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ַמר )בראשית א  ן ֵא''ׁש, ַוֲעַלְייהּו ִאּתְ ּמָ ֵר''י ּתַ ן ּתְ ּמָ ית, ּתַ ֵראׁשִ ּבְ

ִתיב  ּכְ ְמֹאֹרת  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ְרִקיַע  ּבִ ְמֹאֹרת  ְיִהי  ַוּיֹאֶמר אלהי''ם  יד( 

א אֹוַרְייָתא ִדְבַעל  א אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב, ַמאי ְמֹאֹרת ּדָ ָחֵסר ו' ּדָ

ין  ְבִעין ַאְנּפִ א ִליִלית, ׁשַ אּוְקמּוָה ְמֹאֹרת ָחֵסר ּדָ ב ּדְ ה, ְוַאף ַעל ּגַ ּפֶ

ּה  ּבָ ַמר  ְדִאּתְ ַהִהיא  ֲאַתר,  ַהאי  ּבְ ְמֹאֹרת  א  ּדָ ּוְבִגין  ְלאֹוַרְייָתא, 

ְדֶאְמָצִעיָתא,  ַעּמּוָדא  אֹור  ְותֹוָרה  ִמְצָוה,  ֵנר  י  ּכִ כג(  ו  )משלי 

ֶלת  דֹול ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ַמר )בראשית א טז( ֶאת ַהּמָ ַוֲעַלְייהּו ִאּתְ

ְיָלה. ֶלת ַהּלַ ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ַהּיֹום ְוֶאת ַהּמָ

דֹול ָרָזא ַדֲעִתיִרין,  אֹור ַהּגָ ּקּוָדא ְלֶמֱעַבד ְצָדָקה, ֶאת ַהּמָ ּפִ ָהָכא 

ִמן  ה  לוֹוְ ְדִסיֲהָרא  ּוְכָמה  ִנין,  ְדִמְסּכְ ָרָזא  ֹטן  ַהּקָ אֹור  ַהּמָ ְוֶאת 

א,  ְמׁשָ ׁשִ ָלּה  ָיִהיב  ּדְ ה  ִמּמַ א  ֶאּלָ ְנהֹוָרא  ָלּה  ִאית  ְוָלא  א,  ְמׁשָ ׁשִ

ר ַנׁש  ָהִכי ָצִריְך ּבַ א ָאְמַרת ְלוּו ָעַלי ַוֲאִני ּפֹוֵרַע, ּדְ ִכיְנּתָ ָהִכי ׁשְ

ָדא  ֵלי  ּוַמזָּ א  ּכְֹכַבּיָ ין  לוֹוִ ָדא  ּוְכַגְווָנא  ָנא,  ְלִמְסּכְ ַמְלְוה  ְלֶמֱהִוי 

ִמן  ין  ּדֵ ִלין  ּוְמַקּבְ ה  ְדִמּלָ ְוָרָזא  א,  ּדָ ִמן  ָדא  א  ּוַמְלָאַכּיָ א,  ּדָ ִמן 

ִריְך  א ּבְ א ִמּקּוְדׁשָ יׁשָ א ְדִאיִהי ִסיֲהָרא ַקּדִ ִכיְנּתָ ה ׁשְ ין, ָהִכי לוֹוְ ּדֵ

ֶמׁש  ׁשֶ י  ּכִ יב(  פד  )תהלים  יּה  ּבֵ ַמר  ִאּתְ ּדְ יּה,  ִמּנֵ ֶלת  ּוְמַקּבֶ הּוא, 

ָמה  ּכְ ה,  ַע ִמן ֹמׁשֶ ל ְיהֹוׁשֻ ְוָהִכי ֲהָוה ְמַקּבֵ ּוָמֵגן יהו''ה אלהי''ם, 

ְפֵני ְלָבָנה, ְוָהִכי  ַע ּכִ ה ּוְפֵני ְיהֹוׁשֻ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני ֹמׁשֶ ְדאּוְקמּוהּו ּפְ

א,  ְמׁשָ א ֳקָדם ׁשִ גֹון ִסיֲהָרא ְוֹכְכַבּיָ ה ּכְ יא ֳקָדם ֹמׁשֶ ֲהוֹו ָכל ְנִביַאּיָ

א. ְמׁשָ א ִמּשִׁ ְדָלא ִאית לֹון ְנהֹוָרא ֶאּלָ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- תיקון מד

ם ֵא''ׁש, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהי''ם ְיִהי  ֵר''י, ׁשָ ם ּתְ ית, ׁשָ ֵראׁשִ ּבְ

ְכָתב.  ּבִ ִתיב, ָחֵסר ו', זֹו תֹוָרה ׁשֶ ַמִים. ְמֹאֹרת ּכְ ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ְמֹאֹרת ּבִ

ֲארּוָה ְמֹאֹרת  ּבֵ ב ׁשֶ ה, ְוַאף ַעל ּגַ ַעל ּפֶ ּבְ ַמה זֶּה ְמֹאֹרת? זֹו תֹוָרה ׁשֶ

קֹום  ּמָ ּום ֶזה ְמֹאֹרת ּבַ ִנים ַלּתֹוָרה, ּוִמּשׁ ְבִעים ּפָ ָחֵסר זֹו ִליִלית, ׁשִ

ָהַעּמּוד  ֶזה  אֹור  ְותֹוָרה  ִמְצָוה,  ֵנר  י  ּכִ ּה  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ אֹוָתּה  ַהזֶּה, 

ֶלת ַהּיֹום ְוֶאת  דל ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ָהֶאְמָצִעי, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ֶאת ַהּמָ

ְיָלה. ֶלת ַהּלַ ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ַהּמָ

יִרים,  ֹדל - סֹוד ָהֲעׁשִ אֹור ַהּגָ אן ִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה, ֶאת ַהּמָ ּכָ

ֶמׁש  ֶ ָבָנה לֹוָוה ִמן ַהּשׁ ַהּלְ ים, ּוְכמֹו ׁשֶ ֹטן - סֹוד ָהֲעִנּיִ אֹור ַהּקָ ְוֶאת ַהּמָ

ִכיָנה אֹוֶמֶרת  ְך ַהּשְׁ ֶמׁש נֹוֶתֶנת ָלּה, ּכָ ֶ ַהּשׁ ֶ ה ּשׁ א ִמּמַ ְוֵאין ָלּה אֹור ֶאּלָ

ְך ָצִריְך ָאָדם ִלְהיֹות ַמְלֶוה ֶלָעִני, ּוְכמֹו ֵכן  ּכָ ְלוּו ָעַלי ַוֲאִני ּפֹוֵרַע, ׁשֶ

ָבר  ְלָאִכים ֶזה ִמזֶּה. ְוסֹוד ַהּדָ לֹות ֶזה ִמזֶּה, ְוַהּמַ זָּ לֹוִוים ַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ

ה,  דֹוׁשָ ָבָנה ַהּקְ ִהיא ַהּלְ ִכיָנה, ׁשֶ ְך לֹוָוה ַהּשְׁ ִלים ֶזה ִמזֶּה, ּכָ - ּוְמַקּבְ

ֶמׁש ּוָמֵגן  י ׁשֶ ֱאַמר ּבֹו ּכִ ּנֶ ּנּו, ׁשֶ ֶלת ִמּמֶ רּוְך הּוא, ּוְמַקּבֶ דֹוׁש ּבָ ִמן ַהּקָ

ֵני  ֲארּוהּו ּפְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ַע ִמּמֹׁשֶ ל ְיהֹוׁשֻ יהו''ה ֱאלִֹהי''ם, ְוֵכן ָהָיה ְמַקּבֵ

ִביִאים  ל ַהּנְ ְפֵני ְלָבָנה, ְוָכְך ָהיּו ּכָ ַע ּכִ ה ּוְפֵני ְיהֹוׁשֻ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֹמׁשֶ

ֵאין ָלֶהם אֹור  ֶמׁש, ׁשֶ ֶ ָבָנה ְוַהּכֹוָכִבים ִלְפֵני ַהּשׁ מֹו ַהּלְ ה ּכְ ִלְפֵני ֹמׁשֶ

ֶמׁש. ֶ א ִמן ַהּשׁ ֶאּלָ

תשפ"א
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תורה א' חלק ב'
נּו: ֶסא ְליֹום ַחֵגּ ֶכּ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַבּ )תהלים פא(: ִתּ

א
ְוֶזה  ְלָאִכים,  ַהַמּ ַעל  ָלה  ֶמְמָשׁ לֹו  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ִנְבָרא,  ְרֵאִלי  ַהִיְּשׂ ִאיׁש  י  ִכּ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ֶשׁ ָרֵאל, ְכּ ל ִיְשׂ ְכִלית ְוַהּסֹוף ֶשׁ ַהַתּ
ִלְפִנים  ָתן  ְמִחָצּ ִיְּהֶיה  ֶשׁ יִקים,  ַצִדּ ֲעִתיִדין  ב'(:  פרק  )ירושלמי שבת 
ַעל ֵאל,  ָרֵאל ַמה ָפּ ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְשׂ ֱאַמר: ָכּ ֶנּ ֵרת, ֶשׁ ׁ ְלֲאֵכי ַהָשּ ִמַמּ
ֵאל.  ַעל  ָפּ ֵליַדע ַמה  ִיְּרצּו  ֶשׁ ְכּ ָרֵאל,  ִמִיְּשׂ ֹאל  ִלְשׁ ִיְצָטְרכּו  ְלָאִכים  ַהַמּ ֶשׁ
ָלה ַעל  ִיְּהֶיה לֹו ֶמְמָשׁ ְכִלית, ֶשׁ ָיּבֹוא ְלֶזה ַהַתּ ל ֶאָחד ִלְראֹות, ֶשׁ ְוָצִריְך ָכּ

ַח ַלֲעֹמד  ִיְּהֶיה לֹו ֹכּ ֹמר ַעְצמֹו ְמֹאד, ְוִלְראֹות ֶשׁ ַמְלָאִכים, ַאְך ָצִריְך ִלְשׁ
לֹום,  ילּו אֹותֹו, ַחס ְוָשׁ ֵרת ְוַיִפּ ׁ אּו ּבֹו ַמְלֲאֵכי ַהָשּ א ְיַקְנּ לֹּ ָלה זֹו, ֶשׁ ֶמְמָשׁ ְבּ
ֲעֵליֶהם,  ָלה  ֶמְמָשׁ ֵיּׁש לֹו  ֶשׁ ֶזה,  ָכּ ָאָדם  ְבּ ִאים ְמֹאד  ִמְתַקְנּ ְלָאִכים  ַהַמּ י  ִכּ
ה  ָמּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )חגיגה טו:( ַעל ַכּ ִצינּו ֶשׁ ָמּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ֵרת ְלָדְחפֹו: ׁ ׁשּו ַמְלֲאֵכי־ַהָשּ ְקּ ִבּ דֹוִלים, ֶשׁ ְגּ

ב
רּות  ׁ ָרֵאל, ְוַעל־ְיֵדי ַהִהְתַקְשּ מֹות ִיְשׂ ר ַעְצמֹו ִעם ִנְשׁ ׁ ְוָהֵעָצה ַעל ֶזה, ְלַקֵשּ
ִריְך ֶלֱאֹחז  ָצּ א, ֶשׁ ֵני ִכֵסּ ִחיַנת )איוב כ"ו(: ְמַאֵחז ְפּ ִנּצֹול ֵמֶהם. ְוֶזה ְבּ
ִהיא  ֶשׁ בֹוד,  ַהָכּ א  ֵסּ ִכּ ַחת  ִמַתּ ַהֲחצּובֹות  מֹות,  ָשׁ ַהְנּ י  ְרֵשׁ ָשׁ ְבּ ַעְצמֹו 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ׁ ִחיַנת ַמה ֶשּ ל ָחי. ְוֶזה ְבּ ִחיַנת )בראשית ג'(: ֵאם ָכּ ְבּ



ָלִבים ַעֵזּי ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעּו  תּוב )ישעיה נו(: ְוַהְכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֲאַות ֲאִכיָלה, ְכּ ַתּ
ְעָלּה;  ֶרת ִעם ַבּ ה ְמַסֶפּ ׁ ֵדי ִאּמֹו, ְוִאָשּ ׁ ינֹוק יֹוֵנק ִמְשּ ית – ִתּ ִליִשׁ ְבָעה. ְשׁ ָשׂ
)כתובות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ל,  ָגּ ִמְשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזה 
ֲאָוה זֹו ְלִפי  י ַתּ ֵדי ִאּמֹו; ִכּ ׁ ינֹוק יֹוֵנק ִמְשּ ֶרת ְוכּו', ְוֶזהּו: ִתּ יג.(: ָראּוָה ְמַדֶבּ
ֲאָוה  ר ּבֹו ַתּ ֵבּ ה ֲחצּוָפה, ֲאַזי ִמְתַגּ ׁ ינֹוק יֹוֵנק ֵמֲחֵלב ִאָשּ ַהְיִניָקה: ִאם ַהִתּ
ִהיא ֲחצּוָפה, ֲאַזי  ֶשׁ ן ְכּ ה ָחָלב )בכורות ו:(, ְוַעל־ֵכּ ר ְוַנֲעֶשׂ ם ֶנְעָכּ י ָדּ זֹו, ִכּ
ִלּבֹו,  ֶמיָה, ְונֹוָלד לֹו ֲחִמימּות ְבּ ה ֵמֲעִכיַרת ָדּ ֲעֶשׂ ינֹוק ָחָלב ַהַנּ ַמִזּיק ְלַהִתּ
ָרה, ֲאַזי  ֵשׁ ה ְכּ ׁ ּיֹוֵנק ֲחֵלב ִאָשּ ֶשׁ ֲאָוה זֹו. ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ְכּ רּות ַתּ ְבּ הּוא ִהְתַגּ ֶשׁ
ְכָרח ְלִמְצוו ֹת ַהּבֹוֵרא  ִקְרּבֹו, ְוֵאין לֹו ֲחִמימּות, ַרק ְמַעט ַהֻמּ ִלּבֹו ָחָלל ְבּ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ע"ז ד:(: לֹא ָהָיה  מֹו. ְוֶזה ֶשׁ ַרְך ְשׁ ִיְתָבּ
י  י. ִכּ ִקְרִבּ י ָחַלל ְבּ ֱאַמר )תהלים קט(: ְוִלִבּ ֶנּ ה, ֶשׁ ִוד ָראּוי ְלאֹותֹו ַמֲעֶשׂ ָדּ
ָרה ִלּבֹו  ֵשׁ ַעל ְיֵדי ָחָלב ְכּ י ֵתבֹות ָחָלב, ַהְינּו ֶשׁ י – ָראֵשׁ ִקְרִבּ י ָחַלל ְבּ ִלִבּ
ְבִחיָנה  ִבּ ָהָיה  ֶשׁ ִוד,  ָדּ ן  ְוַעל־ֵכּ זֹו,  ֲאָוה  ַתּ ּבֹו  ר  ֵבּ ְוֵאין ִמְתַגּ ִקְרּבֹו,  ְבּ ָחַלל 
מֹוִליד  ֲחצּוָפה  ה  ׁ ִאָשּ ָחָלב  ּוְלֶהֶפְך,  ה.  ַמֲעֶשׂ ְלאֹותֹו  ָראּוי  ָהָיה  לֹא  זֹו, 
י ֵתבֹות  י )תהלים לט( – ָראֵשׁ ִקְרִבּ י ְבּ ִחיַנת: ַחם ִלִבּ ה, ְבּ ֲחִמימּות ַהְרֵבּ
ִלְבָרָכה )שם בברכות(:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזהּו   . "ל  ְוַכַנּ ָחָלב 
ֲאִרי; ַהְינּו ַעל  רּוְך־הּוא ְוׁשֹוֵאג ַכּ דֹוׁש־ָבּ ב ַהָקּ ָמר יֹוֵשׁ ָמר ּוִמְשׁ ל ִמְשׁ ְוַעל ָכּ
לֹׁש  י ָשׁ ָאג ִמי לֹא ִייָרא )עמוס ג(; ִכּ ִחיַנת: ַאְרֵיה ָשׁ ֶהְפֵסד ַהִיְּרָאה, ְבּ
ַלִים,  ְנַין ְירּוָשׁ ָמרֹות, ֵהם ַמְפִסיִדין ִבּ לֹׁש ִמְשׁ ִחיַנת ָשׁ ֵהם ְבּ "ל ֶשׁ ִמּדֹות ַהַנּ

