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ִאְקֵרי )ישעיה  א הּוא יֹום ּדְ דֹול, ּדָ ָבר ַאֵחר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ ּדָ

ַההּוא יֹום ִאְתֲחִריב  י ּבְ כב( יֹום ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה, ּדִ

ין,  יׁשִ ָגלּוָתא. ּוְבִגין עֹוָבִדין ּבִ ָרֵאל ּבְ א, ְוָנְפלּו ִיׂשְ ׁשָ י ַמְקּדְ ּבֵ

י, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֵהן עֹוד  ְך ְוִאְתְרּבֵ ַההּוא יֹוָמא ִאְתְמׁשַ

ִכין ֵליּה  ִאיּנּון ַמׁשְ ִגין ּדְ ְקֶנה, ּבְ דֹול לֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ ַהּיֹום ּגָ

אֹוַרְייָתא,  י ּדְ ִמּלֵ ַמר ּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ קּו ַהּצֹאן, ּכְ ְלַההּוא יֹוָמא. ַהׁשְ

לּוָתא. ָרֵאל ִמן ּגָ קּון ִיׂשְ אֹוַרְייָתא ִיּפְ ְזכּוָתא ּדְ ָהא ּבִ ּדְ

ר ֵיָאְספּו  ָרֵאל ַמאי ָקא ַאְמֵרי. ַוּיֹאְמרּו לֹא נּוַכל ַעד ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ְוָגְללּו  ִאין.  ַאר יֹוִמין ִעּלָ ל ׁשְ ׁשּו ּכָ ּנְ ִיְתּכַ ּדְ ל ָהֲעָדִרים, ַעד  ּכָ

יֹוָמא  ַההּוא  ּדְ ָיא  ַקׁשְ יָנא  ּדִ ְלַההּוא  רּון  ְנּדְ ְוִיּגַ ָהֶאֶבן,  ֶאת 

ָגלּוָתא  ֵא''ר ּבְ ָכַחת ַהִהיא ּבְ ּתְ ֵאר, ְוִאׁשְ י ַהּבְ ְלָטא ַעל ּפִ ׁשַ ּדְ

ְלָטא  ֵא''ר, ְוַההּוא ֶאֶבן ָלא ׁשַ ְלָייא ַהאי ּבְ ָנא. ְוַכד ִאְתּגַ ִעּמָ

ִקינּו ַהּצֹאן. ד ְוִהׁשְ ָעָלּה, ִמּיַ

ָרֵאל  יא, ְלָאַהְדָרא ְלִיׂשְ סֹוף יֹוַמּיָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ְוַזּמִ

ִאיּנּון  ּוַמאן  לּוָתא.  ִמּגָ לֹון  א  ּוְלַאְכְנׁשָ א,  יׁשָ ַקּדִ ְלַאְרָעא 

ַאֲחִרית  ַהאי  ּבְ ִמים.  ַהּיָ ַאֲחִרית  ִהיא  ּדְ ַההּוא  יא,  יֹוַמּיָ סֹוף 

לּוָתא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )דברים  ָרֵאל ַסְבלּו ּגָ ִמים, ִיׂשְ ַהּיָ

ִמים,  ַאֲחִרית ַהּיָ ה ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ר ְלָך ּוְמָצאּוָך ּכֹל ַהּדְ ּצַ ד( ּבַ

ִמים.  ַאֲחִרית ַהּיָ ּוְכִתיב )דברים לא( ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ּבְ

ָגלּוָתא.  ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְייָקא, ְוָדא ִהיא ּכְ ִמים ּדַ ַאֲחִרית ַהּיָ ּבְ

ּוְבָדא  ָגלּוָתא.  ּבְ א  עֹוְנׁשָ ילּו  ַקּבִ א,  ּדָ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ְוִעם 

ֲהָדא  ִדיָרא.  ּתְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ נּוְקִמין  ִריְך הּוא  ּבְ א  יד קּוְדׁשָ ַיְעּבִ

ָך  ְלַעּמְ ַהזֶּה  ָהָעם  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ִדְכִתיב, )במדבר כד(  הּוא 

ִריְך הּוא  א ּבְ א ִהיא, ְוקּוְדׁשָ ִמים. ּוְבָכל ֲאָתר ּדָ ַאֲחִרית ַהּיָ ּבְ

ין ְלָאָתָבא ָלּה ְלַאְתָרָהא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )ישעיה ב(  ַזּמִ

ית ְיָי' ְוגֹו' ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ ְוָהָיה ּבְ

 ְוָדא הּוא יֹום.

ואתחנן ער. תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- 

ְקָרא )ישעיה  ּנִ דֹול - ֶזהּו ַהּיֹום ׁשֶ ָבר ַאֵחר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ ּדָ

ית  אֹותֹו ַהּיֹום ֶנֱחַרב ּבֵ ּבְ כב( יֹום ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה, ׁשֶ

ָהָרִעים,  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ּום  ּוִמּשׁ לּות.  ּגָ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָנְפלּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ

ַהּיֹום  עֹוד  ֵהן  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ל.  ּדֵ ְוִהְתּגַ ְך  ִנְמׁשַ ַההּוא  ַהּיֹום 

ֶאת  ִכים  מֹוׁשְ ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְקֶנה,  ַהּמִ ֵהָאֵסף  ֵעת  לֹא  דֹול  ּגָ

ֲהֵרי  ִדְבֵרי תֹוָרה, ׁשֶ ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ קּו ַהּצֹאן, ּכְ אֹותֹו ַהּיֹום. ַהׁשְ

לּות. ָרֵאל ִמן ַהּגָ ְזכּות ַהּתֹוָרה ֵיְצאּו ִיׂשְ ּבִ

ֵיָאְספּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  נּוַכל  לֹא  ַוּיֹאְמרּו  אֹוְמִרים?  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ּוַמה 

ָהֶעְליֹוִנים,  ִמים  ַהּיָ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ סּו  ּנְ ְתּכַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ָהֲעָדִרים,  ל  ּכָ

ל אֹותֹו ַהּיֹום  ה ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקָ לּו אֹותֹו ַהּדִ ְוָגלֲלּו ֶאת ָהֶאֶבן, ִויַבּטְ

לּות.  ּגָ נּו ּבַ ֵאר ִעּמָ ֵאר, ְוִנְמֵצאת אֹוָתּה ַהּבְ י ַהּבְ ֹוֵלט ַעל ּפִ ּשׁ ׁשֶ

ד  ֵאר ַהזֹּו ְואֹוָתּה ָהֶאֶבן לֹא ׁשֹוֶלֶטת ָעֶליָה, ִמּיָ ה ַהּבְ ּלָ ְתּגַ ּמִ ּוְכׁשֶ

ִקינּו ַהּצאן. ְוִהׁשְ

ָרֵאל  ִמים ְלַהֲחִזיר ֶאת ִיׂשְ סֹוף ַהּיָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְוָעִתיד ַהּקָ

סֹוף  ֵהם  ּוִמי  לּות.  ַהּגָ ִמן  אֹוָתם  ס  ּוְלַכּנֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלָאֶרץ 

ִמים ַהזֹּו  ַאֲחִרית ַהּיָ ִמים. ּבְ ִהיא ַאֲחִרית ַהּיָ ִמים? אֹוָתּה ׁשֶ ַהּיָ

ר ְלְך  ּצַ תּוב, )דברים ד( ּבַ ּכָ לּות. ֶזהּו ׁשֶ ָרֵאל ָסְבלּו ֶאת ַהּגָ ִיׂשְ

ִמים, ְוָכתּוב )שם  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶה  ּכֹל ַהּדְ ּוְמָצאּוְך 

ִמים  ַאֲחִרית ַהּיָ ִמים. ּבְ ַאֲחִרית ַהּיָ לא( ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ּבְ

ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ְוִעם  לּות.  ּגָ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ִהיא  ְוזֹו  ְוָקא,  ּדַ

רּוְך הּוא ְנָקמֹות  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ לּות, ּוָבזֹו ַיֲעׂשֶ ּגָ לּו ֹעֶנׁש ּבַ ַהזֹּו ִקּבְ

ה ָהָעם  ר ַיֲעׂשֶ תּוב )במדבר כד( ֲאׁשֶ ּכָ ִמיד. ֶזהּו ׁשֶ ָרֵאל ּתָ ְלִיׂשְ

דֹוׁש  ִמים. ּוְבָכל ָמקֹום זֹּאת ִהיא, ְוַהּקָ ַאֲחִרית ַהּיָ ְך ּבְ ַהזֶּה ְלַעּמְ

תּוב )ישעיה ב(  ּכָ יָבּה ִלְמקֹוָמּה. ֶזהּו ׁשֶ רּוְך הּוא ָעִתיד ַלֲהׁשִ ּבָ

ית ה' ְוגֹו',  ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ ְוָהָיה ּבְ

ְוֶזהּו יֹום.

תשפ"א



נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלׁשֹון ַרֵבּ
ֵבי ַאּתּוָנא ָסֵבי ְדּ

ְדַנְיָתא ְוָיְלָדה, ַוֲהֵוי  ְכִדיֵבי, ֲאַמר ְלהּו: ֲהֵוי ָלן ַכּ י ִדּ ֵאיָמא ָלן ִמֵלּ
ַאְלֵפי  ְמָאה  א  ַאָבּ ֵבי  ְבּ יק  ַמִסּ ְדּ ּה  ֵבּ ּוְכִתיב  ְתָקא,  ִפּ ֵלּה  ְלָיה  ָתּ
י  זּוֵזי. ָאְמרּו ֵלּה, ְוַכְדַנְיָתא ִמי ָיְלָדה. ֲאַמר ְלהּו, ֵהי ִניְנהּו ִמֵלּ
ַכְדַנְיָתא.  ִסילּוָתא ְדּ ָמה ַמְלֵחי ֵלּה, ְבּ י ַסְרָיא ְבּ ְכִדיֵבי. ִמְלָחא ִכּ ִדּ
א ִסילּוָתא ְלַכְדַנְיָתא. ּוִמְלָחא ִמי ַסְרָיא: )בכורות ח:( ּוִמי ִאיָכּ

יָת ֶצֶדק ֵעֹדֶתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד )תהלים קיט(: ִצִוּ
ַחִיּים,  ִחיַנת  ְבּ ְנהֹוִרין,  ין  ַאְנִפּ ֵהם  ֶשׁ ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ִנים  ָפּ ֵיׁש  י  ִכּ א 
ְמָחה,  ִחיַנת ִשׂ ֵני ֶמֶלְך ַחִיּים; ְבּ אֹור ְפּ תּוב )משלי טז(: ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ּוְכִתיב  ֶניָך.  ָפּ ֶאת  ָמחֹות  ְשׂ ׂשַבע  טז(:  )תהלים  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ
ִנים  ְמָחה. וְֵיׁש ָפּ ִחיַנת ִשׂ ִחי רּוַח ַיֲעֹקב, ֶזה ְבּ )בראשית מה(: ַוְתּ
ֲעבֹוַדת  חֹוָרה,  ְשׁ ָמָרה  ֲחׁשֹוִכין,  ין  ַאְנִפּ ֵהם  ֶשׁ ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ְדּ
תּוב )שמות כ(: לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹקים ֲאֵחִרים ַעל  ָכּ מֹו ֶשׁ ֱאִליִלים, ְכּ
ַתֲאַות ָממֹון, ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים  ֵני ָאָדם ַהּנֹוְפִלים ְבּ ַני. ְוֵאּלּו ְבּ ָפּ
ה,  ַקָלּ ה  ִסָבּ ְבּ ָהָאָדם  ֶאת  ְלַפְרֵנס  ָיכֹול  רּוְך־הּוא  דֹוש־ָבּ ַהָקּ ֶשׁ
ֶלֶחם  אֹוְכֵלי  ְוֵהם  דֹולֹות,  ְגּ יִגיעֹות  ִבּ ְרָנָסָתם  ַפּ ַאַחר  ְורֹוְדִפים 
ה, ְוַעְצבּות  אֲכֶלָנּ בֹון ֹתּ ִעָצּ תּוב )בראשית ג(: ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ בֹון, ְכּ ִעָצּ ְבּ
ִסְטָרא  ְדּ ָפִנים  ְבּ ִרים  ִנְקָשׁ ָאָדם  ֵני  ְבּ ֵאּלּו   – חֹוָרה  ְשׁ ָמָרה  הּוא 
תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ִמיָתה,  ִחיַנת  ְבּ ְך,  ֹחֶשׁ ֲאֵחִרים,  ֱאלִֹקים  ָאֳחָרא, 
יַבִני ְוכּו'; ְוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר )יחזקאל ז(:  ים הֹוִשׁ ִכּ ַמֲחַשׁ )איכה ג(: ְבּ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  מֹו ֶשׁ ִחיַנת ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים, ְכּ ה; ַהְינּו ְבּ ּוְזָהָבם ְלִנָדּ
ה,  ִנָדּ א ְכּ ַטֵמּ ְמּ ִין ַלֲעבֹוָדה־ָזָרה ֶשׁ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת פט(: ִמַנּ
ָנם  ָאם ּוַמָתּ ׂ ָשּ ַמּ ֵני ָאָדם ֶשׁ מֹו ָדָוה. ֲאָבל ֵאּלּו ְבּ ְזֵרם ְכּ ֱאַמר: ִתּ ֶנּ ֶשׁ
ֱאמּוָנה  ֵאין  י  ִכּ ה.  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ִנים  ַהָפּ אֹור  ְבּ ֵבִקים  ְדּ ֵהם  ֱאמּוָנה,  ֶבּ
ֹזַּהר )בלק קצח:(: ַהְינּו ֶצֶדק ַהְינּו ֱאמּוָנה  ּמּוָבא ַבּ לֹא ֱאֶמת, ַכּ ְבּ
ּה ֱאֶמת,  ָבּ ר  ִאְתַחַבּ ד  ַכּ ִאְתְקִריַאת  ם: ֱאמּוָנה  ָשׁ יק  ]ּוַמִסּ ְוכּו', 
ִנים  ַהָפּ אֹור  הּוא  ֶוֱאֶמת  ֱאֶמת[  ַעל־ְיֵדי  ֱאמּוָנה  ר  ִעַקּ ֶשׁ ִנְמָצא 
ַוִיַּחן  לג:(:  ִלְבָרָכה )שבת  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזה  ָיּדּוַע.  ַכּ
ן ָלֶהם, ְוַחד ָאַמר: ֶמְרֲחָצאֹות  ֵקּ ַע ִתּ ֵני ָהִעיר – ַחד ָאַמר: ַמְטֵבּ ְפּ
ֱאֶמת,  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ַיֲעֹקב  י  ִכּ ִליֵגי,  ְפּ ְולֹא  ַהְך  ַהְינּו  ָלֶהם.  ן  ֵקּ ִתּ
ִחיַנת אֹור  ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב; ְוהּוא ְבּ ֵתּ תּוב )מיכה ז(: ִתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ן  ֵקּ ִתּ ן – ֶשׁ ֵקּ ַע ִתּ ן ֱאמּוָנה. ְוֶזה: ַמְטֵבּ ֵקּ א ִנְתַתּ ָבּ ֶשׁ ִנים, ְוֵתֶכף, ְכּ ַהָפּ
ַגם ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים.  ן ְפּ ֵקּ ֲאַות ָממֹון, ִנְתַתּ ן ַתּ ֵקּ ִתּ ֲאַות ָממֹון. ּוְכֶשׁ ַתּ
ְרֹעה ִלְרֹחץ,  ת ַפּ ֵרד ַבּ תּוב: ַוֵתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ן ָלֶהם, ְכּ ֵקּ ְוֶזה: ֶמְרֲחָצאֹות ִתּ
ִלְרֹחץ  יב:(:  וסוטה  יג  )מגילה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָדְרׁשּו 
ִנים  ִהיא ָפּ ְיָקא, ֶשׁ ֵני ַדּ ֵני ָהִעיר – ְפּ ית ָאִביָה. ְוֶזה: ַוִיַּחן ְפּ ּלּוֵלי ֵבּ ִמִגּ
ל ֲעבֹודֹות  י ָכּ ֲאַות ָממֹון, ִכּ ַע, ַהְינּו ַתּ ִהיא ַמְטֵבּ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ֶשׁ ְדּ
יַמְטִרָיּא  ִביל ֶזה ָממֹון ִעם אֹוִתּיֹוָתיו ִגּ ָממֹון. ּוִבְשׁ חּוִבים ְבּ ָזרֹות ְתּ
ִני  ִכיָנה צֹוַוַחת: ַקַלּ ׁ ַהְשּ ִעים[ ָקִלין, ֶשׁ ֶנֶגד ק"ם ]ֵמָאה ְוַאְרָבּ ק"ם, ְכּ
ַתֲאַות  ִני ִמְזּרֹוִעי, )סנהדרין מו( ַעל ֵאּלּו ַהּנֹוְפִלים ְבּ י, ַקַלּ ֵמֹראִשׁ
ְבִעים  ל ִשׁ לּוִלים ֵמֲעבֹודֹות ָזרֹות ֶשׁ ֵהם ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ְכּ ָממֹון, ֶשׁ
ִכיָנה  ׁ י ַהְשּ ָעִמים ע', ִכּ י ְפּ ֵתּ ֵהם ְשׁ ן ֵהם ק"ם ָקִלין, ֶשׁ ֻאּמֹות. )ְוַעל ֵכּ
 – ִמְזּרֹוִעי  ִני  ַקַלּ י,  ֵמֹראִשׁ ִני  ַקַלּ ִחיַנת:  ְבּ פּוִלים,  ְכּ ִלין  ַהָקּ צֹוַוַחת 
ָקִלין,  ַעִי"ן  ָעִמים  ְפּ ֵני  ְשׁ ַהְינּו  פּוִלים,  ְכּ קֹולֹות  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ
ֲעבֹוָדה  ִהיא  ֶשׁ ָממֹון,  ַתֲאַות  ְבּ ַהּנֹוְפִלים  ַעל  ִכיָנה  ׁ ַהְשּ ּצֹוַוַחת  ֶשׁ
ָאְמרּו  ל ַעִי"ן ֻאּמֹות(. ְוֶזה ֶשׁ ל ָהֲעבֹודֹות ָזרֹות ֶשׁ לּוָלה ִמָכּ ָזָרה ְכּ
ְפַלִים  ִכּ ְמזֹונֹוָתיו  ין  ָקִשׁ קיח(:  )פסחים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ָדה, ְוָהָכא ֵיׁש ק"ם  י ַהּיֹוֶלֶדת ָראַמת ַעִי"ן ָקִלין ֹקֶדם ַהֵלּ ּיֹוֵלָדה, ִכּ ַכּ
ע  ִהי ָרָשׁ ָעִמים ַעִי"ן. ְוֶזהּו )אבות פ"ב(: ְוַאל ְתּ ֵני ְפּ ֵהם ְשׁ ָקִלין ֶשׁ

