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תיקון כד דף סט.
א  ִגין ּדָ יֵליּה, ּבְ ן ּדִ ְלָטא ְבָעְלָמא, ְוָלא ְמַמּנָ ם ָלא ׁשָ יִהּנָ ת ּגֵ ּבָ ּוְבׁשַ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ בֹוֵתיֶכם  ֹכל מֹוׁשְ ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  ָרֵאל לֹא  ְלִיׂשְ י  ַמּנִ
ִריְך  א ּבְ ת, ָאַמר קּוְדׁשָ ּבָ ׁשַ ר ַנׁש אֹוִקיד ּבְ )שמות לה ג(, ְוִאי ּבַ
מֹוְקִדין  ְוַאּתּון  אֹוִקיד,  ְדָלא  ְלנּוָרא  ה  ְמַכּבֶ ֲהִויִתי  ֲאָנא  הּוא, 
ֹכל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  לֹא  א  ּדָ ִגין  ּבְ ם,  ֵגיִהּנָ ּבְ ּתֹוְקדּון  ּתִ ַאּתּון  ֵליּה, 
ֵבד  ּכָ גּוָפא,  ּבְ ם  ֵגיִהּנָ ִניהּו  ּוַמאי  ְבגּוָפא,  ַוֲאִפילּו  בֹוֵתיֶכם,  מֹוׁשְ
א ְדַמְלַאְך  ֵאל ַאֵחר, ַחְרּבָ ְות ַסם ּדְ ם, ַסם ַהּמָ ֵביּה ָמָרה ְדִאיהּו ֵגיִהּנָ ּדְ
ה  ֲעָנה, ַחּדָ ַמר )משלי ה ד( ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכּלַ ְות, ַוֲעֵליּה ִאּתְ ַהּמָ

ּיֹות. ֶחֶרב ּפִ ּכְ
ְטָרא ִדְטחֹול,  ָלא ַיְתַער )נ''א לאתערא( ֲעִציבּו ּוְקָטָטה ִמּסִ ְוָצִריְך ּדְ
מֹור, ּומֹוָחא ָזכֹור,  ת ׁשָ ּבָ הּו, ְדִאיהּו ׁשַ ּלְ א ִדְתֵהא ֵלב ָנִטיר ִמּכֻ ֶאּלָ
ָמה ְיֵתיָרה  ְנׁשָ ִאינּון ַמְלָאִכין, עּוֵליָמן ּדִ יִזין ּדְ ּפִ ָלא אֹוׁשְ ְוָצִריְך ְלַקּבָ
ָאה,  ּתָ ּתַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְדִאיִהי  ְיֵתיָרה  ְוֶנֶפׁש  ָאה,  ִעּלָ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְדִאיִהי 

ּה. ָנֲחִתין ִעּמָ יִזין ּדְ ּפִ ְואֹוׁשְ
יב ָלּה  ת ִליִמיָנא, ְוִאְתֲחׁשִ ּבָ ֵליל ׁשַ א ּבְ ַרּגָ ָתא ְלַתְקָנא ׁשְ ְוָצִריְך ִאּתְ
ַמר  ִאּתְ ַוֲעַלְייהּו  ְבָצפֹון,  ּוָפתֹוָרא  ְבָדרֹום,  א  ְמַנְרּתָ ְקָנּה  ּתִ ִאּלּו  ּכְ
א  ִכיְנּתָ ין, ְוִאינּון ׁשְ יר ַיְצּפִ ים ַיְדִרים, ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ
א ְלָדרֹום, ְצִריָכא ְלַאְתָקָנא  ָאה ְמַנְרּתָ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ָאה, ׁשְ ָאה ְוַתּתָ ִעּלָ

ים ַיְדִרים, א ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ן ָחְכָמה, ּוְבִגין ּדָ ַתּמָ ִגין ּדְ ָלּה, ּבְ
ִסּדּוָרא,  ְבַהאי  ָנא  ְמַתּקְ ָדא  יָרה  ּדִ ִחין  ּכְ ְדַאׁשְ ֵביָתא  ּוְבַההּוא 
ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ָאְמִרין  ה ּבֵ ָצפֹון ּוִמּטָ ְלָחן ּבְ א ְבָדרֹום ְוׁשֻ ְמַנְרּתָ
ְיֵתיָרה,  ָמה  ְנׁשָ ְדִאיִהי  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ִעם  ָנֲחִתין  ָקא  ּדְ ַמְלָאִכין  ין  ִאּלֵ
ַרֲעָוא ֵביּה ִמן  ַעם ָהָאֶרץ, ֱאָלֵהין ֲאַתר ּדְ ין ֲאַתר ֶהְדיֹוט ּדְ ֵלית ּדִ

ֳקָדם יהו''ה.
א  ִכיְנּתָ י ָצפֹון, ּוָפתֹוָרא ִאיִהי ׁשְ תֹוָרא ְצִריָכא ְלַתְקָנא ָלּה ְלַגּבֵ ּפָ
ִניָמה  ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ ּה )תהלים מה ד( ּכָ ַמר ּבָ ָאה, ְדִאּתְ ּתָ ּתַ
ּה  ּבָ ַמר  ְדִאּתְ ְגבּוָרה,  א  ּדָ ָזָהב  ַמאי  ּה,  ְלבּוׁשָ ָזָהב  צֹות  ּבְ ׁשְ ִמּמִ
ֵרי ַסְמֵכי  צֹות ָזָהב ּתְ ּבְ ׁשְ פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה, ִמּמִ )איוב לז כב( ִמּצָ
י ַעּמּוָדא  רֹום, ְלַתְקָנא ֵליּה ְלַגּבֵ ין ָצפֹון ַלּדָ ה ְלַמֲעָרב ּבֵ ְקׁשֹוט, ִמּטָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ִני ְבכֹוִרי  ּבְ יּה )שמות ד כב(  ּבֵ ַמר  ְדִאּתְ ְדֶאְמָצִעיָתא, 
ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ּקּוִנין  ּתִ ין  ִאּלֵ ְקִנין  ִמְתּתַ ִאינּון  ְדַלאו  ּוְבֵביָתא 
ּה )שם  ַמר ּבָ ִאּתְ ָרֵאל, ּדְ יִזין ָאְמִרין ַלאו ִאיִהי ָדא ִדיָרה ְדִיׂשְ ּפִ אּוׁשְ
ַלֲעׂשֹות  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל ֶאת )דף ע ע''א(  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ לא טז( 
יָרה, ְוָכל  ׁשֹון ּדִ ִתיב ָחֵסר, ִמּלָ ת, ְלדֹורֹוָתם, ְלֹדֹרָתם ּכְ ּבָ ַ ֶאת ַהּשׁ
ִרית  ׁש אֹות ּבְ ִאיִהי ַמּמָ ת ּדְ ּבָ ֵליל ׁשַ ּקּוִנין ְצִריִכין ְלַתְקָנא ּבְ ין ּתִ ִאּלֵ

ִמיָלה.
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תיקון כד 
ֶזה  ְגַלל  ּבִ ּלֹו,  ׁשֶ ים  ַהְמֻמּנִ ְולֹא  עֹוָלם  ּבָ ׁשֹוֵלט  לֹא  יִהּנֹם  ּגֵ ת,  ּבָ ּוְבׁשַ

ת, ְוִאם  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ ֹכל מֹוׁשְ ָרֵאל לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ ה ְלִיׂשְ ִצּוָ

ה  רּוְך הּוא, ֲאִני ָהִייִתי ְמַכּבֶ דֹוׁש ּבָ ת, אֹוֵמר ַהּקָ ּבָ ׁשַ ָאָדם ַמְבִעיר ּבְ

ְרפּו  ּשָׂ ּתִ ם  ַאּתֶ ַמְבִעיִרים אֹוָתּה?  ם  ְוַאּתֶ ֹרף,  ִתׂשְ ּלֹא  ׁשֶ ָהֵאׁש  ֶאת 

בֹוֵתיֶכם, ַוֲאִפּלּו ַבּגּוף,  ֹכל מֹוׁשְ ְגַלל ֶזה לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ יִהּנֹם, ּבִ ַבּגֵ

ֵגיִהּנֹם, ַסם  הּוא  ָרה, ׁשֶ ַהּמָ ּבֹו  ׁשֶ ֵבד  ַהּכָ ּגּוף?  ּבַ יִהּנֹם  ַהּגֵ ּוַמה הּוא 

ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ל  ׁשֶ ַחְרּבֹו  ַאֵחר,  ֵאל  ל  ׁשֶ ַסם  ֶות,  ַהּמָ

ּיֹות. ֶחֶרב ּפִ ה ּכְ ֲעָנה, ַחּדָ ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכּלַ

ְהֶיה  ּיִ א ׁשֶ חֹול, ֶאּלָ ד ַהּטְ ּלֹא ָיִעיר )לעורר( ֶעֶצב ּוְקָטָטה ִמּצַ ְוָצִריָך ׁשֶ

ל  מֹור, ְוַהּמַֹח ָזכֹור, ְוָצִריְך ְלַקּבֵ ת ׁשָ ּבָ הּוא ׁשַ ם, ׁשֶ ּלָ מּור ִמּכֻ ַהּלֵב ׁשָ

ִהיא  ׁשֶ ַהְיֵתָרה,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ָהֲעָלִמים  ַמְלָאִכים,  ֵהם  ׁשֶ אֹוְרִחים 

ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ ִכיָנה  ַהּשְׁ ִהיא  ׁשֶ ְיֵתָרה,  ְוֶנֶפׁש  ָהֶעְליֹוָנה  ִכיָנה  ַהּשְׁ

ּה. ּיֹוְרִדים ִעּמָ ְוָהאֹוְרִחים ׁשֶ

ִאּלּו  ּכְ ָלּה  ב  ְוֶנְחׁשָ ְלָיִמין,  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ֵנר  ן  ְלַתּקֵ ה  ָהִאּשָׁ ּוְצִריָכה 

ָהרֹוֶצה  ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  פֹון,  ּצָ ּבַ ְלָחן  ְוׁשֻ רֹום  ּדָ ּבַ ְמנֹוָרה  ִתְקָנה 

ֶעְליֹוָנה  ִכיָנה  ׁשְ ְוֵהן  ין,  ַיְצּפִ יר  ְלַהֲעׁשִ ָהרֹוֶצה  ַיְדִרים,  ים  ְלַהְחּכִ

ּום  רֹום, ָצִריְך ְלַתְקָנּה, ִמּשׁ ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ְמנֹוָרה ַלּדָ ְוַתְחּתֹוָנה, ַהּשְׁ

ים ַיְדִרים. ּום ֶזה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ם ָחְכָמה, ּוִמּשׁ ּשָׁ ׁשֶ

ְמנֹוָרה  ַהזֶּה,  ּדּור  ּסִ ּבַ ֶנת  ְמֻתּקֶ זֹו  יָרה  ּדִ ּמֹוְצִאים  ׁשֶ ַבִית  ּוְבאֹותֹו 

ְלָאִכים  ין ָצפֹון ְלָדרֹום, אֹוְמִרים ַהּמַ ה ּבֵ פֹון, ּוִמּטָ ּצָ ְלָחן ּבַ רֹום ְוׁשֻ ּדָ ּבַ

ָמה ַהְיֵתָרה, ֵאין ֶזה ְמקֹום  ׁשָ ִהיא ַהּנְ ִכיָנה, ׁשֶ ּיֹוְרִדים ִעם ַהּשְׁ לּו ׁשֶ ַהּלָ

ְפֵני יהו''ה. ל ָרצֹון ּבֹו ִמּלִ א ֵהן ָמקֹום ׁשֶ ל ַעם ָהָאֶרץ, ֶאּלָ ֶהְדיֹוט ׁשֶ

א  ִכיְנּתָ ׁשְ ִאיִהי  ּוָפתֹוָרא  ָצפֹון,  י  ְלַגּבֵ ָלּה  ְלַתְקָנא  ְצִריָכא  תֹוָרא  ּפָ

ִניָמה  ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ ּה )תהלים מה ד( ּכָ ַמר ּבָ ָאה, ְדִאּתְ ּתָ ּתַ

ּה  ּבָ ַמר  ְדִאּתְ ְגבּוָרה,  א  ּדָ ָזָהב  ַמאי  ּה,  ְלבּוׁשָ ָזָהב  צֹות  ּבְ ׁשְ ִמּמִ

ַסְמֵכי  ֵרי  ּתְ ָזָהב  צֹות  ּבְ ׁשְ ִמּמִ ֶיֱאֶתה,  ָזָהב  פֹון  ִמּצָ כב(  לז  )איוב 

י ַעּמּוָדא  רֹום, ְלַתְקָנא ֵליּה ְלַגּבֵ ין ָצפֹון ַלּדָ ה ְלַמֲעָרב ּבֵ ְקׁשֹוט, ִמּטָ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבכֹוִרי  ִני  ּבְ כב(  ד  )שמות  יּה  ּבֵ ַמר  ְדִאּתְ ְדֶאְמָצִעיָתא, 

יִזין  ּפִ ת, אּוׁשְ ּבָ ֵליל ׁשַ ּקּוִנין ּבְ ין ּתִ ְקִנין ִאּלֵ ּוְבֵביָתא ְדַלאו ִאינּון ִמְתּתַ

ּה )שם לא טז(  ַמר ּבָ ִאּתְ ּדְ ָרֵאל,  ָאְמִרין ַלאו ִאיִהי ָדא ִדיָרה ְדִיׂשְ

ת,  ּבָ ַ ת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת )דף ע ע''א( ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ

ּקּוִנין  ּתִ ין  ִאּלֵ ְוָכל  יָרה,  ּדִ ׁשֹון  ִמּלָ ָחֵסר,  ִתיב  ּכְ ְלֹדֹרָתם  ְלדֹורֹוָתם, 

ִרית ִמיָלה. ׁש אֹות ּבְ ִאיִהי ַמּמָ ת ּדְ ּבָ ֵליל ׁשַ ְצִריִכין ְלַתְקָנא ּבְ

תשפ"א

לבין המצרים



סז חלק ב
סֹוָפּה( )ִחּבּור ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ְבּ
ָרֵאל.  ל ִיְשׂ ית – ְלֵעיֵני ָכּ ֵראִשׁ ְבּ

ִתי ְורֹוִמי ְזִעיָרָתא,  ֵהם רֹוִמי ַרָבּ ְמַכְסָין ַעל ֵעיָנא, ֶשׁ י ֵיׁש ֲעָנִנין ִדּ ִכּ
ִחיַנת )קהלת  ּמּוָבא )ברעיא מהימנא פנחס דף רנב(. ְוֶזה ְבּ ַכּ
הֹוֵלְך ַאַחר  ם – ֶזה ְמאֹור ֵעיַנִים, ֶשׁ ֶשׁ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהָגּ יב(: ְוָשׁ
קנא:(,  )שבת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ִכָיּה,  ַהְבּ
ִקיַעת  ִחיַנת ְשׁ ק ְמאֹור ֵעיַנִים. ְוֶזה ְבּ ֵלּ ִכי הֹוֵלְך ּוִמְסַתּ ַעל־ְיֵדי ַהְבּ ֶשׁ
ה זֹוַרַחת ּוְבַמֲעָרב ׁשֹוַקַעת, ִנְמָצא  ִמְזָרח ַחָמּ י ְבּ ַמֲעָרב, ִכּ ָהאֹור ְבּ
ַעל־ ִכי, ֶשׁ ִחיַנת ַהְבּ ִקיַעת ָהאֹור. ְוָכל ֶזה ַעל־ְיֵדי ְבּ ֲעָרב הּוא ְשׁ ַמּ ֶשׁ
ָהאֹור  ִקיַעת  ְשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ "ל,  ַנּ ַכּ ָהֵעיַנִים  ְמאֹור  ק  ֵלּ ִמְסַתּ ָידֹו 
ֶניָה )ירמיה  ה ַעל ָבּ י־ֵתבֹות: ָרֵחל ְמַבָכּ י ַמֲעָרב – ָראֵשׁ "ל. ִכּ ַנּ ַכּ
)ב"ב  ַמֲעָרב  ְבּ ִכיָנה  ְשׁ י  ִכּ ַז"ל(,  ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  ְבּ ּמּוָבא  )ַכּ לא(, 
ִחיַנת  ְבּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ַעל  ְבָיכֹול,  ִכּ ֶלת,  ּוְמַיֶלּ ּבֹוָכה  ִכיָנה  ׁ ְוַהְשּ כה(, 
י  ֶניָה ִכּ ֵחם ַעל ָבּ ֶניָה, ֵמֲאָנה ְלִהָנּ ה ַעל ָבּ )ירמיה לא(: ָרֵחל ְמַבָכּ
ּגֹוִיים ְוֵאיָנם  ָרֵאל, ַהְמֻפָזִּרים ַבּ ִהיא ּבֹוָכה ַעל ָצַרת ִיְשׂ ֵאיֶנּנּו – ֶשׁ
ִכָיּה  י ַעל־ְיֵדי ַהְבּ ַמֲעָרב, ִכּ ִקיַעת ָהאֹור ְבּ ן ְשׁ ַעל ְמקֹוָמם. ְוַעל־ֵכּ
ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ָהאֹור  ִקיַעת  ְשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ ֵעיַנִים,  ְמאֹור  ק  ֵלּ ִמְסַתּ
ן  ֻחְרַבּ ַעל  ֶלת  ּוְמַיֶלּ ּבֹוָכה  ִכיָנה  ׁ ַהְשּ ם  ׁ ָשּ ֶשׁ ַמֲעָרִבי,  ֶתל  ֹכּ ִחיַנת  ְבּ
"ל. ְוֵיׁש  ַנּ ֶניָה, ַכּ ה ַעל ָבּ ם ָרֵחל ְמַבָכּ ַמֲעָרב ָשׁ י ְבּ ׁש, ִכּ ְקָדּ ית־ַהִמּ ֵבּ
ַח  ֹכּ ֵיּׁש  ֶשׁ ְכּ ֶשׁ ֶזה;  ת  ְלֻעַמּ ֶזה  ְוֵהם  ֵאׁש,  ּוְמאֹוֵרי  אֹור  ְמאֹוֵרי 
לֹום,  ִלְמאֹוֵרי אֹור, ֲאַזי ִנְכָנִעין ְמאֹוֵרי ֵאׁש, ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ַחס ְוָשׁ
ִרין  ְבּ לֹום, ֲאַזי ִמְתַגּ ִקין ְמאֹוֵרי אֹור, ַחס ְוָשׁ ְלּ ְכָנִעין ְוִנְסַתּ ִנּ ֶשׁ ְכּ ֶשׁ
)איכה  ִחיַנת  ְבּ ׁש,  ַהִמְקָדּ ית  ֵבּ ן  ֻחְרַבּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ֵאׁש.  ְמאֹוֵרי 
רּו ְמאֹוֵרי ֵאׁש ַעל־ ְבּ י ִנְתַגּ ַעְצֹמַתי; ִכּ ַלח ֵאׁש ְבּ רֹום ָשׁ א(: ִמָמּ
ֶניָה;  ָבּ ַעל  ה  ְמַבָכּ ָרֵחל  ְבִחיַנת:  ִבּ אֹור,  ְמאֹוֵרי  קּו  ְלּ ְסַתּ ִנּ ֶשׁ ְיֵדי 
ַוֲאַזי  "ל,  ַנּ ַכּ אֹור  ְמאֹוֵרי  קּות  ְלּ ִהְסַתּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ִכָיּה  ַהְבּ י  ִכּ
ַלח ֵאׁש  רֹום ָשׁ ִחיַנת: ִמָמּ לֹום, ְמאֹוֵרי ֵאׁש, ְבּ ִרין, ַחס ְוָשׁ ְבּ ִמְתַגּ

"ל: ַנּ ְוכּו', ַכּ
ָהעֹוָלם.  ל  ָכּ ל  ֶשׁ ֵאר  ְוַהְפּ ַהֹיִּפי  ם  ְתַעֵלּ ִנּ ֶשׁ ַהַהֲעָלָמה,  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה 
ּלֹו,  ֻכּ ָהעֹוָלם  ל  ָכּ ל  ֶשׁ ְוַהֵחן  ֵאר  ְוַהְפּ ַהֹיִּפי  הּוא  ֶשׁ יק,  ַצִדּ ֵיׁש  י  ִכּ
ִויֵפה־ַמְרֶאה,  ְיֵפה־ֹתַאר  יֹוֵסף  ַוְיִהי  לט(:  )בראשית  ְבִחיַנת  ִבּ
יק  ִדּ י ֶזה ַהַצּ ל ָהָאֶרץ. ִכּ ִחיַנת )תהלים מח(: ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָכּ ְבּ
ל ָהעֹוָלם,  ל ָכּ ִחיַנת יֹוֵסף, הּוא ַהִהּדּור ְוַהֹיִּפי ֶשׁ הּוא ְבּ י ֶשׁ ָהֲאִמִתּ
יק,  ַהַצִדּ ֶזּה  ֶשׁ ְכּ ַהְינּו  ְדּ עֹוָלם,  ָבּ ה  ֶלּ ִנְתַגּ ֵאר  ְוַהְפּ ַהֹיִּפי  ֶזּה  ּוְכֶשׁ
ֲאַזי  עֹוָלם,  ָבּ ל  ֵדּ ְוִנְתַגּ ְרֵסם  ִנְתַפּ ָהעֹוָלם,  ל  ָכּ ל  ֶשׁ ַהֹיִּפי  הּוא  ֶשׁ
ֶזה ַהֵחן ָהֱאֶמת  ְכָלל ְבּ ִנּ ל ִמי ֶשׁ ָכּ ל ָהעֹוָלם, ֶשׁ ִחין ָהֵעיַנִים ֶשׁ ִנְפָתּ
ְתָקֵרב  ִמּ ַהְינּו ֶשׁ ל ָהעֹוָלם, ְדּ הּוא ַהֵחן ְוַהֹיִּפי ֶשׁ יק, ֶשׁ ִדּ ל ֶזה ַהַצּ ֶשׁ
ל  ֵכּ ר ְלִהְסַתּ ִחין ֵעיָניו ְוָיכֹול ִלְראֹות, ְוָהִעָקּ ֵאָליו ְוִנְכָלל ּבֹו, ִנְפָתּ
ְתָקֵרב  ִמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ סו(,  )בסימן  ְלֵעיל  ְוַכְמֹבָאר  ַעְצמֹו,  ַעל 
ִחיַנת  יק ְיסֹוד עֹוָלם, ְבּ ִחיַנת )משלי י(: ַצִדּ הּוא ְבּ י, ֶשׁ יק ֲאִמִתּ ִדּ ַלַצּ
ְבִחיַנת  ִבּ ְיסֹודֹות,  ָעה  ָהַאְרָבּ ל  ָכּ ִכין  ִנְמָשׁ ּנּו  ֶמּ ִמּ ֶשׁ ׁשּוט,  ַהָפּ ְיסֹוד 
ֵרד  ם ִיָפּ ׁ ן, ּוִמָשּ קֹות ֶאת ַהָגּ )בראשית ב(: ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְשׁ
יק  ַצִדּ ִחיַנת:  ְבּ ֶזה   – ֵמֵעֶדן  יֹוֵצא  ָנָהר  ים;  ָראִשׁ ָעה  ְלַאְרָבּ ְוָהָיה 
ֵרד ְוָהָיה  ם ִיָפּ ׁ ר ִמָשּ ׁשּוט; ֲאֶשׁ ִחיַנת ְיסֹוד ַהָפּ הּוא ְבּ ְיסֹוד עֹוָלם, ֶשׁ

