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רעיא מהימנא
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ְבִגיָנּה ּכְ ל ּפִ ָרא ּכָ א ִאיהּו ְלַאְדּכָ ּקּוָדא ּדָ ית ּפִ יּצִ ּצִ
א  ַמִלּכָ א ִאיהּו ִסיָמָנא ּדְ יֶתם ֹאָתם ּדָ ֹות ְיָי ַוֲעׂשִ ל ִמּצְ ם ֶאת ּכָ ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ

ָדא. ָרא ּוְלַמַעּבְ ְלַאְדּכָ
יּה  יץ ְלִאְתַעְטָרא ּבֵ ּצִ יץ ָזָהב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ּדְ יָת ּצִ יב )שמות כח( ְוָעׂשִ ֹתִ ּכְ
ָאה,  ָעְלָמא ִעּלָ ִאיהּו ִסיַמן ּדְ יּה ַעְייִנין, ּדְ ָלא ּבֵ ּכְ יץ, ְלִאְסּתַ א. ְוָדא ִאיהּו ּצִ ֲהָנא ַרּבָ ּכַ

א. ֲהָנא ַרּבָ יּה ּכַ ִאְתַעָטר ּבֵ ּדְ
א  יּה, ֶאּלָ יָמא ְלַקּמֵ ָלא ַקּיְ ִנים, ּדְ ָרא ַעל ַעזּּות ּפָ יֵליּה ְמַכּפְ לּוָתא ּדִ ּכְ ְך ִאְסּתַ ּוְבִגין ּכַ
ֱאֶמת.  ִנים ּדֶ ְקׁשֹוט, ּפָ ִנים ּדִ ִאיּנּון ּפָ ִאין, ּדְ ִנים ִעּלָ ָכל ִאיּנּון ּפָ ְקׁשֹוט, ָרָזא ּדְ ִנים ּדְ ּפָ

ַיֲעֹקב. ֱאֶמת ּדְ ְכִליָלן ּבֶ ּדִ
ַכר,  ּדְ יץ  ּצִ ָרא.  ְלַאְדּכְ לּוָתא  ּכְ ִאְסּתַ ָאה.  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ּדְ ָרָזא  נּוְקָבא,  ִאיהּו  ית  יּצִ ּצִ

יץ ְלַכַהָנא. ית נּוְקָבא, ְוָדא ְלָכל ַבר ַנׁש. ּצִ יּצִ ּצִ
ְתֵכֶלת, ִאיהּו  ִגין ּדִ ֵכָלא, ּבְ ְך ִאית ּתְ ִגין ּכָ א, ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ ְוָתֵניָנן, ָאסּור ְלִאְסּתַ
ֲחָלא ִמן ֳקָדם ְיָי ְלַדֲחָלא ֵמַההּוא  יֵליּה. ְוָדא ִאיהּו ּדַ ִוד, ְוִתּקּוָנא ּדִ ְרְסָייא ְלֵבית ּדָ ּכֻ
ַדְייִנין  ְרְסָייא ּדְ ֹות ְיָי, ְוָדא ּכֻ ל ִמּצְ ם ֶאת ּכָ ַכְרּתֶ א ּוְרִאיֶתם אֹותֹו ּוזְּ ֲאָתר. ְוַעל ּדָ
ִאיהּו  ֵכָלא, ּדְ ר ּתְ ְווִנין ָטִבין ְלֶחְלָמא, ּבַ ָכל ּגַ אֹוְקמּוָה, ּדְ ָמה ּדְ יֵני ְנָפׁשֹות, ּכְ ּה ּדִ ּבָ

ְנָפׁשֹות. ִדיָנא ּדִ ָסִליק ּבְ ְרְסָייא ּדְ ּכֻ
א  ִתיב, ֶאּלָ ָנף ָלא ּכְ ֵכֶלת. ְוָנְתנּו ַעל ַהּכָ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ית ַהּכָ יּצִ ִתיב ְוָנְתנּו ַעל ּצִ ּכְ
ם,  ַכְרּתֶ ּוזְּ ּוְרִאיֶתם אֹותֹו  ַאר חּוִטין.  ׁשְ ַעל  ָחֵפי  ּדְ ִאיהּו  ָדא  ּדְ ית.  יּצִ ּצִ ַעל  ְוָנְתנּו 
א ִלְבָרא  א. ֶאּלָ ה ְלָך ֲעָמֵלק. ַמאי ַטְעָמא ּדָ ר ָעׂשָ ּוְכִתיב, )דברים כה( ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ
ֵעי ְלאֹוָכָחא ִלְבֵריּה, ֲהָוה ָאַמר  ֲאבֹוי ּבָ ל ִזְמָנא ּדַ א. ּכָ ְלּבָ ֵכיּה ּכַ ְדָרא, ּוְנׁשָ ָפִריץ ּגִ ּדְ
ִאיהּו  ָדא  ּדְ ם,  ַכְרּתֶ ּוזְּ ּוְרִאיֶתם אֹותֹו  ָהָכא  ְלָבא. אּוף  ּכַ ָלְך  יְך  ָנׁשִ ד  ּכַ ִכיר  ּדָ ֲהִוי 

ָמִתין ְלֵמיָדן. ִקין ִנׁשְ ַסּלְ ֲאָתר ּדְ
ד  ּכַ א  ֶאּלָ ֲאַמאי.  ָוָחי,  ֹאתֹו  ְוָרָאה  ׁשּוְך  ַהּנָ ל  ּכָ ְוָהָיה  א, )במדבר כא(  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ
י ֳקָדם ְיָי, ַוֲהָוה  ּלֵ ִחיל, ְוּצַ יְך ֵליּה, ֲהָוה ּדָ ָנׁשִ ַההּוא ּדְ ּיּוְקָנא ּדְ ָסִליק ְלֵעינֹוי, ְוָחֵמי ּדִ
ִחיל ֵמֲאבֹוי.  ֲאבֹוי, ּדָ ְבָרא ָחֵמי ְרּצּוָעה ּדַ ל ְזַמן ּדִ א. ּכָ יַבּיָ ַחּיָ א ּדְ ִאיהּו עֹוְנׁשָ ָיַדע ּדְ
ָחֵמי  ּדְ ַההּוא  ָזָבא.  ּתְ ְלִאׁשְ ֵליּה  ִרים  ּגָ ַמאן  א.  ִמּכֹּלָ ִזיב  ּתְ ִאׁשְ ִמְרּצּוָעה,  ִזיב  ּתְ ִאׁשְ
א ְוָרָאה ֹאתֹו  ְזָבא. ְוַעל ּדָ ּתַ ֵעינֹוי ַההּוא ְרּצּוָעה, ַההּוא ְרּצּוָעה ָגִרים ֵליּה ְלִאׁשְ ּבְ
ָזָבא. אּוף ָהָכא ּוְרִאיֶתם  ּתְ ַאְלֵקי ֵליּה, ְוִאיהּו ָעִביד ֵליּה ְלִאׁשְ ָוַחי, ַחֵמי ְרּצּוָעה ּדְ
ַהאי ִיְגרֹום ְלכֹון, ְלֶמֱהִוי  אי. ְוִאי ָלאו, ָהא ְרּצּוָעה, ּדְ יֶתם ַוּדַ ם, ַוֲעׂשִ ַכְרּתֶ אֹותֹו ּוזְּ

יֶתם. ִדיר, ּוְכֵדין ַוֲעׂשִ יִלי ּתָ ִבין ְלפּוְלָחָנא ּדִ ּתָ
לֹא  אי,  ַוּדַ ַאֲחָרִנין,  ֹאְרִחין  ין  יׁשִ ּבִ כֹון  ִמּנְ ִיְמַנע  ְלַבְבֶכם,  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְולֹא 
א  ּסֵ ְמָיא ְלּכִ ֵכֶלת, ּדַ א ּתְ ֵכָלא. ּדָ ון ּתְ ָקא ּגֹוָ א ַסּלְ ין. ְוַעל ּדָ יׁשִ ָתתּורּו, ְוָלא ַתֲעְבדּו ּבִ
ָאה ֵליּה.  ר, ְלַדּכְ ֵמיׁשָ בֹוד, ָעִביד ְלַבר ָנׁש ְלֵמַהְך ְלָאְרָחא ּדְ א ַהּכָ ּסֵ בֹוד, ַמה ּכִ ַהּכָ
א ִאית ְלַדֲחָלא  ֹכּלָ אי ּדְ ר, ַוּדַ ֹאַרח ֵמיׁשָ ר ָנׁש ְלֵמַהְך ּבְ ֵכֶלת, ָעִביד ְלּבַ אּוף ַהאי ּתְ

ר. ֵמיׁשָ ֵמַהאי ֲאָתר, ְלֵמיַהְך ּבְ
ִדיק ָואֹוַמר ָרִזי ִלי ְוגֹו'.  ִבי ַלּצַ ַמְענּו ּצְ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמירֹות ׁשָ ִתיב )ישעיה כד( ִמּכְ ּכְ
ַאר  ין ׁשְ ַמְענּו, ִאּלֵ ָנף ָהָאֶרץ. ְזִמירֹות ׁשָ ִאיהּו ּכָ ית, ּדְ יּצִ ּצִ ָנף ּדְ א ּכָ ַנף ָהָאֶרץ, ּדָ ִמּכְ
ָנְפִקין ֵמָחְכָמה  ִאין, ּדְ ִביִלין ִעּלָ ָאה, ּגֹו ִאיּנּון ׁשְ ְלָיין ֵמֲאָתר ִעּלָ ָנְפִקין ְוּתַ חּוִטין, ּדְ
יֵליּה,  ירּו ּדִ ּפִ ִאיּנּון חּוִטין ִאיּנּון ׁשְ יק ַחי ָהעֹוָלִמים, ּדְ ּדִ א ּצַ יק, ּדָ ּדִ ִבי ַלּצַ ָאה. ּצְ ִעּלָ
ְלָנא, ֲאֵמיָנא ָרִזי  ּכַ ְתֵרין ִסְטִרין. ְוַכד ִאְסּתַ ִליָלא ּבִ יּה ָנְפִקין, ְוָכל חּוָטא ּכְ ָהא ִמּנֵ ּדְ
ְתֵכֶלת,  ְלָנא ּבִ ּכַ ָכל ְמֵהיְמנּוָתא ָנְפִקין. ְוַכד ִאְסּתַ ָאה ּדְ ָהא ִמּגֹו ָרָזא ִעּלָ ִלי ָרִזי ִלי, ּדְ
א ָלא  ְבֵני ָנׁשָ ִחילּו ְלִמְדַחל, ֲאֵמיָנא אֹוי ִלי, ּדִ ַוֲחֵמיָנא ְרּצּוָעה ְלַאְלָקָאה, ֲאָתר ּדְ
ָהא  ָגדּו, ּדְ ַהאי ּבֹוְגִדים ּבָ ְקָרא, ּבְ ין ְלׁשַ ָלא ַעל ַמה ִמְתָעְנׁשִ ּכְ ָחא ּוְלִאְסּתַ ּגְ ַיְדֵעי ְלַאׁשְ
ין ִאיּנּון ּבֹוְגִדים  ְקָרא, ְוִאּלֵ ׁשִ ית, ְוָסֲהִדין ַסֲהדּוָתא ּדְ יּצִ ָלא ּצִ ַמע ּבְ קֹוִרין ְקִריַאת ׁשְ
ית,  יּצִ ּצִ ָלא  ּבְ ְלהֹון  ּדִ א  ְלבּוׁשָ ָגדּו,  ּבָ ּבֹוְגִדים  ּוֶבֶגד  ַגְרַמְייהּו.  ּדְ ֵרי  ּקְ ְמׁשַ ָגדּו,  ּבָ ּדְ
ְקֵרי ְוָסֲהִדין ַסֲהדּוָתא  ְמׁשַ ָבְגדּו, ּדִ ִאיּנּון ּבֹוְגִדים ּדְ א ּדְ ֶגד ּבֹוְגִדים. ְלבּוׁשָ ִאְקֵרי ּבֶ
ִתְכָלא  ּדְ ְרְסָייא  ּכֻ ַההּוא  ּבְ ַסְלֵקי  ּדְ יהֹון,  ְלַנְפׁשֵ ַווי  לֹון,  ַווי  יֹוָמא.  ָכל  ּבְ ְקָרא  ׁשִ ּדְ
ֶגד  ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני, ַההּוא ּבֶ ִתיב, )תהלים קא( ּדֹוֵבר ׁשְ ְלֵמיָדן. ְוָעַלְייהּו ּכְ
ָעְלָמא  ֵלית לֹון חּוָלָקא ּבְ ִדיִנין. ַווי לֹון, ּדְ ל ָמאֵריהֹון ּדְ י ּכָ מֹוַדע ְלַגּבֵ ּתְ ְלהֹון ִאׁשְ ּדִ
א,  ְלֵעיּלָ מֹוְדָען  ּתְ ִאׁשְ ְוִתּקּוֵניהֹון  יהֹון  ַמְלּבּוׁשֵ ּדְ יא,  יַקּיָ ּדִ ּצַ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ ָאֵתי.  ּדְ

ָאֵתי ַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ּדְ ְלאֹוָטָבא לֹון ּבְ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- שלח לך קע"ד:

רעיא מהימנא
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִביָלּה,  ׁשְ ּבִ ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ל  ּכָ יר  ְלַהְזּכִ ִהיא  זֹו  ִמְצָוה  ִציִצית, 
ֶזהּו  טו(.  )במדבר  ֹאָתם  יֶתם  ַוֲעׂשִ ה'  ִמְצות  ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְזַכְרּתֶ ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם 

יר ְוַלֲעׂשֹות. ֶלְך ְלַהְזּכִ ִסיַמן ַהּמֶ
ר  ְלִהְתַעּטֵ יץ  ַהּצִ סֹוד   - ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  ָזָהב,  יץ  ּצִ יָת  ְוָעׂשִ כח(  )שמות  תּוב  ּכָ
ל עֹוָלם ָהֶעְליֹון  הּוא ִסיָמן ׁשֶ ֵעיַנִים, ׁשֶ ל ּבֹו ּבָ ּכֵ דֹול. ְוֶזהּו ִציץ ְלִהְסּתַ ֵהן ּגָ ּבֹו ּכֹ

דֹול. ֵהן ּגָ ר ּבֹו ּכֹ ִהְתַעּטֵ ׁשֶ
ֵני  א ּפְ ּלֹא עֹוֶמֶדת ְלָפָניו ֶאּלָ ִנים, ׁשֶ ֶרת ַעל ַעזּּות ּפָ לּותֹו ְמַכּפֶ ּכְ ּום ֶזה ִהְסּתַ ּוִמּשׁ
ל ֱאֶמת,  ִנים ׁשֶ ּפָ ֵני ֱאֶמת,  ּפְ ֵהם  ׁשֶ ִנים ָהֶעְליֹוִנים,  ַהּפָ ֵאּלּו  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֱאֶמת, סֹוד 

ל ַיֲעֹקב. ֱאֶמת ׁשֶ לּוִלים ּבָ ּכְ ׁשֶ
יר. ִציץ ָזָכר. ִציִצית  לּות ְלַהְזּכִ ּכְ ְחּתֹון, ִהְסּתַ ִציִצית ִהיא ְנֵקָבה, סֹוד עֹוַלם ַהּתַ

ֵהן. ְנֵקָבה, ְוֶזה ְלָכל ָאָדם. ִציץ ַלּכֹ
ִהיא  ֵכֶלת  ּתְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ֵכֶלת,  ּתְ ֵיׁש  ֶזה  ְגַלל  ּבִ ִכיָנה,  ּשְׁ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִנינּו, ָאסּור  ְוׁשָ
ֶזה  ְוַעל  ָמקֹום.  ֵמאֹותֹו  ִלְפֹחד  ה'  ְפֵני  ִמּלִ ַחד  ּפַ ְוֶזהּו  ְוִתּקּונֹו.  ִוד  ּדָ ְלֵבית  א  ּסֵ ּכִ
יֵני ְנָפׁשֹות,  ִנים ּבֹו ּדִ ּדָ א ׁשֶ ּסֵ ל ִמְצות ה'. ְוֶזה ַהּכִ ם ֶאת ּכָ ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ
עֹוֶלה  א ׁשֶ ּסֵ הּוא ּכִ ָרט ִלְתֵכֶלת, ׁשֶ ָוִנים טֹוִבים ַלֲחלֹום, ּפְ ְרׁשּוָה, ְוָכל ַהּגְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָפׁשֹות. ִדין ַהּנְ ּבְ
א  ָנף לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ ֵכֶלת. ְוָנְתנּו ַעל ַהּכָ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ תּוב ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ ּכָ
ם.  ּוְזַכְרּתֶ ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם  ַהחּוִטים.  ָאר  ׁשְ ַעל  ה  ַכּסֶ ּמְ ׁשֶ הּו  זֶּ ׁשֶ ִציִצת.  ַעל  ְוָנְתנּו 
א  ֶאּלָ ֶזה?  ַעם  ַהּטַ ָמה  ֲעָמֵלק.  ְלְך  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ָזכֹור  כה(  )דברים  ְוָכתּוב 
נֹו,  ָאִביו רֹוֶצה ְלהֹוִכיַח ֶאת ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ כֹו ֶכֶלב - ּכָ ֵדר ּוְנׁשָ ַרץ ּגָ ּפָ ל ְלֵבן ׁשֶ ָמׁשָ
ם,  ּוְזַכְרּתֶ ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם   - אן  ּכָ ם  ּגַ ֶלב!  ַהּכֶ אֹוְתְך  ְך  ׁשַ ּנָ ׁשֶ ּכְ ָזכֹור  אֹוֵמר:  ָהָיה 

מֹות ְלִהּדֹון. ׁשָ עֹולֹות ַהּנְ הּו ָמקֹום ׁשֶ זֶּ ׁשֶ
א  ֶאּלָ ה?  ָלּמָ ָוָחי.  ֹאתֹו  ְוָרָאה  ׁשּוְך  ַהּנָ ל  ּכָ ְוָהָיה  כא(  )במדבר   - ֶזה  מֹו  ּכְ
ל ִלְפֵני ה',  ּלֵ כֹו, ָהָיה ּפֹוֵחד ּוִמְתּפַ ׁשָ ּנְ ֲעֶלה ֶאת ֵעיָניו ְורֹוֶאה ְדמּות אֹותֹו ׁשֶ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ּפֹוֵחד  ָאִביו,  ן רֹוֶאה ְרצּוַעת  ַהּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ִעים.  ָהְרׁשָ ֹעֶנׁש  הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ְוָהָיה 
ָרָאה ְבֵעיָניו  ֵצל? ֶזה ׁשֶ ֵמָאִביו. ִנּצֹול ֵמָהְרצּוָעה - ִנּצֹול ֵמַהּכֹל. ִמי ָגַרם לֹו ְלִהּנָ
ֵצל. ְוָלֵכן, ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי. ָרָאה  אֹוָתּה ְרצּוָעה - אֹוָתּה ְרצּוָעה ָגְרָמה לֹו ְלִהּנָ
ם  ְך ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ ם ּכָ ֵצל. ּגַ ָתה לֹו ְלִהּנָ ְלָקה אֹותֹו, ְוִהיא ָעׂשְ ּמַ ְרצּוָעה ׁשֶ
זֹּו ִתְגֹרם ָלֶכם ָלׁשּוב ַלֲעבֹוָדִתי  אי. ְוִאם לֹא - ֲהֵרי ָהְרצּוָעה, ׁשֶ יֶתם ַוּדַ - ַוֲעׂשִ

יֶתם. ָתִמיד, ְוָאז ַוֲעׂשִ
אי לֹא ָתתּורּו  ָרִכים ָרִעים ֲאֵחִרים, ַוּדַ ם ּדְ ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם, ִיְמַנע ִמּכֶ
בֹוד. ַמה  א ַהּכָ ֵכֶלת. זֹו ְתֵכֶלת ּדֹוָמה ְלִכּסֵ ְולֹא ַתֲעׂשּו ָרעֹות. ְוַעל ֶזה עֹוֶלה ָגֶון ּתְ
ה  ֵכֶלת זֹו עֹוׂשָ ם ּתְ ר ְלַזּכֹותֹו, ּגַ ֶדֶרְך ָיׁשָ ה ֶאת ָהָאָדם ָלֶלֶכת ּבְ בֹוד עֹוׂשֶ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ
ר. קֹום ֶזה ָלֶלֶכת ָיׁשָ ַהּכֹל ֵיׁש ִלְפֹחד ִמּמָ אי ׁשֶ ר. ַוּדַ ֶדֶרְך ָיׁשָ ֶאת ָהָאָדם ָלֶלֶכת ּבְ

ִלי  ָרִזי  ָוֹאַמר  יק  ּדִ ַלּצַ ִרי  ּפְ ַמְענּו  ׁשָ ְזִמֹרת  ָהָאֶרץ  ַנף  ִמּכְ כד(  )ישעיה  תּוב  ּכָ
ַמְענּו  ׁשָ ְזִמֹרת  ָהָאֶרץ.  ַנף  ּכְ הּוא  ׁשֶ יִצית,  ַהּצִ ַנף  ּכְ ֶזה   - ָהָאֶרץ  ַנף  ִמּכְ ְוגֹו'. 
ִביִלים  ׁשְ אֹוָתם  ּתֹוְך  ֶעְליֹון  קֹום  ִמּמָ ּוְתלּוִיים  ּיֹוְצִאים  ׁשֶ ַהחּוִטים  ָאר  ׁשְ ֵאּלּו   -
ָהעֹוָלִמים,  ַחי  יק  ַצּדִ ֶזה   - יק  ּדִ ַלּצַ ְצִבי  ֶעְליֹוָנה.  ֵמָחְכָמה  ּיֹוְצִאים  ׁשֶ ֶעְליֹוִנים 
ֵני ְצָדִדים.  ׁשְ לּול ּבִ ּנּו יֹוְצִאים, ְוָכל חּוט ּכָ ֲהֵרי ִמּמֶ אֹוָתם חּוִטים ֵאּלּו ָיְפיֹו, ׁשֶ ׁשֶ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶעְליֹון  סֹוד  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ׁשֶ ִלי.  ָרִזי  ִלי  ָרִזי  י:  ָאַמְרּתִ י,  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ּוְכׁשֶ
ָמקֹום  ְלַהְלקֹות,  ְרצּוָעה  ְוָרִאיִתי  ֵכֶלת  ַבּתְ י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ּוְכׁשֶ יֹוְצִאים.  ָהֱאמּוָנה 
ל ַעל  ּכֵ יַח ּוְלִהְסּתַ ּגִ ֵני ָאָדם לֹא יֹוְדִעים ְלַהׁשְ ּבְ י: אֹוי ִלי ׁשֶ ִיְרָאה ִלְפֹחד, ָאַמְרּתִ
ְללֹא  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  קֹוְרִאים  ֲהֵרי  ׁשֶ ָגדּו,  ּבָ ְגִדים  ּבֹ ֶזה  ּבָ ֶקר.  ֶ ַלּשׁ ים  ֱעָנׁשִ ּנֶ ַמה 
ַעְצָמם.  ּבְ ִרים  ּקְ ְמׁשַ ָגדּו,  ּבָ ׁשֶ ּבֹוְגִדים  ֵהם  ְוֵאּלּו  ֶקר,  ׁשֶ ֵעדּות  ּוְמִעיִדים  ִציִצית 
ל  ׁשֶ ְלבּוׁש  ּבֹוְגִדים.  ֶגד  ּבֶ ִנְקָרא  ִציִצית,  ִלי  ּבְ ם  ְלבּוׁשָ  - ָגדּו  ּבָ ּבֹוְגִדים  ּוֶבֶגד 
ָכל יֹום. אֹוי ָלֶהם!  ּבְ ֶקר  ּוְמִעיִדים ֵעדּות ׁשֶ ִרים  ּקְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ָגדּו,  ּבָ ׁשֶ ּבֹוְגִדים  אֹוָתם 
תּוב )תהלים קא(  א ְתֵכֶלת ְלִהּדֹון, ַוֲעֵליֶהם ּכָ ּסֵ אֹותֹו ּכִ עֹוִלים ּבְ ם! ׁשֶ אֹוי ְלַנְפׁשָ
יִנים.  ֲעֵלי ַהּדִ ֶהם נֹוָדע ְלָכל ּבַ ּלָ ֶגד ׁשֶ ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני. אֹותֹו ּבֶ ּדֵֹבר ׁשְ
יֶהם  בּוׁשֵ ּלְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ַאׁשְ א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ָלֶהם!  אֹוי 

