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א,  ֶאּלָ ּוְסִתיָמא.  ִתיָחא  ּפְ ב'  ַמה  ֵני  ִמּפְ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ִרּבִ

אֹוַרְייָתא, ֲהֵרי ִהיא  ּבְ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ר ָנׁש ָאֵתי  ּבַ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ

ר  ּבַ ֲעָתא ּדְ ֲהֵדיּה. ּוְבׁשַ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ָלא ֵליּה, ּוְלִאׁשְ ִתיָחא ְלַקּבְ ּפְ

ִהיא  ֲהֵרי  ָאֳחָרא,  ְלָאְרָחא  ְוֵיַהְך  ּה,  ִמּנָ ֵעינֹוי  ָסִתים  ָנׁש, 

ַעְזֵבִני  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִאם יֹום ּתַ ְטָרא ָאֳחָרא. ּכְ ְסִתיָמא, ִמּסִ

ר  ְלִאְתַחּבָ ֵיתּוב  ּדְ ַעד  ְתָחא,  ּפִ ח  ּכַ ִיׁשְ ְוָלא   . ֱאֶעְזֶבָךּ יֹוַמִים 

א  ּה. ְוַעל ּדָ י ִמּנָ ין, ְוָלא ִיְתְנׁשֵ ַאְנּפִ ין ּבְ אֹוַרְייָתא ַאְנּפִ ּה ּבְ ּבָ

א ְוַאְכְרָזא ְוָקֵרי ְלהֹון )משלי  ֵני ָנׁשָ ְתָחת ָקֵמי ּבְ אֹוַרְייָתא ּפַ

ֹראׁש  ּבְ א(  )משלי  ּוְכִתיב  ְוגֹו'  ֶאְקָרא  ים  ִאיׁשִ ֲאֵליֶכם  ח( 

ִעיר ֲאָמֶריָה ֹתאֵמר. ָעִרים ּבָ ִפְתֵחי ׁשְ ְקָרא ּבְ הֹוִמּיֹות ּתִ

ָאִחיד לֹון. ַמאי ָקא  ִגין, ְוַחד ּדְ ֵרין ּגַ י ְיהּוָדה ָאַמר, ב' ּתְ ִרּבִ

ִריְך הּוא  א ּבְ א ְוַחד ְלַאְרָעא, ְוקּוְדׁשָ ַמּיָ א ַחד ִלּשְׁ ַמְייֵרי. ֶאּלָ

יל לֹון. ָאִחיד ְוַקּבִ

ִאין  ִעּלָ ִאיּנּון  ְנהֹוִרין )צדדים אלין(  ָאַמר, ג'  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ

ין  ְוִאּלֵ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ָלָלא  ּכְ ְוִאיּנּון  ֲחָדא,  ּכַ ֲאִחיָדן  ּדַ ין,  יׁשִ ַקּדִ

ין  ְוִאּלֵ ִלְמֵהיְמנּוָתא,  ְתָחא  ּפִ ְתִחין  ּפָ א.  ְלֹכּלָ ְתָחא  ּפִ ְתִחין  ּפָ

יָתא. ין ִאיּנּון ּבֵ ִאּלֵ ִית ִאְקרּו, ּדְ א ּבַ א. ְוַעל ּדָ ֹכּלָ יָתא ּדְ ּבֵ

אֹוַרְייָתא  ִהיא  ָהא  ּדְ ב'.  אֹוַרְייָתא  ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ְך  ּכָ ּוְבִגין 

ּוְבִגין  ָעְלָמא.  ּדְ ְוַאְסָווָתא  ֲהִוי  אסוותא(  הוי  אביה  )ס''א 

ָמא  ׁשְ יּה ּבִ ל ּבֵ ּדַ ּתָ ִאּלּו ִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּכְ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ְך, ַמאן ּדְ ּכָ

א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ א, ַחד  ּכֹּלָ אֹוַרְייָתא  ּדְ ַמר,  ִאּתְ ְוָהא  א.  יׁשָ ַקּדִ

ֵבית,  ּבְ ְתָחא  ּפַ א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ִאיִהי  ּדְ ּוְבִגין  ִאיִהי.  ָאה  ִעּלָ

ֵרי ְמֵהיְמנּוָתא. ְתַלת ִקׁשְ א, ּבִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָלָלא ּדִ ִאיִהי ּכְ ּדְ
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ָעה  ׁשָ א ּבְ תּוָחה ּוְסתּוָמה? ֶאּלָ ֵני ָמה ב' ּפְ י ִיְצָחק ָאַמר, ִמּפְ ַרּבִ

ל  תּוָחה ְלַקּבֵ ר ִעם ַהּתֹוָרה, ֲהֵרי ִהיא ּפְ א ְלִהְתַחּבֵ ָאָדם ּבָ ׁשֶ

ה  ּנָ ִמּמֶ ֵעיָניו  ָאָדם סֹוֵתם  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ִעּמֹו.  ף  ּתֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ אֹותֹו 

מֹו  ד ָהַאֵחר, ּכְ ְוהֹוֵלְך ְלֶדֶרְך ַאֶחֶרת, ֲהֵרי ִהיא ְסתּוָמה ֵמַהּצַ

ִיְמָצא  ְולֹא   . ֶאֶעְזֶבּךָ יֹוַמִים   - ַעְזֵבִני  ּתַ יֹום  ִאם  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ

ָפִנים, ְולֹא  ּבְ ִנים  ּפָ ר ִעם ַהּתֹוָרה  ׁשּוב ְלִהְתַחּבֵ ּיָ ֶפַתח ַעד ׁשֶ

ֵני ָאָדם ּוַמְכִריָזה  ה. ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה ּפֹוַתַחת ִלְפֵני ּבְ ּנָ ח ִמּמֶ ּכַ ִיׁשְ

ים ֶאְקָרא ְוגֹו', ְוָכתּוב  ְוקֹוֵראת ָלֶהם, )משלי ח( ֲאֵליֶכם ִאיׁשִ

ִעיר ֲאָמֶריָה  ָעִרים ּבָ ִפְתֵחי ׁשְ ְקָרא ּבְ ֹראׁש ֹהִמּיֹות ּתִ )שם א( ּבְ

ֹתאֵמר.

אֹוֵחז אֹוָתם. ַמה זֶּה  ֵני ַגּגֹות, ְוֶאָחד ׁשֶ י ְיהּוָדה ָאַמר, ב' ׁשְ ַרּבִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַמִים ְוֶאָחד ָלָאֶרץ, ְוַהּקָ ָ א ֶאָחד ַלּשׁ אֹוֵמר? ֶאּלָ

ל אֹוָתם. אֹוֵחז ּוְמַקּבֵ

ה אֹורֹות )צדדים אלו( ֵאּלּו ֶעְליֹוִנים  לֹׁשָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ׁשְ ַרּבִ

ְוֵאּלּו  ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ָלל  ַהּכְ ְוֵהם  ֶאָחד,  ּכְ ֲאחּוִזים  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ

ל  ִית ׁשֶ ַתח ָלֱאמּוָנה, ְוֵאּלֶה ַהּבַ ַתח ַלּכֹל. ּפֹוְתִחים ּפֶ ּפֹוְתִחים ּפֶ

ִית. ֵאּלֶה ֵהם ַהּבַ ַהּכֹל, ְוַעל ֶזה ִנְקְראּו ַבִית, ׁשֶ

ֲהֵרי ַהּתֹוָרה )פרותיה הם  ְך ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ה', ׁשֶ ּום ּכָ ִמּשׁ

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ָהעֹוָלם.  ְרפּוַאת  ִהיא  הרפואה( 

ל  ּכָ ׁשֶ ֵאר  ִנְתּבָ ַוֲהֵרי  דֹוׁש.  ַהּקָ ם  ֵ ּשׁ ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ִאּלּו  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ

ם ָקדֹוׁש,  ִהיא ׁשֵ ּום ׁשֶ ם ָקדֹוׁש ֶאָחד ֶעְליֹון, ּוִמּשׁ ַהּתֹוָרה ִהיא ׁשֵ

ת  לֹׁשֶ ׁשְ דֹוׁש ּבִ ם ַהּקָ ֵ ל ַהּשׁ ָלל ׁשֶ ִהיא ַהּכְ ֵבית, ׁשֶ ִהיא ּפֹוַתַחת ּבְ

ֵרי ָהֱאמּוָנה. ִקׁשְ
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ֻבֹעֵתיֶכם, ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה  ָשׁ ה ַליָי ְבּ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָשׁ ּכּוִרים, ְבּ ְביֹום ַהִבּ

ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֹא ַתֲעׂשּו: )במדבר כח( ָלֶכם, ָכּ

ן ֵיׁש  ִחיָנתֹו, ֵכּ ִחיַנת ַמְלכּות, ְוָכל ֶאָחד ְלִפי ְבּ ָרֵאל ְבּ ָכל ֶאָחד ִמִיְּשׂ י ֵיׁש ְבּ א ִכּ

יֹוֵתר, ְוֵכן ֵיׁש  ל ְבּ הּוא מֹוֵשׁ ֵביתֹו, ְוֵיׁש ֶשׁ הּוא ׂשֹוֵרר ְבּ ִחינֹות ַמְלכּות. ֵיׁש ֶשׁ לֹו ְבּ

ְבִחינֹות:  ֵיּׁש לֹו. ִבּ ְלכּות ֶשׁ ִחיַנת ַהַמּ ל ֶאָחד ְלִפי ְבּ ל ָהעֹוָלם – ָכּ ל ַעל ָכּ הּוא מֹוֵשׁ ֶשׁ

ּוְבִחינֹות  רֹות )שמות יח(.  ֲעָשׂ ֵרי  ְוָשׂ ים  ׁ ֲחִמִשּ ֵרי  ְוָשׂ ֵרי ֵמאֹות  ְוָשׂ ֲאָלִפים  ֵרי  ָשׂ

 – ְלָיא  ִאְתַגּ ְבּ ְסָיא.  ּוְבִאְתַכּ ְלָיא  ִאְתַגּ ְבּ ִהיא  ֶאָחד,  ָכל  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ַהֹזּאת  ְלכּות  ַהַמּ

ים  ל ַעל ֵאּלּו ָהֲאָנִשׁ הּוא מֹוֵשׁ ִחיָנתֹו, ֶשׁ ֵיּׁש ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ְבּ ָלה ֶשׁ ְמָשׁ ַהְינּו ַהֶמּ

ם ֵיׁש ְלָכל  י ַגּ ְסָיא הּוא, ִכּ "ל. ּוְבִאְתַכּ ַנּ ּלֹו ַכּ ְלכּות ֶשׁ ִחיַנת ַהַמּ ִפי ְבּ ְלָיא, ְכּ ִאְתַגּ ְבּ

ְלָיא ִנְרֶאה  ִאְתַגּ ְבּ ַאף ֶשׁ ַהְינּו ֶשׁ ְסָיא, ְדּ ִאְתַכּ ִחיַנת ַמְלכּות ְבּ ִחיָנתֹו ְבּ ֶאָחד ְלִפי ְבּ

דֹול,  ְסָיא ּוְבֶהְעֵלם ָגּ ִאְתַכּ ל ֶזה ְבּ ים, ִעם ָכּ ָלה ַעל ֵאּלּו ָהֲאָנִשׁ ֵאין לֹו ׁשּום ֶמְמָשׁ ֶשׁ

ְוַגם  יו.  ְחָתּ ַתּ ְוִנְכָנִעים  יו  ְחָתּ ַתּ ָמָתם ֵהם  ִנְשׁ י  ִכּ ים,  ָהֲאָנִשׁ ֵאּלּו  ל ַעל  הּוא מֹוֵשׁ

ְבִחיַנת:  ִבּ ִחיָנתֹו  ְבּ ְלִפי  ְסָיא, ִהיא ְלָכל ֶאָחד  ִאְתַכּ ְבּ ל ַמְלכּות  ִחיָנה ֶשׁ ַהְבּ ֹזאת 

ָלה,  ֶמְמָשׁ ׁשּום  ֵאין לֹו  ְלָיא  ִאְתַגּ ְבּ ֶשׁ ֶאָחד,  ְוֵיׁש  ְוכּו'.  ֵרי ֵמאֹות  ְוָשׂ ֲאָלִפים  ֵרי  ָשׂ

ל ַהּדֹור, ַוֲאִפּלּו ַעל  ל ַעל ָכּ דֹול, הּוא מֹוֵשׁ ְסָיא ּוְבֶהְעֵלם ָגּ ִאְתַכּ י־ֵכן ְבּ ְוַאף־ַעל־ִפּ

ם  ְלּתֹו ּוַמְלכּותֹו, ְוֻכָלּ ַחת ֶמְמַשׁ ם ַתּ ָלּ מֹוֵתיֶהם ֵהם ֻכּ ל ִנְשׁ י ָכּ יֵקי ַהּדֹור, ִכּ ל ַצִדּ ָכּ

ָכל  ְבּ ְבִחינֹות )מלאכי א(:  ִבּ דֹול,  ָגּ ֶהְעֵלם  ְבּ הּוא  ּוְכפּוִפים ֵאָליו, ַרק ֶשׁ ִנְכָנִעים 

ֶזה  ל  ָכּ ַעל  ֲעבֹוַדת־ֱאִליִלים,  עֹוְבִדים  ֵהם  ֶשׁ ַאף  ֶשׁ ִמי;  ִלְשׁ ׁש  ּוֻמָגּ ֻמְקָטר  ָמקֹום 

הּוא  ַרְך, ַרק ֶשׁ ַרְך, ְועֹוְבִדים אֹותֹו ִיְתָבּ ם ִנְכָנִעים ֵאָליו ִיְתָבּ ָלּ דֹול ֵהם ֻכּ ֶהְעֵלם ָגּ ְבּ

ְלָיא  ִאְתַגּ ְבּ ַאף ֶשׁ ְסָיא, ֶשׁ ִאְתַכּ ל ַמְלכּות ְבּ ִחיָנה ֶשׁ מֹו ֵכן ֹזאת ַהְבּ דֹול. ְכּ ֶהְעֵלם ָגּ ְבּ

ם  ָלּ דֹול הּוא מֹוֵלְך ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ֻכּ ֶהְעֵלם ָגּ ל ֶזה ְבּ ָלה, ִעם ָכּ ֵאין לֹו ׁשּום ֶמְמָשׁ

יו ְוִנְכָנִעים ֵאָליו: ְחָתּ ַתּ

ֵיּׁש לֹו ַלֲהָנָאתֹו  ְלכּות ֶשׁ ִחינֹות ַהַמּ ׁש ִעם ְבּ ֵמּ ַתּ ל ֶאָחד ִלְבִלי ְלִהְשׁ ב ְוָצִריְך ָכּ

ַרק  ֲאָותֹו,  ַתּ את  ְלַמלֹּ ֶעֶבד  ְכּ ֶאְצלֹו  ְלכּות  ַהַמּ ִחינֹות  ְבּ ְהֶיה  ִתּ א  לֹּ ֶשׁ ּוְלָצְרּכֹו, 

ֵריְך  ַאְשׁ י(:  )קהלת  ְבִחיַנת  ִבּ חֹוִרין,  ן  ֶבּ ְבִחיַנת  ִבּ ְלכּות  ַהַמּ ִחיַנת  ְבּ ְהֶיה  ִתּ ֶשׁ

ׁש  ֵמּ ַתּ ְלִהְשׁ ִלְבִלי  חֹוִרין,  ן  ֶבּ ֶאְצְלָך  ִיְהֶיה  ְלכּות  ַהַמּ ֶשׁ חֹוִרין,  ן  ֶבּ ְך  ְלֵכּ ַמּ ֶשׁ ֶאֶרץ 

רּות,  ַהָמּ רֹור )חולין קלט:(, ֶשׁ ִחיַנת ָמר ְדּ ַכי, ְבּ ִחיַנת ָמְרֳדּ ּבֹו ְלֲהָנָאְתָך. ְוֶזה ְבּ

ּוְלָצְרּכֹו,  ּה ַלֲהָנָאתֹו  ָבּ ׁש  ֵמּ ַתּ א ְלִהְשׁ לֹּ רֹור ְוֵחרּות, ֶשׁ ְלכּות, ֵיׁש ָלּה ְדּ ַהְינּו ַהַמּ

ַהְינּו  ְדּ לּוָכה;  ְוָהְיָתה ַלה' ַהְמּ ְבִחינֹות )עובדיה א(:  ִבּ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ י ִאם ְלַהֵשּ ִכּ

ַהְינּו ְלַהְזִהיר ּוְלהֹוִכיַח ֶאת  ַרְך, ְדּ ם ִיְתָבּ ׁ ְלכּות ַלֲעבֹוַדת ַהֵשּ ׁש ִעם ַהַמּ ֵמּ ַתּ ְלִהְשׁ

ֵיּׁש לֹו  ְלכּות ֶשׁ ִחינֹות ַהַמּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ְבּ ְכָנִעים ֵאָליו, ָכּ ִנּ מֹות ֶשׁ ָשׁ ל ַהְנּ ָכּ

ֵביתֹו, ָצִריְך ְלַהְזִהיר ּוְלהֹוִכיַח ֶאת  ל ְבּ ְסָיא. ֵהן ִאם הּוא מֹוֵשׁ ְלָיא ּוְבִאְתַכּ ִאְתַגּ ְבּ

ים,  ל ָעָליו ְלַהְזִהיר יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֲאָנִשׁ ָלה יֹוֵתר, ֻמָטּ יתֹו, ְוִאם ֵיׁש לֹו ֶמְמָשׁ ֵני ֵבּ ְבּ

ּלֹו: ְלכּות ֶשׁ ִחיַנת ַהַמּ ְלִפי ְבּ

ְבִחינֹות  ִבּ ְהֶיה  ִתּ א  לֹּ ֶשׁ ְלכּות,  ַהַמּ ְלתֹוְך  ָיִמים  ֲאִריכּות  יְך  ְלַהְמִשׁ ְוָצִריְך  ג 

ְלכּות  ִחיַנת ַהַמּ ל ֶאָחד ְלִפי ְבּ י ָכּ ָעֶליָה. ִכּ ֶרת ֶאת ְבּ נּות ְמַקֶבּ )פסחים פז:(: ָהַרָבּ

ֵהם  ים ֶשׁ ל ָעָליו ְלַהְזִהיר ּוְלהֹוִכיַח ֶאת ָהֲאָנִשׁ ָטּ ֻמּ ִחיַנת צֹוֶפה, ֶשׁ ֵיּׁש לֹו, הּוא ְבּ ֶשׁ

ִחיַנת ַמְלכּות ֲעֵליֶהם. ְוִאם הּוא ַמְזִהיר ּומֹוִכיַח אֹוָתם,  ֵיּׁש לֹו ְבּ ְרׁשֹו, ֶשׁ ׁ ִמָשּ

ֱאַמר )יחזקאל ג(: ֹצֶפה  ֶנּ מֹו ֶשׁ יל ֶאת ַנְפׁשֹו, ְכּ ּלֹו, ּוַמִצּ ה ֶאת ֶשׁ ֲאַזי הּוא עֹוֶשׂ

עֹו ְוכּו', הּוא  ב ֵמִרְשׁ ע ְולֹא ָשׁ י ִהְזַהְרָתּ ָרָשׁ ה ִכּ ָרֵאל ְוכּו', ְוַאָתּ יָך ְלֵבית ִיְשׂ ְנַתִתּ

. ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ַמְזִהיר ּומֹוִכיַח אֹוָתם, ֲאַזי  ְלָתּ ָך ִהַצּ ה ֶאת ַנְפְשׁ ֲעֹונֹו ָימּות ְוַאָתּ ַבּ

ן  ָעֶליָה. ְוַעל־ֵכּ ֶרת ֶאת ְבּ נּות ְמַקֶבּ ן ָהַרָבּ ָהֹעֶנׁש ָעָליו )כמו שכתוב שם(, ְוַעל ֵכּ

ּיּוַכל  ֶשׁ ִיְּרֶאה  ֶשׁ ַהְינּו  ְדּ ְלכּות,  ַהַמּ ְלתֹוְך  ָיִמים  ֲאִריכּות  יְך  ְלַהְמִשׁ ִלְראֹות  ָצִריְך 

י ֵאינֹו  ר לֹו ְלַהְזִהיר ּוְלהֹוִכיַח אֹוָתם, ִכּ ְלַהְזִהיר ּוְלהֹוִכיַח אֹוָתם. ַאְך ֵאיְך ֶאְפָשׁ

ָלֶזה  ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ֵכּ ְלהֹוִכיַח אֹוָתם.  ֶאְצלֹו  ֵאיָנם  ְוַגם  ָלֶהם,  ִריְך  ָצּ ׁ ֶשּ יֹוֵדַע ַמה 

ן ַעל־ְיֵדי ֲאִריַכת  ם ֵכּ ַעת ַהֶזּה, הּוא ַגּ ֵדי ֵליַדע ֵאיְך ְלהֹוִכיָחם. ְוָלבֹוא ַלַדּ ַעת, ְכּ ַדּ

ר ַהְיִדיָעה הּוא  י ִעַקּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַחָיּיו, ִכּ אֹוְמִרים ָהעֹוָלם ֶשׁ ַעְצמֹו. ְוֶזה ֶשׁ ָיִמים ְבּ

י ָלבֹוא ַלֲאִריכּות ָיִמים, הּוא ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה,  ֵמַחִיּים, ֵמֲאִריכּות ָיִמים: ִכּ

ִריִכין  ְצּ ֶשׁ ִריְך הּוא )תיקון י' דף כה:(, ּוְכמֹו ְכּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ָמא ְדּ י אֹוַרְיָתא ְשׁ ִכּ

ִריִכין ִלְקרֹות ֶאת ַחי ַהַחִיּים,  ְצּ ֶשׁ ן ְכּ מֹו, ֵכּ ְשׁ ִלְקרֹות ֶאת ֶאָחד קֹוִרין אֹותֹו ִבּ

ְבָיכֹול,  מֹו ִכּ ְשׁ ּנּו ַחִיּים ַוֲאִריכּות ָיִמים, ָצִריְך ִלְקרֹות אֹותֹו ִבּ יְך ִמֶמּ ֵדי ְלַהְמִשׁ ְכּ

ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, קֹוִרין ֶאת ָהֲאִריכּות  "ל. ִנְמָצא, ֶשׁ ַנּ מֹו הּוא ַהּתֹוָרה ַכּ ּוְשׁ

הּוא  ל ָהעֹוָלם, ֵמֲחַמת ֶשׁ יֹוֵתר ִמָכּ ֶלְך ַעל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְבּ ן ֻמְזָהר ַהֶמּ ָיִמים. ְוַעל ֵכּ

ת  ָפָרַשׁ תּוב ְבּ ָכּ "ל. ְוֶזה ֶשׁ ַנּ ְלכּות ַכּ ָצִריְך ִלְקרֹות ֶאת ָהֲאִריכּות ָיִמים ְלתֹוְך ַהַמּ

ָיִמים  ַיֲאִריְך  ְלַמַען  ַחָיּיו,  ְיֵמי  ל  ָכּ ְוָקָרא בֹו  ִעּמֹו  יז(: ְוָהְיָתה  ֶלְך )דברים  ַהֶמּ

ַעל־ְיֵדי  ְיָקא, ַהְינּו ֶשׁ ל ְיֵמי ַחָיּיו – ְוָקָרא ּבֹו ַדּ ַעל ַמְמַלְכּתֹו. ְוֶזה: ְוָקָרא בֹו ָכּ

ְיָקא,  "ל. ְוֶזה: ְיֵמי ַחָיּיו – ְיֵמי ַחָיּיו ַדּ ַנּ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה הּוא קֹוֵרא ֶאת ַהַחִיּים ַכּ

ה ְוִצְמצּום ִאי  לֹא ִמָדּ י ְבּ ה, ִכּ ִמָדּ ָלם ְבּ ִלין ֶאת ַהִחּיּות, ָצִריְך ְלַקְבּ ַקְבּ ְמּ ֶשׁ י ְכּ ִכּ

ֶמן  ׁ י ִרּבּוי ַהֶשּ ַרְך, ֵמֲחַמת ִרּבּוי אֹור, ִכּ ם ִיְתָבּ ׁ ל ֶאת ַהִחּיּות ֵמַהֵשּ ר ְלַקֵבּ ֶאְפָשׁ

ה, ְוֶזה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק  ִמָדּ ל ַהִחּיּות ְבּ ן ָצִריְך ְלַקֵבּ ר, ַעל־ֵכּ ּבּוי ַהֵנּ ּגֹוֵרם ִכּ

ל  ִלי ֶשׁ ם הּוא ַהְכּ ׁ רּוְך־הּוא, ְוַהֵשּ דֹוׁש־ ָבּ ל ַהָקּ מֹו ֶשׁ י ַהּתֹוָרה ִהיא ְשׁ ַהּתֹוָרה. ִכּ

תּוב )בראשית  ָכּ מֹו ֶשׁ ָבר ַהֶזּה, ְכּ ל ַהָדּ ל ַהִחּיּות ֶשׁ ם ַהֶזּה ִנְגָבּ ׁ ַהֵשּ ְבּ ָבר, ֶשׁ ַהָדּ

ָבר. ְוַעל  ל ָדּ ל ָכּ ֶפׁש ְוַהִחּיּות ֶשׁ ל ַהֶנּ ם ִנְגָבּ ׁ ַהֵשּ ְבּ מֹו, ֶשׁ ב(: ֶנֶפׁש ַחָיּה הּוא ְשׁ

ם  ׁ ַהֵשּ ְבּ ֶשׁ ֵמֲחַמת  ֶאְצלֹו,  ֶכף  ֵתּ ן  ְמֻזָמּ הּוא  מֹו,  ְשׁ ִבּ ָהָאָדם  ֶאת  ּקֹוִרין  ֶשׁ ְכּ ן  ֵכּ

רּוְך־ דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ל  ֶשׁ מֹו  ְשׁ הּוא  ַהּתֹוָרה  ְוֵכן  ּלֹו.  ֶשׁ ְוַהִחּיּות  ֶפׁש  ַהֶנּ ל  ָכּ ל  ִנְגָבּ

ִחיַנת ִמּדֹות,  י ַהּתֹוָרה ִהיא ְבּ ל ַהִחּיּות ֵמַחי ַהַחִיּים. ִכּ ם ִנְגָבּ ׁ ָשּ הּוא, ַהְינּו ֶשׁ

ִחיַנת  ֵהם ְבּ ּיֹות ּוְסָדִרים, ֶשׁ ַהּתֹוָרה אֹוִתּיֹות ְוֵתבֹות ּוְפסּוִקים ּוָפָרִשׁ י ֵיׁש ְבּ ִכּ

ל  מֹו ֶשׁ הּוא ְשׁ ן ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ֶשׁ ה. ְוַעל־ֵכּ ִמָדּ ל ַהִחּיּות ְבּ ֶהם ִנְגָבּ ָבּ ִמּדֹות, ֶשׁ

י ַעל־ ל ֶאת ַהִחּיּות, ִכּ ִחיַנת ִמּדֹות, ְיכֹוִלים ְלַקֵבּ הּוא ְבּ רּוְך־הּוא, ֶשׁ דֹוׁש־ ָבּ ַהָקּ

ֵהם  ּדֹות, ֶשׁ יִכין ֶאת ַהִחּיּות ְלתֹוְך ַהִמּ ְיֵדי ַהּתֹוָרה קֹוִרים ֶאת ַהַחִיּים, ּוַמְמִשׁ

ַהּתֹוָרה,  ת ָיַמי ַמה ִהיא; ַהְינּו ֶשׁ תּוב )תהלים לט(: ּוִמַדּ ָכּ ִחיַנת ָיִמים. ְוֶזה ֶשׁ ְבּ

ִטים;  ָפּ ְשׁ ים ְוַהִמּ תּוב )דברים ו(: ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ָמה, ְכּ ִהיא ְבּ ֶשׁ

ּדֹות  ַעל ָיָדּה קֹוִרין ֶאת ַהִחּיּות ְלתֹוְך ַהִמּ "ל, ֶשׁ ַנּ ִחיַנת ִמּדֹות ְוָיִמים ַכּ ִהיא ְבּ

אֹור.  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ַהִחּיּות  ֶאת  ל  ְלַקֵבּ ר  ֶאְפָשׁ ָהָיה  לֹא  ֶזה  לֹא  ְבּ ֶשׁ ְוַהָיִּמים, 

ְלתֹוְך  ַהִחּיּות  ֶאת  קֹוֵרא  ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ  – ַחָיּיו  ְיֵמי  ל  ָכּ בֹו  ְוָקָרא  ְוֶזה: 

ִריִכין  ְצּ ֶשׁ י ְכּ ְיָקא, ִכּ ה ַדּ ֶפּ ּתֹוָרה ַבּ ן ָצִריְך ַלֲעֹסק ַבּ "ל. ְוַעל־ֵכּ ַנּ ּדֹות ַכּ ַהָיִּמים ְוַהִמּ

מֹו  ְשׁ ר ִלְקרֹותֹו ִבּ ְיָקא, ְוִאי ֶאְפָשׁ ה ַדּ ֶפּ מֹו ָצִריְך ִלְקרֹותֹו ַבּ ְשׁ ִלְקרֹות ֶאת ֶאָחד ִבּ

י ִאם ַעל־ְיֵדי  מֹו ִכּ ְשׁ ר ִלְקרֹות ֶאת ַחי ַהַחִיּים ִבּ ן ִאי ֶאְפָשׁ ָעְלָמא. ֵכּ ָבה ְבּ ַמֲחָשׁ ְבּ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזה  ּה.  ְלַבָדּ ָבה  ֲחָשׁ ַהַמּ ַעל־ְיֵדי  ְולֹא  ה,  ַהֶפּ

ה  ֶפּ ה. ְלמֹוִציֵאיֶהם ַבּ ֶפּ י ַחִיּים ֵהם ְלמֹוְצֵאיֶהם – ְלמֹוִציֵאיֶהם ַבּ )עירובין נד(: ִכּ

יִכין  "ל. ִנְמָצא, ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ַמְמִשׁ ַנּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוֶכה ְלַחִיּים ַכּ ְיָקא, ֶשׁ ַדּ

מֹו  ַעְצמֹו ַהִחּיּות, ְכּ ֶכל הּוא ְבּ ׂ ַעת ְוַהֵשּ י ַהַדּ ֲאִריכּות ָיִמים, ְוָאז זֹוֶכה ְלַדַעת, ִכּ

ר ַהִחּיּות.  ֶכל הּוא ִעַקּ ׂ י ַהֵשּ ָעֶליָה, ִכּ ַחֶיּה ֶאת ְבּ תּוב )קהלת ז(: ַהָחְכָמה ְתּ ָכּ ֶשׁ

ִריִכין ְלהֹוִכיַח: ְצּ ַעת, ְיכֹוִלים ְלָקֵרב ּוְלהֹוִכיַח ֶאת ִמי ֶשׁ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהַדּ

ה ְמֹאד  ן ָקֶשׁ ם ֵכּ ָרה ַאַחת, ַגּ ַהְסָתּ ר ְבּ ַרְך ִנְסָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ רֹות, ּוְכֶשׁ ֵני ַהְסָתּ י ֵיׁש ְשׁ ִכּ

ר ִליַגע ְוַלֲחֹתר  ָרה ַאַחת, ֶאְפָשׁ ַהְסָתּ ר ְבּ הּוא ִנְסָתּ ֶשׁ י־ֵכן, ְכּ ְלָמְצאֹו, ַאְך ַאף־ַעל־ִפּ

ּנּו, ֲאָבל  ר ִמֶמּ ַרְך ִנְסָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ּיֹוֵדַע ֶשׁ ַרְך, ֵמַאַחר ֶשׁ ִיְּמָצא אֹותֹו ִיְתָבּ ַעד ֶשׁ

ַעְצָמּה  ְבּ ָרה  ַהַהְסָתּ ֶשׁ ַהְינּו  ְדּ ָרה,  ַהְסָתּ ּתֹוְך  ָרה  ַהְסָתּ ְבּ ר  ִנְסָתּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶשׁ ְכּ

ּנּו – ֲאַזי  ר ִמֶמּ ַרְך ִנְסָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ָלל ֶשׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכּ ַהְינּו ֶשׁ ּנּו, ְדּ ֶרת ִמֶמּ ִנְסֶתּ

ַרְך. ְוֶזה  ם ִיְתָבּ ׁ ָלל ֵמַהֵשּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכּ ָלל ִלְמֹצא אֹותֹו, ֵמַאַחר ֶשׁ ר ְכּ ִאי ֶאְפָשׁ

א  לֹּ ָרה, ֶשׁ יר ַהַהְסָתּ ַאְסִתּ ַהְינּו ֶשׁ יר; ְדּ ר ַאְסִתּ ִחיַנת )דברים לא(: ְוָאֹנִכי ַהְסֵתּ ְבּ

ַרְך,  אי ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמֹצא אֹותֹו ִיְתָבּ ַוַדּ ר. ַוֲאַזי ְבּ ַרְך ִנְסָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ָלל ֶשׁ ֵיְדעּו ְכּ

ם  ׁ ַהֵשּ ָלל ֶשׁ י ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכּ ַרְך, ִכּ ׁש אֹותֹו ִיְתָבּ ִריְך ְלַבֵקּ ָצּ ָלל ֶשׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכּ ֵמַאַחר ֶשׁ

ֱאֶמת ֲאִפּלּו  "ל. ֲאָבל ֶבּ ַנּ ֶרת ַכּ ַעְצָמּה ִנְסֶתּ ָרה ְבּ י ַהַהְסָתּ ּנּו, ִכּ ר ִמֶמּ ַרְך ִנְסָתּ ִיְתָבּ

ׁש  ם ְמֻלָבּ ם ָשׁ אי ַגּ ַוַדּ ָרה, ְבּ תֹוְך ַהְסָתּ ְבּ ָרה ֶשׁ ַהַהְסָתּ רֹות, ַוֲאִפּלּו ְבּ ָכל ַהַהְסָתּ ְבּ

ַרְך,  ם ִיְתָבּ ׁ א ִיְהֶיה ּבֹו ִחּיּות ַהֵשּ לֹּ ָבר ֶשׁ אי ֵאין ׁשּום ָדּ ַוַדּ י ְבּ ַרְך, ִכּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ

ָבִרים, ּוְבָכל  ָכל ַהְדּ אי ְבּ ַוַדּ ן ְבּ ָלל. ְוַעל־ֵכּ ְלֲעֵדי ִחּיּותֹו לֹא ָהָיה לֹו ִקּיּום ְכּ י ִבּ ִכּ

ְבָיכֹול. ַוֲאִפּלּו ִאם, ַחס  ַרְך, ִכּ ם ִיְתָבּ ׁ ם ַהֵשּ ׁש ָשׁ בֹות, ְמֻלָבּ ֲחָשׁ ים, ּוְבָכל ַהַמּ ֲעִשׂ ַהַמּ



אי  ַוַדּ ל ֶזה ְבּ ַרְך, ִעם ָכּ ם ִיְתָבּ ׁ ְרצֹון ַהֵשּ א ִכּ לֹּ הּוא ֶשׁ ַבר ֲעֵבָרה, ֶשׁ ין ְדּ לֹום, עֹוִשׂ ְוָשׁ

דֹול. ְוַהּתֹוָרה ִהיא  ֶהְעֵלם ּוְבִצְמצּום ָגּ הּוא ְבּ ַרְך, ַאְך ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ם ִחּיּות ַהֵשּ ֵיׁש ָשׁ

ָבה  בֹות, ֲאִפּלּו ַמֲחָשׁ ֲחָשׁ ָבִרים ּוְבָכל ַהַמּ ָכל ַהְדּ ְבּ ָבר, ִנְמָצא, ֶשׁ ל ָדּ ל ָכּ ַהִחּיּות ֶשׁ

ׁשּות ַהּתֹוָרה, ַאְך  ן ִהְתַלְבּ ם ֵכּ ם ַגּ לֹום, ֵיׁש ָשׁ ל ֲעֵבָרה, ַחס ְוָשׁ ה ֶשׁ ִדּבּור ּוַמֲעֶשׂ

ה  ַנֲעָשׂ ָנה –  ְוָשׁ ָעַבר  י  ִכּ רֹות:  ַהְסָתּ ְבִחיַנת  ִבּ דֹול,  ָגּ ּוְבִצְמצּום  ֶהְעֵלם  ְבּ הּוא  ֶשׁ

ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו ֶשׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יומא פו:(, ְדּ מֹו ֶשׁ ר, ְכּ ֶהֵתּ לֹו ְכּ

ּתֹוָרה, ַעד  ה ֵצרּוִפים ֲאֵחִרים ַבּ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיּים, ְועֹוֶשׂ ְך ִדּ ָהֲעֵברֹות הּוא ְמַהֵפּ

תּוב )ישעיה ה(: הֹוי ָהֹאְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ר, ְכּ ה ֵמִאּסּור ֶהֵתּ ֲעֶשׂ ַנּ ֶשׁ

ַרְך, ִנְמָצא  ם ִיְתָבּ ׁ ם ִחּיּות ַהֵשּ ׁש ָשׁ תֹוְך ָהֲעֵברֹות ְמֻלָבּ ֲאִפּלּו ְבּ ָרע ְוכּו'. ִנְמָצא ֶשׁ

ַהְינּו אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה,  ַרְך, ְדּ ם ִיְתָבּ ׁ ם ִחּיּות ַהֵשּ ׁש ָשׁ תֹוְך ָהֲעֵברֹות ְמֻלָבּ ֲאִפּלּו ְבּ ֶשׁ

ל ַהּתֹוָרה, ַעד  רּוִפים ֶשׁ ֲחַמת ָהֲעֵברֹות ָהַפְך ַהֵצּ ֵמּ ַהְינּו ֶשׁ ֶהְעֵלם, ְדּ הּוא ְבּ ַרק ֶשׁ

ִחיַנת  ר; ְוֶזה ְבּ ֶהֵתּ ה לֹו ְכּ ָנה ַנֲעָשׂ ר ְלֵעיל: ָעַבר ְוָשׁ ְזַכּ ִנּ ר, ַכּ ה ֵמִאּסּור ֶהֵתּ ֲעָשׂ ַנּ ֶשׁ

ִחיָנה  ַהְינּו ְבּ ָרה ַאַחת, ְדּ ַהְסָתּ ּנּו ְבּ ר ִמֶמּ ַרְך ִנְסָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ָרה ַאַחת. ּוְכֶשׁ ַהְסָתּ

