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ַגְווָנא ָדא ָלא ֲהוּו  א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ע. ַרּבִ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ ַוּתָ

ְוִקּיּוָמָהא  ָנָהא  ּוׁשְ ן יֹוָמָהא  ּבַ ָמר חּוׁשְ ִאּתְ ָהא  ּדְ י ַעְלָמא  ְנׁשֵ ָכל  ּבְ

ָלא ֲהָוה  א ְלַאֲחָזָאה ּדְ יּה. ֶאּלָ ִאְתַקְבַרת ּבֵ ָעְלָמא ְוַההּוא ֲאַתר ּדְ ּבְ

י ָעְלָמא. ָכל ְנׁשֵ ָרה ּבְ ׂשָ ּכְ

ִמְרָים  ם  ׁשָ ָמת  ַוּתָ כ(  )במדבר  ְכִתיב  ּדִ ִמְרָים  ָהא  ֵתיָמא  ְוִאי 

ָהא  ּדְ ֲאָתא,  ָקא  ָרֵאל  ְדִיׂשְ ָסְרָחָנא  ְלַאֲחָזָאה  ִגין  ּבְ ם.  ׁשָ ֵבר  ּקָ ַוּתִ

ָלא  ֲאָבל  ְדִמְרָים.  ְזכּוָתא  ּבִ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ְלהּו  ָאְזֵלי  ָלא  ַמָייא 

ָרה. ׂשָ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ִמיָתָתּה ּכְ ָמר ּבְ ִאּתְ

חֹוִרין  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאׁשְ י(  )קהלת  ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ

ֵעת יאֵכלּו. ַהאי ְקָרא )צה ב( אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא, ֲאָבל  ַרִיְך ּבָ ְוׂשָ

ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ ִאין ִאינּון  ַזּכָ ּדְ יּה,  ָלא ּבֵ ּכָ ִאית ָלן ְלִאְסּתַ

ָייא  ּלְ ל אֹוְרִחין ְסִתיִמין ּוְלִאְתּגַ הּוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ּכָ

ָמר. ִאין ְוָהא ִאּתְ לֹון ָרִזין ִעּלָ

ל  א ִדיָלּה ַאְזִמין ָלּה ּכָ ַמְלּכָ ִגין ּדְ ים, ּבְ א ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֵריָך ֶאֶרץ, ּדָ ַאׁשְ

ַקְייָמא  ִאיהּו  ּדְ ְדוא''ו  ָרָזא  ִאין,  ִעּלָ ֵמֲאָבָהן  ְרָכא  ִאְתּבָ ּדְ ְרָכאן  ּבִ

יק  ַאּפִ ן יֹוֵבָלא ּדְ ן חֹוִרין ּבֶ ִדיר, ְוִאיהּו ּבֶ ְרָכאן ּתָ ְלַאְרָקא ֲעָלּה ּבִ

ְוָכל  ין  ַחּיִ ל  ּכָ ִדיר  ּתָ יק  ַאּפִ ּדְ ָאה  ִעּלָ ַעְלָמא  ּדְ ָרא  ּבְ ְלֵחירּו,  ין  ַעְבּדִ

ָרא  ּבְ ַהאי  אנגיד(  )נ''א  ָאִעיד  א  ְוֹכּלָ ְרבּות,  ח  ְמׁשַ ְוָכל  ְנִהירּו 

ֹכִרי  ּבְ ִני  ּבְ ד(  )שמות  ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ֶאֶרץ  ְלַהאי  ּבּוְכָרא 

''ֵריְך ֶאֶרץ. ְך ַאׁשְ ָרֵאל, ּוְבִגין ּכָ ִיׂשְ

ַהאי ֶאֶרץ  ָמה ְדאּוְקמּוָה, ּדְ ְך ַנַער ּכְ ְלּכֵ ּמַ ָמר ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ ִאּתְ ּוַמה ּדְ

)דעילא(  ְלָטנּוָתא  ׁשָ ִמּגֹו  א  ֶאּלָ ָיְנָקא  ָלא  ָאה  ּתָ ּתַ ְוַעְלָמא  ָאה  ּתָ ּתַ

ַווי  ְדאּוְקמּוָה.  ָמה  ּכְ ַנַער  ִאְקֵרי  ּדְ א  ַמְלּכָ ֵמַההּוא  א  ְוֹכּלָ ָעְרָלה.  ּדְ

ִאְצְטִריְך ִליָנָקא ָהִכי. ְלַאְרָעא ּדְ

ד  ר ּכַ לּום ּבַ א ֲחֵזי, ַהאי ַנַער )דף קכה ע''א( ֵלית ֵליּה ִמַגְרֵמיּה ּכְ ּתָ

ִגים  יּה ְוִאְתּפְ ִאְתְמָנעּו ִמּנֵ ְרָכאן ְלִזְמִנין ְיִדיָען, ְוָכל ִזְמִנין ּדְ ָנִטיל ּבִ

ִאְצְטִריְך  יּה, ַווי ְלַעְלָמא ּדְ ְך ּוִבְרָכאן ִאְתְמָנעּו ִמּנֵ ִסיֲהָרא ְוִאְתֲחׁשָ

ה ִדיִנין ִאְתָדן ַהאי ַעְלָמא ַעד  ַכּמָ א. ְועֹוד ּבְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִליָנָקא ּבְ

ים ְוִאְתֲעַבד ְואּוְקמּוָה )הכי(. ִדיָנא ִאְתַקּיָ א ּבְ כֹוּלָ יּה, ּדְ ָלא ָיְנָקא ִמּנֵ

ָלא ֲהָוה  ִגין ּדְ ע. ָרָזא ִאיהּו, ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ א ֲחֵזי, ַוּתָ ּתָ

ָאר  ׁשְ ּכִ ּה  ּבָ ַלט  ׁשָ ְוָלא  ֲעִקיָמָאה,  ָנָחׁש  ַההּוא  ּדְ ְיָדא  ַעל  ִמיָתָתּה 

ֵני ָעְלָמא ִמּיֹוָמא  הּו. ְוַעל ָיֵדיּה ֵמתּו ּבְ יט ּבְ ּלִ ִאיהּו ׁשַ ֵני ָעְלָמא ּדְ ּבְ

י  הּו ַעל ּפִ ְכִתיב ּבְ ''ה ְוַאֲהֹר''ן ּוִמְרָי''ם ּדִ ר מׁשֶ ָגִרים לֹון ָאָדם ּבַ ּדְ

י ְיָי. ִמְרָים ַעל ּפִ ִתיב ּבְ א ָלא ּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ ְיָי. ּוְבִגין ְיָקָרא ּדִ

ָרָזא  ּבְ ע  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּדְ ָרָזא  ע,  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ִתיב  ּכְ ָרה  ׂשָ ּבְ ֲאָבל 

ִקְרַית  ָנָחׁש. ּבְ ע, ְולא ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ָאה, ְוָלא ַעל ְיָדא ָאֳחָרא. ּבְ ִעּלָ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- חיי שרה קכד.

ָכל  מֹו ֶזה לֹא ָהיּו ּבְ א ָאַמר, ּכְ י ַאּבָ ע. ַרּבִ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ ַוּתָ

עֹוָלם  נֹוֶתיָה ְוִקּיּוָמּה ּבָ ּבֹון ָיֶמיָה ּוׁשְ ֲהֵרי ֶנֱאַמר ֶחׁשְ ְנׁשֹות ָהעֹוָלם, ׁשֶ

מֹו  ּלֹא ָהְיָתה ּכְ א ְלַהְראֹות ׁשֶ ָרה. ֶאּלָ ּבֹו ִהיא ִנְקּבְ קֹום ׁשֶ ְואֹותֹו ַהּמָ

ָכל ְנׁשֹות ָהעֹוָלם. ָרה ּבְ ׂשָ

ִמְרָים  ם  ׁשָ ָמת  ַוּתָ כ(  תּוב )במדבר  ּכָ ׁשֶ ִמְרָים,  ה  ִהּנֵ ּתֹאַמר  ְוִאם 

ֲהֵרי  ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ א ְלַהְראֹות ֶאת ִסְרחֹוָנם ׁשֶ ם - ֶזה ּבָ ֵבר ׁשָ ּקָ ַוּתִ

ֶנֱאַמר  לֹא  ֲאָבל  ִמְרָים.  ְזכּות  ּבִ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָהְלכּו  לֹא  ִים  ַהּמַ

ָרה. ׂשָ ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִמיָתָתּה ּכְ ּבְ

חֹוִרים  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאׁשְ י(  )קהלת  ַתח,  ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ

ֲארּוהּו ַהֲחֵבִרים, ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו  סּוק ַהזֶּה ּבֵ ֵעת ֹיאֵכלּו. ַהּפָ ַרִיְך ּבָ ְוׂשָ

רּוְך הּוא ָנַתן ָלֶהם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ל ּבֹו, ׁשֶ ּכֵ ְלִהְסּתַ

רֹות ּוְלַגּלֹות ָלֶהם סֹודֹות ֶעְליֹוִנים,  ְסּתָ ָרִכים ַהּנִ ל ַהּדְ ּתֹוָרה ָלַדַעת ּכָ

ֵאר. ַוֲהֵרי ֶזה ִנְתּבָ

ל  ּה ַמְזִמין ָלּה ּכָ ּלָ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ ּום ׁשֶ ים, ִמּשׁ ֵריָך ֶאֶרץ - זֹו ֶאֶרץ ַהַחּיִ ַאׁשְ

הּוא  ל ָוא''ו, ׁשֶ ְרָכה ֵמָהָאבֹות ָהֶעְליֹוִנים, ַהּסֹוד ׁשֶ ִהְתּבָ ָרכֹות ׁשֶ ַהּבְ

ַהּיֹוֵבל  ן  ּבֶ חֹוִרים,  ן  ּבֶ ְוהּוא  ִמיד,  ּתָ ָרכֹות  ּבְ ָעֶליָה  ְלָהִריק  עֹוֵמד 

ּמֹוִציא ָתִמיד  ן ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּמֹוִציא ֶאת ָהֲעָבִדים ְלֵחרּות, ּבֶ ׁשֶ

ן  ַהּבֵ יַע  ּפִ ַמׁשְ ְוַהּכֹל  ָחה,  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ ְוָכל  ָהאֹור  ְוָכל  ים  ַהַחּיִ ל  ּכָ ֶאת 

רֵאל,  ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ֱאַמר )שמות ד( ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ כֹור ַהזֶּה ָלָאֶרץ ַהזֹּו, ּכְ ַהּבְ

ֵרי''ְך ֶאֶרץ. ְך ַאׁשְ ּום ּכָ ּוִמּשׁ

ָהָאֶרץ  ֲארּוָה, ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ְך ָנַער, ּכְ ְלּכֵ ּמַ ֱאַמר ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ ּנֶ ֶ ּוַמה ּשׁ

ְלטֹון  ׁשִ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ יֹוְנִקים  לֹא  ָהֶעְליֹון  ְוָהעֹוָלם  ַהזֹּו  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ

מֹו  ְקָרא ַנַער, ּכְ ּנִ ֶלְך ׁשֶ ל ָהָעְרָלה, ְוַהּכֹל ֵמאֹותֹו ַהּמֶ ]של מעלה[ ׁשֶ

ְך. ִריָכה ִליֹנק ּכָ ּצְ ֲארּוָה - אֹוי ְלֶאֶרץ ׁשֶ ּבֵ ׁשֶ

ָרכֹות  ּנֹוֵטל ּבְ ׁשֶ לּום, ַרק ּכְ ַער ַהזֶּה ֵאין לֹו ֵמַעְצמֹו ּכְ ּבֹא ְרֵאה, ַהּנַ

ָבָנה  ַהּלְ ָמה  ְוִנְפּגְ ּנּו,  ִמּמֶ ְמְנעּו  ּנִ ׁשֶ ָעִמים  ַהּפְ ְוָכל  ְידּוִעים,  ים  ְלִעּתִ

ִליֹנק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָלעֹוָלם  אֹוי  ּנּו.  ִמּמֶ ִנְמָנעֹות  ָרכֹות  ְוַהּבְ ֶכת,  ְוֶנְחׁשֶ

ּנּו,  ה ִדיִנים ִנּדֹון ָהעֹוָלם ַהזֶּה ֶטֶרם יֹוֵנק ִמּמֶ ַכּמָ ָעה ַהזֹּו. ְועֹוד, ּבְ ּשָׁ ּבַ

ֵאר ]כך[. ה, ְוִנְתּבָ ִדין ְוַנֲעׂשָ ַהּכֹל ִמְתַקּיֵם ּבְ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ּום  ע - סֹוד הּוא, ִמּשׁ ִקְרַית ַאְרּבַ ּבְ ָרה  ָמת ׂשָ ַוּתָ ּבֹא ְרֵאה, 

מֹו  ּה ּכְ ַלט ּבָ תֹון, ְולֹא ׁשָ ָחׁש ֲעַקּלָ ָהְיָתה ִמיָתָתּה ַעל ְיֵדי אֹותֹו ַהּנָ

ֵני ָהעֹוָלם ִמּיֹום  ֶהם, ְוַעל ָידֹו ֵמתּו ּבְ ֹוֵלט ּבָ ּשׁ ֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ ָאר ּבְ ׁשְ

ֶהם ַעל  תּוב ּבָ ּכָ ''ה ְוַאֲהֹר''ן ּוִמְרָי''ם, ׁשֶ ָרט ְלֹמׁשֶ ַרם ָלֶהם ָאָדם, ּפְ ּגָ ׁשֶ

י ה'. ִמְרָים ַעל ּפִ ִכיָנה לֹא ָכתּוב ּבְ בֹוד ַהּשְׁ ּום ּכְ י ה'. ּוִמּשׁ ּפִ

סֹוד  ע ּבְ ל ִקְרַית ַאְרּבַ ע. ַהּסֹוד ׁשֶ ִקְרַית ַאְרּבַ תּוב ּבְ ָרה ּכָ ׂשָ ֲאָבל ּבְ

ִקְרַית  ּבְ ָנָחׁש.  ּבְ ְולֹא  ע,  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ַאֵחר.  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ֶעְליֹון, 

תשפ"ג



א ָלא  ּדָ ְוַעל  ֲאָבָהן,  ּבַ א  ִוד ַמְלּכָ ּדָ ר  ִאְתַחּבַ ּדְ ע ִהיא ֶחְברֹון,  ַאְרּבַ

ע. ִקְרַית ַאְרּבַ א ּבְ יָדא ָאֳחָרא ֶאּלָ ֲהָוה ִמיָתָתּה ּבִ

ים  ִאין, ִאְתָקּיָ ין ִעּלָ ַדְרּגִ ַבר ָנׁש ִאְתַקְיימּו ּבְ ד יֹוִמין ּדְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ

ִאין, ָנְפֵקי ְוָנֲחֵתי  ין ִעּלָ ַדְרּגִ ים ּבְ ָלא ִאְתַקּיָ יָון ּדְ ַעְלָמא. ּכֵ ר ָנׁש ּבְ ּבַ

יּה, ּוְכֵדין ָנִטיל  ְרָיא ּבֵ מֹוָתא ׁשַ א ּדְ ְקִריבּו ְלַהאי ַדְרּגָ א ַעד ּדִ ְלַתּתָ

ָמָתא  ִזְמָנא ָחָדא ְוָנִטיל ִנׁשְ ָמָתא ְוָטאס ַעְלָמא ּבְ יק ִנׁשְ ְרׁשּו ְלַאּפִ

ָלא  א ּדְ יַקּיָ ִאין ִאינּון ַצּדִ ַאר ְמָסֲאָבא. ַזּכָ ּתָ ְוָסִאיב ֵליּה ְלגּוָפא ְוִאׁשְ

הּו ְמָסֲאבּוָתא. ַאר ּבְ ּתָ ֲאבּו ְוָלא ִאׁשְ ִאְסּתָ

ַקְסְטִריָרא  אֹוְרָחא  ַחד  ר  ִאְתַקּטַ ְרִקיָעא  ּדִ ֶאְמָצעּות  ּבְ ֲחֵזי  ְוָתא 

יּה  ּבֵ ְקִטיִרין  ְלהּו  ּכֻ יִקין  ּקִ ּדַ ּכָֹכִבין  ָכל  ּדְ ְרִקיָעא  ּדִ ִחְוָיא  ְוִאיהּו 

בסטירו(  )ס''א  ְסִתירּו  ּבִ ן  ְמַמּנָ ְוִאינּון  ין,  ּלִ ּתִ י  ּלֵ ּתִ יּה  ּבֵ ְוָקְייֵמי 

ֵני ָעְלָמא. עֹוָבֵדי ּבְ

ָאה  ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָנְפֵקי ְלַעְלָמא ֵמַהאי ִחְוָיא ִעּלָ ּמָ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּכְ

ְסִתירּו עֹוָבֵדי )דף  ן ּבִ יּה ָאָדם, ְוֻכְלהּו ְמַמּנָ א ּבֵ ּתָ ִאְתּפַ ַקְדָמָאה ּדְ

ָאה, ְמַסְייִעין  ּכָ ר ָנׁש ְלִאְתּדַ ְך ָאֵתי ּבַ קכה ע''ב( ַעְלָמא, ּוְבִגין ּכָ

ר ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש. ּמַ ָמאֵריּה ַסֲחָרא ֵליּה ְוִאְסּתַ ֵעיָלא, ְוִסּיּוָעא ּדְ ֵליּה ִמּלְ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש-  לך לך פט:

ן לֹא  ֶלְך ִעם ָהָאבֹות, ְוַעל ּכֵ ִוד ַהּמֶ ר ּדָ ִהְתַחּבֵ ע, ִהיא ֶחְברֹון. ׁשֶ ַאְרּבַ

ע. ִקְרַית ַאְרּבַ א ּבְ ַיד ַאֵחר ֶאּלָ ָהְיָתה ִמיָתָתּה ּבְ

ֶעְליֹונֹות,  ְדָרגֹות  ּבִ מּו  ִהְתַקּיְ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרֵאה,  ּבֹא 

ָהֶעְליֹונֹות,  ָרגֹות  ּדְ ּבַ ִמְתַקּיֵם  ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ עֹוָלם.  ּבָ ָהָאָדם  ִמְתַקּיֵם 

ׁשֹוָרה  ּה  ּבָ ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ְרּגָ ַלּדַ ֵרִבים  ּקְ ׁשֶ ַעד  ה,  ְלַמּטָ ְויֹוְרִדים  יֹוְצִאים 

ַפַעם  ָמה, ְוָטָסה ָהעֹוָלם ּבְ ׁשָ ֶות. ְוָאז נֹוֶטֶלת ְרׁשּות ְלהֹוִציא ַהּנְ ַהּמָ

ֵרי  ַאׁשְ ָטֵמא.  ָאר  ְוִנׁשְ ַהּגּוף  ֶאת  א  ּוְמַטּמֵ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ְונֹוֶטֶלת  ַאַחת 

ֲאָרה ָבֶהם ֻטְמָאה. ּלֹא ִנְטְמאּו ְולֹא ִנׁשְ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ֶרְך ֶאָחד ַמְבִהיק, ְוהּוא ְנַחׁש  ר ּדֶ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ִנְקׁשָ ּוֹבא ְרֵאה, ּבְ

י  ּלֵ ם ְקׁשּוִרים ּבֹו ְועֹוְמִדים ּבֹו ּתִ ּלָ ים ּכֻ ּקִ ל ַהּכֹוָכִבים ַהּדַ ּכָ ָהָרִקיַע, ׁשֶ

ֶתר. ּסֵ ּבַ ֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ י ּבְ ים ]בצד[ ַעל ַמֲעׂשֵ ים, ְוֵהם ְמֻמּנִ ִתּלִ

ָחׁש  ין יֹוְצאֹות ָלעֹוָלם ִמזֶּה ַהּנָ ה ְקבּוצֹות ַמְלֲאֵכי ּדִ ּמָ ֻדְגַמת ֶזה ּכַ ּכְ

י  ֵסֶתר ַמֲעׂשֵ ים ּבְ ם ְמֻמּנִ ה ּבֹו ָאָדם, ְוֻכּלָ ּתָ ִהְתּפַ ְדמֹון ׁשֶ ָהֶעְליֹון ַהּקַ

ִעים אֹותֹו ִמְלַמְעָלה,  ֵהר - ְמַסּיְ א ָאָדם ְלִהּטָ ְך, ּבָ ּום ּכָ ָהעֹוָלם, ּוִמּשׁ

ָמר ְוִנְקָרא ָקדֹוׁש. יף אֹותֹו ְוִנׁשְ ל ַרּבֹו ַמּקִ ּיּוַע ׁשֶ ְוַהּסִ

ליקוטי מוהר"ן
ובו מביא מעט ממאמר הזהר על הפרשה

תורה ז חלק ב

)הובאו רק חלקים עיקרים לביאור מפני אורך התורה(

ָנַתִים ָיִמים, ּוַפְרֹעה ֹחֵלם ְוכּו' )בראשית מא(: ץ ְשׁ ַוְיִהי ִמֵקּ

הּוא ַרֲחָמן, הּוא ָיכֹול  י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם )ישעיה מט( – ַהְינּו ִמי ֶשׁ א ִכּ

ִעים  י ַעל ְרָשׁ ִלְהיֹות ַמְנִהיג. ְוָצִריְך ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהַרֲחָמנּות, ִכּ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג  אֹו ַעל רֹוְצִחים ְוַגְזָלִנים ָאסּור ְלַרֵחם. ְוֵכן ִמי ֶשׁ

ן לֹו  ָעה ָיִמים, ִלֵתּ ל ַאְרָבּ ינֹוק ֶשׁ ִעם ָהַרֲחָמנּות, ֲאַזי יּוַכל ְלַרֵחם ַעל ִתּ

ֶזה ְצִריִכין ְלזּונֹו ַרק ַעל  י ָקָטן ָכּ ֶזה, ִכּ ִריְך ְלָגדֹול, ְולֹא ְלָקָטן ָכּ ַמֲאָכל ַהָצּ

ָקָטן  ְלּ ן ָצִריְך ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהַרֲחָמנּות, ֶשׁ ְוָקא. ַעל־ֵכּ ְיֵדי ָחָלב ַדּ

ִריְך לֹו, ְוֵכן  ן לֹו ָחָלב ַדְיָקא, ּוְלָגדֹול – ַמֲאָכל ַהָצּ ֶזה ְצִריִכין ְלַרֵחם ִלֵתּ ָכּ

ִריְך לֹו: ָצּ ה ֶשׁ ֶמּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְצִריִכין ְלַרֵחם ַבּ ַעל ָכּ

ָרֵאל, ְוהּוא  י הּוא ָהָיה ַמְנִהיג ִיְשׂ נּו, ִכּ ה ַרֵבּ ֶזה הּוא ַרק ֹמֶשׁ ב ְוַרֲחָמן ָכּ

י  ִיְּהֶיה ְוכּו' )קהלת א(. ִכּ ָהָיה הּוא ֶשׁ ׁ י ַמה ֶשּ ְנִהיג ֶלָעִתיד, ִכּ ִיְהֶיה ַהַמּ

ִביל  ְשׁ ָרֵאל, ּוָמַסר ַנְפׁשֹו ִבּ ֱאֶמת ַעל ִיְשׂ נּו ָהָיה לֹו ַרֲחָמנּות ֶבּ ה ַרֵבּ ֹמֶשׁ

י  ִכּ ָלל.  ְכּ ַעְצמֹו  ַעל  ׁש  חֹוֵשׁ ָהָיה  ְולֹא  ֶגד,  ִמֶנּ ַנְפׁשֹו  ִליְך  ְוִהְשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ

יַח  ִגּ דֹול, ְוהּוא לֹא ִהְשׁ ָך ְלגֹוי ָגּ ַרְך ָאַמר לֹו )שמות לב(: ְוֶאֶעְשׂ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ

י הּוא ָהָיה ַרֲחָמן  אָתם ְוכּו' )שם(, ִכּ א ַחָטּ ׂ ָשּ ָלל, ַרק ָאַמר: ִאם ִתּ ַעל ֶזה ְכּ

ב  ׁ ִיְּהֶיה ָהעֹוָלם ְמֻיָשּ ל עֹוָלם, ֶשׁ ּובֹו ֶשׁ ִיּשׁ י, ְוָהָיה עֹוֵסק ְבּ ּוַמְנִהיג ֲאִמִתּ

ַעת, ֵאינֹו ִמן  ֵאין לֹו ַדּ ַעת, ּוִמי ֶשׁ ר ָהָאָדם הּוא ַהַדּ י ִעָקּ ֵני ָאָדם, ִכּ ִמְבּ

ְדמּות  ַחָיּה ִבּ ִחיַנת  ְבּ ָלל, ַרק הּוא  ְכּ ם ָאָדם  ֵשׁ ְבּ ּוב ְוֵאינֹו ְמֻכֶנה  ַהִיּּשׁ

ָהעֹוָלם,  ּוב  ִיּשׁ ְבּ עֹוֵסק  ְוָהָיה  ַרֲחָמנּות,  לֹו  ָהָיה  נּו  ַרֵבּ ה  ּוֹמֶשׁ ָאָדם. 

