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ְוגֹו'.  ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ְלָחן  ׁשֻ יָת  ְוָעׂשִ )שמות כה(  ְוָאַמר  ַתח  ּפָ
ְוגֹו'.  ִנים  ּפָ ֶלֶחם  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ְוָנַתּתָ  כה(  )שמות  ּוְכִתיב 
ד  ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ א, ּבָ ל ִאיּנּון ָמאֵני קּוְדׁשָ ּכָ
ע  א. ַההּוא ָרׁשָ א ְלַתּתָ א ֵמֵעיּלָ ָכא רּוָחא ַקִדיׁשָ יּה, ְלַאְמׁשָ ַקּמֵ
ְלָחן,  ר ׁשֻ ר ָהִכי ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ַוֲהָוה ְמַסּדֵ ִבְלָעם, ֲהָוה ְמַסּדֵ ּדְ
ָהִכי ָאִזיל ְסָטר  ַמר. ּדְ ִאּתְ ָמה ּדְ ִאְקֵרי ֶלֶחם ְמגֹוָאל, ּכְ ְוָנֲהָמא ּדְ
א  לֹֹמה ַמְלּכָ א. ּוׁשְ ֵני ָנׁשָ ַתר ּבְ קֹוף ּבָ ה, ּכְ ַתר ְקדּוׁשָ ַאֲחָרא ּבָ
ֶלְך  בֹוא ַאֲחֵרי ַהּמֶ ּיָ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ ָצַווח ְוָאַמר, )קהלת ב( ּכִ

א. ַמר ְקָרא ּדָ ָבר ָעׂשּוהּו. ְוָהא )קס''ה( ִאּתְ ר ּכְ ֵאת ֲאׁשֶ
ָך  ַצְעּדְ ּבְ ִעיר  ֵ ֵצאְתָך ִמּשׂ ְיָי ּבְ ִתיב )שופטים ה(  א ֲחֵזי, ּכְ ּתָ
א  קּוְדׁשָ ָבָעא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְוגֹו'.  ה  ָרָעׁשָ ֶאֶרץ  ֱאדֹום  ֵדה  ִמּשְׂ
ְלהּו  ין  ְוַזּמִ ָאַזל  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ אֹוַרְייָתא  ְלֵמיַהב  הּוא  ִריְך  ּבְ
ְיָי  ְדַאּתְ ָאֵמר )דברים לג(  ָמה  ּכְ לּוָה.  ִקּבְ ְוָלא  ו,  ֵעׂשָ ִלְבֵני 
ָלּה. ָאַזל ִלְבֵני  עּו ְלַקּבְ ִעיר ָלמֹו, ְוָלא ּבָ ֵ א ְוָזַרח ִמּשׂ יַני ּבָ ִמּסִ
אָרן.  ּפָ ֵמַהר  הֹוִפיַע  ְכִתיב  ּדִ ָלּה,  ְלַקּבְ עּו  ּבָ ְוָלא  ָמֵעאל,  ִיׁשְ

ֵניָנן. ָרֵאל, ָהִכי ּתָ ר לֹון ְלִיׂשְ עּו, ַאְהּדָ ָלא ּבָ יָון ּדְ ּכֵ
ר  ּבַ ד  ּכַ ָאה  ַחּטָ ֵלית  ּדְ ֵניָנן  ּתָ ְוָהא  ֲאָלא,  ְלׁשָ ִאית  א  ּתָ ַהׁשְ
ְלַאְנָהָרא  ֶאְלּתֹוי  ׁשְ ַאל  ַוִיׁשְ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ּיּוִקין  ּדִ ק  ְמַדְקּדֵ ָנׁש 
א  קּוְדׁשָ ֲאָלא.  ְלׁשָ ְוִאית  ָבא,  ִאְתַייּשְׁ ָלא  ְקָרא  ַהאי  ִמּלֹוי. 
ֵלי.  ִאְתּגְ ְלהֹון  ּדִ ְנִביָאה  ִעיר, ְלַמאן  ְלׂשֵ ד ָאַזל  ּכַ ִריְך הּוא  ּבְ
יָמא  ּתֵ ִאי  ֵלי.  ִאְתּגְ ְלהֹון  ּדִ ְנִביָאה  ְלַמאן  ְלָפאָרן,  ָאַזל  ְוַכד 
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ר  ּבַ ְלָעְלִמין.  א  ּדָ ָחן  ּכְ ַאׁשְ ָלא  הּו,  ְלֻכּלְ ֵלי  ִאְתּגְ ּדְ
ֵעי ְקָרא  ָהִכי ִמּבָ ַמר ּדְ ה. ְוָהא ִאּתְ ֹמׁשֶ ְלחֹוַדְייהּו, ְוַעל ְיֵדי ּדְ ּבִ
אָרן,  ִעיר ָלמֹו, הֹוִפיַע ְלַהר ּפָ א, ְוָזַרח ְלׂשֵ ְלֵמיַמר, ְיָי ְלִסיַני ּבָ
ע  ְלִמְנּדַ ִאית  א  ּכֹּלָ אָרן.  ּפָ ֵמַהר  ּוַמהּו  ָלמֹו,  ִעיר  ֵ ִמּשׂ ַמהּו 

ַמְעָנא, ְוָלא ְיַדְעָנא. ִאיְלָנא, ְוָלא ׁשְ ָלא, ְוָהא ׁשָ ּכְ ּוְלִאְסּתַ
ִמין, ָאַמר  ַקּדְ ִמּלְ ה ּכְ ִאיל ִמּלָ ְמעֹון, ָאָתא ְוׁשָ י ׁשִ ד ָאָתא ִרּבִ ּכַ
ָמה ְדַאּתְ  א: ּכְ יַני ּבָ ַרת. ְיָי ִמּסִ א ִאְתַאּמְ א ּדָ ֶאְלּתָ ֵליּה ָהא ׁשְ
יַני  ַעב ֶהָעָנן, ּוִמּסִ א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאֹנִכי ּבָ ָאֵמר )שמות יט( ִהּנֵ
ִעיר ָלמֹו,  ֵ ֵלי ָעַלְייהּו. ְוָזַרח )דף קצ''ב ע''ב( ִמּשׂ א ְוִאְתּגְ ּבָ
ָלא, ֵמַהאי, ַאְנַהר  ָעאן ְלַקּבְ ָלא ּבָ ִעיר, ּדְ ֵני ׂשָ ָאְמרּו ּבְ ה ּדְ ִמּמַ
יא. אּוף  ַסּגִ ְוָחִביבּו  ְנהֹוָרא  ָעַלְייהּו  ְואֹוִסיף  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ לֹון 
ֵני  ָאְמרּו ּבְ ה ּדְ אָרן, ִמּמַ ָרֵאל ֵמַהר ּפָ ָהִכי, הֹוִפיַע ְוַאְנַהר ְלִיׂשְ
ֲחִביבּו  ָרֵאל  ִיׂשְ אֹוִסיפּו  ֵמַהאי.  ָלא,  ְלַקּבְ עּו  ּבָ ָלא  ּדְ אָרן,  ּפָ

ָקא ָיאּות. ּדְ ּוְנִהירּו ַיִתיר ּכַ
חזי(  )תא  ָעַלְייהּו.  ֵלי  ִאְתּגְ ַמאן  ּדְ ְיָדא  ַעל  ַאְלּתָ  ׁשָ ּדְ ּוַמה 
ֵלי  ְוִאְתּגְ ָאה ִאיהּו,  ִעּלָ ָרָזא  )רי''ח ע''ב, ר''ע, רי''ט ע''א( 
א )ס''א  ֵריׁשָ ָאה, ּדְ ה ַעל ְיָדְך. אֹוַרְייָתא ַנְפַקת ֵמָרָזא ִעּלָ ִמּלָ
ָמאָלא,  רֹוָעא ׂשְ י ּדְ ד ָמָטא ְלַגּבֵ א ְסִתיָמא, ּכַ ַמְלּכָ קדישא( ּדְ
ָמא  רֹוָעא, ּדָ ַההּוא ּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ )ס''א ימינא( ָחָמא קּוְדׁשָ
ְלָבְרָרא  ִלי  ִאְצְטִריְך  ָאַמר,  ן.  ּמָ ִמּתַ י  ִמְתַרּבֵ ֲהוּו  ּדַ א  יׁשָ ּבִ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- בלק קצ"ב.

ְוגֹו'.  ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ְלָחן  ׁשֻ יָת  ְוָעׂשִ כה(  )שמות  ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ
ֵלי  ּכְ אֹוָתם  ל  ּכָ ְוגֹו'.  ִנים  ּפָ ֶלֶחם  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ְוָנַתּתָ  ְוָכתּוב 
יְך רּוַח  רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ְלָפָניו ְלַהְמׁשִ דֹוׁש ּבָ ֹקֶדׁש ָרָצה ַהּקָ
ְך  ּכָ ר  ְמַסּדֵ ָהָיה  ְלָעם  ּבִ ע  ָרׁשָ אֹותֹו  ה.  ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה  ֹקֶדׁש 
ָהָיה ִנְקָרא )מלאכי  ְלָחן, ְוֶלֶחם ׁשֶ ר ׁשֻ ד ָהַאֵחר, ְוָהָיה ְמַסּדֵ ַלּצַ
ד ָהַאֵחר ַאַחר  ְך הֹוֵלְך ַהּצַ ּכָ ֱאַמר. ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ א( ֶלֶחם ְמֹגָאל, ּכְ
ֶלְך צֹוֵוַח ְואֹוֵמר,  לֹֹמה ַהּמֶ ֵני ָאָדם. ּוׁשְ קֹוף ַאַחר ּבְ ה ּכְ ֻדּשָׁ ַהּקְ
ָבר  ר ּכְ ֶלְך ֵאת ֲאׁשֶ בֹוא ַאֲחֵרי ַהּמֶ ּיָ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ )קהלת ב( ּכִ

ֵאר ָעׂשּוהּו. ַוֲהֵרי ִנְתּבָ
סּוק ֶזה.  ּפָ

ְך  ַצְעּדְ ִעיר ּבְ ֵצאְתְך ִמּשֵׂ תּוב )שופטים ה( ה' ּבְ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְוגֹו'.  ה  ָרָעׁשָ ֶאֶרץ  ֱאדֹום  ֵדה  ִמּשְׂ
ו  ֵעׂשָ ֵני  ּבְ ן ֶאת  ְוִזּמֵ ָהַלְך  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ּתֹוָרה  ָלֵתת  רּוְך הּוא  ּבָ
ְוָזַרח  א  יַני ּבָ ֱאַמר )דברים לג( ה' ִמּסִ ּנֶ מֹו ׁשֶ לּוָה, ּכְ ְולֹא ִקּבְ
ָמֵעאל, ְולֹא ָרצּו  ָלּה. ָהַלְך ִלְבֵני ִיׁשְ ִעיר ָלמֹו, ְולֹא ָרצּו ְלַקּבְ ִמּשֵׂ
ָחַזר  ָרצּו,  ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ אָרן.  ּפָ ֵמַהר  הֹוִפיַע  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָלּה,  ְלַקּבְ

ִנינּו. ְך ׁשָ ָרֵאל. ּכָ ָלֶהם ְלִיׂשְ
ק  ָאָדם ְמַדְקּדֵ ׁשֶ ָאה ּכְ ֵאין ַחּטָ ִנינּו ׁשֶ ֹאל, ַוֲהֵרי ׁשָ ו ֵיׁש ִלׁשְ ֵעְכׁשָ
סּוק ֶזה לֹא  ָבָריו. ּפָ ֵאלֹוָתיו ְלָהִאיר ּדְ ַאל ׁשְ ּתֹוָרה ְוִיׁשְ ּיּוִקים ּבַ ּדִ
ִעיר,  ְלׂשֵ ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֹאל,  ִלׁשְ ְוֵיׁש  ב,  ֵ ִמְתַיּשׁ
ָהַלְך ְלָפאָרן, ְלֵאיֶזה ָנִביא  ה? ּוְכׁשֶ ּלָ ֶהם ִהְתּגַ ּלָ ְלֵאיֶזה ָנִביא ׁשֶ
ָמָצאנּו  לֹא  ם,  ְלֻכּלָ ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ּתֹאַמר  ִאם  ּלָה?  ִהְתּגַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ַוֲהֵרי  ה.  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ְלַבּדָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרט  ּפְ ְלעֹוָלִמים,  ֶזה 
ִעיר  א ְוָזַרח ְלׂשֵ סּוק לֹוַמר: ה' ְלִסיַני ּבָ ְך ָצִריְך ַהּפָ ּכָ ֵאר ׁשֶ ִנְתּבָ
ִעיר ָלמֹו? ּוַמה זֶּה ֵמַהר  אָרן. ַמה זֶּה ִמּשֵׂ ָלמֹו הֹוִפיַע ְלַהר ּפָ
ַמְענּו  ַאְלנּו, ְולֹא ׁשָ ל, ַוֲהֵרי ׁשָ ּכֵ אָרן? ַהּכֹל ֵיׁש ָלַדַעת ּוְלִהְסּתַ ּפָ