א  ַהָבּ ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ְדּ ִנים  ָפּ ִחיַנת  ְבּ ֶזהּו   – ְפֵני  ִבּ ַעְצְמָך,  ְפֵני  ִבּ
הּוא  רּוְך־הּוא, ֶשׁ דֹוׁש־ ָבּ ַהָקּ ֵאין ַמֲאִמין ְבּ ֲאַות ָממֹון, ֶשׁ ֵמֲחַמת ַתּ
ה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזּה  ִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָשׂ ב: ֹכּ ַהָזּן ּוְמַפְרֵנס, ְוהּוא חֹוֵשׁ

)דברים ח(. ְוֶזה ַעְצְמָך – ְלׁשֹון ֹעֶצם ָיִדי:
ִסְטָרא  ִנים ְדּ ִרית ֹקֶדש, הּוא ִנּצֹול ִמָפּ ּקּון ְבּ ַעל־ְיֵדי ִתּ ב ְוַדע, ֶשׁ
מֹו  ְכּ ֲאַות ָממֹון.  ַתּ ה,  ִנָדּ ם  ַדּ ן  ֵקּ ִנְתַתּ ִרית,  ְבּ ם  ַדּ ָאֳחָרא. ַעל־ְיֵדי 
י  ְחִתּ ַלּ ִרית – ִשׁ ִריֵתְך – ַעל־ְיֵדי ְבּ ַדם ְבּ ם ְבּ תּוב )זכריה ט(: ַגּ ָכּ ֶשׁ
ה.  אֲכֶלָנּ בֹון ֹתּ ִעָצּ חֹוָרה, ְבּ א ְטחֹול, ָמָרה ְשׁ ֲאִסיַרִיְך ִמּבֹור. ּבֹור ָדּ
ְרָנָסה,  בֹון ַהַפּ יק ְמִרירּות ְוִעְצּ ְמִתּ ִחיַנת ֶמַלח, ַהַמּ ִרית הּוא ְבּ י ְבּ ִכּ
ֹזַּהר )ויחי רמא:(: ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵוי ַעְלָמא ָיְכֵלי  ּמּוָבא ַבּ ַכּ
ִרית ֶמַלח עֹוָלם הּוא.  ל ְמִרירּוָתא. ְוֶזהּו )במדבר יח(: ְבּ ְלִמְסַבּ
ְיָקא,  ִרית ֱאלֶֹקיָך – ֱאלֶֹקיָך ַדּ ית ֶמַלח ְבּ ִבּ ְשׁ ְוֶזהּו )ויקרא ב(: ַאל ַתּ
ֱאִליִלים,  ֵמֲעבֹוַדת  ֵרׁש  ְוִנְתָפּ ֱאלֹקּות,  ֶבּ ר  ׁ ִנְתַקֵשּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ִכּ
ּקּון  י ַעל ְיֵדי ִתּ , ִכּ ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַקּ ָשׂ תּוב )איוב יט(: ִמְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ֵני ֶמֶלְך ַחִיּים. ְוֶזה )כתובות סו:(  ִרית ֵמִאיר ְלַעְצמֹו אֹור ְפּ ַהְבּ
ֲאַות ָממֹון: י ַעל־ְיֵדי ֶמַלח ִנְתַמֵעט ֶאְצלֹו ַתּ ֶמַלח ָממֹון ָחֵסר, ִכּ

ה; ַוֹיּאֶמר  ׁ ְקֻדָשּ ֶניָך ִדּ ֶניָך אֹוֵיב )דברים לג( – ִמָפּ ג ְוֶזהּו: ַוְיָגֶרׁש ִמָפּ
ל  י ָכּ ֲאַות ָממֹון. ִכּ ָמד, ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה־ָזָרה, ַהְינּו ַתּ ֵמד, – ְלׁשֹון ְשׁ ַהְשׁ
ָגֵרׁש  ְמּ ֶשׁ ִביל ֶזה, ְכּ ִרית, ּוִבְשׁ ם ַהְבּ יִקים ַעל ֵשׁ ָרֵאל ִנְקָרִאים ַצִדּ ִיְשׂ
ָפִנים  יל אֹוָתם ָהאֹוְיִבים, ְבּ ה ֶאת ָהאֹוֵיב, הּוא ַמִפּ ׁ ְקֻדָשּ ֵניֶהם ִדּ ִמְפּ
דֹוׁש־ ַהָקּ ֶשׁ יק, ְכּ יק ְוַצִדּ ל ַצִדּ ֵמד: ִנְמָצא, ָכּ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ַהְינּו ַהְשׁ ְדּ

יל ֶאת ָהאֹוֵיב  יק, הּוא ַמִפּ ל ַצִדּ רּוְך־הּוא רֹוֶצה ְלָגֵרׁש אֹוְיָביו ֶשׁ ָבּ
ִרית עֹוָלם )תיקון מח(, ְוֶזה ָהאֹוֵיב  יק הּוא ְבּ י ַצִדּ ַתֲאַות ָממֹון, ִכּ ְבּ
י  יק ְמִרירּותֹו, ִכּ יק, ֵאין לֹו ֶמַלח ְלַהְמִתּ חֹוֵלק ַעל ַצִדּ יק, ֶשׁ ל ַצִדּ ֶשׁ
א ַעל־ ְתַמֵעט ֵאינֹו ֶאָלּ ִנּ ֲאַות ָממֹון ֶשׁ ר ַתּ י ִעַקּ ֶמַלח ָממֹון ָחֵסר, ִכּ

ׂשָכר, ֶנֱאַמר ּבֹו  ׂ ָהָיה אֹוֵהב ְלִיָשּ ִביל ֶזה ְזבּולּון, ֶשׁ ִרית: ּוִבְשׁ ְיֵדי ְבּ
ָמחֹות  בֹון, ׂשַבע ְשׂ ִעָצּ ַמח – ֶהֶפְך ְבּ ַמח ְזבּולּון. ְשׂ )דברים לג(: ְשׂ
תּוב )יהושע  ָכּ מֹו ֶשׁ ַחֵיּי, ְכּ ה ָרָחב ִסיָמָנא ְדּ ָשׁ ְקּ ִבּ ֶשׁ ֶניָך. ְוֶזה ְכּ ֶאת ָפּ
ם ִלי אֹות ֱאֶמת.  י ְוכּו', ָאְמָרה: ּוְנַתֶתּ ב(: ְוַהֲחִייֶתם ֶאת ָאִבי ְוִאִמּ
ְקַות חּוט  "ל, ְוָאְמרּו ָלּה: ֶאת ִתּ ַנּ ִחיַנת ַחִיּים ַכּ י ֱאֶמת הּוא ְבּ ִכּ
תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֱאמּוָנה,  ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ְקָוה  ִתּ ָלְך.  ִרי  ְקְשׁ ִתּ ִני  ׁ ַהָשּ
ַאֲחִרית  ִהיא  ֶוֱאמּוָנה  ְלַאֲחִריֵתְך.  ְקָוה  ִתּ ְוֵיׁש  לא(:  )ירמיה 
)מכות  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ּדֹות,  ַהִמּ ל  ָכּ עֹוְמִדים  ָעֶליָה  י  ִכּ ַהָיִּמים, 
ִחיַנת  ִני, ֶזה ְבּ ׁ א ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ְוכּו'; ְוחּוט ַהָשּ כד(: ָבּ
מֹו  ְשׁ ַוִיְּקָרא  לח(:  )בראשית  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ִנים,  ַהָפּ אֹור  ְזִריַחת 
ס(.  )ישעיה  ה'  ִיְזַרח  ְוָעַלִיְך  ֶאֶרץ  ה  ְיַכֶסּ ְך  ַהֹחֶשׁ י  ִכּ ְוכּו';  ָזַרח 
ַצַער  ְרָנָסה,  ַהַפּ ְוַתֲאַות  ֲאַגת  ַדּ בֹון,  ִעָצּ ְבּ ִחינֹות  ְבּ ְך הּוא  ֹחֶשׁ י  ִכּ
ִיְזַרח ה' –  ְוָעַלִיְך  ין ֲחׁשֹוִכין, ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ּיֹוֵלָדה, ַאְנִפּ ַכּ ְפַלִים  ִכּ
ַע,  ְטֵבּ ַהַמּ ּקּון  ִתּ ָהִעיר,  ֵני  ְפּ ַוִיַּחן  ִנים,  ַהָפּ אֹור  ֱאלֹקּות,  ֱאמּוַנת 
ִחיַנת )ברכות  ְבּ ְוֶזה  ַמח ְזבּולּון:  ִחינֹות: ְשׂ ְבּ ֲאַות ָממֹון,  ּקּון ַתּ ִתּ
ָאְמרּו  מֹו ֶשׁ ה, ְכּ ׁ ִחיַנת ִאָשּ ְרָנָסה הּוא ְבּ י ַהַפּ ח(: ָמָצא אֹו מֹוֵצא, ִכּ
ְלַפְרָנַסת ֲחֵברֹו  ַהּיֹוֵרד  ִלְבָרָכה )סנהדרין פא(:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ִחיַנת:  ְבּ ִהיא  בֹון,  ִעָצּ ְבּ הּוא  ֶשׁ ּוַפְרָנָסה  ּתֹו.  ִאְשׁ ַעל  א  ָבּ ִאּלּו  ְכּ
ָעְלָמא  ְדּ ְמִרירּוָתא  ִחיַנת  )ְבּ ה.  ׁ ָהִאָשּ ֶות ֶאת  ִמָמּ ַמר  ֲאִני  מֹוֵצא 
ִמְלָחא  ִאְלָמֵלא  ְלֵעיל:  ר  ְזַכּ ִנּ ַכּ ֶמַלח,  ַעל־ְיֵדי  יָקּה  ְלַהְמִתּ ִריְך  ָצּ ֶשׁ
ַפְרָנָסה  ן ְלֵהֶפְך, ְבּ ל ְמִרירּוָתא. ְוַעל ֵכּ ָלא ֲהֵוי ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסַבּ
ִחיַנת  ה ָמָצא טֹוב )משלי יח(. טֹוב – ְבּ ׁ ִתיב: ָמָצא ִאָשּ ה, ְכּ ׁ ְקֻדָשּ ִדּ
ֲאַות  יק ְמִרירּוָתא, ַהְינּו ַתּ הּוא ַמְמִתּ ִרית ֶמַלח, ֶשׁ ִחיַנת ְבּ יק, ְבּ ַצִדּ
ֵצאֶתָך,  ַמח ְזבּולּון ְבּ ִחיַנת: ְשׂ הּוא ְבּ ְרָנָסה(. ּוַפְרָנָסה ֶשׁ בֹון ַהַפּ ְוִעְצּ
יק )יומא  א ַצִדּ ה ָמָצא טֹוב; ְוֵאין טֹוב ֶאָלּ ׁ ִחיַנת: ָמָצא ִאָשּ הּוא ְבּ
י טֹוב;  יק ִכּ תּוב )ישעיה ג(: ִאְמרּו ַצִדּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִרית, ְכּ לח:(, ַהְינּו ְבּ
ּנֹוַלד  ֶשׁ  – הּוא  טֹוב  י  ִכּ אֹותֹו  ֶרא  ַוֵתּ ב(  )שמות  תּוב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 
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תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ א אֹור )שם(, ְכּ ָמהּול )מ"ר שמות פ"א(. ְוֵאין טֹוב ֶאָלּ
ִחיַנת: ְוָעַלִיְך  )בראשית א(: ַוַיְּרא ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור ְוכּו' – ֶזה ְבּ

