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א,  רּוַח קּוְדׁשָ ר ִיְקֹצרּון. ּבַֹעז ָחָמא ּבְ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ָבר ַאֵחר ֵעיַנִיְך ּבַ ּדָ

ַעְייִנין  ִאיּנּון  ּדְ יִטין  ּלִ ׁשַ ִאין  ִעּלָ ַמְלִכין  ּה  ִמיּנָ ְלָנְפָקא  ְזִמיִנין  ּדִ

ב  ׁשֶ ַוּתֵ לח(  )בראשית  ּה,  ּבָ יב  ְכּתִ ּדִ ָמר,  ּתָ ֲהַוות  ּדַ ָמה  ּכְ א.  ֹכּלָ ּדְ

יִטין  ּלִ ּה ַמְלִכין ׁשַ ָנְפִקין ִמיּנָ ִפְתָחא ּדְ ַבת ּבְ ֶפַתח ֵעיַנִים. ִאְתַייּשְׁ ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )במדבר טו( ִאם ֵמֵעיֵני  ִאְקרּון ַעיְיִנין, ּכְ ִאין, ּדְ ִעּלָ

ַעְייִנין,  ַתר  ּבָ א  ֶאּלָ ָאְזִלין  ָלא  ּגּוָפא  ְייֵפי  ׁשַ ָכל  ּדְ ָמה  ּכְ ָהֵעָדה. 

ְוַסְנֶהְדִרין,  ַמְלִכין  ָהִכי  אּוף  ּגּוָפא.  ְלָכל  ִמְנָהִגין  ִאיּנּון  ְוַעְייִנין 

א ַאְזִלין ֲאַבְתַרְייהּו )ס''א דאזלין שייפין  יִטין, ּכֹּלָ ּלִ ְוָכל ִאיּנּון ׁשַ

יִטין,  ּלִ ְוׁשַ ַמְלִכין  ין  ִאּלֵ ֵעיַנִיְך  ָלּה  ָאַמר  ְך  ּכַ ּוְבִגין  בתר עיינין( 

ּה. ְזִמיִנין ְלֵמיַפק ִמיּנָ ּדִ

יב, )מיכה ג( ִצּיֹון  ְכּתִ ַלִים, ּדִ א ִצּיֹון ִוְירּוׁשָ ֶדה. ּדָ ֶדה. ַמאן ׂשָ ּשָׂ ּבַ

ַרכֹו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ׂשָ ִריַח  ּכְ כז(  )בראשית  ּוְכִתיב  ֵתָחֵרׁש.  ֶדה  ׂשָ

ַעְייִנין  ִאיּנּון  ּדְ ֶדה,  ָ ּשׂ ּבַ ִתיב ֵעיַנִיְך  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ַלִים.  א ְירּוׁשָ ּדָ ְיָי', 

ר  ֶדה. ֲאׁשֶ ָ ּשׂ א ּבַ יִטין ֶאּלָ ּלִ ּה, ָלא ְיהֹון ׁשַ ְזִמיִנין ְלֵמיַפק ִמיּנָ יָלּה, ּדִ ּדִ

ּתֹוָרה,  ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַנְקִטין  ֲהוֹו  ֶדה,  ׂשָ ֵמַההּוא  ָהא  ּדְ ִיְקֹצרּון, 

ֵצא ּתֹוָרה. ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ יב, )ישעיה ב( ּכִ ְכּתִ ָנִהיר, ּדִ ּוְנהֹוָרא ּדְ

ָך. ֲהלֹא  ֲאָנא ֲחֵמיָנא ּבְ ָרן, ּדַ ַכׁשְ ין עֹוָבִדין ּדְ ִאּלֵ ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, ּבְ

א  ְעּתָ ָתא ּדַ ִאּתְ ִגין ּדְ יֵליּה, ּבְ ָמעֹו ּדִ ַמׁשְ ָעִרים ְוגֹו'. ּכְ יִתי ֶאת ַהּנְ ִצּוִ

ְך  יאּוְבּתִ ּתִ ִאי  ּדְ ְוָצִמית,  ָנַקט,  ְנִקיּות  ּדִ ָנא  ִליׁשָ ְוָצִמית,  ַקָלה. 

ִלים,  ַהּכֵ ְוָהַלְכּתְ ֶאל  ָעְלָמא,  ּבְ ַזְרָעא  יָמא  ְלַקּיְ ָנׁש  ַבר  ּבְ ָקא  ְלַאְדּבְ

נב(  )ישעיה  יב,  ְכּתִ ּדִ ְיָי',  ֵלי  ּכְ ִאְקרּון  ּדְ יא,  יַקּיָ ַצּדִ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ

ל ָעְלָמא,  יא ְלַאְייָתָאה לֹון ּכָ יַקּיָ ְזִמיִנין ַצּדִ ֵלי ְיָי'. ּדִ ֵאי ּכְ רּו ֹנׂשְ ִהּבָ

ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ ֵלי ְיָי', ָמאִנין ּדְ יָחא, ְוִאיּנּון ּכְ א ְמׁשִ ּדֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ

ִאיּנּון  ִביִרין  ּתְ ִביִרין,  ּתְ ָמאִנין  ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ הּו,  ּבְ ִאְתֲהֵני  הּוא 

ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ימּוׁשָ יָמא אֹוַרְייָתא. ְוׁשִ ִגין ְלַקּיְ ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ּבְ

ְוַכד  ִלים.  ּכֵ ָהֵני  ִמּגֹו  א  ֶאּלָ ׁש  ּמַ ּתָ ִאׁשְ ָלא  הּו,  ּבְ ׁש  ּמַ ּתְ ִאׁשְ הּוא 

ִתיָת ְוגֹו'. הּו ְוׁשָ ַבק ּבְ ְתּדְ ּתִ

ִלּבֹו.  יַטב  ַוּיִ ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ ּבַֹעז  ַוֹיאַכל  ְוָאַמר, )רות ג(  ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  ִרּבִ

ָבִריְך ַעל ְמזֹוֵניּה, ְואּוְקמּוָה. ְוָדא הּוא ָרָזא,  יַטב ִלּבֹו. ּדְ ַמהּו ַוּיִ

יּה, ּוַמאן אֹוִטיב )נ''א  א אֹוִטיב ְלִלּבֵ ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹוֵניּה, ּדָ ַמאן ּדִ ּדְ

י. ּוְכִתיב )תהלים  יב, )תהלים כז( ְלָך ָאַמר ִלּבִ ְכּתִ ָמה ּדִ איהו( ּכְ

עג( צּור ְלָבִבי ְוגֹו'.

ל ַמאן  ִריְך הּוא, ּכָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ת ְמזֹוָנא ֲחִביָבא ַקּמֵ ִבְרּכַ ּוְבִגין ּדְ

י ַלֲאָתר ַאֲחָרא, ְוִסיָמִנְך ְסעּוָדֵתי  ְבָעא, אֹוִטיב ְוַחּדֵ ָבִריְך ַעל ׂשַ ּדְ

ויקהל ריח. תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- 

ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ ָרָאה  ּבַעז   - ִיְקֹצרּון  ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ַאֵחר  ָבר  ּדָ

ֵהם ָהֵעיַנִים  יִטים, ׁשֶ ּלִ ה ְמָלִכים ֶעְליֹוִנים ׁשַ ּנָ ֲעִתיִדים ָלֵצאת ִמּמֶ ׁשֶ

ב  ׁשֶ ּה )בראשית לח( ַוּתֵ תּוב ּבָ ּכָ ָמר, ׁשֶ ָהְיָתה ּתָ מֹו ׁשֶ ל ַהּכֹל, ּכְ ׁשֶ

יִטים  ּלִ ׁשַ ְמָלִכים  ּנּו  ִמּמֶ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ַתח  ּפֶ ּבַ ָבה  ִהְתַיּשְׁ ֵעיַנִים.  ֶפַתח  ּבְ

ֱאַמר )במדבר טו( ִאם ֵמֵעיֵני  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְקָרִאים ֵעיַנִים, ּכְ ּנִ ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

ָהֵעיַנִים,  ַאַחר  ֶאּלָא  הֹוְלִכים  לֹא  ַהּגּוף  ֶאְבֵרי  ל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֵעָדה. 

ְך ְמָלִכים ְוַסְנֶהְדִרין ְוָכל  ל ַהּגּוף - ַאף ּכָ ְוָהֵעיַנִים ַמְנִהיגֹות ֶאת ּכָ

יִטים, ַהּכֹל הֹוְלִכים ַאֲחֵריֶהם )שהולכים האיברים אחר  ּלִ אֹוָתם ׁשַ

יִטים  ּלִ ַ ְוַהּשׁ ָלִכים  ַהּמְ ֵאּלּו  ֵעיַנִיְך.  ָלּה  ָאַמר  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ העינים(, 

ה. ּנָ ֲעִתיִדים ָלֵצאת ִמּמֶ ׁשֶ

ִצּיֹון  ג(  )מיכה  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַלִים,  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ֶזה  ֶדה?  ׂשָ ֵאיֶזה  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ

ֲרכֹו ה',  ּבֵ ר  ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ּכְ ֶדה ֵתָחֵרׁש. ְוָכתּוב )בראשית כז(  ׂשָ

ּה,  ּלָ ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ֵהם  ׁשֶ ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ֵעיַנִיְך  תּוב  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ַלִים.  ְירּוׁשָ זֹו 

ר  ֲאׁשֶ ֶדה.  ּשָׂ ּבַ א  ֶאּלָ יִטים  ּלִ ׁשַ ִיְהיּו  לֹא  ה,  ּנָ ִמּמֶ ָלֵצאת  ֲעִתיִדים  ׁשֶ

ּתֹוָרה  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ לֹוְקִחים  ָהיּו  ֶדה  ׂשָ ֵמאֹותֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ִיְקֹצרּון, 

ֵצא תֹוָרה. ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ תּוב )ישעיה ב( ּכִ ּכָ ִאיר, ׁשֶ ּמֵ ְואֹור ׁשֶ

ֲאִני ָרִאיִתי ָבְך. ֲהלֹוא  לּו ׁשֶ ִרים ַהּלָ ׁשֵ ים ַהּכְ ֲעׂשִ ּמַ ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, ּבַ

ּה  ְעּתָ ּדַ ה  ִאּשָׁ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ּלֹו,  ׁשֶ ָמעֹו  ַמׁשְ ּכְ ְוגֹו',  ָעִרים  ַהּנְ ֶאת  יִתי  ִצּוִ

ִלְדּבק  ׁשּוָקֵתְך  ּתְ ִאם  ׁשֶ ְוָצִמת,  ָנַקט.  ְנִקּיּות  ְלׁשֹון  ְוָצִמת,  ה.  ַקּלָ

יִקים  ּדִ ִלים, ֵאּלֶה ֵהם ַהּצַ עֹוָלם - ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ ָאָדם ְלַקּיֵם ֶזַרע ּבָ ּבְ

ֲעִתיִדים  ֵלי ה'. ׁשֶ ֵאי ּכְ רּו ֹנׂשְ תּוב )שם נב( ִהּבָ ּכָ ֵלי ה', ׁשֶ ְקָרִאים ּכְ ּנִ ׁשֶ

יַח.  ׁשִ ַהּמָ ְלֶמֶלְך  ּדֹורֹון  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ָלֶהם  ְלָהִביא  יִקים  ּדִ ַהּצַ

רּוְך הּוא ֶנֱהֶנה ָבֶהם, ֵאּלֶה ֵהם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִלים ׁשֶ ֵלי ה', ּכֵ ְואֹוָתם ּכְ

ֵדי ְלַקּיֵם ֶאת ַהּתֹוָרה.  עֹוָלם ַהזֶּה ּכְ בּוִרים ֵהם ּבָ בּוִרים, ׁשְ ִלים ׁשְ ּכֵ

א  ׁש ֶאּלָ ּמֵ ּתַ ֶהם לֹא ִמׁשְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ רּוְך הּוא ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּמּוׁש ׁשֶ ְוַהּשִׁ

ִתית ְוגֹו'. ֶהם, ְוׁשָ ק ּבָ ּבֵ ְתּדַ ּתִ לּו. ּוְכׁשֶ ִלים ַהּלָ ִמּתֹוְך ַהּכֵ

יַטב ִלּבֹו. ַמה  ּתְ ַוּיִ ׁשְ ַתח ְוָאַמר, )רות ג( ַוּיֹאַכל ּבַעז ַוּיֵ י יֹוֵסי ּפָ ַרּבִ

ָבֵרְך  ּמְ י ׁשֶ ּמִ ַרְך ַעל ְמזֹונֹו, ּוֵפְרׁשּוָה. ְוֶזהּו סֹוד, ׁשֶ ּבֵ יַטב ִלּבֹו? ׁשֶ זֶּה ַוּיִ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַעל ְמזֹונֹו ֶזה ֵמיִטיב ְלִלּבֹו, ּוִמי מֹוִליְך? )ומי הוא, '( ּכְ

י. ְוָכתּוב )שם עג( צּור ְלָבִבי ְוגֹו'. )תהלים כז( ְלְך ָאַמר ִלּבִ

ל  ּכָ  - הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ֲחִביָבה  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ׁשֶ ּום  ּוִמּשׁ

ְוִסיָמְנְך  ַאֵחר,  ְלָמקֹום  ַח  ּמֵ ּוְמׂשַ ֵמיִטיב  ַבע,  ַהּשׂ ַעל  ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ ִמי 

תשפ"ב
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ְבָעא  ׂשַ ָרָכה )ר''ד ע''ב( ּדְ ֲאָתר ַאֲחָרא ִאְתֲהִני ֵמַהִהיא ּבְ ת, ּדְ ּבָ ׁשַ ּדְ

יק ּבַֹעז  ַההּוא ַצּדִ ְבָעא ּדְ ׂשַ ָרָכה ּדְ ְוִחידּו. ְוָהָכא ִאְתֲהֵני ֵמַההּוא ּבְ

יַטב ִלּבֹו. ְוָדא ַוּיִ

ִריְך הּוא  ּבְ א  י קּוְדׁשָ ַקּמֵ ה  ָקׁשֶ ְמזֹוָנא ִאיהּו  ּדִ ִגין  ּבְ ַמאי ַטְעָמא. 

ַהִהיא  ְמָבֵרְך.  ְוָקא  ֵתי,  ְוׁשָ ָאִכיל  ָנׁש  ַבר  ּדְ ְוֵכיָון  ֲאָתר,  ַההּוא 

ַכח  ּתְ ַסְלִקין, ְוִאׁשְ ְבָעא ּדְ ׂשַ ין ּדְ ָקא, ְוִאְתֲהֵני ֵמִאיּנּון ִמּלִ ְרָכָתא ַסּלְ ּבִ

א. ֵעיּלָ א ּוִמּלְ ּתָ זֹוָנא ִמּתַ ִאְתֲהֵני ִמּמְ ּדְ

חֹול ָלא ִאְתֲהֵני ַההּוא ֲאָתר,  יא. ָרָזא ּבְ ֵבין ַחְבַרּיָ ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ּדְ

ָרן  ִמְתַעּטְ ין  ִמּלִ הּו  ְוֻכּלְ ְבָעא,  ׂשַ ִמּגֹו  ַסְלִקין  ּדְ ין  ִמּלִ ֵמִאיּנּון  א  ֶאּלָ

ת ִאיהּו  ּבָ ׁשַ ְייהּו. ּבְ ֵחידּו, ְוַההּוא ֲאָתר ִאְתֲהִני ִמּנַ ְבִעין ּבְ ון ְוׂשַ ְוַרּוָ

ִמְצָוה  ּדְ ְמזֹוָנא  ּדִ ֶחְדָוה  ּוְבַההּוא  ׁש,  ַמּמָ ְמזֹוָנא  ּבִ ָאֳחָרא,  ָרָזא 

א )דבה  א. ְוָרָזא ּדָ א ְוַתּתָ ִליָלא ֵמֵעיּלָ ַכח ּכְ ּתְ א ִאׁשְ ת, ּוְבֹכּלָ ּבָ ׁשַ ּדְ

ֲהָנאּוֵתיּה  אי ּבַ ְדָך ָנַתּנּו ָלְך. ַוּדַ ָך ַהּכֹל ּוִמּיָ י ִמּמְ הימים א כט( ּכִ

אּוְקמּוָה. ָמה ּדְ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ִמְצָוה ּדְ ְמזֹוָנא ּדְ א, ּוְבַההּוא ֶחְדָוה ּדִ ּדָ

יּה,  וָנא ִלּבֵ ֵעי ְלַכּוְ ְבָעא, ּבָ ִריְך הּוא ִמּגֹו ׂשַ א ּבְ ְמָבֵרְך ְלקּוְדׁשָ ַמאן ּדִ

יָבֵרְך  ּדִ א  ֶאּלָ ָעִציב,  ח  ּכַ ּתְ ִיׁשְ ְוָלא  ֶחְדָוה,  ּבְ ְרעּוֵתיּה  וָאה  ּוָ ּוְלׁשַ

א  ּתָ ַהׁשְ ָיִהיב  ִאיהּו  ָהא  ּדְ ְרעּוֵתיּה  ָאה  ּוָ ּוְלׁשַ א,  ּדָ ָרָזא  ּבְ ֶחְדָוה  ּבְ

ֶחְדָוה  ּבְ ְמָבֵרְך  ִאיהּו  ּדְ ה  ּוְכּמָ ָטָבא,  ֵעיָנא  ּבְ ֶחְדָוה,  ּבְ ְלַאֲחָרא 

ְך  ִגין ּכָ ֶחְדָוה ּוָבֵעיָנא ָטָבא. ּוּבְ ּוָבֵעיָנא ָטָבא. ָהִכי ָיֲהִבין ֵליּה ּבְ

י  ּוֵ אֹוַרְייָתא, ִויׁשַ ין ּדְ ֶחְדָוה, ּוְבִמּלִ א ּבְ ָלל, ֶאּלָ ח ָעִציב ּכְ ּכַ ּתְ ָלא ִיׁשְ

ִאְצְטִריְך. ָרָזא ּדְ א, ּבְ ָרָכה ּדָ יּה ּוְרעּוֵתיּה ְלֵמיַהב ּבְ ִלּבֵ

כי תשא קצב: תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- 

ל ּשַבע  ָרָכה ׁשֶ קֹום ַאֵחר ֶנֱהֶנה ֵמאֹוָתּה ּבְ ּמָ ת, ׁשֶ ּבָ ַ - ְסעּוַדת ַהּשׁ

יק ּבַעז,  ל אֹותֹו ַצּדִ ַבע ׁשֶ ל ׁשּ ָרָכה ׁשֶ ְמָחה. ְוָכאן ֶנֱהֶנה ֵמאֹוָתּה ּבְ ְוׂשִ

יַטב ִלּבֹו. ְוֶזהּו ַוּיִ

רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ה  ָקׁשֶ זֹון הּוא  ַהּמָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַעם?  ַהּטַ ָמה 

אֹוָתּה  ּוְמָבֵרְך,  ְוׁשֹוֶתה  אֹוֵכל  ָאָדם  ׁשֶ ְוֵכיָון  ָמקֹום,  אֹותֹו  הּוא  ׁשֶ

ְוִנְמָצא  עֹוִלים,  ׁשֶ ַבע  ׁשּ ל  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְוֶנֱהֶנה ֵמאֹוָתם  ָרָכה עֹוָלה,  ּבְ