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּ ְוִתּקּוֵניֶהם נֹוָדִעים ְלַמְעָלה ְלֵהיִטיב ָלֶהם ּבָ

תשפ"א
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תורה נד
ה ִמן ַהְיֹאר  ה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאר. ְוִהֵנּ ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחֵלם ְוִהֵנּ ץ ְשׁ ַוְיִהי ִמֵקּ

רֹות ְוכּו': )בראשית מא( ַבע ָפּ ֹעלֹת ֶשׁ
ַמִים  ָשׁ נֹוֶטה  ְלָמה,  ׂ ַשּ ַכּ אֹור  ֹעֶטה   . ָתּ ָלָבְשׁ ְוָהָדר  הֹוד  ְמֹאד,  ַדְלָתּ  ָגּ ֱאלַֹקי  ְיָי 

ְיִּריָעה: )תהלים קד( ַכּ
ִמיַתת  ִחיַנת  ְבּ ְכָחה,  ְלִשׁ ל  ִיֹפּ א  לֹּ ֶשׁ רֹון,  ַהִזָּכּ ְמֹאד ֶאת  ֹמר  ִלְשׁ ְצִריִכין  י  א ִכּ
ַדְעּתֹו,  ְבּ ִיְהֶיה  א  לֹּ ֶשׁ ָאֵתי,  ְדּ ָעְלָמא  ְבּ ִמיד  ָתּ ר  ִלְזֹכּ הּוא  רֹון  ַהִזָּכּ ר  ְוִעַקּ ב.  ַהֵלּ
ָעְלָמא  ְבּתֹו ְבּ ק ַמֲחַשׁ ַדֵבּ ְמּ ׁ א ֶאָחד. ְוַעל־ְיֵדי ַמה ֶשּ ֵאין עֹוָלם ֶאָלּ לֹום, ֶשׁ ַחס ְוָשׁ
ם  ִחיַנת ֵשׁ י ה' ֱאלִֹקים הּוא ְבּ "ל. )ִכּ ה ִיחּוד ה' ֱאלַֹקי ַהַנּ ָאֵתי, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעֶשׂ ְדּ
ף צח  ִטים ַדּ ָפּ ָסָבא ִמְשׁ ּמּוָבא. ְוֵכן ְמֹבָאר ְבּ ָאֵתי, ַכּ ִחיַנת ָעְלָמא ְדּ הּוא ְבּ ָמֵלא, ֶשׁ
ָעְלָמא  ְדּ ָבה  ַמֲחָשׁ ְדּ ְמֵהְמנּוָתא, ְסִליקּו  ִדּ רּוָתא  א ֵשׁ סּוק ֶזה: ה' ֱאלַֹקי – ָדּ ַעל ָפּ

ָאֵתי(: ְדּ
ָעְלָמא  ּה ְבּ ְבֵתּ ָקא ַמֲחַשׁ ַהְינּו ְלַאְדָבּ א, ְדּ עֹוָלם ַהָבּ ִמיד ָבּ ר ָתּ ב ּוְבִחיָנה זֹו, ִלְזֹכּ
ִיְרֵאי  ִמְנַהג  ִלְהיֹות  ָראּוי  ְך  ָכּ  – ְכָלִלּיּות  ִבּ ּוִבְפָרִטּיּות.  ְכָלִלּיּות  ִבּ הּוא  ָאֵתי,  ְדּ
ָעְלָמא  ְבּ ִמָיּד  ר  ִיְזֹכּ ָבר,  ָדּ ׁשּום  ַיְּתִחיל  ֶשׁ ֹקֶדם  ֲהִקיצֹו,  ַבּ ֶקר  ֹבּ ַבּ ֶכף  ֵתּ ם:  ׁ ַהֵשּ
ׁשּות  ל ָהעֹוָלם ַהֶזּה, הּוא ִהְתַלְבּ י ָכּ ְפָרִטּיּות, ִכּ ה ֹזאת ִבּ ְך ַיֲעֶשׂ ָאֵתי. ְוַאַחר־ָכּ ְדּ
ְבִחיַנת  ה, ִבּ ׁ ֻדָשּ ל ַהְקּ ִחיַנת ַרְגִלין ֶשׁ ה, ַהְינּו ְבּ ׁ ֻדָשּ ל ַהְקּ ְחּתֹונֹות ֶשׁ ַמְדֵרגֹות ַהַתּ
ה, ֵיׁש  ׁ ֻדָשּ ל ַהְקּ ם ַמְדֵרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ֶשׁ ַגּ )ישעיה סו(: ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי. ַאף ֶשׁ
ֶזה  ֶעֶצם ְבּ ׁש ְבּ ּלּות ִמְתַלֵבּ ֵאין ַהִהְתַגּ עֹוָלם ַהֶזּה, ַאְך ֶשׁ ּלּות ָבּ ן ִהְתַגּ ם ֵכּ ֵמֶהם ַגּ
ין  ִלּ ִמְתַגּ ַרְגִלין  ִחיַנת  ְבּ ֲאָבל  ַרְגִלין.  ְבִחיַנת  ִבּ ִאיר  ֵמּ ֶשׁ ֶהָאָרה  ִאם  י  ִכּ ָהעֹוָלם, 
רּוְך־ דֹוׁש־ ָבּ ה, ְוַהָקּ ּבּור ּוַמֲעֶשׂ ָבה ִדּ ֶזה ָהעֹוָלם. ְוָכל יֹום ֵיׁש ּבֹו ַמֲחָשׁ ֶעֶצם ְבּ ְבּ

ל עֹוָלם  ז ֶשׁ ְרָכּ ת ַהֶמּ ְכִלית, ַעד ְנֻקַדּ הּוא ְמַצְמֵצם ֱאלֹקּותֹו ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין ַתּ
ְלִפי  ה,  ּוַמֲעֶשׂ ּבּור  ִדּ ָבה  ַמֲחָשׁ ָאָדם  ְלָכל  לֹו  ּוַמְזִמין  ָעָליו,  עֹוֵמד  ֶשׁ ִמי  ְשׁ ַהַגּ
ה,  ּבּור ּוַמֲעֶשׂ ָבה ִדּ ֲחָשׁ ֹזאת ַהַמּ יׁש לֹו ְבּ קֹום, ּוַמְלִבּ ַהּיֹום ּוְלִפי ָהָאָדם ּוְלִפי ַהָמּ
ֶזה,  ְבּתֹו ָבּ ֵכן ָצִריְך ְלַהֲעִמיק ַמֲחַשׁ ֵדי ְלָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו. ְבּ ְזִמין לֹו ְרָמִזים ְכּ ַמּ ֶשׁ
ָבה  ֲחָשׁ ֹזאת ַהַמּ ׁש ְבּ ֻלָבּ ְמּ ְפָרִטּיּות, ֶשׁ יָנתֹו, ּוְלָהִבין ַמהּו ָהְרִמיזֹות ִבּ יל ִבּ ּוְלַהְגִדּ
א  ׂ ַרְך, ֵהן ְמָלאָכה אֹו ַמָשּ ם ִיְתָבּ ׁ ִהְזִמין לֹו ַהֵשּ ל ֶזה ַהּיֹום, ֶשׁ ה ֶשׁ ּבּור ּוַמֲעֶשׂ ִדּ
יל  ָכל יֹום, ָצִריְך ְלַהֲעִמיק ּוְלַהְגִדּ ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ְזִמין לֹו ַהֵשּ ַמּ ׁ ן, ְוָכל ַמה ֶשּ ּוַמָתּ

ַרְך: ם ִיְתָבּ ׁ ל ַהֵשּ ֵדי ְלָהִבין ְרִמיזֹוָתיו ֶשׁ ֶזה, ְכּ ְבּתֹו ָבּ ַמֲחַשׁ
ה, ַרק  ׁ ֻדָשּ בּול ַהְקּ א ֵיֵצא ִמְגּ לֹּ ה, ֶשׁ ִמָדּ ֶזה, ָצִריְך ִלְהיֹות ְבּ ֶכל ָבּ ׂ לֹות ַהֵשּ ַאְך ַהַהְגָדּ
ֶזה ְלַמְעָלה  ל ָבּ ֵכּ ֶזה. ְוֵכן לֹא ִיְסַתּ ָבה ָבּ ֲחָשׁ יל ַהַמּ ַיְגִדּ ן  ּלֹו ֵכּ י ֶשׁ ֶכל ֱאנֹוִשׁ ְלִפי ֵשׂ
ַדְלָתּ ְמֹאד, הֹוד ְוָהָדר  ְדֹרׁש )חגיגה יג(. ְוֶזה: ָגּ ָך ַאל ִתּ ְפָלא ִמְמּ ֻמּ י ַבּ ְדֵרָגתֹו, ִכּ ִמַמּ
 , ָתּ ִחיַנת הֹוד ְוָהָדר ָלָבְשׁ הּוא ְבּ ָבר ִמֶזּה ָהעֹוָלם, ֶשׁ ח ָדּ רֹוֶצה ִלַקּ ֶשׁ . ַהְינּו ְכּ ָתּ ָלָבְשׁ
ַדְלָתּ ְמֹאד. ַהְינּו  ְבִחיַנת ָגּ ֶזה ָהעֹוָלם*, ִיְהֶיה ִבּ ין ְבּ ִשׁ ִחיַנת ַרְגִלין ַהְמֻלָבּ ֵהם ְבּ ֶשׁ
ָמאָלא,  ְשׂ הּוא ִסְטָרא ִדּ ה ּוְבִצְמצּום. ְוֶזה ְמֹאד, ֶשׁ ִמָדּ ֶכל, ִיְהֶיה ְבּ ׂ ַלת ַהֵשּ ַהַהְגָדּ ֶשׁ
ָמאָלא[: ְשׂ א הּוא ִסְטָרא ִדּ ם: ְמֹאד, ָדּ ָסָבא ָשׁ תּוב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְמצּום. ]ְכּ ּנּו ַהִצּ ֶמּ ִמּ ֶשׁ

ם  ׁ ַהֵשּ לֹו  ז  ַרֵמּ ְמּ ֶשׁ ָהְרָמִזים  ְלָהִבין  זֹּוֶכה  ֶשׁ ַהְינּו  ֶזה,  ָבּ ּוֵמִבין  ּיֹוֵדַע  ֶשׁ ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ִעְסֵקי  ְבּ ַרק  ַיֲּעֹסק  ֶשׁ ַהְינּו  ֶזה,  ָבּ ַרק  ַלֲעֹסק  ִיְרֶצה  ן  ֵכּ ְוִאם  ָבר,  ָדּ ָכל  ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ
ַאְך  ֶהם.  ָבּ ז  ְמַרֵמּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶשׁ ָהְרָמִזים  ֵמִבין  הּוא  ֶשׁ ֵמַאַחר  ַהֶזּה,  ָהעֹוָלם 
ק ִמֶזּה ָהעֹוָלם  ֵפּ קּות, ְלִהְסַתּ ְפּ ִיְּהֶיה לֹו ִהְסַתּ י ָצִריְך ָהָאָדם ֶשׁ ן, ִכּ ֱאֶמת ֵאינֹו ֵכּ ֶבּ
א'.  ְטָעִמים:  ֵני  ְשׁ ֵמֲחַמת  ְוֶזה  ָהעֹוָלם.  ִמֶזּה  ֶהְכֵרִחּיּות  ְבּ לֹו  ִריְך  ָצּ ׁ ֶשּ ה  ֶמּ ַבּ ַרק 
ִחיַנת ַרְגִלין, ְוִהיא  ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהֶזּה, הּוא ְבּ ת ְבּ ֶשׁ ֻלֶבּ ה ַהְמּ ׁ ֻדָשּ ֹזּאת ַהְקּ ֵמֲחַמת ֶשׁ
ִבין  ְמַסְבּ ִלּפֹות  ַהְקּ ֶשׁ ִני;  ְיֻסֵבּ ֲעֵקַבי  ֲעֹון  ְבִחיַנת )תהלים מט(:  ִבּ ה ְנמּוָכה,  ׁ ְקֻדָשּ
ק  ֵפּ ֵכן ָצִריְך ְלִהְסַתּ ן, ְבּ ן הּוא ָמקֹום ְמֻסָכּ ִמיד, ְורֹוִצין ִליֹנק ֵמֶהם, ַעל ֵכּ אֹוָתּה ָתּ
בֹוָהה  ה ְגּ ׁ הּוא ְקֻדָשּ בֹוָהה ִמזֹּו, ֶשׁ ֵיּׁש ֲעבֹוָדה ְגּ ֶהְכֵרִחּיּות. ְועֹוד, ֵמֲחַמת ֶשׁ ַרק ְבּ
בֹוהֹות ִמֶזּה.  ֹות ַהְגּ ֻדּשׁ אֹוָתן ָהֲעבֹודֹות ְוַהְקּ ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ה, ְוָצִריְך ַלֲעֹבד ַהֵשּ ָנּ ִמֶמּ
ָיּכֹול ְלָהִבין ֶאת ָהְרָמִזים  דֹול, ַעד ֶשׁ ֵיּׁש לֹו ֹמַח ָגּ יק ְוֶהָחָכם ֶשׁ ִדּ ֲאִפּלּו ַהַצּ ]ַהְינּו, ֶשׁ
ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֹחל,  ִעְסֵקי  ְבּ ֲאִפּלּו  יֹום,  ָכל  ְבּ ָבר  ָדּ ָכל  ְבּ לֹו  ז  ְמַרֵמּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶשׁ
ִעְסֵקי ֹחל.  עֹוָלם, ֲאִפּלּו ְבּ ָבּ ָבִרים ֶשׁ ָכל ַהְדּ ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ הּוא ָיכֹול ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵשּ
הּוא  ֶשׁ ֵמַאַחר  ֹחל,  ִעְסֵקי  ְבּ ַהְינּו  ְדּ ֶזה,  ָבּ ַרק  ַלֲעֹסק  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ִיְרֶצה,  ן  ֵכּ ְוִאם 
ַרְך ַעל ָיָדם. ֲאָבל  ם ִיְתָבּ ׁ ֶהם, ְוָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ַהֵשּ ֵיּׁש ָבּ יֹוֵדַע ָהְרָמִזים ֶשׁ
ּיֹוֵדַע  ֶשׁ ְלִמי  ֲאִפּלּו  ַהֶזּה,  ָהעֹוָלם  ִעְסֵקי  ְבּ ְלַהְרּבֹות  ָאסּור  י  ִכּ ן,  ֵכּ ֵאינֹו  ֱאֶמת  ֶבּ
ֹזּאת ָהֲעבֹוָדה  "ל: א', ֵמֲחַמת ֶשׁ ָעִמים ַהַנּ ֵני ַהְטּ "ל, ֵמֲחַמת ְשׁ ּוֵמִבין ָהְרָמִזים ַהַנּ
ה  ׁ ֵיּׁש ְקֻדָשּ "ל; ְוַהב'. ֵמֲחַמת ֶשׁ ַנּ ן ְמֹאד ְוכּו' ַכּ ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהֶזּה הּוא ָמקֹום ְמֻסָכּ ְבּ
ּיֹוֵדַע  ן ֲאִפּלּו ִמי ֶשׁ ְצוֹות. ְוַעל ֵכּ ת ַהּתֹוָרה ְוַהִמּ ׁ ַהְינּו ְקֻדַשּ בֹוָהה ִמֶזּה, ְדּ ַוֲעבֹוָדה ְגּ
ֶהְכֵרִחּיּות ְלַבד  ק ִמֶזּה ָהעֹוָלם ְבּ ֵפּ קּות, ְלִהְסַתּ ְפּ "ל, הּוא ָצִריְך ִהְסַתּ ָהְרָמִזים ַהַנּ

ִחיַנת אֹור ָמֵלא.  ְלָמה, ַהְינּו ְבּ ׂ ַשּ ִחיַנת: עֹוֶטה אֹור ַכּ קּות הּוא ְבּ ְפּ "ל[. ְוַהִהְסַתּ ַנּ ַכּ
ְחָסר;  ִעים ֶתּ ְבִחיַנת )משלי יג( ּוֶבֶטן ְרָשׁ קּות, ִבּ ְפּ ֵאין ָלֶהם ִהְסַתּ ִעים ֶשׁ י ָהְרָשׁ ִכּ
יִקים,  ִדּ ַצּ ע. ֲאָבל ַבּ ֵבית ָרָשׁ ְבִחיַנת )שם ג( ְמֵאַרת ה' ְבּ ֶאְצָלם ְמֹאֹרת ָחֵסר, ִבּ
יק ֹאֵכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו )שם יג(, ֶאְצָלם הּוא  ְבִחיַנת: ַצִדּ קּות, ִבּ ְפּ ֵיּׁש ָלֶהם ַהִהְסַתּ ֶשׁ
י טֹוב – ֵאין טֹוב  ְבִחיַנת )בראשית א( ַוַיְּרא ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור ִכּ אֹור ָמֵלא. ִבּ
י טֹוב )יומא לח:(: ַוֲאִפּלּו ִמֶזּה  יק ִכּ ֱאַמר )ישעיה ג(: ִאְמרּו ַצִדּ ֶנּ יק, ֶשׁ א ַצִדּ ֶאָלּ
ַמִים  ָשׁ נֹוֶטה  ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזה  ִלְצָדָקה,  ּנּו  ִמֶמּ ְלַהְפִריׁש  ָצִריְך  ּגּוֵפּה,  קּות  ְפּ ַהִהְסַתּ
ְוַהְיִריָעה  ַחת ַהְיִריָעה,  ִחיַנת ָעִני, ִהיא ַתּ ְבּ הּוא  ִרית, ֶשׁ י ֲארֹון ַהְבּ ִכּ ְיִריָעה,  ַכּ
יַע  ִפּ ְשׁ ַמּ י ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ֶשׁ רּוׁש, ִכּ ִחיַנת ְצָדָקה. ]ֵפּ ִרית, ְוֶזה ְבּ יַע ַלֲארֹון ַהְבּ ִפּ ַמְשׁ
יק  ִחיַנת ַצִדּ ְבּ ָרֵאל, ֶשׁ יק ּוְכֶנֶסת ִיְשׂ ה ִיחּוד ַצִדּ ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעֶשׂ ַהּנֹוֵתן ְלַהְמַקֵבּ
ִחיַנת:  ִרית, ְבּ ַעת ַהְיִריָעה ַלֲארֹון ַהְבּ ָפּ ִחיַנת ַהְשׁ ֶזּה ְבּ ָרֵאל, ֶשׁ יַע ִלְכֶנֶסת ִיְשׂ ִפּ ַמְשׁ