ִני: ׁ ִחיַנת חּוט ַהָשּ ִיְזַרח ה', ְבּ
ה  ְדָרׁש )במדבר פ' כב(: ָלָמּ ִמּ י ִאיָתא ַבּ ִחיַנת ְמזּוָזה, ִכּ ד ְוֶזה ְבּ
ְוָהָיה  כב(:  )איוב  ְוֶזה  ָלֶזה.  ִמֶזּה  ָזִּזין  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ זּוֵזי,  ָמן  ְשׁ ִנְקָרא 
ָצֶריָך, ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ְמזּוָזה; ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלְך – ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י ְבּ ַדּ ַשׁ
תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ִרית, ְכּ ִחיַנת ְבּ י הּוא ְבּ ַדּ י ַשׁ ְרָנָסתֹו ְמעֹוֶפֶפת ָלְך. ִכּ ַפּ
ְרׁשּו ֲחָכֵמינּו  ָדּ ֶשׁ ְוֶזה  ּוְרֵבה.  ֵרה  ְפּ י  ַדּ ַשׁ )בראשית לה(: ֲאִני ֵאל 
רֹות ֵהם  ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ירושלמי ברכות פ"א(, ֶשׁ
ְמזּוזֹות;  ַעל  ם  ּוְכַתְבָתּ ֶנֶגד  ְכּ ַתְחֹמד  לֹא  ְוִדּבּור  ַמע,  ְשׁ ְקִריַאת  ִבּ
ֶמַלח  ְלֵעיל:  ר  ְזַכּ ִנּ ַכּ מֹון,  ַהָמּ ת  ֶחְמַדּ ל  ֵטּ ִנְתַבּ ְמזּוָזה  ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ
ִדי. ַעל־ְיֵדי  י ִעָמּ ַדּ ָממֹון ָחֵסר: ְוֶזהּו )תהלים נ(: ְוִזיז, ַהְינּו ָממֹון, ָשׂ
ַמח ְזבּולּון. ְוֶזה  ִרית, ַעל־ְיֵדי ְמזּוָזה, זֹוֶכה ִלְבִחיַנת: ְשׂ ִמיַרת ַהְבּ ְשׁ
ִתיָבה  ְכּ ְיֵּהא  ֶשׁ  – ם  ּוְכַתְבָתּ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ
ִחיַנת )בראשית כה(: ַיֲעֹקב  ה )שבת קג: מנחות לד(, ְוֶזה ְבּ ָמּ ַתּ
"ל.  ַנּ ַע ַכּ ְטֵבּ ּקּון ַהַמּ ֵני ָהִעיר, ַעל ָידֹו ִתּ י ַעל ָידֹו: ַוִיַּחן ְפּ ם, ִכּ ִאיׁש ָתּ
ֲאִריַכת ָיִמים  ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת לב:(, ֶשׁ ְוֶזהּו ֶשׁ
י  ם" – "ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם", ִכּ י ָסמּוְך ְל"ּוְכַתְבָתּ ַעל־ְיֵדי ְמזּוָזה, ִכּ
ָאְמרּו  "ל. ְוֶזה ֶשׁ ַנּ א אֹור ַהַחִיּים ַכּ ן, ָבּ א ּוַמָתּ ׂ ַמָשּ ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ְבּ
הּוא  ֶשׁ ִנים,  ַהָפּ אֹור  ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ְלָפָניו,  ִנְדָרׁש  ִמְקָרא  )שם(: 
ל  ִליׁש ָהֶעְליֹון ֶשׁ ׁ ְשּ זּוָזה ַבּ ִביל ֶזה ְקִביעּות ַהְמּ ַחֵיּי. ּוִבְשׁ ְדּ ִסיָמָנא 
י ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בבבא  ַתח )מנחות לג.(, ִכּ ַהֶפּ
ְפַרְקַמְטָיא  ִליׁש ִבּ ׁש ָאָדם ֶאת ְמעֹוָתיו, ְשׁ ֵלּ מציעא מב(: ְלעֹוָלם ְיַשׁ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  ְפַרְקַמְטָיא, ְכּ ִבּ ִליׁש ֶשׁ ׁ ִליׁש ָהֶעְליֹון הּוא ַהְשּ ְוכּו'. ּוְשׁ
ָעְבִדין  ְדּ ין  ַחְמִשׁ ָטִבין  פ"ח(:  פאה  )ירושלמי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ן,  א ְוַּמָתּ ׂ ַמָשּ ר ָהֱאמּוָנה ָצִריְך ִלְהיֹות ְבּ ָלא ָעְבִדין. ְוִעַקּ אָתן ְדּ ִמָמּ
ר  ִעַקּ ֱאמּוָנה. ִנְמָצא ֶשׁ אָת ְוָנַתָתּ ֶבּ ָאְמרּו )שבת לא(: ָנָשׂ מֹו ֶשׁ ְכּ
ִליׁש  ׁ ְשּ הּוא ַבּ ִליׁש ֶעְליֹון, ֶשׁ ְשׁ ם ָצִריְך ֱאמּוָנה, הּוא ִבּ ׁ ָשּ מֹון, ֶשׁ ַהָמּ
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ֵאין רֹוֶצה  לֹא ָממֹון, ַהְינּו ֶשׁ ה אֹוָתם ְבּ ָאָדם עֹוֶשׂ ְצוֹות ֶשׁ ה ְוָכל ַהִמּ
ִחיָנה ִנְקָרא ֶצֶדק, ְוֶזה ִצִוּיָת  ְצָוה, ֶזה ַהְבּ ִביל ַהִמּ ְשׁ ְלַהְפִסיד ָממֹון ִבּ
יׁש  ֵאין ַמְרִגּ ְצָוה, ַעד ֶשׁ ְך ַהִמּ ָכּ ל  ָכּ ָחִביב  ֶשׁ ְכּ ֶצֶדק ֵעֹדֶתיָך, ֲאָבל 
ר ֱאמּוָנה הּוא  י ִעַקּ ִחיָנה ִנְקָרא ֱאמּוָנה, ִכּ ֶהְפֵסד ָממֹון, ֹזאת ַהְבּ ְבּ
ה. ְוֶזה  ׁ ְקֻדָשּ ִנים ִדּ ם ָפּ ׁ ָשּ "ל, ֶשׁ ַנּ ֲאַות ָממֹון ַכּ ר ַתּ ֵבּ ַשׁ ְמּ ֶשׁ ָממֹון, ְכּ ְבּ
תּוב )דברים ו(: ּוְבָכל ְמֹאֶדָך  ָכּ מֹו ֶשׁ ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד – ֶזה ָממֹון, ְכּ

)ברכות נד(:
ְכִדיָבא – ֶזה  י ִדּ ֵבי ַאּתּוָנא: ֱאֹמר ָלנּו ִמֵלּ ָאְמרּו ָסֵבי ְדּ רּוׁש ֶשׁ ְוֶזה ֵפּ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ֶשׁ ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְכּ ֶקר, ְבּ ִחיַנת ֶשׁ ְבּ
ִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוַדת־ ִדּבּורֹו ְכּ ֲחִליף ְבּ ל ַהַמּ ִלְבָרָכה )סנהדרין צב(: ָכּ
 – ְדַנְיָתא  ַכּ ְוָיְלָדה,  ְדַנְיָתא  ַכּ ָלן  ֲהֵוי  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ְוכּו'.  ּכֹוָכִבים 
ֹזַּהר  ַבּ ּמּוָבא  ַכּ ֵפרּוָדא,  ְבּ ְרָיא  ָשׁ ְדּ ַעּכּו"ם,  ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ה,  ְרָדּ ִפּ זֹו 
ֶזה   – ְוָיְלָדה  ֵפרּוָדא.  ְבּ ְוַסֵיּם  ִחּבּוָרא  ְבּ אֵרי  ָשׁ צה.(:  )משפטים 
ם ֵלָדה. ְוָאְמרּו לֹו: ְוַכְדַנְיָתא ִמי ָיְלָדה  ֵשׁ ה ְבּ ִחיַנת ֶרַוח, ַהְמֻכֶנּ ְבּ
יב  ִרין )שם קג.(. ְוֵהִשׁ ֵרס ְוָלא ָעֵבד ֵפּ י ַעּכּו"ם ֵאל ַאֵחר ִאְסָתּ – ִכּ
ְרִויִחין,  ַמּ ְדֶמה ָלֶהם ֶשׁ ִנּ ֶקר, ֶשׁ ׁ ְכִדיָבא. ַהְינּו ַהֶשּ י ִדּ ָלֶהם: ֵהי ִניהּו ִמֵלּ
יק  ַמִסּ ֲהֵוי  ַדּ ַצָוּאָרא  ְבּ ְתָקא  ִפּ ֵלּה  ְוָתָלא  ַמְרִויִחין.  ֵאיָנם  ּוֶבֱאֶמת 
מֹו  ְכּ ֲעבֹוַדת־ֱאִליִלים,  ֶזה  א  ַאָבּ י  ֵבּ זּוֵזי.  ַאְלֵפי  ְמָאה  א  ַאָבּ י  ֵבּ
ַוֲעבֹוַדת־ֱאִליִלים  ה.  ָאָתּ ָאִבי  ָלֵעץ  ָהאֹוֵמר  ב(:  )ירמיה  תּוב  ָכּ ֶשׁ
ִקין  ְבּ ְתַדּ ַהִמּ ְוָכל  חֹוָבה,  ְלַכף  ל  ַהֹכּ ֶאת  ְכַרַעת  ַמּ ֶשׁ חֹוָבה,  ִהיא 
א  ׂ ָשּ ַהַמּ ֶזּה  ֶשׁ חּוׁש,  ְבּ רֹוִאים  ָאנּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ חֹובֹות,  ֲעֵלי  ַבּ ֵהם  ּה  ָבּ
ָממֹון  ְולֹוִוין  ָממֹוָנם.  ְבּ ִקין  ְפּ ִמְסַתּ ֵאין  ֶשׁ ָאָדם,  ֵני  ְבּ ַצַוּאר  ְבּ לּוי  ָתּ
ְך  ה, ְוַאַחר־ָכּ ָכר ַהְרֵבּ ִרין ָשׂ ְכּ ַתּ ֵהם ִמְשׂ ֵמֲאֵחִרים, ְוִנְדֶמה ָלֶהם ֶשׁ
ַחֵיּיֶהם  ֲעֵלי חֹובֹות, ֵהם ְבּ ֲעֵלי חֹובֹות, ְוִאם ֵאיָנם ֵמִתים ַבּ ֵמִתים ַבּ

ִנים  דֹולֹות, ּוְמַסְכּ ְטָרחֹות ְגּ ֲעֵלי חֹובֹות, ּוַמְטִריִחים ֶאת ַעְצָמם ִבּ ַבּ
ם  ֵלּ ִביל ְלַשׁ ְשׁ ָכר ֻמָעט, ִבּ ִביל ָשׂ ְשׁ ָרִכים, ִבּ ַנת ְדּ ַסָכּ ֶאת ַעְצָמם ְבּ
ת,  ַהֵמּ ְבֵרי  ִדּ ְלַקֵיּם  ִמְצָוה  י  ִכּ ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  חֹוב  ֲאִביֶהם,  חֹוב 
ְוֶזה  חֹובֹוָתיו.  מּו  ְלּ ְיַּשׁ ֶשׁ ֵמֲאִביֶהם,  ַצָוָּאה  מֹו  ְכּ ָלֶהם  ָבר  ַהָדּ ְוֶזה 
ַצָוָּאה.  ַטר  ְשׁ  – ַצָוּאָרא  ְבּ ְתָקא  ִפּ ֵלּה  ָלא  ָתּ "א:  ַמַהְרָשׁ ֵרׁש  ֵפּ ֶשׁ
ּקּון  י ִתּ ַמאי ַמְלֵחי ֵלּה – ִכּ י ַסְרָיא ְבּ ְך ָאְמרּו לֹו: ִמְלָחא ִכּ ְוַאַחר־ָכּ
ֲאלּו אֹותֹו:  ְוָשׁ "ל,  ַנּ ַכּ ֶמַלח  ִרית  ַהְבּ ּקּון  ִתּ ֲאַות ָממֹון, הּוא  ַתּ ל  ֶשׁ
ּקּונֹו.  ַמאי ִתּ ֲאַות ָממֹון, ְבּ ִריתֹו, ִאם ָנַפל ְלִסְרחֹון ַתּ ן ְבּ ֵקּ ִתּ ֶזה ֶשׁ
ּקּון  ִתּ עֹוד  ֵיׁש  ֱאֶמת  ֶבּ י  ִכּ  – ַכְדַנְיָתא  ְדּ ִסילּוָתא  ְבּ ָלֶהם:  יב  ְוֵהִשׁ
מֹון  ַהָמּ ל  ָכּ א  ָבּ ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ֶרׁש,  ׁ ַלֹשּ ל  ֵכּ ִיְּסַתּ ֶשׁ ַהְינּו  ָממֹון,  ְלַתֲאַות 
י  ִכּ ֲאָותֹו,  ַתּ ל  ֵטּ ִיְתַבּ ם,  ָשׁ לּותֹו  ְכּ ִהְסַתּ ְוַעל־ְיֵדי  עֹות,  ָפּ ַהַהְשׁ ְוָכל 
רּוָחִני,  ְוַתֲענּוג  ּוְמֻצְחָצח,  ַצח  אֹור  ּלֹו  ֻכּ ַפע  ׁ ַהֶשּ ּה,  ְרָשׁ ָשׁ ְבּ ם  ָשׁ
ִתי  ה. ּוִמי הּוא ַהֶפּ א ְלַמָטּ ה כת"י( ֶאָלּ ְוֵאין ִמְתַאֶוּה )נ"א ִמְתַעֶבּ
ֲענּוג ָעב. ֲאָבל ְלֹזאת  ח ַתּ ֲענּוג רּוָחִני, ְוִלַקּ ִליְך ַתּ ה ְלַהְשׁ ָיסּור ֵהָנּ
מֹו  ְכּ ִריתֹו,  ְבּ ן  ְיַּתֵקּ ֶשׁ ַעד  א  ֶאָלּ ָלבֹוא  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  לּות,  ְכּ ַהִהְסַתּ
ר ֹקֶדׁש,  ַשׂ ן ְבּ ה ָצִריְך ְלַתֵקּ ִחָלּ ְתּ ַבּ ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַק, ֶשׁ ָשׂ תּוב: ִמְבּ ָכּ ֶשׁ
ֲאַות  ל ַתּ ּקּון ֶשׁ ר ַהִתּ ִביל ֶזה, ִעַקּ ֱאלֹקּות. ּוִבְשׁ ל ָבּ ֵכּ ְוָאז יּוַכל ְלִהְסַתּ
ל  ִלֹפּ ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ִריתֹו,  ְבּ ן  ַתֵקּ ְמּ ּוְכֶשׁ ִרית.  ְבּ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ָממֹון, 
ֶרׁש  "ל. ְוֹשׁ ַנּ ֲאַות ָממֹון ָחֵסר ַכּ י ַעל־ְיֵדי ֶמַלח, ַתּ ְלַתֲאַות ָממֹון, ִכּ
ְלָיא  ׁ י ַהִשּ ח ַהָוָּלד, ִכּ ם ֻמָנּ ׁ ָשּ ְלָיא, ֶשׁ ם ִשׁ ֵשׁ ה ְבּ עֹות הּוא ְמֻכֶנּ ָפּ ַהְשׁ
תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ה, ְכּ ׁ ָלתֹות ָלִאָשּ ֵני ְדּ י ֵיׁש ְשׁ ְלֵתי ִבְטִני, ִכּ ִחיַנת ַדּ הּוא ְבּ
ֵני  ׁ ה ִמְשּ ְלֵתי ִבְטִני )בכורות מה(, ְוַנֲעֶשׂ י לֹא ָסַגר ַדּ )איוב ג(: ִכּ
ִחיַנת ֵמ"ם  ח ַהָוָּלד, ְוהּוא ְבּ ם ֻמָנּ ׁ ָשּ ְלִתין צּוַרת ֵמ"ם ְסתּוָמה, ֶשׁ ַדּ
ַמִים,  ָשׁ ְלֵתי  ַדּ ְלַמְעָלה  ֵיׁש  ְוֵכן  ל(.  )נדה  ַהָוָּלד  ְיִציַרת  ל  ֶשׁ יֹום 
ַמִים  ְלֵתי ָשׁ תּוב )תהלים עח(: ַדּ ָכּ מֹו ֶשׁ עֹות, ְכּ ָפּ ם נֹוָלד ַהְשׁ ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ
ְלָיא  ִשׁ יב ָלֶהם: ְבּ ֵהִשׁ ֵאר ְוכּו'. ְוֶזה ֶשׁ ָעָפר ְשׁ ַתח ַוַיְּמֵטר ֲעֵליֶהם ְכּ ָפּ
ּנֹוֵפל ְלַתֲאַות  ֶשׁ ִרית, ְכּ ֹוֵמר ַהְבּ ל ֶזה ַהּשׁ ּקּונֹו ֶשׁ ַכְדַנְיָתא, הּוא ִתּ ְדּ
י ַעּכּו"ם ֵאין ָלּה  ה – ִכּ ְלָיא ְלִפְרָדּ א ִשׁ ָממֹון. ְוָאְמרּו ֵלּה: ִמי ִאיָכּ
ִמי  ֱאֶמת  ֶבּ י  ִכּ ַסְרָיא –  ִמי  ּוִמְלָחא  ָלֶהם:  ָוָלד. ָאַמר  ית  ֵבּ ֲאִפּלּו 