ְולֹא ָיַדְענּו.
ִמּקֶֹדם. ָאַמר לֹו, ֲהֵרי  ָבר ּכְ ַאל ּדָ א ְוׁשָ ְמעֹון, ּבָ י ׁשִ א ַרּבִ ּבָ ׁשֶ ּכְ
)שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ּבָ יַני  ִמּסִ ה'  ֶנֶאְמָרה.  זֹו  ֵאָלה  ׁשְ
ה  ּלָ א ְוִהְתּגַ יַני ּבָ ַעב ֶהָעָנן, ּוִמּסִ א ֵאֶליְך ּבְ ה ָאֹנִכי ּבָ יט( ִהּנֵ
ּלֹא  ִעיר ׁשֶ ֵני ׂשֵ ָאְמרּו ּבְ ֶ ה ּשׁ ִעיר ָלמֹו, ִמּמַ ֲעֵליֶהם. ְוָזַרח ִמּשֵׂ
ָרֵאל ְוהֹוִסיף ֲעֵליֶהם אֹור  ל, ִמזֶּה ֵהִאיר ָלֶהם ְלִיׂשְ רֹוִצים ְלַקּבֵ
אָרן,  ָרֵאל ֵמַהר ּפָ ְך הֹוִפיַע ְוֵהִאיר ְלִיׂשְ ם ּכָ דֹוָלה. ּגַ ֲחִביבּות ּגְ
הֹוִסיפּו  ִמזֶּה  ל,  ְלַקּבֵ רֹוִצים  ּלֹא  ׁשֶ אָרן  ּפָ ֵני  ּבְ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ

ָראּוי. ָרֵאל ֲחִביבּות ְואֹור יֹוֵתר ּכָ ִיׂשְ
ה ֲאֵליֶהם - )בא ראה( סֹוד  ּלָ ַאְלּתָ ַעל ְיֵדי ִמי ִהְתּגַ ָ ּשׁ ֶ ּוַמה ּשׁ
ִמּסֹוד  ָיְצָאה  ַהּתֹוָרה  ָיְדְך.  ַעל  ָבר  ַהּדָ ה  ּלָ ְוִהְתּגַ הּוא,  ֶעְליֹון 
ִלְזרֹוַע  יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ר.  ְסּתָ ַהּנִ ֶלְך  ַהּמֶ ל ֹראׁש )קדוש(  ׁשֶ ֶעְליֹון, 

תשפ"א



ליקוטי מוהר"ן
ובו מביא מעט ממאמר הזהר על הפרשה

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש-בלק קצב:

א,  יׁשָ ּבִ ָמא  ּדָ ַההּוא  ַיְמִאיְך  ָלא  ְוִאי  א.  ּדָ רֹוָעא  ּדְ ָנא  ּוְלַלּבְ

ִגימּו. ל ּפְ א. ֲאָבל ִאְצְטִריְך ְלָבְרָרא ֵמָהָכא ּכָ ים ּכֹּלָ ַיְפּגִ

ְבֵעי  ּתִ ֵליּה  ְוָאַמר  יּה,  ַקּמֵ ְוָאָתא  ְלָסָמֵא"ל,  ָקָרא  ֲעַבד.  ָמה 

ּה. ָאַמר ֵליּה, לֹא ִתְרַצח.  ִתיב ּבָ יִלי. ָאַמר, ַמה ּכְ אֹוַרְייָתא ּדִ

לֹום,  ִאְצְטִריְך. ָאַמר ַחס ְוׁשָ ִריְך הּוא ַלֲאָתר ּדְ א ּבְ ִליג קּוְדׁשָ ּדָ

ֵעיָנא אֹוַרְייָתא  יָלְך ִהיא, ְוִדיָלְך ְיֵהא, ָלא ּבָ א ּדִ אֹוַרְייָתא ּדָ

ָעְלָמא, ִאי ַאּתְ  יּה, ָאַמר ָמאֵריּה ּדְ ן ַקּמֵ א. ָאִתיב ְוִאְתַחּנָ ּדָ

יִלי ַעל  ְלָטנּו ּדִ ָהא ׁשָ יִלי ִאְתֲעָבר, ּדְ ְלָטנּו ּדִ ל ׁשָ ָיֲהָבּה ִלי, ּכָ

ּכָֹכָבא  ַעל  יִלי  ּדִ ְוֻשְלָטנּו  ֵיהֹון  ָלא  ּוְקָרִבין  ִאיהּו,  ְקּטּוָלא 

ַטל ֵמָעְלָמא א ִאְתּבְ ַמֲאִדים, ִאי ָהִכי ּכֹּלָ ּדְ

ָעְלָמא, טֹול אֹוַרְייָתְך, ְוָלא ְיֵהא חּוָלָקא ְוַאֲחָסָנא  ָמאֵריּה ּדְ

לֹון  ַיֲעֹקב,  ּדְ נֹוי  ּבְ א  ַעּמָ ָהא  ְך,  ַקּמָ ִניָחא  ִאי  ֲאָבל  ּה.  ּבָ ִלי 

ְלּטֹוָרא ָאַמר ָעַלְייהּו. ְוָדא הּוא  ָהא ּדַ יב ּדְ ִאְתֲחֵזי. ְוִאיהּו ָחׁשִ

ָרֵאל.  ׁש ָנַפק ְנהֹוָרא לֹון ְלִיׂשְ ִעיר ַמּמָ ֵ ִעיר ָלמֹו, ִמּשׂ ֵ ְוָזַרח ִמּשׂ

א, ִיְתָעְברּון  לּון ּדָ ַיֲעֹקב ְיַקּבְ נֹוי ּדְ אי, ִאי ּבְ ָאַמר ָסָמֵא''ל ַוּדַ

ִזְמִנין,  ָמה  ּכַ ֵליּה  ָאִתיב  ְלָעְלִמין.  ְלטּון  ִיׁשְ ְוָלא  ֵמָעְלָמא, 

א, ְוָאַמר ֵליּה ַאְנּתְ ּבּוְכָרא, ְוָלְך ִאְתֲחֵזי. ָאַמר ֵליּה,  ְוָאַמר ּדָ

ַבן ֵליּה, ַוֲאָנא אֹוֵדיִתי. יִלי, ְוָהא ֶאְזּדְ ִכירּוָתא ּדִ ָהא ֵליּה ּבְ

ּה חּוָלָקא, ִאְתֲעָבר  ִעית ְלֶמֱהִוי ָלְך ּבָ ָאַמר ֵליּה הֹוִאיל ְוָלא ּבָ

ִלי  ַהב  ְוַכְך,  הֹוִאיל  ֵליּה,  ָאַמר  ָיאּות.  ָאַמר  א.  ֹכּלָ ּבְ ּה  ִמּנָ

ַאּתְ ָאֵמר.  ַיֲעֹקב ּדְ נֹוי ּדְ לֹון ָלּה ּבְ יַקּבְ יד ּדִ ֵעיָטא, ֵאיְך ַאְעּבִ

טֹול  לֹון,  ֲחָדא  ְלׁשַ ִאְצְטִריְך  ָעְלָמא,  ּדְ ָמאֵריּה  ֵליּה  ָאַמר 

לּון  א, ְוָהב ָעַלְייהּו, ּוְבָדא ְיַקּבְ ַמּיָ ֵחיֵלי ׁשְ ִהירּו ּדְ ְנהֹוָרא ִמּנְ

ָיא  ַחּפְ יּה ְנִהירּו ּדְ יט ִמּנֵ ַקְדִמיָתא. ַאְפׁשִ יִלי ְיֵהא ּבְ ָלּה, ְוָהא ּדִ

ָרֵאל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ָעֵליּה, ְוָיַהב ֵליּה, ְלֵמיַהב לֹון ְלִיׂשְ

ְכִתיב  ּדִ ָסָמֵא''ל.  א  ּדָ ׁש,  ַמּמָ ִעיר  ֵ ִמּשׂ ָלמֹו.  ִעיר  ֵ ִמּשׂ ְוָזַרח 

ָרֵאל. ִעיר ָעָליו. ָלמֹו ְלִיׂשְ א ַהׂשָ )ויקרא טז( ְוָנׂשָ

ם ַרע  אֹוָתּה ְזרֹוַע ּדָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֹמאל )ימין(, ָרָאה ַהּקָ ׂשְ

ן ְזרֹוַע זֹו, ְוִאם לֹא  ם. ָאַמר, ָצִריְך ְלָבֵרר ּוְלַלּבֵ ה ִמּשָׁ ְתַרּבֶ ּמִ ׁשֶ

ל  אן ּכָ ם ַרע, ִיְפּגֹם ַהּכֹל. ֲאָבל ָצִריְך ְלָבֵרר ִמּכָ ִיּמְֹך אֹותֹו ּדָ

ָגם. ּפְ

ֲהִתְרֶצה  לֹו:  ְוָאַמר  ְלָפָניו,  ּוָבא  ְלָסָמֵא''ל,  ָקָרא  ה?  ָעׂשָ ֶמה 

ּלֵג  ּדִ ִתְרַצח.  לֹא  לֹו:  ָאַמר  ּה?  ּבָ תּוב  ּכָ ַמה  ָאַמר:  תֹוָרִתי. 

לֹום, ּתֹוָרה  ִריְך. ָאַמר: ַחס ְוׁשָ ּצָ קֹום ׁשֶ רּוְך הּוא ַלּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ן  ב ְוִהְתַחּנֵ ְהֶיה. לֹא רֹוֶצה ּתֹוָרה זֹו. ׁשָ ְך ּתִ ּלְ ְך ִהיא, ְוׁשֶ ּלְ זֹו ׁשֶ

ל  ּכָ אֹוָתּה,  ִלי  נֹוֵתן  ה  ַאּתָ ִאם  ָהעֹוָלם,  ִרּבֹון  ָאַמר:  ְלָפָניו. 

לֹא  ּוְקָרבֹות  הּוא,  ֶהֶרג  ַעל  ְלטֹוִני  ׁשִ ֲהֵרי  ׁשֶ עֹוֵבר,  ְלטֹוִני  ׁשִ

ִמן  ל  ּטֵ ִיְתּבַ ַהּכֹל  ְך  ּכָ ִאם  ים.  ַמְאּדִ ּכֹוָכב  ַעל  ְלטֹוִני  ְוׁשִ ִיְהיּו, 

ָהעֹוָלם.

ּה.  ּבָ ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק  ִלי  ִיְהֶיה  ְולֹא  ּתֹוָרְתְך,  ַקח  ָהעֹוָלם,  ִרּבֹון 

ֵני ַיֲעֹקב ָלֶהם ְראּוָיה. ְוהּוא  ֲאָבל ִאם נֹוַח ְלָפֶניְך, ֲהֵרי ַעם ּבְ

ָלמֹו,  ִעיר  ִמּשֵׂ ְוָזַרח  ְוֶזהּו  ֲעֵליֶהם.  ָאַמר  ָהָרע  ׁשֹון  ּלָ ׁשֶ ב  ָחׁשַ

אי ִאם  ַוּדַ ָסָמֵא''ל:  ָרֵאל אֹור. ָאַמר  ְלִיׂשְ ָיָצא  ׁש  ַמּמָ ִעיר  ִמּשֵׂ

ְלטּו  ִיׁשְ ְולֹא  ָהעֹוָלם  ִמן  ַיַעְברּו  ֶזה,  ֶאת  לּו  ְיַקּבְ ַיֲעֹקב  ֵני  ּבְ

ה  ה ְפָעִמים ְוָאַמר ֶזה, ְוָאַמר לֹו: ַאּתָ ּמָ ב ֵאָליו ּכַ ְלעֹוָלִמים. ׁשָ

יָה  כֹוָרִתי, ַוֲהֵרי ְמַכְרּתִ כֹור, ּוְלְך ְראּוָיה. ָאַמר לֹו: ֲהֵרי לֹו ּבְ ּבְ

לֹו, ַוֲאִני הֹוֵדיִתי.

