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V      אא""ק שליטק שליט""ק מרן רבינו הגהק מרן רבינו הגה""ככממ      U  

 פרשת
  פקודי

 ו"תשע

  

כל הזכיות שמורות
  לועד להוצאת

ק מרן "ספרי כ
 א"ר שליט"אדמו

  ו"ק קרית יואל יצ"פק

  

  קלבונות לא באו בחשבון

א "פנ(איתא במדרש רבה , פקודי המשכן משכן העדות

רבון העולם עשינו את , ה"אמר משה לפני הקב )ב"ס
אמר לו לך ועשה , מה נעשה בנותר, מלאכת המשכן והותרנו

ופירש היפה תואר דהיינו בית מדרש גדול . בהם משכן לעדות
בפרשתן האיך הותר והקשה בבנין אריאל . ובית ועד לתלמוד

והלא , להוריד המותר מנדבת המשכן לקדושה קלה הימנה
ל בשולחן ערוך "וקי, משה רבינו היה גזבר על מלאכת המשכן

דלאחר שבא ליד גבאי אין מורידין  )ה"ג ס"אורח חיים סימן קנ(
  .לקדושה קלה את המותר מקדושה חמורה

י "ק מהר"הרעל פי מה דמתאמרא משמיה דה
אור  )במוסף לשבת שקלים(ע לפרש הפייט "זא זימבעל

וקשה . ושקל אשא בבית נכון ונשא, פניך עלינו אדון נשא
וביאר . דהלא החיוב הוא לתת מחצית השקל ולא שקל שלם

אמרו מלאכי השרת לפני  :)ברכות כ(בהקדם דברי הגמרא 
והלא , אשר לא ישא פנים )דברים י יז(כתבת בתורתיך , ה"הקב

פניו ' ישא ה )במדבר ו כו(דכתיב , נים לישראלאתה נושא פ
אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי בתורה , אליך

והם מדקדקים על עצמם , ואכלת ושבעת וברכת )דברים ח י(
נמצא כי בגלל שישראל מחמירים . עד כזית עד כביצה

ה נושא להם "הקב, ומדקדקים על עצמם יותר מן החיוב
אבל , המצוות שאפשר להדר ולהוסיףאך התינח בכל . פנים

ואי , במצות מחצית השקל הרי הזהיר הכתוב העשיר לא ירבה
ואם כן היאך אנו מתפללים על , אפשר לקיים בו הידור מצוה

' אמנם מבואר במס. נשיאת פנים אור פניך עלינו אדון נשא
אם שקל על ידו ועל יד חבירו חייב בקלבון  .)דף ד(שקלים 

מחצית השקל , כי השוקל שקל שלם, ן העדהוביאר בקרב, אחד
כלומר דבר , חייב בקלבון, בשבילו ומחצית השקל מלוה לחבירו

מועט שמוסיפים על מחצית השקל כשרוצין ליקח מן השולחני 
הרי שיש אפשרות להמהדרין . לםשתי חצאי שקלים בעד שקל ש

ות שילוה לחבירו מחצית השקל ויתן שקל שלם בעדו ובעד במצ
וזהו הפירוש אור פניך עלינו , ואז יוכל להוסיף קלבון ,חבירו

ל "והטעם כי ושק, ה פנים לישראל"שישא הקב, אדון נשא
היינו שהביא שקל שלם בעדו ובעד , אשא בבית נכון ונשא

  .ד"עכ, חבירו והוצרך להוסיף קלבון

גלוי וידוע לפני מי שאמר  ):מגילה יג(ל "ז מאמרםפ "יל
המן לשקול שקלים על ישראל והיה העולם שעתיד 
. טזמגילה (' דהנה כתבו התוס, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו

שמעתי שעשרה אלפי ככר כסף עולין חצי שקל לכל  )ה ודחי"ד
ואמר שיתן  ,מישראל שהיו שש מאות אלף כשיצאו ממצריםאחד 

לפי האמור ו. 'ל התוס"עכ ,ודוק ותשכח ,לאחשורוש כל פדיונם
שהוא יודע החשבון כמה עולה מספר שב המן הרשע חל כי "י

, וכיון שהוא יתן כנגד כולם, מחצית השקל של כל בני ישראל
ישראל בני שהרי  ,אך האמת הוא שטעה בדבר, יכנסו תחת ידו

רף כל וכשתצ, נתנו שני אנשים ביחד שקל שלם בתוספת קלבון
, הרבה יותר מעשרה אלפי ככרי כספאיש כאן הקלבונות ביחד 

היינו שבני ישראל נתנו , ן לשקליו"כך הקדים שקליהלפיו וזה
, ועם תוספות קלבונותד שני בני אדם שקלים שלימים בע

  .וממילא הופר עצתו של המן הרשע

כי , יובן היאך היה להם מותר בנדבת המשכן
וכסף פקודי העדה מאת ככר מפורש בפסוקים 

ית בקע לגלגלת מחצ' ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים וגו
והסכום הזה הוא הסכום הנכון ', השקל בשקל הקודש וגו

אבל , העולה ממה שנתנו כל בני ישראל מחצית השקל
שזהו המותר שנשאר ממלאכת ויתכן , לא חשבהקלבונות 

למלאכת אף מתחילה לא הקדישו וקלבונות אלו  ,המשכן
ואין זה מורדה לקדושה  ,ושפיר בנו מזה בית המדרש, המשכן

 )ז"תשנ( .לא הוקדשו להקדושה חמורה קלה כי מתחלה

*  
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  בכח קדושת התעוררות של משה רבינו

, פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה
 ,דקדקו המפרשים למה משמיענו שהיה על פי משה

ריך גם צ, על פי משההיתה לא ידענו שהכל כשיו וכי עד ע
  .מהו על פי, על ידי משהביאור דהיה לו לומר 

אהא  )א דרוש ז"ח(פי מה שכתב ביערות דבש על 
כי בכל , בכל נפשך ובכל מאודך )דברים ו ה(דכתיב 

נפשך פירושו שמחויב כל אחד מישראל למסור נפשו על 
 ,והמבחן לזה לידע אם הוא מוכן ומזומן לכך, השם קדושת

כי בזה עוסק האדם כל ימי חלדו לאסוף , הוא בכל מאודך
מוד בנסיון של ממון עבור כבוד ובאם יע, חיל ולצבור הון

עד נאמן , שמו יתברך לפזר צדקה יותר מכפי יכלתו וכדומה
הוא אשר גם אם יזדמן לפניו למסור נפשו בפועל על קידוש 

ולזה זכרה תורה בכל מאודך אחר , השם לא יהיה מעכב
  .ד"עכ, בכל נפשך

שיש צדיקים  )מטות' פ(ה בייטב לב "ז זללה"כתב א
בהיותם מתבודדים בינם לבין קונם באים אשר אף גם 

ובזה , בהתקשרות עם כללות לבבי ישראל האחוזים זה בזה
שיהם ולשוב לאביהם הם מעוררים הלבבות לפשפש במע

  .ד"עכ, שבשמים

זה יתכן כי מה שזכו כל ישראל להתנדב בתרומת 
והם הביאו אליו נדבה , המשכן בהתלהבות וחשק גדול

יה מעין מסירות נפש למסור ממונם זה הו, בבוקר בבוקר
דבר זה נעשה בכח התלהבות , שטרחו על זה ימים רבים

נפשו שנתעורר בפנימיות לבבו למסור  ,משה רבינו דקדושה של
ובכח , בנדבת המשכן' ומרוב תשוקתו נתן את תרומת ה', לה

ת נפלאה והיה מעורר גם בלב עדת בני ישראל התעוררזה 
עד שגם הם נדבו לבם ונפשם , בו ולדבקה' לשוב אל ה
  .בכוונה אמיתית' ומאודם לה

ביאור הכתוב אלה פקודי המשכן אשר פקד על פי 
 מה שנתנו בני ישראל נדבת הלב למשכןפירוש , משה

הוליד שהוא , כח קדושתו של משה רבינוזה היה על ידי 
בלי גבול במסירת ' הההשתוקקות לעשות רצון בפנימיות לבבם 

  )ט"תשמ(. ומכח זה התנדבו כולם בנדבת המשכן ,משנפש מ

*  

  גם השב ואל תעשה נחשב לקיום המצוה

, פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה
תהלים לא (רבי יוסי פתח  .)דף רכ( ר הקדושאיתא בזוה

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני  )כ
  .ריך ביאורוצ, אדם

אמר  :)דף יג(מגילה ' במסבהקדם לבאר הגמרא 
גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם , ריש לקיש

שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדיהם שקליהן 

וראוי להבין במה היה יפה כוחם של שקלי ישראל . לשקליו
ת "שצוה השי גם יש לתת טעם לדבר .לדחות גזירתו של המן
  .שקל שלםלתת מחצית השקל ולא 

שמעון העמסוני  .)פסחים כב(ל פי מה דאיתא בגמרא ע
ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין 

, ירשפ )דברים י כ(אלקיך תירא ' כיון שהגיע לאת ה, שבתורה
שבתורה שדרשת מה תהא  ןאמרו לו תלמידיו רבי כל אתי

אמר להם כשם שקבלתי על הדרישה כך אקבל שכר , עליהם
אור כוונת אומרו כך אקבל שכר על וצריך בי. על הפרישה

כיון שמצות , דבשלמא על הדרישה שייך קיבול שכר, הפרישה
מה שאין כן על , עשה הוא לדרוש ולחדש חידושי תורה

  .הפרישה על מה יבא בשכרו

כי בכל מצות  )תרומה' פ(ט "ה בקדושת יו"ז זללה"א
דכשם שמצוה , עשה שבתורה נכלל גם כן לא תעשה

כן אם על , ה"שה כדי לעשות נחת רוח להבורא בלקיים הע
, ידי קיום העשה נולד אחר כך דבר שהוא נגד רצונו יתברך

שהוא בשב ' כי אז נתמלא רצונו ית, אז מצוה לפרוש ממנה
, אלקיך תירא' ועל כן כיון שהגיע לאת ה, ואל תעשה