ה לֹו  ָבר ַנֲעָשׂ ְכּ ה ְמֹאד ְלָמְצאֹו, ֵמַאַחר ֶשׁ ן ָקֶשׁ ם ֵכּ ר, ַגּ ֶהֵתּ ה לֹו ְכּ ֲעָשׂ ַנּ "ל ֶשׁ ַהַנּ

מֹו,  ַרְך ְשׁ ִיְּמָצא אֹותֹו ִיְתָבּ ר ִליַגע ְוַלֲחֹתר ַעד ֶשׁ ל ֶזה ֶאְפָשׁ ר, ֲאָבל ִעם ָכּ ֶהֵתּ ְכּ

ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶשׁ ַאף  ן,  ַעל־ֵכּ ר.  ֶהֵתּ ְכּ לֹו  ה  ֲעֶשׂ ַנּ ֶשׁ יֹוֵדַע  ִנים  ל־ָפּ ַעל־ָכּ ֶשׁ ֵמַאַחר 

יב ֶאל  ָיִּשׁ ר ֶשׁ ל ֶזה ֶאְפָשׁ ר, ִעם ָכּ ֶהֵתּ ה לֹו ָהֲעֵברֹות ְכּ ּנּו, ּוְכָבר ַנֲעֶשׂ ר ִמֶמּ ִנְסָתּ

ׁש  ִויַבֵקּ ר,  ֶהֵתּ ְכּ לֹו  ה  ַנֲעָשׂ ִלְבִחיַנת  יַע  ְוִהִגּ ַפל  ָנּ ׁ ֶשּ ַמה  ַהְינּו  ְדּ ַעְצמֹו,  ְבּ ֶזה  ִלּבֹו 

ר.  ֶהֵתּ ה לֹו ְכּ ֲעָשׂ ַנּ ִנים יֹוֵדַע ִמֶזּה ֶשׁ ל ָפּ ַעל ָכּ ֵיֵּצא ִמֶזּה, ֵמַאַחר ֶשׁ ר ַעד ֶשׁ ְוַיְחֹתּ

ַעְצָמּה  ָרה ְבּ ַהַהְסָתּ ַהְינּו ֶשׁ ָרה. ְדּ תֹוְך ַהְסָתּ ָרה ְבּ ִחיַנת ַהְסָתּ ֵיּׁש עֹוד ְבּ ע, ֶשׁ ֲאָבל ַדּ

ָלל  ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכּ ׁ ַהְינּו ֶשּ ּנּו, ְדּ ר ִמֶמּ ַרְך ִנְסָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ָלל ֶשׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכּ ֶרת, ֶשׁ ִנְסֶתּ

מּור,  ָבִרים ָרִעים ּדֹומֹות לֹו ְלִמיׁשֹור ָגּ ל ַהְדּ ר, ַרק ָכּ ְך ֶאְצלֹו ָהִאּסּור ְלֶהֵתּ ְהַפּ ֶנּ ֶשׁ

ֲעֵברֹות,  יֹוֵתר  ה  עֹוֶשׂ ָנה,  ְוָשׁ ָעַבר  ֶשׁ ַאַחר  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ִאם,  ַהְינּו  לֹום.  ְוָשׁ ַחס 

ֵאינֹו  ר, ַרק ֶשׁ ֶהֵתּ ה לֹו ְכּ ֲעָשׂ ַנּ ֵיַּדע ֶשׁ ּנּו ֲאִפּלּו ֹזאת ֶשׁ ר ִמֶמּ לֹום, ֲאַזי ִנְסָתּ ַחס ְוָשׁ

ָרה  ַהְסָתּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ֵעיָניו.  ְבּ ר  ָיָשׁ ל הּוא  ְוַהֹכּ ִאּסּור,  ִנְדנּוד  ּום  ִמּשׁ ָלל  ְכּ יֹוֵדַע 

תֹוְך  ְבּ ם  ַגּ ּוֶבֱאֶמת  "ל.  ַנּ ַכּ ֶרת  ִנְסֶתּ ַעְצָמּה  ְבּ ָרה  ַהַהְסָתּ ֶשׁ  – ָרה  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ

אֹוִתּיֹות  ַהְינּו  ְדּ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ׁש  ְמֻלָבּ ם  ָשׁ ם  ַגּ ָרה,  ַהַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ַהַהְסָתּ

ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ָהֲעֵברֹות  "ל, ַרק ֶשׁ ַנּ ָבר ַכּ ְלָעָדיו ֵאין ִחּיּות ְלׁשּום ָדּ י ִבּ ַהּתֹוָרה, ִכּ

ְך ֶאְצלֹו ֵמָחְכמֹות ַהּתֹוָרה ִלְפַתּיּות,  ְהַפּ ֶנּ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיּים ְלַגְמֵרי, ַעד ֶשׁ ָהַפְך ִדּ

ִחיַנת  ֶזּה ְבּ "ל, ֶשׁ ַנּ ר ַכּ ֶהֵתּ ה לֹו ְכּ ֲעָשׂ ַנּ ַעְצמֹו ֶשׁ ָלל ֲאִפּלּו ֶזה ְבּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכּ ַעד ֶשׁ

ְוֶזה  "ל,  ַהַנּ רֹות  ַהַהְסָתּ ְלַגּלֹות  ָצִריְך  ן  ֵכּ ַעל  "ל.  ַנּ ַכּ ָרה  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ַהְסָתּ

"ל. ְוַעל  ַנּ ַעת ַכּ ִחיַנת ַדּ הּוא ְבּ ְלכּות, ֶשׁ יְך ַאִריכּות ָיִמים ְלתֹוְך ַהַמּ ְמִשׁ ַמּ ַעל־ְיֵדי ֶשׁ

תֹוְך  ְבּ ַוֲאִפּלּו  ַעְצָמּה,  ְבּ ָרה  ַהַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֲאִפּלּו  ֶשׁ ֵליַדע,  יּוַכלש  ַעת  ַהַדּ ֶזה  ְיֵדי 

ַהּתֹוָרה.  ַהְינּו  ְדּ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ׁש  ְמֻלָבּ ם  ָשׁ ם  ַגּ ָרה,  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ַהַהְסָתּ

ַעְצמֹו  ַרְך, ִמֶזּה ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ם ַהֵשּ רֹות ֵיׁש ָשׁ תֹוְך ַהַהְסָתּ ֲאִפּלּו ְבּ ּיֹוֵדַע ֶשׁ ּוֵמַאַחר ֶשׁ

ָרה  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ֵמַהְסָתּ ַוֲאִפּלּו  ּתֹוָרה.  ֵמֶהם  ה  ְוַנֲעֶשׂ רֹות,  ַהַהְסָתּ ין  ִלּ ִנְתַגּ

"ל,  ַנּ ַכּ ּתֹוָרה  ַהְינּו  ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ׁש  ְמֻלָבּ ם  ָשׁ ם  ַגּ ֱאֶמת  ֶבּ י  ִכּ ּתֹוָרה.  ה  ַנֲעֶשׂ

הּוא  ַעְצמֹו  ְבּ ֶזה  ם,  ָשׁ ר  ִנְסָתּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶשׁ יֹוְדִעין  ָהיּו  א  לֹּ ֶשׁ ֵמֲחַמת  ַרק 

ם, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ר ָשׁ ַרְך ִנְסָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ּיֹוְדִעין ֶשׁ ֶשׁ ְכּ רֹות. ְוֵתֶכף,  ִחיַנת ַהַהְסָתּ ְבּ

ַעת, ְוֻהְחְזָרה  ה ַדּ ָנּ ה ִמֶמּ ָרה, ְוַנֲעֶשׂ תֹוְך ַהַהְסָתּ ְבּ ָרה ֶשׁ ָכה ַהַהְסָתּ ַעְצמֹו ִנְתַהְפּ ְבּ

ם. ְוֵכיָון  ר ָשׁ ַרְך ִנְסָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ּיֹוֵדַע ֶשׁ אן ְלַדַעת, ֵמַאַחר ֶשׁ ר ָכּ ְסָתּ ִנּ ַהּתֹוָרה ֶשׁ

ה ּתֹוָרה, ֲאַזי ַהּתֹוָרה  ָנּ ה ִמֶמּ ָרה ְלַדַעת, ְוַנֲעֶשׂ תֹוְך ַהְסָתּ ְבּ ָרה ֶשׁ ֱחָזר ַהַהְסָתּ ֶנּ ֶשׁ

ָתִיים  ְיהּו: ַעד ָמַתי ְפּ ְבִחיַנת: אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת ַקַמּ ַעְצָמּה מֹוִכיָחה אֹוָתם, ִבּ ְבּ

ֱאֶמת ַהּתֹוָרה  י ֶבּ ֵאֲהבּו ֶפִתי )זוהר שמיני דף לו, אחרי נח, נשא קכו(. ִכּ ְתּ

ֹהִמּיֹות  ֹראׁש  ְבּ תּוב )משלי א(:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ִמיד,  ָתּ ּומֹוִכיָחה  ְוצֹוֶעֶקת  ַמְכֶרֶזת 

ל  רּוז ֶשׁ ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע קֹול ַהְכּ ֵאֲהבּו ְוכּו', ַרק ֶשׁ ָתִים ְתּ ְקָרא ְוכּו' ַעד ָמַתי ְפּ ִתּ

ה  רֹות, ְוַנֲעָשׂ ּלּו ְוֶנְחְזרּו ַהַהְסָתּ ְתַגּ ִנּ "ל, ּוֵמַאַחר ֶשׁ רֹות ַהַנּ ַהּתֹוָרה, ֵמֲחַמת ַהַהְסָתּ

ַהּתֹוָרה  ּתֹוָרה,  ֵמֶהם  ה  ֲעָשׂ ַנּ ֶשׁ ְכּ ֶכף  ֵתּ ֲאַזי  "ל,  ַנּ ַכּ ַעת  ַהַדּ ַעל־ְיֵדי  ּתֹוָרה,  ֵמֶהם 

תּוב )שם לא(:  ָכּ "ל. ְוֶזה ֶשׁ ַנּ ָתִים ְוכּו' ַכּ ַעְצָמּה מֹוִכיָחה אֹוָתם: ַעד ָמַתי ְפּ ְבּ

ין  ְמַגִלּ ֶזה  ַעל־ְיֵדי־  ֶשׁ "ל,  ַהַנּ ְוַדַעת  ַהָחְכָמה  ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ  – ָחְכָמה  ְבּ ְתָחה  ָפּ יָה  ִפּ

ִחיַנת  ְתָחה; ַהְינּו ְבּ יָה ָפּ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה: ִפּ ַנּ ין ֵמֶהם ּתֹוָרה ַכּ רֹות, ְועֹוִשׂ ַהַהְסָתּ

יָה ּומֹוִכיָחה אֹוָתם  ִפּ ּפֹוַתַחת  ַעְצָמּה  ְבּ ַהּתֹוָרה  ֶשׁ ְיהּו –  ַקַמּ אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת 

יִכין ֲאִריכּות ָיִמים ְלתֹוְך  ַעל ָיָדּה ַמְמִשׁ ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ֶשׁ "ל. ִנְמָצא, ֶשׁ ַנּ ַכּ

"ל, ְוַעל־ְיֵדי  ַנּ ּדֹות ַכּ יִכין ַהִחּיּות ְלתֹוְך ַהָיִּמים ְוַהִמּ י ַעל ָיָדּה ַמְמִשׁ ְלכּות, ִכּ ַהַמּ

"ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְיכֹוִלין ְלהֹוִכיַח ֲאִפּלּו ֶאת ָהְרחֹוִקים ְמֹאד  ַנּ ַכּ ְלַדַעת  ֶזה זֹוִכין 

"ל: ַנּ ָרה ַכּ תֹוְך ַהְסָתּ ְבּ ָרה ֶשׁ ְבִחיַנת ַהְסָתּ ַרְך, ִבּ ם ִיְתָבּ ׁ ֵמַהֵשּ

ים ְוכּו' )אסתר  ִשׁ ית ַהָנּ ְך ִלְפֵני ֲחַצר ֵבּ ַכי ִמְתַהֵלּ רּוׁש: ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרְדּ ְוֶזה ֵפּ

ִחיַנת ַהּתֹוָרה,  "ל. ּוְבָכל יֹום ָויֹום – ֶזה ְבּ ַנּ ְלכּות ַכּ ִחיַנת ַהַמּ ָכי – ֶזה ְבּ ב(. ָמְרְדּ

ִחיַנת  ְבּ ית – ֶזה  ֵבּ "ל. ֲחַצר  ַנּ ַכּ ּדֹות  ְוַהִמּ ְלַהָיִּמים  יִכין ַהִחּיּות  ָיָדּה ַמְמִשׁ ַעל  ֶשׁ

ַרְך  ם ִיְתָבּ ׁ ר ַהֵשּ ם ִנְסָתּ ֻכָלּ ְבּ בֹות ְוִדּבּוִרים, ֶשׁ ִחיצֹוִנּיּות ּוְפִניִמּיּות, ַהְינּו ַמֲחָשׁ

ית  ַרְך. ְוֶזה: ֲחַצר ֵבּ ם ִיְתָבּ ׁ ל ָהְרחֹוִקים ֵמַהֵשּ ּבּוִרים ֶשׁ בֹות ְוַהִדּ ֲחָשׁ ם, ַאף ַהַמּ ָשׁ

ַרְך.  ם ִיְתָבּ ׁ ְתַרֲחקּו ֵמַהֵשּ ִנּ ל עֹוָלם, ֶשׁ קֹומֹו ֶשׁ ׁשּו ְוָקְפצּו ִמְמּ ָנּ ׁשֹון ֶשׁ ים – ִמְלּ ִשׁ ַהָנּ

ַרְך.  ְכחּו אֹותֹו ִיְתָבּ ָבר ָשׁ ְכּ ַרְך, ַאְך ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ָבר ָהיּו ְקָצת ֵאֶצל ַהֵשּ ְכּ ְוֵיׁש ֶשׁ

ִני ֱאלִֹקים  ׁ י ַנַשּ תּוב )בראשית מא( ִכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכָחה, ְכּ ים – ְלׁשֹון ִשׁ ִשׁ ְוֶזה: ַהָנּ

ם  ׁ ַהֵשּ ֶאת  זֹוְכִרים  ה  ַעָתּ ם  ַגּ ֶשׁ ְוֵיׁש  ַרְך.  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶאת  ְכחּו  ָשׁ ָבר  ְכּ ֶשׁ ְוכּו', 

ִביל  ר ַעל ִיְצָרם. ּוִבְשׁ ֵבּ בּוָרָתם, ְוֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלִהְתַגּ ָתה ְגּ ְשׁ ָנּ ַרְך, ַאְך ֶשׁ ִיְתָבּ

ְוָקְפצּו  ׁשּו  ָנּ ֶשׁ ִחיַנת  ְבּ "ל:  ַהַנּ ִחיַנת  ְבּ לֹׁש  ים, ֵמֲחַמת ָשׁ ָנִשׁ ם  ֵשׁ ְבּ ִנְקָרִאים  ֶזה 

בּוָרָתם  ָתה ְגּ ְבִחיַנת ָנְשׁ ֵהם ִבּ ְכָחה ְוכּו', ְוֵיׁש ֶשׁ ְבִחיַנת ִשׁ ֵהם ִבּ ְוכּו', ְוֵיׁש ֶשׁ

ר ֵמֶהם  ַרְך ִנְסָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַרְך, ְוַהֵשּ ם ִיְתָבּ ׁ ל ֶזה ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהֵשּ "ל, ְוַעל ְיֵדי ָכּ ַנּ ַכּ

ָיכֹול ְלהֹוִכיַח  ְלכּות, הּוא  ַהַמּ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  "ל. ּוָמְרְדַכי,  ַהַנּ רֹות  ַהְסָתּ ְבִחיַנת  ִבּ

ַעל־ "ל, ֶשׁ ַנּ ִחיַנת ָיִמים ּוִמּדֹות ַכּ הּוא ְבּ ּוְלַהְזִהיר אֹוָתם, ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ֶשׁ

ָרה,  תֹוְך ַהְסָתּ ְבּ ָרה ֶשׁ ין ַהַהְסָתּ ַעת ַהֶזּה ְמַגִלּ ַעל־ְיֵדי ַהַדּ ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ְלַדַעת, ֶשׁ

ָלַדַעת  ְוֶזה:  "ל.  ַנּ ַכּ ְיהּו  ַקַמּ ַמְכֶרֶזת  אֹוַרְיָתא  ַוֲאַזי  "ל,  ַנּ ַכּ ּתֹוָרה  ה  ָנּ ִמֶמּ ין  ְועֹוִשׂ

ָרה,  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ֵמַהְסָתּ ַעת  ַדּ ה  עֹוֶשׂ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ  – ר  ֶאְסֵתּ לֹום  ְשׁ ֶאת 

ה  עֹוֶשׂ ּה – ֶשׁ ה ָבּ יר. ְוֶזה: ּוַמה ֵיָּעֶשׂ ר ַאְסִתּ ִחיַנת: ַהְסֵתּ ר, ְבּ ִחיַנת ֶאְסֵתּ ִהיא ְבּ ֶשׁ

"ל.  ַנּ ַכּ ְוכּו'  ָהֵעדֹות  ָמה  תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ּתֹוָרה,  ַהְינּו  ָמה,  ִחיַנת  ְבּ ָרה,  ֵמַהַהְסָתּ

ם  ׁ ַהֵשּ ם  ָשׁ ֵיׁש  ָרה  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ם  ַגּ ֶשׁ ּיֹוֵדַע  ֶשׁ ַעְצמֹו  ְבּ ִמֶזּה  י  ִכּ

ְיהּו  ַהְינּו ּתֹוָרה, ַוֲאַזי אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת ַקַמּ ַעת, ְדּ ה ַדּ ַעְצמֹו ַנֲעֶשׂ ַרְך, ִמֶזּה ְבּ ִיְתָבּ

י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ל ָעָליו  ָטּ ֻמּ ֶשׁ ִחיַנת ַהּתֹוָכָחה,  ְבּ ַעְצמֹו  ְבּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ

"ל, ְוַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָכָחה ַהֹזּאת,  ַנּ ַכּ ַהּתֹוָרה ּתֹוִכיַח אֹוָתם  ַעת ֶשׁ ּגֹוֵרם ַעל ְיֵדי ַהַדּ

נּות  ָהַרָבּ ְבִחיַנת  ִבּ ְהֶיה  ִתּ א  לֹּ ֶשׁ ְלכּות,  ַהַמּ ְלתֹוְך  ָיִמים  ֲאִריכּות  יְך  ַמְמִשׁ הּוא 

ָלה  ֶמְמָשׁ לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ים  ָהֲאָנִשׁ ֶאת  מֹוִכיַח  ֵאין  ֶשׁ ְכּ ֶזּהּו  ֶשׁ ָעֶליָה,  ְבּ ֶאת  ֶרת  ְמַקֶבּ

יְך ַחִיּים  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְמִשׁ "ל, ֶשׁ "ל. ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהַנּ ַנּ ֲעֵליֶהם ְוכּו', ַכּ

