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ָייִנים  תֹוֶכן ִענְנ
 

  7' עמ   /(03.11.09) היומי מתוך הכנה לשיעור /חוט ָשִני  

ַמת ַהֵלב    8' עמ   /( 'אות י)" פנים מאירות ומסבירות"לפי הקדמה של בעל הסולם לספר /  חֹוכְנ

ֵמי ַהֵלב   9' עמ /  ( 'אות י)" פנים מאירות ומסבירות"לפי הקדמה של בעל הסולם לספר /   ַחכְנ

 10' עמ  / 34 'עמ", מהות חכמת הקבלה"מאמר , "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך /  ַאֲהָבה ֲחשוָבה ֵמַהַמָתָנה  

  12' עמ /   571 ' עמ, "מטרת העבודה: "ד"מאמר נ, "שמעתי"חלק ", כתבי בעל הסולם"מתוך ספר   / ַאֲהָבה  ֶקֶשר
רות ַחבְנ  13' עמ / "  בעבודה, במסתרים תבכה נפשי, מהו: "מאמר, "שמעתי"מתוך ספר /   ִהתְנ

ָאה ִירְנ   14' עמ  /  "בעבודה, ענין גילה ברעדה: "מאמר" שמעתי"מתוך ספר   /   ַאֲהָבה וְנ

  15' עמ  /  668 'עמ', אגרת ב, "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"פר מתוך ס/  ֵאש דֹוֶעֶכת  

 16' עמ/   39 ' עמ,"תכונתה של חוכמת הנסתר בכללה ": מאמר",כתבי בעל הסולם" ספר מתוך/  רֹוֵפא ֵלב  

  17' עמ/   2049' עמ, "כתיבה וחתימה טובה"(: 879) מאמר ", דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב" ספר מתוך/  הֹוָכָחה חֹוֶתֶכת  

ִעית    18' עמ /  "ענין גילוי החסרון: "ג"מאמר רי, "שמעתי" ספר / ַאֲהָבה ִטבְנ

  19' עמ /  על הדרכים להנחלת משנת בעל הסולם (19.10.04)  מתוך שיחת רב /ֶיֶלד טֹוב  

 20' עמ/    668 'עמ', אגרת ב, "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר   מתוך  /  ַאֲהַבת ָאב וֵבן

  22' עמ/    668 'עמ', אגרת ב, "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר    מתוך   /ֵבן ָיִחידַאֲהַבת 

 23' עמ /  1517' עמ, ו"נאגרת , "אגרות"חלק ', כרך ב" ש"כתבי רב"מתוך ספר /  ֶדֶלת ַהַבִית  

 24' עמ/  ( 6.9.09) היומי לשיעורש שהושמעו כהכנה "דברי רבמתוך /  ַהַבת ֶשל ַהָשֵכן  

 26' עמ /  "בחינות בהשגה' ב" :ו"קסמאמר , "שמעתי"  מתוך ספר / ַפת ֶלֶחם  

 28' עמ/    795מוד  ע,"מהו השינוי שבשער הדמעות משאר שערים: "'מאמר ג, ' כרך ב"ש"כתבי רב"   מתוך ספר   /בֹוֶכה ִאיש

 30' עמ /  י"אות ק, "אותו היהודי":  מאמר, פרשת נוח," לעםזוהר"מתוך ספר  /  דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו 

 32' עמ /  " תכונתה של חכמת הנסתר בכללה: " מאמר",כתבי בעל הסולם"מתוך /  ָדִגים ַבָים  

 33' עמ /  ( 744 )741עמוד , ה"אגרת מ, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר /  ִפיל  

ֵאב  ַתִיש  זְנ  34' עמ/  '  אות י, "ויבא גם השטן בתוכם- ויהי היום : "מאמר, פרשת בוא, "זוהר לעם"מתוך ספר /  וְנ

ַתחו ארצה: "מאמר, פרשת וישלח, "זוהר לעם" מתוך ספר /  ֶמֶלך ַהַחיֹות  שוָעל  35' עמ  /  ז"אות קי, " ַוִטשְנ

 36' עמ/ "  חכמת הקבלה והפילוסופיה"מאמר , "כתבי בעל הסולם"מתוך /  ֹלא ִציפֹור  

יֹון - ָאָדם  ֶמה ָלֶעלְנ  37' עמ/  ז  "אות רמ, "פהו והאםאו ַמשקה מלך מצריחט: "מאמר, פרשת וישב, "זוהר לעם"מתוך ספר  /  ֶאדְנ

 38' עמ /  ז"כ- ו "אות כ, "עם לבן גרתי: "מאמר, פרשת וישלח, "זוהר לעם"מתוך ספר /  ָנָחש ַבֶדֶרך  

 40' עמ /  1890 ' עמ,"כוח המחשבה: "(554 ) מאמר,"דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב"מתוך ספר /  ב וֵמִטיב  טוֹ 

מֹו ֲאֵחִרים    42' עמ /  101' עמ, "מעוז צור ישועתי: "מאמר, "שלבי הסולם"חלק ', כרך א" ש"כתבי רב"מתוך ספר /  כְנ

 44' עמ/  " לשמשני: "ח"מאמר קל, "דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב"מתוך ספר /  ֲאָנִשים ֲאֵחִרים  

 45' עמ / "להגביה את עצמו: "ה"מאמר רכ, "שמעתי"מתוך ספר /  ֵמַעל ָהִעיגול  

ִלי ָהרוָחִני    46' עמ/   (26.6.08)מתוך הכנה לשיעור היומי  / ַהכְנ

בות  47' עמ / 'חלק ג" ש"כתבי רב"מתוך ספר " דרגות הסולם"על מאמרי  (3.3.09)מתוך שיעור  /   ַערְנ

ַגל ָקָטן   48' עמ  /  "השלום בעולם": מאמר, "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך /   ַגלְנ

 49' עמ  /  "השלום בעולם": מאמר, "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך  /   עֹוָלם ֶאָחד

לֹום ָהעֹוָלם   50' עמ  /  "השלום בעולם": מאמר, "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך /  שְנ

ֵאב  52' עמ / "אין עוד מלבדו: "'מאמר א, "שמעתי"מתוך ספר /    ָקָטן כְנ

 53' עמ/  "הקדמת פי חכם": מאמר, "כתבי בעל הסולם" ספר מתוך /   ָהִעיָקר ַהַכָווָנה

 54' עמ / 1901עמוד , "השגה כללית ופרטית: "570מאמר , "דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב"משל מתוך ספר /  ַמָפה ֶשל ִעיר 

דֹון ָהִעיר    56' עמ /  "מה שלא יתבטל לעולם, רוחניות נקרא" :ח"מאמר צ, "שמעתי"מתוך ספר /  לֹונְנ
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מבנה המציאות  
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ִציאות    57' עמ /  "מה שלא יתבטל לעולם, רוחניות נקרא" :ח"מאמר צ, "שמעתי"מתוך ספר /  ָמקֹום ַבמְנ

ֵדר ָברוָחִני  58' עמ /  184' עמ, ו"אות צ, "פתיחה לחכמת הקבלה"מאמר , "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר   /  ֵאין ֶהעְנ

ַמן וָמקֹום  59' עמ  /  (א"אות ס )"פתיחה לפירוש הסולם": בעל הסולםמתוך מאמרו של  /  זְנ

ֶצֶבת ֵמָהר    61' עמ  /  ('אות ד)' חלק א" הסתכלות פנימית", "תלמוד עשר הספירות"משל של בעל הסולם מתוך ספר /  ֶאֶבן ֶנחְנ

ָקרֹוב    62' עמ  /  (ג"אות י)" פתיחה לחכמת הקבלה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם" ספר מתוך/  ָרחֹוק וְנ

 64' עמ/    1472' עמ, ט"אגרת כ, "אגרות"חלק ', כרך ב" ש"כתבי רב"מתוך ספר /  ֹראש ַהָשָנה  

ֵמי ַהֶחַבעוֹ ח  65' עמ  /  "ואהבת הבריות' אהבת ה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר   /  ק ַחכְנ

ַמָטה  ָלה ולְנ ַמעְנ  66' עמ /  ו "אות קכ, "ויחבקהו ויפול על הארץ"מאמר  , פרשת וישלח, "זוהר לעם"מתוך ספר /  לְנ

ָתם   ֶנחְנ  67' עמ  /  (ד"קמאות )" תלמוד עשר הספירות"מתוך הקדמה של בעל הסולם לספר  /  חֹוֵתם וְנ

 68' עמ  /  (ד"אות קמ)" תלמוד עשר הספירות"מתוך הקדמה של בעל הסולם לספר /  ֵאין ָחָדש  

 69' עמ  /  840 'עמ, "ברךקונטקט עימו ית ":פרק', חלק ב" הדור האחרון"מתוך כתבי  /  אֹוָצר ַבִכיס 

ִלי    70' עמ/  '  אות ד, "הפתיחה לחכמת הקבל: "מתוך מאמרו של בעל הסולם/  אֹור בֹוֵרא ֶאת ַהכְנ

 72' עמ  /  "מתן תורה"על מאמרים של  (17.7.08)מתוך שיעור /  ַמר וָמתֹוק  

 73' עמ /  " הוא אוצרו' יראת ה"ח "מאמר ל, "שמעתי"מתוך ספר /  ַמהו אֹוָצר  

נוָקב   ִלי מְנ  74' עמ /   763 'עמ, ז"אגרת נ, "אגרות"חלק , " בעל הסולםכתבי"מתוך ספר /  כְנ

 75' עמ/    47'  עמ, "גוף ונפש: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך /  ִמָסִביב ָלִעיגול  

כֹוָער    76' עמ  /  "תורה נקרא יורה: "ו"מאמר נ, "שמעתי"ספר מתוך /  ִאיש מְנ

ִחיַנת חִ   78' עמ /  "ודשיתא אלפי שני- שבת בראשית : "ד"מאמר קכ, "שמעתי"מתוך ספר   /  ָסרֹוןיבְנ

 80' עמ  /  "שמעתי"משל של בעל הסולם מתוך ספר /  ?  ִמי ַהַגָנב

בוָצרֹות   ִחילֹות מְנ  81' עמ /  ה "אות קצ, "ויבא נח התבה: " מאמר, פרשת נוח," לעםזוהר"מתוך ספר /  מְנ

חֹות ָהעֹוָלם  תְנ  82' עמ/   ג"שנ אות ,"סתרי תורה: "מאמר, חופרשת נ, " לעםזוהר"מתוך ספר /  ַמפְנ

 84' עמ  /  "רוחניות וגשמיות: "א"מאמר ר, "שמעתי"מתוך ספר /  ָשָכר רוָחִני  

 85' עמ /   (א"אות כ)" הקדמה לספר הזוהר: "מתוך מאמרו של בעל הסולם/  ֵשֶכל  

ָלך   לוכְנ צוף מְנ  86' עמ /  " בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר /  ַפרְנ

 87' עמ  /  "בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר /  ַמהו ַהֵשֶכל  

ָמֶוות    88' עמ  /  "בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר /  ֵבין ַחִיים לְנ

בוֵשי ָכבֹוד    89' עמ  /  ח" קסאות, "שאור ומחמצת: "מאמר ,באפרשת , "זוהר לעם"מתוך ספר /  לְנ

ַהֶחֶרב   ַשל ַהָמֵגן וְנ  90' עמ  /  687 'מע', אגרת ו, "אגרות "חלק, "כתבי בעל הסולם"ך מתו/  מְנ

ָשָבה ִהיא תֹוָלָדה ֵמָהָרצֹון  95' עמ /   (א"אות כ)" הקדמה לספר הזוהר: "מתוך מאמרו של בעל הסולם  /  ַהַמחְנ

 97' עמ  /  1890 'עמ, "כוח המחשבה: "(554) מאמר ,"דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב"מתוך ספר /  ִמי וַמה  

 98' עמ /  "בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר /  כֹוַח ָהָרצֹון  

 100' עמ /  " בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר /  ָרצֹון ָחָזק  

וָיָתן   ַשֵחק ִעם ִלוְנ  101' עמ /  "בעבודה', וליל ה' מהו יום ה: "מאמר, "שמעתי"מתוך ספר /  מְנ

 102' עמ /   763' עמ, ז"נאגרת , "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך /  ִמיעוט כֹוחֹות  

אוָשר    103' עמ/    763' עמ, ז"נאגרת , "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך /  ַמָצב מְנ

ֹלַאט לְנ  ַאט וְנ  104' עמ/   ב"צ- א "אות צ, "שלחני כי עלה השחר: "מאמר, שלחיו פרשת, " לעםזוהר"ספר מתוך   /  ם ַאַחתַפעַ א בְנ לְנ

אֹוָרה ָיִאיר   105' עמ /  ח"צ- ג "צ אות, "שלחני כי עלה השחר: "מאמר, שלח ויפרשת, " לעםזוהר"ספר מתוך /  ֲחֵשיָכה כְנ

ֵבקות ָהֶעֶבד  107' עמ /  706 ' עמ,ח"יאגרת , "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר משל מתוך /   דְנ

ַחַיי  108' עמ/  "  ענין גילוי החסרון: "ג"על מאמר רי (06.04.08) " שמעתי"מתוך שיעור בספר /  ?  ַמה ַהַטַעם בְנ

 109' עמ /  "כתבי בעל הסולם" בספר "מאמר לסיום הזוהר"מתוך /  ֶחֶבל ַהָצָלה  
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ָשָמההַ  ִגידול ַהנְנ ָשָרה לְנ  110' עמ /  "מבשרי אחזה אלוקי"מאמר  , "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר   /  כְנ

צוִפים   ִפירֹות וַפרְנ  111' עמ /  "מהותה של חכמת הקבלה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר /  סְנ

ַבֲעֵלי ַהחוֹ ִמיָדה ַאַמת הַ  ָמהלְנ  112' עמ /  39' עמ, "תכונתה של חכמת הנסתר בכללה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר   /  כְנ

 113' עמ /  "ב" - בא אל פרעה: "מאמר, "שלבי הסולם"חלק ', כרך א" ש"כתבי רב"משל מתוך ספר /  קֹוַמת ַהֶמֶלך  

 114' עמ  /  ('אות י)" פנים מאירות ומסבירות"לפי הקדמה של בעל הסולם לספר /  ָגָמל נֹוֵשא ֶמִשי  

ַמת ַהִניגון    116' עמ  /  54' עמ, "נקודות' ב: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"משל מתוך ספר /  חֹוכְנ

 118' עמ /  " דלתתא אתערותא צריכים ולמה, דלעילא אתערותא זהו לשמה': "המאמר , "שמעתי"משל מתוך ספר /  ִתיק ָקָטן  

 120' עמ /  "ענין ההשגה הרוחנית: "מאמר, "שמעתי"מתוך ספר /  ַהַהָשָגה ָהרוָחִנית  

 123' עמ /   ד" רנ- נ" ריותאות" אל תיראי תולעת יעקב: "מאמר, פרשת וישלח, " לעםזוהר"מתוך ספר /   תֹוַלַעת ַיֲעֹקב 

לוֵחי ַהֶמֶלך  126' עמ/  ג  "אות כ, "לקב״הלו וכמה שליחים יש : "מאמר, פרשת שמיני, "זוהר לעם"מתוך ספר   / שְנ

ַכת ַהַצִדיק  127' עמ/  "  אחור וקדם צרתני: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר   /  ִברְנ

 128' עמ /  ז"אות נ, "הקדמה לספר הזוהר: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר /  רֹוֵעה ֹצאן  

 129' עמ /  504' עמ', אגרת נ, "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר /  אֹוָמן ָגדֹול  

 130' עמ /  ד"ע-  ב "אות נ, "תפלותיהם של צדיקים: "מאמר, פרשת וישלח  (21.12.09)"  זוהר לעם"מתוך שיעור /  ָזֵקן ָחָכם  

 131' עמ /  " ביטויים רוחניים: "פרק, "תורת הקבלה ומהותה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר /  אֹור ָפשוט  

 132' עמ /  20.05.09  מתאריך"מקובלים כותבים " מתוך תוכנית הטלוויזיה/   ִגילוי  הואֵסֶפר 

ַפת ַהָשַמִים    133' עמ /  ”כתבי בעל הסולם"ספר , (' באות)" מבוא לספר הזוהר"מתוך / שְנ

 134' עמ /  ”כתבי בעל הסולם"ספר , ('אות י)" מבוא לספר הזוהר"מתוך   /  ֵסֶפר ַהָשַמִים

 135' עמ  /  "בעל הסולםכתבי "מתוך '( חאות )" מבוא לספר הזוהר"מתוך / ָהאֹוִתיֹות 

 

 

: נספח מיוחד

ב לֵ הַ  תדַ וקנְנ 
 

'  ב' אותיות א
מושגים והגדרות על תפיסת המציאות  

 138' עמ

* 
משחק קלפים  
משלי מקובלים 

 145 'עמ

* 
משחק לוטו  

התחקות אחר הטבע 
 159' עמ

* 
שרטוט מאוייר על מבנה המציאות 

הנקודה שבלב 
  4' עמ
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חוט ָשִני 
 

 (03.11.09) היומימתוך הכנה לשיעור 

 
ֹכל ָאָדם   לְנ

עֹוֶרֶרת ַפַעם ַבַחִיים , ִמתְנ

ָעִמים ַבַחִיים ,  ַכָמה פְנ

ֹפה ָוָשם  

קוָדה ֶשַבֵלב .  נְנ

 

ָעִמים הוא חֹוֵשב   ִלפְנ

ָתם ֵריק לוֹ  ,  ֶשֶזה סְנ

ָעִמים   ִלפְנ

ָתם ָרע לוֹ  .  ֶשסְנ

 

ָעִמים   ִלפְנ

ִמֹכל ִמיֵני ִסיבֹות  

ִמיֹות ִאילו ַגשְנ ,  כְנ

ִתיֹות ַפחְנ ,  אֹו ֲאִפילו ִמשְנ

 הוא חֹוֵשב 

רו   ֶשַהִסיבֹות ָהֵאֶלה ַיֲעבְנ

ַהֹכל ֵייָרַגע  וְנ

ֵסֶדר ֶיה בְנ ָאז ִיהְנ . וְנ

 

הוא ֹלא ֵמִבין  

ִרים בוֹ  עֹורְנ  ֶשָכך מְנ

קוָדה ֶשַבֵלב   נְנ

ָשָמה ִחיַלת ַהנְנ ,  תְנ

ֵצה   חוט הַ קְנ

ִגילוי ָהַאֲהָבה .  לְנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

" הקדמה לספר הזוהר"על  (29.04.08)שרטוט מתוך שיעור 
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ַמת ַהֵלב  חֹוכְנ
 

 ('אות י)" פנים מאירות ומסבירות"לפי הקדמה של בעל הסולם לספר 

 
ָרא   ָהָאָדם ֹלא ִנבְנ

ָיִנים נֹות ִבנְנ ִלבְנ נֹות הֹון וְנ  . ִלקְנ

ַבֵקש ֹכל ָדָברֶאָלא ,  לְנ

ִביאֵ  מֹוד  והֶשיְנ ָמה וֹ חֶאת הַ ִללְנ  כְנ

  .ֶלֱאהֹובֵאיך 

חו ָאז ִייַפקְנ  ,  ֵעיֵני ִלבוֹ וְנ

ִתתְנ  בֹו רוַח ַאֶחֶרתוְנ ִקרְנ  . ַחֵדש בְנ
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ֵמי ַהֵלב  ַחכְנ
 

 ('אות י)" פנים מאירות ומסבירות"לפי הקדמה של בעל הסולם לספר 

 
ָמה ַהֹזאת   ַהחֹוכְנ

ָנה  ֹלא ִנתְנ

ֵשי ֵלָבב ַאנְנ  . ֶאָלא לְנ

 

לֹוָמר  , כְנ

 ֶשִהִשיגו ֵלב ֶלֱאהֹוב 

דוהָ  מְנ ַיחְנ ,  וְנ

 

ָרִאים שֶ   ֵהם ִנקְנ

שֹון ֲחָכִמים   ִבלְנ

ֵמי ֵלב"  , "ַחכְנ

 

יֹות ָשם עֹוד  ֶשֵאין  ִלהְנ

ַמָטה   רוַח יֹוֵרד לְנ

ָמהוֹ ֵלב ָפנוי ֵמחבְנ   .כְנ
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ַאֲהָבה ֲחשוָבה ֵמַהַמָתָנה 
 

 34 'עמ", מהות חכמת הקבלה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 
 ֶשִהיא ַאֲהָבה ַאף ַעל ִפי 

 , ַרק תֹוָלָדה יֹוֵצאת ִמן ַהַמָתָנה

 ָמקֹום ִהיא ֲחשוָבה  ִמֹכל

ָמהשֶ  ַעצְנ  . ֵאין ֵעֶרך ַעל ַהַמָתָנה בְנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֶמֶלך ָגדֹול  דֹוֶמה לְנ  בְנ

ָאָדם  , ֶשנֹוֵתן ֵחֶפץ ָקָטן לְנ

ָמה-ַעל-ַאף ַעצְנ  , ִפי ֶשַהַמָתָנה בְנ

 , ֵאין ָלה ֹכל  ֵעֶרך

  ָהַאֲהָבה  ֹכל ֶזהִעם

שוַמת ֵלב ֶשל ַהֶמֶלךהַ וְנ   , תְנ

ָרה יֹוקְנ ָכה וְנ ֶערְנ  . ֵאין ֵקץ לְנ
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ִפיָכך  , ולְנ

ֵרי ִמן ַהחֹוֶמרִהיא  ַגמְנ ֶשֶטת לְנ  , מופְנ

ַהַמָתָנה  , ֶשהוא ָהאֹור וְנ

אֹוֶפן ֵחן , בְנ ַהֶהבְנ  ֶשֹכל ָהֵעֶסק וְנ

ַהַהָשָגה  ָאר ָחקוק בְנ  ִנשְנ

ָבָדה  . ַרק ָבַאֲהָבה לְנ

ֶחֶקת  מֹו ִנמְנ ַהַמָתָנה כְנ  וְנ

ַכַחת ֵמַהֵלב ִנשְנ   .וְנ
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  ַאֲהָבהֶקֶשר

 
  571 'עמ, "מטרת העבודה: "ד"מאמר נ, "שמעתי"חלק ", כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 

 
  נֹוֵתן ֶאָחד ִאם

ַהֵשִני ,  ֲחָזָרה ָדָבר שום נֹוֵתן ֹלא וְנ

ִציאות ֵאין . שוָתפות ֶשל מְנ

 

ַמן ַרק ֵניֶהם ִבזְנ   ֶששְנ

ַגִלים ֶזה ֶזה ַאֲהָבה מְנ   לְנ

  ִויִדידות ֶקֶשר ֵיש ָאז

ֵניֶהם ֵבין . שְנ

 

ַגֶלה ֶאָחד ִאם ֲאָבל , ַאֲהָבה מְנ

ַהֵשִני ֶאה ֹלא וְנ גוָבה שום ַמרְנ ,  תְנ

ַאֲהָבה ֵאין   ָכֹזאת לְנ

ִציאות שום כות מְנ  .ִקטום וזְנ
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רות  ַחבְנ ִהתְנ
 

" בעבודה, במסתרים תבכה נפשי, מהו: "מאמר, "שמעתי"מתוך ספר 

 

ֵני ֲאָנִשים   ִאם שְנ

 , ָבִאים ִליֵדי ַהָכָרה

 

 שֹוֵנא ם ֶשֹכל ֶאָחד ֵמהֶ 

 , ַמה ֶשֲחֵברֹו שֹוֵנא

אֹוֵהב ֶאת ַמה וִמי   וְנ

, ֶשֲחֵברֹו אֹוֵהב

 

 ָאז ֵהם ָבִאים ִליֵדי 

ִמיִדית רות תְנ ַחבְנ  , ִהתְנ

ִחיַנת ָיֵתד   בְנ

עֹוָלםיֶשֹלא תִ   .מֹוט לְנ
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ָאה ִירְנ  ַאֲהָבה וְנ
 

"  בעבודה, ענין גילה ברעדה: "מאמר" שמעתי"מתוך ספר 

 

ָמקֹום ֶשֵיש ַאֲהָבהו  ,בְנ

ָאה ַגם ֵכן ִירְנ ִריִכים ַלֲעסֹוק בְנ  .צְנ

ָאה  ִכי ִירְנ

ַהִחיָסרֹוןִהיא ֶהָחָלל  .  וְנ

 

ִמי ֶשבֹוֶנה לֹו ַבִית בְנ   דֹוֶמה לְנ

ִקירֹות ַהַבִית  ֹלא עֹוֶשה בְנ  וְנ

 . ָסרֹוןישום חִ 

ָאז  ָשרות וְנ  ֵאין לֹו שום ֶאפְנ

הִ   , ָכֵנס ַלַבִיתילְנ

 

קֹום ָחָלל   ִכי ֵאין מְנ

ִקירֹות ַהַבִית  , בְנ

ֶיה לֹו ָמקֹום  ֶשִיהְנ

הִ   . ַבִיתהַ ָכֵנס לְנ ילְנ

 

ִריִכים ַלֲעשֹות  ָלֵכן צְנ  וְנ

קֹום ָחָלל  , מְנ

ֵדי ֶהָחָלל ַהֶזה   ֶשַעל יְנ

 .הוא ִיָכֵנס ַלַבִית
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ֵאש דֹוֶעֶכת  
 

 668 'עמ', אגרת ב, "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 

 ִאיש ַהנֹוֵתן 

ֵרֵעהו דֹוָלה לְנ ,  ַמָתָנה גְנ

 

ִלבֹו  ָגָלה בְנ  ָהַאֲהָבה ַהִמתְנ

ַעת ַהַמֲעֶשה  , ִבשְנ

ֵאיָנה דֹוָמה  

ֶאֶרת ַבֵלב  , ָלַאֲהָבה ַהִנשְנ

ַאַחר ַהַמֲעֶשה  , לְנ

  

 ֶאָלא ִהיא הֹוֶלֶכת 

ַקֶרֶרת יֹום יֹום  , וִמתְנ

ָשר ָלבֹוא   ַעד ֶשֶאפְנ

ָחה  ָלל ִשכְנ  ִלכְנ

ַכת ָהַאֲהָבה ִברְנ  , בְנ

  