ועל ידי שהיה , על כן פירש, ש"והתיירא לרבות לירא עמו ית
נחשב , ו שזהו רצונו יתברך שיהיה שב ואל תעשהנראה בעיני

וזה שאמר כשם שקבלתי , לו הפרישה למצוה כאילו היה דורש
כך אקבל שכר על , שזה רצונו יתברך, שכר על הדרישה

  .ד"עכ', רישה כי גם בזה נתמלא רצון הפה

ה לתת מחצית השקל דוקא "ל בטעם שצוה הקב"י
 יכ, צית השקלונצטוו באזהרה העשיר לא ירבה ממח
מצות וקיימו ' בוודאי בעת שהביאו בני ישראל תרומת ה

וסיף עוד מחצית השקל להנפשם ערגה , הבורא בקום ועשה
נמנעו מזה מחמת בהכרח אלא , שקל שלםפ "כדי שיהיה לכה

וחצי השני , נמצא שקיימו חצי המצוה בקום ועשה', מצות ה
כר על הדרישה היינו כשם שקבלו שבוודאי ו, בשב ואל תעשה

כך קבלו שכר על הפרישה על מה שלא הביאו , החצי הראשון
ונמצא שבאמת , חצי השני אף על פי שהיה להם רצון להביאו

אלא שהחצי הראשון היה , שקל שלםנחשב להם כאילו הביאו 
מטעם זה צוה ו, בקום ועשה והחצי השני בשב ואל תעשה

זה דרך בעבדות להורות ב, מחצית השקל דוקא תתת ל"השי
ולפעמים  ,שצריך האדם לקיים מצות הבורא בקום ועשה', ה

וצריך לעשות הכל בהשכל , ביטולה זה קיומה בשב ואל תעשה
  .ובדעת למען כבוד שמו יתברך

שהמן רצה ליתן  )ה ודחי"ד. מגילה טז(' מבואר בתוס
והוא מכוון , עשרת אלפים ככר כסף עבור בני ישראל

והאריכו בזה , ה שנותנים בני ישראל מחצית השקלכנגד מ
פ מבואר מזה שרצה המן לשקול "עכ. המפרשים לבאר החשבון

 אמנם, יהיה לו כח כנגדן ל ידי זהכדי שע, כנגד שקלי ישראל
, כי באמת נתנו בני ישראל שני חצאי שקלים, טעה בדמיונו

ובשניהם עשו , מחצית בקום ועשה ומחצית בשב ואל תעשה
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וכיון שהמן שקל רק כנגד , רצונו יתברך ועל שניהם קבלו שכר
החצי הראשון על הקום ועשה ולא על החצי השני מה שקיימו 

נו בכפילא נת תמאב ירהש, בשב ואל תעשה לכך דידן נצח
וחושבנא דידן גדול פי כמה , בקום ועשה ובשב ואל תעשה

דכל מה שחשב אחד מישראל ליתן , מעשרה אלפי ככר כסף
גלוי אמר שזה ו .נחשב בכלל הנתינה ועל כולם קבלו שכר

וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים 
לפיכך , וחושבנא דידיה היה כנגד חושבנא דידן, על ישראל

אף שלא נתנו בני ישראל רק מחצית ו, לשקליו ן"הקדים שקליה
נחשב לבני ישראל כאילו נתנו  היה יכ, ם"השקל קראו שקלי

אם ו, שלא נתנוהשני  ועל חציגם קבלו שכר ד, שקלים שלימים
ה תובזה הפר עצת המן והי, חושבנא דידן גדול פי כמהכן 

  .הרוחה לישראל

אלה פקודי המשכן משכן , יתבארו דברי הזוהר הקדוש
רבי יוסי פתח מה רב טובך אשר צפנת , העדות

מונה כי בפרשה זו , ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם
ובודאי בני ישראל , והולך נדבת בני ישראל זהב כסף ונחושת

אמנם , באו על שכרם משלם על נדיבת הלב זהב כסף ונחושת
אלא , ן למשכןבאמת הרבה יותר רצו בני ישראל לנדב ולית

העשיר לא ירבה בנתינת מחצית  ךרבתי ארשנצטוו מפי הבו
ויעבירו  )ו שמות לו(בכללות נדבת המשכן בא הציוו גם ו ,השקל

קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת 
ובני ישראל קיימו ועשו רצון , הקדש ויכלא העם מהביא

לכן כשם , הן בקום ועשה והן בשב ואל תעשה 'רא יתהבו
על  הנהו, שקבלו שכר על הנתינה כך קבלו שכר על הפרישה

זה הוא ביד בשר ודם למנות הסכום , החלק שנתנו בפועל
אבל על החלק שלא נתנו בפועל מחמת הציוו שימנעו , שנדבו

כי אין אדם , זה אין ביד בשר ודם לידע המנין, מלתת עוד
היודע מחשבות בני  'רא יתרק הבו ,חבירו יודע מה שבלב

אדם ולפניו נגלו כל הנסתרות הוא היודע במכוון מה שרצו 
אלא שהוכרחו למנוע מזה  ,בני ישראל עוד ליתן נדבת המשכן

ובעל הגמול ישלם להם שכר טוב גם על  ,ראמחמת ציוו הבו
, מה רב טובך אשר צפנת ליראיךהזוהר  שרדש הזו .הפרישה

דגם כל מה שעלו , ר ממה שכתוב כאן נדבו בני ישראלשיות
גם זה נחשב , במחשבתם להביא אלא שנמנעו מחמת הציוו

 )ח"תשל( .משלם םועל הכל קבלו שכר, כאילו הביאו

*  

  עונש בדרך התנשאות

פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה 
י משכן "ופירש. עבודת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן

, ה על מעשה העגל"עדות לישראל שויתר להם הקב, ותהעד
   .ב איך הוי המשכן עדות על זה"וצ. שהרי השרה שכינתו ביניהם

 )תהלים לא כ(רבי יוסי פתח  .)דף רכ( הקדוש ראיתא בזוה
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד 

  .ב"וצ, בני אדם

הובא (ע "הקדוש זיט "מאמר מרן הבעשעל פי 

אל  )תהלים צד א(על הכתוב  )בא' בתולדות יעקב יוסף פ
ולכאורה איך שייך בנקמה , ה אל נקמות הופיע"נקמות הוי

אלא משל לאיש כפרי שמרד במלך שהכה ורגם , שם הרחמים
מיד עשה המלך אותו לראש , איקונין של מלך או כיוצא בזה

וכל מה , למלךוהעלהו ממדריגה למדריגה עד שנעשה משנה 
וראה יותר , שהטיב המלך עמו יותר והביאו ליותר מדריגה

היה יותר צער לזה הכפרי , כבוד המלך ומשרתיו והנהגותיו
וכמה שהיה ראוי , בזכרו שמרד נגד המלך הגדול הרחמן הזה

, והמלך עשה בכוונה מכוונת, לעונש הוא מטיב עמו יותר
מה שאין כן  ,שאם היה ממיתו היה צערו לפי שעה ותו לא

. בדרך זה מצטער כל ימיו איך מלאו לבו למרוד עיני כבודו
כי לא יחפוץ במות המת רק שיעשה , ש"יתר מרעהו צדיק ית

לכן הוא משפיע לאדם כל טוב כדי שיוכנע לבו , תשובה
הוא על ' ל שנקמות ה"ר, ה"וזה שאמר אל נקמות הוי. ביותר

י אל נקמות והוא כ, ידי מדת הרחמים שלא כמדת בשר ודם
ובראותו , ל שהנקמה הוא במה שהופיע לו מגדולתו"ר, הופיע

גדולת המלך ובזכרו שמרד נגד מלך זה אין לך צער גדול 
  .ק"עכדה, מזה

דף (סנהדרין  תכבמס ל"זח ורמאשפי זה פירשתי מה 

אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו .) צח
גם מדת הדין ב דבשלמא בדור שכולו זכאי דאז "וצ, חייב

אבל בדור שכולו חייב מה הכרח הוא זה , מחייב שיבא משיח
ל על "אמנם לפי דרכינו י. שכולו חייב דבשביל זה יבא משיח

אין ישראל נגאלין אלא :) סנהדרין צז(ל "פי מה שאמרו חז
ובכן אם כולו זכאי אז ודאי ישובו ישראל מעצמם , בתשובה

אם כולו חייב  אבל גם, והוי הגאולה מכח מדת הרחמים
את הישועה ' כי אז יצמיח לנו ה, נזכה לגאולה וביאת המשיח

אמיתית ויראו בני ישראל התנוצצות אור הגאולה שלימה בדרך 
וכאשר יתבוננו ויתנו אל לבם איך זכו לזה , עונש התנשאות

על ידי זה ישובו בתשובה , אחרי שפשעו ומרדו בו יתברך
  .ועל ידי זה יזכו לגאולה, שלימה

ה למשה לאחר שחילה "זה יש לפרש מה שהשיב הקב
 )שמות לב לד(את פני אלקיו שימחול על מעשה העגל 

וכי , א לכאורה תמוהוהו, הם חטאתםיוביום פקדי ופקדתי על
וידועים דברי . לא הועיל תפלתו של משה שימחול החטא

דהאי פקידה הוי  )בלק' הובא בעבודת ישראל פ(הקדושת לוי 
כי משה רבינו התפלל וביקש רחמים , ל"האמור י יפלו .לטוב

, שהגם שהן מוכרחין לקבל עונש על חטאתם, על בני ישראל
משוך חסדך  בבחינת, עם כל זה תהיה העונש בדרך התנשאות

והם , שינשאם למעלה ולמעלה ביתר שאת וביתר עוז ,ליודעך
 ,ת אחרי שחטאו נגדו"כשיראו גודל טובו וחסדו של השי

יתמלאו בושה והכנעה וטובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר 
, ת לתפילתו"כן היה שנתרצה השיוהאומנם , ממאה מלקות

עליהם  תיי ופקד"אמר וביום פקדה ו"ולזה השיב הקב
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ופקדתי עליהם , וביום פקדי לטובה ולברכהכלומר , חטאתם
  .ליסרם ולענשם בדרך פקידה לטובה, חטאתם

