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ים ַעְלָמא, ְוִאי ֵתיָמא ָהא ְבִגיֵניּה  ַיֲעֹקב ִאְתְקּיַ ִגיֵניּה ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ

ְקֵרי  ְרָאם, ַאל ּתִ ִהּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, )בראשית ב( ּבְ ַאְבָרָהם, ּכְ ּדְ

ים ַאְבָרָהם,  ַיֲעֹקב ִאְתְקּיַ ִגיֵניּה ּדְ א ּבְ ַאְבָרָהם. ֶאּלָ א ּבְ ְרָאם ֶאּלָ ִהּבָ ּבְ

ָדה ֶאת  ר ּפָ ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ְכִתיב, )ישעיה כט( ּכֹה ָאַמר ה' ֶאל ּבֵ ּדִ

ֵני ָעְלִמין ְוָחִריב  ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ָנא ֲהָוה קּוְדׁשָ ַמת ּדְ ּדְ ַאְבָרָהם. ּוִמּקַ

ִאְתָחָרבּו  ְוָלא  ָעְלִמין,  ְכָללּו  ּתַ ִאׁשְ יּה  ִמּנֵ ַיֲעֹקב  ֲאָתא  ּדְ יָון  ּכֵ לֹון, 

ַקְדִמיָתא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )ישעיה מג( ּכֹה ָאַמר ה' ּבַֹרֲאָך  ּכְ

ָרֵאל ְוגו'. ַיֲעֹקב ְוֹיֶצְרָך ִיׂשְ

ָרֵאל, ּוְכִתיב )שם(  כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ִתיב, )שמות ד( ּבְ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ּתָ

ִריְך הּוא,  א ּבְ ן ְלקּוְדׁשָ ָרֵאל ִאְקֵרי ּבֵ ִני ְוַיַעְבֵדִני, ִיׂשְ ח ֶאת ּבְ ּלַ ׁשַ

מֹו ּוַמה  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, )משלי ל( ַמה ּשְׁ יּה, ּכְ ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ ִגין ּדְ ּבְ

י ֵתָדע. נֹו ּכִ ם ּבְ ֵ ּשׁ

ְקָרא  ַוּתִ כט(  )בראשית  ִתיב,  ּכְ ַמה  ִלְראּוֵבן  אֹוִליַדת  ד  ּכַ ֵלָאה, 

ִסְטִרין  ְתַלת  ּבִ ִליל  ִאְתּכְ ּדְ ִגין  ּבְ ְסָתם,  ְראּוֵבן  ְראּוֵבן.  מֹו  ׁשְ ֶאת 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  ְמעֹון ְוֵלִוי. ַמאי ַטְעָמא ֵלִוי, ּכְ ֲחָדא, ׁשִ ָרן ּכְ ִמְתַחּבְ

)מלכים א ז( לֹיֹות, ִחּבּוָרא ְדָכל ִסְטִרין.

ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  מט(  )בראשית  ְכִתיב,  ּדִ ֵמָהָכא,  ְיהּוָדה,  י  ִרּבִ ָאַמר 

ּוַמְלכּו  ּוַמְלכּוָתא.  א,  הּוְנּתָ ּכְ ֵכירּוָתא,  ּבְ ַתְרּגּומֹו  ּכְ ָעז,  ְוֶיֶתר 

א ְראּוֵבן ְסָתם. ִסְטָרא ִדְגבּוָרה ִאיהּו, ְוַעל ּדָ ּבְ

ֵלָאה  ְוֵלִוי.  ְמעֹון  ׁשִ ּבְ ִליל  ִאְתּכְ ּדְ ְסָתם,  ֵבן  ְראּו  א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר 

ַעם  ְכִתיב, )בראשית כט( ַהּפַ ּה. )ס''א רעותא( ּדִ ָהִכי ֲהָוה ַדְעּתָ

ָלָתא  ֲהָוה ּתְ ִגין ּדְ ה ָבִנים. ּבְ לׁשָ י לֹו ׁשְ י ָיַלְדּתִ י ֵאַלי ּכִ ֶוה ִאיׁשִ ִיּלָ

ֲחָדא. ָרן ּכְ ִמְתַחּבְ ּדְ

א  ַמְלּכָ ְוָדִוד  ָאה, ֲאָבָהן  ִעּלָ ָהא ְרִתיָכא  ּדְ ָהָכא הּוא.  ּדְ ֲחֵזי,  ְוָתא 

ָמא  ִאין, ָרָזא ִדׁשְ ע ִאינּון ְרִתיִכין ִעּלָ הּו ַאְרּבַ הּו, ְוֻכּלְ ר ּבְ ִאְתַחּבַ ּדְ

ָיִרית ַמְלכּו,  ְמעֹון ֵלִוי, ְלָבַתר ְיהּוָדה ּדְ א, ְראּוֵבן ׁשִ א. ְוַעל ּדָ יׁשָ ַקּדִ

א. ּוְכִתיב )ס''א דא בתר דא דכתיב(  ֲאַתר ּדָ הּו ּבְ ּלְ א, ּכֻ ְוַעל ּדָ

ֲעֹמד  ַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ְוגו' )בראשית כט( ַוּתַ )בראשית כט( ַהּפַ

ַעם אֹוֶדה ֶאת  ע ָסְמִכין. ַהּפַ ְכָללּו ַאְרּבַ ּתַ ָהָכא ִאׁשְ ִגין ּדְ ֶדת, ּבְ ִמּלֶ

א  הּו. ֶאּלָ ֻכּלְ ַהאי, ְוָלאו ּבְ ה', ַמאי ַטֲעָמא ָאְמָרה אֹוֶדה ֶאת ה' ּבְ

ָמא  ָגלּוָתא, ׁשְ ָרֵאל ּבְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ל ִזְמָנא )דף קנה ע''א( ּדִ ֵמָהָכא, ּכָ

ִלים הּוא. א ָלאו ׁשְ יׁשָ ַקּדִ

אֹוִליַדת ִליהּוָדה, ָלא  ִנין ֲהוּו ַעד ּדְ ְתַלת ּבְ ב ּדִ א ֲחֵזי, ַאף ַעל ּגַ ּתָ

הּו, ְוַעל  ֻכּלְ ַעם אֹוֶדה ֶאת ה', ְוָלא ּבְ ְך ַהּפַ ְרְסָייא. ּוְבִגיֵני ּכָ ִלים ּכֻ ׁשְ

ְרְסָייא  ָקְייָמא ּכֻ ֲעֹמד, ּדְ ֶדת. ַמאי )קפ''ו ע''א( ַוּתַ ֲעֹמד ִמּלֶ א ַוּתַ ּדָ

ֲעֹמד  ָהא ַעד ָהָכא, ַוּתַ ֲעֹמד, ּדְ ַעל ַסְמכֹוִהי. )ותעמד עד הכא( ַוּתַ

א ַעְלָמא ְדִפירּוָדא ִאיהּו.  אן ּוְלַתּתָ ִיחּוָדא ַחד, ִמּכָ ּבְ
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ִבילֹו  ׁשְ ה ּבִ ִביל ַיֲעֹקב ִהְתַקּיֵם ָהעֹוָלם. ְוִאם ּתֹאַמר, ִהּנֵ ׁשְ ּבֹא ְרֵאה, ּבִ

א  ֶאּלָ ְרָאם  ִהּבָ ּבְ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ְרָאם,  ִהּבָ ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאְבָרָהם,  ל  ׁשֶ

תּוב )ישעיה  ּכָ ּום ַיֲעֹקב ִהְתַקּיֵם ַאְבָרָהם, ׁשֶ א ִמּשׁ ַאְבָרָהם - ֶאּלָ ּבְ

ָדה ֶאת ַאְבָרָהם. ּוִמּקֶֹדם  ר ּפָ ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ כט( ּכֹה ָאַמר ה' ֶאל ּבֵ

א  ּבָ יָון ׁשֶ רּוְך הּוא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ּוַמֲחִריָבם. ּכֵ דֹוׁש ּבָ ָלֵכן ָהָיה ַהּקָ

ֶזהּו  ָבִראׁשֹוָנה.  ּכְ ֶנְחְרבּו  ְולֹא  ָהעֹוָלמֹות  ּנּו  ִמּמֶ ְכְללּו  ּתַ ִהׁשְ ַיֲעֹקב, 

ָרֵאל ְוגֹו'. תּוב ּכֹה ָאַמר ה' ּבַֹרֲאְך ַיֲעֹקב ְוֹיֶצְרְך ִיׂשְ ּכָ ׁשֶ

ח  ּלַ ָרֵאל, ְוָכתּוב ׁשַ ִני ְבֹכִרי ִיׂשְ תּוב, )שמות ד( ּבְ ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ

ּום  ִמּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַלּקָ ן  ּבֵ ִנְקָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַיַעְבֵדִני.  ִני  ּבְ ֶאת 

י ֵתָדע. נֹו ּכִ ם ּבְ ֵ מֹו ּוַמה ּשׁ ֱאַמר ַמה ּשְׁ ּנֶ מֹו ׁשֶ ק ּבֹו, ּכְ ְדּבָ ּנִ ׁשֶ

מֹו ְראּוֵבן.  ְקָרא ֶאת ׁשְ תּוב? ַוּתִ ּלֵָאה הֹוִליָדה ֶאת ְראּוֵבן, ַמה ּכָ ׁשֶ ּכְ

 - ַיַחד  ִרים  ְמֻחּבָ ְצָדִדים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְסָתם,  ְראּוֵבן 

לֹיֹות,  ז(  א  )מלכים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלִוי?  ַעם  ַהּטַ ָמה  ְוֵלִוי.  ְמעֹון  ׁשִ

ָדִדים. ל ַהּצְ ל ּכָ ַהִחּבּור ׁשֶ

ַתְרּגּומֹו  ּכְ ְוֶיֶתר ָעז,  ֵאת  תּוב ֶיֶתר ׂשְ ּכָ אן ׁשֶ י ְיהּוָדה, ִמּכָ ָאַמר ַרּבִ

ן  ּכֵ ְוַעל  בּוָרה,  ַהּגְ ַצד  ּבְ ִהיא  ְלכּות  ְוַהּמַ ּוַמְלכּות.  ה  ֻהּנָ ּכְ כֹוָרה,  ּבְ

ְראּוֵבן ְסָתם.

ְך ָהְיָתה  ְמעֹון ְוֵלִוי. ּכָ ׁשִ ְכָלל ּבְ ּנִ א, ְראּו ֵבן ְסָתם, ׁשֶ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ

י  י ָיַלְדּתִ י ֵאַלי ּכִ ֶוה ִאיׁשִ ַעם ִיּלָ תּוב ַהּפַ ּכָ ל ֵלָאה, ׁשֶ ּה ]רצונה[ ׁשֶ ַדְעּתָ

ִרים ַיַחד. ְתַחּבְ ּמִ ה ׁשֶ לֹׁשָ ָהיּו ׁשְ ּום ׁשֶ ה ָבִנים. ִמּשׁ לֹׁשָ לֹו ׁשְ

ָבה ָהֶעְליֹוָנה - ָהָאבֹות, ְוָדִוד  ְרּכָ ֲהֵרי ַהּמֶ אן הּוא, ׁשֶ ּכָ ּוֹבא ּוְרֵאה ׁשֶ

בֹות ֶעְליֹונֹות, ַהּסֹוד  ע ֵהם ֶמְרּכָ ם, ְוָכל ָהַאְרּבַ ר ִעּמָ ִהְתַחּבֵ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

ְיהּוָדה  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוֵלִוי,  ְמעֹון  ׁשִ ְראּוֵבן  ן  ּכֵ ְוַעל  דֹוׁש.  ַהּקָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

זה  אחר  ]זה  ְוָכתּוב  ַהזֶּה.  קֹום  ּמָ ּבַ ם  ּלָ ּכֻ ן  ּכֵ ְוַעל  ַמְלכּות,  ַרׁש  ּיָ ׁשֶ

ֲעֹמד ִמּלֶֶדת.  ַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ְוגֹו' ַוּתַ שכתוב[ )בראשית כט( ַהּפַ

ַעם אֹוֶדה ֶאת ה', ָמה  ָעה ַעּמּוִדים. ַהּפַ ְלמּו ַאְרּבָ אן ִנׁשְ ּכָ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ל  ּכָ אן, ׁשֶ א ִמּכָ ם? ֶאּלָ ֶזה אֹוֶדה ֶאת ה', ְולֹא ְבֻכּלָ ַעם ָאְמָרה ּבְ ַהּטַ

ֵלם. דֹוׁש ֵאינֹו ׁשָ ם ַהּקָ ֵ לּות, ַהּשׁ ּגָ ָרֵאל ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ְזַמן ׁשֶ

הֹוִליָדה ֶאת ְיהּוָדה,  ה ָבִנים ָהיּו ַעד ׁשֶ לֹׁשָ ּשְׁ ב ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ַאף ַעל ּגַ

ם.  ְבֻכּלָ ְולֹא  ַעם אֹוֶדה ֶאת ה',  ַהּפַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ֵלם,  ָ ַהּשׁ א לֹא  ּסֵ ַהּכִ

א ַעל ּתֹוְמָכיו.  ּסֵ ָעַמד ַהּכִ ֲעֹמד? ׁשֶ ֲעֹמד ִמּלֶֶדת. ַמה זֶּה ַוּתַ ן ַוּתַ ְוַעל ּכֵ

ִיחּוד ֶאָחד.  ֲעֹמד, ּבְ אן ַוּתַ ה ַעד ּכָ ִהּנֵ ֲעֹמד, ׁשֶ ]ותעמד עד כאן[ ַוּתַ

רּוד. ה הּוא עֹוַלם ַהּפֵ אן ּוְלַמּטָ ִמּכָ

תשפ"ג
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תורה ב' חלק ב'

ה  מֹוַנת ְיֵמי ַחֻנָכּ תּוב: ְוָקְבעּו ְשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ה ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה, ְכּ א ְיֵמי ֲחֻנָכּ

א,  ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ ִחיַנת ַשׁ ל ְוכּו'. ִויֵמי הֹוָדָאה ֶזה ְבּ ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ

ַרְך  דֹול ִיְתָבּ מֹו ַהָגּ ל ִלְשׁ א – ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ ר ַשׁ י ֶזה ִעָקּ ִכּ

י  ַרְך, ִכּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְסמּוִכים ּוְקרֹוִבים ֵאָליו ִיְתָבּ ַרְך, ֶשׁ יר אֹותֹו ִיְתָבּ ּוְלַהִכּ

יֹוֵתר,  יֹוֵתר, ְסמּוִכין ֵאָליו ְבּ ַרְך ְבּ יִרין אֹותֹו ִיְתָבּ ּיֹוְדִעין ּוַמִכּ ׁ ָכל ַמה ֶשּ

נֹות  ְרָבּ ַהָקּ ל  ָכּ ְבִחיַנת:  ִבּ ם,  ָלּ ֻכּ ֶלָעִתיד  לּו  ְטּ ִיְתַבּ ָבִרים  ַהְדּ ל  ָכּ ָאר  ְשׁ י  ִכּ

א  לֹּ ֶשׁ ּתֹוָדה )מ"ר צו פ"ט, אמור פ' כ"ז ע"ש(,  ן  ְרַבּ ִמָקּ ֵטִלין, חּוץ  ְבּ

ל ְוָלַדַעת אֹותֹו  ִחיַנת ּתֹוָדה ְוהֹוָדָאה, ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ֵאר ֶלָעִתיד, ַרק ְבּ ׁ ִיָשּ

ִים  ַמּ ָעה ֶאת ה' ַכּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדּ תּוב )ישעיה יא(: ִכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ַרְך, ְכּ ִיְתָבּ

א: ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ ל ַשׁ ֶזּה ָכּ ים, ֶשׁ ַלָיּם ְמַכִסּ

י  ִחיַנת ֲהָלכֹות, ִכּ א, ֶזה ְבּ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ הּוא ַשׁ ב ּוְבִחיַנת ּתֹוָדה, ֶשׁ

ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ֶהם,  ָבּ ׁש  ְלַחֵדּ זֹּוֶכה  ֶשׁ ִמי  ְפָרט  ִבּ ִלְלֹמד,  זֹּוִכין  ֶשׁ ַהֲהָלכֹות 

ָכל יֹום,  ֹוֶנה ֲהָלכֹות ְבּ ל ַהּשׁ ְבִחיַנת )נדה עג(: ָכּ א, ִבּ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ ַשׁ

ׁש  ִנְתַחֵדּ ֲהָלָכה,  ׁש  ְתַחֵדּ ִנּ ֶשׁ ְכּ י  ִכּ א.  ַהָבּ ָהעֹוָלם  ן  ֶבּ הּוא  ֶשׁ לֹו  ֻמְבָטח 

ִחיַנת  "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ א ַכּ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ ר ַשׁ ַעת הּוא ִעָקּ ֶכל ִויִדיָעה, ְוַהַדּ ֵשׂ

ין  ְמֹפָרִשׁ ֵהם  ֶשׁ ּתֹוָדה,  ַהְינּו  ְדּ ְלהֹודֹות,  ְצִריִכין  ָעה  ַאְרָבּ נד:(:  )ברכות 

י ה'.  ה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדּ ָמר ֵאֶלּ סֹוָפם: ִמי ָחָכם ְוִיְשׁ ֵיּם ְבּ ִסּ ִמְזּמֹור ק"ז, ֶשׁ ְבּ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ֲהָלכֹות,  ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ה'  י  ַחְסֵדּ

ּנּו ֶחֶסד,  ִאּלּו מֹוֵנַע ִמֶמּ ְכּ ׁשֹו,  ְמּ ַשׁ ְלִמידֹו ִמְלּ ל ַהּמֹוֵנַע ַתּ )כתובות צו(: ָכּ

ֵהם  ִחיַנת ֲהָלכֹות, ֶשׁ ּמּוׁש ֲחָכִמים ֶזה ְבּ ס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד; ְוִשׁ ֱאַמר: ַלָמּ ֶנּ ֶשׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ֶשׁ מֹותֹו, ְכּ ֲהָלָכה ְכּ ִוד – ֶשׁ י ָדּ ִחיַנת )ישעיה נה(: ַחְסֵדּ ְבּ

מֹותֹו. ְוֶזהּו: ַוה'  ֲהָלָכה ְכּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סנהדרין צג:(: ַוה' ִעּמֹו – ֶשׁ

א,  ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ ִחיַנת ַשׁ ַרְך, ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ מּוְך ְוָקרֹוב ְלַהֵשּ ָסּ ִעּמֹו, ַהְינּו ֶשׁ

"ל:  ַנּ ִחיַנת ֲהָלכֹות ַכּ הּוא ְבּ ֶשׁ

יֹוְצִאין  ֶשׁ י ּתֹוָדה ְמִביִאין ְכּ ם ֲהָלָכה, ִכּ ֵשׁ ה ַהּתֹוָדה ְבּ ִביל ֶזה ְמֻכָנּ ּוִבְשׁ

ב,  ֵלּ ָרה ַבּ ר ַהָצּ לֹום, ֲאַזי ִעָקּ נֹוְפִלין ְלֵאיֶזהּו ָצָרה, ַחס ְוָשׁ ֶשׁ י ְכּ ָרה, ִכּ ִמָצּ

תּוב )משלי יד(: ֵלב יֹוֵדַע  ָכּ מֹו ֶשׁ יֹוֵתר, ְכּ ָרה ְבּ יׁש ַהָצּ ב יֹוֵדַע ּוַמְרִגּ י ַהֵלּ ִכּ

ָרה  יׁש ַהָצּ ן הּוא ַמְרִגּ ב ֵמִבין )ברכות סא( , ְוַעל ֵכּ י ַהֵלּ ָמַרת ַנְפׁשֹו; ִכּ

מֹו  ב, ְכּ ִמים ְועֹוִלים־ֶאל ַהֵלּ ל ַהָדּ ִסים ָכּ ְנּ ָרה, ִמְתַכּ ַעת ַהָצּ ְשׁ יֹוֵתר. ַוֲאַזי, ִבּ ְבּ

ם ֶאל ֶהָחָכם  ָלּ ִסים ֻכּ ְנּ לֹום, ֲאַזי ִמְתַכּ ֵאיֶזהּו ָמקֹום, ַחס ְוָשׁ ֵיּׁש ָצָרה ְבּ ֶשׁ ְכּ

ִמים ְועֹוִלים־ ל ַהָדּ ִצים ָכּ מֹו־ֵכן ִנְתַקְבּ ּנּו ֵעָצה. ְכּ ל ִמֶמּ ם, ְלַקֵבּ ֵיּׁש ָשׁ ֶשׁ

ָרה. ַוֲאַזי ֵהם ׁשֹוְטִפים ַעל  ֶנֶגד ַהָצּ ׁש ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ְכּ ב, ְלַבֵקּ ֶאל ַהֵלּ

ַעְצמֹו,  ב ּדֹוֵאג ְבּ ַהֵלּ י לֹא ַדי ֶשׁ דֹול, ִכּ ָצָרה ּוְבֹדַחק ָגּ ב ְבּ ב, ְוָאז ַהֵלּ ַהֵלּ

ָעָליו  ׁשֹוְטִפין  ִמים  ַהָדּ ם  ַגּ ַאף  ם,  ָלּ ִמֻכּ יֹוֵתר  ָרה  ַהָצּ יׁש  ַמְרִגּ הּוא  י  ִכּ

ב ּדֹוֵפק  לֹום, ָצָרה ָלָאָדם, ַהֵלּ ֵיּׁש, ַחס ְוָשׁ ֶשׁ ן ְכּ ּוְמֵצִרין לֹו ְמֹאד. ְוַעל ֵכּ

ִליָכם ֵמָעָליו,  ׁש ְלַנֲעֵנַע ֵמַעְצמֹו ּוְלַהְשׁ י הּוא ְמַבֵקּ דֹולֹות, ִכּ ְדִפיקֹות ְגּ ִבּ

לֹום, ְוַאַחר  ָרה, ַחס ְוָשׁ ַעת ַהָצּ ְשׁ דֹולֹות ִבּ ְדִפיקֹות ְגּ ן הּוא ּדֹוֵפק ִבּ ְוַעל ֵכּ

ֶדר  ֵסּ ַכּ ֵליֵלְך  ִמים  ַהָדּ ֲהלּוכֹות  ַתּ חֹוְזִרין  ֲאַזי  ָרה,  ֵמַהָצּ יֹוְצִאין  ֶשׁ ְכּ ְך  ָכּ

ָרה,  יֹוְצִאין ֵמַהָצּ ֶשׁ ָאה ְכּ ִהיא ָבּ ן ַהּתֹוָדה, ֶשׁ ִביֵלי ַהּגּוף. ְוַעל ֵכּ תֹוְך ְשׁ ְבּ

ֶדר  ֵסּ הֹוְלִכין ַכּ ִמים, ֶשׁ ֲהלּוכֹות ַהָדּ ם ַתּ ם ֲהָלָכה, ַעל ֵשׁ ֵשׁ ה ְבּ ִהיא ְמֻכָנּ

"ל: ַנּ ָרה ַכּ יֹוְצִאין ֵמַהָצּ ֶשׁ ְכּ

ה ּכֹוַרַעת ֵליֵלד ַיְרכֹוֶתיָה  ׁ ִאָשּ ָעה ֶשׁ ָשׁ י ְבּ ָנֵקל. ִכּ ָאה הֹוָלָדה ְבּ ג ּוִמֶזּה ָבּ

ה  ַנֲעֶשׂ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  יא:(,  )סוטה  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ נֹות  ִמְצַטְנּ

ם, ַוֲאַזי ֵהם  קֹום ָשׁ ִמים עֹוִלין ְלַמְעָלה, ַוֲאַזי ִנְדָחק ַהָמּ י ַהָדּ ַההֹוָלָדה, ִכּ

ִחיַנת  ֶזּה ְבּ ִמים ִלְמקֹוָמם, ֶשׁ ְך חֹוְזִרים ַהָדּ ּדֹוִחים ֶאת ַהָוָּלד ַלחּוץ, ְוַאֲחר־ָכּ

ֶדר  ֵסּ חֹוְזִרים ֵליֵלְך ַכּ ִמים, ֶשׁ ֲהלּוכֹות ַהָדּ ִחיַנת ַתּ הּוא ְבּ ּתֹוָדה ֲהָלָכה, ֶשׁ

אֹוַרְיָתא,  ְמֵכי  ַתּ ֵיׁש  י  ִכּ הֹוָלָדה,  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ַהֲהָלָכה  ם  ַגּ י  ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ

ִרים ָממֹוָנם ֵמַעְצָמם,  ה ֵהם ְמַחְסּ ּנֹוְתִנים ָממֹון ְללֹוְמֵדי ּתֹוָרה, ּוִבְתִחָלּ ֶשׁ

ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ ֶאְצָלם,  ֶנְחָסר  ָחָכם,  ְלִמיד  ְלַהַתּ מֹון  ַהָמּ ּנֹוְתִנים  ֶשׁ ְכּ י  ִכּ

ַעל־ְיֵדי  ְך,  ָכּ ַאַחר  ֲאָבל  ַמע;  ַמְשׁ י  ְרֵתּ ַתּ ִמים  ָדּ י  ִכּ נֹות,  ִמְצַטְנּ ַיְרכֹוֶתיָה 

ִחיַנת ֶחֶסד, ֲאַזי  ֵהם ְבּ ְלִמיד־ָחָכם, ְונֹוָלד ֲהָלכֹות ֶשׁ ֲחִזיִקין ַהַתּ ַמּ ָממֹוָנם ֶשׁ

ֲעׁשּוַע  ַשׁ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  רֹון.  ַהִחָסּ א  ְוִנְתַמֵלּ חֹוֵזר  ַהֶחֶסד  ַעת  ָפּ ַהְשׁ ַעל־ְיֵדי 

ה,  ַהַחָמּ אֹור  ְכּ ָבָנה  ַהְלּ אֹור  ְוָהָיה  ל(:  )ישעיה  ְבִחיַנת  ִבּ א,  ַהָבּ עֹוָלם 

רֹון ּוְקִרירּות, ַוֲעִתיָדה  ִחיַנת ִחָסּ ָבָנה ִטְבָעּה ַקר, ְבּ י ַהְלּ ֱאָמר ֶלָעִתיד, ִכּ ַהֶנּ

ִחיַנת הֹוָלָדה,  ֶזּה ְבּ רֹון, ֶשׁ ִחיַנת ִמּלּוי ַהִחָסּ ה, ְבּ אֹור ַהַחָמּ את ְכּ ְלִהְתַמלֹּ

ִחיַנת  "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ א ַכּ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ ִחיַנת ַשׁ ֵהם ְבּ ִחיַנת ֲהָלכֹות, ֶשׁ ְבּ

ַאְבָרָה"ם  ְרָאם – ְבּ ִהָבּ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְבּ ׁ ה תֹוְלדֹות ַהָשּ )בראשית ב(: ֵאֶלּ

ֵהם  ִחיַנת ֲהָלכֹות, ֶשׁ י ַההֹוָלָדה – ַעל־ְיֵדי ְבּ )ב"ר פ' יב(, ַהְינּו ֶחֶסד, ִכּ

ִחיַנת )תהלים ק(: ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַליָי  "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ִחיַנת ֶחֶסד ַכּ ְבּ

י  ל ָהָאֶרץ – ָראֵשׁ ל ָהָאֶרץ. ְלתֹוָדה – אֹוִתּיֹות ּתֹוָלָדה. ָהִריעּו ַליָי ָכּ ָכּ

ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ּתֹוָדה,  ִחיַנת  ְבּ ַהֲהָלכֹות,  י  ִכּ ּמּוָבא.  ַכּ "ֲהָלָכה",  ֵתבֹות 

"ל: ַנּ ּתֹוָלָדה ַכּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוטה י(: ָאָסא ָחָלה ֶאת ַרְגָליו,  ְוֶזה ֶשׁ

ְרָיא  ַאְנַגּ ה  ָעָשׂ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ֲחָכִמים.  ַתְלִמיֵדי  ְבּ ְרָיא  ַאְנַגּ ה  ָעָשׂ ֶשׁ ַעל 

ל אֹוָתם ִמן ַהֲהָלכֹות, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָחָלה ֶאת ַרְגָליו,  ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוִבֵטּ ְבּ

ִחיַנת  י ַהֲהָלכֹות ֵהם ְבּ ּקּון ְוִקּיּום ָהַרְגִלין, ִכּ ִחיַנת ִתּ י ַהֲהָלכֹות ֵהם ְבּ ִכּ

ֶזה  ָבּ ַגם  ָפּ ֶשׁ ְוָאָסא  "ל,  ַנּ ַכּ ֶדר  ֵסּ ַכּ ְוהֹוְלִכין  חֹוְזִרין  ֶשׁ ִמים,  ַהָדּ ֲהלּוכֹות  ַתּ

ן ָחָלה ֶאת ַרְגָליו: ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמן ַהֲהָלכֹות, ַעל־ֵכּ ל ֶאת ַהַתּ ּוִבֵטּ

ָהֱאֶמת  אֹור  ה  ִנְתַגֶלּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲהָלָכה,  ּתֹוָדה  ִלְבִחיַנת  זֹּוִכין  ּוְכֶשׁ ד 

ִחיַנת  ב הּוא ְבּ ִמים ׁשֹוְטִפין ַעל ַהֵלּ ַהָדּ ֶשׁ ה ְכּ ִחָלּ י ִמְתּ ּבּור, ִכּ ַהִדּ ּוֵמִאיר ְבּ

ְנאּו ָתם, ֲאָבל ַאַחר  ִמים ִיְשׂ י ָדּ ְבִחיַנת )משלי כט(: ַאְנֵשׁ ַגם ָהֱאֶמת, ִבּ ְפּ

ִחיַנת ּתֹוָדה ֲהָלָכה, ֲאַזי ֵמִאיר ָהֱאֶמת,  ֶזּה ְבּ ָרה, ֶשׁ ּיֹוְצִאין ֵמַהָצּ ֶשׁ ְך ְכּ ָכּ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם  ֵתּ ְבִחיַנת )מיכה ז(: ִתּ ִבּ

י  ּבּור, ִכּ ִלים ַהִדּ "ל – ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵמִאיר ָהֱאֶמת ּוַמְשׁ ַנּ – ַהְינּו ֲהָלכֹות ַכּ

ָטא ָקֵאי ְוכּו' )שבת קד(,  י קּוְשׁ ּבּור – ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת, ִכּ ֵלמּות ַהִדּ ר ְשׁ ִעָקּ

"י )במדבר  ֵרׁש ַרִשׁ ֵפּ מֹו ֶשׁ ֶקר ֵאין לֹו ִקּיּום ַרק ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת )ְכּ ַוֲאִפּלּו ֶשׁ

ֵלמּות  ר ִקּיּום ּוְשׁ ִעָקּ סּוק: ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוכּו'(. ִנְמָצא ֶשׁ יג( ַעל ָפּ

ה  לָֹשׁ ְשׁ ַעל־ְיֵדי  ּבּור  ַהִדּ ְבּ ֵמִאיר  הּוא  ֶשׁ ָהֱאֶמת,  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ּבּור  ַהִדּ

מֹות  ה ֵשׁ לָֹשׁ י ֵאּלּו ְשׁ ר. ִכּ ֶבּ ְבִחיַנת )תהלים נ(: ֵאל־ֱאלִֹקים ה' ִדּ מֹות, ִבּ ֵשׁ

ִרּבּוַע  ְבּ ַהְינּו  ְדּ ּבּור,  ַהִדּ ְבּ ָהֱאֶמת  ֵמִאיר  ָיָדם  ְוַעל  ָהֱאֶמת,  ְמקֹור  ֵהם 

