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 בס"ד

 מבוא והקדמה
מה נשיב לה' כל תגמולוהי עלינו, אשר זה כמה שנים אנו זוכים לילך עם התורות 

יקרים וחשובים העומדים בבית ה' בלילות, הקדושות של רבינו ז"ל בחבורת אברכים 
אשר חוט של חן וחסד משוך על פניהם כל היום, ועתה בהילולת מוהרנ"ת אנו זוכים 
להתחדש בעצה קדושה זו של הליכה עם התורות, כשאנו מתחילים ב"ה לילך עם תורה 
ב' ללמוד וללמד לשמור ולעשות על עיקר כלי זינו של משיח שהוא התפילה, והזמן 

 רמא לחזק עצמנו בעבודה קדושה זו עבודה שבלב זו תפילה.ג

מאת מורי  מחנה דן''ליקוט מתוך הספר ו קיצור הח"י כללים ובו בתורה זו הוספנו קונטרס 
ואשכח מרגניתא  חספא להוד דר שליט"א אשר צלל במימי הנחלחמי הרה"ח ר' דן בינ

 .ביאורים וחידושים בדבריו הק', ומעט מהם העתקנו כאן לתועלת ההולכים בתורת ה'

מודים אנחנו לך ה"א ואלקי אבותינו שעם תחילת ההליכה בתורה קדושה זו המדברת 
ועוסקת בענין הקמת המשכן ע"י משה רעיא מהימנא, אנו זוכים לראות בעיננו את 

משם כמ"ש התחלת בניית והקמת המשכן מקדש מעט, מקום אשר לא תזוז שכינה הק' 
 בזוהר הק' שבית אשר עוסקים שם בתורה בחצות הוא מקום השראת השכינה.

והנה כענין הפסוק המובא בתורה קדושה זו שנאמר בהקמת המשכן ויקם משה את 
אמר משה רבש"ע איני יודע להעמידו אמר המשכן ואמרו רבותינו ז"ל במדרש תנחומא 

מאליו ואני כותב עליך שאתה  ליה עסוק בידיך ואתה מראה להעמידו והוא עומד
הקימותו שנאמר ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן ומי 

, ושמעתי בשם גדולי ישראל זי"ע שכן בכל העמידו משה שנאמר ויקם משה את המשכן
ישיבה ובנין של קדושה שבונים להשי"ת ולתורתו, אומר הקב"ה עסוק בידיך וכו', על כן 

וידינו פרושות בחרב פיפיות התפילה והתהילה, בשבחו של מקום ותפילה  עיננו נשואות
ובקשה, שנזכה להעמיד את הבנין הגדול והקדוש הזה חיש קל מהרה בלי שום עיכובים 

 ומניעות, לרומם להדר ולנצח קרן התורה והתפילה בעת רצון הגדול של חצות הלילה.

את ישראל ברחבי תבל, בארץ ישראל לזכות  'קרן הבנין הקדוש' ובימים אלו הקמנו את
ובגולת אריאל, להביא אבנים וסיד שיש בהם כדי להקים ולבנות בית לה' בית לשכינה 
הק', ויהי נועם ה' אלקינו עלינו יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידינו, וחפץ ה' בידינו 

 בנין בית מקדשינו בתפארתו במהרה בימינו אמן.ב נזכה לראותיצליח, ו

 הכ"ד
 זעירא דמן חבריא

 יהושע מאיר דויטש
 ארץ ישראל –כולל חצות 
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נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה:  ְלׁשֹון ַרּבֵּ

ֵני  ֲֹּהִנים ב ְּ ה: ֱאמֹּר ֶאל ַהכ  ֹּאֶמר ה' ֶאל מֹּש ֶ ַוי 
ת ָ ַאֲהרֹּן  ָאַמרְּ א  וְּ מ ָ ַ ֶנֶפׁש לֹּא ִיט  ֲאֵליֶהם: לְּ
יו: ָ ַעמ   )ויקרא כ"א( ב ְּ

ק ב'  רֶּ ְצִניעּוָתא ּפֶּ ִסְפָרא ּדִ )זהר תרומה דף ִאיָתא ּבְ

י קעז.( ַחּיֵּ ְך רּוָחא ּדְ ָקא ָמׁשַ ש ְ ַפְרּדַ : 'ִמּנּוְקָבא ּדְ
יָחא'.  ִלְמׁשִ

ה,    א ִפּלָ יַח הּוא ַהּתְ ל ָמׁשִ ינֹו ׁשֶּ י־זֵּ לֵּ ר ּכְ י ִעּקַ ּכִ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ם, ּכְ ִחיַנת חֹטֶּ הּוא ּבְ ְעָיהּו מ"ׁשֶּ : ח()ְיׁשַ

ר ִחּיּותֹו. ְוָכל  ם ִעּקַ ָ ֱחָטם ָלְך", ּוִמׁשּ ִתי אֶּ "ּוְתִהּלָ
ְכּבֹשׁ  ּיִ ִביׁשֹות ׁשֶּ ה ְוָכל ַהּכְ ֲעש ֶּ ּיַ  –ִמְלַחְמּתֹו ׁשֶּ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ם, ּכְ ָ ם י"א(ַהּכֹל ִמׁשּ : "ַוֲהִריחֹו )ׁשָ
ר  ה ִעּקַ ם, ְוזֶּ ִחיַנת חֹטֶּ ה ּבְ ִיְרַאת ה'" ְוכּו'. זֶּ ּבְ

ינוֹ  י־זֵּ לֵּ תּוב ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶּ ית מ"ח(, ּכְ אׁשִ רֵּ י )ּבְ ַחְרּבִ : "ּבְ
ה'. ּוְכמֹו  ׁשָ ה ּוַבּקָ ִפּלָ "י: 'ּתְ ׁש ַרׁשִ רֵּ י". ּופֵּ ּתִ ּוְבַקׁשְ

תּוב  ּכָ ים מ"ד(ׁשֶּ ִהּלִ ְבַטח )ּתְ י אֶּ ּתִ י לֹא ְבַקׁשְ : "ּכִ
ְלנּו" אלִֹהים ִהּלַ ֱחָטם  ְוכּו' ּבֵּ ִתי אֶּ ִהּלָ ִחיַנת: "ּתְ ּבְ

 ָלְך".

ִחיַנת וְ    ב י ּבְ ל ַעל־ְידֵּ ִלי־ַזִין ָצִריְך ְלַקּבֵּ ה ַהּכְ זֶּ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ִרית, ּכְ ִמיַרת ַהּבְ ף, ַהְינּו ׁשְ ים יֹוסֵּ ִהּלִ )ּתְ

ְך"מ"ה( ָך ַעל ָירֵּ תּוב : "ֲחגֹור ַחְרּבְ ּכָ . ּוְכמֹו ׁשֶּ
ים קל"ב( ִהּלִ א ָלְך" )ּתְ ית ְלִכּסֵּ ִרי ִבְטְנָך ָאׁשִ  –: "ִמּפְ

ִחי ה ּבְ ְמרּו זֶּ ה. "ִאם ִיׁשְ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ יַח, ּבְ ַנת ָמׁשִ
ף. ִחיַנת יֹוסֵּ י ּבְ ִריִתי", ַהְינּו ַעל־ְידֵּ יָך ּבְ  ָבנֶּ

כֹוָרה,  ת ַהּבְ ִרית, ָנַטל אֶּ ת ַהּבְ ַמר אֶּ ָ ׁשּ ף ׁשֶּ ְויֹוסֵּ
י  ִחינֹות ּפִ ה* ּבְ ִפּלָ ִחיַנת ֲעבֹוַדת ַהּתְ הּוא ּבְ ׁשֶּ

ה הּוא ּפִ  ִפּלָ י ַהּתְ ַנִים, ּכִ ׁש ׁשְ ּיֵּ ַנִים ׁשֶּ ַנִים. ׁשְ י ׁשְ
ְבחֹו  ם ׁשִ הֶּ ַלת ְצָרָכיוׁשֶּ ּבָ אֵּ . ְוהּוא ל ָמקֹום ּוׁשְ

ִחיַנת  ים קמ"ט(ּבְ ִהּלִ ָיָדם". )ּתְ יִפּיֹות ּבְ ב ּפִ רֶּ : "ְוחֶּ
ל  ַנִים. ְוִנּטַ י ׁשְ ִחיַנת ּפִ ּיֹות, ּבְ י ּפִ ּתֵּ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

י ָאבִ  ל ְיצּועֵּ ִחּלֵּ י ׁשֶּ ן ַעל־ְידֵּ ְראּובֵּ י ִהיא יומֵּ , ּכִ
ִרית: ִמיַרת ַהּבְ ׁשְ לּוי ּבִ  ּתָ

ה,  ִפּלָ ָכה ִלְבִחיַנת ּתְ ּזָ ִביל ׁשֶּ ׁשְ ף ּבִ ן יֹוסֵּ *ְוַעל ּכֵּ
ִחיַנת ִחּיּות  ֱחָטם" ּבְ ִתי אֶּ ִהּלָ ִחיַנת "ּתְ ִהיא ּבְ ׁשֶּ
ן ִנְקָרא  "ל, ַעל ּכֵּ ּנַ ָקא ּכַ ש ְ ַפְרּדַ ְך ִמּנּוְקָבא ּדְ ְמׁשָ ַהּנִ

ן ּפֹוָרת יוֹ  ם ּבֵּ הֵּ ִחיַנת תרפ"ו אֹורֹות ׁשֶּ ם ּבְ הֵּ ף, ׁשֶּ סֵּ
מֹות: ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן, קס"א, קנ"א,  ְבָעה ׁשֵּ ׁשִ
ל ִמּנּוְקָבא  ַקּבֵּ ּמְ עֹוִלין תרפ"ו, ׁשֶּ קמ"ג, ׁשֶּ

א תרפ"ו. ִגיַמְטִרּיָ ָקא ּבְ ש ְ ְרּדַ י ּפַ ָקא, ּכִ ש ְ ַפְרּדַ  ּדְ

י    ג יַדע אֵּ ה, ָצִריְך לֵּ ב ַהּזֶּ רֶּ ָכה ַלחֶּ ּזָ ְך ּוִמי ׁשֶּ
ה אֹוָתּה ְלָיִמין אֹו  ּלֹא ַיּטֶּ ב, ׁשֶּ רֶּ ִלְלחֹם ִעם ַהחֶּ
ֲעָרה ְולֹא  ַ ל ַהש ּ ַע אֶּ א קֹולֵּ הֵּ ּיְ מֹאל, ְוׁשֶּ ִלש ְ

 ַיֲחִטא:

י  ט, ּכִ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ י ּבְ א ַעל־ְידֵּ ּלָ ר אֶּ ְפׁשָ ה ִאי אֶּ ְוזֶּ
ְמָצִעיָתא אֶּ ט הּוא ַעּמּוָדא ּדְ ּפָ ַע ִמׁשְ ּקֹולֵּ , ַהְינּו ׁשֶּ

ה ִעם ּכְ  ינֹו ַמּטֶּ ִריְך, ְואֵּ קֹום ַהּצָ ל ַהּמָ ינֹו אֶּ י־זֵּ לֵּ
ִחיַנת  ה ּבְ ְמַצע. ְוזֶּ א ָלאֶּ ּלָ מֹאל, אֶּ ְלָיִמין ְולֹא ִלש ְ

ים קי"ב( ִהּלִ ט".)ּתְ ּפָ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ ל ּדְ  : "ְיַכְלּכֵּ

ְוָקא  כֹוָרה ּדַ ת ַהּבְ ף אֶּ ל יֹוסֵּ ה ִקּבֵּ ִביל זֶּ ּוִבׁשְ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ֲעֹקב, ּכְ ית מ"ח()ִמּיַ אׁשִ רֵּ י ּבְ : "ַוֲאִני ָנַתּתִ

ט.  –ְלָך" ְוכּו'  ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ הּוא ּבְ ְיָקא, ׁשֶּ 'ֲאִני' ּדַ
ה  ים פ"א(ְוזֶּ ִהּלִ ל הּוא", )ּתְ ָראֵּ י חֹק ְלִיש ְ : "ּכִ

ם";  רֹו ש ָ אֵּ ׁשְ תּוב: "חֹק ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶּ ִרית, ּכְ ִחיַנת ּבְ ּבְ
ּצָ  י ַיֲעֹקב", ַהְינּו ׁשֶּ אלֹהֵּ ט לֵּ ּפָ ף "ִמׁשְ ִריְך יֹוסֵּ

י  דֵּ ט, ּכְ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ב ִמּבְ רֶּ ל זֹאת ַהחֶּ ְלַקּבֵּ
ה  ט. ְוזֶּ ּפָ ׁשְ ּמִ ָבָריו ּבַ ל ּדְ ַכְלּכֵּ ּיְ ים ע"ב(ׁשֶּ ִהּלִ : )ּתְ

ִחיַנת  ל ִמּבְ יַח ְיַקּבֵּ ׁשִ ּמָ ן". ׁשֶּ ְך ּתֵּ לֶּ יָך ְלמֶּ טֶּ ּפָ "ִמׁשְ
ט: ּפָ  ִמׁשְ

ט? ַע  ּפָ ה ִלְבִחיַנת ִמׁשְ י ַמה זֹוכֶּ י ד ְוַעל ְידֵּ ל ְידֵּ
ת  ִמּדַ י ְצָדָקה אֹוֲחִזין ּבְ ַעל ְידֵּ ְצָדָקה. ׁשֶּ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ט, ּכְ ּפָ ׁשְ ָבִרים ל"ג(ַהּמִ : "ִצְדַקת ה' )ּדְ
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תּוב  ּכָ ָטיו". ּוְכמֹו ׁשֶּ ּפָ ה ּוִמׁשְ ים צ"ט(ָעש ָ ִהּלִ : )ּתְ
י ְצָדָקה הּוא  ַיֲעֹקב" ְוכּו'. ּכִ ט ּוְצָדָקה ּבְ ּפָ "ִמׁשְ

ּפָ  י ִמׁשְ תּוב ַעל ְידֵּ ּכָ מֹו ׁשֶּ ם ע"ה(ט, ּכְ לִֹהים )ׁשָ : "אֶּ
ה,  ּמֹוִריׁש ְלזֶּ ה ָיִרים". ׁשֶּ יל ְוזֶּ ּפִ ה ַיׁשְ ט, זֶּ ׁשֹופֵּ
ְבִחיַנת  ן ְצָדָקה הּוא ּבִ ּנֹותֵּ ה. ּוְכׁשֶּ יר ְלזֶּ ּוַמֲעׁשִ
ה  ְבִחיַנת ְוזֶּ ר ָממֹונֹו, ּוּבִ ַחּסֵּ ּמְ יל', ׁשֶּ ּפִ ה ַיׁשְ 'זֶּ

ָעִני. נִ  יר לֶּ ֲעׁשִ ּמַ י ָיִרים, ׁשֶּ ז ַעל ְידֵּ אֹוחֵּ ְמָצא, ׁשֶּ
ט: ּפָ ת ִמׁשְ ִמּדַ ה ּבְ  זֶּ

ם  ה ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ְצָדָקה ֹקדֶּ ִביל זֶּ ּוִבׁשְ
ה  ִפּלָ ים ִסיָמן ַהּתְ ְלָחן ָערּוְך ֹאַרח ַחּיִ ְתָרא י. ּוְבׁשֻׁ ָבא ּבַ )ּבָ

ט. צ"ב ְסִעיף י( ּפָ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ ל ּדְ ּיּוַכל ְלַכְלּכֵּ י ׁשֶּ דֵּ , ּכְ
א קוֹ  הֵּ ּיְ ֲעָרה ְולֹא ַיֲחִטא:ׁשֶּ ַ ל ַהש ּ ַע אֶּ  לֵּ

ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ָאְמרּו ֲחָכמֵּ ה ׁשֶּ ְתָרא ְוזֶּ ָבא ּבַ )ּבָ

ף? קכג.( כֹוָרה ְליֹוסֵּ ת ַהּבְ : 'ָלָמה ָנַתן ַיֲעֹקב אֶּ
ִית  ַעל ַהּבַ ל אֹותֹו. ָמָשל ְלּבַ ְלּכֵּ ּכִ ִביל ׁשֶּ ׁשְ ּבִ

יתֹו' ְוכּו' תֹוְך ּבֵּ ל ָיתֹום ּבְ ּדֵּ ּגִ תּוב ׁשֶּ ּכָ מֹו ׁשֶּ . ּכְ
ית מ"ז( אׁשִ רֵּ ת )ּבְ ת ָאִביו ְואֶּ ף אֶּ ל יֹוסֵּ : "ַוְיַכְלּכֵּ

מֹו  ף". ּכְ ם ְלִפי ַהּטָ חֶּ ָחיו לֶּ אל כ"א(אֶּ ְזקֵּ ף )ְיחֶּ : "ַהּטֵּ
ף", ַהְינּו  רֹום" )ְלׁשֹון ִדּבּור( "ְלִפי ַהּטָ ל ּדָ אֶּ
ָדָקה,  י ַהּצְ ִפיו ַעל־ְידֵּ תֹו ּבְ ִפּלָ גּוָרה ּתְ ָהָיה ׁשְ ׁשֶּ

הּוא וְ  ה, ָנַתן לֹו ַיֲעֹקב, ׁשֶּ ָעש ָ ָדָקה ׁשֶּ י ַהּצְ ַעל ְידֵּ
ִחיַנת  הּוא ּבְ כֹוָרה ׁשֶּ ת ַהּבְ ט, אֶּ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ּבְ
ם",  כֶּ י ְלָך ׁשְ תּוב: "ַוֲאִני ָנַתּתִ ּכָ מֹו ׁשֶּ ה, ּכְ ִפּלָ ּתְ

ט: ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ הּוא ּבְ ְיָקא, ׁשֶּ  'ֲאִני' ּדַ

בֹות זָ    ה ֲחׁשָ ל ַהּמַ ר ׁשֶּ י ְוִעּקָ ם ַעל־ְידֵּ רֹות הֵּ
יִנין.  ִחיַנת עֵּ ט הּוא ּבְ ּפָ י ִמׁשְ ט, ּכִ ּפָ ׁשְ ִקְלקּול ַהּמִ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ית י"ד(ּכְ אׁשִ רֵּ ין )ּבְ ל עֵּ בֹאּו אֶּ : "ַוּיָ
ִחיַנת  ה ּבְ ט". זֶּ ּפָ ָבִרים ל"ג(ִמׁשְ ין ַיֲעֹקב". )ּדְ : "עֵּ

יִנין,  א ִקְלקּול ָלעֵּ ט ּבָ ּפָ י ִקְלקּול ִמׁשְ ְוַעל־ְידֵּ
תּוב ּכְ  ּכָ ָבִרים ט"ז(מֹו ׁשֶּ י )ּדְ ינֵּ ר עֵּ ַֹחד ְיַעּוֵּ י ַהׁשּ : "ּכִ

ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ בֹות ָזרֹות ׁשֶּ ִחיַנת ַמֲחׁשָ ה ּבְ ֲחָכִמים", זֶּ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ יִנין, ּכְ ין ַעל עֵּ ְמַכּסִ ם ֲעָנִנין ּדִ הֵּ ׁשֶּ
יָכה ג( ָעָנן ָלְך" ְוכּו')אֵּ  .: "ַסּכָֹתה בֶּ

ּקַ  תֻׁ ּיְ ָעִתיד ׁשֶּ תּוב ּולֶּ ּכָ מֹו ׁשֶּ ט, ּכְ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ן ּבְ
ְעָיהּו א( ר )ְיׁשַ ה". ֲאַזי ִיְתַעּבֵּ דֶּ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ : "ִצּיֹון ּבְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ יָנא. ּכְ ין ַעל עֵּ ְמַכּסִ ם נ"ב(ֲעָנִנין ּדִ : )ׁשָ
ה  ִביל זֶּ ׁשּוב ה' ִצּיֹון", ּוִבׁשְ ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ "ּכִ

ף  ית מ"ט(ִנְקָרא יֹוסֵּ אׁשִ רֵּ י ָעִין":)ּבְ ן ּפָֹרת ֲעלֵּ  : "ּבֵּ

ר    ו ֵּ ַקׁשּ ּיְ תֹו, ׁשֶּ ְתִפּלָ ן ּבִ ָחד ְלַכּוֵּ ל אֶּ ְוָצִריְך ּכָ
ּדֹור  ּבַ יק ׁשֶּ ל ַצּדִ י ּכָ ּדֹור, ּכִ ּבַ יִקים ׁשֶּ ּדִ ַעְצמֹו ַלּצַ
ִצינּו,  ּמָ מֹו ׁשֶּ יַח, ּכְ ה ָמׁשִ ִחיַנת ֹמשֶּׁ הּוא ּבְ

ה ָל  יִקים קֹוִרין זֶּ ּדִ ַהּצַ ה ׁשֶּ מֹו 'מֹשֶּׁ ה, ּכְ ה ֹמשֶּׁ זֶּ
' יר ָקֲאַמְרּתְ ּפִ מֹו ׁשַ יַח, ּכְ ִחיַנת ָמׁשִ ה ּבְ ה זֶּ . ּוֹמשֶּׁ

תּוב  ּכָ ית מ"ט(ׁשֶּ אׁשִ רֵּ ילֹה" )ּבְ י ָיבֹא ׁשִ  –: "ַעד ּכִ
יַח' ה ָמׁשִ א ֹמשֶּׁ  .'ּדָ

ל הּוא  ּלֵּ ָחד ִמְתּפַ ל אֶּ ּכָ ה ׁשֶּ ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ ְוָכל ּתְ
יָבר מֵּ  ִחיַנת אֵּ ן, ּבְ ּכָ ׁשְ י ַהּמִ ְברֵּ ם אֶּ הֵּ ִכיָנה, ׁשֶּ ְ ַהׁשּ

ְיָפא  ל ָיכֹול ְלַאֲעָלא ׁשַ ָראֵּ ש ְ ָחד ִמּיִ ין ׁשּום אֶּ אֵּ ׁשֶּ
ְלחּוד,  ה ּבִ א ֹמשֶּׁ ּלָ יּה, אֶּ ל ַחד ְלדּוְכּתֵּ ְיָפא ּכָ ׁשַ ּבְ
ִפּלֹות  ל ַהּתְ ר ּכָ ֵּ ה ָצִריְך ְלָהִביא ּוְלַקׁשּ ִביל זֶּ ׁשְ ּבִ

ּכָ  מֹו ׁשֶּ יק ַהּדֹור, ּכְ מֹות ל"ט(תּוב ְלַצּדִ ִביאּו )ׁשְ : "ַוּיָ
ַע ְלַאֲעָלא  ה". ְוהּוא יֹודֵּ ל ֹמשֶּׁ ן אֶּ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ אֶּ
ָמה,  לֵּ ֹות אֹוָתּה קֹוָמה ׁשְ ְיָפא ְוַלֲעש  ׁשַ ְיָפא ּבְ ׁשַ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ם מ(ּכְ ן": "וַ )ׁשָ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ה אֶּ ם ֹמשֶּׁ קֶּ  :ּיָ

ֹמר ד ִלׁשְ ָאָדם לֹומֵּ ל  ְוָכל ַהּתֹוָרה ׁשֶּ ֹות, ּכָ ְוַלֲעש 
ים  ׁשִ ם ִנְתַלּבְ מֹות, ְוהֵּ י ְנׁשָ ם ִניצֹוצֵּ ָהאֹוִתּיֹות הֵּ

ה, ְוִנְתַחּדְ  ִפּלָ תֹוְך ַהּתְ ְבִחיַנת ִעּבּורּבְ ם ּבִ ים ׁשָ . ׁשִ
תֹוְך  ִאים ּבְ מֹות ּבָ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ ְלּגּוִלים, ׁשֶּ ּגִ ּמּוָבא ּבַ )ּכַ

ְבִחיַנת ִעּבּור ְוִנְתַחּדְ  ְלכּות ּבִ ם(.ַהּמַ ים ׁשָ  ׁשִ

הּו  ים י"ט(ְוזֶּ ִהּלִ ל", )ּתְ בֹוד אֵּ ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ָ : "ַהׁשּ
ִחיַנת  ׁש ּוַמִים, ַהְינּו ּבְ הּוא אֵּ ַהְינּו ַהּתֹוָרה ׁשֶּ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ה, ׁשֶּ ִפּלָ תֹוְך ַהּתְ מֹות. ּוָבִאים ּבְ ׁשָ ַהּנְ
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תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ל, ּכְ בֹוד אֵּ ים ס"ו(ּכְ ִהּלִ ימוּ )ּתְ  : "ש ִ
ְחָטם ָלְך".  ִתי אֶּ ִהּלָ ִחיַנת: "ּתְ תֹו", ּבְ ִהּלָ ָכבֹוד ּתְ

מֹות ִעם  ׁשָ בֹודְוַהּנְ ְקָרא ּכָ ה, ַהּנִ ִפּלָ ם ַהּתְ , ַעל ׁשֵּ
ת ׁשֶּ ִהיא ַמְלּבֶּ י 'ר' יֹוָחָנן ָקָרא  ׁשֶּ אֹוָתנּו, ּכִ

דּוָתא' יּה ְמַכּבְ בֹוד ְלָמאנֵּ את ּכְ ה ִנְקרֵּ י־זֶּ , ְוַעל־ְידֵּ
ל. וְ  מֹות ְמִאיִרין אֵּ ׁשָ ה; ַהּנְ ה ָלזֶּ ן ְמִאיִרין זֶּ הֵּ

ְבִחיַנת ַהֲעָלַאת ַמִין נּוְקִבין,  ה ּבִ ִפּלָ ְלַהּתְ
ין,  ְבִחיַנת ִחּדּוׁשִ מֹות ּבִ ׁשָ ה ְמִאיָרה ְלַהּנְ ִפּלָ ְוַהּתְ
ְבִחיַנת ִעּבּור,  ת אֹוָתם ּבִ ׁשֶּ ִהיא ְמַחּדֶּ ׁשֶּ

ה,  ִפּלָ ּתְ ין ּבַ ׁשִ ּבָ מֹות ַהְמלֻׁ ׁשָ ַהּמּוָבאֹות ְוַהּנְ
ְבִחיַנת  ם ּבִ ּדֹור הֵּ ּבַ יק ׁשֶּ ּדִ ים מ"ה(ַלּצַ ִהּלִ : )ּתְ

יָה מּוָבאֹות ָלְך". עֹותֶּ יָה רֵּ תּולֹות ַאֲחרֶּ  "ּבְ

ָנא ָחָדא ֲהָוה  ה: ִזמְּ ר ָחנ ָ ר ב ַ ה ב ַ ָאַמר ַרב ָ
ָרא  וְּ א כ ַ ָחִזיָנן ַההו  א, וְּ ת ָ ִפינְּ סְּ ִליָנן ב ִ ָקָאזְּ

ָתא ַאג ַ  ָבא ֵליה  ָחלְּ ָיתְּ א ד ְּ ָחה ֲאַגמ ָ ָקדְּ , וְּ יה  ב ֵ
ִקיָנן  ַסלְּ א, וְּ א הו  ת ָ ׁשְּ ִריָנן ַיב ֶ . ַסבְּ ֵיה  ו  ִעל 
יה   ב ֵ ַכד ַחם ג ַ . וְּ יה  ב ֵ ִליָנן ַאג ַ ַבׁשְּ ָאִפיָנן ו  וְּ
ָבא  רְּ ֲהָוה ִמק ָ ִאי ָלאו ד ַ , וְּ יךְּ ֵ ַהפ  ִאתְּ

ִעיָנן  א, ֲהָוה ַטבְּ ת ָ ִפינְּ ְתָרא עג:(.סְּ ָבא ּבַ  )ּבָ

בַּ  רּוׁש ַרׁשְ  "ם:ּפֵּ

יּה  ּבֵּ ָיְתָבא ָחְלָתא ַאּגַ ּבֹו:  .ּדְ ץ ַעל ּגַ ָהָיה חֹול ִנְקּבָ ׁשֶּ
א ִהיא .ְוָקַדח ּתָ ׁשְ ִבים ַעל ַהחֹול: ְוַסְבִריָנן ַיּבֶּ  .ֲעש ָ

ם ִהיא: י ַהּיָ  ִאיֵּ

ְוָרא  ה: ָחִזיָנן ְלַהאי ּכַ ר ָחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ָאַמר ַרּבָ ה ׁשֶּ ְוזֶּ
ְבָיכֹול נּו, ּכִ ָגלּותֵּ י ּבְ רּוְך־הּוא ְוכּו', ּכִ דֹוׁש־ּבָ , ַהּקָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ִנים, ּכְ ַרת ּפָ ַהְסּתָ ים ל(ּבְ ִהּלִ : )ּתְ
ִחינֹות ַרֲחִמים, ּוָפָנה  הּוא ּבְ יָך", ׁשֶּ ְרּתָ ָפנֶּ "ִהְסּתַ
ינּו  ִפּלֹותֵּ ין. ְוָכל ּתְ ִחינֹות ּדִ הּוא ּבְ ף ׁשֶּ עֹרֶּ

יַּ  ינּו, ׁשֶּ לֵּ ף אֵּ ָנה עֹרֶּ ּפָ ה ׁשֶּ נּו, ַעל זֶּ תֵּ ׁשָ ֲחזֹר ּוַבּקָ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ָניו, ּכְ ת ּפָ ם פ"ו(אֶּ ַלי". )ׁשָ ה אֵּ נֵּ : "ּפְ

תּוב  ּכָ ר ו(ּוְכמֹו ׁשֶּ ִמְדּבַ ָניו".)ּבְ ר ה' ּפָ  : "ָיאֵּ

לּות, ּוְבָכל יֹום ֲאַנְחנּו  ְך ַהּגָ ָאנּו רֹוִאים אֹרֶּ ּוְכׁשֶּ
ִעים,  יָנם נֹוׁשָ ָליו ְואֵּ נּו  –צֹוֲעִקים אֵּ ַעּמֵּ ׁש מֵּ ְויֵּ

ָראֵּ  י־ִיש ְ נֵּ ל ּבְ ּכָ ם, ׁשֶּ ִלּבָ לֹום, ּבְ ּטֹוִעים, ַחס ְוׁשָ ל ׁשֶּ
ִפּלֹות  ל ַהּתְ ת ּכָ ֱאמֶּ ם ָלִריק, ֲאָבל ּבֶּ ִפּלֹות הֵּ  –ַהּתְ

ם ַמֲעִלים אֹוָתם,  ָכל ּדֹור ָודֹור, הֵּ ּבְ יִקים ׁשֶּ ּדִ ַהּצַ
ה  ם מֹשֶּׁ קֶּ תּוב: "ַוּיָ ּכָ מֹו ׁשֶּ ּוְמִקיִמים אֹוָתם, ּכְ

ן". ּוַמֲעִלין ּכָ  ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ְיָפא אֶּ ְיָפא ְוׁשַ ל ׁשַ
ִכיָנה ְמַעט  ְ ל ַהׁשּ יּה, ּובֹוִנין קֹוָמָתּה ׁשֶּ ְלדּוְכּתֵּ
עּור קֹוָמָתּה, ָאז ָיבֹוא  ם ׁשִ ּלֵּ ּתַ ׁשְ ּיִ ְמַעט, ַעד ׁשֶּ
ִלים אֹוָתּה, ְוָיִקים אֹוָתּה  ה, ְוַיׁשְ א ֹמשֶּׁ יַח, ּדָ ָמׁשִ

מּות.  לֵּ ׁשְ  ּבִ

ְוָר  רּוׁש: ָחִזיָנא ְלַהאי ּכַ ה ּפֵּ ִחיַנת  –א ְוזֶּ הּוא ּבְ
ג ְקָרא ּדָ יק ַהּדֹור, ַהּנִ יַח. ַצּדִ ה ָמׁשִ ִחיַנת ֹמשֶּׁ ה ּבְ  זֶּ

יּה  ּבֵּ יּה ַחְלָתא ַאּגַ ַיְתָבא לֵּ ִפּלֹות  –ּדְ ַהְינּו ַהּתְ
ף  ָנה עֹרֶּ ְבָיכֹול ּפָ ּכִ ה, ׁשֶּ ִלים ַעל זֶּ ּלְ ָאנּו ִמְתּפַ ׁשֶּ

יּה  ינּו. ַיְתָבא לֵּ לֵּ ִביאוּ  –אֵּ ן  ַהְינּו: "ַוּיָ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ אֶּ
ת  ר אֶּ ֵּ י ָצִריְך ְלָהִביא ּוְלַקׁשּ ה", ּכִ ל ֹמשֶּׁ אֶּ

ּדֹור. ּבַ יק ׁשֶּ ּדִ ה ְלַהּצַ ִפּלָ  ַהּתְ

ּה ֲאְגָמא  ִאים ִעם  –ְוַקְדִחי ָעלֵּ מֹות ַהּבָ ׁשָ ַהְינּו ַהּנְ
יָה"  עֹותֶּ יָה רֵּ תּולֹות ַאֲחרֶּ ִחיַנת "ּבְ ה, ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

ן  מֹות הֵּ ׁשָ י ַהּנְ מֹו ְוכּו', ּכִ ִבין ּכְ ִנְקָרִאין ֲעש ָ
תּוב  ּכָ אל ט"ז(ׁשֶּ ְזקֵּ ה )ְיחֶּ דֶּ ָ ַמח ַהש ּ צֶּ : "ְרָבָבה ּכְ
יְך".  ְנַתּתִ

א הּוא  ּתָ ׁשְ יָנם  –ְוַסְבִריָנן ַיּבֶּ ִפּלֹות אֵּ ַהּתְ ַהְינּו ׁשֶּ
א  ּלָ ן, אֶּ ינֹו ּכֵּ ת אֵּ ֱאמֶּ רֹות, ֲאָבל ּבֶּ ים ּפֵּ עֹוש ִ

ִליָנן  ִפּלֹות ַהיְ  –ַסְלִקיָנן ַוֲאִפיָנן ּוַבׁשְ ל ַהּתְ נּו ּכָ
ה,  ְתִפּלָ ין ּבִ ְרּבִ ּמַ ֶּ ַסְלִקיָנן ְועֹוִלין. ְוָכל ַמה ׁשּ
ת ַעְצָמּה  ר, ּוְמִכיָנה אֶּ יֹותֵּ ִכיָנה ּבְ ְ ה ַהׁשּ ִנְבנֶּ
ּול  ה ּוִבׁשּ י ֲאִפּיָ ִליָנן', ּכִ ה 'ֲאִפיָנן ּוַבׁשְ ּוּוג, ְוזֶּ ְלּזִ

מ ם ֲהָכָנה ָלֲאִכיָלה, ִלְבִחיַנת ִזּוּוג, ּכְ תּוב הֵּ ּכָ ֹו ׁשֶּ
ית ל"ט( אׁשִ רֵּ ל". )ּבְ ר הּוא אֹוכֵּ ם ֲאׁשֶּ חֶּ י ִאם ַהּלֶּ : "ּכִ

ִכיָנה, ַהְינּו ַעל־ ְ ל ַהׁשּ ל ּכָ ם קֹוָמה ׁשֶּ ּלֵּ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶּ ּכְ



 אמור אל הכהנים                    ליקוטי מוהר"ן'                    בליקוט על תורה 

 ז  

ת  ְך ִמּדַ ִפּלֹות, ִיְכְמרּו ַרֲחָמיו, ְוִיְתַהּפֵּ י רֹב ַהּתְ ְידֵּ
ת ָהַרֲחִמים. ין ְלִמּדַ  ַהּדִ

ד ַחם  ה ּכַ יּה ַהְינּו ּכַ  –ְוזֶּ ּבֵּ ר ִיְכְמרּו ַרֲחָמיו. ּגַ ֲאׁשֶּ
ְך  ת  –ִאְתַהּפֵּ ין ְלִמּדַ ת ַהּדִ ְך ִמּדַ ְתַהּפֵּ ּיִ ַהְינּו ׁשֶּ

א  ְרִביָנן ִלְסִפיְנּתָ י ִמּקָ  –ָהַרֲחִמים. ְוִאי לֹא ֲהוֵּ
ה זֹאת"  ֱעש ֶּ ְעָיהּו מ"ח(ַהְינּו: "ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני אֶּ  )ְיׁשַ

ְדָרׁש  ּמִ ְדִאיָתא ּבַ ְק ּכִ ה כ"ז()ַוּיִ יַמִני ָרא ַרּבָ : "ִמי ִהְקּדִ
י  ַתּתִ ּנָ ם ׁשֶּ ה ִלי ְמזּוָזה קֹדֶּ ם לֹו". 'ִמי ָעש ָ ּלֵּ ַוֲאׁשַ
ים טֹוִבים  ל ַמֲעש ִ ּכָ ִית' ְוכּו'. ִנְמָצא, ׁשֶּ לֹו ּבַ

ִפּלֹות  נּו ְוָכל ַהּתְ ּלָ ין ָראּוי  –ׁשֶּ ִאּתֹו, ְואֵּ ַהּכֹל מֵּ
ָבר ָכר ַעל ׁשּום ּדָ ל ש ָ י ַלֲחׁשֹב ְלַקּבֵּ . ְוַאף־ַעל־ּפִ

ה  נּו ִיְהיֶּ נּו ְותֹוָרתֵּ תֵּ ִפּלָ י ּתְ ַעל־ְידֵּ ה, ׁשֶּ ְראֶּ ּנִ ׁשֶּ
ן ְצִריִכין ֲאַנְחנּו ְלַחְסּדֹו,  י־כֵּ ה, ַאף־ַעל־ּפִ ּלָ אֻׁ ַהּגְ
ְרִביָנן  ה ִאי לֹא ִמּקָ ַחְסּדֹו ִיְגַאל אֹוָתנּו. ְוזֶּ ּבְ ׁשֶּ
ָאְמרּו  מֹו ׁשֶּ ד, ּכְ סֶּ ִחיַנת חֶּ ה ּבְ א. זֶּ ִלְסִפיְנּתָ

ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהֲח  ן ֲחִסיִדים',  ָכמֵּ ּבָ ִנין רֻׁ ּפָ 'ַהּסַ
לּות. ּגָ לֹום, ּבַ  ִאי לֹא ַחְסּדֹו, ַטְבִעיָנן, ַחס ְוׁשָ

ל ַהּכֲֹהִנים  רּוׁש: ֱאמֹור אֶּ ה ּפֵּ ה.  –ְוזֶּ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ּבְ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ָבִרים כ"ו(ּכְ ֱאַמְרּתָ )ּדְ ת ה' הֶּ : "אֶּ

ִחיַנת  –ֲהִנים ַהּיֹום". כֹּ  ִחיַנת ּתֹוָרה, ּבְ ם ּבְ הֵּ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ "ל, ּכְ ּנַ מֹות ּכַ י )ַמְלָאִכי ב(ְנׁשָ : "ּכִ
ְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה" ְוכּו'. ַאֲהרֹן  ן ִיׁשְ י ֹכהֵּ ְפתֵּ  –ש ִ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶּ ט, ּכְ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ מֹות כ"ח(ּבְ א )ׁשְ : "ְוָנש ָ
י יִ  נֵּ ט ּבְ ּפַ ת ִמׁשְ ל". ַאֲהרֹן אֶּ ָראֵּ י ָצִריְך ש ְ ּכִ

יַח  ה ָמׁשִ ִפּלֹות ִלְבִחיַנת מֹשֶּׁ ל ַהּתְ . ְלָהִביא ּכָ
"י:  ׁש ַרׁשִ רֵּ ה ּפֵּ ן. ְוזֶּ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ְוהּוא ָיִקים אֶּ
יק  ים', ַהְינּו ַצּדִ ַטּנִ דֹוִלים ַעל ַהּקְ 'ְלַהְזִהיר ַהּגְ

דֹול יַ  ה ָמאֹור ַהּגָ ִחיַנת ֹמשֶּׁ הּוא ּבְ ְזִהיר ַהּדֹור, ׁשֶּ
ה, ׁשֶּ  ִפּלָ ת ַהּתְ ָטןִה ְוָיִאיר אֶּ ִחיַנת ָמאֹור ַהּקָ  .יא ּבְ

יו  ַעּמָ א ּבְ ּמָ ׁש לֹא ִיּטַ פֶּ י  –ּוְלנֶּ ַהְינּו ַעל־ְידֵּ
ּזַֹהר ּמּוָבא ּבַ "ל, ּכַ ּנַ ִרית ּכַ ִמיַרת ַהּבְ ָרא ׁשְ : 'ִעּקָ

א  יׁשָ ִיְצָרא ּבִ ָרא  –ּדְ ַעל ֲעַרָין ְוִהיא ִעּקָ
ה  ִרית, זֹוכֶּ ת ַהּבְ ֹמר אֶּ ׁשְ ּיִ ְמַסֲאבּוָתא'. ּוְכׁשֶּ ּדִ

נַּ  ה ּכַ ִפּלָ ִתי ִלְבִחיַנת ּתְ ִהּלָ ה ִלְבִחיַנת "ּתְ "ל, ְוזֹוכֶּ
מֹו  ֳהָרה, ּכְ ּטָ לּוי ּבַ יַח ּתָ ר ָהרֵּ י ִעּקַ ֱחָטם ָלְך", ּכִ אֶּ

ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ָאְמרּו ֲחָכמֵּ : )סֹוָטה מח.(ׁשֶּ
ֳהָרה  ְטָלה ַהּטָ ּבָ ֶּ ְמבָֹאר  –'ִמׁשּ יַח'. ּכַ ְטָלה ָהרֵּ ּבָ
ָמָרא  ּגְ ה ּבַ ם מט.(ַמֲעש ֶּ ָא  )ׁשָ יָחא 'ׁשֶּ ַמר: רֵּ

ׁש  ִני, ָטֳהָרה יֵּ יּה: ּבְ ִריַח. ָאַמר לֵּ ַחנּוִניָתא ֲאִני מֵּ ּדְ
ָך':  ּבְ

 

ְכרֹונוֹ  ְצָחק זִּ י יִּ י ֵלוִּ תו  -ַרב ִּ כ ָ ֶׁ ַתב ַיד ש  ַמאן כ ְ או  ְבָרָכה ָרָאה ב ְ ָרָאה לִּ ֶׁ ְזיֹונֹות ש  ה ַמְראֹות ְוחֶׁ ָ ש   ֹו ֲחמִּ ב ָהָיה ב 
ְכרֹונוֹ  נו  זִּ יד ַרב ֵ ְלמִּ יק ת ַ ֵאל ַאְייזִּ מו  ְ י ש  ְזיֹונֹו ַרב ִּ חֶׁ : ב ְ הו  ת ְלתֹוָרה ב', ְוזֶׁ כֶׁ י ֶׁ ַ ם ש  ְבָרָכה, ַאַחת ֵמהֶׁ  לִּ

תֹוךְּ סוּ  חּוץ, ּבְּ מֹו עֹוֵמד ּבַ ת ַעצְּ ָחד ָמָצא אֶׁ ה אֶׁ ֶׁ י ָקש  ּפִּ ֵליל ָחרְּ ַלַע"ז, ּבְּ ע" ּבְּ יכֶׁ וירִּ ָרא "ָזאוִּ קְּ ה ַהּנִּ ג ַעּזָ לֶׁ ֶׁ ַפת ש 
ה ֶׁ ָרָאה ש  ם וְּ ָ ש  ש  לְּ ּגַ נִּ ת, וְּ יִּ ה ּבַ אֹור ַהּבֹוֵקַע ֵמָרחֹוק ֵמֵאיזֶׁ ין ּבְּ חִּ בְּ ַתע הִּ פֶׁ נֹות, לְּ פְּ ָאן לִּ ּלֹא ָיַדע לְּ ֶׁ ּוא ַעד ש 

ר ּוֵמחֶׁ  דֶׁ חֶׁ ר לְּ דֶׁ ַנס ּבֹו ֵמחֶׁ כְּ נִּ ים, וְּ ר ָמֵלא ֲחָדרִּ ֻהּדָ מֹון מְּ תּוב ָעָליו ַארְּ ָהָיה ּכָ ֶׁ ת ש  לֶׁ דֶׁ יַע לְּ ּגִּ הִּ ֶׁ ר, ַעד ש  דֶׁ חֶׁ ר לְּ דֶׁ
ל ַהיּ  גֹדֶׁ ה ֲחָרבֹות, וְּ ּבֵ ַהרְּ מֹו ּבְּ חֹוֵגר ַעצְּ ב וְּ ֵ יַח יֹוש  ִּ ת ָמש  ָרָאה אֶׁ תֹוכֹו וְּ ַנס לְּ כְּ נִּ יַח", וְּ ִּ ל ָמש  ֶׁ ַהֵחן "ֵהיָכלֹו ש  י וְּ ֹופִּ

ֲחָרבֹות ֵאּלוּ  מֹו ּבַ יַח חֹוֵגר ַעצְּ ִּ ת ָמש  אֹות אֶׁ רְּ ֵלי  לִּ כְּ ָאַמר לֹו: "ּבִּ יַח וְּ ִּ ָלל. ַנֲעָנה לֹו ָמש  ַלל ּוכְּ ֵער ּכְּ ַ ש  ן לְּ ּתַ ֵאין נִּ
ל ָהעֹוָלם",  ת ּכָ ּבש  אֶׁ כְּ ן ֵאּלּו אֶׁ ט)ַזיִּ ועלְּ י וֶׁ ען ָגאר דִּ עמֶׁ יךְּ ָהאּפ נֶׁ עה אִּ ן גֶׁ דְּ וערְּ וֶׁ ְּ י ש  יט דִּ ךְּ . (מִּ ָעַמד ּכָ ֶׁ ש  ּוכְּ
יַח  ִּ ָנה ֵאָליו ָמש  ֱחַרד ּפָ נֶׁ ּתֹוֵמם וְּ ְּ ש  יֹון מִּ ּזָ ֱעַלם ַהחִּ נֶׁ ָבר, וְּ רּוש  ַהּדָ ָך ּפֵ ָבר יֹאַמר לְּ הּוא ּכְּ ָך וְּ ַרּבְּ ָאַמר לֹו: ֵלךְּ לְּ וְּ

ּבְּ  ֶׁ ים" ש  ל ַהּכֲֹהנִּ ת ַהּתֹוָרה "ֱאמֹר אֶׁ ָפָניו אֶׁ נּו לֹוַמר לְּ יל ַרּבֵ חִּ תְּ נּו, הִּ ל ַרּבֵ ַנס אֶׁ כְּ נִּ א וְּ ּבָ ֶׁ ש  לֹא ָהָיה. ּכְּ ּקּוֵטי ּכְּ לִּ
ָבר.ַהּמַ  ,מֹוֲהַר"ן ין ַהּדָ ֵהבִּ כּו', וְּ ה" וְּ ּלָ פִּ יַח הּוא ַהּתְּ ִּ ל ָמש  ֶׁ ֵלי ֵזינֹו ש  ר ּכְּ ּקַ יל "עִּ חִּ  ק"שיש                                                                   תְּ
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 ליקוטי תפילות
 'בתפילה 

ָפֶניָך  עֹוְררו   ְיָי ְיִהי ָרצֹון ִמל ְ י ְ ַרֲחִמים, ׁשֶ ָרֵאל ב ְ ֹו ִיש ְ ת ַעמ  ִפל ַ , ׁשֹוֵמַע ת ְ ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו 
ִפל ָ  ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ְוִתְהֶיה ת ְ ל ְלָפֶניָך ב ְ ל ֵ ַ ֵתנו  ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָעֵלינו  ְלַמַעְנָך, ְוָתִכין ְלָבֵבנו  ְלִהְתפ 

: ֵתנו  ְתִפל ָ ל ב ִ ו  ִבְלב  ב ו  ו  ם מֹוֵנַע ְוִעכ  ִמיד, ְולֹא ִיְהֶיה ָלנו  ׁשו  ִפינו  ת ָ ָרה ב ְ גו   ׁשְ

ים אֹור  ַרֲחֶמיָך ָהַרב ִ ִבים" הֹוִפיָעה ָעֵלינו  ב ְ רו  ב ַהכ ְ ֹאן יֹוֵסף יֹוׁשֵ צ  ל עֹוָלם, "נֹוֵהג כ ַ ֹונֹו ׁשֶ ִרב 
ר ֶאת ִיְצֵרנו  ָה  ב ֵ ְלׁשַ ְלַהְכִניַע ו  ַכל ָלכֹוף ו  ו  נ  ֹאֶפן ׁשֶ ה ְוָטֳהָרה ב ְ ָ ְך ָעֵלינו  ְקֻדׁש  ְמׁשַ י ֻ ֶתָך, ׁשֶ ָ ָרע, ְקֻדׁש 

ִרית ְוִנְזכ ֶ  נו  ֲאַנְחנו  ְוַזְרֵענו  ׁשֹוְמִרים ֶאת ַהב ְ ל ָ ְהֶיה כ ֻ נ ִ דֹוִלים, ׁשֶ ים ַוֲחָסֶדיָך ַהג ְ ַרֲחֶמיָך ָהַרב ִ ה ב ְ
ַגם  ְ ל ִמיֵני פ  דֹוִלים ִמכ ָ ִמים ַוֲחָסֶדיָך ַהג ְ ַרֲחֶמיָך ָהֲעצו  יל אֹוָתנו  ב ְ ִמיד, ְוַתצ ִ ֹקֶדׁש. ְוַתֲעזֹר ָלנו  ת ָ

ִרית, ַח  ין ַהב ְ ֹאֶנס ב ֵ ין ב ְ ֵמִזיד, ב ֵ ין ב ְ ׁשֹוֵגג ב ֵ ין ב ְ ה, ב ֵ ַמֲעש ֶ ר ֵהן ב ְ ו  ִדב  ָבה ֵהן ב ְ ַמֲחׁשָ לֹום, ֵהן ב ְ ס ְוׁשָ
ים  ׁשִ ָאר חו  ׁשְ ִמיָעה ֵהן ב ִ ְ ׁש ַהׁש  חו  ת ֵהן ב ְ ׁש ָהְראו  חו  ָרצֹון, ֵהן ב ְ ְטהֹוִרים  -ב ְ ים ו  ם ִנְהֶיה ְקדֹוׁשִ ֻכל ָ ב ְ

ת  ַ ְקֻדׁש  ֹות, ב ִ ל ָהֻאמ  נו  ִמכ ָ ַחְרת ָ ב ָ ים ב ָ ַרֲחֶמיָך ָהַרב ִ י ב ְ ָלל. כ ִ ר כ ְ ָגם ְוִהְרהו  ְ ם פ  ִלי ׁשו  ִרית ב ְ ַהב ְ
ַתְב  ר כ ָ ֲאׁשֶ ֹוֲעבֹוֵתיֶהם, כ ַ ל ת  ִמכ ָ ל ֻטְמאֹוֵתיֶהם ו  ְלת ָ אֹוָתנו  ִמכ ָ ׁשֹונֹות, ְוִהְבד ַ ל ַהל ְ נו  ִמכ ָ ת ָ ְורֹוַמְמת ָ

תֹוָר  מֹו ָלנו  ב ְ יִקים, כ ְ ם ַצד ִ ׁשֵ נו  ב ְ ל ָ ים ִלְהיֹות ִלי". ְוָקָראָת אֹוָתנו  כ ֻ ל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעמ ִ ֶתָך: "ָוֲאְבד ִ
יִקים'. ם ַצד ִ ל ָ ָרֵאל( כ ֻ ְך )ִיש ְ ֱאַמר: 'ְוַעמ ֵ נ ֶ  ׁשֶ

ר, ַחס  ַלְסת ֵ ְ ה פ  דֹוׁשָ ֹוָרְתָך ַהק ְ ה ת  ֲעש ֶ ים, ַאל ת ַ ַרֲחֶמיָך ָהַרב ִ א ב ְ ם ָאנ ָ ָבְרָך ֱאֶמת ְוַקי ָ י ד ְ לֹום, כ ִ ְוׁשָ
נו   ַזכ ֵ ת ְ יִקים ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְכַלל ַצד ִ ֱאֶמת ב ִ ְהֶיה ב ֶ נ ִ ָך ַוֲעזֹר ָלנו  ׁשֶ ַחְסד ְ נו  ב ְ ה ִעמ ָ ן ֲעש ֵ ִלְהיֹות ָלַעד. ַעל־כ ֵ

ת ָלנו  ִלְהיֹות ִנְקָרא  ר ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְלַבד ָיאו  ִרית, ֲאׁשֶ ֹוְמֵרי ַהב ְ נו  ִמׁש  הֹוַדְעת ָ מֹו ׁשֶ יק, כ ְ ם ַצד ִ ׁשֵ ב ְ
ִרית. ָנִטיר ב ְ י־ִאם ַמאן ד ְ יק כ ִ ם ַצד ִ ׁשֵ ֵאין ִנְקָרא ב ְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ  ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהק ְ

ְלת ָ אֹותֹו ְוָנַתת ָ  יֹון ְוִהצ ַ ָ א ִליֵדי ִנס  ב ָ ָעה ׁשֶ ׁשָ יְקָך ב ְ ָעַזְרת ָ ֶאת יֹוֵסף ַצד ִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבֵכן כ ְ ר ו  ב ֵ ַֹח ְלִהְתג ַ לֹו כ 
ן ָלנו  ש ֵ  יק, ְוִתת ֵ ד ִ ת ְוֹכַח יֹוֵסף ַהצ ַ ְזכו  נו  ב ִ ְתַזכ ֵ . ו  ן ֶיֱהמו  ָנא ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעֵלינו  ֶכל ַעל ִיְצרֹו, כ ֵ

ל ִמיֵני ֵצל ִמכ ָ ַכל ְלִהנ ָ ו  נ  ֹאֶפן ׁשֶ ה, ב ְ ָ ְקֻדׁש  ָרה ד ִ ְגבו  ִביָנה ָוַדַעת ְוכַֹח ו  ַכל  ָחְכָמה ו  ִרית. ְונו  ַגם ַהב ְ ְ פ 
ִלי ֶהְפֵס  ִמיד ב ְ ְתָך ת ָ ָ ְקֻדׁש  ָקה ב ְ ְדבו  ָרה ו  נו  ְקׁשו  ְבת ֵ ְהֶיה ַמֲחׁשַ ת ִ ה ׁשֶ , ְוִנְזכ ֶ ר ַעל ִיְצֵרנו  ב ֵ ק ֶרַגע, ְלִהְתג ַ

ִלי ׁש  י ב ְ ָראו  ֵתנו  ְלָפֶניָך כ ָ ִפל ָ ר ת ְ ַֹח ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְלַסד ֵ ל, ְלַמַען ִיְהֶיה ָלנו  כ  ו  ִבְלב  ב ו  ו  ם מֹוֵנַע ְוִעכ  ו 
ְתַמֵהר ְוָתִח  , ו  ֶניָך ֵאֵלינו  ָ יב פ  ֵתנו  ְלָפֶניָך, ְוִיְכְמרו  ַרֲחֶמיָך ָעֵלינו  ְוָתׁשִ ִפל ָ ל ת ְ ְתַקב ֵ ת ִ ֹאֶפן ׁשֶ יׁש ב ְ

. ְוָעְזֵר  ה ְולֹא ָלנו  ְלַמַעְנָך ֲעש ֵ , ו  יַח ִצְדֵקנו  ֶרת ְלָגֳאֵלנו  ְוָתִביא ָלנו  ֶאת ְמׁשִ ֵתנו  ְמֻסד ֶ ִפל ָ ְהֶיה ת ְ ת ִ נו  ׁשֶ
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ינו   ִ ִאְמֵרי פ  ל ב ְ ׁשֵ ט. ְולֹא ִנכ ָ ָ פ  ׁשְ מ ִ ָבֵרנו  ב ַ ל ד ְ ַכל ְלַכְלכ ֵ ו  נ  ֶכל ָוַדַעת ׁשֶ נו  ש ֵ ן ב ָ י, ְוִתת ֵ ָראו  ה כ ָ ֶ ְולֹא ִנט 
ר ְוָהֱאֶמת. ׁשָ ֶרְך ַהי ָ מֹאל ִמן ַהד ֶ ֵתנו  ִליִמין ְוִלש ְ ְתִפל ָ  ב ִ

ְתַז  ים ו  ֶרַוח ַוֲעִני ִ ִנים, ְוַתְזִמין ָלנו  ָממֹון ב ְ ים ְמֻהג ָ ן ְצָדָקה ַלֲעִני ִ ים ִלת ֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרב ִ ה אֹוָתנו  ב ְ כ ֶ
ַיֲעֹקב ַאת ָ  ְצָדָקה ב ְ ט ו  ָ פ  ִרים ִמׁשְ ֹוַנְנת ָ ֵמיׁשָ ה כ  ט ָאֵהב ַאת ָ ָ פ  ֶהם. "ְועֹוז ֶמֶלְך ִמׁשְ ֹות ב ָ ִנים ִלְזכ  ה ֲהגו 

י ה ָעש ִ ְתַזכ ֶ נו  ְצָדָקה. ו  ה ִעמ ָ ר ֲעש ֵ ש ָ ל ב ָ ה ְצָדקֹות ִעם כ ָ ו  ָלְך". עֹוש ֶ ְדָך ָנַתנ  ִמי ָ ֹל ו  ָך ַהכ  י ִממ ְ ָת, כ ִ
ְמָחה ש ִ ן ְצָדָקה ב ְ ה ִלת ֵ , ְלַמַען ִנְזכ ֶ י ְצָדָקה, ְוָתִסיר רַֹע ְלָבֵבנו  ְכַלל עֹוש ֵ ַרֲחֶמיָך ִלְהיֹות ב ִ  אֹוָתנו  ב ְ

ֵסֶבר י  ב ְ ח ֶאת ָיֵדנו  לֹו ָלֵתת ְלָעִני ְוֶאְביֹון ד ֵ תֹוַח ִנְפת ַ ָ נו  לֹו. פ  ִתת ֵ ִנים ָיפֹות, ְולֹא ֵיַרע ְלָבֵבנו  ב ְ ָ פ 
ָבְרֵכנו   ה ת ְ ָבר ַהז ֶ ִבְגַלל ַהד ָ ֶגד. ו  ה ב ֶ ֶ נו  ְוָערֹם ְנַכס  ר ֶיְחַסר לֹו, ְוָנֵפק ָלָרֵעב ַנְפׁשֵ  ְיָי ַמְחסֹורֹו ֲאׁשֶ

ִל ֱאלֵֹה  ְנכֹוָנה ב ְ ה ו  ֵתנו  ַזכ ָ ִפל ָ ת. ְוִתְהֶיה ת ְ ֵלמו  ְ ַתְכִלית ַהׁש  ֵתנו  ְלָפֶניָך ב ְ ִפל ָ ר ת ְ , ְוַתַעְזֵרנו  ְלַסד ֵ י ינו 
ֵביֶניָך: ֵתנו  ו  ִפל ָ ין ת ְ יל ב ֵ ְבד ִ ם ָמָסְך ַהמ ַ בֹות ָזרֹות ְלַמַען לֹא ִיְהֶיה ׁשו  ם ַמֲחׁשָ  ׁשו 

ִנים ב ִ  ַרֲחֶמיָך ְוִהְננו  ְמַכו ְ ה ב ְ . ְוַאת ָ דֹוֵרנו  ב ְ יִקים ׁשֶ ד ִ ֵֹתינו  ְלָכל ַהצ ַ ִפל  ל ת ְ ִרים ֶאת כ ָ ְ ְמַקׁש  ֵתנו  ו  ְתִפל ָ
ֵתנו  ְוַיֲעלו  א ִפל ָ לו  ֶאת ת ְ ַקב ְ י ְ ַֹח ׁשֶ ן ָלֶהם כ  , ְוִתת ֵ דֹוֵרנו  ב ְ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ עֹוֵרר ֶאת ֵלב ַצד ִ ים ת ְ ֹוָתם ָהַרב ִ

ר ְלָפֶניָך. ְוַא  ו  ב  ו  ד ִ ֵתנו  ֲאִפל  ְתִפל ָ ה ְוֵאין ב ִ ְפסֶֹלת ַהְרב ֵ י ְוִהיא ְמעֶֹרֶבת ב ִ ָראו  ֵתנו  ֵאיָנה  כ ָ ִפל ָ ף ִאם ת ְ
ַדַעת  י לֹא ב ְ ַגם, כ ִ ְ ְלׁשֹוִני ָמֵלא פ  ם ְמֹאד ו  ְמג ָ ְדָבִרי ְמג ֻ ה, ו  ְנִקי ָ ה ו  ְהֶיה ַזכ ָ ת ִ ֶאָחד אֹו אֹות ַאַחת ׁשֶ

ר ְוַהד ִ  יֶקיָך ֲאַדב ֵ ַצד ִ ַֹח ב ְ ן כ  ְברו  ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך. ְוִתת ֵ ה ג ָ ל ֵאל ֶ ָבה, ֵהן ַעל כ ָ ֲחׁשָ ר ָרחֹוק ִמן ַהמ ַ ו  ב 
ל ִסיג  ֹוָתם ִמכ ָ ְלַנק  ֹוָתם ו  ֹוֵתינו  ְלַזכ  ִפל  ל ת ְ יה ַ כ ָ ְלַהְגב ִ ְלָהִרים ו  ְכלו  ְלַהֲעלֹות ו  ו  י  ים ׁשֶ י ִ ְפָגם, ָהֲאִמת ִ ו 

ֹאֶפן ְלַסֲעָדה   ב ְ ִכיָנה, ְלָהִכיָנה  ו  ְ ְכלו  ַלֲעלֹות ְלָפֶניָך ְלָרצֹון, ְוִיְבנו  ֵמֶהם ֶאת קֹוַמת ַהׁש  ו  י  ׁשֶ
ֹו  ִכיָנְתָך ְלִצי  יב ׁשְ , ְוָתׁשִ ֹוֵתינו  ִפל  ֶֹפֶלת, ַעל ְיֵדי ת ְ ִוד ַהנ  ת ד ָ . ְוָתִקים ֶאת ֻסכ ַ ָתה  לו  ְלָהִקיָמה  ִמג ָ ן, ו 

ֶניָך ֵא  ָ ְמָך ְלַבד ְוָתִאיר פ  ׁשִ יֵעִני", ַרק ב ְ י לֹא תֹוׁשִ י ֶאְבָטח ְוַחְרב ִ ת ִ י לֹא ְבַקׁשְ ִני, כ ִ ֵנה ֵאַלי ְוָחנ ֵ ְ ; "פ  ֵלינו 
ָלה". ֶ ְמָך ְלעֹוָלם נֹוֶדה ס  ֹום ְוׁשִ ל ַהי  ְלנו  כ ָ אלִֹהים ִהל ַ , "ב ֵ ָטְחנו   ב ָ

ִפל ָ  ל ֶאת ת ְ ַקב ֵ י ְ יַח ִצְדֵקנו  ׁשֶ ְתעֹוֵרר ֶאת ְמׁשִ ֹות ו  ְתִפל  ֹוֵתינו  ו  ִפל  ֵתנו  ְוַיֲעֶלה אֹוָתם ְלָפֶניָך, ְוָכל ת ְ
ה, ִלְלחֹם ֶאת לֹוֲחֵמנו  ְוָלִריב  ְלָמֵגן ְוִצנ ָ ֹות, ְלַמְחֶסה ו  יִפי  ִ ָידֹו ְלֶחֶרב פ  ָרֵאל ִיְהיו  ב ְ ית ִיש ְ ָך ב ֵ ֶאת ַעמ ְ

ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנ  . "ָיחֹס ַעל ד ַ ֶעְזָרִתי, ֲחגֹור ִריֵבנו  ָמה ב ְ ה ְוקו  יַע, ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצנ ָ ים יֹוׁשִ
ינו  ַהט   ְמַעט ַמֲעש ֵ ם ְמַעט ד ִ י ג ַ , כ ִ ה ְולֹא ָלנו  ְלַמַעְנָך ֲעש ֵ ֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך". ו  ב  ָך ַעל ָיֵרְך ג ִ ֹוִבים ַחְרב ְ

ָך, "כ ִ  ֹל ֵמִאת ְ ֵתנו  ַהכ  ְתִפל ָ ב: "ִמי ְוָכל ִצְדקֹוֵתינו  ו  תו  כ ָ ְכמֹו ׁשֶ ו  ָלְך". ו  ְדָך ָנַתנ  ִמי ָ ֹל ו  ָך ַהכ  י ִממ ְ
ם". "לֹא ָלנו   ל ֵ יַמִני ַוֲאׁשַ ִני  ְיָי ִהְקד ִ ָך ַחי ֵ ַחְסד ְ ָך", "כ ְ ָך ְוַעל ֲאִמת ֶ בֹוד ַעל ַחְסד ְ ן כ ָ ְמָך ת ֵ י ְלׁשִ לֹא ָלנו  כ ִ

ם ָלנו  ִמ  יָך". ְוַקי ֵ ִ ת פ  ְמָרה ֵעדו  ִתי ֱאֱחָטם ָלְך". ְוֶאׁשְ ְתִהל ָ י ו  ִ ִמי ַאֲאִריְך ַאפ  ב: "ְלַמַען ׁשְ תו  כ ָ ְקָרא ׁשֶ
ה ֶחֶסד  ֹו ְועֹוש ֶ עֹות ַמְלכ  יל ְיׁשו  ן. ַמְגד ִ ְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאת ֵ י ֵאיְך ֵיָחל ו  ה, כ ִ ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעש ֶ

ְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָל  יחֹו ְלָדִוד ו   ה:ִלְמׁשִ
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רִ  צ ָּ מֹות ׁשֶ חָּ לְּ ל ַהמ ִ כָּ ה וְּ ָּ ִפל  ֵאִלי הו א ַהת ְּ רְּ ש ְּ ל ִאיׁש ַהי ִ ֵלי ַזִין ׁשֶ ר ַהכ ְּ ֹׁש, א. ִעק ַ ב  ם ִלכְּ דָּ אָּ יךְּ הָּ

ִקים  ַהחֹולְּ ִעים וְּ ֹונְּ מֹות ִעם ַהמ  חָּ ֵרי ִמלְּ אָּ ע ֵהן ׁשְּ רָּ ֲחמֹות ַהי ֵֶצר הָּ ֵדי  –ֵהן ִמלְּ ֹל ַעל־יְּ ַהכ 

ֹות  ב  ַהרְּ ִריךְּ לְּ ֱאֶמת, צָּ ֵאל ב ֶ רָּ ת ִיש ְּ ַ ֻדׁש  ֹות ִלקְּ כ  רֹוֶצה ִלזְּ ן ִמי ׁשֶ ֵ ל ִחי ו תֹו. ַעל כ  ָּ ם כ  ָּ ה ו ִמׁש  ָּ ִפל  ת ְּ

פִ  תְּ ה:ב ִ מָּ חָּ לְּ ַח ַהמ ִ ַנצ ֵ ֵלי ַזִין לְּ ר ַהכ ְּ י ֶזה ִעק ַ ֵבין קֹונֹו כ ִ ינֹו לְּ יחֹות ב ֵ ש ִ ׁשֹות וְּ ֹות ו ַבק ָּ  ל 

ה: ָּ ִפל  ו  ַהת ְּ נ  ֶ ִלין ִממ  ִרית נֹוטְּ ב ְּ ֹוֵגם ב ַ ֵכן ַהפ  ה, וְּ ָּ ִפל  ִרית זֹוֶכה ִלתְּ ֹוֵמר ֶאת ַהב ְּ ׁש   ב. ִמי ׁשֶ

ה ֹקֶדם  קָּ דָּ ִריׁש צְּ ַהפְּ ִריךְּ לְּ ֵדי ג. צָּ ם ַעל־יְּ ִפיו. ג ַ ה ב ְּ גו רָּ תֹו ׁשְּ ָּ ִפל  ֵדי־ֶזה ת ְּ ַעל־יְּ ה וְּ ָּ ִפל  ַהת ְּ

ד ֹלא  ה ִמן ַהצ ַ ֶ ֹא ִיט  ל  או י ׁשֶ רָּ ָּ ל כ  ֵ ל  ַ פ  ִהתְּ יו ַכל לְּ ה. וְּ ָּ ִפל  ת ְּ ב ַ בֹות זָּרֹות ׁשֶ ֲחׁשָּ ַ ה ִנצ ֹול ִממ  קָּ דָּ ַהצ ְּ

מ ִ  יו ב ַ רָּ בָּ ל ד ְּ ָּ ל כ  ֵ כ  ַכלְּ ֹמאל, ַרק יְּ ֹלא ִלש ְּ ִמין וְּ יָּ ט:לְּ ָּ פ   ׁשְּ

ן  ֵ ֵלמו ת ַעל כ  ׁשְּ ִרית ב ִ ִמיַרת ַהב ְּ ֵדי ׁשְּ י ִאם ַעל־יְּ ֵלמו ת כ ִ ׁשְּ ה ב ִ ָּ ִפל  ֹות ִלתְּ כ  ר ִלזְּ ׁשָּ ד. ִאי ֶאפְּ

ל  ָּ ַהֲעלֹות כ  ִעים לְּ י ֵהם יֹודְּ ים, כ ִ י ִ ֲאִמת ִ ֹור הָּ יֵקי ַהד  ַצד ִ תֹו לְּ ָּ ִפל  ר ת ְּ ֵ ַקׁש  ד לְּ ל ֶאחָּ ָּ ִריךְּ כ  צָּ

ה לַ  ָּ ִפל  ה ו תְּ ָּ ִפל  יַאת ת ְּ ֵרב ב ִ קָּ ֵדי־ֶזה ִיתְּ ַעל־יְּ ה וְּ ִכינָּ ְּ ה  ו בֹוִנים ֵמֶהם קֹוַמת ַהׁש  ִריךְּ לָּ קֹום ַהצ ָּ ָּ מ 

יַח: ׁשִ ָּ  ַהמ 

ֵניֶהם  ׁשְּ ִריִכין ַלֲעֹסק ב ִ ן צְּ ֵ ֶזה. ַעל כ  ִאיִרין ֶזה לָּ ִקין ֶזה ֶאת ֶזה ו מְּ ַחז ְּ ה ֵהם מְּ ָּ ִפל  ה ו תְּ ֹורָּ ה. ת 

ם לוֹ  דָּ אָּ ה ׁשֶ ֹורָּ ל ַהת  כָּ א וְּ קָּ יְּ ֵהם ד ַ מֹות וְּ ׁשָּ אֹוִתי ֹות ֵהם ִניצֹוֵצי נְּ ל הָּ ָּ ֹות, כ  ַלֲעש  ֹמר וְּ ֵמד ִלׁשְּ

ם אֹור  ם ג ַ לָּ ֵדי־ֶזה ִנׁשְּ ַעל־יְּ ו ר וְּ ִחיַנת ִעב  בְּ ם ב ִ ים ׁשָּ ׁשִ ַחד ְּ ִנתְּ ה וְּ ָּ ִפל  תֹוךְּ ַהת ְּ ין ב ְּ ׁשִ ַלב ְּ ִנתְּ

מ ְּ  ֵדי ׁשֶ ֵלמו ת הו א ַעל־יְּ ְּ ר ַהׁש  יֹוֵתר, ַאךְּ ִעק ַ ה ב ְּ ָּ ִפל  יק ַהת ְּ ד ִ ַהצ ַ ה לְּ ָּ ִפל  ִביִאין ֶאת ַהת ְּ ִרין ו מְּ ְּ ַקׁש 

ֹור: ד  ב ַ  ׁשֶ

י־ֵכן הו א רֹוֶאה  ִ ַאף־ַעל־פ  ה, וְּ ב ֵ ִנים ַהרְּ ׁשָּ ִמים וְּ דו ת יָּ ֹודְּ ב  ִהתְּ ה וְּ ָּ ִפל  תְּ ה ב ִ ב ֶ ם ַמרְּ דָּ אָּ ו. ִאם הָּ

ֶמה לֹו שֶׁ  ִנדְּ ַרךְּ וְּ ב ָּ ם ִיתְּ ֵ ֹאד ֵמַהׁש  חֹוק מְּ ֲעַדִין הו א רָּ מֹו ׁשֶ ַעצְּ ִנים ב ְּ ָּ יר פ  ת ִ ַמסְּ ַרךְּ כ ְּ ב ָּ ם ִיתְּ ֵ ַהׁש 

יו  יחֹותָּ ש ִ יו וְּ ֹותָּ ִפל  ַרךְּ ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ת ְּ ב ָּ ם ִיתְּ ֵ ַהׁש  לֹום ׁשֶ ׁשָּ ֶעה ַחס וְּ לֹום. ַאל ִיטְּ ׁשָּ ו  ַחס וְּ נ  ֶ ִממ 

יב  ׁשִ ַרךְּ ׁשֹוֵמַע ו ַמֲאִזין ו ַמקְּ ב ָּ ם ִיתְּ ֵ ַהׁש  ה ׁשֶ ֵלמָּ ה ׁשְּ ֱאמו נָּ ל, ַרק ַיֲאִמין ב ֶ לָּ ו ר כ ְּ ִדב  ו ר וְּ ב  ל ד ִ ָּ כ 
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ו ר  ִדב  ו ר וְּ ב  ל ד ִ ָּ לֹום. ַרק כ  ׁשָּ ד ַחס וְּ ו ר ֶנֱאבָּ ב  ֵאין ׁשו ם ד ִ ה וְּ יחָּ ש ִ ה וְּ ִחנ ָּ ה ו תְּ ָּ ִפל  ל ת ְּ ָּ ל כ  ׁשֶ

