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ה  ַאּתָ ִו''ד  יֹדִ ֲאֹדָנ''י  ֵלאֹמר.  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ְיָי'  ֶאל  ן  ָוֶאְתַחּנַ ג'(  )דברים 
ַתח,  ּפָ יֹוֵסי  י''א(  )בראשית  י  ִרּבִ ְוגֹו'.  ָך  ַעְבּדְ ֶאת  ְלַהְראֹות  ַהִחּלֹוָת 
ה  ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ל ֶאל ְיָי'. ּתָ ּלֵ ְתּפַ יר ַוּיִ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ )ישעיה לח( ַוּיַ
ַמאן  ָכל  ּדְ א.  ּכֹּלָ ַעל  ָאה  ִעּלָ ה הּוא  ְוַכּמָ אֹוַרְייָתא,  ּדְ יָפא  ּקִ ּתַ ֵחיָלא  הּוא 
ִחיל ֵמִעְרעּוִרין  ּדָ ְוָלא  ֵאי.  ְוַתּתָ ֵאי  ִחיל ֵמִעּלָ ּדָ אֹוַרְייָתא, ָלא  ּבְ ל  ּדַ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
ָכל  ּבְ יּה  ִמּנֵ ְוָאִכיל  י,  ַחּיֵ ּדְ ִאיָלָנא  ּבְ ָאִחיד  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא.  ּדְ ין  יׁשִ ּבִ

יֹוָמא.
ֹאַרח ְקׁשֹוט. אֹוִליף ֵליּה  ר ָנׁש, ְלֵמיַהְך ּבְ ָהא אֹוַרְייָתא אֹוִליף ֵליּה ְלּבַ ּדְ
ָזר  ִיְתּגְ ַוֲאִפיּלּו  גזרה(.  לההיא  )לבטלה  ָמאֵריּה  י  ַקּמֵ ְיתּוב  ֵהיְך  ֵעיָטא 
ְרָיא ֲעלֹוי. )עיטא דבר  יּה, ְוָלא ׁשַ ק ִמּנֵ ּלַ ל ְוִיְסּתְ ּטַ א ִיְתּבָ ָעֵליּה מֹוָתא, ּכֹּלָ
אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי, ְוָלא  ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ א ּבָ נש בהאי עלמא( ְוַעל ּדָ
ִיְתֲעֵדי ִמַנּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )יהושע א( ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה. ְוִאי 

י. ַרׁש ִמן ַחּיֵ ִאּלּו ִאְתּפְ ּה, ּכְ ַרׁש ִמּנַ יּה אֹוַרְייָתא, אֹו ִאְתּפְ ַאְעֵדי ִמיּנֵ
ָלא  ֵעי ְלַקּבְ ֵליְלָיא ַעל ַעְרֵסיּה, ּבָ ד ִאיהּו ָסִליק ּבְ ר ָנׁש ּכַ ּבַ א ֲחֵזי, ֵעיָטא ּדְ ּתָ
יּה  ּבֵ ּגַ ְלִמיְמַסר  ּוְלַאְקְדֵמי  ִלים.  ׁשְ א  ִלּבָ ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ַמְלכּוָתא  עֹול  ָעֵליּה 
מֹוָתא,  ָכל ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ּדְ ִגין ּדְ יּה. ְוָהא אּוְקמּוָה, ּבְ ַנְפׁשֵ ְקּדֹוָנא ּדְ ּפִ
ִקין  א ָנְפִקין, ְוַסּלְ ְבֵני ָנׁשָ ָעְלָמא, ְוָכל רּוֵחי ּדִ ְרָיא ּבְ מֹוָתא ׁשַ ָהא ִאיָלָנא ּדְ ּדְ
ְייִבין  הּו ּתַ ּלְ ִפְקּדֹוָנא, ּכֻ ִאיּנּון ּבְ יּה. ּוְבִגין ּדְ ּבֵ ָרן )ס''א ואתמסרו( ּגַ ְוִאְתַטּמְ

ְלַאְתַרְייהּו.
א  ַפְלּגּות ֵליְלָיא, ְוָכרֹוָזא ָנִפיק. ְוקּוְדׁשָ ַער רּוַח ָצפֹון ּבְ ד ִאּתְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
ֵדין  יא, ּכְ יַקּיָ ַצּדִ רּוֵחיהֹון ּדְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ֵעֶדן ְלִאׁשְ א ּדְ ִריְך הּוא ָאֵתי ְלִגְנּתָ ּבְ
ָחא  ּבְ ֵני ֵהיָכָלא, ְלׁשַ ֵני ַמְטרֹוִניָתא, ְוָכל ּבְ ל ּבְ ְווֵני )נ''א מתערי( ּכָ ִמְתּכָ
יָדּה,  ָרן ּבִ ִאְתַמּסְ רּוִחין ּדְ ְקּדֹוִנין ּדְ ל ִאיּנּון ּפִ א. ּוְכֵדין ּכָ יׁשָ א ַקּדִ ֵליּה ְלַמְלּכָ
ֲעָתא,  ַהִהיא ׁשַ ּבְ ְבֵני ָעְלָמא ִמְתָעִרין  ּדִ א  הּו ָאִתיב ְלָמאֵריהֹון. ְורּוּבָ ּלְ ּכֻ

ְייהּו. הּו ָאִתיב ְלַגּבַ ֻכּלְ ְקדֹוֵניּה ּדְ ְוָהא ּפִ
ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִמְתֲעֵרי  ִקּיּוַמְייהּו,  ּבְ ַקְייֵמי  ָאה  ִעּלָ ֵהיָכָלא  ְבֵני  ּדִ ִאיּנּון 
ָנִהיר ְיָמָמא.  ָרֵאל, ַעד ּדְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ֵפי ּבִ ּתְ ּתַ אֹוַרְייָתא, ּוִמׁשְ א ּדְ ְחּתָ ּבַ תּוׁשְ ּבְ
י  ְלַגּבֵ ַאְתָיין  הּו  ּלְ ּכֻ )דמלכא(  ֵהיָכָלא  ֵני  ּבְ ְוָכל  ִהיא,  ַצְפָרא,  ָאֵתי  ד  ּכַ
א ּוַמְטרֹוִניָתא. ְוָהא אּוְקמּוָה. ַמְלּכָ ִנין ּדְ א, ְוִאיּנּון ִאְקרּון ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ

ָלא  ּדְ ּתַ א, ּוְלֵמיַזן ַזְייֵניּה, ְלִאׁשְ ֹכּלָ ְרֵמיּה ּבְ ָאה ּגַ ֵעי ְלַנּקָ ד ָאֵתי ַצְפָרא, ּבָ ּכַ
א ַאְתָיא  ּתָ ַמְטרֹוִניָתא. ַהׁשְ ל ּבְ ּדַ ּתְ ֵליְלָיא ִאׁשְ ָהא ּבְ א, ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ִעם ַמְלּכָ

א. וָגא ָלּה ִעם ַמְלּכָ ִעם ַמְטרֹוִניָתא, ְלַזּוְ
ְייהּו  ְחּתַ ּבַ תּוׁשְ ּבְ ח  ּבַ ְמׁשַ ִנין,  ָקְרּבְ ּבְ ְרֵמיּה  ּגַ י  ַמְדּכֵ א,  ּתָ ִניׁשְ ּכְ ְלֵבי  ָאֵתי 
ְוִציִצית  יּה, )ס''א בידיה וברישיה(  ֵריׁשֵ ּבְ ִפיִלין  ּתְ א. ָאִחיד  ָדִוד ַמְלּכָ ּדְ
י ָמאֵריּה,  י ְצלֹוָתא ַקּמֵ ה ְלָדִוד. ְוָהא אּוְקמּוָה, ַצּלֵ ִהּלָ ַגְדֵפיּה, אֹוֵמר ּתְ ּבְ
ָרא  ֵאי, ְלִאְתַחּבְ ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ַגְווָנא )ס''א בזווגא( ּדְ ֵעי ְלֵמיָקם, ּכְ ְצלֹוָתא ּבָ ּבִ
י  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, )זכריה ג( ְוָנַתּתִ ִאיּנּון ִאְקרּון ָהעֹוְמִדים, ּכְ ֲהַדְייהּו, ּדְ ּבַ
ע  ְוִיְתּבַ ָמאֵריּה,  י  ַקּמֵ ְרעּוֵתיּה  וָנא  ּוְלַכּוְ ָהעֹוְמִדים.  ין  ּבֵ ַמְהְלִכים  ְלָך 

עּוֵתיּה. ּבָ
ָלא  ּדְ ּתַ ַפְלּגּות ֵליְלָיא ֵמַעְרֵסיּה, ְלִאׁשְ ר ָנׁש ָקִאים ּבְ ּבַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
ֶאת  ְרכּו  ּבָ ה  ִהּנֵ קלד(  )תהלים  ְוָאַמר,  ָעֵליּה  ָקאֵרי  רֹוָזא  ּכָ אֹוַרְייָתא,  ּבְ
ד ִאיהּו ָקִאים  א ּכַ ּתָ ילֹות. ַהׁשְ ּלֵ ּבַ ְיָי'  ֵבית  ְיָי' ָהעֹוְמִדים ּבְ ל ַעְבֵדי  ְיָי' ּכָ
ְלָך  י  ְוָנַתּתִ ְוָאַמר,  ָעֵליּה  אֵרי  ּקָ רֹוָזא  ּכָ ַההּוא  ָמאֵריּה,  י  ַקּמֵ ְצלֹוָתא  ּבִ

ה. ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאּלֶ ַמְהְלִכים ּבֵ

ואתחנן רס. תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- 

ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות  ִו''ה ַאּתָ ֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר. ֲאֹדָנ''י יֱֹהִ ן ֶאל ה' ּבָ ָוֶאְתַחּנַ
יר  ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ַתח, )ישעיה לח( ַוּיַ י יֹוֵסי ּפָ ְך ְוגֹו'. ַרּבִ ֶאת ַעְבּדְ
ה  ְוַכּמָ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ֶהָחָזק  ַהּכַֹח  הּוא  ה  ּמָ ּכַ ּוְרֵאה  ּבֹא  ה'.  ֶאל  ּלֵל  ְתּפַ ַוּיִ
ֵמֶעְליֹוִנים  פֹוֵחד  לֹא  ּתֹוָרה,  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ַהּכֹל,  ַעל  ֶעְליֹון  הּוא 
ָאחּוז  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ָרִעים  ְקִרים  ִמּמִ פֹוֵחד  ְולֹא  ְוַתְחּתֹוִנים, 

ָכל יֹום. ּנּו ּבְ ים ְואֹוֵכל ִמּמֶ ֵעץ ַהַחּיִ ּבְ
אֹותֹו  ֶדת  ְמַלּמֶ ֱאֶמת,  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ֶאת  ֶדת  ְמַלּמֶ ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵזר ָעָליו  ּגָ ּתִ ֵעָצה ֵאיְך ָיׁשּוב ִלְפֵני ִרּבֹונֹו )לבטל לאותה הגזרה(, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ
ָעָליו. )עצה של אדם  ֶרה  ִיׁשְ ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ּלֵק  ְוִיְסּתַ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ַהּכֹל  ִמיָתה - 
ה,  ּנָ ּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה ְולֹא ָיזּוז ִמּמֶ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ן ָצִריְך ְלִהׁשְ בעולם הזה( ְוַעל ּכֵ
ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ֵמִזיז  ְוִאם  ָוַלְיָלה.  יֹוָמם  ּבֹו  ְוָהִגיָת  א(  )יהושע  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו 

ים. ִאּלּו ִנְפָרד ִמן ַהַחּיִ ה, ּכְ ּנָ ַהּתֹוָרה אֹו ִנְפָרד ִמּמֶ
ל ָעָליו  תֹו, ָצִריְך ְלַקּבֵ ְיָלה ַעל ִמּטָ ּלַ הּוא ּבַ ׁשֶ ל ָהָאָדם, ּכְ ּבֹא ּוְרֵאה, ֵעָצה ׁשֶ
ְקדֹון ַנְפׁשֹו. ַוֲהֵרי  ים ִלְמֹסר ֵאָליו ּפִ ֵלם, ּוְלַהְקּדִ ֵלב ׁשָ ל ַמְעָלה ּבְ ֹעל ַמְלכּות ׁשֶ
רּוי  ֶות ׁשָ ֲהֵרי ֵעץ ַהּמָ ֶות, ׁשֶ ל ָהעֹוָלם טֹוֲעִמים ַטַעם ַהּמָ ּכָ ּום ׁשֶ ְרׁשּוָה, ִמּשׁ ּפֵ
אֹות )ונמסרו( ֶאְצלֹו.  ֵני ָאָדם יֹוְצאֹות ְועֹולֹות ּוִמְתַחּבְ עֹוָלם, ְוָכל רּוחֹות ּבְ ּבָ

בֹות ִלְמקֹומֹוֵתיֶהן. ן ׁשָ ּלָ דֹון, ּכֻ ִפּקָ ֵהן ּבְ ּום ׁשֶ ּוִמּשׁ
דֹוׁש  ְיָלה, ְוָכרֹוז יֹוֵצא, ְוַהּקָ ֲחצֹות ַהּלַ ְתעֹוֶרֶרת רּוַח ָצפֹון ּבַ ּמִ ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ
ִנים  ּוְ ִמְתּכַ ָאז  יִקים,  ּדִ ַהּצַ רּוחֹות  ּבְ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵעֶדן  ְלַגן  א  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ
דֹוׁש.  ֶלְך ַהּקָ ַח ֶאת ַהּמֶ ּבֵ ֵני ַהֵהיָכל ְלׁשַ ה ְוָכל ּבְ ְלּכָ ֵני ַהּמַ ל ּבְ )מתעוררים( ּכָ
יב  ֵמׁשִ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְבָיָדּה,  ְמְסרּו  ּנִ ׁשֶ ָהרּוחֹות  ל  ׁשֶ ְקדֹונֹות  ּפִ אֹוָתם  ל  ּכָ ְוָאז 
ל  דֹון ׁשֶ ּקָ ּפִ ַוֲהֵרי  ָעה,  אֹוָתּה ׁשָ ֵני ָהעֹוָלם ִמְתעֹוְרִרים ּבְ ּבְ ְלַבְעֵליֶהם. ְוֹרב 

יב ֲאֵליֶהם. ם ֵמׁשִ ּלָ ּכֻ
ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִמְתעֹוְרִרים,  ָעְמָדם  ּבְ עֹוְמִדים  ָהֶעְליֹון  ַהֵהיָכל  ֵני  ּבְ ׁשֶ אֹוָתם 
ַהּיֹום.  ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ ְכֶנֶסת  ּבִ ִפים  ּתְ ּתַ ּוִמׁשְ ַהּתֹוָרה,  חֹות  ּבְ ִתׁשְ ּבְ
דֹוׁש,  ֶלְך ַהּקָ ִאים ַלּמֶ ם ּבָ ּלָ ֵני ַהֵהיָכל )המלך(, ּכֻ יַע ַהּבֶֹקר, ִהיא ְוָכל ּבְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ְרׁשּוָה. ה, ַוֲהֵרי ּפֵ ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ֵני ַהּמֶ ְוֵהם ִנְקָרִאים ּבְ
ל  ּדֵ ּתַ ֵלי ִמְלַחְמּתֹו ְלִהׁשְ ּכֹל ְוַלְחּגֹר ּכְ יַע ַהּבֶֹקר ָצִריְך ְלַנּקֹות ַעְצמֹו ּבַ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ה  ְלּכָ א ִעם ַהּמַ ֵעת ּבָ ה. ּכָ ְלּכָ ּמַ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ְיָלה ִהׁשְ ּלַ ֲהֵרי ּבַ דֹוׁש, ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ ִעם ַהּמֶ

ֶלְך. ג אֹוָתּה ִעם ַהּמֶ ְלַזּוֵ
ִוד  ּדָ חֹות  ּבְ ִתׁשְ ּבְ ַח  ּבֵ ְמׁשַ נֹות,  ְרּבָ ּקָ ּבַ ַעְצמֹו  ְמַטֵהר  ֶנֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  א  ּבָ
אֹוֵמר  ְכָנָפיו,  ּבִ ְוִציִצית  ובראשו(  )בידו  ֹראׁשֹו  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ אֹוֵחז  ֶלְך,  ַהּמֶ
ה ָצִריְך  ִפּלָ ּתְ ה ִלְפֵני ִרּבֹונֹו, ּבַ ִפּלָ ּלֵל ּתְ ְרׁשּוָה, ִמְתּפַ ה ְלָדִוד''. ַוֲהֵרי ּפֵ ִהּלָ ''ּתְ
ִנְקָרִאים  ֵהם  ׁשֶ ם,  ִעּמָ ר  ְלִהְתַחּבֵ ָהֶעְליֹוִנים,  ַמְלָאִכים  מֹו )בזווג(  ּכְ ַלֲעֹמד, 
ן  ין ָהֹעְמִדים, ּוְלַכּוֵ י ְלְך ַמְהְלִכים ּבֵ ֱאַמר )זכריה ג( ְוָנַתּתִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָהעֹוְמִדים, ּכְ