ַקֵבל ַהַמָתָנה  חוָיב מְנ  ומְנ

בוָלה  ִציא ַתחְנ  ִלַהמְנ

ֹכל יֹום   בְנ

ֵעיָניו ַכֲחָדשֹות יֹות בְנ  . ִלהְנ

  

ֶזהו ֹכל ֲעבֹוָדֵתנו  , וְנ

ֵבנו ִקרְנ ַגלֹות ַאֲהָבֵתנו בְנ  , לְנ

יֹום ַמָמש ֹכל יֹום וְנ , בְנ

ָשֶוה   ָשֶוה בְנ

ַעת ַהַקָבָלה מֹו ִבשְנ  .כְנ
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רֹוֵפא ֵלב 
 

  39 ' עמ,"תכונתה של חוכמת הנסתר בכללה ": מאמר",כתבי בעל הסולם" ספר מתוך

 
רֹוֵפא   חֹוֶלה ַהָבא לְנ

 , ֶשיֹוִציא לֹו קֹוץ

ָהרֹוֵפא ֶשמֹוִציא ֶאת ַהקֹוץ  

ִאיב ַלחֹוֶלה  , וַמכְנ

ָתָנה ָחן ֶשִנשְנ ַעָתה   ֵאינֹו ִנבְנ

 , ופֹוֵעל ַרע

 

ַהחֹוֶלה   ֶאָלא ָהרֹוֵפא וְנ

ָתה ֵביֵניֶהם   ֶשַהיְנ

ֵני ֵכן  , ַאֲהָבה ִלפְנ

ֵהם אֹוָתם ָהאֹוָהִבים  

ַעת ַהַמֲעֶשה   ַגם ִבשְנ

ִאיב  . ֶשל ַהִחיתוך ַהַמכְנ
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הֹוָכָחה חֹוֶתֶכת 
 

 2049 'מ ע,"כתיבה וחתימה טובה"(: 879) מאמר ", דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב" ספר מתוך

 
 , ָאנו רֹוִאים

מֹו  ַעצְנ  ֶשֵאין ָהָאָדם בְנ

תֹוב   ָצִריך ִלכְנ

ָתב  , ֶאת ַהִמכְנ

 

 ַמה ֶשהוא רֹוֶצה 

תֹוב ַלֲחֵבירוֹ   , ִלכְנ

הֹוִדיַע לֹו ַמֶשהו   ֵבין לְנ

ַבֵקש ִמֶמנו ַמֶשהו  . אֹו לְנ

 

 ֶשִאם ָהָאָדם 

ָתב , חֹוֵתם ַעל ַהִמכְנ

ָבר  ִפיק כְנ  ֶזהו ַמסְנ

ַתב ָתב ֶשִנכְנ   ,ֶשַהִמכְנ

 הוא ֱאֶמת 

חוֹ  ֶשהוא שֹולְנ  . וְנ

 

ֶהֶפך מֹו ֵכן לְנ  , וכְנ

מֹו  ַעצְנ  ִאם ָהָאָדם ָכַתב בְנ

ָתב   ֶאת ַהִמכְנ

 ֲאָבל ִאיש ַאֵחר 

ָתבוֹ   , ָחַתם ַעל ִמכְנ

 

ָאָיה  ָתב ַהֶזה ֵאינֹו רְנ  ַהִמכְנ

ָתב ֱאֶמת ֶיה ַהִמכְנ  , ֶשִיהְנ

 ֲהַגם ֶשהוא ַמִכיר 

ַתב ָידֹו ֶשל ֲחֵבירוֹ   . ֶשֶזהו כְנ
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ִעית  ַאֲהָבה ִטבְנ
 

"  ענין גילוי החסרון: "ג"מאמר רי, "שמעתי"ספר 

 
 , ִמי ֶשאֹוֵהב ַלֲחֵברֹו ַאֲהָבה ֲאִמיִתית

חֹוֵשב  תֹוֵקק וְנ  ֲאַזי הוא ִמשְנ

טֹוַבת ֲחֵברוֹ   , ַרק בְנ

ַמה  מֹו בְנ  ומֹוֵנַע ֶאת ַעצְנ

ָמח טֹוָבה ַלֲחֵברוֹ   . ֶשֵאינֹו ִנצְנ

 

בֹונֹות ִלי שום ֶחשְנ ַהֹכל ַנֲעֶשה בְנ  . וְנ

ֶזה ִריִכים מֹוַח ָגדֹול לְנ ֵאיָנם צְנ  , וְנ

ִעי ֵני ֶשֶזה ִטבְנ  . ִמפְנ

ָנה מֹו ַאֲהַבת ָהֵאם ִלבְנ  , כְנ

ָנה טֹוַבת בְנ ַגָמָתה לְנ  , ֶשֹכל מְנ

ִריָכה שום ֲהָכנֹות  ֵאיָנה צְנ  וְנ

ָנה  . ומֹוִחין ֶלֱאהֹוב בְנ

 

ֵשֶכל ִעי ֵאינֹו ָצִריך לְנ  , ַיַען ֶשָדָבר ִטבְנ

ַחֵייב ֶאת ַהָדָבר  , ֶשיְנ

ָמם ַעצְנ  , ֶאָלא ֶשַנֲעֶשה ִמַצד ַהחוִשים בְנ

ִדים  ָמם עֹובְנ ַעצְנ  ֶשַהחוִשים בְנ

ִסירות ֶנֶפש ַמָמש  . ִבמְנ

 

 , ֶשֵכן הוא ַבֶטַבע

ֵאיֶזה ָדָבר  , ֶשֵמֲחַמת ַאֲהָבה לְנ

ִרי ָשםםמֹוסְנ  ,  ֶאת ַנפְנ

 

ַהַמָטָרהםַעד ֶשַמִגיִעי  .  לְנ

ַמן ֶשֵאיָנם ַמִשיִגים ֹכל זְנ  , וְנ

 .ַחֵייֶהם ֵאיָנם ַחִיים
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ֶיֶלד טֹוב 
 

על הדרכים להנחלת משנת בעל הסולם   (19.10.04)מתוך שיחת רב 

 

 ,ֵיש ֵאיֶזה כֹוחַ 

ָשָבה , ֵאיזֹו ַמחְנ

ֶששֹוַלַחת ָלנו ֹכל טוב 

מֹו ִאָמא .  כְנ

 

נו   ֲאָבל ֲאַנחְנ

ַקֵבל כֹוִלים לְנ ,  ֹלא יְנ

ִגיש ַהרְנ כֹוִלים לְנ ,  ֹלא יְנ

.  ֶאת ַהטֹוב ַהֶזה

 

ִמיָדה   ֶאָלא ַרק בְנ

ֶיה מוָכִנים   ֶשִנהְנ

-   כמֹו ֶיֶלד טֹוב 

רֹום   ֵדי ִלגְנ ַלֲעשֹות ַרק כְנ

ִאָמא ָחה לְנ .  ִשמְנ
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 ַאֲהַבת ָאב וֵבן

 
 668 'עמ', אגרת ב, "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 

 

נֹו   ַאֲהַבת ָאב ִלבְנ

ִעית ִשית ִטבְנ ,  ִהיא שֹורְנ

מֹו ֶשָהָאב   וכְנ

נֹו ֹיאַהב אֹותוֹ  ,  חֹוֵשק ֶשבְנ

מֹו ֵכן ַהֵבן   כְנ

.  חֹוֵשק ֶשָאִביו ֹיאַהב אֹותוֹ 

 

ָבָבם ַהֵחֶשק ַהֶזה ַהָמצוי ִבלְנ ,  וְנ

ִלי ֶהֶרף   גֹוֵרם ָלֵהם ָתִמיד בְנ

ָאה ִחיַנת ִירְנ .  בְנ

 

ינו ַהיְנ אֹוד  , דְנ ַייֵרא מְנ ֶשָהָאב ִמתְנ

ֵאיֶזה ִשיעור ָנא אֹותֹו בְנ נֹו ֹלא ִישְנ ,  ֶשבְנ

,  ַוֲאִפילו ַדק ִמן ַהַדק

ַייֵרא   מֹו ֵכן ַהֵבן ִמתְנ וכְנ

ֵאיֶזה ִשיעור ָנא אֹותֹו בְנ ,  ֶשָאִביו ֹלא ִישְנ

ָדק, ַדק ִמן ַהַדק ֵאין ִנבְנ .  בְנ

 

ִמיִדית" ָאה תְנ ִירְנ זֹו  " וְנ

ַגלֹות ַמֲעִשים טֹוִבים  גֹוֶרֶמת ָלֵהם לְנ

ֵרֵעהו ,  ֵבין ִאיש לְנ

פֹוַעל   ַגלֹות ַאֲהָבתֹו בְנ ַאֵמץ לְנ ֶשָהָאב ִמתְנ

נוֹ  ֵעיֵני בְנ ִמידות לְנ ,  ִבתְנ

פֹוַעל   ַגלֹות ַאֲהָבתֹו בְנ ַאֵמץ לְנ ַגם ַהֵבן ִמתְנ וְנ
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תֹו  כֹולְנ ֹכל יְנ ִמידות ובְנ ִבתְנ

ֵעיֵני ָאִביו .  לְנ

 

ֶדֶרך ֶזה   ובְנ

ַרִבין ֵשי ַהַאֲהָבה ָפִרין וְנ ,  ִרגְנ

ֵלב ֶשֵניֶהם ָתִמיד ,  בְנ

ַמֲעִשים טֹוִבים  ַגֵבר בְנ ַעד ֶשָהֶאָחד ִמתְנ

, ַעל ֲחֵברוֹ 

ָשֵלם ִשיעור ָגדֹול וְנ .  בְנ

 

ינו ַהיְנ ,  ֶשַאֲהַבת ֵלב ֵמָהָאב, דְנ

ִשיעור ָשֵלם ַגֵלית ֶאל ַהֵבן בְנ ,  ִמתְנ

הֹוִסיף   ֶשָעָליו ֵאין לְנ

רֹועַ  ֵאין ִלגְנ . וְנ
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ֵבן ָיִחיד ַאֲהַבת 
 

 668 'עמ', אגרת ב, "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 

 

ֵאה וֹ ב  א ורְנ

נֹו   ַאֲהַבת ָאב ובְנ בְנ

ֵלא ָוֶפֶלא ָהג ַהפְנ ,  ִמנְנ

 

אֹוָרה  ִאם ַהֵבן  ,ֶשִלכְנ

ִאמוֹ  ָאִביו וְנ ,  ָיִחיד הוא לְנ

חוָיב ַהֵבן ֶלֱאהֹוב יֹוֵתר   מְנ

ִאמוֹ  ,  ֶאת ָאִביו וְנ

ַגִלין ֵאָליו יֹוֵתר ַאֲהָבה  ִכי מְנ

ֵבה ָבִנים .  ֵמהֹוִרים ֶשֵיש ָלֵהם ַהרְנ

 

ִציאות ֵאינֹו ֵכן ,  ֲאָבל ַבמְנ

ַנֲהפֹוך הוא ,  וְנ

 ֶשִאם הֹוִרים 

א ָשִרים מְנ ֵניֶהם  וֹ ִנקְנ ד ִלבְנ

ֵלי ַאֲהָבָתם ַחבְנ   ,בְנ

   ָאז ֵעֶרך ַאֲהַבת ַהָבִנים

אֹוד ָטן מְנ ָער ומוקְנ ,  מוצְנ

 

חוש   ֶאה בְנ ָעִמים ִנרְנ ַעד ֶשִלפְנ

,  ֶאֶצל ַהָבִנים ִמסוג ַאֲהָבה ַכזוֹ 

ִלָבם ֹכל ֶרֶגש ָהַאֲהָבה ָבה בְנ   .ֶשִנכְנ

ָהג ֵמחוֵקי ַהֶטַבע ִכי  ֶזהו ִמנְנ

 . ַהָטבוַע ָבעֹוָלם



 23 

ֶדֶלת ַהַבִית 
 

 1517' עמ, ו"נאגרת , "אגרות"חלק ', כרך ב" ש"כתבי רב"מתוך ספר 

 
 ִמי ֶשחֹוֵשב 

נֹות לֹו ַבִית  , ִלבְנ

 

 הוא ָיכֹול 

ַסֵדר לֹו ֶדֶלת   לְנ

צֹוֶרך ַהַבִית   לְנ

ֶיה לֹו ַאַחר ָכך  . ֶשִיהְנ

 

 ֲאָבל ִאם הוא 

 ֹלא חֹוֵשב 

נֹות לֹו ַבִית  , ִלבְנ

 

ֵאיֶזה צֹוֶרך   לְנ

מֹו ַיֲעֶשההוא  ַעצְנ   לְנ

 .ֶדֶלת
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ַהַבת ֶשל ַהָשֵכן 
 

( 6.9.09) היומי לשיעורש שהושמעו כהכנה "דברי רבמתוך 

 

ָעִמים  , ֵיש ִלפְנ

 ָשֵכן ֶאָחד ָצִריךשֶ 

ַהִשיא ֶאת ִבתוֹ   , לְנ

 . ֵאין לֹו ֶכֶסףוְנ 

 

בַ הוא   ,  ֶשלוֹ ֵקש ֶאת ַהָשֵכןמְנ

ַיַחד ֶלֱאסֹוף ֶכֶסףיֶשֵיֵלך אִ   , תֹו בְנ

ַהִשיא ֶאת ַהַבת ֶשלוֹ  ֶיה לְנ .  ֶשִיהְנ

 

ָאז שֶ  ֵניֶהם הוְנ כִ וֹ שְנ  , יםלְנ

ָעִמים ֵבה פְנ  ,ַהרְנ

  -יֹום ָשֵלם 

רוָטה ַאַחתוֹ הוא ֹלא אוְנ  .  ֵסף פְנ

 

ָלה  , ַבַליְנ

ִביל ִבתוֹ  ַחֵפש ֶכֶסף ִבשְנ  , ֶזה ֶשָהַלך לְנ

תֹו נֹוֶתֶנת לֹו ֶלֱאכֹולשֶ  , ִאשְנ

: הוא אֹוֵמר

 

 , ֵאין ִלי ֲעַצִבים ֶלֱאכֹול"

ָבר ָצִריך ִלישֹון  , ֲאִני כְנ

ַדֵבר ִעם ַאף ֶאָחד  . ֵאין ִלי ֲעַצִבים לְנ

ַלל ֶשֵאין ִלי ֶכֶסף  , ִבגְנ

ִדיָכאֹון  ". ֲאִני בְנ
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  , ֵאיֶזה ָדָברֲאָבל ֶשהֹוֶלֶכת ַעל

ֵכָנה ֶשָלהֵאֶצל  ,  ַהשְנ

  ,ֶשַגם ַבֲעָלה ָהַלך ִאיתוֹ 

ָפָחהרֹוָאה שֶ   , יֹוֵשב ִעם ַהִמשְנ

שֹוִתים ֵהם וְנ  ִלים וְנ   -אֹוכְנ

ֵמִחים .  שְנ

 

: ֶשחֹוֶזֶרת ִהיא אֹוֶמֶרת

ֵדל" ֶאה ֶהבְנ    -בֹוא ִתרְנ

ָך  , ֵאיֶזה ֲעַצִבים ֵיש לְנ

 , ַאָתה ָחָלש

הוא   ! ֶבן ָאָדם- וְנ

 

ֶתם ֶלֱאסֹוף ֶכֶסף ֵניֶכם ֲהַלכְנ  , שְנ

ֵניֶכם ָרִציֶתם ֶכֶסף  , שְנ

ָפָחה ֶשלֹו   ַמדוַע הוא אֹוֵכל ִעם ַהִמשְנ

ַאָתה ֹלא  "?וְנ

 

: ָאז הוא עֹוֶנה ָלה

ַהִשיא ֶאת ִבִתי"  . ֲאִני ָצִריך לְנ

ַהִשיא ֶאת ַהַבת ֶשִלי הוא ָצִריך לְנ   ,וְנ

 !" ֹלא ֶאת ִבתוֹ 
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ַפת ֶלֶחם 
 

" בחינות בהשגה' ב" :ו"קסמאמר , "שמעתי"מתוך ספר 

 
ִחיל ֶלֱאכֹול ֶלֶחם שֶ ַקָטן   ַמתְנ

 ֵאין לֹו ֲעַדִיין שום מוָשג 

ַהֶלֶחםֶאָלא   , ַרק בְנ

 

ַבֵגר  ִהתְנ ִחיל לְנ ֶשַמתְנ  וכְנ

ָהִבין  ִחיל לְנ  ָאז הוא ַמתְנ

ִחיַנת ִסיָבה ַהֶלֶחם בְנ  , ֶשֵיש לְנ

צוַרת ַהֶלֶחם  , ַהגֹוֵרם לְנ

 

 ַקֵבל ֶאת צוָרתֹו ֶשיְנ 

ֵעיָניו ָרָאה לְנ  , ַהִמתְנ

ֶיה ָלָבן ינו ֶשִיהְנ  ,ַהיְנ

ָטִעים שֶ וְנ  ֶיה ַרך וְנ  ִיהְנ

ַכדֹוֶמה  . וְנ

 

 ֲאַזי הוא ַמִשיג 

 םחֶ ֶאת צוַרת ַהלֶ 

ַאַחר ֶשהֹוִציאֹו   לְנ

 , ֵמַהַתנור

 

 ֶשָאז ַהֶלֶחם 

 ָהָיה ַרך יֹוֵתר ִמַדי 

יֹוֵתר ָהָיה ָחם בְנ  , וְנ

 , ַעד ֶשֹלא ָהָיה ָראוי ַלֲאִכיָלה

חוָסר ֵאיֶזה ַמֲעֶשה ָהָיה מְנ  ,וְנ
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ינו ַהיְנ יַ , דְנ ָקֵרר יֶשִיתְנ ִיתְנ  ֵבש וְנ

ֵדי  ַמןַעל יְנ ִהַיית זְנ  , שְנ

ִשיר ַלֶלֶחם וִ ָהאֲ ִכי   יר ַמכְנ

ַקֵבל צוַרת ַהֶלֶחם   ֶשיְנ

ֵעת  ָרֶאה בְנ מֹו ֶשִמתְנ  כְנ

ָחןוֶשָבא ַלש  . לְנ

  

ר ָכך  ֲאָבל ַאחַ 

ִחילשֶ  קֹור ַמתְנ  , עֹוד ַלחְנ

 , ֲאַזי הוא רֹוֶאה עֹוד צוָרה

ַהַתנור ִניסֹו לְנ   .ֶטֶרם ֶשִהכְנ

 

ֵעֶרך   ֲהַגם ֶשָהָיה לֹו בְנ

 אֹותֹו צוָרה 

דֹוִליםיֲאָבל ֵיש ִש   . נוִיים גְנ

 

ינו ֵדיעַ , ַהיְנ   חֹום ַהַתנור ל יְנ

 , ַהֶלֶחם ַנֲעָשה יֹוֵתר ָגדֹול

מוָצק ַנֲעָשה יֹוֵתר לְנ  ,וְנ

ִרים ֶאת ָפָני ִהקְנ  , ווְנ

 ֶשִמקֹוֶדם ָהָיה ָלָבן 

ָשיו ֵיש לֹו ֶצַבע ַאֵחר ַעכְנ  . וְנ

 

קֹור ִחיל ַלחְנ ֶשַמתְנ  , וכְנ

 ֲאַזי הוא רֹוֶאה 

ָקל  ַהִמשְנ  ֶשַהצוָרה וְנ

 ֵבל ַהֶלֶחם עֹוד ֶטֶרם יקִ 

ַהַתנור ִניסֹו לְנ  . ֶשִהכְנ

 

ָאה מֹו ֵכן ַהלְנ  , וכְנ

ַהַמָצב   ַעד ֶשָבא לְנ

ִחים ִחיִטים   ֶשלֹוקְנ

ַקע ִעין אֹוָתן ַבַקרְנ זֹורְנ . וְנ
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 בֹוֶכה ִאיש
 
 795 ' עמ,"מהו השינוי שבשער הדמעות משאר שערים: "'מאמר ג, ' כרך ב"ש"כתבי רב"מתוך ספר 

 
,  ָאנו רֹוִאים

ַמן ַטִנים בֹוִכים ִבזְנ ָלִדים קְנ  , ֶשיְנ

ִקים  תֹוקְנ ַמן ֶשֵהם ִמשְנ  ִבזְנ

ֵאיֶזה ָדָבר  ,לְנ

 

ָלִדים   אֹו ִמי ֶשרֹוֶאה יְנ

ָחִקים ִמשְנ ַשֲחִקים בְנ  , מְנ

ֶיֶלד ֶאָחד   וְנ

 , חֹוֵטף ֵמַהֵשִני ֵאיֶזה ָדָבר

ַהֶיֶלד בֹוֶכה  , וְנ

 

 ִמֹכל ָמקֹום 

ִרים ַעל ָיָדם  , ֲאָנִשים ֶשעֹובְנ

ֶזה  , ִמי ָשם ֵלב לְנ

ִעים  , ֱהיֹות ֶשכוָלם יֹודְנ

 

ָשיו   ֶשַעכְנ

ִטים ֶזה ִעם ֶזה קֹוטְנ  , ֵהם ִמתְנ

ָנם    ר ָכךַאחַ שֶ ֹאמְנ

 . שוב ַיֲעשו ָשלֹום ֵביֵניֶהם

 

ָלִדים ִכיֹות ֶשל ַהיְנ  ,ִאם ֵכן ַהבְנ

.  ַאף ֶאַחד ֹלא ָשם ֵלב ֲאֵליֶהם
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 ן ֵכן יַמה ֶשאֵ 

חֹוב  , ִאם ָאָדם הֹוֵלך ָברְנ

בוָגר הוא ִאיש מְנ  , וְנ

רֹוִאים ֶשהוא בֹוֶכה  , וְנ

 

 ִמי ֶשעֹוֵבר ַעל ָידֹו 

שוַמת ֵלב עֹוֶרֶרת בֹו תְנ  , ִמתְנ

 ָלַדַעת ַמה ִהיא ַהִסיָבה 

 . ֶשהוא בֹוֶכה

 

בוָגר   ֶשֶבַטח ָאָדם מְנ

טויֹות  . ֵאינֹו בֹוֶכה ַעל שְנ

בוָגר ִכיֹות ֶשל ָאָדם מְנ  ָלֵכן ַהבְנ

ינות יְנ ַענְנ  , גֹוֵרם ִהתְנ

.  אוַלי הוא ָיכֹול ַלֲעזֹור לוֹ 
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 דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו 
 

י "אות ק" [ההוא יודאי]אותו היהודי ":  מאמר, פרשת נוח," לעםזוהר"מתוך ספר 

 
ֶמֶלך  , ָמָשל לְנ

ִמין ֶאת אֹוֲהבוֹ    ,ֶשִהזְנ

עוָדה ֶשהוא עֹוֶשה   ִלסְנ

סוָים יֹום מְנ  , בְנ

ֵדי ֶשאֹוֵהב ַהֶמֶלך   כְנ

 . ֵיַדע ֶשַהֶמֶלך רֹוֶצה בוֹ 

 

  :ָאַמר ַהֶמֶלך

מֹוחַ "  ַעָתה ֲאִני רֹוֶצה ִלשְנ

ָבדוֹ   , ִעם אֹוֲהִבי לְנ

ַיֵרא  , ַוֲאִני ִמתְנ

עוָדה תֹוך ַהסְנ ֶיה בְנ  ֶשֲאִני ֶאהְנ

 , ִעם אֹוֲהִבי

מוִנים ִרים ַהמְנ  , ָיבֹואו ֹכל ֵאלו ַהשֹוטְנ

ָחן בו ִעָמנו ֶאל ַהשולְנ ֵישְנ  , וְנ

ָחה  עוַדת ַהִשמְנ עֹוד סְנ  ִלסְנ

ַיַחד   ".ִעם אֹוָהִבי בְנ

 

? ֶמה ָעָשה ָהאֹוֵהב

ִשיִלים  ִדים ַתבְנ  הוא ִהקְנ

ַשר שֹור ָרקֹות ובְנ  , ֶשל יְנ

ִריב ֶלֱאכֹול  ִהקְנ  וְנ

מוִנים ִרים ַהמְנ ֵני אֹוָתם ַהשֹוטְנ  , ִלפְנ
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ַאַחר ָכך ָיַשב ַהֶמֶלך   וְנ

 , ִעם אֹוָהבוֹ 

יֹוָנה  עוָדה ָהֶעלְנ אֹוָתה סְנ  לְנ

 . ִמֹכל ַמֲעָדֵני עֹוָלם

 

ָבדוֹ  עֹוד ֶשהוא ִעם ָהֶמֶלך ִבלְנ  , ובְנ

ָרָכיו  , שֹוֵאל ִמֶמנו ֹכל צְנ

הוא נֹוֵתן לוֹ   , וְנ

ָבדוֹ  ַהֶמֶלך ָשֵמַח ִעם אֹוָהבֹו ִבלְנ  , וְנ

בו ֵביֵניֶהם ָערְנ ָזִרים ֹלא ִיתְנ .  וְנ
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ָדִגים ַבָים 
 

" תכונתה של חכמת הנסתר בכללה: " מאמר",כתבי בעל הסולם"מתוך 

 
 ,ֶטַבע ָהרוָחִני

ֶטַבע ַהָדִגים ַבָים  , כְנ

 , ֲאֶשר ַהָגדֹול בֹוֵלַע ֶאת ַהָקָטן

ָשָעה ֶשהוא חֹוֵשב ִמֶמנו  . בְנ

 

ַבד פֹוֶעֶלת ָכאן ָשָבה לְנ  ,וַמחְנ

ָשָבה ֶיֶתר ֱאֶמת ֵאינֹו ַמחְנ  , וְנ

רוחַ   , ֶאָלא ָרצֹון וְנ

ַהִניעַ  ָשָבה ֵאיָנה מֹוִעיָלה לְנ  ִכי ַמחְנ

מוֹ  ָשָבה ַעצְנ  , ַגם ַבַעל ַהַמחְנ

ֵאיך ַתִניַע ֶאת ֲחֵברוֹ   ? וְנ

 

ַטֵייר  ַקֵבל וִמצְנ  ֶאָלא ֶשָהָרצֹון מְנ

ָשָבה ַהִהיא מות ַמחְנ  , ִמדְנ

 ,ֶשל ַבַעל ָהָרצֹון ַהָגדֹול

. ופֹוֵעל ֵאֶצל ַהָקָטן ִמֶמנו
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ִפיל 
 