ִכין  ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ ְיסֹודֹות,  ָעה  ִחיַנת ָהַאְרָבּ ְבּ ַהְינּו  ים –  ָעה ָראִשׁ ְלַאְרָבּ
ל  ֵכּ ְתָקֵרב ֵאָליו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָראּוי לֹו ְלִהְסַתּ ִמּ "ל. ּוְכֶשׁ ַנּ יק ַכּ ִדּ ִמן ַהַצּ
ּדֹות  ַהִמּ ָכל  י  ִכּ ֶהם.  ָבּ אֹוֵחז  הּוא  ֵאיְך  ּדֹות,  ַהִמּ ל  ָכּ ַעל  ַעְצמֹו  ְבּ
ִכין  ָעה ְיסֹודֹות ִנְמָשׁ ָיּדּוַע, ְוָהַאְרָבּ ָעה ְיסֹודֹות, ַכּ ִכין ִמן ָהַאְרָבּ ִנְמָשׁ
הּוא ַהֵחן ְוַהֹיִּפי  יק, ֶשׁ ִדּ ה ֶזה ַהַצּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ ן ְכּ "ל, ְוַעל־ֵכּ ַנּ יק ַכּ ִדּ ִמן ַהַצּ
ִחין  ֶזה ַהֵחן ָהֱאֶמת, ִנְפָתּ ְתָקֵרב ְוִנְכָלל ְבּ ִמּ ל ִמי ֶשׁ ל ָהעֹוָלם, ָכּ ֶשׁ
ּדֹות,  ָכל ַהִמּ ל ַעל ַעְצמֹו, ֵאיְך הּוא אֹוֵחז ְבּ ֵכּ ֵעיָניו, ְורֹוֶאה ּוִמְסַתּ
"ל, ְוַגם  ַנּ יק ַכּ ִדּ ִכין ֵמַהַצּ ֵהם ִנְמָשׁ ָעה ְיסֹודֹות, ֶשׁ ִכין ֵמַאְרָבּ ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ
עֹוָלם, ַעל־ְיֵדי  ל ָבּ ֵכּ ם ּוְלִהְסַתּ ׁ ת ַהֵשּ ְגֻדַלּ ל ִבּ ֵכּ ָיכֹול ִלְראֹות ּוְלִהְסַתּ
"ל.  ַנּ יק ָהֱאֶמת ַכּ ִדּ ל ַהַצּ ֵאר ֶשׁ ּלּות ַהְפּ חּו ֵעיָניו ַעל־ְיֵדי ִהְתַגּ ְפְתּ ִנּ ֶשׁ
ם,  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזה  עֹוָלם,  ָבּ ְרֵסם  ְוִנְתַפּ ה  ֶלּ ִנְתַגּ יק  ִדּ ַהַצּ ֶזּה  ֶשׁ ְכּ י  ִכּ
ל  ֶשׁ ם  ׁ ַהֵשּ ֶזה  ּוְבתֹוְך  עֹוָלם,  ָבּ ם  ֵשׁ לֹו  ְוֵיׁש  ְרֵסם  ְתַפּ ִנּ ֶשׁ ַהְינּו  ְדּ
ף  ָתּ מֹו ְמֻשׁ י ְשׁ ַרְך, ִכּ ִיְתָבּ מֹו  ף ְשׁ ָתּ ׁש ּוְמֻשׁ יק ָהֱאֶמת ְמֻלָבּ ִדּ ַהַצּ
ַרְך,  ִיְתָבּ מֹו  ל ְשׁ ֵדּ יק, ִנְתַגּ ִדּ ם ַהַצּ ל ֵשׁ ֵדּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ ְכּ ֵמנּו. ִנְמָצא,  ְשׁ ִבּ
ַרְך,  מֹו ִיְתָבּ ל יֹוֵתר ְשׁ ֵדּ יק, ִנְתַגּ ִדּ ם ַהַצּ ל יֹוֵתר ֵשׁ ֵדּ ְתַגּ ִנּ ׁ ְוָכל ַמה ֶשּ
ִחיַנת  ם ה' הּוא ְבּ "ל. ְוֵשׁ ַנּ ֵמנּו ַכּ ְשׁ ף ִבּ ָתּ מֹו ְמֻשׁ י ְשׁ ְבָיכֹול, ִכּ ִכּ
ַרְך הּוא ַאְחדּות  מֹו ִיְתָבּ י ְשׁ מֹו ֶאָחד; ִכּ )זכריה יד(: ה' ֶאָחד ּוְשׁ
ָעה  ִחיַנת ָהַאְרָבּ ַרְך ְבּ מֹו ִיְתָבּ ׁ ל ִמְשּ ְלֵשׁ ַתּ ה ִמְשׁ ׁשּוט, ַאְך ְלַמָטּ ָפּ
ע אֹוִתּיֹות  ִחיַנת ַאְרַבּ ַרְך – הּוא ְבּ מֹו ֶאָחד ִיְתָבּ י ְשׁ ְיסֹודֹות, ִכּ
ָעה  ִחיַנת ָהַאְרָבּ ַרְך ְבּ מֹו ִיְתָבּ ׁ ל ִמְשּ ְלֵשׁ ַתּ ה ִנְשׁ ן ְלַמָטּ ם. ְוַעל־ֵכּ ׁ ַהֵשּ
ָלת  ִחיַנת ְתּ ם ְבּ ׁ ע אֹוִתּיֹות ַהֵשּ ל ֵמַאְרַבּ ְלֵשׁ ַתּ ה ִמְשׁ ִחָלּ ְיסֹודֹות. ּוִמְתּ
ָעה ְיסֹודֹות.  ל ְלַאְרָבּ ְלֵשׁ ַתּ ְך ִמְשׁ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין, ְוַאַחר־ָכּ ָוִנין ְדּ ְגּ
ִכין  ּנּו ִנְמָשׁ ֶמּ ִמּ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ֶשׁ ל ִלְבִחיַנת: ַצִדּ ְלֵשׁ ַתּ ֶדם ִמְשׁ ּוִמֹקּ
ַצְלֵאל )שמות  ם ְבּ ֵשׁ י ָקָרא ה' ְבּ ָעה ְיסֹודֹות. ְוֶזה: ְראּו ִכּ ל ָהַאְרָבּ ָכּ
ַצְלֵאל, ַעל־ ם ְבּ ל ֵשׁ ֵדּ ה ְוִנְתַגּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ י ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ְיָקא, ִכּ לה( – ְראּו ַדּ
י  "ל. ְוֶזה: ִכּ ַנּ ִחין ָהֵעיַנִים ְורֹוִאין ַכּ י ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְפָתּ ְיֵדי־ֶזה ְראּו, ִכּ
מֹו  י ְשׁ ַצְלֵאל, ִכּ ם ְבּ ֵשׁ י ה' הּוא ְבּ ַצְלֵאל, ַהְינּו, ִכּ ם ְבּ ֵשׁ ָקָרא ה' ְבּ
ְך ַגם־ ַח ָהְראּות ִנְמָשׁ י ֹכּ "ל. ִכּ ַנּ ֵמנּו, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ְראּו ַכּ ְשׁ ף ִבּ ָתּ ְמֻשׁ
ְך  ם ִנְמָשׁ ׁ ָשּ ִמּ ע אֹוִתּיֹות, ֶשׁ ִחיַנת ַאְרַבּ הּוא ְבּ ם, ֶשׁ ׁ ִחיַנת ַהֵשּ ן ִמְבּ ֵכּ
ת.  ין ַבּ ת – ִשׁ ָבּ ִחיַנת ַשׁ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין ַכּ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ְתּ
ָמא  ת ְשׁ ָבּ י ַשׁ "ת ַעִין )תקון ע( – ִכּ ֵעיָנא, ַבּ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ין – ְתּ ִשׁ
ִחיַנת  יק הּוא ְבּ ִדּ ם ַהַצּ ִריְך הּוא )זוהר יתרו דף פח:(. ַגּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ְדּ
ת  ָבּ תּוב )בזוהר נשא דף קמד:(: ַאְנְתּ הּוא ַשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ת, ְכּ ָבּ ַשׁ
ת )שמות טז(  ָבּ ׁ י ה' ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהַשּ ְלֵהי יֹוֵמי. ְוֶזה: ְראּו ִכּ ֻכּ ְדּ
ִריְך הּוא, הּוא  ְבּ א  ֻקְדָשׁ ְדּ ָמא  ְשׁ הּוא  ת, ֶשׁ ָבּ ַשׁ י  ִכּ ְיָקא,  ַדּ – ְראּו 
"ל.  ַנּ ַכּ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין  ְדּ ָוִנין  ְגּ ָלת  ִחיַנת ְתּ ַח ָהְראּות, ְבּ ִחיַנת ֹכּ ְבּ
מֹו  ת, ְכּ ָבּ ר ַשׁ ׁש, ִנְזָכּ ְקָדּ ית־ ַהִמּ ְנַין ֵבּ ר ִבּ ְזָכּ ִנּ ָכל ָמקֹום ֶשׁ ן ְבּ ְוַעל־ֵכּ
יָראּו. ְוֵכן  י ִתּ ִשׁ ֹמרּו, ּוִמְקָדּ ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ תּוב )ויקרא יט(: ֶאת ַשׁ ָכּ ֶשׁ
ת,  ָבּ ֶדם ַעל ַשׁ ן, ִהְזִהיר ִמֹקּ ָכּ ְשׁ ִהְזִהיר ַעל ְמֶלאֶכת ַהִמּ ָכל ָמקֹום ֶשׁ ְבּ
ִחיַנת  ן ְבּ ׁש הּוא ַגם־ֵכּ ְקָדּ י ַהִמּ ׁש, ִכּ ְקָדּ ית־ַהִמּ ת ֵמִאיר ְלַהֵבּ ָבּ י ַשׁ ִכּ
ֵעיֵניֶכם  ֻעְזֶּכם, ַמְחַמד  אֹון  ְגּ תּוב )יחזקאל כד(:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֵעיַנִים, 
י  ׁש, ִכּ ְקָדּ ִמּ ִאיִרין ַבּ ָוִנין ַהְמּ ִחיַנת ַהְגּ ת הּוא ְבּ ָבּ )עיין ב"ב ד(. ְוַשׁ
ֵעיָנא ּוַבת ַעִין,  ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ֵהם ְתּ ַח ָהְראּות, ֶשׁ ִחיַנת ֹכּ ת הּוא ְבּ ָבּ ַשׁ
ִחיַנת ֹמִחין,  ִחיַנת ֵעיַנִים. ְוֶזה ְבּ הּוא ְבּ ׁש ֶשׁ ְקָדּ ִאיִרין ְלֵבית־ַהִמּ ַהְמּ
אֹוִתּיֹות,  ע  ַאְרַבּ הּוא  ֶשׁ ה',  ם  ֵשׁ ִחיַנת  ִמְבּ ה  ַנֲעֶשׂ ה  ִחָלּ ִמְתּ י  ִכּ
א ֹאתֹו רּוַח  ִחיַנת )שמוות ל"א(: ָוֲאַמֵלּ ָעה ֹמִחין, ְבּ ִחיַנת ַאְרָבּ ְבּ
בּוָנה,  ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה. ָחְכָמה, ְתּ ֱאלִֹקים ְבּ
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ָעה ֹמִחין )כ"ש בת"ז דף  ִחיַנת ַאְרָבּ ְוַדַעת, ְוָכל ְמָלאָכה – ֶזה ְבּ
תּוב: ְראּו  ָכּ מֹו ֶשׁ ם ה', ְכּ ִחיַנת ֵשׁ ין ִמְבּ ֵהם ַנֲעִשׂ יג: בהקדמה(, ֶשׁ
ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה  א אֹותֹו ְוכּו' ְבּ ַצְלֵאל, ַוֲאַמֵלּ ם ְבּ ֵשׁ י ָקָרא ה' ְבּ ִכּ
ֵעיָנא ּוַבת ַעִין, ְוַאַחר־ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ִחיַנת ְתּ ה ְבּ ְך ַנֲעֶשׂ ְוכּו', ְוַאַחר־ָכּ

"ל: ַנּ ָעה ְיסֹודֹות ַכּ ְך ַאְרָבּ ָכּ
)עיין  טו(  )במדבר  ָהֵעָדה  ֵעיֵני  יִקים  ִדּ ַהַצּ ִנְקָרִאים  ֶזה  ִביל  ּוִבְשׁ
ֵאר  ה ַהְפּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ "ל. ַוֲאַזי ְכּ ַנּ ִחין ָהֵעיַנִים ַכּ י ַעל־ָיָדם ִנְפָתּ ב"ב ד(, ִכּ
ַלת  ַהְגָדּ ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ מֹו,  ְשׁ ל  ֵדּ ְוִנְתַגּ ָהֱאֶמת  יק  ִדּ ַהַצּ ל  ֶשׁ ְוַהֹיִּפי 
ִחין ְוֹכַח  ין ַהֹמּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעִשׂ "ל, ֶשׁ ַנּ ְבָיכֹול, ַכּ ַרְך, ִכּ מֹו ִיְתָבּ ְשׁ
ִית,  ַעל־ַהַבּ "ל, ֲאַזי ֵיׁש ְלָהעֹוָלם ַבּ ַנּ ִחין ָהֵעיַנִים ַכּ ָהְראּות, ְוִנְפָתּ
ִית  ית – ֹראׁש ַבּ ֵראִשׁ ִחיַנת ְבּ יַח ַעל ָהעֹוָלם. ְוֶזה ְבּ ִגּ הּוא ַמְשׁ ֶשׁ
ִחיַנת  ִית ֶזה ְבּ ִחיַנת ֹמִחין, ַבּ )ת"ז תיקון ג דף יח(. ֹראׁש ֶזה ְבּ
ֵהם  ֶשׁ ִחין,  ַהֹמּ ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי   – ִקּיּומֹו  ר  ִעָקּ ֶשׁ ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ֵבּ
ִאיר  ֵמּ ֶשׁ ת,  ָבּ ַשׁ ִחיַנת  ְבּ ַעִין,  ּוַבת  ֵעיָנא  ְדּ ָוִנין  ְגּ ָלת  ְתּ ִחיַנת  ְבּ
ין,  ִפִלּ ל ַהְתּ ים ֶשׁ ִתּ ִחיַנת ַהָבּ ִית ֶזה ְבּ ם ַבּ "ל. ַגּ ַנּ ׁש ַכּ ְקָדּ ְלֵבית־ַהִמּ
ָחְכָמה  ְבּ ֱאלִֹקים  רּוַח  אֹותֹו  א  ָוֲאַמֵלּ ִחיַנת:  ְבּ ִחין,  ַהֹמּ ֵהם  ם  ׁ ָשּ ֶשׁ
ים  ִתּ ִחיַנת ַהָבּ ְיָקא, ְבּ א ַדּ ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה. ָוֲאַמֵלּ
ִית,  ִחיַנת ֹראׁש ַבּ ִית, ְבּ ַעל־ַהַבּ ִאין אֹוָתם, ַוֲאַזי ֵיׁש ַבּ ִחין ְמַמְלּ ַהֹמּ ֶשׁ
ׁש הּוא ַעל־ְיֵדי־ ְקָדּ ית־ַהִמּ ּקּון ַהֵבּ י ִתּ ִית, ִכּ ְדֵקי ַהַבּ הּוא ְמַחֵזּק ִבּ ֶשׁ