תֹו. ׁשָ ּקָ ע ּבַ ְרצֹונֹו ִלְפֵני ִרּבֹונֹו, ְוִיְתּבַ
ּתֹוָרה,  ל ּבַ ּדֵ ּתַ תֹו ְלִהׁשְ ּטָ ְיָלה ִמּמִ ֲחצֹות ַהּלַ ָאָדם ָקם ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ
ל ַעְבֵדי ה'  ְרכּו ֶאת ה' ּכָ ה ּבָ רֹוז קֹוֵרא ָעָליו ְואֹוֵמר: )תהלים קלד( ִהּנֵ ַהּכָ
ִרּבֹונֹו,  ִלְפֵני  ה  ְתִפּלָ ּבִ הּוא עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ילֹות.  ּלֵ ּבַ ֵבית ה'  ּבְ ָהֹעְמִדים 
ין ָהֹעְמִדים ָהֵאּלֶה. י ְלְך ַמְהְלִכים ּבֵ רֹוז קֹוֵרא ָעָליו ְואֹוֵמר: ְוָנַתּתִ אֹותֹו ּכָ

ּתֹוָרה,  ל ּבַ ּדֵ ּתַ תֹו ְלִהׁשְ ּטָ ְיָלה ִמּמִ ֲחצֹות ַהּלַ ָאָדם ָקם ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ
ל ַעְבֵדי ה'  ְרכּו ֶאת ה' ּכָ ה ּבָ רֹוז קֹוֵרא ָעָליו ְואֹוֵמר: )תהלים קלד( ִהּנֵ ַהּכָ
ִרּבֹונֹו,  ִלְפֵני  ה  ְתִפּלָ ּבִ הּוא עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ילֹות.  ּלֵ ּבַ ֵבית ה'  ּבְ ָהֹעְמִדים 
ין ָהֹעְמִדים ָהֵאּלֶה. י ְלְך ַמְהְלִכים ּבֵ רֹוז קֹוֵרא ָעָליו ְואֹוֵמר: ְוָנַתּתִ אֹותֹו ּכָ

תשפ"ב



ָלא  ּדְ ּתַ ַפְלּגּות ֵליְלָיא ֵמַעְרֵסיּה, ְלִאׁשְ ר ָנׁש ָקִאים ּבְ ּבַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ

ֶאת  ְרכּו  ּבָ ה  ִהּנֵ קלד(  )תהלים  ְוָאַמר,  ָעֵליּה  ָקאֵרי  רֹוָזא  ּכָ אֹוַרְייָתא,  ּבְ

ד ִאיהּו ָקִאים  א ּכַ ּתָ ילֹות. ַהׁשְ ּלֵ ּבַ ְיָי'  ֵבית  ְיָי' ָהעֹוְמִדים ּבְ ל ַעְבֵדי  ְיָי' ּכָ

ְלָך  י  ְוָנַתּתִ ְוָאַמר,  ָעֵליּה  אֵרי  ּקָ רֹוָזא  ּכָ ַההּוא  ָמאֵריּה,  י  ַקּמֵ ְצלֹוָתא  ּבִ

ה. ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאּלֶ ַמְהְלִכים ּבֵ

י ָמאֵריּה, ָהא אּוְקמּוָה,  ְרעּו )וקאים בעיטא( ַקּמֵ ים ְצלֹוָתא ּבִ ְמַסּיֵ ַתר ּדִ ּבָ

ה  ִאְצְטִריְך. ְוַכּמָ א, ְלַההּוא ֲאָתר ּדְ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ יּה ּבִ ָבֵעי ְלִמיְמַסר ַנְפׁשֵ ּדְ

ְצלֹוָתא  ּדִ ֲעָתא  ּוְבׁשַ ע''ב(  ר''ס  )דף  א.  ֹכּלָ ּבְ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ִאית  ֵעיִטין 

ַהִהיא  ר ָנׁש ִמּפּוֵמיּה ּבְ יק ּבַ ַאּפִ ין ּדְ ל ִאיּנּון ִמּלִ יָמא )ס''א סיימא(, ּכָ ַקּיְ

ָמטּו ְלַההּוא  א, ּוָבְקִעין ֲאִויִרין ּוְרִקיִעין, ַעד ּדְ ִקין ְלֵעיּלָ הּו ַסּלְ ּלְ ְצלֹוָתא, ּכֻ

ְוָהא  ֲעָטָרה.  ְייהּו  ִמּנַ ְוָעִביד  א,  ַמְלּכָ ּדְ א  ֵריׁשָ ּבְ רּו  ּוִמְתַעּטְ ָמטּו  ּדְ ֲאָתר 

וָנא  ִריְך הּוא, ְלַכּוְ א ּבְ ר ָנׁש ְלקּוְדׁשָ ָבֵעי ּבַ יא, ְצלֹוָתא ּדְ אֹוְקמּוָה ַחְבַרּיָ

א  ּדָ ְיָי'.  ֶאל  ן  ָוֶאְתַחּנַ יב  ְכּתִ ּדִ ה,  ִמּמֹׁשֶ ְמָנָלן.  ֲחנּוִנים.  ּתַ ְצלֹוָתא  יֵהא  ּדִ

ִאיהּו ְצלֹוָתא ֵמַעְלָיא.

ּוָבֵעי  ְואֹוְקמּוָה.  ַרְגלֹוי,  וָנא  ְלַכּוְ ֵעי  ּבָ ְצלֹוָתא,  ּבִ ָקִאים  ּדְ ַמאן  ֲחֵזי,  א  ּתָ

ְלִמְכְסָייה )למכסייא(  ּוָבֵעי  א.  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ָקִאים  ּדְ ַמאן  ּכְ יּה,  ֵריׁשֵ ָיא  ְלַחּפְ

ַרב  ּדְ ּוְבִסְפָרא  א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ּבִ ל  ּכַ ִיְסּתָ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ֵעינֹוי,  לאסתמא(  )ס''א 

ָלא ָמִאיְך  ְצלֹוָתא, אֹו ּדְ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ָפַקח ֵעינֹוי ּבְ ַהְמנּוָנא ָסָבא ָאַמר, ַמאן ּדְ

ָלא  יּה,  ַנְפׁשֵ יּפּוק  ּתִ ְוַכד  ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ָעֵליּה  ים  ַאְקּדִ ַאְרָעא,  ּבְ ֵעינֹוי 

א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְמַזְלֵזל ּבִ יָקה. ַמאן ּדִ ְנׁשִ א, ְוָלא ָימּות ּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ְנִהירּו ּדִ ל ּבִ ּכַ ִיְסּתָ

יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )שמואל  ִאְצְטִריְך ּבֵ ֲעָתא ּדְ ַההּוא ׁשַ ַזְלזֵּל הּוא ּבְ ִמּתְ

ד ּובֹוַזי ֵיָקּלּו. ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ א ב( ּכִ

ָיִכיל  ְוֵהיְך  י.  ְמַצּלֵ ִאיהּו  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ּבִ ל  ּכַ ִאְסּתָ ּדְ ַמאן  ַהאי 

יּה, ֲהָדא  יָמא ַקּמֵ א ַקּיְ ִכיְנּתָ אי ׁשְ ַוּדַ א ִליְנַדע ּדְ א. ֶאּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ ְלִאְסּתַ

אֵרי  ׁשָ ן  ַתּמָ ּדְ יר,  ַהּקִ ֶאל  ָניו  ּפָ הּו  ִחְזִקּיָ ב  ּסֵ ַוּיַ ִדְכִתיב, )ישעיה לח(  הּוא 

יר, ְואֹוְקמּוָה. ינֹו ּוֵבין ַהּקִ ְעָיא ְלֶמֱהֵוי חֹוֵצץ ּבֵ ְך ָלא ּבַ ִגין ּכָ א. ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ

ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר  ָמאֵריּה ּבְ ָבָחא ּדְ ָרא ׁשְ ֵעי ְלַסּדְ ְצלֹוָתא, ּבָ ָקִאים ּבִ ַמאן ּדְ

ְוגֹו'.  ַהִחּלֹוָת  ה  ַאּתָ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ָאַמר  ָהִכי  ה  ֹמׁשֶ ָהא  ּדְ עּוֵתיּה.  ּבָ ע  ִיְתּבַ

יב ֲאֹדָנ''י  ְכּתִ ָנא ָהָכא ּדִ י ְיהּוָדה ָאַמר, ַמאי ׁשְ ָרה ְוגֹו'. ִרּבִ ּוְלַבּסֹוף ֶאְעּבְ

ְוָקֵריָנן ֱאלִֹהי''ם.  ּוְלַבּסֹוף ידו''ד,  יֹו''ד,  ֶל''ת נּו''ן  ּדָ ָאֶל''ף  ּבְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ

ְיָלה,  ּלַ ּבַ יֹום  ת  ִמּדַ ּוְלַאְכְלָלא  א,  ְלֵעיּלָ א  ּתָ ִמּתַ הּוא  ָהִכי  ִסּדּוָרא  א  ֶאּלָ

ה  ַאּתָ ָקא ָיאּות. )דברים ג(  ּדְ ּכַ ֲחָדא  ּכַ א  ּכֹּלָ וָגא  ּוְלַזּוְ יֹום  ּבַ ַלְיָלה  ת  ּוִמּדַ

ה  ֹמׁשֶ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ָהָכא.  ירּוָתא  ׁשֵ ַמאי  ָך.  ַעְבּדְ ֶאת  ְלַהְראֹות  ַהִחּלֹוָת 

ִלים  ׁשְ ַיֲעֹקב  יָמא  ּתֵ ְוִאי  א.  ֹכּלָ ּבְ ִלים  ׁשְ ְלֶמֱהֵוי  ָעְלָמא,  ּבְ ֲהָוה  ירּוָתא  ׁשֵ

אי, ֲאָבל  ַוּדַ א. ָהִכי הּוא  ְלֵעיּלָ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ א  ִלים ְלַתּתָ ּתְ ְוִאיָלָנא ִאׁשְ ֲהָוה, 

ִלימּו  ׁשְ ּבִ ר  ִאְתֲעּטָ ָהא  ּדְ ַאֲחָרא,  ָנׁש  ר  ְלּבַ ֲהָוה  ָלא  ה,  ְלֹמׁשֶ ֲהָוה  ּדְ ַמה 

ֹכַהִנין,  ּבְ ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּבְ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ָבן  ְוִרּבְ ֶאֶלף  ה  ַכּמָ ּבְ יר,  ַיּתִ

ַסְנֶהְדִרין.  ְבִעין  ׁשִ ּבְ ָעַלְייהּו,  ְמָמָנן  ַרְבְרִבין  ָבִטין,  ׁשְ ְתֵריַסר  ּבִ ֵליָוֵאי,  ּבְ

הּוא  ָמאָלא,  ִלׂשְ ַנְחׁשֹון  ִליִמיָנא,  ַאֲהֹרן  ִלים.  ׁשְ גּוָפא  ּבְ ִלים  ּתְ ִאׁשְ הּוא 

יַנְייהּו. ּבֵ

א  ָמאָלא, ּדָ א ַאֲהֹרן. ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה, ִמּשְׂ ְדְלָך, ִמיִמיָנא, ּדָ ְך ֶאת ּגָ ִגין ּכַ ּבְ

יָמא  ָעְלָמא ֲהָוה. ְוִאי ּתֵ ירּוָתא ּבְ ה ׁשֵ ְך ֹמׁשֶ ִגין ּכָ ַמר. ּבְ ַנְחׁשֹון. ְוָהא ִאּתְ

יָחא הּוא,  א ְמׁשִ ַמאן ֲהָוה ִסּיּוָמא )דהא משה שירותא הוה(. ִסּיּוָמא ַמְלּכָ

ַההּוא  ִרין. ּבְ ן ְלָדֵרי ּדָ ָלא ֲהָוה ּכֵ ָעְלָמא, ַמה ּדְ ִלימּו ּבְ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ֵדין ִיׁשְ ָהא ּכְ ּדְ

ַחד,  ִזּוּוָגא  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ָעְלִמין  ְוֵיהֹון  א,  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ִלימּו  ׁשְ ח  ּכַ ּתְ ִיׁשְ ִזְמָנא 

מֹו ֶאָחד. יֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי' ֶאָחד ּוׁשְ ִתיב )זכריה יד( ּבַ ֵדין ּכְ ּכְ

ואתחנן רס: תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- 

ְרׁשּוָה  ּפֵ ֲהֵרי  ִרּבֹונֹו,  ִלְפֵני  בעצה(  )ועומד  ְבָרצֹון  ה  ִפּלָ ּתְ ַסּיֵם  ּמְ ׁשֶ ַאַחר 

ֵעצֹות  ה  ְוַכּמָ ִריְך.  ּצָ ׁשֶ ָמקֹום  ְלאֹותֹו  ַהּלֵב  ְרצֹון  ּבִ ַנְפׁשֹו  ִלְמֹסר  ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ּבּוִרים  ל אֹוָתם ּדִ ה ַקּיֶֶמת )הסתימה(, ּכָ ִפּלָ ַהּתְ ָעה ׁשֶ ּכֹל. ּוְבׁשָ ֵיׁש ָלָאָדם ּבַ

ּלָם עֹוִלים ְלַמְעָלה ּובֹוְקִעים ֲאִויִרים  ה, ּכֻ ִפּלָ אֹוָתּה ּתְ יו ּבְ ּמֹוִציא ָאָדם ִמּפִ ׁשֶ

ֶלְך  ֹראׁש ַהּמֶ ִרים ּבְ יִעים, ּוִמְתַעּטְ ּגִ ּמַ יִעים ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ּגִ ּמַ ּוְרִקיִעים, ַעד ׁשֶ

דֹוׁש- ַלּקָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ַהֲחֵבִרים,  ְרׁשּוָה  ּפֵ ַוֲהֵרי  ֲעָטָרה.  ֵמֶהם  ים  ְועֹוׂשִ

תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ ִין ָלנּו? ִמּמֹׁשֶ ֲחנּוִנים. ִמּנַ ְהֶיה ְתִפּלַת ּתַ ּתִ ן ׁשֶ רּוְך- הּוא, ְלַכּוֵ ּבָ

ה. ה ְמֻעּלָ ן ֶאל ה'. זֹוִהי ְתִפּלָ ָוֶאְתַחּנַ

ן ַרְגָליו, ּוֵפְרׁשּוָה. ְוָצִריְך ְלַכּסֹות  ה, ָצִריְך ְלַכּוֵ ִפּלָ ּתְ עֹוֵמד ּבַ ּבֹא ּוְרֵאה, ִמי ׁשֶ

ֵעיָניו  ְלַכּסֹות )לכסות( )לסתם(  ְוָצִריְך  ֶלְך,  ַהּמֶ ִלְפֵני  עֹוֵמד  ׁשֶ ִמי  ּכְ ֹראׁשֹו 

ִמי  ָאַמר,  ָסָבא  ַהְמנּוָנא  ַרב  ל  ׁשֶ ּוְבִסְפרֹו  ִכיָנה.  ּשְׁ ּבַ ל  ּכֵ ִיְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ים  ּלֹא ַמְנִמיְך ֶאת ֵעיָניו ָלָאֶרץ, ַמְקּדִ ִפּלָה אֹו ׁשֶ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּפֹוֵקַח ֵעיָניו ּבִ ׁשֶ

ִכיָנה ְולֹא ָימּות  אֹור ַהּשְׁ ל ּבְ ּכֵ ֵצא ַנְפׁשֹו לֹא ִיְסּתַ ּתֶ ֶות, ּוְכׁשֶ ָעָליו ַמְלַאְך ַהּמָ

הּוא ָצִריְך  ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ִכיָנה הּוא ִמְתַזְלֵזל ּבְ ּשְׁ ַזְלֵזל ּבַ ּמְ יָקה. ִמי ׁשֶ ְנׁשִ ּבִ

ד ּוֹבַזי ֵיָקּלּו. ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ תּוב )שמואל א ב( ּכִ ּכָ אֹוָתּה, ֶזהּו ׁשֶ

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָיכֹול  ְוֵאיְך  ּלֵל.  ִמְתּפַ הּוא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִכיָנה  ּשְׁ ּבַ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְזִה 