ֲעֹבר  ּתַ ֵחֶלק,  ּה  ּבָ ְלְך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָרִציָת  ְולֹא  הֹוִאיל  לֹו:  ָאַמר 

ן ִלי ֵעָצה  ּכֹל. ָאַמר: ָיֶפה. ָאַמר לֹו: הֹוִאיל ְוָכְך, ּתֵ ה ּבַ ּנָ ִמּמֶ

לֹו:  ָאַמר  אֹוֵמר.  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַיֲעֹקב  ֵני  ּבְ לּוָה  ַקּבְ ּיְ ׁשֶ ה  ֶאֱעׂשֶ ֵאיְך 

ֵחילֹות  ֵמאֹור  אֹור  ַקח  אֹוָתם.  ֵחד  ְלׁשַ ָצִריְך  ָהעֹוָלם,  ִרּבֹון 

ה.  ִחּלָ י ְיֵהא ַבּתְ ּלִ לּוָה, ַוֲהֵרי ׁשֶ ַמִים ְוֵתן ֲעֵליֶהם, ּוָבֶזה ְיַקּבְ ָ ַהּשׁ

ָרֵאל,  ה אֹותֹו, ְוָנַתן לֹו ָלֵתת ָלֶהם ְלִיׂשְ ּסָ ּכִ ּנּו אֹור ׁשֶ יט ִמּמֶ ִהְפׁשִ

ׁש. ֶזה ָסָמֵא''ל,  ִעיר ַמּמָ ִעיר ָלמֹו. ִמּשֵׂ תּוב ְוָזַרח ִמּשֵׂ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ָרֵאל. ִעיר ָעָליו. ָלמֹו - ְלִיׂשְ א ַהּשָׂ תּוב )ויקרא טז( ְוָנׂשָ ּכָ ׁשֶ

תורה ק"א
ה  ִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָמּ ָשׂ ְקרֹוב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְבּ ִבּ

לּו ְוָנָפלּו. ְשׁ ָכּ
 – כו(  )ישעיה  עֹוָלִמים  צּור  ה'  ְבָּי"ּה  י  ִכּ ְך,  ָכּ הּוא  ָהִעְנָין 
ָרא  ית ָבּ ְקֵראת ֵראִשׁ ִנּ ּתֹוָרה ֶשׁ י ַבּ ָרא, ִכּ ית ָבּ ֵראִשׁ ַהְינּו ְבּ
ל ַהּתֹוָרה, ְוֵהא  ֶכל ֶשׁ ׂ י יּו"ד הּוא ַהֵשּ עֹוָלִמים )ב"ר פ"א(. ִכּ
ּתֹוָרה,  י  ֵשׁ ֻחְמּ ה  ׁ ֲחִמָשּ הּוא  ֶשׁ ַהּתֹוָרה,  ל  ֶשׁ אֹוִתּיֹות  הּוא 
ָי"ּה ה' צּור עֹוָלִמים,  ה. ְוַהְינּו ְבּ ת מֹוָצאֹות ַהֶפּ ִחיַנת ֲחֵמֶשׁ ְבּ
ל ָהעֹוָלִמים  ָרא ָכּ "ל, ָבּ ַנּ ִחיַנת י"ק ַכּ ִהיא ְבּ ַהּתֹוָרה ֶשׁ ַהְינּו ְבּ
ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ם,  ַאֶתּ ָאָדם  לד(:  )יחזקאל  ּוְכִתיב  "ל.  ַנּ ַכּ

ְוֵאין  ָאָדם,  ְקרּוִיין  ם  ַאֶתּ סא(:  )יבמות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ע'  ְוֵיׁש  ְנִהיִרין,  ין  ַאְנִפּ ע'  ֵיׁש  י  ִכּ ָאָדם.  ְקרּוִיין  ַעּכּו"ם 
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ָדּ מֹו ֶשׁ חֹות, ְכּ ֵני ֹכּ י ֵיׁש ְשׁ ין ֲחׁשּוִכין. ִכּ ַאְנִפּ
ר  סּוק: ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאֶשׁ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יומא עב:( ַעל ָפּ
ה  ה לֹו ַסם ַחִיּים, לֹא ָזָכה – ַנֲעֶשׂ ה: ָזָכה – ַנֲעֶשׂ ם ֹמֶשׁ ָשׂ
ין ְנִהיִרין. ַסם ָמֶות, הּוא  לֹו ַסם ָמֶות. ַסם ַחִיּים, הּוא ַאְנִפּ
יַבִני  ים הֹוִשׁ ִכּ ַמֲחַשׁ תּוב )איכה ג(: ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ין ֲחׁשּוִכין, ְכּ ַאְנִפּ
ְוָכל  ְיִניָקה.  ָלַעּכּו"ם  ֵיׁש  ֲחׁשּוִכין,  ין  ַאְנִפּ ּוִמן  עֹוָלם.  ֵמֵתי  ְכּ
ה  ְוֻאָמּ ה  ֻאָמּ ל  ָכּ ַרק  ָרעֹות,  ּדֹות  ַהִמּ ל  ָכּ ָלֶהם  ֵיׁש  ַעּכּו"ם 
ּדֹות. ְוֶזה )דברים לג(:  ל ַהִמּ ה ַאַחת יֹוֵתר ִמָכּ רּוְך ֶאל ִמָדּ ָכּ
ן  ִלֵתּ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ָרָצה  ֶשׁ ְוכּו',  אָרן  ָפּ ֵמַהר  הֹוִפיַע 



ָלּה,  רּוִאים, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד לֹא ָרָצה ְלַקְבּ ַהּתֹוָרה ְלָכל ַהְבּ
ַאֲחֶריָה  רּוִכים  ְכּ ֵהם  ֶשׁ ה  ִמָדּ אֹוָתּה  ֶשׁ ְמעּו  ׁ ָשּ ֶשׁ ֵמֲחַמת 
ָאְסָרה ּתֹוָרה )ספרי פ' וזאת הברכה, עי' זוהר בלק קצג(. 
אֹוָתם  ַחת  ַתּ ִנְכָנע  הּוא  ָרעֹות,  ִמּדֹות  ּבֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ִמי  ְוָכל 
ָרעֹות.  ּדֹות  ַהִמּ ְלאֹוָתם  ִרים  ׁ ּוְמֻקָשּ רּוִכים  ְכּ ֵהם  ֶשׁ ָהַעּכּו"ם, 
נֹוְתִנין  ּתֹוָרה,  ֹעל  ּנּו  ִמֶמּ ַהּפֹוֵרק  ל  ָכּ פ"ג(:  )אבות  ְוֶזהּו 
ִמּיּות,  ַגְשׁ ְעּבּוד ְבּ ֶרְך ֶאֶרץ; ַהְינּו ִשׁ ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל ֶדּ
ּדֹות  ַהְינּו ַהִמּ ֶרְך ַאְרִצּיּות, ְדּ ִחיַנת ֹעל ַמְלכּות. ְוַגם ֶדּ ֶזּהּו ְבּ ֶשׁ
י ַעל־ְיֵדי  ֶרְך ֶאֶרץ. ִכּ ִחיַנת ֹעל ֶדּ ֶזּהּו ְבּ ל ָהַעּכּו"ם, ֶשׁ ָרעֹות ֶשׁ
ין ְנִהיִרין,  ִחיַנת ע' ַאְנִפּ ִהיא ְבּ ּנּו ֹעל ּתֹוָרה, ֶשׁ ַרק ִמֶמּ ָפּ ֶשׁ
ֵהם  ין ֲחׁשּוִכין, ֶשׁ ִחיַנת ע' ַאְנִפּ ִרין ָעָליו ְבּ ְבּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִמְתַגּ
ִחיַנת ֹעל  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ ָהַעּכּו"ם,  ל  ֶשׁ ּדֹות ָרעֹות  ְוַהִמּ ְעּבּוד  ׁ ַהִשּ
ָעָליו ֹעל  ל  ַהְמַקֵבּ ל  ָכּ "ל. ֲאָבל  ַנּ ַכּ ֶרְך ֶאֶרץ  ֶדּ ְוֹעל  ַמְלכּות 
ַהְינּו  ֶאֶרץ;  ֶרְך  ֶדּ ְוֹעל  ַמְלכּות  ּנּו ֹעל  ִמֶמּ ַמֲעִביִרין  ּתֹוָרה, 
ֶזּהּו  ַעֵיּן ּוֵמִבין ָחְכמֹות ַהּתֹוָרה, ֶשׁ ְמּ ִעּיּון, ֶשׁ ּלֹוֵמד ְבּ ִמי ֶשׁ
ָאָדם  ָחְכַמת  ח(:  )קהלת  ִחיַנת  ְבּ ְנִהיִרין,  ין  ַאְנִפּ ִחיַנת  ְבּ
ְוֹעל  ַמְלכּות  ֹעל  ּנּו  ִמֶמּ ַמֲעִביִרין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָניו,  ָפּ ִאיר  ָתּ
ּדֹות  ֲאוֹות ְוַהִמּ ְעּבּוד ְוַהַתּ ׁ ּנּו ַהִשּ ל ִמֶמּ ֵטּ י ִנְתַבּ ֶרְך ֶאֶרץ, ִכּ ֶדּ
ל  ֵבּ ִקּ ין ֲחׁשּוִכין, ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ִחיַנת ַאְנִפּ ֵהם ְבּ ֶהם, ֶשׁ ָלּ ָרעֹות ֶשׁ
י  ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ ְנִהיִרין  ין  ַאְנִפּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ּתֹוָרה,  ֹעל  ָעָליו 
ין ְנִהיִרין,  ִחיַנת ַאְנִפּ ְכלֹו, הּוא ְבּ ִשׂ יג ְבּ ׂ ָאָדם ַמִשּ ׁ ל ַמה ֶשּ ָכּ
ן  ֵכּ ְוַעל  ֲחׁשּוִכין.  ין  ַאְנִפּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  יג,  ׂ ַמִשּ ֵאינֹו  ׁ ֶשּ ּוַמה 
ֲאַזי  יג ָחְכמֹות ַהּתֹוָרה, ֶשׁ ׂ ִשּ ַמּ ּתֹוָרה, ַעד ֶשׁ זֹּוֶכה ְלַעֵיּן ַבּ ֶשׁ ְכּ
ֲאוֹות  ּדֹות ְוַהַתּ ין ְנִהיִרין, ָאז ִנְכָנִעין ַהִמּ ְבִחיַנת ַאְנִפּ הּוא ִבּ
"ל.  ַנּ ַכּ ֲחׁשּוִכין  ין  ַאְנִפּ ְבִחיַנת  ִבּ ֱאָחִזין  ֶנּ ֶשׁ ָהַעּכּו"ם,  ל  ֶשׁ
ֵני  ר ְבּ ים ְלִמְסַפּ בּולֹות ַעִמּ ב ְגּ ִחיַנת )דברים לב(: ַיֵצּ ְוֶזהּו ְבּ
ִחיַנת )שמות  ְבּ ּוְנִהיר,  יר  ַסִפּ ְלׁשֹון  ר, הּוא  ְלִמְסַפּ ָרֵאל.  ִיְשׂ
ִחיַנת  ֵהם ְבּ ין ְנִהיִרין, ֶשׁ יר. ַהְינּו: ַאַחר ַאְנִפּ ִפּ כד(: ִלְבַנת ַהַסּ
ֵהם  ֶשׁ ים,  ַעִמּ בּולֹות  ְגּ ב  ַיֵצּ ַאֲחֵריֶהם:  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ר  ִמְסַפּ
ַעְצמֹו  ְבּ ְוָאָדם  ָאָדם  ּוְבָכל  "ל:  ַנּ ַכּ ֲחׁשּוִכין  ין  ַאְנִפּ ִחיַנת  ְבּ
ָרֵאל  ִיְשׂ ת  ׁ ְקֻדַשּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ְנִהיִרין,  ין  ַאְנִפּ ִחיַנת  ְבּ ֵיׁש 
ֲאוֹות.  ְוַהַתּ ּדֹות  ַהִמּ ל  ִמָכּ ם  ְרָשׁ ָשׁ ְבּ ָהְרחֹוִקים  ָקדֹוׁש,  ַעם 
ין  ַאְנִפּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ַעּכּו"ם,  ְבִעים  ׁ ַהִשּ ֲאִחיַזת  ּבֹו  ְוֵיׁש 
ם  ָלּ ֻכּ ֶשׁ ָרעֹות,  ּוִמּדֹות  ֲאוֹות  ַהַתּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ֲחׁשּוִכין, 
ֲחׁשּוִכין.  ין  ַאְנִפּ ֵהם  ֶשׁ ַעּכּו"ם,  ְבִעים  ׁ ַהִשּ ִחיַנת  ִמְבּ ֵהם 
ַוִיְּלְמדּו  ַבּגֹוִים  ַוִיְּתָעְרבּו  קו(:  )תהלים  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ
ִכין  ְמָשׁ ִנּ ּבֹו, ֶשׁ ּדֹות ָרעֹות ֶשׁ ִמּ ֹעָרב ַבּ ְמּ ַהְינּו ֶשׁ יֶהם; ֶשׁ ַמֲעֵשׂ
ָאז  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ֲעֵבָרה,  עֹוֵבר  ָאָדם  ּוְכֶשׁ "ל.  ַנּ ַכּ ַהּגֹוִים  ִמן 
תּוב )יחזקאל  ָכּ מֹו ֶשׁ ָהֲעֵבָרה ְוֶהָעוֹון ֶנֱחָקק ַעל ַעְצמֹוָתיו, ְכּ
ָלֵצאת  לֹו  ר  ֶאְפָשׁ ְוִאי  ַעְצמֹוָתם.  ַעל  ֲעו ֹנֹוָתם  ִהי  ַוְתּ לב(: 
ין ְנִהיִרין,  ִחיַנת ַאְנִפּ ִהיא ְבּ י ִאם ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ֶשׁ ִמֶזּה, ִכּ
ין  ִחיַנת ַאְנִפּ ֵהם ְבּ ּדֹות, ֶשׁ ֲאוֹות ְוַהִמּ ל ַהַתּ ִהיא ַהֶהֶפְך ִמָכּ ֶשׁ
י  ִכּ לֹום.  ְוָשׁ ַחס  ָהֲעֵברֹות,  ל  ָכּ ִכין  ִנְמָשׁ ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ֲחׁשּוִכין, 
מֹו  ּתֹוָרה ּוְלָהִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה, ְכּ ַע ַבּ ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַיֵגּ
סּוק  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות סג:( ַעל ָפּ ֶשׁ
ֵאין  ֹאֶהל –  ְבּ ָימּות  י  ִכּ ָאָדם  ַהּתֹוָרה  )במדבר יט(: ֹזאת 
ַהְינּו  ִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה, ְדּ ֵמּ ִמי ֶשׁ א ְבּ ַהּתֹוָרה ִמְתַקֶיֶּמת ֶאָלּ
ֲאוֹות ָרעֹות,  ְוַהַתּ ּדֹות ָרעֹות  ַהִמּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ַעְצִמּיּותֹו, 