מֹון: ִרית, ֵאינֹו נֹוֵפל ְלַתֲאַות ַהָמּ ן ַהְבּ ֵקּ ִתּ ֶשׁ
הּוא  ִמים ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם )תהלים נה(. ַהְינּו ִמי ֶשׁ י ָדּ ַאְנֵשׁ
ַאַחר  ְרִדיָפה  ִבּ ִלים  ָכּ ְוָיָמיו  ָממֹון,  ְלַתֲאוֹות  נֹוֵפל  ַמֲחלֶֹקת,  ַעל  ַבּ
ֲאָותֹו  ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ַתּ מֹוָתרֹות. ְוֶזה: לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם – ֶשׁ
ֲחִצי  יג  ׂ ַמִשּ ֵאין  ֶשׁ  – ֶיֱחצּו  לֹא  ְוֶזה:  )מ"ר קהלת סדר א(.  ָידֹו  ְבּ
ֶניָך אֹוֵיב  ִמָפּ ַוְיָגֶרׁש  סּוק:  ָפּ ּמּוָבא )לעיל באות ג( ַעל  ַכּ ֲאָותֹו  ַתּ
ֵיּם:  ִסּ נּו ַז"ל(. ְוֶזה ֶשׁ אן ְלׁשֹון ַרֵבּ ם: )ַעד ָכּ ֵמד, ַעֵיּן ָשׁ ַוֹיּאֶמר ַהְשׁ
ע  ָקּ ַהְמֻשׁ י  ִכּ ָממֹון,  ֲאַות  ִמַתּ ַהִהּפּוְך  הּוא  ֶשׁ  – ְך  ָבּ ֶאְבַטח  ַוֲאִני 
ל ַעּכּו"ם, ַאְך:  י הּוא עֹוֵבד ָכּ ה', ִכּ ַתֲאַות ָממֹון, ֵאינֹו ּבֹוֵטַח ַבּ ְבּ
ה, ְוֶאְהֶיה  ה ַקָלּ ִסָבּ ְרָנָסִתי ְבּ ּתּוַכל ְלַהְזִמין ִלי ַפּ ְך – ֶשׁ ַוֲאִני ֶאְבַטח ָבּ

ַתֲאַות ָממֹון: ע ְבּ ָקּ ֶחְלִקי, ְולֹא ֶאְהֶיה ְמֻשׁ ֵמַח ְבּ ָשׂ
ירּות  ֲעִשׁ לֹו  ֵיּׁש  ׁ ֶשּ ַמה  ל  ָכּ ָממֹון,  ְבּ ִעים  ָקּ ַהְמֻשׁ ֵאּלּו  ן  ֵכּ ְוַעל 
מֹון  י ַהָמּ יֹוֵתר, ִכּ חֹוָרה ְבּ ָאגֹות ְוַעְצבּות ּוָמָרה ְשׁ יֹוֵתר, ֵיׁש לֹו ְדּ
ִחיַנת  הּוא ְבּ ה, ֶשׁ אֲכֶלָנּ בֹון ֹתּ ִעָצּ ְבִחיַנת: ְבּ ּלֹו הּוא ִבּ ירּות ֶשׁ ְוָהֲעִשׁ
ן  ֵכּ ְוַעל  "ל.  ַנּ ַכּ ִמיָתה,  ֲחׁשֹוִכין,  ין  ַאְנִפּ חֹוָרה,  ְשׁ ּוָמָרה  ַעְצבּות 
ּוָמָרה  ַעְצבּות  לֹו  ֵיׁש  יֹוֵתר,  ירּות  ַוֲעִשׁ ָממֹון  לֹו  ֵיּׁש  ׁ ֶשּ ַמה  ל  ָכּ
ַעְצבּות  ִחיַנת  ִמְבּ הּוא  ּלֹו  ֶשׁ מֹון  ַהָמּ י  ִכּ יֹוֵתר,  ּוְדָאגֹות  חֹוָרה  ְשׁ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  "ל. ְוֶזהּו ֶשׁ ַנּ חֹוָרה ְוכּו' ַכּ ּוָמָרה ְשׁ
הּוא  אי  ַוַדּ ְבּ י  ִכּ ָאָגה;  ְדּ ה  ַמְרֶבּ  – ְנָכִסים  ה  ַמְרֶבּ פ"ב(:  )אבות 
י  ִכּ ירּות,  ְוָהֲעִשׁ ָכִסים  ַהְנּ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  ְוַעְצבּות  ָאָגה  ְדּ ה  ַמְרֶבּ
ל  ָכּ ן  ֵכּ ְוַעל  "ל,  ַנּ ַכּ ַעְצבּות  ִחיַנת  ְבּ ַעְצָמן  ְבּ ֵהם  ּלֹו  ֶשׁ ָכִסים  ַהְנּ
"ל.  ַנּ ַכּ יֹוֵתר  ְבּ ָאגֹות  ְוַהְדּ ה ָהַעְצבּות  ין יֹוֵתר ִנְתַרֶבּ ְתַרִבּ ִמּ ׁ ֶשּ ַמה 
ל  ֶשׁ ְוַחָיּיו  ָיָמיו  ה  ּוְמַכֶלּ ר  ְמַקֵצּ הּוא  ירּות  ְוָהֲעִשׁ מֹון  ַהָמּ ן  ֵכּ ְוַעל 
ְוָהַעְצבּות,  ָאָגה  ַהְדּ מֹו  ְכּ ַהִחּיּות  ְפִסיד  ַמּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ֵאין  י  ִכּ ָהָאָדם, 



ָאָגה  ה ְדּ ירּות הּוא ַמְרֶבּ מֹון ְוָהֲעִשׁ ָיּדּוַע ְלַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים, ְוַהָמּ ַכּ
ר  ׁ י הּוא ְמֻקָשּ ה ַחָיּיו. ִכּ ן הּוא ַמְפִסיד ּוְמַכֶלּ "ל, ַעל־ֵכּ ַנּ ְוַעְצבּות ַכּ
ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ְך,  ֹחֶשׁ ֲאֵחִרים,  ֱאלִֹקים  ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ְדּ ָפִנים  ְבּ
ֵמִמית  מֹון  ַהָמּ ן  ֵכּ ְוַעל  "ל.  ַנּ ַכּ ַחִיּים  ֶמֶלְך  ֵני  ְפּ אֹור  ֶהֶפְך  ִמיָתה, 
ל ֶזה  ָכּ "ל, ֶשׁ ַנּ הּוא ַעְצבּות ְוכּו' ַכּ ְבִחיַנת ִמיָתה, ֶשׁ י הּוא ִבּ אֹותֹו, ִכּ
תּוב )בראשית ג(: ְוָעָפר  ָכּ "ל: ְוֶזה ֶשׁ ַנּ ֲאַות ָממֹון ַכּ ִחיַנת ַתּ הּוא ְבּ
תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ מֹון,  ַהָמּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ָעָפר   – ַחֶיּיָך  ְיֵמי  ל  ָכּ אַכל  ֹתּ
ִחיַנת ָעָפר,  הּוא ְבּ ירּות, ֶשׁ מֹון ְוָהֲעִשׁ ַהָמּ ְוַעְפרֹות ָזָהב לֹו, ַהְינּו ֶשׁ
ל ְיֵמי ַחָיּיו  ה ָכּ מֹון ִהיא ֹאֶכֶלת ּוְמַכָלּ י ַהָמּ ל ְיֵמי ַחֶיּיָך, ִכּ אַכל ָכּ ֹתּ
ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ַעְצבּות,  ִחיַנת  ְבּ י ָעָפר הּוא  ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ ָהָאָדם  ל  ֶשׁ
ּקּוִנים )תיקון ע דף קלד.(: ָעָפר  ִתּ ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֲאַות ָממֹון,  ַתּ
ְך ָהַעְצבּות,  חֹול ִנְמָשׁ ִאיהּו ַקר ְוָיֵבׁש, ָהֵכי ְטחֹול ַקר ְוָיֵבׁש. ּוֵמַהְטּ
ל(  )ָכּ אַכל  ֹתּ ְוָעָפר  א:  ָדּ ּוְבִגין  ּקּוִנים:  ִתּ ַבּ ם  ָשׁ ֵיּם  ִסּ ֶשׁ ְוֶזה  ָיּדּוַע,  ַכּ
תּוב  ָכּ ֶשׁ ְוֶזה  ֵהיֵטב.  ְוָהֵבן  ם  ָשׁ ַעֵיּן  "ל.  ַנּ ַכּ ַהְינּו  ְוכּו',  ַחֶיּיָך  ְיֵמי 
א ִליִלית,  ּקּוִנים )תיקון ג בהי"א תיקונים האחרונים(: ְטחֹול ָדּ ִתּ ַבּ
א ֵאל ַאֵחר ְוכּו' ַעֵיּן  ִסיל, ָדּ ִסיל. ָמאן ְכּ חֹוק ַהְכּ ֵעֶרב־ַרב, ְשׂ א ְדּ ִאָמּ
ֻעְתָרא  הֹון ְבּ ִאּנּון ַחָיַּבָיּא, ַחְיִכית ְבּ ָרה ִלְרַבָיּא, ְדּ ם, ְוִאהּו ַאְסָכּ ָשׁ
ָממֹון, ֵהם  ִעים ְבּ ָקּ י ֵאּלּו ַהְמֻשׁ ַהאי ָעְלָמא, ּוְלָבַתר ְקִטיַלת לֹון. ִכּ ְבּ
ִחיַנת  הּוא ְבּ ִחיַנת ְטחֹול, ֶשׁ הּוא ְבּ ה, ֶשׁ אֲכֶלָנּ בֹון ֹתּ ִעָצּ ְבִחיַנת ְבּ ִבּ
ָפִנים  ְבּ ִרים  ׁ ְמֻקָשּ ְוֵהם  ָאגֹות,  ְדּ ְוִרּבּוי  חֹוָרה  ְשׁ ּוָמָרה  ַעְצבּות 
חֹול,  ִחיַנת ַהְטּ ל ֶזה הּוא ְבּ ָכּ "ל. ֶשׁ ַנּ ִסְטָרא־ָאֳחָרא ֵאל ַאֵחר ְוכּו' ַכּ ְדּ
ם:  תּוב ָשׁ ָכּ "ל. ְוֶזה ֶשׁ ַנּ ִסיל, ֵאל ַאֵחר ַכּ חֹוק ַהְכּ ֵעֶרב ַרב, ְשׂ א ְדּ ִאָמּ
ִחיַנת ְטחֹול ַעְצבּות  הּוא ְבּ מֹון ֶשׁ אי ַהָמּ ַוַדּ י ְבּ ְלָבַתר ְקִטיַלת לֹון. ִכּ
ְבִחיַנת ִמיָתה,  ּלֹו הּוא ִבּ מֹון ֶשׁ י ַהָמּ "ל, הֹוֶרֶגת אֹוָתם, ִכּ ַנּ ְוכּו' ַכּ
תּוב ְלֵעיל, ָמָצא  ָכּ ׁ "ל. ְוֶזהּו ַמה ֶשּ ַנּ ין ֲחׁשֹוִכין, ַעְצבּות ְוכּו' ַכּ ַאְנִפּ
ֶות  ִמָמּ ַמר  ֲאִני  מֹוֵצא  ִחיַנת:  ְבּ הּוא  ָממֹון  ֲאַות  ַתּ ֶשׁ מֹוֶצא,  אֹו 
ע'  )תיקון  ּקּוִנים  ִתּ ַבּ ם  ָשׁ ְמֹבָאר  ֵכן  י  ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ ְוכּו'  ה  ׁ ָהִאָשּ ֶאת 
ה, ְוָדא ְטחֹול ְוכּו'. ַאְך  ׁ ֶות ֶאת ָהִאָשּ הנ"ל(: ּומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמָמּ
הּוא  ה ָמָצא טֹוב ְוכּו', ֶשׁ ׁ ִחיַנת: ָמָצא ִאָשּ ה הּוא ְבּ ׁ ְקֻדָשּ ְרָנָסה ִדּ ַפּ
מֹון  י ֵאין ַהָמּ יק ָהֱאֶמת ִנּצֹול ִמֶזּה, ִכּ ִדּ י ַהַצּ "ל. ִכּ ַנּ יק ַכּ ִדּ ִחיַנת ַהַצּ ְבּ
ה ְוכּו'.  ָנּ ֵלט ִמֶמּ י ָעָליו ֶנֱאַמר: טֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹֹקים ִיָמּ ַמִזּיק לֹו, ִכּ
ִאְתְקִריאּו  אי  ְוַאַמּ ּקּוִנים )תיקון ג' הנ"ל(:  ִתּ ַבּ ם  ָשׁ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ
ּה, ֲאָבל ֵלב ֵמִבין  ְזָבא ִמֵנּ ֵתּ ַעת ְלִאְשׁ הֹון ַדּ ָלא ִאית ְבּ ִגין ְדּ ְרַבָיּא, ְבּ
ָהֱאלִֹֹקים  ִלְפֵני  טֹוב  ה:  ִמָלּ ְדּ ְוָרָזא  יק.  ַצִדּ ן  ַתָמּ ְדּ ּה  ִמֵנּ ִזיב  ֵתּ ִאְשׁ
דֹול ָלֶזה,  י ָצִריְך ָחְכָמה ְוַדַעת ָגּ ּה. ִכּ ֵכד ָבּ ה ְוחֹוֵטא ִיָלּ ָנּ ֵלט ִמֶמּ ִיָמּ
דּו  י ֹרב ָהעֹוָלם ִנְלְכּ ה ְיֵמי ַחָיּיו. ִכּ א ְיַכֶלּ לֹּ מֹון, ֶשׁ א ַיִזּיֶקּנּו ַהָמּ לֹּ ֶשׁ
"ל,  ַנּ ַכּ ּוֵמִמית אֹוָתם  מֹון הֹוֶרֶגת  ְוַהָמּ ַתֲאַות ָממֹון,  ְבּ ַהְינּו  ֶזה,  ָבּ
ָעָליו:  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ יק,  ִדּ ַהַצּ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ִכּ ִמֶזּה  ֵצל  ְלִהָנּ ר  ֶאְפָשׁ ְוִאי 
ם  ֵרי לֹו; ַעֵיּן ָשׁ "ל, ַאְשׁ ַנּ ה ְוכּו' ַכּ ָנּ ֵלט ִמֶמּ טֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹֹקים ִיָמּ
ִנְפָלאֹות,  ְוִתְרֶאה  ע' הנ"ל(,  ותיקון  ג' הנ"ל,  )תיקון  ּקּוִנים  ִתּ ַבּ
ָלנּו  ה  ְוִגָלּ ֵעיֵנינּו,  ִלְבָרָכה ֶאת  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרֵבּ ַתח  ָפּ ֶשׁ ה,  ַעָתּ ֵאיְך 
ַהּתֹוָרה  ְבּ ְלֵעיל  ַהְמֹבָאִרים  ְפָלאֹות  ַהִנּ ַהֲחָדׁשֹות  מֹות  ַהַהְקָדּ ֶאת 
י  ִכּ "ל,  ַהַנּ ּקּוִנים  ַהִתּ ְבֵרי  ִדּ ֵהיֵטב  ְמֹבָאִרים  ה  ַעָתּ ה  ַעָתּ ַהֹזּאת, 
ַוֲחַכם,  ְוָהֵבן  ְרֵאה  "ל,  ַהַנּ נּו  ַרֵבּ ְבֵרי  ִדּ ל  ָכּ ם  ָשׁ ְמֹבָאִרים  ה  ַעָתּ
ם: ִאם ָזָכה ְוכּו' – ֵעֶזר,  תּוב ָשׁ ָכּ ׁ "ל ַמה ֶשּ ִתּקּון ע' ַהַנּ ם ְבּ ַעֵיּן ָשׁ
ֶות ֶאת  ֶנְגּדֹו ְוכּו'. ֲעֵלּה ִאְתַמר: ּומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמָמּ ְוִאם ָלאו – ְכּ
ּוָמָרה  ַעְצבּות  ִחיַנת  ְבּ )ַהְינּו  ְוכּו'.  ַתאי  ְבּ ַשׁ ְטחֹול  ְוָדא  ה,  ׁ ָהִאָשּ
ָיּדּוַע(.  ַכּ ָמא,  ֻאָכּ ַתָיּא  ְפּ ַתאי,  ְבּ ַשׁ ְטחֹול.  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ חֹוָרה,  ְשׁ
ה ָמָצא טֹוב ְוָיֵפק  ׁ א, ֲעַלּה ִאְתַמר: ָמָצא ִאָשּ ִכיְנָתּ א ְשׁ ֵעֶזר – ָדּ
א ֲהוֹו ָאְמֵרי ָמאֵרי ַמְתִניִתין: ָמָצא אֹו מֹוֵצא.  ָרצֹון ֵמה', ּוְבִגין ָדּ
ְמֹבָאִרים  ַז"ל  נּו  ַרֵבּ ְבֵרי  ִדּ ל  ָכּ ֶשׁ ְוִתְרֶאה  ְוָהֵבן,  ֵהיֵטב  ם  ָשׁ ַעֵיּן 

