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ַתח  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ת ָאִחיָך ְוגו'. ִרּבִ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ
ֶמׁש ִיְקָרא  ְזַרח ׁשֶ ֲאת ִמּמִ פֹון ַוּיַ ְוָאַמר, )ישעיה מא( ַהִעירֹוִתי ִמּצָ
א ֲחֵזי,  מֹו ֹחֶמר ּוְכמֹו יֹוֵצר ִיְרָמס ִטיט. ּתָ ִמי ְוָיֹבא ְסָגִנים ּכְ ִבׁשְ
ִלין ְלִמְנַדע  ּכְ ָלא ָיְדִעין ְוָלא ִמְסּתַ ין ּדְ ׁשִ א ִטּפְ ִני ָנׁשָ ה ִאינּון ּבְ ּמָ ּכַ
ִמְתָעֵרי  ָלא  ּדְ ַנְייִמין,  הּו  ּלְ ּכֻ ָהא  ּדְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ָאְרחֹוי 

חֹוֵריהֹון. יְנָתא ּבְ ׁשֵ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא.  ִריְך הּוא ֲעַבד ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ּכְ א ּבְ א ֲחֵזי, קּוְדׁשָ ּתָ
ָלא  ַבר ָנׁש ּדְ ְייָפא ּבְ ְייָפא ְוׁשַ ֵלית ָלְך ׁשַ ָחְכְמָתא. ּדְ א ִאיהּו ּבְ ּכֹּלָ
ְייפֹוי  ׁשַ ל ּגּוָפא ּבְ ן ּכָ ּקַ ִאְתּתַ יָון ּדְ ָהא ּכֵ ָאה. ּדְ ָחְכְמָתא ִעּלָ ָקְייָמא ּבְ
ֲהֵדיּה,  ף )נ''א אתתקף( ּבַ ּתַ ּתַ ִריְך הּוא ִאׁשְ א ּבְ ְדָקא ְיאּות, קּוְדׁשָ ּכְ
ִגין ְלאֹוָלָפא ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלֵמַהְך  א. ּבְ יׁשָ ָמָתא ַקּדִ יּה ִנׁשְ ְוָאִעיל ּבֵ
ְדָקא  ר ָנׁש ּכְ ן ּבַ ּקַ ִיְתּתַ ִגין ּדְ ּקּודֹוי, ּבְ אֹוַרְייָתא ּוְלִמיַטר ּפִ ָאְרחֹוי ּדְ ּבְ
יּה  ּבֵ ִאית  ּדְ ובעוד(  ס''א  )ובגין  ובגין דא בעוד(  )ס''א  ְיאּות. 
א  יּוְקָנא ְדַמְלּכָ ּדִ ָאה  ְלַאְסּגָ ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש  א ִמּבָ יׁשָ ַקּדִ ָמָתא  ִנׁשְ
ְסָקן  ָנִגיד ְוָנִפיק ָלא ּפָ ָהא ַההּוא ָנָהר ּדְ ַעְלָמא. ְוָרָזא ָדא, ּדְ ָאה ּבְ ִעּלָ
ָלא ַיְפִסיק ַנֲהָרא  ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּדְ א ִמּבָ ֵמימֹוי ְלָעְלִמין. ְוַעל ּדָ
ַהאי ָעְלָמא )גליון נה''ר רמז לקיימא קדישא  יֵליּה ּבְ ּדִ ּוְמקֹוָרא 
דצדיק  רזא  נה''ר  דההוא  דוגמא  דאיהו  בבשריה,  דחתים 
דאתחבר בצד''ק כחדא לעילא, בגין כך בעי בר נש לתתא 
בההוא  ביה  דאתתקף  בגין  בקדושה  באתתיה  לאתחברא 
ַעְלָמא )ס''א ועל  ַהאי  ּבְ ַיְצַלח  ָנׁש ָלא  ַבר  ּדְ ִזְמָנא  ְוָכל  עלמא(. 
דא מבעי ליה לבר נש דלא יפסיק נהרא ומקורא דיליה בהאי 
ה  ַכּמָ ִריְך הּוא ָעַקר ֵליּה ְוָנַטע ֵליּה ּבְ א ּבְ עלמא, ואי לא( קּוְדׁשָ

ִמין. ַקּדְ ִמּלְ ִזְמִנין ּכְ
א  ּדָ ַהִעירֹוִתי,  את.  ַוּיַ פֹון  ִמּצָ ַהִעירֹוִתי  ִתיב,  ּכְ ַמה  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִאְתֲערּוָתא  ִאיהּו  ּדְ ַעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ָנׁש  ַבר  ּדְ ִזּוּוָגא  ּדְ ִאְתֲערּוָתא 
ַאְתָיא  ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמָתא  ִנׁשְ ִהיא  א  ּדָ ַוַיאת,  ְדָצפֹון.  ְטָרא  ִמּסִ
ַהאי  ֵעיָלא. ַאְתָיא ּבְ ר ָלּה ִמּלְ ּדֵ ִריְך הּוא ְמׁשַ א ּבְ ֵעיָלא, ְוקּוְדׁשָ ִמּלְ

ְדָקֲאָמָרן. א ּכִ ֵני ָנׁשָ גֹו ּבְ ַעְלָמא ְוָעאַלת ּבְ
ן ָנְפַקת  ּמָ ִמּתַ ָנִגיד ְוָנִפיק ּדְ ַההּוא ָנָהר ּדְ א ֲאַתר ּדְ ֶמׁש, ּדָ ְזַרח ׁשֶ בִמּמִ
ין ִאינּון ֵחיִלין  ָמָתא ְוִאְתְנִהיַרת. ְוָיֹבא ְסָגִנים )כמו חמר( ִאּלֵ ִנׁשְ
ָמִתין.  ִנׁשְ ּדְ ִאְתֲערּוָתא  ַההּוא  בגו(  )ס''א  ִגין  ּבְ ַאְתָיין  ּדְ ָעְלָמא  ּדְ

גּוָפא. ר ָנׁש ּבְ ִאְתַער ּבַ ַגְווָנא ּדְ מֹו חֹוֶמר, ּכְ ּכְ
ָמִתין  יל ִנׁשְ ִריְך הּוא ָעִביד ִזוּוִגין ְוַאּטִ א ּבְ א, קּוְדׁשָ ִגין ּדָ ָהא ּבְ ּדְ
א הּוא  ֹכּלָ א ּוְמקֹוָרא ּדְ ח ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכַ ּתַ ַעְלָמא, ְוַחְברּוָתא ִאׁשְ ּבְ
ִריְך הּוא ֲעַבד ֵליּה ְלַבר ָנׁש  א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ִגין ּכָ רּוְך. ּוּבְ )ס''א יהא( ּבָ
ִדיֵליּה  ּוַמּבּוָעא  ְמקֹוֵריּה  ַיְפִסיק  ְוָלא  ָאְרחֹוי,  ּבְ ָלא  ּדָ ּתַ ְלִאׁשְ ִגין  ּבְ

ְלָעְלִמין.

וישב קפו: תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- 

ַתח  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ת ָאִחיְך ְוגֹו'. ַרּבִ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבא ֶאל ֵאׁשֶ

ִיְקָרא  ֶמׁש  ׁשֶ ְזַרח  ִמּמִ ַוּיַאת  פֹון  ְוָאַמר, )ישעיה מא( ֲהִעירֹוִתי ִמּצָ

ה  ּמָ מֹו ֹחֶמר ּוְכמֹו יֹוֵצר ִיְרָמס ִטיט. ּבא ְרֵאה ּכַ ִמי ְוָיֹבא ְסָגִנים ּכְ ִבׁשְ

ְבֵרי  ִלים ָלַדַעת ּדִ ּכְ ֵאין יֹוְדִעים ְוֵאין ִמְסּתַ ים ׁשֶ ׁשִ ֵני ָאָדם ֵהם ִטּפְ ּבְ

ָנה  ֵאין ִמְתעֹוְרִרים, ְוׁשֵ ִנים, ׁשֶ ם ְיׁשֵ ּלָ ה ּכֻ ִהּנֵ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ִנְקֵבי ֵעיֵניֶהם. ּבְ

ַמְעָלה, ַהּכֹל  ּלְ מֹו ׁשֶ ה ֶאת ָהָאָדם ּכְ רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ

ָחְכָמה  ֵאינֹו עֹוֵמד ּבְ ָאָדם ׁשֶ ָחְכָמה, ְוֵאין ְלְך ֵאיָבר ְוֵאיָבר ּבָ הּוא ּבְ

דֹוׁש  ַהּקָ ָראּוי,  ּכָ ֵאיָבָריו  ּבְ ַהּגּוף  ל  ּכָ ְתַקן  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה. 

ֵדי  ה ּכְ ָמה ְקדֹוׁשָ ף ]התחזק[ ִעּמֹו ְוִהְכִניס ּבֹו ְנׁשָ ּתֵ ּתַ רּוְך הּוא ִהׁשְ ּבָ

ֵדי  ּכְ ִמְצוֹוָתיו,  ֹמר  ְוִלׁשְ ַהּתֹוָרה  ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ֶאת  ד  ְלַלּמֵ

ה,  ָמה ְקדֹוׁשָ ׁש ּבֹו ְנׁשָ ּיֵ ָראּוי. ]ומשום זה[ ]ובעוד[ ׁשֶ ן ּכָ ּקֵ ָאָדם ִיְתּתַ ׁשֶ

עֹוָלם. ְוסֹוד ֶזה,  ֶלְך ָהֶעְליֹון ּבָ מּות ַהּמֶ יל ֶאת ּדְ ָצִריְך ָלָאָדם ְלַהְגּדִ

ְלעֹוָלִמים,  ֵמיָמיו  פֹוְסִקים  לֹא  ְויֹוֵצא  ֹוֵפַע  ּשׁ ׁשֶ ָהר  ַהּנָ אֹותֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ

עֹוָלם  ּלֹו ּבָ קֹור ׁשֶ ָהר ְוַהּמָ ּלֹא ַיְפִסיק ֶאת ַהּנָ ְוַעל ֶזה ָצִריְך ָלָאָדם ׁשֶ

ַהזֶּה. ]נה''ר רמז לברית הקדש שחתום בבשרו, שהוא דגמא של 

אותו הנה''ר הסוד של צדיק שמתחבר עם צד''ק יחד למעלה, 

משום כך צריך אדם למטה להתחבר עם אשתו בקדשה כדי 

עֹוָלם ַהזֶּה  ָאָדם לֹא ַיְצִליַח ּבָ שיתחזק באותו העולם,[ ְוָכל ְזַמן ׁשֶ

]ס''א ועל כן צריך לאדם שלא יפסיק את הנהר והמקור שלו 

רּוְך הּוא עֹוֵקר אֹותֹו ְונֹוֵטַע אֹותֹו  דֹוׁש ּבָ בעולם הזה, ואם לא[ ַהּקָ

מֹו ִמּקֶֹדם. ה ְפָעִמים ּכְ ַכּמָ ּבְ

זֹו   - ַהִעירֹוִתי  ַוּיַאת.  פֹון  ִמּצָ ַהִעירֹוִתי  תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא 

ִהיא ִהְתעֹוְררּות  עֹוָלם ַהזֶּה, ׁשֶ ל ָהָאָדם ּבָ ּוּוג ׁשֶ ל ַהזִּ ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ

ָאה ִמְלַמְעָלה,  ּבָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ פֹון. ַוּיַאת - זֹו ִהיא ַהּנְ ד ַהּצָ ִמּצַ

ַהזֶּה  ָלעֹוָלם  ָאה  ּבָ ִמְלַמְעָלה,  אֹוָתּה  ׁשֹוֵלַח  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

ָאַמְרנּו. מֹו ׁשֶ ֵני ָאָדם, ּכְ ְוִנְכֶנֶסת ְלתֹוְך ּבְ

ְויֹוֵצא,  ֹוֵפַע  ּשׁ ׁשֶ ָהר  ַהּנָ אֹותֹו  ל  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶזה   - ֶמׁש  ׁשֶ ְזַרח  ִמּמִ

ָמה ּוְמִאיָרה. ְוָיֹבא ְסָגִנים ]כמו חמר[ - ֵאּלּו  ׁשָ ם יֹוֵצאת ַהּנְ ּשָׁ ּמִ ׁשֶ

ל  ּום ]בתוך[ אֹוָתּה ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ִאים ִמּשׁ ּבָ ֵהם ֵחילֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ

ּגּוף. ְתעֹוֵרר ָאָדם ּבַ ּמִ מֹו ׁשֶ מֹו ֹחֶמר - ּכְ מֹות. ּכְ ׁשָ ַהּנְ

מֹות  יל ְנׁשָ ה ִזּוּוִגים ּוַמּטִ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ּום ֶזה ַהּקָ ֲהֵרי ִמּשׁ ׁשֶ

ל ַהּכֹל הּוא  קֹור ׁשֶ ה, ְוַהּמָ עֹוָלם, ְוִנְמֵצאת ֲחֵברּות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּבָ

ה ֶאת ָהָאָדם,  רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ּום ּכָ רּוְך. ּוִמּשׁ ]ס''א יהיה[ ּבָ

ְדָרָכיו, ְולֹא ַיְפִסיק ֶאת ְמקֹורֹו ּוַמְעָינֹו ְלעֹוָלִמים. ל ּבִ ּדֵ ּתַ ֵדי ְלִהׁשְ ּכְ

תשפ"ג



ליקוטי מוהר"ן
ובו מביא מעט ממאמר הזהר על הפרשה

תורה לא

ָדא ְלהּו. ָאַמר  אֵרי, ְשׁ ַדְבָרא, ַעְיֵלי ְלָמָתא. ַאְיֵתי ָפּ יָרא ְבּ ָאְמרּו ֵלּה: ִאית ָלן ֵבּ

ל ַחְבֵלי  ִמְפַשׁ א ְדּ ֵלי ִלי ַחְבֵלי ְדָפאֵרי, ַוֲאַעְיֵלּה. ָאְמרּו ֵלּה: ּוִמי ִאיָכּ ְלהֹו: ִאְפְשׁ

ְבָרא ְלָמָתא: יָרא ִמַדּ ַמְיִתי ֵבּ א ְדּ אֵרי. ָאַמר ְלהּו: ּוִמי ִאיָכּ ִמָפּ

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלׁשֹון ַרֵבּ

ֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת קנא:(:  ַמּ ים, ְכּ ִלּ ְלַגּ ִחינֹות ַהַגּ א ְצָדָקה ִהיא ְבּ

ׁש  ֵשׁ ּה  ָבּ ֵיׁש  ֶזה  ִביל  ּוִבְשׁ עֹוָלם.  ָבּ ַהחֹוֵזר  הּוא  ל  ְלַגּ ַגּ ַהֶזּה,  ָבר  ַהָדּ ְגַלל  ִבּ י  ִכּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב"ב דף  מֹו ֶשׁ ָרכֹות, )ְכּ ֵרה ְבּ ָרכֹות ְוַאַחת־ֶעְשׂ ְבּ

ֵרְך  ִמְתָבּ ְדָבִרים  ִבּ ְוַהְמַפְיּסֹו  ָרכֹות,  ְבּ ׁש  ֵשׁ ְבּ ֵרְך  ִמְתָבּ ְלָעִני  רּוָטה  ְפּ ַהּנֹוֵתן  ט:(: 

י  ר ַמָזּלֹות. ִכּ ֵנים־ָעָשׂ ְבָעה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת, ּוְכֶנֶגד ְשׁ ֶנֶגד ִשׁ ָרכֹות(, ְכּ ֵרה ְבּ ַאַחת־ֶעְשׂ ְבּ

ַמִים.  ׁ ָשּ ר ַבּ ֶשׁ ֶרְך ַהֶנּ ְבִחינֹות )משלי ל(: ֶדּ י ָהָרִקיַע, ִבּ ֵלּ ְלַגּ ל ַגּ ָדָקה ַמְנֶהֶגת ָכּ ַהְצּ

ְוֶזה  י, זוהר נשא קמח.(.  ְצָדָקה )ב"ב  ַהְינּו  ַרֲחֵמי )זוהר יתרו פ:(,  א  ָדּ ר  ֶנֶשׁ

ֵעי,  ְנַהְרָדּ ִדּ ִביִלין  ְשׁ ְרִקיַע ִכּ ִדּ ִביִלין  מּוֵאל )ברכות נח:( ְנִהיִרין ִלי ְשׁ ָאַמר ְשׁ ֶשׁ

ַעל־ְיֵדי  ָהַרֲחִמים  ר  ְוִעַקּ ַרֲחֵמי,  ְצָדָקה  ִחינֹות  ְבּ ָעה,  ֵדּ ְנהֹוֵרי  ִדּ ִביִלין  ְשׁ ִכּ ַהְינּו 

ַעת: ַהַדּ

ֵרה  ים־ֶעְשׂ ֵתּ ָרכֹות, ּוְשׁ ְבָעה ְבּ ָרכֹות, ֲהלֹא ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ִשׁ ָחֵסר ֵמַהְבּ ׁ ב ּוַמה ֶשּ

ָרכֹות: ֵרה ְבּ ַבע־ֶעְשׂ אן ַרק ְשׁ ָמָרא, ֵמַהּנֹוֵתן ְוַהְמַפֵיּס ֵאין ָכּ ָרכֹות. ּוְלִפי ַהְגּ ְבּ

ת. ְוֶזה )תענית  ָבּ ַשׁ א ְבּ ָדָקה, ֵאינֹו ֶאָלּ ֵלמּות ַהְצּ ים, ְשׁ ִלּ ְלַגּ ֵלמּות ַהַגּ ר ְשׁ ִעַקּ ע ֶשׁ ַדּ

א  ֶאָלּ אֹור  ֵלמּות  ְשׁ ָלּה  ֵאין  ָדָקה  ַהְצּ ַהְינּו  ָלֲעִנִיּים,  ְצָדָקה  ת  ָבּ ַשׁ ְבּ ֶמׁש  ֶשׁ ח:(: 

ֶמׁש  ֶשׁ ג(:  )מלאכי  ְבִחינֹות  ִבּ ֶמׁש,  ׁ ֶשּ ַכּ ְמִאיָרה  ת  ָבּ ַשׁ ְיֵדי  ַעל  ת;  ָבּ ַשׁ ְיֵדי  ַעל 

ע" ּוְסִמיְך ֵלּה  ֵהן ַאְרַבּ ִים ֶשׁ ַתּ ת ְשׁ ָבּ ׁ א "ְיִציאֹות ַהַשּ ָנּ ְסִמיְך ַהַתּ ַמּ ְצָדָקה. ְוֶזה ֶשׁ

ת.  ָבּ ַשׁ א ְבּ ֵלמּוָתּה, ֵאיָנּה ֶאָלּ ָדָקה ּוְשׁ ר ִהְתנֹוְצצּות אֹור ַהְצּ י ִעַקּ ט ֶהָעִני", ִכּ ַשׁ "ָפּ

ְוֶהֱאִמין  ְבִחינֹות )בראשית טו(:  ִבּ ָדָקה ִהיא ָהֱאמּוָנה,  ַהְצּ יבּות  ַהֲחִשׁ ר  ִעַקּ י  ִכּ

ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ּוְבִיחּודֹו. ֶוֱאמּוָנה ִהיא  ֲאִמין ְבּ ַמּ ת ִהיא ֱאמּוָנה, ֶשׁ ָבּ ה' ְוכּו'. ְוַשׁ ַבּ

ְבִחינֹות  ִבּ ָרכֹות,  ְבּ ַרב  ֱאמּונֹות,  ִאיׁש  ְבִחינֹות )משלי כח(:  ִבּ ָרכֹות,  ַהְבּ ְמקֹור 

א  ָרכֹות, ֶאָלּ ֵלמּות ְלַהְבּ ִביִעי. ְוֵאין ְשׁ ׁ )בראשית ב(: ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹקים ֶאת יֹום ַהְשּ

ר,  ָרכֹות ְוַאַחד־ָעָשׂ ׁש ְבּ ֶהם ֵשׁ ִתיב ָבּ ִביל ֶזה ְכּ ְשׁ ָרכֹות, ִבּ קֹור ַהְבּ לּו ִמְמּ ְיַּקְבּ ַעד ֶשׁ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מכות כד(:  ֵלמּות. ְוֶזה ֶשׁ ֵאין ָלֶהם ְשׁ ְלהֹורֹות ֶשׁ

ֲחַבּקּוק  א  ָבּ ׁש,  ֵשׁ ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ְעָיה  ְיַשׁ א  ָבּ ר,  ַאַחד־ָעָשׂ ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ִוד  ָדּ א  ָבּ