ַמר  ַעם ַאךְּ ֲעַדִין ֹלא ִנגְּ ַ ל פ  כָּ ַרךְּ ב ְּ ב ָּ יו ִיתְּ עֹוֵרר ַרֲחמָּ ַעט ו מְּ ַעט מְּ ה מְּ לָּ ַמעְּ ם לְּ ה ֹרׁשֶ עֹוש ֶ

ן יָּ נְּ ֹלא  ַהב ִ ׁש וְּ ֵ ֶיה ִטפ  ִנים ִאם ֹלא ִיהְּ ָּ ַהׁש  ִמים וְּ בֹות ַהי ָּ ֹו. ו ִברְּ ֹנס ב  ִריךְּ ִלכְּ הו א צָּ ה ׁשֶ ָּ ֻדׁש  קְּ ד ִ

יֹוֵתר, ֲאַזי ַעל־ ה יֹוֵתר וְּ ָּ ִפל  תְּ ץ ב ִ ֵ ַאמ  ִיתְּ ַחז ֵק וְּ ִיתְּ ר וְּ ב ֵ ג ַ ִיתְּ ם וְּ עֹולָּ ׁשו ם ֹאֶפן ב ָּ ֹו ב ְּ ת  ַדעְּ ֹל ב ְּ ִיפ 

וֹ  ִפל  ו י ַהת ְּ ֵדי ִרב  יו יְּ נָּ ָּ ִאיר לֹו פ  יָּ יו וְּ ֶנה ֵאלָּ ַרךְּ ִיפְּ ב ָּ ם ִיתְּ ֵ ַהׁש  , ַעד ׁשֶ ַרךְּ ב ָּ יו ִיתְּ רו  ַרֲחמָּ מְּ ָּ ת ִיכ 

ה: דֹולָּ ה ג ְּ לָּ ֶחמְּ ַרֲחִמים ו בְּ ֵבהו  ב ְּ רְּ ים, ִויקָּ י ִ ֲאִמת ִ יִקים הָּ ד ִ ֹכַח ַהצ ַ צֹונֹו ב ְּ צֹו ו רְּ ֵלא ֶחפְּ ָּ ִימ   וְּ

ר עַ  כָּ ל ש ָּ ַקב ֵ או י ַלֲחׁשֹב לְּ ל ז. ֵאין רָּ כָּ נו  וְּ ָּ ל  ים טֹוִבים ׁשֶ ֲעש ִ ַ ל ַהמ  ָּ י כ  ר, כ ִ בָּ ל ׁשו ם ד ָּ

ה  ׁשו עָּ ֵאיֶזה יְּ ִמים לְּ עָּ ם זֹוֶכה ִלפְּ דָּ אָּ ו  ִאם הָּ ן ֲאִפל  ֵ . ַעל כ  ַרךְּ ב ָּ ֹו ִיתְּ ֹל ֵמִאת  ֹות ַהכ  ִפל  ַהת ְּ

תֹו  ָּ ִפל  תֹו ו תְּ ֹורָּ ֵדי ת  ֶזה ַעל־יְּ ה לָּ ז ָּכָּ ת, ַאל ַיֲחׁשֹב ׁשֶ צָּ בו ת קְּ רְּ קָּ ִהתְּ ֹל וְּ י ַהכ  ֹוִבים כ ִ יו ַהט  ו ַמֲעש ָּ

ע  ב ָּ יָּה ִנטְּ הָּ ה ׁשֶ ֶ מ  לֹום ב ַ ׁשָּ ע ַחס וְּ ב ָּ יָּה ִנטְּ ר הָּ בָּ דֹול כ ְּ ֹו ַהג ָּ ד  לו ֵלא ַחסְּ "ל, וְּ נ ַ ַ ַרךְּ כ  ב ָּ ֹו ִיתְּ ֵמִאת 

ן: לָּ א ִלצְּ נָּ  ַרֲחמָּ

ֲאבו תָּ  סָּ מְּ א ד ִ רָּ הו א ִעק ָּ ִיין. וְּ א הו א ַעל ֲערָּ יׁשָּ א ב ִ רָּ ִיצְּ א ד ְּ רָּ ִריִכין ֵליַדע ח. ִעק ָּ ן צְּ ֵ א. ַעל כ 

ה ֹזאת  ַתֲאוָּ ם הו א ב ְּ עֹולָּ ֶזה הָּ ם ב ְּ דָּ ל אָּ ָּ ל כ  יֹון ׁשֶ ָּ ס  ר ַהנ ִ ִעק ַ ַח  –ׁשֶ ַנצ ֵ ֵרי ַהז ֹוֶכה לְּ ַאׁשְּ

ה: מָּ חָּ לְּ  ַהמ ִ

ה ָּ ִפל  ִהיר ו ֵמִאיר ֶאת ַהת ְּ הו א ַמזְּ דֹול וְּ אֹור ַהג ָּ ִחיַנת מָּ ֹור הו א ב ְּ ד  ב ַ ֱאֶמת ׁשֶ יק הָּ ד ִ  ט. ַהצ ַ

ֹטן: אֹור ַהק ָּ ִחיַנת מָּ הו א ב ְּ  ׁשֶ
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ךָּ תר"א: ַרךְּ יֹום א' ֶלךְּ לְּ ב ָּ ם ִיתְּ ֵּׁ ַרת ַהש   ֶעזְּ  ב ְּ

יתָּ  ֶפר. ֶהֱחיֵּׁ ֵּׁ ד ַהס  ה לֹומֵּׁ ָּ ַאת  ֶ ָּ ש  ת  ַתבְּ ָּ כ  ֶ י. ַמה ש   ת ִ לְּ ךָּ ִקב ַ בְּ ָּ ת  ִאיר. ִמכְּ ִני ֲחִביִבי נֵּׁרֹו יָּ ִבי ב ְּ ֲאהו 

ֹאד. ו   ךָּ אֹוִתי מְּ מְּ ַחי ֶה ַעצְּ ה מְּ ָּ ַאת  ֶ ט ַמה ש   רָּ ּכֲֹהִנים ִבפְּ ל הַּ ה ֱאמֹר אֶׁ ּתֹורָּ ם ּבַּ ָּ תּוב ש  ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ּכְּ

ה, ֲעשֶֹׁ בֹוא ִליֵדי מַּ ּיָּ ֶׁ ּמּוד ש  ּלִ ת הַּ ךְּ חֹובַּ י ּכָּ ה, ּכִ קָּ דָּ ּצְּ ן הַּ יַּ ִענְּ ים  ּבְּ דֹוש ִ יו ַהק ְּ רָּ פָּ ט סְּ רָּ פְּ ב ִ

צֹות טֹובֹות. ַאךְּ הִ  עֵּׁ ֹות וְּ ד  ִאים ֻעבְּ לֵּׁ ְּ מ  ֶ ַבר ש  יֹום טֹוב ֶהעָּ ב ְּ ֶ ִני ֲחִביִבי ש  ִני ב ְּ ַ ת  רְּ ַ כ  ֱחֵייִתי זְּ הֶׁ

יק  ּדִ ּצַּ ל הַּ ֶׁ ִין ש  ֵלי זַּ ּכְּ ר הַּ ִעּקַּ ֶׁ ם ש  ָּ תּוב ש  ּכָּ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ "ל ּבַּ ּנַּ ה הַּ ּתֹורָּ ת הַּ לַּ חָּ תְּ הַּ ה ּבְּ ּבֵ רְּ ִמי הַּ צְּ עַּ

ּבֹ כְּ ּיִ ֶׁ ֹות ש  ִביש  ּכְּ ל הַּ כָּ חֹם וְּ לְּ ּיִ ֶׁ מֹות ש  חָּ לְּ ּמִ ל הַּ כָּ ה. וְּ ִפּלָּ ה ִהיא ּתְּ ִפּלָּ ּתְּ ֵדי הַּ ל יְּ ּכֹל עַּ ש  הַּ

כּו', צֹות  וְּ י עֵּׁ ו טֵּׁ ק  ַהל ִ ר ב ְּ כ ָּ ִנזְּ ֶזה, וְּ י ב ָּ ת ִ רְּ ִדב ַ י וְּ ת ִ ַתבְּ ָּ כ  ֶ י ַמה ש   ת ִ רְּ ַ כ  ִהזְּ ל וְּ ל ּכָּ ם עַּ ר ּגַּ ֱאמַּ ּנֶׁ ֶׁ ש 

כּו' ה וְּ ִפּלָּ ּתְּ כּו' הּוא הַּ ּתֹו וְּ מְּ חַּ ֵלי ִמלְּ ל ּכְּ ּכָּ ֶׁ ֵאל ש  רָּ שְֹּ ד ִמּיִ חָּ  .אֶׁ

י ב ָּ  ת ִ רְּ ִדב ַ צָּ וְּ זֶזה קְּ נו  אָּ לֹומֵּׁ י ש ְּ ֵּׁ ש  ֹון  ,ת ִעם ַאנְּ ש  ל לָּ י כ ָּ ֶזה. כ ִ ִמי ב ָּ ַחי ֶה ַעצְּ ה ֲאִני מְּ ָּ ַגם ַעת  וְּ

ד  ֻיחָּ ַֹח מְּ ר. יֵּׁש  לֹו כ  בָּ ל ד ָּ ֶצל כ ָּ יר אֵּׁ כ ִ זְּ ַ מ  ֶ ה ש  כָּ רָּ רֹונֹו ִלבְּ נו  ִזכְּ ֵּׁ ל ַרב  ֶ א ש  ֹורָּ ַהנ  דֹוש  וְּ ֹון ַהק ָּ ש  לָּ וְּ

 ֵּׁ ַחז ֵּׁק ֶאת ַהל  ר ו לְּ עֹורֵּׁ ֶזה. לְּ ִלי ַלֲעֹסק ב ָּ אֵּׁ רְּ ּלֹו ב ִיֹשְּ ֶׁ ִין ש  ֵלי זַּ ל ּכְּ ּכָּ ֶׁ ל ִלּבֹו ש  ים אֶׁ שִֹ ּמֵ ֶׁ ּוִמי ש 

ךְּ  ל ּכָּ חֹם ּכָּ י ֵאין ִלי ּכֹחַּ ִללְּ ִאם ּכִ ה. וְּ זֶׁ ֲעֹסק ּבָּ ש  לַּ דָּ עֹוֵרר ֵמחָּ כּו' ִמתְּ ה וְּ ִפּלָּ ּתְּ כּו' הּוא הַּ וְּ

ּוט ש  ּפָּ ִיל הַּ ִאיש  חַּ מֹו הָּ ל ֲהלא ֲאִני ּכְּ כּו' ֲאבָּ .  וְּ ךְּ לֶׁ ּמֶׁ ית הַּ ִין ִמּבֵ ֵלי זַּ ם הּוא לֹוֵקחַּ ּכְּ ּגַּ ֶׁ ש 

ִדים  ּמְּ לַּ מְּ ִרים הַּ ּשָּ הַּ ךְּ וְּ לֶׁ ּמֶׁ ֹכחַּ הַּ ּכֹל ּבְּ הַּ ל יֹום, וְּ כָּ כּו' ּבְּ ה וְּ מָּ חָּ ִסיֵסי ִמלְּ כְּ מֹד ּתַּ ח ִללְּ רָּ ּוֻמכְּ

ֹאד. וְּ  ה מְּ קָּ ֲחזָּ ה וַּ ה ֲאֻרּכָּ מָּ חָּ לְּ ּמִ הַּ ֶׁ הּוא ֲאִני יֹוֵדעַּ ש  ֶׁ ֵאיךְּ ש  כּו'. וְּ ֵלי אֹותֹו וְּ ּום ּכְּ ֵאין ִלי ש 

ֲעצּוִמים, יו הָּ אֹותָּ לְּ ִנפְּ ת ה' וְּ ּועַּ יש  ה ּבִ ם זֶׁ גַּ י. וְּ ּבּור ּפִ ט ּדִ עַּ י ִאם מְּ כּו' ּכִ ִין וְּ ר  זַּ ָּ ש  ִאי ֶאפְּ וְּ

ל ֶזה,  יַדע כ ָּ ֶזה לֵּׁ ךְּ ב ָּ ילֵּׁ ִריִכים לֵּׁ ם צְּ ֶ ַגם ַאת  ֶזה. וְּ ק ב ָּ זָּ ה ֲאִני חָּ ָּ מ  ַ ֶדה כ  ָּ נֵּׁי ַהש  ְּ ר ַעל פ  אֵּׁ בָּ לְּ

ר מִ  יֹותֵּׁ :וְּ ַהֲאִריךְּ ה לְּ ָּ ַנאי ַעת  ְּ ין פ  תֹו ִמז ֶה. ֶיֶתר ִמז ֶה אֵּׁ ִחל ָּ תְּ צֹות ב ִ י עֵּׁ ו טֵּׁ ִלק  ן ב ְּ ַעי ֵּׁ  ז ֶה, וְּ

 

א תקצ"ז: ם יֹום א' ַוי ֵּׁצֵּׁ ֵּׁ ךְּ ַהש   רו   ב ָּ

ַקי ֵּׁם: נו  לְּ ֵּׁ ַזכ  ו עֹות יְּ ש  ַעל ַהיְּ ָּ  ב ַ ש  ֹשו ַח ב ַ ק לָּ חָּ א ִיצְּ צֵּׁ ל ַוי ֵּׁ כָּ נֵּׁי קֹונֹו ב ְּ ה ִלפְּ יחָּ ֹשִ ֹות ב ְּ ב  ַהרְּ ֶדה, לְּ

ה ַמה  יֹום ַנֲעֹשֶ ין יֹום לְּ ֵּׁ ךְּ ב  ָּ תֹוךְּ כ  ִאם ב ְּ ; וְּ ש  דָּ חָּ ל יֹום מֵּׁ כָּ ֹאד ב ְּ ֹאד מְּ ֶזה מְּ ַחז ֵּׁק ב ָּ ִהתְּ יֹום ו לְּ

ם.  עֹולָּ ד לְּ ינֹו ֶנֱאבָּ ו ר טֹוב אֵּׁ ב  י ַהד ִ ַיֲאִמין כ ִ ה. יֵַּׁדע וְּ ֲעֹשֶ ַ נ  ֶ בֵּ ש   ם גַּ ד חַּ ּכַּ ּתֹר וְּ ִלסְּ . וְּ ךְּ ּפַּ הַּ ּה ִאתְּ

לֹום ָּ ש  ס וְּ א ִהיא חַּ ּתָּ ש ְּ ּבֶׁ ל יַּ ֶׁ א ש  רָּ בָּ ּסְּ ֲעקֹר הַּ לַּ ה צְּ  ,וְּ זֶׁ יֹוֵתרּובָּ ק ּבְּ ּזֵ חַּ ִהתְּ  .ִריִכין לְּ



 אמור אל הכהנים                    פרפראות לחכמה'                    בליקוט על תורה 

 יג  

 

 פרפראות לחכמה
 אמור אל הכהנים - סימן ב

 

א( "אמור וכו'" אות ג', ומי שזכה לחרב הזה 
צריך לידע איך ללחום עם החרב, שלא יטה 
אותה לימין או לשמאל וכו'. עיין ליקוטי הלכות 
חושן משפט, הלכות נחלות הלכה ד' אות כ' 
שכתב שם, שגם זה הוא בכלל מה שכתב כאן, 
שצריכין בתפלה להיות קולע אל השערה ולא 

יטה לימין או לשמאל. היינו שלא  יחטא ולא
יטעה חס ושלום, שהתפלות הם לריק חס ושלום 
מחמת שזה כמה שצועקין ואינם נושעים, שזה 
בחינת נוטה לשמאל, שעושה מדת רחמיו יתברך 
כאילו הוא אכזרי חס ושלום, וכאילו אין השם 
יתברך שומע תפלת ישראל. וכן אל יטעה לומר, 

תינו כי אם מאחר שאי אפשר לפעול בתפל

בחסדו יתברך, אם כן למה לנו להרבות בתפלה 
כלל נסמוך רק על חסדו לבד, שזה בחינת נוטה 
מן הצד לימין שלא כראוי שסומך רק על חסדו 
לבד. ובאמת שניהם כאחד טובים, שצריכים 
להרבות בתפלה מאד תמיד, ולידע שאין שום 
תפלה מתפלתינו נאבדת חס ושלום; וכן צריכין 

ת, שאין אנו כדאין לפעול בתפלתינו לידע האמ
כי אם בחסדו יתברך, ואף על פי כן אנו צריכין 
לעשות את שלנו להרבות בתפלה תמיד, והשם 
יתברך יעשה את שלו, וימשיך עלינו חסדו 
יתברך למענו ויושיענו מהרה, וכמבואר כל זה 
בסוף המאמר הנ"ל. ועיין שם עוד דברים 

 נפלאים בענין זה הנ"ל:
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 ביאור הליקוטים
 מאמר ב'-אמור אל הכהנים

 

ז' שמות. והם המילואים של השני שמות,    א. 
אהיה הויה. שם הויה הוא בד' המילואים, ע"ב, 
ס"ג, מ"ה, ב"ן. ושם אהיה הוא בג' המילואים, 

 קס"א, קנ"א, קמ"ג: 

ועל ידי מה זוכה למשפט, על ידי צדקה. מבאר 
בזה ענין הכתוב יכלכל וכו' שהביא לעיל, שהוא 
מצורף להשבח, טוב איש חונן. וכן יבאר סיום 
 הכתוב משפטיך וכו' הנ"ל בפנים, וצדקתך וכו': 

ציון במשפט תפדה. מבאר בדבריו הקדושים גם 
 סיום הכתוב, ושביה בצדקה: 

בזה תיבת מספרים, שהוא  מאירין זה לזה. מפרש
 לשון ספיר ואור: 

בתולות אחריה ריעותיה מובאות לך. מבאר בזה 
אגב אורחא לסוף ענין הכתוב, חגור חרבך על ירך 
גבור הנ"ל בפנים, בשבח הצדיק שסובב עליו זה 

 המזמור: 

אורך הגלות, ואנחנו צועקים אליו, ואינם נושעים 
שן משפט וכו', יבשתא הוא. מדברי מורנ"ת בחו

הלכות נחלות שסובבת על זה המאמר, נראה 
מבואר, שרבינו ז"ל סובב בזה לקריאת התפלה 
בשם חוטם, והבאתו על זה את הכתוב ותהלתי 
אחטם לך, שפירושו על המתנתו ואריכת אפו 
יתברך. כי באתערותא דלתתא איתער לעילא, 
אשר על זה מוכרחים נפשות ישראל בכל ימי 

ואריכות אפים בתפלותיהם, הגלות, הרבה המתנה 
ועל ידי זה נתעורר באתערותא דלעילא אריכת 
האף והחוטם שלמעלה כביכול, עד שגם בכל ימי 

 עורף הדין לא יכריתינו לגמרי חס ושלום: 

 :ואלה מוסיף על הראשונים

בדבר אריכת אפים והחוטם הנ"ל, יש לבאר 
מכותלי דבריו הקדושים, שגם הוא העיקר בסוד 

שלמעלה, ששופע עלינו גם בעת ההסתרה. הפנים 
אשר מזה בעצמו, נתוסף והולך בכל עת, בנין 
שכינתו בתוכינו, שישוב אלינו את פניו כמוב"פ. 

, למעני ומבאר לפי זה סמיכות הענין שבזה הכתוב
 : יםאעשה וכו' שמבאר בפנ

עוד מבואר מדברי מורנ"ת ז"ל בהלכות     ב.
ייה לימין ולשמאל נחלות הנ"ל, בענין ההט

המוב"פ, שהם נמצאים גם בסוג השני טעותים 
המבוארים בדבריו הקדושים לפירוש המאמר 
מרבה בר בר חנה. טעות אחד מפורש בדבריו 
הקדושים, על אודות אריכות הגלות, שמחמת זה 
יש מעמינו בני ישראל שטועים בלבם שכל 
התפילות הם לריק חס ושלום. וטעות השני מרמז 

הקדושים, על אודות הכתוב למעני למעני  בדבריו
וכו' ]שנסמך לענין ותהלתי אחטם לך[ הנ"ל, 
שבחסדו לבד יגאל אותנו. כי לפי זה נמצאים 
הטועים ואומרים שאין צריך כלל להרבות בתפלה 
על זה, כי גם בלא זה יגאל אותנו בחסדו ורחמיו 
למענו לבד, ובאמת אינו כן, כי בכל זאת מוכרחים 

רבות בתפלה ותורה, וכאשר נדבר מזה אנחנו לה
 לקמן: 

עוד הוצאתי מדברי מורנ"ת בהלכות נחלות     .ג
הנ"ל, לבאר בענין ביטול המחשבות זרות 
שבתפלה. שמה שסובב עבור זה גם כן בתיקון 
המשפט, הוא מחמת שגם המחשבות זרות 
נמשכות מההטיות הנ"ל, ושזה מה שקורא אותם 

הוא מלשון הזוהר הקדוש בשם עננין דמכסיין ]ו
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על אודות הקליפות מעשו וישמעאל, שהם תרי 
עננין דמכסיין[ ומעכבין את התפלה הנ"ל. כי 
קליפת עשו, הוא המדחה את האדם בזרות 
מחשבותיו, להטותו לגמרי לשמאל, כי הוא 
הכופר ואומר שכל התפלות הם לריק חס ושלום. 
וקליפת ישמעאל, הוא המדחה את האדם בזרות 

שבותיו, להטותו לימין החסד יותר מדאי, מח
עניינו, שיהיה נדמה להאדם כי כבר שמע ה' אל 

, שגם מחמת זה נדחה וארי קבל ה' ית צלותינו
האדם מהתפלה בכל עת. ולפי זה מבאר יותר 
בהכרח משפט יעקב עמודא דאמצעותא. כי 
מאברהם ימין החסד, יוצא ונאחז ישמעאל, המטה 

סד. ומיצחק שמאל הדין, יותר מדאי לימין הח
יוצא ונאחז קליפת עשיו, המדחה לשמאל כנ"ל. 
ולא כן יעקב, שהוא עמודא דאמצעותא, ולא נאחז 

 ויוצא מאתו עשו וישמעאל הנ"ל: 

גם מבואר שם מדברי מורנ"ת הנ"ל, שמחמת     .ד
שהעננים עומדים בתכלית ההיפך מהתפלה, 
תסובב על זה בעצמו חרב התפלה להלחם כנגדם. 
ושמחמת זה מוכרח שיהיה לחרב התפלה שני 
פיות, שבחו של מקום, ושאלת צרכיו. כי שבחו 
של מקום, הוא תכלית ההיפך מקליפת עשו, 

ריק, כי כנגד זה הכופר ואומר שכל התפלות הם ל
אנו מספרים בשבחו של מקום, שגם היום הוא 
שומע תפלותינו, ובונה בזה קומת השכינה 
והמשכן, עד שבהשלמת הקומה, ישוב אלינו 
בסוד הפנים, שהוא מדת הרחמים והחסד 

. למענו למענו יעשה כנ"ל מהמוב"פכמוב"פ, ו
ובכל זאת, אנו מוכרחים להשמר גם מקליפת 

המדחה ואומר לסמוך לגמרי על  ישמעאל, שהוא
חסדו ושבחיו יתברך, ושגם מחמת זה אין צריך 
להתפלל ולשאול כלל את צרכינו. וכנגד זה 
מוכרח להתגבר בפי השני מהחרב, בשאלת צרכיו 

 כמוב"פ: 

כפי כל הנ"ל, נראה ומבואר, שהעיקר הוא     ה.
שיקלע האדם בחרב תפלתו, לקליפת עשו ]איש 

דם כנגד זה, בשבחיו ותהלותיו שעיר[, ולהתק
יתברך. ותדקדק ותמצא בהמקראות שסובב בהם 
לענין התפלה, שבכולם נקראה התפלה, בשם 
תהלה ושבח. תהלתי אחטם. באלוקים הללנו. 
 שימו כבוד תהלתו. את ה' האמרת ]לשון שבח[: 

בהעלאתו הנ"ל מדבריו הקדושים, שהענן      ו.
ף התפלה, העיקרי המעכב את הדיבור והט

 ומקובל, הוא קליפת עשוור בפה מלהיות שג
]שבמדת הדין שלמעלה, נולד ועמד בתחלה הוא 
לבד במעלת הבכורה, זה לעומת זה[. מבאר יותר 
בענין הכתוב ואני וכו', אשר לקחתי וכו', בחרבי 
ובקשתי, ושבזה קורא ומכנה לעשו, בשם אמור. 

היפך ונראה מבואר, שהוא זה לעומת זה, תכלית ה
משבחו של מקום, את ה' האמרת, שמבאר בזה 

 הכתוב אמור וכו': 

בהמבואר מדבריו הקדושים, שאף על פי     .ז
שעיקר התיקון הוא בהחזרתו יתברך אלינו בפניו 
במדת הרחמים, שהוא שם הויה כנודע. אבל לזה 
בעצמו אנו מוכרחים על כל פנים אתערותא 

ישול[ בתורה דלתתא, להכין עצמינו ]באפיה וב
ותפלה, שהוא ההכנה להשבתו אלינו בשם הויה 
כנ"ל. יש לבאר בכוונתו הקדושה, שמחמת זה 
מצורף גם השם אהיה להשם הויה במילואי הז' 

שם אהיה, הוא ההכנה לעצם שמות הנ"ל, כי ה
כנודע. ומחמת שהעיקר הזוכה לזה, הוא  ההויה

הצדיק ושומר הברית, כיוסף הצדיק בעצמו, עד 
נכלל על ידי זה, בשני השמות הנ"ל, אשר בהם ש

ד' המילואים וג' המילואים כנ"ל, תבין מרחוק 
בביאורו למאמר רבה בר בר חנה, שקורא את 
הצדיק, בשם ד'ג'. וכן תבין מרחוק בהפלאות 
הכתוב הנ"ל, א'ת י' ה'אמרת ה'יום ]באתערותא 
דלתתא הנ"ל[, ו'ה' ה'אמירך ה'י'ום ]באתערותא 

 ל[:דלעילא כנ"
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עי' זוהר נשא באידרא חוטמא היינו  ,פרדשקא
 פרדשקא.

עיקר כלי זיינו של משיחא התפלה שהוא  ,'אות א
בחינת חוטם וכו' ומשם עיקר חיותו. היינו כי 
עיקר הרוח חיים הוא בהחוטם כמו שכתוב 

 )בראשית ב( ויפח באפיו נשמת חיים.

וכמו שכתוב כי לא בקשתי אבטח וכו'. היינו  ,שם
ה על מה שכתוב מקודם, כי התפלה הוא שזה ראי

כלי זיין כמו שכתוב )בראשית מח( בחרבי 
ובקשתי ופירש רש"י בתפלתי ובקשתי. ומנין לו 
זה שחרב וקשת הוא תפלה ובקשה דלמא הוא 

זה מביא ראיה כי לא נוכל לפרש -ועל ,כפשיטא
שיעקב התפאר עצמו שנצח המלחמה בחרב 

כי לא  וקשת כפשוטו, כי כתיב )תהלים מד(
בקשתי אבטח, ע"כ ההכרח לפרש שחרב קשת 
הוא תפלה ובקשה שזה עיקר הכלי זיין. ועיין בבא 

 בתרא דף קכ"ג.

ועיין בליקוטי עצות אות תפלה ששם נזכר בזה 
הלשון: עיקר כלי זיין של איש הישראלי הוא 
תפלה, ומובן מזה שאף שרבינו ז"ל כתב כאן עיקר 

ל הכבישות כלי זיין של משיח הוא התפלה וכ
שיכבוש במלחמה הכל משם, אך כוונת רבינו ז"ל 
היתה שעיקר כלי זיין של כל איש הישראלי הוא 
תפלה וכל המלחמות שצריך איש הישראלי 
ללחום ולכבוש הן מלחמת היצר והן מלחמת 
החולקים והמונעים אותו מדרך האמת והטוב 

ידי התפלה שהוא עיקר כלי -הכל יכול לכבוש על
שמשים אל לבו שתפלה הוא כלי זיין זיין. ומי 

בוודאי יתחזק מאד בתפלה כי בכלי זיין יכול 
לכבוש הכל, ואם אינו יכול להתפלל כראוי ידמה 
בעיניו שהוא איש חיל פשוט שגם הוא לוקח כלי 

זיין מבית המלך בכח השרים המלמדים אותו 
ובכוונה הודיע רבינו ז"ל שהתפלה הוא הכלי זיין 

 חד בתפלה תמיד.למען יתגבר כל א

צריך לידע איך ללחום עם החרב שלא  ,שם אות ג'
ידי בחינת -יטה אותה וכו' וזה אי אפשר אלא על

יכלכל דבריו במשפט. היינו שצריך לסדר תפלתו 
כראוי ויכלכל דבריו במשפט שלא יכשל באמרי 
פיו ולא יטה בתפלתו לימין ולשמאל מן הדרך 

שמביא  הישר והאמת. ועיין פרפראות לחכמה מה
בשם ספר לקוטי הלכות הל' נחלות ה"ד שמבאר 
זה שכותב כאן שלא יטה מפרש במאמר דרבב"ח 
כד חם גבה איתהפיך ואי לא הוה מקרבינן 

 לספינתא וכו'.

כי אם הלחם אשר הוא אוכל נאמר  ,שם אות ד'
אצל יוסף אשר זכה לתקון הברית ולתפלה 

ידי מה זוכה -שיושלם על ידה קומת השכינה ועל
ידי צדקה וכו' ובשביל זה -חינת משפט הוא עללב

-צריך להפריש צדקה קודם התפלה. היינו כי על
ידי צדקה זוכה שיוכל לכלכל דבריו במשפט 
ולסדר תפלתו בתכלית השלימות שלא יטה אותה 

 לימין ולשמאל.

ידי -ועיקר של המחשבות זרות הם על ,שם אות ה'
קלקול המשפט. מבאר כאן מה שמביא למעלה 

ידי המשפט, כי עיקר -קון התפלה הוא עלשתי
תיקון התפלה הוא כשהוא זוכה ]א"ה להתפלל[ 

-בלי שום מחשבות זרות ומחשבות זרות הם על
כן אי אפשר להתפלל -ידי קלקול המשפט, על

ידי -בשלימות בלי שום מחשבות זרות רק על
ידי צדקה כמבואר שם. -משפט ולמשפט זוכה על

שנותנין בפרט קודם ידי צדקה -ומובן מזה כי על
 התפילה זוכין להנצל ממחשבות זרות שבתפלה.
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ולעתיד שיתוקן בחינת משפט כמו שכתוב  ,שם
)ישעיה א( ציון במשפט תפדה, וזה שסיים ושביה 

ידי צדקה זוכה למדת משפט וכו', -בצדקה כי על
היינו כי לעתיד לבוא יזכו כל ישראל למשפט 

ום שיתפללו כל ישראל תפלה בשלימות בלי ש
מחשבות זרות, כי אז יתעבר עננין דמכסיין על 
עינא לא כמו שהיה בעת החורבן שנאמר )איכה ג( 
סכותה בענן לך מעבור תפלה, ואז יתעברו העננין 
שהם המחשבות זרות וכל התפלות יתקשרו 
ויבואו למלך המשיח כמו שמבאר באות ו', אז 
יהיו התפלה אצל מלך המשיח לכלי זיין שיכבוש 

 ידי תפלה.-מות רק עלכל המלח

שם אות ו', וכל התורה שאדם לומד וכו' נתלבשים 
בתוך התפלה, היינו כי צריך לעסוק בשניהם 
דווקא בתורה ותפלה והן מחזקין ומאירין זה לזה, 

ואז דייקא כשעוסקים גם בתורה אז נעשה התפלה 
כלי זיין אצל משיח. וכן בפרטיות אצל כל אחד 

 י תפלה.יד-מישראל שיכבוש הכל על

בבחינת )תהלים מה( בתולות אחריה  ,שם
ריעותיה מובאות לך. היינו שזה קאי על מלך 
המשיח שאליו מובאים כל התפלות עם התורה 
שנתלבשה בהם, כמו שכתוב )שמות לט( ויביאו 
את המשכן אל משה משיח )ועיין בזוהר פקודי ד' 
רל"ח מובאות לך כד"א ויביאו את המשכן אל 

הוא כלי זיין שילחום בה כל  משה( ואז התפלה
מלחמותיו ויכבוש על ידי זה הכל. ועיין שם 
שכתוב )תהלים מה( מקודם חגור חרבך על ירך 
הנאמר בהתורה הזאת )שם( חציך שנונים עמים 

תחתיך יפלו הכל כנ"ל.
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אות ג', ומי שזכה לחרב הזה צריך לידע איך 
ללחום עם החרב שלא יטה כו' כי כשזוכה 
שהתפלה הוא בחינת חרב אצלו ויכול להמית 
ולהחיות בתפלתו על כן צריכין להיות קולע אל 
השערה ולא יחטא כי הצדיק יכול להעניש על ידי 
קפידתו אפילו בטעות על כן צריך לדקדק בזה 

ידי משפט בחינת כי אלקים מאד וזה זוכין על 
שופט זה ישפיל וזה ירים היינו לענין להשפיל 
ולהרים צריכין בחינת משפט ולזה צריכין צדקה 
וזשאמרו רז"ל למה נתן את הבכורה ליוסף 
בשביל שכלכל אותו היינו מה שלקח את הבכורה 
מראובן ונתנה ליוסף זה בחינת משפט זה ישפיל 

ליוסף ולמשפט  וזה ירים שהשפיל לראובן והרים
הזה צריכין בחינת צדקה ועל כן על ידי שכלכל 
אותו יוסף שהוא בחינת צדקה ויעקב ויוסף כחדא 
חשיבי בחינת משפט וצדקה ביעקב על כן זכה 
למשפט האמיתי הזה ליקח הבכורה מראובן 
וליתנה ליוסף וזהו אשר לקחתי מיד האמורי 
בחרבי ובקשתי בתפלתי ובקשתי כי על ידי 

זוכה בתפלתו להיות קולע אל השערה המשפט 
ולא יחטא כי באמת מגיע הבכורה ליוסף על ידי 
שזכה לשמירת הברית כמבואר לעיל וראובן 
שפגם בזה ניטלה ממנו כמ"ש כי עלית משכבי 

אביך כו' כמבפ"נ:
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עיקר שלימות התפלה הוא בשבת שזה בחינת 
מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' וכמבואר 
בזוהר הקדוש ובתיקונים שאז עיקר שלימות 

 עליית התפלה. 

גם שבת הוא בחינת שמירת הברית כמו שכתוב 
ברית עולם וכמבואר במאמר בירא בדברא סימן 

ז ל"א. והוא בחינת יוסף כנ"ל בסימן א', ועל כן א
עיקר קדושת הזווג ועונת תלמיד חכם משבת 
לשבת וכמבואר בזוהר הקדוש. וזה בחינת )שבת 
ס"ג( לא יצא לא בסייף וכו' כי אז נתבטלין כל 
הכלי זיין. ואז עיקר הכלי זיין הוא התפילה שזה 
בחינת שהביאו שם הפסוק שנאמר על לעתיד 
וכתתו חרבותם לאתים וכו'. גם שבת הוא בחינת 

נת עמודא דאמצעיתא כמובא בתיקונא משפט בחי
תשסרי דף מ'. שהתיו של שבת מרמז על תפארת 
שהוא עמודא דאמצעיתא. וכן מבואר בספר הקנה 
דף ג'. תפארת נקרא שבת ומלך וכו' וזה ואת 
משפטי שמרו וכו' ואת שבתותי קדשו וכו' 
)יחזקאל כ( והוא בחינת יעקב. כי יעקב הוא 

כמו שכתוב ויחן הראשון שנאמר בו שמירת שבת 
את פני העיר וכמו שדרשו רז"ל גם שבת הוא 
בחינת שלימות הצדקה בחינת שמש בשבת צדקה 
לעניים. ועל כן פתח התנא מסכת שבת פשט העני 
את ידו וכו'. וכמבואר במאמר בירא בדברא הנ"ל 
ועין גם כן במאמר פוסעים בו סימן פ"ו. וזה 

ו' שאמרו רז"ל פוסקין צדקה לעניים בשבת וכ
)שבת דף קג( וזה שמרו משפט ועשו צדקה וכו' 
אשרי אנוש וכו' שומר שבת מחללו וכו' ומחזיקים 

 בבריתי. 

גם שבת הוא בחינת ביטול המחשבות זרות שהם 
בחינת עננין דמכסין על עיינין כי שבת הוא בחינת 

עולם המחשבה כידוע ועל ידו נתבטלין העננין 
הנ"ל וזורחת השמש כמו שכתוב וזרחה לכם יראי 
שמי אלו שומרי שבת כמו שפירש רש"י )תענית 

 דף ח:( שמש צדקה. 

גם שבת הוא בחינת עיינין בחינת תלת גוונין 
 דעינא ובת עין כידוע.  

גם שבת הוא בחינת הצדיק כמבואר בתיקונים 
ם מבחינה אחת והוא בחינת משה ששבת וצדיק ה

משיח בחינת ישמח משה במתנת חלקו כידוע. 
והוא בחינת הקמת המשכן. ועל כן נסמך ענין 
שבת למלאכת המשכן. ואין מלאכת המשכן דוחה 
שבת כי אדרבא עיקר בנין המשכן על ידי שמירת 

 שבת. 

גם שבת הוא בחינת לימוד התורה כי אמרו רז"ל 
תות אלא לדברי תורה בירושלמי לא ניתנו שב

והכל מודים שבשבת ניתנה תורה ואז קריאת 
התורה בשלימות ובשעת התפלה דייקא. ואז 
בחינת התחדשות הנשמות כי שבת הוא עולם 
הנשמות כמבואר בזוהר הקדוש ועיין בתיקון ואו 
מענין בתולות אחריה וכו' וזה בחינת השמים 
מספרים כבוד אל שמתחילין במזמורי שבת 

על ענין הנ"ל כמבואר בפנים. גם אז שמרמז 
בחינת ביטול בחינת הסתרת פנים כמבואר בכתבי 
האריז"ל שבשבת הוא בחינת יחוד קודשא בריך 
הוא ושכינתיה פנים בפנים. ובערב שבת במנחה 
עולין כל התפלות של חול שזה בחינת הכנה 
ליחוד הנ"ל בחינת אפיה ובישול כמבואר בפנים. 

פו אפו ואת אשר תבשלו שזה בחינת את אשר תא
בשלו ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד 
הבוקר, בחינת בוקר דאברהם בחינת חסד כי גמר 
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התיקון הוא רק על ידי חסד של השם יתברך 
 שמאיר בשבת כמובן בזוהר הקדוש.

וזה בחינת מזמור שיר ליום השבת וכו' להגיד 
בבוקר חסדך וכו' ומחמת שקדושת שבת כלול 

נות הנ"ל שהם בחינת תיקוני התפלה מכל הבחי
שהוא חיותו של משיח על כן נאמר )ירמיה יז( 
והיה אם שמוע תשמעון וכו' לבלתי הביא משא 

וכו' ולקדש את יום השבת וכו' ובאו בשערי העיר 
הזאת מלכים ושרים יושבים על כסא דוד וכו' 
בחינת מפרי בטנך אשית לכסא לך המבואר 

 .בפנים

ועל כן אמרו רז"ל אלמלי שמרו ישראל שתי 
שבתות מיד נגאלין. כי ביאת המשיח והתקרבות 

הגאולה תלוי בשמירת שבת כנ"ל: 

 

 

 

 הארץזמרת 
 אמור אל הכהנים - סימן ב

 

עיקר מקום התפלה שהיא בחי' חיותו של משיח 
הוא בא"י כנ"ל. ועל כן התחלת כבישת ארץ 
ישראל היתה מיריחו ע"ש הריח שהוא בחי' 
תפלה. וכן הנחלה הראשונה של יעקב אבינו 

 בא"י היא שכם. שעל זה נאמר בחרבי ובקשתי.

וארץ ישראל היא בחי' תיקון הברית כידוע )ע' 
. שזה בחי' יוסף שנקבר זוהר ח"ב כ"ג כ"ו נ"ט(

בשכם והיא נחלתו. וארץ ישראל היא עיקר בחי' 

תיקון המשפט. כמאמר רז"ל אנן שליחותא 
 דידהו קעבדינן.

ושם לא הי' המבול שהוא בחי' מחשבות זרות 
שבתפלה. כמבואר בסי' מ"ד מחיאת כפים. ושם 
עיקר מקום התורה כנ"ל. וכן עיקר מקום התפלה 

ן נקראת ארץ המוריה שהוא בחי' ריח. ועל כ
ושם עיקר מקום המקדש שנקרא גם כן משכן 

 כמו שאמרו ז"ל: 
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 ירח האיתנים
 אמור אל הכהנים – 'בסימן 

 
ני סרי דף ל"ו שבר"ה עוסקין ממבואר בתיקוני ת

בתקיעות שופר תקיעה שברים תרועה להעביר 
הקליפות שמכסין ומחשיכין אור הקשת ועי"ז 
ממשיכין אורו של משיח וסימניך לא תצפה לרגלי 
דמשיחא עד דתחזי קשתא בגווני נהירין וכו', 
ומחמת שעיקרחיותו של משיח הוא התפילה וכל 

וכל הכבושות שיכבוש הכל מלחמתו שיעשה 
משם ועיקר החרב והקשת שלו הוא תפלה ובקשה 
ע"כ מרבין אז ישראל ביותר בתפלות ובקשות 
ומתפללין הרבה על בנין המלכות דקדושה 
וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי 
משיחך וכו', ומחמת שצריכין לזה בחי' יוסף 

א שהוא בחי' שמירת הברית וגם בחי' יעקב שהו
בחי' משפט ולמשפט זוכין ע"י צדקה ע"כ מרבין 
אז בצדקה ומתפללין הרבה לתקן פגם הברית שזה 
בחי' מה שהולכין על קברי צדיקים בערב ראש 
השנה, כי הצדיקים האמיתיים הם תיקון גדול 
לפגם הברית כמובן בליקות"נ סי' ק"ט, וזה בחי' 
המלך הקדוש ומלך המשפט שואמרים אז כי אז 

בבנין המלכות ותיקוני התפלה שתלוי עוסקין 
בשמירת הברית שזה עיקר בחי' הקדושה כמו 
שארז"ל כ"מ שאתה מוצא וכו' שם תמצא 
קדושה. וצרכין גם בחי' משפט לזה כנ"ל. וזה 
בחי' תקעו בחודש שופר וכו' היינו תקיעת שופר 
הנ"ל שעוסקין בר"ה ומסיים ע"ז כי חק לישראל 

ז על שמירת הוא משפט לאלהי יעקב שמרומ
הברית ובחי' משפט כמבוארבפנים במאמר זה 
הנ"ל. וזה עדות ביהוסף וכו' ודרז"ל שבר"ה יצא 
יוסף במבית האסורים וכו' וע"כ מאיר אז ביותר 

 זכות של יוסף בחי' שמירת הברית הנ"ל: 

וזה בחי' מלכיות זכרונות שופרות, מלכיות כנגד 
חיותו מהתפלה שהיא  בחי' מלכות משיח שעיקר

בחי' מלכות כידוע. ומובא במ"א, זכרונות כנגד 
בחי'יוסף בחי' ברית כמובא בזוה"ק ע"פ יראה כל 
זכורך וכו' וזהבחי' זכר לעולם בריתו, שופרות 
כנגד בחי' יעקב בחי' משפט בחי' שופריה דיעקב 
וכמובא בזוה"ק, כי ע"י קול השופר מעוררין 

קב בחי' משפט ועי"ז העיקר בחינתו ומדתו של יע
עיקר התיקון, וזה שארז"ל קרני רוב החיות 
פסולין לשופר מפני שאין להם זכרות מבפנים כי 
השופר שהוא בחי' יעקב צריך שיהיו כלול גם 
מבחי' יוסף שהוא בחי' זכרות בחי' ברית כי יעקב 
ויוסף אזלי כחדא כי גוף וברית חשבינן חד בבחי' 

עיקר תולדותיו ועל אלה תולדות יעקביוסף והוא 
ידו עיקר נצחון המלחמה בבחי' והיה בית יעקב 
אש ובית יוסף להבה וכמו שארז"ל, וע"כ אם 
הוציא זכרות שלשופר וניקבו ותקע בו פסול כי 
צריכין גם בחי' משפט בחי' יעקב שהוא השופר 
עצמו. וזה בחי' תרועה שהיא בחי' יעקב כמבואר 

כלול עם בחי' בזוה"ק, וזכרון תרועה הוא כשהוא 
יוסף וזה נאמר על ר"ה שחל בשבת שמזכירין 
אבל לא תוקעין כמו שדרשו רז" ועיקר הטעם 
דילמא אתי לאתויי השופר ברה"ר ויהי בזה חילול 
שבת שהוא כנגד מדתו של יוסף כמבואר בזוה"ק 
ע"כ אין תוקעין רק ע"י קדושת שבת בעצמו 
מאירין שני הבחינות הנ"ל כי שבת הוא בבחינת 
נחלת יעקב ג"כ כמו שארז"ל רק במקום שיש בית 
דין קבוע כמו ביבנה ושם מאיר ביותר בחי'משפט 
שהוא בחי' יעקב ע"כ תוקעין שם גם בשתב כי 
בוודאי לא יבוארשם לחילול שב תעי"ז ח"ו, 
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ומחמת שצריכין לקשר כל התפלות אל הצדיק 
האמת בחי'משה כי רק הוא יכול להאיר ולתקן 

לימות ולבנות מהם קומת תפלות ישראל בש
השכינה והמשכן והוא בעצמו בחי' משיח 
כמפב"נ ע"כ צריכין לנסוע על ר"ה ביותר אל 
הצדיק האמת, ומחמת שאותיות התורה שהם 
ניצוצי נשמות הק' באין ונכללין ג"כ בתוך התפלה 
להתחדש שם וכו' ע"כ מזכירין בתפלות ר"ה 
 פסוקים הרבה שלתנ"ך ופסוקים של קבלת התורה

 וכו': 

ואח"כ עוסקין בזה כל השי"ת כי ע"י התשובה 
ממשיין אורו של משיח כמבואר בספר המדות 
ועיקר התשובה הוא ע"י תפלה ותחנונים בבחי' 
דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב יעזוב 
רשע דרכו וכו' כמו שדחז"ל, עד שזוכין ליום 

ר אורו של משיח כפורים ואז המלכות שהוא עיק
ניזונית רק מחמשה קולות שהם סוד החמשה 
עינויים וחמשה תפלות של יו"כ ואז נמשך ביותר 
סוד המאמר שאנו עוסקין בו שעיקר חיותו של 
משיח הוא מהתפלה שזה סוד מנוקבא דפרדשקא 

 .משך רוחא דחיי למשיחא

ומחמת שבהפרדשקא הנ"ל משם שורש הענין של 
ע ומשם שורש המתקת סליחת עון ועבור על פש

רומה דף קע"ז הדינים כמובן כ"ז בזוה"ק ת
דף רפ"ט  ף קל"ו ובאד"זבסד"צ ובאד"ר נשא ד

ע"ש ע"כ ביו"כ אז עיקר המתקת הדינים וסליחת 
עונות, ואז כל העבודה בכ"ג שקדוש ביותר 
בקדושת הברית כי מוזהר גם על האלמנה וארז"ל 

ובש בזאת יבא אהרן וכו' בזכות המילה וכה"ג ל
ח' בגדים כנגד ימי המילה והוא בחי' אהרן שהוא 
בחי' משפט כמבואר במאמר הנ"ל, ואז נמשך 
בחי' הקמת המשכן שנבנה מתפלות ישראל וע"כ 
תיכף ממחרת יו"כ נצטוו על ענין המשכן וגם 
חנוכת הביהמק"ד של שלמה היה ביו"כ, ואז 
נתחדשין גם אותיות התורה בתוך התפלה שזה 

לת התורה של לוחות שניות בר קמה שגם גמ בחי'
היה ביו"כ כמו שדרשו רז"ל על יו"כ ביום חתונתו 
זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין ביהמק"ד 
וכמ ושפירשו המפרשים, וע"כ רוב המניים 
שנצרכו לנדבת המשכן מרמזין על ענין ר"ה ויו"כ 

וסוכות ועשי"ת כמבואר בזוה"ק תרומה דף 
 קל"ה: 

ואח"כ אחר יו"כ מתחילין ליכנס החסידים וכו' 
כמבואר בוכוונות זה בחי' מה שמסיים רבינו זל 
בסוף המאמר שאעפ"י שנראה שע"י תפלותינו 
ותורתינו יהיה הגאולה אעפי"כ צריכין אנחנו 
לחסדו ואי לא חסדו היה טבעינן ח"ו בגלות, ע"כ 
אחר כל התיקונים שנמשכין ע"י תפלתינו 

נושעד יו"כ אעפי"כ גמר הישועה ותשובותי
והתיקון הוא ע"י חסדי ה' בחי' החסדים שנכנסין 
אז כנ"ל, וע"כ נכנסין לסוכה שמרמזת לסוכה 
עילאה בחי' בינה ולסוכה תתאה בחי'מלכות שזה 
בחי' לאה ורחל שהן בחי' הז' שמות ע"ב ס"ג מ"ה 
ב"ן קס"א קנ"א קמ"ג שהם גימטריא תרפ"ו 

אריז"ל, וזה בחי' משיח פרדשקא כמובא בכתבי ה
בן דוד שיצא דייקא מלאה ועיקר חיותו מהתפלה 
שכלולה ג"כ משני בחי' הנ"ל שה בחי' דיבורי 
התפלה וכוונת הלב בתפלה בבחי' תכין לבם וכו' 
כמו שארז"ל, ועיין בסי' מ"ח מבואר ג"כ שסוכה 
הוא בחי' תפלה בכוונה ובכח, וזה בחי' סוכת דוד 

שיח שנקרא בר נפל. הונפלת בחי' אור של מ
ומצוות סוכה הוא זכר להיקף ענני כבוד בחי' 
ביטול עננים דסט"א שהם בחי' המחשבות זרות 
המבטלין כוונת התפלה שהוא בחי' כבוד כמבואר 
בפנים, וע"כ צריכין שתהיה פחותה מעשרים 
דשלטא בה עינא שזה בחי' תיקון המשפט וביטול 

יינין המחשבות זרות שהן עננין דמכסיין על ע
בבחי' כי עין בעין יראו כוו' כמבאור בפנים. וזה 
בחי'אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך עומד 
עליהם, וכן אם הואלמטה מעשרה פסולה כי 
נקראת דירה סרוחה בחי' פגם הברית שהוא עיקר 
הסרחון כ"ש וסרוחים על ערשותם כמו שדרשו 
חז"ל שהיו מסריחין מטותיהם בשכבת זרע וכו', 

אין מסככין אלא בדבר שאין מקבל טומאה  וע"כ
בחי' תיקון הברית היפוך פגם הברית שהוא עיקר 
הטומאה, ובדבר הצומח מן הארץ ששם צריכין 
העיקר להמשיך בחי' תיקון המשפט בחי' השופט 
כל הארץ לא יעשה מפשט וכתיב מלך במשפט 
יעמיד ארץ, וגם צריכין שיהיו בתלושדווקא 

מחובר שהוא קבוע שהוא דבר המטלט ולא ב
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במקומו כי זהעיקר שלימות התפלה לחדש בה 
דבר ובבחי' אל תעש תפלתך קבע וכו', וזה בעצמו 
מה שארז"ל על ענין סוכה צא מדירת קבע ושב 
בדירת עראי כמבואר במ"א, וע"י התפלה נבנה 
המשכן שהוא ג"כ בחי' סוכה כ"ש ויהי בשלם 
סוכו, ועיקר שלימות התפלה ע"י התקשרות 

דיקים והצדיקים שהוא בחי' מאור הגדול לצ
מזהיר ומאיר את התפלה שהוא בחי' מאור הקטן 
וזה בחי' סוכה כ"ו ה"ס יחוד הוי"ה אדנ"י וזה 
בעצמו בחי'מאור הגדול ומאור הקטן כידוע, גם 
נשמות ישראל הנכנסין לתוך הסוכה הם בחי' 
האותיות התורה שהם ניצוצי נשמות הבאים 

להתחדש שם וע"כ תיכף  ונכללים בתוך התפלה
כשיוצאין מהסוכה מסיימין התורה ומתחילין 

 התורה עולין אז לתורה: 

וזה ג"כ בחי' הארבע מינים שמריכןי ליטלם 
ולברך עלהים בתוךם הסוכה כמבואר בכוונות והן 
מרמזין על כל הד' כתות שיש בישראת שזה בחי' 

הם את כלל נשמות ישראל, ואח"כ אומרין עמ
ההלל שהוא בחי' כלל תפלות ישראל שיש בו 
לשעבר ולעתיד וכו' כמו שארז"ל וגם אומרין 
עמהם הושענות, וע"כ מנענעין בהודו לה' ובאנא 
ה' הושיעה נא שזה בחי' כלל התפלות שהוא 
שבחו של מקום ושאלת צרכיו כמב"פ, ועיקר 
הברכה על נטילת לולב שהוא גבוה מכולם ומרמז 

יק שכל הכתות שבישראל צריכין על בחי' הצד
להתקשר אליו בתפלתו והוא בחי' מאור הגדול 
ומאיר לאתרוג שהוא בחי' מאור הקטן, וזה בחי' 
ולקחתם לכם ביםו הראשון פרי עץ הדר וכו' 
ודרז"ל שזה בחי' כל עצמותי תאמרנה וכו' שזה 
בחי' שלימות התפלה כי לולב דומה לשדרה וזה 

יק ח"י עלמין בחי' ח"י בחי' יוסף הצדיק בחי' צד
חוליות שבשדרה, אתרוג דומה ללב זה בחי' 
משיח בן דוד שהוא בחי' הלב של העולם כמובן 
בהמעשה של הז' בעטלירס וע"כ נקרא הדר בחי' 
הוד והדר תשוה עליו הנאמר על משי חבן דוד, 
הדס דומה לעינים זה בחי' המשפט בבחי' עין 

רואות ע"כ משפט ואין לו לדיין אלא מה שעיניו 
דרז"ל שהדס מרמז על יעקב שהוא בחי' משפט, 

ערבה דומה לשפתים זה בחי' התפלה בחי' אדנ"י 
שפתי תפתח, גם מרמז על אותיות התורה בחי' 
נשמות ישראל שנאמר עליהם וצמחו בבנין חציר 
כערבים על יבלי מים )ישעי' מד(, וזה שאמרו 
חז"ל בזהכות ולקחתם לכם ביום הראשון אני 

ה לכם ראשון וכו' ופורע לכם מן הראשון זה נגל
עשו היינ וכי מבטלין כל המחשבות זרות 
שבתפלה שהן בחי' עענין דמכסיין על עיינין 
הבאים מבחי' קליפות עשו עמלק כידוע וזוכין 
לחבי' כי עין בעין יראו וכו' ובונה לכם ראשון זה 
בית המקדש בחי' משכן שנבנה מתפילות ישראל 

שון זה מלך המשיח כי הוא מקבל ומביא לכם רא
כח חיותו מהתפילה, וזה שמביא בזהו"ק שהד' 
מנים הן בבחי' מאני קרבא כלי זיין כי התפלה היא 
עיקר כלי זיינו של משיח כנ"ל ועיין זוהר בראשית 
 דף רנ"ו מבואר שסוכות מרמז על ימות המשיח: 

תא פנים ואח"כ הוא שמיני עצרת זווגא דמטרוני
בפנים שזה בחי' כד חם גביה איתהפיך כמבואר 
בפנים והנוקבא עוצרת הטיפה שלא תפיל, כי 
עכשיו אעפ"י שע"יהתפלה נבנה קומת השכינה 
הוא רק בבחי' ההכנה לזייוג בבחי' וסלקינן 
ואפינן ובשלינן, אבל אעפי"כ מחמת שאין 
הישועה עדיין בשלימות ע"כ יכולין לטעות ולומר 

אין עושין פירות בבחי' סברינן  שהתפילות
יבשתא הוא, אבל שמיני עצרת מרמז על הישועה 
השלימה שלעתיד שאז יהיה בבחי' זווגא 
דמטרוניתא ממש פנים בפנים בבחי' כד חם גביה 
איתהפיך והנוקבא עוצרת הטיפה שלא תפיל רק 
כל זיווג ויחוד שנעשה ע"י תפלות ישראל יראו אז 

ה ממש כביכול, ואז שעשה פירות. והולדה גמור
השמחה גדולה מאד מאחר שנגמר הבנין הקדוש 
הזה ונעשה היחוד והזיווג הקדוש והנורא הזה 
שעוסקים בו בכל הימים הנוראים האובשלימות 
ואז גם האותיות התורה הבאין בתוך התפלה 
נתחדשין ונשלמיןמאד שזה בי' מה שכל ישראל 

לות עולין אז לתורה ושמחים מאד כי זה בחי' בתו
 יה מובאות לך תובלנה בשמחות וגילאחריה רעות
  ועיין פנים: 

 



 אמור אל הכהנים                    טובות זכרונותליקוט על תורה ב'                    

 כד  

 

 טובות זכרונות
 

הכהנים כפי שמובא בחיי התורה ב' אמור אל 

מוהר"ן מכתב יד של אא"ז מוהרנ"ת ז"ל, 

"צ הר' שמואל אייזיק הנאמרה ע"י סיבה של ה

ז"ל עוד קודם התקרבות של מוהרנ"ת זלל"ה 

בזלאטיעפאלי, שחלם להר' ש"א ז"ל חלום 

שהיה באיזה יער גדול עד למדי ולא ראה איזה 

דרך לצאת משם לחזור לביתו ופגע בו איש 

גר בחרב חדה שיש לה ב' פיות הנקרא אחד שח

שארפין ונחרד הר' ש"א ז"ל מאד, אך האיש 

הלז היה מראה לו סבר פנים יפות ואמר לו אל 

תפחד לך אתי, והלך עם זה האיש עד שבאו 

לבית גדול בהיער ואמר לו שיכנס לבית הזה 

ושם חרבות הרבה קטנות מחרבי ויש לך רשות 

ע איך רבות קטנים, אך תדחליקח ג"כ מה

להתנהג אתם בדרך ממוצע, ונכנס לשם וישב 

שם זקן אחד ואמר לו א"א לך ליקח מפה שום 

חרב עד שתרגיש בעצמך שאתה מנוקה מכתמים 

בגופך ובבריתך, ותדע איך לאחוז החרב שתטול 

מפה, ובתוך כך סבבו אותו עננים כפולים 

ומוכפלים בחשכות גדול, ודחף אותו הזקן הנ"ל 

לו עוד אין אתה מוכשר לזה  לחוץ לבית, ואמר

מחמת העננים, אך אם תוכל לבוא בהיער להלן 

בבנין מפואר שיש שם אומן כזה שהוא מחדד 

החרבות קטנים, וגם אפי' החרב הגדול של 

האיש שראית שהוא יודע בטוב איך לאחזה 

אעפי"כ מוכרח ג"כ לחדד חרבו אצל האומן 

הזה, אך מי יודע אם האומן יפתח לך פתחו 

 .אצלו, וכ"ז היה בחלום סושתכנ

ובתוך כך הקיץ משינתו ונבהל מאוד ונקפד 

לבו עד למדי מזה, וזה היה בתחילת התקרבותו 

ר, והר' ש"א היה מגורתו בעיר דאשיב ו"לאדומ

ואדומו"ר זלל"ה ישב אז בעיר זלאטיפאלי, 

ומרחק רב הוא, והר' ש"א היה עני מדוכא, 

ל וגמר בדעתו תיכף שמוכרח להיות ע"ז אצ

אדומו"ר זלל"ה, ועשה מה שעשה וקיבל סכום 

קטן על הוצאות וביותר הלך רגלי וזה היה 

בחורף עד שבא לזלאטיעפאלי, ולא היה יודע 

היכן דירתו של אדומו"ר, עד ששאל לאחד היכן 

דירתו, ואמר לו מה לך אצלו הלוא מחלוקת 

גדול עליו בעיר, ונזכר מה שאמר לו הזקן מי 

שם שתוכל לכנוס אצלו,  יודע אם תוכל לפתוח

עד שבא לבית אדומו"ר והיה שם הפתח סגור, 

ודפק דפיקות הרבה עד ששמע קול דממה דקה 

ר אומר לו, אתה ש"א, ו"מאחורי הדלת שאדומ

אין כעת אפשירות לפתוח לך בשום אופן, והר' 

ש"א עמד בערך שעה ובכה בקול ובלב נשבר 

כזה, ופתח לו אדומו"ר זלל"ה, ואמר לו הלא 

אמרו לך עוד בביתך מי יודע אם תוכל לכנוס, 

אך קיימתי כל השערים ננעלו ושערי דמעות 

שבכית כ"כ לא ננעלו, והבין הר' ש"א 

שאדומו"ר יודע מהחלום שלו ונתיירא לספר לו, 

ובתוך כך אמר לו אדומו"ר הלא עננים רבים 

סבבוך, ונבהל ונשתומם הר' ש"א ע"ז על רוה''ק 

ל לפתוח פיו לדבר אפי' כזה, עד שלא היה יכו

דיבור אחד לפני אדומו"ר זלל''ה מחלומו, 

ואח"כ באו עוד מקורבים על ש"ק מעיר 

מעדוועדיבקי ואדומו"ר זלל"ה גילה התורה 

 .אמור

ומי שיעיין היטב בהתורה הזאת יבין את החלום, 

שבהתורה מובא מהחרב של משיח ועוד ועוד, 

ת והעיקר שכולם באים להאומן הזה עם החרבו

לחדדם ואפי' האיש עם חרבו הגדול שיודע איך 

לאוחזה מוכרח לבוא להאומן הזה עם חרבו 

ומרומז קצת בסיפמע"ש מהבחור שהיה אוחז 

, 'חרבו וקשתו בידו להציל עצמו מהחיות וכו

ומאז והלאה נתקשר אל אדומו"ר הר' ש"א ז"ל 

בעבודות התפלה עד שכמעט נתקיים אצלו מה 

פלל אדם כל היום כולו ולוואי שית 'שמובא בגמ

כידוע בין אנ"ש הזקנים מעסק תפלתו בכוחות 

 גדולים:
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 א'ק לח"ן רהוי מטוקל"ק הפמס ב'ה רות
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 באדיבותם וברשותם 'תורת הנצח'שע"י מכון 

 

 יו"ל ע"י
 חבורת ההולכים בתורת ה'

 

 

 
 טבת תשע"ט





 אמור אל הכהנים                    ד'   נחלותהלכות '                    בליקוט על תורה 

 כו  

 

 תכו  ִלּקּוֵטי ֲהל  
ת ת כו  ל  ִה  לו  ח  ה נ  כ   ד'ֲהל 

 

ן ְוָכל ְנָחלו  ֵסֶדר  ת ת. ַהב ֵ ְדִמין ַלב ַ ְצֵאי ֲחָלָציו קו  יו 
' ָהָאב ק ֶדם ְלָכל ' ְוכו  ְצֵאי ְיֵרכו  ְוכו  ֶׁ) יו  פ  ֶׁןֶֹׁחש   ְׁ ט,ִֶׁמש 

ִעיןֶׁרעו,ִֶׁסימ ֶׁ ַנִים ,ףֶׁא(סְׁ ְ י ש  ִ ֵטל פ  ו  נ  ֶ ר ש  כו  םֶׁש  ֶׁ) ְוִעְנַין ַהב ְ

ִעיןֶׁרעז,ִֶׁסימ ֶׁ  :ףֶׁא(סְׁ

ָרה ֱאמ ר ֶאל ַהכ  ֲהִנים ַעל־ [א]  ו  י ַהת  ִ ןֶׁב')פ  ִסימ  , (ב ְׁ
ם ֶׁש   ר ֹבא  ֶׁמְׁ ה, ֹור  ֶַׁהת  ל ֶׁכ   ם ֶׁש   ן א  ,ַעי ֵּ ר הו  ִעק ַ ֶ ש 

יַח  ִ ל ָמש  ֶ ִלי ֵזינו  ש  ר כ ְ י ִעק ַ ה, כ ִ ִפל ָ ְוָכל  ,ַהת ְ
ְכב  שׁ ַהכ  ל  י ִ ֶ ת ש  ו  ִביש  ה ְוָכל ַהכ ְ ֲעש ֶ י ַ ֶ ת ש  ְלָחמו  ִ ַהמ 

 .' ם ְוכו  ָ םו ִֶׁמש   רֶׁש   ֹבא  ִרית  ,מְׁ ַמר ַהב ְ ָ ש   ֶ ֵסף ש  ו  י  ֶ ש 
י  ה, כ ִ ִפל ָ ַדת ַהת ְ ִחיַנת ֲעבו  א ב ְ הו  ֶ ָרה ש  כו  ָזָכה ַלב ְ
ִחיַנת  א ב ְ ַנִים הו  ְ י ש  ִ ַנִים. פ  ְ י ש  ִ ֵטל פ  ר נו  כו  ַהב ְ
ת  ַ ש  ַבק ָ ם ו  ל ָמקו  ֶ ְבחו  ש  ִ ר ש  ו  ה  ִסד  ש  ב ָ י ֵ ֶ ה ש  ִפל ָ ַהת ְ

ם:ְֶׁצָרָכיו ןֶׁש   ',ֶַׁעי ֵּ כו  ֶׁוְׁ

יֶֶׁׁ[ב]ֶׁ ִ לֶׁפ  כֹורֶׁנֹוטֵּ ַהב ְׁ ִחיַנתֶַׁמהֶׁש    מֹוֶׁב ְׁ ַעצְׁ ֶׁב ְׁ הו  ז  וְׁ
ִטיַלתֶׁ נ ְׁ ֶׁש   ֶַׁרק ם ֶׁש   ר אֵּ ֶׁב ֵּ ֶֹׁלא ֶַׁז"ל נו  ֶַׁרב ֵּ י ֶׁכ ִ ַנִים, ְׁ ש 

ִפל  ֶׁ ֶַׁהת ְׁ ֲֶׁעבֹוַדת ִחיַנת ֶׁב ְׁ א ֶׁהו  ַנִים ְׁ ֶׁש  י ִ ֶׁפ  כֹור ה,ֶַׁהב ְׁ
ַנִיםֶֹׁלאֶׁ ְׁ יֶׁש  ִ לֶׁפ  כֹורֶׁנֹוטֵּ ַהב ְׁ אֶַׁמהֶׁש    פ  ו  לִֶׁהיאֶׁג  ֲאב 

נוֶֹׁ י  ִענְׁ ֶׁוְׁ םֶַׁטֲעמֹו בֶׁש   ת ַ ַנִיםֶֶׁׁ,ִנכְׁ ְׁ יֶׁש  ִ ַיןֶׁפ  הִֶׁענְׁ ַגםֶׁמ  וְׁ
םֶׁ הֵּ ִחינֹותֶׁש   יֶׁב ְׁ נֵּ ְׁ ֶׁש  ה  ֶׁב   ש  י ֵּ הֶׁש   ִפל   כֹורֶַׁלת ְׁ לֶַׁהב ְׁ ש  

חוֶֹׁ בְׁ ִ רֶׁש  ו  יוִֶׁסד  כ  ר  ַלתֶׁצְׁ אֵּ ְׁ ש   ?ו 

ִחינֹות,ֶֶׁׁ[ג]ֶׁ יֶׁב ְׁ נֵּ ְׁ הֶׁש  ִפל   ת ְׁ ֶׁב ַ ש  י ֵּ יֶַׁמהֶׁש    ןֶׁכ ִ י  ִענְׁ ֶׁה  ַאךְׁ
מֹוֶׁ יו,ֶׁכ ְׁ כ  ר  ַלתֶׁצְׁ אֵּ ְׁ ש  קֹוםֶׁו  לֶׁמ  חֹוֶׁש   בְׁ ִ רֶׁש  ו  םִֶׁסד  הֵּ ש  

ֶׁ ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  כֹותֶׁלב.(ש   ר  רֶׁ'ֶׁ:)ב ְׁ ַסד ֵּ ֶׁיְׁ ם עֹול  לְׁ
ֶׁ ֶׁא  ה ִחל   ֶׁת ְׁ קֹום ֶׁמ  ל ֶׁש   חֹו בְׁ ִ ֶׁש  ם ךְֶׁׁד  ַאַחר־כ   ֶֶׁׁוְׁ ש  ַבק ֵּ יְׁ

יו כ  ר  ֶׁצְׁ ֶַׁז"לֶֶׁׁ-' ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ֶׁש    ֶַׁמה ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז 
ִריןֶׁכב:( דְׁ ה  ִמיֶׁ'ֶׁ:)ַסנְׁ אֶׁלְׁ ל   ִריתֶׁא  תֶׁב ְׁ ת  ֹור  הֶׁכ  ִאש    יןֶׁה  אֵּ

ִלי ֶׁכ ְׁ ה  ֶׁאֹות  ה עֹוש   ִחיַנתֶׁ'ש   ֶׁב ְׁ ִֶׁהיא ה ִפל   ֶַׁהת ְׁ י ֶׁכ ִ .
ל" ַהל   ִֶׁתתְׁ ִֶׁהיא ֶׁה' ַאת ִֶׁירְׁ ה ֶׁל(ֶׁ"ִאש    ֶׁלא, י לֵּ ְׁ ,ֶׁ)ִמש 

א ב  ו  מ  יֶׁ)סימןֶׁיד(ֶׁכ ַ לֵּ ןֶׁכ ְׁ ַתק ֵּ אֶׁלְׁ הֶׁהו  ִפל   רֶַׁהת ְׁ יִֶׁעק ַ ,ֶׁכ ִ
הֶׁ ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ר ֹבא  ַכמְׁ ֶׁוְׁ ַע דו  י   ֶׁכ ַ ת, מו  לֵּ ְׁ ש  ֶׁב ִ ַפע ַהש   

ֶׁ'' כו  ִֶׁליֶׁוְׁ יו  הְׁ םֶׁת ִ ַאת   ןֶׁלד('וְׁ ִסימ  יֶׁ)ב ְׁ ַרךְֶׁׁ.ֶׁכ ִ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶַׁהש  
ֶׁ ִמיד,ֶׁח  ֹוֶׁת   ד  ַחסְׁ בֹוֶׁוְׁ יַעֶׁטו  ִ פ  ְׁ ַהש  הֶׁלְׁ רֹוצ  ִטיבֶׁוְׁ הֵּ ץֶׁלְׁ פֵּ

ֶׁ ִֶׁאם י ֶׁכ ִ ַפע ֶַׁהש    יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ ֶׁלְׁ כֹול ֶׁי  ין ֶׁאֵּ יַאךְׁ דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
ֶׁ נו  ַהיְׁ ֶׁד ְׁ א, ק  יְׁ ֶׁד ַ ֹוִנים ת  חְׁ ֶַׁהת ַ ה יַמֲעש ֵּ דֵּ יֶֶַׁׁעל־יְׁ נֵּ ב ְׁ

ה ל  ש   מְׁ ֶַׁהמ   ם ה  ֶׁל  ַתן נ   לֶׁש   אֵּ ר  יֶׁ,ִיש ְׁ דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ נו  ַתק ְׁ י ְׁ ש  
ֶׁכ ְֶׁׁ ת מו  לֵּ ְׁ ש  ֶׁב ִ ַפע ֶַׁהש    י ילֵּ דֵּ נֹו.ֶֶַׁׁעל־יְׁ ו  ִתק  ֶׁכ ְׁ ה ִפל   ת ְׁ

אֶׁ הֶׁהו  ִפל   תֶַׁהת ְׁ מו  לֵּ ְׁ רֶׁש  ִעק ַ יוְׁ דֵּ יֶֶַׁׁעל־יְׁ ה,ֶׁכ ִ נ  ֱאמו  ה 
הֶׁ מ   ֶׁכ ַ ר ֹבא  ְׁ מ  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ה, ִפל   ֶׁת ְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה נ  ֱאמו 

ֶׁ ב תו  כ   ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ִמים. ע  ְׁ ֶׁיזפ  מֹות ְׁ ֶׁיב(ֶׁ,)ש  יוֶׁ": ד  ֶׁי  ִהי ַויְׁ
ה נ  ֶׁוְֶׁׁ"ֱאמו  מוֶֹׁ, ו  ג  לוֶֹׁ'ֶׁ:ַתרְׁ צְׁ ֶׁב ִ ן ִריש   ְׁ הֶׁ'פ  נ  ֱאמו  ה  ֶׁוְׁ .