ה ּוִמְלַמְעָלה. ּטָ זֹון ִמּמַ ֱהִנים ִמן ַהּמָ ּנֶ ׁשֶ

ָמקֹום,  ֶנֱהֶנה אֹותֹו  לֹא  ֹחל  ּבַ ׁשֶ ַהּסֹוד  ַהֲחֵבִרים.  ין  ּבֵ ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוְזִהּו 

ִרים  ָבִרים ִמְתַעּטְ ַבע, ְוָכל ַהּדְ עֹוִלים ִמּתֹוְך ׁשּ ָבִרים ׁשֶ ֶאּלָא ֵמאֹוָתם ּדְ

ת הּוא  ּבָ ׁשַ ְמָחה, ְואֹותֹו ָמקֹום ֶנֱהֶנה ֵמֶהם. ּבְ ׂשִ ֵבִעים ּבְ ְורֹוִוים ּוׂשְ

ל  ל ִמְצָוה ׁשֶ זֹון ׁשֶ ל ַהּמָ ְמָחה ׁשֶ ׁש, ּוְבאֹוָתּה ׂשִ זֹון ַמּמָ ּמָ סֹוד ַאֵחר ּבַ

ְך  י ִמּמְ ה. ְוסֹוד ֶזה - ּכִ ְעָלה ָוַמּטָ לּול - ִמּמַ ת, ּוַבּכֹל ִנְמָצא ּכָ ּבָ ׁשַ

ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּוְבאֹוָתּה  ַהזֹּו,  ֵמֲהָנָאָתּה  אי  ַוּדַ ָלְך.  ָנַתּנּו  ְדְך  ּוִמּיָ ַהּכֹל 

ֲארּוָה. ּבֵ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ ל ִמְצַות ַהּשׁ ָמזֹון ׁשֶ

ן ִלּבֹו  ַבע, ָצִריְך ְלַכּוֵ רּוְך הּוא ִמּתֹוְך ׁשּ דֹוׁש ּבָ ָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ּמְ ִמי ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ ָבֵרְך ּבְ ּיְ א ׁשֶ ֵצא ָעצּוב, ֶאּלָ ְמָחה, ְולֹא ִיּמָ ׂשִ ים ְרצֹונֹו ּבְ ְוָלׂשִ

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְלַאֵחר  ו  ַעְכׁשָ נֹוֵתן  ֲהֵרי הּוא  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ים  ְוָלׂשִ ֶזה  סֹוד  ּבְ

ְך נֹוְתִנים  ְמָחה ּוְבַעִין טֹוָבה, ּכָ ׂשִ הּוא ְמָבֵרְך ּבְ ַעִין טֹוָבה. ּוְכמֹו ׁשֶ ּבְ

א  ָלל, ֶאּלָ ֵצא ָעצּוב ּכְ ְך לֹא ִיּמָ ּום ּכָ ְמָחה ּוְבַעִין טֹוָבה. ּוִמּשׁ ׂשִ לֹו ּבְ

ּסֹוד  ָרָכה זֹו ּבַ ים ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָלֵתת ּבְ ְמָחה ּוְבִדְבֵרי תֹוָרה, ְוָיׂשִ ׂשִ ּבְ

ִריְך. ּצָ ׁשֶ

ְגֹינֹות ְוכּו': )חבקוק ג( ִביא ַעל ִשׁ ה ַלֲחַבּקּוק ַהָנּ ִפָלּ ְתּ
ְרָקא ַקְדָמָאה )זוהר תרומה  ְצִניעּוָתא, ִפּ ִסְפָרא ִדּ ִאיָתא ְבּ
ין  ַאִפּ יִחין  ִגּ ַמְשׁ ֲהֵוי  ָלא  ַמְתְקָלא,  ֲהֵוי  ָלא  ַעד  קעו:(:  דף 

ין: ַאִפּ ְבּ
ֹמַע  יק ִלְשׁ ִדּ ה ְלָהעֹוָלם: ַעל ָמה ָצִריְך ִלְנֹסַע ְלַהַצּ י ָקֶשׁ א ִכּ
ֱאֶמת  ְבֵרי מּוָסר, ַאְך ֶבּ ָפִרים ִדּ ְסּ ר ְלַעֵיּן ַבּ יו, ֲהלֹא ֶאְפָשׁ ִמִפּ
י  ִמִפּ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ין  ֵבּ דֹול  ָגּ ִחּלּוק  ֵיׁש  י  ִכּ דֹול,  ָגּ ּתֹוֶעֶלת  הּוא 
ָהאֹוֵמר  ַאֵחר  י  ִמִפּ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ּוֵבין  ַעְצמֹו  ְבּ יק־ָהֱאֶמת  ִדּ ַהַצּ
י  ֹוֵמַע, ִכּ י ַהּשׁ ַמע ִמִפּ ׁ ָשּ י ֶשׁ ֹוֵמַע ִמִפּ ּשׁ ֶשׁ ן ְכּ ֵכּ ל ֶשׁ מֹו, ִמָכּ ְשׁ ִבּ
ין  יק. ְוֵכן ֵבּ ִדּ י ַהַצּ א, ָרחֹוק ִמִפּ א ְלַדְרָגּ ְרָגּ ַעם ִמַדּ ָכל ַפּ יֹוֵרד ְבּ
יֹוֵתר: דֹול ְבּ ֶפר הּוא ִחּלּוק ָגּ ֵסּ יק ַלְמַעֵיּן ַבּ ִדּ י ַהַצּ ֹוֵמַע ִמִפּ ַהּשׁ

ל ֶאָחד ִלְראֹות ֶאת  ּיּוַכל ָכּ ִנים, ֶשׁ ְך ֶאת ַהָפּ י ָצִריְך ְלַזֵכּ ב ִכּ
תֹוָכָחה  לֹא  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ַעד  ַמְרָאה,  ְבּ מֹו  ְכּ ּלֹו  ֶשׁ ִנים  ָפּ ַבּ ָניו  ָפּ
ה  ִמַמּ ַרק  יו,  ַמֲעָשׂ ַעל  ֶכף  ֵתּ ֲחֵברֹו  ִיְתָחֵרט  מּוָסר  ּוְבלֹא 
ּלֹו ִיְרֶאה  ִנים ֶשׁ ָפּ יט ַבּ ַיִּבּ י ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ּלֹו, ִכּ ִנים ֶשׁ ָפּ יט ַבּ ַיִּבּ ׁ ֶשּ

ְך: ֹחֶשׁ ע ְבּ ָקּ ָניו ְמֻשׁ ַמְרָאה, ֵאיְך ָפּ מֹו ְבּ ֶאת ַעְצמֹו ְכּ
ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם,  ֶדׁש, ֶשׁ ל ְלׁשֹון ַהֹקּ ֶדל ְיַקר ָהֵעֶרְך ֶשׁ י ֹגּ ג ִכּ

הובא  פי"ח,  )ב"ר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ְכּ
ֹזּאת  ֻלֳקָחה  ֵמִאיׁש  י  ִכּ ה,  ׁ ִאָשּ ֵרא  ִיָקּ ְלֹזאת  בפירש"י(: 
ְבָרא ָהעֹוָלם  ִנּ אן ֶשׁ )בראשית ב( – ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון, ִמָכּ
ִחיַנת )תהלים יט(: ְוַלְיָלה  ִחיַנת ַחָוּה, ְבּ ֶדׁש. ְוֶזה ְבּ ְלׁשֹון ַהֹקּ ִבּ
ּבֹו  ֶשׁ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ל  ֶשׁ ּבּור  ַהִדּ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ְיַחֶוּה;  ְלַלְיָלה 
ּבּור,  ה; ַהְינּו ַהִדּ ׁ ֵרא ִאָשּ ִחיַנת: ְלֹזאת ִיָקּ ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ְוֶזה ְבּ
ר ָלֶהם. ְוַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון  ֶבּ ר ִדּ מֹו )בראשית מט(: ְוֹזאת ֲאֶשׁ ְכּ
ים  ָהַעִמּ ׁשֹונֹות  ַהְלּ ל  ָכּ ֶשׁ ׁשֹונֹות,  ַהְלּ ל  ִמָכּ רֹוְמָמנּו  ֶדׁש  ַהֹקּ
ל  ׁשֹון ֶשׁ ֵיּׁש ְלַהָלּ ָהַרע ֶשׁ ֶדׁש, ַהְינּו ֶשׁ נֹוְפִלים ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַהֹקּ
ֶדׁש, ְוֵאין לֹו  ל ְונֹוֵפל ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַהֹקּ ֵטּ ה ֲאִחיָזה ּבֹו ִנְתַבּ ָהֻאָמּ
ִחיַנת: ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון. ְוָהָרע  ָרֵאל, ְוֶזה ְבּ ִליָטה ַעל ִיְשׂ ְשׁ
ַהְינּו  ְדּ ּבֹו,  לּוִלין  ְכּ ָלׁשֹון  ְבִעים  ִשׁ ל  ֶשׁ ל ָהָרעֹות  ָכּ ֶשׁ ַהּכֹוֵלל, 
ָלׁשֹון  ְבִעים  ׁ ַהִשּ ל  ָכּ ֶשׁ ִנאּוף,  ֲאַות  ַתּ ל  ֶשׁ דּוָרה  ַהְמּ ְבֵעַרת  ַתּ
ִליָטה ַעל־ְיֵדי  ל, ְוֵאין לֹו ְשׁ ֵטּ ִעין ּוְכלּוִלין ּבֹו, נֹוֵפל ְוִנְתַבּ ָקּ ְמֻשׁ
ר  ְזָכּ ְבִעין ּכֹוְכִבין ַהִנּ ל ִשׁ ִחיַנת ְמדּוָרה ֶשׁ ֶדׁש. ְוֶזה ְבּ ְלׁשֹון ַהֹקּ
הּוא  ֶשׁ ַהּכֹוֵלל,  ָהָרע  ַהְינּו  רג.(,  דף  )ויקהל  דֹוׁש  ַהָקּ ֹזַּהר  ַבּ
ְבִעין ֻאּמֹות  ׁ ל ַהִשּ ָכּ ֲאַות ִנאּוף, ֶשׁ ל ַתּ דּוָרה ֶשׁ ְבֵעַרת ַהְמּ ַתּ
לֹות )חגיגה  ַמ"ל: ַחּיֹות ֵאׁש ְמַמְלּ ִחיַנת ַחְשׁ לּוִלין ּבֹו. ְוֶזה ְבּ ְכּ



ְלׁשֹון  ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ה;  ׁ ִאָשּ ַחָוּה,  ִחיַנת  ְבּ  – ֵאׁש  ַחּיֹות  יג(; 
דּוָרה  ַהְמּ ֵאׁש  ר  ֵבּ ַתּ ּוִמְשׁ ל  ִמְתַמֵלּ ַעל־ָידֹו  ֶשׁ "ל,  ַנּ ַכּ ֶדׁש  ַהֹקּ
ֵהם  ֶשׁ ַמ"ל,  ֵמַחְשׁ מ"ל  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ּכֹוְכִבין.  ְבִעין  ִשׁ ל  ֶשׁ
ל  ֵטּ ְוִנְתַבּ ל  ְתַמֵלּ ִנּ ֶשׁ ּכֹוְכִבין,  ְבִעין  ִשׁ ל  ֶשׁ ְמדּוָרה  ִחיַנת  ְבּ
ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ִנְקָרא  ֶזה  ם  ֵשׁ י ַעל  ִכּ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ַעל־ְיֵדי 
ה  ׁ ה מֹוֵצא ְקֻדָשּ ֶדר ֶעְרָוה ַאָתּ ה מֹוֵצא ֶגּ ַאָתּ ל ָמקֹום ֶשׁ י ָכּ ִכּ
"י )בראשית שם(: ַעל  ֵרׁש ַרִשׁ ֵפּ )מ"ר קדושים פ' כד(. ְוֶזה ֶשׁ
אן  ּתֹו – ִמָכּ ִאְשׁ ן ַיֲעָזב־ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ְבּ ֵכּ
ֶדׁש  ן; רּוַח־ַהֹקּ ֶדׁש אֹוֶמֶרת ֵכּ ֱאַסר ָלֶהם ֲעָריֹות, רּוַח־ַהֹקּ ֶנּ ֶשׁ
ל ְצָבָאם,  יו ָכּ מֹו )תהלים לג(: ּוְברּוַח ִפּ ֶדׁש, ְכּ ַהְינּו ְלׁשֹון ַהֹקּ
ֲאַות  ל ַתּ ֲאָוה ֶשׁ ר ַהַתּ ׁ ְוִנְתַקֵשּ ֶדׁש ֶנֱאָסר  ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַהֹקּ ֶשׁ
ִליָטה  ֵאין לֹו ְשׁ ְבִעין ּכֹוְכִבין, ֶשׁ ל ִשׁ דּוָרה ֶשׁ ִנאּוף, ַהְינּו ַהְמּ
ַעל  נֹוֵפל  ָלׁשֹון  ְבִחיַנת  ִבּ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ִיְשׂ ַעל 
ֶדׁש. ְוֶזה  ל ַעל־ְיֵדי רּוַח־ַהֹקּ ֵטּ טּות ִנְתַבּ ָהרּוַח ְשׁ "ל, ֶשׁ ַנּ ָלׁשֹון ַכּ
ְבִחיַנת  ֶדׁש, ִבּ ִחיַנת רּוַח־ַהֹקּ הּוא ְבּ ִרית, ֶשׁ ּקּון ַהְבּ ִחיַנת ִתּ ְבּ
ִאיׁש )כמו שדרשו רבותינו ז"ל זבחים  ְולֹא ָקָמה עֹוד רּוַח ְבּ
א ִלְמקֹום  ה – לֹא ִנְצְרָכה ֶאָלּ ָנּ ְחֶתּ ר ַתּ ָשׂ ר ָבּ קטז(. ְוֶזה: ַוִיְּסֹגּ
ּבּור. ְוֶזה )שם(: ַוִיֶּבן  ַהֲחָתְך )ברכות סא(, ַהְינּו ִחּתּוְך ַהִדּ
ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ל  ֶשׁ ְוִתּקּון  ָיּה  ֲעִשׂ ר  ִעַקּ ֶשׁ אֹוָצר,  ְכּ ָאּה  ֲעָשׂ  –
תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו )ישעיהו לג(, ְכּ ְבּ ּתֹוֶלה 
ָמע, ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא. ְוֶזה:  ל ִנְשׁ ָבר ַהֹכּ )קהלת יב(: סֹוף ָדּ
לּוי  ָתּ ּבֹו  ֶשׁ ַהִיְּרָאה הּוא אֹוָצר,  ַהְינּו  ים;  ִחִטּ ל  ֶשׁ אֹוָצר  ְכּ
ֶדׁש  ל ְלׁשֹון ַהֹקּ ה – כ"ב אֹוִתּיֹות ֶשׁ ל ִחָטּ ָיּה ְוִתּקּון ֶשׁ ֲעִשׂ
ָקְדׁשֹו  ְבּ ר  ֶבּ ִדּ ִחיַנת )תהלים ס(: ֱאלִֹקים  ְבּ ְוֶזה  )תיקון טז(. 
ָהָיה  ֱאלִֹקים ְיָרא. ְויֹוֵסף, ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ֶדׁש ּתֹוֶלה ֶבּ ּבּור ַהֹקּ ִדּ – ֶשׁ
י  תּוב )בראשית מה(: ִכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶדׁש, ְכּ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ לֹו ְשׁ
תּוב ּבֹו )שם  ן ָכּ ֶדׁש, ַעל ֵכּ ְלׁשֹון ַהֹקּ ר ֲאֵליֶכם – ִבּ ִפי ַהְמַדֵבּ
ר רּוַח ֱאלִֹקים ּבֹו; רּוַח ֱאלִֹקים  מא(: ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶשׁ
ִאיׁש,  ְבּ רּוַח  עֹוד  ָקָמה  ְולֹא  ְבִחיַנת:  ִבּ ִרית,  ַהְבּ ּקּון  ִתּ ַהְינּו 
אן  ִמָכּ ְבִחיַנת:  ִבּ ִרית,  ַהְבּ ּקּון  ִתּ לּוי  ָתּ ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ִבּ י  ִכּ
ִלְהיֹות,  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶזה  לֹא  ְבּ ֶזה  י  ִכּ ֲעָריֹות,  ָלֶהם  ֱאַסר  ֶנּ ֶשׁ
לּוִיים ֶזה  ֶדׁש ֵהם ְתּ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ ִרית ּוְשׁ ּקּון ַהְבּ ַהְינּו ִתּ
ְקֵרי  ִתּ ַאל  הֹון;  ד  ְיַאֶבּ זֹונֹות  ְוֹרֶעה  )משלי כט(:  ְוֶזה  ֶזה.  ָבּ
ִמי  י  ִכּ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ רֹוְנָך,  ִמְגּ א  ֶאָלּ ֵמהֹוְנָך 
ד ֶאת  ֵבּ ֶדׁש. ְוֶזה )שם ג(: ַכּ ד ְלׁשֹון ַהֹקּ ִרית ְמַאֵבּ ְבּ ּפֹוֵגם ַבּ ֶשׁ
י ֵהֶפְך  בֹוד, ִכּ ִחיַנת ָכּ לּוי ְבּ י ּבֹו ָתּ ְיָקא, ִכּ ד ַדּ ֵבּ ה' ֵמהֹוְנָך – ַכּ
ֲעָרִיין,  ְמקֹום  ִבּ ּתֹוִלים  ְוֵהם  ּוִבְזיֹונֹות.  ֲחָרפֹות  ֵהם  בֹוד  ַהָכּ
ת  ּבֶשׁ ֵאין  ׁשּו –  ָשׁ ִיְתֹבּ ְולֹא  ּקּוִנים )תיקון נח(:  ִתּ ַבּ ּמּוָבא  ַכּ
ְבִחיַנת  ִבּ ִרית,  ַהְבּ ַגם  ְפּ הּוא  ֲעָרִיין  ֲעָרִיין;  ְמקֹום  ִבּ א  ֶאָלּ
ד  ֵבּ ה ִהיא ָלנּו. ְוֶזה: ַכּ י ֶחְרָפּ ִחיַנת )בראשית לד( ִכּ ָעְרָלה, ְבּ
הֹוְנָך,  הּוא ּתֹוֶלה ְבּ ל ֲחָרפֹות ּוִבְזיֹונֹות, ֶשׁ הּוא ֶהֶפְך ֶשׁ – ֶשׁ
ם יֹוֵסף,  "ל. ְוֵשׁ ַנּ ֶדׁש ַכּ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ הּוא ְשׁ ְגרֹוְנָך, ֶשׁ ַהְינּו ִבּ
ְבִחיַנת  ִרית, ִבּ ּקּון ַהְבּ הּוא ִתּ ֶדׁש, ֶשׁ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ ם ְשׁ ַעל ֵשׁ
י ֵאין  בֹוד, ִכּ לּוי ָכּ י ּבֹו ָתּ ִתי; ִכּ )שם ל(: ָאַסף ֱאלִֹקים ֶאת ֶחְרָפּ
הּוא ָהַרע ַהּכֹוֵלל  "ל. ְוָנָחׁש, ֶשׁ ַנּ ְמקֹום ֲעָרִיין ַכּ א ִבּ ת ֶאָלּ ּבֶשׁ
ֶדׁש, ֲאַזי הּוא הֹוֵלְך ְוׁשֹוֵלט  ְלׁשֹון ַהֹקּ ֵלמּות ִבּ ֵאין ְשׁ ֶשׁ "ל, ְכּ ַהַנּ