"ל[: ַנּ ְיִריָעה, ַכּ ַמִים ַכּ נֹוֶטה ָשׁ
"ל,  ַנּ ַכּ ָהְרָמִזים  ְלָהִבין  ָכל ֶזה,  ְבּ ְלַהֲעִמיק  ֶכל  ׂ ַהֵשּ ֵאין ָלֶהם ֶזה  ֶשׁ ַוֲהמֹון ַעם,  ג 
ה,  ין, ְותֹוָרה, ּוְתִפָלּ ָנה, ְוִציִצית, ּוְתִפִלּ יָלא, ַעל־ְיֵדי ֵשׁ ל ֶזה ִמֵמּ ה ֶאְצָלם ָכּ ַנֲעֶשׂ
ָאֵתי  ְדּ ָעְלָמא  ְבּ א  ְבָתּ ַמֲחַשׁ ָקא  ְלַאְדָבּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ָנה  ׁ ַהֵשּ י  ִכּ ן.  ּוַמָתּ א  ׂ ּוַמָשּ
ָמה עֹוָלה ְלָעְלָמא  ָשׁ ָנה, ַהְנּ ַעת ֵשׁ ְשׁ י ִבּ "ל. ִכּ ִחיַנת ה' ֱאלַֹקי ַהַנּ "ל, ְבּ ַנּ ְכָלִלּיּות ַכּ ִבּ
ַלת  ִחיַנת ַהְגָדּ ין, ֵהם ְבּ ִפִלּ י ְתּ ַדְלָתּ ְמֹאד. ִכּ ִחיַנת ָגּ ין ֵהם ְבּ ָאֵתי. ְוִציִצית ּוְתִפִלּ ְדּ
ֶכל  ׂ ַלת ַהֵשּ ִחיַנת ַהְגָדּ ָיּדּוַע, ַהְינּו ְבּ ִחין ַכּ ִחיַנת ֹמּ ין ֵהם ְבּ ִפִלּ י ְתּ "ל. )ִכּ ֶכל ַהַנּ ׂ ַהֵשּ
הּוא  ְוִציִצית  "ל(.  ַנּ ַכּ יֹום  ָכל  ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ לֹו  ז  ַרֵמּ ְמּ ֶשׁ ָהְרָמִזים  ל  ָכּ ְלָהִבין 
ִדיָנא  ְדּ ְרַסָיּא  ֻכּ ֵכֶלת  ְתּ י  ִכּ "ל,  ַהַנּ ְמֹאד  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ "ל,  ַהַנּ ְמצּום  ַהִצּ ִחיַנת  ְבּ
ן ִציִצית  ִחיַנת ִצְמצּום. ְוַעל ֵכּ הּוא ְבּ )כמו שכתוב בזוהר שלח לך דף קעה(, ֶשׁ
ִויִמינֹו  ְך:  ְוַאַחר־ָכּ י,  ַחת ְלֹראִשׁ ֹמאלֹו ַתּ ְבִחיַנת )שה"ש ב(: ְשׂ ִבּ ין,  ִלְתִפִלּ קֹוֶדם 
ִחיַנת ִציִצית  הּוא ְבּ ִחיַנת ִצְמצּום, ֶשׁ ין, ְבּ ִדּ ִחיַנת  ֹמאל הּוא ְבּ י ְשׂ ֵקִני, ]ִכּ ַחְבּ ְתּ
ִחיַנת  ְבּ ִהוא  ְותֹוָרה,  "ל[.  ַנּ ַכּ ין  ִפִלּ ְתּ ִחיַנת  ְבּ ֹמִחין,  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ְוָיִמין  "ל.  ַנּ ַכּ
יה, ַהְינּו  א ֵבּ ָמזֹון ְלֻכָלּ ִחיַנת ֵעץ ַהַחִיּים, ְדּ י ַהּתֹוָרה ִהיא ְבּ "ל, ִכּ קּות ַהַנּ ְפּ ַהִהְסַתּ
ִלּמּוד  קּות. ְוַגם ְבּ ְפּ ִחיַנת ִהְסַתּ ִהיא ְבּ ה. ִנְמָצא ֶשׁ ָנּ י ִסּפּוקֹו ִמֶמּ ֵיּׁש ְלָכל ֶאָחד ֵדּ ֶשׁ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ֶשׁ קּות, ְכּ ְפּ ִחיַנת ִהְסַתּ ַעְצָמּה, ֵיׁש ְבּ ַהּתֹוָרה ְבּ
ִחיַנת  ְבּ ן, ִלּמּוד ַהּתֹוָרה הּוא  ֵכּ ְוַעל  ָלאָכה ִלְגֹמר;  )אבות פ"ב(: לֹא ָעֶליָך ַהְמּ
ֵעֶסק  ְמַקְיִּמין  ֵהם  ִלְלֹמד,  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ֶשׁ ֶהָהמֹון  ַוֲאִפּלּו  "ל.  ַהַנּ קּות  ְפּ ַהִהְסַתּ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ַמע,  ְקִריַאת־ְשׁ ּקֹוִרין  ֶשׁ ה  ֶמּ ַבּ ַהּתֹוָרה 
ָעה  ה ִהיא ַחֵיּי ָשׁ ִפָלּ י ְתּ "ל, ִכּ ִחיַנת הֹוד ְוָהָדר ַהַנּ ה, הּוא ְבּ )מנחות צט:(. ּוְתִפָלּ
ִחיַנת ַרְגֵלי  "ל, ַהְינּו ְבּ ִחיַנת: ָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי ַהַנּ )כשאחז"ל שבת י(, ַהְינּו ְבּ
ַמִים  ִחיַנת: נֹוֶטה ָשׁ ן, ִהיא ְבּ א ּוַמָתּ ׂ "ל: ּוַמָשּ ַנּ ֶזה ָהעֹוָלם ַכּ ין ְבּ ִשׁ ה ַהְמֻלָבּ ׁ ֻדָשּ ַהְקּ
יק ּוְכֶנֶסת  י ַצִדּ "ל. ִכּ ָרֵאל ַהַנּ יק ּוְכֶנֶסת ִיְשׂ ִחיַנת ִיחּוד ַצִדּ "ל, ַהְינּו ְבּ ְיִריָעה ַהַנּ ַכּ
ֶאת  א  נֹוֵשׂ הּוא  י  ִכּ א,  ׂ ַמָשּ ִנְקָרא  יק  ִדּ ַהַצּ ן;  ּוַמָתּ א  ׂ ַמָשּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ָרֵאל,  ִיְשׂ
ָרכֹות,  ל ַהְבּ א ָכּ א ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק )במדבר יא(, ְוהּוא נֹוֵשׂ ׂ ר ִיָשּ ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם, ַכּ
א  ׂ תּוב )תהלים כד(: ִיָשּ ָכּ מֹו ֶשׁ יק; ְכּ תּוב )משלי י(: ּוְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ְבִחיַנת )שם  מֹות, ִבּ ָשׁ ל ַהְנּ ל ָכּ ה ַזְרִעִיּית ֶשׁ ָפּ א ַהִטּ ְבָרָכה ֵמֵאת ה'. ְוהּוא נֹוֵשׂ
ָרֵאל, ְוִהיא נֹוֶתֶנת ְלָכל ָהעֹוָלם.  יַע ִלְכֶנֶסת ִיְשׂ ִפּ ְך ַהָזַּרע; ּוַמְשׁ א ֶמֶשׁ קכו(: נֹוֵשׂ
ֶטֶרף  ן  ֵתּ ַוִתּ לא(:  )משלי  ם  ֵשׁ ַעל  ן,  ַמָתּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶנֶסת  ְכּ ִנְקֵראת  ֶזה  ם  ֵשׁ ְוַעל 
א  ׂ ה ַעל ְיֵדי ַמָשּ ָרֵאל ַנֲעֶשׂ יק ּוְכֶנֶסת ִיְשׂ ל ַצִדּ ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה. ְוִיחּוד ֶשׁ
ִביָרה,  ַעת ְשׁ ְשׁ ְפלּו ִבּ ָנּ ה ֶשׁ ׁ ֻדָשּ עֹוָלם ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוצֹות ַהְקּ ָבּ ָבר ֶשׁ ל ָדּ י ָכּ ן. ִכּ ּוַמָתּ
ָהעֹוָלם.  ִמֶזּה  ְוָדָבר  ָבר  ָדּ ְלָכל  ְוָנְפלּו  רּו  ְבּ ְשׁ ִנּ ֶשׁ ִחיַנת אֹוִתּיֹות  ְבּ ִביָרה הּוא  ּוְשׁ
ֶרׁש ֶאָחד  ׁ הּוא ִמֹשּ ָעה זֹו ְלָאָדם ֶזה, ֶשׁ ָשׁ ָעה, ְוָצִריְך ָלבֹוא ְבּ ָבר ֵיׁש לֹו ָשׁ ְוָכל ָדּ
ְוהּוא  ֶזה,  ְלָאָדם  ָבר  ַהָדּ יַע ֶזה  ִגּ ַמּ ּוְכֶשׁ ָבר.  ַהָדּ ֶזה  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ יצֹוצֹות  ַהִנּ ִעם אֹוָתן 
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ם,  ָשׁ ֵיּׁש  ֶשׁ ִרים  ָבּ ְשׁ ַהִנּ ֵמָהאֹוִתּיֹות  ַהְינּו  ָבר,  ַהָדּ ִמֶזּה  ִחּיּות  ל  ְמַקֵבּ
קֹוָמה  ֵמֶהם  ה  ְוַנֲעֶשׂ ּלֹו,  ֶשׁ ִחּיּות  ַבּ ָהָאָדם,  ֶזה  ְבּ ִרים  ָבּ ְשׁ ַהִנּ ָהאֹוִתּיֹות  ִנְכָלִלין 
ָלִמין ָהאֹוִתּיֹות, ְוֵיׁש ָלֶהם  ל ַהּגּוף, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְשׁ ל ָכּ ִחּיּות ֶשׁ ט ַבּ ׁ ֵשּ ֵלָמה, ּוִמְתַפּ ְשׁ
ְפָסִקין  ִנּ ֶשׁ ַעד  ּבֹו,  ׁש  ֵמּ ַתּ ְלִהְשׁ ָהָאָדם  ֶזה  ֵאֶצל  ָבר  ַהָדּ הֹות  ִלְשׁ ְוָצִריְך  ֵלמּות.  ְשׁ
ְך יֹוֵצא ֵמְרׁשּותֹו ְלָאָדם ַאֵחר,  ְוַאַחר־ָכּ ְרׁשֹו,  ְלָשׁ ָיִּכין  ׁ ַהַשּ יצֹוצֹות  ְוַהִנּ ָהאֹוִתּיֹות 
ִעם  ֶאָחד  ֶרׁש  ׁ ִמֹשּ ֵהם  ֶשׁ ָאִרים,  ְשׁ ַהִנּ ְלָהאֹוִתּיֹות  ֲעִלָיּה  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ָהֵעת  יַע  ִהִגּ ֶשׁ
ָבר ּוָבא ְלאֹותֹו ָהָאָדם  ן יֹוֵצא ִלְרׁשּותֹו. ְוִלְפָעִמים חֹוֵזר ַהָדּ ָהָאָדם ָהַאֵחר, ְוַעל־ֵכּ
ָמה ֵאּלּו,  א ָהָיה לֹו ָאז ֶחְלֵקי ֶנֶפׁש רּוַח ְנָשׁ לֹּ י ֵמֲחַמת ֶשׁ ה, ִכּ ִחָלּ ּלֹו ִמְתּ ָהָיה ֶשׁ ֶשׁ
יעּו לֹו ֵאּלּו ֶחְלֵקי ֶנֶפׁש־ ִהִגּ ה ֶשׁ ִלים ָהאֹוִתּיֹות ֵאּלּו, ַעד ַעָתּ לֹא ָהָיה ָיכֹול ָאז ְלַהְשׁ
ְך, ֻהְכַרח  ָאִרים. ּוֵבין ָכּ ְשׁ ִלים ֵאּלּו ָהאֹוִתּיֹות ַהִנּ ַעל ָיָדם ָיכֹול ְלַהְשׁ ָמה, ֶשׁ רּוַח־ְנָשׁ
ֶפׁש־רּוַח־ ֶנּ ִלים ָהאֹוִתּיֹות ֵאּלּו, ִנּתֹוֵסף לֹו ֶהָאָרה ַבּ ַמְשׁ הֹות ֵאֶצל ַאֵחר. ּוְכֶשׁ ִלְשׁ
ְלמּו ֶאְצלֹו, ְוַעל־ְיֵדי  יעּו ֵאָליו ְוִנְשׁ ִהִגּ ּלֹו, ֵמֲחַמת ֶהָארֹות אֹוִתּיֹות ֵאּלּו ֶשׁ ָמה ֶשׁ ְנָשׁ
ָרֵאל,  יק ּוְכֶנֶסת ִיְשׂ ַצִדּ הּוא ְבּ ּלֹו, ֶשׁ ָמה ֶשׁ ֶרׁש ֶנֶפׁש־רּוַח־ְנָשׁ ֹשׁ ֶהָאָרה זֹו ֵמִאיר ְבּ



יק  ַצִדּ ִנְתַיֵחד  ַהֹזּאת,  ַהִהְתנֹוְצצּות  ְוַעל־ְיֵדי  "ל.  ַנּ ַכּ מֹות  ָשׁ ַהְנּ ל  ָכּ י  ְרֵשׁ ָשׁ ֵהם  ֶשׁ
ר,  ח ּוִמְמָכּ ם ֶזה ִנְקָרא ִמָקּ "ל. ְוַעל ֵשׁ ַנּ ן ַכּ א ּוַמָתּ ׂ ְקָרִאים ַמָשּ ָרֵאל, ַהִנּ ּוְכֶנֶסת־ִיְשׂ
ּוְכֶנֶסת  יק  ַצִדּ ִנְתַיֵחד  ָיָדם  ַעל  י  ִכּ ן.  ּוַמָתּ א  ׂ ַמָשּ  – ּמּוד  ַהִלּ ְוָכל  ָבִרים,  ַהְדּ ְוָכל 

"ל: ַנּ ן ַכּ א ּוַמָתּ ׂ ְקָרִאים ַמָשּ ָרֵאל, ַהִנּ ִיְשׂ
ל ִלְבִחיַנת ַרע  א ִיֹפּ לֹּ ֹמר ֶאת ַעְצמֹו ֶשׁ "ל ָצִריְך ִלְשׁ רֹון ַהַנּ ֹמר ַהִזָּכּ ד ּוְכֵדי ִלְשׁ
ְבִחיַנת )שמות יג(:  ַעִין, ִבּ רֹון ּתֹוֶלה ָבּ ר ַהִזָּכּ י ִעַקּ ב. ִכּ ַעִין, ִלְבִחיַנת ִמיַתת ַהֵלּ
ב,  ַהֵלּ ִמיַתת  ַעל־ְיֵדי  ַעִין,  ַרע  ַעל־ְיֵדי  א  ָבּ ְכָחה  ׁ ַהִשּ י  ִכּ ֵעיֶניָך;  ין  ֵבּ רֹון  ּוְלִזָכּ
ֵהם  ב  ַהֵלּ ּוִמיַתת  ַעִין  ַרע  י  ִכּ ב.  ִמֵלּ ֵמת  ְכּ י  ְחִתּ ַכּ ִנְשׁ לא(  )תהלים  ְבִחיַנת  ִבּ
ן ָנָבל  ְלָיא )כשרז"ל ע"ז כח:(. ְוַעל ֵכּ א ַתּ ִלָבּ ֵעיָנא ְבּ י ׁשּוְרָיָנא ְדּ ִחיָנה ַאַחת, ִכּ ְבּ
ב ִהיא  ִקְרּבֹו. ּוִמיַתת ַהֵלּ ָהָיה ַרע ַעִין, ֶנֱאַמר ּבֹו )שמואל־א כה(: ַוָיָּמת ִלּבֹו ְבּ ֶשׁ
ְתֵבם ַעל  ְבִחיַנת )משלי ג(: ָכּ ִחיַנת לּוחֹות, ִבּ ְבֵרי לּוחֹות. ֵלב, הּוא ְבּ ִחיַנת ִשׁ ְבּ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ְבֵרי לּוחֹות, ְכּ ְכָחה ִהיא ַעל־ְיֵדי ִשׁ ָך; ְוִשׁ לּוַח ִלֶבּ
עֹוָלם.  ְכָחה ָבּ רּו לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות לֹא ָהְיָתה ִשׁ ְבּ ַתּ )ערובין נד(: ִאְלָמֵלא לֹא ִנְשׁ
ִהיא  ב, ֶשׁ ִחיַנת ִמיַתת ַהֵלּ הּוא ְבּ ְכָחה, ִהיא ַעל־ְיֵדי ַרע ַעִין, ֶשׁ ׁ ר ַהִשּ ִעַקּ ִנְמָצא, ֶשׁ
ָהָיה ֵעינֹו ָרָעה  לֹום, ֶשׁ "ל: ְוַאְבָשׁ ַנּ ְכָחה ַכּ ׁ ר ַהִשּ ם ִעַקּ ׁ ָשּ ִמּ ְבֵרי לּוחֹות, ֶשׁ ִחיַנת ִשׁ ְבּ
ֱאַמר )שמואל־ב יח(: ַוִיַּקח  ֶנּ ב, ֶשׁ ַמְלכּות ָאִביו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶנֱאַמר ּבֹו ִמיַתת ַהֵלּ ְבּ
ן ָזָכר )שם ועיין  יַח ֵבּ ן לֹא ִהִנּ לֹום. ְוַעל ֵכּ ֵלב ַאְבָשׁ ָבִטים ַוִיְּתָקֵעם ְבּ ה ְשׁ לָשׁ ְשׁ
לֹום,  ׁ ַהָשּ ָעָליו  ֶלְך  ַהֶמּ ְוָדִוד  "ל.  ַנּ ַכּ ַעִין  רֹון, ַעל־ְיֵדי ַרע  ִזָּכּ ַבּ ַגם  ָפּ י  ִכּ סוטה יא(, 
ָרא, ְוָאַמר )שם טז(:  ן ֵגּ ְמִעי ֶבּ ל אֹותֹו ִשׁ לֹום, ְוִקֵלּ ֵני ַאְבָשׁ ְלכּותֹו ִמְפּ ַרח ָאז ִמַמּ ָבּ
ּנֹוֵפל ְלַרע ַעִין, ִאם ֵאינֹו  רֹוֶאה ֶשׁ י ִמי ֶשׁ ְיָקא, ִכּ ֵעיִני ַדּ ֵעיִני. ְבּ אּוַלי ִיְרֶאה ה' ְבּ
ּנּו. ֲאָבל ִמי  ּנּו, ָצִריְך ִלְבֹרַח ִמֶמּ ֵצל ִמֶמּ ֶזה ְלִהָנּ ּיּוַכל ַלֲעֹמד ָבּ ַעְצמֹו ֶשׁ יׁש ְבּ ַמְרִגּ
ֵדי ֵליַדע  ִחיַנת ָהַרע ַעִין, ְכּ ן. ְוָצִריְך ִלְראֹות ַמהּות ְבּ ן, ֲאַזי ָצִריְך ְלַתֵקּ ָיּכֹול ְלַתֵקּ ֶשׁ
ּנֹוֵפל ְלַרע ַעִין  ִחינֹות ַרע ַעִין. ּוְכֶשׁ ה ְבּ ָמּ י ֵיׁש ַכּ ן ַעל ָידֹו, ִכּ ִריְך ְלַתֵקּ ָצּ ֶרׁש ֶשׁ ׁ ַהֹשּ
ֶרׁש  ׁ ַהֹשּ ל ֲחֵברֹו, ָצִריְך ְלַהְכִניַע ְבּ אּות ֶשׁ ׂ ִהְתַנְשּ ֵעינֹו ָצָרה ְבּ אּות, ֶשׁ ׂ ל ִהְתַנְשּ ֶשׁ
ֶרׁש  יַח, ְוהּוא ֹשׁ ִחיַנת ָמִשׁ הּוא ְבּ ְלכּות, ֶשׁ ֶרׁש ַהַמּ ֹשׁ אּות, ַהְינּו ְבּ ׂ ל ַהִהְתַנְשּ ֶשׁ
יחֹו. ְוהּוא  ן ֹעז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ ְבִחיַנת )שמואל־א ב(: ְוִיֶתּ ְלכּות, ִבּ ַהַמּ
ָדִוד,  ֱאָמר ְבּ ְבִחיַנת )שם טז(: ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי, ַהֶנּ ִחיַנת טֹוב ַעִין, ִבּ ְבּ

יַח: הּוא ָמִשׁ ֶשׁ
ן  ל ְלַתֵקּ ֵדּ ַתּ אּול ִהְשׁ א ָשׁ י ַאָבּ אּול: קֹוֵבר ֵמִתים ָהִייִתי. ִכּ א ָשׁ ָאַמר ַאָבּ ְוֶזה ֶשׁ
י.  ְחַתּ ָחה ְמָעָרה ִמַתּ ַעם ַאַחת ִנְפְתּ "ל. ַפּ ַנּ ְקָרא ִמיָתה ַכּ ִמיד ֶאת ָהַרע ַעִין, ַהִנּ ָתּ
ז(.  )מלכים־א  ְולֹיֹות  ִאיׁש  ַמַער  ְכּ ִחיַנת:  ְבּ ֵבקּות,  ְדּ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו   – ְמָעָרה 
ְצַמח.  ִתּ ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  ְבִחיַנת )תהלים פה(:  ִבּ ִחיַנת ֱאֶמת.  ְבּ ַהְינּו  י –  ְחַתּ ִמַתּ
תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ֱאֶמת, ְכּ ָרכֹות ֵהם ְבּ י טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך )משלי כב(, ְוַהְבּ ִכּ
אּול,  א ָשׁ ָאַמר ַאָבּ אלֵֹקי ָאֵמן; ְוֶזה ֶשׁ ֵרְך ֵבּ ָאֶרץ ִיְתָבּ ֵרְך ָבּ ְתָבּ )ישעיה סה(: ַהִמּ
ל ֵמת ַעד  ל ֵעינֹו ֶשׁ ַגְלַגּ י ְבּ ֵבקּות. ְוָעַמְדִתּ ָחה לֹו ְדּ ּלֹו, ִנְפְתּ ַעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶשׁ ֶשׁ
ל  ל ֵעינֹו ֶשׁ ַגְלַגּ ָנה ִלְכֹנס ְבּ ַסָכּ י ַעְצִמי ְבּ ֵבקּות, ֶהֱעַמְדִתּ ָחְטִמי – ַהְינּו ֵמֲחַמת ַהְדּ
ֵדי ְלַהְכִניַע  יַח, ְכּ ְבִחיַנת ָמִשׁ ׁש ִבּ ֵמּ ַתּ י ְלִהְשׁ ֻהְצַרְכִתּ ַרע ַעִין, ַעד ֶשׁ ֵמת, ַהְינּו ְבּ
יַח ה' )איכה ד(.  ינּו ְמִשׁ ִחיַנת: רּוַח ַאֵפּ הּוא ְבּ ֶאת ָהַרע ַעִין. ְוֶזה: ַעד ָחְטִמי, ֶשׁ
לֹום  ַאְבָשׁ ֶשׁ ַהְינּו   – ָהְיָתה  לֹום  ַאְבָשׁ ל  ֶשׁ ֵעינֹו  ִלי:  ָאְמרּו  ַלֲאחֹוַרי,  י  ָחַזְרִתּ ּוְכֶשׁ
ּקּון,  ַהִתּ ַאַחר  ַהְינּו  ַלֲאחֹוַרי,  י  ָחַזְרִתּ ֶשׁ ְכּ ְוֶזהּו:  ַהֶזּה.  ַעִין  ָהַרע  ִלְבִחיַנת  ָנַפל 
יַח,  ִשׁ ֶלְך ַהָמּ ֶרׁש ַהֶמּ ם ֹשׁ י ָשׁ יַח ִלְמקֹומֹו, ִלְבִחיַנת ֲאחֹוַרי, ִכּ ִחיַנת ָמִשׁ י ְבּ ָחַזְרִתּ ֶשׁ
כא(.  דף  ו  )תיקון  ֹמִחין  ָרִהיֵטי  ְבּ ְרָהִטים,  ָבּ ָאסּור  ֶמֶלְך  ז(:  )שה"ש  ְבִחיַנת  ִבּ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  ִחיַנת ֲאחֹוַרי, ְכּ ִהיא ְבּ ין, ֶשׁ ִפִלּ ל ְתּ ר ֶשׁ ִחיַנת ֶקֶשׁ ָאסּור, ַהְינּו ְבּ
ְוֶזה  ין.  ִפִלּ ְתּ ל  ֶשׁ ר  ֶקֶשׁ ֶזה   – ֲאחֹוָרי  ֶאת  ְוָרִאיָת  ז(:  )ברכות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ָדִוד, ַהְינּו  ֱאָמר ְבּ ְצרֹור ַהַחִיּים, ַהֶנּ )שמואל־א כה(: ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרּוָרה ִבּ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ִחיַנת ַחִיּים, ְכּ ין ֵהם ְבּ ִפִלּ י ְתּ ין. ִכּ ִפִלּ ל ְתּ ר ֶשׁ ֶקֶשׁ
ְוַעל  ִיְחיּו.  ֲעֵליֶהם  ֱאַמר: ה'  ֶנּ ֶשׁ ְלַחִיּים,  זֹוֶכה  ין  ִפִלּ ְתּ יַח  ִנּ ַהַמּ ל  ָכּ )מנחות מד(: 
י ִאּלּו ָהָיה  ָחַזר ַלֲאחֹוָריו. ִכּ לֹום ָהְיָתה, ַעד ֶשׁ ל ַאְבָשׁ ֵעינֹו ֶשׁ ן לֹא ָאְמרּו לֹו ֶשׁ ֵכּ
י  ֶזה, ִכּ ַרע ַעִין ָכּ ֵנס ְבּ ְך ִלָכּ ל־ָכּ ן ַעְצמֹו ָכּ ר לֹא ָהָיה ְמַסֵכּ ֶדם ִמֶזּה, ֶאְפָשׁ יֹוֵדַע ִמֹקּ