ב  ּסֵ תּוב ַוּיַ ּכָ ִכיָנה עֹוֶמֶדת ְלָפָניו. ֶזהּו ׁשֶ אי ַהּשְׁ ּדַ ּוַ א ָלַדַעת ׁשֶ ִכיָנה? ֶאּלָ ּשְׁ ּבַ

ְך לֹא ָצִריְך ִלְהיֹות  ּום ּכָ ִכיָנה. ִמּשׁ ם ׁשֹוָרה ַהּשְׁ ּשָׁ יר, ׁשֶ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ִחְזִקּיָ

יר, ּוֵפְרׁשּוָה. ינֹו ּוֵבין ַהּקִ חֹוֵצץ ּבֵ

ׁש  ְך ְיַבּקֵ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ַבח ִרּבֹונֹו ּבַ ר ׁשֶ ה ָצִריְך ְלַסּדֵ ִפּלָ ּתְ עֹוֵמד ּבַ ִמי ׁשֶ

ּוְלַבּסֹוף  ְוגֹו',  ַהִחּלֹוָת  ה  ַאּתָ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָאַמר  ְך  ּכָ ה  ֹמׁשֶ ֲהֵרי  ׁשֶ תֹו.  ׁשָ ּקָ ּבַ

ַהְתָחָלה,  תּוב ֲאֹדָנ''י ּבַ ּכָ אן ׁשֶ ֹוֶנה ּכָ י ְיהּוָדה ָאַמר, ַמה ּשׁ ָרה ְוגֹו'. ַרּבִ ֶאְעּבְ

ּדּור  א ַהּסִ ִו''ה, ְוקֹוְרִאים ֱאלִֹהי''ם? ֶאּלָ ֶל''ת נּו''ן יֹו''ד, ּוְלַבּסֹוף יֱֹהִ ָאֶל''ף ּדָ ּבְ

ּיֹום,  ת ַלְיָלה ּבַ ְיָלה ּוִמּדַ ּלַ ת יֹום ּבַ ה ְלַמְעָלה, ּוְלַהְכִליל ִמּדַ ַמּטָ ְך הּוא - ִמּלְ ּכָ

ית  ְך. ָמה ָהֵראׁשִ ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבּדְ ָראּוי. ַאּתָ ֶאָחד ּכָ ג ַהּכֹל ּכְ ּוְלַזּוֵ

ּכֹל. ְוִאם ּתֹאַמר,  ֵלם ּבַ עֹוָלם ִלְהיֹות ׁשָ ית ָהָיה ּבָ ה ֵראׁשִ אי ֹמׁשֶ א ַוּדַ אן? ֶאּלָ ּכָ

אי,  ַוּדַ ְך ֶזה ּבְ מֹו ְלַמְעָלה - ּכָ ה ּכְ ּלֵם ְלַמּטָ ּתַ ֵלם, ְוָהִאיָלן ִהׁשְ ַיֲעֹקב ָהָיה ׁשָ

ֵלמּות  ׁשְ ר ּבִ ֲהֵרי ִהְתַעּטֵ ה לֹא ָהָיה ְלָאָדם ַאֵחר, ׁשֶ ָהָיה ְלֹמׁשֶ ֶ ֲאָבל ַמה ּשׁ

ּכֲֹהִנים,  ּבַ ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ּתֹוָרה,  ּבַ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ה  ַכּמָ ּבְ ְיֵתָרה 

ְבִעים ַסְנֶהְדִרין.  ׁשִ ים ֲעֵליֶהם, ּבְ דֹוִלים ְמֻמּנִ ָבִטים, ּגְ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ּשְׁ ם, ּבַ ְלִוּיִ ּבַ

יֵניֶהם. ֹמאל, ְוהּוא ּבֵ ֵלם. ַאֲהֹרן ְלָיִמין, ַנְחׁשֹון ִלׂשְ גּוף ׁשָ ּלֵם ּבְ ּתַ הּוא ִהׁשְ

ֶזה  ֹמאל,  ִמּשְׂ ַהֲחָזָקה,  ָיְדְך  ְוֶאת  ַאֲהֹרן.  ֶזה  ִמין,  ִמּיָ ְדְלְך,  ּגָ ֶזה ֶאת  ּום  ִמּשׁ

עֹוָלם. ְוִאם ּתֹאַמר,  ית ּבָ ה ָהָיה ֵראׁשִ ְך ֹמׁשֶ ּום ּכָ ֵאר. ִמּשׁ ַנְחׁשֹון. ַוֲהֵרי ִנְתּבָ

יַח,  ׁשִ ּיּום הּוא ֶמֶלְך ַהּמָ ּיּום )שהרי משה היה הראשית( ? ַהּסִ ִמי ָהָיה ַהּסִ

אֹותֹו  ן ְלדֹוֵרי דֹורֹות. ּבְ ּלֹא ָהָיה ּכֵ ֶ עֹוָלם ַמה ּשׁ ֵלמּות ּבָ ֵצא ׁשְ ּמָ ֲהֵרי ָאז ּתִ ׁשֶ

ִזּוּוג ֶאָחד, ְוָאז  ם ּבְ ּלָ ה, ְוִיְהיּו ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ֵלמּות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ֵצא ׁשְ ּמָ ְזַמן ּתִ

מֹו ֶאָחד. ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ תּוב )זכריה יד( ּבַ ּכָ



תורה עח חלק ב'
יק  ִדּ י ִלְפָעִמים ַהַצּ יק ָהֱאֶמת. ַהְינּו ִכּ ִדּ ל ַהַצּ יטּות ֶשׁ ִשׁ ִעְנַין ַהְנָהַגת ַהְפּ ְבּ
ְתַנֵהג ַעְצמֹו  ִמּ ָראְסִטיק(, ֶשׁ ּקֹוִרין ְפּ ׁש, )ֶשׁ ׁשּוט ַמָמּ ָהֱאֶמת הּוא ִאיׁש ָפּ
ין  ֻחִלּ יַחת  ִשׂ ְבּ ְועֹוֵסק  ּתֹוָרה,  ׁשּום  ה  ְמַגֶלּ ְוֵאינֹו  יטּות,  ִשׁ ַהְפּ ַדְרֵכי  ְבּ
ר ַהַחִיּים ִהיא  י ִעָקּ ע, ִכּ ׁש: ַדּ ׁשּוט ַמָמּ ִחיַנת ִאיׁש ָפּ ְוַכּיֹוֵצא, ְוהּוא ָאז ְבּ
ְוָכל  ל(,  )דברים  ָיֶמיָך  ְוֹאֶרְך  ַחֶיּיָך  הּוא  י  ִכּ תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַהּתֹוָרה, 
פֹוֵרׁש ִמן ַהַחִיּים )זוהר לך לך דף צב, בהעלותך  ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהּתֹוָרה ְכּ
מּוַהּ ְוִנְפָלא, ֵאיְך  ָבר ָתּ ן ִלְכאֹוָרה ַהָדּ דף קמח, ואתחנן דף רס(. ְוַעל־ֵכּ
ִמן  ֶזהּו  ּוֶבֱאֶמת  ה.  ַקָלּ ָעה  ָשׁ ֲאִפּלּו  ַהּתֹוָרה  ִמן  ַעְצמֹו  ִלְפֹרׁש  ר  ֶאְפָשׁ
ִלי  ִמיד יֹוָמם ָוַלְיָלה, ְבּ ַהּתֹוָרה, ָתּ בּוק ְבּ ר ִלְהיֹות ָדּ י ֶאְפָשׁ ְמָנע ּוִבְלִתּ ַהִנּ
גמפ"ת  ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְבּ עֹוֵסק ְבּ ַעל־ּתֹוָרה, ֵהן ַלְמָדן ֶשׁ ֶהְפֵסק ֶרַגע, ְוָכל ַבּ
ִפי ֵעֶסק  ִפי ֶעְרּכֹו, ְכּ ל ֶאָחד ְכּ "י, ּתֹוָספֹות[ ְוַכּיֹוֵצא, ָכּ רּוׁש ַרִשׁ ְגָמָרא, ֵפּ ]ִבּ
ַעל  ַבּ ֲאִפּלּו  ְוֵכן  ּיֹום.  ַבּ ָעה  ָשׁ ֵאיֶזה  ֵמַהּתֹוָרה  ֵטל  ִיָּבּ ֶשׁ ֶהְכֵרַח  ְבּ ִלּמּודֹו, 
י־ בֹוַהּ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ַאף־ַעל־ִפּ הּוא ָגּ ָגה, ַוֲאִפּלּו ִמי ֶשׁ ׂ ַהָשּ
ר ִלְהיֹות  י ִאי ֶאְפָשׁ ָגתֹו ֵאיֶזה ְזַמן, ִכּ ׂ ל ֵמַהָשּ ַיְּפִסיק ְוִיָבֵטּ ֶהְכֵרַח ֶשׁ ֵכן ְבּ
ֶהְכֵרַח ְלַהְפִסיק  י ְצִריִכין ְבּ ִלי ֶהְפֵסק. ִכּ ָגה ְבּ ׂ תֹוָרה ְוַהָשּ ִמיד ְבּ בּוק ָתּ ָדּ
י ְצִריִכין  ֶזה, ִכּ ּיֹוֵצא ָבּ ן אֹו ַכּ א־ּוַמָתּ ׂ ָעה, ִאם ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ַמָשּ ֵאיֶזה ָשׁ
ׁשּום ֹאֶפן ִלְהיֹות  ר ְבּ י ִאי ֶאְפָשׁ ָלל – ִכּ ן. ְוַהְכּ ָצְרֵכי ַהּגּוף ַגם־ֵכּ ַלֲעֹסק ְבּ
ל  ְלַבֵטּ ְצִריִכין  ּוְבֶהְכֵרַח  ֶהְפֵסק,  ׁשּום  ִלי  ְבּ ָגה  ׂ ּוַבַהָשּ ַהּתֹוָרה  ְבּ בּוק  ָדּ
אֹו  ְמָדן  ַהַלּ ֶזה  ֲאַזי  ֵמַהּתֹוָרה,  ִלין  ַבְטּ ְמּ ֶשׁ ָעה  ָשׁ ּוְבאֹותֹו  ָעה.  ָשׁ ֵאיֶזה 
ָראְסִטיק(. ְוִלְכאֹוָרה  ׁש )ַהינּו ְפּ ׁשּוט ַמָמּ ִחיַנת ִאיׁש ָפּ ָגה הּוא ְבּ ׂ ַעל־ַהָשּ ַהַבּ
ָעה  ר ִלְפֹרׁש ַעְצמֹו ִמן ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו ָשׁ ה ְמֹאד, ֵאיְך ֶאְפָשׁ ָבר ָקֶשׁ ֶזה ַהָדּ
ִמן  ַעְצמֹו  ִלְפֹרׁש  ִיְּרֶצה  ֶשׁ ֶזה  הּוא  ּוִמי  ְוכּו',  ַחֵיּינּו  ִהיא  ֲהלֹא  ה,  ַקָלּ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  י ֶשׁ ה. ְוַאף־ַעל־ִפּ ַהַחִיּים ֲאִפּלּו ֶרַגע ַקָלּ
ה  י־ֵכן ִמי ִיְתַרֶצּ ל ּתֹוָרה ֶזהּו ִקּיּוָמּה, ַאף־ַעל־ִפּ ּטּוָלּה ֶשׁ )מנחות צט(: ִבּ
י־ֵכן טֹוב יֹוֵתר  ֶזּהּו ִקּיּוָמּה, ַאף־ַעל־ִפּ ל ִמן ַהּתֹוָרה ַאף ֶשׁ ֵטּ ֶזה ְלִהְתַבּ ָבּ
ּוִמי  ַהָיִּמים.  ְוֹאֶרְך  ר ִהיא ַהַחִיּים  ַהּתֹוָרה, ֲאֶשׁ ְבּ בּוק  ָדּ אי ִלְהיֹות  ַוַדּ ְבּ
ִמי  ְפָרט  ִבּ ַאַחת,  ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ַהַחִיּים  ִמן  ִלְפֹרׁש  ה  ִיְתַרֶצּ ר  ֲאֶשׁ ָהִאיׁש 
ל־ ּה ְמֹאד, ִמָכּ ּתֹוָרה, ְוָדבּוק ָבּ זֹּוֶכה ְלַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ּוַמְתִמיד ְמֹאד ַבּ ֶשׁ
ׁש ֵאיֶזה ִחּדּוׁש,  ַהּתֹוָרה, ְלַחֵדּ יׁש ֵאיֶזה ְמִתיקּות ְבּ זֹּוֶכה ְלַהְרִגּ ן ִמי ֶשׁ ֵכּ ֶשׁ
ּוִבְפָרט  ָגה,  ׂ ַהָשּ ַעל  ַבּ ן  ֵכּ ְוָכל־ֶשׁ ן  ֵכּ ל־ֶשׁ ִמָכּ גמפ"ת,  ְבּ ט  ָשׁ ְפּ ֵאיֶזה  ֲאִפּלּו 
ְוֵאיְך  ַח,  ֹמּ ַבּ ֵער  ְלַשׁ ר  ֶאְפָשׁ ִאי  זֹו  ּוַמֲעָלה  א,  ַמְלָכּ ְדּ ְלִגְנַזָיּא  זֹּוֶכה  ֶשׁ ִמי 
ר  י ֶאְפָשׁ ְלִתּ ה. ּוֶבֱאֶמת ֶזהּו ִבּ ָעה ַקָלּ ִיְתַרֶצּה ִלְפֹרׁש ִמן ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו ָשׁ
ל  ֶהְכֵרַח ְצִריִכין ְלַבֵטּ ְבּ י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ ִמיד  ָתּ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  ְבּ בּוק  ָדּ ִלְהיֹות 
ֵטִלין  ְבּ ָעה ֶשׁ ׁ זֹו ַהָשּ ה ְמַחִיּין ַעְצָמן ְבּ ֶמּ ן ַבּ ָעה, ְוִאם־ֵכּ ּוְלַהְפִסיק ֵאיֶזה ָשׁ

"ל: ַנּ ר ַהַחִיּים הּוא ִמן ַהּתֹוָרה ַכּ ִמן ַהּתֹוָרה, ֲהלֹא ִעָקּ
ִאיׁש  הּוא  ֶשׁ ַהְזַּמן  אֹותֹו  ְבּ ַעְצמֹו  ְמַחֶיּה  ָהֱאֶמת  יק  ִדּ ַהַצּ י  ִכּ ע,  ַדּ ַאְך 
ֵאּלּו  ָכל  י  ִכּ ע,  ַדּ י  ִכּ ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ְנִסיַעת  ל  ֶשׁ ֶרְך  ֵמַהֶדּ "ל  ַנּ ַכּ ׁשּוט  ָפּ
ָאז הּוא ִאיׁש  ֵטל ִמן ַהּתֹוָרה, ֶשׁ ָבּ ָעה ֶשׁ ָשׁ ְמָדן ְבּ ַהְינּו ֶזה ַהַלּ ׁשּוִטים, ְדּ ַהְפּ
י־ֵכן  ָלל ְוַאף־ַעל־ִפּ ֵאינֹו ַלְמָדן ְכּ ׁש, ֶשׁ ׁשּוט ַמָמּ "ל, ְוֵכן ֵיׁש ִאיׁש ָפּ ַנּ ׁשּוט ַכּ ָפּ
ל ִחּיּות ִמן ַהּתֹוָרה, ְוֵכן ֲאִפּלּו  אי ְמַקֵבּ ַמִים, ּוְבַוַדּ ר ִויֵרא־ָשׁ ֵשׁ הּוא ִאיׁש ָכּ
אי  ַוַדּ ִלים ְבּ ם ֵהם ְמַקְבּ ה יֹוֵתר, ַוֲאִפּלּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ַגּ מּוִכים ְלַמָטּ ַהְנּ
ֲעֵליֶהם  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ְצִריִכין  ׁשּוִטים  ַהְפּ ֵאּלּו  ְוָכל  ַהּתֹוָרה.  ִמן  ִחּיּות  ן  ַגם־ֵכּ
"ל,  ׁשּוִטים ַהַנּ י ָכל ַהְפּ לּו ַעל־ָידֹו ִחּיּות, ִכּ ם ְיַקְבּ ָלּ ֻכּ דֹול, ֶשׁ ׁשּוט ָגּ ִאיׁש ָפּ
ר ַהַחִיּים, ּוֶבֱאֶמת  ִהיא ִעָקּ ל ֵאיֶזה ִחּיּות ֵמַהּתֹוָרה, ֶשׁ ם ְצִריִכין ְלַקֵבּ ָלּ ֻכּ
ָראְסַטאֶקיס(,  ּקֹוִרין ְפּ ׁשּוִטים )ֶשׁ ים ְפּ י ֵהם ֲאָנִשׁ ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּתֹוָרה, ִכּ
ִלין  ַעל־ָידֹו ֵהם ְמַקְבּ דֹול, ֶשׁ ׁשּוט ָגּ ִיְּהֶיה ֲעֵליֶהם ִאיׁש ָפּ ן ְצִריִכין ֶשׁ ַעל־ֵכּ