י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ ָעה  ֵדּ ֵני  ְבּ ֵני ָאָדם, ַהְינּו  א ִמְבּ ּוְמֻמָלּ ב  ׁ ִיְּהֶיה ָהעֹוָלם ְמֻיָשּ ֶשׁ

ָהְרֵאָת  ה  ַאָתּ ד(:  )דברים  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַעת,  ַהַדּ אֹור  ָלנּו  ַתח  ָפּ הּוא 

י ֵיׁש  ה ָלנּו ִכּ ַעת ְוִגָלּ ַתח ֶאת ַהַדּ ה ָפּ י ֹמֶשׁ י ה' הּוא ָהֱאלִֹקים, ִכּ ָלַדַעת ִכּ

ָאֶרץ: יט ָבּ ִלּ ֱאלִֹקים ַשׁ

לֹום,  ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש נֹוְפִלין, ַחס ְוָשׁ ִיְּשׂ ֶשׁ ר ָהַרֲחָמנּות הּוא ְכּ י ִעָקּ ג ִכּ

ל ִמיֵני ַרֲחָמנּות.  דֹול ִמָכּ י ֶזהּו ָהַרֲחָמנּות ַהָגּ ֲעוֹונֹות, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִכּ ַבּ

אֹוי  ּשׂ ֶנֶגד ַהַמּ ָלל ְכּ ִבים ְכּ עֹוָלם ֵאיָנם ֶנֱחָשׁ ָבּ ים ֶשׁ ִשׁ י ָכל ַהִיּּסּוִרים ַהָקּ ִכּ

ֲעוֹונֹות, ַחס  ָרֵאל נֹוְפִלים ַבּ ִיְּשׂ ֶשׁ י ְכּ לֹום. ִכּ ל ֲעוֹונֹות, ַחס ְוָשׁ ֵבד ֶשׁ ַהָכּ

אֹוי  ּשׂ ַהַמּ ָלל  ְכּ א  ׂ ִלָשּ ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶשׁ ְמֹאד,  ֵבד  ָכּ אֹוי  ַמּשׂ ֶזהּו  לֹום,  ְוָשׁ

י ִמי  ִכּ י )תהלים לח(.  ִנּ ִמֶמּ דּו  ִיְכְבּ א ָכֵבד  ׂ ַמָשּ ְכּ ְבִחיַנת:  ִבּ ַהֶזּה,  ֵבד  ַהָכּ

ל  ֶשׁ ְוַדּקּות  רּוָחִנּיּות  ְויֹוֵדַע  ְלקּוִחים,  ֵהם  ֵמַאִין  ָרֵאל  ִיְשׂ ת  ׁ ְקֻדַשּ ּיֹוֵדַע  ֶשׁ

ָיְּך  ָרֵאל ֵהם ְרחֹוִקים ְלַגְמֵרי ֵמָעוֹון, ְוֵאין ָעוֹון ַשׁ ִיְּשׂ ָרֵאל – הּוא יֹוֵדַע, ֶשׁ ִיְשׂ

ּקּוָתם ְורּוָחִנּיּוָתם.  ם ְוֹגֶדל ַדּ ְרָשׁ ׁ ָתם ִמָשּ ׁ ֶדל ְקֻדָשּ ָלל לֹא, ְלִפי ֹגּ ָלל ְכּ ָלֶהם ְכּ

אֹוי  ּשׂ ֶנֶגד ַהַמּ אֹוי ְכּ ִבים ְלַמּשׂ עֹוָלם ֵאיָנם ֶנֱחָשׁ ָבּ ל ַהִיּּסּוִרים ֶשׁ ן ָכּ ְוַעל ֵכּ

ָלָאָדם  ֵיּׁש  ֶשׁ ְכּ ַוֲאִפּלּו  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ֲעוֹונֹות,  ל  ֶשׁ ֵבד  ַהָכּ

ְוֶזה  ָלל.  ְכּ ְלִיּסּוִרים  ִבים  ֶנֱחָשׁ ֵאיָנם  ֲעוֹונֹות,  ֶהם  ָבּ ֵאין  ִאם  ִיּסּוִרים, 

ֶהם ָעוֹון, ֵאיָנם  ֵאין ָבּ ֶשׁ ְכּ לֹא ָעֹון. ֶשׁ ִחיַנת )שבת נה(: ֵאין ִיּסּוִרין ְבּ ְבּ



ַחס  ֲעוֹונֹות,  ַבּ ּנֹוְפִלים  ֶשׁ ְכּ ַרק  ֵהם  ַהִיּּסּוִרים  ר  ִעָקּ י  ִכּ ָלל,  ְכּ ִיּסּוִרים 

ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש, ְלהֹוִציָאם  ר ָהַרֲחָמנּות, ְלַרֵחם ַעל ִיְשׂ לֹום, ְוֶזהּו ִעָקּ ְוָשׁ

ָכל  לֹום, ְבּ ׁ נּו, ָעָליו ַהָשּ ה ַרֵבּ ן ֹמֶשׁ ל ֲעוֹונֹות. ְוַעל־ֵכּ ֵבד ֶשׁ אֹוי ַהָכּ ּשׂ ֵמַהַמּ

ֵלל  ְוִהְתַפּ ֲעֵליֶהם  ַנְפׁשֹו  מֹוֵסר  ָהָיה  ָעוֹון,  ֵאיֶזה  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְפלּו  ָנּ ֶשׁ ֵעת 

ָרֵאל ְוַדּקּוָתם  ת ִיְשׂ ׁ ִפי ְקֻדַשּ ְלּ י ָיַדע, ֶשׁ ִלים ְוַכּיֹוֵצא. ִכּ ְמַרְגּ גֹון ַבּ ֲעָדם, ְכּ ַבּ

ל ָעוֹון  ֵבד ֶשׁ א ַהָכּ ׂ ָשּ ָלל ַהַמּ א ְכּ ׂ ר ָלֶהם ִלָשּ ֵהם ְרחֹוִקים ֵמָעוֹון ְוִאי ֶאְפָשׁ

לֹום, הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי  ִאים ַלֲעוֹונֹות, ַחס ְוָשׁ "ל. ּוֶבֱאֶמת, ֵמֵהיָכן ָבּ ַנּ ַכּ

ן ִנְכַנס ּבֹו רּוַח  א־ִאם־ֵכּ י ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאָלּ ַעת, ִכּ ֵאין לֹו ַדּ ֶשׁ

ְלַרֵחם  ִריִכין  ְצּ ֶשׁ ל,  ַהֹכּ ִמן  דֹול  ַהָגּ ָהַרֲחָמנּות  ְוֶזהּו  ג(,  )סוטה  טּות  ְשׁ

ל;  יל ֶאל ָדּ ִכּ ֵרי ַמְשׂ ְבִחיַנת )תהלים מא(: ַאְשׁ ַעת, ִבּ ָעָליו ְלַהְכִניס ּבֹו ַדּ

ַעת )נדרים מא(, ּוְצִריִכין ְלַרֵחם ָעָליו ְלַהְכִניס  א ִמן ַהַדּ י ֵאין ָעִני ֶאָלּ ִכּ

ַעת: ּבֹו ַדּ

ָמקֹום  ֶקת ְבּ ֶבּ ָמה עֹוָלה ּוִמְתַדּ ָשׁ ק, ְוַהְנּ ֵלּ יַע ְזַמּנֹו ְלִהְסַתּ ִגּ ַמּ ֶשׁ ד ַוֲאִפּלּו ְכּ

ְהֶיה  ִתּ ֶשׁ ֵלמּות,  ּוְשׁ ְכִלית  ַתּ ֶזה  ֵאין  ֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ְבּ עֹוָלה,  ֶשׁ

ִהיא,  ָמה  ָשׁ ַהְנּ ל  ֶשׁ ֵלמּות  ׁ ַהְשּ ר  ִעָקּ ַרק  ְלַמְעָלה.  בּוָקה  ְדּ ַרק  ָמה  ָשׁ ַהְנּ

ִאיר  ַיְּשׁ ֶשׁ ָצִריְך  ן  ַעל־ֵכּ ן.  ם־ֵכּ ַגּ ה  ְלַמָטּ ְהֶיה  ִתּ ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶשׁ ֵעת  ְבּ ֶשׁ

ֵעת  ן ְבּ ם־ֵכּ ה ַגּ ְעּתֹו ְלַמָטּ ֵאר ַדּ ׁ ִיָּשּ ֵדי ֶשׁ ְלִמיד, ְכּ ן אֹו ַתּ ָרָכה, ֵבּ ַאֲחָריו ְבּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב"ב קטז(:  מֹו ֶשׁ ק ְלַמְעָלה, ְכּ ֵלּ ְסַתּ ִנּ ֶשׁ

ְלִמיד  י ַהַתּ ְלִמיד, ִכּ ן, ְוַחד ָאַמר ַתּ ר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו – ַחד ָאַמר ֵבּ ֲאֶשׁ

ע, ַחס  ן ָרָשׁ ָאר ֵבּ ְשׁ ִנּ ֶשׁ אי ֵאין ַמְעָלה ְכּ ַוַדּ ן, ְבּ ם ַהֵבּ ַעת ָהַרב. ַגּ ל ַדּ ְמַקֵבּ

ל  ְיַּקֵבּ ֶשׁ ן,  ם־ֵכּ ַגּ ְלִמיד  ַתּ ִחיַנת  ְבּ ִיְּהֶיה  ֶשׁ ן  ֵבּ ִאיר  ְלַהְשׁ ר  ְוָהִעָקּ לֹום,  ְוָשׁ

י ֵמַאַחר  ַתְלִמיד ְלַבד, ִכּ י ְבּ ָאַמר ַדּ ְכלֹו ְוַדְעּתֹו. ּוְלִאיָדְך ָמאן ְדּ ּנּו ִשׂ ִמֶמּ

י  ַתְלִמיד ְלַבד, ִכּ ם ְבּ י ַגּ ן ַדּ עֹוָלם, ַעל־ֵכּ ְעּתֹו ָבּ ֵאר ַדּ ׁ ִיָּשּ ֵדי ֶשׁ ר הּוא ְכּ ִעָקּ ֶשׁ

קּות,  ְלּ ֵעת ַהִהְסַתּ ם ְבּ עֹוָלם ַהֶזּה ַגּ ְעּתֹו ָבּ ֵאר ַדּ ׁ ִיָּשּ ֵלמּות, ֶשׁ ׁ ר ַהְשּ ֶזהּו ִעָקּ

ַרְך, הּוא  יִדיָעתֹו ִיְתָבּ ּיֹוֵדַע ְקָצת ִבּ י ִמי ֶשׁ ָמה עֹוָלה ְלַמְעָלה. ִכּ ָשׁ ַהְנּ ֶשׁ ְכּ

ֲאַנְחנּו  ַרְך הּוא ַרק ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ל ַהֵשּ ֲעׁשּוִעים ֶשׁ ׁ ֲענּוִגים ְוַהַשּ ר ַהַתּ ִעָקּ יֹוֵדַע ֶשׁ

ֲענּוִגים  ַהַתּ ר  ִעָקּ ְוֶזהּו  ַרְך,  ִיְתָבּ מֹו  ְשׁ ׁש  ּוְנַקֵדּ ל  ְנַגֵדּ ָפל  ׁ ַהָשּ ַהֶזּה  ֵמעֹוָלם 

י  ִמּגּוֵשׁ ה  ְתִהָלּ ְוָאִביָת  תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ל  ֶשׁ ֲעׁשּוִעים  ׁ ְוַהַשּ

ים  ָרִפים ְוַחּיֹות ְואֹוַפִנּ ַרְך ֵיׁש לֹו ְשׂ ם ִיְתָבּ ׁ י ַהֵשּ רּוֵצי ֹחֶמר ְוכּו'; ִכּ ָעָפר ִמְקּ

ר  ִעָקּ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ִפּ ַרְך,  ִיְתָבּ אֹותֹו  עֹוְבִדים  ֵהם  ֶשׁ ֶעְליֹוִנים,  ְועֹוָלמֹות 

ָפל  ׁ ל עֹוָלם ַהָשּ עֹוָלה ְלַמְעָלה ָהֲעבֹוָדה ֶשׁ ֶשׁ ּלֹו – ְכּ ֲעׁשּוַע ֶשׁ ׁ ֲענּוג ְוַהַשּ ַהַתּ

ְעּתֹו  ֵאר ַדּ ׁ ִיָּשּ ֵדי ֶשׁ ְלִמיד, ְכּ ן אֹו ַתּ ִאיר ַאֲחָריו ֵבּ ן ְצִריִכין ְלַהְשׁ ַהֶזּה. ְוַעל ֵכּ

ה  ְלַמָטּ ְעּתֹו  ַדּ ָאר  ְשׁ ִנּ ֶשׁ ְכּ י  ִכּ ָפל.  ׁ ַהָשּ ַהֶזּה  עֹוָלם  ְבֵני  ִבּ ָיִּאיר  ֶשׁ ה,  ְלַמָטּ

עֹוָלם: ָאר ָבּ ׁש ִנְשׁ ַעְצמֹו ַמָמּ ִאּלּו הּוא ְבּ ב ְכּ ְלִמיד, ֶנְחָשׁ ן אֹו ַתּ ַעל־ְיֵדי ֵבּ

ִרים  ְמַדְבּ ַנִים  ׁ ְשּ ֶשׁ ְכּ י  ִכּ ְלִמיִדים.  ַתּ ְלַהֲעִמיד  ְלַקֵיּם ֹזאת,  ָיכֹול  ָאָדם  ְוָכל 

ב  ֶנֱחָשׁ ִדּבּור,  ֵאיֶזה  ְבּ ַלֲחֵברֹו  ֵמִאיר  ֶאָחד  ֶשׁ ְכּ ֲאַזי  ַמִים,  ָשׁ ִיְרַאת  ְבּ ַיַחד 

ְך  ַאַחר־ָכּ ֶשׁ ַהְינּו ְכּ ה ְלֶהֶפְך, ְדּ ְלִמיד. ְוִלְפָעִמים ַנֲעֶשׂ ִחיַנת ַתּ ֲחֵברֹו ֶאְצלֹו ְבּ

י  ְלִמיד ְלַגֵבּ ְבִחיַנת ַתּ ה הּוא ִבּ ל ֵמֲחֵברֹו ֵאיֶזה ִדּבּור, ֲאַזי ַנֲעֶשׂ הּוא ְמַקֵבּ

י לֹא ֹתהּו ְבָרָאּה  ֶזה, ִכּ ל ְוַלֲעֹסק ָבּ ֵדּ ַתּ ל ָאָדם ִלָזֵּהר, ְלִהְשׁ ֲחֵברֹו. ְוָצִריְך ָכּ

ל עֹוָלם,  ּובֹו ֶשׁ ִיּשׁ ל ֶאָחד ַלֲעֹסק ְבּ י ָצִריְך ָכּ ֶבת ְיָצָרּה )ישעיה מה(, ִכּ ָלֶשׁ

תּוב )בראשית א(: ּוִמְלאּו  ָכּ מֹו ֶשׁ ֵני ָאָדם, ְכּ א ִמְבּ ִיְּהֶיה ָהעֹוָלם ְמֻמָלּ ֶשׁ

ֵני ָאָדם,  א ִמְבּ ָהעֹוָלם ְמֻמָלּ ֶשׁ ְכּ ּוב ָהעֹוָלם,  ִיּשׁ ר  י ֶזה ִעָקּ ִכּ ֶאת ָהָאֶרץ, 

]ַהְינּו  "ל.  ַנּ ַכּ ָלל  ְכּ ָאָדם  ֵאינֹו  ַעת,  ַדּ ּבֹו  ֵאין  ֶשׁ ִמי  י  ִכּ ָעה.  ֵדּ ֵני  ִמְבּ ַהְינּו 

ן  ֵכּ ָהעֹוָלם,  ִקּיּום  ִביל  ְשׁ ִבּ עֹוָלם  ָבּ ִנים  ָבּ ְלַהֲעִמיד  ְמֻצֶוּה  ָהָאָדם  ֶשׁ מֹו  ְכּ

ר  י ֶזה ִעָקּ ָבָניו ּוְבַתְלִמיִדים, ִכּ ַמִים ְבּ ַעת ְוִיְרַאת ָשׁ הּוא ְמֻצֶוּה ְלַהְכִניס ַדּ

ר – ְלַהֲעִמיד  י ָהִעָקּ ֻצֶוּה ְלַהֲעִמיד ּתֹוָלדֹות ְלַקֵיּם ָהעֹוָלם, ִכּ ְמּ ְצָוה, ֶשׁ ַהִמּ

ְדמּות ָאָדם.  ֵהמֹות ְוַחּיֹות ִבּ ְוָקא, ְולֹא ִמין ְבּ ֵני ָאָדם ַדּ ין ְבּ ּתֹוָלדֹות ִמִמּ

ים  יִשׁ ְבֵני ָאָדם, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ּוַמְרִגּ ַעת ִבּ ֵאין ֵמִאיר ַהַדּ ל ְזַמן ֶשׁ ן ָכּ ַעל־ֵכּ

ֶהם  ֵאין ָבּ ֵני ָאָדם, ֵמַאַחר ֶשׁ ְכַלל ְבּ ְלּתֹו, ֵאיָנם ִבּ ַרְך ּוֶמְמַשׁ ֱאלֹקּותֹו ִיְתָבּ

ָהעֹוָלם  ב  ֶנֱחָשׁ ן  ֵכּ ְוַעל  ָהָאָדם.  ֶדר  ֶגּ ר  ִעָקּ ֶזּה  ֶשׁ ה',  ֶאת  ָלַדַעת  ַעת  ַדּ

י ְצִריִכין  ֶבת ְיָצָרּה, ִכּ ָרָאּה ָלֶשׁ ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: לֹא ֹתהּו ְבּ ְכּ

ֵני  ַהְינּו ִמְבּ ֵני ָאָדם ַדְיָקא, ְדּ ב ָהעֹוָלם ִמְבּ ׁ ִיְּהֶיה ְמֻיָשּ ב ֶאת ָהעֹוָלם, ֶשׁ ׁ ְלַיֵשּ

ן ִמְצַות: ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ,  ם ֵכּ ַרְך. ְוֶזהּו ַגּ ם ִיְתָבּ ׁ ּיֹוְדִעין ֶאת ַהֵשּ ָעה, ֶשׁ ֵדּ

ר  ְיַּדֵבּ ל ָאָדם ְמֻצָוּה ֶשׁ ָכּ ְבֵני ָאָדם. ַהְינּו ֶשׁ ִריִכין ְלַמְלאֹות ֶאת ָהָאֶרץ ִבּ ְצּ ֶשׁ

ּוב  ר ִיּשׂ ֶזּה ִעָקּ ֲחֵברֹו, ֶשׁ ַעת ַבּ ֵדי ְלַהְכִניס ַדּ ַמִים ְכּ ִיְרַאת ָשׁ ִעם ֲחֵברֹו ְבּ

ּיֹוְדִעין  ֶשׁ ָעה,  ֵדּ ֵני  ֵני ָאָדם, ַהְינּו ִמְבּ ב ִמְבּ ׁ ִיְּהֶיה ָהעֹוָלם ְמֻיָשּ ֶשׁ ָהעֹוָלם, 

ֶזה – ְלַהְכִניס  ל ֶאָחד ַלֲעֹסק ָבּ ן ָצִריְך ָכּ "ל[. ַעל־ֵכּ ַנּ ַרְך ַכּ ם ִיְתָבּ ׁ ֶאת ַהֵשּ

ְלִמיד  ִחיַנת ַתּ ה ֲחֵברֹו ְבּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעֶשׂ ֲחֵברֹו, ֶשׁ ַמִים ַבּ ַעת ְוִיְרַאת ָשׁ ַדּ

ֶזה  ׁש ְבּ קּותֹו, ֲאַזי ִיְתַלֵבּ ְלּ יַע ְזַמן ִהְסַתּ ִיְּמְלאּו ָיָמיו ְוַיִגּ ֶשׁ ֶאְצלֹו, ַוֲאַזי ְכּ

ׁש ַקָיּם  ַעְצמֹו ַמָמּ ִאּלּו הּוא ְבּ ב ְכּ ֲחֵברֹו, ְוִיְהֶיה ֶנֱחָשׁ ִהְכִניס ַבּ ּבּור ֶשׁ ַהִדּ

ן,  ר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו – ַחד ָאַמר ֵבּ תּוב: ֲאֶשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶזה ָהעֹוָלם, ְכּ ְבּ

ְלִמיד ַאֲחָריו, ֲאַזי ֵיׁש  ן אֹו ַתּ ָאר ֵבּ ְשׁ ִנּ ֶשׁ ְכּ ְלִמיד. ִנְמָצא  ְוַחד ָאַמר ַתּ

ְעּתֹו ַאֲחָריו  ָאר ַדּ ְשׁ ִנּ י ֵיׁש לֹו ֲחִליִפין, ֵמַאַחר ֶשׁ ֲחִליפֹות ָלמֹו, ַהְינּו ִכּ

ַעת  ָאר ַהַדּ ְשׁ ִנּ ַעת, ּוְכֶשׁ ר הּוא ַהַדּ י ִעָקּ "ל. ִכּ ַנּ ְלִמיד ַכּ ן אֹו ַתּ ַעל־ְיֵדי ֵבּ

ַקָיּם  ָאר  ִנְשׁ ׁש  ַמָמּ הּוא  ִאּלּו  ְכּ ב  ֶנֱחָשׁ ְלִמיד,  ַתּ אֹו  ן  ֵבּ ַעל־ְיֵדי  ַאֲחָריו 

י  ִלִבּ ְוָהגּות  ָחְכמֹות  ר  ְיַדֵבּ ִפּי  ֵתבֹות:  י  ָראֵשׁ  – ֲחִליפֹות  ְוֶזה  עֹוָלם.  ָבּ

ר  י ְיַדֵבּ ִחיַנת: ִפּ הּוא ְבּ ַעת, ֶשׁ ר הּוא ַהַדּ י ִעָקּ ְתבּונֹות )תהלים מט(; ִכּ

ָאר  ְשׁ ִנּ ָאָרה ְוַהֲחִליפֹות ֶשׁ ר ַהַהְשׁ ֶזּהּו ִעָקּ י ְתבּונֹות, ֶשׁ ָחְכמֹות ְוָהגּות ִלִבּ

ר ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ִעם ֲחֵברֹו  ָהָיה ְמַדֵבּ ַהְינּו ַמה ֶשׁ ִמן ָהָאָדם ַאֲחָריו, ְדּ

ר ָחְכמֹות  י ְיַדֵבּ ן ִפּ "ל. ְוַעל ֵכּ ַנּ ַמִים ַכּ ַעת ֱאֶמת ְוִיְרַאת ָשׁ ְוִהְכִניס ּבֹו ַדּ

ר ַהֲחִליפֹות  י ֶזה ִעָקּ י ֵתבֹות "ֲחִליפֹות", ִכּ י ְתבּונֹות – ָראֵשׁ ְוָהגּות ִלִבּ

"ל: ַנּ ָאָרה ַכּ ְוַהַהְשׁ

"ל,  ַנּ ְלִמיד ַכּ ן ַתּ ם ֵכּ ן הּוא ַגּ י ַהֵבּ ּלֹו ַחד. ִכּ ן ְוַתְלִמיד הּוא ֻכּ ּוֶבֱאֶמת ֵבּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ֶשׁ ן, ְכּ ִחיַנת ֵבּ ְלִמיד הּוא ְבּ ְוַגם ַהַתּ

ִאּלּו  ן ֲחֵברֹו ּתֹוָרה, ְכּ ד ֶבּ ל ַהְמַלֵמּ )סנהדרין צט: וע"ש גם בדף יט(: ָכּ

ֶדם  י ִמֹקּ ן, ִכּ ם ֵכּ ְלִמיד ַגּ ל ַהַתּ ה ֶאת ַהּגּוף ֶשׁ ִאּלּו ָעָשׂ ב ְכּ י ֶנֱחָשׁ אֹו; ִכּ ֲעָשׂ

ַעת ְולֹא ָהָיה  א ָהָיה ּבֹו ַדּ לֹּ ָלל, ֵמַאַחר ֶשׁ ם ָאָדם ְכּ ֵשׁ לֹא ָהָיה ִנְקָרא ְבּ

ַעת,  ַמד ִעּמֹו ּתֹוָרה ְוִהְכִניס ּבֹו ַדּ ָלּ ַעל ְיֵדי ֶשׁ מּות ָאָדם, ִנְמָצא ֶשׁ ַרק ְדּ

ם  ַגּ ן  ַעל־ֵכּ ׁש,  ַמָמּ אֹו  ֲעָשׂ ִאּלּו  ְכּ ב  ֶנְחָשׁ ן  ַעל־ֵכּ ָאָדם,  ה  ֲעָשׂ ַנּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ן: ִחיַנת ֵבּ ְלִמיד הּוא ְבּ ַהַתּ

הּוא  "ל,  ַנּ ַכּ ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת  ְבּ ֲחֵברֹו  ִעם  ר  ְלַדֵבּ רֹוֶצה  ֶשׁ ִמי  אְָמָנם,  ה 

ָמִעין ֵאֶצל ֲחֵברֹו,  ָבָריו ִנְשׁ ִיְּהיּו ְדּ ֵדי ֶשׁ ַמִים, ְכּ ִיְּהֶיה לֹו ִיְרַאת ָשׁ ָצִריְך ֶשׁ