 (744 )741עמוד , ה"אגרת מ, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 

 

 ַהִפיל

 ֶשֵאין לֹו ִציִרים

מֹוָתיו ַעצְנ  ,בְנ

 

 ֵאינֹו ָיכֹול

ַהטֹות ֹראשוֹ   לְנ

ֲאח  .ָריווֹ לְנ

 

ֶשרֹוֶצה  וכְנ

ֲאח ַהִביט לְנ  ,ָריווֹ לְנ

ַהֵפך ֵטל ולְנ ַטלְנ חוָיב לְנ  מְנ

 ֹכל אֹוֶרך קֹוָמתוֹ 

ָנבוֹ  . ֵמֹראשֹו ַעד זְנ
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ֵאב  ַתִיש זְנ וְנ
 

' אות י, "ויבא גם השטן בתוכם- ויהי היום : "מאמר, פרשת בוא, "זוהר לעם"מתוך ספר 

 
 רֹוֶעה ֶשָרָצה 

ַהֲעִביר ֹצאנֹו   לְנ

 , ֶדֶרך ָנָהר ֶאָחד

ֵאב   וָבא זְנ

ָגרֹות ַבֹצאן ִהתְנ  . לְנ

 

נוֶסה  , רֹוֶעה ַהמְנ

 לֹוֵקַח ַתִיש ָגדֹול 

ֵאב נֹו ַלזְנ נֹותְנ  . וְנ

 

:  ָאַמר

 ִיַלֵחם ִעם ַהַתִיש "

 ַעד ֶשַאֲעִביר ֶאת ֹצאִני 

ֶעֶבר ָהָנָהר  . לְנ

ַאַחר ָכך ָאשוב   וְנ

ֵאַקח ַגם ֶאת ֶזה  . "וְנ
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 ֶמֶלך ַהַחיֹות שוָעל
 

ַתחו ארצה: "מאמר, פרשת וישלח, "זוהר לעם"מתוך ספר  ז "אות קי, " ַוִטשְנ

 

ַמן ֵיש  זְנ

 ֵלךמוֹ ֶשַהשוָעל 

 ,ֹותַעל ֹכל ַהַחי

 

אָ  ז וְנ

 ֶשהואל ִפי עַ ף אַ 

 ,ֹותַהָקָטן ֶשַבַחי

. וים לוֹ וִ חֲ תַ שְנ מִ כוָלם 
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 ֹלא ִציפֹור
 

" חכמת הקבלה והפילוסופיה"מאמר , "כתבי בעל הסולם"מתוך 

 
 ִאם רֹוִאים ֵמָרחֹוק

חֹוָרה מוָנה שְנ , ֵאיֶזה תְנ

ַעל ֹכל ָפִנים ַמִכיִרים ָבה 

, ֶשֵאיֶנָנה ָאָדם

ֵאיֶנָנה ִציפֹור . וְנ

 

ֶשֶבת ָאָיה ֶנחְנ , ֲהֹלא ֶזה ִלרְנ

חֹוָקה יָתה יֹוֵתר רְנ , ִכי ִאם ַהיְנ

ִליט  ַהחְנ כֹוִלים לְנ ֹלא ָהיו יְנ

. ֶשֵאיֶנָנה ָאָדם
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יֹון - ָאָדם  ֶמה ָלֶעלְנ ֶאדְנ
 

ז "אות רמ, "פהו והאםאו ַמשקה מלך מצריחט: "מאמר, פרשת וישב, "זוהר לעם"מתוך ספר 

 
ֵרי ָהעֹוָלם  ,ֹכל ִדבְנ

ַפֲחִדים  כוָלם מְנ

ֵני צוַרת ָאָדם  ,ִמפְנ

, ֶשהוא מֹוֵשל ַעל כוָלם

הוא ֶמֶלך ַעל כוָלם . וְנ
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ָנָחש ַבֶדֶרך 
 

ז "כ- ו "אותיות כ, "עם לבן גרתי: "מאמר, פרשת וישלח, "זוהר לעם"מתוך ספר 

 

 , ָאָדם ָהָיה הֹוֵלך ַבֶדֶרך

עֹוד ֶשָהָיה הוֹ   , ךלֵ ובְנ

 ָשַמע ַעל שֹוֵדד ֶאַחד 

 . ֶשָהָיה אֹוֵרב ַבֶדֶרך

 

 , ָפַגע בֹו ָאָדם ַאֵחר

 , "ָמָשל ִמי ַאָתה: "ָאַמר לוֹ 

לֹוִני ֲאִני: "ָאַמר לוֹ  ָבא פְנ דוד צְנ   ".ִמגְנ

ֵטה ִמֶמִני: "ָאַמר לוֹ   , נְנ

 , ִכי ֹכל ַהָקֵרב ֵאַלי

גוֹ  הֹורְנ  . "ָנָחש ֶאַחד ֲאִני ֵמִביא וְנ

 

דוד ַשר ַהגְנ  , ָהַלך אֹותֹו ָהָאָדם לְנ

ָאַמר לוֹ   , ָאָדם ֶאַחד ָבא: "וְנ

ֹכל ִמי ֶשָקֵרב ֵאָליו  , וְנ

 , ֵמִביא ָעָליו ָנָחש ֶאַחד

 ."ֶשנֹוֵשך אֹותֹו וֵמת

 

דו   .ַחדפָ  ו,דָשַמע ַשר ַהגְנ

ָראתֹו לֵ מוָטב ֵלי" :ָאַמר  ך ִלקְנ

ָרצֹות ִעמוֹ  ִהתְנ  . "ולְנ

 ֶשָרָאה ָהָאָדם ַההואֲאָבל כְנ 

 , ָפַחד, ֶאת ַהַשר ַההוא
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ֵגִני ַעָתה, ָווי ִלי: "ָאַמר  . !"ַהַשר ַיַהרְנ

ָפָניו רֹוַע לְנ ִלכְנ ַתֲחוֹות וְנ ִהשְנ ִחיל לְנ  . ִהתְנ

 

ָידֹו ָנָחשִאם: "ָאַמר ַהַשר   ָהָיה בְנ

 , ַלֲהרֹוגֶשָיכֹול 

ָפַני ַתֲחֶווה לְנ  . "ֹלא ָהָיה ֹכל ָכך ִמשְנ

ָגאֹות ִהתְנ ִחיל ַהַשר לְנ :   ָאַמר,ִהתְנ

ָפַני ֹכל ָכךשֶ ֵכיָון "  ,הוא ָכַרע לְנ

ֵגנו . " ֹלא ֶאֶהרְנ
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  ב וֵמִטיבטוֹ 
 

  1890 וד עמ,"כוח המחשבה: "(554 )מאמר ,"דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב"מתוך ספר 

 

ָרחָהָאָדם   ָתִמיד  ָלֶלֶכת מוכְנ

ַמָצב ֶשל טֹוב   ,בְנ

ינו עֹוָלם י חַ הוא  שֶ ,ַהיְנ  בְנ

 , ֶשכולֹו טֹוב

ֹכל ַמה שֶ  ִגיש הואוְנ -  ַמרְנ

טֹוָבה  .ַהֹכל הוא לְנ

 

ַמן שֶ ו ִלי ֹכל ִסיָבהִבזְנ  , בְנ

  , ָרעֲאָנִשים עֹוִשים לֹו ֵאיֶזה ָדָבר

ַבר  שֹוב ֶשֶזהו דְנ ֶרהַאל ַיחְנ  , ִמקְנ
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 , ֲעֵליֶהם ֶאָלא ֹכל ַהַכַעס ֶשֵיש לוֹ 

קֹום ָבֵהםלִ ַאסור   , נְנ

ָגָחההַ ֶשַהֹכל הוא מֵ לֹוַמר  ֶאָלא  . ַהשְנ

 

ֶזה הַ  ַנסֹותוֹ יםרֹוצִ  שֶ ִניַסיֹוןוְנ  ,  לְנ

ַמן ַכֶזה ַגם ִאם   ִבזְנ

תוָמתוֹ  ִזיק בְנ ַהחְנ  , הוא ָיכֹול לְנ

יֹות אֹוֵהב  ִלהְנ  . 'הוְנ

 

ַעל ִיֵדי ֶזה   וְנ

רֹו  ַגֵבר ַעל ִיצְנ  ֶשהוא ִמתְנ

ֹכל ַהכֹוחֹות ֶשל ַהַכַעס  , וְנ

דוָשה ִניס ַלקְנ ַהכְנ   ,הוא ָצִריך לְנ

רות הַ מֵ  ַגבְנ ַהֹזאת  ִהתְנ

  .ָהָאָדם ַנֲעֶשה ַבַעל כֹוחַ 

 

 ֶשַהשוָתף ִכי הוא יֹוֵדַע 

לוָבש בוֹ    ,מְנ

ֹלא    ָדָבר עֹוֶשה וְנ חֹוֵשבוְנ

ִאים ַלשוָתף   .ֶשֹלא ַמתְנ

מותֹו   ֶאָלא חֹוֵשב ַעל רֹומְנ

ֶיה אֹורומִ  תֹוֵקק ֶשִיהְנ  .שְנ
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מֹו ֲאֵחִרים  כְנ
 

 101' עמ, "מעוז צור ישועתי: "מאמר, "שלבי הסולם"חלק ', כרך א" ש"כתבי רב"מתוך ספר 

 

מוֹ ָאָדם   , ִמַצד ַעצְנ

ִביָבתֹו   ֲאִפילו ֶשֵאין ִבסְנ

 ,ֲאָנִשים ֲאֵחִרים

מֹו ִחָסרֹון   ֵיש לֹו ִמַצד ַעצְנ

ִתָיה, ַלֲאִכיָלה ֵשיָנה, ושְנ  ,וְנ

ַכדֹוֶמה  . וְנ

 

 ֲאָבל ִאם ֵיש 

ִביָבתוֹ   , ֲאָנִשים ִבסְנ

יָ   , ן ֶשל בוָשהיָאז ֵיש ִענְנ

 ַמה ֶשֲאֵחִרים 

יִבים אֹותוֹ  ַחיְנ  . מְנ

 

ָרח   הוא מוכְנ

תֹות ִלשְנ  , ֶלֱאכֹול וְנ

 ַמה ֶשֲאָנִשים ִמַבחוץ 

יִבים אֹותוֹ  ַחיְנ  . מְנ

 

ָין ֶזה ִניָכר  ֵכן ִענְנ  וְנ

ָבָשה ַהלְנ ִעיָקר בְנ  , בְנ

 ֶשָאָדם ַבַבִית 

לוָבש  הוא הֹוֵלך מְנ

ַמה ֶשנ  . ַח לוֹ וֹ בְנ
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 ַמה ֶשֵאין ֵכן 

ֶשהֹוֵלך ֵבין ֲאָנִשים  , כְנ

לוָבש  ָרח ָלֶלֶכת מְנ  הוא מוכְנ

ִפי שֶ  ִביִניםהָ כְנ  .ֲאֵחִרים מְנ

 

ִחיָרה ֵאין לֹו בְנ  , וְנ

 ין בוָשה יָ ִמַטַעם ֶשִענְנ 

ַחֵייב אֹותֹו ָלֶלֶכת   מְנ

ִפי ַטֲעָמם  .לְנ
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ֲאָנִשים ֲאֵחִרים 
 

" לשמשני: "ח"מאמר קל, "דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב"מתוך ספר 

 

רֹונֹות  ֹכל ַהֶחסְנ

ֶשָהָאָדם רֹוֶאה ֵאֶצל ֲאֵחִרים 

, ִאם הוא ַמֲאִמין ֶשֵהם ֶשלוֹ 

ַתֵקן . ָאז ֵיש לֹו ַמה לְנ

 

ָצא ֶשֹכל ָהעֹוָלם  ִנמְנ

ִשין אֹותֹו  ַשמְנ מְנ

ִציִאים לֹו  ֶזה ֶשַממְנ בְנ

רֹונֹות ֶשלוֹ  , ֶאת ַהֶחסְנ

 

מוֹ  ַעצְנ ַחֵפש בְנ הוא ֹלא ָצִריך לְנ , וְנ

דֹוָלה  ֶאָלא ֵהם עֹוִשים לֹו טֹוָבה גְנ

ִציִאים לֹו  ֶזה ֶשַממְנ בְנ

רֹונֹות ֶשלוֹ   .ֶאת ַהֶחסְנ
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ֵמַעל ָהִעיגול 
 

  "להגביה את עצמו: "ה"מאמר רכ, "שמעתי"ספר 

 
ָשר   ִאי ֶאפְנ

מֹו  ִביַה ֶאת ַעצְנ ַהגְנ  לְנ

 . ֵמַעל ָלִעיגול ֶשלוֹ 

 

ָרח   ָלֵכן ָהָאָדם מוכְנ

ִביָבה ֶשלוֹ   . ִלינֹוק ִמתֹוך ַהסְנ

ֵאין לֹו שום ֵעָצה  , וְנ

 .יִגיָעה ַרָבהִלימוד וִ ֶאָלא ֶדֶרך 

 

 ִאם ָהָאָדם , ָלֵכן

ִביָבה טֹוָבה מֹו סְנ ַעצְנ  , בֹוֵחר לְנ

ַמן ִויִגיָעהוִ ֲאַזי הוא ַמרְנ   , ויַח זְנ

ָשך   ַיַען ֶשהוא ִנמְנ

ִביָבה ֶשלוֹ  ִפי ַהסְנ  .לְנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ש"על אגרת רב (8.10.08 ) היומישיעורהשרטוט מתוך 
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ִלי ָהרוָחִני  ַהכְנ
 

( 26.6.08)מתוך הכנה לשיעור היומי 

 

ִחיָלה   רוָחִניות ַמתְנ

ִחיבור ִטָייה לְנ .  ֵמַהנְנ

ִכי ַרק ִמתֹוך ַהִחיבור  

צֹונֹות ַכֵאֶלה ַכמֹוהו ,  ֵבין רְנ

, "תֹוִעים ַבָשֶדה"ֶשכוָלם 

ַגֶלה ֶאת ַהִכיוון . ָהָאָדם מְנ
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בות  ַערְנ
 

' חלק ג" ש"כתבי רב"מתוך ספר " דרגות הסולם"על מאמרי  (3.3.09)מתוך שיעור 

 
אֹום  ִפתְנ

ָתה  ָבָאה ַמָשִאית ַהַביְנ

ופֹוֶרֶקת ַבָסלֹון 

ָרִכים . ַסל ִמצְנ

 
? ֵמֵאיֹפה ִהיא ָבָאה

 
ֵמֵאיֹפה 

ֶאָחד  ֶשֹכל ֶאָחד וְנ

ַייֵצר , מְנ

ִרי ֲעָמלֹו  עֹוֵזב ֹכל פְנ וְנ

ָרה . ֵאי ָשם ַבֶחבְנ
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ַגל ָקָטן   ַגלְנ
 

 "השלום בעולם": מאמר, "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 
ָבד שועְנ  ַהָיִחיד מְנ

ָלט  אֹוֶפן מוחְנ  בְנ

, ַלִציבור

 

ַמת  דוגְנ  כְנ

ַגל ָקָטן   ַגלְנ

כֹוָנה  . ִבמְנ

 

 ִכי הוא נֹוֵטל 

א רֹו וֹ ֹכל ֲחָייו וְנ  שְנ

 , ֵמאֹותֹו ַהִציבור

 

ַעל ֵכן   וְנ

 , טֹוַבת ַהִציבור

ָרִטית  טֹוָבתֹו ַהפְנ  וְנ

ינו ַהךֵהם   . ַהיְנ
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עֹוָלם ֶאָחד 
 

 "השלום בעולם": מאמר, "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 

ָשִבים  ֹכל ָהעֹוָלם ֶנחְנ

ִציבור ֶאָחד  , לְנ

ָרה ַאַחת ֶחבְנ  , ולְנ

 

לֹוָמר  , ֹכל ָיִחיד ָבעֹוָלם, כְנ

ַשד ַחָייו   ִמתֹוך ֶשיֹוֵנק לְנ

ָפָקתֹו  ַהסְנ  וְנ

ֵני ָהעֹוָלם כולֹו    -ִמֹכל בְנ

 

ָבד שועְנ  , ַנֲעֶשה ַבֶזה מְנ

אֹוג  ִלדְנ ָשֵרת וְנ  לְנ

טֹוַבת ָהעֹוָלם כולוֹ   .לְנ
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לֹום ָהעֹוָלם  שְנ
 

 "השלום בעולם": מאמר, "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 
דומֹות ָיה ַהקְנ טֹורְנ קופֹות ַהִהיסְנ ,  ִבתְנ

ִניַקת ַהָיִחיד ֵמַהִציבור   ַחק יְנ ָהָיה ֶמרְנ

ָפָחה ַאַחת ֶהיֵקף ֶשל ִמשְנ שֹוָער ַרק בְנ .  מְנ

 

לֹוַמר ֶשהו  , כְנ ִסיוַע ֹכלְנ ַרך לְנ ַהָיִחיד ֹלא ִנצְנ

תוֹ  ַפחְנ ֵני ִמשְנ .  ֶאָלא ַרק ִמבְנ

ֵבד  , ֲאֶשר ָאז ַתעְנ ִהשְנ ָרח לְנ ָהָיה מוכְנ

ָפָחה ֶשלוֹ  ֵני ַהִמשְנ .  ַרק ִלבְנ

 

אוָחרֹות יֹוֵתר קופֹות מְנ ,  וִבתְנ

ִלילֹות ִלגְנ ָפחֹות ַלֲעָיירֹות וְנ פו ַהִמשְנ ַטרְנ ,  ִנצְנ

ִעירוֹ  ָבד לְנ שועְנ ַנֲעָשה ַהָיִחיד מְנ . וְנ

 

ַאַחר ָכך   וְנ

ִדינֹות   ִלילֹות ִלמְנ ַהגְנ פו ָהֲעָיירֹות וְנ ַטרְנ ֶשִנצְנ כְנ

אֹוֶשר ַחָייו   ַתֵייַע בְנ ָהָיה ַהָיִחיד ִמסְנ

ִדיָנה ֵני ַהמְנ ,  ִמֹכל בְנ

ָבד   שועְנ ִהֵנה ַנֲעָשה ִעם ֶזה מְנ

ִדיָנה ֵני ַהמְנ ֹכל בְנ .  לְנ

 

דֹוֵרנו ֶזה ַעל ֵכן בְנ ,  וְנ

אֹוֵשר ַהַחִיים ֶשלוֹ  ַתֵייַע בְנ ֶשֹכל ָיִחיד ִמסְנ ,  כְנ

ִדינֹות ָהעֹוָלם ,  ִמֹכל מְנ

ָרח הוא ,  ִהֵנה ֶהכְנ
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ֶשַהָיִחיד ַנֲעֶשה ַבִשיעור ַהֶזה  

ֹכל ָהעֹוָלם כולוֹ  ָבד לְנ שועְנ ,  מְנ

כֹוָנה תֹוך ַהמְנ ַגל בְנ מֹו ַהַגלְנ .  כְנ

 

ִפיָכך   ולְנ

ָשרות   ַהֲעלֹות ַעל ַהַדַעת ֶאת ָהֶאפְנ ֵאין לְנ

אוָשִרים   ָדִרים טֹוִבים ומְנ ַלֲעשֹות סְנ

ִדיָנה ַאַחת ֵכי ָשלֹום ִבמְנ ַדרְנ ,  בְנ

ִדינֹות ָהעֹוָלם ֹכל מְנ ֶיה ֵכן בְנ ,  ַכֲאֶשר ֹלא ִיהְנ

ֶהֶפך ֵכן לְנ .  וְנ

 

קוָפֵתנו ָאנו ,  ִכי ִבתְנ

ִדינֹות   קוָשרֹות ַהמְנ ָבר מְנ כְנ

ֲאלֹות ַהַחִיים ָפַקת ִמשְנ ַהסְנ , בְנ

ָתם   ַפחְנ ִמשְנ ִחיִדים בְנ מֹו ַהיְנ כְנ

מֹוִניֹות קופֹות ַהַקדְנ ,  ַבתְנ

 

ַלֲעסֹוק עֹוד ַדֵבר וְנ ִפיָכך ֵאין לְנ ,  ולְנ

ִטיִחים   ִקים ַהַמבְנ ָדִרים צֹודְנ ִמסְנ

ִדיָנה אֹו אוָמה ַאַחת לֹום מְנ .  שְנ

לֹום ָהעֹוָלם כולוֹ  . ֶאָלא ַרק ִמשְנ

 

ָרָעתֹו   ִכי טֹוָבתֹו וְנ

ָיִחיד ָבעֹוָלם   ֶשל ֹכל ָיִחיד וְנ

ִמיַדת טֹוַבת   ָתלוי וָמדוד בְנ

ֹכל ָהעֹוָלם כולוֹ  ִחיִדים ֶשבְנ .  ַהיְנ
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ֵאב  ָקָטן כְנ
 

 "אין עוד מלבדו: "'מאמר א, "שמעתי"מתוך ספר 

 

ֵאב ִאם   ֵיש ָלָאָדם כְנ

ֵאיֶזה אֵ   , ָבר ָקָטן ֶשהואיבְנ

אֵ  ָגש ב ִמֹכל ָמקֹום ַהכְנ  מורְנ

ִעיָקר ַבמֹוַח ו  , ֵלבבַ בְנ

ַהמֹוַח ִכי   ַהֵלב וְנ

ָללות ָהָאָדם  . ֵהם כְנ
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ָהִעיָקר ַהַכָווָנה 
 

"  הקדמת פי חכם": מאמר, "כתבי בעל הסולם" הספר מתוך

 

ִקיד   ָאָדם ַהַמפְנ

ָגִליֹות  ֲאָבִנים טֹובֹות וַמרְנ

ִלי  , ִבכְנ

 

אֹוָהבוֹ  אֹוֵמר לְנ ִלי: "וְנ ָך ַהכְנ  , ַקח לְנ

מֹור אֹותֹו  ָנם ִתשְנ  ֹאמְנ

ַהלִ  ִטיםיִמן ַהַגָנִבים וְנ  , "סְנ

 

ָצא  ִנמְנ  וְנ

דוָבר ֵביֵניֶהם   ֶשֹכל ַהמְנ

ַבד ִלי לְנ  , הוא ֵמַהכְנ

 

 ֲאָבל ִעיַקר ַהַכָווָנה 

 ַעל ָהֲאָבִנים ַהטֹובֹות  ִהיא

ָקדֹות ָשָמה .  ַהמופְנ
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ַמָפה ֶשל ִעיר 
 

 1901עמוד , "השגה כללית ופרטית: "570מאמר , "דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב"משל מתוך ספר 

 
דֹוָלה ָאָדם רֹוֶאה ֵמָרחֹוק   ,ִעיר גְנ

רֹוֶאה ֵמָרחֹוק שֶ  ִבים וְנ תֹובְנ  , ֲאָנִשיםָבִעיר ִמסְנ

רֹוֶאה   , ִסיָמִנים ֶשל ָבִתיםוְנ

ִאיָ ֲאָבל  ָרא רְנ ָלִליתיֶזה ִנקְנ  ,ה כְנ

ָרִטים ִכי  לוִליםֹכל ַהפְנ  . ָבִעירכְנ

 

  ֲאִפילו ַאַחר ָכך ,ֹזאת אֹוֶמֶרת

ָקֵרב ָלִעיר תֹוָכה, ֶשִמתְנ ָנס בְנ ִנכְנ  , וְנ

מ ֵני ַעצְנ ָרט ִבפְנ ָרט ופְנ רֹוֶאה ֹכל פְנ  , וֹ וְנ

ינו  ,  ַהיֹוִפי ֶשל ָהִעיר,ַהיְנ

ָדִלים ת ַהָבִתיםרַ צו ַהִמגְנ ַהַגִנים וְנ   ,וְנ

 

ָרה ֶשל ָהִעיר עֹושְנ  , וְנ

ֵבה ָבֵתי ָחרֹוֶשתשֶ   , ֵיש ָלה ַהרְנ

ֵבה ֲחנויֹות ַהרְנ ֵלא, וְנ   , ֹכל טובֹותמְנ

חֹורֹותבְנ  ָנם ָבעֹולם ֹכל ִמיֵני סְנ  , ֶשֶישְנ

ִקים ֵבה ַבנְנ  , ַהרְנ

 

אֹוִפי ֶשל ָהֲאָנִשים  , וְנ

ָרִעים  , ֲאָנִשים טֹוִבים וְנ

ַעֵמי ָהָאֶרץ  , ֲחָכִמים וְנ

 יֹוִפי ֶשל ֲאָנִשים וְנ 

דֹוִלים ַטִנים אֹו גְנ ,  קְנ

ָכדֹוֶמה . וְנ
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 ֲאָבל ִמֹכל ָמקֹום 

וַ  ָלל  לֹו שום ָדָברףסֵ וֹלא ִנתְנ , ַעל ַהכְנ

ינו , ֶאה ִעירוֹ ֵמָרחֹוק ָהָיה רשֶ , ַהיְנ

ָשיוַגםוְנ  .  ַעכְנ

 

ֶששֹוֲאִלים אֹותוֹ ו :  כְנ

  ?" ָהִייתהפֹ יאֵ "

:  הוא ֵמִשיב ָלֵהם

 , "ֲאִני ָהִייִתי ָבִעיר"

 

ינו ֵהן ִמָקרֹוב,ַהיְנ  ,  ֵהן ֵמָרחֹוק וְנ

 . ַהֹכל ִהיא אֹוָתה ִעיר

ָרִטים ַרק ַהתֹוֶעֶלת הוא ֵמַהפְנ  , וְנ

ָשיו ָפֲעלות הַ ֶשֵיש לֹו ַעכְנ  ִהתְנ

תֹוך ָהִעיר . ִמַמה ֶשָרָאה בְנ

. קֹוֶדםֶשֹלא ָהָיה לֹו מִ ַמה מִ 

 

ֶשָהָיה ִמחוץ ָלִעיר  , ֲהַגם כְנ

ָרִטים ֵבה פְנ  , ָהָיה יֹוֵדַע ֶשֵיש ַהרְנ

ָפֲעלות   ִמֹכל ָמקֹום ַהִהתְנ

יָתה לוֹ   ,ֹלא ָהיְנ

כֹוֶלת ָהיָ ִעיר בָ ֶשָהָיה כְנ   ה לֹו ַהיְנ

ָרִטים  , ֵליָהנֹות ִמֹכל ַהפְנ

ָללות ֶשל ָהִעיר   ַמה ֶשֵאין ֵכן ֵמַהכְנ

 .ֹלא ָהָיה ָיכֹול ֵליָהנֹות
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דֹון ָהִעיר  לֹונְנ
 