דֹוָלה: ָנה ְגּ הּוא ַסָכּ
הּוא טֹוב ַעִין, ָצִריְך  ה, ַוֲאִפּלּו ִמי ֶשׁ ַח ַהְמַדֶמּ ֹמר ֶאת ָהַעִין ִמֹכּ ה ְוָצִריְך ִלְשׁ
ָיכֹול  ָיָפה  ְרִאָיּה  לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ִמי  ֲאִפּלּו  י  ִכּ רֹוִאים,  ָאנּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ִמֶזּה,  ֹמר  ִלְשׁ
ן ָצִריְך  ֵכּ ְוִנְדֶמה לֹו ְלֵהֶפְך ִמן ָהֱאֶמת. ַעל  רֹוֶאה ֵמָרחֹוק,  ִלְטעֹות, ַעל־ְיֵדי ֶשׁ
ה  ַהְמַדֶמּ ַח  ֹכּ י  ִכּ ָהָרע,  ְלׁשֹון  ַעל־ְיֵדי  א  ָבּ ה  ַהְמַדֶמּ ַח  ְוַהֹכּ ָלֶזה.  ְיֵתָרה  ִמיָרה  ְשׁ
ה  ָבּ ה. ְוַהּמֹוִציא ִדּ ַח ַהְמַדֶמּ ֵהָמה ֵיׁש ָלּה ֶזה ַהֹכּ ם ְבּ י ַגּ ֲהִמּיּות, ִכּ ַח ַהַבּ הּוא ֹכּ
ֲהִמּיּות.  ַח ַהַבּ הּוא ֹכּ ה, ֶשׁ ַח ַהְמַדֶמּ ר ָעָליו ֹכּ ֵבּ ן ִנְתַגּ הּוא נֹוֵפל ְלַבֲהִמּיּות, ְוַעל ֵכּ
ּנּו, נֹוֵפל ֵמַאֲהַבת  ק ִמֶמּ ֵלּ ַעת ִנְסַתּ ַהַדּ ִסיל )משלי י(, ּוְכֶשׁ ה הּוא ְכּ ָבּ י מֹוִציא ִדּ ִכּ
ַעת  ה ַהַדּ י ַאָתּ ְבִחיַנת )הושע ד(: ִכּ ֲהִמּיּות. ִבּ ַרְך, ְונֹוֵפל ְלַאֲהַבת ַהַבּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ
ִחיַנת )ישעיה מא(: ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי.  ֵהן, ַהְינּו ְבּ ֵהן ִלי. ַכּ , ָוֶאְמָאְסָך ִמַכּ ָמַאְסָתּ
ר  ֵבּ ֵהן )ויקרא ה(. ְוָאז ִמְתַגּ ִחיַנת: ְוָקַמץ ַהֹכּ ה ֹכֵהן, ְבּ ִחיַנת )תהלים קי(: ַאָתּ ְבּ

י  ַעִמּ ִנְדמּו  ְבִחיַנת )שם בהושע(:  ִבּ ֲהִמּיּות,  ַהַבּ ַח  ֹכּ הּוא  ֶשׁ ה,  ַהְמַדֶמּ ַח  ֹכּ ָעָליו 
ה: ַח ַהְמַדֶמּ ַעת. ִנְדמּו, ַהְינּו ֹכּ ִלי ַהָדּ ִמְבּ

ן הּוא ַמֲחִזיר  ם, ְוַעל־ֵכּ ן ָשׁ ֹכּ ִלי ִלְשׁ ִמיד ְכּ ׁש ָתּ ה הּוא ְמַבֵקּ ַח ַהְמַדֶמּ ו ְוֶזה ַהֹכּ
ּתֹוָרה,  ָבר ַבּ ים ָדּ ִשׁ ן, ִאם ֵהם ְמַחְדּ י ׁשֹוֵנה ֲהָלכֹות. ְוַעל־ֵכּ רֹות ַעל־ִפּ ִמיד ִלְשׁ ָתּ
ה,  ַח ַהְמַדֶמּ א ִמֹכּ י הּוא ָבּ ַלייְך(, ִכּ ַנז: ְגּ ְכּ ְלׁשֹון ַאְשׁ ל )ִבּ הּוא ִחּדּוׁש ָנֶאה ּוִמְתַקֵבּ
ְוֵאּלּו  ֵמַהּטֹוב.  יֹוֵתר  הּוא  ּבֹו  ֶשׁ ָהַרע  ֶשׁ ַאְך  ָתא,  ְלִמְלּ ָתא  ִמְלּ ה  ְמַדֶמּ הּוא  ֶשׁ
ָוָאֶרץ,  ַמִים  ָשׁ ִנְבָרִאים  ּתֹוָרה  י  ִחּדּוֵשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ְלַפְרָנָסה,  ַמִזּיִקים  ים  ַהִחּדּוִשׁ
א  ֶאָלּ י  ַעִמּ ְקֵרי  ִתּ ַאל   – ה  ָאָתּ י  ַעִמּ ְלִצּיֹון  ְוֵלאֹמר  נא(:  )ישעיה  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ
ְוכּו' )כ"ש בזוהר בהקדמה דף  ִמּלּוִלי  ְבּ ְוַאְרָעא  ַמָיּא  ְשׁ ֲעַבִדי  י; ָמה ֲאָנא  ִעִמּ
תּוב )דברים  ָכּ מֹו ֶשׁ ָרכֹות ָלעֹוָלם, ְכּ עֹות ְוַהְבּ ָפּ ל ַהַהְשׁ ִאים ָכּ ה(. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָבּ
ים ֵהם  ַהִחּדּוִשׁ ֶשׁ ַמִים ְוכּו'. ַאְך ְכּ ׁ ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהָשּ כח(: ִיְפַתּ
א ָרָעב  ְוא )בזוהר שם(, ְוַעל ָיָדם ָבּ ָשׁ ה, ֲאַזי ִנְבָרִאין ְרִקיִעין ְדּ ַח ַהְמַדֶמּ ַעל־ְיֵדי ֹכּ
ַבע,  ִחיַנת ֹשׂ ְבּ ֵהם  ְבֵרי תֹוָרה, ֶשׁ ִדּ ֵהם  ן טֹוב, ֶשׁ ֵכּ ם  ַגּ ֶהם  ָבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ְוַאף  ָלעֹוָלם. 
ְבִחיַנת:  ל, ִבּ ֵטּ ן ָהַרע ּגֹוֵבר, ְוַהּטֹוב ִנְתַבּ ָהַרע יֹוֵתר ֵמַהּטֹוב, ַעל ֵכּ ַאְך ֵמֲחַמת ֶשׁ
ִחיַנת  לֹום, ְבּ ר, ַחס ְוָשׁ ֵבּ ְתַגּ ִמּ ָנה )בראשית מא(, ֶשׁ י ָבאּו ֶאל ִקְרֶבּ ְולֹא נֹוַדע ִכּ
רּות ָהָרע  ְבּ ִחיַנת ִהְתַגּ הּוא ְבּ ָבע, ֶשׁ ׂ ֵני ַהָשּ ַבע ְשׁ ִחיַנת ֶשׁ ֵני ָהָרָעב ַעל ְבּ ַבע ְשׁ ֶשׁ
"ל:  ַנּ ַכּ ְוכּו'  ְולֹא נֹוַדע  ְבִחיַנת:  ִבּ ֵני ָהָרע,  ִמְפּ ַהּטֹוב  ר  ִנָכּ ֵאין  ֶשׁ ַהּטֹוב, ַעד  ַעל 
הּוא  ֵני ֶשׁ י ׁשֹוֵנה ֲהָלכֹות, הּוא ִמְפּ רֹות ַעל־ִפּ ה ִלְשׁ ַח ַהְמַדֶמּ ַחֵזּר ַהֹכּ ְמּ ּוַמה ֶשׁ
ּגּוף,  לֹו  ִנְבָרא  ְולֹא  ַהּיֹום,  ָעָליו  ׁש  ְוִקֵדּ ָמׁשֹות,  ׁ ַהְשּ ין  ֵבּ ת  ָבּ ֶעֶרב־ַשׁ ְבּ ִנְבָרא 
ֹזַּהר )בראשית דף מז ומח, ובפרשת תרומה דף קנה:( ַעל  תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ַח  ִחיַנת ַהֹכּ ֵהם ְבּ ִלּפֹות ֶשׁ ַהְקּ ם, ֶשׁ ֹבָאר ָשׁ ְמּ ָרא ֱאלִֹקים ַלֲעׂשֹות, ֶשׁ ר ָבּ סּוק: ֲאֶשׁ ָפּ
ַהּיֹום,  ָעָליו  ׁש  ִקֵדּ ְך  ָכּ ּוְבתֹוְך  ָמׁשֹות,  ׁ ַהְשּ ין  ֵבּ ת  ָבּ ֶעֶרב־ַשׁ ְבּ ִנְבְראּו  ה,  ַהְמַדֶמּ
ִחיַנת  הּוא ְבּ ה, ֶשׁ ַח ַהְמַדֶמּ ן ֶזה ַהֹכּ ם. ְוַעל ֵכּ לֹא ּגּוף ְוכּו' ַעֵיּן ָשׁ ֲארּו רּוַח ְבּ ְוִנְשׁ
רֹות ּבֹו, ְוהֹוֵלְך  ׁש ְלַעְצמֹו ּגּוף ִלְשׁ לֹא ּגּוף, הּוא ְמַבֵקּ הּוא רּוַח ְבּ ִלּפֹות, ֶשׁ ַהְקּ
ן הּוא הֹוֵלְך  ִדְבֵרי ּתֹוָרָתם, ַעל ֵכּ ל ְבּ י ֵהם ּבֹוְרִאים ַהֹכּ ֹוֵני ֲהָלכֹות, ִכּ ֵאֶצל ַהּשׁ
תּוב  ָכּ ׁש ּבֹו ַעל ָיָדם: ְוֶזה ֶשׁ ִיְּהֶיה ִנְבָרא לֹו ּגּוף ְלִהְתַלֵבּ ֵדי ֶשׁ ְוׁשֹוֶרה ֶאְצָלם, ְכּ
ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ַהֲחלֹום  ׁ ֶשּ ַהְינּו ַמה  ַהֲחלֹום,  נֹות  ׁ ִהָשּ ְוַעל  )שם בפרשה הנ"ל(: 
ֵמִעם  ָבר  ַהָדּ ָנכֹון  י  ִכּ ֲהָלכֹות.  ֹוֵנה  ַהּשׁ ַעל  רֹות  ִלְשׁ לּותֹו  ְדּ ַתּ ִהְשׁ ה,  ַהְמַדֶמּ ַח  ֹכּ
ַלֲעׂשֹות  ֱאלִֹקים  ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִחיַנת:  ְבּ ֶזה  ַלֲעׂשֹותֹו.  ָהֱאלִֹקים  ּוְמַמֵהר  ָהֱאלִֹקים, 
ׁש ַהּיֹום, ּוִמֵהר ֱאלִֹקים  ָמׁשֹות, ְוִקֵדּ ׁ ין ַהְשּ ת ֵבּ ָבּ ל ֶעֶרב ַשׁ ָהָיה ָנכֹון ַהֹכּ "ל, ֶשׁ ַהַנּ
ֹוֵנה ֲהָלכֹות  רֹות ַעל ַהּשׁ ִמיד ִלְשׁ לֹא ּגּוף, ּוֵמֲחַמת ֶזה הּוא ַמֲחִזיר ָתּ ַלֲעׂשֹותֹו ְבּ
ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ְרֹעה,  ַפּ ֲחלֹום  ַהְינּו  )שם(,  הּוא  ֶאָחד  ְרֹעה  ַפּ ֲחלֹום  ְוֶזה:  "ל:  ַנּ ַכּ
א  ְפִריעּו ֶאת ָהָעם; הּוא ָבּ תּוב )שמות ה(: ַתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֵטל, ְכּ ַח ָבּ ה, ֹכּ ַח ַהְמַדֶמּ ֹכּ
ָמקֹום ַאֵחר(.  ְבּ ְמֹבָאר  ַכּ ִחיַנת ַאֲהָבה,  ְבּ י ֶאָחד הּוא  )ִכּ ַהְינּו ֵמַאֲהָבה,  ֵמֶאָחד, 
ַעת  ה ַהַדּ י ַאָתּ ַעת, ִכּ ִלי ַהָדּ י ִמְבּ ִחיַנת: ִנְדמּו ַעִמּ "ל, ְבּ ַנּ ַהְינּו ֵמַאֲהָבה ְנפּוָלה ַכּ
א ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ָהָרע,  ָבּ ַעת, ֶשׁ קּות ַהַדּ ְלּ "ל. ִנְמָצא, ַעל־ְיֵדי ִהְסַתּ ַנּ ָמַאְסָתּ ְוכּו', ַכּ
ַעת, ַעל־ְיֵדי־ ּנּו ַהַדּ ק ִמֶמּ ֵלּ ְסַתּ ִנּ ַהְינּו ֶשׁ ִסיל, ְדּ ה הּוא ְכּ ָבּ ִחיַנת: מֹוִציא ִדּ הּוא ְבּ ֶשׁ
ַח  ֹכּ ָעָליו  ר  ֵבּ ִמְתַגּ ְוָאז  ֲהִמּיֹות,  ַהַבּ ָלַאֲהבֹות  ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֵמַאֲהַבת  נֹוֵפל  ֶזה 
ְונֹוֵפל  רֹון  ַהִזָּכּ ם  ִנְפָגּ ה,  ַהְמַדֶמּ ַח  ַהֹכּ ְוַעל־ְיֵדי  ֲהִמּיּות,  ַהַבּ ַח  ֹכּ הּוא  ֶשׁ ה,  ַהְמַדֶמּ
ְקָרא ַהֶזּה:  ל ַהִמּ ר ָכּ ה ֶקֶשׁ ִעים ַעָתּ ה ּבֹוא ּוְרֵאה, ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנּ ְכָחה: ְוַעָתּ ְלִשׁ
ַעת,  ַגם ַהַדּ ַעל ְיֵדי ְפּ ַעת – ֶשׁ ִלי ַהָדּ י ִמְבּ "ל. ְוֶזהּו: ִנְדמּו ַעִמּ י ְוכּו' ַהַנּ ִנְדמּו ַעִמּ
ֵהן  ִמַכּ ָוֶאְמָאְסָך  ָמַאְסָתּ  ַעת  ַהַדּ ה  ַאָתּ י  ִכּ ְוֶזהּו:  "ל.  ַנּ ַכּ ה  ַהְמַדֶמּ ַח  ֹכּ ר  ֵבּ ִמְתַגּ
"ל,  ַנּ ֵהן ַכּ ִחיַנת ֹכּ ֵהם ְבּ ה, ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ַעת, נֹוֵפל ֵמַאֲהבֹות ִדּ ַגם ַהַדּ י ַעל־ְיֵדי ְפּ ִלי – ִכּ
ם  ֵיּם ָשׁ ִסּ "ל. ְוֶזהּו ֶשׁ ַנּ י ְוכּו' ַכּ ִחיַנת ִנְדמּו ַעִמּ ה, ְבּ ַח ַהְמַדֶמּ ר ָעָליו ַהֹכּ ֵבּ ְוָאז ִמְתַגּ
ַעל־ ַעת, ֶשׁ ַגם ַהַדּ י ַעל־ְיֵדי ְפּ אי, ִכּ ח ַוַדּ ַכּ ְשׁ ח ּתֹוַרת ֱאלֶֹקיָך – ַוִתּ ַכּ ְשׁ ָפסּוק ֶזה, ַוִתּ ְבּ
"ל. ְוֶזהּו:  ַנּ ְכָחה ַכּ רֹון ּוָבא ְלִשׁ ם ַהִזָּכּ ה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְפָגּ ַח ַהְמַדֶמּ ר ַהֹכּ ֵבּ ְיֵדי־ֶזה ִמְתַגּ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְכָחה,  ְלִשׁ ְונֹוֵפל  רֹון  ִזָּכּ ַבּ ּפֹוֵגם  ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ָאִני –  ם  ַגּ ֶניָך  ָבּ ח  ַכּ ֶאְשׁ
א ָזָכה ְלֵבן ָזָכר ֵמֲחַמת  לֹּ לֹום, ֶשׁ ּמּוָבא ְלֵעיל ְלִעְנַין ַאְבָשׁ מֹו ֶשׁ ן ָזָכר, ְכּ ֵאין לֹו ֵבּ
ְרֹעה  ַזר ַפּ ן ָגּ "ל: ְוַעל ֵכּ ַנּ ם ָאִני ַכּ ֶניָך ַגּ ח ָבּ ַכּ "ל, ְוֶזהּו: ֶאְשׁ ַנּ רֹון ַכּ ִזָּכּ ַגם ַבּ ָפּ ֶזה ֶשׁ
ֵטל  ָבּ ַח  ֹכּ הּוא  ֶשׁ ה,  ַהְמַדֶמּ ַח  ַהֹכּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ְרֹעה  ַפּ י  ִכּ ְיָקא,  ַדּ ַהְזָּכִרים  ַעל 
ה  ַח ַהְמַדֶמּ י ֹכּ "ל. ִכּ ַנּ ן ָזָכר ַכּ ִחיַנת ֵבּ הּוא ְבּ רֹון, ֶשׁ ר ַעל ַהִזָּכּ ֵבּ הּוא ִמְתַגּ "ל, ֶשׁ ַנּ ַכּ
"ל. ְוֶזהּו,  ַנּ רֹון ַכּ לֹום, ֶאת ַהִזָּכּ ל, ַחס ְוָשׁ לֹום, הּוא ּפֹוֵגם ּוְמַבֵטּ ר, ַחס ְוָשׁ ֵבּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ ְכּ
ְיָקא,  ִליֻכהּו – ַהְיֹאָרה ַדּ ְשׁ ן ַהִיּּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתּ ל ַהֵבּ ְרֹעה ְוכּו' ָכּ )שמות א(: ַוְיַצו ַפּ
י  ִפּ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  יׁשֹון )כמובא בפירש"י פ' בראשית(,  ִפּ י ְיאֹור ִמְצַרִים ֶזה  ִכּ
ה  ַהְמַדֶמּ ַח  ַהֹכּ ׁשֹוֶרה  ם  ׁ ָשּ ֶשׁ נה(,  ובתיקון  כו:  )זוהר בראשית  ֲהָלכֹות  ׁשֹוֵנה 
ה,  ַח ַהְמַדֶמּ ן ָזָכר, ַעל ְיֵדי ַהֹכּ ִחיַנת ֵבּ הּוא ְבּ רֹון, ֶשׁ ם ַהִזָּכּ ָרָצה ִלְפֹגּ "ל. ַהְינּו ֶשׁ ַנּ ַכּ

"ל: ַנּ י ׁשֹוֵנה ֲהָלכֹות ַכּ ֹוֶרה ַעל ִפּ ַהּשׁ
ַיד  ְבּ יב(:  )הושע  ִחיַנת  ְבּ ָיד,  ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ה  ַהְמַדֶמּ ַח  ַהֹכּ ּוְלַהְכִניַע 
ם  ַמְחֶתּ ּוְשׂ יב(:  )דברים  ִחיַנת  ְבּ ְמָחה,  ִשׂ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ְוָיד  ה.  ֲאַדֶמּ ִביִאים  ַהְנּ
ׁשֹוָרה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶשׁ ָיּד,  ַבּ ִנין  ַנְגּ ְמּ ֶשׁ ֶזֶמר  ֵלי  ְכּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ֶיְדֶכם.  ַלח  ִמְשׁ ָכל  ְבּ