ִחּיּות ֵמַהּתֹוָרה:

ם  ְלֵשׁ ּתֹוָרה  ַבּ הּוא עֹוֵסק  ֶשׁ ַלְמָדן  ֵהן  "ל,  ַהַנּ ׁשּוִטים  ַהְפּ ָכל  י  ִכּ ע,  ַדּ י  ִכּ
ּוב  ִלּמּודֹו ְלִיּשׁ ָמּה, ֵאינֹו מֹוִעיל ְבּ א ִלְשׁ לֹּ ּתֹוָרה ֶשׁ עֹוֵסק ַבּ ֶשׁ י ְכּ ַמִים, )ִכּ ָשׁ
ֵיׁש  ֶזה  ָבּ ְוַגם  ַעְצמֹו,  ִביל  ְשׁ ִבּ ַרק  ִנְצָרְך  ָמּה הּוא  ִלְשׁ א  לֹּ ֶשׁ י  ִכּ ָהעֹוָלם, 
ל  ַבֵטּ ְמּ ֶשׁ ּוב ָהעֹוָלם(, ְכּ ִיּשׁ ֶזּהּו עֹוֵסק ְבּ ָמּה, ֶשׁ עֹוֵסק ִלְשׁ ֶשׁ ִחינֹות, ַרק ְכּ ְבּ
ׁשּוִטים  ָאר ַהְפּ "ל, ֵהן ְשׁ ַנּ ׁש ַכּ ׁשּוט ַמָמּ ִחיַנת ִאיׁש ָפּ ָאז הּוא ְבּ ּמּודֹו, ֶשׁ ִמִלּ
ֵעת  ן הּוא ְמַחֶיּה ַעְצמֹו ְבּ ַהּתֹוָרה ֵכּ ִפי ֲאִחיָזתֹו ְבּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְכּ – ָכּ
ַלת  י ֹקֶדם ַקָבּ ַלת ַהּתֹוָרה. ִכּ ִחיַנת ִקּיּום ָהעֹוָלם ֹקֶדם ַקָבּ יטּותֹו ִמְבּ ִשׁ ְפּ
ּתֹוָרה  ֲעַדִין  ָהָיה  לֹא  י  ִכּ ַחְסּדֹו,  ְבּ ַרק  ִמְתַקֵיּם  ָהעֹוָלם  ָהָיה  ַהּתֹוָרה 
ִקּיּום  ר  ִעָקּ ְוָהָיה  ָהעֹוָלם,  ִיְתַקֵיּם  ַעל־ָידֹו  ֶשׁ ִמְצָוה,  ל  ֶשׁ ָיּה  ֲעִשׂ ְוׁשּום 
ּבֹוֵדל  ֶשׁ ָעה  ָשׁ ְבּ יטּותֹו,  ִשׁ ְפּ ֵעת  ְבּ יק  ִדּ ְוַהַצּ ָהעֹוָלם ַעל־ְיֵדי ַחְסּדֹו ְלַבד. 
ַנת  ִחיַנת אֹוַצר ַמְתּ ִחיָנה זֹו. ְוֶזה ְבּ ל ִחּיּות ִמְבּ ִמן ַהּתֹוָרה, הּוא ְמַקֵבּ
ָלל  ֵאין לֹו ׁשּום ְזכּות ְכּ י ֶשׁ ִמּ ם, ֶשׁ ַנת ִחָנּ ל ַמְתּ י ֵיׁש אֹוָצר ֶשׁ ם, ִכּ ִחָנּ
ִביל  ְשׁ אי ֵאין ֶזה ָהאֹוָצר מּוָכן ִבּ ם )מ"ר תשא פ' מה(, ּוְבַוַדּ ׁ ל ִמָשּ ְמַקֵבּ
אי ֵאין  ַוַדּ ע ְבּ י ָהָרָשׁ יק, ִכּ ִדּ דֹול ִמן ַהַצּ ע הּוא ָגּ ן ָהָרָשׁ י ִאם־ֵכּ ִעים, ִכּ ְרָשׁ
ם. ַאְך  ַנת ִחָנּ ל ֵמאֹוָצר ַמְתּ ִביל ֶזה ְלַקֵבּ ְשׁ ה ִבּ ָלל, ְוִכי ִיְזֶכּ לֹו ׁשּום ְזכּות ְכּ
ם  ִחָנּ ַנת  ם, ַרק ֶזה ָהאֹוַצר ַמְתּ ׁ ל ִמָשּ אי ֵאינֹו ְמַקֵבּ ַוַדּ ְבּ ע  ֱאֶמת ָהָרָשׁ ֶבּ
"ל,  ַנּ ׁשּוט ַכּ יק הּוא ִאיׁש ָפּ ִדּ ַהַצּ ָעה ֶשׁ ָשׁ יק ְלַבד, ַהְינּו ְבּ ִדּ ִביל ַהַצּ ְשׁ הּוא ִבּ
ַלת  ִחיַנת ֹקֶדם ַקָבּ ֶזּהּו ְבּ ם, ֶשׁ ַנת ִחָנּ ל ִמֶזּה ָהאֹוָצר ַמְתּ ֲאַזי הּוא ְמַקֵבּ
י ְלעֹוָלם  ְבִחיַנת: ִכּ ם ְלַבד, ִבּ ֶחֶסד ִחָנּ ָהָיה ִמְתַקֵיּם ָהעֹוָלם ְבּ ַהּתֹוָרה, ֶשׁ
קיח(:  )פסחים  ָמָרא  ְגּ ַבּ ּמּוָבא  ]ַכּ ן־ּתֹוָרה,  ַמַתּ ֹקֶדם  ַעל  ֱאַמר  ַהֶנּ ַחְסּדֹו, 
ה  ׁ ָשּ ְוִשׁ ִרים  ֶעְשׂ ֶנֶגד  ְכּ ִמי,  ֶנֶגד  ְכּ ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ה  ׁ ָשּ ְוִשׁ ִרים  ֶעְשׂ י  ַהֵנּ
ּוב ָהעֹוָלם  ִיּשׁ י ָאז לֹא ָהָיה ׁשּום ּתֹוָרה, ְוָהיּו עֹוְסִקין ַרק ְבּ דֹורֹות ְוכּו'[. ִכּ
ְדָרׁש )רבה צו  ִמּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַבּ מֹו ֶשׁ ּוְבֶדֶרְך־ֶאֶרץ, ְכּ
ְוָאז  ּדֹורֹות,  ה  ׁ ָשּ ְוִשׁ ִרים  ֶעְשׂ ַלּתֹוָרה  ְדָמה  ָקּ ֶשׁ ֶרְך־ֶאֶרץ,  ֶדּ דֹוָלה  ְגּ פ"ּט(: 
ַלת  ם ֹקֶדם ַקָבּ ם ְלַבד. ּוֶבֱאֶמת ַגּ ר ִקּיּום ָהעֹוָלם ַעל־ְיֵדי ֶחֶסד ִחָנּ ָהָיה ִעָקּ
ִהיא  ַהּתֹוָרה  י  ִכּ ְמִציאּות,  ִבּ ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה  ָאז  ם  ַגּ אי  ַוַדּ ְבּ ַהּתֹוָרה, 
ר,  ֶהְעֵלם ּוְבֶהְסֵתּ ן־ּתֹוָרה, ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ְבּ ִנְצִחית. ָאְמָנם ָאז, ֹקֶדם ַמַתּ
ן־ּתֹוָרה,  רֹות, ְוָאז ֹקֶדם ַמַתּ ְבּ ֶרת ַהִדּ ֲעֶשׂ לּוָלה ַבּ י ָכל ַהּתֹוָרה ְכּ ַהְינּו ִכּ
ִנְבָרא  ֶהם  ָבּ ֶשׁ ַמֲאָמרֹות  ָרה  ֲעָשׂ ַבּ ֶנְעָלִמין  רֹות  ְבּ ַהִדּ ֶרת  ָהֲעֶשׂ ָהיּו 
ּוב  תֹוְך ִיּשׂ ֶרת ְבּ ה ֶנְעֶלֶמת ְוִנְסֶתּ ָלּ ל ַהּתֹוָרה ֻכּ ָהְיָתה ָכּ ָהעֹוָלם. ִנְמָצא ֶשׁ
ל ָהעֹוָלם ּוְבָכל  ּבּוִרים ֶשׁ ָרה ַמֲאָמרֹות. ּוְבָכל ַהִדּ ֲעָשׂ ְבָרא ַבּ ִנּ ָהעֹוָלם, ֶשׁ
ִיְּהֶיה –  א ֶשׁ חֹוֵטב ֵעִצים אֹו ֵאיֶזה ֻעְבָדּ ּיֹות, ֵהן ִמי ֶשׁ ָהֻעְבּדֹות ְוָהֲעִשׂ
ם  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ַמֲאָמרֹות,  ָרה  ֲעָשׂ ַבּ ִנְבָרא  ל  ַהֹכּ י  ִכּ ַהּתֹוָרה,  ֶנְעָלם  ם  ֻכָלּ ְבּ
ּפֹוֵרׁש ִמן  ָעה ֶשׁ ָשׁ יק, ְבּ ִדּ ן־ּתֹוָרה. ְוַהַצּ ָרה ֹקֶדם ַמַתּ ַהּתֹוָרה ֶנֶעְלָמה ְוִנְסְתּ
ל  ִחיָנה זֹו ֶשׁ ל ִחּיּות ִמְבּ ׁשּוט, הּוא ְמַקֵבּ ִחיַנת ִאיׁש ָפּ ַהּתֹוָרה ְוהּוא ְבּ
ֱאַמר ְלַמְעָלה,  ָרֵאל ַהֶנּ ל ֶאֶרץ־ִיְשׂ ֶרְך ֶשׁ ִחיַנת ַהֶדּ ן־ּתֹוָרה. ְוֶזהּו ְבּ ֹקֶדם ַמַתּ
ת ֶאֶרץ־ ׁ ַח ְקֻדַשּ ר ֹכּ י ִעָקּ ם, ִכּ ׁ יטּותֹו ִמָשּ ִשׁ ֵעת ְפּ יק ְמַחֶיּה ַעְצמֹו ְבּ ִדּ ַהַצּ ֶשׁ
יד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת  יו ִהִגּ ַח ַמֲעָשׂ ִחיַנת: ֹכּ ָרֵאל הּוא ַעל־ְיֵדי ְבּ ִיְשׂ
ַתח  ָפּ ֶזה  ִביל  ְשׁ ִבּ ֶשׁ ְוכּו',  ית  ֵראִשׁ ְבּ סּוק  ָפּ ַבּ "י  ַרִשׁ ֵרׁש  ֵפּ ֶשׁ מֹו  ְכּ גֹוִים, 
ית',  ֵראִשׁ 'ְבּ ַתח ִבּ ן ָפּ ם ְוכּו', ַעל־ֵכּ ְזָלִנים ַאֶתּ א ֹיאְמרּו ַגּ לֹּ ית', ֶשׁ ֵראִשׁ 'ְבּ ִבּ
ל, ּוִבְרצֹונֹו ְנָתָנּה ָלֶהם ּוִבְרצֹונֹו ְוכּו'. ִנְמָצא  ָרא ַהֹכּ ַרְך ָבּ י הּוא ִיְתָבּ ִכּ
ֶהם ִנְבָרא  ָבּ ָרה ַמֲאָמרֹות ֶשׁ ִחיַנת ֲעָשׂ ָרֵאל הּוא ִמְבּ ַח ֶאֶרץ־ִיְשׂ ר ֹכּ ִעָקּ ֶשׁ
ְיכֹוִלים  ָרֵאל  ִיְשׂ ָהיּו  ְיֵדי־ֶזה  ַעל־  ֶשׁ יו,  ַמֲעָשׂ ַח  ֹכּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ָהעֹוָלם, 
זֹו,  ִחיָנה  ְבּ ִנְמָצא  חּוץ־ָלָאֶרץ,  ְבּ אן,  ָכּ ְוַגם  ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ׁש  ְוִלְכֹבּ ֵליֵלְך 
ְמֹאד  ְרחֹוִקים  ָהיּו  ֶשׁ ְמקֹומֹות  ִבּ ִלְפָעִמים  ִאים  ָבּ ָקדֹוׁש  ַעם  ָרֵאל  ִיְשׂ י  ִכּ
ְוַגם  ַעּכּו"ם,  ל  ֶשׁ ה  ִחָלּ ִמְתּ ָהָיה  ֶשׁ ָמקֹום  ְבּ גֹון  ְכּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ת  ׁ ֻדַשּ ִמְקּ ְמֹאד 
ָרֵאל  ְוִיְשׂ ָרֵאל,  ִיְשׂ ת  ׁ ֻדַשּ ִמְקּ ְמֹאד  ָרחֹוק  הּוא  ֶשׁ ִמי  ְרׁשּות  ִבּ ו הּוא  ַעְכָשׁ
ְרֵאִלי,  ִיְּהֶיה ָמקֹום ִיְשׂ ין אֹותֹו, ֶשׁ ִשׁ קֹום ּוְמַקְדּ ים ַהָמּ ם, ְוכֹוְבִשׁ ִאים ְלָשׁ ָבּ
ם,  ַאֶתּ ְזָלִנים  ַגּ לֹוַמר  ְיכֹוִלים  ְוָהיּו  ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ִחיַנת  ְבּ ן  ַגם־ֵכּ ֶזּהּו  ֶשׁ
ִחיַנת  ְבּ יו,  ַמֲעָשׂ ַח  ֹכּ ַעל־ְיֵדי  ַאְך  ֶכם,  ָלּ ֶשׁ ֵאינֹו  ֶשׁ קֹום  ַהָמּ ֶזה  ם  ֶתּ ַבְשׁ ְכּ ֶשׁ
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ׁשֹו  ל ָהעֹוָלם ּוְלַקְדּ ׁש ָכּ ָרה ַמֲאָמרֹות, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵיׁש ָלנּו ְרׁשּות ִלְכֹבּ ֲעָשׂ
ִנְמָצא  ָלנּו.  ְנָתָנּה  ּוִבְרצֹונֹו  ָרָאּה,  ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ י הּוא  ִכּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ת  ׁ ְקֻדַשּ ִבּ
ָהעֹוָלם,  ּוב  ִיּשׁ ְבּ ַהְינּו  ֶדֶרְך־ֶאֶרץ,  ְבּ ין  ִשׁ ְמֻלָבּ ֵהם  ֶשׁ ַמֲאָמרֹות  ָרה  ֲעָשׂ ֶשׁ
ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ־  ֶרְך  ֶדּ ֵהם  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ֶהם  ָבּ י  ִכּ
ֶרְך־ ִחיַנת ֶדּ "ל. ְוֶזהּו ְבּ ַנּ ָרֵאל ַכּ ׁש ֶאֶרץ־ִיְשׂ ָרה ַמֲאָמרֹות ְיכֹוִלין ִלְכֹבּ ָהֲעָשׂ
ֶרְך־ֶאֶרץ  י ֶדּ ָרֵאל, ִכּ ֶרְך ְוָנִתיב ְלֶאֶרץ, ַהְינּו ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ הּוא ֶדּ ֶאֶרץ, ַהְינּו ֶשׁ
ַעְצמֹו הּוא  ָרה ַמֲאָמרֹות, ֶזה ֶזה ְבּ ֲעָשׂ ְבָרא ַבּ ִנּ הּוא ִיׁשּוב ָהעֹוָלם, ֶשׁ ֶשׁ
ְלֶאֶרץ־ ֶרְך  ֶדּ ַהְינּו  ֶרְך־ֶאֶרץ,  ֶדּ ְוֶזהּו  "ל,  ַנּ ַכּ ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ּוְנִתיב  ֶרְך  ֶדּ
הּוא  ָרֵאל, ֶשׁ ל ֶאֶרץ־ִיְשׂ ֶרְך ֶשׁ ֶרְך־ֶאֶרץ, ַהְינּו ַהֶדּ "ל. ּוְבֶזה ַהֶדּ ַנּ ָרֵאל ַכּ ִיְשׂ
ם ֶנְעֶלֶמת ַהּתֹוָרה,  ׁ ָשּ ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֶשׁ ָבּ ָרה ַמֲאָמרֹות ֶשׁ ִחיַנת ֲעָשׂ ְבּ
ן־ ֶדם ַמַתּ ֹקּ ה דֹורֹות ֶשׁ ׁ ָשּ ִרים ְוִשׁ ַחְסּדֹו ֶעְשׂ ֶזה ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיּם ְבּ ָבּ ֶשׁ
ֵאינֹו עֹוֵסק  יטּותֹו ֶשׁ ִשׁ ֵעת ְפּ יק ְמַחֶיּה ַעְצמֹו ְבּ ִדּ ַעְצמֹו ַהַצּ ֶזה ְבּ ּתֹוָרה, ָבּ
תֹוְך  ְבּ ְעֶלֶמת  ֶנּ ֶשׁ ַהּתֹוָרה  ְבִחיַנת  ִבּ ַעְצמֹו  ְמַחֶיּה  הּוא  ָאז  י  ִכּ ּתֹוָרה,  ַבּ
ַמֲאָמרֹות,  ָרה  ֲעָשׂ ַבּ ְבְראּו  ִנּ ֶשׁ ָהֻעְבּדֹות  ּוְבָכל  ּבּוִרים  ַהִדּ ָכל  ְבּ ָהעֹוָלם, 