"ל: ַנּ ֶזה, ַכּ
לֹום,  ְוָשׁ ְרֵסם, ַחס  ְתַפּ ִנּ ֶשׁ ְכּ ׁש.  ַמָמּ ַהֵהֶפְך  לֹום,  ְוָשׁ ֵיׁש, ַחס  ֲאָבל 
ל ֶזה,  מֹו ֶשׁ ל ְשׁ ֵדּ ְרֵסם ְוִנְתַגּ ְתַפּ ִנּ ָלל, ּוְכֶשׁ ם ה' ְכּ ֵאין ּבֹו ֵשׁ ִמי ֶשׁ
ֲעֵלי  עֹוָלם ַבּ ִלין ָבּ ְדּ ם ה', ַוֲאַזי ִנְתַגּ ם ֵשׁ ְבָיכֹול, ִנְתַמֵעט ְוִנְתַעֵלּ ִכּ
לֹום,  ּקֹוִרין "ַטאֶטיִרין", ּוָבִאין ָלעֹוָלם, ַחס ְוָשׁ מֹות ְוֵקָדִרִיּים, ֶשׁ ֵשׁ
לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ְמָאה,  ַהֻטּ מֹות  ְשׁ י־ִאם  ִכּ ָלֶהם  מֹוִעיל  ֵאין  ֶשׁ ָבִרים  ְדּ
ַוֲאַזי  לֹום.  ְוָשׁ ַחס  ה',  ם  ֵשׁ ם  ִנְתַעֵלּ י  ִכּ ה',  ם  ֵשׁ ֵהֶפְך  ֶזה  ל  ָכּ ֶשׁ
ִחיַנת ְמאֹור  ֵהם ְבּ לֹום, ֶשׁ ִקין ְוִנְכָנִעין ְמאֹוֵרי אֹור, ַחס ְוָשׁ ְלּ ִנְסַתּ
ם  ׁ ִכין ִמֵשּ ְמָשׁ ִנּ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין, ֶשׁ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ִחיַנת ְתּ ָהֵעיַנִים, ְבּ
ִרין ְמאֹוֵרי ֵאׁש,  ְבּ ְכָנִעין ְמאֹוֵרי אֹור, ֲאַזי ִמְתַגּ ִנּ "ל. ּוְכֶשׁ ַנּ ה' ַכּ
ִרין  ְבּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  עֹוָלם,  ָבּ ֵרפֹות  ְשׂ ִאין  ָבּ ּוִמֶזּה 
ם  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַעֵלּ ֶקר, ֶשׁ ל ֶשׁ ם ֵאּלּו ַהְמֻפְרָסִמים ֶשׁ ֵשׁ ִלין ְבּ ְדּ ְוִנְתַגּ
ִרין ְמאֹוֵרי  ְבּ ּוִמְתַגּ ְוִנְכָנִעים ְמאֹוֵרי אֹור,  לֹום,  ְוָשׁ ם ה', ַחס  ֵשׁ
ית־ ֵבּ ֵרַפת  ְשׂ ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ ֵאׁש,  ַלח  ָשׁ רֹום  ִמָמּ ִחיַנת:  ְבּ ֵאׁש, 
ַעל־ ֶשׁ קּות ְמאֹוֵרי אֹור,  ְלּ ִהְסַתּ ַעל־ְיֵדי  ן  ַגם־ֵכּ ין  ֲעִשׂ ַנּ ֶשׁ ׁש,  ְקָדּ ַהִמּ

"ל: ַנּ רּו ְמאֹוֵרי ֵאׁש ַכּ ְבּ ְיֵדי־ֶזה ִנְתַגּ
ד(.  )איכה  ְיסֹודֹוֶתיָה  אַכל  ַוֹתּ ִצּיֹון  ְבּ ֵאׁש  ַוַיֶּצּת  ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזה 
ִחיַנת  ִמְבּ ִכין  ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ ְיסֹודֹות,  ָעה  ַאְרָבּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה   – ְיסֹודֹוֶתיָה 
ֶאְכלּו  ֶנּ ֶשׁ ַעִין,  ּוַבת  ֵעיָנא  ְדּ ָוִנין  ְגּ ָלת  ְתּ ִחיַנת  ִמְבּ ְמאֹוֵרי אֹור, 
ְמאֹוֵרי  רּות  ְבּ ַהִהְתַגּ ַעל־ְיֵדי  ִצּיֹון,  ְבּ ֵאׁש  ַוַיֶּצּת  ַעל־ְיֵדי:  ְרפּו  ְוִנְשׂ

"ל: ַנּ ֵאׁש ַכּ
ֵעת,  נּו. ַאְך ָכּ ֵשׁ ית־ִמְקָדּ ַרף ֵבּ ָבר ִנְשׂ י ְכּ ָעַבר ַאִין, ִכּ ׁ ה ַמה ֶשּ ְוִהֵנּ
ית־  ֵבּ ְוִלְבנֹות  ְוַלֲחֹזר  ֵאֵלינּו  ָלׁשּוב  ה  ְמַצֶפּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶשׁ
ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ְנַין ֵבּ לֹום, ִבּ ב, ַחס ְוָשׁ א ְלַעֵכּ לֹּ נּו, ָראּוי ָלנּו ֶשׁ ֵשׁ ִמְקָדּ
ֲחצֹות,  ן ְמֹאד ָצִריְך ִלָזֵּהר ָלקּום ַבּ ִבְנָינֹו. ַעל־ֵכּ ל ְבּ ֵדּ ַתּ ַרק ְלִהְשׁ
ְלּגּול  ִגּ ַבּ אּוַלי  י  ִכּ ׁש,  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ ן  ֻחְרַבּ ַעל  ל  ִמְתַאֵבּ ִלְהיֹות 
ַוֲאִפּלּו ִאם  ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ַהֵבּ ֶיֱּחַרב  ֶשׁ ַהּגֹוֵרם  ָהָיה הּוא  ָהִראׁשֹון 
ַגם־ ב  ְוֶנֱחָשׁ ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ֵבּ ְנַין  ִבּ ה  ַעָתּ ב  ְמַעֵכּ ָלאו, אּוַלי הּוא 
ָלקּום  ְמֹאד  ִלָזֵּהר  ָצִריְך  ן  ַעל־ֵכּ ְלַהֲחִריבֹו.  ַרם  ָגּ הּוא  ִאּלּו  ְכּ ן  ֵכּ

ם  ׁ ׁש, ְוַהֵשּ ְקָדּ ית־ַהִמּ ן ֵבּ ל ְמֹאד ַעל ֻחְרַבּ ֲחצֹות, ְוִלְהיֹות ִמְתַאֵבּ ַבּ
ִצּיֹון  ַלֲאֵבֵלי  ָלׂשּום  ִצּיֹון  ַעל  ל  ְתַאֵבּ ַהִמּ ְלָכל  ִהְבִטיַח  ַרְך  ִיְתָבּ
ֵאר  ְפּ ְיָקא.  ַדּ ֵאֶפר  ַחת  ַתּ ֵאר  ְפּ )ישעיה ס"א(.  ֵאֶפר  ַחת  ַתּ ֵאר  ְפּ
ִחיַנת  ִית, ְבּ ִחיַנת ֹראׁש ַבּ ין, ְבּ ִפִלּ ִחיַנת ְתּ ִחין, ְבּ ִחיַנת ַהֹמּ ֶזה ְבּ
ִחיַנת  ְבּ ַעִין,  ּוַבת  ֵעיָנא  ְדּ ָוִנין  ְגּ ָלת  ְתּ ִחיַנת  ְבּ ָוִנין,  ַהְגּ ָלִלּיּות  ְכּ
ַחת  "ל. ַתּ ַנּ ׁש ַכּ ְקָדּ ִאיר ְלֵבית־ַהִמּ ת ַהֵמּ ָבּ ִחיַנת ַשׁ ְמאֹוֵרי אֹור, ְבּ
"ל(, ַהְינּו  הּוא ַהֵהֶפְך ֵמַהַנּ ִחיַנת ְמאֹוֵרי ֵאׁש, )ֶשׁ ֵאֶפר – ֵאֶפר ֶזה ְבּ
ׁש,  ְקָדּ ַהִמּ ית־  ַהֵבּ ַרף  ִנְשׂ ַעל־ָיָדם  ֶשׁ ֵאׁש,  ְמאֹוֵרי  ִנְכָנִעין  ִיְּהיּו  ֶשׁ
ְוֶזהּו  "ל,  ַנּ ַכּ ׁש  ְקָדּ ית־ַהִמּ ַהֵבּ ִקּיּום  ֵהם  ֶשׁ אֹור,  ְמאֹוֵרי  רּו  ְבּ ְוִיְתַגּ
ַעל  ל  ִמְתַאֵבּ הּוא  ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ִנְמָצא,  "ל.  ַנּ ַכּ ֵאֶפר,  ַחת  ַתּ ֵאר  ְפּ
ִרין  ְבּ ּוִמְתַגּ ֵאׁש,  ְמאֹוֵרי  ַמְכִניַע  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ַהֵבּ

"ל. ַנּ ת ַכּ ָבּ ִחיַנת ַשׁ ֵהם ְבּ ְמאֹוֵרי אֹור, ֶשׁ
ֹבֵתיֶכם  ֹמְשׁ ְבֹּכל  ֵאׁש  ְתַבֲערּו  ֹלא  י־ֵתבֹות:  ָראֵשׁ ל–  ִמְתַאֵבּ ְוֶזה 
"ל.  ַנּ ַכּ ֵאׁש  ִנְכָנִעין ְמאֹוֵרי  ִלין,  ְתַאְבּ ִמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ )שמות לה(. 
ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ אֹור,  ְמאֹוֵרי  ְמִאיִרין  ֲאַזי  י  ִכּ ת,  ָבּ ׁ ַהַשּ יֹום  ְבּ ְוֶזהּו: 
ית־ ֵהם ְמִאיִרין ְלַהֵבּ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין, ֶשׁ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ִחיַנת ְתּ ת, ְבּ ָבּ ַשׁ
"ל.  ַנּ יָראּו ַכּ י ִתּ ִשׁ ֹמרּו ּוִמְקָדּ ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ ְבִחיַנת: ֶאת ַשׁ ׁש, ִבּ ְקָדּ ַהִמּ
ת ְלֹדֹרָתם. ְוָאְמרּו  ָבּ ׁ תּוב )שמות לא(: ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַשּ ָכּ ְוֶזה ֶשׁ
כד(:  ובתי'  רמג:  דף  פנחס  )זוהר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
הּוא  ֶשׁ ת,  ָבּ ַשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ַהְינּו  יָרה.  ִדּ ְלׁשֹון   – ִתיב  ְכּ ְלִדָרָתם 
ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ְדּ יָרה,  ִדּ ה  ַנֲעֶשׂ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  אֹור,  ְמאֹוֵרי  ִחיַנת  ְבּ
ׁש,  ַמָמּ יָרה  ִדּ ם  ַגּ "ל.  ַנּ ַכּ ת  ָבּ ַשׁ ַעל־ְיֵדי  ּיּומֹו  ִקּ ֶשׁ ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ַהֵבּ
ִחיַנת ְמאֹוֵרי אֹור, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָנִעין  הּוא ְבּ ת, ֶשׁ ָבּ י ַעל־ְיֵדי ַשׁ ִכּ
ירֹות  ִדּ ּיּום  ִקּ ֶשׁ ִנְמָצא  "ל.  ַנּ ַכּ ֵרפֹות  ׂ ִמְשּ ְוִנּצֹוִלין  ֵאׁש,  ְמאֹוֵרי 

"ל: ַנּ ת ַכּ ָבּ ָרֵאל הּוא ַעל־ְיֵדי ַשׁ ִיְשׂ
ל ָהעֹוָלם.  ִית ֶשׁ ַעל־ַהַבּ ִחיַנת ַהַבּ ִית, ְבּ ית – ֹראׁש ַבּ ֵראִשׁ ְוֶזהּו: ְבּ
הּוא  ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ל  ֶשׁ ֵאר  ְוַהְפּ ַהֹיִּפי  הּוא  ֶשׁ ָהֱאֶמת,  יק  ִדּ ַהַצּ ַהְינּו 
הּוא  יט  ִלּ ׁ ַהַשּ הּוא  ְויֹוֵסף  )בראשית מב(:  ִחיַנת  ְבּ יֹוֵסף,  ִחיַנת  ְבּ
ל  ֶשׁ ִית  ַעל־ַהַבּ ַבּ ִחיַנת  ְבּ ִית,  ַבּ ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ ְוכּו',  יר  ִבּ ְשׁ ַהַמּ
ירֹות  ים ְוַהִדּ ִתּ ׁש ְוִקּיּום ַהָבּ ְקָדּ ית־ַהִמּ י ַעל־ָידֹו ִקּיּום ַהֵבּ ָהעֹוָלם. ִכּ
הּוא  יק, ֶשׁ ִדּ ל ֶזה ַהַצּ ם ֶשׁ ׁ ל ַהֵשּ ֵדּ ְתַגּ ִנּ "ל. ְוַעל־ְיֵדי ֶשׁ ַנּ ָרֵאל ַכּ ל ִיְשׂ ֶשׁ
"ל.  ַנּ ָרֵאל ַכּ ל ִיְשׂ ִחין ָהֵעיַנִים ֶשׁ ִית, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְפָתּ ִחיַנת ֹראׁש ַבּ ְבּ
ִית,  ית, ַהְינּו ֹראׁש ַבּ ֵראִשׁ ָרֵאל. ְבּ ל ִיְשׂ ית – ְלֵעיֵני ָכּ ֵראִשׁ ְוֶזהּו ְבּ
ַעל־ָידֹו  "ל,  ַנּ ַכּ ָהעֹוָלם  ל  ֶשׁ ֵאר  ַהְפּ הּוא  ֶשׁ "ל,  ַהַנּ יק  ִדּ ַהַצּ ִחיַנת  ְבּ