ּבּור, ְוַעל  י ֵיׁש ִרּבּוַע ַהִדּ ּבּור. ִכּ ָעה ֶחְלֵקי ַהִדּ ִחיַנת ַאְרָבּ ּבּור, ַהְינּו ְבּ ַהִדּ

ה )שמות  ֹמֶשׁ לּות, ֶנֱאַמר ְבּ ָגּ ּבּור ַבּ לּות, ְוָהָיה ַהִדּ ָגּ ָרֵאל ַבּ ָהיּו ִיְשׂ ֶשׁ ן ְכּ ֵכּ



ְרָך  ֶבּ ַדּ ֵמָאז  ם  ַגּ ְלׁשֹום  ׁ ִמִשּ ם  ַגּ מֹול  ִמְתּ ם  ַגּ ָאֹנִכי  ָבִרים  ְדּ ִאיׁש  לֹא  ד(: 

ל  ּבּור ֶשׁ י ֵיׁש ִדּ ּבּור. ִכּ ָעה ֶחְלֵקי ַהִדּ ּבּור, ַאְרָבּ ִחיַנת ִרּבּוַע ַהִדּ ְוכּו', ֶזה ְבּ

ַהִיְּתרֹון  ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ ְצָדָקה,  ִבּ ר  ְבִחיַנת )ישעיה ס"ג(: ְמַדֵבּ ִבּ ְצָדָקה, 

ִחיַנת  ֶדר ָהָאָדם, ְוהּוא ְבּ הּוא ֶגּ ּבּור, ֶשׁ הּוא ַהִדּ ֵיּׁש ָלָאָדם ַעל ַהַחי, ֶשׁ ֶשׁ

ְרּכֹו ִלְגֹמל  ַדּ ֶדר ָהָאָדם, ֶשׁ ֶזּה ֶגּ ִרּיֹות, ֶשׁ הּוא ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ַהְבּ ְצָדָקה, ֶשׁ

ם ָהִאיׁש  ה ָאָדם, ּוְכִתיב: ְוֵשׁ ֱאַמר: ַנֲעֶשׂ ֶנּ ן ַהַחי. ְוֶזה ֶשׁ ֵאין ֵכּ ֶחֶסד, ַמה ֶשׁ

אן ְצָדָקה )הקדמת  יִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ְוכּו'. ָמה ָהָתם ְצָדָקה ַאף ָכּ ר ָעִשׂ ֲאֶשׁ

ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ָדָקה,  ַהְצּ י  ִכּ ָאָדם,  ִנְקָרא  ְצָדָקה  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ יג:(,  דף  הזוהר 

ָבִרים־ָאֹנִכי, ַהְינּו  ִחיַנת: לֹא ִאיׁש ְדּ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ֶדר ָהָאָדם ַכּ ּבּור, הּוא ֶגּ ַהִדּ

ל  ִחיַנת )תהלים קיב(: טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵכּ ל ְצָדָקה, ְבּ ּבּור ֶשׁ ַהִדּ

ִחיַנת  ְבּ ׁשּוָבה,  ְתּ ל  ֶשׁ ּבּור  ִדּ ְוֵיׁש  ּוְצָדָקה.  ֶחֶסד  ִמילּות  ְגּ ַהְינּו  ְדּ ָבָריו,  ְדּ

מֹול,  ִחיַנת: ַגם ִמְתּ ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'. ְוֶזה ְבּ ֶכם ְדּ )הושע יד(: ְקחּו ִעָמּ

אֶמר ׁשּובּו ְבֵני  תּוב )תהלים צ(: ַוֹתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ׁשּוָבה, ְכּ ל ְתּ ּבּור ֶשׁ ִחיַנת ִדּ ְבּ

ירּות,  ֲעִשׁ ל  ֶשׁ ּבּור  ִדּ ְוֵיׁש  ֶאְתמֹול.  יֹום  ְכּ ֵעיֶניָך  ְבּ ִנים  ָשׁ ֶאֶלף  י  ִכּ ָאָדם 

ת  לֶֹשׁ ִחיַנת )בראשית מ(: ְשׁ ֵהם ְבּ ְלכּות, ֶשׁ יִרים ְקרֹוִבים ַלַמּ ַהְינּו ֲעִשׁ ְדּ

ֵרי  ָשׂ ה  לָֹשׁ ְשׁ )חולין צב(:  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ִריִגים,  ׂ ַהָשּ

ֵיּׁש  ם(, ֶשׁ "י ָשׁ ֵרׁש ַרִשׁ ֵפּ מֹו ֶשׁ ְלכּות )ְכּ יִרים ְקרֹוִבים ַלַמּ ַהְינּו ֲעִשׁ ִאים, ְדּ ֵגּ

ָפָתיו ֵרֵעהּו ֶמֶלְך, ַהְינּו  ְבִחיַנת )משלי כב(: ֵחן ְשׂ ּבּור, ִבּ ִחיַנת ִדּ ָלֶהם ְבּ

ת  לֶֹשׁ ִחיַנת ְשׁ ם, ְבּ ְלֹשׁ ׁ ִחיַנת: ַגם ִמִשּ ְלכּות. ְוֶזה ְבּ ל ְקרֹוִבים ַלַמּ ּבּור ֶשׁ ַהִדּ

ּבּור  ְלכּות. ְוֵיׁש ִדּ יִרים ְקרֹוִבים ַלַמּ ל ֲעִשׁ ּבּור ֶשׁ "ל, ַהְינּו ַהִדּ ִריִגים ַהַנּ ׂ ַהָשּ

ִחיַנת  ְרָך, ְבּ ֶבּ ִחיַנת: ַגם ֵמָאז ַדּ ה. ְוֶזה ְבּ ִחיַנת ַמְלכּות ֶפּ ל ַמְלכּות, ְבּ ֶשׁ

ְסַאָך ֵמָאז: )תהלים צג(: ָנכֹון ִכּ

ֵהם:  "ל ֶשׁ מֹות ַהַנּ ה ֵשׁ לָֹשׁ "ל ַעל־ְיֵדי ְשׁ ּבּור ַהַנּ ִרּבּוַע ַהִדּ ְוָהֱאֶמת ֵמִאיר ְבּ

ֵאל  ְוִזּוּוִגים.  ּדּוִכים  ְוִשׁ ְותֹוָרה  ה  ִפָלּ ְתּ ִחיַנת:  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ה',  ֱאלִֹקים  ֵאל 

יף ּוַבַעל ַהְיֹכֶלת,  ִקּ הּוא ַתּ ַח, ֶשׁ ם ַהֹכּ י "ֵאל" ַעל ֵשׁ ה, ִכּ ִפָלּ ִחיַנת ְתּ ֶזה ְבּ

ִין  ְבִחיַנת )מגילה יח(: ִמַנּ ם ֵאל, ִבּ ֵשׁ ָרֵאל ְבּ ה ִנְקָרִאין ִיְשׂ ִפָלּ ְוַעל־ְיֵדי ַהְתּ

י  ֱאַמר: ַוִיְּקָרא לֹו ֵאל ְוכּו'. ִכּ ֶנּ רּוְך הּוא ְלַיֲעֹקב ֵאל ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ָראֹו ַהָקּ ְקּ ֶשׁ

י  ַרְך, ִכּ ּנּו ִיְתָבּ ַח ִמֶמּ ְבָיכֹול, ָאנּו לֹוְקִחין ְלַעְצֵמנּו ַהֹכּ ה, ִכּ ִפָלּ ַעל־ְיֵדי ַהְתּ

ָרֵאל  ִיְשׂ ן ִנְקָרִאין  ֵכּ ַח, ְוַעל  ֵיּׁש ָלנּו ַהֹכּ ֶשׁ ֵזרֹוָתיו, ִנְמָצא  ְגּ ִלין  ָאנּו ְמַבְטּ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ ּוְכמֹו  "ל.  ַנּ ַכּ ַח  ַהֹכּ ם  ֵשׁ ַעל  ה  ִפָלּ ַהְתּ ַעל־ְיֵדי  "ֵאל" 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ירושלמי תענית(: לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵזּב – לֹא ִאיׁש הּוא, 

ַרְך,  ֵזרֹוָתיו ִיְתָבּ ִלין ְגּ ה ְמַבְטּ ִפָלּ י ַעל־ְיֵדי ַהְתּ ָכָזב. ִכּ ְבֵרי ֵאל ְכּ ה ִדּ ָעָשׂ ֶשׁ

ְבִחיַנת )תהלים קמה(:  ּבּור, ִבּ ם ֵמִאיר ַהִדּ ָרֵאל ִנְקָרִאין ֵאל. ּוִמָשׁ ַוֲאַזי ִיְשׂ

ם  ִחיַנת ֵאל ַעל ֵשׁ ֶזּה ְבּ ַח ּוְגבּוָרה, ֶשׁ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ַהֹכּ רּו; ְדּ ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵבּ

ה ִהיא ַרק ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת,  ִפָלּ י ַהְתּ ּבּור ַעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת, ִכּ ַח, ֵמִאיר ַהִדּ ַהֹכּ

ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת. ֱאלִֹקים  ר  ְוכּו' ְלֹכל ֲאֶשׁ תּוב )שם(: ָקרֹוב ה'  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ְהֶיה לֹו ֵלאלִֹקים,  ה ִתּ תּוב )שמות ד(: ְוַאָתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ּתֹוָרה, ְכּ ֶזה ְבּ

ִחיַנת  ְבּ ִחיַנת ֱאלִֹקים,  ְבּ ֶשׁ ִיְהֶיה ְלָך ְלֶפה –  ְוֶזהּו: הּוא  ְוַתְרּגּומֹו: ְלַרב. 

ר  ָיָשׁ ֶרְך  ֶדּ מֹוֶרה  ָהַרב  י  ִכּ ּבּור,  ְלַהִדּ ַהְינּו  ְדּ ה,  ַלֶפּ ֵמִאיר  הּוא  ּתֹוָרה 

ִחיַנת )ירמיה ט"ו(: ִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמזֹּוֵלל  ֶזּה ְבּ תֹוָרתֹו, ֶשׁ ְלַתְלִמיָדיו ְבּ

ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ב(:  )מלאכי  ְבִחיַנת  ִבּ ֱאֶמת,  ִחיַנת  ְבּ ְוהּוא  ִתְהֶיה,  ִפי  ְכּ

ְבִחיַנת )בראשית כד(: ֵמה' ָיָצא  ּדּוִכים, ִבּ ִחיַנת ִשׁ ִפיהּו. ה' ֶזה ְבּ ָהְיָתה ְבּ

ִחיַנת ֱאֶמת,  ֶלת. ְוהּוא ְבּ ָכּ ה ַמְשׂ ׁ ִחיַנת )משלי יט(: ּוֵמה' ִאָשּ ָבר, ְבּ ַהָדּ

ָלם  ֶדֶרְך ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְשׁ ר ִהְנַחִני ְבּ ְבִחיַנת )בראשית שם(: ֲאֶשׁ ִבּ

ים, ְוֶאָחד  ָעה ָנְטלּו ָנִשׁ ְשׁ יָחה ָיְרדּו ָלעֹוָלם, ִתּ ין ִשׂ ָרה ַקִבּ י ֲעָשׂ ּבּור, ִכּ ַהִדּ

רּות,  ׁ ִהְתַקְשּ ֵאין  ֶשׁ ְזַמן  ְוָכל  ּלֹו )כשארז"ל קידושין מט:(  ֻכּ ָהעֹוָלם  ל  ָכּ

ֶחְלֵקי  ָלִמים  ְוִנְשׁ ִרים  ִנְתַחְבּ ִרין,  ׁ ְתַקְשּ ִנּ ֶשׁ ְכּ ֲאָבל  ֵלמּות,  ְשׁ ּבּור  ְלַהִדּ ֵאין 

ה',  ֱאלִֹקים  ֵאל  ֵהם:  ֶשׁ "ל  ַהַנּ מֹות  ֵשׁ ה  לָֹשׁ ְשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ִנְמָצא  ּבּור.  ַהִדּ

ּבּור ַעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת,  ָלם ַהִדּ ּדּוִכים – ִנְשׁ ה, ּתֹוָרה, ִשׁ ִפָלּ ִחיַנת: ְתּ ֵהם ְבּ ֶשׁ

"ל: ַנּ ָלם ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת ַכּ ְשׁ ִנּ ּבּור, ֶשׁ ַהְינּו ִרּבּוַע ַהִדּ

ים  י ָכל ְלׁשֹונֹות ָהַעִמּ ֶדׁש, ִכּ ִחיַנת ְלׁשֹון ַהֹקּ ּבּור הּוא ְבּ ֵלמּות ַהִדּ ה ּוְשׁ

ִגים )ישעיה לב(,  י ִנְקָרִאין ְלׁשֹון ִעְלּ ֵלמּות, ִכּ ֵהם ֲחֵסִרים, ְוֵאין ָלֶהם ְשׁ

ת,  ָבּ ְלַשׁ ר  ׁ ְמֻקָשּ הּוא  ֶדׁש  ַהֹקּ ּוְלׁשֹון־  ֶדׁש.  ִלְלׁשֹון־ַהֹקּ ַרק  ֵלמּות  ְשׁ ְוֵאין 

ִדּבּוְרָך  ת ְכּ ָבּ ל ַשׁ ּבּוְרָך ֶשׁ א ְיֵהא ִדּ לֹּ ָבר – ֶשׁ ר ָדּ ְבִחיַנת )שם נח(: ְוַדֵבּ ִבּ

ֶדׁש  ְלׁשֹון ַהֹקּ ה ְתָבְרכּו – ִבּ ְבִחיַנת )במדבר ו(: ֹכּ ל ֹחל )שבת קיג(. ִבּ ֶשׁ

ֶדׁש  ַהֹקּ ׁשֹון  ַהְלּ י  ִכּ ה,  ׁ ּוְקֻדָשּ ָרָכה  ְבּ ִנְכָלל  ֶדׁש  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ִבּ ֶשׁ לח(  )סוטה 

)בראשית  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ה,  ׁ ּוְקֻדָשּ ָרָכה  ְבּ ּבֹו  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ת,  ָבּ ְלַשׁ ר  ׁ ְמֻקָשּ

ת,  ָבּ ְלַשׁ ר  ׁ ְמֻקָשּ ֶדׁש  ַהֹקּ ׁשֹון  ְלּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ֵכּ ְוכּו'.  ׁש  ַוְיַקֵדּ ַוְיָבֶרְך  ב(: 

ֶדׁש, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִחיַנת ְלׁשֹון ַהֹקּ הּוא ְבּ ּבּור ֶשׁ ֵלמּות ַהִדּ ן ַעל־ְיֵדי ְשׁ ַעל־ֵכּ

ִחיַנת  י ְיֵמי ַהֹחל ֵהם ְבּ ת ְיֵמי ַהֹחל. ִכּ ֶשׁ ת ְלֵשׁ ָבּ ל ַשׁ ְמָחה ֶשׁ ׂ יִכין ַהִשּ ַמְמִשׁ

י  ִכּ ַעְצבּות,  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ַהֹחל  יֵמי  ִבּ ין  עֹוִשׂ ֶשׁ ְצוֹות  ַהִמּ ַוֲאִפּלּו  ַעְצבּות, 

ִחיַנת  יֵמי ַהֹחל )ת"ז תי' י"ח דף לג:(, ּוְמַט"ט הּוא ְבּ ְלְטנּוֵתּה ִבּ ְמַט"ט ָשׁ

ִאין  ן, ְוָאז ַנְיָחא ְלִעָלּ ִחיַנת ֵבּ ת הּוא ְבּ ָבּ ִחיַנת ַעְצבּות, ֲאָבל ַשׁ ֶעֶבד, ְבּ

ל  ְצוֹות ֶשׁ ל ַהִמּ ין ָכּ ְמָחה, ַוֲאַזי ִנְתרֹוְמִמין ְוִנְתַעִלּ ִאין, ְוִנְתעֹוֵרר ִשׂ ְוַתָתּ