ל שזה היה סיבת הציווי על נדבת המשכן "י
כדי , שכינתו ביניהם יותר מכל האומות ותהשרל

ו שתחת עונש יינוה, תנשאותלכפר עון העגל בדרך עונש ה
ובני  ,עמהם להשרות שכינתו בתוכם' הגדיל ה ,ו"יסורים ח

ישראל נתמלאו מזה בושה וחרטה בראותם רב חסד מטה 
יסורין אלו , כיון שרבו רגשי החרטה בלבבםו, כלפי חסד

ה על מעשה "ויתר להם הקבועל כן , הםעוונותי וקימרה
  .העגל

שהיא  ,אלה פקודי המשכן משכן העדותשאמר הכתוב 
 ,ה על מעשה העגל"להם הקב עדות לישראל שויתר

ומחמת , שהרי השרה שכינתו ביניהם יותר מכל אומה ולשון
ועל ידי זה ויתר להם , זה נתמלא לבבם בחרטה ובושה

, אשר פקד על פי משהוגמר אומר , ה על משה העגל"הקב
שהתפלל עליהם  ,על פי משהשדרך העונש זו היתה כלומר 

ת לזה שאמר "ונתרצה השי ,עונש בדרך התקרבותשתהיה ה
  .ופקדתיוביום פקדי 

מה רב טובך  זה הסמיך הזוהר הקדוש את הפסוק
, אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם

א על דרך שמשפיע רב טוב ושהעונש ה ,דאם לעוברי רצונו כך
קל וחומר בן בנו של קל וחומר לעושי רצונו , לבית ישראל

ל ותכלית עין ד אין גבוששכרם ע ,המקיימים מצות בלב ונפש
באופן היוצא מן ת "שיתקרבו להשי ,ךלא ראתה אלקים זולת

  )ג"תשל(. עד אין שיעור וערך וישפיע להם טובו וחסדו, הכלל

*  

  תונבה ךוניח לש חכה

איתא בילקוט ראובני , י המשכן משכן העדותפקוד
  .והוא פלאי, àìäאותיות  ìàä )אות בפקודי (

זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן לכסף דהנה בפרשה 
והזהב ונחושת הוא כפי מה שנדבו לבן , ולזהב ולנחשת

אבל הכסף הן תרומת , של ישראל להביא לתרומת המשכן
דים מבן ובר על הפקולת לכל העובקע לגלגמחצית השקל 

שהן לא נתחייבו , והנשים לא נמנו, עשרים שנה ומעלה
  .מפני שלא חטאו בעגל, במחצית השקל

למה רק האנשים טעו במעשה , לעמוד על המחקר
ויש לומר שזהו מכח חינוך הבנות , העגל ולא הנשים

להתנהג בתמימות וביראה , שהיתה מושרשת בנשי ישראל
. ל בעליהן ולא טעו בחטא העגלולכן התגברו ע, טהורה

שהיא גידלה , וחינוך הבנות מורשה היא לנו מאת לאה אמינו
שהיא אשה הראשונה הנזכרת בתורה , את דינה בת יעקב

  .שהיא בת ישראל

להורות , ה"אותיות לא, ה פקודי המשכן"נאמר אל
, שבזכות לאה אמינו לא חטאו הנשים במעשה העגל

משכן במספר הכסף אלא כפי חשבון ולכן לא מצינו בפקודי ה
כי הנשים לא קלקלו בחטא העגל ולא הוצרכו , האנשים
  )א"תשע( .וזאת היתה מכח קדושת לאה אמינו, לכפרה

*  

  הכיסופין בגמר המצוה

הל מועד ויעשו בני ישראל ככל ודת משכן אוכל עב
וצריך ביאור דלכאורה . ואת משה כן עש 'האשר צוה 

היה לו לומר ויעשו בני תחלה ד, מסורס הואמקרא זה 
  .ותכל כל עבודת משכן אוהל מועדואחר כך ', ישראל וגו

ה על "י מבעלזא זללה"ק מהר"על פי דברי הרה
אלקיך מצוך ' היום הזה ה )דברים כו טז(הפסוק 

י בת "ופירש, לעשות את כל החוקים האלה ואת המשפטים
וקשה . יום תשנה לשנה הבאהקול מברכתו הבאת ביכורים ה

ומה ענין , דהלא פסוק זה נאמר אחר פרשת וידוי מעשרות
אך הכוונה כי כשאדם מישראל מקיים מצות . ביכורים לכאן

ובגמר המצוה חושב בנפשו מי יודע אם זכיתי לקיים ', ה
ולבו הומה בקרבו שהיה יכול לעשות המצוה , המצוה בשלימות

לה עליו הכתוב כאילו קיים בכח מחשבה זו מע, ביתר קדושה
ולזה בסוף השנה השלישית לאחר . המצוה בשלימות כראוי לו

היה ו, שקיים איש ישראל מצות ביכורים תרומות ומעשרות
, ות אלו ביתר אהבה וקדושהמתאונן בנפשו על שלא קיים מצ

כלומר בכח , ם"אז בת קול מברכתו הבאת ביכורים היו
נחשב לך כאילו הבאת  ,המחשבה וההשתוקקות שיש לך עתה

  .ד"עכ, ביכורים היום בשלימות

ע הביא ראיה לדבר שכל זמן שלא "ד זי"ק מהרי"הרה
, סילק עצמו מן המצוה יכול להעלות את כל המצוה

לגבי הטובל לתרומה  .)דף יט(חגיגה ' מהא דאיתא במס
ואם טבל לחולין לא הוחזק , וקדשים שצריך כוונה בטבילתו

אבל אם עודהו , רומה לא הוחזק לקדשיםטבל לת, לתרומה
. מהני כוונה להחזיק עצמו לכל מה שירצה, רגלו אחת במים

ומכאן שאם אדם מישראל עודנו עומד בגמר עשיית המצוה 
מועיל מחשבתו , ומתאונן על מה שלא קיים המצוה כראוי לו

  .ד"עכ, לתקן ולהעלות כל המצוה בשלימות הנכון

, הל מועדודת משכן אועבותכל כל יתבאר הכתוב 
ואחר שנגמר מלאכת המשכן התבוננו ישראל בגודל 

והתאוננו על שלא עשו את המלאכה , קדושת חין וערך המצוה
ראוי די שיהא ביתר אהבה וקדושה הרבה הרבה יותר כ

אז ו, ש וישכון שכינתו בתחתונים"מלך העולם יתבו שידור 
, וה כן עשאת מש 'הויעשו בני ישראל ככל אשר צוה דייקא 

כי הועילה מחשבתם לתקן ולהעלות כל עבודת המשכן 
  )ח"תשס(. בשלימות הנכון
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ãåä"êøãäå ê ,ì äëæ ïå÷éú

 úãîåä" ã êùîð äæ úîçîå
íìåòá äàåôø .)ñùú"á(  

*  
 áåè áùåî éàçåé øá

úáùé åë,' úãîòù íéøåö úåøòîáå ,êøãäå êãåä úéð÷ íù.  
é"ì  êìîéìà íòåðá áúëù äî éô ìò)ô 'òéøæú(  íøîàî øåàéáá)á" ø

ô"éñ ë"á(  øåà úåðúë øéàî éáø ìù åúøåúá åðéöîóìàá ,äðäã  úîàá
éùä"á ú"äéäå íãàä úà àøá ä  òøä øöé íåù éìá ìåãâ øåà åôåâ ìë

ïãò ïâá äéä åúáéùéå , øùàë øöé ãåðãð ä÷ãä ïî ä÷ã úö÷ äéäù ÷ø
àèçù úîàá åðéàø , äéäù ÷ø

åàéèçäì ùçðäì ìåãâ éùå÷á , øçàå
 áåè úòãä õòî ìëàù íãàä àèç
 úåùòì íãàì äøéçáä ïúéð æà òøå

äìéìç òøå áåè .áå éëøã íãàä úåöø
ä ' äúååöîë øåîùì äùåã÷ä åúøåúå

 úåðúë ïë íâ åôåâ äùòð æà äîùì
äàéøáä úìéçú øùàë óìàá øåà ,

 ìù åúøåúá ùåøéôä øàåáî àìéîîå
øéàî éáø , éáø ìù åúâäðä éôìù

 äøåúäá âäðúî äéäù øéàî
äùåã÷ä ,óìàá øåà úåðúë åì äéä ,

 åéäå åéøáàå åôåâ úà ï÷éúù éôì
åà íéøéàîìåãâ ø ,ëò"ã.  

äðéçáëå ìùä áúë åæ" ùåã÷ä ä
)ñî 'øåà äøåú ÷øô úåòåáù(  äî ìò

æç åøîàù" ì)ã àîåé(: äò" åäñëéå ë
 ìëå äùî ìà àø÷éå øäì ïðòä

ïéãîåò ìàøùé , àìà áåúëä àá àì
 åéòîáù äéúùå äìéëàä ÷øîì

úøùä éëàìîë åîåùì . àìä äù÷å
 ïîä ÷ø äùî ìëåà äéä àì éàãåá

ïî ùãå÷ àåäù  äéä ïîäå íéîùä
íéøáéàá òìáð .éúåõø  ãöî òéâäù óåâä úåéøîåç ìò àéä äðååëäã

íéáðò ìù ìåëùà úèéçñå äìéëàá ïåùàøä íãà ìù äéúùå äìéëà ,
øåò úåðúëá ùáìúð ïë ìò øùà , êæ åôåâ äùòðå åúîäåæ ÷øéîå àá ïðòäå

øåà úåðúë ÷ãå ,íééòîä íä íãàá øîåçä úøéëò ø÷éòå , øîà ïë ìò
øîìäéúùå äìéëà úáéñî àáä äøåëò àîäåæä ÷ , éëàìîë äùòð äæáå

úøùä ,ëò"ã.  
äâéøãîìå  äøòîá åúåéäá éàçåé ïá ïåòîù éáø àðúä íâ äëæ åæìä

é"íéðù â ,úøùä éëàìîë äùòðù ãò åôåâ êëæðù , àøîâá åðéöî äæìå
)âì úáù(: ùåáì éìá äøòîá áùéù , äëæ äøåúá ÷ñòå äøòîá åáùéá éë