ָרא, ַהְינּו  ְשׂ ְלָטנּוֵתּה ַעל ִבּ ְבִחיַנת: ָנָחׁש ֻשׁ ֶדׁש, ִבּ ַעל ְלׁשֹון ַהֹקּ
ְבִחינֹות )חגי ב(:  רֹו, ִבּ ָשׂ ר ִמְבּ ָשׂ ִהיא ָבּ "ל, ֶשׁ ִחיַנת ַחָוּה ַהַנּ ְבּ
ִחיַנת  ר ֹקֶדׁש )ירמיה יא, וכמובא בזוהר הקדוש(. ְוֶזה ְבּ ַשׂ ְבּ
הּוא ָהרּוַח ְסָעָרה,  ּה ֻזֲהָמא, ֶשׁ ה ְלַחָוּה ְוֵהִטיל ָבּ ָתּ ִפּ ָנָחׁש ֶשׁ
ה ֶאת  ִסילּות )משלי ט(, ְוהֹוֵלְך ּוְמַפֶתּ ת ְכּ טּות, ֵאֶשׁ ָהרּוַח ְשׁ
ְבִחיַנת  ִבּ ה ֲחָכָמה,  ׁ ֶדׁש, ִאָשּ הּוא ְלׁשֹון ַהֹקּ ֶדׁש, ֶשׁ ָהרּוַח ַהֹקּ
ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ֻזֲהָמא.  ּה  ָבּ ּוֵמִטיל  יד(,  )משלי  ים  ָנִשׁ ַחְכמֹות 
ְתֵחי ִפיָך  ַתח – ַהְינּו ִפּ את ֹרֵבץ; ַלֶפּ ַתח ַחָטּ )בראשית ד(: ַלֶפּ

ּנּו: את ַהֶזּה רֹוֵבץ ִליֹנק ִמֶמּ ַהַחָטּ ֶדׁש, ֶשׁ ל ְלׁשֹון ַהֹקּ ֶשׁ
ל  ֶשׁ ָהָרע  ָללּות  ְכּ הּוא  ֶשׁ ַהֹזּאת,  ִסילּות  ְכּ ת  ֵאֶשׁ ֶשׁ ְוַדע,  ד 
ׁשֹון  ה ֲחָכָמה, ִמְלּ ׁ ר ָלֶהם ִליֹנק ֵמִאָשּ ְבִעים ָלׁשֹון, ִאי ֶאְפָשׁ ִשׁ
ָוָרע,  טֹוב  ַעת  ַהַדּ ֵעץ  ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאָלּ "ל,  ַהַנּ ֶדׁש  ַהֹקּ
ּה ֻזֲהָמא.  ֶדׁש ּוֵמִטיל ָבּ ׁשֹון ַהֹקּ ה ֶאת ַהְלּ ַעל־ָידֹו הּוא ְמַפֶתּ ֶשׁ
הּוא  ָוָרע,  טֹוב  ֵהן  ֶשׁ חֹות,  ֹכּ ֵני  ְשׁ ּבֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ַעת,  ַהַדּ ְוֵעץ 
ּלֹו טֹוב,  ֻכּ ה ֲחָכָמה, ֶשׁ ׁ הּוא ִאָשּ ֶדׁש, ֶשׁ ין ְלׁשֹון ַהֹקּ ֶאְמָצִעי ֵבּ

ּלֹו ַרע: ֻכּ ְבִעין ֲעָמִמין, ֶשׁ ל ִשׁ ּוֵבין ָלׁשֹון ֶשׁ
ֶאְמָצִעי  הּוא  ֶשׁ ְרּגּום,  ַתּ ְלׁשֹון  ֶזה  ָוָרע,  טֹוב  ַעת  ַהַדּ ְוֵעץ 
ּוְלׁשֹון  ֲעָמִמין.  ְבִעין  ִשׁ ל  ֶשׁ ָלׁשֹון  ּוֵבין  ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ין  ֵבּ
ָלֶהם  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶדׁש,  ַהֹקּ ׁשֹון  ִמְלּ ִליֹנק  רֹוִצים  ֶשׁ ְכּ ֲעָמִמין, 
ְרּגּום הּוא  ְרּגּום. ְלׁשֹון ַתּ א ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַתּ ּנּו ֶאָלּ ִליֹנק ִמֶמּ
יל ַעל־ְיֵדי  ִכּ ִחיַנת ַמְשׂ ֶלת )משלי יט(, ְבּ ָכּ ה ַמְשׂ ׁ ִחיַנת ִאָשּ ְבּ
ֶיׁש ּבֹו טֹוב ָוַרע –  ְרּגּום  ַתּ י ְלׁשֹון  ִכּ ָמן )פסחים קיז(,  ְרְגּ ֻתּ
ל.  ֵכּ ִחיַנת ְמַשׁ יל, ְוִלְפָעִמים הּוא ְבּ ִכּ ִחיַנת ַמְשׂ ִלְפָעִמים הּוא ְבּ
ה ֲחָכָמה ַעל־ ׁ ה ֶאת ָהִאָשּ ִסילּות ַהֹזּאת ִהיא ְמַפָתּ ת ְכּ ְוֵאֶשׁ
א  ֶאָלּ ֵאינֹו  ה  ִלָפּ ַהְקּ ֶרת  ְגֹבּ ִתּ ר  ִעַקּ י  ִכּ ֶלת,  ֶכּ ַמְשׂ ה  ׁ ִאָשּ ְיֵדי 
ֹאֵבד  י  ֲאַרִמּ כו(:  )דברים  ְבִחיַנת  ִבּ ְרּגּום,  ַתּ ְלׁשֹון  ַעל־ְיֵדי 
הּוא  ָאִבי; ּוִבְבִחיַנת )במדבר כג(: ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק; ֶשׁ
ִמְתעֹוְרִרים  ם  ָשׁ ֶרְך  ֶדּ ֶשׁ י,  ֲאַרִמּ ְלׁשֹון  הּוא  ֶשׁ ְרּגּום,  ַתּ ְלׁשֹון 
ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ל  ֶשׁ ֵלמּות  ּוְשׁ ְנָיָנּה  ִבּ ר  ְוִעַקּ ה.  ׁ ֻדָשּ ֵמַהְקּ ִליֹנק 
ּוַמֲעִלין  ְרּגּום  ַהַתּ ל  ֶשׁ ָהַרע  יִלין  ִפּ ַמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאָלּ ֵאינֹו 
ָלם  ִנְשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶשׁ ֶדׁש,  ַהֹקּ ִלְלׁשֹון  ְרּגּום  ַתּ ַבּ ֶשׁ ַהּטֹוב  ֶאת 
"ל,  י ֹאֵבד ָאִבי ַהַנּ הּוא ֲאַרִמּ י, ֶשׁ ֶדׁש. ְוָלָבן ָהֲאַרִמּ ְלׁשֹון ַהֹקּ
ן ָקָרא לֹו ְיַגר  ְרּגּום, ְוַעל ֵכּ ה ַעל־ְיֵדי ַהַתּ ׁ ֻדָשּ ָרָצה ִליֹנק ֵמַהְקּ
ְרּגּום  ֲהדּוָתא )בראשית לא(; ְוַיֲעֹקב ָהָיה ַמֲעֶלה ֶאת ַהַתּ ָשׂ
ְוֶזה  ֶדׁש.  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ִבּ לֵעד,  ַגּ לֹו  ָקָרא  ן  ֵכּ ְוַעל  ֶדׁש,  ַהֹקּ ִלְלׁשֹון 
ּמּוָבא,  ְרּגּום, ַכּ ר ַתּ ָמה, ִמְסַפּ ְרֵדּ ל ה' ֱאלִֹקים ַתּ )שם ב(: ַוַיֵּפּ
ֶדׁש. ְוַעל־ְיֵדי  ל ְלׁשֹון ַהֹקּ ְנָיָנּה ֶשׁ ר ִבּ ְרּגּום, ִעַקּ י ַעל־ְיֵדי ַהַתּ ִכּ
יִלין ָהָרע  ֶדׁש ּוַמִפּ ְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהֹקּ ַתּ ַבּ ֲעִלין ֶאת ַהּטֹוב ֶשׁ ַמּ ֶשׁ
ַעל  נֹוֵפל  ָלׁשֹון  ְבִחיַנת  ִבּ ָלׁשֹון,  ְבִעים  ׁ ַהִשּ ל  ָכּ נֹוְפִלין  ּבֹו,  ֶשׁ
י ַעל־ְיֵדי  רּו; ִכּ ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵבּ ל – נֹוָטִריקֹון: ֶפּ ָלׁשֹון. ְוֶזה: ַוַיֵּפּ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְרּגּום, ֶשׁ ִחיַנת ְלׁשֹון ַתּ הּוא ְבּ ָמה, ֶשׁ ְרֵדּ ִחיַנת ַתּ ְבּ
ֶדׁש, ַעל־ְיֵדי  ִחיַנת ְלׁשֹון ַהֹקּ הּוא ְבּ ל ַחָוּה, ֶשׁ ְנָיָנּה ֶשׁ ִבּ ר  ִעַקּ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ַנּ ַכּ ּבֹו  ֶשׁ ָהָרע  יִלין  ּוַמִפּ ּבֹו  ֶשׁ ַהּטֹוב  ֲעִלין  ַמּ ֶשׁ
רּו  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵבּ ְבִחיַנת:: ֶפּ ְבִעים ָלׁשֹון, ִבּ ׁ ל ַהִשּ נֹוְפִלין ָכּ
לֹו  ָהָיה  ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ְויֹוֵסף,  "ל.  ַנּ ַכּ ְוכּו'  ל  ַוַיֵּפּ בֹות  ֵתּ י  ָראֵשׁ  –
ֶחְלִמין,  ר  ׁ ְלַפַשּ ָיכֹול  ָהָיה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ



ֵלמּות ְלׁשֹון  ָמה, ּוְשׁ ַתְרֵדּ ָנה, ַהְינּו ְבּ ֵשׁ ר ַהֲחלֹום הּוא ְבּ י ִעַקּ ִכּ
"ל,  ַנּ ַכּ ְרּגּום  ַתּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ָמה, ֶשׁ ְרֵדּ ַתּ ֶדׁש הּוא ַעל־ְיֵדי  ַהֹקּ
ֵלמּותֹו  ר ְשׁ ִעַקּ ֶדׁש, ֶשׁ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ ָזָּכה ִלְשׁ ן יֹוֵסף, ֶשׁ ְוַעל ֵכּ
ֶחְלִמין  ר  ׁ ְלַפֵשּ יֹוֵדַע  ָהָיה  ן  ֵכּ ַעל  "ל,  ַנּ ַכּ ָמה  ְרֵדּ ַתּ ַעל־ְיֵדי 
ְרּגּום,  ַהַתּ ְלׁשֹון  ִחיַנת  ְבּ ֶאת  ְלָבֵרר  ָזָכה  י  ]ִכּ ָמה  ַתְרֵדּ ַבּ ֶשׁ
ּבֹו ִלְלׁשֹון  ַהְינּו ְלַהֲעלֹות ַהּטֹוב ֶשׁ ְדּ ָמה,  ְרֵדּ ִחיַנת ַהַתּ ְבּ ֶאת 
ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ ּבֹו,  ֶשׁ ָהָרע  יל  ּוְלַהִפּ ֶדׁש  ַהֹקּ
ר  ן ָהָיה יֹוֵדַע ִלְפֹתּ "ל, ְוַעל ֵכּ ַנּ ְרּגּום ַכּ ֶדׁש ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַתּ ַהֹקּ
י ָהָיה  ְרּגּום, ִכּ ִחיַנת ַתּ הּוא ְבּ ָמה, ֶשׁ ָנה ְוַתְרֵדּ ֵשׁ ְבּ ַהֲחלֹום ֶשׁ
ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ַהֲחלֹום,  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ְוָהֱאֶמת  ַהּטֹוב  ְלָבֵרר  יֹוֵדַע 
ְלׁשֹון  ֶאת  ְלָבֵרר  ָזָכה  הּוא  י  ִכּ ְרּגּום,  ַתּ ִחיַנת  ְבּ ָמה,  ְרֵדּ ַתּ
ַעל־ְיֵדי  ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ִחיַנת  ְבּ ר  ִעַקּ ֶזּהּו  ֶשׁ ְרּגּום,  ַתּ

"ל[: ַנּ ָזָּכה ָלֶזה ַכּ ְרּגּום ֶשׁ ַהַתּ
ָהרּוַח  ַהְינּו  ְסָעָרה,  ָהרּוַח  ֶשׁ ַלְיָלה,  ִמְקֵרה  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ה 
ְרּגּום, ַעל־ְיֵדי  ְבִעים ָלׁשֹון, עֹוֶלה ַעל־ְיֵדי ַתּ ׁ טּות, ַהְינּו ַהִשּ ְשׁ
ֶדׁש,  ֶדׁש, ֵמרּוַח ַהֹקּ ׁשֹון ַהֹקּ ָנה, ְויֹוֵנק ִמְלּ ָמה, ַעל־ְיֵדי ֵשׁ ְרֵדּ ַתּ
ֶדׁש, ְמָקֵרר  ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ ֵיּׁש לֹו ְשׁ י ִמי ֶשׁ ִרית ֹקֶדׁש. ִכּ ִמְבּ
י  ְבִחיַנת )תהלים לט( ַחם ִלִבּ ֶדׁש, ִבּ ְלׁשֹון ַהֹקּ ֶאת ֲחִמימּותֹו ִבּ
ל  ִדּבּור ֶשׁ ָקֵרר ֲחִמימּותֹו ְבּ ְמּ ְלׁשֹוִני; ֶשׁ י ִבּ ְרִתּ ַבּ י ְוכּו', ִדּ ִקְרִבּ ְבּ
אן  ִמָכּ ֵמֲעָצַמי,  ֶעֶצם  ַעם  ַהַפּ ֹזאת  ְבִחיַנת:  ִבּ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון 
לֹו  ֵאין  ֶשׁ ִמי  ֲאָבל  סג(.  )יבמות  ַחָוּה  ְבּ ַדְעּתֹו  ְתָקְרָרה  ִנּ ֶשׁ
ִמְקֵרה־ ֶדׁש, ֲאַזי ָהרּוַח ְסָעָרה ְמָקֵרר אֹותֹו ְבּ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ ְשׁ
 – ֶרְך  ֶדּ ַבּ ָקְרָך  ר  ֲאֶשׁ כה(  )דברים  ְבִחיַנת  ִבּ ָנה,  ׁ ֵשּ ַבּ ַלְיָלה 
ה  ׁ ֶרְך ִאָשּ ן ֶדּ ִחיַנת )משלי ל(: ֵכּ ֶרְך הּוא ְבּ ֶדּ ְלׁשֹון ְקִרירּות; ַבּ
ִחיַנת  הּוא ְבּ ְרּגּום, ֶשׁ ֶרְך ַהַתּ ָהרּוַח ְסָעָרה הֹוֵלְך ֶדּ ְמָנָאֶפת – ֶשׁ
ע ָהָיה יֹוֵרׁש ֵמֵאִלָיּהּו  "ל: ֶוֱאִליָשׁ ַמ"ל ַהַנּ ֹנַגּה, ְויֹוֵנק ִמן ַהַחְשׁ
ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ּנּו  ִמֶמּ ל  ְמַקֵבּ ָהָיה  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶדׁש,  ַהֹקּ רּוַח 
רּוֲחָך  ְבּ ַנִים  ְשׁ י  ִפּ ִויִהי ָנא  ְבִחיַנת )מלכים־ב ב(:  ִבּ ֶדׁש,  ַהֹקּ
ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ְשׁ י  ִכּ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ַהְינּו  ַנִים,  ְשׁ י  ִפּ ֵאָלי, 
ּה )שם ד(: ִאיׁש ָקדֹוׁש  ִתיב ֵבּ ְרּגּום )ברכות ח(, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְכּ ַתּ
א ָרֲאָתה ְקִרי ַעל ְסִדינֹו )ברכות  לֹּ ִמיד – ֶשׁ ֹעֵבר ָעֵלינּו ָתּ
ְקֵרה־ַלְיָלה  ִמִמּ ִנּצֹוִלין  ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ י:(, 
ִרית  ֶדׁש זֹוִכין ְלִתּקּון ַהְבּ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ י ַעל־ְיֵדי ְשׁ "ל, ִכּ ַנּ ַכּ
ְרּגּום,  ַתּ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ר  ִעַקּ י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ
ָבְרִרין ֶאת  ְמּ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ָנה, ְדּ ָמה ְוֵשׁ ְרֵדּ ִחיַנת ַתּ הּוא ְבּ ֶשׁ
ן ָאז ִנּצֹוִלין  "ל, ְוַעל ֵכּ ַנּ ָמה ַכּ ְרֵדּ ִחיַנת ַהַתּ ְרּגּום, ְבּ ִחיַנת ַהַתּ ְבּ
ִוד )תהלים  ָדּ ׁש  ֵקּ ִבּ ֶשׁ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ָמה  ְרֵדּ ַתּ ַבּ ֶשׁ ְקֵרה־ַלְיָלה  ִמִמּ
י הּוא  מֹו. ֹראׁש ְמִסָבּ ְיַכֵסּ ָפֵתימֹו  י ֲעַמל ְשׂ קמ(: ֹראׁש ְמִסָבּ
ִבין  הּוא ֹראׁש ַהְמַסְבּ ִחיַנת )יחזקאל א(: ֹנַגּה לֹו ָסִביב, ֶשׁ ְבּ
ּבֹו  ֶשׁ ְוָהָרע  ֶהָעָמל   – מֹו  ְיַכֵסּ ָפֵתימֹו  ְשׂ ֲעַמל  ה;  ׁ ֻדָשּ ַהְקּ ֶאת 
ִחיַנת ְמדּוָרה  ֵהם ְבּ ים, ֶשׁ ָאר ְלׁשֹונֹות ָהַעִמּ ל. ְוַעל ְשׁ ֵטּ ִיְתַבּ
י ֵמָהֵאׁש  ָחִלים, ִכּ "ל: ִיּמֹוטּו ֲעֵליֶהם ֶגּ ְבִעין ּכֹוְכִבין ַהַנּ ל ִשׁ ֶשׁ
ֹנַגּה,  ִחיַנת  ְבּ י  ִכּ ַהְינּו  טו(.  )יחזקאל  אְכֵלם  ֹתּ ְוָהֵאׁש  ָיָצאּו 
ּבֹו,  ל ָהָרע ֶשׁ ִיֹּפּ ֵרר, ֶשׁ ִיְּתָבּ ְרּגּום, ְצִריִכין ֶשׁ ִחיַנת ַתּ הּוא ְבּ ֶשׁ
ה, ַהְינּו  ׁ ֻדָשּ תֹוְך ַהְקּ ֵרר ְוַיֲעֶלה ְוִיְהֶיה ִנְכָלל ְבּ ּבֹו ִיְתָבּ ְוַהּטֹוב ֶשׁ
ֶדׁש ַעל־ְיֵדי  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ִבּ

ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ים,  ָהַעִמּ ְלׁשֹונֹות  ָאר  ּוְשׁ "ל.  ַנּ ַכּ ְרּגּום  ַתּ ְלׁשֹון 
ְבִחיַנת: ִיּמֹוטּו ֲעֵליֶהם  מּור, ְצִריִכין ְלַכּלֹוָתם ְלַגְמֵרי, ִבּ ַרע ָגּ
ַהּיֹוֶרֶדת  א  ׁ ֶאָשּ ְדּ ְלהֹוָבא  ַשׁ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ְוכּו'  ָחִלים  ֶגּ
ִליֹנק  ֹנַגּה  ְבּ ֻיְכְללּו  א  לֹּ ֶשׁ ִלּפֹות,  ַהְקּ ֹראׁש  ַעל  ת  ָבּ ֶעֶרב־ַשׁ ְבּ
ת, ִנְכָלל  ָבּ ְכִניַסת ַשׁ ת, ִבּ ָבּ ֶעֶרב־ ַשׁ י ְבּ רּוׁש, ִכּ ה. ֵפּ ׁ ֻדָשּ ֵמַהְקּ
ֵמאֹות ְלַגְמֵרי  ִלּפֹות ַהְטּ ָאר ַהְקּ ם ְשׁ ה, ְוָאז רֹוִצין ַגּ ׁ ֻדָשּ ְקּ ֹנַגּה ַבּ
ם  א ַעל ֹראָשׁ ׁ ֶאָשּ ְלהֹוָבא ְדּ ה, ְוָאז יֹוֵרד ַשׁ ׁ ֻדָשּ ַלֲעלֹות ֶאל ַהְקּ
ֶעֶרב־ ין ְבּ ָוַּנת ְרִחיַצת ַמִים ַחִמּ ֶזּהּו סֹוד ַכּ ה, ֶשׁ ְונֹוְפִלים ְלַמָטּ
ִריִכין ְלָבֵרר  ְצּ "ל, ֶשׁ ִחיָנה ַהַנּ ָוּנֹות. ְוֶזהּו ְבּ ַכּ ְמֹבָאר ַבּ ת, ַכּ ָבּ ַשׁ
ְלׁשֹון  ִיְּהֶיה ִנְכָלל ִבּ ִחיַנת ֹנַגּה, ֶשׁ הּוא ְבּ ְרגּום ֶשׁ ַתּ ַבּ ַהּטֹוב ֶשׁ
מּור,  ָגּ ַרע  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ָהַעּכּו"ם,  ְלׁשֹונֹות  ָאר  ּוְשׁ ֶדׁש,  ַהֹקּ

"ל: ַנּ ָלם ְלַגְמֵרי, ַהְינּו ַכּ יָלם ּוְלַבְטּ ְצִריִכין ְלַהִפּ
ֶדׁש,  ׁשֹון ַהֹקּ ִלים ֶאת ַהְלּ ְרּגּום ּוַמְשׁ ַתּ ַבּ ֲעֶלה ַהּטֹוב ֶשׁ ַמּ ו ּוְכֶשׁ
ַח  ִלין ַהֹכּ ְדּ ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתעֹוְרִרין ְוִנְתַגּ ֶשׁ
עֹוָלם.  ָבּ ָבר ֶשׁ ָכל ָדּ ֵיּׁש ְבּ ֶדׁש ֶשׁ ל ְלׁשֹון ַהֹקּ ל ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ ֶשׁ
ִנְבָרא  ּבֹו  ֶשׁ אֹוִתּיֹות  ֵצרּוֵפי  ה  ָמּ ַכּ ּבֹו  ֵיׁש  ָבר,  ָדּ ל  ָכּ י  ִכּ
ְלׁשֹון  ַעל־ְיֵדי  ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ְוַעל־ְיֵדי  ָבר,  ַהָדּ ֶזה 
ֵאּלּו  ל  ֶשׁ ַח  ַהֹכּ ִלין  ְדּ ְוִנְתַגּ ִנְתעֹוְרִרין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְרּגּום,  ַתּ
ה  ָבר ְוָדָבר. ְוֶזה )במדבר יד(: ְוַעָתּ ָכל ָדּ ֵיּׁש ְבּ ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ
ּלּוי  א ִגּ ְרָתּ ֵלאֹמר. ֵלאֹמר – ָדּ ַבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ ַח ה' ַכּ ל ָנא ֹכּ ִיְגַדּ
דּוָרה  ַהְמּ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  נו:(,  סנהדרין  )כשארז"ל  ֲעָריֹות 
ִנאּוף,  ֲאַות  ַתּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ "ל,  ַהַנּ ּכֹוְכִבין  ְבִעין  ִשׁ ל  ֶשׁ
ְוֶזהּו:  "ל.  ַנּ ַכּ ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ל  ֶשׁ ּבּור  ַהִדּ ַעל־ְיֵדי  ל  ֵטּ ְתַבּ ִנּ ֶשׁ
ֶדׁש,  ל ְלׁשֹון ַהֹקּ ּבּור ֶשׁ ִפי ַהִדּ ְרָתּ ֵלאֹמר – ַהְינּו ְכּ ַבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ ַכּ
מֹו  "ל, ְכּ ַנּ ֲאַות ִנאּוף ַכּ ל ַתּ ֵטּ ַעל־ָידֹו ֶנֱאַסר ֲעָריֹות ְוִנְתַבּ ֶשׁ
ּבּור  ִלים ֶאת ַהִדּ ְשׁ ַמּ ֵלמּות ֶשׁ ׁ ִפי ַהְשּ י ְכּ ַח ה', ִכּ ל ֹכּ ֵכן ִיְגַדּ
ֲאַות  ַתּ ּוִבּטּול  ִביַרת  ְשׁ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ל  ֶשׁ
ית,  ֵראִשׁ ְבּ ה  ַמֲעֵשׂ ְבּ ֶשׁ ַח ה'  ֹכּ ְוִנְתעֹוֵרר  ל  ֵדּ ִנְתַגּ ן  ֵכּ ִנאּוף, 

"ל: ַנּ עֹוָלם, ַכּ ָבּ ָבר ְוָדָבר ֶשׁ ָכל ָדּ ֵיּׁש ְבּ ֵהם ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ ֶשׁ
ָכל  ְבּ ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות  ִהְתנֹוְצצּות  ְלִהְתעֹוֵרר  ָיּכֹול  ֶשׁ ּוִמי  ז 
ִתָיּתֹו  ָבר, ֲאַזי ֲאִכיָלתֹו ּוְשׁ ָכל ָדּ ֵיּׁש ְבּ ית ֶשׁ ֵראִשׁ ה ְבּ ַמֲעֵשׂ
ָהאֹוִתּיֹות  ֵמִהְתנֹוְצצּות  א  ֶאָלּ ֵאינֹו  ֲענּוָגיו  ַתּ ְוָכל 
ְתּ ַוִיּיַטב  ְבִחיַנת )רות ג(: ַוֹיּאַכל ַוֵיְּשׁ ִתָיּה, ִבּ ֲאִכיָלה ּוְשׁ ַבּ ֶשׁ
ָהאֹוִתּיֹות  ִהְתנֹוְצצּות  ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ִלּבֹו,  ַוִיּיַטב  ִלּבֹו. 
ית  ְבֵראִשׁ ה  ַמֲעֵשׂ ְבּ ֶשׁ ֱאלִֹקים  ַנִים[  ּוְשׁ ים  לִֹשׁ ]ְשׁ ל"ב  ל  ֶשׁ
א אֹור,  ֶאָלּ ִלּבֹו, ֵאין טֹוב  ַוִיּיַטב  ְוֶזהּו:  ָבר.  ָדּ ָכל  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ
י  ִכּ ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור  ַוַיְּרא  תּוב )בראשית א(:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ
ֲאִכיָלתֹו  ָהְיָתה  ֶשׁ ִלּבֹו,  ַוִיּיַטב  ְתּ  ַוֵיְּשׁ ַוֹיּאַכל  ְוֶזהּו:  טֹוב. 
ל ל"ב ֱאלִֹקים  ִתָיּתֹו ֵמֶהָאַרת ְוִהְתנֹוְצצּות ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ ּוְשׁ
זֹון  ת ַהָמּ ְרַכּ ַוִיּיַטב ִלּבֹו – ֶזה ִבּ אֹוֵכל. ְוֶזה:  תֹו ֶשׁ ְסֻעָדּ ִבּ ֶשׁ
ֲאִכיָלתֹו  ָהְיָתה  ֶשׁ ה(,  פ'  רות  ומ"ר  ריח.  ויקהל  )זוהר 
ִתָיּה,  ָהֲאִכיָלה ּוְשׁ ֵיּׁש ְבּ ִתָיּתֹו ֵמִהְתנֹוְצצּות ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ ּוְשׁ
ַעל־ְיֵדי  ֵרְך  ִנְתָבּ זֹון  ַהָמּ י  ִכּ זֹון,  ַהָמּ ת  ְרַכּ ִבּ ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ
ֶאת  ּוְמִאיִרין  עֹוְרִרין  ְמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ
ר  ִעַקּ ְהֶיה  ִתּ ֶשׁ ְצִריִכין  ם  ׁ ּוִמָשּ ָבר,  ָדּ ָכל  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות 

"ל: ַנּ ֲענּוִגים ַכּ ָאר ַהַתּ ִתָיּה ּוְשׁ ָהֲאִכיָלה ּוְשׁ



י  ַאף־ַעל־ִפּ ְלַבד  ָחָכם  הּוא  ֶשׁ רּוׁש,  ]ֵפּ ׁשּוט  ָפּ ָחָכם  ְוָכל  ח 
ָבר  ַהָדּ ִנְבָרא  ּבֹו  ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות  ֵליַדע  ָיכֹול  יק[  ַצִדּ ֵאינֹו  ֶשׁ
ּוְמִרירּות,  ְמִתיקּות  ל  ֶשׁ ַח  ַהֹכּ ּיֹוֵדַע  ֶשׁ ִמי  י  ִכּ אֹוֵכל.  ֶשׁ ַהֶזּה 
יל ְוֶזה  ה, ֶזה ַמְגִדּ ְך ְוֶזה ַמְקֶשׁ ֶזּה ְמַרֵכּ ֲחִריפּות ּוְמִליחּות, ֶשׁ
קּות ָהאֹוִתּיֹות,  ַמְקִטין, ֶזה ְמַכֵוּץ ְוֶזה ַמְרִחיב, ְויֹוֵדַע ִהְתַחְלּ
ֵנים־ ּוְשׁ פּולֹות,  ְכּ ַבע  ְוֶשׁ אמ"ש,  ִאּמֹות  לׁש  ְלָשׁ ֱחָלִקין  ֶנּ ֶשׁ
ְסִפיָרה  ְלָכל  ָיִּכים  ׁ ַהַשּ ָהאֹוִתּיֹות  ְויֹוֵדַע  ׁשּוטֹות,  ְפּ ר  ָעָשׂ
ה  ָקֶשׁ ְוֶזה  ַרְך  ֶזּה  ֶשׁ ְסִפיָרה,  ל  ָכּ ל  ֶשׁ ַח  ֹכּ ְויֹוֵדַע  ּוְסִפיָרה, 
ָבר,  ָבר אֹו רֹוֶאה ֵאיֶזה ָדּ ּטֹוֵעם ֵאיֶזה ָדּ ְוכּו', ֲאַזי ַעל־ְיֵדי ֶשׁ
ָבר.  ַהָדּ ֶזה  ִנְבָרא  ּבֹו  ֶשׁ אֹוִתּיֹות  רּוֵפי  ַהֵצּ ּוֵמִבין  יֹוֵדַע  הּוא 
ְלִפי  ל  ַהֹכּ  – ּוְתמּוָנתֹו  ְוֵריחֹו  ַטְעמֹו  ְבּ ה  ֶנּ ַתּ ִנְשׁ ָבר  ָדּ ל  ָכּ י  ִכּ
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַקל ַהָקּ ׁ ָשּ ֶדׁש, ֶשׁ ל ְלׁשֹון ַהֹקּ ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ֶשׁ
ֶהם  ָבּ ִיְּבָרא  ֶשׁ ְוָכְך אֹוִתּיֹות  ְך  ָכּ ׁשּוט  ּוִבְרצֹונֹו ַהָפּ ָחְכָמתֹו  ְבּ
ְוֶזה  ֶזה.  ָבר  ָדּ ֶהם  ָבּ ֵרא  ִיָּבּ ֶשׁ אֹוִתּיֹות  ְוָכְך  ְוָכְך  ֶזה,  ָבר  ָדּ
ל ְלִפי  ַהּתֹוָרה, ֶשַׁהֹכּ ֵיּׁש ְבּ ִחיַנת ֲחֵסרֹות ִויֵתרֹות ּוְנֻקּדֹות ֶשׁ ְבּ
ִלְגֹרַע  ִריְך  ָצּ ֶשׁ ָקל,  ְשׁ ַהִמּ ְלִפי  ּומֹוִסיִפין  ּגֹוְרִעין  ֶשׁ ָקל,  ְשׁ ַהִמּ
ֵדי ְלַכֵוּן  ה ְכּ ִלְפָעִמים אֹו ְלהֹוִסיף ִלְפָעִמים ֵאיֶזה אֹות אֹו ְנֻקָדּ
י ֵכן ִחְיָּבה  ל ְלִפי ָחְכָמתֹו ּוְרצֹונֹו, ִכּ ַח ה' – ַהֹכּ ל ֹכּ ָקל ֶשׁ ְשׁ ַהִמּ
ְך ְוָכְך אֹוִתּיֹות ּוְנֻקּדֹות,  ֹקל ָכּ ִיְּשׁ ַרְך, ֶשׁ ָחְכָמתֹו ּוְרצֹונֹו ִיְתָבּ
ֵדי  ָבר ַהֶזּה, ְכּ ֹכַח ַהֶזּה ְואֹוִתּיֹות ּוְנֻקּדֹות ֵאּלּו ַהָדּ ְוִיְבָרא ְבּ
ַקל  ִיְּהֶיה לֹו ַטַעם ַהֶזּה ְוֵריַח ַהֶזּה ּוְתמּוָנה ַהֹזּאת. ְוֵכן ָשׁ ֶשׁ
ָבר ַאֵחר,  ֶהם ָדּ ְך ְוָכְך אֹוִתּיֹות ּוְנֻקּדֹות ֲאֵחרֹות ּוָבָרא ָבּ ָכּ
ִפי אֹוָתן  ַח ְוֵריַח ְוַטַעם ּוְתמּוָנה ַאֶחֶרת ְכּ ִיְּהֶיה לֹו ֹכּ ֵדי ֶשׁ ְכּ
הּוא ָחָכם ְלַבד,  עֹוָלם. ּוִמי ֶשׁ ָבּ ָבר ֶשׁ ָכל ָדּ ָהאֹוִתּיֹות, ְוֵכן ְבּ
ָכל  ֵיּׁש ְבּ ֵיַּדע ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ ָחְכָמתֹו, ֶשׁ ל ֹזאת ְבּ ָיכֹול ְלָהִבין ָכּ
רּוֵפי אֹוִתּיֹות,  ג ַרק ֵמַהֵצּ יׁש ְוִיְתַעֵנּ ַיְּרִגּ "ל; ֲאָבל ֶשׁ ַנּ ָבר ַכּ ָדּ
ְלִמי  י ִאם  ִכּ ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶזה  "ל,  ַנּ ַכּ ְתּ  ַוֵיְּשׁ ַוֹיּאַכל  ְבִחיַנת  ִבּ
ֶדׁש, ְוֵהִביא ִהְתנֹוְצצּות ָחָדׁש  ְלׁשֹון ַהֹקּ ֵלמּות ִבּ ֵהִביא ְשׁ ֶשׁ
ָכל  ֵיּׁש ְבּ ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ ָבר, ַהְינּו ְבּ ל ָדּ ל ָכּ ֶדׁש ֶשׁ ְלׁשֹון ַהֹקּ ִבּ
י ַעל־ רּוׁש, ִכּ "ל. ]ֵפּ ַנּ ְתּ ַכּ ָבר, ֶזה ָיכֹול ְלַקֵיּם: ַוֹיּאַכל ַוֵיְּשׁ ָדּ
ָבר,  ָדּ ָכל  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות  ֵליַדע  ְיכֹוִלין  ְלַבד  ָחְכָמה  ְיֵדי 
ְעמֹו  ַטּ ֶשׁ ָבר  ָדּ רֹוֶאה  ֶשׁ ְכּ ל  ְלָמָשׁ ַהְינּו  ְדּ "ל,  ַהַנּ ל  ָכּ ּיֹוְדִעין  ֶשׁ ְכּ
ְך, ְויֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ְסִפיָרה  חֹו ְלַרֵכּ ִתיקּות – ֹכּ ְמּ ָמתֹוק, ְויֹוֵדַע ֶשׁ
ִפיַרת ֶחֶסד,  גֹון ִמְסּ ִתיקּות ְוָהִרּכּוְך, ְכּ ל ַהְמּ ַח ֶשׁ ְך ֶזה ַהֹכּ ִנְמָשׁ
ָיְּך ִלְסִפיַרת ֶחֶסד – ֲאַזי  ְויֹוֵדַע ֵאיֶזה אֹות ִמכ"ב אֹוִתּיֹות ַשׁ
ֶזה  ָבּ ּיֹוֵצא  ַכּ ְוֵכן  ַהֶזּה,  ָבר  ָדּ ַבּ ׁש  ְמֻלָבּ ָהאֹות  אֹותֹו  ֶשׁ יֹוֵדַע 
הּוא ָחָכם  י ֶשׁ "ל. ֲאָבל ַאף־ַעל־ִפּ עֹוָלם ְוַכַנּ ָבּ ָבִרים ֶשׁ ָכל ַהְדּ ְבּ
ָהאֹוִתּיֹות  ּיֹוֵדַע  ֶשׁ ֵברּור,  ְבּ ֹזאת  ל  ָכּ ּיֹוֵדַע  ֶשׁ ְך,  ָכּ ל  ָכּ דֹול  ָגּ
ָכל  דֹול ְמֹאד ְבּ ִקי ָגּ ִריִכין ָלֶזה ִלְהיֹות ָבּ ְצּ ָבר )ֶשׁ ָכל ָדּ ֵיּׁש ְבּ ֶשׁ
ַבע  ָלה, ּוְבָכל ָחְכַמת ַהֶטּ ָבּ הּוא ָחְכַמת ַהַקּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת, ֶשׁ
ֹזאת,  ל  ָכּ ֵליַדע  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶשׁ יל,  ִכּ ְשׂ ַלַמּ ּמּוָבן  ַכּ ְוַהְיסֹודֹות, 
ָאר ָחְכמֹות(, ַאף־ַעל־ ָלה ּוִבְשׁ ַקָבּ דֹול ְמֹאד ְבּ י ִאם ָחָכם ָגּ ִכּ
ִיְהיּו ֲעַדִין  ִתָיּתֹו ְוַתֲענּוָגיו  ּוְשׁ ֲאִכיָלתֹו  י־ֵכן ָיכֹול ִלְהיֹות ֶשׁ ִפּ
ִיְּהיּו  י ִלְזּכֹות ֶשׁ ָבר, ְולֹא ֵמִהְתנֹוְצצּות ָהאֹוִתּיֹות, ִכּ ִמּגּוף ַהָדּ
ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶזה  ָבר,  ָדּ ָכל  ְבּ ֶשׁ ֵמָהאֹוִתּיֹות  ַרק  ֲענּוָגיו  ַתּ ל  ָכּ
ָזָּכה  ֶשׁ ְכּ ַהְינּו  ְדּ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ִלְשׁ זֹּוֶכה  ֶשׁ ְכּ ִאם  י  ִכּ