י ָצִריְך  "ל. ִכּ ַנּ ָגִמים ַהֲחקּוִקים ַעל ַעְצמֹוָתיו ַכּ ל ַהְפּ ֶהם ָכּ ֵמּ ֶשׁ

ֵיֵּצא  ַהְינּו ֶשׁ ה ְלָהִבין אֹוָתּה, ְדּ ִיְּזֶכּ ַהּתֹוָרה ַעד ֶשׁ ַע ְבּ ְלִהְתַיֵגּ

ַרת  כּות ְוַהְסָתּ ִחיַנת ַחְשׁ ֵהם ְבּ ין ֲחׁשּוִכין, ֶשׁ ִחיַנת ַאְנִפּ ִמְבּ

ְיִדיַעת  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ְנִהיִרין,  ין  ַאְנִפּ ִלְבִחיַנת  ַהְיִדיָעה, 

ֹזאת  ִחיַנת:  ְבּ ָאָדם,  ִנְקָרא  ְוָאז  "ל.  ַנּ ַכּ ַהּתֹוָרה  ַגת  ׂ ְוַהָשּ

ִחיַנת:  ְבּ ָאָדם,  ִנְקָרא  ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ָאָדם,  ַהּתֹוָרה 

ם  ר ֵשׁ י ִעַקּ ם ְקרּוִיים ָאָדם ְוֵאין ָהַעּכּו"ם ְקרּוִיים ָאָדם. ִכּ ַאֶתּ

ְנִהיִרין,  ין  ִחיַנת ַאְנִפּ ְבּ ִהיא  ָאָדם זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ֶשׁ

ם ֶזה  ַעל־ֵשׁ ֲאוֹות ָרעֹות, ֶשׁ ּדֹות ְוַהַתּ ל ַהִמּ ִהיא ַהֶהֶפְך ִמָכּ ֶשׁ

ָהַעּכּו"ם  ֲאָבל  ָאָדם.  ַהּתֹוָרה  ֹזאת  ִחיַנת:  ְבּ ָאָדם,  ִנְקָרִאים 

ִחיַנת  י ֵהם ְבּ ין ְנִהיִרין, ִכּ ָהְרחֹוִקים ֵמָחְכמֹות ַהּתֹוָרה, ֵמַאְנִפּ

ּדֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות  ָכל ַהִמּ ִעים ְבּ ָקּ י ֵהם ְמֻשׁ ין ֲחׁשּוִכין, ִכּ ַאְנִפּ

ִחיַנת  ְבּ ר  ִעַקּ י  ִכּ "ל.  ְוַכַנּ ָאָדם  ְקרּוִיים  ֵאין  ן  ֵכּ ַעל  ָרעֹות, 

ַהְינּו  יג, ְדּ ׂ זֹּוִכין ְלַהִשּ י ֶשׁ ֶכל ָהֲאִמִתּ ׂ ִחיַנת ַהֵשּ ָאָדם, הּוא ְבּ

ַהְינּו  ְדּ ְכִלּיֹות:  ִשׂ לֹׁש  ָשׁ ֵיׁש  י  ִכּ ה.  דֹוָשׁ ַהְקּ ַהּתֹוָרה  ָחְכמֹות 

ִחיַנת )תהלים קד(:  ְבּ ָחְכָמה,  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ׁשּוט,  ָפּ ֶכל  ֵשׂ

יָנה.  ִבּ ִנְקָרא  ֶזה  ּוֵמִבין,  ּלֹוֵמד  ּוְכֶשׁ יָת.  ָעִשׂ ָחְכָמה  ְבּ ם  ָלּ ֻכּ

לֹׁש  ָיּדּוַע. ְוָשׁ ַכּ ַעת  ּיֹוֵדַע ַהּתֹוָרה, ֶזה ִנְקָרא ַדּ ֶשׁ ְך ְכּ ְוַאַחר־ָכּ

דֹוָלה  ִחיַנת ָיד ַהְגּ ִחיַנת ָיַדִים ַלּתֹוָרה: ְבּ ְכִלּיּות ֵאּלּו, ֵהם ְבּ ִשׂ

ְוֵאּלּו  ַהּתֹוָרה.  ֶלת  ִמְתַקֶבּ ֶהם  ָבּ ֶשׁ ָהָרָמה,  ְוָיד  ַהֲחָזָקה  ְוָיד 

י י"ק  ִכּ ָעִמים י"ק.  ְפּ לֹׁש  ִחיַנת ָשׁ ְבּ ְכִלִיּים, ֵהם  ִשׂ ה  לָֹשׁ ׁ ַהְשּ

ין )זוהר  ְרִשׁ ָלא ִמְתָפּ ֵרין ֵרִעין ְדּ ֵהם ְתּ ֵהם ָחְכָמה ּוִביָנה, ֶשׁ

לֹׁש  ׁ ָכל ֶאָחד ֵמַהָשּ לּוִלים ְבּ ֵהם ְכּ ויקרא ד' האזינו רצ(, ֶשׁ

ָאָדם.  יַמְטִרָיּא  ִגּ הּוא  י"ק  ָעִמים  ְפּ לֹׁש  ְוָשׁ "ל,  ַהַנּ ְכִלּיֹות  ִשׂ

ַהְינּו  י, ְדּ ֶכל ָהֲאִמִתּ ׂ ִחיַנת ַהֵשּ ם ָאָדם, הּוא ְבּ ר ֵשׁ ִעַקּ ִנְמָצא ֶשׁ

ִחיַנת  ְבּ ְנִהיִרין,  ין  ַאְנִפּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ַהּתֹוָרה,  ָחְכמֹות 

ְוֶזהּו:  "ל:  ַנּ ַכּ ָרעֹות  ּוִמּדֹות  ֲאוֹות  ַהַתּ ל  ָכּ ִביַרת  ּוְשׁ ַהְרָחַקת 

ין,  ְרִשׁ ָלא ִמְתָפּ ֵרין ֵרִעין ְדּ ִחיַנת ְתּ ְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים – ֶזה ְבּ ִבּ

ָאָדם.  ִחיַנת  ְבּ ַהּתֹוָרה,  ָחְכַמת  הּוא  ֶשׁ י"ק,  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ

ִרי – ַהְינּו ֶלֱאֹכל ּוְלָהִמית ָהַעְצִמּיּות  ָשׂ ָצִריְך ֶלֱאֹכל ֶאת ְבּ

ִמית ַעְצמֹו  ֵמּ ִמי ֶשׁ א ְבּ י ֵאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקֶיֶּמת ֶאָלּ י, ִכּ ִלּ ֶשׁ

לּו ְוָנָפלּו  ְשׁ ה ָכּ יָלא ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָמּ "ל. ַוֲאַזי ִמֵמּ ַנּ ָעֶליָה ַכּ

ֲחׁשּוִכין,  ין  ַאְנִפּ ְבּ ֱאָחִזין  ֶנּ ֶשׁ ְוָהאֹוְיִבים  ִרים  ַהָצּ ל  ָכּ י  ִכּ  –

ין ֲחׁשּוִכין,  ִחיַנת ָהַאְנִפּ ִלים ְבּ ְטּ י ִנְתַבּ ִלים ְונֹוְפִלים. ִכּ ִנְכָשׁ

הּוא  ֶשׁ ַהּתֹוָרה,  ָחְכמֹות  הּוא  ֶשׁ ְנִהיִרין,  ין  ְלַאְנִפּ ְוזֹוֶכה 

ַעל  ֶשׁ ין,  ְרִשׁ ִמְתָפּ ָלא  ְדּ ֵרִעין  ֵרין  ְתּ ִחיַנת  ְבּ י"ה,  ִחיַנת  ְבּ

ִרים  ל ַהָצּ "ל. ְוָאז ָכּ ַנּ ָרֵאל ָאָדם ַכּ ְיָקא ִנְקָרִאין ִיְשׂ ם ֶזה ַדּ ֵשׁ

ּוִמּדֹות  ַתֲאוֹות  ְבּ ֲחׁשּוִכין,  ין  ַאְנִפּ ְבּ ֱאָחִזין  ֶנּ ֶשׁ ְוָהאֹוְיִבים 

"ל: ַנּ ין ְנִהיִרין ַכּ י ָזָכה ְלַאְנִפּ ִלים ְונֹוְפִלים, ִכּ ָרעֹות, ִנְכָשׁ



הקדמה-

והכלל כי יש אנפין חשוכין שהם בחינת המידות רעות 
ותאוות אשר נמשכים מע' אומות העולם והוא בחינת 
סם המוות ובעת שישראל נופלים באלו במידות ותאוות 
מידות  עיקר  שלה  אומה  אותה  תחת  משתעבדין  אזי 
ידי  על  ישראל  שזוכין  נהירין  אנפין  ויש  אלו,  ותאוות 
לימוד בעיון שעל ידי זה יוצאים ממידות רעות ותאוות 
של ע' אומות,/ ועל זה נאמר כל המקבל עליו על תורה, 
בלימוד בעיון, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ 
של הע' אומות. וזוכה לסם החיים שבתורה. והכלי והידים 
לקבל בהם התורה הם יד הגדולה יד והחזקה ויד רמה 
שהם שכל של חכמה בינה ודעת לקבל חכמת התורה 
ולהבין בה דבר ותוך דבר ולדעת ולהתבחר אליה בפועל 
חכמה  מהן  אחת  בכל  ידיים,  הג'  ואלו  ולבו.  במעשיו 
ובינה בחינת י"ה וביחד הוא גימטריא אדם. וזהו אדם 
רעות  המידות  עצמיותו שהם  הממית  באהל,  ימות  כי 
שלו ותאוות שלו, באהלה של תורה, הוא הנקרא אדם, 
בחינת אתם קרואים אדם ואין עכו"ם קרואים אדם. ולפי 
כל הנ"ל יובן מאמר הזהר בלק כולו אשר מוזכר מקצתו 
בתורה הנ"ל אודות מה שישראל רצו לקבל התורה, מה 

שאין כן ע' אומות.

ְוגֹו'.  ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ְלָחן  ׁשֻ יָת  ְוָאַמר )שמות כה( ְוָעׂשִ ַתח  ּפָ
ִנים ְוגֹו'. -  ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ ּוְכִתיב )שמות כה( ְוָנַתּתָ ַעל ַהּשׁ
פתח ואמר ועשית בחינת עשיה, בחינת מלכות, בחינת 
קבלת עול מלכות שמים בלימוד התורה, הערוכה לפניו 
עצי שהוא  לימוד בעיון עד אשר מוציא  כשולחן בעת 
בחינת עיצות והלכות התורה מתוך ששט בים התורה 
כראוי מתוך עיון בעומק ים התורה בחינת עצי שיטים. 
ועל ידי זה זוכה לפנים מאירות ולהארת פנים מצד ה' 
לחם  גם  פנים.  לחם  השולחן  על  ונתת  בחינת  יתברך, 
ג' פעמים הוי"ה, רמז על ג' ידים בחינת ג' מוחין חב"ד 

לקבל בהם ים התורה.

