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עלון מס' 81

ִמן  עֹוָלה  ֹזאת  ִמי  ג(  השירים  )שיר  ְוָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ַתח  ּפָ

ְתֵרין  ּדִ )קדישין(  ין  ִקּדּוׁשִ ְתֵרין  ּדִ ָלָלא  ּכְ ֹזאת,  ִמי  ְוגו',  ר  ְדּבָ ַהּמִ

ֹקֶדׁש  ְלֶמהֵוי  ׁש  ַמּמָ עֹוָלה  ֲחָדא.  ּוָרא  ְוִקּשׁ ֲחָדא  ִחּבּוָרא  ּבְ ָעְלִמין 

ִגין ְלֶמֱהֵוי  ֹזא''ת. ּבְ ָרא ּבְ ין ִמ''י. ְוִאְתַחּבְ ָהא ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ין. ּדְ ָקָדׁשִ

ר  ְדּבָ ַהּמִ ָהא ִמן  ּדְ ר  ְדּבָ ַהּמִ ין. ִמן  ָקָדׁשִ ֹקֶדׁש  ִאיִהי  ּדְ )זאת( עֹוָלה 

עֹוָלה  ִאיִהי  ר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן  ּתּו  ה.  ְלֻחּפָ ּוְלֵמיַעל  ה  ַכּלָ ְלֶמֱהֵוי  ָיְרָתא 

ר  ַההּוא ִמְדּבָ ֵרְך ָנאֶוה ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, )שיר השירים ד( ּוִמְדּבָ ּכְ

ְפָוון ִאיִהי עֹוָלה. ׂשִ ְלִחיׁשּו ּבְ )דף י ע''ב( ּדִ

ה  ָהֵאּלֶ יִרים  ָהַאּדִ ָהֱאלִֹקים  ד(  א  )שמואל  ִדְכִתיב,  ַמאי  ְוָתִניָנן 

ְוִכי  ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ ה  ַמּכָ ָכל  ּבְ ִמְצַרִים  ים ֶאת  ּכִ ַהּמַ ָהֱאלִקים  ה ֵהם  ֵאּלֶ

ּוָבא  ִיּשׁ ּבְ ְוָהא  ֲהָוה,  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ לֹון  ֲעַבד  ּדְ ל  ּכָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, )שיר השירים  ִדּבּוָרא, ּכְ ּבְ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ א  ֲהָוה. ֶאּלָ

ר ָהִרים. אּוף ָהִכי  ְדּבַ ֵרְך ָנאֶוה. ּוְכִתיב, )תהלים עה( ִמּמִ ד( ּוִמְדּבָ

פּוָמא ִאיִהי  ה ּדְ ַהִהיא ִמּלָ אי. ּבְ ר ַוּדַ ְדּבָ ר, ִמן ַהּמִ ְדּבָ עֹוָלה ִמן ַהּמִ

ְרָיא  ִדּבּוָרא ַנְחָתא ְוׁשַ א, ּוְלָבַתר ּבְ ִאּמָ ְדֵפי ּדְ ין ּגַ ַסְלָקא ְוָאֳעַלת ּבֵ

א. יׁשָ א ַקּדִ ַעּמָ ְיהּו ּדְ ַעל ֵריׁשַ

ָקִאים  ָנׁש  ר  ּבַ ד  ּכַ ירּוָתא  ׁשֵ ּבְ ָהא  ּדְ ִדּבּוָרא.  ּבְ ַסְלָקא  ֵהיָך 

ָפַקח ֵעינֹוי ֵהיְך  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ַצְפָרא ִאית ֵליּה ְלָבְרָכא ְלָמאֵריּה.  ּבְ

ַיֲהֵבי  ֲהוּו  ְדַמָייא  ַנְטָלא  ַקְדָמֵאי,  ֲחִסיֵדי  ַעְבֵדי  ֲהוּו  ָהִכי  ְמָבֵרְך. 

ֵליְלָיא ַאְסָחן ְיַדְייהּו. ְוָקְייֵמי ְוָלָעאן  ִאְתָערּו ּבְ ָקַמיְיהּו, ּוְבִזְמָנא ּדְ

ּוְכֵדין  ָקֵרי  ְרְנגֹוָלא  ּתַ )וכו'(.  ְקִריָאָתּה  ַעל  ּוְמָבְרֵכי  אֹוַרְייָתא  ּבְ

ח  ּכַ ּתַ ִריְך הּוא )ס' ב( ִאׁשְ א ּבְ ׁש, ּוְכֵדין קּוְדׁשָ ְלגּות ֵליְלָיא ַמּמָ ּפַ

ְמסֹוָאבֹות  יַדִין  ּבִ ְלָבְרָכא  יר  ְוַאּסִ ְדֵעֶדן,  ִגְנָתא  ּבְ יַקָייא  ַצּדִ ִעם 

ֲעָתא. ל ׁשַ ּוְמְזָהמֹות. )ומברכין(. ְוֵכן ּכָ

ֲעָתא  יּה. ּוְבׁשַ ְרָחא ִמּנֵ ַבר ָנׁש ָנִאים, רּוֵחיּה ּפָ ֲעָתא ּדְ ְבׁשַ ִגין ּדִ ּבְ

ְרָיא ַעל ְידֹוי ּוְמָסַאב  ין ְוׁשָ יּה, רּוָחא ְמָסָאָבא ַזּמִ ְרָחא ִמּנֵ רּוֵחיּה ּפָ ּדְ

ָהא  ָהִכי  ִאי  ֵתיָמא  ְוִאי  ְנִטיָלה.  ָלא  ּבְ הּו  ּבְ ְלָבְרָכא  יר  ְוַאּסִ לֹון 

ְרָיא ֲעֵליּה רּוָחא  יּה ְוָלא ׁשַ ַרח רּוֵחיּה ִמּנֵ ָלא ָנִאים ְוָלא ּפָ יָמָמא ּדְ ּבִ

ּתֹוָרה  ּבַ ִיְקָרא  ְוָלא  ְיָבֵרְך  ָלא  א  ּסֵ ַהּכִ ְלֵבית  ָעאל  ְוַכד  ְמָסֲאָבא 

ְמלּוְכָלִכים  ּדִ ִגין  ּבְ ְוִאי ֵתיָמא  ְידֹוי.  ִיְסֵחי  ּדְ ה ָחָדא ַעד  ִמּלָ ֲאִפּלּו 

ָלא  א ַווי ִלְבֵני ָעְלָמא ּדְ ה ִאְתַלְכְלכּו. ֶאּלָ ּמֶ ִאּנּון, ָלאו ָהִכי הּוא, ּבַ

ְייָמא  ִיְקָרא ְדָמאֵריהֹון ְוָלא ָיְדֵעי ַעל ַמה ּקָ יִחין ְוָלא ַיְדִעין ּבְ ּגִ ַמׁשְ

ן  ּמָ ְרָיא ּתַ ׁשַ ָעְלָמא ּדְ א ּדְ ּסֵ ית ַהּכִ ָכל ּבֵ ָעְלָמא. רּוָחא ֲחָדא ִאית ּבְ

ָען  ֶאְצּבְ ִאּנּון  ַעל  ֵרי  ׁשָ ד  ּוִמּיָ ְוִטּנּוָפא  ִלְכלּוָכא  ֵמַההּוא  י  ְוִאְתַהּנִ

ַבר ָנׁש.  ידֹוי ּדְ ּדִ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- תיקונים הקדמה

פתח רבי אלעזר ואמר מי זאת עולה מן המדבר וכו', מי זאת, 

כלל של שתי קדושים של שתי עולמות בחיבור אחד ובקישור 

אחד. עולה ממש להיות קודש קודשים. שהרי קודש קודשים מ"י. 

ומתחברת בזאת. בכדי להיות זאת עולה שהיא קודש קודשים. 

מן המדבר שהרי מן המדבר ירשה להיות כלה ולהכנס לחופה. 

ועוד מן המדבר היא עולה כמו שנאמר ומדברך נאוה באותו 

מדבר של לחישת ספתיים היא עולה.

האלקים  אלה  האלה  האדירים  האלקים  שכתוב  מה  ושנינו 

להם  שעשה  כל  וכי  במדבר.  מכה  בכל  מצרים  את  המכים 

הקב"ה במדבר היה, והרי הישוב היה. אלא במדבר בדיבור, 

כמו שנאמר ומדברך נאוה. וכתוב ממדבר הרים. כך עולה מן 

עולה  היא  הפה  של  מילה  באותו  ודאי.  המדבר  מן  המדבר, 

ונכנסת בין כנפיה של אמא, ולאחרי כן בדיבור יורדת ושורה 

על ראשם של העם הקדוש.

ואיך עולה בדיבור. שהרי בתחילה כאשר אדם עומד בבוקר יש 

לו לברך לאדונו. בשעה שפקח עיניו איך מברך. כך היו עושים 

ובזמן  חסידים ראשונים, נטלא של מים היו מביאים לפניהם, 

בתורה  וממלמלים  ועומדים  ידיהם.  טהרו  בלילה  שהתעוררו 

ומברכים על קריאתה. תרנגול קורא ואז בחצות לילה משש, 

בידים  לברך  ואסור  עדן,  בגן  הצדיקים  עם  נמצתא  הקב"ה 

טמאות ומזוהמות וכן בכל שעה.

מפני שבשעה שאדם ישן, רוחו פורחת ממנו. ובשעה שרוחו 

פורחת ממנו, רוח טומאה מוכנה ושורה על ידיו וטמאה אותם 

ואסור לברך בהם בלא נטילה. ואם תאמר אם כן הרי ביום לא 

ישן ולא פורחת רוחו ממנו ולא שורה עליו רוח טומאה וכאשר 

נכנס לבית הכסא לא יברך ולא יקרא בתורה אפילו מלה אחת 

עד שיטול ידיו. ואם תאמר מפני שמלוכלכים הם, לא כן הוא, 

במה התלכלכו. אלא או לבני העולם שלא משגיחים ולא יודעים 

בכבוד אדונם ולא יודעים על מה עומד העולם. רוח אחת יש 

לכלוך  מאותו  שםונהנית  ששורה  העולם  של  כסא  בית  בכל 

וטינוף ומיד שורה על אותם אצבעות של ידי האדם.

תשפ"ב

תשעה באב



תורה מט

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלׁשֹון ַרֵבּ

תֹו ְוכּו': )תהלים יט( ָחָתן ֹיֵצא ֵמֻחָפּ ֶהם ְוהּוא ְכּ ם ֹאֶהל ָבּ ֶמׁש ָשׂ ׁ ַלֶשּ

ְוָרָצה  סֹוף,  ֵאין  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ אֹור  ָהָיה  ִריָאה  ַהְבּ ֹקֶדם  י  ִכּ א 

ְוֻהְצַרְך  ָעם,  לֹא  ְבּ ֶמֶלְך  ְוֵאין  ַמְלכּותֹו,  ה  ֶלּ ִיְּתַגּ ֶשׁ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ

ר  ּלּות ַמְלכּותֹו ִאי ֶאְפָשׁ לּו ֹעל ַמְלכּותֹו. ְוִהְתַגּ ְיַּקְבּ ֵני ָאָדם, ֶשׁ ִלְבֹרא ְבּ

ֱאלֹקּותֹו,  יִגין  ׂ ַמִשּ ּדֹות  ַהִמּ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ּדֹות,  ַהִמּ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאָלּ יג  ׂ ְלַהִשּ

סֹוף  ֵאין  ָהאֹור  ֶאת  ְוִצְמֵצם  ּוַמְנִהיג.  ל  מֹוֵשׁ ָאדֹון  ֵיּׁש  ֶשׁ ְויֹוְדִעין 

ָהעֹוָלמֹות  ָרא  ָבּ נּוי  ַהָפּ ֶהָחָלל  ּוְבתֹוְך  נּוי,  ָפּ ָחָלל  ַאר  ְוִנְשׁ ָדִדין,  ַלְצּ

ב  )כמבואר בע"ח בתחילתו בהיכל א ענף ג(, ְוֵהן ֵהן ִמּדֹוָתיו. ְוַהֵלּ

תּוב )שמות לא(:  ָכּ מֹו ֶשׁ ב, ְכּ ֵלּ ַבּ ּדֹות, ַהְינּו ַהָחְכָמה ֶשׁ ל ַהִמּ ָיּר ֶשׁ הּוא ַהַצּ

תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָחְכָמה,  ְבּ ָהְיָתה  ַהְיִציָרה  ר  ְוִעַקּ ְוכּו'.  ֵלב  ֲחַכם  ל  ָכּ ּוְבֵלב 

מֹו  ְכּ ָיּר,  ַהַצּ הּוא  ב  ַהֵלּ ֶשׁ ִנְמָצא,  יָת.  ָעִשׂ ָחְכָמה  ְבּ ם  ָלּ ֻכּ קד(:  )תהלים 

ָאְמרּו  מֹו ֶשׁ תּוב )שם עג(: צּור ְלָבִבי. ְוִאית ְיִציָרה ְלָטב ּוְלִביׁש, ְכּ ָכּ ֶשׁ

ֵני יּוִדין ְוכּו'. ְוֵהם  ְשׁ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות סא(: ַוִיּיֶצר – ִבּ

ֵיֶצר  בֹות טֹובֹות ֵהם  ַמֲחָשׁ ַהְינּו:  ָהָרע.  ְוֵיֶצר  ֵיֶצר טֹוב  ְיָצִרין,  ֵני  ְשׁ

בֹות  ֲחָשׁ ר ַהְיָצִרים ֵהם ַהַמּ י ִעַקּ בֹות ָרעֹות ֵהם ֵיֶצר ָהָרע. ִכּ טֹוב, ּוַמֲחָשׁ

ִלּבֹו  בֹות  ַמְחְשׁ ֵיֶצר  י  ִכּ ו(:  )בראשית  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ב,  ֵלּ ַבּ ֶשׁ ְוַהָחְכמֹות 

ל  בֹות ָרעֹות, הּוא ְמַטְמֵטם ֶאת ֶהָחָלל ֶשׁ ַמֲחָשׁ ב ְבּ ָאָדם חֹוֵשׁ ְוכּו'. ּוְכֶשׁ

ב הּוא צּור ָהעֹוָלִמים, ַהְינּו  י ַהֵלּ ּדֹות. ִכּ ּלּות ַהִמּ ם ִהְתַגּ ׁ ָשּ ִריָאה, ֶשׁ ַהְבּ

ר  ְרֵאִלי ִאי ֶאְפָשׁ ל ִאיׁש ַהִיְּשׂ ב ֶשׁ י ְלִפי אֹור ַלֲהִבּיּות ַהֵלּ ּדֹות, ִכּ צּור ַהִמּ

י אֹור ַלֲהִבּיּותֹו הּוא ַעד ֵאין סֹוף, ַהְינּו ֵאין סֹוף  ּדֹות, ִכּ ּלּות ֵמַהִמּ ְלִהְתַגּ

ֵאר  ׁ ִיָּשּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ַהִהְתַלֲהבּות,  ְלַצְמֵצם  ְוָצִריְך  ִלְתׁשּוָקתֹו.  ְכִלית  ַתּ ְוֵאין 

ְוַעל־ְיֵדי  י.  ִקְרִבּ ְבּ ָחַלל  י  ְוִלִבּ קט(:  )תהלים  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָחָלל,  ב  ֵלּ ַבּ

ּדֹות, ַהְינּו ַלֲעֹבד  ּלּות ֵמַהִמּ ל ַהִהְתַלֲהבּות יּוַכל ָלבֹוא ְלִהְתַגּ ְמצּום ֶשׁ ַהִצּ

ֵהן  ב,  ֵלּ ַבּ ֶשׁ טֹובֹות  בֹות  ּוַמֲחָשׁ ה.  ּוְבִמָדּ ַהְדָרָגה  ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶאת 

ֻעּלֹות ּוִמּדֹות טֹובֹות, ְוַהְינּו ְיִציָרה  ין ְפּ ִלּ ַעל ָיָדן ִנְתַגּ ְיָצִרין ָטִבין, ֶשׁ

ְבִחיַנת ָעְרַלת  ב, ִבּ בֹות ָרעֹות, הּוא ְמַטְמֵטם ַהֵלּ ב ַמֲחָשׁ חֹוֵשׁ ְלָטב. ּוְכֶשׁ

י ַהֵיֶּצר ָהָרע הּוא  ב. ִכּ ֵלּ ַבּ ִריָאה, ַהְינּו ַהָחְכָמה ֶשׁ ֵלב, ּוְמַקְלֵקל ֶאת ַהְבּ

ם ֶאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם,  תּוב )דברים י(: ּוַמְלֶתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ב, ְכּ ׁשּות ַהֵלּ ִטְפּ

ִהיא  ִריָאה, ֶשׁ ׁשּות הּוא ִקְלקּול ַהְבּ כֹון. ְוִטְפּ ׁשּות ִלְבּ ְוַתְרּגּומֹו: ָית ִטְפּ

ִלּבֹו  ְבּ טֹובֹות  בֹות  ַמֲחָשׁ ב  חֹוֵשׁ ָאָדם  ֶשׁ ְכּ ִנְמָצא,  ַהָחְכָמה.  ַעל־ְיֵדי 

