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  ֶכן ִעְנָייִניםתֹו
  

    5'  עמ  /"בית קבלה לעם"ב )24.07.07(הרצאה מתוך  דברי רב  /א ֵרֹוּבל ַהַע' פֹוקּוס'

     6 'עמ  / "בית קבלה לעם"ב )24.07.07(הרצאה מתוך  דברי רב  / ים ִּיִנָחים רּוִּלַּג

    7 'עמ  /  תלמוד עשר הספירותהקדמה ל"על ) 26.10.06( מתוך שיעור דברי רב  /  ןָטם ָקָלעֹו

  8 'עמ  /   של בעל הסולם"הקדמה לספר הזוהר"מתוך   /  ןנֹוְצת ַּבַעַלתֹוַה ְמַשל

  9 'עמ /   ש"גרות רביאב ז"גרת ליאמשל מתוך   / יםִיַמָשס ַּבן ָטירֹוִוֲא

  10 'עמ  /  " אגרות קודש-פרי חכם "בספר   )ו"דף קכ(משל של בעל הסולם מתוך מכתב   /   ְּכהֹוֵלְך ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך

  12 'עמ  /"  שמעתי" על מאמרי )05.10.07(דברי רב מתוך שיעור  /   ֶׁשַּבֵּלב ְנקּוָּדה

    13 'עמ   /"הערבות"על מאמר ) 22.12.06( מתוך שיעור דברי רב  /  ַמֲעִלית ְנָין ִעםִּב

  14 'עמ   /ש"ה אגרות רב"איגרת ל מתוך/    ַלחּוץהֶּלַּגְתִמ

  15 'עמ  /  "שמעתי"על מאמרי  )15.03.07  (שיעורמתוך  דברי רב  /  ָנכֹון ֵּבירּור

16 'עמ  /  "אמונתנו בספרים וסופרים: "ה"מאמר נ, 'ספר דרגות הסולם א מתוך ש"רבמשל של  /   ֲהלֹום ְּבזֹולַי
     

  17 ' עמ /  )'ט ענף ה"קכ' עמ ("עץ חיים"י בספר "מתוך כתבי האר /   בָהר ָזיָנִּד

  18' עמ  /  "שוד קאיגרות - פרי חכם"ספר מתוך  )ה"דף כ( מכתבמתוך משל של בעל הסולם  /  ַהָׂשִרים ְוֶעֶבדָהְמַשל 

  22 ' עמ /   בעל הסולם של" מאמרים-פרי חכם "ספר , "סוד העיבור לידה"מאמר מתוך  /   תֶרֶשאּוְּמת ַהשּונֹוֱאת ָהיַדֵל

  24' עמ  /   בעל הסולםשל " מאמרים-פרי חכם " ספר , "סוד העיבור לידה"מאמר מתוך  /   ֵליָדה רּוָחִנית

ש"של רב'  אסולםהרגות דבספר " אחטא ואשוב: "ד"רעמאמר מתוך    / ִלְנׁשֹום רּוַח
 

     52'  עמ /

   26' עמ /  "בית קבלה לעם"ב )31.10.06(הרצאה מתוך  דברי רב /   מֹוֵׁשְך ָהָאֶרץ ּדּורַּכ

  27' עמ /   ש" אגרות רבז"מתוך אגרת ל  /  ְיבּוָלּה ָהָאֶרץ ָנְתָנה

 28'  עמ /  )ו"דף קכ" ( שיחות-פרי חכם "פר משל של בעל הסולם מתוך ס  / ָהָאֶרץ ַעל ָמָטר

  28' עמ /    ש" של רב'דרגות הסולם בספר , "התמזגות הגוף ":ב"תכמאמר ת מתוך  /  ַהֶּטַבע ִּתיּקּון

  30'  עמ /  "השלום בעולם"על מאמר ) 15.12.06(שיעור מתוך  דברי רב  /  מּוְׁשֶלֶמת ְמכֹוָנה

   31'  עמ /"  כתבי בעל הסולם"ספר , "השלום בעולם"אמר מ מתוך  /  ַּבֶחְבָרה ַּגְלַּגל

   32 ' עמ /  " כתבי בעל הסולם"ספר " מאמר לסיום הזוהר"מתוך /    עֵדף יֹוגּוַה

    33' עמ /    בעל הסולםשל" האומה"מתוך  /   ּגּוף ָהאּוָּמה

  34' עמ /    בעל הסולםשל "ם מאמרי-פרי חכם " ספר "סוד העיבור לידה"מאמר מתוך   /  ָהִריּבּוי ּכֹוַח

    35' עמ /    של בעל הסולם"השלום"מאמר מתוך  /  יף ִּקי ַמוִנָוְנֶחַה

   36' עמ /   ש"של רב' סולם אהדרגות ספר , "'קחו מאתכם תרומה לה: "ב"תמאמר תוך ממ  /  ֵעֶרְך ְנִפיַלת

   37' עמ /   ש"של רב "שלבי הסולם"ספר  ,"חסד של אמת"מהו בעבודה " מתוך מאמר   /  ְמַקֵּבל ַהַּמָּתָנה

    38' עמ /   "מתן תורה" מתוך מאמר של בעל הסולם משל /   ַמְּתַנת ֶחֶסד

    40' עמ /  "מעלת הקטן ":ו"תנמאמר ת 'דרגות הסולם בש מתוך ספר "משל של רב/   ַהּכֹל ִנְמָדד ְלִפי ַהְּכִלי
  41' עמ / "ענין גורלות שהיה ביום כיפורים ואצל המן ":ג"מאמר ל, "שמעתי"ספר ך מתו בעל הסולםשל  משל/  יםִלה ֵּכֶׂשא עֹוָּבַא

  42' עמ / "אין עבירה מכבה מצווה: "ב"מאמר נ, "שמעתי"משל של בעל הסולם מתוך ספר /  ן ָטי ָקִלְכל ִלָשָמ
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  44' עמ  /  )ח"אות ק ("הקדמה לתלמוד עשר הספירות"מתוך  משל של בעל הסולם  /  ָאדֹוןל ָה ֶשֹוֶנֱאָמן ֵּבית

   46'  עמ /  "קראוהו בהיותו קרוב: "א"מאמר רמ "שמעתי"מתוך ספר של בעל הסולם משל   /  יוָלא ֵאֵרל קֹוקֹו

  47'  עמ /  )ג"אות קל(" הקדמה לתלמוד עשר הספירות"מתוך של בעל הסולם משל /    ְוַרק ַהִּגיּבֹוִרים

  50'  עמ /  ש"רב של 'דרגות הסולם אספר , "ההבדל בין קנאה לתאוה: "ד"קנמאמר מתוך     /ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ִקְנָאה ְלַתֲאָוה

  51' עמ /   של בעל הסולם" השלום בעולם"מאמר מתוך /    ָהָרעֹות ַהִּמיּדֹות

  53' עמ /   )ה"דף פ (" קודשגרותי א-פרי חכם  "ספר,  מכתב של בעל הסולם מתוך  /  רֹוֶאה ֶאת ַהּקֹולֹות

  54' עמ /   "לחסד שאינו אמת, ההבדל בין חסד ואמת: "מאמר, "שלבי הסולם"ש מתוך ספר "משל של רב /   חֹוִלים ארֹוֵפ

  56' עמ  /  של בעל הסולם" הקדמת פנים מאירות ומסבירות"מתוך   /ה  ָרבּוְג ַהַחֹוּכ

  58'  עמ /  "שלבי הסולם"ר ספבעל מאמר  )21.10.03 (שיעור מתוך  רבדברי   /  ַהִהְתַּפְּתחּותׁשֵּבְכַמ

  59' עמ /   "בית קבלה לעם"ב) 24.7.07(הרצאה  מתוך דברי רב / ֲארּוָּכה   ְוֶדֶרְך ָקְצָרה ֶּדֶרְך

  60' עמ /   "בוקר אור"תוכנית הטלוויזיה  מתוךדברי רב  /   ְמיּוָחד ַּתְפִקיד ַלְּמקּוָּבל

  61'  עמ /  13.10.06 ס"תע שיעורמתוך  דברי רב  /  הָלָּבַקי ַהֵרְפִס

  62' עמ /   )ה"דף פ (" קודשגרותי א-פרי חכם  "ספר מכתב של בעל הסולם מתוך  /  ךֶלֶמת ַהֶמֶתחֹו

  63'  עמ /  ספר הזוהר ב"הקדמת ספר הזוהר"מ) ז"אות ל ("מאמר אותיות דרב המנונא סבא" מתוך  /  "הְּבָרָכ"ִהיא ' בת אֹו

  64' עמ /   "הקדמת ספר הזוהר"מ)  ח"אות ל ("מאמר אותיות דרב המנונא סבא" מתוך /   םָלל עֹו ֶשפֹולּו ֲא- ' ת אאֹו

  66' עמ /   "תלמוד עשר הספירות" ספר ,)'אות ב(' חלק א" הסתכלות פנימית"מתוך     /ְּבסֹוד ֶאָחד ָיִחיד ּוְמיּוָחד

  67 'עמ  /  'חלק א" תלמוד עשר הספירות" ספר ,)'אות ג ("הסתכלות פנימית חלק א "  מתוך  /  ַמְחֶצֶבת ַהְנָשָמה
  68' עמ /   ")עשר ספירות"פרק ', אות א  (בעל הסולם של "פתיחה לפירוש הסולם" מתוך   /  ֲעָׂשָרה ִּכיּסּוִיים

  69'  עמ /  "קו אמצעי ":ד"מאמר תקמ 'דרגות הסולם בספר בש "משל של רבמתוך  /  י ִעָצְמו ֶא ַקהּוַמ

  70'  עמ /  ש"רבשל  'ספר דרגות הסולם א, "צער השכינה: "ו"קנמאמר מתוך   /  ַהְּׁשִכיָנה ַצַער

  71'  עמ /  "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות"מתוך  של בעל הסולםמשל   / לדֹו ָּגְךֶלן ֶמֵבל ְלָשָמ

  73'  עמ /  )13.10.06" (למוד עשר הספירותת"שיעור בדברי רב מתוך  /  יןּפְניך ַאִררֹאׁש ְדַא

  74' עמ /   'חלק א" תלמוד עשר הספירות"ספר , )'אות ב(' חלק א" הסתכלות פנימית"מתוך  /   ַהָּמן ַטַעם

  75' עמ  /  )ד"דף ס" (מקץ"פרשת והר זמתוך ספר ה  / ַהּזֹוַהר  ָּכתּוב ִּבְלׁשֹון

  76' עמ /   "בית קבלה לעם") 24.7.07  (תהרצאמתוך  דברי רב  /  אּוְר ּומּוֲעַט

  77' עמ /  "מעלת הקטן ":ו"תנאמר תמ', ב" דרגות הסולם"ש מתוך ספר "משל של רב /   עַפֶשי ְלִלְּכ

  78' עמ /   "םשלבי הסול"י על מאמר) 29.09.06 (שיעורמתוך  דברי רב  /  ְשֵני ִמישֹוִרים

  79'  עמ /  "בית קבלה לעם" ב)01.01.08( ההרצאמתוך דברי רב   /ט  ְסְקֶטת ַהַלגּוְס
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  אֵרֹוּבל ַהַע' פֹוקּוס'
  

  "םבית קבלה לע"ב )24.07.07(הרצאה מתוך  דברי רב

  

  , ֶווֶנת ֶאת ָהָאָדםַכחֹוְכַמת ַהַּקָּבָלה ֵמ

  ִנים ְפִּבִמ ֵאיְך ְלסֹוֵבב ֶאת ַעְצמֹו

  . ִלְמצֹוא ֶאת ַהּבֹוֵרא

  

  ,הָמֵלְצַשת ַמ ַעְדְךֶר ֶּדַמָּטָרה ְּמַחְּפִׂשיםֶשְּכמֹו 

  ה אָלמְֹׂשה ּויָנִמים ָיִבְבסֹוְּמֶש

  , רֵתיֹור ְוֵתיה יֹוָּיִאְרת ָהים ֶאִדְּדַחְמּו

   -  ַעד ֶשִּפְתאֹום

  !ההֹוָּפ

  .רֹוִאים ָּברּור

  

  ָקֵרב ֶאת ַעְצמֹו ַלּבֹוֵראָאָדם ְמ ָהְךָּכ

   .הָלָּבַּקת ַהַמְכד חֹוימּוי ִלֵדל ְיַע
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  יםִּיִנָחים רּוִּלַּג
  

  "םבית קבלה לע"ב )24.07.07(הרצאה מתוך  דברי רב

  

  ,ֶשל ָהָאָדםית יִמִנְּפַהֲעבֹוָדה ָה

  , ֶאת ַהֵּלברַסֵּדיא ְלִה

  , ֶאת ַהחּוִשים

  . עֹוָלם ָהרּוָחִנית ָהֶאְּכֵדי ִלְקלֹוט 

  

  , ַרְדיֹורֵּדַמְשמֹו ְּכ

   ,רֹוּתְפ ַּכֹוּב יםֶשְּמסֹוְבִב

  . ַּגל ָּבֲאִווירת ַהֶאְותֹוְפִסים 

  

  סֹוֵבב ֶאת ַעְצמֹו ם ְמָדָא ָהְךָּכ

  ן כֹור ָנֵתיֹור ְוֵתיֹון ֵנַּכְווְתִמּו

   , ַלֶּתֶדר ָהרּוָחִני

  ."ַּכָּווָנה"ת ֹוִּנְקָראַהְפעּולֹות ִּב

  

   ִּפְתאֹוםד ֶשַע

  , ֵמיַמד ַאֵחר לֹוְפָּתח ִנ

   ה לֹוֶּלַּגְתִמּו

  .ָהעֹוָלם ָהרּוָחִני
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  ןָטם ָקָלעֹו
  

   ס "הקדמה לתע) 26.10.06(מתוך שיעור  דברי רב

  

  . ֶיֶלד ָקָטן ֵיש עֹוָלם ָקָטןְל

   הּוא לֹא רֹוֶאה

  ְולֹא ַמִּׂשיג 

  ְולֹא ֵמִבין 

  .דֹולר ָּגֵתיֹועֹוָלם ַהְרֵּבה  ֶשַּקָּיים

  

  , עֹוָלם ַהָּקָטן ֶשלֹוָּבְוַגם 

  , אֹוְמִרים לֹו

  ,לֹו ֶשּוּנֶּמק ִמֶלֵחֶש

  .  לֹוסּורָא, רֵחַא ָהֵחֶלקַהְו

  

  ֲאָבל ּכֹל ַּפַעם 

  ה ֶלֵא ָהְּגבּולֹותַה

   ,ִמְתַרֲחִבים

  

  

  , הּוא ַמְתִחיל ְלָהִביןְו

  .רֵת יֹוֹוּמּוָתר לֶש

  

  , עֹוָלם ֶשָרָאה קֹוֶדםָהְוַגם 

   ,ָהָיה ְּכמֹו ּבּוָעה ְקָטָנהֶש

  .ִמְתַרֵחב ִּפְתאֹום

  
  ,ֶשֵּיש ְרחֹובה ֶאא רֹוהּוְו

   ,ש ִעירחֹוב ֵיְרר ָלֶבֵעֵמּו

  ם ָלעֹול ָהש ּכֵֹיְו

  . ָאֶרץָהַּכּדּור י ֵנל ְּפא ַעָצְמא ִנהּוְו

  

  ,ךֶר ֶּדּהָתאֹוְּב, ְךָּכ

  ם ָדָא ָלהִמְתַּגָּל

  ְלַאט ְלַאט 

  .הָלָּבַּקת ַהַמְכחֹו
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  ןנֹוְצת ַּבַעַלתֹוַה ְמַשל
  

   של בעל הסולם"הקדמה לספר הזוהר"מתוך 

  