" מה שלא יתבטל לעולם, רוחניות נקרא" :ח"מאמר צ, "שמעתי"מתוך ספר 

 
ֵרָגה ָברוָחִניות   ֹכל ַמדְנ

ִציאות ,  הוא מְנ

ִציאות .  ֶשכוָלם רֹוִאים ַהמְנ

 

מֹו ֶשכוָלם   כְנ

דֹון   ֶשָבִאים ָלִעיר לֹונְנ

ִלָיה גְנ ַאנְנ ,  בְנ

 

כוָלם רֹוִאים  

,  ַמה ֶשֵיש ָבִעיר

ִרים ָבִעיר ַדבְנ  .וַמה ֶשמְנ
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ִציאות   ָמקֹום ַבמְנ
 

" מה שלא יתבטל לעולם, רוחניות נקרא" :ח"מאמר צ, "שמעתי"מתוך ספר 

 
ִציאות ָמקֹום ָברוָחִניות  מְנ

ָרא  ִציאות"ִנקְנ קֹום מְנ ,  "מְנ

ָשם ,  ִמַטַעם ֶשֹכל ִמי ֶשָבא לְנ

ינו ,  ַלָמקֹום ָההוא, ַהיְנ

מֹו ַהֵשִני .  רֹוֶאה אֹוָתה צוָרה כְנ

 

 

 

 

 

 

 

 

יֹוִני   ַמה ֶשִאם ֵכן ָדָבר ִדמְנ

ָרא  ִציאוִתי"ֵאינֹו ִנקְנ ,  "ָמקֹום מְנ

יֹוִני ,  ִמשום ֶשהוא ִדמְנ

מֹו   ַעצְנ ַדֶמה לְנ ָאז ֹכל ֶאָחד מְנ

אֹוֶפן ָאֵחר . בְנ
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ֵדר ָברוָחִני  ֵאין ֶהעְנ
 

 184' עמ, ו"אות צ, "פתיחה לחכמת הקבלה"מאמר , "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 

 
 ל ִשינוי ָמקֹום כֹ 

 , ַהֶנֱאָמר ָברוָחִניות

 

ָרה   ֵאין ַהֵפירוש ֶשֶנֶעדְנ

קֹוָמה ַהקֹוֵדם   ִממְנ

 , וָבָאה ַלָמקֹום ֶהָחָדש

ָתַקת ָמקֹום ֶדֶרך ַהעְנ  כְנ

ִמיות  , ַבַגשְנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,ֶאָלא ַרק תֹוֶסֶפת ֵיש ָכאן

 ִכי ָבאו ַלָמקֹום ֶהָחָדש 

קֹוָמם ַהקֹוֵדם ֲארו ִבמְנ ַגם ִנשְנ  .וְנ
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ַמן וָמקֹום  זְנ
 

(  א"אות ס )"פתיחה לפירוש הסולם": בעל הסולםמתוך מאמרו של 

 
ח ַמת ַהַקָבָלהוֹ בְנ  , כְנ

 ֹכל ַהִביטוִיים ֶשֵהם 

ַמן וָמקֹום  , ִבזְנ

דוָבר   ֵתַדע ֶשֵאין ַהמְנ

דוִמים  ַמן וָמקֹום ַהמְנ  ִבזְנ

ִמיות  , ַהנֹוָהִגים ַבַגשְנ

 

 ל הוא וֹ ִכי ָכאן ַהכ

ַמן  ָלה ִמן ַהזְנ ַמעְנ  לְנ

ָלה ִמן ַהָמקֹום ַמעְנ  . ולְנ

 

"  ַאַחר ָכך"ו" קֹוֶדם"ֶאָלא 

סוָבב ,  ֵפירושֹו ִסיָבה ומְנ

 ֲאֶשר ֶאת ַהִסיָבה 

ַכִנים  ,  "קֹוֶדם"ָאנו מְנ

סוָבב  ֶאת ַהמְנ  וְנ

ַכִנים  ,  "ַאַחר ָכך"ָאנו מְנ

ֵני ֶשֹכל ִסיָבה   ִמפְנ

סוָבב ִמֶמָנה .  ִהיא קֹוֶדֶמת ַלמְנ

 

 * * *

ָין  ִענְנ ָלה"וְנ  , "ַמָטה", "ַמעְנ

ִריָדה", "ֲעִלָיה"   -" יְנ

ַזכות .  ֵהם ִשיעוֵרי ֹעִביות וְנ
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 ֵפירוָשה" ֲעִלָיה"ִכי 

כות ַדכְנ .  ִהזְנ

ִריָדה"וִ   ֵפירוָשה " יְנ

ַעבות .  ִהתְנ

 

 * * *

ִרים ֶשָאנו אֹומְנ , וכְנ

ָלה"שֶ  ַמעְנ ָתה לְנ תֹוָנה ָעלְנ ֵרָגה ַתחְנ ,  "ַמדְנ

ָכה   ַדכְנ תֹוָנה ִנזְנ ֵפירושֹו ֶשַהַתחְנ

ָתה ֹכל ָכך ַזָכה ֶנֱעשְנ ,  וְנ

יֹוָנה ֵרָגה ָהֶעלְנ מֹו ַהַמדְנ .  כְנ

 

ַעל ֵכן ָקה ָבה וְנ ַדבְנ ַחן ֶשִנתְנ ,  ִנבְנ

  וַאת ַהצוָרהוָ ִכי ַהשְנ 

ִביָקה ָהרוָחִנִיים ֶזה ַבֶזה .  ַמדְנ

 

ִרים ֶשָאנו אֹומְנ ֵכן כְנ   ,וְנ

יֹון"שֶ  ִביש ָהֶעלְנ תֹון ַמלְנ  , "ַהַתחְנ

ָתה בֹו  ֵפירושוֹ   ֶשֶנֱעשְנ

וָ   ַאת ַהצוָרה וַהשְנ

יֹון  . ַלִחיצֹוִניות ֶשָבֶעלְנ

 

ֵבקות   ִכי ַהדְנ

יֹון ֶשל הָ ַבִחיצֹוִניות   ֶעלְנ

ַכִנים   ָאנו מְנ

יֹון" ָבָשה ָלֶעלְנ  ". ַהלְנ
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 * * *

ָבִרים ַאר ַהדְנ ֵכן ֹכל שְנ  , וְנ

ַמן אֹו ַבָמקֹום דוִמים ַבזְנ  , ַהמְנ

ִכיָלם ַבֶדֶרך ַהֶזה  , ַתשְנ

ינו ַהיְנ מוָבִנים רוָחִנִיים ,דְנ   בְנ

פִ  ָיןילְנ .   ָהִענְנ

 
 
 

 
ֶצֶבת ֵמָהר   ֶאֶבן ֶנחְנ

 
  ('אות ד)' חלק א" הסתכלות פנימית", "תלמוד עשר הספירות"משל של בעל הסולם מתוך ספר 

 
מֹו  ִמישֶ כְנ  , ָדָבר ַגשְנ

ָדל ִנבְנ ָתך וְנ ֶנחְנ ַחֵלק וְנ ,  ִמתְנ

ֵזן ַגרְנ  , בְנ

נוָעה ָחַקת ָמקֹום  ותְנ ַהרְנ  בְנ

ֵחֶלק  , ֵבין ֵחֶלק לְנ

 

מֹו ֵכן ָדָבר רוָחִני  , כְנ

ָדל ִנבְנ ָתך וְנ ֶנחְנ ַחֵלק וְנ  , ִמתְנ

ִסיַבת ִשינוי צוָרה   בְנ

ֵחֶלק  , ֵמֵחֶלק לְנ

 

ִפי ַהִשיעור   ולְנ

ָתנות  , ֶשל ַהִהשְנ

ָחק ןכֵ  שֹוַער ַהֶמרְנ   יְנ

ֵחֶלק  .ֵמֵחֶלק לְנ
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ָקרֹוב  ָרחֹוק וְנ
 

  (ג"אות י)" פתיחה לחכמת הקבלה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם" ספר מתוך
 

ִמִיים  מֹו ֶשַהַגשְנ  כְנ

ָרִדים ֶזה ִמֶזה   ִנפְנ

ֵדי  ,  ִריחוק ָמקֹוםַעל יְנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ָרִדים ָהרוָחנִ   ים ֶזה ִמֶזה יִ ֵכן ִנפְנ

ֵדי   , ִשינוי ַהצוָרה ֶשַבֶהםַעל יְנ

ִקים ֶזה ַבֶזהו ַדבְנ  ִמתְנ

ִפי מִ   .וַאת ַהצוָרהוָ ַדת ַהשְנ ילְנ
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מוֹ  ָמָשל ָבעוֹ  כְנ ָלם ַהֶזה  לְנ

ֵני ָאָדם ֵני בְנ   שְנ

ֶזה ָתם ֶזה לְנ ַדעְנ רֹוִבים בְנ  , ַהקְנ

 . ֵהם אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה

ֵאין ִריחוק ָמקֹום פֹוֵעל ֲעֵליֶהם  , וְנ

קו ֶזה ִמֶזה ַרחְנ   .ֶשִיתְנ

 

 , וַבֵהֶפך

חֹוִקים ֶזה ִמֶזה  ֶשֵהם רְנ  כְנ

עֹוֵתיֶהם  , ִבדְנ

ִאים ֶזה ֶאת ֶזה  , ֲהֵרי ֵהם שֹונְנ

ַבת ַהָמקֹום  ִקרְנ  וְנ

אוָמה ָקֵרב אֹוָתם ִבמְנ  . ֹלא תְנ

 
ָתם ַדעְנ  , ֲהֵרי ֶשִשינוי ַהצוָרה ֶשבְנ

חִ   , ָקם ֶזה ִמֶזהיַמרְנ

ָתם ַדעְנ ַבת ַהצוָרה ֶשבְנ ִקרְנ  , וְנ

ָבם ֶזה ֶאל ֶזה ַקרְנ  . מְנ

 

ָמָשלאֹו   , ִאם לְנ

עֹו ֶשל ַהֶאָחד   ִטבְנ

ִחינֹוָתיו  ֹכל בְנ  הוא ָהפוך בְנ

עֹו ֶשל ַהֵשִני ֶנֶגד ִטבְנ  , כְנ

חֹוִקים ֶזה ִמֶזה   ֲהֵרי ֵהם רְנ

ָרח ִמַמֲעָרב חֹוק ִמזְנ  . ִכרְנ
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ֹראש ַהָשָנה 
 

  1472' עמ, ט"אגרת כ, "אגרות"חלק ', כרך ב" ש"כתבי רב"מתוך ספר 

 

ָרא "ֹראש "   ִנקְנ

ִחיַנת שֹוֶרש  , בְנ

 ֶשִמשֹוֶרש ֶזה 

 . יֹוֵצא ָהֲעָנִפים

 

ָשִכים  ָתִמיד ָהֲעָנִפין ִנמְנ  וְנ

ִפי ָמהות ַהשֹוֶרש  , לְנ

 ִכי ִמשֹוֶרש ֶשל ַתפוֵחי ָזָהב 

 . ֵעץ-ֹלא ִיַמֵשך ֲעָנִפים ֶשל ַתפוֵחי

 

ַהֹראש  ַהשֹוֶרש וְנ  וְנ

מֹו  ֶשָהָאָדם ַעצְנ ַסֵדר לְנ  מְנ

ִחיָלתוֹ   , ִבתְנ

ִשיך   ֵכן הֹוֵלך וַממְנ

 , ֶאת ֵסֶדר ַהַחִיים ֶשלוֹ 

 

 ַהשֹוֶרש ִכי 

סֹוד   הוא ֹכל ַהיְנ

ָנה   ֶשָעָליו ִנבְנ

ָין  . ֹכל ַהִבנְנ
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ֵמי ַהֶחַבעוֹ ח  ק ַחכְנ
 

"  ואהבת הבריות' אהבת ה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 

 
 ֹכל ָעָנף 

ח עֹו וְנ  ּקֹו וִטבְנ

שוֹ  שֹורְנ  . כְנ

 

יָ  ֹכל ָהִענְנ  ם ינִ יוְנ

הוִגים ַבש  , ֶרשוֹ ַהמְנ

ַרֶצה ָבֶהם ֶהָעָנף ֶשלֹו   ִיתְנ

ֹיאַהב אֹוָתם   וְנ

ֵדם  מְנ ַיחְנ  וְנ

תוֹ  ָיִפיק ֵמֵהם תֹוַעלְנ  . וְנ

 

ע  , ָםָתםו ולְנ

יָ   ִנים יֹכל ָהִענְנ

הוִגים ַבש  , ֶרשוֹ ֶשֵאיָנם נְנ

ַרֵחק ֵמֵהם  , ַגם ֶהָעָנף ֶשלֹו ִמתְנ

ס ֹלא יוַכל לְנ ָלם וֹ וְנ  בְנ

נִ  . זֹוק ֵמֵהםיוְנ
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ַמָטה  ָלה ולְנ ַמעְנ לְנ
 

ו "אות קכ, "ויחבקהו ויפול על הארץ"מאמר  , פרשת וישלח, "זוהר לעם"מתוך ספר 

 

ָבִרים ֶשָבעֹוָלם ַהֶזה  ֹכל ַהדְנ

ָלה ַמעְנ לוִיים לְנ . תְנ

 

ִמים ַתכְנ ֶשִמסְנ ִחיָלה וכְנ ָלה תְנ ַמעְנ  ,לְנ

ַמָטה ִמים ַגם ֵכן לְנ ַתכְנ  .ִמסְנ

 

ַמָטה ָשָלה לְנ ֵכן ֵאין ֶממְנ  ,וְנ

ָלה ַמעְנ ָשָלה ִמלְנ ָנה ַהֶממְנ  .ַעד ֶשִניתְנ

 

ֵכן ַהֹכל ָתלוי ֶזה ַבֶזה  .וְנ

 ,ֶשֹכל ַהַנֲעֶשה ָבעֹוֶלם ַהֶזה

ָלהמַ ה ֶשַנֲעֶשה ִמלְנ מַ ָתלוי בְנ   .עְנ
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ָתם  ֶנחְנ חֹוֵתם וְנ
 

 (ד"קמאות )" תלמוד עשר הספירות"מתוך הקדמה של בעל הסולם לספר  

 

 ָהעֹוָלמֹות ' ד

ח ָרִאים בְנ ַמת ַהַקָבָלהוֹ ַהִנקְנ  : כְנ

ִריָאה, ֲאִצילות ִציָרה, בְנ  , ֲעִשָיה, יְנ

 

או ָיצְנ לו וְנ שְנ ַתלְנ  , ָבֵעת ֶשִנשְנ

או זֶ   , ה ִמֶזהִהֵנה ָיצְנ

ִחי ָתםַנת ִבבְנ ֶנחְנ  , חֹוֵתם וְנ

 

לֹוַמר  , כְנ

ָצא  מֹו ֶשֹכל ַמה ֶשִנמְנ  כְנ

 ָרשום ַבחֹוֵתם 

 

ָרח ֶהכְנ ַגֶלה בְנ יֹוֵצא  ִמתְנ  וְנ

ָתם ִמֶמנו  , ַבָדָבר ַהֶנחְנ

ֹלא יֹוֵתר  . ֹלא ָפחֹות וְנ
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 ֵאין ָחָדש
 

 (ד"אות קמ)" תלמוד עשר הספירות"מתוך הקדמה של בעל הסולם לספר 

 

אֹוָתם ַהִחידוִשים  

ִשים וָבִאים ַהיֹום   ַחדְנ ַהִמתְנ

,  ָבעֹוָלם ַהֶזה

 

ָרח ֹכל ִחידוש   ִהֵנה מוכְנ

ַגלֹות ִמקֹוֶדם   ִהתְנ לְנ

ָלה   ַמעְנ ִמלְנ

עֹוָלם ָהֲאִצילות ,  בְנ

 

וִמָשם  

ֵשל   ַתלְנ ָבא וִמשְנ

ֶלה ָלנו   ִנגְנ וְנ

. ָבעֹוָלם ַהֶזה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
" קבלה ופילוסופיה: "על מאמרו של בעל הסולם (13.06.08)שרטוט מתוך שיעור 
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 אֹוָצר ַבִכיס
 

 840 'עמ, "'קונטקט עימו ית ":פרק', חלק ב" הדור האחרון"מתוך כתבי 

 
ִכיסוֹ   ָאָדם ֶשֵיש לֹו אֹוָצר בְנ

ֵאינֹו יֹוֵדעַ   וְנ

הֹוִדיַע לוֹ   וָבא ֶאָחד וְנ

ִכיסוֹ   ַמה ֶשֵיש לֹו בְנ

ַעֵשר  .ֲאֶשר ֶבֱאֶמת ַעָתה ִנתְנ

 

ִעם ֹכל ֶזה  וְנ

 ֵאין ָכאן שום ָחָדש לוֹ 

ַרֵגש ִהתְנ ֵאין ִמַמה לְנ  וְנ

ִציאות ַהַמָמִשי  ִכי ַבמְנ

ַחֵדש ָדָבר  .ֹלא ִנתְנ

 

 

 

 

 

 
 

ֵתיָרה  ֵכן ַהזֹוֶכה ַלֲחִביבות יְנ

, ָלַדַעת ֶשהוא ֵבן ַלָמקֹום

 ֵאין לֹו שום ִשינוי ַמֶשהו

ִציאות ַהַמָמִשי ַהמְנ  ,בְנ

ִדיָעה ַמה ֶשֹלא ָיַדע  ֶאָלא יְנ

 .ִמקֹוֶדם ָלֵכן
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ִלי  אֹור בֹוֵרא ֶאת ַהכְנ
 

 'אות ד, "הפתיחה לחכמת הקבל: "מתוך מאמרו של בעל הסולם

 
א 

 

ָלל ָגדֹול   ֵיש כְנ

יָ  ִענְנ   :ן ַהֵכִליםיבְנ

 

טות ָהאֹור  ַפשְנ  ִהתְנ

קותֹו  ַתלְנ ִהסְנ  וְנ

ִלי   הוא עֹוֶשה ֶאת ַהכְנ

ִקידוֹ  ַתפְנ  . ָרצוי לְנ

 

ִלי   ִכי ֹכל עֹוד ַהכְנ

ָרד ַפַעם ֵמָהאֹור ֶשלוֹ   , ֹלא ִנפְנ

ָלל ִעם ָהאֹור  ֲהֵרי הוא ִנכְנ

 וָבֵטל ֵאָליו "

ֵני ָהֲאבוָקה ֵנר ִבפְנ  ". כְנ

 
ב 

 

ָין ַהִביטול ַהֶזה הוא ִענְנ  , וְנ

ִכיות ֵביֵניֶהם  ֵני ֶשֵיש ֹהפְנ  ִמפְנ

חֹוָקה ִמָקֶצה ֶאל ַהָקֶצה  . ָהרְנ

 

 ִכי ָהאֹור הוא ֶשַפע 

ָשך ֵיש ִמֵיש  . ַהִנמְנ

ִלי ִכי ֵאָליו הוא ַהכְנ ֹהפְנ  , וְנ

 ֶשהוא ָהָרצֹון ַהָגדֹול 
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ַקֵבל ֶאת ַהֶשַפע ַההוא  , לְנ

שוֹ  . ֶשהוא ֹכל שֹורְנ

 

ִפיָכך   ולְנ

רוִכים ֶזה ָבֶזה ַיַחד יֹוָתם כְנ  , ִבהְנ

ַקֵבל ָבאֹור ֶשבוֹ  ַבֵטל ָהָרצֹון לְנ  , ִמתְנ

בֹוַע ֶאת צוָרתוֹ  ֵאינֹו ָיכֹול ִלקְנ  , וְנ

קות ָהאֹור ִמֶמנו  ַתלְנ  ֶאָלא ַאַחר ִהסְנ

 . ַפַעם ַאַחת

 
ג 

 

קות ָהאֹור ִמֶמנו ַתלְנ  , ִכי ַאַחר ִהסְנ

א תֹוֵקק מְנ ִהשְנ ִחיל לְנ  . ד ַאֲחָריווֹ הוא ַמתְנ

קות ַהֹזאת  תֹוקְנ ִהשְנ  וְנ

ִליָטה   קֹוַבַעת וַמחְנ

 . ֶאת צוַרת ָהָרצֹון ָכָראוי

 

ַאֲחֵרי ֵכן   וְנ

ֶשָהאֹור חֹוֵזר ומִ   , ַלֵבש בוֹ תְנ כְנ

ָחן ֵמַעָתה   הוא ִנבְנ

ב יָ ' לְנ ָדִליםיִענְנ  : ִנים ִנבְנ

אֹור ִלי וְנ  , כְנ

ַחִיים  . אֹו גוף וְנ

 

ָיין  ֶזה ִענְנ וְנ

 .ָעמֹוק ִמֹכל ָעמֹוק
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ַמר וָמתֹוק 
 

" מתן תורה"על מאמרים של  (17.7.08)מתוך שיעור 

 

ִלי ָמתֹוק ֵאין  ,ַמר בְנ

ֵאין  ִלי ַמרוְנ  .ָמתֹוק בְנ

 

 ַמרהַ ַאֲחֵרי ֶאָלא 

 , ַהָמתֹוקָקא טֹובוַדוְנ 

 

ַאֲחֵרי ַהָמתֹוק  וְנ

הֹוִסיף ָצִריך  ָתִמיד לְנ

ַצת  . ַמרקְנ
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ַמהו אֹוָצר 
 

"  הוא אוצרו' יראת ה: "ח"מאמר ל, "שמעתי"מתוך ספר 

 

ִלי ָרא ַהכְנ  , אֹוָצר ִנקְנ

כוש ִנים ֶאת ָהרְנ  .ֶשָשם נֹותְנ

ָמָשל ִנים, לְנ בואֹות נֹותְנ ָסן תְנ ַמחְנ  , בְנ

ֵרי ֵעֶרך  ָבִרים ִיקְנ  ודְנ

ָמקֹום יֹוֵתר ָשמור ִנים בְנ  . נֹותְנ

 

ֵאין  כֹוִלים לֹוַמרוְנ  , ָאנו יְנ

 , ֵיש ָלנו אֹוָצרֹות ַיִין"שֶ 

ֵקל ַקלְנ מוִרים ֶשַהַיִין ֹלא ִיתְנ  , ַהשְנ

ַשִקים ֲחָדִשים נו אֹוָתם בְנ  ."ָשַפכְנ

ֵבה ֶקַמח ַבֲחִביֹות"אֹו שֶ  נו ַהרְנ  . "ָלַקחְנ

 

מֹו ֶשָנהוג  , ֶאָלא כְנ

,  ןַייִ 

ִלי ֶשלָ  ַכִדיםֶהם ַהכְנ  . ָחִביֹות וְנ

ֶקַמח   ָלֶהםַהֵכִלים שֶ , וְנ

ֹלא ָחִביֹות  ַשִקיםואה  . וְנ
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נוָקב  ִלי מְנ כְנ
 

  763 'עמ, ז"אגרת נ, "אגרות"חלק , " בעל הסולםכתבי"מתוך ספר 

 

מֹו ַהשֹוֵאב  כְנ

נוָקב ִלי מְנ  , ִבכְנ

 

שֹוֵאב   ֶשהֹוֵלך וְנ

 , ֹכל ַהיֹום

ֵאין לֹו טִ   ַפת ַמִים יוְנ

אֹונוֹ  ֹוות ִצמְנ  , ִלרְנ

 

ָכך  

 ֹכל ַמה ֶשָפַעל ַבֲעבֹוָדתֹו 

מֹול יֹום ָהֶאתְנ  , בְנ

ַרף ָכִליל  מֹו ִנשְנ ָצא כְנ  ִנמְנ

יֹום ָמָחר  . בְנ

 

ֹכל יֹום   וְנ

ֹכל ֶרַגע  , וְנ

ִחיל ֵמָחָדש ַהתְנ  , ָצִריך לְנ

לום ִמָיָמיו מֹו ֶשֹלא ָפָעל כְנ  . כְנ
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ִמָסִביב ָלִעיגול 
 

  47' עמ, "גוף ונפש: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 
ָדה ִהיא  ,ִכי עובְנ

ָגלוי ַלֹכל  , וְנ

עוֹ , ֲאֶשר ָהָאָדם  , הוא ִמִטבְנ

ֵפיקֹות  . ַבַעל סְנ

 

ָקָנה   ֹכל ַמסְנ וְנ

 , ֶשַהֵשֶכל ָהֱאנֹוִשי

ַוָדִאית    -קֹוֵבַע אֹוָתה לְנ

ַתֵפק ַבֶזה ַמן ִיסְנ  ! ַכֲעבֹור זְנ

 

 , וִמֵכיָון ֶשֵכן

ִפיל חֹוֶזק ִעיונוֹ   , ַמכְנ

ָקָנה ַאֶחֶרת ִציא לֹו ַמסְנ  , וַממְנ

ַוָדִאית שוב קֹוֵבַע אֹוָתה לְנ  .וְנ

 

ִאם הוא ַבַעל ִעיון ֲאִמיִתי  , וְנ

סֹוֵבב   ָצא הֹוֵלך וְנ ִנמְנ

 , ִמָסִביב ַלִעיגול ַהֶזה

ֵמי ַחָייו  . ֹכל יְנ

 

מֹול, ֱהיֹות  ,ֶשַוָדאות ֶשל ֶאתְנ

ֵפיקֹות ַהיֹום  . ַנֲעֶשה לֹו ִלסְנ

 , וַוָדאות ֶשל ַהיֹום

ֵפיקֹות ָמָחר  . ַנֲעֶשה לֹו ִלסְנ

בֹוַע   ָשר ִלקְנ אֹוֶפן ֶשִאי ֶאפְנ בְנ

יֹוֵתר ִמיֹום   לְנ

ֶגֶדר   ָקָנה בְנ ַמסְנ

ָלט  .ֶשל ַוַדאי ַהמוחְנ
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כֹוָער  ִאיש מְנ
 

" תורה נקרא יורה: "ו"מאמר נ, "שמעתי"ספר מתוך 

 