ד  ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ א, ּבָ ל ִאיּנּון ָמאֵני קּוְדׁשָ ּכָ
כל   - א.  ְלַתּתָ א  ֵמֵעיּלָ א  ַקִדיׁשָ רּוָחא  ָכא  ְלַאְמׁשָ יּה,  ַקּמֵ
אלו כלי קדושה שבמקדש רצה הקב"ה לעשות לפניו, 
לפניו דייקא, כדי שנקבל אור פניו, להמשיך רוח קדושה 
מלמעלה למטה, מאין סוף עד עולם העשיה, לקבל רוח 
הקודש, סם החיים, אנפין נהירין, בחינת פנימיות האמת.

 - ַאֲחָרא.  ְלִסְטָרא  ָהִכי  ר  ְמַסּדֵ ֲהָוה  ִבְלָעם,  ּדְ ע  ָרׁשָ ַההּוא 
האחר  לצד  כך  מסדר  היה  רשע  אותו  בקליפה  והנה 
רעות  במידות  ישראל  להפיל  חשוכין,  אנפין  בחינת 

של ע' אומות, כי בלעם הוא בקליפה כנגד התורה כפי 
שמובא בתורה ל"ו, ל"ב של בלע"ם כנגד ב' בראשית ול' 
של לעיני כל ישראל, ע' כנגד ע' פנים לתורה, מ' כנגד 
מ' יום שמשה על לקבל התורה. והיה בלעם ממשיך על 

עצמו רוח טומאה, סם המוות, אנפין חשוכין.

ָמה  ּכְ ְמגֹוָאל,  ֶלֶחם  ִאְקֵרי  ּדְ ְוָנֲהָמא  ְלָחן,  ׁשֻ ר  ְמַסּדֵ ַוֲהָוה 
ַתר  קֹוף ּבָ ה, ּכְ ַתר ְקדּוׁשָ ָהִכי ָאִזיל ְסָטר ַאֲחָרא ּבָ ַמר. ּדְ ִאּתְ ּדְ
א. - והיה בלעם מסדר שלחן של מעשי כישוף,  ֵני ָנׁשָ ּבְ
התורה  כנגד  ולחם  ישראל  של  ותפילות  הלכות  כנגד 
מגואל  לחם  הנקרא  חיצוניות,  חכמת  בחינת  והחכמה, 
ועכור מדם התאוות המעורבות בחכמה החיצונית וכמו 
המסתיר  הקדושה  מן  האחר  הצד  הולך  שכך  שנאמר 
האלוקות שהולך אחר הקדושה ומחקה אותה כקוף אחרי 
בני  אדם המדמה מעשיו למעשה האדם, כי זה הקוף הם 
ע' אומות המחקים את ישראל הנקראים אדם, על שם 

חכמתם הקדושה שבתורה.

בֹוא  ּיָ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ א ָצַווח ְוָאַמר, )קהלת ב( ּכִ לֹֹמה ַמְלּכָ ּוׁשְ
ַמר  ָבר ָעׂשּוהּו. ְוָהא )קס''ה( ִאּתְ ר ּכְ ֶלְך ֵאת ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי ַהּמֶ
באדם, שזכה לשלמות  ושלמה המלך החכם  א-  ּדָ ְקָרא 
חכמת אד"ם, צווח כתינוק שעל ידי צעקתו מוליד המוחין 
כידוע וזאת כדי לעיין בתורה להשיג הפנימיות ואמר כי 
מ"ה גמטריא האדם שיבא אחרי המלך שהיא מלכות הע' 
אומות, בחינת עול מלכות, שהם הפך עול מלכות שמים, 
הבאים אחרי מלכות ה', בחינת אחור בחינת הצד האחר 
היונק ממלכות שמים, שהוא המלך והם מחקים את אשר 
כבר עשוהו - את היא המלכות השכינה ה' התחתונה, 
וגילה  הביא  כבר  והקב"ה  עליונה.  ה'  בינה  היא  אשר 
בעולם אד"ם אמת והם עושים עצמם כאדם, אך באמת 
הם כקוף המחקה כנ"ל אשר אין בו מ"ה בחינת מהות 

אמיתית אלא רק חכמת החיצוניות.

ָך  ַצְעּדְ ִעיר ּבְ ֵ ֵצאְתָך ִמּשׂ ִתיב )שופטים ה( ְיָי ּבְ א ֲחֵזי, ּכְ ּתָ
א  קּוְדׁשָ ָבָעא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְוגֹו'.  ה  ָרָעׁשָ ֶאֶרץ  ֱאדֹום  ֵדה  ִמּשְׂ
ְלהּו  ין  ְוַזּמִ ָאַזל  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ אֹוַרְייָתא  ְלֵמיַהב  הּוא  ִריְך  ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )דברים לג( ְיָי  לּוָה. ּכְ ו, ְוָלא ִקּבְ ִלְבֵני ֵעׂשָ
ָלּה. ָאַזל ִלְבֵני  עּו ְלַקּבְ ִעיר ָלמֹו, ְוָלא ּבָ ֵ א ְוָזַרח ִמּשׂ יַני ּבָ ִמּסִ
אָרן.  ּפָ ֵמַהר  ְכִתיב הֹוִפיַע  ּדִ ָלּה,  ְלַקּבְ עּו  ּבָ ְוָלא  ָמֵעאל,  ִיׁשְ
בא  ֵניָנן.-  ּתָ ָהִכי  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ לֹון  ר  ַאְהּדָ עּו,  ּבָ ָלא  ּדְ יָון  ּכֵ
אדום  משדה  בצעדך  משעיר  בצאתך  ה'  כתוב  וראה 
תורה  לתת  הקב"ה  שרצה  שבשעה  וגו'.  רעשה  ארץ 
ולא  התורה  לקבל  עשו  בני  את  והזמין  הלך  לישראל 
משעיר  וזרח  בא  מסיני  ה'  שנאמר  כשמו  קבלוה 
רצו  ולא  ישמעאל  לבני  הלך  לקבלה.  רצו  ולא  למו. 
ראו  כי  לקבלה,  רצו  שלא  לקמן  שיבואר  כפי  לקבלה. 
רק החיצוניות שלה, שהוא בחינת אנפין חשוכים, שהיא 

פירוש נחל זהר
לכל מאמר הזהר על פי ההקדמות בליקוטי מוהר"ן



הופיע מהר  וזהו שכתוב  סם המוות.  בחינתם, בחינת 
פארן, כיוון שלא רצו החזיר התורה למקומה הראשון 

שאליו שייכת שהם ישראל. וכך שנינו.

ר  ּבַ ד  ּכַ ָאה  ַחּטָ ֵלית  ּדְ ֵניָנן  ּתָ ְוָהא  ֲאָלא,  ְלׁשָ ִאית  א  ּתָ ַהׁשְ
ֶאְלּתֹוי ְלַאְנָהָרא  ַאל ׁשְ אֹוַרְייָתא, ַוִיׁשְ ּיּוִקין ּדְ ק ּדִ ָנׁש ְמַדְקּדֵ
ִמּלֹוי. - עתה שאנו באים להעמיק בתורה כדי להכניע 
ע' אומות, יש לנו לשאול שאלה על הפסוק, שהרי למדנו 
דיוקים של התורה  כאשר אדם מדקדק  חטא  זה  שאין 
מילותיו  להאיר  כדי  הלימוד,  להעמיק  שאלות  ושואל 
ולזכות  חידושים  לחדש  בתורה  שדורש  הדרשות  שהם 
על  אדרבא  נהירין.  אנפין  בחינת  התורה  אור  להאיר 
ידי השאלות בלימוד, למען העיון והדקדוק, הרי ניצל מן 
החטא על ידי שמפריש עצמו מע’ אומות, אנפין חשוכין.

ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲאָלא.  ְלׁשָ ְוִאית  ָבא,  ִאְתַייּשְׁ ָלא  ְקָרא  ַהאי 
ְוַכד  ֵלי.  ִאְתּגְ ְלהֹון  ּדִ ְנִביָאה  ְלַמאן  ִעיר,  ְלׂשֵ ָאַזל  ד  ּכַ הּוא 
ֵלי. - זה המקרא  ִאְתּגְ ְלהֹון  ּדִ ְנִביָאה  ְלַמאן  ְלָפאָרן,  ָאַזל 
לא מתיישב על הדעת לפי פשוטו לכאורה ויש לשאול, 
נביא  לאיזה  התורה,  לתת  לשעיר  הלך  הקב"ה  כאשר 
שלהם התגלה? וכאשר הלך לפארן לאיזה נביא שלהם 

התגלה?

ְלָעְלִמין.  א  ּדָ ָחן  ּכְ ַאׁשְ ָלא  הּו,  ְלֻכּלְ ֵלי  ִאְתּגְ ּדְ יָמא  ּתֵ ִאי 
ה. - אם תאמר  ֹמׁשֶ ּדְ ְיֵדי  ְוַעל  ְלחֹוַדְייהּו,  ּבִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ר  ּבַ
שהתגלה לכולם, לכל עם בני עשו או כל בני ישמעאל, 
לא מצאנו זה מעולם אלא רק לעם ישראל לבדם שנגלה 
במעמד הר סיני ועל ידי משה רבן של כל הנביאים, כי 
בזכותו שמעו כולם יחדיו מפי הגבורה אנכי ה’ אלקיך. 

זו שאלה ראשונה שיש לשאול.

א, ְוָזַרח  ֵעי ְקָרא ְלֵמיַמר, ְיָי ְלִסיַני ּבָ ָהִכי ִמּבָ ַמר ּדְ ְוָהא ִאּתְ
ִעיר ָלמֹו, ּוַמהּו  ֵ אָרן, ַמהּו ִמּשׂ ִעיר ָלמֹו, הֹוִפיַע ְלַהר ּפָ ְלׂשֵ
ָלא, - והרי נאמר  ּכְ ע ּוְלִאְסּתַ א ִאית ְלִמְנּדַ אָרן. ּכֹּלָ ֵמַהר ּפָ
להקשות ועוד יש לדקדק שכך היה צריך הפסוק לאמר 
ה' לסיני בא וזרח לשעיר הופיע להר פארן, באות למד 
ולא באות מם, שהגיע כביכול בהשפעתו מעולם העליון 
וירד לאותם מקומות להתגלות להם, ואם כן מהו שאמר 
פארן שנראה שהגיע משם  מהר  ומהו  משעיר  הפסוק 
ולהסתכל,  לדעת  יש  השאלות  אלו  כל  אחר.  מקום  אל 
להעמיק בחכמה בינה ודעת להשיג התורה כראוי לתרץ 

הקושיות המתיישבות על הדעת  ומאירות הפנים.

ָאָתא  ד  ּכַ ְיַדְעָנא.  ְוָלא  ַמְעָנא,  ׁשְ ְוָלא  ִאיְלָנא,  ׁשָ ְוָהא 
ֵליּה  ָאַמר  ִמין,  ַקּדְ ִמּלְ ּכְ ה  ִמּלָ ִאיל  ְוׁשָ ָאָתא  ְמעֹון,  ׁשִ י  ִרּבִ
ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ א:  ּבָ יַני  ִמּסִ ְיָי  ַרת.  ִאְתַאּמְ א  ּדָ א  ֶאְלּתָ ׁשְ ָהא 
יַני  ַעב ֶהָעָנן, ּוִמּסִ א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאֹנִכי ּבָ ָאֵמר )שמות יט( ִהּנֵ
ֵלי ָעַלְייהּו.- ושאלתי ולא שמעתי ולא ידעתי  א ְוִאְתּגְ ּבָ
להשיב לעצמי עד שכאשר בא רבי משמעון אלי ובא 

כבתחילה  שוב  ושאל  בה,  ולעיין  להעמיק  התורה  אל 
כבר,  נאמרה  השאלה  זאת  לי  ואמר  התמיהה  לעורר 
וכן כמו שנאמר הנה אנכי בא אליך בעב  מסיני בא 
הענן. שאמר למשה ליתן התורה בהר סיני ומשם יתגלה 
מסיני  ובאמת  לבד.  העליון  מעולם  ולא  ישראל  לעם 
ישראל לתת להם התורה  והתגלה על עם  בא הקב"ה 
הקדושה. ובזה המעמד בבחינה אחת התגלתה סגולתו 
ונבחרותו של עם ישראל אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו 

מכל לשון.