ְבִחיַנת  ְמָחה, ִבּ ְך ֲעֵליֶהם ְמנּוָחה ְוִשׂ ת ְיֵמי ַהֹחל ִמן ָהַעְצבּות, ְוִנְמָשׁ ֶשׁ ֵשׁ

נּו  ֲעֵשׂ מֹו ֹנַח ֵלאֹמר, ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַמּ ן ַוִיְּקָרא ְשׁ )בראשית ה(: ַוּיֹוֶלד ֵבּ

ֹנַח,  ִחיַנת  ְבּ ן,  ֵבּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ת  ָבּ ַשׁ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ָיֵדינּו,  בֹון  ּוֵמִעְצּ

ִאין )ע' תיקון ע' בסופו ובזוהר בראשית נח נט(,  ִאין ְוַתָתּ ִעָלּ ַנְיָחא ְדּ

ְוכּו'.  ְיַנֲחֵמנּו  ֶזה  ִחיַנת:  ְבּ ָהַעְצבּות,  ִמן  ל  ַהֹכּ ַח  ֵמּ ּוְמַשׂ ְמַנֵחם  הּוא  ֶשׁ

יִכין  ת, ֲאַזי ַמְמִשׁ ָבּ ר ְלַשׁ ׁ הּוא ְמֻקָשּ ֶדׁש, ֶשׁ זֹוִכין ִלְבִחיַנת ְלׁשֹון ַהֹקּ ּוְכֶשׁ

י ֵמֲחַמת  ת ְיֵמי ַהֹחל, ִכּ ֶשׁ ת ְלֵשׁ ָבּ ל ַשׁ ְמָחה ֶשׁ ׂ ה ְוַהִשּ ׁ ֻדָשּ ַעל ָידֹו ֶאת ַהְקּ

ל  ֶשׁ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ָידֹו  ַעל  ְך  ִנְמָשׁ ן  ַעל־ֵכּ ת,  ָבּ ְלַשׁ ר  ׁ ְמֻקָשּ ֶדׁש  ַהֹקּ ׁשֹון  ַהְלּ ֶשׁ

ר  בֹות( ִמְסַפּ ר )ִעם ַהֵתּ ֶבּ ת ְיֵמי ַהֹחל. ְוֶזה: ֵאל ֱאלִֹקים ה' ִדּ ֶשׁ ת ְלֵשׁ ָבּ ַשׁ

ְמָחה  ְך ִשׂ ֶדׁש, ִנְמָשׁ הּוא ְלׁשֹון־ַהֹקּ ּבּור, ֶשׁ ֵלמּות ַהִדּ י ַעל־ְיֵדי ְשׁ ְמָחה, ִכּ ִשׂ

"ל: ַנּ ַכּ

ת ְיֵמי ַהֹחל, ַעל־ְיֵדי־ ֶשׁ ת ְלֵשׁ ָבּ ל ַשׁ ה ֶשׁ ׁ יִכין ְקֻדָשּ ְמִשׁ ַמּ ו ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶשׁ

ֻעּלֹות  ת ְיֵמי ַהֹחל ֵהם ְפּ ֶשׁ ֵשׁ י ְבּ ַרְך. ִכּ ׁשּוט ִיְתָבּ ה ָהַאְחדּות ַהָפּ ֶזה ִנְתַגֶלּ

י,  ֶכל ָהֱאנֹוִשׁ ׂ ֶנֶגד ַהֵשּ ה, ְוֶזה ְכּ ָנּ ה ְמֻשׁ ֻעָלּ ָכל יֹום ִנְבָרא ְפּ ְבּ ּנֹות, ֶשׁ ַתּ ִמְשׁ

ִכין ֵמֶאָחד  ּנֹות ִיְהיּו ִנְמָשׁ ַתּ ֻעּלֹות ִמְשׁ ְפּ י, ֶשׁ ֶכל ָהֱאנֹוִשׁ ֵשׂ ְלָהִבין ֹזאת ְבּ

ר ְלָהִבין ֹזאת.  י ִאי ֶאְפָשׁ ֶכל ָהֱאנֹוִשׁ ׂ ֵשּ י ַבּ ה, ִכּ ַרְך ְוִיְתַעֶלּ ׁשּוט ִיְתָבּ ַהָפּ

דֹוָלה,  ָנה ְגּ ַרְך ַמָתּ ם ִיְתָבּ ׁ ַתן ָלנּו ַהֵשּ ָנּ ָאנּו זֹוִכין, ֶשׁ ת ֶשׁ ָבּ ַרק ַעל־ְיֵדי ַשׁ

ָנה טֹוָבה ֵיׁש  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת י:(: ַמָתּ מֹו ֶשׁ ְכּ

י  ִכּ ׁשּוט.  ה ַאְחדּות ַהָפּ ָמּה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַגֶלּ ת ְשׁ ָבּ ְוַשׁ ָנַזי  ְגּ ֵבית  ִלי ְבּ

ֻעּלֹות  ַהְפּ ל  ָכּ ֶשׁ ַמֲאִמיִנים,  ָאנּו  ֶשׁ ַהִיּחּוד,  ֱאמּוַנת  ַעל  מֹוָרה  ת  ָבּ ַשׁ

ת ְיֵמי  ֶשׁ ֵשׁ ם ְבּ ָלּ ָרא ֻכּ ָבּ ַרְך, ֶשׁ ׁשּוט ִיְתָבּ ִכין ֵמֶאָחד ַהָפּ ּנֹות ִנְמָשׁ ַתּ ִמְשׁ

ׁשּוט  ה ַאְחדּות ַהָפּ ת ִנְתַגֶלּ ָבּ ַעל ְיֵדי ַשׁ ת. ִנְמָצא ֶשׁ ָבּ ַשׁ ַבת ְבּ ַהֹחל ְוָשׁ

ֲאִפּלּו  ְמֹאד  ְיָקָרה  ִחיָנה  ַהְבּ ֹזאת  ׁשּוט  ַהָפּ ַאְחדּות  ּלּות  ְוִהְתַגּ ַרְך.  ִיְתָבּ

ים )ברכות ט  ַרִבּ ים – ֲהָלָכה ָכּ ִצינּו: ָיִחיד ְוַרִבּ ָמּ מֹו ֶשׁ ַרְך, ְכּ ֶאְצלֹו ִיְתָבּ

ִחיַנת  ה, ְבּ ָנּ ָעה ְמֻשׁ ל ֶאָחד ֵיׁש ּבֹו ֵדּ ָכּ ים, ֶשׁ ֵהם ַרִבּ י ֵמֲחַמת ֶשׁ ולז(, ִכּ

ִחיַנת  יִמים ַיַחד ְלַדַעת ֶאָחד, ִנְמָצא ְבּ ֵהם ַמְסִכּ ּנֹות, ּוְכֶשׁ ַתּ ֻעּלֹות ִמְשׁ ְפּ



ְמֹאד  ָיָקר  ֶזּה  ֶשׁ ׁשּוט,  ַהָפּ ַאְחדּות  ִחיַנת  ְבּ ה  ַנֲעֶשׂ ּנֹות  ַתּ ִמְשׁ ֻעּלֹות  ְפּ

ְלַהְרּבֹות  א  לֹּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ְוַגם  מֹוָתם.  ְכּ ֲהָלָכה  ן  ֵכּ ְוַעל  ַרְך,  ִיְתָבּ ֵעיָניו  ְבּ

ַדְעּתֹו ְוֵאין  ל ָיִחיד ְוָיִחיד ֹיאַמר ְכּ י ִאם לֹא ֵכן, ָכּ ָרֵאל, ִכּ ִיְשׂ ַמֲחלֶֹקת ְבּ

ֵאין ֶזה ְרצֹונֹו  ָרֵאל )ע' ב"מ נט:(, ֶשׁ ִיְשׂ ָבר סֹוף, ְוִיְתַרּבּו ַמֲחלֶֹקת ְבּ ַלָדּ

ִחיַנת  ה ְבּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ י ְכּ ׁשּוט, ִכּ ְבִחיַנת ַאְחדּות ַהָפּ י ְרצֹונֹו ַרק ִבּ ַרְך, ִכּ ִיְתָבּ

ַרְך,  ׁשּוט ִיְתָבּ ה ַאְחדּות ַהָפּ ה, ַגם ְלַמְעָלה ִנְתַגֶלּ ׁשּוט ְלַמָטּ ַאְחדּות ַהָפּ

ָאֶרץ.  ָרֵאל גֹוי ֶאָחד ָבּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ ְמָך ֶאָחד, ּוִמי ְכּ ה ֶאָחד ְוִשׁ ְבִחיַנת: ַאָתּ ִבּ

ׁשּוט  ה ַאְחדּותֹו ַהָפּ ה, ִנְתַגֶלּ ָרֵאל ְלַמָטּ ִיְשׂ ה ְבּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ַעל ְיֵדי ַאְחדּות ֶשׁ ֶשׁ

ַרְך ְלַמְעָלה: ִיְתָבּ

)ב"מ  ַעְכַנאי  ל  ֶשׁ ַתּנּור  ְבּ דֹול  ַהָגּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ְדּ ה  ַמֲעֶשׂ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה 

ְוָהָיה רֹוֶצה  ָכל ָמקֹום )שם(,  ְבּ מֹותֹו  ְכּ י ֱאִליֶעֶזר – ֲהָלָכה  ַרִבּ י  ִכּ מט(, 

זֹּוִכין  ּבּור, ֶשׁ ֵלמּות ִרּבּוַע ַהִדּ ַהְינּו ְשׁ ּבּור, ְדּ ֵלמּות ַהִדּ ָזָּכה ִלְשׁ ְלַהְראֹות, ֶשׁ

ִים יֹוִכיַח,  ת ַהַמּ ן ָאַמר: ָחרּוב יֹוִכיַח, ַאַמּ "ל, ְוַעל ֵכּ ַנּ ָלֶזה ַעל־ְיֵדי ֲהָלכֹות ַכּ

ָבִרים ֵהם  ָעה ְדּ י ֵאּלּו ַאְרָבּ ת קֹול יֹוִכיַח. ִכּ ְדָרׁש יֹוִכיחּו, ַבּ ית ַהִמּ ְתֵלי ֵבּ ָכּ

יִקים  ִדּ י ַהַצּ "ל. ִכּ ּבּור ַהַנּ ָעה ֶחְלֵקי ַהִדּ ַהְינּו ַאְרָבּ ּבּור, ְדּ ִחיַנת ִרּבּוַע ַהִדּ ְבּ

צ(,  דף  לך  )לך  דֹוׁש  ַהָקּ ֹזַּהר  ַבּ ּמּוָבא  ַכּ ְדָברֹו,  י  עֹוֵשׂ ֹכַח  ִגּבֹוֵרי  ֵהם 

י ֱאִליֶעֶזר  ן ָרָצה ַרִבּ ְרצֹוָנם, ְוַעל־ֵכּ ּבּור ִכּ ים ּוַמְנִהיִגים ִעם ַהִדּ ֵהם עֹוִשׂ ֶשׁ

ִעם  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ן  ְוַעל־ֵכּ ּבּור,  ַהִדּ ִרּבּוַע  ֵלמּות  ְשׁ לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ְלַהְראֹות, 

ּבּורֹו,  ִדּ ֵלמּות  ְרצֹונֹו ַעל־ְיֵדי ְשׁ ַבע ִכּ ּנֹות ַהֶטּ ַהְינּו ְלַשׁ ְדּ ְרצֹונֹו,  ּבּור ִכּ ַהִדּ

ּבּור: ִחיַנת ִרּבּוַע ַהִדּ ֵהם ְבּ ָבִרים, ֶשׁ ָעה ְדּ ַאְרָבּ ְוֶהְרָאה ֹזאת ְבּ

ִחיַנת ְצָדָקה,  י ָחרּוב הּוא ְבּ ל ְצָדָקה, ִכּ ּבּור ֶשׁ ִחיַנת ַהִדּ ָחרּוב יֹוִכיַח – ֶזה ְבּ

ָמָרא )תענית כג(:  ְגּ ָאְמרּו ַבּ מֹו ֶשׁ י ָחרּוב נֹוְטִעין אֹותֹו ַרק ְלדֹורֹות, ְכּ ִכּ

י  ַתִלי ִלי ֲאָבָהִתי, ֲאָנא ַנִמּ ְשׁ י ֵהיִכי ִדּ ח, ִכּ ַכּ ַתּ ָחרּוָבא ִאְשׁ ֲאָנא ָעְלָמא ְבּ

ִהיא  ֶשׁ ָדָקה  ַהְצּ מֹו  ְכּ ְלדֹורֹות  ַרק  ֶהָחרּוב הּוא  ֶשׁ ִנְמָצא  ִלְבָנִאי.  ַתִלי  ְשׁ

ם ֵלּה  י ָאָתא ַעְנָיא ַאְקֵדּ י ִחָיּא )שבת קנא:(: ִכּ ָאַמר ַרִבּ מֹו ֶשׁ ְלדֹורֹות, ְכּ

ת  עֹוָלם: ַאַמּ חֹוֵזר ָבּ ל הּוא ֶשׁ ְלַגּ ִלְקְדמּו ִלְבֵניְך ְוכּו', ַגּ י ֵהיִכי ְדּ א, ִכּ ִרְפָתּ

ְך  ִלֵבּ ִים  ַמּ ַכּ ְפִכי  ִשׁ ב(:  )איכה  ְבִחיַנת  ִבּ ׁשּוָבה,  ְתּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה   – ִים  ַהַמּ

ֵני ה': ֹנַכח ְפּ

ּפֹוִנין  ל  ַהֹכּ ֶשׁ ֵתל  ְכּ ֵהם  ֶשׁ יִרים,  ֲעִשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזה   – ְדָרׁש  ַהִמּ ית  ֵבּ ְתֵלי  ָכּ

יִרים. ְוֶזהּו:  ל ּפֹוִנים ֶאל ָהֲעִשׁ ים )משלי יד(, ְוַהֹכּ יר ַרִבּ י ֹאֲהֵבי ָעִשׁ ּבֹו, ִכּ

י ה' לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב,  ְרֵשׁ ִחיַנת )תהלים לד(: ֹדּ ְדָרׁש, ְבּ ית ַהִמּ ְתֵלי ֵבּ ָכּ

י  יִקים ְמַהֵנּ ְך ֵמֶהם. ַאְך ַצִדּ ל טּוב ִנְמָשׁ ָכּ י ה', ֶשׁ יִקים ּדֹוְרֵשׁ ִדּ ַהְינּו ַהַצּ ְדּ

ַעְצָמן ֵאין ָלֶהם  יִקים ְבּ ִדּ י ַהַצּ יְדהּו ָלא )חולין פו(, ִכּ ְזכּוַתְיהּו ַאָעְלָמא, ַאִדּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ֶשׁ ל טּוב ֶאל ָהעֹוָלם, ְכּ יִכין ָכּ לּום, ַרק ַמְמִשׁ ְכּ

ִביל ֲחִניָנא  ְשׁ ל ָהעֹוָלם ִנזֹּון ִבּ ן ּדֹוָסא )שם(: ָכּ י ֲחִניָנא ֶבּ ִלְבָרָכה ַעל ַרִבּ

ִנְקָרִאין  יִרים  ָהֲעִשׁ ן  ֵכּ ְוַעל  ְוכּו'.  ַקב ָחרּוִבין  ְבּ י לֹו  ַדּ ִני  ְבּ ַוֲחִניָנא  ִני,  ְבּ

ירּוָתם,  ל ּפֹוִנין ֵאָליו ַעל־ְיֵדי ֲעִשׁ ַהֹכּ ל ֶשׁ ֵתּ ֵהם ְכּ ְדָרׁש, ֶשׁ ית ַהִמּ ְתֵלי ֵבּ ָכּ

ִחיַנת:  ְדָרׁש, ַהְינּו ְבּ ית ַהִמּ ִחיַנת ֵבּ ְך ָלֶהם ִמְבּ ֵיּׁש ָלֶהם ִנְמָשׁ ְוָכל טּוב ֶשׁ