ֵיּׁש ּבֹו  ל ִמי ֶשׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ו:(: ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ָבָריו ֵאֶצל ֲחֵברֹו.  ִיְּתַקְיּמּו ְדּ ֵדי ֶשׁ ָמִעין; ְוַגם ְכּ ָבָריו ִנְשׁ ַמִים, ְדּ ִיְרַאת ָשׁ

ּבּור  ַהִדּ ְוהֹוֵלְך  ּוִמָיּד עֹוֵבר  ְוֵתֶכף  ֲחֵברֹו,  ֶאָחד ִעם  ר  ְמַדֵבּ ִלְפָעִמים  י  ִכּ

ַמִים.  ן ָצִריְך ָלֶזה ִיְרַאת ָשׁ ָלל. ַעל־ֵכּ ב ֲחֵברֹו, ְוֵאינֹו ִמְתַקֵיּם ֶאְצלֹו ְכּ ִמֵלּ

ִיְּרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶיֶּמת )אבות פ"ג(,  י ִמי ֶשׁ ִכּ

ַעת  רֹוֶצה ְלַהְכִניס ַדּ ֵיּׁש ִקּיּום ִלְדָבָריו ֵאֶצל ֲחֵברֹו. ִנְמָצא; ִמי ֶשׁ ַהְינּו ֶשׁ

ָמִעין  ָבָריו ִנְשׁ ִיְּהיּו ְדּ ֵדי ֶשׁ ַמִים, ְכּ ִיְּהֶיה לֹו ִיְרַאת ָשׁ ֲחֵברֹו, הּוא ָצִריְך ֶשׁ ַבּ

ר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו, ְולֹא ָיְראּו ֱאלִֹקים  ָבָריו. ְוֶזהּו: ֲאֶשׁ ִיְּתַקְיּמּו ְדּ ּוְכֵדי ֶשׁ

ְלִמיד,  ן אֹו ַתּ ְעּתֹו ַאֲחָריו ַעל־ְיֵדי ֵבּ ָאר ַדּ ֵאין ִנְשׁ ֶשׁ )תהלים נה(, ַהְינּו ְכּ

ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ֱאלִֹקים,  ָיְראּו  א  לֹּ ֶשׁ ִסיָמן  ֶזה  "ל,  ַנּ ַכּ ֲחִליפֹות  ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ

"ל: ַנּ ְעּתֹו ַאֲחָריו ַכּ ָאר ַדּ ִיְרָאה ִנְשׁ

ַעת ְוִיְרַאת  ר ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו ְלַהְכִניס ּבֹו ַדּ עֹוְסִקים ְלַדֵבּ ו ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶשׁ



יִפים,  ִקּ "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָנִסין אֹורֹות ַהַמּ ַנּ ְלִמיִדים ַכּ ַמִים ּוְלַהֲעִמיד ַתּ ָשׁ

י ַמה  ה. ִכּ ִחָלּ א ָהָיה ֵמִבין ְויֹוֵדַע ִמְתּ לֹּ ׁ זֹּוֶכה ְלָהִבין ְוֵליַדע ַמה ֶשּ ַהְינּו ֶשׁ ְדּ

ֶכל ִנְכָנס ְלתֹוְך  ׂ י ֶזה ַהֵשּ ִניִמי, ִכּ ִחיַנת ְפּ ְכלֹו ֶזה ְבּ ִשׂ יג ְבּ ׂ ָאָדם ֵמִבין ּוַמִשּ ׁ ֶשּ

ר  ִאי ֶאְפָשׁ ַהְינּו ַמה ֶשׁ ְכלֹו, ְדּ ֵנס ְלתֹוְך ִשׂ ֵאין ָיכֹול ִלָכּ ׁ ְכלֹו; ֲאָבל ַמה ֶשּ ִשׂ

ְכלֹו, ְוִאי  יף ְסִביבֹות ִשׂ ָבר ַמִקּ י ֶזה ַהָדּ יִפים, ִכּ ִחיַנת ַמִקּ לֹו ְלָהִבין, ֶזה ְבּ

ר לֹו ְלָהִבין ֹזאת,  י ִאי ֶאְפָשׁ ְכלֹו, ִכּ תֹוְך ִשׂ ְפִנים ְבּ ר לֹו ְלַהְכִניסֹו ִבּ ֶאְפָשׁ

ָאָדם,  ֵני  ְבּ ִעם  ר  ְלַדֵבּ עֹוֵסק  ּוְכֶשׁ ֶאְצלֹו.  יף  ַמִקּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֵמֲחַמת 

ָהָיה לֹו,  ַעת ֶשׁ ֶכל ְוַהַדּ ׂ ְתרֹוֵקן ֹמחֹו ֵמַהֵשּ ִנּ ְעּתֹו, ִנְמָצא ֶשׁ ֶהם ַדּ ּוַמְכִניס ָבּ

ְכלֹו  ְתרֹוֵקן ִשׂ ִנּ י ַעל ְיֵדי ֶשׁ יף ִלְפִנים, ִכּ ִקּ ֶכל ַהַמּ ׂ ֲאַזי ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָנס ַהֵשּ

יף ִלְפִנים, ְוזֹוֶכה  ִקּ ֲחֵברֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכַנס ַהַמּ ְעּתֹו ַבּ ִהְכִניס ַדּ ַעל ְיֵדי ֶשׁ

א ָהָיה ָיכֹול ְלָהִבין  לֹּ ׁ ֵמִבין ַמה ֶשּ ַהְינּו ֶשׁ יף, ְדּ ִקּ ֶכל ַהַמּ ׂ ִחיַנת ַהֵשּ ְלָהִבין ְבּ

"ל: ַנּ ִחיָלה ַכּ ִמְתּ

ִניִמי  ִחיַנת ְפּ יף ָלֶזה, הּוא ְבּ ִקּ ַמּ ׁ י ַמה ֶשּ יִפים, ִכּ ַמִקּ ִחינֹות ְבּ ה ְבּ ָמּ ְוֵיׁש ַכּ

ְוֵיׁש  ַמְעָלה.  ְלַמְעָלה  ְוֵכן  ּנּו,  ִמֶמּ ְלַמְעָלה  ַמְדֵרָגה  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֲחֵברֹו,  ֵאֶצל 

ֶכל הּוא ָנמֹוְך ֲאִפּלּו  ׂ יף ָלֶזה, ְוֵאֶצל ַאֵחר ֶזה ַהֵשּ ִחיַנת ַמִקּ הּוא ְבּ ֶכל, ֶשׁ ֵשׂ

ה, ְוַעל־ְיֵדי  ּנּו ַהְרֵבּ בֹוַהּ ִמֶמּ ָגּ ַמְדֵרָגה  ְבּ הּוא  ִניִמי, ֵמֲחַמת ֶשׁ ְפּ ִחיַנת  ִמְבּ

ְעּתֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַדּ ּבֹו  ּוַמְכִניס  ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת  ְבּ ר ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו  ַדֵבּ ְמּ ֶשׁ

ְלִפי  ֶאָחד  ל  ָכּ ֶשׁ ַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ְוֵכן  "ל.  ַנּ ַכּ ִלְפִנים  ּלֹו  ֶשׁ יף  ַמִקּ ִנְכָנס 

ר ִעם ֲחֵברֹו  ַדֵבּ ְמּ ּלֹו ִלְפִנים, ַעל־ְיֵדי ֶשׁ יף ֶשׁ ִחיָנתֹו ּוַמְדֵרָגתֹו ִנְכָנס ַמִקּ ְבּ

ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  ִכּ ל(:  )דברים  ְוֶזהּו  "ל.  ַנּ ַכּ ְעּתֹו  ַדּ ּבֹו  ּוַמְכִניס  ְוַתְלִמידֹו 

ָבר ְמֹאד –  י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשתֹו. ִכּ ָבר ְמֹאד, ְבּ ַהָדּ

ֵהם  יִפים, ֶשׁ ִחיַנת ַמִקּ ְבִחיַנת ְמֹאד, ְבּ הּוא ִבּ ָבר ֶשׁ ַהְינּו ְלָקֵרב ֵאֶליָך ַהָדּ

ְפִנים  ִבּ ְלַהְכִניָסם  ֵאֶליָך  ּוְלָקְרָבם  ָהָאָדם,  ִמן  ְמֹאד  ּוְרחֹוִקים  ֶנְעָלִמים 

י  ִחיַנת: ִפּ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך – ֶזה ְבּ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשתֹו. ְבּ לּוי ְבּ – ֶזה ָתּ

ּוְתבּוָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ה  ְיַּגֶלּ ֶשׁ ַהְינּו  ְתבּונֹות,  י  ִלִבּ ְוָהגּות  ָחְכמֹות  ר  ְיַדֵבּ

"ל, ְוַעל־ְיֵדי־ אֹו ַהַנּ ִאּלּו ֲעָשׂ ִחיַנת ְכּ "ל. ְוֶזהּו: ַלֲעׂשתֹו – ְבּ ַנּ ְלַתְלִמיָדיו ַכּ

ִחיַנת ְמֹאד, ְלַהְכִניָסם ִלְפִנים  ֵהם ְבּ יִפים, ֶשׁ ִקּ ֶזה יּוַכל ְלַהְכִניס ּוְלָקֵרב ַהַמּ

"ל: ַנּ ַכּ

הּוא  ֶשׁ ַהּדֹור,  ָחָכם  ל  ֶשׁ ָהֶעְליֹוִנים  יִפים  ִקּ ַהַמּ ֵהם  ל  ַהֹכּ ִמן  ּוְלַמְעָלה 

ר  ְלַדֵבּ עֹוֵסק  ּדֹור  ַבּ ֶשׁ ְוֶהָחָכם  י  ָהַרִבּ ֶזּה  ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ּדֹור,  ַבּ ֶשׁ י  ָהַרִבּ

ּלֹו  יִפים ֶשׁ ִקּ ְעּתֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָנִסים ַהַמּ ֶהם ַדּ ְלִמיָדיו ּוַמְכִניס ָבּ ִעם ַתּ

יִפים  ִקּ י ַהַמּ ִנים, ִכּ ִחיַנת ֲאִריכּות ָיִמים ְוָשׁ ּלֹו ֵהם ְבּ ִקיִפים ֶשׁ ִלְפִנים. ְוַהַמּ

לט:  )קידושין  ָאֹרְך  ּלֹו  ֻכּ ֶשׁ יֹום  הּוא  ֶשׁ א,  ַהָבּ עֹוָלם  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ּלֹו  ֶשׁ

ל ָהעֹוָלם  ל ָכּ י ָכל ַהְזַּמן ֶשׁ ם הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְזַּמן. ִכּ י ָשׁ חולין קמב(, ִכּ

ּלֹו ַאִין ָוֶאֶפס ֶנֶגד יֹום ֶאָחד,  ִיְּהֶיה, הּוא ֻכּ ָהָיה ּוַמה ֶשׁ ׁ ּלֹו, ַמה ֶשּ ַהֶזּה ֻכּ

ם ֵאין  ּלֹו ָאֹרְך. ְוָשׁ ֻכּ הּוא יֹום ֶשׁ א, ֶשׁ ל עֹוָלם ַהָבּ ַוֲאִפּלּו ֶנֶגד ֶרַגע ַאַחת ֶשׁ

ם  ֵיּׁש ָשׁ ִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהְזַּמן, ַרק ֵסֶדר ַהְזַּמִנים ֶשׁ י הּוא ְבּ ׁשּום ְזַמן, ִכּ

ִחיַנת ָיִמים,  ֵהם ְבּ יִפים ֶשׁ ֵיּׁש ַמִקּ יִפים. ֶשׁ ִקּ ל ַהַמּ גֹות ֶשׁ ׂ ִחיַנת ַהָשּ ֵהם ְבּ

קּופֹות ַהָיִּמים )שמואל־א  ִחיַנת: ְתּ ִנים, ְבּ ִחיַנת ָשׁ ֵהם ְבּ יִפים ֶשׁ ְוֵיׁש ַמִקּ

יִפים  ִקּ ִנים )שמות לד ודברי הימים ב כד(; ְוֵאּלּו ַהַמּ ׁ קּופֹות ַהָשּ א(, ְתּ

לּו ֶזה  ַהָלּ גֹות ַמִקיִפים  ׂ ְוַהָשּ ם.  ים ָשׁ ַהְזַּמִנּ ִחיַנת ֵסֶדר  ְבּ ם, ֵהם  ֵיּׁש ָשׁ ֶשׁ

יָגם.  ׂ זֹּוֶכה ְלַהִשּ ֵרי ִמי ֶשׁ א; ַאְשׁ ל עֹוָלם ַהָבּ ֲעׁשּוַע ֶשׁ ׁ ֲענּוג ְוַהַשּ ר ַהַתּ ִעָקּ

י  ִכּ ֵנַדע.  לֹא  ר  ֲאֶשׁ ַהְיִדיָעה  ְכִלית  ַתּ י  ִכּ ַהְיִדיָעה,  ְכִלית  ַתּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה 

ִחיַנת  א, ֶזה ְבּ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ ִחיַנת ַשׁ ֵהם ְבּ יִפים, ֶשׁ ִקּ גֹות ֵאּלּו ַהַמּ ׂ ַהָשּ

י ֵהם ֵהם ַרב טֹוב  ר ָצַפְנָתּ ִליֵרֶאיָך, ִכּ )תהלים לא(: ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶשׁ

י ֵהם  ל. ְוֶזהּו: ָמה ַרב טּוְבָך – ָמה ַדְיָקא, ִכּ פּון ְוָטמּון ְוָסתּום ֵמֵעין ֹכּ ַהָצּ

ְכִלית ַהְיִדיָעה  ִחיַנת ַתּ , ְבּ ְתּ ְשׁ ַפּ ְשׁ ִחיַנת: ֶמה ָחִמיָת ֶמה ִפּ ִחיַנת ָמה, ְבּ ְבּ

יף,  ִחיַנת ַמִקּ ֶתר הּוא ְבּ י ֶכּ ֶתר, ִכּ ַפע ַהֶכּ ִחיַנת ֶשׁ ר לֹא ֵנַדע. ְוֶזה ְבּ ֲאֶשׁ

ְנָיִמין ְוכּו': רּו ֶאת ִבּ ְתּ תּוב )שופטים כ(: ִכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ֶתר, הּוא  ַפע ַהֶכּ ִחיַנת ֶשׁ "ל, ְבּ יִפים ַהַנּ ִקּ זֹּוֶכה ְלֵאּלּו ַהַמּ ז ְוֶזה ֶהָחָכם ֶשׁ

ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ֹכל  י  ִכּ כט(:  )ד"ה־א  ִחיַנת  ְבּ ל,  ֹכּ ִחיַנת  ְבּ לֹו  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ָצִריְך 

לא  בראשית  )זוהר  ְוַאְרָעא  ַמָיּא  ְשׁ ִבּ ָאֵחד  ְדּ ְוַתְרּגּומֹו:  ּוָבָאֶרץ, 

ֵני ָהעֹוָלמֹות, עֹוָלם ָהֶעְליֹון  ִיְּהֶיה אֹוֵחז ּוְמַקֵיּם ְשׁ ובתיקון כב(.. ַהְינּו ֶשׁ

"ל  יק ְוֶהָחָכם ַהַנּ ִדּ י ַהַצּ ַמִים ָוָאֶרץ. ִכּ ִחיַנת ָשׁ ֵהם ְבּ ְחּתֹון, ֶשׁ ְועֹוָלם ַהַתּ

ְבִחיָנתֹו.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִבּ ֵניֶהם, ְלַקֵיּם ֶאת ָכּ ְשׁ ִיְּהֶיה אֹוֵחז ִבּ הּוא ָצִריְך ֶשׁ

ְחּתֹון,  ַהְינּו עֹוָלם ָהֶעְליֹון ְועֹוָלם ַהַתּ ה, ְדּ ֵרי ַמָטּ ֵרי ַמְעָלה ְוֵיׁש ָדּ י ֵיׁש ָדּ ִכּ

ֵאיָנם  ֶשׁ ַמְעָלה,  ְלָדֵרי  ְלַהְראֹות  יק  ִדּ ַהַצּ ְוָצִריְך  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ָשׁ ִחיַנת  ְבּ

ִחיַנת:  ל ָמה, ְבּ ָגה ֶשׁ ׂ ִחיַנת ַהָשּ ֶזּה ְבּ ַרְך, ֶשׁ יִדיָעתֹו ִיְתָבּ ָלל ִבּ יֹוְדִעים ְכּ

ָצִריְך  ּוְלֶהֶפְך  בֹודֹו;  ְכּ ְמקֹום  ַאֵיּה  ִחיַנת:  ְבּ  , ְתּ ְשׁ ַפּ ְשׁ ִפּ ַמה  ָחִמית  ֶמה 

בֹודֹו )ישעיה ו(.  ל ָהָאֶרץ ְכּ א, ְמלֹא ָכּ ַרָבּ ַאְדּ ה, ֶשׁ ְלַהְראֹות ְלָדֵרי ַמָטּ

ְחּתֹוָנה,  ַהַתּ ְדֵרָגה  ַמּ ַבּ ַהּמּוָנִחים  ֵני־ָאָדם  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  ֵיׁש  י  ִכּ

יק ְלעֹוְרָרם  ִדּ ַרְך, ְוָצִריְך ַהַצּ ּנּו ִיְתָבּ ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ִמֶמּ ְוִנְדֶמה ָלֶהם ֶשׁ

ְכֵני ָעָפר. ּוְלַגּלֹות ָלֶהם  נּו ֹשׁ ְבִחיַנת )שם כו(: ָהִקיצּו ְוַרְנּ ְוַלֲהִקיָצם, ִבּ

בֹודֹו.  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  ִכּ ַרְך,  ִיְתָבּ ְסמּוִכים־ֵאָליו  ְוֵהם  ם,  ִעָמּ ה'  ֶשׁ

ֲעַדִין  י  ִכּ לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ַעְצָמן,  ין  ְמָיֲאִשׁ ִיְהיּו  א  לֹּ ֶשׁ ּוְלעֹוְרָרם,  ּוְלַחְזָּקם 

בֹודֹו.  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  ִכּ ּוְקרֹוִבים־ֵאָליו,  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֵאֶצל  ֵהם 

ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ֹכל  י  ִכּ ִחיַנת:  ְבּ יק,  ִדּ ְלַהַצּ ֵיּׁש  ֶשׁ ל,  ֹכּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה 

ֵני ָהעֹוָלמֹות: עֹוָלם  הּוא אֹוֵחז ּוְמַקֵיּם ְשׁ ַמָיּא ְוַאְרָעא, ַהְינּו ֶשׁ ְשׁ ָאֵחד ִבּ ְדּ

בֹודֹו,  ְכּ ְמקֹום  ַאֵיּה  ִחיַנת  ְבּ ָמה,  ְבִחיַנת  ִבּ ּוְמַקֵיּם  ָהֶעְליֹון הּוא אֹוֵחז 

]ְוַעֵיּן  בֹודֹו .  ְכּ ְבִחיַנת ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ  ִבּ ְמַקֵיּם  ְחּתֹון הּוא  ַהַתּ ְועֹוָלם 

ָלל  ֵבאּור יֹוֵתר ְקָצת. ְוַהְכּ ן ִעְנָין ֶזה ְבּ ם ֵכּ ם ְמֹבָאר ַגּ ן )סי' ס"ח(, ָשׁ ְלַקָמּ

ַהְינּו  ְדּ "ל,  ַהַנּ ִחינֹות  ַהְבּ ֵני  ְשׁ לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ְכּ  – ֵלמּותֹו  ְשׁ ר  ִעָקּ יק,  ִדּ ַהַצּ ֶשׁ  –

ָדֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי  ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְבּ ר ְוִלְלֹמד ּוְלָהִאיר ְבּ ֵיַּדע ֵאיְך ְלַדֵבּ ֶשׁ

דֹוִלים  ְגּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ְחּתֹוִנים,  ּוַבַתּ ֶעְליֹוִנים  ָבּ ה,  ַמָטּ

ַמְעָלה,  ֵרי  ָדּ ִחיַנת  ְבּ ֲעִלָיּה,  ֵני  ְבּ ַמֲעָלה,  ְבּ דֹוִלים  ַהְגּ ְלּ ֶשׁ ַהְינּו  ים,  ּוְקַטִנּ

ֵאיָנם  ֲעַדִין  ֶשׁ ָלֶהם,  ּוְלַגּלֹות  ָלֶהם  ְלַהְראֹות  יק  ִדּ ְלַהַצּ ַח  ֹכּ ִיְּהֶיה  ֶשׁ ָצִריְך 

ְתּ ְוכּו'; ְוֶזה  ְשׁ ַפּ ְשׁ ִחיַנת: ֶמה ָחִמית ַמה ִפּ ַרְך, ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ָלל ֵמַהֵשּ יֹוְדִעים ְכּ

ֵהם  ַמֲעָלה, ֶשׁ דֹוִלים ְבּ ַהְגּ ָגה הּוא ָצִריְך ְלָהִאיר ּוְלַהְכִניס ְבּ ׂ ּמּוד ְוַהַהָשּ ַהִלּ

ְחּתֹוָנה  ְדֵרָגה ַהַתּ ַמּ ּמּוָנִחים ַבּ ֵני־ָאָדם ֶשׁ ֵרי ַמְעָלה. ּוְלֶהֶפְך, ֵיׁש ְבּ ִחיַנת ָדּ ְבּ

י ִנְדֶמה ָלֶהם  לֹום, ִכּ ין ֶאת ַעְצָמן ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָשׁ ָהיּו ְמָיֲאִשׁ ְמֹאד, ַעד ֶשׁ

ם ֵמה'  ַרְך, ּוְכָבר ָאַבד ִנְצָחם ְותֹוַחְלָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ֵמַהֵשּ ֶשׁ

ין  א ִיְהיּו ְמָיֲאִשׁ לֹּ ַח ְלעֹוְרָרם ְוַלֲהִקיָצם, ֶשׁ ִיְּהֶיה לֹו ֹכּ יק ֶשׁ ִדּ – ָצִריְך ַהַצּ

ִיְּהֶיה, ּוְלַהְראֹות ָלֶהם ּוְלָהִאיר  עֹוָלם, ִיְהֶיה ֵאיְך ֶשׁ ׁשּום ֹאֶפן ָבּ ַעְצָמן ְבּ

ׁש,  תֹוְך ָהָאֶרץ ַמָמּ ם ְוֶאְצָלם ְוָקרֹוב ָלֶהם, ַוֲאִפּלּו ְבּ י ֲעַדִין ה' ִעָמּ ֶהם, ִכּ ָבּ

ְיָקא  ַדּ ם  ָשׁ י־ֵכן  לֹום, ַאף־ַעל־ִפּ ְוָשׁ ּיֹות, ַחס  ְחִתּ ַתּ אֹול  ִלְשׁ ָנַפל  ֲאִפּלּו ִאם 

ֵיּׁש  ל, ֶשׁ ִחיַנת ֹכּ בֹודֹו. ְוֶזה ְבּ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ַרְך, ִכּ בֹודֹו ִיְתָבּ ִנְמָצא ְכּ

"ל[: ַנּ יק ְוכּו', ַכּ ִדּ ְלַהַצּ

ָצִריְך  הּוא  ֶשׁ יִפים  ַמִקּ ֵאיֶזה  ֵליַדע  ָצִריְך  "ל  ַהַנּ ַהֲחַכם־ַהּדֹור  ֶזה  ם  ַגּ ח 

ֵיׁש  ֶזה  ִביל  ּוִבְשׁ יָכם,  ְלַהְמִשׁ ָצִריְך  ֵאין  ֶשׁ יִפים  ַמִקּ ְוֵאיֶזה  יָכם  ְלַהְמִשׁ

אֹוָתן  ה  ְיַגֶלּ ִאם  י  ִכּ ְלִמיִדים,  ַהַתּ ְפֵני  ִבּ ְלַגּלֹוָתם  ִאים  ׁ ַרָשּ ֵאין  ֶשׁ ָבִרים  ְדּ

"ל. ְוִלְפָעִמים ֵאין ָצִריְך  ַנּ ְכלֹו ַכּ תֹוְך ִשׂ יִפים ֲאֵחִרים ְבּ ְנסּו ַמִקּ ָבִרים, ִיָכּ ַהְדּ

ֵאיֶזה  ְלִמידֹו  ַתּ ִעם  ר  ְמַדֵבּ ָהַרב  ֶשׁ ְכּ ל,  ְלָמָשׁ מֹו  ְכּ יִפים,  ִקּ ַהַמּ ֵאּלּו  ל  ְלַקֵבּ

ַעל  א  ָבּ ָבָריו הּוא  ְדּ ּוְבתֹוְך  ּתֹוְספֹות[,  רּוׁש,  ֵפּ ָמָרא,  ]ְגּ ט בגמפ"ת  ָשׁ ְפּ

י  ִכּ ֶאְצלֹו,  יף  ַמִקּ ְבִחיַנת  ִבּ ה  ְתִחָלּ ִבּ ָהָיה  ָיא  ְשׁ ַהֻקּ ְואֹותֹו  ָיא,  ֻקְשׁ ֵאיֶזה 