  , ְלָדה ְּבתֹוך ַהְצנֹוןַהתֹוַלַעת ֶשנֹו

  , ִהיא יֹוֶשֶבת ָשם ְוחֹוֶשֶבת

  ם עֹוָלָהל ֶשּכֹ

  , הּוא ּכֹל ָּכך ַמר

  , ְוכֹל ָּכך ָחשּוך

  , ְוכֹל ָּכך ָקָטן

  . ְּכִמיַדת ַהְצנֹון ֶשִהיא נֹוְלָדה ּבֹו

  

  ֲאָבל ְּבֶרַגע 

  , ֶשִּבְקָעה ֶאת ְקִליַפת ַהְצנֹון

  , ַלְצנֹוןְוחֹוֶטֶפת ַמָּבט ִמַּבחּוץ 

  : ָהה ְואֹוֶמֶרתִהיא ְתֵמ

  ֲאִני ָחַשְבִתי ֶשּכֹל ָהעֹוָלם "

  , הּוא ְּכִמיַדת ַהְצנֹון ֶשנֹוַלְדִתי ּבֹו

  י עֹוָלםְוַעָתה ֲאִני רֹוָאה ְלָפַנ

  ".ָגדֹול ָנאֹור ַאִדיר ְוָיֶפה ְלַהְפִליא
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  יםִיַמָשס ַּבן ָטירֹוִוֲא

  
   ש"ת רבגרויאב ט"יגרת יאמשל מתוך 

  
  ים ִדְמעֹו יםִשָנה ֲאָרָׂשֲע

  . קחֹוָרֵמס ָט ירֹוןִוים ֲאִארֹוְו

   ירֹוןִולֹו ֶשל ַהֲאגֹוְדְו

  ם ָדי ָהָאיֵנֵעְלִנְרֶאה 

   .הָנַטה ְקָדקּומֹו ְנְּכ

  

  ת ֶפֶקְשִמ שים ֶיִשָנק ֵמָהֲאֶלֵחְל

  .הָמי ַּכירֹון ִּפִות ָהַאת ֶאֶלֶדְגַהַמ

  ד ָחֶאד ְוָחל ֶאְלכָֹלא ֶא

  -ת ֶרֶחת ַאֶפֶקְשש ִמֵי

   ,הֵּבְרת ַהֶלֶדְגד ֶשַמָחֶאְל

  . חֹותת ָּפֶלֶדְגר ֶשַמֵחַאְלּו

  

   הד רֹוֶאָחֶאֶש, ֵצאיֹון ֵכָל

  , רֶט ֶמהָעָּבְר ַאֶדלְּבגֹוירֹון ִוֳא

  ,הָשֹול ְשְדלֹוֹוגר ֶשִני אֹוֵמֵשְו

  ,רֶטי ֶמֵנק ְש ַרְדלֹוֹוג ֶשֵעןטֹו ייִשְשִלּו

  .יםרֹוִא ַעל ַמה ֶשתֶמרים ֱאכּוָלם אֹוְמְו

  

  , ִניֵשד ַלָחֶאָהין ֵּבָהֵאֶלה ים ִינּויִשל ַהל ּכֲֹאָב

  , מֹוְצִוירֹון ַעֲאָּבי נּויה ִשיֶזֵא עֹוִשיםֵאיָנם 

  ים ֲאָנִשי ָהֵּפַלק ְּכם ָרים ֵהִינּויל ַהִשא ּכָֹלֶא

  .ןִוירֹוֲאִמְסַתְּכלים ַעל ָהֶש
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  ְּכהֹוֵלְך ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך
  

  " אגרות קודש-פרי חכם "בספר   )ו"דף קכ(משל של בעל הסולם מתוך מכתב 
  

  , ָאָדם הֹוֵלְך ְּבֵאם ַהֶּדֶרְך

  , ְורֹוֶאה ַּגן ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה

  ְושֹוֵמַע קֹול קֹוֵרא ְמכּוָון ֵאָליו 

  . ֵמַהֶּמֶלְך ֲאֶשר ִמְתַהֵּלְך ְּבתֹוְך ַהַּגן

  

  יָצה ַאַחת ֶאת ַהָּגֵדר ֵמרֹוב ִהְתַפֲעלּות ָעַבר ִּבְקִפ

  . ְוִהֶּנה הּוא ְּבתֹוך ַהַּגן

  ּוִמּתֹוְך ִהְתַרְּגשּותֹו ּוְזִריזּותֹו 

  , לֹא ִהְרִּגיש ֶשהּוא הֹוֵלְך ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך

  .ְוַהֶּמֶלְך ִנְמָצא ְּבָסמְּוך ֵאָליו ּוְמַטֵּייל ֵמֲאחֹוָריו

  

   ַהֶּמֶלְך ְּבכֹל ּכֹוחֹו ְוָכְך הּוא הֹוֵלְך ּומֹוֶדה ּוְמַשֵּבַח ֶאת

  . ְּבַכָווָנה ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו ְלַקֵּבל ְּפֵני ַהֶּמֶלְך

  . ְוהּוא ֵאינֹו ַמְרִגיש ְּכָלל ֶשַהֶּמֶלְך ָמצּוי ְלָידֹו

  ּוְלֶפַתע הּוא ַמְחִזיר ָּפָניו 

  . ְורֹוֶאה ֶאת ַהֶּמֶלְך ִנְמָצא ְלָידֹו

  

  . ַהִּׂשְמָחה ְמאֹדָּגְדָלה , ַּכּמּוָבן ֶשִּלְשָעתֹו

  , ְוִהְתִחיל ְלַטֵייל ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך

  , ְּבִהּלּול ְוֶשַבח ְּכִפי ּכֹוחֹו

  .ִּכי ַהֶּמֶלְך ִמְלָפָניו ְוהּוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך
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  . ַעד ְמקֹום ַהֶּפַתח, ְוכֹה הֹוְלִכים ּוְמַטְייִלים

  , ְוִנְמָצא ָהָאָדם יֹוֶצא ַהֶּפַתח

  , ֹו ְּכַבְּתִחיָלהְוָשב ֶאל ְמקֹומ

  . ְוַהֶּמֶלְך ִנְשָאר ַּבַּגן ְונֹוֵעל ַהֶּפַתח

  

  . ּוְכֶשִּמְסַתֵּכל ָהָאָדם ֶשְּכָבר ִנְפָרד הּוא

  , ְוֵאין ַהֶּמֶלְך ִעּמֹו

  ,הּוא ַמְתִחיל ְלַבֵּקש ֶּפַתח ַהַּגן ְלעּוַמת ֶשָּיָצא

  . ְּבאֹוֶפן ֶשַהֶּמֶלְך ִיְהֶיה ִמְלָפָניו

  

  . ֶּפַתח ַּכֶּזה ְּכָללֲאָבל ֵאין 

  ֵאָּלא ְלעּוַמת ֶשָּבא ַּבַּפַעם ָהִראשֹוָנה 

  . ְּבאֹוֶפן ֶשהּוא ַמְקִדים ֶאת ַהֶּמֶלְך

  .ְוַהֶּמֶלְך ָהָיה ֵמֲאחֹוָריו ִמְבִלי ֶשַּיְרִגיש ַּבֶּזה
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  ֶׁשַּבֵּלב ְנקּוָּדה
  

  "  שמעתי" על מאמרי )05.10.07(דברי רב מתוך שיעור 
  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  ֶעְׂשרֹות ַאְלֵפי ָׁשִנים ֶמֶׁשְך

   ִהְתַּפְּתחּותֹו ָהָאָדם עֹוֵבר ֶאת

  ,ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

  

   ֶׁשִּפְתאֹום  ַעד

  , ַהְּנקּוָּדה ֶׁשַּבֵּלב ּבֹו ִמְתעֹוֶרֶרת

   ְקָראַהִנ ְרִׁשימֹו אֹותֹו

  ."ֵחֶלק ֵאלֹוַה ִמַּמַעל"

  

  ַמְתִחיל ִלְׁשאֹול הּוא ְוָאז

  "?ַהַּטַעם ְּבַחַּיי ַמהּו"

  ְלַמֶּׁשהּו ּוְלִהְׁשּתֹוֵקק

  .ַהֶּזה ָהעֹוָלם ֵמַעל
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   ַמֲעִלית ְנָין ִעםִּב
    

    "הערבות"על מאמר ) 22.12.06( מתוך שיעור דברי רב

 
  ַעבּוה ָקֶנְביא ִמת ִהיאּוִצְּמַה

   ֹוש ּבֵּיין ֶשָיְנ ִּבמֹוְּכ

  , תמֹוש קֹוֵמָחים ְוִרְׂשה ֶעָאֵמ

 -ת לֹוֲעַלת ְוֶדֶרית ָלִלֲעם ַמִע
  , תלֹוֲעים ַלִצרֹון ֶשַאְל תלֹוֲעַל

    .יםִדְרֹוּין ֶשַאת ְלֶדֶרָלְו

  

   מֹוְצם ַעָדָאד ָהַבְלִמּו

  . הֶנָתְשא ִמר לָֹבם ָּדשּו

  , יתִלֲעַּמת ַהיל ֶאִעְפַמא ֶשהּו

  .תֶדֶר ָלין אֹוָיְנִּבת ַּבלֹוֲעם ַלִא

  

  , אתּזֹית ַהִלֲעַּמַה

  .בֵּלַנֵאי ַהְּת, נּוָּלב ֶשֵּליא ַהִה

   ׂשֵּפַח ְליְךִרק ָצם ַרָדָאָהְו

  ת לֹוֲע ַליְךֵא

  . תלֹוֲעת ַלצֹוְרִלְו
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    ַלחּוץהֶּלַּגְתִמ

  
  ש"אגרות רב ה"איגרת למתוך 

  

  ִּבְזַמן ֶשַהֵּלב ִמְתַמֵּלא 

  , תִעם ִהְתַרְּגשּות יֹוֵתר ֵמָהְרִגילּו

  ,שּות ָּבָאה ִמְּדָבִרים טֹוִביםֵּבין ֶשִהְתַרְּג

  , אֹו ַחס ְוָשלֹום ֶשִהְתַרְּגשּות ָּבָאה ִמְּדָבִרים ָרִעים

  , ָאז ַהִהְתַּפֲעלּות ִמְתַּגָּלה ַּבחּוץ

   -ֶשֶּזה ְּכמֹו ּכֹוס ֶשל ַמִים 

  ִּבְזַמן ֶשִּמְתַמֵּלא

  . חּוץ ֵמַהְּכִליֵצא ְלֹוי

  , ְּכמֹו ֵכן ַהְדָמעֹות

 . ַהּיֹוֵצא ַלחּוץ,ַנת עֹוֶדףֶשֵהן ְּבִחי
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  ָנכֹון ֵּבירּור
  

  "שמעתי"על מאמרי  )15.03.07  (שיעור מתוך דברי רב
  

  , ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל

  , ְלָאן ֶׁשָהָאָדם לֹא ּפֹוֶנה

  . הּוא ַחָּייב ַלֲעׂשֹות ֵּבירּור

  

  ְוַהֵּבירּור ֶׁשּלֹו 

  הּוא ָלֶלֶכת ֵמַעל ָהֶרֶגׁש 

  , ּוֵמַעל ַהֵּׂשֶכל

  . ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ַּדַעת ָהֶעְליֹון

  

  ַּדַעת ָהֶעְליֹון 

   ,"ֱאמּוָנה ְוַהְׁשָּפָעה"ִנְקָרא 

  ְוַדְעּתֹו ֶׁשל ָהָאָדם 

  ". ְיִדיָעה ְוַקָּבָלה"ִהיא 
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  ֲהלֹום ְּבזֹול ַי

  
  "אמונתנו בספרים וסופרים: "ה"מאמר נ', ש מתוך ספר דרגות הסולם א"משל של רב

  

  י ָהִעיר ָקנּו ַיֲהלֹוםַאְנֵש

  , ְוכּוָלם ָׂשְמחּו ֶשָּקנּו ַיֲהלֹום ְּבזֹול ְּביֹוֵתר

  ְוֶאָחד ֵמֶהם ִהְתעֹוֵרר ַּבְּשֵאָלה 

  . ַהִאם ַהַּיֲהלֹום ֶשָקנּו הּוא ֲאִמיִתי

  

  , ֲאָבל ּכֹל ְּבֵני ָהִעיר ֵאיָנם ְמִביִנים ְּבַיֲהלֹוִמים

  , ר מּוְמֶחהְוָהְלכּו ִמְּפֵני ֶזה ְלֶאָחד סֹוֵח

  . ֶשַּיִּגיד ָלֶהם ַהִאם ַהַּיֲהלֹום ֲאִמיִתי אֹו ְמזּוָיף

  . ֲאִמיִתיְוָׂשְמחּו ִּבְתשּוָבתֹו ֶשַהַּיֲהלֹום 

  

  ֶאָחד ֵמֶהם ִהְתעֹוֵרר ַּבְּשֵאָלה ְו

   סֹוְמִכים ַעל ַהּסֹוֵחר ֶשֵהם

  , ַוֲהֵרי אּוַלי הּוא ַרַּמאי

  ֹוד ֶאת ַהִּמְקצֹוַע ֶאָּלא הּוא ַעְצמֹו רֹוֶצה ִלְלמ

  . ּוְבַעְצמֹו ִלְהיֹות מּוְמֶחה

  

  ְוָאז 

  -הּוא לֹוֵמד 

  . ּוַמְצִליַח
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  בָהר ָזיָנִּד
  

  )'ט ענף ה"קכ' עמ ("עץ חיים"י בספר "מתוך כתבי האר
  

  ֶּמֶלְך ִלְשלֹוַח ַהָרָצה 

  י ָזָהב ֵרִּדיָנ ְך ָּגדֹול ֶשלָס

  , ִלְבנֹו ִלְמִדיַנת ַהָּים

  

  ה ְוִהֵּנ

  ּכֹל ְּבֵני ְמִדיָנתֹו 

  ַּגָּנִבים ְוַרָּמִאים

  ְוֵאין לֹו 

          . ָשִליַח ֶנֱאָמן

    

  ?ַמה ָעָשה

  

  ָהַלך ּוָפַרט 

  ֶאת ַהִּדיָנִרים

  , תטֹורּוִלְפ

  ם ַעל ְיֵדי ַחיְלְוִש

  , ְשִליִחים ַרִּבים

  

  ְּבאֹוֶפן 

  ֶשּלֹא ִיְהֶיה ְּכַדאי ָלֶהם 

   ,ֲהָנַאת ַהָחָמס

   מּו ִּבְשִביָלהִּיְפְגֶש

   .ַּמְלכּותַהִּבְכבֹוד 
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  ַהָׂשִרים ְוֶעֶבדָהְמַשל 
  

  "  קודשאיגרות - פרי חכם"ספר  מתוך )ה"דף כ( מכתבמתוך משל של בעל הסולם 
  

  ל ְלֶמֶלך ָשָמ

  ֶשַעְבדֹו ָנָשא ֵחן ְבֵעיָניו 

  ַעד ֶשִּביֵקש ְלַגְדלֹו 

  , ַנְׂשאֹו ַעל ּכֹל ַהָׂשִריםְלּו

  ר ְּבִלּבֹו  ִהִּכייִּכ

   .טמֹוִת-לַּבַאֲהָבה ֶנֱאָמָנה 

  

  ֲאָבל ֵאין ֶזה ִמִנימּוֵסי ַהַמְלכּות 

  , ְלרֹוֵמם ָאָדם לרֹום ַהַמֲעלֹות ְּבַפַעם ַאַחת

  . ּוְבִלי ִסיָּבה ִנְרֵאית ָלַעִין

  ֶאָּלא ֶשִנימּוֵסי ַהַמְלכּות 

  ְלַגלֹות ַטֲעמֹו ְלֵעין ּכֹל 

   .ְּבחְֹכָמה ֲעמּוָקה

  

  ? ה ָעָשהַמ

  