ֵאר ֵהיֵטב: "ל ָבּ ם ּוְבִתּקּון ג' ַהַנּ ה ָשׁ ַעָתּ
ם  ְרָשׁ ִנּ קֹום ֶשׁ ַעְצמֹו, ַעד ַהָמּ נּו ַז"ל ְבּ ֹזאת ַהּתֹוָרה ִהיא ְלׁשֹון ַרֵבּ

ָבִרים  ְדּ י עֹוד  ַמְעִתּ ׁ ָשּ ׁ ֶשּ ַמה  ׁשֹוִני,  ִמְלּ ָוָהְלָאה הּוא  ם  ׁ ּוִמָשּ ְלֵעיל. 
י  ַמְעִתּ ׁ ָשּ ׁ ין, ַמה ֶשּ דֹוׁש. ְועֹוד ֶלֱאלֹוַהּ ִמִלּ ְלׁשֹונֹו ַהָקּ ֲארּו ִבּ א ִנְתָבּ לֹּ ֶשׁ
דֹוׁש ַהּתֹוָרה  יו ַהָקּ ֹמַע ִמִפּ ָזִּכיִתי ִלְשׁ ֵעת ֶשׁ דֹוׁש ְבּ יו ַהָקּ י ִמִפּ ְוֵהַבְנִתּ

ַהֹזּאת, ְוֶזהּו:
ָקִלין,  ַעִי"ן  ָראַמת  ַהּיֹוֶלֶדת  י  ִכּ ּיֹוֵלָדה,  ַכּ ְפַלִים  ִכּ ְמזֹונֹוָתיו  ים  ָקִשׁ
ְלִהְתַנּסֹות  ְצִריִכים  י  ִכּ ְלֵעיל.  ַעֵיּן  ְוכּו',  ָקִלין  ק"מ  ֵיׁש  ְוָהָכא 
ן  ּוַמָתּ א  ׂ ְלַמָשּ זֹּוִכין  ֶשׁ ֹקֶדם  ָממֹון,  ל  ֶשׁ זֹו  ַתֲאָוה  ְבּ ּוְלִהְצָטֵרף 
ִריִכין  ְצּ ֶשׁ ַהְינּו  ְדּ ה.  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ָממֹון  ּוְלהֹוִליד  ְלַהְרִויַח  ֱאמּוָנה,  ֶבּ
ָאז  ל  ִיֹפּ א  לֹּ ֶשׁ ן,  ּוַמָתּ א  ׂ ַמָשּ ְבּ עֹוֵסק  ֶשׁ ָעה  ָשׁ ְבּ ְמֹאד  ר  ֵבּ ְלִהְתַגּ
ֱאֶמת  ֶבּ ִיְהֶיה  נֹו  ּוַמָתּ אֹו  ׂ לֹום, ַרק ַמָשּ ְוָשׁ ָלל, ַחס  ְכּ ְלַתֲאַות ָממֹון 
ֲאוֹות  ְלּבּוִלים ְוַהַתּ בֹות ְוַהִבּ ֲחָשׁ ל ַהַמּ ל ָכּ ר ּוְלַבֵטּ ֵבּ ּוֶבֱאמּוָנה, ּוְלַשׁ
ַרְך  ם ִיְתָבּ ׁ ִביל ַהֵשּ ְשׁ ָוָּנתֹו ִיְהֶיה ִבּ ל ַכּ ִאים ָעָליו. ַרק ָכּ ָבּ ל ָממֹון ֶשׁ ֶשׁ
ַיְּרִויַח,  ֶשׁ מֹון  ַהָמּ ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ַלֲעֹבד  ה  ִיְּזֶכּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ְלַבד, 
ִביל  ּוִבְשׁ ְוכּו'.  ם  ׁ ַהֵשּ ְועֹוְבֵדי  ּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  ְלַהֲחִזיק  ְצָדָקה  ן  ְוִלֵתּ
י ַהּיֹוֶלֶדת ְצִריָכה  ּיֹוֵלָדה, ִכּ ְפַלִים ַכּ ל ָאָדם ִכּ ים ְמזֹונֹוָתיו ֶשׁ ֶזה ָקִשׁ
ָדה. ְוָהָכא ֵיׁש  ל ֶחְבֵלי ֵלָדה, ּוְצִריָכה ִלְצֹעק ע' ָקִלין ֹקֶדם ַהֵלּ ִלְסֹבּ
ִני  ַקַלּ י  ֵמֹראִשׁ ִני  ַקַלּ לֹום:  ְוָשׁ ַחס  צֹוַוַחת,  ִכיָנה  ׁ ַהְשּ ֶשׁ ָקִלין,  ק"ם 
ָממֹון,  ְרִויִחין  ַמּ ֶשׁ ְוֹקֶדם  ָממֹון.  ַתֲאַות  ְבּ ַהּנֹוְפִלים  ַעל  ִמְזּרֹוִעי, 
ֶרְך ֵאּלּו ַהק"ם ָקִלין,  ְצִריִכין ֵליֵלְך ְוַלֲעֹבר ּוְלִהְתַנּסֹות ּוְלִהְצָטֵרף ֶדּ
ֵצל  לֹום ּוְלִהָנּ ָשׁ ַרְך ַלֲעֹבר ֲעֵליֶהם ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ל ְלַהֵשּ ֵלּ ְוִלְצֹעק ּוְלִהְתַפּ
ע'  ָהָתם  ִאּלּו  ְדּ ּיֹוֵלָדה,  ַכּ ְפַלִים  ִכּ ְמזֹונֹוָתיו  ים  ָקִשׁ ן  ַעל־ֵכּ ֵמֶהם; 
י  ֵתּ ק"ם ָקִלין ֵהם ְשׁ ֵאר ָאז, ֶשׁ ם ֵבּ ָקִלין ְוָהָכא ק"ם ָקִלין, ְוָהֵבן: ַגּ
ֵני  ִחיַנת ְשׁ ֵהם ְבּ ִני ִמְזּרֹוִעי, ֶשׁ י ַקַלּ ִני ֵמֹראִשׁ ָעִמים ע', ַהְינּו: ַקַלּ ְפּ
ל  ִחיַנת ע' ָקִלין ֶשׁ י ּוִמְזּרֹוִעי. ְוָכל קֹול הּוא ְבּ ִמיֵני קֹולֹות, ֵמֹראִשׁ
ִני  ַקַלּ ִמְזּרֹוִעי,  ִני  ַקַלּ י,  ֵמֹראִשׁ ִני  ַקַלּ פּוִלים:  ְכּ ֵהם  ְוָהָכא  ַהּיֹוֶלֶדת, 
ה  ל ָהֶרַוח ַהְמֻכֶנּ ֱאֶמת ָכּ י ֶבּ ן ֵהם ק"ם ָקִלין: ִכּ – ְלׁשֹון קֹול, ַעל ֵכּ
ִביַרת  ׁ ִמְשּ ַרק  ִכין  ִנְמָשׁ עֹות  ָפּ ַהַהְשׁ ְוָכל  מֹון  ַהָמּ ְוָכל  ֵלָדה,  ם  ֵשׁ ְבּ
ָטא  ֻקְשׁ ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזהּו  "ל.  ַנּ ַכּ ֱאֶמת  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ָממֹון,  ֲאַות  ַתּ
י ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )פסחים קיט(:  ָקֵאי )שבת קד( ִכּ
ֲעִמידֹו  ַמּ ל ָאָדם ֶשׁ ַרְגֵליֶהם – ֶזה ָממֹונֹו ֶשׁ ר ְבּ ל ַהְיקּום ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ
ל ָאָדם  ְרָנָסה, ַהְינּו ָממֹונֹו ֶשׁ ֲעַמד ַפּ ר ַהַמּ ן ִעַקּ ַעל ַרְגָליו. ְוַעל ֵכּ
ִביַרת  ִחיַנת ְשׁ הּוא ְבּ ֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו, הּוא ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת, ֶשׁ ַמּ ֶשׁ
ָטא ָקֵאי, ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת ֵיׁש  ִחיַנת ֻקְשׁ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ֲאַות ָממֹון ַכּ ַתּ
"ל. ֲאָבל  ַנּ ֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו ַכּ ַמּ ִחיַנת ֲעִמיָדה, ֶשׁ הּוא ִבּ לֹו ָממֹון, ֶשׁ
מֹו  ְכּ ֲאַות ָממֹון,  ַתּ ָזָרה,  ֶקר הּוא ֲעבֹוָדה  ֶשׁ י  ִכּ ָקֵאי,  ָלא  ְקָרא  ִשׁ
ִאּלּו עֹוֵבד  ִדּבּורֹו ְכּ ֲחִליף ְבּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ַהַמּ ֶשׁ
ֲאַות  ַתּ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  הּוא  ֶשׁ ֶקר,  ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ן  ֵכּ ְוַעל  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה 
ְקָרא  ַהִנּ ָממֹון,  לֹו  ֵאין  ֶשׁ ַהְינּו  ּוַמֲעָמד,  ִקּיּום  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ָממֹון, 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ ָקֵאי  ָלא  ְקָרא  ִשׁ ְוֶזהּו:  "ל.  ַנּ ַכּ ְוכּו'  ְיקּום 
"ל  ֲאָמר ַהַנּ ַמּ ם ַבּ ְמֹבָאר ָשׁ ִרין, ַכּ ֵרס ְוָלא ָעֵבד ֵפּ ֵאל ַאֵחר, ִאְסָתּ
ֲאַות ָממֹון,  יֹוֵתר ַאַחר ַתּ י ָהֹרב, ֵאּלּו ָהרֹוְדִפים ְבּ י ַעל־ִפּ ֵהיֵטב. ִכּ
ֵאיָנם  ַוֲאִפּלּו ִאם  ָיָדם;  ְבּ ֵאין  ּוְמאּוָמה  ֲעֵלי חֹובֹות,  ַבּ ֵמִתים  ֵהם 
ֵהם  ֲעֵלי חֹובֹות ְלַתֲאָוָתם, ֶשׁ ַחֵיּיֶהם ַבּ ֲעֵלי חֹובֹות, ֵהם ְבּ ֵמִתים ַבּ
ְמֹאד  ִויֵגִעים  ָרִצים  ֵהם  ֶשׁ ַעד  ה,  ַהְרֵבּ ְלָממֹון  ְך  ל־ָכּ ָכּ ִמְתַאִוּים 
דֹולֹות,  נֹות ְגּ ַסָכּ ִנים ַעְצָמם ְבּ דֹולֹות, ּוְמַסְכּ יִגיעֹות ְגּ ל ְיֵמיֶהם ִבּ ָכּ
ם,  ֵלּ ְלַשׁ דֹול  ָגּ חֹוב  ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ִאּלּו  ְכּ ֲאָוָתם,  ַתּ את  ְלַמלֹּ ִביל  ְשׁ ִבּ
ֵאיָנם  ְיֵמיֶהם  ְוָכל  ְלֵעיל.  ְמֹבָאר  ַכּ ְוכּו',  ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ַהְינּו חֹוב 
י ֵאין  ֲאָוָתם, ִכּ ל ַתּ ם חֹוב ַהֶזּה ֶשׁ ֵלּ ֲאָוָתם, ּוְלַשׁ את ַתּ ְיכֹוִלים ְלַמלֹּ
ֵאין ָממֹונֹו ָממֹון  "ל. ִנְמָצא ֶשׁ ַנּ ָידֹו ְוכּו' ַכּ ֲאָותֹו ְבּ ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ַתּ
ֵרס ְוָלא  י ֵאל ַאֵחר ֶאְסָתּ מֹונֹו, ִכּ י ֵאין לֹו ׁשּום ֲהָנָאה ִמָמּ ָלל, ִכּ ְכּ
ַפע ּוְמזֹונֹות  יְך ֶשׁ ר ְלַהְמִשׁ ן ִאי ֶאְפָשׁ "ל. ְוַעל ֵכּ ַנּ ִרין ְוכּו' ַכּ ָעֵבד ֵפּ
ֵמַח  ִיְּהֶיה ָשׂ ה, ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ַהְינּו ָממֹון ִדּ ְקָרא ָממֹון, ְדּ ּוְלַהְרִויַח ָממֹון ַהִנּ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ירּות,  ָהֲעִשׁ ר  ִעַקּ ֶזּהּו  ֶשׁ ֶחְלקֹו  ְבּ



ִאְקֵרי )ישעיה  א הּוא יֹום ּדְ דֹול, ּדָ ָבר ַאֵחר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ ּדָ
ַההּוא יֹום ִאְתֲחִריב  י ּבְ כב( יֹום ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה, ּדִ
ין,  יׁשִ ָגלּוָתא. ּוְבִגין עֹוָבִדין ּבִ ָרֵאל ּבְ א, ְוָנְפלּו ִיׂשְ ׁשָ י ַמְקּדְ ּבֵ
י, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֵהן עֹוד  ְך ְוִאְתְרּבֵ ַההּוא יֹוָמא ִאְתְמׁשַ
ִכין  ַמׁשְ ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ ְקֶנה,  ַהּמִ ֵהָאֵסף  ֵעת  לֹא  דֹול  ּגָ ַהּיֹום 
י  ִמּלֵ ּבְ ַמר  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ַהּצֹאן,  קּו  ַהׁשְ יֹוָמא.  ְלַההּוא  ֵליּה 
ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ קּון  ִיּפְ אֹוַרְייָתא  ּדְ ְזכּוָתא  ּבִ ָהא  ּדְ אֹוַרְייָתא,  ּדְ
לּוָתא.- דבר אחר הן עוד היום גדול, הוא זמן אורך  ּגָ
הגלות הגדול אשר החל באותו יום שנחרב בית המקדש 
הראשון על ג' דברים, עבודה זרה שהיא תאוות ממון 
בחינת  עריות,  גילוי  בה,  תחובות  זרות  עבודות  שכל 
שחולק  ידי  על  כי  ממון,  תאוות  שממנו  הברית  פגם 
ממרירות  שימתיק  מה  לו  אין  מלח  ברית  הצדיק  על 
דאגת הפרנסה, ושפיכות דמים הוא בחינת הביזיון, מה 
וכן שפיכות  שחולק על הצדיק ומעליב במלאך אלוקים 
הדמים שלו עצמו בפנים נפולות וחשוכות מדאגת חוסר 
שנאת  כאמור  הוא  לומר  יש  הג'  אלו  שורש  הפרנסה, 
המקדש  בית  נחרב  זה  בעוון  אשר  הצדיק,  על  החנם 
השני. ונפלו ישראל בגלות נבוכים בלא מציאת הדרך 

חזרה המומים מנפילתם לתאוות ממון ומובסים על ידי 
רעים  ומפני מעשים  בפגם הברית.  היצר אשר מפילם 
של פגם הברית, אותו יום נמשך והתגדל, וזהו שכתוב 
הן עוד היום הגלות גדול וארוך לא עת האסף המקנה על 
ידי הרועה, הצדיק מאחר וחולקים עליו עדין, ונתארך כי 
הם החולקים מושכים ומגדלים אותו היום. השקו הצאן, 
כדי שיהיה בו כוח להאסף למקומו שוב בארץ ישראל 
ידי מי הבאר הם  כמו שנאמר, על  בשלמות האמונה, 
מילות התורה המשולה למים כידוע, היא תורת אמת, 
הפנים,בחינת  אור  בחינת  ליעקב,  אמת  תתן  בחינת 
תורת חיים בחינת אור פני מלך חיים, אשר בזכותה של 
תורת אמת המגדלת האמונה הנקראת אחרית הימים, 
חוסר  ומבוכת  הגלות  מן  ישראל  יצאו  התורה  בזכות 

האמונה, ומרירת דאגת הפרנסה, ופנים חשוכות.