åâ úà êëæìåðéáø äùî åîë øåà àìî äùòðù ãò åô , åéãâá èùô äæìå
óìàá øåà úåðúëá ùáìúðå øåò úåðúë ìù äðéçáä åðééä . ãñéù äæå

úãîòù íéøåö úåøòîá ïèééôä , úåðúë ìù ùåáì éìá äøòîá åáùéáã

  קוט דברות קודשúי
  א"יטúק ש"ק מרן רבינו הגה"מכ -סדר בר יוחאי  úע

  סדר בר יוחאי
  

ֶריָך  ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחִאי ִנְמׁשַ ׂשֹון ּבַ ֶמן ׂשָ ׁשֶ
  :ֵמֲחֵבֶריךָ 

  
ר יֹוָחִאי  ַחת קֶֹדׁש ּבַ ֶמן ִמׁשְ ְחּתָ . ׁשֶ ִנְמׁשַ

ת ַהּקֶֹדׁש  ּדַ אָת ִציı ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש . ִמּמִ . ָנׂשָ
ֵאֶרךָ  ָך ּפְ   .ָחבּוׁש ַעל רֹאׁשְ

  בר יוחאי

ְבּתָ  ב טֹוב ָיׁשַ ר יֹוָחִאי מֹוׁשַ יֹום ַנְסּתָ יֹום . ּבַ
ַרְחּתָ  ר ּבָ ָעַמְדּתָ . ֲאׁשֶ ְמָעַרת צּוִרים ׁשֶ . ּבִ

ם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ    .ׁשָ
  בר יוחאי



 

äøåúá ÷ñòå øåò ,ãåä úéð÷ íù"øãäå ê"ê , ïéòë äéøôåù úåéäì äëæù
äàîã÷ íãàã äéøôåù ,ìúäì äëæåøåà úåðúëá ùá. )ñùú"ç(  

*  
 èå÷ìì úéìò íéçåôú äãùìå éàçåé øáíéç÷øî åá , ãåñ

íéçøôå íéöéöë äøåú ,êéøåáòá øîàð íãà äùòð.  åðéà äøåàëìå
 äðååëä ïáåîìéáùá à÷åã íãà äùòð øîàð äîìå.  

ìéå"ô  øëùùé éðáá áúëù äî íã÷äá)èé úåà á øîàî ïåéñ(  äî ìò
æç åøîàù" ì)çô úáù(:  åàá äøåú ïúî úòùáã íéëàìîä äðòèá

 åøîàå)á ç íéìäú(  ìò êãåä äðú
íéîùä , éëä íéëàìî å÷÷åúùä

äøåúä úåéîéðô ìá÷ì , äæì õåøéúäå
éô ìò  äîãéçä áúëù" à) ãåã àñë

ã ùåøã(  úðòèá åàá íéëàìîäù
àøöéî øáã àðéã úåéðøöî , ìáà

é÷" ì)åç"ò÷ ïîéñ î"ëñ ä"â(  òéâé íà
 íà øëåîì åäã ìë àãéñô äæéà

ïøöîä ãéá øëîîä ãåîòé , ïéà
 ïøöîä úðòèäðòè . ïåéë ïë íà

 íéé÷ì íéìåëé íðéà íéëàìîäù
èùôä êøãá äøåúä , äæ éø÷éî

 ïúåð àåä øëåîì àãéñô ìåëéáë
äøåúä ,àøöéî øáã àðéã ïàë ïéàå ,

ëò"ã.  
íðîà ì àéùå÷ä øøåòúî äæ éô

 ìá÷ì ìàøùé åëæ úîàá äîì
äøåúä ,å øúåé ìàøùéì ùé ïåøúé äî

íéëàìîä ïî , àëéà ïééãò àä
 øëåîì àãéñôù äæáøåú ïúðä 

ìàøùé åîòì , íéùðà äîëå äîë éë
 íò éèåùô ïä ìàøùéîåéîéðô íéé÷ì íéìåëé íðéàäøåúä ú . êéøöå

 äéìò éðá åðéðéá ùéù ïåéëã øîåìùàúåéìòîì éúøú íäá ùé ,îëå" ù
)âö ïéøãäðñ(. íéìåãâ úøùä éëàìîî øúåé íé÷éãö , íä éëéëåæí  íéé÷ì

íâå äøåúä úåèùô äøåúä úåéîéðô , åðì äðúéðå çöð ïãéã íúåëæá ïëì
äøåúä.  

åìäæ øîà ,úéìò íéçåôú äãùìå ,áùø äëæù" àø÷ðä ïãò ïâ çéøì é
ïéçåôú ì÷ç ,å æàåñ íéç÷øî åá èå÷ìì äëæ"íéçøôå íéöéöë äøåú ã ,

äæä íìåòá äæì äëæù ïåéëå ,äøåúä ìá÷ì åúåëæá åðéëæ ïë ìò , éãé ìòå
äîéé÷úð äøåúä úìá÷  àøîâá øàåáîë õøàå íéîù)çô úáù(. , ïëáå

êéøåáòá øîàð íãà äùòð ,äàéøáä äîéé÷úð åúåëæáù .)ñùú"â(  
*  

íéç÷øî åá èå÷ìì úéìò íéçåôú äãùìå éàçåé øá , ãåñ
íéçøôå íéöéöë äøåú ,êéøåáòá øîàð íãà äùòð.  

ð"ì  íéîëç úëéîñá áúëù äî íã÷äá)ñîì àî÷ àáá úëñî øåùé÷ '

àòéöî àáá(  íéùøôîá åðéöî)ìù"íãà úåãìåú øîàî ä(  íéîòè éðù
íãà íù úàéø÷ì ,àä ' ïåéìòì äîãà íù ìò)ãé ãé äéòùé( ìåëéáë ,
á÷ä ïåéîã àåäù"ìåëéáë ä ,áä 'äðîî ç÷åì øùà äîãàä íù ìò .

 àøîâá àúéàå)âö ïéøãäðñ(. úøùä éëàìîî øúåé íé÷éãö íéìåãâ , åðééäå

ìòì äîãà ïåùìî íãà àø÷ðù éôìá÷ä ïåéîãá ïåé"ìåëéáë ä , ïë ìò
äìòî éëàìî ìë ìò åúìòî . ùøãîá íðîà)á"ëô ø"ñ à"äæðáå ä"÷(  àëéà

úøùä éëàìîî øúåé íéìåãâ íé÷éãö éåä àìå âéìôã . àø÷ðù íòèäå
äîãàä ïî ç÷ìðù íù ìò éàðâì àåä íãà .ñîáå ' úåîáé)àñ óã(. 

éàçåé ïá ïåòîù éáø øîà÷ ,åëò"ìäàá ïéàîèî ïðéà í  øîàðù) ìà÷æçé

àì ãì( íúà íãà éúéòøî ïàö éðàö ïúàå , ïéàå íãà ïééåø÷ íúà
åëòä"íãà ïééåø÷ í .äéìò éâéìô ïðáøå .ñ ïåòîù éáøã åðééäå" íù éë ì

ïåéìòì äîãà ïåùìî àåä íãà , øùôà éàå úåîåà éáâì êééù åðéà äæå
íãà ïúåø÷ì ,ñ ïðáø íðîà" øàåú ì

îãàä ïî ç÷ìðù éàðâì àåä íãàä ,
íãà ïéàø÷ð úåîåàä íâ ïëìå ,ëò"ã.  

äðäå  ùåã÷ä øäåæá àúéà
)çî óã òéøæú(.  éø÷úà ïéâøã äîëá

ùð øá ,íãà ,øáâ ,ùåðà ,ùéà , ìåãâ
íãà íìåëáù , áéúëã íåùî

)æë à úéùàøá( ìà àøáéå÷ úà íé
åîìöá íãàä , áéúëå)å è íù(  éë

 íìöáé÷ìàíãàä úà äùò í , àìå
ùéà ùåðà øáâ áéúë ,éò"ù . éôìå

é øåîàä" åðì äìâúð äæ øîàîáù ì
 íãà íééåø÷ ìàøùé éðáã ïéðòä ãåñ

íãà íééåø÷ úåîåàä ïéàå , øàåú éë
 íìöá éë äøåî íãàé÷ìà äùò í

íãàä úà , àåä íìåëáù ìåãâ ïëì
íãà úâéøãî , øàåú äéä éìîìàã

 ïî ç÷ìð àåäù íù ìò íãà
äîãàä,  äìòî øúåé äéä àîúñî

úåáéùç ïåùì àåäù ùéà íùá.  
äæå ïèééôä ãñééù , äøåú ãåñ

íéçøôå íéöéöë ,ãà úâéøãî ãåñ øäåæä øôñá øàáúðù äî åðééä" ùéù í
íé÷ìà íìö åì ,ãà äùòð"øåáòá øîàð í"ê , ïá ïåòîù éáø à÷åã éë

 éàçåé)äéúååëãå( úåîéìùá íé÷ìà íìö åì úåéäì åæ äðéçáì äëæ ,äå àå
ìåëéáë ïåéìòì äîãà íù ìò íãà úâéøãîá àø÷ð , éëàìîî ìåãâ äéäå

úøùä.  
äæáå é"åáëì úåøåàîå úåøð ïé÷éìãîù íòèä ì é÷ìàä àðúä ìù åã

áùøã"é , ìà úåîéìùá äëæ àåä éàçåé øá ïåòîù éáø éë íìöé÷ìàí ,
 åæ äðéçáå ùà àø÷ðáåúëä êøã ìò )ãë ã íéøáã( ä éë 'é÷ìà ùà ê
àåä äìëåà ,é àìåìéä ìòá àùéã÷ àðú åúåà ìù åúåëæáå ìëå ùéà ìë

 ìàøùéî úåéäì äâéøãîì òéâäì íé÷ìà íìöåéðô ìò , úà ùã÷ìå åôåâ
 åëëæìåäðåéìòä äùåã÷á . øúéá äæä íåéá íéçîù ìàøùé éðá ïë ìòå

óåâä úçîùå äîùðä úçîù úàù. )òùú"â(  
*  

äøåáâá úøæàð éàçåé øá ,äøòùä úã ùà úîçìîáå , áøçå
ääøòúî úàöå ,êéøøåö ãâð úôìù.  