הּוא  ָיא,  ְשׁ ַהֻקּ ֹזאת  ְכלֹו  ִשׂ ְבּ ּנֹוֵפל  ֶשׁ ְכּ ְוֵתֶכף  ה,  ְתִחָלּ ִבּ ּה  ָנּ ִמֶמּ ָיַדע  לֹא 

ְכלֹו  ִשׂ ָיא, נֹוֵפל ְבּ ְשׁ יר לֹו ַהֻקּ ְסִבּ ַמּ ֶשׁ ְך ְכּ ְלִמידֹו, ּוְבתֹוְך ָכּ ְפֵני ַתּ אֹוְמָרּה ִבּ

רּוץ  ֵתּ הּוא  ֶשׁ ַאֵחר,  יף  ַמִקּ יג  ׂ ּוַמִשּ חֹוֵזר  ֶשׁ ִנְמָצא  ָיא,  ְשׁ ַהֻקּ ַעל  רּוץ  ֵתּ

ם  ה ַגּ ַגֶלּ ְמּ ֶשׁ ְלִמיד. ַאְך ְכּ ְפֵני ַהַתּ רּוץ ִבּ ם ַהֵתּ ָיא, ַוֲאַזי אֹוֵמר ַגּ ְשׁ ַעל ַהֻקּ

יף ַאֵחר, ְוָאז ַעל־ְיֵדי ֶזה  ְלִמיד, ֲאַזי ִנְכָנס ּבֹו עֹוד ַמִקּ ְפֵני ַהַתּ רּוץ ִבּ ַהֵתּ

ָיא  ְשׁ ה ַהֻקּ א, ַעָתּ ַרָבּ א, ְוַאְדּ ָיא ְלדּוְכָתּ ה, ָהְדָרא ֻקְשׁ א ָעָליו ַעָתּ ָבּ ֶכל ֶשׁ ׂ ַהֵשּ

ְפֵני  ִבּ רּוץ  ַהֵתּ ה  ָלּ ִגּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ִנְמָצא  ה.  ִחָלּ ְתּ ִמַבּ יֹוֵתר  ּוְרָחָבה  ֲחָזָקה 

ַעל־ ֶכל ָחָדׁש, ֶשׁ ַהְינּו ֵשׂ יף ַאֵחר, ְדּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָנס ּבֹו ַמִקּ ְלִמיד, ֶשׁ ַהַתּ

ָיא ֲחָזָקה ּוְרָחָבה  ְשׁ ה ַהֻקּ י ַעָתּ ֶיֶתר ֹעז, ִכּ ָיא ִלְמקֹוָמּה ְבּ ְשׁ ְיֵדי־ֶזה ָחְזָרה ַהֻקּ

ָאסּור ְלַגּלֹוָתם,  ָבִרים ֶשׁ ְדּ ֵיּׁש  גֹות, ֶשׁ ׂ ַהָשּ ְבּ מֹו־ֵכן ֵיׁש  ה. ְכּ ִחָלּ ְתּ יֹוֵתר ִמַבּ

ַעל־ָידֹו  יף ָחָדׁש, ֶשׁ ֵנס ּבֹו ַמִקּ ְלִמיד, ִיָכּ ְפֵני ַהַתּ רּוץ ִבּ ה ֶזה ַהֵתּ י ִאם ְיַגֶלּ ִכּ

גֹות  ׂ ַהָשּ ֵנס ְבּ ּיּוַכל ִלָכּ ה, ַעד ֶשׁ ִחָלּ ְתּ ָיא ֲחָזָקה ּוְרָחָבה יֹוֵתר ִמַבּ ְשׁ ִיְהֶיה ַהֻקּ

יֹות  ְשׁ ַהֻקּ ְלָבֵאר  יק  ַמְסִפּ ַהְזַּמן  ֵאין  ֶשׁ ֵמַהְזַּמן,  ְלַמְעָלה  ֵהם  ֶשׁ יִפים  ַמִקּ

ה  הּוא ְמַגֶלּ ׁ י ָכל ַמה ֶשּ י ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהְזַּמן. ִכּ ם, ִכּ ֵיּׁש ָשׁ רּוִצים ֶשׁ ְוַהֵתּ

יף  ִחיַנת ַמִקּ הּוא ְבּ ֶכל ָחָדׁש ֶשׁ רּוץ, ִנְכָנס ּבֹו ֵשׂ ָיא אֹו ֵתּ ֶכל, ֻקְשׁ ֵאיֶזה ֵשׂ

ְלַגּלֹות  ָבר  ָדּ ֵאיֶזה  ק  ְלַדְקֵדּ ְדָבָריו,  ִבּ ִנְזָהר  ִיְהֶיה  לֹא  ִאם  ן  ַעל־ֵכּ "ל.  ַנּ ַכּ

ְוֵתרּוִצים  יֹות  ֻקְשׁ ְבּ ִנְכָנס  ִיְהֶיה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְלַגּלֹות,  א  לֹּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ְוֵאיֶזהּו 

ְלַמְעָלה  ֵהם  ֶשׁ יִפים  ַמִקּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  י  ִכּ ְלָבֲאָרם,  יק  ַמְסִפּ ַהְזַּמן  ֵאין  ֶשׁ

ק ְוִלָזֵּהר  ן ֻמְכָרח ֶהָחָכם ַלֲעׂשֹות ְסָיג ִלְדָבָריו, ְלַדְקֵדּ "ל. ַעל־ֵכּ ַנּ ֵמַהְזַּמן ַכּ

יִפים  ִקּ ַהַמּ אֹוָתן  ַרק  יג  ׂ ַיִשּ א  לֹּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ְלַגּלֹות,  א  לֹּ ׁ ֶשּ ּוַמה  ַגּלֹות  ְלּ ַמה 

יג: ׂ ֵאין ָצִריְך ְלַהִשּ יִפים ֶשׁ יג ַמִקּ ׂ יג, ְולֹא ָיבֹוא ְלַהִשּ ׂ ִריְך ְלַהִשּ ָצּ ֶשׁ

ה  ֹמֶשׁ ָעָלה  ֶשׁ ְכּ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁ ֶשּ ַמה  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה 

ָתִרים ְלאֹוִתּיֹות. ָאַמר  ר ְכּ ָהָיה קֹוֵשׁ רּוְך־הּוא ֶשׁ דֹוׁש־ָבּ רֹום, ְמָצאֹו ְלַהָקּ ַלָמּ

ַלֲעֹמד  ָעִתיד ֶאָחד  ָיְדָך. ָאַמר לֹו:  ב ַעל  ְמַעֵכּ ִמי  ל עֹוָלם  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  לֹו: 

ל  ין ֶשׁ ִלּ י ִתּ ֵלּ ל קֹוץ ָוקֹוץ ִתּ ִיְּהֶיה ּדֹוֵרׁש ַעל ָכּ מֹו, ֶשׁ ן יֹוֵסף ְשׁ ַוֲעִקיָבא ֶבּ

ֵתן ּתֹוָרה ַעל ָידֹו. ָאַמר  ָנּ ִתּ ל עֹוָלם ָראּוי ֶשׁ ֲהָלכֹות. ָאַמר לֹו: ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ה, ָמה ָאַמר  ָבה )מנחות כט:(. ְוִלְכאֹוָרה ָקֶשׁ ַמֲחָשׁ ְך ָעָלה ְבּ ֹתק ָכּ לֹו: ְשׁ

ִתיָקה,  ָיא, ּוַמה זֹּו ְשׁ ְשׁ ָבר ָאַמר ַהֻקּ ֹתק ְוכּו', ֲהלֹא ְכּ ַרְך ְשׁ ם ִיְתָבּ ׁ לֹו ַהֵשּ

ָיא,  ְשׁ ה ַהֻקּ ָאַמר ֹמֶשׁ ֶשׁ ֶכף ְכּ ה. ַאְך ֵתּ ִהְקָשׁ ׁ ה ַמה ֶשּ ָבר ִהְקָשׁ ְכּ ֵמַאַחר ֶשׁ

רּוץ, ָהָיה  ָיא. ַאְך ִאם ָהָיה אֹוֵמר ֶאת ַהֵתּ ְשׁ רּוץ ַעל ַהֻקּ ְכלֹו ֵתּ ִשׂ ָנַפל ְבּ

ה.  ִחָלּ ְתּ ָיא יֹוֵתר ֲחָזָקה ּוְרָחָבה ִמַבּ א ַעל ֻקְשׁ יף ַאֵחר, ְוָהָיה ָבּ ִנְכַנס ּבֹו ַמִקּ

ק ְולֹא  ֹתּ ִיְּשׁ ֶשׁ רּוץ, ַהְינּו  ֹתק" ַעל ַהֵתּ ַרְך "ְשׁ ִיְתָבּ ם  ׁ ן ָאַמר לֹו ַהֵשּ ַעל־ֵכּ

ה.  ִחָלּ ְתּ ִמַבּ ֲחָזָקה  יֹוֵתר  ָיא  ֻקְשׁ ַעל  ָיבֹוא  א  לֹּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ רּוץ,  ַהֵתּ ה ֶאת  ְיַגֶלּ

ִניִמי,  ֶכל ַהְפּ ׂ ין ֶאת ַהֵשּ ַגִלּ ְמּ ֶשׁ ְכּ ֶכף  ֵתּ ָבה, ַהְינּו ֶשׁ ַמֲחָשׁ ְך ָעָלה ְבּ ָכּ ְוֶזהּו: 

ִלְפִנים,  ַאֵחר  יף  ַמִקּ ִנְכָנס  י  ִכּ ָחָדׁש,  ַאֵחר  ֶכל  ֵשׂ ָבה  ַמֲחָשׁ ְבּ עֹוֶלה  ֲאַזי 

יָגם  ׂ ֵאין ְצִריִכין ְלַהִשּ יִפים ֶשׁ א ָיבֹוא ְלַמִקּ לֹּ ֵדי ֶשׁ ק, ְכּ ֹתּ ן ְצִריִכין ִלְשׁ ְוַעל־ֵכּ

"ל: ַנּ ָבה,* ַכּ ַמֲחָשׁ ְך ָעָלה ְבּ ֹתק, ָכּ "ל, ְוֶזהּו: ְשׁ ַנּ ַכּ

ְסָיג  ַוֲעׂשּו  ה,  ַהְרֵבּ ְלִמיִדים  ַתּ ְוַהֲעִמידּו  ין,  ִדּ ַבּ ְמתּוִנים  ֱהוּו  רּוׁש:  ֵפּ ְוֶזה 

ִריְך ֶהָחָכם  ָצּ ֶשׁ ִחיַנת  ְבּ ין – ֶזה  ִדּ ַבּ ֱהוּו ְמתּוִנים  ַלּתֹוָרה )אבות פ"א(. 

ְפֵני  ִלּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד; ֶשׁ ר ִעם ָכּ "ל ִלְהיֹות לֹו ְמִתינּות, ֵליַדע ֵאיְך ְלַדֵבּ ַהַנּ

ִחיַנת: ֶמה ָחִמית ְוכּו';  ל ָמה, ְבּ ָגה ֶשׁ ׂ ה ָלֶהם ַהַהָשּ ֵרי ַמְעָלה ְיַגֶלּ ִחיַנת ָדּ ְבּ

ִחיַנת  בֹודֹו. ְוֶזה ְבּ ל ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ָגה ֶשׁ ׂ ה ַהַהָשּ ה ְיַגֶלּ ֵרי ַמָטּ ְוִלְפֵני ָדּ

יל  ִפּ ֵפט, ֶזה ַיְשׁ י ֱאלִֹהים ֹשׁ ִחיַנת )תהלים עה(: ִכּ ט, ְבּ ָפּ ִחיַנת ִמְשׁ ין, ְבּ ִדּ

ֵאיָנם  ֶשׁ ָלֶהם  ְלַהְראֹות  יל,  ִפּ ְלַהְשׁ ָצִריְך  הּוא  בֹוִהים  ַהְגּ ֶשׁ  – ָיִרים  ְוֶזה 

ָצִריְך  ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  ִחיַנת  ְבּ ים,  ַטִנּ ְוַהְקּ ַרְך,  ִיְתָבּ יִדיָעתֹו  ִבּ ָלל  ְכּ יֹוְדִעים 

בֹודֹו,  ְכּ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ  ִכּ ִיְתָיֲאׁשּו,  א  לֹּ ֶשׁ ְוַלֲהִקיָצם  ְלָהִרים, ְלעֹוְרָרם 

זֹו,  ָכּ ָגה  ׂ ְלַהָשּ זֹּוֶכה  ֶשׁ ְכּ י  ִכּ  – ה  ַהְרֵבּ ְלִמיִדים  ַתּ ְוַהֲעִמידּו  ְוֶזהּו:  "ל.  ַנּ ַכּ

י  ה, ִכּ ְלִמיִדים ַהְרֵבּ אי ַיֲעִמיד ַתּ ַוַדּ "ל, ְבּ ַנּ ים ְוכּו' ַכּ ְגדֹוִלים ּוְקַטִנּ ְלָהִאיר ִבּ

"ל. ְוֶזהּו: ַוֲעׂשּו ְסָיג  ַנּ ם ַכּ ָלּ ַח ִלְלֹמד ִעם ֻכּ י ֵיׁש לֹו ֹכּ ם ְצִריִכים ֵאָליו, ִכּ ָלּ ֻכּ

י ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ִתיָקה; ִכּ ִחיַנת )אבות פ""ג(: ְסָיג ַלָחְכָמה ְשׁ ַלּתֹוָרה – ְבּ

"ל.  ַנּ ָבה, ַכּ ַמֲחָשׁ ְך ָעָלה ְבּ ֹתק, ָכּ ִחיַנת: ְשׁ ק ִלְפָעִמים, ְבּ ֹתּ ְסָיג ִלְדָבָריו, ִלְשׁ

זֹוֶכה  הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה,  ַהְרֵבּ ְלִמיִדים  ַתּ ְלַהֲעִמיד  זֹּוֶכה  ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ

יג  ׂ א ָהָיה ָיכֹול ְלַהִשּ לֹּ ׁ יג ּוֵמִבין ַמה ֶשּ ׂ ִשּ ַמּ ַהְינּו ֶשׁ יִפים, ְדּ ִקּ יג ֶאת ַהַמּ ׂ ְלַהִשּ

ֵדי  ק ִלְפָעִמים, ְכּ ֹתּ ן הּוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְסָיג ִלְדָבָריו ְוִלְשׁ ה, ַעל־ֵכּ ִחָלּ ִמְתּ

יק ְלָבֵאר  ֵאין ַהְזַּמן ַמְסִפּ ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהְזַּמן, ֶשׁ יִפים ֶשׁ ַמִקּ א ִיְכֹנס ְבּ לֹּ ֶשׁ

"ל: ַנּ ם ַכּ ֵיּׁש ָשׁ רּוִצים ֶשׁ יֹות ְוַהֵתּ ְשׁ ַהֻקּ

ל  ֶשׁ ָגה  ׂ ַהָשּ ַהְינּו  ְדּ ה,  ַמָטּ ְוָדֵרי  ַמְעָלה  ֵרי  ָדּ ל  ֶשׁ ִחינֹות  ְבּ ֵני  ׁ ַהְשּ ְוֵאּלּו 

ִחיַנת  ְבּ ֵהם  בֹודֹו,  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  ִחיַנת  ְבּ ל  ֶשׁ ָגה  ׂ ְוַהָשּ ָמה  ִחיַנת  ְבּ

ן  ֵבּ י ֶשׁ י ַאף־ַעל־ִפּ ְלִמיד, ִכּ ִחיַנת ַתּ ל ְבּ ָגה ֶשׁ ׂ ן ְוַהָשּ ִחיַנת ֵבּ ל ְבּ ָגה ֶשׁ ׂ ַהָשּ

ְלִמיד הּוא  "ל, ְוַהַתּ ַנּ ְלִמיד, ַכּ ן ַתּ ן הּוא ַגם־ֵכּ י ַהֵבּ "ל, ִכּ ַנּ ּלֹו ָחד ַכּ ְוַתְלִמיד ֻכּ

י־ֵכן ֵיׁש ֶהְפֵרׁש  "ל, ַאף־ַעל־ִפּ ַנּ אֹו ַכּ ִאּלּו ֲעָשׂ ב ְכּ י ֶנֱחָשׁ ן, ִכּ ִחיַנת ֵבּ ן ְבּ ַגם־ֵכּ

ְלִמיד  ַמֲעָלה ְיֵתָרה ִמַתּ ְלִמיד הּוא ְבּ הּוא ַתּ ן ֶשׁ י ַהֵבּ ן ְלַתְלִמיד. ִכּ ין ֵבּ ֵבּ

ְך ִמן ָהָאב, ֵמֹראׁשֹו ַעד ַרְגלֹו, ְוֵאין ּבֹו ׁשּום  ּלֹו ִנְמָשׁ ן הּוא ֻכּ י ַהֵבּ ְלַבד, ִכּ

ן  ל ַהֵבּ ָגה ֶשׁ ׂ ִחיַנת ַהַהָשּ ְבּ ן  ַח ָהָאב, ַעל־ֵכּ ֶכת ִמֹמּ ֵאיָנּה ִנְמֶשׁ ֲעָרה ֶשׁ ַשׂ

ִחיַנת ַהִחּלּוק  ְלִמיד. ְוֶזהּו ְבּ ִחיַנת ַהַתּ ל ְבּ ָגה ֶשׁ ׂ ַמֲעָלה ֵמַהָשּ דֹוָלה יֹוֵתר ְבּ ְגּ

ְקַלְרָיא  ַאְסַפּ ה ָרָאה ְבּ י ֹמֶשׁ ָאר ְנִביִאים; ִכּ נּו ִלְשׁ ה ַרֵבּ ין ְנבּוַאת ֹמֶשׁ ֵבּ ֶשׁ

ֶזּהּו  ֵאיָנּה ְמִאיָרה )יבמות מט:(, ֶשׁ ְקַלְרָיא ֶשׁ ַאְסַפּ ִאיָרה, ְוֵהם ָראּו ְבּ ַהְמּ

ֵהם  ֶשׁ ה,  ַמָטּ ֵרי  ָדּ ַגת  ׂ ְלַהָשּ ַמְעָלה  ֵרי  ָדּ ַגת  ׂ ַהָשּ ין  ֵבּ ֶשׁ ַהִחּלּוק  ִחיַנת  ְבּ

י לֹא ִיְרַאִני  ִחיַנת )שמות לג(: ִכּ יג ְבּ ׂ ה ִהִשּ י ֹמֶשׁ ן ְוַתְלִמיד. ִכּ ִחיַנת ֵבּ ְבּ

ֶזּהּו  ִחיַנת: ֶמה ָחִמית ְוכּו', ֶשׁ ל ָמה, ְבּ ָגה ֶשׁ ׂ ִחיַנת ַהַהָשּ ָהָאָדם ָוָחי, ֶזה ְבּ

ה  ַמְדֵרָגה ְקַטָנּ ָהָיה ְבּ ְעָיה, ֶשׁ ן. ִויַשׁ ִחיַנת ֵבּ ֵרי ַמְעָלה, ְבּ ָדּ ל  ָגה ֶשׁ ׂ ַהַהָשּ

ֵרי  ל ָדּ ָגה ֶשׁ ׂ ִחיַנת ַהָשּ ה, ָאַמר )ישעיה ו(: ָוֶאְרֶאה ֶאת ה' – ֶזה ְבּ ֶשׁ ִמֹמּ

י  ַאף־ַעל־ִפּ י  ִכּ בֹודֹו.  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  ִחיַנת  ְבּ ְלִמיד,  ַתּ ִחיַנת  ְבּ ה,  ַמָטּ

ְלִפי  ָאַמר  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ִפּ ָמה,  ִחיַנת  ְבּ ל  ֶשׁ ָגה  ׂ ַהָשּ ֵיּׁש  ֶשׁ ְעָיה  ְיַשׁ ָיַּדע  ֶשׁ

בֹודֹו,  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  ל  ֶשׁ ָגה  ׂ ַהַהָשּ ְבִחיַנת  ִבּ ָהָיה  הּוא  ֶשׁ ַמְדֵרָגתֹו, 

ֵרי ַמְעָלה  ִחינֹות ָדּ ן ְוַתְלִמיד ֵהם ְבּ ֵבּ ִחיַנת: ָוֶאְרֶאה ֶאת ה'. ִנְמָצא ֶשׁ ְבּ

 , ְתּ ְשׁ ַפּ ְשׁ ִפּ ִחיַנת: ֶמה ָחִמית ַמה  ְבּ ל ָמה,  ָגה ֶשׁ ׂ ה, ַהְינּו ַהַהָשּ ְוָדֵרי ַמָטּ

ִחיַנת  י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם – ֶזה ְבּ ִחיַנת: ִכּ בֹודֹו, ְבּ ִחיַנת: ַאֵיּה ְמקֹום ְכּ ְבּ

בֹודֹו,  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ל ְמלֹא  ֶשׁ ָגה  ׂ ְוַהָשּ ַמְעָלה.  ֵרי  ָדּ ַגת  ׂ ַהָשּ ן,  ַהֵבּ ַגת  ׂ ַהָשּ

ה.  ֵרי ַמָטּ ַגת ָדּ ׂ ְלִמיד, ַהָשּ ַגת ַהַתּ ׂ ִחיַנת ַהָשּ ִחיַנת: ָוֶאְרֶאה ֶאת ה', ֶזה ְבּ ְבּ

ׁש  ַגת ָאִביו ַמָמּ ׂ ן זֹוֶכה ְלַהָשּ ַח ָהָאב, ַעל־ֵכּ ּלֹו ִמֹמּ ְך ֻכּ הּוא ִנְמָשׁ ן ֶשׁ י ַהֵבּ ִכּ

"ל.  ַנּ ַכּ ּדֹור  ַבּ ֶשׁ ְוֶהָחָכם  י  ָהַרִבּ ל  ֶשׁ ָגה  ׂ ַהַהָשּ הּוא  ֶשׁ ָמה,  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ

הּוא  ֶשׁ ה,  ַמָטּ ֵרי  ָדּ ל  ֶשׁ ָגה  ׂ ַהַהָשּ ִחיַנת  ְבּ ַרק  ל  ְמַקֵבּ ֵאין  ְלִמיד  ַהַתּ ֲאָבל 

"ל:  ַנּ בֹודֹו ְוכּו' ַכּ ִחיַנת ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ְבּ

ִיְּהֶיה  ֶשׁ ֶעְליֹון,  ָבּ ְוַתְחּתֹון  ְחּתֹון  ַתּ ַבּ ֶעְליֹון  ָהעֹוָלמֹות,  ִלְכלֹל  ט ְוָצִריְך 

ן,  ֵבּ ִחיַנת  ִמְבּ לּול  ָכּ ִיְהֶיה  ְלִמיד  ַהַתּ ְוֵכן  ְלִמיד,  ַתּ ִחיַנת  ִמְבּ לּול  ָכּ ן  ַהֵבּ

ל ָמה,  ֶשׁ ָגה  ׂ ַהַהָשּ ְבִחיַנת  ִבּ הּוא  ֶשׁ ן,  ַהֵבּ י  ִכּ ִיְרָאה.  ָלֶהם  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ֵדי  ְכּ

ֵמַאַחר  ָלל,  ְכּ ִיְרָאה  לֹו  ִיְהֶיה  לֹא  ן  ְוִאם־ֵכּ ְוכּו',  ָחִמית  ֶמה  ִחיַנת:  ְבּ

לּול  ָכּ ן  ַהֵבּ ִיְּהֶיה  ֶשׁ ָצִריְך  ן  ְוַעל־ֵכּ ַרְך.  ִיְתָבּ בֹודֹו  ְכּ ָלל  ְכּ רֹוֶאה  ֵאינֹו  ֶשׁ

ל  ֶשׁ ָגה  ׂ ֵמַהַהָשּ ְקָצת  ן  ַגם־ֵכּ ן  ֵבּ ִלְבִחיַנת  ְלַהְראֹות  ְלִמיד,  ַתּ ִחיַנת  ִמְבּ

ִיְּהֶיה לֹו  ֵדי ֶשׁ בֹודֹו, ְכּ ִחיַנת ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ַהְינּו ְבּ ְלִמיד, ְדּ ִחיַנת ַהַתּ ְבּ

ן  בֹודֹו, ְוִאם־ֵכּ ִחיַנת ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ָגתֹו ְבּ ׂ ַהָשּ ְלִמיד ֶשׁ ִיְרָאה. ְוֵכן ַהַתּ

ָגה  ׂ ן ָצִריְך ְלַהְראֹות לֹו ְקָצת ֵמַהַהָשּ ְמִציאּות, ְוַעל־ֵכּ ל ִבּ ֵטּ יּוַכל ְלִהְתַבּ

ְמִציאּות,  ִבּ ל  ֵטּ ִיְתַבּ א  לֹּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ָמה,  ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ְדּ ן,  ַהֵבּ ִחיַנת  ְבּ ל  ֶשׁ



ְוִיְהֶיה לֹו ִיְרָאה:

הּוא ִאיׁש־ַחִיל, ְוֵאינֹו  ן ְוַתְלִמיד, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִמי ֶשׁ ָלִלּיּות ֵבּ י ְוַעל־ְיֵדי ְכּ