ָבא ַרִבי ֱאִליֶעֶזר  

ָדל ָגדור ,  ִמֵבית ַרבוֹ , 1ִמִמגְנ

ָהָיה ָרכוב ַעל ַהֲחמֹור ,  וְנ

ַפת ָנָהר ַטֵייל ַעל שְנ ,  ומְנ

דֹוָלה ָחה גְנ ָשֵמַח ִשמְנ  . וְנ

 

ַדֵמן לֹו ָאָדם ֶאָחד ,  ִנזְנ

יֹוֵתר כֹוָער בְנ .  ֶשָהָיה מְנ

:  ָאַמר לוֹ 

".  ַרִבי, ָשלֹום ָעֶליָך"

ִזיר לוֹ  ֹלא ִהחְנ .  וְנ

 

,  (ֹשֹוֶטה)ֵריָקא : "ָאַמר לוֹ 

כֹוָער אֹותֹו ָהִאיש ,  ַכָמה מְנ

ָך   ֵני ִעירְנ ֶשָמא ֹכל בְנ

ָך מֹותְנ כֹוָעִרין כְנ "  ?מְנ

 

,  ֵאיִני יֹוֵדעַ : "ָאַמר לוֹ 

ֶאָלא ֵלך ֶוֱאמֹור  

:  ָלאֹוָמן ֶשָעַשִני

ִלי ֶזה ' כֹוָער כְנ ַכָמה מְנ

". 'ֶשָעִשיתָ 

 

                                            
 מוקף גדר 1
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מֹו   ַעצְנ ֵכיָון ֶשָיַדע בְנ

,  2ֶשָחָטא

 .ָיַרד ִמן ַהֲחמֹור

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
: "תורה נקרא יורה: ו"מאמר נ" שמעתי"מתוך ספר  2

" אליהו"נתגלה לו אותו כוח רוחני הנקרא , שאין הוא יכול לעלות מהמצב שבו הוא נמצא, שבא למצב, כיון שראה..."
שעם הכלים האלו יכולים , בטח שידע, כיון שהבורא ברא אותך כל כך מכוער: " שפירושו, "לך לאומן שעשאני: "שאמר לו

.  ..".ותצליח, ולך קדימה, לכן אל תדאג. לבוא לשלימות המטרה
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ִחיַנת חִ    ָסרֹוןיבְנ
 

"  ודשיתא אלפי שני- שבת בראשית : "ד"מאמר קכ, "שמעתי"מתוך ספר 

 

ֵאיֶזה ָמקֹום ָצא בְנ  ִאם ִנמְנ

 , ָסרֹוןיחִ 

 ֵיש ָמקֹום 

ַתֵקן ֶאת ַהחִ   . ָסרֹוןילְנ

 

ָרִאים ֹכל ַהִתיקוִנים ִנקְנ  , וְנ

ֵלימוָתם  , ֶשֵהם ָבאו ַעל שְנ

יֹון ִאם  ִשיִכים אֹור ָהֶעלְנ  ַממְנ

קֹום ַהחִ   . ָסרֹוןיִבמְנ

 

ָצא  ֶשֹלא ָהָיה ָכאן, ִנמְנ

ִחיָלהישום חִ  ַכתְנ  . ָסרֹון ִמלְנ

 , ָסרֹוןיֶאָלא ֹכל ַהחִ 

בו ִמקֹוֶדם  , ֶשָחשְנ

ִחיַנת חִ   , ָסרֹוןיֶשהוא בְנ

 

ִחיָלה ַכתְנ  הוא ָבא ִמלְנ

ִחיַנת ִתיקון  , ִבבְנ

ינו ֵדי ֶזה ,ַהיְנ ַפע יו ֶשַעל יְנ  שְנ

יֹון ִמָמרֹום  .ֶשַפע ֶעלְנ

 

 ָאָדם לְנ דֹוֶמה בְנ 

ָיןהַ  ֵאיֶזה ִענְנ ַעֵיין בְנ  , מְנ
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מֹו  ַייֵגַע ֶאת ַעצְנ  וִמתְנ

ָין ָהִבין ֶאת ָהִענְנ  . לְנ

 

ֶשַמִשיג ֶאת ַהֵפירושו  , כְנ

ִהיפוך  , ֲאַזי לְנ

ִגישהוא   ֶשִמקֹוֶדם  ֹלא ַמרְנ

 , ָהָיה לֹו ִיסוִרים

ָיןשֶ   . ֹלא ֵהִבין ֶאת ָהִענְנ

 

 , ֶאָלא הוא ָשֵמחַ 

ָחה ָשיו ִשמְנ   ,ֶשֵיש לֹו ַעכְנ

ֵעֶרךשֶ  ֶדֶדת בְנ ָחה ִנמְנ  ַהִשמְנ

ִגיָעה ִפי ִשיעור ַהיְנ  , לְנ

  ֶשָהָיה לֹו ִמֶטֶרם

ָין  .ֶשֵהִבין ֶאת ָהִענְנ
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? ִמי ַהַגָנב
 

 "שמעתי"משל של בעל הסולם מתוך ספר 

 

ַמן ִפים ֶשֲאָנִשים ִבזְנ   רֹודְנ

סוֹ  ַהַגָנב ַאֲחֵרי תֹופְנ  , לְנ

צֹוֵעק ָרץ ַהַגָנב ַגםִאם  : וְנ

סו" !" ַהַגָנב ֶאת ִתפְנ

 

ָשר ִאי ָאז ַהִכיר ֶאפְנ   לְנ

 , ָהֲאִמיִתי ַהַגָנב הוא ִמי

ֵדי סוֹ  כְנ תֹופְנ   לְנ

הֹוִציא ֵניָבה ֶאת ולְנ  .ִמָידוֹ  ַהגְנ
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בוָצרֹות   ִחילֹות מְנ מְנ
 

ה "אות קצ, "ויבא נח התבה: " מאמר, פרשת נוח," לעםזוהר"מתוך ספר 

 

מֹון ֶמֶלך  ,ָבָנה ַארְנ

מֹון  ַקע ָהַארְנ ָעָשה ִמַתַחת ַקרְנ  וְנ

בוָצִרים בֹוִאים מְנ  . ַמחְנ

 

ָיִמים  , לְנ

ַהֶמֶלך מֹון בְנ ֵני ָהַארְנ דו בְנ   ,ָמרְנ

ִהִקיף אֹוָתם ַהֶמֶלך   וְנ

ֵחילֹוָתיו  . בְנ

 

 , ֶמה ָעשו

הִ  ָמם סְנ ָבאו וְנ  ִתירו ַעצְנ

ִחילֹות   תֹוך ַהמְנ

בוָצרֹות .  ַהמְנ

 

:  ָאַמר ַהֶמֶלך

ֲאִני ָעִשיִתי  "

בֹוִאים ַהָללו ,  ֶאת ַהַמחְנ

ָפַני ַאֶתם רֹוִצים  וִמלְנ

ַתֵתר ָבֵהם ִהסְנ ." לְנ
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חֹות ָהעֹוָלם  תְנ ַמפְנ
 

 ג"שנ אות ,"סתרי תורה: "מאמר, חופרשת נ, " לעםזוהר"מתוך ספר 

 
 

מוֶנה ֶאַחד ָבָרִקיעַ   ,מְנ

חֹות תְנ ָצִאים ֹכל ַהַמפְנ ִעמֹו ִנמְנ  וְנ

ַמֲעֵשי ָהעֹוָלם  .לְנ

 

ָשיו דֹורְנ הוא עֹוֵמד מוָכן לְנ  וְנ

ָגִעים ָשעֹות ורְנ  ַרק בְנ

דוִעים ֶשל ַהיֹום  .יְנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ִעים ֵהם ָהיו יֹודְנ  ,וְנ

ָמה סֹוד ַהֹחכְנ  בְנ

ָתרֹות  ֶאת ַהִנסְנ

מוֶנה ַהֶזה  ,ֶשל מְנ

 

ִרים סֹוגְנ ִחים וְנ ָהיו פֹותְנ  וְנ

ַמֲאָמר ִפיֵהם  בְנ
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ָעִרים  ֶאת ַהשְנ

ָתרֹות  .ֶשל ֹכל ַהִנסְנ

 

ִליִחים  ,וַמצְנ

ֵדיעַ  ָבעֹותל יְנ   ַהשְנ

ִפיֵהם  ֶשָעשו בְנ

מוֶנה אֹותֹו ַהמְנ  ,לְנ

 

ָין ִבנְנ ִליחו בְנ  ִהצְנ

ָדל ַהִמגְנ  ,ָהִעיר וְנ

יֹותֹו ַהָשר  ִלהְנ

ִהיגוֹ   .ֶשל ָהעֹוָלם וַמנְנ

 

ֵבל ַבלְנ  ֵכיָון ֶשִנתְנ

 ,ַמֲאָמר ִפיֵהם

ָנע ֵמֵהם  .ַהֹכל ִנמְנ

 

עו עֹוד  ִכי ֹלא ָידְנ

ָבעֹות  ַלֲעשֹות ַהשְנ

מוֶנה אֹותֹו ַהמְנ . לְנ
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ָשָכר רוָחִני 
 

"  רוחניות וגשמיות: "א"מאמר ר, "שמעתי"מתוך ספר 

 
ִמיות , ָאנו רֹוִאים  ֶשַעל ַגשְנ

ֵבה ֲאָנִשים   ֵיש ַהרְנ

ֶמֶרץ ַרב ִדים בְנ  , ֶשעֹובְנ

ָמקֹום   ֲאִפילו בְנ

ָפשֹות  , ֶשֵיש ַסָכַנת נְנ

 

רוָחִניות   ובְנ

ֶאָחד   ֹכל ֶאָחד וְנ

שֹו   נֹוֵתן ַעל ַנפְנ

ִדיָקה ָיָפה ִמיָרה ובְנ  .שְנ

 

 , עֹודוְנ 

ִמיות   ַעל ַגשְנ

 , ָיכֹול ָאָדם ַלֲעבֹוד

ִנין לוֹ   ֲאִפילו ֶשֹלא נֹותְנ

ִחיר ַרב  , ֵחֶלף ֲעבֹוָדתוֹ  מְנ

 

רוָחִניות   וַמה ֶשֵאין ֵכן בְנ

 ֵאין ָהָאָדם 

ִכים ַלֲעבֹוָדה ַהסְנ  , ָיכֹול לְנ

ֶבַטח  , ַרק ֶשֵיַדע בְנ

מוָרה ֲהגוָנה   ֶשֵיש לֹו תְנ

. ֵחֶלף ֲעבֹוָדתוֹ 
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ֵשֶכל 
 

 (א"אות כ)" הקדמה לספר הזוהר: "מתוך מאמרו של בעל הסולם

 

ֹכל ַחי 

ֶשִניָסה ַפַעם 

נֹות ֵשֶכל , ִלקְנ

 

ִגיש  יֹוֵדַע וַמרְנ

ֶשַהֵשֶכל 

ָין  הוא ִקנְנ

 

ֵאינֹו  וְנ

. ֶעֶצם ַהקֹוֶנה
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ָלך  לוכְנ צוף מְנ ַפרְנ
 

"  בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר 

 

ָאָדם  , ַהֵשֶכל דֹוֶמה לְנ

ָאה ַתֵכל ַבַמרְנ  , ַהִמסְנ

ָלך לוכְנ אֹות ִאם הוא מְנ  . ִלרְנ

 

ָאה קֹומֹות ֶשַהַמרְנ ֹכל ַהמְנ  , וְנ

ָלך לוכְנ ָאה לֹו ֶשהוא מְנ  , ַמרְנ

ַנקֹות ַרֵחץ ולְנ ִהתְנ  , הוא הֹוֵלך לְנ

 

אֲ  ָאה ֶהרְנ  ה לֹו תָ ֱהיֹות ֶשַהַמרְנ

ָפָניו ֶשל ָאָדם   ֶשֵיש בְנ

ַנקֹוָתם ִריִכים לְנ כֹוֲעִרים וצְנ ָבִרים מְנ  .דְנ

 

ָאהָכך ַמת ַהַמרְנ דוגְנ  , ַהֵשֶכל כְנ

ָבֵרר  , ֵאינֹו ָיכֹול לְנ

כֹוָער וַמהו יֹוִפי  . ַמהו מְנ

 

ַהחוִשים  , ֶאָלא ֶזה ָתלוי ַהֹכל בְנ

ִעים , ֶשַרק ַהחוִשים ֵהם קֹובְנ

ַהֵשֶכל ַשֵמש ֶאת ַהחוִשיםוְנ   ַרק מְנ
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ַמהו ַהֵשֶכל 
 

" בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר 

 
 ַהֵשֶכל ֵאינֹו ָדן

ִפי ַמה ֶשַהחוִשים  ֶאָלא לְנ

ִציא ַהמְנ ַעֵיין ולְנ ִנים לֹו לְנ  נֹותְנ

בולֹות ַתחְנ ָצאֹות וְנ  ,ֵאיֶזה ַהמְנ

ִביעֹות ַהחוִשים ִאים ִלתְנ  .ֶשַיתְנ

 

לֹוַמר ִעים, כְנ  ,ַמה ֶשַהחוִשים תֹובְנ

ִציא ָלֶהם ַהמְנ ַתֵדל לְנ  ַהֵשֶכל ִמשְנ

בוָקָשם  ,ֶאת מְנ

מוֹ  ִפי ַעצְנ  אוָלם ַהֵשֶכל לְנ

מוֹ   ֵאין לֹו שום צֹוֶרך ֲעבור ַעצְנ

ִביָעה ֶשהוא ֵאיֶזה תְנ  .לְנ
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ָמֶוות  ֵבין ַחִיים לְנ
 

"  בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר 

 
ָצא הַ ָאָדם   ִנמְנ

ַהָמוֶ   , תוֵבין ַהַחִיים וְנ

ַבֵקש ֵמֲחֵברֹו   ומְנ

, ֶשַיִציל אֹותֹו ִמִמיָתה

ֵאיֶזה אֹוֶפן   בְנ

ַבֵקש ֵמֲחֵברוֹ   ? הוא מְנ

 

 , ֶבַטח ֹכל ַהכֹוחֹות

שותֹו ֶשל ָאָדם ָצא ִברְנ  , ֶשִנמְנ

ַבֵקש ֵמֲחֵברוֹ  ַתֵדל לְנ  , הוא ִמשְנ

ַרֵחם ָעָליו  , ֶשיְנ

ַיִציל אֹותֹו ִמָמוֵ   . תווְנ

 

 ֶבַטח ֶשֵאינֹו שֹוֵכַח ַאף ֶרַגע 

ַפֵלל ַלֲחֵברוֹ  ִהתְנ  , ִמלְנ

 , ַאֶחֶרת ָהָאָדם רֹוֶאה, ִמַטַעם

 .ֶשהוא אֹוֵבד ֶאת ַחַייו

 

 ַמה ֶשֵאין ֵכן 

ַבֵקש ֵמֲחֵברֹו   ִמי ֶשמְנ

ָבִרים ֶשל מֹוָתרֹות  , דְנ

ִחִיים רְנ  , ֶשֵאיָנם ֹכל ָכך ֶהכְנ

 

ַבֵקש ֹכל ָכך ָדבוק ַבֲחֵברוֹ   , ֵאין ַהמְנ

בוָקשוֹ   , ֶשִיֵתן לֹו ֶאת מְנ

ֵדי ָכך   ַעד כְנ

ַבֵקש  . ֶשֹלא ַיִסיַח ַדֲעתֹו ִמֶמנו ִמלְנ

 

ָצא  , ִנמְנ

ָבִרים ֶשֵאין ָלֵהם ַשָייכות  ִבדְנ

ִפקוַח ֶנֶפש  , לְנ

ַבֵקש ֹכל ָכך ָדבוק  ֵאין ַהמְנ

ַהנֹוֵתן  .בְנ
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בוֵשי ָכבֹוד  לְנ
 

ח " קסאות, "שאור ומחמצת: "מאמר ,באפרשת , "זוהר לעם"מתוך ספר 

 
 

  ֶמֶלך

 ָעָשה ָאָדם ֶאָחד 

ַשר  . לְנ

 

 ֹכל ֵאלו ַהָיִמים 

ֵרָגה ַהזוֹ   , ֶשָעָלה ַלַמדְנ

 ָהָיה ָשֵמַח 

בוֵשי ָכבֹוד לֹוֵבש לְנ  . וְנ

 

ַאַחר ָכך  , לְנ

 . ֹלא ָהָיה ָצִריך ַלֶזה

 

 , ַלָשָנה ָהַאֶחֶרת

 ָשַמר ֵאלו ַהָיִמים 

 , ֶשָעָלה ַלָכבֹוד ַהֶזה

בוִשים ָלַבש ֵאלו לְנ  . וְנ

 

ֵכן   וְנ

ָשָנה  .ֹכל ָשָנה וְנ

 

 

 

 

 



 90 

ַהֶחֶרב  ַשל ַהָמֵגן וְנ מְנ
 

 687' מע', אגרת ו, "אגרות "חלק, "כתבי בעל הסולם"ך מתו
 

לֹו  נֹו ֶאצְנ  ֶמֶלך ָלַקח בְנ

לוָכה ִסיֵסי מְנ דֹו ַתכְנ ָלמְנ  . לְנ

ֶאהו ֶאת ֹכל ָהָאֶרץ  , ַוַירְנ

ֶאת אֹוָהָביו ָביו וְנ .  ֶאת אֹויְנ

 

נֹו   ַוִיֵתן ַהֶמֶלך ִלבְנ

רֹוָתיו ֵזי אֹוצְנ  . ֶחֶרב ִמִגנְנ

ֶחֶרב ֶזה ָלָאה בְנ גוָלה ִנפְנ  , וסְנ

ִבים  אֹותֹו ַהֶחֶרב ָלאֹויְנ ַהרְנ   -ֲאֶשר בְנ

ָפָניו  לו לְנ ֶרַגע ִיפְנ  כְנ

דֹוֶמן ַעל ָהֲאָדָמה  . כְנ

 

 ַוֶיֶלְך ֶבן ַהֶמֶלך 

ִדינֹות ַרבֹות בֹוש מְנ  ,ַוִיכְנ

ָלָלם לֹול שְנ  ַוִישְנ

. ַוַיַעש ַחִיל

 

נוֹ  ָיִמים ָאַמר ַהֶמֶלך ִלבְנ  : לְנ

ָדל  רֹום ַהִמגְנ  ַעָתה ֶאֱעֶלה ִלמְנ

ִמי ָשם ִתיר ַעצְנ ַאסְנ  . וְנ

ַאָתה ֵתֵשב ַעל כִ  ִאי יוְנ  סְנ

ִהיג ֶאת ֹכל ָהָאֶרץ  ַתנְנ  וְנ

בוָרה ָמה וִבגְנ ֹחכְנ  . בְנ
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ָך ָמֵגן ֶזה  עֹוד לְנ  וְנ

 ֲאֶשר ַעד ַהטֹום 

כות ֵזי ַהַמלְנ ִגנְנ  ,ָהָיה ָטמון בְנ

ַנֵכל  שום אֹוֵיב וִמתְנ  וְנ

ָך ָהָרע לְנ  . ֹלא יוָכל לְנ

הִ  ָךיבְנ שותְנ  .ָמֵצא ַהָמֵגן ַהֶזה ִברְנ

 

 ַוִיטֹול ַהֶמֶלך ֶאת ַהֶחֶרב 

כֹו ַבָמֵגן רְנ  , ַוִיכְנ

נוֹ   . ַוִיֵתן ִלבְנ

ָדל מֹו ָעָלה ֶאל ַהִמגְנ ַהֶמֶלך ַעצְנ  וְנ

ַתֵתר ָשם  .ַוִיסְנ

 

ֹלא ָיַדע ֶבן ַהֶמֶלך   וְנ

רוִכים ֶזה ַבֶזה ַהָמֵגן כְנ  . ִכי ַהֶחֶרב וְנ

ֵכיָון ֶשַהָמֵגן   וְנ

ֵעיָניו  ָלל בְנ   -ֹלא ָהָיה ָחשוב כְנ

 ,ֹלא ָשַמר אֹותוֹ 

ַנב ִמֶמנו ַהָמֵגן ִנגְנ  , וְנ

עִ   .ֹו ַהֶחֶרבימוְנ
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ִדיָנה ִהָשַמע ַבמְנ  וכְנ

ִהיג ָהָאֶרץ  , ֲאֶשר ֶבן ַהֶמֶלך ַמנְנ

ַהָמֵגן בו ִמֶמנו ַהֶחֶרב וְנ נְנ ַגם ִנגְנ  , וְנ

ֵניֶהם  ,  ִמָיד ֵהֵעיזו פְנ

ָביו ַלֲערֹוְך עִ  ִחילו אֹויְנ ִהתְנ ָחָמהימוְנ  , ֹו ִמלְנ

ָיָדם ַבֶשִבי  .ַעד ֶשָנַפל בְנ

כוש ָהַרב ֹכל ָהרְנ  . הוא וְנ

 

ָיָדם  ָבם בְנ ַעָתה ֶשאֹויְנ   -וְנ

ָמָתם ָעָליו כו ֹכל ֲחַמת ִנקְנ  . ָשפְנ

עו ִמֶמנו  רְנ ִנפְנ  וְנ

ַעֵלל ָבֶהם   ַעל ֹכל ַמה ֶשִהתְנ

ָהַגת ָאִביו ֵמי ַהנְנ  . ִביְנ

ֹכל יֹום ַויֹום הִ   כו אֹותֹו יובְנ

ָרצֹות . ַמכֹות ִנמְנ

 

ַבֵייש ֶבן ַהֶמֶלך ֵמָאִביו  , ַוִיתְנ

 . ִכי ָצַרת ָאִביו ָכֲאָבה לֹו יֹוֵתר ִמָצָרתוֹ 

שֹו  ַנפְנ  ַוָיֵשת ֵעצֹות בְנ

 ַלֲעשֹות ֶחֶרב וָמֵגן ָכִראשֹוִנים 

ַפֵייס ֶאת ָאִביו  ֵדי לְנ  כְנ

ָמתֹו  אֹותֹו ֹחכְנ ַהרְנ בוָרתוֹ וולְנ . גְנ

 

בולֹות ָעָשה ִמין ֶחֶרב ַתחְנ  , ובְנ

 . ָהִראשֹון ַלֶחֶרבדֹוֶמה

ֵכן ָעָשה ָמֵגן   ,וְנ

. דֹוֶמה ַלָמֵגן ָהִראשֹון
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ָידוֹ  תֹו בְנ ַחמְנ ֵלי ִמלְנ ַכֲאֶשר ָנכֹונו כְנ  , וְנ

ָדל ֹראש ַהִמגְנ קֹול ֶאל ָאִביו ֶשבְנ  : ָקָרא בְנ

ָפֵאר ַעַלי" ַשַמח ָאב, ִהתְנ   !"ִכי ֵבן ָחָכם יְנ

ַעד ֶשהוא קֹוֵרא ֶאל ָאִביו  , וְנ

ֵבדוֹ  ִעים ֶאת מֹוחֹו וכְנ ִכים ופֹוצְנ ָביו הֹולְנ  . אֹויְנ

 

בו ָעָליו ַהַמכֹות  ֹכל ֶשִירְנ  -  וכְנ

מֹו  ַחֵזק ֶאת ַעצְנ ַגֵבר ִויְנ  ֵכן ִיתְנ

ַפֵייס ֶאת ָאִביו ֵדי לְנ  .כְנ

צֹוֵעק  .ַעָתה ֵאיִני ָיֵרא ִמֹכל": וְנ

ִהַלֵחם ִבי   וִמי יוַכל לְנ

ָיַדי ַהָמֵגן ֶשִלי בְנ ַמן ֶשַהֶחֶרב וְנ . "ִבזְנ

 

ָפֵאר  ֹכל ַכָמה ֶשהוא ִמתְנ   -וְנ

ָצִעים ִבים ָעָליו ַמכֹות ופְנ ָביו ַמרְנ  . אֹויְנ

ִחים ַעל ֹראשוֹ  לֹות פֹורְנ  . ֲאָבִנים וַמקְנ

ָחַיו ָדמֹו שֹוֵתת ַעל לְנ  . וְנ

ַגֲאָוה קֹוף קֹוָמתֹו בְנ ַאֵמץ ִלזְנ הוא ִמתְנ  ,וְנ

 , בֹוִריםיַכגִ 

ָאִביו ֶשַעָתה ֵאינֹו ָיֵרא ִמֹכל אֹות לְנ ַהרְנ  . לְנ

 

בו  שְנ ַנִיים ֶנחְנ ַשַחק ֹמאזְנ  וכְנ

בוָרתוֹ  עוַמת גְנ  . לְנ

 , ִכי ַהֶחֶרב ָעַמד לוֹ 

 .אֹו ַהָמֵגן ָעַמד לוֹ 
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ַתֵעב ָהָאב , ֲאָבל ֶזה יְנ

ָמם ֶחֶרב  כֹוַח ַעצְנ ֶשעֹוִשים בְנ

ָפֵאר  ִהתְנ עֹוד רֹוִצים לְנ וְנ

ָלאָכה זֹו ָכמֹוהו . ִבמְנ

 

  ַמֲעֵשי ֱאנֹושאֹו בְנ 

נוֹ  ,   עֹוֶשה ָמֵגןֶשבְנ

ִגיש ָפֵאר ֶשֵאינֹו ַמרְנ   וִמתְנ

ֵאבש   .ום כְנ

 

עֹוד אֹוֵמר   וְנ

בוָרה "שֶ  ָמה וגְנ הוא ַבַעל חֹוכְנ

ֵאינֹו ָיֵרא ִמֹכל , "וְנ

ַיַחד ִעם ֶזה ָמֵלא מִ   ָמה רְנ וְנ

בולֹות ַבֵקש ַתחְנ . ומְנ
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ָשָבה ִהיא תֹוָלָדה ֵמָהָרצֹון   ַהַמחְנ
 

" המחשבה היא תולדה מהרצון: "ג"מאמר קנ, "שמעתי"ספר 

 
ָדָבר ֶשֵיש לֹו ָרצֹון  , לְנ

ֵהר ַהרְנ  . ַבֶזה הוא מְנ

ָדָבר  ֵהר בְנ ַהרְנ ֹלא יְנ  וְנ

צֹונוֹ   . ֶשֵאינֹו ִלרְנ

 