ִחינֹות לֶַׁהב ְׁ כ  הֶׁב ְׁ מ  לֵּ ְׁ יֹותֶׁש  הִֶׁלהְׁ ִריכ  הֶֶׁׁ,צְׁ ֶׁז  לֹא בְׁ ו 
לֶׁ ַקב ֵּ ִליֶׁלְׁ יתֶׁכ ְׁ ֶַׁנֲעש ֵּ ה  ינ  אֵּ תֶׁוְׁ מו  לֵּ ְׁ הֶׁש  ִפל   ַהת ְׁ ֶׁלְׁ ין אֵּ

תֶׁ מ  ל  ְׁ ש  נ ִ ֶׁש   ִלי ֶַׁהכ ְׁ ר ִֶׁעק ַ י ֶׁכ ִ ַפע, יַהש    דֵּ יֶֶַׁׁעל־יְׁ רֵּ ו  ב  ד ִ
ֶׁה ה ִפל   ֶַׁהת ְׁ א יו  דֵּ הֶַׁעל־יְׁ מ  לֵּ ְׁ ֶַׁהש   ה נ  ֱאמו  ִהיאֶֶׁׁ,ה  ש  

בִעק ֶַׁ לֶׁטו  לֶׁכ   ַקב ֵּ ִליֶׁלְׁ ֶֶׁׁ.רֶַׁהכ ְׁ

הֶׁ מ  לֵּ ְׁ ֶׁש  ה נ  ֱֶׁאמו  ֶׁלֹו ה י  הְׁ י ִ ֶׁש   ִריךְׁ צ   ֶׁש   מֹו כ ְׁ ֶׁש   נו  ַהיְׁ
ַרךְֶׁׁב ֶַׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ לֶֶַׁׁהש   ֵּ ִהיגֶׁמֹוש  ַמנְׁ ֹלֶׁו  אֶַׁהכ  ֹורֵּ אֶׁב  הו  ש  

יַחֶׁ ג ִ ְׁ ַמש  צֹונֹוֶֶׁׁ,ו  רְׁ ֶׁכ ִ ַבע ֶַׁהט   ת ֶׁא  ֹות נ  ַ ש  ֶׁלְׁ דֹו י  בְׁ ו 
ֶׁלֹוֶׁ ה י  הְׁ י ִ ֶׁש   ִריךְׁ ֶׁצ  ן ֶׁכֵּ מֹו ֶׁכ ְׁ ב, ֶׁטו  ל ֶׁכ   יַע ִ פ  ְׁ ַהש  לְׁ ו 
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מוֶֹׁ ַעצְׁ ֶׁב ְׁ ה נ  הֶֶׁׁ-ֱֶׁאמו  מ  לֵּ ְׁ ֶׁש  ה נ  ֱאמו  ֶׁב   ַהֲאִמין לְׁ
ֶׁ ַרךְֶׁׁש   ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ַמֶֶַׁׁהש   ַעֶׁו  ֹומֵּ רֶׁש  ו  ב  לֶׁד ִ יבֶׁכ   ִ ש  ַמקְׁ ֲאִזיןֶׁו 

ַעֶׁ רו  ַהג   ֶׁמֵּ ו  ֲֶׁאִפל  ל אֵּ ר  ש ְׁ ִֶׁמי ִ ד ח  ֶׁא  ל ֶׁכ   ל ֶׁש   ר ו  ִדב  וְׁ
ה.ֶׁ לֶׁפ   תֶׁכ   ִפל ַ ַעֶׁת ְׁ ֹומֵּ ֶׁש  ַרךְׁ ב   אִֶׁיתְׁ יֶׁהו  ִעים,ֶׁכ ִ רו  ג ְׁ ב ַ ש  
תֹוֶׁ ש   ק   ֶׁב ַ ֹעל ִֶׁלפְׁ ל אֵּ ר  ש ְׁ ִֶׁמי ִ ד ח  ֶׁא  ל כ  ֶׁב ְׁ ַֹח ֶׁכ  ש  יֵּ וְׁ

ַרךְֶׁׁ ב   ִֶׁיתְׁ לֹו צְׁ ַרֲחִמיםֶׁא  יוֶֶׁׁב ְׁ ל  תֶׁאֵּ ֱאמ  לֶׁב   ל ֵּ ַ פ  ִֶׁיתְׁ ִאם
בֶׁ תו  כ   ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ , ַרךְׁ ב   יםֶׁקמהִיתְׁ ִהל ִ ֶׁיח(ֶׁ,)ת ְׁ רֹובֶׁה'ֶׁ": ק 

יו א  לֶֹׁקרְׁ כ  '.ֶֶׁׁ"לְׁ כו  ֶׁוְׁ

ַחֶׁ ֹ םֶׁלֹוֶׁכ  ֶׁג ַ ש  י ֵּ מֹוֶׁש   ַעצְׁ הֶׁב ְׁ נ  יןֶׁלֹוֱֶׁאמו  אֵּ ַמןֶׁש   לֶׁזְׁ כ  וְׁ
ֶׁ תֹו ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ַפע ֶַׁהש    יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ ִליֶֶׁׁ-לְׁ ֶׁכ ְׁ ֶׁלֹו ין ֶׁאֵּ ֲעַדִין

לֶׁ ַקב ֵּ ֹוֶׁלְׁ ִלב  ִליֶׁב ְׁ כְׁ קֹוםֶׁו  יןֶׁלֹוֶׁמ  יֶׁאֵּ ַפע,ֶׁכ ִ לֶַׁהש    ַקב ֵּ לְׁ
ַפע ַקֶֶׁׁ,ַהש    חֹוקִֶׁמל ְׁ אֶׁר  ֶׁהו  ֹו ת  עְׁ ֶׁד ַ ִפי ל ְׁ ַאַחרֶׁש   לֶׁמֵּ ב ֵּ

ַפע ֶַׁהש    יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ לְׁ ַפעֶׁו  ֶַׁמֲאִמיןֶֶׁׁ,ַהש    ינֹו אֵּ ַאַחרֶׁש   מֵּ
ֶׁ ם. ֶׁרֹש   ה ֶׁעֹוש   תֹו ִפל   ת ְׁ ֶׁש   מֹו ַעצְׁ ןב ְׁ רֶֶַׁׁעל־כ ֵּ ִעק ַ

ֶׁ ִלי ֶַׁהכ ְׁ ת ו  ַהו  יִהתְׁ דֵּ הֶַׁעל־יְׁ ִפל   ֶֶׁׁ-ֶַׁהת ְׁ יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ לְׁ
ֶׁ א ֶׁהו  תֹו ש   ק   ֶׁב ַ ֹעל ִלפְׁ ֶׁוְׁ ַפע ֶַׁהש    ל ַקב ֵּ לְׁ יו  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

ת מו  לֵּ ְׁ ִחינֹותה ֶֶׁׁש  ֶַׁהב ְׁ ל כ  ֶׁב ְׁ ה נ  ֲאִמיןֶֶׁׁ,ֱאמו  ַ מ  ש  
ַרךְֶׁׁב ֶַׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶֶַׁׁהש   א הו  לֶׁ־לכ ֶֹׁש   ֵּ מֹוש  ֶׁו  יט ל ִ ַ ֶׁש  כֹול י 

צֹונוֶֹׁ רְׁ ִהיגֶׁכ ִ ַמנְׁ תֶֶׁׁ,ו  ִפל ַ ַעֶׁת ְׁ ֹומֵּ ש  םֶׁוְׁ ַרחו  ןֶׁוְׁ ו  אֶַׁחנ  הו  וְׁ
חֹוֶׁ בְׁ ִ רֶׁש  ַסד ֵּ ֶׁלְׁ ִריִכין הֶׁצְׁ ִבילֶׁז  ְׁ ִבש  ֶׁו  "ל. נ ַ הֶׁכ ַ לֶׁפ   כ  

הֶׁ ִחל   קֹוםֶׁת ְׁ לֶׁמ  ךְֶׁׁש   ַאַחר־כ   יֶֶׁׁוְׁ יו,ֶׁכ ִ כ  ר  ֹאלֶׁצְׁ ְׁ ַעל־ִלש 
י דֵּ הֶֶׁׁיְׁ נ  ֱאמו  ֶׁה  ה ק  ַחז ְׁ ִֶׁנתְׁ קֹום ֶׁמ  ל ֶׁש   חֹו בְׁ ִ ֶׁש  ר ו  ִסד 

ת מו  לֵּ ְׁ ש  "ל.ֶׁ,ב ִ נ ַ ֶֶׁׁכ ַ

ןֶׁ ַעל־כ ֵּ יווְׁ ח  ב  ְׁ רֶׁש  ו  ִסד  הֶׁב ְׁ ִפל   תֶַׁהת ְׁ ִחל ַ תְׁ יִריןֶׁב ִ כ ִ ֶַׁמזְׁ
בֹותֶׁ- תֶׁא  כו  ֶֶׁׁ,זְׁ ַרךְׁ ב   אִֶׁיתְׁ הו  הֶׁש   נ  ֱאמו  קֶׁה  ַחז ֵּ יֶׁלְׁ דֵּ כ ְׁ

ִמיד ֶׁת   ֶׁטֹוִבים ִדים ֲֶׁחס  ל ֹומֵּ ִדיםֶֶׁׁ,ג  ֲֶׁחס  ה ש   ע  וְׁ
ִמיד ֶׁת   ם ת  ִפל   ֶׁת ְׁ ַמע ש   ֶׁוְׁ ינו  ֲֶׁאבֹותֵּ ִֶׁעם דֹוִלים ֶׁ,ג ְׁ

תֶׁ םֶׁא  ַמעֶׁג ַ ְׁ ש  י ִ ִקיםֶׁש   ַחז ְׁ ִֶׁמתְׁ נו  םֶׁא  ת  כו  זְׁ םֶׁו  ֹכח  בְׁ ו 
ַללֶׁ ֶׁכ ְׁ הו  ז  ַרֲחִמים.ֶׁוְׁ ֶׁב ְׁ ינו  ֲאלֹותֵּ ְׁ אִֶׁמש  ִֶׁויַמל ֵּ נו  תֵּ ִפל   ת ְׁ

ֶׁ תְׁ ִריםֶׁב ִ אֹומְׁ ֶׁש   ַרךְׁ ב   יוִֶׁיתְׁ ח  ב  ְׁ רֶׁש  ו  ִפִֶׁסד  תֶַׁהת ְׁ ה,ִֶׁחל ַ ל  
ִרים ֶׁאֹומְׁ נו  א  ֶׁש   מֹו ֵתינו  ֶׁ:כ ְׁ ֱאל ֵקינו  ֵואל ֵקי ֲאבו 

ֵמל  ו  ' ג  ל ְוכו  דו  ' ָהֵאל ַהג ָ ֱאל ֵקי ַאְבָרָהם ְוכו 

ת ֵכר ַחְסֵדי ָאבו  ֶנה ַהכ  ל ְוזו  ִבים ְוקו  ֲֶׁחָסִדים טו 
ַרךְֶׁׁ ב   ִֶׁיתְׁ יו ח  ב  ְׁ ש  ֶׁב ִ יִרין כ ִ זְׁ ַ מ  ֶׁש   נו  ֶַׁהיְׁ ,' כו  הֶׁ,וְׁ אֶׁש   ו 

ינו ֶׁ ֲֶׁאבֹותֵּ י ַמעֶֶׁׁ,ֱאלֹקֵּ ש   ֶׁוְׁ ד ס  ֶׁח  ם ה  ִֶׁעמ   ַמל ג   ש  
ֶׁ ִמיד,ֶׁש   םֶׁת   ת  ִפל   ית ְׁ דֵּ ם,ֶֶַׁׁעל־יְׁ יה  מֹוֲֶׁעלֵּ ְׁ דֶׁש  ַיחֵּ הִֶׁנתְׁ ז 

אֶׁ הו  ֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהםוְׁ ו  ֵמִביא ג  ת ו  ֵכר ַחְסֵדי ָאבו   ,זו 
ִדיםֶׁ ֻעת   ֶׁמְׁ נו  א  דֹורֶׁש   ֹורֶׁו  לֶׁד  כ  ֹוֶׁב ְׁ ֶַׁעמ  נו  םֲֶׁאַנחְׁ הֵּ ש  

'.ֶׁוְֶׁׁ כו  בֶׁוְׁ לֶׁטו  לֶׁכ   ַקב ֵּ לְׁ רֹובֶׁו  ק  הֶׁב ְׁ מ  לֵּ ְׁ הֶׁש  ֻאל   ַעל־ִלגְׁ
י דֵּ רֶֶׁׁיְׁ הִֶׁעק ַ ֶׁז  י ֶׁכ ִ יו, ח  ב  ְׁ ש  הֶׁב ִ לֶׁז  ֶׁכ   יִרין כ ִ ֶַׁמזְׁ נו  א  ש  

רֶׁ ִֶׁעק ַ ה ֶׁז  י ֶׁכ ִ ֹו, ד  ַחסְׁ ֶׁוְׁ בֹו ֶׁטו  יִרין כ ִ זְׁ ַ מ  ש   ֶׁכ ְׁ יו ח  ב  ְׁ ש 
ַרךְֶׁׁ ב   ִֶׁיתְׁ תֹו ֻדל   ֶֶׁׁ,ג ְׁ ע, ֹוד  נ  יכ ַ דֵּ ַחז ֵֶֶַּׁׁעל־יְׁ הִֶׁנתְׁ ֶׁז  נו  קִֶׁלב ֵּ

יֶׁ ,ֶׁכ ִ ינו  כֵּ ר  ֶַׁעלֶׁצְׁ ַרךְׁ ב   יוִֶׁיתְׁ ל  םֶׁאֵּ לֵּ בֶׁש   לֵּ לֶׁב ְׁ ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ לְׁ
י דֵּ נו ֶֶַׁׁעל־יְׁ מֵּ ַעצְׁ ֶׁב ְׁ ה נ  ֱאמו  ֶׁה  נו  לֵּ צְׁ ֶׁא  ק ַחז ֵּ ִֶׁנתְׁ ה ֶׁ,ז 

ֶׁ נו  ֶׁל  יַע ִ פ  ְׁ ַיש  ֶׁוְׁ נו  תֵּ ִפל   ַמעֶׁת ְׁ ְׁ ִיש  ֶׁוְׁ ינו  לֵּ םֶׁע  ֶׁג ַ ם ַרחֵּ י ְׁ ש  
ב לֶׁטו  ֶֶׁׁ,כ   תֲֶׁאבֹותֵּ ִפל ַ ַמעֶׁת ְׁ רֶׁש   ֲאש   מֹוֶׁכ ַ ְׁ דֶׁש  ִיחֵּ ֶׁוְׁ ינו 

"ל,ֶׁוְֶׁׁ ַכנ ַ םֶׁוְׁ יה  יֲעלֵּ דֵּ לֶֶַׁׁעל־יְׁ ַקב ֵּ ִליֶׁלְׁ ֶׁכ ְׁ נו  הֶׁל  הֶַׁנֲעש   ז 
ַלתֶׁ אֵּ ְׁ םֶׁש  יוֶֹׁקד  ח  ב  ְׁ רֶׁש  ו  ד  ס ִ אֶׁש   צ  "ל.ִֶׁנמְׁ ַכנ ַ ַפעֶׁוְׁ ַהש   
לֶׁ ַקב ֵּ תֶׁלְׁ מו  לֵּ ְׁ ש  ִליֶׁב ִ ןֶַׁהכ ְׁ ַתק ֵּ ִבילֶׁלְׁ ְׁ ש  אֶׁב ִ יוֶׁהו  כ  ר  צְׁ

"ל.ֶׁ ַכנ ַ ַפעֶׁוְׁ ֶַׁהש   

ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ תֶׁוְׁ כ ַ ִברְׁ ֶׁב ְׁ ִמין ַסי ְׁ ֶׁמְׁ יו כ  ר  ֶׁצְׁ ַלת אֵּ ְׁ ֶׁש  ם ו  ִסי  ב ְׁ
הֶׁ ִפל   ֶַׁהת ְׁ ת מו  לֵּ ְׁ ֶׁש  ר ִֶׁעק ַ ה ֶׁז  י ֶׁכ ִ ה, ִפל   ֶׁת ְׁ ַע ֹומֵּ ש 
ה ֶׁפ   ל ֶׁכ   ת ִפל ַ ֶׁת ְׁ ַע ֹומֵּ ֶׁש  א הו  ֶׁש   ֶַׁמֲאִמיִנים נו  א  ש   ֶׁ,כ ְׁ

ֶׁ יַעֶׁש   דֵּ ַפעֶֶׁׁל־יְׁ ֶַׁהש    ל ַקב ֵּ ֶׁלְׁ ִלי ֶַׁהכ ְׁ ת מו  לֵּ ְׁ ֶׁש  ר ִֶׁעק ַ ה ז 
ֶׁזֹאת ה נ  ֱאמו  ֶׁב   ִקים ַחז ְׁ ִֶׁמתְׁ נו  א  ֶׁוְׁ "ל, ַכנ ַ אֶֶׁׁ-ֶׁוְׁ הו  ש  

ֶׁ ה ִפל   ֶׁת ְׁ ַע ֹומֵּ ֶׁש  ַרךְׁ ב   יִיתְׁ דֵּ יוֶֶַׁׁעל־יְׁ ח  ב  ְׁ ֶׁש  נו  רְׁ ד ַ ס ִ ש  
ֶׁ א הו  ֶׁש   ה ִחל   ֶׁת ְׁ ה ַעל   ִיתְׁ ֶׁוְׁ ַרךְׁ ב   ֵתינו  ִיתְׁ ֱאל ֵקי ֲאבו 

ֵכר  ֵאלְוזו  ו  ֵמִביא ג  ת ו  "ל:ֶֶַׁׁחְסֵדי ָאבו  ַכנ ַ 'ֶׁוְׁ כו  ֶׁוְׁ

הֶֶׁׁ[ד]ֶׁ דֹול  ֶׁג ְׁ ה ֶַׁוֲעבֹוד  ה ִגיע  ֶׁיְׁ ִריִכין ֶׁצְׁ ֲֶׁעַדִין ל ֲאב 
ת מו  לֵּ ְׁ ש  ֶׁב ִ ֶׁזֹאת ה נ  ֱאמו  ֶׁב   ק ז  ֶׁח  יֹות ַהֲאִמיןֶֶׁׁ,ִלהְׁ לְׁ

יֶׁ תֹו,ֶׁכ ִ ִפל   תְׁ רֶׁב ִ ב  לֶׁד   ֹעלֶׁכ   ַֹחִֶׁלפְׁ ֶׁלֹוֶׁכ  ש  י ֵּ מֹוֶׁש   ַעצְׁ ב ְׁ
ןֶׁ י  ִענְׁ םֶׁב ְׁ ד  א  בֶׁה  לֵּ ַעתֶׁב ְׁ תֶַׁהד ַ ו  יֲֶׁחִליש  הִֶׁמינֵּ מ   ֶׁכ ַ ש  יֵּ

ה םֶֶׁׁ,ז  ד  יֶׁא  נֵּ רֹבֶׁב ְׁ מֹו,ֶׁוְׁ ַעצְׁ דֶׁב ְׁ ח  לֶׁא  ַעֶׁכ   רֶׁיֹודֵּ ֲאש   כ ַ
ה ז  ַֹחֶׁל  יןֶׁלֹוֶׁכ  אֶׁאֵּ הו  םֶׁש   ה  הֶׁל  מ  ןֶֶׁׁ,ִנדְׁ ַעל־כ ֵּ ינֹוֶׁוְׁ אֵּ
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ה,ֶׁ ִחל   תְׁ ֶׁב ִ א ֶׁהו  ה ִגיע  ֶַׁהיְׁ ר ִעק ַ ֶׁוְׁ ה. ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ק ַחז ֵּ ִמתְׁ
ה,ֶׁ נ  ַכו   לֶׁב ְׁ ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ קֶׁלְׁ ַחז ֵּ ִהתְׁ ִחילֶׁלְׁ תְׁ ַ מ  תֶׁש   עֵּ ֶׁב ְׁ נו  ַהיְׁ ד ְׁ
הֶׁ א  זֲֶׁעַדִיןֶׁלֹאֶׁר  יֶׁא  ֹות,ֶׁכ ִ ש  לֹותֶׁק  ח  לֶַׁהתְׁ ִחיַנתֶׁכ   בְׁ ב ִ

ֶׁ ה ֻעל   ְׁ ֶׁפ  ם ו  יש  דֵּ ֲֶׁאֶֶַׁׁעל־יְׁ תֹו. ִפל   הֶׁת ְׁ ֹוכ  ז  ש   ֶׁכ ְׁ ל ב 
ה נ  ַכו   לֶׁב ְׁ ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ֹחֹוֶׁלְׁ לֶׁכ  כ  רֶׁב ְׁ ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ הֶֶׁׁ,לְׁ ֹוכ  ז  ַעדֶׁש  

ֶַׁעלֶׁ ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ֶׁש   גֹון ֶׁכ ְׁ תֹו ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ר ב  ֶׁד   ה יז  ֶׁאֵּ ֹעל ִלפְׁ
ה ַנֲענ  רֶׁוְׁ ב  הֶׁד   יז  ַהֲאִמיןֶֶׁׁ,אֵּ הֶׁלְׁ ז  קֶׁב   ַחז ֵּ אִֶׁמתְׁ ֲאַזיֶׁהו 

ַֹחִֶׁלפְֶׁׁ ֶׁכ  ֶׁלֹו ש  י ֵּ ֶׁש   מֹו ַעצְׁ םֶׁב ְׁ תוֶֹׁג ַ ִפל   תְׁ ַאַחרֶֶׁׁ,ֹעלֶׁב ִ מֵּ
ֶׁ ַמע ֶׁש   ר ב  כ ְׁ ֶׁש   ה רֹוא  ַרךְֶׁׁש   ב   ם־ִיתְׁ ֵּ תֹוֶֶַׁׁהש   ִפל   ֶׁת ְׁ ם ג ַ

ה ַנֲענ  יֶֶׁׁ,וְׁ ֶׁכ ִ ַפע. ֶַׁהש    ל ַקב ֵּ ֶׁלְׁ ִלי ֶׁכ ְׁ לֹו צְׁ הֶׁא  ֶַׁנֲעש   ז א  וְׁ
אֶׁ ִליֶׁהו  תֶַׁהכ ְׁ ו  ַהו  רִֶׁהתְׁ יִעק ַ דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ נו  ַהיְׁ ה,ֶׁד ְׁ נ  ֱאמו  ה 

י דֵּ ַעֶֶַׁׁעל־יְׁ ֶׁב ְׁ ם ֶׁג ַ ֲאִמין ַ מ  ֶׁש   ֶׁש   מֹו ַרךְֶׁׁצְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶַׁהש  
ֶׁ ֹומֵּ "ל:ש  ַכנ ַ תֹוֶׁוְׁ ִפל   םֶׁת ְׁ  ַעֶׁג ַ

ַדתֶֶׁׁ[ה]ֶׁ ֶׁהֹול  ךְׁ ש   םִֶׁנמְׁ ִֶׁמש    י ֶׁכ ִ כֹור, ִחיַנתֶׁב ְׁ הֶׁב ְׁ ז  וְׁ
ֶַׁהֶׁ ל ֶׁכ   י ֶׁכ ִ כֹור, ֹלֶַׁהב ְׁ ֶַׁהכ  עֹות פ   ְׁ ֶַׁהַהש  ל כ  ֶׁוְׁ דֹות הֹול 

ֶׁ ֶַׁרק ךְׁ ש   יִנמְׁ דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ ה, ִפל   ֶַׁהת ְׁ ן ַעל־כ ֵּ ַדתֶׁוְׁ הֹול 
הֶׁזֹאתֶׁ ִחינ  ִֶׁמב ְׁ ךְׁ ש   כֹורִֶׁנמְׁ הֶֶׁׁ-ַהב ְׁ ֻעל   ְׁ ִחיַנתֶַׁהפ  ִמב ְׁ

ֶׁ ִלי אֵּ רְׁ ִֶׁיש ְׁ לִֶׁאיש  ֹועֵּ פ  הֶׁש   ֹונ  יִראש  דֵּ תוֶֶַֹׁׁעל־יְׁ ִפל   ֶׁ,ת ְׁ
ֶׁ יש   דֵּ הֱֶׁאמֶַׁעל־יְׁ ק  ַחז ְׁ הִֶׁנתְׁ ִמידז  לֶׁת   ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ֶׁלְׁ תֹו נ  ֶׁ,ו 

הֶׁ ד  ֶׁהֹול  א הו  ֶׁש   כֹור ֶַׁהב ְׁ ַדת ֶׁהֹול  ךְׁ ש   ִֶׁנמְׁ ם ִמש    ו 
ֶַׁאַחר ִכין ש   מְׁ נ ִ ֶׁש   דֹות ֶַׁההֹול  ל כ  ֶׁוְׁ ה. ֹונ  ךְֶׁׁ־ִראש  ֶׁ,כ  
ֶׁ כֹור, ֶַׁהב ְׁ ַדת הֹול  ֶׁמֵּ ק ל  ֶׁחֵּ ם ה  ֶׁב   ש  ֶׁיֵּ ם ֻכל   אב ְׁ ב  ו  מ  ֶׁכ ַ

ֶַׁז"ל ֲאִר"י ֶׁה  י בֵּ ִכתְׁ ַעֶׁ)ֶׁב ְׁ ַ ֶׁש  ווֶֹׁר צְׁ ֶַׁהמ ִ רוֶֹׁת ִֶׁיתְׁ ַעֶׁ, ַ ֶׁש  נוֶֹׁר ו   ת,ֶַׁהכ ַ

ִריַאֶׁ ַמֶׁתֶׁקְׁ ְׁ ֶׁע,ֶׁש  ש  רו  ַאַחרו(ֶׁד ְׁ ֹותֶׁש   ִפל  לֶַׁהת ְׁ כ   ֶׁש   נו  ךְֶׁׁ־,ֶַׁהיְׁ ֶׁ,כ  
ַעל קֶׁ־ש   ל  ֶׁחֵּ ם ה  ֶׁב   ש  ֶׁיֵּ ם ל   ֶׁכ ֻ דֹות ֶַׁההֹול  ל ֶׁכ   ם ד  י 

ֶׁ ַעל פ   הֶׁש   ֹונ  ִראש  הֶׁה  ֻעל   ְׁ ַהפ  ימֵּ דֵּ יֶֶַׁׁעל־יְׁ ֶׁכ ִ תֹו, ִפל   ת ְׁ
י דֵּ ֱֶׁאמ־ַעל־יְׁ ה ק  ַחז ְׁ ִֶׁנתְׁ ה ִמידז  ֶׁת   ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ֶׁלְׁ תֹו נ  ֶׁ,ו 

ֶׁ יש   דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ ֶׁלְׁ ִלי ֶַׁהכ ְׁ ת ו  ַהו  ִֶׁהתְׁ ר ִֶׁעק ַ ה ז 
"ל.ֶׁ נ ַ ַפעֶׁכ ַ ֶַׁהש   

ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ ַנִיםֶׁוְׁ ְׁ ֶׁש  י ִ ֶׁפ  ד ג  נ  ֶׁכ ְׁ ַנִים ְׁ ֶׁש  י ִ ֶׁפ  כֹור ֶַׁהב ְׁ ל נֹוטֵּ
ה ִפל   ת ְׁ ֶׁב ַ ש  י ֵּ תֶֶׁׁ,ש   ַ ש  ַבק   ֶׁו  ַרךְׁ ב   חֹוִֶׁיתְׁ בְׁ ִ רֶׁש  ו  םִֶׁסד  הֵּ ש  

יו,ֶׁ כ  ר  חֹוֶׁצְׁ בְׁ ִ רֶׁש  ו  יִֶׁסד  ,ֶׁכ ִ ש  הֶַׁאַחתֶַׁממ   ִחינ  םֶׁב ְׁ יֶׁהֵּ כ ִ

ה נ  ֱאמו  ֶׁה  ק ו  ִֶׁחז  א הו  ֶׁש   יו כ  ר  ֶׁצְׁ ַלת אֵּ ְׁ ֶׁש  ם יֶֶׁׁ,ֹקד  דֵּ כ ְׁ
לֶׁ ַקב ֵּ הֶׁזֹאתֶׁמְׁ ִחינ  רֶׁב ְׁ "ל,ִֶׁעק ַ נ ַ 'ֶׁכ ַ כו  ִליֶׁוְׁ ֹותֶׁכ ְׁ ַלֲעש 

אֶׁ הו  כֹורֶׁש   לֶַׁהב ְׁ ֹועֵּ פ  הֶׁש   ֹונ  ִראש  הֶׁה  ֻעל   ְׁ ִחיַנתֶׁפ  ב ְׁ
י דֵּ תוֶֶַֹׁׁעל־יְׁ ִפל   רֶֶׁׁ,ת ְׁ יֹותֵּ קֶׁב ְׁ ַחז ֵּ ִהתְׁ ֶׁלְׁ ִריךְׁ הֶׁצ  י  זֶׁה  א  ש  

םֶׁ ו  ֶׁש  ה א  ֶׁר  ֶׁלֹא ֲעַדִין ֶׁש   ַאַחר ֶׁמֵּ מֹו ַעצְׁ ֶׁב ְׁ ַהֲאִמין לְׁ
הֶׁ ֻעל   ְׁ יפ  דֵּ לֶַׁאַחרֶַׁעל־יְׁ תֹו.ֲֶׁאב  ִפל   ַעלֶׁ־ת ְׁ רֶׁפ   ב  כ ְׁ ֶׁש   ךְׁ כ  

תוֶֹׁ ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ה ֹונ  ִראש  ֶׁה  ה ֻעל   ְׁ לֶֶׁׁ,פ  קֵּ נ  ֶׁב ְׁ כֹול ֶׁי  ֲאַזי
ִהֶׁ מוֶֹׁלְׁ ַעצְׁ ֶׁב ְׁ ַהֲאִמין ֶׁלְׁ ַעם ַ ֶׁפ  ל כ  ֶׁב ְׁ ק ַחז ֵּ ַאַחרֶֶׁׁ,תְׁ מֵּ

ַעלֶׁ פ   הֶׁש   א  רֶׁר  ב  כ ְׁ יש   דֵּ אֶַׁעל־יְׁ צ  תֹו.ִֶׁנמְׁ ִפל   לֶֶׁׁ,ת ְׁ כ   ש  
ֶׁ ְׁ ֶַׁהַהש  ל כ  ֶׁוְׁ דֹות ֶַׁאַחרַההֹול  ִכין ש   מְׁ נ ִ ֶׁש   עֹות ךְֶׁׁ־פ   ֶׁ,כ  

אֶׁ הו  הֶׁש   ֹונ  ִראש  הֶׁה  ֻעל   ְׁ קֶַׁהפ  ל  םֶׁחֵּ ה  ֶׁב   ש  ֶׁיֵּ ם ֻכל   ב ְׁ
ִחיַנתֶׁהוֶֹׁ כֹורב ְׁ ַדתֶַׁהב ְׁ ןֶֶׁׁ,ל  ַעל־כ ֵּ ַנִיםֶׁוְׁ ְׁ יֶׁש  ִ יַעֶׁלֹוֶׁפ  ַמג ִ

אֶׁלוֶֹׁ צֵּ רִֶׁימ   לֲֶׁאש   כ  דֶֶׁׁ,ב ְׁ ח  לֶׁא  דֶׁכ   ג  נ  קֶׁכ ְׁ ל  ֶׁלֹוֶׁחֵּ ש  יֶׁיֵּ כ ִ
"ל.ֶׁ ַכנ ַ דֶׁוְׁ ח  א  ֶׁוְׁ

ֲאִר"יֶַׁז"ל יֶׁה  בֵּ ִכתְׁ ןֶׁב ְׁ ַעי ֵּ ַעֶׁ)ֶׁוְׁ ַ ִקירֶׁש  סו  ְׁ ֶַׁם,ֶַׁהפ  ש  ר  ֶׁתֶׁפ   ר  אֵּ ֶׁ,א(ו 
י ֶׁסֹודֹות  י כֵּ רְׁ ֶׁד ַ ַין ִענְׁ ֶׁב ְׁ ר ֹבא  יםמְׁ ִ דֹוש  ֶַׁהק ְׁ יֶֶׁׁ,ו ִ פ  ש  

ִחיַנתֶׁ בְׁ אֶׁב ִ כֹורֶׁהו  לֶַׁהב ְׁ ֹוטֵּ נ  ַנִיםֶׁש   ְׁ הֶׁ'ש  ִאש    יןֶׁה  אֵּ
ִרית תֶׁב ְׁ ת  ֹור  'ֶׁ'כ  כו  ִחיַנתֶֶׁׁ,וְׁ אֶׁב ְׁ הו  אֶׁ'ש   ח  אֶׁרו  ַההו 

ַגו  ֶׁ יֶׁב ְׁ דֵּ ש   ִטירֶׁזַֹהֶׁ)'ֶׁה ֶׁד ְׁ פ   ְׁ ִחיַנתֶׁסֹודֶׁםֶׁצט:(ִמש  אֶׁב ְׁ הו  ,ֶׁש  
ֶׁ י ֶׁכ ִ ם, ו  ב  ֶׁ'ַהי ִ אֶׁמֵּ ח  אֶׁרו  ַגו  ֶַׁההו  ֶׁב ְׁ י דֵּ ש   הֶֶׁׁ'ה ֶׁד ְׁ יא  ב ִ ב ַ
ה ֹונ  ִראש  דֹותֶֶׁׁ-ֶׁה  ֶַׁההֹול  ל ֶׁכ   ל ַקב ֵּ ֶׁלְׁ ִריִכין ֶׁצְׁ ם ִמש   

כֹור,ֶׁוְֶׁׁ לֶַׁהב ְׁ ַקב ֵּ רֶׁמְׁ ִעק   ִנים.ֶׁוְׁ לֶַׁהב   לֶׁכ   ִניםֶׁש   לֶַׁהב   כ 
ִאיםֶַׁאַחר ב   ִליןֶַׁעל־ש   ַקב ְׁ ֶׁמְׁ ךְׁ דֹו,ֶׁ־כ   ןי  יַעֶֶַׁׁעל־כ ֵּ ַמג ִ

ֶׁוְֶׁׁ ם. ֶׁש   ן ֶַׁעי ֵּ ַנִים, ְׁ ֶׁש  י ִ ֶׁפ  הֶׁלֹו ל   אֵּ ֶׁה  ִרים ב  ֶַׁהד ְׁ ל כ 
ֶׁ ה ֶַׁעת   ִרים ֹבא  ימְׁ ִ טֶֶַׁׁעל־פ  ו  ש  ֶַׁהפ   ךְׁ ר  ד   ֶׁב ַ נו  כ ֵּ רְׁ ד ַ

ה ַמֲעש   לְׁ ֶׁו  א ד   ֻעבְׁ ִמידֶֶׁׁ-ֶׁלְׁ ֶׁת   ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ק ַחז ֵּ ִהתְׁ לְׁ
ַנתֶׁ ו   תֶׁכ ַ ו  ִניִמי  ְׁ םֶׁפ  יֶׁג ַ ד,ֶׁכ ִ ח  ֹלֶׁא  תֶַׁהכ  ֱאמ  ב  "ל.ֶׁו  ַכנ ַ וְׁ

ֶׁ ֶַׁמֲעש   י ִביאִֶׁלידֵּ ה  אֶׁלְׁ ֲאִר"יֶַׁז"לֶׁהו  הֶׁ]הֶׁה  ֶׁז  ן י  ִענְׁ בְׁ ו 

ר ַדב ֵּ הֶׁלְׁ ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ש  תֶֶׁׁ,יֵּ צו  נֹוצְׁ הִֶׁהתְׁ יז  הֶׁאֵּ סִֶׁמז   ַ פ  הִֶׁנתְׁ י  הְׁ י ִ ַעדֶׁש  

ִלב ֵֶּׁ רֶׁב ְׁ עֵּ ַ ש  מְׁ םֶַׁמהֶׁד ִ פו  לֶַׁחדֶׁכ ְׁ בֶׁכ   לֵּ קֹומוֶֶֹׁׁ,ה ֶׁב ְׁ אןֶׁמְׁ יןֶׁכ   אֵּ  :[וְׁ

ֶֶׁׁ[ו]ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ קוְׁ ז  ֻמחְׁ בְׁ ֶׁכ ִ י או  ר  ֶׁב ְׁ ל ֶׁנֹוטֵּ כֹור ֶַׁהב ְׁ ין ֶׁאֵּ
כֹורוֶֹׁ) בֹואתֶׁנא:(ב ְׁ יֶׁל  או  ַפעֶׁר  ַהש    ש   יֶׁכ ְׁ ֲעַדִיןֶֹׁלאֶֶׁׁ-ֶׁ,ֶׁכ ִ
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ת מו  לֵּ ְׁ ש  ִליֶׁב ִ רֶַׁהכ ְׁ מ  אֶֶׁׁ,ִנגְׁ כֹורֶׁהו  רֶַׁמֲעַלתֶַׁהב ְׁ ִעק ַ וְׁ
תֶׁ מו  לֵּ ְׁ ש  הֶׁב ִ כ  ְׁ ש  רִֶׁנמְׁ ב  כ ְׁ ַפעֶׁש   ַהש    ֶׁב ְׁ נו  ַהיְׁ ק,ֶׁד ְׁ ז  ֻמחְׁ ב ְׁ

ֶׁ ה ַמט   ילְׁ דֵּ ִליֶַׁעל־יְׁ ֶַׁהכ ְׁ ת מו  לֵּ ְׁ הֶֶׁׁ,ש  ק  ַחז ְׁ תְׁ נ ִ ֶׁש   ַעד
ִליֶׁ ֶַׁהכ ְׁ ת מו  לֵּ ְׁ ֶׁש  ַמֲעלֹות ֶׁב ְׁ י ֶׁכ ִ ת, מו  לֵּ ְׁ ש  ֶׁב ִ לֹו צְׁ א 

"ל ֶׁיוֶֶֹׁׁ,ַהנ ַ ק ל  ֶׁחֵּ כֹור ַהב ְׁ ֶׁלְׁ ש  דֶׁיֵּ ח  ֶׁא  ל ֶׁכ   ד ג  נ  ֶׁכ ְׁ ר תֵּ
ֶֹׁלאֶׁ ֲעַדִין ֶׁש   בֹוא ֶׁל  י או  ר  ש   ֶׁכ ְׁ ל ֲֶׁאב  "ל, נ ַ ֶׁכ ַ ד ח  א  וְׁ

"ל,ֶׁ נ ַ ֹוֶׁכ ַ הֶׁב  כֹורֶַׁמֲעל  ַהב ְׁ יןֶׁלְׁ ִליֶׁאֵּ ַמרֶַׁהכ ְׁ ןִנגְׁ ֶַׁעל־כ ֵּ
ל' יןֶׁנֹוטֵּ ַנִיםֶׁאֵּ ְׁ יֶׁש  ִ ֹוֶׁפ  "ל:ֶֶׁׁ',ב  ַכנ ַ ֶׁוְׁ

ֶֶׁׁ[ז]ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ ִחיִליןֶׁוְׁ תְׁ ַ מ  ֶׁש   ֹות ִפל  ֶַׁהת ְׁ רֹב ֶׁב ְׁ א צ  מְׁ ת ִ
קֹום ֶׁמ  ל ֶׁש   חֹו בְׁ ִ ש  ֶׁב ְׁ ר ֵּ ַספ  ֶֶׁׁ,לְׁ ֲעלו  ֶׁפ   ר ב  כ ְׁ ֶׁש    ַמה

ֶׁ ב תו  כ   ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ם, ת  ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ינו  ֶׁמדֲאבֹותֵּ ים ִהל ִ :ֶׁב(ֶׁ,)ת ְׁ
ַמְענו   ֱאל ִקים ָ ָאְזֵנינו  ש  'ב ְ כו  ַעְלת ָ ִביֵמיֶהם  ,וְׁ ָ פ  ַעל פ 

יֵמי ֶקֶדם  'ב ִ כו  ת ַיֲעק ב  וְׁ עו  ו  ה ְיש  ֶַׁעד ַצו ֵ נו  ',ֶַׁהיְׁ כו  וְׁ
יםֶׁ םִֶׁנס ִ ה  ֶׁל  ית  ש ִ ע  ֶׁוְׁ ינו  ֲֶׁאבֹותֵּ י ימֵּ ֶׁב ִ ת   ַעלְׁ פ   ֶׁש   מֹו כ ְׁ

ֶׁ ן ֶׁכ ֵּ דֹולֹות, ֶׁג ְׁ עֹות ו  ת ַיֲעק בִויש  עו  ו  ה ְיש  םֶֶַׁׁצו ֵ ג ַ
ן כֵּ ה.ֶׁוְׁ םֶׁכבֶַׁעת   ֵטמו  ֵאֶליָך ָזֲעקו  ֶׁו(-הֶׁ,)ש   ַפל ְ ְטחו  ַות ְ ב ָ
ֹעלְֶֶׁׁוִנְמָלטו   ִֶׁלפְׁ ר ש   פְׁ ֶׁא  ִֶׁאי י ֶׁכ ִ ה, ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ן כֵּ ֶׁוְׁ ,' כו  וְׁ

ַֹחֶׁ ֶׁכ  ש  י ֵּ ֶׁש   ֹו ת  ַדעְׁ ֶׁב ְׁ ק ַחז ֵּ תְׁ ִ מ  ש   ֶׁכ ְׁ ִֶׁאם י ֶׁכ ִ תֹו ִפל   תְׁ ב ִ
נו ֶׁ תֵּ ִפל   תְׁ ֹעלֶׁב ִ ִֶׁלפְׁ ינו  דֵּ י  ֶֶׁׁ,ב ְׁ יש   דֵּ ִליֶֶַׁׁעל־יְׁ הֶׁכ ְׁ הֶׁעֹוש   ז 

"ל.ֶׁ נ ַ ַפעֶׁכ ַ לֶַׁהש    ַקב ֵּ ֶׁלְׁ

ֶַׁהֶׁ כֹול ֶׁי  ִמים ע  ִֶׁלפְׁ רַאךְׁ ב  ַעל־ד   וֶֶֹׁׁב ַ ת  עְׁ ֶׁד ַ ַהֲחִליש  ֶׁ,לְׁ
ֶׁ יש   ִ הֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ֲעלו  ֶׁפ   ינו  ֹותֵּ ַרב  ֶׁוְׁ ינו  ֲאבֹותֵּ ש  

ם ת  ִפל   תְׁ רֶֶׁׁ,ב ִ ש   פְׁ ֶׁא  יךְׁ ֶׁאֵּ מֹוך  ֶׁכ   ַע רו  ֶׁג   ִֶׁאיש  ל ֲאב 
פְֶׁׁ ת ִ ִפל  ֶׁש   תְׁ ך ֶֹׁעלֶׁב ִ יֶֶׁׁ?תְׁ א,ֶׁכ ִ ןֶׁהו  תֶֹׁלאֶׁכֵּ ֱאמ  לֶׁב   ֲאב 

                                                             
ָלָמ  1 ְ ַת ה ַהש  ז ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁד:יָ ב ִמכ ְ ִחינֶַׁהֶׁוְׁ ֶׁתֶׁב ְׁ ֹד  ֲעל ֶׁלֶׁג  ַ הֶַׁהמ 
ֶׁ ִמיכו ֶׁלֶׁש   ֻאל  ֶׁתֶׁסְׁ ִפל  ֶׁהֶׁג ְׁ ִליגו ֶׁהִֶׁלתְׁ ִהפְׁ ינו ֶֶׁׁש   ֹותֵּ ה ֶׁ"לֶׁזֶֶַַׁׁרב  ת  ַמֲעל  ,ֶׁב ְׁ

ֶׁ ִעק   ֲעל ֶׁרֶׁוְׁ ַ ִחינ ֶׁאֶׁהו ֶׁהֶַׁהמ  ב ְׁ ַעֶׁ"ל,ֶַׁהנ ֶַׁהֶׁב ַ ֶׁלֶׁש   דֵּ ֶׁיֶׁיְׁ אֹומֵּ ֵֶּׁרֶׁש   ַספ  מְׁ רֶׁו 
יֶַׁ ִֶׁענְׁ תן ֻאל ַ ַריִֶֶׁׁג ְׁ ִֶׁמצְׁ ים, כ ִ ַמזְׁ ֶׁו  ֶׁר ֹד  ֶׁג  יַהנ ִֶׁל ֶׁס ִ אוֶֹׁם ל  פְׁ ַהנ ִ ֶׁוְׁ ש  ֶׁת ע  הֶׁש  
ֵֶּׁ ַרךְֶׁׁםֶַׁהש   ב   ינו ֶׁםִֶׁעִֶֶׁׁיתְׁ ֶׁא ֲֶֶׁׁאבֹותֵּ ֶׁלֶַׁעֶׁז דֵּ ֶׁיְׁ ֶׁי ת  ִפל   ֶׁת ְׁ מוֶֹׁם, תו ֶֶׁׁכ ְׁ כ   בֶׁש  

מוֶֹׁ) ְׁ ַמֶׁ:ֶׁ"תֶׁב,ֶׁכד(ש  ְׁ ש  ת ֶׁתֶׁא ֶׁםֱֶׁאלִֹקיעֶַׁוי ִ כו ֶׁם"ֶַׁנֲאק  ֶׁלֶַׁעֶׁ',ֶׁוְׁ דֵּ הֶׁז ֶׁיֶׁיְׁ
נו ֶׁ ִחיֶׁא  טו  ג ֶַׁםֶׁב ְׁ ֶׁםֶׁש   ַמֶׁהֶַׁעת   ְׁ נו ֶׁלִֶׁויַקב ֵֶּׁעִֶׁיש  תֵּ ִפל   ַעֶׁ,ֶׁת ְׁ ֶׁלֶׁוְׁ דֵּ נו ֶׁהֶׁז ֶׁיֶׁיְׁ ֶׁא 

ִקי ַחז ְׁ ִפל  ֶׁםִֶׁמתְׁ תְׁ ל ֵֶּׁה,ֶׁב ִ ַ פ  ִהתְׁ נ ֶׁלֶׁלְׁ ַכו   דֹול ֶׁהֶׁב ְׁ ִביה,ֶׁג ְׁ ְׁ ִבש  ק ֶׁהֶׁז ֶׁלֶׁו  רֶׁי 
אֶֹׁ ֶׁמְׁ ִמיכו ֶׁד ֶׁסְׁ ֻאל  ֶׁת ֶׁג ְׁ ִפל  ֶׁה ִֶׁלתְׁ נו ֶׁה, נ ֶֶַַׁׁהיְׁ ֶׁכ ַ ַעי ֵֶּׁ"ל. ֶׁוְׁ נו ֶׁן ַרב ֵּ הֶׁיֹונ ֶֶׁׁב ְׁ

ַרךְֶׁׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ עֶֶַַׁׁהש   דו  י   הֶׁכ ַ לֶׁפ   תֶׁכ   ִפל ַ ַעֶׁת ְׁ ֹומֵּ "ל,ֶֶׁׁ,ש  ַכנ ַ וְׁ
ה ִפל   ת ְׁ ֶׁב ַ ִגיל ר  ֶׁש   ם ֶֹׁקד  ה ִחל   תְׁ ֶׁב ִ ֶֶׁׁ-ֶַׁאךְׁ ִריךְׁ צ 

ה ֶׁז  ֶַׁעל ה ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ת קו  ַחז ְׁ ֶַׁאַחרֶׁ,ִהתְׁ רֶׁ־ַאךְׁ ב  כ ְׁ ש   ֶׁכ ְׁ ךְׁ כ  
ה יז  ֶׁאֵּ ִמים ע  ִֶׁלפְׁ ַעל תוֶֶֹׁׁפ   ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ר ב  קֶֶׁׁ,ד   ַחז ֵּ ִֶׁנתְׁ ז א 

ַעֶׁ ֹומֵּ תֹוֶׁש  ִפל   םֶׁת ְׁ ג ַ תֶׁש   ֱאמ  ה  ַהֲאִמיןֶׁב ְׁ ֹוֶׁלְׁ ם־ִלב  ֵּ ַהש  
ַרךְֶׁׁ ב   ַמעֶֶׁׁ,ִיתְׁ רֶׁש   ב  כ ְׁ הֶׁש   א  ר  ַאַחרֶׁש   ַרךְֶׁׁמֵּ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶַׁהש  

תוֶֹׁ ִפל   תֶׁת ְׁ "ל.ֶֶׁׁ,א  נ ַ ֶׁכ ַ

ךְֶׁׁ ל  ִודֶַׁהמ   ַמרֶׁד   א  ִחיַנתֶַׁמהֶׁש    הֶׁב ְׁ ז  לֹום,ֶֶׁׁ,וְׁ יוֶַׁהש    ל  ע 
ֶַׁוה'ֶׁ" א ר  ֶׁק  ִני ֶׁע  ה ֶׁז  ' כו  ֶׁוְׁ ִני נ  ע  ֶׁוְׁ ֶׁה' ת ֶׁא  י ת ִ ְׁ ַרש  ד  

ַעֶׁ מֵּ 'ֶֶׁׁ"ש   כו  ַמרז(ֶׁ)שםֶׁלדֶׁה,וְׁ א  קֶׁוְׁ ֹועֵּ צ  ִניֶׁ"ֶׁ:,ֶׁש   הֶׁע  ז 
ַעֶׁ מֵּ ֶׁש   ה' ֶׁוְׁ א ר  א ֶׁ"ק  ֶׁוְׁ ֹאד ֶׁמְׁ ו נ  ֶׁע  ה י  ֶׁה  י ֶׁכ ִ ֶַׁעלֶׁ, ַמר

מוֶֹׁ א"ֶׁ:ַעצְׁ ר  ֶׁק  ִני ֶׁע  ה ןֶׁ",ז  י־כֵּ ִ ַאף־ַעל־פ  ה'ֶַׁוֶׁ"ֶׁוְׁ
ַעֶׁ מֵּ יוְֶֶׁׁׁ",ש   דֵּ ֹעקֶֶַׁׁעל־יְׁ מֹוִֶׁלצְׁ תֶַׁעצְׁ קֶׁא  ַחז ֵּ אֶׁמְׁ הֶׁהו  ז 

ֶׁ ִמיד ֶׁת   ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ לְׁ ַרךְֶׁׁו  ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ַהש   הֶֶׁׁלְׁ ז  ֶׁוְׁ "ל. ַכנ ַ וְׁ
הֶׁ ִפל   ֶַׁהת ְׁ ֲֶׁעבֹוַדת ִחיַנת ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   כֹור ֶׁב ְׁ ִחיַנת ב ְׁ

"ל ַכנ ַ כֵֶֶּׁׁ,וְׁ ֶׁוְׁ ִביא ֶַׁהנ   ה ֶׁיֹונ  ת ִפל ַ תְׁ ֶׁב ִ ֶׁבן ה :ֶׁח(־גֶׁ,)יֹונ 
ף  ִהְתַעט ֵ ' ב ְ ִלי ְוכו  ַמְעת ָ קו  ָ י ש  ְעת ִ ו ַ ִ ל ש  או  ְ ֶטן ש  ִמב ֶ

ִתי  ִפל ָ א ֵאֶליָך ת ְ בו  י ַות ָ י ֶאת ה' ָזָכְרת ִ ִ ',ֶָׁעַלי ַנְפש  כו  וְׁ
ֶׁ ה. ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ן כֵּ ָך ֵהיֵטב ָלֶזהוְׁ ים ִלב ְ ַעד  ,ְוָהֵבן ְוש ִ

ַעְצְמךָ  ֲאִמין ב ְ ת ַ ֶ ָעִמים  ,ש  ְ ה פ  ָ מ  ַעם כ ַ ַ ָכל פ  ְוִתְזכ  ר ב ְ
ָרה ֶאל ה'  'ָקָראָת ִמצ ָ כו  יֲעָך  ,וְׁ ִ ש  ְתָך ְוהו  ְוָעָנה או 

יֲעךָ  ִ ש  ה ְוה' יו  ְתִפל ָ ה ב ִ ם ַאת ָ ק ג ַ ְתַחז ֵ ֶׁ,ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ת ִ
"ל ַכנ ַ  :1וְׁ

ִחל ֶַׁ תְׁ כוֶֹׁתֶׁב ִ ר  בֹא ֶׁ,ֶׁתב ְׁ ינו ֶׁםֶׁש  ֶׁרֶׁמְׁ רֵּ ב  דְׁ ינו ֶׁרֶַׁמֲאמ ֶׁלֶַׁעֶֶׁׁכ ִ ֹותֵּ :ֶׁ"לזֶֶַַׁׁרב 
הו ֶׁ' יז  ךְֶׁׁהֶׁז ֶֶׁׁ–אֶַׁהב  ֶׁםֶׁעֹול ֶׁןֶׁב  ֶֶׁׁאֵּ ֹומֵּ ֻאל  ֶֶַׁׁהס  ִפל  ֶׁהֶׁג ְׁ כו ֶׁה'ִֶׁלתְׁ ז ֶׁ',ֶׁוְׁ הֶׁוְׁ

ֹונוֶֹׁ ש  ֶׁ:ֶׁלְׁ ש  יֵּ וֶֶֹׁׁוְׁ ש  ַהקְׁ כִֶׁת,ֶׁלְׁ נֵֶּׁיֶׁוְׁ ְׁ ךְֶׁׁיִֶׁמפ  ֹומֵּ ס  ֻאל  ֶֶׁׁש   ִפל  ֶׁהֶׁג ְׁ ֶׁהֶַׁלת ְׁ ש  ֶׁלוֶֶֹׁׁיֵּ
כ ֶׁ ךְֶׁׁלֶׁכ  ֶׁרֶׁש   ֶׁכ   כו ֶׁ' ֶׁוְׁ י', ַמס ִ ֵֶּׁקֶׁו  ש  ַרֶֶׁׁמֹורוֶֹׁםֶׁב ְׁ ֶׁבה  יו ֶׁ, כ ֵּ ֶׁש   ין כ ִ ַמזְׁ רֶׁש  

ו ש   ֶֶַׁׁעכְׁ ה  ֻאל  ֶֶׁׁאֹות  ֶַׁהג ְׁ חו ֶׁה טְׁ ב   ינו ֶֶׁׁש   ֲֵֶֶּׁׁאבֹותֵּ ש   ֶׁב ַ יל ֶׁם ִהצ ִ ם,ֶׁוְׁ
ל ֵֶּׁ ַ פ  ִמתְׁ ִֶׁמי  ֶׁלֶׁו  צ ֶׁד, ג ֶַׁא,ִֶׁנמְׁ ַחֶׁאֶׁהו ֶׁםֶׁש   ֹוטֵּ וֶֶֹׁׁב  ֲענ ֶֶׁׁב  י ַ מוֶֶֹׁׁאֹותוֶֹׁהֶׁש   ֶׁכ ְׁ

נ ֶׁ ע  אֵֶּׁהֶׁש   ר  ִיש ְׁ כו ֶׁלֶׁלְׁ ךְֶׁׁ',ֶׁוְׁ ִפיכ  לְׁ תוֶֹׁב ְֶׁׁהֶׁזֹוכ ֶֶׁׁו  ַחי ִֵֶֶּׁׁסב   א,ֶַׁהב  ֶׁםֶׁעֹול ֶׁיֶׁלְׁ
אדֶַׁעֶׁ ֹונוֶֹׁןֶׁכ   ש  ו ֶֶׁׁלְׁ ִקצ  ֶׁר,ֶׁב ְׁ ֶׁיֲֶׁהרֵּ בֹא  ינו ֶׁרֶׁמְׁ רֵּ ב  דְׁ ֶַׁהנ ֶֶַׁׁכ ִ ךְֶׁׁ"ל, רו  ה'ֶֶׁׁב  

ֶׁ ת ִ נְׁ ו ַ כ ִ ַדַעֶׁיֶׁש   ִסיתֶׁלְׁ ח  ֶׁדֶׁה  דֹוש  כ ֶׁ,ֶַׁהק   ירֶׁזֵּ כ ֶׁקֶַׁצד ִ ר  ֶׁה.ִלבְׁ



 אמור אל הכהנים                    ד'   נחלותהלכות '                    בליקוט על תורה 

 ל  

ִריַאתֶֶׁׁ[ח]ֶׁ רֶׁב ְׁ יִֶׁעק ַ ַבת,ֶׁכ ִ םֶׁלְׁ ןֶׁקֹודֵּ ִחיַנתֶׁב ֵּ הֶׁב ְׁ ז  וְׁ
ם עֹול  בֹוֶׁב   טו  תֹוֶׁוְׁ נו  ֹותֶַׁרֲחמ  ַגל  יֶׁלְׁ דֵּ הֶׁכ ְׁ י  םֶׁה  עֹול  ֶׁ,ה 

ֶׁ ל ֲֶׁאב  ַע, דו  י   ַרךְֶׁׁכ ַ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ םֶֶַׁׁהש   עֹול  ֶׁה  ל תֶׁכ   ֶׁא  ַסר מ 
בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ם,ֶׁכ ְׁ ד  יֶׁא  נֵּ ַידֶׁב ְׁ לֹאֹוֶׁב ְׁ מְׁ יםֶׁקטוו  ִהל ִ :ֶׁטז(,ֶׁ)ת ְׁ

ם" ד  ֶׁא  י נֵּ ִֶׁלבְׁ ַתן ֶׁנ  ץ ר  א  ה  ִפיֶׁ"וְׁ ֶׁכ ְׁ ם ד  א  ֶׁה  י נֵּ ב ְׁ ֶׁש   ,
ַהֲחיֹותֶׁ הֶׁלְׁ ל  ַמעְׁ ַפעִֶׁמל ְׁ ֶַׁהש    יכו  ִ ש  ןֶַׁימְׁ םֶׁכ ֵּ יה  ַמֲעש ֵּ

כ  ֶׁ מֹוֶׁש   מֹות,ֶׁכ ְׁ עֹול  תֶׁה  םֶׁא  ַקי ֵּ לְׁ בֶׁו  יתֶׁבתו  ִ אש  רֵּ :ֶׁה(ֶׁ,)ב ְׁ
ִטירֶׁ" יֶֹׁלאִֶׁהמְׁ 'ֶׁכ ִ כו  הֶׁוְׁ י  םִֶׁיהְׁ ר  הֶׁט  ד  יַחֶַׁהש    לֶׁש ִ כ  וְׁ

ֶַׁאִין ם ד  א  ֶׁוְׁ ֱֶׁאלִֹקים ֶַׁעדֶֶׁׁ"ה' "י, ִ ֶַׁרש  ש  רֵּ פֵּ ֶׁו  ,' כו  וְׁ
ַכתֶׁ ש   ֶַׁהמְׁ ר ִֶׁעק ַ י ֶׁכ ִ .' כו  ֶׁוְׁ ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ֶׁוְׁ ם ד  ֶׁא  א ב   ש  

אֶׁ ַפעֶׁהו  יַהש    דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ אֵּ ר  ש ְׁ י ִ הֶׁש   ִפל   ִלין,ֶַׁהת ְׁ ל ְׁ ַ פ  לִֶׁמתְׁ
הֶׁ ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ה ב   ֶַׁמרְׁ ִלי אֵּ רְׁ ש ְׁ ֶַׁהי ִ ִאיש  ֶׁש    ֶַׁמה ל כ  וְׁ

לֶׁ אֵּ ר  יתִֶׁיש ְׁ בֵּ בֶׁלְׁ ַרבֶׁטו  ַפעֶׁוְׁ רֶׁש   ֶׁיֹותֵּ יךְׁ ִ ש  ַממְׁ ןֶֶׁׁ-ו  כ ֵּ
לֹוֶׁ דְׁ הֶׁג   ל   ג ַ ִנתְׁ רֶׁוְׁ יֹותֵּ מֹותֶׁב ְׁ עֹול  לֶׁה  םֶׁכ   ַקי ֵּ מְׁ הֶׁו  ַחי   מְׁ

ֶׁוְֶׁׁ יו ג  ֲענו  ֶׁת ַ ר ִֶׁעק ַ הו  ז   ֶׁש   ר, ֶׁיֹותֵּ בֹו טו  יוֶׁוְׁ ע  ו  ֲעש  ַ ש 
' כו  הִֶׁליֹנקֶׁוְׁ לֶׁרֹוצ  ג  עֵּ ה  הֶׁש   רִֶׁממ ַ ֶׁיֹותֵּ י ֶׁכ ִ , ַרךְׁ ב   ִֶׁיתְׁ

ִחי) ס  ְׁ ֶׁקיב.(פ  יִטיבֶׁם הֵּ ֶׁלְׁ ה רֹוצ  ֶׁוְׁ ד ס  ֶׁח  ץ פֵּ ֶׁח  א ֶׁהו  י ֶׁכ ִ ,
ִמיד יִֶׁאםֶֶׁׁ,ת   ַפעֶׁכ ִ ֶַׁהש    יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ רֶׁלְׁ ש   פְׁ ִֶׁאיֶׁא  ַעל־ַאךְׁ
י דֵּ ֶֶׁׁיְׁ ל, אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ת ִפל ַ ןת ְׁ ֶֶַׁׁעל־כ ֵּ ש ְׁ י ִ ֶׁש    ֶַׁמה ל לֶׁכ   אֵּ ר 

ר ֶׁיֹותֵּ ַפע ֶׁש   יִכים ִ ש  ַממְׁ ֶׁו  ם עֹול  ֶׁב   ר ֶׁיֹותֵּ ין ַרב ִ ֶׁ-ִֶׁנתְׁ
ֶׁ ַרךְׁ ב   צֹוִֶׁיתְׁ פְׁ לֶׁח  יֶׁכ   ר,ֶׁכ ִ ֶׁיֹותֵּ ַרךְׁ ב   צֹונֹוִֶׁיתְׁ אֶׁרְׁ ַמל ֵּ ִנתְׁ

ִמיד לֶׁת   אֵּ ר  ִיש ְׁ ֶׁטֹובֶׁלְׁ יַע ִ פ  ְׁ ַהש  יוֶֶׁׁ,לְׁ ג  ֲענו  לֶׁת ַ הֶׁכ   ז  וְׁ
"ל.ֶׁ נ ַ יוֶׁכ ַ ע  ו  ֲעש  ַ ש  ֶׁוְׁ

ֲעֹסקֶׁ י ַ ֶׁש   י דֵּ ֶׁכ ְׁ ִלי אֵּ רְׁ ש ְׁ ֶַׁהי ִ ִֶׁאיש  א ר  ִֶׁנבְׁ ה ֶׁז  ִביל ְׁ ִבש  ו 
ה ִפל   תְׁ הֶׁו  תֹור  םֶׁ,ב ְׁ עֹול  ַפעֶׁב   ֶׁש   יךְׁ ִ ש  ַימְׁ ֶֶׁׁ,וְׁ יש   דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ם,ֶׁכ ְׁ עֹול  ֶׁב   ַרךְׁ ב   תֹוִֶׁיתְׁ הֱֶׁאלֹקו  ל   ג ַ הִֶׁנתְׁ ז 
ִהֶׁ יםֶׁסז)ת ְׁ נו  :ֶׁב(ֶׁ,ל ִ ָניו ִאת ָ ָ נו  ִויָבְרֵכנו  ָיֵאר פ  ֱאל ִהים ְיָחנ ֵ

ךָ  ְרכ ֶ ָאֶרץ ד ַ ֶֶׁסָלה ָלַדַעת ב ָ "יֶׁ, ִ ֶַׁרש  ש  רֵּ ֵּ פ  ֶׁש   מֹו כְׁ ו 
ם ָניוֶׁ:ש   ָ תֶַׁטלֶָׁיֵאר פ  תֵּ ֹוֲחקֹותֶׁל  ִניםֶׁש  אֹותֶׁפ   ַהרְׁ ,ֶׁלְׁ

ֶׁ ַפע, ֶַׁהש    ַכת ש   ֶַׁהמְׁ נו  ֶַׁהיְׁ ר, ט  מ  יו  דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ ה ָלַדַעת ז 
ָך  דו  ' יו  ָך ְוכו  ְרכ ֶ ָאֶרץ ד ַ 'ֶַׁעדב ָ כו  ל  וְׁ תו  כ ָ ְוִייְראו  או 

יֶֶַׁׁאְפֵסי ָאֶרץ '.ֶׁכ ִ כו  יוְׁ דֵּ ַפעֶֶַׁׁעל־יְׁ ַכתֶַׁהש    ש   ַעל־ַהמְׁ

י דֵּ לֶׁיְׁ אֵּ ר  יֶׁ,ִיש ְׁ דֵּ יוֶֶַׁׁעל־יְׁ כ  ר  ֶׁד ְׁ עו  דְׁ יֵּ ֶׁוְׁ ירו  ֶַׁיכ ִ ה ז 
ַרךְֶׁׁ ב   הֶׁ,ִיתְׁ לֶׁפ   תֶׁכ   ִפל ַ ַעֶׁת ְׁ ֹומֵּ אֶׁש  הו  יַעֶׁוְֶֶׁׁׁ,ש   דֵּ הֶֶׁׁל־יְׁ ז 

ם ל   ֶׁכ ֻ ֶׁאֹותֹו ל ַאְפֵסי ָאֶרץֶׁ,יֹודו  תו  כ ָ ֶׁ-ְֶׁוִייְראו  או 
ֹל אֶַׁהכ  ר  הִֶׁנבְׁ ִבילֶׁז  ְׁ ש  ב ִ תֹוֶֶׁׁ,ש   הֱֶׁאלֹקו  ל   ג ַ תְׁ י ִ יֶׁש   דֵּ כ ְׁ

ם עֹול  ֶֶׁׁ,ב   א תֶׁהו  ו  ל  ג ַ ֶַׁהִהתְׁ ר ִעק ַ יש   דֵּ רֹוִאיןֶֶַׁׁעל־יְׁ ש  
יכִֶׁ ִ ש  ַממְׁ םֶׁו  ת  ִפל   תְׁ ֹוֲעִליןֶׁב ִ לֶׁפ  אֵּ ר  ש ְׁ י ִ ַרבֶׁש   ַפעֶׁוְׁ יןֶׁש  

"ל. ַכנ ַ ֶׁטֹובֶׁוְׁ

ֶׁ יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ ֶׁלְׁ יו ֶַׁחי   י מֵּ ֶׁיְׁ ל ֶׁכ   ם ד  א  ֶׁה  ֲֶׁעבֹוַדת ל ֶׁכ   ה ז  וְׁ
ַרבֶׁטֹובֶׁ ַפעֶׁוְׁ יש   דֵּ ֹוִביםֶַׁעל־יְׁ יוֶַׁהט  רֶֶׁׁ,ַמֲעש   ִעק   ה  וְׁ

י דֵּ הֶַׁעל־יְׁ ִפל   ֶֶׁׁ,ת ְׁ יש   דֵּ ַכתֶֶַׁׁעל־יְׁ ש   ֶַׁהמְׁ ר ִֶׁעק ַ ה ז 
ַפע ַעֶֶׁׁ,ַהש    דו  י   ִֶׁליכ ַ יו  הְׁ םֶׁת ִ ַאת   הֶׁ'וְׁ ֹור  ַהת  רֶׁב ְׁ בֹא  מ ְׁ מֹוֶׁש   כְׁ 'ֶֶׁׁ')ו  כו  וְׁ

ם( ןֶׁש   ןֶׁלד,ֶַׁעי ֵּ ִסימ  םֶׁב ְׁ עֹול  ה  רֶׁמֵּ ט  םִֶׁנפְׁ ד  א  ה  ש   ֶׁכ ְׁ ו  .ֶַׁוֲאִפל 
ֶׁ ֹור ִֶׁצנ  ַסק ִֶׁנפְׁ ה י  ִֶׁיהְׁ ֹא ל  ֶׁש   אֹות ִֶׁלרְׁ ִריךְׁ ַפעֶׁצ  ַהש   

ם,ֶׁ עֹול  ֶׁב   יךְׁ ִ ש  ִהמְׁ ןֶׁש   ַעל־כ ֵּ יוֶׁוְׁ ִאירֶַׁאֲחר  ְׁ ש  י ַ ֶׁש   ִריךְׁ צ 
קֹומֹוֶׁ ֶׁמְׁ או  ַמל ְׁ ֶׁיְׁ ם הֵּ ֶׁש   י דֵּ ֶׁכ ְׁ ם עֹול  ֶׁה  ה ז  ֶׁב ְׁ ִנים ב  
םֶׁ עֹול  דֹורֶׁלְׁ ֹורֶׁלְׁ ןִֶׁמד  כֵּ ם,ֶׁוְׁ עֹול  ַפעֶׁב   ֶַׁהש    יכו  ִ ש  ַימְׁ וְׁ

ם.ֶׁ עֹול  ַפעֶׁלְׁ קֶַׁהש    סֵּ ֹאִֶׁיפ   ל  יֶׁש   דֵּ ֶׁכ ְׁ

יִכיןֶׁ ִ ש  מְׁ ַ מ  ַפעֶׁש   רֶַׁהש    ִעק ַ ֲחַמתֶׁש   מֵּ יו  דֵּ הֶֶַׁׁעל־יְׁ ִפל   ת ְׁ
יִֶׁאםֶׁ ֶׁכ ִ יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ רֶׁלְׁ ש   פְׁ יִאיֶׁא  דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ הֶׁש   ק  ד  ַעל־צְׁ

י דֵּ רֶֶׁׁיְׁ ֹבא  ְׁ מ  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ה, ִפל   ֶַׁהת ְׁ ת מו  לֵּ ְׁ ֶׁש  ר ִֶׁעק ַ ה ז 
"ל הֶַׁהנ ַ ֹור  ַהת  אֶֶׁׁ,ב ְׁ הֶׁהו  ִפל   תֶַׁהת ְׁ מו  לֵּ ְׁ רֶׁש  ִעק ַ ַעל־ש  

י דֵּ ֶֶׁׁיְׁ ה, ק  ד  ןצְׁ יִריןֶֶַׁׁעל־כ ֵּ כ ִ ֶַׁמזְׁ ם ד  א  ִטיַרתֶׁה  ְׁ ֶׁפ  ַאַחר
ִאיןֶׁ קֹורְׁ ֶׁוְׁ ה ק  ד  ֶׁצְׁ ַות ִֶׁמצְׁ תֹו ִֶׁמט   י נֵּ ִֶׁלפְׁ ר יֹותֵּ ב ְׁ

יו נ  פ  ֶׁלְׁ צֹוֲעִקין ת"ֶׁ:וְׁ ו  ִֶׁממ   יל צ ִ הֶׁת ַ ק  ד  ֶׁ"צְׁ י ֶׁכ ִ ַעל־.
י דֵּ ֶׁזוֶֶֹׁׁיְׁ ה ק  ד  הצְׁ ִפל   ִֶׁלתְׁ ֶֶׁׁ,ִכין יש   דֵּ רֶֶַׁׁעל־יְׁ ִֶׁעק ַ ה ז 

ַפע ֶַׁהש    ַכת ש   ֶֶׁׁ,ַהמְׁ יש   דֵּ אֶֶַׁׁעל־יְׁ ר  טְׁ ִֶׁמס ִ ֹוִלין ִֶׁנצ  ה ז 
ִפיֶַׁמהֶׁ דֶׁכ ְׁ ח  לֶׁא  יֶׁכ   ם.ֶׁכ ִ יֶׁעֹול  ַחי ֵּ זֹוִכיןֶׁלְׁ אֶׁוְׁ מֹות  ד ְׁ
ַפעֶׁ ֶַׁהש    יךְׁ ִ ש  ןִֶׁהמְׁ מֹוֶׁכֵּ ה,ֶׁכ ְׁ ק  ד  צְׁ ֹותֶׁב ִ ב  ַהרְׁ הֶׁלְׁ כ  ז   ש   

תוֶֹׁ ִפל   תְׁ ֶֶׁׁ,ב ִ מֹו כְׁ יֶׁו  ֶׁכ ִ ַצח, נ  ֶׁל  ים ַחי ִ ֶׁלְׁ ה ֶׁזֹוכ  ן כֵּ
מֹותֶׁ עֹול  לֶׁה  םֶׁכ   ו  ִקי  תֶׁוְׁ ו  אִֶׁחי  ַפעֶׁהו  ַכתֶַׁהש    ש   ַהמְׁ

יוְֶׁׁ דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ יו ל  ֶׁע  ךְׁ ש   ִֶׁנמְׁ אי ַוד ַ ֶׁב ְׁ ה ןז  ם־כ ֵּ יםֶֶׁׁג ַ ַחי ִ
ַצח.ֶׁ נ  יםֶׁל  ֶׁטֹוִביםֶַׁוֲאֻרכ ִ
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 לא  

ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ רֶׁוְׁ כ  ֶַׁהז   י ֶׁכ ִ ִרים, כ  ֶַׁהז ְׁ יו נ  ב  ֶׁלְׁ ה ֻרש    ֶַׁהיְׁ יַע ַמג ִ
ַעל יַעֶׁוְׁ ִ פ  ְׁ ִחיַנתֶַׁמש  אֶׁב ְׁ רֶׁ־הו  ַפעֶׁיֹותֵּ ֶַׁהש    ךְׁ ש   דֹוִֶׁנמְׁ י 

דֹור ֶׁלְׁ ֹור םֶֶׁׁ,ִמד  ד  א  ֶׁה  ל ֶׁש   ה ר  א  ְׁ ֶַׁהַהש  ר ִֶׁעק ַ ה ז   ש  
ֶׁ "ל, ַכנ ַ ֶׁוְׁ ן ַעל־כ ֵּ אוְׁ ֶֶׁׁהו  י ֶׁכ ִ ה. ֻרש    ֶַׁהיְׁ ל ַקב ֵּ ימְׁ דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