ִלי  י ַהְכּ ן ְוכּו'. ִכּ תּוב )מלכים־ב ג(: ְקחּו ִלי ְמַנֵגּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִביִאים, ְכּ בּוָאה ַעל ַהְנּ ַהְנּ
י ֵיׁש ַעְצבּות רּוחַ, רּוַח ְנֵכָאה,  פּות ָהרּוַח, ְוהּוא ְמֹעָרב טֹוב ָוַרע. ִכּ הּוא ִהְתַאְסּ
אּול )שמואל־א טז(: ּוִבֲעַתּתּו רּוַח ָרָעה. ְוֵיׁש רּוַח טֹוָבה,  ָשׁ ֱאָמר ְבּ ֶנּ רּוַח ָרָעה, ַכּ
ִחיַנת  ֶאֶרץ ִמיׁשֹור; ְוהּוא ְבּ ְנֵחיִני ְבּ תּוב )תהלים קמג(: רּוֲחָך טֹוָבה ַתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ל ְנבּואֹות  הּוא ְמֹעָרב טֹוב ָוַרע, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַקֵבּ ֶשׁ ֶדׁש. ַאְך ְכּ רּוַח ְנבּוָאה, רּוַח־ַהֹקּ
ּוֵפֵרׁש  ל ָעֹרם,  ַוִיֹּפּ ְוכּו'  א  ַוִיְּתַנֵבּ אּול )שמואל־א יא(:  ָשׁ ְבּ תּוב  ָכּ ן  ֵכּ ְוַעל  ֱאֶמת. 
ן  ַנֵגּ ְמּ ֶשׁ ְוֶזה  רּוַח.  ַעְצבּות  טּות,  ְשׁ רּוַח  ְבּ ְמֹעָרב  ָהָיה  י  ִכּ ע;  ָגּ ְמֻשׁ ְלׁשֹון  "י:  ַרִשׁ
ָיּד ֶאת ָהרּוַח טֹוָבה, רּוַח ְנבּוָאה, ִמּתֹוְך  ט ַבּ ץ ּוְמַלֵקּ ִלי, הּוא ְמַקֵבּ ָיּד ַעל ַהְכּ ַבּ
ץ ְוִלְלֹקט ְוִלְמֹצא ֶחְלֵקי ָהרּוַח  ֵיַּדע ְלַקֵבּ ן, ֶשׁ ַעְצבּות רּוַח. ְוָצִריְך ִלְהיֹות יֹוֵדַע ַנֵגּ
ָהרּוַח טֹוָבה,  ִלְבנֹות  ַהְינּו  ְמָחה,  ׂ ַהִשּ ַהְינּו  ּגּון,  ַהִנּ ִלְבנֹות  ֵדי  ְכּ ְלֶאָחת,  ַאַחת 
ִלי  ָידֹו ַעל ַהְכּ י ָצִריְך ַלֲעלֹות ְוֵליֵרד ְבּ הּוא ֶהֶפְך ַעְצבּות רּוַח. ִכּ רּוַח ְנבּוָאה, ֶשׁ
ּגּון  ִביא ׁשֹוֵמַע ֶזה ַהִנּ ַהָנּ ֵלימּות. ּוְכֶשׁ ְשׁ ְמָחה ִבּ ׂ ן ִלְבנֹות ַהִשּ ֵדי ְלַכֵוּ ן, ְכּ ַנֵגּ ְמּ ֶשׁ
ָידֹו ִמּתֹוְך ָהַעְצבּות  ץ ֶזה ְבּ ֵבּ ִקּ ּנּו רּוַח ְנבּוָאה, ֶשׁ ל ִמֶמּ ן, ֲאַזי ְמַקֵבּ ֵמַהּיֹוֵדַע ַנֵגּ
ט  ַלֵקּ ְמּ ְיָקא, ֶשׁ ָידֹו ְוטֹוב ָלְך )שם בשמואל־א יט( – ְוטֹוב ָלְך ַדּ ן ְבּ רּוַח. ְוֶזה: ְוִנֵגּ
צּות ּוִבְנַין ָהרּוַח ְנבּוָאה הּוא ַעל־ְיֵדי  ר ִהְתַקְבּ ּוְמָצֵרף ַהּטֹוב ִמּתֹוְך ָהָרע. ְוִעַקּ
ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי,  תּוב )תהלים לא(: ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְקדֹונֹות ָהרּוחֹות, ְכּ ם ִפּ י ָשׁ ַהָיּד, ִכּ
ר ִאיׁש. ְוֶזה )שם  ַשׂ ל ְבּ ל ָחי ְורּוַח ָכּ ָידֹו ֶנֶפׁש ָכּ ר ְבּ תּוב )איוב יב(: ֲאֶשׁ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ
ָיּד  ַבּ ן  ַנֵגּ ְמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ִנְמָצא,  ה':  ַיד  ָעָליו  ִהי  ַוְתּ ן  ַנֵגּ ַהְמּ ן  ַנֵגּ ְכּ ְוָהָיה  במלכים(: 
ִחיַנת  ֶזּהּו ְבּ ִלי ֶזֶמר, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמָבֵרר ָהרּוַח טֹוָבה ִמן ָהרּוַח ָרָעה, ֶשׁ ַעל ַהְכּ
ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ה,  ַהְמַדֶמּ ַהְכָנַעת  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶזה  ְוָכל  "ל.  ַנּ ַכּ ְנבּוָאה  רּוַח 
טֹוָבה,  ָהרּוַח  ִחיַנת  ְבּ ֶאת  ל  ּוְלַבְלֵבּ ם  ִלְפֹגּ רֹוֶצה  ֶשׁ טּות,  ְשׁ רּוַח  ָרָעה,  ָהרּוַח 
ן  ַנֵגּ ַהְמּ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ַהָבּ ְמָחה,  ׂ ַהִשּ ַעל־ְיֵדי  ל  ֵטּ ְוִנְתַבּ ִנְכָנע  ְוהּוא  ְנבּוָאה,  רּוַח 
ה הּוא  י ַהְמַדֶמּ ה הּוא ַעל־ְיֵדי ַעְצבּות, ִכּ רּות ַהְמַדֶמּ ְבּ ר ִהְתַגּ י ִעַקּ "ל. ִכּ ַנּ ָיּד ַכּ ַבּ
ל ֶאת ָהרּוַח טֹוָבה,  הּוא ְמַבְלֵבּ ִחיַנת ַעְצבּות רּוַח, רּוַח ְנֵכָאה, רּוַח ָרָעה, ֶשׁ ְבּ
ָעְלָמא  א ְבּ ְבָתּ ָקא ַמֲחַשׁ ִחיַנת ְלַאְדָבּ "ל, ְבּ רֹון ַהַנּ ִחיַנת ִזָכּ הּוא ְבּ רּוַח ְנבּוָאה, ֶשׁ
י־ִאם ַעל־ְיֵדי  ֶדׁש, ִכּ ל רּוַח ְנבּוָאה, רּוַח ַהֹקּ ן ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקֵבּ "ל. ְוַעל ֵכּ ָאֵתי ַהַנּ ְדּ
ִהי ָעָליו  ן ַוְתּ ַנֵגּ ן ַהְמּ ַנֵגּ תּוב: ְוָהָיה ְכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ָיּד, ְכּ ן ַבּ ִחיַנת ְמַנֵגּ הּוא ְבּ ְמָחה, ֶשׁ ִשׂ
ִיְּהֶיה יֹוֵדַע  ן, ָצִריְך ֶשׁ "ל: ְוֶזה ַהְמַנֵגּ ַנּ ָידֹו ְוטֹוב ָלְך ְוכּו' ַכּ ן ְבּ ִחיַנת: ְוִנֵגּ ַיד ה', ְבּ
ל ָהרּוַח ַהְמֹעָרב  ֵצא ָכּ א ֵתּ לֹּ ֵדי ֶשׁ ֵלמּות, ְכּ ְשׁ ִלי ִבּ ִיְּהֶיה ַהְכּ ם ָצִריְך ֶשׁ "ל. ַגּ ַנּ ן ַכּ ַנֵגּ
ִנין  ַנְגּ ְמּ ִלי ֶשׁ ִיְּהֶיה ַהְכּ ן, ְוַגם ֶשׁ ִיְּהֶיה יֹוֵדַע ַנֵגּ ן ָצִריְך ֶשׁ ַבת ַאַחת. ְוַעל־ֵכּ טֹוב ָוַרע ְבּ
ִחיַנת ַמה  הּוא ְבּ ָראּוי, ֶשׁ ֵלמּות ָכּ ְשׁ ּגּון ִבּ ּיּוַכל ְלָבֵרר ּוְלַכֵוּן ַהִנּ ֵדי ֶשׁ ֵלם, ְכּ ָעֶליָה ָשׁ
ִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה, ִמן ָהַעְצבּות  ְמָחה, ְבּ ִחיַנת ִשׂ הּוא ְבּ ָבֵרר ָהרּוַח טֹוָבה, ֶשׁ ְמּ ׁ ֶשּ
ן, ְוֵאינֹו  ֵאינֹו יֹוֵדַע ַנֵגּ ֵלם, אֹו ֶשׁ ִלי ָשׁ ֵאין ַהְכּ ֶשׁ י ְכּ "ל. ִכּ ַנּ הּוא רּוַח ָרָעה ַכּ רּוַח, ֶשׁ
ָידֹו ְלָבֵרר ָהרּוַח טֹוָבה ִמן ָהרּוַח ָרָעה, ָעָליו ֶנֱאַמר )משלי  יֹוֵדַע ַלֲעלֹות ְוֵליֵרד ְבּ
אי  ַוַדּ ַבת ַאַחת, ַוֲאַזי ְבּ ל ָהרּוַח ְבּ ּמֹוִציא ָכּ ַהְינּו ֶשׁ ִסיל, ְדּ ל רּוחֹו יֹוִציא ְכּ כט(: ָכּ
הּוא  )ֶשׁ ָהרּוַח,  רּור  ֵבּ ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעֶשׂ ּגּון  ַהִנּ ְנִעיַמת  ר  ִעַקּ י  ִכּ ּגּון.  ַהִנּ ִנְבֶנה  ֵאין 
ּגּון, הּוא  ִחיַנת ַהִנּ ר ְבּ ִעַקּ ִגיָנה(, ַהְינּו ֶשׁ ָיּדּוַע ְלַחְכֵמי ַהְנּ ם ַהּקֹול, ַכּ ׁ ָשּ ִמּ ָהֲאִויר, ֶשׁ
ַאַחת,  ַבת  ְבּ ָהרּוַח  ל  ָכּ ּיֹוֵצא  ּוְכֶשׁ ָרָעה.  ָהרּוַח  ִמן  טֹוָבה  ָהרּוַח  רּור  ֵבּ ַעל־ְיֵדי 
ְמָחה, ְוֵאין ִנְכָנע  ׂ ּגּון ְוַהִשּ הּוא ְמֹעָרב טֹוב ָוַרע, ַוֲאַזי ֵאין ִנְבֶנה ַהִנּ מֹו ֶשׁ יֹוֵצא ְכּ
ֵצא רּוחֹו ָיׁשּוב ְלַאְדָמתֹו. ְלַאְדָמתֹו, ַהְינּו  ִחיַנת )תהלים קמו(: ֵתּ ה. ְוֶזה ְבּ ַהְמַדֶמּ
י לֹא  ה, ִכּ ב ֶאל ַהְמַדֶמּ ל ָהרּוַח, ֲאַזי חֹוֵזר ְוָשׁ ּיֹוֵצא ָכּ ֶשׁ ה. ַהְינּו ְכּ ִחיַנת ַהְמַדֶמּ ְבּ
ל ָהרּוַח  ט ּוְלָבֵרר ָהרּוַח טֹוָבה, ְויֹוֵצא ָכּ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַלֵקּ ה, ֵמַאַחר ֶשׁ ִנְכָנע ַהְמַדֶמּ
ִחיַנת  ְבּ ּוְמָבֵרר  ט  ַהְמַלֵקּ "ל,  ַהַנּ ָיד  ִחיַנת  ְבּ ֵיּׁש לֹו  ֶשׁ ְכּ ָוַרע. ֲאָבל  ַהְמֹעָרב טֹוב 
ִביִאים  ַהְנּ ּוְבַיד  ְבִחיַנת:  ִבּ ה,  ַהְמַדֶמּ ַמְכִניַע  ֲאַזי  ָרָעה,  ָהרּוַח  ִמן  טֹוָבה  ָהרּוַח 
ָבֵרר  ְמּ ֶשׁ "ל,  ַהַנּ ַהָיּד  ִחיַנת  ִמְבּ הּוא  בּוָאה,  ַהְנּ ִחיַנת  ְבּ ר  ִעַקּ י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ ה  ֲאַדֶמּ
ִחיַנת רּוַח  הּוא ְבּ ה, ֶשׁ ָהרּוַח טֹוָבה ִמן ָהרּוַח ָרָעה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְכִניַע ַהְמַדֶמּ
ַמִים ַוֵיַּרד,  תּוב )משלי ל(: ִמי ָעָלה ָשׁ ָכּ "ל: ְוֶזה ֶשׁ ַנּ רּוַח טֹוָבה ַכּ ָרָעה ַהְמֹעָרב ְבּ
ל ַאְפֵסי ָאֶרץ. ִמי ָעָלה  ְמָלה, ִמי ֵהִקים ָכּ ׂ ִשּ ָחְפָניו, ִמי ָצַרר ַמִים ַבּ ִמי ָאַסף רּוַח ְבּ
י  ִגיָנה, ִכּ ְנּ ן, הּוא עֹוֶלה ְויֹוֵרד ַבּ י ֶזה ַהְמַנֵגּ ן, ִכּ ִחיַנת ַהְמַנֵגּ ַמִים ַוֵיַּרד – ֶזה ְבּ ָשׁ
ץ ָהרּוַח: ְוֶזה:  ֵדי ְלַקֵבּ יר, ְכּ ׁ ַקל ַהִשּ ִפי ִמְשׁ יִמין, ְכּ ת ַהִנּ ִמַדּ ָצִריְך ַלֲעלֹות ְוֵליֵרד ְבּ
"ל.  ַנּ ֶרׁש ָהרּוַח ַכּ ם ֹשׁ י ָשׁ ֵהם ַהָיַּדִים, ִכּ ׁש, ֶשׁ ָחְפָניו ַמָמּ ָחְפָניו – ְבּ ִמי ָאַסף רּוַח ְבּ
"ל. ְוֶזה: ִמי ָצַרר  ַנּ ְקדֹונֹות ָהרּוחֹות ַכּ ם ִפּ ׁ ָשּ ָיַּדִים, ֶשׁ ִחיַנת ָהרּוַח הּוא ַבּ ר ְבּ ִעַקּ ֶשׁ
ְך. ַהְינּו  ִים ִלֵבּ ְפִכי ַכַמּ תּוב )איכה ב(: ִשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ֵלב, ְכּ ְמָלה – ַמִים ְבּ ׂ ִשּ ַמִים ַבּ
לֹט  א ִיְשׁ לֹּ ב ֶשׁ ֹוֵמר ַהֵלּ ּשׁ ְמָלה, ֶשׁ ׂ ִשּ ט ָהרּוַח, הּוא צֹוֵרר ַמִים ַבּ ַלֵקּ ְמּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶשׁ ֶשׁ
ִחיַנת  ַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא ֵמִקים ְבּ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ – ֶשׁ ה. ְוֶזה: ִמי ֵהִקים ָכּ ָעָליו ַהְמַדֶמּ
תּוב )יחזקאל מז(:  ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ַרְגִלין, ְכּ ֶזה ָהעֹוָלם. ַאְפֵסי, ְבּ ׁש ְבּ ַרְגִלין ַהְמֻלָבּ
ה, ַוֲאַזי  "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָנע ַהְמַדֶמּ ָיּד ַהַנּ י ַעל־ְיֵדי ִנּגּון ַבּ ַוַיֲּעִבֵרִני ֵמי ָאְפָסִים. ִכּ
ָכל  ֵיּׁש ְבּ ל ָהְרָמִזים ֶשׁ ּיֹוֵדַע ְלָהִבין ָכּ ׁ ִחיַנת ַמה ֶשּ הּוא ְבּ "ל, ֶשׁ רֹון ַהַנּ זֹוֶכה ַלִזָּכּ
ים  ִשׁ ה, ַהְמֻלָבּ ׁ ֻדָשּ ִחיַנת ַרְגֵלי ַהְקּ ִחיַנת ִחּיּות ֱאלֹקּות, ְבּ ֵהם ְבּ עֹוָלם, ֶשׁ ָבּ ָבר ֶשׁ ָדּ
ֲעֶלה ּוְמַקֵיּם  ַמּ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ – ֶשׁ "ל. ְוֶזהּו: ִמי ֵהִקים ָכּ ַנּ עֹוָלם ַכּ ָבּ ָבִרים ֶשׁ ָכל ַהְדּ ְבּ

ָנַתִים  ְשׁ ץ  ִמֵקּ ַוְיִהי  ְוֶזהּו:  "ל:  ַנּ ַכּ ָהעֹוָלם  ֶזה  ְבּ ין  ִשׁ ַהְמֻלָבּ ה  ׁ ֻדָשּ ַהְקּ ַרְגֵלי  ִחיַנת  ְבּ
ֶהם )במדבר יד(: יֹום  ֱאָמר ָבּ ה, ַהֶנּ ִחיַנת מֹוִציֵאי ִדָבּ ָנַתִים ָיִמים הּוא ְבּ ָיִמים. ְשׁ
הּוא  ֶשׁ ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ַאֲהָבה  ִחיַנת  ְבּ ם  ְוִנְפַגּ ִנְתַקְלֵקל  ָיָדם  ַעל  ֶשׁ ָנה;  ׁ ַלָשּ יֹום  ָנה  ׁ ַלָשּ
ַמץ". ּוַפְרֹעה  ַגם ַה"ָקּ ִחיַנת ְפּ הּוא ְבּ ץ – ֶשׁ "ל. ְוֶזה: ִמֵקּ ַנּ ֵהן ַכּ ִחיַנת: ְוָקַמץ ַהֹכּ ְבּ
יׁשֹון, ַהְינּו  ה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאר – ַהְיֹאר ֶזה ִפּ "ל. ְוִהֵנּ ַנּ ה ַכּ ַח ַהְמַדֶמּ ֹחֵלם – ַהְינּו ַהֹכּ
ִמן  ה  ְוִהֵנּ "ל.  ַנּ ַכּ ה  ַהְמַדֶמּ ַח  ַהֹכּ ֲעֵליֶהם  ר  ֵבּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ ֲהָלכֹות,  ׁשֹוֵנה  י  ִפּ ִחיַנת  ְבּ
ֵני ָרָעב, ַהְינּו טֹוב  ַבע ְשׁ ָבע ְוֶשׁ ֵני ָשׂ ַבע ְשׁ א ֶשׁ ַעל ָיָדם ָבּ ַהְיֹאר ְוכּו' – ַהְינּו ֶשׁ
י ָבאּו ֶאל  ְבִחיַנת: ְולֹא נֹוַדע ִכּ ה ְוגֹוֵבר ַעל ַהּטֹוב, ִבּ "ל. ְוָהַרע ִמְתַרֶבּ ַנּ ַכּ ָוַרע 
ִתי;  ְבִחיַנת )בראשית ל(: ָאַסף ֱאלִֹקים ֶאת ֶחְרָפּ ָנה. ְוִתּקּונֹו הּוא יֹוֵסף, ִבּ ִקְרֶבּ
ר לֹא  ְבִחיַנת )יחזקאל לו(: ֲאֶשׁ ִחיַנת ָהָרָעב, ִבּ הּוא ְבּ יק ֶאת ָהָרע, ֶשׁ הּוא ַמְמִתּ ֶשׁ
ִחיַנת )בראשית  ִחיַנת: ָאַסף רּוַח ְוכּו', ְבּ ּגֹוִים. ְוהּוא ְבּ ת ָרָעב ַבּ ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַפּ
ית ָידֹו ַעל  ֱאַמר ּבֹו, )שם מו(: ְויֹוֵסף ָיִשׁ ֶנּ ר רּוַח ֱאלִֹקים ּבֹו. ְוֶזה ֶשׁ מא(: ִאיׁש ֲאֶשׁ
ָסָבא )משפטים  "ל: ַעֵיּן ְבּ ַנּ ה ַכּ ַח ַהְמַדֶמּ ָמר ָהַעִין ִמֹכּ ַעל־ְיֵדי ַהָיּד, ִנְשׁ ֵעיֶניָך – ֶשׁ

ַדְלָתּ ְמֹאד ְוכּו': סּוק: ה' ֱאלַֹקי ָגּ ַרׁש ַעל ָפּ ָדּ ׁ דף צח.( ַמה ֶשּ

ׁש  ַוְיַחֵפּ יָחה  ָאִשׂ ְלָבִבי  ִעם  ְיָלה  ָלּ ַבּ ְנִגיָנִתי  ָרה  ִחיַנת: )תהלים עז(: ֶאְזְכּ ְבּ ְוֶזה 
"ל,  ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ַהַנּ ִחיַנת: ְבּ ְקדֹונֹות ָהרּוחֹות, ְבּ ָאז הּוא ִפּ ְיָלה, ֶשׁ ַלּ רּוִחי. ַבּ
ל  ֶשׁ ַהְזַּמן  ר  ִעַקּ ָאז  ֶשׁ ָרָעה. ַהְינּו  ִמּתֹוְך ָהרּוַח  ָהרּוַח טֹוָבה  ץ  ְלַקֵבּ ֲאַזי ַהְזַּמן 
ַרְך,  ם ִיְתָבּ ׁ יָחתֹו ִלְפֵני ַהֵשּ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ּוְלָפֵרׁש ִשׂ ַהִהְתּבֹוְדדּות, ְלִהְתּבֹוֵדד ֵבּ
ֵיּׁש ּבֹו ֲעַדִין,  ֻקּדֹות טֹובֹות ֶשׁ ַהְינּו ַהְנּ ׂש ָהרּוַח טֹוָבה, ְדּ ָלׂשּוַח ִעם ְלָבבֹו, ּוְלַחֵפּ
רֹון  ָמר ַהִזָּכּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְשׁ "ל, ֶשׁ ִחיַנת ִנּגּון ַהַנּ ֶזּהּו ְבּ ְלָבְרָרם ִמּתֹוְך ָהרּוַח ָרָעה. ֶשׁ
ב  א, ְוַלֲחֹשׁ ְכִליתֹו ָהַאֲחרֹון ָלעֹוָלם ַהָבּ ר ַתּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוֶכה ִלְזֹכּ ַהְינּו ֶשׁ "ל, ְדּ ַנּ ַכּ
הּוא  ֶזה  ל  ָכּ ֶשׁ ִמיד,  ָתּ ָאֵתי  ְדּ ָעְלָמא  ְבּ ּה  ְבֵתּ ַמֲחַשׁ ָקא  ּוְלַאְדְבּ סֹופֹו  ַעל  ִמיד  ָתּ
ׂש  יָחה, ַוְיַחֵפּ ְיָלה, ִעם ְלָבִבי ָאִשׂ ָלּ ָרה ְנִגיָנִתי ַבּ "ל. ְוֶזהּו: ֶאְזְכּ ַנּ רֹון ַכּ ִחיַנת ִזָכּ ְבּ
ל  ם ְמֹבָאר ָכּ ֻכָלּ ה ְבּ ּלֹות ָהֵאֶלּ ָכל ַהִמּ ְבּ ְמָצא ֶשׁ ְקָרא ַהֶזּה, ִתּ ִמּ ק ַבּ ַדְקֵדּ רּוִחי. ִאם ְתּ
ָעְלָמא  ִמיד ְבּ ר ָתּ ִריִכין ִלְזֹכּ ְצּ "ל, ֶשׁ רֹון ַהַנּ ִחיַנת ַהִזָּכּ ָרה, ֶזה ְבּ "ל. ֶאְזְכּ ִעְנָין ַהַנּ
רּור  ִחיַנת ֵבּ ְבּ הּוא  ֶשׁ "ל,  ַהַנּ ּגּון  ִחיַנת ַהִנּ ְבּ ַהְינּו  ְדּ ִחיַנת ְנִגיָנִתי,  ְבּ ְוֶזה  ָאֵתי.  ְדּ
ַעְצמֹו  ר  ִלְזֹכּ ְיכֹוִלין  ְמָחה,  ְוִשׂ ִנּגּון  ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי  י  "ל. ִכּ ַנּ ַכּ ָהָרע  ִמן  ַהּטֹוב 
ְמָחה  ִחיַנת ִשׂ הּוא ְבּ ָיּד, ֶשׁ רֹון הּוא ַעל־ְיֵדי ִנּגּון ַבּ ִמיַרת ַהִזָּכּ י ְשׁ א. ִכּ עֹוָלם ַהָבּ ָבּ
ְקדֹונֹות  ָאז הּוא ִפּ ְיָלה, ֶשׁ ַלּ רּור ָהרּוַח טֹוָבה הּוא ַבּ ר ֵבּ י ִעַקּ ְיָלה, ִכּ ָלּ "ל. ְוֶזהּו: ַבּ ַנּ ַכּ
"ל,  ְמָחה ַהַנּ ִחיַנת ִנּגּון ְוִשׂ י ַעל־ְיֵדי ְבּ יָחה – ִכּ "ל. ְוֶזהּו: ִעם ְלָבִבי ָאִשׂ ַנּ ָהרּוחֹות ַכּ
ִים ִלְפֵני  ַמּ ְך ִלּבֹו ַכּ ֹפּ "ל. ְוָאז ָיכֹול ִלְשׁ ַנּ ה ַכּ ַח ַהְמַדֶמּ ב ִמֹכּ ָמר ַהֵלּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְשׁ
ְך ֹנַכח  ִים ִלֵבּ ְפִכי ַכַמּ ְבִחיַנת: ִשׁ "ל, ִבּ ְמָלה ַהַנּ ׂ ִשּ ִחיַנת: ִמי ָצַרר ַמִים ַבּ ֶזּהּו ְבּ ה', ֶשׁ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתעֹוְרִרין ָלׂשּוַח  ׂש רּוִחי – ֶשׁ יָחה ַוְיַחֵפּ ֵני ה'. ְוֶזהּו: ִעם ְלָבִבי ָאִשׂ ְפּ
ֻקּדֹות  ַהְנּ ִלְמֹצא  ׁש  ּוְלַבֵקּ ׂש  ּוְלַחֵפּ א,  ַהָבּ ָלעֹוָלם  ְצִחי  ַהִנּ ְכִליתֹו  ִמַתּ ְלָבבֹו  ִעם 
ַרְך ַעל־ְיֵדי־ֶזה.  ם ִיְתָבּ ׁ ֵדי ָלׁשּוב ְלַהֵשּ ִקְרּבֹו, ְכּ ְבּ ִחיַנת ָהרּוַח טֹוָבה ֶשׁ טֹובֹות, ְבּ
ָיּדּוַע: ְוֶזה  ׁשּוָבה הּוא, ְלַהְכִניַע ָהרּוַח ָרָעה, ּוְלָבֵרר ָהרּוַח טֹוָבה, ַכּ ר ַהְתּ י ִעַקּ ִכּ
ִוד, ְוֵכיָון  ל ָדּ תֹו ֶשׁ ָטּ לּוי ְלַמְעָלה ִמִמּ ּנֹור ָהָיה ָתּ י ִכּ ֲחצֹות ַלְיָלה, ִכּ ִחיַנת ִקיָמה ַבּ ְבּ
ֲחצֹות  ַבּ ן ֵמֵאָליו )כשארז"ל ברכות ג:(. ַהְינּו ֶשׁ יַע ֲחצֹות ַלְיָלה ָהָיה ְמַנֵגּ ִהִגּ ֶשׁ
הּוא  ֶשׁ ִוד,  ָדּ ל  ֶשׁ ּנֹור  ִמִכּ ְך  ְמָשׁ ַהִנּ ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ּגּון  ַהִנּ ִחינֹות  ְבּ ִנְתעֹוֵרר  ָאז  ַלְיָלה 
ֲעבֹוַדת  ַבּ ר  ֵבּ ְלִהְתַגּ ַהְזַּמן  ָאז  ן  ְוַעל־ֵכּ "ל.  ַנּ ַכּ ְוכּו'  טֹוָבה  ָהרּוַח  רּור  ֵבּ ִחיַנת  ְבּ
י ָאז  ַרְך, ִכּ יָחתֹו ְלָפָניו ִיְתָבּ ם, ְלָפֵרׁש ִשׂ ׁ ֲעבֹוַדת ַהֵשּ ם, ָלקּום ָאז ַלֲעֹסק ַבּ ׁ ַהֵשּ
ִוד  ָדּ ל  ֶשׁ ּנֹור  ִכּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ "ל,  ַהַנּ ִלי  ְכּ ַבּ ִנּגּון  ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי  רּור  ַהֵבּ ר  ִעַקּ
ֶנֶאְמָרה  ַהּתֹוָרה  ֹזאת  ה:  ְלַמֲעֶשׂ ֵאּלּו  ָבִרים  ְדּ ֵהיֵטב  ְוָהֵבן  "ל.  ַנּ ַכּ ָאז  ן  ַנֵגּ ְמּ ֶשׁ
ֵאיְך  ה  ַעָתּ י  ָאַמְרִתּ ֲאִני  ָאַמר:  ַהֹזּאת  ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ֶשׁ ְוַאַחר  ה,  ֲחֻנָכּ ת  ָבּ ַשׁ ְבּ
ּבּוִציָנא  ּוְלַאְדָלָקא  א  ֻקְדָשׁ ְרבּות  ח  ְמַשׁ ָכא  ְלַאְמָשׁ ִחיַנת  ְבּ ה,  ֲחֻנָכּ ֵנר  ַמְדִליִקין 
ֶמן  )זוהר בראשית לא, ויקרא ז, שמיני לז, אמור פח, קד, בהעלותך קנד(, ֶשׁ
ַעת  ַהַדּ ַלת  ַהְגָדּ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ָיּדּוַע.  ַכּ ַעת,  ַהַדּ הּוא  ֶשׁ ל(,  )שמות  ֹקֶדׁש  ַחת  ִמְשׁ