ָהֲאִכיָלה  ֵעת  ְבּ ל  ְלַקֵבּ ָיכֹול  ֵליַמָזּל(, הּוא  ְשׁ ֹרַע־ַמָזּל,  ּקֹוִרין:  )ֶשׁ ַהֶהֶפְך 

ּתֹוֵקק  ְוִיְשׁ ָהֲאִכיָלה,  ֵעת  ְבּ ָהָרצֹון  לֹו  ָיִּאיר  ֶשׁ ַהְינּו  ְדּ ָהָרצֹון,  ֶהָאַרת 

א ֵיַדע  לֹּ ִלי ׁשּום ְיִדיָעה, ֶשׁ ָרצֹון ֻמְפָלג, ְבּ ַרְך ְבּ ְוִיְכֹסף ְמֹאד ֵאָליו ִיְתָבּ

ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת  ִחיַנת )תהלים קמה(: ְוַאָתּ ָלל ָמה הּוא רֹוֶצה. ְוֶזה ְבּ ְכּ

ִחיַנת )במדבר  "ל, ְבּ ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון ַהַנּ ִעּתֹו ֶזה ְבּ ִעּתֹו. ְבּ ָאְכָלם ְבּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ֶשׁ ַעל ֵאל, ְכּ ָרֵאל ַמה ָפּ ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְשׂ כג(: ָכּ

ָתן  ִיְּהֶיה ְמִחָצּ יִקים ֶשׁ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ירושלמי שבת פ"ב(: ֲעִתיִדין ַצִדּ

ל  ִחָצּה ֶשׁ ֵהם ַהְמּ יִפים, ֶשׁ ִחיַנת ַמִקּ ֵרת. ְמִחָצּה ֶזה ְבּ ׁ ְלֲאֵכי־ַהָשּ ִלְפִנים ִמַמּ

יִפים  ִקּ יִקים ְלַמְעָלה ִמַמּ ִדּ ל ַהַצּ יִפים ֶשׁ ִקּ ֶכל. ְוֶלָעִתיד ִיְהֶיה ְמִחּצֹות ַהַמּ ׂ ַהֵשּ

ַעל  ִחיַנת: ַמה ָפּ ִחיַנת ָמה, ְבּ ָגָתם ְבּ ׂ ֵרת, ְוָאז ִיְהֶיה ַהָשּ ׁ ל ַמְלֲאֵכי־ַהָשּ ֶשׁ

הּוא  ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון, ֶשׁ ִחיַנת ָמה הּוא ְבּ ל ְבּ ֵאל. ְוֹזאת ַהֶהָאָרה ֶשׁ

ה נֹוֵתן  ְבִחיַנת: ְוַאָתּ ֵעת ָהֲאִכיָלה, ִבּ ה ְבּ ֶלּ ל, ְוהּוא ִמְתַגּ ְלַמְעָלה ִמן ַהֹכּ

הּוא  ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון, ֶשׁ ְבּ ִעּתֹו ַדְיָקא,  ְבּ ִעּתֹו –  ְבּ ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם 

ִחיַנת  ְבּ ְוכּו',  ַמה  ָרֵאל  ּוְלִיְשׂ ְלַיֲעֹקב  ֵיָאֵמר  ֵעת  ָכּ ִחיַנת:  ְבּ ָמה,  ִחיַנת  ְבּ

"ל: ַנּ ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון ַכּ ֶזּהּו ְבּ ִחיַנת ָמה, ֶשׁ ֵהם ְבּ "ל, ֶשׁ יִפים ַהַנּ ַמִקּ

רֹוֶצה  י ִמי ֶשׁ ע, ִכּ ְוָקא – ַדּ ֵעת ָהֲאִכיָלה ַדּ ה ֶהָאַרת ָהָרצֹון ְבּ ֶלּ ְתַגּ ִמּ ׁ ּוַמה ֶשּ

ָצִריְך  הּוא  ּבֹו,  לּוִיים  ְלַהְתּ ְרָנָסה  ַפּ ן  ִלֵתּ ְמַפְרֵנס,  ִלְהיֹות  ָמְתָניו  ר  ַלְחֹגּ

י  ִכּ ֵליַמָזּל",  "ְשׁ "ֹרַע־ַמָזּל"  ּקֹוִרין:  ֶשׁ ַהֶהֶפְך,  ִיְהֶיה  ְולֹא  ִאיׁש־ַחִיל  ִיְּהֶיה  ֶשׁ

מֹו  ְלכּות, ְכּ ְך ֵמַהַמּ ְרָנָסה ִנְמָשׁ י ָכל ַהַפּ ָלה. ִכּ ִיְּהֶיה לֹו ְקָצת ֶמְמָשׁ ָצִריְך ֶשׁ

ּוָמזֹון  ְוכּו'  ּוְתִקף  י ְרָבה  ִדּ ֲחַזְיָת  י  ִדּ ֶמֶלְך: )דניאל ד( ִאיָלָנא  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ

ְרָנָסה, ָצִריְך  ל ַפּ רֹוֶצה ְלַקֵבּ ן ִמי ֶשׁ א. ְוַעל־ֵכּ ּה, ַאְנְתּ הּוא ַמְלָכּ ְלֹכָלא ֵבּ

ְלכּות.  ָיּכּות ִעם ַהַמּ ִיְּהֶיה לֹו ֵאיֶזה ַשׁ ֵדי ֶשׁ ָלה, ְכּ ִיְּהֶיה לֹו ְקָצת ֶמְמָשׁ ֶשׁ

א ַמְלכּות  י ֲהלֹם – ֵאין ֲהלֹום ֶאָלּ ִשׁ ִחיַנת )רות ב(: ְלֵעת ָהֹאֶכל ֹגּ ְוֶזה ְבּ

ְלֵעת  ַמְלכּות,  ִחיַנת  ְבּ ָלה,  ֶמְמָשׁ לֹו  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ָצִריְך  י  ִכּ קב(.  )זבחים 

חֹוֵגר  ַעל  ַהַבּ ֶשׁ ְכּ ן  ְוַעל־ֵכּ "ל.  ַנּ ַכּ ְרָנָסה  ַהַפּ ְך  ִנְמָשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ִכּ ָהֹאֶכל, 

ה: ַוֲאָנא  ֻתָבּ ְכּ תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ּתֹו ּוְמַחֵיּב ַעְצמֹו ְלַפְרָנָסּה, ְכּ ָמְתָניו ֶנֶגד ִאְשׁ

תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָלה,  ְוכּו', ָאז נֹוְתִנים לֹו ְקָצת ֶמְמָשׁ ְוֵאזֹון  ְואֹוִקיר  ֶאְפַלח 

יְך  ָלה הּוא ָיכֹול ְלַהְמִשׁ ְמָשׁ י ַעל־ְיֵדי ַהֶמּ ְך, ִכּ ל ָבּ )בראשית ג(: ְוהּוא ִיְמֹשׁ

יֹוֵתר  ְרָנָסה  ַפּ ן  ִלֵתּ ִריְך  ָצּ ֶשׁ ִמי  ל  ָכּ ִרים –  ׂ ַהָשּ ל  ָכּ וְֵכן  "ל.  ַנּ ַכּ ְרָנָסה  ַהַפּ

ָלה,  ֶמְמָשׁ יֹוֵתר  לֹו  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ָצִריְך  הּוא  ּבֹו,  לּוִיים  ַהְתּ ים  ַרִבּ ים  ַלֲאָנִשׁ

ל  ְלכּות ְמַקֵבּ "ל. ְוַהַמּ ַנּ ְלכּות ַכּ ְרָנָסה ַעל־ְיֵדי ַהַמּ יְך ַהַפּ ּיּוַכל ְלַהְמִשׁ ֵדי ֶשׁ ְכּ

ֵהם  ַהְינּו ָהְרָמִזים, ֶשׁ ָים ַהָחְכָמה, ְדּ ֵיּׁש ְבּ ִחיַנת ַהָיַּדִים ֶשׁ ְרָנָסה ִמן ְבּ ַהַפּ

יב, ּוֵפֵרׁש  תּוב )משלי א(: ָנִטיִתי ָיִדי ְוֵאין ַמְקִשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ָיַדִים. ְכּ ְבּ

ה ָחְכָמתֹו, ִלְפָעִמים אֹוֵמר ֵאיֶזה  ֶהָחָכם ְמַגֶלּ ֶשׁ י ְכּ ַהְינּו ְרָמִזים, ִכּ "י ְדּ ַרִשׁ

ר ְלָבֵאר  ִאי ֶאְפָשׁ ׁ ַהְינּו ַמה ֶשּ ז ּבֹו ְרָמִזים ְלַתְלִמיָדיו, ְדּ ַרֵמּ ְמּ ּבּור, ֶשׁ ִדּ

ָנתֹו.  ָוּ ּבּור ֵהם ְמִביִנים ַכּ ַהִדּ ֵיּׁש ְבּ ֵפרּוׁש, ַרק ַעל־ְיֵדי ָהְרָמִזים ֶשׁ ִפיו ְבּ ְבּ

ִחיַנת  "ל, ְוֶזהּו ְבּ ַנּ ִחיַנת: ָנִטיִתי ָיִדי ַכּ ִחיַנת ָיַדִים, ְבּ ְוֵאּלּו ָהְרָמִזים ֵהם ְבּ

דֹול ּוְרַחב  ְבִחיַנת )תהלים קד(: ֶזה ַהָיּם ָגּ ָים ַהָחְכָמה, ִבּ ֵיּׁש ְבּ ַהָיַּדִים ֶשׁ

ְבִחיַנת  ִבּ ְרָנָסה,  ַהַפּ ֶאת  ְלכּות  ַהַמּ ִחיַנת  ְבּ ל  ְמַקֵבּ ַהָיַּדִים  ּוֵמֵאּלּו  ָיַדִים. 

ְרָנָסה  ַהַפּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ַהְינּו ֶשׁ ִבּ )שם קמ"ה(: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ

ִחיַנת  יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון – ְבּ ִבּ "ל. ְוֶזהּו: ּוַמְשׂ ִחיַנת ַהָיַּדִים ַהַנּ ֶכת ִמְבּ ִנְמֶשׁ

ה נֹוֵתן  ְבִחיַנת: ְוַאָתּ "ל, ִבּ ַנּ ְרָנָסה ַכּ תֹוְך ַהַפּ ה ְבּ ֶלּ ְתַגּ ִמּ ֶהָאַרת ָהָרצֹון, ֶשׁ

ְרָנָסה  ַהַפּ ל  ְמַקֵבּ ְלכּות  ַהַמּ ֶשׁ י ֵמֲחַמת  ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ ִעּתֹו,  ְבּ ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם 

ָהֲאִכיָלה  תֹוְך  ְבּ ם  ָשׁ ה  ֶלּ ִמְתַגּ ן  ַעל־ֵכּ ַהָחְכָמה,  ָים  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ֵאּלּו  ִמָיַּדִים 

י  ִכּ "ל,  ַנּ ַכּ ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ יִפים,  ִקּ ַהַמּ ֶהָאַרת  ְרָנָסה  ְוַהַפּ

ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ֶהָחָכם  ה  ַגֶלּ ְמּ ֶשׁ ַהָחְכָמה  ָים  ְבּ ְמִאיִרים  יִפים  ִקּ ַהַמּ

ֶחק ּבֹו. ִלְוָיָתן ֶזה  דֹול ּוְרַחב ָיַדִים ְוכּו', ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָתּ ְלַשׂ ֶזה ַהָיּם ָגּ

ִריַח, ִלְוָיָתן  תּוב )ישעיה כז(: ִלְוָיָתן ָנָחׁש ָבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ַמְלכּות, ְכּ ְבּ

ָחִקים,  ִחיַנת ְשׁ ֶחק ּבֹו – ְבּ "י: ַמְלכּות. ְוֶזהּו: ְלַשׂ תֹון, ּוֵפֵרׁש ַרִשׁ ָנָחׁש ֲעָקָלּ

ִחיַנת  ְלכּות ְבּ ַהַמּ ְרָנָסה. ַהְינּו ֶשׁ ַהְינּו ַפּ ם ׁשֹוֲחִקין ָמן )חגיגה יב:(, ְדּ ׁ ָשּ ֶשׁ

ִחיַנת: ֶזה  ֶזּהּו ְבּ ָים ַהָחְכָמה, ֶשׁ ֵיּׁש ְבּ ְרָנָסה ִמן ַהָיַּדִים ֶשׁ ל ַהַפּ ִלְוָיָתן ְמַקֵבּ

ם ִהיא  ְלכּות, ָשׁ ְרָנָסה ְלַהַמּ יַע ַהַפּ ִגּ ַמּ "ל, ּוְכֶשׁ ַנּ דֹול ּוְרַחב ָיַדִים, ַכּ ַהָיּם ָגּ

ָראּוי  ׁ ִפי ַמה ֶשּ ְרָנָסה ְכּ ן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵחֶלק ַפּ ת ִלֵתּ ֶשׁ ֶחֶקת ְוִנְכֶתּ ִנְשׁ

ְרָנָסה,  י ַהַפּ ם ׁשֹוֲחִקין ָמן. ִכּ ׁ ָשּ ָחִקים, ֶשׁ ִחיַנת ְשׁ ֶחק ּבֹו – ְבּ לֹו. ְוֶזהּו: ְלַשׂ

הּוא  ֶשׁ ְלכּות  ַהַמּ ִחיַנת  ְבּ ֵאֶצל  ת  ֶשׁ ְוִנְכֶתּ ֶחֶקת  ִנְשׁ ָמן,  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ

דֹול ּוְרַחב ָיָדִים,  ִחיַנת: ֶזה ַהָיּם ָגּ ְרָנָסה ִמְבּ ל ַהַפּ ַקֵבּ ְמּ ִחיַנת ִלְוָיָתן, ֶשׁ ְבּ

ְוֶזהּו:  "ל.  ַנּ ַכּ ְרָמִזים  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ַהָחְכָמה,  ָים  ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ַהָיַּדִים  ִמן  ַהְינּו 

ין ַעל  ִלין ּוְמַצִפּ ְכּ ל ִמְסַתּ י ַהֹכּ ִעּתֹו; ִכּ רּון ָלֵתת ָאְכָלם ְבּ ֵבּ ם ֵאֶליָך ְיַשׂ ָלּ ֻכּ

ֵאי עֹוָלם,  ל ָבּ ל ָכּ ְטחֹונֹות ֶשׁ ל ֵאּלּו ַהִבּ ץ ָכּ ט ּוְמַקֵבּ ְלכּות ְמַלֵקּ ְרָנָסה, ְוַהַמּ ַפּ

ְטחֹונֹות עֹוָלה  ְרָנָסה, ְוִעם ֵאּלּו ַהִבּ ִלין ַעל ַפּ ְכּ ין ּוִמְסַתּ ם ְמַצִפּ ָלּ ֻכּ ׁ ַמה ֶשּ

רּון, ַהְינּו  ֵבּ ם ֵאֶליָך ְיַשׂ ָלּ "ל. ְוֶזהּו: ֻכּ ְרָנָסה ִמן ָיַדִים ַהַנּ ל ַפּ ְלכּות ּוְמַקֵבּ ַהַמּ

ִלין ַעל  ְכּ ין ּוִמְסַתּ רּון ֵאָליו, ּוְמַצִפּ ֵבּ ם ְיַשׂ ָלּ ֻכּ "ל, ֶשׁ ְטחֹונֹות ַהַנּ ַעל־ְיֵדי ַהִבּ

"ל. ְוֶזהּו: ָלֵתת  ַנּ ְלכּות ַכּ ְרָנָסה ַעל־ְיֵדי ַהַמּ ְך ַהַפּ ְרָנָסה, ַעל־ ְיֵדי־ֶזה ִנְמָשׁ ַפּ

תֹוְך  ה ְבּ ָלּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון,  ְבּ ַדְיָקא,  ִעּתֹו  ְבּ ִעּתֹו –  ְבּ ָאְכָלם 

ַעל ֵאל,  ָרֵאל ַמה ָפּ ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְשׂ ִחיַנת: ָכּ הּוא ְבּ ְרָנָסה, ֶשׁ ַהַפּ

ָיֶדָך  ּפֹוֵתַח ֶאת  ִחיַנת:  ְבּ ִעּתֹו,  ְבּ ָאְכָלם  ָלֶהם ֶאת  ה נֹוֵתן  ְוַאָתּ ִחיַנת:  ְבּ

י  ִכּ ֶניָך  ָפּ ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך  ְיִמיְנָך  י  ִכּ ְוֶזהּו:  "ל:  ַנּ ַכּ ָרצֹון,  ַחי  ְלָכל  יַע  ִבּ ּוַמְשׂ

ֶהם  ָבּ "ל, ֶשׁ ִחיַנת ַהָיַּדִים ַהַנּ ְרִציָתם )תהלים מד(. ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך – ֶזה ְבּ

ְוֶזהּו:  "ל.  ַנּ ַכּ ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ יִפים,  ִקּ ַהַמּ ֶהָאַרת  ה  ֶלּ ִמְתַגּ

י ְרִציָתם,  ִנים, ְוֶזה: ִכּ יִפים ֵהם אֹור ַהָפּ ִקּ י ַהַמּ י ְרִציָתם, ִכּ ֶניָך ִכּ ְואֹור ָפּ

ן־ ְך ֶבּ ְלֵכּ ַמּ ֵריְך ֶאֶרץ ֶשׁ "ל: ְוֶזהּו: ַאְשׁ ַנּ ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון, ַכּ י ֵהם ְבּ ִכּ

הּוא  ִחיַנת יֹוֵבל, ֶשׁ ֵעת ֹיאֵכלּו )קהלת י(. ֵחרּות ֶזה ְבּ ַרִיְך ָבּ ֹחִרין ְוָשׂ

ַנִיְך ִלּמּוֵדי  י יֹוֵבל הּוא אֹוִתּיֹות: ְוָכל ָבּ ן ְוַתְלִמיד, ִכּ ָלִלּיּות ֵבּ ִחיַנת ְכּ ְבּ

ן, ִלּמּוֵדי  ַנִיְך ֶזה ֵבּ י ָבּ ן ְוַתְלִמיד. ִכּ ָלִלּיּות ֵבּ ַהְינּו ְכּ ְיָי )ישעיה נ"ד(, ְדּ

ִחיַנת  ִחיַנת יֹוֵבל, ְבּ הּוא ְבּ ן ְוַתְלִמיד ֶשׁ ָלִלּיּות ֵבּ ְלִמיִדים, ּוִמְכּ ה' ֵהם ַתּ

ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאְשׁ ְוֶזהּו:  "ל.  ַנּ ַכּ ְרָנָסה  ַהַפּ ְלכּות  ַהַמּ ל  ְמַקֵבּ ם  ׁ ִמָשּ ֵחרּות, 

ִחיַנת  ִחיַנת ֵחרּות, ְבּ ְרָנָסה ִמְבּ ל ַהַפּ ְלכּות ְמַקֵבּ ַמּ ן חֹוִרין – ֶשׁ ְך ֶבּ ְלֵכּ ַמּ ֶשׁ

ּלּות  ִחיַנת ִהְתַגּ ֵעת, ֶזה ְבּ ֵעת ֹיאֵכלּו. ָבּ ַרִיְך ָבּ "ל. ְוֶזהּו: ָשׂ ַנּ יֹוֵבל ְוכּו' ַכּ

"ל. ְוֶזה  ַנּ ֵעת ֵיָאֵמר ְוכּו' ַכּ ִחיַנת: ָכּ ַעת ֲאִכיָלה, ְבּ ְשׁ ה ִבּ ֶלּ ְתַגּ ִמּ ָהָרצֹון, ֶשׁ

ה, ֵמִאיר  ַעת ְסֻעָדּ ְשׁ י ָאז, ִבּ ה, ִכּ ְסֻעָדּ ִחיַנת )תענית ה:(: ֵאין ְמִסיִחין ִבּ ְבּ

ִתיָקה,  ִחיַנת ְשׁ ֵהם ְבּ יִפים, ֶשׁ ִקּ ִחיַנת ֶהָאַרת ַהַמּ הּוא ְבּ ֶהָאַרת ָהָרצֹון, ֶשׁ

"ל: ַנּ ָבה, ַכּ ַמֲחָשׁ ְך ָעָלה ְבּ ֹתק, ָכּ ִחיַנת: ְשׁ ְבּ

ְרָנָסה ַעל־ ְך ַהַפּ ם ִנְמָשׁ ׁ ָשּ ִמּ ן ְוַתְלִמיד, ֶשׁ ָלִלּיּות ֵבּ ִחיַנת ְכּ הּוא ְבּ "ל, ֶשׁ ַנּ ַכּ

"ל: ַנּ ְלכּות, ַכּ ְיֵדי ַהַמּ

)הושמט סעיף יא מפני קוצר היריעה עיין שם(

לּוָלה  ֶוה, ִהיא ְכּ ׁ ֶזג ַהָשּ ֶמּ ָהֵרָאה ִהיא ַבּ ֶשׁ ִחיַנת ֶמֶזג ָהֵרָאה; ְכּ יב ְוֶזה ְבּ

ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ֵעיַנִים,  ְמִאיַרת  ִהיא  ָהֵרָאה  י  ִכּ "ל.  ַהַנּ ִחינֹות  ַהְבּ ל  ִמָכּ

ָגתֹו  ׂ ַהָשּ ְלִמיד, ֶשׁ ִחיַנת ַתּ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )חולין מט( – ֶזה ְבּ

ָנה )כמבואר במ"א  א ֵשׁ ם ַעל־ְיֵדי ָהֵרָאה ָבּ ִחיַנת: ָוֶאְרֶאה ֶאת ה'. ַגּ ְבּ

ִחיַנת:  ִחיַנת ָמה, ְבּ ָגתֹו ְבּ ׂ ַהָשּ ן, ֶשׁ ַגת ַהֵבּ ׂ ִחיַנת ַהָשּ לעיל בסי' ה( – ֶזה ְבּ

לֹא  ַעִין  סד(:  )ישעיה  ִחיַנת  ְבּ ָנה,  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ ְוכּו',  ָחִמית  ֶמה 

יִפים  ִחיַנת ַמִקּ תֹוְך ָהֵרָאה ֶזה ְבּ ְבּ ָרֲאָתה ֱאלִֹקים זּוָלְתָך. ְורּוַח ַהַחִיּים ֶשׁ



)איוב  ִחיַנת  ְבּ ָהרּוַח,  הֹוֵלְך  סֹוֵבב  סֹוֵבב  א(:  )קהלת  ִחיַנת  ְבּ "ל,  ַהַנּ

ל ָהֵרָאה  ָמִנים ֶשׁ ׁ ַהְשּ ִנים. ּוְכֶשׁ ִחיַנת אֹור ַהָפּ ַני ַיֲחלֹף, ְבּ ד(: ְורּוַח ַעל ָפּ

ְלַהְצִהיל  ְבִחיַנת:  ִבּ ִנים,  ַהָפּ אֹור  ֵמִאיר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶוה,  ׁ ַהָשּ ֶזג  ֶמּ ַבּ ֵהם 

ִנים,  ַהָפּ אֹור  ֵמִאיר  ָהֵרָאה  ל  ֶשׁ ָמִנים  ׁ ַהְשּ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ֶמן,  ׁ ִמָשּ ִנים  ָפּ

ה  ֶלּ ֶהם ִנְתַגּ "ל, ָבּ ַנּ ָים ַהָחְכָמה ַכּ ֵיּׁש ְבּ "ל ֶשׁ יִפים. ְוַהָיַּדִים ַהַנּ ִחיַנת ַמִקּ ְבּ

ְבִחיַנת:  ִבּ ָהָרצֹון,  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ יִפים,  ַמִקּ ִחיַנת  ְבּ ִנים,  ַהָפּ אֹור 

ל  הּוא סֹוֵפי־ֵתבֹות ֶשׁ ִחיַנת ֲחָת"ְך, ֶשׁ "ל. ְוֶזהּו ְבּ ַנּ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ְוכּו', ַכּ

י  ֵתּ ְשׁ ֲחָת"ְך  ּמּוָבא.  ַכּ ְרָנָסה,  ַהַפּ ל  ֶשׁ ם  ׁ ַהֵשּ הּוא  ֶשׁ ָיֶד'ָך,  ֶא'ת  ּפֹוֵת'ַח 

יִפים,  ִקּ ַהַמּ ִחיַנת  ְבּ ה  ֶלּ ִנְתַגּ "ל  ַהַנּ ַהָיַּדִים  ֵאּלּו  ְבּ ֶשׁ ַהְינּו  "רּוַח",  ָעִמים  ְפּ

ַיֲחלֹף,  ַני  ָפּ ַעל  ְורּוַח  ִחיַנת:  ְבּ ָהרּוַח,  הֹוֵלְך  סֹוֵבב  סֹוֵבב  ִחיַנת:  ְבּ ֵהם  ֶשׁ

ִחיַנת  ְנֵפיֶהם – ֶזה ְבּ ַחת ַכּ ִחיַנת )יחזקאל י(: ִויֵדי ָאָדם ִמַתּ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ַכּ