ְוֵאין  ַהּתֹוָרה,  הּוא  ֶשׁ ַעת  ְלַהַדּ ֵלמּות  ְשׁ ֵאין  ֶשׁ ְלהֹורֹות  ֱאמּוָנה.  ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן 

ר  ִעַקּ ים ֶשׁ ִלּ ְלַגּ י ַגּ ֵבּ ִצינּו ַגּ ָמּ ׁ ה ֶשּ ַמּ ם ֶשׁ א ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה: ַגּ ים, ֶאָלּ ִלּ ְלַגּ ֵלמּות ַלַגּ ְשׁ

ֶזה  ְלַמֲעָרב,  ְזָרח  ִמִמּ אֹוָתם  ַמְכִריַח  ַהּיֹוִמי  ל  ְוַגְלַגּ ְלִמְזָרח,  ֲעָרב  ִמַמּ ֲהִליָכָתם 

ְבִחינֹות )ישעיה  ִחינֹות ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה. ִבּ י ְצָדָקה. ִמְזָרח, ֶזה ְבּ ֵבּ ָבר ָמִצינּו ַגּ ַהָדּ

ְבִחינֹות )הושע י(: ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה. ּוַמֲעָרב,  ְזָרח ָאִביא ַזְרֶעָך, ִבּ מג(: ִמִמּ

ה  . ְוֶזה: יֹוֵתר ִמַמּ ֶצָךּ ֲעָרב ֲאַקְבּ ְבִחינֹות: ּוִמַמּ ָדָקה, ַהְינּו ֶהָעִני, ִבּ ץ ַהְצּ ֶזה ַהְמַקֵבּ

ִית )מדרש רות פ"ד(.  ַעל ַהַבּ ה ִעם ַבּ ה ִעם ֶהָעִני, ֶהָעִני עֹוֶשׂ ִית עֹוֶשׂ ַעל ַהַבּ ַבּ ׁ ֶשּ

ַעל  ַבּ ה ִעם  ָיּה ֶהָעִני עֹוֶשׂ ר ָהֲעִשׂ ִעַקּ ַהְינּו  ְלִמְזָרח,  ֲעָרב  ִמַמּ נּוָעה  ר ַהְתּ ִעַקּ י  ִכּ

ִית: ַהַבּ

ְבִחינֹות )תהלים  ִבּ ִרית,  ְבּ ִחינֹות  ְבּ ְיֵדי  א ַעל  ֶאָלּ ִקּיּום ֱאמּוָנה  ֵאין  ֶשׁ ג ְוַדע, 

תּוב )שמות  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ת,  ָבּ ַשׁ ְבּ ִרית  ְבּ ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ְוֶזהּו  לֹו.  ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי  פט(: 

ָרֵאל ְוכּו'. ְוֶזה )ירמיה לג(: ִאם לֹא ְבִריִתי  ֵני ִיְשׂ יִני ּוֵבין ְבּ ִרית עֹוָלם ֵבּ לא(: ְבּ

ַהְינּו  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ָשׁ ֻחּקֹות  י  ִכּ י,  ְמִתּ ָשׂ לֹא  ָוָאֶרץ  ַמִים  ָשׁ ֻחּקֹות  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 

ִרית: ְבּ לּוִיים ַבּ ים, ְתּ ִלּ ְלַגּ ַהַגּ

ֵאין  י  ִכּ ָהָרִקיַע,  י  ֵלּ ְלַגּ ַגּ ת  ִסַבּ ְבּ ִהיא  ָרִכים,  ְדּ ַבּ ָלָאָדם  ֵיּׁש  ֶשׁ ַהִיּּסּוִרים  ֶשׁ ְוַדע,  ד 

ִמיֵני  ִלים  ְמַגְדּ ֵהם  ֶשׁ ּכֹוָכִבים  ֵיׁש  ַמְעָלה.  ִמְלּ ּכֹוָכב  לֹו  ֵאין  ֶשׁ ה,  ַמָטּ ִמְלּ ָבר  ָדּ ְלָך 

ֵני  ְבּ ֶרךְ  ְיֵּהא ֶדּ ֶשׁ ְמַחְיִּבים  ֵהם  ֶשׁ ְוֵיׁש  ְמִאיִרים,  ֵהם  ֶשׁ ֵאיֶזהּו ְמקֹומֹות  ְבּ ִבים  ֲעָשׂ

ֵהם  ֶשׁ ְוֵיׁש  ר,  ִמְדָבּ ִיְּהֶיה  ֶשׁ ְמַחְיִּבים  ֵהם  ֶשׁ ְוֵיׁש  ְמִאיִרים,  ֵהם  ֶשׁ קֹומֹות  ְמּ ַבּ ָאָדם 

ֵהם ְמִאיִרים, ּוְלִפי ַהִהְתנֹוְצצּות ַהּכֹוָכִבים  קֹומֹות ֶשׁ ְמּ ּוב ַבּ ְיֵּהא ִיּשׁ ְמַחְיִּבים ֶשׁ

ֲאֵבלֹות  ִצּיֹון  ְרֵכי  ַדּ ִחינֹות )איכה א(:  ְבּ ְוֶזהּו  ִמְתַנֵהג.  קֹום  ַהָמּ ן  ֵכּ קֹום,  ַהָמּ ַעל 

ַהְזַּמן.  ב  ֶנֱחָשׁ ָיָדם  ַעל  ֶשׁ ָהָרִקיַע  י  ֵלּ ְלַגּ ַגּ ִחינֹות  ְבּ ֶזה  מֹוֵעד,  מֹוֵעד.  ֵאי  ָבּ ִלי  ִמְבּ

ָלֶהם,  ְמִאיִרין  ּוַמָזּלֹות  ּכֹוָכִבים  ֵאין  ֶשׁ ֲאֵפָלה,  ַכּ ִעים  ְרָשׁ ֶרְך  ֶדּ ד(:  )משלי  ְוֶזהּו 

ְבִחינֹות: ִאם לֹא ְבִריִתי ְוכּו'. ְוֶזהּו:  ִרית, ִבּ ְבּ לּוי ַבּ ל ָתּ ִלים. ְוַהֹכּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָשׁ

ִחינֹות  ְבּ קהלת(,  מ"ר  פ"ד,  ברכות  )ירושלמי  ָנה  ַסָכּ ֶחְזַקת  ְבּ ָרִכים  ַהְדּ ל  ָכּ

ִביל  ִרית. ּוִבְשׁ ִמיַרת ַהְבּ ְשׁ לּוי ִבּ ֶרְך ָתּ ַהֶדּ י, ַהְינּו ֶשׁ ְנִתּ ן ִהְסַכּ )במדבר כב(: ַהַהְסֵכּ

א  לֹּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ סב:(,  )יבמות  ֶרְך  ַלֶדּ ֵיֵּצא  ֶשׁ ֹקֶדם  ּתֹו  ִאְשׁ ֶאת  ִלְפֹקד  ָאָדם  ַחָיּב  ֶזה 

ַעל־ְיֵדי  ְרּכֹו, ַהְינּו ֶשׁ ר ֶאת ַדּ ָשׂ ל ָבּ ִחית ָכּ י ִהְשׁ ְבִחינֹות )בראשית ו(: ִכּ ִיְהֶיה ִבּ

ֶרְך: ֶדּ ִרית לֹא ִיְהֶיה לֹו ַצַער ַבּ ִמיַרת ַהְבּ ְשׁ

ַאְבָרָהם  ֱאִליֶעֶזר.  ּוְבִחינֹות  ַאְבָרָהם,  ִחינֹות  ְבּ ִרית:  ְבּ ִחינֹות  ְבּ ֵני  ְשׁ ְוֵיׁש  ה 

ִאין. ְוהּוא  ָתּ ִאין ְלַמִיּין ַתּ ין ַמִיּין ִעָלּ יל ֵבּ ְבִדּ הּוא ָרִקיַע ַהַמּ ָאה, ֶשׁ ִרית ִעָלּ הּוא ְבּ

ן חֹוִרין. ְוהּוא  ְך ֶבּ ְלֵכּ ַמּ ַרִיְך ֶאֶרץ ֶשׁ ְבִחינֹות )קהלת י(: ַאְשׁ ן חֹוִרין, ִבּ ִחינֹות ֶבּ ְבּ

י  ִכּ ְבָחָרן.  ָעׂשּו  ר  ֲאֶשׁ ֶפׁש  ַהֶנּ ְוֶאת  יב(:  )בראשית  ְבִחינֹות  ִבּ ּתֹוָלִדין,  ָעֵבד 

ֲאִסיַרִיְך  י  ְחִתּ ַלּ ִשׁ ִריֵתְך  ְבּ ַדם  ְבּ )זכריה ט(:  ְבִחינֹות  ִבּ ִרית,  ְבּ ַבּ לּוָיה  ְתּ ַהֵחרּות 

ִקְרּבֹו,  ְבּ ִמי  ְשׁ י  ִכּ ְבִחינֹות )שמות כג(:  ִבּ ָאה.  ָתּ ַתּ ִרית  ְבּ ֶוֱאִליֶעֶזר הּוא  ִמּבֹור. 

ִחינֹות )בראשית יד(: ַוָיֶּרק ֶאת ֲחִניָכיו,  הּוא ַחנֹוְך, מט"ט. ְבּ ם ַרּבֹו, ֶשׁ ֵשׁ מֹו ְכּ ְשׁ

ְך  ְלֵכּ ַמּ ִחינֹות )קהלת שם(: ִאי ָלְך ֶאֶרץ ֶשׁ ַער, ְבּ ִחינֹות )משלי כב(: ֲחנֹוְך ַלַנּ ְבּ

ַחת  ים ָנא ָיְדָך ַתּ ְבִחינֹות )בראשית כד(: ִשׂ ָאה, ִבּ ִרית ִעָלּ ַחת ְבּ ָנַער. ְוהּוא ַתּ

ר,  ין ִאּסּור ְוֶהֵתּ ְכָין ְלַמִיּין ְמָסֳאִבין, ֵבּ ין ַמִיּין ָדּ יל ֵבּ ְבִדּ ְיֵרִכי. ְוהּוא ָרִקיַע ַהַמּ

ְרּכֹו,  י ַדּ ַער ַעל ִפּ ִחינֹות: ֲחנֹוְך ַלַנּ ר ּוָפסּול, ּוֵבין ָטֵמא ְוָטהֹור. ְוֶזהּו ְבּ ֵשׁ ּוֵבין ָכּ

ה: ַעל־ֶפּ ְבּ ְיָקא, ַהְינּו ּתֹוָרה ֶשׁ י ַדּ ַעל ִפּ

ִמיַרת ִאּסּור  ָאה, הּוא ְשׁ ָתּ ִרית ֹקֶדׁש, ּוְבִרית ַתּ ִמיַרת ַהְבּ ָאה הּוא ְשׁ ּוְבִרית ִעָלּ

ְיֵּהא  ֶשׁ ַהְינּו  ִרית,  ְבּ ִחינֹות  ְבּ ֵני  ְשׁ ֵאּלּו  לֹו  ִלְהיֹות  ָלָאָדם  ְוָצִריְך  ְוכּו',  ר  ְוֶהֵתּ

ְיֵדי  ַעל  ִנְקָרא  יק  ַצִדּ פ"ב(.  )אבות  ָחִסיד  ָהָאֶרץ  ַעם  לֹא  י  ִכּ ְוַלְמָדן,  יק  ַצִדּ

ר: ִרית ֹקֶדׁש. ְוַלְמָדן – ַעל־ְיֵדי ִאּסּור ְוֶהֵתּ ִמיַרת ַהְבּ ְשׁ

ְיֵּהא  ֶשׁ ָצִריְך  יז(,  ְוכּו' )מועד קטן  ְצָבאֹות  ְלַמְלַאְך ה'  ּדֹוֶמה  ָהַרב  ְוֶזהּו: ִאם 

"ל; ְצָבאֹות, אֹות הּוא  ַנּ ִחינֹות מט"ט ַכּ ִחינֹות ַלְמָדן, ְבּ יק ְוַלְמָדן. ַמְלָאְך ֶזה ְבּ ַצִדּ

ִרית  ם ְבּ יק, ַגּ ר ַצִדּ ְזָכּ ֻמּ ִרית. ּוְבָכל ָמקֹום ֶשׁ יק אֹות ְבּ ִחינֹות: ַצִדּ יֵלּה, ְבּ ָבא ִדּ ָצּ ַבּ

ַחת ְיֵרִכי: ְבִחיַנת: ָיְדָך ַתּ ֶעְליֹון, ִבּ ְחּתֹון ִנְכָלל ָבּ י ַהַתּ ָאה ִנְכָלל ּבֹו, ִכּ ָתּ ַתּ

א  ֻפָמּ ה ְבּ ֶלּ ִרית, ֲאַזי )אדרא נשא קמב.(: ֶחֶסד ִמְתַגּ ְבִחיַנת ְבּ הּוא ִבּ ו ּוִמי ֶשׁ

י ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו.  ָמר לֹו ַחְסִדּ ְבִחיַנת )תהלים פט(: ְלעֹוָלם ֶאְשׁ ה, ִבּ ַאָמּ ְדּ

ֲאִמיִנים ְוֹראׁש  י הּוא ָהָיה ֹראׁש ַלַמּ ת ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ִכּ ָנה ִמַדּ ִביל ֶזה ִנְתּ ּוִבְשׁ

ְבִחינֹות )שה"ש  ּתֹוְקקּות, ִבּ ה ַהֶחֶסד, ַהְינּו ָהַאֲהָבה ְוַהִהְשׁ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ּמֹוִלים. ּוְכֶשׁ ַלִנּ

ִחינֹות )בראשית יב(: ְוֶאת  ה ְנָפׁשֹות, ְבּ י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני, ֲאַזי הּוא עֹוֶשׂ ב(: ִכּ

לֹא  י אֹוִתּיֹות ְבּ ה ְנֻקּדֹות ְלאֹוִתיֹות ַהּתֹוָרה. ִכּ עֹוֶשׂ ר ָעׂשּו, ַהְינּו ֶשׁ ֶפׁש ֲאֶשׁ ַהֶנּ

ן  ֵכּ  – ֶנֶפׁש  לֹא  ְבּ ה  ּוְפֻעָלּ נּוָעה  ְתּ ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ֶשׁ ֶנֶפׁש,  לֹא  ְבּ גּוף  ְכּ ְנֻקּדֹות, 

ה, ֵאין ָלֶהם  ֻעָלּ ָעִרים ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ְפּ רל"א ְשׁ ל ָהאֹוִתּיֹות ְבּ ִהְצָטְרפּות ְוִזּוּוָגן ֶשׁ

ְבִחינֹות )שה"ש  ִבּ ּסּוִפין,  ְוַהִכּ ָהַאֲהָבה  ֵהן  ֻקּדֹות  ְוַהְנּ ֻקּדֹות.  ַהְנּ ְלִפי  א  ֶאָלּ ַח  ֹכּ

ְבִחינֹות )תהלים פד(: ִנְכְסָפה ְוַגם  ֶפׁש, ִבּ ּסּוִפין ֵהן ַהֶנּ ֶסף, ְוַהִכּ א(: ְנֻקּדֹות ַהָכּ

ֻקּדֹות ָרִעים,  ה ַהְנּ ֻקּדֹות, ִאם ּכֹוֵסף ְלַרע עֹוֶשׂ ן ַהְנּ ּסּוִפין ֵכּ י. ּוְלִפי ַהִכּ ְלָתה ַנְפִשׁ ָכּ

ֻעּלֹות ָרעֹות, ְוִאם ּכֹוֵסף ָלׁשּוב  ִגים ַלֲעׂשֹות ְפּ ְוּ ַוֲאַזי ִנְצָטְרִפים ָהאֹוִתּיֹות ְוִנְזַדּ

ה ְנֻקּדֹות טֹובֹות, ַהְינּו ְנָפׁשֹות טֹובֹות, ּוִמְתנֹוֲעִעים ָהאֹוִתּיֹות  ְתׁשּוָבה, ַנֲעֶשׂ ִבּ

ְך,  ה ָלּ ֻעּלֹות טֹובֹות. ְוֶזהּו )שה"ש שם(: ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשׂ ִגים ַלֲעׂשֹות ְפּ ְוּ ְוִנְזַדּ

פֹון  ָצפֹון, ּוִמָצּ ְטָרא ְדּ ִזּוּוָגא ִמִסּ ֹזַּהר )וישב דף קפו:(: ִאְתָערּוָתא ְדּ ְדִאיָתא ַבּ ִכּ

ִזּוּוִגין  ְך, ַהְינּו ִאְתָערּוָתא ְדּ ה ָלּ ָזָהב ֶיֱאֶתה )איוב לז(. ְוֶזהּו: ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשׂ

ַעל־ְיֵדי  א  ֶאָלּ ֵאינֹו  ה,  ֻעָלּ ְפּ ֵאיֶזהּו  ִלְפֹעל  ַהּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ל  ֶשׁ ְוִהְצָטְרפּוָתן 

ַעל־ְיֵדי  ה  ֲעֶשׂ ַנּ ֶשׁ ְנֻקּדֹות,  ַעל־ְיֵדי  א  ֶאָלּ נּוָעה  ְתּ ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ֶסף,  ַהֶכּ ְנֻקּדֹות 

אי ֶחֶסד  ַוַדּ "ל, ֲאַזי ְבּ ַנּ ּסּוִפין. ְוֶזהּו: ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות ַכּ ַהִכּ

ׁשּו  ְיַבְקּ ּתֹוָרה  ֲאַזי:  ֻקּדֹות,  ַהְנּ ֵהם  ֶשׁ ה,  ֶלּ ִנְתַגּ ּתֹוְקקּות  ְוִהְשׁ ה,  ֶלּ ִמְתַגּ ְוַאֲהָבה 

ֵדי  ְכּ אֹוָתם,  ר  ְיַּדֵבּ ֶשׁ ּנּו  ִמֶמּ ים  ִשׁ ְמַבְקּ ַעְצָמן  ְבּ ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאַזי  יהּו,  ִמִפּ

ִיְּהֶיה ָלֶהם ְנקּודֹות ּוְנָפׁשֹות: ֶשׁ

ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ָצִריְך  י  ִכּ ְלַבד,  ִבּ ב  ֵלּ ַבּ ּתֹוְקקּות  ִהְשׁ ְבּ ָלָאָדם  י  ַדּ א  לֹּ ֶשׁ וְַדע  ז 



ב,  ֵלּ ּתֹוְקקּות ַבּ י ַעל־ְיֵדי ִהְשׁ ִפּלֹות. ִכּ ר ֵסֶדר ַהְתּ ּסּוָפיו, ְוַעל ֶזה ִנְסַדּ ָפָתיו ִכּ ְשׂ ִבּ

ֶפׁש  ה ַהֶנּ ִפיו, ֲאַזי ַנֲעֶשׂ ׁשּוָקתֹו ְבּ ּמֹוִציא ֶאת ְתּ ֹכַח, ּוְכֶשׁ ה ֶנֶפׁש ּוְנֻקּדֹות ְבּ ַנֲעֶשׂ

י ָיְצָאה  ְבִחיַנת )שה"ש ה(: ַנְפִשׁ יו, ִבּ ֶפׁש ִהיא ִמִפּ ר מֹוָצא ַהֶנּ י ִעַקּ ֹפַעל. ִכּ ְבּ

ל  ְרּגּומֹו ֶשׁ ְיָקא. ְוַגם ַתּ יהּו ַדּ יהּו, ִמִפּ ׁשּו ִמִפּ ִביל ֶזה: ּתֹוָרה ְיַבְקּ רֹו, ּוִבְשׁ ְבַדְבּ

ר  ִעַקּ י  ִכּ ָלא,  ְמַמְלּ ְלרּוַח  ְרּגּומֹו:  ַתּ  – ַחָיּה  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ב(:  )בראשית 

ּבּור: ֶפׁש ֵמַהִדּ ַהֶנּ

ְלּגּוֵלי  ִחיַנת ִגּ ה ַעל ָהָאֶרץ ְוכּו' )קהלת ח(, ֶזהּו ְבּ ר ַנֲעָשׂ ח ְוֶזהּו: ֵיׁש ֶהֶבל ֲאֶשׁ

ֶהֶבל  ְך ְבּ ּתֹוְקקּותֹו ַאַחר־ָכּ ָבר, ּומֹוִציא ִהְשׁ ּתֹוֵקק ְלֵאיֶזה ָדּ ָאָדם ִמְשׁ ֶשׁ ְנָפׁשֹות. ְכּ