"ל: ַנּ ָרֵאל ַכּ ל ִיְשׂ ִחין ֵעיֵני ָכּ ִנְפָתּ
ד ַעל  ית הּוא ֶהְסֵפּ ֵראִשׁ י ְבּ יק. ִכּ ִדּ ד ַעל ִסּלּוק ַהַצּ ִחיַנת ֶהְסֵפּ ְוֶזה ְבּ
יק,  ִדּ ד ַעל ִסּלּוק ַהַצּ ית הּוא ֶהְסֵפּ ֵראִשׁ "ל ַעל ְבּ ֹנַח, ַהְינּו ַמֲאָמר ַהַנּ
ם  ְתַעֵלּ ִנּ ִחיַנת ַהַהֲעָלָמה, ֶשׁ ם ֶנֱאַמר ִמְבּ י ָשׁ ִחיַנת ֹנַח. ִכּ הּוא ְבּ ֶשׁ
ֵאר  הּוא ַהְפּ יק ֶשׁ ִדּ ם ַהַצּ ק ְוִנְתַעֵלּ ֵלּ ְסַתּ ִנּ ָרֵאל, ַהְינּו ֶשׁ ל ִיְשׂ ֵאר ֶשׁ ַהְפּ
ה  ֶמּ ַבּ ָלל  ְכּ ק, ֵאין לֹו ֶהְפֵסד  ֵלּ ְסַתּ ִנּ ֶשׁ יק  ִדּ ה ְלַהַצּ ְוִהֵנּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ֶשׁ
דֹול  ָגּ הּוא  אן,  ִמָכּ ק  ֵלּ ְוִנְסַתּ ם  ִנְתַעֵלּ ִאם  י  ִכּ ק,  ֵלּ ְוִנְסַתּ ם  ֶעַלּ ְנּ ֶשׁ
ָהֱאלִֹקים  ֶאת  ו(:  )בראשית  ִחיַנת  ְבּ א,  ַהָבּ עֹוָלם  ָבּ ם  ָשׁ ּוְמֹפָאר 
ַהּתֹוָלדֹות,  ְוַעל  ֲארּו  ְשׁ ִנּ ֶשׁ ָיתֹום  ַהּדֹור  ַעל  ֲאָבל  ֹנַח.  ְך  ִהְתַהֶלּ
דֹול ְמֹאד, ְוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ֲארּו, הּוא ַרֲחָמנּות ָגּ ְשׁ ִנּ ִנים ֶשׁ ַהְינּו ַהָבּ ְדּ
ַהּתֹוָלדֹות  ֵהם  ה  ֵאֶלּ ְואֹוֵמר:  ְמקֹוֵנן  ִכּ ֹנַח,  ּתֹוְלֹדת  ה  ֵאֶלּ ְמקֹוֵנן:  ִכּ
ה ֵהם ַהּתֹוָלדֹות  ק, ְוֵאֶלּ ֵלּ ְסַתּ ִנּ ִחיַנת ֹנַח, ֶשׁ יק, ְבּ ִדּ ל ַהַצּ ִנים ֶשׁ ְוַהָבּ

ֲארּו: ְשׁ ִנּ ַהְיתֹוִמים ֶשׁ
ָהֹראׁש,  הּוא  ֶשׁ יק  ִדּ ַהַצּ ִמן  ִכין  ִנְמָשׁ ם  ָלּ ֻכּ רֹות  ַהֹדּ ל  ָכּ ֶשׁ ע,  ַדּ י  ִכּ



ן  ְמַמּנָ ְוָלא  ְבָעְלָמא,  ְלָטא  ׁשָ ָלא  ם  יִהּנָ ּגֵ ת  ּבָ ּוְבׁשַ
ֹכל  ָרֵאל לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ י ְלִיׂשְ א ַמּנִ ִגין ּדָ יֵליּה, ּבְ ּדִ
ר  ת )שמות לה ג(, ְוִאי ּבַ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ מֹוׁשְ
ִריְך הּוא, ֲאָנא  א ּבְ ת, ָאַמר קּוְדׁשָ ּבָ ׁשַ ַנׁש אֹוִקיד ּבְ
ה ְלנּוָרא ְדָלא אֹוִקיד, ְוַאּתּון מֹוְקִדין  ֲהִויִתי ְמַכּבֶ
א לֹא ְתַבֲערּו  ִגין ּדָ ם, ּבְ ֵגיִהּנָ ּתֹוְקדּון ּבְ ֵליּה, ַאּתּון ּתִ
בֹוֵתיֶכם, ַוֲאִפילּו ְבגּוָפא, ּוַמאי ִניהּו  ֹכל מֹוׁשְ ֵאׁש ּבְ
ם, ַסם  ֵביּה ָמָרה ְדִאיהּו ֵגיִהּנָ ֵבד ּדְ גּוָפא, ּכָ ם ּבְ ֵגיִהּנָ
ְות, ַוֲעֵליּה  א ְדַמְלַאְך ַהּמָ ֵאל ַאֵחר, ַחְרּבָ ְות ַסם ּדְ ַהּמָ
ה  ֲעָנה, ַחּדָ ַמר )משלי ה ד( ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכּלַ ִאּתְ
ּיֹות.- ובשבת שהיא בחינת מאורי אור,  ֶחֶרב ּפִ ּכְ
אנת  בחינת  שבת,  הנקראים  הצדיקים  שהם 
שבת דכולא יומא, והשבת  והיא היא ד’ מוחין, 

בחינת ש’ בת, תלת גוונין דעינא ובת עין, והיא 
מאירה לבית מקדש, בחינת את שבתתי תשמרו 
ומקדשי תראו, והיא הפך מאורי האש, לכן גיהנם 
כוח  שיש  דהיינו  בעולם,  שולט  לא  שבו האש, 
של  המפורסמים  לבטל  קודש  השבת  בשמירת 
גיהנם  ומנהג  הנהגתם  אשר  אש,  מאורי  שקר 
לגהנם  שלטיתם  תחת  הנתונים  מוריד  שלהם 
בעולם הזה,  אשר אלו המפורסמים יונקים  מן 
המכסות  הקטנה  ורומי  הגדולה  רומי  קליפות 
העיניים, שעיניים הם המוחין והחכמה הפנימית 
להשיג אותו יתברך, ושאלו הקליפות הם כנגד 
השבת וכנגד ב’ בתי מקדש והמוחין כנ”ל, ואלו 
ידי  על  כי  הגיהנם,  של  הממונים  הם  הקליפות 
לכל  המביאות  רומי,  של  החיצוניות  החכמת 

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

"ל,  ַנּ ַכּ ָהעֹוָלם  ל  ֶשׁ ִית  ַעל־ַהַבּ ַהַבּ ִחיַנת  ְבּ ִית,  ַבּ ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ
רֹות  ַהֹדּ ל  ָכּ ֶשׁ ֵמֹראׁש,  רֹות  ַהֹדּ קֹוֵרא  מא(:  )ישעיה  ְבִחיַנת  ִבּ
יק  ִדּ ֵיּׁש ֶזה ַהַצּ ֶשׁ "ל. ַוֲאַזי ְכּ יק ַהַנּ ִדּ ַהְינּו ַהַצּ ִכין ִמן ָהֹראׁש, ְדּ ִנְמָשׁ
ִית,  ַבּ ִחיַנת  ְבּ ְוֵיׁש  ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ ֵיׁש  ֲאַזי  ִית,  ַבּ ָהֹראׁש  הּוא  ֶשׁ
ֲאָבל  ִית.  ַבּ ֵני  ְבּ ִחיַנת  ְבּ ם  ָלּ ֻכּ ַהּדֹור,  ֵני  ְבּ ל  ָכּ ַהְינּו  ְדּ נּו,  ָלּ ֻכּ ַוֲאַזי 
ה'  ם  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ ֵאר,  ַהְפּ הּוא  ֶשׁ ָהֹראׁש  ֶזה  ם  ְוִנְתַעֵלּ ק  ֵלּ ְסַתּ ִנּ ֶשׁ ְכּ
ל ַהִחיצֹוִנים,  ְמָאה ֶשׁ מֹות ַהֻטּ לֹום, ְשׁ ִרין, ַחס ְוָשׁ ְבּ "ל, ֲאַזי ִמְתַגּ ַנּ ַכּ
ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ ְוֵהם  "ל,  ַנּ ַכּ ֶקר  ֶשׁ ל  ֶשׁ ַהְמֻפְרָסִמים  ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ
ִחיַנת  ְבּ ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ "ל  ַהַנּ ֹראׁש  ֶנֶגד  ְכּ הּוא  ֶשׁ ְטָרא־ָאֳחָרא,  ַהִסּ ל  ֶשׁ
ִחיַנת  ְבּ ִסְטָרא־ָאָחֳרא,  ְדּ ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ חּוצֹות,  ל  ָכּ ֹראׁש 
ַחס  ַהִחיצֹוִנים,  ל  ֶשׁ ְמָאה  ַהֻטּ ם  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶקר,  ֶשׁ ל  ֶשׁ ְמֻפְרָסִמים 
ן  לֹום. ְוַעל־ֵכּ חּוצֹות, ַחס ְוָשׁ ִלים ַבּ ְלְגּ ִית, ּוִמְתַגּ לֹום, ַוֲאַזי ֵאין ַבּ ְוָשׁ
ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ם,  ִנְתַעֵלּ י  ִכּ חּוצֹות,  ל  ָכּ ֹראׁש  ִנְקָרא 
ֶזה  ְוַעל  לֹום.  ְוָשׁ ַחס  חּוצֹות,  ַבּ ִלים  ְלְגּ ּוִמְתַגּ ִית,  ַבּ ֵאין  ַוֲאַזי  ִית,  ַבּ
ִצּיֹון  ֵני  ְבּ חּוצֹות,  ל  ָכּ ֹראׁש  ְבּ ֹקֶדׁש  ַאְבֵני  ְכָנה  ֵפּ ַתּ ְשׁ ִתּ ֶנֱאַמר: 
ים  ָרֵאל ְקדֹוִשׁ ִיְּשׂ ַהְינּו ֶשׁ ז ְוכּו' )איכה ד(. ְדּ ָפּ ִאים ַבּ ַהְיָקִרים ַהְמֻסָלּ
ם  ק ְוִנְתַעֵלּ ֵלּ י ִנְסַתּ ל חּוצֹות, ִכּ ֹראׁש ָכּ לֹום, ְבּ ִלים, ַחס ְוָשׁ ְלְגּ ִמְתַגּ
לֹום, ַהֵהֶפְך,  ר, ַחס ְוָשׁ ֵבּ י, ְוִנְתַגּ יק ָהֲאִמִתּ ִדּ ַהְינּו ַהַצּ ִית, ְדּ ָהֹראׁש ַבּ
ל  ִחיַנת ֹראׁש ָכּ ל ַהִחיצֹוִנים, ְבּ ְמָאה ֶשׁ ל ַהֻטּ ם ֶשׁ ִחיַנת ֵשׁ הּוא ְבּ ֶשׁ

"ל: ַנּ חּוצֹות, ַכּ
ְך, ְוָהָיה  ַפּ ְשׁ ִנּ ָרֵאל ֶשׁ ם ִיְשׂ ב ַדּ ִביא ָהָיה ְמקֹוֵנן, ּוְמַחֵבּ ְוִיְרְמָיהּו ַהָנּ
קֹוָלִרין, ִויֵדיהֹון  ָרֵאל מּוָלִכים ְבּ ָצָרָתן, ְוָהָיה רֹוֶאה ִיְשׂ ף ְבּ ֵתּ ַתּ ִמְשׁ
ֶהם,  ף ִעָמּ ֵתּ ַתּ ְמָהְדִקין ַלֲאחֹוָרא, ְוֵרַחָיּא ַעל ַצְוּאֵריהֹון, ְוָהָיה ִמְשׁ
ַהְיָקִרים  ִצּיֹון  ֵני  ְבּ ָרֵאל:  ִיְשׂ ל  ֶשׁ ם  ָדּ ה  ִטָפּ ל  ָכּ ַעל  ְמקֹוֵנן  ְוָהָיה 

ְכָנה ַאְבֵני ֹקֶדׁש ְוכּו': ֵפּ ַתּ ְשׁ ז ְוכּו' ִתּ ָפּ ִאים ַבּ ַהְמֻסָלּ
ֲארּו  ְשׁ ִנּ ֶשׁ ַהּתֹוָלדֹות  ַעל  ְמקֹוֵנן  ִכּ ַהְינּו  ֹנַח,  ּתֹוְלֹדת  ה  ֵאֶלּ ְוֶזהּו: 
ק ְוכּו'  ֵלּ ָהָיה ְוִנְסַתּ ִמים ָהָיה, ַהְינּו ֶשׁ יק ָתּ "ל. ְוֶזהּו: ֹנַח ִאיׁש ַצִדּ ַנּ ַכּ

"ל: ַנּ ַכּ
ִחיַנת  הּוא ָהֹראׁש, ְבּ יק ֶשׁ ִדּ ִכין ִמן ַהַצּ ם ִנְמָשׁ ָלּ רֹות ֻכּ ל ַהֹדּ ה ָכּ ְוִהֵנּ

ל  ָכּ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח – ֶשׁ ִחיַנת: ֵאֶלּ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ רֹות ֵמֹראׁש ַכּ קֹוֵרא ַהֹדּ
ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֹנַח,  ִמן  ִכין  ִנְמָשׁ ם  ָלּ ֻכּ רֹות,  ַהֹדּ ַהְינּו  ְדּ ַהּתֹוָלדֹות, 