"ל: ַנּ ם ֶנְעֶלֶמת ַהּתֹוָרה ַכּ ׁ ָשּ ֶשׁ
יטּות ְוִלְהיֹות ִאיׁש  ִשׁ ל ְלתֹוְך ְפּ דֹול ֵליֵרד ְוִלֹפּ יק ַהָגּ ִדּ ן ֻמְכָרח ַהַצּ ְוַעל־ֵכּ
ׁשּוִטים  ַהְפּ ל  ָכּ ֶאת  ְמַחֶיּה  הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ִכּ ֵעת.  ֵאיֶזה  ׁש  ַמָמּ ׁשּוט  ָפּ
ַעְצמֹו  ְמַחֶיּה  הּוא  י  ִכּ ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ַוֲאִפּלּו  ִיְּהֶיה,  ֶשׁ ִמי  ִיְהֶיה  "ל,  ַהַנּ
תֹוְך ָהעֹוָלם,  ין ְבּ ִשׁ ָרה ַמֲאָמרֹות, ַהְמֻלָבּ ֲעָשׂ ְעֶלֶמת ַבּ ְבִחיַנת ַהּתֹוָרה ַהֶנּ ִבּ
ִפי ֵקרּובֹו יֹוֵתר  "ל. ְוָכל ֶאָחד ְכּ ׁשּוִטים ַהַנּ ל ַהְפּ ִלין ִחּיּות ָכּ ּנּו ְמַקְבּ ּוִמֶמּ
בֹוַהּ יֹוֵתר: ּנּו ִחּיּות ָגּ ל ִמֶמּ ן הּוא ְמַקֵבּ "ל, ֵכּ יק ַהַנּ ִדּ ה ְוֶאל ַהַצּ ׁ ֻדָשּ ֶאל ַהְקּ

ָרֵאל,  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ־  ָלבֹוא  ׁש  ֵקּ ִבּ ֶשׁ ְכּ לֹום,  ׁ ַהָשּ ָעָליו  נּו,  ַרֵבּ ה  ֹמֶשׁ ן  ְוַעל־ֵכּ
ִחיַנת  ן ֶאל ה' – ְבּ תּוב )דברים ג(: ָוֶאְתַחַנּ ָכּ מֹו ֶשׁ ם, ְכּ ַנת ִחָנּ ׁש ַמְתּ ֵקּ ִבּ
ַח  תֹו ָהָיה ִעם ֹכּ ִפָלּ ְתּ ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר – ַהְינּו ֶשׁ ם. ְוֶזהּו: ָבּ ַנת ִחָנּ ַמְתּ
ָהעֹוָלם  ָהָיה  ֶשׁ ָהֵעת  אֹותֹו  ֹכַח  ְבּ ַהְינּו  ֵלאֹמר,  ַהִהיא  ֵעת  ָבּ ִחיַנת:  ְבּ
ָאז  ֶשׁ ן־ּתֹוָרה,  ַמַתּ ֹקֶדם  הּוא  ֶשׁ ַמֲאָמרֹות,  ָרה  ָהֲעָשׂ ַעל־ְיֵדי  ִמְתַקֵיּם 
ֶהם ָהְיָתה ַהּתֹוָרה  ָבּ ָרה ַמֲאָמרֹות ֶשׁ ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיּם ַעל־ְיֵדי ָהֲעָשׂ
ַח ַהֶזּה  "ל. ּוַבֹכּ ַנּ ם ַכּ ַנת ִחָנּ ֶנְעֶלֶמת, ְוָאז ָהָיה ִקּיּום ָהעֹוָלם ַעל־ְיֵדי ַמְתּ
ִחיַנת  ם, ְבּ ַנת ִחָנּ ִחיַנת ַמְתּ ן־ּתֹוָרה, ַהְינּו ְבּ ל ִקּיּום ָהעֹוָלם ֹקֶדם ַמַתּ ֶשׁ
ָרֵאל  ׁש ֶאֶרץ־ִיְשׂ ַח ַהֶזּה זֹוִכין ָלבֹוא ְוִלְכֹבּ ֹכּ "ל – ַבּ ָרה ַמֲאָמרֹות ַהַנּ ֲעָשׂ
זֹו.  ִחיָנה  ְבּ ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ָלבֹוא  ה  ֹמֶשׁ ׁש  ֵקּ ִבּ ן  ְוַעל־ֵכּ "ל,  ַנּ ַכּ
ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר – ַהְינּו  ם; ָבּ ַנת ִחָנּ ן ֶאל ה' – ַהְינּו ַמְתּ ְוֶזהּו: ָוֶאְתַחַנּ
ֲאָמרֹות  ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיּם ַעל־ְיֵדי ַהַמּ ִחיַנת ֵעת ַהִהיא, ֶשׁ ַח ְבּ ִעם ֹכּ
"ל,  ַנּ ַכּ ם  ִחָנּ ַנת  ַמְתּ ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי  ִמְתַקֵיּם  ָהעֹוָלם  ָהָיה  ָאז  ֶשׁ ְלַבד, 
ה  ׁש ֹמֶשׁ ֵקּ ן ִבּ "ל, ְוַעל־ֵכּ ַנּ ָרֵאל ַכּ ר ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְיכֹוִלין ָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ֲאֶשׁ
ֵעת ַהִהיא.  ִחיַנת: ָבּ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ִחיָנה זֹו ַכּ ָרֵאל ַעל־ְיֵדי ְבּ ָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ
ן־ּתֹוָרה,  אֹוָתּה ָהֵעת, ֹקֶדם ַמַתּ י ְבּ ִחיַנת ָסתּום ְוֶנְעָלם, ִכּ ַהִהיא – ֶזה ְבּ
"ל: ַנּ ָרה ַמֲאָמרֹות ְוכּו' ַכּ תֹוְך ָהֲעָשׂ ֶרת ְבּ ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ֶנְעֶלֶמת ְוִנְסֶתּ

ׁשּוט ְוֵאינֹו  הּוא ִאיׁש ָפּ י ֲאִפּלּו ִמי ֶשׁ י ָאסּור ְלָיֵאׁש ַעְצמֹו. ִכּ ָלל, ִכּ ְוַהְכּ
ְוַכּיֹוֵצא  ִלְלֹמד  לֹו  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶשׁ ָמקֹום  ְבּ הּוא  ֶשׁ אֹו  ָלל,  ְכּ ִלְלֹמד  ָיכֹול 
ִיְרַאת ה'  יטּותֹו ָצִריְך ְלַהֲחִזיק ַעְצמֹו ְבּ ִשׁ ֵעת ְפּ ם ְבּ י־ֵכן ַגּ ֶזה, ַאף־ַעל־ִפּ ָבּ
ל ִחּיּות ֵמַהּתֹוָרה  ם ָאז הּוא ְמַקֵבּ י ַגּ ִחיָנתֹו, ִכּ ׁשּוָטה ְלִפי ְבּ ּוַבֲעבֹוָדה ְפּ
הּוא ִלְפָעִמים  דֹול, ֶשׁ יק ַהָגּ ִדּ דֹול, ַהְינּו ַהַצּ ׁשּוט ַהָגּ "ל, ַעל־ְיֵדי ִאיׁש ָפּ ַנּ ַכּ
לֹום,  הּוא, ַחס ְוָשׁ "ל. ַוֲאִפּלּו ִמי ֶשׁ ַנּ ם ַכּ ָלּ הּוא ְמַחֶיּה ֶאת ֻכּ ׁשּוט, ֶשׁ ִאיׁש ָפּ
ח  לֹום, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֲאִפּלּו ִאם ֻמָנּ ְחּתֹוָנה ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָשׁ ְדֵרָגה ַהַתּ ַמּ ַבּ
י־ֵכן ַאל ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו, ִויַקֵיּם:  ּיֹות, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַאף־ַעל־ִפּ ְחִתּ אֹול ַתּ ְשׁ ִבּ
ם הּוא  י ַגּ ּיּוַכל, ִכּ ה ֶשׁ ֶמּ י )יונה ב(, ְוַיֲחִזיק ַעְצמֹו ַבּ ַוְּעִתּ אֹול ִשׁ ֶטן ְשׁ ִמֶבּ
ר  "ל. ְוָהִעָקּ יק ַהַנּ ִדּ ל ִחּיּות ֵמַהּתֹוָרה ַעל־ְיֵדי ַהַצּ ָיכֹול ַלֲחֹזר ְוָלׁשּוב ּוְלַקֵבּ
ָלל.  עֹוָלם ְכּ י ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָבּ ר, ]ִכּ ֶאְפָשׁ ׁ ָכל ַמה ֶשּ – ְלַחֵזּק ַעְצמֹו ְבּ
ְך  ׁשֹון: ַקיין ִיאּוׁש ִאיז ָגאר ִניט ַפאר ַהאְנִדין(, ּוָמַשׁ ֶזה ַהָלּ )ְוָאַמר ָאז ְבּ
ּוְבַעְמקּות  דֹול  ָגּ ֹכַח  ְבּ ַוֲאָמָרם  ְוכּו'"  ִיאּוׁש  "ַקיין  בֹות  ַהֵתּ ֵאּלּו  ְמֹאד 

ְלדֹורֹות,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ז  ּוְלַרֵמּ ְלהֹורֹות  ֵדי  ְכּ ְמֹאד,  ְונֹוָרא  ִנְפָלא 

ְוֵאיְך  ַיֲעֹבר ָעָליו ָמה[,  עֹוָלם, ֲאִפּלּו ִאם  ָבּ ׁשּום ֹאֶפן  ְבּ ִיְתָיֵאׁש  א  לֹּ ֶשׁ

ַחֵזּק  ְמּ ַפל, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֵמַאַחר ֶשׁ ָנּ הּוא, ֲאִפּלּו ִאם ָנַפל ְלָמקֹום ֶשׁ ֶשׁ

ַרְך.  ִיְתָבּ ֵאָליו  ְוַלֲחֹזר  ָלׁשּוב  ְקָוה  ִתּ לֹו  ֵיׁש  ֲעַדִין  הּוא,  ֶשׁ ה  ֶמּ ַבּ ַעְצמֹו 

ה  ָמּ ַכּ ְוֵיׁש  ַמִים.  ִיְרַאת־ָשׁ לֹו  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ָצִריְך  ן  ַגם־ֵכּ ׁשּוט  ָפּ ִאיׁש  ַוֲאִפּלּו 

ֶרְך  ַהֶדּ ַהְינּו  ֶרְך־ֶאֶרץ,  ֶדּ ִחיַנת  ִמְבּ ְרנּו  ַבּ ִדּ ְלַמְעָלה  י  ִכּ ְיָראֹות,  ִחינֹות  ְבּ

ִחיַנת  ְבּ ן  ַגם־ֵכּ ּה  ָבּ ֵיׁש  ַעְצָמּה  ְבּ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ָאְמָנם  ָרֵאל.  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ־ 

ֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמזֹּו, ְוֵהם  ִחינֹות ְקֻדּשׁ ר ְבּ ם ֶעֶשׂ י ֵיׁש ָשׁ ֹות, ִכּ ר ְקֻדּשׁ ֶעֶשׂ

ִחיַנת  ְבּ ִיְרָאה,  ִחיַנת  ְבּ ֵיׁש לֹו  ַמֲאָמר  ְוָכל  ַמֲאָמרֹות,  ָרה  ֲעָשׂ ִחיַנת  ְבּ

ִיְרָאה  ֵיׁש  י  ִכּ ְלִיְרָאֶתָך,  ר  ֲאֶשׁ ִאְמָרֶתָך  ָך  ְלַעְבְדּ ָהֵקם  קיט(:  )תהלים 

ִיְרַאת־ ְלַמְעָלה ִמִיְּרָאה )ְולֹא ִסֵיּם ְלָבֵאר ֶזה ָהִעְנָין(. ְוָצִריְך ְלַחֵזּק ַעְצמֹו ְבּ

ְמָחה ְגדֹוָלה  ּיּוַכל, ְויּוַכל ָלבֹוא ְלִשׂ ׁ ָכל ַמה ֶשּ יטּותֹו ְבּ ִשׁ ֵעת ְפּ ם ְבּ ַמִים ַגּ ָשׁ

ֱאמּוָנה  ַרק  ָלל,  ְכּ ְצִריִכין  ֵאין  ָחְכמֹות  י  ִכּ ֶוֱאמּוָנתֹו.  ִמימּותֹו  ְתּ ַעל־ְיֵדי 

ְמֹאד  ַמִזּיִקים  ָחְכמֹות  י  ִכּ ָלל.  ְכּ ָחְכָמה  ׁשּום  ִלי  ְבּ יטּות  ּוְפִשׁ ּוְתִמימּות 

ַמְתָעה  ַהָחְכָמה  י  ִכּ ַעְצָמם,  ל  ֶשׁ ָחְכָמָתן  ְבּ ִדים  ִנְלָכּ ְוַהֲחָכִמים  ְלָהָאָדם, 

אֹותֹו ֵמָחְכָמה ְלָחְכָמה, ּוֵמאֹוָתּה ַהָחְכָמה ְלָחְכָמה ַאֶחֶרת, ְוֵכן ֵמָחְכָמה 

ְבִחיַנת  ִבּ ַעְצמֹו,  ָחְכמֹות  ְבּ ְוִנְתֶעה  ד  ְלָכּ ִנּ ֶשׁ ַעד  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְלָחְכָמה 

ַעְרִמימּות  ְבּ ַהְינּו  ְיָקא,  ַדּ ָעְרָמם  ְבּ  – ָעְרָמם  ְבּ ֲחָכִמים  לֵֹכד  ה(:  )איוב 

ְתִמימּות: ֵרי ַההֹוֵלְך ִבּ ַעְצָמם הּוא לֹוֵכד אֹוָתם. ַאְשׁ ֶהם ְבּ ָלּ ְוָחְכמֹות ֶשׁ

יק ָהֱאֶמת,  ִדּ ַרְך, ִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב ְלַהַצּ ם ִיְתָבּ ׁ ׁש ְמֹאד ֵמַהֵשּ ּוְצִריִכין ְלַבֵקּ

ָהֱאֶמת,  יק  ִדּ ַלַצּ ִחּיּותֹו  ַחִיּים  ְבּ עֹודֹו  ְבּ ְלִהְתָקֵרב  זֹּוֶכה  ֶשׁ ְלִמי  ֵרי  ַאְשׁ י  ִכּ

ָאז  ה  ָקֶשׁ ִמיָתה(  ְלַאַחר  )ַהְינּו  ְך  ַאַחר־ָכּ י  ]ִכּ ֶחְלקֹו.  ֵרי  ַאְשׁ לֹו,  ֵרי  ַאְשׁ

ה  ִיְּזֶכּ ה ְוַתֲחנּוִנים ְמֹאד, ֶשׁ ְתִפָלּ ְמֹאד ְלִהְתָקֵרב, ּוְצִריִכין ְמֹאד ְלַהְרּבֹות ִבּ

ם ִלּבֹו ַעל ֶזה  ָבר ָשׂ ַעל־ָדּ י ַהַבּ יֵקי ֱאֶמת[. ִכּ ַחִיּים ִחּיּותֹו ְלִהְתָקֵרב ְלַצִדּ ְבּ

ֶאל  ְקרֹוִבים  ו  ַעְכָשׁ ֵהם  ָרֵאל  ִיְשׂ י  ִכּ ָהעֹוָלם,  ֶאת  ל  ְלַבְלֵבּ ו,  ַעְכָשׁ ְמֹאד 

דֹוִלים  ְגּ ּוִכּסּוִפין  דֹוִלים  ְגּ ְעּגּוִעים  ַגּ ָרֵאל  ְלִיְשׂ ו  ַעְכָשׁ ְוֵיׁש  ְמֹאד,  ץ  ַהֵקּ