לֶׁ ַפעֶׁטֹובֶׁש   ֶַׁהש    נו  ַהיְׁ ִביו,ֶׁד ְׁ א  הֶׁמֵּ ֻרש    לֶַׁהיְׁ ַקב ֵּ ְׁ מ  ש  
ִביו יֶׁ,א  דֵּ טֹובֶֶַׁׁעל־יְׁ ַפעֶׁוְׁ ֶַׁרבֶׁש   יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ כֹולֶׁלְׁ הֶׁי  ז 

רֶׁ ב  הֶַׁעלֶׁד   ֹור  הֶׁש  כ  ר  יןֶַׁהב ְׁ יֶׁאֵּ ר,ֶׁכ ִ יֹותֵּ רֶׁוְׁ עֹודֶׁיֹותֵּ
יק וֶֶֹׁׁ,רֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ֶַׁז"ל ינו  ךְֶׁׁתֵּ ֶׁל  ֶׁפח־)זַֹהר ך  ,ֶׁ(.לְׁ

בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ִכיםכ ְׁ ל  יִדֶׁ":ֶׁב(ֶׁ,ב'ֶׁד־)מְׁ ֶַׁהג ִ ךְׁ ֶׁל  ש  יִֶׁליֶַׁמהֶׁי ֵּ
ִית ב   ֶֶׁׁ"ב ַ ה ז  ֶׁוְׁ .' כו  ןוְׁ ם־כ ֵּ "לֶֶׁׁג ַ ֶַׁהנ ַ ה ִחינ  ִֶׁמב ְׁ ךְׁ ש   ִנמְׁ

כֹור ַיןֶׁב ְׁ ִענְׁ הֶׁב ְׁ ל  ַמעְׁ ֶׁלְׁ נו  ַתבְׁ כ   ֶֶׁׁ,ש   יש   דֵּ םֶֶַׁׁעל־יְׁ ד  א  ה  ש  
רֶׁפ  ֶׁ ב  כ ְׁ הֶׁש   תוֶֹׁרֹוא  ִפל   תְׁ רֶׁב ִ ב  הֶׁד   יז  יֶׁ,ַעלֶׁאֵּ דֵּ הֶֶַׁׁעל־יְׁ ז 

ל.ֶׁ ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ רֶׁלְׁ ֹוֶׁיֹותֵּ קִֶׁלב  ַחז ֵּ ןִֶׁנתְׁ ַעל־כ ֵּ הֶׁוְׁ יז  ֶׁאֵּ ש  י ֵּ ש   כ ְׁ
ה כ  ר  יוֶַׁהב ְׁ ל  לֶׁע  חו  י   רֶׁש   ב  ֶֶׁׁ-ֶׁד   יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ רֶׁלְׁ ַקלֶׁיֹותֵּ ב ְׁ

ַפע יןֶֶׁׁ,ַהש    יֶׁאֵּ ה,ֶׁכ ִ ִפל   הֶׁת ְׁ יז  אֵּ ֶׁמֵּ ךְׁ ש   רִֶׁנמְׁ ב  הֶַׁהד   יֶׁז  כ ִ
ִֶׁאםֶׁ י ֶׁכ ִ ךְׁ ש   םִֶׁנמְׁ עֹול  רֶׁב   ב  םֶׁד   ו  יש  דֵּ הֶַׁעל־יְׁ ִפל   ֶׁ,ת ְׁ

ןֶׁ ַעל־כ ֵּ ַפעוְׁ ֶׁעֹודֶׁש   יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ רֶׁלְׁ ַקלֶׁיֹותֵּ זֶׁב ְׁ ַאַחרֶֶׁׁ,א  מֵּ
ֶׁ ךְׁ ַ ש  מְׁ נ ִ ַפעֶׁש   הֶׁש   יז  ֶׁאֵּ ש  רֶׁיֵּ ב  כ ְׁ יש   דֵּ הֶַׁעל־יְׁ ִפל   ֶׁ,ַהת ְׁ

ֶׁ ִ מ  רֶׁש   ֶׁיֹותֵּ ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ֶׁלְׁ ב ֶַׁהל ֵּ ת קו  ַחז ְׁ ִֶׁהתְׁ ךְׁ ש   ִֶׁנמְׁ ה ז  
"ל.ֶׁ נ ַ יכ ַ דֵּ ןֶַׁעל־יְׁ ַעל־כ ֵּ ִניםֶׁוְׁ ִליןֶַׁהב   ַקב ְׁ ְׁ מ  הֶׁש   ֻרש    ֶַׁהיְׁ

יֶׁ- דֵּ רֶַׁעל־יְׁ יֹותֵּ ֶׁוְׁ ר ֶׁיֹותֵּ ַפע ֶַׁהש    יִכין ִ ש  ֶַׁממְׁ ה ֶׁ,ז 
הֶׁ ז  ֶׁב ְׁ מֹו ו  ִקי  ֶׁוְׁ ם ד  א  ֶׁה  ִריַאת ֶׁב ְׁ ר ִֶׁעק ַ ה ֶׁז  ִביל ְׁ ש  ב ִ ש  

ם עֹול  "ל.כ ֶֶַׁׁ,ה  ֶׁנ ַ

ןֶׁ ַעל־כ ֵּ ַפעֶׁוְׁ ַכתֶַׁהש    ש   רֶַׁהמְׁ יִֶׁעק ַ ת,ֶׁכ ִ םֶַׁלב ַ ןֶׁקֹודֵּ ַהב ֵּ
י דֵּ לֶַׁעל־יְׁ ַקב ֵּ ִחיַנתֶׁמְׁ הִֶׁהיאֶׁב ְׁ ִאש    יֶׁה  ר,ֶׁכ ִ כ  ןֶׁז  ֶׁ,ַהב ֵּ

ַפעֶׁ ֶַׁהש    ל ַקב ֵּ ֶׁלְׁ י דֵּ ֶׁכ ְׁ ִריִכין, ֶׁצְׁ ה ֶׁז  ַגם ֶׁוְׁ ין, ֶׁד ִ ִחיַנת ב ְׁ
ץב ְֶׁׁ ֶַׁלחו  ע ַ פ  ְׁ ש  ֶׁת ֻ ֹא ל  ש   ֶׁוְׁ ה ִמד   בְׁ ֶׁו  ה ג  ר  ַחסֶֶׁׁ,ַהדְׁ

לֹום.ֶׁ ש   ֶׁוְׁ

ֲֶׁאב ֶׁ ִאיש  אֶׁה  רֶׁהו  ִעק   ַעלֶׁ,לֶׁה  ַכתֶׁי ֶׁ־ש   ש   רֶַׁהמְׁ דֹוִֶׁעק ַ
ַפע ֶֶׁׁ,ַהש    ן ַעל־כ ֵּ ֶׁוְׁ ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ ֶׁנא:(א  כֹות ר  ֶׁ:)ב ְׁ

לֶׁ' ֶׁש   נֹו טְׁ ֶׁב ִ ִרי ְׁ ִֶׁמפ  א ל   ֶׁא  ת כ  ר  ב   ִֶׁמתְׁ ה ִאש    ֶׁה  ין אֵּ
ֶׁ ֶׁ'ִאיש  .ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ ֶַׁעלֶׁוְׁ א ל   ֶׁא  את רֵּ ִֶׁנקְׁ ה ח  פ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  ין אֵּ

ב א  םֶׁה  ֵּ א)ֶׁש  ר  תְׁ אֶׁב   ב  םֶׁקי:(ֶׁב   הֶׁהֵּ ח  פ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  ר ִֶׁעק ַ י ֶׁכ ִ ,
ןֶׁ ק ֵּ ת ַ תְׁ נ ִ ַפעֶׁש   לֶַׁהש    ֹורֶׁש   נ  ַללֶַׁהצ ִ ִחיַנתֶׁכ ְׁ יב ְׁ דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

הֶֹׁזאת.ִֶׁמֶׁ ח  פ   ְׁ ֶׁש 

ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ ִביבֶׁוְׁ ֶׁס  נו  ֶׁח  ם ל   ֶׁכ ֻ ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ חֹות ְׁ פ  ְׁ ִֶׁמש  ל כ  
םֶׁ ה  הֶׁל  י  םֶׁה  ֻכל   םֶׁוְׁ יה  ינֵּ ֶׁב ֵּ ַלךְׁ ןֶׁה  כ   ְׁ ש  ִ יֶַׁהמ  ן,ֶׁכ ִ כ   ְׁ ש  ִ ַלמ 

ן, כ   ְׁ ש  ִ מ  קֶׁב ַ ל  תֶֶׁׁחֵּ ִפל ַ ַללֶׁת ְׁ ִחיַנתֶׁכ ְׁ אֶׁב ְׁ ןֶׁהו  כ   ְׁ ש  ִ יֶַׁהמ  כ ִ
ֶׁ ל, אֵּ ר  רִיש ְׁ ֹבא  ְׁ מ  ןֶֶׁׁכ ַ כ   ְׁ ש  ִ ַהמ  ֶׁוְׁ "ל, ֶַׁהנ ַ ה ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ם ש  

ֹוֶׁ ֶׁב  ש  ֶׁיֵּ י ֶׁכ ִ ים, ִטי ִ ר  ְׁ ֶׁפ  ִרים ב  ֶׁד ְׁ ה ַכמ   ֶׁוְׁ ה מ   ִֶׁמכ ַ ה נ  ִנבְׁ
ִניםֶׁ ִדיםֶַׁוֲאד  ו  ַעמ  ִריִחיםֶׁוְׁ ִסיםֶׁב ְׁ ר  קְׁ יםֶׁו  ִ ש  ר  הֶׁקְׁ מ   כ ַ

ֶׁלו ֶׁ ' כו  יֹונֹותֶׁוְׁ לְׁ ֶׁע  ִריעֹות ֶׁיְׁ ִרים ית  מֵּ ֶׁו  אֹות ל 
ןֶׁ כ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  י לֵּ לֶׁכ ְׁ כ  ֶׁוְׁ .' כו  רֶׁוְׁ צֵּ ח  יֶׁה  עֵּ ַקלְׁ ֹונֹותֶׁוְׁ ת  ַתחְׁ וְׁ
ִטיםֶׁ ר  ְׁ ֶַׁהפ  ל כ  ֶׁוְׁ .' כו  ֶׁוְׁ חֹות ב ֵּ ִמזְׁ ֶׁו  ה נֹור  מְׁ ֶׁו  ן ח  לְׁ ֻ ש 
ִביִעיםֶׁ גְׁ ִחיםֶׁו  ר  פְׁ ֹוִריםֶׁו  ת  פְׁ גֹוןֶׁכ ַ ִלי,ֶׁכ ְׁ לֶׁכ ְׁ כ  הֶׁב ְׁ י  ה  ש  

נוֶֹׁ ְׁ ַהמ  ֶׁב ְׁ ' כו  יוֶׁוְׁ ַקֲערֹות  ֶׁוְׁ ן ח  לְׁ ֻ לֶַׁהש   תֶׁש   ר  ג   ִמסְׁ ֶׁו  ה. ר 
ִחיַנתֶׁ ֶׁב ְׁ ם ֶׁהֵּ ֹל ֶַׁלכ  ר ֲאש   ֶׁכ ַ ֹל ַהכ  ֶׁוְׁ ' כו  ֶׁוְׁ יו ֹות  ש  קְׁ ו 
לֶׁ אֵּ ר  ֹותִֶׁיש ְׁ ִפל  הֶׁת ְׁ ַכמ   הֶׁוְׁ מ   ֶׁכ ַ ש  יֶׁיֵּ ל.ֶׁכ ִ אֵּ ר  תִֶׁיש ְׁ ִפל ַ ת ְׁ
ֶׁ ש  ר  ֶׁק  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ם ה  ֶׁמֵּ ה ַנֲעש   ֶׁוְׁ ֶַׁיַחד ִרין ַחב ְׁ תְׁ ִ מ  ש  

יֵֶּׁ ן.ֶׁוְׁ כ   ְׁ ש  ִ ןֶַׁלמ  כ   ְׁ ש  ִ ןֶַׁלמ  ד  ִחיַנתֶׁא  םֶׁב ְׁ ה  הֶׁמֵּ ֲעש   נ ַ ֶׁש   ש 
ִביבֶׁ ס   ֶׁש   ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ חֹות ְׁ פ  ְׁ ִֶׁמש  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  ֶׁוְׁ .' כו  וְׁ
קֶׁ ל  ִחיַנתֶׁחֵּ םֶׁב ְׁ הֶֹׁזאתֶׁהֵּ ח  פ   ְׁ ַללִֶׁמש  יֶׁכ ְׁ ֶׁכ ִ ן, כ   ְׁ ש  ִ ַלמ 

ן כ   ְׁ ש  ִ ַהמ  הֶׁמֵּ טֶֶׁׁ,ז  ר  ְׁ ִחיַנתֶׁפ  בְׁ םֶׁב ִ תֶׁהֵּ ר  הֶַׁאח  ח  פ   ְׁ ִמש  ו 
כ  ֶׁ ְׁ ש  ִ ַהמ  רֶׁמֵּ רֶַׁאחֵּ ִהיאִֶׁעק ַ הֶׁש   ִפל   אֶַׁהת ְׁ רֶׁהו  ִעק   ה  ן.ֶׁוְׁ

ִפיֶׁ ֶׁכ ְׁ ד ח  ֶׁא  ל כ  ֶׁוְׁ "ל. נ ַ ֶׁכ ַ ן כ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  ַין נְׁ ֶׁב ִ ִחיַנת ב ְׁ
םֶׁ הֵּ לֶׁש   אֵּ ר  חֹותִֶׁיש ְׁ ְׁ פ  ְׁ ִמש  ֶׁב ְׁ ש  ר  ְׁ אִֶׁנש  ןֶׁהו  יוֶׁכ ֵּ ֹות  ִפל  ת ְׁ

"ל.ֶׁ ַכנ ַ יוֶׁוְׁ ל  כֵּ ןֶׁוְׁ כ   ְׁ ש  ִ ַללֶַׁהמ  ִחיַנתֶׁכ ְׁ ֶׁב ְׁ

ןֶׁ ַעל־כ ֵּ ם ָהָאבוְׁ ֵ א ַעל ש  ָחה ִנְקֵראת ֶאל ָ ָ פ  ְ ש  ִ ,ֵֶׁאין ַהמ 
ֶׁ ַפע ֶַׁהש    ַכת ש   ֶַׁהמְׁ ר ִֶׁעק ַ י יכ ִ דֵּ "ל.ֶֶַׁׁעל־יְׁ ַכנ ַ ֶׁוְׁ ר כ  ַהז  

ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ ַרעוְׁ ֶׁז  יַח ֶַׁמנ ִ ין אֵּ ש   הֶֶׁׁ-ֶׁכ ְׁ ֻרש    ֶַׁהיְׁ ת ר  חֹוז 
יֶׁ ֶׁכ ִ כֹו, רֵּ ֶׁיְׁ י אֵּ ֶׁיֹוצְׁ ל כ  ֶׁלְׁ ם ֶׁקֹודֵּ ב א  ה  ֶׁוְׁ ֹו, ת  חְׁ ַ פ  ְׁ ִמש  לְׁ
לֶׁ ַקב ֵּ ֶׁלְׁ ִריִכין ֶׁצְׁ ֹור, נ  ֶַׁהצ ִ ַלל ֶׁכ ְׁ ם הֵּ ֶׁש   ה, ח  פ   ְׁ ש  ִ ַהמ 

ִאיר ְׁ ִהש  תֹוֶׁש   ֻרש    ַפעֶׁיְׁ יוְֶֶׁׁׁ,ש   דֵּ ַפעֶֶַׁׁעל־יְׁ תֶַׁהש    ר  חֹוז  ש  
םֶׁ ה  יַעֶׁל  ַמג ִ קֹומֶׁ-ו  מְׁ ִניםֶׁב ִ ַתק ְׁ םֶׁמְׁ הֶׁהֵּ י  ה  ֹורֶׁש   נ  ֹוֶַׁהצ ִ
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 לב  

ִחיַנתֶׁ בְׁ ןֶׁב ִ ַתק ֵּ ֶׁלְׁ ִריךְׁ אֶׁכהצ  ר  קְׁ ֹודֹוֶׁאֹוֶׁ:ֶׁ"מט(ֶׁ,)ַוי ִ אֹוֶׁד 
ו ֶׁ נ  ל  א  ֹודֹוִֶׁיגְׁ ןֶׁד  ֹורֹותֶׁ"ב   ִֶׁצנ  ךְׁ ר  תֶׁד   כ  ש   ַפעִֶׁנמְׁ יֶַׁהש    ,ֶׁכ ִ

ים קֶַׁאַחרֶׁ,ַרב ִ ַחל ֵּ ֹורִֶׁמתְׁ לִֶׁצנ  כ  הֶׁ־וְׁ ַכמ   הֶׁוְׁ ַכמ   ֶׁלְׁ ךְׁ כ  
ֹורֹות ֶׁיוֶֶֹׁׁ,ִצנ  ן ַהל   ֶׁלְׁ ן כֵּ ִניםֶׁוְׁ ק ְׁ ת ַ תְׁ נ ִ ֶׁש    ֶַׁמה ל כ  ֶׁוְׁ ר, תֵּ

ר יםֶׁיֹותֵּ ֹורֹותֶַׁרב ִ דֹולֶֶׁׁ-ִֶׁצנ  יֶׁג   ו  ִרב  ַפעֶׁב ְׁ תֶַׁהש    כ  ש   ִנמְׁ
לֶׁ כ  ֶׁוְׁ "ל. נ ַ ֶׁכ ַ ַרךְׁ ב   ִֶׁיתְׁ יו ע  ו  ֲעש  ַ ֶׁש  ל ֶׁכ   הו  ז   ֶׁש   ר, יֹותֵּ ב ְׁ
קֶׁ ַחל ֵּ תְׁ ִ מ  דֶׁש   ח  ֹורֶׁא  ַללִֶׁצנ  םֶׁכ ְׁ הֶׁהֵּ ח  פ   ְׁ ִמש  הֶׁו  ח  פ   ְׁ ִמש 

ֶַׁרב ִֶׁ ֹורֹות ִצנ  ה.ֶׁלְׁ ח  פ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  י נֵּ ֶׁב ְׁ ר ַ פ  ִֶׁמסְׁ ִפי ֶׁכ ְׁ ים
ם ה  דֶׁמֵּ ח  רֶׁא  ט  פְׁ נ ִ ש   כְׁ ִניםֶֶׁׁ,ו  ֹלאֶׁב   לֹום,ֶׁב ְׁ ש   ֶׁ-ַחסֶׁוְׁ

רֶׁ יֹותֵּ ֶׁב ְׁ יו ל  ֶׁאֵּ רֹוִבים ֶַׁהק ְׁ ה ח  פ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  י נֵּ ֶׁב ְׁ ִריִכין צְׁ
םֶׁ הֵּ ֶׁוְׁ ֹו, ל  ַפעֶׁש   לֶַׁהש    ַקב ֵּ ֶׁלְׁ ' כו  ֶׁוְׁ דֹודֹו ֶׁוְׁ ִחיו ֶׁא  גֹון כ ְׁ

ֶׁ רֹוןֶׁש   ֶַׁהִחס   נו  ַתק ְׁ ִכיןֶׁיְׁ ש   לִֶׁנמְׁ ל  כְׁ םֶׁב ִ הֵּ ַאַחרֶׁש   ֹוֶׁמֵּ ל 
ֶׁ ד. ח  ֶׁא  ֹור נ  ִֶׁמצ ִ ן ַעל־כ ֵּ יֶׁוְׁ אֵּ ֶׁיֹוצְׁ ל כ  ֶׁלְׁ ם ֶׁקֹודֵּ ב א  ה 

יוֶׁ נ  לֶׁב   לֶׁכ   ֹורֶׁש   נ  ַללֶַׁהצ ִ ֶׁכ ְׁ ש  ֹר  אֶׁש  בֶׁהו  א  יֶׁה  כֹו,ֶׁכ ִ רֵּ יְׁ
ֶׁ , ו  נ  ִֶׁממ   ִכין ש   מְׁ ֶַׁהנ ִ יו דֹורֹות  ֶׁוְׁ ן ַעל־כ ֵּ ןֶׁוְׁ ו  ק  ֶַׁהת ִ ר ִעק ַ

דֹו.ֶׁ־ַעל ֶׁי 

ןֶׁ ַעל־כ ֵּ ה,ֶׁוְׁ ח  פ   ְׁ ש  ִ יֶַׁהמ  נֵּ לֶׁב ְׁ כ  תֶׁלְׁ מ  תֶׁקֹוד  ֶַׁהב ַ ו  ֲאִפל 
יֶׁ ֶׁכ ִ ֻרש    ַהיְׁ ש   הכ ְׁ ל  ַמעְׁ ֶַׁלֲחזֹרֶׁלְׁ ִריךְׁ לֹוםֶׁ,הֶׁצ  ש   ֶׁ,ַחסֶׁוְׁ

וֶֹׁ ת  חְׁ ַ פ  ְׁ ִֶׁמש  י נֵּ ַרעֶׁ,ִלבְׁ ֶׁז  יַח ִֶׁהנ ִ ֹא ל  ֶׁש   ֲחַמת ַחסֶֶׁׁ,מֵּ
לֹום ש   אֶֶׁׁ-ֶׁוְׁ רֶׁהו  יֶׁאֹורֶַׁהחֹוזֵּ יִנים,ֶׁכ ִ ִחיַנתֶׁד ִ ֶׁב ְׁ הו  ז 

ין ִחיַנתֶׁד ִ ים)ֶׁב ְׁ ץֶַׁחי ִ ֶׁעֵּ ַעֶׁ, ַ ֶׁש  ֶׁרֶׁו, ר  ֶׁקֶׁח(פ   .ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ איֶׁוְׁ ַוד ַ ב ְׁ
ם צו  ִצמְׁ יןֶׁוְׁ ִחיַנתֶׁד ִ בְׁ תִֶׁהיאֶׁב ִ יֶׁב ַ ת,ֶׁכ ִ מ  תֶׁקֹוד  ֶׁ,ַהב ַ

עֶַׁ דו  י   נֵֶּׁ)ֶׁכ ַ ו  ק  ֶַׁז"לֶׁקלט.(ֶׁיֶׁזַֹהרת ִ ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  מֹוֶׁש   כְׁ ,ֶׁו 
ק סו  ב  ֶׁ)ֶַׁעלֶׁפ   דְׁ מ ִ ם"ֶׁ:רֶׁכז,ֶׁח(ב ַ ת   ַהֲעַברְׁ ֶֶׁׁ-"ֶׁוְׁ ־ש   דֹוש  ַהק  

א ־הו  ךְׁ רו  ןֶֶׁׁב   יַחֶׁב ֵּ ינֹוֶַׁמנ ִ אֵּ הֶַׁעלִֶׁמיֶׁש   ר  בְׁ אֶׁע  ַמל ֵּ ִמתְׁ
ֹו,ֶׁ ש  יֹורְׁ ןֶׁלְׁ ַעל־כ ֵּ תוְׁ םֶַׁלב ַ ןֶׁקֹודֵּ ןֶֶׁׁ,ַהב ֵּ ַהב ֵּ ֲחַמתֶׁש   מֵּ

"ל נ ַ רֶׁכ ַ ִעק   הֶׁה  ז   יַעֶׁש   ִ פ  ְׁ ִחיַנתֶַׁמש  בְׁ דֶׁב ִ ס  ִחיַנתֶׁח  בְׁ ֶׁ,ב ִ
לֶׁ ֲֶׁאב  "ל. נ ַ ֶׁכ ַ ' כו  םֶׁוְׁ צו  ִחיַנתִֶׁצמְׁ בְׁ תֶׁב ִ ַהב ַ ֵאין וְׁ ֶ ש  כ ְ

ן ֵני  - ב ֵ ל ב ְ ה ִמכ ָ ָ ל ַהְיֻרש   ֶדֶמת ְלַקב ֵ ת קו  אי ַהב ַ ַוד ַ ב ְ
ָחה ָ פ  ְ ש  ִ ֶַׁהמ  ת ַ ש   ֶׁכ ְׁ ם ֶׁג ַ י ֶׁכ ִ ִחיַנתֶׁ, ֶׁב ְׁ א ֶׁהו  ם ה  ֶׁל  ֲחֹזר

ר ֶַׁהחֹוזֵּ ִחיַנתֶׁאֹור ֶׁב ְׁ יִנים ֶֶׁׁ,ד ִ ן ַעל־כ ֵּ ַכלֶׁוְׁ ֶׁיו  אי ַוד ַ ב ְׁ
קֶַׁעל ַחז ֵּ ִהתְׁ ר־לְׁ ַאחֵּ רֶׁמֵּ ֶׁיֹותֵּ ה  ד  ֶֶׁׁ,י  ןש   י־כֵּ ִ ֶַׁאף־ַעל־פ 

ו ֶׁ נ  ִֶׁממ   ה כ  ְׁ ש  ִנמְׁ ֶׁוְׁ יו צ  ֲֶׁחל  י אֵּ ֹוצְׁ ִֶׁמי  רֶֶׁׁ,ִהיא ִֶׁעק ַ י כ ִ
ַפעֶׁלְֶׁׁ ֶַׁהש    ךְׁ ש   הִֶׁנמְׁ י  הְׁ י ִ ןֶׁש   ו  ק  דֹורַהת ִ ֹורֶׁלְׁ הִֶׁמד  ֶׁ,ַמט  

הֶׁ ש   ֶׁק  ז ֶׁא  י ֶׁכ ִ לֹום, ש   ֶׁוְׁ ֶַׁחס ה ל  ַמעְׁ ֶׁלְׁ ֲחזֹר ת ַ ֶׁש   לֹא וְׁ
"ל: ַכנ ַ רֶׁוְׁ יֹותֵּ ןֶׁב ְׁ ו  ק  ֶַׁהת ִ

דֶֶׁׁ[ט]ֶׁ ח  פְׁ ל  נֹותֶׁצְׁ ֶׁב ְׁ ֲאלו  ש    ֶׁש   הו  ז  אוְׁ ר  תְׁ אֶׁב   ב  ֶׁ:קיט:(ֶׁ)ב  
ין' נו ִֶֶׁׁאםֶׁאֵּ ֵּ םִֶׁאמ  ַיב ֵּ תְׁ ַרעֶׁת ִ בֹותֶׁז  ו  ֲֶׁחש  נו  יֶׁסֹודֶׁ'א  ,ֶׁכ ִ

"ל ִחיַנתֶַׁהנ ַ בְׁ אֶׁב ִ םֶׁהו  ו  ב  תֶֶׁׁ,ַהי ִ ֵּ ֶַׁהמ  ש  פ  ןֶׁנ  ַתק ֵּ ַעל־לְׁ
י דֵּ ֶֶׁׁיְׁ נו  ַהיְׁ ֶׁד ְׁ ֹו, ת  חְׁ ַ פ  ְׁ יִמש  דֵּ ַאַחרֶֶַׁׁעל־יְׁ מֵּ ֶׁו  ִחיו, א 

ֶׁ ם ו  ב  ַהי ִ ֶׁמֵּ ֹטר ִֶׁלפְׁ ַרע ֶׁז  ה ב  ו  ֲֶׁחש  ת ַהב ַ איֶֶׁׁ-ש   ַוד ַ ב ְׁ
ֶׁ ה  יַעֶׁל  יֶַׁמג ִ "ל,ֶׁכ ִ ַכנ ַ הֶַׁאַחתֶׁוְׁ ִחינ  םֶׁב ְׁ יֶׁהֵּ ה,ֶׁכ ִ ֻרש    ַהיְׁ

יֶׁ דֵּ ש   ֶׁד ְׁ א ח  ֶׁרו  א ֶַׁההו  ִחיַנת בְׁ ֶׁב ִ א ֶׁהו  ם ו  ב  ֶַׁהי ִ סֹוד
ה ִפל   ת ְׁ תֶׁב ַ קו  ַחז ְׁ ִחיַנתִֶׁהתְׁ אֶׁב ְׁ הו  ,ֶׁש   ה  ַגו ֵּ יֶׁ,ב ְׁ דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

הֶׁ יז  הֶׁאֵּ ש   רֶׁע  ב  כְׁ רֶׁו  ב  הֶׁד   יז  ַעלֶׁאֵּ רֶׁפ   ב  כ ְׁ הֶׁש   א  ר  ש  
ֶׁ מ  לְׁ ע  םֶׁב ְׁ ֶׁרֹש   יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ ִחילֶׁלְׁ רִֶׁהתְׁ ב  יֶׁכ ְׁ תֹו,ֶׁכ ִ ִפל   תְׁ אֶׁב ִ

ֶׁוְֶׁׁ א הו  ֶׁש   ל ֶׁכ   ַפע ֶׁש   ה יז  יאֵּ ִ ֶֹׁלאֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  ֲעַדִין ש  
ל ל  ַמרֶׁכ ְׁ ִֶׁאםֶׁ,ִנגְׁ ו  לֹוםֶׁ,ַוֲאִפל  ש   ,ֶֶׁׁ,ַחסֶׁוְׁ ךְׁ ֶׁכ   תֹוךְׁ תֶׁב ְׁ מֵּ
ה ל־ז  ןִֶֶׁׁעם־כ   ק ֵּ ת ַ אִֶׁנתְׁ ההו  י־ז  דֵּ רֶֶׁׁ,ַעל־יְׁ ב  כ ְׁ ַאַחרֶׁש   מֵּ

ֶׁ א הו  ֶׁש   ל ֶׁכ   ם ֶׁרֹש   ה יז  ֶׁאֵּ ה ש   יע  דֵּ יו,ֶֶַׁׁעל־יְׁ ֹות  ִפל  ת ְׁ
ןֶׁ ַעל־כ ֵּ םוְׁ עֹול  תֶׁב   ִאירֶׁב ַ ְׁ איִֶׁאםִֶׁהש  ַוד ַ איֶֶׁׁ-ֶׁב ְׁ ַוד ַ ב ְׁ

ֶׁ י ֶׁכ ִ ר, ֶׁיֹותֵּ ן ק ֵּ ת ַ ִהתְׁ ֶׁלְׁ כֹול יי  ִ הֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  ֶׁז  ין אֵּ ש  
ןֶׁ ו  ק  תֶַׁהת ִ מו  לֵּ ְׁ רֶׁש  יִֶׁעק ַ ן,ֶׁכ ִ ו  ק  תֶַׁהת ִ מו  לֵּ ְׁ יש  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

"ל,ֶׁ נ ַ יַעֶׁכ ַ ִ פ  ְׁ ִחיַנתֶַׁמש  אֶׁב ְׁ הו  רֶׁש   כ  ןֶׁז  ִחיַנתֶׁב ֵּ ַאף־ב ְׁ
ן י־כֵּ ִ ֶַׁעלֶַׁעל־פ  ן ק ֵּ ת ַ ִהתְׁ ֶׁלְׁ כֹול רֶׁ־י  יֹותֵּ ֶׁוְׁ ר ֶׁיֹותֵּ ה  ד  י 

ֶׁ ן ק ֵּ ת ַ ִֶׁיתְׁ ר ֲאש   ימֵּ דֵּ וֶֶַֹׁׁעל־יְׁ ת  חְׁ ַ פ  ְׁ ֶֶׁׁ,ִמש  ֶׁש   ַאַחר ַאף־מֵּ
ן י־כֵּ ִ םֶֶַׁׁעל־פ  עֹול  הֶׁב   ר  מו  הֶׁג ְׁ ר  א  ְׁ ִאירֶַׁהש  ְׁ ַעל־ִהש  וְׁ

ֶׁ ן ֶׁכ ֵּ "ל. ַכנ ַ ֶׁוְׁ ם ו  ב  ֶַׁהי ִ ִֶׁמן ת ר  ֹוט  ֶׁפ  ן ַעל־כ ֵּ נֹותֶׁוְׁ ב ְׁ
ם,ֶׁ ו  ִיב  הֶׁב ְׁ ֻרש    יןֶַׁהיְׁ ֶׁד ִ לו  ת  ֶׁוְׁ יו  ֹותֶׁה  ִני  מ  דֶַׁחכְׁ ח  פְׁ ל  צְׁ

הֶַׁאַחת ִחינ  םֶׁב ְׁ יֶׁהֵּ "ל.ֶֶׁׁ,כ ִ ַכנ ַ ֶׁוְׁ

תֶׁב ְֶׁׁ ַ ש  ר  ֶׁפ   ךְׁ מ  סְׁ נ ִ הֶׁש   ז  תֶׁוְׁ ַ ש  ר  אֶׁפ   הו  דֶׁש   ח  פְׁ ל  נֹותֶׁצְׁ
ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ י נֵּ ֶׁב ְׁ חֹות ְׁ פ  ְׁ ִֶׁמש  ת ַ ש  ר  פ  ֶׁלְׁ טֶֶׁׁ,ַנֲחלֹות רֵּ ֵּ פ  ש  

ֶׁ ךְׁ ש   הִֶׁנמְׁ ֻרש    יןֶַׁהיְׁ יֶׁד ִ ס,ֶׁכ ִ ח  ינְׁ ִ תֶׁפ  ַ ש  ר  פ  םֶׁב ְׁ ל   םֶׁכ ֻ אֹות 
ל,ֶׁ אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ת ִפל ַ ֶׁת ְׁ ַלל ֶׁכ ְׁ א הו  ֶׁש   ן כ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  ִחיַנת ִמב ְׁ
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ִֶׁמֶׁ ַלל ֶׁכ ְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   כו  לְׁ ה  ֶׁש   ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ חֹות ְׁ פ  ְׁ ש 
ם ל   ןֶׁכ ֻ כ   ְׁ ש  ִ ִביבֶַׁהמ  "ל:ֶׁ,סְׁ ַכנ ַ  וְׁ

ִריםֶׁ[י]ֶׁ ו  ֶׁפ  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  ןֶֶׁׁ,וְׁ מ  ֶׁה  ַעת נ  ֶַׁהכְׁ א הו  ש  
ז ֶׁ ֶׁוְׁ ה  סֹופ  ֶׁב ְׁ "ל ֶַׁהנ ַ ה ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ר ֹבא  ֶׁמְׁ י ֶׁכ ִ ק, לֵּ הֲֶׁעמ 

ֹונֹו: ש  ֶׁלְׁ

ֵתנו   ָגלו  י ב ְ ', כ ִ ר ָחָנה ְוכו  ר ב ַ ה ב ַ ָאַמר ַרב ָ ֶ ְוֶזה ש 
 ' ִנים ְוכו  ָ ַרת פ  ַהְסת ָ א ב ְ ְך־הו  רו  ־ב ָ ש  דו  ל, ַהק ָ ְבָיכו  כ ִ
ָנה ע ֶרף ֵאֵלינו   ָ פ  ֶ ֵתנו  ַעל ֶזה ש  ָ ש  ַבק ָ ֵתינו  ו  ו  ִפל  ְוָכל ת ְ

ֲחז ר י ַ ֶ תו   ש  כ ָ ֶ מו  ש  ָניו, כ ְ ָ י) בֶאת פ  ִהל ִ ֶׁטז(ת ְׁ ֶׁכה,  :ם
ֵנה ֵאַלי" ְ ת  ""פ  לו  ֶרְך ַהג ָ ִאים א  ָאנו  רו  ֶ ְכש  '. ו  ְוכו 

ִעים ָ ש  ֲעִקים ֵאָליו ְוֵאיָנם נו  ם ֲאַנְחנו  צו  ְבָכל יו   ,ו 
ם,  לו  ָ ִעים ַחס ְוש  ו  ט  ֶ ָרֵאל ש  ֵני ִיש ְ נו  ב ְ ֵ ְוֵיש  ֵמַעמ 
ל  ֱאֶמת כ ָ ת ֵהם ָלִריק. ֲאָבל ב ֶ ו  ִפל  ל ַהת ְ כ ָ ֶ ם ש  ִלב ָ ב ְ

ת ו  ִפל  ר ֵהם ַמֲעִלים  - ַהת ְ ר ָודו  ו  ָכל ד  ב ְ ֶ יִקים ש  ד ִ ַהצ ַ
ָתם, כ ְ  ְמִקיִמים או  ָתם ו  באו  תו  כ ָ ֶ מוֶֹׁ) מו  ש  ְׁ  :תֶׁמ,ֶׁיח(ש 

כ ָ וַ " ְ ש  ִ ה ֶאת ַהמ  ֶקם מ שֶׁ ְמַעְייִלי ",ןי ָ ְייָפ ל כ ָ ן ו  ַ א ש 
ְייָפא  ַ יה  ְוש  ְכת ֵ ִכיָנה  ,ְלדו  ְ ל ַהש   ֶ ָמָתה  ש  ִנין קו  בו  ו 

ָמָתה   ר קו  עו  ִ ם ש  ל ֵ ת ַ ְ ש  י ִ ֶ א  ,ְמַעט ְמַעט ַעד ש  ָאז ָיבו 
א מ   יַח, ד ָ ִ ָתה  ָמש  ָתה  ְוָיִקים או  ִלים או  ְ ה, ְוַיש  ׁשֶ

ש   רו  ֵ ת. ְוֶזה פ  ֵלמו  ְ ש  ֶֶׁׁב ִ ֶַׁעד ,' כו  ֶׁוְׁ ' כו  ְוַסְבִריִנין וְׁ
א א הו  ת ָ ְ ש  ים ַיב ֶ ש ִ ת ֵאיָנם עו  ו  ִפל  ַהת ְ ֶ , ַהְינו  ש 

א  ֱאֶמת ֵאינו  ֵכן ֶאל ָ ת, ֲאָבל ב ֶ רו  ֵ ן ַוֲאִפינָ ן ַסְלִקינָ פ 
ִליָנן ְ ַבש  ִליןו  ת ַסְלִקיָנן ְועו  ו  ִפל  ל ַהת ְ ְוָכל  ,, ַהְינו  כ ָ

ה ְתִפל ָ ין ב ִ ְרב ִ ַ מ  ֶ '.  - ַמה ש   ֵתר ְוכו  יו  ִכיָנה ב ְ ְ ִנְבֶנה ַהש  
ִכיָנה, ַהְינו  ַעל־ְיֵדי ר ב  ְ ל ַהש   ֶ ָמה ש  ם קו  ל ֵ ת ַ ְ ש  י ִ ֶ ש  כ ְ

ת ו  ִפל  ין  - ַהת ְ ת ַהד ִ ְך ִמד ַ ֵ ְמרו  ַרֲחָמיו ְוִיְתַהפ  ִיכ ָ
' ְך ְוכו  ֵ ה  ִאְתַהפ  ב ֵ ד ַחם ג ַ ת ָהַרֲחִמים. ְוֶזה כ ַ  ,ְלִמד ַ

' א ְוכו  ִחיַנת  ,ְוִאי ָלא ֲהֵוי ְמָקְרִביִנין ִלְסִפיְנת ָ ֶזה ב ְ
', ַהְינו   ה"ֶחֶסד ְוכו  ְדִאיָתא  "ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעש ֶ כ ִ

ְדָרש   ִ מ  ר ֶׁ) ב ַ קְׁ ל ֵ  :הֶׁכז,ֶׁב(ַרב  ֶׁאֶַׁוי ִ ַ יַמִני ַוֲאש  'ִמי ִהְקד ִ  ם ְוכו 
וֶֹׁ) ִפל ָ  ,בֶׁמא,ֶׁג(ִאי  ַעל־ְיֵדי ת ְ ֶ ְרֶאה ש  נ ִ ֶ י ש  ִ ֵתנו  ְוַאף־ַעל־פ 

י־ֵכן ְצִריִכין  ִ ה ַאף־ַעל־פ  ֻאל ָ ָרֵתנו  ִיְהֶיה ַהג ְ ו  ְות 

ָתנו   ו  ִיְגַאל או  ַחְסד  ב ְ ֶ ו  ש  כו ֲֶׁאַנְחנו  ְלַחְסד  ןֶׁוְׁ ֶַׁעי ֵּ ,'
ב. יטֵּ הֶׁהֵּ לֶׁז  םֶׁכ   ֶׁש  

ל אֵּ ר  ַללִֶׁיש ְׁ כְׁ אֶׁב ִ הו  ֶׁש   מֹו כְׁ תֶֶׁׁ-ֶׁו  ו  ִטי  ר  פְׁ אֶׁב ִ ֶׁהו  ן כ ֵּ
ד ח  א  דֶׁוְׁ ח  לֶׁא  לֶׁכ   צ  ֲעבֹוַדתֶׁה'ֶֶׁׁ,אֵּ סֶׁב ַ נ  כְׁ נ ִ לִֶׁמיֶׁש   כ   ש  

ת צ  תֶֶׁׁ,קְׁ דו  ֹודְׁ ב  ִהתְׁ ֶׁב ְׁ ה ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ֶׁאֹו ַעט ֶׁמְׁ ַסק ֶׁע  ר ב  כְׁ ו 
ֹות ש  ַבק   ֶׁו  ֹות ִחנ  תְׁ ֶׁו  ֹות ִפל  תְׁ י ִֶֶׁׁ-ֶׁו  ֶׁש   ֶׁש   ה כ   ם־זְׁ ֵּ ַהש  

ַרךְֶׁׁ ב   תֹוִֶֶׁׁיתְׁ ֶַׁלֲעבֹוד  הו  בֵּ רְׁ ִֶׁויק  יו ל  ֶׁאֵּ יו נ  ֶׁפ   ים ש ִ י 
ִעים ר  יוֶׁה  ֹות  ִמד  יוֶׁו  ֲאֹות  ִֶׁמת ַ הו  לֵּ א  ִיגְׁ הֶֶׁׁ,וְׁ אֶׁרֹוא  הו  וְׁ

ה ֶַׁנֲענ  ֶֹׁלא ֲעַדִין ֶֶׁׁ,ש   ו  נ  ִֶׁממ   חֹוק ֶׁר  ֲֶׁעַדִין א ֶׁהו  י כ ִ
ֹאד ֶׁמְׁ ַרךְׁ ב   הוְֶֶׁׁׁ,ִיתְׁ י־ז  דֵּ עֹותֶַׁעל־יְׁ ִֶׁלטְׁ כֹול ַחסֶֶׁׁ,י 

ִריק ֶׁל  יו  יוֶׁה  יחֹות  ש ִ יוֶׁוְׁ ֹות  ִפל  לֶׁת ְׁ כ   לֹום,ֶׁש   ש   ַחסֶֶׁׁ,וְׁ
רֶׁ ו  ב  םֶׁד ִ ו  יןֶׁש  יֶׁאֵּ ן,ֶׁכ ִ ינֹוֶׁכֵּ תֶׁאֵּ ֱאמ  לֶׁב   לֹום.ֲֶׁאב  ש   וְׁ
םֶׁ ֶׁרֹש   ה ֶׁעֹוש   ה יח  ש ִ ֶׁוְׁ ה ִפל   ֶׁת ְׁ ל ֶׁכ   ֶַׁרק ל, ל  ֶׁכ ְׁ ד ֱאב  נ 

דֹול ֶֶׁׁ,ג   ו  ל  ֶׁאֵּ ל ֶׁכ   ִטים ַלק ְׁ ֶׁמְׁ ים י ִ ֲֶׁאִמת ִ יִקים ד ִ ַהצ ַ וְׁ
ִאיםַהֶׁ ל  ִניםִֶׁנפְׁ י  נְׁ םֶׁב ִ ה  בֹוִניםֶׁמֵּ יחֹותֶׁו  ִ ַהש  ֹותֶׁוְׁ ִפל  ֶׁ,ת ְׁ

ן כ   ְׁ ִחיַנתִֶׁמש  הֶֶׁׁ.ב ְׁ ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ק ַחז ֵּ ִהתְׁ ֶׁלְׁ ד ח  ֶׁא  ל ֶׁכ   ִריךְׁ צ  וְׁ
ִמיד ֶׁת   ה יח  ש ִ ֶׁוְׁ ה ִפל   תְׁ הֶׁ,ב ִ י  הְׁ י ִ ֶׁש   יךְׁ ֶׁאֵּ ה י  ַעדֶֶׁׁ,ִיהְׁ

רֶׁ יֲאש   דֵּ ןֶֶַׁׁעל־יְׁ י  נְׁ םֶַׁהב ִ ל  ְׁ הִֶׁנש  י  ֹותִֶׁיהְׁ ִפל  ֶַׁהת ְׁ י ו  ִרב 
ה ז  ֶׁב   ִקים עֹוסְׁ ֶׁה  יִקים ד ִ ֶַׁהצ ַ ל רֶֶׁׁ-ֶׁש   ַחב ֵּ לְׁ ֶׁו  ט ַלק ֵּ לְׁ

ֹות ִפל  ֶַׁהת ְׁ ו  ל  ֶׁאֵּ ַהֲעלֹות לְׁ יוֶֶׁׁ,ו  ֶַׁרֲחמ  רו  מְׁ ִֶׁיכ   ז א  וְׁ
ֶׁ ַרךְׁ ב   :ִֶׁיתְׁ הו  יוִֶׁויַרֲחמֵּ ל  בֶׁאֵּ ו  ש  י  ֶׁוְׁ

ִריםֶׁ[יא]ֶׁ ו  ֶׁפ  ל ֶׁש   ס ֶַׁהנ ֵּ ף ֹק  ֶׁת  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  אֶֶׁׁ,וְׁ הו  ש  
ק לֵּ ןֲֶׁעמ  מ  תֶׁה  ל  מֹוֶֶׁׁ,ַמפ   ים,ֶׁכ ְׁ ס ִ לֶַׁהנ ִ דֹולִֶׁמכ   אֶׁג   הו  ש  

ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ִרֶׁ)ֶׁש   ְׁ יץֶׁעֵֶּׁיֶׁפ  ִרים,ֶַׁחי ִ ו  ֶׁם,ֶׁפ  ר  יֶֶׁׁ,קֶׁה(פ   כ ִ
עֹותֶׁ ִֶׁלטְׁ ים ִ ש  ֲֶׁאנ  ה מ   ֶׁכ ַ ב לֵּ ֶׁב ְׁ ַנס כְׁ נ ִ ֶׁש   ת עו  ֶַׁהט   ה ז 

ִריק ֹותֶׁל  ִפל  לֶַׁהת ְׁ ֶׁכ   ו  ִאל  רֹוִאיןֶֶׁׁ,כ ְׁ ש   לֹום,ֶׁכ ְׁ ש   ַחסֶׁוְׁ
נִֶׁ ש   ֶׁוְׁ ִמים ֶׁי  ִנים ַחנ ְׁ ִמתְׁ ֶׁו  ִלים ל ְׁ ַ פ  ִמתְׁ ֶׁו  ֹוֲעִקין צ  יםֶׁש  

"ל נ ַ ִעיםֶׁכ ַ םֶׁנֹוש   ינ  אֵּ ִחיַנתֶֶׁׁ-ֶׁוְׁ ִֶׁמב ְׁ ךְׁ ש   תִֶׁנמְׁ עו  הֶַׁהט   ז 
ק לֵּ ןֲֶׁעמ  מ  תֶׁה  ַ ִלפ  ַעלֶׁ,קְׁ לו ֶׁ־ש   רֲֶׁאִריַכתֶַׁהג   דֹוִֶׁעק ַ תֶׁי 

ה ֶַׁהז   ר ַ ִחיַנתֶֶׁׁ,ַהמ  ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   ֱֶׁאדֹום, ת לו  ֶׁג   א הו  ש  
לֶׁ ַללֶׁכ   אֶׁכ ְׁ קֶׁהו  לֵּ יֲֶׁעמ  ַרעֱֶׁאדֹום.ֶׁכ ִ אִֶׁמז   הו  קֶׁש   לֵּ ֲעמ 

ֶׁוְֶׁׁ ֹות ִלפ  אַהק ְׁ ֳחר  א־א  ר  טְׁ אֶֶַׁׁהס ִ הו  ֶׁוְׁ ִסית ֵּ ֶַׁהמ  א הו  וְׁ
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ַעתֶׁ תֶַׁהד ַ ֶׁא  ֲחִליש  ַ אֶַׁהמ  הו  גֶׁוְׁ רֵּ ַקטְׁ קֶַׁהמְׁ ַחז ֵּ ִהתְׁ ִמל ְׁ
דֶׁ ח  ֶׁא  ל ֶׁכ   ת ֶׁא  ִסית ֶׁמֵּ מֹו ַעצְׁ ֶׁב ְׁ א ֶׁהו  י ֶׁכ ִ ה, ִפל   תְׁ ב ִ

ֶׁ ִסיתֹו ֶׁמְׁ א הו  ֶׁש    ַמה ֶׁב ְׁ ל אֵּ ר  ש ְׁ ַתֲאווִֶֹׁמי ִ תֶׁב ְׁ
עֹות ֶׁר  ֹות ִמד  בְׁ ֶׁו  ִרים הו  ִהרְׁ בְׁ ן,ֶֶׁׁ,ו  ל  ִֶׁלצְׁ א נ  ַרֲחמ 

ת לו  רֶַׁהג   ב ֵּ ג ַ הִֶׁמתְׁ ֲחַמתֶׁז  מֵּ לֹום.ֶׁוְֶֶׁׁׁ,ו  ש   י־ַחסֶׁוְׁ דֵּ ַעל־יְׁ
ה מוֶֶֹׁׁז  ַעצְׁ קֶֶׁׁב ְׁ ַחז ֵּ ִהתְׁ ִֶׁמל ְׁ ַעת ֶַׁהד ַ ת ֶׁא  ֶַׁמֲחִליש  א הו 

ה ִפל   תְׁ םֶׁ,ב ִ ת   ַדעְׁ םֶׁב ְׁ הֶׁאֹות  ע  טְׁ ַ מ  ַאַחרֶׁש   ֲהֹלאֶׁ"ֶׁ:מֵּ
ם כ  תְׁ ִפל ַ תְׁ לֶׁב ִ ל  ֹוֲעִליםֶׁכ ְׁ םֶׁפ  כ  ינְׁ אֵּ םֶׁרֹוִאיםֶׁש   ֶׁ"!ַאת  

ֶׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ִלים ְׁ ַרש   תְׁ ִ מ  ש   כְׁ ֶׁו  לֹום. ש   ֶׁוְׁ ֶֶׁׁ-ַחס ךְׁ רֵּ א  ִמתְׁ
ר ֶׁיֹותֵּ ת לו  ֶֶׁׁ,ַהג   ש   ֶׁוְׁ ֶַׁחס ךְׁ רֵּ א  תְׁ ִ מ  ֶׁש    ֶַׁמה ל כ  ֶׁוְׁ לֹום.
ֶׁ ת לו  ֶַׁהג   ר רֶֶׁׁ-יֹותֵּ ֶׁיֹותֵּ ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ִֶׁמל ְׁ ַעת ֶַׁהד ַ ַמֲחִליש 

ר יֹותֵּ הֶׁ,וְׁ ִליל  ֶׁח  ת ר  ֶׁחֹוז  ן כֵּ ֶַׁחסֶֶׁׁ,וְׁ לֹום ש   ֶׁוְׁ ַחס
לֹום.ֶׁ ש   ֶׁוְׁ

ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ ִֶׁמֶׁוְׁ ת ֱאמ  ֹאדב   ֶׁמְׁ ת לו  ֶַׁהג   ךְׁ רֵּ א  ֹאֶֶׁׁ,תְׁ ל  ֶׁש   ַעד
ת לו  ַהג   אתֶׁמֵּ צֵּ רֶׁל  ש   פְׁ הֶׁא  י  לֹוםֶׁ,ה  ש   יֶׁ,ַחסֶׁוְׁ דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
ִעים ר  ֶׁה  יו לֹות  ו  ב  חְׁ ֶׁת ַ י ו  נו ֶֶׁׁ,ִרב  ֶׁל  ה י  ה  ֶׁש   אֶׁה' לֵּ ֶׁ,לו 

מֹוֶׁ ֶׁכ ְׁ דֹור, ֶׁו  ֹור ֶׁד  ל כ  ֶׁב ְׁ ֹו ִֶׁעמ  ם ֶׁלֹוחֵּ מֹו ַעצְׁ ֶׁב ְׁ א הו  ש  
בֶׁ תו  כ   מֹותֶׁיזש   ְׁ ֹרֶׁ":ֶׁטז(ֶׁ,)ש  קִֶׁמד  לֵּ ֲעמ  הֶַׁלה'ֶׁב ַ מ  ח  ִמלְׁ

ֹר דֹורֶׁ"ד  ֶׁו  ֹור ֶׁד  ל כ  ֶׁב ְׁ נו  ֶׁל  ַח ֹולֵּ ֶׁש  יו ַרֲחמ  ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁוְׁ .
ִאים ל  ִֶׁנפְׁ יִקים םֶֶׁׁ,ַצד ִ ֶׁהֵּ ה ב  ג   ש ְׁ ֶַׁהנ ִ ם ת  מ  כְׁ ח  ב ְׁ ש  

ִֶׁמןֶׁ נו  מֵּ ֶַׁעצְׁ ש  אֵּ י  ֶׁלְׁ ִלי ִֶׁלבְׁ נו  ת ֵּ ַדעְׁ ֶׁב ְׁ ִניִסים ַמכְׁ
ן ֶֹׁאפ  ם ו  ש  ֶׁב ְׁ ַרֲחִמים ִלב ֵֶֶּׁׁ,ה  ֶׁב ְׁ ִניִסים ַמכְׁ ֶׁו  נו 

ִמיד הֶׁת   ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ אֶׁלְׁ ל  תִֶׁנפְׁ קו  ַחז ְׁ הֶֶׁׁ,ִהתְׁ י  ִיהְׁ
ה י  הְׁ י ִ ֶׁש   יךְׁ הוְֶֶׁׁׁ,אֵּ י־ז  דֵּ הֶַׁעל־יְׁ ר  הֵּ מְׁ הֶׁב ִ ֻאל   בֹואֶַׁהג ְׁ ֶׁ.ת  

ִרים,ֶׁכ ִֶׁ ו  לֶׁפ  סֶׁש   ףֶַׁהנ ֵּ ֹק  ִחיַנתֶׁת  הֶׁב ְׁ ז  עוְׁ ש   ר  ןֶׁה  מ  ֶׁ,יֶׁה 
רֶׁ ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ הֶׁלְׁ צ  ר  הֶׁש   ִלפ   ִחיַנתֶַׁהק ְׁ אֶׁב ְׁ מֹו,ֶׁהו  ְׁ חֶׁש  ִימ ַ
ֶׁ ַהֲחִליש  לְׁ הֶׁו  ֻאל   בֶַׁהג ְׁ ַעכ ֵּ לֶׁלְׁ ב  לֶׁב   תֶׁש   לו  סֹוףֶַׁהג   ב ְׁ

ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ֹות ב  ַהרְׁ ִֶׁמל ְׁ ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ י נֵּ ֶׁב ְׁ ב ֲחַמתֶֶׁׁ,לֵּ מֵּ
ֶׁ ִטיחו  ִהבְׁ ֶׁש   ַמן ֶַׁהז ְׁ ַבר ֶׁע  ר ב  כ ְׁ ֶׁש   רֹוִאים םֶׁש   אֹות 

מֹוֶׁ ,ֶׁכ ְׁ ֲאלו  הֶַׁוֲעַדִיןֶׁלֹאִֶׁנגְׁ נ  ִעיםֶׁש   בְׁ ִ סֹוףֶׁש  םֶׁלְׁ ֳאל  ג  לְׁ
ֶׁ ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ֶׁיא:(ש   ה ִגל   ֶֶׁׁ:)מְׁ בו  ְׁ ש  ֶׁח  ם ל   כ ֻ ש  

ם.ֶׁ ןֶׁש   ֶַׁעי ֵּ ה, ע  ט  בֶׁוְׁ ַ ש  אלֶׁח  ִני ֵּ ַאףֶׁד   ֶׁוְׁ עו  ט  ןֶׁוְׁ ַעל־כ ֵּ וְׁ

ֶׁ ֶׁאֵּ ו  ִאל  ֶׁכ ְׁ ב ל ֵּ תֶׁב ַ עו  ִניסֶַׁהט   ַהכְׁ ֶׁלְׁ ן מ  ֶׁה  ַבר ֶׁעֹודֶׁס  ין
ה ו  קְׁ לֹום,ֶֶׁׁ,ת ִ ש   ןֶַׁחסֶׁוְׁ ַעל־כ ֵּ ַמרֶׁוְׁ רֶׁגא  ת ֵּ סְׁ נו  :ֶׁח(ֶׁ,)א  ְ ֶיש 

ֶֶׁׁ,ַעם ֶאָחד ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  ו  ש  רְׁ ד  ֶׁזוְׁ ה ֶַׁרב   ר ת ֵּ סְׁ ֶׁ:יב(ֶׁ,)א 
א' ןֶׁהו  ֵּ ש  םֶׁי  יה  לֶׁ'ֱאלֹקֵּ יֶׁכ   תֶׁ-.ֶׁכ ִ לו  ַמןֶַׁהג   ַמןֶֶׁׁ,זְׁ לֶׁזְׁ כ  

יןֶׁ אֵּ ַרךְֶׁׁש   ב   ם־ִיתְׁ ֵּ םֶַׁהש   ֳאל  ג  לֶׁלְׁ אֵּ ר  ֹוִֶׁיש ְׁ ַעמ  הֶׁלְׁ ֶׁ,עֹונ 
בֶׁ תו  כ   ֶׁש   מֹו כֹול,ֶׁכ ְׁ י  בְׁ ֶׁכ ִ ן, ֵּ ש  אֶׁי  ר  יםֶׁמדִנקְׁ ִהל ִ :ֶׁכד(ֶׁ,)ת ְׁ

ִתיבֶׁ כְׁ ןֶׁה'".ֶׁו  ַ הִֶׁתיש  מ   הֶׁל  ר  םֶׁעח"עו  ַקץֶׁסה(ֶׁ,)ש   :ֶׁ"ַוי ִ
ר ת ֵּ סְׁ ֶׁא  ַרש  ִמדְׁ אֶׁב ְׁ ִאית  דְׁ ןֶׁה"',ֶׁכ ִ ֵּ ש  י  ֶׁ)ֶׁכ ְׁ ת ֵּ סְׁ ֶׁ.ֶׁם(ש  ֶׁהֶַׁרב  ֶׁרֶׁא 

ת ֱאמ  ֶׁב   ל ֲֶֶׁׁאב  ל אֵּ ר  יִיש ְׁ דֵּ ִריםֶֶַׁׁעל־יְׁ עֹורְׁ ֶׁמְׁ ם ת  ִפל   ת ְׁ
ַעם ַ ֶׁפ  ל כ  ֶׁב ְׁ ַעט ֶׁמְׁ ַעט ֶׁמְׁ ַרךְׁ ב   ִֶׁיתְׁ יו ַעדֶֶׁׁ,ַרֲחמ 

ר עֹורֵּ ִֶׁיתְׁ ה ר  הֵּ מְׁ ב ִ כֹולֶׁ,ש   י  בְׁ ִחיַנתֶֶׁׁ,כ ִ בְׁ ֶׁב ִ תֹו, נ  ְׁ ִמש  
ןֶׁה' ֵּ ש  י  ַקץֶׁכ ְׁ הֶׁ""ַוי ִ ר  הֵּ מְׁ ֶׁב ִ נו  לֵּ א  ִיגְׁ יןֶׁוְׁ תֶׁאֵּ ֱאמ  יֶׁב   .ֶׁכ ִ

ַרֶׁ ב   יוִֶׁיתְׁ נ  פ  הֶׁלְׁ נ  ֵּ בֶֶׁׁ,ךְֶׁׁש  תו  כ   מֹוֶׁש   לֹום,ֶׁכ ְׁ ש   )שםֶַׁחסֶׁוְׁ

ל",ֶׁקכא'ֶׁד( אֵּ ר  רִֶׁיש ְׁ ֹומֵּ ןֶׁש  ַ לֹאִֶׁייש  םֶׁוְׁ נו  הֶׁלֹאֶׁי  :ֶׁ"ִהנ ֵּ
כֹול,ֶׁ י  בְׁ ֶׁכ ִ , ַרךְׁ ב   ִֶׁיתְׁ א ֶׁהו  ין ֶַׁהד ִ ת ִֶׁמד ַ ֲחַמת ֵּ מ  ֶׁש   ַרק
ֶַׁחסֶׁ ן ֵּ ש  י  ֶׁכ ְׁ ה מ  דְׁ נ ִ ֶׁש   ֶַׁעד נו  ִאת   ֶׁמֵּ ִנים ֶׁפ   יר ת ִ ַמסְׁ

ֶׁלְֶׁׁ ִבים ֻחי   ֶׁמְׁ נו  א  ֶׁוְׁ לֹום ש   יוֶׁוְׁ ל  ֶׁאֵּ ֹעק ִלצְׁ ֶׁוְׁ ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ
ִריןֶׁ עֹורְׁ ְׁ מ  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ַרךְׁ ב   ִֶׁיתְׁ יו ֶַׁרֲחמ  ר עֹורֵּ לְׁ ֶׁו  ִמיד ת  
ֶַׁעדֶׁ ֶׁה"' ן ַ ִֶׁתיש  ה מ   ֶׁל  ה ר  ֶׁ"עו  ִחיַנת בְׁ ֶׁב ִ ה, נ  ֵּ ַהש   מֵּ

ֶׁ ר יֲאש   דֵּ תֶֶַׁׁעל־יְׁ מו  לֵּ ְׁ ש  ֶׁב ִ ר עֹורֵּ ִֶׁיתְׁ ֹות ִפל  ֶַׁהת ְׁ י ו  ִרב 
"ל.ֶׁ ַכנ ַ ֶׁוְׁ נו  ִֶׁויַרֲחמֵּ ינו  לֵּ בֶׁאֵּ ו  ש  י  ֶׁוְׁ

ֲֶׁאֶׁ ו  ִאל  א,ֶׁכ ְׁ ןֶׁהו  ֵּ ש  םֶׁי  יה  ַמר,ֱֶׁאלֹקֵּ עֶׁא  ש   ר  ןֶׁה  מ  לֶׁה  ב 
הֶׁ ש   ןֶׁע  מ  יֶׁה  לֹום,ֶׁכ ִ ש   רֹוֶׁעֹודֶַׁחסֶׁוְׁ עֹורְׁ רֶׁלְׁ ש   פְׁ ִאיֶׁא 

מֹוֶׁ הַעצְׁ ר  ה־ז  ה,ֲֶֶׁׁעבֹוד  ִפל   ֲֶׁעבֹוַדתֶַׁהת ְׁ ךְׁ פ  אֶׁהֵּ הו  ש  
ַגםֶׁ ְׁ ֶׁפ  ִחיַנת ֶׁב ְׁ א ֶׁהו  י ֶׁכ ִ ה, נ  ֱֶׁאמו  ִחיַנת ֶׁב ְׁ א הו  ש  

נ ֶַׁהיְׁ ה, ִפל   בֶַׁהת ְׁ ֶׁלֵּ ֲחִליש  ַ מ  ֶׁש   ה ִלפ   ֶַׁהק ְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ו 
ֶׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ק ַחז ֵּ ִהתְׁ ִֶׁמל ְׁ ם ד  א  יה  דֵּ רֹוִאיןֶֶַׁׁעל־יְׁ ש  

"ל.ֶׁ ַכנ ַ ִעיםֶׁוְׁ םֶׁנֹוש   ינ  אֵּ ֹוֲעִקיםֶׁוְׁ צ  תֶׁש   לו  ֲֶׁאִריַכתֶַׁהג  

ֶׁ מ  ֶׁה  י ַרעכ ִ אִֶׁמז   קֶׁןֶׁהו  לֵּ רֶֶׁׁ,ֲעמ  הִֶׁעק ַ ז  ֶׁוְׁ מֹו, ְׁ חֶׁש  ִימ ַ
ֲֶׁאִריַכתֶׁ ר ִֶׁעק ַ י ֶׁכ ִ דֹור, ֶׁו  ֹור לֶׁד  כ  קֶׁב ְׁ לֵּ תֲֶׁעמ  מ  ח  ִמלְׁ

תֶַׁעל לו  ֶׁ־ַהג   "ל. ַכנ ַ ֶׁוְׁ דֹו ֶׁי  ן ַעל־כ ֵּ הֶׁוְׁ ֹור  ֶַׁהת  נו  ִהיר  ִהזְׁ
בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ק,ֶׁכ ְׁ לֵּ הֲֶׁעמ  ֹרֶַׁמֲעש ֵּ כ  הִֶׁלזְׁ דֹוש   ִריםֶַׁהק ְׁ ב  )ד ְׁ



 אמור אל הכהנים                    ד'   נחלותהלכות '                    בליקוט על תורה 

 לה  

ה ְלָך ֲעָמֵלק וְ :ֶׁיח(־כהֶׁיז ר ָעש ָ ֶ ר ָזכ ר ֵאת ֲאש  ֶ ' ֲאש  כו 
ֶרךְ  ד ֶ הֶׁ-ֶָׁקְרָך ב ַ ר  ִֶׁמקְׁ ֹון ש  ִֶׁמל ְׁ ' ך  רְׁ לֹוםֶֶׁׁ,'ק  ש   ֶׁוְׁ ַחס

ִרית ַגםֶַׁהב ְׁ ְׁ ִחיַנתֶׁפ  רֶֶׁׁ,ב ְׁ הִֶׁעק ַ ז   עש   ר  ר־ה  צ  מֹוֶַׁהי ֵּ ,ֶׁכ ְׁ
וֶֹׁ ַהת  ֶׁב ְׁ ר ֹבא  ְׁ מ  "ש   ך  רְׁ ֶׁ"ק  , הו  ז  ֶׁוְׁ "ל. ֶַׁהנ ַ ה ֹוןֶֶׁׁ-ֶׁר  ש  לְׁ

ת ִרירו  קֶׁקְׁ ַחז ֵּ ִהתְׁ םִֶׁמל ְׁ ד  א  בֶׁה  רֶׁלֵּ רֵּ ק  אֶׁמְׁ הו  ֶׁש   נו  ,ֶַׁהיְׁ
ה,ֶׁ ֻדש    קְׁ ֶׁד ִ ת ֲחִמימו  ֶׁב ַ יֹות ִֶׁלהְׁ ה ִריכ  צ ְׁ ֶׁש   ה ִפל   תְׁ ב ִ

ִחיַנת יםֶׁלטֶׁב ְׁ ִהל ִ יֶֶׁׁ:ד(ֶׁ,)ת ְׁ ת ִ רְׁ ב ַ 'ֶׁד ִ כו  יֶׁוְׁ ב ִ ִקרְׁ יֶׁב ְׁ "ַחםִֶׁלב ִ
ִסיתֶׁ ֵּ מ  ֶׁש    ַמה ֶׁלְׁ ִסית ֵּ ֶַׁהמ  א ֶׁהו  י ֶׁכ ִ ,' כו  ֶׁוְׁ ֹוִני" ש  לְׁ ב ִ

ֶׁ ִעק   ה  ַעתֶׁוְׁ ֶַׁהד ַ ֲחִליש  ַ ֶַׁהמ  א הו  ֶׁוְׁ ִרית, ֶַׁהב ְׁ ַגם פְׁ ֶׁב ִ ר
ה הֶַׁעלֶׁז  ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ הֶֶׁׁ,ִמל ְׁ ז   רֹוִאיןֶׁש   ַאַחרֶׁש   מֵּ

ִעים םֶׁנֹוש   ינ  אֵּ ֹוֲעִקיןֶׁוְׁ צ  הֶׁש   מ   ֶֶׁׁ,כ ַ הו  ז  לֹום.ֶׁוְׁ ש   ַחסֶׁוְׁ
ִריםֶׁכה ב  ֶׁיח(ֶׁ,)ד ְׁ ִלים ַאֲחֶריךָ : ָ ֱחש  ל ַהנ ֶ ָך כ ָ ב ב ְ ֶׁ-ֶַׁוְיַזנ ֵ

ה ֶׁכ ֶֹׁש   י ֵּ ש  ֶַׁרקֶַׁעלֶַׁהֲחלו  ר ב ֵּ ג ַ אִֶׁמתְׁ ל.ֶׁו  אֵּ ר  ִיש ְׁ ב ְׁ ֶׁש   ַח
ֶׁ , הו  ז  ה ָעיֵ וְׁ אֶֶׁׁ- ף ְוָיֵגַע ְול א ָיֵרא ֱאל ִקיםְוַאת ָ רֵּ 'י 

ה ִפל   ִחיַנתֶׁת ְׁ הֶׁב ְׁ ֶׁז  ה,ֶֶׁׁ,ֱאלִֹקים' א  ִחיַנתִֶׁירְׁ ִהיאֶׁב ְׁ ש  
ֶׁ ב תו  כ   ֶׁש   מֹו ֶׁלאכ ְׁ י לֵּ ְׁ ֶׁל(ֶׁ,)ִמש  ִֶׁהיאֶׁ": ֶׁה' ַאת ִירְׁ

ל ַהל   קֶׁ"ִתתְׁ ַחז ֵּ ִֶׁמתְׁ ך  ינְׁ אֵּ ֶׁוְׁ ַע גֵּ י  ףֶׁוְׁ יֵּ הֶׁע  ַאת   ֶׁש   נו  ֶַׁהיְׁ ,
אֶׁ ֶׁב   ה ז  ֶׁוְׁ ֱֶׁאלִֹקים. ַאת ִֶׁירְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ִהיא ֶׁש   ה ִפל   תְׁ ב ִ
"ל.ֶׁ ַכנ ַ 'ֶׁוְׁ כו  ֶׁוְׁ ך  ת ְׁ עְׁ ֶׁד ַ אֶַׁמֲחִליש  הו  מֹוֶׁש   ַעצְׁ ֶׁב ְׁ ו  נ  ִממ  
ִריִכיןֶׁ ֶׁצְׁ י ֶׁכ ִ ב, יטֵּ ֶׁהֵּ ֶֹׁזאת ֹר כ  ִֶׁלזְׁ ה ֹור  ֶַׁהת  ה ִהיר  ִהזְׁ וְׁ

ֶׁזֹאת ֹר כ  תֹוִֶֶׁׁלזְׁ רו  ב ְׁ ג ַ ִֶׁהתְׁ י ֶׁכ ִ ֹו, ִלב  ֶׁב ְׁ ב יטֵּ ֶׁהֵּ ב יטֵּ הֵּ
ַעתֶׁ תֶַׁהד ַ ַ ֲחִליש  ִריִכיןֶׁב ַ צְׁ רֶׁו  עו  ִ ִליֶׁש  אֶׁב ְׁ ֹאתֶׁהו  ַהז 

לֶׁ רֹותֶׁש   ה  ַאזְׁ לֶׁה  ֹגד  ַעםֶׁב ְׁ ַ לֶׁפ  כ  ֶׁב ְׁ מֹו תֶַׁעצְׁ ֹרֶׁא  כ  ִלזְׁ
ֹונֹותֶׁ ש  ֶׁלְׁ ה ַכמ   ֶׁב ְׁ נו  ִהירו  ִהזְׁ ֶׁש   ים י ִ ֲֶׁאִמת ִ יִקים ד ִ ַהצ ַ

ִלֶׁ ַרֲחִֶׁלבְׁ ֶׁה  ִֶׁמן נו  מֵּ ֶַׁעצְׁ ש  אֵּ י  ֶׁלְׁ ןי ֶֹׁאפ  ם ו  ש  ֶׁב ְׁ ֶׁ,ִמים
"ל: ַכנ ַ  וְׁ

ילֶֶׁׁ[יב]ֶׁ ִ ַהפ  הֶׁלְׁ קֶׁרֹוצ  לֵּ ןֲֶׁעמ  מ  תֶׁה  ַ ִלפ  ִחיַנתֶׁקְׁ יֶׁב ְׁ כ ִ
ִחילֶׁ ֲֶׁעַדִיןֶׁלֹאִֶׁהתְׁ ו  ִאל  םֶׁכ ְׁ ד  א  בֶׁה  לֵּ הֶׁב ְׁ ח  כְׁ ִ ם־ש  ֵּ ַהש  

ַרךְֶׁׁ ב   לִֶׁיתְׁ ל  ֶׁכ ְׁ נו  יעֵּ ִ הֹוש  רֶֶׁׁ,לְׁ יֲֶׁאש   לֹום,ֶַׁאֲחרֵּ ש   ַחסֶׁוְׁ
יםֶׁ אֹותִֶׁנס ִ עֹותֶׁנֹור  ו  ש  ֶׁיְׁ ינו  ינֵּ עֵּ ֶׁב ְׁ ִאינו  רֶׁר  ב  תֶׁכ ְׁ ֱאמ  ב  

ִנפְֶׁׁ ֶׁוְׁ נו  הִֶׁעמ   ש   ע  רֶׁש   פ   יןִֶׁמסְׁ אֵּ רֶׁוְׁ ק  יןֶׁחֵּ אֹותֶַׁעדֶׁאֵּ ל 
ַרִיםֶׁ צְׁ ִ ִֶׁממ  נו  ֶׁהֹוִציא  י ֶׁכ ִ ה. ֶַׁהז   ֹום ֶַׁהי  ֶַׁעד ֹור ֶׁד  ל כ  ב ְׁ