"ל: ַנּ רֹות ֵמֹראׁש, ַכּ ִחיַנת קֹוֵרא ַהֹדּ ִחיַנת ָהֹראׁש, ְבּ יק, ְבּ ִדּ ַהַצּ
ְוֶזה  "ל.  ַהַנּ ָהֹראׁש  ִמן  ן  ַגם־ֵכּ ְך  ִנְמָשׁ ָהֶאְתרֹוג  ִהּדּור  ם  ַגּ ֶשׁ ְוַדע, 
ְך  ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ ִחיַנת ִהּדּור ָהֶאְתרֹוג,  ְבּ רֹות ֵמֹראׁש,  ִחיַנת קֹוֵרא ַהֹדּ ְבּ
ֵאר  הּוא ָהֹראׁש ְוַהְפּ "ל, ֶשׁ יק ַהַנּ ִדּ ַהְינּו ַהַצּ "ל, ְדּ ן ֵמָהֹראׁש ַהַנּ ַגם־ֵכּ
י ַאף־ ָרֵאל, ִכּ ר ַהִהּדּור ֵהם ִיְשׂ ה ִעָקּ "ל. ְוִהֵנּ ַנּ ל ָהעֹוָלם ַכּ ְוַהִהּדּור ֶשׁ
ר ַהִהּדּור  י־ֵכן ִעָקּ ם ָחם ְוֶיֶפת ֵהם ּתֹוְלדֹות ֹנַח, ַאף־ַעל־ִפּ ַגּ י ֶשׁ ַעל־ִפּ
ַעד  ִמְצָוה  ִהּדּור  ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזה  ם.  ֵשׁ ֵני  ִמְבּ ִאים  ָבּ ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ֵהם 
הּוא  ם, ֶשׁ ִחיַנת ֵשׁ ִליׁש )ב"ק ט: ושו"ע או"ח סי' תרנ"ו( – ֶזה ְבּ ְשׁ
ְרׁשּו ַעל  ָדּ ׁ ַסְנֶהְדִרין קיא ַמה ֶשּ ֵני ֹנַח )ְוַעֵיּן ְבּ ה ְבּ לָֹשׁ ׁ ִליׁש ִמְשּ ׁ ַהְשּ
ם(,  ל ֵשׁ י ֶשׁ ִליִשׁ ל ֹנַח, ְשׁ י ֶשׁ ִליִשׁ ּה – ְשׁ ית ִיָוֵּתר ָבּ ִליִשׁ ׁ סּוק : ְוַהְשּ ָפּ
ְיָקא,  ם ַדּ ם, ֵשׁ ִחיַנת ֵשׁ "ל. ְוהּוא ְבּ ַנּ ֵאר ַכּ ר ַהִהּדּור ְוַהְפּ הּוא ִעָקּ ֶשׁ
)ְוָהֵבן  "ל:  ַנּ ַכּ ְוִהּדּור  ֵאר  ְפּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֶדׁש,  ַהֹקּ ם  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ
ית,  ֵראִשׁ ַמֲאָמר ְבּ ְמֹבָאר ְלֵעיל ְבּ ׁ ל ֶזה ִעם ַמה ֶשּ ר ָכּ ׁ ֵהיֵטב ְלַקֵשּ

ם ֵהיֵטב( ר ַיַחד, ַעֵיּן ָשׁ ׁ ל ְמֻקָשּ י ַהֹכּ ּוְבִסיָמן סו, ִכּ
א  יְרָתּ ִפּ א ַשׁ ִחיַנת עּוִלְמָתּ ֶניָה – ֶזה ְבּ ה ַעל ָבּ ָיְּך ְלֵעיל: ָרֵחל ְמַבָכּ ַשׁ
י ָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת־ ִכּ ֵלית ָלּה ֵעיִנין )זוהר משפטים דף צה(.  ְדּ
ל  ֶשׁ ַההֹוָלָדה  ר  ִעָקּ ן  ְוַעל־ֵכּ כט(,  )בראשית  ִויַפת־ַמְרֶאה  ַאר  ֹתּ
ִויֵפה־ַמְרֶאה,  ְיֵפה־ֹתַאר  ָהָיה  ֶשׁ יֹוֵסף,  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ יק,  ִדּ ַהַצּ
ו  "ל, הּוא ֵמָרֵחל. ֲאָבל ַעְכָשׁ ַנּ ל ָהעֹוָלם ַכּ ֵאר ְוַהֹיִּפי ֶשׁ ִחיַנת ַהְפּ ְבּ
ֶניָה, ְוַעל־ ה ַעל ָבּ ְבִחיַנת ָרֵחל ְמַבָכּ ן, ִהיא ִבּ לּות, ַאַחר ַהֻחְרָבּ ָגּ ַבּ
ְמאֹור  י  ִכּ ֵעיִנין,  ָלּה  ֵלית  ְדּ א  יְרָתּ ִפּ ַשׁ א  עּוִלְמָתּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ן  ֵכּ
ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵהיֵטב.  ְוָהֵבן  "ל,  ַנּ ַכּ ִכי  ַהְבּ ַעל־ְיֵדי  ִקין  ְלּ ִנְסַתּ ֵעיַנִים 
ה  ר ֵמִעְנַין ָרֵחל ְמַבָכּ ְתִחיל ְלַדֵבּ ַמּ "ל, ֶשׁ ר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ַהַנּ ׁ ְמֻקָשּ
הּוא  יק, ֶשׁ ִדּ ם ַהַצּ ְתַעֵלּ ִנּ ר ֵמַהַהֲעָלָמה, ֶשׁ ְך ְמַדֵבּ ֶניָה, ְוַאַחר־ָכּ ַעל ָבּ
י  ִחיַנת: ְויֹוֵסף ָהָיה ְיֵפה־ֹתַאר ְוכּו', ִכּ ִחיַנת יֹוֵסף, ְבּ ֵאר ְוַהֹיִּפי, ְבּ ַהְפּ
ִחיַנת יֹוֵסף ְוכּו'  הּוא ְבּ יק, ֶשׁ ִדּ ר הֹוָלַדת ַהַצּ י ִעָקּ ל ִעְנָין ֶאָחד, ִכּ ַהֹכּ

"ל: ַנּ "ל, הּוא ֵמָרֵחל ְוכּו' ַכּ ַנּ ַכּ



המידות רעות ותאוות רעות, על ידי המנהיגים 
הפועלים בכוח חכמת רומי, על ידי זה יוצרים הם 
מציאות של הסתרת העיניים והסתרת שם ה’ 
יתברך, שכל זה הריחוק וההסתרה בעצמו הוא 
הגיהנם. ולכן יש בכוח השמירת שבת קודש לבטל 
מהשורש את שליטת הממונים שלו של הגיהנם, 
זעירתא  ורומי  רבתי  רומי  הקליפות  אלו  שהם 
כנ”ל. כי השבת היא פנימיות עיני החכמה, שיש 
לעיני העדה צדיקי הדור בעלי ההידור, הדרים 
בתוך הדעת של בנין הבית, אשר הוא בית מדור 
שכינה. ומאחר וזה כנגד זה עשה אלוקים וכשזה 
הגיהנם  של  אש  שמאורי  ונכנע,  נופל  זה  קם 
נכנעים על ידי מאורי אור של שבת, לכן צוה 
לישראל, לא תבערו אש בעל מושבותיכם ביום 
ידי שמאיר בו אור הצדיק בעל  השבת, כי על 
החן הפאר והידור על ידי שנתפרסם שם הצדיק 
עיניו  נפתחים  זה  ידי  שעל  בצדיק,  נכלל  והוא 
אחד  מצד  איך  ובעצמו  בעולם  להסתכל  ויכול 
שני  ומצד  ויפות  טובות  במידות  אחיזה  לו  יש 
איך רחוק מהם וצריך להשלימם. ומקבל השארה 
מיופי ופאר מידות הצדיק, על ידי זה משתוקק 
חורבן  על  ומתאבל  הנעלמת  לקדושה  ונכסף  
ובוכה  הכללי,  החורבן  וכן  ודעתו  הפרטי  ביתו 
בכיסופים מתי אבוא אראנו, ועל ידי זה דייקא 
בחינת  מאורי האש  ומכניע  לאור השבת  זוכה 
השבת  ביום  מושבתכם  בכל  אש  תבערו  לא 
על  מתאבל  לא  אם  להפך  אך  מתאבל.  ר”ת 
חורבן הבית והסתלקות הצדיקים, ומיפה חכמת 
רומי בעיניו, ומבעיר אש הגיהנם שלהם בשבת 
עצמה על ידי המידות רעות של רומי, וכן כמובן 
ידי  שעל  בשבת  אש  מבעיר  ח"ו  אם  כפשוטו 
אומר  אזי  כנ"ל,  הקליפות  אלו  כוח  מעורר  זה 
העליון  בשורש  הבריאה  בתחילת  אני  הקב"ה, 
ותכלה  תשרוף  שלא  האש  את  מכבה  הייתי 
ומקימים  אותו  מבעירים  ואתם  האור,  מאורי 
המידות  שמהם  שקר  של  המפורסמים  רבנות 
באש  תשרפו  כי  לעצמכם  תרגמו  לכן  רעות. 
ואמר  ואסר  צוה  זה  בגלל  שיצרתם,  הגיהנם 
כנ"ל לא תבערו אש בכל מושבתכם, אלא הוי 

מתאבל על הסתרת הצדיק וחורבן הבית  ואור 
זה שהוא  בגין דא, מפני  כי  ויש לרמז  השבת. 
הצדיק הנקרא זה כידוע, כי כל העולם לא נברא 
הראש  הוא  עולם  יסוד  צדיק  לזה,  לצוות  אלא 
מושבתכם,  בכל  אש  תבערו  לא  בזכותו  בית, 
כי דייקא על ידי פרסום של הצדיק בחינת יוסף, 
ידי זה יאיר אור השבת ואור מושב ביתנו  על 
היא  מושבותכם  אפילו  וכן  מקדש.  הבית  הוא 
הגיהנם  הוא  ומה  יבער,  לא  בגוף  הנפש אשר 
של הגוף זו המידה רעה של כעס אשר בכבד, 
ידי פרסום שם הצדיק נכללים במידותיו  כי על 
הנכלל  ולהפך  הענווה,  במידת  ובפרט  הטובות 
בקליפות רומי נדבק במידת הגאווה והכעס, אשר 
כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו ומרירות, 
וסם  ומרירות הנפש,  שהיא המרה אשר בכבד 
המוות של כוחות הסטרא אחרא שנתן להם כוח 
על ידי הגברת פרסום מאורי האש, שזה הכוח 
זה  ה’,  ושם  האור  מאורי  המסתיר  להם  שנתן 
של  אחוריים  של  כוח  בחינת  אחר,  אל  בחינת 
ממשלת רומי הרשעה והסתרת שם ה’. כי רומי 
היא השליחה של מלאך המוות והיא חרב בידו, 
על  וסופה מה שמולידה  ואחריתה  נאמר  עליה 
דקדושה,  והעיניים  יופי  והסתרת  אחוריים  ידי 
וזאת ההסתרה  זאת ההסתרה,  שיוצרת החרב 
כחרב  הנפש  לפצוע  חדה  והיא  כלענה,  מרה 
פיות, כפי פיות המפורסים המעליבים במלאכי 

אלוקים צדיקי האמת.

ָלא ַיְתַער )נ''א לאתערא( ֲעִציבּו ּוְקָטָטה  ְוָצִריְך ּדְ
הּו,  ּלְ ִמּכֻ ָנִטיר  ֵלב  ִדְתֵהא  א  ֶאּלָ ִדְטחֹול,  ְטָרא  ִמּסִ
ָלא  מֹור, ּומֹוָחא ָזכֹור, ְוָצִריְך ְלַקּבָ ת ׁשָ ּבָ ְדִאיהּו ׁשַ
ָמה  ְנׁשָ ּדִ עּוֵליָמן  ַמְלָאִכין,  ִאינּון  ּדְ יִזין  ּפִ אֹוׁשְ
ְיֵתיָרה  ְוֶנֶפׁש  ָאה,  ִעּלָ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְדִאיִהי  ְיֵתיָרה 
ָנֲחִתין  ּדְ יִזין  ּפִ ְואֹוׁשְ ָאה,  ּתָ ּתַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְדִאיִהי 
ּה.- וצריך כמו כן בשבת להיות דבוק באור  ִעּמָ
רעות  ולהרחיק המידות  טובות  במידות  הצדיק 
שלא יתעורר עצבות שהיא באה מקליפת יסוד 
העפר, שכנגד אות ק’ שבשם המפורסמים שהם 
כנגד שם הצדיק ואות ה’ אחרונה שבשם השם 
יתברך המשותף בשם הצדיק שממנו הד’ יסודות 



מצד  וקטטה  עצבות  מן  יתרחק  לכן  הקדושים, 
מכולם  שמור  הלב  שיהיה  צריך  אלא  הטחול, 
רעות שבדמים העכורים שבכבד  מכל המידות 
שעל  שבת שמור,  והטחול, שהוא הלב בחינת 
ידי שלא מבעיר מידות רעות של אש של כעס 
הכבד ועפר העצבות והקטטה, זוכה לשמור את 
שבשם  ראשונה  ה’  שכנגד  בינה  בחינת  הלב 
ובת  זוכה לשבת ש’  ידי שמירת הלב  ועל  ה’, 
וכן  כידוע,  בלב  תלוי  העיניים  מאור  כי  עין, 
מוח זכור, כנגד י’ שבשם ה’ שהוא שורש הד’ 
ולבית  לשבת  זכור  בבחינת  המשפיעים  מוחין 
המקדש. וצריך לקבל האורחים שהם המלאכים, 
העלמים  והם  ושולחנו,  ביתו  לברך  הבאים 
של הנשמה היתרה  והכוחות צעירים והחדשים 
כנ”ל,  השבת  שמירת  בכוח  בשבת  הנוספת 
שהיא השכינה העליונה שהיא כנגד ה’ ראשונה 
שבשם ה’, כנגד הבינה, שיש בשבת כוח לנשמה 
להשיג  הפנימית,  ה’  בחכמת  להעמיק  היתרה 
בעולמו  ה’  הנהגת  של  הפנימי  והיופי  הסדר 
כפי שורשם בעולמות העליונים בחינת שכינה 
צריך  וכן  רבתי.  רומי  כנגדה  ובקליפה  עליונה, 
המתלווים  והצעירים  החדשים  המלאכים  לקבל 
לנפש יתרה שהיא השכינה התחתונה ואורחים 
היורדים עמה להאיר בנפשו, מה זוכה שנוסף לו 
עונג שבת בשמחה באכילה שתיה וכו’, שרואה 
בבת עינו חסד ה’ עליו גם בגשמיות  והרגשת 
והמידות  והזך  הטוב  הדם  בחינת  שזה  הנפש, 
הטובות שבנפש, הפך העצבות הקטטה שבאים 
השכינה  שכנגד  זעירא  רומי  קליפת  מבחינת 

התחתונה. 