  ִהְפִקיד ֶאת ָהֶעֶבד 

   ךֶלֶמית ַהל ֵּב ַעַסףר ַהְלשֹוֵמ

  ְוָאַמר ְלָׂשר ֶאָחד 

   ,ָחָכם ְּבחְֹכַמת ַהַּבְדָחנּות

  , ֶשִיְתַחֵּפש ְוָיִשים ַעְצמֹו ְּכמֹוֵרד ַּבַמְלכּות

  ַּבִית ת ַהֶאְוֵיֵצא ְלִמְלָחָמה ִלְכּבֹוש 

  .ִניםְּבָשָעה ֶשֵאין ַאְנֵשי ַהַחִיל מּוָכ
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  , ַהַׂשר ָעָשה ְּכִמְצַוות ַהֶמֶלך

  ּוְבַתְחּבּולֹות ּוְבחְֹכָמה ְגדֹוָלה 

  . ָׂשם ַעְצמֹו ִנְלָחם ַעל ֵּבית ַהֶמֶלך

  

  ְוָהֶעֶבד שֹוֵמר ַהַסף 

  ,  ַנְפשֹו ְּבַכּפֹוםָׂש

  , ּוִמיֵלט ֶאת ַהֶמֶלך

   ְוָלַחם ֶנֶגד ַהַׂשר ִּבְגבּוָרה ִנְפָלָאה

  ,  ֲעצּוָמהּוְמִסירּות ֶנֶפש

  ַעד ֶשִנְגָלה ְלֵעין ּכֹל 

  . ַאֲהַבת ִלּבֹו ַלֶמֶלך

  

  , ַאז ָּפַשט ַהַשר ְלבּושֹו

  ְוַנֲעָשה ְׂשחֹוק ָגדֹול 

  ִּכי ִנְלָחם ְּבעֹוז רּוַח ּוִבְגבּוָרה ַרָּבה (

  ). ח ֲאֶשר ִדְמיֹון ְולֹא ַמָמשּות ָהָיה ָכאןְוַעָתה נֹוַכ
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   ּוְביֹוֵתר ָצֲחקּו

  ַּכֲאֶשר ִסיֵּפר ַהַׂשר 

  ַעְמקּות ַהִדְמיֹונֹות ֵמַאְכַזִריּותֹו 

  . ּוֵמרֹוב ַהַּפַחד ֶשִדיָמה ְלֵעיָניו

  ְוכֹל ְפָרט ּוְפָרט 

  ְּבִמְלָחָמה נֹוָרָאה זֹו 

  .ָהְיָתה ְלֵסֵבב ְׂשחֹוק ְוִׂשְמָחה ְגדֹוָלה

  

   –ֲאָבל ִעם ּכֹל ֶזה 

  ! ֶעֶבד הּוא

  . ְוֵאינֹו ְמלּוָמד

   ַנְשאֹוְוֵאיך ֶאְפָשר ְל

  ?ַעל ּכֹל ַהָשִרים ְוַעְבֵדי ַהֶמֶלך

  

  , ָחַשב ַהֶמֶלך ְּבִלּבֹו

  ְוָאַמר ְלאֹותֹו ַהַׂשר 

  ֶשהּוא ְמחּוָיב ְלִהְתַחֵּפש 

  , ִּבְלבּוֵשי ַגְזָלן ְורֹוֵצַח

  . ְוַיֲעֶשה ִעמֹו ִמְלָחָמה ְּכבּוָשה

  

  ִּכי יֹוֵדַע ַהֶמֶלך 

  ה ַהְשִנָיה ֲאֶשר ַּבִמְלָחָמ

   ,ְיַגֶלה לֹו חְֹכָמה ִנְפָלָאה

  ַעד ֶשִיְהֶיה ָראּוי 

  .ַלֲעמֹוד ְּברֹאש ּכֹל ַהָׂשִרים
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  ַעל ֵּכן ִמיָנה ֶאת ָהֶעֶבד 

  . ִלְממּוֶנה ַעל אֹוָצר ַהַמְלכּות

  ְואֹותֹו ַהַשר ִהְתַחֵּפש ַהַּפַעם 

  . ִּבְלבּוש ַאְכָזִרי ְורֹוֵצַח

   .י ַהֶמֶלךּוָבא ָלבּוז ֶאת ִגְנֵז

  

  ַהְממּוֶנה ָהאּוְמָלל 

  ִנְלַחם ִעמֹו ְּבכֹל עֹוז

  , ּוִבְמִסירּות ֶנֶפש

  . ַעד ֶשִנְתַמְלָאה ַהְסָאה

  

  , ָאז ָּפַשט ַהַׂשר ְלבּושֹו

  ְוַנֲעָשה ִשְמָחה ְגדֹולה 

   ךֶלֶמל ַהיַכֵהּוְשחֹוק ָעצּום ְּב

  . עֹוד יֹוֵתר ִמקֹוֶדם

  

  ַהַׂשר ַעד ְּפָרֵטיֶהם ִּכי ַמֲעֵׂשי ַתְחּבּולֹות 

  , ְמעֹוְרִרים ְצחֹוק ַרב

  ֵמֲחַמת ֶשַעָתה ָהָיה ָצִריך ַהַׂשר 

  , ְלִהְתַחֵּכם יֹוֵתר ִמְלָפִנים

  

  ִּכי ַעָתה ָידּוַע ַהִמְנָהג ַּבֲעִליל 

  , ֶשֵאין שּום ַאְכָזר ִּבְמִדיַנת ַהֶמֶלך

   ,ְוכֹל ִמיֵני ָהַאְכָזִרים ַאך ַּבְדָחִנים ֵהָמה

  ֶשאֹותֹו ַהַׂשר ְּבַתְחּבּולֹות ֲעמּוקֹות ַעד 

  .ַח ִהְתַהְּפכּות ְלִבְגֵדי ָרָשעֹוִסיֵגל לֹו ּכ
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 )היָאִרְּבַה רַחַא תּוּקַחְתִהַה( תֶרֶשאּוְּמת ַהשּונֹוֱאת ָהיַדֵל
  

    בעל הסולםשל " מאמרים-פרי חכם "ספר , "סוד העיבור לידה"מאמר מתוך 

  

  , יאִהה ַהיָאִרְּב ַּבנּוֵתחּוְּתַּפְתל ִהּכֹ

  . יָהֶרֲחת ַאּוּקַחְתִהק ַהא ַרָּל ֶאּהיָנֵא

  , יםִשְּדַחְמים ּוִנְּקַת ְמנּוָאים ֶשִעָבְּצי ַהִפיֹום ְוַעל ַטי ּכִֹּכ

  ם ַעַּטי ַהֵאֵלים ְמִעָבְּצר ַהַחת ַאּוּקַחְתא ִהָּלם ֶאיָנֵא

  . יםִחָרְּפם ַּבָתים אֹוִאְצ מֹונּוָאֶש

   

  

  

  

  

  

  , רָּגַּנן ַהֵכְו

  , םִיַלְגע ַרַּבְרן ַאן ֵּבָחְלת שּושֹוֲע ַלַעֵדא יֹון הּוִיַאֵמ

  א ֵרֹוּבת ַהאֶכֶלר ְמַחה ַאָּקַחְתִהא ֶשם לִֹא

 , םִיַלְגע ַרַּבְרל ַאת ַעדֹוְמת עֹוֹוּיִרה ְּבָׂשָעֶש
  , הֶּזה ַּבים ֶזִצי ֵעֵנב ְשֵּלַש ְלַעֵדא יֹון הּוִיַא ֵמאֹו

  , הֶּזה ַּבים ֶזִדָּכלּוְּמף ַהּוּגי ַהֵרְבֶאה ְּבָּקַחְתִהא ֶשם לִֹא

  .םָתָמְגדּויו ְּכָצת ֵען ֶאיֵקִת ְוְךַלָהְו

  
  , םָדי ָאֵנים ְּבִכְלן הֹוֵכְו

  ב יֵטים ֵהִדְמלֹוים ְוִלְּכַתְסִמ

   ינּוֵנָפה ְלָכרּוֲעת ָהיאּוִצְּמת ַהין ֶאִבָהְל

  ,יִפֹוּיַהם ְוַעַּטית ַהִלְכַתְּב
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  , םָתים אֹויִנִבְּמֶש ְּכְךָכ-רַחַאְו

  . םָתָמְגדּות ְּכשֹוֲעים ַלִּקַחְתה ִמָּמֵה

  , תֶרֶחא ַאָמְגדּויס ְלִסית ָּבֵשֲע ַנֹוּזה ַהָמְגּוּדַהְו

  , הֶאם ָנָלם עֹוָדָאא ָהָרר ָּבָבְּכד ֶשַע

  .תאֹוָצְמא ַהֵלָמּו

  

  , היָאִרְּבת ַהאֶכֶלְמת ִּבלּוְּכַּתְס ִהְךֹוּתִמ

  . יםִיַפָנְּכי ַהֵלֲעף ַּבעֹות ָהַמְגדּוים ְּכִיַפָנם ְּכן ִעֹוירִו ֲאנּוָּב

  . יםִיַנְזאֹות ָהַמְגדּול ְּכי קֹוֵּלט ַּגֵלֹוּק ֶשיֹוְד ַרנּוָּב

  
  ר יצּוִקְּב

  היָאִרְּב ַּבינּוֵנָפת ְלַעַצ מּוינּוֵתחֹוָלְצל ַהּכֹ

  , אהּו ֶשמֹות ּכיאּוִצְּמַבּו

   נּור ָלֵסא ָחלְֹו

   יָהֶרֲחת ַאֹוּקַחְתִהא ְלָּלֶא

  .תשֹוֲעַלְו
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  ֵליָדה רּוָחִנית
  

    בעל הסולםשל"  מאמרים-פרי חכם " ספר ,סוד העיבור לידה"מאמר  מתוך

  

  ,ְּכמֹו ֶׁשיׁש ֵליָדה ִמַצד ִּבְנָיין ַהּגּוִפים

  , ְיֵדי ִחידּוׁש ַהּכֹוַח ָהרּוָחִני ֵּכן ֵיׁש ֵליָדה ַעל

  .ֹוָלם ַהִּתיקּוןָּבא ְלע ֶׁשָהָאָדם

  

   ַהַּגְׁשִמי ְּבדֹוֶמה ָלעּוָּבר

  , ֶׁשנֹוַלד ִמֶּבֶטן ִאימֹו

  ֵמעֹוָלם ָחׁשּוְך ּוְמקּוְלָקל  ָּבא ָהָאָדם

  , ְוִאי ְנִעימּות ְּבָכל ִמיֵני ִלְכלּוְך

   -  ֶאל עֹוָלם ָנאֹור ְּבכֹל ַהְשֵלמּות

            .ְלעֹוָלם ַהִתיקּון

  

  

  

  

     ,תְּכמֹו ּבַּגְׁשִמּיּו

  ,תנֹוֵפל ְלָיַדִיים אֹוֲהבֹות ְוֶנֱאָמנֹו ָלדוֶׁשַהָו

   ,ָאִביו ְוִאמֹו ַהדֹוֲאִגים לֹו ֶׁשל

   .ּוַמְבִטיִחים ִקיּומֹו ּוְבִריאּותֹו

  

   ְלכֹל ֶאָחד ֶׁשהּוַכן ְלַאַחר ָּכְך

  , ִׁשיִשים ִריּבֹוא ַהּדֹוֲאִגים ְלִקּיּומֹו

  ,םַחִיי רּוַח ַיַחד םּכּוָל נֹוְׁשִמים

  ".ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד"
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  ִלְנׁשֹום רּוַח
  

ש"של רב'  אסולםהרגות דבספר " אחטא ואשוב: "ד"רעמאמר מתוך 
  

  

  , ָאנּו רֹוִאים

  ָּתִמיד  ֶׁשָהָאָדם מּוְכָרח

  , ִלְנׁשֹום רּוַח

  . ַאֶחֶרת הּוא ְמַאֵּבד ֶאת ַחָּייו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ְוָהֲאִויר ַהֶּזה 

  , "ַרצֹוא ַושֹוב"ת ִּבְבִחיַנת הּוא ָצִריְך ִלְהיֹו

  , ְלַאַחר ֶׁשִהְכִניס ֶאת ָהֲאִויר ְלתֹוְך ּגּופֹו, ַהְיינּו

  , הּוא מּוְכָרח ְלהֹוִציאֹו ַלחּוץ

  . ְוֵתיֶכף ִלְמׁשֹוְך ֲאִויר ָחָדׁש

  

  , ְוָהֲאִויר ֶׁשִהְמִׁשיְך ִמּקֹוֶדם

  . ֶאָּלא ִלְׁשָעתֹו, ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו

  , ֶצה ְלַהְמִׁשיְך ְּבִקּיּומֹוְוִאם הּוא רֹו

  .הּוא ֵּתיֶכף מּוְכָרח ְלַהְמִׁשיְך ֲאִויר ָחָדׁש
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  מֹוֵׁשְך ָהָאֶרץ ַּכּדּור
  

  "בית קבלה לעם"ב )31.10.06(הרצאה מתוך  דברי רב

  

   ַהְּבִריָאה חֹוֶמר ּכֹל

  , ְלַקֵּבל ָרצֹון הּוא

  ,ֵלָהנֹות ָרצֹון

  .ְלַעְצמֹו ֶׁשּמֹוֵׁשְך חֹוֶמר

  

  , מֹוֵׁשְך ָהֶאֶרץ ַּכּדּור

  , ַהִּמינּוס ֶאת מֹוֵׁשְך ְּפלּוס

  , ַהַּמְגֵנִטִּיים ְוַהָּׂשדֹות ַהּכֹוחֹות ּכֹל

  . ְמִׁשיָכה ֶׁשל ּכֹוחֹות ִמיֵני ּכֹל ֵהם
    

  ֶׁשָּלנּו ַהַּמְחָׁשָבה ְוַגם

  . ַהּמֹוֵׁשְך ּכֹוַח ִהיא

   ָהָאָדם ִּכי

  ,ַהּמֹוֵׁשְך חֹוֶמר ֶׁשּכּוּלֹו

  , רֹוֶצה ָּתִמיד הּוא

  .ַעְצמֹו ֶאת ְלַמֵּלא רֹוֶצה

  

   ַהָּכָרתֹו ְּבַתת ְוָתִמיד

   ֶחְׁשּבֹונֹות עֹוֶׂשה הּוא

  - טֹוָבתֹו ִהיא ָמה

   ֵמַהַּמִּזיק ְלִהְתַרֵחק ֵאיְך

   . ַהּמֹוִעיל ֶאת ְלָקֵרב ְוֵאיְך
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 ְיבּוָלּה ָהָאֶרץ ָנְתָנה
  

  ז"רת טאג, "אגרות"חלק , ש" כתבי רבמתוך

  
  , ֵּפירֹות נֹוֶתֶנת ָהָאֶרץ

   ּכֹוחֹות ּוְמַקֶּבֶלת

  . ְוַהֶּׁשֶמׁש ּוֵמָהרּוַח ֵמַהֶּגֶׁשם

  

   ּכֹוַח ֵאיֶזה ָלּה ָחֵסר ְוִאם

  , ְלַקֵּבל ְצִריָכה ֶׁשִהיא ִמָּמה

   נֹוֶתֶנת ֵאיָנּה ָאז

   ַמְׁשַּפַעת ְוֵאיָנּה

  , ְיִציָרה ׁשּום מֹוִציָאה ְוֵאיָנּה

  . ִמֶּמָּנה נֹותֵלה ְיכֹוִלים ֲאָנִׁשיםָה ְוֵאין

  

   ְוָׁשלֹום ָחס ֶאָּלא

  , ְרָעבֹון ֵמֲחַמת ְּכָלָיה ִלְיֵדי ָלבֹוא ְיכֹוִלים

  . ְיבּוָלּה ֶאת ִּתיֵּתן לֹא ָהֲאָדָמה ִאם

  