ְבִחיַנת: צּור ְלָבִבי,  ה ִלּבֹו ִבּ ֶזה ַנֲעֶשׂ ַרְך, ָבּ ם ִיְתָבּ ׁ ֵאיְך ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵשּ

ֻעּלֹוָתיו, ְוַעל ְיֵדי  ּלּו ְפּ תֹוְך ֶהָחָלל ִיְתַגּ ְבּ י, ֶשׁ ִקְרִבּ י ָחַלל ְבּ ּוִבְבִחיַנת: ְוִלִבּ

ַמִים  ָשׁ ַמְלכּות  ֹעל  ל  ְמַקֵבּ הּוא  ֶשׁ ה  ֶלּ ִיְתַגּ ַהּטֹוִבים  ּוִמּדֹוָתיו  ֻעּלֹוָתיו  ְפּ

ֶזה   – ִרים  ְוָשׁ ְוכּו'.  חֹוְלִלים  ְכּ ִרים  ְוָשׁ פז(:  )תהלים  רּוׁש  ֵפּ ְוֶזה  ֵלָמה.  ְשׁ

ּלֹו )ברכות יג(,  ֻכּ ָרה ַעל ָהעֹוָלם  ָשׂ ִחיַנת:  ְבּ ּלּות ַמְלכּות,  ִהְתַגּ ִחיַנת  ְבּ

ְך – ַהְינּו  ל ַמְעָיַני ָבּ חֹוְלִלים ָכּ ִחיַנת )זכריה יד(: ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ְוכּו'. ְכּ ְבּ

ּלּות ַמְלכּותֹו: ן ִהְתַגּ ים, ֵכּ דֹוִשׁ בֹוָתיו ַהְקּ ה ַעל־ְיֵדי ַמְחְשׁ ֲעֶשׂ ַנּ ְלִפי ֶהָחָלל ֶשׁ

ֲעבֹוָדה  ֵאיֶזהּו  ְלַבְבֶכם;  ָכל  ְבּ ּוְלָעְבדֹו  יא(:  )דברים  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ב 

מֹו  ְכּ ִוד,  ָדּ ַמְלכּות  ִחיַנת  ְבּ ה  ִפָלּ ְתּ י  ִכּ ב(.  )תענית  ה  ִפָלּ ְתּ ֶזה  ב  ֵלּ ַבּ ֶשׁ

ים  ָיִּשׂ ב, ֶשׁ ֵלּ לּוי ַבּ ה ָתּ ִפָלּ ר ַהְתּ ה. ְוִעַקּ ִפָלּ תּוב )תהלים קט(: ַוֲאִני ְתּ ָכּ ֶשׁ

ם  דּוִני ְוִלָבּ ְבּ ָפָתם ִכּ ְשׂ ְבִחיַנת )ישעיה כט(: ִבּ א ִיְהֶיה ִבּ לֹּ ל ִלּבֹו ָעֶליָה, ֶשׁ ָכּ

תֹוְך  ְבּ ַמְלכּותֹו  ּלּות  ִהְתַגּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ב  ֵלּ ַבּ ֶשׁ ה  ִפָלּ ְתּ י  ִכּ י.  ִנּ ִמֶמּ ִרַחק 

תֹוְך ָהעֹוָלמֹות: ּדֹות, ְבּ תֹוְך ַהִמּ נּוי, ְבּ ֶהָחָלל ַהָפּ

ֶלת  י ָדּ ית ֵה"א.. ִכּ ֶל"ת ָהְיָתה, ְוִאְתַחְזַרת ְוַנֲעֵשׂ י ָדּ ִחיַנת ֵה"א, ִכּ ג ְוֶזה ְבּ

ְוֵאין ָעִני  ׁשּות,  ִטְפּ ְבּ ַטְמֵטם ִלּבֹו  ְמּ ֶשׁ ְכּ ַוֲעִנָיּה. ַהְינּו  ה  ָלּ ַדּ ֲהַוְית – ְלׁשֹון 

ְבּתֹו,  ׁש ַמֲחַשׁ ַקֵדּ ְמּ ִחיַנת ָדֶל"ת. ּוְכֶשׁ ַדַעת )נדרים מא(, ְוָאז ִהיא ְבּ א ְבּ ֶאָלּ

ִחיַנת יּו"ד )תיקון י(  ָרה )מגילה כג:(, ְוִהיא ְבּ חֹות ֵמֲעָשׂ ה ָפּ ׁ ְוֵלית ְקֻדָשּ

ית ה': ֶל"ת, ְוַנֲעֵשׂ יְך ְלתֹוְך ַהָדּ ְמִשׁ ַמּ ֶשׁ

ָכל  ְבּ ּוְלָעְבדֹו  ְבִחיַנת:  ִבּ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ְבּ ֶאת  ה  ִפָלּ ַהְתּ ִקים  ֵמּ ּוְכֶשׁ ד 

ִחיַנת )שה"ש ח(: ִמי  ִחיַנת: ִהיא ָהעֹוָלה )ויקרא ו(; ְבּ ְלַבְבֶכם, ֶזה ְבּ

ֹזאת עֹוָלה – ִמי ִעם ֹזאת עֹוָלה )הקדמת הזוהר דף י ותיקון כא ל לח 

ֵניֶהם  ִלְשׁ ֵיּׁש  ֶשׁ ָאה,  ָתּ ַתּ ּוֵביָתא  ָאה  ִעָלּ יָתא  ֵבּ ים:  ִתּ ָבּ ֵני  ְשׁ ְוֵהם  סט(. 

י ַרּבֹוֵתינּו  רּוׁש, ִכּ ָך ָקדֹוׁש: ]ֵפּ ְבִקְרְבּ ִעיר ַעד ִדּ י לֹא ָאבֹוא ְבּ ֲעִלָיּה, ִכּ

ָך  ִקְרְבּ סּוק ֶזה )הושע יא(: ְבּ ְרׁשּו )תענית ה( ַעל ָפּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָדּ

ִיְכֹנס  א  לֹּ ֶשׁ הּוא  רּוְך־  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ע  ַבּ ִנְשׁ  – ִעיר  ְבּ ָאבֹוא  ְולֹא  ָקדֹוׁש 

ִכְתֵבי  ה. ְוִאיָתא ְבּ ַמָטּ ְלּ ַלִים ֶשׁ ִיְּבֶנה ְירּוָשׁ ַמְעָלה, ַעד ֶשׁ ְלּ ַלִים ֶשׁ ירּוָשׁ ִבּ

יָתא  ֵבּ ָאה,  ִעָלּ א  ִאָמּ יָנה  ִבּ ֶשׁ הּוא,  סֹוד  י  ַעל־ִפּ ָנה  ָוּ ַהַכּ ֶשׁ ַז"ל,  ָהֲאִר"י 

ָאה, ִהיא  ָתּ יָתא ַתּ ַמְעָלה. ּוַמְלכּות, ֵבּ ְלּ ַלִים ֶשׁ ִחיַנת ְירּוָשׁ ָאה, ִהיא ְבּ ִעָלּ

ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ַמְעָלה,  ְלּ ֶשׁ ַהִיּחּוד  ֵאין  ֶשׁ ה.  ַמָטּ ְלּ ֶשׁ ַלִים  ְירּוָשׁ ִחיַנת  ְבּ

ַמְלכּות  ִחיַנת  ְבּ ָלם  ְוִנְשׁ ְבֶנה  ִנּ ֶשׁ ַעד  ָלם,  ִנְשׁ ָאה  ִעָלּ יָתא  ֵבּ ֲעִלַיּת 

ם. ְוֶזהּו ַמה  ָאה ְוכּו', ַעֵיּן ָשׁ ָתּ יָתא ַתּ ִחיַנת ֲעִלַיּת ֵבּ ִהיא ְבּ ֵלמּות, ֶשׁ ְשׁ ִבּ

ִחיַנת  א ִהיא ְבּ יָנה ִלָבּ י ִבּ נּו ַז"ל: ִמי ִעם ֹזאת עֹוָלה ְוכּו'; ִכּ ַתב ַרֵבּ ָכּ ׁ ֶשּ

ִחיַנת  ָאה, ְבּ ָתּ יָתא ַתּ ִחיַנת ֵבּ ִחיַנת ִמי. ּוַמְלכּות, ִהיא ְבּ ָאה, ְבּ יָתא ִעָלּ ֵבּ

ּתֹוָרה ַהֹזּאת, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֱאָמִרים ַבּ "ל ַהֶנּ ִחינֹות ֵאּלּו ַהַנּ ֹזאת. ְוַעל־ְיֵדי ְבּ

ֵהם  ָאה, ֶשׁ ָתּ ָאה ּוֵביָתא ַתּ יָתא ִעָלּ ֵהם ֵבּ ים ֵאּלּו ֲעִלָיּה, ֶשׁ ִתּ ֵני ָבּ ֵיׁש ִלְשׁ

ִלּבֹו,  ִהְתַלֲהבּות  ַצְמֵצם אֹור  ְמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ֹזאת,  ִעם  ִמי  ִחיַנת:  ְבּ

ַהְדָרָגה  ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ּיּוַכל ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵשּ ֵדי ֶשׁ י, ְכּ א ִיְתַלֵהב יֹוֵתר ִמַדּ לֹּ ֶשׁ

בֹות ָרעֹות, ַרק  ב ׁשּום ַמֲחָשׁ ְבּתֹו ִלְבִלי ַלֲחֹשׁ ׁש ֶאת ַמֲחַשׁ ה, ּוְמַקֵדּ ּוְבִמָדּ

ִחיַנת  ְבּ טֹוב,  ֵיֶצר  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ְקדֹוׁשֹות,  בֹות  ַמֲחָשׁ ִמיד  ָתּ ב  ַלֲחֹשׁ

ַלֲעׂשֹות  ְוזֹוֶכה  טֹובֹות,  ּדֹות  ַהִמּ ְמַצֵיּר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶשׁ ב,  ֵלּ ַבּ ֶשׁ ָחְכָמה 

ִחיַנת  ְבּ ה  ֶלּ ִנְתַגּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּוִמּדֹות טֹובֹות.  ים טֹוִבים  ּוַמֲעִשׂ ֻעּלֹות  ְפּ

ֵלָמה, ְוָאז ֵיׁש  ַמִים ְשׁ ל ֹעל ַמְלכּות ָשׁ הּוא ְמַקֵבּ ה ֶשׁ ֶלּ י ִנְתַגּ ַמְלכּות, ִכּ

ם  ַגּ עֹוֶלה  ְיָקא  ַדּ ֲאַזי  ָאה.  ָתּ ַתּ יָתא  ֵבּ ִהיא  ֶשׁ ַמְלכּות,  ִלְבִחיַנת  ֲעִלָיּה 

ֶאָחד,  ֵניֶהם  ְשׁ ֱאֶמת  ֶבּ י  ִכּ א.  ִלָבּ יָנה  ִבּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ָאה,  ִעָלּ יָתא  ֵבּ

ה: ּוְלָבֵאר ָהִעְנָין ְקָצת, ְצִריִכין ַלֲחֹזר ּוְלָבֵאר ִעְנַין  ֲחֶבְרָתּ לּוָיה ַבּ ְוַאַחת ְתּ

תֹו,  ְתִחָלּ "ֵעץ־ַחִיּים" ִבּ י ְמֹבָאר ְבּ ַהּתֹוָרה ַהֹזּאת. ּוְכַלל ַהּתֹוָרה ִהיא, ִכּ

רּוְך־ דֹוׁש־ָבּ ַרְך ָרָצה ִלְבֹרא ֶאת ָהעֹוָלם, ָהָיה אֹור ַהָקּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ֶשׁ ְכּ ֶשׁ

ְבָיכֹול  ִכּ ְוֻהְצַרְך  ָהעֹוָלמֹות,  ִלְבִריַאת  ָמקֹום  ָהָיה  ְולֹא  ֵאין סֹוף,  הּוא 

ֶהָחָלל  ּוְבתֹוְך  נּוי,  ַהָפּ ָחָלל  ה  ְוַנֲעָשׂ ִלְצָדִדין,  סֹוף  ָהֵאין  אֹור  ְלַצְמֵצם 

ל ָהעֹוָלמֹות. ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ִנְבְראּו ַעל־ְיֵדי ָחְכָמה,  ָרא ָכּ נּוי ַהֶזּה ָבּ ַהָפּ

ָהעֹוָלמֹות  ִריַאת  ְבּ ְכִלית  ַתּ ר  ְוִעַקּ יָת.  ָעִשׂ ָחְכָמה  ְבּ ם  ָלּ ֻכּ תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

י ִאם  ר ִכּ ֶזּה ִאי ֶאְפָשׁ ֵדי ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו, ֶשׁ ְלכּות, ַהְינּו ְכּ ִביל ַהַמּ ְשׁ ָהָיה ִבּ

ל  ְמצּום ֶשׁ ִביל ֶזה ָהָיה ַהִצּ לֹא ָעם. ּוִבְשׁ י ֵאין ֶמֶלְך ְבּ ַעל־ְיֵדי ָהעֹוָלמֹות, ִכּ

ה  ֶלּ ִיְּתַגּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ָהעֹוָלמֹות,  ִלְבִריַאת  ָמקֹום  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ֵדי  ְכּ נּוי,  ַהָפּ ֶהָחָלל 

ל  נּו ַז"ל ְמָבֵאר ָכּ ָתִבים. ְוַרֵבּ ֹזַּהר ּוַבְכּ ל ֶזה ְמֹבָאר ַבּ ַרְך. ָכּ ַמְלכּותֹו ִיְתָבּ

ר  ְוִעַקּ ַעל,  ִמַמּ ֱאלֹוַקּ  ֵחֶלק  ָרֵאל הּוא  ִמִיְּשׂ ֶאָחד  ל  ָכּ י  ִכּ ָאָדם.  ָכל  ְבּ ֶזה 

ִחיַנת ֵאין  ְרֵאִלי הּוא ְבּ ֵלב ִאיׁש ַהִיְּשׂ ְבּ ב, ְוָהֱאלֹקּות ֶשׁ ֵלּ ָהֱאלֹקּות – ַבּ

ְכִלית  י אֹור ַלֲהִבּיּותֹו הּוא ַעד ֵאין סֹוף, ַהְינּו ֵאין סֹוף ְוֵאין ַתּ סֹוף, ִכּ

ליקוטי מוהר"ן
ובו מביא מעט ממאמר הזהר על הפרשה



הּוא ַעד  ְרֵאִלי ֶשׁ ל ִאיׁש ַהִיְּשׂ ב ֶשׁ ֶדל ַהִהְתַלֲהבּות ַהֵלּ ִלְתׁשּוָקתֹו. ּוְלִפי ֹגּ

ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ֲעבֹוָדה,  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ר  ֶאְפָשׁ ָהָיה  לֹא  סֹוף,  ֵאין 

ֶדל ִהְתַלֲהבּותֹו ַעד ֵאין סֹוף, ֵאינֹו ָיכֹול  י ִמֹגּ ה טֹוָבה, ִכּ ְלַגּלֹות ׁשּום ִמָדּ

ָהָיה  לֹא  ִריָאה  ַהְבּ ת  ְתִחַלּ ִבּ ׁ ֶשּ ַמה  ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ ָבר.  ָדּ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות 

ִריַאת  ְבּ י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ סֹוף  ֵאין  ל  ַהֹכּ ָהָיה  ֶשׁ ֵמֲחַמת  ִריָאה,  ַלְבּ ָמקֹום 

ֶהְכֵרַח ָצִריְך ָהָאָדם ְלַצְמֵצם  ן ְבּ "ל. ְוַעל־ֵכּ ַנּ ּדֹות ַכּ ָהעֹוָלמֹות, ֵהן ֵהן ַהִמּ

ם  ׁ ּיּוַכל ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵשּ ֵדי ֶשׁ הּוא ַעד ֵאין סֹוף, ְכּ אֹור ִהְתַלֲהבּות ִלּבֹו ֶשׁ

ֲעֹבד אֹותֹו  ַנּ ֲעבֹוָדֵתנּו, ֶשׁ ַרְך רֹוֶצה ַבּ ם ִיְתָבּ ׁ י ַהֵשּ ה, ִכּ ַהְדָרָגה ּוְבִמָדּ ְבּ

ְמצּום  י ִאם ַעל־ְיֵדי ַהִצּ ר ִכּ ֶזּה ִאי ֶאְפָשׁ ֻעְבּדֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות, ֶשׁ ְבּ

ב,  ֵלּ נּוי ַבּ ָאר ָחָלל ָפּ ֵצם ֶאת אֹור ַלֲהִבּיּות ִלּבֹו, ֲאַזי ִנְשׁ ַצְמּ ְמּ "ל. ּוְכֶשׁ ַנּ ַכּ

ת  ְתִחַלּ ִבּ ָהָיה  ֶשׁ נּוי  ַהָפּ ָחָלל  סֹוד  ֶזּהּו  )ֶשׁ י,  ִקְרִבּ ְבּ ָחָלל  י  ְוִלִבּ ִחיַנת:  ְבּ