ת ִליִמיָנא,  ּבָ ֵליל ׁשַ א ּבְ ַרּגָ ָתא ְלַתְקָנא ׁשְ ְוָצִריְך ִאּתְ
ְבָדרֹום,  א  ְמַנְרּתָ ְקָנּה  ּתִ ִאּלּו  ּכְ ָלּה  יב  ְוִאְתֲחׁשִ
ים  ַמר ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּוָפתֹוָרא ְבָצפֹון, ַוֲעַלְייהּו ִאּתְ
א  ִכיְנּתָ ין, ְוִאינּון ׁשְ יר ַיְצּפִ ַיְדִרים, ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ
ְלָדרֹום,  א  ְמַנְרּתָ ָאה  ִעּלָ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ָאה,  ְוַתּתָ ָאה  ִעּלָ
ּוְבִגין  ָחְכָמה,  ן  ַתּמָ ּדְ ִגין  ּבְ ָלּה,  ְלַאְתָקָנא  ְצִריָכא 
האשה,  וצריכה  ַיְדִרים,-  ים  ְלַהְחּכִ ָהרֹוֶצה  א  ּדָ
שבגוף  גיהנם  לבטל  בכוח  אשר  כגופו,  אשתו 
לה  יש  כנ"ל,  האש  מאורי  בחינת  שהוא  כנ"ל 

מאורי  לעורר  ימין,  לצד  שבת  בליל  נר  לתקן 
אש  הפך  חסד,  בחינת  שהם  שבת  של  אור 
הדינים שבגיהנם, ונחשב לה כאילו תקנה מנורה 
בדרום, שאור השבת שמעוררת הוא כנגד אור 
ושולחן  מקדש,  הבית  במנורת  שהאיר  השבת 
בצפון יש לה לערוך, לעורר שולחן בית המקדש 
בחינת גבורה וצמצום במידה טובה ויפה שאינה 
הרוצה  נאמר  ועליהם  הקליפות,  כמו  מסתירה 
הד’  ולקבל  להחכים  הרוצה  כי  ידרים,  להחכים 
מוחין מן הצדיק, יפרסם שם הצדיק בחינת חסד 
בשפע  להעשיר  והרוצה  שבדרום,  אור  מאורי 
שבת  באכילת  בשמחה  הנפש  המענג  גשמי 
בצמצום  המידות  לתקן  יצפין  יתברך  למענו 
ורואה  בצדיק  שנכלל  ידי  על  הראויה  והצפנה 
היכן אוחז במידות לתקנם, בחינת שולחן אכילת 
הנרות  והם  בצפון,.  שבת  חלות  הפנים,  לחם 
שבת וחלת שבת וכן המוחין והעונג, הם בחינת 
לדרום  מנורה  כנ"ל.  ותחתונה  עליונה  שכינה 
כנ"ל צריך לתקנה, מפני ששם החכמה כי מאורי 
האור בהם אור החכמה המאירים לבית המקדש, 
ומשום זה הרוצה להחכים באור התורה ידרים 
דהיינו ידליק מנורה בדרום כנ"ל. דייקא על ידי 

אשתו כגופו.

ָנא ְבַהאי  יָרה ָדא ְמַתּקְ ִחין ּדִ ּכְ ּוְבַההּוא ֵביָתא ְדַאׁשְ
ין  ה ּבֵ ָצפֹון ּוִמּטָ ְלָחן ּבְ א ְבָדרֹום ְוׁשֻ ִסּדּוָרא, ְמַנְרּתָ
ָנֲחִתין  ָקא  ּדְ ַמְלָאִכין  ין  ִאּלֵ ָאְמִרין  ְלָדרֹום,  ָצפֹון 
ין ֲאַתר  ָמה ְיֵתיָרה, ֵלית ּדִ א ְדִאיִהי ְנׁשָ ִכיְנּתָ ִעם ׁשְ
ַרֲעָוא ֵביּה ִמן  ַעם ָהָאֶרץ, ֱאָלֵהין ֲאַתר ּדְ ֶהְדיֹוט ּדְ
ֳקָדם יהו''ה.- ובאותו בית הפרטי שכנגד בית 
המקדש, שמוצאים בו דירה ומשכן לאור השבת 
מסודרת באותו סידור  לדור בו, שזאת הדירה 
שכנגד כלי בית המקדש,  מנורה בדרום ושולחן 
בצפון כנ"ל ומטה בין צפון לדרום לעשות כלי 
בצד צפון ועונג השבת וכן בזיווג השבת לקבל 
להורות  סידור  ובזה  דרום,  של  המוחין  בתוכם 
בחינת  מקדש,  לבית  מאירה  שהשבת  ולעורר 
בעת  אזי  תיראו,  ומקדשי  תשמרו  שבתותי 
שנמצא הבית בזה הסידור היפה והמפואר בעל 
אומרים אותם  ידי זה  חן פנימיות החכמה, על 



הנשמה  שהיא  השכינה  עם  שיורדים  מלאכים 
היתרה ותוספת השגת הד’ מוחין, אין זה מקום 
של  חן  בקליפות  השרוי  הארץ  עם  של  הדיוט 
שקר של אומת רומי, שאין לו השגה בפנימיות, 
אלא הוא מקום שרצון עליון וקדוש בו המתלבש 
נחת  רצון העושה  היפה שבו,  בחכמת הסידור 
רוח מלפני ה’, לגלות ולפרסם שם הצדיק ושם 
השם באותו בית. בחינת פני ה’ ופרסום, הפך 
הסתרת פני ה’ בחינת אחוריים בחינת אחריתה 

מרה כלענה, בחינת אל אחר.

י ָצפֹון, ּוָפתֹוָרא  תֹוָרא ְצִריָכא ְלַתְקָנא ָלּה ְלַגּבֵ ּפָ
ּה )תהלים מה  ַמר ּבָ ָאה, ְדִאּתְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ
צֹות ָזָהב  ּבְ ׁשְ ִניָמה ִמּמִ ּפְ ה ַבת ֶמֶלְך  בּוּדָ ּכְ ל  ד( ּכָ
ּה )איוב  ַמר ּבָ א ְגבּוָרה, ְדִאּתְ ּה, ַמאי ָזָהב ּדָ ְלבּוׁשָ
ֵרי  צֹות ָזָהב ּתְ ּבְ ׁשְ פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה, ִמּמִ לז כב( ִמּצָ
רֹום,  ַלּדָ ָצפֹון  ין  ּבֵ ְלַמֲעָרב  ה  ִמּטָ ְקׁשֹוט,  ַסְמֵכי 
ַמר  ְדִאּתְ ְדֶאְמָצִעיָתא,  ַעּמּוָדא  י  ְלַגּבֵ ֵליּה  ְלַתְקָנא 
ָרֵאל, ּוְבֵביָתא  ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ יּה )שמות ד כב( ּבְ ּבֵ
ת,  ּבָ ֵליל ׁשַ ּקּוִנין ּבְ ין ּתִ ְקִנין ִאּלֵ ְדַלאו ִאינּון ִמְתּתַ
ָרֵאל,  ְדִיׂשְ ִדיָרה  ָדא  ִאיִהי  ַלאו  ָאְמִרין  יִזין  ּפִ אּוׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  טז( ְוׁשָ לא  ּה )שם  ּבָ ַמר  ִאּתְ ּדְ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ת,  ּבָ ַ ע''א( ַהּשׁ ע  ֶאת )דף 
יָרה, ְוָכל  ׁשֹון ּדִ ִתיב ָחֵסר, ִמּלָ ְלדֹורֹוָתם, ְלֹדֹרָתם ּכְ
ִאיִהי  ּדְ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְלַתְקָנא  ּקּוִנין ְצִריִכין  ּתִ ין  ִאּלֵ
ִרית ִמיָלה.- שולחן צריך לתקנו לצד  ׁש אֹות ּבְ ַמּמָ
צפון כנ"ל ושולחן הזה כנ"ל הוא כנגד השכינה 
המאיר  שבת  עונג  בחינת  כנ"ל,  התחתונה 
בנפש, שנאמר בה, כל כבודה בת מלך פנימה 
ולבושה  כבודה  כל  לבושה,  זהב  ממשבצות 
שבאלו  מלכות,  בחינת  עין,  בת  מלך,  בת  של 
מאירים  שבה,  הקדושים  והצמצומים  הלבושים 
הגוונים המפוארים ואור פנימי פנימה. מה הוא 
זהב זו הגבורה שבצד צפון כמו שנאמר מצפון 
זהב יאתה ויבוא. כי עונג השבת המאיר בנפש 
מגבורה  בא  התחתונה,  שכינה  ידי  על  למטה 
דקדושה, בחינת שמור ולא תעשה שיש בשבת, 
זהב  ממשבצות  אור השבת.  לקבל  כלים  שהם 
והחן  התפארת  שהיא  אמת,  עמודי  שני  הם 
והידור והיופי של הצדיק המושפעים דרך הנצח 

והוד שהם המשבצות. שבהם נתון ומשובץ אור 
האור  מושיטים  להיות  הזהב,  בגבורת  החכמה 
מלך.  בת  ולמלכות  ליסוד  שבחכמה  הפנימי 
כנגד  אותה  לתקן  כנ"ל  לדרום  צפון  בין  מטה 
התפארת והיופי המאחד החסד והגבורה במידה 
בני  בו  שנאמר  האמצעי,  עמוד  הוא  נכונה, 
בכורי ישראל, שהוא התפארת המקבל מחכמה 
שהיא בכור, וכל זה הוא בחינת המידות טובות 
ויופי והפאר של הצדיק יסוד עולם. ובבית שלא 
מתקנים בו אלו התיקונים היפים ומהודרים בליל 
לישראל  דירה  זו  אין  אומרים  אורחים  שבת, 
לדור בו אור השבת, שנאמר בה בשבת ושמרו 
לשמור  כלי  שיעשו  השבת,  את  ישראל  בני 
בתוכם אור השבת, לעשות את השבת, לעשות 
וסדר  יופי  כפי  ומהודרים  ונאים  יפים  מעשים 
הצדיק  בשלמות  לזה  שזוכה  העליונים  עולמות 
העולם,  על  של  הפאר  היופי  שהוא  עולם  יסוד 
כי  דירה,  חסר, מלשון  לדרתם כתוב  לדורתם, 
השבת מאירה לבית מקדש, בית מדור לשכינה, 
לכן צריך להכין את ביתו כבית המקדש, "היינו 
כי על ידי שבת, שהוא בחינת מאורי אור, על 
ידי זה נעשה דירה, דהיינו בחינת הבית מקדש, 
שקיומו על ידי שבת כנ"ל גם דירה ממש, כי 
על ידי שבת, שהוא בחינת מאורי אור, על ידי 
זה נכנעין מאורי אש, וניצולין משרפות כנ"ל.” 
עכ"ל רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. כי השמירה 
בחצות  שקם  מה  ידי  על  הוא  השרפות  מאלו 
הצדיק  העלמת שם  הבית,  חורבן  על  ומתאבל 
ושם השם המשותף בשמו, שעל ידי הזה מתקיים 
בו, לא תבערו אש בכל מושבותיכם כנ"ל. שניצול 
משרפות מאורי האש על ידי שהכניע אותם על 
ידי קימת חצות. וכל התיקונים הללו צריך לתקן 
בליל שבת שהיא ממש אות ברית מילה כי אור 
ברית  דנטר  מאן  הצדיק  ידי  על  מאיר  השבת 
מילה, צדיק יסוד עולם, שיתגלה במהרה בימינו 
בחן פאר ויופי שלו שעל ידי זה כולנו נזכה לתיקון 
מידותינו ונזכה לאור השבת אשר יאיר למקדש 

המפואר שיבנה במהרה בימינו אמן.