ְיהּו, ּומֹוִכיָחה  ר אֹוַרְיָתא ַמְכֶרֶזת ַקַמּ ַעת ְוכּו', ַעד ֲאֶשׁ ִחיַנת ַדּ ַוֲאִריכּות ָיִמים ְבּ

"ל,  ַנּ ְלכּות ַמֶזֶּקת לֹו ַכּ נּות ְוַהַמּ ּיֹוֵצא ְיֵדי ּתֹוָכָחה. ֲאַזי ֵאין ָהַרָבּ אֹוָתם, ִנְמָצא ֶשׁ

ַעל־ "ל. ִנְמָצא, ֶשׁ ַנּ ְלכּות ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָכָחה ַכּ יְך ֲאִריכּות ָיִמים ְלתֹוְך ַהַמּ י ַמְמִשׁ ִכּ

יִכין ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְמִשׁ ַמּ ַעת ֶשׁ ִחיַנת ַדּ הּוא ְבּ ְיֵדי ֲאִריכּות ָיִמים, ֶשׁ

"ל: ַנּ ְלכּות ַכּ "ל ְלתֹוְך ַהַמּ יִכין ֲאִריכּות ָיִמים ַהַנּ ַעְצמֹו ַמְמִשׁ ְבּ

בֹוַהּ  ָרה, ִהיא ּתֹוָרה ָגּ תֹוְך ַהְסָתּ ְבּ ָרה ֶשׁ ׁש ּתֹוְך ַהַהְסָתּ ֻלָבּ ַהּתֹוָרה ַהְמּ ד ְוַדע, ֶשׁ

ְמקֹומֹות  ִבּ ׁש  ְלִהְתַלֵבּ ְצִריָכה  ִהיא  ֶשׁ ֵמֲחַמת  י  ִכּ ּתֹוָרה,  ִסְתֵרי  ַהְינּו  ְיָקא,  ַדּ

ָרה  ַהְסָתּ ְבּ ֵמֶהם  ר  ְסָתּ ִנּ ֶשׁ ַעד  ה,  ַהְרֵבּ ָעְברּו  ֶשׁ ֵאּלּו  ֵאֶצל  ַהְינּו  ֵאּלּו,  ָכּ ְנמּוִכים 

ם  ָשׁ יׁש  ְלַהְלִבּ ִלְבִלי  בֹות  ַמֲחָשׁ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ב  ָחַשׁ ן  ֵכּ ַעל  ָרה,  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ

דֹול ְמֹאד.  ַגם ָגּ ה, ְוִיְהֶיה ַהְפּ ם ַהְרֵבּ ׁ ִלּפֹות ִליֹנק ִמָשּ ֵטי ּתֹוָרה, ְלַבל יּוְכלּו ַהְקּ ָשׁ ְפּ

ִהיא  ֶשׁ ּתֹוָרה,  ִסְתֵרי  ְיָקא,  ַדּ בֹוַהּ  ָגּ ּתֹוָרה  ם  ָשׁ יׁש  ּוַמְלִבּ יר  ַמְסִתּ הּוא  ן  ֵכּ ַעל 

ְבִחיַנת  ִבּ ה,  ַהְרֵבּ ם  ׁ ִמָשּ ִליֹנק  ִלּפֹות  ַהְקּ יּוְכלּו  א  לֹּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ַעְצָמּה,  ְבּ ה'  ּתֹוַרת 

ִליַח, ֲאִני  ׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך, ֲאִני ְולֹא ַהָשּ י ְבּ )שמות יב(: ְוָעַבְרִתּ

ְיָקא  ם ַדּ ן ָשׁ ִלּפֹות ְמֹאד, ַעל ֵכּ ם ְמקֹום ַהְקּ ׁ ָשּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶשׁ י ְבּ ה' ְולֹא ְוכּו'. ִכּ

ׁש, ִסְתֵרי ּתֹוָרה. ַעל  ַעְצמֹו, ַהְינּו ּתֹוַרת ה' ַמָמּ ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ר ַהֵשּ ׁש ּוֻמְסָתּ ְמֻלָבּ

ה  ָנּ ה ִמֶמּ ָכּה ְלַדַעת, ַנֲעֶשׂ חֹוֵזר ּוְמַהְפּ ֶשׁ ָרה, ְכּ תֹוְך ַהְסָתּ ְבּ ָרה ֶשׁ ְיָקא ֵמַהַהְסָתּ ן ַדּ ֵכּ

"ל: ַנּ ר ּתֹוַרת ה', ִסְתֵרי ּתֹוָרה ַכּ ם ִנְסָתּ י ָשׁ ׁש, ִכּ ְיָקא ּתֹוַרת ה' ַמָמּ ַדּ

ָמה  ָעה, ַהְינּו ַמְלכּות ָהָמן ֲעָמֵלק, ְכּ ה ֵיׁש ַמְלכּות ָהְרָשׁ ׁ ְקֻדָשּ ה ּוְכֶנֶגד ַמְלכּות ִדּ

ה  ׁ ְקֻדָשּ י ַמְלכּות ִדּ ת ֶזה, ִכּ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק. ְוֶזה ְלֻעַמּ תּוב )במדבר כד(: ֵראִשׁ ָכּ ֶשׁ



ָבר  תּוב )קהלת יב(: סֹוף ָדּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֲחנֹות )שם י'(, ְכּ ף ְלָכל ַהַמּ ִחיַנת ְמַאֵסּ הּוא ְבּ

)אבות  תּוב  ָכּ ֶשׁ ָמה  ְכּ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ְבּ ֶזה   – ְיָרא  ָהֱאלִֹֹקים  ֶאת  ָמע  ִנְשׁ ל  ַהֹכּ

ִחיַנת סֹוף  ְבּ ִהיא  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ְלכּות  ַמּ ֶשׁ ַהְינּו  ַמְלכּות;  ל  ֶשׁ ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה  פ"ג(: 

ף  ְמַאֵסּ הּוא  ֶשׁ ן  ָדּ ַמֲחֵנה  ִחיַנת  ְבּ ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ֲחנֹות  ַהַמּ ְלָכל  ף  ְמַאֵסּ ִחיַנת  ְבּ ָבר,  ָדּ

ִסְטָרא  יָנא )גיטין י: ב"ק קיג(. ּוַמְלכּות ְדּ ַמְלכּוָתא ִדּ יָנא ְדּ י ִדּ ֲחנֹות, ִכּ ְלָכל ַהַמּ

יו, ַהְינּו  ְלעֹו ִמִפּ א יֹוִציאּו ִבּ לֹּ הּוא ָיֵרא ֶשׁ י ֵמֲחַמת ֶשׁ ף ָממֹון, ִכּ ָאֳחָרא הּוא ְמַאֵסּ

ֵהם  ֶשׁ ָממֹון,  ף  ּוְמַאֵסּ ר  ֵבּ ִמְתַגּ הּוא  ן  ֵכּ ַעל  ֶאְצלֹו,  ֵיּׁש  ֶשׁ דֹוׁשֹות  ַהְקּ יצֹוצֹות  ַהִנּ

ֵהם  ת, ֶשׁ ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶשׁ ֵיּׁש ְבּ ִאין ֶשׁ ָוִנין ִעָלּ ִחיַנת ַהְגּ י ֵהם ְבּ ה, ִכּ ׁ ֻדָשּ ִניצֹוֵצי ַהְקּ

ֲעָמֵלק,  ן  ֵכּ ְוַעל  ַמְלכּות.  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ירּות,  ֲעִשׁ ֲאַות  ַתּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  מֹון.  ַהָמּ

ה  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ִחיַנת ַמְלכּות  ְבּ הּוא  ן, ֶשׁ ָדּ ָעה, רֹוֵדף ֶאת ַמֲחֵנה  הּוא ַמְלכּות ָהְרָשׁ ֶשׁ

ֵעת  ַהְינּו ְבּ ָך ְוכּו' ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹקים; ְדּ ב ְבּ תּוב )דברים כה(: ַוְיַזֵנּ ָכּ מֹו ֶשׁ "ל. ְכּ ַנּ ַכּ

י ַמְלכּות ָהָמן  "ל. ִכּ ַנּ ִחיַנת ְיֵרא ֱאלִֹקים ַכּ ִהיא ְבּ ה, ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ַח ַמְלכּות ִדּ ֵאין ָלֶהם ֹכּ ֶשׁ

ף ְלָכל  ִחיַנת ְמַאֵסּ ה, הּוא ְבּ ׁ ְקֻדָשּ י ַמְלכּות ִדּ ה. ִכּ ׁ ְקֻדָשּ ֲעָמֵלק, הּוא ִהּפּוְך ַמְלכּות ִדּ

ִחיַנת  ָעה, הּוא ְבּ הּוא ַמְלכּות ָהְרָשׁ ה, ּוַמְלכּות ָהָמן ֲעָמֵלק, ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ֲחנֹות ִדּ ַהַמּ

ה  ׁ ֻדָשּ יצֹוצֹות ַהְקּ ל ַהִנּ ס ָכּ ֵדי ִלְתֹפּ ַתֲאַות ָממֹון, ְכּ ר ְבּ ֵבּ י ִמְתַגּ "ל, ִכּ ַנּ ף ָממֹון ַכּ ְמַאֵסּ

הּוא  ה, ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ַמְלכּות ִדּ ַח ְבּ י ֵיׁש ֹכּ ָלל, ִכּ י ֵכן, ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו ְכּ "ל. ַאְך ַאף־ַעל־ִפּ ַנּ ַכּ

ַלע:  ָבּ ֶשׁ ים  דֹוִשׁ ַהְקּ יצֹוצֹות  ַהִנּ ְוָכל  מֹון  ַהָמּ ל  ָכּ ֵמִאּתֹו  ְלהֹוִציא  ַכי,  ָמְרֳדּ ִחיַנת  ְבּ

ּטֹוב ְלָפָניו ָנַתן  י ָלָאָדם ֶשׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מגילה י:(: ִכּ ְוֶזה ֶשׁ

"ל,  ַנּ ה ַכּ ׁ ְקֻדָשּ ִחיַנת ַמְלכּות ִדּ הּוא ְבּ ַכי, ֶשׁ ְרְדּ ָמּ ַכי, ַהְינּו ֶשׁ ָחְכָמה ָוַדַעת – ֶזה ָמְרֳדּ

א  י ֵאין טֹוב ֶאָלּ ִחיַנת ַהּתֹוָרה, ִכּ "ל, ְוֶזה: טֹוב ְלָפָניו, ְבּ ַנּ ָנַתן לֹו ָחְכָמה ָוַדַעת ַכּ

ָהָמן,  ְוִלְכֹנס – ֶזה ָהָמן, ַהְינּו ֶשׁ ְוַלחֹוֵטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאֹסף  ּתֹוָרה )אבות פ"ו(. 

"ל. ְוֶזה: ָלֵתת  ַנּ ף ָממֹון ַכּ "ל, הּוא ְמַאֵסּ ַנּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ַכּ ִחיַנת ַמְלכּות ְדּ הּוא ְבּ ֶשׁ

ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִחיַנת ַמְלכּות ִדּ הּוא ְבּ ַכי, ֶשׁ ְרֳדּ ָמּ ִחיַנת ַהּתֹוָרה, ֶשׁ ְלטֹוב ִלְפֵני ֱאלִֹקים – ְבּ

ַכי  י ָמְרֳדּ "ל. ִכּ ַנּ ה ִמֶזּה ּתֹוָרה ַכּ יצֹוצֹות, ְוַנֲעֶשׂ מֹון ְוָכל ַהִנּ ל ַהָמּ ּנּו ָכּ מֹוִציא ִמֶמּ

ה ִמֶזּה  ַלע ַוְיִקֶאּנּו; ְועֹוֶשׂ ְבִחיַנת )איוב כ(: ַחִיל ָבּ ירּות, ִבּ ל ָהֲעִשׁ ּנּו ָכּ מֹוִציא ִמֶמּ

ת ַחִיל )משלי לא(: ְקֵראת ֵאֶשׁ ִנּ ּתֹוָרה, ֶשׁ

מֹו  ַדַעת, ְכּ ָנֵקל ּתֹוָלה ְבּ ְרָנָסה ְבּ י ַפּ ָנֵקל. ִכּ ְרָנָסה ְבּ ן ַהַפּ ַעת ֵכּ ַלת ַהַדּ ו ּוְלִפי ַהְגָדּ

י  טּוָתא )זוהר בשלח סב סג(, ִכּ ְשׁ טּו ָהָעם ְוָלְקטּו – ִבּ תּוב )במדבר יא(: ָשׁ ָכּ ֶשׁ

ם ְלִפי  יֹוֵתר. ְוַגּ ְרָנָסה ְבּ יֹוֵתר, הּוא ָיֵגע ְוטֹוֵרַח ַאַחר ַהַפּ ַעת ְבּ ָחֵסר ַדּ ל ִמי ֶשׁ ָכּ

תּוב )ישעיה  ָכּ מֹו ֶשׁ ַדַעת, ְכּ לּוי ְבּ לֹום ָתּ י ָשׁ לֹום, ִכּ ׁ ה ַהָשּ ן ִנְתַרֶבּ ַעת ֵכּ ַלת ַהַדּ ַהְגָדּ

עֹוָלם,  לֹום ִנְפָלא ָבּ ִיְּהֶיה ָשׁ ָעה; ֶשׁ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדּ ֶבׂש ְוכּו' ִכּ יא(: ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶכּ

ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ָאז.  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ַעת  ַהַדּ ֶדל  ֹגּ ֵמֲחַמת  ֲהָפִכים,  ֵני  ְשׁ ַיַחד  ְבּ ָלגּור  ּיּוְכלּו  ֶשׁ

ַעס  ַכּ י  ִכּ ַעת.  ַהַדּ ְיֵדי  ְוָהַאְכָזִרּיּות ַעל  ַעס  ַהַכּ ל  ֵטּ ִנְתַבּ י  ִכּ לֹום,  ׁ ל ַהָשּ ִנְגָדּ ַעת  ַהַדּ

ִסיִלים  ְכּ ֵחיק  ְבּ ַעס  ַכּ ז(:  )קהלת  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַעת,  ַהַדּ ר  ֵמֶהְעֵדּ ְוַאְכָזִרּיּות הּוא 

ְרָנָסה  ן ַהַפּ לֹום, ְוַעל ֵכּ ׁ ה ָהַרֲחָמנּות ְוַהָשּ ַעת, ִמְתַרָבּ ה ַהַדּ ְתַרֶבּ ִמּ ׁ ָינּוַח; ְוָכל ַמה ֶשּ

יֵעְך: ִבּ ים ַיְשׂ לֹום, ֵחֶלב ִחִטּ בּוֵלְך ָשׁ ם ְגּ ׂ ְבִחיַנת )תהלים קמז(: ַהָשּ ָנֵקל, ִבּ ְבּ

הּוא  בֹוַהּ ְמֹאד, ֶשׁ דֹול ְוָגּ ֶכל ָגּ ִחיַנת ֵשׂ בּועֹות הּוא ְבּ י ָשׁ בּועֹות, ִכּ ִחיַנת ָשׁ ז ְוֶזה ְבּ

י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ ַעת  ַהַדּ ֹגֶדל  ְבּ לּוי  ָתּ ָהַרֲחִמים  ֶדל  ֹגּ י  ִכּ דֹוִלים.  ְגּ ְוַרֲחִמים  ֶעְליֹון  ֶחֶסד 

ופ'  פ' בשלח  )מכילתא  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ָזֵקן  ְכּ ָלֶהם  ִנְרָאה  ּתֹוָרה  ן  ַמַתּ ַעת  ְשׁ ִבּ

ֶדל  ֹגּ לּוי  ָתּ ּוָבֶזה  ַעת,  ַהַדּ ּוב  ִיּשׁ ְבּ הּוא  ְוָזֵקן  יתרו(,  פ'  בפירש"י  והובא  יתרו, 

ִחינֹות  דֹוִלים. ְוֶזה ְבּ בּועֹות הּוא ֶחֶסד ֶעְליֹון ְוַרֲחִמים ְגּ ן ָשׁ "ל, ְוַעל ֵכּ ַנּ ָהַרֲחִמים ַכּ

ַער  הּוא ַשׁ ים, ֶשׁ ׁ ַער ַהֲחִמִשּ ל ַשׁ ִחינֹות ִמְקֶוה ֶשׁ ִהיא ְבּ בּועֹות, ֶשׁ ל ָשׁ ְקֶוה ֶשׁ ַהִמּ

ֶכל  ִחינֹות ֵשׂ הּוא ְבּ יָנה )כ"ש בכוונות שבועות(, ֶשׁ ֲעֵרי ִבּ ים ַשׁ ׁ ָהֶעְליֹון ֵמֲחִמִשּ

יַע  ְקֶוה מֹוִשׁ ן ַהִמּ "ל. ְוַעל ֵכּ ַנּ דֹוִלים ַכּ ִחיַנת ֶחֶסד ֶעְליֹון ְוַרֲחִמים ְגּ ְוַדַעת ֶעְליֹון, ְבּ

י  ֵעת ָצָרה; ִכּ יעֹו ְבּ ָרֵאל מֹוִשׁ תּוב )ירמיה יד(: ִמְקֵוה ִיְשׂ ָכּ מֹו ֶשׁ רֹות, ְכּ ָכל ַהָצּ ְבּ

ְמאֹות,  ל ַהֻטּ ְקֶוה ְמַטֵהר ִמָכּ ן ַהִמּ רֹות. ְוַעל ֵכּ ל ַהָצּ יַע ִמָכּ ּמֹוִשׁ הּוא ֶחֶסד ֶעְליֹון, ֶשׁ

י ֵאין  ם ְוכּו'. ִכּ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶתּ תּוב )יחזקאל לו(: ְוָזַרְקִתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ל  רֹות ּוִמָכּ ל ַהָצּ יַע ִמָכּ ּמֹוִשׁ ְקֶוה, ֶשׁ ן ַהִמּ לֹא ָעוֹון ְוכּו' )שבת נה(, ְוַעל ֵכּ ִיּסּוִרין ְבּ

ִחיַנת  ִחיַנת ָמן, ְבּ ל ַהֲחָטִאים: ְוֶזה ְבּ ְמאֹות ּוִמָכּ ל ַהֻטּ ַהִיּּסּוִרים, הּוא ְמַטֵהר ִמָכּ

ַעת: ְוֶזה  ִחיַנת ַדּ ן – ְבּ י ַהָמּ דֹול, ִכּ ַעת ָגּ ִחיַנת ַדּ הּוא ְבּ ַער ַהּנּון, ֶשׁ ל ַשׁ ִמְקֶוה ֶשׁ

ִחיַנת  ְבּ ֶזה  תּוַח  ָפּ ַמֲאָמר  ׁשּוט.  ָפּ ֶנֱאָמן  תּוַח,  ָפּ ַמֲאָמר  קד(:  )שבת  ִחיַנת  ְבּ

יו  תּוב )משלי ב(: ִמִפּ ָכּ מֹו ֶשׁ ַעת, ְכּ ּלּות ַהַדּ ּבּור הּוא ִהְתַגּ י ַהִדּ ַעת, ִכּ ּלּות ַהַדּ ִהְתַגּ

ִמי  תּוב )שמות ו(: ּוְשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ָגלּות, ְכּ ַעת ְבּ ָהָיה ַהַדּ ַעת ּוְתבּוָנה. ּוְבִמְצַרִים, ֶשׁ ַדּ