ð"ì à áúëù äî éô ìò ïéðòä øåàéáá"äììæ æ" áì áèééá ä)ô 'úåèî( 
äåæá àúéàã àäà" ÷)æì÷ óã úåãìåú(.  íò ÷çöé ääúùéà ïéðù íéøùò

äéúúà ,àúåìö éìöã ãò úãéìåà àìå ,áå÷ã ïéâá" ïåäúåìöá éòøúéà ä

ים עֹוְמִדים ּטִ ר יֹוָחִאי ֲעֵצי ׁשִ ' ִלּמּוֵדי ה. ּבַ
אֹור ֻמְפָלא אֹור ַהְיקֹוד ֵהם . ֵהם לֹוְמִדים

ה יֹורּוָך מֹוֶרךָ . יֹוְקִדים   .ֲהלֹא ֵהּמָ
  בר יוחאי

ּפּוִחים ֵדה ּתַ ר יֹוָחִאי ְוִלׂשְ ָעִליָת ִלְלקֹט . ּבַ
ִציִצים ּוְפָרִחיםסֹוד . ּבֹו ֶמְרָקִחים . ּתֹוָרה ּכְ

ֲעבּוֶרךָ  ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ   .ַנֲעׂשֶ
  בר יוחאי

ְגבּוָרה ר יֹוָחִאי ֶנֱאַזְרּתָ ּבִ ּוְבִמְלֶחֶמת . ּבַ
ְעָרה ַ ת ַהׁשּ ְעָרּה . ֵאׁש ּדָ . ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת ִמּתַ

ַלְפּתָ ֶנֶגד צֹוְרֶריךָ    .ׁשָ
  בר יוחאי



 

àé÷éãöã , ïàî ìëì àùãå÷ úåáø óñåúéå éáøúéã ïéâá àîòè éàî
àé÷éãöã ïåäúåìöá êéøèöéàã .íéùåã÷ä åéøáã úðååë , éëúòåùé 

éùä" úãáìá ïîæ åúåà ìò åððéà , åìéôà õôç ìëìå úò ìëì íà éë
úåàìôðä ïúåà ïîæ øçàì ,ùåîé àì åéãñçå íéãîåòå íéðëåî íäå , ïëìå

á÷ä" ìù ïúìôúì äåàúî äíé÷éãö , øåðéöä çúôé ïúìôú éãé ìòù éãë
øáã åúåàì êéøöù éî ìëì ïééòîäå ,ëò"ã.  

äðäå ä éðôì ììôúäì äöåø íãàäù úòá íéîòôì ' åãâðë íéãîåò
 ìëåé àìå úåìòì ìëåé àìù åúìôú úà íéáëòîä íéáø íéâéøè÷î

òùååäì ,ïéìèá ïé÷éæî ìë äøåúä çëá íðîà , äìòîì äìåò äìôúäå
áåëéò éìá . ïëìå øá ïåòîù éáø

 éàçåéåúùåã÷ ìãåâá , ãîìù
é ÷çãä êåúî äøåú"äðù â,  äéäå

åò ééç ìëî ùøôåîå ìãáåî íì
äæä å äùåã÷á ùã÷úð åôåâ

äàìéò , úåøåãì øåðéöä çúô àåä
íìåò , ù÷áî íãàäù úò ìëáù

ä éðôì ììôúäì äöåøå äòåùé ,'
 ìò åîöò êîåñ àåä íà åúåà

 øá ïåòîù éáø çúôù øåðéöä
åéøáçå éàçåé ,íéâéøè÷îä ïéà 

åúìôú úà áëòì íéìåëé , äëåæå
äòåùé ìåòôì.  

åäæå ïèééôä éøáã øåàéá,  øá
äøåáâá úøæàð éàçåé , ÷ñòù

 äøåú ìù äúîçìîáäøåáâá ,
 íåçìì íâ äëæ äøåúä çëáå

äøòùä úã ùà úîçìîá , úôìù
êéøøåö ãâð , ìë ìèáì

 úà áëòì åìëåé àìù íéâéøè÷îä
åúìôú , ãòì úãîåò åæ äìôú çëå

 ìëåé ãçà ìëå íéçöð çöðìå
ä éðôì äìôúá ãåîòì åîöò êåîñì 'ìôú çëáïåòîù éáø ú .)ñùú"à(  

*  
äøåáâá úøæàð éàçåé øá ,äøòùä úã ùà úîçìîáå , áøçå

äøòúî úàöåä ,êéøøåö ãâð úôìù. öåøåàéá êéø  äîçìî äæéàá
éîéøé.  

øàáúéå  ãñç øöåðá áúëù äî éô ìò)ô úåáà"î ä"ë(  ïéðò éë
 åà äøåú éùåãéç éãé ìò àåä íéðéãä ú÷úîä äøåúä ìò åîöò úéîäì

ùåãéç àìá åìéôàå,  ìë úéøëäì úåôéì÷äå íéâéøè÷îä äô íåúñì ìáà
òéøî , úåãåñ éãé ìò àìà åðéàäøåúä ,éò"ù.  

äæå äøåáâá úøæàð éàçåé øá øîàù ,äøòùä úã ùà úîçìîáå ,
äøåúä ùà úîçìîá àöéù , åùøãù êøã ìòå)ì ïéùåãé÷(:  úà åøáãé éë

øòùá íéáéåà, éôà àáà øá àééç éáø øîàåì  åãéîìúå áøä åðáå áàä
äæ úà äæ íéáéåà íéùòð ãçà øòùá äøåúá ïé÷ñåòù .äæ çëáå  áøçå

éøøåö ãâð úôìù äøòúî úàöåäê , øøåòì íéöåøù íéâéøè÷îä íä
ìàøùé éðá ìò íéðéã .)ñùú"æ(  

*  

ùéù éðáà íå÷îì éàçåé øá ,ùéì äéøà éðôå úòâä , úìåâ íâ
ùéò ìò úøúåë ,êøåùé éîå éøåùú.  

ìð"ô  íéëåá ìå÷á éèðàìàâä áúëù äî íã÷äá)àë á äëéà(  ùéù
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éîùä êé÷ìà"í ,ä øîåìë"äì íéøàùðä íéòé÷ø ï 'êé÷ìà , ãéá çë ïéàå
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 àøîâä øåàéáá)åè äâéâç(.  õöé÷ øçà
èîì äàøù äæá äòèå äéä úåòéèðá" è

ìàøùéì úåéëæ áúåëå áùåé ,à àîù øî
ïä úåéåùø éúù íåìùå ñç . åðééäã

úúá äìòù" àöîð íù øùà íéòé÷ø ÷
èî êàìîä"è ,ðá êà" íéòé÷ø ä
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ִיׁש  ר יֹוָחִאי ִלְמקֹום ַאְבֵני ׁשַ ְעּתָ ּוְפֵני . ּבַ ִהּגַ
ת ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִיׁש . ַאְרֵיה ַלִיׁש  ּלַ ם ּגֻ . ּגַ

ׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרךָ    .ּתָ
  בר יוחאי

קֶֹדׁש ַהּקֳ  ר יֹוָחִאי ּבְ יםּבַ ַקו ָירֹוק . ָדׁשִ
ים ׁש ֳחָדׁשִ תֹות סֹוד . ְמַחּדֵ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ

ים ִ ֶריךָ . ֲחִמׁשּ ין ְקׁשָ ֵרי ׁשִ ְרּתָ ִקׁשְ   .ָקׁשַ
  בר יוחאי

ר יֹוָחִאי יּוד ָחְכָמה ְקדּוָמה ַקְפּתָ . ּבַ ִהׁשְ
ִניָמה ִים ְנִתיבֹות . ִלְכבֹוָדּה ּפְ ּתַ ים ּוׁשְ לׁשִ ׁשְ
רּוָמה ית ּתְ ח ִזיו ַאּתְ . ֵראׁשִ רּוב ִמְמׁשַ ּכְ

  .אֹוֶרךָ 
  בר יוחאי
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ר יֹוָחִאי אֹור ֻמְפָלא רֹום ַמְעָלה ָיֵראָת . ּבַ
י ַרב ָלּה  יט ּכִ ַהּבִ ֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוֵרא . ִמּלְ ּתַ

  .ַנְמּתָ ַעִין לֹא ְתׁשּוֶרךָ . ָלּה 
  בר יוחאי

ֵרי  ר יֹוָחִאי ַאׁשְ ךָ ּבַ ֵרי ָהָעם ֵהם . יֹוַלְדּתֶ ַאׁשְ
ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדךָ . לֹוְמֶדךָ  . ְוַאׁשְ

יָך ְואּוֶריךָ  ּמֶ ן ּתֻ י חׁשֶ   .ְלבּוׁשֵ
  

ׂשֹון  ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחִאי ִנְמׁשַ ּבַ
  :ֵמֲחֵבֶריךָ 
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åîà úàå ,ììë àøáð äéä àì íà åì çåð éøäù ,éò"ù.  
åäæå ïèééôä éøáã øåàéá ,êúãìåé éøùà ,åðãàøáðù åì ç , àåäå

éãîåì íä íòä éøùà íåùî" äøåúá ïåòîù éáø ìù åéúåòåîù åðééä ê
äô ìòáù ,îå íâ äêãåñ ìò íéãîåòä éøùàå , éáøì ïåòîù éáø äåöù

øúñðä úøåú áåúëì àáà ,å äæ çëî ìòáù äøåú åðúàî çëúùð àì
äô ,íìåòá èìåù íéîçøä úãîå ,àøáðù íãàì åì çåð ïë ìòå .)ñùú"ä(  

*  

øá êúãìåé éøùà éàçåé ,êéãîåì íä íòä éøùà , éøùàå
êãåñ ìò íéãîåòä ,êéøåàå êéîåú ïùç éùåáì.  