ֵני  ּבְ ָאְמרּו  ּדְ ה  ִמּמַ ָלמֹו,  ִעיר  ֵ ע''ב( ִמּשׂ קצ''ב  ְוָזַרח )דף 
ָרֵאל,  ְלִיׂשְ לֹון  ַאְנַהר  ֵמַהאי,  ָלא,  ְלַקּבְ ָעאן  ּבָ ָלא  ּדְ ִעיר,  ׂשָ
יא.- ומה שאמר וזרח  ְואֹוִסיף ָעַלְייהּו ְנהֹוָרא ְוָחִביבּו ַסּגִ
משעיר ולא לשעיר, כי באמת גם משם האיר בעקיפין אור 
התורה לישראל דיקא, כיתרון האור מן החושך להבדיל 
שאמרו  כי ממה  לעמים,  ישראל  בין  לחושך  בין האור 
בני שעיר שאינם רוצים לקבל התורה מזה בעצמו האיר 
ואוסיף  וברור  אור  ביתר  נבחרותם  אור  לישראל  להם 
להם אור בבחינת אנפין נהירין וחביבות יתרה המתגלה 
בעת קבלת עול התורה. להראות להם בברור, שייכותם 
התורה  בשביל  בבראשית,  התורה  לקבלת  במהותם 
שנקראת ראשית ובשביל ישראל הנקראים ראשית, כי 
ע’  והראיה שדחו  לע' אומות,  ולא  להם שייכת באמת 

האומות קבלתה כנ"ל.

ה  ִמּמַ אָרן,  ּפָ ֵמַהר  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְוַאְנַהר  הֹוִפיַע  ָהִכי,  אּוף 
אֹוִסיפּו  ֵמַהאי.  ָלא,  ְלַקּבְ עּו  ּבָ ָלא  ּדְ אָרן,  ּפָ ֵני  ּבְ ָאְמרּו  ּדְ
ָקא ָיאּות.- כך גם הופיע  ּדְ ָרֵאל ֲחִביבּו ּוְנִהירּו ַיִתיר ּכַ ִיׂשְ
והאיר לישראל מהר פארן כלומר על ידי מה שקרה בהר 
פארן ממה שאמרו שם בני פארן שאינם רוצים לקבל 
התורה. ומאותה בחינה אוסיפו בעקיפין ישראל ידיעת 
כי  להורות  ישראל.  להם  כראוי  יתר  ואור  החביבות 
עשו וישמעאל שהם ידים דקליפה, אינם רואיים לקבלה, 
אלא עם ישראל העם הנבחר ראוי לקבל בידיו התורה 

הקדושה.

ֵלי ָעַלְייהּו. )תא חזי( )רי''ח  ַמאן ִאְתּגְ ַאְלּתָ ַעל ְיָדא ּדְ ׁשָ ּוַמה ּדְ
ה  ִמּלָ ֵלי  ְוִאְתּגְ ִאיהּו,  ָאה  ִעּלָ ע''א( ָרָזא  רי''ט  ר''ע,  ע''ב, 
ַעל ְיָדְך. - והמשיך רשב"י דבריו, ולשאלתך הראשונה, 
מה ששאלת על ידי מי התגלה הקב"ה עליהם, על עשו 
התורה  לקבל  ראויות  ידיים  היו  למי  כלומר  וישמעאל, 
אצל עשו וישמעאל, שהרי נאמר ביד הנביאים אדמה, 
שהם מקבילים כוח הנבואה לקבל התורה דרך הידיים, 
ובאמת  שם,  כמובא  הרמה  ויד  החזקה  יד  הגדולה,  יד 
מלכות שמים שלמה,  עול  בקבלת  תלויה  נבואת אמת 
בעשיה קדושה, אשר היא הבונה כראוי את ידי חב"ד 
לקבל התורה ואין זה שייך אצל אומות העולם הרחוקים 
וראה  בא  אך  בתאוותם.  שבויים  והמה  טובות  ממדות 



כי בכל זאת התירוץ לשאלתך, יש בו סוד עליון  ועמוק 
ונסתר בעומק התורה למעיין בה ויתגלו מילות התרוץ 
והסוד העליון דיקא על ידך, שהיא ידך הקדושה, שהיא 
הבינה להתבונן ולעמיק ולשאול שאלות אמת כדי לדעת 
שמצינו  כמו  לכפור,  כדי  שאלות  ולא  האמונה,  ולחזק 
בגמרא כמה מינין ואפיקורסים ששאלו שאלות כדי לתת 
לעצמם מקום לפרוש. אבל אתה אינך כן אלא שאלתך 
כנה והיא המעידה בעצמה על נבחרותך וחביבותך לפני 

ה' יתברך.

א  ַמְלּכָ א )ס''א קדישא( ּדְ ֵריׁשָ ָאה, ּדְ אֹוַרְייָתא ַנְפַקת ֵמָרָזא ִעּלָ
ְסִתיָמא - התורה עצמה הנקראת ראשית כנ"ל יוצאת 
הסתום  מאמר  שהוא  ונסתר  עליון  מסוד  ממקורה 
רעיון  מכל  והנעלם  הסתום  המלך  מראש  שבבראשית 
והוא גם ענין הסגולה של העם הנבחר הממליך המלך 
בבחירתו על ידי העיון התורה וביטול המידות רעות, כי 
הדבר סתום, שאין להבין זאת בשכל אך היא סגולתנו 
בנפשנו  ונשמע  נעשה  בחינת  של  האמונה  בנו  שיש 
ונשמתו, לעשות רצון ה' באהבתנו אותו יתברך, שזה 
עצמו  להמית  שבשמים,  מאבינו  בנו  מושרש  הרצון 
ויתעלה.  יתברך  שמו  קדושת  למען  תורה  של  באהלה 
במלך  הבנים  של  והחיבור  הסגולית  האהבה  וזאת 
בשורשם, וכן כל הבריאה, שהיא מעשה בראשית היתה 
בשביל לגלות על ידי הבחירה את הנבחרות שלנו וכל 
לגלות  הסתומה  התכלית  מזאת  יוצאים  התורה  פרטי 
המלך וסגולת ועמו המקבלים עליהם עול מלכות שמים 
ועול תורה, אשר המה באמת גם בניו אהוביו המאירים 

בפנים מאירות מתוך הכרת חביבותם בעיניו.

ימינא( ָחָמא  ָמאָלא, )ס''א  ׂשְ רֹוָעא  ּדְ י  ְלַגּבֵ ָמָטא  ד  ּכַ
ֲהוּו  ּדַ א  יׁשָ ּבִ ָמא  ּדָ רֹוָעא,  ּדְ ַההּוא  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ָנא  ּוְלַלּבְ ְלָבְרָרא  ִלי  ִאְצְטִריְך  ָאַמר,  ן.  ּמָ ִמּתַ י  ִמְתַרּבֵ
ים  ַיְפּגִ א,  יׁשָ ּבִ ָמא  ּדָ ַההּוא  ַיְמִאיְך  ָלא  ְוִאי  א.  ּדָ רֹוָעא  ּדְ
והנה  ִגימּו.-  ּפְ ל  ּכָ ֵמָהָכא  ְלָבְרָרא  ִאְצְטִריְך  ֲאָבל  א.  ּכֹּלָ
הינה  והקדוש,  הסתום  ממקורה  התורה  ירידת  בעת 
משתלשלת מדרגה לדרגה, לבוש אחר לבוש, עד לעולם 
העשיה במקום הקליפות ומקום הבחירה, עד שבעצמה 
יש בחינת זכה נעשה לו סם החיים ולהפך להפך. וזהו 
כאשר מגיעה התורה לגבי זרוע שמאל מקום הגבורות 
שכאשר  הקב"ה  צפה  והנה  מיתה.  בחינת  והדינים, 
התורה תגיע בהשתלשות כנ"ל לגבי זרוע שמאל, שהוא 
בחינת  שהיא  זרוע  באותה  כי  כנ"ל,  הקליפות  מקום 
דם רע שהיה  בינה, שמשם הדינים מתערין, ראה שם 
כי  הבינה.  מן  הדינין שמתערין  בחינת  מתרבה משם, 
הוא  הבינה  בצד  שיש  דבר  מתוך  דבר  והבנת  מאחר 
פירוש בחירתי לפי מעשה האדם ומידות ותאוותיו כנל, 
ולהביא  נכון  שאינו  דבר,  מתוך  דבר  להבין  יכול  לכן 
בפועל  דינים  ולעורר  כהלכה  שלא  בתורה  פנים  לגלוי 

ח"ו. כלומר שעל אף שתכלית הבריאה בראשית הייתה 
לתת בחירה לאדם להכיר את קונו ולכן צריך להעלים 
אך  הבחירה,  בשביל  בחיצוניות  התורה  אור  ולהלביש 
הוא גם מסוכן ביותר, כי הוא נותן מקום לסטרא אחרא 
וס"מ לשלוט על ידי שאין נכנסים לפנימיות התורה ששם 
לאחיזת  מקום  יש  אלא  נהירין,  אנפין  בחינת  החיים, 
גם  דינים  בחינת  מיתה  בחינת  חשוכים,  אנפין  בחינת 
בשבילי,  לי,  אצטרך  הקב"ה  אמר  לכן  עצמה.  בתורה 
ישראל,  ידי  על  בעולם  להתגלות  הצריך  כבודי,  למען 
נאחז  שס"מ  שמאל  זרוע  אותה  וללבן  לברר  אצטרך 
בה באופן שבסופו של דבר גם בעולם הבחירה יצליחו 
עם ישראל להכנס לפנימיות התורה ולבטל כוח הס"מ 
דינים  של  רע  דם  אותו  את  ינמיך  לא  שאם  בשורשו. 
הנאחזים בעולם העשיה החיצוני, הרי שיפגום אותו דם 
של  הנבחרות  גילוי  שהוא  התכלית,  תתגלה  ולא  הכל 
עם ישראל הממליך בשלמות מלכו של עולם, בהמיתם 
ממידות  והתרחקות  בקיומה  תורה  של  באהלה  עצמם 
רעות ותאוות רעות. לכן צריך מראש בשורשי הבריאה 

לברר מכאן כל פגם.

ְבֵעי  יּה, ְוָאַמר ֵליּה ּתִ ָמה ֲעַבד. ָקָרא ְלָסָמֵא"ל, ְוָאָתא ַקּמֵ
לֹא  ֵליּה,  ָאַמר  ּה.  ּבָ ִתיב  ּכְ ַמה  ָאַמר,  יִלי.  ּדִ אֹוַרְייָתא 
ִאְצְטִריְך. ָאַמר  ִריְך הּוא ַלֲאָתר ּדְ א ּבְ ִליג קּוְדׁשָ ִתְרַצח. ּדָ
ֵעיָנא  יָלְך ִהיא, ְוִדיָלְך ְיֵהא, ָלא ּבָ א ּדִ לֹום, אֹוַרְייָתא ּדָ ַחס ְוׁשָ
א.- מה עשה הקב"ה למלא צרכיו להכניע  ּדָ אֹוַרְייָתא 
ובא לפניו כלומר  קרא לס"מ מלאך המוות  הדם הרע, 
בא למקומו להראות לו פניו, פנימיותו של הס"מ, שיכיר 
עצמו ואמר לו, האם תרצה את תורתי, כדי לגלות שאין 
לו באמת אחיזה בשורש התורה לפגום בה. אמר שאל 
אותו הס"מ, מה כתוב בה? אמר לו הקב"ה לא תרצח. 
ודילג על שורשי התורה שבבראשית ישר לאותו פסוק 
שאינו שייך לס"מ, לאותו מקום הנצרך לקב”ה כדי לבטל 
הדם הרע כנ”ל, כי הס"מ עיקר חיותו הוא דיקא בעת 
שאקיים  ח"ו  לו  אמר  רע.  דם  בחינת  הרציחה  שפועל 
זאת שהרי התורה שלך שאתה מקור החיים ושלך תהיה 
רוצה  ואיני  מהותי  הפך  היא  כי  בה  חלק  לי  אין  ואני 
זו. שאם אתה מצווה אותי לקיים זה הפסוק, לי  תורה 

עצמי אין קיום כנ"ל.

ָעְלָמא, ִאי ַאּתְ ָיֲהָבּה  יּה, ָאַמר ָמאֵריּה ּדְ ן ַקּמֵ ָאִתיב ְוִאְתַחּנָ
יִלי ַעל ְקּטּוָלא  ְלָטנּו ּדִ ָהא ׁשָ יִלי ִאְתֲעָבר, ּדְ ְלָטנּו ּדִ ל ׁשָ ִלי, ּכָ
ַמֲאִדים,  יִלי ַעל ּכָֹכָבא ּדְ ִאיהּו, ּוְקָרִבין ָלא ֵיהֹון ְוֻשְלָטנּו ּדִ
ַטל ֵמָעְלָמא.- ישב ס"מ כמישהו שאין  א ִאְתּבְ ִאי ָהִכי ּכֹּלָ
לא תנועה והתגלות חיות, שהתנועה מראה על חיות, כי 
היה נראה לו כנ"ל שלא יכול לממש חיותו והתחנן לפני 
אדון העולם המעלים עצמו בשביל הבחירה, ואמר לפניו, 
אם אתה נותן לי התורה לקיימה, הרי שכל השלטון שלי 
יעבור ממני שהרי כל שלטוני המביא לי חיות הוא מה 



שבכוחי להרוג ולעורר הרצון בקרב האנושות למלחמה 
שילטוני  ושבשורש  בעולם.  קרבות  לעורר  ורציחה, 
המעורר הדמים והרציחה הוא דרך כוח מאדים מלשון 
לא  פסוק  עלי  שאקבל  כן  ואם  עליו.  שולט  שאני  דם, 

תרצח כל כוחי וחיותי יתבטל מהעולם. ומה לי בכך.