ֲאִויר,  ָלא, הֹוֶלֶכת ָבּ ֶפׁש ַהֹזּאת, ַהְינּו ָהרּוַח ְמַמְלּ ֶפׁש, ְוַהֶנּ ה ַהֶנּ "ל, ֲאַזי ַנֲעֶשׂ ַנּ יו ַכּ ִפּ

ׁשּוָקה, ְלִפי  יַע ְלָאָדם ַאֵחר, ּוְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהָאָדם ַאֵחר ִלְתׁשּוָקה. ּוְלִפי ַהְתּ ּוַמִגּ

יק  ִדּ ִמַצּ א  ָבּ ׁשּוָקה  ַהְתּ ִאם  ָהָאָדם;  ִנְתעֹוֵרר  ן  ֵכּ ָלא,  ְמַמְלּ ָהרּוַח  ְלִפי  ֶפׁש,  ַהֶנּ

יַע  ִגּ ַמּ ִעים ֶשׁ ְבִחינֹות: ֵיׁש ְרָשׁ ׁשּוָבה, ִבּ ִהְרהּוֵרי ְתּ ע ְבּ ע, ֲאַזי ִנְתעֹוֵרר ָהָרָשׁ ְלָרָשׁ

יו,  ה ַעל־ְיֵדי ַהֶהֶבל ִפּ ל ַנֲעֶשׂ יִקים, ְוִאם ְלֵהֶפְך, ְלֵהֶפְך. ְוַהֹכּ ִדּ ה ַהַצּ ַמֲעֵשׂ ֲאֵליֶהם ְכּ

ֲאִויר,  ין ָבּ ּבּור ַמִכּ ֵלי ַהִדּ ְכּ ּבּור הּוא, ֶשׁ ר ַהִדּ ִעַקּ ל, ֶשׁ י ֶזה ָידּוַע ַלֹכּ ֶפׁש, ִכּ הּוא ַהֶנּ ֶשׁ

יַע ַלֲחֵברֹו, ְוׁשֹוֵמַע  ִגּ ַמּ מּוְך, ַעד ֶשׁ ָסּ מּוְך ַבּ מּוְך לֹו, ְוַהָסּ ֲאִויר ַהָסּ ַוֲאִויר ַהֶזּה ּפֹוֵגַע ָבּ

ָבר  ַלָדּ ְוִנְתעֹוֵרר  ַנְפׁשֹו,  ל  ְמַקֵבּ הּוא  ּבּורֹו,  ִדּ ל  ְמַקֵבּ הּוא  ּוְכֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות,  ֲחֵברֹו 

ַהֶזּה:

ל  ָכּ אי  ַוַדּ ְבּ ֲאַזי  ֶנֶפׁש,  ַעל  ַבּ ִחינֹות  ְבּ ַהְינּו  ַאְבָרָהם,  ַמְדֵרַגת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ּוִמי  ט 

ְך  ִהְתַהֵלּ יז(:  )בראשית  ְבִחיַנת  ִבּ ִנים,  ַהָפּ ֶלֶחם  ְבִחיַנת  ִבּ ּוְסֻעּדֹוָתיו  ֲאִכילֹוָתיו 

ִחיַנת )דברים יא(: ְוֶאת  ְרָנָסתֹו, ְבּ ִחיַנת ַפּ ִחיַנת ַרְגִלין, ְבּ ְך, ֶזה ְבּ ְלָפַני. ִהְתַהֵלּ

ֶזה  קי(:  )סנהדרין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  )ְוָדְרׁשּו  ַרְגֵליֶהם,  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ַהְיקּום 

ִחיַנת  ְבּ ֵמֶהם  ה  ֲעֶשׂ ַנּ ֶשׁ ְלָפַני,  ְך  ִהְתַהֵלּ ַרְגָליו(.  ַעל  ֲעִמידֹו  ַמּ ֶשׁ ָאָדם  ל  ֶשׁ ָממֹונֹו 

ִנים,  ְקחֹו, ַהְינּו ֶלֶחם ַהָפּ יֹום ִהָלּ ִחיַנת )שמואל־א כא(: ֶלֶחם ַחם ְבּ ִנים. ְוֶזה ְבּ ָפּ

ֹחם ַהּיֹום. ְוָאז  ִחיַנת )בראשית יח(: ְכּ הּוא ְבּ ַאְבָרָהם, ֶשׁ ין ְדּ ְרִגּ ֵהם ֶלֶחם ַחם, ַדּ

ִביל ֶזה  ְשׁ ם ֵהן טֹוְרִחין ִבּ ָלּ יֶהם, ֻכּ ְחֵתּ ֵהם ַתּ ל ָהַעּכּו"ם ְוָכל ַהּכֹוָכִבים ּוַמָזּלֹות ֶשׁ ָכּ

ית אֹוְיֶביָך  ִחיַנת ַאְבָרָהם, ַעד ָאִשׁ ב ִליִמיִני, ְבּ ְבִחיַנת )תהלים קי(: ֵשׁ ָהִאיׁש, ִבּ

ְבִחיַנת )במדבר יד(: ַלְחֵמנּו  ְרָנָסְתָך. ִבּ ִביל ַפּ ְשׁ ֵהם טֹוְרִחים ִבּ ֲהדֹום ְלַרְגֶליָך, ֶשׁ

ִחיַנת:  ה, ְבּ ל )ב"ב פד(, ַחָמּ ה ִמן ַהֵצּ ה ֲעֻמָקּ י ַמְרֵאה ַחָמּ ם ֵמֲעֵליֶהם, ִכּ ֵהם ָסר ִצָלּ

ה ְוִנְתָרֶאה ַמְרֵאה  ם, ֲאַזי ִנְתַעֶלּ ר ִצָלּ ָסּ ֶשׁ ִחיַנת ֶלֶחם ַחם, ֲאָבל ְכּ ֹחם ַהּיֹום, ְבּ ְכּ

אֹוְיֶביָך  ית  ָאִשׁ ַעד  ְבִחיַנת:  ִבּ יו,  ְחָתּ ַתּ ִלים  ָפּ ִנְשׁ ְוֵהם  ַאְבָרָהם,  ְדּ ּה  ְרֵגּ ַדּ ה,  ַחָמּ

ְהֶיה  ִמים ִתּ ְבִחיַנת )דברים יח(: ָתּ ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים, ִבּ ֲהדֹום ְוכּו'. ְוֶזהּו: ִהְתַהֵלּ

ְהֶיה ְלַמְעָלה  י ִתּ ְצָטֵרְך ִלְדֹרׁש ַאַחר ּכֹוָכִבים ּוַמָזּלֹות, ִכּ א ִתּ לֹּ ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך – ֶשׁ

ֵני  ין ְפּ ִלּ ָאז ִנְתַגּ ְרָגִלים, ֶשׁ ֵני ה' ֵריָקם – ָבּ ֵמֶהם. ְוֶזהּו )שם טז(: ְולֹא ֵיָרֶאה ֶאת ְפּ

ל  ַע ָכּ ְתַיֵגּ ִמּ ל ֶאָחד ֵמִביא עֹוַלת ְרִאָיּה ִמיִגיָעתֹו ֶשׁ ָכּ ִנים, ּוָבֶזה ֶשׁ ִחיַנת ָפּ ה', ְבּ

ִנים.  ְבִחיַנת ֶלֶחם ַהָפּ ל ַלְחמֹו ּוַפְרָנָסתֹו, ִבּ ה ָכּ ן ְוִנְתַעֶלּ ֵקּ ָנה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַתּ ׁ ַהָשּ

ָלְך,  וֲהִניחֹוִתי  ֵיֵלכּו  ַני  ָפּ לג(:  ה )שמות  ְלֹמֶשׁ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ יב  ֵהִשׁ ֶשׁ ְוֶזהּו 

ְבִחיַנת  ִחיַנת ַרְגִלין, ִבּ נּו ְבּ ְיַּתְקּ ַני ֵיֵלכּו, ֶשׁ יב לֹו: ָפּ ָרה, ְוֵהִשׁ ָפּ ַכּ ׁש  ֵקּ ה ִבּ י ֹמֶשׁ ִכּ

ְוֶזהּו  כז(.  )חגיגה  ר  ַכֵפּ ְמּ ֶשׁ ַח  ְלִמְזֵבּ ּדֹוֶמה  ְלָחן  ֻשׁ י  ִכּ ָלֶהם,  ר  ֵפּ ִיְתַכּ ֲאַזי  ִנים,  ָפּ

ְיָקא  ִיְּהֶיה ַדּ ְיָקא, ֶשׁ ר ִלְפֵני ה', ִלְפֵני ַדּ ְלָחן ֲאֶשׁ ׁ ַח, ְוִסֵיּם ֶזה ַהֻשּ ִמְזֵבּ ַתח ְבּ )שם(: ָפּ

ֵנף עֹוד מֹוֶריָך,  ר. ְוֶלָעִתיד ִיְתַקֵיּם )ישעיה ל(: ְולֹא ִיָכּ ִנים, ַוֲאַזי ְמַכֵפּ ְבִחיַנת ָפּ ִבּ

ֵני ה'  ו ְפּ י ַעְכָשׁ ִנים, ִכּ ִחיַנת ָפּ ה ְבּ ֶלּ ֲאַזי ִיְתַגּ ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות ֶאת מֹוֶריָך, ֶשׁ

י ָפַני  ְרִתּ ְבִחיַנת )דברים לא(: ְוִהְסַתּ ָזּלֹות, ִבּ ַהְנָהַגת ַהַמּ ַבע, ְבּ ֶדֶרְך ַהֶטּ ר ְבּ ֻמְסָתּ

ִחיַנת )ישעיה  ם. ְוֶזה ְבּ ה ִמן ִצָלּ ה ֲעֻמָקּ ו ַמְרֵאה ַהַחָמּ ֵמֶהם ְוָהיּו ֶלֱאֹכל, ְוַעְכָשׁ

ֶהם, ְוֶזהּו  ר ָבּ ַהְנָהָגתֹו ֻמְכָנף ּוֻמְסָתּ ָרה ֶשׁ ָנַפִים ְוַהַהְסָתּ ַהְכּ ָנָפִים, ֶשׁ יח(: ִצְלַצל ְכּ

ֵמִאיר  ֵאין  ה  ַהַחָמּ אֹור  ֶשׁ ֵמֲחַמת  א  ֶאָלּ ֶזה  ְוֵאין  ה.  ַהַחָמּ אֹור  יר  ְסִתּ ַמּ ֶשׁ ל  ַהֵצּ

ָאז ִיְתַקֵיּם:  ְיָקא. ֲאָבל ֶלָעִתיד ֶשׁ ה, ַמְרֶאה ַדּ א ַמְרֵאה ַהַחָמּ ֵלמּות, ְוֵאין ֶזה ֶאָלּ ְשׁ ִבּ

רּוְך־ דֹוׁש־ָבּ ְבִחיַנת ָעִתיד ַהָקּ ה, ִבּ ֶלּ ּה ִיְתַגּ ָתְקָפּ ה ְבּ ַהַחָמּ ֶמׁש, ֶשׁ ְוָזְרָחה ָלֶכם ֶשׁ

ְכָנֶפיָה )מלאכי ג(, ַהְינּו  א ִבּ יָקּה, ֲאַזי ִיְתַקֵיּם: ּוַמְרֵפּ ְרִתּ ה ִמַנּ הּוא ְלהֹוִציא ַחָמּ

"ל: ַנּ ֵנף עֹוד מֹוֶריָך ַכּ א ִיָכּ לֹּ ֶשׁ

ַדְבָרא, ַעְיֵלּה ֵלּה ְלָמָתא.  יָרא ְבּ ֵבי ַאּתּוָנא: ִאית ָלן ֵבּ ֲאלּו ָסֵבי ְדּ ׁ ָשּ ׁ ְוֶזהּו ַמה ֶשּ

י  ְרִתּ ְבִחיַנת: ְוִהְסַתּ ה, ִבּ ׁ ֻדָשּ חּוץ ְוַלֲאחֹוֵרי ַהְקּ הּוא ַבּ ר ּוָמזֹון, ֶשׁ ִחיַנת ַבּ יָרא, ֶזה ְבּ ֵבּ

"ל.  ַנּ ִנים ַכּ ְבִחיַנת ֶלֶחם ַהָפּ ִיְּהֶיה ִבּ ָפַני ֵמֶהם ְוכּו'. ַעְיֵלּה ֵלּה ְלָמָתא, ִלְפִנים, ֶשׁ

ת ֱאמּוָנה,  ָבּ אֵרי, ֶזה ַשׁ ילּו ִלי ַחְבֵלי. ָפּ ֵדי ְלהּו, ְוָאַמר לֹון: ַאְפִשׁ אֵרי ְוָשׁ ַאְיָתא ָפּ

ַבח,  ֵאִרי ָוֶשׁ "י )דברים כו(: ֶאת ה' ֶהֱאַמְרָתּ ַוה' ֶהֱאִמיְרָך, ְלׁשֹון ְפּ ֵפרּוׁש ַרִשׁ ְכּ

רּוְך־הּוא, ְוָאנּו ַמֲאִמיִנים ּבֹו, ְואֹוְמִרים: ה' ֶאָחד.  דֹוׁש־ָבּ ָאנּו ְמָפֲאִרין ֶאת ַהָקּ ֶשׁ

ִחיַנת ַאֲהַבת ֶחֶסד  "ל. ְוַחְבֵלי, ֶזה ְבּ ַנּ י ַכּ ַדּ ִחיַנת ַשׁ ִרית, ְבּ ִחיַנת ְבּ ֵדי ְלהּו, ֶזה ְבּ ְוָשׁ

ֵכם,  ַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמְשׁ תּוב )הושע יא(: ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ "ל, ְכּ ַנּ ה ַכּ ַאָמּ א ְדּ ֻפָמּ ים ְבּ ִלּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ

ְוַעל־ְיֵדי  "ל.  ַנּ ַכּ ַאֲהָבה  ה  ֶלּ ִנְתַגּ ּוְבִרית  ת  ָבּ ַשׁ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ַאֲהָבה.  ֲעֹבתֹות  ַבּ

נּו ז"ל( אן ְלׁשֹון ַרֵבּ "ל: )ַעד ָכּ ַנּ ִנים ַכּ ִאים ִלְבִחיַנת ֶלֶחם ַהָפּ ָהַאֲהָבה, ָבּ

ְדִאיָתא  ה, ִכּ א ְסֻעָדּ ה ֶאָלּ ב ֱאלִֹקים, ֵאין ֲהִסָבּ סּוק: ַוַיֵּסּ ֹזאת ַהּתֹוָרה ֶנֶאְמָרה ַעל ָפּ

ִחיַנת  הּוא ְבּ ר ּוָמזֹון, ֶשׁ ִחיַנת ַבּ ְרָנָסה, ְבּ ִחיַנת ַפּ ְדָרׁש )שמות פ' כ(, ַהְינּו ְבּ ִמּ ַבּ

ל:  י ַהּתֹוָרה ַהֹזּאת לֹא ָזִכינּו ְלַקֵבּ סּוק ַעל־ִפּ אּור ַהָפּ ְמֹבָאר ְלֵעיל. ּוְגַמר ֵבּ יָרא, ַכּ ֵבּ

י  ַמְעִתּ תֹוְך ַהּתֹוָרה ַהֹזּאת, ָשׁ ר ְלֵעיל ְבּ ְזָכּ ה ְוכּו', ַהִנּ ׁ ְקֻדָשּ ּסּוִפין ִדּ ִעְנַין ַמֲעַלת ַהִכּ

ָלל,  אן ְכּ רּו ָכּ א ִנְזְכּ לֹּ ים ֶשׁ ה ִחּדּוִשׁ ָמּ ֵבאּור יֹוֵתר, ִעם עֹוד ַכּ ה ְבּ ִחָלּ דֹוׁש ְתּ יו ַהָקּ ִמִפּ

דֹוׁש  יו ַהָקּ ן ִמִפּ ם ֵכּ י ַגּ ַמְעִתּ אן, ָשׁ רּו ָכּ ְזְכּ ִנּ ִחינֹות ֶשׁ ָאר ַהְבּ ִעְנַין ָהֱאמּוָנה ּוְשׁ ְוֵכן ְבּ

ה. ְוֶזהּו: יֵקם ֵהָנּ ן ַאְעִתּ ִסְגנֹון ַאֵחר ְקָצת, ַעל ֵכּ ְסָקא ְבּ ְסָקא ִפּ ה ִפּ ִחָלּ ְתּ

ֻקּדֹות ֵהם ַהִחּיּות  י ַהְנּ ֻקּדֹות, ִכּ ל ָהאֹוִתּיֹות הּוא ַעל־ְיֵדי ַהְנּ ִזּוּוָגן ְוִהְצָטְרפּוָתן ֶשׁ

ֶהם ׁשּום  ֹגֶלם, ְוֵאין ָבּ ֻקּדֹות ָהאֹוִתּיֹות ֵהם ְכּ ל ָהאֹוִתּיֹות, ּוְבִלי ַהְנּ נּוָעה ֶשׁ ְוַהְתּ

ֶפׁש הּוא ִחּיּות ָהָאָדם,  ַהֶנּ מֹו ֶשׁ י ְכּ ִחיַנת ֶנֶפׁש, ִכּ ֻקּדֹות ֵהם ְבּ ן ַהְנּ נּוָעה. ְוַעל ֵכּ ְתּ

הּוא  ֶפׁש  ַהֶנּ י  ּוִבְלִתּ ֶפׁש,  ַהֶנּ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ל  ַהֹכּ ִמְתנֹוֵעַע,  ָאָדם  ֶשׁ נּוָעה  ְתּ ְוָכל 

ֹגֶלם,  ֻקּדֹות ֵהם ְכּ ל ָהאֹוִתּיֹות, ּוְבִלי ַהְנּ ֶפׁש ֶשׁ ֻקּדֹות ֵהם ַהִחּיּות ְוַהֶנּ ן ַהְנּ ֹגֶלם, ֵכּ ְכּ

ֻקּדֹות ֵהם ִמְתנֹוֲעִעין, ְוַעל־ְיֵדי  ַהְנּ ְוִחּיּות, ַרק ַעל־ְיֵדי  נּוָעה  ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ְתּ

ַעל־ְיֵדי  הּוא  ֶפׁש,  ַהֶנּ ִהְתַהּוּות  ר  ְוִעַקּ ָהאֹוִתּיֹות.  ְוִנְצָטְרִפין  ִגין  ְוּ ִנְזַדּ ֻקּדֹות  ַהְנּ

ל ֶאָחד ְלִפי  ַרְך, ָכּ ם ִיְתָבּ ׁ ָרֵאל ַאַחר ַהֵשּ ל ִאיׁש ִיְשׂ ּסּוִפין ֶשׁ ּתֹוְקקּות ְוַהִכּ ַהִהְשׁ

ה,  ָנּ יַע ֶאל ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמֶמּ ַע ְלַהִגּ ְעֵגּ ּתֹוֵקק ּוִמְתַגּ הּוא ִנְכָסף ּוִמְשׁ ַמְדֵרָגתֹו ֶשׁ

ְוַגם  ִנְכְסָפה  תּוב )תהלים פד(:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֶנֶפׁש,  ה  ַנֲעֶשׂ ֵאּלּו  ּסּוִפין  ַהִכּ ַעל־ְיֵדי 

ַעְצמֹו  ַרְך, ִמֶזּה ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ֲאִני ִנְכָסף ְוָכֶלה ַאַחר ַהֵשּ ׁ י, ַהְינּו ַמה ֶשּ ְלָתה ַנְפִשׁ ָכּ

יָון  ַפׁש – ֵכּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ביצה טז.(: ַוִיָּנּ י. ְוֶזה ֶשׁ ה ַנְפִשׁ ַנֲעֶשׂ

ְיֵתָרה,  ֶנֶפׁש  ל  ְלַקֵבּ ִריְך  ָצּ ֶשׁ ת  ָבּ ׁ ַהַשּ ת  ְתִחַלּ ִבּ ֶשׁ ַהְינּו  ֶנֶפׁש.  ָאְבָדה  ַוי  ַבת,  ׁ ָשּ ֶשׁ

ַפׁש – ַוי ָאְבָדה ֶנֶפׁש, ּוַמְתִחיִלין  ֹחל, ְואֹוְמִרים: ַוִיָּנּ ֶפׁש ְבּ ָאנּו זֹוְכִרין ֵמֲאֵבַדת ַהֶנּ

ִמֶזּה  ֶפׁש,  ַהֶנּ ַאַחר  ִעין  ְעְגּ ִמְתַגּ ָאנּו  ֶשׁ ַעְצמֹו  ְבּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַאֲחֶריָה.  ַע  ְעֵגּ ְלִהְתַגּ