ֶדׁש,  ׁשֹון ַהֹקּ ִלים ֶאת ַהְלּ ל ְלַגְמֵרי ּוְלַהְשׁ ָגּ ְשׁ ֲאַות ַהִמּ ר ַתּ ֵבּ ְלַשׁ
ַהְינּו  ְדּ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ִבּ ָחָדׁש  ִהְתנֹוְצצּות  ֵהִביא  ֶשׁ ַעד 
ֶזה,  ָבּ אֹוֵחז  ֶשׁ יק  ִדּ ַהַצּ ֶזה  ָבר.  ָדּ ָכל  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות  ְבּ
ּום  ֲענּוג ִמּשׁ יׁש ׁשּום ַתּ ֵאינֹו ַמְרִגּ ְיָקא זֹוֶכה ָלֶזה, ֶשׁ הּוא ַדּ
י ִאם  ִכּ עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ֲענּוִגים  ַהַתּ ָאר  ּוְשׁ ִתָיּה  ּוְשׁ ֲאִכיָלה  ַבר  ְדּ
ֵרי לֹו[. ְוֶזה  ָבר, ַאְשׁ ָכל ָדּ ֵיּׁש ְבּ ֵמִהְתנֹוְצצּות ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ
ְתָך, ַהְינּו  ִיְּהֶיה ְסֻעָדּ ּיֹון ִיְסָעֶדָךּ )תהלים כ( – ֶשׁ ִחיַנת: ּוִמִצּ ְבּ
ּיּון ְוִסיַמן ָהאֹוִתּיֹות,  ֲענּוִגים, ִמִצּ ִתָיּה ְוָכל ַהַתּ ָהֲאִכיָלה ּוְשׁ
מּוָנה  ַעם ְוָהֵריַח ְוַהְתּ י ַהַטּ ָבר, ִכּ ָכל ָדּ ִנים ְבּ ַהְמֻצָיִּנים ּוְמֻסָמּ
ַלח  ָבר ַהֶזּה. ְוֶזה: ִיְשׁ ָדּ ֵיּׁש ַבּ הּוא ִצּיּון ְוִסיָמן ַעל ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ
ּלֹו  ה  ֶאֱעֶשׂ ב(  )בראשית  ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ֶעְזְרָך  ֶדׁש;  ִמֹקּ ֶעְזְרָך 
ֶדׁש –  ִמֹקּ ְוֶזה  "ל;  ַנּ ַכּ ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ַהְינּו  ַחָוּה,  ִחיַנת  ְבּ ֵעֶזר; 
בֹות  ֶדׁש – סֹוֵפי ֵתּ ַלח ֶעְזְרָך ִמֹקּ ֶדׁש. ְוֶזה: ִיְשׁ ִחיַנת ְלׁשֹון ַהֹקּ ְבּ
ר  ִעַקּ ְרּגּום, ֶשׁ ִחיַנת ַתּ הּוא ְבּ ָמה, ֶשׁ ְרֵדּ ִחיַנת ַתּ ְך, ַהְינּו ְבּ חֶשׁ
לֹו  ֵיּׁש  ּוְכֶשׁ "ל,  ַנּ ַכּ ְרּגּום  ַהַתּ ַעל־ְיֵדי  ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ

"ל: ַנּ ּיֹון ִיְסָעֶדָךּ ַכּ ֵלמּות ַהֶזּה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה: ּוִמִצּ ְשׁ
ֵמִאיר  ִמֶזּה   , ִיְסָעֶדָךּ ּיֹון  ּוִמִצּ זֹו:  ַמְדֵרָגה  ְבּ אֹוֵחז  ֶשׁ וִּמי  ט 
ּוְפָרא  ִמּשׁ ְוִנזֹּון  ל  ַקֵבּ ְמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ב  ַהֵלּ ם  ֵשׁ י  ִכּ ִלּבֹו, 
ִחיַנת  ֵהם ְבּ ית, ֶשׁ ֵראִשׁ ה ְבּ ל ַמֲעֵשׂ ׁשּוְפָרא, ִמל"ב ֱאלִֹקים ֶשׁ ְדּ
ִחיַנת ל"ב  ִכין ִמְבּ ם ִנְמָשׁ ָלּ ֻכּ ָבר, ֶשׁ ָכל ָדּ ֵיּׁש ְבּ ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ
ְוַעל־ְיֵדי ִהְתנֹוְצצּות ָהאֹור  ית.  ֵראִשׁ ְבּ ה  ל ַמֲעֵשׂ ֱאלִֹקים ֶשׁ
ִמְתנֹוֵצץ  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ַהַנּ ֱאלִֹקים  ִמל"ב  ב  ַהֵלּ ל  ַקֵבּ ְמּ ֶשׁ
ֵייִטב  ֵמַח  ָשׂ ֵלב  טו(:  )משלי  ְבִחיַנת  ִבּ ַהֶזּה,  אֹור  ָבּ ָניו  ָפּ
כּות ַהֶזּה, ֲאַזי יּוַכל ָהַאֵחר  ְכּ ִהְזַדּ ָניו ְמִאירֹות ַבּ ָפּ ִנים, ּוְכֶשׁ ָפּ
ַמְרָאה, ּוְלִהְתָחֵרט ְוָלׁשּוב  מֹו ְבּ ִנים ַהֶזּה ְכּ ָפּ ָניו ַבּ ִלְראֹות ָפּ
ר  ֶבּ ָפִנים ִדּ ִנים ְבּ ִחיַנת )דברים ה(: ָפּ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ְתׁשּוָבה ַכּ ִבּ
ֵלמּות  ּבּור ה', ַהְינּו ְשׁ ֶכם ִדּ ֵיּׁש ִעָמּ ֶכם, ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ה' ִעָמּ
ְך,  ל ָכּ ִנים ּוְמִאירֹות ָכּ ֶדׁש, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִמְתנֹוֵצץ ַהָפּ ְלׁשֹון ַהֹקּ

ָפִנים: ִנים ְבּ ּיּוַכל ְלִהְתָראֹות ָפּ ַעד ֶשׁ
ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ַהְינּו   – ַמְתְקָלא  ֲהֵוי  ָלא  ַעד  ְוֶזה: 
ְרצֹונֹו  רּוְך־הּוא ִבּ דֹוׁש־ָבּ ַקל ַהָקּ ׁ ָשּ ם ֶשׁ ְקָרא ַמְתְקָלא, ַעל ֵשׁ ַהִנּ
ָקל,  ְבִחיַנת )איוב כח(: ַלֲעׂשֹות ָלרּוַח ִמְשׁ "ל, ִבּ ַנּ ָהאֹוִתּיֹות ַכּ
ָבר ְוָדָבר,  ְך ְוָכְך אֹוִתּיֹות ְלָכל ָדּ רּוְך־הּוא ָכּ דֹוׁש־ָבּ ַקל ַהָקּ ׁ ָשּ ֶשׁ
"ל.  ַנּ ִפי ְרצֹונֹו ַכּ ִיְּהֶיה לֹו ַטַעם ָוֵריַח ּוְתמּוָנה ַהֹזּאת ְכּ ֵדי ֶשׁ ְכּ
יִחין  ִגּ ַמְשׁ ֲהֵוי  ָלא  ֵלמּות  ְשׁ ִבּ ֶדׁש  ׁשֹון־ַהֹקּ ַהְלּ ָהָיה  ֶשׁ ְוֹקֶדם 
י ִאי  ָפִנים, ִכּ ִנים ְבּ ִחיַנת ָפּ ין – ֲעַדִין לֹא ָהָיה ְבּ ַאִפּ ין ְבּ ַאִפּ
ִחיַנת  ֵהם ְבּ "ל, ֶשׁ ִנים ְמִאירֹות ַהַנּ ר ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת ָפּ ֶאְפָשׁ
ִחיַנת  הּוא ְבּ ִחיַנת ַמְתְקָלא, ֶשׁ י ִאם ַעל־ְיֵדי ְבּ ָפִנים, ִכּ ִנים ְבּ ָפּ
ָפִנים  ְבּ ִנים  ָפּ ִחיַנת  ְבּ ר  ִעַקּ י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ
"ל. ְוֶזה: ַעד ָלא ֲהֵוי ַמְתְקָלא,  ַנּ ֶכם ַכּ ר ה' ִעָמּ ֶבּ הּוא ַעל־ְיֵדי: ִדּ
ְרּגּום,  ֵלמּותֹו ַעל־ְיֵדי ַתּ ר ְשׁ ִעַקּ ֶדׁש, ֶשׁ ִחיַנת ְלׁשֹון ַהֹקּ ַהְינּו ְבּ

ָיּדּוַע: ְקָלא, ַכּ ְקָרא ִתּ הּוא ֹנַגּה, ַהִנּ ֶשׁ
ְלִמיד, אֹו  י ַהַתּ י ָהַרב, אֹו ִמִפּ ֹוֵמַע ִמִפּ ין ַהּשׁ ְוֶזהּו ַהִחּלּוק ֵבּ
י ְדָברֹו )תהלים  ּבֹוֵרי ֹכַח ֹעֵשׂ יִקים ֵהם ִגּ ִדּ י ַהַצּ ֶפר. ִכּ י ַהֵסּ ִמִפּ
רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ָבּ ל ַהָקּ ּבּור ֶשׁ ים ּובֹוִנים ַהִדּ ֵהם עֹוִשׂ קג(, ֶשׁ
ְבִחינֹות: ִנְמַלְך  ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ִבּ ֶדׁש ֶשׁ ׁשֹון־ ַהֹקּ ַהְינּו ַהְלּ



יִקים ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם )ב"ר פרשה  ל ַצִדּ מֹוֵתיֶהם ֶשׁ ִנְשׁ ְבּ
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ָרָאה  ֶשׁ ֲעׁשּוִעים  ׁ ַהַשּ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ח(, 
ְדַבר ה'  יִקים, ַעל־ ְיֵדי־ֶזה: ִבּ ל ַצִדּ מֹוֵתיֶהם ֶשׁ ְשׁ ל ִמִנּ ְיַּקֵבּ ֶשׁ
ַהְינּו  לג(,  )תהלים  ְצָבָאם  ל  ָכּ יו  ִפּ ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו  ַמִים  ָשׁ
י  ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ִכּ ֶדׁש, ֶשׁ ל ְלׁשֹון ַהֹקּ ּבּור ֶשׁ ה ַהִדּ ֲעָשׂ ַנּ ֶשׁ
ּבּור  ַהִדּ ים  ֵהם עֹוִשׂ ֶשׁ ְדָברֹו,  י  ֹעֵשׂ ְבִחיַנת  ִבּ יִקים ֵהם  ִדּ ַהַצּ
ר ְוִיְבָרא ֶאת ָהעֹוָלם; ְוָכל  ְיַּדֵבּ רּוְך־ הּוא, ֶשׁ דֹוׁש־ָבּ ל ַהָקּ ֶשׁ
יִקים  ִדּ ַהַצּ רֹוִצים  ֶשׁ ְכּ ו,  ַעְכָשׁ ם  ַגּ ִריָאה.  ַהְבּ ֹקֶדם  ָהְיָתה  ֶזה 
ה  ִחָלּ ים ְתּ רּוְך־ הּוא, ֵהם עֹוִשׂ דֹוׁש־ָבּ ֹמַע ֵאיֶזה ִדּבּור ֵמַהָקּ ִלְשׁ
יֶהם ַהּטֹוִבים  ּבּור ּובֹוִנים אֹותֹו, ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ַמֲעֵשׂ ֶאת ַהִדּ
ֵאּלּו  ֶשׁ ִנְמָצא  רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ָבּ ֵמַהָקּ ּבּוִרים  ִדּ ֹמַע  ִלְשׁ זֹוִכים 
ִחיַנת )תהלים קג(:  ְבּ ְוֶזה  ְוִנְבנּו ַעל־ָיָדם.  ִנְתַהּוּו  ּבּוִרים  ַהִדּ
ּבּור  ִדּ ֹמַע  ִלְשׁ רֹוִצים  ֶשׁ ְכּ  – ָברֹו  ְדּ קֹול  ְבּ ֹמַע  ִלְשׁ ְדָברֹו  י  ֹעֵשׂ
ּבּור  ַהִדּ ֶאת  ה  ִחָלּ ְתּ ים  עֹוִשׂ ֵהם  רּוְך־הּוא,  ָבּ דֹוׁש־  ֵמַהָקּ
אֹותֹו  ׁשֹוְמִעים  ְך  ְוַאַחר־ָכּ "ל,  ַנּ ַכּ ְדָברֹו  י  ֹעֵשׂ ְבִחיַנת  ִבּ
ָברֹו;  קֹול ְדּ ֹמַע ְבּ ְבִחיַנת: ִלְשׁ רּוְך־הּוא, ִבּ דֹוׁש־ָבּ ּבּור ֵמַהָקּ ַהִדּ
ֵלמּות  ּוְשׁ ם.  ִעָמּ ר  ְמַדֵבּ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ּבּור  ַהִדּ ֶזה  ְבּ י  ִכּ
ָאּה  ְבִחיַנת: ֲעָשׂ ִיְרָאה, ִבּ ְלָיא ְבּ ֶדׁש ַתּ ל ְלׁשֹון־ַהֹקּ ּבּור ֶשׁ ַהִדּ
ִנְמָצא  ע(.  )תיקון  אּוְדִנין  ְבּ ְלָיא  ַתּ ְוִיְרָאה  "ל,  ַנּ ַכּ אֹוָצר  ְכּ
רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ָבּ י ַהָקּ ל ּתֹוָרה ִמִפּ ּבּור ֶשׁ יק ׁשֹוֵמַע ַהִדּ ִדּ ַהַצּ ֶשׁ ְכּ
ִיְרָאה, ְוהּוא ׁשֹוֵמַע  לּוי ְבּ ּבּור ָתּ י ַהִדּ ֵלמּות, ִכּ ּבּור ְשׁ ֵיׁש ְלַהִדּ
יו  ֹוֵמַע ִמִפּ ּשׁ ָברֹו. ִנְמָצא ִמי ֶשׁ קֹול ְדּ ֹמַע ְבּ ְבִחיַנת: ִלְשׁ ּבּור ִבּ ַהִדּ
ִיְרָאה,  ֵלמּות, ַהְינּו ְבּ ְשׁ ֶדׁש ִבּ ּבּור ְלׁשֹון ַהֹקּ ל ִדּ ַעְצמֹו, ְמַקֵבּ ְבּ
ֹמַע  ִחיַנת: ִלְשׁ ֵלמּות ֵמֲחַמת ְבּ ֶדׁש ֵיׁש לֹו ְשׁ ׁשֹון־ ַהֹקּ י ֶזה ַהְלּ ִכּ
ְוַהִיְּרָאה  ִיְרָאה,  ְבּ ְלָיא  ַתּ ּבּור  ַהִדּ ֵלמּות  ְשׁ י  ִכּ ָברֹו,  ְדּ קֹול  ְבּ
י ַאֵחר הּוא ָרחֹוק  ֹוֵמַע ִמִפּ ּשׁ "ל; ֲאָבל ִמי ֶשׁ ַנּ אּוְדִנין ַכּ ְלָיא ְבּ ַתּ

ְדֵרָגתֹו: ָבר ָיַרד ִמַמּ י ְכּ ֵלמּות, ִכּ ׁ ִמֶזּה ַהְשּ
יק  ִדּ י ַהַצּ ִמיָעה ִמִפּ ׁ ַהְשּ ֶשׁ ְמֲעָך ָיֵראִתי – ְכּ י ִשׁ ַמְעִתּ ְוֶזה: ה', ָשׁ
ֹמַע  ִלְשׁ ְדָברֹו  י  ֹעֵשׂ ְבִחיַנת  ִבּ יָך,  ִמִפּ ׁשֹוֵמַע  הּוא  ֶשׁ ַעְצמֹו,  ְבּ
י  ָך, ַהְינּו ִמִפּ הּוא ׁשֹוֵמַע ִמְמּ ְמֲעָך – ֶשׁ ָברֹו. ְוֶזה ִשׁ קֹול ְדּ ְבּ
ר ַהִיְּרָאה  י ִעַקּ ַעְצמֹו, ֲאַזי: ָיֵראִתי – ִכּ רּוְך־הּוא ְבּ דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ
"ל.  ַנּ ַכּ ַהֶזּה  ֶדׁש  ִלְלׁשֹון־ַהֹקּ ֵלמּות  ְשׁ ֵיׁש  ְוָאז  אּוְדִנין,  ְבּ ְלָיא  ַתּ
"י:  ַרִשׁ ֵרׁש  ֵפּ ַחֵיּיהּו –  ַחֵיּיהּו.  ִנים  ָשׁ ֶקֶרב  ְבּ ָעְלָך  ָפּ ְוֶזה: ה' 
ית  ֵראִשׁ ה ְבּ ַח ַמֲעֵשׂ ָעְלָך, ַהְינּו ֹכּ ְתעֹוֵרר ָפּ ִנּ עֹוְרֵרהּו, ַהְינּו ֶשׁ
א:  ֶאָלּ ִנים,  ָשׁ ֶקֶרב  ְבּ ְקֵרי:  ִתּ ַאל  ִנים.  ָשׁ ֶקֶרב  ְבּ ִנְתעֹוֵרר 
ַהְינּו  ַנִים ִמְקָרא, ְדּ ַנִים )כשדרז"ל סוטה מט( – ְשׁ ֶקֶרב ְשׁ ְבּ
ַעל־ ָלם  ְשׁ ַהִנּ ֵלמּות,  ְשׁ ִבּ ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ַעל־ְיֵדי  ֶדׁש.  ַהֹקּ ְלׁשֹון 
ה  ַח ַמֲעֵשׂ אּוְדִנין, ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתנֹוֵצץ ֹכּ ָתְלָיא ְבּ ְיֵדי ַהִיְּרָאה ְדּ
"י:  ֵרׁש ַרִשׁ ֵפּ ֶדׁש. ְוֶזה ֶשׁ ְבָרא ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַהֹקּ ִנּ ית ֶשׁ ֵראִשׁ ְבּ
ֵלמּות  ְשׁ ר  ִעַקּ ֶשׁ ַתְרּגּומֹו,  ְכּ  – ְגֹינֹות  ִשׁ ַעל  ַלֲחַבּקּוק  ה  ִפָלּ ְתּ
י  ְגֹינֹות – ִכּ "ל. ְוֶזה: ַעל ִשׁ ַנּ ְרּגּום ַכּ ֶדׁש – ַעל־ְיֵדי ַהַתּ ְלׁשֹון ַהֹקּ
ִחיַנת ֵעץ  ְרּגּום הּוא ְבּ י ַתּ ְרּגּום, ִכּ ִחיַנת ַתּ ְגיֹונֹות הּוא ְבּ ִשׁ
ֵיּׁש  ֹוֵגג, ֶשׁ ֹעָרב טֹוב ָוַרע, ְוֵכן הּוא ַהּשׁ ְמּ ַעת טֹוב ָוָרע, ֶשׁ ַהַדּ