ְבִחיַנת:  ָגלּות )זוהר וארא דף כה:(, ִבּ ּבּור ְבּ ם ַהִדּ י ָלֶהם, ָהָיה ַגּ ה' לֹא נֹוַדְעִתּ

לּות, ָיָצא  ַעת ֵמַהָגּ ָיָּצא ַהַדּ ְצַרִים, ֶשׁ ָיְּצאּו ִמִמּ ה ּוְכַבד ָלׁשֹון )שם ד(. ּוְכֶשׁ ַבד ֶפּ ְכּ

ַעת.  ַהַדּ ה  ֶלּ ְוִנְתַגּ ּבּור  ַהִדּ ח  ְפַתּ ִנּ ֶשׁ תּוַח,  ָפּ ִחיַנת ַמֲאָמר  ְבּ ּבּור, ְוֶזה  ַהִדּ ח  ְוִנְפַתּ

הּוא ֶנֱאָמן,  ר ֶשׁ ַרְך, ְוִנַכּ ם ִיְתָבּ ׁ ט ֶנֱאָמנּות ַהֵשּ ׁ ֵשּ ַעת, ִנְתַפּ ּלּות ַהַדּ ְוַעל ְיֵדי ִהְתַגּ

"ל, ֲאָבל  ַנּ ַכּ ט ֶנֱאָמנּותֹו  ׁ ֵשּ ְתַפּ ִנּ ֶשׁ ׁשּוט,  ָפּ ִחיַנת ֶנֱאָמן  ְבּ ְוֶזה  ה,  ַמְבִטיַח ְועֹוֶשׂ

ֵרׁש  ֵפּ ֶשׁ ְוֶזה  ֶנֱאָמנּותֹו.  ה  ָלּ ְוִנְתַגּ ט  ׁ ֵשּ ִנְתַפּ לֹא  ָגלּות,  ְבּ ַעת  ַהַדּ ָהָיה  ֶשׁ ִמְצַרִים,  ְבּ

ַעל ְיֵדי  י. ֶשׁ ִלּ ית ֶשׁ ת ֲאִמִתּ ִמַדּ י ְבּ ְרִתּ י ָלֶהם – לֹא ִנַכּ ִמי ה' לֹא נֹוַדְעִתּ "י: ּוְשׁ ַרִשׁ

י ַהֶחֶסד  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ ר ֶנֱאָמנּותֹו  ִמְצַרִים, ַעל־ְיֵדי־ֶזה לֹא ִנַכּ ַעת ְבּ ה ַהַדּ ָלּ א ִנְתַגּ לֹּ ֶשׁ

ֲא'ָמֶריָה  ֶנ'ֱאָמִנים  'ִתיָבא,  ְכּ ְי'ִהיָבא,   – ָאֹנִכי  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  "ל:  ַנּ ַכּ ַדַעת  ְבּ לּוי  ָתּ

"ל,  ַנּ ַכּ ַעת  ַהַדּ ה  ֶלּ ְוִנְתַגּ ֲאָמר  ַהַמּ ח  ִנְפַתּ ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ )שבת קה(. 

ִחיַנת  ְבּ ֲאָמֶריָה,  ֶנֱאָמִנים  ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזה  "ל,  ַנּ ַכּ ֶנֱאָמנּותֹו  ט  ׁ ֵשּ ִנְתַפּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ַמ'ֲאַמר  י־ֵתבֹות  ָראֵשׁ  – ָמן  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ תּוַח  ָפּ ַמֲאָמר  ׁשּוט  ָפּ ֶנֱאָמן 

ַעת  ִחיַנת ַדּ ן הּוא ְבּ י ַהָמּ "ל, ִכּ ַנּ ׁשּוט ַכּ תּוַח ֶנֱאָמן ָפּ ִחיַנת ַמֲאָמר ָפּ ֶנ'ֱאָמן, ְבּ

ָנה )שמות טז(,  ִעים ָשׁ ן ַאְרָבּ ָרֵאל ֶאת ַהָמּ ֵני ִיְשׂ ן ָאְכלּו ְבּ "ל. ְוַעל ֵכּ ַנּ דֹול ַכּ ָגּ

יָנה )אבות פ"ה(: ִעים ַלִבּ ן ַאְרָבּ י ֶבּ ִכּ

ִעים  ן ָאְכלּו ַאְרָבּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קידושין לח(: ֶאת ַהָמּ ח ְוֶזה ֶשׁ

ְצַרִים,  הֹוִציאּו ִמִמּ א עּוָגה ֶשׁ ים יֹום, ֶאָלּ לִֹשׁ ָנה ָחֵסר ְשׁ ִעים ָשׁ ָנה, ַוֲהלֹא ַאְרָבּ ָשׁ

ֹיּאְכלּו  ַעת, ָהָיה ָראּוי ֶשׁ ִחיַנת ַהַדּ הּוא ְבּ ן, ֶשׁ ֱאֶמת ַהָמּ י ֶבּ ּה ַטַעם ָמן. ִכּ ָטֲעמּו ָבּ

"ל,  ַנּ ַכּ ָוַדַעת  יָנה  ִבּ ִחיַנת  ְבּ ִעים הּוא  ַאְרָבּ י  ִכּ ֵלמּות,  ְשׁ ִבּ ָנה  ָשׁ ִעים  ַאְרָבּ אֹותֹו 

ֶכף. ְוַעל  ן ֵתּ ֹיּאְכלּו ַהָמּ ַעת, ָהָיה ָראּוי ֶשׁ ה ַהַדּ ָלּ ְצַרִים ְוִנְתַגּ ָיְּצאּו ִמִמּ ֶכף ֶשׁ ַהְינּו ֵתּ ְדּ

ּצֹות,  ְצַרִים, ַהְינּו ַהַמּ הֹוִציאּו ִמִמּ ְרצּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: עּוָגה ֶשׁ ֶזה ֵתּ

ַעת.  "ל. ּוַמֲחלֶֹקת הּוא ֶהֶפְך ַהַדּ ַדַעת ְוַכַנּ לּוי ְבּ לֹום ָתּ ׁ י ַהָשּ ּה ַטַעם ָמן. ִכּ ָטֲעמּו ָבּ

יֹוֵתר  ְמֹאד,  דֹול  ָגּ ַעת  ַדּ ֱאֶמת  ֶבּ הּוא  ֶשׁ ַמִים,  ָשׁ ם  ְלֵשׁ הּוא  ֶשׁ ַמֲחלֶֹקת  ֵיׁש  ַאְך 

מֹו  דֹול, ְכּ ָגּ לֹום  ֲחלֶֹקת ִהיא ַאֲהָבה ְוָשׁ ֱאֶמת ֶזה ַהַמּ י ֶבּ לֹום, ִכּ ל ָשׁ ַעת ֶשׁ ֵמַהַדּ

ָזזּו  סּוָפה – לֹא  ְבּ ָוֵהב  ִלְבָרָכה )קידושין ל:(: ֶאת  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  ֶשׁ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזה  ָלֶזה.  ֶזה  ֲעׂשּו אֹוֲהִבים  ַנּ ֶשׁ ַעד  ם  ׁ ִמָשּ

ֱאֶמת ִהיא  ֶבּ ַמִים סֹוָפּה ְלִהְתַקֵיּם; ַהְינּו ֶשׁ ם ָשׁ ִהיא ְלֵשׁ )אבות פ"ה(: ַמֲחלֶֹקת ֶשׁ

תּוב )במדבר כא(:  ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ַאֲהָבה, ְכּ "ל. ְוֶזה: סֹוָפּה ְלִהְתַקֵיּם, ְבּ ַנּ ַאֲהָבה ַכּ

הּוא  ַעת, ֶשׁ ִחיַנת ַהַדּ ה הּוא ְבּ י ֹמֶשׁ ה, ִכּ ִחיַנת ֹמֶשׁ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ סּוָפה ַכּ ֶאת ָוֵהב ְבּ

ַמאי  בֹות ַמֲחלֹוֶקת ַשׁ י־ֵתּ ה הּוא ָראֵשׁ ן ֹמֶשׁ ַמִים. ְוַעל ֵכּ ם ָשׁ ִחיַנת ַמֲחלֶֹקת ְלֵשׁ ְבּ

ת ִמְצַרִים ַעל־ְיֵדי  ֻאַלּ ְגּ ן ָהָיה  ֵכּ ַמִים. ְוַעל  ם ָשׁ ִחיַנת ַמֲחלֶֹקת ְלֵשׁ ֵהם ְבּ ל, ֶשׁ ִהֵלּ

י ה'  ם ִכּ תּוב )שמות טז( ִויַדְעֶתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ַעת, ְכּ ה – ַעל־ְיֵדי ַהַדּ ֻאָלּ ר ַהְגּ י ִעַקּ ה, ִכּ ֹמֶשׁ

ַהְינּו ַמּצֹות,  ִחיַנת עּוָגה, ְדּ הֹוִציא ֶאְתֶכם ְוכּו' )ויקרא כג( ְלַמַען ֵיְדעּו ְוכּו'. ְוֶזה ְבּ

)ישעיה  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַמֲחלֶֹקת,  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ה  ַמָצּ י  ִכּ ְצַרִים.  ִמִמּ הֹוִציאּו  ֶשׁ

י  ְיָקא, ִכּ הֹוִציאּו ַדּ ְצַרִים – ֶשׁ הֹוִציאּו ִמִמּ ֶתָך ִיְהיּו ְכַאִין. ְוֶזהּו: ֶשׁ י ַמֻצּ מא(: ַאְנֵשׁ

י ֶזה  ִכּ ַמִים,  ם ָשׁ אי לֹא ָהָיה ַמֲחלֶֹקת ְלֵשׁ ַוַדּ ְבּ ָגלּות,  ַעת ְבּ ָהָיה ַהַדּ ִמְצַרִים, ֶשׁ ְבּ

ִחיַנת  ִהיא ְבּ ה, ֶשׁ ָצּ ַהַמּ ְצַרִים, ַהְינּו ֶשׁ הֹוִציאּו ִמִמּ "ל. ְוֶזה: עּוָגה ֶשׁ ַנּ ַדַעת ַכּ לּוי ְבּ ָתּ

ַטַעם  ֶהם  ָבּ ָטֲעמּו  ָגלּות,  ְבּ ַעת  ַהַדּ ָהָיה  ם  ׁ ָשּ ֶשׁ ְצַרִים,  ִמִמּ הֹוִציאּו  ֶשׁ ַמֲחלֶֹקת, 

ֶהם ַטַעם  לּות ִמְצַרִים, ָהָיה ָבּ ֲחלֶֹקת ִמן ַהָגּ ִחיַנת ַהַמּ הֹוִציאּו ְבּ י ְלַאַחר ֶשׁ ָמן, ִכּ

"ל: ְוֶזה  ַנּ ַמִים ַכּ ם ָשׁ ִחיַנת ַמֲחלֶֹקת ְלֵשׁ ִהיא ְבּ דֹול, ֶשׁ ַעת ָגּ ִחיַנת ַדּ ִהיא ְבּ ָמן, ֶשׁ

תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ן, ְלׁשֹון ִמְלָחָמה, ְכּ ָמּ ֱאָמר ַבּ ַמִים, ַהֶנּ ׁ ִחיַנת )שמות טז(: ֶלֶחם ִמן ַהָשּ ְבּ

ַעת, הּוא  הּוא ַהַדּ ן, ֶשׁ ַהָמּ ִחיַנת ַמֲחלֶֹקת. ַהְינּו ֶשׁ )תהלים לה(: ְלַחם ֶאת לֲֹחָמי, ְבּ

ה,  ֹמֶשׁ ַעל  ָחְלקּו  ֶשׁ ַוֲאִביָרם  ָתן  ָדּ ן  ֵכּ ְוַעל  "ל.  ַנּ ַכּ ַמִים  ָשׁ ם  ְלֵשׁ ַמֲחלֶֹקת  ִחיַנת  ְבּ

ּנּו )מ"ר שמות פ' א' ובפ' כה  ן, ְוהֹוִתירּו ִמֶמּ ַהָמּ ן ְבּ ם ֵכּ ְגמּו ַגּ ַעת, ָפּ הּוא ַהַדּ ֶשׁ

"ל. ְוֶזה  ַנּ ה ַכּ ִחיַנת ֹמֶשׁ ַעת, ְבּ ִחיַנת ַהַדּ ן הּוא ְבּ י ַהָמּ והובא בפירש"י בשלח(, ִכּ

ִהיא  ה, ֶשׁ י ַמָצּ ה ִהיא ַאְסָוָתא, ִכּ י ַמָצּ דֹוׁש )תצוה דף קפג:( ִכּ ֹזַּהר ַהָקּ תּוב ַבּ ָכּ ֶשׁ

"ל, הּוא ְרפּוָאה.  ַנּ לֹום ַכּ ִחיַנת ָשׁ ַעת, ְבּ ִחיַנת ַדּ ַמִים, ְבּ ם ָשׁ ִחיַנת ַמֲחלֶֹקת ְלֵשׁ ְבּ

רֹוב  לֹום ָלָרחֹוק ְוַלָקּ לֹום ָשׁ תּוב )ישעיה נז(: ָשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ לֹום הּוא ְרפּוָאה, ְכּ י ָשׁ ִכּ

לֹום,  ׁ ר ַהָשּ לֹום, הּוא ֵמֲחַמת ֶהְעֵדּ ר ַהחֹוַלַאת, ַחס ְוָשׁ י ִעַקּ ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו; ִכּ



לֹום הּוא ְרפּוָאה.  ר ַעל ֲחֵברֹו, ְוָשׁ ֵבּ ְיּסֹוד ֶאָחד ִמְתַגּ ַהְינּו ַמֲחלֶֹקת ַהְיסֹודֹות, ֶשׁ

ַעת )נדרים  א ִמן ַהַדּ י ֵאין ָעִני ֶאָלּ ה ֶלֶחם ֹעִני )דברים טז(, ִכּ ְקָרא ַמָצּ ִנּ ְוֶזה ֶשׁ

ן  ל ֶבּ ָכה ַדּ ה ָכּ תּוב )שמואל־ב יג(: ַמּדּוַע ַאָתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת חֹוֶלה, ְכּ מא(, ְוֶזה ְבּ

"ל: ַנּ הּוא ְרפּוָאה ְלָהֹעִני ַכּ "ל, ְוֶזה ֶלֶחם ֹעִני, ֶשׁ ַנּ ה ִהיא ַאְסָוָתא ַכּ ֶלְך, ּוַמָצּ ַהֶמּ

א ִיְהֶיה  לֹּ ַמִים, ֶשׁ ׁ ְך ּוְלַטֵהר ֶאת ַהָשּ ַמִים ָצִריְך ְלַזֵכּ ם ָשׁ ט ְוָלבֹוא ְלַמֲחלֶֹקת ְלֵשׁ

ַמִים ִהיא  ׁ ּוְלַטֵהר ֶאת ַהָשּ ְך  ּוְלַזֵכּ ַמִים ַקְדרּות.  יׁש ָשׁ ְבִחיַנת )ישעיה נ(: ַאְלִבּ ִבּ

ת ַהּתֹוָלָדה, ְוהּוא  ִחַלּ ִהיא ִמְתּ ב רּוַח ַהּדֹוֵפק, ֶשׁ ֵלּ י ֵיׁש ַבּ ֱאֶמת. ִכּ ַעל־ְיֵדי ֲאָנָחה ֶבּ

ְוָהרּוַח  ַזאְפִטין(.  ּקֹוִרין  )ֶשׁ יצֹות  ַהִמּ ְוָכל  ִמים,  ַהָדּ ְוָכל  חֹות,  ַהֵלּ ל  ָכּ ָעָליו  א  נֹוֵשׂ

ֶהם, הּוא  ּובֹו ָבּ ָכל ָהֵאיָבִרים, ְוַעל־ְיֵדי ֲהִליָכתֹו ְוִנּשׁ ַהּדֹוֵפק ַהֶזּה הֹוֵלְך ְונֹוֵקׁש ְבּ

מֹו  ׁשּו ְולֹא ִיְתַקְלְקלּו. ְכּ א ִיְתַעְפּ לֹּ ץ אֹוָתם ִמן ָהִעּפּוׁש, ֶשׁ ב ּוְמַנֵפּ ׁ ְמַנְעֵנַע ּוְמַנֵשּ

ׁשּו  א ִיְתַעְפּ לֹּ ִים ֶשׁ ְך ּוֵמִגיס ַהַמּ ב ּוְמַהֵפּ ׁ ץ ּוְמַנֵשּ הּוא ְמַנֵפּ ָיּם, ֶשׁ ב ַבּ ׁ ָהרּוַח ַהְמַנֵשּ

ַהָיַּדִים  ֶשׁ ֵמֲחַמת  י  ִכּ ַהָיַּדִים,  ְבּ  – ַהּדֹוֵפק  ָהרּוַח  ּוב  ִנּשׁ ר  ְוִעַקּ ִיְתַקְלְקלּו.  ְולֹא 

יַח ָידֹו  ִנּ ַמּ ֶשׁ ְכּ אְקֶטר,  ן ַהָדּ ֵכּ יֹוֵתר. ְוַעל  ְבּ ץ אֹוָתם  ּוְלַנֵפּ ב  ׁ ַעְסָקִנּיֹות, ָצִריְך ְלַנֵשּ

ָהרּוַח  ִהּלּוְך  ר  ִעַקּ ָיַּדִים,  ַבּ ם  ׁ ָשּ ֶשׁ ֵמֲחַמת  ַהחֹוֶלה,  ִעְנַין  ל  ָכּ יֹוֵדַע  ֶפק,  ַהֹדּ ַעל 

ֵיֵּלְך ֶזה ָהרּוַח ַהּדֹוֵפק,  "ל. ְוָצִריְך ֶשׁ ַנּ ל ָעָליו ַכּ א ַהֹכּ הּוא נֹוֵשׂ ב, ֶשׁ ל ַהֵלּ ַהּדֹוֵפק ֶשׁ

א ַעְצבּות רּוַח, ַהְינּו  ַעל ָיָדּה ָבּ ִתּקּונֹו ּוְכִסּדּורֹו. ְוֵיׁש ָנָחׁש, ֶשׁ ֶרת ְכּ נּוָעה ְמֻסֶדּ ְתּ

א ַעְצבּות רּוַח, ְוַעל־ ָחׁש, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָבּ הּוא ֻזֲהַמת ַהָנּ ִחיַנת ל"ט ְמָלאכֹות, ֶשׁ ְבּ

ֵבִדים,  ְכּ ָהֵאיָבִרים  ים  ַנֲעִשׂ ַוֲאַזי  ִסּדּורֹו,  ְכּ ּדֹוֵפק  ָהרּוַח  ֵאין  רּוַח  ַעְצבּות  ְיֵדי 

)שמות  ְבִחיַנת  ִבּ ַהָיַּדִים  ַוֲאַזי  ֵסֶדר,  ְכּ ֶהם  ָבּ ב  ׁ ְמַנֵשּ ַהּדֹוֵפק  רּוַח  ֵאין  ֶשׁ ֵמֲחַמת 

ַהּדֹוֵפק  רּוַח  ר  ִעַקּ ם  ׁ ָשּ ֶשׁ ַהָיַּדִים,  ְבּ ֵבדּות  ַהְכּ ר  ִעַקּ י  ִכּ ֵבִדים,  ְכּ ה  ֹמֶשׁ ִויֵדי  יז(: 