ֵהם סֹוד  ין ִמּדֹוָתיו ַהּטֹובֹות, ֶשׁ ִלּ נּוי ִנְתַגּ ִריָאה(, ּוְבתֹוְך ֶזה ֶהָחָלל ַהָפּ ַהְבּ

ּדֹות ֵהן ֵהן  י ַהִמּ "ל. ִכּ נּוי ַהַנּ תֹוְך ָחָלל ַהָפּ ָהָיה ְבּ ִריַאת ָהעֹוָלמֹות, ֶשׁ ְבּ

אֹור  ֶאת  ַצְמֵצם  ְמּ ֶשׁ ְמצּום  ַהִצּ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ַהְינּו  "ל,  ַנּ ַכּ ָהעֹוָלמֹות 

י  ְוִלִבּ ִחיַנת:  ְבּ נּוי,  ַהָפּ ָחָלל  ִחיַנת  ְבּ ה  ַנֲעֶשׂ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶשׁ ַהִהְתַלֲהבּות, 

ה,  ַהְדָרָגה ּוְבִמָדּ ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ י, ַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא עֹוֵבד ֶאת ַהֵשּ ִקְרִבּ ָחַלל ְבּ

ּלּות  ִחיַנת ִהְתַגּ ל ֶזה הּוא ְבּ ָכּ ים טֹוִבים ּוִמּדֹות טֹובֹות, ֶשׁ ה ַמֲעִשׂ ְועֹוֶשׂ

ִריַאת  ְבּ ר  ְוִעַקּ ב.  ֵלּ ַבּ ֶשׁ נּוי  ַהָפּ ָחָלל  תֹוְך  ְבּ ָהעֹוָלמֹות,  ֵהן  ֶשׁ ּדֹות,  ַהִמּ

ר ֲעבֹוַדת  ִעַקּ ׁ ִחיַנת ַמה ֶשּ "ל, ְוֶזה הּוא ְבּ ַנּ ָהעֹוָלמֹות ָהָיה ַעל־ְיֵדי ָחְכָמה ַכּ

ֹוֵמר ַהָחְכָמה  ּשׁ ים טֹוִבים, הּוא ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ם ִלְזּכֹות ְלִמּדֹות ּוַמֲעִשׂ ׁ ַהֵשּ

ָבה  ֲחָשׁ ַהַמּ ְמֹאד  ֹמר  ִלְשׁ ִריִכין  ְצּ ֶשׁ ב,  ֵלּ ַבּ ֶשׁ ָבה  ֲחָשׁ ַהַמּ הּוא  ֶשׁ ב,  ֵלּ ַבּ ֶשׁ

בֹות  י ַמֲחָשׁ ר ַהְיָצִרין, ִכּ ֶזּהּו ִעַקּ ִחיַנת ָחְכַמת ֵלב, ֶשׁ הּוא ְבּ ב, ֶשׁ ֵלּ ַבּ ֶשׁ

ב  חֹוֵשׁ ֶשׁ בֹות ָרעֹות ֵהם ֵיֶצר ָהָרע. ַהְינּו ְכּ טֹובֹות ֵהם ֵיֶצר טֹוב, ּוַמֲחָשׁ

ב, ֲאַזי ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה  ֵלּ ַבּ ִחיַנת ָחְכָמה ֶשׁ ֶזּהּו ְבּ בֹות טֹובֹות, ֶשׁ ַמֲחָשׁ

ִהיא  ֶשׁ ִריָאה,  ַהְבּ ּלּות  ִהְתַגּ ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ טֹובֹות,  ּוִמּדֹות  ִלְפֻעּלֹות 

ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ב,  ֵלּ ַבּ ֶשׁ ַהָחְכָמה  ַעל־ְיֵדי  נּוי,  ַהָפּ ָחָלל  תֹוְך  ְבּ ּדֹות,  ַהִמּ

בֹות ָרעֹות, ַחס  ב ַמֲחָשׁ חֹוֵשׁ ֶשׁ "ל. ֲאָבל ְכּ ַנּ ב ַכּ ֵלּ ַבּ בֹות טֹובֹות ֶשׁ ַמֲחָשׁ

נּוי, ַוֲאַזי  הּוא סֹוד ָחָלל ַהָפּ ב, ֶשׁ ֵלּ ַבּ לֹום, ֲאַזי הּוא ְמַקְלֵקל ֶהָחָלל ֶשׁ ְוָשׁ

ִחיַנת  "ל. ְוֶזהּו ְבּ ְבִחיַנת ָעְרַלת ֵלב ְוַכַנּ ב, ִבּ ֵלּ ַבּ הּוא ְמַטְמֵטם ֶהָחָלל ֶשׁ

ר  ִעַקּ ְוָכל  "ל.  ַנּ ַכּ ב  ֵלּ ַבּ ֶשׁ ַהָחְכָמה  ַעל־ְיֵדי  ָהָיה  ֶשׁ ִריָאה,  ַהְבּ ִקְלקּול 

ֵדי  ְכּ טֹובֹות,  בֹות  ַמֲחָשׁ ב  ְוַלֲחֹשׁ "ל,  ַהַנּ ְמצּום  ַלִצּ ִריִכין  ְצּ ֶשׁ ָהֲעבֹוָדה 

ִביל ְלַגּלֹות  ְשׁ ל ֶזה הּוא ִבּ ים טֹוִבים ּוִמּדֹות טֹובֹות, ָכּ ִלְזּכֹות ְלַמֲעִשׂ

י ַעל־ְיֵדי  "ל. ִכּ ַנּ ַכּ ִריָאה  ר ַהְבּ ִביל ֶזה ָהָיה ִעַקּ ְשׁ ִבּ ַרְך, ֶשׁ ַמְלכּותֹו ִיְתָבּ

ל  ְמַקֵבּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ַהַנּ ל  ָכּ ַעל־ְיֵדי  טֹובֹות  ּוִמּדֹות  ִלְפֻעּלֹות  זֹּוֶכה  ֶשׁ

ַמְלכּותֹו  ּלּות  ִהְתַגּ ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ ֵלָמה,  ְשׁ ַמִים  ָשׁ ַמְלכּות  ֹעל  ָעָליו 

נּוי,  ַהָפּ ֶהָחָלל  תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָהעֹוָלמֹות  ִריַאת  ְבּ ַעל־ְיֵדי  ה  ֶלּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ ַרְך,  ִיְתָבּ

ם  ׁ ַהֵשּ ַוֲעבֹוַדת  ָהעֹוָלמֹות,  ִריַאת  ְבּ ֶשׁ ָלל,  ְוַהְכּ "ל.  ְוַכַנּ ַהָחְכָמה  ַעל־ְיֵדי 

"ל, ְוָהֵבן  ׁש ְוַכַנּ ִחיָנה ַאַחת ַמָמּ ְפֻעּלֹות ּוִמּדֹות טֹובֹות, ֵהם ְבּ ַרְך ִבּ ִיְתָבּ

ּוִמּדֹוָתיו  יו  ַמֲעָשׂ ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתָבּ ַמְלכּותֹו  ה  ֶלּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ ְכּ ְוָאז,  ֵהיֵטב: 

ֵני  ְשׁ ֲעִלַיּת  ִחיַנת  ְבּ "ל, ֶזהּו  ַנּ ַכּ ִלּבֹו  ְבּ ֶשׁ תֹוְך ֶהָחָלל  ְבּ ּלּו  ְתַגּ ִנּ ֶשׁ ַהּטֹוִבים, 

י  ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ ָאה  ָתּ ַתּ ּוֵביָתא  ָאה  ִעָלּ יָתא  ֵבּ ֹזאת,  ִעם  ִמי  "ל:  ַהַנּ ים  ִתּ ַהָבּ

הּוא  ְמצּום, ֶשׁ ת ַהִצּ ָאה, ּוְתִחַלּ ָתּ יָתא ַתּ ִחיַנת ֵבּ ְלכּות ֶזה ְבּ ּלּות ַהַמּ ִהְתַגּ

ְמצּום  ָוַּנת ַהִצּ ר ַכּ ִעַקּ ָאה, ֶשׁ יָתא ִעָלּ ִחיַנת ֵבּ ב, ֶזה ְבּ ֵלּ ַבּ נּוי ֶשׁ ֶהָחָלל ַהָפּ

ַרְך.  ֵדי ִלְזּכֹות ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו ִיְתָבּ ַרְך, ְכּ ם ִיְתָבּ ׁ ִביל ֲעבֹוַדת ַהֵשּ ְשׁ ָהָיה ִבּ

ָאה,  ָתּ יָתא ַתּ עֹוֶלה ֵבּ ָאה, ַעד ֶשׁ יָתא ִעָלּ ּקּון ַוֲעִלַיּת ֵבּ ָלם ִתּ ן ֵאין ִנְשׁ ְוַעל ֵכּ

ִריָאה.  ָוַּנת ַהְבּ ְכִלית ַכּ ר ַתּ ֶזּה ִעַקּ ַרְך, ֶשׁ ה ַמְלכּותֹו ִיְתָבּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ַהְינּו ַעד ֶשׁ ְדּ

י  ָאה, ִכּ ְיָקא ֵיׁש ֲעִלָיּה ְלֵביָתא ִעָלּ ַרְך, ָאז ַדּ ה ַמְלכּותֹו ִיְתָבּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ ְוָאז ְכּ

ְבִחיַנת: ִמי  ָאה, ִבּ ָתּ ָאה ּוֵביָתא ַתּ יָתא ִעָלּ ֵניֶהם ַיַחד, ֵבּ ְיָקא עֹוִלים ְשׁ ָאז ַדּ

ַעד  ִעיר  ְבּ ָאבֹוא  לֹא  י  ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ ְוכּו'  עֹוָלה  ֹזאת  ִעם  ִמי   – עֹוָלה  ֹזאת 

ַמְעָלה,  ְלּ ַלִים ֶשׁ ירּוָשׁ רּוְך־הּוא ִנְכָנס ִבּ דֹוׁש־ָבּ ֵאין ַהָקּ ָך ָקדֹוׁש – ֶשׁ ְבִקְרְבּ ִדּ

הּוא  ֶשׁ ה,  ַמָטּ ְלּ ֶשׁ ַלִים  ְירּוָשׁ ִיְּבֶנה  ֶשׁ ַעד  "ל,  ַנּ ַכּ ְוכּו'  א  ִלָבּ יָנה  ִבּ ִהיא  ֶשׁ

ה,  ִפָלּ ְתּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה הּוא  ְוָכל  "ל.  ַנּ ַכּ ַרְך  ִיְתָבּ ַמְלכּותֹו  ּלּות  ִהְתַגּ ִחיַנת  ְבּ

ּלּות ַמְלכּותֹו  ִחיַנת ִהְתַגּ ב, ִהיא ְבּ ֵלּ ַבּ ה ֶשׁ ִפָלּ י ְתּ ב. ִכּ ֵלּ ַבּ ִהיא ֲעבֹוָדה ֶשׁ ֶשׁ

ים ְמֹאד  ָבִרים ֲעֻמִקּ י ַהְדּ "ל. ְוָהֵבן ְמֹאד, ִכּ ַנּ ב ַכּ ֵלּ ַבּ נּוי ֶשׁ תֹוְך ָחָלל ַהָפּ ְבּ ֶשׁ

ָמחֹוג,  ְבּ ַמְחֵוי  ְדּ ָמאן  ְכּ ֶרֶמז,  ְבּ ל  ַהֹכּ ר  ְוִדֵבּ אן  ָכּ ר  ִקֵצּ ַז"ל  נּו  ְוַרֵבּ ְמֹאד, 

ֹמר ַעְצמֹו ְמֹאד  ְפׁשּוָטן, ִלְשׁ ר ְלַקְיָּמם ִכּ ִבין. ְוָהִעָקּ ָבִרים ְנכֹוִחים ַלֵמּ ְוַהְדּ

ִחיַנת  ְבּ ַהֵיֶּצר ָהָרע,  ר  בֹות ָרעֹות ֵהם ִעַקּ י ַמֲחָשׁ ִכּ בֹות ָרעֹות,  ֲחָשׁ ִמַמּ

ּוְלַהְכִריַח ַעְצמֹו  ְבּתֹו ְמֹאד,  ֹמר ַמֲחַשׁ ִלְשׁ ְצִריִכין  ן  ֵכּ ְלִביׁש. ַעל  ְיִציָרה 

ִחיַנת ֵיֶצר טֹוב, ְוִלְזּכֹות ַלֲעׂשֹות  ֵהם ְבּ בֹות טֹובֹות, ֶשׁ ִמיד ַלֲחׁשֹוב ַמֲחָשׁ ָתּ

ַכָוָּנה  ְבּ ל  ֵלּ ּוְלִהְתַפּ ְוכּו',  טֹובֹות  ּוִמּדֹות  טֹוִבים  ים  ַמֲעִשׂ ֶזה  ַעל־ְיֵדי־ 

א ִיְבַער  לֹּ ה ְצִריִכין ְלַצְמֵצם ִהְתַלֲהבּות ִלּבֹו ֶשׁ ִחָלּ ׁשּוָבה. ּוַבְתּ ְוַלֲעׂשֹות ְתּ

ְיָקא,  ה ַדּ ַהְדָרָגא ּוְבִמָדּ ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ י ְצִריִכין ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵשּ י, ִכּ יֹוֵתר ִמַדּ

ְיּכֹוִלין ְלהֹוִציא  ים ּוְטהֹוִרים, ְוֵעצֹות ְנכֹונֹות, ֶשׁ ָרִכים ְקדֹוִשׁ ל ַהְדּ ָאר ָכּ ּוְשׁ

ָכל  ין ְבּ ה ַהּנֹוָרָאה ַהֹזּאת. ְועֹוד ֶלֱאלֹוַקּ ִמִלּ דֹוָשׁ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְקּ ִמּתֹוְך ִדּ

ְלָבֵאר  ְיִריעֹות  ֲהמֹון  יקּו  ַיְסִפּ לֹא  י  ִכּ ְקָצת,  ַאֵחר  ָמקֹום  ְבּ ֵאר  ְוִיְתָבּ ֶזה, 

ֵעת. ְוַנֲחֹזר ְלִעְנָין ִראׁשֹון:[ ֶזה ָכּ ּבּוָריו ַהּנֹוָרִאים, ְוַדי ָבּ ּבּור ֶאָחד ִמִדּ ִדּ

ְוֶזה  י"ת.  ֵבּ י"ת, יּו"ד ִעם  ֵבּ ִניָסן ָאִביב, ָאֶל"ף ִעם  ִביל ֶזה, ִנְקָרא  ּוִבְשׁ

ָאה: ָתּ ָאה ְוִיחּוָדא ַתּ ִיחּוָדא ִעָלּ

ׁש,  ָלּ פּול, ְמֻשׁ ׁשּוט, ָכּ יר ָפּ ִיְּתַער ֶלָעִתיד, ְוהּוא ִשׁ יר ֶשׁ ׁ ִחיַנת ַהִשּ ה ְוֶזה ְבּ

ֶלת ִעם יּוד.  ִהיא ָדּ ִחיַנת ֵהא, ֶשׁ ָרה ִמיֵני ִנּגּוָנא. ֶזה ְבּ ע, ְוֵהם ֲעָשׂ ְמֻרָבּ

ִחיַנת  ע. יּוד, ֶזה ְבּ ׁש, ְמֻרָבּ ָלּ פּול, ְמֻשׁ ׁשּוט, ָכּ יר ָפּ ִחיַנת ִשׁ ֶל"ת, ֶזה ְבּ ָדּ

ל  ָרה ַעל ָכּ ְבִחיַנת ָשׂ ּלּות ַמְלכּותֹו, ִבּ ָרה ִמיֵני ִנּגּוָנא. ְוֶזה ַעל־ְיֵדי ִהְתַגּ ֲעָשׂ

ִחיַנת  חֹוְלִלים. ְוֶזה ְבּ ִרים ְכּ ִחיַנת: ְוָשׁ יר, ְבּ ִחיַנת ִשׁ ָרה ֶזה ְבּ ָהעֹוָלם. ְוָשׂ

ָרֵאל )שמואל־ב כג(. ְוֶזה  ִחיַנת: ְנִעים ְזִמירֹות ִיְשׂ הּוא ְבּ ִוד, ֶשׁ ַמְלכּות ָדּ

ַמע ֲעָצָתּה.  "י: ְשׁ ֵרׁש ַרִשׁ ֹחן ּוְלִחיׁש, ֵפּ ָתְך ּגּוָצא – ְגּ רּוׁש )ב"מ נט(: ִאְתּ ֵפּ

ַהְינּו  ה,  ִפָלּ ַהְתּ ֶשׁ ְכּ ֵעָצה.  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ם  ׁ ַהֵשּ ִיְרַאת  ה  ׁ ִאָשּ ֱאֶמת  ֶבּ י  ִכּ

ְבִחיַנת  ָתְך ּגּוָצא, ִבּ ְבִחיַנת ִאְתּ ְפלּות ּוְבַקְטנּות, ִבּ ִשׁ ְבּ ִחיַנת ַמְלכּות,  ְבּ