"ל: ַנּ ב ַכּ ֵלּ לּוָיה ַבּ ֵלמּות ַהִיְּרָאה, ַהְתּ ַהְינּו ְשׁ

ה
ַעת  יְך ַהַדּ ִריִכין ְלַהְמִשׁ ְצּ ַעת, ֶשׁ לֹׁש ִמּדֹות ֵאּלּו הּוא ַעל־ְיֵדי ַהַדּ ן ָשׁ ּוְלַתֵקּ
ִריְך  ָצּ בֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך, ֶשׁ ְבִחיַנת )דברים ד(: ְוָיַדְעָתּ ַהּיֹום ַוֲהֵשׁ ב, ִבּ ֶאל ַהֵלּ
י  ִכּ "ל.  ַהַנּ ִמּדֹות  לֹׁש  ָשׁ ן  ֵקּ ִנְתַתּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ב,  ַהֵלּ ֶאל  ַעת  ַהַדּ יְך  ְלַהְמִשׁ
ִחיַנת  ְבּ ְוֵהם  א,  ְלָתּ ֻגְלַגּ ְדּ ֲחָלֵלי  ָלת  ְתּ ֹמִחין,  ָלת  ְתּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ַעת  ַהַדּ
ֶכל  ְך ֵשׂ ְמָשׁ ִנּ ִחין, ֶשׁ ׁשּות ַהֹמּ ִחיַנת ִהְתַחְדּ י ָכל ֶרֶגל הּוא ְבּ לֹׁש ְרָגִלים, ִכּ ָשׁ
ה  ן ִמָדּ ֵקּ לֹׁש ְרָגִלים ִנְתַתּ ׁ ָכל ֶרֶגל ִמָשּ לֹׁש ִמּדֹות ֵאּלּו, ַהְינּו ְבּ ן ָשׁ ָחָדׁש ְלַתֵקּ
ְכבֹוד יֹום טֹוב,  ן ְצִריִכין ִלָזֵּהר ְמֹאד ִבּ "ל. ַעל־ֵכּ לֹׁש ִמּדֹות ַהַנּ ׁ ַאַחת ִמָשּ
לֹׁש ְרָגִלים, ַעל־ְיֵדי־ ׁ י ַעל־ְיֵדי ִמְצוֹות ַהָשּ ָראּוי. ִכּ לֹׁש ְרָגִלים ָכּ ל ַהָשׁ ּוְלַקֵבּ
מֹו  ֲאַות ָממֹון, ְכּ ן ַתּ ֵקּ ֶפַסח ִנְתַתּ י ְבּ "ל, ִכּ לֹׁש ִמּדֹות ַהַנּ ׁ ן ַהָשּ ֶזה זֹוִכין ְלַתֵקּ
ִאילּום  ַוַיְּשׁ ִמְצַרִים  ֵעיֵני  ְבּ ָהָעם  ֵחן  ָנַתן ֶאת  ַוה'  יב(:  תּוב )שמות  ָכּ ֶשׁ
ֲאַות  ן ַתּ ֵקּ י ָאז ִנְתַתּ ָלל, ִכּ י ֵהם לֹא ָרצּו ְכּ ְרָחם )ברכות ט(, ִכּ ַעל ָכּ – ְבּ
ה  ְוַנֲעֶשׂ ר  ֶנְעָכּ ם  ָדּ ְבִחיַנת:  ִבּ ל,  ָגּ ִמְשׁ ֲאַות  ַתּ ן  ֵקּ ִנְתַתּ בּועֹות  ָשׁ ְבּ ָממֹון. 
י ֻסּכֹות ִנְקָרא ַחג ָהָאִסיף )שמות  ֲאַות ֲאִכיָלה, ִכּ ן ַתּ ֵקּ ֻסּכֹות ִנְתַתּ ָחָלב. ְבּ
י ֵאינֹו  ֲאַות ֲאִכיָלה, ִכּ ּקּון ַתּ ִחיַנת ִתּ ל ִמיֵני ַמֲאָכל, ְוֶזהּו ְבּ אֹוֵסף ָכּ כג(, ֶשׁ
ִחיַנת  ֵאין לֹו ְוכּו' )יומא עד:(. ְוֶזהּו ְבּ ַסּלֹו ְלִמי ֶשׁ ת ְבּ ֵיּׁש לֹו ַפּ דֹוֶמה ִמי ֶשׁ
לֹׁש  ָשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ם  ֵשׁ י  ַאְנֵשׁ ם.  ֵשׁ י  ַאְנֵשׁ מֹוֵעד  ְקרּוֵאי  טז(:  )במדבר 
תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ם. ָממֹון – ְכּ ִחיַנת ֵשׁ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְקָרא ְבּ ָכּ "ל, ֶשׁ ִמּדֹות ַהַנּ
יָך,  ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִתּ יר ֶאת ְשׁ ר ַאְזִכּ ָכל ָמקֹום ֲאֶשׁ )שמות כ(: ְבּ
תּוב )רות  ָכּ מֹו ֶשׁ "ל. ֲאִכיָלה – ְכּ ַנּ יר ְוכּו', ַכּ ֲעִשׁ ת ה' ִהיא ַתּ ְרַכּ ִחיַנת: ִבּ ְבּ
י ִאם ָחֵפץ  ִחיַנת )אסתר ב(: ִכּ ל – ְבּ ָגּ ֵבית ָלֶחם. ִמְשׁ ם ְבּ ד(: ְוָקָרא ֵשׁ
ם,  ִחיַנת ֵשׁ ן ְבּ ם ֵכּ ב ִהיא ַגּ ֵלּ ַבּ ם. ְוַגם ַהִיְּרָאה ֶשׁ ֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבֵשׁ ּה ַהֶמּ ָבּ
ִחיַנת: ְקרּוֵאי  ד. ְוֶזהּו ְבּ ְכָבּ ם ַהִנּ ׁ ְבִחיַנת )דברים כח(: ְלִיְרָאה ֶאת ַהֵשּ ִבּ
לֹׁש ְרָגִלים,  ׁ ַהְינּו ַהָשּ ִריִכין ִלְקרֹות ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות, ְדּ ְצּ ם, ֶשׁ י ֵשׁ מֹוֵעד ַאְנֵשׁ

"ל: ַנּ ם ַכּ י ֵשׁ ִחיַנת ַאְנֵשׁ ֵהם ְבּ "ל, ֶשׁ לֹׁש ִמּדֹות ַהַנּ ׁ ן ֶאת ַהָשּ ְלַתֵקּ

ו
ַעל־ְיֵדי־ ב,  ֵלּ ַבּ ֶשׁ ַהִיְּרָאה  ֵלמּות  ְשׁ ּקּון  ִתּ ַהְינּו  ְדּ ַלִים,  ְירּוָשׁ ְנַין  ִבּ ְוַעל־ְיֵדי 
ָאה  בּוָאה ָבּ י ַהְנּ ִכּ בּוָאה.  יַע ְנבּוָאה ִלְכֵלי ַהְנּ ִפּ ְשׁ ַמּ ֶזה ִנְבָרא ַמְלָאְך, ֶשׁ
ֵני  ְשׁ ין  ִמֵבּ ַהּקֹול  ַמע ֶאת  ַוִיְּשׁ ְבִחיַנת )במדבר ז(:  ִבּ רּוִבים,  ְכּ ִחיַנת  ִמְבּ
ְוֵהם  יח:(,  דף  בראשית  )זהר  זּוְטֵרי  י  ַאְנֵפּ ֵהם  ּוְכרּוִבים  ֻרִבים;  ַהְכּ
ַהּגֹוֵאל־ֹאִתי  ְלָאְך  ַהַמּ מח(:  )בראשית  ְבִחיַנת  ִבּ ְלָאְך,  ַהַמּ ִמן  ִעים  ָפּ ִנְשׁ

רֹום, ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי  ה ַלָמּ ָעָלה ֹמֶשׁ ָעה ֶשׁ ָשׁ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת פח:(: ְבּ
א. ָאְמרּו:  ל ּתֹוָרה ָבּ יֵנינּו, ָאַמר ָלֶהם: ְלַקֵבּ ה ֵבּ ׁ ְילּוד ִאָשּ ֵרת: ַמה ִלּ ׁ ַהָשּ
ה:  ְלֹמֶשׁ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ָאַמר  ְוכּו'.  ָמִים  ׁ ַהָשּ ַעל  הֹוְדָך  ָנה  ְתּ ר  ֲאֶשׁ
יֶהם.  ְרפּוִני ְבֶהֶבל ִפּ א ִיְשׂ לֹּ ׁשּוָבה. ָאַמר: ֲאִני ִמְתָיֵרא, ֶשׁ ַהֲחֵזר ָלֶהם ְתּ
ַרְך ֵעָצה  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ַתן לֹו  ָנּ ֶשׁ ְוכּו'; ַהְינּו  א ְכבֹוִדי  ִכֵסּ ְבּ ֱאֹחז  ָאַמר לֹו: 
בֹוד, ֵאם  א ַהָכּ ֵסּ ִחיַנת ִכּ ֵהם ְבּ מֹות, ֶשׁ ָשׁ י ַהְנּ ְרֵשׁ ָשׁ ר ְבּ ׁ ֶלֱאֹחז ּוְלִהְתַקֵשּ
"ל. ְוֶזה  ַנּ ְלָאִכים ַכּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיְהֶיה ִנּצֹול ִמן ִקְנַאת ַהַמּ "ל, ֶשׁ ַנּ ל ָחי, ַכּ ָכּ
ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם  ָלע ֲאֶשׁ ִחיַנת )בראשית ב(: ַוִיֶּבן ה' ֱאלִֹקים ֶאת ַהֵצּ ְבּ
ֶנֱאָמן )ישעיה כב(;  ָמקֹום  ְבּ ָיֵתד  יו  ּוְתַקְעִתּ י־ֵתבֹות:  ַוֵיֶּבן – ָראֵשׁ ְוכּו'. 
יֵנּה  סּוק: ֶוֱאַמִנּ ם יֹוָנָתן ַעל ֶזה ַהָפּ ְרֵגּ ִתּ מֹו ֶשׁ ָלה, ְכּ ִחיַנת ֶמְמָשׁ הּוא ְבּ ֶשׁ
ִיְּהֶיה  "ל, ֶשׁ ָלה ַהַנּ ִחיַנת ֶמְמָשׁ ֲאַתר ַקָיּם; ַהְינּו ְבּ ׁש ַבּ ֵמּ ל ְמֵהיָמן ְמַשׁ ֲאַמְרֶכּ
ָחי,  ל  ָכּ ֵאם  ַחָוּה,  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ָלע,  ַהֵצּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזהּו  "ל.  ַנּ ַכּ ִקּיּום  ָלּה 
ַח ַלֲעֹמד  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵיׁש ֹכּ "ל, ֶשׁ ַנּ מֹות ַכּ ָשׁ י ַהְנּ ְרֵשׁ בֹוד, ָשׁ א ַהָכּ ֵסּ ִחיַנת ִכּ ְבּ
מֹו  ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם, ַהְינּו ָהָאָדם ָהֶעְליֹון, ְכּ "ל. ְוֶזהּו: ֲאֶשׁ ַנּ ָלה זֹו ַכּ ֶמְמָשׁ ְבּ
ַמְרֵאה ָאָדם ְוכּו'. ַוְיִביֶאָה ֶאל  מּות ְכּ א ְדּ ֵסּ תּוב )יחזקאל א(: ְוַעל ַהִכּ ָכּ ֶשׁ
ְחּתֹון  ַח ָלָאָדם ַהַתּ ַעל־ְיֵדי־ ֶזה ֵיׁש ֹכּ ְחּתֹון, ֶשׁ ָהָאָדם, ַהְינּו ֶאל ָהָאָדם ַהַתּ
ְלָאְך  ָאַמר ַרב ַעְמָרם ֲחִסיָדא ֶאל ַהַמּ "ל. ְוֶזהּו ֶשׁ ַנּ ָלה זֹו ַכּ ֶמְמָשׁ ַלֲעֹמד ְבּ
ָרא  ְשׂ ִבּ ְך.  ִמָנּ ֲעִדיְפָנא  ַוֲאָנא  ֵאׁש,  ְוַאְנְתּ  ָרא  ְשׂ ִבּ ֲאָנא  פא(:  )קדושין 
ָשמֹות,  י ַהְנּ ְרֵשׁ ִחיַנת ָשׁ ַהְינּו ְבּ ָכֵרס ֶאָחד, ְדּ ים ִרּבֹוא ְבּ ׁ ִשּ י־ֵתבֹות: ִשׁ ָראֵשׁ
ִחיַנת: ֲאָנא  ְלָאִכים, ְבּ ָלה ַעל ַהַמּ ִיְּהֶיה לֹו ֶמְמָשׁ ַח, ֶשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵיׁש לֹו ֹכּ ֶשׁ

"ל: ַנּ ְך, ַכּ ֲעִדיְפָנא ִמָנּ

ג
ל  ָכּ ְמקֹור  ֵליַדע  ָצִריְך  ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ֶשׁ מֹות  ָשׁ ַהְנּ י  ְרֵשׁ ְלָשׁ ַעְצמֹו  ר  ׁ ּוְלַקֵשּ
ִחּיּות,  ֶלת  ְמַקֶבּ ָמה  ּוְנָשׁ ָמה  ְנָשׁ ל  ָכּ ֵמֵהיָכן  ִחּיּוָתם,  ּוְמקֹור  מֹות  ָשׁ ַהְנּ
ר ַעְצמֹו  ׁ י ִאם ֵאינֹו ָיכֹול ֵליַדע ּוְלַקֵשּ ל ְמֻפְרְסֵמי ַהּדֹור, ִכּ ר ֵליַדע ָכּ ְוָהִעָקּ
ל ְמֻפְרְסֵמי  ר ַעְצמֹו ִעם ָכּ ׁ ָמה, ָצִריְך ְלַקֵשּ ָמה ּוְנָשׁ ל ְנָשׁ ְפָרִטּיּות ִעם ָכּ ִבּ
ּוַמְנִהיג  ְמֻפְרָסם  ָכל  י  ִכּ ם,  ְחָתּ ַתּ ֶנֱחָלִקים  מֹות  ָשׁ ַהְנּ י  ִכּ ַהּדֹור,  ּוַמְנִהיֵגי 
ר ַעְצמֹו  ׁ ַקֵשּ ְמּ ָיִּכים ְלֶחְלקֹו, ּוְכֶשׁ ׁ ָרִטּיֹות ַהַשּ מֹות ְפּ ה ְנָשׁ ָמּ ַהּדֹור ֵיׁש לֹו ַכּ
ָרֵאל. ַאְך ָצִריְך  מֹות ִיְשׂ ָרֵטי ִנְשׁ ל ְפּ ר ִעם ָכּ ׁ ִעם ַהְמֻפְרָסִמים, הּוא ְמֻקָשּ
ֶקר,  ֶשׁ ְבּ ֵהם  ה ְמֻפְרָסִמים ֶשׁ ָמּ ַכּ ֵיׁש  י  ִכּ יר ֶאת ַהְמֻפְרָסִמים,  ּוְלַהִכּ ֵליַדע 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סנהדרין  מֹו ֶשׁ ְוֵהם ַרק ַעל־ְיֵדי ַעזּּות, ְכּ

ָגא: ָלא ָתּ קה.(: ַעזּּות ַמְלכּוָתא ְבּ

ד
ַלִים,  ְנַין ְירּוָשׁ יר ֶאת ַהְמֻפְרָסִמים, ֵאיֶזהּו ַעל־ְיֵדי ַעזּּות, הּוא ַעל־ְיֵדי ִבּ ּוְלַהִכּ
ֵלם )מ"ר וירא פ' נ"ו,  ִחיַנת ִיְרָאה ָשׁ ַלִים ְבּ י ְירּוָשׁ ב, ִכּ ִחיַנת ַהֵלּ הּוא ְבּ ֶשׁ
ַהִיְּרָאה,  ֵלמּות  ועי' מ"ר במדבר פ"ב ע"פ נאוה כירושלים(, ַהְינּו ְשׁ
ָבר  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קדושין לב(: ָדּ מֹו ֶשׁ ב, ְכּ ֵלּ לּוָיה ַבּ ַהְתּ

ב ֶנֱאַמר ּבֹו ְוָיֵראָת: סּור ַלֵלּ ַהָמּ
ַהְינּו  ב,  ַהֵלּ ַהְינּו  ְדּ ַלִים,  ְירּוָשׁ ַמֲחִריֵבי  ֵהם  ֶשׁ ִמּדֹות,  לֹׁש  ָשׁ ֵיׁש  ַאְך 
ָממֹון  ֲאַות  ַתּ ֵהם:  ּדֹות  ִמּ לֹׁש  ׁ ְוַהָשּ ב.  ֵלּ ַבּ לּוָיה  ַהְתּ ַהִיְּרָאה  ְפִסיִדין  ַמּ ֶשׁ
ן ֵהם  ב, ְוַעל ֵכּ ֵלּ לֹׁש ִמּדֹות ֵאּלּו ֵהם ַבּ י ָשׁ ל, ִכּ ָגּ ְוַתֲאַות ֲאִכיָלה ְוַתֲאַות ִמְשׁ
ת  ְרַכּ ְבִחיַנת )משלי י(: ִבּ ב, ִבּ ֵלּ ְרׁשֹו ַבּ ב. ָממֹון ָשׁ ֵלּ ַבּ ַמְפִסיִדים ַהִיְּרָאה ֶשׁ
ִחיַנת )בראשית ו(: ַוִיְּתַעֵצּב  ּה; ְבּ יר, ְולֹא יֹוִסף ֶעֶצב ִעָמּ ה' ִהיא ַתֲעִשׁ
ֲאַות  ִחיַנת )תהלים קד(: ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד. ַתּ ֶאל ִלּבֹו; ֲאִכיָלה, ְבּ
ם  ֵמַהָדּ א  ַהָבּ ַהֲחִמימּות,  ַעל־ְיֵדי  ֲאָוה  ַהַתּ ר  ִעָקּ י  ִכּ ב,  ֵלּ ַבּ ן  ֵכּ ם  ַגּ ל  ָגּ ִמְשׁ
ב  ֵלּ ַבּ ן ֵהם ַמְפִסיִדין ַהִיְּרָאה ֶשׁ ב, ַעל־ֵכּ ֵלּ ֵהם ַבּ ב. ּוַמֲחַמת ֶשׁ ָחָלל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
ֲהֵוי  ָמרֹות  לֹׁש ִמְשׁ ָשׁ רּוׁש )ברכות ג(:  ֵפּ ְוֶזה  ַלִים:  ְירּוָשׁ ִחינֹות  ְבּ ִהיא  ֶשׁ
לֹׁש  ִחיַנת ָשׁ ְך, ַהְינּו ְמִניעֹות, ְוֵהם ְבּ ִחיַנת ֹחֶשׁ ְיָלה ְוכּו'. ַלְיָלה ֶזה ְבּ ַהַלּ
ִראׁשֹוָנה  ָמָרה  ִמְשׁ ְוֶזהּו:  "ל.  ַהַנּ ִמּדֹות  לֹׁש  ָשׁ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ָמרֹות,  ִמְשׁ
ׂשָכר  ׂ ִחיַנת )בראשית מט(: ִיָשּ ֲאַות ָממֹון, ְבּ ִחיַנת ַתּ – ֲחמֹור נֹוֵער, ְבּ
ִחיַנת  ָלִבים ּצֹוֲעִקים. ֶזה ְבּ ִנָיּה – ְכּ ִנְכִסין. ְשׁ ֶרם; ְוַתְרּגּומֹו: ֲעִתיר ְבּ ֲחֹמר ָגּ



רּוִבים. ְוֶזה  ִחיַנת ְכּ י זּוְטֵרי, ְבּ ֵהם ַאְנֵפּ ָעִרים; ֶשׁ ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְנּ ִמָכּ
י ֵאין  י־ֵתבֹות ִכּ י ֶזה אֹוִתּיֹות ַמְלָאְך – ָראֵשׁ ְרׁשֹו ִמִיְּרָאה, ִכּ ְלָאְך ָשׁ ַהַמּ
ים ְיכֹוִלין  ֶכת ְנבּוָאה, ַוֲאִפילּו ְקַטִנּ ַמְחסֹור ִליֵרָאיו )תהלים לד(, ַוֲאַזי ִנְמֶשׁ

ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם: אּו ְבּ ְבִחיַנת )יואל ג(: ְוִנְבּ אֹות, ִבּ ְלִהְתַנְבּ

ז
לֹו  ֵיׁש  ְלִיְרָאה  ַהזֹּוֶכה  ֶזה  י  ִכּ ֵמִהְתַמּנּות,  ְמֹאד  ִלָזֵּהר  ָצִריְך  ַאְך 
ָמִעין  ָבָריו ִנְשׁ ַמִים ְדּ ֵיּׁש ּבֹו ִיְרַאת ָשׁ י ִמי ֶשׁ ּתֹוְקקּות ְלִהְתַמּנּות, ִכּ ִהְשׁ
ְלִהְתַמּנּות,  ּתֹוֵקק  ִמְשׁ הּוא  ָמִעין,  ִנְשׁ ָבָריו  ְדּ ֶשׁ ּוֵמֲחַמת  ו:(,  )ברכות 
ַמְפִסיד  ַהִהְתַמּנּות  י  ִכּ ֵמִהְתַמּנּות,  ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֹמר  ִלְשׁ ָצִריְך  ֲאָבל 
ה ַעל־ְיֵדי ַהִיְּרָאה. ְוֶזה  ֲעֶשׂ "ל, ַהַנּ ְלָאְך ַהַנּ ִחינֹות ַהַמּ בּוָאה, ְבּ ַעת ַהְנּ ָפּ ַהְשׁ
ֲחֶנה  ַמּ ִאים ַבּ ד ּוֵמיָדד ִמְתַנְבּ ֶנֶאַמר לֹו: ֶאְלָדּ ֶשׁ ה, ְכּ ַע ְלֹמֶשׁ ָאַמר ְיהֹוֻשׁ ֶשׁ
"י )והוא בסנהדרין יז(:  ֵרׁש ַרִשׁ ָלֵאם. ֵפּ ה ְכּ )במדבר יא(: – ֲאדֹוִני ֹמֶשׁ
י ָצְרֵכי ִצּבּור, ַהְינּו ִהְתַמּנּות,  ִלים ְוכּו'; ִכּ ל ֲעֵליֶהם ָצְרֵכי ִצּבּור ְוֵהם ָכּ ַהֵטּ

ָלֵאם: ה ֵמאֹוִתּיֹות ַמְלָאְך ְכּ ֲעֶשׂ י ַנּ "ל, ִכּ ַנּ בּוָאה ַכּ ה ּוַמְפִסיד ַהְנּ ְמַכֶלּ

ח
ֵיּׁש  ֶשׁ ַרק  א,  ִיְּתַנֵבּ ֶשׁ ִמי  ֵאין  ֶשׁ י  ִפּ ַעל  ַאף  בּוָאה,  ַהְנּ ַעת  ָפּ ַהְשׁ ְוַעל־ְיֵדי 
ה,  ִפָלּ ית ַהְתּ עֹוָלם, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְגֶאֶלת ְוִנְפֵדּ בּוָאה ָבּ ַעת ַהְנּ ָפּ ִחיַנת ַהְשׁ ְבּ
עֹוְמִדים  ּוְכֶשׁ ּה.  ָבּ ְמַזְלְזִלין  ָאָדם  ּוְבֵני  ְמֹאד,  ָגבֹוַה  ִהיא  ה  ִפָלּ ַהְתּ י  ִכּ
ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ה ֵמֲעֵליֶהם, ְכּ ִפָלּ ל, ֲחֵפִצים ִלְפֹטר ַהְתּ ֵלּ ְלִהְתַפּ
רּומֹו  ָבִרים ָהעֹוְמִדין ְבּ ת ִלְבֵני ָאָדם – ֵאּלּו ְדּ ֻרם ֻזֻלּ ִלְבָרָכה )ברכות ו:(: ְכּ
ִנְגֶאֶלת  בּוָאה  ַהְנּ ְוַעל־ְיֵדי  ְוכּו';  ֶהם  ָבּ ְמַזְלְזִלין  ָאָדם  ּוְבֵני  עֹוָלם,  ל  ֶשׁ
ל  ֵלּ ְוִיְתַפּ הּוא  ָנִביא  י  ִכּ כ(:  )בראשית  ְבִחיַנת  ִבּ לּות,  ַהָגּ ִמן  ה  ִפָלּ ַהְתּ
ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ה  ִפָלּ ַהְתּ י  ִכּ ֵלמּות,  ְשׁ ִבּ ה  ִפָלּ ַהְתּ ְנבּוָאה  ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ַעְדָך.  ַבּ

ִחיַנת ְנבּוָאה: ָפָתִים, ְבּ )ישעיה נז(: ּבֹוֵרא ִניב ְשׂ

ט
י ֵאין ְצִריִכין  אְקִטיַריי, ִכּ ל ַהָדּ ה, ֲאַזי נֹוֵפל ָכּ ִפָלּ ית ַהְתּ ְגֶאֶלת ְוִנְפֵדּ ִנּ ּוְכֶשׁ
ל  ב ְמַקֵבּ ב ָוֵעֶשׂ ִבים, ְוָכל ֵעֶשׂ י ָכל ָהְרפּואֹות ֵהם ַעל־ְיֵדי ֲעָשׂ ִלְרפּואֹות, ִכּ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מ"ר  מֹו ֶשׁ ֻיָחד לֹו, ְכּ ַח ִמּכֹוָכב ּוַמָזּל ַהְמּ ֹכּ
ה  ֶכּ ַמּ ֵאין לֹו ּכֹוָכב ּוַמָזּל, ֶשׁ ב ֶשׁ ב ָוֵעֶשׂ ל ֵעֶשׂ בראשית פ' י(: ֵאין ְלָך ָכּ
ַמְעָלה  ְלּ ַח ִמּכֹוָכִבים ֶשׁ ֹכּ ל  ּוַמָזּל ְמַקֵבּ ַדל. ְוָכל ּכֹוָכב  ְגּ אֹותֹו ְואֹוֵמר לֹו: 
ִרים ָהֶעְליֹוִנים,  ׂ ַח ֵמַהָשּ ִלים ֹכּ ַקְבּ ְמּ ּנּו, ַעד ֶשׁ ּנּו, ְוָהֶעְליֹון – ֵמָהֶעְליֹון ִמֶמּ ִמֶמּ
א,  א ִמן ָדּ ל ּכֹוְכַבָיּא ָלִוין ָדּ ָאְמרּו )בתקו"ז תקון מ"ד, דף פב:(: ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ְוֵהם  ְוכּו' )קהלת ה'(,  ֹבַהּ  ָגּ ֹבַהּ ֵמַעל  ָגּ י  ִכּ ְוכּו',  א  ְמָשׁ ִשׁ ָלֵוי ִמן  ִסֲהָרא 
ִרים  ׂ ֵמַהָשּ ְולֹוִוין  ִלים  ַקְבּ ְמּ ֶשׁ ַעד  ִמֶזּה,  ְוֶזה  ִמֶזּה  ֶזה  לֹוִוים  ִחיַנת  ְבּ ם  ָלּ ֻכּ
, ַעד  בֹוַהּ בֹוַהּ ֵמַעל ָגּ ִלים ֵמָהֶעְליֹוִנים ֵמֶהם, ָגּ ִרים ְמַקְבּ ׂ ָהֶעְליֹוִנים, ְוַהָשּ
תּוב )תהלים לג(:  ָכּ מֹו ֶשׁ ַבר ה', ְכּ הּוא ְדּ ל, ֶשׁ ֶרׁש ַהֹכּ ׁ ִלים ִמֹשּ ם ְמַקְבּ ָלּ ֻכּ ֶשׁ
ה,  זֹּוִכין ִלְתִפָלּ ֶשׁ ן ְכּ ל ְצָבָאם. ְוַעל־ֵכּ יו ָכּ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִפּ ְדַבר ה' ָשׁ ִבּ
הּוא  ַבר ה', ֶשׁ ִחיַנת ְדּ ה ִהיא ְבּ ִפָלּ י ַהְתּ ִבים, ִכּ ֵאין ְצִריִכין ִלְרפּוַאת ָהֲעָשׂ
ַנֲעׂשּו;  ַמִים  ָשׁ ְיָי  ְדַבר  ִבּ י ֵתבֹות:  ָראֵשׁ ָנִביא,  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ל.  ַהֹכּ ֶרׁש  ֹשׁ
ין ַמִים ְלַמִים )תקון ה' ותקון מ'(*(.  יל ֵבּ ְבִדּ י ָהָאֶלף הּוא ָרִקיַע, ַהַמּ ִכּ
ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ה'  ְדַבר  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ה,  ִלְתִפָלּ זֹוִכין  ְנבּוָאה  ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ
ַלח  ִיְשׁ ִחיתֹוָתם.  ׁ ִמְשּ ט  ִויַמֵלּ ֵאם  ְוִיְרָפּ ָברֹו  ְדּ ַלח  ִיְשׁ ִחיַנת )תהלים קז:(  ְבּ
ַהְינּו  ל ָהְרפּואֹות ַרק ַעל־ְיֵדי ְדַבר ה', ְדּ ִלין ָכּ ַקְבּ ְמּ ֵאם, ַהְינּו ֶשׁ ְדָברֹו ְוִיְרָפּ
ְבִחיַנת )מנחות עא(:  ִבים, ִבּ ִחיתֹוָתם, ַהְינּו ֲעָשׂ ׁ ט ִמְשּ ה. ֲאַזי: ִויַמֵלּ ִפָלּ ְתּ

"ל: ַנּ ִבים ַכּ י ֵאין ְצִריִכין ִלְרפּוַאת ָהֲעָשׂ ַחת, ִכּ ַהּקֹוֵצר ְלַשׁ
ם ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם, ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך,  ִחיַנת: ַוֲעַבְדֶתּ ְוֶזהּו ְבּ
זֹו  ֲעבֹוָדה   – ה'  ֶאת  ם  ַוֲעַבְדֶתּ כג(.  )שמות  ָך  ְרֶבּ ִמִקּ ַמֲחָלה  ַוֲהִסיֹרִתי 
ה )בבא קמא צב:(. ֲאַזי: ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲהִסיֹרִתי  ִפָלּ ְתּ
ְרכּו  ִיְּתָבּ ִיְּהֶיה ְלָך ְרפּוָאה ַעל־ְיֵדי ֶלֶחם ּוַמִים, ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ַמֲחָלה ְוכּו'; ַהְינּו ֶשׁ
ַח  ה, ְוִיְהֶיה ְלֶלֶחם ּוַמִים ֹכּ ִפָלּ ִחיַנת ְתּ ַהְינּו ְדַבר ה', ְבּ ל, ְדּ ֶרׁש ַהֹכּ ִמן ֹשׁ

ַח  ב ֵיׁש לֹו ֹכּ ֶזּה ָהֵעֶשׂ חֹות, ֶשׁ קּות ַהֹכּ י ִהְתַחְלּ ִבים. ִכּ מֹו ֲעָשׂ אֹות ְכּ ְלַרְפּ
ִחּלּוֵקי  ל  ָכּ  – ֶזה  ָבּ ְוַכּיֹוֵצא  לֹוִני,  ְפּ חֹוַלַאת  ְוֶזה  לֹוִני  ְפּ חֹוַלַאת  אֹות  ְלַרְפּ
ה',  ְדַבר  ַהְינּו  ְדּ ל,  ַהֹכּ ֶרׁש  ֹשׁ ְבּ ְלַמְעָלה  ֲאָבל  ה,  ְלַמָטּ ַרק  הּוא  חֹוָתם  ֹכּ
ֶרׁש,  ׁ ַהֹשּ אֹוֲחִזין ְבּ ִבים, ּוְכֶשׁ ין ֶלֶחם ּוַמִים ּוֵבין ֲעָשׂ ל ֶאָחד, ְוֵאין ִחּלּוק ֵבּ ַהֹכּ
חֹות ָהְרפּוָאה ְלתֹוְך  יְך ֹכּ ה, ְיכֹוִלין ְלַהְמִשׁ ִפָלּ ִחיַנת ְתּ ַהְינּו ְדַבר ה', ְבּ ְדּ
ֶאת  ּוֵבַרְך  ִחיַנת:  ְבּ ּוַמִים,  ֶלֶחם  ַעל־ְיֵדי  ְרפּוָאה  לֹו  ְוִיְהֶיה  ּוַמִים,  ֶלֶחם 

"ל: ַנּ ַלְחְמָך ְוכּו' ַוֲהִסיֹרִתי ַמֲחָלה ְוכּו' ַכּ

י
לֹׁש  ָשׁ ְוֵהם  ה,  ִפָלּ ַהְתּ ֲעבֹודֹות  ַמְפִסיִדין  ֵהם  ֶשׁ ֲעבֹודֹות  לֹׁש  ָשׁ ֵיׁש  ַאְך 
ְלַבזֹּות  א  לֹּ ֶשׁ  – )אבות פ"ד(  ָאָדם  ְלָכל  ָבז  ִהי  ְתּ ַאל  א.  ַהְינּו:  ִמּדֹות, 
ֵאין ָהֱאמּוָנה  ׁשּום ָאָדם; ב. ֲעבֹוָדה ָזָרה – ַוֲאִפילּו ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה, ֶשׁ
ִרית – ַהְינּו  ִמיַרת ַהְבּ ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה; ג. ְשׁ ן ְבּ ם ֵכּ ֵלמּות הּוא ַגּ ְשׁ ִבּ
ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֵאּלּו  ִמּדֹות  לֹׁש  ָשׁ ָכל  י  ִכּ ָראּוי.  ָכּ ִרית  ַהְבּ ׁשֹוֵמר  ֵאין  ֶשׁ ִמי 
ים הּוא  זּּוי ֲאָנִשׁ ה. ִבּ ִפָלּ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּוַמְפִסיִדין ֲעבֹוַדת ַהְתּ ֲעבֹודֹות ְדּ
זּּו אֹותֹו ְולֹא ֶהֱאִמינּו  ִבּ ַאֵחי יֹוֵסף, ַעל ֶשׁ ִצינּו ְבּ ָמּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ֲעבֹוָדה, ְכּ ְבּ
ּנּו ְלָך  הּוא ִיְהֶיה ֶמֶלְך, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָנְפלּו ִלְבִחיַנת ַעְבדּות, ְוָאְמרּו לֹו: ִהֶנּ ֶשׁ
תּוב )שמות כ(: ָאֹנִכי ה'  ָכּ מֹו ֶשׁ ַלֲעָבִדים )בראשית נ(. ֲעבֹוָדה ָזָרה – ְכּ
י ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ית ֲעָבִדים, ִכּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבּ ֱאלֶֹקיָך ֲאֶשׁ
ִחיַנת  ְבּ ֲעָבִדים,  ית  ֵבּ ִנְקָרִאים  ן  ֵכּ ְוַעל  ָזָרה,  ַוֲעבֹוָדה  ּלּוִלים  ִגּ ְמֵלָאה 
ְבִחיַנת  ן ִבּ ם ֵכּ ּפֹוֵגם ּבֹו הּוא ַגּ ִרית – ִמי ֶשׁ ִמיַרת ַהְבּ "ל. ְשׁ ַעְבדּות ַהַנּ
ֶעֶבד  ָנַען,  ְכּ ָארּור  ט(:  )בראשית  ּבֹו  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ָחם,  ְבִחיַנת  ִבּ ַעְבדּות, 
לֹׁש  ׁ ַהְינּו ִמָשּ לֹׁש ֲעבֹודֹות ֵאּלּו, ְדּ ׁ ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו. ְוָצִריְך ָלֵצאת ִמָשּ
ָכל  אֹות ְבּ ה, ְוָאז ְיכֹוִלין ְלִהְתַרְפּ ִפָלּ "ל, ְוָאז זֹוִכין ַלֲעבֹוַדת ַהְתּ ִמּדֹות ַהַנּ
ל  ֹכּ רּוׁש )פסחים כה(: ַבּ "ל. ְוֶזה ֵפּ ַנּ ֶלֶחם ּוַמִים, ַכּ עֹוָלם, ֲאִפּלּו ְבּ ָבּ ָבר ֶשׁ ָדּ
אֹות, ּוִבְתַנאי – חּוץ  עֹוָלם ְיכֹוִלין ְלִהְתַרְפּ ָבּ ָבר ֶשׁ ָכל ָדּ ִאין, ַהְינּו ְבּ ִמְתַרְפּ
"ל,  לֹׁש ִמּדֹות ַהַנּ ַהְינּו ָשׁ ִמים, ְדּ ִפיכּות ָדּ ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוְשׁ
ֵאּלּו,  ִמּדֹות  לֹׁש  ׁ ִמָשּ ּיֹוֵצא  ֶשׁ ְכּ ַהְינּו  "ל,  ַנּ ַכּ לֹׁש ֲעבֹודֹות  ָשׁ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ
לֹׁש  ׁ הּוא חּוץ ִמָשּ ֶשׁ י ְכּ "ל. ִכּ ַנּ ֶלֶחם ּוַמִים ַכּ ִאין – ֲאִפּלּו ְבּ ל ִמְתַרְפּ ֹכּ ֲאַזי: ַבּ
ָכל  אֹות ְבּ ה, ֲאַזי ָיכֹול ְלִהְתַרְפּ ִפָלּ "ל, ְוָאז זֹוֶכה ַלֲעבֹוַדת ַהְתּ ֲעבֹודֹות ַהַנּ