ֶפׁש ַהְיֵתָרה: ַעְצמֹו ִנְתַהֶוּה ַהֶנּ ְבּ

ֻקּדֹות,  ין ַהְנּ ּסּוִפין ַנֲעִשׂ ַעל־ְיֵדי ַהִכּ ֶסף )שה"ש א(, ַהְינּו ֶשׁ ִחיַנת: ְנֻקּדֹות ַהָכּ ְוֶזה ְבּ

ִאם  ְלָדָבר,  ּתֹוֵקק  ּוִמְשׁ ִנְכָסף  הּוא  ׁ ֶשּ ַמה  ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ַהְינּו  ֶנֶפׁש,  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ

ְוִנְצַטְיִּרין  ְנֻקּדֹות,  ַנֲעׂשּו  ּסּוִפין  ַהִכּ ְלִפי  ֲאַזי  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ְלָרע,  אֹו  ְלטֹוב 

ַאְך  אֹוִתּיֹות,  לֹו  ֵיׁש  ָבר  ָדּ ל  ָכּ י  ִכּ ִנְכָסף.  הּוא  ֶשׁ ָבר  ַהָדּ תֹוְך  ְבּ ֶשׁ ָהאֹוִתּיֹות 

ּוְלִפי  ְנֻקּדֹות,  ִלי  ְבּ ִצּיּור  ׁשּום  ָלֶהם  ְוֵאין  ֹגֶלם,  ְכּ ֵהם  ַעְצָמן  ְבּ ָהאֹוִתּיֹות  ֶשׁ

ֻקּדֹות,  ְך ִנְצַטְיִּרין ָהאֹוִתּיֹות ַעל־ְיֵדי ַהְנּ ל ָהָאָדם, ָכּ ּתֹוְקקּות ֶשׁ ּסּוִפין ְוַהִהְשׁ ַהִכּ

ּסּוִפין. ַהְינּו: ִאם הּוא ִנְכָסף ְלָדָבר  ִלין ַעל־ְיֵדי ַהִכּ ַקְבּ ְמּ ִחיַנת ֶנֶפׁש, ֶשׁ ֵהם ְבּ ֶשׁ

ֶסף,  ִחיַנת ְנֻקּדֹות ַהֶכּ ים ְנֻקּדֹות, ְבּ ה, ְוַנֲעִשׂ ּסּוִפין ֶנֶפׁש ְקדֹוָשׁ ה ֵמַהִכּ טֹוב, ַנֲעֶשׂ

ל טֹוב; ְוֵכן ְלֶהֶפְך, ַחס  ִלי ְלַקֵבּ ים ְכּ ֹגֶלם, ְוַנֲעִשׂ ָהיּו ְכּ ַוֲאַזי ִנְצַטְיּרּו ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ

ִחיַנת  ֵהם ְבּ ּסּוִפין ְנָפׁשֹות, ֶשׁ ים ֵמַהִכּ לֹום, ַנֲעִשׂ לֹום, ִאם ִנְכָסף ְלַרע, ַחס ְוָשׁ ְוָשׁ

י ֶעְליֹון  י ִמִפּ לֹום. ִכּ ל ַרע, ַחס ְוָשׁ ִלי ְלַקֵבּ ים ְכּ ְנֻקּדֹות, ְוִנְצַטְיּרּו ָהאֹוִתּיֹות ְוַנֲעִשׂ

ה  הּוא ְמַצֵיּר ְועֹוֶשׂ ׁ ל ֶאָחד ְלִפי ַמה ֶשּ לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב )איכה ג(; ַרק ָכּ

ּלֹו, ַעל־ ּתֹוְקקּות ֶשׁ ּסּוִפין ְוַהִהְשׁ לֹום, ַעל־ְיֵדי ַהִכּ ל טֹוב אֹו ַרע, ַחס ְוָשׁ ִלי ְלַקֵבּ ְכּ

ֻקּדֹות ִמְתנֹוֲעִעים ָהאֹוִתּיֹות,  ִחיַנת ְנֻקּדֹות. ְוַעל־ְיֵדי ַהְנּ ֶפׁש ְבּ ה ַהֶנּ ְיֵדי־ֶזה ַנֲעֶשׂ

ַעל,  ַח ֶאל ַהֹפּ ֶפׁש ִמֹכּ ֵצא ַהֶנּ ֵתּ ֵדי ֶשׁ לֹום: ַאְך ְכּ ְוִנְצַטְיּרּו ְלטֹוב אֹו ְלֵהֶפְך, ַחס ְוָשׁ

מֹו  ְכּ ּתֹוֵקק,  ּוִמְשׁ ִנְכָסף  הּוא  ֶשׁ ּתֹוְקקּות,  ְוִהְשׁ ּסּוִפין  ַהִכּ ה  ֶפּ ַבּ ר  ְלַדֵבּ ָצִריְך 

ַח  ֶפׁש ִמֹכּ ּבּור יֹוֵצאת ַהֶנּ ַעל־ְיֵדי ַהִדּ רֹו, ֶשׁ י ָיְצָאה ְבַדְבּ תּוב )שם ה(: ַנְפִשׁ ָכּ ֶשׁ

ּבּור  ַהִדּ ְוַעל־ְיֵדי  ֹכַח,  ְבּ ֶפׁש  ַהֶנּ ה  ִנְתַהָוּ ּתֹוְקקּות  ַהִהְשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ַעל,  ַהֹפּ ֶאל 

ַעל. ְוֶזה  ַח ֶאל ַהֹפּ ֶפׁש ְויֹוְצָאה ִמֹכּ ּתֹוְקקּות, ִנְגָמר ַהֶנּ ִפיו ַהִהְשׁ ר ְבּ הּוא ְמַדֵבּ ֶשׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מועד קטן יז(: ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה'  ֶשׁ

י ֵהם ַהִחּיּות  י אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵהם ּפֹוֲעִלים, ִכּ יהּו, ִכּ ׁשּו ִמִפּ ְצָבאֹות, ּתֹוָרה ְיַבְקּ

ית,  ה ְבֵראִשׁ ִמיד ַמֲעֵשׂ ָכל יֹום ָתּ ׁש ְבּ תּוב: ּוְבטּובֹו ְמַחֵדּ ָכּ מֹו ֶשׁ ָבר, ְכּ ל ָדּ ל ָכּ ֶשׁ



ַאְך  ָהעֹוָלם.  ל  ָכּ ֶאת  ַמְנִהיִגין  ֵהם  י  ִכּ ה.(,  )ברכות  ּתֹוָרה  א  ֶאָלּ טֹוב  ְוֵאין 

נּוָעה ְוִחּיּות, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום  ֹגֶלם, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ְתּ ַעְצָמן ֵהם ְכּ ָהאֹוִתּיֹות ְבּ

ה לֹו ַסם ַחִיּים )יומא עב:  חֹות: ָזָכה ַנֲעֶשׂ ֵני ֹכּ ן ֵיׁש ְלַהּתֹוָרה ְשׁ ִצּיּור. ְוַעל ֵכּ

ְמַצֵיּר  הּוא  ְך  ָכּ ִנְכָסף,  הּוא  ׁ ֶשּ ַמה  ְלִפי  ֶאָחד  ל  ָכּ י  ִכּ ְוכּו'.  ז(  תענית  ועיין 

יִקים ֵיְלכּו  לּול ֲאִחיַזת טֹוב ָוַרע, ְוַצִדּ ַהּתֹוָרה ָכּ י ְבּ ּוְמָפֵרׁש אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ִכּ

ֶהם  ֵמּ ּלֹו, ֶשׁ ּסּוִפין ֶשׁ ל ֶאָחד ְלִפי ַהִכּ לּו ָבם )הושע יד(. ַהְינּו ָכּ ְשׁ ִעים ִיָכּ ָבם ּוֹפְשׁ

ְוִנְצַטְיּרּו  ַהּתֹוָרה,  ְלאֹוִתּיֹות  ְנֻקּדֹות  ה  עֹוֶשׂ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְנָפׁשֹות,  ים  ַנֲעִשׂ

ְך  ְצַטְיִּרין, ָכּ ִנּ ׁ לֹום. ּוְלִפי ַמה ֶשּ ְרׁשּו ְלטֹוב אֹו ְלֵהֶפְך, ַחס ְוָשׁ ָהאֹוִתּיֹות, ְוִנְתָפּ

יק,  י ַצִדּ ים ְלִהְצַטֵיּר ִמִפּ ִשׁ ן אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְמַבְקּ עֹוָלם. ְוַעל־ֵכּ ֵהם ּפֹוֲעִלים ָבּ

ִלין ָהאֹוִתּיֹות ְנֻקּדֹות,  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמַקְבּ ּלֹו, ֶשׁ ה ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ּסּוִפין ִדּ ר ַהִכּ הּוא ְמַדֵבּ ֶשׁ

ם  י ָהַרב ָצִריְך ַגּ ְוִנְצַטְיִּרין ְלטֹוב. ְוֶזהּו: ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות, ִכּ

ִיְּהֶיה  ֹאֶפן ֶשׁ ֵיּׁש ְלַהּתֹוָרה: ַסם ַחִיּים ְוַסם ְוכּו', ְבּ חֹות ֶשׁ ֵני ֹכּ ִיְּהֶיה לֹו ְשׁ ן ֶשׁ ֵכּ

לּו; ִאם הּוא  ְשׁ ִעים ִיָכּ יִקים ֵיְלכּו, ּוֹפְשׁ ְרצֹונֹו, ַצִדּ ל ִכּ ְתָקֵרב ֵאָליו ְלַקֵבּ ר ְלַהִמּ ֶאְפָשׁ

ָרה ַלֲעֹבד ֶאת ה',  ֶרְך ְיָשׁ ל ֵמָהַרב ֶדּ ַרְך, יּוַכל ְלַקֵבּ ם ִיְתָבּ ׁ ּתֹוֵקק ַלֲעבֹוַדת ַהֵשּ ִמְשׁ

ְנִטיעֹות,  ץ ִבּ ְיַקֵצּ ָבר ֶשׁ ָהַרב ָדּ ן ִלְמֹצא ְבּ ם ֵכּ ִלּבֹו, יּוַכל ַגּ ְוִאם ָלאו, ְוִטיָנא ֵיׁש ְבּ

י  ס; ַרִבּ ְרֵדּ ְכְנסּו ַלַפּ ִנּ ָעה ֶשׁ ִחיַנת )חגיגה יד:(: ַאְרָבּ לֹום: ְוֶזה ְבּ ל, ַחס ְוָשׁ ֹכּ ר ַבּ ְוִיְכֹפּ

ן זֹוָמא ֵהִציץ ָוֵמת,  ע, ֶבּ ן ַעַזּאי ֵהִציץ ְוִנְפַגּ לֹום, ֶבּ ָשׁ לֹום ְוָיָצא ְבּ ָשׁ ֲעִקיָבא ִנְכַנס ְבּ

ע עֹוֵבד  ְוָרָשׁ יק  ַצִדּ ִחינֹות  ְבּ ֵהם  ִחינֹות  ְבּ ע  ָהַאְרַבּ ְוֵאּלּו  ְנִטיעֹות.  ִבּ ץ  ִקֵצּ ַאֵחר 

יק ְוכּו'  ין ַצִדּ ם ּוְרִאיֶתם ֵבּ ְבֶתּ סּוק )מלאכי ג(: ְוַשׁ ָפּ ֱאלִֹקים ְולֹא ֲעָבדֹו, ָהֲאמּוִרים ַבּ

ֵנס ַלֲעבֹוַדת ה',  ֵני־ָאָדם ָהרֹוִצים ִלָכּ ָכל ְבּ ִחינֹות ֵהם ִנְמָצִאים ְבּ ע ְבּ ְוֵאּלּו ָהַאְרַבּ

יק,  ִדּ ְלַהַצּ ְוִנְתָקֵרב  ִנְכָנס  הּוא  ֶשׁ ִמי  ֵיׁש  י  ִכּ ּדֹור.  ַבּ ֶשׁ ְוָהַרב  יק  ִדּ ְלַהַצּ ּוְלִהְתָקֵרב 

ִחינֹות  ָרה ַלֲעבֹוַדת ה' ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ְוֶעְרּכֹו, ְוהּוא ְבּ ֶרְך ְיָשׁ ּנּו ֶדּ ל ִמֶמּ ְוהּוא ְמַקֵבּ

ִחינֹות  הּוא ְבּ לֹום. ְוֵיׁש ִמי ֶשׁ ָשׁ לֹום ְוָיָצא ְבּ ָשׁ ְכַנס ְבּ ִנּ י ֲעִקיָבא ֶשׁ ִחינֹות ַרִבּ יק, ְבּ ַצִדּ

ֶדל ָהאֹור ְוַהִהְתַלֲהבּות  ְתַלֵהב ִלּבֹו ְמֹאד, ִמֹגּ ִנּ ע, ַהְינּו ֶשׁ ֵהִציץ ָוֵמת, ֵהִציץ ְוִנְפַגּ

ְדֵרָגתֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ָלמּות, ְוֶזה  ֵאת ְלַמְעָלה ִמַמּ ֶיֶתר ְשׂ יק ְבּ ִדּ ֵהִאיר ּבֹו ַהַצּ ֶשׁ

ֵמֲחַמת  ְעּתֹו  ִמַדּ ּיֹוֵצא  ֶשׁ ִמי  ְוֵיׁש  ֱאלִֹקים.  עֹוֵבד  ִחינֹות  ְבּ ָוֵמת,  ֵהִציץ  ִחיַנת  ְבּ

ִחינֹות לֹא ֲעָבדֹו. ַאְך  ע, ְבּ ִחינֹות ֵהִציץ ְוִנְפַגּ ְדֵרָגתֹו, ְוהּוא ְבּ עֹוֶלה ְלַמְעָלה ִמַמּ ֶשׁ

יק, ַוֲעֵליֶהם  ִחינֹות ַצִדּ ֵניֶהם ֵהם ְבּ ע, ְשׁ ִנים ֲאִפּלּו ֵהִציץ ָוֵמת ֵהִציץ ְוִנְפַגּ ל ָפּ ַעל ָכּ

י ֲעִקיָבא.  מֹו ַרִבּ לֹום ְכּ ָשׁ א ִנְכְנסּו ְוָיְצאּו ְבּ לֹּ יִקים ֵיְלכּו ָבם, ַרק ֶשׁ ן ֶנֱאַמר: ַצִדּ ם ֵכּ ַגּ

ְוהּוא  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ל,  ֹכּ ַבּ ְוכֹוֵפר  ְנִטיעֹות  ִבּ ץ  ּוְמַקֵצּ יק  ִדּ ְלַהַצּ ְתָקֵרב  ִמּ ֶשׁ ִמי  ְוֵיׁש 

ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ִלּבֹו,  ְבּ ָהְיָתה  אי ִטיָנא  ַוַדּ ְבּ ְוֶזה  ִחינֹות ַאֵחר.  ְבּ ְוֶזה  ע,  ָרָשׁ ִנְקָרא 

יק  ִדּ ַהַצּ ִיְּמָצא ְבּ ֶהְכֵרַח ֶשׁ ן ְבּ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שם טו:( ַעל ַאֵחר, ְוַעל ֵכּ

ִעים  ּוֹפְשׁ ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל  ָידֹו,  ַעל  ְנִטיעֹות  ִבּ ץ  ְיַּקֵצּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ִיְּמָצא  ֶשׁ ּלֹו,  ֶשׁ ֶאת 

ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ֵאּלּו  חֹות  ַהֹכּ ֵני  ְשׁ לֹו  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ֶהְכֵרַח  ְבּ ָהַרב  י  ִכּ ָבם.  לּו  ְשׁ ִיָכּ

ם )עמוד א'(: ַעל  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָשׁ מֹו ֶשׁ ַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות, ְכּ

י ֲעִקיָבא  ּה ְוכּו', ַרִבּ ַמע ִמַנּ ָקא ְיֵתב ְוכּו', ָאַמר ְשׁ ַאֵחר: ַמאי ֲחָזא, ֲחָזא ַמַט"ט ְדּ

ִיְּהֶיה לֹו  ן ָצִריְך ָהַרב ֶשׁ ּלֹו. ְוַעל ֵכּ ָבא ֶשׁ ָצּ מֹו, אֹות הּוא ַבּ ַרׁש: ה' ְצָבאֹות ְשׁ ָדּ

ִחינֹות ַמְלָאְך, ַהְינּו מט"ט, ּוְבִחינֹות ה' ְצָבאֹות, ְוֶזהּו: ּדֹוֶמה  ִחינֹות ֵאּלּו: ְבּ ֵני ְבּ ְשׁ

ְנִטיעֹות ַעל־ְיֵדי  ץ ִבּ ְכָנס ְוִנְתָקֵרב ֵאָליו ְלַקֵצּ ר ְלַהִנּ ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות. ַוֲאַזי ֶאְפָשׁ

הּוא  ֶשׁ ַמַט"ט,  ָרָאה  ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ְנִטיעֹות  ִבּ ץ  ֵצּ ִקּ ֶשׁ ַאֵחר  מֹו  ְכּ ַמְלָאְך,  ִחינֹות  ְבּ

ְפֵני ַעְצמֹו,  הּוא ְרׁשּות ִבּ ַעל ְיֵדי ֶזה ָטָעה ְוָאַמר ֶשׁ ב ְוכּו', ֶשׁ הּוא יֹוֵשׁ ַמְלָאְך, ֶשׁ

י  מֹו ַרִבּ ִחינֹות ה' ְצָבאֹות, ְכּ לֹום, ַעל ְיֵדי ְבּ ָשׁ ֵנס ְוֵליֵצא ְבּ "ל; אֹו ִלָכּ ַנּ לֹום, ַכּ ַחס ְוָשׁ

י  ים טֹוִבים. ִכּ ַמֲעִשׂ ּתֹוָרה, ְוָחִסיד ְבּ ִיְּהֶיה ַלְמָדן ַבּ יק ָצִריְך ֶשׁ ל ַצִדּ י ָכּ ֲעִקיָבא. ִכּ

ִאם ֵאינֹו ַלְמָדן, ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ְולֹא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד. ְוַלְמָדן 

ה  מּור, ְו"לֹא ָזָכה ַנֲעֶשׂ ע ָגּ ר ִלְהיֹות ַלְמָדן ְוָרָשׁ י ֶאְפָשׁ לּום, ִכּ אי ֵאינֹו ְכּ ַוַדּ ְלַבד ְבּ ִבּ

ִחינֹות  ִחינֹות ֵאּלּו, ֵהם ְבּ י ְבּ ֵתּ ִיְּהֶיה ַלְמָדן ְוָחִסיד. ּוְשׁ ן ָצִריְך ֶשׁ לֹו ַסם ָמֶות", ַעל ֵכּ

הּוא  ֶשׁ ַמְלָאְך  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ּתֹוָרה,  ַבּ ַלְמָדן  הּוא  ׁ ֶשּ ַמה  י  ִכּ ְצָבאֹות.  ה'  ַמְלַאְך 

תּוב )בתיקונים תיקון ל' דף ד:(: ַוֹיּאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי ָרִקיַע ִויִהי  ָכּ מֹו ֶשׁ מט"ט, ְכּ

יל ּוַמְפִריׁש  ְבִדּ ָנה, ַהַמּ ִחינֹות ִמְשׁ הּוא ְבּ א מט"ט, ֶשׁ ין ַמִים ְלָמִים – ָדּ יל ֵבּ ַמְבִדּ

ר ְוכּו'. ְוָצִריְך  ין ָטֵמא ְלָטהֹור, ָאסּור ּוֻמָתּ ַכִין ּוֵבין ַמִיּין ְמָסֳאִבין, ֵבּ ין ַמִיּין ָדּ ֵבּ

ִחינֹות ה' ְצָבאֹות. ַאְך ִמי  ים טֹוִבים, ְוֶזה ְבּ ַמֲעִשׂ ּמֹות ְלקֹונֹו ִלְהיֹות ָחִסיד ְבּ ְלִהַדּ

ץ  ֵצּ ִקּ ֶשׁ ַאֵחר  ִחינֹות  ְבּ ר, הּוא  ָהִעָקּ ְלַבד הּוא  ַלְמָדן  ִחינֹות  ְבּ ֶשׁ ְוסֹוֵבר  ּטֹוֶעה  ֶשׁ

לֹום, ַאְך  ַעְצמֹו הּוא ְרׁשּות, ַחס ְוָשׁ ְלָאְך מט"ט ְבּ ַמּ ַבר ֶשׁ ָסּ ְנִטיעֹות, ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ִבּ

לּום, ְוֵאין לֹו ׁשּום ָרׁשּות  רּוְך־הּוא ֵאינֹו ְכּ דֹוׁש־ָבּ ִלי ַהָקּ ַעְצמֹו ְבּ ֱאֶמת מט"ט ְבּ ֶבּ

א לֹא ָזָכה כּו'. ּוֵמֲחַמת  ַרָבּ לּום, ַאְדּ ים טֹוִבים ֵאיָנּה ְכּ לֹא ַמֲעִשׂ ְך ַהּתֹוָרה ְבּ – ָכּ

ִחיַנת ַמְלַאְך ה'  יק, ַלְמָדן ְוָחִסיד, ְוֵהם ְבּ ִדּ ִריְך ִלְהיֹות ְלַהַצּ ָצּ ִחינֹות ֵאּלּו ֶשׁ ֵני ַהְבּ ְשׁ

ֵיּׁש ְלַהּתֹוָרה: ַסם ַחִיּים ְוַסם  חֹות ֶשׁ ֵני ֹכּ יק ְשׁ ִדּ ַהַצּ ְצָבאֹות, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמָצא ְבּ

ֵנס  ִלָכּ אֹו  ְנִטיעֹות,  ִבּ ץ  ְיַּקֵצּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ּבֹו  ִלְמֹצא  ֵאָליו  ְתָקֵרב  ְלַהִמּ ר  ְוֶאְפָשׁ ָמֶות. 