ת  "ל: ַבּ ַנּ עֹות ַכּ ָפּ ל ַהַהְשׁ ְך ָכּ ֶהם ִנְמָשׁ ֵמּ י ה' לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב, ֶשׁ ּדֹוְרֵשׁ

ִחיַנת  ָקֶנה, ְבּ ת ִעְזָקִאין ְדּ ׁ י ַהּקֹול יֹוֵצא ִמִשּ ִחיַנת ַמְלכּות, ִכּ קֹול – ֶזה ְבּ

א )ע' זוהר נשא קכ"א:  ֵסּ ׁש ַמֲעלֹות ַלִכּ ִחיַנת )מלכים־א י'(: ֵשׁ ַמְלכּות, ְבּ

ָעה  ַאְרָבּ י ֱאִליֶעֶזר ְבּ ֶהְרָאה ַרִבּ פנחס דף רל"ה ובתיקון כ"ב(. ִנְמָצא ֶשׁ

ָעה  ַאְרָבּ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ְדּ ּבּור,  ַהִדּ ִרּבּוַע  ֵלמּות  ְשׁ לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ֵאּלּו,  ָבִרים  ְדּ

ָיִחיד  י  ִכּ ֶזה,  ַעל  יחּו  ִגּ ִהְשׁ לֹא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ִפּ ֲאָבל  "ל.  ַהַנּ ּבּור  ַהִדּ ֶחְלֵקי 

ִחיַנת  ֶזּה ְבּ ַרְך, ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ֵעיֵני ַהֵשּ י ֶזה ָיָקר ְבּ ים, ִכּ ַרִבּ ים – ֲהָלָכה ָכּ ְוַרִבּ

ִחיַנת  ֶזּה ְבּ "ל, ֶשׁ ַנּ ּנֹות ַכּ ַתּ ֻעּלֹות ִמְשׁ ִחיַנת ְפּ ׁשּוט ִמְבּ ּלּות ַאְחדּות ַהָפּ ִהְתַגּ

ִחיַנת  ְבּ ַני; ַהְינּו ֶשׁ חּוִני ָבּ רּוְך־הּוא: ִנְצּ דֹוׁש־ָבּ ָאַמר ַהָקּ "ל. ְוֶזהּו ֶשׁ ַנּ ת ַכּ ָבּ ַשׁ

ת,  ָבּ ִחיַנת ַשׁ יִמים ְלַדַעת ֶאָחד, ֶזה ְבּ ים ַמְסִכּ ַרִבּ י ֶזה ֶשׁ ח, ִכּ ֶהם ִנַצּ ָלּ ן ֶשׁ ֵבּ

"ל: ַנּ ן ַכּ ִחיַנת ֵבּ ְבּ

ְמָחה  יְך ִשׂ ְמָחה )תהלים ק(. ַהְינּו ְלַהְמִשׁ ִשׂ ִחיַנת: ִעְבדּו ֶאת ה' ְבּ ְוֶזה ְבּ

עּו  "ל. ְוֶזהּו: ְדּ ַנּ ת ְיֵמי ַהֹחל ַכּ ֶשׁ ִחיַנת ֵשׁ ִחיַנת ְמַט"ט, ְבּ ִלְבִחיַנת ֶעֶבד, ְבּ

ּנּוִיים ֵהם ֶאָחד,  ׁ ל ַהִשּ ָכּ ׁשּוט, ֶשׁ ִחיַנת ַאְחדּות ַהָפּ י ה' הּוא ֱאלִֹקים, ְבּ ִכּ

ַהֹחל,  ְיֵמי  ת  ֶשׁ ְלֵשׁ ת  ָבּ ַשׁ ל  ֶשׁ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ְך  ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ה  ִנְתַגֶלּ ֶזּה  ֶשׁ

"ל: ַנּ ִחיַנת ֶעֶבד ַכּ ֵהם ְבּ ֶשׁ

ֲעׁשּוַע  ִחיַנת ַשׁ הּוא ְבּ ה ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה, ֶשׁ י ְיֵמי ֲחֻנָכּ ה. ִכּ ִחיַנת ֲחֻנָכּ ְוֶזה ְבּ

ּבּור, ַעל־ ֵלמּות ַהִדּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ִלְשׁ ִחיַנת ֲהָלכֹות, ֶשׁ ְבּ א,  עֹוָלם ַהָבּ

ְבִחיַנת  ה, ִבּ ל ֵנר ֲחֻנָכּ ֶמן ֶשׁ ׁ ִחיַנת ַהֶשּ "ל. ְוֶזהּו ְבּ ַנּ ּלּות ָהֱאֶמת ַכּ ְיֵדי ִהְתַגּ

ַהְינּו  ְדּ ַהֲחָסִדים,  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ ֲחִסיֶדָך;  ְלִאיׁש  ְואּוֶריָך  יָך  ֶמּ ֻתּ לג(:  )דברים 

ִחיַנת  יָך ְואּוֶריָך. ְוֶזה ְבּ ֶמּ ִחיַנת: ֻתּ ה אֹור ָהֱאֶמת, ְבּ ִחיַנת ֲהָלכֹות, ִנְתַגֶלּ ְבּ

ַלח אֹוְרָך  ִחיַנת )תהלים מג(: ְשׁ ְבּ ִחיַנת אֹור ָהֱאֶמת,  ְבּ הּוא  ֶמן, ֶשׁ ׁ ַהֶשּ

ִפיָך  ְתֵחי  ִפּ ִחיַנת:  ְבּ כא:(,  )שבת  ַתח  ַלֶפּ ָסמּוְך  נֹו  ִלְתּ ְוָצִריְך  ָך.  ַוֲאִמְתּ

ְבִחיַנת  ִבּ "ל,  ַנּ ַכּ ּבּור  ַהִדּ ְבּ ֵמִאיר  ָהֱאֶמת  י  ִכּ ּבּור,  ַהִדּ ַהְינּו  ז(,  )מיכה 

ת  ָבּ ַשׁ ל  ֶשׁ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ְך  ִנְמָשׁ ַוֲאַזי  ָיִאיר;  ָבֶריָך  ְדּ ַתח  ֵפּ קיט(:  )תהלים 

ְוֶזה  ּבּור.  ַהִדּ ֵלמּות  ְשׁ הּוא  ֶשׁ ֶדׁש,  ַהֹקּ ְלׁשֹון  ַעל־ְיֵדי  ַהֹחל,  ְיֵמי  ת  ֶשׁ ְלֵשׁ

ְלׁשֹון־ ר  ׁ ְמֻקָשּ ּבֹו  ֶשׁ ַנְיָחא,  ת,  ָבּ ַשׁ ִחיַנת  ְבּ כ"ה,  ָחנּו   – ה  ֲחֻנָכּ ִחיַנת:  ְבּ

ל  ְמָחה ֶשׁ ׂ "ל. ְוַהִשּ ַנּ ֶדׁש ַכּ ְלׁשֹון־ַהֹקּ ה ְתָבְרכּו – ִבּ ִחיַנת: ֹכּ הּוא ְבּ ֶדׁש ֶשׁ ַהֹקּ

ִחיַנת ֲחנֹוְך,  ה, ְבּ ִחיַנת ֲחֻנָכּ ן ְבּ ם ֵכּ ֵהם ַגּ ת ְיֵמי ַהֹחל, ֶשׁ ֶשׁ ת ֵמִאיר ְלֵשׁ ָבּ ַשׁ

ינּו  ֲעֵשׂ ְבִחיַנת: ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַמּ יֵמי ַהֹחל, ִבּ ְלָטנּוֵתּה ִבּ ׁ ֻשּ ְמַט"ט, ֶעֶבד, ֶשׁ

ְיֵמי ַהֹחל  ת  ֶשׁ ְלֵשׁ ְך  ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ ת,  ָבּ ַשׁ ל  ְמָחה ֶשׁ ִשׂ ִחיַנת  ְבּ ָיֵדינּו;  בֹון  ּוֵמִעְצּ

"ל: ַנּ ַכּ

ֵהם  ִחיַנת ֲהָלכֹות, ֶשׁ ץ – ַהְינּו סֹוף, ְבּ ָנַתִים ָיִמים. ִמֵקּ ץ ְשׁ ְוֶזה: ַוְיִהי ִמֵקּ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו  ָנַתִים ָיִמים, ְכּ ּסֹוף. ְוֶזהּו: ְשׁ הּוא ַבּ א ֶשׁ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָבּ ַשׁ

ָהָיה  ֶשׁ יֹוָמא  ַחד  ְדּ ַרב  י  ֵבּ ר  ַבּ ַהאי  ַעל  ה:(:  )חגיגה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ּיֹום ֶאָחד  י יֹוָחָנן: ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדֹרׁשּון, ֶשׁ ַרׁש לֹו ַרִבּ ָדּ ִמְצַטֵער, ַעד ֶשׁ

ִבין  ֱחָשׁ ֶנּ ֶשׁ ַהָיִּמים  ִחיַנת  ְבּ ָיִמים,  ָנַתִים  ְשׁ ְוֶזהּו:  ָנה,  ָשׁ ָחׁשּוב  ָנה  ָשׁ ְבּ

)ּוְגַמר  "ל:  ַנּ ַכּ ִיְדֹרׁשּון  יֹום  יֹום  ִחיַנת  ְבּ ֲהָלכֹות,  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  ִנים  ְלָשׁ

ֹמַע( "ל לֹא ָזִכינּו ִלְשׁ י ַהּתֹוָרה ַהַנּ סּוק ַעל־ִפּ רּוׁש ַהָפּ ֵפּ

י  י ָהֵרָאה ִהיא ִקּיּום ַהּגּוף, ִכּ ָצָרה. ִכּ ם ָהֵרָאה ְבּ ָצָרה ַגּ ב ְבּ ַהֵלּ ָעה ֶשׁ ּוְבָשׁ

י ַהּגּוף ֵיׁש לֹו  ְחלּוִחית ְלַהּגּוף, ִכּ ֶכת ַהַלּ ָחה ְלָבָנה ּוַמְמֶשׁ ָהֵרָאה ְמַקֶיֶּמת ַהֵלּ

ּיּום  ר ַהִקּ ן ִעָקּ ין, ְוַעל ֵכּ ִשׁ נּועֹות ְמַיְבּ י ַהְתּ ין ַהּגּוף, ִכּ ִשׁ ֵהם ְמַיְבּ נּועֹות ֶשׁ ְתּ

ִמים  ָאז ַהָדּ ָצָרה, ֶשׁ ב ְבּ ַהֵלּ ֶכת ַלְחלּוִחית. ּוְכֶשׁ ְמֶשׁ ַמּ – ַעל־ְיֵדי ָהֵרָאה, ֶשׁ

ְדִפיקֹות ְגדֹולֹות, ֲאַזי ָהֵרָאה  ב ּדֹוֵפק ִבּ ב, ַוֲאַזי ַהֵלּ עֹוִלין ְוׁשֹוְטִפין ַעל ַהֵלּ

ׁש  ִנְתַיֵבּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָהֵרָאה,  ׁש  ִנְתַיֵבּ ַוֲאַזי  דֹולֹות,  ְגּ יבֹות  ְנִשׁ ֶבת  ׁ ְמַנֶשּ

אֹוְמִרין ָהעֹוָלם,  מֹו ֶשׁ ֶמן הּוא ְרפּוָאה ְלָהֵרָאה, ְכּ לֹום. ְוֶשׁ ַהּגּוף, ַחס ְוָשׁ

ָרה  ּקּון ַהָצּ ִחיַנת ִתּ הּוא ְבּ "ל, ֶשׁ ֶמן ַהַנּ ׁ ִחיַנת ַהֶשּ ֶמן ְמַלְחֵלַח, ַהְינּו ְבּ ׁ י ַהֶשּ ִכּ

עֹוָלם  ָבּ מֹות ֶשׁ ה ְנָשׁ ה ְוַכָמּ ָמּ ַצַער ּוְבָצָרה, ַכּ יק ְבּ ִדּ ַהַצּ ֶשׁ ה ְכּ ִחָלּ "ל. ּוַבְתּ ַנּ ַכּ

ִכיָנה ְמקֹוֶנֶנת,  ׁ ִלין ַעל ַצֲערֹו, ְוַגם ַהְשּ א ְמקֹוְנִנין ּוִמְתַאְבּ ַהֶזּה ְועֹוָלם ַהָבּ

ָמן  ִכיָנה ְמקֹוֶנֶנת, ַקל ָוֹחֶמר ַעל ָדּ ׁ ִעים ַהְשּ ל ְרָשׁ ִמים ֶשׁ י ֲאִפּלּו ַעל ָדּ ִכּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סנהדרין מו(; ֲאָבל  מֹו ֶשׁ יִקים, ְכּ ל ַצִדּ ֶשׁ

ְבִחיַנת  ם, ִבּ ְמָחה ְלֻכָלּ ְך ִשׂ ם, ְוִנְמָשׁ ָלּ זֹּוֶכה ִלְרפּוָאה, ֲאַזי ִמְתַנֲחִמין ֻכּ ֶשׁ ְכּ

ַעל ְיֵדי ְרפּוָאתֹו  ם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו, ֶשׁ ֵלּ ֵאהּו ַוֲאַשׁ )ישעיה נז(: ְוֶאְרָפּ



"ל: ַנּ ְמָחה ַכּ "ל, ַהְינּו ִשׂ ְך ֶנָחָמה ְלָכל ָהֲאֵבִלים ַהַנּ ִנְמָשׁ

אֹותֹו.  לֹוַמר  ַהְינּו  ְדּ ֵליֵלד,  ה  ׁ ִלְמַקָשּ ל  ְמֻסָגּ הּוא  ְלתֹוָדה  ְזמֹור  ִמּ ֶשׁ ְוַדע, 

ַהּיֹוֶלֶדת  ל  ֶשׁ ָקִלין  ע'  ִחיַנת  ְבּ מל,  ֵתבֹות  י  ָראֵשׁ  – ְלתֹוָדה  ִמְזמֹור  י  ִכּ

ִמְזמֹור ֶזה קס"ח אֹוִתּיֹות. קס"ח  ּמּוָבא. ְוֵיׁש ְבּ ָדה, ַכּ ּצֹוֶעֶקת ֹקֶדם ַהֵלּ ֶשׁ

ָנֵקל  ִחיַנת ֲהָלכֹות, ַההֹוָלָדה ְבּ ַעל ְיֵדי ַהֶחֶסד, ְבּ א"ת ב"ש, ֶשׁ הּוא ֶחֶסד ְבּ

"ל. ַנּ ַכּ

ה  ֵיּׁש ְקִלָפּ ּוי ֵליֵלד הּוא ַעל־ְיֵדי ֶשׁ י ִקּשׁ ְזמֹור, ִכּ ֶזה ַהִמּ בֹות ְבּ  ְוֵיׁש מ"ג ֵתּ

ֵאינֹו  י  ִכּ ג'(,  )מלכים־א  ְוכּו'  לֹא  ָלְך  ם  ַגּ ִלי  ם  ַגּ ֹזרּו,  ְגּ אֹוֶמֶרת:  ִהיא  ֶשׁ

ְזמֹור  ַהִמּ ֶזה  ְבּ בֹות  ֵתּ מ"ג  ֵיׁש  ֶזה  ּוְכֶנֶגד  ָהעֹוָלם,  ַלֲאִויר  ֵיֵּצא  ֶשׁ רֹוֶצה 

"ל: ַנּ ה ֵליֵלד ַכּ ׁ ה ִלְמַקָשּ ְזמֹור ַהֶזּה הּוא ְסֻגָלּ י ַהִמּ "ל, ִכּ ם ַהַנּ ִחיַנת ַגּ ֶנֶגד ְבּ ְכּ