"ל: ַנּ עֹוָלם ַכּ ָבּ ָבר ֶשׁ ָדּ

יא
מֹו  ִחיַנת צֹוֵמַח, ְכּ הּוא ְבּ י ֵיׁש חֹוַלַאת ֶשׁ ין ַהחֹוַלַאת. ִכּ ֵיּׁש ִחּלּוק ֵבּ ְוַדע, ֶשׁ
יִדין,  ין ִגּ ְמנּוִנית ְוַנֲעִשׂ ּנּו ַשׁ ָאֶרץ ְוהּוא ִנְרָקב, ְויֹוֵצא ִמֶמּ ְרִעין ָבּ זֹּוְרִעין ַגּ ֶשׁ
מֹו ֲעָנִפים,  ּנּו יֹוֵצא ְכּ ֶרׁש, ּוִמֶמּ ׁ ה ַהֹשּ ֲעֶשׂ ַנּ ְוִנּתֹוְסִפין ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו, ַעד ֶשׁ
ֵיׁש  מֹו־ֵכן  ְכּ ִרי.  ַהְפּ ּצֹוֵמַח  ֶשׁ ַעד  ֲאֵחִרים,  ֲעָנִפים  עֹוד  ֲעָנִפים  ּוֵמֵאּלּו 
תֹוָלָדה  ָאָדם ְבּ הּוא ָבּ ִנים. ְוֵיׁש חֹוַלַאת ֶשׁ ה ָשׁ ָמּ ָאָדם ַכּ ֵדל ָבּ ָגּ חֹוַלַאת ֶשׁ
ַעת ְצִמיַחת ְוִגּדּול  א ְלֵעת ִזְקנּותֹו, ּוִבְשׁ ה ֶאָלּ ֶלּ ֵמָאִביו ְוִאּמֹו, ְוֵאינֹו ִנְתַגּ
ל ַחי, ְוֵאין ׁשּום ָאָדם יֹוֵדַע  ר ְוֶנְעָלם ֵמֵעין ָכּ ַהחֹוַלַאת, ֲאַזי ַהחֹוַלַאת ִנְסָתּ
ַהחֹוַלַאת,  ּדּול  ִגּ ֵעת  ְבּ ָאז,  ָאָדם  ָבּ ּנֹוָלִדים  ֶשׁ ים  ִמחּוִשׁ ֵיּׁש  ֶשׁ ַרק  ּנּו,  ִמֶמּ
ן ִחּלּוִקים;  ם ֵכּ ִבים ֵיׁש ַגּ ְרפּוַאת ָהֲעָשׂ ֵהם ִסיָמִנים ַעל ַהחֹוַלַאת. ְוֵכן ִבּ ֶשׁ
דֹול  ב ֶאָחד, ְוֵיׁש חֹוַלַאת ָגּ אֹות ַעל־ְיֵדי ֵעֶשׂ ּיּוַכל ְלִהְתַרְפּ ֵיּׁש חֹוַלַאת, ֶשׁ ֶשׁ
ִבים ִלְרפּוָאה, ְוֵיׁש  ה ֲעָשׂ ָמּ יב ַכּ ִבים, ְלַהְרִכּ ִריִכין ִלְרפּוָאתֹו ֻמְרָכּ ְצּ ִמֶזּה, ֶשׁ
לֹו  ֵאין מֹוִעיל  ֶשׁ ְוֵיׁש חֹוַלַאת  אֹותֹו,  ְלַרְפּ ים  ְרַחִקּ ִמֶמּ ְרפּואֹות  ִריִכין  ְצּ ֶשׁ
ת ְצִמיַחת  ִבים, ּוִבְתִחַלּ ַח ָהֲעָשׂ דֹול ִמֹכּ ַח ַהחֹוַלַאת ָגּ י ֹכּ ׁשּום ְרפּוָאה, ִכּ
ַקל,  ְבּ אֹותֹו  אֹות  ְלַרְפּ ְיכֹוִלין  ָהיּו  ה,  ֶלּ ְוִנְתַגּ ְצָמח  ִנּ ֶשׁ ֹקֶדם  ַהחֹוַלַאת, 
ם  ׁ ַהֵשּ ַרק  ּנּו  ִמֶמּ יֹוֵדַע  ְוֵאין  ל,  ֹכּ ֵמֵעיֵני  ר  ְוִנְסָתּ ֶנְעָלם  ָהָיה  ָאז  ֶשׁ ַרק 
"ל,  ַנּ ה ַכּ ִפָלּ ִחיַנת ְתּ ַבר ה', ְבּ ְבִחיַנת ְדּ אֹוֲחִזין ִבּ ֶשׁ ַרְך ְלַבד. ֲאָבל ְכּ ִיְתָבּ
ּוַמִים,  ֶחם  ִמֶלּ ֲאִפּלּו  עֹוָלם  ָבּ ֶשׁ ָבִרים  ַהְדּ ל  ִמָכּ ָהְרפּוָאה  ִלין  ְמַקְבּ ֲאַזי  ֶשׁ
ֵעת  ְבּ ֲאִפילּו  אֹות  ְלִהְתַרְפּ ְיכֹוִלין  ֲאַזי  "ל,  ַנּ ַכּ ִאין  ִמְתַרְפּ ל  ֹכּ ַבּ ְבִחיַנת:  ִבּ
ֵאין ָצִריְך  ר ֵמֵעין ָהָאָדם, ֵמַאַחר ֶשׁ הּוא ִנְסָתּ ֵעת ֶשׁ ְצִמיַחת ַהחֹוַלַאת, ְבּ
ם ָאז, ַהְינּו  ן ַגּ "ל. ַעל־ֵכּ ַנּ ָלל, ַרק ְרפּוָאתֹו ַעל־ְיֵדי ֶלֶחם ּוַמִים ַכּ ִלְרפּואֹות ְכּ



אֹות ַעל־ְיֵדי ֶלֶחם  ן ְלִהְתַרְפּ ם ֵכּ ה ַהחֹוַלַאת, יּוַכל ַגּ ֲעַדִין לֹא ִנְתַגֶלּ ֵעת ֶשׁ ְבּ
י  ְמִתּ ַשׂ ר  ֲאֶשׁ ֲחָלה  ַהַמּ ל  ָכּ ִחיַנת )שמות טו(:  ְבּ ְוֶזהּו  ָאז.  אֹוֵכל  ֶשׁ ּוַמִים 
ים: ִאם  ל ַהְמָפְרִשׁ י ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך. ְוִהְקׁשּו ָכּ ים ָעֶליָך ִכּ ִמְצַרִים לֹא ָאִשׂ ְבּ
ל  רּוׁש: ָכּ ב ֵהיֵטב. ֵפּ ׁ "ל ְמֻיָשּ ֶרְך ִלְרפּוָאה, ֲאָבל ְלִפי ַהַנּ ים, ַמה ֹצּ לֹא ָיִשׂ
ָלל,  א ָיִביא אֹוְתָך ִליֵדי ַמֲחָלה ְכּ לֹּ ים ָעֶליָך, ַהְינּו ֶשׁ ֲחָלה ְוכּו' לֹא ָאִשׂ ַהַמּ
י ֲאִני ה' רֹוְפֶאָך  ֲחָלה. ְוֶזה: ִכּ ֵעת ְצִמיַחת ַהַמּ ֶדם ְבּ א אֹוְתָך ִמֹקּ י ְיַרֵפּ ִכּ
ּנּו, ַרק  ָאז ֵאין יֹוֵדַע ִמֶמּ ֲחָלה, ֶשׁ ֵעת ְצִמיַחת ַהַמּ – ֲאִני ה' ַדְיָקא. ַהְינּו ְבּ
ה, ְולֹא  ִפָלּ ִחיַנת ְתּ ִחיַנת ְדַבר ה', ְבּ א אֹוְתָך ַעל־ְיֵדי ְבּ ֲאִני ה', ָאז ֲאַרֵפּ
"ל. ְוָכל ֶזה  ַנּ ֵעת ְצִמיָחתֹו ַכּ ֶדם ְבּ א ִמֹקּ י ִיְתַרֵפּ ָלל, ִכּ ָיבֹוא ִליֵדי ַמֲחָלה ְכּ
לֹׁש  ׁ ּיֹוְצִאין ִמָשּ ה הּוא ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ִפָלּ "ל, ְוִתּקּון ַהְתּ ַנּ ה ַכּ ִפָלּ ִתּקּון ַהְתּ לּוי ְבּ ָתּ
ֵעיָניו  ְבּ ר  ְוַהָיָּשׁ ְוכּו'  מֹוַע  ָשׁ ִאם  ַוֹיּאֶמר  ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזהּו  "ל:  ַהַנּ ֲעבֹודֹות 
ּקּון  ִחיַנת ִתּ יו )שם( – ֶזה ְבּ ל ֻחָקּ ַמְרָתּ ָכּ ה, ְוַהֲאַזְנָתּ ְלִמְצו ָֹתיו, ְוָשׁ ֲעֶשׂ ַתּ
ים,  זּּוי ֲאָנִשׁ ה – ֶזה ֶהֶפְך ִבּ ֲעֶשׂ ֵעיָניו ַתּ ר ְבּ "ל. ְוַהָיָּשׁ לֹׁש ֲעבֹודֹות ַהַנּ ׁ ַהָשּ
ים ַוֹיּאֶמר ָחָטאִתי  ר ַעל ֲאָנִשׁ ים ֶנֱאַמר )איוב לג(: ָיֹשׁ ַבֶזּה ֲאָנִשׁ ְמּ ֶשׁ י ְכּ ִכּ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יומא פז.( .  מֹו ֶשׁ ר ֶהֱעֵויִתי ְוכּו', ְכּ ְוָיָשׁ
ְבִחיַנת )בראשית כא(  ִרית, ִבּ ּקּון ַהְבּ ִחיַנת ִתּ ְוַהֲאַזְנָתּ ְלִמְצו ָֹתיו – ֶזה ְבּ
ר ִצָוּה ֹאתֹו ֱאלִֹקים.  ֲאֶשׁ מֹוַנת ָיִמים ַכּ ן ְשׁ נֹו ֶבּ ַוָיָּמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְבּ
ַגם  ְפּ ָזָרה  ֶהֶפְך ֲעבֹוָדה  ּקּון ֱאמּוָנה,  ִתּ ִחיַנת  ְבּ יו – ֶזה  ֻחָקּ ל  ָכּ ַמְרָתּ  ְוָשׁ
ל  ים ֶהֶבל הּוא, ַוֲאַזי: ָכּ ֱאַמר ֲעֵליֶהם )ירמיה י(: ֻחּקֹות ָהַעִמּ ֶנּ ֱאמּוָנה, ֶשׁ
ֵלמּות,  ְשׁ ה ִבּ ִפָלּ י ֲאַזי ַהְתּ י ֲאִני ה' רֹוְפֶאָך; ִכּ י ְוכּו' ִכּ ְמִתּ ר ַשׂ ֲחָלה ֲאֶשׁ ַהַמּ
עֹוָלם,* ֲאִפּלּו ֹקֶדם  ָבּ ָבִרים ֶשׁ ָכל ַהְדּ אֹות ַעל־ְיֵדי ְדַבר ה' ְבּ ְוָיכֹול ְלִהְתַרְפּ

"ל: ַנּ ִאין ְוכּו' ַכּ ל ִמְתַרְפּ ֹכּ ְבִחיַנת: ַבּ "ל, ִבּ ַנּ ה ַהחֹוַלַאת ַכּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ
יִתי )ישעיה לח(, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ֵעיֶניָך ָעִשׂ ָאַמר ִחְזִקָיּה: ְוַהּטֹוב ְבּ ְוֶזה ֶשׁ
ה ְוָגַנז ֵסֶפר ָהְרפּואֹות.  ה ִלְתִפָלּ ֻאָלּ ַמְך ְגּ ָסּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות י(, ֶשׁ
ה ִמן  ִפָלּ ַאל ֶאת ַהְתּ ָגּ ה, ַהְינּו ֶשׁ ה ִלְתִפָלּ ֻאָלּ ַמְך ְגּ ָסּ י ַעל ְיֵדי ֶשׁ ל ֶאָחד, ִכּ ְוַהֹכּ
ה, ָאז  ִפָלּ ְגֶאֶלת ַהְתּ ִנּ ֶשׁ י ְכּ ַנז ֵסֶפר ָהְרפּואֹות. ִכּ "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָגּ ַנּ לּות ַכּ ַהָגּ
ל  "ל. ַוֲאַזי ָכּ ַנּ ִאין ַעל־ְיֵדי ְדַבר ה' ַכּ י ִנְתַרְפּ "ל, ִכּ ַנּ ל ָהְרפּואֹות ַכּ נֹוְפִלים ָכּ
ַח ְלׁשּום ְרפּוָאה,  י ֲאַזי ֵאין ֹכּ ֶהם, ִכּ ָלּ ְרפּואֹות ֶשׁ ין ָבּ ְיִּשׁ אְקטֹוִרים ִמְתַבּ ַהָדּ
ִחיַנת ְדַבר ה',  הּוא ְבּ ה, ֶשׁ ִפָלּ ָחם ְלתֹוְך ַהְתּ ִבים חֹוְזִרים ֹכּ י ָכל ָהֲעָשׂ ִכּ
ֶדה,  ׂ יַח ַהָשּ ִבים ְוָכל ִשׂ ל ָהֲעָשׂ י ֵכן חֹוַבת ָכּ "ל. ִכּ ַנּ ם ָהֶעְליֹון ַכּ ְרָשׁ הּוא ָשׁ ֶשׁ
ם  ְרָשׁ הּוא ָשׁ ְבִחיַנת ְדַבר ה', ֶשׁ ֲאַזי הּוא ִבּ ל, ֶשׁ ֵלּ ָאָדם עֹוֵמד ְלִהְתַפּ ֶשׁ ְכּ
ם ָהֶעְליֹון.  ְרָשׁ הּוא ָשׁ ה, ֶשׁ ִפָלּ ָחם ְלתֹוְך ַהְתּ ָהֶעְליֹון, ֲאַזי ֵהם ַמֲחִזיִרין ֹכּ
ַח  ֵיּׁש ָלֶהם ֹכּ ִבים, ֶשׁ ל ַעל ֵאיֶזה חֹוַלַאת, ֲאַזי אֹוָתן ָהֲעָשׂ ֵלּ ָאָדם ִמְתַפּ ּוְכֶשׁ
ה,  ִפָלּ ַהְתּ ְלתֹוְך  ָחם  ֹכּ ְלַהֲחִזיר  ְמֻחָיִּבים  ֵהם  ַהחֹוַלַאת,  אֹותֹו  אֹות  ְלַרְפּ
ִחיַנת )בראשית כד(: ַוֵיֵּצא  "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ִחיַנת ְדַבר ה' ַכּ ם, ְבּ ְרָשׁ ִהיא ָשׁ ֶשׁ
יַח  ִשׂ ל  ָכּ ֶשׁ ֶדה,  ׂ ַהָשּ יַח  ִשׂ ִעם  ָהְיָתה  תֹו  ִפָלּ ְתּ ֶשׁ  – ֶדה  ׂ ָשּ ַבּ ָלׂשּוַח  ִיְצָחק 

"ל: ַנּ ם ַכּ ְרָשׁ ִהיא ָשׁ תֹו, ֶשׁ ִפָלּ תֹוְך ְתּ ָחם ְוָנְתנּו אֹוָתם ְבּ ֶדה ָחְזרּו ֹכּ ׂ ַהָשּ
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ַמְרֶאה  ָבִרים ֶנֱחָלִקים ֶזה ִמֶזּה ְבּ י ָכל ַהְדּ יַח. ִכּ ִחיַנת ִהְתנֹוְצצּות ָמִשׁ ְוֶזה ְבּ
ם ָמָטר,  ֵשׁ ָמִחים ִנְקָרא ְבּ ל ַהְצּ ל ָכּ ָבר ַהְמַגֵדּ ִביל ֶזה ַהָדּ ְשׁ ַטַעם ָוֵריַח. ִבּ
ָמה  ָשׁ ַהְנּ ֵאין  י  ִכּ ָהֵריַח,  ר הּוא  ְוִעָקּ ֵריַח.  ַטַעם,  ַמְרֶאה,  י ֵתבֹות:  ָראֵשׁ
ִלְבָרָכה )ברכות  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ֵמָהֵריַח,  א  ֶאָלּ ֶנֱהֵנית 
ֶזה  אֹוֵמר  ֱהֵוי  ַהּגּוף,  ְולֹא  ּנּו  ִמֶמּ ֶנֱהֵנית  ָמה  ָשׁ ַהְנּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ֵאיֶזהּו  מג:(: 
ָמה  ָשׁ ל ַהְנּ ְבִחיַנת )תהלים קנ(: ֹכּ ָמה, ִבּ ָשׁ ה ִהיא ֵמַהְנּ ִפָלּ ר ַהְתּ ָהֵריַח. ְוִעָקּ
ֹחֶטם,  ִחיַנת  ְבּ יַח הּוא  ָמִשׁ י  ִכּ ִפּלֹות,  ַהְתּ ל  ָכּ ל  ְמַקֵבּ יַח  ּוָמִשׁ ָיּה.  ל  ַהֵלּ ְתּ
ֵהם  ל ָהֵריחֹות, ֶשׁ ל ָכּ ַקֵבּ ְמּ יַח ה'; ֶשׁ ינּו ְמִשׁ ְבִחיַנת )איכה ד(: רּוַח ַאֵפּ ִבּ
ֵמָהֵריַח  ִהיא  ָמה,  ָשׁ ֵמַהְנּ ִהיא  ֶשׁ ה  ִפָלּ ַהְתּ ְיִניַקת  י  ִכּ ִפּלֹות,  ַהְתּ ִחיַנת  ְבּ
"ל.  ַנּ ִחיַנת ֹחֶטם ַכּ ִתי ֶאֱחָטם ָלְך; ְבּ ִחיַנת )ישעיה מח(: ּוְתִהָלּ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ַכּ
ל  ַהְינּו ָכּ ֶדה, ְדּ ׂ יַח ַהָשּ ׂ ל ִמִשּ י הּוא יֹוֵנק ּוְמַקֵבּ יַח, ִכּ ִביל ֶזה ִנְקָרא ָמִשׁ ּוִבְשׁ
ִתי  ִחיַנת: ּוְתִהָלּ ִחיַנת ֹחֶטם, ְבּ ִהיא ְבּ ה ֶשׁ ִפָלּ תֹוְך ַהְתּ ִאים ְבּ ָבּ ָהֵריחֹות ֶשׁ
"ל: ַנּ יַח ה', ַכּ ינּו ְמִשׁ ְבִחיַנת: רּוַח ַאֵפּ ל אֹוָתם ִבּ יַח ְמַקֵבּ ֶאֱחָטם ְוכּו'; ּוָמִשׁ
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ל  ֵעיֵני ָכּ את ֵחן ְבּ ר ֹנֵשׂ ִהי ֶאְסֵתּ ְבִחיַנת: ַוְתּ יאּות ֵחן, ִבּ ִחיַנת ְנִשׂ ְוֶזה ְבּ
תֹו )מגילה יג(.  ֻאָמּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְדֶמה לֹו ְכּ ָכּ ֹרֶאיָה )אסתר ב( – ֶשׁ
ָהֶעְליֹון,  ֶרׁש  ׁ ַהֹשּ הּוא  ֶשׁ ה',  ְדַבר  ְבִחיַנת  ִבּ ה הּוא  ִפָלּ ְתּ ַעל  ַהַבּ ֶזה  י  ִכּ
ל ְצָבא  ן ָכּ ּנּו, ְוַעל ֵכּ ִלים ִמֶמּ ם ְמַקְבּ ָלּ ַמִים ֻכּ ׁ חֹות ְוָכל ְצָבא ַהָשּ ל ַהֹכּ ָכּ ֶשׁ
תֹו, ַהְינּו  ֻאָמּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְדֶמה לֹו ְכּ ִרים ָהֶעְליֹוִנים, ָכּ ׂ ַמִים ְוָכל ַהָשּ ׁ ַהָשּ
הּוא עֹוֵסק ִעּמֹו  ֵעיֵניֶהם, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְדֶמה לֹו ֶשׁ א ֵחן ְבּ הּוא נֹוֵשׂ ֶשׁ