øàáúé  áúëù äî éô ìòà"ìæ æìä" áì áèééá ä)ô 'úåèî(  àäà
äåæá àúéàã" ÷)æì÷ óã úåãìåú(. äéúúà íò ÷çöé ääúùéà ïéðù íéøùò ,

àúåìö éìöã ãò úãéìåà àìå ,áå÷ã ïéâá"åäúåìöá éòøúéà äàé÷éãöã ï ,
 êéøèöéàã ïàî ìëì àùãå÷ úåáø óñåúéå éáøúéã ïéâá àîòè éàî

àé÷éãöã ïåäúåìöá .íéùåã÷ä åéøáã úðååë , éëúòåùé éùä" ú ìò åððéà
ãáìá ïîæ åúåà , ïúåà ïîæ øçàì åìéôà õôç ìëìå úò ìëì íà éë

úåàìôðä ,ùåîé àì åéãñçå íéãîåòå íéðëåî íäå ,á÷ä ïëìå" äåàúî ä
ù ïúìôúìíé÷éãö ì , ìëì ïééòîäå øåðéöä çúôé ïúìôú éãé ìòù éãë

øáã åúåàì êéøöù éî ,ëò"ã.  
åäæå éãîåòä éøùàå"êéãåñ ìò í , åøîàù êøã ìò)å úåëøá(:  ïéà

äìôú ïåùì àìà äãéîò , ìòå äìôúä çë ìò íéðòùðä éøùà åðééäå
áùø åðì äìéâù åîë íéðåùàøä åçúôù øåðéöä" øäåæä úåãåñá é

äù ùåã÷äíéàáä úåøåãì íéòéôùî íé÷éãö , íäù íéòãåé úò ìëáå
ììôúäì íéìåëé , åðéúåìôú åéäéù øåðéöä úà íéðåùàøä åçúô øáë éë

ìë ïåãà éðôì ïåöøì úåìá÷úî .)òùú"â(  

f  
  

ם ּכֹה ֶלָחי ר יֹוָחאי, ַוֲאַמְרּתֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   :ַרּבִ
ם ּכֹה ֶלָחי יָקאי, ַוֲאַמְרּתֶ ְמעֹון ַצּדִ י ׁשִ   :ַרּבִ

  

ֵרי ַעִין ָרַאְתהוּ , ִאיׁש ֱאלִֹקים ָקדֹוׁש הּוא ֵלב , ַאׁשְ
יהוּ  יל ּפִ ּכִ ר יֹוָחאי, ָחָכם ַיׂשְ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

י ֶעְליֹון רּוְך הּוא ִמּפִ ְמאֹור , ָקדֹוׁש הּוא ֵמֵהָריֹון, ּבָ
ר יֹוָחאי, ָהֶעְליֹוןָגִליל    .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ִמיָמה, גּבֹור ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ַדת ּתֹוָרה ּתְ ָמֵלא , ּבְ
ע ְוָחְכָמה ר יֹוָחאי, ַמּדָ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ֲעלּומֹות ל ּתַ ַרׁש ּכָ עֹז ְוַתֲעצּומֹות, ּדָ ָעָלה , ּבְ
ר יוֹ , ַמֲעלֹות ָרמֹות   .ָחאיֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

תֹוְך ְמָעָרה א ּבְ ֵזָרה, ֻהְחּבָ ֵני ַהּגְ ם ָלַמד , ִמּפְ ׁשָ
ר יֹוָחאי, ִסְתֵרי תֹוָרה   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ם ִנְבָרא ַמְעָין לוֹ  ַמה ּטֹוב , ְוָחרּוב ְלַמֲאָכלוֹ , ְוׁשָ
ר יֹוָחאי, ֶחְלקֹו ְוֶחְבלוֹ    .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ



 

יק ִלְבָרָכה ין ֵריָכא ּוַבר ֵריָכא, ֵזֶכר ַצּדִ ה , ּדֵ ִזּכָ
ים ְוָזָכה ר יֹוָחאי, ַרּבִ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ה ֲהָלכֹות ּמָ ׁש ּכַ ָנה ֲערּוכֹות, ִחּדֵ ׁשְ ּמִ ֶזה , ֵהם ּבַ
ְרִגיז ַמְמָלכֹות ר יֹוָחאי, ַהּמַ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ה, ָיהִטֵהר ֶאת ִעיר ְטֶבְר  ה אֹוָתּה ְנִקּיָ הֹודּו , ָעׂשָ
ַמָיא ְ ר יֹוָחאי, לֹו ִמׁשּ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

רֹות ְסּתָ ל ַהּנִ רֹות, ָיַדע ּכָ ים ּפֵ ָבָריו עֹוׂשִ ל , ּדְ ּטֵ ּבִ
ֵזרֹות ה ּגְ ּמָ ר יֹוָחאי, ּכַ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ר ָחָיה ל ָיָמיו ֲאׁשֶ ת , ּכָ ׁשֶ י , לֹא ִנְהָיהאֹות ַהּקֶ ּכִ
ר יֹוָחאי, הּוא אֹות עֹוָלם ָהָיה   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ָרֵאל ֵהִאיר ִהיר, ְלָכל ִיׂשְ סֹוד ּתֹוָרה ַהּבָ אֹור , ּבְ ּכְ
ה ַמְזִהיר ר יֹוָחאי, ַהַחּמָ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

א ַמּיָ ׁשְ ַחר ּבִ ִביא ֲאִחָיה, ָמקֹום ּבָ ֵני ֶזה ִמ , ִעם ַהּנָ ּבְ
ה ר יֹוָחאי, ֲעִלּיָ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ה, ֶנְחָמד ְמאֹד ְלַמֲעָלה ֶתר , ָזָכה ִליָקר ּוְגֻדּלָ ּכֶ
ר יֹוָחאי, ֶעְליֹון לֹו ִנְגָלה   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ֲחּבּוָרה, ִסיַני ִסיַני לֹו ִנְקָרא ּבַ ֵצא , ֲאִרי ׁשֶ ּנּו ּתֵ ִמּמֶ
ר יֹוָחאי, תֹוָרה   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ּקּוִנים ְבִעים ּתִ ה ׁשִ ִניִנים, ָעׂשָ ן , ְיָקִרים ִמּפְ ּקֵ ם ּתִ ּבָ
ר יֹוָחאי, ָהֶעְליֹוִנים   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ָחְכָמה יו ּבְ ַתח ֶאת ּפִ ֲעלּוָמה, ּפָ , הֹוִציא אֹור ּתַ
ה ן ָזֳהֵרי ַחּמָ ּקֵ ר יוֹ , ּתִ   .ָחאיֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

יק ְיסֹוד ָהעֹוָלם ְעָלם, ַצּדִ ה ִמְדָרׁש ַהּנֶ ּלָ ָיכֹול , ּגִ
ר יֹוָחאי, ִלְפטֹור ָהעֹוָלם   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ר ָעִריִצים יל , ְוִהְכִרית ֶאת ַהּקֹוִצים, קֹולֹו ִזּמֵ ְוִהּצִ
חּוִצים ר יֹוָחאי, ַהּלְ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

ָניו ְמִאיִריםָר  ְבּתֹו ִעם ֲחֵבִרים, ָאה ּפָ ׁשִ ֵעת , ּבְ
ִרים ה סֹוד ִנְסּתָ ּלָ ר יֹוָחאי, ּגִ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

בוֹ  ּכָ לֹום ָרב ַעל ִמׁשְ , ַמה ָיְפיֹו ּוַמה ּטּובוֹ , ׁשָ
ְלָבבוֹ  ר יֹוָחאי, ּדֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

הּוא ַיְמִליı , ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינוּ , ָלנוּ  ּתֹוָרתֹו ָמֵגן
ֲעֵדנוּ  ר יֹוָחאי, טֹוב ּבַ   .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ם   :ַוֲאַמְרּתֶ

  
י ֲעִקיָבא ָרֵאל, ָאַמר ַרּבִ ֵריֶכם ִיׂשְ ֲהִרין, ַאׁשְ ם ִמּטַ ּוִמי , ִלְפֵני ִמי ַאּתֶ

ַמִים, ֶאְתֶכםְמַטֵהר  ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל, ְואֹוֵמר. ֲאִביֶכם ׁשֶ ְקֶוה, 'ה ִמְקֵוה ִיׂשְ   ַמה ּמִ
ֵמִאים    ָרֵאל, ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   :ַאף ַהּקָ



 

  

éàçåé øá åðéðåãà éçì äë íúøîàå. ìé"äøä éøáã éô ìò ô" ÷
éæ áåùèéãéæî éáö úøèòä" ò)ìì íéùåã÷ úòãá àáåä"øîåòá â(  ùøôì

 ÷åñôä)é äñ íéìäú( íéî àìî íé÷ìà âìô , éëé÷ìà"í  àéøèîéâô"å ,
î àåäù åéöçå" àéøèîéâ âåè"éåä á"ä , ÷ìç ïåùìî àåä âìô äðäå

 äöçîå] ïåùìî)äë é úéùàøá( õøàä äâìôð[ ,é÷ìà âìô åäæå"í , åðééä
íéî àìî àåä íé÷ìà íù øôñî ìù åúéöçî ,íéãñç åìåë ,ëò"ã.  