ה הּוא ַרע, ְוַכָוָּנתֹו טֹוב: ֲעֶשׂ ַהַמּ ן טֹוב ָוַרע, ֶשׁ ם ֵכּ ּבֹו ַגּ
ָיִּכים ַלּתֹוָרה ַהֹזּאת(: ׁ ָמטֹות ַהַשּ )ַהְשׁ

יֹוֵתר,  דֹול ְבּ י ֶהָחָכם ֵיׁש ִחּלּוק ָגּ ֶפר ְלׁשֹוֵמַע ִמִפּ ֵסּ ּוֵבין לֹוֵמד ַבּ

ֹתב ֹזאת  תּוב )שמות יז(: ְכּ ָכּ מֹו ֶשׁ רֹון, ְכּ י ֵסֶפר הּוא ַרק ְלִזָכּ ִכּ
ֵהָמה ֵיׁש  ם ְבּ י ַגּ ה, ִכּ ֹכַח ַהְמַדֶמּ רֹון הּוא ְבּ ֶפר, ְוַהִזָּכּ ֵסּ רֹון ַבּ ִזָכּ
ָמקֹום  ְבּ ֵהָמה זֹוֶכֶרת ֶשׁ ם ְבּ ַגּ ָאנּו רֹוִאים, ֶשׁ מֹו ֶשׁ רֹון, ְכּ ָלּה ִזָכּ
ן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ם. ְוַעל ֵכּ ׁ ֶלב ְוִהיא ּבֹוַרַחת ִמָשּ ָכּה ֶכּ ֶזה ְנָשׁ
אי ְלָאְמָרם  ׁ ה ַרַשּ ה ִאי ַאָתּ ַעל־ֶפּ ְבּ ָבִרים ֶשׁ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ְדּ
ְקָרא:  ֱאֶמת ֶזה ַהִמּ י ֶבּ גֹו, ִכּ ָבִרים ְבּ ְכָתב )גיטין ס:(. ְוֵיׁש ְדּ ִבּ
ְכָתב,  ִבּ "ל, ֶנֱאַמר ַעל ּתֹוָרה ֶשׁ ֶפר ַהַנּ ֵסּ רֹון ַבּ ֹתב ֹזאת ִזָכּ ְכּ
ֵעת  דֹוׁש ְבּ יו ַהָקּ י ִמִפּ ַמְעִתּ ל ֶזה ָשׁ ְוָקא ְלָכְתָבּה. )ָכּ ִריִכין ַדּ ְצּ ֶשׁ

ֵאר ִעְנָין ֶזה ֵהיֵטב(: "ל, ְולֹא ֵבּ י ְלָפָניו ּתֹוָרה ַהַנּ ַתְבִתּ ָכּ ֶשׁ
)סנהדרין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁ ֶשּ ַמה  סֹוד  ְוֶזה 
ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָהָיה;  ָעְרָלתֹו  ְבּ ָמׁשּוְך  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  לח:(: 
ית,  י ַעל־ְיֵדי ָלׁשֹון ֲאַרִמּ ר. ְוָהֵבן ְמֹאד, ִכּ ית ִסֵפּ ָלׁשֹון ֲאַרִמּ ְבּ
ַרע  הּוא  ֶשׁ ָהָעְרָלה,  ְוָיְנָקה  ָכה  ָמְשׁ ְרּגּום,  ַתּ ְלׁשֹון  הּוא  ֶשׁ
ם ֵהיֵטב.  "ל, ַעֵיּן ָשׁ ַנּ ִרית ֹקֶדׁש ַכּ ֶדׁש, ִמְבּ ׁשֹון ַהֹקּ ַהּכֹוֵלל, ִמְלּ
ְלׁשֹונֹות  ִחיַנת  ְבּ ַהּכֹוֵלל,  הּוא ַרע  ִרית, ֶשׁ ַהְבּ ַגם  ְפּ ר  ִעַקּ י  ִכּ
ִחיַנת ֹנַגּה,  הּוא ְבּ ְרּגּום, ֶשׁ ים, ְיִניָקָתם ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַתּ ָהַעִמּ
ִרית ֹקֶדׁש  ֶדׁש, ִמְבּ ׁשֹון ַהֹקּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵהם עֹוִלים ִליֹנק ִמְלּ ֶשׁ
ְבִחיַנת  ִחיָרה הּוא ִבּ יֹון ְוַהְבּ ָסּ ְוַהִנּ ְתְקָלא  ר ַהַמּ י ִעַקּ "ל. ִכּ ַנּ ַכּ
"ל. ְוֶזהּו:  ַנּ ְקָלא ַכּ י ֹנַגּה ִנְקָרא ַתּ ְרּגּום, ִכּ ִחיַנת ַתּ הּוא ְבּ ֹנַגּה, ֶשׁ
ָלׁשֹון  ָעְרָלתֹו ָהָיה; ָאָדם ָהִראׁשֹון ְבּ ָאָדם ָהִראׁשֹון ָמׁשּוְך ְבּ
ִרית,  ַהְבּ ַגם  ְפּ ר  ִעַקּ י  ִכּ ְלָיא,  ָתּ ָהא  ְבּ י ָהא  ִכּ ר,  ִסֵפּ ית  ֲאַרִמּ
הּוא  ית, ֶשׁ ְך ַעל־ְיֵדי ָלׁשֹון ֲאַרִמּ ָעְרָלתֹו, ִנְמָשׁ ִחיַנת ָמׁשּוְך ְבּ ְבּ

"ל: ַנּ ֶדׁש ַכּ ֵאין ַמֲעִלין אֹותֹו ִלְלׁשֹון ַהֹקּ ֶשׁ ְרּגּום, ְכּ ְלׁשֹון ַתּ
ּבּור  ַהִדּ ה  עֹוֶשׂ יק  ִדּ ַהַצּ ֶשׁ  – ָברֹו  ְדּ קֹול  ְבּ ֹמַע  ִלְשׁ ְדָברֹו  י  ֹעֵשׂ
ַמְעָלה, ֲעַדִין הּוא ֲחַסר  א ִמְלּ ֶדׁש ָבּ ׁשֹון־ַהֹקּ ַהְלּ "ל. ּוְכֶשׁ ַנּ ְוכּו' ַכּ
ְרּגּום. ְוֶזהּו סֹוד  י ֲעַדִין ָצִריְך ְלַהֲעלֹות ַהּטֹוב ִמן ַהַתּ ּקּון, ִכּ ִתּ
ֵאַלת  ְדָרׁש )בראשית פ' יא( ְשׁ ִמּ ּמּוָבא ַבּ מֹו ֶשׁ ָוַּנת ִמיָלה, ְכּ ַכּ
ָבר  רּוְך־הּוא ָדּ דֹוׁש־ָבּ יִנין ַעל ִמְצַות ִמיָלה: ֵאיְך ִיְבָרא ַהָקּ ַהִמּ
ׁשֹון־ ַהְלּ "ל, ֶשׁ ַנּ ָוָּנה זֹו, ַהְינּו ַכּ ּקּון, ַאְך הּוא ַעל ַכּ ר ִתּ ַהְמֻחָסּ
ַמְעָלה, הּוא  ִמְלּ א  ִרית ַהָבּ ּקּון ַהְבּ ִתּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶדׁש, ֶשׁ ַהֹקּ
ַעל־ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ְבּ ה,  ְלַמָטּ ּקּונֹו  ִתּ ר  ְוִעַקּ ּקּון,  ִתּ ֲחַסר  ֲעַדִין 
ׁשֹון־ ִליִמין ֶאת ַהְלּ ְרּגּום ּוַמְשׁ ַתּ ַבּ ָאנּו ַמֲעִלין ַהּטֹוב ֶשׁ ְיֵדי ֶשׁ
ֶזה  ה ְבּ ָלם ְלַמָטּ ָבִרים ִנְשׁ ל ַהְדּ ל ָכּ ּקּון ֶשׁ ר ַהִתּ י ִעַקּ ֶדׁש, ִכּ ַהֹקּ
ַעל־ְיֵדי  ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ ְיָקא,  ַדּ ָהעֹוָלם 
ַמְעָלה, ַאף־ַעל־ א ִמְלּ ֶדׁש ָבּ ׁשֹון־ַהֹקּ ַהְלּ י ֶשׁ ַאף־ַעל־ִפּ ְרּגּום, ֶשׁ ַתּ
הּוא  ְרּגּום, ֶשׁ י ִאם ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַתּ ִכּ ֵלמּות  י־ֵכן ֵאין לֹו ְשׁ ִפּ
ָבְרִרין ַהּטֹוב  ְמּ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ַעת טֹוב ָוָרע, ְדּ ִחיַנת ֵעץ ַהַדּ ְבּ
ָלם  ְיָקא ִנְשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַדּ ַעת, ֶשׁ ֵעץ ַהַדּ ְבּ ְרּגּום, ַהּטֹוב ֶשׁ ַתּ ַבּ ֶשׁ
ְדָרׁש  ִמּ ַבּ ם  ָשׁ ֹבָאר  ְמּ ׁ ֶשּ ַמה  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזהּו  ֶדׁש.  ׁשֹון־ַהֹקּ ַהְלּ
ִמיָלה:  ִמְצַות  ִעְנַין  ְבּ "ל  ַהַנּ יִנין  ַהִמּ ֵאַלת  ְשׁ ַעל  רּוץ  ַהֵתּ
יבּו  ֵהִשׁ "ל, ֶשׁ ַנּ ּקּון ַכּ ר ִתּ רּוְך־הּוא ְמֻחַסּ דֹוׁש־ָבּ ֵאיְך ִיְבָרא ַהָקּ
ל ְוכּו',  ׁ ְרמּוִסין ְצִריִכין ְלַבֵשּ ּקּון: ַהֻתּ ִתּ ָבר ָצִריְך  ָדּ ל  ָכּ ם:  ָשׁ
ם  ׁ ַהֵשּ ֶשׁ "ל,  ַנּ ַכּ ַהְינּו  ם;  ָשׁ ַעֵיּן  ְוכּו',  ּקּון  ִתּ ָצִריְך  ָהָאָדם  ַאף 
ִחיָרה,  ַעל־ְבּ ַהַבּ ָהָאָדם  ִביל  ְשׁ ִבּ ִריָאה  ַהְבּ ל  ָכּ ָרא  ָבּ ַרְך  ִיְתָבּ
ֵעץ  ְבּ רּור ַהּטֹוב ֶשׁ ָבִרים ַעל־ְיֵדי ֵבּ ל ַהְדּ ן ָכּ ְיָקא ְיַתֵקּ הּוא ַדּ ֶשׁ
עֹוָלם.  ָבּ ָבִרים ֶשׁ ל ַהְדּ ן ָכּ ִלים ּוְמַתֵקּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְשׁ ַעת, ֶשׁ ַהַדּ



רּוַח  ר ִיְקֹצרּון. ּבַֹעז ָחָמא ּבְ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ָבר ַאֵחר ֵעיַנִיְך ּבַ ּדָ
ִאיּנּון  יִטין ּדְ ּלִ ִאין ׁשַ ּה ַמְלִכין ִעּלָ ְזִמיִנין ְלָנְפָקא ִמיּנָ א, ּדִ קּוְדׁשָ
ּה, )בראשית  יב ּבָ ְכּתִ ָמר, ּדִ ֲהַוות ּתָ ָמה ּדַ א. ּכְ ֹכּלָ ַעְייִנין ּדְ
ָנְפִקין  ּדְ ִפְתָחא  ּבְ ַבת  ִאְתַייּשְׁ ֵעיַנִים.  ֶפַתח  ּבְ ב  ׁשֶ לח( ַוּתֵ
ָמה ְדַאּתְ  ִאְקרּון ַעיְיִנין, ּכְ ּדְ ִאין,  יִטין ִעּלָ ּלִ ּה ַמְלִכין ׁשַ ִמיּנָ
ְייֵפי ּגּוָפא  ָכל ׁשַ ָמה ּדְ ָאֵמר )במדבר טו( ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה. ּכְ
ְוַעְייִנין ִאיּנּון ִמְנָהִגין ְלָכל  ַעְייִנין,  ַתר  ּבָ א  ָלא ָאְזִלין ֶאּלָ
א  יִטין, ּכֹּלָ ּלִ ּגּוָפא. אּוף ָהִכי ַמְלִכין ְוַסְנֶהְדִרין, ְוָכל ִאיּנּון ׁשַ
ַאְזִלין ֲאַבְתַרְייהּו )ס''א דאזלין שייפין בתר עיינין( ּוְבִגין 
ְזִמיִנין ְלֵמיַפק  יִטין, ּדִ ּלִ ין ַמְלִכין ְוׁשַ ְך ָאַמר ָלּה ֵעיַנִיְך ִאּלֵ ּכַ
אשר  בשדה  עיניך  לפסוק,  אחר  ופירוש  דבר  ּה.-  ִמיּנָ
אשר  הברית,  בקדושת  קדוש  היה  אשר  בעז  יקצרון. 
הפנויה,  רות  עם  היחוד  מן  להתרחק  ערווה  גדר  שם 
באומרו לה ליני פה הלילה, ודרשו חז"ל ליני לבדך ללא 
איש. והנה על ידי גדר ערווה שהוא ברור הטוב שבנוגה 
הנוגה  בירור  ידי  על  לך,  במותר  עצמך  קדש  בחינת 
נשלמת לשון הקודש רוח הקודש, לכן ראה ברוח הקודש 
דייקא, שעתידים לצאת ממנה מלכים עליונים אשר הם 
עינים של הכל. כמבואר לקמן שמנהיגי הדור נקראים 
כך  הגוף,  כל  מנהיגות  אשר  העינים  כמו  העדה,  עיני 
עיניים שלהם הרואות למרחוק ברוח הקודש, על ידי זה 

מנהיגים הם את הדור לאותו מקום רחוק שרואים, שהיא 
אשר  שבת  שכולו  יום  בחינת  הבריאה  של  התכלית 
באלף השביעי )כמובא בספרא דצניעותא בתחילתו, כי 
אחרי ששת אלפי שנה של בירור המתקלא שהיא הנוגה 
זוכים לשבת קודש( ויש עוד לרמז עינים דכלא, עינים של 
הכל שהוא היסוד כידוע, שעל ידי קדושת הברית זוכים 
לעינים קדושות בחינת ראיה למרחוק ברוח הקודש על 
כמו שהיתה  ומה שנעשה ברות הוא  קודש.  ידי ברית 
כנ"ל  דהיינו  עינים.  בפתח  ותשב  בה  שכתוב  תמר, 
התיישבה בפתח שיוצאים ממנו מלכים, בחינת מלכות 
פה, הוא דיבור  בחינת חוה, שעל ידי לשון הקודש שלהם 
על  עליונים  עריות,  של  בישא  יצרא  על  שליטים  הם 
שבעים כוכבים להכניעם כי כשזה קם זה נופל, שנקראים 
עינים, כמה שנאמר, אם מעיני העדה. כמה שכל אברי 
מנהיגים  ועינים  העינים,  אחרי  אלא  הולכים  לא  הגוף 
יוצאת הוראה  שמהם  וסנהדרין  הגוף, כך מלכים  לכל 
להתרחק  וסייגים  בגדרות  התורה,  של  קדושה  והנהגה 
הקודש  רוח  למדרגת  ישראל  להוליך  כדי  העברה  מן 
ושלמות שמירת הברית, וכל אותם שליטים כנ"ל כולם 
הולכים אחריהם לשמוע בעצתם המובילה לתכלית, יום 
שכולו שבת. ומפני כך אמר לה ברמז, עיניך אלו מלכים 

ושליטים שעתידים לצאת ממך.

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

ִרית,  ּקּון ַהְבּ ִחיַנת ִתּ יָלה, ְבּ ּקּון ַהִמּ ן ִתּ ן ְצִריִכין ְלַתֵקּ ְוַעל ֵכּ
ֶדׁש ַעל־ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ ִחיַנת ְשׁ ֶזּהּו ְבּ ְיָקא, ֶשׁ ֶזה ָהעֹוָלם ַדּ ְבּ
לֹו  ֵאין  ַמְעָלה  ִמְלּ א  ַהָבּ ֶדׁש  ׁשֹון־ַהֹקּ ַהְלּ ֶשׁ ְיָקא,  ַדּ ְרּגּום  ַתּ ְיֵדי 
ִליִמין  ֲאַנְחנּו ַמְשׁ י ִאם ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ַמְעָלה, ִכּ א ִמְלּ ָבּ ֶשׁ ֵלמּות ְכּ ְשׁ
ָלם  ְיָקא ִנְשׁ ָאז ַדּ ְרּגּום, ֶשׁ ַתּ ַבּ ָבְרִרין ַהּטֹוב ֶשׁ ְמּ אֹותֹו ַעל־ְיֵדי ֶשׁ
ִחיַנת ִמיָלה,  ַמ"ל – ָחׁש ָמל, ְבּ "ל. ְוֶזהּו: ַחְשׁ ַנּ ֶדׁש ַכּ ׁשֹון־ַהֹקּ ַהְלּ
ְבִעין  ִשׁ ל  ֶשׁ ְמדּוָרה  ִחינֹות  ְבּ ְבִעים,  ִשׁ יַמְטִרָיּא  ִגּ ּו"ָמל" 
ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ל  ֵטּ ְוִנְתַבּ ְך  ְוֶנְחָתּ ל  ְתַמֵלּ ִנּ ֶשׁ "ל,  ַהַנּ ּכֹוְכִבין 
ָוּנֹות ְוָהֵבן: ַכּ "ל. ַעֵיּן ַבּ ַנּ ִרית ַכּ ּקּון ַהְבּ ִחיַנת ִתּ הּוא ְבּ ִמיָלה, ֶשׁ
ָגגֹות,  ׁ ּקּון ַהְשּ ְרּגּום, הּוא ַעל־ְיֵדי ִתּ ּוְלַהֲעלֹות ַהּטֹוב ִמן ַהַתּ

ׁשֹוֵגג, ְוָהֵבן: ָחָטא ְבּ ׁ ל ַמה ֶשּ ן ָכּ ִריְך ְלַתֵקּ ָצּ ֶשׁ
ֶחְלִמין  ר  ְלַפֵשׁ יֹוֵדַע  ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ּוִמי 
ֵהם  ַהֲחלֹומֹות  י  ִכּ ם.  ָשׁ ְמֹבָאר  ַכּ יֹוֵסף,  מֹו  ְכּ ָמה  ְרֵדּ ַתּ ַבּ ֶשׁ
ָבר ֵיׁש אֹוִתּיֹות  ָכל ָדּ י ְבּ ּמּוָבא, ִכּ אֹוֵכל, ַכּ ֲאָכִלים ֶשׁ ִפי ַהַמּ ְכּ
ָאַכל  ֶשׁ ֲאָכִלים  ֵמַהַמּ ָהֵאִדים  עֹוִלים  ן,  ְוָיֵשׁ ֹוֵכב  ּשׁ ּוְכֶשׁ "ל,  ַנּ ַכּ
ּוִמֶזּה  ֶהם,  ָבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות  ְוִנְצָטְרִפין  ַח,  ְלַהֹמּ ְועֹוִלים 
ף  ָאָדם אֹוֵכל, ִאם ָהָיה אֹוֵכל ַהַכּ ֶשׁ ה ַהֲחלֹום. ִנְמָצא ְכּ ַנֲעֶשׂ
ָכל  י ְבּ ִני ֹקֶדם ָהִראׁשֹון, ָהָיה ִמְתָרֶאה לֹו ֲחלֹום ַאֵחר, ִכּ ׁ ַהֵשּ
ה,  ִחָלּ ף ְתּ ָבר ֵיׁש אֹוִתּיֹות ֲאֵחִרים, ְוִאּלּו ָהָיה אֹוֵכל ֶזה ַהַכּ ָדּ
ִמְתָרֶאה  ְוָהָיה  ֲאֵחִרים,  ֵצרּוִפים  ְבּ ָהאֹוִתּיֹות  ִנְצָטְרִפין  ָהיּו 
הּוא  ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ּוִמי  ַאֵחר.  ֲחלֹום  לֹו 