   ֶזה ְיֵדי ַעל ַּדְווָקא ֶאָּלא

   .ְוַכּדֹוֶמה ְועֹוֶמר ְוקֹוֵצר ְוזֹוֵרַע חֹוֵרׁש ֶׁשָהָאָדם

   - ִמיָּדה ְּבאֹוָתּה ָהֲאָנִׁשים ִעם ִמְתַנֶהֶגת ֵּכן ַּגם ִהיא ָאזְו

  , ְלָהֲאָדָמה ְמַׁשֵּמׁש ָהָאָדם ִאם

  .ְלָהָאדם ְמַׁשֶּמֶׁשת ָהֲאָדָמה ֵכן ְּכמֹו
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  ָהָאֶרץ ַעל ָמָטר
  

 )ו"דף קכ" ( שיחות-פרי חכם "משל של בעל הסולם מתוך ספר 

  

  , ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ָמָטר ֶׁשּׁשֹוֵלַח ְּכמֹו

   ְלַהְרִּגיׁש ְמסּוֶּגֶלת ֵאיָנּה ַוֲאָדָמה

  , ַהָּמָטר ֶאת ֵאֶליָה ֶׁשּׁשֹוֵלַח ִמי

   

   ָהָאָדם ֵּכן

   אֹוֶפן ְּבׁשּום ְלַהְרִּגיׁש ְמסּוָּגל ֵאינֹו

  , ַהַּמְחָׁשָבה ֶאת לֹו ֶׁשָּׁשַלח ִמי

   ָּבּה ַיְרִּגיׁש לֹא ִּכי

   ָאהָּב ֶׁשִהיא ְּבֶטֶרם

  . ֶׁשּלֹו ַהִּדיְמיֹון מֹוַח ִלְרׁשּות

  

  , ִּבְרׁשּותֹו ְמֵצאתֶׁשִנ ְוֵכיָוון

  . ֶׁשּלֹו ֵמֶעֶצם ֵחֶלק ְּכמֹו ֵאָליו ִנְרֵאית

  

  
  
  
  
  

  ַהֶּטַבע ִּתיּקּון
  

  ש" של רב'דרגות הסולם בספר , "התמזגות הגוף ":ב"תכמאמר תמתוך 

  

   .ֶטַבע ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשּנֹות

   ָאָדם ָיכֹול ְלַׁשֵּמׁש ִעם ַהֶּטַבעֶאָּלא ָה

  . ִלְדָבִרים ַהְמִביִאים ִּתיּקּון ָלעֹוָלם
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  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ּכֹל ִמיָּדה ּוִמיָּדה, ְּכלֹוַמר

  . ַהֵּמִביא ִּתיּקּון ָהעֹוָלםְלָדָבר 

  ,  ָהעֹוָלםְולֹא חּוְרָּבן

   .ִמיְּבדֹוֶמה ִלְדָבִרים ַהּנֹוֲהִגים ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁש

  

   ,ָידּוַע ֶׁשֵאׁש הּוא ָּדָבר ַמִּזיק, ְלָמָׁשל

  ,  ָמקֹוםֶׁשִאם ֵיׁש ְׂשֵריָפה ְּבֵאיֶזה

  . ָהֵאׁש ֵמָכַלה ְוׂשֹוֶרֶפת ֵהן ּגּוִפים ְוֵהן ְרכּוׁש

  

  ֲאָבל ַיַחד ִעם ֶזה 

  , ִאם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִעם ָהֵאׁש ִּבְמקֹום ַהּצֹוֵרְך

  , ָאז ֵאׁש ֵמִאיר ַּבַּלְיָלה

  , ְוֵאׁש ְמַחֵּמם ֶאת ַהַּבִית ַּבחֹוֶרף

  , ְוֵאׁש ְמַבֵּׁשל

  .ְוַכּדֹוֶמה

  

  , ָאנּו רֹוִאים

  , ִּכי ֲאִפיּלּו ַּבָּדָבר ַהַּמִּזיק ְּביֹוֵתר

  , ִאם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִעיּמֹו ְּבֶדֶרְך ַהִּתיּקּון

  הּוא ְמִביאֹו 

  ,  ֵייָהנּו ֵמָהֵאׁשעֹוָלםָהֶש

  . ם ִיְבְרחּו ֵמָהֵאׁשְולֹא ֶׁשָהעֹוָל
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  מּוְׁשֶלֶמת ְמכֹוָנה
  

  "השלום בעולם"על מאמר ) 15.12.06( מתוך שיעור דברי רב

  

  , טֹוב ִלְהיֹות ָיכֹול ָלָאָדם

   ְמקּוָּׁשר ֶׁשהּוא ִּבְתַנאי ַרק

  . ַהְּמכֹוָנה ּכֹל ִעם

  
  , ֵאֶליָה ְמקּוָּׁשר לֹא ֶׁשהּוא ְּבִמיָּדה

  . ַהְּמכֹוָנה ֵלימּותִמְּׁש ִניזֹון לֹא הּוא

  

  , מּוְׁשֶלֶמת ַהְּמכֹוָנה

  . ֲחלּוָטה ַהְׁשָּפָעה ֶׁשל חֹוק ָּבּה ּפֹוֵעל ִּכי

  , ַהֶּזה ַּבחֹוק ְלִהְתַּכֵּלל ָצִריְך ְוָהָאָדם

  .ַהְּמכֹוָנה ֵמאֹוָתּה ִנְפָרד ִּבְלִּתי ְּכֵחֶלק
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  ַּבֶחְבָרה ַּגְלַּגל
  

  " "כתבי בעל הסולם"ספר מ "השלום בעולם"מאמר מתוך 

  

   ָהָאָדם ִנְבָרא

   .ִלְחיֹות ַחֵּיי ֶחְבָרה

  , ְוכֹל ָיִחיד ְוָיִחיד ַּבֶחְבָרה

  , הּוא ְּכמֹו ַּגְלַּגל ֶאָחד

  , ַּגְלַּגִלים ִמְסָּפר ַהְּמלּוָּכד ִעם

  .ַהּמּוְתִנים ַּבְּמכֹוָנה ָהַאַחת

  

  ַהַּגְלַּגל ַהָּיִחיד 

  ן לֹו ֵחרּות ֶׁשל ְּתנּוָעה ֵאי

  , ְּבֵעֶרְך ְיִחיָדתֹו ְלִפי ַעְצמֹו

  ֶאָּלא ִנְמָׁשְך 

  , ִעם ְּתנּוַעת ָּכַלל ַהַּגְלַּגִלים

  , ְּבִכיוּון ָידּוַע

  ְלַהְכִׁשיר ֶאת ַהְּמכֹוָנה 

  . ְלַתְפִקיָדּה ַהְּכָלִלי

   

  

  ְוִאם ֵיֵאַרע ֵאיֶזה ִקְלקּול ַּבַּגְלַּגל 

  קּול ֶנֱעַרְך ְוִנְבַחן ֵאין ַהִקְל

  , ְּכַלֵּפי ְיִחידּותֹו ֶׁשל ַהַּגְלַּגל ַעְצמֹו

  ֶאָּלא ֶׁשֶּנֱעַרְך 

  ְלִפי ַּתְפִקידֹו ְוֵשירּותֹו 

 .ְּכַלֵּפי ְּכָללּות ַהְּמכֹוָנה
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   ַעֵדף יֹוגּוַה
  

  "כתבי בעל הסולם" ספר ,"מאמר לסיום הזוהר"מתוך 
  

  ,ִאם ְּכָללּות ַהגּוף חֹוֵשב

  , ְיַשְמשֹו ִוְיַעֵנג אֹותֹו ָבר ֶאָחד ִמֶמנּויֶשֵא

  , ָבר יֹוֵדַע ַמְחַשְבתֹויִמָיד אֹותֹו ָהֵא

  . ּוַמְמִציא לֹו ַהַתֲענּוג ֶשחֹוֵשב

  

  ,ָבר חֹוֵשב ּוַמְרִגישיְוֵכן ִאם ֵאיֶזה ֵא

  , ֶשַצר לֹו ַהָמקֹום ֶשהּוא ִנְמָצא ּבֹו

  תֹו ְוַהְרָגָשתֹוִמָיד יֹוֵדַע ְּכָללּות ַהגּוף ַמְחַשְב

  . ּוַמֲעִבירֹו ַלָמקֹום ַהנֹוַח לֹו

  

  אְֹמָנם ִאם ָקָרה 

  , ָבר ֶנְחַתך ִמן ַהגּוףיְוֵאיֶזה ֵא

  ָאז ֵהם ַנֲעִׂשים ִלְשֵתי ָרשּויֹות ִנְפָרדֹות 

  ּוְכָללּות ַהגּוף ְּכָבר ֵאינֹו יֹוֵדַע ְצָרָכיו

  . ָבר ַהִנְפָרדיֶשל אֹותֹו ָהֵא

  נֹו יֹוֵדַע עֹוד ַמְחְשבֹוָתיו ֶשל ַהגּוףָבר ֵאייְוָהֵא

  . ֶשיּוַכל ְלַשֵמש אֹותֹו ּוְלהֹוִעיל לֹו

  

  

  ְוִאם ָיבֹוא ָהרֹוֵפא 

   ,ָבר ַלגּוף ְּכִמקֹוֶדםיִוְיַחֵּבר ֶאת ָהֵא
  15.01.08שרטוט רב מתוך שיעור בוקר 

  ָבר ָלַדַעת ַמְחְשבֹוָתיוי ִהֶנה חֹוֵזר ָהֵא,ָלֵכן

  , ָללּות ַהגּוףּוְצָרָכיו ֶשל ְּכ

  .ָבריּוְכָללּות ַהגּוף חֹוֵזר ָלַדַעת ְצָרָכיו ֶשל ָהֵא



 33

   ּגּוף ָהאּוָּמה
  

   בעל הסולםשל" האומה"מאמר מתוך 
  

  
  , ְּכמֹו ֶׁשּגּוף ּכֹל ָאָדם ָיִחיד

  ֵמחּוַיב ֶׁשִּיָּמֵצא ְּבתֹוכֹו 

  : ָבָריויַהְרמֹוְנָיה ְמֵלָאה ֵּבין ֵא

  

  , ָהֵעיַנִיים רֹואֹות

    , ַהּמֹוַח ֶנֱעָזר ַעל ְיֵדיֶהן ַלְחׁשֹוב ּוְלַייֵעץְו

    ,ֲאֶׁשר ָאז ַהָּיַדִיים עֹוְבדֹות אֹו לֹוֲחמֹות
      , ם הֹוְלכֹותִיַלְגְוָהַר

        , ְוַכּדֹוֶמה

  ֶׁשּכֹל ֶאָחד ַעל ִמְׁשַמְרּתֹו

  ,עֹוֵמד ּוְמַחֶּכה ְלַתְפִקידֹו

  

  

  

    

  

  

  

  

  :  ּגּוף ָהאּוָּמהָבִרים ַהְמַהִּווים ֶאתיֵּכן ָהֵא

  , ַהּמֹוִביִלים ְוַכּדֹוֶמה, ָהעֹוְבִדים, ַהַּמֲעִביִדים, ַהּיֹוֲעִצים

  . ִמּתֹוְך ַהְרמֹוְנָיה ְמֵלָאה ְצִריִכים ִלְפעֹול ֵּביֵניֶהם

  ִלִּיים ֶׁשל ָהאּוָּמהאְוֶזה ֶהְכֵרִחי ַלַחִּיים ַהּנֹוְרָמ

  . ַהָּבטּוַח ּוְלִקּיּוָמּה
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  יָהִריּבּו ּכֹוַח
  

   בעל הסולםשל " מאמרים-פרי חכם "ספר מ "סוד העיבור לידה"מאמר מתוך 
  

  ּכֹל ּכֹוַח ָהִריּבּוי 

  , ְּבעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש

  הּוא ּכֹוַח רּוָחִני 

  , ִנְפָלא ְּבִמינֹו

  

  -ּכֹל ְּכָלל , ּוְלִפיָכְך

  , מּוְטָעם ּוְמׁשּוָּבח

  , ִּכי ָּבא ֵמַהּכֹוַח ָהרּוָחִני

  -ט ְוכֹל ְּפָר

  .ֵמגּונה ְוָׁשֵפל

  

   ַהֶּזה ְוַהֶהְבֵּדל

   ִניָּכר הּוא

  ֵּבין ָהָאָדם ָהָאנֹוִכי 

  .ְלֵבין ָהָאָדם ַהָּמסּור ְלַעּמֹו

  

  ,הּוא ָהִראׁשֹון ַהּמּוְׂשָּכל ְוָכְך

   ,ַהָּמסּור ְלַעּמֹו ֶׁשָהָאָדם

  . ַהָּמסּור ְלִעירֹו יֹוֵתר ָחׁשּוב ֵמָהָאָדם

  ָלעֹוָלם ַהָּמסּור  ְוָהָאָדם

 . יֹוֵתר ָחׁשּוב ֵמַהָּמסּור ְלַעּמֹו
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  יףִּקי ַמוִנָוְנֶחַה
  

   של בעל הסולם"השלום"מאמר מתוך 
    

  ָרבֹון ין ְּבֵעתּול ָנּכַֹה

  . יםִּיַחל ַהל ּכֹה ַעָסרּוה ְּפָדצּוְמּו

  

  , יףִּקי ַמוִנָוְנֶחַהה ְוָחתּות ְּפנּוֲחַה

  , תֶבֶתֹוד ּכָּיַה ְוַחתּוס ָּפָקְנִּפַהְו

  , והִיְלֶוא ְובֹוה ִלְלוֹות ָיֶצרֹול ָהכְֹו

  

  ם ל יֹוכֹיר ְּבִדים ָּתיִרִזְחים ַמִאָּבַּגַהְו

  ֹוּתְעַּדם ִמָדָאן ָהין ִמִעָרְפִנְו

  , ֹוּתְעַּדא ִמּלֶֹשְו

  , כּומֹוְסִּיה ֶשל ַמם ַעֶהש ָלֵיְו

  ת ֶמין ֱאין ִּדִּדַהְו

  .הָדעּוְּסן ַלָקתּול ְמּכַֹהְו
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  ֵעֶרְך ְנִפיַלת
  

  ש"של רב' סולם אהדרגות מספר , "'קחו מאתכם תרומה לה: "ב"תממאמר מתוך 

  

  , ְּבַּגְׁשִמּיּות ְנִפיָלה ְּבִעְנָיין

  ִהֵּנה ָאנּו רֹוִאים ִלְפָעִמים 

   ,ֶׁשִּמְתַּפְרֵסם

  , ֶׁשַהָּזָהב ָנַפל ָּבעֹוָלם

  , ֶׁשֵּפירּוׁש ֶׁשָּנַפל ֵמֶעְרּכֹו

  ּכֹל ָּכְך ָחׁשּוב ְוֵאינֹו 

  . ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  ,  ְּברּוָחִנּיּותְּכמֹו ֵכן

  ִאם ָהרּוָחִנּיּות ֵאין ָלּה 

  , ָהֵעֶרְך ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות

   ָאז לֹא ְמַׁשְּלִמים ֲעבּוָרה

  .ֶאת ַהַּתְׁשלּום ַהָּדרּוׁש

  

  
 



 37

  הְמַקֵּבל ַהַּמָּתָנ
  
  "שלבי הסולם"מספר " 'חסד של אמת 'מהו בעבודה"ש "של רב מאמר תוךמ

  

  , הּוא ָהעֹוָלם ֶּדֶרְך

   ַהַּמָּתָנה ְמַקֵּבל םִא

   ַהַּמָּתָנה ֶאת ְמַשֵּבַח

  ,ֵמֲחֵברֹו ֶשִקיֵּבל

   . ֶנֱהֶנה יֹוֵתר ֲחֵברֹו

  