ִנְכָסף  ֶאָחד  ְוָכל  ֶקֶדם,  יֵמי  ִבּ ֹזאת  ָכּ ָהְיָתה  לֹא  ר  ֲאֶשׁ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ְלַהֵשּ

ין  ֵבּ ְוִהְכִניס ַמֲחלֶֹקת  ָבר  ַעל־ָדּ ַהַבּ ן ֶהֱעִרים  ַרְך. ַעל־ֵכּ ִיְתָבּ ם  ׁ ְלַהֵשּ ְמֹאד 

יִקים  ִדּ ין ַהַצּ ֶקר, ְוַגם ֵבּ ל ֶשׁ ה ֶשׁ עֹוָלם ְמֻפְרָסִמים ַהְרֵבּ יִקים, ְוֵהִקים ָבּ ִדּ ַהַצּ

ָהֱאֶמת.  ֵהיָכן  יֹוֵדַע  ֶאָחד  ֵאין  ֶשׁ ַעד  דֹול,  ָגּ ַמֲחלֶֹקת  ִהְכִניס  ִיּים  ָהֲאִמִתּ

יק  ִדּ ְלַהַצּ ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ֵמַהֵשּ ְמֹאד  ׁש  ְלַבֵקּ ְצִריִכין  ן  ַעל־ֵכּ

ָהֱאֶמת:

י־ ָצאנּו ֶאְצלֹו. ְוֵהם ָראֵשׁ ָמּ ׁ ַעְצמֹו, ַמה ֶשּ נּו ַז"ל ְבּ ַתב־ַיד ַרֵבּ ָקה ִמְכּ ַהְעָתּ

ֵפרּוׁש.  ֵאר ְבּ א ֵבּ לֹּ ׁ ֶהם ַמה ֶשּ ָבִרים ָבּ "ל, ְועֹוד נֹוָסף ְדּ ְפָרִקים ֵמִעְנָין ַהַנּ

"ל  ֶזה ָהִעְנָין ַהַנּ ֵיּׁש ְבּ י־ְפָרִקים ִיְרֶאה ַהְמַעֵיּן ֶשׁ ּוְכִפי ַהּמּוָבן ֵמֵאּלּו ָהָראֵשׁ

י־ִאם  ֵפרּוׁש ִכּ ֹמַע ְבּ ה, ַאְך ֲאַנְחנּו לֹא ָזִכינּו ִלְשׁ ֵהָמּ ים ָכּ ָבִרים ַרִבּ עֹוד ְדּ

"ל: ִעְנָין ַהַנּ

ִריׁשּות.  ַעת. ְפּ ה, ַדּ ַעת. ֹמֶשׁ ַגם ַהַדּ ם, ֲעָריֹות. ְפּ ם. ִחָנּ ַנת ִחָנּ ן. ַמְתּ ָוֶאְתַחַנּ

ִריָאה  ַהְבּ ֶנה.  ִיָבּ ֶחֶסד  עֹוָלם  ם.  ִחָנּ ַנת  ַמְתּ ִריָאה,  ַהְבּ ִדי.  ִעָמּ ֲעֹמד  ה  ֹפּ

ַיּת ָהעֹוָלם. ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך,  ן־ּתֹוָרה. ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה', ַהְינּו ֲעִשׂ ֹקֶדם ַמַתּ

ַהִהוא,  ַמֲאָמרֹות.  ָרה  ֲעָשׂ ַבּ ֵלאֹמר,  ַהִהיא  ֵעת  ָבּ ּתֹוָרה.  ל  ֶשׁ ּטּוָלּה  ִבּ

יד ְלַעּמֹו: יו ִהִגּ ַח ַמֲעָשׂ ַהַהְעָלָמה. ֹכּ
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ה  ַאּתָ ִו''ד  יֹדִ ֲאֹדָנ''י  ֵלאֹמר.  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ְיָי'  ֶאל  ן  ג'( ָוֶאְתַחּנַ )דברים 

ָך ְוגֹו'. - ואתחנן אל ה’ בעת ההיא לאמר-  ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבּדְ

הוא הפסוק אשר ביאר רבינו הקדוש בתורה הנ"ל וזה לשונו: “...

ׁש  ֵקּ ָרֵאל, ִבּ ׁש ָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ ִיְשׂ ֵקּ ִבּ ֶשׁ לֹום, ְכּ ׁ נּו, ָעָליו ַהָשּ ה ַרֵבּ ן ֹמֶשׁ ְוַעל־ֵכּ

ַנת  ִחיַנת ַמְתּ ן ֶאל ה' – ְבּ תּוב )דברים ג(: ָוֶאְתַחַנּ ָכּ מֹו ֶשׁ ם, ְכּ ַנת ִחָנּ ַמְתּ

ִחיַנת:  ַח ְבּ תֹו ָהָיה ִעם ֹכּ ִפָלּ ְתּ ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר – ַהְינּו ֶשׁ ם. ְוֶזהּו: ָבּ ִחָנּ

ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיּם ַעל־ְיֵדי  ֹכַח אֹותֹו ָהֵעת ֶשׁ ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר, ַהְינּו ְבּ ָבּ

ָאז ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיּם  ן־ּתֹוָרה, ֶשׁ הּוא ֹקֶדם ַמַתּ ָרה ַמֲאָמרֹות, ֶשׁ ָהֲעָשׂ

ָהָיה  ְוָאז  ֶנְעֶלֶמת,  ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה  ֶהם  ָבּ ֶשׁ ַמֲאָמרֹות  ָרה  ָהֲעָשׂ ַעל־ְיֵדי 

ָהעֹוָלם  ִקּיּום  ל  ֶשׁ ַהֶזּה  ַח  ּוַבֹכּ "ל.  ַנּ ַכּ ם  ִחָנּ ַנת  ַמְתּ ַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלם  ִקּיּום 

ַמֲאָמרֹות  ָרה  ֲעָשׂ ִחיַנת  ְבּ ם,  ִחָנּ ַנת  ַמְתּ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ן־ּתֹוָרה,  ַמַתּ ֹקֶדם 

ׁש  ֵקּ ן ִבּ "ל, ְוַעל־ֵכּ ַנּ ָרֵאל ַכּ ׁש ֶאֶרץ־ִיְשׂ ַח ַהֶזּה זֹוִכין ָלבֹוא ְוִלְכֹבּ ֹכּ "ל – ַבּ ַהַנּ

ה'  ֶאל  ן  ָוֶאְתַחַנּ ְוֶזהּו:  זֹו.  ִחיָנה  ְבּ ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ָלבֹוא  ה  ֹמֶשׁ

ִחיַנת ֵעת  ְבּ ַח  ֹכּ ִעם  ַהְינּו  ֵלאֹמר –  ַהִהיא  ֵעת  ָבּ ם;  ִחָנּ ַנת  ַמְתּ ַהְינּו   –

ָאז ָהָיה ָהעֹוָלם  ֲאָמרֹות ְלַבד, ֶשׁ ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיּם ַעל־ְיֵדי ַהַמּ ַהִהיא, ֶשׁ

ר ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְיכֹוִלין ָלבֹוא  "ל, ֲאֶשׁ ַנּ ם ַכּ ַנת ִחָנּ ִחיַנת ַמְתּ ִמְתַקֵיּם ַעל־ְיֵדי ְבּ

ָרֵאל ַעל־ְיֵדי  ה ָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ׁש ֹמֶשׁ ֵקּ ן ִבּ "ל, ְוַעל־ֵכּ ַנּ ָרֵאל ַכּ ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ

ִחיַנת ָסתּום  ְבּ ֵעת ַהִהיא. ַהִהיא – ֶזה  ִחיַנת: ָבּ ְבּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ִחיָנה זֹו  ְבּ

ֶנְעֶלֶמת  ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה  ן־ּתֹוָרה,  ַמַתּ ֹקֶדם  ָהֵעת,  אֹוָתּה  ְבּ י  ִכּ ְוֶנְעָלם, 

"ל: “ עכ"ל. ַנּ ָרה ַמֲאָמרֹות ְוכּו' ַכּ תֹוְך ָהֲעָשׂ ֶרת ְבּ ְוִנְסֶתּ

אדנ"י יהו"ה- כפי שיבואר לקמן ועל פי הקדמת רבינו כי כך הוא 

ודרך  דורות  כ"ו  לקבלת התורה  דרך ארץ  סדר הבריאה שקדמה 

מאמרות  עשרה  מלובשים  שבה  עשיה  מלכות  בחינת  הוא  ארץ 

ועשרת הדברות, כי התורה נעלמת שם בבחינת מתנת חינם בחינת 

חסד חינם, כי שם אדנ"י הוא בחינת מלכות עשיה הקודמת בסדר 

ההשתלשלות  שבסדר  למרות  כי  למעלה,  מלטה  האדם  העבודת 

המלכות היא בחינת אחרית הימים כידוע והספירה האחרונה אליה 

נמשך כל השפע של התורה בצמצום אך נקודת ההתחלה בעבודת 

ה’ היא דייקא מבחינת דרך ארץ והתורה הנעלמת בה, והוא שטרם 

ודבק  ורואה  כולה  התורה  אימו  ברחם  התינוק  לומד  האדם  לידת 

במקור החיים ללא הפסק רגע ודייקא מיד בעת הלידה בא המלאך 

חינם  חסד  בזכות  לחיות  ומתחיל  התורה  ממנו  ונשכח  לו  וסותר 

בבחינת פשיטות ותמימות גמורה, שהרי מהיכן יקבל חיות אם לא 

מהתורה הנעלמת בו בעת גדילתו עד שיתחיל לעסוק במקרא. וכן 

בעת שחוזרת בכל יום נשמת האדם לגופו הרי בתחילה לא יכול 

לעסוק בתורה טרם יטול ידיו ויברך וכו’, ואפילו צדיק גדול שהוא 

ועל אף שהוא בחינת מלך  בחינת מלך בחינת מאן מלכי רבנן,  

בעת  זה  כל  אם  מוהר"ן(  בליקוטי  זה  משל  אחר  במקום  )כמובא 

בחינת  אז  והוא  יפות  פניו  אין  היום  בתחילת  שאז  משנת,ו  שקם 

קודם  בחינת  הוא  אז  אלא  חיות,  יקבל  מאין  כן  אם  פשוט,  איש 

קבלת התורה שבעת הייתה נעלמת בעשרה מאמרות כנ"ל. ודיקא 

מתוך התחלה זו שהיא בחינת אדנ"י עולה אחר כך ללמוד התורה 

ז"א  הגלויה כבקבלת התורה בחינת שם הוי"ה ברוך שהוא כנגד 

כידוע וכנגד התורה כידוע. והנה כפי שמבואר בהמשך הזהר סדר 

הדברים שבעת שרוצה להמשיך החסד חינם מחדש צריך בתחילה 

לזכור ולשבח לבורא יתברך שמו על חסד חינם שעשה עימו בעבר 

בחינת מודה על העבר ומבקש על להבא לעורר שוב החסד חינם 

לבטל דין הגזירה.

א-ל  מי  אשר  החזקה  ידך  את  עבדך  את  להראות  החלות  אתה 

בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא ואראה 

את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון.- כפי 

אתה החלות בחינת  כי  יובן  לקמן  ביאור הזהר  וכפי  ביאור רש"י 

בחינת  שהוא  והנעלם,  הסתום  מאמר  בראשית  בחינת  ראשית, 

התורה הנעלמת שקדמה להתלבש בדרך ארץ כנ"ל הוא גם בחינת 

משה בעצמו המשיג זאת התורה בעת פשיטותו והוא בעצמו דרך 

ידי חסד חינם ומתנת חינם ובחינת  ארץ, דרך לארץ ישראל, על 

ואתחנן כנ"ל, כי מה שראה משה הוא את בחינת החלות, בחינת 

אותו  לו  הראה  וכן  כנ”ל,  הגלויה  לתורה  שקדם  בראשית  מעשה 

בעצמו בחינת להראות את עבדך, שאתה מחייה אותי ומקיים אותי 

ומראה אותי במציאות כמו שאני בעת התמימות הפשיטות ואתה 

מראה מחייה אותי על ידי התורה הנעלמת בי, וכן כך מנהיג אתה 

את כל הברואים והראתה לי את גדלך בחינת חסד כידוע את ידך, 

יד ימין בחינת אהרן הכהן איש חסד, בחינת חסד חינם, בו אתה 

פשוטה  ימינך  שם(  רש"י  )כלשון  פשיטותם,  בעת  הבריות  מנהיג 

לכל באי עולם )הנולדים ובאים לעולם כנ"ל(. החזקה, בחינת נחשון, 

בחינת דין הממותק על ידי הרחמים, כי דרך ארץ בחינת מלכות 

הוא בחינת דין בחינת דינא דמלכותא דינא, שאור התורה מצומצם 

בחינת  ויש  התורה  נעלמת  שם  שגם  ההשגה  ידי  על  אך  ונעלם, 

חסד חינם גם ללא התורה הגלויה אזי דייקא מתגלה התורה שהוא 

בחינת שם הוי"ה שם הרחמים ונמתקים הגזרות רעות והדינים. אשר 

מ"י היא בינה כידוע המקבל מחכמה בחינת רא"ש )אותיות אשר( 

א-ל, בחינת חסד א-ל כל היום,  המשפיע לספירת החסד בחינת 

בחינת עולם חסד יבנה, בשמים ובארץ כי נמשכת התורה הנעלמת 

מן השמים ומתלבשת בארץ בבחינת חסד חינם, אשר היא הבינה 

ויפעל  יעשה  אשר  באמת  היא  כי  התורה,  נמשכת  כנ"ל שממנה 

דמיון  כפי  דהיינו  וגבורתך,  כמעשיך  שבה  התורה  בכוח  העולם 

ראשית מחשבתך כביכול לעשות ולצמצם האור בגבורה, אז היה 

בחינת כמעשה כי עוד לא יצא לפועל, אך כך יהיה נעשה בפועל 

על ידי החכמה הבינה והחסד כנ"ל. והבן. ועתה אחרי שהחל משה 

יתברך הנהגת החסד שלו  להזכיר החסדים מה שהראה אותו ה’ 



בעולמו כנ"ל שכל זה הוא בחינת השגת סוד הדרך ארץ בבחינת 

יתברך  ה’  החל  וכבר  אמנם מאחר  עדין,  בפועל  לא  אך  החכמה 

למטה  מלמעלה  ההשתלשלות  וסדר  ישראל  ארץ  סוד  להראותו 

משה  את  יזכה  יתברך  שבחסדו  ראוי  כן  אם  מלכות  עד  מחכמה 

על ידי בקשה ותחינה למתנת חינם שיזכה גם בפועל לעלות לארץ 

ישראל להשיגה ולעלות שם במדרגות על יראה מעלה יראה בחינת 

אעברה נא, לשון בקשת בחינת מתנת חינם כנ"ל, ואראה אותה 

כשאני בתוך להשיג הדרך ארץ בפועל, את הארץ הטובה על ידי 

טוב חסדיך עליה, אשר בעבר הירדן, כי גם בעת הירידה שמתרחק 

מן התורה  ועובר על ציוויה וכו’ בחינת חוטב עצים וכו’, גם שם 

אשר היא הבינה ממנה חסד התורה הנעלמת ודייקא בירידה יתגלה 

מאמרות  העשרה  כל  הכולל  בראשית  בחינת  הסתום  המאמר  לי 

היא  , והשיג בירדן ובירידת ישראל את ההר הטוב הזה  ודברות 

הזה  פשיטותם,  בעת  גם  ישראל  לכל  שיש  יראה שלמה  ירושלים 

של  הגילוי  וזה  א-לי,  זה  בחינת  באצבע,  עליו  אני  ומורה  הגלוי 

התורה נעלמת החסד חינם שנמשך לכל ישראל לחיותם הוא על 

ידי זה הצדיק הגדול שהוא לפעמים איש פשוט שעל ידי זה מחייה 

המיואשים להתחדש בקיום התורה לעלות מן הירדן עד להר הטוב 

הזה, והלבנון זה בית המקדש הנעלה ביראה, בו מתגלית תורך, 

כי מציון תצא תורה גלויה לכל ישראל אחרי גילוי התורה הנעלמת 

שבירדן. כי כן הוא סדר הדברים אשר החלות כנ"ל. להמתיק דין 

וראשית שבי לגלות התורה הנעלמת  ידי בחינת ראש  הירדן על 

עד לגלוי החסד חינם והרחמים כי ראשי מחבר אהרן ונחשון )כפי 

שיבואר לקמן בזהר(

ל ֶאל  ּלֵ ְתּפַ יר ַוּיִ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ַתח, )ישעיה לח( ַוּיַ י יֹוֵסי ּפָ ִרּבִ