ִחיַנת  ְך ְבּ ם ִנְמָשׁ ׁ ָשּ ִמּ יִפים, ֶשׁ ִחיַנת ַמִקּ ם סֹוֵבב ָהרּוַח, ְבּ ׁ ָשּ ְנֵפי ָהֵרָאה ֶשׁ ַכּ

"ל: ַנּ ֶהָאַרת ַהָיַּדִים ַכּ

ִחיַנת  ל ַמֲחֵלהּו )משלי יח(. רּוַח ִאיׁש – ֶזה ְבּ ִחיַנת: רּוַח ִאיׁש ְיַכְלֵכּ ְוֶזה ְבּ

ִחיַנת  ְבּ ָהרּוַח,  הֹוֵלְך  סֹוֵבב  סֹוֵבב  ִחיַנת:  ְבּ הּוא  ֶשׁ "ל,  ַהַנּ רּוַח־ַהַחִיּים 

"ל: ַנּ ל ְוכּו' ַכּ ִחיַנת: ְיַכְלֵכּ ָלה, ְבּ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ְך ַפּ ם ִנְמָשׁ ׁ ָשּ ִמּ יִפים ֶשׁ ַמִקּ

ּדֹור,  ַבּ ֶשׁ ׁש ֶהָחָכם  ִחֵדּ ֶשׁ ִרים ֵמֵאיֶזה ִחּדּוׁש  ּוְמַדְבּ ַעְיִּנים  ְמּ ֶשׁ ְכּ ן  ְוַעל־ֵכּ יג 

ֶאת  חֹוְזִרים  ֶשׁ ְכּ י  ִכּ ַהִחּדּוׁש.  ְבּ ּוְמַעֵיּן  ר  ַדֵבּ ְמּ ֶשׁ ֶזה  ַעל  ִיְרָאה  נֹוֵפל  ֲאַזי 

ְלכּות ֶאת  ל ַהַמּ ם ְמַקֵבּ ׁ ָשּ ִמּ ה ָים ַהָחְכָמה, ֶשׁ ֶלּ ַהִחּדּוׁש, ֲאַזי ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַגּ

ַהִיְּרָאה  ר  ְוִעָקּ ְרָנָסה.  ַפּ יְך  ְלַהְמִשׁ ְלכּות  ַהַמּ ִחיַנת  ְבּ א  ָבּ ַוֲאַזי  ְרָנָסה,  ַהַפּ

ָאְמרּו )אבות פ"ג(:  מֹו ֶשׁ י ַמְלכּות ִהיא ְמקֹור ַהִיְּרָאה, ְכּ ַמְלכּות, ִכּ ִהיא ְבּ

ׁש  ִחֵדּ ל ֶהָחָכם ֶשׁ ל ַמְלכּות. ַוֲאַזי ִנְתעֹוֵרר ַהִיְּרָאה ֶשׁ ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ֶשׁ

ִיְּהיּו  ֵדי ֶשׁ ִיְּהֶיה לֹו ִיְרָאה, ְכּ י ָצִריְך ֶשׁ ִיְרָאה, ִכּ לּוי ְבּ ל ָתּ י ַהֹכּ ֶזה ַהִחּדּוׁש, ִכּ

ֶאת  חֹוְזִרים  ֶשׁ ְכּ ן  ְוַעל־ֵכּ "ל.  ַנּ ַכּ ָבָריו  ְדּ ִיְּתַקְיּמּו  ֶשׁ ּוְכֵדי  ָמִעין,  ִנְשׁ ָבָריו  ְדּ

ְרָנָסה, ּוַמְלכּות הּוא  ם ַפּ ׁ ל ִמָשּ ְלכּות ְלַקֵבּ ִחיַנת ַהַמּ א ְבּ ֲאַזי ָבּ ַהִחּדּוׁש, ֶשׁ

ן  "ל, ַעל־ֵכּ ל ֶהָחָכם ַהַנּ "ל, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתעֹוֵרר ִיְרָאה ֶשׁ ַנּ ִחיַנת ִיְרָאה ַכּ ְבּ

ַהִחּדּוׁש: ַעֵיּן ְבּ ְמּ נֹוֵפל ִיְרָאה ַעל ֶזה ֶשׁ

ְסִפיָנה,  ִאין ִבּ ָהיּו ָבּ ַע ֶשׁ י ְיהֹוֻשׁ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבּ ַרִבּ ה ְבּ רּוׁש: ַמֲעֶשׂ ְוֶזה ֵפּ

ַע,  ְיהֹוֻשׁ י  ַרִבּ ְעֵזַע  ִנְזַדּ ֵנעֹור.  ַע  ְיהֹוֻשׁ י  ְוַרִבּ ן,  ָיֵשׁ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ְוָהָיה 

 . ְעַזְעָתּ ְזַדּ ִנּ ֵני ַמה  ַע, ִמְפּ י ֱאִליֶעֶזר. ָאַמר לֹו: ַמה ֶזה, ְיהֹוֻשׁ ְוִנְנַער ַרִבּ

ל ִלְוָיָתן  א ֵעיָניו ֶשׁ ָמּ ָיּם. ָאַמר לֹו: ֶשׁ ַבּ דֹול ָרִאיִתי  ָגּ ָאַמר לֹו: ָמאֹור 

ַחר )ב"ב עד:(: י ָשׁ ַעְפַעֵפּ ֱאַמר: ֵעיָניו ְכּ ֶנּ ָרִאיָת, ֶשׁ

י ֱאִליֶעֶזר – ֶזה  ן ְוַתְלִמיד. ַרִבּ ִחיַנת ֵבּ ַע – ֶזה ְבּ י ְיהֹוֻשׁ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבּ ַרִבּ

ִחיַנת:  ְבּ ְוכּו',  ָחִמית  ֶמה  ִחיַנת:  ְבּ ָמה,  ִחיַנת  ְבּ ָגתֹו  ׂ ַהָשּ ֶשׁ ן,  ֵבּ ִחיַנת  ְבּ

"ל.  ַנּ ִחיַנת: ַעִין לֹא ָרַאָתה ֱאלִֹקים זּוָלְתָך ְוכּו' ַכּ י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם, ְבּ ִכּ

י־ֵתבֹות: ַעִין לֹא ָרָאָתה  י ֱאִליֶעֶזר – ָראֵשׁ י ֱאִליֶעֶזר, ִכּ ִחיַנת ַרִבּ ְוֶזה ְבּ

ֶזה   – ַע  ְיהֹוֻשׁ י  ַרִבּ "ל.  ַנּ ַכּ ן  ֵבּ ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ ְוכּו',  ה  ַיֲעֶשׂ זּוָלְתָך  ֱאלִֹקים 

ִחיַנת:  בֹודוֹ, ְבּ ִחיַנת ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ָגתֹו הּוא ְבּ ׂ ַהָשּ ְלִמיד, ֶשׁ ִחיַנת ַתּ ְבּ

ִריְך ְלעֹוְרָרם  ָצּ ה, ֶשׁ ֵרי ַמָטּ ל ָדּ ָגה ֶשׁ ׂ ִחיַנת ַהַהָשּ ֶזּהּו ְבּ ָוֶאְרֶאה ֶאת ה', ֶשׁ

ׁשֹוְכֵני  נּו  ְוַרְנּ ָהִקיצּו  ְבִחיַנת:  ִבּ "ל,  ַנּ ַכּ ַעְצָמן  ִיְתָיֲאׁשּו  א  לֹּ ֶשׁ ְוַלֲהִקיָצם, 

י  ַרִבּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  בֹודֹו.  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  ִכּ ָלֶהם  ּוְלַהְראֹות  ָעָפר; 

ְיקּומּון  ִנְבָלִתי  ֵמֶתיָך  ִיְחיּו  י־ֵתבֹות:  ָראֵשׁ הּוא  ְיהֹוֻשַע  י  ִכּ ַע,  ְיהֹוֻשׁ

ַהּדֹור,  ָחָכם  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ נּו  ַרֵבּ ה  ּוֹמֶשׁ ָעָפר.  ְכֵני  ֹשׁ נּו  ְוַרְנּ ָהִקיצּו 

מֹו ֱאִליֶעֶזר  ָהָיה ְשׁ ן ֶשׁ ן ָהָיה לֹו ֵבּ "ל, ַעל־ֵכּ ַנּ ֵבן ְוַתְלִמיד ַכּ הּוא ֵמִאיר ְבּ ֶשׁ

י ֱאִליֶעֶזר  ִחיַנת ַרִבּ ה הּוא ְבּ ן ֹמֶשׁ י ֱאִליֶעֶזר ֶבּ ַע. ִכּ מֹו ְיהֹוֻשׁ ׁ ְשּ ְוַתְלִמיד ֶשׁ

ם ָהֶאָחד  סּוק: ְוֵשׁ ְדָרׁש )במדבר פ' י"ט( ַעל ָפּ ִמּ ּמּוָבא ַבּ "ל, ַכּ דֹול ַהַנּ ַהָגּ

י  ַרִבּ ִיְּהֶיה  ֶשׁ ֶזה,  ַעל  ׁש  ֵקּ ִבּ נּו  ַרֵבּ ה  ֹמֶשׁ י  ִכּ ַהְמֻיָחד,  ָהֶאָחד   – ֱאִליֶעֶזר 

ן: ֱאִליֶעֶזר ִמּיֹוְצֵאי ֲחָלָציו, ְוִנְתַקֵיּם ֵכּ

ה הּוא ָמה ש"ע,  ַע ְוכּו'. ַמֲעֶשׂ י ְיהֹוֻשׁ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבּ ַרִבּ ה ְבּ ְוֶזה: ַמֲעֶשׂ

ִחיַנת ש"ע ְנהֹוִרין  ֵהם ְבּ "ל, ֶשׁ יִפים ַהַנּ ִחיַנת ַמִקּ ָתִבים, ַהְינּו ְבּ ְכּ ּמּוָבא ַבּ ַכּ

ַהְינּו  ְסִפיָנה,  ִבּ ִאין  ָבּ ְוֶזה: שֶָׁהיּו  "ל.  ַנּ ַכּ ָמה  ִחיַנת  ְבּ ִנים,  ַהָפּ אֹור  ל  ֶשׁ

ִכין  ְמַהְלּ ָהיּו  ְוַתְלִמיד,  ן  ֵבּ ִחינֹות  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ַע,  ְיהֹוֻשׁ י  ְוַרִבּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ֶשׁ

ְסִפיָנה,  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  יִפים.  ִקּ ַהַמּ אֹורֹות  ין  ִלּ ִמְתַגּ ם  ׁ ָשּ ֶשׁ ַהָחְכָמה,  ָים  ְבּ

ל,  ֵהם ְספּוִנים ּוְטמּוִנין ֵמֵעין ֹכּ יִפים ֶשׁ ִקּ ִחיַנת ַהַמּ ְלׁשֹון ָספּון ְוָטמּון, ְבּ

ִחיַנת  "ל(. ְוֶזה ְבּ ַנּ ר ָצַפְנָתּ ִליֵרֶאיָך, ַכּ ִחיַנת: ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶשׁ י ֵהם ְבּ )ִכּ

יִפים  ִחיַנת ַמִקּ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר – ְלׁשֹון ְסחֹור ְסחֹור, ְבּ )משלי ל"א(: ָהְיָתה ָכּ

"ל: ַנּ ִחיַנת ְסִפיָנה ַכּ ֵהם ְבּ ֶשׁ

י ֱאִליֶעֶזר  ַגת ַרִבּ ׂ י ַהָשּ ַע ֵנעֹור. ִכּ י ְיהֹוֻשׁ ן, ְוַרִבּ י ֱאִליֶעֶזר ָיֵשׁ ְוֶזה ְוָהָיה ַרִבּ

ְוכּו',  ָרָאָתה  לֹא  ַעִין  ִחיַנת:  ְבּ ָנה,  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ן,  ֵבּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ

ַע  ְיהֹוֻשׁ י  ַרִבּ ַגת  ׂ ַהָשּ ֲאָבל  "ל.  ַנּ ַכּ ְוכּו'  ָחִמית  ֶמה  ִחיַנת:  ְבּ ָמה,  ִחיַנת  ְבּ

ִחיַנת:  ִחיַנת ֵנעֹור, ְבּ ה, הּוא ְבּ ֵרי ַמָטּ ִחיַנת ָדּ ְלִמיד, ְבּ ִחיַנת ַתּ הּוא ְבּ ֶשׁ

נּו  ִחיַנת: ָהִקיצּו ְוַרְנּ בֹודֹו, ְבּ ִחיַנת: ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ָוֶאְרֶאה ֶאת ה', ְבּ

"ל.  ַנּ ַע ֵנעֹור, ַכּ י ְיהֹוֻשׁ ן, ְוַרִבּ י ֱאִליֶעֶזר ָיֵשׁ ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ְוֶזה: ְוָהָיה ַרִבּ

ֶזה   – ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ִנְנַער  ֱאִליֶעֶזר.  י  ַרִבּ ְוִנְנַער  ַע,  ְיהֹוֻשׁ י  ַרִבּ ְעֵזַע  ִנְזַדּ

ַתְלִמיד. ְלַהְראֹות  ן ְבּ י ָצִריְך ִלְכלֹל ֵבּ ַתְלִמיד, ִכּ ן ְבּ ָלִלּיּות ֵבּ ִחיַנת ְכּ ְבּ

ל.  ַנּ ִיְּהֶיה לֹו ִיְרָאה ַכּ ֵדי ֶשׁ ְלִמיד, ְכּ ל ַהַתּ ָגה ֶשׁ ׂ ִחיַנת ַהַהָשּ ן ְבּ ִלְבִחיַנת ֵבּ

ן,  ֵבּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ֶשׁ ַהְינּו  ֱאִליֶעֶזר,  י  ַרִבּ ְוִנְנַער  ְוֶזהּו: 

ֵנעֹור  ִחיַנת  ְבּ ָגתֹו  ׂ ַהָשּ ֶשׁ ְלִמיד,  ַתּ ְבִחיַנת  ִבּ ִנְכָלל  "ל,  ַנּ ַכּ ָנה  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ

ל  ֶשׁ ָגה  ׂ ַהָשּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ַדְיָקא,  ָמה  ַע –  ְיהֹוֻשׁ ֶזּה,  ַמה  לֹו:  ָאַמר  "ל.  ַנּ ַכּ

ֵבן,  ְלִמיד ְבּ ָלִלּיּות ַתּ ִחיַנת ְכּ "ל. ֶזה ְבּ ַנּ ִחיַנת ָמה ַכּ הּוא ְבּ ן, ֶשׁ ִחיַנת ֵבּ ְבּ

ֵדי  ִחיַנת ָמה, ְכּ הּוא ְבּ ן, ֶשׁ ְבִחיַנת ֵבּ ִיְּהֶיה ִנְכָלל ִבּ ְלִמיד ָצִריְך ֶשׁ י ַהַתּ ִכּ

י  ְך ִכּ "ל. ְוֶזה )דברים י(: ָמה ה' ֱאלֶֹקיָך ׁשֹוֵאל ֵמִעָמּ ַנּ ִיְּהֶיה לֹו ִיְרָאה ַכּ ֶשׁ

ִיְּהֶיה  ֵדי ֶשׁ ְבִחיַנת ָמה, ְכּ ִיְּהֶיה ִנְכָלל ִבּ י ָצִריְך ֶשׁ ִאם ְלִיְרָאה. ָמה ַדְיָקא, ִכּ

י ֱאִליֶעֶזר ֵהִביא ֶאת  ַרִבּ ַע – ַהְינּו ֶשׁ "ל. ְוֶזה: ַמה ֶזּה, ְיהֹוֻשׁ ַנּ לֹו ִיְרָאה ַכּ

הּוא  ַע, ֶשׁ י ְיהֹוֻשׁ ִיְּהֶיה ַרִבּ ֵדי ֶשׁ ל ָמה, ְכּ ָגה ֶשׁ ׂ ַע ִלְבִחיַנת ַהָשּ י ְיהֹוֻשׁ ַרִבּ

. ָאַמר לֹו: ָמאֹור  ְעַזְעָתּ ְזַדּ ֵני ָמה ִנּ "ל. ִמְפּ ַנּ ֵבן ַכּ ְלִמיד, ִנְכָלל ְבּ ִחיַנת ַתּ ְבּ

א  ָמּ ֶשׁ לֹו:  ָאַמר  ַהָחְכָמה.  ָים  ְבּ דֹול  ָגּ אֹור  ָרָאה  ֶשׁ  – ָיּם  ַבּ ָרִאיִתי  דֹול  ָגּ

ִחיַנת: ִלְוָיָתן  ִחיַנת ַמְלכּות, ְבּ ל ִלְוָיָתן ָרִאיָת ְוכּו', – ִלְוָיָתן ֶזה ְבּ ֵעיָניו ֶשׁ

יב לֹו,  ֵהִשׁ "ל. ַהְינּו ֶשׁ ַנּ ַכּ רּון ְוכּו'  ֵבּ ְיַשׂ ם ֵאֶליָך  ָלּ ֻכּ ֶחק ּבֹו,  ָיַצְרָתּ ְלַשׂ ֶזה 

ץ  ּוְמַקֵבּ ט  ְמַלֵקּ ַמְלכּות  ִחיַנת  ְבּ ׁ ֶשּ ַמה  ַהְינּו  ְדּ ִלְוָיָתן.  ל  ֶשׁ ֵעיָניו  ָרָאה  ֶשׁ

ין  ּוְמַצִפּ לּויֹות  ְתּ ֵעיֵניֶהם  ם  ָלּ ֻכּ ֶשׁ עֹוָלם,  ֵאי  ָבּ ל  ָכּ ל  ֶשׁ ְטחֹונֹות  ַהִבּ ל  ָכּ

ְטחֹונֹות ְוִנְכָנס  ל ֵאּלּו ַהִבּ ץ ָכּ ִחיַנת ִלְוָיָתן, ְמַקֵבּ ְרָנָסה, ּוַמְלכּות, ְבּ ַעל ַפּ

י  ַרִבּ ְעֵזַע  ִנְזַדּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְרָנָסה.  ַפּ ם  ׁ ִמָשּ ל  ְלַקֵבּ ַהָחְכָמה  ְלָים  ֶהם  ִעָמּ

ה  ֶלּ ם ִנְתַגּ ׁ ָשּ ָים ַהָחְכָמה, ֶשׁ ְכַנס ְבּ ִנּ י ָנַפל ָעָליו ִיְרָאה, ֵמֲחַמת ֶשׁ ַע, ִכּ ְיהֹוֻשׁ

ִלְוָיָתן  ל  ֶשׁ ֵעיָניו  ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ ְרָנָסה,  ַפּ ל  ְלַקֵבּ א  ָבּ ֶשׁ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ְבּ

"ל: ַנּ י ַמְלכּות הּוא ְמקֹור ַהִיְּרָאה, ַכּ "ל, ְוַעל־ְיֵדי־ ֶזה נֹוֵפל ִיְרָאה, ִכּ ַנּ ַכּ

ֶזה   – ָיִמים  ָנַתִים  ְשׁ ְוכּו'.  ֹחֵלם  ּוַפְרֹעה  ָיִמים  ָנַתִים  ְשׁ ץ  ִמֵקּ ַוְיִהי  ְוֶזה: 

ִחיַנת עֹוָלם  ְבּ ֵהם  "ל, ֶשׁ ִנים ַהַנּ ׁ ַהָשּ קּופֹות  ְתּ ַהָיִּמים,  קּופֹות  ִחיַנת ְתּ ְבּ

ֵסֶדר  ם  ׁ ָשּ ֶשׁ ֵמַהְזַּמן;  ְלַמְעָלה  הּוא  ֶשׁ ָאֹרְך,  ּלֹו  ֻכּ ֶשׁ יֹום  הּוא  ֶשׁ א,  ַהָבּ

ֲעׁשּוִעים  ׁ ֲענּוִגים ְוַהַשּ ל ַהַתּ ֵהם ָכּ "ל, ֶשׁ ַנּ יִפים ַכּ ִחיַנת ַמִקּ ים הּוא ְבּ ַהְזַּמִנּ

ֹזַּהר )ויגש דף  ּמּוָבא ַבּ ִחיַנת יֹוֵבל, ַכּ "ל. ּוַפְרֹעה ֶזה ְבּ ַנּ א ַכּ ל עֹוָלם ַהָבּ ֶשׁ

ֵאר( ָאר לֹא ֵבּ ּה: )ְוַהְשׁ ְלָין ִמַנּ ְרִעין ְוִאְתַגּ ָכל ְנהֹוִרין ִאְתָפּ ר"י:(, ְדּ

ֵהם ְטמּוִנים ֵמֵעין  יִפים, ֶשׁ ִקּ ִחיַנת ַהַמּ הּוא ְבּ ה, ֶשׁ ִחיַנת ְקבּוַרת ֹמֶשׁ ְוֶזה ְבּ

ה ְוַתְחּתֹוִנים ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמְעָלה,  ְוֶזה: ֶעְליֹוִנים ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמָטּ ל.  ֹכּ



ַגְווָנא ָדא ָלא ֲהוּו  א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ע. ַרּבִ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ ַוּתָ

ָנָהא ְוִקּיּוָמָהא  ן יֹוָמָהא ּוׁשְ ּבַ ָמר חּוׁשְ ָהא ִאּתְ י ַעְלָמא ּדְ ָכל ְנׁשֵ ּבְ

ָלא ֲהָוה  א ְלַאֲחָזָאה ּדְ יּה. ֶאּלָ ִאְתַקְבַרת ּבֵ ָעְלָמא ְוַההּוא ֲאַתר ּדְ ּבְ

י ָעְלָמא.-ותמת שרה בקרית ארבע, רבי אבא  ָכל ְנׁשֵ ָרה ּבְ ׂשָ ּכְ

מיתתה,  ואופן  חייה  זמן  על  בפסוק  הפירוט  זה  כגון  אמר 

נשות  בכל  היה  לא  שרה,  של  הגדולה  מעלתה  על  המורה 

ימים  ואריכות  ושנותיה  ימיה  חשבון  נאמר  שהרי  העולם, 

שזכתה להם, להורות על המקיפים העליונים שהשיגה שהם 

כי  בחינת  הבא,  שבעולם  ושנים  ימים  תקופות  סדר  בחינת 

קרוב אליך הדבר מאד )המקיפים הנ"ל( בפיך ובלבבך, בחינת 

פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות, שהם בחינת החליפות, 

בחינת כלליות בן ותלמיד, בחינת וכל )כלליות( בניך לימודי 

ה’, בחינת יובל שהוא עולם הבא, שנעשים בחינת הבן יצחק 

ויראה שמכניס בחברו  ידי הדעת  והתלמידות של שרה על 

בנו ולתלמידו, כי שרה הייתה מגיירת גירות והכניסה בהם 

דעת אלוקים והייתה מוציאה הרוח שטות מהם, שעל ידי זה 

שהם  יותר  גדולים  מקיפים  להשיג  פעם  בכל  לעלות  זכתה 

קיומה  זה  ידי  שעל  המקום,  ולמעלה  מהזמן  למעלה  בחינת 

כי מעלתה שהיא גם למעלה וגם למטה, ולכן  עדין בעולם, 

ורחוק  עליון  נסתר  שהוא  מקום  אותו  על  הפסוק  פרט  גם 

בחינת מקיפים שנקברה שם, בפתח גן עדן אשר אין אחיזה 

פירוט  ואותו  הגוף.  להכחיש  והקליפות  של הרימה התולעה 

הנרמז בשנים ומקום לא בא אלא להראות שלא הייתה כמו 

שרה במעלתה העליונה בהשגת המקיפים, יראה ודעת, בכל 

נשות העולם. 

ִמְרָים  ם  ׁשָ ָמת  כ( ַוּתָ ְכִתיב )במדבר  ּדִ ִמְרָים  ָהא  ֵתיָמא  ְוִאי 

ָהא  ּדְ ֲאָתא,  ָקא  ָרֵאל  ְדִיׂשְ ָסְרָחָנא  ְלַאֲחָזָאה  ִגין  ּבְ ם.  ׁשָ ֵבר  ּקָ ַוּתִ

ְזכּוָתא ְדִמְרָים. ֲאָבל ָלא  א ּבִ ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ ַמָייא ָלא ָאְזֵלי ְלהּו ּבְ

ָרה.- ואם תאמר הרי מרים  ׂשָ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ִמיָתָתּה ּכְ ָמר ּבְ ִאּתְ

היא כמו שרה  שכתוב ותמת שם מרים ותקבר שם, לכאורה 

נכתבו הדברים להראות גם כן מעלתה כמעלת שרה, אלא 

מפני שרצה הפסוק להראות סירחון של ישראל, שהרי המים 

מרים,  בזכות  אלא  ובזכותם,  בשבילם  בישראל,  הלכו  לא 

אבל עוד שונה  והראיה כי מעת שנפטרה פסקו מי הבאר. 

ענין מיתת מרים משרה כי לא נאמר במיתתה כמה שנאמר 

בשרה ימים ושנים. שהוא מעלת השגת המקיפים כנ"ל.