éàçåé ïá ïåòîù éáø éçì äë íúøîàå åäæå ,ë"ç ä"é  àéøèîéâáî"â ,
ë íúøîàå åäæå"çì ä"é ,ë úáéú óøöì"ç úáéú íò ä"é , íù ÷éúîäìå

é÷ìà"í ,éàçåé ïá ïåòîù éáø àðúä úåëæá. )òùú"ã(  
*  

äîëçå òãî àìî. é"ô ìò ìä áúëù äî éìù" ùåã÷ä ä) úëñî

éòéáø ùåøã äøéùò äöî ùåøã íéçñô(  ÷åñôä æîøá)ìàåîù -æ æè à(  íãàä éë
äå íéðéòì äàøé 'ááìì äàøé , ùéà úåéäì íãàä úàéøá úéìëú éë

íé÷ìà ,éìëù åôåâ ìëå , õøàì íéîùî òéâî äéäå)÷éå"ô ø"ñ ë"á(  åìåë
ùåã÷ ,úåéîîå÷ ãéúòì ïëå ,èòîúð ïåîã÷ä àèçä úáéñáå , æîø åäæå

íéðéòì äàøé íãàä éë ÷åñôä ,ø" åéðéò øçà êìä äàîã÷ íãàù æàî ì
 øîàðù åîë)å â úéùàøá( íéðéòì àåä äåàú éëå ,äì ïéàù íùâúð '

åá ìëúñäì, äå íà éë 'ááìì äàøé , éòá àáì àðîçø)å÷ ïéøãäðñ(: ,
äãëò"÷ .áåéô äæ 'à"äììæ æ" áì áèééá ä)ô 'éçéå( åéãé úà ìëù , åîåâøúå

éäåãéì ïåðéîéëçà , íãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã äéøôåù éë äðååëä
 ïåùàøä)ãô àòéöî àáá(. àèçä íãå÷ , á÷òé äéä íéãéä åìéôà ïë ìòå

äîëçäå ìëùä úâùä àìîî åðéáà ,ëò"ã.  
äðäå  åëìî úåòåùéá áúë)äåñá äøåú éèå÷éì"ñ(  åðéöî)âì úáù(: 

 éàçåé ïá ïåòîù éáøáùåáì éìá äøòîá áùéù , éë åîë åúâøãîá äéä
 àèçä íãå÷ ïåùàøä íãàáùùåáì éìá íéîåøò åéä , àèçä øçàì ÷øå

éùä íùéáìä"øåò úåðúëá ú ,åùåáìîì êéøö äéä àì äæä ÷éãö , ïëìå
ìá ìàøùé õøàá âäðî"áùø ìù åøá÷ ìò øîåòá â"íéãâá óåøùì é ,

 íòèääæá ìùåáìîì êéøö äéä àì äæä ÷éãöù æîø ,ëò"ã.   
åäæå ãî àìî"îëçå ò"ä , åìåë äéä ùàø ãòå åìâø óëîù åðééä

äîëçå òãî àìî éìëù ,àèçä íãå÷ ïåùàøä íãà äéäù åîë , àìî
äâùäå éìëù .)ùúò"ä(  

*  
øéäáä äøåú ãåñá øéàä ìàøùé ìëì , øéäæî äîçä øåàë

éàçåé øá åððåãà.  
øàáúé  àáì ãéúòì ìò àéáðä ãòéù äî éô ìò)åë ì äéòùé(  äéäå

 úòáù øåàë íéúòáù äéäé äîçä øåàå äîçä øåàë äðáìä øåà
íéîéä ,ùøéôå"íéîéä úòáù ìù øåàë úåéòáù òáù íéúòáù é , éøä

úåéòéáù òùúå íéòáøà ,äùìùå íéòáøàå úåàî ùìùì íéìåòä .
 åðéöîå)ç íéøãð(: á÷ä àáì ãéúòì éë"àéöåî ä ä÷éúøðî äîç , íé÷éãö

äá íéðåãéð íéòùøå äá íéàôøúî ,äîçä øåàá äéäé äæå æ äéäéù '
î íéîòô"îù äìåòä è"â.  
äðäå äùåã÷ä äøåúäá íâ ùé äæ çë , áéúëã)æ áé íéìäú(  úåøîà

ä 'íéúòáù ÷÷åæî õøàì ìéìòá óåøö óñë úåøåäè úåøîà , áúëå
 øôåñ íúçá)ô 'è÷ ãåîòå çö ãåîò ú÷ç( ùåã÷ éë ÷÷åæî àåä äøåúä ú

íéúòáù ,æ àåäù 'æ íéîòô 'æ íéîòô 'îù äìåòù"â ,ëò"ã . éãé ìò íâå
éð íéòùøå íéàôøúî íé÷éãö äøåúä çëïéðåã.  

äðäå  øôåñ íúçá áúë)ô 'ò ãåîò øäá(  íé÷éãöä åéäé åæ äâéøãîáù
àáì ãéúòì , áéúëãë)àì ä íéèôåù( åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå ,

]éôå ' ãç ìò äéø÷é øåäéæë àøäæàì ïéãéúò ïåäé àé÷éãöã ïúðåé íåâøúá
äéúøåáâá àùîù ÷ôîë àúìúå ïéòáøàå äàî úìú[ ,ëò"ã . éáø äðäå

ñ ïåòîù"åéùëò àåä øáë åìéàë úåéäì ãîåòä ìëã ì , åúèéùì ïë ìòå
ãéúòìã äðéçáá íé÷éãöì çë ùé åéùëò íâ ,ìò æàù  ìåãâä øåà éãé

íäá ïéðåãéð íéòùøå íäá ïéàôøúî íé÷éãö.  
ïëàå äâéøãî åúåàì äëæ åîöò éàçåé ïá ïåòîù éáø , åðéöîù åîëå
 àøîâá)ãì úáù(.  íéøâ ïá äãåäé éáøá åéðéò ïúð äøòîä ïî àöéùë

úåîöò ìù ìâ äùòðå ,äá ïéðåãéð íéòùø úðéçá àåäå , íå÷î ìë íâå
àôøî äéä åéðéò ïúðù ,áá ïéðåãéð íéòùøå äá ïéàôøúî íé÷éãö úðéç

äá.  
èåéôá íéøîåàù äæå ,øéäáä äøåú ãåñá øéàä ìàøùé ìëì , øåàë

éàçåé øá åððåãà øéäæî äîçä , øùà ãéúòìã íé÷éãöä úðéçáá äéä éë
äîçä øåàë øéäæî íøåà , ïéðåãéð íéòùøå äá ïéàôøúî íé÷éãö åéäéù

äá .)ùú"ò(  
*  

äìâð åì ïåéìò øúë. øôåñ íúçä áúë  åéúåùøãá) óã äøéôñä éîé

ôø(. ì íåé æîø"â ãåäáù ãåä úøéôñ àåäù øîåòá ,åä"ã  àéøèîéâáè"å ,
ãåäáù ãåä è"è íòô å"äìåò å ëø"ä, å äæë åàåìéîáéø"ë ù"ä ó"ä 

 äìåòúë"ø ,ëò"ã .úë åäæå"äìâð åì ïåéìò ø ,áùø é÷ìàä àðúä éë" é
ì íåéá ãìåð"îë øîåòá â"ùé éðáá ù øëù)ã úåà( , ãåä úøéôñ àåäù

åáù ,úë úðéçá äìâúð åá"ø ,íéîù úåëìî øúë àåäù. )ñùú"å(  
*  

äøåú àöú åðîî äøåáçáù éøà àø÷ð åì éðéñ éðéñ, é" éô ìò ì
æç åøîàù äî" ì)ä äèåñ (.÷ä éøäù åðå÷ úòãî íãà ãîìé íìåòìá" ä

éðéñ øä ìò åúðéëù äøùäå úåòáâå íéøä ìë çéðä , øäã äæî çëåîå
äåðò úãî ìò æîø éðéñ .äåðò éâåñ éðù íðùé ïëà , úîàá àåäù éî ùé

äåðò úãîá åîöò úà ïéè÷î àåäå äâéøãîá ìåãâ , úîàá øùà éî ùéå
úåàâúäì äîá åì ïéà ,úòãá éðò úîàá àåä éë , òãåé íà íå÷î ìëî

åîöò ïéè÷î äæ éãé ìòå åðåøñç øéëîå , êøáúé åéðéòá áåùç äæ íâ ùéå
åéðò øàåú åì .àå"äììæ æ" äùî çîùéá ä)ô 'çìùéå(  äéîùî äæá àéáä

äéáøã"äììæ ïéìáåìî ÷" áåúëä ùøôì ä)äë áë íéìäú ( àìå äæá àì éë
éðò úåðò õ÷ù ,éðòä ìù úåìôùä åðééä ,úòãá éðò úîàá àåä íà óà ,

ëò"ã .ñîá àøîâá íù øàåáîå ' øîà çåøä úåñâ åá ùéù éî ìëã äèåñ
á÷ä"à äíìåòá øåãì ïéìåëé àåäå éðà ïé ,á÷ä éë" ÷ø åúðéëù äøùî ä

ïéëåîðá .á áúëåáåè ïç )ô 'íéèôùî( ùïéãä ÷îåò âéùäì øùôà éà ,
ä úåéäá àìà 'äëìäë ïéãä ïéåëì åãîìîå èôåùä íò , äæåù åùøã

)âö ïéøãäðñ (:äå ' åîò)ìàåîù-ãé çé à( ,íå÷î ìëá åúåîë äëìäù , éë
äù éãé ìò ' äéä åîòäøåú ìù äúéîàì äëìäë ïéåëì ìåëé ,òë"ã.  

äæå ïèééôä ãñéù ,àø÷ð åì éðéñ éðéñ ,äåðò úãî ìò æîø éðéñ éë , åì
ìåãâ ïúååðò äéäù ïåòîù éáø àø÷ð , åì äéäå äøåáçáù éøà äéäù óàå

úåàâúäì äîá ,äåðò úãîá åîöò ÷áã äæ ìë íò , äëæ äæ éãé ìòå
äðéëùä úàøùäì ,äøåú àöú åðîî ïëìå, äëìäë ïéãä ïéåëì äëåæù ,

íìåòì äàøåäå äøåú àöåé åðîîå .)îùú"ä(  

*  

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"כל הזכיות שמורות לועד להוצאת ספרי כ



 

  א"יטúק ש"ק מרן רבינו הגה"מתוך דברות קודש מכ
  עיר טבריהב ק"ב לפ"פרשת תרומה תשע' ג י"לוא -ק "י מוסדות יטב לב באה"ע ת הכרת הטובבמסיב

 

מיר לערנען וואס  די הייליגע תנאים, קברי צדיקים ה גיין צו די"איגייט 'מ
, אדער דער תנא אדער דער תנא ,ינו יעדן טאגאיז שגור בפ'און ס, מימרותזייערע 

לערנט מען רבי , לערנט מען רבי עקיבא, א ברייתאלערנט 'מ, א משנהלערנט 'מ
מיט א  ,הייליגע תנאים, לערנט מען רבי שמעון, לערנט מען רבי יהודה, מאיר

וואס איז רבי , וואס איז רבי מאיר, אימה און פחד דערמאנט מען זייער נאמען
האט 'וואס מ, דאס איז א שטיק פייער פון הימל, וואס איז רבי יהודה, שמעון