הּוא ַלְמָדן  לֹום: ְוֶזהּו: ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות, ַהְינּו ֶשׁ ָשׁ ְוָלֵצאת ְבּ

ֲאַזי:  ְלטֹוב,  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ְמַצֵיּר  הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה',  ֶאת  ְועֹוֵבד  ּתֹוָרה,  ַבּ

יו,  ל ְנֻקּדֹות ּוְלִהְצַטֵיּר ִמִפּ ין ְלַקֵבּ ִשׁ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְמַבְקּ יהּו, ֶשׁ ּתֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִפּ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶשׁ ּלֹו,  ֶשׁ ה  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ּסּוִפין  ְוַהִכּ ּתֹוְקקּות  ַהִהְשׁ ר  ְיַדֵבּ יו  ִפּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו 

ִלי  ְכּ ין  ְוַנֲעִשׂ ְוִנְצַטְיּרּו  ְלָהאֹוִתּיֹות,  ְנֻקּדֹות  ין  ְוַנֲעִשׂ ָפׁשֹות,  ַהְנּ ְויֹוְצִאין  ִנְגָמִרין 

"ל: ַנּ ְוּגּו ְוִנְצָטְרפּו ָהאֹוִתּיֹות ַכּ ֻקּדֹות ִנְזַדּ י ַעל־ְיֵדי ַהְנּ ל טֹוב. ִכּ ְלַקֵבּ

ִחינֹות  ְבּ הּוא  ָזָהב  י  ִכּ ֶסף,  ַהָכּ ְנֻקּדֹות  ִעם  ְך  ָלּ ה  ַנֲעֶשׂ ָזָהב  ּתֹוֵרי  תּוב:  ָכּ ֶשׁ ְוֶזה 

ְטָרא  ִזּוּוָגא ִמִסּ פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה, ְוִאְתָערּוָתא ְדּ תּוב )איוב לז(: ִמָצּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִזּוּוג, ְכּ

ְך,  ָלּ ה  ַנֲעֶשׂ ָזָהב  ּתֹוֵרי  ְוֶזהּו:  קפו:(.  דף  וישב  )זוהר  ָצפֹון  הּוא  ֶשׁ ָמאָלא,  ְשׂ ִדּ

י ִזּוּוָגן ְוִהְצָטְרפּוָתן  ֶסף, ִכּ ְוִּגין ְוִנְצָטְרִפין ַעל ְיֵדי ְנֻקּדֹות ַהֶכּ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ִנְזַדּ ֶשׁ

ַעל  ּתֹוְקקּות, ֶשׁ ּסּוִפין ְוַהִהְשׁ ים ֵמַהִכּ ֲעִשׂ ַנּ ֻקּדֹות, ֶשׁ ל ָהאֹוִתּיֹות ִהיא ַעל־ְיֵדי ַהְנּ ֶשׁ

ה ִזּוּוג,  ּסּוִפין ַנֲעֶשׂ י ַעל ְיֵדי ַהִכּ ִחינֹות ְנֻקּדֹות. ִכּ ֵהם ְבּ ָפׁשֹות. ֶשׁ ָיָדם ִנְתַהִוּין ַהְנּ

הּוא ִנְכָסף  ׁ ה ֶנֶפׁש, ְוַעל־ְיֵדי ַמה ֶשּ ָבר, ַנֲעֶשׂ הּוא ִנְכָסף ֶאל ַהָדּ ׁ י ַעל ְיֵדי ַמה ֶשּ ִכּ

ְוִּגין,  ָפׁשֹות ִמְזַדּ ן ֶנֶפׁש. ְוַהְנּ ם ֵכּ ָבר ְוכֹוֵסף ֵאָליו, ּוִמֶזּה ִנְתַהֶוּה ַגּ ָבר, חֹוֵזר ַהָדּ ַלָדּ

)לך  דֹוׁש  ַהָקּ ֹזַּהר  ַבּ תּוב  ַהָכּ ִעְנַין  ְוֶזהּו  ְוֵלָדה.  ִעּבּור  ִלְבִחינֹות  ִאים  ָבּ ְך  ְוַאַחר־ָכּ

ָעֵבד  ְדַכר  ִדּ ְוֵתֲאבּוֵתּה  נּוְקָבא,  ְנַפׁש  ָעֵבד  נּוְקָבא  ְדּ ֲאבּוֵתּה  ֵתּ פה:(:  דף  לך 

ָעֵבד  ְוהּוא  נּוְקָבא,  ְדּ ֲאבּוֵתּה  ֵתּ ִחינֹות  ְבּ ִנְכָסף הּוא  הּוא  ׁ ֶשּ י ַמה  ִכּ ַכר.  ְדּ ְנַפׁש 

ְדַכר,  ִדּ ֲאבּוֵתּה  ִחינֹות ֵתּ ְוִנְכָסף ֵאָליו, הּוא ְבּ ָבר חֹוֵזר  ַהָדּ ׁ ְנַפׁש נּוְקָבא, ּוַמה ֶשּ

ֹזַּהר  ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ְוֵלָדה,  ִעּבּור  ִלְבִחינֹות  ִאים  ָבּ ְך  ְוַאַחר־ָכּ ַכר.  ְדּ ְנַפׁש  ְוָעֵבד 

ָפׁשֹות,  ַהְנּ יֹוְצִאים  ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ּבּור,  ַהִדּ י  ִכּ ָפׁשֹות,  ַהְנּ ְלּגּוֵלי  ִגּ ִחינֹות  ְבּ ְוֶזה  ם:  ָשׁ

ֶזה, ְוחֹוְתִכים  ים ֶזה ָבּ י ַהּמֹוָצאֹות ַמִכּ ֲאִויר, ִכּ ה ַעל ְיֵדי ִחּתּוְך ָהאֹוִתּיֹות ָבּ ַנֲעֶשׂ

ְוַעל  ֹוֵמַע.  ַהּשׁ ְלֹאֶזן  יִעין  ִגּ ַמּ ֶשׁ ֶזה, ַעד  ָבּ ֶזה  ים  ַמִכּ ְוָהֲאִויִרים  ֲאִויר,  ָבּ ָהאֹוִתּיֹות 

י ָהֲאִויר  ָפׁשֹות, ִכּ ם יֹוְצִאין ַהְנּ ׁ ָשּ ִמּ ּבּור, ֶשׁ ה ַהִדּ ֲאִויר ַנֲעֶשׂ ְיֵדי ִחּתּוְך ָהאֹוִתּיֹות ָבּ

ֶפׁש,  ִחינֹות ַהֶנּ ר ִלְחיֹות, ְוהּוא ְבּ ָבר, ּוְבִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפָשׁ ל ָדּ ל ָכּ הּוא ַהִחּיּות ֶשׁ

ִלים: ְלְגּ ָפׁשֹות יֹוְצִאים ּוִמְתַגּ ְוַהְנּ

י ַעל ָיָדם  ה. ִכּ ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ּתֹוְקקּות ְלָדָבר ֶשׁ ּסּוִפין ְוַהִהְשׁ ֹאד ָיָקר ַהִכּ ְמּ ָבר, ֶשׁ ּוְכַלל ַהָדּ

ל  ְלֵגּ ל. ְוִלְפָעִמים ִמְתַגּ ְלֵגּ "ל, ְויֹוֵצא ּוִמְתַגּ ַנּ ּבּור ַכּ ִנְתַהֶוּה ֶנֶפׁש, ְוִנְגָמר ַעל ְיֵדי ַהִדּ

ׁשּוָבה, ְותּוַכל ְלַהֲחִזירֹו  ע, ְונֹוְפִלים לֹו ִהְרהּוֵרי ְתּ ה ְלתֹוְך ָהָרָשׁ ׁ ְקֻדָשּ ֶפׁש ִדּ ּוָבא ַהֶנּ

י  ִכּ לֹום.  ְוָשׁ ַחס  ַרע,  ְלָדָבר  ּסּוִפין  ַהִכּ ּגֹוְרִמים  ָרעֹות  ה  ָמּ ַכּ ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  ְלמּוָטב. 

יק, ְותּוַכל  ִדּ ל ִלְפָעִמים ְלתֹוְך ַהַצּ ְלֵגּ ּסּוִפין ָרִעים, ִמְתַגּ ְתַהָוּה ַעל ְיֵדי ִכּ ִנּ ֶפׁש ֶשׁ ַהֶנּ

ה ַעל ָהָאֶרץ  ר ַנֲעָשׂ ִחיַנת )קהלת ח(: ֵיׁש ֶהֶבל ֲאֶשׁ לֹום. ְוֶזה ְבּ ְלַהֲחִטיאֹו, ַחס ְוָשׁ

ֵיׁש  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָפׁשֹות.  ַהְנּ יֹוְצִאים  ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ה,  ֶפּ ֶהֶבל  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶהֶבל,  ְוכּו', 

ְלתֹוָכן  ל  ְלֵגּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ ְיֵדי  ַעל  ִעים,  ָהְרָשׁ ה  ַמֲעֵשׂ ְכּ ֲאֵליֶהם  יַע  ַמִגּ ר  ֲאֶשׁ יִקים  ַצִדּ

יִקים, ַעל־ְיֵדי  ִדּ ה ַהַצּ ַמֲעֵשׂ יַע ֲאֵליֶהם ְכּ ִגּ ַמּ ִעים ֶשׁ ּסּוִפין ָרִעים. ְוֵיׁש ְרָשׁ ֶנֶפׁש ִמִכּ

ֶפׁש ָרָעה  ן ַהֶנּ יק ְמַתֵקּ ִדּ ּסּוִפין טֹוִבים. ְוִלְפָעִמים ַהַצּ ל ְלתֹוָכן ֶנֶפׁש ִמִכּ ְלֵגּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ

ַאְך  תֹוכֹו.  ְבּ ל  לֵגּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ ה  ְקדֹוָשׁ ֶפׁש  ַהֶנּ ְמַקְלֵקל  ע  ָהָרָשׁ ְוֵכן  ֵאָליו,  ל  ְלֵגּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ

י  יַע ְוכּו', ִכּ ִגּ ַמּ יִקים ֶשׁ תּוב: ֵיׁש ַצִדּ ֶפׁש, ַעל ֶזה ָאַמר ַהָכּ יַע ַהֶנּ ִגּ ַמּ ֵעת ֶשׁ ה ְבּ ִחָלּ ְתּ ַבּ

ּסּוִפין ָרִעים,  יַע ֵאָליו ֶנֶפׁש ָרָעה ִמִכּ ִגּ ַמּ ֵעת ֶשׁ אי נֹוְפִלים לֹו ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ְבּ ַוַדּ ְבּ

ִעים  ְוֵכן ֵיׁש ְרָשׁ ֶפׁש.  ן ַהֶנּ ְיַתֵקּ הּוא  ר ֶשׁ ְוֶאְפָשׁ ֲחִטיאֹו,  ַתּ ר ֶשׁ ְך ֶאְפָשׁ ַאְך ַאַחר־ָכּ

ֶנֶפׁש  ֵאָליו  יַע  ִהִגּ ֶשׁ ֵעת  ְבּ ׁשּוָבה,  ְתּ ִהְרהּוֵרי  אי  ַוַדּ ְבּ לֹו  ּנֹוְפִלים  ֶשׁ ְוכּו',  יַע  ִגּ ַמּ ֶשׁ

ה,  דֹוָשׁ ֶפׁש ַהְקּ הּוא ְיַקְלֵקל ַהֶנּ ר ֶשׁ ְך ֶאְפָשׁ ים, ַאְך ַאַחר ָכּ ּסּוִפין ְקדֹוִשׁ ה ִמִכּ ְקדֹוָשׁ

ְבִחינֹות  ֶפׁש ִבּ ָוָּנתֹו ְלַהֲעלֹות ַהֶנּ ַכּ ִים, ֶשׁ ֲחִזירֹו ְלמּוָטב: ְוֶזה סֹוד ְנִפיַלת ַאַפּ ַתּ אֹו ֶשׁ

ֶזּה  ּתֹוְקקּות, ֶשׁ ּסּוִפין ְוַהִהְשׁ י ַעל־ְיֵדי ַהִכּ ין ְוַלֲעׂשֹות ִיחּוד, ִכּ ַהֲעָלאֹות ַמִיּין נּוְקִבּ

ה  ְוִנְתַעֶלּ ֶנֶפׁש,  ה  ַנֲעֶשׂ ַעְצמֹו  ְבּ ִמֶזּה  ָיּדּוַע,  ַכּ נּוְקִבין  ַמִיּין  ַהֲעָלַאת  ִחינֹות  ְבּ

ִחינֹות  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ָפׁשֹות,  ַהְנּ ין  ַנֲעִשׂ ּסּוִפין  ַהִכּ ַעל־ְיֵדי  "ל:  ַנּ ַכּ ְוִזּוּוג  ִיחּוד  ה  ְוַנֲעֶשׂ

ֻקּדֹות,  ַהְנּ ל  ֶשׁ ְוִהְצָטְרפּוָתן  ִזּוּוָגן  ִחינֹות  ְבּ ְוֶזה  ְוכּו'.  ָפׁשֹות  ַהְנּ ְוּגּו  ְוִנְזַדּ ְנֻקּדֹות, 



ְוּגּו ְוִנְצָטְרפּו ָהאֹוִתּיֹות, ֶזה  ֻקּדֹות ִנְזַדּ ָפׁשֹות. ְוַעל ְיֵדי ַהְנּ ִחינֹות ִזּוּוֵגי ַהְנּ ֵהם ְבּ ֶשׁ

ַיֲעֹקב, ַעל  ְבּ יט ָאֶון  תּוב )במדבר כג(: לֹא ִהִבּ ָכּ ְוֶזה ֶשׁ ִזּוּוֵגי ַהּגּופֹות.  ִחינֹות  ְבּ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ָבה ָרָעה ֵאין ַהָקּ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ַמֲחָשׁ ָדּ ֶרְך ֶשׁ ֶדּ

יט ָאֶון  ה )קידושין מ, ועיין ירושלמי פאה פ"א(. ְוֶזהּו: לֹא ִהִבּ ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶשׂ

ּתֹוְקקּות ּוִכּסּוִפין  ִחינֹות ִהְשׁ הּוא ְבּ בֹות ַוי ָאְבָדה ֶנֶפׁש )ביצה טז(, ֶשׁ י־ֵתּ – ָראֵשׁ

רּוְך־הּוא ְמָצֵרף, ְוֶזה: לֹא  דֹוׁש־ָבּ ּתֹוְקקּות ּוִכּסּוִפין ָרִעים ֵאין ַהָקּ ִהְשׁ "ל, ַהְינּו ֶשׁ ַנּ ַכּ

ְוָעָתם  ה ְוֶאת ַשׁ תּוב )תהלים קמה(: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ ָכּ ַיֲעֹקב. ְוֶזה ֶשׁ יט ָאֶון ְבּ ִהִבּ

י ָהָרצֹון,  "ל. ִכּ ַנּ ִחינֹות, ָרצֹון ְוִדּבּור, ַכּ ֵני ַהְבּ ִריִכין ְשׁ ְצּ יֵעם, ַהְינּו ֶשׁ ַמע ְויֹוִשׁ ִיְשׁ

ַח  ֶפׁש ִמֹכּ ּבּור יֹוֵצא ַהֶנּ ֹכַח, ְוַעל ְיֵדי ַהִדּ ֶפׁש ְבּ ה ַהֶנּ ֲעֶשׂ ַנּ ּסּוִפין, ּפֹוֵעל ֶשׁ הּוא ַהִכּ ֶשׁ

"ל.  ְוַכַנּ ְוכּו'  ְלטֹוב  ָהאֹוִתּיֹות  ַצֵיּר  ְמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  תֹו,  ָשׁ ָקּ ַבּ ה  ַנֲעֶשׂ ְוָאז  ַעל,  ַהֹפּ ֶאל 

ֹכַח,  ֶפׁש ְבּ ה ַהֶנּ ּסּוִפין, ַנֲעֶשׂ הּוא ַהִכּ י ַעל ְיֵדי ָהָרצֹון, ֶשׁ ה, ִכּ ְוֶזהּו: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ

ְך: ְוֶאת  ה. ְוַאַחר־ָכּ ִחינֹות: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ ֹכַח, ְבּ תֹו ּוְרצֹונֹו ְבּ ָשׁ ָקּ ה ַבּ ְוָאז ַנֲעֶשׂ

ֶהם, ַעל ְיֵדי ֶזה:  ָלּ ּסּוִפין ֶשׁ ּתֹוְקקּות ְוָהָרצֹון ְוַהִכּ ִפיֶהם ַהִהְשׁ ִרים ְבּ ַדְבּ ְמּ ְוָעָתם, ֶשׁ ַשׁ

ַוֲאַזי  ַעל,  ַח ֶאל ַהֹפּ ֶפׁש ְויֹוֵצא ִמֹכּ ּבּור ִנְגָמר ַהֶנּ י ַעל־ְיֵדי ַהִדּ ִכּ יֵעם.  ְויֹוִשׁ ַמע  ִיְשׁ

י  "ל. ִכּ ַנּ ֹפַעל ַכּ תֹו ְבּ ָשׁ ָקּ א ַבּ ל טֹוב, ְוִנְתַמֵלּ ִלי ְלַקֵבּ ים ְכּ ִנְצַטְיּרּו ָהאֹוִתּיֹות, ְוַנֲעִשׂ

ין ְנֻקּדֹות ְלָהאֹוִתּיֹות, ְוֵכן ִנְצַטְיִּרין  ן ַנֲעִשׂ ֹפַעל, ֵכּ ֹכַח אֹו ְבּ ה ְבּ עֹוָשׂ ֶפׁש ֶשׁ ִפי ַהֶנּ ְכּ

"ל: ַנּ תֹו ּוְרצֹונֹו ַכּ ָשׁ ָקּ ים ַבּ ָהאֹוִתּיֹות, ְוָכְך ֵהם ּפֹוֲעִלים ְועֹוִשׂ

ּוִמי  ְוכּו',  לּום  ְכּ ֵאינֹו  אי  ַוַדּ ְבּ ְלַבד  ִבּ ְמָדן  ַלּ ֶשׁ ם  ָשׁ תּוב  ָכּ ׁ ֶשּ ְלַמה  ְלֵעיל,  ָיְּך  ַשׁ

ץ  ֵצּ ִקּ ִחינֹות ַאֵחר ֶשׁ ר, הּוא ְבּ ְמָדן ְלַבד הּוא ָהִעָקּ ַלּ לֹום, ֶשׁ ּטֹוֶעה ְוסֹוֵבר, ַחס ְוָשׁ ֶשׁ

ֲאִפּלּו  ְוֵכן  ְלֵעיל.  ְמֹבָאר  ַכּ ְוכּו'  מּור  ָגּ ע  ְוָרָשׁ ַלְמָדן  ִלְהיֹות  ָיכֹול  י  ִכּ ְנִטיעֹות,  ִבּ

ְקִביעּות  ִמיד ִבּ ר ַלֲעֹמד ָתּ ִאי ֶאְפָשׁ ָיּדּוַע ֶשׁ ְדֵרָגתֹו, ַכּ ּנֹוֵפל ִמַמּ ֶשׁ יק ִלְפָעִמים ְכּ ִדּ ַהַצּ

