחש  ב ּבְ ְבלִּ לִּ

חֲ  ּום מַּ ָבה וּ ְוש  ָ ְנךָ ש  ד ְרצו  גֶׁ הוּא נֶׁ ֶׁ ְלּבּול ש  ק , בִּ ּבֵ ק ְלדַּ רַּ

ת  ֱאמֶׁ ָדְתָך ּבֶׁ ֲעבו  ת ּבַּ ו  ש  ת ּוְקדו  חו  ת צַּ ּכו  ת זַּ בו  ָ ֲחש  מַּ ּבְ

ָרְתךָ  ָגְתָך וְּבתו  ָ ש ּ הַּ ט". ּבְ תֶׁ  הַּ ל ֵעְדו  י אֶׁ ּבִּ י ֵלב , "יךָ לִּ ן לִּ ְותֶׁ

ת ֱאמֶׁ ָך ּבֶׁ ר ְלָעְבּדְ מְּ . ָטהו  יאֵ ּומִּ צִּ ת ָים ּתו  ל צּולו  דו  ר ּגָ י ְלאו  נִּ

ל ְמֵהָרה יש  קַּ ן. חִּ יִּ ף עַּ רֶׁ הֶׁ ת ְיה ָוה  ּכְ ּועַּ ש  ר , ּתְ או  ר ּבְ ֵלאו 

ֵני ָהֲאָדָמה ל ּפְ י עַּ תִּ ל ְיֵמי ֱהיו  ים ּכָ ּיִּ חַּ ש  . הַּ ּדֵ ה ְלחַּ ְזּכֶׁ ְואֶׁ

ךְ , ְנעּוָרי ֶׁ ח ש  ָעְברּו ּבַּ ֶׁ ים ש  מִּ ּיָ ה, הַּ ָ ֻדש ּ ּקְ ל הַּ יָרם אֶׁ ֲחזִּ , ְלהַּ

יָאתִּ  ה ְיצִּ ְהיֶׁ י יְותִּ יָאתִּ בִּ ָלם ּכְ ן ָהעו  ל א ֵחְטא, מִּ ה . ּבְ ְזּכֶׁ ְואֶׁ

ֵהיָכלו   ר ּבְ ּקֵ ם ְיה ָוה  ּוְלבַּ נ עַּ ת ּבְ ֲחזו  ד, לַּ בו  ֵמר ּכָ ּלו  או  ָאֵמן , ּכֻ

ד ָלה ָועֶׁ ח סֶׁ צַּ  :נֶׁ