ֹטן,  אֹור ַהָקּ ִחיַנת )בראשית א(: ֶאת ַהָמּ ה, ְבּ )שה"ש ח(: ָאחֹות ָלנּו ְקַטָנּ

אֹוָתּה,  ְלָהִקים  ָצִריְך   – ע"ש(  כב  )סנהדרין  נֹוָפֶלת  ֲעָצתֹו  ְבִחיַנת  ִבּ

ְכָתה  ָסּ ֶשׁ ָרה,  ָשׂ זֹו  ה  ְוֻסָכּ ִוד.  ָדּ ת  ֻסַכּ ֶאת  ָאִקים  ט(:  )עמוס  ְבִחיַנת  ִבּ

ְבִחיַנת )משלי יט(: ֲעַצת  ָרה ֶזה ַמְלכּות, ִבּ ֶדׁש )מגילה יד(, ְוָשׂ רּוַח ַהֹקּ ְבּ

דֹוִלים. ְוֶזה:  אֹורֹות ַהְגּ ֵני ַהְמּ ְבִחיַנת )בראשית א(: ְשׁ ה' ִהיא ָתקּום, ִבּ

ִהיא  ַלַחׁש, ֶשׁ ִהיא ְבּ ה ֶשׁ ִפָלּ ל ֲעָצָתּה. ְוֶזה ֲעִלּיֹות ַהְתּ ַקֵבּ ּוְלִחיׁש ָלּה – ְתּ

ב: ֵלּ ַבּ ֲעבֹוָדה ֶשׁ

ּה  תּוב )שמואל־ב כג(: הּוַקם ָעל – ֻעָלּ ָכּ מֹו ֶשׁ ׁשּוָבה, ְכּ ִחיַנת ְתּ ו ְוֶזה ְבּ

ית  ֲעֵשׂ ַנּ ֶשׁ ׁשּוב ה',  ָתּ ּוְתׁשּוָבה ִהיא אֹוִתּיֹות  ׁשּוָבה )מו"ק טז:(.  ְתּ ל  ֶשׁ

תּוב )ישעיה ו(: ּוְלָבבֹו  ָכּ מֹו ֶשׁ ב, ְכּ ֵלּ לּוי ַבּ ׁשּוָבה ָתּ ר ַהְתּ ֶלת ה'. ְוִעַקּ ִמָדּ

ּה  ֻעָלּ עֹוָלה.  ֹזאת  ִעם  ִמי   – עֹוָלה  ֹזאת  ִמי  ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזה  ב.  ְוָשׁ ָיִבין 

ִחיַנת )יומא פו(:  ְבּ ְוֶזהּו  ׁשּוָבה, ִעם ִמי.  ְתּ ל  ֶשׁ ֲעִלָיָּתּה  ׁשּוָבה –  ְתּ ל  ֶשׁ

ׁשּוָבה,  דֹוָלה ְתּ בֹוד, ְוֶזה )שם:(: ְגּ א ַהָכּ ֵסּ ַעת ַעד ִכּ ַגּ ַמּ ׁשּוָבה, ֶשׁ דֹוָלה ְתּ ְגּ

אֹוַרְיָתא  ה  ֶלּ ִיְתַגּ ת,  ָבּ ַשׁ ּלֹו  ֻכּ ֶשׁ ְליֹום  ֶלָעִתיד,  י  ִכּ ה.  ֻאָלּ ַהְגּ ָקֶרֶבת  ְמּ ֶשׁ

ג ַעל ה' –  ְתַעַנּ ִתּ תּוב )ישעיה נח(: ָאז  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ יָקא ְסִתיָמָאה,  ַעִתּ ְדּ

ְוֶזה  ויחי דף ריט ע"ש(,  )זוהר  ְסִתיָמָאה  יָקא  ַעִתּ הּוא  ְיָקא,  ַדּ ה'  ַעל 

תּוב )דברים ל(:  ָכּ מֹו ֶשׁ ׁשּוָבה, ְכּ ִחיַנת ְתּ ת ֶזה ְבּ ָבּ ת. ְוַשׁ ָבּ ר ֹעֶנג ַשׁ ִעַקּ



ׁשּוָבה  ֲעֶלה ְתּ ַמּ ֶשׁ ׁשּוָבה – ְכּ דֹוָלה ְתּ ִחיַנת: ְגּ ְבָתּ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך. ְוֶזה ְבּ ְוַשׁ

ִלְבִחיַנת  ה,  ְקַטָנּ ָלנּו  ָאחֹות  ִחיַנת:  ִמְבּ ֹטן,  ַהָקּ אֹור  ַהָמּ ֶאת  ִחיַנת:  ִמְבּ

ַעת  ַגּ ַמּ ה. ֶשׁ אֹור ַהַחָמּ ָבָנה ְכּ דֹוָלה, ִלְבִחיַנת )ישעיה ל(: ְוָהָיה אֹור ַהְלּ ְגּ

יָקא  ַעִתּ ְדּ יג אֹוַרְיָתא  ׂ ְוַיִשּ יַע  ַיִגּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  בֹוד – ַהְינּו ֶשׁ א ַהָכּ ֵסּ ִכּ ַעד 

כז(:  )משלי  ְבִחיַנת  ִבּ אֹוָתּה.  ין  ַכִסּ ְמּ ֶשׁ בֹוד,  ַהָכּ א  ֵסּ ִכּ ְוֶזה  ְסִתיָמָאה. 

ָך  ַחת ְלבּוֶשׁ ל עֹוָלם ִיְהיּו ַתּ ְבׁשֹונֹו ֶשׁ ֵהם ִכּ ָבִרים ֶשׁ ָך, ְדּ ים ִלְלבּוֶשׁ ּוְכָבִשׂ

ֱאלִֹקים  בֹוד  ְכּ כה(:  )משלי  ְבִחיַנת  ִבּ אֹוָתּה,  ין  ַכִסּ ְמּ ֶשׁ יד(.  )חגיגה 

ה  בֹוד ֱאלִֹקים, ְוַאָתּ ֵני ְכּ ין ִמְפּ ַכִסּ ְמּ בֹוד, ֶשׁ א ַהָכּ ֵסּ ָבר. ְוֶזה ִכּ ר ָדּ ַהְסֵתּ

ֵני  ית, ַהְינּו ְשׁ י"ת ֵראִשׁ ית, ֵבּ ֵראִשׁ ִחיַנת ְבּ יג אֹוָתה: ְוֶזה ְבּ ׂ יַע ְוַתִשּ ִגּ ַתּ

ָנה. ְוִאיָתא  ׁ ם ִניָסן הּוא ֹראׁש־ַהָשּ ַגּ ָנה ְוִניָסן, ֶשׁ ׁ ית. ְוֵהם ֹראׁש ַהָשּ ֵראִשׁ

ֵרין  ין ְתּ ד ִאיִהי ֵבּ ָלה, ַכּ ּקּוִנים )תיקון כא דף מה.(: ְוִהיא ִנְקֵראת ַקָבּ ִתּ ַבּ

י  ׁשּוָבה, ִכּ ֵרי ְוִניָסן. ְוֵהם ְיֵמי ְתּ ְשׁ רֹוִעין, ֵהם ִתּ א. ּוְתֵרין ְדּ ַמְלָכּ רֹוִעין ְדּ ְדּ

ה  ֻאָלּ ִניָסן ֲעִתיִדין ִלְגֹאל ר"ה יא(, ְוֵאין ַהְגּ י ְבּ ׁשּוָבה, ִכּ ם הּוא ְיֵמי ְתּ ָבּ

תּוב )ישעיה נט(: ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ְוכּו'  ָכּ מֹו ֶשׁ ׁשּוָבה, ְכּ א ַעל־ְיֵדי ְתּ ֶאָלּ

הּוא  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ְיִדיַעת  ַהְינּו  ָלה,  ָבּ ַהַקּ ְיִדיַעת  ר  ְוִעַקּ פו:(.  )יומא 

ת,  ָבּ ֲענּוג ַשׁ ְבִחיַנת ַתּ יָקא, ִבּ ַעִתּ ה אֹוַרְיָתא ְדּ ֶלּ ָאז ִיְתַגּ ִיְהֶיה ֶלָעִתיד, ֶשׁ

ּוְלׁשֹון  יָרה;  ִשׁ ְלׁשֹון  ֵרי,  ְשׁ ִתּ ְלׁשֹון  ְוֶזה  ה'.  ַעל  ג  ְתַעַנּ ִתּ ָאז  ְבִחיַנת:  ִבּ

יר  ׁ תּוב )ישעיה ל(: ַהִשּ ָכּ מֹו ֶשׁ ה ָסח )שער הכוונות דף פב(, ְכּ ַסח, ֶפּ ֶפּ

ְבִחיַנת  ָעְלָמא, ִבּ יר ְוִנּגּוָנא ְבּ י ִיְתַער ִשׁ ׁש ַחג; ִכּ ֵליל ִהְתַקֵדּ ִיְהֶיה ָלֶכם ְכּ

ְולֹא   – ם  ִיֹדּ ְולֹא  ָכבֹוד  ְרָך  ְיַזֶמּ ְלַמַען  ל(:  ְבִחיַנת )תהלים  ִבּ ָס"ח,  "ה  ֶפּ

בֹוד )תהלים כד(,  ִחיַנת ֶמֶלְך ַהָכּ בֹוד, ֶזה ְבּ ה ָסח. ָכּ ְיָקא, ַהְינּו ֶפּ ם ַדּ ִיֹדּ

ָעִתיד: ֶלּ יר ֶשׁ ִחיַנת ִשׁ ל ָהעֹוָלם, ְבּ ָרה ַעל ָכּ ִחיַנת: ָשׂ ְבּ

י  א. ִכּ ָלּ ֵצי ֹכּ א ְוָשׁ ָלּ ָאְכִלי ֹכּ ֵכֶלת, ְדּ ִחיַנת ְתּ ִחיַנת ִציִצית, ַהְינּו ְבּ ז ְוֶזה ְבּ

ִסְטָרא ָאֳחָרא, ֲאָבל  ל ַמְלכּות ְדּ ֵטּ ה ִיְתַבּ ׁ ְקֻדָשּ ּלּות ַמְלכּות ִדּ ַעל־ְיֵדי ִהְתַגּ

)בראשית  ֹזַּהר  ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ִחּיּוָתם,  לּו  ְיַקְבּ ּה  ָבּ בּוִקים  ַהְדּ ָרֵאל  ִיְשׂ

ָאְכֵלי  ֵכֶלת, ְדּ ִחיַנת ְתּ הּוא ְבּ ה' ֱאלֵֹקיֶכם, ֶשׁ ֵבִקים ַבּ ם ַהְדּ דף נא.(: ְוַאֶתּ

א  ר ַהִחּיּות ָבּ י ִעַקּ ֶכם ַהּיֹום. ִכּ ְלּ י־ֵכן: ַחִיּים ֻכּ א, ַאף־ַעל־ִפּ ָלּ ֵצי ֹכּ א ְוָשׁ ָלּ ֹכּ

ה,  ָלּ ִחיַנת ַכּ ָרֵאל ַחי ְוַקָיּם ר"ה כה.(. ְוֶזה ְבּ ִוד ֶמֶלְך ִיְשׂ ְבִחיַנת: ָדּ ם, ִבּ ׁ ִמָשּ

ּה,  ֵבִקים ָבּ ָרֵאל ַהְדּ א. ֲאָבל ִיְשׂ ָלּ ֵצי ֹכּ א ְוָשׁ ָלּ ָאְכֵלי ֹכּ ֵכֶלת, ְדּ ִחיַנת ְתּ ְבּ

ָכל ַהּגֹוִים ְוכּו'.  ה ָכָלה ְבּ י ֶאֱעֶשׂ ִחיַנת )ירמיה ל(: ִכּ ַחִיּים ְוַקָיִּמים. ְוֶזה ְבּ

ֵכֶלת,  ְתּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ִוד,  ָדּ ֶנֶפׁש  ִוד.  ָדּ ֶנֶפׁש  ַכל  יג(: ַוְתּ ְוֶזה )שמואל־ב 

ָהְיָתה  ָצפֹון  רּוַח  ג:(:  )ברכות  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  א:  ָלּ ֹכּ ֵצי  ְוָשׁ א  ָלּ ֹכּ ָאְכֵלי  ְדּ

יִנים  ִדּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ָצפֹון,  רּוַח  ן.  ְמַנֵגּ ְוָהָיה  ָדִוד,  ל  ֶשׁ ִכּנֹור  ְבּ ֶבת  ׁ ְמַנֶשּ

ַנף  ִמְכּ ְבִחיַנת )ישעיה כד(:  ִבּ ִגיָנה,  ַהְנּ ם  ׁ ִמָשּ ֵכֶלת.  ְתּ ִחיַנת  ְבּ בּורֹות,  ְגּ

ִחיַנת:  ם ְבּ ֵכֶלת, ְוָשׁ ִחיַנת ְתּ הּוא ְבּ ְיָקא, ֶשׁ ַנף ַדּ ַמְענּו. ִמְכּ ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָשׁ

ִחיַנת  ֶלת, ֶזה ְבּ "ֶלת ִעם יּו"ד. ָדּ ִחיַנת ה', ָדּ ָרֵאל. ְוֶזה ְבּ ְנִעים ְזִמירֹות ִיְשׂ

ָרה ִמיֵני ִנּגּוָנא,  ִחיַנת ֲעָשׂ ַנף ָהָאֶרץ; יּוד, ֶזה ְבּ ִחיַנת ִמְכּ ָנפֹות, ְבּ ֶלת ְכּ ָדּ

ָהֵאיָפה  יִרית  ַוֲעִשׂ כח(:  )במדבר  רּוׁש  ֵפּ ְוֶזה  ַמְענּו:  ָשׁ ְזִמֹרת  ִחיַנת:  ְבּ

ֵכֶלת, ִהיא  ִחיַנת ְתּ ַח ְבּ ה", ַהְינּו ֹכּ ָלּ ַח ַה"ַכּ ר ֹכּ י ִעַקּ ֹסֶלת ְלִמְנָחה ְוכּו'. ִכּ

ּה )הקדמת הזוהר ב.(.  א אֹוְזַפת ָמאְנָהא ִלְבַרָתּ ְבִחיַנת: ִאָמּ ֶלת ִבּ ְמַקֶבּ

ּה )זוהר ויחי רכ:, ויקרא י:, אחרי סה(,  יִנין ִמְתָעִרין ִמַנּ יָנה, ִדּ י ִבּ ִכּ

ִקין. ְוֶזה )בראשית ו(: ַוִיְּתַעֵצּב ֶאל ִלּבֹו –  ַעל ָיָדּה ִנְמָתּ ן, ֶשׁ ְרָשׁ ְוִהיא ָשׁ

ל )שם  ּה; ַוֹיּאֶמר ֶאל ִלּבֹו לֹא אֹוִסיף עֹוד ְלַקֵלּ יִנין ִמְתָעִרין ִמַנּ ְבִחיַנת ִדּ ִבּ

יִרית ָהֵאיָפה.  רּוׁש: ַוֲעִשׂ ן. ְוֶזה ֵפּ ְרָשׁ ָשׁ יִנים ְבּ ַקת ַהִדּ ְבִחיַנת ַהְמָתּ ח( – ִבּ

ד  בֹוד. ַכּ בֹוד ֱאלִֹקים, ֶמֶלְך ַהָכּ ִחינֹות ְכּ ה, ְבּ ֵאיָפה – ִאי ֶפה. ַמְלכּות ֶפּ

בֹודֹו )זוהר  ִגיַנּה: ֵאי ֶפה, ַאֵיּה ְמקֹום ְכּ ֵאִלין ְבּ ִאיִהי ְסֵליִקית, ַמְלָאַכָיּא ְשׁ

ה  ׁ ְקֻדָשּ ִחיַנת  ְבּ יּו"ד,  ִחיַנת  ְבּ ֶזה  יִרית,  ַוֲעִשׂ י(.  ובתיקון  כד  בראשית 

ְלַהֲעלֹות  ֵדי  ְכּ ַמְלכּות,  ְלתֹוְך  ה  ׁ ְקֻדָשּ יְך  ְלַהְמִשׁ רֹוִצין  ֶשׁ ְכּ ַהְינּו  "ל.  ַנּ ַכּ

ר  ְלַחֵבּ ָצִריְך  ֶמן,  ׁ ַבֶשּ לּוָלה  ְבּ ְלִמְנָחה  ֹסֶלת   – ֶפה  ֵאי  ְבִחיַנת  ִבּ אֹוָתּה 

ָאה. ִנְקָרא ֹסֶלת ְלִמְנָחה. ִמְנָחה, ֶזה  יָתא ִעָלּ ים ִלְהיֹות ֶאָחד. ֵבּ ִתּ ֵני ָבּ ְשׁ

ֹסֶלת,  ִמְנָחה.  ת  ִפַלּ ְתּ ן  ֵקּ ִתּ ִיְצָחק  ִחיַנת )ברכות כו:(:  ְבּ יִנים,  ִדּ ִחיַנת  ְבּ