ַעְצמֹו  ְלַהֲחִזיק  ִיְרֶצה  ִאם  ְדֵרָגתֹו,  ִמַמּ ּנֹוֵפל  ֶשׁ ֵעת  ְבּ ֲאַזי,  ַאַחת.  ַמְדֵרָגה  ַעל 

ִיְרַאת  ְבּ ַעְצמֹו  ְלַהֲחִזיק  ָצִריְך  ַאר לֹו, הּוא לֹא טֹוב, ַרק  ְשׁ ִנּ ֶשׁ ַלְמָדן  ַמְדֵרַגת  ְבּ

ף ק"ב:  ּקּוִנים, ס"ט ַדּ ִתּ ַאר לֹו. ַעֵיּן ַבּ ְשׁ ִנּ ימּו ֶשׁ ֵיּׁש לֹו ֲעַדִין ֵמָהְרִשׁ ׁ ַמִים ַמה ֶשּ ָשׁ

ַההּוא יֹוָמא ֵהִציץ ָוֵמת.  ִתיב, ָאַמר ֵלּה: ְבּ ּנּו' ְכּ יֹום ֲאָכְלָך ִמֶמּ י ְבּ ֲאַמר ֵלּה: 'ִכּ

ר ֵיׁש  ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ר ַנֲעָשׂ ִתיב: ֵיׁש ֶהֶבל ֲאֶשׁ א ְכּ ִגין ָדּ ְמעֹון: ְבּ י ִשׁ ָאַמר ַרִבּ

ם ְוָהֵבן: יִקים ְוכּו', ַעֵיּן ָשׁ ַצִדּ

מֹו  ָבִרים ֲחֵסִרים. ְכּ ל ַהְדּ י ָהֱאמּוָנה ָכּ ָבִרים ִהיא ָהֱאמּוָנה, ּוִבְלִתּ ל ַהְדּ ֵלמּות ָכּ ְשׁ

רּוָטה ְלָעִני  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב"ב ט( ְלִעְנַין ְצָדָקה: ַהּנֹוֵתן ְפּ ֶשׁ

ְמַפֵיּס ֶהָעִני  נֹוֵתן ְצָדָקה ּוֵבין ִבּ ֵרה. ּוֵבין ְבּ ַאַחת ֶעְשׂ ׁש, ְוַהְמַפְיּסֹו ְבּ ֵשׁ ֵרְך ְבּ ִמְתָבּ

ּכֹוְכֵבי  ְבָעה  ֶנֶגד ִשׁ ְכּ ֵרה,  ים־ֶעְשׂ ֵתּ ּוְשׁ ַבע  י ָראּוי ִלְהיֹות ֶשׁ ִכּ "ל, ָחֵסר ַאַחת,  ַהַנּ

ָאְמרּו  מֹו ֶשׁ ים, ְכּ ִלּ ְלַגּ ִחינֹות ַגּ י ְצָדָקה הּוא ְבּ ר ַמָזּלֹות. ִכּ ֵנים־ָעָשׂ ֶלֶכת ּוְכֶנֶגד ְשׁ

ל  ְלַגּ ַגּ ְיָבֶרְכָך –  ַהֶזּה  ָבר  ַהָדּ ְגַלל  ִבּ י  ִכּ ִלְבָרָכה )שבת קנא:(:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ְבִעית  נּוָעה ַהִטּ נּועֹות, ַאַחת ְתּ י ְתּ ֵתּ ל ֵיׁש לֹו ְשׁ ְלַגּ ַהַגּ עֹוָלם. ּוְכמֹו ֶשׁ חֹוֵזר ָבּ הּוא ֶשׁ

ל ַהּיֹוִמי  ְלַגּ ַהַגּ ׁ ְזָרח ְלַמֲעָרב, ַמה ֶשּ נּוָעה ַהֶהְכֵרִחית ִמִמּ ֲעָרב ְלִמְזָרח, ְוַאַחת ְתּ ִמַמּ

ן ְלִעְנַין ְצָדָקה  ים – ֵכּ ִלּ ְלַגּ ל ַהַגּ ְזָרח ְלַמֲעָרב, ּוַמְכִריַח ִעּמֹו ָכּ ל ִמִמּ ְלֵגּ חֹוֵזר ּוִמְתַגּ

ֶהָעִני,  ִעם  ה  עֹוֶשׂ ִית  ַעל־ַהַבּ ַבּ ׁ ֶשּ ה  ִמַמּ יֹוֵתר  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 

ְלִמְזָרח  ֲעָרב  ִמַמּ נּועֹות,  ְתּ ֵני  ְשׁ ִחינֹות  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ ִית,  ַעל־ַהַבּ ַהַבּ ִעם  ה  עֹוֶשׂ ֶהָעִני 

ִית ְלֶהָעִני. )ְוַכְמֹבָאר  ַעל־ַהַבּ ִית ּוִמַבּ ַהְינּו ֵמֶהָעִני ְלַבַעל־ ַהַבּ ְזָרח ְלַמֲעָרב, ְדּ ּוִמִמּ

י ַעל ָיָדם  ים, ִכּ ִלּ ְלַגּ ִאים ַעל ְיֵדי ַהַגּ ָרכֹות ָבּ ַפע ְוַהְבּ ׁ ל ַהֶשּ י ָכּ ְלׁשֹונֹו ז"ל(. ִכּ ְלֵעיל ִבּ

ָרכֹות  ִיְּהיּו ַהְבּ ֶשׁ ן ָהָיה ָראּוי  ֵכּ ְוַעל  ָיּדּוַע,  ַכּ רּוְך־הּוא ָהעֹוָלם  ָבּ דֹוׁש־  ַמְנִהיג ַהָקּ

ֶזה הֹורּו ָלנּו  ים. ַאְך ָבּ ִלּ ְלַגּ ֶנֶגד ַהַגּ ֵרה, ְכּ ים־ֶעְשׂ ֵתּ ַבע ּוְשׁ ָהֲאמּוִרים ֵאֶצל ְצָדָקה ֶשׁ

ֵלמּות, ַוֲעַדִין ָחֵסר ַאַחת,  ָדָקה ֲחֵסָרה ְוֵאין ָלּה ְשׁ ַהְצּ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֶשׁ

ָדָקה ֲחֵסָרה ֲעַדִין,  ְלָעֶדיָה ַהְצּ ִבּ ָחֵסר ָהֱאמּוָנה ֶשׁ ְמַפֵיּס. ַהְינּו ֶשׁ ּנֹוֵתן ְוֵהן ַבּ ֵהן ַבּ

ה'  תּוב: ְוֶהֱאִמין ַבּ ָכּ ָדָקה: ְוֶזה ֶשׁ ִחינֹות ַהְצּ ָלם ּוְמִאיָרה ְבּ ְוַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ִנְשׁ

י ָהֱאמּוָנה ִהיא  ְלִתּ י ִבּ ָדָקה, ִכּ ֶבת ַהְצּ ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ֶנֱחֶשׁ ֶבָה לֹו ְצָדָקה, ֶשׁ ַוַיְּחְשׁ

י  ת ְצָדָקה ַלֲעִנִיּים, ִכּ ָבּ ַשׁ ֶמׁש ְבּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ֶשׁ ֲחֵסָרה. ְוֶזה ֶשׁ

ת הּוא ֵמִעיד ַעל ִיחּודֹו ְוַעל ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם,  ָבּ י ַשׁ ִחינֹות ֱאמּוָנה, ִכּ ת ִהיא ְבּ ָבּ ַשׁ

ָדָקה. ְוֶזה:  ת, ְמִאיָרה ַהְצּ ָבּ ִחינֹות ַשׁ הּוא ְבּ ָפִרים. ְוַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה, ֶשׁ ְסּ ּמּוָבא ַבּ ַכּ

ִחינֹות ֱאמּוָנה,  הּוא ְבּ ת ֶשׁ ָבּ ַשׁ ְבּ ֶמׁש ְלׁשֹון אֹור, ַהְינּו ֶשׁ ת ְצָדָקה, ֶשׁ ָבּ ַשׁ ֶמׁש ְבּ ֶשׁ

ן ָאְמרּו  ֵכּ ְוַעל  ִלי ֱאמּוָנה,  ְבּ ן ֲחֵסָרה  ֵכּ ם  ַגּ ְוֵכן ַהּתֹוָרה  "ל.  ַנּ ַכּ ָדָקה  ְמִאיָרה ַהְצּ

א  ָבּ ר,  ַאַחד־ָעָשׂ ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ִוד  ָדּ א  ָבּ )מכות כד(:  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

מֹו  ׁש ְכּ ְנָין, ְמֻכָוּן ַמָמּ ן ֶאָחד ִמן ַהִמּ ם ֵכּ ָחֵסר ַגּ ׁש, ִנְמָצא ֶשׁ ְעָיה ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ֵשׁ ְיַשׁ

ְוֶזה  ִלי ֱאמּוָנה,  ְבּ ֲחֵסָרה  ַהּתֹוָרה  י  ִכּ ֵרה,  ְוַאַחת־ֶעְשׂ ׁש  ֵשׁ ְצָדָקה,  ֵאֶצל  ָאְמרּו  ֶשׁ

י ַעל־ְיֵדי  ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה, ִכּ יק ֶבּ א ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת: ְוַצִדּ ָבּ ָאְמרּו: ַעד ֶשׁ ֶשׁ

ת  ָבּ ׁ ָנה: ְיִציאֹות ַהַשּ ְשׁ ִמּ ִהְתִחיל ַבּ א, ֶשׁ ָנּ ָוַּנת ַהַתּ ָלם ַהּתֹוָרה. ְוֶזה ַכּ ָהֱאמּוָנה ִנְשׁ

ת  ְתִחַלּ ִבּ ֶשׁ ִלְפִנים,  ָידֹו  ט ֶהָעִני ֶאת  ַשׁ ָפּ ְוכּו',  יַצד ֶהָעִני  ֵכּ ע,  ֵהן ַאְרַבּ ֶשׁ ִים  ַתּ ְשׁ

ָדָקה,  ַהְצּ ּוְמִאיָרה  ָלם  ִנְשׁ ת  ָבּ ַשׁ ְבּ ֶשׁ ז  ְלַרֵמּ ְצָדָקה,  ִמְצַות  ְבּ ֶכף  ֵתּ ִהְתִחיל  ת  ָבּ ַשׁ

ִחינֹות  ְבּ הּוא  ֶשׁ ת  ָבּ ַשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ַלֲעִנִיּים,  ְצָדָקה  ת  ָבּ ַשׁ ְבּ ֶמׁש  ֶשׁ ְלֵעיל:  ר  ְזַכּ ִנּ ַכּ

ָהיּו ֲחֵסִרים.  ָרכֹות ֶשׁ אּו ַהְבּ ָדָקה, ְוַעל ְיֵדיֶהם ִנְתַמְלּ ָלם ּוְמִאיָרה ַהְצּ ֱאמּוָנה, ִנְשׁ

תּוב )משלי כח(: ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָרכֹות,  ַהְבּ י ֱאמּוָנה הּוא ְמקֹור  ִכּ

ָרָכה )בהזמר לכה דודי(. ְוֶזה  י ִהיא ְמקֹור ַהְבּ ת ֶנֱאַמר ּבֹו: ִכּ ָבּ ָרכֹות. ְוֵכן ַשׁ ְבּ

ֶרְך  ֵהם ֶדּ ָרִכים ְרָחִבים ֶשׁ י ֵיׁש ְדּ ְך ְוכּו', ִכּ תּוב )תהלים פה(: ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלּ ָכּ ֶשׁ

ְך ְלָכאן, ְוֶזה ְלָכאן.  ִביל ִנְמָשׁ ׁ ֶרְך ְוַהְשּ ִביִלים, ְוֶזה ַהֶדּ ים, ְוֵכן ֵיׁש ְשׁ ה ָלַרִבּ בּוָשׁ ַהְכּ

ֵדל  ָגּ ְלֶדֶרְך  ֶרְך  ֶדּ ין  ֵבּ ְוֵכן  ִביל.  ּוְשׁ ֶרְך  ֶדּ ים  ִלּ ְלַגּ ַגּ ַבּ ֶנְגּדֹו  ְכּ ֵיׁש  ִביל  ּוְשׁ ֶרְך  ֶדּ ּוְלָכל 

ב  ָהֵעֶשׂ ֶנְגּדֹו, ֶשׁ הּוא ְכּ ב ּכֹוָכב ֶשׁ ב ְוֵעֶשׂ ל ֵעֶשׂ ן ֶנֶגד ָכּ ם ֵכּ ן ֵיׁש ַגּ ִבים, ֵכּ אן ֲעָשׂ ָכּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מ"ר בראשית פ' י'(: ֵאין  מֹו ֶשׁ חֹו, ְכּ ֵדל ִמֹכּ ָגּ

ָאָדם ֵיׁש לֹו ִעּכּוב ְוַצַער  ֶשׁ ֵאין לֹו ּכֹוָכב ְוכּו'. ְוִלְפָעִמים ְכּ ב ֶשׁ ב ְוֵעֶשׂ ל ֵעֶשׂ ְלָך ָכּ

ֵאינֹו ֵמִאיר  ַהּכֹוָכב, ֶשׁ ם ִעּכּוב ְבּ קֹום ַהֶזּה ֵיׁש ָשׁ ֶנֶגד ַהָמּ ְכּ ֶרְך, הּוא ֵמֲחַמת ֶשׁ ֶדּ ַבּ

תּוב:  ָכּ ָמה ֶשׁ ֶרְך, ְכּ ֵיֵּצא ַלֶדּ ן ְצָדָקה ֹקֶדם ֶשׁ ָנה ָלֶזה ִלֵתּ ָקּ ן ַהַתּ ֵלמּות. ְוַעל ֵכּ ְשׁ ִבּ

ַעל  י  ִכּ ַהּכֹוָכב,  ָיִאיר  ָדָקה  ַהְצּ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ְוכּו',  ְלֶדֶרְך  ם  ְוָיֵשׂ ְך  ְיַהֵלּ ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ל  ְיַבֵטּ ּנֹוֵתן,  ֶשׁ ָדָקה  ַהְצּ ְיֵדי  ַעל  ן,  ֵכּ ְוַעל  "ל.  ַנּ ַכּ ים  ִלּ ְלַגּ ַהַגּ ְמִאיִרין  ְצָדָקה  ְיֵדי 

"ל.  ַנּ ַכּ ְוַהּכֹוָכִבים  ים  ִלּ ְלַגּ ַהַגּ ְבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ְך ֵמָהִעּכּוב  ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ ֶרְך,  ַהֶדּ ְבּ ֵיּׁש לֹו  ֶשׁ ִעּכּובֹו 

ְתֶעה  ַמּ ֶשׁ ֵיׁש  ֶאָחד  ּכֹוָכב  י(:  )הוריות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזה 

ִפיָנה ּתֹוָעה  ַחת אֹותֹו ּכֹוָכב, ֲאַזי ַהְסּ יָעה ַתּ ִפיָנה ַמִגּ ַהְסּ ֶשׁ ִפינֹות, ַהְינּו ְכּ ֶאת ַהְסּ

ִרית,  ִחינֹות ְבּ ֶמׁש הּוא ְבּ ֵלמּות: ֶשׁ ְשׁ ֶזּה ַהּכֹוָכב ֵאינֹו ֵמִאיר ִבּ ֶרְך, ֵמֲחַמת ֶשׁ ֶדּ ַבּ

ְוַעּכּו"ם  ה.  ַחָמּ ַמְרֵאה  ִאם  י  ִכּ ֶמׁש,  ׁ ַהֶשּ ְמאֹור  ָלנּו  ֵאין  ִרית  ַהְבּ ַגם  ְפּ ְיֵדי  ְוַעל 

ים  ָנַפִים, ְוֵהם ְמַכִסּ ְכּ תּוב )ישעיה יח(: הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל  ָכּ מֹו ֶשׁ ִנְקָרִאים ֵצל, ְכּ

מֹוֶריָך.  עֹוד  ֵנף  ִיָכּ ְולֹא  ׁשֹון:  ִמְלּ ָנָפִים,  ְכּ ִצְלַצל  ִחינֹות  ְבּ ְוֶזהּו  ֶמׁש.  ׁ ַהֶשּ אֹור 

ל  ָכּ ַעל  ר,  ִעָקּ ָרֵאל  ִיְּשׂ ֶשׁ ַאף  י  ִכּ ל,  ַהֵצּ ִמן  ה  ֲעֻמָקּ ה  ַחָמּ ַמְרֵאה  ִחינֹות:  ְבּ ְוֶזהּו 

ֶדֶרְך  ְבּ ין ָהעֹוָלם  ּוְמַכִסּ ֶהם,  ָלּ ֶשׁ ל ָהעֹוָלם  ָכּ ִאּלּו  ְכּ ֲעֵליֶהם,  ין  ְמַכִסּ ָהַעּכּו"ם  ֶזה 

ַהְנָהַגת  ים  ְמַכִסּ ְוֵהם  ָהעֹוָלם,  ַמְנִהיג  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ֱאֶמת  ֶבּ י  ִכּ ַבע.  ַהֶטּ

ַעְצָמן.  לֹום, ַעל ְיֵדי ַהּכֹוָכִבים ּוַמָזּלֹות ְבּ ִאּלּו ִמְתַנֵהג, ַחס ְוָשׁ ַרְך ְכּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ

ֶמׁש,  ׁ ה אֹור ַהֶשּ ֶלּ ם, ַוֲאַזי ִיְתַגּ ַאְך ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַיֲעִביר אֹוָתם, ְוָאז ְיֻקַיּם: ָסר ִצָלּ

ֶמׁש. ְוֶזהּו:  ׁ ה אֹור ַהֶשּ ֶלּ ִיְּתַגּ ֶמׁש, ַהְינּו ֶשׁ ִמי ֶשׁ ְבִחינֹות: ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְשׁ ִבּ

ית  ֵנף עֹוד מֹוֶריָך. ְוָאז ְיֻקַיּם: ַעד ָאִשׁ ִחיַנת: ְולֹא ִיָכּ ְכָנֶפיָה, ַהְינּו ְבּ א ִבּ ּוַמְרֵפּ

ה  ֶדם ַמְרֵאה ַחָמּ ָהיּו ִמֹקּ מֹו ֶשׁ ה, לֹא ְכּ ֵהם ִיְהיּו ְלַמָטּ אֹוְיֶביָך ֲהֹדם ְלַרְגֶליָך, ַהְינּו ֶשׁ

ה  ָלּ ל ְוִנְתַגּ ָמּ ֶמׁש, ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ִחיַנת ֶשׁ הּוא ְבּ ֹחם ַהּיֹום, ֶשׁ ַאְבָרָהם ֶנֱאַמר ְכּ ה. ְבּ ֲעֻמָקּ

אּור  ִלי ֵבּ ה ְבּ ִחָלּ ַמְענּו ְתּ ל ֶזה ָהִעְנָין ָשׁ ִחיַנת ֶרֶגל: ָכּ ה ִנְקֵראת ְבּ ִפָלּ ִרית. ַהְתּ ַהְבּ

ְבָרא  "ל: "ַגּ יָרא ַהַנּ ַהּתֹוָרה ִאית ָלן ֵבּ ָבִרים ֵהיֵטב ְבּ ר, ּוְכָבר ְמֹבָאִרים ַהְדּ ְוֶקֶשׁ

ָבָריו  ַלל ְדּ ֹמַע ֲעֵליֶהם ּתֹוָרה, ֲאָבל ִמְכּ ְתִביָרא", לֹא ָזִכינּו ִלְשׁ אֹוִזיף", ְו"ֵריַחָיּא ִדּ ְדּ

ה  ָלּ ִגּ ְוַגם  ם.  ֱאָמִרים ָשׁ ַהֶנּ ֲאָמִרים  ל ַהַמּ ָכּ ְלַגּלֹות ּתֹורֹות ַעל  ְרצֹונֹו  י, ֶשׁ ַמְעִתּ ָשׁ

ֵבי  ִעְנַין ַהָסּ ם ְבּ ֱאַמר ָשׁ ה ַהֶנּ ֲעֶשׂ ל ַהַמּ ם ַעל ָכּ ְרצֹונֹו ָהָיה ְלַגּלֹות ּתֹוָרה ַגּ ְעּתֹו, ֶשׁ ַדּ

א  ם, ֵאיְך ָבּ ן ֲחַנְנָיה ִעָמּ ַע ֶבּ י ְיהֹוֻשׁ ה ּוַבּסֹוף, ֵאיְך ִהְתַנֵהג ַרִבּ ִחָלּ ְתּ ֵבי ַאּתּוָנא ַבּ ְדּ