ָיכֹול  הּוא  ן  ַעל־ֵכּ "ל,  ַנּ ַכּ ָבר  ָדּ ָכל  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות  יֹוֵדַע 

ה ְמֹבָאר ֵהיֵטב  "ל. ְוָהֵבן ֵהיֵטב, ֵאיְך ַעָתּ ַנּ ר ֶחְלִמין ַכּ ְלַפֵשׁ

ֶדׁש, ַעל־ְיֵדי  ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ ְתרֹון ֲחלֹומֹות ַעל־ְיֵדי ְשׁ ִעְנַין ִפּ

ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ְשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ְך,  ַאַחר־ָכּ ם  ָשׁ ַתב  ָכּ ׁ ֶשּ ַמה 

ַעל־ י  ִכּ ָבר,  ָדּ ָכל  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות  ַהִהְתנֹוְצצּות  ְמִאיִרין 

ֶהם  ֵמּ ֶשׁ ֲאָכִלים,  ַהַמּ ָכל  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות  ִהְתנֹוְצצּות  ְיֵדי 

ר  ְלַפֵשׁ יֹוֵדַע  יֹוֵסף  ִחיַנת  ְבּ יק  ִדּ ַהַצּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַהֲחלֹומֹות, 

"ל: ַנּ ָמה ַכּ ְרֵדּ ַתּ ַבּ ֶחְלִמין ֶשׁ

ַעְצמֹו(: נּו ַז"ל ְבּ ַתב־ַיד ַרֵבּ ֲאָמר ִמְכּ )ֶזה ָמָצאנּו ִמֶזּה ַהַמּ

ֶדׁש,  ַהֹקּ ׁשֹון  ִמְלּ ָהֶעֶרְך  ְיַקר  ֶדל  ֹגּ ְוכּו'.  ֶדׁש  ִמֹקּ ֶעְזְרָך  ַלח  ִיְשׁ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:  מֹו ֶשׁ ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְכּ ֶשׁ

אן  י ֵמִאיׁש – ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון, ִמָכּ ה, ִכּ ׁ ֵרא ִאָשּ ְלֹזאת ִיָקּ

ִחיַנת ְלׁשֹון  ה הּוא ְבּ ׁ י ָהִאָשּ ֶדׁש, ִכּ ְלׁשֹון ַהֹקּ ְבָרא ָהעֹוָלם ִבּ ִנּ ֶשׁ

מֹו  ְכּ ּבּור,  ִדּ ְלׁשֹון  ַחָוּה,  ְוֶזהּו:  ָהעֹוָלם.  ִנְבָרא  ּה  ָבּ ֶשׁ ֶדׁש  ַהֹקּ

ֵרא  ִחיַנת: ְלֹזאת ִיָקּ ַעת. ְוֶזה ְבּ תּוב: ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶוּה ָדּ ָכּ ֶשׁ

ר  ֶבּ ר ִדּ תּוב: ְוֹזאת ֲאֶשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ּבּור ִנְקָרא ֹזאת, ְכּ י ַהִדּ ה, ִכּ ׁ ִאָשּ

ׁשֹונֹות.  ל ַהְלּ ֶדׁש רֹוְמָמנּו ִמָכּ ָלֶהם ֲאִביֶהם, ְוַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ַהֹקּ

ׁשֹונֹות נֹוְפִלים ַעל־ ל ַהְלּ ִחיַנת: ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון, ָכּ ְוֶזה ְבּ

אן ָמָצאנּו(: ֶדׁש, ְוֵאין )ַעד ָכּ ְיֵדי ְלׁשֹון ַהֹקּ



יב, )מיכה  ְכּתִ ּדִ ַלים,  ִוְירּוׁשָ ִצּיֹון  א  ּדָ ֶדה.  ׂשָ ַמאן  ֶדה.  ּשָׂ ּבַ
ֶדה  ׂשָ ִריַח  ּוְכִתיב )בראשית כז( ּכְ ֵתָחֵרׁש.  ֶדה  ׂשָ ג( ִצּיֹון 
ֵעיַנִיְך  ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ַלים.  ְירּוׁשָ א  ּדָ ְיָי',  ַרכֹו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ
ָלא  ּה,  ִמיּנָ ְלֵמיַפק  ְזִמיִנין  ּדִ יָלּה,  ּדִ ַעְייִנין  ִאיּנּון  ּדְ ֶדה,  ָ ּשׂ ּבַ
ֵמַההּוא  ָהא  ּדְ ִיְקֹצרּון,  ר  ֲאׁשֶ ֶדה.  ָ ּשׂ ּבַ א  ֶאּלָ יִטין  ּלִ ׁשַ ְיהֹון 
ָנִהיר,  ּדְ ּוְנהֹוָרא  ּתֹוָרה,  ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַנְקִטין  ֲהוֹו  ֶדה,  ׂשָ
ֵצא ּתֹוָרה.- אלו הנשמות  ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ יב, )ישעיה ב( ּכִ ְכּתִ ּדִ
זה  איזו שדה?  כנ"ל של המלכים שבך, המה בשדה,  
ציון וירושלים, כמו שכתוב ציון שדה תחרש, וכתוב 
אלו  כי  ירושלים.  זו  ה’,  ברכו  אשר  השדה  כריח 
הצדיקים עיני העדה המלכים השליטים, עיקר שליטתם 
כי  שלמה,  יראה  שמים,  יראת  של  האוצר  בכוח  הוא 
כ"ב  החיטה,  של  תיקון  תלוי  שבו  אוצר  הוא  היראה 
אותיות של לשון הקודש )כמובא שם(, שעל ידי שלמות 
לגדירת  היראה המביאה  ידי  על  הקודש שנעשה  לשון 
באותיות של מעשה  התנוצצות  מביא  זה  ידי  על  גדר 
בכל  ומסומנות  המצוינות  אלו הם האותיות  בראשית, 
דבר שבבריאה במשקל הנכון בשביל הבחירה וזהו ציון 
וירושלים דייקא, שהיא היראה המביאה להתגלות אור 
המלכים  הצדיקים  מדרגת  שהיא  האותיות,  התנוצצות 
היכולים להרגיש ולהתענג רק מצרופי האותיות ולא מן 
הגשמיות, וכל זה  על ידי ששברו תאוות המשגל לגמרי 
מותר  עצמם  לקדש  לעצמם  ששמו  ערווה  גדר  ידי  על 
להם, וזאת הגדר נעשה מהתעוררות שלהם לבד, שהיא 
שמים,  מיראת  חוץ  שמים  בידי  הכל  בחינת   היראה, 
ועל ידי זה שביררו הטוב שבנוגה שהיא הגדר, על ידי 
זה האלו הטוב שבנוגה לקדושה והשלימו לשון הקודש, 
והכל על ידי לשון הקודש בעצמה דייקא, כי זה מביא לזה 
וכן תיקון  לתיקון הברית,  לשון הקודש  לזה,  וזה מביא 
הברית מביא לשלמות לשון הקודש, ומהיכן שיתחיל טוב 
הדבר. וזהו ציון שדה תחרש, תחרש דייקא, בחינת חרש 
ואילם בחינת לחש, בחינת ח"ש מ"ל שעיקר חיות אש 
ממלות באש הדיבור הקדוש הממלמל ומכניע תבערת 
ידי עיתים חשות שהוא  דייקא על  הוא  שבעים אומות 
חרש ושתיקה, כמובא בליקוטי הלכות על התורה הנ"ל 
בענין התבודדות שלפעמים צריך להקדים השתיקה לפני 
התפילה, בחינת מה שחסידים ראשונים היו שוהים שעה 
דקדושה של  לעורר הכיסופים  כדי  לפני התפילה  אחת 
היראה  קול  ושומע  ששותק  ידי  על  המתגלים  הנשמה 
וזאת  יראתי.  שמעך  שמעתי  ה’  בחינת  בו,  הטמונה 
ולאחר  לגילוי הכיסופים  היראה אשר בשתיקה מביאה 
מכן לבערה דקדושה בדיבורי לשון הקודש בהתבודדות 
ותפילה. וזהו גם ענין ריח השדה, כי בכל דבר יש מראה 
והנשמתית של  והמדרגה הגבוה, הפנימית  וריח,  טעם 
הדבר הוא הריח שממנו נהנית הנשמה, שהוא בחינת 
ריח האותיות שבדבר, וכל זה על ידי יראה בחינת והריחו 
ביראת ה’, כי ראשית חכמת השגת העונג באותיות הוא 

מן היראה. ועל כן כתוב עיניך בשדה, שהם עינים שלה, 
הם נשמות המלכים כנ”ל, שעתידים לצאת ממנה, והם 
לא יהיו שליטים על יצרם ועל העם אלא בכח השדה, 
שהיא השכינה כידוע, בחינת מלכות פה בחינת חווה, 
מדרגתם  גודל  ועיקר  הקודש.  ברוח  מגרונם  המדברת 
התנוצצות  אור  עונג  הוא  הקודש  ורוח  הקודש  בלשון 
האותיות המצוינות בשדה, והוא על ידי ירושלים ויראה 
אשר  וזהו  כנ”ל.  וקדושת הברית שהם  שלמה שבהם  
הארת  בחינת  שהיא  שדה,  מאותו  שהרי  יקצרון, 
התנוצצות האותיות ושלמות לשון הקודש, כ"ב אותיות 
לחם התורה העשוי מחטה, הרי מאותו שדה, אשר שם 
העולם  בני  כל  לוקחים  היו  התורה,  ואותיות  החיטים 
אותיות וחכמת התורה אשר ראשיתה יראה כנ"ל, והיו 
לוקחים אור שמאיר באותיות, כמו שכתוב כי מציון, 
מעשה  של  אלוקים  ל"ב  החכמה,  נתיבות  ל"ב  בחינת 
בראשית שבלב, בחינת מציון יסעדך, שעיקר סעודתך 
התנוצצות  ידי  על  הוא  התורה,  בחכמת  שלך  וחיות 
האותיות, כי משם תצא ותתגלה תורה, שהיא ההוראה 
ותומים  באורים  המלכים,  של  הקודש  ברוח  הקדושה 
המאירים באותיות מאירות וכן הוראות הלכות התורה 
של הסנהדרין כנ"ל. כי עיקר כח התורה שלהם המגיעה 
משמים, בבחינת רוח הקודש המאירה בליבם  בחינת לך 
אמר ליבי, בשליחותך דברי רוח הקודש המתגלה בפה  
שלהם, הוא דייקא על קדושת הברית של הצדיקים יחידי 

הדורות.

ֲחֵמיָנא  ֲאָנא  ּדַ ָרן,  ַכׁשְ ּדְ עֹוָבִדין  ין  ִאּלֵ ּבְ ַאֲחֵריֶהן,  ְוָהַלְכּתְ 
יֵליּה,  ּדִ ָמעֹו  ַמׁשְ ּכְ ְוגֹו'.  ָעִרים  ַהּנְ ֶאת  יִתי  ִצּוִ ֲהלֹא  ָך.  ּבְ
ְנִקיּות  ּדִ ָנא  ִליׁשָ ְוָצִמית,  ַקָלה.  א  ְעּתָ ּדַ ָתא  ִאּתְ ּדְ ִגין  ּבְ
יָמא  ַבר ָנׁש ְלַקּיְ ָקא ּבְ ְך ְלַאְדּבְ יאּוְבּתִ ִאי ּתִ ָנַקט, ְוָצִמית, ּדְ
יא,  יַקּיָ ין ִאיּנּון ַצּדִ ִלים, ִאּלֵ ָעְלָמא, ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ ַזְרָעא ּבְ
ֵלי  ּכְ ֵאי  ֹנׂשְ רּו  נב( ִהּבָ יב, )ישעיה  ְכּתִ ּדִ ְיָי',  ֵלי  ּכְ ִאְקרּון  ּדְ
ּדֹורֹוָנא  ָעְלָמא,  ל  ּכָ לֹון  ְלַאְייָתָאה  יא  יַקּיָ ַצּדִ ְזִמיִנין  ּדִ ְיָי'. 
ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמאִנין  ְיָי',  ֵלי  ּכְ ְוִאיּנּון  יָחא,  ְמׁשִ א  ְלַמְלּכָ
ִביִרין  ּתְ ִביִרין,  ּתְ ָמאִנין  ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ הּו,  ּבְ ִאְתֲהֵני  הּוא 
א  ימּוׁשָ ְוׁשִ אֹוַרְייָתא.  יָמא  ְלַקּיְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ִאיּנּון 
א  ֶאּלָ ׁש  ּמַ ּתָ ִאׁשְ ָלא  הּו,  ּבְ ׁש  ּמַ ּתְ ִאׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ִתיָת ְוגֹו'.- והלכת  הּו ְוׁשָ ַבק ּבְ ְתּדְ ִלים. ְוַכד ּתִ ִמּגֹו ָהֵני ּכֵ
אלו  אחרי  שבך,  ויראה  לבך  בכיסופי  הלכת  אחריהן, 
הנשמות העתידות לצאת ממך כנ"ל, אחריהן דייקא כי 
אלו הם הצדיקים אשר קדמו לבריאה אשר הקב"ה נמלך 
בהם וברא העולם. וברא העולם דייקא על ידי שעשועים 
שלמרות  נמצא  מנשמותיהם,  לעתיד  שיקבל  שראה 
שעדין לא באו לעולם והם עתידים לצאת ממך, באמת 
שזכית  ומה  כנ"ל.  לעולם  קדמו  כח  כנ"ל  אחריהם  את 
ללכת אחרי אלו הנשמות להשיגם בנשמך כדי שיצאו 
ממך הוא דייקא בכוח אותם מעשים כשרים של צניעות 



בעיני  ראית  בך,  ראיתי  שאני  שבך,  שמים  ויראת 
הקדושות שלי בעצמי בחינת עיני העדה כנ"ל, וראיתי 
שבאלו  הקדושות  אותיות  והתנוצצות  המעשים  אלו 
המעשים, אשר אלו המעשים הצנועים של גדר ערווה 
ברוך  הקדוש  מן  הבאים  התורה  אותיות  בונים  המה 
הוא, בחינת עושי דברו, על ידי עשיית מעשים כשרים, 
לשמוע בקול דברו, היא רוח הקודש של חכמת התורה. 
שלו,  כמשמעו  נגעך,  לבלתי  הנערים  את  צויתי  הלא 
העברה  מן  להתרחק  להם  שנתתי  ערווה  גדר  בחינת 
בחינת בירור קליפת נוגה שמשם קדושת אותיות לשון 
הקודש הנבנות כנ"ל שעל ידי זה שומעים אלו האותיות 
בחינת כמשמעו שלו, כי אני בעצמי שמעתי משמים על 
ידי יראה שבי, לדעת גדר ערווה שיש לי להשמיע להם. 
וגדר שנתתי להם הוא משום שנים דעתה קלה, כי על 
אף מעשים כשרים שבך להתנהג בצניעות בכיסוי וגדר 
היו  להם,  גם  גדר שנתתי  שלולא  הרי  הסובבים,  מפני 
יכולים ח"ו לינוק ג’ קליפות הטמאות מן הקדושה שבך 
דרך הרע שבנוגה שבהם, כי נשים דעתם קלה, כי קל להם 
להתחבר בדעתם לכל המדרגות, ולכן צריך לגדר כנ"ל. 
וצמית, לשון נקיות נקט, כי דיבר בועז בעצמו בצניעות 
וגדר שמירת הלשון, כי אלו הכיסופים והצימאון ותשוקה 
שלה לנשמות המגלות התורה, אלו הכיסופים שבלב המה 
מכוסים מאין כל בצניעות רבה, וגם כנגד בחינה זו דיבר 
בלשון נקיה. וצמית, שאם תשוקתך וצמאון לבך הוא, 
אשר  הנשמה  לגלות  בעולם,  זרע  לקיים  באדם  לדבוק 
עתידה לצאת ממך הוא דוד אשר את קרויה על שמו, 
ושעשועים שעתיד  לקב"ה  רוויה של תשבחות  על שם 
אל  ומעשיך,  ולבך  במחשבתך  והלכת  לפניו.  לעשות 
הכלים, אלו הם הצדיקים שנקראים כלי ה’, כמו שכתוב 
הברו, והטהרו מרע שבנוגה, נשאי כלי ה’. שעתידים 
כל העולם להביא את אלו הצדיקים דורון למלך המשיח. 
ועוד יש לפרש כפשוטו, שעתידים הצדיקים האלו להביא 
יבררו  הם  כי  המשיח,  למלך  מתנה  העולם  הכל  את 
בכל דור בששת אלפי שנין, את הטוב הנעלם והמוצנע 
אשר בכל העולם, בחינת ברור הניצוצות אשר בקליפת 
נוגה, על ידי אוצר של יראת שמים שבהם, והכל יתאסף 
יום שכולו  למלך המשיח, בן דוד, לסעוד הלב בסעודת 
האותיות שאספו, שאלו  מן  ישראל  כל  להתענג  שבת, 
אלו  של  הנשמות  בעצמם  הם  שבהם,  ואור  האותיות 
הצדיקים הנקראים כלים לאור השם המאיר בהם. ואותם 
בהם,  נהנה  שהקב"ה  כלים  הם  כנ"ל,  ה’  כלי  צדיקים 
כלים  הם  אלה   , ומשתעשע ממעשיהם הטובים שלהם 
ונפלו  נשברו  נשמתם  של  ניצוצות  דהיינו  שבורים, 
הניצוצות,  אלו  ויעלו  שיבררו  כדי  נוגה,  קליפת  בתוך 
לקדושה,  בבחירתם  אותם  ויעלו  שבנוגה,  הטוב  שהם 
על ידי המתקלא שהוא המשקל של האותיות ששם ה’ 
ונעלמים  ומפוזרים  בעולם  הם  שבורים  הבריאה,  בכל 

טעם  בתמונה  ודבר  דבר  בכל  שנין  אלפי  ששת  בכל 
וריח, אשר הצדיקים באכילתם הקדושה וברכת המזון, 
השבח  בדיבורי  נשמתם   של  הניצוצות  אלו  מעלים 
כדי  דייקא  כנ"ל  העולם  בזה  שבורים  והמה  שבברכה, 
לקיים התורה שנאמרה בלשון הקודש, כי עיקר שלמות 
וקיום לשון הקודש הוא דייקא על ידי בירור קליפת נוגה, 
על ידי יראה, בחינת אוצר של חיטים כנ"ל. והשימוש 
באלו אותיות התורה שמקבל  שהקב"ה משתמש בהם 
מהם לבנות הדיבור לגלות תורתו לצדיקים ברוח הקודש 
הכלים  מתוך  אלא  משתמש  לא  לעמו,  התורה  לגלות 
הכלים  שבירת  ניצוצי  המבררים  הצדיקים  הם  הללו, 
כנ"ל וכשתתדבקי בהם ותתקשרי לצדיקים האלו לראות 
פניהם המאירות, אזי ושתית מאשר ישאבון הנערים, 
דייקא, דברי תורה  ישאבון  שתית מימי התורה, אשר 
ברוח הקודש )כמובא במדרש רבה( רוח הקודש שיקבלו 

הנערים מרוח הקודש של הצדיקים.