ִתיםֶׁ מֹופְׁ בְׁ ֶׁו  אֹותֹות ֶׁב ְׁ ֹות ַמס  ֶׁב ְׁ אֹות ֶׁנֹור  אֹותֹות ב ְׁ
' כו  '.ֶֶׁׁ,וְׁ כו  אֹותֶׁוְׁ אֹותֹותֶׁנֹור  הֶׁב ְׁ ֹור  תֶַׁהת  ֶׁא  נו  ַתןֶׁל  נ  וְׁ

ֶׁכ  ֶׁ ַע ֻ ִֶׁויהֹוש  לַבש  אֵּ ר  ץ־ִיש ְׁ ר  דֶֶׁׁא  ח  א  ֶׁוְׁ ים לֹש ִ ְׁ ש 
ִודֶׁ יֶׁד   ימֵּ ב ִ עֹותֶׁש   ו  ש  ַהיְׁ יםֶׁוְׁ ס ִ לֶַׁהנ ִ כ  '.ֶׁוְׁ כו  ִכיםֶׁוְׁ ל  מְׁ
מֹו,ֶׁ ְׁ ֶׁש  ח ִֶׁימ ַ ק לֵּ ֲֶׁעמ  ל ֲֶׁאב  ֹור. ֶׁד  ל כ  ֶׁב ְׁ ן כֵּ ֶׁוְׁ לֹֹמה ְׁ ש  ו 
םֶׁ ד  א  בֶׁה  ֶׁלֵּ ַהֲחִליש  לְׁ ַעםֶׁו  ַ לֶׁפ  כ  ֶׁב ְׁ ר ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ הֶׁלְׁ רֹוצ 

ֶׁ ִֶׁהתְׁ ֶֹׁלא ֲֶׁעַדִין ו  ִאל  ֶׁכ ְׁ ַרךְִֶׁׁחיל ב   ם־ִיתְׁ ֵּ יַעֶֶַׁׁהש   ִ הֹוש  לְׁ
ֶׁוְֶׁׁ ל, ל  הכ ְׁ י־ז  דֵּ ֶַׁעלֶֶַׁׁעל־יְׁ ר ב ֵּ ג ַ ִֶׁמתְׁ א ֶׁהו  מֹו ַעצְׁ ב ְׁ

ת.ֶׁ לו  ֶַׁהג   ַמֲאִריךְׁ תֶׁו  ו  ִמי  ְׁ ַגש  םֶׁב ְׁ לֶׁג ַ אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ

סו ֶׁ ֶׁפ   ךְׁ מ  סְׁ נ ִ הֶׁש   ז  ב א ֲעָמֵלקקֶׁוְׁ קֶֶַׁׁוי ָ סו  פ  'ֶׁלְׁ כו  ְוַעל וְׁ
נו  ִאם ָאִין ִקְרב ֵ יֶַׁנס  ָתם ֶאת ה' ֵלאמ ר ֲהֵיש  ה' ב ְ ,ֶׁכ ִ

ֶׁ רו  מְׁ א  תֶׁה'ֶׁוְׁ ֶׁא  ו  ִנס  לֶׁוְׁ אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ לו  ְׁ ש  כְׁ נ ִ מֹוֶׁש   ַעצְׁ ֶׁב ְׁ הו  ז 
נו   ִקְרב ֵ 'ֲֶׁהֵיש  ה' ב ְ כו  תֶֶׁׁ-ֶׁוְׁ ַ ִלפ  ִֶׁמק ְׁ ךְׁ ש   מֹוִֶׁנמְׁ ַעצְׁ הו ֶׁב ְׁ ז 

ֶׁ ןֲֶׁעמ  מ  קה  הוְֶֶׁׁׁ,לֵּ י־ז  דֵּ ֶחם ִעם ֶַׁעל־יְׁ ל ָ ב א ֲעָמֵלק ַוי ִ ַוי ָ
ָרֵאל קִֶֶׁׁיש ְ לֵּ ֲֶׁעמ  ת ַ ִלפ  ֶׁקְׁ י ֶׁכ ִ נו  ֶַׁהיְׁ ת, ו  ִמי  ְׁ ַגש  ֶׁב ְׁ ם ג ַ

ה ר  תֶַׁהצ   עֵּ םֶׁב ְׁ ד  א  בֶׁה  ֶׁלֵּ לֹום,ֶַׁעדֶֶׁׁ,ַמֲחִליש  ש   ַחסֶׁוְׁ
ֹובֹותֶׁ לֶַׁהט  חֶׁכ   כ ַ ְׁ ש  י ִ הֶׁש   ח  כְׁ ִ ֹוֶׁש  ִניסֶׁב  ַהכְׁ הֶׁלְׁ רֹוצ  ש  

ֶׁ עֹותֶׁש   ו  ש  ַהיְׁ ֶׁוְׁ ֹו הִֶׁעמ  ש   רֶׁע  ב  ַרךְֶׁׁכ ְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ מֹוֶֶׁׁ,ַהש   כ ְׁ
אֹותֹותֶׁ ַרִיםֶׁב ְׁ צְׁ ִ םִֶׁממ  ֶׁהֹוִציא  ךְׁ מו  הֶׁס  ז   זֶׁש   הֶׁא  י  ה  ש  

ה ל   אֵּ אֹותֶׁכ   תֶֶׁׁ,נֹור  םֶׁא  ה  ַתןֶׁל  נ  םֶׁוְׁ תֶַׁהי   םֶׁא  ה  ַרעֶׁל  ק  וְׁ
ֶׁ,' כו  ןֶׁוְׁ םֶַׁהמ   ה  הֹוִרידֶׁל  םֶׁוְׁ מֹונ  ךְֶׁׁמ  ַאַחר־כ   ֹאֶֶׁׁוְׁ ל  ש   כ ְׁ

ֶַׁמֶׁ ם ה  ֶׁל  ה י  ֶֶׁׁ-ִֶׁיםה  ם ת   עְׁ ֶׁד ַ ֱחִליש  ךְֶׁׁה  ל־כ   ַעדֶֶׁׁ,כ  
קו ֶׁ ְׁ פ  ת ַ ִנסְׁ ֶׁוְׁ עו  ט   רו ֶֶׁׁ,ש   מְׁ א  ִֶׁאםֶׁ"ֶׁ:וְׁ נו  ב ֵּ ִקרְׁ ֶׁה'ֶׁב ְׁ ש  ֲהיֵּ

ִין ֶׁ"א  ה , ָ ִלפ  ט ַעד ֵהיָכן כ  ַח ַהק ְ ְרֵאה ְוָהֵבן ְוַהב ֵ
יַע  ְטָרא־ָאֳחָרא ַמג ִ ֶׁ !ְוַהס ִ

ֶׁ ל לו  אֶׁכ   הו  קֶׁש   לֵּ תֲֶׁעמ  ַ ִלפ  הֶׁקְׁ הֶַׁמֲעש ֵּ לֶׁז  כ  לֶׁוְׁ ִמכ  
ֶׁוְֶׁׁ ֹות ִלפ  אַהק ְׁ ֳחר  א־א  ר  טְׁ בֶֶׁׁ-ֶַׁהס ִ ֶַׁהל ֵּ ם ַעק ֵּ ֶׁלְׁ כֹול י   ש  

ךְֶׁׁ ל־כ   הֶׁכ   ז  ֶׁכ   ת עו  ט  ֶׁלְׁ בֹוא ֶׁל  כֹול י   ֶׁש   יןֶֶׁׁ,ַעד ֶׁאֵּ ִאם
יִקיםֶׁ ד ִ ֶַׁהצ ַ ֹכַח ֶׁב ְׁ ֹו ד  גְׁ נ  ֶׁכ ְׁ ר ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ ֶׁלְׁ ִלין ד ְׁ ת ַ ְׁ ִמש 
ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  י רֵּ ִדבְׁ ֶׁב ְׁ ר ֹבא  ֶׁמְׁ ן כֵּ ֶׁוְׁ ים. י ִ ֲאִמת ִ ֶׁה 

(ֶׁ ֶׁת ַ מ  חו  רוֶֹׁאֶׁנְׁ קֶֶׁׁ,ג(ִֶׁיתְׁ סו  םֶַׁעלֶׁפ   "יֶׁש   ִ ֶַׁרש  ש  רו  פֵּ אֶׁב ְׁ ב  מו  ו 
ֶׁ ה ֶׁיזז  מֹות ְׁ ֹבאֶׁ"ֶׁ:ז(ֶׁ,)ש  ֶַׁוי   ִין ֶׁא  ִֶׁאם נו  ב ֵּ ִקרְׁ ֶׁב ְׁ ֶׁה' ש  ֲהיֵּ
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 לו  

ק לֵּ ֹונֹו:ֶׁ"ֲעמ  ש  הֶׁלְׁ ז  ה זו  ְלִמְקָרא ֶזה,ֶׁוְׁ ָ ָרש  ָ  ,ָסַמְך פ 
ן ְלָכל ָצְרֵכיֶכם  ָ ְמֻזמ  יֵניֶהם ו  ִמיד ֲאִני ב ֵ ַמר ת ָ לו 
יֶכם  נו  ִאם ָאִין, ַחי ֵ ִקְרב ֵ ְמִרים ֲהֵיש  ה' ב ְ ם או  ְוַאת ֶ
ל ְלָאָדם  ָ '. ָמש  ְך ֶאְתֶכם ְוכו  ֵ ש  א ְונו  ֶלב ב ָ ַהכ ֶ ֶ ש 

ֵתפו   נו  ַעל כ ְ יב ב ְ ִהְרכ ִ ֶ "לש  נ ַ ֶׁכ ַ נו  ם.ֶַׁהיְׁ ןֶׁש   ',ֶַׁעי ֵּ כו  ֶׁ,וְׁ
ֶׁ ַרךְֶׁׁש   ב   ם־ִיתְׁ ֵּ לֶֶַׁׁהש   ל  כְׁ ֶׁב ִ ה ל   אֵּ ֶׁכ   ים ִֶׁנס ִ נו  ִֶׁעמ   ה עֹוש  

יֹום לֶׁיֹוםֶׁו  כ  טֶׁב ְׁ ר  ִבפְׁ ִריםֶׁ,ו  ֶׁאֹומְׁ נו  א  מֹוֶׁש   כְׁ ַעלֶׁ'ֶׁ:ו 
יך ֶׁ אֹות  לְׁ ִֶׁנפְׁ ַעל ֶׁוְׁ נו  ִֶׁעמ   ֶׁיֹום ל כ  ב ְׁ ֶׁש   יך  '.ֶֶׁׁ'ִנס   כו  וְׁ

אוְֶׁׁ ֳחר  א־א  ר  טְׁ קֶֶַׁׁהס ִ לֵּ ֲֶׁעמ  ת ַ ִלפ  ֶׁקְׁ ִחיַנת ב ְׁ
ֶׁ לֹות  ו  ב  ַתחְׁ תֶֶׁׁ-ֶׁיוב ְׁ ו  ֶַׁוֲחִליש  ִפירֹות ֶׁכ ְׁ ב ל ֵּ ֶׁב ַ ִניס ַמכְׁ

קֶׁ ֻספ   ְׁ מ  ַעתֶַׁעדֶׁש   נו  ִאם ָאִיןַהד ַ ִקְרב ֵ ,ִֶׁאם ֵיש  ה' ב ְ
ֶׁ ז א  ב א ֲעָמֵלקוְׁ ֶֶַׁׁוי ָ ם יה  ֶהםֲעלֵּ ָ ֶחם ִעמ  ל ָ ַגםֶֶַׁׁוי ִ

"ל ַכנ ַ תֶׁוְׁ ו  ִמי  ְׁ ַגש  ֶֶׁׁ.ב ְׁ

ַעֶׁ ןֶׁוְׁ הֶׁל־כ ֵּ י  ֹוֶׁה  ִֶׁעמ  נו  הֶַׁרב ֵּ לֶֹׁמש   ֹוֶׁש   ת  ַחמְׁ רִֶׁמלְׁ ִעק ַ
י דֵּ בֶֶַׁׁעל־יְׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ה,ֶׁכ ְׁ ִפל   םֶׁיזת ְׁ יוֶׁ":ֶׁיב(ֶׁ,)ש   ד  ִהיֶׁי  ַויְׁ
ה נ  רֶׁ"ֱאמו  ִֶׁעק ַ י ֶׁכ ִ לֹו, צְׁ ֶׁב ִ ן ִריש   ְׁ ֶׁפ  מֹו, ו  ג  ַתרְׁ ֶׁוְׁ ,

ֶׁ תֹו ע  נ  יַהכְׁ דֵּ יַחֶֶַׁׁעל־יְׁ ִ ש  ֶׁמ  א הו  ֶׁש   ה ִחיַנתֶֶׁׁ,ֹמש   ב ְׁ
ֹור ֶַׁהד  י יקֵּ הֶֶׁׁ,ַצד ִ ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ֹו ד  גְׁ נ  ֶׁכ ְׁ ִרים ב ְׁ ג ַ ִֶׁמתְׁ ם הֵּ ש  

ִמידֶׁ הֶׁת   ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ לֶׁלְׁ אֵּ ר  בִֶׁיש ְׁ לֵּ ִניִסיםֶׁב ְׁ ַמכְׁ ו 
יו עֹות  ַהטְׁ ֶׁוְׁ תֹו ת  ֶַׁלֲהס  עו  מְׁ ְׁ ִֶׁיש  לֹא לֹום.ֶֶׁׁ,וְׁ ש   ֶׁוְׁ ַחס

ֶׁ הו  ז  ה ָידו  ְוָגַבר יִ וְׁ ר ָיִרים מ שֶׁ ֶ ֲאש  ָרֵאל ְוָהָיה כ ַ ש ְ
א  ' ֶאל ָ ת ִמְלָחָמה ְוכו  ו  ש  ה עו  ל מ שֶׁ ֶ ' ְוִכי ָיָדיו ש  ְוכו 
י ַמְעָלה ָהיו   ֵ ַלפ  ִלין כ ְ כ ְ ָרֵאל ִמְסת ַ ש ְ י ִ ֶ ְזַמן ש  ב ִ

ִקים 'ִֶׁמְתַחז ְ כו  ה)ֶׁוְׁ נ  ֶַׁהש    הֶׁכט.(ֶׁרֹאש  ַעלֶֹׁמש   פ   ש   ֶׁכ ְׁ נו  ,ֶַׁהיְׁ
ִפל  ֶׁ תְׁ ֶׁב ִ קו  ַחז ְׁ תְׁ י ִ םֶׁש   ִלב   ִניסֶׁב ְׁ ִהכְׁ יֶׁוְׁ ֵּ ַלפ  ֶׁכ ְׁ לו  כ ְׁ ת ַ ִיסְׁ הֶׁוְׁ

לֹום,ֶׁ ש   ֶׁוְׁ ֶַׁחס או ֶׁל  ִאם ֶׁוְׁ ִקים ַחז ְׁ ִֶׁמתְׁ יו  ֶׁה  ה ל  ַמעְׁ
ֶׁ א ֶׁהו  ֹו ד  גְׁ נ  ֶׁכ ְׁ ת רו  ב ְׁ ג ַ ֶַׁהִהתְׁ ר ִֶׁעק ַ י ֶׁכ ִ , ךְׁ פ  הֵּ ילְׁ דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

"ל: ַכנ ַ ִמידֶׁוְׁ הֶׁת   ִפל   תְׁ תֶׁב ִ קו  ַחז ְׁ ִֶׁהתְׁ

ִחיַנתֶׁ[יג]ֶׁ ֶׁב ְׁ ה ז  ֶׁכדֶׁוְׁ ר ב   דְׁ מ ִ ֹוִיםֶׁ"ֶׁ:כ(ֶׁ,)ב ַ ֶׁג  ית ִ אש  רֵּ
ק לֵּ "ל"ֲעמ  ֶַׁהנ ַ ה ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ם ֶׁש   ר ֹבא  ֶׁמְׁ ר ב  ֶׁכ ְׁ י ֶׁכ ִ .,ֶׁ

ַנִים ְׁ יֶׁש  ִ לֶׁפ  ֹוטֵּ נ  כֹורֶׁש   ִחיַנתֶַׁהב ְׁ אֶׁב ְׁ הֶׁהו  ִפל   ַהת ְׁ ֶׁ,ש  
יוֶׁ כ  ר  ַלתֶׁצְׁ אֵּ ְׁ ש  ֶׁו  ַרךְׁ ב   חֹוִֶׁיתְׁ בְׁ ִ רֶׁש  ו  ִחיַנתִֶׁסד  םֶׁב ְׁ הֵּ ש  

ן י  ִענְׁ ֶׁה  ה ל  ַמעְׁ ֶׁלְׁ נו  ַארְׁ ֶׁב ֵּ ר ב  כְׁ ֶׁו  ם. ֶׁש   ן ֶַׁעי ֵּ ,' כו  ֶׁ,וְׁ
אֶׁ הֶׁהו  ִפל   ת ְׁ תֶׁב ַ קו  ַחז ְׁ רֶַׁהִהתְׁ ִעק ַ יש   דֵּ ִחיַנתֶֶַׁׁעל־יְׁ ב ְׁ

הֶׁ ֻעל   ְׁ ַהפ  הֶׁוְׁ ד  ִחיַנתֶַׁההֹול  אֶׁב ְׁ הו  כֹור,ֶׁש   ַדתֶַׁהב ְׁ הֹול 
תוֶֹׁה ֶׁ ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ל ֹועֵּ ֶׁפ  ם ד  א  ה  ֶׁש   ה ֹונ  ֶֶׁׁ,ִראש  יש   דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

תוֶֹׁ ִפל   תְׁ רֶׁב ִ ב  הֶׁד   יז  ַעלֶׁאֵּ רֶׁפ   ב  כ ְׁ הֶׁש   םֶׁרֹוא  ד  א  ה  ֶׁ,ש  
ֶׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ הו  ז   "לש   נ ַ ֶׁכ ַ כֹור ֶַׁהב ְׁ ַדת הֶׁ,הֹול  י־ז  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

ר ֶׁיֹותֵּ ן ַהל   ֶׁלְׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ק ַחז ֵּ ִֶׁמתְׁ א ַחֶֶׁׁ,הו  ִֶׁנתְׁ י קֶׁכ ִ ז ֵּ
ֶׁ ַפע ֶַׁהש    ל ַקב ֵּ ֶׁלְׁ ִלי ֶׁכ ְׁ ה ַנֲעש   ֶׁוְׁ תֹו נ  יֱאמו  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
תוֶֹׁ ִפל   תְׁ רֶׁב ִ ב  הֶׁד   יז  ַעלֶׁאֵּ רֶׁפ   ב  כ ְׁ הֶׁש   רֹוא  ִבילֶֶׁׁ,ש   ְׁ ִבש  ו 

ם.ֶׁ ןֶׁש   כֹור,ֶַׁעי ֵּ ִחיַנתֶׁב ְׁ בְׁ אֶׁב ִ הֶׁהו  ִפל   הֶַׁהת ְׁ ֶׁז 

ִחיַנתֶׁ הֶׁב ְׁ ז  מוֶֹׁ)וְׁ ְׁ ִניֶׁ:ֶׁ"תֶׁד,ֶׁכב(ש  ֶׁב ְׁ אֵּ ר  ֹכִריִֶׁיש ְׁ יֶׁ"לבְׁ ,ֶׁכ ִ
ם עֹול  לֶׁב   אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ו  ל  הֶׁג ִ ִפל   תֲֶׁעבֹוַדתֶַׁהת ְׁ ו  ל  ג ַ יֶֶׁׁ,ִהתְׁ כ ִ

ה פ   אֶׁב ַ ל   ֶׁא  נו  תֵּ נו  מ   יןֶׁא  קו ֶׁ)ֶׁאֵּ מוֶֹׁטֶַׁילְׁ ְׁ ִתידֶׁתֶׁרלא(ש  ע  ל  .ֶׁוְׁ
הֶׁ ֻאל   תֶַׁהג ְׁ עֵּ יֶֶׁׁ-ב ְׁ ו  ִרב  לֶׁוְׁ ֹד  תֶׁג  םֶׁא  עֹול  לֶׁה  ֶׁכ   או  רְׁ י ִ ש   כ ְׁ

ֶׁ נו  ַעלְׁ פ   עֹותֶׁש   ו  ש  ַהיְׁ ֹותֶׁוְׁ ֻעל  ְׁ יַהפ  דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ ינו  ֹותֵּ ִפל  ת ְׁ
ת לו  ֶַׁהג   י מֵּ ֶׁיְׁ ל כ  הֶׁ,ב ְׁ ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ם ל   ֶׁכ ֻ קו  ַחז ְׁ ִֶׁיתְׁ ז ֶׁ,א 

ֶׁ ה ִפל   ֶַׁהת ְׁ ֶַׁמֲעַלת ז ֶׁא  או  ִֶׁירְׁ ֹל ַהכ  ֶׁש   ֲחַמת ימֵּ דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
ֶׁ ר  תִֶׁיש ְׁ ֻדל ַ לג ְׁ ֶֶׁׁ,אֵּ כו  םֶׁז  ת  ֻדל   לֶׁג ְׁ כ   יש   דֵּ ה,ֶֶַׁׁעל־יְׁ ִפל   ַהת ְׁ

בֶׁ תו  כ   ֶׁש   מֹו הֶׁגכ ְׁ י  ַפנְׁ ֶׁט(ֶׁ,)צְׁ לֶׁ": לֶׁכ   ֶׁא  ֹךְׁ פ  הְׁ ֶׁא  ז ֶׁא  י כ ִ
םֶׁה' ֵּ ש  םֶׁב ְׁ ל   רֹאֶׁכ ֻ הִֶׁלקְׁ ר  רו  הֶׁבְׁ פ  יםֶׁש   ִ ַעמ  '.ֶֶׁׁ"ה  כו  וְׁ

הֶׁ ב  ו  ֲֶׁחש  ה  ינ  "םֶׁאֵּ ו  ַעכ  לֶׁה  םֶׁש   ת  ִפל   לֶַׁמֲעַלתֶׁת ְׁ ֲאב 
ךְֶׁׁ ל־כ   זֶׁכ   הֶֶׁׁ,א  ִפל   תְׁ ֶׁב ִ רו  ב ְׁ ג ַ ִֶׁהתְׁ ֶֹׁלא ם הֵּ ֶׁש   ַאַחר מֵּ
"ל נ ַ לֶֶׁׁ,כ ַ אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ֲעלו  פ   ֶׁש    ֶַׁמה או  ר  ֶׁש   ֶַׁאַחר א ל   א 

רֶׁ ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ ֶׁלְׁ כו  לֶׁז  אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ דֹוש  לֶַׁעםֶׁק  ֲֶׁאב  ם. ת  ִפל   תְׁ ב ִ
תֶׁ לו  יֶַׁהג   מֵּ לֶׁיְׁ כ  הֶׁב ְׁ ִפל   תְׁ ֲֶׁעַדִיןֶֶׁׁ-ב ִ או  ֹאֶׁר  ל  תֶׁש   עֵּ ב ְׁ

ֲעלו ֶׁ פ   ֶׁש   ֶׁוְֶֶׁׁׁ,ַמה ן כֹורֶַׁעל־כ ֵּ ֶׁב ְׁ ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ִאים ר  ִנקְׁ
ם עֹול  ֶׁב   ה ִפל   ֶַׁהת ְׁ ֲֶׁעבֹוַדת ו  ל  ֶׁג ִ ם ֶׁהֵּ י ֶׁכ ִ ית, ִ אש  רֵּ ֶׁ,וְׁ

הֶׁ ֻעל   ְׁ ִחיַנתֶׁפ  אֶׁב ְׁ הו  כֹורֶׁש   ַדתֶַׁהב ְׁ ִחיַנתֶׁהֹול  ֶׁב ְׁ הו  ז   ש  
ה ִפל   ת ְׁ ֶׁב ַ ֹוֲעִלים פ  ֶׁש   ה ֹונ  ִראש  הֶֶׁׁ,ה  ד  ֶַׁההֹול  ֹאת ז  ש  

הִֶׁויק ֶׁ ב  ו  הֲֶׁחש  ֻעל   ְׁ ַהפ  רֶׁוְׁ ִריִכיןִֶׁעק ַ זֶׁצְׁ יֶׁא  ֹאד,ֶׁכ ִ הֶׁמְׁ ר 
ֶַׁמהֶׁ ֲֶׁעַדִין ה א  ֶׁר  ֹא ל  ֶׁש   ת עֵּ ֶׁב ְׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ת קו  ַחז ְׁ ַהִהתְׁ

ַעל פ   "ל:ֶׁ,ש    ַכנ ַ ֶׁוְׁ



 אמור אל הכהנים                    ד'   נחלותהלכות '                    בליקוט על תורה 

 לז  

ֶֶׁׁ[יד]ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ ֶׁוְׁ ַרִים ִֶׁמצְׁ ִציַאת ֶׁיְׁ ר ִֶׁעק ַ ה י  יה  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
יֶׁ ֶׁכ ִ א, ק  יְׁ כֹורֹותֶׁד ַ תֶׁב ְׁ יַמכ ַ דֵּ ִתיםֶֶַׁׁעל־יְׁ ֹופְׁ לֶַׁהמ  ֶׁ-כ  

ֶַׁעדֶׁ ֹו ִֶׁלב  ת ֶׁא  ק ִחז ֵּ ֶׁוְׁ ת מו  לֵּ ְׁ ש  ֶׁב ִ ֹעה רְׁ ַ ֶׁפ  ַנע ִֶׁנכְׁ לֹא
לֶׁ אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ י כֹורֵּ בְׁ ֶׁו  כֹורֹות ֶׁב ְׁ ת ֶַׁמכ ַ יו ל  ֶׁע  ִביא הֵּ ש  

ֹולו ֶׁ ֶֶׁׁ,ִנצ  כֹורֶׁד ְׁ ִחיַנתֶׁב ְׁ ַנעֶׁב ְׁ הִֶׁנכְׁ ז  ב  או  ֳחר  א־א  ר  ֶׁ,ִסטְׁ
נִֶׁ אֶׁוְׁ הו  ֶׁש   ה ֻדש    קְׁ ֶׁד ִ כֹור ֶׁב ְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ל ד ֵּ ג ַ ִנתְׁ ֶׁוְׁ ה ַעל   תְׁ

תֶׁ ִפל ַ תֶׁת ְׁ ֻעל ַ ְׁ הֶׁפ  ל   ג ַ זִֶׁנתְׁ א  ה,ֶׁוְׁ ִפל   ִחיַנתֲֶׁעבֹוַדתֶַׁהת ְׁ ב ְׁ
ת לו  ֶַׁהג   י מֵּ ֶׁיְׁ ל ֶׁכ   ם ת  ַצֲעק  ֶׁוְׁ ל אֵּ ר  ֶֶׁׁ,ִיש ְׁ ֲאלו  ִֶׁנגְׁ ז א  וְׁ

מוֶֹׁ ֶׁכ ְׁ כֹורֹות, ֶַׁהב ְׁ ו  ש  ַקד ְׁ ִֶׁנתְׁ ז א  ֶׁוְׁ ַרִים צְׁ ִ ִֶׁממ  או  צְׁ י  ֶׁוְׁ
בֶׁ תו  כ   מֹותֶׁיגש   ְׁ כֹור":ֶׁב(ֶׁ,)ש  לֶׁב ְׁ ִֶׁליֶׁכ  ש  'ֶׁ"ַקד   כו  יֶֶׁׁ,וְׁ כ ִ

הֱֶׁאלִֹקים" ש   הֶׁע  תֶׁז  ַ ֻעמ  הֶׁלְׁ תֶׁז  ל ֶׁ)"ֶׁא  יֶׁתֶׁז,ֶׁיד(ֹקה  ,ֶׁכ ִ
ה ֻדש    ק ְׁ כֹורֶׁב ַ ִחיַנתֶׁב ְׁ ֶׁב ְׁ ש  י ֵּ ֶׁש   מֹו תֶֶׁׁ,כ ְׁ ַ ֻדש   ִחיַנתֶׁקְׁ ב ְׁ

ל אֵּ ר  מֶׁ,ִיש ְׁ "ל,ֶׁכ ְׁ נ ַ הֶׁכ ַ ִפל   ִחיַנתֲֶׁעבֹוַדתֶַׁהת ְׁ ֶׁב ְׁ ש  ןֶׁיֵּ ֹוֶׁכֵּ
ֶׁ ֶׁד ְׁ כֹור ֶׁב ְׁ ִחיַנת אב ְׁ ֳחר  א־א  ר  ִחיַנתִֶֶׁׁסטְׁ ֶׁב ְׁ א הו  ש  
ֶׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ק, לֵּ ב  ֶׁ)ֲעמ  דְׁ מ ִ ֶׁכ(ב ַ ֶׁכד, ֶׁ"ר ֹוִיםֶׁ: ֶׁג  ית ִ אש  רֵּ

ק לֵּ רֶׁ"ֲעמ  ב ֵּ ג ַ אִֶׁמתְׁ קֶׁהו  לֵּ תֲֶׁעמ  ַ ִלפ  ִחיַנתֶׁקְׁ ב ְׁ נו ֶׁש   ,ֶַׁהיְׁ
אֶׁ הו  ֶׁש   ה ֻדש    קְׁ ֶׁד ִ כֹור ֶַׁהב ְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ד ג  נ  ֶׁכ ְׁ ַעם ַ ֶׁפ  ל כ  ב ְׁ

רֶַׁהֶׁ ב  ֶׁד   ה יז  ֶׁאֵּ ֹוֲעִלים פ  ש   ֶׁכ ְׁ ו  ֲֶׁאִפל  נו  ַהיְׁ ֶׁד ְׁ ה, ִפל   ת ְׁ
ֶׁ כֹור ֶַׁהב ְׁ ַדת ֶׁהֹול  ִחיַנת ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   ה ִפל   תְׁ אֶֶׁׁ-ב ִ הו 
ב ל ֵּ ֶׁב ַ ה ח  כְׁ ִ ש  ֶׁוְׁ ִפירֹות ֶׁכ ְׁ ִניס ַמכְׁ ֶׁו  ר ב ֵּ ג ַ ֶֶׁׁ,ִמתְׁ ו  ִאל  כ ְׁ

ֶׁ ִחיל ִֶׁהתְׁ ֶׁלֹא ַרךְֲֶׁׁעַדִין ב   ם־ִיתְׁ ֵּ תֹוֶֶַׁׁהש   ִפל   ֶׁת ְׁ ֹמַע ְׁ ִלש 
ל.ֶׁ ל  ֶׁכ ְׁ

ֶׁוְֶׁׁ ן קַעל־כ ֵּ לֵּ ֲֶׁעמ  א ר  ית'ֶׁ–ִֶׁנקְׁ ִ אש  ִחיַנתֶֶׁׁ',רֵּ ב ְׁ
ֹוִים" ֶׁג  ית ִ אש  רֶֶׁׁ"רֵּ ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ ֶׁלְׁ ה ֶׁרֹוצ  א ֶׁהו  י ֶׁכ ִ ,' כו  וְׁ

כֹור ִחיַנתֶׁב ְׁ אֶׁב ְׁ הו  ית,ֶׁש   ִ אש  ִחיַנתֶׁרֵּ דֶׁב ְׁ ג  נ  ֶֶׁׁ,כ ְׁ ו  ִאל  כ ְׁ
ֶׁ ִחיל ִֶׁהתְׁ ֶֹׁלא ַרךְֲֶׁׁעַדִין ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ל.ֶֶַׁׁהש   ל  ֶׁכ ְׁ יַע ִ הֹוש  לְׁ
ֶׁ ִחיַנת ִֶׁמב ְׁ ם ִמש    ק"ו  לֵּ ֲֶׁעמ  ֹוִים ֶׁג  ית ִ אש  םֶׁ"רֵּ ִֶׁמש    ,

לֶׁ לֶׁכ   ֹולֵּ קֶׁכ  לֵּ יֲֶׁעמ  ֶׁכ ִ ַרִים, יִֶׁמצְׁ כֹורֵּ ִניַקתֶׁב ְׁ הֶׁיְׁ ת  יְׁ ה 
אֶׁ ַרִיםֶׁהו  לִֶׁמצְׁ רֶׁש   יֶׁש ַ ַרִים,ֶׁכ ִ טִֶׁמצְׁ ר  ִבפְׁ "םֶׁו  ו  ַעכ  ה 

ֶׁ ק. לֵּ ֲֶׁעמ  א הו  יֱאדֹוםֶׁש   דֵּ ֶַׁעל־יְׁ ן ַעל־כ ֵּ ִהכ  ֶֶׁׁוְׁ הֶׁה'ֶׁש  
ַרִים ִֶׁמצְׁ י כֹורֵּ הֶׁ,ב ְׁ י־ז  דֵּ ִניַקתֶֶַׁׁעל־יְׁ ֶׁיְׁ ק ִנת ַ ֶׁוְׁ ַסק ִנפְׁ

תֶׁעֲֶׁ ַ ִלפ  ִחיַנתֶׁקְׁ ַרִיםִֶׁמב ְׁ ֹותֶַׁעלִמצְׁ ֻלי  לֶַׁהג   כ   קֶׁש   לֵּ ־מ 

דֹו,ֶׁוְֶׁׁ הי  י־ז  דֵּ ידֶֶַׁׁעל־יְׁ ב ִ ַהכְׁ הֶׁלְׁ ִלפ   ַהק ְׁ ַֹחֶׁלְׁ הֶׁכ  י  ֹלאֶׁה 
ֹוֶׁעֹוד תִֶׁלב  .ֲֶׁאב ֶֶׁׁ,א  או  צְׁ י ֵּ יםֶׁש   כ ִ ַהסְׁ ַרחֶׁלְׁ זֶֻׁהכְׁ א  לֶׁוְׁ

ֲֶׁעַדִין ַפל ֶׁנ  ֶֹׁלא מֹו ַעצְׁ ֶׁב ְׁ ק לֵּ ֲעמ  ֶׁש   ֲחַמת ַרקֶֶׁׁ,מֵּ
ֶׁ ו  נ  ִֶׁממ   ַרִים ִמצְׁ ֶׁו  ֹעה רְׁ ַ ֶׁפ  ִניַקת ֶׁיְׁ ַסק פְׁ נ ִ יש   דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

"ל ַכנ ַ ֶׁוְׁ כֹוִרים ֶַׁהב ְׁ ןֶׁ,ֲהִריַגת ֶַׁאַחרֶׁ־ַאַחרֶַׁעל־כ ֵּ ךְׁ כ  
ֶׁ או  צְׁ י   ֹעהֶֶׁׁ-ש   רְׁ ַ ֶׁפ  ב ֶׁלֵּ ת ֶׁא  ַפךְׁ ה  ֶׁוְׁ ֶׁעֹוד ר ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ
יו ד  רו ֶֶׁׁ,ַוֲעב  מְׁ א  מוֶֹׁ)ֶׁוְׁ ְׁ ֶׁה(ש  ֶׁיד, ינו ֶׁ"ֶׁ:ת ש ִ ֶׁע  ֹאת ֶׁז  ֶׁ"ַמה

ֶׁ ה ֶׁז  ל כ  ֶׁוְׁ ,' כו  יוְׁ דֵּ ַזרֶֶַׁׁעל־יְׁ ח  ֶׁש   ק לֵּ ֲֶׁעמ  ת ַ ִלפ  קְׁ
ַעם.ֶׁ ַ לֶׁפ  כ  רֶׁב ְׁ ב ֵּ ג ַ ִמתְׁ רֶׁו  עֹורֵּ אִֶׁמתְׁ יֶׁהו  ר,ֶׁכ ִ עֹורֵּ ִנתְׁ ֶׁוְׁ

ֶׁ ש  ר  דְׁ ִ מ  אֶׁב ַ ִאית  הֶׁש   ז  ֶׁ)ֶׁוְׁ ת   ִכילְׁ ל ֶַׁאֶׁמְׁ ַ ש  'ֶׁ"ֶׁ:חֶׁא(ב ְׁ כו  דֶׁוְׁ ג ַ ַוי ֻ
ע ֶׁ ַרחֶׁה  יֶׁב  מוֶֹׁ)"ֶׁםכ ִ ְׁ ק,ֶֶׁׁ-ֶׁתֶׁיד,ֶׁה(ש  לֵּ הֲֶׁעמ  י  ידֶׁה  ג ִ ַ ַהמ  ש  

אֹמרֶׁ ֶׁלֵּ ֹעה ַפרְׁ ֶׁלְׁ ִסית ֵּ ַהמ  ֶׁוְׁ יד ג ִ ַ ֶַׁהמ  י ֶׁכ ִ "ל, נ ַ ֶׁכ ַ נו  ַהיְׁ
ם יה  ֶַׁאֲחרֵּ ֹף ד  ִֶׁלרְׁ ר ב ֵּ ג ַ תְׁ י ִ ש   ֶׁוְׁ חו  רְׁ ֶׁב   ל אֵּ ר  ש ְׁ י ִ הֶֶׁׁ-ֶׁש   ז 

י ק,ֶׁכ ִ לֵּ קֲֶׁעמ  לֵּ הֲֶׁעמ  הֶַׁמֲעש ֵּ ַעםֶֶׁׁ-ֶׁז  ַ לֶׁפ  כ  רֶׁב ְׁ ב ֵּ ג ַ תְׁ י ִ ש  
ֹל ֶַׁהכ  ִחיש  ַיכְׁ בֶֶׁׁ,וְׁ ל ֵּ ֶׁב ַ ִתים עו  ט  ֶׁוְׁ ה ח  כְׁ ִ ֶׁש  ִניס ַיכְׁ וְׁ

ה ע  ו  ש  ֶׁיְׁ ם ו  ֶׁש  ֲֶׁעַדִין ה י  ֶׁה  ֶׁלֹא ו  ִאל  לֹוםֶֶׁׁ,כ ְׁ ש   ֶׁוְׁ ַחס
ֶׁ "ל. ַכנ ַ ֶׁוְׁ ן ַעל־כ ֵּ ֶׁוְֶׁׁוְׁ ֹעה רְׁ ַ ֶׁפ  ַפל נ   ֶׁש   םֶַׁאַחר י   ֶׁב ַ ילֹו חֵּ
י רֵּ ַגמְׁ יֶׁכ  ֶׁ־ַאַחרֶׁ,לְׁ ֶׁכ ִ מֹו, ַעצְׁ קֶׁב ְׁ לֵּ םֲֶׁעמ  יה  אֲֶׁעלֵּ ֶׁב   ךְׁ

"ל,ֶׁ נ ַ ַנעֲֶׁעַדִיןֶׁכ ַ מֹוֶׁלֹאִֶׁנכְׁ ַעצְׁ אֶׁב ְׁ ןֶׁהו  ַעל־כ ֵּ רֶׁוְׁ ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ
אֹותֶׁ ל  פְׁ ֶַׁהנ ִ ל ֶׁכ   ֶַׁעל ל כ ֵּ ת ַ ִֶׁהסְׁ ֹלא ֶׁוְׁ מֹו ַעצְׁ ֶׁב ְׁ א הו 

ֶׁ ה ש   ע  ֶׁש   עֹות ו  ש  ַהיְׁ ַרךְֶׁׁוְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ אֶֶַׁׁהש   ב  ֶׁו  נו  ִעמ  
ֶׁכ ִֶׁ ם, ד   גְׁ נ  ֶׁכ ְׁ ם חֵּ ִהל   ֶׁלְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ א ֶׁהו  יתי ִ אש  ֶׁ-ֶׁרֵּ

ִחיַנתֶׁ ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   כֹור ֶׁב ְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ד ג  נ  ֶׁכ ְׁ ר ב ֵּ ג ַ תְׁ ִ מ  ש  
ית ִ אש  "ל,ֶֶׁׁ,רֵּ נ ַ ֶׁכ ַ ה ִפל   ֶַׁהת ְׁ ֲֶׁעבֹוַדת ִחיַנת ֶׁב ְׁ א הו  ש  

ַרךְֶׁׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶַׁהש   ן ַעל־כ ֵּ םֶׁוְׁ ֶׁלֹוחֵּ מֹו ַעצְׁ לֶֶׁׁב ְׁ כ  ֶׁב ְׁ ֹו ִעמ 
ֹור "ל.ֶׁ,ד  ַכנ ַ  וְׁ

ה ִפל   ִֶׁלתְׁ ה ֻאל   ֶׁג ְׁ ִמיַכת ֶׁסְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  םֶֶׁׁ,וְׁ ֹד  ק  ש  
תֶׁ ִפל ַ תְׁ ֶׁב ִ ינו  כֵּ ר  ֶׁצְׁ ֶַׁעל ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ֶׁלְׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ִסין נ  כְׁ נ ִ ש  

ה רֵּ ש ְׁ ֶׁע  ה מֹונ  ְׁ ַריִֶֶׁׁ,ש  ִֶׁמצְׁ ת ֻאל ַ ֶׁג ְׁ יִרין כ ִ ֶַׁמזְׁ נו  םֶׁא 
ֶׁ ֶׁד ְׁ כֹור ֶׁב ְׁ ַעת נ  ֶַׁהכְׁ יִרין כ ִ ַמזְׁ או  ֳחר  א־א  ר  מֹוִֶׁסטְׁ ֶׁכ ְׁ ,

ִרים:ֶׁ אֹומְׁ ָרֵאל ש   ְרָך ִיש ְ ְבכו  ֵריֶהם ָהָרְגת ָ ו  כו  ל ב ְ כ ָ
ָאְלת ָ  ֶׁג ָ ֲעלו  פ   ֶׁש    ֶַׁמה נו  מֵּ ֶַׁעצְׁ יִרין כ ִ ֶַׁמזְׁ נו  ֶׁא  ה ז  ב  ֶׁו  ,
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 לח  

ַדתֶׁ ֶׁהֹול  ִחיַנת ֶׁב ְׁ הו  ז   ֶׁש   ם, ת  ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ר ב  ֶׁכ ְׁ ל אֵּ ר  ִיש ְׁ
יֶׁ ה,ֶׁכ ִ ִפל   ִחיַנתֲֶׁעבֹוַדתֶַׁהת ְׁ אֶׁב ְׁ הו  ה,ֶׁש   ֻדש    קְׁ כֹורֶׁד ִ ב ְׁ

ה י־ז  דֵּ "ל,ֶֶַׁׁעל־יְׁ נ ַ לֶׁכ ַ ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ בֶׁלְׁ קֶַׁהל ֵּ ַחז ֵּ ןִֶׁנתְׁ ַעל־כ ֵּ וְׁ
תֶׁ קו  ַחז ְׁ רֶַׁהִהתְׁ יִֶׁעק ַ ל,ֶׁכ ִ ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ִחיִליןֶׁלְׁ ֶַׁמתְׁ נו  זֶׁא  א 

אֶׁ הֶׁהו  ִפל   תְׁ יב ִ דֵּ כֹורֶַׁעל־יְׁ ַדתֶׁב ְׁ ִחיַנתֶׁהֹול  ֶֶׁׁ,ב ְׁ אֶׁש   הו 
ֶׁ ַרִים ִֶׁמצְׁ ת ֻאל ַ ֶׁג ְׁ ִחיַנת יב ְׁ דֵּ יִריןֶֶַׁׁעל־יְׁ כ ִ ֶַׁמזְׁ נו  א  ש  
נו ֶׁ ַעלְׁ רֶׁפ   ב  כ ְׁ ֶַׁמהֶׁש    נו  מֵּ יַעצְׁ דֵּ "ל:ֶַׁעל־יְׁ ַכנ ַ ֶׁוְׁ נו  תֵּ ִפל   ֶׁת ְׁ

ֶֶׁׁ[טו]ֶׁ ֲחִליש  ַ אֶַׁהמ  קֶׁהו  לֵּ ןֲֶׁעמ  מ  תֶׁה  ַ ִלפ  ק ְׁ ל,ֶׁש   ל  ַהכ ְׁ
הֶׁ ֻאל   ַהג ְׁ ֶׁש   ת עֵּ ֶׁב ְׁ ת לו  ֶַׁהג   סֹוף ֶׁב ְׁ ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ י נֵּ ֶׁב ְׁ ב לֵּ
ֹמרֶׁ ֹותִֶׁלגְׁ ִפל  הֶׁת ְׁ מ   ִריִכיןֶׁעֹודֶׁכ ַ בֹוא,ֶַׁרקֶׁצְׁ תֶׁל  נ  כ  מו 

ן כ   ְׁ ש  ִ ַיןֶַׁהמ  נְׁ בֶׁ,ב ִ ו  ש  י  ֶׁוְׁ ַרךְׁ ב   יוִֶׁיתְׁ ֶַׁרֲחמ  רו  מְׁ כ   י ִ יֶׁש   דֵּ ֶׁכ ְׁ
ֶׁ יוֶַׁמֲחִליש  לֹות  ו  ב  ַתחְׁ אֶׁב ְׁ הו  ִנים,ֶׁוְׁ פ  ִניםֶׁב ְׁ ֶׁפ   ינו  לֵּ אֵּ

ה ו  קְׁ ֶׁת ִ ס פ  ֶׁא  ר ב  ֶׁכ ְׁ ו  ִאל  ֶׁכ ְׁ ם ד  א  ֶׁה  ב לֹום,ֶֶׁׁ,לֵּ ש   ֶׁוְׁ ַחס
תֶׁ לו  רֹוִאיןֲֶׁאִריַכתֶַׁהג   ַאַחרֶׁש   ךְֶׁׁמֵּ ל־כ   הֶׁכ   מ   הֶׁכ ַ ז   ,ֶׁש  

רֶׁ ֹבא  ֶׁמְׁ ן כֵּ ֶׁוְׁ "ל. ַכנ ַ ֶׁוְׁ ִעים ֶׁנֹוש   ין אֵּ ֶׁוְׁ ֹוֲעִקין צ  ש  
ַכו  ֶׁ ִריםב ְׁ ו  ֶׁפ  נֹות ַכו   ֶׁב ְׁ ֶַׁז"ל ֲאִר"י ֶׁה  ים)ֶׁנֹות ֶַׁחי ִ ץ ֶׁעֵּ ִרי ְׁ ,ֶׁפ 

ִרי ו  ֶׁם,ֶׁפ  ר  תֶֶׁׁ,קֶׁה(פ   לו  סֹוףֶׁג   הֶׁב ְׁ י  זֶׁה  ןֶׁא  מ  תֶׁה  רו  ב ְׁ ג ַ ִהתְׁ ש  
ֶׁ רו  זְׁ חְׁ י ַ הֶׁש   ל  ַמעְׁ ןֶׁלְׁ ו  ק  ִחילֶַׁהת ִ רִֶׁהתְׁ ב  כ ְׁ תֶׁש   עֵּ לֶׁב ְׁ ב  ב  

ִנים פ  ֶׁב ְׁ ִנים ֶֹׁזאתֶׁ,פ   ל ַבט ֵּ ֶׁלְׁ ה צ  ֶׁר  א הו  ַעל־כ ֵֶֶּׁׁ,וְׁ ןֶׁוְׁ
ַיןֶׁ נְׁ לֶׁב ִ ַבט ֵּ רֶׁלְׁ ב ֵּ ג ַ ִֶׁהתְׁ ש  ד   קְׁ ִ ית־ַהמ  ם.ֶֶׁׁב ֵּ ןֶׁש   ',ֶַׁעי ֵּ כו  וְׁ

א צ  תֶֶׁׁ,ִנמְׁ נ  כ  מו  ֶׁו  ה כ  מו  ֶׁסְׁ ה ֻאל   ֶַׁהג ְׁ ר ב  כ ְׁ ֶׁש   ת עֵּ ב ְׁ
בֹוא ִחיַנתֶֶׁׁ,ל  בְׁ ֶׁב ִ ה ל  ַמעְׁ ֶׁלְׁ ן ו  ק  ֶַׁהת ִ ִחיל ִֶׁהתְׁ ר ב  כְׁ ו 

ִנים פ  ֶׁב ְׁ ִנים ִניסֶֶׁׁ-ֶׁפ   ֶַׁמכְׁ ֶֹׁזאת ל ַבט ֵּ ֶׁלְׁ ר ב ֵּ ג ַ ִֶׁמתְׁ א הו 
ב ל ֵּ לֹום,ֶֶׁׁ,ב ַ ש   ִריקֶַׁחסֶׁוְׁ םֶׁל  ֹותֶׁהֵּ ִפל  לֶַׁהת ְׁ ֶׁכ   ו  ִאל  כ ְׁ

"ל. ַכנ ַ לֶׁוְׁ ל  ֹוֲעִליםֶׁכ ְׁ םֶׁפ  ינ  אֵּ ֶׁוְׁ

ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ יוְׁ רֵּ ַגמְׁ ֶׁלְׁ ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ת ֶׁא  ֹות ַכל  ֶׁלְׁ ה צ  ַחסֶֶׁׁ,ר 
לֹום,ֶׁ ש   דוְׁ ְלַאב ֵ ִמיד ַלֲהר ג ו  ְ ַחְֶֶׁׁלַהש  ֹ רֶׁכ  יִֶׁעק ַ ',ֶׁכ ִ כו  וְׁ

ֶׁ א ֶׁהו  ל אֵּ ר  יִיש ְׁ דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ ה ִפל   ִהות ְׁ בֶׁש   ר  ִחיַנתֶׁח  ֶׁב ְׁ א
ֹורֶׁ לֶׁד  כ  ב ְׁ יִקיםֶׁש   ד ִ םֶַׁהצ ַ הֵּ יַחֶׁש   ִ ש  לֶׁמ  ינֹוֶׁש   יֶׁזֵּ לֵּ כְׁ ו 
םֶׁ ת   עְׁ ֶׁד ַ ֱחִליש  ה  ש   ֶׁכ ְׁ ז א  ֶׁוְׁ "ל. ֶַׁהנ ַ ה ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ "ל נ ַ כ ַ

ֶַׁ פ  ִהתְׁ לִמל ְׁ הֶׁ,ל ֵּ י־ז  דֵּ ִחיַנתֶֶַׁׁעל־יְׁ בְׁ ֶׁב ִ א ֶׁהו  ר ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ
ֶׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ֹו, ל  ֶׁש   ב ר  י)ח  ִ אש  רֵּ ֶׁמ(ב ְׁ ֶׁכז, ֶׁ"ת :ֶׁ ך  ב ְׁ ֶַׁחרְׁ ַעל וְׁ

ה י  חְׁ ֶׁ"ת ִ .ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ ֶַׁחסֶׁוְׁ י, רֵּ ַגמְׁ ֶׁלְׁ ם ֹות  ַכל  ֶׁלְׁ ה צ  ר 
ֶׁ לֹום, ש   יוְׁ דֵּ וֶֶַֹׁׁעל־יְׁ ב  יןֶֶׁׁ-ֶַׁחרְׁ אֵּ ש   ֶׁכ ְׁ ַח ֹ ֶׁכ  ה  ֶׁל  ש  י ֵּ ש  

ִקים ַחז ְׁ ִֶׁמתְׁ ל אֵּ ר  בִֶֶׁׁיש ְׁ ר  ֶׁח  ִחיַנת ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   ה ִפל   תְׁ ב ִ
ֶׁ י ֶׁכ ִ "ל, נ ַ ֶׁכ ַ ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ל ֶׁש   ינֹו ֶׁזֵּ ִלי כְׁ ֶׁ'ו  ֶׁש   ַמן זְׁ יןֶׁב ִ אֵּ

ֶַׁיֲעֹקב" ֶׁקֹול ֹל ז"ַהק  ֶׁא  ו"ֶׁ–ֶׁ, ש   ֶׁעֵּ י דֵּ ֶׁיְׁ ַדִים ַהי   ,ֶׁ"'וְׁ
ֶַׁז"לֶׁ ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  מֹוֶׁש   הֶׁסהכ ְׁ יתֶַׁרב   ִ אש  רֵּ ֶׁ.ֶׁכ(ֶׁ,)ב ְׁ

הֶׁ י  תֹוֶׁה  רו  ב ְׁ ג ַ רִֶׁהתְׁ יִֶׁעק ַ יכ ִ דֵּ ֶלם ֶַׁעל־יְׁ ו  ַלצ ֶ ֲחו  ת ַ ְ ִהש  ֶ ש 
תו   ל או  ֶ ה ש  ֻעד ָ ֱהנו  ִמס ְ נ ֶ ֶ ר ְוַעל ש  ַכְדֶנצ ַ יֵמי ְנבו  ב ִ

ת ו  ים ָנְכִרי  ִ ָנש  לו  ב ְ ְ ְכש  נ ִ ֶ ע ְוַעל ש  ָ ֶָׁרש  רו  מְׁ א  מֹוֶׁש   כְׁ ,ֶׁו 
ֶַׁז"לֶׁ ינו  ֹותֵּ םֶֶׁׁ-ֶׁ(.)מגילהֶׁיבַרב  הֶׁהֵּ ל   אֵּ ִמיםֶׁה  ג  ְׁ לֶַׁהפ  כ   ש  

ה ִפל   ַגםֲֶׁעבֹוַדתֶַׁהת ְׁ ְׁ ִחיַנתֶׁפ  ֶׁ.ב ְׁ

יֶׁ ֶלםכ ִ ֲחוו  ַלצ ֶ ת ַ ְ אֶֶׁׁ-ִֶׁהש  הו  הש   ר  ה־ז  ִפירֹות,ֲֶֶׁׁעבֹוד  כ ְׁ
"ל. נ ַ הֶׁכ ַ נ  ִהיאֱֶׁאמו  הֶׁש   ִפל   ֲֶׁעבֹוַדתֶַׁהת ְׁ ךְׁ פ  הֶׁהֵּ ז   ֶׁש  

תְונִ  ו  ים ָנְכִרי  ִ ָנש  לו  ב ְ ְ ֶֶׁׁ-ְֶׁכש  הו  ִרית,ֶׁז  ַגםֶַׁהב ְׁ ְׁ אֶׁפ  הו  ש  
הֶׁ ֻדש    קְׁ ֶׁד ִ ב ר  ֶׁח  ִחיַנת ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   ה, ִפל   ֶַׁהת ְׁ ַגם ְׁ פ 

ִרית ֶַׁהב ְׁ ן ו  ִתק  ֶׁב ְׁ ה י  לו  ת ְׁ ֶֶׁׁ,ש   ִחיַנת י)ב ְׁ ִהל ִ ֶׁד(ת ְׁ ֶׁמה, :ֶׁם
" ךְׁ רֵּ ֶַׁעלֶׁי  ך  ב ְׁ "ל.ֶֶׁׁ,"ֲחגֹורֶַׁחרְׁ הֶַׁהנ ַ ֹור  ַהת  "לֶׁב ְׁ נ ַ ֶׁכ ַ

ע ָ תו  ָרש  ל או  ֶ ה ש  ֻעד ָ ַגםֶֶׁׁ-ְֶׁוֶנֱהנו  ִמס ְ ְׁ ִחיַנתֶׁפ  הֶׁב ְׁ ז 
ֶׁ ֹוִכין ז  ֶׁש   ט פ   ְׁ ש  ִ יַהמ  דֵּ רֶֶַׁׁעל־יְׁ ֹבא  ְׁ מ  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ה, ק  ד  צְׁ

ִֶׁהואֶׁ ה ֻדש    קְׁ ֶׁד ִ ה ֲֶׁאִכיל  י ֶׁכ ִ "ל, ֶַׁהנ ַ ה ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ם ש  
ט פ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  ן ו  ק  ֶׁת ִ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ד, ס  ח  ֶׁו  ה ק  ד  ֶׁצְׁ ִחיַנת ֶׁ,ב ְׁ

ִחיַנת בְׁ לֵֶּׁ)ֶׁב ִ ְׁ ֹו"ֶׁ:יֶׁיג,ֶׁכה(ִמש  ש  ַֹבעֶַׁנפְׁ ש  לֶׁלְׁ יקֶֹׁאכֵּ ,ֶׁ"ַצד ִ
ִחיַנת ֹוֶֶׁׁ:יא,ֶׁיז(ֶׁם)ש  ֶֶׁׁב ְׁ ש  לֶַׁנפְׁ ֹמֵּ ד""ג  ס  ֶׁח  מִאיש  ֹוֶׁ,ֶׁכ ְׁ

ֱאֹכל הֶׁל  צ  ר  ש   לֶׁכ ְׁ ִֶׁהל ֵּ ַמר א  דֶֶׁׁ:ש   ס  ֹמלֶׁח  גְׁ א  ֶׁוְׁ יִזל אֵּ
ֶׁ ש  ר  ִמדְׁ ֶׁב ְׁ ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ י, ִ ש  ֶַׁנפְׁ ִעם

ֶׁ ה ֶׁלדַרב   ה ֶַׁרב   א ר  קְׁ הֶׁג(ֶׁ,)ַוי ִ ִמד   ֶׁב ְׁ ֱאֹכל ֶׁל  ִריִכין ֶׁצְׁ י ֶׁכ ִ .
ִחינֶַׁ בְׁ ֶׁב ִ ט, פ   ְׁ ִֶׁמש  ִחיַנת בְׁ ֶׁב ִ ל ק  ְׁ ִמש  בְׁ ֶׁו  לֶׁת כ ֵּ ַכלְׁ "יְׁ

ט" פ   ְׁ ִמש  יוֶׁב ְׁ ר  ב  יםֶׁקיב,ֶׁה(ֶׁד ְׁ ִהל ִ בֶׁ)ת ְׁ תו  כ   הֶׁש   ז  הֶׁ.ֶׁוְׁ י  מְׁ )ִירְׁ

טֶׁ":ֶׁ(,ֶׁטוכב פ   ְׁ הִֶׁמש  ש   ע  הֶׁוְׁ ת  ש   ַכלֶׁוְׁ ֲֶׁהלֹואֶׁא  ִביך  א 
ֶׁטֹובֶׁלוֶֹׁ ז הֶׁא  ק  ד  צְׁ טֶׁ"ו  פ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  ן ו  ק  ֶׁת ִ י ֶׁכ ִ י, דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
ה.ֶׁ ֻדש    קְׁ הֶׁד ִ ֲֶׁאִכיל 
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ִחיַנת ֶׁב ְׁ הו  ז  ל ֶׁ)ֶׁוְׁ ֶׁ"ֶׁ:יז(־תֶׁי,ֶׁטזֹקה  ךְׁ כ ֵּ לְׁ ַ מ  ץֶׁש   ר  ֶׁא  יךְׁ רֵּ ְׁ ַאש 
ץ ר  ֶׁא  ךְׁ ִֶׁאיֶׁל  לו  תֶׁיֹאכֵּ עֵּ ֶׁב   ַרִיךְׁ ש   ןֶׁחֹוִריםֶׁוְׁ ',ֶֶׁׁ"ב   כו  וְׁ

ֶׁ ךְׁ ל  יֶַׁהמ   ִריכ ִ ַהש    טֶׁוְׁ פ   ְׁ ִמש  ִקיןֶׁב ְׁ םֶׁעֹוסְׁ הֵּ ִריִכיןֶׁםֶׁש   צְׁ
הֶׁ ֻדש    קְׁ ֶׁב ִ ַעת ֶַׁהד ַ ב ו  ִיש   ֶׁב ְׁ ַמן ִבזְׁ ֶׁו  ת עֵּ ֶׁב ְׁ ֱאֹכל ל 

ה ֳהר  ט  בְׁ ֶֶׁׁ,ו  ט פ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  לו  קְׁ ַקלְׁ ֶׁיְׁ ֹא ל  ֶׁש   י דֵּ יכ ְׁ דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
ה ֲֶׁאִכיל  ֲאַות ֶׁת ַ ַגם ְׁ הֶֶׁׁ,פ  ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ן ב  ֶׁמו  ן כֵּ ֶׁוְׁ "ל. ַכנ ַ וְׁ

ֶׁ ןֶׁסאֶׁש   ִסימ  עֹון'ֶׁב ְׁ מְׁ ִ יֶׁש  י'ֲחִדיֶַׁרב ִ דֵּ רֹותֶַׁעל־יְׁ ֶׁמֹותְׁ
ט פ   ְׁ ש  ִ םֶַׁהמ  ג   הִֶׁנפְׁ ןֶֶׁׁ.ֲאִכיל  ַעל־כ ֵּ םֶׁוְׁ ֱאֹכלֶֹׁקד  רֶׁל  סו  א 

ה ִפל   ֶֹׁאַרֶׁ)ֶַׁהת ְׁ יח ֶַׁחי ִ ִֶׁסימ ֶׁם, ֶׁפן ִעיט, ֶׁג(סְׁ בֶׁף תו  כ   ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ,
ם":ֶׁכו(ֶׁ,)ויקראֶׁיט ֶַׁעלֶַׁהד   לו  ֹאֶֶׁׁ-"ֶׁלֹאֶֹׁתאכְׁ ל  יֶׁש   דֵּ כ ְׁ

ֶׁ ט פ   ְׁ ש  ִ מ  ֶׁב ַ ֹם ג  יִלפְׁ דֵּ הֶַׁעל־יְׁ ֲאִכיל  ֶֶׁׁ,ה  הש   י־ז  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
הִנפְֶׁׁ ִפל   םֶַׁהת ְׁ הֶֶׁׁ,ג   ִפל   ןֶַׁהת ְׁ ו  ק  רֶׁת ִ יִֶׁעק ַ לֹום,ֶׁכ ִ ש   ַחסֶׁוְׁ

י דֵּ ַגםֶֶַׁׁעל־יְׁ פ   ֶׁש   ו ש   עֵּ ֶׁוְׁ "ל. נ ַ ֶׁכ ַ ט פ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  ן ו  ק  ת ִ
הֶׁ ִבז   ֶׁו  ה ִפל   ֶׁת ְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ִהיא ֶׁש   ה כֹור  ֶַׁהב ְׁ ֲעבֹוַדת ב ַ

בֶׁ תו  כ   ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ , ה  יתֶׁכאֹות  ִ אש  רֵּ ֶׁלד(ֶׁה,)ב ְׁ וֶׁ": ש   ֶׁעֵּ ז ב  ַוי ִ
ה ֹכר  ֶַׁהב ְׁ ת ֶׁ"א  ֹו ל  ֶׁש   ם ג  ְׁ ֶַׁהפ  ה י  ֶׁה  י, דֵּ ֲאַותֶֶַׁׁעל־יְׁ ת ַ

ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה, א"ֶׁ:םֶׁכה,ֶׁל(ש  ֶׁ)ֲֶׁאִכיל  ֶׁנ  ִני ִעיטֵּ '.ֶֶׁׁ"ַהלְׁ כו  וְׁ
ן יֶַׁעל־כ ֵּ דֵּ עֶֶַׁׁעל־יְׁ ש   ֶׁר  ֶׁאֹותֹו ל ֶׁש   ה ֻעד   ִֶׁמס ְׁ ֱהנו  נ   ש  

ֶׁ ה ֲֶׁאִכיל  ֲאַות ֶׁת ַ ַגם ְׁ ֶׁפ  א הו  הֶׁ-ש   י־ז  דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ מו  גְׁ פ  
ֶׁ טֶׁש   פ   ְׁ ש  ִ מ  הב ַ ִפל   ַגםֶַׁהת ְׁ ְׁ אֶׁפ  "ל.ֶֶׁׁ,הו  נ ַ ֶׁכ ַ

ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ דֶׁוְׁ ג  נ  ֶׁכ ְׁ ר ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ ֶׁלְׁ מֹו, ְׁ ֶׁש  ח ִֶׁימ ַ ן, מ  ֶׁה  ה צ  ר 
ַמרֶׁ א  ִלים.ֶׁוְׁ ק  ְׁ ִחיַנתֶׁש  םֶׁב ְׁ הֵּ לֶׁש   אֵּ ר  קֹותִֶׁיש ְׁ רִֶׁצדְׁ ת ֵּ סְׁ )א 

ֶׁג ֶרת ֲאלָ :ֶׁט(, ל ַעל־ְיֵדי ַוֲעש ֶ קו  ְ ֶסף ֶאש  ר כ ֶ כ ַ ִפים כ ִ
ֶלךְ  ֶ ְנֵזי ַהמ  ָלאָכה ְלָהִביא ֶאל ג ִ ְ י ַהמ  הֶׁע ש ֵ ק  ד  יֶׁצְׁ ,ֶׁכ ִ

אֶׁ הו  הֶׁוְׁ ִפל   ןֶַׁהת ְׁ ו  ק  אֶׁת ִ הו  טֶׁש   פ   ְׁ ש  ִ ןֶַׁהמ  ו  ק  ִחיַנתֶׁת ִ ב ְׁ
אֶׁ תֹוֶׁהו  רו  ב ְׁ ג ַ רִֶׁהתְׁ יִֶׁעק ַ ה,ֶׁכ ִ דֶׁז  ג  נ  רֶׁכ ְׁ ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ הֶׁלְׁ צ  ר 

ֱאמו ֶׁ דֶׁה  ג  נ  ה.ֶׁכ ְׁ ִפל   אֲֶׁעבֹוַדתֶַׁהת ְׁ הו  הֶׁש   דֹוש   הֶַׁהק ְׁ נ 
ֶׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ י לו  ֶׁת   ה נ  ֱאמו  ֶׁה  ר ִֶׁעק ַ י ִריִכיןֶֶׁׁ-כ ִ צ ְׁ ש  

ֶׁ ֶׁש   ַהֲאִמין ַרךְֶׁׁלְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ אֶֶַׁׁהש   לֵּ ֶׁמ  א הו  ֶׁוְׁ כֹול ֶׁי  ֹל כ 
ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ל ֶׁש   ן ת  ִפל   ִֶׁלתְׁ ה ַאו   ִמתְׁ ֶׁו  ַעֶֶׁׁ,ַרֲחִמים ֹומֵּ ש  וְׁ

ַכנ ֶַׁ ִמידֶׁוְׁ םֶׁת   ת  ִפל   ֶַׁז"לֶׁת ְׁ ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ֶׁש   הו  ז  "ל.ֶׁוְׁ
ֶׁיג:( ה ִגל   ֶֶׁׁ)מְׁ ֶׁלֹו ַמר א  אש   ־הו  ךְׁ רו  ־ב   דֹוש  ע,ֶֶׁׁ:ַהק   ש   ר 

יך ֶׁ ל  ק  ְׁ םִֶׁלש  יה  לֵּ קְׁ ִ מו ֶׁש  דְׁ רֶׁק  ב  ןֶׁ,כ ְׁ ינ  נֵּ ןֶׁת   מ   דֶֶׁׁ,ת ַ ח  א  ב ְׁ
הֶׁ ק  ד  ֶַׁהצ ְׁ ר ִֶׁעק ַ י ֶׁכ ִ ִלים. ק  ְׁ ֶַׁעלֶַׁהש   ִמיִעין ְׁ רֶַׁמש  ֲאד  ב ַ
הֶׁ ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ם ֶׁש   ר ֹבא  ֶׁמְׁ י ֶׁכ ִ ִלים, ק  ְׁ ֶׁש  ִחיַנת בְׁ ֶׁב ִ א הו 

"ל טֶׁ,ַהנ ַ פ   ְׁ ִחיַנתִֶׁמש  אֶׁב ְׁ הֶׁהו  ק  ד  צ ְׁ ֶֶׁׁ,ש   הש   י־ז  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
ב ר  ֹחםִֶׁעםֶַׁהח  ִֶׁללְׁ יךְׁ ִעיןֶׁאֵּ ֶֶׁׁ-ֶׁיֹודְׁ ַעֶׁא  הֶׁקֹולֵּ י  הְׁ י ִ לֶׁש  

ֶׁ ֲער  ַ ִחיַנתֶַׁהש   ֶׁב ְׁ הו  ז   ם,ֶׁש   ןֶׁש   ',ֶַׁעי ֵּ כו  לֹאֶַׁיֲחִטאֶׁוְׁ הֶׁוְׁ
ִלים ק  ְׁ ֶׁש  ִחיַנת בְׁ ֶׁב ִ ִֶׁהיא ה ק  ד  ַהצ ְׁ ֶׁש   נו  ֶַׁהיְׁ ִלים, ק  ְׁ ֶׁ,ש 

ֶׁ ֶׁש   ֲחַמת ימֵּ דֵּ טֶַׁעל־יְׁ פ   ְׁ ִֶׁמש  ִחיַנת ִֶׁלבְׁ ֶׁזֹוִכין ה ק  ד  ֶׁ,צְׁ
ִלים ק  ְׁ ִחיַנתֶׁש  ֶׁב ְׁ הו  ז   לֶׁ,ש   ק  ְׁ ִחיַנתִֶׁמש  לֶֶׁׁ-ֶׁב ְׁ כ ֵּ ַכלְׁ י ְׁ ש  

לֶׁ ַעֶׁא  הֶׁקֹולֵּ י  הְׁ י ִ לֶׁש   ק  ְׁ ִמש  ֶׁב ְׁ נו  ַהיְׁ ט,ֶׁד ְׁ פ   ְׁ ִמש  יוֶׁב ְׁ ר  ב  ד ְׁ
ֶׁ ֲער  ַ "לֶַׁהש   נ ַ ֶׁכ ַ ֶַׁיֲחִטא לֹא הֶׁ]הֶׁוְׁ י  ִליםֶׁה  ק  ְׁ ֶׁש  ַין ִענְׁ בְׁ ו 

ר אֵּ ב  הֶׁלְׁ ב ֵּ יֶַׁהרְׁ ִלב ִ אֶׁלְֶֶׁׁׁ,ב ְׁ ת  עִֶׁמל ְׁ י ַ ת ַ ֶׁלֹאִֶׁאסְׁ בֹוֶַׁאךְׁ תְׁ כ 
ח כ ַ ְׁ ִנש  ֹוֶׁוְׁ ַמנ  זְׁ  :[ב ִ

אֶׁ[טז] צ  ֶֶׁׁ,ִנמְׁ ת ַ ִלפ  ק ְׁ ִחיַנתֶׁש   ֶׁב ְׁ א ֶׁהו  ק לֵּ ֲֶׁעמ  ן מ  ה 
ם ד  א  ֶׁה  ב ֶׁלֵּ ת ל  ַרש    מְׁ ֶׁו  ת ש   ל  חְׁ ַ ֶַׁהמ  ה ִלפ   ֶׁ,ַהק ְׁ

רֹותֶׁ ֶַׁהצ   ֲֶׁאִריַכת רֹוִאין ֶׁש   ֲחַמת ֶׁמֵּ ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ִמל ְׁ
"ל ַכנ ַ ֶׁוְׁ ן ל  ִֶׁלצְׁ א נ  ֶַׁרֲחמ  ת לו  ַהג   ִחיַנתֶֶׁׁ,וְׁ ֶׁב ְׁ הו  ז   ש  

א' אֶׁהו  ת   ְׁ ש  ןֶַׁיב   ִרינ  בְׁ הֶַׁהנ ֶֶַׁׁ'ס  ֹור  ַהת  רֶׁב ְׁ ֱאמ  ֶׁ–ֶׁ"לַהנ  
ִרים ֹובְׁ ס  לֹוםֶׁ,ש   ש   ִריקֶֶׁׁ,ַחסֶׁוְׁ ֹותֶׁל  ִפל  לֶַׁהת ְׁ ֶׁכ   ו  ִאל  כ ְׁ

ןֶׁ מ  ֶׁה  ת ַ ִלפ  ִֶׁמק ְׁ ךְׁ ש   ִֶׁנמְׁ ת עו  ֶַׁהט   ה ז   ֶׁש   לֹום, ש   ֶׁוְׁ ַחס
ֶׁ "ל. נ ַ ֶׁכ ַ ק לֵּ ֲֶׁעמ  ן ַעל־כ ֵּ ֶׁוְׁ תֹו ע  נ  ֶַׁהכְׁ ה י  יה  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
ר ת ֵּ סְׁ א  ַכיֶׁוְׁ ד ְׁ רְׁ לֶֶׁׁ,מ  ֹותֶׁש   ִפל  ַללֶַׁהת ְׁ ִחיַנתֶׁכ ְׁ םֶׁב ְׁ הֵּ ש  

ִדיֶַׁהֶׁ הו  ַכיֶַׁהי ְׁ ד ְׁ רְׁ יֶׁמ  ל.ֶׁכ ִ אֵּ ר  תִֶׁיש ְׁ ס  נ  כְׁ יֶׁו  ֲאִמת ִ יקֶׁה  ד ִ צ ַ
ֹור ֶַׁהד  יק ֶַׁצד ִ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה יַח,ֶֶׁׁ,ז  ִ ש  ֶׁמ  ִחיַנת ֶׁב ְׁ א הו  ש  

יֶׁ ֹות,ֶׁכ ִ ִפל  לֶַׁהת ְׁ לִֶׁמכ   לו  אֶׁכ   הו  יַחֶׁש   ִחיַנתֶׁרֵּ אֶׁב ְׁ הו  ש  
ֶׁ ם ֶׁהֵּ ֹו ל  ֶׁש   ֹות ִביש  ֶַׁהכ ְׁ ל כ  ֶׁוְׁ ֹו ת  ַחמְׁ ִֶׁמלְׁ ל יכ   דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