"ל,  ַנּ ַכּ ְלַהָיַּדִים  רּוַח  ָהַעְצבּות  ַמִזּיק  ר  ִעַקּ י  ִכּ ָיַדִים,  בֹון  ִעְצּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ

יִדין יֹוֵתר ַעל ָהרּוַח ַהּדֹוֵפק, ְוֶנֱחָלׁש עֹוד יֹוֵתר,  ֵבִדים, ֲאַזי ַמְכִבּ ָהֵאיָבִרים ְכּ ּוְכֶשׁ

ֵבִדים עֹוד יֹוֵתר. ְוֵכן  ים ָהֵאיָבִרים ְכּ ֱחָלׁש יֹוֵתר ָהרּוַח ַהּדֹוֵפק, ַנֲעִשׂ ֶנּ ְוַעל ְיֵדי ֶשׁ

ֵבִדים, ֶנֱחָלׁש ָהרּוַח ַהּדֹוֵפק עֹוד יֹוֵתר  ים ָהֵאיָבִרים עֹוד יֹוֵתר ְכּ ֲעִשׂ ַנּ ַעל־ְיֵדי ֶשׁ

ָהֲאָנָחה,  ְוַעל־ְיֵדי  לֹום.  ְוָשׁ ַחס  ַנְפׁשֹו,  ּיֹוֵצאת  ֶשׁ ַעד  ֲחִליָלה,  חֹוֶזֶרת  ְוֵכן  ְויֹוֵתר, 

ַהרּוַח  ְוחֹוֵזר  רּוַח,  ֵמָהַעְצבּות  ְוִנּצֹול  ַהּדֹוֵפק,  ָהרּוַח  ֶאת  ּוַמְבִריא  ְמַחֶיּה  הּוא 

ְך ֶאת  ַהָיַּדִים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַזֵכּ ְפָרט ְבּ ָכל ָהֵאיָבִרים, ּוִבּ ֵסֶדר ְבּ ב ְכּ ׁ ַהּדֹוֵפק ּוְמַנֵשּ

ְוַיד  ָיִמין  ַיד  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ּוַמִים,  ֵאׁש  ַמִים,  ָשׁ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ַהָיַּדִים  י  ִכּ ַמִים,  ׁ ַהָשּ

א  ׂ ִריְך ִלָשּ ָצּ ָמִים – ֶשׁ ׁ ָשּ ִים ֶאל ֵאל ַבּ ָפּ א ְלָבֵבנּו ֶאל ַכּ ׂ ֹמאל. ְוֶזה )איכה ג(: ִנָשּ ְשׂ

י  ָמִים – ִכּ ׁ ָשּ "ל. ְוֶזה: ֶאל ֵאל ַבּ ַנּ ב, ֶאל ַהָיַּדִים ַכּ ֵלּ ַבּ ב, ַהְינּו ָהרּוַח ַהּדֹוֵפק ֶשׁ ֶאת ַהֵלּ

ַמִים ָיִדי –  א ֶאל ָשׁ ׂ י ֶאָשּ ִחיַנת )דברים לב(: ִכּ "ל: ְוֶזה ְבּ ַנּ ַמִים ַכּ ׁ ְך ַהָשּ ֵכּ ִמֶזּה ִנְזַדּ

ְך  ַזֵכּ ְמּ "ל: ּוְכֶשׁ ַנּ ַמִים ַכּ ִחיַנת ָשׁ ה ֵמֶהם ְבּ ִיְּהֶיה ַנֲעֶשׂ א ֶאת ַהָיַּדִים, ֶשׁ ׂ ִריְך ִלָשּ ָצּ ֶשׁ

ב ֶאל  ֵלּ ַבּ ֶשׁ א ָהרּוַח  ָיָדּה נֹוֵשׂ ַעל  ַמִים, ַעל־ְיֵדי ֲאָנָחה, ֶשׁ ִחיַנת ָשׁ ְבּ ַהָיַּדִים,  ֶאת 

ִחיַנת ַמֲחלֶֹקת  "ל, ֲאַזי הּוא ְבּ ַנּ ַכּ ַמִים  ׁ ְוַהָשּ ִכין ַהָיַּדִים  ְכּ ִנְזַדּ ַהָיַּדִים, ְוַעל־ְיֵדי־ ֶזה 

מֹו  ּבּוִרים, ְכּ ל ַהִדּ ם ָכּ י ָשׁ ַמִים, ִכּ ׁ ִלין ִמן ַהָשּ ּבּוִרים ְמַקְבּ ל ַהִדּ י ָכּ ַמִים. ִכּ ם ָשׁ ְלֵשׁ

ִלין  ַקְבּ ְמּ ֶשׁ ּבּוִרים  ְוַהִדּ ָמִים.  ׁ ָשּ ַבּ ב  ִנָצּ ָבְרָך  ְדּ ה'  ְלעֹוָלם  קיט(:  )תהלים  תּוב  ָכּ ֶשׁ

ִחיַנת  ַמִים ה', ְבּ ׁ ָשּ ִחיַנת )שם יח(: ַיְרֵעם ַבּ ִלין ִמן ָהְרָעִמים, ְבּ ַמִים, ְמַקְבּ ׁ ִמן ַהָשּ

י  ּבּוִרים ֵמַהָיַּדִים, ִכּ ִלין ַהִדּ ַקְבּ ְמּ קֹולֹו ִנְפָלאֹות. ִנְמָצא, ֶשׁ )איוב לז(: ַיְרֵעם ֵאל ְבּ

ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי   – ָלה  ָבּ ַהַקּ ר  ְוִעַקּ ּבּוִרים.  ַהִדּ ל  ָכּ ם  ׁ ָשּ ֶשׁ ַמִים,  ָשׁ ִחיַנת  ְבּ ֵהן  ֵהן 

ִאים  ׂ ַעל ָידֹו ִנְתַנְשּ ן ַעל־ְיֵדי ֲאָנָחה, ֶשׁ ֵקּ ְתַתּ ִנּ ִחיַנת רּוַח ַהּדֹוֵפק, ֶשׁ ְרָעִמים, ַהְינּו ְבּ

ַהָיַּדִים,  ר ְבּ ל, ְוִעַקּ ץ ַהֹכּ ב ּוְמַנֵפּ ׁ הֹוֵלְך ּוְמַנֵשּ י ָהרּוַח ַהּדֹוֵפק, ֶשׁ ַמִים. ִכּ ׁ ַהָיַּדִים ַלָשּ

ְבִחיַנת  ִבּ ֵהן  ַהָיַּדִים  י  ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ ה'  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ַיְרֵעם  ִחיַנת:  ְבּ ְרָעִמים,  ִחיַנת  ְבּ ֶזה 

"ל,  ַנּ ָמִים ַכּ ׁ ָשּ ב ַבּ ָבְרָך ִנָצּ ִחיַנת: ְלעֹוָלם ה' ְדּ ּבּוִרים, ְבּ ל ַהִדּ ם ָכּ "ל. ְוָשׁ ַנּ ַמִים ַכּ ָשׁ

ֱאָמר  ַיד, ַהֶנּ ר ה' ְבּ ֶבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ ִחיַנת: ַכּ ּבּוִרים ֵמַהָיַּדִים. ְוֶזה ְבּ ִלין ַהִדּ ַקְבּ ְמּ ִנְמָצא, ֶשׁ

"ל:  ַנּ ַכּ אֹוָתם  ִלין  ְמַקְבּ ם  ׁ ּוִמָשּ ּבּוִרים,  ַהִדּ ל  ָכּ ם  ָשׁ י  ִכּ ְנִביִאים.  ָאר  ּוִבְשׁ ה  מֶשׁ ְבּ

ִחיַנת  ְבּ ַמִים,  ָשׁ ִחיַנת  ְבּ ָיַדִים,  ִחיַנת  ִמְבּ ַהְינּו  ם,  ׁ ִמָשּ ִלין  ַקְבּ ְמּ ֶשׁ ּבּוִרים  ַהִדּ ְוָכל 

ָלם  ְבּ ִקּ ֶשׁ מֹותֹו, ֵמַאַחר  ְכּ ל, ַאף ִאם ֵאין ֲהָלָכה  ְלַגּנֹות ֶאת ַהְמַקֵבּ ְרָעִמים. ֵאין 

ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיּים )עירובין יג:(, ּוַמה  ֱאֶמת ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִדּ ן ֶבּ ַמִים. ְוַעל ֵכּ ׁ ִמן ַהָשּ

ִחיַנת ְרָעִמים,  י ֶזה ְבּ יג, ִכּ ׂ ר ָלנּו ְלָהִבין ּוְלַהִשּ מֹותֹו, ֶזה ִאי ֶאְפָשׁ ֵאין ֲהָלָכה ְכּ ׁ ֶשּ

ַהְינּו  קֹולֹו ִנְפָלאֹות. ְדּ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: ַיְרֵעם )ה'( ֵאל ְבּ ּבּוִרים, ֶשׁ ל ַהִדּ ם ִקֵבּ ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ

ִחיַנת  י ֶזה ְבּ יג ֹזאת. ִכּ ׂ ר ָלנּו ְלַהִשּ ִעים, ְוִאי ֶאְפָשׁ ִמים ֵדּ ֱאֶמת ִנְפְלאֹות ְתּ ֵהם ֶבּ ֶשׁ

ע  יק ְוַרע לֹו; ָרָשׁ יק ְוטֹוב לֹו, ַצִדּ ִחיַנת: ַצִדּ יג, ַהְינּו ְבּ ׂ ר ְלַהִשּ ִאי ֶאְפָשׁ ְרֵכי ה' ֶשׁ ַדּ

יג ֹזאת, ְוַעל  ׂ לֹום לא ִהִשּ ׁ נּו ָעָליו ַהָשּ ה ַרֵבּ ֲאִפּלּו ֹמֶשׁ ע ְוַרע לֹו, ֶשׁ ְוטֹוב לֹו, ָרָשׁ

ִחיַנת  יק ְוטֹוב לֹו, ֶזה ְבּ י ַצִדּ ָרֶכיָך. ִכּ ׁש )שמות לג(: הֹוִדיֵעִני ָנא ֶאת ְדּ ֵקּ ֶזה ִבּ

מֹותֹו;  ֵאין ֲהָלָכה ְכּ יק ֶשׁ ִדּ ִחיַנת ַהַצּ יק ְוַרע לֹו, ֶזה ְבּ מֹותֹו; ַצִדּ ֲהָלָכה ְכּ יק ֶשׁ ִדּ ַהַצּ

ע ְוַרע  מֹותֹו; ָרָשׁ ֲהָלָכה ְכּ יק ֶשׁ ִדּ ֹקָרב ְלַהַצּ ְמּ ע ֶשׁ ִחיַנת ָהָרָשׁ ע ְוטֹוב לֹו, ֶזה ְבּ ָרָשׁ

ה לא  מֹותֹו. ַוֲאִפּלּו ֹמֶשׁ ֵאין ֲהָלָכה ְכּ יק ֶשׁ ִדּ ֹקָרב ְלַהַצּ ְמּ ע ֶשׁ ִחיַנת ָהָרָשׁ לֹו, ֶזה ְבּ

ִמים  ְתּ ִנְפְלאֹות  ֵהם  ֶשׁ ְרָעִמים,  ִחיַנת  ְבּ ה',  ְרֵכי  ַדּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  י  ִכּ ֹזאת,  יג  ׂ ִהִשּ

ִחיַנת  ַמִים, ִמְבּ ׁ ּבּוִרים ִמן ַהָשּ ִלים ִדּ ַקְבּ ְמּ ֶשׁ ן ְכּ יג. ְוַעל ֵכּ ׂ ר ְלַהִשּ ִאי ֶאְפָשׁ ִעים ֶשׁ ֵדּ

י ֶזה  מֹותֹו, ִכּ "ל, ֵאין ְלַגּנֹות אֹותֹו, ַאף ִאם ֵאין ֲהָלָכה ְכּ ַנּ ִחיַנת ְרָעִמים ַכּ ָיַדִים, ְבּ

ִאי  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיּים, ַרק ֶשׁ ֱאֶמת ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִדּ ֶבּ ַמִים, ֶשׁ ם ָשׁ ִחיַנת ַמֲחלֶֹקת ְלֵשׁ ְבּ

"ל: ְוֶזה  ַנּ ִחיַנת ְרָעִמים ַכּ ִעים, ְבּ ִמים ֵדּ י הּוא ִנְפְלאֹות ְתּ יג ֹזאת, ִכּ ׂ ר ְלַהִשּ ֶאְפָשׁ

ה ְקצֹות  ִרַח, ֵהן ֵאֶלּ ְפָרה, ֹחְלָלה ָידֹו ָנָחׁש ָבּ ַמִים ִשׁ רּוחֹו ָשׁ רּוׁש )איוב כו(: ְבּ ֵפּ

ַמִים  רּוחֹו ָשׁ בּורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן. ְבּ ַמע ּבֹו, ְוַרַעם ְגּ ָבר ִנְשׁ ֶמץ ָדּ ׁ ָרָכיו, ּוַמה ֶשּ ְדּ

ַמִים  ִחיַנת ָשׁ ֵהם ְבּ ָיַּדִים, ֶשׁ ב ַבּ ׁ "ל, ַהְמַנֵשּ ִחיַנת ָהרּוַח ַהּדֹוֵפק ַהַנּ ְפָרה – ַהְינּו ְבּ ִשׁ

"ל, הּוא  י ַעל־ְיֵדי ָהרּוַח ַהּדֹוֵפק ַהַנּ ְפָרה, ִכּ ַמִים ִשׁ רּוחֹו ָשׁ ִחיַנת: ְבּ "ל. ְוֶזהּו ְבּ ַנּ ַכּ

ִים ֶאל ֵאל  ָפּ א ְלָבֵבנּו ֶאל ַכּ ׂ ְבִחיַנת: ִנָשּ ֵהם ַהָיַּדִים, ִבּ ַמִים, ֶשׁ ׁ ר ַהָשּ ֵפּ ְך ּוְמַשׁ ְמַזֵכּ

ַהָיַּדִים,  ה ָחָלל ְבּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה עֹוֶשׂ ִרח – ֶשׁ "ל. ְוֶזה: ֹחְלָלה ָידֹו ָנָחׁש ָבּ ַנּ ָמִים ַכּ ׁ ָשּ ַבּ

"ל. ַוֲאַזי  ַנּ ָחׁש ַכּ הּוא ֻזֲהַמת ַהָנּ ֵבִדים ּוְסתּוִמים ַעל־ְיֵדי ָהַעְצבּות רּוַח, ֶשׁ ָהיּו ְכּ ֶשׁ

ִאין  ׂ ֵסֶדר, ַוֲאַזי ִנְתַנְשּ ב ְכּ ׁ ָחׁש, ְוָהרּוַח ַהּדֹוֵפק ְמַנֵשּ ִחיַנת ֻזֲהַמת ַהָנּ ל ְבּ ַבֵטּ ְמּ ֶשׁ ְכּ

ם  ְלֵשׁ ַמֲחלֶֹקת  ִחיַנת  ְבּ ּבּוִרים,  ִדּ ֵמֶהם  ִלין  ְמַקְבּ ַוֲאַזי  ַמִים,  ׁ ַהָשּ ְך  ֵכּ ְוִנְזַדּ ַהָיַּדִים, 

"ל. ְוֶזה:  ַנּ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיּים ַכּ ֱאֶמת ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִדּ י ֶבּ ְרֵכי ה', ִכּ ִחיַנת ַדּ ֶזּה ְבּ ַמִים, ֶשׁ ָשׁ

ִאי  יק ְוטֹוב ְוכּו', ֶשׁ ִחיַנת ַצִדּ ְרֵכי ה', ְבּ ִחיַנת ַדּ ֶזּה ְבּ ָרָכו – ַהְינּו ֶשׁ ה ְקצֹות ְדּ ֵהן ֵאֶלּ

"ל. ְוֶזה:  ַנּ ִעים ַכּ ִמים ֵדּ ֵהם ִנְפְלאֹות ְתּ ִחיַנת ְרָעִמים, ֶשׁ "ל, ְבּ ַנּ יג ַכּ ׂ ר ְלַהִשּ ֶאְפָשׁ

ּבּוִרים  ֵאּלּו ַהִדּ ְבּ בּורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן – ַהְינּו ֶשׁ ַמע ּבֹו ְוַרַעם ְגּ ָבר ִנְשׁ ֶמץ ָדּ ׁ ּוַמה ֵשּ

ל,  נּות, ְוָאסּור ְלַגּנֹות ֶאת ַהְמַקֵבּ ֶהם ׁשּום ְגּ "ל, ֵאין ָבּ ַמִים ַהַנּ ׁ ִלין ִמן ַהָשּ ַקְבּ ְמּ ֶשׁ

ר  ִאי ֶאְפָשׁ ִחיַנת ְרָעִמים, ֶשׁ ְרֵכי ה', ְבּ ִחיַנת ַדּ י ֶזה ְבּ מֹותֹו, ִכּ ַאף ִאם ֵאין ֲהָלָכה ְכּ

נּות, ַאף  ֶהם ׁשּום ְגּ ֵאין ָבּ ָבר ְוכּו'; ַהְינּו ֶשׁ ֶמץ ָדּ ׁ "ל. ְוֶזה: ּוַמה ֵשּ ַנּ יג ַכּ ׂ ְלָהִבין ּוְלַהִשּ

י ִמי יּוַכל ְלָהִבין ַרַעם  בּוֹרָתו ִמי ִיְתּבֹוָנן – ִכּ י: ְוַרַעם ְגּ מֹותֹו, ִכּ ִאם ֵאין ֲהָלָכה ְכּ

קֹולֹו ִנְפָלאֹות,  ִחיַנת: ַיְרֵעם )ה'( ֵאל ְבּ ִעים, ְבּ ִמים ֵדּ ֵהם ִנְפְלאֹות ְתּ בּורֹוָתיו, ֶשׁ ְגּ

י הּוא  יג, ִכּ ׂ ר ְלַהִשּ ֶזּה ִאי ֶאְפָשׁ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיּים, ַרק ֶשׁ ֱאֶמת ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִדּ י ֶבּ ִכּ

"ל: ַנּ ְרֵכי ה' ַכּ ִחיַנת ַדּ ְבּ

תּוב )תהלים פט(:  ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ַמְלכּות, ְכּ ּכּוִרים – ֶזה ְבּ רּוׁש: ּוְביֹום ַהִבּ ְוֶזה ֵפּ

 – ַלה'  ה  ֲחָדָשׁ ִמְנָחה  ַהְקִריְבֶכם  ְבּ ָאֶרץ.  ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֵנהּו  ֶאְתּ כֹור  ְבּ ֲאִני  ַאף 

"ל.  ְלכּות ַהַנּ ִחיַנת ַהַמּ ה ַעל־ְיֵדי ְבּ ֲעָשׂ ַנּ ה, ּתֹוַרת ה', ֶשׁ ִחיַנת ּתֹוָרה ֲחָדָשׁ ֶזה ְבּ

בּועֹות,  ל ָשׁ ִחיַנת ִמְקֶוה ֶשׁ ִחיַנת ָמן, ְבּ "ל, ְבּ ַנּ ַעת ַכּ ִחיַנת ַהַדּ בּוֹעֵתיֶכם – ֶזה ְבּ ָשׁ ְבּ