יק  ָאה ַמְמִתּ יָתא ִעָלּ ֵבּ יָך, ֶשׁ ל ׁשֹוִגים ֵמֻחֶקּ ְלׁשֹון )תהלים קיט(: ָסִליָת ָכּ

בּורֹות ה'. ְוָצִריְך  ל ְגּ ְבִחיַנת )שם קו(: ִמי ְיַמֵלּ "ל, ִבּ ַנּ יִנים ַכּ ר ַהִדּ ֵבּ ּוְמַשׁ

ִחיַנת ַמְלכּות  ֶמן, ְבּ ְקָרא ֶשׁ ָאה, ַהִנּ ָתּ יָתא ַתּ ָאה ִעם ֵבּ יָתא ִעָלּ ֻיְּבַלל ֵבּ ֶשׁ

ׂשֹון,  ֶמן ָשׂ ֲחָך ֱאלִֹקים ֱאלֶֹקיָך ֶשׁ ן ְמָשׁ תּוב )שם מה(: ַעל ֵכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִוד, ְכּ ָדּ

ֶמׁש  ׁ רּוׁש: ַלֶשּ ְלִתין ֵהִהין: ְוֶזה ֵפּ ה ִמַדּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה: ְרִביִעת ַהִהין, ַנֲעֶשׂ

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ְכּ ֶמׁש,  ֶשׁ ִנְקָרא  יק  ִדּ ַהַצּ י  ִכּ ֶהם.  ָבּ ֹאֶהל  ם  ָשׂ

ְוָזַרח  ְוכּו',  ֵעִלי  ל  ֶשׁ ְמׁשֹו  ִשׁ ְקָעה  ָשׁ א  לֹּ ֶשׁ ַעד  עב:(:  )קידושין  ִלְבָרָכה 

א ַעל־ ָגתֹו, ֵאינֹו ֶאָלּ ׂ יק, ַהְינּו ַהָשּ ִדּ ל ַהַצּ ֶמׁש. ּוְזִריָחתֹו ֶשׁ ׁ ֶמׁש ּוָבא ַהֶשּ ׁ ַהֶשּ

י  לּום ָנַתִתּ ָך, ְכּ ֵחת ַעְמּ י ִשׁ ֲאָמר )שמות לב(: ֶלְך ֵרד ִכּ ַמּ ָרֵאל, ַכּ ְיֵדי ִיְשׂ

ֶהם. ֹאֶהל,  ָרֵאל )ברכות לב.(. ְוֶזהּו: ֹאֶהל ָבּ ִביל ִיְשׂ ְשׁ א ִבּ ה ֶאָלּ ֻדָלּ ְלָך ְגּ

ָרֵאל.  ֶהם – ַעל־ְיֵדי ִיְשׂ ִהּלֹו ֵנרֹו. ְוֶזהּו: ָבּ מֹו )איוב כט(: ְבּ ְלׁשֹון ְזִריָחתֹו, ְכּ

ל ָהֻאּמֹות, ֲאַזי  ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ֶשׁ ְבּ ִנְכָנִסין  לֹום,  ְוָשׁ ָרֵאל, ַחס  ִיְּשׂ ּוְכֶשׁ

ָרֵאל  ּיֹוְצִאין ִיְשׂ ָגתֹו. ּוְכֶשׁ ׂ ה ַהָשּ ֶסּ ה ְוִנְתַכּ ָגתֹו, ְוִנְתַחֶפּ ׂ יק ֵמַהָשּ ִדּ נֹוֵפל ַהַצּ

יק יֹוֵצא  ִדּ תֹו – ַהַצּ ָחָתן ֹיֵצא ֵמֻחָפּ ל ָהֻאּמֹות. ֲאַזי: ְוהּוא ְכּ ֵמָחְכָמָתן ֶשׁ

ִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח  יׂש ְכּ ו, ְוָאז: ָיִשׂ ָהָיה לֹו ַעד ַעְכָשׁ ְכֶסה ֶשׁ ה ְוַהִמּ ֵמַהֻחָפּ

ָברֹו )תהלים  קֹול ְדּ מֹוַע ְבּ י ְדָברֹו ִלְשׁ ֵרי ֹכַח ֹעֵשׂ ֹבּ יִקים ֵהם ִגּ ִדּ י ַהַצּ – ִכּ

ְזַּמן  ָהיּו ְיכֹוִלים ֵליֵלְך ַבּ ֵדי ָלרּוץ ֹאַרח ַהֶזּה ֶשׁ רּות ְכּ ְבּ י ָצִריְך ִהְתַגּ קג(. ִכּ

ֶרְך.  דֹול ֶזה ַהֶדּ ְמִהירּות ָגּ ו ָרִצים ִבּ ָרֵאל ְנזּוִפים, ְוַעְכָשׁ ָהיּו ִיְשׂ ַהֶזּה ֶשׁ

ִחינֹות  "ל, ְבּ ַנּ ֵכֶלת ַכּ ִחיַנת ְתּ ִחיַנת ִציִצית, ְבּ רּות ַהֹזּאת, ִהיא ְבּ ְבּ ְוִהְתַגּ

יִפים, ְוִעם  ִחינֹות ַמִקּ ַמִים מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו – ְבּ ׁ ֵצה ַהָשּ ַמִקיִפים. ְוֶזה: ִמְקּ

ה  ֶאֱעֶשׂ י  ִכּ ְבִחיַנת:  ִבּ ָהַעּכּו"ם,  ִצים  ְוָשׁ ים  ְמַכִלּ ַהֹזּאת,  ֵכֶלת  ְתּ ִחיַנת  ְבּ

ה,  ָלּ ִחיַנת ַכּ תֹו ֶזה ְבּ תֹו – ֵמַחָמּ ר ֵמַחָמּ ָכל ַהּגֹוִים. ְוֶזה: ְוֵאין ִנְסָתּ ָכָלה ְבּ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוֵאיֵנמֹו;  ה  ֵלּ ַכּ ְבֵחָמה  ה  ֵלּ ַכּ נט(:  )תהלים  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ְוֶזה:  "ל.  ַנּ ַכּ ת  ָבּ ַשׁ ֹעֶנג  ְבִחיַנת  ִבּ יָקא,  ַעִתּ ְדּ אֹוַרְיָתא  ַגת  ׂ ְלַהָשּ זֹוִכים 

ֲעַדִין  ִמיָמה ֲעַדִין, ֶשׁ ִהיא ְתּ יָקא, ֶשׁ ַעִתּ ִהיא ּתֹוָרה ְדּ ִמיָמה, ֶשׁ ּתֹוַרת ה' ְתּ

ַבת  י בֹו ָשׁ ת, ִכּ ָבּ ִחיַנת ַשׁ יַבת ָנֶפׁש – ֶזה ְבּ לּום. ְמִשׁ ה ְכּ ָנּ יגּו ִמֶמּ ׂ לֹא ִהִשּ

ל  יק ְמַקֵבּ ִדּ י ַהַצּ ית, ִכּ ה ְלֶהָחָתן ַטִלּ ָלּ ה ׁשֹוַלַחת ַהַכּ ַוִיָּנַפׁש: ְוֶזה ַטַעם ָלָמּ

ְוֶזה  ֶהם:  ָבּ ֹאֶהל  ם  ָשׂ ֶמׁש  ׁ ַלֶשּ תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ְיֵדי  ַעל  בּוָרתֹו  ְגּ

ְמָחה  ׂ י ַהִשּ "ל, ִכּ ַנּ ם ִהיא ָהעֹוָלה ַכּ ה, ַעל ֵשׁ אֹוְמִרים "ֵעַלה" ַעל ַהֲחֻתָנּ ֶשׁ

ִחיַנת:  י. ְוֶזה ְבּ ְמָחה ְבִלִבּ ה ִשׂ תּוב )תהלים ד(: ָנַתָתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ב, ְכּ ֵלּ ִהיא ַבּ

ה,  ִרין ַעל ַהֲחֻתָנּ ַזְמּ ְמּ ִמי ֹזאת עֹוָלה – ִמי ִעם ֹזאת עֹוָלה: ּוְזִמירֹות ֶשׁ

ת",  ָבּ ּצֹוֲעִקין "ַשׁ "ל: ְוֶזה ֶשׁ ַנּ ׁשּוט ְוכּו' ַכּ יר ָפּ ֶל"ת ִעם יּו"ד, ִשׁ ֶזה ֵה"א, ָדּ

ּנֹוְתִנין  ׁ "ל: ּוַמה ֶשּ ַנּ יָקא ַכּ ַעִתּ ת, ְלאֹוַרְיָתא ְדּ ָבּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ְלֹעֶנג ַשׁ ֶשׁ

ֹמאל  ּוְשׂ ָיִמין  ֵיׁש  ו  ַעְכָשׁ ל  ֶשׁ אֹוַרְיָתא  ְבּ י  ִכּ ת",  ָבּ "ַשׁ ּקֹוְרִאין  ֶשׁ ְכּ ָמעֹות 

ן  ָמּ ר ַתּ ֹמאל ְוֵלית ֹעֶשׁ יָקא ֵלית ְשׂ ַעִתּ ר )משלי ג(. ֲאָבל ְבּ ֹמאָלּה ֹעֶשׁ ּוִבְשׂ

ַהּתֹוָרה  ׂשֹוַרת  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֹוְמִעין  ּשׁ ֶשׁ ְכּ ֶזה  ִביל  ּוִבְשׁ קכט(.  נשא  )זוהר 

א  עֹוָלם ַהָבּ י ָבּ י ֵאין ָצִריְך ְלָמעֹות, ִכּ עֹות, ִכּ יָקא נֹוְתִנין ֶאת ַהָמּ ַעִתּ ְדּ

רּוׁש )תהלים סח(: ַמְלֵכי ְצָבאֹות  ִתָיּה )ברכות יז(. ְוֶזה ֵפּ ֵלית ֲאִכיָלה ּוְשׁ

ְמרּוָצה  ין ִבּ ֵהם ְמַדִדּ ּבֹוֵרי ֹכַח, ֶשׁ ֵהם ַמְלָאָכיו ִגּ יִקים, ֶשׁ ִדּ דּון, ַהְינּו ַהַצּ ִיֹדּ

ָרֵאל  ָלל, ְוִיְשׂ ק ָשׁ ַחֵלּ ִית ְתּ ֵדי ָלרּוץ ֹאַרח, ְוֶזה ִרּקּוִדין. ּוְנַות ַבּ ּוִבְמִהירּות, ְכּ

ְבִחיַנת  ם ִבּ ֵאין ָצִריְך ְלָמעֹות, ְוֵאין ָשׁ עֹות, ְלהֹורֹות ֶשׁ ִקים ַהָמּ ֵהם ְמַחְלּ

ַאֵחר:  ִעְנָין  ת:  ָבּ ַשׁ בֹות  י־ֵתּ ָראֵשׁ  – ָלל  ָשׁ ַחֵלק  ְתּ ִית  ַבּ ֹמאל:  ְשׂ יָקא  ַעִתּ

ִהיא  ה  ָלּ ַהַכּ ֶשׁ ְלהֹורֹות,  ָמעֹות,  ִקין  ַחְלּ ְמּ ֶשׁ ֶזה  ָבּ דֹול  ָגּ ָרנּות  ַוְתּ ְלהֹורֹות 



דֹול,  ָגּ ירּות  ֲעִשׁ א  ָבּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶשׁ ֵה"א,  ית  ַנֲעֵשׂ ֶל"ת  ָדּ ִמּ ֶשׁ ֵהא,  ִחיַנת  ְבּ

ְפתֹוֵתיֶכם  ִשׂ ִיְּבלּו  ֶשׁ י, ַעד  ַדּ ִלי  ְבּ ָרָכה ַעד  ְבּ ָלֶכם  ַוֲהִריקֹוִתי  ְבִחינֹות:  ִבּ

ָרָכה, ַעד  יעּו ְלֹזאת ַהְבּ ִהִגּ עֹות, מֹוֶרה ֶשׁ ִקין ַהָמּ ַחְלּ ְמּ ְוכּו' )שבת לב:(. ֶשׁ

יִרית,  יִרית ָהֵאיָפה – ֲעִשׂ רּוׁש: ַוֲעִשׂ עֹות ֵאין ָחׁשּוב ֶאְצָלם. ְוֶזה ֵפּ ַהָמּ ֶשׁ

ְך  ל ָכּ ֵיּׁש ָלֶהם ָכּ י, ֶשׁ יֶהם ִמּלֹוַמר ַדּ לּו ִפּ ָבּ ְבִחיַנת ֵאי ֶפה, ַהְינּו ֶשׁ הּוא ִבּ ֶשׁ

"ל: ַנּ ֶל"ת ה' ַכּ ה ֵמְרִביִעית ַהִהין, ִמָדּ ֲעָשׂ ַנּ ירּות, ְוֶזה ֵמֲחַמת ֶשׁ ֲעִשׁ

ְלַבד  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרֵבּ ְלׁשֹון  הּוא  ֶזה  ל  ָכּ אן,  ָכּ ַעד  ל"ב  יָמן  ִמִסּ

י  ַמְעִתּ ׁ ָשּ ֶשׁ ַמה  ִפי  ְכּ ָבִרים,  ְדּ ְקָצת  ם  ָשׁ י  הֹוַסְפִתּ ֶשׁ ְמקֹומֹות  ֵאיֶזהּו  ְבּ

ְמקֹומֹו: ל ֶאָחד ִבּ ם ָכּ ְרָשׁ ִנּ ָתבֹו, ַכּ י ְכּ דֹוׁש אֹו ִמִפּ יו ַהָקּ י ִמִפּ ְוֵהַבְנִתּ

ָיִּכים ַלּתֹוָרה ַהֹזּאת, ְוֶזהּו: ׁ ָבִרים ַהַשּ י ְדּ ַמְעִתּ עֹוד ָשׁ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַיִין  ל ַתּ רֹוָנם ֶשׁ א ְגּ ַח ְיַמֵלּ ְזֵבּ י ַהִמּ ֵבּ ְך ַיִין ַעל־ַגּ ְיַּנֵסּ ָהרֹוֶצה ֶשׁ

מֹו  תּוב: צּור ְלָבִבי, ְכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ב, ְכּ ֵלּ ר ָהֱאלֹקּות הּוא ַבּ י ִעַקּ )יומא עא( – ִכּ

אלֵֹקינּו )ברכות  אלֵֹקינּו – ֵאין ַצָיּר ֵכּ תּוב )שמואל־א ב(: ְוֵאין צּור ֵכּ ָכּ ֶשׁ

י  "ל. ִכּ ַנּ ב ְוכּו' ַכּ ֵלּ ַבּ ּדֹות, ַהְינּו ַהָחְכָמה ֶשׁ ל ַהִמּ ָיּר ֶשׁ ב הּוא ַהַצּ י ַהֵלּ י.(. ִכּ

ם  "ל, ַעֵיּן ָשׁ ַנּ רּוְך־הּוא ֵאין סֹוף ְוכּו', ַכּ דֹוׁש־ָבּ ִריָאה ָהָיה אֹור ַהָקּ ֹקֶדם ַהְבּ

ְבִחינֹות: צּור ְלָבִבי  י, ִבּ ִקְרִבּ י ָחַלל ְבּ ְבִחיַנת: ְוִלִבּ ב ִבּ ַהֵלּ ֶשׁ ֵהיֵטב. ִנְמָצא ְכּ

ְבִחיַנת  ב ָאטּום, ִבּ ַהֵלּ ֶשׁ ִריַאת ָהעֹוָלם. ּוְלֵהֶפְך, ְכּ ִחינֹות ְבּ "ל, הּוא ְבּ ַנּ ַכּ

ם. ְוַעל  ְמֹבָאר ְלַמְעָלה, ַעֵיּן ָשׁ ִריָאה, ַכּ ָעְרַלת ֵלב, הּוא ְמַקְלֵקל ֶאת ַהְבּ

ִחינֹות:  י, ְבּ ִקְרִבּ י ָחַלל ְבּ ְבִחיַנת: ְוִלִבּ ָחְכָמה, ִבּ תּוַח ְבּ ּבֹו ָפּ ִלּ יק, ֶשׁ ִדּ ן ַהַצּ ֵכּ

ְוַלֲעׂשֹות  ית,  ֵראִשׁ ְבּ ה  ַמֲעֵשׂ ׁש  ְלַחֵדּ יּוַכל  ן ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵכּ ְלָבִבי, ַעל  צּור 

ִמיד  ָתּ ָכל יֹום  ְבּ ׁש  ּוְבטּובֹו ְמַחֵדּ תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ עֹוָלם.  ָבּ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנִסּ

תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ טֹוב,  ְקָרא  ִנּ ֶשׁ יק,  ִדּ ַהַצּ ֶזה   – ּוְבטּובֹו  ית.  ְבֵראִשׁ ה  ַמֲעֵשׂ

"ל, הּוא  יק ַהַנּ ִדּ י ֵלב ַהַצּ י טֹוב )יומא לח:(; ִכּ יק ִכּ )ישעיה ג(: ִאְמרּו ַצִדּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ׁ רּוׁש ַמה ֶשּ "ל: ְוֶזה ֵפּ ַנּ ִריַאת ָהעֹוָלם ַכּ ִחיַנת ְבּ ְבּ