ֶׁ ה, ִפל   רת ְׁ ֹבא  ְׁ מ  ַכיֶֶׁׁכ ַ ד ְׁ רְׁ ֶׁמ  י ֶׁכ ִ "ל. ֶַׁהנ ַ ה ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ם ש  
ִחיַנת ֶׁב ְׁ א מוֶֹׁ)ֶׁהו  ְׁ ֶׁכג(ש  ֶׁל, רֶׁ"ֶׁ:ת ֶׁמ  ֶׁרֹאש  ִמים ש   ב ְׁ

רֹור ֶֶׁׁ"ד ְׁ ו  ש  רְׁ ד   ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ א, י  כְׁ ֶׁד ַ י רֵּ ֶׁמ  מֹו ו  ג  רְׁ ת ַ ש  
ֶַׁז"לֶׁ ינו  ֹותֵּ הֶׁי:(ַרב  ִגל   ֶׁ)מְׁ ש  ֹר  ש  ֶׁוְׁ ִחיַנתֶׁרֹאש  ֶׁב ְׁ נו  ֶַׁהיְׁ ,

ֶׁכ  ֶׁ ל ִחיַנתֶׁש   ֶׁב ְׁ יַח, ֶׁרֵּ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ם הֵּ ֶׁש   ֹות ִפל  ֶַׁהת ְׁ ל
ִחיַנתֶׁ אֶׁב ְׁ יֶׁהו  יַח,ֶׁכ ִ ִ ש  רֹור"מ  רֶׁד ְׁ ֶׁמ  ִמיםֶׁרֹאש  ש   .ֶׁ"ב ְׁ
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ֶׁ הו  ז  ֶׁ"וְׁ ִמיםֶׁרֹאש  ש   ֶֶׁׁ-"ֶׁב ְׁ ִחיַנתֶׁרֹאש  אֶׁב ְׁ ק  יְׁ 'ֶׁד ַ 'רֹאש 
ִחיַנת ֶׁב ְׁ ךְׁ פ  "ל,ֶׁהֵּ נ ַ הֶׁכ ַ ִפל   אֲֶׁעבֹוַדתֶַׁהת ְׁ הו  כֹורֶׁש   בְׁ ֶׁו 

ב  ֶׁ) דְׁ מ ִ ֶׁכד,ב ַ ק"ֶׁ:כ(ֶׁר לֵּ ֲֶׁעמ  ֹוִים ֶׁג  ית ִ אש  ֶׁרֵּ אֶֶׁׁ-" הו  ש  
ֶֹׁלאֶׁ ֲֶׁעַדִין ו  ִאל  ֶׁכ ְׁ ה ִפל   ַהת ְׁ ֶׁמֵּ ת לו  ְׁ ַרש   ִֶׁהתְׁ ִחיַנת ב ְׁ

ל.ֶׁ ל  ֹעלֶׁכ ְׁ ִֶׁלפְׁ נו  ַחלְׁ ִֶׁהתְׁ

ִחיַנתֶׁ ַכיֶׁב ְׁ ד ְׁ רְׁ מ  ִמים ר אש  ו  ש ָ 'ב ְ כו  תֶֶׁׁ-ֶׁוְׁ קֶׁא  ַחז ֵּ ְׁ מ  ש  
ַעםֶׁ ַ לֶׁפ  כ  ִחילֶׁב ְׁ ַהתְׁ לֶׁלְׁ אֵּ ר  ש ְׁ דִֶׁמי ִ ח  א  דֶׁוְׁ ח  לֶׁא  בֶׁכ   לֵּ
ה ב ֵּ ֶַׁהרְׁ נו  ַעלְׁ רֶׁפ   ב  יֶׁכ ְׁ ה,ֶׁכ ִ ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ ֶׁלְׁ ש  ד  ח  ֶׁ,מֵּ

ֹאד ֶׁמְׁ ה ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ֹעל ִֶׁלפְׁ ִריִכין ֶׁצְׁ נו  ֶׁא  ֲֶׁעַדִין ַעדֶֶׁׁ,ַאךְׁ
ת מו  לֵּ ְׁ ש  ֶׁב ִ ן י  נְׁ ֹמרֶַׁהב ִ גְׁ נ ִ ִחיֶׁ,ש   ןב ְׁ כ   ְׁ ש  ִ ֶַׁהמ  ַין נְׁ ֶׁ-ֶַׁנתֶׁב ִ

ֶׁ ַהֲחִזיר ַרךְֶׁׁלְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ינו ֶֶַׁׁהש   לֵּ ִניםֶֶׁׁ,אֵּ ֶׁפ   ִחיַנת בְׁ ב ִ
אֹותֶׁ לְׁ ִנפְׁ ֶׁוְׁ ה ֻדל   ֶַׁהג ְׁ ם ֶֹׁעצ  ד ג  נ  כְׁ ֶׁו  "ל. ַכנ ַ ֶׁוְׁ ִנים פ  ב ְׁ

ֶׁ ֹעל ִֶׁלפְׁ ִריִכין ֶׁצְׁ נו  א  ֶׁש   ' כו  ֶׁוְׁ עֹות ו  ש  ֶֹׁלאֶֶׁׁ-ַהיְׁ ֲעַדִין
ֶׁ ל, ל  ֶׁכ ְׁ י או  ר  ֶׁכ   ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ֶׁלְׁ נו  ַחלְׁ ןִהתְׁ י־כֵּ ִ ַאף־ַעל־פ  ֶׁוְׁ

ֶׁ נו  ַזרֶׁל  רֶׁע  ב  ַרךְֶׁׁכ ְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ לֶֶַׁׁהש   כ  ֶׁב ְׁ ֹאד,ֶַׁאךְׁ הֶׁמְׁ ב ֵּ ַהרְׁ
קֶׁ ַחז ֵּ ִהתְׁ ֶׁלְׁ ִחיל ַהתְׁ ֶׁלְׁ ִריִכין ֶׁצְׁ נו  ֶׁא  יֹום ֶׁו  יֹום
ֶׁ ַרךְׁ ב   ִֶׁיתְׁ תֹו ֻדל   ִֶׁלגְׁ י ֶׁכ ִ , ש  ד  ח  ֶׁמֵּ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ר ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ לְׁ ו 

ר ק  יןֶׁחֵּ י)ֶׁאֵּ ִהל ִ קֶׁלִֶֶׁׁ,םֶׁקמה,ֶׁג(ת ְׁ ַחז ֵּ אֶׁמְׁ הו  טַֹחֶׁוְׁ ִֶׁלבְׁ נו  ב ֵּ
ִמיד הֶׁת   ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ לְׁ ֶׁו  ִמיד ֶׁת   ַרךְׁ ב   ִֶׁיתְׁ ֹו ד  ַחסְׁ ֶׁ,ב ְׁ

ִריק ֶׁל  ה ִפל   ֶׁת ְׁ ם ו  ֶׁש  ין ֶׁאֵּ י לֶֶׁׁ,כ ִ ֶׁכ   ֶַׁרק לֹום, ש   ֶׁוְׁ ַחס
ֶׁקֹוַמתֶׁ ם ה  ֶׁמֵּ ה נ  ִנבְׁ ֶׁוְׁ ם ֶׁרֹש   ה ֶׁעֹוש   ה ִפל   תְׁ ֶׁו  ה ִפל   ת ְׁ

ה ִכינ  ְׁ ַיןֶֶׁׁ,ַהש   נְׁ ִחיַנתֶׁב ִ אֶׁב ְׁ הו  ֶׁש   ד   קְׁ ִ ית־ַהמ  ֶׁב ֵּ 'ֶֶׁׁש  כו  וְׁ
ה ֶׁ ת  ֶׁקֹומ  ר עו  ִ ֶׁש  ם ל ֵּ ת ַ ְׁ ש  י ִ ֶׁש   יוֶֶׁׁ,ַעד ֶַׁרֲחמ  רו  מְׁ ִֶׁיכְׁ ז א 

ינו ֶׁ לֵּ ֶׁאֵּ ב ו  ש  י  "לֶׁוְׁ נ ַ ֶׁכ ַ ' כו  ֶׁב ְֶֶׁׁׁ,וְׁ ךְׁ פ  ֶׁהֵּ ה ֶׁז  ל כ   ִחיַנתֶׁש  
ק לֵּ ֲֶׁעמ  ן מ  ֶׁה  ת ַ ִלפ  ֶֶׁׁ,קְׁ ן ַעל־כ ֵּ רֶׁוְׁ עֹוקֵּ ֶׁוְׁ ִניַע ֶַׁמכְׁ א הו 

ה.ֶׁ ע  ר  םֶׁה  ת  ִלפ   ןֶׁקְׁ ַעל־כ ֵּ ַרֶׁוְׁ זֵּ ַעתֶׁג ְׁ ְׁ ש  תֶׁב ִ ֱאמ  ןֶׁב   מ  תֶׁה 
בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ה,ֶׁכ ְׁ ב ֵּ הֶַׁהרְׁ ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ רֶׁדִהתְׁ ת ֵּ סְׁ :ֶׁא(ֶׁ,)א 

ַכי  ְקַרע ָמְרד ֳ ה ַוי ִ ר ַנֲעש ָ ֶ ל ֲאש  ַכי ָיַדע ֶאת כ ָ ָמְרד ֳ ו 
ָמָרה ָלה ו  דו  ְזַעק ְזָעָקה ג ְ ָגָדיו ַוי ִ מֹוֶֶׁאת ב ְ כְׁ ֶׁו  ,

ֶַׁז"לֶׁ ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  הֶׁיב:(ש   ִגל   ן ִקיש  ֶׁ:)מְׁ ְמִעי ב ֶ ִ ן ש  ֶׁב ֶ
ִניסֶֶׁׁ-ֶׁ)ב,ֶׁה( ןִֶׁהכְׁ כֵּ '.ֶׁוְׁ כו  יֶַׁרֲחִמיםֶׁוְׁ תֵּ לְׁ ֶַׁעלֶׁד ַ יש  ִהק ִ ש  

בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ה,ֶׁכ ְׁ ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ לֶׁלְׁ אֵּ ר  לִֶׁיש ְׁ בֶׁכ   לֵּ ב ְׁ

ְבִכי:ֶׁיז(ֶׁ,)ח ם ו  ' ְוצו  ְבָכל ִעיר ָוִעיר ְוכו  מֹוֶֶׁׁו  כְׁ ',ֶׁו  כו  וְׁ
בֶׁ תו  כ   ת ְוַזֲעָקָתם:ֶׁלא(ֶׁ,)טש    ֶׁ.ְוִדְבֵרי ַהצ  מו 

א צ  יַח,ֶֶׁׁ,ִנמְׁ ִ ש  ִחיַנתֶׁמ  ֹורֶׁב ְׁ יקֶַׁהד  אֶַׁצד ִ ַכיֶׁהו  ד ְׁ רְׁ מ   ש  
ִפֶׁ ַללֶׁת ְׁ ֶׁכ ְׁ ש  ֹר  ִחיַנתֶׁש  יַח,ֶׁב ְׁ ִחיַנתֶׁרֵּ לב ְׁ אֵּ ר  ֹותִֶׁיש ְׁ ֶׁ,ל 

מֹוֶׁ ֶׁכ ְׁ ם, ת  ִפל   רֶׁת ְׁ ֵּ ַקש   לֶׁלְׁ אֵּ ר  לִֶׁיש ְׁ ִריִכיןֶׁכ   יוֶׁצְׁ ל  אֵּ ש  
ִחיַנתֶׁ רִֶׁהיאֶׁב ְׁ ת ֵּ סְׁ א  "ל.ֶׁוְׁ הֶַׁהנ ַ ֹור  ַהת  םֶׁב ְׁ רֶׁש   ֹבא  ְׁ מ  ש  

ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ת ס  נ  דֶֶׁׁ,כ ְׁ ח  ֶׁא  ל ֶׁכ   ל ֶׁש   ֹות ִפל  ֶַׁהת ְׁ ִחיַנת ב ְׁ
ֶׁב ְֶׁׁ ִלין ל ְׁ ַ פ  תְׁ ִ מ  ֶׁש    ֶַׁמה ל אֵּ ר  ש ְׁ ִֶׁמי ִ ד ח  א  ֲֶׁאִריַכתֶׁוְׁ ף ֹתק 

רֶׁ ת ֵּ סְׁ אתֶׁא  רֵּ ִהיאִֶׁנקְׁ ,ֶׁוְׁ ש  פ  נ  ףֶׁו  גו  םֶׁב ְׁ ת  ר  צ  םֶׁוְׁ ת  לו  ג  
ירֶׁ ת ִ רֶַׁאסְׁ ת ֵּ ֹנִכיֶַׁהסְׁ א  ִחיַנתֶׁ"וְׁ ה,ֶׁב ְׁ ר  ת   םֶַׁהַהסְׁ ֵּ ַעלֶׁש 

ֶׁ' כו  ַני"ֶׁוְׁ ִריםֶׁלאפ   ב  ֶַׁז"לֶׁ(,ֶׁיח)ד ְׁ ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  מֹוֶׁש   ,ֶׁכ ְׁ
ֶׁקלט:( ין הֶׁ)ֻחל ִ מ  ִֶׁנדְׁ ת לו  ֶַׁהג   ֲֶׁאִריַכת ת עֵּ ב ְׁ ֶׁש   נו  ֶַׁהיְׁ ,

ֶׁ ו  ִאל  ַרךְֶׁׁכ ְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ו ֶֶַׁׁהש   נ  ִֶׁממ   ִנים ֶׁפ   יר ת ִ ֶֶׁׁ,ַמסְׁ ו  ִאל  כְׁ ו 
ִריק ֶׁל  ם ֶׁהֵּ ֹות ִפל  תֶֶׁׁ,ַהת ְׁ ס  נ  ֶׁכ ְׁ ל ֲֶׁאב  לֹום, ש   ֶׁוְׁ ַחס

ר ת ֵּ סְׁ ִחיַנתֶׁא  ֶׁב ְׁ דֹוש  לֶַׁעםֶׁק  אֵּ ר  תֶֶׁׁ,ִיש ִ ִקיםֶׁא  ַחז ְׁ םֶׁמְׁ הֵּ
ֶׁ ֶׁת   ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ם מ  הֶַׁעצְׁ ר  ת   ֶַׁהַהסְׁ ף ֹתק  ֶׁב ְׁ ו  ֲֶׁאִפל  ִמיד

לֶׁ אֵּ ר  ִיש ְׁ ב ְׁ ַֹחֶׁש   יֶׁכ  ֵּ ש  ֶַׁהֲחלו  ו  ה,ֲֶׁאִפל  ר  ת   ֶַׁהסְׁ תֹוךְׁ ב ְׁ ש  
י או  ר  ֶׁכ   ם ת  ִפל   ֶׁת ְׁ ר ַסד ֵּ ֶׁלְׁ ַֹח ֶׁכ  ם ה  ֶׁל  ין אֵּ ַעדֶֶׁׁ,ש  

ִחיַנתֶׁ ֶׁב ְׁ ה ע  ש   רְׁ ֶׁה  ת כו  ֶַׁמלְׁ ם יה  ֲֶׁעלֵּ ת ר  ב   ג ַ תְׁ ִ מ  ש  
ֶׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ , רֹוש  וֵּ ְׁ ֲֶׁאַחש  ת כו  ר ֶאל וַ ַמלְׁ ַקח ֶאְסת ֵ ל ָ ת ִ

ש   ֵורו  ְ ֶלְך ֲאַחש  ֶ הֶֶׁׁ-ֶַׁהמ  ִפל   תְׁ ִריםֶׁב ִ ב ְׁ ג ַ םִֶׁמתְׁ זֶׁהֵּ םֶׁא  ג ַ
ֶׁ ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ִמיד, ֶׁטו:(ת   ה ִגל   ,ֶׁ)מְׁ

ֶׁ רֹוש  וֵּ ְׁ ֲֶׁאַחש  ית ֶׁב ֵּ תֹוךְׁ ֶׁלְׁ ר ת ֵּ סְׁ ֶׁא  ה א  ב   ֶׁש   ה ע  ש   ב ְׁ ש  
ה ִכינ  ְׁ הֶׁש  נ   ימ  הֶׁהֵּ ק  ל ְׁ ת ַ ִנסְׁ הֶׁ,וְׁ ֲעק  זֶׁצ  י)ֶׁא  ִהל ִ ֶׁ:םֶׁכב,ֶׁב(ת ְׁ

ִני ֵא ִלי ֵא  ה ֲעַזְבת ָ ָ דִֶׁלי ָלמ  ח  לֶׁא  זֶַׁעלֶׁכ   מ  הֶׁר  ז  '.ֶׁוְׁ כו  וְׁ
ל אֵּ ר  ש ְׁ דֶׁ,ִמי ִ ֹורֵּ י  ש   קֹומֹותֶֶׁׁ,כ ְׁ ִֶׁלמְׁ ו  לֹוםֲֶׁאִפל  ש   ַחסֶׁוְׁ

ֶׁ אש   ֳחר  א־א  ר  טְׁ הֶֶַׁׁהס ִ ע  ש   רְׁ ֶׁה  ת כו  ֶַׁמלְׁ ִחיַנת ב ְׁ
ֶׁ ְׁ ֶַׁהש   ִהיא ֶׁש   ה ֻדש    ַהק ְׁ ֶׁוְׁ ם, ֶׁש   ת ט  ש    ַ פ  הִֶׁמתְׁ ִכינ 

ֶׁ ִריךְׁ ֶׁצ  , ו  נ  ִֶׁממ   ת ק  ל   ת ַ ןִמסְׁ ם־כ ֵּ זֶֶׁׁג ַ ֶׁא  ֹו ִֶׁלב  ק ַחז ֵּ לְׁ
ֹעק ִלצְׁ ִני ֵא ִלי ֵא ֶׁ:וְׁ ה ֲעַזְבת ָ ָ '.ִֶׁלי ָלמ  כו  ֶׁוְׁ

ֶׁ ר ת ֵּ סְׁ ֶׁא  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ת קו  ַחז ְׁ ִֶׁהתְׁ ל כ  ִמידֶֶׁׁ-וְׁ ֶׁת   ֹעק ִלצְׁ
ַרךְֶׁׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ַהש   הֶֶׁׁלְׁ י  יה  דֵּ ֶַׁעלֶַׁעל־יְׁ ה  ז  ְׁ ַרמ  ַכיֶַׁהמְׁ ד ְׁ רְׁ ֶׁמ 
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ֹור יקֶַׁהד  ִחיַנתֶַׁצד ִ ַכיֶׁב ְׁ ד ְׁ רְׁ יֶׁמ  ,ֶׁכ ִ ךְׁ ִמידֶֶׁׁ-ֶׁכ   קֶׁת   עֹוסֵּ
ר ת ֵּ סְׁ ִחיַנתֶׁא  ֶׁב ְׁ ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ַלל ֶׁכ ְׁ ִֶׁעם ֹמד ֶֶׁׁ,ִללְׁ קו  ַחז ְׁ י ְׁ ש  

ִמיד הֶׁת   ִפל   תְׁ ןֶׁב ִ מ  עֵֶֶּׁׁ,ַעצְׁ ֶׁב ְׁ ו  תֲאִפל  לו  ֶׁ,תֲֶׁאִריַכתֶַׁהג  
ףֶׁ ֹתק  ֶׁב ְׁ ו  ֲֶׁאִפל  ש  פ  נ  ֶׁוְׁ ף גו  ֶׁב ְׁ ט, ר  ִבפְׁ ֶׁו  ל ל  כְׁ ב ִ

בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ה,ֶׁכ ְׁ ר  ת   ה :ֶׁ(,ֶׁז)בַהַהסְׁ ַוְיִהי א ֵמן ֶאת ֲהַדס ָ
ת ד  דו   ר ב ַ אתִֶׁהיא ֶאְסת ֵ רֵּ רִֶׁנקְׁ ת ֵּ סְׁ יֶׁא  ה'.ֶׁכ ִ ֶׁ-'ֲֶׁהַדס  

ִמי ֶׁת   ם ה  ֶׁב   ִקים עֹוסְׁ ֶׁש   ֹות ִפל  ֶַׁהת ְׁ ם ֵּ ֶׁש  םֶֶׁׁ,דַעל הֵּ ש  
לֶׁ ֶׁש   ֹות ִפל  ֶַׁהת ְׁ ם ֶׁג ַ י ֶׁכ ִ ֲהַדס, ֶׁכ ַ ֶׁטֹוב יַח ֶׁרֵּ ַמֲעִלין
רֶׁ ת ֵּ סְׁ ֶׁא  ִחיַנת בְׁ ֶׁב ִ ם הֵּ ֶׁש   ל אֵּ ר  ִיש ְׁ ב ְׁ ֶׁש   ַֹח ֶׁכ  י ֵּ ש  ַהֲחלו 
יוֶׁ נ  פ  יַחֶׁטֹובֶׁלְׁ םֶַׁמֲעִליןֶׁרֵּ םֶׁהֵּ ה,ֶׁג ַ ר  ת   ִחיַנתֶַׁהסְׁ בְׁ ב ִ

ֶׁ ַרךְׁ ב   יִיתְׁ דֵּ ַכיֶַׁעל־יְׁ ד ְׁ רְׁ ֶׁמ  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ֹור ֶַׁהד  יק ד ִ ֶׁ,ַהצ ַ
נו ֶׁ תֵּ ִפל   ִריןֶׁת ְׁ ְׁ ַקש   ֶׁמְׁ נו  יוֶׁא  ל  אֵּ םֶֶׁׁ,ש   הֶׁג ַ אֶַׁמֲעל  הו  ש  

תֶׁ ו  לֶַׁהִחי  יֶׁכ   יַחִֶׁניחֹוַח,ֶׁכ ִ רֵּ ֶׁלְׁ ַרךְׁ ב   יוִֶׁיתְׁ נ  פ  נו ֶׁלְׁ תֵּ ִפל   ת ְׁ
ל אֵּ ר  תִֶׁיש ִ ס  נ  ִחיַנתֶׁכ ְׁ ִהיאֶׁב ְׁ רֶׁש   ת ֵּ סְׁ לֶׁא  לֶׁש   ו  ד  ַהג ִ ֶׁ,וְׁ

אֶׁ יהו  דֵּ ִחיַנתֶַׁעל־יְׁ אֶׁב ְׁ הו  ֹורֶׁש   יקֶַׁהד  ד ִ יַח,ֶֶַׁׁהצ ַ ִ ש  מ 
םֶׁ קִֶׁלב   ַחז ֵּ מְׁ לֶׁו  אֵּ ר  בִֶׁיש ְׁ לֵּ ִניסֶׁב ְׁ אֶַׁמכְׁ יקֶׁהו  ד ִ יֶַׁהצ ַ כ ִ

ִמיד ֶׁת   ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ םֶֶׁׁ,לְׁ ת  ִפל   ֶׁת ְׁ ל ֶׁכ   ל ַקב ֵּ ֶׁמְׁ א הו  וְׁ
ֶׁ י נֵּ ִֶׁלפְׁ ם ֶׁאֹות  ה ַמֲעל  ֶׁו  יו ל  ֶׁאֵּ ִרין ְׁ ַקש   ְׁ מ  ם־ש   ֵּ ַהש  

ַרךְֶׁׁ ב   ֶׁכ ְֶֶׁׁׁ,ִיתְׁ ,' כו  ֶׁוְׁ ה ִכינ  ְׁ ֶַׁהש   ֶׁקֹוַמת ם ה  ֶׁמֵּ ה בֹונ  מֹוֶׁו 
ֶׁ ם.ֶׁש   רֶׁש   ֹבא  ְׁ ֶׁמ 

הו ֶׁ ז  רֶׁוְׁ ה ִהיא ֶאְסת ֵ אֶֶׁׁ-ֶַׁוְיִהי א ֵמן ֶאת ֲהַדס ָ הו  ש  
ִחיַנתֶׁ ֶׁב ְׁ ם הֵּ ֶׁש   ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ת ִפל ַ ֶׁת ְׁ ת ֶׁא  ה ַמֲעל  ֶׁו  ל ַגד ֵּ מְׁ

ֶׁב ְֶׁׁ ה ר  ת   ֶַׁהַהסְׁ ף ֹתק  ֶׁב ְׁ ִלין ל ְׁ ַ פ  ִֶׁמתְׁ ם הֵּ ֶׁש   יַח, תֶׁרֵּ עֵּ
הו ֲֶׁאִריַכתֶׁ ז  "ל.ֶׁוְׁ נ ַ תֶׁכ ַ לו  ת ד  דו  ֶַׁהג   ר ב ַ ֶׁ-ִֶׁהיא ֶאְסת ֵ

לֶׁ אֵּ ר  ִיש ְׁ ב ְׁ ַֹחֶׁש   יֶׁכ  ֵּ ש  לֲֶׁחלו  ֶׁש   ו  ל  ֹותֶׁאֵּ ִפל  יֶַׁגםֶַׁהת ְׁ כ ִ
ֶׁ ם הֶׁהֵּ ר  ת   ִחיַנתֶַׁהסְׁ בְׁ םֶׁב ִ הֵּ ןש   ם־כ ֵּ ֹאדֶׁג ַ ִריםֶׁמְׁ ק  ֶׁ,יְׁ

ִאים ר  ִנקְׁ י)ֶׁוְׁ ִהל ִ ֶׁיד(ת ְׁ ה"ֶׁ:םֶׁמה, ִנימ  ְׁ ֶׁפ  ךְׁ ל  תֶׁמ  הֶֶׁׁ."ב ַ ז  וְׁ
ִחיַנתֶׁ ת ד  דו  ב ְׁ ר ב ַ אֶׁ-ֶֶׁאְסת ֵ כ   ַמלְׁ אֶׁד ְׁ ַרת   ִחיַנתֶׁב ְׁ ֶׁ,ב ְׁ

בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   יק,ֶׁכ ְׁ ד ִ לֶַׁהצ ַ ֹודֹוֶׁש   אֶׁד  ר  קְׁ נ ִ יִריםֶׁש   ִ ירֶַׁהש   ִ )ש 

ִעי":ֶׁ(,ֶׁטזה הֶׁרֵּ ז  הֶׁדֹוִדיֶׁוְׁ ה,ֶׁ"ז  ז  ֶׁוְׁ י ֵאין ָלה  ָאב . כ ִ
הֶֶׁׁ-ֶָׁוֵאם מ  כְׁ ח  בֶׁב ְׁ יֶׁא  ִֹחין,ֶׁכ ִ ִחיַנתֶַׁהמ  הֶׁב ְׁ םֶׁז  אֵּ בֶׁו  א 

ֶׁ ו  ל  אֵּ םֶֹׁמִחיןֶׁלְׁ ה  יןֶׁל  אֵּ ֲחַמתֶׁש   ֶׁמֵּ נו  ה,ֶַׁהיְׁ ינ  םֶַׁלב ִ אֵּ וְׁ

ַֹחֶׁ ֶׁכ  י ֵּ ש  ןֶׁ,ַהֲחלו  םֶֶַׁׁעל־כ ֵּ ל  ַגד ְׁ ֶׁלְׁ יק ד ִ ֶַׁהצ ַ ִריךְׁ צ 
ַעם.ֶׁ ַ לֶׁפ  כ  םֶׁב ְׁ ק  ַחז ְׁ לְׁ ֶׁו 

ֶַׁז"לֶׁ ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  הֶׁש   ז  הֶׁיג:(וְׁ ִגל   ְוֶאת ַמֲאַמר ֶׁ:)מְׁ
ו   ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאת  ֶ ֲאש  ה כ ַ ר ע ש ָ ַכי ֶאְסת ֵ )ב,ֶֶָׁׁמְרד ֳ

ש  ֶׁ-ֶׁכ( ֵורו  ְ ל ֲאַחש  ֶ ֵחיקו  ש  ֶבת ב ְ ֶ ש  ָהְיָתה יו  ֶ ד ש  ֵ ְמַלמ 
ַכי ל ָמְרד ְ ֶ ֵחיקו  ש  ֶבת ב ְ ֶ ש  ֶבֶלת ְויו  ְֶׁוטו  נו  ֶַׁהיְׁ ַאף־,

י ִ ֶֶַׁׁעל־פ  ת כו  ֶַׁמלְׁ ף ֹק  ֶׁת  יה  ל  ֶׁע  ר ב ֵּ ג ַ ִהתְׁ הש   ע  ש   רְׁ ֶׁ-ֶׁה 
ַעםֶׁ ַ לֶׁפ  כ  ֶׁב ְׁ ה  מ  תֶַׁעצְׁ ק  ַחז   הֶׁמְׁ ת  יְׁ תֶׁ'ה  ל  הֶׁטֹוב  ת  יְׁ ה  וְׁ

ַכי ד ְׁ רְׁ ֶׁמ  ל ֶׁש   יקֹו חֵּ ֶׁב ְׁ ת ב  יֹוש   ֶׁ'וְׁ ֶׁש   נו  ַהיְׁ ֶׁד ְׁ הֶׁ", ִאש   
ֶׁה' ַאת לֶֶׁׁ"ִירְׁ ֶׁש   ה ִפל   ֶַׁהת ְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ר ת ֵּ סְׁ ֶׁא  ִחיַנת ב ְׁ

ם יה  הֲֶׁעלֵּ ר  ב ְׁ ג ַ ִהתְׁ ֶׁש   ַֹח ֶׁכ  י ֵּ ש  כו ֶֶׁׁ,ַהֲחלו  תֶֻׁזֲהַמתֶַׁמלְׁ
ה ע  ש   רְׁ ןֶׁ,ה  י־כֵּ ִ ֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  ה  קֹומ  תֶׁמְׁ הֶׁא  יח  לֹאִֶׁהנ ִ

רֶׁ הֵּ ִהט   ֶׁלְׁ ַעם ַ ֶׁפ  ל כ  ֶׁב ְׁ ה  מ  ֶַׁעצְׁ ת ק  ַחז   ֶׁמְׁ ה ת  יְׁ ה  וְׁ
ַכי ד ְׁ רְׁ ֶׁמ  ִחיַנת ִֶׁלבְׁ ר ֵּ ַקש   ִהתְׁ לְׁ יקֶֶׁׁ,ו  ד ִ ֶַׁהצ ַ א הו  ש  

ֹור ד  ב ַ םֶֶׁׁ,ש   ַקי ֵּ ַכילְׁ ֶֶׁׁ-ֶַׁמֲאַמר ָמְרד ְ ה  ק  ַחז ְׁ מְׁ ֶׁו  ה  ז  רְׁ ז  ְׁ מ  ש  
ה. י  הְׁ י ִ ֶׁש   יךְׁ הֶׁאֵּ י  ִמידִֶׁיהְׁ הֶׁת   ִפל   תְׁ ֹותֶׁב ִ ב  ַהרְׁ ֶׁלְׁ

הוְֶׁׁ י־ז  דֵּ רֶֶַׁׁעל־יְׁ ֲֶׁאש   ִרים ו  ֶׁפ  ל ֶׁש   ס ֶַׁהנ ֵּ ף ֹתק  ֶׁלְׁ ִכינו  ז 
ב ְֶׁׁכ  ֶׁ ִנקְׁ ה,ֶׁוְׁ ת  יְׁ ֶׁלֹאִֶׁנהְׁ דֹורֹותמֹוה  ִריםֶׁלְׁ ו  יֶַׁהפ  מֵּ ֶׁיְׁ ,ֶׁעו 

ְמָחה ה ְוש ִ ת ֶ ְ ָתם ְיֵמי ִמש  ת או  ו  ֶֶׁׁ-ֶַׁלֲעש  כו  ֶׁז  י כ ִ
זֶׁ רֶׁא  ת ֵּ סְׁ א  ַכיֶׁוְׁ ד ְׁ רְׁ ימ  דֵּ םֶַׁעל־יְׁ ת  ֻדל   גְׁ םֶׁו  ת  ֻדש    םֶׁקְׁ ֶׁ,ֹעצ 

י דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ ל אֵּ ר  ִיש ְׁ ֶׁב ְׁ ִניסו  ִהכְׁ ֶׁוְׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ו  ב  ִהרְׁ ֶׁ-ש  
ֶׁ ַהרְׁ ַזרֶׁלְׁ ֶׁג ְׁ ַאַחר ֶׁלְׁ ו  ֲֶׁאִפל  קֹות ע  צְׁ ֶׁו  ֹות ִפל  תְׁ ֶׁב ִ ֹות ב 
ם ינ  הֶׁ,ד ִ ר  זֵּ ֶַׁהג ְׁ לו  ט ְׁ ב ִ ֶֶׁׁ,ַעדֶׁש   ֶַׁהד   ךְׁ ֵּ ַהפ  ִנתְׁ ֶׁוְׁ לו  ת   רֶׁש   ב 

' כו  ןֶׁוְׁ מ  תֶׁה  זֹאתֶׁ,א  הֶׁכ   ע  ו  אִֶׁויש  סֶׁנֹור  םֶׁנֵּ ה  הֶׁל  י  ה  ֶׁ,וְׁ
דֹור ֹורֶׁו  לֶׁד  כ  ֹאתֶׁב ְׁ הֶַׁהז  ר  א  ֶׁה  יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ ֶׁלְׁ כו  ז   ֶׁ,ַעדֶׁש  

ֶׁ ִאירֶׁש   הֶׁי  רֶַׁהז   ַ ֶַׁהמ  רֹךְׁ א  ַאֲחרֹוןֶׁה  תֶׁה  לו  יֶַׁהג   ימֵּ םֶׁב ִ ג ַ
ה,ֶׁ נ  ש   ֶׁוְׁ ה נ  ֶׁש   ל כ  ֶׁב ְׁ ר ת ֵּ סְׁ א  ֶׁוְׁ ַכי ד ְׁ רְׁ ֶׁמ  ַרת א  ֶׁה  ינו  לֵּ ע 

ֶׁ הש   י־ז  דֵּ ִמידֶַׁעל־יְׁ ֶׁת   ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ק ַחז ֵּ ִהתְׁ ֶׁלְׁ ה כ   ֶׁ,ִנזְׁ
ֹאדֶׁ ֶׁמְׁ ֹאד ֶׁמְׁ ךְׁ רֵּ א  ִֶׁמתְׁ ת לו  ַהג   ֶׁש   ה ֶַׁעת   ו  ֲאִפל 

ֶׁ ינו  ֲעֹונֹותֵּ הֶׁב ַ ז  ט.ֶׁוְׁ ר  ִבפְׁ לֶׁו  ל  כְׁ ֶׁב ִ ש  פ  נ  ףֶׁו  גו  יםֶׁב ְׁ ַרב ִ ה 
הֶׁ ח  מְׁ ִ רֶַׁהש   הִֶׁעק ַ יֶׁז  ִרים,ֶׁכ ִ ו  ַחתֶׁפ  מְׁ לֶׁש ִ ֹד  ִחיַנתֶׁג  ב ְׁ

ֶׁ ֶׁש   ר רו  בֵּ ֶׁב ְׁ יַדע ֶׁלֵּ ֹוִכין ז  ש   ַרךְֶׁׁכ ְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ַעֶֶַׁׁהש   ֹומֵּ ש 
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ִמיד ֶׁת   ינו  ֹותֵּ ִפל  יֶֶׁׁ,ת ְׁ ימֵּ ֶׁב ִ נו  תֵּ ִפל   ֶׁת ְׁ ַמע ֶׁש   ר ֲאש   כ ַ
ֶׁ ַכי ד ְׁ רְׁ ֶׁמ  ב תו  כ   ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ר, ת ֵּ סְׁ א  ֶׁלאוְׁ ים ִהל ִ ֶׁח)ת ְׁ ,)ֶׁ:

ִיי"ֶׁ נְׁ תֶׁע  ֶׁא  ִאית  רֶׁר  ֲֶׁאש   ך  ד   ַחסְׁ הֶׁב ְׁ ח  מְׁ ש ְׁ א  הֶׁוְׁ ִגיל  "א 
ֶׁ.' כו  הוְׁ י־ז  דֵּ ַמעֶֶַׁׁעל־יְׁ ְׁ הִֶׁיש  םֶַׁעת   ג ַ ִחיםֶׁש   טו  ֶׁב ְׁ נו  א 

בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ט,ֶׁכ ְׁ ר  ִבפְׁ לֶׁו  ל  כְׁ ֶׁב ִ נו  תֵּ ע  וְׁ ַ תֶׁש  םֶׁיגא  :ֶׁ(,ֶׁו)ש  
ל"ַוֲאִניֶׁ גֵּ יֶׁי  ת ִ ַטחְׁ ֶׁב  ך  ד ְׁ ַחסְׁ ':ֶׁב ְׁ כו  "ֶׁוְׁ ך  ת  ע  ו  יש  יֶׁב ִ ִֶׁלב ִ

ןֶֶׁׁ[יז]ֶׁ ַעל־כ ֵּ ִריםֶׁוְׁ ו  יֶַׁהפ  ִליםִֶׁוימֵּ טֵּ ֹוֲעִדיםֶׁב ְׁ לֶַׁהמ  כ  
ִלים ט  ֶׁ'לֹאִֶׁנבְׁ לֶׁמְׁ ד ַ גְׁ הֶׁת ִ ַאֲחרֹונ  הֶׁה  ֻאל   יֶׁג ְׁ ַעדֶֶׁׁ,ֹאד,ֶׁכ ִ

רֶׁ כ   הִֶׁנזְׁ י  ֹאִֶׁיהְׁ ל  ךְֶׁׁש   ל־כ   הֶֶׁׁכ   ֻאל   לֶַׁהג ְׁ יםֶׁש   ס ִ ףֶַׁהנ ִ ֹק  ת 
ֶׁ ב תו  כ   ֶׁש   מֹו כְׁ ֶׁו  ה, ֹונ  ִראש  ֶׁטזה  ה י  מְׁ ֶׁיד)ִירְׁ לֹאֶׁ(, ֶׁ"וְׁ :

לֶׁ אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ י נֵּ ֶׁב ְׁ ת ֶׁא  ה ֱעל  ֶׁה  ר ֲֶׁאש   ֶׁה' ֶַׁחי ֶׁעֹוד ר מֵּ א  יֵּ
ֶׁ מְׁ א  מֹוֶׁש   כְׁ ',ֶׁו  כו  יִֶׁאםֶַׁחיֶׁה'"ֶׁוְׁ ַרִיםֶׁכ ִ ץִֶׁמצְׁ ר  א  ֶׁמֵּ רו 

ֶַׁז"לֶׁ ינו  ֹותֵּ כֹותֶׁיב:(ַרב  ר  הֶֶׁׁ:)ב ְׁ הֶַׁאֲחרֹונ  ֻאל   הֶׁג ְׁ י  הְׁ ת ִ 'ש  
הֶׁ ח  מְׁ ִ לֶַׁהש   ֹד  ִמג  '.ֶׁו  ה  הֶׁל  ל  פֵּ ַרִיםֶׁטְׁ רִֶׁויִציַאתִֶׁמצְׁ ִעק  
עֹותֶׁ ו  ש  ֶַׁהיְׁ י ו  ִֶׁרב  ם ֹעצ  ֶׁמֵּ ִמיד ֶׁת   ז ֶׁא  ה י  הְׁ י ִ ש  

ז ֶׁא  נו  הֶׁל  י  הְׁ י ִ אֹותֶׁש   ל  פְׁ ַהנ ִ רֶֶׁׁ,וְׁ הִֶׁנכ   י  ל־כ  ֶֹׁלאִֶׁיהְׁ ֶׁךְֶׁׁכ  
יֶׁ ֶׁכ ִ ַרִים, ִֶׁליִציַאתִֶׁמצְׁ ר כ  םֶׁזֵּ הֵּ ַחתֶׁיֹוםֶׁטֹובֶׁש   מְׁ ש ִ

ֹאד הֶׁמְׁ ב ֵּ רֶַׁהרְׁ יֹותֵּ לֶׁב ְׁ ד ַ גְׁ הֶׁת ִ ַאֲחרֹונ  הֶׁה  ֻאל   ֶֶׁׁ,ג ְׁ יו  ִיהְׁ וְׁ
מֹוֶׁ כְׁ ה,ֶׁו  ח  מְׁ ש ִ ֹוןֶׁוְׁ ש  יֶׁש   מֵּ ִמיםֶׁטֹוִביםֶׁיְׁ ֶׁי  ינו  מֵּ לֶׁי  כ  

ֶׁ ב תו  כ   ֶׁצש   ים ִהל ִ ֶׁיד)ת ְׁ ֶׁב ְֶׁׁ(, ה ח  מְׁ ִנש ְׁ ֶׁוְׁ ה נ  ַרנ ְׁ נְׁ ֶׁ"ו  לֶׁ: כ 
ֶׁטֹוב ֶׁיֹום ַחת מְׁ ֶׁש ִ ר ִֶׁנכ   ה י  ִֶׁיהְׁ ֹא ל  ֶׁש   ֶַׁעד ," ינו  מֵּ ֶׁ,י 

ַחתֶׁ מְׁ ֶׁש ִ ל ֲֶׁאב  ה. ח  מְׁ ש ִ ֶׁב ְׁ ינו  מֵּ ֶׁי  ל ֶׁכ   יו  הְׁ י ִ ֶׁש   ַאַחר מֵּ
ז םֶׁא  רֶׁג ַ הִֶׁנכ   י  ִריםִֶׁיהְׁ ו  ֶֶׁׁ,פ  ַאַחרֶׁש   ימֵּ דֵּ לֶֶַׁׁעל־יְׁ סֶׁש   ַהנ ֵּ

ֶׁ ִכינו  ַכיֶׁז  ד ְׁ רְׁ תֶׁמ  ֻדל ַ גְׁ קֶׁו  לֵּ תֲֶׁעמ  ִחי ַ אֶׁמְׁ הו  ִריםֶׁש   ו  פ 
ִחיַנתֶׁ ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   ַכי, ד ְׁ רְׁ ֶׁמ  ַרת א  ֶׁה  ינו  לֵּ ֶׁע  יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ לְׁ

ֶׁ ֶׁש   רֹור, ֶׁד ְׁ ר ֶׁמ  , ֶׁרֹאש  ִמים ש   הב ְׁ י־ז  דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ ִכינו  ז 
ל סֹוףֲֶׁאִריַכתֶַׁהג   םֶׁב ְׁ ִמידֶׁג ַ הֶׁת   ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ תֶׁלְׁ ו 

ֶׁוְֶׁׁ ה. ֶַׁהז   ר ַ הַהמ  י־ז  דֵּ הֶֶַׁׁעל־יְׁ ֻאל   ֶַׁהג ְׁ ר ִֶׁעק ַ ה י  ה 
ֶׁ י ֶׁכ ִ ה, ַאֲחרֹונ  א ה  יַח הו  ִ ל ָמש  ֶ ִלי ֵזינו  ש  ר כ ְ ִעק ַ

ה ִפל ָ ֶֶַׁׁהת ְ "ל, נ ַ ןכ ַ ֶֶַׁׁעל־כ ֵּ לו  ט ְׁ ב ַ ִֶׁיתְׁ ִריםֶׁלֹא ו  ֶַׁהפ  י מֵּ יְׁ
ז ֶׁא  ם ַעלֶׁ,ג ַ ֶׁש   ַאַחר הֶׁ־מֵּ ֻאל   ֶַׁהג ְׁ ר ִֶׁעק ַ ה י  ֶׁה  ם ד  י 

ה ַאֲחרֹונ  "ל:וְֶֶׁׁׁ,ה   ַכנ ַ

ֶֶׁׁ[יח]ֶׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  ִניםוְׁ ת ָלֶאְביו  נו  אֶֶׁׁ- ַמת ָ הו  ש  
ִרים פו  ֶׁב ְׁ ֹות ב  ַהרְׁ ֶׁלְׁ ִריִכין צ ְׁ ֶׁש   ה ק  ד  רֶֶׁׁ,צְׁ ִֶׁעק ַ י כ ִ

ַעל הֶׁש   ִפל   תֶַׁהת ְׁ מו  לֵּ ְׁ ִריםֶׁ־ש  ו  לֶׁפ  סֶׁש   הֶַׁהנ ֵּ י  ֶׁה  ה  ד  י 
ֶׁ א יהו  דֵּ ֶַׁהֶֶַׁׁעל־יְׁ י ו  ִחיַנתִֶׁרב  ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   ה, ק  ד  צ ְׁ

ִלים, ק  ְׁ טֶׁש  פ   ְׁ ִחיַנתִֶׁמש  "ל:ֶׁ,ב ְׁ ַכנ ַ  וְׁ

ִחיַנתֶֶׁׁ[יט]ֶׁ הֶׁב ְׁ ז  ת ִאיש  ְלֵרֵעהו  וְׁ ַח ָמנו  לו  ְ הֶֶׁׁ-ִֶׁמש  ז 
יֶׁ ֶׁכ ִ ה, ק  ד  ַהצ ְׁ ֶׁמֵּ ה דֹול  ג ְׁ ֶׁש   ד ס  ֶׁח  ת ִמילו  ֶׁג ְׁ ִחיַנת ב ְׁ
הֶׁ יִרים,ֶׁז  ִ יןֶַׁלֲעש  יםֶׁב ֵּ יןֶַׁלֲעִני ִ אֶׁב ֵּ דֶׁהו  ס  תֶׁח  ִמילו  ג ְׁ

"ל ֶַׁהנ ַ ה ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ם ֶׁש   ר ֹבא  ְׁ מ  ִחיַנתֶַׁמהֶׁש    ֹוףֶֶׁׁ,ב ְׁ ס  ב ַ
ה נ  ֶׁח  ר ֶׁב ַ ר ֶׁב ַ ה ֶַׁרב   ֶַׁמֲאַמר יֶׁ'ֶׁ:ַעל ֲֶׁהוֵּ א ֶׁל  ִאי וְׁ

ן ִבינ  רְׁ ק  ןֶׁמְׁ ִעינ  ֶַׁטבְׁ א ת   ִפינְׁ הֶׁ'ִלסְׁ ֻאל   ֶַׁהג ְׁ ר ִעק ַ ֶׁש   ,
הֶׁ י  יִיהְׁ דֵּ יֶֶַׁׁעל־יְׁ '.ֶׁכ ִ כו  ֹוֶׁוְׁ ד  יַחסְׁ ִ ִריִכיןֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  צ ְׁ ש  

ִמיד הֶׁת   ִפל   תְׁ ֹאדֶׁב ִ הֶׁמְׁ ב ֵּ קֶַׁהרְׁ ַחז ֵּ ִהתְׁ י־ֶׁ,לְׁ ִ ַאף־ַעל־פ 
ן ֶֶׁׁכֵּ ֶׁש   עֹות ִֶׁלטְׁ ר סו  יא  דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ ינו  ֹותֵּ ִפל  תְׁ ֶׁו  נו  תֵּ ֹור  ת 

ֻאֶׁ הֶַׁהג ְׁ י  הִיהְׁ מֹוֶֶׁׁ,ל   ֹו,ֶׁכ ְׁ ד  ַחסְׁ הֶׁב ְׁ י  הִֶׁיהְׁ ֻאל   רֶַׁהג ְׁ ַרקִֶׁעק ַ
ב תו  כ   הֶׁש   י  עְׁ ַ ש  ֶׁיא(ֶׁ)יְׁ ֶׁמח, ה": ֱעש   ֶׁא  ַמֲעִני ֶׁלְׁ ַמֲעִני ֶֶׁׁ"לְׁ
ֶׁ.' כו  ֶׁוְׁ

ִחיַנת הֶׁב ְׁ ז  ִגל  ֶֶׁׁוְׁ א ֶׁ:הֶׁיג.()מְׁ ר ְיַרְקר ֶקת ָהְיָתה ֶאל ָ ֶאְסת ֵ
ְך ָעֶליָה  ו  ל ֶחֶסד ָמש  ֶ ט ש  חו  ֶ ֶׁש  ת רֹק  ַרקְׁ ֶׁיְׁ הֶֶׁׁ-, ז 

ֶַׁז"לֶׁב ְֶׁׁ ינו  ֹותֵּ יֶַׁרב  רֵּ ִדבְׁ אֶׁב ְׁ צ  מְׁ נ ִ מֹוֶׁש   ה,ֶׁכ ְׁ ש   ו  ִחיַנתֶׁב 
ִמים ע  ְׁ ֶׁפ  ה מ   ֶׁ)ֶׁכ ַ ֶׁלא.(ִנד   ַיןֶֶׁׁ:ה ִֶׁענְׁ ֶַׁעל יו' נ  ֶׁפ   'הֹוִריקו 

ֶׁ ֶׁש   נו  ֶַׁהיְׁ ה. ש   ו  רב  לֶֶֶׁׁאְסת ֵ אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ַלל ֶׁכ ְׁ ִחיַנת ב ְׁ
ת לו  ֶַׁהג   ֲֶׁאִריַכת י מֵּ ֶׁיְׁ ל כ  ֶׁב ְׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ין ב ִ רְׁ ַ מ  ַעדֶֶׁׁ,ש  

ֶׁ ה מ  לֵּ ְׁ ֶׁש  ה ֻאל   ִֶׁלגְׁ ה כ   זְׁ נ ִ ֶֶׁׁ-ש   ִחיַנת ֶׁב ְׁ ,ְֶׁיַרְקר ֶקתִהיא
יֶׁ ֶׁכ ִ ן, מ  ַעצְׁ ֶׁב ְׁ ין ִ ש  י ְׁ ב ַ תְׁ ִ מ  ֶׁש   נו  ֶַׁהיְׁ ה, ש   ו  ֶׁב  ִחיַנת ב ְׁ

לֶׁ אֵּ ִהג   םֶׁלְׁ ה  יֶׁל  או  יןֶׁר  אֵּ ִעיןֶׁש   ייֹודְׁ דֵּ םֶַׁעל־יְׁ ת  ִפל   ֶׁ,ת ְׁ
ֹותֶׁב ִֶׁ ב  ַהרְׁ נו ֶׁלְׁ מֵּ ִקיןֶַׁעצְׁ ַחז ְׁ נו ֶׁמְׁ א  ש   ו ֶׁכ ְׁ יֲֶׁאִפל  הֶׁכ ִ ִפל   תְׁ

ר יֹותֵּ ןֶׁ,ב ְׁ י־כֵּ ִ ֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  ינו  ֹותֵּ ִפל  תְׁ ֶׁב ִ ַֹח ֶׁכ  ין אֵּ
ה מ  לֵּ ְׁ הֶַׁהש   ֻאל   ִביאֶַׁהג ְׁ ה  ל ֶחֶסד ֶׁ,לְׁ ֶ ט ש  חו  ֶ א ש  ֶאל ָ

ְך ָעֶליָה  ו  ֶֶׁׁ- ָמש  ִחיַנת י ֶׁ)ב ְׁ עְׁ ַ ש  ֶׁיא(יְׁ ֶׁמח, ֶׁ"ה ַמֲעִניֶׁ: לְׁ
ה ֱעש   ַמֲעִניֶׁא  "לֶׁ"לְׁ נ ַ ֶׁכ ַ נו  ',ֶַׁהיְׁ כו  הֶֶׁׁ,וְׁ ֻאל   רֶַׁהג ְׁ ִעק ַ ש  

וֶֹׁיִֶׁ ד  ַחסְׁ ֶׁב ְׁ ה י  ִעיםֶֶׁׁ,הְׁ ב   ִֶׁנטְׁ ִיינו  ֶׁה  ֹו ד  ֶַׁחסְׁ או ֶׁל  ִאי וְׁ



 אמור אל הכהנים                    ד'   נחלותהלכות '                    בליקוט על תורה 

 מג  

הֶׁ ֲהו  ֶׁד ַ א ֶׁל  ִאי ֶׁוְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ לֹום, ש   ֶׁוְׁ ֶַׁחס ת לו  ג   ב ַ
ֶׁ' כו  ֶׁוְׁ ן ִעינ  ֶַׁטבְׁ ד ס  ֶׁח  ִחיַנת ֶׁב ְׁ א ת   ִפינְׁ ִֶׁלסְׁ ן ִבינ  רְׁ ק  מְׁ
ֶׁ ב ה  ֶַׁהז   ִביט רְׁ ַ ֶַׁהש   ַטת ֶׁהֹוש   ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  ֶׁוְׁ "ל. נ ַ ֶׁ-כ ַ

ִחיַנתֶַׁהֶׁ אֶׁב ְׁ הו  ִחיַנתֶׁש   ֶַׁעלֶׁב ְׁ ךְׁ ַ ש  מְׁ דֶַׁהנ ִ ס  לֶׁח  טֶׁש   חו 
ר ת ֵּ סְׁ ֶֶׁׁ,א  ס:ש   ףֶַׁהנ ֵּ ֹק  הֶׁת  י  הֶׁה  י־ז  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

ֹאדֶׁ[כ]ֶׁ יַדעֶׁמְׁ םֶׁלֵּ ד  לֶׁא  ֶׁכ   ִריךְׁ הֶׁצ  ז  דֶֶׁׁ,וְׁ ח  לֶׁא  כ   ש  
ִעיםֶׁ ר  ֶׁה  יו ֹות  ִמד  ֶׁו  יו ַתֲאוֹת  ֶׁב ְׁ תֹו לו  ֶׁג   ֲֶׁאִריַכת ִפי כ ְׁ
הֶׁ ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ֹות ב  ַהרְׁ ֶׁלְׁ ִריךְׁ ֶׁצ  א ֶׁהו  ת, לו  ֶַׁהג   ר ִֶׁעק ַ ה ז   ש  
הֶׁ רֹוא  ש   ֶׁכ ְׁ ו  ֶַׁוֲאִפל  לֹו. בְׁ ֶׁה  י ֶַׁחי ֵּ י מֵּ ֶׁיְׁ ל ֶׁכ   ֹאד ֶׁמְׁ ֹאד מְׁ

ֶׁ ינֹו אֵּ ֶׁוְׁ ה ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ל ל ֵּ ַ פ  תְׁ ִ מ  ֲאוֶֶֹׁׁ,הַנֲענ ֶׁש   ַהת ַ תֶׁוְׁ
ר,ֶׁ ַעםֶׁיֹותֵּ ַ לֶׁפ  כ  יוֶׁב ְׁ ל  ִריםֶׁע  ב ְׁ ג ַ ִליםִֶׁמתְׁ ו  ב  לְׁ ַהב ִ ַאף־וְׁ

ן י־כֵּ ִ םֶֶַׁׁעל־פ  ֶׁהֵּ יו יחֹות  ש ִ ֶׁוְׁ יו ֹות  ִפל  ת ְׁ ֶׁש   ה ע  ִֶׁיטְׁ ַאל
ִריק םֶֶׁׁ,ל  ו  ֶׁש  ין אֵּ ֶׁש   ַיֲאִמין ֶׁוְׁ ַדע ֶׁיֵּ ֶַׁרק לֹום, ש   ֶׁוְׁ ַחס

ם עֹול  ֶׁלְׁ ד ֱאב  ֶׁנ  ר ו  ב  הֶֶׁׁ,ד ִ ֶׁעֹוש   ה יח  ש ִ ֶׁוְׁ ה ִפל   ֶׁת ְׁ ל כ  וְׁ
םֶׁעֶַׁ יוֶׁרֹש   ֶַׁרֲחמ  רו  מְׁ זִֶׁיכ   ,ֶׁא  ִריךְׁ צ   ןֶׁש   י  נְׁ ֹמרֶַׁהב ִ גְׁ י ִ דֶׁש  

ֶׁ "ל. ַכנ ַ ֶׁוְׁ הו  ִֶׁויַרֲחמֵּ יו ל  ֶׁאֵּ ב ו  ש  י  ֶׁוְׁ ַרךְׁ ב   ןִֶׁיתְׁ ַעל־כ ֵּ וְׁ
הֶׁ יח  ש ִ ֶׁוְׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ֹות ב  ַהרְׁ ֶׁלְׁ ק ַחז ֵּ ִהתְׁ ֶׁלְׁ ִריךְׁ ֶׁצ  א הו 

ֶׁ ֶַׁאךְׁ ִמיד. ןת   י־כֵּ ִ הֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  יז  ֶׁאֵּ ֶׁלֹו ה י  הְׁ י ִ ש   כ ְׁ
ה ע  ו  ש  ֶֶׁׁ-ֶׁיְׁ הֶׁש   ע  יַאלִֶׁיטְׁ דֵּ יוֶֶַׁׁעל־יְׁ ַמֲעש   יוֶׁו  ֹות  ִפל  ת ְׁ

ֶֹׁזאת ַעל ֶׁפ   ֹוִבים ֹוֶֶׁׁ,ַהט  ד  ַחסְׁ ֶׁב ְׁ ֹל ַהכ  ֶׁש   ַדע ֶׁיֵּ ַרק
ֶׁוְֶׁׁ "ל. ַכנ ַ יוְׁ ִ רֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  ש   פְׁ ֶׁא  ִאי ֶׁש   ִעים ֶׁיֹודְׁ נו  א  ש  

ינו ֶׁ ֹותֵּ ִפל  תְׁ ֶׁב ִ ה מ  לֵּ ְׁ ֶַׁהש   ה ע  ו  ש  ֶַׁהיְׁ ֹעל ִֶׁלפְׁ נו  ַאף־ֶׁ,ל 
ן י־כֵּ ִ ִריִכיֶַׁעל־פ  ֶׁצְׁ נו  ֶׁא  נו  ל   ֶׁש   ת ֶׁא  ֹות ֶַׁלֲעש  ם

נו ֶׁ ֹחֵּ ֶׁכ  ִפי הֶׁכ ְׁ ִפל   תְׁ ֹותֶׁב ִ ב  ַהרְׁ יוֶֶׁׁ,לְׁ ֶַׁרֲחמ  רו  מְׁ ִֶׁיכ   ז א  וְׁ
רֹוב.ֶׁ ק  ֶׁב ְׁ נו  יעֵּ ִ יֹוש  ַמֲענֹוֶׁוְׁ ֹוֶׁלְׁ ד  ַחסְׁ הֶׁב ְׁ ַיֲעש   ֶׁוְׁ

ֶׁ ֶׁש   ר ֹבא  ְׁ מ  ֶׁש    ֶַׁמה ַלל כְׁ ֶׁב ִ א ֶׁהו  ה ֶׁז  ַגם הֶׁוְׁ ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ם
"ל ֶֶׁׁ,ַהנ ַ יֹות ִֶׁלהְׁ ה ִפל   ת ְׁ ֶׁב ַ ִריִכין צ ְׁ לֶׁ'ש   ֶׁא  ַע קֹולֵּ

ֹלאֶַׁיֲחִטא הֶׁוְׁ ֲער  ַ ֶׁאֹוֶׁ'ַהש   ִמין י  הֶׁלְׁ ֹאִֶׁיט   ל  ֶׁש   נו  ֶַׁהיְׁ ,
ה ע  ִֶׁיטְׁ ֹא ל  ֶׁש   נו  ֶַׁהיְׁ ֹמאל, לֹום,ֶֶׁׁ,ִלש ְׁ ש   ֶׁוְׁ ַחס

ִריק ֶׁל  ם ֹותֶׁהֵּ ִפל  ַהת ְׁ לֹוםֶׁ,ש   ש   ֶׁוְׁ הֶֶׁׁ,ַחס ז   ֲחַמתֶׁש   מֵּ
הֶׁ מ   ִעיםכ ַ יןֶׁנֹוש   אֵּ ֹוֲעִקיםֶׁוְׁ צ  הֶֶׁׁ,ש   ִחיַנתֶׁנֹוט  הֶׁב ְׁ ז   ש  

ֶׁ ֹמאל אֶֶׁׁ-ִלש ְׁ ֶׁהו  ו  ִאל  ֶׁכ ְׁ יו ֶַׁרֲחמ  ת ִֶׁמד ַ ה עֹוש   ש  

ִרי ז  ֶֶׁׁ,ַאכְׁ ין ֶׁאֵּ ו  ִאל  ֶׁכ ְׁ לֹום, ש   ֶׁוְׁ ַרךְֶַׁׁחס ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶַׁהש  
עֶַׁ ֹומֵּ ֶַׁאֶֶׁׁש  ן כֵּ ֶׁוְׁ ל. אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ת ִפל ַ ֶׁלֹוַמרת ְׁ ה ע  ִֶׁיטְׁ ֶׁ,ל

ִֶׁאםֶׁ י ֶׁכ ִ ינו  ֹותֵּ ִפל  תְׁ ֶׁב ִ ֹעל ִֶׁלפְׁ ר ש   פְׁ ֶׁא  ִאי ֶׁש   ַאַחר מֵּ
וֶֹׁ ד  ַחסְׁ לֶׁ,ב ְׁ ל  הֶׁכ ְׁ ִפל   תְׁ ֹותֶׁב ִ ב  ַהרְׁ ֶׁלְׁ נו  הֶׁל  מ   ןֶׁל  ֶׁ?ִאםֶׁכ ֵּ

ַבד ֹוֶׁלְׁ ד  ֶַׁעלֶַׁחסְׁ ֹמךְׁ יֶֶׁׁ!ִנסְׁ דֹול,ֶׁכ ִ תֶׁג   עו  הֶׁט  םֶׁז  יֶׁג ַ כ ִ
ֶׁ י או  ר  ֶׁכ   ֹא ל  ֶׁש   ִמין י  ֶׁלְׁ ד ֶַׁהצ ַ ִֶׁמן ה ֶׁנֹוט  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ֶׁ-ז 

ס ֶׁ ַבד.ֶׁש   ֹוֶׁלְׁ ד  ֶַׁרקֶַׁעלֶַׁחסְׁ ךְׁ ֶֹׁומֵּ

ֶׁטֹוִבים ד ח  א  ֶׁכ ְׁ ם יה  נֵּ ְׁ ֶׁש  ת ֱאמ  ֶׁב   י ִריִכיןֶֶׁׁ,כ ִ צ ְׁ ש  
ִמיד ֶׁת   ֹאד ֶׁמְׁ ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ֹות ב  ַהרְׁ תֶֶׁׁ,לְׁ ֱאמ  ֶׁה  יַדע לֵּ וְׁ

ינו ֶׁ ֹותֵּ ִפל  תְׁ ֶׁב ִ ֹעל ִֶׁלפְׁ ַדאי ֶׁכ ְׁ נו  ֶׁא  ין אֵּ ִֶׁאםֶֶׁׁ,ש   י כ ִ
וֶֹׁ ד  ַחסְׁ ןֶׁ,ב ְׁ י־כֵּ ִ ַאף־ַעל־פ  תֶֶׁׁוְׁ ֹותֶׁא  ִריִכיןֶַׁלֲעש  ֶׁצְׁ נו  א 
נו ֶׁ ל   ֶׁוְֶֶׁׁׁ-ֶׁש   ִמיד ֶׁת   ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ֹות ב  ַהרְׁ ַרךְֶׁׁלְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶַׁהש  

ַמֲענֹוֶׁ ֶׁלְׁ ֹו ד  ֶַׁחסְׁ ינו  לֵּ ֶׁע  יךְׁ ִ ש  ַימְׁ ֶׁוְׁ ֹו ל  ֶׁש   ת ֶׁא  ה ַיֲעש  
יכִֶׁ ִ ש  ֶַׁממְׁ נו  דֶׁא  ס  הֶַׁהח  ז  ֶׁוְׁ ה. ר  הֵּ ֶׁמְׁ נו  יעֵּ ִ יֹוש  ַעל־יןֶׁוְׁ

י דֵּ ת ִאיש  ְלֵרֵעהו  ֶׁיְׁ ַח ָמנו  לו  ְ םִֶֶׁׁמש  ֶׁג ַ א הו  ש  
יִרים ִ ֹוםֶֶׁׁ,ַלֲעש  י  ֶׁב ַ ִריִכין צ ְׁ ֶׁש   ד, ס  ֶׁח  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ִהיא ש  

רוֶֹׁ דִֶׁעםֲֶׁחבֵּ ח  לֶׁא  דֶׁכ   ס  ֹמלֶׁח  הִֶׁלגְׁ דֹולֶַׁהז   ַאף־ֶׁ,ַהג  
י ִ הֶַׁעל־פ  ק  ד  ֶׁצְׁ ל ַקב ֵּ ֶׁמְׁ ינֹו אֵּ ֶׁוְׁ יר ִ ש  ֶׁע  א הו  ַחסֶֶׁׁ,ש  

ֶׁ לֹום, ש   ןַאף־ַעל־וְׁ י־כֵּ ִ לֶֶׁׁפ  ֶׁכ   ד ס  ֶׁח  ֹמל ִֶׁלגְׁ ִריִכין צְׁ
ֹוֶׁ ד  ֶַׁחסְׁ ינו  לֵּ ֶׁע  יךְׁ ִ ש  ַהמְׁ ֶׁלְׁ י דֵּ ֶׁכ ְׁ רֹו ֲֶׁחבֵּ ִֶׁעם ד ח  א 

דֹול ֶֶׁׁ,ַהג   הש   י־ז  דֵּ יֶֶַׁׁעל־יְׁ ֶׁכ ִ ה, ע  ו  ש  ַהיְׁ ֶׁוְׁ ס ֶַׁהנ ֵּ ר ִעק ַ
ִנים ת ָלֶאְביו  נו  הֶׁ-ֶַׁמת ָ ק  ד  ֶׁצְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ א אֶֶׁׁ,הו  הו  ש  

"ל.ֶׁ נ ַ הֶׁכ ַ ִפל   ןֶַׁהת ְׁ ו  ק  תת ִ ַח ָמנו  לו  ְ ִמש  ִחיַנתֶֶׁׁ-ֶׁו  אֶׁב ְׁ הו 
"ל דֶַׁהנ ַ ס  ַכתֶַׁהח  ש   ֶֶׁׁ,ַהמְׁ הש   י־ז  דֵּ הֶֶַׁׁעל־יְׁ ֻאל   רֶַׁהג ְׁ ִעק ַ

ה מ  לֵּ ְׁ הֶַׁהש   ע  ו  ש  ַהיְׁ "ל.ֶׁ,וְׁ ַכנ ַ  וְׁ

ןֶׁ ו  ק  ֶׁת ִ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ֶׁז  ִרים, ו  ֶׁפ  ת ֻעד ַ ֶׁסְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  וְׁ
י ֶׁכ ִ ט, פ   ְׁ ש  ִ ִחיַנתֶֶַׁׁהמ  הִֶׁהואֶׁב ְׁ ֻדש    קְׁ הֶׁד ִ ןֲֶׁאִכיל  ו  ק  ת ִ

ט פ   ְׁ ש  ִ "ל:ֶׁ,ַהמ  נ ַ  כ ַ

ִחיַנתֶֶׁׁ[כא]ֶׁ ֶׁב ְׁ ה ֶׁז  ה, ִגל   ֶׁמְׁ א ר  ִֶׁמקְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  וְׁ
ֶׁ ה ל   ג ַ ִנתְׁ ֶׁוְׁ ה ש   ַחד ְׁ תְׁ נ ִ ֶׁש   ה ֹור  יַהת  דֵּ יֶֶַׁׁעל־יְׁ ו  ִרב 

ֶׁ "לַהת ְׁ ֶַׁהנ ַ ה ֹור  ַהת  ֶׁב ְׁ ם ֶׁש   ר ֹבא  ֶׁמְׁ י ֶׁכ ִ ֹות, לֶֶׁׁ,ִפל  כ   ש  
הֶׁ ִפל   ֶַׁהת ְׁ תֹוךְׁ ֶׁב ְׁ ה א  ֶׁב   ִֶׁהיא ד ֶׁלֹומֵּ ם ד  א  ֶׁש   ה ֹור  ַהת 
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ֶׁ ם. ֶׁש   ן ֶַׁעי ֵּ ה, ֶׁז  ת ֶׁא  ה ֶׁז  ִקין ַחז ְׁ ֶׁמְׁ ם הֵּ ֶׁוְׁ ן ַעל־כ ֵּ ִמיֶׁוְׁ
ים י ִ יםֲֶׁאִמת ִ ַחי ִ ֹותֶׁלְׁ כ  הִֶׁלזְׁ רֹוצ  ֶׁש   ,ֶׁ ם יה  נֵּ ְׁ ֶׁש  ִריךְׁ ֶׁ-צ 

ה ֹור  קֶַׁהת  ס  ה,ֶֶׁׁעֵּ תֶׁז  הֶׁא  ִקיםֶׁז  ַחז ְׁ םֶׁמְׁ יֶׁהֵּ ה,ֶׁכ ִ ִפל   ַהת ְׁ וְׁ
ם.ֶׁ ןֶׁש   ם,ֶַׁעי ֵּ רֶׁש   ֹבא  ְׁ מ  מֹוֶׁש   ןֶׁכ ְׁ ַעל־כ ֵּ הֶׁוְׁ י  ה  ַכיֶׁש   ד ְׁ רְׁ מ 

ה ִפל   תְׁ הֶׁב ִ ב   הִֶׁעםֶֶׁׁ-ֶַׁמרְׁ ֹור  קֶַׁהת  ס  עֵּ הֶׁב ְׁ ב   הֶַׁמרְׁ י  ה 
ֶׁ ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ִמיִדים, לְׁ ֶׁת ַ קֵּ רְׁ ִ ֶׁ)פ  ַרב ִֶׁי יֶׁד ְׁ

ז ֶׁ ֱֶׁאִליע  ֶׁר ר  ֶׁמטפ   ִריןֶׁ:(ק דְׁ ה  נְׁ ֶַׁלס ַ ֶׁרֹאש  ה י  ה  אֶֶׁׁ,ש   ר  ִנקְׁ וְׁ
ה י  ַתחְׁ ְׁ ן,ֶׁוְֶֶׁׁׁ-ֶׁפ  ש   דֹורְׁ ִריםֶׁוְׁ ב  דְׁ ַחֶׁב ִ ֹותֵּ הֶׁפ  י  ה  יש   דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

ֶׁ ַסק ע  ֶׁש   ה ֹור  ַעלֶֶׁׁ-ַהת  פ   ֶׁש   ֶַׁעד ה ִפל   ֶַׁהת ְׁ ה ק  ַחז ְׁ ִנתְׁ
ֶׁ ן כֵּ ֶׁוְׁ תֹו. ש   ק   יב ַ דֵּ ֶֶַׁׁעל־יְׁ ֹור  ֶַׁהת  ה ק  ַחז ְׁ ִֶׁנתְׁ ה ִפל   הֶַׁהת ְׁ

ֶׁ ש  ד  ח  ֶׁמֵּ ה ש   ַחד ְׁ ִנתְׁ ֶׁוְׁ מֹות, ש   ֶׁנְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ א הו  ש  
ר ו  ִֶׁעב  ִחיַנת בְׁ הֶֶׁׁ,ב ִ ֹור  ֶַׁהת  ת ֶׁא  ל ַקב ֵּ ֶׁלְׁ כו  ז   ֶׁש   ַעד

ֶׁ ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ , ש  ד  ח  ֶׁפח.(מֵּ ת ב   ַ ֶׁ:)ש 
לו ֶׁ" ִקב ְׁ ֶׁוְׁ מו  'ֶׁ"ִקי ְׁ כו  ֶׁ)ֶׁוְׁ ת ֵּ סְׁ ֶׁרֶׁט,ֶׁכז(א  כו  הֶׁז  לֶׁז  כ  ַעל־.ֶׁוְׁ

י דֵּ יֶֶׁׁיְׁ ו  הִרב  ִפל   ֶֶׁׁ,ַהת ְׁ הש   י־ז  דֵּ הֶֶַׁׁעל־יְׁ ֹור  הֶַׁהת  ש   ַחד ְׁ ִנתְׁ
"ל נ ַ הוְֶֶׁׁׁ,כ ַ י־ז  דֵּ "ל.ֶֶַׁׁעל־יְׁ ַכנ ַ ֶׁוְׁ ש  ד  ח  זֶׁמֵּ ֶׁא  ה  לו  ַדרִֶׁקב ְׁ ֶׁה 

ִחיַנתֶׁ ֶׁב ְׁ א הו  ֶׁש   ה דֹוש   ֶַׁהק ְׁ ה ִגל   ְׁ ֶַׁהמ  ִחיַנת ֶׁב ְׁ הו  ז  וְׁ
ֶׁ ש  ד  ח  ֶׁמֵּ ז ֶׁא  לו  ב ְׁ ק ִ ֶׁש   ה ֹור  ֶַׁהת  ת ו  ש  ַחד ְׁ יִהתְׁ דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

קו ֶׁ סְׁ ע  ֶׁש   ה ֹור  ַהת  ֶׁוְׁ ֹות ִפל  ֶַׁהת ְׁ י ו  ֶֶׁׁ,ִרב  הש   י־ז  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
הֶׁ ש   ַחד ְׁ תְׁ נ ִ הֶַׁעדֶׁש   ִפל   ֶַׁהת ְׁ תֹוךְׁ הֶׁב ְׁ ֹור  הֶַׁהת  ש   ַלב ְׁ ִנתְׁ

ֶׁ ַגמְׁ ילְׁ ִהיאֶֶׁׁ,רֵּ ֶׁש   ה ש   ֲֶׁחד  ה ֹור  ֶׁת  ִחיַנת ִֶׁלבְׁ כו  ז  וְׁ
מֹוֶׁ ה,ֶׁכ ְׁ ֹור  רֶׁת  פ  ִחיַנתֶׁסֵּ ִהיאֶׁב ְׁ ה,ֶׁש   דֹוש   הֶַׁהק ְׁ ִגל   ְׁ ַהמ 