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

ְבִגיֵניּה  ָהא  ֵתיָמא  ְוִאי  ַעְלָמא,  ים  ִאְתְקּיַ ַיֲעֹקב  ּדְ ִגיֵניּה  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְקֵרי  ּתִ ַאל  ְרָאם,  ִהּבָ ב( ּבְ ָאֵמר, )בראשית  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַאְבָרָהם,  ּדְ
ַאְבָרָהם,  ים  ִאְתְקּיַ ַיֲעֹקב  ּדְ ִגיֵניּה  ּבְ א  ֶאּלָ ַאְבָרָהם.  ּבְ א  ֶאּלָ ְרָאם  ִהּבָ ּבְ
ֶאת  ָדה  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַיֲעֹקב  ית  ּבֵ ֶאל  ה'  ָאַמר  כט( ּכֹה  ְכִתיב, )ישעיה  ּדִ
ְוָחִריב  ָעְלִמין  ֵני  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲהָוה  ָנא  ּדְ ַמת  ּדְ ּוִמּקַ ַאְבָרָהם. 
ִאְתָחָרבּו  ְוָלא  ָעְלִמין,  ְכָללּו  ּתַ ִאׁשְ יּה  ִמּנֵ ַיֲעֹקב  ֲאָתא  ּדְ יָון  ּכֵ לֹון, 
ַקְדִמיָתא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )ישעיה מג( ּכֹה ָאַמר ה' ּבַֹרֲאָך ַיֲעֹקב  ּכְ
ָרֵאל ְוגו'.- בא וראה, בשביל יעקב שהוא מדת האמת,  ְוֹיֶצְרָך ִיׂשְ
שהיא מידת התפארת המחברת החסד והגבורה, השונים זה מזה 
בתכלית ההיפוך לכאורה, שמהם נמשך הפעולות המשתנות, אשר 
יעקוב  מידת  ידי  על  ודייקא  הפשוט,  מאחד  נמשכים  הם  באמת 
מתאחדים, על ידי זה התקיים העולם, כי העולם הוא בחינת מלכות, 
שבו נמשכים כל הפעולות המשתנות, וכשאין יכולים לגלות הדעת 
אזי  הפשוט  מאחד  נמשכים  המשתנות  הפעולות  שאלו  המחבר 
יכול  הוא בחינת דין וצרה, והוא מה שראה הקב"ה שאין העולם 
שמריבוי  הפשוט,  לאחד  מקושר  כשאינו  הדין  במידת  להתקיים 
חורבן הוא הפך  כי  יכול להחרב העולם,  לבסוף  הצרות השינויים 
אותיות חיבור וצירוף השינויים והיסודות והנשמות, שכאשר אינם 
במזג השווה הוא חורבן וחולי לעולם ולנפש ולגוף כידוע. וזה עיקר 
דעת  לגלות  הרבים  יחדיו  יכולים  שאין  מה  הצרות  שבכל  הצרה 
האמת כי ה’ הוא האלוקים והוא אחד ואין עוד מלבדו. ולכן דייקא 
על ידי יעקב המחבר שינוי גווני יסודות ונשמות העולם לשורשם 
באין סוף ברוך הוא, שהוא אחדות פשוט תמיד עם כל העולמות 
וממנו חיותם, על ידי זה קיום העולם. ובאמת מצד אחד עיקר האמת 
שהוא בחינת יעקב הוא דייקא על ידי אברהם שהוא בחינת חסד 
בחינת הלכות שהוא בחינת תהלוכות הדמים להיות כסדר, אחרי 
שיוצאים מן הצרה, כי בזמן הצרה אין מאיר האמת, כי הוא אז 
בקטנות הדעת ואין יכול לחבר הפעולות המשתנות, ודייקא אחרי 
בטוב  ומכיר  הלכה, שמודה  תודה  בחינת  היציאה מהצרה שהוא 
וחסד ה’, על ידי זה זוכה למוחין ודעת של יעקב שהוא בחינת אמת 
המחבר, שזה בחינת תתן אמת ליעקב על ידי חסד לאברהם שהם 
בחינת הלכות  ותהלוכות הדמים ותודה והכרת הטוב ודעת אותו 
יתברך, כפי שרבינו מבאר הפסוק בתורה הנ"ל, לכן לפי כל הנ"ל 
בחינת  שהם  אברהם   של  בשבילו  הנה  תאמר  ואם  תקשה  אם 
הלכות ודעת שעשוע עולם הבא שהוא בחינת חסד, מתקיים העולם 
וארץ  השמים  וחסד(  הלכה  )לתודה-  תולדות  אלה  שנאמר  כמו 
בהבראם, אל תקרא בהבראם, אלא, השלם הדיבור להיות כסדר 
אברהם,  במילת  יחדיו  השונות  אותיות  ומזג  צירוף  להיות  הנכון 
נמצא ונלמד מן דרישת הפסוק שעיקר קיום העולם על ידי החסד 
והלכה שבסיום הצרה והמתקת הדין שעל ידי זה זוכה לאמת יעקב 
כנ”ל, אלא מצד שני יש לדעת כי משום יעקב שהוא האמת המאיר 

בריבוע הדיבור על ידי שלוש שמות א-ל אלוקים הוי"ה, שהם בחינת 
תפילה תורה ושידוכים, על ידי זה נתקיים אברהם וחסד ההלכות 
שעל ידי זה נתקיים העולם במיתוק הדין והחורבן כנ”ל, כי דייקא 
יתברך  שהוא  וידיעה  באמונה  באמת,  קוראיו  של  תפילה  ידי  על 
מקור הבריאה והשינוים והצרות ויש בידו יתברך לבטל הדין והצרה 
ולהמשיך רחמים, וכל הפעולות המשתנות נמשכות ממנו בהשגחה 
ידי  על  דייקא  כרצונו,  הדברים  וסדר  טבע  לשנות  ובידו  פרטית 
האמונה הזו שהיא בחינת אחדות רצון שברצונות, יכול גם להגיע 
להלכה הנכונה המאחדת צדדי המקרים שיש בה, וכן על ידי שיודע 
ומכוון בלבו בתפילה,  בכוח תפילתו שהכל נעשה ברצונו יתברך 
באמונת האחדות, על ידי זה דייקא יכוון גם להלכה כפי רצון ה’, 
כי מאחר ולבו מכוון בתפילה להמשיך רצונו יתברך ברחמים לבטל 
הצרה, ומכיר בבעל הרצון אזי ירצה גם הוא לכוון לרצון קונו שהיא 
ההלכה האמתית. וכן דייקא על ידי לימוד תורה, כלליה ויסודותיה, 
שהוא בחינת תורת אמת, על ידי זה יכול לראות צדדי ההלכה כדי 
להגיע להכרעתה, כי לא עם הארץ חסיד בחסד ההלכות, כי ללא 
אבני היסודות שבידיעת התורה איך יבנה בית ההלכה. וכן על ידי 
שידוכים וזיווגים שהם חיבור איש ואישה השונים זה מזה )בחינת 
והבאת  בית  בשלום  השווה  במזג  ומחברם  ודין(  נקבה  וחסד  זכר 
מתוך  הפשוט  אחדות  יותר  שיתגלה  כדי  חדשות,  שונות  נשמות 
זה  ידי  על  דייקא  ודור,  דור  שבכל  המשתנות  הנשמות  הפעולות 
החיבור יכול לחבר ולדמות מילתא למילתא, דברי תורה הרחוקים 
זה מזה ולחדש ההלכה הנכונה, נמצא שדייקא בזכות אמת יעקב 
נמשך חסד ההלכה הממתקת הנכונה באמת, כמו שכתוב כה אמר 
ה’ אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, כי דייקא על ידי אמת שהוא 
חיבור פעולות המשתנות וסברות המשתנות לראות צידי פסיקת 
ההלכה כל אחד לפי שורש נשמתו, וכל אחד לומד דעת חברו עד 
שלבסוף רבים מסכמים לדעת אחת של הלכה, ונתקיים יסוד ההלכה 
יחיד ורבים הלכה כרבים, שאז מתגלה האחדות הפשוט של הסכמת 
ההלכה מתוך הפעולות והדעות המשתנות, שדייקא הלכה כמותם, 
שהוא בחינת המשכת החסד להיות תהלוכות הדמים והדינים ודיני 
הוא  בהלכה  הרבים  המאחד  יעקב  שדייקא  נמצא  כסדר,  הלכות 
פודה את אברהם מכבשן אש ודיני הכפירות של המורדים באחד 
הפשוט, על ידי מה שנמשך פסיקת הלכה כמו צד הרבים למרות 
ומתגלה  הגדול.  אליעזר  כמו  שכנגדם  השונה  היחיד  אמת  מעלת 
תלוי  וזה  בזה  תלוי  זה  ובאמת  הבא.  עולם  שעשוע  מנוחת  לכל 
בזה, אברהם ביעקב ויעקב באברהם, הלכה באמת ואמת בהלכה 
וחורבן הבית קשה ביותר,  והגלות  ולכן התחלת היציאה מהצרה 
במיוחד חורבן בית שני שהיו אמנם גדולים במעלתם בתורה אך 
ועד  כידוע.  חינם  והשנאת  שוני  מפני  הדעות  להשוות  יכלו  לא 
היום נתארך הגלות הגדול מה שיצר הרע מבליט השוני ומרחיק 
חשיבות האחדות הפשוט ודעה מסכימה שיש בין כולם. ומפני כך 
היה  יעקב  פדות  וקודם  אמן.  די  לצרותנו  יאמר  ה’  הצרות,  רבו 



הקב"ה בונה עולמות ומחריבם כדי להורות חסרון בנין העולמות 
מעלת  ניכרת  הייתה  אזי  יעקב  שבא  כיוון  ולכן  יעקב  כח  ללא 
האמת כיסוד לקיום ולכן השתכללו ממנו ובזכותו של הכוח המאחד, 
העולמות ולא נחרבו כבראשונה, כי גם אם נאמר שבכל העולמות 
הקדומים היה בחינת חסד לאברהם, שהתגלו הלכות, אך עדין לא 
ועתה  כנ"ל  חורבן  בחינת  והוא  השינויים  מריבוי  הכרעה  הייתה 
שבא יעקב המאחד הרוב לפחות, הוכרעה ההלכה ותהלוכות הדמים 
כסדר ברחמים ולא נחרבו הנשמות והעולמות. והוא שורש התיקון 
העתידי שממנו נמשכת הגאולה העתידית. זהו שכתוב כה אמר 
ה’ לגלות לעולם מי הוא בראך הרי זה יעקב בורא החומר החיצוני 
והמאחדת,  המחייה  פנימית  ונשמה  בצורה  ויצרך  בגווניו  השונה 
הוא ישראל המחבר הכל ישר לא-ל התקיף ובעל הכוחות המשתנים 
כולם, ישראל בגדלות המוחין לאחד הפעולות המשתנות בבריאה 
וביצירת צורה אחת שלמה לכן אל תירא מן הצרות כי גאלתיך 
על ידי יעקב וישראל כנ"ל שעל ידם קראתי בשמך שהוא בחינת 
אל אלוקים ה’, הנקרא על ידי תפילה תורה ושידוכים, כי גם ישראל 
נקראים כביכול בשמות אלו )כמובא שם ס’ ד’( שעל ידי זה נשלם 
הדיבור עד כי לי אתה ונכלל אתה בי, באחדות הפשוט שלי. וכן 
בחינת  ונעשה  הוא  בחינת  נמתק ההסתרה  וישראל  יעקב  בזכות 
אתה הנוכח וגלוי בהשגחת הפעולות המשתנות המתאחדות. וזהו 
גם לי אתה. כי ישראל אותיות לי ראש. שהכל חוזר ונכלל בראש 

ובראשית החכמה שממנה נולדו פרטי השינויים.

ח  ּלַ ָרֵאל, ּוְכִתיב )שם( ׁשַ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ִתיב, )שמות ד( ּבְ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ּתָ
ִגין  ּבְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ן  ּבֵ ִאְקֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַיַעְבֵדִני,  ִני  ּבְ ֶאת 
נֹו  ּבְ ם  ֵ ּשׁ ּוַמה  מֹו  ּשְׁ ָאֵמר, )משלי ל( ַמה  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ יּה,  ּבֵ ק  ּבַ ִאְתּדָ ּדְ
י ֵתָדע.- בא וראה כח בחינת ישראל כנ"ל ושלמות דיבור לשון  ּכִ
הקודש המקושר לשבת, שהוא בחינת בן, בחינת נח, בחינת מנוחה 
מן הצרות והעצבות בימי השבוע הנמשכים מן הפעולות המשתנות 
טרם אחדותם, מה כתוב בני בכורי ישראל, כי ישראל, לי ראש 
כנ"ל שהיא חכמת האמת הפנימית ששם הכל מתאחד, והוא בחינת 
בכור בחינת ראשית ביכורי, ראשית חכמה, וכן הוא בחינת בכור 
הולדה ראשונה הקשה, כי קשה ההתחלה של המתקת הצרות כנ"ל 
כי זה תלוי בזה כנ"ל. אך מאחר וישראל הוא בן לקב"ה והוא בחינת 
שבת וחיבור הפעולות המשתנות לשורשם באחדות הפשוט שהוא 
מה שהתגלה בעשר המכות לגלות כי כל כוחות הטבע נשלטים על 
ידו יתברך, לכן יכול ישראל לצאת מגלות ומיצר שבמצרים. וכתיב 
שלח את בני ויעבדני בתפילה זו עבודה שבלב, בה אנו מקבלים 
לקב"ה  בן  נקרא  ישראל  הגלות.  גזרת  לבטל  כוח  יתברך  ממנו 
בחינת ניחא בחינת תודה הפך שטיפת הדמים על הלב. ונקרא בן 
משום שנדבק בו באחדות הפשוט, על ידי האמת המאיר בריבוע 
נכללים  ישראל  כי  לשבת  המחובר  הקודש  לשון  ושלמות  הדיבור 
בשמו כנ”ל בחינת א-ל אלוקים הוי”ה כנ”ל. כמו שנאמר מה שמו 
)מ"ה מילוי הוי"ה דאלפין שכנגד ז"א תפארת יעקב( ומה שם בנו 
ישראל הבן הנח בשבת, כי שמם כשמו כי נכללים בו באחדות, כי 
אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ועל ידי 
ההלכות הפסוקות שהם רצון המלך, המאחדות העם לעשות יחדיו 
אותו  ולהכיר  לדעת  שהוא  הבא  עולם  שעשוע  נמשך  מלך,  רצון 
יתברך וזהו מה שמו ומה שם בנו שעל ידי זה כי תדע, שיהיה לך 
דעת להכיר אחדותו יתברך על ידי שבת על ידי אמת יעקב כנ"ל 

ולהודות ולהלל אותו יתברך על טובו שהוא גילוי אחדותו.

מֹו  ְקָרא ֶאת ׁשְ ִתיב, )בראשית כט( ַוּתִ ד אֹוִליַדת ִלְראּוֵבן ַמה ּכְ ֵלָאה, ּכַ
ֲחָדא,  ָרן ּכְ ְתַלת ִסְטִרין ִמְתַחּבְ ִליל ּבִ ִאְתּכְ ִגין ּדְ ְראּוֵבן. ְראּוֵבן ְסָתם, ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, )מלכים א ז( לֹיֹות,  ְמעֹון ְוֵלִוי. ַמאי ַטְעָמא ֵלִוי, ּכְ ׁשִ
ִחּבּוָרא ְדָכל ִסְטִרין.- לאה כאשר הולידה את ראובן, שהלידה היא 
נתינת אמת  בחינת תודה הלכה, בחינת חסד לאברהם הממשיך 
ליעקב וכן הנמשך גם מיעקב אשר פדה את אברהם כנ"ל שיעקב 
המשפיע בלאה את כוח חיבור היסודות וחיבור חסד וגבורה כנ"ל 
מה כתוב אחרי ההולדה הראשונה בחינת בכור כנ"ל בחינת חכמה, 
הבכורה  נשמתו  שורש  בחינת  להורות  ראובן.  שמו  את  ותקרא 
והגוונים  הפעולות  אחדות  שם  על  סתם  ראובן  שהוא  והכוללת, 
באחדות  בזה  זה  נכללים  אלא  בעצמו  גוון  כל  ניכר  שאין  יחדיו 
הפשוט כי סותם בתוכו שורש הגוונים חסד וגבורה תפארת, משום 
שנכלל בשלשה צדדים של גווני פעולות ונשמות והלכות משתנות 
וחסד  גבורה  ולוי  שמעון  הם  הפשוט-  באחדות  יחד  מחוברים 
שהתגלו בלידתם שאחרי לידת ראובן הסתומה והכוללת. מה הטעם 
שנקרא לוי? כמו שנאמר ליות, שהוא לשון דבקות וחיבור, חיבור 
של כל הצדדים, כי לוי היה כלול בראובן הכולל שעל ידו התחבר 

בגוון שמעון.