ׁשֹון  ִמְלּ ֲעֶצֶרת,  בּועֹות  ָשׁ ִנְקָרא  ן  ֵכּ ְוַעל  "ל.  ַנּ ַכּ ַהּנּון  ַער  ַשׁ ל  ֶשׁ ִמְקֶוה  הּוא  ֶשׁ

י. ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ַעִמּ תּוב )שמואל־א ט(: ֶזה ַיֲעֹצר ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ַמְלכּות, ְכּ

ִריִכין ִלְקרֹות ֶאת  ְצּ "ל, ַהְינּו ֶשׁ ִחיַנת רּוַח ַהּדֹוֵפק ַהַנּ ֶדׁש, ְבּ ִחיַנת רּוַח ַהֹקּ – ֶזה ְבּ

ָחׁש, ל"ט ְמָלאכֹות,  ֵצל ִמֻזֲּהַמת ַהָנּ ֵדי ְלִהָנּ "ל, ְכּ ִחיַנת רּוַח ַהּדֹוֵפק ַהַנּ ֶדׁש, ְבּ ַהֹקּ

ָחׁש, ל"ט  ל ֻזֲהַמת ַהָנּ ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לא ַתֲעׂשּו, ְלַבֵטּ "ל. ָכּ ַנּ ַכּ ַעְצבּות רּוַח 

ינּו  ֲעֵשׂ ִמַמּ ְיַנֲחֵמנּו  ֶזה  ה(:  )בראשית  תּוב  ָכּ ֶשׁ ָמה  ְכּ ָיַדִים,  בֹון  ִעְצּ ְמָלאכֹות, 

"ל: ַנּ ל ַכּ בֹון ָיֵדינּו; ַהֹכּ ּוֵמִעְצּ



ֲעָתא  ׁשַ א, ּבְ ִתיָחא ּוְסִתיָמא. ֶאּלָ ֵני ַמה ב' ּפְ י ִיְצָחק ָאַמר, ִמּפְ ִרּבִ
אֹוַרְייָתא, ֲהֵרי ִהיא  ָרא ּבְ ר ָנׁש ָאֵתי )דף ל''ו ע''א( ְלִאְתַחּבְ ּבַ ּדְ
ר ָנׁש,  ּבַ ֲעָתא ּדְ ֲהֵדיּה. ּוְבׁשַ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ָלא ֵליּה, ּוְלִאׁשְ ִתיָחא ְלַקּבְ ּפְ
ְסִתיָמא,  ִהיא  ֲהֵרי  ָאֳחָרא,  ְלָאְרָחא  ְוֵיַהְך  ּה,  ִמּנָ ֵעינֹוי  ָסִתים 
 . ַעְזֵבִני יֹוַמִים ֱאֶעְזֶבָךּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִאם יֹום ּתַ ְטָרא ָאֳחָרא. ּכְ ִמּסִ
ין  אֹוַרְייָתא ַאְנּפִ ּה ּבְ ר ּבָ ֵיתּוב ְלִאְתַחּבָ ְתָחא, ַעד ּדְ ח ּפִ ּכַ ְוָלא ִיׁשְ
ֵני  ְתָחת ָקֵמי ּבְ א אֹוַרְייָתא ּפַ ּה. ְוַעל ּדָ י ִמּנָ ין, ְוָלא ִיְתְנׁשֵ ַאְנּפִ ּבְ
ים ֶאְקָרא ְוגֹו'  א ְוַאְכְרָזא ְוָקֵרי ְלהֹון )משלי ח( ֲאֵליֶכם ִאיׁשִ ָנׁשָ
ִעיר  ָעִרים ּבָ ִפְתֵחי ׁשְ ְקָרא ּבְ ֹראׁש הֹוִמּיֹות ּתִ ּוְכִתיב )משלי א( ּבְ
ֲאָמֶריָה ֹתאֵמר.- רבי יצחק אמר, מפני מה אות ב’ אשר בה 
מתחילה התורה, שהיא כולה שמו של הקב”ה )כמובא בדברי 
עיין שם( אשר שמו הוא  ותחילת מאמר הזהר הנ"ל  רבינו 
בחינת המידות שבאותיות ותיבות פסוקים פרשיות וסדרים 
שבתורה, שעל ידם ממשיכים חיות ממנו יתברך במידה לעולם 
העשיה שהוא בחינת מלכות, לגלות מלכותו יתברך בעולם, 
להוציאו מהסתרת  מי שצריך,  להוכיח את  שיכולים  ידי  על 
דייקא  זה  ידי  על  לו  ידי הדעת שנמשך  אלוקים, שעל  דעת 
מתגלה מלכות ה’. והנה אות ב’ בה נגבל חיות ראשון ועליון 
בתורה בזאת צורת האות, אם כן מדוע פתוחה מצד שמאל 
וסתומה מצד ימין, אלא בא לרמז להורות סוד חיות החכמה 
במידה, של הכנת הכלי של הלומד בתורה כי בשעה שאדם 
בא להתחבר בתורה, בתוך התורה דייקא, בחינת פנימיות, 
ובא  חיות במידה,  להמשיך ממנה  בחינת מחשבת התורה, 
להשיג החיות הפנימי שבה, כי יודע שדעתה נסתרת ממנו 
מה  כנגד  אזי  בה,  הלימוד  ידי  על  ההסתרה  לגלות  לו  ויש 
שהוא פתוח בליבו לקבלה ופניו אליה, הרי כנגדו פנים בפנים, 
לגלות  ומחשבתה  ביתה  לתוך  אותו  לקבל  פתוחה  היא  גם 
ולהשתתף עימו לגלות לו איך התורה נמצאת  רזי חכמתה 
בתוכו בעצמו, ואיך החיות הנמשך מהקב"ה נמצא בו, ואיך 
דייקא,  לגילוי  נתהפך ההסתרה  ואזי  יתברך  לה’  קרוב  הוא 
שזהו בחינת סתרי תורה הגבוה המלובשים דייקא בהסתרה 
שבתוך הסתרה אשר מתגלים למי שפתוח לשמוע קול הכרוז 
שבה, כי על ידי מה שהיא פתוחה לקבלו כנ"ל נעשה בחינת 
מאמר פתוח שהוא בחינת התגלות הדעת היוצא בדיבור הפה 
של לימוד התורה. ובשעה שאדם סותם עיניו ממנה, בחינת 
הסתר, בחינת שכחה, הפך בחינת לזכרון בין עיניך, והולך 
לדרך אחרת, בחינת אחוריים והסתרת פנים, כי הולך ממנה 
במקום לבא אליה. הרי היא כנגדו, מידה כנגד מידה, סתומה 
מהצד האחר, שהוא בחינת עורף והסתרת פנים, ויש לרמז 
כי דייקא מהסתרה שהוא יצר ועשה בסתימת עיניו מחכמת 
פנימיות התורה, נתן על ידי זה כוח לצד האחר, נמצא שהרי 
היא סתומה מהצד האחר שהוא בעצמו יצר במעשיו. ומאחר 
ונשתה גבורתו ושכח התורה אזי היא כנגדו מסתירה פניה 
לגלות ההסתרה,  ולכן סתומה ממנו מחשבת החכמה  ממנו 
יודע  שלא  בעצמה,  ההסתרה  ממנו  נסתר  שעתה  דהיינו 
שהתורה נסתרת ממנו וממילא עתה לכאורה ודאי שלא יבוא 

אליה לגלות ההסתרה, כמו שנאמר אם יום תעזבני, שתעזוב 
את מידת ימי שהיא התורה, אזי יומים אעזבך, שיהיו נעשים 
שתי בחינות הסתרה, בחינת יומים, שהסתרה בעצמה, מה 
שה’ יתברך נסתר ממך,, היא בעצמה תהיה נסתרת ממך 
והיא  כנ”ל.  לתורה  הביאה  ידי  על  לבקשו  שיש  תדע  ולא 
הזהרה ותוכחה למתרחק מעט שנסתרת ממנו גבורתו, שלא 
יבוא ח"ו להסתרה שבתוך הסתרה. ועתה שהוא נמצא בצד 
האחר של אות ב’ הסתומה לפניו לכן לא ימצא פתח המאמר 
ודעת גלויה, עד שישוב להתחבר עם התורה פנים ופנים, על 
ידי הצדיק הגדול בחינת מרדכי, אשר בדעתו הגדולה אשר 
בלימוד התורה, יודע שגם אותו אחד אשר נמצא בצד האחר 
ומהפך  נסתרת  תורה  יש  באמת  שם  גם  והנסתר,  הסתום 
ההסתרה לדעת עד שהתורה בעצמה תוכיח את אשר עזבה 
יום, עד שלו בעצמו יתגלו רזיה הגבוהים והוא יהיה בחינת 
ולא  פנים בפנים, הפך הסתרה שבתוך הסתרה שהיה בה, 
ישכח ממנה, בבחינת נשים, בחינת נשני אלוקים כמובא שם. 
פתוח  מאמר  בחינת  ודעתה,  מאמריה  פותחת  התורה  לכן 
כנ"ל, לפני בני אדם, לפני דייקא, כדי שבני אדם יגיעו שוב 
לבחינת פנים וגילוי, פותחת פיה ומכריזה וקוראת להם את 
חי החיים, וצועקת תמיד ומוכיחה את האדם, אליכם אישים, 
כל אחד  ואתכסיא על הדור  גדולים בעלי מלכות באתגליא 
לפי בחינתו לתת המלכות לה’ יתברך,  אליכם אקרא, כי גם 
אתם לפעמים בהסתרה שבתוך הסתרה שאין יודעים אתם 
לכם  שנתנה  המלכות  בכוח  שמים  לשם  מכוונים  שאינכם 
וקולי הנסתר בכרוז אל בני אדם  והנאתכם,  שלא צורככם 
הפשוטים אשר תחת מלכותם של האישים, אשר ישמעו קול 
הכרוז על ידי האישים המוכחים אותם, וכתוב בראש המיות, 
הוא מצד אחד מקום הנביאים והזקנים המוכחים הדור, אך 
מצד שני מקום המיית הרבים הקוראים בקול גדול, כל אחד 
בשררה שלו לצרכו והנאתו, מקום השוק, מקום רשות הרבים, 
המסתיר רשות היחיד, אזי אפילו שם, תקרא בפתחי שערים 
אמריה תאמר. על ידי פתחי שערים ושיעורי מידות אותיות 
עסק  בפתח  שם  אשר  ב’  אות  פתח  בחינת  שהוא  התורה 
התורה בפה שמגלה הדעת ומגלה אפילו ההסתרה שבתוך 
ההסתרה שבשוק, אמריה תאמר, בחינת מאמר פתוח בחינת 
התגלות הדעת על ידי התגלות קול הכרוז עד מתי פתאים 
דעת,  ישנאו  וכסילים  להם  חמדו  לצון  ולצים  פתי  תאהבו 
קול  נשמע  זה  ידי  על  ההסתרה,  המגלה  הצדיק  ידי  על  כי 
הכרוז הנ"ל ויוצאים מן הסתרה וניצולים מן מידת הליצנות 
והקרירות של עמלק המשכיח התורה והגבורה, וכנגד עמלק 
מתחכמים בתורה ואוהבים גילוי דעתה ובאים לפתחה, הפך 
חשב  יתברך  שה’  נמצא  כנ"ל.  דעת  ישנאו  כסילים  בחינת 
במחשבתו ביצירת צורת אות ב’ להלביש בה חכמת סוד גילוי 
יום מסתימת  ההסתרה שבתוך הסתרה, כי גם אם תעזבני 
עיניים כנ"ל להיות בצד האחד של אות ב’ של תורתי אעזבך 
יומים, כי בעת שתגלה ההסתרה יהיה לך דייקא יומים שהוא 
אור כפול של התורה שהיא מידת ימי, בחינת פנים ובפנים 

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



כנ"ל כי ימשך לך חיות גדול על ידי הסתרי התורה על ידי 
שתגלה ההסתרה שבתוך הסתרה. כי באמת שם במקומות 
תורה  סתרי  מולבשים  שם  דייקא  האחר  הצד  של  הנמוכים 
גבוהים שהם בחינת הקלף הלבן שלפני חלק סתום של אות 
ב’ של בראשית בחינת אני ולא מלאך אני ולא השליח שהם 

האותיות שלי והבן היטב.

ָאִחיד לֹון. ַמאי ָקא ַמְייֵרי.  ִגין, ְוַחד ּדְ ֵרין ּגַ י ְיהּוָדה ָאַמר, ב' ּתְ ִרּבִ
יל  ִריְך הּוא ָאִחיד ְוַקּבִ א ּבְ א ְוַחד ְלַאְרָעא, ְוקּוְדׁשָ ַמּיָ א ַחד ִלּשְׁ ֶאּלָ
לֹון.- רבי יהודה אמר, כי הבחן אחר בסוד מידת  ושיעור 
צורתה והוא, ב’ שתי גגות לה, אחד למעלה אחד למטה, וקו 
אחד שאוחז אותם לחברם. מה זה אומר, ואיזו דעת מגלה. 
אלא גג אחד עליון לשמים אומר מרמז, כי מזה הגג נשמע קול 
השמים, שם אש ומים ושם השלום הגדול שבמחלוקת התנאים 
בחינת משה בחינת מחלוקת שמאי הלל בחינת יובל בחינת 
בינה, וגג אחד למטה לארץ אומר ומרמז, היא המלכות שבה 
צריך להתגלות גם כן זה השלום הגדול על ידי אנחה. והקב"ה 
בחינת ז"א שהיא בחינת התורה שמוצאים בפה דייקא, אוחז 
אותם  ומקבל  יחד  לחברם  אותם  ומאחד  הגגות  באלו  בהם 
עוז  ויתר  שאת  ביתר  כוח  מקבלת  התורה  גם  כי  בתוכו, 
לקיימה על ידי התגלות הדעת המלכות, כי על ידי התוכחה 
ישראל יוצאים מן ההסתרה וחוזרים בתשובה ומקיימים רצון 
המלך אשר בהלכה, ומגדלים כוח מלכות ה’ וחשיבות התורה, 
וכן התורה מקבלת כוח מן הבינה והשלום העליון, כי דייקא 
מתבררת  הגדולים  והרחמים  העליון  והדעת  השלום  ידי  על 
הלכתא למשיחא, פסקים חדשים לפי הדור, כי המחלוקת של 
כי  דור  חידושי התורה הנצרכים בכל  התנאים היא המגלה 
אלו ואלו דברי אלוקים חיים ולעתיד בגאולה הלכה כשמאי. 
נמצא התורה מחברת העולם העליון לתחתון והם גם נותנים 
מרומז  נמצא  זה  וכל  סוף.  אין  עד  חלילה  וחוזר  כאמור  לה 
בחיות מוגבל בצורת אות ב’ של בראשית כי כל הנאמר כנ"ל 
הוא סוף מעשה של מחשבה תחילה שבאות ב’ של בראשית.

ין,  יׁשִ ִאין ַקּדִ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ג' ְנהֹוִרין )צדדים אלין( ִאיּנּון ִעּלָ ִרּבִ
ְתָחא  ְתִחין ּפִ ין ּפָ אֹוַרְייָתא, ְוִאּלֵ ָלָלא ּדְ ֲחָדא, ְוִאיּנּון ּכְ ֲאִחיָדן ּכַ ּדַ
ְוַעל  א.  ֹכּלָ ּדְ יָתא  ּבֵ ין  ְוִאּלֵ ִלְמֵהיְמנּוָתא,  ְתָחא  ּפִ ְתִחין  ּפָ א.  ְלֹכּלָ
יָתא.- רבי אלעזר אמר בדעתו  ין ִאיּנּון ּבֵ ִאּלֵ ִית ִאְקרּו, ּדְ א ּבַ ּדָ
לגלות סוד מידת צורת הב’, שלושה אורות של גילוי וזכרון 
כמובא  ושכיחה  נשיה  חושך של  בחינת  דעת, הפך שלושה 
שם בתורה, א’ בחינת ריחוק, ב’ שכיחה, ג’ נשיית הגבורה, 
הם אורות עליונים קדושים, אחד כנגד מחלוקת שמאי והלל 
ב’ כנגד השלום שלהם כי באמת מאוחדים ואחוזים זה בזה 
כאחד לגלות האהבה והשלום בסופה. והם הכלל של התורה, 
כי כל מידות ושיעורי התורה של האותיות ותיבות וכו’ שהם 
בחינת מחלוקת שחלוקים זה ומזה וגם חלקו הפירושים אשר 
נתנו מרועה אחד הוא משה, באמת השלום הגדול מאחד כל 
האותיות להיות שם אחד גדול של הקב"ה. ואלו המחלוקות 
נשמות  לכל  דעת  גילוי  של  פתח  פותחים  שבהם  והשלום 
ישראל כל אחד לפי בחינת שררה שלו בתורה. והם פותחים 
פתח לאמונה בחינת מאמר פתוח נאמן פשוט כי על ידי גילוי 

הדעת באמירת התורה בפה נתפשט נאמנותו שהוא מבטיח 
ועושה. כי הבטיח בדברי הנביאים שתבוא הגאולה וכן יעשה 
במהרה בימינו אמן. ואלו הג’ אורות חכמה בינה ודעת הם 
הבית של הכל, בחינת פנימיות, בחינת מחשבות, ועל זאת 
נקראו  ב’  אות  את  היוצרים  קוים  הג’  אלו  שבהם,  המהות 
דייקא בית, כי אלו האורות המגולים לפנינו הם הבית הפנימי 
בכוח  המתהלך  צדקנו  משיח  ידי  ועל  החיצונית.  חצר  הפך 
לפני  ההסתרה,  לגלות  אסתר  שלום  את  לדעת  התורה  ימי 
חצר בית הנשים, להפוך את החצר החיצונית שהיא המלכות 
לבחינת בית גם, שיאירו מחשבות אורות הבית לחצר להפכה 

לבחינת פנים וגילוי במהרה בימינו אמן.