ֵאר יֹוֵתר: "ל; ְולֹא ֵבּ רֹון ַהַנּ ִחיַנת ִזָכּ הּוא ְבּ "ל ֶשׁ ַהַנּ
"ל. ְוֶזהּו, )תהלים  ַנּ ְמָלה ְוכּו' ַכּ ׂ ִשּ ָחְפָניו ִמי ָצַרר ַמִים ַבּ ָיְּך ְלֵעיל: ִמי ָאַסף רּוַח ְבּ ַשׁ
ָידֹו,  ְבּ ָהרּוַח  ף  ּוְמַאֵסּ ט  ַלֵקּ ְמּ ֶשׁ רּוחֹו,  ב  ׁ ַיֵשּ ַעל־ְיֵדי  ָמִים.  ִיְזּלּו  רּוחֹו  ב  ׁ ַיֵשּ קמז(: 
ְפִכי  ִחיַנת: ִשׁ ב, ְבּ ִחיַנת ַהֵלּ הּוא ְבּ ִחיַנת: ִמי ָצַרר ַמִים, ֶשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיְזּלּו ָמִים, ְבּ

ם: "ל, ַעֵיּן ָשׁ ַנּ ְך, ַכּ ִים ִלֵבּ ַכַמּ
נדה  סו,  )פסחים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁ ֶשּ ַמה  הּוא,  ָהִעְנָין  ַלל  ְכּ
ָוה  ֵזָרה ָשׁ ן ְגּ הּוא ָדּ י ָיכֹול ִלְהיֹות ֶשׁ ָוה ֵמַעְצמֹו, ִכּ ֵזָרה ָשׁ ן ְגּ יט:(: ֵאין ָאָדם ָדּ
ן  ם. ַעל ֵכּ "ל, ַעֵיּן ָשׁ ַנּ ָתא ַכּ ָתא ְלִמְלּ ה ִמְלּ ַדֶמּ ְמּ ה, ֶשׁ ַח ַהְמַדֶמּ ֵמַעְצמֹו, ְוהּוא ִמֹכּ
ן  א ִאם ֵכּ ָתא, ֵמַעְצמֹו. ֶאָלּ ָתא ְלִמְלּ ָוה, ַהְינּו ְלַדּמֹות ִמְלּ ֵזָרה ָשׁ ְגּ ָאסּור ָלדּון 
ֵדי  בּוָרה, ְכּ י ַהְגּ לֹום, ִמִפּ ׁ נּו ָעָליו ַהָשּ ה ַרֵבּ ָלּה ֵמַרּבֹו, ְוַרּבֹו ֵמַרּבֹו, ַעד ֹמֶשׁ ִקְבּ

ה, ְוָהֵבן: ַח ַהְמַדֶמּ ֵצל ִמֹכּ ְלִהָנּ



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

רעיא מהימנא

ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְבִגיָנּה  אֹוַרְייָתא  ּקּוֵדי  ּפִ ל  ּכָ ָרא  ְלַאְדּכָ ִאיהּו  א  ּדָ ּקּוָדא  ּפִ ית  יּצִ ּצִ
א ִאיהּו ִסיָמָנא  יֶתם ֹאָתם ּדָ ֹות ְיָי ַוֲעׂשִ ל ִמּצְ ם ֶאת ּכָ ָאֵמר ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ
מצוות  כל  לזכור  היא  זו  מצווה  ציצית  ָדא.-  ּוְלַמַעּבְ ָרא  ְלַאְדּכָ א  ַמִלּכָ ּדְ
התורה בזכותה, כמו שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' 
המצוות  כי  הבא,  עולם  זכרון  הוא  המצוות  זכרון  והנה  אתם,  ועשיתם 
נמשכות משם והם לבוש העולם הבא בחינת כסא הכבוד )רבי יוחנן קרא 
למאנא מכבדותא( והתכלת שבציצית הדומה לים וים לשמים ושמים לכסא 
הכבוד, זה בחינת מדמה מילתא למילתא דקדושא, על ידי שנשמר מלשון 
הרע ועין הרע, כי הציצית הוא סימן וציון לעולם הבא לזכור המלך, כי 
המלך בעצמו נתן סימן זה בצמצום ולבוש של הציצית בכדי לזכור כי הוא 
מביט ומציץ עלינו בהשגחה פרטית מאור אין סוף ועד לנקודת המרכז של 
עולם הזה ברמזי וסימני מחשבה דיבור ומעשה שבכל יום, שעל ידי זאת 
הידיעה המגלה מלכותו וממשלתו, על ידי זה נותן בנו כוח לעשות רצונו, 
בחינת סימנא דמלכא לאדכרא ולמעבדא. כי הציצית כנ"ל היא סימן ורמז 
למצוות  והמצוות הם סימן ורמז לעולם הבא כנ"ל, שעל ידי שזוכר בעולם 
הבא, בחינת לאדכרא, מה שזוכר שעולם הבא מנהיג עולם הזה בכל רגע 
בפרטיות, שהוא בחינת התגלות המלכות, על ידי זה ולמעבדא, כי מקבל 

אמונה במלכותו ומקבל כוח לעשות רצון המלך.

יץ ְלִאְתַעְטָרא  ּצִ יץ ָזָהב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ּדְ יָת ּצִ יב )שמות כח( ְוָעׂשִ ֹתִ ּכְ
ָעְלָמא  ִאיהּו ִסיַמן ּדְ יּה ַעְייִנין, ּדְ ָלא ּבֵ ּכְ יץ, ְלִאְסּתַ א. ְוָדא ִאיהּו ּצִ ֲהָנא ַרּבָ יּה ּכַ ּבֵ
א.- כתוב ועשית ציץ זהב, העמדנו לימוד  ֲהָנא ַרּבָ יּה ּכַ ִאְתַעָטר ּבֵ ָאה, ּדְ ִעּלָ
כי הכהן הגדול הוא בחינת חסד  הגדול,  לעטר בו את הכהן  סוד הציץ 
בחינת צד הזכות ונקודות טובות שמוצא בחצות הלילה שעל ידי זה נעשה 
ניגון וזכרון עולם הבא, מקום פקדון הנשמות, כי הציץ הוא בחינת ההבטה 
ובפרטיות.  בכלליות  ישראל  כל  על  ברחמים  פקיחא  בעינא  וההשגחה 
אשר  שבנו  הטובות  ובנקודות  בנו  מביט  שהוא  בו  להביט  צריכים  ואנו 
הינן יקרות בעיניו והוא מרמז לנו באהבתו בכל יום שנתקרב עליו ונביט 
וזהו ציץ להסתכל בו עינים אשר הוא סימן  ובנקודות הטובות  ברמזים 
לעולם העליון עולם הבא אשר בעולם הבא מתעטר בו הכהן הגדול איש 
חסד, כי הוא מקיף לראשו ומאיר בו תמיד זכרון עולם הבא, עולם מקום 
מציץ  יתברך  ה’  ואיך  ישראל  כל  של  טובות  והנקודות  הנשמות  פקדון 

ומשגיח ומעריך כל נקודה טובה שבכל אחד ואחד. 

יּה,  ְלַקּמֵ יָמא  ַקּיְ ָלא  ּדְ ִנים,  ּפָ ָרא ַעל ַעזּּות  יֵליּה ְמַכּפְ ּדִ לּוָתא  ּכְ ְך ִאְסּתַ ּכַ ּוְבִגין 
ִנים  ְקׁשֹוט, ּפָ ִנים ּדִ ִאיּנּון ּפָ ִאין, ּדְ ִנים ִעּלָ ָכל ִאיּנּון ּפָ ְקׁשֹוט, ָרָזא ּדְ ִנים ּדְ א ּפָ ֶאּלָ
ַיֲעֹקב.- ומפני כך שיש בכח הכהן לראות הטוב  ּדְ ֱאֶמת  ּבֶ ְכִליָלן  ּדִ ֱאֶמת.  ּדֶ
שבכל יהודי ויש בו כוח לאסוף הנקודות הטובות לכן הסתכלותו מכפרת 
ובעולם האמת,  ובצדיקיו  של מי שאינו מכיר באדון הכל  על עזות פנים 
אין  אך  בכסילתו.  כנגדם  פנים  מעיז  והוא  הצדיקים,  של  שמשם השגתם 
בעל חוב מעיז פנים לפני בעל חובו ששולט הכהן על זה החוב בעזות פנים 
דקדושה, ומבטל החוב, על ידי שמאיר בו זכותו, כי זה הכהן איש חסד לא 
עומדים לפניו אלא רק פנים של אמת של אלו שמאיר בהם עולם הבא, 
עולם האמת שזאת האמת היא הנקודות טובות שהם חלקי נשמות ישראל 
זוכים לדבקות, כמובא בתורה  ידי זה האמת  שיש בכל אחד ואחד, שעל 
שם על אבא שאול עיין שם, וסוד כל אלו הפנים העליונות של הצדיקים 
הדבקים בה', בזכרון עולם האמת על ידי האמת שבהם. וכן מה שמאירים 
גם לרחוקים הזכות והטוב שבהם לבטל חובם ועזותם כנ"ל, אלו הפנים של 
בו  הכלולים  ישראל  נפשות  ע'  יעקב שורש  אמת מושרשים באמת של 

שהוא ביחס אליהם בבחינת מקום פקדון הנפשות בעולם הבא.

ַכר,  יץ ּדְ ָרא. ּצִ לּוָתא ְלַאְדּכְ ּכְ ָאה. ִאְסּתַ ּתָ ַעְלָמא ּתַ ית ִאיהּו נּוְקָבא, ָרָזא ּדְ יּצִ ּצִ
יץ ְלַכַהָנא.- ציצית היא בחינת נוקבא  ית נּוְקָבא, ְוָדא ְלָכל ַבר ַנׁש. ּצִ יּצִ ּצִ
בחינת חסרון, בחינת דין, בחינת צמצום, בחינת סוד עולם התחתון שהוא 
לבוש לעולם האמת עד לנקודת המרכז של עולם הגשמי הזה שבו מקום 
הבחירה על ידי צמצום האור כדי לזכות לבחירה לראות ולזכור בעולם הבא 
לדעת כי ה' יתברך מציץ עליו ומשגיח עליו. והציץ הוא הסתכלות הזכר 
שהוא הסתכלות וההשגחה מעולם הבא שממנו נשלח הזכרון וההשפעה 

של הרמזים, כי ציץ זכר וציצית נקבה. וזהו לכל אדם שהוא מושגח על 
ידי הציץ בחינת זכר ובבחירתו לראות זו ההצצה על ידי שמציץ לראות 
את הקדוש ברוך הוא, בבחינת וראיתם אותו הנאמר בציצית. ועיקר כוח 
הידיעה שה' מציץ עלינו הוא על ידי הצדיקים דייקא בבחינת כהן המאירים 
עלינו  להשגיח  טובות שהוא בעצמו ההתעוררות מלמעלה  הנקודות  בנו 

מהעולם הבא להמשיך בנו אלקות של נקודות טובות.

להסתכל  אסור  למדנו,  הרי  והנה  א,-  ִכיְנּתָ ׁשְ ּבִ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ָאסּור  ְוָתֵניָנן, 
בשכינה בעת שהיא באה ומתגלה ללא התעוררות שלנו כי הוא בחינת 

ריבוי אור המכלה.

ְוִתּקּוָנא  ִוד,  ּדָ ְלֵבית  ְרְסָייא  ּכֻ ִאיהּו  ְתֵכֶלת,  ּדִ ִגין  ּבְ ֵכָלא,  ּתְ ִאית  ְך  ּכָ ִגין  ּבְ
לבית  הוא בחינת כסא  מפני שתכלת  תכלת  יש בציצית  ולכן  יֵליּה.-  ּדִ
דוד, בחינת כסא דין כמובא לקמן, שהוא בחינת כיסוי וצמצום בחינת דין, 
שהוא צמצום בשביל בית דוד שהיא המלכות, כי צמצום אור אין סוף היה 
כדי שתתגלה המלכות, ועיקר התקון שלה, של מלכות דוד הוא דייקא ע"י 
הצמצום בעצמו, שמשם כוח הבחירה, ועיקר הבחירה היא ביראת שמים 
עיין, לראות בתוך  ידי ראית הטוב  ועל  וכן  לראות ה’ רואה אותי כנ"ל 
הצמצום בבחירתו הטובה את הנקודות טובות, שהם בחינת עולם הבא, 
המלבוש בזה העולם שזהו בעצמו גם כן יראת שמים לזכור בעולם הבא. 
בידי  הכל  בבחינת  שלנו  התעוררות  בחינת  הם  טובות  הנקודות  אלו  כי 
שמים חוץ מיראת שמים, המביאה למעשים טובים שאחרי עשייתם יש לנו 

להתבונן וללקט כל הנקודות טובות בראיה טובה על עצמנו.

מלפני  היראה  וזהו  ֲאָתר.-  ֵמַההּוא  ְלַדֲחָלא  ְיָי  ֳקָדם  ִמן  ֲחָלא  ּדַ ִאיהּו  ְוָדא 
ה' להיות ירא מאותו מקום שהוא עולם הבא, לזכור בעולם הבא שהוא 
התכלית )תכלת( והסוף, כי הזוכר בעולם הבא יודע כי יש השגחה וממליא 
שכר ועונש, ומשם תחילת יראתו. ועל ידי יראתו וידיעתו כי העולם אינו 

הפקר ועתיד לתת את הדין, על ידי זה מתעורר לטוב.

ּה  ַדְייִנין ּבָ ְרְסָייא ּדְ ֹות ְיָי, ְוָדא ּכֻ ל ִמּצְ ם ֶאת ּכָ ַכְרּתֶ א ּוְרִאיֶתם אֹותֹו ּוזְּ ְוַעל ּדָ
ִאיהּו  ֵכָלא, ּדְ ר ּתְ ְווִנין ָטִבין ְלֶחְלָמא, ּבַ ָכל ּגַ אֹוְקמּוָה, ּדְ ָמה ּדְ יֵני ְנָפׁשֹות, ּכְ ּדִ
ְנָפׁשֹות.- ועל זה נאמר וראיתם אותו שנראה כי  ִדיָנא ּדִ ָסִליק ּבְ ְרְסָייא ּדְ ּכֻ
ונזכור  נזכור בעולם הבא  ידי זה  ועל  הקב"ה מציץ עלינו מהעולם הבא 
לקיים את כל מצוות ה', וזהו כסא הכבוד שהוא עולם הבא ומקום פקדון 
הנשמות, אשר הרקיע והים והתכלת דומים לו, מדרגה אחר מדרגה, לבוש 
אחר לבוש בצמצום עד לנקודות מרכז העולם הזה במחשבה דיבור ומעשה 
זכותם  נפשות, לעשות חשבון הנפשות,  דיני  בו  שדנין  והוא כסא  כנ"ל 
וחובתם כמו שנעשה בעת עליית הנשמה בכל לילה. וכמו שהעמידו שכל 
חוץ מתכלת שהוא כסא שעולה בדיני הנפשות.  הגוונים טובים לחלום 
גוונים טובים בו שהם הנקודות טובות שיש  כי חלום שהוא המדמה, כל 
ורע, מלבד כאשר המדמה מראה התכלת בבחינת  בחלום המעורב טוב 
צמצום יותר מדי עד שאין נראים הנקודות טובות רק שחרות הלילה הגובר 
בחצות, טרם מציאת הנקודות טובות וזה בעת שהנפשות עולות למקום 
היום  שבאותו  מעשיהם  על  וחשבון  דין  לתת  השינה  בעת  בדין  פקדונם 
והחלום כפי מעשיו ובעת שחולם על התכלת אולי בא לרמז לו שאינו זוכר 
בעולם הבא המרומז בתכלת אלא נשאר רק בחיצוניות וברגלין בלי להבין 
הרמזים שברגלי הקדושה כי היה ראוי שיראה בחלום איך התכלת מרמז 
על הים אשר מרמז ודומה לרקיע והרומז ודומה לכסא הכסוד שורש נשמתו. 
ואם יקבל מוסר החלום שדין עליו מפני שלא זוכר בעולם הבא אולי יבין 

הרמז ויתעורר על ידי זה דייקא ויטיב חולמו בפרושו הטוב.

א  ִתיב, ֶאּלָ ָנף ָלא ּכְ ֵכֶלת. ְוָנְתנּו ַעל ַהּכָ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ית ַהּכָ יּצִ ִתיב ְוָנְתנּו ַעל ּצִ ּכְ
ַאר חּוִטין.- כתוב ונתנו על ציצית  ָחֵפי ַעל ׁשְ ָדא ִאיהּו ּדְ ית. ּדְ יּצִ ְוָנְתנּו ַעל ּצִ
הכנף פתיל תכלת. ונתנו על הכנף פתיל לא כתוב אלא ונתנו על הציצית 
להדגיש לך שפתיל התכלת הוא מחפה על שאר החוטין של הציצית, כי 
הציצית כאמור היא בחינת נקבה בחינת הסתכלות שלנו כלפי ה' המציץ 
שמזכיר  מפני  הקב"ה  לכיוון  להציץ  אותנו  המעורר  הוא  והתכלת  עלינו 
לנו התכלית בחינת עולם הבא, כי בו הוא נרמז כאמור. כי התכלת הוא 
בחינת עטרה וחופה ומקיף לעולם הזה, שבו בעולם העשיה בפועל נמשכים 
הרמזים, כי התכלת שהוא בחינת תכלית בחינת עולם הבא החופה והמקיף, 
ממנו נמשכים רמזי ההצצה, שהם שאר החוטים. ועוד יש לדייק כי התכלת 



לא נמצא על הכנף וההסתרה, בחינת לא יכנף עוד מוריך, אלא יש להתבונן 
שהתכלת, שהוא עולם הבא, נמצא חופה ומרומז בציציות, לומר לך שעולם 
הבא נוכח ומגולה ולא מתכנף, למי שהמדמה שלו מבורר להבין הרמזים. 
בחינת עולמך תראה בחייך. שרואה בחייו הטוב של נשמתו אשר בעולם 

הבא הנמצא כאן ועכשיו בעולם הזה בגופו דיבורו ומחשבתו.

ה ְלָך ֲעָמֵלק.  ר ָעׂשָ ם, ּוְכִתיב, )דברים כה( ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ַכְרּתֶ ּוְרִאיֶתם אֹותֹו ּוזְּ
ידי פתיל התכלת שהוא לבוש עולם הבא בעולם  ועל  א.-  ּדָ ַטְעָמא  ַמאי 
לשעבד  מעלה  כלפי  בהביטתכם  כי  וזכרתם  אותו  וראיתם  נאמר  הזה, 
ידי זה תזכו לזכרון דקדושה לזכור בעולם  רצונכם לאביכם שבשמים על 
הבא ולהמשיך שפע עולם הבא שהוא בחינת זכר, והוא מעורר הגזרה שווה 
רעיא מהימנא  קבלה רשב"י מרבו  למילתא, אשר  מילתא  בחינת מדמה 
זכור את אשר עשה לך עמלק, כי זכרון  וזאת הגזרה שווה אשר בפסוק 
עולם הבא יזכיר לך מלחמת עמלק, כאשר משה הרים ידו לשמים לזכור 
נוצחים  היו  כנ"ל  לאביהם  לבם  משעבדים  ישראל  בני  והיו  הבא  עולם 
המלחמה על ידי ידיו של משה בחינת ביד הנביאים אדמה בחינת בידך 
אפקיד רוחי, שהוא בחינת זכרון עולם הבא, שבהרמת ידיו אסף הנקודות 
טובות של עם ישראל והעלה אותם לשורשם מקום פקדון הנשמות שעל ידי 
זה נכנע עמלק שהוא כנגד הזכרון כי הוא בחינת שכחת עולם הבא שהוא 
בחינת לא ירא אלוקים. ומה טעם נאמר בשני הפסוקים זכירה בגזרה שווה?

ֵעי ְלאֹוָכָחא  ּבָ ֲאבֹוי  ּדַ ִזְמָנא  ל  ּכָ א.  ְלּבָ ּכַ ֵכיּה  ּוְנׁשָ ְדָרא,  ּגִ ָפִריץ  ּדְ ִלְבָרא  א  ֶאּלָ
ְלָבא. אּוף ָהָכא ּוְרִאיֶתם אֹותֹו  יְך ָלְך ּכַ ד ָנׁשִ ִכיר ּכַ ִלְבֵריּה, ֲהָוה ָאַמר ֲהִוי ּדָ
ָמִתין ְלֵמיָדן.- והנה רשב"י המתקשר  ִקין ִנׁשְ ַסּלְ ָדא ִאיהּו ֲאָתר ּדְ ם, ּדְ ַכְרּתֶ ּוזְּ
לנשמת משה רבינו, אשר בעולם הבא עולם הנשמות, מבאר לנו הגזרה 
שווה גם כן על ידי בחינת מדמה דקדושה, הוא המשל שהוא לבוש לנמשל, 
כשם שהעולם הזה הוא לבוש ונמשל לעולם הבא והמבין רמזי עולם הזה 
וזוכה לזכרון עולם הבא. והנה אומר רשב"י משל הוא  משיג גם הנמשל 
לבן שפרץ גדר אביו המלך ובא כלב ונשכו. ומעתה כל זמן שאביו רוצה 
להוכיח בנו על מעשיו להרחיקו מן הרע, אומר לו הוי זוכר כאשר נשך 
אותך הכלב. כך בנמשל וראיתם אותו וזכרתם, מה שמביט בתכלת ורואה 
הנשמות בלילה אשר  אותה הוא להזכר בעולם הבא שהוא מקום פקדון 
עולות לשם להשפט על מעשיהם שביום ואם זוכה לפני השינה לזכור לפני 
מי עתיד לתת דין וחשבון אזי יברר הטוב מן הרע ויאסוף הנקודות טובות 
בעצמו, שהוא בחינת התעוררות התשובה מאהבה, אך גם מיראה כי זוכר 
גם בחשבון נפשו את עשה לו עמלק במשך היום להשכיח התכלית ועתה 

איך יעמוד לפני המלך אחרי שהכלב נשכו אחרי שפרץ גדר המלך.