לבין המצרים )על פי תורה ס"ז חלק ב'(
ַתְמרּוִרים  ִכי  ְבּ ְנִהי  ָמע  ִנְשׁ ָרָמה  "קֹול ְבּ
ַעל  ֵחם  ְלִהָנּ ֵמֲאָנה  ֶניָה  ָבּ ַעל  ה  ְמַבָכּ ָרֵחל 
ה ֲאִני בֹוִכָיּה ֵעיִני  י ֵאיֶנּנּו. ַעל ֵאֶלּ ֶניָה ִכּ ָבּ
ְמַנֵחם  י  ִנּ ִמֶמּ ָרַחק  י  ִכּ ִים  ַמּ ֹיְרָדה  ֵעיִני 
ָגַבר  י  ִכּ ׁשֹוֵמִמים  ָבַני  ָהיּו  י  ַנְפִשׁ יב  ֵמִשׁ
ל עֹוָלם,  ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ֶשׁ אֹוֵיב". ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ֶדל  דֹות ָמִרים ַעל ֹגּ ר ֶהְסֵפּ ֵדנּו ֵאיְך ְלַסֵדּ ַלְמּ
נּו ַהזֹּוֶנה,  ְרנּו ַעל־ְיֵדי ִלֵבּ ַבּ ר ִנְשׁ ְבֵרנּו, ֲאֶשׁ ִשׁ
אֹוֵני  י ֵעיֵנינּו ְגּ ל ַמֲחַמֵדּ נּו ָכּ י ִנְלְקחּו ֵמִאָתּ ִכּ
ֵאֵרנּו,  נּו, הֹוֵדנּו ִזֵוּנּו ְפּ ֻעֵזּנּו, ַעְטרֹות ֹראֵשׁ
ְורּוֵחנּו  נּו  ַנְפֵשׁ י  ְרֵשׁ ָשׁ ָיֵמינּו,  ְוֹאֶרְך  ַחֵיּינּו 
מֹוֵרינּו  ֲאדֹוֵננּו  ה  ֵהָמּ ֲהלֹא  מֹוֵתינּו.  ְוִנְשׁ
ֵתנּו  ׁ ְקֻדָשּ ֵתינּו  ֻדָלּ ְגּ אֹורֹוֵתינּו  ְוַרּבֹוֵתינּו, 
ְמָחֵתנּו,  ְוִשׂ ֶנָחמֹוֵתינּו  ְכִליֵתנּו,  ַתּ ְקָוֵתנּו  ִתּ
ה ִלְמנּוחֹות  ִפּלֹוֵתינּו. ָסעּו ֵהָמּ ּתֹורֹוֵתינּו ְתּ
ָלנּו.  ָהָיה  ֶמה  אֹוי  ַלֲאָנחֹות.  אֹוָתנּו  ָעְזבּו 
ְלַהֲעִריְך  יּוַכל  ִמי  ר,  ַדֵבּ ְנּ ַמה  אַמר  ֹנּ ַמה 
ָלנּו  ָראּוי  ָכּ ּוְמרּוִרים  ָמִרים  דֹות  ֶהְסֵפּ ָלנּו 
ה  ֵאֶלּ ָבִרים ָמִרים ָכּ יד ְוִלְבּכֹות ַעל ְשׁ ְלַהְסִפּ
ם  ָלּ ָרֵאל ּוְלָכל ָהעֹוָלמֹות ֻכּ ַהּנֹוְגִעים ְלָכל ִיְשׂ
ִרּבֹונֹו  ַוֲאבֹוי.  אֹוי  אֹוי  סֹוף,  ְוַעד  ֵמֹראׁש 
ַח  ֹכּ ֵאין  ֶשׁ ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  לּוי  ָגּ עֹוָלם,  ל  ֶשׁ
ַעל  ָראּוי  ָכּ דֹות  ֶהְסֵפּ ר  ְלַסֵדּ י  ֱאנֹוִשׁ ַיד  ְבּ
ְלקּו  ִנְסַתּ ר  ֲאֶשׁ ה,  ֵאֶלּ ָכּ יִקים  ַצִדּ קּות  ְלּ ִהְסַתּ

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

ת.נ.צ.ב.ה
לרפואת חיה ליאורה

בת בפטריסיה

ְתחּו ֵעיָניו,  ּפָ ּיִ ת זֹוֶכה ׁשֶ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ן ַעל־ְיֵדי ׁשְ ּלֹו. ַעל־ּכֵ ׁש ּוְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ְקּדָ ִאיִרין ְלֵבית ַהּמִ ִחיַנת אֹור ָהֵעיַנִים ַהּמְ ִריְך הּוא, ְוהּוא ּבְ א ּבְ ֻקְדׁשָ ָמא ּדְ ת הּוא ׁשְ ּבָ א. ׁשַ

ָכל ָהעֹוָלם.  ל ּבְ ּכֵ ַרְך, ּוְלִהְסּתַ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְגֻדּלַ ל ּבִ ּכֵ ּדֹות, ּוְלִהְסּתַ ָכל ַהּמִ ַגם ּבְ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ְתׁשּוָבה ַעל ּכָ ּדֹות, ְוָלׁשּוב ּבִ ָכל ַהּמִ ל ַעל ַעְצמֹו ֵאיְך הּוא אֹוֵחז ּבְ ּכֵ ְוִיְסּתַ

ם ַעל־ְיֵדי  ׁש ְוִתּקּונֹו. ּגַ ְקּדָ ית ַהּמִ ִבְנַין ּבֵ ִאּלּו עֹוֵסק ּבְ ב ּכְ ח ֹמחֹו ְוַדְעּתֹו, ְוֶנֱחׁשָ ים. ְוִנְפּתָ ּיִ ִרים ָהֲאִמּתִ ׁשֵ יִקים ִויֵרִאים ְוַהּכְ ּדִ ֵהם ַהּצַ ת ָהֱאֶמת, ׁשֶ ְוזֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב ֶאל ְנֻקּדַ

ֵרפֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ָרֵאל ִמּשְׂ ירֹות ִיׂשְ ת ִנּצֹוִלין ּדִ ּבָ ׁשַ

ב. על ידי שמתקין השבת בסידור הראוי, נרות בדרום, שולחן בצפון, ומטה בין צפון לדרום, לפי פאר יופי העולמות העליונים גילו לנו הצדיקים בעל 

החן, על ידי זה המלאכים מסנגרים עליו  שזכה לפרסם שמו יתברך בזה הסידור, והוא מרוצה לפני ה'.

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

אי  א ַוַדּ ֲעֹונֹוֵתינּו. ֲאָבל ַעל ָדּ דֹורֹוֵתינּו ַבּ ְבּ
י  ָרֵאל. ִכּ ִכיָנא, ַעל ַהּנֹוֵגַע ִלי ּוְלָכל ִיְשׂ ָקא ָבּ
ְלקּו  ְסַתּ ִנּ ֶשׁ ַעְצָמם  ְבּ ים  דֹוִשׁ ַהְקּ יִקים  ִדּ ְלַהַצּ
ֵהם  י  ִכּ ָלל,  ְכּ ֶהְפֵסד  ֵאין  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה 
עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים,  ם ָבּ דֹוִלים ּוְמֹפָאִרים ָשׁ ְגּ
ָלֶהם  ֵרי  ַאְשׁ רֹום,  ָמּ ַבּ ים  ִשׁ ְמּ ּוְמַשׁ ְועֹוְמִדים 
ַהּדֹור  ָעֵלינּו,  ָעֵלינּו  ֲאָבל  ֶחְלָקם.  ֵרי  ַאְשׁ
ָעֵלינּו  ַהֶזּה,  ֶהָעִני  ַהּדֹור  ַהֶזּה,  ַהָיּתֹום 
דֹול ְוָעצּום ְמֹאד, ָעֵלינּו ָעֵלינּו  ָהַרֲחָמנּות ָגּ
ְדנּו' ֲאָהּה  ָדּ י ֻשׁ וּוִים. 'אֹוי ָלנּו ִכּ ל ַהְדּ ִיְדוּו ָכּ
לּו  נּו, ְוָרפּו ַהָיַּדִים ְוָכְשׁ ְיֹהָוה, ַהְכֵרַע ִהְכַרְעָתּ
יֹום  ל ֵלב ַוְיִהי ְלַמִים, ְבּ ִים ְוָנֵמס ָכּ ְרַכּ ל ִבּ ָכּ
ָלצּות  ָעה ְלָבֵבנּו ַפּ ֳהַרִים, ָתּ ָצּ ֶמׁש ַבּ ׁ א ַהֶשּ ֹבּ
ִנְפֶעה.  ּיֹוֵלָדה  ַכּ ֲאָחזּונּו  ִציִרים  ֲעָתְתנּו,  ִבּ
ַמִים, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ְיֹהָוה  ׁ ָשּ ַבּ ָאִבינּו ֶשׁ
ִנְפֶנה  ְלֵהיָכן  ֵנֵלְך,  ְלֵהיָכן  ֱאֶמת,  ֱאלִֹהים 
ֲעֵדנּו,  ַבּ ַיֲעֹמד  ִמי  ָלנּו,  ַיֲעֹזר  ִמי  ְלֶעְזָרה, 
ּנּו  ָנה דֹוֵדנּו ּוְנַבְקֶשׁ ָנה דֹוֵדנּו ָאָנה ָפּ ָאָנה ָפּ
ָיֵדינּו  יֵחנּו,  ִשׂ ְמִרי  ַהּיֹום  ם  ַגּ ן  ַעל־ֵכּ ְך.  ִעָמּ
נּו ַמִים  ן ֹראֵשׁ ְבָדה ַעל ַאְנחֹוֵתינּו, ִמי ִיֵתּ ָכּ
ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ה  ְוִנְבֶכּ ְמָעה  ִדּ ְמקֹור  ְוֵעיֵנינּו 
נּו ַעל  ְבֵרנּו, ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלֵבּ ֶדל ִשׁ ַעל ֹגּ

כּו ֵעיֵנינּו: ֵאֶלה ָחְשׁ
ָהֱאֶמת,  ָהַרֲחָמן  ָאב  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ
יִקים  ַהַצִדּ לּוי ְבּ ל ַחּיּוֵתנּו ָתּ ָכּ ה יֹוֵדַע ֶשׁ ַאָתּ

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ַרּבֹוֵתינּו 
ַעם  ַפּ ָכל  ְבּ ֶהם  ִעָמּ ר  ְלַדֵבּ ְצִריִכים  ַוֲאַנְחנּו 
ָכל  ים ְבּ ים ֲחָדִשׁ ּבּוִרים ְקדֹוִשׁ ל ֵמֶהם ִדּ ּוְלַקֵבּ
ה  ְוַעָתּ ַעם.  ַפּ ָכל  ְבּ אֹוָתם  ְוִלְראֹות  ַעם,  ַפּ
ֵאזֹוֵבי  ֵעֶרְך  י  ְקַטֵנּ ַיֲּעׂשּו  ַמה  ה,  ֲעֶשׂ ַנּ ַמה 
ְפַעל. ִרּבֹונֹו  ה ּוַמה ִנּ ֲעֶשׂ מֹונּו, ַמה ַנּ ִקיר ָכּ
ְלַבד  ה  ַאָתּ עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ֶשׁ
י  ְפִניִמּיּות, ֵאיְך ַנְפִשׁ י ִבּ יֹוֵדַע ְמִרירּות ַנְפִשׁ
ים,  ֲעֹונֹוַתי ָהַרִבּ ל ֶזה, ַאְך ַבּ ָמָרה ִלי ַעל ָכּ
יָחִתי ֵהיֵטב ְלָפֶניָך ָמֵלא  ֵאיִני ָיֹכל ְלָפֵרׁש ִשׂ
ָעַבר ָעַבר.  ׁ ל עֹוָלם, ַמה ֶשּ ַרֲחִמים. ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ִלְצֹעק  ֵאיְך  ְוהֹוֵרִני  ֵדִני  ַלְמּ ה,  ַעָתּ ה  ַעָתּ
ה  ַעָתּ ם  ַגּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ן  ּוְלִהְתַחֵנּ ְוִלְזֹעק 
ַעל־ְיֵדי  ָעַלי,  ָהֲעצּוָמה  ָתם  ׁ ְקֻדָשּ יְך  ְלַהְמִשׁ
עֹוָלם  ִאירּו ָבּ ִהְשׁ ֶהם ֶשׁ ָלּ ימּו ֶשׁ ת ָהְרִשׁ ׁ ְקֻדַשּ
ְוַתְלִמיֵדיֶהם  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ִסְפֵריֶהם  ַעל־ְיֵדי 
יר  ַיִתּ ִכיֵחי  ְשׁ ה  ֵהָמּ ה  ַעָתּ ְוַגם  ַהְיָקִרים, 
דֹוׁש  ַהָקּ ֹזַהר  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַעְלָמא,  ְבּ
ֵלמּות  ְשׁ ר  ִעָקּ ֶשׁ ים,  ְקדֹוִשׁ ְסָפִרים  ָאר  ּוִבְשׁ
ְלַמְעָלה  ֶלֶקת  ִנְסַתּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ֶשׁ ִהיא  ָמה  ָשׁ ַהְנּ
ַגם  ְהֶיה  ִתּ ֶקת  ֶלּ ְסַתּ ִנּ ֶשׁ ְלָמקֹום  ְלַמְעָלה 
ּוְלַהֲחיֹות  ּוְלָהִקיץ  ְלעֹוֵרר  ה,  ְלַמָטּ ה  ְלַמָטּ
אֹול  ְשׁ ִבּ ִחים  ָנּ ַהֻמּ ֲאִפּלּו  ָפׁשֹות  ַהְנּ ל  ָכּ
ּוְלַהֲחיֹוָתם  ְלעֹוְרָרם  יו,  ְחָתּ ּוִמַתּ ּיֹות  ְחִתּ ַתּ

עֹוָלם: ׁשּום ֹאֶפן ָבּ א ִיְתָיֲאׁשּו ְבּ לֹּ ֶשׁ

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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