ָמא דוגְנ   ִמיֹום ַהִמיָתה ,לְנ

ֵהר ַאף ַפַעם ַהרְנ  . ֹלא יְנ

ֶהיֶפך  , ֶאָלא לְנ

ִחיותוֹ  ִנצְנ ֵהר בְנ ַהרְנ  , ֶשהוא ָתִמיד יְנ

 . ִמַטַעם ֶשָכך הוא רֹוֶצה

ָצא ָדָבר , ִנמְנ ֵהר בְנ ַהרְנ  ֶשָתִמיד מְנ

צֹונוֹ   .ֶשהוא ִלרְנ

 

יוָחד  ִקיד מְנ  ֲאָבל ֵיש ַתפְנ

ָשָבה ַהַמחְנ  , לְנ

ַגֵדל ֶאת ָהָרצֹון  , ֶשהוא מְנ

קֹומוֹ  ַתַקע ִבמְנ  ֶשָהָרצֹון ִנשְנ

ֹלא ָהָיה לֹו כ ַפֵשט וֹ וְנ ִהתְנ  ַח לְנ

עוָלתוֹ  עֹול פְנ ִלפְנ  . וְנ

 

 ֶאָלא ִמשום 

ַהָדָבר ֵהר בְנ ַהרְנ  , ֶשחֹוֵשב ומְנ

ָשָבה ַבֵקש ֵמַהַמחְנ  , ֶשָהָרצֹון מְנ

ָהָרצֹון   ֶשִיֵתן לְנ
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בולֹות ַתחְנ  , ֵאיֶזה ֵעצֹות וְנ

 , ֶשֵיֵצא ָהָרצֹון ַלפֹוַעל

 

ַפֵשט  ַגֵדל וִמתְנ  ָאז ָהָרצֹון ִמתְנ

פֹוַעל ַמָמש עוָלתֹו בְנ  .ופֹוֵעל ֶאת פְנ

 , ַהיֹוֵצא ִמֶזה

ַשֵמש ָהָרצֹון ָשָבה הוא מְנ  , ֶשַהַמחְנ

ָהָרצֹון הוא ָהֶעֶצם ֶשל ָהָאָדם  . וְנ

 

ֵיש ֶעֶצם ָגדֹול  , וְנ

ֵיש ֶעֶצם ָקָטן  . וְנ

ֶעֶצם ָגדֹול הוא ַהשֹוֵלט   וְנ

ָטִנים  . ַעל ָהֲעָצִמים ַהקְנ

 

 , וִמי ֶשהוא ֶעֶצם ָקָטן

ִליָטה ֵאין לֹו שום שְנ  ,וְנ

 ָהֵעָצה ִהיא ֶשיוַכל 

ִדיל ֶאת ָהֶעֶצם ַהגְנ  , לְנ

 י ל ִידֵ הוא עַ 

ָשָבה ָמַדת ַהַמחְנ  . ַעל ָהָרצֹון ַהתְנ

 

ָשָבה  , ֶשַהַמחְנ

ֵהר ָבה ַהרְנ  , ַבִשיעור ֶשמְנ

ַגֶדֶלת  . ָכָכה ִהיא ִמתְנ
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 ִמי וַמה
 

   1890 מודע, "כוח המחשבה: "(554)מאמר  ,"דרגות הסולם"חלק ', כרך ג" ש"כתבי רב"מתוך ספר 

 

 , ָהָאָדם

ֶשהוא חֹוֵשב   כְנ

ָרא    ,"ִמי"ִנקְנ

 . הוא שֹוֵאל ִמי הוא

 

ֶשָהָאָדם   וכְנ

ֵאָלתוֹ  שוָבה ִלשְנ  , ַמִשיג תְנ

ָרא  שוָבה ִנקְנ  ֲאַזי ַהתְנ

ִחיַנת   ". ַמה"בְנ

 

ִהֶנה    "ַמה"וְנ

ָמה ִחיַנת ֹחכְנ ָרא בְנ  , ִנקְנ

ִחיַנת  ֶשהוא בְנ

 , ָמה-ֹכחַ 

 

ינו  " ַמה" ֶשהַ ,ַהיְנ

ִחיַנת כֹוחַ  ַלֵבש בֹו ִבבְנ  , ִמתְנ

ָשָבה . ֶשהוא כֹוַח ַהַמחְנ

 

שֹוב ו ִחיל ַלחְנ ֶשָהָאָדם ַמתְנ  כְנ

ָלִאים  , ַעל ַהכֹוחֹות ַהִנפְנ

ָצִאים בוֹ   , ַהִנמְנ

ָרח לֹוַמר  , הוא מוכְנ

 , ֶשהוא כֹוַח ֱאלֹוִקי

לוָבש בוֹ   , ַהמְנ

עולֹות   פֹוֵעל ֶאת ֹכל ֵאֶלה ַהפְנ

ִדיָעתוֹ  ִלי יְנ  . בְנ
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כֹוַח ָהָרצֹון 
 

"  בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר 

 
בֹור   ָאָדם ֶשרֹוֶצה ִלשְנ

 . ֶאֶבן ָגדֹול

לֹוֵקַח ַפִטיש ָגדֹול  , וְנ

 

ֵבה  ִפיקֹות ַהרְנ הוא דֹוֵפק דְנ  וְנ

 , ֹכל ַהיֹום

 , ֲאָבל ֵהם ֲחָלִשים

 

לֹוַמר ,  כְנ

 ֶשֵאינֹו דֹוֵפק ַעל ָהֶאֶבן 

נוָפה ַאַחת  , ִבתְנ

 ֶאָלא ֶשמֹוִריד ֶאת ַהַפִטיש ַהָגדֹול 

ַאט ַאט לְנ  . לְנ

 

ָעָנה הוא ָבא ִבטְנ  , וְנ

 ֶשָהֲעבֹוָדה ַהזֹו 

בֹור ֶאת ָהֶאֶבן  , ִלשְנ

ִבילוֹ  : ֶזה ֹלא ִבשְנ

ִריִכים ִגיבֹור"  , ֶבַטח צְנ

כֹוֶלת  ָידֹו ַהיְנ ֶיה בְנ  ֶשִיהְנ

בֹור ֶאת ָהֶאֶבן ַהָגדֹול  ."ִלשְנ

 

הוא אֹוֵמר  , וְנ

 ֶשהוא ֹלא נֹוַלד ִעם כֹוחֹות 
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דֹוִלים  , ֹכה גְנ

ָידֹו  ֶיה בְנ  ֶשִיהְנ

בֹור ֶאת ָהֶאֶבן   .ִלשְנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ַמה ֶשֵאין ֵכן 

ִרים ֶאת ַהַפִטיש   ִמי ֶשמְנ

 ,ַהָגדֹול ַהֶזה

דֹוָלה  נוָפה גְנ נֹוֵתן ִבתְנ  וְנ

 , ַעל ָהֶאֶבן

ַאט ַאט לְנ ֹלא לְנ  , וְנ

צות ַאמְנ ִהתְנ  , ֶאָלא בְנ

 

ָפָניו  ָנע לְנ  ֵתיֶכף ָהֶאֶבן ִנכְנ

ָתיו ָבר ַתחְנ ִנשְנ  . וְנ

ֶזהו   ַכַפִטיש ֶהָחָזק "וְנ

פֹוֵצץ ֶאת ַהֶסַלע ". יְנ
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 ָרצֹון ָחָזק
 

"  בעבודה, ה שונא את הגופים"שהקב, מהו: "ט"מאמר י, "שמעתי"ספר 

 
ִפי   ָדד לְנ ָרצֹון ָחָזק ִנמְנ

נוחֹות   ַהמְנ ִהיֹות וְנ ִריבוי ַהשְנ

ַתִיים .  ֶשֵבינְנ

 
לֹוַמר ,  כְנ

ַמן   ֵסק זְנ ַהֶהפְנ

רות   ַגבְנ ֶשֵבין ִהתְנ

רות ַגבְנ ִהתְנ .  לְנ

 

ָעִמים   ִכי ִלפְנ

ַצע   ַקֵבל ָבֶאמְנ ָהָאָדם מְנ

ֵסק ֶשל ֶרַגע ,  ֶהפְנ

, אֹו יֹום, אֹו ָשָעה

.  אֹו חֹוֶדש

 

ַאַחר ָכך שוב   וְנ

ִחיל ַלֲעבֹוד   ַמתְנ

רות   ַגבְנ ָין ִהתְנ ִענְנ בְנ

ַתֵדל ִהשְנ .  ולְנ

 

ָרא ָרצֹון ָחָזק ִנקְנ ,  וְנ

ֵסק   ֶשַהֶהפְנ

לֹו   ֵאינֹו לֹוֶקַח ֶאצְנ

ַמן ֵבה זְנ ,  ַהרְנ

עֹוֵרר שוב ַלֲעבֹוָדה ֵתיֶכף ִנתְנ   .וְנ
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וָיָתן  ַשֵחק ִעם ִלוְנ מְנ
 

" בעבודה', וליל ה' מהו יום ה: "מאמר, "שמעתי"מתוך ספר 

 
ָרצֹון חֹוק לְנ ֵדל ֵבין שְנ  ,  הואַהֶהבְנ

ָרח ֶהכְנ  , ֶשֹכל ַמה ֶשָבא ָבָרצֹון הוא בְנ

צֹונֹו  ִאם ֵאינֹו ַמִשיג ֶאת רְנ  וְנ

 . ָסרֹוןיהוא ַבַעל חִ 

 
חֹוק  , ַמה ֶשֵאין ֵכן ִבשְנ

ֶשֵאינֹו ַמִשיג ֶאת ַהָדָבר  , ֲאִפילו כְנ

חִ  ָשב ֶזה לְנ  . ָסרֹוןיֹלא ֶנחְנ

 
ִרים מֹו ֶשאֹומְנ  : כְנ

ִתי" ִתי ַמה ֶשָחַשבְנ  , ַמה ֶשֹלא ִהַשגְנ

 ". ֵאין ָדָבר

 , ֶשֶזהו ֹלא ֹכל ָכך ָחשוב

 ִמַטַעם ֶשֹכל ָהָרצֹון 

ַהָדָבר  , ֶשָהָיה לֹו לְנ

חֹוק ִצינות ָהָיה ַרק ִבשְנ ֹלא רְנ  .וְנ
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ִמיעוט כֹוחֹות 
 

 763 'עמ, ז"נאגרת , "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 

ָין כֹ   ל ִענְנ

ָהֲעבֹוָדה  ִגיָעה וְנ  ַהיְנ

חוָייִבים  , ֶשָאנו מְנ

 

 ֵאיָנם ֶאָלא 

ַגלֹות ֶאת   חֹוֵתינו כוֹ  ִמיעוטלְנ

לוֵתנו ִשפְנ  ,וְנ

לום  אוִיים ִלכְנ  ֶשֵאין ָאנו רְנ

ֵמנווֹ ִמכ  , ֵחנו ַעצְנ

 

 ִכי ָאז 

פֹוך  ָשִרים ִלשְנ  ָאנו מוכְנ

פִ  לֵ יתְנ . ָמהיָלה שְנ
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אוָשר  ַמָצב מְנ
 

 763 'עמ, ז"נאגרת , "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר מתוך 

 

אוָשר   ֵאין ַמָצב יֹוֵתר מְנ

עֹוָלמֹו ֶשל ָהָאָדם  , בְנ

מֹו  ָשָעה ֶשמֹוֵצא ַעצְנ  ֶאָלא בְנ

יֹוָאש ִמכ מוֹ וֹ ִכמְנ  , חֹוָתיו ַעצְנ

 

לֹוָמר ָעָשה , כְנ ָבר ָיַגע וְנ  ִכי כְנ

כֹוחֹו ַלֲעשֹות  צוָיר בְנ  ֹכל ַמה ֶשמְנ

רוָפה ַאִין  . ותְנ

פִ  לֵ יִכי ָאז ָראוי ִלתְנ  . ָמהיָלה שְנ

 

ָחה ִבטְנ  ֶשֲהֵרי יֹוֵדַע בְנ

מֹו   ֶשֲעבֹוָדתֹו ַעצְנ

 , ֹלא ָתִביא לֹו ַהתֹוֶעֶלת

 

ִגיש ִכי   ֹכל עֹוד ֶשַמרְנ

 ֵאיֶזה כֹוַח ֲעבֹוָדה 

מוֹ   , ִמִצדֹו ַעצְנ

פִ  לֵ יֵאין תְנ .  ָמהיָלתֹו שְנ
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ֹלַאט לְנ  ַאט וְנ  ם ַאַחתַפעַ א בְנ לְנ
 

ב  "צ- א " ציותאות, "שלחני כי עלה השחר: "מאמר, שלחיו פרשת, " לעםזוהר"ספר מתוך 

 
 ֶשךוֹ ָאָדם ַהָנתון ַבח

תָ  ָכנוֹ ֹושֶ יד ַבחמִ וְנ   ,ך ָהָיה ִמשְנ

ָהִאיר  ֵעת ֶשרֹוִצים לְנ  , וֹ לבְנ

ת ִריִכים ִלפְנ ִחיָלהוֹ צְנ   ַח לֹו תְנ

  ,אֹור ָקָטן

ִפתְנ  . ֹו ֶשל ַמַחטחכְנ

ַעט ָגדֹול ִמֶמנו ַאַחר ָכך מְנ   .וְנ

 

ֹכל ַפַעם יֹוֵתר ֵכן בְנ  , וְנ

ִאיִרים לֹו ֹכל ָהאֹור ָכָראוי  . ַעד ֶשמְנ

פוָאההאָ בָ ִמי שֶ ִכי לְנ   ,  רְנ

ָשָעה ַאַחתהה ָבאָ ֶננָ ֵאיִהיא   ,  בְנ

ַעט אָ ֶאָלא בָ  ַעט מְנ  ה מְנ

ַרֵפא  . ַעד ֶשִמתְנ
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אֹוָרה ָיִאיר  ֲחֵשיָכה כְנ
 

ח  "צ- ג " ציותאות, "שלחני כי עלה השחר: "מאמר, שלח ויפרשת, " לעםזוהר"ספר מתוך 

 
א 

 

,  רחַ שַ 

 , ֶקרוֹ ִרית ַהבַשחֲ וא ה

ַחֶזקֶ  הֵשכָ חֲ הַ   ת ַהִמתְנ

 . ֶקרבוֹ ם אֹור הַ רֶ טֶ מִ שֶ 

ָכר ֶזה הוא אֹור ַהַדק ִמַדק ַהִנזְנ   .וְנ

 

ַאַחר ָכך   .הָבנָ ַכלְנ  ָפהיָ , וְנ

ָבָנה  , ִכי ַהלְנ

רוֵבה יֹוֵתר ִמַשחַ  .  ראֹוָרה מְנ

ַאַחר ָכך  , הָרה ַכַחמָ בָ , וְנ

 ֲאֶשר אֹוָרה ָחָזק 

ָבנָ  וֵמִאיר  . היֹוֵתר ִמלְנ

 

ַאַחר ָכך  , וְנ

ָגלֹות"ֲאיוָמה   , 3"ַכִמדְנ

 , הֶשֵפירושָ 

אֹור ָחָזק ָכָראוי  . ֲחָזָקה בְנ

 
ב  

 

עֹוד ֶשֹחֶשך ַהיֹום  , בְנ

כוֶסה ָהאֹור מְנ  , וְנ

ַהבֹוֶקר ָבא   , ָהִאירלְנ וְנ
                                            

ָגלֹות 3  .קבאושהם תכלית מילואה של הנ, שבטיםב " הכוללים י,דגלים'  דהם ,ַכִמדְנ
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ִחיָלה   ָיִאיר ִמתְנ

ַעט ַעט מְנ מֹו ַשַחר מְנ  , כְנ

 , ֶשהוא ָשחֹור

 

ָבָנה ַאַחר ָכך ָיָפה ַכלְנ  , וְנ

ַאחַ   ,  ָבָרה ַכַחָמהךכָ ר וְנ

ַאחַ  ָגלֹות"ך כָ ר וְנ ",  ֲאיוָמה ַכִמדְנ

לֹוָמר ֹכל ִמילוָאה, כְנ . בְנ

 

  ג

, "עֹוֶלה ַהַשַחר"ֲאֶשר כַ 

ֹלא ַכֲאֶשר  , "ָבא ַהַשַחר"וְנ

ֶאָלא ַכֲאֶשר  

  ,עֹוָלה אֹוָתה ַשֲחִרית ֶשל ַהַשַחר

  .ָבא ָהאֹורָאז 

 

ָהִאיר ַמן לְנ . ִכי ָאז ַהזְנ

ַרח לֹו ַהֶשֶמש"ָאז  ִיזְנ  ,"וְנ

נוָחהמֶ ַהשֶ  ַמן ַהמְנ   .ש ֶשל זְנ
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ֵבקות ָהֶעֶבד   דְנ
 

 706 'עמ, ח"יאגרת , "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"ספר משל מתוך 

 

ַדֵבק ַבֶמֶלך  ִהתְנ  ֶעֶבד ֶשרֹוֶצה לְנ

שוַקת ִלבוֹ   , ִמתֹוך תְנ

נִ  ִחיל ָלֶלֶכת בְנ כותיוַמתְנ  . מוֵסי ַהַמלְנ

ַסֵדר לֹו   . ֵאיֶזה ַבָקָשהַהֶמֶלך ומְנ

ַהֶמֶלך דֹוֶחה אֹותוֹ   . וְנ

 

 , ִאם ִפיֵקַח הוא

 , ֲהֵרי הוא אֹוֵמר ַלֶמֶלך

קוַדת ִלבוֹ וִתייֲאמִ   , ת נְנ

שום ַמָתנֹות  , ֶשֵאינֹו ָחֵפץ בְנ

 

ַסֵדר לֹו   ֶאָלא ֶשַהֶמֶלך יְנ

 , ֵאיֶזה ֵשרות

חוִתים  , ַהָפחות ֶשַבפְנ

ֶיה ֵאיֶזה צוָרה ֶשִיהְנ ֶיה בְנ ִיהְנ  , וְנ

יֹות ָדבוק   .ַרק ִלהְנ

ֵאיֶזה ִש   .עור ִעם ַהֶמֶלךיבְנ
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ַחַיי ? ַמה ַהַטַעם בְנ
 

" ענין גילוי החסרון: "ג"מאמר רי, "שמעתי"על ספר  (06.04.08)מתוך שיעור 

 
ֵאָלה : ַהשְנ

ִביל ַמה ֲאִני ַחי" " ?ִבשְנ

ָלה  ַמעְנ ָבָאה ִמלְנ

ֵדי ָהאֹור  ַעל יְנ

, ֶשפֹוֵעל ַעל ַהֵכִלים

 

ֶרה  ִמקְנ ֹלא ֶשֲאִני בְנ וְנ

ִגיש ָכך . ַמרְנ

 

ֶאָלא 

ָגש ָבנו , ֹכל ַמה ֶשמורְנ

הוא תֹוָצָאה 

עוַלת ָהאֹורֹות  ִמפְנ

. ַעל ַהֵכִלים
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ֶחֶבל ַהָצָלה 
 

 "  כתבי בעל הסולם" בספר "מאמר לסיום הזוהר"מתוך 

 

 טֹוֵבַע ַבָנָהר הַ ָאָדם 

 ֲחֵברֹו זֹוֵרק לֹו ֶחֶבל 

ַהִצילוֹ  ֵדי לְנ   .כְנ

 

 ִאם ַהטֹוֵבַע וְנ 

 תֹוֵפס ֶאת ַהֶחֶבל 

קֹו ַהָסמוך ֵאָליו ֶחלְנ  , בְנ

ַהִצילֹו רוֹ ָיכֹול ֲחבֵ    לְנ

הֹוִציאֹו ִמן ַהָנָהר  . ולְנ

 

ַמת ַהַקָבָלה  ַאף  חֹוכְנ

ֶחֶבל  דֹוֶמה לְנ  ִהיא בְנ

ֵני ָהָאָדם הַ  ֹכל בְנ  ָסמוך לְנ

ַרקנִ שֶ   ֲאֵליֶהם  זְנ

הֹוִציָאם  . ַהִציָלם ולְנ לְנ

 

,  ָקֵצהו ֶשל ַהֶחֶבל

 ֵאין ָאָדם ָבעֹוָלם שֶ 

ִזיק  ַהחְנ . בוֹ ֶשֹלא יוַכל לְנ

ָקה ֹחזְנ ִאם תֹוֵפס בֹו בְנ  , וְנ

ֹכל זֹוֶכה  ָאז ַאר ַהֶחֶבלבְנ . שְנ
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ָשָמההַ  ִגידול ַהנְנ ָשָרה לְנ  כְנ
 

 " מבשרי אחזה אלוקי"מאמר  , "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 

 

מוֹ  ַקֵיים גופֹו ָבעֹוָלם  כְנ  ֶשֹלא יוַכל לְנ

ִדיעֹות  ָידֹו יְנ יו בְנ ִלי ֶשִיהְנ  ִמבְנ

סוָים ִשיעור מְנ ִמִיים בְנ ֵרי ַהֶטַבע ַהַגשְנ  , ִמִסדְנ

 

מֹו  ִמיִתיםשֶ כְנ ִדיעֹות ֵאלו ֵהָמה ַסִמים מְנ  , יְנ

ִפים וַמִזיִקים ָבִרים שֹורְנ ֵאלו דְנ  , וְנ

ֵלב ֲחֵברֹו  אֹוֶמד ַמה ֶשבְנ ִדיָעה וְנ ֵכן יְנ  וְנ

ֲעֵדיֶהם   ֲאֶשר ִבלְנ

ִרי כות ִקיום ָבעֹוָלם ַהחֹומְנ  ,ֵאין לֹו זְנ

 

ָמתֹו ֶשל ָאָדם  מֹו ֵכן ַמָמש ִנשְנ  כְנ

כות ִקיום ָבעֹוָלם ַהָבא  , ֵאין ָלה זְנ

ִדיעֹות ֵהָרֵכש ָלה ִשיעור יְנ   זוַלת בְנ

ֵרי ֶטַבע  ַמֲעָרכֹות עֹוָלמֹות ָהרוָחִנִיים  ִמִסדְנ

זִ  ִשינוֵייֶהם וְנ דֹוֵתיֶהםיוְנ תֹולְנ  .ווֵגיֶהם וְנ
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צוִפים  ִפירֹות וַפרְנ סְנ
 

 " מהותה של חכמת הקבלה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 
 

ִאם ִתיַקח ֵאיֶזה גוף  

,  ֶשל ַבַעל ַחִיים ָקָטן

ִקידֹו ֵאינֹו   ֶשֹכל ַתפְנ

מוֹ  ֶאָלא ַהִזין ֶאת ַעצְנ   ,לְנ

ַקֵיים ָבעֹוָלם   ִהתְנ ֵדי ֶשיוַכל לְנ כְנ

ִפיק   ַמן ַמה ַהַמסְנ זְנ

ַקֵיים ֶאת ִמינוֹ  הֹוִליד ולְנ ֵדי לְנ ,  כְנ

 

סוֶבֶכת  תִ  ָכָבה מְנ ָצא בֹו ַהרְנ ִתמְנ ֶאה וְנ רְנ

ִריִלים ֵפי ִפיבְנ ִגיִדים(סיבים) ֵמֶאֶלף ַאלְנ ,  וְנ

או   שו וַמצְנ ִפי ֶשָדרְנ כְנ

ָיה ָהָאָנטֹומְנ ָיה וְנ יֹולֹוגְנ ,  ַבֲעֵלי ַהִפיזְנ

ָבבֹות ֵיש ָשם   ֵפי רְנ עֹוד ַאלְנ וְנ

 , ִמַמה ֶשֹלא נֹוַדע ֲעַדִיין ָלַעִין ָהֱאנֹוִשית

 

ַהִקיש   וִמָכאן תוַכל לְנ

ָכבֹות   ַכָמה ִמיֵני ִריבוי ַהרְנ

יָ  צִ יֶשל ִענְנ נֹורֹות  יִנים וְנ

ַחֵבר  ִהתְנ ִריִכים לְנ  ַהצְנ

ַגלֹות  ִציא ולְנ ַהמְנ ֵדי לְנ ִבכְנ

ָגבָ  . הֶאת ַהַמָטָרה ַהִנשְנ

 
 

 

 



 112 

ַבֲעֵלי הַ ִמיָדה ַאַמת הַ  ָמהלְנ  חֹוכְנ
 

 39' עמ, "תכונתה של חכמת הנסתר בכללה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 

 

כוֹ  פוָתח ֹכל ֹצרְנ ִתי מְנ  , ָהָאָדם ַהִבלְנ

ַמן ַרב עֹונֹו זְנ ֶפרְנ ַחכֹות לְנ  , ֹלא יוַכל לְנ

מֹות לֹו ִמָיד ַתלְנ הוא בֹוֵחר ַבֲעבֹודֹות ַהִמשְנ  , וְנ

מוִכים יֹוֵתר ִחיִרים נְנ יו ִבמְנ ַאף ִאם ִיהְנ  .וְנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יֹוֵתר פוָתח בְנ ָהָאָדם ַהמְנ  ,וְנ

ַאֵפק ִהתְנ חֹור ַבֲעבֹודֹות  יוַכל לְנ ִלבְנ  וְנ

ִחיָרם ַגבֹוהַ   ,ֶשמְנ

ֹאד ָארֹוך מְנ מוָשך וְנ עֹוָנם מְנ ַמן ֶפרְנ  . ַגם ִאם זְנ

 

ֵתַדע ָמה, וְנ ַבֲעֵלי ַהחֹוכְנ  , ֶשזֹוִהי ַאַמת ַהִמיָדה לְנ

ִרי ֶשל ֹכל ֶאָחד חות חֹומְנ ַפתְנ ִהתְנ  .ִכי ָדָבר ֶזה ָתלוי בְנ

עֹונֹו  ַמן ֶפרְנ ַהֲאִריך זְנ ֹכל ִמי ֶשָיכֹול לְנ  וְנ

ִחיר יֹוֵתר ָגדֹול ַהִשיג מְנ  .ָיכֹול לְנ
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קֹוַמת ַהֶמֶלך 
 

  "ב" - בא אל פרעה: "מאמר, "שלבי הסולם"חלק ', כרך א" ש"כתבי רב"משל מתוך ספר 

 
ָרחקֹוֶדם ָהָאָדם ממִ    וכְנ

קֹוָמה א ַלֲעלֹות  ', לְנ

קֹוָמה הִמֶטֶרם ֶשעֹולֶ    'ב לְנ

 .ֶשִהיא קֹוַמת ַהֶמֶלך

 