ֶַׁז"ל ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ִגל  ֶׁ)ֶׁש   לֶֶׁׁהֶׁטז.(מְׁ כ  הֶׁב ְׁ ו  ִהיאֶׁש   ש  
הֶׁ ֹור  רֶׁת  פ  סֵּ ֶׁכ ְׁ ה  ת  ִתיב  יֶׁכ ְׁ ינֵּ יד ִ יֶֹׁאַרחף,ֶׁיֹוסֵֶּׁתֶׁ)ב ֵּ ֶׁןִסימ ֶׁם,ֶַׁחי ִ

"ל:ֶׁ,(תרצא ַכנ ַ  וְׁ

ֹותֶֶׁׁ[כב]ֶׁ ֶַׁלֲעש  ה ֲעל  ַ ֶַׁהמ  ם ֶֹׁעצ  ל ֹד  ֶׁג  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  וְׁ
דֶׁ םֶׁלֹומֵּ ד  א  הֶׁש   ֹור  ֶַׁהת  ל ֶׁכ   י ֶׁכ ִ ֹות, ִפל  ֶׁת ְׁ ֹורֹות ַהת  מֵּ

ַחז ְֶׁׁ םֶׁמְׁ הֵּ םֶׁוְׁ הֶׁש   ש   ַחד ְׁ ִנתְׁ הֶׁוְׁ ִפל   ֶַׁהת ְׁ תֹוךְׁ הֶׁב ְׁ א  ִקיןֶׁב  
קֶׁ עֹוסֵּ הֶׁש   ֹור  ַהת  ש   ֶׁכ ְׁ ו  ֲֶׁאִפל  ה ז  ֶׁוְׁ "ל. נ ַ ֶׁכ ַ ה תֶׁז  הֶׁא  ז 
גֹוןֶׁ ה,ֶׁכ ְׁ ִפל   תִֶׁעםֶַׁהת ְׁ יטו  ִ ש  פְׁ תֶׁב ִ כו  י   ַ ֶׁש  ה  יןֶׁל  ֶׁאֵּ ה  ב  

ֶׁ מֹונֹות ֶׁמ  י ינֵּ ֶׁד ִ ד ֹומֵּ ל  ךְֶׁׁש   ַאַחר־כ   ֶַׁעלֶֶׁׁוְׁ ל ל ֵּ ַ פ  ִמתְׁ
ת ב   ַ ִמיַרתֶׁש  ְׁ הֶֶׁׁ,ש  אֶַׁמֲעל  איֶׁהו  ַוד ַ לֶׁב ְׁ א.ֲֶׁאב  ֹוצֵּ ַכי  וְׁ

הֶׁיְֶׁׁ ֹור  ַהת  הֶׁמֵּ ִפל   ֹותֶׁת ְׁ הֶַׁלֲעש  ֹוכ  ז  ש   הֶׁכ ְׁ מ  הֶַׁוֲעצו  ר  תֵּ
ה ֶׁ קֶׁב   עֹוסֵּ ֶׁש   ה  מ  ַעצְׁ םֶֶׁׁ,ב ְׁ הֶׁהֵּ ִפל   ַהת ְׁ הֶׁוְׁ ֹור  זֶַׁהת  א  ש  
ר יֹותֵּ ֶׁב ְׁ ר מו  ֶׁג   ת דו  הֶֶׁׁ,ַאחְׁ ֶׁז  ת ֶׁא  ה ֶׁז  ִקין ַחז ְׁ ֶׁמְׁ ז א  וְׁ

ֶׁ ר. יֹותֵּ רֶׁוְׁ יֹותֵּ הֶׁב ְׁ ז  הֶׁל  ִאיִריןֶׁז  מְׁ ןֶׁו  ַעל־כ ֵּ הֶׁוְׁ ןֶׁז  י  ִענְׁ
ֹאדַלֲעש ֶׁ ֹאדֶׁמְׁ רֶׁמְׁ ק  ֹותֶׁי  ִפל  ֹורֹותֶׁת ְׁ הֶֶׁׁ,ֹותִֶׁמת  ַנֲעש   וְׁ

ם,ֶׁ ת  מ  גְׁ ֶׁד ֻ ין אֵּ הֶׁש   ל  ַמעְׁ דֹוִליםֶׁלְׁ ִעיםֶׁג ְׁ ו  ֲעש  ַ הֶׁש  ִמז  
ר ֹבא  ְׁ מ  יםֶַׁז"לֶׁכ ַ ִ דֹוש  יוֶַׁהק ְׁ ר  ב  דְׁ ֶׁ)ֶׁב ִ נ ֶׁןֶׁכה,ִֶׁסימ  י  נְׁ יֶׁא(ת ִ ,ֶׁכ ִ

ַיֲחִדיםֶׁ המְׁ י־ז  דֵּ אֶֶַׁׁעל־יְׁ ל  דִֶׁנפְׁ ִיחו  הֶׁב ְׁ ִפל   תְׁ הֶׁו  ֹור  ת 
ִקיםֶׁז ֶַׁעֶׁ ַחז ְׁ םֶׁמְׁ הֵּ רֶׁוְׁ מו  תֶׁג   דו  יםֶַׁאחְׁ ֲעש ִ נ ַ תֶׁדֶׁש   הֶׁא 

"ל: ַכנ ַ רֶׁוְׁ יֹותֵּ הֶׁב ְׁ  ז 

ֶֶׁׁ[כג]ֶׁ ךְׁ ו  ִֶׁחת  ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה, ִֶׁמיל  ַות ִֶׁמצְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ ה ז  וְׁ
ִרית ןֶַׁהב ְׁ ו  ק  אֶׁת ִ הו  הֶׁש   ִריע  פְׁ ֶֶׁׁ,ו  הש   י־ז  דֵּ זֹוִכיןֶֶַׁׁעל־יְׁ

בֶׁ תו  כ   מֹוֶׁש   ֹות,ֶׁכ ְׁ יִפי  ִ בֶׁפ  ר  אֶׁח  הו  הֶׁש   ִפל   )תהליםִֶׁלתְׁ

ֶׁוקמט ,)ֶׁ ֹותֶׁ: יִפי  ִ ֶׁפ  ב ר  ח  ֶׁוְׁ ם רֹונ  גְׁ ֶׁב ִ ל ֶׁאֵּ מֹות "רֹומְׁ
ם" ד  י  ֶׁב ְׁ ר, ֹבא  ְׁ מ  ִחיַנתֶֶׁׁכ ַ ֶׁב ְׁ ה ז  ֶׁוְׁ "ל, ֶַׁהנ ַ ה ֹור  ַהת  ב ְׁ

א ִֶׁאית  י ֶׁכ ִ ה. ִריע  פְׁ ֶׁו  ה ל  רְׁ ע  ֶׁה  ךְׁ ו  תֶֶׁׁ,ִחת  ַ ִלפ  ק ְׁ ש  
הֶׁ ל  רְׁ ע  ,ֶׁה  ש  ֶֹׁקד  ִרית ֶַׁהב ְׁ ֶַׁעל ֶׁחֹוִפין ם הֵּ הֶׁש   ִריע  פְׁ ו 

ם הֵּ יִנין,ֶׁש   ֶַׁעלֶׁעֵּ ן י  ַכס ְׁ מְׁ ִניןֶׁד ִ ֲֶׁענ  ין רֵּ ִחיַנתֶׁת ְׁ םֶׁב ְׁ ֶׁהֵּ
אל עֵּ מ  ְׁ ִיש  וֶׁוְׁ ש   ִחיַנתֶׁעֵּ ֶֶׁׁ.ב ְׁ

ֶׁ מ  ְׁ ִיש  וֶׁוְׁ ש   יֶׁעֵּ ֶׁכ ִ נו  ִרית,ֶַׁהיְׁ ַגםֶַׁהב ְׁ ְׁ ִחיַנתֶׁפ  םֶׁב ְׁ אלֶׁהֵּ עֵּ
ִליןֶׁ ב ְׁ ַבלְׁ םֶׁמְׁ הֵּ הֶׁש   ִריע  ְׁ ַהפ  הֶׁוְׁ ל  רְׁ ע  תֶׁה  ַ ִלפ  ִחיַנתֶׁקְׁ ב ְׁ
ִחיַנתֶׁ אֶׁב ְׁ וֶׁהו  ש   ה.ֶׁעֵּ ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ םִֶׁמל ְׁ ד  א  ַעתֶׁה  ד ַ
הֶׁ ל  רְׁ ע  תֶׁה  ַ ִלפ  ִחיַנתֶׁקְׁ אֶׁב ְׁ ,ֶׁהו  ו  נ  אִֶׁממ   צ  י   קֶׁש   לֵּ ֲעמ 

אֶׁכ  ֶׁ יֶׁהו  ה,ֶׁכ ִ ר  מו  הֶַׁהג ְׁ ִפל   ת ְׁ הֶׁב ַ ינֹוֶׁמֹוד  אֵּ רֶׁוְׁ ִעק   ַפרֶׁב  
ל ל  הֶֶׁׁ,כ ְׁ ִפל   ֶַׁהת ְׁ ין אֵּ ֶׁש   ם ד  א  ֶׁה  ב ֶׁלֵּ ה ע  ֶַׁמטְׁ א הו  וְׁ

תֶׁ לו  ֶַׁהג   ךְׁ רֵּ א  תְׁ ִ מ  ֶׁש   ַאַחר ֶׁמֵּ לֹום ש   ֶׁוְׁ ֶַׁחס ת ל  מֹוע 
"ל.ֶׁוְֶׁׁ ַכנ ַ ִעיםֶׁוְׁ יןֶׁנֹוש   אֵּ לֶׁיֹוםֶׁצֹוֲעִקיןֶׁוְׁ כ  בְׁ יו  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ

הֶַׁעֶׁ הֶַׁהחֹופ  ל  רְׁ ע  תֶׁה  ֶׁא  ִכין חֹותְׁ ֶׁש   ִרית, ֶַׁהב ְׁ ַעל־ל
ה י־ז  דֵּ הֶׁיְׁ ע  ר  ֶׁה  תֹו ִלפ   ֶׁקְׁ ִלין ַבט ְׁ ִחיַנתֶֶׁׁ,מְׁ ֶׁב ְׁ ךְׁ ש   ִנמְׁ וְׁ

ֶׁ ִריתֶׁש   ןֶַׁהב ְׁ ו  ק  יֶַׁעלת ִ דֵּ הֶׁיְׁ הֶֶׁׁז  ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ זֹוִכיןֶׁלְׁ
ֶׁ ה ִפל   ֶַׁהת ְׁ ן ו  ק  ֶׁת ִ ר ִֶׁעק ַ י ֶׁכ ִ ִמיד, ית   דֵּ ןֶֶַׁׁעל־יְׁ ו  ק  ת ִ

יִכיןֶׁ ִ ש  מְׁ ַ מ  ִריתֶׁש   יַהב ְׁ דֵּ "ל.ֶֶַׁׁעל־יְׁ ַכנ ַ הֶׁוְׁ ַותִֶׁמיל  ִֶׁמצְׁ
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 מה  

ה ִני   ְׁ ֶׁש  ה ִלפ   ֶׁקְׁ ש  ֶׁיֵּ ֲֶׁעַדִין ל תֶֶׁׁ,ֲאב  ַ ִלפ  ֶׁקְׁ א הו  ש  
ה ִריע  ְׁ אלֶׁ,ַהפ  עֵּ מ  ְׁ תִֶׁיש  ַ ִלפ  ִחיַנתֶׁקְׁ ִהיאֶׁב ְׁ םֶֶׁׁ,ש   ש    ִ מ  ש  

ֶׁב ֶַׁ ר ֶַׁאחֵּ ת עו  ֶׁט  ךְׁ ש   הִנמְׁ ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ל ֵּ ַרש   ִהתְׁ ֶׁלְׁ ב ַחסֶֶׁׁ,ל ֵּ
רֶׁ ב  כ ְׁ םֶׁש   ד  א  ה  הֶׁלְׁ מ  ִמיםִֶׁנדְׁ ע  פְׁ ל ִ ֶׁש   נו  ַהיְׁ ֶׁד ְׁ לֹום, ש   וְׁ

ֶׁ ַמע ַרךְֶׁׁש   ב   ם־ִיתְׁ ֵּ טֶֶַׁׁהש   ר  פְׁ ֶׁב ִ תֹו, ִפל   ֶׁת ְׁ ת ֶׁא  אי ַוד ַ ב ְׁ
ה ע  ו  ש  ןֶׁיְׁ ר  ִמיַחתֶׁק  הֶׁצְׁ יז  הֶׁאֵּ רֹוא  ש   הֶֶׁׁ,כ ְׁ מ  זִֶׁנדְׁ א  ש  

ֶׁ ֶׁת ְׁ ה ל  ַקב ְׁ ִֶׁנתְׁ ר ב  כ ְׁ ֶׁש   לֶׁלֹו ֵּ ַרש   ִֶׁמתְׁ א הו  ֶׁוְׁ תֹו ִפל  
יֶׁ ינֹוֶׁטֹוב,ֶׁכ ִ הֶׁאֵּ ַגםֶׁז  ר.ֶׁוְׁ לֶׁיֹותֵּ ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ ילְׁ ִ ֶַׁאף־ַעל־פ 

םֶׁ ו  ֶׁש  ין אֵּ ֶׁש   ה מ  לֵּ ְׁ ֶׁש  ה נ  ֱאמו  ֶׁב   ַהֲאִמין ֶׁלְׁ ִריִכין צ ְׁ ש  
ֶׁרֹוִאיןֶׁ ין אֵּ ש   ֶׁכ ְׁ ו  ֲֶׁאִפל  לֹום, ש   ֶׁוְׁ ֶַׁחס ִריק ֶׁל  ה ִפל   ת ְׁ

ֶׁ "ל, ַכנ ַ ֶׁוְׁ ל ל  ֶׁכ ְׁ ה ע  ו  ש  ֶׁיְׁ ם ו  ִֶׁש  ןַאף־ַעל־פ  ֶֶׁׁי־כֵּ ו  ֲאִפל 
ה ע  ו  ש  הֶׁיְׁ יז  ֶׁאֵּ רֹוִאין ש   יוֶֶׁׁ-ֶׁכ ְׁ ֹות  ִפל  לֶׁת ְׁ ַבט ֵּ רֶׁלְׁ סו  א 

ה ע  ו  ש  הֶַׁהיְׁ ר  מְׁ יֲֶׁעַדִיןֶׁלֹאִֶׁנגְׁ ה,ֶׁכ ִ ִבילֶׁז  ְׁ ש  ַוֲעַדִיןֶֶׁׁ,ב ִ
אֶׁ צֵּ נ ֵּ ֶׁש   ֶַׁעד ים ֶַׁרב ִ ַרֲחִמים ֶׁוְׁ ה ע  ו  ש  ֶׁיְׁ ִריִכין ֶׁצְׁ נו  א 

י רֵּ ַגמְׁ ֶׁלְׁ נו  תֵּ לו  מוֶֶֹׁׁ,ִמג   ַעצְׁ ֶׁב ְׁ ה ֹוע  ט  ֶׁש   ִמי ַחסֶֶׁׁ,ו 
ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ל ֵּ ַרש   ִמתְׁ ֶׁו  לֹום, ש   ֶׁלֹוֶֶׁׁ,וְׁ ה מ  דְׁ נ ִ ֶׁש   ֲחַמת מֵּ

ַמעֶׁ רֶׁש   ב  כ ְׁ ַרךְֶׁׁש   ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶֶַׁׁהש   ךְׁ ש   הִֶׁנמְׁ תֹו,ֶׁז  ִפל   תֶׁת ְׁ א 
ַמעֶׁ יֶׁש   םֶׁכ ִ ֵּ אלֶַׁעלֶׁש  עֵּ מ  ְׁ יִֶׁיש  אל,ֶׁכ ִ עֵּ מ  ְׁ תִֶׁיש  ַ ִלפ  ִמק ְׁ

מֹו:ֶׁ ו  ג  ַתרְׁ ,ֶׁוְׁ ךְׁ יֵּ נְׁ לֶׁע  לֹוִתֶׁ'ה'ֶׁא  ילֶׁה'ֶׁצְׁ יֶַׁקב ֵּ .ֶׁ'יךְֲֶׁׁארֵּ
ִהיאֶׁ ֶׁש   "ל ֶַׁהנ ַ ה ִני   ְׁ ֶַׁהש   ה ִלפ   ֶַׁהק ְׁ ל ֵּ ש  לְׁ ת ַ ְׁ ִֶׁמש  ם ִמש    ו 
אלֶׁ עֵּ מ  ְׁ תִֶׁיש  ַ ִלפ  ִהיאֶׁקְׁ ה,ֶׁש   ִריע  ְׁ תֶַׁהפ  ַ ִלפ  ִחיַנתֶׁקְׁ ֶׁ-ב ְׁ

יֶׁ ֲחַמתֶׁכ ִ הֶׁמֵּ ִפל   תְׁ לֶׁב ִ ֵּ ַרש   ִהתְׁ םֶׁלְׁ ד  א  בֶׁה  הֶׁלֵּ ע  טְׁ ַ מ  ש  
רֶׁ ב  ַמֶׁכ ְׁ ֶׁוְֶׁׁש   "ל. נ ַ ֶׁכ ַ תֹו ִפל   תֶׁת ְׁ יעֶׁה'ֶׁא  דֵּ ַותִֶׁמצְֶֶַׁׁׁעל־יְׁ

זֹוִכיןֶׁ ֶׁוְׁ ֹאת ֶַׁהז  ה ִלפ   ֶַׁהק ְׁ ם ֶׁג ַ ִלין ַבט ְׁ ֶׁמְׁ ה ִריע  ְׁ פ 
ִמידלְֶׁׁ הֶׁת   ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ֶֶׁׁ.ִהתְׁ

איֶׁ ַוד ַ ב ְׁ ַהֲאִמיןֶׁש   לְׁ יַדעֶׁו  ִריִכיןֶׁלֵּ יֶׁצְׁ ַרךְֶׁׁכ ִ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶַׁהש  
ה לֶׁפ   תֶׁכ   ִפל ַ ַעֶׁת ְׁ ֹומֵּ םֶֶׁׁ,ש  ו  יןֶׁרֹוִאיןֶׁש  אֵּ ש   ֶׁכ ְׁ ו  ַוֲאִפל 

ֶׁ ה ע  ו  ש  הֶֶׁׁ-יְׁ ִפל   ֶׁת ְׁ ם ו  ֶׁש  ין אֵּ ֶׁש   ַהֲאִמין ֶׁלְׁ ִריִכין צְׁ
ִריק לֹוםֶׁ,ל  ש   "ל.ֶֶׁׁ,ַחסֶׁוְׁ נ ַ רֶׁכ ַ הֶׁיֹותֵּ ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ ִהתְׁ לְׁ ו 

ֶׁ ה ע  ו  ש  ֶׁיְׁ ה יז  ֶׁאֵּ רֹוִאין ש   ֶׁכ ְׁ ם ֶׁג ַ ל לֶֶׁׁ-ֲאב  ַבט ֵּ ֶׁלְׁ ר סו  א 
ִפֶׁ הת ְׁ ִבילֶׁז  ְׁ ש  תֹוֶׁב ִ תוֶֶֹׁׁ,ל   ע  ו  יש  ֹמַחֶׁב ִ ִריִכיןִֶׁלש ְׁ ֶׁ,ַרקֶׁצְׁ

יֲֶׁעַדִיןֶׁ א,ֶׁכ ִ ַהב   ֶׁלְׁ ש  ַבק ֵּ לְׁ ַברֶׁו  ע  הֶַׁעלֶׁה  יֹותֶׁמֹוד  ִלהְׁ וְׁ

ינו ֶׁ ֶַׁחי ֵּ י מֵּ ֶׁיְׁ ל ֹאדֶׁכ   עֹותֶׁמְׁ ו  ש  הֶׁיְׁ ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ִריִכין ֶׁצְׁ נו  ֶׁ,א 
בֹוא ֶׁל  ִריִכין ֶׁצְׁ נו  א  ֶׁש    ַמה ֶׁלְׁ ה כ   זְׁ נ ִ ֶׁש   רֶֶׁׁ,ַעד ֲאש  

ִבֶׁ ְׁ ש  ֶׁל ֶׁב ִ אנו  ֶׁב   ה ֶׁז  היל ם־ַהז   ֶֶׁׁ,עֹול  ן ַעל־כ ֵּ ִריִכיןֶׁוְׁ צְׁ
ַהֶׁ הֲעַדִיןֶׁלְׁ ִפל   תְׁ ֹותֶׁב ִ ב  "ל.ֶׁ,רְׁ ַכנ ַ  וְׁ

ר ת ֵּ סְׁ א  ֶׁב ְׁ ִצינו  מ   הֶׁש   ז  לֶֶׁׁ,וְׁ הֶׁש   ִפל   ִחיַנתֶַׁהת ְׁ ִהיאֶׁב ְׁ ש  
"ל נ ַ ֶׁכ ַ ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ַלל הֶֶׁׁ,כ ְׁ ע  ו  ש  ֶׁיְׁ ה ֲאת  ר  ש   ֶׁכ ְׁ ו  ֲאִפל  ש  

ה ל   אֵּ ֶׁכ   ִאים ֶׁנֹור  ים ִנס ִ ֶׁוְׁ ה א  ל  ִנפְׁ ֶׁוְׁ ה דֹול  רֶֶׁׁ,ג ְׁ ב  כ ְׁ ש  
ֶׁ רְׁ ֶׁב ִ ַכי ד ְׁ רְׁ ֶׁמ  ת ֶׁא  יב כ ִ ַהרְׁ ֶׁלְׁ ן מ  ֶׁה  ַרח ִעירֶֻׁהכְׁ ֶׁה  חֹוב

יו נ  פ  רֹאֶׁלְׁ ִלקְׁ ה:ֶׁוְׁ ָכה ֵיָעש ֶ 'ֶָׁלִאיש   כ ָ כו  ֶׁ)ֶׁוְׁ ת ֵּ סְׁ ֶׁ,רֶׁו,ֶׁיא(א 
ךְֶׁׁוְֶׁׁ ץ,ֶֶַׁׁאַחר־כ   עֵּ ֶׁאֹותֹוֶַׁעלֶׁה  לו  ת  יֶׁוְׁ רֵּ ַגמְׁ ַפלֶׁלְׁ ַאף־נ 

ן י־כֵּ ִ ֶַׁאַחרֶַׁעל־פ  ם ֶׁ־ג ַ ִתיב ֶׁכ ְׁ ךְׁ ֶׁגחֶׁם)ש  ֶׁכ   ,)ֶׁ ֶסף : ו  ַות 
ְבך ְ  פ  ל ִלְפֵני ַרְגָליו ַות ֵ ֶלְך ַות ִ ֶ ר ִלְפֵני ַהמ  ַדב ֵ ר ַות ְ ֶאְסת ֵ

ן לו   ְתַחנ ֶ ֶֶׁׁןְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמ ַות ִ נו  ֶַׁהיְׁ ,' כו  וְׁ
יםֶׁ ִנס ִ ֶׁוְׁ עֹות ו  ש  ֶׁיְׁ ה ֶׁרֹוא  ל אֵּ ר  ִֶׁיש ְׁ ת ס  נ  כ ְׁ ש   ֶׁכ ְׁ ו  ֲאִפל 

ֶׁ ִאיםֶׁש   ל  ִנפְׁ דֹוִליםֶׁוְׁ אג ְׁ ֳחר  א־א  ר  טְׁ ֹאד,ֶֶַׁׁהס ִ הֶׁמְׁ ל  פְׁ נ 
ן י־כֵּ ִ הֶַׁאף־ַעל־פ  ז  ֶׁב   ִקים ְׁ פ  ת ַ ִֶׁמסְׁ ם ינ  םֶֶׁׁ,אֵּ ֶׁהֵּ ַוֲעַדִין

ב ִליםֶׁו  ל ְׁ ַ פ  ִדיםִֶׁמתְׁ ןֶׁעֹומְׁ בֵּ יוֶׁכ ְׁ נ  פ  ִניםֶׁלְׁ ַחנ ְׁ ִמתְׁ ֹוִכיםֶׁו 
ִביו ֶׁא  י נֵּ ִֶׁלפְׁ א ַחט ֵּ תְׁ ִ ןֶֶׁׁ,ַהמ  מ  ֶׁה  ַעת ֶׁר  ת ֶׁא  ֲעִביר י ַ ש  

ֶׁ א הו  אש   ֳחר  א־א  ר  טְׁ יֶַׁהס ִ רֵּ ַגמְׁ רֶֶׁׁ,לְׁ הֵּ ִהט   ֶׁלְׁ ה כ   זְׁ י ִ ש  
יֶׁ י,ֶׁכ ִ רֵּ ַגמְׁ ֶׁלְׁ ש  דֵּ ִהק   לְׁ יו  ִ ֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  נו  הֶׁל  ש   רֶׁע  ב  כ ְׁ ש  

ַרךְֶׁׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ יםִֶׁוֶֶַׁׁהש   הִנס ִ ב ֵּ עֹותֶַׁהרְׁ ו  ִריִכיםֶֶׁׁ,יש  ֶׁצְׁ נו  א  וְׁ
ִמיד,ֶׁ םֶׁת   ה  ֹמַחֶׁב   ִלש ְׁ םֶׁוְׁ יה  הֹודֹותֶׁלֹוֲֶׁעלֵּ ַאף־ַעל־לְׁ

ן י־כֵּ ִ ֹאד,ֶֶׁׁפ  הֶׁמְׁ ִפל   תְׁ ֹותֶׁב ִ ב  ַהרְׁ ִריִכיםֲֶׁעַדִיןֶׁלְׁ ֶׁצְׁ נו  א 
ֶׁ ינו  יֶַׁחי ֵּ מֵּ לֶׁיְׁ ֹותֶׁכ   עֹותֶַׁרב  ו  ש  ִריִכיםֶׁיְׁ ֶׁצְׁ נו  יֲֶׁעַדִיןֶׁא  כ ִ

ִחיַנת הֶׁב ְׁ ז  "ל.ֶׁוְׁ ַכנ ַ יתו  ֶׁוְׁ ַכי ֶאל ב ֵ ב ָמְרד ְ ָ ש  ֶַׁוי ָ רו  מְׁ א  ,ֶׁוְׁ
ֶַׁז"לֶׁ ינו  ֹותֵּ הֶׁטזַרב  ִגל   ַתֲעִניתֹו',ֶׁ:ֶׁ(.)מְׁ לְׁ ֹוֶׁו  ק  ש ַ בֶׁלְׁ ש    ש  
ֶׁ ֶׁש   "ל, נ ַ ֶׁכ ַ נו  יַהיְׁ ִ זֹאת,ֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  ֶׁכ   ה ע  ו  ש  ֶׁיְׁ ה א  ר  ש  

"ל: ַכנ ַ רֶׁוְׁ ַעקֶׁיֹותֵּ ןֶׁצ  י־כֵּ ִ ֶַׁאף־ַעל־פ 

ןֶׁ[כד]ֶׁ ַעל־כ ֵּ תֶׁקלז:(ֶׁוְׁ ב   ַ ו  ל א ֶׁ:ֶׁ)ש  ִאל  ַרע כ ְ ָ ָמל ְול א פ 
ֶָׁמל  ֶׁ)יֹור  ע ֶׁה ֶׁד ֵּ ִֶׁסימ ֶׁה, ֶׁרסן ִעיד, ֶׁדסְׁ ַעֶׁ(ף ֹורֵּ ֶׁפ  ינֹו אֵּ ש   ֶׁכ ְׁ י ֶׁכ ִ ,

ה ִפל   ת ְׁ לֶׁב ַ ֵּ ַרש   ִמתְׁ אלֶׁו  עֵּ מ  ְׁ תִֶׁיש  ַ ִלפ  לֶׁקְׁ ַבט ֵּ ינֹוֶׁמְׁ אֵּ ֶׁ,וְׁ
הֶׁלוֶֹׁ מ  דְׁ נ ִ ֲחַמתֶׁש   הֶֶׁׁמֵּ ב ֵּ ֶַׁהרְׁ תֹו ִפל   תְׁ ַעלֶׁב ִ ֶׁפ   ר ב  כ ְׁ ש  
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ִחיַנתֶׁ ֶׁב ְׁ אל, עֵּ מ  ְׁ ִֶׁיש  ת ַ ִלפ  ֶׁקְׁ ִחיַנת ֶׁב ְׁ הו  ז   ֶׁש   "ל, ַכנ ַ וְׁ
ֶׁ "ל, נ ַ ֶׁכ ַ ה ִריע  ְׁ ֶַׁהפ  ת ַ ִלפ  הקְׁ י־ז  דֵּ לֹוםֶֶַׁׁעל־יְׁ ש   ֶׁוְׁ ַחס

לֹום ש   תֹוֶַׁחסֶׁוְׁ לו  ֶׁג   ךְׁ רֵּ א  ִיתְׁ תֹוֶׁוְׁ ע  ו  ש  ַמרֶׁיְׁ בֶׁג ְׁ ַעכ ֵּ ֶׁ,ִנתְׁ
ֶׁב ִֶׁ ל ֵּ ַרש   ִמתְׁ ֶׁש   ַאַחר רֶׁמֵּ עֹורֵּ ִיתְׁ ֶׁוְׁ ֶַׁיֲחזֹר ז א  ֶׁוְׁ ה, ִפל   תְׁ

ִחיַנתֶׁ אֶׁב ְׁ הו  ק,ֶׁש   לֵּ אֲֶׁעמ  הו  וֶׁש   ש   תֶׁעֵּ ַ ִלפ  ִחיַנתֶׁקְׁ ב ְׁ
יֶׁ רֵּ ַגמְׁ ֶׁלְׁ ֹו ִֶׁלב  ם טֵּ ִֶׁויַטמְׁ ֱאֹטם י  ֶׁוְׁ ה ל  רְׁ ע  ֶׁה  ת ַ ִלפ  קְׁ

ה ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ק ַחז ֵּ ִהתְׁ הֶֶׁׁ,ִמל ְׁ מ   ֶׁכ ַ ה ז   ֶׁש   ה רֹוא  ֶׁש   ַאַחר מֵּ
םֶׁ טֵּ ַטמְׁ ַכלֶׁלְׁ לֹוםֶׁיו  ש   ַחסֶׁוְׁ ֶׁוְׁ ה, ֶַׁנֲענ  ינֹו אֵּ קֶׁוְׁ ֹועֵּ צ  ש  

ֹוֶׁ ךְִֶׁׁלב  ל־כ   עֹותֶֶׁׁכ   ו  ש  לֶַׁהיְׁ תֶׁכ   יֶׁא  רֵּ ַגמְׁ חֶׁלְׁ כ ַ ְׁ ש  י ִ ַעדֶׁש  
ֶׁ רֹו רֲֶׁעז  ב  כ ְׁ ַרךְֶׁׁש   ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ילַהש   עֵּ רֶׁלְׁ ֹבא  ַכמְׁ הֶֶׁׁ,,ֶׁוְׁ ז   ש  
ק לֵּ הֲֶׁעמ  ֶֶׁׁ,ַמֲעש ֵּ ַ מ  בש   ל ֵּ הֶׁב ַ ח  כְׁ ִ ִניסֶׁש  ֲֶׁעַדִיןֶֶׁׁ,כְׁ ו  ִאל  כ ְׁ
ֶׁ ִחיל ִֶׁהתְׁ ַרךְֶׁׁלֹא ב   ם־ִיתְׁ ֵּ "ל.ֶֶַׁׁהש   ַכנ ַ ֶׁוְׁ ל ל  ֶׁכ ְׁ יַע ִ הֹוש  לְׁ

ן ו  ל א ָמלֶַׁעל־כ ֵּ ִאל  ַרע כ ְ ָ יֶָׁמל ְול א פ  ה,ֶׁכ ִ י־ז  דֵּ ֶׁ,ַעל־יְׁ
ִהיאֶׁ הֶׁש   ל  רְׁ ע  תֶׁה  ַ ִלפ  םֶׁקְׁ עֹורֶׁג ַ נֵּ רֶׁוְׁ לֹום,ֶׁחֹוזֵּ ש   ַחסֶׁוְׁ

הו ֶׁ ֶׁש   ו ש   תֶׁעֵּ ַ ִלפ  ֶׁקְׁ "ל. נ ַ ֶׁכ ַ ק לֵּ ֲֶׁעמ  ןא ִריִכיןֶֶַׁׁעל־כ ֵּ צְׁ
ם יה  נֵּ ְׁ ֶׁש  ַהֲעִביר הֶֶׁׁ,לְׁ ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ק ַחז ֵּ ִהתְׁ ֶׁלְׁ ֹות כ  ִֶׁלזְׁ י דֵּ כ ְׁ

עֹותֶׁ ו  ש  לֶַׁהיְׁ ֶׁכ   ֹר כ  ִלזְׁ ֶׁוְׁ ַהֲאִמין ֶׁלְׁ ִריִכין ֶׁצְׁ י ֶׁכ ִ ִמיד, ת  
ֶׁ ה ש   ֶׁע  ר ב  כ ְׁ ֶׁש   אֹות ל  פְׁ ַהנ ִ ַרךְֶׁׁוְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶֶַׁׁהש   נו  ִעמ  

הֶׁב ִֶׁ נ   ַעדֶׁהֵּ ַרִיםֶׁוְׁ צְׁ ִ תִממ  ו  ִטי  ר  ִבפְׁ תֶׁו  ו  ִלי  ל  יֹותֶֶׁׁ,כְׁ ִלהְׁ וְׁ
ירֶׁ ת ִ ַהעְׁ לְׁ בֹואֶׁו  ִתידֶׁל  ע  קֶׁל  צֹועֵּ רֶׁוְׁ ב  ע  הֶַׁעלֶׁה  מֹוד 

ֶׁ ה ב ֵּ ֶַׁהרְׁ ל ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ לְׁ ַרךְֶׁׁו  ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ַהש   ֶֶׁׁלְׁ ינו  ֶַׁחי ֵּ י מֵּ ֶׁיְׁ ל כ  
"ל: ַכנ ַ  וְׁ

ֶַׁז"לֶֶׁׁ[כה] ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  הֶׁש   ז  הֶׁיד.(וְׁ ִגל   ֵני ֶׁ:)מְׁ ְ ִמפ 
ָלָמא ָהָתם ַהְללו  ָמה ֵאין קו   ְ ש  ִרים, ב ִ פו  ל ב ְ ִרין ַהל ֵ

ֵתי ַעְבֵדי  ְרע ה, ֲאָבל ָהָכא ַאכ ָ ַ ַעְבֵדי ה' ְול א ַעְבֵדי פ 
ָלא,  ו  ש  ֲאָנן, ְוָרָבא ָאַמר ְקִריָאָתה  ֶזהו  ִהל  ֵורו  ְ ֲאַחש 

ִליֵגי ְ הֶַׁהְינו  ָהְך ְוָלא פ  ֻאל   ִריםֶַׁעלֶׁג ְׁ לֶׁאֹומְׁ יֶַׁהל ֵּ ,ֶׁכ ִ
ֶׁכ ְֶׁׁ ה מ  לֵּ ְׁ תֶׁש  דו  ַעבְׁ ֶׁמֵּ אנו  צ  י   ֶׁש   ַרִים ִֶׁמצְׁ ִציַאת ֶׁיְׁ מֹו

י רֵּ ַגמְׁ ֶׁלְׁ ת רו  חֵּ ַעלֶׁ,לְׁ ִמיםֶׁ־ש   ֶַׁהי   ל ֶׁכ   עו  ב ְׁ ִֶׁנקְׁ ה ז 
ֶׁ ש  ֶֹׁקד  י אֵּ ר  ִֶׁמקְׁ ם הֵּ ֶׁש   לֶֶׁׁ,טֹוִבים ו  ט  ֶׁב ִ א ֶׁהו  ם ה  ב   ש  

תֶׁ כו  ֶַׁמלְׁ ש  ח  ֶַׁהנ   ֶֻׁזֲהַמת ל ט ֵּ ב ַ ִֶׁנתְׁ ז ֶׁא  י ֶׁכ ִ ה, אכ  ל  מְׁ
ִריםֲֶׁעַדיִֶׁ פו  לֶׁב ְׁ ה.ֲֶׁאב  ע  ש   רְׁ תֶׁה  כו  הֶַׁמלְׁ ל  ט ְׁ ב ַ ןֶׁלֹאִֶׁנתְׁ

יֶׁ י,ֶׁכ ִ רֵּ ַגמְׁ הֶׁלְׁ ע  ש   רְׁ ש  ֲאָנןה  ֵורו  ְ ֵתי ַעְבֵדי ֲאַחש  ,ֶַׁאכ ָ
ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ הוְׁ אכ  ל  ֶׁמְׁ ֹות י  ֲעש ִ ֶׁב ַ ר ֶֻׁמת   ִרים ו  ֶׁפ  ת ֱאמ  ֶׁ,ב  
ֶׁ ן ַעל־כ ֵּ מֹוֶׁוְׁ ַעצְׁ ֶׁב ְׁ הו  ֶׁז  ת ֱאמ  ֶׁב   ל ֲֶׁאב  ל, ֶַׁהל ֵּ ֹו ֶׁב  ין אֵּ

ִריםֶׁ ו  ֶׁפ  ל אֶׁש   ל  פְׁ סֶַׁהנ ִ ףֶַׁהנ ֵּ ֹק  לֶׁת  דֹולִֶׁמכ   אֶׁג   הו  ש  
רֶׁ ִֶׁעק ַ י ֶׁכ ִ ֶַׁז"ל, ינו  ֹותֵּ ֶַׁרב  רו  מְׁ א  ֶׁש   מֹו ֶׁכ ְׁ ֹוֲעִדים, ַהמ 
ִריםֶׁ ו  ֶׁפ  ל ֶׁש   ה מ  ֲעצו  ה  ֶׁוְׁ ה א  ל  פְׁ ֶַׁהנ ִ ה ר  א  ַהה  ֶׁוְׁ ס ַהנ ֵּ

א זֹאתֶֶׁׁ,הו  הֶׁכ   א  ל  הִֶׁנפְׁ ר  א  ֶׁה  ינו  לֵּ יִכיןֶׁע  ִ ש  ֶַׁממְׁ נו  א  ש  
ַכי ד ְׁ רְׁ ַרתֶׁמ  א  אֶׁה  הו  ג ֶֶַׁׁ,ש   ִהתְׁ ֶׁלְׁ ה כ   זְׁ נ ִ הֶׁש   ִפל   תְׁ ֶׁב ִ ר ב ֵּ

ה ֶַׁהז   ת לו  ֶַׁהג   ֲֶׁאִריַכת י ימֵּ ֶׁב ִ ם רֶֶׁׁ,ג ַ ִֶׁעק ַ ה ז  ֶׁוְׁ "ל. נ ַ כ ַ
ֶׁ נו  א  ֶׁש   ֹו ד  ַחסְׁ ֶׁב ְׁ ִחים מֵּ ֶׁש ְׁ נו  א  ֶׁש   ִרים ו  ֶׁפ  ַחת מְׁ ש ִ
ֶׁ נו  לֵּ א  ִיגְׁ ֶׁוְׁ נו  תֵּ ִפל   ֶׁת ְׁ ַמע ְׁ ִֶׁיש  ה ֶַׁעת   ם ג ַ ֶׁש   ִחים טו  ב ְׁ

ה.ֶׁ ר  הֵּ ֶׁמְׁ

ֶׁ הו  ז  ָלה  ְקִריָאָתה  ֶזהו  ִה וְׁ ו  לֶֶׁׁ-ֶׁל  לֶׁש   ֶַׁהַהל ֵּ ר ִֶׁעק ַ י כ ִ
ה ִגל   ְׁ ִריַאתֶַׁהמ  אֶׁקְׁ ִריםֶׁהו  ו  סֶׁ,פ  ףֶַׁהנ ֵּ ֹק  םֶׁת  סֵּ ַפרְׁ ְׁ מ  ֶׁ,ש  

ֶׁ הֶׁש   מ  דְׁ נ ִ תֶׁש   עֵּ תֶׁב ְׁ לו  תֲֶׁאִריַכתֶַׁהג   עֵּ םֶׁב ְׁ ג ַ ם־ש   ֵּ ַהש  
ֶׁ ַרךְִֶׁׁיתְׁ םֶֶׁׁב   ,ֶׁג ַ ו  נ  ִניםִֶׁממ   ירֶׁפ   ת ִ זֶַׁמסְׁ ַרךְֶׁׁא  ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ֶַׁהש  

רֶׁ ת ֵּ סְׁ א  ַכיֶׁוְׁ ד ְׁ רְׁ יֶׁמ  ימֵּ הֶׁב ִ י  ה  מֹוֶׁש   ֶׁכ ְׁ נו  תֵּ ִפל   ַעֶׁת ְׁ ֹומֵּ ש 
ת לו  ֶַׁהג   סֹוף ֶׁב ְׁ ה י  ֶׁה  ז א  ֶֶׁׁ,ש   עו  ט  ֶׁוְׁ בו  ְׁ ש  ֶׁח  ה ב ֵּ ַהרְׁ וְׁ

בֶׁעֹודֶׁ ו  ש  ֹאֶׁי  ל  םֶׁש   ה  הֶׁל  מ  ִנדְׁ ַרךְֶׁׁוְׁ ב   ם־ִיתְׁ ֵּ ינו ֶֶַׁׁהש   לֵּ ֶׁ,אֵּ
םֶׁ הֶׁג ַ ִפל   תְׁ ֶׁב ִ קו  ַחז ְׁ רִֶׁהתְׁ ת ֵּ סְׁ א  ַכיֶׁוְׁ ד ְׁ רְׁ מ  לֹום.ֶׁו  ש   ַחסֶׁוְׁ

ז הֶֶׁׁ,א  ר  א  ֶַׁהה  ינו  לֵּ יִכיןֶׁע  ִ ש  ֶַׁממְׁ נו  א  ס,ֶׁוְׁ נֵּ ֶׁלְׁ כו  ז   ַעדֶׁש  
ה נ  ש   ֶׁוְׁ ה נ  ֶׁש   ל כ  ֶׁב ְׁ ֹאת ֶַׁהז  ה דֹול  קֶֶׁׁ-ֶַׁהג ְׁ ַחז ֵּ ִהתְׁ לְׁ

ֶׁ י מֵּ ֶׁיְׁ ל כ  ֶׁב ְׁ ִמיד ֶׁת   ה ִפל   תְׁ הב ִ ֶַׁהז   ת לו  ֶַׁהג   ֶׁ,ֲאִריַכת
ֶׁ יש   ִ ֶֶַׁׁאף־ַעל־פ  ש  ֲאָנןש   ֵורו  ְ ֵתי ַעְבֵדי ֲאַחש  ֶׁ,ַאכ ָ

ֶׁ ינו  לֵּ תֶׁע  ל  הֶׁמֹוש   ע  ש   רְׁ תֶׁה  כו  ַמלְׁ ךְֶׁׁו  ל־כ   ַאף־ַעל־,ֶׁכ  
ן י־כֵּ ִ ֶֶׁׁפ  נו  מֵּ ֶַׁעצְׁ ִקים ַחז ְׁ מְׁ ֶׁו  ֹו ד  ַחסְׁ ֶׁב ְׁ ִחים טו  ֶׁב ְׁ נו  א 

יו ֶַׁרֲחמ  רו  מְׁ כְׁ י ִ ִמידֶַׁעדֶׁש   לֶׁת   ל ֵּ ַ פ  ִהתְׁ הֶֶׁׁלְׁ ז  ֶׁוְׁ , ינו  לֵּ ע 
ִרים ו  ֶׁפ  ל ֶׁש   ל ֶַׁהַהל ֵּ ר ֶֶׁׁ,ִעק ַ ִחיַנת ְקִריָאָתה  ֶזהו  ב ְׁ

ָלא ו  ִריםִהל  פו  יִכיןֶׁב ְׁ ִ ש  מְׁ ַ מ  הֶׁש   ר  א  רֶַׁהה  הִֶׁעק ַ יֶׁז  ֶׁ,,ֶׁכ ִ
הֶׁ ִפל   תְׁ קֶׁב ִ ַחז ֵּ תִֶׁנתְׁ לו  תֶַׁהג   ֲאִריכו  ֶׁב ַ נו  תֵּ דו  ַעבְׁ םֶׁב ְׁ ג ַ ש  

ִמיד ֶׁעֲֶֶׁׁ,ת   ת ַ ִלפ  ֶׁקְׁ ת ִחי ַ ֶׁמְׁ ר ִֶׁעק ַ ה ז   ֶׁש   ק לֵּ ימ  דֵּ ֶַׁעל־יְׁ
ז ֶׁא  ינו  לֵּ ִאירֶׁע  ֵּ מ  ַכיֶׁש   ד ְׁ רְׁ תֶׁמ  ֻדל ַ ףֶׁג ְׁ ֹק  "ל:ֶׁ,ת  נ ַ ֶׁכ ַ

 





 
 מתוך הספר לקט

 מחנה דן
 על התורה

 "אמור אל הכהנים"



מבוא

כי באמת צריכין לחפש את הצדיק האמת תמיד אפילו המקורבין 

אליו וכנ"ל, שיזכו להתקרב אליו ביגיעות יותר ויותר כדי לקבל ממנו 

יותר ויותר עצות וכו'. כי הצדיק מסתתר כל פעם מהעולם וכו' עד 

ובקשה  יגיעות  ע"י  אם  כי  הגדול  מאורו  ולינק  לקבל  להם  שקשה 

וחיפוש הרבה.

צריכין  ולעילא,  לעילא  הסתלקותו  אחר  מכ"ש  בחייו,  גם  וזה 

ולילך  הק'  בתורתו  ולחפש  לסלסל   – ויותר  יותר  ולבקשו  לחפשו 

עד  השי"ת,  לפני  הרבה  ולהתחנן  ולבקש  הק',  ואורחותיו  בדרכיו 

שיזכה  עד  ה',  לפני  כמים  לבו  שישפוך  עד  הרבה,  דמעות  שיוריד 

למצוא ולהשיג פנימיות כוונת תורתו הק', שזהו בחי' הצדיק בעצמו.

כי עיקר הצדיק הוא תורתו הק' ששם גנוז רוה"ק שלו.

)הל' שלוחין ה"ה,י"ב(



  דן קיצור ח"י הכללים מחנה כ

 

 קיצור ח"י הכללים ללימוד הספה"ק "ליקוטי מוהר"ן" בעיון ועומק
 ערכם הרה"ח איש אלקים קדוש וטהור ראש חבורתינו מוה"ר אברהם זצ"ל

 למוהרנ"ת ז"לבן להקדוש וו"ח וכו' וכו' מוה"ר נחמן טולטשינער זלה"ה תלמיד מובהק 
 אשר הוציאם מדברי רבינו ז"ל ומדברי תלמידו הק' מוהרנ"ת ז"ל

 )נעתק בקיצור מהקדמת ספרו הק' באור הליקוטים(
 

 מלבד הנסתר והדרש שנמצא במאמריו הק',   א.

בעשרם ממקום אחר וממאמר אחד לחבירו   א.
)וכמה פעמים נראה שגם עצם המאמר הוא כעין 
חידה והלבשה נפלאה להשגתו, כעין הלבשת 
השגתו בספורי מעשיותיו(, עוד גם בבואם בסוג 
הנגלה, נכונים ונפלאים הם בחכמה ובתבונה 
 הרישא והסיפא והמציעתא, שמפרשים ומבארים 

 זה לזה וזה לזה. 

 בפלס ומשקל חכמתו ורוח קדשו מנה וספר כל   ב.

 דבור ודבור הן בפה והן בכתב מה לקצר ומה   ב.
 להאריך מה לחסר ומה לייתר. 

 במקום שכולל הרבה דברים וענינים, ובוחר   .ג
בענין אחד ותופס אותו למשל ולדוגמא ללמוד   .ג

מאתו על כל הענינים, נגלה ונראה כמה פעמים 
 שנמצא לו כוונה מיוחדת מה שבחר ותפס זה הענין 

 ולא ענין אחר. 

 כל דבור והשגה מהשגותיו הק' נמשכין ביותר   .ד
בהתיקונים הנזכרים ומבוארים במאמר. כי   .ד

דבריו והשגותיו הק' שבמאמר הם הם האורות 
והמוחין להתיקונים היוצאים מהם, ועיקר כל 
 השגה מהשגותיו הק' תתפעל ותהיה )יוצאת אל 

 הפועל( בהתיקונים שנמצאים בה. 

 כן ההשתדלות בפועל בהתיקונים מועלת   ועל
בנת תורתו הק' )כי גם )ומוכרחת( להשגת וה  ועל

 אלו התיקונים הם בכלל הכלים וההקדמות לקבל 
 אור השגותיו הק'(. 

 משום כך באמירת והתגלות המאמר )וכן היום   גם
ע"י שמעיינים במאמר וזוכין להבין בו( עי"ז   גם

 גופא זוכין להתיקונים שבו )כי דבריו והשגותיו 
 נ"ל(.שבמאמר הם בעצמם שורש התיקונים, וכ 

 כל מקרא או מאחז"ל שמזכיר חלק ממנו   ה.

סובבת כוונתו על כל לאיזה ענין או פרט,   ה.
 נכנס ונתבאר כל המקרא והמאחז"ל בזה הענין, ו

 הענין לכל פרטיו. 

 ענין הכתוב "זה לעומת זה עשה האלקים" כפי   ו.

ביאורו בספרי אמת, שכל מה שנמצא מצד   ו.
הקדושה והטוב נמצא כנגד זה מצד הטומאה והרע 
 )כקוף בפני אדם(, ונלמד כמה פעמים צד הטוב 

 מהפוכו שבצד הרע. 

 בכל המידות והבחינות שמזכיר בהם בכל ענין,   ז.

כלולה כל מדה ובחינה בפרטיות מכל המדות   ז.
 המובא בספרי אמת  והבחינות שבזה הענין )כעין

 בענין הספירות(. 

 כל המדריגות העולות מאין תכלית עד א"ס   ח.

נחשבים כולם לאורות וכלים, כי כל מדריגה   ח.
שלמטה יותר נחשבת לכלי כנגד המדריגה 
 שלמעלה מאתה, והיא כנגדה תחשב לאור 

 המתקבל בתוך הכלי. 

 בענין השגותיו והודעותיו ברוממות הצדיק   ט.

ותורתו, עיקר כוונתו הוא על יחידי הדורות   ט.
)כרשב"י והאריז"ל( וברובם ככולם לא יהי' עיקר 
 כוונתו זולת על משה משיח בעצמו שאנו מחכים 

 אליו. 
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 בענין ביאור הכתובים ומאמרי חז"ל ע"פ   י.

השגותיו הק', דרכו שבתחילה מציע ומפרט   י.
עצם ההשגה לכל פרטי', ואח"כ מבאר איך כל זה 
כלול ומבואר בהכתוב או המאחז"ל, ואם נראה 

נמצא לזה ביאור  –לפעמים ששינה מדרך וסדר זה 
מדבה"ק )זולת בלשון סתם יש שמקדים תחלה את 
 הכתוב או המאחז"ל הכולל לכל דברי ההשגה 

 שמבאר אח"כ(. 

 כשגומר להודיע עצם ההשגה של כל תורה   יא.

ומביא אח"כ איזה כתוב או מאחז"ל שמבאר   יא.
בו זאת ההשגה, אין דרכו להרכיב בזה הכתוב או 
מאחז"ל ענין חדש שלא דיבר מקודם, ואם נראה 
לפעמים לעיני המעיין ששינה מדרך זה, ידע נאמנה 

עתו כי נמצא לזה באור מדבה"ק, ובחתירתו ויגי
ימצא ויראה מעט או הרבה אשר נרמז גם זאת 
 בדבר ההשגה שדיבר וגילה, ואז יבין כוונתו 

 הנפלאה שהביאתו לזה. 

 בהדברים הנודעים ומבוארים בדברי חז"ל או   יב.

בספרי הקבלה, נמצא כמה פעמים שאינו   יב.
 מזכיר בהם זולת ראשי פרקים וסמך על המעיין 

 שידרוש אחריהם.שיודע מהם או  

 בפרושיו וביאוריו להכתובים ומאחז"ל ע"פ   יג.

השגותיו הק', אינו מוציא את הכתובים   יג.
ומאחז"ל מידי פשוטם, ואדרבה, מיוחדים 
 ומקושרים הם פירושו עם פירוש הפשט ומשלים 

 ומבאר אחד את חבירו. 

 האמונה הפשוטה ברוממות דעת הבורא ית'   יד.

לאין סוף ועומקה לאין תכלית, עד כי נמצאים   יד.
הרבה דברים הנראין לדעתנו האנושית כשני 
הפכים בנושא אחד אבל לדעתו וחכמתו ית' הבלי 
גבול, לבלתי הפכים יחשבו. ויש גם להיפך, שיש 
 דברים שלחיוב דעתו ית' נחשבים הם לשני הפכים 

 ומדעתנו האנושית נעלם ונסתר לגמרי סיבת זה 
 החיוב. 

 בענין שם השכינה, אשר מבואר מדברי   טו.

המקובלים שהיא המשכת אלקותו ית'   טו.
לכלליות הבריאה, ולהיותה נחשבת בזה כביכול 
כעין זולתו, ובאמת לא נחשבת לזולתו ח"ו, כי 
מחשבת האדם המבדילה ומפרידה בפירוד ממש 
הוא כמחשבה לאמצעי וע"ז ח"ו, ולא כן בלב 

מבינים מדעתם )בידיעה דלא נדע ונתפס החכמים ו
בדעת העבים והמגושמים כמונו(, כי להם תהיה 
התחשבותה כזולתו ואמצעי כביכול בתכלית 
 אחדותו בעצמו ית', אשר באמת האמיתי אין עוד 

 מלבדו וזולתו. 

 בדבר הסברת התורה שבחכמת האין סוף ית',   טז.

אשר אין סוף ותכלית להסיבובים והצמצומים   טז.
המוכרחים להסברתה והבאתה בלב המוגבלים 
והגופניים )שהם כלל המאמרים והתורות שמגלים 
לנו הצדיקים( שהם באמת כשני הפכים בנושא 
אחד, להביא ולהסביר דעתו ית' האין סוף בלב 
המוגבל, ע"כ באמת אין שום יכולת ואפשרות 

ם ובצמצומים כ"א ע"י לבוא ולכנוס בסיבובי
האמונה לבד, ובביטול דעת עצמו לגמרי. וגם כפי 
האמונה בדברי הרופאים )הצדיקים( ועצותיהם 
להשמר ולרפא את המוח והדעת מיום ליום, כן 
 זוכין לעשות ולקיים את דבריהם עד שיזריח גם 

 עליהם הדעת הבלתי נודע להם בתחילה. 

 יות לדבר אחד, לפעמים מביא ב' או ג' רא  יז.

ולהבלתי מעיין ומעמיק בדבריו נראים ונדמים   יז.
 כראיה אחת, והוא מסבת רוב הקשר שהם קשורים 

 ואחודים זה בזה. 

 אין דרכו להרכיב באמצעות קשרי דבריו הק'   יח.

 שבכל תורה ענין מיוחד בפני עצמו בלתי   יח.
 כוונה המיוחדת לזה. 
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 ל אין "פסוק הנ רביה"קשמביא   במה
יה שהתפילה היא כלי זיין עדיין רא  במה

ה מביא רביה"ק לקמן מהכתוב "בחרבי לז]הראיה 

הראיה היא לענין מה שיש  , רקובקשתי" וכו'[
חוטם, היינו שעל ידה  'תפילה שהיא בחי

זוכין להמשיך ולקבל השפעת החוטם. ובזה 
 רביה"קממילא מתבארים ראשית דברי 

משך רוחא דחיי  ]חוטם[שמנוקבא דפרדשקא 
י התפילה "למשיחא, שזאת ההמשכה היא ע

 ]שלכן נקראת זאת התפילה ע"ש החוטם, בחי' "תהילתי

ה "בהג '. וכן מבואר לקמן אות באחטום לך"[
תהילתי אחטום " 'י התפילה שהיא בחי"שע
 ו אורות, "ממשיכים החיות, שהם התרפ "לך

 מנוקבא דפרדשקא. 

 הנה  חוטם, 'ענין התפילה שבבחי  וביאור
 'התפילה של משיח, שהיא בחי  וביאור

. כי גם כל 'השכינה הק ', היא בחי"תהילתי"
מישראל מתפלל  דפילה שכל אחתפילה ות
כמבואר בדברי  ,איבר מהשכינה 'היא בחי
. אמנם המשיח 'לקמן אות ו רביה"ק

שבתפילתו באות ונכללות גם כל תפילות 
 'לקמן אות ו רביה"קישראל, כמבואר בדברי 

 בחי', ממילא תפילתו היא ב[ (א)א]עיין גם לעיל 
. והנה מבואר בדברי 'כלליות השכינה הק

שכל התפילות המובאות  'לקמן אות ו יה"קרב
משיח, מלובשין  'לצדיק שבדור, שהוא בחי

העלאת  'ז נעשה בחי"ועי 'בהן הנשמות הק
]שזה בחי' מה שהשכינה הק' מתפארת ש "נ עיי"מ

באלו הנשמות לפני הקב"ה חזי במה ברך קאתינא לגבך, 

,ח' וכן בהל' השכמת הבוקר ה"א,ט' גהל' נזיקין ה" יןעי

יחוד עליון של קוב"ה ז נעשה ", ועיבכ"מ[ו
שהוא בעל החוטם  ,ה"ושכינתיה, שהקב
ממשיך  ,]עיין אדרא רבה קל:[שאליו מתפללים 

תהילתי "ל. וזהו "ו אורות הנ"ומאיר התרפ
]ומובא שם בזוה"ק שהאי קרא עתיק  "אחטום לך

י שהתפילה "שע יומין אמרו, היינו בעל החוטם[
 ]בחי' השכינה הק' כנ"ל[ "תהילתי" 'היא בבחי

אמשיך לך השפעת  - "אחטום לך"ז "עי
]וע"י שזוכה לאלו  ו אורות"החוטם שהם התרפ

התרפ"ו אורות שהם הרוח חיים של משיחא הנמשך מן 

החוטם הנ"ל, מזה נמשך אח"כ מה שמשיח הוא בבחי' 

ח )מורח ודאין, כמובא בלשון חז"ל(, שזה בחי'                                                 מור 

 היינו שזוכה לבחי' ריח. ועיין גם  ,'"ריחו ביראת ה"וה

 .מענין ריחא דחנוניתא אני מריח[ (מג)לקמן ו 

 ל יש להוסיף ולבאר, דהנה עיקר "הנ  י"ועפ
נ הוא דייקא "של העלאת מ 'הבחי  ועפ"י

מצד תפילות ישראל שנכללות בתפילת 
משיח. כי עיקר התפארות השכינה הוא דייקא 

ת ממקומות הנמוכים כידוע כשעולות הנשמו
היא  ואז דייקא ]עיין הל' השכמת הבוקר ה"א,ט'[
]וממילא אז הזווג נ "עיקר הבחינה של העלאת מ
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. נמצא שככל שנכללות הוא בשלימות יותר[
ז "בתפילת הצדיק יותר תפילות ישראל, עי

נשלמת תפילת הצדיק ביותר ונעשה  דייקא
 "טום לךתהילתי אח"ל של "הזווג הנ
גדולה יותר. וכפי מה שמבואר  בשלימות

שכל המלחמות וכל  רביה"קבהמשך דברי 
השפעת החוטם  בחי'הכבישות הכל הוא מ

, ממילא מובן ['"]כמ"ש "והריחו ביראת ה' וכול "הנ
ת, "מדברי מוהרנ )א(מה שהבאנו לעיל א

שעיקר הכלי זיין שבתפילת משיח הוא דייקא 
ם שאר תפילות ישראל כשנכללות בתפילתו ג

 'שאז הוא עיקר הארת הנשמות לתפילה בבחי
ו "נ, ואז עיקר השפעת התרפ"העלאת מ

מצמצם וכשמשיח אורות, הארת החוטם. 
בחינה של בהמלביש הארת החוטם הנ"ל ו

קש בשאלת צרכיו אזי כמו ששואל ומ
כמו"כ מתקיים, בחי' כלי זיין, כי משם כל 

 שעיקר כלי זיינו נמצא  ."רבדבואר בו כמחכ
 י תפילות ישראל."ע 

   )ו(א

   )ו(א

  

 בזה  "'והריחו ביראת ה"ממה שכתוב   הנה
רואים שכל המלחמות והכבישות   הנה

שיעשה ויכבוש משיח הכל נמשך מן התפילה 
 בחי'ל טם שמשם יזכה משיחחו בחי'שב
 'הוא בחי "והריחו", כי '"והריחו ביראת ה"

 '"וכו"שבתיבת  רביה"קחוטם. ומובן מדברי 
שם מבוארות כל  ['"וכו]"והריחו ביראת ה' שנקט 

י אם אין מדובר שם כ]ל "המלחמות והכבישות הנ

 שכלרק אפילו על חלק מהמלחמות והכבישות א"כ מנין 

, היינו '"הכבישות הם בבחי' "והריחו וכו וכלהמלחמות 

ישנן עוד אפשר ששנמשכות מן התפילה שבבחי' חוטם, 

מלחמות וכבישות שאינן מבוארות בהמשך הפסוקים 

תיבת בהנ"ל ואינן נמשכות מבחי' התפילה הנ"ל, אע"כ ש

כלולות ממש כל המלחמות וכל הכבישות של  '""וכו

כדי להבין מעט ענין . וממילא משיח[
המלחמות והכבישות של משיח צריך 

  "'וכו"בתיבת  רביה"קלהתבונן במה שרמז 
 ל."הנ 

 ולא  'והריחו ביראת ה"אומר הכתוב   והנה
למראה עיניו ישפוט ולא למשמע   והנה

אזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים והוכיח 
במישור לענוי ארץ. והכה ארץ בשבט פיו 

]בפסוקים שאח"כ לא  ית רשע"וברוח שפתיו ימ

. וכפי שמבואר שייך עוד ענין של מלחמה עיי"ש[
שבאלו הפסוקים כלולה כל  רביה"קבדברי 

מלחמתו של משיח, הרי שמלחמתו כוללת 
ושפט "ש "משפט, כמ 'שלוש בחינות. בחי

והוכיח "ש "תוכחה, כמ '. בחי"בצדק דלים
 הכנעת הרשעים 'ובחי רץ,במישור לענוי א

והכה ארץ בשבט פיו " 'ם שזה בחי"והעכו
. וכל אלו השלוש "וברוח שפתיו ימית רשע

הארת החוטם שימשיך  חבחינות יהיו מכ
]כמו שמתחיל "והריחו ביראת ה'" שזה בחי' בתפילתו 

ולא " 'כ יהיה המשפט בבחי"שע חוטם[
 ', והתוכחה תהיה בבחי"למראה עיניו ישפוט

 והכנעת הרשעים  "ולא למשמע אזניו יוכיח"
 תהיה בשבט פיו וברוח שפתיו לבד. 

 ענין המלחמה שיש בשלוש הבחינות   ולבאר
ל יש להקדים, דהנה מבואר "הנ  ולבאר

ה "ח שעכשיו בגלותינו הקב"במאמר רבב
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 ,"הסתרת פניך"ש "הסתרת פנים כמ 'בבחי
רחמים, ופנה לנו עורף,  'בחי ]הפנים[שהוא 

תפילותינו ובקשותינו דין. וכל  'שהוא בחי
סובבים על זה שפנה אלינו עורף שיחזיר את 
פניו, שזה לא יהיה רק עד שישתלם בנין קומת 

]שכל תפילה של י תפילות ישראל "כל השכינה ע

 ח אותםבכ כ"א מישראל היא בחי' אבר מהשכינה[
שאז יכמרו ה, בונים קומת השכינש הצדיקים

ידת ויתהפך מידת הדין למ 'רחמיו ית
, שתתהפך "גבה אתהפך" 'הרחמים, שזה בחי

שפנה לנו עורף וישוב ויאיר לנו פניו,  'הבחי
הגאולה. ומבואר שם בדברי  'שזה בחי

ין בשמרשכל מה  ]סלקינן ואפינן וכו'[ רביה"ק
נבנית קומת השכינה ביותר  כמו"כבתפילה 

 ברוי "עד שישתלם קומת כל השכינה ע
ז יכמרו רחמיו ויתהפך מידת שא התפילות
ל. נמצא שבנין קומת השכינה, "כנ 'הדין וכו

]שהיא  "גבה אתהפך"של  'שבזה תלויה הבחי

 תפילות וי בירב, כל זה תלוי בחי הגאולה[
 ישראל. 

 מה שמעכב ריבוי התפילות הם התרי   אמנם
המחשבות זרות  'עננין שהם בחי  אמנם

בדברי מוהרנ"ת שבתפילה. דהנה מבואר 
שאלו התרי עננין נמשכים נחלות ה"ד 

 רביה"קמהשתי טעויות שמבוארות בדברי 
ח. טעות אחת, מה שרואים "במאמר רבב

אורך הגלות ובכל יום צועקים ואינם נושעים 
ו התפילות "ז נמשכת טעות בלב שח"שעי

]וזה בחי' "סברינן יבשתא היא" שהתפילות ח"ו לריק 

 ', שזאת הטעות היא בחיפירות[אינם עושים 
קליפת עשיו וממנה נמשך ענן מחשבות זרות 
ובלבולי אמונה להחליש לב בני ישראל 

. "ג[כ]עיין בהלכה הנ"ל ס"ק ט"ו, ט"ז, כ', מלהתפלל 
 רביה"קועוד טעות שניה שנרמזת בדברי 

ואי לא הוי מקרבינן לספינתא "בענין 
ת', כי גם , שבאמת הגאולה בחסדו י"טבעינן

וכל  ]היינו בתיקון המשפט[כל מעשים טובים 
. ומזה נמשכת 'התפילות הכל מאיתו ית

א לפעול בתפילתינו "הטעות, כיון שממילא א
ות בתפילה למה לנו להרב א"כא בחסדו "כ

. נמצא ]שם סק"כ[ד כלל, נסמוך על חסדו לב
נמשך  ]בחי' "גבה אתהפך"[שעיכוב הגאולה 

ה שלא נשלם בנין קומת כל השכינה, ממ
שהעיכוב לזה הוא מיעוט תפילות ישראל, 
שזה נמשך מהתרי ענני מחשבות זרות 

שתי הטעויות  'ובלבולי אמונה שהם בחי
 ]שהם בחי' קליפות עשיו וישמעאל כמבואר שם ל "הנ

 .[ ()יבס"ק כ"ג, ועיין לקמן ה 

  התפילות שמהן נבנית קומת השכינה הק'  כי
הן אותן תפילות ודיבורים שמלובשים   כי

בהם הניצוצי נשמות. אמנם כפי מה 
שמתגברים ענני המחשבות זרות, כמו"כ אינו 
 ומכוין בתפילתו ואינו מלביש בדיבורי

הניצוצי נשמות, שזה ענין מיעוט התפילות. 
 ד"ה "ונראה  )ה(וכבר נתבארו הדברים לעיל א

 לבאר". 

 חמתו של משיח, זה סובב כל ענין מל  ועל
התרי  'ל, בחי"להכניע שתי הקליפות הנ  ועל

ז אין ישראל "עננין דמכסיין על עיינין, שעי
מרבין בתפילה ומתעכבת הגאולה. וזהו ענין 
השלוש בחינות שיש במלחמתו, היינו 

ת. "המשפט והתוכחה והכנעת הרשעים כמשנ
רי רביה"ק בדבואר בדהנה מוהביאור בזה, 

המחשבות זרות  עיקרלקמן אות ה' ש
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ל, "שתי הטעויות הנ 'בחי ,שהם התרי עננין
י שנוטה מן "שע ,נמשכים מקלקול המשפט

המשפט לימין ולשמאל מזה יונקות שתי 
ל "ל ומתחזקות הטעויות הנ"הקליפות הנ

שמהם ענני המחשבות זרות. וכנגד זה הן שתי 
של משפט ותוכחה שימשיך משיח. כי  'הבחי
התוכחה הוא לתיקון המשפט, היינו לעורר גם 
א לחזור בתשובה ולתקן מה שפגם "כאו

במשפטי התורה ונטה מהם לימין ולשמאל 
. נמצא [ ()ב]ביאור ענין קלקול המשפט עיין לקמן ה

י המשפט "י תיקון המשפט שיהיה ע"שע
והתוכחה, בזה יכה משיח מכה רבה לשתי 

שמחלישים  ל"העננין הנ 'ל, בחי"הקליפות הנ
מ "תפילות ישראל ומעכבים הגאולה. ומ

ו תלא יתעברו העננין לגמרי עד שיוכרעדיין 
  'ם, שזאת הבחי"ויוכנעו הרשעים והעכו

 השלישית שבמלחמת משיח. 

 בזה, דהנה מבואר לעיל שקליפת   והענין
הטעות המבוארת  'עשיו היא בחי  והענין
 ו התפילות הן לריק ואינם"שח רביה"קבדברי 

י שאנו רואים "שזה נמשך ע ,עושים פירות
אורך הגלות ובכל יום אנחנו צועקים ואינם 
נושעים, ומהטעות הזאת נמשך ענן מחשבות 
זרות ובלבולי אמונה שפוגמים ומחלישים 

שזה הענן  )יג(הלב מלהתפלל. ועיין לקמן ה
הוא עיקר פגם התפילה וממנו נמשכת גם 

ות ענן המחשבות זר 'הטעות השניה, בחי
לך", לשון יחיד, עיי"ש. בענן ]שלכן אמר "סכותה השני 

כי העיקר היא קליפת עשיו וממנה נמשכת גם קליפת 

 . נמצא מבואר שמלבד קלקולישמעאל[
המשפט, מה שישראל נוטים ממשפטי התורה 
לימין ולשמאל שזה גורם להתחזק בטעויות 

ל שמהן ענני המחשבות הזרות, גם מה "הנ
אורך הגלות ובכל יום צועקים ואינם  ואיםשר

להמשכת  ג"כנושעים, זה בעצמו גורם 
 )יד(]ועיין לקמן הו התפילות לריק "הטעות שח

בענן לך",  "סכותהשענין זה נרמז במה שאומר הכתוב 

ומשמע שענן המחשבות זרות נמשך מצד הקב"ה. כי 

ה הטעות הנ"ל שהתפילות לריק תחילתה במה שהקב"

פנה אלינו עורף וכל כך מסתיר פניו מאיתנו, שצועקים 

. נמצא שיניקת קליפת וצועקים ולא נושעים, עיי"ש[
ו התפילות לריק, "עשיו שהיא הטעות שח

ל, היינו מה "איננה רק מקלקול המשפט הנ
שנוטים ממשפטי התורה לימין ולשמאל, אלא 

ה, היינו "גם מעצם הסתרת הפנים של הקב
י "דין, שע 'נו עורף שזה בחיממה שפנה ל

שרואים זאת ההסתרה טועים לחשוב 
שהתפילות לריק. וכשנמשכת הטעות הזאת 
ממילא מתעוררת גם הטעות השניה, לסמוך 

קליפת ישמעאל, עיין  'לבד, בחי 'על חסדו ית
 ]וכידוע שמבחי' הדין וההסתרה  )יג(בפרט לקמן ה

 .משם יניקת הקליפות[ 

 ור שגם בזה יניקת נראה בר  ובאמת
הקליפות היא מבחי' קלקול   ובאמת

כי מה שרואים שעדיין הרשעים  .המשפט
ם מצליחים ומתגברים וישראל "והעכו

ז נדמה שהתפילות "צועקים ואינם נושעים ועי
ו, באמת זהו בעצמו עיקר פגם "לריק ח

אכזרי,  'המשפט, שעושה מידת רחמיו ית
 'עיין הל כאילו אינו שומע תפילות ישראל,

ה ". ובאמת כל זמן שהקב'ד,כ"ה נחלות
מסתיר פנים ממנו והגלות מתארכת וישראל 
צועקים ואינם נענים, בהכרח שמזה בעצמו 

שנדמה שהתפילות  -נעשה פגם המשפט הזה 
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נוטה לשמאל מן  'ו לריק, שזה בחי"ח
אכזרי  'המשפט, כי עושה מידת רחמיו ית

השניה, ז מתגברת הקליפה והטעות "ל. ועי"כנ
נוטה מן  'לבד, שזה בחי 'לסמוך על חסדו ית

המשפט לימין, שאלו הנטיות הן עיקר פגם 
המשפט, כי הם פגם המשפט שבעצם 
האמונה, שנוטה באמונתו לימין ולשמאל 

שתי  'ל, בחי"ל. ולהכניע שתי הקליפות הנ"כנ
י "ל, ענין זה לא יושלם רק ע"הטעויות הנ

ברוח בשבט פיו ו ארץ והכה"של  'הבחי
שזה יהיה מפלת הרשעים  "שפתיו ימית רשע

ת "בחוש הנהגת השישיראו ם, "והעכו
ושהתפילות אינן לריק, היפך מה שרואים 

  'וכו צועקים עכשיו אורך הגלות וישראל
 .]שמזאת הראיה בעצמה נעשה פגם המשפט וכנ"ל[ 

 שעכשיו, שעדיין מתארכת הגלות  )יח(לקמן ו  ]ועיין

 ורואים שישראל צועקים ואינם נושעים, שמזה  ן]ועיי

נמשכת הטעות שהתפילות ח"ו לריק ומזה נמשכת אח"כ 

גם הטעות לסמוך על חסדו ית' לבד )שאלו שתי הטעויות 

הם מעיקרי הנטיות של פגם המשפט כנ"ל(, עיקר 

ההתגברות על פגם המשפט הזה עכשיו בגלות )שלא 

 ין דאורייתא, ושדרואים מפלת הרשעים( הוא ע"י החי

 .עיי"ש היטב[ 

 להוסיף שבהכרח שבתחילה יהיו שתי   ונראה
 אח"כשל משפט ותוכחה, ורק  'הבחי  ונראה

]שזה הרשעים  של הכנעת ומפלת 'תבוא הבחי

ובפרט  )א(באר לעיל א. כי כבר נתסדר הפסוקים[
שבתפילת משיח להיות  חשעיקר הכ )ב(א

לות ישראל חרב וכלי זיין נמשך מצד תפי
שכלולות בתפילתו. וממילא מובן שככל 

מתחזקת  כמו"כשישראל מתחזקים בתפילה 
]וכן מבואר בהל' נחלות חרב התפילה של משיח 

הנ"ל ס"ק י"ב בענין מלחמת עמלק מענין וכי ידיו של 

לין כמשה עושות מלחמה וכו' אלא בזמן שישראל מסת

 חה מכוכו', עיי"ש שעיקר כוחו של משה בתפילתו הי

תפילות ישראל. וכן מבואר שם בענין הישועה שהמשיך 

תפילות ישראל, עיי"ש ס"ק ט"ז, וכבר  חמרדכי מכ

נראה שבדייקא תתחיל  וע"כ. [ ()אנתבאר לעיל א
של משפט ותוכחה  'י שתי הבחי"המלחמה ע

שמשיח  ]ששתיהן הן בחי' תיקון המשפט כנ"ל[
ר יוחלשו ז כב"ישפוט ויוכיח את ישראל, שעי

ביותר שתי הקליפות עשיו וישמעאל, וממילא 
ענני המחשבות זרות לפגום  חיתמעט ביותר כ

י ההתגברות הגדולה "תפילות ישראל. וע
ל "י בחינות הנ"שתהיה לתפילות ישראל ע

תיקון  ח]ע"י שיתמעטו ענני המחשבות זרות הנ"ל מכ

ז יתחזק ביותר "עי המשפט שייעשה ע"י משיח[
הכלי זיין שבתפילת משיח, ודייקא אז החרב ו

ו הרשעים תי שיוכר"תוכנע הקליפה לגמרי ע
 ם, כי כשהקול קול יעקב שוב אין כח "והעכו

 בידי עשיו והוא עובר ונתבטל מן העולם. 