ר ֵיָאְספּו  ָרֵאל ַמאי ָקא ַאְמֵרי. ַוּיֹאְמרּו לֹא נּוַכל ַעד ֲאׁשֶ יִׂשְ
ִאין. ְוָגְללּו  ַאר יֹוִמין ִעּלָ ל ׁשְ ׁשּו ּכָ ּנְ ִיְתּכַ ל ָהֲעָדִרים, ַעד ּדְ ּכָ
יֹוָמא  ַההּוא  ּדְ ָיא  ַקׁשְ יָנא  ּדִ ְלַההּוא  רּון  ְנּדְ ְוִיּגַ ָהֶאֶבן,  ֶאת 
ָגלּוָתא  ֵא''ר ּבְ ָכַחת ַהִהיא ּבְ ּתְ ֵאר, ְוִאׁשְ י ַהּבְ ְלָטא ַעל ּפִ ׁשַ ּדְ
ְלָטא  ֵא''ר, ְוַההּוא ֶאֶבן ָלא ׁשַ ְלָייא ַהאי ּבְ ָנא. ְוַכד ִאְתּגַ ִעּמָ

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

י ִאם ַעל  ֶחְלקֹו )אבות פ"ד(, ִכּ ֵמַח ְבּ ׂ יר – ַהָשּ ִלְבָרָכה: ֵאיֶזהּו ָעִשׁ
ר  ִעַקּ ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ֱאֶמת,  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ָממֹון,  ֲאַות  ַתּ ִביַרת  ְשׁ ְיֵדי 
י ָצִריְך  ּיֹוֵלָדה, ִכּ ְפַלִים ַכּ ים ְמזֹונֹוָתיו ִכּ ן ָקִשׁ "ל. ְוַעל ֵכּ ַנּ ָעה ַכּ ָפּ ַהַהְשׁ
ר ַרק  "ל, ֲאֶשׁ ַנּ ֲאַות ָממֹון ַכּ ל ַתּ ר ַהק"ם ָקִלין ֶשׁ ֵבּ ֵליֵלְך ְוַלֲעֹבר ּוְלַשׁ
ְך ֵמֱאֶמת,  ַפע ִנְמָשׁ ׁ ר ַהֶשּ י ִעַקּ ַעל־ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין ְלַהְרִויַח ָממֹון. ִכּ
ֲאָמר ֵהיֵטב.  ר ַהַמּ ׁ ֲאַות ָממֹון. ּוָבֶזה ְמֻקָשּ ִביַרת ַתּ ִחיַנת ְשׁ הּוא ְבּ ֶשׁ
ים ְמֹאד ְמֹאד  נּו ַז"ל ֵהם ֲעֻמִקּ ְבֵרי ַרֵבּ י ִדּ ם ֵהיֵטב ְמֹאד, ִכּ ְוָהֵבן ָשׁ

דֹול: ֶהם ַעְמקּות ָגּ ְוֵיׁש ָבּ
ְוכּו',  ִנים  ָפּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  מֹון  ַהָמּ ֶשׁ ְמֹבָאר,  ם  ָשׁ א(,  ְלאֹות  ָיְּך  )ַשׁ

ם: ַעֵיּן ָשׁ
ֵהם  ָהָאֶרץ  ֵני  ְפּ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ן  ֵכּ ְוַעל 
סּוק )בראשית מא(: ְוָהָרָעב  "י ַעל ָפּ ֵרׁש ַרִשׁ ֵפּ מֹו ֶשׁ יִרים, ְכּ ָהֲעִשׁ
י  יִרים; ִכּ ֵני ָהָאֶרץ, ֵאּלּו ָהֲעִשׁ ֵני ָהָאֶרץ – ִמי ֵהם ְפּ ל ְפּ ָהָיה ַעל ָכּ
ָממֹון  ֲאַות  ַתּ ם:  ָשׁ "ל:  ַנּ ַכּ ִנים  ָפּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ירּות  ְוָהֲעִשׁ ַהָממֹון 
ֹזַּהר  ז ַבּ ם. ְוֵכן ְמֻרָמּ ין ֲחׁשֹוִכין ְוכּו', ַעֵיּן ָשׁ ְך, ַאְנִפּ ִחיַנת ֹחֶשׁ הּוא ְבּ

ַדֲהָבא: א ֻזֲהָמא ְדּ ְך ְוכּו', ָדּ ם ַלֹחֶשׁ )מקץ דף קצג.(: ֵקץ ָשׂ
ל  ָכּ י  ִכּ ְוכּו',  ֵמד  ַוֹיּאֶמר ַהְשׁ ֶניָך אֹוֵיב  ִמָפּ ַוְיָגֶרׁש  ָיְּך ְלאֹות ג(:  )ַשׁ
ן  ם. ְוַעל ֵכּ ִרית ְוכּו', ַעֵיּן ָשׁ ם ַהְבּ יִקים ַעל ֵשׁ ָרֵאל ִנְקָרִאים ַצִדּ ִיְשׂ
יל ֶאת  ִרית יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו, ְלַהִפּ הּוא ׁשֹוֵמר ַהְבּ ל ֶאָחד, ֶשׁ יּוַכל ָכּ
י ֲחֵברֹו, ְוָעָליו  ה, ְלַגֵבּ ׁ ְקֻדָשּ ִנים ִדּ יק, ָפּ ִחיַנת ַצִדּ י הּוא ְבּ ֲחֵברֹו, ִכּ
ֵיּׁש  ֶשׁ ן ָצִריְך ִלָזֵּהר ְכּ ֶניָך אֹוֵיב ְוכּו'. ְוַעל־ֵכּ ן: ַוְיָגֶרׁש ִמָפּ ם ֵכּ ֶנֱאַמר ַגּ
אּוַלי  י  ִכּ מֹון,  ַהָמּ ׁשּוַקת  ְתּ ְלתֹוְך  ל  ִיֹפּ א  לֹּ ֶשׁ ָהָאָדם,  ַעל  ַמֲחלֶֹקת 
ִפיָלה הּוא  יל אֹותֹו, ְוַהְנּ ַח ְלַהִפּ ה ֶנְגּדֹו, ְוֵיׁש לֹו ֹכּ ׁ ְקֻדָשּ ִנים ִדּ ֲחֵברֹו ָפּ
ם:  ן ָצִריְך ִלָזֵּהר ִמֶזּה: ָשׁ "ל, ַעל ֵכּ ַנּ יִלין אֹותֹו ְלַתֲאַות ָממֹון ַכּ ִפּ ַמּ ֶשׁ
יו  י ָאז ִמִפּ ַמְעִתּ ִרית. ָשׁ ם ַהְבּ יִקים ַעל ֵשׁ ָרֵאל ִנְקָרִאים ַצִדּ ל ִיְשׂ י ָכּ ִכּ
ֵהם ִנּמֹוִלים, ַעל  ָרֵאל ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ל ִיְשׂ ָכּ ָאַמר ֶשׁ ֵפרּוׁש, ֶשׁ דֹוׁש ְבּ ַהָקּ

יִקים: ם ִנְקָרִאים ַצִדּ ָלּ ן ֻכּ ֵכּ

ָצֶריָך  י ְבּ ַדּ ִחיַנת ְמזּוָזה ְוכּו'. ְוֶזהּו: ְוָהָיה ַשׁ ָיְּך ְלאֹות ד(: ְוֶזה ְבּ )ַשׁ
ִחיַנת:  ם. ְוֶזה ְבּ ִרית ְוכּו', ַעֵיּן ָשׁ ִחיַנת ְבּ י הּוא ְבּ ַדּ י ַשׁ ְוֶכֶסף ְוכּו', ִכּ
י"  "ַדּ ְואֹוֵמר  ֶחְלקֹו  ְבּ ֵמַח  ׂ ָשּ ֶשׁ ַהְינּו  ְדּ י,  ַדּ ְלעֹוָלמֹו  ָאַמר  ֶשׁ  – י  ַדּ ַשׁ
ֲאַות  ִביַרת ַתּ ִחיַנת ְשׁ ֶזּהּו ְבּ ֵיּׁש לֹו, ְוֵאינֹו ִמְתַאֶוּה יֹוֵתר, ֶשׁ ׁ ְלַמה ֶשּ
ָיְּך ְלאֹות  ם ֶזה ַשׁ "ל: )ַגּ ַנּ ִרית ַכּ ִמיַרת ַהְבּ זֹּוִכין ַעל־ְיֵדי ְשׁ ָממֹון ֶשׁ
מֹון,  ת ַהָמּ ל ֶחְמַדּ ֵטּ ִנְתַבּ ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ְמזּוָזה  ֶשׁ ם,  ד(: ְמֹבָאר ָשׁ
ם.  "ל ַעֵיּן ָשׁ ַנּ ֶנֶגד לֹא ַתְחֹמד ַכּ ם ַעל ְמזּוזֹות ְוכּו' ְכּ ן ּוְכַתְבָתּ ְוַעל ֵכּ
ָאה )ובב"ר  ְלִמי ֵפּ ירּוַשׁ י ְמֹבָאר ִבּ ה ּבֹוא ּוְרֵאה ִנְפְלאֹות ה', ִכּ ַעָתּ
י  ַלח ֵליה ַרִבּ ִליָתא ָטָבא, ְשׁ י ַחד ַמְרָגּ ַלח ְלַרִבּ ן ְשׁ פ' לה(: ַאְרַטָבּ
ְיָקא, ְולֹא  ַלח לֹו ְמזּוָזה ַדּ ֶלא: ַמּדּוַע ָשׁ ֲחָדא ְמזּוָזה. ְוִלְכאֹוָרה הּוא ֶפּ
ַהּתֹוָרה ַהֹזּאת  נּו ַז"ל ְבּ ה ַרֵבּ ָלּ ִגּ ׁ י ַמה ֶשּ ִמְצָוה ַאֶחֶרת. ַאְך ַעל־ִפּ
מֹון, ְוַעל־ ת ַהָמּ ל ֶחְמַדּ ְיָקא ְמַבֵטּ י ְמזּוָזה ַדּ ְמֹבָאר ָהִעְנָין ֵהיֵטב, ִכּ

ִליָתא ָטָבא,  ַמְרָגּ ַלח לֹו  ָשׁ ן  ַאְרַטָבּ י  ִכּ ְיָקא,  ַדּ ְמזּוָזה  ַלח לֹו  ָשׁ ן  ֵכּ
ר  ִעַקּ ה  ְוָעָשׂ ה,  ַהְרֵבּ ָממֹון  ֶוה  ָשׁ ָהָיה  י  ִכּ ּוָממֹון,  ירּות  ֲעִשׁ ַהְינּו 
י  ְיָקא, ִכּ ֶנֶגד ֶזה ְמזּוָזה ַדּ י ְכּ ַלח לֹו ַרִבּ ן ָשׁ יבּות ִמֶזּה. ַעל ֵכּ ַהֲחִשׁ
ַפל  ָנּ י ַסְרָיא, ֶזה ֶשׁ "ל: ִמְלָחא ִכּ ַנּ ירּות ַכּ ת ָהֲעִשׁ ל ֶחְמַדּ ְמזּוָזה ְמַבֵטּ
ַסְרָיא,  י  ִכּ ְלׁשֹון:  ִבּ ַאְפקּוהּו  ן  ְוַעל־ֵכּ כּו'.  מֹון  ַהָמּ ֲאַות  ַתּ ְלִסְרחֹון 
ָסרּו  לב(:  )שמות  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַעּכּו"ם,  ְבּ ֱאַמר  ַהֶנּ ָלׁשֹון  הּוא  ֶשׁ
ְוַעל  "ל,  ַנּ ַכּ ָהַעּכּו"ם  ל  ָכּ עֹוֵבד  ָממֹון,  ְבּ ׁשּוָקע  ַהְמּ י  ִכּ ְוכּו',  ַמֵהר 
י  ַעל־ִפּ ָהַעּכּו"ם:  ל  ֶשׁ ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ֲחקּוָקה  ַע  ַמְטֵבּ ל  ָכּ ַעל  ן  ֵכּ
"ַהָזָּהב קֹוֶנה  א ֻסְגָיא ְדּ ָלּ יל, ְלָפֵרׁש ֻכּ ִכּ ְשׂ ה, ָיִבין ַהַמּ ָבִרים ָהֵאֶלּ ַהְדּ
ָלל  ֹחֶשת קֹוָנה ְוכּו'", ְוַהְכּ ֶסף ֵאינֹו קֹוֶנה ְוכּו', ַהְנּ ֶסף ְוַהֶכּ ֶאת ַהֶכּ
ְגָיא.  ַהֻסּ ל  ָכּ ם  ַעֵיּן ָשׁ ְויֹוֵצא, ָחׁשּוב ָמעֹות.  ַע  הּוא ַמְטֵבּ ׁ ֶשּ – ַמה 
ִמים  ָדּ ה  ֲעֶשׂ ַהַנּ "ָכל  ְדּ ְוֻסְגָיא  ֲחִליִפין".  ַבּ ִנְקֶנה  ְוֻסְגָיא "ִאי ָמעֹות 
עֹוד  ִעם  ַהֹזּאת  ַהּתֹוָרה  י  ַעל־ִפּ יל  ִכּ ְשׂ ַלַמּ ְיֹבָאר  ל  ַהֹכּ  – ַאֵחר"  ְבּ

מֹות: ְקָצת ַהְקָדּ



ַהּצֹאן.- ישראל מה אמרו לקריאה  ִקינּו  ְוִהׁשְ ד  ִמּיַ ָעָלּה, 
להתחזקות בתורה, ויאמרו לא נוכל להשקות את עצמנו 
בתורה, עד אשר יאספו כל העדרים באחדות בלי מחלוקות 
בין הצדיקים וכן רק אם נאסף לארץ ישראל, לאמונה, 
נוכל להבין את התורה ומהיכן ההתחלה אם כן, כי רק 
על ידי שיתכנסו כל העולמות העליונים להאיר באמונה, 
האמונה תוכל לעלות ונוכל להבין התורה וכל השפעת 
הימים העליונים הנאספים להשפיע במלכות הוא על ידי 
היסוד הצדיק, ואם חולקים עליו אין יכולים לחזק אמונה 
את  וגללו  כראוי.  התורה  להבנת  להגיע  יכולים  ואין 
האבן, כי זאת האבן של דאגת הפרנסה ועבודת אלילים 
וכפירה בחינת כוחי ועוצם ידי, היא היושבת על הבאר 
והתורה,  הבאר  מי  לדלות  יכולים  שאין  עד  והאמונה 
ועל ידי שיתקן הברית וגללו את האבן , ויבטלו תאוות 
הממון, ויבטלו הדין הקשה של אותו היום הארוך של 
הבאר,  של  היסוד  שהוא  הבאר  פי  על  השולט  הגלות 
הבאר,  פי  הוא  מהצדיק,  מרחיקה  הפרנסה  דאגת  כי 
ונמצאת אותה באר שהיא האמונה החשוכה מפני האבן 
אשר עליה, זאת הבאר בגלות עמנו, וכשמתגלה הבאר 
הזו שהיא האמונה הקדושה ואותה אבן של תאוות ממון 
לא שולטת עליה, מיד נתחבר לצדיק ולאמונה שמשפיע 
עד שנעלה להשיג התורה וכל ישראל יקבלו תורת אמת, 
תורת חיים, מן הצדיק ומיד והשקינו הצאן על חידושיו 
בשלמות. האמונה  לגדל  הברית  לשמור  יחזקנו   אשר 