   :ֹול אֹוֵמר ַהַּמָּתָנה ְמַקֵּבל ְוִאם

  , ִלי ֶשָּנַתָּת ַהַּמָּתָנה"

  , "ָּבּה צֹוֶרְך ָּכך ּכֹל ִלי ֵאין

  , ִמֶּזה ֶנֱהֶנה ֵאינֹו ֲחֵברֹו ֶּבַטח

    .ְלֶהיֶפְך ֶאָּלא

  

  ַהַּמָּתָנה ֶשְּמַקֵּבל ַּכָּמה ַעד

  ,ַהַּמָּתָנה ְּבצֹוֵרְך ַמְרִּגיש

  .ֶנֱהֶנה יֹוֵתר ַהּנֹוֵתן ָאז

  הַהּתֹוָד ְּבִשיעּור ִמְתַּבֵּטא ְוֶזה

  . ְלַהּנֹוֵתן ַקֵּבלְּמן ַהֶשּנֹוֵת

  

   ֶשָהָאָדם ַּכָמה ַעד, ָלֵכן

   ,תֹוֵלָהנ ִמְשַּתֵּדל יֹוֵתר

  , לֹו ָנַתן ֶשַהּבֹוֵרא גְוָהעֹוֶנ ֵמַהּטֹוב

  , ְלַמְעָלה רּוַח ַנַחת יֹוֵתר ֵיש

 . ֶנֱהֶנה יֹוֵתרא הּו ֶשְךָּכִמ
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  ַמְּתַנת ֶחֶסד
  

  של בעל הסולם" מתן תורה"משל מתוך מאמר 

  

   ֶאָחד ָקָרא ְלָאָדם ִמן ַהּשּוק ָעִשיר

  ְוֶהֱאִכיָלהּו ְוִהְשָקהּו 

  , ְוֶהֱעִניק לֹו ִמֶּכֶסף ְוָזָהב ְוכֹל ֶחְמָדה יֹום יֹום

  ּוְבכֹל יֹום ְמרּוִּבים ָהיּו ַמְּתנֹוָתיו ַעל ַהּקֹוֵדם לֹו 

  , ְוֵכן ָהָיה מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך

  

  :ְלַבּסֹוף ְשָאָלהּו ֶהָעִשיר

  , ֱאמֹור ִלי"

  "?ַהִאם ְּכָבר ִנְתַמְּלאּו ּכֹל ִמְשֵאלֹוֶתיָך

  

  : ְוָעָנהּו

  , ֲעַדִיין לֹא ִנְתַמְּלאּו ּכֹל ְמבּוָקַשי"

  ִּכי ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים ָהָיה ִלי 

  ִאילּו ּכֹל ָהְרכּוש ְוַהֲחמּודֹות ַהָּללּו 

  , ִהִּגיעּוִני ַעל ְיֵדי ִעְסֵקי ַעְצִמי

  , יָךְּכמֹו ֶשִהִּגיעּו ֵאֶל

  ". ְולֹא ִלְהיֹות ְמַקֵּבל ַמְּתַנת ָיְדָך ְּבֶחֶסד

  

  :ַויֹאַמר לֹו ֶהָעִשיר

  ִאם ֵּכן לֹא ִנְבָרא עֹוד ִאיש "

  ".ֶשיּוַכל ְלַמלאֹות ִמְשֵאלֹוֶתיָך
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   ַהּכֹל ִנְמָדד ְלִפי ַהְּכִלי
  

  "מעלת הקטן ":ו"תנתמאמר  'דרגות הסולם בספר , ש"של רבמשל מתוך 
  

  ִלְבנֹו ַהָּקָטן ן ֵתֹוּנֶשב ָא

  . ְּבכֹל יֹום ְּגרּוש ֶאָחד

  

   ֹו ּבתְתעֹוֶרֶרם ִמִא

  , ַדת ָהַאֲהָבה ִלְבנֹויִמ

  , ְורֹוֶצה ַלֲעׂשֹות לֹו טֹוָבה

   ,ְּגרּושָשה ית לֹו ֲחִמֵתָלְו

  

   ,ֶשרֹוֶאה ֲאַזי ַהָּקָטן

  , ה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ַמָּתָניוֶשַהּיֹום ִקיֵּבל ֵמָאִב

  יו הּוא ִמְתַּפֵעל ְורֹוֶצה ָלֵתת ְלָאִב ֶּבַטח

   .  ַעל ֶזההָיהֹוָדח ְוַבֶש

  

   ְךר ָּכַחַאֲאָבל 

  ,ילִגָרָּכ ְּגרּוש ֶאָחד ָאִביו רֹוֶצה ָלֵתת לֹום ִא

  ,  ֵחָמה ַעל ָאִביוְתַמֵּלאִמ ןֵּבַהֲאַזי 

  .ֵּבל ַעְכָשיויעֹון ֶשִּקָריַעל ַהֵּג

  

  , ֶשַהעֹוֶדף ֶשִּקיֵּבל ֶאְתמֹול,ְמָצאִנְו

  , ִהְתָקְרבּות לֹוהֹוִסיף ְל ַּדיה ָיָהלֹא 

  ,יוִבָאִנְתַרֵחק ֵמ ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִריּבּוי ַהּטֹוב

  , ָּיבּו ְמחבָא ָהֹוִמַּטַעם ֶשֶאְצל

  . ּכֹל יֹום ְלהֹוִסיף יְךִרָצְו
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   יםִלה ֵּכֶׂשא עֹוָּבַא
  

  "ואצל המן, ענין גורלות שהיה ביום כיפורים ":ג"מאמר ל, "שמעתי"ר ספ מתוך  של בעל הסולםמשל

  

   ,ְלָאָדם ּדֹוֶמה ְוֶזה

   ,ֵמֲאָדָמה ְוֵכִלים ַּכִּדים ַלֲעׂשֹות ֶשאּוָמנּותֹו

   .ֶחֶרס ְּכֵלי ַלֲעׂשֹות ֶשֲעבֹוָדתֹו

  

   ,הּוא ְוַהֵּסֶדר

   ,ֵמֵחָמר ֲעגּוִלים ַּכּדּוִרים עֹוֶׂשה הּוא ּכֹל ֶשֶּטֶרם

  . ְּבַהַּכּדּוִרים חֹוִרים ְועֹוֶׂשה חֹוֵקק הּוא ְךר ָּכְוַאַח

  

   רֹוֶאה ַהָּקָטן ּוְכֶשַהֵּבן

  , עֹוֶׂשה ֶשָאִביו ַמה

   :צֹוֵעק הּוא

   "?ַהַּכּדּוִרים ֶאת ְמַקְלֵקל ַאָּתה ַמּדּוַע ,ַאָּבא"

  

   ,ֵמִבין ֵאינֹו ְוַהֵּבן

  , ִריםַהחֹו הּוא ָהָאב ֶשל ַּכָווָנתֹו ֶשִעיַקר

  .ַקָּבָלה ְּכֵלי ִלְהיֹות ְמסּוָגִלים ַהחֹוִרים ֶשַרק

  , ַהחֹוִרים ֶאת ִלְסּתֹום ַּדְוָקא רֹוֶצה ְוַהֵּבן

  .ְּבַהַּכּדּוִרים ָעָׂשה ֶשָהָאב ַמה
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  ןָטי ָקִלְכל ִלָשָמ
  

  "אין עבירה מכבה מצווה: "ב"מאמר נ, "שמעתי"משל של בעל הסולם מתוך ספר 
  

   ַלֲחֵבירֹו ָלֵתת ֶצהֶשרֹו ָאָדם

  , ַיִין ִעם ְמֵלָאה ְּגדֹוָלה ָחִבית

  ,ָקָטן ּכֹוס ֶאָּלא ַלֲחֵבירֹו ְוֵאין

   ?עֹוֶׂשה אּו הַמה

  

  , ַהֶּזה ַהּכֹוס ְלתֹוְך ַיִין לֹו נֹוֵתן הּוא

   ַהַּבְיָתה ַהּכֹוס ֶאת מֹוִליְך רֵבָחְוֶה

  , ָשם ְושֹוֵפְך

  

  , ַהּכֹוס ִעם ָלֶלֶכת ָדשֵמָח ַמְתִחיל הּוא ָּכך ְוַאַחר

   ַיִין ִעם ַהַּפַעם עֹוד ּוְמַמֵּלא

  , ְלֵביתֹו ַהַּפַעם עֹוד ְוהֹוֵלְך

  . ַהַּיִין ָחִבּיֹות ּכֹל ֶאת ֶשְּמַקֵּבל ַעד

  

  , ָמָשל עֹוד ְוָשַמְעִּתי

   ,ֲחֵבִרים' בל ַע

  , ֶמֶלְך ִנְהָיה ֶשֶאָחד

  , ְוֶאְביֹון ָעִני ָהָיה ְוַהֵּשִני

  . ֶמֶלְך ַנֲעָשה ֶשֲחֵבירֹו ְוָשָמע

  

  , ַהֶּמֶלְך ַלֲחֵבירֹו ָהַלְך ֶהָעִני ָאז

  , ָהַרע ַמָּצבֹו ַעל לֹו ְוִסיֵּפר

   ,ָהאֹוָצר ְלָׂשר ִמְכָתב לֹו ָנַתן ַהֶּמֶלְך ָאז
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   ,ְשָעַתִיים ֶשְּבֶמֶשְך

  . ֶשרֹוֶצה ַּכָּמה ֶּכֶסף ְיַקֵּבל הּוא

  

  , ַהְּקָטָנה ַהּקּוְפָסא םִע ָהאֹוָצר ְלֵבית ָּבא ְוֶהָעִני

  . ֶּכֶסף ִעם ַהְּקָטָנה ַהּקּוְפָסא ֶאת ּוִמיֵלא ְוִנְכָנס

  , ַּבּקּוְפָסא ְּבִעיָטה לֹו ָנַתן ַהָּפִקיד, ְּכֶשָּיָצא

  , ָלָאֶרץ ָנַפל ַהֶּכֶסף כֹלְו

  

  , ֲחִליָלה חֹוֵזר ָהָיה ְוָכך

  , ּבֹוֶכה ָהָיה ְוֶהָעִני

  , ָּכְך לֹו עֹוֶׂשה הּוא ַלָּמה

  

   :ידִקָּפ ַה לֹוָאַמר ּוְלַבּסֹוף

   ַהְּזַמן ּכֹל ֶשָּלַקְחָּת ַהֶּכֶסף ּכֹל"

  , הּוא ֶשְּלָך

  . ַהּכֹל ִּתיַקח ְוַאָּתה

  

   ֵּכִלים ְלָך ָהיּו לֹא ִּכי

     ַהֶּכֶסף ֶאת ָלַקַחת

  , "ֵמָהאֹוָצר ְלָך ֶשַּיְסִּפיק

 .ָּכזֹאת ַּתְחּבּוָלה הָעָׂש ָלֵכן
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  ָאדֹוןל ָה ֶשֹוֱאָמן ֵּביתֶנ
  

  )ח"אות ק ("הקדמה לתלמוד עשר הספירות"מתוך  משל של בעל הסולם

  

  , ֵּפר ָהעֹוָלםַסַמֲעֶׂשה ֶשְמ

  ַעל ְיהּוִדי ֶנֱאָמן ַּבִית 

  , ֵאֶצל ָאדֹון ֶאָחד

   .ֶשָהָיה ָהָאדֹון אֹוֲהבֹו ְּכַנְפשֹו

  

  , ְוָקָרה ַּפַעם

  , ֶשָהָאדֹון ָנַסע ְלַדְרּכֹו

  , ְוִהִניַח ֲעָסָקיו ְּבַיד ְמַמֵלא ְמקֹומֹו

  .ְוָהִאיש ַהֶזה ָהָיה שֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל

   

  , ֶמה ָעָׂשה

  , ל ַלְיהּוִדי ְוִהְלָקה אֹותֹו ָחֵמש ַמּכֹותַטָנ

  , ְּבַפְרֶהְסָיא ְלֵעיֵני ּכּוָלם

  . ְּכֵדי ְלַהְשִּפילֹו ֵהיֵטב

  

  , ְוַכֲאֶשר ָחַזר ָהָאדֹון

  , ַהְיהּוִדיָהַלך ֵאָליו 

  . ְוִסיֵּפר לֹו ּכֹל ֶשָקָרה לֹו

  .דֹוַחר ַאּפֹו ְמאיַוִי

   

  , ַוִיְקָרא ִלְמַמֵלא ַהָמקֹום

  , הּו ַלֵתת ַלְיהּוִדי ֵתיֶכף ַעל ָידוִויַצֵו

  . ֶאֶלף ֲאדּוִמים ְּבַעד ּכֹל ַמָּכה ֶשִהְלָקהּו

   .ם ַהְיהּוִדי ְוָשב ְלֵביתֹוָלָטְנ
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   . ּבֹוֶכהָמְצָאה אֹותֹו ִאְשתֹו

   :ָאְמָרה לֹו ַּבֲחָרָדה ַרָּבה

   "?ַמה ָקָרה ְלָך ִעם ָהָאדֹון"

   .ִסיֵּפר ָלּה

  

  : ָאְמָרה לֹו

   "?ָלָמה ַאָתה ּבֹוֶכהך ם ָּכִא"

  ֲאִני ּבֹוֶכה : "ָאַמר ָלּה

  ִמשּום ֶשלֹא ִהְלָקה ִלי 

  , ֶאָלא ָחֵמש ַמּכֹות

  

  ְוַהְלַואי ָהָיה נֹוֵתן ִלי 

  , חֹות ֶעֶשר ַמּכֹותְלכֹל ַהָּפ

  ִּכי ַעָתה ָהיּו ִלי 

  ."ֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ֲאדּוִמים
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  יוָלא ֵאֵרל קֹוקֹו

  
  "קראוהו בהיותו קרוב: "א"מאמר רמ "שמעתי"מתוך ספר של בעל הסולם משל 
  

  , תבֹור ָעַעַיה ְּבֶעֹוּתם ֶשָדָא

   ּוּנֶּמאת ִמֵצא ָלָצם מֹוה שּוֶא רֹוינֹום ֵאִא

  , בּוּשם ִיקֹוְמ ִליַעִּגַהְלּו

  ש ָאיֹור ְמָאְשא ִנז הּוָא

  . יתֹוֵבר ְלזֹוְחם ַלַעף ַּפב ַאֵשין חֹוֵאְו

  

  , ישה ִאיֶזק ֵאחֹוָרה ֵמֶארֹוה ֶשָעָשְבּו

  , םָדל ָאל ֶשה קֹויֶז ֵאַעֵמ שֹואֹו

  ,רֹוקֹוְמר ִלזֹוְחק ַלֶשֵחַהן ְוצֹוָר ָהֹור ּבֵרעֹוְתף ִייֶכֵּת

   . ילֹוִּצַיא ְובֹוָּי ֶשהּויֶשִּמש ִמֵּקַבְלק ּועֹוְציל ִלִחְתַמּו

 
  ב ֹוּט ַהְךֶרֶדה ְּבֶעֹוא ּתהּוי ֶשן ִמ ֵכמֹוְּכ

  , עם ַרקֹוָמס ְלָנְכִנְו

  ת  ִלְחיֹומֹוְצת ַעיל ֶאִּגְרר ִהָבְכּו

  ,תעֹוָרת ָהֹוַחּיין ַהֵּב

  , יוָלא ֵאֵרל קֹוֹוּקת ַה ֶאַעֵמם שֹוִא

  . הָבשּוְתר ִּבֵרעֹוְתא ִמי הּוַזֲא

  .מֹוְצל ַעל ֶשא קֹולְֹו' ל ה קֹוהּוי ֶזִּכ

  