ה  ֲעֶשׂ י ְקָצת ֵמִעְנָין ַהַמּ ר ִעִמּ ְך. ְוִדֵבּ ֶהם ַאַחר־ָכּ ֲאֵליֶהם ְוכּו', ְוֵאיְך ִהְתַנֵהג ִעָמּ

ל  י ּתֹוָרה ַעל ָכּ ֵיּׁש לֹו ִחּדּוֵשׁ י ֶשׁ ִעְנָין ֶזה, ְוֵהַבְנִתּ ָמָרא ְבּ ְגּ ם ַבּ ֱאַמר ָשׁ ַהֹזּאת ַהֶנּ

י ִאם ַמה  ֹמַע ִכּ ֳהַרִים, ְולֹא ָזִכינּו ִלְשׁ ָצּ ֶמׁש ַבּ ׁ א ַהֶשּ ים ָבּ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִבּ ֶזה. ַאְך ַבּ

ה ְלֵאל ַחי: ִהָלּ ס, ְתּ ְדַפּ ִנּ ׁ ֶשּ



ת ָאִחיָך ְוגו'.- ויאמר יהודה לאונן  ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ
בא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך, כי יהודה היה 
יודע סוד היבום )כמובא בהמשך הזהר עיין שם( שהוא סוד גלגול 
הנשמות שהוא בחינת גלגול כיסופי הנפשות באויר מאחד לחברו 
ידי נפש הצדיק הבא אליו בכיסופיה  שיכול רשע לתקן עצמו על 
וכן הוא בסוד היבום, שיכול להמשיך נשמה שוב לעולם כדי שתזכה 
לתיקון, כי יהודה שהיה שומר הברית עילאה )ואולי מפני זה דייקא 
הוא רצה להציל את יוסף הצדיק שהוא בחינתו( וגם למדן )כי ממנו 
באיסור  כמותו  שהלכה  בראשה,  ודוד  המלוכה  זרע  לצאת  עתיד 
והתר בחינת ברית תתאה( והוא בחינת מלאך ה’ צבאות, אשר 
פעולות  לגלות  מפיו  לטובה  להצטייר  מבקשות  התורה  אותיות 
טובות בעולם, ולכן על אף שבנו הבכור ער כביכול הצטייר בעיני 
אשר  עד  הברית  פגם  מפני  רע,  להיות  שמו  אותיות  בהיפוך  ה’ 
ל"ו(  תורה  )עיין  הרעות  תצא  לא  עליון  מפי  ודאי  הנה  וימתהו, 
אלא שער עצמו היה בבחינת לא זכה נעשה לא סם המוות, שצייר 
האותיות לרעה מפני פגם הברית, עד שכביכול ראה עצמו בתוך 
וכיסופים  אהבה  כי  מיתה,  לידי  בא  עד  רע  קטן  כאישון  ה’  עיני 
והשתוקקות דקדושה הוא על ידי שמירת הברית המביאה לאמונה 
וציור האותיות התורה עד שזוכה לסם החיים שבתורה וכן להפך, כי 
הוא חשק ביופי הגשמי שלא יוכחש ולא חשק ביופי הפנימי של דעת 
המשך הדורות של זרעו למען שמו יתברך. אך אם כל זאת בזכות 
משיח  זרע  ולהתגלות  לקדושה  הכוסף  הלמדן  הצדיק  יהודה  אביו 
ולנקד  לצייר  עדין  ידע שאפשר  בעולם,  הדעה  נהרות  יגלה  אשר 
האותיות של נשמת ער על ידי גלגול הכיסופים מיהודה לאונן, עד 
שאפשרי כי אונן יקבל גלגול כיסופי נפש יהודה כדי לרצות להמשיך 
את נשמת אחיו ער שוב, כדי שיקבל עוד הזדמנות בהיותו בן תמר 
כדי להעמיד זרע הדורות ולתקן פגם נפשו מהגלגול הקודם. והכל 

כאמור על ידי גלגול הנפש הכוספת של יהודה באויר. 

ְזַרח  ֲאת ִמּמִ פֹון ַוּיַ ַתח ְוָאַמר, )ישעיה מא( ַהִעירֹוִתי ִמּצָ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ִרּבִ
א  מֹו ֹחֶמר ּוְכמֹו יֹוֵצר ִיְרָמס ִטיט. ּתָ ִמי ְוָיֹבא ְסָגִנים ּכְ ֶמׁש ִיְקָרא ִבׁשְ ׁשֶ
ִלין ְלִמְנַדע  ּכְ ָלא ָיְדִעין ְוָלא ִמְסּתַ ין ּדְ ׁשִ א ִטּפְ ִני ָנׁשָ ה ִאינּון ּבְ ּמָ ֲחֵזי, ּכַ
יְנָתא  ָלא ִמְתָעֵרי ׁשֵ הּו ַנְייִמין, ּדְ ּלְ ָהא ּכֻ ִריְך הּוא. ּדְ א ּבְ ָאְרחֹוי ְדקּוְדׁשָ
חֹוֵריהֹון.- רבי שמעון פתח הקדמה לבאר סוד היבום כנ"ל ותיקון  ּבְ
המת בלא בנים, כי הכל תלוי בשמירת הבריתות עילאה ותתאה 
כדי להעשות פעולות טובות על ידי הכיסופים היוצרים את הנפשות 
הטובות ואמר והקדים העירותי מצפון ויאת ממזרח שמש יקרא 
עוד  ומקדים  טיט.  ירמס  יוצר  וכמו  חמר  כמו  סגנים  ויבא  שמי 
הקדמה לבאר זה הפסוק, בא ראה, כמה בני אדם הם טיפשים וחסרי 
הגלגלים  שמעל  האלוקית  הדעה  נהרות  את  יודעים  שלא  דעת, 
המנהגת הגלגלים ולא יודעים מפני שלא מסתכלים להתבונן לדעת 
להביאו  עולמו  את  הקב"ה  הנהגת  היא  נהרדעה,  ושבילי  דרכי 
לתכלית הנרצה, שנכיר אותו יתברך על ידי התגלות טוב מלכותו 
ורחמיו. ואיך מנהיג עולמו על ידי אותיות התורה, שהסתכל ומסתכל 
בתורה וברא עלמא, ואיך אנו שותפים עימו לעשות הפעולות על 
של  בדמיון  וצלמנו  בפעולתנו  כי  שבנו,  ולמדן  צדיק  בחינת  ידי 
העולמות העליונים אנו פועלים למעלה עד שנמשך למטה השפע 
כפי שיבואר לקמן. ובעיקר ע"י בחינת צדיק שאז לומד כראוי ומצייר 
אינם  זה  וכל  הטובות.  הפעולות  להמשיך  לטובה  התורה  אותיות 
ממיתה  משישים  אחד  היא  שינה  כי  ישנים.  כולם  שהרי  יודעים. 
שאז הגוף הוא כמו גולם, נגד מה שאותיות התורה הם כגולם טרם 
הכיסופים  ידי  שעל  האותיות  נקודות  את  יוצרים  אשר  הכיסופים 
נעשה התעוררות שהוא בחינת תנועה וחיות האותיות והגוף, לפי 

הנפש הכוספת ורוח ממללא. והתעוררות היא או לאדם אחר דרך 
התעוררות  או  העליונים  בעולמות  למעלה  התעוררות  או  האויר, 
לעצמו, על ידי ששומע כיסופי עצמו ומתעורר מזה. אך בלי הוצאת 
כאמור  שאין מתעוררים  שינה.  בבחינת  הוא  אזי  בפה  הכיסופים 
מפני ההעלמות הכיסופים ושינה בנקביהם, אמנם פרשו המפרשים 
אך  ולהתעורר,  להתבונן  השכל  עיני  נותנים  שאין  העינים,  נקבי 
ונקב, שינה בחור הפה שאין מוציאים  יש עוד לבאר במילה חור 
שזה  להתעורר  נקבה  בחינת  את  מעוררים  שהם  בפה  הכיסופים 
בחינת זיווג האותיות על ידי הכיסופים. ויש לישב שאכן גם בעינים 
שורש הכיסופים בחינת כליון עינים בחינת ותכל נפש דוד. ועל ידי 
לא  בחינת  ונעשה  משנתם  מתעוררות  המה  העיניים  השתוקקות 

יכנף עוד מורך והיו עיניך רואות את מוריך. 

ִדְלֵעיָלא.  ַגְווָנא  ּכְ ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה  ֲעַבד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָלא ָקְייָמא  ַבר ָנׁש ּדְ ְייָפא ּבְ ְייָפא ְוׁשַ ֵלית ָלְך ׁשַ ָחְכְמָתא. ּדְ א ִאיהּו ּבְ ּכֹּלָ
ְדָקא  ּכְ ְייפֹוי  ׁשַ ּבְ ּגּוָפא  ל  ּכָ ן  ּקַ ִאְתּתַ ּדְ יָון  ּכֵ ָהא  ּדְ ָאה.  ִעּלָ ָחְכְמָתא  ּבְ
ְוָאִעיל  ֲהֵדיּה,  אתתקף( ּבַ ף )נ''א  ּתַ ּתַ ִאׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְיאּות, 
ָאְרחֹוי  ּבְ ְלֵמַהְך  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ְלאֹוָלָפא  ִגין  ּבְ א.  יׁשָ ַקּדִ ָמָתא  ִנׁשְ יּה  ּבֵ
ְדָקא ְיאּות. )ס''א  ר ָנׁש ּכְ ן ּבַ ּקַ ִיְתּתַ ִגין ּדְ ּקּודֹוי, ּבְ אֹוַרְייָתא ּוְלִמיַטר ּפִ ּדְ
א  יׁשָ ַקּדִ ָמָתא  ִנׁשְ יּה  ּבֵ ִאית  ובעוד( ּדְ ס''א  בעוד( )ובגין  דא  ובגין 
ַעְלָמא. ְוָרָזא  ָאה ּבְ א ִעּלָ יּוְקָנא ְדַמְלּכָ ּדִ ָאה  ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלַאְסּגָ ִמּבָ
ְוַעל  ְלָעְלִמין.  ֵמימֹוי  ְסָקן  ּפָ ָלא  ְוָנִפיק  ָנִגיד  ּדְ ָנָהר  ַההּוא  ָהא  ּדְ ָדא, 
ַהאי  ּבְ יֵליּה  ּדִ ּוְמקֹוָרא  ַנֲהָרא  ַיְפִסיק  ָלא  ּדְ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ֵעי  ִמּבָ א  ּדָ
דאיהו  בבשריה,  דחתים  קדישא  לקיימא  רמז  נה''ר  ָעְלָמא )גליון 
לעילא,  דצדיק דאתחבר בצד''ק כחדא  רזא  נה''ר  דההוא  דוגמא 
בגין  בקדושה  באתתיה  לאתחברא  לתתא  נש  בר  בעי  כך  בגין 
ַהאי  ַבר ָנׁש ָלא ַיְצַלח ּבְ דאתתקף ביה בההוא עלמא(. ְוָכל ִזְמָנא ּדְ
ַעְלָמא )ס''א ועל דא מבעי ליה לבר נש דלא יפסיק נהרא ומקורא 
ִריְך הּוא ָעַקר ֵליּה ְוָנַטע ֵליּה  א ּבְ דיליה בהאי עלמא, ואי לא( קּוְדׁשָ
ִמין.- בא וראה, הקב"ה עשה את האדם כמו  ַקּדְ ִמּלְ ה ִזְמִנין ּכְ ַכּמָ ּבְ
מה שברא למעלה בעולמות העליונים, כפי סדר העולמות, עלייתם 
והשפעתם זה על זה, אלו הם שבילי נהרות דעה, המשפיעים על 
הכוכבים מזלות ובני האדם, נהרות דעה מאצילות הרצון, חכמת 
היצירה וכו’ ועד מלכות, והכל אשר באדם ובעולם הוא בחכמה, 
חיות  ומקבל  ומתקיים  עומד  שאינו  באדם  ואיבר  איבר  לך  ואין 
לעליון.  בדמיון  באדם,  ונראית  בו  הטמונה  העליונה  חכמה  בכוח 
שהרי כיון שמתקן כל הגוף באיבריו כראוי להיות עומד בחיות 
טובות  פעולות  בו  אשר  הכוספת  הנפש  פעולות  ולפעול  התנועה 
אזי   , באמונה  בשבת  וחסד  הצדקה  מצוות  כגון  טובות  במידות 
כנגד זה הקב"ה אשתתף )עם האב והאם ביצירתו בתחילה-גירסא 
א’( וכן חיזק )גירסא ב’( הגוף בחיות עם האדם המתעורר לעשות 
הפעולה, וכפי הכנת הגוף כנ"ל בדמיון החכמה העליונה כך הכניס 
בו נשמה קדושה. כדי ללמד לו לאדם חכמה אלוקית נהרות דעה 
תרי"ג  פנימית  בדעת  ולשמור  התורה  של  דעה  בשבילי  ללכת 
המצוות שכנגד תרי"ג אברי הגוף. כדי שיתקן האדם כראוי בעשיית 
המצוות, לפי העולמות העליונים אשר צורת אדם להם, כדי ששפע 
אור חיות אלוקות שלהם יושפע בו. עיקר על ידי התעוררות שלו 
בכיסופיו בחינת מ"ן בחינת נקבי העינים לעורר הכיסופים העליונים 
להשפיע למטה בבחינת מ”ד. ונעשים זיווגי אותיות התורה לעשות 
נשמה  בו  שיש  ובעוד  בעולם.  האלוקות  טוב  גילוי  של  הפעולות 
קדושה המעוררת הנפש בכח לכסוף ברוח ממללא, צריך לו לאדם 
כביכול.  רוחנית  אדם  דמות  לו  אשר  העליון  המלך  דיוקן  להגדיל 
כי ע"י ידי פעולות טובות במעשים טובים בכוח הנשמה המאירה 
בנפש אזי מתגלה לבוש דמות המלך בעולם הזה כי מתגלה מלכותו 
על אברי מקומות העולם אשר נבראו גם הם בחכמה כנ"ל. ולא יכנף 
עוד מוריך ויהיו עיניך רואות את מורך. אלא שנעשה מראה חמה 

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



בדרך הטבע  הכל  העולם המלבישים  אומות  הצל של  על  עליונה 
והמזלות כאילו אין מנהיג אחד לבריאה. אך עתה על ידי פעולת 
הצדיק והלמדן במעשי המצוות מתגלה ההשגחה של הנהגת נהרות 
הדעה שמעל הכוכבים ומתגלה מלכותו ודיוקן שלו יתברך בעולם 
כולו. כמאמר האר"י הקדוש, האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם 
גדול. שההקבלה בין דמות דיוקן האדם התחתון לדיוקן המלך היא 
מגלה המלכות באברי העולם כנ"ל. וסוד זה של התעוררות השפע 
נהר  אותו  שהרי  הוא,  האדם  של  קדושה  מעשה  ידי  על  העליון 
ממקורו העליון הנסתר ויוצא ומתגלה, נהר  ששופע  עליון רוחני 
דעה אלוקית אשר, לא פוסקים מימיו לעולמים, והוא בחינת שפע 
ברכת הצדקה העליונה, המשפיעה לכוכבים ולעולם, לכן מפני זה 
צריך לאדם להיות דומה לעליון במעשיו ולעורר הבחינה העליונה 
להשפיע והתגלות על ידי כיסופיו הטובים ומעשיו, שלא יספיק את 
הנהר והמקור שלו בעולם הזה. אלא ישמור בריתו העילאה וזרע 
לנצח,  ודור  דור  למען  הראוי,  במקום  צדקה  עושה  להיות  קודשו 
זמן  וכל  וכל.  ודור  דור  בכל  ממשלתו  כי  בעולם  האמונה  לגלות 
שהאדם לא יצליח בעולם הזה להמשיך נשמות בתוך גופים לדורות 
על ידי שמירת הברית וכיסופים דקדושה המחזקים זה את זה. אזי 
אותו  ונוטע  הנוכחי  הגלגול  ומן  העולם   מן  אותו  עוקר  הקב"ה 
בכמה פעמים בגלגול נוסף, כי גלגל הוא שחוזר בעולם בגלל הדבר 
נוטע  ברחמיו  הקב"ה  היסוד,  השפעת  בחינת  בצדקה  שפגם  הזה 

אותו שוב בדומה לגלגול הקודם לתת לו הזדמנות לתקן הפגם.

עתה יבאר בתוך הפסוק כנ"ל ענין התעוררות הכיסופים דקדושה 
של הנפש, המעוררים הגוף לפעול פעולות טובות וכן סוד המשכת 
הנשמות בגופים. וכנגדם זיווגי אותיות ובריאת הנשמות החדשות 
בצירופי האותיות. כמעין ונהר המתגבר בתורה לשמה של הצדיק 

והלמדן.

א ִאְתֲערּוָתא  את. ַהִעירֹוִתי, ּדָ פֹון ַוּיַ ִתיב, ַהִעירֹוִתי ִמּצָ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ְדָצפֹון.  ְטָרא  ִמּסִ ִאְתֲערּוָתא  ִאיהּו  ּדְ ַעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ָנׁש  ַבר  ּדְ ִזּוּוָגא  ּדְ
ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ֵעיָלא,  ִמּלְ ַאְתָיא  ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמָתא  ִנׁשְ ִהיא  א  ּדָ ַוַיאת, 
א  ֵני ָנׁשָ גֹו ּבְ ַהאי ַעְלָמא ְוָעאַלת ּבְ ֵעיָלא. ַאְתָיא ּבְ ר ָלּה ִמּלְ ּדֵ הּוא ְמׁשַ
מצייר  והלמדן  הצדיק  רשב"י  אני  איך  וראה,  בא  ְדָקֲאָמָרן.-  ּכִ
זו  ויאת.  מצפון  העירותי  כתוב,  מה  בכיסופי,  לטובה  האותיות 
התעוררות של הזיווג של האדם בעולם, מה שמזווג אותיות התורה 
הכיסופים  ידי  על  שנתהווים  זכר,  ונפש  נקבה  נפש  בחינת  שהם 
דקדושה ומשתוקקים זה לזה האותיות של התורה להתחבר יחד על 
ידי הניקוד שנעשה על ידי הכיסופים, ועל ידי זה נעשה עיבור ולידה 
ויניקה של חכמה של חידוש טוב ומוחין ודעת ופעולה טובה בעולם 
)עיין תורה ק"ה( זאת היא התעוררות של זיווג האותיות הבא מצד 
צפון צד הגבורה, בחינת זהב, כי כסף בחסד וזהב, הוא בגבורה, 
זה"ב זה הב, הב בחינת רצון, כיסופים, השתוקקות חסרון  ונקב, כי 
מצפון זהב יאתה ויבוא, כי הם בחינה זה במקום )צפון( וזה בחומר 
)זהב( וזהו שחידש רבינו בתורה הנ"ל בכיסופיו הקדושים, תורי זהב, 
חידושי תורה ואותיות שלהם, נעשה לך, עושים פעולת בעולם על 
ידי הנפש אשר לך, עם נקודות הממשיכות חיות ותנועה בתיבה 
בצירוף האותיות למילה חדשה, על ידי הכסף, הם הכיסופים, על ידי 
החסד שבצד הכסף, בחינת אהבה והשתוקקות של אברהם, על ידי 
שמירת הברית בחינת לעולם אשמור לך חסדי )בחינת נהר צדקה 
אשר למעלה שלא פסוק לעולמים כנ"ל( וזה בזכות ובריתי נאמנת 
לו, שעל ידי זה האמונה בשלמות שעל ידי זה הצדקה בשלמות זה 
זו היא הנשמה הקדושה וחכמה  וזה לזה כידוע. ויאת,  מביא לזה 
התורה  חידוש  שכל  שהוא  מלמעלה,  שבאה  דעה  ונהר  אלוקית 
המתגלה מתוך זיווג האותיות בניקוד וצירוף חדש, והקב"ה שולח 
מנהר  מלמעלה  התורה,  אותיות  בסוד  הפנימית  הנשמה  אותה 
הדעה שלא פוסק ונעשה גם למטה גילוי המעיין המתגבר נחל נובע 
באה הנשמה של התורה  מקור חכמה, כפי כיסופי ומעשי האדם, 

לעולם הזה ונכנסת לתוך בני אדם להמשיך על ידי החידושים אור 
וחיות ותנועה ופעולות טובות, באדם ובעולם. כמו שאמרנו. רמז 

כי כפי האמירה בפה של הכיסופים כן החידושים.