ּנּו: ִלים ִמֶמּ ם ְמַקְבּ ָלּ י ֻכּ ְלַבד, ִכּ
נֹוֵפל  ַעזּּוָתם  י  ִכּ ַעזּּות,  ַעל־ְיֵדי  ֵהם  ֶשׁ ַהְמֻפְרָסִמים  יר  ְלַהִכּ ָיכֹול  ַוֲאַזי 
ֶרׁש  ׁ ַהֹשּ הּוא  ֶשׁ ה',  ְדַבר  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ה  ִלְתִפָלּ זֹּוֶכה  ֶשׁ ְכּ י  ִכּ ְלָפָניו. 
ָחם  ִלים ֹכּ ם ְמַקְבּ ָלּ ַמִים ֻכּ ׁ ִרים ָהֶעְליֹוִנים ְוָכל ְצָבא ַהָשּ ׂ ל ַהָשּ ָכּ ָהֶעְליֹון, ֶשׁ
ל ּכֹוְכַבָיּא לֹוִוין  ְבִחיַנת: ָכּ ִחיַנת לֹוִוין ֶאְצלֹו, ִבּ ם ְבּ ָלּ ּנּו, ֲאַזי ֵהם ֻכּ ִמֶמּ
ֶרׁש ָהֶעְליֹון,  ׁ ִחינֹות לֹוִוים ַעד ַהֹשּ ם ֵהם ְבּ ָלּ ֻכּ א ְוכּו'. ִנְמָצא ֶשׁ א ִמן ָדּ ָדּ
דֹול,  ַהָגּ ְלֶוה  ַהַמּ הּוא  ֶשׁ ה,  ִפָלּ ַעל־ְתּ ַהַבּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ה',  ְדַבר  ִהּוא  ֶשׁ
ְבִחיַנת  ּנּו, ִבּ ִחיַנת לֹוִוין ִמֶמּ ם ֵהם ְבּ ָלּ חֹות ֻכּ ַמִים ְוָכל ַהֹכּ ׁ ל ְצָבא ַהָשּ ָכּ ֶשׁ
ַמִים ֵהם  ׁ ל ְצָבא ַהָשּ ָכּ ֲחִוים – ֶשׁ ַתּ ַמִים ְלָך ִמְשׁ ׁ )נחמיה ט(: ּוְצָבא ַהָשּ
ַעל  ַהַבּ ִחיַנת  ְבּ ְדַבר ה',  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ם  ְרָשׁ ְלָשׁ ְוִנְכָנִעים  ֲחִוים  ַתּ ִמְשׁ
י ֵתבֹות ַמְלֶוה,  ֲחִוים – ָראֵשׁ ַתּ ַמִים ְלָך ִמְשׁ ׁ "ל. ְוֶזה: ּוְצָבא ַהָשּ ַנּ ה ַכּ ִפָלּ ְתּ
הּוא  דֹול, ֶשׁ ְלֶוה ַהָגּ ִחיַנת לֹוִוין ֶזה ִמֶזּה ְוֶזה ִמֶזּה, ַעד ַהַמּ ם ֵהם ְבּ ָלּ י ֻכּ ִכּ
ֶרׁש  ׁ ְבִחיַנת ַהֹשּ י הּוא ִבּ דֹול, ִכּ ְלֶוה ַהָגּ הּוא ַהַמּ ה, ֶשׁ ִפָלּ ַעל ְתּ ִחיַנת ַהַבּ ְבּ
ֵהם  ַהְמֻפְרָסִמים ֶשׁ יר ְבּ ן ָיכֹול ְלַהִכּ "ל. ְוַעל ֵכּ ַנּ הּוא ְדַבר ה' ַכּ ָהֶעְליֹון, ֶשׁ
ַעל־חֹובֹו )ב"מ ג(,  ְפֵני ַבּ ָניו ִבּ י ֵאין ָאָדם ֵמֵעז ָפּ ַרק ַעל־ְיֵדי ַעזּּות, ִכּ
"ל,  ַנּ דֹול ַכּ ְלֶוה ַהָגּ הּוא ַהַמּ ה, ֶשׁ ִפָלּ ַעל ְתּ ן ַעזּּוָתם נֹוֵפל ִלְפֵני ַהַבּ ְוַעל ֵכּ
י  ִכּ לג(:  )שמות  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ּנּו  ִמֶמּ לֹוִוין  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ם  ָלּ ֻכּ י  ִכּ
הּוא  יאּות ֵחן, ֶשׁ ִחיַנת ְנִשׂ ַעל ְיֵדי ְבּ ם – ֶשׁ ֵשׁ ֵעיַני ְוֵאָדֲעָך ְבּ ָמָצאָת ֵחן ְבּ
ּנּו,  ִמֶמּ ְולֹוִוים  ִלים  ְמַקְבּ ם  ָלּ ֻכּ ֶשׁ ֲחִוים,  ַתּ ִמְשׁ ְלָך  ַמִים  ׁ ַהָשּ ּוְצָבא  ִחיַנת:  ְבּ
לֹו  ִנְדֶמה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ָכּ ְבִחיַנת:  ִבּ ֵעיֵניֶהם,  ְבּ ֵחן  א  נֹוֵשׂ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ
ל  ָכּ יר  ּוְלַהִכּ ָלַדַעת  ּתּוַכל  ֶשׁ ם –  ֵשׁ ְבּ ְוֵאָדֲעָך  ַעל־ְיֵדי־ֶזה:  "ל,  ַנּ ַכּ תֹו  ֻאָמּ ְכּ
ם ַעל־ְיֵדי ַעזּּות,  הּוא ְמֻפְרָסם ְוֵיׁש לֹו ֵשׁ י ִמי ֶשׁ ם, ִכּ ׁ ֲעֵלי ַהֵשּ ַהְמֻפְרָסִמים ַבּ
ִחיַנת  ָפׁשֹות, ְבּ ִחיַנת ַהְנּ ם ֶזה ְבּ ֵשׁ ם ְוֵאָדֲעָך ְבּ "ל. ַגּ ַנּ הּוא נֹוֵפל ְלָפָניו ַכּ
ר  ׁ י ַעל־ְיֵדי ַהְמֻפְרָסִמים הּוא ְמֻקָשּ מֹו; ִכּ )בראשית ב(: ֶנֶפׁש ַחָיּה הּוא ְשׁ
רּות  ׁ ַהְינּו ִהְתַקְשּ א, ְדּ ֵני ִכֵסּ ִחיַנת: ְמַאֵחז ְפּ ֶזּה ְבּ "ל, ֶשׁ ַנּ ָפׁשֹות ַכּ ל ַהְנּ ִעם ָכּ

"ל: ַנּ בֹוד ַכּ א ַהָכּ ֵסּ ִחיַנת ִכּ ֵהם ְבּ מֹות, ֶשׁ ָשׁ י ַהְנּ ְרֵשׁ ְלָשׁ
יד

ֲחֵברֹו, ֶזה  ר ַבּ ב ְלַדֵבּ ָאָדם יֹוֵשׁ ֶשׁ י ְכּ ָנה. ִכּ ׁ ַוֲאַזי ְיכֹוִלין ַלֲעׂשֹות ֹראׁש ַהָשּ
ב ְוָדן ֶאת ֲחֵברֹו.  הּוא יֹוֵשׁ הּוא יֹוָמא ְדִדיָנא, ֶשׁ ָנה, ֶשׁ ׁ ִחיַנת ֹראׁש ַהָשּ ְבּ
ָראּוי  הּוא  ִאם  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ֵכּ ּוְלִהְסַתּ ְמֹאד,  ִמֶזּה  ִלָזֵּהר  ְוָצִריְך 
ַרְך  י ַרק הּוא ִיְתָבּ ט ֵלאלִֹקים הּוא, ִכּ ָפּ ְשׁ י ַהִמּ ט ֶאת ֲחֵברֹו, ִכּ ֹפּ ָלֶזה ִלְשׁ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ֶשׁ ט ֶאת ָהָאָדם, ְכּ ֹפּ ְלַבּדֹו ָראּוי ִלְשׁ
ָיּכֹול  יַע ִלְמקֹומֹו; ּוִמי הּוא ֶשׁ ִגּ ַתּ ִדין ֶאת ֲחֵבְרָך ַעד ֶשׁ )אבות פ"ב(: ַאל ָתּ
ל  ֶשׁ הּוא ְמקֹומֹו  ֶשׁ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ י ִאם  ִכּ ֲחֵברֹו,  ְלָמקֹום  יַע  ּוְלַהִגּ ֵליַדע 
עֹוָלם, ְוֵאין ָהעֹוָלם ְמקֹומֹו )ב"ר ויצא פ' סח, הוכא בפירש"י פרשת 
ן הּוא  ֵכּ ְוַעל  ַרְך,  ִיְתָבּ ֶאְצלֹו  ָמקֹום  לֹו  ֵיׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  כי תשא(, 
ָהַרֲחִמים,  ַעל  ַבּ ַרְך  ִיְתָבּ הּוא  י  ִכּ ָהָאָדם,  ֶאת  ָלדּון  ָיכֹול  ַרְך  ִיְתָבּ ְלַבּדֹו 
ל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות )אבות פ"א(.  ן ֶאת ָכּ נּו: ֱהֵוי ָדּ אי הּוא ְמַקֵיּם ָבּ ּוְבַוַדּ
ין,  הּוא יֹום ַהִדּ ָנה, ֶשׁ ׁ ַבע ָלנּו ֹראׁש ַהָשּ ָקּ ה ֶשׁ ֶמּ ְוָאנּו רֹוִאין ַרֲחָמנּותֹו ַבּ
ֵנינּו  ָפּ ְמִריִמין  ָהִיינּו  ֵאיְך  י  ִכּ דֹול,  ָגּ ֶחֶסד  הּוא  ֶזה  י  ִכּ ֹחֶדׁש,  ֹראׁש  ְבּ
ין  נּו ֶחֶסד ְוָקַבע יֹום ַהִדּ ה ִעָמּ ן ָעָשׂ ַרְך, ַעל־ֵכּ ָרה ֵמִאּתֹו ִיְתָבּ ָפּ ׁש ַכּ ְלַבֵקּ
ׁש  ַעְצמֹו ְמַבֵקּ ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ ְבָיכֹול הּוא  ִכּ ָאז  ֶשׁ ֹראׁש ֹחֶדׁש,  ְבּ ָנה  ׁ ַהָשּ ֹראׁש 
ָאְמרּו  מֹו ֶשׁ ֹראׁש ֹחֶדׁש )ְכּ ֱאָמר ְבּ ָרה, ַהֶנּ ָפּ ְבִחיַנת: ָהִביאּו ָעַלי ַכּ ָרה, ִבּ ָפּ ַכּ
ין  ּיֹום ַהִדּ ה ַבּ ן ֵאין ָלנּו ּבּוָשׁ בּועֹות ט(, ְוַעל ֵכּ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָשׁ
"ל.  ַנּ ָרה, ַכּ ָפּ ׁש ָאז ַכּ ַעְצמֹו ְמַבֵקּ ַרְך ְבּ הּוא ִיְתָבּ ָרה, ֵמַאַחר ֶשׁ ָפּ ׁש ַכּ ְלַבֵקּ
ִיְּצָטֵרְך לֹוַמר:  א ִליֵדי ֶזה ֶשׁ ְבָיכֹול ָבּ ַעְצמֹו ִכּ ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ם ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ַגּ



ן ֵא"ׁש,- מגלה רשב"י כי המילה בראשית  ָמּ ֵר"י ַתּ ן ְתּ ָמּ ית, ַתּ ֵראִשׁ ְבּ
הראש  כי בראשית שהוא  ב' מילים אשר בתוכה,  נבנית מצירוף 
והתחלה, שם נמצאת התכלית של הבריאה שהיא התורה הקדושה, 
תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והתורה נקראת אש כמו שכתוב 
ליהודים  חז"ל,  שפירשו  כמו  אור,  ונקראת  למו,  דת  אש  מימינו 
הייתה אורה זו תורה, וירא את האור כי טוב, אין טוב אלא תורה, 
וזהו צירוף אותיות בראשית תרי אש, שתי גוונים של אש, תורה 
שבכתב ושבעל פה כמו שיבואר לקמן בזהר. וכן עיין בתורה הנ"ל 
בתחילתה שמדבר מקבלת התורה של משה, כאשר עלה למרום 
לקבל תורה שבכתב וביטל קטרוג המלאכים על ידי האחיזה בכסא 
הכבוד, כי הוא בחינת התפילה שהיא דבר השם, שורש הכל שעל 
ידי זה אין המלאכים יכולים לקטרג, אלא אדרבא אינם יכולים להעיז 
פנים בפני בעל חובם. ועיין שם עוד בדברי רבי עמרם חסדא שאמר 
אנא בשרא שהוא אותיות שישים רבוא בכרס אחד, בחינת אם כל 
חי שורש נשמות ישראל והמלאך אש ואנא עדיפנה מנך כי בשרא 
גם אותיות אש רב, ונרמז בצירוף בראשית אש רבתי, דהיינו אש 
גדולה שהוא המאור הגדול בחינת שמש, על ידי כח התפילה, דבר 
ה' וכן על ידי האחיזה בכסא הכבוד, דהיינו שמעלה הכבוד כראוי 

לקב"ה על ידי שלמות התפילה.

ידי שאוחזים  על  בחינת משה,  הדור שהם  צדיקי  וכל  והנה משה 
השנה,  ראש  לעשות  יכולים  זה  ידי  על  חי  כל  אם  הכבוד,  בכסא 
כי כסא הכבוד אשר קדם לעולם אשר שורש נשמות ישראל, הוא 
בחינת מקומו של עולם, שעל ידי שהצדיקים יודעים מקומם האמיתי 
זה כאשר נמצאים  ואיך רחוקים הם ממקום  ישראל בשורשם  של 
בזה העולם השפל, על ידי זה יכולים לדון לכף זכות כל אחד מישראל 
ולהמשיך עליו רחמים בראש השנה שאז הלבנה מתכסה, דהיינו 
נעשית בחינת כסא הכבוד, שישראל המשולים  ללבנה עולים לבחינת 

כסא הכבוד. והוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, שעולים ושבים 
לשורשם הראשון, שאז נכיר מעלתם האמתית ושכל נפילתם הוא 
כשאין אוחזים בכסא הכבוד, שאז יש מקום כביכול למלאכים לקטרג 
ולהפילם, אך באמת אין משפט אמת בזה הקטרוג, כי המלאכים 
כאמור הסכימו שמאחר ונתנה התורה לבעלי יצר כשם שענה להם 
משה, אם כן בזמן שהם אחוזים רק במקום היצר ואין יודעים לאחוז 
הנפילה  סכנת  מובנת  היצר,  מקום  ומקומם  כמשה  הכבוד  בכסא 
למקומו,  שתגיע  עד  אדם  תדון  על  בחינת  לקטרג,  מקום  כל  ואין 
שזו הטענה נאמר גם כלפי המלאכים שאין להם לדון ולקטרג על 
ירדו  ישראל כי אין במקום עולם העשיה מקום היצר שכאשר כן 
המלאכים גם הם נפלו כידוע, וכן גם מקומם האמיתי של ישראל 
למעלה בכסא הכבוד אין המלאכים יכולים להגיע לשם, ואם זוכים 
לעלות ישראל למקומם האמתי בזכות הצדיק שזכה לכל העבודות 
הקדושות המובאות בתורה הנ"ל עד שזכה לדבר ה', שכל המתקשר 
אליו יכול לאחוז גם הוא בבחינתו בכסא הכבוד, שאז אין יכולים 
לחטוא כלל, שעל ידי זה מבטל הקטרוג, כי אז ניכר מדוע נפל כי לא 
היה על מקומו האמתי, וכן אין יכולים המלאכים להעיז פנים כנגדו 
 לקטרג עליו בעת שאוחז בשורש נשמתו בזכות הצדיק. והבן היטב.
ועל  ַמִים,-  ׁ ַהָשּ ְרִקיַע  ִבּ ְמֹאֹרת  ְיִהי  אלקי"ם  ַוֹיּאֶמר  ַמר  ִאְתּ ַוֲעַלְייהּו 
שתי גווני אש אלו נאמר, ויאמר אלוקים יהי מארת ברקיע השמים, 
שהם המאור הגדול והמאור הקטן, השמש והירח, שאלו המאורות 

הם כנגד התורות הנ"ל ועתה מבאר

ִתיב ָחֵסר- כתוב בתורה מאורות בכתיב חסר אות ו'. ְמֹאֹרת ְכּ

א אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב,- ו' היא התורה שבכתב אשר על הלוחות,  ו' ָדּ
שאורכן ו' ורוחבן ו' ואות ו' הוא בחינת משפיע בחינת זכר בחינת 
כי  יוסף  בחינת  היסוד  גם  בו  כלול  אשר  לרחל,  המשפיע  יעקב 

נחשבים כחדא כידוע.