  ,רַעַּיי ַהֵכְבִּס ִמנּויֵאִצהֹוה ְלֶצרֹוֶש' ה ןֵכָל

  .קחֹוָרר ֵמה אֹויֶז ֵאנּוה ָלֶאְרא ַמהּו

   חֹוֹוית ּכִרֵאת ְשַקֵּבץ ֶאְמף ּוַאֵּסם ְמָדָאז ָהָאְו

 .יגֹוִּשַהי ְלֵדְכ ִּב,יוָלה ֵאֶאָרְתר ִמאֹוָהיל ֶשִבת ַּבְשֶכֶלָל
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   )ךֶלֶמר ַהַהים ְלִצָרָה( ּבֹוִריםיְוָרק ַהִג
  

  )ג"אות קל(" הקדמה לתלמוד עשר הספירות"מתוך של בעל הסולם משל 
  

  , ֶמֶלך ֶשָחַשק ִלְבחֹור ְלַעְצמֹו

  , ּכֹל אֹוֲהָביו ַהֶנֱאַמִנים לֹו ְּביֹוֵתר ֶשַּבְמִדיָנה

  . ֵהיָכלֹו ְּפִניָמהַהְכִניָסם ַלֲעבֹוָדתֹו ְּבְלּו

  ,ַמה ָעָׂשה

  , ָנַתן ַצו ָגלּוי ַּבְמִדיָנה

  , ֶשּכֹל ָהרֹוֶצה ְּכָקָטן ְּכָגדֹול

  . א ֵאָליו ַלֲעסֹוק ָּבֲעבֹודֹות ַהְּפִניִמיֹות ֶשְּבֵהיָכלֹוֹוָיב

  

  , ֲאָבל ֶהֱעִמיד ֵמֲעָבָדיו שֹוְמִרים ַרִּבים

  , ַעל ִּפְתחֹו ֶשל ָהֵהיָכל

  , ִכים ַהמֹוִביִלים ְלֵהיָכלֹוּוְבכֹל ַהְדָר

  ְוִציָווה אֹוָתם ְלַהְטעֹות ְּבעְֹרָמה 

  , ֶאת ּכֹל ַהִמְתָקְרִבים ְלֵהיָכלֹו

  . ּוְלָהִדיָחם ֵמַהֶדֶרך ַהמֹוִביל ָלֵהיָכל

  

  , ֶשּכֹל ְּבֵני ַהְמִדיָנה ִהְתִחילּו ָלרּוץ ְלֵהיַכל ַהֶמֶלך, ְוַכמּוָבן

  , ת ַהשֹוְמִרים ַהָחרּוִציםְרַמֹוִניְדחּו ְּבע, אְֹמָנם

  , ְוַרִּבים ֵמֵהם ִהְתַגְּברּו ֲעֵליֶהם

  , ַעד ֶשִהְצִליחּו ְלִהְתָקֵרב ֶאל ֶּפַתח ָהֵהיָכל

  

  , ֶאָלא ֶששֹוְמֵרי ַהֶּפַתח ָהיּו ָחרּוִצים ְּביֹוֵתר

  ּוִמי ֶשהּוא ֶשִהְתָקֵרב ֶאל ַהֶּפַתח 

  , ה ַרָּבהֵהִסיתּו אֹותֹו ְוִהִדיחּו אֹותֹו ִּבְמִזיָמ

  . ַעד ֶשָשב ִּכְלעּוַמת ֶשָּבא
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  , ְוֵכן ָחְזרּו ּוָבאּו ְוָשבּו

  , ְושּוב ִהְתַחְזקּו ְוָחְזרּו ּוָבאּו ְוָשבּו

  , םְוֵכן ָחְזרּו ֲחִליָלה ַּכָמה ָיִמים ְוָשִני

  .  ִמְלַנסֹות יֹוֵתראּוְלַעד ֶשִנ

  

  , םּבֹוִרים ֵמֵהיְוָרק ַהִג

  , ֲאֶשר ִמיַדת ַסְבָלנּוָתם ָעְמָדה ָלֶהם

  , ְוִניְצחּו ֶאת ַהשֹוְמִרים ָהֵהם

  , ּוַפְתחּו ַהֶּפַתח

  , ָזכּו ֵתיֶכף ְלַקֵּבל ְּפֵני ַהֶמֶלך

  . ֶשִמיָנה ּכֹל ֶאָחד ַעל ִמְשַמְרתֹו ַהַמְתִאיָמה לֹו

  

  , ֶשֵמָאז ְוֵאיָלך, ְוַכמּוָבן

  ם לֹא ָהיּו ָלֶהם עֹוד ֲעָסִקי

  , ִעם ַהשֹוְמִרים ֲהָללּו

  ֶשֵהִסיתּו ְוִהִדיחּו אֹוָתם 

  , ְררּו ֶאת ַחֵייֶהם ַּכָמה ָיִמים ְוָשִניםיּוֵמ

  , ְּבָהלֹוך ָושֹוב ַעל ַהֶפַתח

  ש ֵמִּכי ָזכּו ַלֲעבֹוד ּוְלַש

  .מּול ָהָדר אֹור ְּפֵני ַהֶמֶלך ְּבֵהיָכלֹו ְּפִניָמה
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  ַתֲאָוהַהֶהְבֵּדל ֵּבין ִקְנָאה ְל
  

  ש"רב של 'דרגות הסולם אספר  ,"ההבדל בין קנאה לתאוה: "ד"קנמאמר מתוך 

  
  , ַמֲעֶׂשה ְּבִאיׁש חֹוֵמד

  ,ֶׁשָחַמד ּכֹל ָּדָבר ֶׁשָרָאה ֵאֶצל ַהֵּׁשִני

  , ּוְבִאיׁש ַקַּנאי

  , ֶׁשָּתִמיד ִהְתַקֵּנא ְּבכֹל ָמה ֶׁשֵּיׁש ַלֵּׁשִני

  .יְך ְלַהָּדָברַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ָהָיה ָצִר

  

  .ַהְּלכּו ַיְחָּדיו

   .ַּבֶּדֶרְך ָּפַגע ָּבֶהם ַהֶּמֶלְך

  : ָאַמר ָלֶהם

  ֶאַחד ִמֶּכם ִיְׁשַאל ִמֶּמִּני ָּדָבר "

  , ְוֶאֵּתן לֹו

  ְוָאז ֶאֵּתן ַלֵּשִני ִּכְפַלִיים 

  ". ַעל ָמה ֶׁשָּנַתִּתי ָלִראׁשֹון
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  , ַהחֹוֵמד

  , ֵני ַהֲחָלִקיםהּוא ִהְתָאָווה ִלְּׁש

  . ְוָלֵכן לֹא ָרָצה ִלְׁשאֹול ְּתִחיָּלה

  , ְוַהֵּׁשִני ַּגם ֵּכן לֹא ָרָצה ִלְׁשאֹול ְּתִחיָּלה

  , ִּכי הּוא ִהְתַקֵּנא ַּבֲחֵברֹו

  ִאם ִיַּקח ִּכְפַלִיים 

  . ַעל ָמה ֶׁשִּניַּתן לֹו

  

  ְלַבּסֹוף ָּדַחק ַהחֹוֵמד ֶאת ַהַּקַּנאי 

  . יָּלהִלְׁשאֹול ְּתִח

  ?ָמה ָעָׂשה ַהַּקַּנאי

  , ָׁשַאל ֶׁשְּיַנְּקרּו לֹו ַעִין ַאַחת

  , ְּכֵדי ֶׁשַהֶּמֶלְך ִיֵּתן ַלֵּשִני ִּכְפַלִיים

  .ַוְיַנְּקרּו לֹו ֶאת ְׁשֵּתי ֵעיָניו
 

  
 

  ָהָרעֹות ַהִּמיּדֹות
  

  של בעל הסולם" השלום בעולם"מאמר  מתוך

  

  ִמּתֹוְך ֶׁשַהּבֹוֵרא ׁשֹוֵמר 

  , ַהְקָּפָדה ְיֵתָרהְּב

   ,ֶׁשַּבְּבִריָאה ֶׁשּלֹו ַעל ּכֹל ַהְּפָרִטים

  ְוֵאינֹו ַמְרֶׁשה ְלִמיֶׁשהּו 

  ,ְלַהְׁשִחית ׁשּום ָּדָבר ֶׁשִּבְרׁשּותֹו

   ְלהֹוְפכֹו ִּבְלַבד ֶאָּלא ַרק

   .ּוְלַהְחִזירֹו ְלמּוָטב
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   - " ָהעֹוָלםיֵנְמַתְּק"ְלִפיָכְך ּכֹל 

  , ָהָאֶרץ ִיַּתּמּו ִמן

   -  ָּבעֹוָלם ְוכֹל ַהִּמיּדֹות ָהָרעֹות ֶׁשֵּיׁש

  . לֹא ִיַּתּמּו ִמן ָהָאֶרץ

  

  ,ָהָרִעים ַהְּדָבִרים ֶאָּלא

  ִמְתַקְּייִמים ּומֹוִנים ֵהם

  ֶאת ִמְסַּפר ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשל ַהִהְתַּפְּתחּות 

  ,ַהְּמחּוָּיִבים עֹוד ַלֲעבֹור ֲעֵליֶהם

  .ר ִּביּׁשּוָלםְגַמַעד ֶׁשָּיבֹואּו ִל

  

  , ֲאֶׁשר ָאז

  אֹוָתן ַהִּמיּדֹות ָהָרעֹות 

  , ְּבַעְצָמן ִמְתַהְּפכֹות

  , ְוַנֲעׂשֹות ְלִמיּדֹות טֹובֹות ּומֹוִעילֹות

  . ְּכמֹו ֶׁשָחַׁשב ֲעֵליֶהם ַהּבֹוֵרא ֵמרֹאׁש

  

  , ְּבדֹוֶמה ִלְפִרי ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַעְנֵפי ָהֵעץ

   ַהָּיִמים ְוַהחֹוָדִׁשיםּוֵמַחָּכה ּומֹוֶנה ֶאת

  , ַהְמחּוָּיִבים עֹוד ַלֲעבֹור ָעָליו

  , ַעד ֶשִּיָגֵמר ִּביּׁשּולֹו

  .ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַטֲעמֹו ּוְמִתיקּותֹו ְלכֹל ָאָדם
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  רֹוֶאה ֶאת ַהּקֹולֹות
  

  )ה"דף פ (" קודשגרותי א-פרי חכם  "ספר, מכתב של בעל הסולם מתוך
  

   ַהּקֹול ְוַהֲחָרָדה

  . ָּדָבר ֶאָחד הּוא

  ֲאָבל לֹא ּכֹל ַהּקֹולֹות 

  .ְראּוִיים ִלְנִעימּות

  

  קֹול ָהַרַעם ַמְפִחיד 

  ,ְולֹא ִיְנַעם ְלאֹוֶזן ָהָאָדם

  ִמְּפֵני ֶׁשַהֲחָרָדה ּתֹוֶפֶסת 

  , ִׁשיעּור ָּגדֹול ְּבכֹוַח ַהַּמָּכה

   .ְוַגם ִמיָּדה ֶׁשל ְזַמן ָארֹוְך יֹוֵתר ִמַּדי

  , ּלּו ּכֹוַח ַהַּמָּכה ָהָיה ָקָטןַוֲאִפי

  , ָהָיה צֹוֵרם ָלאֹוֶזן ַּגם

   . ִמְּפֵני ְּתִפיַסת ְזַמן ְמרּוָּבה

  

  ֲאָבל קֹול ַהִּכיּנֹור 

  , ָעֵרב ְלאֹוֶזן ַהּׁשֹוֵמַע

  , ִלְהיֹותֹו ְמשֹוָער ְּבכֹוַח ַהַּמָּכה

  ֶוֱהיֹותֹו ְמשֹוָער 

  ,  ְזַמןְּבַתְכִלית ַהִּדְקּדּוק ַּבֲאִריכּות

  ְוַהַּמֲאִריְך ִּבְתִפיַסת ַהְּזַמן 

  .ְיַקְלֵקל ַהְּנִעימּות
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  חֹוִלים רֹוֵפא
  

  "לחסד שאינו אמת, ההבדל בין חסד ואמת: "מאמר, "שלבי הסולם"ש מתוך ספר "משל של רב
  

  , ְוֶזה ּדֹוֶמה ְלָאָדם

  . ֶשֶּנְחָלה, ֶׁשָהָיה לֹו חֹוֶלה ַּבַּבִית

   ?ָמה עֹוִׂשים

  , ְואֹוְמִרים, ְלִכים ָלרֹוֵפאהֹו

   ,ה"הקבֶׁשָהרֹוֵפא ִיְהֶיה ָׁשִליַח טֹוב ֵמֵאת 

  . ְוִיְהֶיה ַהחֹוֶלה ָּבִריא

  

  , ַהחֹוֶלה ֲעַדִיין לֹא ִנְתַרֵּפא ְוִאם ָחס ְוָׁשלֹום

  . ֶׁשהֹוְלִכים ַלְּפרֹוֶפסֹור, ִמֶּדֶרְך ָהעֹוָלם הּוא

   ,ְואֹוְמִרים

  ,  ָׁשִליַח טֹוב ֵמֵאת ַהּבֹוֵראֶּבַטח ֶׁשהּוא ִיְהֶיה

  . ֶׁשְּיַרֵּפא ַאְּת ַהחֹוֶלה

  

  , ְוִאם ַּגם ַהְּפרֹוֶפסֹור לֹא ָיכֹול ַלֲעזֹור

  , ָאז עֹוִׂשים ַוֲעַדת ְּפרֹוֶפסֹוִרים

  אּוַלי ֵהם ְּבַיַחד ַעל ְיֵדי ַהִהְתָייֲעצּות ֶׁשָּלֶהם

  . ִיְמְציאּו ֵאיזֹו ְּתרּוָפה ַלחֹוֶלה

  

  , ם ֶזה לֹא עֹוֵזרְוִאם ַּג

   :ֶׁשאֹוְמִרים ְלַהּבֹוֵרא, ָאז ִמֶּדֶרְך ָהעֹוָלם הּוא

  , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם"

  , ִאם ֵאין ַאָּתה עֹוֵזר ִלי

  . ֵאין ַאף ֶאָחד ֶׁשָּיכֹול ַלֲעזֹור ָלנּו
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  ֱהיֹות ֶׁשְּכָבר ָהִיינּו 

  , ֵאֶצל ּכֹל ָהרֹוְפִאים ַהְּגדֹוִלים

  , ים ֶׁשְּלָךֶׁשֵהם ַהְּׁשִליִח

  . ְוַאף ַאֵחד לֹא ָיכֹול ַלֲעזֹור ִלי

  , ְוֵאין ִלי ְלִמי ְלַבֵּקׁש ֶאָּלא ִמְּמָך

   ".ֶׁשַאָּתה ַּתֲעזֹור ִלי

  

  , ְּכֶׁשִּנְתַרֵּפא, ְוָאז

  , ָהָאָדם אֹוֵמר

   , ִּבְכבֹודֹו ְּבַעְצמֹו ָעַזר לֹוה"הקבָׁשַרק 

  .ְיֵדי ָׁשִליַח ְולֹא ַעל
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  הָרבּוְג ַהַחֹוּכ
 

  של בעל הסולם" הקדמת פנים מאירות ומסבירות"מתוך 
  

  . הָרבּוְגי ַּבִתיכּו ֵאַחֹוים ּכִאְצ מֹונּוָא

  . יםִרֵמְנת ּויֹוָרֲא ַּבמֹוְּכ

  , םָתָרבּו ְגַחכֹוְּבת ֶשיכּוֵאב ָהרֹור ֵמֶשֲא

  . םֶהם ָּבֵחַלא ִים לָֹדם ָאשּו

  

  , םָתָמעּוְלּו

  , הָרבּוְג ּוַחֹוים ּכִאְצ מֹונּוָא

  , םלּול ְּכת ֶשיכּוי ֵאִלְּב

  , דַבת ְלמּוָכא ְּבָלֶא

  . יםִבבּוְז ַהמֹוְּכ

  