ְוֶיֶתר  ֵאת  ְכִתיב, )בראשית מט( ֶיֶתר ׂשְ ּדִ י ְיהּוָדה, ֵמָהָכא,  ִרּבִ ָאַמר 
ִסְטָרא  ּבְ ּוַמְלכּו  ּוַמְלכּוָתא.  א,  הּוְנּתָ ּכְ ֵכירּוָתא,  ּבְ ַתְרּגּומֹו  ּכְ ָעז, 
א ְראּוֵבן ְסָתם.- אמר רבי יהודה המודה ומכיר  ִדְגבּוָרה ִאיהּו, ְוַעל ּדָ
שכתוב  מכאן נלמד על בחינת ראובן הכולל חג"ת  ויודע בוראו, 
בברכת יעקב המכיר שורש נשמת בניו אשר יצאו מבחינתו, לברכם 
בקדושה כפי הנצרך מהם להתגלות בעולם, באומרו לראובן, בכורי 
חכמת  וראשית  הכל,  הכוללת  והפשוטה  הראשונה  וחכמתי  אתה 
אוני וכוחי שהיא התפילה הכוללת כבעל הכוחות כולם, שעל שם זה 
קרא לי א-ל, לכן אברכך יתר שאת ויתר עז, כי הייתה לך תוסף 
והתוספת  והצרות,  ידם המתקת הדינים  כוחות רבים שעל  וחיזוק 
החיזוק שאתה כלול מכל אחיך הוא כתרגומו, בכורה, היא חכמת 
האמת שממנה הלכות החסד בחינת כהונה, בחינת כהן איש חסד, 
ידי  שעל  בהלכות,  ישראל,  בני  את  להורות  בכהנים,  נאמר  גם 
אמת וחסד נשלם הדיבור של מלכות ומקושר לשבת שעל ידי זה 
נעשה ניחא מן הצרות כי על ידי זה מתגלה האחדות הפשוט מן 
היא  והמלכות  שבו.  ולוי  שמעון  בחינת  של  המשתנות  הפעולות 
בצד הגבורה והצמצום והדינים שעל ידי הפעולות המשתנות טרם 
צדקה  של  הדיבורים  גווני  המקבלת  פה  מלכות  בחינת  האחדות, 
תשובה ועשירות במידה מצומצמת ונפרדת או מאוחדת, כי הדבר 
תלוי בבחירתנו. ועל כן מה שיש בראובן אלו ג’ בחינות נקרא הוא 
ראובן סתם על שם סתימות הכוחות בו יחדיו בלי היכר. ועל שם 

התכלולתם יחד.

ְמעֹון ְוֵלִוי. ֵלָאה ָהִכי ֲהָוה  ׁשִ ִליל ּבְ ִאְתּכְ א ְראּו ֵבן ְסָתם, ּדְ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
י ֵאַלי  ֶוה ִאיׁשִ ַעם ִיּלָ ְכִתיב, )בראשית כט( ַהּפַ ּה. )ס''א רעותא( ּדִ ַדְעּתָ
ֲחָדא.- אמר  ָרן ּכְ ִמְתַחּבְ ָלָתא ּדְ ֲהָוה ּתְ ִגין ּדְ ה ָבִנים. ּבְ לׁשָ י לֹו ׁשְ י ָיַלְדּתִ ּכִ
רבי אבא, אב בחכמה להוסיף על דברי קודמיו ראו בן סתם, ראו 
בן שהוא בחינת שבת בחינת ניחא שנעשה על ידי שלמות הדיבור 
בד’ חלקים המקושר לשבת והוא סתם ופשוט שנכלל בשמעון ולוי 
שהם בחינת גווני פעולות המשתנות הנכללים באחד הפשוט סתם. 
לאה כך הייתה דעתה, כי הכירה את בוראה בדעת שקבלה מהארת 
והמתאחדות,  המתחלקות  הנשמות  אלו  נמשכו  וממנה  בה  יעקב 



שכתוב הפעם ילוה אישי אלי בחיבור כי ילדתי לו ובשבילו התגלות 
בחינת תודה הלכה והכרת ה’ בדעתי שקיבלתי ממנו, שלשה בנים 
בחינת חג"ת הכלולים זה בזה ואם גיליתי את בחינתו בלידה ודאי 
שלשה  שהם  בגלל  לו.  ודומה  בחינתו  אני  כי  בחיבור  אלי  שילוה 
בניו ובני המתחברים כאחד. המה תולדות מכלל דאיכא אב ואם 
מאוחדים. ועוד יש לומר כי לאה היא עלמא דאתכסיא בחינת סתם 
והיא הבינה ממנה דינין נמשכים שהם פרטי הפעולות המשתנות 
והיא שורש המחברם וממתקם ויעקב העולה לבחינת לאה ונלווה 
אליה, היא התורה והתפילות והשידוכים הנמשכים מאת ה’ מעלמה 
דאתכסיא, ועל דייקא על ידי התגלות הלידה של שלושת הנשמות 
הנכללים יחד בעולם המלכות על ידי זה דייקא גם יעקב נכלל בלאה.

א  ַמְלּכָ ְוָדִוד  ֲאָבָהן  ָאה,  ִעּלָ ְרִתיָכא  ָהא  ּדְ הּוא.  ָהָכא  ּדְ ֲחֵזי,  ְוָתא 
ָמא  ִדׁשְ ָרָזא  ִאין,  ִעּלָ ְרִתיִכין  ִאינּון  ע  ַאְרּבַ הּו  ְוֻכּלְ הּו,  ּבְ ר  ִאְתַחּבַ ּדְ
ָיִרית ַמְלכּו, ְוַעל  ְמעֹון ֵלִוי, ְלָבַתר ְיהּוָדה ּדְ א, ְראּוֵבן ׁשִ א. ְוַעל ּדָ יׁשָ ַקּדִ
א. ּוְכִתיב )ס''א דא בתר דא דכתיב( )בראשית  ֲאַתר ּדָ הּו ּבְ ּלְ א, ּכֻ ּדָ
ִגין  ּבְ ֶדת,  ִמּלֶ ֲעֹמד  כט( ַוּתַ ְוגו' )בראשית  ה'  ֶאת  אֹוֶדה  ַעם  כט( ַהּפַ
ַטֲעָמא  ַמאי  ה',  ֶאת  אֹוֶדה  ַעם  ַהּפַ ָסְמִכין.  ע  ַאְרּבַ ְכָללּו  ּתַ ִאׁשְ ָהָכא  ּדְ
ל ִזְמָנא )דף  א ֵמָהָכא, ּכָ הּו. ֶאּלָ ֻכּלְ ַהאי, ְוָלאו ּבְ ָאְמָרה אֹוֶדה ֶאת ה' ּבְ
ִלים הּוא.-  א ָלאו ׁשְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָגלּוָתא, ׁשְ ָרֵאל ּבְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ קנה ע''א( ּדִ
כמו  למעלה  חג"ת  בתוכה  כוללת  שלאה  הוא  שכך  וראה  בא 
שורש  העליונה  המרכבה  שהרי  למטה.  החג"ת  כוללת  שהמלכות 
גווני כוחות הנהגת העולמות הם האבות אברהם יצחק יעקב שכנגד 
חסד גבורה תפארת, ודוד המלך שכנגד המלכות למטה שהתחבר 
בהם, וכולם ארבע הם מרכבות עליונות, הסוד של השם הקדוש, 
וכנגדם ארבע חלקי הדיבור, דיבור של צדקה בחינת חסד, דיבור של 
תשובה בחינת גבורה המצמצמת אלף ימים ליום אתמול, ודיבור 
לדיבור מלכות  גווני הכסף הקרובים  של עשירות בחינת תפארת 
פה להשפיע לה דרך היסוד עשירות גווני הצדקה והתשובה. ועל כן 
בחינת ראובן שמעון ולוי שכנגד בחינת אברהם יצחק ויעקב שהם 
בחינת חג"ת נולדו כסדר זה ואחר כך נולד יהודה שירש המלכות 
הספירות  לפי  הנכון  כסדר  זה  אחר  בזה  נולדו  כולם  כן  ועל  פה, 
מיעקב  רביעית  עוד השפעה  ותהר  וכתוב  העליונות שבמרכבה. 
ותלד הלכות חסד ובן מנוחה ותאמר דעתה בהשגת והכרת הדבר 
הפעם שנשלמו ד’ חלקי הדיבור ואני מכירה את ה’ על ידי הפעולות 
ורבים  יחיד  בחינת  הנכללים באחדות הפשוט  בני  המשתנות של 
הלכה כרבים, בזכות יעקב אזי דייקא אודה את ה’ בחינת הודאה 
והלל בחינת שעשוע עולם הבא שהוא להכיר ולדעת אותו יתברך. 
על כן קראה שמו יהודה על שם דיבור הודיה הנשלם על ידי חסד 
ואמת וג’ חלקי הדיבור הקודמים לדיבור המלכות והוא גם בחינת 
שם הקדוש הנמצא באותיות שם יהודה וד’ המלכות פה שהיא עיקר 
שורש נשמת יהודה. ותעמוד מלדת דהיינו תעמוד המלכות כראוי 
על ידי הכוח הלידה בחינת תודה הלכה וביטול הצרות, כי מלכות 
הפעולות  חיבור  ידי  על  ביותר  ומגולה  ניכרת  יהודה,  בחינת  ה’ 
ידי תיקון  ולוי המתגלות על  המשתנות של בחינת ראובן שמעון 
דיבור קודש של עם ישראל בדיבורם בשבת. ועמידת המלכות מכוח 
הלידה הוא משום שכאן נשלמו ארבע עמודים ארבע חלקי הדיבור 
שכנגד ד’ בני לאה, שהם בחינת רגלים לכסא המלכות בחינת תמכי 
אורייתא, בחינת הלכות שמגלים התלמידי חכמים שהם תיקון וקיום 
הרגלין שעל ידם עומדת המלכות, כי כאשר נתגלה ההלכה הברורה 
בכל צדידיה  וגווני שהוא רצון המלך בכל דבר ודבר, על ידי זה 

נשלמת המלכות שלו יתברך ומכירים אותו יתברך ויכולים להודות 

לו כראוי אחרי ביטול הגזרות הצרות שאז נשלמת המלכות ביתר 

שאת ויתר עוז. הפעם אודה את ה’, מה הטעם אמרה אודה את ה’ 

בזה הבן דייקא ולא בכל הבנים הקודמים לו? אלא מכאן נלמד אנו, 

שכל זמן שכנסת ישראל וכינוס וחיבור נשמות ישראל השונים זה 

מזה, זה הכינוס הסתום הוא נסתר בגלות ומיצר השינוי והשנאה, 

ואין יכולים להשוות דעתם ולהסכים על הלכה אחת ברורה אפילו 

במקום אחד, ואין מתגלה האחד הפשוט מתוך הפעולות המשתנות 

של כנסת ישראל הפזורה, אזי אין השם הקדוש הנרמז בשם יהודה 

ומלכותו, שלם. כי מה שמו תלוי במה שם בנו כנ"ל שאנו נמשיך על 

ידי ד’ חלקי הדיבור את אחדות מנוחת השבת ש-תלת גוונין ובת 

המלכות שהוא גם בחינת שם הקדוש הנשלם.

ָלא  ִליהּוָדה,  אֹוִליַדת  ּדְ ַעד  ֲהוּו  ִנין  ּבְ ְתַלת  ּדִ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ֲחֵזי,  א  ּתָ

ְוַעל  הּו,  ֻכּלְ ּבְ ְוָלא  ה',  ֶאת  אֹוֶדה  ַעם  ַהּפַ ְך  ּכָ ּוְבִגיֵני  ְרְסָייא.  ּכֻ ִלים  ׁשְ

ַעל  ְרְסָייא  ּכֻ ָקְייָמא  ּדְ ֲעֹמד,  ע''א( ַוּתַ ַמאי )קפ''ו  ֶדת.  ִמּלֶ ֲעֹמד  ַוּתַ א  ּדָ

ִיחּוָדא  ֲעֹמד ּבְ ָהא ַעד ָהָכא, ַוּתַ ֲעֹמד, ּדְ ַסְמכֹוִהי. )ותעמד עד הכא( ַוּתַ

ֵרין  ּתְ ִאינּון  ֵתיָמא  ְוִאי  ִאיהּו.  ְדִפירּוָדא  ַעְלָמא  א  ּוְלַתּתָ אן  ִמּכָ ַחד, 

ין  ִאּלֵ ּבְ ִרין  ּתְ ִאינּון  ָהא  ּדְ ָלא,  א.  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ְלָבַתר,  אֹוִליַדת  ּדְ ִנין  ּבְ

וראה  בא  ִאינּון.-  ֲחָדא  ּכְ ָעְלָמא  ּדְ ִסְטִרין  ית  ׁשִ ּדְ ִגין  ּבְ רּו,  ִאְתַחּבְ

עד  זאת  בכל  חג"ת  בחינת  שהם  היו  בנים  גב ששלושה  על  אף 

שהולידה את יהודה, שהוא שלמות תיקון הדיבור בהודיה, הכסא 

יחדיו,  כראוי  עומדות  תומכות  רגלים  ד’  ללא  ביציבותו  שלם  לא 

ברורה  הלכה  וחסד  בה’  והכרה  ודעת  יהודה  שנולד  כך  ומשום 

אודה  הפעם  אזי  במקומם,  כסדר  ודינם  דמים  ותהלוכות  למעשה, 

את ה’ ולא בכולם הקודמים לו בצדדי חג"ת פסיקת הלכה של רבים 

זה בזה לפסק אחד ממורה הוראה אחד בישראל,  שאינם נכללים 

רועה אחד לכולם הוא דוד שהלכה כמותו אשר יצא מיהודה. ועל 

כן ותעמוד המלכות מלדת. מה זה ותעמוד. שעמד הכסא והמלכות 

ד’  שהם  ורגליו  תומכיו  ידי  על  והודיה  הלל  של  הקדוש  והדיבור 

חלקיו. ותעמוד הוא בחינת שבת בחינת עולם הבא הנצחי והתמידי 

שמתגלה כאן על ידי ד’ רגלים בחינת אות ש’ אשר לה ג’ רגלים 

ובת שהיא רגל הרביעית שבמרכבה, וזהו תעמד אותיות תם עד, 

שלמות הנצח ועד שבעולם הבא הוא מקור האחדות הפשוט, שהרי 

בחינת עד הנצחית כאן מתגלה לעינינו על ידי חלקי הדיבור הקדוש 

על ידי אמת וחסד כנ"ל. שעל ידי זה ותעמוד המלכות. על ידי ביוחד 

אחד. שמתגלה רצון המלך המהווה ומאחד כל הפעולות המשתנות 

להנהיג  הרבים  בהסכמת  ההלכות המשתנות  לחבר  צריך  אליהם 

הדור כפי הנשמות דבכל דור ודור. עד כאן הוא מקום גילוי האחדות 

שבבחינת יעקב. מכאן שהוא בחינת עד כנ"ל בחינת ביום השבת 

ולמטה במלכות שאינה מתוקנת בהמשכת דיבור וקדושת השבת 

פעולות  של  והעצבות  הפירוד  עולם  הוא  למטה  אזי  החול  לימי 

המשתנות בימי החול אפילו בקיום המצוות וההלכות הברורות לנו. 