ָרֵאל  יא, ְלָאַהְדָרא ְלִיׂשְ סֹוף יֹוַמּיָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ְוַזּמִ
לּוָתא.- ועתיד הקב"ה  א לֹון ִמּגָ א, ּוְלַאְכְנׁשָ יׁשָ ְלַאְרָעא ַקּדִ
הנקראת אחרית  ידי האמונה  על  דהיינו  הימים,  בסוף 
הימים כמובא לקמן בזהר וכן בדברי רבינו, זו האמונה 
והמתחברים  הצדיקים  של  האמת  למעשי  המחוברת 
אליהם, להחזיר את ישראל לארץ הקדושה, לעלות שם 
בכל עת מדרגה לדרגה באמונה והאמת והמשכת אור 
פני מלך חיים, ולכנס אותם מן הגלות, כלומר שקודם 
האמונה  שהיא  הארץ  קדושת  שורש  במעשיהם  ישיגו 
ויבוא בכל פעם ברצו ושוב בפועל לארץ ישראל, שעל 
ידי זה יתכנסו בפועל בשלמות ארץ ישראל מן הגלות, 
ִמים.- מי  ִהיא ַאֲחִרית ַהּיָ יא, ַההּוא ּדְ ּוַמאן ִאיּנּון סֹוף יֹוַמּיָ
הם סוף הימים הוא אותה אחרית הימים היא המלכות 
לּוָתא.-  ּגָ ַסְבלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמים,  ַהּיָ ַאֲחִרית  ַהאי  ּבְ אמונה, 
באותה אחרית הימים, בעת שהאמונה הייתה חשוכה על 
ידי שחלקו על הצדיק שממנו כל השפעת האמונה והחיים, 
במבוכתם  בגלות  הממון  דאגת  מרירת  סבלו  ישראל 
כנ"ל שאינם יודעים הדרך לשוב לאמונה כראוי. ֲהָדא הּוא 
ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ר ְלָך ּוְמָצאּוָך ּכֹל ַהּדְ ּצַ ִדְכִתיב, )דברים ד( ּבַ
ִמים, ּוְכִתיב )דברים לא( ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה  ַאֲחִרית ַהּיָ ּבְ

ֶנֶסת  ְייָקא, ְוָדא ִהיא ּכְ ִמים ּדַ ַאֲחִרית ַהּיָ ִמים. ּבְ ַאֲחִרית ַהּיָ ּבְ

ָגלּוָתא.- זהו שכתוב בצר לך בגלות ומרירות  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ומצאוך כל הדברים, בחינת מוצא אני מר ממות, בחינת 

פגם הברית בחינת כל הדברים , כל הוא היסוד , דברים 

היא  הימים  אחרית  ידי  על  והכל  דבר,  ערוות  בחינת 

האמת  בעצות  מתחברת  שאין  בעת  הנפולה  האמונה 

ישראל  כנסת  היא  דייקא  הימים  באחרית  הצדיק,  של 

שנפלו  ישראל   עם  על  הצווחת  השכינה  היא  בגלות 

בתאוות הממון עבודת אלילים אשר באה מפגם הברית 

ָגלּוָתא.-ועם  ּבְ א  עֹוְנׁשָ ילּו  ַקּבִ א,  ּדָ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ְוִעם 

האמונה  מחוסר  הנובעת  שהיא  הימים  אחרית  אותה 

בצדיק הוא הברית המלח, אשר ממנו המתקת הממון, 

אשר על ידי המחלוקת עליו נענשו בגלות שאין יכולים 

ורעה  ארץ  שכן  בחינת  האמונה,  לארץ  שוב  להיכנס 

ָרֵאל  ִריְך הּוא נּוְקִמין ְלִיׂשְ א ּבְ יד קּוְדׁשָ אמונה,  ּוְבָדא ַיְעּבִ

ה ָהָעם  ר ַיֲעׂשֶ ִדיָרא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )במדבר כד( ֲאׁשֶ ּתְ

ִמים.- ובזה החושך של האמונה  ַאֲחִרית ַהּיָ ָך ּבְ ַהזֶּה ְלַעּמְ

ומלכות ה' הנסתרת יעשה הקב"ה נקמות לישראל תמיד 

המרירות  ידי  על  לעוררם  אליהם,  התמידית  מאהבתו 

שישובו בתשובה לתקן האמונה בצדיק הרועה הנאמן, 

ין ְלָאָתָבא ָלּה  ִריְך הּוא ַזּמִ א ּבְ א ִהיא, ְוקּוְדׁשָ ּוְבָכל ֲאָתר ּדָ

ַאֲחִרית  ּבְ ב( ְוָהָיה  ִדְכִתיב, )ישעיה  הּוא  ֲהָדא  ְלַאְתָרָהא, 

יֹום. הּוא  ְוָדא  ְוגֹו'  ְיָי'  ית  ּבֵ ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ִמים   ַהּיָ

ובכל מקום זו היא האמונה הקדושה, שבה תלוי התיקון כי 

כל מצוותיך אמונה ובא חבקוק ועמידן על אחת, והקב"ה 

עתיד להחזיר את האמונה של עם ישראל למקומה הראוי 

להיות מאמינים בו בשלמות, שהוא הנותן לך כח לעשות 

חיל ולא כוחי ועוצם ידי עשי לי את החיל הזה, בחינת 

בהתקרבות  תלוי  והכל  עצמך,  בפני  רשע  תהיה  על 

בו  נאמר  )אשר  תם,  איש  יעקב  בחינת  האמת  לצדיק 

ידי עצות  ולחזק שמירת הברית על  וכו'(  ראשית אוני 

ונשלמת  מתחזקת  שלו  האמת  עצות  ידי  שעל  הצדיק, 

האמונה שהיא שורש ארץ ישראל, שעל ידי זה יתכנסו 

שוב כלל ישראל לארץ הקדושה מן הגלות הארוכה, וזהו 

שכתוב והיה באחרית הימים, על ידי האמונה הנקראת 

אחרית הימים כנ"ל שהיא התקווה בטוב ה' אשר עתיד 

להתגלות, בחינת יש תקווה לאחריתך, שעל ידי אחריתך 

הימים  באחרית  אשר  לטוב  תקווה  יש  האמונה  שהיא 

בתיקון השלם, והיה באחרית הימים נכון יהיה ה' בית ה' 

וזה הוא היום האחרון יום האמונה השלמה בה' בביאת 

משיחנו צדיק יסוד עולם במהרה בימינו אמן.



תארו לעצמכם שבקרוב יצא לאור 
סט חדש של זהר הקדוש ברסלב
 וימצא בכל בתי הכנסת בעולם.

בהאי חיבורא דילך 
דהוא ספר הזהר 
יפקון ביה 
מן 
גלותא

אמר: כשהספר 
שלי יתקבל 
בעולם הוא 

אתחלתא 
דגאולה

כן, גם אתה תוכל 
לבאר את הזהר הקדוש על פי רבנו נחמן מברסלב.

הצטרף למיזם החדש- 
פירוש על כל ספר הזהר על פי ליקוטי מוהר"ן

ועכשיו יש נחל נובע ...

כלל חסידי ברסלב והמקורבים לתורתו של רבינו מתאחדים בכוחות משותפים 
להוציא לאור ביאור על ספר הזהר על פי ההקדמות הקדושות של רבינו הקדוש בספרו ליקוטי מוהר"ן 

פרשת  זוטא,  אידרא  הזהר  לשון  וזה 

האזינו דף רפ"ז ע"ב : "תאנא בההוא יומא 

מעלמא... לאסתלקא  בעא  שמעון  דרבי 

דאתמלי  וחמא  שמעון  רבי  עינוי  זקף 

מה  וחמא  שמעון  רבי  עינוי  ביתא...פתח 

כולהו  נפקו  בביתא.  אשא  ואסחר  דחמא 

אבא.  ורבי  בריה  אלעזר  רבי  ואשתארו 

ושאר חבריא יתבו אבראי…אמר אן אינון 

ויתבו  לון  ואעיל  אלעזר  רבי  קם  חבריא. 

"שנינו  הקודש:  ללשון  תרגום  קמיה..."  

להסתלק  רצה  שמעון  שרבי  יום  באותו 

וראה  שמעון  רבי  עיניו  מהעולם...זקף 

רבי  עיניו  את  הבית...פתח  שנתמלא 

)אותו(  וסובבה  שראה.  מה  וראה  שמעון 

אש בביתו. יצאו כולם ונשארו רבי אלעזר 

בנו ורבי אבא ושאר החברים ישבו בחוץ... 

אלעזר  רבי  קם  החברים.  הם  היכן  אמר 

והכניס אותם וישבו לפניו..."

הקדוש  רבנו  ס"ו  בתורה  כי  ידוע  והנה 

בעת   כי  והיא  אחת  נקודה  מבאר 

התאחדו  בעומר  בל"ג  רשב"י  הסתלקות 

נשמתו  של  דלתתא  ורוח  דלעילא  הרוח 

הקדושה, או אז יכלו לקבל ממנו תלמידיו 

פי שניים ברוחו. אם כן יש לדעת כי כאשר 

רבנו הזכיר את הסתלקות רשב"י דווקא, 

שם  נמצאים  ס"ו  תורה  כללי  כל  ממילא 

בזה המאמר וזה המעמד.

לבאר  יתברך  ה'  בעזרת  שנבוא  ולפני 

חלק  ס"ו  בתורה  אחרת  נקודה  פי  על 

כי  לדעת  חשוב  כנ"ל,  זה  זהר  מאמר 

לא  כה,  עד  הקדומים  הזהר  מפרשי  לפי 

נתבאר לכאורה כלל כי יש קשר בן סיפור 

לבין  ההסתלקות  לפני  ההתרחשות 

כן, אך לפי  גילה אחרי  הסודות שרשב"י 

רבנו יבואר היטב. 

כנ"ל,  זוטא  באדרא  המובא  כפי  והנה 

של  בביתו  סבבה  אש  ההסתלקות  בעת 

חלק  נוכחים  להיות  יוכלו  לבל  רשב"י 

ולפי  הקדוש,  המעמד  בזה  מתלמידיו 

כלל  מובא   ס"ו  בתורה  רבנו  הקדמת 

היא  הקדושה  מן  שהמניעה  והוא  גדול 

גודל  כך  הנחשק  וכגודל  החשק  בשביל 

לפי  כראוי  יהיה  שהחשק  ובעת  המניעה 

המניעה  תתבטל  ממילא  הנחשק  גודל 

רצונו  את  הפועל  אל  מכח  להוציא  ויוכל 

הקדמת  לפי  הדבר  ברור  לכן  הקדוש. 

רבנו  הנ"ל כי האש שסובבה ביתו שפעל 

הבריאה  בסודות  השגתו  בגודל  רשב"י 

הייתה  והנחשק,  המניעה  החשק  בענין 

בשביל  דייקא  האש  של  המניעה  זאת 

להכנס  התלמידים  של  החשק  הגברת 

הוא  הקדושים  לקודש  ולפנים  לפני 

הקמוץ  הנחשק  את  ממנו  לקבל  רשב"י, 

ובאמת  לגלות.  שרצה  והסודות  והסתום 

האש  פסקה  כראוי  החשק  גבר  כאשר 

להכלל  התלמידים  והתכנסו  ונכנסו 

כענפים בעץ )כמבואר עוד בתורה הנ"ל( 

הוא רשב"י לקבל ממנו פי שניים כאמור. 

נמצא שהיה רשב"י נאה דורש נאה מקיים 

סוד המניעה והוצאה לפועל, שגילה אחר 

כי  בתחילה  הזהר  שאמר  מה  וכן  כך.  

ופתח  הבית,  נתמלא  התלמידים  בהכנס 

הבית.  שנתמלא  וראה  עיניו  את  רשב"י 

לפי  יובן  אך  מיותר  לשון  לכאורה  והוא 

בניית  משל  את  לדוגמא   הנותן  רבינו 

הבית להוצאה מכח אל הפועל בציור זמן 

ומקום )עיין שם( כי הכוונה במילוי הבית 

מתגלה  בו  לכלי  משל  הוא  שהבית  הוא  

הפועל  אל  מכח  בהוצאה  האדם   נשמת 

תחילה  ומחשבה  רצון  למעשה  ונתמלא 

רשב"י  ההסתלקות  בעת  ולכן  שלו. 

גילוי  שלמות  הפועל  אל  מכוח  הוציא 

הסודות עד שיביא למעשה ביאת הגואל 

הקב"ה  של  תחילה  במחשבה  שהיה 

כדי  הרוחות  משתי  הבית  נתמלא  ולכן 

שניים  פי  בשלמות  יקבלו  שהתלמידים 

מתורתו להעביר מדור לדור עד להוצאה 

לפועל של הגאולה ברחמים ובניית הבית 

אשר  המקדש,  בית  הוא  המיוחד  היחיד 

ביותר,  גדולה  ומניעה  גלות ארוכה  אחרי 

דרשב"י  בזכותו  בימינו  במהרה  יבנה 

ובזכות רבנו הקדוש אמן.