ן – ֵאּלּו  ה ְיֵדי ָאָמּ מֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵשׂ ִלְבָרָכה )סוכה מט(: ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ְכּ

ָחַלל  י  ְוִלִבּ ִחינֹות:  ְבּ ַהְינּו  הֹום;  ַהְתּ ַעד  ִלים  ּוְמֻחָלּ ִבין  ֻנָקּ ְמּ ֶשׁ יִתין,  ׁ ַהִשּ

ן  ה ְיֵדי ָאָמּ ֹזַּהר, ְוֶזה ֲחָלִאים ַמֲעֵשׂ ּמּוָבא ַבּ א, ַכּ א ִלָבּ הֹום ָדּ י ְתּ י; ִכּ ִקְרִבּ ְבּ

רּוְך־הּוא )כך דרשו שם בסוכה(.  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ל  נּותֹו ֶשׁ ְיֵדי ָאָמּ י  – ַמֲעֵשׂ

י ָחַלל  ִחינֹות: ְוִלִבּ הֹום, ְבּ ִלין ַעד ַהְתּ ֻחָלּ ְמּ ִחינֹות ֲחָלִאים, ַהְינּו ֶשׁ ְבּ ַהְינּו ֶשׁ

ן  ָאָמּ ְיֵדי  ה  ַמֲעֵשׂ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ִריַאת ָהעֹוָלם  ְבּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה  "ל,  ַנּ ַכּ י  ִקְרִבּ ְבּ

ִחינֹות  ְבּ ְוכּו',  ָחַלל  י  ְוִלִבּ ִחינֹות  ְבּ י  ִכּ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ל  ֶשׁ נּותֹו  ָאָמּ

דֹוׁש־ ל ַהָקּ נּותֹו ֶשׁ ה ְיֵדי ָאָמּ ׁש ַמֲעֵשׂ "ל, הּוא ַמָמּ ַנּ ִלין ְוכּו' ַכּ ֻחָלּ ְמּ ֲחָלִאים ֶשׁ

"ל. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה יּוַכל  ַנּ ִריַאת ָהעֹוָלם ַכּ ִחינֹות ְבּ י ֶזה הּוא ְבּ רּוְך־הּוא, ִכּ ָבּ

ִחינֹות  הֹום, ַהְינּו ְבּ ִלין ַעד ַהְתּ ֻחָלּ ְמּ "ל. ְוֶזהּו: ֶשׁ ַנּ עֹוָלם ַכּ ים ָבּ ַלֲעׂשֹות ִנִסּ

ל  ַהֹכּ י  ִנִסּ ָבר  ָדּ ַעל  ֶשׁ ָהִעיר;  ל  ָכּ ֹהם  ַוֵתּ א(:  )רות  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ים,  ִנִסּ

רֹוָנם הּוא  י ְגּ רֹוָנם ְוכּו'; ִכּ א ְגּ ְך ַיִין ְוכּו' ְיַמֵלּ ֵמִהין. ְוֶזהּו: ָהרֹוֶצה ְלַנֵסּ ְתּ

ַהַיִּין  )ְוַעל־ְיֵדי  א.  ְוִלָבּ ָקֶנה  ֵהם  הֹום,  ַהְתּ ַעד  ִלין  ֻחָלּ ְמּ ֶשׁ יִתין,  ִשׁ ִחיַנת  ְבּ

ְקִחין  י ַחְמָרא ְוֵריָחִני ָפּ י, ִכּ ִקְרִבּ י ָחַלל ְבּ ְבִחיַנת: ְוִלִבּ ב, ִבּ ח ֲחַלל ַהֵלּ ִנְפָתּ

י  ֵבּ ְך ַיִין ַעל־ַגּ ִאּלּו ְמַנֵסּ רֹוָנם ְוכּו', ְכּ א ְגּ ל ַהְמַמֵלּ ן ָכּ )סנהדרין ע((. ְוַעל ֵכּ

ָבִרים,  אן ָחֵסר ְקָצת ְדּ "ל: ַכּ ַנּ הֹום ַכּ ִלין ַעד ַהְתּ ִבין ּוְמֻחָלּ ֻנָקּ ְמּ יִתין, ֶשׁ ׁ ַהִשּ

ח ְקָצת. ַכּ ְזַמּנֹו. ְוִנְשׁ ב ִבּ י לֹא ִנְכַתּ ִכּ

דֹול  רּות ָגּ ְבּ י ָצִריְך ִהְתַגּ ִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח ְוכּו' – ִכּ יׂש ְכּ ָיְּך ְלֵעיל: ָיִשׂ ַשׁ

ְנזּוִפים,  ָרֵאל  ִיְשׂ ָהיּו  ֶשׁ ְזַמן  ִבּ ֵליֵלְך  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ֶשׁ ַהֶזּה,  ְוכּו' ָלרּוץ ֹאַרח 

ֵעת  ְבּ ְלׁשֹונֹו.  אן  ָכּ ַעד  ְוכּו',  ֶרְך  ַהֶדּ ֶזה  דֹול  ָגּ ְמִהירּות  ִבּ ָרִצים  ו  ְוַעְכָשׁ

ֵבאּור יֹוֵתר,  דֹוׁש ִעְנָין ֶזה ְבּ יו ַהָקּ י ָאז ִמִפּ ַמְעִתּ ָאַמר ֹזאת ַהּתֹוָרה, ָשׁ ֶשׁ

ׁשּוָבה ַעל  ֵני ָאָדם ַהזֹּוִכים ַלֲעׂשֹות ְתּ ֵפרּוׁש ִעְנָין ֶזה, ְלִעְנַין ְבּ ָאַמר ְבּ ֶשׁ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ִפּ ָעַבר,  ׁ ֶשּ ַמה  ן  ְלַתֵקּ זֹּוִכים  ֶשׁ י  ַאף־ַעל־ִפּ ֶשׁ ְוָאַמר,  ֶהָעָבר. 

ָהיּו ְיכֹוִלים  ַרְך, ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ָהיּו ְרחֹוִקים ֵמַהֵשּ ֲעַדִין ֵהיָכן הּוא אֹותֹו ַהְזַּמן ֶשׁ

ֹזאת,  ן  ְלַתֵקּ ְצִריִכים  אי  ּוְבַוַדּ ַהְזַּמן,  אֹותֹו  ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶאת  ַלֲעֹבד 

ם  ׁ ָהיּו ְיכֹוִלים ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵשּ את ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֶשׁ ִלים ּוְלַמלֹּ ַהְינּו ְלַהְשׁ ְדּ

ּנּו.  ַרְך ּוְרחֹוִקים ִמֶמּ ָפָניו ִיְתָבּ ָהיּו ְנזּוִפים ִמְלּ ַרְך ְבָכל אֹותֹו ָהֵעת ֶשׁ ִיְתָבּ

ֲעבֹוָדתֹו  דֹול ַבּ זֹּוִכין ְלִהְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה, ְצִריִכין ְזִריזּות ָגּ ן ַאַחר ֶשׁ ַעל־ֵכּ

ן  ְזִריזּות ֲעבֹוָדתֹו ְלַתֵקּ ה ַעל־ְיֵדי  ִיְּזֶכּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ַרְך, ְוָלרּוץ ְמֹאד ְמֹאד,  ִיְתָבּ

ו ָצִריְך ָלרּוץ  י ַעְכָשׁ ָעְברּו, ִכּ ל ַהָיִּמים ֶשׁ ם ֶחְסרֹון ָהֲעבֹוָדה ֶשׁ ִלים ַגּ ּוְלַהְשׁ

ם  ׁ ָהָיה ָרחֹוק ֵמַהֵשּ ְזַמן ֶשׁ ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך ִבּ ֶרְך ֶשׁ דֹול ֶזה ַהֶדּ ְמִהירּות ָגּ ִבּ

ׁשֹון: ִאיר ַדאְרְפט ִזיְך ֵזיֶער ָיאִגין, ִאיר  ֶזה ַהָלּ יו ְבּ ַרְך. ְוָאַמר ַלֲאָנָשׁ ִיְתָבּ

ין: יס ַחאִפּ ָזאְלט ָנאְך ֶקעִנין ֶעִפּ

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

ִמן  ֹזאת עֹוָלה  ִמי  ג(  ְוָאַמר )שיר השירים  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ַתח  ּפָ
ְתֵרין  ין )קדישין( ּדִ ְתֵרין ִקּדּוׁשִ ָלָלא ּדִ ר ְוגו', ִמי ֹזאת, ּכְ ְדּבָ ַהּמִ
ׁש ְלֶמהֵוי ֹקֶדׁש  ּוָרא ֲחָדא. עֹוָלה ַמּמָ ִחּבּוָרא ֲחָדא ְוִקּשׁ ָעְלִמין ּבְ
ִגין ְלֶמֱהֵוי  ֹזא''ת. ּבְ ָרא ּבְ ין ִמ''י. ְוִאְתַחּבְ ָהא ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ין. ּדְ ָקָדׁשִ
ר  ְדּבָ ָהא ִמן ַהּמִ ר ּדְ ְדּבָ ין. ִמן ַהּמִ ִאיִהי ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ )זאת( עֹוָלה ּדְ
ר ִאיִהי עֹוָלה  ְדּבָ ה. ּתּו ִמן ַהּמִ ה ּוְלֵמיַעל ְלֻחּפָ ָיְרָתא ְלֶמֱהֵוי ַכּלָ
ַההּוא  ּבְ ָנאֶוה  ֵרְך  ּוִמְדּבָ ד(  השירים  )שיר  ָאֵמר,  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ
רבי  עֹוָלה- פתח  ִאיִהי  ְפָוון  ׂשִ ּבְ ְלִחיׁשּו  ּדִ ע''ב(  י  )דף  ר  ִמְדּבָ
זאת  היא  המלכות  עם  אשר  הבינה  היא  מי  ואמר  אלעזר 
עולה כי הבינה על ידי המלכות עולה מן מדבר הם דיבורי 
התפילה כפי שיבואר לקמן, מקוטרת בקשר אחדותי זו בזו וזו 
בזו כי באמת הם דבר אחד, מור היא תפילת שחרית אשר 
תקן  אברהם )כמובא בתיקון כ"א עיין שם( והיא גם בחינת 
בפועל,  מצוות עשה  לקיים  הבקשות שבתפילה  דהיינו  נצח 

ולבונה בחינת הוד כנגד תפילות על מצוות לא תעשה וכן 
הודיה והכרת הטוב במחשבות טובות על טוב ה’ עלינו, וכל 
יסוד עולם,  מכל דא הצדיק  אלו החשבות קדושות נמשכות 
ורבב  פגם  ללא  טובים  ומעשים  קדושות  במחשבות  השלם 
אשר לו אבקת רוכל הם פרטי פרטים דקים כאבקה וחידושי 
תורה והלכות ועיצות אמתיות שממשיך ומעביר ומקנה ורוכל 
העיצות  באלו  המלובש  סוף  אין  אור  את  וצמצום  במידה 
לגלות  כדי  תפילות  מתורות  לעשות  כדי  אליו  למקושרים 
מלכות דקדושה על ידי כל מיני גוונים ופאר של מידות אשר 
בקו האמצעי. מי שהיא הבינה, בחינת בינה ליבא, שממנה 
הצמצום של אור להביות איש הישראלי הבוער ליבו עד אין 
סוף, אשר כוח צמצומה הוא על ידי מחשבות קדושות טובות, 
שהוא בחינת הבריאה הנעשית על ידי הצמצום, הנה כאשר 
עולה על ידי המלכות הנקראת זאת, כי על ידי אלו המחשבות 
קדושות וטובות בתפילה דייקא עולה הבינה, כי זאת שהיא 
בחינת מלכות פה, אשר מתגלה על ידי תפילתו, על ידי שהוא 



מקבל עול מלכות שמים שלמה, לקיים רצון המלך בשלמות 
ועולה מדרגה לדרגה בעשיה וכן בבחירתו המחודשת לחשוב 
שוב  מחשבות קדושות לעבדו יתברך בעבודה שבלב היא 
התפילה, נמצא שדייקא עתה עולה הבינה, כי בזכות הצמצום 
יכול לחשוב מחשבות פרטיות בעבודתו יתברך, דהיינו דייקא 
תכליתו,  לידי  שבבינה  הצמצום  מגיע  התפילה  אחרי  עתה 
כי תכלית הצמצום היה כדי להמליך אותו יתברך כי אם לא 
כן היה הכל אין סוף, נמצא שהבינה עולה על ידי המלכות 
ומתגלה אחדותם כי שניהם לתכלית אחד קיימים, כדי שנכיר 
אותו יתברך, נמצא שאחדותם של מי עם זאת יחדיו מתגלה 
בעת שצמצום האור מתגלה תכלית קדושתו על ידי קדושת 
המחשבה שבתפילה. )והבן היטב כי הדברים דקים ושזורים 
ומקוטרים זה בזה בעת ובעונה אחת( כלל והתכללות יחדיו 
וקדושים  מובדלים  במהותם  הם  כי  קדושים,  עולמות  שתי 
הרע  יצר  הוא  האלוקות,  המסתיר  הטמטום  מן  ורחוקים 
קדושת  האחת,  הם,  קדושות  השתי  ואלו  רעות,  ומחשבות 
צמצום האור שבתחילת הבריאה בשביל התגלות מלכות, כי 
ראשית המחשבה הטובה בלב הבוער היא המחשבה שראוי 
לצמצם האור בלב לעשות חלל על ידי מחשבות טובות כדי 
לגלות מלכותו יתברך והשניה לה, וקדושת המחשבה הנבחרת 
הפרטית במידה לגלות המלכות בעשיית המצוות והעיקר על 
ידי עצת התפילה המביאה לידי מעשה, אלו הם שתי עולמות 
מעשה  בלי  גם  מהותם  בעצם  אחד  בחיבור  ומלכות  בינה 
התחתונים וקישור אחד )מקוטרת מור כנ"ל( הנעשה בניהם 
להיות אחד דייקא על ידי מחשבות איש הישראלי בבחירתו 
הטובה לחשוב לצמצם האור שבלב ולחשוב מחשבות טובות 
עבדו יתברך כנ"ל. עולה ממש הבינה מדרגת קודש להיות 
קודש קודשים היא השגה של המתפלל בסוד קדושת הצמצום 
בראשית הבריאה. שהרי קודש קודשים היא מי הבינה אשר 
מובדלת מאתנו ופנימית לנו אשר קדמה לנו הנבראים כדי 
בשביל  הבינה  של  ותכליתה  מהותה  וכל  מקום.  לנו  שיהיה 
שזאת המלכות ותפילתנו הקדושה תהיה עולה גם היא, שהיא 
גם היא קודש קודשים בראשית מחשבת צור עולמים, אשר 
ידי  על  ומלכותו  אותו  שנכיר  הטובה  מחשבתו  בלבו  חשב 
תפילתנו על ידי מקום התפילה שנעשה על ידי צמצום הבינה. 
מן המדבר כח מלכות דקדושה שהרי מן המדבר ירשה כוח 
כולא, המכלה  ושצי  כלא  דאכלי  בחינת תכלית  כלה  להיות 
מלכות העכו"ם היונקים מן ההסתרה מפני הדינים היוצאים מן 
הבינה, והכל על ידי כיסופי הלב במידה בתפילה בחינת ותכל 
נפש דוד, בחינת תכלת הנ"ל שעיקר חיותם של ישראל הוא 
על ידי זאת התכלת בחינת צמצום דקדושה של להביות הלב.  
להיות  המדבר  מן  עלייתה  מקבלת  דקדושה  המלכות  וזאת 
כלה כנ"ל להכנס לחופה וכיסוי לכסות אור אין סוף במידה, 
כי דייקא על ידי המחשבות טובות שהם בחינת צמצום וכיסוי 
תכלית  שהוא  במידה  סוף  אין  אור  לקבל  כלי  נעשה  האור 
הבריאה. ועוד מן המדבר היא עולה הבינה עם המלכות כנ"ל 
מי עם זאת עולה, כמו שנאמר ומדברך נאווה ויפה בפאר 
גווני פרטי מחשבות טובות ומידות טובות ודיבורי התפילה, 
אשר זאת התפילה עושה מגרגרי אבקה של חידושי הצדיקים 
בכל הדורות כרשב"י כאר"י כבעל שם טוב וכרבינו ורב נתן 
כי  נאים.  בדיבורים  נאה  תפילה  הדורות,  בכל  ותלמידיהם 

הבינה ותכלית הצמצום וחלל הפנוי באותו מדבר ודיבור של 
לחש בשפתיים נצח והוד, מור ולבונה, בחינת אתתך גוצא 
פה  מלכות  בחינת  התפילה  עצת  לשמוע  לה,  ולחיש  גחין 
שעל ידי דיבורי התפילה המגלה מלכות דקודשה היא הבינה 

עולה כנ”ל. 