חֹוִרין  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  י( ַאׁשְ ַתח )קהלת  ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ

ֵעת יאֵכלּו. ַהאי ְקָרא )צה ב( אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא, ֲאָבל  ַרִיְך ּבָ ְוׂשָ

ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִאין ִאינּון ִיׂשְ ַזּכָ יּה, ּדְ ָלא ּבֵ ּכָ ִאית ָלן ְלִאְסּתַ

ָייא  ּלְ ל אֹוְרִחין ְסִתיִמין ּוְלִאְתּגַ הּוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ּכָ

סוד  לבאר  פתח  יהודה  רבי  ָמר.-  ִאּתְ ְוָהא  ִאין  ִעּלָ ָרִזין  לֹון 

השפעת פרנסת הבינה שהיא היובל דרך בנה ז"א למלכות 

שנאמר, אשריך ארץ מלכות שמלכך ז"א שהוא בן של חורין 

ורמזים  הבא  עולם  מקיפי  בינה,  אמא  היובל,  חירות  שהיא 

שבים מ"י החכמה ושריך אנשי החיל )הפועלים ברצון וזריזות 

פעל  מה  יאמר  כעת  בחינת  בעת,  הממשלה  בעלי  ויראה( 

א-ל, בחינת רצון בחינת כתר המתגלה בשעה אשר יאכלו. 

אותו פסוק העמידו החברים כבר לבארו באופן אחר. אבל 

יש לנו להסתכל בו להשיגו באופן יותר עליון, שהרי זכאים 

הם ישראל כי בשורשם מצד נשמתם הם זכים ונקיים וקדושים 

ורחוקים לגמרי מעוון, שהקב"ה מרחמנות ואהבה שלו  להם 

נתן להם התורה לדעת בדעת של רחמים כל דרכים סתומות 

המה  אשר  המקיפים,  השגות  שהם  ונסתרות,  העליונות 

להם  ולגלות  השרת,  מלאכי  מהשגת  לפנים  אפילו  סתומות 

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

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוטה  מֹו ֶשׁ ה, ְכּ ְקבּוַרת ֹמֶשׁ ֱאָמר ִבּ ַהֶנּ

יק  ִדּ ִריְך ַהַצּ ָצּ ַמִים ּוָבָאֶרץ, ֶשׁ ׁ ָשּ י ֹכל ַבּ ִחיַנת: ִכּ "ל, ְבּ ִחיַנת ֹכל ַהַנּ יד(, ֶזה ְבּ

ְלַהְראֹות  "ל,  ַנּ ַכּ ֹכל  ִחיַנת  ְבּ לֹו  ִיְּהֶיה  ֶשׁ "ל  ַהַנּ יִפים  ִקּ ַהַמּ ְלֵאּלּו  זֹּוֶכה  ֶשׁ

ִחיַנת:  ַרְך, ְבּ יִדיָעתֹו ִיְתָבּ ָלל ִבּ ֵאיָנם יֹוְדִעים ְכּ ה, ֶשׁ ֵהם ְלַמָטּ ָלֶעְליֹוִנים ֶשׁ

יִגים,  ׂ י ֵהם ַמִשּ ְחּתֹוִנים ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמְעָלה, ִכּ ֶמה ָחִמית ְוכּו'; ּוְלֶהֶפְך, ַתּ

ֶזה ְדָבִרים  ִחיַנת: ָוֶאְרֶאה ֶאת ה': עֹוד ֵיׁש ָבּ בֹודֹו, ְבּ לֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ְמּ ֶשׁ

נּו  ה ַרֵבּ י ֹמֶשׁ י־ְפָרִקים. ִכּ ֵאר ַרק ְקָצת, ְקָצת ָראֵשׁ ה, ְולֹא ֵבּ ֶנְעָלִמים ַהְרֵבּ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ם,  ָלּ ִמֻכּ דֹוָלה  ְגּ ַוֲעָנָוה  יב(,  )במדבר  ָעָנו  ָהָיה 

סּוק  ָפּ ז ַבּ הּוא ְמֻרָמּ ה, ֶשׁ ל ֲחֻנָכּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ע"ז כ:(. ְוֵיׁש עֹוד ֵצרּוף ֶשׁ

ה ֶאת ָיָדיו  י ָסַמְך ֹמֶשׁ ן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ִכּ )דברים לד(: ִויהֹוֻשַע ִבּ

ִחינֹות  ל ַהְבּ ז ָכּ סּוק ְמֻרָמּ ֶזה ַהָפּ י ְבּ ה, ִכּ סֹוֵפי־ֵתבֹות ֵיׁש ֵצרּוף ֲחנּוָכּ ָעָליו, ְבּ

ַהְמֹבָאר  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ּוִמְלאּו  ִחיַנת:  ְבּ ֶזה  "ָמֵלא"   : "ל  ַהַנּ ֲאָמר  ַהַמּ ל  ֶשׁ

ל ֶזה ְמֹבָאר ְלֵעיל  ה ָיָדיו ְוכּו', ָכּ י ָסַמְך ֹמֶשׁ ְלֵעיל, ְוֵכן "רּוַח ָחְכָמה" – ִכּ

ָחֵמׁש  ֵהם  ֶשׁ בּורֹות  ְגּ ָחֵמׁש  ֵיׁש  י  ִכּ ַהִיְּרָאה;  ִעְנַין  ְבּ ם  ַגּ "ל.  ַהַנּ ֲאָמר  ַמּ ַבּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת עז:(, ְוֵיׁש ֶאֶלף ְות"ה  ֵאימֹות, ֶשׁ

דֹוׁש )נשא דף קלז:(,  ֹזַּהר ַהָקּ בּוָרָאן, ַהּמּוָבא ַבּ )ארבע מאות וחמש( ְגּ

ֵאר  ָבִרים לֹא ֵבּ ֶזה ַעד ֶאֶלף ְות"ה. ְוָכל ֵאּלּו ַהְדּ בּורֹות ֶזה ָבּ ְכָלִלים ַהְגּ ִנּ ֶשׁ

ָבִרים ֶנֶאְמרּו ְוכּו': י ֵאּלּו ַהְדּ ָלל, ִכּ ְכּ

ָחְכָמה  ֶתר,  ַהֶכּ ַפע  ֶשׁ ְסִפירֹות:  ר  ָהֶעֶשׂ ל  ִמָכּ ֶרת  ְמַדֶבּ ַהֹזּאת  ַהּתֹוָרה 

ם ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )כתובות  ם ִיְרָאה. ַגּ ּוִביָנה, ָיַדִים, ַגּ

ּנּו  ּנּו ֶחֶסד, ּופֹוֵרק ִמֶמּ ִאּלּו מֹוֵנַע ִמֶמּ ְלִמיד, ְכּ י ַתּ צו(: ַהּמֹוֵנַע ֲהָלָכה ִמִפּ

דף  )יתרו  דֹוׁש  ַהָקּ ֹזַּהר  ַבּ ִאיָתא  ן,  ֵבּ  – ְוַתְלִמיד  ן  ֵבּ ם  ַגּ ַמִים.  ִיְרַאת־ָשׁ

ְלִמיִדים  ַתּ ְפֶאֶרת.  ִתּ א  ָדּ נֹו,  ְבּ ם  ֵשׁ ַמה  ָחְכָמה.  א  ָדּ מֹו,  ׁ ְשּ ַמה  עט:(: 

"ל. ֵרָאה ִהיא  א ְיסֹוד, ּוַמְלכּות ַהַנּ ל, ָדּ א ֶנַצח הֹוד. ֹכּ ֵהם ִלּמּוֵדי ה', ָדּ

ֵרי  ָעִמים. )ַאְשׁ ה ְפּ ָמּ ר ֵמֶהם ַכּ ַדֵבּ ְמּ ִניִמִיּים. ְוֵיׁש ְסִפירֹות ֶשׁ ֵאיָבִרים ַהְפּ

ָכה לֹו ְוכּו'(: ָכּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ְך ׁשֹוְמעֹות. ַאְשׁ ָכּ ָאְזַנִים ֶשׁ



השגות של אלו המקיפים שהם, סודות עליונים והרי זה הוא 

הנאמר ונרמז בפסוק. 

והנה יש לומר כי כנגד ז"א שהוא בן חורין בן היובל כנ"ל 

כנגדו הם דרי מעלה שהם כבחינתו מעל המלכות ודרי מטה 

והמה משיגים סודות הנסתרים העליונים כנ"ל אשר מלובשים 

בתוך משפט דיני התורה של ז”א, ולהם צריך הצדיק שהוא 

בחינת כל להראות בחינת מה חמית, בחינת ברוך כבוד ה’ 

ממקומו, אך להראות להם גם מעט השגה של בחינת מלא כל 

הארץ כבודו כדי שהיה להם יראה. וזהו

ל  א ִדיָלּה ַאְזִמין ָלּה ּכָ ַמְלּכָ ִגין ּדְ ים, ּבְ א ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֵריָך ֶאֶרץ, ּדָ ַאׁשְ

ִאיהּו ַקְייָמא  ִאין, ָרָזא ְדוא''ו ּדְ ְרָכא ֵמֲאָבָהן ִעּלָ ִאְתּבָ ְרָכאן ּדְ ּבִ

יק  ַאּפִ ן יֹוֵבָלא ּדְ ן חֹוִרין ּבֶ ִדיר, ְוִאיהּו ּבֶ ְרָכאן ּתָ ְלַאְרָקא ֲעָלּה ּבִ

ין ְוָכל  ל ַחּיִ ִדיר ּכָ יק ּתָ ַאּפִ ָאה ּדְ ַעְלָמא ִעּלָ ָרא ּדְ ין ְלֵחירּו, ּבְ ַעְבּדִ

ָרא  ּבְ ָאִעיד )נ''א אנגיד( ַהאי  א  ְוֹכּלָ ְרבּות,  ח  ְמׁשַ ְוָכל  ְנִהירּו 

ֹכִרי  ּבְ ִני  ד( ּבְ ָאֵמר )שמות  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ֶאֶרץ  ְלַהאי  ּבּוְכָרא 

''ֵריְך ֶאֶרץ.- אשריך ארץ, זו ארץ החיים  ְך ַאׁשְ ָרֵאל, ּוְבִגין ּכָ ִיׂשְ

שהיא המלכות המקבלת שפע פרנסה וחיים וכנגדה דרי מטה 

המקבלים החיזוקים והשגת בחינת מלא, מפני שהמלך שלה 

שהוא ז"א מזמין לה מתקופות זמני מקיפי עולם הבא בימים 

ושנים, כל ברכות שהתברך מאבות העליונים שהם חג"ת, 

ג’ קווי ז"א, הוא סוד של אות ואו שבשם הוי"ה ברוך הוא 

המעביר שפע אור מהא עליונה שהיא הבינה )המקבלת מיוד 

חכמה( להא תחתונה  שהיא המלכות, שהוא עומד להשפיע 

עליה על המלכות ברכות היורדות בצינור ה-ואו תמיד על 

ידי אלו שעולים תמיד מדרגה לדרגה על ידי שמכניסים בכל 

עת מקיפים חדשים לפנים. ומזאת הבחינה נמשך התיקון של 

חיבור הדרי מעלה לדרי מטה, כי על ידי שמקבלים הדרי מעלה 

ענווה בזכות ההשגה שממשיך להם הצדיק בחינת מה, על ידי 

יכולים להתחבר לדרי מטה השקועים בעולם  זה דרי מעלה 

העשיה להאיר להם גם כן כמו הצדיק כי מלא כל הארץ כבודו 

לחזקם כי אין ייאוש וה’ אצלם ואתם וכן מעט מהשגת בחינת 

מה, שלא יהיו דרי מטה בטלים במציאות. והוא ז"א בן של 

חורין, והוא בן הכלול מתלמיד, בחינת בן היובל, ר"ת כל 

בניך לימודי שהם בחינת כלליות בן ותלמיד, שמאיר הצדיק 

ודרי מעלה הם בחינת  ז"א  ולמה  וארץ,  כל בשמים  בחינת 

חרות, הוא מפני שמוציא היובל את העבדים לחרות, כי דעת 

מקיפי עולם הבא )בינה הנקראת יובל( הנמשכים לבן ותלמיד, 

כי  ייסורי הרוח שטות של העבדים לתאוות,  מן  הוא חרות 

הוא בן העולם העליון שממנו המקיפים ורמזים שבים החכמה 

שמהם נמשכת הפרנסה למלכות, שמוציא מהעלם אל הגילוי 

חיל  אנשי  להיות  ולאלו המתחזקים  למלכות  להשפיע  תמיד 

ידי הצדיק  על  )יסוד-  כל  להם את  ומלכות לתת  בממשלה 

שהוא בחינת כל( החיים ופרנסת הנשמה שהיא הדעת וכל 

)ע"י צדיק כנ"ל( האור של ההשגות וכל )כנ"ל( שמן המשחה, 

הראה,  ורוח  הראה  שמני  הם  משמן,  פנים  להציל  בחינת 

בחינת סובב הרוח, בחינת המקיפים המאירים, והכל שהוא 

היסוד שבז"א בחינת כל בשמים בארץ כלליות בן ותלמיד, 

משפיע הבן הבכור, בחינת חכמה והשגות עליונות בחינת 

הפרנסה  משפיע  ז"א   הזה  חכמה,  ראשית  ביכורי  ראשית 

כנ"ל לארץ זו שהיא המלכות, כמו שנאמר בני בכרי באור 

החכמה ישראל ז”א, המשיג בחינת מה חמית בחינת ברוך 

כבוד ה’ ממקומו ומשום כך כשנמשכים למלכות ודרי מטה 

גם כן, על ידי רמזים שבהם מלובשים המקיפים ואור הפנים 

השוחקות ממקום עליון זה אזי, אשריך ארץ המלכות המקבלת 

שפע החרות העליונה. אשריך שאת בחינת השגת התלמיד 

מן הצדיק  כבודו המקבלת החיזוקים  הארץ  כל  בחינת מלא 

ובניו דרי מעלה הראויים להתחבר לדרי מטה להשפיע בהם. 

כי תיקון ושמחת כולם.

ְדאּוְקמּוָה,  ָמה  ּכְ ַנַער  ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ָלְך  ִאי  ָמר  ִאּתְ ּדְ ּוַמה 

ִמּגֹו  א  ֶאּלָ ָיְנָקא  ָלא  ָאה  ּתָ ּתַ ְוַעְלָמא  ָאה  ּתָ ּתַ ֶאֶרץ  ַהאי  ּדְ

ַנַער  ִאְקֵרי  ּדְ א  ַמְלּכָ ֵמַההּוא  א  ְוֹכּלָ ָעְרָלה.  ְלָטנּוָתא )דעילא( ּדְ ׁשָ

ומה  ָהִכי.-  ִליָנָקא  ִאְצְטִריְך  ּדְ ְלַאְרָעא  ַווי  ְדאּוְקמּוָה.  ָמה  ּכְ

שנאמר אי וצער יסורי העוונות לך ארץ מלכות ודרי מטה 

שמלכך והנהגת ז"א ודרי מעלה הוא בחינת נער כלפיך, כי 

אמנם דרי מעלה כלפי עצמם זקוקים בעיקר להשגת בחינת 

מה חמית כדי להתקדם במעלות ההשגות, אך צריכים שיהיו 

כלולים גם בבחינת תלמיד והשגת מלא, בחינת יהושע נער 

כדי שיהיה להם יראה, דהיינו כאשר דרי מעלה הם בחינת 

נער הנעור ועומד וקם משנתו כמו שהעמידוה את המלכות 

אזי  יתייאשו  לבל  כל הארץ כבודו  ודרי מטה לדעת שמלא 

טוב הדבר, אך אם דרי מעלה יאירו את בחינת מלא כל ארץ 

כבודו כפי מעלתם והשגתם ללא יראה אזי שוב יתבטלו דרי 

יכולים דייקא ח"ו לבא לעוונות באמרם  וכן  מטה במציאות 

בליבם הרי אין ייאוש וה’ ממילא איתי ואצלי וקרוב אלי הגם 

שנמשך אחר הרוח שטות ח”ו, שאותה הארץ התחתונה הזו 

ודרי מטה השקועים ברוח שטות שבה והעולם העליון ודרי 

מעלה לא יונקים אז בעת בחינת נער שאינו בקדושה, אלא 

מתוך שלטון וממשלה שהוא הפך בחינת אנשי חיל ברצון 

קדוש ויראה אמתית, אלא כעובדי עבודה זרה היונקים מתוך 

והצדיק, הממשיך  היסוד  על  הערלה החופפת  קליפת  שלטון 

כלליות ההשגות כראוי בזמן התיקון על ידי ההתקרבות אליו 

כראוי, אך בשלטון הערלה הוא קלקול, כי הם ממש בהפך, 

יונקים  אחד  מצד  כי  לפרי,  דומה  שהקפילה  ובגלל  למרות 



מהשגת מה חמית ואומרים שה’ יתברך רחוק מאתנו כביכול 

בבחינת מה, שאז אדם מתייאש ומחפש אמצעי לעבוד אותו 

מרבים  שני  ומצד  לבדו,  יתברך  ה’  בעבודת  לעסוק  במקום 

החטאים כאילו אין דין ואין דיין אלא כולו אהבה ומלא כל 

הארץ כבודו לבלי להבחין ולראות בין צדיק לרשע ולהבחין 

עובד  אלא  עבדו,  לא  לאשר  ביראה  אלוקים  עובד  במעלות 

דקים  המה  כי  היטב  הדברים  והבן  שטות.  ברוח  האמצעי 

ביותר ובכל רגע יכול להיות חלופה הפך החליפות דקדושה. 

והכל והיסוד שנפגם, שהוא הצדיק הרחמן בחינת משה שאין 

כנ"ל,  עליו  החופפת  הערלה  לקליפת  אלא  אליו  מתקרבים 

שיודעים  המראים  מעלה  ודרי  הנסתר  המלך  שהוא  מאותו 

כאילו  מטה,  דרי  הפשוט  לעם  ריחוק  גם  ומראים  נסתרות 

הם רחוקים מה’ יתברך הנסתר מהם, שאינם יכולים להשיג 

אותו כמו דרי מעלה, או שמאיר המלכות בחינת מלא בלי 

יראה, אותו המלך שנקרא נער כמו שביארו והעמידו, ושוב 

נרמז כאן כמו )בדומה לקדושה אך בקליפה( שהקימו והעמידו 

הצדיקים המלכות כראוי על ידי בחינת מלא כל הארץ לחזק 

הרחוקים, )אך בשונה מן הקדושה והיסוד( ללא בחינת השגת 

מה המביא היראה, אוי לארץ ודרי מטה שצריכים לינוק כך 

מהשפע והשגות של המקיפים ללא הכלליות הראויה שממשיך 

הצדיק שהוא בחינת כל, שאז דייקא נופלים לעוונות וייסורים 

בחינת אי לך, אוי ואבוי לך ארץ. והבן היטב.

ר  לּום ּבַ א ֲחֵזי, ַהאי ַנַער )דף קכה ע''א( ֵלית ֵליּה ִמַגְרֵמיּה ּכְ ּתָ

יּה  ִמּנֵ ִאְתְמָנעּו  ּדְ ִזְמִנין  ְוָכל  ְיִדיָען,  ְלִזְמִנין  ְרָכאן  ּבִ ָנִטיל  ד  ּכַ

יּה, ַווי ְלַעְלָמא  ְך ּוִבְרָכאן ִאְתְמָנעּו ִמּנֵ ִגים ִסיֲהָרא ְוִאְתֲחׁשָ ְוִאְתּפְ

ה ִדיִנין ִאְתָדן ַהאי  ַכּמָ א. ְועֹוד ּבְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִאְצְטִריְך ִליָנָקא ּבְ ּדְ

ְוִאְתֲעַבד  ים  ִאְתַקּיָ ִדיָנא  ּבְ א  כֹוּלָ ּדְ יּה,  ִמּנֵ ָיְנָקא  ָלא  ַעד  ַעְלָמא 

בהתעוררות  הנעור  נער  אותו  ראה,  בא  ְואּוְקמּוָה )הכי(.- 

השינה והשגת בחינת מלא כל הארץ כבודו אין לו מעצמו 

כלום כוחות להתחזק בזאת ההשגה אלא רק כשנוטל ברכות 

הפרנסה והארת המקיפים על ידי הרמזים של הצדיק כראוי, 

בזמנים ידועים זמני ימים ושנים של מקיפי עולם הבא שמשיג 

ה’  כי  הדעת  נמשך  מהם  כי  דייקא,  ידועים  שהם  הצדיק 

הישוב  מן  אדם  להיות  מטה  לדרי  שממשיך  האלוקים,  הוא 

המרגיש האלוקות. וכל הזמנים ודעת המקיפים שנמנעו ממנו 

דרי  ידי  על  שנמנעו  יהושע,  בחינת  תלמיד  בחינת  מאותו 

מעלה שאינם כראוי, אלא בבחינת דקות קליפת הערלה כנ"ל 

שמרחיקים דרי מטה מרוב גאוותם ועליונות השגתם כביכול. 

אז ונפגמה הלבנה והמלכות ארץ ונחשכת מלקבל אור הפנים 

שמן משחת קודש, והברכות של הפרנסה נמנעות ממנו מן 

התלמיד. אוי לעולם שנעלם ממנו האור האמתי שצריך לינוק 

השפע פרנסת המקיפים דרך הקליפה באותה שעה ועת הזו 

של שליטת הערלה והסתרת הפנים. ועוד מאחר שלא נמשך 

הוא  הדעת  שזה  יתברך,  ה’  והמלכת  אלוקים  יראת  הדעת 

דינים של  ובכמה  נופלים לעוונות  המסיר הרוח שטות, אזי 

ייסורים מפני העוונות הבאים מן הרוח שטות וחסרון הדעת, 

נידון העולם הזה טרם יונק ממנו מן הצדיק הרחמן הממשיך 

התעוררות הנער כראוי, וכשאין מתקרבים לזה הצדיק מפני 

שהוא  ויסוד  שהכל  בחינת  הוא  אזי  המרחיקים,  מעלה  דרי 

הצדיק האוחז בסוד הכלליות בן ותלמיד, ועתה עומד בתוך 

כנ”ל,  עליו  וחופפת  המסתירה  הערלה  וקליפת  וצמצום  דין 

וכך  שוב  ירמוז  או  להבינם,  כראוי  הפסוקים  העמדנו  וכך 

העמידו דרי מעלה המלכות ויראה שלא מצד הקדושה ביראה 

לחיים, אלא יראה דקליפה המייאשת הרחוקים או ריבוי האור 

של בחינת מלא ללא יראה.

ָלא ֲהָוה  ִגין ּדְ ע. ָרָזא ִאיהּו, ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ א ֲחֵזי, ַוּתָ ּתָ

ָאר  ׁשְ ּה ּכִ ַלט ּבָ ַההּוא ָנָחׁש ֲעִקיָמָאה, ְוָלא ׁשָ ִמיָתָתּה ַעל ְיָדא ּדְ

ֵני ָעְלָמא ִמּיֹוָמא  הּו. ְוַעל ָיֵדיּה ֵמתּו ּבְ יט ּבְ ּלִ ִאיהּו ׁשַ ֵני ָעְלָמא ּדְ ּבְ

י  הּו ַעל ּפִ ְכִתיב ּבְ ''ה ְוַאֲהֹר''ן ּוִמְרָי''ם ּדִ ר מׁשֶ ָגִרים לֹון ָאָדם ּבַ ּדְ

י ְיָי.- בא  ִמְרָים ַעל ּפִ ִתיב ּבְ א ָלא ּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ ְיָי. ּוְבִגין ְיָקָרא ּדִ

וראה איך התקיים בשרה תיקון המלכות והמשכת שפע חיים 

ופרנסת הנשמות, מה שכתוב ותמת שרה בקריית ארבע. סוד 

נסתר הוא והשגה עליונה מלובשת בפסוק, מפני שלא הייתה 

מיתתה על ידי אותו נחש עקלתון דקליפה שהוא כנגד מלכות 

דקדושה בחינת לוויתן נחש בריח, לוויתן נחש עקלתון, ולא 

שלט בה כמו שאר בני העולם השולט בהם, על ידי מלכות 

הגורמת  יראה  לחיים,  שאינה  יראה  בחינת  שהוא  דקליפה 

לריחוק, על ידי מלכות דרי מעלה המתנשאים בגאוותם על 

עם דל לרחקם מרוב קדושה כביכול, ומקטרגים על הרחוקים 

ללא  האהבה  סוד  להם  שמגלים  להפך  או  איתם,  ה’  שאין 

זה נמשכים העוונות ושהם הפך הדעת  ידי כל  יראה. שעל 

ידו  על  ידיו של אותו נחש המתלבש בשליחיו  ועל  והחיים. 

אדם,  לדורות  בחטאו  אז  להם  שגרם  מיום  עולם  בני  מתו 

עונש המיתה בחטאו על ידי הנחש, שפיתה אותו ואת חוה 

שורש  כאלוקים.  להיות  עליונה  השגה  בעלי  כביכול  להיות 

מן האלוקות  והחבאות הריחוק  דקליפה  וכן הבושה  הגאווה 

שממנה נמשך הדעת והחיים דקדושה. וכל בני העולם שאינם 

מתוקנים בזכות הקרבה לצדיקים מתו מפני זה הנחש פרט 

למלכות  העולים  הם  כי  המן  )ס"ת  ומרי’ם  ואהר’ן  למש’ה 

דקדושה לקבל ולשחוק מן ושפע פרנסה לחיים( שכתוב בהם 

על פי )מלכות פה דקדושה( ה’. שמתו מיתת נשיקה בעלית 

נשמתם בדבקות דקדושה להיות למעלה אך להשאר גם למטה 

כאילו הם עדין חיים על ידי החליפות השאירו בנים ותלמידים 

והם הצדיקים אשר במיתתם קרואים חיים.  הגונים לדורות. 