אמנם חידוש אך בדוק ומנוסה:

בחסדי שמים בזכות רבינו הקדוש והתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זכינו להוציא לאור עד כה 39 עלונים על סדר פרשת 

השבוע בזהר. כל פרשה על פי תורה אחרת מתוך ליקוטי מוהר"ן, וכן ביאור על תחילת אדרא זוטא על פי תורה ס"ו, ביאור 

על ה' פרקים בספרא דצניעותא על פי ה' תורות בליקוטי מוהר"ן, ביאור על כמה תיקונים מתיקוני הזהר וכן על הקדמת 

הזהר  )בהסכמת הרב קרמר והרב שעכטער שליט"א( וזו היא הוכחה ברורה בדוקה ומנוסה לאמיתות השיטה כי זה הוא 

מפתח חדש לגילויים נפלאים בזהר על פי רבנו. 
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בס"ד

דוגמא לדרך ביאור זהר הקדוש על פי תורת רבנו:

עיר וקדיש מן שמיא נחית



ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים,  ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ְבּ ַעְזֵרנּו  ּוְבֵכן ַתּ
ִיְהֶיה  א  לֹּ ֶשׁ נּו,  ֵמִאָתּ ָממֹון  ֲאַות  ַתּ ר  ֵבּ ְלַשׁ נּו  ּוְתַזֵכּ
ּתֹוְקקּות  ִהְשׁ ְוׁשּום  ה  ֶחְמָדּ ְוׁשּום  ֲאָוה  ַתּ ׁשּום  ִלי 
מֹון  ֹנא ֶאת ַהָמּ ַצע ִלְשׂ ה ִלְהיֹות ׂשֹוֵנא ֶבּ ְלָממֹון, ְוִנְזֶכּ
ֻמְכָרִחים  ָאנּו  ֶשׁ ֵעת  ָבּ ְוַתַעְזֵרנּו  ְנָאה.  ׂ ַהִשּ ַתְכִלית  ְבּ
ַלֲעׂשֹות  ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ן,  ּוַמָתּ א  ׂ ּוַמָשּ ֵעֶסק  ֵאיֶזה  ְבּ ַלֲעֹסק 
ָבֵרינּו ָתִמיד  ֵלָמה, ּוְנַקֵיּם ְדּ ֱאמּוָנה ְשׁ ן ֶבּ א ּוַמָתּ ׂ ָשּ ַהַמּ
ִביל  ְשׁ ּבּוֵרנּו ְלעֹוָלם ֲאִפּלּו ִבּ ה ִדּ ֶנּ ְולֹא ַנֲחִליף ְולֹא ְנַשׁ
ְלָבֵבנּו  ְלַהּטֹות  יּוַכל  ַעְלָמא לֹא  ְדּ ְוָכל הֹון  הֹון ָרב, 
ּנֹות אֹו ְלַהֲחִליף  לֹום ִמן ָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה, ְלַשׁ ַחס ְוָשׁ
ַהּיֹוֵצא  ּוְכָכל  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ִמְדָבֵרינּו  ִדּבּור  ֵאיֶזה 
ִמיד  ה ּוְנַקֵיּם ָתּ ן ַנֲעֶשׂ ן ֵכּ א ּוַמָתּ ׂ ָשּ ַעת ַהַמּ ְשׁ ינּו ִבּ ִמִפּ
ים,  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ יֵלִני  ְוַתִצּ עֹוָלם.  ָבּ ּנּוי  ִשׁ ִלי ׁשּום  ְבּ
י  ְעִתּ ַדּ ֶאת  ַאְטִריד  ְולֹא  ְלהֹון,  ִנְבָהל  ֶאְהֶיה  א  לֹּ ֶשׁ
דֹולֹות  יִגיעֹות ְגּ לֹום, ִבּ ְרָנָסה ַחס ְוָשׁ ף ַאַחר ַהַפּ ִלְרֹדּ
ָעַלי  יַע  ִפּ ְשׁ ַתּ ַרק  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ֲעצּומֹות  ּוְבִטְרחֹות 
ֵלם  חֹון ָשׁ י ֱאמּוָנה ּוִבָטּ ִלִבּ ע ְבּ ע ְוִתְקַבּ ַרֲחֶמיָך ְוִתַטּ ְבּ
ְוַאֲאִמין  ְוֵאַדע  ְלַבד.  יֹהָוה  ַבּ ּבֹוֵטַח  ְוֶאְהֶיה  ֱאֶמת,  ֶבּ
ָהִרים  ר  ְדַבּ ּוִמִמּ ֲעָרב  ּוִמַמּ ִמּמֹוָצא  לֹא  י  ִכּ ֱאֶמת,  ֶבּ
ֹכִחי  ְבּ ַלל  ְכּ ְיכֹוֶלת  ְוֵאין  ִאיׁש,  ִיְגּבֹור  ֹכחֹו  ְבּ לֹא  י  ִכּ
ל  ַהֹכּ ַרק  ָלל,  ְכּ ירּות  ַוֲעִשׁ ַחִיל  ַלֲעׂשֹות  ָיִדי  ְוֹעֶצם 
ל  ה מֹוֵשׁ ָפֶניָך ְוַאָתּ בֹוד ִמְלּ ר ְוַהָכּ ָך ְלַבד "ְוָהעֶשׁ ֵמִאְתּ
ה  ַאָתּ ֶשׁ ֵלָמה,  ְשׁ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ֶבּ ְוַאֲאִמין  ל".  ֹכּ ַבּ
ִלי  ה, ְבּ ה ַקָלּ ִסָבּ ֵלמּות ְבּ ְשׁ ָיֹכל ְלַהְזִמין ִלי ַפְרָנָסִתי ִבּ
ל  ֲאַבְלֵבּ ְולֹא  ָלל,  ְכּ ְוִטְרדֹות  ְוִטְרחֹות  ְיִגיעֹות  ׁשּום 
ַרק  ָלל,  ְכּ ְרָנָסה  ַהַפּ ת  ִטְרַדּ ִביל  ְשׁ ִבּ י  ְבִתּ ַמֲחַשׁ ֶאת 
ָך  ְבּ חֹון  ָטּ ְוַהִבּ ָהֱאמּוָנה  ת  ִמַדּ ְבּ ָחָזק  ִלְהיֹות  ה  ֶאְזֶכּ
ֶוְהֵיה  ִני  ְוָחֵנּ חּוס  עֹוָלם,  ל  :ִרּבֹונֹו ֶשׁ ִמיד  ָתּ ַרְך  ִיְתָבּ
ִהיא  ֶשׁ ָממֹון  ֲאַות  ִמַתּ יֵלִני  ְוַהִצּ ֵטִני  ּוַמְלּ ֶעְזִרי  ְבּ

nahalzohar@gmail.com ליצירת קשר להארות ותרומות
לעילוי נשמת דבורה בת חיים

ת.נ.צ.ב.ה
לרפואת חיה ליאורה

בת בפטריסיה

ִהיא ַעְצבּות ָמָרה  הּוא ֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשֶ ֲאַות ָממֹון, ׁשֶ הּוא ּתַ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ׁשֶ ִנים ּדְ ִרית ֹקֶדׁש ִנּצֹול ִמּפָ ּקּון ּבְ א. ַעל־ְיֵדי ּתִ
י זֹוֵרַח ּוֵמִאיר ָעָליו אֹור  ֵני ה', ּכִ ָמחֹות ֶאת ּפְ ֱאלֹקּות, ְוזֹוֶכה ְלׂשַבע ׂשְ ר ּבֶ ֵ ין ֲחׁשּוִכין, ִמיָתה. ְוִנְתַקּשׁ ְך, ַאְנּפִ חֹוָרה, ֹחׁשֶ ׁשְ

ים:  ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ ּפְ
ּלֹו אֹור ַצח  ַפע ּכֻ ֶ ּה ַהּשׁ ְרׁשָ ׁשָ ם ּבְ ָ ּשׁ מֹון, ׁשֶ עֹות ְוַהּמָ ּפָ ל ַהַהׁשְ ל ּכָ ֶֹרׁש ׁשֶ ל ַעל ַהּשׁ ּכֵ ִרית זֹוֶכה ְלִהְסּתַ ּקּון ַהּבְ ם ַעל־ְיֵדי ּתִ ב. ּגַ

ֲאַות ָממֹון:  יָלא ּתַ ל ִמּמֵ ּטֵ ַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְתּבַ ּוְמֻצְחָצח, ׁשֶ

לעילוי נשמת מירה בת אשר 
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת ג׳זל מזל חיה בת סולטנה  

ת.נ.צ.ב.ה לעילוי נשמת יעל בת  אליהו
ת.נ.צ.ב.ה

י  ׁש, ְולֹא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַאַחת ְלַבד ִכּ ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָמּ
ְבִעין ֻאּמֹות,  ׁ ל ַהִשּ ל ָכּ ְבִעים ֲעבֹודֹות ָזרֹות ֶשׁ ִאם ִשׁ
ל  ָכּ ֶשׁ ִיּים,  ָהֲאִמִתּ ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ִלּ ִגּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ
עֹוֵבד  ִאּלּו  ְכּ לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ָממֹון  ְלַתֲאַות  ּנֹוֵפל  ֶשׁ ִמי 
ְוהּוא  ֻאּמֹות,  ְבִעין  ׁ ַהִשּ ל  ָכּ ל  ֶשׁ ָזרֹות  ָהֲעבֹודֹות  ל  ָכּ
ֵמאֹור  ה,  דֹוָשׁ ַהְקּ ֶוֱאמּוָנה  ֵמֱאֶמת  ל  ּוֻמְבָדּ ֻמְפָרׁש 
ָפִנים  ְבּ ר  ׁ ְוִנְתַקֵשּ ְנִהיִרין,  ין  ֵמַאְנִפּ ַחִיּים,  ֶמֶלְך  ֵני  ְפּ
ַעְצבּות  ְבּ לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ְדמֹוָתא  ִסְטָרא  ְבּ ֲחׁשּוִכין, 
ִמיד,  ָתּ ִויגֹונֹות  ְדָאגֹות  ָמֵלא  ְוהּוא  חֹוָרה,  ְשׁ ּוָמָרה 
לֹא  ַחּיּות  ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ּוַמְכאֹוִבים,  ַעס  ַכּ ָיָמיו  ְוָכל 
א: חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַעל  עֹוָלם ַהָבּ עֹוָלם ַהֶזּה ְולֹא ָבּ ָבּ
ט אֹוָתנּו  ל ּוַמֵלּ ָרֵאל, ְוַהֵצּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ַזְרִעי ְוַעל ָכּ
ָטה  ׁ ְשּ ִנְתַפּ ר  ֲאֶשׁ ָממֹון,  ל  ֶשׁ ַהֹזּאת  ָרָעה  ֲאָוה  ִמַתּ
ָעֵלינּו  ְוָתֵגן  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ַבּ עֹוָלם  ָבּ ְמֹאד  יו  ַעְכָשׁ
יֵלִני  ְוַתִצּ עֹוָלם,  ֶמַלח  ִרית  ְבּ יֵקי־ֱאֶמת,  ַצִדּ ְזכּות  ִבּ
ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמִשׁ ָממֹון,  ל  ֶשׁ ֹזאת  ֲאָוה  ִמַתּ ִבְזכּוָתם 
מֹון ַחס  ה ַהָמּ א ְיַבֶלּ לֹּ ָך ֶשׁ ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת ֵמִאְתּ
ַמע קֹול  לֹום ֶאת ְיֵמי ַחֵיּינּו. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּוְשׁ ְוָשׁ
ִכיַנת  ְשׁ ּוְלַמַען  ְלַמַעְנָך  ה  ַוֲעֵשׂ ַרֲחִמים,  ְבּ ַצֲעָקֵתנּו 
יִקים  ִדּ ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוְלַמַען ַהַצּ ר ָנְדָדה ַבּגֹוִים ַבּ ֻעְזָּך ֲאֶשׁ
ִביַרת  ֱאֶמת ְוִלְשׁ ִרית ֶבּ ִמיַרת ַהְבּ ָזּכּו ִלְשׁ ִיּים ֶשׁ ֲאִמִתּ
ִכיָנה  ׁ ַמע קֹול ַצֲעַקת ַהְשּ ֲאַות ָממֹון ְבַתְכִלית. ּוְשׁ ַתּ
ִעים( ר צֹוֶעֶקת ק"ם)ֵמָאה ְוַאְרָבּ ָרֵאל, ֲאֶשׁ ּוְכֶנֶסת ִיְשׂ

ִני ִמְזּרֹוִעי ַעל ֵאּלּו ַהּנֹוְפִלים  ַקַלּ י  ִני ֵמֹראִשׁ ַקַלּ ָקִלין 
לֹום  ְוָשׁ ַחס  ָממֹון  ֲאַות  ַתּ ל  ֶשׁ ֹזאת  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה 
ׁשֹוֵמַע  ָזרֹות.  ָהֲעבֹודֹות  ל  ָכּ חּוִבים  ְתּ ם  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ
קֹוֵלנּו  ַמע  ְשׁ ְצָעָקה  ׁשֹוֵמַע  ֲאָנָחה  ׁשֹוֵמַע  ה  ִפָלּ ְתּ
ִחים  ִמְתַאְנּ ָאנּו  ר  ֲאֶשׁ ֲעָמִקים,  ֵמִעְמֵקי  ַרֲחִמים,  ְבּ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ יֵלנּו ְבּ ַעְזֵרנּו ְוַתִצּ ַתּ ְוצֹוֲעִקים ֵאֶליָך, ֶשׁ

ְהֶייָנה  ִתּ ְבקֹוִלי  ְמָעה  ִשׁ "ֲאֹדָנ-י  ָממֹון.  ֲאַות  ִמַתּ

ְוָתִקים  ֲעֶלה  ַתּ ֶשׁ ֲחנּוָני".  ַתּ ְלקֹול  בֹות  ׁ ַקֻשּ ָאְזֶניָך 

יץ ַלֲעֹמד ַעל ַמֲעַמד ָהֱאמּוָנה  אֹוִתי ִלְהיֹות ָחָזק ְוַאִמּ

ֵלָמה, ַעד  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ְשׁ ָך ֶבּ חֹון ְלַהֲאִמין ְבּ ָטּ ְוַהִבּ

ַאְטִריד  ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ָממֹון  ֲאַות  ַתּ ר  ֵבּ ְלַשׁ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ

ׁשּום  ַעל  ֶאְסֹמְך  ְולֹא  ַפְרָנָסִתי,  ְבּ ָלל  ְכּ י  ְעִתּ ַדּ ֶאת 

ְטחֹוִני ָעֶליָך,  ים ִבּ ָלל, ַרק ָאִשׂ ה ְוַעל ׁשּום ֵעֶסק ְכּ ִסָבּ

ְלַבד.  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ְבּ חֹון  ִבָטּ ְבּ ְוֶאְתַחֵזּק  ְוֶאְסֹמְך 

דֹול  ַהָגּ טּוְבָך  ְבּ ָעַלי  יַע  ִפּ ְוַתְשׁ ָעַלי  ְתַרֵחם  ה  ְוַאָתּ

עֹות  ָפּ ַהַהְשׁ ֶרׁש  ְוֹשׁ קֹור  ִמְמּ ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ַפע  ֶשׁ

ֶאְצָטֵרְך ָלּה  ְרָנָסִתי ֹקֶדם ֶשׁ ַפּ ְוַתְזִמין ִלי  ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ֶשׁ

ה  ְוֶאְזֶכּ ָלל.  ְכּ ְיִגיָעה ְוַעְצבּות  ִלי ׁשּום  ְבּ ה  ה ַקָלּ ִסָבּ ְבּ

ֶחְלִקי ָתִמיד,  ֵמַח ְבּ ה ִלְהיֹות ָשׂ ׁ ְקֻדָשּ ירּות ִדּ ַפע ֲעִשׁ ְלֶשׁ

ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי  ָשׂ ַנת ָבּ ְצִריֵכִני לֹא ִליֵדי ַמְתּ ְוַאל ַתּ

ַעל חֹוב  א ֶאְהֶיה ַבּ לֹּ ַרֲחֶמיָך ֶשׁ יֵלִני ְבּ ַהְלָוָאָתם, ְוַתִצּ

ָלל, ְולֹא  ַלל ְלעֹוָלם, ְולֹא ֶאְצָטֵרְך ִלְלֹות ֵמֲאֵחִרים ְכּ ְכּ

ֵמֲאֵחִרים  ִלְלֹות  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  מֹוָתרֹות  ַאַחר  ף  ֶאְרֹדּ

דֹול,  ָגּ ן  ּוַמָתּ א  ׂ ַמָשּ ְלַהְנִהיג  ִביל  ְשׁ ִבּ לֹום,  ְוָשׁ ַחס 

ִלי  ְוַתְזִמין  ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעַלי  יַע  ִפּ ְוַתְשׁ ָעַלי  ַרֵחם  ְתּ ַרק 

ֵמֲאֵחִרים  ַהְלָוָאה  ׁשּום  ִלי  ְבּ ה  ַקָלּ ה  ִסָבּ ְבּ ְרָנָסִתי  ַפּ

י  ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה ְבּ ַלח ְבּ ָלל, ְוִתְשׁ ְכּ

ּתֹוָרה  ֵעֶסק, ַרק ַלֲעֹסק ַבּ ִני ִלְהיֹות ְמַמֵעט ְבּ ָיַדי. ּוְתַזֵכּ

ל ְיֵמי ַחַיּי, ֲאִני ְוַזְרִעי ְוֶזַרע  ֱאֶמת ָכּ ַוֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ֶבּ

ה ְוַעד עֹוָלם ָרֵאל ֵמַעָתּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ַזְרִעי ְוָכל ַעְמּ

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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