, אראפ געשיקט פון גן עדן העליון אויף דעם עולם התחתון אויף דעם עולם השפל
  .הייליגע אמוראים, דאס איז געווארן הייליגע תנאיםאון 

כאפט איהם אן א ציטער פון קאפ ביז 'ס, אן א איד דורכצונעמען הייבט'ס
גייט צו גיין אויף 'האט די זכיה און מ'מ, איז זיך מתבונן'אז מ, דא לדא נקשן, פיס

, צו אן אמורא, א דריטן תנא, פון דעם צווייטן תנא, דעם ציון פון דעם תנא
, אם ראשונים כמלאכים, ט מוילקען דאך דאס נישט זאגן מי'מ, קדושתם מי יתנה

יעצט ווער רעדט נאך פון , אס איז די ראשוניםד ,ראשונים זענען ווי מלאכיםדי 
די מלאכים און , סאך העכער פון מלאכיםדאס איז נאך , אמוראים און תנאים

  .וואס איז די גרויסקייט פון א תנאאמאל ניטייען שרפים פארשט

 ווען, תנאים הייליגענז האבן מיר די זכיה זיך מקשר זיין מיט די או און
פלאגט 'מאון , לערנט א ברייתא'מ, לערנט א משנה'אז מ, דערמאנט א מימרא'מ

ן דעם א טעם פו, א טעם פון רבי מאיר ,צו מברר זיין א שיטה, ןייזיך צו פארשט
אזוי איז , וואס ער לערנטאון , ער לערנט דאס ארויס אופון וו, תנא פון יענעם תנא

  .מען זיך מדבק אין די הייליגע תנאים

קומט אויף א ציון פון די 'אז מ, וואס מיר האבן די זכיה, מה טוב חלקינו אשרינו
, דאס התקשרות מיט צדיקים, איז דאס א ענין פון התקשרות מיט א צדיק, צדיקים

  .און א טובה בעולם העליון, דאס איז א טובה בעולם הזה

האט זיך אמאל ביי די שמונה , וועלט זאגט נאך אז דער רבי פון לובלין די
א  ער איז געווען - און דער ראפשיצער רב איז דארט געווען , טעשרה צושמייכל
נישט  ,עךפלעגט דאך צו זאגן ווערטל עראון , ן פון לובלין'תלמיד פון רבי

 ,איך זאג נישט אלעמאל, עךנען זיינע ווערטלאאלעמאל האט מען פארשט
זיך  ער האט, אט געלאכטל דער רבי ההאט ער געזאגט א ווערט - אל נישט קיינמ

ער לאכט  ,זאגט אזא ווערטל אויף איינעם'מ[ .דערמאנט ער האט חתונה געהאט
  .האט געשמייכלטאון דער עולם , ]ער האט זיך דערמאנט פון זיין חתונה

 - וואס איז געווען , ן פון לובלין'עם רביהאט עמיצער געפרעגט ד שפעטער
אז , האט ער איהם געזאגט - איינער פון די תלמידים האט זיך געטרויעט צו פרעגן 

איז געקומען צו איהם א נשמה פון עולם , ער האט געדאוונט שמונה עשרהווען 
 איז נישט געווען א'און ס, אז דער רבי זאל איהם א טובה טוהןאון געבעטן , העליון

נאר נישט לאנג איז דאס , נשמה וואס איז געווען שוין אסאך יארן בעולם העליון
עקומען צו איהם ו ער איז גצ, האט איהם דער רבי פון לובלין געפרעגט, געווען

זאגט ער ניין ער איז , צו ער איז געפארן קיין לובלין -  ט"אויף א שבת א יו - בחיים 
דער  - האט ער איהם געפרעגט , אפילו נישט אויף א שבת, שט געפארןקיינמאל ני

צו ער איז אמאל געקומען מיט א  - פון לובלין פלעגט אמאל ארויספארן רבי 
זאגט ער ניין ער איז , צו ער איז געווען, און זיך געזעגנט מיט א פדיון, קוויטל

אז בחיים , איהם איז וואס קען איך דיר העלפןער נו זאגט  ,קיינמאל נישט געווען
, וואס קען איך דיר העלפן, חיותך האסטו נישט געהאט קיין שום קשר מיט מיר

און , ער דארף א טובה, האט די נשמה זייער אנגעהויבן צו וויינען ער דארף א תיקון
  .ער קען איהם נישט טוהן

טו עפעס א קשר געהאט אפשר האס ,געזאגט איהם דער רבי פון לובלין האט
ווען דער רבי האט חתונה , ער האט זיך דערמאנטיא , האט ער געזאגט, מיט מיר

און דער רבי האט הנאה געהאט פון זיין , געשפילט אויף די חתונהער האט געהאט 
ן אז ער האט געשפילט אויף זיי, האט זיך דער רבי פון לובלין דעמאנט, שפילן
ווייל ער האט זיך  ,און ער האט זיך צושמייכלט, און ער האט הנאה געהאט, חתונה

ס פון יענעם ווי אזוי ער האט 'אז ער האט הנאה געהאט דעמאלט, דעמאנט
מהנה געווען מיט מיר דאך האסטו , האט ער איהם געזאגט אויב אזוי, געשפילט

  .טובה טוהן קען איך דיר שוין א, האסטו שוין א קשר מיט מיר, עפעס

האט , געהערט ווי דער רבי פון לובלין האט פארציילט דאס די מעשההאט 'מ
דער ראפשיצער רב האט געזאגט א , איינער געזאגט אז ער פארשטייט יעצט

דער רבי האט זיך דערמאנט ער האט חתונה , דער רבי האט זיך צולאכט, ווערטל
  .ם גאנצן עסקדער ראפשיצער רב האט מיט געהאלטן דע, געהאט

, קען טוהן'איז אויף דעם עולם און מ'מאז , פארצייל איך די מעשה וואספאר
ווי , צו קיין צפת, צו קיין טבריה ,קומט אהער'מ, קומט קיין ארץ ישראל'און אז מ
ווי  און דא אין טבריה', וכדו 'און דער אלשיך הק, דער בית יוסףאון ', י הק"דער אר

קיינער , די הייליגע תנאים און הייליגע אמוראים, האט פריער אויסגערעכנט'מ
איז געקומען 'מ, וויל קומען אויף א טור דא אין גליל'קומט נישט אהער ווייל מ

צו דער , איז רבי שמעון'צו ס, וויל גיין אויפן ציון פון הייליגן תנא'אהער נאר ווייל מ
דער הייליגער בית , ם"דער הייליגער רמב, צו רבי מאיר, י עקיבאהייליגער תנא רב

  .'י הק"דער אר, יוסף דער שולחן ערוך

אידן האבן זיך , דאס גיין אויף א ציון פון צדיקים איז א ענין פון התקשרות
קומט און 'מ, א טירחא דממונאאון א דגופא דאס איז א טירח, געלאזט קאסטן געלט

וויל זיך מתקשר זיין 'מ, וויל האבן א קשר מיט די צדיקים'ווייל מ, צאלט געלט'מ
איז זייער וויכטיג 'ס, וויל זיך מתקשר זיין מיט זיי בעולם העליון'און מ, בעולם הזה
  .און נאך וויכטיגער איז דאס בעולם העליון, בעולם הזה

אין , גייען זיי ארויף למעלה למעלה משנה לשנה, א קשר מיט זייהאט 'אז מ און
יעדער , ושה ווערט גרעסעראון די קד, העכערע בחינות און העכערע מדריגות

זיצט דא אויף דעם עולם 'מ, האט די זכיה א קרוץ מחומר'און אז מ. פארשטייט
גבוה מעל , ךקים וואס זענען אזוי הויהאט א קשר א שייכות מיט צדי'און מ, השפל

א מענטש פון דא מאשפות , אזעלכע הויכע מדריגות, אזעלכע הויכע בחינות, גבוה
דיגן מצב ווי א מענטש 'פון דעם שפלות, קען זיך פון דא מעמק הבכא'מ, ירום אביון
הייבט זיך צו א 'און מ, מיט זיי קשר זייןקען זיך מ'און מ, ך יעדער איינערגעפינט זי

האט מיט די 'די קשר וואס מ, דאס אליינס איז ווערט כל הון דעלמא, יכע בחינההו
  .קען דאס נישט באצאלן'און מ, דאס אליין איז ווערט אן א שיעור געלט, צדיקים

גיסט זיך אויס 'איז זיך שופך שיח מ'קומט און מ'מ ,מה וכמהכחת אל ע און
יעדער האט , יעדער איינער, פלל צו זייןיעדער איינער האט וואס מת, דאס הארץ

יעדער איז כדאי  ,קומט צו די צדיקים'און מ, יעדער טראגט מיט, זיך זיין פעקל
שטער זאל אייבער דער, קומט צו מערערע'ווען מ וכמהעל אחת כמה , לעצמו
זאלן עולה זיין , גייט מתפלל זיין אויף די קברי צדיקים'די תפילות וואס מ, העלפן

ויושר , זאל טוהן די ריכטיגע פעולות'און ס, לנחת רוח פארן הייליגן באשעפער
ולכל , די צדיקים בעולם העליון זאלן מתפלל זיין פאר אונז, יליצו בעדינו חיות אש

קומט אהער 'אז מ, האבן אונז געבעטןאלע שולחים וואס פאר , הנלוים אליהם
, ברענגט מיט זייערע בקשות'מ, זאל זיי אינזינען האבן און מתפלל זיין פאר זיי'מ
אהער צו ברענגען  - האב שוין אמאל געזאגט 'ווי כ - זאל זיין א שליח להולכה 'מ

דער , אידן און א שליח לקבלה אהיים צו טראגן פאר די אלע, זייערע בקשות
זיי זאלן געהאלפן ווערן , שטער זאל ממלא זיין כל משאלות לבם לטובהאייבער

, מיט אלעס וואס אלע אידן דארפן צו האבן ברוחניות ובגשמיות, מיט אלעם גוטן
  .וכל מילי דמיטב תמיד, בני חיי ומזוני רויחי, מיט שפע ברכה והצלחה