ָאה  ה הּוא ִעּלָ אֹוַרְייָתא, ְוַכּמָ יָפא ּדְ ּקִ ה הּוא ֵחיָלא ּתַ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ְיָי'. ּתָ

ֵאי.  ֵאי ְוַתּתָ ִחיל ֵמִעּלָ אֹוַרְייָתא, ָלא ּדָ ל ּבְ ּדַ ּתְ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ א. ּדְ ַעל ּכֹּלָ

ִאיָלָנא  ּבְ ָאִחיד  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא.  ּדְ ין  יׁשִ ּבִ ֵמִעְרעּוִרין  ִחיל  ּדָ ְוָלא 

גילוי  סוד  לבאר  יוסי  רבי  פתח  יֹוָמא.-  ָכל  ּבְ יּה  ִמּנֵ ְוָאִכיל  י,  ַחּיֵ ּדְ

השכינה החיות אלוקות הנעלמת בדרך ארץ גם בעת שבא לעמוד 

בתפילה לעורר החסד חינם, ויסב חזקיהו פניו, חזקיהו זה בחינת 

הנעלמת  התורה  אור  וצמצום  גבורות  בחינת  כנ"ל  החזקה  היד 

בחינת פנים של גבורה המתמתקים על ידי גילוי התורה הנעלמת, 

השכינה  שהיא  לשורשו  הדין  חוזק  שהוא  המסובב  שקישר  ויסב 

בחינת אל הקיר )כמובא בהמשך הזהר כי קיר היא כנסת ישראל( 

גזירת מיתה  ותחינה שהרי הייתה עליו  ויתפלל אל ה’- בבקשה 

מפני שלא נשא אשה לעסוק בדרך ארץ שהוא בחינת חסד חינם  

לקבל החיות ולהמשיך חיות התורה גם לאלו שאינם עוסקים בתורה, 

כי חזקיהו היה כוחו גדול להמשיך כוח לימוד התורה בבקיאות גדול 

שחשב  בזה  גדול  בדקות  טעה  כביכול  זה  כל  ואם  כידוע,  בדורו 

שאין להתבטל מן התורה לישא אישה ולהביא ילדים שכל זה הוא 

כאמור בחינת דרך ארץ, אך פעל על ידי תפילתו ועורר החסד חינם 

דברות  וי’  תורה  חומשי  ה’  כנגד  הם  ואולי  שנים  ט"ו  עוד  לקבל 

הנעלמים בדרך ארץ. והנה מבאר רבי יוסי מאין שאף חזקיהו כוחו 

לבטל גזירת המיטה וכן כל ישראל יכולים לפעול הרחמים והמשכת 

האוצר מתנת חינם הבא מכוח התורה נעלמת, בא וראה כמה הוא 

נסתר ונעלם כוח חזק של התורה, וכמה הוא נסתר עליון ובלתי 

מושג, ושולט על הכל, מחוטב עציך בעבר הירדן עד שואב מימיך 

מן השיתים אשר בהר הזה היורדים עד התהום, כי ממנה חיות הכל 

גם בדרך נעלמת. שהרי כל מי שמשתדל בתורה לעסוק בה יומם 

ולילה ומקבל ממנה חיות הנמשך מגנזי המלך העליונים, אזי הוא 

לא פוחד מעליונים, המה המלאכים העומדים בדבקות תמידית לפני 

והפיכת  ורוח סערה  בורא עולם, הנכונים לעשות שליחותם באש 

סדום, ותחתונים המה בני אדם וחיות ורעות וכוחות הטבע הגדולים 

בחינת  הוא  הפחד  זה  כי  העולם,  של  רעים  מקרים  שמהם  ממנו 

יראה נפולה, והוא אינו מפחד משום שהוא אחוז בעץ החיים שהיא 

התורה שהיא רצון המלך, ואנו עבדיו לקיים ביראה רצונו ומקבלים 

מן התורה כוח להיות יראים בקיומה גם בעת שלא ניתן ללמוד, ועל 

ידי היראה העליונה בבחינת חיים הנמשכת מן התורה כנ"ל אשר 

אוכל וניזון ממנה בכל יום על ידי זה לא נופלת היראה לבחינת 

פחד )עיין תורה ט"ו(

ֹאַרח ְקׁשֹוט. אֹוִליף ֵליּה  ר ָנׁש, ְלֵמיַהְך ּבְ ָהא אֹוַרְייָתא אֹוִליף ֵליּה ְלּבַ ּדְ

ָזר  י ָמאֵריּה )לבטלה לההיא גזרה(. ַוֲאִפיּלּו ִיְתּגְ ֵעיָטא ֵהיְך ְיתּוב ַקּמֵ

ֲעלֹוי. )עיטא  ְרָיא  ׁשַ ְוָלא  יּה,  ִמּנֵ ק  ּלַ ְוִיְסּתְ ל  ּטַ ִיְתּבָ א  ּכֹּלָ מֹוָתא,  ָעֵליּה 

ְיָמָמא  אֹוַרְייָתא  ּבְ ָלא  ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ ֵעי  ּבָ א  ּדָ עלמא( ְוַעל  נש בהאי  דבר 

ּבֹו  א( ְוָהִגיָת  ִדְכִתיב, )יהושע  הּוא  ֲהָדא  ִמַנּה,  ִיְתֲעֵדי  ְוָלא  ְוֵליֵלי, 

ִאּלּו  ּכְ ּה,  ִמּנַ ַרׁש  ִאְתּפְ אֹו  אֹוַרְייָתא,  יּה  ִמיּנֵ ַאְעֵדי  ְוִאי  ָוַלְיָלה.  יֹוָמם 

י.- שהרי התורה מלמדת את האדם ללכת בדרך  ַחּיֵ ִמן  ַרׁש  ִאְתּפְ

סדר השתלשלות  הוא  כידוע,  סוף  תוך  הוא ראש  כי אמת  אמת, 

לסוף  למטה  עד  בשמים  אשר  ההתחלה  מן  מלמעלה  העולמות 

אשר בארץ ודרכם נמשך אור אין סוף אלינו במידה, והלומד תורה 

אשר מצותיה נמשכות מזו ההשתלשלות ידע לפי הנל איך לעלות 

ולעלות מדרגה לדרגה ביראה  מלמטה למעלה לדבוק בחי החיים 

האמת  דרך  בה  לגלות  ארץ,  בדרך  שעוסק  בעת  אפילו  פנימית, 

נותן  כנ"ל.  זאת האמת  אותו  המלמדת  התורה  ידי  על  בה  אשר 

לו התורה עיצה איך ישוב לפני אדונו בדרך ארץ ליראה שלמה, 

ואפילו תגזר עליו מיתה כמו על  ירושלים.  זו  בבחינת ההר הזה 

חזקיהו המלך, על ידי שידע לדבוק בתורה בכל מקום, כי ידע שיש 

יוכל לעורר רחמים  ואוצר של מתנת חינם גם עליו, ממילא  חסד 

בתפילה ולשוב אליו מכל מקום ולא להתייאש אפילו חרב חדה מונח 

על צווארו, אזי הכל יתבטל ויסתלק ממנו ולא ישרה עליו דין כלל. 

ועל כן צריך להשתדל בתורה ביום בבחינת תורה גלויה באור יום, 

בעת שיכול ללמוד לעסוק בה כפשוטו ולילה בעת החושך והסתר 

שאז היא נעלמת בדרך ארץ ולא יזוז ממנה כמו שכתוב והגית 



בו יומם ולילה, שתחשוב ביראה ותורה בכל זמן כנ"ל אפילו בעת 

הפשיטות והכרך שאין אתה יכול לעסוק בה. ואם יזוז מן התורה 

ויעזבה יום או יפרוש ממנה לגמרי ח"ו, הרי כאילו פרש מן החיים, 

ונחשב מת כי כל החיות האמתית היא הדבקות בו יתברך חי החיים 

ביראה, בכוח עסק התורה. ואיך יתרצה לפרוש מן התורה אפילו 

שעה קלה. ובאמת הוא בלתי אפשר להיות דבוק בתורה תמיד כי 

בהכרח צריכים לבטל ולהספיק איזה שעה כפי שיבאר עתה העיצה 

שיש לו לעשות בעת הבטלה הכרחית.

ֵעי  ּבָ ַעְרֵסיּה,  ַעל  ֵליְלָיא  ּבְ ָסִליק  ִאיהּו  ד  ּכַ ָנׁש  ר  ּבַ ּדְ ֵעיָטא  ֲחֵזי,  א  ּתָ

ּוְלַאְקְדֵמי  ִלים.  ׁשְ א  ִלּבָ ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ַמְלכּוָתא  עֹול  ָעֵליּה  ָלא  ְלַקּבְ

ָעְלָמא  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ אּוְקמּוָה,  ְוָהא  יּה.  ַנְפׁשֵ ּדְ ְקּדֹוָנא  ּפִ יּה  ּבֵ ּגַ ְלִמיְמַסר 

ְוָכל  ָעְלָמא,  ּבְ ְרָיא  ׁשַ מֹוָתא  ּדְ ִאיָלָנא  ָהא  ּדְ מֹוָתא,  ּדְ ַטֲעָמא  ַטֲעִמין 

יּה.  ּבֵ ואתמסרו( ּגַ ָרן )ס''א  ְוִאְתַטּמְ ִקין  ְוַסּלְ ָנְפִקין,  א  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ רּוֵחי 

ְייִבין ְלַאְתַרְייהּו.- בא וראה עיצה  הּו ּתַ ּלְ ִפְקּדֹוָנא, ּכֻ ִאיּנּון ּבְ ּוְבִגין ּדְ

בלילה  עולה  כאשר  לאדם  הצדיק  של  ארץ  דרך  של  התורה  מן 

וחושך והעלמת התורה על מיטתו בעת שהולך לישון, בבחינת אחד 

חלקי שישים ממיתה, כי אינו יכול לעסוק בתורה בעולם הזה לקבל 

לפעמים  בבחינת  ולהתחדש,  כוחות  לאסוף  צריך  כי  חיות,  ממנה 

בדרך  לעסוק  שהולך  בעת  עכשיו  עצתו  אזי  קיומה,  זהו  ביטולה 

ארץ של השינה, צריך לקבל עליו עול מלכות שמים של מעלה, 

להאמין כי ה’ יתברך מלך מלכי המלכים המולך על כל העולמות 

העליונים אשר בשמים למעלה עד לארץ, יקבל עול המלכות בלב 

שלם ביראה שלמה אשר בלב באמונו כי בוחן כליות ולב יודע את 

ממנו,  תצא  לבל  בחזקה  בלבו  היראה  שקושר  בליבו  מסור  אשר 

את  מחייה  הקב"ה  כי  להאמין  העולם  כל  על  יתברך  שמו  ליחד 

להקדים  לו  ויש  ידי התורה הנעלמת בעשרה מאמרות.  כולם על 

בהתעוררות מלמטה בבחינת הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, 

להקדים ידיעתו ויראתו טרם תחטפנו שינה בהתעוררות מלמעלה, 

ויש לו למסור אליו יתברך, בדעת היראה שבו, פקדון נפשו אשר 

נתן לו המחזיר נשמות לפגרים מתים. והרי פרושה כבר חז"ל, שיש 

לו להקדים היראה שהיא בחינת דבקות וחיים אשר בדרך ארץ כדי 

שגם בעת השינה והתורה הנעלמת שממנה החיות עדין יקבל חיות 

התורה הפך המיתה, משום שכל העולם טועמים טעם המוות בעת 

שהרי עץ המוות שרוי בעולם, כי מאחר ובשינה  השינה בלילה, 

אין עוסקים בתורה שהיא עץ חיים כנ”ל,  ,ממילא עץ המוות שולט. 

ועולות ומתחבאות אצלו  יוצאות מן הגוף  וכל רוחות בני אדם 

יתברך לקבל ממנו חיות עליונה ומשום שהם בפקדון אצלו יתברך 

רק לשעה למען השמירה לכן כולן שבות למקומותיהם לעת הבוקר 

אור וחזרת התורה לעולם.

הנה מחמת האונס וההכרח אין בידי לסיים הפירוש מילה במילה 

למרות כי הינו בליבי, ומדלג אני לסיום המאמר, בתקווה כי דילוגי 

עליו אהבה, ומקווה כי הקורא יראה להתבונן ולחדש גם הוא על פי 

ההקדמות הנ"ל את אשר טרם השלמתי ובדאי יבורך מפי עליון.

ָמאָלא,  א ַאֲהֹרן. ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה, ִמּשְׂ ְדְלָך, ִמיִמיָנא, ּדָ ְך ֶאת ּגָ ִגין ּכַ ...ּבְ

ָעְלָמא ֲהָוה. ְוִאי  ירּוָתא ּבְ ה ׁשֵ ְך ֹמׁשֶ ִגין ּכָ ַמר. ּבְ א ַנְחׁשֹון. ְוָהא ִאּתְ ּדָ

א  ַמְלּכָ ִסּיּוָמא  הוה(.  שירותא  ִסּיּוָמא )דהא משה  ֲהָוה  ַמאן  יָמא  ּתֵ

ן  ָלא ֲהָוה ּכֵ ָעְלָמא, ַמה ּדְ ִלימּו ּבְ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ֵדין ִיׁשְ ָהא ּכְ יָחא הּוא, ּדְ ְמׁשִ

א, ְוֵיהֹון ָעְלִמין  א ְוַתּתָ ִלימּו ְלֵעיּלָ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ַההּוא ִזְמָנא ִיׁשְ ִרין. ּבְ ְלָדֵרי ּדָ

יֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי' ֶאָחד  ִתיב )זכריה יד( ּבַ ֵדין ּכְ ִזּוּוָגא ַחד, ּכְ הּו ּבְ ּלְ ּכֻ

מֹו ֶאָחד.-  הנה מפני כך שמשה הוא בחינת התחלה וראשית  ּוׁשְ

והוא  מאמרות  העשרה  כל  הכולל  העליון  הסתום  מאמר  בחינת 

משיג בעל עת התורה הנעלמת שהיא בחינת דין משום זה אמר 

חינם  גילוי החסד  בחינת  אהרן  זה  מימין  גדלך  את  משה שראה 

שנשמתי משיגה, ואת ידך החזקה משמאל הדין זה נחשון הכלול 

בי שאני יודע למתק הדין על ידי החסד. והרי נתבאר משום כך 

היה משה ראשית בעולם כי הוא הראשית הכולל הכל בפשיטות 

ותמימות ושלמות, כי מגלה התורה בכל המדרגות משואב מימיך 

עד חוטב עציך. ואם תאמר מי היה במחשבה תחילה של הקב"ה 

הוא  משה  ארץ, שהרי  דרך  בחינת  מלכות,  בחינת  הסיום  להיות 

ההתחלה בחינת כתר. ובסופו של דבר על אף מדרגתו הכוללת לא 

זכה להכנס על ידי תפילותיו לארץ ישראל, עד שמפני כך אריכת 

הגלות של כל השבטים. וענה ואמר, הסיום הוא מלך המשיח, שהרי 

אז תמצא שלמות ושלום ההפכים, העסק והביטול החיים והמוות 

הדין והרחמים, בעולם מה שלא היה כן לדורי דורות, כי עתה יש 

לישראל געגועים גדולים וכיסופים גדולים להשם יתברך, אשר לה 

הייתה כזאת מימי קדם, בדורות הקודמים, כי דייקא על ידי ריחוקם 

הגדול מן התורה אשר היא הדרך לדבוק בו יתברך אשר לא יכולים 

ישראל לפרוש ממנה אפילו שעה קלה מכל שכן שהתרחקנו ממנה 

ומגנזי אוצרות פנימיות שלה באורך הגלות, עד שהאמת נעדרת 

ויש אפילו מחלוקת בין הצדיקים עד שאין יודעים איך למצוא את 

צדיק האמת השלם משיח צדקנו, אזי דייקא עתה הכיסופים גדולים 

לזה הפלא יועץ שר שלום. שעל ידי זה תמצא בפועל השלמות על 

התורה  לגלות  המלך,  מגנזי  לקח  אשר  תורתו  בדעת  שיגלה  ידו. 

בזכות  למעלה  שלמות  תמצא  זמן  באותו  בשלמות.  הנעלמת 

ההתעוררות מלמטה, ביראה שלמה וכן תמצא למטה שלמות על 

ידי שפע התורה שתתגלה מלמעלה ותחבר הכל. ויהיו העולמות 

כלם בזיווג אחד בכוח התורה המגלה ייחוד העשרה מאמרות על 

ידי המאמר הסתום המתגלה בסיום בארץ. ואז יתקיים הכתוב ביום 

הוא הנסתר המתגלה יהיה ה’ אחד בחינת שמים ושמו בחינת ארץ 

כולו אחד. במהרה בימינו אמן.