זה  גוון  כעין  לומר  למילתא  מילתא  מדמה  רשב"י  שוב  א,-  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ
שאמרנו על זכרון הציצית ומשל הכלב הנושך כך דומה הדבר למטה נחש 

הנחשת.

ד ָסִליק ְלֵעינֹוי,  א ּכַ ׁשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי, ֲאַמאי. ֶאּלָ ל ַהּנָ )במדבר כא( ְוָהָיה ּכָ
ִאיהּו  י ֳקָדם ְיָי, ַוֲהָוה ָיַדע ּדְ ּלֵ ִחיל, ְוּצַ יְך ֵליּה, ֲהָוה ּדָ ָנׁשִ ַההּוא ּדְ ּיּוְקָנא ּדְ ְוָחֵמי ּדִ
ִזיב  ּתְ ִחיל ֵמֲאבֹוי. ִאׁשְ ֲאבֹוי, ּדָ ְבָרא ָחֵמי ְרּצּוָעה ּדַ ל ְזַמן ּדִ א. ּכָ יַבּיָ ַחּיָ א ּדְ עֹוְנׁשָ
ֵעינֹוי  ָחֵמי ּבְ ָזָבא. ַההּוא ּדְ ּתְ ִרים ֵליּה ְלִאׁשְ א. ַמאן ּגָ ִזיב ִמּכֹּלָ ּתְ ִמְרּצּוָעה, ִאׁשְ
א ְוָרָאה ֹאתֹו ָוַחי,  ְזָבא. ְוַעל ּדָ ּתַ ַההּוא ְרּצּוָעה, ַההּוא ְרּצּוָעה ָגִרים ֵליּה ְלִאׁשְ
ּוְרִאיֶתם  ָהָכא  ָזָבא. אּוף  ּתְ ְלִאׁשְ ֵליּה  ָעִביד  ְוִאיהּו  ֵליּה,  ַאְלֵקי  ּדְ ְרּצּוָעה  ַחֵמי 
ְלכֹון,  ִיְגרֹום  ַהאי  ּדְ ְרּצּוָעה,  ָהא  ָלאו,  ְוִאי  אי.  ַוּדַ יֶתם  ַוֲעׂשִ ם,  ַכְרּתֶ ּוזְּ אֹותֹו 
יֶתם.- והיה כל הנשוך וראה  ִדיר, ּוְכֵדין ַוֲעׂשִ יִלי ּתָ ִבין ְלפּוְלָחָנא ּדִ ְלֶמֱהִוי ּתָ
בחינת  עיניהם,  נתנו  כאשר  אלא  לחיים,  זה  מטה  גרם  מדוע  וחי.  אתו 
וראה דיוקן הנחש,  עין טובה, הפך עין רעה בחינת שכחה ומתת הלב. 
כי דיוקן הוא גם בחינת דמיון לדבר האמתי כשם שעולם הזה הוא דיוקן 
לעולם הבא. וכאשר ראה במדמה דקדושה נחש הנחשת שבוא שורש הטוב 
בעולם הבא שממנו נמשך הנחש בשביל הבחירה כדי שתגבר עליו ונאסוף 
נקודות טובות. וכאשר ראה כל זאת ונזכר בנחש שהכישו מיד היה ירא 
והתפלל לפני ה' כי היה יודע בברור כי ישנה השגחה בגם בענין הניסיון 
בניסיון,  כפי העמידה  ועונש  וישנו שכר  ויום  יום  בכל  לכל אחד  שנשלח 
וידע שהוא עונש החייבים אשר נתונים ביד הנחש, שהוא בעצמו עונשם 
מה נשכם. ויש לרמז כי עונש הוא לשון נשיה ושכחה, כי החייב בעברותיו 
מה שמרגיש רחוק ואינו זוכר עולם הבא זהו בעצמו עונשו שהעניש עצמו 
התכלת  פתיל  שהוא  אביו  רצועת  רואה  שהבן  זמן  כל  והנה  במעשיו. 
המזכיר כסא הדין שבעולם הבא, עולם האמת, אשר שם הגן עדן המאיר 
הנקודות טובות ושם גהנום הבושה על המעשים הרעים. נמצא שהרצועה 

בחינת  שהוא  ולהבא,  מכאן  להנצל  לו  גורמת  היא  זכרון  בחינת  שהיא 
תשובת המשקל, שעל ידי התשובה מתרפא ונעשה חי וזוכר, הפך מתת 
הלב. ועל ידי זה וראה אותו בחינת וראיתם אותו )גזרה שווה( וחי בלבו, 
בזכרון עולם הבא כראוי. והוא רואה הרצועה שהכתה אותו שהוא עמלק 
מילתא  כנ"ל  רשב"י  מדמה  כן  כמו  להצילו.  בו  פועלת  זו  וראיה  כנ"ל 
למילתא, וראיתם אותו את הפתיל תכלת וזכרתם את עשה עשה לך עמלק 
ידי הזכרון כנ”ל  ועשיתם ודאי, והמעשים טובים הם בחינת תשובה על 
מעשים באמונה ודאית בחינת ודאי. ואם לאו שתזכרו בעצמכם לראות 
הטוב ולבררו מן הרע שהוא עמלק, אזי ח"ו אותה רצועה שהוא עמלק, 
היא שתגרום לכם להיות חוזרים לעבודתי באופן תדיר בבחינת תשובה 
שלמה בחינת ולא ישוב עוד לכסלה, היא כסילות ובהמיות הלב השוכח. כי 
נפילתכם ביד רצועת עמלק תהיה בחינת ירידה לצורך עליה, בחינת אם 
חוזרים בתשובה מוטב )על ידי נקודות טובות ( ואם לאו מעמיד אני עליהם 
מלך שגזרותיו קשות כהמן זרע עמלק וחוזרים בתשובה , ואז יתקיים בכם 
ועשיתם. שתעשו בשלמות רצון ה' אשר התגלה בתורת משה, אשר נתנה 

לנו מתנה מעולם הבא.

אי, לֹא  ַוּדַ ַאֲחָרִנין,  ֹאְרִחין  ין  יׁשִ ּבִ כֹון  ִמּנְ ִיְמַנע  ְלַבְבֶכם,  ַאֲחֵרי  ְולֹא ָתתּורּו 
ְמָיא  ֵכֶלת, ּדַ א ּתְ ֵכָלא. ּדָ ון ּתְ ָקא ּגֹוָ א ַסּלְ ין. ְוַעל ּדָ יׁשִ ָתתּורּו, ְוָלא ַתֲעְבדּו ּבִ
ר,  ֵמיׁשָ ּדְ ְלָאְרָחא  ְלֵמַהְך  ָנׁש  ְלַבר  ָעִביד  בֹוד,  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ַמה  בֹוד,  ַהּכָ א  ּסֵ ְלּכִ
אי  ַוּדַ ר,  ֵמיׁשָ ֹאַרח  ּבְ ְלֵמַהְך  ָנׁש  ר  ְלּבַ ָעִביד  ֵכֶלת,  ּתְ ַהאי  אּוף  ֵליּה.  ָאה  ְלַדּכְ
ר.- ולא תתורו אחרי לבבכם  ֵמיׁשָ א ִאית ְלַדֲחָלא ֵמַהאי ֲאָתר, ְלֵמיַהְך ּבְ ֹכּלָ ּדְ
להתבונן במחשבות הלב, מקום השכחה והמיתה, מקום הדמיון המשכיח 
זכרון עולם הבא, שעל שלא תתורו על ידי זה ימנעו ממכם מעשים רעים 
ודרכים אחרות של הסטרא אחרא והמינות בחינת אחר המסתיר בחינת 
אחד בחינת השגחה. ודאי היא ודאות האמונה כנ"ל שעל ידי ברור המדמה, 
והסובבים  ידי בירור הנקודות טובות להסתכל בעין טובה על עצמך  על 
אותך ועל המציאות הבאה לרמז התקרבות ולא התרחקות. ועל ידי זה ודאי 
לא תתורו בהסתכלות לא נכונה וממילא לא תעשו דברים לא טובים. ועל 
זה עולה גוון התכלת על הציצית לעורר המדמה דקדושה בחינת תכלת 
דומה לים ים לרקיע רקיע לכסא הכבוד כנ”ל. וזהו שתכלת דומה לכסא 
הכבוד ומה דמיונו? מה כסא הכבוד גורם לאדם ללכת בבדרך ישרה כי 
נזכר במידת המשפט וההשגחה של שכר ועונש וזהו המביאו לידי זיכוך 
וברור המדמה וללבו הזך והחי. כך הוא התכלת שבציצית שהוא רמז ומשל 
לזאת ההשגה של התלבשות עולם הבא בעולם הזה, כך גם הוא גורם לאדם 
ללכת בדרך ישרה, ודאי בברירות הדעת וסילוק דמיונות השווא, יש לכולם 
להיות יראים מאותו מקום של התכלת והסוף והתכלית, הוא יום המיתה 
ועליה לעולם הבא, מקום כסא הכבוד האלוקי, הפך כבוד המדומה, אשר 
התכלת הוא הגורה ליראה וגורם ללכת בדרך הישרה העולה ללא הטיה 
לצדדי הדמיונות המעורבים טוב ורע, אלא ישר לאמת עולם הבא עולם 

הנשמות עולם זכרון הנקודות טובות.

ָרִזי  ָואֹוַמר  ִדיק  ַלּצַ ִבי  ּצְ ַמְענּו  ׁשָ ְזִמירֹות  ָהָאֶרץ  ַנף  ִמּכְ כד(  )ישעיה  ִתיב  ּכְ
ָנף ָהָאֶרץ.- כתוב מכנף  ִאיהּו ּכָ ית, ּדְ יּצִ ּצִ ָנף ּדְ א ּכָ ַנף ָהָאֶרץ, ּדָ ִלי ְוגֹו'. ִמּכְ
הארץ וכו’, כנף הארץ הוא בחינת לבוש והסתרה של אור אין סוף, בחינת 
הפך לא יכנף עוד מוריך. והנה בכנף הציצית שהוא הלבשת הדיבור של 
אור אין סוף ברמזים, בבחינת צמצום, עד להשגחה נסתרת בחינת כנף, 
בעולם העשיה הגשמי, בחינת ארץ. שם זמירות שהם ניגונים של הנקודות 
טובות, שמענו, שאלו הנקודות טובות המתחברות יחדיו לניגון וזימרה, הם 
בחינת זכרון עולם הבא המלובש בניגון, שמשם הרוח טובה רוח נבואה. 
וזהו כי זמירות הוא אותיות רמיזות כי הוא בחינת מה שמרמז לכל אחד 
להתקרב אליו. ובפרט כאשר מאיר בו הנקודה טובה שבו. והנה הציצית 
בעצמה היא בחינת הרמיזות להמון העם כמובא שם, בחינת מאד, בחינת 

צמצום ולבוש.

ָאה, ּגֹו ִאיּנּון  ְלָיין ֵמֲאָתר ִעּלָ ָנְפִקין ְוּתַ ַאר חּוִטין, ּדְ ין ׁשְ ַמְענּו, ִאּלֵ ְזִמירֹות ׁשָ
אשר  הרמיזות  אלו  זמירות  ָאה.-  ִעּלָ ֵמָחְכָמה  ָנְפִקין  ּדְ ִאין,  ִעּלָ ִביִלין  ׁשְ
באלו  והוא מצטמצם  שמענו כנ"ל המלובש בהם הניגון של עולם הבא. 
עולם  זכרון  כי  עצמה.  במציאות  וגם  כנ”ל.  הציצית  של  החוטים  שאר 
חוטי  בחינת  הם  והזמירות  שבציצית  תכלת  בחינת  הוא  בכלליות  הבא 
הלבן, היוצאים ומתגלים בחינת מחשבה דיבור ומעשה, שמזמין לכל אחד 
ממקום  משם  ונמשכים  בשורשם  וקשורים  תלוים  החוטים  ואלו  רמיזות. 
העליון שהוא עולם הבא, דרך אותם שבילים עליונים של הספירות, לבוש 
אחר לבוש, עד לעולם העשיה ויוצאים ממקורם שהיא החכמה העליונה 



של הקב"ה בהנהגתו את בריתיו בהשגחה פרטית במחשבה דיבור ומעשה 
להתחזק ולהבין הרמזים כדי להגיע לתכלית.

ָהא  יֵליּה, ּדְ ירּו ּדִ ּפִ ִאיּנּון חּוִטין ִאיּנּון ׁשְ יק ַחי ָהעֹוָלִמים, ּדְ ּדִ א ּצַ יק, ּדָ ּדִ ִבי ַלּצַ ּצְ
ְתֵרין ִסְטִרין.- צבי לצדיק, זהו צדיק חי  ִליָלא ּבִ יּה ָנְפִקין, ְוָכל חּוָטא ּכְ ִמּנֵ
העולמים, כי המשיג את הרמזים בשלמות הוא הצדיק, כי הוא משיג שורש 
חי  צדיק  עולם,  יסוד  צדיק  והוא  לעולם  מעולם  ואיך משתלשלת  החכמה 
עולמים הממשיך החכמה אשר תחיה, והוא מחייה העלמה שהיא רק בחינת 
רמז, בחינת חי עולמים, ומגלה חכמת הרמז והוא ממשיכה לכל העולמות 
לעורר רחמי שמים להמשיך הרמזים לקרבנו בתשובה מאהבה ברמזים של 
אהבה, ואלו החוטים של הציצית וההשגחות שמציץ הקב"ה עלינו בכל יום 
הם היופי של הצדיק שהרי ממנו יוצאים, שהרי כל הספרות מכתר ועד 
הוד מתנקזים ליסוד המשפיע וכל יופי וסדר העולם ושילוב הכוחות שבחג"ת 
נראים בו בסידורם היפה. והצדיק הוא מגלה יופי הרמזים שבתורה ומקבצם 
לחידושים כדי לקרבנו לקב"ה. וכל חוט כלול בשתי צדדים להורות כי שתי 
הצדדים מקורם בחוט אחד, כי כל ההנהגות נמשכים מן האחד הפשוט הוא 
יתברך, מאור אין סוף עד נקודת המרכז של העולם הזה. וזאת משיג הצדיק 
בשלמות גדול כאמור, וממשיך לנו אלו ההשגות. וכן אלו שני הצדדים הוא 

בחינת זכרון בכלליות ובפרטיות כמובא שם.

ָכל ְמֵהיְמנּוָתא  ָאה ּדְ ָהא ִמּגֹו ָרָזא ִעּלָ ְלָנא, ֲאֵמיָנא ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי, ּדְ ּכַ ְוַכד ִאְסּתַ
ברמזים  והתבוננתי  הסתכלתי  כאשר  בנבואתו,  ישעיה  ואמר  ָנְפִקין.- 
לי  רזי  אמרתי  כנ"ל,  העשיה  בעולם  ומכונפים  הנסתרים  הארץ,  שבכנף 
רזי לי, הובן לי הסוד. כי מתוך הרמז הוא אותיות מ-רז, כי הרמז נמשך 
מתוך הרז העליון, שממנו כל האמונה יוצאת, שהוא אור אין סוף המלביש 
עצמו לרמזנו במקום הצמצום, אשר שם החכמה נסתרת ומלובשת בשביל 
הבחירה לבחור באמונת ההשגחה, כי האמונה היא בלילות דייקא במקום 
לי  רזי  כפל הלשון  לפרש  ויש  רמז.  והסתרה ששם הכל בבחינת  החושך 
רזי לי שהוא כנגד זכרון עולם הבא בכלליות ובפרטיות כנ”ל. גם בחינת 
המדמה מילתא למילתא, רז בתוך רז, כי מתוך הבנת הנמשל שהוא הרז 
שברמז שבמשל, מתוכו מבין עוד דבר נוסף. ועוד שמעמיק בכל פעם הבנת 
הרז ומסיר הלבוש שבכל עולם ועולם עד להשגת אור אין סוף כפי מעלת 
נשמתו ויגיעתו. עוד יש לפרש ענין רזי לי רוצה לומר רז לאות י' שהיא 

החכמה המרומזת.

ְלִמְדַחל,  ִחילּו  ּדְ ֲאָתר  ְלַאְלָקָאה,  ְרּצּוָעה  ַוֲחֵמיָנא  ְתֵכֶלת,  ּבִ ְלָנא  ּכַ ִאְסּתַ ְוַכד 
ין  ָלא ַעל ַמה ִמְתָעְנׁשִ ּכְ ָחא ּוְלִאְסּתַ ּגְ א ָלא ַיְדֵעי ְלַאׁשְ ְבֵני ָנׁשָ ֲאֵמיָנא אֹוי ִלי, ּדִ
ְקָרא,- אמר ישעיה עוד, כאשר הסתכלתי להתבונן ברמזי רז התכלת,  ְלׁשַ
עולם  אור  המלביש  בעולמנו  המרומז  הבא,  עולם  וזכרון  תכלית  שהוא 
הבא, ראיתי רצועה המלקה שהיא בחינת הדין והמשפט של כסא הכבוד 
ואמרתי אוי  להיות יראים בזכותו כנ”ל,  מקום היראה מן המשפט  כנ"ל 
לי, כלומר אוי ליוד', אוי לחכמה הנסתרת בסודה, שאין בני אדם נותנים 
עינים להתבונן בה. כי בני אדם לא יודעים להשגיח בהתבוננות פרטית 
בתשובה,  לקרבם  ברמזים  יתברך,  מאיתו  בהצצה  מושגחים  אופן  באיזו 
ולא נותנים לבם להסתכל על מה נענשים, כי נענשים על השקר שמעידים 

במעשיהם, שאינם מחוברים במעשיהם לזכרון עולם הבא עולם האמת.

ית, ְוָסֲהִדין ַסֲהדּוָתא  יּצִ ָלא ּצִ ַמע ּבְ ָהא קֹוִרין ְקִריַאת ׁשְ ָגדּו, ּדְ ַהאי ּבֹוְגִדים ּבָ ּבְ
ְקָרא,- באותו מעשה שיקרי בגדו בוגדים, שנותנים כוח רק לעולם הזה  ׁשִ ּדְ
שהוא לבוש ובגד לעולם הבא, שאינם נותנים עינים לדעת מקור ופנימיות 
כפשוטו  למעשה  וכן  לקב"ה.  בגידתם  נעשית  בדיוק  ובזה  והבגד  הלבוש 
מה שקוראים קריאת שמע שהיא אמונת אחדותו והשגחתו יתברך, והם 
קוראים אותה בלא ציצית המרמזת על שהקב"ה בפועל משגיח ומציץ מן 
החרכים, על ידי לבוש הציצית דיקא. והם מעידין עדות שקר. כי הציצית 
מתקנת הבגד והבגידה של הסתרת העולם הזה, כי מגלה אלוקותו בתוך 
הלבוש ואלו שאינם לבושים ציצית וגם אינם נותנים עינים להשגיח לגלות 
האלוקות שבבגד העולם, הרי מעידים במעשיהם עדות שקר המכחישה את 

נוכחות אלוקתו יתברך, ה' יצילנו.

ַגְרַמְייהּו.- ואלו הם בוגדים שבגדו  ֵרי ּדְ ּקְ ָגדּו, ְמׁשַ ּבָ ין ִאיּנּון ּבֹוְגִדים ּדְ ְוִאּלֵ
משקרים בעצמם, דהיינו בנשמתם ועצמותם על ידי מעשי שקר של הגוף 
שהוא בגד ולבוש הנשמה, שאינם מגלים נשמתם שהיא הפנימיות שהם 
הנקודות טובות שבהם, שהוא בחינת ציצית . ואינם שמים לבם לדעת שה' 
מציץ על מעשיהם הטובים לאוספם לניגון. והם הולכים אחרי שרירות לבם 

וכסילות לבם, אחרי תאוות הגוף המשקר ומסתיר האלוקות והעצמות כנ”ל.

ּבֹוְגִדים.- ובגד  ֶגד  ּבֶ ית, ִאְקֵרי  יּצִ ּצִ ָלא  ּבְ ְלהֹון  ּדִ א  ָגדּו, ְלבּוׁשָ ּבָ ּבֹוְגִדים  ּוֶבֶגד 

שלבושם ללא ציצית  בגדו בוגדים, כי בגידתם הוא במקום הבגד דיקא 

כפשוטו, שעל ידי זה אין להם כלי הכיר הרמזי ההשגחה שמגיעים  מעולם 

להיות  ראויים  שהיו  מעשיהם  גם  ולכן  כנ"ל  ציצית  בחינת  שזה  האמת 

מעשיהם,  על  ה'  של  בהצצה  אמונה  ה',  בהשגחת   אמונה  של  מעשים 

שמעריך כל נקודה טובה שלהם ומרמז להם בעל עת להתקרב אליו, שכל 

זה הוא בחינת ציצית כנ"ל. לכן במעשיהם גם כן אין בחינת ציצית כנ"ל. 

ידי מעשי הבגד  על  ה’  בגידה במלכות  בוגדים. שהוא  בגד  נקראים  לכן 

המסתיר בחינת בגד ללא ציצית.

ָכל  ּבְ ְקָרא  ׁשִ ּדְ ַסֲהדּוָתא  ְוָסֲהִדין  ְקֵרי  ְמׁשַ ּדִ ָבְגדּו,  ּדְ ּבֹוְגִדים  ִאיּנּון  ּדְ א  ְלבּוׁשָ

ִתְכָלא ְלֵמיָדן. ְוָעַלְייהּו  ְרְסָייא ּדְ ַההּוא ּכֻ ַסְלֵקי ּבְ יהֹון, ּדְ יֹוָמא. ַווי לֹון, ַווי ְלַנְפׁשֵ

ֵעיָני,- לבוש של אותם  ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  ָקִרים לֹא  ׁשְ ּדֹוֵבר  ִתיב, )תהלים קא(  ּכְ

בוגדים שבגדו המשקרים במעשיהם ומעידים עדות שקר בכל יום במקום 

לזכור בכל יום בפרטיות ובכלליות עולם הבא. אוי להם לגופם ואוי לנפש 

המלובשת בגופם, שעתידים בסוף ימיהם לעלות באותו כסא של התכלת 

במעשיהם  התכלית  את  וקיימו  זכרו  האם  מעלה  של  דין  בבית  להתדיין 

וכן בכל יום עולים לכסא הדין בעת השינה להתדיין. עליהם נאמר דובר 

שקר,  של  דיבור  בחינת  הוא  מעשיהם  כי  עיני,  לנגד  יכון  לא  שקרים 

המכחיש אלוקותו. ומפני שזה המעשה בגידה ללא בחינת ציצית הוא הפך 

האמת של עולם האמת שממנו הנהגת ההשגחה, ממילא מידה כנגד מידה 

בעולם הבא לא יהיה מוכן לבו לעמוד נגד עיני ה' המביט בו תמיד. ואין 

לך בושה גדולה מזו,  חוסר ההכנה )עיין גם תורה נ"ב שמדבר מזה הפסוק, 

משני עולמות ובבחינה זו שתי התורות אחד הם(

ִדיִנין.- אותו בגד ובגידה  ל ָמאֵריהֹון ּדְ י ּכָ מֹוַדע ְלַגּבֵ ּתְ ְלהֹון ִאׁשְ ֶגד ּדִ ַההּוא ּבֶ

של אותם אנשים שהוא בגד ללא בחינת ציצית לנשמתם נודע לגבי כל 

בעלי דינים לדונם בדקדוק ההשגחה.