  , םֶהָּבי ֶשּויּבִרל ָהֶדל גֹוֶשְּב

  , םֶהיָמם ִעחֹוְלא ִים לָֹדם ָאשּו

  , הֶלֵאים ָהיִלָיַטְו

  , םָדל ָא ֶשיתֹוֵבה ְּבָמין ֵהִרי חֹוֵנְּב

  , ךרּוָע ֶהנֹוָחְלל שּוַעְו

  . םָדְגֶנש ְלָל ַחמֹוְצת ַעיש ֶאִגְרם ַמָדָאָהְו

  

  ם ָתָמעּון ְלין ֵּכֵאה ֶשַמ

  ,יםִארּוי ְקִתְלִּבים ַהִחְראֹור ָהֶתֶי

  , הֶמדֹוַכְו, יםִצָרְשּו, הֶדָׂשי ַהֵבבּוְז

  ת יכּור ֵאֶתֶיה ְּבֶיְהם ִיָחֹוּכם ֶשַגַה

  , יםִייִתֵּבים ַהִבבּוְזַהֵמ

  , ַחנּוא ָילְֹו, םָדָאט ָהקֹוְשא ִילֹ
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  . תֹושּוְרם ֵמָתש אֹוֵרָגה ְיָלד ָּכַע

  ע ַבֶטַהי ֶשֵנְּפא ִמהּוְו

  , יּויּבִר ָהַחֹום ּכֶהיל ָלִחְנא ִהלֹ

  .יםִבבּוְז ַלמֹוְּכ
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   ַהִהְתַּפְּתחּותׁשֵּבְכַמ
  

  "שלבי הסולם"ספר בעל מאמר  )21.10.03 (שיעור מתוך רבדברי 
  

  ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ֶׁשָּלנּו ַהַחִּיים

  , ָרֶּכֶבת ְּבתֹוְך ֶׁשּיֹוֵׁשב ְלָאָדם ְּבדֹוֶמה ֵהם

  , 'ב ְלָמקֹום 'א ִמָּמקֹום ֶׁשּדֹוֶהֶרת

  , 'א ְּבָמקֹום ְלִהיָּׁשֵאר רֹוֶצה ֶׁשהּוא ְוַלְמרֹות

  . 'ב ְלָמקֹום נֹוַסַעת ָהַרֶּכֶבת

  

  

  

  

  

 

 

 
  

  

  

  , 'ב ְלָמקֹום ּוִמְתָקֵרב ְךהֹוֵל ֶׁשהּוא ְוַכָּמה

  , 'א ְלָמקֹום ְמִׁשיָכה ְויֹוֵתר יֹוֵתר ַמְרִּגיׁש הּוא

   ַּכָּמה ַעד רֹוֶאה הּוא ֲאָבל

  , 'ָהא ִמָּמקֹום ּוִמְתַרֵחק הֹוֵלְך הּוא

  . ְּכֵסֶבל ּבֹו ֶׁשּמּוְרָּגׁש הּוא ַהֶּזה ְוָהִריחּוק
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  ֲארּוָּכה   ְוֶדֶרְך ָקְצָרה ֶּדֶרְך
  
  "בית קבלה לעם"ב) 24.7.07( מתוך הרצאה ברי רבד

  

  "ֲארּוָּכה "אֹו" ָקְצָרה"

  .ַהֶּדֶרְך ַעְצָמּה ֵאיֶנָּנּה

  

  ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ַהְּׁשַלִּבים

 , ַהְּׁשַלִּבים אֹוָתם ֵהם
  .ַאֶחֶרת אֹוָתּה עֹוְבִרים ֲאָבל

  .ִלירּוָׁשַלִים ִלְנִסיָעה ְּבדֹוֶמה

  

   ָׁשַלִיםִלירּו עֹוִלים ָהיּו ַּפַעם

  - ַוֲעָגָלה ַּבּסּוס

  ,ַּכָּמה ָיִמים נֹוְסִעים

  ,ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך ְלִליָנה עֹוְצִרים

  ָרעֹות ְוַחּיֹות ִליְסִטים ּפֹוְגִׁשים

   .ּוְרֵעִבים ּוַמִּגיִעים חֹוִלים

  

   עֹוִׂשים אֹוָתּה ֶּדֶרְך ְוַהּיֹום

  - ק'ָצ יק'ְּבִצ

   ָּבאֹוטֹו יֹוְׁשִבים

  ִלירּוָׁשַלִים םְועֹוִלי

  .ַּדּקֹות ְוָחֵמׁש ַאְרָּבִעים ּתֹוְך
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  ְמיּוָחד  ַּתְפִקיד ַלְּמקּוָּבל
  

  "בוקר אור"דברי רב בתוכנית הטלוויזיה 
  

  , ַהְמקּוָּבל ִמְתַּגְלֵּגל ּוָבא ָלעֹוָלם

  , ְרֵכי ַעְצמֹוָצלֹא ְל

  ֶאָּלא ֵיׁש לֹו ַּתְפִקיד ְמיּוָחד 

  ,ֶכתִלְבנֹות ֶאת ַהַּמֲעֶר

   - ְּכֵדי ְלָקֵרב ֶאת ַהְּמאֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים ְלדֹורֹו 

  , ִלְהיֹות ַהְמַקֵּׁשר ֵּבין ָהאֹור ָהרּוָחִני

  , ְלֵבין ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבַּדְרָּגה ַהַּגְׁשִמית

  . ְּבִניּתּוק ֵמָהאֹור ַהֶּזה

  

  , ַלַּמֲעֶרֶכת ַהּזֹאת ֵיׁש ַמְדֵרגֹות ַרּבֹות

  . קּוָּבִלים ּפֹוֲעִלים ְּבצּוָרה ִׁשיָטִתיתְוַהְּמ

  . ַהְּמקּוָּבל לֹא עֹוֶׂשה ׁשּום ָּדָבר ְסָתם

  . הּוא ְמַקֵּבל ְרׁשּות ִמְּלַמְעָלה ֶאָּלא ְּבכֹל ָּדָבר

  ,ִמְּלָמָּטה ְוָאז הּוא ֵמִכין ֶאת ַעְצמֹו

  . ִלְהיֹות מּוְתָאם ָלדֹור ֶׁשּלֹו

  

   ֶאת ּכֹל ַהַּתֲהִליְך ְוַעד ֶׁשהּוא לֹא ְמַסֵּיים

   ,ֶׁשל ְּבִנַּיית ְיִריַדת ָהאֹורֹות ְלַמָּטה

  , ָלעֹוָלם ַהֶּזה

  , ְרֵכי ַהּדֹורָצְּבֶהְתֵאם ְל

  , הּוא לֹא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַעְצמֹו

 .ֶׁשִּסֵּיים ֶאת ַּתְפִקידֹו
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  הָלָּבַקי ַהֵרְפִס
  

  13.10.06 ס"תע שיעור בתוך דברי רב
  

  , הָאיִרְּבן ַהַמְזִּב

  , לֵּבַקן ְלצֹוָרא ָהָרְבִנ

  ,תֹויָאִרם ְּבד ִעַחַיְו

  ת ֶכֶרֲעַמה ַהָאְרְבִנ

  ל ֵקְלַקְתן ִיצֹוָר ָהיְךֵא

  . ןֵקיַתא ִייך הּוֵאְו

  

  ת ֶכֶרֲעַּמה ַהָתבאֹוְּו

  , שָרְשר מּוָבְּכ

  , יםִלָּבקּו ְמיּוְהִיֶש

     , יםִרָפ ְסבּוְתְכִיֶש
  

  
  

  
  
  
  
  
  את זֹה ָּכָרצּוְּבֶש

  תּוּיִנָחרּול ָהת ַעיעֹוִדְיַה

  ,םָדָאָל יעּוִּגַי

  ים ִרָפְסש ַּבֵמַּתְשא ִיהּוְו

  .שֶרשֹור ַלזֹוְחי ַלֵדְּכ
  



 62

  ךֶלֶמת ַהֶמֶתחֹו
  

 " קדושאיגרות - פרי חכם "ספר , של בעל הסולם) ה"דף כ(מכתב מתוך 

  

  , םָדָאָה

  , ןָטם ָקָלא עֹוהּו

  יו ָתיֹוִתי אֹול ִּפג ַעֵהַנְתּוִמ

  , ֹו ּבעּוְּבְטִנֶש

  

  ת ל אֹוכְֹו

  ,תֹוָעְשר ִּב ַׂשמֹויא ּכִה

  , ה ַהֲעָרכֹותֶשעֹוֶש

  . ם חֹוְתָמםָלל עֹוֶש ּוַמְלּכֹו

  

  

  

  

  

  ת אֹות יֹוּוִבְה

  , יתִנְכה תֹויֶזֵאָעה ְּבטֹוֶש

  , תֹוְרַמְשִמר ִמֵטַּפְתד ִמָיִמ

  .יוָתְחר ַתֵחת ַאיך אֹוִלְמּוַמ

  

  , ןיקּוִתר ַהָמּוִבְג

  תאֹו ָהתֹוך אֹולֹוְמִי

  , "יַחִשָמ"א ָרְקִנֶש

  .תרֹודֹול ַהר ּכֹים ִוְיַקֵשְוַיְשִל
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  "הְּבָרָכ"ִהיא ' בת אֹו
  

  ספר הזוהר ב"הקדמת ספר הזוהר"מ) ז"אות ל ("מאמר אותיות דרב המנונא סבא" מתוך
  

  . 'ב ִנְכְנָסה אֹות

  : ָאְמָרה לֹו

  , ּבֹון ָהעֹוָלםיִר"

  ,  ִּבי ֶאת ָהעֹוָלםְברֹואטֹוב ְלָפֶניָך ִל

  ִּכי ִּבי ְמָבְרִכים אֹוְתָך 

  . ְלַמְעָלה ּוְלַמָטה

   ".ָרָכהְּב ִהיא' ִּכי ב

  

   ה"ָמה הקביִהְסִּכים ִע

   ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ָדָתה ְראּוָיהיִמֶש

  : ָאַמר ָלהְו

  , ַוַדאי ָּבך ֶאְבָרא ֶאת ָהעֹוָלם"

  וה ֶוָשיר ְּבִאך ֵמָלה ֶשָכָרְּבר ַהי אֹוִּכ

  .שֵרְפם ֶהי שּוִלה ְּבָטַמְלה ּוָלְעַמְל

   ,ִהי ַהַהְתָחָלהְוַאת ֵת

  ."ִלְברֹוא ָּבך ֶאת ָהעֹוָלם

  

  ת ֶקֶּפְסַמה ּוָבה טֹוָלָחְתיא ַהִה' ת בה אֹוָמָל ְו

  ?תימּוֵלְשל ַהַלְכם ִלָלעֹות ָהיא ֶאִבָהְל

  , ֲחָסִדיםַהאֹור  אה הּוָכָרר ְּבי אֹוִּכ

  .הל ְלאֹור ַהחְֹכָמֵהיָכם ֵהֶש

   ,ינֹו ִמְתַמֵעט ְּכלּוםֵאר ֶשאֹו

   .ֶדֶרך ַהַמְדֵרגֹות ִּבְהיֹותֹו עֹוֵבר ּוִמְשַתְלֵשל
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   ,ְּברֹאש ַהַמְדֵרגֹותף ין סֹוהּוא ְמַקֵּבל ֵמֵאֶשְּכמֹו 

   ,ֲאִצילּותָהְדלֹו ְוִשְבחֹו ְּבעֹוָלם ֹוֵּכן הּוא ְּבכֹל ג

  .היֲעִשָים ָהָלעֹוְוֵכן ַעד סֹוף 

  םָגְפִנ ְוה ְּכלּוםֶּבְתַעְוֵאינֹו ִמ

  . ֶשהּוא עֹוֵבר ַדְרָּכם, ִּכים ַהָמַסהַמת ּכֹל ֵאֶלֲחֵמ

  
  
  

  
  
  
  םָלל עֹו ֶשפֹולּו ֲא- ' ת אאֹו

  
  ספר הזוהר ב"הקדמת ספר הזוהר"מ) ח"אות ל ("מאמר אותיות דרב המנונא סבא"מתוך 
  

  ' א ָעְמָדה אֹות

  . יוָנָפ ְלְולֹא ִנְכְנָסה

  

  : ה "ָאַמר ָלה הקב

   ,ֶלףֶלף ָאַָא"

   יַנָלָמה ֵאין ַאת ִנְכֶנֶסת ְלָפ

   "?ְשַאר ּכֹל ָהאֹוִתיֹותִּכ

  

  : ָאְמָרה ְלָפָניו

  , ּבֹון ָהעֹוָלםיִר"

  ָהאֹוִתיֹות ִּכי ָרִאיִתי ֶשּכֹל 

  , ָיְצאּו ִמְלָפֶניָך ְּבִלי תֹוֶעֶלת

  .  ָשם ֲאִניַמה ֶאֱעֶׂשהּו
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  , ְועֹוד

  ' ָבר ָנַתָת ָלאֹות בִּכי ְּכ

  ,ֶאת ַהַמָתָנה ַהְגדֹוָלה ַהזֹו

   ,ְוֵאין ָראּוי ַלֶמֶלך ָהֶעְליֹון

  ֲעִביר ֶאת ַהַמָתָנה ַיֶש

   ,ֶשָנַתן ְלַעְבדֹו

  ".רֵחַאְל ָלֵתת אֹוָתהְו

  

   :ה"ָאַמר ָלה הקב

  , ףֶלֶלף ָאָא"

  , ִנְבָרא ָהעֹוָלם' אֹות בי ְשָּבל ִּפף ַעַא

  ,  ְלכֹל ָהאֹוִתיֹותי רֹאשִיַאת ִתְה

  , ֵאין ִּבי ִיחּוד ֶאָלא ָּבך

  , ָּבך ַיְתִחילּו ּכֹל ַהֶחְשּבֹונֹות

  . י ְּבֵני ָהעֹוָלםְוכֹל ַמֲעֵׂש

  ".'ְוכֹל ַהִיחּוד ֵאינֹו ֶאָלא ָּבאֹות א
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  ְּבסֹוד ֶאָחד ָיִחיד ּוְמיּוָחד
  

  "וד עשר הספירותתלמ"ספר ) 'אות ב(' חלק א" הסתכלות פנימית"מתוך 

  

  ְּבַמְחָׁשָבה ַאַחת 

  ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה 

  , ּכֹל ַהְּמִציאֹות ַהּזֹו

  , ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ַיַחד

  

  ַעד ִּכְכלֹות ַהּכֹל 

   . ִּבְגַמר ַהִּתיּקּון

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  27.11.07" בית קבלה לעם"מתוך הרצאת רב שרטוט 

  , ִחיָדהֲאֶׁשר אֹוָתּה ַהַּמְחָׁשָבה ַהְּי

  , ִהיא ַהּפֹוֶעֶלת ֶאת ַהּכֹל

  , ְוִהיא ֶעֶצם ּכֹל ַהְּפעּוּלֹות

  , ְוִהיא ְמַקֶּבֶלת ַהַּתְכִלית

  , ְוִהיא ַמהּוָתּה ֶׁשל ַהְּיִגיָעה

  ְוִהיא ַעְצָמּה ְמִציאּות ּכֹל ַהְּׁשֵלימּות

  . ְוַהָּׂשָכר ַהְּמקּוֶוה
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   ַהְנָשָמה תֶבֶצְחַמ
  