ֱאלִֹקים  ה'  ֵלאֹמר,  ַהִהיא  ֵעת  ָבּ ה'  ן ֶאל  "ָוֶאְתַחַנּ
ְדְלָך ְוֶאת  ָגּ ָך ֶאת  ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדּ ַאָתּ
ר  ֲאֶשׁ ּוָבָאֶרץ  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ֵאל  ִמי  ר  ֲאֶשׁ ַהֲחָזָקה  ָיְדָך 
ְוֶאְרֶאה  א  ָנּ ָרה  ֶאְעְבּ ְוִכְגבּורֹוֶתיָך.  יָך  ְכַמֲעֶשׂ ה  ַיֲעֶשׂ
ן ָהָהר ַהּטֹוב  ֵעֶבר ַהַיְּרֵדּ ר ְבּ ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשׁ
ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוֵנן  ָבנֹון". ִרּבֹונֹו ֶשׁ ַהֶזּה ְוַהְלּ
ֵאינֹו  ֶשׁ ִמי  ֶאת  ְמַרֵחם  ָלחֹון,  ָראּוי  ֵאינֹו  ֶשׁ ִמי  ֶאת 
ָכל ּדֹור ָודֹור. ּוְכָבר  ם ְבּ ה ֶחֶסד ִחָנּ ָראּוי ְלַרֵחם, עֹוֶשׂ
ָכל  ְבּ ּוִבְפָרִטּיּות  ְכָלִלּיּות  ִבּ ים  ַרִבּ ֲחָסִדים  יָת  ָעִשׂ
ֲעָזבּונּו  ְולֹא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהָנּ ַעד  ָודֹור,  ּדֹור 
ֲחָסִדים  ָגַמְלָתּ  ְבֶזה  ְוַהִנּ ָפל  ׁ ַהָשּ י  ִעִמּ ְוַגם  ֲחָסֶדיָך, 
ִפי  ְוִאּלּו  ר.  ּוִמְסָפּ ָוֵעֶרְך  יעּור  ִשׁ ִלי  ְבּ ַרּבֹות  ְוטֹובֹות 
יו ְוכּו', לֹא  ָלּ ֲהמֹון ַגּ ה ַכּ יָרה ַכָיּם ּוְלׁשֹוִני ִרָנּ ָמֵלא ִשׁ
ֲחָך ּוְלָפֶאְרָך ּוְלָבֵרְך  ֵבּ ל ָיַמי ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַשׁ יק ָכּ ַאְסִפּ
י  ר ַאַחת ִמִנּ ל ּוְלַסֵפּ ְמָך, ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ׁש ֶאת ִשׁ ּוְלַקֵדּ
ַהּטֹובֹות  ָעִמים  ְפּ ְרָבבֹות  י  ְוִרֵבּ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף 
ם  י ִחָנּ ים ַוֲעצּוִמים ַחְסֵדּ ים ְוִנְפָלאֹות ַוֲחָסִדים ַרִבּ ִנִסּ
י ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶזּה, ָמה אֹוַמר  יָת ִעִמּ ר ָעִשׂ ֲאֶשׁ
ף ֵלאלֵֹקי ָמרֹום".  ִאַכּ ם ה'  ֲאַקֵדּ ה  ָמּ "ַבּ ר,  ֲאַדֵבּ ּוָמה 
י ַאְתִחיל  ַמְלָתּ ִעִמּ ר ָגּ ם ֲאֶשׁ ַנת ִחָנּ ּוֵמֵאיֶזה אֹוַצר ַמְתּ
י  יָת ִעִמּ ר ָעִשׂ י ָכל ֶחֶסד ָוֶחֶסד ֲאֶשׁ ה, ִכּ ִחָלּ ר ְתּ ְלַדֵבּ
ם  ִחָנּ נֹות  ַמְתּ ָמֵלא  אֹוַצר  הּוא  גּום,  ְוַהָפּ ַהחֹוֵטא 
ְתׁשּוַקת ֱאמּוָנֶתָך,  ִני ִבּ ים ִחַזְּקָתּ ֲחָסֶדיָך ָהַרִבּ ר ַבּ ֲאֶשׁ
ֶהם  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ֲעָבֶדיָך  ָרֵאל  ִיְשׂ ְכָלל  ִבּ ִלְהיֹות  יָתִני  ְוִזִכּ
ָהעֹוָלם  ִמֶזּה  ַלְחטֹוף  ֵעת  ָכל  ְבּ ִני  ַוֲעַזְרַתּ  , ַחְרָתּ ָבּ
יַתִני  ִזִכּ ר  ֲאֶשׁ טֹובֹות,  ְנֻקּדֹות  ה  ְוַכָמּ ה  ָמּ ַכּ ָהעֹוֵבר 
ּתֹוָרה  ַבּ ְמַעט  ַלֲעֹסק  ֵעת  וְבָכל  יֹום  ָכל  ְבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ
ה  ָמּ ל ִמַכּ ה ִמְצֹות, ְוִלְפרֹוׁש ְוִלְבֹדּ ָמּ ה, ּוְלַקֵיּם ַכּ ּוְתִפָלּ
ִעים,  ֲעַצת ְרָשׁ ֶעְזִרי ִלְבִלי ֵליֵלְך ַבּ ֲעֵבירֹות. ְוָהִייָת ְבּ
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לעילוי נשמת דבורה בת חיים

ת.נ.צ.ב.ה
לרפואת חיה ליאורה

בת פטריסיה

א. בעת שלפעמים בטל מן התורה מחמת ההכרח אזי צריך שידע שיש תורה נעלמת גם בתוך מה שעסוק בדרך ארץ, ועל ידי זאת הידיעה ימשך עליו חסד חינם.

ב. צריך להתחזק ביראת שמים גם בעת שאינו יכול לעסוק בתורה.

ג. על ידי שמתחזק ביראת שמים ובקבל עול מלכות שמים לפני השינה על ידי זה ינצל מטעם המיתה אשר בלילה.

ד. בעת התפילה צריך לבקש ולהתחנן אליו ה' יתברך שישלים חסרונו בעבודת ה' במתנת חנם ולא בזכות.

ה. צריך שידע שאין יאוש בעולם כלל.

לעילוי נשמת מירה בת אשר 
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
 מאיר צבי בן הרב נחמן ישראל

להצלחת שמעון בן רמונדה רוחמה, ולזרע של קיימא  ת.נ.צ.ב.ה
וכן לרפואה שלמה רחל בת מזל ורמונדה רוחמה 

בת שמחה

ב  מֹוַשׁ ב ְבּ ִאים, ְוִלְבִלי ֵליֵשׁ ֶדֶרְך ַחָטּ ְוִלְבִלי ַלֲעמֹוד ְבּ
ְוִלְכסֹוף  ּתֹוֵקק  ְלִהְשׁ ֵעת  ָכל  ְבּ י  ִבּ ְוִהְכַנְסָתּ  ֵלִצים. 
ר ִליֵרֶאיָך ּוְתִמיֶמיָך, ָמה  ַע ֵאֶליָך, ּוְלִהְתַחֵבּ ְעֵגּ ּוְלִהְתַגּ
ָרֵאל  ָלִלּיּות ִיְשׂ תֹוְך ְכּ י ְבּ יָת ִעִמּ ר ָעִשׂ ַרב טּוְבָך ֲאֶשׁ
נֹות  ה, ַמָתּ ֵאֶלּ נֹות טֹובֹות ָכּ ר ָנַתָתּ ָלנּו ַמָתּ ָך, ֲאֶשׁ ַעֶמּ
ָנֶזיָך ֵמעֹוָלם, ַעד  ֵבית ְגּ ָהיּו ְגנּוִזים ְבּ ה, ֶשׁ ֵאֶלּ ְיָקרֹות ָכּ
ָעָליו  נּו  ַרֵבּ ה  יְתָך, מֶשׁ ֵבּ ֶנֱאַמן  ָוַרב,  יַע  מֹוִשׁ א  ָבּ ֶשׁ
יֹום  ֲעׁשּוִעים  ַשׁ ְגנּוָזה  ה  ֶחְמָדּ ָלנּו  ְוֵהִביא  לֹום,  ׁ ַהָשּ
וּו ָבּה,  ר ֵאין ֲעֹרְך ֵאֶליָה, ְוָכל ֲחָפִצים לֹא ִיְשׁ יֹום, ֲאֶשׁ
ָרֵאל,  ִיְשׂ ָלִלּיּות  ְכּ ִעם  ֱאלַֹקי  ה'  ה  ַאָתּ יָת  ָעִשׂ ַרּבֹות 
ָויֹום,  יֹום  ָכל  ְבּ ְפָרִטּיּות  ִבּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ָכּ ְוִעם 
ֵאֶליָך  ֲעֹרְך  ֵאין  ֵאֵלינּו  בֹוֶתיָך  ּוַמְחְשׁ "ִנְפְלאֹוֶתיָך 
ַרְך  ִיְתָבּ ם  ָלּ ֻכּ ְוַעל  ר".  ֵפּ ִמַסּ ָעְצמּו  ָרה  ַוֲאַדֵבּ יָדה  ַאִגּ
ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד,  נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ א ִשׁ ׂ ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ
ָיֶדיָך  סּוִרים ְבּ ֶתָך ַעל ַחֵיּינּו ַהְמּ ִהָלּ ר ְתּ נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסֵפּ
ָכל יֹום  ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ מֹוֵתינּו ַהְפּ ְוַעל ִנְשׁ
ֶעֶרב  ֵעת,  ָכל  ְבּ ֶשׁ ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו  ִעָמּ
י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך ְוַהְמַרֵחם  ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ
ר  ה ֲאֶשׁ י ֵמעֹוָלם ִקִוּינּו ָלְך. ְוַעָתּ י לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך ִכּ ִכּ
י  אִתי ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו ָמֵלא ַחְסֵדּ ָבּ
ִני ַלֲעלֹות  ם, ְוַזֵכּ ַנת ִחָנּ ִני ֵמאֹוַצר ַמְתּ ִמיד. ָחֵנּ ם ָתּ ִחָנּ
ָנה ַהֹזּאת, אּוַלי  ׁ ָשּ ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ַבּ ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ
ֹות  ְקֻדּשׁ ר  ֵמֶעֶשׂ ְוָטֳהָרה  ה  ׁ ְקֻדָשּ ם  ָשׁ ל  ְלַקֵבּ ה  ֶאְזֶכּ
ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֵמַעָתּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ם,  ָשׁ לּולֹות  ַהְכּ
עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעָתּ ַעְצִמי  ּוְלַטֵהר  ׁש  ּוְלַקֵדּ ֱאֶמת,  ֶבּ

ֱאֶמת: ַמִים ֶבּ ְוִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ָשׁ
ר ְולֹא ֵמַצח ְלָהִרים  ה ְלַדֵבּ ל עֹוָלם, ֵאין ִלי ֶפּ ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ְוַהחֹוֵטא  ַהַחָיּב  ַתח,  ֶפּ ַבּ ָעִני  ְכּ אִתי  ָבּ ַרק  ֹראׁש, 
ּוִבְלׁשֹון  ל  ְמֻבְלָבּ ַדַעת  ְבּ ׁש  ּוְמַבֵקּ ׁשֹוֵאל  ַע,  ְוַהּפֹוֵשׁ

יִקים  ִדּ ַהַצּ ּוְזכּות  ֹכַח  ְבּ ְלַבד,  ם  ִחָנּ ַנת  ַמְתּ ִגים,  ִעְלּ
ָרֵאל ַאֲחֵרי ְמִניעֹות ַרּבֹות,  ָזּכּו ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ דֹוִלים ֶשׁ ַהְגּ
ל  ם ַעל ָכּ ַנת ִחָנּ יְך ָהאֹוַצר ַמְתּ ְוָזכּו ַלְחּתֹור ּוְלַהְמִשׁ
ְיֵתדֹוַתי,  י  ַמְכִתּ ָתּ ְלַבד  ְוֹכָחם  ְזכּוָתם  ִבּ עֹוָלם.  ֵאי  ָבּ
ָך  ִמְמּ ׁש  ּוְלַבֵקּ אֹול  ִלְשׁ ה,  ַעָתּ ַגם  ה  ַעָתּ ְלָפֶניָך  ָלֹבא 
תּוַח  ם, ַהָפּ ַנת ִחָנּ ִני ֵמָהאֹוַצר ַמְתּ ָחֵנּ ְתּ ם, ֶשׁ ַנת ִחָנּ ַמְתּ
ִני  ָחֵנּ ְתּ ם  ׁ ִמָשּ ים.  דֹוִשׁ ַהְקּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ִלְפֵני  ְועֹוֵמד 
ֵאת  ה  ְוַתֲעֶשׂ דֹוִלים,  ַהְגּ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ
ה  ֵמַעָתּ מֹור  ֶאְשׁ ִמְצֹוֶתיָך  ְוֶאת  ֵאֵלְך  יָך  ֻחֶקּ ְבּ ר  ֲאֶשׁ
ִתיב  ֶרְך ְוַהָנּ ֵדִני ַהֶדּ ִני ְותֹוֵרִני ּוְתַלְמּ ְוַעד עֹוָלם, ּוְתַזֵכּ
ג  ה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ַלֲעֹבר ּוְלַדֵלּ ֶאְזֶכּ ֹאֶפן ֶשׁ ְוָהֵעָצה, ְבּ
ְלּבּוִלים  ְכסּוִכים ְוַהִבּ ִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ְוַהִסּ ל ַהְמּ ַעל ָכּ
ְמִניעֹות  ֵהן  ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ֹבא  ִמָלּ ַהּמֹוְנִעים אֹוִתי 
עֹוָלם,  ָבּ ל ִמיֵני ְמִניעֹות ֶשׁ ָאר ָכּ ֵמֲחַמת ָממֹון, ֵהן ְשׁ
ל  ַלֹכּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ל  ַהֹכּ ַח,  ַהֹמּ ְמִניעֹות  ִמיֵני  ל  ָכּ ּוִבְפָרט 
ה  ֶאְזֶכּ ֹאֶפן ֶשׁ ל ְמֵהָרה ְמֵהָרה, ְבּ ר ּוְלַבֵטּ ֵבּ ה ְלַשׁ ֶאְזֶכּ
ה  ְוֶאְזֶכּ ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ְוָלֹבא  ֵליֵלְך  ָסמּוְך  ְבּ ְמֵהָרה 
ה  ׁ ְקֻדָשּ ָעַלי  ם  ָשׁ יְך  ּוְלַהְמִשׁ לֹום,  ָשׁ ְבּ ם  ְלָשׁ ָלֹבא 
לּוִלים  ֹות ַהְכּ ר ְקֻדּשׁ ל ָהֶעֶשׂ ֵלָמה ִמָכּ ְוָטֳהָרה ְוִיְרָאה ְשׁ
ַמֲאָמרֹות  ָרה  ֲעָשׂ ִחינֹות  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ְבּ
לּוִלים ְוֶנְעָלִמים  ֶהם ְכּ ר ָבּ ָראָת עֹוָלֶמָך, ֲאֶשׁ ֶהם ָבּ ָבּ ֶשׁ
ה,  דֹוָשׁ ָלִלּיּות ַהּתֹוָרה ַהְקּ ֵהם ְכּ רֹות ֶשׁ ְבּ ֶרת ַהִדּ ָהֲעֶשׂ
ה,  ָהֵאֶלּ ֹות  ְקֻדּשׁ ר  ֶעֶשׂ ָרה ַמֲאָמרֹות  ָהֲעָשׂ ל  ָכּ ר  ֲאֶשׁ
ל עֹוָלם,  דֹוׁשֹות. ִרּבֹונֹו ֶשׁ ל ַהִיְּראֹות ַהְקּ לּוִלים ִמָכּ ְכּ
ְוַהִיְּראֹות  ֹות  ֻדּשׁ ַהְקּ ְלָכל  ִני  ַזֵכּ ְונֹוָרא,  ָאיֹום  יר  ַאִדּ
ְתׁשּוָבה  ִבּ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ה,  ָהֵאֶלּ
ּוְבַאֲהָבה  ִיְרָאה  ְבּ ֱאֶמת  ֶבּ ָך  ּוְלָעְבְדּ ֱאֶמת,  ֶבּ ֵלָמה  ְשׁ
ְבֵרי  ל ִדּ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיּם ֶאת ָכּ ד ִלְשׁ ִלְלֹמד ּוְלַלֵמּ

ַאֲהָבה: תֹוָרֶתָך ְ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


	_GoBack