יַטב  ּתְ ַוּיִ ׁשְ ַתח ְוָאַמר, )רות ג( ַוֹיאַכל ּבַֹעז ַוּיֵ י יֹוֵסי ּפָ ִרּבִ
ָבִריְך ַעל ְמזֹוֵניּה, ְואּוְקמּוָה. ְוָדא  יַטב ִלּבֹו. ּדְ ִלּבֹו. ַמהּו ַוּיִ
יּה,  א אֹוִטיב ְלִלּבֵ ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹוֵניּה, ּדָ ַמאן ּדִ הּוא ָרָזא, ּדְ
כז( ְלָך  יב, )תהלים  ְכּתִ ּדִ ָמה  איהו( ּכְ אֹוִטיב )נ''א  ּוַמאן 
י. ּוְכִתיב )תהלים עג( צּור ְלָבִבי ְוגֹו'.- רבי יוסי  ָאַמר ִלּבִ
פתח האוצר ואמר החיטים, ויאכל בעז וישת וייטב לבו. 
מה הוא ויטב לבו. שברך על המזון וכך העמידו חז"ל 
על  שמברך  שמי  מוצנע,  סוד  הוא  וזה  הפסוק,  לפרש 
המזון, אשר זכה לקדושת הברית, ביראה, עד שמתענג 
שיש  ומסומנות  המצוינות  האותיות  התנוצצות  מן  רק 
בדבר שאוכל, בחינת ציון וירושלים כנ"ל דבר זה מטיב 
בראשית,  שבמעשה  אותיות  ל"ב  ידי  על  כי  לבו,  את 
מטיב לבו ומאיר פניו, בחינת לב טוב יטיב פנים. ומי 
מטיב את ליבו, אלו אותיות לשון הקודש ורוח הקודש, 
אותיות השבורות והנעלמות, המלובשות בדבר המאכל, 
הנבנות וקמות )בחינת ואוקמוה( והופכות לדיבור מאת 
ה’ אליו ברוח הקודש כמו שכתוב לך אמר לבי. הם דברי 
רוח הקודש שאומר לי ליבי בשליחותך )כמובא ברש"י 
על הפסוק( וכן כתוב  כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי 
אלוקים לעולם, כי חוזק ליבי והטבת פני המאירים הם מן 
הכוח אשר נתן לי אלוקים )עושה מעשה בראשית( חלקי, 
חלק נשמת השבורה בתוך המאכל, בעת שכלתה נפשי 
ושארי בכיסופי השתיקה הקודמים לדיבור כנ"ל. ועתה 
בא וראה אתה קורא יקר לכסוף ולהשתוקק ולגלות יתר 
דברים המוצנעים בהמשך המאמר של הזוהר, לחדש על 
והתענג על האותיות המתגלות  פי דברי רבנו הקדוש 
אותיות  אלו  לתת  במהרה  כולנו  ונזכה  בחידושך.  לך 
החידושים מן הכלים השבורים המתוקנים, דורון למלך 

המשיח שיתגלה במהרה בימינו אמן.



החידושי התורה שלי-
זהר ויקהל דף ריח ע"פ תורה י"ט ליקוטי מוהר"ן:





ְפלּוֵתנּו  בֹוְדָך, ּוְרֵאה ִשׁ ל עֹוָלם, חּוָסה ַעל ְכּ ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ָגלּות  ְבּ ְוָנַפְלנּו  ה,  ָמָטּ ה  ַמָטּ ָיַרְדנּו  ר  ֲאֶשׁ ּוִבְזיֹוֵננּו 

ַהֹזּאת,  ָרָעה  ֲאָוה  ַתּ ַעל־ְיֵדי  ֻאּמֹות  ְבִעין  ִשׁ ל  ֶשׁ

ֻלּיֹות  ַהָגּ ְוָכל  רֹות  ַהָצּ ל  ָכּ ָלנּו  ְרָמה  ָגּ ִהיא  ר  ֲאֶשׁ

ר ֲעַדִין לֹא  ַבר ַוֲאֶשׁ ָעְברּו ָעֵלינּו ְכּ ְכַלל ּוִבְפַרט, ֶשׁ ִבּ

יֹוְדִעים  ַעְצֵמנּו  ְבּ ֲאַנְחנּו  ָאְמָנם  ְוִאם  ֵמֶהם.  ְלנּו  ִנַצּ

ְלָגֵרׁש  ָמִרים  ִנְשׁ ָהִיינּו  לֹא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ִפּ ֶזה,  ל  ִמָכּ

ה  ַאָתּ ֲהלֹא  נּו.  ְרֵבּ ִמִקּ זֹו  ֲאָוה  ַתּ ל  ֶשׁ טּות  ְשׁ ָהרּוַח 

י  ה ָיַדְעָתּ ִיְצֵרנּו ִכּ ר ָוָדם ֲאַנְחנּו, ְוַאָתּ ָשׂ י ָבּ ָיַדְעָתּ ִכּ

ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא  י  ָעֹון חֹוָלְלִתּ ֶבּ ֹקַרְצנּו. "ֵהן  ֵמֹחֶמר 

דֹול ָהֵעָצה  יַע. "ְגּ ּבֹור ְוַרב ְלהֹוִשׁ ה ִגּ י". ֲאָבל ַאָתּ ִאִמּ

"ּוְבָיְדָך  ְך',  ִמְתַהֵפּ 'ִמִסּבֹות  ה  ְוַאָתּ ָהֲעִליִלָיּה".  ְוַרב 

ָיכֹול  ה  ְוַאָתּ ל"  ַלֹכּ ּוְלַחֵזּק  ל  ְלַגֵדּ ּוְבָיְדָך  ּוְגבּוָרה  ַח  ֹכּ

יַע  ִפּ ן ְנֻקּדֹות טֹובֹות, ּוְלָהִאיר ּוְלַהְשׁ ם ֵכּ י ַגּ ִלְמֹצא ִבּ

י,  ִבּ י ַעל ָהַרע ֶשׁ ִבּ ר ַהּטֹוב ֶשׁ ֵבּ ִיְּתַגּ ֹאֶפן ֶשׁ ֲעֵליֶהם ְבּ

ל  ֵטּ ְוִיְתַבּ ל  ִיֹפּ י  ִבּ ק  ְדָבּ ְוַהִנּ ֱאַחז  ַהֶנּ ָהַרע  ל  ָכּ ֶשׁ ַעד 

ִלים  ְוַיְשׁ ְוַיֲעֶלה  א  ׂ ְוִיְתַנֵשּ ֵרר  ִיְתָבּ ְוַהּטֹוב  ְלַגְמֵרי, 

ל  ַרֲחֶמיָך ְלָבֵרר ָכּ ה ְבּ ֶאְזֶכּ ֶדׁש, ַעד ֶשׁ ׁשֹון ַהֹקּ ֶאת ַהָלּ

ְרּגּום,  הּוא ְלׁשֹון ַתּ ַעת טֹוב ָוָרע ֶשׁ ֵעץ ַהַדּ ְבּ ַהּטֹוב ֶשׁ

א  לֹּ ּבֹו, ַעד ֶשׁ ל ֶאת ָהַרע ֶשׁ ּוְלַבֵטּ יל  ּוְלַהִפּ ּוְלַהְכִניַע 

ִלּפֹות  ַהְקּ ּוְלָכל  ַאֲחָרא  ְטָרא  ְלַהִסּ ַח  ֹכּ ׁשּום  ִיְהֶיה 
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ּבּוִרים  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ְוִנְזָהר ִמּדִ יחֹות ּבֵ ׁשֹות ְוׂשִ ה ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ ּבּוֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ר ּדִ ה ְלַדּבֵ ְרּבֶ ּמַ ּבּור, ׁשֶ ת ַהּדִ ַ ַהְינּו ַעל ְיֵדי ְקֻדּשׁ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּדְ א. ַעל־ְיֵדי ׁשְ
ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש: ִרית זֹוִכין ִלׁשְ ּקּון ַהּבְ ִרית. ְוֵכן ְלֶהֶפְך, ַעל־ְיֵדי ּתִ ָקִרים ְוכּו', ַעל־ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלִתּקּון ַהּבְ ֵהם ָלׁשֹון ָהָרע ּוׁשְ גּוִמים ׁשֶ ּפְ

ִרית.  מֹו ֵכן זֹוִכין ְלִתּקּון ַהּבְ ִחיַנת ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּכְ ֵהם ּבְ ים ׁשֶ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ר ּדִ ין ְלַדּבֵ ְרּבִ ּמַ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ֶזה. ּכְ לּוִיים ֶזה ּבָ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ֵהם ּתְ ִרית ּוׁשְ ּקּון ַהּבְ ב. ּתִ
ָגם ַח"ו: ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. ְוֵכן ְלֶהֶפְך ְלִעְנַין ַהּפְ ן זֹוִכין ִלׁשְ ִרית, ּכֵ ּקּון ַהּבְ ּוְכִפי ּתִ

ִביל ֶזה ְצִריִכין ִלְנֹסַע  יֵקי ֱאֶמת. ּוִבׁשְ ּדִ י ַהּצַ י ִאם ִמּפִ ל ּכִ ר ְלַקּבֵ ּדֹות, ִאי ֶאְפׁשָ ֲאוֹות ְוַהּמִ ל ַהּתַ ּקּון ּכָ ּכֹוֵלל ּתִ ִרית, ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ר ּתִ הּוא ִעּקַ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ ר ׁשְ ג. ִעּקַ
ר  הּוא ִעּקַ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ ִחיַנת ׁשְ הּוא ּבְ ּבּור, ׁשֶ ֵלמּות ַהּדִ ר ׁשְ י ִעּקַ ּנּו. ּכִ ַמע ִמּמֶ ָ ּשׁ י ַאֵחר ׁשֶ ֹמַע ִמּפִ ִסְפֵרי מּוָסר אֹו ִלׁשְ י ּבְ ְיָקא, ְוֵאין ּדַ יו ּדַ ֹמַע ִמּפִ יק ִלׁשְ ּדִ ְלַהּצַ
ּקּוִנים: ל ַהּתִ לּול ִמּכָ ּכָ ִרית, ׁשֶ ּקּון ַהּבְ הּוא ּתִ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ ר ׁשְ הּוא ִעּקָ ְרָאה ׁשֶ ם ְמקֹור ַהּיִ י ׁשָ ְיָקא, ּכִ ַעְצמֹו ּדַ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ י ִאם ִמּפִ ל ּכִ ר ְלַקּבֵ ּקּון, ִאי ֶאְפׁשָ ַהּתִ
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בת שמחה

ֶרְך  ֶדּ ַלֲעלֹות  ְדמֹוִני,  ַהַקּ ָחׁש  ַהָנּ ִמֹזֲּהַמת  ִכין  ְמָשׁ ַהִנּ

לֹום.  ְוָשׁ ַחס  אֹוָתנּו  ּוְלַפּתֹות  ְלָהִסית  ְרּגּום  ַתּ ְלׁשֹון 

ַרֲחֶמיָך  יַע ָעֵלינּו ְבּ ִפּ ֶעְזֵרנּו ָתִמיד, ְוַתְשׁ ְהֶיה ְבּ ַרק ִתּ

א ִיְהֶיה ָלֶהם  לֹּ ֹאֶפן ֶשׁ ה. ְבּ ׁ ְקֻדָשּ ֶכל ִדּ ָחְכָמה ָוַדַעת ְוֵשׂ

ְלָגֵרׁש  ה  ְוִנְזֶכּ לֹום,  ְוָשׁ ַחס  אֹוָתנּו  ְלַפּתֹות  ַח  ֹכּ ׁשּום 

נּו.  ְרֵבּ ִמִקּ ַהֹזּאת  ֲאָוה  ַתּ ל  ֶשׁ טּות  ְשׁ רּוַח  ְלַגְמֵרי 

ֶדׁש ַעל־ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ ים ִלְשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ה ְבּ ְוִנְזֶכּ

ְוָטֳהָרה,  ה  ׁ ְקֻדָשּ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמִשׁ ְרּגּום,  ַתּ ְלׁשֹון  ְיֵדי 

ׁשּום  ר  ְנַדֵבּ א  לֹּ ֶשׁ ׁשֹון  ַהָלּ ֶאת  ׁש  ְלַקֵדּ ָתִמיד  ה  ְוִנְזֶכּ

ּבּוֵרנּו ִיְהיּו ָתִמיד  ל ִדּ ׁשֹון, ַרק ָכּ ּבּור ַהּפֹוֵגם ֶאת ַהָלּ ִדּ

ּוְבִיְרַאת  ְוַתֲחנּוִנים  ׁשֹות  ּוַבָקּ ה  ּוִבְתִפָלּ תֹוָרה  ְבּ

ׁשֹון,  ַהָלּ ֶאת  ין  ִשׁ ַהְמַקְדּ ֶדׁש  ַהֹקּ ִעְנָיֵני  ּוְבָכל  ַמִים,  ָשׁ

ִמיַרת  ֶדׁש ְוִלְשׁ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהֹקּ ה ְמֵהָרה ִלְשׁ ְזֶכּ ִנּ ַעד ֶשׁ

ל  ָכּ ְלָקֵרר  ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ִני ְבּ ְוַזֵכּ ֱאֶמת:  ֶבּ ִרית  ַהְבּ

תּוב,  ָכּ מֹו ֶשׁ ֶדׁש, ְכּ ל ְלׁשֹון ַהֹקּ ּבּור ֶשׁ ַהִדּ ֲחִמימּוִתי ְבּ

ְלׁשֹוִני.  י ִבּ ְרִתּ ַבּ ְבַער ֵאׁש ִדּ ֲהִגיִגי ִתּ י ַבּ ִקְרִבּ י ְבּ ַחם ִלִבּ

ים  דֹוִשׁ ּבּוִרים ַהְקּ ל ִדּ ר ָכּ ִני ְלַדֵבּ ֶעְזִרי ּוְתַזֵכּ ְהֶיה ְבּ ִתּ ֶשׁ

ֱאֶמת.  ֶבּ ב  ַהֵלּ ְוִהְתַלֲהבּות  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ דֹול  ָגּ ֲחִמימּות  ַבּ

י  ִקְרִבּ ָרׁש ְבּ ְשׁ ְלֶהֶבת ָי"ּה, ַהֻמּ י ַשׁ ֵפּ ה ְלעֹוֵרר ִרְשׁ ְוֶאְזֶכּ

ְולֹוֵהט  ַהּבֹוֵער  ָמִתי,  ְוִנְשׁ ְורּוִחי  י  ַנְפִשׁ ֶרׁש  ֹשׁ ְבּ

ִמיד  ה ַלֲעֹסק ָתּ ֶאְזֶכּ ַרְך, ַעד ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵשּ

ׁשֹות  ַמִים ּוִבְתִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבָקּ ּתֹוָרה ּוְבִיְרַאת ָשׁ ַבּ

ִיְהיּו  ם  ְוֻכָלּ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ְלַהֵשּ חֹות  ָבּ ְוִתְשׁ ירֹות  ְוִשׁ

ּוְבָטֳהָרה,  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ב,  ַהֵלּ ֵמֹעֶמק  ים  ַחִמּ ִדּבּוִרים  ְבּ

ִיְהיּו  ָבַרי  ְדּ ְוָכל  לֹוֵהט,  ֵאׁש  ְכּ ּבֹוֲעִרים  ִדּבּוִרים  ְבּ

ה  ְוִנְזֶכּ ֶניָך.  ִמָפּ דֹוָלה  ְגּ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ְבּ ֵאׁש  ַגֲחֵלי  ְכּ

ָס"ה  ּוְשׁ ֵאָבֵרינּו  ְרַמ"ח  ל  ָכּ ַעל  ָעֵלינּו  ְלַהְמִליְכָך 

ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ַעד  ְוִזיַע,  ֶרֶתת  ְבּ ּוְבַרַעד  ַפַחד  ְבּ יֵדינּו,  ִגּ

ֵלמּות  ְשׁ ְבִחיַנת  ִבּ י,  ִמִפּ ַהּיֹוְצִאים  ּבּוַרי  ִדּ ל  ָכּ ִיְּהיּו  ֶשׁ

ל  ֶשׁ ּבּור  ַהִדּ ְבּ ֲחִמימּוִתי  ל  ָכּ ְוִיְתָקֵרר  ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון 

ל ְלׁשֹון  ה ַהֹזּאת ֶשׁ דֹוָשׁ ֶדׁש. ְוַעל־ְיֵדי ֵאׁש ַהְקּ ְלׁשֹון ַהֹקּ

ל ָהֵאׁש  יל ֶאת ָכּ ֹרף ּוְלַהְכִניַע ּוְלַהִפּ ה ִלְשׂ ֶדׁש, ֶאְזֶכּ ַהֹקּ

ּכֹוָכִבין,  ְבִעין  ִשׁ ל  ֶשׁ דּוָרה  ַהְמּ ְבֵעַרת  ַתּ ל  ֶשׁ ָהַרע 

ֹאֶפן  ֲאַות ִנאּוף, ְבּ ל ֲחִמימּות ַתּ הּוא ָהֵאׁש ָהַרע ֶשׁ ֶשׁ

ה  ֵמַעָתּ ְלַגְמֵרי  ַהֹזּאת  ָרָעה  ֲאָוה  ַתּ י  ִנּ ִמֶמּ ל  ֵטּ ִיְּתַבּ ֶשׁ

ָיָצאּו  ֵמָהֵאׁש  תּוב,  ָכּ ֶשׁ ִמְקָרא  ִויֻקַיּם  עֹוָלם.  ְוַעד 

מֹו.  ָפֵתימֹו ְיַכֵסּ י ֲעַמל ְשׂ אְכֵלם. ֹראׁש ְמִסיָבּ ְוָהֵאׁש ֹתּ

ל־ ַבּ ַמֲהֹמרֹות  ְבּ יֵלם  ַיִפּ ֵאׁש  ָבּ ָחִלים  ֶגּ ֲעֵליֶהם  ִיּמֹוטּו 

ה  ְוֶאְזֶכּ ְלַגְמֵרי,  ּוָפרּוׁש  ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזֶכּ ָיקּומּו. 

ָהעֹוָלם  ִקּיּום  ִביל  ְשׁ ִבּ ִאם  י  ִכּ ָלֶזה,  ק  ֵקּ ְלִהְזַדּ ִלְבִלי 

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֱאֶמת ִכּ ה ּוְבָטֳהָרה ֶבּ ׁ ְקֻדָשּ ְלַבד, ִ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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