ָעְלָמא, טֹול אֹוַרְייָתְך, ְוָלא ְיֵהא חּוָלָקא ְוַאֲחָסָנא  ָמאֵריּה ּדְ
הקטרוג  שורש  שממנו  לס"מ,  שהוברר  הרי  ּה.-  ּבָ ִלי 
כי   ישראל,  על עם  הדינים דסטרא אחרא  והתעוררות 
לא יוכל לפגום בקדושת ישראל ונשמתם הנצחית, שאי 
אפשר להרוג נשמתם, ואמר הס"מ לקב"ה, אדון עולם 
כל  כי  בה,  לי  וירושה  חלק  לי  יהיה  ולא  תורתך  קח 
שבתורה  המוות  סם  לעורר  ומהותי  כנ"ל  הרג  מהותי 
אלא שאני מבין כי בסוף התיקון יזכו לפנימיות התורה 
בלימוד העיון שבה שהוא בחינת סם החיים ויבטלו סם 

המוות לנצח. לכן באמת אין לי חלק בה.

ַיֲעֹקב, לֹון ִאְתֲחֵזי.-  נֹוי ּדְ א ּבְ ְך, ָהא ַעּמָ ֲאָבל ִאי ִניָחא ַקּמָ
שבתורה,  המאירות  פניך  לגלות  לפניך,  נוח  אם  אבל 
יכולים  שהם  ראויה.  התורה  להם  יעקב  בני  עם  הרי 
לראות בה שייכות אליהם על ידי גילוי שם החיים שבה 
שהוא בחינת לא תרצח, אלא וחיי בהם על ידי הפנימיות 

כנ"ל, עץ החיים.

ְלּטֹוָרא ָאַמר ָעַלְייהּו. ְוָדא הּוא ְוָזַרח  ָהא ּדַ יב ּדְ ְוִאיהּו ָחׁשִ
ָרֵאל.-  ְלִיׂשְ לֹון  ְנהֹוָרא  ָנַפק  ׁש  ַמּמָ ִעיר  ֵ ִמּשׂ ָלמֹו,  ִעיר  ֵ ִמּשׂ
התורה,  לקבל  רוצה  שאינו  לקב"ה  הס"מ  השיב  והנה 
אלא היא מתאימה לישראל ובאמת למרות שנראה שיש 
עליהם  לקטרג  הייתה  כוונתו  אך  סנגוריא  מצדו,  בזה 
ישראל  עם  ומצד  הקב"ה  מצד  אך  לקמן,  שיבואר  כפי 
גדולת  לגלות  גדול  אור  יצא  הקטרוג  זה  מתוך  באמת 
הוא  שעיר  של  מהקטרוג  דיקא  אור  זרח  ולכן  ישראל 
הס"מ וממש יצא אור לישראל בחינת אנפין נהירין אור 

גלוי וממשי.

א, ִיְתָעְברּון  לּון ּדָ ַיֲעֹקב ְיַקּבְ נֹוי ּדְ אי, ִאי ּבְ ָאַמר ָסָמֵא''ל ַוּדַ
ִזְמִנין,  ָמה  ּכַ ֵליּה  ָאִתיב  ְלָעְלִמין.  ְלטּון  ִיׁשְ ְוָלא  ֵמָעְלָמא, 
ָאַמר  ִאְתֲחֵזי.  ְוָלְך  ּבּוְכָרא,  ַאְנּתְ  ֵליּה  ְוָאַמר  א,  ּדָ ְוָאַמר 
ַוֲאָנא  ֵליּה,  ַבן  ֶאְזּדְ ְוָהא  יִלי,  ּדִ ִכירּוָתא  ּבְ ֵליּה  ָהא  ֵליּה, 
ּה  ּבָ ָלְך  ְלֶמֱהִוי  ִעית  ּבָ ְוָלא  הֹוִאיל  ֵליּה  ָאַמר  אֹוֵדיִתי. 
א.- אמר בליבו ס"מ כי ודאי  ֹכּלָ ּה ּבְ חּוָלָקא, ִאְתֲעָבר ִמּנָ
ודאי  תרצח,  לא  וציווי  התורה  יקבלו  יעקב  בני  אם 
ישלטו  ולא  יעמדו בזה הצווי  לא  כי  יעברו מן העולם 
לעולם ביצרם להתגבר על מידת הרציחה. וכל זאת אמר 
בחינת  והוא  ומאחר  פוסל  במומו  הפוסל  כי  בקטרוגו, 
חיצוניות של התורה, בחינת סם המוות, אנפין חשוכין 
שהוא השר של כל ע' אומות התפוסים בחיצוניות, לא 
יכל להכיר בכך שעם ישראל עניינם פנימיות ושורשם 
גבוה מן המלאכים, כפי שמבואר שלעתיד כשיגלה זה 

מה  ישראל  עם  את  המלאכים  ישאלו  בשלמות  האמת 
כי  הרציחה,  מידת  בהם  שיש  שאמר  ומה  א-ל.  פעל 
היה זה נפול בראייתו כנ"ל לפסול במומו, כי באמת יש 
להם זה הכוח בקדושה להמית עצמם באהלה של תורה, 
ומידותיהם  במעשיהם  ולהכניעו  כביכול  היצר  לרצוח 
הטובות, למען שמו יתברך, שעל ידי זה דיקא זוכים לסם 
החיים שבתורה שהוא דיקא שלטונם ונצחיותם לשלוט 
לעולם, הפך מחשבתו הרעה שלא ישלטון לעלמין. כי הם 
דבוקים בו יתברך בעצם, אפילו קודם ראשית הבריאה 
והתורה ויצירת המלאכים. השיב לו והפציר בו הקב"ה 
כמה פעמים שבכל זאת יאות לקבל התורה שהרי אתה 
הבכור לפני יעקב ולך ראויה לכאורה. אמר לו ס"מ לו 
אני נותן את בכורתי שהיא החכמה ואמכור לו ואני 
מודה שעתה היא שלו. אמר לו הקב"ה הואיל ולא רצית 
שיהיה לך חלק בתורה, שהוא אותו חלק של לא תרצח, 
הרי אני מעביר את כולה ממך. כי היא כולה סם החיים 

לעם ישראל עתיד בעת הגאולה.

ָאַמר ָיאּות. - הסכים ס"מ, אמר כי כך ראוי להיות. והוא 
דין אמת.

לֹון  יַקּבְ יד ּדִ ָאַמר ֵליּה, הֹוִאיל ְוַכְך, ַהב ִלי ֵעיָטא, ֵאיְך ַאְעּבִ
ַאּתְ ָאֵמר.- אמר לו הקב"ה הואיל וכך  ַיֲעֹקב ּדְ נֹוי ּדְ ָלּה ּבְ
שהצעת  כי בני יעקב יקבלו התורה כי להם נאה, אם כן 
תן לי עצה אך אעשה שיקבלו אותה בני יעקב שאתה 

אמרת כי המה הראוים לה.

טֹול  לֹון,  ֲחָדא  ְלׁשַ ִאְצְטִריְך  ָעְלָמא,  ּדְ ָמאֵריּה  ֵליּה  ָאַמר 
לּון  א, ְוָהב ָעַלְייהּו, ּוְבָדא ְיַקּבְ ַמּיָ ֵחיֵלי ׁשְ ִהירּו ּדְ ְנהֹוָרא ִמּנְ
ַקְדִמיָתא.- אמר לו ס"מ לקב"ה אדון  יִלי ְיֵהא ּבְ ָלּה, ְוָהא ּדִ
אור  קח  לכן  שיקבלוה,  כדי  אותם  לשחד  צריך  עולם, 
מאורם של יראי שמים שמתוך יראתם זוכים לאורך, ותן 
עליהם שיטעמו אור זה ובזה יקבלו התורה, וזה אור שלי 

היה בתחילה מה שאני הייתי ירא אותך.

ָיא ָעֵליּה, ְוָיַהב ֵליּה, ְלֵמיַהב לֹון  ַחּפְ יּה ְנִהירּו ּדְ יט ִמּנֵ ַאְפׁשִ
ִעיר  ֵ ִמּשׂ ָלמֹו.  ִעיר  ֵ ִמּשׂ ְוָזַרח  ִדְכִתיב  ֲהָדא הּוא  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ
ִעיר  ַהׂשָ א  טז( ְוָנׂשָ ְכִתיב )ויקרא  ּדִ ָסָמֵא''ל.  א  ּדָ ׁש,  ַמּמָ
שהיה  אור  אותו  מס"מ  הפשיט  ָרֵאל.-  ְלִיׂשְ ָלמֹו  ָעָליו. 
מקיף וחופה עליו שהוא אור היראה ונתן לו בהסכמה 
משעיר  וזרח  שכתוב  והוא  לישראל  להם  לתת  הס"מ 
שכתוב  כמו  אורו,  נתן  ממש  שהס"מ  משעיר,  למו. 
עם  שהחליפם  ישראל,  עונות  את  עליו  השעיר  ונשא 
ויהי רצון  שנתן למו, להם לישראל אורו הזורח.  אורו, 
שנזכה לביאת משיח במהרה בעמדו על גג בית המקדש 
ואומר לישראל "ענווים הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם 

מאמינים ראו באורי שזורח" אמן.



ה  א, ָאדֹון ָיִחיד, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ַאָתּ ָלּ ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ֹכּ

ַח ָהֲעּכּו"ם הּוא ֵמָהַעִי"ן  ל ֹכּ ָכּ ַרֲחֶמיָך, ֶשׁ יָת ָלנּו ְבּ ִגִלּ

ִלין  ׁ ָאנּו ִמְתַרְשּ ׁ ַהְיּינּו ַעל־ְיֵדי ַמה ֶשּ ין ֲחׁשּוִכין, ְדּ ַאְנִפּ

ָראּוי, ּוֵמֲחַמת  ּה ָכּ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ְוֵאין ָאנּו ְמַעְיִּנין ָבּ ְבּ

ְוַעל־ ֵמֵעיֵנינּו,  כּו  ְוֶנְחְשׁ רּו  ִנְסְתּ ַהּתֹוָרה  ְרֵכי  ַדּ ֶזה 

ּוִמּדֹות  ֲאֹות  ַהַתּ ל  ָכּ לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ִרים  ְבּ ִמְתַגּ ְיֵדי־ֶזה 

ין ֲחׁשּוִכין,  ּיֹוְנִקין ֵמַאְנִפּ ִאים ֵמָהֲעּכּו"ם ֶשׁ ָבּ ָרעֹות ֶשׁ

ם,  ְלָתּ לֹום ֶמְמַשׁ ְוָשׁ ר ַחס  ֵבּ ַעְצמֹו ִמְתַגּ ְבּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ְוגֹוְזִרין ָעֵלינּו ְגֵזרֹות ָרעֹות ּוָמרֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. 