יהֹון  ַמְלּבּוׁשֵ יא, ּדְ יַקּיָ ּדִ ִאין ִאיּנּון ּצַ ָאֵתי. ַזּכָ ָעְלָמא ּדְ ֵלית לֹון חּוָלָקא ּבְ ַווי לֹון, ּדְ

ָאֵתי.  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ַהאי ָעְלָמא  ּבְ א, ְלאֹוָטָבא לֹון  ְלֵעיּלָ מֹוְדָען  ּתְ ְוִתּקּוֵניהֹון ִאׁשְ

- אוי להם מפני שאין להם חלק וחלוק ולבוש ראוי שהוא לבוש השגחת 

ה' עליהם בעולם הזה שהוא לבוש הציצית שכנגד תרי"ג המצוות שכנגדם 

תרי"ג עברי הגוף והנשמה ואין להם זה הלבוש בעולם הבא שהיו צריכים 

דיקא  הבא,  לעולם  לפרוזדור  )הדומה  הזה  בעולם  אליו  ולהתכונן  לזכרו 

דומה כי הוא בחינת דמיון דקדושא לדמות הפרוזדור והטרקלין לעולם הזה 

זכאים אותם  יתנהג כראוי(. לעומתם  ידי דמיון דקדושה  והבא כדי שעל 

צדיקים הזוכרים בכל עת בפרטיות ובכלליות עולם הבא ומכינים עצמם 

לגילוי השלם לעמוד כנגד עיני ה' בהתגלות זיו השכינה בעולם הבא, שאלו 

הצדיקים בלבושם במעשה המצוות ובעוד תיקונים ומעשי חסידות ותיקוני 

ה'  והשגחת  בהסתכלות  עת,  בכל  למעלה  נודעים  הם  שעושים  השכינה 

עליהם להטיב להם בעולם הזה בבחינת עולמך תראה בחייך ובעולם הבא 

בעת הסתלקותם ובעת הגאולה לעתיד לבא ליום שכולו שבת שהוא עולם 

מעט  לזכור  שזיכנו  עולם  בורא  לא-ל  השבח  אמן.  בימינו  במהרה  הבא 

ויחזק לנו הזכרון הטוב תמיד. והנה כל ענין  בעולם הבא בעת הכתיבה 

השגת הרמזים והאמונה שהם נמשכים מאור אין סוף עד למקומו, לקרבו, 

שעל ידי זה באמת מתקרב לה’ בדבקות האמת, כל זה הוא בחינת ייחוד 

ה’ אלקים, ובזה מתקיים מאמר משיח צדקנו לבעל שם טוב, כי יבוא מר 

בעת שאנשים פשוטים יעשו ייחודים כמותו, כי על ידי זה יתקיים שיפוצו 

חוצה לרחוקים, מעיינות החכמה והעצות להשיג הרמזים ולפעול הייחודים 

גם שם ויהי רצון שעל ידי קיום התורה הנ"ל יבוא משיח צדקנו במהרה 

בימינו אמן.



ׂש  ַוְיַחֵפּ יָחה  ָאִשׂ ְלָבִבי  ִעם  ְיָלה  ָלּ ַבּ ָרה ְנִגיָנִתי  "ֶאְזְכּ
ּתֹוָרֶתָך.  ְמָרה  ָוֶאְשׁ ה'  ְמָך  ִשׁ ְיָלה  ַבַלּ י  ָזַכְרִתּ רּוִחי. 
י  ָזַכְרִתּ ְלֶאָך.  ִפּ ֶדם  ִמֶקּ ָרה  ֶאְזְכּ י  ִכּ ָי"ּה  ַמַעְלֵלי  ֶאְזּכֹור 
ה ָיֶדיָך ֲאׂשֹוֵחַח,  ַמֲעֵשׂ ֳעֶלָך ְבּ ֶדם ָהִגיִתי ְבָכל ָפּ ָיִמים ִמֶקּ
ְזּכֹור  ִתּ ָזכֹור  י.  ָזָכְרִתּ ה'  ֶאת  י  ַנְפִשׁ ָעַלי  ף  ִהְתַעֵטּ ְבּ
ַאל  ְזכֹור  י,  ְלַנְפִשׁ ָואֹוַמר  ָוַאַען  י",  ַנְפִשׁ ָעַלי  ְוָתׁשּוַח 
ֶזה  ָבּ ְקִביעּות  ׁשּום  ְוֵאין  ְדָאֵתי,  ַעְלָמא  ֵיּׁש  ֶשׁ ח  ַכּ ְשׁ ִתּ
ֵצל עֹוֵבר  ְכּ ַעִין  ֶהֶרף  ְכּ ַהֶזּה עֹוֵבר  י ָהעֹוָלם  ִכּ ָהעֹוָלם, 
ֶבת ְוַכֲחלֹום ָיעּוף,  ָלה ּוְכרּוַח נֹוָשׁ ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח ּוְכָעָנן ָכּ
ל ָהָאָדם הּוא ַרק  יָרה ֶשׁ ִביעּות ִדּ ר ַהְקּ ר ַהַחִיּים ְוִעָקּ ְוִעָקּ
רֹון ֵהיֵטב,  ֹמר ֶאת ַהִזָּכּ ַעְלָמא ְדָאֵתי. חּוָסה ָעֶליָך ּוְשׁ ְבּ
ח,  ַכּ ִתְשׁ ְולֹא  ְדָאֵתי  ַעְלָמא  ְבּ יֹום  ָכל  ְבּ ִמיד  ָתּ ר  ְזֹכּ ִתּ ֶשׁ
רֹון ַעְלָמא  ַעְלָמא ְדָאֵתי ְוַאל ָיזּוז ִזָכּ ָך ְבּ ְבְתּ ק ַמֲחַשׁ ְוַהְדֵבּ
ב  ׁ ל ַעל ַעְצְמָך ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְוַיֵשּ ֵכּ ְדָאֵתי ֵמַרְעיֹוֶנָך. ִהְסַתּ
ה  ֲעֶשׂ ַתּ ַמה  ָך  ְלִלְבּ ְוֵתן  ּוְזכֹור  ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ֶבּ ָך  ְעְתּ ַדּ
ָעֶליָך  ִלי  ַצר  ַעִין.  ֶהֶרף  ְכּ ָך  ִקֶצּ ָיֹבא  ֵעת  ְבּ ַאֲחִריֶתָך,  ְבּ
ָך  ַנְפְשׁ ַעל  ַוֲחֹמל  ַתּיּוֶתָך,  ְפּ ַנת  ׁ ִמְשּ ָאִחי  ָהִקיָצה  ָאִחי, 
אִתי  ּוְבֵכן ָבּ חּורֹוֶתיָך":  ְבּ יֵמי  ִבּ ּבֹוְרֶאיָך  ֶאת  "ּוְזֹכר 
ִלְפֵני  ִתי  ִחָנּ ְתּ יל  ְלַהִפּ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹקי  ֱאלַֹקי  ה'  ְלָפֶניָך 
ָהֲעצּוִמים,  ַלֲחָסֶדיָך  ֵעיַני  א  ׂ ְוִלָשּ ִיּים,  ָהֲאִמִתּ ַרֲחֶמיָך 
ִמיד  ר ָתּ ֶאְזֹכּ רֹון ַהֶזּה ֵהיֵטב, ֶשׁ ֹמר ֶאת ַהִזָּכּ ִני ִלְשׁ ַזֵכּ ְתּ ֶשׁ
ַעְלָמא ְדָאֵתי  י ַרק ְבּ ְבִתּ ָקא ַמֲחַשׁ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּוְלַאְדָבּ ְבּ
ֶכף  ֵתּ ָנִתי,  ׁ ִמְשּ ָהִקיִצי  ְבּ ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ּוִבְפָרט,  ְכָלל  ִבּ
עֹוָלם  ָבּ ִמָיּד  ר  ִלְזֹכּ ה  ֶאְזֶכּ ֵעיַני,  ֶאת  ח  ֶאְפַתּ ֶשׁ ְכּ ּוִמָיּד 
ָיּם ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים,  הּוא עֹוָלם ָהעֹוֵמד ְוַהַקּ א ֶשׁ ַהָבּ
ּבֹו  ֵאין  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ָוִריק,  ֶהֶבל  הּוא  ַהֶזּה  ְוָהעֹוָלם 
ל ָהֶבל". ְוֵאין ׁשּום  ף, ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹכּ ׁש, "ֶהֶבל ִנָדּ ַמָמּ
ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהֶזּה,  ַיֲּעֹמל ְבּ ָכל ֲעָמלֹו ֶשׁ ִיְתרֹון ָלָאָדם ְבּ
ִמיד  ָתּ ף  ִלְרֹדּ ִאם  י  ִכּ עֹוָלם  ָבּ ָוטֹוב  ְכִלית  ַתּ ׁשּום  ְוֵאין 
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ד  ָנתֹו, ִמּיַ ֲהִקיצֹו ִמּשְׁ ּבֶֹקר ּבַ ֶכף ּבַ ּתֵ ְרֵאִלי, ׁשֶ ׂשְ ח. ְוָכְך ָראּוי ִלְהיֹות ִמְנַהג ִאיׁש ַהּיִ ּכַ ָאֵתי ְולֹא ִיׁשְ ָעְלָמא ּדְ ִמיד ּבְ ְזּכֹר ּתָ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ְכָחה, ּדְ ּלֹא ִיּפֹל ְלׁשִ רֹון ׁשֶ ּכָ ֹמר ְמֹאד ֶאת ַהזִּ א. ָצִריְך ִלׁשְ
ְעּתֹו  יל ּדַ ְגּדִ ּיַ ַהְינּו ׁשֶ ְפָרִטּיּות, ּדְ רֹון ּבִ ּכָ יְך ַהזִּ ְך ָצִריְך ְלַהְמׁשִ ְכָלִלּיּות. ְוַאַחר ּכָ רֹון ּבִ ִחיַנת ִזּכָ ָאֵתי. ְוֶזה ּבְ ָעְלָמא ּדְ ֶכף ּבְ יר ֶאת ַעְצמֹו ּתֵ ָבר, ַיְזּכִ ְתִחיל ׁשּום ּדָ ּיַ ח ֶאת ֵעיָניו ֹקֶדם ׁשֶ ְפּתַ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ַרְך ְמַצְמֵצם ֶאת ַעְצמֹו ֵמֵאין  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ז לֹו ַעל ָיָדם ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. ּכִ ַרְך ְמַרּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָכל יֹום, ְלָהִבין ֵמֶהם ָהְרָמִזים ׁשֶ ַרְך ַמְזִמין לֹו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ֲחׁשָ ָכל ַהּמַ ּבְ
ּבּור  ָבה ּדִ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ַרְך ַעל־ְיֵדי ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶזה, ִלְזּכֹר ּבְ ְעּתֹו ּבָ יל ּדַ אֹותֹו ַהּיֹום. ְוָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְגּדִ ְזִמין לֹו ּבְ ּמַ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָכל יֹום ַעל־ְיֵדי ּכָ ז לֹו ְרָמִזים ּבְ ְכִלית, ּוְמַרּמֵ סֹוף ַעד ֵאין ּתַ

ה. ִמּדָ ַעת ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ַלת ַהּדַ ָכל יֹום, ּוְלָהִבין ֵמֶהם ָהְרָמִזים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. ַאְך ַהַהְגּדָ ַרְך ַמְזִמין לֹו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה ׁשֶ ּוַמֲעׂשֶ
ְכָחה: א ׁשִ ַעל־ְיֵדי ֶזה ּבָ ב, ׁשֶ הּוא ִמיַתת ַהּלֵ ּלֹא ִיּפֹל ִלְבִחיַנת ַרע ַעִין ׁשֶ ֹמר ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ "ל, ָצִריְך ִלׁשְ רֹון ַהּנַ ּכָ ֹמר ַהזִּ ֵדי ִלׁשְ ב. ּכְ

"ל. רֹון ַהּנַ ּכָ ָמר ַהזִּ ל ֶזה ִנׁשְ ְמָחה, ְוַעל־ְיֵדי ּכָ ם ְצִריִכין ְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו ְלׂשִ ּבּור אֹות י'(. ּגַ ן ּדִ רֹון )ַעּיֵ ּכָ ם ַהזִּ י ַעל־ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע ִנְפּגָ ׁשֹון ָהָרע, ּכִ ֹמר ֶאת ַעְצמֹו ִמּלָ ם ְצִריִכין ִלׁשְ ג. ּגַ
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ֹכַח  ר ֹזאת ֵהיֵטב ְבּ ֶאְזֹכּ ִני ֶשׁ א. ּוְתַזֵכּ יג ָהעֹוָלם ַהָבּ ׂ ְלַהִשּ
ְפָרִטּיּות,  ה ְלַקֵיּם ֹזאת ִבּ ְך ֶאְזֶכּ ה, ְוַאַחר־ַכּ ׁ ְקֻדָשּ רֹון ִדּ ַהִזָּכּ
ָמקֹום  ּוְבָכל  ָעה  ָשׁ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ְבּ ְלָהִבין  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ָכל ֵעת  ז ִלי ְבּ ה ְמַרֵמּ ַאָתּ ל ָהְרָמִזים ֶשׁ עֹוָלם, ֵאת ָכּ ָבּ ֶשׁ
ה  ַאָתּ דֹול  ַהָגּ ָך  ַחְסְדּ ְבּ י  ִכּ ֱאֶמת.  ֶבּ ַלֲעבֹוָדְתָך  ְלִהְתָקֵרב 
הּוא  ֶשׁ ִריָאה  ַהְבּ ת  ְנֻקַדּ ית  ֵמֵראִשׁ ֱאָלהּוְתָך  ְמַצְמֵצם 
עֹוָלם  ל  ֶשׁ ז  ְרָכּ ַהֶמּ ת  ְנֻקַדּ סֹוף  ַעד  ָהֲאִצילּות  ת  ְתִחַלּ
ה  ְכִלית. ְוַאָתּ ִמי ַהֶזּה, ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין ַתּ ְשׁ ָיּה ַהַגּ ָהֲעִשׂ
ּוְבָכל  ָמקֹום  ָכל  ְבּ ָאָדם  ְלָכל  ְרָמִזים  ז  ּוְמַרֵמּ ְמַצְמֵצם 
ּוְלִפי  ָעה  ׁ ּוְלִפי ַהָשּ קֹום  ֵעת ְלָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְלִפי ַהָמּ
ה ְלָהִבין  ֶאְזֶכּ י, ֶשׁ ְעִתּ ח ֶאת ַדּ ִני ְוִתְפַתּ ָהָאָדם. ָעְזֵרִני ְוַזֵכּ
ה ָלׁשּוב  ה, ְלַמַען ֶאְזֶכּ ֱאֶמת ֶאת ָהְרָמִזים ָהֵאֶלּ ֵהיֵטב ֶבּ
ה ְוַעד עֹוָלם.  ְרצֹוְנָך ָתִמיד ֵמַעָתּ ֱאֶמת ִלְהיֹות ִכּ ֵאֶליָך ֶבּ
דֹול ּוִבְגבּוָרְתָך ַהּנֹוָרָאה,  ָך ַהָגּ ַחְסְדּ ֵדִני ְבּ ְותֹוֵרִני ּוְתַלְמּ
י  ְעִתּ יל ֶאת ַדּ ֱאֶמת ֵאיְך ְלַהְגִדּ ה ֵליַדע ּוְלָהִבין ֶבּ ֶאְזֶכּ ֶשׁ
י  ְעִתּ ַדּ ֶאת  ְלַצְמֵצם  ְוֵאיְך  ה,  ָהֵאֶלּ ָהְרָמִזים  ִעְנָין  ְבּ
ְפָלא  ֻמּ א ֶאְדרׁש ַבּ לֹּ ה, ֶשׁ ָדּ א ֵיֵצא חּוץ ֵמַהִמּ לֹּ ה ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ִבּ
ִתי  הּוְרֵשׁ ׁ ה ֶשּ ֶמּ י, ַרק ַבּ ִנּ ה ִמֶמּ ְמֻכֶסּ י ְולֹא ֶאְחֹקר ַבּ ִנּ ִמֶמּ
ה  ַהְדָרָגה ּוְבִמָדּ י ְבּ ְעִתּ יל ֶאת ַדּ ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלַהְגִדּ ֶאְזֶכּ
ָעה ֵאת  ל ָשׁ ָכל ֵעת ּוְבְכָ ִמיד ְבּ ִפי ַמְדֵרָגִתי, ְלָהִבין ָתּ ְכּ
ַעל־ ַרֲחֶמיָך,  ְבּ ָתִמיד  ִלי  ז  ְמַרֵמּ ה  ַאָתּ ֶשׁ ָהְרָמִזים  ל  ָכּ
בֹות  ֲחָשׁ ַהַמּ ל  ָכּ ְוַעל־ְיֵדי  עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ָבִרים  ַהְדּ ל  ָכּ ְיֵדי 
ר  ָכל ֵעת, ֲאֶשׁ ה ַמְזִמין ִלי ְבּ ַאָתּ ּיֹות ֶשׁ ּבּוִרים ְוָהֲעִשׂ ְוַהִדּ
ז ִלי ַעל־ָיָדם  י ִאם ְלַרֵמּ ָבר ִכּ ָנְתָך ׁשּום ָדּ ָוּ ם ֵאין ַכּ ֻכָלּ ְבּ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ִני ְבּ ֱאֶמת: ּוְתַזֵכּ ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוָדְתָך ֶבּ
ּמּוָעט  ַבּ ק  ֵפּ ִמְסַתּ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ קּות,  ְפּ ַהִהְסַתּ ת  ְלִמַדּ
י  ִכּ ַהֶזּה  ָהעֹוָלם  ִעְסֵקי  ְבּ ׁש  ֵמּ ַתּ ֶאְשׁ ְולֹא  ַהֶזּה,  ֵמָהעֹוָלם 
קּות,  ְפּ ְמצּום ְוַהִהְסַתּ ַתְכִלית ַהִצּ ְכָרח ְלַבד ְבּ ֻמּ ׁ ִאם ַמה ֶשּ
ַוֲאִפּלּו  ְלַבד.  ּוְלִזְכְרָך  ְמָך  ְלִשׁ ְגדֹוָלה  ּוְבָטֳהָרה  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ

ל  ה ְלָהִבין ִמָכּ ֶאְזֶכּ ֱאֶמת ֶשׁ ַעת ֶבּ ַלת ַהַדּ ִני ְלַהְגָדּ ַזֵכּ ְתּ ֶשׁ ְכּ

י־ ֶהם, ַאף־ַעל־ִפּ ֵיּׁש ָבּ ה ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ָבִרים ֶאת ָהְרָמִזים ִדּ ַהְדּ

ִעְסֵקי  ְבּ לֹום  ְוָשׁ ַחס  ְלַהְרּבֹות  ָלל  ְכּ נֹוֶטה  ֶאְהֶיה  ֵכן לֹא 

דֹול  ִצְמצּום ָגּ מּוָעט ְמֹאד ְבּ ק ְבּ ֵפּ ָהעֹוָלם ַהֶזּה, ַרק ְלִהְסַתּ

ְמָך  ְלִשׁ ְגדֹוָלה  ּוְבָטֳהָרה  ה  ׁ ּוִבְקֻדָשּ ְלַבד,  ֶהְכֵרִחיּות  ְבּ

ֲעבֹוַדת ה' ַלֲעֹסק  ר ִעְסִקי ִיְהֶיה ַרק ַבּ ֱאֶמת, ְוִעָקּ ְלַבד ֶבּ

ְוַתַעְזֵרִני  טֹוִבים.  ים  ּוַמֲעִשׂ ה  ּוְתִפָלּ ּתֹוָרה  ַבּ ָיַמי  ל  ָכּ

ִלי  יַע  ִפּ ְשׁ ַתּ ֶשׁ ְוַהֶהְכֵרִחּיּות  קּות  ְפּ ַהִהְסַתּ ִמֶזּה  ֲאִפּלּו  ֶשׁ

ִמְקָרא  ְלַקֵיּם  ה  ְוֶאְזֶכּ ִלְצָדָקה,  ּנּו  ִמֶמּ ְלַהְפִריׁש  ה  ֶאְזֶכּ

ט.  ָפּ ְשׁ ִמּ ָבָריו ַבּ ל ְדּ תּוב, טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵכּ ָכּ ֶשׁ

ה,  ַהְרֵבּ ֲהגּוִנים  ַלֲעִנִיּים  ְצָדָקה  ִבּ ְלַהְרּבֹות  ה  ְוֶאְזֶכּ

ִריְך הּוא  ְבּ א  קּוְדָשׁ ְלַיֵחד  ה  ֶאְזֶכּ י  ִלּ ֶשׁ ָדָקה  ַהְצּ ְוַעל־ְיֵדי 

ל  ָרֵאל: ִרּבֹונֹו ֶשׁ ל ִיְשׂ ם ָכּ ֵשׁ ִלים ְבּ ִיחּוָדא ְשׁ יּה ְבּ ִכיְנֵתּ ּוְשׁ

. ֹעֶטה  ָתּ ְוָהָדר ָלָבְשׁ ַדְלָתּ ְמֹאד הֹוד  ָגּ עֹוָלם "ה' ֱאלַֹקי 

י  ה ָיַדְעָתּ "ִכּ ְיִריָעה". ַאָתּ ַכּ ַמִים  ְלָמה נֹוֶטה ָשׁ ׂ ַשּ ַכּ אֹור 

ׁשּום  ִלי  ְוֵאין  ִלי".  ָאָדם  ִביַנת  ְולֹא  ֵמִאיׁש  ָאֹנִכי  ַבַער 

י  ַפּ אִתי ִלְפֹרׂש ַכּ ן ָבּ ָכל ֶזה. ַעל ֵכּ י ְבּ ְעִתּ יל ַדּ ֶכל ְלַהְגִדּ ֵשׂ

ים  ַנֲעִשׂ ִיְּהיּו  ֶשׁ ַרֲחֶמיָך  ְבּ נּו  ַזֵכּ ְתּ ֶשׁ ֵואלָֹקי,  י  ַמְלִכּ ֵאֶליָך 

ָהֲעָסִקים  ַעל־ְיֵדי  יָלא  ִמֵמּ ה  ָהֵאֶלּ ּקּוִנים  ַהִתּ ל  ָכּ ֶאְצֵלנּו 

ִני  ָכל יֹום. ְוִתְהֶיה ְבֶעְזִרי ּוְתַזֵכּ ָאנּו עֹוְסִקים ְבּ ְצֹות ֶשׁ ְוַהִמּ

ה  ֶאְזֶכּ ָנה, ַעד ֶשׁ ׁ ה ְגדֹוָלה ֹקֶדם ַהֵשּ ׁ יְך ָעַלי ְקֻדָשּ ְלַהְמִשׁ

ֱעַרב ִלי, ַעד  ָנִתי ֶתּ ה ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה, ּוְשׁ ׁ ְקֻדָשּ ן ִבּ ִליָשׁ

ק  ֵבּ ְוִתְתַדּ ָמִתי  ִנְשׁ ֲעֶלה  ַתּ ֶשׁ ָנה  ׁ ַהֵשּ ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ

ַעְלָמא  בּוָקה ְבּ י ְדּ ְבִתּ ְהֶיה ַמֲחַשׁ ִתּ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ַעד ֶשׁ ְבּ

ִמיד. ְדָאֵתי ָתּ

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