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

ֻהְצַרְך ְלִהְתָחֵרט ָעָליו ְולֹוַמר:  ָבר ֶשׁ ה ָדּ ָעָשׂ ָרה; ַהְינּו ֶשׁ ָפּ ָהִביאּו ָעַלי ַכּ
ׁש  ְלַבֵקּ ֲחָטֵאינּו  ַבּ ְלָפָניו  ָלבֹוא  ה  ּבּוָשׁ ָלנּו  ֵאין  ן  ַעל־ֵכּ ְוכּו',  ָעַלי  ָהִביאּו 
ֻהְצַרְך  ָבר ֶשׁ ה ָדּ ַרְך ָעָשׂ ם הּוא ִיְתָבּ י ַגּ ָרה ּוְלִהְתָחֵרט ֲעֵליֶהם, ִכּ ָפּ ֲעֵליֶהם ַכּ
ן  ַעל־ֵכּ ּלֹו,  ֶשׁ ַרֲחָמנּות  ֶדל  ֹגּ רֹוִאין  ָאנּו  ֶשׁ ִנְמָצא,  "ל.  ַנּ ַכּ ָעָליו  ְלִהְתָחֵרט 
ַרְך יֹוֵדַע ְמקֹום  י הּוא ִיְתָבּ ַרְך ָראּוי ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם, ִכּ הּוא ְלַבּדֹו ִיְתָבּ
ל  י הּוא ְמקֹומֹו ֶשׁ ַרְך, ִכּ קֹומֹות ֵהם ֶאְצלֹו ִיְתָבּ י ָכל ַהְמּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ִכּ ָכּ
ָאנּו מֹוְצִאים ְמקֹומֹות  י ֶשׁ י ַאף ַעל ִפּ "ל. ִכּ ַנּ עֹוָלם, ְוֵאין ָהעֹוָלם ְמקֹומֹו ַכּ
ָוָּנה, ַחס  ַהַכּ ׁש, ֵאין  ְקָדּ ֵבית ַהִמּ ְבּ גֹון  ְכּ ִכיָנה,  ׁ ָרַאת ַהְשּ ֶהם ַהְשׁ ָהָיה ָבּ ֶשׁ
לֹֹמה  ָאַמר ְשׁ מֹו ֶשׁ לֹום, ְכּ ַרְך, ַחס ְוָשׁ ם ֱאלֹקּותֹו ִיְתָבּ ְתַצְמֵצם ָשׁ ִנּ לֹום, ֶשׁ ְוָשׁ
ִית  י ַהַבּ לּוָך, ַאף ִכּ ַמִים לֹא ְיַכְלְכּ ׁ ֵמי ַהָשּ ַמִים ּוְשׁ ׁ ה ַהָשּ )מלכים־א ח(: ִהֵנּ
ׁש ָהָיה  ְקָדּ ֵבית־ַהִמּ י ְבּ ָבִרים ָנִאים, ִכּ ם ְדּ ָהָיה ָשׁ ַהֶזּה ְוכּו'; ַרק ֵמֲחַמת ֶשׁ
ַגן ֵעֶדן )עיין בהקדמת התיקונים(,  ית ְוִצּיּוָרא ְדּ ְבֵראִשׁ א ִדּ ֻעְבָדּ ִצּיּוָרא ְדּ
ָהעֹוָלם  ֵאין  ַרְך  ִיְתָבּ הּוא  ֲאָבל  ַרְך,  ִיְתָבּ תֹו  ׁ ְקֻדָשּ ם  ְלָשׁ יְך  ִהְמִשׁ ן  ַעל־ֵכּ
ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ַרְך  ִיְתָבּ ן הּוא  ֵכּ ְוַעל  ל עֹוָלם,  ְמקֹומֹו, ַרק הּוא ְמקֹומֹו ֶשׁ
ִדין ֶאת ֲחֵבְרָך ַעד  י הּוא ְמַקֵיּם: 'ַאל ָתּ ין, ִכּ הּוא יֹום ַהִדּ ָנה, ֶשׁ ׁ ֹראׁש ַהָשּ
ִחיַנת )תהלים  "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ל עֹוָלם ַכּ י הּוא ְמקֹומֹו ֶשׁ יַע ִלְמקֹומֹו, ִכּ ִגּ ַתּ ֶשׁ
יְך  ַרְך ִהְמִשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ צג(: ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹקֶדׁש, ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים; ַהְינּו ֶשׁ
ָבִרים ָנִאים, ֲאָבל הּוא  ם ְדּ ָהיּו ָשׁ ׁש ֵמֲחַמת ֶשׁ ְקָדּ תֹו ְלֵבית ַהִמּ ׁ ַרק ְקֻדָשּ
ן:  ל עֹוָלם, ְוַעל ֵכּ ַעְצמֹו ֵאין ָהעֹוָלם ְמקֹומֹו, ַרק הּוא ְמקֹומֹו ֶשׁ ַרְך ְבּ ִיְתָבּ
הּוא  ָנה, ֶשׁ ׁ ַרְך ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֹראׁש ַהָשּ הּוא ִיְתָבּ ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים, ַהְינּו ֶשׁ
"ל )ע' ביצה ד' ודף ו' ובשו"ע או"ח סי' שצ"ג(. ּוִמי  ַנּ א ַכּ יֹוָמא ֲאִריְכָתּ
ן  ֵכּ ם  ַגּ מֹות, הּוא  ָשׁ ַהְנּ י  ְרֵשׁ ָשׁ ְבִחיַנת  ִבּ בֹוד,  א ַהָכּ ֵסּ ִכּ ְבִחיַנת  ִבּ אֹוֵחז  ֶשׁ
בֹוד ַיְנִחיֵלם,  א ָכּ ְבִחיַנת )שמואל־א ב(: ְוִכֵסּ ל עֹוָלם, ִבּ ִחיַנת ְמקֹומֹו ֶשׁ ְבּ
א  ֵסּ ִכּ ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ְדּ ֵבל,  ֵתּ ֲעֵליֶהם  ת  ַוָיֶּשׁ ָאֶרץ  ְמצּוֵקי  ַלה'  י  ִכּ
ִחיַנת:  ְבּ עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ְמקֹומֹו  הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  מֹות,  ָשׁ ַהְנּ י  ְרֵשׁ ָשׁ בֹוד,  ַהָכּ

"ל: ַנּ ָנה ַכּ ׁ ן הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֹראׁש ַהָשּ ֵבל; ְוַעל ֵכּ ת ֲעֵליֶהם ֵתּ ַוָיֶּשׁ

ָלה  ְמָשׁ ַהֶמּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה   – ְקעּו  ִתּ ׁשֹוָפר.  ַבֹחֶדׁש  ְקעּו  ִתּ רּוׁש:  ֵפּ ְוֶזה 

ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ֹחֶדׁש  ַבּ "ל.  ַנּ ַכּ ֶנֱאָמן  ָמקֹום  ְבּ ָיֵתד  יו  ּוְתַקְעִתּ ִחיַנת:  ְבּ "ל,  ַהַנּ

ה ָיֵרַח  ְבִחיַנת )תהלים קד(: ָעָשׂ לֹׁש ְרָגִלים, ִבּ ָשׁ ְבּ ִחין ֶשׁ ׁשּות ַהֹמּ ִהְתַחְדּ

ַהָיֵּרַח. ׁשֹוָפר  ִחּדּוׁש  ְוָהְרָגִלים ֵהם ַעל־ְיֵדי  ל ַהּמֹוֲעִדים  ָכּ ֶשׁ ְלמֹוֲעִדים – 

ׁשּוְפָרא )זהר פנחס דף רטז רכא  ּוְפָרא ְדּ זֹּון ִמּשׁ ִנּ ב, ֶשׁ ִחיַנת ַהֵלּ ֶזה ְבּ

ְבִחיַנת  ִחיַנת ִיְרָאה, ִבּ ם ׁשֹוָפר הּוא ְבּ ועיין תיקונים תקון כא מט(. ַגּ

ִחיַנת  ם ׁשֹוָפר הּוא ְבּ ִעיר ְוָעם לֹא ֶיֳחָרדּו. ַגּ ַקע ׁשֹוָפר ְבּ )עמוס ג(: ֲהִיָתּ

הּוא  ׁשֹוָפר  ם  ַגּ קֹוֶלָך.  ֹוָפר  ּשׁ ַכּ ָהֵרם  נח(:  )ישעיה  ְבִחיַנת  ִבּ ְנבּוָאה, 

ַצר ָקָראִתי ָיּה ְוכּו', ְוֶזה  ְבִחיַנת )תהלים קיח(: ִמן ַהֵמּ ה, ִבּ ִפָלּ ִחיַנת ְתּ ְבּ

ֶדה,  ׂ ַהָשּ יַח  ִשׂ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ם  ַגּ ֹוָפר.  ַהּשׁ ּוֶמְרַחב  ֹוָפר  ַהּשׁ ֵמַצר  ִחיַנת  ְבּ

"ל,  ַנּ ֶדה ַכּ ׂ ָשּ ְבִחיַנת: ַוֵיֵּצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַבּ ה, ִבּ ִפָלּ ָחם ְלתֹוְך ַהְתּ חֹוְזִרין ֹכּ ֶשׁ

י  ֶקֶרן ַהּיֹוֵבל – ָראֵשׁ ְמׁשֹוְך ְבּ ְבִחיַנת )יהושע ו(: ִבּ ִחיַנת ׁשֹוָפר, ִבּ ְוֶזה ְבּ

ִחינֹות ֵאּלּו –  ל ַהְבּ "ל. ְוַעל־ְיֵדי ָכּ ַנּ ַכּ ֶדה,  ׂ ָשּ ַבּ ַוֵיֵּצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח  ֵתבֹות: 

י ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְיכֹוִלין ַלֲעׂשֹות ֹראׁש  ָנה, ִכּ ׁ נּו; ַהְינּו ֹראׁש ַהָשּ ֶסא ְליֹום ַחֵגּ ֶכּ ַבּ

"ל: ַנּ ָנה ַכּ ׁ ַהָשּ

ַהְינּו  בּוָאה, ְדּ יַע ַהְנּ ִפּ ְשׁ ְלָאְך ַהַמּ י ַהַמּ ָיא, ִכּ "ל ֵיׁש ֻקְשׁ בּוָאה ַהַנּ ִעְנַין ַהְנּ ְבּ

בּוָאה,  ִחיַנת ְמקֹום ַהְנּ ה ִמְבּ "ל, הּוא ְלַמָטּ ַנּ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל ְוכּו', ַכּ ִחיַנת ַהַמּ ְבּ

ה  ְבִחיַנת ְלַמָטּ ּמּוָבא, ְוִהיא ִבּ ִכיָנה, ַכּ ׁ ִחיַנת ַהְשּ "ל הּוא ְבּ ְלָאְך ַהַנּ י ַהַמּ ִכּ

ִהיא  ֶשׁ ַהְינּו ְכּ גֹו, ְדּ ָבִרים ְבּ ֶזה ְדּ בּוָאה. ַאְך ֵיׁש ָבּ ם ַהְנּ ׁ ָשּ ִמּ ַצח ָוהֹוד, ֶשׁ ִמֶנּ

ה  ַעָתּ ָלנּו  ְוֵאין  ְנבּוָאה,  יַע  ִפּ ַמְשׁ ַדְיָקא  ִהיא  ֲאַזי  ֵמֶהם,  ְלַמְעָלה  עֹוָלה 

ֶזה: ֵעֶסק ָבּ



ה,- ולפי הנאמר כי כל אחד מסוגי  א אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפּ ַמאי ְמֹאֹרת ָדּ
האש הוא אור. והם המאורות אם כן מה היא מארת החסר ו', היא 
התורה שבעל פה הנובעת מתוך התורה שבכתב ומקבלת ממנה, 
לשורשה  וחיבור  בידיעה  פה  שבעל  בתורה  לומד  אדם  אין  ואם 
המשפיעה לה שהיא התורה שבכתב אזי אור התורה שבעל פה 
תורה  בחינת  הם  חז"ל  דברי  כל  שבאמת  לדעת  צריך  כי  חסר. 
משמים כתורת משה כי משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע עד 

דורנו אנו.

א ִליִלית,- ואף על גב שהעמידו  אּוְקמּוָה ְמֹאֹרת ָחֵסר ָדּ ב ְדּ ְוַאף ַעל ַגּ
ופרשו את המילה מארת חסר באופן אחר כי זו היא לי'לי'ת, אבל 
באמת גימטריא שלה עולה תלמוד  )כמובא במקום אחר בליקוטי 
שלא  בעת  אחיזה  לה  יש  כי  פה,  שבעל  התורה  שהיא  מוהר"ן( 
לומד כראוי ר"ל. וממנה נפילתו כי אשת המלאך המקטרג הגדול.  
ויש לומר על פי התורה הנ"ל שלימוד התורה כראוי הוא על ידי 
להבין  שיזכה  שמתפלל  ה',  דבר  בחינת  שהיא  לתפילה  שזוכה 
התורה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים. כי מאמין שהצלחתו 
וכן  כראוי.  התפילה  ידי  על  בס"ד  ורק  אך  היא  בתורה  האמתית 
תורתו  וכבודו שנלמד  יתברך שרצונו  כבודו  למען  לשמה  שלומד 
ונקיים מצוותיו. כדי שנמליך אותו באחדות העם כולו שהוא בחינת 
התגלות כסא הכבוד שורש נשמות ישראל העושים רצונו. מה שאין 
כן כאשר לומד לכבוד עצמו, ולקנטר ולפגוע בחברו הרי שמפריד 
התורה  כי  התורה  שורש  שהיא  הנשמות  שורש  מאחדות  עצמו 
נתנה על ידי שמשה אחז בכסא הכבוד ואחדות נשמות ישראל, כי 
היא התכלית של התורה שישראל יזכו בעולם הזה לבטל הקטרוג 
ידי קיום התורה ועליית התפילה עד שיזכו בגלוי בעולם הזה  על 
לאחוז בכסא הכבוד, שדייקא במקומם השפל בעולם הזה יזכו לגילוי 

מעלתם האמתית להיות עם אחד מאוחד המעלה כבוד ה' כראוי.

דברי  ואלו  ואלו  לתורה  פנים  שבעים  ְלאֹוַרְייָתא,-  ין  ַאְנִפּ ְבִעין  ַשׁ
אלוקים חיים, כי באמת הלומד התלמוד ללא אמונה בתורה שבכתב 
יונקת ממנו והוא נמצא ח"ו  אשר הוא מכתב מאלוקים, אזי הלי' 
בחשכות המאורות. בבחינת קללה בחינת מארת בבית רשע ר"ל. 
כי יש לו לדעת כי לית מילתא דלא רמיזה באורייתא דבכתב ויש 
למצוא אלו הרמזים הפוך בה והפוך בה דכלא בה. כי התורה היא 
שורש כל המציאות בחינת השמש הממשיכה חיים לכל הבריאה. 
לכן ראוי בעת שלומד הגמרא לפתוח כל המקורות בתורה שבכתב 
לקשר אש לאש. וכן להתקשר לתנאים הקדושים שהם בחינת משה 
ולכוון לאחוז בשורש נשמות ישראל ולהתפלל כנ"ל ללמוד לשמה 

וכל זה כדי שלא תהיה אחיזה לאשת המקטרג.

ַהאי ֲאַתר,- ומפני אותה יניקה של לי' כשאין  ְבּ א ְמֹאֹרת  ָדּ ּוְבִגין 
לומד כראוי אזי אותו אתר שהיא התורה שבעל פה בבחינת מארת 
כנ"ל ח"ו ר"ל. כי הצדיק שהוא בחינת מקומו של עולם יכול לדון לכף 
זכות זה האתר והמקום מה שאותו אחד לומד בבחינת מארת ר"ל.

י ֵנר ִמְצָוה,- אותה אחת אשר נאמר בה כי נר  ּה ִכּ ַמר ָבּ ַהִהיא ְדִאְתּ
מצווה שהיא התורה שבכתב שבה כתובות המצוות. והיא בחינת 
בו  שנאמר  בבלי  תלמוד  בחינת  שהוא  בחושך  המאיר  הנר  אור 

במחשכים הושבני. והוא מעט אור הנר הדוחה הרבה מן החושך.

ְותֹוָרה אֹור ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא,- ותורה אור, שהוא המשך פסוק 
משלי, נאמר על התורה שבעל פה שהוא עמוד האמצעי שהוא גם 
בחינת ואו, שיש בו ששה סדרי משנה וכן הכרעת ההלכה שהוא קו 
האמצע המכריע בין ימין ושמאל. שיכול להוציא מן התורה שבכתב 

ובעל פה פסק ברור.

אֹור  ַהָמּ ְוֶאת  ַהּיֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶשׁ דֹול  ַהָגּ אֹור  ַהָמּ ֶאת  ַמר  ִאְתּ ַוֲעַלְייהּו 
ְיָלה.- ועל אלו התורות נאמר את המאור הגדול  ֶלת ַהַלּ ֹטן ְלֶמְמֶשׁ ַהָקּ
לממשלת היום, זו תורה שבכתב, בחינת שמש ואת המאור הקטן 
הירח המקבל  בחינת  והיא  פה,  תורה שבעל  זו  הלילה,  לממשלת 
בזמן  לילה  ומתי  יום  ידע משה מתי  וכמובא שכך  כנ"ל  מהשמש 

שעלה להר סיני, לפי התורות שה' יתברך למדו.

ּקּוָדא ְלֶמֱעַבד ְצָדָקה,- ובעת שהתורה שבעל פה נחסר אורה,  ָהָכא ִפּ

כאן במקום ובעת זו מצווה לעשות עם התורה שבעל פה צדקה, 
כי כפי שבארנו כי התורה שבעל פה שהיא עמוד האמצעי בחינת 
ו' שהם שישה סדרי משנה שבהם מובאות ההלכות שסדר רבי, לכן 
באה הגמרא לבאר המשניות ומקור הפסוקים שמהם למדו חז"ל כל 
אחד כפי שקיבל מרבו ורבו מרבו עד משה. ואזי הוא בבחינת שמש 

צדקה ומרפא בכנפיה לרפא המשניות על ידי המאור הגדול.