אֹוַרְייָתא )ס''א  ִהיא  ָהא  ּדְ ב'.  אֹוַרְייָתא  ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ְך  ּכָ ּוְבִגין 
ַמאן  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ָעְלָמא.  ּדְ ְוַאְסָווָתא  אסוותא( ֲהִוי  הוי  אביה 
א. ְוָהא  יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ יּה ּבִ ל ּבֵ ּדַ ּתָ ִאּלּו ִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּכְ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ
ָאה ִאיִהי. ּוְבִגין  א ִעּלָ יׁשָ ָמא ַקּדִ א, ַחד ׁשְ אֹוַרְייָתא ּכֹּלָ ַמר, ּדְ ִאּתְ
א,  יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָלָלא ּדִ ִאיִהי ּכְ ֵבית, ּדְ ְתָחא ּבְ א, ּפַ יׁשָ ָמא ַקּדִ ִאיִהי ׁשְ ּדְ
אורות של  הג'  ומפני כך שאלו  ְמֵהיְמנּוָתא.-  ֵרי  ִקׁשְ ְתַלת  ּבִ
חכמה בינה ודעת המאוחדים יחד, ,הם שורש השלום הגדול 
ולכן הם שורש משפטי חוקי ומצוות התורה שבהם מלובש זה 
השלום ולכן מחזקים האמונה באחדות ה' ומלכותו אשר בכל 
משלה להשיג אורו השלם במידה ללא ריבוי אור. לכן תחילת 
התורה באות ב'. שהרי התורה היא רפואה של העולם, כי 
התורה היא בחינת מצה שהיא לחם אסוותא לעני מן הדעת 
)כמובא שם בדברי רבנו(, בחינת מחלוקת לשם שמים, בחינת 
בחינת  גדול,  ושלום  גדול  דעת  באמת  שהוא  ומריבה  מצה 
שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו. כי הרפואה על 
ידי השלום שביסודות. ומפני כך שהתורה היא בחינת השלום 
בשם  בו  השתדל  כאילו  בתורה  שמשתדל  מי  לכן  הגדול, 
הקדוש של הקב"ה שהוא שלמות הכל. שהרי נאמר שהתורה 
כולה, שם אחד קדוש עליון היא. ומי שמוציא בפיו אותיות 
שלה, תיבות, פסוקים ,פרשיות וסדרים, הרי קורא בשמו של 
הקב"ה אשר בו נגבל כל החיות ואריכות ימים הנמשכת ממנו 
יתברך, שעיקר החיות הוא הדעת בחינת החכמה תחיה, ועיקר 
הדעת הוא השלום הגדול שבשמים היורד לארץ לתוך הפה. 
ומפני שהיא כולה שמו הקדוש, לכן פתח התורה בבית, כי 
אות בית, בה נגבל חיות זאת החכמה והידיעה שהתורה כולה 
היא שמו של הקב"ה שהרי היא בשלושת ווים שבה היוצרים 
צורתה כנ"ל המרמזים למה שמרמזים כפי שאמרו רבי יצחק 
רבי יהודה ורבי אלעזר כנ"ל לכן בה הוא כלל השם הקדוש, 
בחינת יוד' חכמה ימין, הא' בינה שמאל, ואו' תפארת אמצע, 
שהוא שורש שלום היסודות המאחד ימין ושמאל בחינת שלום 
המתגלה בהא אחרונה שהיא מלכות אמונה בשלושת קשרי 
לאמונה  זוכים  התורה  דעת  ידי  על  כי  ה',  באחדות  אמונה 
בהנהגת מלך מלכי המלכים בחסד גבורה ותפארת אשר בהם 
השלמות אשר באין סוף אשר תתגלה במהרה בימינו על ידי 

משיח צדקנו אמן.



עֹוָלם.  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ַאֲחִריֵתנּו,  ְלֵהִטיב  ֵמָרחֹוק  ְבָתּ  ָחַשׁ ים,  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ

ה ִלְמֹצא  ה ִנְזֶכּ דֹוָשׁ ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהְקּ נּו ֶשׁ ְוִהְבַטְחָתּ

ה,  ָהֵאֶלּ ַהָיִּמים  ַאֲחִרית  ְבּ ֲאִפּלּו  ֵעת,  ָכל  ְבּ ָתִמיד  אֹוְתָך 

ְוָאֹנִכי  תּוב,  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָרה,  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ַהַהְסָתּ ֹתֶקף  ְבּ

ַהֹזּאת  יָרה  ׁ ַהִשּ ְוָעְנָתה  ַההּוא  ּיֹום  ַבּ ַני  ָפּ יר  ַאְסִתּ ר  ַהְסֵתּ

אִתי ְלָפֶניָך  ן ָבּ י ַזְרעֹו. ַעל ֵכּ ַכח ִמִפּ ׁ י לֹא ִתָשּ ְלָפָניו ְלֵעד ִכּ

ה' ֱאלַֹקי ֵואלֵֹקי ֲאבֹוַתי, ָמֵלא ַרֲחִמים ָמֵלא ֲחִנינּות, טֹוב 

ל  ָכּ ַעל  ַרֲחֶמיָך  ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹות,  ַהְבּ ַעל  ַהְמַרֵחם  ל,  ַלֹכּ ּוֵמִטיב 

ה  דֹוָשׁ תֹוָרְתָך ַהְקּ ים ַלֲעֹסק ְבּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ִני ְבּ ַזֵכּ ְתּ יָך, ֶשׁ ַמֲעֶשׂ

ֹאֶפן  ה ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה, ְבּ ׁ ְקֻדָשּ ִמיד יֹוָמם ָוַלְיָלה ִבּ ָמּה ָתּ ִלְשׁ

תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ַהַהְסָתּ ְלַגּלֹות  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ

ָכל ֵעת ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל  ָרה, ְוִלְמֹצא ֱאָלקּוְתָך ָתִמיד ְבּ ַהְסָתּ

עֹוָלם  ָבּ ֶשׁ ִעְנָין  ּוְלׁשּום  ָבר  ָדּ ְלׁשּום  ֹכַח  ִיְהֶיה  ְולֹא  ָמקֹום, 

ַרְך.  ִיְתָבּ ְורֹוְממּוְתָך  ָחְתָך  ָגּ ְוַהְשׁ ֱאָלקּוְתָך  י  ִנּ ִמֶמּ יר  ְלַהְסִתּ

ֶפה  ְבּ ה  דֹוָשׁ ַהְקּ ַהּתֹוָרה  ְבּ ַלֲעֹסק  יֵעִני  ְותֹוִשׁ ִלי  ְוַתֲעֹזר 

ֹכַח  ָלנּו  ן  ְוִתֶתּ ֵלמּות,  ְשׁ ִבּ ִפי  ְבּ ִדְבֵרי תֹוָרה  ָמֵלא ְלהֹוִציא 

ר  ֲאֶשׁ ה  דֹוָשׁ ַהְקּ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ַהַחִיּים  ַחי  אֹוְתָך  ִלְקרֹות 

יְך ָעֵלינּו ַחִיּים  ל ּוְלַהְמִשׁ ה ְלַקֵבּ ֶמָך. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְזֶכּ ִהיא ְשׁ

ה ְמַחֶיּה  ה ַחי ַהַחִיּים, ְוַאָתּ י ַאָתּ ָך, ִכּ ים ֵמִאְתּ טֹוִבים ַוֲאֻרִכּ

ה  דֹוָשׁ ַהְקּ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  סֹוף  ְוַעד  ֵמֹראׁש  ָהעֹוָלמֹות  ל  ָכּ

נּו  ּוְתַזֵכּ ָיֵמינּו.  ְוֹאֶרְך  ַחֵיּינּו  ִהיא  י  ִכּ ֶמָך,  ְשׁ ִהיא  ר  ֲאֶשׁ

ִלים  ְוַהֵכּ ּדֹות  ַהִמּ ַעל־ְיֵדי  ה,  ּוְבִמָדּ ַהְדָרָגה  ְבּ ַהַחִיּים  ל  ְלַקֵבּ

ָדִרים  סּוִקים ְוַהְסּ ּיֹות ְוַהְפּ ְרִשׁ ים ַעל־ְיֵדי ַהַפּ ֲעִשׂ ים ַהַנּ דֹוִשׁ ַהְקּ

ל  ֶשׁ ְוָהאֹוִתּיֹות  ין  ִגּ ְוַהַתּ ֻקּדֹות  ְוַהְנּ ָעִמים  ְוַהְטּ בֹות  ְוַהֵתּ

ים  ַוֲאֻרִכּ טֹוִבים  ְלַחִיּים  ָיָדם  ַעל  ה  ְוִנְזֶכּ ה,  דֹוָשׁ ַהְקּ ַהּתֹוָרה 
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ים ַוֲאִריכּות ָיִמים. ְוָצִריְך  ּנּו ַחּיִ יִכין ִמּמֶ מֹו, ּוַמְמׁשִ ַרְך ׁשְ ים ִיְתּבָ י ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה קֹוִרין ֶאת ַחי ַהַחּיִ ים ַוֲאִריכּות ָיִמים, ּכִ א. ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה זֹוִכין ְלַחּיִ

ים ַוֲאִריכּות ָיִמים: ּנּו ַחּיִ יְך ִמּמֶ ַרְך ּוְלַהְמׁשִ ִפיו, ְוָאז זֹוֶכה ִלְקרֹותֹו ִיְתּבָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ּבְ ְיָקא, ְלהֹוִציא ּדִ ה ּדַ ּפֶ ּתֹוָרה ּבַ ַלֲעֹסק ּבַ

ם  ּגַ ְכחּו ִמזֶּה. ְוֵיׁש ׁשֶ ָבר ׁשָ ּכְ ַרְך, ַאְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָבר ָהיּו ְקָצת ֵאֶצל ַהּשׁ ּכְ ל עֹוָלם, ְוֵיׁש ׁשֶ קֹומֹו ׁשֶ ׁשּו ְוָקְפצּו ִמּמְ ּנָ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר ֵמַהּשׁ ְתַרֲחקּו ּבְ ּנִ ב. ַוֲאִפּלּו אֹוָתן ׁשֶ

ְמעּו  ם ִיׁשְ ּלָ ּכֻ ֱאֶמת, ּפֹוֲעִלים ׁשֶ ּלֹוְמִדים ּבֶ ֹגֶדל ּכַֹח ַהּתֹוָרה ׁשֶ י ֵכן, ּבְ ר ַעל ִיְצָרם. ַאף ַעל ּפִ ּבֵ בּוָרָתם ְוֵאין ָלֵאל ָיָדם ְלִהְתּגַ ָתה ּגְ ׁשְ ּנָ ַרְך, ַאְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה זֹוְכִרים ֶאת ַהּשׁ ַעּתָ

ם ֶאל ה': ּלָ "ל, ְוָיׁשּובּו ּכֻ ּנַ ַעְצָמּה ּכַ ל ַהּתֹוָרה ּבְ רּוז ְוַהּתֹוָכָחה ׁשֶ קֹול ַהּכְ
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בת שמחה

ָקרֹוב  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ ה:  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ְוַדַעת  לֹום  ְוָשׁ ְוַרֲחִמים 

ֲעֵננּו  ַתּ ֹאֶפן ֶשׁ ֱאֶמת ְבּ נּו ִלְקֹרא אֹוְתָך ֶבּ ֱאֶמת, ַזֵכּ ְלקֹוְרָאיו ֶבּ

נּו  ָחֵנּ ָלנּו.  ְוֵתָעֶתר  ְלָך  יר  ַנְעִתּ ְוַתֲעֵננּו,  ְוִנְקָרֲאָך  ְמֵהָרה, 

ָך ַעל־ְיֵדי  יְך ֵמִאְתּ נּו ְלַהְמִשׁ ל, ַזֵכּ ֵכּ יָנה ְוַהְשׂ ָעה ִבּ ָך ֵדּ ֵמִאְתּ

ִנים,  ה ַחִיּים טֹוִבים ַוֲאִריכּות ָיִמים ְוָשׁ דֹוָשׁ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהְקּ

ה  ַאָתּ ה ָלַדַעת ֶשׁ ִנְזֶכּ ֹאֶפן ֶשׁ ה, ְבּ ׁ ְקֻדָשּ ְוָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת ִדּ

ַוֲאִפּלּו  ָמקֹום,  ּוְבָכל  ָאָדם  ּוְבָכל  ְזַמן  ָכל  ְבּ ָתִמיד  ִנְמָצא 

ִנְמָצא,  ה  ַאָתּ ם  ָשׁ ם  ַגּ ָרה  ַהְסָתּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ַהַהְסָתּ ֹתֶקף  ְבּ

עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ רֹות  ַהַהְסָתּ ל  ָכּ תֹוְך  ְבּ ר  ִנְסָתּ ַעְצְמָך  ְבּ ה  ַאָתּ י  ִכּ

ַאְלֵפי ֲאָלִפים  ָרה, ַוֲאִפּלּו ְבּ תֹוְך ַהְסָתּ ְבּ ָרה ֶשׁ ַוֲאִפּלּו ְבַהְסָתּ

ה ִנְמָצא,  ם ַאָתּ ם ָשׁ רֹות ַעד ֵאין ֵקץ, ַגּ י ְרָבבֹות ַהְסָתּ ְוִרֵבּ

ם, ּוִבְלָעֶדיָך  ָלּ ה ְמַחֶיּה ֶאת ֻכּ ְך, ְוַאָתּ נּוי ִמָנּ י ֵלית ֲאַתר ָפּ ִכּ

ִלּפֹות  ל ַהְקּ עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ָכּ ָבּ ָבר ֶשׁ ֵאין ׁשּום ַחּיּות ְלׁשּום ָדּ

ְוָכל  ין,  ַאֲחָרִנּ ְטִרין  ַהִסּ ְוָכל  עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ְמאֹות  ַהֻטּ ְוָכל 

ם ֵאין ָלֶהם  ָלּ יִרים ֱאָלהּוְתָך, ֻכּ ְסִתּ עֹוָלם ַהַמּ ָבּ רֹות ֶשׁ ַהַהְסָתּ

ַרְך  ְתָבּ ִתּ ַעְצְמָך  ְבּ ָך  ִמְמּ ִלים  ְמַקְבּ ׁ ֶשּ י ִאם ַמה  ִכּ ְוֹכַח  ַחּיּות 

ָלה, ּוִבְלָעֶדיָך  ל ָמָשׁ ֹכּ ל ּוַמְלכּוְתָך ַבּ ֹכּ ל ַבּ ה מֹוֵשׁ ָלֶנַצח, ְוַאָתּ

יר ּוְלַהְעִלים אֹוְתָך  עֹוָלם ְלַהְסִתּ ָבּ ָרה ֶשׁ ַח ְלׁשּום ַהְסָתּ ֵאין ֹכּ

יִדיָעה  ל ֹזאת ִבּ ים, ָלַדַעת ָכּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ִני ְבּ ַרְך. ּוְתַזֵכּ ְתָבּ ִתּ

ְלַגּלֹות  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ַעד  ּוֶבֱאמּוָנה,  ֱאֶמת  ֶבּ ֵלָמה  ְשׁ

ה  ִיְּהֶיה ַנֲעֶשׂ ָרה ּוְלָהְפָכּה ְלַדַעת, ֶשׁ תֹוְך ַהְסָתּ ְבּ ָרה ֶשׁ ַהַהְסָתּ

ַהּתֹוָרה  ה  ֶלּ ְוִתְתַגּ ה.  דֹוָשׁ ַהְקּ ּתֹוָרה  רֹות,  ַהַהְסָתּ ל  ָכּ ִמן 

תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָרה  ַהַהְסָתּ ֶקף  ֹתּ תֹוְך  ְבּ ם  ָשׁ ֱעֶלֶמת  ַהֶנּ ה  דֹוָשׁ ַהְקּ

יג  ׂ ּוְלַהִשּ ְלָהִבין  תֹוָרה  ִסְתֵרי  ּלּות  ְלִהְתַגּ ה  ְוִנְזֶכּ ָרה.  ַהְסָתּ

דֹול  ַהָגּ רּוז  ַהְכּ קֹול  ֹמַע  ִלְשׁ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ַעד  אֹוַרְיָתא,  ְדּ ָרִזין 

ִמיד  ר ִהיא ׁשֹוֶאֶגת ְוקֹוֵראת ָתּ ה, ֲאֶשׁ דֹוָשׁ ל ַהּתֹוָרה ַהְקּ ֶשׁ

ְקָרא,  ִתּ הֹוִמּיֹות  ֹראׁש  "ְבּ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוָעצּום  דֹול  ָגּ קֹול  ְבּ

ֵאין  ים  ָהַרִבּ ּוַבֲעֹוֵנינּו  ֶפִתי".  ֵאֲהבּו  ְתּ ָתִים  ְפּ ָמַתי  ַעד 

ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ֵכּ ַעל  ַהֶזּה.  רּוז  ַהְכּ ׁשֹוְמִעים קֹול  ָאנּו 

ה  ׁ ְקֻדָשּ ֶפה ָמֵלא ִבּ ה ְבּ דֹוָשׁ ַהּתֹוָרה ַהְקּ נּו ַלֲעֹסק ְבּ ֶמָך. ְוַזֵכּ ְשׁ

ל ַהּתֹוָרה  דֹול ֶשׁ רּוז ַהָגּ ֹמַע קֹול ַהְכּ ה ִלְשׁ ְזֶכּ ִנּ ְגדֹוָלה, ַעד ֶשׁ

דֹול  ְבֵרי "ֱאלִֹקים ַחִיּים ּוֶמֶלְך עֹוָלם, קֹול ָגּ ה, קֹול ִדּ דֹוָשׁ ַהְקּ

תֹוַכַחת  ְבּ אֹוָתנּו  ּתֹוִכיָחה  ַעְצָמּה  ְבּ ְוַהּתֹוָרה  ָיָסף",  ְולֹא 

ְתָחה  ָפּ יָה  ִפּ תּוב,  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֶרת,  ְמֻסָתּ ֵמַאֲהָבה  ה  ְמֻגָלּ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ַעד  ְלׁשֹוָנּה,  ַעל  ֶחֶסד  ְותֹוַרת  ָחְכָמה  ְבּ

ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ּוְתָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך  ָלׁשּוב ֵאֶליָך ֶבּ

יֵענּו  ְותֹוִשׁ ְוַתַעְזֵרנּו  ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ְשׁ ְתׁשּוָבה  ִבּ ְוַתֲחִזיֵרנּו 

ה  דֹוָשׁ נּו ְלַגּלֹות ּוְלַהֲעלֹות ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהְקּ ּוְתַזֵכּ

יָבם  ה, ּוְלָהִשׁ ׁ ֻדָשּ רֹות ְוַלֲחֹזר ּוְלָהְפָכם ֶאל ַהְקּ ִמּתֹוְך ַהַהְסָתּ

ה,  ׁ ְקֻדָשּ ֵצרּוִפים ִדּ ַעל ְמקֹוָמם ּוְמכֹוָנם ָהִראׁשֹון ּוְלָצְרָפם ְבּ

ִנְפָלִאים  ִיּים  ֲאִמִתּ תֹוָרה  י  ִחּדּוֵשׁ ָיָדם  ַעל  ה  ֶלּ ִיְּתַגּ ֶשׁ ַעד 

רֹות  ה ָלנּו ִסְתֵרי אֹוַרְייָתא, ִנְפָלאֹות ְוִנְסָתּ ְונֹוָרִאים. ּוְתַגֶלּ

ה  ְוִנְזֶכּ ִליֵרֶאיָך.  ְוָגַנְזָתּ  ָצַפְנָתּ  ר  ֲאֶשׁ ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תֹוָרְתָך  ְבּ ֶשׁ

ַהֹחל,  ּוֵבין  ֶדׁש  ַהֹקּ ין  ֵבּ ר,  ּוֻמָתּ ָאסּור  ין  ֵבּ יל  ּוְלַהְבִדּ ֵליַדע 

ְוַתַעְזֵרנּו  סּול.  ַלָפּ ר  ֵשׁ ָכּ ּוֵבין  הֹור,  ַהָטּ ּוֵבין  ֵמא  ַהָטּ ּוֵבין 

ק ַעְצֵמנּו  ְלַהְפִריׁש ַעְצֵמנּו ִמן ָהַרע ְוָהָאסּור ְלַגְמֵרי, ּוְלַדֵבּ

ֵלָמה, ָלסּור ֵמָרע ְוַלֲעׂשֹות  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ְשׁ ה ֶבּ ׁ ֻדָשּ ֶאל ַהְקּ

ֱאֶמת.  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֶבּ ֵעיֶניָך ָתִמיד ִכּ ַהּטֹוב ְ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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