  'חלק א" תלמוד עשר הספירות"ספר  ,)'אות ג (" חלק אהסתכלות פנימית"מתוך 
  

  ,לַהְּנָשָמה ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוִהי ִמַּמַע

  , ָהָהרן ְּבדֹוֶמה ְלֶאֶבן ַהֶּנְחֶצֶבת ִמ

  , ֶשַּמהּות ָהָהר ּוַמהּות ָהֶאֶבן ָשוֹות

  , ְוֵאין שּום ֶהְבֵחן ִמן ָהֶאֶבן ֶאל ָהָהר

  , ָהָהרַרק ֶשָהֶאֶבן ִהיא ֵחֶלק ִמן א ָּלֶא

   ". ּכֹל"ַהְוָהָהר הּוא ְּבִחיַנת 
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  ֲעָׂשָרה ִּכיּסּוִיים
  

   ")עשר ספירות"פרק ', אות א  (בעל הסולם של "פתיחה לפירוש הסולם"מתוך 

  

  , ְּבדֹוֶמה ְלאֹור ַהֶּׁשֶמׁש

  ְׂשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו

  , ַמהֶאָּלא ַעל ְיֵדי ְזכּוִכית ֵמפּוַח

  ּוַמְתִאיָמתֹו  ַהְמַמֶעֶטת אֹורֹו

  .ְלכֹוַח ָהְרִאָּייה ֶׁשל ָהֵעיַנִיים

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  , ֵּכן ְלַהְבִּדיל

  , ְלַהִּׂשיג אֹורֹו ִיְתָּבָרְך ְיכֹוִלים לֹא ָהיּו ַהַּתְחּתֹוִנים

  , ִאם לֹא ָהָיה ְמכּוֶסה ַּבֲעָׂשָרה ִּכיּסּוִיים

  , "ירֹותֶעֶׂשר ְסִפ"ַהְּמכּוִנים 

  , ֶׁשהּוא ְלַמָּטה ֵמֲחֵברֹו, ֶׁשּכֹל ִּכיּסּוי

  .ְמַכֶּסה יֹוֵתר ַעל אֹורֹו ִיְתָּבָרְך
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  יִעָצְמו ֶא ַקהּוַמ
  

  "קו אמצעי ":ד"מאמר תקמ, 'דרגות הסולם בש מתוך ספר "משל של רב
  

  , ְשֵני ֲאָנִשיםל ִלָשָמ

  . ָרצּו ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדהֶש

  , ִייֵתן ַהּכֹולֶשהּוא , ֶאָחד ָאַמר

  .ּוְשַאר ַּתְבִליִנים, ְושּום, ְוחֹוֶמץ, חּוץ ִמֶּמַלח

  . ְוַהֵּשִני ִייֵתן ֶאת ַהַּתְבִליִנים

  

  . ַנֲעָׂשה ַמְחלּוֶקת ֵּביֵניֶהםּוְלָבסֹוף 

  , ָעָׂשה ֶאת ַהְּסעּוָדה ְּבִנְפָרד ָלֵכן ּכֹל ֶאָחד

  .בּוִשיםְוָדִגים ְּכ, ָּבָׂשר, ָּדִגים,  ֶקַמחֶאָחד ָנַתן

  . ַהַּתְבִליִניםְוַהֵּשִני ָעָׂשה ְסעּוָדה ְוָנַתן ֶאת ּכֹל 

  

  ? ֵליָהנֹותלכֹוָי י ַהְּסעּודֹותֵתְשִּבָהאֹוְרִחים י ֵמִמּו

  -ת נֹוהלִאי ֶאְפָשר ד ַבְלַּתְבִליִנים ִמ

  ?ק ָחִריףאֹו ִּפְלֵּפל ָשחֹור ְוֶיֶר, אֹו ָּבָצל, אֹו שּום, דַבְלִמי ָיכֹול ֶלֱאכֹול ֶמַלח 

  ? ְּבִלי ֶמַלח, ְוַכּדֹוֶמהּוִמי ָיכֹול ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר אֹו ָדִגים 

  

  , ְּבֵריָרה ה ָלֶהםָתְולֹא ַהְי

   ,ַעד ֶשַּנֲעָׂשה ָשלֹום

  , דַחַיְּסעּודֹות י ַהֵתְשת ֶא ְוַאז ָעְרכּו

  .ְוָהָיה ָטִעים
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  ַהְּׁשִכיָנה ַצַער
  

  ש"רבשל  ' דרגות הסולם אספר, "צער השכינה: "ו"קנמאמר מתוך 
  

  טּוב ָמֵלא ִמְגָּדל לֹו ֶׁשֵּיׁש ֶמֶלְך

  , ְוֵאין לֹו אֹוְרִחים

  , ִנְמָׁשל ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ֲחתּוָּנה ִלְבנֹו

  ', ְוִהְזִמין ֵמאֹות ָמנֹות וכו

  .ְוַעְכָׁשיו ֵאין לֹו אֹוְרִחים

  ִּכי ֵאין לֹו ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ָלבֹוא

  .' ֶׁשּלֹו וכונֹות ֵמַהִּמְגָּדללהְו
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  לדֹו ָּגְךֶלן ֶמֵבל ְלָשָמ
  

  "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות"מתוך  של בעל הסולםמשל 
  

  ֶמֶלְך ֶשֵּיש לֹו 

  , ִמְגָּדל ָמֵלא ִמּכֹל טּוב

  , ְוֵאין לֹו אֹוְרִחים

  , ֲאֶשר ַוַּדאי

  , ם יֹוֵשב ּוְמַצֶּפהיְלאֹוְרִח

  , ִאם לֹא ֵכןֶש

  ְמָצא ּכֹל ַהֲהָכָנהִנ

  , ְללֹא הֹוִעיל ּוְלתֹוהּו

  

  ְלֶמֶלְך ָּגדֹול ּדֹוֶמה

  , נֹוַלד לֹו ֵּבן ְלֵעת ִזְקָנתֹוֶש

  , ֶשָהָיה ָחִביב לֹו ְּביֹוֵתר

  ְלדֹו וָּויִמיֹום ִה ,ןל ֵּכְוַע

  , ָחַשב ַּבֲעדֹו ַמְחָשבֹות

  ץ ּכֹל ַהְּסָפִרים ֵּביְוִק

  ,ם ֶשַּבְּמִדיָנהְוַהֲחָכִמים ַהְּמצּוָיִני

  ְוָעָשה ַּבֲעדֹו 

  , ֵּבית ִמְדָרש ְלחְֹכָמה

  

  ץ ּכֹל ַהַּבָּנִאים ַהְּמצּוָיִנים ֵּביְוִק

  , ּוָבָנה לֹו ֵהיָכֵלי עֹוֶנג

  ץ ּכֹל ַּבֲעֵלי ַהִּניגּון ְוִשיר ֵּביְוִק

  , ְוָעָשה לֹו ָּבֵתי ִזְמָרה

  ץ ִמֵּמיַטב ַהְּמַבְּשִלים ְוָהאֹוִפים ֵּביְוִק
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  ְּבֶמְרֲחֵבי ַהְּמִדיָנהֶש

  ְוִהְמִציא לֹו ִמּכֹל ַמֲעַדֵּני עֹוָלם 

  . ְוַכּדֹוֶמה

  

  , ְוִהֵּנה ִנְגַּדל ַהֵּבן ּוָבא ַּבָּשִנים

  , לָכְוהּוא ָס

  , ָּכלֹותְׂשֵאין לֹו ֵחֶפץ ְּבמּו

  ָמא ְוהּוא סּו

  ,שֵאינֹו רֹוֶאה ְוֵאינֹו ַמְרִגי

  ,ִניםיִמּיֹוִפי ַהִּבְנָי

  

  ש ֵרא ֵחְוהּו

  , לֹא ִיְשַמע ְּבקֹול ָׂשִרים ְוָׂשרֹות

  , רָּכסּוְוהּוא ָחָלה ְּבַמֲחַלת 

  ֵאינֹו ַרַשאי ֶלֱאכֹול 

  , ֶאָּלא ַּפת ֵקיָבר ְלָבד

  .ָּזיֹון ְוֶקֶצףיְוִהֶּנה ְּכֵדי ִּב
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  יןּפְניך ַאִררֹאׁש ְדַא
  

  13.10.06ס "שיעור תעמתוך דברי רב 
  

   ַאְנִּפין ְּדָאִריְך רֹאׁש ַמֲעֶרֶכת

  , אֹורֹות ְלַהְׁשִּפיַע ְּכֵדי עֹוֶבֶדת

  .ַהַּמְׁשִּפיַע ָלנּו ִלְהיֹות

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  , ַהַּמְׁשִּפיַע ִלְהיֹות רֹוֶצה ָהָאָדם ְוִאם

  , ַהּזֹאת ַהַּמֲעֶרֶכת ְּכמֹו

  , ְּבתֹוָכּה ַהָּפִעיל ַהֵחֶלק ִלְהיֹות

  

   ַהְקָּבָלה תחֹוְכַמ ֶאת לֹוֵמד הּוא ָאז

   ַהֶּזה ַהִּליּמּוד ִמּתֹוְך ְּכֵדי

  , ַהַּמֲעֶרֶכת ֶׁשל ַהְּפעּוּלֹות ֶאת ְלָהִבין

  . ַהַהְׁשָּפָעה ֶאת עֹוֶׂשה ִהיא ֵאיְך
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  ַהָּמן ַטַעם
  

  'חלק א" תלמוד עשר הספירות"בספר ) 'אות ב(' חלק א" הסתכלות פנימית"מתוך 
  

  , ֵצא ּוְלַמד ֵמאֹוְכֵלי ַהָּמן

  , "ֶלֶחם ִמן ַהָּׂשִמים"ֶשַהָּמן ִנְקָרא 

  ִמּׁשּום ֶׁשּלֹא ִנְתַגֵּׁשם 

  , ַהֶּזה ְּבִהְתַלְּבשּותֹו ָּבעֹוָלם

  

  

  

  

  

  

  

  

  ,ל"ְוָאְמרּו חז

   ,ֶׁשּכֹל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה טֹוֵעם ּבֹו

  , ּכֹל ָמה ֶׁשָרָצה

  ְוִנְמָצא ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּבֶהְכֵרַח 

  , כֹותִמן ַהּצּורֹות ַהֲהפּו

   ,ְּדַהְיינּו

  , ֶאָחד ָטַעם ּבֹו ַטַעם ָמתֹוק

  ,  ַטַעם ָחִריף ּוַמרְוַהֵּׁשִני ָטַעם ּבֹו

  

  , ְּבַעְצמֹו ֲאֶׁשר ַהָּמן

  , ְּבֶהְכֵרַחָהָיה 

 .ָּכלּול ִמְּׁשֵני ַהֲהָפִכים ַיַחד
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  ַהּזֹוַהר  ָּכתּוב ִּבְלׁשֹון
  

  )ד"דף ס" (מקץ"פרשת והר זמתוך ספר ה
  

  , ְרֵאהּבֹוא ּו

   , ְּבכֹל יֹום ְויֹום

  , ְּכֶׁשעֹוֶלה ָהאֹור

  

  ,ִמְתעֹוֶרֶרת ִציּפֹור ַאַחת

  , ְּבִאיָלן ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן

  .ְוקֹוֵראת ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים

  

  

  

  
  

   :ְוַהָּכרֹוז קֹוֵרא ְּבכֹוַח

  ,ִמי ָּבֶכם ֶׁשרֹוֶאה"

  .ְוֵאינֹו רֹוֶאה

  ,ַהָּבא ַהִּנְמָצִאים ָּבעֹוָלם

   יֹוְדִעים ְוֵאיָנם

  . ַעל ָמה ֵהם ִנְמָצִאים

  

  , טֹוב ָלֶהם ֶׁשּלֹא ִנְבְראּו

  .ֶׁשִּנְבְראּו ִמָּמה

  , עֹוֶמֶדת ִלְפֵניֶהם חֹוְכַמת ַהַּקָּבָלה ִּכי

  , ְוֵאיָנם ִמְׁשַּתְּדִלים ָּבּה

  ."ִמְסַּתְּכִלים ִּבְכבֹוד ִרּבֹוָנם ְוֵאיָנם
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   אּוְר ּומּוֲעַט
  

  "בית קבלה לעם") 24.7.07 ( הרצאה מתוך דברי רב

  

  א ֵרֹוּבַה

  ד ָחי ֶאִלא ְּכָרָּב

  , "ןאשֹוִרם ָהָדָא"א ָרְקִּנֶש

   תֹור אֹוַבָשְו

  ,יםִּנַטים ְקִקָלה ֲחֵּבְרַהְל

  

  ם ֵהי ֶשֵדְּכ

  םיֶהיֵנ ֵּבדּוְמְלִי

  , בהֹוֱאא ֶלָרְקה ִנה ֶזַמ

   יעּוִּגד ַיַחַיְו

  .יוָלד ֵאַע

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  15.01.08ט רב מתוך שיעור בוקר מבוסס על שרטו
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  עַפֶשי ְלִלְּכ
  

  "מעלת הקטן ":ו"תנאמר תמ', ב" דרגות הסולם"ש מתוך ספר "משל של רב
  

   ֹוַהֶּשַפע ַעְצמ

  . ּדֹוֶמה ְלָים ָּגדֹול

  

  ֵיש ִמי ֶשּשֹוֵאב ְו

  , ִעם ֶאְצָּבעֹון

  ִמי ֶשּשֹוֵאב  ְוֵיש

   .ִעם ְּדִלי
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  ְשֵני ִמישֹוִרים
  

  "שלבי הסולם"י על מאמר) 29.09.06(שיעור מתוך  דברי רב

  

  ג ָׂשל מּוכֹר ְוָבל ָּדּכֹ

  , יםִרישֹוי ִמֵנְשש ִּבֵרָפים ְליִכִרְצ

  י ִמָמֲער ָהישֹוִּמַּב

  . ייִתִמֲאר ָהישֹוִּמַבּו

  

  , "ילּוִאְּכ" ְּבלֹוּוא ּכי הּוִמָמֲער ָהישֹוִּמַה

  , ַעצּוֲע ַצטֹואֹוים ְּבִקֲחַׂשים ְמִדָלְּי ֶשמֹוּכ

  , ייִתִמ ֲאטֹוה אֹוָי ָהילּוִאְּכ

  , ןָטס ָקטֹוָמ ְּבאֹו

  .לדֹוס ָּגטֹוה ָמָי ָהילּוִאְּכ
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  , "תֶמֱא"א ָרְקִּנר ֶשישֹוִּמַהְו

  , "תֶמֱאת ָהַמְכחֹו"

  . יתיִתִמה ֲאָדבֹו ֲעלֹוּוא ּכהּו

  . יַעִּגַהים ְליִכִר ְצנּוְחַנה ֲאֶּזר ַהישֹוִּמַלְו

  

  ת חֹוֹום ּכָתאֹוים ְליִכִרא ְצָּלֶא

  , םָדָאת ָהים ֶאִלְּדַגְּמֶש

  . הֶּזר ַהישֹוִּמ ַלתֹוים אֹויִאִבְמּו
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  ,ֶיֶלד ֵמִביןַהלֹא ָחשּוב ַּכָמה ֶש..."

  ,קֹוֵרא ְולֹא ֵמִביןאֹותֹו ֶקַטע ְּבִדיּוק ֶשהּוא א ֵמָלֶא

  ,שֹוֵמר ַעל ַהְנָשָמה ֶשלֹו ֶש אֹור ֵמִקיףיוָלֵאִנְמָשך 

  ,ָּבטּוַח לֹא ָיבֹואּו ַמִזיִקיםר ָבְּכֶזה ַהָלָאָדם ז ָאְו

  .הּוא מּוָקף ְּבכֹוַח יֹוֵתר ֶעְליֹון ֵמָהעֹוָלם ֶשָלנּו ִּכי

  ַהַהָצָלהש ֶריא ֶקה ִהָלָּבַקת ַהַמְכחֹוָלֵכן 

  ”...לָלְכִב ּו ִיְׂשָרֵאלםל ַעֶש ְוִדיםְיָלל ַהֶש
  
  

  "םבית קבלה לע"ב )1.080.10(ה הרצאמתוך דברי רב 
  
  
  
  
  
  
  