ה  ָהֵאּלֶ יִרים  ָהַאּדִ ד( ָהֱאלִֹקים  ִדְכִתיב, )שמואל א  ַמאי  ְוָתִניָנן 
ר. ְוִכי  ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ָכל ַמּכָ ים ֶאת ִמְצַרִים ּבְ ּכִ ה ֵהם ָהֱאלִהים ַהּמַ ֵאּלֶ
ּוָבא  ִיּשׁ ר ֲהָוה, ְוָהא ּבְ ְדּבָ ּמִ ִריְך הּוא ּבַ א ּבְ ֲעַבד לֹון קּוְדׁשָ ל ּדְ ּכָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, )שיר השירים  ִדּבּוָרא, ּכְ ר, ּבְ ְדּבָ ּמִ א ּבַ ֲהָוה. ֶאּלָ
אּוף  ָהִרים.  ר  ְדּבַ עה( ִמּמִ ּוְכִתיב, )תהלים  ָנאֶוה.  ֵרְך  ד( ּוִמְדּבָ
פּוָמא  ה ּדְ ַהִהיא ִמּלָ אי. ּבְ ר ַוּדַ ְדּבָ ר, ִמן ַהּמִ ְדּבָ ָהִכי עֹוָלה ִמן ַהּמִ
ִדּבּוָרא ַנְחָתא  א, ּוְלָבַתר ּבְ ִאּמָ ְדֵפי ּדְ ין ּגַ ִאיִהי ַסְלָקא ְוָאֳעַלת ּבֵ
שכתוב  מהו  ולמדנו  א.-  יׁשָ ַקּדִ א  ַעּמָ ּדְ ְיהּו  ֵריׁשַ ַעל  ְרָיא  ְוׁשַ
האלקים האדירים האלה הם האלקים המכים את מצרים בכל 
מכה במדבר, וכי כל מה שעשה להם הקב"ה במדבר היה, 
אלא במדבר  והמצריים.  ובתי  ערי  בתוך  היה  בישוב  והרי 
הכוונה בדיבור, כי על ידי התפילה של ישראל מתוך צערם 
במלכות  דבקו  תפילתם  ידי  על  כי  ה’,  על  שעוותם  ותעל 
בגבורתו  האור  זה  דייקא  אשר  יתברך  אורו  וגילו  דקדושא 
עשה כלה במצרים, וכמו שנאמר על כוח הדיבור המפואר 
נאה  ישראל  של  דיבור  כי  נאוה,  ומדברך  ישראל  של  ויפה 
ונמשך מן המחשבה העליונה במידות יפות על ללב ופה של 
איש הישראלי. וכן כתוב ממדבר הרים, ממדבר ודיבור אשר 
במלכות פה עולים ישראל להרים, הם האבות כידוע, שמשיג 
העולה  התפילה  ידי  על  תפארת  גבורה  חסד  הנהגת  סוד 
עולה מן  כאן מי זאת  כך גם פירוש הדברים  ומעלה אותו. 
המדבר, מן המדבר ודאי, כי על ידי הדיבור המלכות עולה 
בין  עולה  היא המלכות  הפה  מילה של  באותה  הבינה.  וכן 
כנפיה של אמא הבינה, כי על כל ידי עליית והתגלות מלכות 
ה’ בזכות התפילה המגלה כי מקבל עליו עול מלכות שמים, 
אור  יתברך  ה’  כי  בחינתו  לפי  להשיג  זוכה  גם  זה  ידי  על 
דייקא  הבינה  כוח  ידי  על  אורו  צמצם  הוא,  ברוך  סוף  אין 
כדי שאיש ישראלי גם כן יצמצם התלהבותו ויעלה מלכותו 
יתברך כדי שישיג דייקא סוד הצמצום וכן יקבל אור אין סוף 
במידה. שהוא בחינת מה שהמלכות עולה להיות תחת כנפי 
השכינה העליונה, כי אמא מקיפה לבת והיא סיבה לה. והוא 
בחינת מה שאמא אוזיפת ומלווה לבת חיות וכח עד שתחזיר 
הלוואה שהוא בחינת עלית הבינה על ידי המלכות. ולאחר 
שהעלה המלכות עד לבינה אזי משיג כי ה’ יתברך בעצמו 
ובדיבור שלו  ויהי  ידי הדיבור כי הוא אמר  צמצם אורו על 
יתברך יורד שורה האור אין סוף המצומצם במידה על ראש 
העם הקדוש, שנמשך מאור אין סוף דרך הבינה אור החכמה 
הקדושות  הטובות  המחשבות  ראשם  ובתוך  מעל  ומאיר 

לעבוד אותו יתברך במידות טובות.
ָקִאים  ָנׁש  ר  ּבַ ד  ּכַ ירּוָתא  ׁשֵ ּבְ ָהא  ּדְ ִדּבּוָרא.  ּבְ ַסְלָקא  ֵהיָך 
ָפַקח ֵעינֹוי ֵהיְך  א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ַצְפָרא ִאית ֵליּה ְלָבְרָכא ְלָמאֵריּה. ּבְ ּבְ
ְמָבֵרְך. ָהִכי ֲהוּו ַעְבֵדי ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי, ַנְטָלא ְדַמָייא ֲהוּו ַיֲהֵבי 
ֵליְלָיא ַאְסָחן ְיַדְייהּו. ְוָקְייֵמי ְוָלָעאן  ִאְתָערּו ּבְ ָקַמיְיהּו, ּוְבִזְמָנא ּדְ
ּוְכֵדין  ָקֵרי  ְרְנגֹוָלא  ּתַ ְקִריָאָתּה )וכו'(.  ַעל  ּוְמָבְרֵכי  אֹוַרְייָתא  ּבְ
ח  ּכַ ּתַ ִריְך הּוא )ס' ב( ִאׁשְ א ּבְ ׁש, ּוְכֵדין קּוְדׁשָ ְלגּות ֵליְלָיא ַמּמָ ּפַ



ְמסֹוָאבֹות  יַדִין  ּבִ ְלָבְרָכא  יר  ְוַאּסִ ְדֵעֶדן,  ִגְנָתא  ּבְ יַקָייא  ַצּדִ ִעם 
עולה המלכות  ֲעָתא.- איך  ׁשַ ל  ּכָ ְוֵכן  ּוְמְזָהמֹות. )ומברכין(. 
תחילת  בחינת  שהוא  היום  של  בתחילה  שהרי  בדיבור? 
הבריאה כי הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, 
כאשר אדם קם ומתעורר בבוקר יש לו לברך לאדונו ולהעלות 
החכמה  ועיני  עיניו  שפוקח  בשעה  דקדושה.  מלכות  מיד 
ומחשבות טובות, איך מברך ומה הם גדרי המשכת הברכה 
לעולם העשיה באופן שלא ינקו החיצונים. הנה כך היו עושים 
הנמשכים  חסדים  בחינת  מים  של  נטלא  ראשונים,  חסידים 
מן הבינה, היו נתונים לפניהם לגלות פני ה’ אשר בתוכם, 
סוף  אין  באור  הכלולה  בלילה, שהנשמה  ובזמן שהתעוררו 
יורדת מידה לתוך החלל של הגוף שהיה בבחינת מיתה בעת 
דייקא  חלל  בחינת  האור  העדר  וחושך  בלילה  אזי  השינה, 
בתכלית החושך מחצות מתחיל לעלות האור מעט מעט, אז 
אשר  החסדים  אור  הידיים  על  להמשיך  ידיהם  נטלו  דייקא 
נמשכים מן הבינה במידה כדי לבטל הדינים המתערין מינה, 
כי אחרי הצמצום צריך להאיר האור כי אם לא כן הצמצום 
טהרת  ואחרי  רעות.  ומחשבות  לקליפות  מקום  נותן  דייקא 
דיייקא  אז  ועולה,  מלכות  בחינת  העשיה  כוח  שהם  הידיים 
יתברך  רצונו  מחשבת  שהיא  בתורה  וממלמלים  עומדים 
בקיום מצוות מעשיות לגלות מלכותו, כדי שידעו בבוקר על 
מה להתפלל, ואז דייקא מברכים על קריאת התורה שהיא גם 
בחינת הצמצום והמשכת האור במידה )עיין תורה נ"ו( ומזה 
נמשך מה התרנגול שהוא בחינת גבורות הבינה קורא בקול 
ומתלבש בצמצום  עליונים  מעולמות  סימן המשתלשל  והוא 
בתרנגול הקורא להורות שאז הוא חצות ממש, כי אז מתחיל 
הפנוי.  החלל  בתוך  טובות  במחשבות  במידה  להאיר  האור 
אז הקב"ה נמצא עם הצדיקים בגן עדן בעולם הנשמות כדי 
לימוד בעלי הבחירה אשר בעולם הזה הקמים  להתענג על 
אז  וצריך  והתפילה,  התורה  ידי  על  מלכותו  לגלות  בחצות 
לחשוב מחשבות טובות שהם בחינת בריאת העולם מחדש, 
הפך מחשבות רעות שהם בחינת טמטום הלב והבריאה לכן 
טמאות  עשיה  של  בידיים  האור  ולהמשיך  לברך  אז  אסור 
ומזוהמות בחינת אטימות וטמטום הבריאה. כי בחצות לפני 
התחלת צמיחת הקרן אור אזי הוא בחינת צמצום וחלל פנוי 
החיצונים  יונקים  שממנו  האור  ואטימות  ההסתרה  שממנו 
והקליפות שצריך לבטלם עוד טרם הלימוד על ידי המחשבה 
הטובה הראשונה מה שצריך לצמצם האור במידה כדי לקבלו 

שכל זה הוא בחינת נטילת ידים בחסדי המים כנ"ל.

ֲעָתא  יּה. ּוְבׁשַ ְרָחא ִמּנֵ ַבר ָנׁש ָנִאים, רּוֵחיּה ּפָ ֲעָתא ּדְ ְבׁשַ ִגין ּדִ ּבְ
ְידֹוי  ַעל  ְרָיא  ְוׁשָ ין  ַזּמִ ְמָסָאָבא  רּוָחא  יּה,  ִמּנֵ ְרָחא  ּפָ רּוֵחיּה  ּדְ
ִאי  ֵתיָמא  ְוִאי  ְנִטיָלה.  ָלא  ּבְ הּו  ּבְ ְלָבְרָכא  יר  ְוַאּסִ לֹון  ּוְמָסַאב 
ְרָיא  יּה ְוָלא ׁשַ ַרח רּוֵחיּה ִמּנֵ ָלא ָנִאים ְוָלא ּפָ יָמָמא ּדְ ָהִכי ָהא ּבִ
ְוָלא  ְיָבֵרְך  ָלא  א  ּסֵ ַהּכִ ְלֵבית  ָעאל  ְוַכד  ְמָסֲאָבא  רּוָחא  ֲעֵליּה 
ֵתיָמא  ְוִאי  ְידֹוי.  ִיְסֵחי  ּדְ ַעד  ָחָדא  ה  ִמּלָ ֲאִפּלּו  ּתֹוָרה  ּבַ ִיְקָרא 
א  ה ִאְתַלְכְלכּו. ֶאּלָ ּמֶ ְמלּוְכָלִכים ִאּנּון, ָלאו ָהִכי הּוא, ּבַ ִגין ּדִ ּבְ
ְדָמאֵריהֹון  ִיְקָרא  ּבְ ַיְדִעין  ְוָלא  יִחין  ּגִ ַמׁשְ ָלא  ּדְ ָעְלָמא  ִלְבֵני  ַווי 
ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ִאית  ֲחָדא  רּוָחא  ָעְלָמא.  ְייָמא  ּקָ ַמה  ַעל  ָיְדֵעי  ְוָלא 
י ֵמַההּוא ִלְכלּוָכא ְוִטּנּוָפא  ן ְוִאְתַהּנִ ּמָ ְרָיא ּתַ ׁשַ ָעְלָמא ּדְ א ּדְ ּסֵ ַהּכִ
ַבר ָנׁש.-ומדוע צריך לטהר  ידֹוי ּדְ ָען ּדִ ֵרי ַעל ִאּנּון ֶאְצּבְ ד ׁשָ ּוִמּיָ
הידיים במים מפני שבשעה שאדם ישן, רוחו ואור נשמתו 

הנמשך מאין סוף פורח ממנו ונשאר בחינת חלל פנוי כי הישן 
הוא בחינת אחד חלקי שישים ממיתה ומת נקרא חלל על שם 
האור שהסתלק ופרח ממנו. ובשעה שרוחו פרחה ממנו, רוח 
טומאה מזדמנת ושורה על ידיו ומטמאה אותו, כי דייקא על 
ידי הסתלקות האור נעשה חלל פנוי והסתרה בחינת אטימות 
האור שממנו הטומאה כנ"ל ואסור לברכך בלא נטילה ועליית 
ידי המים, בחינת עליית המלכות לבינה, שהוא  הידיים, על 
בחינת הידיעה כי הצמצום היה לא בשביל הסתרת המלכות 
במחשבות  ולבחור  דקדושה  המלכות  לגלות  להפך  אלא 
קדושות טובות המגלות עול המלכות השמים השלמה. ואם 
תאמר להקשות, אם כן הרי ביום שלא ישן האדם ולא פרחה 
רוחו ממנו ולא שורה עליו רוח טומאה וכאשר נכנס לבית 
הכסא גם כן ההלכה היא שלא יברך ולא יקרא בתורה אפילו 
ידיו. ואם תאמר מפני שמלוכלכות  מלה אחת עד שיטהר 
הינם, לא כך הוא, במה התלכלכו, הרי יכול לשמור ידיו. אם 
כן לכאורה אין סיבה ליטול ידים כי לא נטמאו ולא נתלכלכו 
כנ"ל, אלא אוי להם לבני העולם החיים בתוך העלם הדעת 
יודעים בכבוד  ולא  שלא משגיחים להסתכל בסוד הדברים 
ולא  בחינת גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד,  אדונם 
יודעים על מה עומד העולם ואיך נברא בצמצום ומה תכלית 
הצמצום כדי נכיר אותו יתברך, כי אם היו חושבים מחשבות 
סודות  להשיג  זוכים  היו  לבינה  עד  המלכות  ומעלים  טובות 
הכבוד  ועליית  התשובה  ידי  על  סתימאה  דעתיקא  התורה 
והיו מבינים ורואים בעצמם מדוע יש ליטול ידיים גם ביום, 
והתירוץ הוא כי רוח אחת יש בכל בית כסא וכיסוי שבעולם 
שורה  ומיד  וטינוף  לכלוך  מאותו  ונהנית  שם  שורה  אשר 
הפסולת  טינוף  כי  האדם.  של  ידיו  של  אצבעות  אותם  על 
האדם  מחיות  שאין  מותרות  בחינת  הם  האדם  מן  היוצאת 
והוא בחינת קליפות המסתירות מלכות ה’ ולכן בזה המקום 
שורה רוח ודעת דקליפה בחינת מלכות עכו"ם וזאת הטומאה 
והאטימות מן הרוח חיים דקדושה בחינת עשייה המסתירה 
המלכות דקדושה בחינת כוחי ועוצם ידי, בחינת נתינת כוח 
לטומאה והסתרה בחינת עכו"ם ולכן שורה דייקא על הידיים 
בפריטי  כוח  שבהם  האצבעות  ובעיקר  עשיה  בחינת  שהם 
עשר  דרך  סוף  אין  האור  צמצום  תכלית  העשיה  בחינות 
ספירות עד לעשר אצבעות ולכן צריך לטהר הידיים על ידי 
המים מזאת הזוהמה הרוחנית שבבית הכסא כדי שיוכל לברך 
ולעלותה עם  זאת המלכות דקדושה  ולגלות  ולקרוא בתורה 
הבינה היא ירושלים של מעלה אשר יבוא בקרבה קדוש על 
ידי ירושלים של מטה היא התפילה, תפילת משיח צדקנו אשר 
ואור  יתברך  מלכותך  לגלות  נפלא  בהתגלות  מחופתו  יצא 
אין סוף אשר ימשך במידה ובשלמות לעמך. ממקומך מלכנו 
תופיע ותמלוך עלינו מהרה תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים 
תיראנה  ועינינו  סוף  אין  עד  נצחים  ולנצח  ודור  דור  עירך 
מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך 
במהרה  הללו-יה,  ודור  לדור  ציון  אלוקיך  לעולם  ה’  ימלוך 

בימינו אמן. 