ֵדיעַ ִכי    ֶזה ֶשָהָאָדם ל יְנ

קֹוָמה אעוֹ   ',ֶלה לְנ

  דֹומֵ להוא 

ַדֵבר ִעם ַהֶמֶלך   ֵאיך לְנ

ָפִנים  . ָפִנים בְנ

 

תֹו  כֹולְנ  ִויֵהא ִביְנ

ַבֵקש ֵמַהֶמֶלך   לְנ

 . ַמה ֶשִליבֹו ָחֵפץֹכל 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' חלק ט" תלמוד עשר הספירות"בספר  (21.8.08)שרטוט רב מתוך שיעור 
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ָגָמל נֹוֵשא ֶמִשי 
 

 ('אות י)" פנים מאירות ומסבירות"לפי הקדמה של בעל הסולם לספר 

 

ָמה ַהֹזאת   ַהחֹוכְנ

ָנה ֶאָלא   ֹלא ִנתְנ

ֵשי ֵלָבב ַאנְנ . לְנ

 

ִויֹותִכי   , ַהֵתיבֹות ִכגְנ

ָשמֹות ָעִמים ִכנְנ ַהטְנ  .וְנ

ָעִמים וְנ   ִאם ֹלא ָיִבין ַהטְנ

א   ֹכל ֲעָמלֹו ָשוְנ

רוחַ  ָעָמל וְנ  , וְנ

 

מֹו  ַייֵגַע ַעצְנ מֹו ַהמְנ  כְנ

ַהֵתיבֹות  פֹור ַהַדִפים וְנ  ִלסְנ

פוָאה ֵסֶפר רְנ  , ֶשבְנ

ִגיָעה ֹלא יוַכל   ֶשִמֹזאת ַהיְנ

ַרפאֹות ָמזֹור  . לְנ

 

פוָאה ַלם בֹו ָהרְנ  , ֶשַוַדאי ֹלא יושְנ

 ִמֶטֶרם ֶשֵמִבין ֵפירוָשה 

תוָבה פוָאה ַהכְנ  . ֶשל ָהרְנ

ֶנה אֹוָתה  ִיקְנ ַגם ַאַחר ֶשֵיֵלך וְנ  וְנ

קו ָעֶליהָ  ֹכל ַהָדִמים ֶשִיַפסְנ  . בְנ

 

ַהַמֲעֶשה  ֵרי ַהִלימוד וְנ ִאם ִסדְנ  וְנ

ָהִביאֵ  סוָדִרים לְנ ֶזההוֵאיָנם מְנ  ,  לְנ
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ָגָמל נֹוֵשא ֶמִשיהוא דֹוֶמה   , לְנ

ַהֶמִשי ֶשהוא   ֵאינֹו מֹוִעיל לְנ

ַהֶמִשי ֹלא יֹוִעיל ,  לוֹ וְנ

ֵלמות ַהכַ  ָהִביאֹו ֶאל שְנ  ָנה ָוולְנ

ָרא ִביָלה ִנבְנ . ֶשִבשְנ
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ַמת ַהִניגון  חֹוכְנ
 

 54' עמ, "נקודות' ב: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"משל מתוך ספר 

 

שֹו   ַנפְנ ִגיש בְנ ִמי ֶשַמרְנ

ַמת ַהִניגון חֹוכְנ ִטָייה לְנ  , ֵאיֶזה נְנ

ִחיָסרֹון   הוא ָמצוי בְנ וְנ

ִנָייָתה  , ֶטֶרם קְנ

 

קֹוט   הוא ֹלא ִישְנ

ֹלא ָינוַח   וְנ

ַעד ֶשַיִשיג ֵאיֶזה ִשיעור  

ַמת ַהִניגון  , ֵמחֹוכְנ

 

רו לֹו   ַוֲאִפילו ֹיאמְנ

ָווה   ֶשֵאין לֹו ִתקְנ

ַנֵגן ַבַעל ִשיעור יֹות מְנ  , ִלהְנ

ַנֵגן ָפשוט  , ֶאָלא מְנ

 

 , ִמֹכל ָמקֹום

ִאיָפתֹו  ִסיק ִמשְנ ֹלא ַיפְנ

ִמיעוט ַתֵפק בְנ ִיסְנ  , וְנ

ַהִשיג   ַפֵזר כֹוחֹוָתיו לְנ ִויְנ

ֹכל ַהָפחֹות ַהִמיעוט  לְנ

ַהִשיג תֹו לְנ כֹולְנ  . ֶשִביְנ
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 , ַמה ֶשֵאין ֵכן

ִטָייה ִמֵליָדה   ִמי ֶשֵאין בֹו נְנ

ִגיָנה  ,ִלנְנ

ֶמֶזג   מֹו בְנ ִגיש ֶאת ַעצְנ וַמרְנ

ָמה זוֹ   , ַהשֹוֵבַע ֵמחֹוכְנ

 

ַנֵגן  ִאם ָיבֹוא ֵאָליו ֵאיֶזה מְנ

ַפֵזר כֹוחֹוָתיו   ֹיאַמר לֹו ֶשיְנ וְנ

ָמה זוֹ   , ַעל חֹוכְנ

ֵאָלתוֹ  מֹור שְנ  , עֹוד ֶטֶרם ִיגְנ

: לוֹ  ַיֲעֶנה

 

ִשי" ַנפְנ יֹוֵדַע בְנ ִגיש וְנ  , ֲאִני ַמרְנ

דֹול ַהדֹור  ָלל גְנ ֶיה כְנ ֶשֹלא ֶאהְנ

ָמה זוֹ  חֹוכְנ  , בְנ

ֶנה ֵבין ֶהָהמֹון   יֹות ִנמְנ ִלהְנ וְנ

שוִטים ִנים ַהפְנ ַנגְנ  , ַהמְנ

ָעַדי " ?ַהִאם ֵיש ִחיָסרֹון ָלעֹוָלם ִבלְנ
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ִתיק ָקָטן 
 

 "דלתתא אתערותא צריכים ולמה, דלעילא אתערותא זהו לשמה': "המאמר , "שמעתי"משל מתוך ספר 

 
 , ֵמָהַרֶכֶבת ָיָצא ָעִשיר ֵאיֶזה

ָהָיה  , ָקָטן ִתיק לוֹ  וְנ

 

ֶהֱעִמיד  ַהָמקֹום ֵאֶצל ֶזה וְנ

  ַהסֹוֲחִרים ֶשֹכל

, ֲחִבילֹוֵתיֶהם ָשם ַמֲעִמיִדים

ַהַסָבִלים ִחים וְנ  ,ַהֲחִבילֹות ֶאת לֹוקְנ

ִביִאים   ַלָמלֹון אֹוָתם ומְנ

ָצִאים ֶשָשם  . ַהסֹוָחִרים ִנמְנ

 

ַהַסָבל  , ָקָטן ִתיק ֶשֶבַטח ָחַשב וְנ

מוֹ  ַהסֹוֵחר  ָהָיה ַעצְנ  ,לֹוֶקחַ  בְנ

ֹלא ִריִכים וְנ ֶזה צְנ  , ַסָבל לְנ

דֹוָלה ֲחִביָלה ָלַקח ָלֵכן  .גְנ

 

ַהסֹוֵחר  , וְנ

כום לוֹ  ָלֵתת רֹוֶצה   ָקָטן סְנ

ִפי ַשֵלם ָרִגיל ֶשהוא כְנ . לְנ

ַהַסָבל  , ָלַקַחת רֹוֶצה ֹלא וְנ

הוא : אֹוֵמר וְנ
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ִתי" ַנסְנ ָסן ִהכְנ ַהַמחְנ  ַהָמלֹון ֶשל לְנ

דֹוָלה ֲחִביָלה ִתי גְנ ַעַיפְנ ֹאד ֶשִנתְנ  ,מְנ

קֹוִשי ִתי ובְנ ָך ַהֲחִביָלה ֶאת ָסַחבְנ  , ֶשלְנ

ַאָתה   ִלי ָלֵתת רֹוֶצה וְנ

כום   ?!"ֶזה ָעבור ָפעוט סְנ

 

ָשל ַהִנמְנ : הוא וְנ

ַמן א ָבא ָאָדםהָ שֶ  ִבזְנ   ֵמרוֹ וְנ

ִגיָעה ָנַתן ֶשהוא דֹוָלה יְנ   גְנ

:  ַהבֹוֵראלוֹ  ֵמרוֹ א

תָ ֶשִלי  ַהֲחִביָלה ֹלא"  . ָלַקחְנ

ִמיֶשהו ֶשַשֶייֶכת ֲחִביָלה, ֶאָלא  . ַאֵחר לְנ

 

  אֹוֵמר ֶשַאָתה ֱהיֹות

ָך ֶשֵיש ֵבה לְנ ִגיָעה ַהרְנ  ,יְנ

ָך ֶשָהָיה ֶבַטח   ַאֵחר ַבִית ַבַעל לְנ

ִבילוֹ  תָ  ֶשִבשְנ  , ָעַבדְנ

ַשֵלם ֶשהוא ֵאָליו ֵלך ָלֵכן ָך יְנ  . לְנ

 

לִ  ֶשעֹוֵבד ִמיִכי   , יֶאצְנ

ִגיָעה שום לוֹ  ֵאין  יְנ

ֵהיֶפך ֶאָלא  לְנ

מות ַתֲענוג רֹומְנ ִהתְנ  ."רוחַ  וְנ
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 ַהַהָשָגה ָהרוָחִנית 
 

" ענין ההשגה הרוחנית: "מאמר, "שמעתי"מתוך ספר 

 
יֹוןהָ - א   אֹור ָהֶעלְנ

 
יֹון   אֹור ָהֶעלְנ

ָכב מִ  ֵתימורְנ ִחינֹותשְנ  :  בְנ

 . ַמִשיג ומוָשג

 

ִרים ַדבְנ ֹכל ַמה ֶשמְנ יָ  וְנ ִענְנ  ן יבְנ

יֹון   אֹור ָהֶעלְנ

 הוא ַרק ִמַמה ֶשַהַמִשיג 

ָפֵעל ֵמַהמוָשג  . ִמתְנ

 

מוֹ  ֵני ַעצְנ  , ֲאָבל ֹכל ֶאָחד ִבפְנ

ָבד   ַהַמִשיג לְנ

ָבד  , אֹו ַהמוָשג לְנ

ֵשם כוִנים בְנ   .ֵאיָנם מְנ

 
ַמִשיג ומוָשג - ב 

 
 ַהָשָגה רוָחִנית ִהיא

ַהמוָשג   ַכֲאֶשר ַהַמִשיג וְנ

 .ָבִאים ַיַחד

 

ֵאין ַמִשיג    -ִכי בְנ

 , ֵאין שום צוָרה ַלמוָשג

ַקֵבל ָווןֵכי   ֶשֵאין ִמי ֶשיְנ

 . ֶאת צוָרתֹו ֶשל ַהמוָשג
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 ַהַמִשיג- ג 
 

ֵדי שֶ  ַהִשיג נכְנ  וַכל לְנ

 ַמה ֶשָרָצה 

ָנִבין  , ֶשַנִשיג וְנ

 

ָנַתן ָלנו   ָבָרא וְנ

 , ֶאת ַהחוִשים ָהֵאֶלה

 

חוִשים ֵאלו ַמִשיִגים   וְנ

ַפֲעִלים   ַמה ֶשִמתְנ

יֹון  .ֵמָהאֹור ָהֶעלְנ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "מבוא לספר הזוהר"על  (19.8.08)שרטוט מתוך שיעור 
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ַקֵבל - ד  ַהִשינוִיים ַרק ַבמְנ
 

ַתנות ָבאֹור   ,ֵאין ִהשְנ

 , ֶאָלא ֹכל ַהִשינוִיים ֵהם ַבֵכִלים

ינו חוֵשינו, ֲהיְנ  , בְנ

יֹון ֶשָלנו ִפי ַהִדמְנ ָדד לְנ  . ֶשַהֹכל ִנמְנ

 

ִכיל  ֲאֶשר וִמֶזה ַתשְנ

לו ֲאָנִשים ַרִבים  ַתכְנ ִאם ִיסְנ  בְנ

 , ַעל ָדָבר רוָחִני ֶאָחד

 ָאז ֹכל ֶאָחד ַיִשיג 

ַהחוִשים ֶשלוֹ  יֹון וְנ ִפי ַהִדמְנ  . לְנ

 

ָלֵכן ֹכל ֶאָחד   וְנ

 .רֹוֶאה צוָרה ַאֶחֶרת

מֹו  מֹו ֵכן ָבָאָדם ַעצְנ  וכְנ

ִפי  ַתֶנה ַהצוָרה לְנ  ִישְנ

 , ַמָצֵבי ֲעִליֹות ִויִרידֹות ֶשלוֹ 

 

מֹו ֶשָכתוב : כְנ

 , ֶשָהאֹור הוא אֹור ָפשוט

ֹכל ַהִשינוִיים ֵהם  ַרק וְנ

ִלים ַקבְנ . ַבמְנ
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  תֹוַלַעת ַיֲעֹקב
 

  ד" רנ- נ" ריותאות" אל תיראי תולעת יעקב: "מאמר, פרשת וישלח, " לעםזוהר"מתוך ספר 

 
ֹכל ַעֵמי ָהעֹוָלם  

ָנַתן אֹוָתם ַתַחת ָשִרים  

דוִעים מוִנים יְנ .  מְנ

ִכים   כוָלם הֹולְנ וְנ

.  ַאַחר ֱאלֹוֵהיֶהם
 

ָרֵאל ִישְנ ,  וְנ

כֹוַח   בוָרה וְנ ֵאין ָלֶהם גְנ

ַנֵצַח אֹוָתם ,  לְנ

ִפיֶהם ,  ֶאָלא ַרק בְנ

ִפיָלה .  ִבתְנ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

מֹו תֹוַלַעת ,  כְנ

כֹוחַ  בוָרה וְנ ,  ֶשֵאין ָלה גְנ

.  ֵאָלא ַבֶפה

.  וַבֶפה ִהיא שֹוֶבֶרת ַהֹכל
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ָרֵאל   ָרִאים ִישְנ ַעל ֵכן ִנקְנ וְנ

, "תֹוַלַעת"

ִאי תֹוַלַעת ַיֲעֹקב" ". ַאל ִתירְנ

 

ִרָיה ָבעֹוָלם שום בְנ ,  ֵאין לְנ

מֹו ַלתֹוַלַעת ַהזֹו   כְנ

ִוַית ַהֶמִשי ,  ֶשל טְנ

ִאים ֹכל  ֶשִמֶמָנה יֹוצְנ

בוֵשי ָכבֹוד ,  לְנ

ָלִכים בֹוֶשת ַהמְנ .  ִתלְנ

 

ִוָיָתה   ַאַחר טְנ ולְנ

זֹוַרַעת ֶזַרע  

.  וֵמָתה

 

ַאַחר ָכך ,  וְנ

ֶמָנה ָאר מְנ ,  ֵמאֹותֹו ֶזַרע ֶשִנשְנ

ִמקֹוֶדם ָלֵכן ִחָיה כְנ ,  ָקָמה ִלתְנ

שוב ִהיא ַחָיה .  וְנ

 

ָרֵאל ,  ָכך ֵהם ִישְנ

אֹוָתה ַהתֹוַלַעת ,  כְנ

,  ֶשַאף ַעל ִפי ֶשֵמִתים

יו ָבעֹוָלם ִיחְנ רו וְנ זְנ ,  ַיחְנ

ִמקֹוֶדם ָלֵכן . כְנ

 

 



 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ֵכן ֶנֱאַמר :  וְנ

ָיד ַהיֹוֵצר"ִכי  חֹוֶמר בְנ ,  "כְנ

ָרֵאל .  ֵכן ַאֶתם ִביֵדי ֵבית ִישְנ

 

כוִכית ,  ֶזהו חֹוֶמר ֶשל אֹוָתה זְנ

ֶבֶרת ,  ֲאֶשר ַאף ַעל ִפי ֶשִנשְנ

ַתֶקֶנת ,  חֹוֶזֶרת וִמתְנ

ִמקֹוֶדם ָלֵכן ֵיש ָלה ַתָקָנה כְנ .  וְנ

 

ָרֵאל ,  ָכך ִישְנ

,  ַאף ַעל ַפי ֶשֵמִתים

ִחָיה ִרים ִלתְנ  .חֹוזְנ

 



 126 

לוֵחי ַהֶמֶלך   שְנ
 

ג "אות כ, "לקב״הלו וכמה שליחים יש : "מאמר, פרשת שמיני, "זוהר לעם"מתוך ספר 

 

או ַלֶמֶלך ֵני ָאָדם ֶשָחטְנ  . בְנ

עֹוֵרר ַהשֹוֵטר ֲאֵליֶהם   ִנתְנ

ת ַהֲעִניָשםוֹ לְנ ָשם ולְנ  . פְנ
 

 ָקם ָחָכם 

ֵני ָהִעיר  , ֶאָחד ִמבְנ

ִרים  ָעֵרב ֵבין ָהעֹוזְנ ִנתְנ  וְנ

 . ֶשל ַהשֹוֵטר
 

 ָנָשא ַהשֹוֵטר ֵעיָניו 

ָרָאה אֹותוֹ   . וְנ

: ָאַמר לוֹ 

ֵלנו" ָך ֶאצְנ  , ִמי ָנַתן אֹותְנ
 

ֵאין ַאָתה ֵמאֹוָתם   וְנ

או ַלֶמֶלך  , ֶשָחטְנ

 ֲהֵרי ַאָתה 

ִחיָלה  . "ֵתָעֵנש ַבתְנ

 

חו אֹותֹו   ָלקְנ

. ַוֲהָרגוהו

ָצא ִנמְנ  ֶשהוא  וְנ

ִחיָלה  .ֶנֱעַנש תְנ
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ַכת ַהַצִדיק  ִברְנ
 

 "  אחור וקדם צרתני" :מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 

 
ָרכֹות ֶשל ַהַצִדיִקים ָין ַהבְנ  , ִענְנ

ֵרי ִפיֵהם  ִדבְנ  ֶשבְנ

ַגִלים יֹוֵתר  , ִמַיד מְנ

ָאָדם ָפשוט וֹ ִמַמה ֶשֵיש כ  ח לְנ

ָיַדיִ  ַגלֹות בְנ ַליִ ילְנ ַרגְנ  , םים וְנ

 

 ִכי ָאָדם ָפשוט 

מֹול ֲחָסִדים ִעם ֲחֵברוֹ  ָהרֹוֶצה  , ִלגְנ

פֹוַעל ָיָדיו בְנ רוֶבה בְנ  נֹוֵתן לֹו ֶכֶסף מְנ

רוֹ  ַעשְנ  , ומְנ

 ָמקֹום ֵאינֹו יֹוֵדַע  ִמֹכל

רוֶבה ַמן מְנ ַקֵיים בֹו זְנ .  ִאם ִיתְנ

 

, ֲאָבל ַהָשֵלם

מֹול ֲחָסִדים ַלֲחֵברוֹ   , ָהרֹוֶצה ִלגְנ

ִפיו ָרָכה בְנ  , הוא נֹוֵתן לֹו בְנ

ינו ַהיְנ  , דְנ

ָצִרים   ֵאיֶזה ִדיבוִרים קְנ

 ֶשל ֲעִשירות 

ַגֶלה ַמֲעֶשה ָהֲעִשירות  וִמָיד ִמתְנ

 . ַעל ֲחֵברוֹ 
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רֹוֵעה ֹצאן 
 

 ז "אות נ, "הקדמה לספר הזוהר: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 

 
ִאם שוָרה  

, ֶשל ֶאֶלף ֲאָנִשים סוִמים

ִכים ַבֶדֶרך , הֹולְנ

ָפחֹות ֵיש ָלֶהם לְנ ,  וְנ

ֹראָשם ,  ִפיֵקח ֶאָחד בְנ

 
טוִחים כוָלם , ֲהֵרי ֵהם בְנ

ֶדֶרך ַהָיָשר כו בְנ ,  ֶשֵילְנ

מֹורֹות ַפִחים וִמכְנ לו בְנ ֹלא ִיפְנ , וְנ

ָשִכים   יֹוָתם ִנמְנ ִלהְנ

ֹראָשם, ַאַחר ַהִפיֵקח . 4ֶשבְנ

 
ִאם ָחֵסר ָלֶהם , ֲאָבל

, אֹותֹו ָהֶאָחד

ִלי ָסֵפק ֹכל ָדָבר, בְנ לו בְנ , ֶשִיָכשְנ

, ַהמוָטל ַבֶדֶרך

בֹור ַשַחת לו כוָלם לְנ ִיפְנ . וְנ

 

 
 
 
 

                                            
4

 :ב"באפלו ארהשהתקיים בבקונגרס  (17.10.09 ) מתוך שיעור ילדים

 ,שנתעורר מהחלום לחיים טובים ומאושרים כדי. חולמים חלוםמודעים לכך שאנו לא וכלל , אנחנו נמצאים בעולם מדומה"
שמספרים לנו איך  המורים. ממנו אותנו איך להתעורר וידריכו, כמונו שיגלו לנו על החלום הזהאנשים ל אנחנו זקוקים

". מקובלים" הם נקראים ,מציאותלום למח , לחייםלהתעורר
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 אֹוָמן ָגדֹול
 

 504' עמ', אגרת נ, "אגרות"חלק , "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 

 
 ֹכל אֹוָמן

אֹוָמנותֹו  ַהָטרוד בְנ

תוֹ  ָלאכְנ ִלים מְנ ַהשְנ , לְנ

, ָבאֹוֶפן ַהיֹוֵתר ָנאֹות

 

ִאיש ָזר  ֵאין לְנ

ַתֵכל ָעָליו  ִהסְנ לְנ

תוֹ  ָלאכְנ ַצע מְנ ֶאמְנ , בְנ

 

ִכי ֹלא ָיִבין 

תוֹ  ָלאכְנ ָהגֹו ִבמְנ , ִמנְנ

זוַלת אֹוָמן 

מֹותוֹ  . ַהָגדֹול כְנ
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ָזֵקן ָחָכם 
 

ד "אות ע- ב "אות נ, "תפלותיהם של צדיקים: "מאמר, פרשת וישלח  (21.12.09)" זוהר לעם"מתוך שיעור 

 

" ָזֵקן ָבא ַבָשִנים"

ָרא ָברוֲחִניות  ִנקְנ

ָמה" ". ָבא ַבחֹוכְנ

 

ָרא " ָשִנים" ִנקְנ

ָמה  גֹות ַהֹחכְנ רְנ ָפר ַמדְנ ִמסְנ

. ֶשִקיֵבל

 

ִאם ֹלא  ָמהִשיגמַ וְנ   ֹחכְנ

ָרא ֶשהוא  , "ַחי"ֹלא ִנקְנ

 .ֶשָעַבר ֶאת ַהַחִיים
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אֹור ָפשוט 
 

 "ביטויים רוחניים: "פרק, "תורת הקבלה ומהותה: "מאמר, "כתבי בעל הסולם"מתוך ספר 
 

יֹון   ָהרוָחִני ֵאין לֹו ִדמְנ

ַעל ֵכן ֵאין לֹו אֹוִתיֹות   וְנ

  .ַלֲהגֹות ָבֵהם

 
ָללות  , ַוֲאִפילו ִאם ֶנֱאַמר ָעָליו ִבכְנ

 , "ָפשוט אֹור"ֶשהוא 

ַבֵקש ָשך ַלמְנ ִנמְנ  , ַהיֹוֵרד וְנ

ִבישֹו וַמִשיגוֹ   , ַעד ֶשַמלְנ

ֹכל ַהִשיעור ִגילויוֹ , בְנ ִפיק לְנ   ,ַהַמסְנ

 
ָאלֶזהֲהֵרי ַגם   :  ָלשֹון מושְנ

כוֶנה   ֱהיֹות ֶשֹכל ַהמְנ

ֵשם  ָבעֹוָלם ָהרוָחִני   "אֹור"בְנ

אֹור ַהֶשֶמש   ֵאינֹו דֹוֶמה לְנ

אֹור ַהֵנר  , אֹו לְנ

 

 

ַכִנים  וַמה ֶשָאנו מְנ

 ָבעֹוָלם ָהרוָחִני 

ֵשם   , "אֹור"בְנ

ָאל   הוא מושְנ

 , ֵשֶכל ָהֱאנֹוִשיהַ מֵ 

 

 

עוֹ   , ֶשִטבְנ

ָשָעה ֶשמֹוִפיַע ָבָאָדם   בְנ

ֵפיקֹות ַהָתַרת ַהסְנ  , בְנ

ֵעין ֶשַפע ַגֶלה כְנ  הוא מְנ

ַתֲענוג  , ֶשל אֹור וְנ

ֹכל קֹוַמת ַהגוף  . בְנ
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 ִגילוי הואֵסֶפר 
 

 20.05.09  מתאריך"מקובלים כותבים" מתוך תוכנית הטלוויזיה
 

צוַרת ָהאֹוִתיֹות ,   ֶשלוֹ 5בְנ

ִמיִלים ,  ַבִחיבור ֶשָלֵהם לְנ

ָפִטים ִמשְנ ִחיבור ַהִמיִלים לְנ ,  בְנ

ָרִקים ָפִטים ִלפְנ ִחיבור ַהִמשְנ ,  בְנ

ָלל ֵסֶפר ָרִקים ִלכְנ ִחיבור ַהפְנ ,  בְנ

ַגֶלה ֶמֶסר ֶשָבנוי   ַהֵסֶפר מְנ

ִפי ֶטַבע ָהָאָדם . לְנ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 :ח"אות קמ, פרשת בא, (28.01.10 )"זוהר לעם"מתוך שיעור  5

סכום של תכונות . סימן של איזו תכונה רוחנית, אותיות הם הסימנים בלבד. מילים הם סימנים שמורכבים מאותיות
, רצון משתנה, מבנה רוחני, אותיות מעביר לנו איזו פעולהשל וסכום . "אות" מערכת קטנה הנקראת ואיז יוצרותהרוחניות 

.  שמקבל אופנים שונים
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 "מבוא לספר הזוהר"על  (27.10.09)" קבלה לעם"שרטוט מתוך הרצאה בבית 

 

 
 

ַפת ַהָשַמִים  שְנ
 

 ”כתבי בעל הסולם" ספר ,(' באות)" מבוא לספר הזוהר"מתוך 

 