כי באמת ראוי שעל אף אי ברור ההלכה ועיצה בדברים רבים, בכל 

זאת ישמח במה שכן יודע שהוא רצון ה’ שזוכה לקיים בפשיטות. 

ועל ידי השמחה של שבת הנמשכת גם בימי החול דייקא יתגלה 

האחדות הפשוט ויוכלו כל ישראל להכלל יחד באחדות, על ידי דוד 

המאחדות  והלכותיו  מלכותו  דיבורי  בכוח  בעומדו  משיחא  מלכא 

לגלות בשלמות מלכות ה’ במהרה בימינו אמן.



נּו ְלהֹודֹות ְלָך ֶסָלה.  ל עֹוָלם, ָמֵלא טֹוב, ַזֵכּ ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֲעׁשּוַע  ְלַשׁ י  ָהֲאִמִתּ ַלּטֹוב  נּו  ְוַזֵכּ יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ָעְזֵרנּו 

דֹוׁש.  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ הּוא הֹוָדָאה  ֶשׁ א  ַהָבּ עֹוָלם 

ירֹות  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ִשׁ ָכל יֹום ָויֹום לֹוַמר ְבּ ה ְבּ ְוֶאְזֶכּ

ְלהֹודֹות  דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ ה  ַהְרֵבּ חֹות  ָבּ ְוִתְשׁ

ים  ִסּ ְוַהִנּ ְוַהּטֹובֹות  ַהֲחָסִדים  ל  ָכּ ַעל  ּוְלָבֶרְכָך  ְלָך 

ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  י  ִעִמּ יָת  ָעִשׂ ר  ֲאֶשׁ ְפָלאֹות,  ְוַהִנּ

ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו  ִעָמּ יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ יָך  ִנֶסּ ַעל  ַהֶזּה, 

ה  ָמּ "ַבּ ְוָצֳהָרִים  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ָכל  ְבּ ֶשׁ ְוטֹובֹוֶתיָך 

ר,  ף ֵלאלֵֹקי ָמרֹום", ִמי ְיָפֵאר, ִמי ְיַהֵדּ ם ה' ִאַכּ ֲאַקֵדּ

י  ר ַאַחת ִמִנּ ַח, ִמי ְיַסֵפּ ֵבּ ל, ִמי ְיַשׁ ל, ִמי ְיַמֵלּ ִמי ְיַהֵלּ

ַהּטֹובֹות  ָעִמים  ְפּ ְרָבבֹות  י  ְוִרֵבּ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף 

לֹא  נּו.  ְוִעָמּ ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  יָת  ָעִשׂ ֶשׁ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנִסּ

ה  ִטָפּ ְכּ ַאַחת  ה  ְנֻקָדּ ְלָבֵאר  ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ל  ָכּ יקּו  ַיְסִפּ

ְפָלאֹות  ְוַהִנּ ים  ִסּ ְוַהִנּ ַהּטֹובֹות  ִרּבּוי  ל  ִמָכּ ַהָיּם,  ִמן 

ֶאָחד  ל  ָכּ ִעם  נּו  ִעָמּ יָת  ָעִשׂ ֶשׁ ְונֹוָראֹות  דֹולֹות  ְגּ

אֹוָתנּו  הֹוֵצאָת  ר  ֲאֶשׁ ְפָרִטיּות,  ִבּ ָרֵאל  ִמִיְּשׂ ְוֶאָחד 

ַרֲחֶמיָך  נּו ְבּ ל ַהֻזֲּהמֹות, ְוֵקַרְבָתּ ל ַהּטּוְמאֹות ּוִמָכּ ִמָכּ

ָרֵאל.  ת ִיְשׂ ׁ ְקֻדַשּ נּו ִבּ דֹוׁש ְוִהְכַנְסָתּ דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ְלִשׁ

יֹום  ָכל  ְבּ ְונֹוָראֹות  דֹולֹות  ְגּ ֻעּלֹות  ְפּ ה  עֹוֶשׂ ה  ְוַאָתּ

ְלִהְתָקֵרב  ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ בֹות  ַמֲחָשׁ ב  ְוחֹוֵשׁ ָויֹום, 

ה  ִנְזֶכּ ְלַמַען  ַהֶזּה,  ּיֹום  ַכּ ְלַחּיֹוֵתנּו  ֵדי  ְכּ ַלֲעבֹוָדֶתָך, 

דֹול  ָגּ ָך  ַחְסְדּ י  ִכּ ִנְצִחִיּים,  ְלַחִיּים  ִיּים,  ֲאִמִתּ ְלַחִיּים 

לּוֵלא  י  ִכּ ָיּה.  ְחִתּ ַתּ אֹול  ׁ ִמְשּ נּו  ַנְפֵשׁ ְלָתּ  ְוִהַצּ ָעֵלינּו 
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ָכל  י ָהֱאֶמת ּבְ ל ַקּוֵ ַעל־ְיֵדי ֶזה ְמִאיִרין ּכָ ַרְך ְוַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ֲהָלכֹות, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְוהֹוָדָאה ְלַהּשׁ ּבּור הּוא ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת. ְוָלֶזה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ַהּלֵ ֵלמּות ַהּדִ ר ִקּיּום ּוׁשְ א. ִעּקַ

ת ְוכּו' ּבָ ר ְלׁשַ ָ ֻקּשׁ ּמְ ִחיַנת ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ הּוא ּבְ ּבּור ׁשֶ ֵלמּות ַהּדִ ּבּור. ְוָאז זֹוִכין ִלׁשְ ִליִמין ַהּדִ ּבּור ּוַמׁשְ ֶחְלֵקי ַהּדִ

ת ְיֵמי ַהֹחל ִמן  ׁשֶ ל ׁשֵ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ין ּכָ ַח ַהּכֹל ִמן ָהַעְצבּות, ְוָאז ִנְתרֹוְמִמין ְוִנְתַעּלִ ּמֵ הּוא ְמַנֵחם ּוְמׂשַ ִאין ׁשֶ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ִחיַנת ֹנַח, ַנְיָחא ּדְ ן, ּבְ ִחיַנת ּבֵ ת הּוא ּבְ ּבָ ב. ׁשַ

ה  ְזּכֶ ּנִ ת ְיֵמי ַהֹחל, ׁשֶ ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ה ְוַהּשִׂ ָ ֻדּשׁ יְך ַהּקְ ַרְך ְוַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ֲהָלכֹות, זֹוִכין ְלַהְמׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְוהֹוָדָאה ְלַהּשׁ ְמָחה. ְוַעל־ְיֵדי ַהּלֵ ְך ֲעֵליֶהם ׂשִ ָהַעְצבּות ְוִנְמׁשָ

ּנֹות,  ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ׁשּוט ִמּתֹוְך ּפְ ה ַאְחדּות ַהּפָ ּלֶ יֵמי ַהֹחל. ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְתּגַ ם ּבִ ְמָחה ּגַ ׂשִ ְצוֹות ּבְ ל ַהּמִ ַרְך ְוַלֲעׂשֹות ּכָ ֹמַח ּבֹו ִיְתּבָ ת, ִלׂשְ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ יֵמי ַהֹחל ְלׂשִ ם ּבִ ּגַ

ַרְך: ָכל ָהעֹוָלמֹות ֲאִפּלּו ֶאְצלֹו ִיְתּבָ ִחיָנה ְיָקָרה ְמֹאד ְלַמְעָלה ּבְ זֹּאת ַהּבְ ַרְך, ׁשֶ ׁשּוט ִיְתּבָ ִכין ֵמֶאָחד ַהּפָ ּנֹות ִנְמׁשָ ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ל ַהּפְ ּכָ ּיֹוְדִעין ׁשֶ ׁשֶ
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ַמה  נּו,  ַנְפֵשׁ ּדּוָמה  ְכָנה  ָשׁ ְמַעט  ִכּ נּו  ָלּ ֶעְזָרָתה  ה' 

יב  ִשׁ ר, ַמה ָנּ ַדֵבּ אַמר ַמה ְנּ ר, ַמה ֹנּ ַדֵבּ אַמר ַמה ְנּ ֹנּ

יָרה  ִשׁ ָמֵלא  ִפינּו  ִאּלּו  ָעֵלינּו,  ְגמּולֹוִהי  ַתּ ל  ָכּ ַלה' 

ַבח  ֶשׁ ְפתֹוֵתינּו  ְוִשׂ יו,  ָלּ ַגּ ֲהמֹון  ַכּ ה  ִרָנּ ּוְלׁשֹוֵננּו  ַכָיּם, 

ְוַכָיֵּרַח,  ֶמׁש  ׁ ֶשּ ַכּ ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  ְכּ

ַאָיּלֹות,  ָמִים, ְוַרְגֵלנּו ַקּלֹות ָכּ ֵרי ָשׁ ִנְשׁ ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְכּ

ּוְלָפֶאְרָך  ֲחָך  ֵבּ ּוְלַשׁ ְלָך  ְלהֹודֹות  יִקים  ַמְסִפּ ָאנּו  ֵאין 

ֵמָאֶלף  ַאַחת  ַעל  נּו,  ַמְלֵכּ ְמָך  ִשׁ ֶאת  ׁש  ּוְלַקֵדּ ּוְלָבֵרְך 

ַהּטֹובֹות  ָעִמים  ְפּ ְרָבבֹות  י  ְוִרֵבּ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף 

ִעם  נּו,  ְוִעָמּ ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  יָת  ָעִשׂ ֶשׁ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנִסּ

ְפָרִטּיּות. לֹא ִכְזדֹוִני ּוְכרֹוַע ַמֲעָלַלי  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִבּ ָכּ

ֶהֱחִייָתִני,  ָך  ַחְסְדּ ְכּ ְלַבד,  ָך  ַחְסְדּ ְכּ ִאם  י  ִכּ ִני,  ְגַמְלָתּ

י  ַמְלִכּ ִני  ְוֵקַרְבָתּ ַאֲחִריִתי,  ְלֵהִטיב  ֵמָרחֹוק  ְבָתּ  ְוָחַשׁ

ר  ָך ְלַדֵבּ דֹוׁש. ּוַמה ּיֹוִסיף עֹוד ַעְבְדּ דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ְלִשׁ

ָך  ַעְבְדּ ֶאת  ה  ְוַאָתּ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹקי  ֱאלַֹקי  ה'  ְלָפֶניָך 

: ָיָדְעָתּ

ָמֵלא  א,  ְלַהָבּ ַעל  ְוצֹוֵעק  ֶהָעַבר  ַעל  ְוִהְנִני מֹוֶדה 

טֹוב,  ל  ָכּ ָמַלִני  ְגּ ֶשׁ טֹובֹות  ַלַחָיִּבים  ַהּגֹוֵמל  ַרֲחִמים, 

ּגֹוי.  יַתִני  ֲעִשׂ ְולֹא  ָרֵאל  ִיְשׂ ת  ׁ ְקֻדַשּ ִבּ ִני  ְוִהְכַנְסַתּ

ֵעיֶניָך ְוהֹוַסְפָתּ ָעַלי ֶחֶסד ָוטֹוב,  ְקַטן עֹוד ֹזאת ְבּ ַוִתּ

יִקים  ִדּ י ְלַהַצּ ִני ַמְלִכּ ֶלת, ְוֵקַרְבָתּ טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶפּ

ָמֵלא  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ִיּים,  ָהֲאִמִתּ ִויֵרִאים  ִרים  ּוְכֵשׁ

ר ַהִחּלֹוָת ְלַהְראּות ֲחָסֶדיָך ָעַלי ְלָקְרֵבִני  ֲאֶשׁ טֹוב, ַכּ

ְיִדידּות  ֲעֵרבּות  ֹנַעם  ִמִזּיו  ּוְלַהְטִעיֵמִני  ּוְלהֹוִדיֵעִני 

ים  דֹוִשׁ ַהְקּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ת  ׁ ְקֻדַשּ ְמִתיקּות  ְנִעימּות 

ֵמֶעיָך  ֲהמֹון  ָנא  ְוִיְכְמרּו  ָנא  ֶיֱהמּו  ן  ֵכּ ִיּים,  ָהֲאִמִתּ

ה,  ֵמַעָתּ יֵעִני  ְותֹוִשׁ ָעַלי  ּוְתַרֵחם  ָעַלי,  ְוַרֲחֶמיָך 

ְבֵרי ַתְלמּוד  ל ִדּ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיּם ֶאת ָכּ ִני ִלְשׁ ּוְתַזֵכּ

יִקים  ִדּ ר הֹוִדיעּו ְוִגּלּו ָלנּו ַהַצּ ה, ֲאֶשׁ דֹוָשׁ ּתֹוָרָתם ַהְקּ

ל  ִיּים, ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלִני ּוְלהֹוִציֵאִני ִמָכּ ָהֲאִמִתּ

ָצָרי  ַרּבּו  ָמה  ְסָבבּוִני. "ה'  ר  ֲאֶשׁ ְוָהָרעֹות  רֹות  ַהָצּ

י ֵאין ְיׁשּוָעָתה  ים אֹוְמִרים ְלַנְפִשׁ ים ָקִמים ָעָלי, ַרִבּ ַרִבּ

בֹוִדי ּוֵמִרים  ֲעִדי ְכּ ה ה' ָמֵגן ַבּ ּלֹו ֵבאלִֹקים ֶסָלה, ְוַאָתּ

י". ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבּוִני, ְקָראנּוָך ה' ֱאלֵֹהינּו.  ֹראִשׁ

ַמע ֵמֵהיָכלֹו  ֵוַּע. ִיְשׁ ר ִלי ֶאְקָרא ה' ְוֶאל ֱאלַֹקי ֲאַשׁ ַצּ "ַבּ

ַצר ָקָראִתי  ֹבא ְבָאְזָניו. ִמן ַהֵמּ ְוָעִתי ְלָפָניו ָתּ קֹוִלי ְוַשׁ

ה'  ֶאל  ִלי  ָרה  ִמָצּ ָקָראִתי  ָי"ּה.  ְרַחב  ַבֶמּ ָעָנִני  ָי"ּה 

ִליֵכִני  ְשׁ ַמְעָתּ קֹוִלי. ַוַתּ י ָשׁ ְעִתּ ַוּ אֹול ִשׁ ֶטן ְשׁ ַוַיֲּעֵנִני ִמֶבּ

ֶריָך  ָבּ ִמְשׁ ל  ָכּ ְיסֹוְבֵבִני  ְוָנָהר  ים  ַיִמּ ְלַבב  ִבּ ְמצּוָלה 

ֶגד  ִמֶנּ י  ִתּ ִנְגַרְשׁ י  ָאַמְרִתּ ַוֲאִני  ָעָברּו.  ָעַלי  יָך  ְוַגֶלּ

ָך. ֲאָפפּוִני  יט ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶשׁ ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף ְלַהִבּ

י.  ְלֹראִשׁ ָחבּוׁש  סּוף  ְיֹסְבֵבִני  הֹום  ְתּ ֶנֶפׁש  ַעד  ַמִים 

ְלעֹוָלם  ַבֲעִדי  ִריֶחיָה  ְבּ ָהָאֶרץ  י  ָיַרְדִתּ ָהִרים  ְלִקְצֵבי 

י  ַנְפִשׁ ָעַלי  ף  ִהְתַעֵטּ ְבּ ַחַיּי יה' ֱאלָֹקי.  ַחת  ׁ ִמַשּ ַעל  ַוַתּ

ָך.  ִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשׁ ִפָלּ ֹבא ֵאֶליָך ְתּ י ַוָתּ ֶאת ה' ָזָכְרִתּ

קֹול ּתֹוָדה  ם ַיֲעֹזבּו. ַוֲאִני ְבּ ְוא ַחְסָדּ ִרים ַהְבֵלי ָשׁ ְמּ ְמַשׁ

ָמה ְיׁשּוָעָתה לה': ֵלּ י ֲאַשׁ ר ָנַדְרִתּ ָחה ָלְך ֲאֶשׁ ֶאְזְבּ

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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