ָנְפַקת  ן  ּמָ ִמּתַ ּדְ ְוָנִפיק  ָנִגיד  ּדְ ָנָהר  ַההּוא  ּדְ ֲאַתר  א  ּדָ ֶמׁש,  ׁשֶ ְזַרח  ִמּמִ
ֵחיִלין  ִאינּון  ין  חמר( ִאּלֵ ְסָגִנים )כמו  ְוָיֹבא  ְוִאְתְנִהיַרת.  ָמָתא  ִנׁשְ
מֹו  ּכְ ָמִתין.  ִנׁשְ ּדְ ִאְתֲערּוָתא  בגו( ַההּוא  ִגין )ס''א  ּבְ ַאְתָיין  ּדְ ָעְלָמא  ּדְ
גּוָפא.- ממזרח, בחינת נותן צדקה  ר ָנׁש ּבְ ִאְתַער ּבַ ַגְווָנא ּדְ חֹוֶמר, ּכְ
כן בחינת  גם  זערך, שמש,   יסוד, בחינת ממזרח אביא  בבחינת 
צדקה וברית, כי שמש בשבת צדקה לעניים, וכן שמש צדקה ומרפא 
בכנפיה, שעל ידי הברית המתקנת האמונה, בחינת בריתי נאמנת 
לו, על ידי זה לא יכנף עוד מוריך ותמשך רפואה בצדקת השמש, כי 
מתגלה השגחתו לעיני כל באור השמש הפך דרך רשעים כאפילה 
המזרח,  וצד  הברית.  פגם  מפני  מאירים  ומזלות  הכוכבים  שאין 
משפיע  והוא  נסתר  שמקורו  דעה  נהר  אותו  של  מקום  הוא  זה 
ויוצא ומשם מכוח הצדקה שמשפיע בגלגלים משם יוצאת הנשמה 
חילות  אותם  הם  אלו  סגנים  ויבא  בחידושיו.  להאדם  ומאירה 
סגני המלך לעשות שליחותו, המשפיעים  והמלאכים, המה  העולם 
ואלו  העולם.  אברי  ודרכים,  ובישובים  בעשבים  המכים  בכוכבים 
חילות המלאכים כוחם להשפיע תלוי בשמירת הברית של הצדיק 
המלאכים,  לאלו  ועליון  ראש  צבאות  ה’  למלאך  הנחשב  הלמדן 
להיות בשותפות עימו יתברך לברוא שמים וארץ חדשים והשפעות 
חדשות על ידי החידושים שבתורי הזהב. ואלו המלאכים כנ"ל הבאים 
משום החידושים הוא בחינת אותה התעוררות של הנשמות, על 
ידי הכיסופים. כמו חומר, כפי מה שמתעורר אדם בגופו החומרי 
לשמור הברית ולעשות מעשים טובים במידות טובות, כן מתעוררת 
מתעוררים  וכן  בתורה  לו  ולחדש  לחדשו  לאדם  לבוא  הנשמה 
ידי  על  וטובים  להניעו במעשים  בגוף  כפי שמתעורר  כי  הסגנים. 
רצונות טובים כן גוף האותיות יקבלו תנועה להצטרף יחד לחידוש. 
וכן המלאכים יקבלו מלמעלה השפע להורידו במקומות גוף העולם.

ָמִתין  ִנׁשְ יל  ְוַאּטִ ִזוּוִגין  ָעִביד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א,  ּדָ ִגין  ּבְ ָהא  ּדְ
א הּוא )ס''א  ֹכּלָ א ּוְמקֹוָרא ּדְ ח ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכַ ּתַ ַעְלָמא, ְוַחְברּוָתא ִאׁשְ ּבְ
ִגין  ּבְ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ֲעַבד  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְך  ּכָ ִגין  ּוּבְ רּוְך.  יהא( ּבָ
ְלָעְלִמין.-  ִדיֵליּה  ּוַמּבּוָעא  ַיְפִסיק ְמקֹוֵריּה  ְוָלא  ָאְרחֹוי,  ּבְ ָלא  ּדָ ּתַ ְלִאׁשְ
שהרי מפני זה שדיוקן התחתון מעורר דיוקן העליון להשפיע לכן 
הקב"ה עושה זיווגים בעולם ובשותפות גוף ונשמת ההורים ומטיל 
נשמות בעולם שגם הם יעשו פעולות טובות לגלות מלכותו לדור 
דור, וגם הם יעוררו למעלה הזיווג העליון בין העולמות שהם בחינת 
חברות  ונמצאת  למטה,  להשפיע שפע  רצון  ויעוררו  ונקבה,  זכר 
מעורר  למטה  התחתון  ולמטה,  למעלה  להשפיע  הזיווג  וחיבור 
העליון מלמעלה להשפיע למטה, ועל ידי ההשפעות כמעין המתגבר 
מתגלה אותו נהר דעה עליון נחל נובע מקור חכמה, ומקור של הכל 
)בזכות שמירת הברית והיסוד הנקרא כל( הוא ברוך ואינו פוסק. 
ומפני כך הקב"ה עשה את האדם בשביל שישתדל בדרכיו דהיינו 
בשמירת הברית וצדקה בברכה בחינת מקור ברוך כנ"ל, הפך כי 
המתגבר  ומעינו  מקורו  יספיק  ולא  דרכו,  את  בשר  כל  השחית 
לעולמים, אלא ימשיך זרע הדורות וימשיך על ידי הברית חידושי 
זרע  ויהי רצון שנזכה במהרה שוב להתגלות  סופית.  תורה האין 
מלכות בית דוד בביאת משיח בן דוד, בזכות רשב"י ור"נ הננמ"ח 

ולא יכנף עוד מוריך ויתגלה מלכותו יתברך לעיני כל אמן. 



ְוַתַעְזֵרִני  ים,  ָהַרִבּ ְבַרֲחֶמיָך  ִני  ָחֵנּ ּוְבֵכן ְתּ

ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ְלִכּסּוִפין  ִני  ּוְתַזֵכּ ָתִמיד,  יֵעִני  ְותֹוִשׁ

ַע  ְעֵגּ ִמיד ֵאֶליָך ּוִמְתַגּ ּתֹוֵקק ָתּ ֶאְהֶיה ִנְכָסף ּוִמְשׁ ֶשׁ

ְוָכל  ְוַאֲהָבְתָך,  ְלִיְרָאְתָך  ֱאֶמת,  ֶבּ ַלֲעבֹוָדְתָך 

ְוִכּסּוִפי  ְוִתְקָוִתי  ְתׁשּוָקִתי  ִתְהֶיה  ּלֹו  ֻכּ ַהּיֹום 

ֱאֶמת,  ֶבּ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ֵאֶליָך  ַרק  ְוַגְעּגּוִעי 

ֲעבֹוָדְתָך  יג  ׂ ְלַהִשּ ַהּיֹום  ל  ָכּ לֹות  ָכּ ִיְהיּו  ְוֵעיַני 

ִלְתׁשּוָעְתָך  ְלָתה  ָכּ תּוב,  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ִיּית,  ָהֲאִמִתּ

ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני  לּו  ָכּ י.  ִיָחְלִתּ ִלְדָבְרָך  י  ַנְפִשׁ

י  ְלָתה ַנְפִשׁ ַנֲחֵמִני. ִנְכְסָפה ְוַגם ָכּ ֵלאֹמר ָמַתי ְתּ

ָלה  נּו ֶאל ֵאל ָחי. ָכּ ִרי ְיַרֵנּ י ּוְבָשׂ ְלַחְצרֹות ה' ִלִבּ

ֵאִרי ּוְלָבִבי צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱאלִֹקים ְלעֹוָלם.  ְשׁ

ִצָיּה  ֶאֶרץ  ְבּ ִרי  ְבָשׂ ְלָך  ַמּה  ָכּ י  ַנְפִשׁ ְלָך  ָצְמָאה 

ְלֵא"ל  ֵלאלִֹקים  י  ַנְפִשׁ ָצְמָאה  ָמִים.  ִלי  ְבּ ְוָעֵיף 

ֵני ֱאלִֹקים: "ָאִבי ָאִבי  ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְפּ

ֵואלָֹקי,  י  ַמְלִכּ ֲאדֹוִני  ָאִבי  ָאִבי  ָרֵאל"  ִיְשׂ ֶרֶכב 

ִרחּוֵקנּו  ֹעֶצם  יֹוֵדַע  ה  ַאָתּ י,  ּוְקדֹוִשׁ ְלָבִבי  צּור 

ְלַכּנֹות  ר  ֶאְפַשׁ ִאי  ר  ֲאֶשׁ יו,  ַעְכָשׁ ָך  ִמְמּ

עֹוָלם, ְוֵאין ָלנּו ׁשּום  ָבּ ׁשּום ָלׁשֹון ֶשׁ ַהַהְרָחָקה ְבּ

ַע  ְעֵגּ ּוְלִהְתַגּ ּתֹוֵקק  ּוְלִהְשׁ ִלְכֹסף  י ִאם  ִכּ ְסִמיָכה, 
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לעילוי נשמת

 דבורה בת חיים
ת.נ.צ.ב.ה

לרפואת

 חיה ליאורה בת פטריסיה

ִרית:  ִמיַרת ַהּבְ ר ִקּיּום ָהֱאמּוָנה הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ׁשְ א. ִעּקַ
ִרית:  ִמיַרת ַהּבְ ׁשְ לּוי ּבִ עֹות, ַהּכֹל ּתָ ּפָ ָרכֹות ְוַהַהׁשְ ִלים ְוָכל ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם, ְוָכל ַהּבְ ְלּגַ ל ַהְנָהַגת ַהּגַ ב. ּכָ

ֶרְך:  ּדֶ ִרית לֹא ִיְהֶיה לֹו ַצַער ּבַ ִמיַרת ַהּבְ ִרית. ְוַעל־ְיֵדי ׁשְ ַגם ַהּבְ ִביל ּפְ ׁשְ ם ּבִ ּלָ ָרִכים, ּכֻ ּדְ ׁש ָלָאָדם ּבַ ּיֵ ּסּוִרים ׁשֶ ל ַהּיִ ג. ּכָ
יֵני ִאּסּור  ְלֹמד ּדִ ּיִ ן ָצִריְך ׁשֶ ר. ַעל־ּכֵ ִמיַרת ִאּסּור ְוֶהּתֵ ִחיָנה ֶעְליֹוָנה. ּוְבִחיָנה ב' הּוא ׁשְ ִרית ֹקֶדׁש, ְוִהיא ּבְ ִמיַרת ּבְ ִחיָנה ַאַחת ִהיא ׁשְ ִרית: ּבְ ִחינֹות ּבְ ֵני ּבְ ד. ֵיׁש ׁשְ
ָרכֹות  ל ַהּבְ יְך ּכָ ֵלָמה ּוַמְמׁשִ ִחינֹות ֵאּלּו, ֲאַזי הּוא דֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות, ְוזֹוֶכה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ב' ּבְ ִרית ּבְ ִמיַרת ַהּבְ זֹּוֶכה ִלׁשְ ם ִלְבִחיָנה ב'. ּוְכׁשֶ ה ּגַ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ר ּכְ ְוֶהּתֵ
ַעְצָמן  ר אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב. ַוֲאַזי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבְ ַעל־ְיֵדי ֶזה הּוא ְמַצּיֵ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ּתֹוְקקּות ְוִכּסּוִפין טֹוִבים ְלַהּשׁ "ל. ְוזֹוֶכה ְלַאֲהָבה ְוִהׁשְ ּנַ עֹות ּכַ ּפָ ְוַהַהׁשְ
ַח, ַוֲאַזי  ְזּבֵ ּמִ ר ּכַ ְלָחנֹו ְמַכּפֵ ִנים. ַוֲאַזי ׁשֻ ְבִחיַנת ֶלֶחם ַהּפָ ל ֲאִכילֹוָתיו ּוְסעּודֹוָתיו ּבִ ְהֶיה ּכָ ּיִ ֵרם ְלטֹוָבה. ְוַעל־ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ׁשֶ ַצּיְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ִפיו ּכְ ֵרם ּבְ ַדּבְ ּיְ ּנּו ׁשֶ ין ִמּמֶ ׁשִ ְמַבּקְ

ְרָנָסתֹו:  ִביל ּפַ ׁשְ ם ֵהם טֹוְרִחים ּבִ ּלָ לֹות ְוָכל ָהַעּכּו"ם ּכֻ ל ַהּכֹוָכִבים ּוַמזָּ ּכָ

לעילוי נשמת
מירה בת אשר  

 ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
 הרב מאיר צבי בן הרב נחמן ישראל

לעילוי נשמת  ת.נ.צ.ב.ה
 טרז תמו בת דוד והיבוכא פריחה

 ת.נ.צ.ב.ה

ְלַרֲחֶמיָך,  ּוְלַקּוֹות  ִליׁשּוָעְתָך  ּוְלַצּפֹות  ֵאֶליָך 

ִיּים,  ָהֲאִמִתּ יֶקיָך  ַצִדּ ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ִלּ ִגּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ

ַעְצָמם  ה ֵהם ְבּ ׁ ְקֻדָשּ ּתֹוְקקּות ִדּ ּסּוִפין ְוַהִהְשׁ ַהִכּ ֶשׁ

ָפֶניָך ה'  ׁש ִמְלּ אִתי ְלַבֵקּ ן ָבּ טֹוִבים ְמֹאד, ַעל ֵכּ

ל  ֵדּ ַתּ ְשׁ ִתּקּוִני ְוַהִמּ ֱאלַֹקי ֵואלֵֹקי ֲאבֹוַתי, ֶהָחֵפץ ְבּ

יֵלִני  ים ְוַתְרִגּ ִני ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ַזֵכּ ְתּ ָלִתי, ֶשׁ ַהָצּ ְבּ

ָתִמיד  ֵאֶליָך  ַע  ְעֵגּ ּוְלִהְתַגּ ּתֹוֵקק  ּוְלִהְשׁ ִלְכֹסף 

ים  יֵלִני ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ֵלם. ְוַתִצּ ֱאֶמת ּוְבֵלב ָשׁ ֶבּ

ִכּסּוִפין  ִמיֵני  ל  ִמָכּ י  ַנְפִשׁ ט  ּוְתַמֵלּ ְמֵרִני  ְוִתְשׁ

ּתֹוְקקּות ְוַגְעּגּוִעים ָרִעים,  ל ִמיֵני ִהְשׁ ָרִעים, ּוִמָכּ

ל ִמיֵני ַתֲאֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ְולֹא ַיֲעֶלה  ּוִמָכּ

ָלל  ְכּ ּתֹוְקקּות ָרִעים  ְוִהְשׁ ּסּוִפין  ִכּ י ׁשּום  ִלִבּ ַעל 

ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ה ְוַעד עֹוָלם: ְוַתַעְזֵרִני ְבּ ֵמַעָתּ

ּסּוִפין  ַהִכּ ֶאת  ִפי  ְבּ ּוְלהֹוִציא  ר  ְלַדֵבּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ

י, ְוַתַעְזֵרִני ָתִמיד ְלָפֵרׁש  ִלּ ַעּגּוִעים טֹוִבים ֶשׁ ְוַהַגּ

ה  ְוֶאְזֶכּ ָוֶנֶפׁש,  ֵלב  ָכל  ְבּ ְלָפֶניָך  יָחִתי  ִשׂ ל  ָכּ

יָחה ֵביִני ְלֵבין קֹוִני  ִהְתּבֹוְדדּות ּוְבִשׂ ְלַהְרּבֹות ְבּ

יִחי ְלָפֶניָך ָתִמיד,  ל ִשׂ ּפֹוְך ָכּ ה ִלְשׁ ָתִמיד, ְוֶאְזֶכּ

ָמֵלא  ְלָפֶניָך  יָחה  ָאִשׂ ְלָבִבי  ִעם  ר  ֲאֶשׁ ְוָכל 

דֹוִלים  ְגּ ִכּסּוִפין  ְבּ ּוִבְתִמימּות,  ֱאֶמת  ֶבּ ַרֲחִמים, 

ה ַלֲעׂשֹות  ֶאְזֶכּ ּתֹוְקקּות ִנְמָרץ ֵאֶליָך, ַעד ֶשׁ ְוִהְשׁ

ּסּוִפין  ַהִכּ ַעל־ְיֵדי  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות 

ִפי  ה ְלהֹוִציָאם ּוְלפֹוְרָטם ְבּ ֶאְזֶכּ י ֶשׁ ִלּ ים ֶשׁ דֹוִשׁ ַהְקּ

ה  ְוֶאְזֶכּ ַיֲעֹבר.  ְולֹא  ֹחק  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֵפרּוׁש  ְבּ

ְלאֹוִתּיֹות  ְקדֹוׁשֹות  ְנֻקּדֹות  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַלֲעׂשֹות 

ַהּתֹוָרה, ּוְלַצֵיּיר אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב, ְוִיְהיּו 

ה ַסם  דֹוָשׁ ַהְקּ ְבֵרי ַהּתֹוָרה  ִדּ ל  ָכּ ים ֶאְצִלי  ַנֲעִשׂ

ָתִמיד  ּוַבֲעבֹוָדְתָך  ָך  ְבּ ק  ֵבּ ְלִהְתַדּ ה  ְוֶאְזֶכּ ַחִיּים, 

א  לֹּ ֶשׁ ָתִמיד  יֵלִני  ְוַתִצּ ְמֵרִני  ְוִתְשׁ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 

ֶנֶפׁש  ׁשּום  ּוְבַזְרִעי  י  ִבּ ק  ֵבּ ִיְתַדּ ְולֹא  ל  ְלֵגּ ִיְתַגּ

ּסּוִפין  ִמִכּ ית  ְוַנֲעֵשׂ ַהּיֹוֵצאת  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ָרָעה 

י  ִנּ ִמֶמּ ֵיְּצאּו  ֶשׁ ְוַתַעְזֵרִני  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ָרִעים 

ַעל־ ה,  ַהְרֵבּ ְוטֹובֹות  ְקדֹוׁשֹות  ְנָפׁשֹות  ָתִמיד 

ִפינּו  ְבּ ּנֹוִציֵאם  ֶשׁ נּו  ָלּ ֶשׁ ַהּטֹוִבים  ִכּסּוִפין  ְיֵדי 

ָהעֹוָלם  ָכל  ִויעֹוְררּו  ָפׁשֹות,  ַהְנּ ֵאּלּו  רּו  ְבּ ְוִיְתַגּ

ם  ָיּׁשּובּו ֻכָלּ ֱאֶמת, ַעד ֶשׁ ֵלָמה ֶבּ ְתׁשּוָבה ְשׁ ּלֹו ִבּ ֻכּ

ֱאֶמת ֵאֶליָך ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֶבּ

עלון זה מטרתו לעודד את הציבור לגלות ולחדש בהבנת מאמרי הזהר, על פי תורותיו של רבנו הקדוש, אשר המה הקדמות עמוקות לכל חלקי 
התורה ובפרט ללימוד הזהר, כפי המובא בדבריו:"אמר התורה שלי היא כולה הקדמות" )שיחות הר"ן קצ"ט(.  והוא בעיקר לפי הכלל החמישי 
לדרך לימוד ליקוטי מוהר"ן המובא בספר ביאור הליקוטים להרב רבי אברהם בן רבי נחמן זצוק"ל. וזה לשונו "...הוא כל מקרא או מאמר חז"ל, 
שמזכיר קצת מאתו לאיזה ענין, סובב כוונתו על כל הענין ונכנס ונתבאר כל המקרא והמאמר חז"ל בזה הענין". עכ"ל. כלומר שכללי התורה 
וההקדמות שמביא רבינו הקדוש בתורתו המה מפרשים את כל המאמר שמביא בדבריו רק את חלקו בספריו. והבא לעיין בתורתו ובזהר, יראה 
בעיניו ממש איך כל כללי תורתו נמצאים בכל מאמר הזהר והוא פלאי. ויש להבין קצת הענין בפרטות כי ידוע אשר נשמת רבנו הקדוש ונשמת 

רשב"י אחת המה, כמובא רמז לכך בספר כוכבי אור, כי גימטריה נחמן בן שמחה וכן גימטריה שמעון בן יוחאי חושבן דין כחושבן דדין.
לכן נרמז אור חכמתם הגדול בשם העלון נחל זהר, שהרי נחל הוא על שם הנחל נובע מקור חכמה המאיר ומגלה זהר רשב"י הנסתר, שהוא 
אור הזהר הקדוש.  נא ונא ראו בעצמכם לחדש בדרך לימוד זה להוציא עצות למעשה ולהתחזקות בעבודת ה‘ ויתקיים בנו מאמר הזהר: בהאי 

חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי. במהרה בימינו אמן.

הקדמה קבועה 
להבנת מטרת העלון ודרך הלימוד  

עצות על פי הלימוד

תפילה על פי הלימוד
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