כ דֹוֶמה לְנ ב ָהאֹוִתיֹות  "בְנ

דוֶבֶרת ,  ֶשַבָשָפה ַהמְנ

ִפיִקים ָלנו   ֶשֵצרוֵפיֶהן ַמסְנ

ָמה ֹכל ֹחכְנ ַגלֹות ֹכל ֵחֶפץ וְנ ,  לְנ

 

ֵצרוֵפי ֲעָרִכים  ֵכן ָהֲעָרִכים וְנ

ִפירֹות ֶעֶשר ַהסְנ ,  ֶשבְנ

ָמה  ַגלֹות ֹכל ַהֹחכְנ ִפיִקים לְנ ַמסְנ

ֵסֶפר ַהָשַמִים  .ֶשבְנ
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ֵסֶפר ַהָשַמִים 
 

 ”כתבי בעל הסולם" ספר '(,אות י)" מבוא לספר הזוהר"מתוך 

 

ֵסֶפר  ָמה ָבעֹוָלם ַהֶזה וֹ חהַ בְנ כְנ

אֹוִתיֹוָתיו יֹו ֶשבְנ ֵהן ַהדְנ ,  ֵהן ַהָלָבן וְנ

,  ֵאין ַבֵהם רוַח ַחִיים

 

ִגילוי ַהח ִסיָבָתםוֹ וְנ ָמה ֶשבְנ ,  כְנ

ָמם   ָמהוָתם ַעצְנ ֵאינֹו בְנ

, ֶאָלא ִמחוץ ָלֵהם

לֹוַמר ַעֵיין בוֹ , כְנ .  ַבמֹוַח ֶשל ַהמְנ

 

,  ֶפר ַהָשַמִיםסֵ ַמה ֶשֵאין ֵכן בְנ 

ִציאות   ֹכל ַהמֹוִחין ֶשַבמְנ

ִמית   ַהַגשְנ ָהרוָחִנית וְנ

ָשִכים ִמֶמנו ִנמְנ ָצִאים בֹו וְנ .  ִנמְנ
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ָהאֹוִתיֹות 
 

של בעל הסולם  ('חאות )" מבוא לספר הזוהר"מתוך 

 

 ַהָלָבן ֶשַבֵסֶפר 

 . הוא ִעיַקר ַהנֹוֵשא ֶשל ַהֵסֶפר

ָהאֹוִתיֹות כוָלן   וְנ

שואֹות"ֵהן   " נְנ

 , ַעל ַהָלָבן ֶשַבֵסֶפר

 

לוֵלא ַהָלָבן   וְנ

ָשִרית  ָתה ֶאפְנ  ֹלא ָהיְנ

ִציאות ָלאֹוִתיֹות  , שום מְנ

ָמה ֶשָבֶהן ֹכל ִגילוי ַהֹחכְנ  .וְנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 "מבוא לספר הזוהר"על  (27.10.09)" קבלה לעם"הרצאה בבית 
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, השפה איננה רק התקשרות בין האור לכלי

. הצורות שלו, קבלת התבניות של האור, אלא הבנת האור

תוכנה שנכנסת לחומר שלי 

, וכל פעם בונה ממנו תבניות עם צורות חדשות

. מסודרות בצורה אחרת

, לפי איך שמסתדרות ביניהן, ב האותיות"אותן כ

, מכופפות אותו- הן משפיעות על החומר שלי 

. ועושות ממנו כל פעם יותר ויותר דומה למאציל
 

" מבוא לספר הזוהר"על המאמר  (20.10.09)מתוך הרצאה 
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 בלֵ הַ  תדַ וקנְנ 
 

 
 

 

 'ב' אותיות א
מושגים והגדרות על תפיסת המציאות 

 
 

 *
 

משחק קלפים  

משלי מקובלים 
 

ש "בעל הסולם ורב
 
 

 *
 

משחק לוטו  

 התחקות אחר הטבע
 (לפי מאמר של בעל הסולם)
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' ב' אותיות א
מושגים והגדרות על תפיסת המציאות 

 
 
 

. אור יחדכלי ו  צורות האלף בית הן תבניות שונות של.סימן, "אות "יםאור יחד נקראוכלי 
. כליכל אות ואות מבטאת תכונת קשר אחרת בין האור ל

 
" מהותה של חכמת הקבלה"על מאמר  (26.10.09)מתוך שיעור 

 

 

  א אות
ִני  אֲא 

  

ִני ִני  ֹלא ָיכֹול ְלַגלֹות ִמי אֲא , ֶשהּוא ָבָראאֲא
ִניִאם   . ֶשָבָרא אֹוִתי ֹלא ְמַגֶלה ִמי הּואאֲא

 
 "שלבי הסולם "(08.09.09)מתוך תוכנית הטלוויזיה 

 
 
 

( 11.11.09 )" לעםקבלה"בבית  מתוך הרצאה שרטוט 

  6ב אות
ֹוֵרא ב

 

ִני  ַהשֹוֶרש ֶשִלי ֶשִמֶמנּו אֲא
 

אני . מצב פנימי שאני מרגיש אותו כשורש שלי שממנו אני. הוא משהו שאני מגלה בתוכי בורא
, ומגיע להרגשה פנימית מיוחדת מאוד, בכל הבריאה, מתעמק ומתעמק בתוכי בכל העולמות

את מקור , הנתינה, להרגיש את תכונת האהבה, להבנה העמוקה ביותר, להרגשה העמוקה ביותר
( ב"בקונגרס באפלו ארה (17.10.09)מתוך שיעור רב ). מקור כל התענוגים, כל החוכמה

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11.01.10)" זוהר לעם"מתוך שיעור שרטוט 

                                            
6

 :'ואות ו'  הותא, "בתורה נברא האדם: "מאמר, פרשת שמיני, "זוהר לעם"מתוך ספר  

אחוז , יסוד. מלכות, גג אחד למטה לארץ. זעיר אנפין, גג אחד למעלה לשמים. וקו אחד המחברם, היא צורת שני גגות' ב"
יִת לכל, והם פותחים פתחים ומשפיעים לכל, האחוזים יחד קוים' והם רומזים על ג. בהם ומקבל אותם  ."והם בַּ
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  ג אות
 ילּויגִ 

 

ָבההָ ַעל ְיֵדי  ַהבֹוֵרא ָבָרא ַהֹכל . ַאהֲא
ַנְחנּו ַסך ַהֹכל וַ  ָבה ַהֹזאת ְמַגִליםאֲא  , ֶאת ָהַאהֲא

ָבהֶאת   .כֹוח ָהַאהֲא
 "תלמוד עשר הספירותהקדמה ל"על  (5.8.09)מתוך שיעור 

  ד אות
 ְרָגהַד 

 

 ְמַדֵבר ַדְרַגת ָהרּוָחִנית ִהיא ַדְרָגההַ 
מתוך שיעור  7שרטוט

(  28.12.09)" זוהר לעם "
 

בדומה לתינוק שלא יודע דבר על , הרצון לגדול מתפתח בדרך הטבע, חי, צומח,  דומםדרגותב
. ורק נמצא בידיה הנאמנות של אימא שמספקת לו כל צרכיו כדי להתפתח ולגדול, מציאותו

האדם בעצמו על פני כל הרצונות הגופניים והאנושיים שלו דוחף ,  הרוחניתדרגהב,  מדברדרגתוב
 . ומגדל את הנקודה שבלב להתפתחות

 (4.1.10)" זוהר לעם"מתוך שיעור 

 
 

מתוך הרצאה  שרטוט 
( 11.11.09 )" לעםקבלה"בבית 

  ה אות
 ְסָתָרה  הַ 

 

 . ִמִציִדיַהְסָתָרה ֵיש,  ִמַצד ָהאֹורַהְסָתָרהֵאין 
 

 .הסתרה ה שלרצון כהרגשב ופיעה מההארה שלו, צורה שהם הפוכים זה לזהב איר לרצוןמשהאור 
 . י אותו ברצון ההפוך שלמסתירבעצמי  יאלא אנ, נסתר לעולם איננוהאור אבל 

 
" תלמוד עשר הספירותהקדמה ל"על  (9.8.09)מתוך שיעור 

  ו אות
 יתּורוִ 
 

ִני, יֹלא ַמְרִגיש ֶאת ַעְצִמ , ַמְרִגיש ֶאת ַהְכָלל . ַכָמה ֶשָפחֹות אֲא
 

. שהפעולה שלי נשארת ואני נעלם, ויתורהיא להגיע לתכונת ה,  מכל וכלויתורהתמורה על 
 

ש "של רב" אהבת חברים"על מאמר  (7.8.07)מתוך שיעור 

                                            
7

( 30.01.10)" זוהר לעם"על הספר   היומישיעורה מתוך 

יים"קשר דרך  - םווישני , סימן של מלכות, דלה וענייה,  וצירדלת, דלת היא' דאות  בזמן שאי אפשר להגיע לאותה דרגה גבוהה , "אחֹורַּ
". פנים"דרך קשר בצורת ה
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 ז תאו
 ּוָלתז
 

ִני בֹוֶנה ְדמּותֹו ִבי   אֲא
 

" מהותה של חכמת הקבלה"על מאמר  (16.12.08)שיעור  ךמתו
 

,  נעשים בשבילי כאחד,חיו צומח , הדומםכל,  שכל העולם- זולתמידה שאני מתחבר עם האותה ב
".  ראה"ו" בוא" הכוח  מבפניםעולה ומתגלה ביבאותה מידה  - כאני עצמי

  15.11.08מתוך שיעור 

  ח אות
יבּור ִח 

 

 רֹוִצים ֶאת ָהאֹור ִחיבּורְלֵשם הַ ַרק 
 

 אורהקרן לכוון ולהיכנס ל, אפשר להיפתח לכוח של ספר הזוהר,  יחדחיבוררק על ידי מנגנון ה
  .לא שלי שנראים לי בינתיים, שליבין כל החלקים  חיבור את ה ולקיים להחזיקשמגיע, הדק

 
" תורת הקבלה ומהותה"על מאמר  (11.11.09) מתוך שיעור

 8ט אות
 ַבעטֶ 

.  ֵהם חּוֵקי ַהִהְתַקְשרּות ֵבין ְבֵני ָהָאָדםֶטַבעחּוֵקי הַ 
 "השלום"על מאמר  (06.11.08)מתוך שיעור 

 
, שתי הצורות קיימות בי אבל. חשבותיממ, תכונותימ -מני הוא הפוך משרק , טבע נמצא ביכל ה

 ואותן זלקרב ולגלות , להתחיל להבין את שתי הצורות הללו צריךאני ו. גם אני וגם אחדות כולם
 .ומול ז

"  הקדמה לתלמוד עשר הספירות"על  (19.7.09) מתוך שיעור

 י אות
חּוד יִ 

 

. ְמיּוָחדהּוא ַהבֹוֵרא ִכי , ְמיּוָחדהּוא ֹכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
 

הוא צריך  ועכשיו .וייחודיות אתבל חלק וחלק קיכל ,  קטניםחלקיםכלי הכללי להרבה שבירת המ
ומבלי שהם , וייחודיותמבלי לוותר על ,  המשותפתוונהעם יתר החלקים על ידי הכתחבר לה

                                                 . זה את זהמבטלים
" כל שרוח הבריות נוחה הימנו"מאמר על ( 13.01.09) מתוך שיעור

                                            
8

  :א"אות רמ, "בטרם תבוא שנת הרעב- וליוסף יולד : "מאמר, פרשת מקץ, "זוהר לעם"מתוך ספר  

עד . 'ולא נתיישבה עם הר' עלתה הט, ביחד' ר' אותיות ט' ששם מתחברים ב, בית-כיון שנתגלגלו האותיות ובאו באלף"
הרי עשיתני להיות אות : "אמרה לפניו" ?על מה את עולית ואינך מתיישבת במקומך', ט' ט: "ה ואמר לה"שגער בה הקב
שהיא ', איך אתחבר להתיישב באות ר". וירא אלוקים את האור כי טוב", "כי טוב"והתורה פתח בי , "טוב"בראש המילה 
תכללו בו שניכן , שאני רוצה לברוא בכן, כי האדם. כי את צריכה לאות רע, שובי למקומך: "אמר לה" ?"רע"ראש המילה 

." ונתיישבו זה בזה ביחד', ר' ואז חזרו האותיות ט". אבל את לימין והיא לשמאל. ואז יהיה נברא. יחד
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 כ  אות
 ִליכְ 

 

 ֶשִלי  ְכִליָהעֹוָלם הּוא
 

  ל אות
 בלֵ 

 

בֹוָדה ֶשָלנּו ִהיא ְלַסֵדר ֶאת הַ   ֵלבָהעֲא
 

" םבית קבלה לע"ב (24.07.07)מתוך הרצאה 

  מ אות
ָסך מָ 

 

ַהְתכּוָנה ֶשל ָהאֹור ְבתֹוך ָהָרצֹון 
 

". מסך"הוא מייצר בתוך הרצון תוצאה מיוחדת הנקראת , האור שמוזמן מצד האדם על הרצון
 ומצפה צהורש, קשמבבקשה שה מ,ת האדםאלא תוצאה מהחלט,  לא אור ולא רצוןהזה הוא מסךה

 . "אדם"היא נקראת  מסךרק היווצרות ה. מתוך הנקודה החופשית שלולה 
( 18.6.09)מתוך הכנה לשיעור בוקר 

  ִציאּותְמ 
 אֹותֹו ַמֶשהּו ְמשּוָתף ֵביִני ְלֵבין ָהאֹור

 

בצורה הטובה ביותר לעזור לי כדי ,  שליבתוך הרצוןאבל הכל רק תופעות , "עולם"ויש " אני"יש 
 . אותוהשיגהאור ולאת הבין ל

" גוף ונפש: "על מאמר בעל הסולם (31.7.08)מתוך שיעור 

 נ אות
  יצֹוץנִ 

 

ִמַמָצב ַהִחיבּור   ִניצֹוץהַ 
הּוא ֶאְצִלי ַבַמָצב ַהָשבּור 

 

 ס אות
 ֶפרסֵ 

(  28.12.09)" זוהר לעם"שרטוט משיעור  

 ְכִשיר ְלִגילּוי ָהאֹורמַ 
כדי להפעיל אותה ולגלות את כל , ההפעלה של העולמותמערכת האמצעי להיכנס ל הואספר 

. הקשר השלם וההרמוני בין כולם, "מלכות דאין סוףה"
(  3.1.2010)" זוהר לעם"מתוך שיעור 
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 ע אות
ֹוָלם ע

 

,   ַהִחיצֹון ְסִביִביעֹוָלםהָ 
 . ַהְפִניִמי ֶשִליעֹוָלםהּוא הָ 

 

עולם זה העתקה של ה,  מחוץ לועולםכל ה .כל המציאותבתוכו את כולל וא ה.  קטןעולםהאדם הוא 
.  כוחות הנפש שלו, הפנימי שלו

 (12.12.09)" זוהר לעם"מתוך שיעור 

 פ אות
 ִניִמיפְ 

 

ִני ,  אֹותֹו ָמקֹור ֶשִמֶמנּו אֲא
, ְפִניםהּוא ִנְסָתר ִבי בִ 

. ְבתֹוִכי, ְבתֹוִכי, ְבתֹוִכי
 

" למוד עשר הספירותתלהקדמה "על  (19.7.09 )שיעור מתוך 

 צ אות
 ּוָרהצ

(  28.12.09)" זוהר לעם"שרטוט מתוך שיעור 
 

ִני צּוַרת  ָהאֹור ְבתֹוך ָהָרצֹון ֶזה אֲא
 

לא נעלמת ו צורהה. אניאין  ו הרצון נשאר ריק,יוצא האוראם . אור בתוך הרצוןה צורת אני זה
  .אני משתנה, משתנההזאת  צורההאם .  יותרקיימת

" שכל הפועל"על מאמר  (15.09.09)מתוך שיעור 

 ק אות
ֶשר קֶ 

 

ֹכל ַהִהיְסטֹוְרָיה ֶשל ָהָאָדם  
ֶרֶכת הַ   ֵבין ַהְנָשמֹות ֶקֶשרִהיא ִגילּוי ַמעֲא

 

 ר אות
צֹון ָר 

 

 ָרצֹוןאֹור בֹוֵרא ֶאת הָ 
 

דומם ה. להתקיים רצון, רצוןזה הכל  - אדם, חיות, עצים, אבנים, כוכבים: של עולמנוכל החומר 
 לספוג דברים טובים;  להתפתחרצוןהוא רק במעט צומח ה . בלבדמחזיק את עצמו ש רצוןהוא
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 .צאצאיםהולדת  ו עצמאיותתנועותלכן יש לו , להתפתחרצון  יותרהוא חי ה .לפלוט דברים רעיםו
אבל בתוך  ,צומח וחי, דומםשל רצונות הם  "הלב. "המדבר הוא רצון שמתפתח בהתאם לסביבה

". נקודה שבלב" הנקראת חדשהרצון  תנקוד, מעל העולם הצר הזהמתעוררת הלב 
 

 "שמעתי "על מאמרי  (27.11.09 )שיעורמתוך 

 ש אות
 ָפה  ָ 

 

" ָ ָפה"ַהֶקֶשר ֶשל ָהָאָדם ִעם ָהעֹוָלם ִנְקָרא 
 

 

, עם הטבע" דיבורה" , עם העולם סביביתורהתקשערוצי , לכל המציאותשלי ההתקשרות הנכונה 
 . הזאתתוכנת ההתקשרותשהיא , שפת הקבלההיא על ידי , הבנת האלוקות,  הטבעהבנת

 
 "תורת הקבלה ומהותה ":על מאמר (11.11.09)מתוך שיעור 

 
 

 

מה הביטוי עכשיו , איך הלב שלי מגיב על הבורא ומדבר עם הבורא.  היא תוכנית ההתקשרות בין הרצון לאורשפה
 .מה התבנית עכשיו שהכלי שלי מקבל כדי להידמות לאור, בכלי הרוחני שלי כלפיו

 

 

  ת אות
ִפיָלה תְ 

 

ַהְתנּוָעה ְלִהיַדמֹות ָלאֹור 
 

כי הנברא לא מסוגל להיות כמו האור ולעשות ". תפילה" היא נקראת ,תנועה להידמות לאורהרק 
, לאט לאטמפתח את הרצון הוא שאלא האור . ור    ואפילו לא לרצות כמו הא,אותה פעולה כמוהו

.   להידמות אליו,מטרתית, הדרגתית ,איטיתבצורה , לפי סדר המדרגה
" שמעתי" על מאמרי (27.11.06)מתוך שיעור 

 

 ך"פצנמ
 

, להבין אותם,  אותם"לקרוא". בחסרונות, בכלים, "אותיות" היא להבדיל בהעבודה שלנוכל 
, "המנעולים"וב האותיות "מה משמעותן של כ. ללמוד את התכונות של כל אות ואות

מהיכן נובעת . המציירות את הגבול שדרכו לא יכול לעבור האור, ך"פצנמ צורות הסופיותה
.  צורתה של כל אות ואות ולמה

 
 "מבוא לספר הזוהר" על (20.11.09 )" בית קבלה לעם"בה  הרצאמתוך

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. מספריםעליהן הפעולות עצמן ש, האותיות בעצמן הם הכלים
 

 "מהותה של חכמת הקבלה"על מאמר  (12.10.09)בניו יורק מתוך שיעור 
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אבל אם האדם .  שלנונסתר מהחושים כי הוא ",נסתר"הרוחני נקרא עולם ה

, בינה, חכמה,  כתר:נשמה החמישה חושינפתחים בו , משתוקק להרגיש אותו

ואז הוא גם מבין . ולטעום, הריחל, להרגיש, ראותל, שמוע ל -מלכות, זעיר אנפין

. מה הוא מרגיש
 ב"באפלו בארה (16.10.09)שיעור הכנה לקונגרס  ךמתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על אגרת בעל הסולם (31.08.08)שיעור  ךמתו
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משחק קלפים 

קוָבִלים ֵלי מְנ  ִמשְנ
 

ש "בעל הסולם ורב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ַשל ֲאבַ  ֵפאקמְנ   ַהַםרְנ

ַשל ַהֲחתוִלים  מְנ

ֵתף עַ ָמָשל  ל ֵבן ֶהָעִשיר ַבַמרְנ

ַהֶחֶרב  ַשל ַהָמֵגן וְנ מְנ

ַשל   ַהָשִרים וְנ ֶעֶבדהָ מְנ
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משחק לוטו  
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אוֶשֶרת  ֵליַדת ָהֱאנֹושות ַהםְנ
 

" בעל הסולםכתבי "ספר , "סוד העיבור לידה"מאמר מתוך 
 

ִריָאה ַהִהיא חוֵתנו ַבבְנ ַפתְנ , ֹכל ִהתְנ

ַחּקות ַאֲחֶריהָ  . ֵאיָנה ֶאָלא ַרק ַהִהתְנ

ָבִעים  יֹוִפי ַהצְנ ִכי ֹכל ַטַעם וְנ

ִשים ַחדְנ ִנים ומְנ ַתּקְנ , ֶשָאנו מְנ

ֵלֵאי ַהַחַעם  ָבִעים מְנ ַחּקות ַאַחר ַהצְנ ֵאיָנם ֶאָלא ִהתְנ

ָרִחים ִאים אֹוָתם ַבפְנ . ֶשָאנו מֹוצְנ

 

ֵכן ַהַמָגר  ,וְנ

ַלִים ַבע ַרגְנ ָחן ֵבן ַארְנ , ֵמַאִין הוא יֹוֵדַע ַלֲעשֹות שולְנ

ֶלאֶכת ַהבֹוֵרא  ַחָּקה ַאַחר מְנ ִאם ֹלא ֶשִהתְנ

ַלִים ַבע ַרגְנ דֹות ַעל ַארְנ ִרטֹות עֹומְנ  ,ֶשָעָשה בְנ

ֵני ֵעִצים ֶזה ַבֶזה ַשֵלב שְנ , אֹו ֵמַאִין הוא יֹוֵדַע לְנ

לוָכִדים ֶזה ַבֶזה ֵרי ַהגוף ַהםְנ ֶאבְנ ַחָּקה בְנ , ִאם ֹלא ֶשִהתְנ

ָמָתם דוגְנ ִתיֵקן ֶאת ֵעָציו כְנ ָהַלְך וְנ . וְנ

 

ֵני ָאָדם ִכים בְנ ֵכן הֹולְנ , וְנ

ִדים ֵהיֵטב  לֹומְנ ִלים וְנ ַתכְנ ִמסְנ

ָפֵנינו  ִציאות ָהֲערוָכה לְנ ָהִבין ֶאת ַהםְנ לְנ

ַהטֹוִפי ִלית ַהַחַעם וְנ ַתכְנ , בְנ

ַאַחר ִביִנים אֹוָתם-וְנ ֶשםְנ , ָכְך כְנ

ָמָתם דוגְנ ַחִּקים ַלֲעשֹות כְנ . ֵהָםה ִמתְנ

 

ָמא ַאֶחֶרת דוגְנ ָמה ַהזֹו ַנֲעֵשית ָבִסיס לְנ ַהדוגְנ , וְנ

ָבר ָבָרא ָהָאָדם עֹוָלם ָנֶאה , ַעד ֶשכְנ

ָצאֹות . וָמֵלא ַהמְנ

ִריָאה ֶלאֶכת ַהבְנ לות ִבמְנ ַתכְנ , ִמתֹוְך ִהסְנ

ָנַפִיים ַמת ָהעֹוף ַבֲעֵלי ַהכְנ דוגְנ ָנַפִיים כְנ . ָבנו ֲאִוירֹון ִעם כְנ

ַנִיים ַמת ָהאֹוזְנ דוגְנ יֹו ֶשּקֹוֵלט ַגֵלי קֹול כְנ . ָבנו ַרדְנ

 
ִקיצור  בְנ

ִריָאה  ָפֵנינו ַבבְנ ָלחֹוֵתינו מוַצַעת לְנ ֹכל ַהצְנ

ִציאות כמֹו ֶשהוא , וַבםְנ

ֹלא ָחֵסר ָלנו  וְנ

ַחּקֹות ַאֲחֶריָה  ִהתְנ ֶאָלא לְנ

ַלֲעשֹות . וְנ
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ַגֶלה  ַמָדע ַהַקָבָלה ָהָאָדם מְנ בְנ

שוָטה ִציאות ִהיא פְנ . ֶשַהמְנ

לום חוץ ִמֶמנו . ֶשֵאין ָבעֹוָלם כְנ

ִלי ֶאָחד, ֶשהוא ֶאָחד ,  כְנ

ַלֵפי אֹוָתה ַהתֹוָפָעה ָהַאַחת   כְנ

אֹור ָאה אֹותֹו בְנ ַמלְנ . ֶשמְנ

ַגם ֹכל ֶיֶתר ָהֲאָנִשים . ֵהם ֶשלוֹ , ֵהם הוא, וְנ

 

ִניִמיֹות ֶשלוֹ  כונֹות ַהפְנ ִחיל ַלֲעבֹוד ִעם ַהתְנ , הוא ַמתְנ

ִניִמִיים ֶשלוֹ  ַלֵפי ַהֶקֶשר ִעם ַהזוָלת, ִעם ַהכֹוחֹות ַהפְנ . כְנ

אֹות ַמלְנ כונֹות ֶשלֹו ֶשִמתְנ אֹות ֵאיך ַהתְנ ִחיל ִלרְנ ָאז הוא ַמתְנ ,  וְנ

ִפירֹות כֹות ִלסְנ כֹות לְנ , הֹופְנ רֹות הֹופְנ ַחבְנ ִפירֹות ֶשִמתְנ ַהסְנ צוף"וְנ , "ַפרְנ

ַמָצב ִציאות, לְנ ֵאיזֹו ִמין מְנ אות, לְנ ַמצְנ . ִהתְנ

 

ִניִמית ַהֹזאת   ַהֶמָכִניָקה ַהפְנ וְנ

ֵראת  ַמת ַהַקָבָלה"ִהיא ִנקְנ ". חֹוכְנ

 

 

 

 

 
 

 

" שמעתי"על מאמרי ספר ( 15.06.08) שיעור מתוך

 
 
 
 

ַלֵפי ָהרוָחִניות כולָ .".. ,  ָשִוויםנוכְנ

!!! כ ו ָל ם 

 ...".ַמָדע ֶשל ַהֵלב,  ַמָדע ַאֵחרֶזהִכי 
 

 06.02.09מתוך שיעור הקבלה היומי מתאריך 
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