ִרּבֹון  ל,  ַהֹכּ יֹוֵצר  עֹוָלִמים  צּור  י,  ּוְקדֹוִשׁ צּור ְלָבִבי 
ֲעלּומֹות,  מֹות, יֹוֵדַע ַהַתּ ָשׁ ל ַהְנּ ים ֲאדֹון ָכּ ֲעִשׂ ל ַהַמּ ָכּ
ֹעֶצם  ֶאת  ָיַדְעָתּ  ה  ַאָתּ ְלָבִבי,  ֶאת  ָיַדְעָתּ  ה  ַאָתּ
י  ִכּ י,  ִלִבּ ְבּ ֹוֵפַע  ַהּשׁ ָהֱאָלקּות  אֹור  ת  ׁ ְקֻדַשּ ְבֵעַרת  ַתּ
תֹוְך  ְבּ ֱאָלקּוְתָך  ִכיַנת  ּוְשׁ ַעל  ִמַמּ ֱאלֹוַהּ  ֵחֶלק  ֲאַנְחנּו 
ֶיֱהֶמה,  ּנֹור  ַכִכּ י  ִלִבּ י,  ִלִבּ ָעַלי  ן הֹוֶמה  ֵכּ ְלָבֵבנּו. ַעל 
ֵאִרי ּוְלָבִבי צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱאלִֹקים ְלעֹוָלם.  ָלה ְשׁ "ָכּ
ִרי  ּוְבָשׂ י  ִלִבּ ְלַחְצרֹות ה'  י  ַנְפִשׁ ְלָתה  ָכּ ְוַגם  ִנְכְסָפה 
ְלֶהֶבת ְלָבִבי ַהּבֹוֵער  י ַשׁ ֵפּ נּו ֶאל ֵא-ל ָחי". ְוִרְשׁ ְיַרְנּ
ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹוָתּה ּוְנָהרֹות  ְוִנְכָסף ֵאֶליָך, ַמִים ַרִבּ
אֹוְרָך  ר ְבּ ר ּוְמֻחָבּ ׁ י אֹור ְלָבִבי ְמֻקָשּ ְטפּוָה, ִכּ לֹא ִיְשׁ
ְלָבִבי הּוא  ַלֲהִבּיּות  ן אֹור  ֵכּ ַעל  סֹוף,  ָהֵאין  דֹול  ַהָגּ
ִלְתׁשּוָקִתי  ְכִלית  ַתּ ְוֵאין  סֹוף  ֵאין  י  ִכּ סֹוף,  ֵאין  ַעד 
ִלי  יץ ֵאֶליָך ְבּ ֵאֶליָך, ְוַגְעּגּוִעי ְוֶחְפִצי ְוכֹוְסִפי ָחָזק ְוַאִמּ
ב  ר ְלִפי ֹעֶצם אֹור ַלֲהִבּיּות ַהֵלּ עּור ָוֵעֶרְך, ַעד ֲאֶשׁ ִשׁ
ר ַלֲעׂשֹות ׁשּום  ַעד ֵאין סֹוף ְוַתְכִלית לֹא ָהָיה ֶאְפַשׁ
ת ְלָבִבי ּבֹוֵער ּוִמְתַלֵהב  ׁ י אֹור ְקֻדַשּ ָלל, ִכּ ֲעבֹוָדה ְכּ
בּוק ְוִנְכָלל  ק ִנְמָרץ ּוְבָרצֹון ָחָזק, ִלְהיֹות ָדּ ֵחֶשׁ ֵאֶליָך ְבּ
יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי  ִלּ ה ִגּ ָך ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַאְך ַאָתּ ְבּ
ֶזה, ְולֹא ֹזאת  ר ֵאין ְרצֹוְנָך ָבּ ים, ֲאֶשׁ דֹוִשׁ ֲחָכֶמיָך ַהְקּ
ה ָיַדְעָתּ  י ַאָתּ ְבִריָאֵתנּו, ִכּ ה ִבּ דֹוָשׁ ָנְתָך ַהְקּ ָוּ ָהְיָתה ַכּ
בּוִקים  ר ָלנּו ִלְהיֹות ְדּ ר ָוָדם ֲאַנְחנּו, ְוִאי ֶאְפַשׁ י ָבָשׂ ִכּ
עּוְבדֹות  ְבּ ֲעבֹוָדֵתנּו  ַבּ ָחֵפץ  ה  ְוַאָתּ ָתִמיד,  ָך  ְבּ
עֹוָלם  ָבּ אנּו  ָבּ ֶזה  ִביל  ְשׁ ִבּ ר  ֲאֶשׁ טֹוִבים,  ים  ּוְבַמֲעִשׂ
ּיֹות.  תֹוָרה ּוְבִמְצֹות ַמֲעִשׂ ָפל ַלֲעֹבד אֹוְתָך ְבּ ׁ ַהֶזּה ַהָשּ
ַזְרָתּ ָעֵלינּו ִלְבִלי ַלֲהֹרס ַלֲעלֹות ֶאל ה' ְוִלְבִלי  ן ָגּ ַעל ֵכּ
ְלַצְמֵצם  ָעֵלינּו  ְוָגַזְרָתּ  ה,  ָדּ ֵמַהִמּ יֹוֵתר  ֵאֶליָך  ִלְבֹער 

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

ת.נ.צ.ב.ה
לרפואת חיה ליאורה

בת פטריסיה

ִאּלּו ֶהֱחִריב ֶאת ָהעֹוָלם.  ב ּכְ ִריָאה ְוֶנֱחׁשָ ל ַהּבְ ִחיַנת ֶהָחָלל ׁשֶ ְבִחיַנת ָעְרַלת ֵלב, ּוָבֶזה הּוא ְמַטְמֵטם ּבְ ב ּבִ ב, הּוא ְמַטְמֵטם ֶאת ַהּלֵ ׁשּות ַהּלֵ ֵהם ִטּפְ בֹות ָרעֹות, ׁשֶ ב ַמֲחׁשָ ָאָדם חֹוׁשֵ ׁשֶ א. ּכְ

עֹוָלם:  ים ּומֹוְפִתים ּבָ ה ַלֲעׂשֹות ִנּסִ בֹות טֹובֹות, ִיְזּכֶ ב ַמֲחׁשָ בֹות ָרעֹות ְוחֹוׁשֵ ֲחׁשָ ּנּו ַהּמַ ב ּוְמָגֵרׁש ִמּמֶ ַטֵהר ַהּלֵ ּמְ ִריָאה, ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ בֹות טֹובֹות ֶזהּו ּבְ ב ַמֲחׁשָ חֹוׁשֵ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

בֹות ָרעֹות ֵהם ֵיֶצר ָהָרע: בֹות טֹובֹות ֵהם ֵיֶצר טֹוב ּוַמֲחׁשָ י ַמֲחׁשָ ב, ּכִ ּלֵ ּבַ בֹות ְוַהָחְכמֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ר ַהְיָצִרין ֵהם ַהּמַ י ִעּקַ ב. ּכִ ּלֵ ּבַ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ּמַ לּוי ּבַ ּקּון ָהָאָדם ְוִקְלקּולֹו ַח"ו, ַהּכֹל ּתָ ל ּתִ ב. ּכָ

ר.  הּוא ְמַדּבֵ ֶ ַמע ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ּבּוִרים, ַרק ִיׁשְ ּלֹא ִיְהֶיה ִלּבֹו ָרחֹוק ֵמַהּדִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ב[ ֵהיֵטב ְלִדּבּוֵרי ַהּתְ בֹות ]ַהּלֵ ר ַמְחׁשְ ֵ ַקּשׁ ּיְ ַהְינּו ׁשֶ ל ִלּבֹו ָעֶליָה, ּדְ ים ּכָ ׂשִ ּיָ ב, ׁשֶ ּלֵ לּוי ּבַ ה ּתָ ִפּלָ ר ַהּתְ ג. ִעּקַ

ָאה ְוִיחּוָדא  ה ַעל־ְיֵדי ֶזה ִיחּוָדא ִעּלָ י, ְוַנֲעׂשָ ִלי ּדַ דֹול ּוְבָרָכה ַעד ּבְ ירּות ּגָ ַפע ַוֲעׁשִ דֹול ְוׁשֶ ָרֵאל ִחּיּות ּגָ ְך ְלִיׂשְ ָעה, ְוִנְמׁשָ ַרְך, ְונֹוֵפל ַמְלכּות ָהְרׁשָ ל ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ּדֵ ה ְוִנְתּגַ ּלֶ ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְתּגַ

יָקא ְסִתיָמָאה:  ַעּתִ ּלּות אֹוַרְיָתא ּדְ ָאה, ְוזֹוֶכה ְלִהְתּגַ ּתָ ּתַ
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ת.נ.צ.ב.ה
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בת שמחה

ב  ֵלּ נּוי ַבּ ְלָבֵבנּו ְוַלֲעׂשֹות ָחָלל ָפּ ִבּ אֹור ַהִהְתַלֲהבּות ֶשׁ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵדי ֶשׁ י". ְכּ ִקְרִבּ י ָחַלל ְבּ תּוב, "ְוִלִבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ּוְקדֹוׁשֹות,  ּדֹות טֹובֹות  ַהִמּ ל  ָכּ ְלָבֵבנּו  ִבּ ְלַצֵיּר  ה  ִנְזֶכּ
ְדָרֶכיָך  ֱאֶמת, ְוָלֶלֶכת ִבּ יְך ָעֵלינּו ֹעל ֲעבֹוָדְתָך ֶבּ ּוְלַהְמִשׁ
ְוַלֲעֹבד  דֹוׁשֹות  ַהְקּ ִמּדֹוֶתיָך  ְבּ ק  ֵבּ ּוְלִהְתַדּ ַהּטֹוִבים 
ל  ְלַקֵבּ ה  ִנְזֶכּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה,  ּוְבִמָדּ ַהְדָרָגה  ְבּ אֹוְתָך 
ַמְלכּוְתָך  ּוְלַגּלֹות  ֵלָמה,  ְשׁ ַמִים  ָשׁ ַמְלכּות  ֹעל  ָעֵלינּו 
ְבִריַאת  ִבּ ָנְתָך  ָוּ ַכּ ָהָיה  ֶזה  ר  ֲאֶשׁ עֹוָלם,  ֵאי  ָבּ ְלָכל 
אִתי  עֹוָלם: ּוְבֵכן ָבּ ה ַמְלכּוְתָך ָבּ ֶלּ ִיְּתַגּ ֵדי ֶשׁ ָהָאָדם ְכּ
ְלָפֶניָך ה' ֱאלַקי ֵואלֵֹקי ֲאבֹוַתי, ֱאלֵֹקי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹקי 
ִיּים,  יִקים ָהֲאִמִתּ ִדּ ִיְצָחק ֵואלֵֹקי ַיֲעֹקב, ֵואלֵֹקי ָכל ַהַצּ
ָרֵאל.  ִיְשׂ ל  ָכּ ֵואלֵֹקי  ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאלֵֹקי 
ַעל  ָעַלי,  ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ָנא  ְוִיְכְמרּו  ָנא  ֶיֱהמּו 
ָך  ֲאִמְתּ ַבּ ְוַתְדִריֵכִני  ְותֹוֵרִני  מֹוִני,  ָכּ ל  ּוְמֻבְלָבּ גּום  ָפּ
ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֱאֶמת  ֶבּ ָלַדַעת  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֵדִני,  ּוְתַלְמּ
ֵאיֶזה ֹאֶפן ְלַצְמֵצם ָהאֹור  ֵאיֶזה ֶדֶרְך ְבּ ִעְנָין ֶזה, ְבּ ְבּ
ה  ַאָתּ י  ִכּ ֱאֶמת.  ֶבּ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ִכּ ה  ּוְבִמָדּ ַהְדָרָגה  ְבּ
ּתֹוֵקק  י ֲאִני ָצִריְך ִלְכֹסף ֵאֶליָך ָתִמיד ּוְלִהְשׁ , ִכּ ָיַדְעָתּ
ִגּבּור ָלרּוץ ֹאַרח" ַהֶזּה  ֱאֶמת, ְוָלרּוץ ֵאֶליָך "ְכּ ֵאֶליָך ֶבּ
י  ָפֶניָך, ִכּ ָהִייִתי ָנזּוף ִמְלּ ְזַּמן ֶשׁ ָהִייִתי ָיֹכל ֵליֵלְך ַבּ ֶשׁ
ָמה  ָוִריק.  ֶהֶבל  ְבּ ה  ַהְרֵבּ ִנים  ְוָשׁ ָיִמים  יִתי  ִלּ ִכּ ָבר  ְכּ
ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן  ב ָמרֹום, ּוַמה ֲאַסֵפּ אֹוַמר ְלָפֶניָך יֹוֵשׁ
יב ְולֹא ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש.  ה ְלָהִשׁ ָחִקים ֵאין ִלי ֶפּ ְשׁ
ים,  ֲעֹונֹוַתי ָהַרִבּ ַבּ ֶהם  י ָבּ ְסִתּ ְתַפּ ִנּ ּוִבְמקֹומֹות ֵאּלּו ֶשׁ
ֵסֶדר,  ַהְדָרָגה ְכּ ֶרְך ָלֵצאת ֵמֶהם ְבּ אי ֵאין ׁשּום ֶדּ ַוַדּ ְבּ
ם  ׁ ִמָשּ ְוָלרּוץ  ְמֵהָרה  ם  ׁ ִמָשּ ִלְבֹרַח  ַהֶהְכַרח  אי  ּוְבַוַדּ
י,  ֵלט ַעל ַנְפִשׁ דֹול, ְלַמֵהר ְלִהָמּ ְמִהירּות ּוִבְזִריזּות ָגּ ִבּ

ְלִהְתַמְהֵמַהּ  אּוַכל  לֹא  י  ִכּ ַאֲחַרי,  יט  ְלַהִבּ ְוִלְבִלי 
ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ה  ְוַאָתּ ְכֶרַגע,  ֲאִפּלּו  לֹום  ְוָשׁ ַחס  עֹוד 
ּוְלהֹוִציֵאִני  ֶאְצְלָך,  נּוִזים  ַהְגּ ָעַלי  ִיּים  ָהֲאִמִתּ ַרֲחֶמיָך 
ִרים,  ְנָשׁ ְנֵפי  ַכּ א אֹוִתי ַעל  ׂ ְוִלָשּ ֻעְזָּך,  ְזרֹוַע  ִבּ ְמֵהָרה 
ַקל  ִחיׁש  ַלֲעבֹוָדֶתָך  ְלָקְרֵבִני  ֵאֶליָך  אֹוִתי  ּוְלָהִביא 
ֵמה'  י  ְותֹוַחְלִתּ ִתְקָוִתי  ָאְבָדה  לֹא  ֲעַדִין  י  ִכּ ְמֵהָרה, 
י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו". ֲאָבל  י לֹא ָתְמנּו ִכּ י ה' ִכּ י "ַחְסֵדּ ִכּ
ִהְתַלֲהבּות  אֹור  ְלַצְמֵצם  ֻמְכָרח  ֲאִני  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ִפּ
ָגלּוי  י  ִכּ ַמִים,  ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ ְלָפֶניָך ָאִבי  ִנְגָלה  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ְלָבִבי 
ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  אִתי  ָבּ ְפָגִמים  ה  ְלַכָמּ ְלָפֶניָך,  ְוָידּוַע 
ֵאָדע  ְולֹא  ַבַער  "ַוֲאִני  ה,  ָדּ ֵמַהִמּ חּוץ  ַהִהְתַלֲהבּות 
ָאִבי  ְלָפֶניָך  אִתי  ָבּ ן  ֵכּ ַעל  ְך".  ִעָמּ ָהִייִתי  ֵהמֹות  ְבּ
י צּור ְלָבִבי,  ָרֵאל ּוְקדֹוִשׁ ָאִבי ֲאדֹוִני ֲאדֹוִני, ּגֹוֵאל ִיְשׂ
י  ִליְך ַעְצִמי ָעֶליָך, ֲהֵריִני מֹוֵסר ּגּוִפי ְוַנְפִשׁ ֲהֵריִני ַמְשׁ
רּוִחי  ַאְפִקיד  ָיְדָך  "ְבּ ְלַבד.  ֵאֶליָך  ָמִתי  ְוִנְשׁ ְורּוִחי 
א".  ׂ י ֶאָשּ ִדיָתה אֹוִתי ה' ֵאל ֱאֶמת. ֵאֶליָך ה' ַנְפִשׁ ָפּ
ָך  ְרֶכּ ל ְלָבִבי ָעֶליָך ְלַבד. "הֹוֵרִני ה' ַדּ ַוֲאִני מֹוֵסר ָכּ
הֹוֵרִני  ֶמָך".  ְשׁ ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ָך  ֲאִמֶתּ ַבּ ְך  ֲאַהֵלּ
ׁשּוָקה ְוַהִהְתַלֲהבּות  ִעְנָין ַהְתּ ֵדִני ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְבּ ְוַלְמּ
ה  ֶאְזֶכּ ֹאֶפן ֶשׁ ֵאֶליָך ְוֵאיְך ְלַצְמֵצם ֶאת ַהִהְתַלֲהבּות, ְבּ
ים  דֹוִשׁ ְדָרֶכיָך ַהְקּ ֱאֶמת, ְוֵליֵלְך ִבּ ֵלָמה ֶבּ ִלְתׁשּוָבה ְשׁ
ָתִמיד  ָעַלי  ל  ּוְלַקֵבּ ַהּטֹובֹות,  ִמּדֹוֶתיָך  ְבּ ק  ֵבּ ּוְלִהְתַדּ
ֵאיָמה  ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון, ְבּ ֵלָמה, ְבּ ַמִים ְשׁ ֹעל ַמְלכּות ָשׁ
אֹוְתָך  ְוַלֲעֹבד  ְגדֹוָלה,  ּוְבָטֳהָרה  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ּוְבִיְרָאה, 
ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ִכּ ה  ּוְבִמָדּ ַהְדָרָגה  ְבּ ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ֶבּ

ֱאֶמת: ֶ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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