ִנין,-  ֹטן ָרָזא ְדִמְסְכּ אֹור ַהָקּ דֹול ָרָזא ַדֲעִתיִרין, ְוֶאת ַהָמּ אֹור ַהָגּ ֶאת ַהָמּ
וזהו פירוש הפסוק על פי דברי רשב"י, את המאור הגדול זהו סוד 
העשירים הם תיבות ואותיות התורה שבכתב שהיא בחינת שמש 
המשפיע שפע רב כעשירים בעלי ממון רב. ולעומתה ואת המאור 
הקטן הוא סוד העניים שהם השישה סדרי משנה המקבלים אורם 
במקום  תורה עשירים  דברי  נאמר  זה  על  ואולי  מתורה שבכתב. 
התורה שבעל  היא  אחר  במקום  ועניים  תורה שבכתב  היא  אחד 
פה. ועוד יש לדקדק בדבריהם כי עשירים גם דברי המשנה כשהם 
במקום אחד מאוחדים עם התורה שבכתב המשפיעה להם עשירות 
ומאידך עניים במקום אחר בחינת א-ל אחר עבודה זרה של הלומד 
בלא אמונה כי התורה היא מן השמים. כאשר לומד לקטנר שהוא 

הפך לימוד האוחז בבחינת אם כל חי.

ה  ִמַמּ א  ֶאָלּ ְנהֹוָרא  ָלּה  ִאית  ְוָלא  א,  ְמָשׁ ִשׁ ִמן  לוְוֹה  ְדִסיֲהָרא  ּוְכָמה 
א ָאְמַרת ְלוּו ָעַלי ַוֲאִני ּפֹוֵרַע,- וכמו  ִכיְנָתּ א, ָהִכי ְשׁ ְמָשׁ ָיִהיב ָלּה ִשׁ ְדּ
שהלבנה לווה מן השמש את אורה ואין לה אור אלא ממה שנותנת 
ישראל, בחינת  כנסת  חי,  כל  כך השכינה בחינת אם  לה השמש 
תורה שבכתב שניתן לישראל מפי הגבורה בעת ששכנה עליהם 
בהר סיני בעת שהיו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד בחינת כסא 
זאת השכינה  ישראל, אזי  ואחדות נשמות  הכבוד התגלות שורש 
גם עתה אומרת לכל אחד מישראל לוו עלי ואני פורע, כי הקב"ה 
לכבוד  כבודו  למען  שלוו  למי  וברחמים  בחסד  חן  הלוואת  מלווה 
כבודו  למען  השפע  ממנו  מקבלים  כשאנו  באמת  כי  קודש,  שבת 
נמצא שאנו פורעים מיד החוב בזה )עיין ליקוטי הלכות על התורה 
הנ"ל באריכות( כי השכינה מזכרת לכל אחד מישראל בעת שלומד 
תורה שבעל פה למען קיום המצוות שילווה כוחו משורשו, בחינת 
האוחז  משה  בחינת  שהוא  לצדיק  שיתקשר  ידי  על  הכבוד,  כסא 
פני  בחינת  משה,  בחינת  בעצמו  הוא  הצדיק  שזה  הכבוד  בכסא 
משה כפני חמה כמובא לקמן. שעל ידו יש לנו כוח לפרוע ההלואה. 
דהיינו לעבוד את ה' כראוי למען כבודו ולא לבזות אף יהודי ולקנטר 
בחינת על תהי בז לכל אדם, כי הצדיק דן אותנו לכף זכות וכן עוזר 
לנו לא לדון אף אחד מישראל אשר נפל בגלל קטרוג המלאכים אלא 
להפך, לעורר עליו רחמים על ידי התפילה שגם הוא יזכה להגיע 

למקומו האמתי שבכסא הכבוד.

ָנא,- שהרי כך צריך אדם  ר ַנׁש ְלֶמֱהִוי ַמְלְוה ְלִמְסְכּ ָהִכי ָצִריְך ַבּ ְדּ
ללמוד מהנהגת השם עלינו, מה הוא רחום אף אתה רחום וצריך 
אדם להיות מלווה לעניים באופן שיעזור להם לפרוע החוב ברחמים 
מן הדעת שידע  לעני  דעת  להלוות  וכן  להם  נושה  להיות  לבלתי 
כנ"ל  שצריך  ועוד  המלאכים,  מעל  להיות  ותכליתו  מעלתו  גודל 
בעת לימודו שיהיה משלים חסרון המשנה לקשרה בלימוד הגמרא 
לתורה שבכתב שהוא גם בחינת צדקה. ובזה נחשב שעזר לתורה 
שבעל פה לפרוע חובה וחסרונה על ידי התורה שבכתב שבעצמה 
כביכול פורעת חוב הלווה. ועוד יש לומר כי התורה המנהגת העולם 
תפילה  מהבעל  כוחה  כל  ולרפואה,  ולעשבים  למלאכים  ומשפיעה 
העושה צדקה בתפילתו לכל הבריאה כי הוא המלווה הגדול. ובעת 
שאנו גם מתפללים בידיעה כי הכל נמשך מהשם ומשבחים אותו כי 
הוא מקור השפע אזי נחשב לנו כפריעת החוב. וזהו ולוו עלי כלומר 
דעו על ידי התפילה ,כי על"י על יוד שהוא עולם האצילות העולה 
על כל העולמות שלשם עולים בתפילת העמידה משם הלוואה ואני 
בחינת יחוד ז"א היא התורה ומלכות הנקראת אני פורע כי על ידי 

התפילה נעשית ההלוואה הפריעה יחדיו.

א,-  א, ּוַמְלָאַכָיּא ָדא ִמן ָדּ ְכַבָיּא ּוַמָזֵּלי ָדא ִמן ָדּ ּוְכַגְווָנא ָדא לוִוֹין ֹכּ
כל  לווים  גם  לירח כך  וכגון  אותה מערכת השפעה של השמש 
זה מזה. עד  ומלאכים  זה מזה  ומזלות  כוכבים  מזו,  זו  המדרגות 
למלווה הגדול שהוא הבעל התפילה. כי כל אחד מלווה הלוואת חן 
תשבחות  ומעלה  הלוואה  שפע  מקור  יודע  הלווה  שאם  בערבות, 



למקור השפע שהוא הקב"ה בזה נפרע החוב כנ"ל

ין,- וזה סוד מקבלים זה מזה כי יותר  ין ִמן ֵדּ ִלין ֵדּ ה ּוְמַקְבּ ְוָרָזא ְדִמָלּ
ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית, כי 
המדרגה העליונה יותר לא רק משפיעה ההלוואה כנ"ל אלא מקבלת 
יודעת  התחתונה  שהמדרגה  ידי  על  התחתונה  מהמדרגה  כן  גם 
ומכירה מקור השפע. ועל פי הנ"ל יש לפרש דברי חז"ל וההקשר 
שעשנו כאן, לעניין הלוואה, שיש עתה להקשות, כי כאן לכאורה 
יש לפרש הדברים  יותר מבעל הבית, אך  ריבית, כי העני עושה 
כי ה"יותר" לכאורה שיש לעני לתת לבעל הבית באמת הוא היה 
גם כלול בנתינת בעל הבית כי מידך הכל ומידך נתנו לך והלוואת 
החן והערבות של המלווה היא תוספת השפע שאחר כך מוחזרת 
תהיה  ללווה,  אומר  המלווה  כי  לומר  יש  גם  ובאמת  הבית  לבעל 
משל  החוב.  פריעת  לך  נחשב  ויהיה  ממני  ללוות  בשבילי  שליח 
הלוואה  ובקש  ללבוש  מעיל  לו  היה  שלא  לעני  דומה  הדבר  למה 
מעשיר כדי לקנות המעיל, כי רצה לפרוע חוב הקניה ע"י יגיע כפיו 
העשיר  עשה  מה  חינם,  ובמתנת  בצדקה  המעיל  לקבל  רצה  ולא 
אמר לעני כי ילווה השפע ויקנה המעיל בשביל לעשות צדקה עם 
העשיר, ושמזכה העני את העשיר  במצוות הלוואה ורק שיכתוב 
העני בפנים המעיל כי הוא המעיל של העשיר, ובעצם על ידי זה 
השבח שהעני עושה לעשיר בכך שזכה להלוות על ידי זה יחשיב לו 
העשיר כי נפרע החוב, כי הוא גם מקבל מהעני כנ"ל וכך אין לעני 
בושה וגם בפועל נפרע חובו. והוא סוד הבחירה, כי כל העולם נברא 
בשביל הבחירה כדי שלא יהיה נהמא דכיסופא ובעת שאנו בוחרים 
והיא התפילה  חוץ מיראת שמים  בידי שמים  כי הכל  ה',  ביראת 
זה  ידי  על  הנ"ל(  בתורה  )כמבואר  שלמה  יראה  ירושלים  בחינת 
נשפע השפע והחסד, אך אין בושת למקבל כי הוא גם עושה חסד 
עם המלווה, כי אין מלך בלא עם וכביכול הקב"ה מקבל מאתנו כוח 
על ידי שאנו ממליכים אותו בתפילה ועל ידי זה נוכל לקבל השפע 

ללא בושה כנ"ל.

הּוא,  ִריְך  ְבּ א  ִמּקּוְדָשׁ א  יָשׁ ַקִדּ ִסיֲהָרא  ְדִאיִהי  א  ִכיְנָתּ ְשׁ לוְוֹה  ָהִכי 
כנ"ל  פורע  ואני  עלי  לוו  בחינת  של  באופן  כך  יּה,-  ִמֵנּ ֶלת  ּוְמַקֶבּ
הלבנה  כך גם השכינה  שהיא  ובאופן של השפעת השמש לירח 
הקדושה בחינת אם כל חי, כלל נשמות ישראל הקדושים, הדומים 
במידותיהם לקב"ה בחינת קדושים תהיו כי קדוש אני שהם מובדלים 
מג' תאוות על ידי הג' מוחין שמקבלים בג' רגלים ועל ידי קדושת 
ועוד  ממנו.  הלבנה  ומקבלת  מהקב"ה  ישראל  לווים  כך  הברית. 
יש לומר כי השכינה היא בחינת האמונה כי השם משגיח ושורה 
ידי הקב"ה, בחינת  וזאת האמונה מקבלים דיקא על  יהודי  על כל 
התורה שבעל פה, שמקבל מתורה שבכתב כי לווים אחד מהשני, 
אפשר  שאי  דברים  יש  כי  חסרה  לכאורה  שבכתב  תורה  גם  כי 
להבין מתוכה אלא על ידי תורה שבעל פה שאז מתחזקת האמונה 
ביותר כי יודעים רצון השם מן התורה. ולכאורה מה שנכתב כאן 
ומקבלת ממנו מהקב"ה, הוא לכאורה מיותר שהרי אמר  בתיקון 
כבר שלווה ממנו, אלא שלפי דברי רב נתן על התורה הנ"ל כנ"ל 
מובן שעל ידי שמכירה כי מקבלת ממנו על ידי זה נפרעת ההלוואה. 
כוח האמונה  ידי שיודעים שכל  כי על  וגם בהסברנו על השכינה 
נובע מלימוד התורה כראוי הבאה מכוח התפילה על התורה, כי 
על ידי התפילה והתורה מעוררים ההשגחה כי כל העולם מונהג על 
ידי התורה, ואזי על ידי שיודעים מקור ההשגחה אין בושה מהטבת 
בתפילה  מידות  וג'  תאוות  הג'  בתיקון  עמל  האדם  כי  ההשגחה 

ותורה והחזיר החוב.

ֶמׁש ּוָמֵגן יהו"ה אלהי"ם,-שהרי הקב"ה נאמר בו  י ֶשׁ יּה ִכּ ַמר ֵבּ ִאְתּ ְדּ
כי שמש ומגן כי הוא משול לשמש המאירה לירח.

ה,- וכך באותה בחינה היה מקבל  ַע ִמן ֹמֶשׁ ל ְיהֹוֻשׁ ְוָהִכי ֲהָוה ְמַקֵבּ
יהושע תורה ושפע יראת ה' ואמונה ממשה שהוא הבעל תפילה, 
בחינת משיח הכלול מכל נשמות ישראל בחינת שישים ריבוא בכרס 
אחד, כי הוא עלה למרום לקבל התורה מסיני ובטל קטרוג המלאכים 
כי הוא המלווה הגדול שזכה לדבר ה' לשנות הטבע על ידי התפילה 
ולעורר רחמי שמים. ויהושע בעצמו קיבל התורה ממשה בידיעה 

ברורה כי היא תמיד נקראת תורת משה.

ְלָבָנה,-  ְפֵני  ִכּ ַע  ְיהֹוֻשׁ ּוְפֵני  ה  ַחָמּ ְפֵני  ִכּ ה  ֹמֶשׁ ֵני  ְפּ ְדאּוְקמּוהּו  ָמה  ְכּ
וכמו שחכמים העמידו דבריהם להמשיל משה ויהושע לשמש ולירח 
קבלת  כי  לבנה  כפני  יהושע  ופני  חמה  כפני  משה  פני  באמרם 
התורה של יהושע ממשה הוא בחינת הלוואה מהשמש לירח. ויש 
להקשות על דברינו כנ"ל לפי המשך דברי חז"ל אוי לאותה בושה 
אוי לאותה כלימה שלכאורה לפי דברי הזהר כאן לפי דעת רבינו 

נראה שאין כאן פריעת החוב ליהושע כי יש כאן בושה וכלימה.

ובאמת יש לתרץ כי זקני הדור שראו פני משה ויהושע הם המה 
שאמרו אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה, אך לא ידעו כי יהושע 
דיקא על ידי שהכיר כי הוא אינו מקור התורה וביחס למשה הוא 
בחינת לבנה, דייקא כל ידי זה קבל כל התורה כולה ממשה והסיר 
מעצמו הבושה. וגם בדברי הזקנים אשר יצא מפיהם נרמז הדבר, 
כי לא נאמר אוי לבושת יהושע אלא אוי לאותה בושה כי הבושה 
שרצתה לשכון על יהושע להפילו ח"ו ולקטרג עליו ואולי נמשכה 
למשה  ההתקשרות  ידי  על  דיקא  הקטרוג  ביטל  הוא  אך  מהל"י 
המאחז בכסא הכבוד שעל ידי זה הל"י תקבל מכתה בסוף הגלות 
ואוי לה לאותה שפחה בישא אשר עתידה להתבייש ממשה ויהושע. 
כי יהושע לא מש מתוך האהל של משה אלא תמיד שימש אותו 
כלומר שהחשיבו כשמש ומקור שפע התורה ודיקא על ידי זה פרע 
חוב הלוואת התורה שקבל ממשה לבטל בושת חוב ההלוואה כנ"ל. 
ויש גם לרמז כי גם בו נאמר מקבלין דין מן דין, כי גם משה קבל 
מיהושע על ידי הכבוד שיהושע עשה לו ואולי יש לרמז מה שיהושע 
העמיד חמה להורות שבבחינה מסוימת התלמיד כביכול עולה על 
רבו בבחינת ומתלמידי יותר מכולם, וכביכול שולט על הרב, שולט 
עליו לעמוד בחינת שמש בגבעון דום,  אבל באמת כל זה נעשה 
על ידי בחינת וירח בעמק איילון שיהושע ידע בברור כי משה הוא 
בחינת שמש והוא בחינת גבעה הגבוה ממנו והוא רק בחינת ירח 
כלום אלא מה שקיבל  לו משל עצמו  אין  כי  ובחינת עמק הנמוך 
וכן כל כוחו להעמיד השמש בפועל הוא על  ממשה שקבל מסיני 
ידי התפילה השולטת על המלאכים והכוכבים אשר מקבלים מהם 
וכל זה הכוח קיבל דייקא ממשה המלווה הגדול והבן הדברים מאד.

א,  ְמָשׁ גֹון ִסיֲהָרא ְוֹכְכַבָיּא ֳקָדם ִשׁ ה ְכּ ְוָהִכי ֲהוֹו ָכל ְנִביַאָיּיא ֳקָדם ֹמֶשׁ
היו  הנביאים  כל  וכך  א.-  ְמָשׁ ׁ ִמִשּ א  ֶאָלּ ְנהֹוָרא  לֹון  ִאית  ְדָלא 
במעלתם לפני משה כגון היחס בין השמש המשפיע אורה לירח, 
שהוא יהושע ולשאר הנביאים המשולים לכוכבים, שאין להם אור 
והתפילה מרבן של כל  הנבואה אלא מה שמקבלים כוח הנבואה 
הנביאים משה רבינו הבעל תפילה. והמקבל השפעת הנבואה ואינו 
יודע כי  ידי שגם הוא בורח מן השררה  כמשה, כי  מפסידה, על 
דבר השם הוא שורש הכל וגם למשה אין שררה ללא הכוח אשר 
ה' נותן בקרבו בדברו עמו.על ידי זה התפילה נפדית מגלותה.  וכן 
כל ישראל אשר הם בני נביאים אשר עתידה הנבואה לחזור אליהם 
קודם ביאת המשיח בחינת ונבאו בניכם ובנותיכם, כי על ידי שיכירו 
כוחם ממשה שהוא  כולם מקבלים  ידיעתם שהם  ידי  על  שפלותם 
התפילה  ויפדו  הנבואה  כוח  יפסידו  לא  זה  ידי  על  שמש,  בחינת 
ואפילו  לתפילה,  גאולה  שיסמכו  התפילה  ידי  על  הגאולה  ותבוא 
השמש יהיה לחושך והירח לדם )כמובא שם בהמשך הפסוק( ביחס 
למקור השפע שהוא דבר ה' כי כולם יכירו אותו יתברך וישתחוו 
לו, כי ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, 
ועל ידי זאת ההשגה כי כולם לווים מפני משה שהוא שורש נשמות 
ישראל והוא יכול לעשות לאחוז בכסא הכבוד שהוא מקומו של עולם 
ועל ידי זה נזכה שידון אותנו לכף זכות  ויבטל כל הקטרוגים ויגלה 
שאנו ראויים לגאולה ברחמים ויהי רצון שיבא שוב משה לגאלנו 

גאולת עולם ברחמים במהרה בימינו אמן.



ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּוְבֵכן ְתּ
דֹוׁש  ַהָקּ ָנה  ׁ ַהָשּ ֹראׁש  ל  ְלַקֵבּ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ָהֲעצּוִמים. 
ּוְבַאֲהָבה  ִיְרָאה  ְבּ ְגדֹוָלה,  ּוְבָטֳהָרה  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ
ַחְרָתּ  ָבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  י ַאָתּ ִכּ ה.  ּוְבֶחְדָוה ַרָבּ ְמָחה  ּוְבִשׂ
יָת  ְוָעִשׂ ִמְצֹוֶתיָך,  ְבּ נּו  ָתּ ְשׁ ְוִקַדּ ים  ָהַעִמּ ל  ִמָכּ נּו  ָבּ
טֹוָבה  ָנה  ַמָתּ ָלנּו  ְוָנַתָתּ  ַהֶזּה,  דֹול  ָגּ ֶחֶסד  נּו  ִעָמּ
ָקדֹוׁש  יֹום  דֹוׁש,  ַהָקּ ָנה  ׁ ַהָשּ ֹראׁש  ִהיא  ֶשׁ ַהֹזּאת, 
א ַמְלכּוֶתָך ְוִיּכֹון  ֵשׂ ר ּבֹו ִתָנּ ְונֹוָרא ְוָאּיֹום ְמֹאד, ֲאֶשׁ
ים  ֱאֶמת. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ב ָעָליו ֶבּ ְסֶאָך ְוֵתֵשׁ ֶחֶסד ִכּ ְבּ
ָנה  ׁ ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ָקַבְעָתּ ָלנּו ֶאת יֹום ֹראׁש ַהָשּ
ֹראׁש  ְבּ ְוַהּנֹוָרא,  דֹול  ַהָגּ ין  ַהִדּ יֹום  דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ
ָך  ֵמִאְתּ ְוִנְפָלא  דֹול  ָגּ ֶחֶסד  הּוא  ֶשׁ ֵרי,  ְשׁ ִתּ ֹחֶדׁש 
ֵמָרחֹוק  ב  חֹוֵשׁ ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ ְוָהַרֲחִמים,  ַהֶחֶסד  ַעל  ַבּ
ָלָרִעים  ּוֵמִטיב  טֹוב  ה  ְוַאָתּ ַאֲחִריֵתנּו,  ְלֵהִטיב 
י  ִכּ ְלַמּכֹוֵתינּו.  ּוְצִרי  רּוָפה  ְתּ ְמָתּ  ְוִהְקַדּ ְוַלּטֹוִבים, 
ָעֹון  ר ָוָדם ֲאַנְחנּו ּוֵמֹחֶמר ֹקַרְצנּו. ֵהן ֶבּ ָשׂ י ָבּ , ִכּ ָיַדְעָתּ
ָהָאָדם  ֵלב  ְוֵיֶצר  נּו.  ִאֵמּ ֶיֱחַמְתנּו  ּוְבֵחְטא  חֹוָלְלנּו 
טֹוב  ה  ַיֲעֶשׂ ר  ֲאֶשׁ ָאֶרץ  ָבּ יק  ַצִדּ ְוֵאין  עּוָריו,  ִמְנּ ַרע 
י  ְפֵלי קֹוָמה, ֲחלּוֵשׁ י ֵעֶרְך, ִשׁ י ְקַטֵנּ ְולֹא ֶיֱחָטא. ַאף ִכּ
ֹכַח, ֲעצּוֵבי רּוַח, עֹוְלִלים לֹא ָראּו אֹור, ַהְמלּוְכָלִכים 
ר  ע. ֲאֶשׁ את ְנעּוֵריֶהם, ְמֵלִאים ֵחְטא ְוָעֹון ָוָפַשׁ ַחֹטּ ְבּ
ְמֹאד,  ְוַהּנֹוָרִאים  ָהֲעצּוִמים  ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  לּוֵלא 
י ֵאיָכָכה  ָלל. ִכּ ְקָוה ְכּ לֹום ׁשּום ִתּ לֹא ָהָיה ָלנּו ַחס ְוָשׁ
ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ְוֵאיְך  ַעִין.  א  ׂ ִנָשּ ְוֵאיְך  ה  ֶפּ ִנְפֶצה 
ּוְלַהְקׁשֹות  ֵנינּו  ָפּ ּוְלָהִעיז  אֵתינּו  ַחֹטּ ְבּ ְלָפֶניָך  ָלֹבא 
ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ְלָפֶניָך  ּוְלִהְתַוּדֹות  ָלֹבא  נּו,  ָעְרֵפּ
ֲאָבל  ַוֲעֹונֹוֵתינּו.  ינּו  ַמֲעֵשׂ ַעל  ּוְלִהְתָחֵרט  ֲאבֹוֵתינּו, 
י  ָך ה' ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ַחְסֵדּ ים ְמֹאד, "ַחְסְדּ ֲחָסֶדיָך ַרִבּ
י  "ִכּ ְלעֹוָלם,  ַרֲחֶמיָך  ָכלּו  י לֹא  ִכּ ָתְמנּו",  י לֹא  ִכּ ה' 
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ֵלמּות, ְוָאז ֵאין  ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ לּות ַוֲאַזי ַהּתְ ה ִמן ַהּגָ ִפּלָ ל ְוַתֲאַות ֲאִכיָלה(, ַעל־ְיֵדי ֶזה ּפֹוִדין ַהּתְ ּגָ ֲאַות ָממֹון, ְַתֲאַות ִמׁשְ ּקּון ַהג' ִמּדֹות ָרעֹות )ּתַ ָאה ַעל־ְיֵדי ּתִ ֵלָמה ַהּבָ א. ְַעל ְיֵדי ִיְרָאה ׁשְ

גֹון ֶלֶחם ּוַמִים ְוַכּיֹוֵצא. אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין, ּכְ ֶ ל ַמה ּשׁ ִאין ַעל־ְיֵדי ּכָ י ִמְתַרּפְ אְקֶטיְרָיא, ּכִ ְצִריִכין ְלׁשּום ְרפּוָאה ַעל־ְיֵדי ּדָ

ּנּו  ִלים ִמּמֶ ם ְמַקּבְ ּלָ י ּכֻ יו, ּכִ ְחּתָ ם ֵהם ִנְכָנִעים ּתַ ּלָ ִרים ָהֶעְליֹוִנים ּכֻ ָ לֹות ְוָכל ַהּשׂ ַמִים ְוָכל ַהּכֹוָכִבים ּוַמזָּ ָ ל ְצָבא ַהּשׁ יַח, ַוֲאַזי ּכָ ִחיַנת ִהְתנֹוְצצּות ָמׁשִ ֵלמּותׁ ֶזֹוִכין ִלּבְ ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ב. ַעל־ְיֵדי ּתְ

ל  ם. ְוָהַעזּּות ׁשֶ ְחּתָ מֹות ֶנֱחָלִקים ּתַ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ ים, ׁשֶ ּיִ ַהְינּו ִעם ַהְמֻפְרָסִמים ּוַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ָרֵאל, ּדְ מֹות ִיׂשְ י ִנׁשְ ְרׁשֵ ׁשָ ר ַעְצמֹו ּבְ ֵ ם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלַקּשׁ ּלָ ֵעיֵני ּכֻ א ֵחן ּבְ ְוהּוא נֹוׂשֵ

ְרֵאִלי: ׂשְ ִביל ֶזה ִנְבָרא ִאיׁש ַהּיִ ׁשְ ר ּבִ ְלָאִכים, ֲאׁשֶ ְלּתֹו ַעל ַהּמַ ם ֶמְמׁשַ ְתַקּיֵ ּתִ ל ְלָפָניו. ַוֲאַזי זֹוֶכה ׁשֶ ּטֵ ם ַעל־ְיֵדי ַעזּּות, נֹוֵפל ְוִנְתּבַ ְלּתָ ל ֶמְמׁשַ ּכָ ֶקר, ׁשֶ ל ׁשֶ ְנִהיִגים ּוְמֻפְרָסִמים ׁשֶ ַהּמַ

ה ַהחֹוַלַאת,  ּלָ ֲעַדִין לֹא ִנְתּגַ ׁשֶ אֹות ֲאִפּלּו ּכְ ה, יּוַכל ְלִהְתַרּפְ זֹּוֶכה ִלְתִפּלָ ׁשֶ אֹות אֹוָתּה. ֲאָבל ּכְ אְקֶטיר ָיכֹול ְלַרּפְ ית, ְוָאז ֵאין ׁשּום ּדָ ּלֵ ָאָדם ְוֵאיָנּה ִנְתּגַ ג. ִלְפָעִמים ַהחֹוַלַאת ֲעַדִין ֶנְעֶלֶמת ּבָ

ָלל: ְולֹא ָיבֹוא ִליֵדי ַמֲחָלה ּכְ
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נּו  ָך ֵמִאָתּ מּוֶטיָנה" ְוַחְסְדּ ָבעֹות ְתּ ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהְגּ
ינּו. ַעל־ ָעִשׂ ׁ ינּו ַמה ֶשּ לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם, ַאף ִאם ָעִשׂ
יָת ָלנּו ֵמָרחֹוק ֹעֶצם ִפְלֵאי ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים  ִלּ ִגּ ן  ֵכּ
עּור  ִלי ִשׁ דֹוִלים ְמֹאד ְמֹאד ְבּ ים ְוַהּנֹוָרִאים ְוַהְגּ ְוָהַרִבּ
ְכִלית. ְוָקַבְעָתּ ָלנּו  ר, ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ַתּ ָוֵעֶרְך ּוִמְסָפּ
דֹול ְוַהּנֹוָרא,  ין ַהָגּ דֹוׁש, יֹום ַהִדּ ָנה ַהָקּ ׁ יֹום ֹראׁש ַהָשּ
ָרה,  ָפּ ַכּ ׁש  ְמַבֵקּ ַעְצְמָך  ְבּ ה  ַאָתּ ָאז  ֶשׁ ֹחֶדׁש.  ֹראׁש  ְבּ
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ְבָיכֹול,  ִכּ
ה  י ֶאת ַהָיֵּרַח. ְוַאָתּ ַעְטִתּ ִמּ ָרה ַעל ֶשׁ ָפּ ָהִביאּו ָעַלי ַכּ
ַעְטָתּ  ִמּ יָך, ַעל ֶשׁ ְבָיכֹול, ַעל ַמֲעֶשׂ ַעְצְמָך ִמְתָחֵרט, ִכּ ְבּ
ל ֲחָטֵאינּו. ַעל־ ִכים ָכּ ם ִנְמָשׁ ׁ ר ִמָשּ ָבָנה, ֲאֶשׁ ֶאת ַהְלּ
ְלָפֶניָך  ּוְלִהְתַוּדֹות  ָלבֹוא  ה,  ֶפּ ְתחֹון  ִפּ ָלנּו  ָנַתָתּ  ן  ֵכּ
הּוא  ֶשׁ דֹול  ַהָגּ ין  ַהִדּ יֹום  ְבּ ינּו  ַמֲעֵשׂ ַעל  ּוְלִהְתָחֵרט 
ִמְתָחֵרט  ַעְצְמָך  ְבּ ה  ַאָתּ ַגם  ֲהלֹא  י  ִכּ ָנה,  ׁ ַהָשּ ֹראׁש 

ָרה ָאז: ָפּ ׁש ַכּ ּוְמַבֵקּ
אנּו ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹקי  ן ָבּ ַעל־ֵכּ
ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים,  נּו ְבּ ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ַזֵכּ
ָנה  ׁ ַהָשּ ֹראׁש  ְבּ ַהֶזּה  דֹול  ַהָגּ ַהֶחֶסד  ל  ְלַקֵבּ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ
ֶמָך,  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ְשׁ דֹוׁש ַהָבּ ַהָקּ
י  ה ְגדֹוָלה, ִכּ ׁ ְקֻדָשּ דֹוׁש ִבּ ָנה ַהָקּ ׁ ל ֹראׁש ַהָשּ נּו ְלַקֵבּ ְוַזֵכּ
יָחא,  ִדְמִשׁ עּוְקָבא  ְבּ לּו,  ַהָלּ ּדֹורֹות  ַבּ ֶשׁ יֹוֵדַע,  ה  ַאָתּ
ָנה  ׁ י ִאם ַעל ִקּבּוץ ֹראׁש ַהָשּ ְקָוה, ִכּ ֵאין ָלנּו ׁשּום ִתּ
ָרֵאל  ָכל ְמקֹומֹות ִיְשׂ ִצים ַיַחד ְבּ ָאנּו ִמְתַקְבּ דֹוׁש, ֶשׁ ַהָקּ
ֲעלּומֹות, ּבֹוֵחן ְלָבבֹות, ֲאדֹון  בֹוֵתיֶהם. יֹוֵדַע ַתּ מֹוְשׁ ְבּ
יְך  ְלַהְמִשׁ ֵדנּו ְוהֹוֵרנּו ֵאיְך  ַלְמּ ַהֶחֶסד, ָמֵלא ַרֲחִמים, 
ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ָעֵלינּו  דֹוִלים  ַהְגּ ֲחָסֶדיָך 
ְענּו  ּוָפַשׁ ָעִוינּו  ָחָטאנּו  ְוִאם  ֵלם.  ָשׁ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ֶבּ
ה, ְוָהַלְכנּו  ְכבֹוְדָך ַהְרֵבּ ה ְמֹאד, ּוָפַגְמנּו ִבּ ְלָפֶניָך ַהְרֵבּ
ְכנּו ָעֵלינּו ֶאת ַהֵיֶּצר ָהָרע,  נּו ְוִהְמַשׁ ֲאֹות ִלֵבּ ַאַחר ַתּ

ָלנּו  ֵאין  ר  ֲאֶשׁ ַעד  ְלַקְלנּו,  ִקּ ׁ ֶשּ ַמה  ְוִקְלַקְלנּו  ּוָפַגְמנּו 
דֹוׁש.  ט ַהָקּ ָפּ ְשׁ ת ַהִמּ י ַדּ ר ְוׁשּום ְזכּות ַעל ִפּ ֵמִליץ יֹוֶשׁ
ַח  ֵטּ ַתּ ּוְלִהְשׁ ֶניָך  ָפּ ְלַחּלֹות  ְלָפֶניָך  אנּו  ָבּ ֶזה  ַעל  ֵהן 
א ְכבֹוֶדָך, ְוָאנּו תֹוִלים ֵעיֵנינּו ֵאֶליָך  ִלְפֵני ַרֲחֵמי ִכֵסּ
ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך  ֲעֶשׂ ַתּ ה ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ
ֵטינּו,  ָפּ ִמְשׁ ַעל  ַעְצְמָך  ְבּ ב  ְוֵתֵשׁ ׁשּוִטים  ַהְפּ ַוֲחָסֶדיָך 
ּוְרׁשּות  ַח  ֹכּ ן  ִתֵתּ ְולֹא  הּוא,  ֵלאלִֹקים  ט  ָפּ ְשׁ ַהִמּ י  ִכּ
ית  ֵבּ ְלׁשּום  ְולֹא  עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ָאָדם  ְלׁשּום  לֹום  ְוָשׁ ַחס 
ָרף,  ְוָשׂ ַמְלָאְך  ְלׁשּום  ְולֹא  ה,  ַמָטּ ְלּ ְוֶשׁ ַמְעָלה  ְלּ ֶשׁ ין  ִדּ
אֹוָתנּו  ְוָלדּון  ט  ֹפּ ִלְשׁ עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ִנְבָרא  ְלׁשּום  ְולֹא 
ִאם  י  ִכּ ַהֶזּה",  ָבר  ָדּ ַכּ ֵמֲעׂשֹות  ְלָך  "ָחִליָלה  ָחִליָלה. 
ים  ָהַרִבּ ְבַרֲחֶמיָך  אֹוָתנּו  ט  ֹפּ ְוִתְשׁ ִדין  ָתּ ְלַבד  ה  ַאָתּ
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ֵטנּו  ָפּ ִמְשׁ ָפֶניָך  "ִמְלּ דֹוִלים.  ַהְגּ ּוַבֲחָסֶדיָך 
ה ְלַבד יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹוֵמנּו,  י ַאָתּ ִרים". ִכּ ֱחֶזיָנה ֵמיָשׁ ֶתּ
ְמקֹוֶמָך,  ָהעֹוָלם  ְוֵאין  עֹוָלם  ל  ֶשׁ ְמקֹומֹו  ה  ַאָתּ י  ִכּ
ְזכּות  ְלַכף  נּו  ָלּ ֻכּ אֹוָתנּו  ָלדּון  יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאָתּ ְוַרק 
י  ִכּ ַחֵיּיִני",  ֶטיָך  ָפּ ִמְשׁ ְכּ ה'  ים  ַרִבּ "ַרֲחֶמיָך  ִמיד,  ָתּ
נּו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָתּ ל ָכּ ה יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹומֹו ֶשׁ ַאָתּ
ָלֶזה  ָמתֹו  ִנְשׁ ְך  ִנְמַשׁ ְוֵאיְך  נֹוָלד  ֵאיְך  ָרֵאל,  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ
ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ ָהָיה  ָמקֹום  ּוְבֵאיֶזה  ָהעֹוָלם, 
ה  ּוַמֶטּ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ה  ְוַאָתּ ַהֶזּה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹודֹו 
י,  ֲאִמִתּ ַרֲחָמן  ַמִים,  ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ ָאִבינּו  ִמיד.  ָתּ ֶחֶסד  י  ַלֵפּ ְכּ
ר  ֵעת ָצָרה ַהֹזּאת, ֲאֶשׁ י, ֲחֹמל ָעֵלינּו ְבּ ן ֲאִמִתּ ַחְסָדּ
נּו  ה ִעָמּ ר ְוֹכַח ַאִין ְלֵלָדה", ֲעֵשׂ ֵבּ אּו ָבִנים ַעד ַמְשׁ "ָבּ
ה  ֵמַעָתּ נּו  ְוַזֵכּ ְך,  ִעָמּ ֶיְחַסר  א  לֹּ ׁ ֶשּ ה  ִמַמּ ם  ִחָנּ ֶחֶסד 
ֱאֶמת, ָלסּור ֵמָרע ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך ֶבּ ִלְהיֹות ִכּ

ִמיד: ֵעיֶניָך ָתּ ְבּ

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

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

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

הקדמה קבועה 
להבנת מטרת העלון ודרך הלימוד  

עצות על פי הלימוד

תפילה על פי הלימוד
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