ְרָנָסה  י ֵמֲחַמת ֹעל ַהַפּ ן ֹזאת, ִכּ ה ְלַתֵקּ ֲעֶשׂ ֲאָבל ַמה ַנּ

ְמֹאד  ה  ָקֶשׁ רֹות  ַהָצּ ְוִרּבּוי  ָהָרע  ַהֵיֶּצר  רּות  ְבּ ְוִהְתַגּ

ּה,  ָבּ עֹוְסִקים  ֶשׁ ְמַעט  ַוֲאִפּלּו  ָראּוי,  ָכּ ּתֹוָרה  ַבּ ַלֲעֹסק 

ָראּוי, ְוַעל  ּה ָכּ ַעֵיּן ָבּ ְכֵלנּו ִמְלּ ם ִשׂ כּו ֵעיֵנינּו ְוִנְסַתּ ָחְשׁ

ָבִרים,  ל ְדּ ׁשּוָטן ֶשׁ י ֹרב ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ֲאִפּלּו ְפּ ִפּ

ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ִעְמקֹוֶתיָה ּוְנִעימֹוֶתיָה  ן ֶשׁ ֵכּ ל ֶשׁ ִמָכּ

ִניִמּיֹוֶתיָה ְוסֹודֹוֶתיָה, ְוֵאין ָאנּו זֹוִכים ִלְראֹות אֹור  ְפּ

ְרחֹוִקים  ָאנּו  ה  ְוַכָמּ ה  ְוַכָמּ ה.  דֹוָשׁ ַהְקּ ַהּתֹוָרה  ֵני  ְפּ

ֵהם  ין ְנִהיִרין, ֶשׁ ִנים ַלּתֹוָרה ֵמַעִי"ן ַאְנִפּ ְבִעין ָפּ ׁ ִמִשּ

ַעל־ ֶשׁ ֲחׁשּוִכין,  ין  ַאְנִפּ ָהַעִי"ן  ִלים  ּוְמַבְטּ ַמְכִניִעים 

ל  ֶשׁ ם  ְלָתּ ֶמְמַשׁ ְונֹוְפִלים  ִרים  ָבּ ִנְשׁ יָלא  ִמֵמּ ְיֵדי־ֶזה 

ּיֹוְנִקים ֵמֶהם, ֲאָבל ֵאיְך זֹוִכים ָלֶזה.  ָהַעִי"ן ֲעּכּו"ם ֶשׁ

ים ַרֵחם ָעֵלינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו  ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ֱאלֵֹקי עֹוָלם ְבּ

ה ְלִהְתעֹוֵרר  ְזֶכּ ִנּ ים, ֶשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ְבּ תֹוָרֶתָך. ַזֵכּ ְבּ
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א.  על ידי שלומד בעיון, להחכים להבין ולדעת התורה, ובעיקר פנימיות התורה, על ידי זה מעיבירין ממנו עול שיעבוד מלכיות ועול דרך 
ארץ, שהם המידות והתאוות רעות הנמשכין מן הע' אומות. וזוכה לפנים מאירות.

ב. על ידי לימוד בעיון ביראת שמים ברצון להתקדש ולתקן המידות, על ידי זה זוכה שסם החיים שבתורה.
ג. על ידי לימוד בעיון בחכמה בינה ודעת זוכה להקרא אדם.

ד. על ידי שמוסר נפשו בלימודו וממית עצמו באהלה של תורה על ידי זה זוכה לבטל קיטרוג שרו של עשיו.
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ּתֹוָרה  ה ַלֲעֹסק ַבּ ֱאֶמת ְוַנְתִחיל ֵמַעָתּ ה ֵאֶליָך ֶבּ ֵמַעָתּ

ל אֹוָתנּו ׁשּום  יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאל ַיְטִריֵדנּו ְוַאל ְיַבְלֵבּ

נּו  ְמַלאְכֵתּ ְהֶיה  ִתּ ַרק  ן,  ּוַמָתּ א  ׂ ּוַמָשּ ְוֵעֶסק  א  ִטְרָדּ

ים  ָהַרִבּ ּוְבַרֲחֶמיָך  ֲאֵחִרים.  ַעל־ְיֵדי  ית  ַנֲעֵשׂ

ל  ָכּ ָלנּו  יק  ְוַתְסִפּ ְגדֹוָלה,  ַהְרָחָבה  ְבּ אֹוָתנּו  ַפְרֵנס  ְתּ

ֹאֶפן  ְבּ ָלֶהם,  ְצָטֵרְך  ִנּ ֶשׁ ֹקֶדם  ָך  ֵמִאְתּ ִהְצַטְרכּוֵתנּו 

ְרָנָסה,  ַפּ ִביל  ְשׁ ִבּ ֵעֶסק  ׁשּום  ְבּ ַלֲעֹסק  ִנְצָטֵרְך  א  לֹּ ֶשׁ

ְוִתְהֶיה  ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ נּוֵתנּו  ֻאָמּ ּתֹוָרֵתנּו  ְהֶיה  ִתּ ַרק 

ֵאיֶזה  ְכָרח ַלֲעֹסק ְבּ ֻמּ א, ַוֲאִפּלּו ִמי ֶשׁ נּו ְלעֹוָלם ַהָבּ ִעָמּ

ַעְזֵרם  ְרָנָסה, ַתּ ִביל ַפּ ְשׁ ן ִבּ א ּוַמָתּ ׂ ְמָלאָכה ְוֵעֶסק ּוַמָשּ

לֹום ֶאת עֹוָלָמם  חּו ַחס ְוָשׁ ְכּ ַאל ִיְשׁ ּוְתַחֵזּק ְלָבָבם, ֶשׁ

ַלּתֹוָרה,  ים  ִעִתּ ַע  ִלְקֹבּ ם  ַנְפָשׁ ַעל  ְוָיחּוסּו  ְצִחי,  ַהִנּ

לּו  ְטּ ם ֲאָרִעי, ְולֹא ִיְתַבּ ְוִתְהֶיה תֹוָרָתם ֶקַבע ּוְמַלְאְכָתּ

א  ׂ ָשּ ִביל ַהַמּ ְשׁ ֵעת ַהֶהְכַרח ִבּ י ִאם ְבּ ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִכּ

ּיּוְכלּו ַלְחֹטף ֵאיֶזה  ְלָבד. ּוְבָכל ְזַמן ֶשׁ ן ְוָהֵעֶסק ִבּ ּוַמָתּ

ַלֲעֹסק  יֹוַמִים  אֹו  יֹום  ן  ֵכּ ֶשׁ ל  ִמָכּ ֶרַגע,  אֹו  ָעה  ָשׁ

ַהְתָמָדה ְגדֹוָלה. ּוְתַרֵחם  ּה ְבּ ּתֹוָרה, ִיְזּכּו ַלֲהגֹות ָבּ ַבּ

ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ָהֱאֶמת  ֶכל  ׂ ַהֵשּ ִביֵלי  ְשׁ ָלנּו  ח  ְוִתְפַתּ ָעֵלינּו 

ה  ָתן, ְוִנְזֶכּ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַעל ּבּוְרָין ַוֲאִמָתּ ל ִדּ ְלָהִבין ָכּ

תֹוְך  ְבּ ְכֵלנּו  ְוִשׂ בֹוֵתינּו  ּוַמְחְשׁ ֹמֵחנּו  ל  ָכּ ְלַהְכִניס 

ְלַעֵיּן.  ִריִכין  ְצּ ֶשׁ ָמקֹום  ְבּ ֵהיֵטב  ּה  ָבּ ּוְלַעֵיּן  ַהּתֹוָרה 

ְבֵרי  ֵדי ְלָהִבין ִדּ ֱאֶמת, ְכּ ָמּה ֶבּ ָנֵתנּו ִיְהֶיה ִלְשׁ ָוּ ְוָכל ַכּ

ָתן ְולֹא ְלִהְתָיֵהר ּוְלַקְנֵטר  ַהּתֹוָרה ַעל ּבּוְרָין ַלֲאִמָתּ

ְולֹא  י,  ֶרִבּ ִנְקָרא  ְיֵּהא  ֶשׁ ִביל  ְשׁ ִבּ ְולֹא  לֹום,  ְוָשׁ ַחס 

ְבֵרי  ִדּ לֹום  ְוָשׁ ה ַחס  ַנֲעֶשׂ ְוָכבֹוד, ְולֹא  ִביל ָממֹון  ְשׁ ִבּ

ל  ֵדּ ְלִהְתַגּ ֲעָטָרה  ְולֹא  ֶהם  ָבּ ר  ַלְחֹפּ ם  ַקְרֹדּ ַהּתֹוָרה 

ֵחנּו  ָכל ֹכּ ָמּה ְבּ ֱאֶמת ִלְשׁ ַהּתֹוָרה ֶבּ ֶהם, ַרק ַנֲעֹסק ְבּ ָבּ

ְלמּוד ִליֵדי  ְיִּביֵאנּו ַהַתּ ֵדי ֶשׁ בֹוֵתינּו, ְכּ ְכֵלנּו ּוַמְחְשׁ ְוִשׂ

ֵעיֶניָך ָתִמיד.  ה, ָלסּור ֵמָרע ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְבּ ַמֲעֶשׂ

ִאיר  ָתּ ָהֲעצּוִמים,  ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ

ה ְלָהִבין ֵהיֵטב  ְזֶכּ ִנּ נּו, ֶשׁ ח ִלֵבּ תֹוָרֶתָך ְוִתְפַתּ ֵעיֵנינּו ְבּ

יג  ׂ ּוְלַהִשּ ם  ָשׁ ְלמֹוד  ִנּ ֶשׁ ָמקֹום  ָכל  ְבּ דֹול  ָגּ ְמִהירּות  ִבּ

ִסְפֵרי  ל  ָכּ ִלְלֹמד  ה  ְוִנְזֶכּ ֱאֶמת,  ֶבּ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ִדּ

ּופֹוְסִקים  "ס  ְוַשׁ ַנ"ְך  ְתּ יֹום.  ָכל  ְבּ ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תֹוָרְתָך 

ַהֹזַּהר  ְוִסְפֵרי  ים,  ְדָרִשׁ ַהִמּ ִסְפֵרי  ְוָכל  יֶהם,  ּוְמָפְרֵשׁ

ְתֵבי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  דֹוׁש ְוִתּקּוִנים, ְוָכל ִכּ ַהָקּ

ה  ְוִנְזֶכּ ָיֵמינּו.  ְבּ ֶשׁ ִיּים  ָהֲאִמִתּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ִסְפֵרי  ְוָכל 

ל  ָעִמים ָכּ ה ְפּ ה ְוַכָמּ ָמּ ְלגֹוְמָרם ְוַלֲחֹזר ּוְלַהְתִחיָלם ַכּ

נּו ְלַהְתִמיד  ֶמָך, ְוַזֵכּ ְיֵמי ַחֵיּינּו. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ְשׁ

י ֵהם ַחֵיּינּו  ַהְתָמָדה ְגדֹוָלה, ִכּ ה ְבּ דֹוָשׁ תֹוָרְתָך ַהְקּ ְבּ

ה ְלָהִמית  ה יֹוָמם ְוָלְיָלה. ְוִנְזֶכּ ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶגּ

ה  ְוִנְזֶכּ ָיֵדינּו.  ְבּ ְתַקֵיּם  ִתּ ֶשׁ ַעד  ַהּתֹוָרה  ַעל  ַעְצֵמנּו 

ְוָכל  ָרעֹות  ֲאֹות  ַהַתּ ל  ָכּ ּוְלָהִמית  ל  ּוְלַבֵטּ ר  ֵבּ ְלַשׁ

גּוֵפנּו ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ְוִעּיּון ַהּתֹוָרה  ְבּ ּדֹות ָרעֹות ֶשׁ ַהִמּ

ֱאֶמת.:  ֶבּ

עלון זה מטרתו לעודד את הציבור לגלות ולחדש בהבנת מאמרי הזהר, על פי תורותיו של רבנו הקדוש, אשר המה הקדמות עמוקות לכל חלקי 
התורה ובפרט ללימוד הזהר, כפי המובא בדבריו:"אמר התורה שלי היא כולה הקדמות" )שיחות הר"ן קצ"ט(.  והוא בעיקר לפי הכלל החמישי 
לדרך לימוד ליקוטי מוהר"ן המובא בספר ביאור הליקוטים להרב רבי אברהם בן רבי נחמן זצוק"ל. וזה לשונו "...הוא כל מקרא או מאמר חז"ל, 
שמזכיר קצת מאתו לאיזה ענין, סובב כוונתו על כל הענין ונכנס ונתבאר כל המקרא והמאמר חז"ל בזה הענין". עכ"ל. כלומר שכללי התורה 
וההקדמות שמביא רבינו הקדוש בתורתו המה מפרשים את כל המאמר שמביא בדבריו רק את חלקו בספריו. והבא לעיין בתורתו ובזהר, יראה 
בעיניו ממש איך כל כללי תורתו נמצאים בכל מאמר הזהר והוא פלאי. ויש להבין קצת הענין בפרטות כי ידוע אשר נשמת רבנו הקדוש ונשמת 

רשב"י אחת המה, כמובא רמז לכך בספר כוכבי אור, כי גימטריה נחמן בן שמחה וכן גימטריה שמעון בן יוחאי חושבן דין כחושבן דדין.
לכן נרמז אור חכמתם הגדול בשם העלון נחל זהר, שהרי נחל הוא על שם הנחל נובע מקור חכמה המאיר ומגלה זהר רשב"י הנסתר, שהוא 
אור הזהר הקדוש.  נא ונא ראו בעצמכם לחדש בדרך לימוד זה להוציא עצות למעשה ולהתחזקות בעבודת ה‘ ויתקיים בנו מאמר הזהר: בהאי 

חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי. במהרה בימינו אמן.

הקדמה קבועה 
להבנת מטרת העלון ודרך הלימוד  

עצות על פי הלימוד

תפילה על פי הלימוד
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