ומשום כבוד השכינה לא כתוב במפורש בפסוק במרים על 

פי ה’. אולי נרמז גם בזה כי אין כבוד השכינה שידעו כי היא 

שורש קדוש ועליון שממנו נמשך מרירות מרים למרות שמלא 

כל הארץ כבודו.

ָרָזא  ּבְ ע  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּדְ ָרָזא  ע,  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ִתיב  ּכְ ָרה  ׂשָ ּבְ ֲאָבל 

ִקְרַית  ָנָחׁש. ּבְ ע, ְולא ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ָאה, ְוָלא ַעל ְיָדא ָאֳחָרא. ּבְ ִעּלָ

א ָלא  ֲאָבָהן, ְוַעל ּדָ א ּבַ ִוד ַמְלּכָ ר ּדָ ִאְתַחּבַ ע ִהיא ֶחְברֹון, ּדְ ַאְרּבַ

ע.- אבל לעומת  ִקְרַית ַאְרּבַ א ּבְ יָדא ָאֳחָרא ֶאּלָ ֲהָוה ִמיָתָתּה ּבִ

משה אהרן ומרים ולעומת כל בני העולם, בשרה כתוב ותמת 

בקרית ארבע, דהנה סוד השגת קרית ארבע ששרה מתה על 

ידי בחינת זה המקום של מקיפים בסוד עליון שהשיגה בגלוי 

זה הדבקות ועלית נשמתה במלכות דקדושה ולא על ידי אחר 

שהוא נחש וערלה דקליפה. בקרית ארבע ולא בנחש עקלתון 

חברון,  היא  ארבע  בקריית  בדבקות  נשמתה  עלתה  כנ"ל. 

כמו שהתחבר דוד המלך )מלכות( באבות שהם חג"ת דז"א 

אשר בו כל היסוד  כנ"ל שיחדיו הם בחינת בן חורין כנ”ל, 

והכלליות והחיבור בן ותלמיד כראוי שעל ידי זה נמשך חיים 

כראוי כנ"ל ולזה זכתה גם שרה שהיא בחינת מלכות ששרה 

על כל העולם, ועל ידי זה התחברה בכלליות שעל ידי זה עולם 

להשיג המקיפים כראוי בכל עת, על ידי זה לא היתה מיתתה 

ביד אחרת של בחינת אחור והסתרה של הנחש דקליפה כנ"ל 

הנכללות  ומלא  מה  וההשגות  המקום  בחינת  ידי  על  אלא 

ומתחברות יחדיו, אשר בקריית ארבע.

ים  ִאין, ִאְתָקּיָ ין ִעּלָ ַדְרּגִ ַבר ָנׁש ִאְתַקְיימּו ּבְ ד יֹוִמין ּדְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ

ִאין, ָנְפֵקי ְוָנֲחֵתי  ין ִעּלָ ַדְרּגִ ים ּבְ ָלא ִאְתַקּיָ יָון ּדְ ַעְלָמא. ּכֵ ר ָנׁש ּבְ ּבַ

יּה, ּוְכֵדין ָנִטיל  ְרָיא ּבֵ מֹוָתא ׁשַ א ּדְ ְקִריבּו ְלַהאי ַדְרּגָ א ַעד ּדִ ְלַתּתָ

ָמָתא  ִזְמָנא ָחָדא ְוָנִטיל ִנׁשְ ָמָתא ְוָטאס ַעְלָמא ּבְ יק ִנׁשְ ְרׁשּו ְלַאּפִ

ָלא  א ּדְ יַקּיָ ִאין ִאינּון ַצּדִ ַאר ְמָסֲאָבא. ַזּכָ ּתָ ְוָסִאיב ֵליּה ְלגּוָפא ְוִאׁשְ

ְמָסֲאבּוָתא.- בא וראה להשיג,  הּו  ּבְ ַאר  ּתָ ִאׁשְ ְוָלא  ֲאבּו  ִאְסּתָ

כאשר ימים של האדם מתקיימים ונעמדים בדרגות עליונות, 

של השגת מקיפים של עולם הבא שהם גם כן בסדר הימים 

והשנים ובכל פעם עולה בדרגות אלו על ידי שמכניס בחברו 

יראה מלבו הירא המלא הרגשת דעת אלוקים, ונחשב כאילו 

עשהו, ויש לו בן ותלמיד בעולם הזה, אזי גם אחר הסתלקותו 

לעולם העליון ודרגות עליונות אחרי המיתה עדין  נחשב כי 

מתקיים האדם בעולם ונחשב כאילו חי עדין. וכן כמובן גם 

בזמן חייו נחשב חיי כאדם מן הישוב ומתקיים ועומד על דעתו 

בהשגות  ועומד  מתקיים  שלא  כיוון  זה  לעומת  אך  בעולם. 

אלו של מקיפים בדרגות עליונות, שלא משיג הפנימיות בכל 

אדרבא  אלא  שמים,  ביראת  חברו  עם  מדבר  אין  כי  פעם 

מתרחק מפני היראה או אהבה שאינה בקדושה, אזי יוצאים 

ההשגות  אלו  הקליפות  למקום  לחוץ  הקדושה  פנימיות  מן 

ויורדים ההשגות למטה בקליפה היונקת מהם ביראה למוות, 

עד שקרבים לדרגה הזו שבה שורה המוות והייאוש והריחוק 

להוציא  רשות  נוטלת  דקליפה  מלכות  ואז  אלוקים.  מדעת 

הנשמה מן הגוף ללא שהשאיר דעת בעולם בן ותלמיד. וטסה 

העולם בפעם אחת ללא מניעה מידה כנגד מידה, מה שלא 

נשאר  אלא  לדרגה,  מדרגה  פעם  אחר  פעם  בשלבים  עלה 

בפעם  כנגדו  אזי  כביכול,  אחת  ועליה  אחת  פעם  בבחינת 

אחת טסה כנ"ל. ונוטלת הנשמה, ומטמא את הגוף שנשאר 

טמא ללא דעת הנשמה אלא מלא ברוח שטות וטומאה. אך 

בדבקות  כראוי  בהשגות  עת  בכל  העולים  הצדיקים  אשרי 

להמשיך  וחליפות  לבוש  ותלמידים,  בנים  להם  ויש  הנשיקין 

דעתם בעולם גם אחרי ההסתלקות, אשר להם יראת אלוקים 

לחיים, שלא נטמאו ברוח שטות ונמשך להם חיים גם לגוף 

תמיד ולא נשארה בהם טומאה גם אחרי ההסתלקות בזכות 

החליפות. ויהי רצון שנזכה בקרוב לראות פני משה המנהיג 

הרחמן האמיתי אשר ימשיך לנו זה הדעת והמקיפים ובלע 

המוות לנצח אמן כן יהי רצון.

ועתה בא גם אתה לחדש המשך הדברים, על בחינת נחש 

עקלתון דקדושה, וכן תלי תלים של כוכבים כנגד תלי תילים 

של הלכות )וכן כתרי רצונות בעת האכילה( של רבי עקיבא 

אשר עליו אמר ה’ למשה שתוק וכו’

ַקְסְטִריָרא  אֹוְרָחא  ַחד  ר  ִאְתַקּטַ ְרִקיָעא  ּדִ ֶאְמָצעּות  ּבְ ֲחֵזי  ְוָתא 

ְקִטיִרין  ְלהּו  ּכֻ יִקין  ּקִ ּדַ ּכָֹכִבין  ָכל  ּדְ ְרִקיָעא  ּדִ ִחְוָיא  ְוִאיהּו 

ְסִתירּו )ס''א  ּבִ ן  ְמַמּנָ ְוִאינּון  ין,  ּלִ ּתִ י  ּלֵ ּתִ יּה  ּבֵ ְוָקְייֵמי  יּה  ּבֵ

ֵני ָעְלָמא. בסטירו( עֹוָבֵדי ּבְ

ֶרְך ֶאָחד ַמְבִהיק, ְוהּוא ְנַחׁש  ר ּדֶ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ִנְקׁשָ ּוֹבא ְרֵאה, ּבְ

י  ּלֵ ם ְקׁשּוִרים ּבֹו ְועֹוְמִדים ּבֹו ּתִ ּלָ ים ּכֻ ּקִ ל ַהּכֹוָכִבים ַהּדַ ּכָ ָהָרִקיַע, ׁשֶ

ֶתר. ּסֵ ּבַ ֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ י ּבְ ים ]בצד[ ַעל ַמֲעׂשֵ ים, ְוֵהם ְמֻמּנִ ִתּלִ

ָאה  ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָנְפֵקי ְלַעְלָמא ֵמַהאי ִחְוָיא ִעּלָ ּמָ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּכְ

ְסִתירּו עֹוָבֵדי )דף  ן ּבִ יּה ָאָדם, ְוֻכְלהּו ְמַמּנָ א ּבֵ ּתָ ִאְתּפַ ַקְדָמָאה ּדְ

ָאה, ְמַסְייִעין  ּכָ ר ָנׁש ְלִאְתּדַ ְך ָאֵתי ּבַ קכה ע''ב( ַעְלָמא, ּוְבִגין ּכָ

ְוִאְקֵרי  ר  ּמַ ְוִאְסּתַ ֵליּה  ַסֲחָרא  ָמאֵריּה  ּדְ ְוִסּיּוָעא  ֵעיָלא,  ִמּלְ ֵליּה 

ָקדֹוׁש.

ָחׁש  ין יֹוְצאֹות ָלעֹוָלם ִמזֶּה ַהּנָ ה ְקבּוצֹות ַמְלֲאֵכי ּדִ ּמָ ֻדְגַמת ֶזה ּכַ ּכְ

י  ֵסֶתר ַמֲעׂשֵ ים ּבְ ם ְמֻמּנִ ה ּבֹו ָאָדם, ְוֻכּלָ ּתָ ִהְתּפַ ְדמֹון ׁשֶ ָהֶעְליֹון ַהּקַ

ִעים אֹותֹו ִמְלַמְעָלה,  ֵהר - ְמַסּיְ א ָאָדם ְלִהּטָ ְך, ּבָ ּום ּכָ ָהעֹוָלם, ּוִמּשׁ

ָמר ְוִנְקָרא ָקדֹוׁש. יף אֹותֹו ְוִנׁשְ ל ַרּבֹו ַמּקִ ּיּוַע ׁשֶ ְוַהּסִ



ָהָרצֹון,  ַעל  ַבּ ָהַרֲחִמים,  ַעל  ַבּ עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ַרֵחם  ְוַהֲחִניָנה,  ַהֶחְמָלה  ַעל  ַבּ ְוַהֶחֶסד,  ַהּטֹוב  ַעל  ַבּ

ּוְזכּות  ֹכַח  ְבּ ָנא  נּו  ְוַזֵכּ ים,  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעֵלינּו 

ּוְתִמיֶמיָך,  ְיֵרֶאיָך  ְרצֹוֶנָך  י  עֹוֵשׂ יֶקיָך  ְוַצִדּ ֲחִסיֶדיָך 

יְך  ָך, ְוַתְמִשׁ ְלּ ַמִים ֶשׁ ל ִיְרַאת ָשׁ ר ֵהם ָהאֹוָצר ֶשׁ ֲאֶשׁ

ְמָך  ׁ ִמִשּ ְוֵאיָמה  ָוַפַחד  ִיְרָאה  ַהּטֹוב  ֵמאֹוָצָרם  ָעֵלינּו 

ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת  ָלנּו  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ

ֶנֱחָטא  י  ְלִבְלִתּ ֵנינּו  ָפּ ַעל  ִיְרָאְתָך  ְוִתְהֶיה  ֱאֶמת,  ֶבּ

ה  דֹוָשׁ ַהְקּ ִיְרָאְתָך  ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמִשׁ ְלעֹוָלם.  עֹוד 

ָהֹעֶנׁש  ִיְרַאת  ָאה,  ִעָלּ ְוִיְרָאה  ָאה  ָתּ ַתּ ִיְרָאה  ָתִמיד, 

ֱאֶמת,  ֶבּ ָך  ְלָעְבְדּ ה  ֵמַעָתּ ה  ְוִנְזֶכּ ָהרֹוְממּות.  ְוִיְרַאת 

ֵמְרצֹוְנָך  ָנסּור  ְולֹא  ּוְבַאֲהָבה,  ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ְבּ

ֵלָמה  ְשׁ ַהִיְּרָאה  ַעל־ְיֵדי  ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ַעד  ֹמאל,  ּוְשׂ ָיִמין 

ה  ְזֶכּ ִיּ ֶשׁ עֹוָלם,  ָבּ ֲהגּוִנים  ְוַתְלִמיִדים  ִנים  ָבּ ְלַהֲעִמיד 

ָרֵאל, ְלַהְכִניס  ית־ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֲאִני ְוָכל ַעְמּ ָכּ

ָבֵנינּו ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו ּוְבַתְלִמיִדים  ה ְבּ ׁ ְקֻדָשּ ַעת ִדּ ַהַדּ

ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך  ם  ְוהֹוַדְעָתּ תּוב,  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֲהגּוִנים, 

ַרק  ִיְהֶיה  ָהעֹוָלם  ֶזה  ָבּ ְוִעְסֵקנּו  ּבּוֵרנּו  ִדּ ְוָכל  ָבֶניָך. 

ֶאָחד  ל  ָכּ ֶשׁ ָתִמיד  ה  ִנְזֶכּ ֶשׁ ַוֲעבֹוָדְתָך,  תֹוָרְתָך  ְבּ

ָכל  ְבּ ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת  ְבּ ֲחֵברֹו  ִעם  ר  ִויַדֵבּ ַיֲעֹסק  ְוֶאָחד 

ֱאלִֹקים  ְוַדַעת  ּתֹוָרה  ין  ֵדּ ִמן  ֵדין  לּו  ִויַקְבּ ָויֹום,  יֹום 

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ָכּ ִויַחֵזּק  ִויָזֵרז  ִויעֹוֵרר  ַמִים,  ָשׁ ְוִיְרַאת 
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לרפואת

 חיה ליאורה בת פטריסיה

ֵעת  ל ּבְ ֵליַמְזְלִניק(, ַעל־ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלַקּבֵ ּקֹוִרין ׁשְ ָראּוי, ְוהּוא ִאיׁש ַחִיל ְולֹא ַהֶהֶפְך )ׁשֶ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ דֹוׁש ּבְ ַעת ַהּקָ ּיֹוֵדַע ְלָהִאיר ַהּדַ י ֱאֶמת, ׁשֶ זֹּוֶכה ְלִהְתָקֵרב ְלַרּבִ א. ִמי ׁשֶ
ּלֹא ֵיַדע  ִלי ׁשּום ְיִדיָעה, ׁשֶ עּור, ּבְ ִלי ׁשִ ָרצֹון ֻמְפָלג ּבְ ַרְך ּבְ ּתֹוֵקק ְוִיְכֹסף ְמֹאד ֵאָליו ִיְתּבָ ֵעת ָהֲאִכיָלה, ְוִיׁשְ ִאיר לֹו ָהָרצֹון ּבְ ּיָ ַהְינּו, ׁשֶ ְפָלג. ּדְ ָהֲאִכיָלה ֶהָאַרת ָהָרצֹון ַהּמֻ

ַרְך:  ֶפׁש ֵאָליו ִיְתּבָ ְכלֹות ַהּנֶ ׁשּוט ּבִ ָלל ַמה הּוא רֹוֶצה, ַרק ָרצֹון ּפָ ּכְ
ם  ֵ י ֵכן ַאל ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ֵמַהּשׁ ׁש ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַאף ַאל ּפִ ּיֹות ַמּמָ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ח ּבִ ַפל ַח"ו, ּוֻמּנָ ּנָ ב. ָאסּור ָלָאָדם ְלָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ַח"ו, ַוֲאִפּלּו ִאם ָנַפל ְלָמקֹום ׁשֶ
ׁש לֹו ֶזה  ּיֵ ׁשֶ י ִאם ּכְ יק ּכִ ם ַצּדִ ׁשֵ יק ָהֱאֶמת ֵאינֹו ִנְקָרא ּבְ ּדִ בֹודֹו. ְוַהּצַ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ַרְך, ּכִ ם ְיכֹוִלין ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ָ ם ִמּשׁ י ּגַ עֹוָלם, ּכִ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
ם ְוֶאְצָלם ְוָקרֹוב ָלֶהם  ם ְוִעּמָ י ֲעַדִין ֲעַדִין ה' ִאּתָ ָצם ְלעֹוְרָרם ּוְלַהִקיָצם ּוְלַגּלֹות ָלֶהם, ּכִ ָקם ּוְלַאּמְ ְפלּו ְמֹאד ְמֹאד, ְלַחזְּ ּנָ ּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ּוְלָהִרים ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ ַהּכַֹח, ׁשֶ
ִחיַנת "ֶמה ָחִמיָת ַמה  ַרְך ּבְ יִדיָעתֹו ִיְתּבָ ָלל ּבִ ֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכְ , ׁשֶ בֹוּהַ ַמְדֵרָגה ּגָ ֵהם ּבְ יק ְלַהְראֹות ְלֵאּלּו ׁשֶ ּדִ בֹודֹו. ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ָצִריְך ַהּצַ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּכִ

" ְוכּו' ּתָ ׁשְ ּפַ ׁשְ ּפִ
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יָת  ִלּ ִגּ ָבר  ְכּ י  ִכּ ַרְך.  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֲעבֹוַדת  ַבּ ֲחֵברֹו  ֶאת 

ָאָרה  ר ַהַהְשׁ ֶזּה ִעָקּ ִיּים, ֶשׁ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ָהֲאִמִתּ

עֹוָלם  ָאר ִמן ָהָאָדם ַאַחר ִמיָתתֹו ָבּ ְשׁ ִנּ ְוַהֲחִליפֹות ֶשׁ

ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ לּום  ְכּ ָהָאָדם  ִמן  ָאר  ִנְשׁ ֵאין  י  ִכּ ַהֶזּה, 

ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ְוִדּבּוָריו  ְעּתֹו  ַדּ ִאם  י  ִכּ ִטיָרתֹו,  ְפּ ַאַחר 

ל  ָכּ ֲחֵבָריו ּוָבָניו. ְוִהְזַהְרָתּ אֹוָתנּו ֶשׁ ָזָּכה ְלָהִאיר ַבּ ֶשׁ

חּוִתים,  ְפּ ַבּ חּות ֶשׁ ֶזה, ֲאִפּלּו ַהָפּ ָאָדם ָצִריְך ַלֲעֹסק ָבּ

ְוִדּבּוִרים  ַדַעת  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ִמִיְּשׂ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  י  ִכּ

ְעּתֹו  ַדּ ְלָהִאיר  ְוָצִריְך  ֲחֵברֹו.  ַבּ ֵאין  ׁ ֶשּ ַמה  ים  ְקדֹוִשׁ

ָמתֹו,  ְלִנְשׁ ָיִּכים  ׁ ַהַשּ ָהֲעָנִפים  ּוְבָכל  ּוְבָבָניו  ֲחֵברֹו  ַבּ

ם  ׁ ָהעֹוָלם יֹוְדִעין ֵמַהֵשּ ֶשׁ ּוב ָהעֹוָלם ְכּ ר ִיּשׁ י ֶזה ִעָקּ ִכּ

ה: דֹוָשׁ ַרְך ְותֹוָרתֹו ַהְקּ ִיְתָבּ

יֵבנּו  ֲהִשׁ ָנא,  ַהֲחֵיינּו  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  טֹוב ּוֵמִטיב, 

י חֹוַלת  ּפּוִחים ִכּ ַתּ דּוִני ַבּ יׁשֹות ַרְפּ ֲאִשׁ כּוִני ָבּ ָנא, ַסְמּ

ה'  ה  ַאָתּ ָנא,  ֲהִקיֵצִני  ָנא,  עֹוְרֵרִני  ָאִני.  ַאֲהָבה 

ֲאׁשּוָרי.  ּכֹוֵנן  ַרְגָלי  ֶסַלע  ַעל  ָהֵקם  ַוֲהִקיֵמִני,  ִני  ָחֵנּ

ִני  ְטֵשׁ ִיְרָאֶתָך ּוַבֲעבֹוָדֶתָך, ַאל ִתּ ֵצִני ְוַחְזֵּקִני ָנא ְבּ ַאְמּ

ָיִדי,  ִרְפיֹון  ְוַחֵזּק  ץ  ַאֵמּ ִעי.  ִיְשׁ ֱאלֵֹקי  ַעְזֵבִני  ַתּ ְוַאל 

ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה,  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ֶבּ ֶאְזֶכּ ֹאֶפן ֶשׁ ְבּ

י  ַדְעִתּ ְבּ ל  ֶאֹפּ ְולֹא  ְלעֹוָלם  ֶאְמַעד  ְולֹא  ה'  ַבּ ְוֶאְבַטח 

ה ֵא"ל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא  עֹוָלם, ִהֵנּ ָבּ ָבר ֶשׁ ּום ָדּ ִמּשׁ

י ָעִזּי ְוִזְמָרת ָי"ּה ה' ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאְבַטח  ֶאְפָחד ִכּ

י לֹא ַתֲעֹזב אֹוִתי ְלעֹוָלם.  ֱאלַֹקי ִכּ ֵען ֵבּ ׁ ם ה' ְוֶאָשּ ֵשׁ ְבּ

הּוא  ֶשׁ ה  ַמָטּ ֵרי  ָדּ ַגת  ׂ ַהָשּ ֵלמּות  ְשׁ ִבּ יג  ׂ ְלַהִשּ ה  ְוִנְזֶכּ

ָכל־ יׁש ְבּ ה ְלַהְרִגּ בֹודֹו. ְוִנְזֶכּ ַגת ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ׂ ַהָשּ

ֱאֶמת,  ֶבּ ְוַנֲאִמין  ְוֵנַדע  ָעֵלינּו,  ֱאָלקּוְתָך  ָוֶרַגע  ֵעת 

ָכל  א  ְמַמֵלּ ה  ְוַאָתּ בֹוֶדָך,  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  ִכּ

ְך,  ִמָנּ נּוי  ָפּ ֲאַתר  ְוֵלית  ָעְלִמין,  ל  ְכָּ ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין 

ַוֲאִני לֹא  ִרים  ְסָתּ ִמּ ַבּ ִאיׁש  ֵתר  ִיָסּ תּוב, ִאם  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני  ׁ ֶאְרֶאנּו ְנֻאם ה' ֲהלֹא ֶאת ַהָשּ

ִוּיִתי ה'  תּוב, ִשׁ ָכּ ֱאֶמת ִמְקָרא ֶשׁ ה ְלַקֵיּם ֶבּ ָמֵלא. ְוִנְזֶכּ

ָכל־ֵעת ִיְרָאְתָך  יׁש ְבּ יר ְוַנְרִגּ י ָתִמיד. ְוֵנַדע ְוַנִכּ ְלֶנְגִדּ

ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ֶבּ ָלַדַעת  ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ָעֵלינּו,  ְוֵאיָמְתָך 

ָוֶרַגע,  ָכל־ֵעת  ְבּ ָעֵלינּו  עֹוֵמד  ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ ֵלָמה  ְשׁ

ִמיד  ָתּ ַני  ָפּ ִיְרָאְתָך ַעל  ְוִתְהֶיה  ֵתר.  ֶאָסּ ֶניָך לֹא  ּוִמָפּ

ֵני  ִמיד ִמְפּ ה ְלִהְתָיֵרא ְוִלְפֹחד ָתּ י ֶאֱחָטא, ְוֶאְזֶכּ ְלִבְלִתּ

ק  ֵבּ אֹונֹו, ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּוְלִהְתַדּ ַחד ה' ּוֵמֲהַדר ְגּ ַפּ

נּו  ּוְתַזֵכּ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ִכּ דֹול  ָגּ ְדֵבקּות  ִבּ ֱאֶמת  ֶבּ ָך  ְבּ

ַיַחד,  גֹות  ׂ ַהַהָשּ ֵני  ְשׁ ֶאְצֵלנּו  ִנְכָלל  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ְוַתַעְזֵרנּו 

ר ֵהם  ֵרי ַמְעָלה, ֲאֶשׁ ַגת ָדּ ׂ ה ִעם ַהָשּ ֵרי ַמָטּ ַגת ָדּ ׂ ַהָשּ

ֱאֶמת  ה ָלַדַעת ֶבּ בֹודֹו". ְוִנְזֶכּ ׁשֹוֲאִלים "ַאֵיּה ְמקֹום ְכּ

ָלל, ְוַתְכִלית ַהְיִדיָעה  ְך ְכּ ִפיָסה ָבּ ָבה ְתּ י ֵלית ַמֲחָשׁ ִכּ

ְתָך ֵאין ֵחֶקר: י ִלְגְדָלּ ר לֹא ֵנַדע ִכּ ֲאֶשׁ

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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