 שבזה מחלישים  ,י המשפט והתוכחה"ע  גם
הרבה שתי הקליפות עשיו וישמעאל   גם
רות ל, בזה גם מחלישים ממילא כח התגב"כנ

ם "יניקת העכו ם והרשעים בעולם. כי"העכו
]כי ל כידוע "והרשעים היא משתי הקליפות הנ

כידוע,  יןעשיו וישמעאל הם בחי' כלליות כל הע' אומ

וכשאלו הקליפות נחלשות  עיין ליקו"א ט"ז[
ם ויוכל משיח "העכו חממילא נחלש גם כ

 חפילתו להכניעם ולהכריתם, בפרט מכת חבכ
 י המשפט "שראל שיתחזקו ביותר עתפילות י

 ל."ל שימשיך משיח וכנ"והתוכחה הנ 

 שם מובא  'ה,ח"נזיקין ה 'גם בהל  עיין

 משיח י"ע יהיה המשפט תיקון שעיקר  עיין
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 ואז '"וכו דלים בצדק ושפט" בו שנאמר

 הרי ש."עיי ,"תפדה במשפט ציון" יקוים

 תיקון שעיקר אלו ת"מוהרנ דבריב מבואר

 בצדק ושפט" הכתובים על סובב המשפט

 ומה בתורה, אצלנו להדיא נאמר לא ]שזה '"וכו דלים

 למראה ולא ה' ביראת )"והריחו עליו רומז שרביה"ק

 ועל ,משיח[ של מלחמתו לענין הוא ישפוט"( עיניו

 במשפט ציון" נאמר ["וכו' ושפט"] זו 'בחי

 ברויתע שעי"ז ה' באות זאת מביא ]שרביה"ק "תפדה

 תואמים הדברים ואלו .עינא[ על דמכסין העננין

 הבחינות שלושת י"שע ל,ילע שכתבנו מה

 תוכחה ]משפט, בפסוקים שם המבוארות ל"הנ

 המשפט תיקון 'בחי כולם שהם הרשעים[ ומפלת

 הקליפות שתי משיח יכניע ז"עי ת,"כמשנ

 ל,"הנ הטעויות שתי 'בחי וישמעאל, עשיו

 שפוגמות זרות מחשבותה ענני כל שמהם

 'ה אות לקמן רביה"ק ש"וכמ התפילה,

 ציון" ש"כמ משפט 'בחי שיתוקן שלעתיד
 על דמכסיין עננין בריתע אזי "תפדה במשפט

 'ה בשוב יראו בעין עין כי" ש"כמ עיינא

 יראו בעין "עין של שהבחי' )טז(ה לקמן ]ועיין "ציון

 רחמיו תמיד פני אור בשלימות שמשיגים מה היא '"וכו

 שמשם חוטם, בבחי' לתפילה זוכין שעי"ז האינסוף,

 דחנוניתא "ריחא בחי' שהוא הדעת, שלימות גם נמשך

 שכתוב וזהו עיי"ש. ,( ()מגו לקמן גם )עיין מריח" אני

 בצדק ושפט ה' ביראת "והריחו - הפסוקים בהמשך שם

 העננין יתעברו שעי"ז המשפט תיקון )היינו וכו' דלים

 '"וכו יראו בעין עין "כי לבחי' ויזכו עינא על דמכסיין

 גם כי ,'"וכו ה' את דיעה הארץ המלא כי (-שזהו

  )עיין '"וכו "והריחו של בהבחי' הוא הדעת שלימות

 .[ ( ()מגו לקמן 

   )א(ב

   )א(ב

 

 נה לשמירת ברית וכוהברית שכאן ה  שמירת
 עלאה, כמובן ממה שניטל החרב  שמירת

יצועי אביו. שהרי ראובן  י שחילל"מראובן ע
כידוע,  והיתר איסור מצד בברית ללכלא פגם 
ונה לשמירת ברית עלאה. ועיקר כורק ה
הדעת  שמירת הוא עלאה הברית שמירת

מ, "ת בכ"והמוחין, כמובא בדברי מוהרנ
ן ליקו"ה דגים , עייכידוע להרוס שלא בפרט

]כי לחשוב מחשבות חוץ לקדושה לגמרי, היינו  ה"א,א'

מחשבות רעות בתאוות והרהורים ושאר חכמת חיצוניות 

לל כוחכמת של הבל שהם חוץ לקדושה, זה לא שייך 

אצל מי שהוא בבחי' שמירת ברית עלאה, רק העיקר הוא 

לצמצם המוחין בבחי' במופלא ממך אל תדרוש, היינו 

]וכן . כי כל צדיק רוס, שבזה נכשל ראובן[שלא לה

 'בחי ג"כיש לו בשכלו ודעתו  או"א[כהוא אצל 
משפט, היינו מה שראוי לו לחשוב לפי 
מדריגתו. וכשהוא יוצא במחשבתו חוץ 
למחיצות המשפט, היינו ממה שראוי לו 

, , ונוטה במחשבתו לימין או לשמאללחשוב
 בהבלי  שהורס למעלה מדריגתו או שחושב

 .פגם הברית 'זה בחי -העוה"ז  

  אלו הדברים מבוארים ממש בדברי  ובאמת
 במה שאומר 'לקמן אות ה רביה"ק  ובאמת
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בן פורת עלי "ובשביל זה נקרא יוסף  -וזלה"ק 
ה יוסף שנתעברו כ, היינו שבשביל שז"עין
ה להיות כז ע"כהעננין דמכסין על עינא  וממנ

חוטם שעל  'ילה בבחיה לתפכשז פורת"בן "
הרי  כלה"ק.אורות, ע התרפ"וידה נמשכין 

שמה שאומר כאן רביה"ק שלתפילה 
שבבחי' חוטם זוכין ע"י בחי' יוסף, לקמן 

שזה משום  אות ה' מבאר רביה"קב
ממנו העננין, היינו המחשבות  ןריבשמתע

של יוסף שעל ידה  'שהבחי הרי להדיא .זרות
חוטם ענין זה סובב על  'יבחשבזוכין לתפילה 

]וזהו גם מה שהצדיק נקרא תיקון המחשבות זרות 

דג, כמובא בדברי רביה"ק במאמר רבב"ח. כי דג הוא 

ממנו  ובחי' עינא פקיחא כמובא, שזה רומז שכבר נתעבר

 )עיין ביאור הענין לקמן  עינאמכסין על דהתרי עננין 

 .ית כידוע[שלכן הדגים רומזים לשמירת הבר ( ()טזה 

 שמבואר בדברי מוהרנ"ת נחלות   וזהו
שהתרי עננין  ]וכן בעוד כ"מ[כ"ג ',ד  וזהו

דמכסין על עיינין, שהם המחשבות זרות 
כמבואר בדברי רביה"ק אות ה', נמשכים 

 .וישמעאל ומבחי' שתי הקליפות של עשי
שהמחשבות  רביה"קבדברי  וכפי שמבואר

המשפט, ממילא מובן  י קלקול"זרות הם ע
י קלקול המשפט מתגברות שתי הקליפות "שע
]הל' ומבואר שם בדברי מוהרנ"ת ל. "הנ

שאלו שתי הקליפות הם פגם  נחלות הנ"ל[
]בחי' קליפת הערלה וקליפת הפריעה שחופין הברית 

הרי מבואר מצירופי הדברים  .על הברית קודש[
הברית, כי  י קלקול המשפט נמשך פגם"שע

מתגברות שתי הקליפות עשיו וישמעאל שהם 
ולהיפך, ע"י תיקון ל. "נפגם הברית כ 'בחי

המשפט שמתעברין התרי עננין דמכסין 

, עיינין שנמשכין משתי הקליפות הנ"לעל 
 זהו עיקר שמירת הברית, ששוב אין 

 .מחשבותיו משוטטות חוץ למחיצות 

 ]תפילה ת ק העצות המבוארו"גם בספה  עיין

א לזכות לתפילה "א -ק "וזלה אות ד'[  עיין
י שמירת הברית, היינו "בשלימות רק ע

שמירת המוח מהרהורים רעים וממחשבות 
ובפרט מהרהורי זנות.  בכל האופניםרעות 

וכיון שלשמירת הברית בשלימות זוכה רק 
הצדיק האמת, מחמת זה צריך כל אדם לקשר 

יק האמת, כי רק צדיק עצמו בתפילתו לצד
יכול  בשלימותהאמת הזוכה לשמירת הברית 

עכלה"ק. , 'מחמת זה להעלות כל תפילה וכו
ל סובבים על דברי "ש שדבריו הנ"עייו

אצלנו בתורה. הרי מבואר היטב  רביה"ק
שמפרש ענין שמירת הברית לענין המחשבות 

]שהן העננין דמכסיין על עיינין זרות בכלליות 

]גם  ת לעיל", וכמשנב"ר לקמן ה'[כמבואר בד

מבואר בדבה"ק שרק הצדיק לבדו זוכה לשמירת הברית 

ונה שמתעברין כובשלימות )שכפי המבואר בדבריו ה

ממנו לגמרי ענני המחשבות זרות( שלכן צריך כל אחד 

לקשר תפילתו לצדיק שרק בזה יש תיקון לתפילתו. 

ה בבחי' כות לתפללזוממילא מובן מה שכתבנו לעיל ש

חוטם )שתפילתו עולה וממשיכה הארת החוטם שבזה 

לבד היא בבחי' חרב( הוא רק ע"י שמירת ברית עלאה, 

 , ושום מחשבות של הריסה שאין לו שום מחשבות זרות

 .שבאמת אין זוכים לזה רק צדיקי הדור[ 

 להוסיף ולבאר, דהנה לפי מה   ונראה
 שנתבאר לעיל שענין שמירת הברית  ונראה

הוא מה שמבואר בדברי רביה"ק לקמן אות ה' 
שמתעברין ענני המחשבות זרות, אם נדקדק 
בדברי רביה"ק נראה שיש בזה שתי מדריגות. 
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שזוכה שמתעברין העננין  ,המדריגה האחת
שזוהי הבחי' שמסתלקין  ,עייניןעל דמכסיין 

ממנו המחשבות זרות שבתפילה. וכבר נתבאר 
מה שזוכה לבער ממנו שתי  לעיל שכלול בזה

הקליפות, עשיו וישמעאל, קליפת הערלה 
היא והמדריגה השניה  .וקליפת הפריעה

עינא שמתעברין ממנו העננין דמכסיין על 
שאז זוכה לראות "עין בעין"  ,]לשון יחיד[

ההשגה הנפלאה של "בשוב ה' ציון", עיין 
 )טז(קמן ההיטב בדברי רביה"ק. ועיין ל

עינא שהבחינה שמתעברין העננין דמכסין על 
היא הבחינה שעוצם עיניו לגמרי מחיזו דהאי 
עלמא. כי עכשיו בגלותינו הקב"ה פנה לנו 
עורף, וצועקים בכל יום ולא נושעים, ומה 
שאעפי"כ יכול הצדיק להשיג כבר עכשיו 
הבחינה של "בשוב ה' ציון", שהיא הבחינה 

, הוא רק ]עיין במאמר רבב"ח[ך" של "גבה אתהפ
ע"י שעוצם עיניו מחיזו דהאי עלמא, שאין לו 
שום הסתכלות באריכת זמן הגלות ואינו רואה 

 )ה(שום דין והסתרה וחסרון. ועיין לקמן ב
שע"י בחינת השגה זו זוכה לשלימות הבחינה 
 של "שבחו של מקום" ולהתפילה שבבחי' 

 יי"ש.חוטם, "ותהילתי אחטום לך", ע 

 נראה ברור שהבחינה הנפלאה הנ"ל,   אמנם
עינא שנתעברין העננין דמכסין על   אמנם

וזוכה לראות עין בעין בשוב ה' ציון, תלויה 
עיינין בהבחינה שנתעברין העננין דמכסין על 

ואין לו שום מחשבות זרות. כי דייקא מי 
שזוכה לשלימות הבחי' של תיקון המשפט, 

למעלה ממדריגתו  וינו הורס במחשבתשגם א
]שזה היה הפגם של ראובן והוא בחי' פגם המשפט, 

, אזי הוא זוכה שנתעברין ממנו וכמשנ"ת[

לגמרי ענני המחשבות זרות, בחי' העננין 
ומי שהוא במדריגה זו אזי  .עייניןדמכסין על 

בנקל יכול לזכות גם להמדריגה שנתעברין 
שעוצם עיניו  ,עינאסיין על ממנו העננין דמכ

לגמרי מחיזו דהאי עלמא ואינו רואה שום דין 
והסתרה וחסרון, וכבר עכשיו זוכה להשיג 
 ולראות הבחינה של "גבה אתהפך", בחי' 

 "בשוב ה' ציון". 

 שוב לא קשה  לפי מה שנתבאר לעיל  ועכ"פ
שם מבואר  'אות ה רביה"קמדברי   ועכ"פ

י "בתיקון המשפט, כי ע שתיקון התפילה תלוי
קלקול המשפט נמשכין ענני המחשבות זרות 

סכותה בענן " בחי'בשאז תפילתו בתפילתו 
 י תיקון המשפט", ורק ע"תפילה לך מעבור

ולכאורה ] מסתלקין העננים ונתקנת התפילה

קשה, שכאן אומר רביה"ק שהתפילה תלויה בשמירת 

ושב לפי מה שנתבאר לעיל הכל מיכי . [הברית
היטב, כי באמת הסתלקות ענני המחשבות 
 זרות זהו גופא ענין שמירת הברית והוא 

 באמת תלוי במשפט. 

 י שמירת הברית זוכין לכלי "שדייקא ע  ומה
 .)ה(זיין של התפילה, עיין לקמן ב  ומה 

   )א(ד

   )א(ד

 

 דבריו, שאחר  רביה"קלמה כופל   ע"וצ
 'י מה זוכה לבחי"וע"בר אמר כש  וצ"ע

למה שוב חוזר ואומר  "י צדקה"משפט ע
. גם "י צדקה אוחזין במידת המשפט"שע"
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לומר בסיפא  רביה"קקשה, דלכאורה היה ל
וכמו  זוכין לבחי' משפט"י צדקה "שע"

 משנה הלשון  רביה"קהלשון ברישא, ואילו 
 ע."צו ,במידת המשפט" ן"אוחזיסיים ומ 

 יש להקדים ולהקשות בעיקר הדבר,   אמנם
י פשט סובבים דברי "שהרי עפ  אמנם

במי שזכה כבר לחרב התפילה שצריך  רביה"ק
משפט כדי שלא יטה החרב לימין או  'בחי
ונה כושאין ה )א(מאל. וכבר נתבאר לעיל גלש

]שאם עדיין ק "יני והלכות התורהדלמשפט של 

גם זה המשפט אינו מתוקן אצלו ממילא עדיין יש לו 

רק  מחשבות זרות ועדיין הוא רחוק מחרב התפילה[
ולא למראה עיניו " 'הכוונה למשפט שבבחי

של שאלת  'היינו שמתנהג בבחי ,"ישפוט
י משפט שלמעלה משכל אנושי, "צרכיו עפ

והריחו " 'ריח, בחי 'שאין להשיגו רק בבחי
, היינו "ולא למראה עיניו ישפוט 'ה ביראת

י "שקא עדפרדק הנמשכת מנוקבא "רוה
ת כבר לעיל "חוטם וכמשנ 'התפילה שבבחי

 רביה"קקשה מה שאומר כאן  וא"כ. )ח(א
משפט, הרי  'י הצדקה זוכה לבחי"שע

 'י התפילה שבבחי"למשפט הזה זוכין ע
זוכין  דייקאשעל ידה  "תהילתי אחטום לך"

ולא למראה עיניו  'יראת הוהריחו ב" 'לבחי
  רביה"קל, ומה זה שאומר כאן "כנ "ישפוט
 י צדקה."משפט זוכין ע 'שלבחי 

 שכבר נתבארו אלו הדברים לעיל   י"ואעפ
מ כיון שכאן ", מ]וגם נשנו אח"כ[ )א(ג  ואעפ"י

אעתיק לכאן  ע"כל "הוא מקום הקושיה הנ
ה לעיל "הנה כבר נתבאר בעזדעיקרי הדברים. 

י שמירת הברית זוכה הצדיק "שע )ט(ב
השבחו  'לבחינה של שבחו של מקום, שמבחי

תהילתי "של מקום מעוררין הזיווג העליון של 
ו "שבעל החוטם משפיע התרפ "אחטום לך
ש שהצדיק ממשיך הארת החוטם "אורות. ועיי

ז "שאלת צרכיו שעי 'ל ומלבישה בבחי"הנ
 חרב, 'הופכים כל דברי שאלתו ובקשתו לבחי

]היינו שבשאלתו זו  'כי כששואל ומבקש בבחי

ובקשתו מלובשת הארת החוטם שהמשיך מהנוקבא 

 [ ()ט]ביתקיים. גם נתבאר שם  כמו"כ שקא[דפרד
של  'של שבחו של מקום והבחי 'שהבחי

שכינתא עלאה  'שאלת צרכיו הם בחי
ושכינתא תתאה. וכשהאור יורד ומשתלשל 

]כי מתחילה הוא מתלבש שכינתא עלאה  'מבחי

 'לבחי [עלאה הבינבבחי' של שבחו של מקום, בחי' 
 [מלכות]בחי' שאלת צרכיו, בחי' שכינתא תתאה 

צריך האור לעבור דרך מידת המשפט, כדי 
שיצטייר האור בהתלבשותו במידת המלכות 

ו אין הצדיק "י משפט. כי אם ח"מתוקן עפ
ראוי ואין האור אוחז במידת המשפט כ

י שמשתלשל ויורד דרך מידת "מצטייר ע
המשפט, אזי הוא בעצמו מצייר האור ויכול 
להטות חרב תפילתו ולשאול ולבקש שלא 
כמשפט. וזהו שצריך אפילו הצדיק שומר 
הברית שזכה לחרב התפילה להרבות בצדקה, 

י הצדקה הוא אוחז במידת המשפט "כי ע
ל "הנ ומבטיח שהארת החוטם בהשתלשלותה

ז "תעבור דרך הצינור של מידת המשפט שעי
שכל דברי שאילתו  -משפט  'הוא זוכה לבחי

 ]ועיין פ משפט "ודים ומדוקדקים עדובקשתו מ

 .[ ()אכל אלו הדברים ביתר אריכות לעיל ג 

 , שמתחילה רביה"קמה נפלאים דברי   ועתה
 -משפט  'י מה זוכה לבחי"וע"אומר   ועתה

במה שאומר  רביה"קוכוונת , "י צדקה"ע
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היא על דבריו שמקודם באות  "משפט 'בחי"
, שהוא מה שהצדיק צריך לכלכל דבריו 'ג

במשפט, היינו שיהיה קולע עם כלי זיינו אל 
המקום הצריך ולא יטה לימין או לשמאל אלא 

י צדקה. "זו הוא ע 'לאמצע, שלזכות לבחי
י צדקה זוכין "למה ע רביה"קוהדר מפרש 

י צדקה "שע"שפט, שזה זוכין משום מ 'לבחי
דת המשפט היא י. מ"המשפט במידתאוחזין 

המשפט שהוא מה  'השורש העליון של בחי
י "משפט. וע 'שמתנהגים כאן בעולם בבחי

העליון הזה, שהוא  הצדקה אוחזין בשורש
ז מבטיח הצדיק "ועי ,מדת המשפט בעצמה

]מהנוקבא שממשיך  ]התרפ"ו אורות[שהאור 

יעבור דרך  פרדשקא ע"י בחי' השבחו של מקום[ד
ז הוא זוכה "הצינור של מדת המשפט שעי

ל דבריו במשפט ואינו כלכמשפט, שמ 'לבחי
מטה חרב תפילתו לימין או לשמאל אלא 

 ]שהוא המשפט שלמעלה משכל אנושי, בחי' לאמצע 

 ."ולא למראה עיניו ישפוט" וכמשנ"ת[ 

 פ"י שבפרטיות סובבים דברי שאע )ה(לקמן ד  ]ועיין

רביה"ק הנ"ל על הצדיק שזכה לחרב התפילה,   ]ועיין

מ"מ מבואר אח"כ שדברי רביה"ק הם גם כלליות, ובאמת 

ה א"א לו לזכות לבחי' משפט, רגגם כאו"א בכל דרגה וד

שידע בכל ענין נקודת האמצע של תיקון המשפט ולא 

ידת יטעה ויטה לימין או לשמאל, רק ע"י שאוחז במ

המשפט, עיי"ש. ופירוש הדברים, שע"י שאוחז במידת 

המשפט עי"ז מקבל משם מוחין ושכל באופן שיכול 

לחקור בשכלו ולהוציא ולידע המשפט הנכון שבכל דבר. 

 -וזהו שאומר כאן רביה"ק "וע"י מה זוכה לבחי' משפט 

ע"י צדקה", ובכלל הדברים שע"י צדקה יכול כאו"א 

ן שבכל דבר. והדר מבאר איך לזכות לידע המשפט הנכו

"שע"י הצדקה אוחזין במידת  -ע"י הצדקה זוכין לזה 

ין זהמשפט", היינו שזה סגולת הצדקה שעל ידה אוח

במידת המשפט )וכמו שמבאר רביה"ק לקמן, עיין לקמן 

וכפי שאוחזין במידת המשפט כמו"כ מקבלין משם  ,( ()גד

 א מוחין ושכל באופן שיכול לחקור בשכלו ולהוצי

 .המשפט הנכון שבכל דבר וכנ"ל[ 

   )ג(ד

    )ג(ד

  

 על הפסוק "משפט וצדקה ביעקב   הנה
צריך  קשה טובא. קודם כל '"וכו  הנה

אחר  רביה"קמביא זאת להבין למה בכלל 
שכבר הביא ראיה שהמשפט תלוי בצדקה 

 ,גם קשה. "עשה ומשפטיו 'צדקת ה" 'סמהפ
י צדקה "שמפסוק זה אין שום ראיה שע

מה  גם צריך להביןאוחזין במידת המשפט. 
ת "שכאן המשפט והצדקה סובבים על השי

ן , שזה העני[אתה עשית"]משפט וצדקה ביעקב 
 ]שהרי הוסיף  רביה"קבראיה שמביא  ג"ככלול 

 .['"רביה"ק וכתב "וכו 

 כל הנ"ל מתבאר היטב עפ"י   אמנם
כי הצדקה " - המשך דברי רביה"ק  אמנם
שופט זה ש אלקים "י משפט כמ"הוא ע

עיין  '"ה וכולזישפיל וזה ירים, שמוריש 
. ונראה הביאור בדברי 'היטב בדבריו הק

הנה כשאדם עושה צדקה ומחסיר , דרביה"ק
ומעשיר לעני  ]ובזה מקיים "זה ישפיל"[ממונו 

בזה הוא עושה משפט, כי  ]ומקיים "וזה ירים"[
י "שנעשה ע "זה ישפיל וזה ירים"של  'הבחי
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משפט. ובאמת זה המשפט  'צדקה הוא בחי
ה בעצמו, כי באמת "י הקב"הרי נעשה ע

העליונה  וחכמתו "אלקים שופט"
המלובשת במידת המשפט היא שמחייבת 
שיתקיים כן, היינו שזה ישפיל וזה ירים. 
אמנם בדרך התלבשות קיבל זה האדם בעל 
הצדקה מוחין ודעת ממידת המשפט כדי 

. נמצא "אלקים שופט"של  'שתתקיים הבחי
המשפט  במידתי צדקה קיבל אחיזה "שע
ז השפיעה לו מידת המשפט מוחין ודעת "שעי
עושה ]פי', דמיד כשהאדם ל "יים המשפט הנלק

צדקה מיד הוא אוחז במידת המשפט ועי"ז נמשך לו 

מוחין ודעת שיוכל לקיים את המשפט, כי הצדקה היא 

משפט השי"ת ומלובש בה השכל העליון שנמשך ממידת 

המשפט ע"י האדם עושה הצדקה. ובתחילה כשמתעורר 

 ואח"כ , חלעשות הצדקה עדיין השכל והמוחין בכ

 .כשעושה הצדקה אזי הוא מוציאו אל הפועל[ 

ת הצדקה מכל שאר מצוות התורה. כי   ]ובזה                                           שונה מצו 

באמת כל מצוות התורה נמשכות ממידת   ]ובזה

המשפט. כגון מצות תפילין שיש לה שיעורין וצמצומים 

שאסור להטות מהן, כגון מה שצריכין להיות שחורין 

ין, כגון שרוצה לנאותם ואסור להטות בזה לא לימ

ולצפותם זהב, וכן לשמאל, כגון שלא לצבען כלל. וכן 

זמן הנחתם הוא דייקא בימי החול, וגם בזה אסור להטות 

לימין או לשמאל, כגון להניחם גם בשבתות וכו'. וכן 

שאר המצוות, כולן הן בדקדוק המשפט, שכך נתחייב 

ם עפ"י מידת המשפט של הקב"ה שיהיו באלו הצמצומי

והשיעורין. ומ"מ בכל המצוות במה שמקיים את המצווה 

רק מקיים מה שנתחייב עושה משפט בעצמו אין הוא 

עפ"י מידת המשפט. היינו שמקיים כביכול הפס"ד של 

שלזה אינו צריך שום שכל ודעת  ,המשפט שלמעלה

ממידת המשפט, רק לעשות בדיוק מה שנצטווה כפי 

אמנם בצדקה אינו  הצמצומים והמידות של אותה המצוה.

כן, כי בצדקה כשהוא מחסיר ממונו ומעשיר לעני בזה 

הוא בעצמו כביכול בבחי' שופט, שהרי הוא בעצמו 

מחליט כמה להחסיר ממונו ולמי ליתן הצדקה שזה בחי' 

משפט, בחי' זה "ישפיל וזה ירים". והמוחין והדעת לזה 

ממידת המשפט, שהרי באמת  ,צריך לקבל מלמעלה

ה שעושה נעשה ע"י הקב"ה בעצמו, כי משפט הצדק

"אלקים שופט" כנ"ל. נמצא שע"י הצדקה יש לו אחיזה 

 במידת המשפט שעי"ז מקבל מוחין ודעת לקיים 

 .המשפט[ 

  רביה"קמבואר היטב הפסוק שמביא   ז"ועפי
. '"משפט וצדקה ביעקב וכו"  ועפי"ז
מבואר שהמשך  "'וכו"תיבת  רביה"קומדנקט 
 "אתהיך לראיה. וההמשך הוא שי ג"כהפסוק 
, אתה דייקא. כי דייקא משום שמשפט "עשית

הצדקה שעושין כאן למטה ביעקב באמת 
, לכן "אלקים שופט" ', בחי"עשית "אתה

דייקא אוחזין במידת המשפט. כי אף שעושה 
משפט הצדקה כביכול מעצמו, כי הוא 
כביכול מחליט כמה להשפיל עצמו ולמי 

אמת זה השכל והדעת נמשך לו להרים, ב
ממידת המשפט בעצמה, שהרי באמת משפט 

 . "שופט אלקים" ', בחי"אתה עשית"הצדקה 
 י הצדקה אוחזין במידת המשפט."נמצא שע 

 , "משפט וצדקה ביעקב"שאומר הפסוק   וזהו
ביעקב דייקא. כי בלא זה היה מובן   וזהו

ה סובבים "שהמשפט והצדקה שעושה הקב
ה בהנהגת "דקה שעושה הקבעל משפט וצ

ישראל והבריאה ואין לזה שייכות למשפט 
הצדקה שעושין כאן למטה. לכן אמר 

, להורות שמשפט הצדקה שנעשה "ביעקב"
כאן ביעקב, היינו מה שאנו בעצמנו עושין 
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, "אתה עשית" -צדקה, זה המשפט באמת 
י הצדקה אוחזין במידת המשפט "שלכן ע
כי זה העושה , "יעקב"ת. ומה שנקט "וכמשנ

  'ז אוחז במידת המשפט, הוא בחי"צדקה, שעי
 משפט. 'יעקב שהוא בחי 

 לא מבואר  '"בפסוק "משפט וצדקה ביעקב וכו  ]אמנם

להדיא איך ולמה ע"י הצדקה אוחזין במידת   ]אמנם

המשפט, ע"כ ממשיך רביה"ק ומבאר הדבר "כי צדקה 

שעפ"י  '"היא בחי' משפט כמ"ש אלקים שופט וכו

מה זו שמבאר רביה"ק ממילא מתבאר הפסוק הקד

שע"י הצדקה אוחזין  ,'""משפט וצדקה ביעקב וכו

במידת המשפט. ומה שלא די להביא הפסוק "אלקים 

)ששם הרי מתבאר כל הענין, וא"כ למה  '"שופט וכו

( משום ששם לא '"מביא רביה"ק "משפט וצדקה וכו

 ך מוזכר כלל ענין הצדקה ודברי רביה"ק שבזה הם בדר

 .רמז ודרוש[ 

 צדקת "תחילה הפסוק  רביה"קשמביא   וזהו
, זה כנגד מה שאמר "עשה ומשפטיו 'ה  וזהו

י "ע -משפט  'י מה זוכה לבחי"וע"תחילה 
עיין לעיל  , כי כן מבואר באמת בפסוק,"צדקה

 'הפס רביה"קמוסיף ומביא  ואח"כ. )ב(ד
]ומבאר אותו עפ"י  "'משפט וצדקה ביעקב וכו"

שבזה מתבאר החלק  אלקים שופט וכו'" וכנ"ל["
י צדקה אוחזין "שע" - רביה"קהשני שבדברי 

 ק "ת לעיל. ודו", וכמשנ"המשפט במידת
 היטב. 

   )א(ה

    )א(ה
  רביה"קמבאר  'שבהמשך דבריו הק  אף
 שדבריו סובבים על המחשבות זרות  אף

וכו' זה בחי' מחשבות זרות  ד]"כי השח שבתפילה

ותם סמ"מ כאן, בתחילת הדברים,  ,שבתפילה"[
 רביה"ק דבריו ואינו מזכיר ענין התפילה 

 דייקא, וצ"ב בכוונתו הק'. 

 מבוארים שני  ]אות ה'[בדברי רביה"ק   והנה
קלקולים הנמשכים ע"י ענני המחשבות   והנה

ה שע"י המחשבות זרות זרות. קלקול אחד, מ
התפילה אינה יכולה לעלות, בחי' "סכותה 
בענן לך מעבור תפילה", שהענן המונע עליית 
התפילה הוא גופא המחשבות זרות 
שבתפילה. ועוד קלקול, שהמחשבות זרות הם 
בחי' עננין דמכסיין על עיינין שעי"ז א"א 
 לראות בבחי' "כי עין בעין יראו בשוב ה' 

 ציון". 

 במה שנוגע לקלקול שע"י המחשבות   והנה
זרות אין לתפילה מעבר ועליה והיא   והנה

בבחי' "סכותה בענן וכו'", מובן שהמחשבות 
יח דעתו סזרות שכאן הן כפשוטו, מה שמ

ואינו מקשר היטב המחשבה עם דבורי 
ות דעתו חהתפילה, שאילו המחשבות המסי

 הן הן הענן והמסך המבדיל שלא תעבור 
 ה.ותעלה התפיל 

 במה שנוגע לקלקול שע"י המחשבות   אמנם
 על דמכסיין עננין בבחי' הוא זרות  אמנם
 בעין עין "כי בבחי' לראות יכול ואינו עיינין
 שהבחי' )טז(ה לקמן עיין - וכו'" יראו

 אינו ששוב מה היא הנ"ל העננין שמתעברין
 הקב"ה שכביכול מה והסתרה, דין שום רואה
 מחיזו לגמרי עיניו םעוצ רק עורף, לנו פנה

 ,וההסתרה[ הדין מקום הוא ]שעוה"ז עלמא דהאי
 עצמו ומדבק ומקשר הגשמיות, ביטול בחי'
 יראו בעין עין "כי בחי' האינסוף, פניו לאור
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 של לבחינה זוכין זו בחי' ]שע"י ציון" ה' בשוב

 של הזיווג נעשה שעי"ז בשלימות, מקום של שבחו

 עיין ,חוטם[ בבחי' שתפילתו לך", אחטום "תהילתי
 שגדר מבואר וממילא .)טז(ה לקמן זה כל

 התפילה שבשעת מה אינו שכאן המחשבות
 לדיבור, המחשבה מקשר ואינו דעתו מסיח
 אמנם ]שבה נפלאה בהשגה מדובר כאן שהרי

 מ"מ אבל שבתפילה מקום של שבחו של הבחי' תלויה

 היא התפילה כי התפילה, מעצם אינה עצמה ההשגה

 וענני ,לדיבור[ שייכות לה אין ההשגה וזאת בדיבור
 שכאן עינא על דמכסיין זרות המחשבות

 והסתכלות ראיה של בחי' כל גם בזה נכלל
 אפילו והרגשתו במחשבתו שנכנסת בעלמא,
 אינו שעי"ז והסתרה דין של מציאות מרחוק

 עין של הבחינה משיג ואינו הביטול בתכלית
  שמתעברין הביטול בענין )טז(ה לקמן היטב יין]ע בעין

 .וכו'[ העננין 

 של  נותיש להעיר שהחילוק הנ"ל בין שתי הבחי  ]גם

מחשבות זרות, נרמז גם במה שאת המחשבות זרות   ]גם

שפוגמות התפילה מכנה רביה"ק "עננין דמכסיין על 

ואילו המחשבות זרות שפוגמות ההשגה שבבחי'  ,עיינין"

 ,עינא""עין בעין יראו וכו'" הם בחי' "עננין דמכסיין על 

 לשון יחיד, שזה רומז לענין הביטול וההשגה הנ"ל, עיין 

 .[ ()טזביאור הענין לקמן ה 

 וסתם שעיקר המחשבות  רביה"קשפתח   וזהו
]ולא ייחד דבריו על המחשבות  וכו'הם זרות   וזהו

בהמשך דבריו  , כי באמתשבתפילה דייקא[
ל של המחשבות "כלולות שתי הבחינות הנ

זרות, והבחינה של ענני המחשבות זרות 
 אינה  "עין בעין יראו"שפוגמות ההשגה של 

 ת."מעצם התפילה, וכמשנ 

  נותשם יתבארו שתי בחי )ח(לקמן ה  ועיין
 ל והקשר ביניהם ביתר "העננין הנ  ועיין

 אריכות. 

 ]במה שסתם ולא  ה"קרבייש לפרש בכוונת   עוד

פירש מתחילה שהכוונה למחשבות זרות   עוד

שרמז בזה לענין המחשבות  שבתפילה דייקא[
זרות שבלימוד התורה. כי מבואר בדברי 

שכל התורה שאדם  'לקמן אות ו רביה"ק
לומד לשמור ולעשות כל האותיות הן ניצוצי 

. הרי שצריך שיהיה הלימוד וכו'נשמות 
מור ולעשות שאז דייקא תורתו בכוונה של לש

]את מאירים מספרים וה שמים בחי'היא ב

. אמנם כשמערב התפילה שהיא כבוד אל, עיי"ש[
ל גם שאר פניות ומחשבות זרות "בכוונתו הנ
 ]ע"ש ענני המחשבות זרות[ "מעוננים"אזי השמים 

ואינם מאירים כראוי את התפילה. ומסתימת 
נראה מרומז ומבואר שגם אלו  רביה"קדברי 

 הפניות והמחשבות זרות שבלימוד גם הן 
 נמשכות מקלקול המשפט. 

    )יב(ה

   )יב(ה

 

  ,כ"גבדברי מוהרנ"ת הל' נחלות ה"ד  עיין
, היינו שהתרי עננין דמכסיין על עיינין  עיין

נמשכים משתי הטעויות  ,המחשבות זרות
המבוארות בדברי רביה"ק במאמר רבב"ח 
]שאלו השתי טעויות נכנסות בלב ע"י קלקול המשפט 

היא ממה שרואים אורך  טעות אחת. כמובן[
 הגלות ובכל יום אנחנו צועקים אליו ואינם
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נושעים ומזה נמשכת הטעות בלב שח"ו כל 
א היא, התפילות לריק, בחי' סברינן יבשת

שהתפילות אינם עושים פירות. וזאת הטעות 
היא בחי' קליפת עשיו שיצא ממנו עמלק 
שהוא כופר בכל ואינו מודה בתפילה. 

נמשכת מהבחי' הנאמרת  והטעות השניה
שם במאמר רבב"ח ואי לא הוי מקרבינן 
לספינתא טבעינן, שעיקר הגאולה היא רק 

שלנו וכל ]וגם כל המעשים טובים בחסדו ית' 

ומזה נמשכת הטעות  תפילותינו הכל מאיתו ית'[
לומר שמאחר שא"א לפעול בתפילותינו כ"א 
בחסדו א"כ למה לנו להרבות בתפילה כלל, 

ו לבד, וזאת בחי' קליפת דנסמוך על חס
 ועוד כן מבואר בדברי מוהרנ"ת שם ס"ק כ', ]ישמעאל 

 . יתבאר בעז"ה לקמן[ 

 והרנ"ת דבר נפלא, שאף עולה מדברי מ  הנה
סתם דבריו בענין  שלכאורה רביה"ק  הנה

ענני המחשבות זרות, באמת בהמשך דבריו 
העננים,  ]ומתבהרים[הק' והנוראים מתבארים 

ומהטעות האחת המבוארת בדבריו הק' 
שהתפילות ח"ו לריק מזה נמשך לאדם ענן 

]כי אם הא' של מחשבות זרות בשעת התפילה 

ין באמונה שלימה שתפילתו נשמעת ועושה היה מאמ

, פירות לא היה מופיע הענן הזה של המחשבות זרות[
ומהטעות שממילא הכל בחסדו ית' לבדו 

]כי אם נמשך הענן השני של המחשבות זרות 

היה מאמין באמונה שלימה שאעפי"כ הגאולה תלויה 

בתפילתינו לא היה מתרשל בתפילתו. כי הקליפה הזאת 

בסתירה של הידיעה והבחירה, כמבואר בדברי שרשה 

ויש בלימוד הזה של . [ ()לבמוהרנ"ת, עיין לקמן ו
מוהרנ"ת בנין אב נפלא להבין דרכי 

 )כז(, עיין גם לקמן והלימוד בתורת רביה"ק

]ועיין בכלל הראשון והכלל  )לב(ובפרט לקמן ו

ם הלימוד זצ"ל. ג ןשייסד הראב" מקיצור החי"כ, הי"א

, כי שם י"ב מקיצור החי"כהנ"ל שייך ומתחיל מהכלל ה

עיינין( מבואר על בזוה"ק )שבו מובא ענין העננין דמכסין 

 עננין. ומזה מתחיל כל הענין, ובצירוף הכלל  תרישהם 

 .הראשון והי"א הוציא מוהרנ"ת דבריו הנפלאים[ 

 ת צריכים קצת ביאור. כי "דברי מוהרנ  אמנם
ל כפי שהבאתי "שתי הטעויות הנ  מנםא

 ס"קת ב"לעיל כן באמת מבואר בדברי מוהרנ
ג מבאר "כ ס"קב אח"כש. אמנם "עיי 'כ

 קליפת 'ת שאלו הטעויות הם בחי"מוהרנ
הערלה וקליפת הפריעה שהם קליפות עשיו 

ת סגנונו "וישמעאל, ושם משנה מוהרנ
ק, אבל "בביאור קליפת ישמעאל וכותב וזלה

קליפה שניה שהיא קליפת הפריעה עדיין יש 
קליפת ישמעאל שמשם נמשך  'שהיא בחי

ו. דהיינו "טעות אחר בלב להתרשל בתפילה ח
ת "שלפעמים נדמה לאדם שכבר שמע השי

בודאי תפילתו, בפרט כשרואה איזה צמיחת 
קרן ישועה שאז נדמה לו שכבר נתקבלה 

ומי  וכו'תפילתו והוא מתרשל מלהתפלל יותר 
ו ומתרשל בתפילה מחמת "ח שטועה בעצמו

ת את תפילתו זה "שנדמה לו שכבר שמע השי
ש כי "נמשך מקליפת ישמעאל, כי ישמעאל ע

 'אל ענייך ותרגומו ארי קבל ה 'שמע ה
 ,ל"הנ 'ומשם משתלשלת הקליפה הב ,צלותיך

קליפת הפריעה שהיא קליפת  'שהיא בחי
שמטעה לב האדם להתרשל  ,ישמעאל

את תפילתו  'ה בתפילה מחמת כי כבר שמע
ע איך אלו הדברים "ק. וצ"ל, עכלה"כנ

שביאר  כ"תואמים את דבריו הקודמים בסק
 'הטעות שהיא במה שסומכים על חסדו ית
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 תולה ג"כ ס"קב כאן ואילו לעיל, וכמובא לבד
 שכבר שסוברים במה ההתרשלות ת"מוהרנ
 מבואר הק' דבריו ]ומצירופי תפילתו ה"הקב שמע

 דבריו מתחיל שהרי טעות, לאותה היא הק' שכוונתו היטב

 ופריעה חיתוך בחי' מילה, מצות בחי' "וזה "גכ בס"ק

 הטעויות שתי כנגד היא מילה שמצות הדברים ופי' וכו'"

 ומבארם כשחוזר ואח"כ כאן. עד הק' בדבריו שביאר

  קליפת בחי' שהיא השניה הטעות גבי דבריו שמשנה נראה

 .וכנ"ל[ ההפריע קליפת בחי' ,ישמעאל 
 שבאמת אף שעיקר  'לבאר כוונתו הק  ונראה
ו חסדהקליפה היא הטעות לסמוך על   ונראה

לבד, כי גם כל המעשים טובים שלנו וכל  'ית
מ "לבד, מ 'תפילותינו גם זה הכל מאיתו ית

מזה נמשכת גם הטעות וההסתה שלא ירבה 
ומיד כשרואה שפעל משהו  ,בתפילה

תפילתו,  'י כבר שמע הבתפילתו יסתפק בזה כ
בר דמאחר שממילא לא בתפילתינו תלוי הכי 

איננו צריכים רק לצאת  א"כרק בחסדו ית', 
ת, ובפרט כשרואים "ידי חובה במעט אתעדל
ת שמע התפילה בזה "איזה רמז וסימן שהשי

אי את דל ודאי איננו צריכים יותר, כי בוכביכו
כי  ,המעט שצריכים לעשות כבר עשינו

סדו תלוי הכל. נמצא שקליפת ממילא בח
 'שהכל בחסדו ית 'ישמעאל נמשכת מהבחי

 שם בע"ה תתבאר ביותר  )לב(]ועיין לקמן ו דוהכל אח

 .הטעות הזאת שהכל בחסדו ית'[ 

   )טז(ה

   )טז(ה

 
 הענין הזה, שלעתיד  צריך להבין שייכות  הנה
 המאמר. , לכלליותוכו'עין בעין  יראו  הנה

י תיקון המשפט יתעברו "שע הדבר עצם גם
ק "העננין, ענין זה מובן ממילא מכל דבה

דלעיל, שהעננין, שהם בחינת קלקול העיינין, 
י קלקול המשפט, וממלא מובן "באים ע

י תיקון המשפט יתעברו העננין, "להיפך, שע
להביא פסוק על  רביה"קלמה לבכלל  וא"כ

זה. גם אינו מובן למה אחרי שיתעברו העננין 
 "בעין עין" בחי'אזי תיקון העיינין הוא ב

"אז  -]וכן הוא גם לשון רביה"ק לשון יחיד  שהוא

 . גם עצםלשון יחיד[ ,עינאדמכסין על  יתעבר עננין
 צריך ביאור. גם צריך  "עין בעין"הביטוי 

 ."ציון 'בשוב ה"גדר של ביאור בה 

  רביה"ק, דהנה רביה"קלבאר דברי   ונראה
כי עין בעין "מביא ראיה מהפסוק   ונראה

שמכאן רואים שיתעברו  "ציון 'יראו בשוב ה
ן על עינא. וממילא מובן שהם יסיכמדהעננין 

 ז זוכין "י שמתעברין העננין עי"אחת, שע 'בחי
 ציון. 'לראות עין בעין בשוב ה 

 שמתעברין העננין  בחי'האם נתבונן ב  נהוה
ין על עינא, הרי מבואר בדברי ימכסד  והנה
שאלו התרי עננין הם  ]נחלות ה"ד, כ"ג[ת "מוהרנ
 רביה"קשתי הטעויות המובאות בדברי  'בחי

ששתיהן ר "ח. ומבואר בדב"במארבב
נמשכות ממה שהקב"ה בגלותינו מסתיר 

ואים אורך הגלות האחת, מה שר .פניו ממנו
ל יום צועקים ולא נושעים, מהסתרת כוב

ו "הפנים הזו נמשכת הטעות בלב שח
התפילות לריק, ומזה נמשך ענן המחשבות 
זרות האחד. וההסתרה השניה היא המבוכה 

י הפכים בנושא נה שצריך לומר שהנפלא
 ]והתורה והמע"ט[אחד, שמצד אחד כל התפילות 

כ אין ראוי לקבל שכר על שום ]שע" 'ל מאיתו יתכה
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תלוי  הדבר אעפי"כ, ומצד שני שדבר[
מבואר בדברי כן ]בהשתדלותינו ובתפילותינו 

מוהרנ"ת הל' דברים היוצאים מן החי ה"ד ס"ק ל"ח 

שהטעות שכאן יסודה בהמבוכה של הידיעה והבחירה, 

תרת פניו בהמבוכה , שמהס[ ()לבעיין לקמן ו
הטעות לסמוך על חסדו ת כהנוראה הזו נמש

 בדברי  עיין גם]לבד ולהתרשל בתפילה  'ית

 .מוהרנ"ת נחלות ה"ד, כ'[ 

 ששתי הטעויות נמשכות ממה   נמצא
ורף ה פנה אלינו ע"לותינו הקבגשב  נמצא

ל "ר שלעת"בדומסתיר פניו מאתנו. ומבואר ב
 ', בחי"גבה אתהפך"של  'תתקיים הבחי

ח, "מר רבבר במא"הגאולה, כמבואר בדב
 ה מהסתרתו ויגלה לנו פניו "שאז יצא הקב
 )היפך גבו ועורפו(. 

  רביה"קהמבוארת כאן בדברי  'הבחי  וזוהי
שלעתיד יתעברו העננין דמכסין על   וזוהי

. "ציון 'כי עין בעין יראו בשוב ה"ש "עינא כמ
 'לציון היא בחי 'של שיבת ה 'כי הבחי

ון מזה תימשך כל ]כי משיבת ה' לציהגאולה כמובן 

, "גבה אתהפך" ', בחיהארת הפנים שבכל מקום[
א מובן שהעיקר לינו פניו, וממאליב ישיש

ב פניו משתי בחינות ההסתרה יהוא שיש
ל. ופירוש הדבר, שיזכו להשיג בעין "הנ

ור ו]היפך הבחי' של "השוחד )פגם המשפט( יעחכמתם 

בראיה ודאית , עין בעין, דהיינו [עיני חכמים"
וברורה ובלא שום שמץ הסתרה, הן הענין 

 דו, וכן יזכו עו"ששום תפילה אינה לריק ח
 -להשיג עין בעין בעין חכמתם הנפלאה 

אמיתות שתי הבחינות הנראות היום 
  'כסותרות, שמצד אחד הכל מאיתו ית

 תלוי הדבר בנו ובהשתדלותינו. אעפי"כו 

 גבה "של  'ר שאף שהבחי"מובן מדב  והנה
 ', בחי"ציון 'בשוב ה", היינו "אתהפך  והנה

ל, כל "הגאולה, ענין זה לא יתקיים אלא לעת
זה הוא בכלליות, אמנם בפרטיות ישנם 
צדיקים נוראים שגם בגלותינו הארוכה זכו 

ז נתעברו ", שעיבשלימותלתיקון המשפט 
 ן על עינא וזכו לראותימכסידמהם העננין 

 ]בחי' יוסף דכתיב ביה  "ציון 'עין בעין בשוב ה"

 .כמבואר בדב"ר וכדלקמן[ עלי עין""בן פורת  

 שמתעברין העננין  'מובן שהבחי  והנה
היא הבחינה  וכו'ורואים עין בעין   והנה

כי שעוצם עיניו לגמרי מחיזו דהאי עלמא. 
ה פנה לנו עורף ומה "עכשיו בגלותינו הקב

כל יום ולא בחוש הוא שצועקים ב שרואים
ורק לעתיד יתגלה שאף תפילה אינה  ,נושעים
, ]כי מכל תפילה נבנית קומת השכינה הק' וכו'[לריק 

ומה שהצדיק יכול להשיג זאת כבר עתה 
שעוצם י "הוא רק ע ]בחי' עין בעין[ראיה  'בבחי

שאין לו שום  עיניו מחיזו דהאי עלמא,
שיו הסתכלות באריכות זמן הגלות וכבר עכ

  ', בחי"גבה אתהפך"של  'אינו רואה רק הבחי
 "בשוב ה' ציון". 

 ]ששם עיקר בחינה של דביקות באור א"ס   וזוהי

 'בבחי , כי השגת פניו ית'הפנים כמובן[  וזוהי
עין בעין סובב כמובן על השגת אור אינסוף 

שאז מתעברין  הנ"ל, י הביטול"שזוכה לו ע
 וגם זוכה להשיג , העננין דמכסין על עינא

 .הסתירה הנ"ל של הידיעה והבחירה 

 שמתעברין העננין  רביה"קשאומר   וזהו
לשון יחיד. גם להשיג  ,עינאדמכסין על   וזהו
עין " 'היא בבחי "ציון 'בשוב ה"של  'הבחי
של עין שמאל  ', לשון יחיד. כי הבחי"בעין
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סובבת על מה שרואים הדין וההסתרה, 
ל ומשיג אור פני "ביטול הנ בחי'וכשהוא ב

רחמיו וחכמתו האינסוף, אין לו שום 
והסתרה,  של דין 'הסתכלות וראיה בשום בחי

עינא חד דכולא ימינא  'אינו רק בבחי שע"כ
 ]וכמו העין העליונה דא"א שהיא ג"כ בחי' עינא חד 

 .דכולא ימינא כידוע[ ,דרחמי 

 ן עין בעי"ל של "ההשגה הנפלאה הנ  'ומבחי
 'נמשכת התפילה שבבחי '"יראו וכו  ומבחי'

 '. כי הבחי"תהילתי אחטום לך" 'חוטם, בחי
שבתפילה שעל ידה נעשה היחוד עם בעל 

של  'היא דייקא הבחי [ ()ב]עיין לעיל אהחוטם 
 )ח(, ב)ד(ת לעיל ב"שבחו של מקום, כמשנ

ת רק מי "א לשבח להשי"ש. אמנם א"עיי
. כי מי 'ולת חסדיו יתשמשיג פניו ורחמיו וגד

שאינו מרגיש רק הדין וההסתרה ואין לו 
ת, "הרגשה והשגה במידת הרחמים של השי

בודאי אינו יכול לשבח ולהלל באמת כראוי, 
 של  'ועיקר תפילתו של זה היא רק בהבחי

 .)ד(שאלת צרכיו, עיין לעיל ב 

 ]כי פנים הם  'להשיג פניו ורחמיו ית  והנה

הוא  מבואר בדב"ר במארבב"ח[רחמים, כ  והנה
 אותה היא ראשונה בחינה בשתי בחינות.

 שמתעברין לעיל, שביארנו נפלאה השגה
 הגדולים רחמיו פני אור לראות וזוכין העננין

 אמנם ת."וכמשנ "בעין עין" 'בבחי בשלימות
 נמוכה 'בבחי ורחמיו פניו השגת 'בחי גם ישנה
 הדין בעיניו שרואה י"שאעפ ,ריח בחי' יותר,

 רק שהוא ריח 'בבחי משיג אעפי"כ וההסתרה,
  בהסתרת הקב"ה יכולבכ בגלותינו ]"כי "כביכול"

 .'ית ברחמיו הכל באמת אבל פנים"[ 

 ]המובא  "ריחא דחנוניתא אני מריח" 'בחי  וזה

, שמשיג חנינותו בדב"ר בסוף המאמר[  וזה
ריח.  'בבחי ורחום[]מה שהקב"ה חנון ורחמנותו 

 'היא בחי "עין בעין" 'כי ההשגה שבבחי
, שזוהי עיקר 'פניו ית ]בעין חכמתו[שרואה 

. ]והוא בחי' השגת אור אינסוף כנ"ל[השגת הפנים 
ריח שאז אינו רואה  'ההשגה שבבחי משא"כ

, שאינו עוצם עיניו ביטול 'פניו, כי אינו בבחי
זו הוא  'א, בבחיאדרב מחיזו דהאי עלמא,

, וכן 'רואה אורך הגלות ושאנו צועקים וכו
רואה הסתירה הנוראה שמצד אחד הכל 

משיג  אעפי"כמאיתו ומצד שני וכו', רק ש
ריח שכל זה הוא מצד חנינותו  'בבחי

 "ריחא דחנוניתא אני מריח" 'ורחמנותו, בחי
. ובאמת אלו השתי בחינות הן [ ()מג]ועיין לקמן ו
שמתעברין  'רצוא ושוב, שהבחיבחינות 

 'ציון, בחי 'העננין ורואה עין בעין בשוב ה
 'ל, כל זה הוא בחי"כנ א"סביטול והשגת אור 

שוב, ששב ורואה  'רצוא. וכשהוא בבחי
י "ז בגלותינו, אזי אעפ"הסתרת הפנים שבעוה

שנסתלק ממנו אור פני מידת רחמיו האינסוף, 
שיג לא נסתלק האור לגמרי והוא מ אעפי"כ

]מצד אור הרשימו שנשאר ריח  'אותו מרחוק בבחי

ריח אפשר להשיג  ', כי בבחימהביטול כידוע[
הדבר גם אחר שעיקרו נסתלק. וזהו שאומר 

בסוף המאמר שהריח תלוי בטהרה,  רביה"ק
היינו בשמירת הברית. כי שמירת הברית היא 

שמתעברין העננין דמכסין על  'גופא הבחי
ד"ה וזהו שמבואר בדברי  )א(ת לעיל ב]כמשנ"עינא 

מה שזוכין לההשגה  'שזה בחי מוהרנ"ת, עיי"ש[
ז זוכין לריחא "שעי '"עין בעין יראו וכו"של 

ולהבחי' של חוטם ]ולהתפילה שבבחי' דחנוניתא 
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 וכו'", לכל בחינות הנ"ל זוכין ע"י טהרת שמירת  "והריחו

 .הברית[ 

 של שבחו של מקום  'חיאף שהב  והנה
]כי  'נמשכת מהשגת פניו ורחמיו ית  והנה

י' של הסתרת פניו נמשכת הבחי' של שאלת צרכיו הבחמ

ועיקר ההשגה היא מה  [ ()דכנ"ל וכמשנ"ת לעיל ב
נראה  אעפי"כת, "כמשנ 'שרואה עין בעין וכו

של שבחו של מקום היא דייקא  'ברור שהבחי
ריחא " 'יח, בחיההשגה של ר 'כשהוא בבחי

 "עין בעין"של  '. כי כשהוא בהבחי"דחנוניתא
, א"סומשיג ורואה בעיני חכמתו אור פניו ה

שבזמן זו לא שייך השבח, הן מצד  'בבחי
הוא למעלה מהדיבור כידוע, הן מצד  הביטול

שעיקר השבח הוא דייקא כשמשבחין 
 "באלקים 'ת מתוך ההסתרה, בחי"להשי
, היינו 'ר לעיל א", המובא בדב"הללנו

י שרואה הדין "ת אעפ"שמשבח ומהלל להשי
 תהילה]בחי' "אבית אלקים  'וההסתרה שמבחי

מגושי עפר מקרוצי חומר", שעיקר תהילתו היא דייקא 

מבחי' עפר וחומר, וכשהוא בבחי' ההשגה של "עין 

בעין" אין לו שום שייכות עם החומר, כי הוא בבחי' 

. אמנם כיון ור א"ס כנ"ל[ביטול ודביקות בא
ל זוכין "הנ "ריחא דחנוניתא"של  'שלהבחי
 'י שמתעברין העננין ומשיג הבחי"דייקא ע

 ע"כ, ]כי הן בחינות רצוא ושוב כנ"ל[ "עין עין"של 
של שבחו של  'מובן שהעיקר לזכות לבחי

י שמתעברין העננין דמכסין על "מקום הוא ע
וזוכין לההשגה של  ]ע"י תיקון המשפט[עינא 

רצוא,  ', בחי"ציון 'עין בעין יראו בשוב ה"
שמשם נמשך שגם בשובו לגלותינו ולהסתרת 

ריח חנינותו  בחי'משיג ב אעפי"כ 'ית פניו
]שזוהי  "ריחא דחנוניתא" 'ורחמנותו ית', בחי

כידוע בחי' שלימות הדעת, כי בהבחי' של "עין בעין" 

ת גם "ל לשבח להשי, ויכוהוא למעלה מהדעת[
, "באלקים הללנו" 'ההסתרה, בחי בחי'מ

 חוטם,  בחי'זו זוכין להתפילה שב 'שמבחי
 ."תהילתי אחטום לך" 'בחי 

 בענין מה  רביה"קמקושרים היטב דברי   ובזה
זוכין לראות וי שמתעברין העננין "שע  ובזה

 'עין בעין, לכלליות המאמר. כי דייקא מהבחי
  בחי'ן להתפילה שבזוכי "עין בעין"של 

 חוטם. 

 שמיד  רביה"קגם מבוארים היטב דברי   ועתה
עין "אחר דבריו מענין ההשגה של   ועתה
מסיים מענין יוסף הצדיק עליו אמר  "בעין

בן "של  '. כי הבחי"בן פורת עלי עין"הכתוב 
שזה ענין  'לעיל ב רביה"קכבר ביאר  "פורת
ין ו אורות, היינו הארת החוטם, שזוכ"התרפ
תהילתי אחטום " בחי'י התפילה שב"לזה ע

שלכל זה זכה יוסף  רביה"ק. וכאן מבאר "לך
י שזכה "(, היינו ע"עלי עין"י תיקון העין )"ע

י ". הרי להדיא שע"עין בעין" 'לראות בבחי
 זוכין לתפילה  "עין בעין" בחי'ההשגה שב

 חוטם, וכמו שנתבאר לעיל. 'שבבחי 

   )יז(ה

   )יז(ה

 

 שכל  מקיצור החי"כבכלל החמישי   עיין
חלק  רביה"קשמזכיר  ]או מאחז"ל[מקרא   עיין

ממנו לאיזה ענין או פרט, נכנם ונתבאר כל 
 בזה הענין לכל פרטיו. ]והמאחז"ל[המקרא 

 רביה"קי דברי "ביאור איך עפ צריך כ"וא
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קול צופיך נשאו " -יתפרש המקרא כולו 
 שוב בעין יראו בקול יחדיו ירננו, כי עין 

 ."ןה' ציו 

 יש לעיין במה שנתבאר לעיל   ומתחילה
 עין בעין "בגדר ההשגה של  )טז(ה  ומתחילה

 ."ציון 'יראו בשוב ה 

 שם  לכאורה יש לעיין במה שכתבנו  והנה
שבהתפילה שעל ידה נעשה  'שהבחי  והנה

היא  [ ()ב]עיין לעיל אהיחוד עם בעל החוטם 
ת לעיל "של שבחו של מקום כמשנ 'הבחי

ש. שהרי מבואר בדברי "עיי )ח(, ב)ד(ב
שכל תפילות ישראל באות  'לקמן ו רביה"ק

ונכללות אף הן בתפילתו של הצדיק. ומבואר 
ות מלובשות שבאלו התפיל רביה"קבדברי 

]כפי מה שכ"א ניצוצי נשמות אותיות התורה 

י אלו הניצוצות מעלה ", שעלומד לשמור ולעשות[
תהילתי "נ ונתעורר הזווג של "מ 'השכינה הק
שם יתבאר  )יד(ועיין לקמן ו. "אחטום לך

מה  'נ, שזה בחי"ה ענין ההעלאת מ"בע
ה חזי "מתפארת לפני הקב 'שהשכינה הק

ך קאתינא לגבך, שזהו לא רק במה בר
אלא גם עיקר שבחו  'התפארות השכינה הק

ת, שחוזרים אליו "וכבודו ותהילתו של השי
בניו היקרים שהיו נידחים עד כה חוץ 

]כמו שהוא כביכול בזיון להשי"ת כשח"ו לקדושה 

 עיקר שבחו ותהילתו הוא  -פונים לו עורף, כמו"כ להיפך 

 .ים כידוע[כשחוזרים אליו, בפרט הרחוק 

 שתפילות  רביה"קמבואר בדברי   והנה
חלתא " 'ישראל הבאות לצדיק הם בחי  והנה
 שאלת צרכיו, כי מחמת שעיקר ', בחי"אגביה

ה פנה לנו "השגתם בגלותינו הוא מה שקב
עורף וגב על כן הם מחלים פניו ומבקשים 

 שאלת צרכיו, עיין  ', בחי"פנה אלי"ושואלים 
 .)ד(לעיל ב 

 לכאורה קשה, שמצד אחד ביארנו   ומעתה
שחלק התפילה שמצידה נעשה   ומעתה

שבחו של  'היחוד עם בעל החוטם היא הבחי
שבתפילת הצדיק, ומצד שני  של מקום

י עליית "ביארנו שהתעוררות היחוד הוא ע
נ שמצד ניצוצי הנשמות הבאות אל הצדיק "מ

 'עם תפילות ישראל, שאלו התפילות הן בבחי
איך תפילות  -וצריך ביאור ו שאלת צרכי

 ', בחי"חלתא אגביה" 'ישראל שהן בחי
 של שבחו של  'שאלת צרכיו, מקושרות לבחי

 מקום שבתפילת הצדיק. 

 י שהצדיק מקבל "לבאר שזה נעשה ע  ונראה
חלתא " 'כל אלו התפילות שבבחי  ונראה
ל שבכ ]בבחי' ריח[, והצדיק יודע ומשיג "אגביה

אלו ההסתרות והחסרונות שעליהן סובבות 
תפילות ישראל, באמת מלובש בהן פני מידת 

]שזה בחי' "ריחא דחנוניתא אני מריח" הרחמים 

ת על ", והוא משבח להשי[ ()טזכמשנ"ת לעיל ה
ז הוא מעלה "אריכות אפיו ופניו ורחמיו, עי

גם אלו התפילות אל בעל החוטם, ואז נעשה 
ד דייקא מאלו התפילות, היינו התעוררות היחו

ם דצוצי הנשמות המלובשות בהן, שעל ימני
נ "העלאת מ 'מתפארת השכינה הק', בחי

י שבחו של מקום של "ל. נמצא שע"כנ
 גם תפילות ישראל ז הוא מעלה "הצדיק, עי
 וד.חאל בעל החוטם לי 

 י מה שביארנו "ל ועפ"הקדמות הנ  י"ועפ
א באופן יתבאר המקר )טז(לעיל ה  ועפ"י

הם אותם צדיקים שזכו  "פיךצו"נפלא. 
 בשלימותלתיקון המשפט ותיקון הברית 
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  שע"כונתעברו מהם העננין דמכסין על עינא 
 .]כי צופים הוא מלשון ראיה[הם קרויים צופים  

  ,קול"צופיך נשאו  "קול -הנביא   ואומר
שני קולות. שהרי מבואר מצירופי   ואומר

ברים דלעיל שישנן שתי בחינות של שבחו הד
. ]שעל ידם נעשה הזווג עם בעל החוטם[של מקום 
 'מ של הצדיק, והבחי"של שש 'היינו הבחי

ניצוצי הנשמות  דשל שבחו של מקום שמצ
המלובשות בתפילות ישראל, שהשכינה 

ובאמת זהו עיקר שבחו וכבודו  .מתפארת בהן
צי נשמות ה, שאלו הניצו"ותהילתו של הקב

קול "הרחוקים חוזרים אל הקדושה. וזהו 
 -ז "מ של הצדיקים, שעי", היינו שש"צופיך

גם תפילות  מנשאים, היינו שהם "נשאו קול"
ישראל עם הניצוצי נשמות המלובשים בהם 

ל. וזהו "שמהם עולה קול השבח השני וכנ
ל הוא ", כי זה השבח השני הנ"יחדיו ירננו"

י עולה מכלליות הניצוצי כ "יחדיו" 'בבחי
, "ירננו"ת. וזהו "להשייחדיו נשמות שחוזרים 

 ]כמו שתרגם אונקלום "וירא כל שהוא לשון שבח 

 ,[ושבחווחזא כל עמא  -)ויקרא ט'(  וירנו"העם  

 מפרש הנביא מדוע נקראו אלו   והדר
בשם  דייקאהצדיקים בזה המקרא   והדר

. כי "ציון 'ין יראו בשוב הכי עין ע" -צופים 
עין בעין יראו "י ההשגה הנפלאה של "ע

, שזוכין להשיג בעין חכמתם, בראיה "'וכו
, אור פני רחמיו ]"עין בעין"[וברורה  ודאית

 'וחכמתו האינסוף, משם נמשכת להם הבחי
, )טז(ת לעיל ה"של שבחו של מקום כמשנ

אף כששבים ורואים הדין וההסתרה ש
]שעל זה סובבות כל תפילות ישראל ו שבגלותינ

 אעפי"כ, הבאות אליהם, בחי' "חלתא אגביה"[

מריחים ויודעים שגם בכל אלו ההסתרות 
מלובשים פניו ורחמיו ית', והם מהללים 

 "באלקים]בחי' ומשבחים אותו גם על זה 

ישראל, ואז  ז מנשאים תפילות", שעיהללנו"[
שמצד עליית  אעולה קול השבח הנפל

 ]"נשאו קול הניצוצי נשמות המלובשות בהן 

 .יחדיו ירננו" וכנ"ל[ 

 בחינות הנ"ל נעשה היחוד עם בעל החוטם   ]וע"י

שעי"ז נעשית תפילתם של אלו הצופים, שהם   ]וע"י

בחי' משיח כמבואר בדב"ר, בבחי' כלי זיין )עיין לעיל 

י הנביא שם , שמזה כל הישועות, שע"כ כל דבר( ()בא

 סובבות לענין ישועות ישראל ובענין גדולתו של משיח 

 .עיי"ש[ 

   )א(ו

   )א(ו

 

 ין קומת השכינה הוא לכאורה נכל ענין ב  הנה
לא מפרש  רביה"קענין חדש לגמרי ש  הנה

איך אלו הדברים מקושרים ומשלימים דבריו 
כאן, היינו מה שהתפילה היא חרב שעד  'הק
. בפרט קשה שגם 'לי זיין אצל משיח וכוכו

 וכן בסוף התורה ח,"רבב במאמר לקמן
מדבר  '"וכאמור אל הכהנים ו" 'פסבביאור ה
 המשכן ואילו כל הקמת רק מענין רביה"ק

 דבריו הראשונים מענין התפילה שהיא כלי 
 זיין, כל זה אינו מוזכר כלל, והוא פלא. 
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 ל "כבר נתבאר היטב הקשר הנ  ובאמת
לעיל אות א',  רביה"קבביאור דברי   ובאמת

 )ו(בזה שתי בחינות. דהנה עיין לעיל א ויש
]וה"ה של כל יח שבאמת כל מלחמתו של מש

היא רק בענין זה של הקמת  צדיקי הדור[
במאמר  רביה"ק דבריהמשכן. שהרי מבואר ב

צא      ה י  "ח שכל הגאולה, היינו מה שהקב"רבב
רחמים והארת  בחי'דין והסתרה ל בחי'מ

זה תלוי בבנין קומת השכינה, שרק פנים, דבר 
שישתלם קומת כל השכינה אז תתקיים כ

 הדין, שיתהפך מדת "אתהפךגבה "של  'הבחי
ן הוא לענין הגאולה הפרטית של כ]ולמידת הרחמים 

ינה כל ענין וענין, שגם זה תלוי בבנין קומת השככאו"א ב

. אמנם בנין קומת [ ()דהשייך לו בפרטיות, עיי"ל א
תפילות ישראל,  בריבויהשכינה תלויה 

 ןנ]מענין "סלקי רביה"קכמבואר היטב בדברי 

, שכנגד זה הם שתי ואפינן ובשלינן וכו'"[
במאמר  רביה"קהטעויות המבוארות בדברי 

]שהם בחי' קליפות עשיו וישמעאל כמבואר ח "רבב

היינו מה שחושבים  - בדברי מוהרנ"ת שעל התורה[
סברינן יבשתא  'ו התפילות הם לריק, בחי"שח

ו דחסועוד טעות, מה שנוטים לסמוך על היא, 
י אלו הטעויות מתרשלים "לבד, שע 'ית

וממעטים בתפילה. ועל זה עיקר מלחמתם של 
ל מלחמתו של כ]ועל זה גם תהיה כל צדיקי הדור 

]ועי"ז לפזר ענני ל "לסלק שתי הטעויות הנ משיח[

י תיקון המשפט שממשיכים "ע המחשבות זרות[
י תיקון המשפט מכניעים "עכי  תפילתם. חבכ

ז מרבים "ל, שעי"ת והטעויות הנשתי הקליפו
ישראל בתפילה שבזה תלויה קומת השכינה 

כי  )ו(והגאולה. ועיין ביאור הדברים לעיל א
נמצא עכ"פ שענין  .דקיצרתי מא כאן

שהיא חרב וכלי זיין אצל צדיקי  ,התפילה
לתיקון המשפט כדי שעי"ז הוא כל זה  ,הדור

 יתפזרו ענני המחשבות זרות ויתרבו תפילות 
 קומת השכינה.אל ותשתלם ישר 
  [ ()ג]ועיין גם לעיל א )ב(גם נתבאר לעיל א  אמנם
מקושרים גם להיפך,  רביה"קשדברי   אמנם

מענין בנין קומת השכינה  'היינו שדבריו הק
כלי זיין אצל  'מבארים מה שהתפילה היא בחי

. כי מה שהתפילה היא כלי זיין צדיקי הדור
הארת החוטם  חכהוא מ צדיקי הדוראצל 

שממשיכים בתפילתם, היינו שתפילתם היא 
של  'י הבחי". שע"תהילתי אחטום לך" 'בבחי

השכינה הק', משפיע  ', שהיא בחי"תהילתי"
שזה  ]שהם התרפ"ו אורות[בעל החוטם הארתו 

לעורר  חעיקר הכ. אמנם "בחי' "אחטום לך
י "ל הוא דייקא ע"בתפילתם הזווג הנ

צדיקי הדור גם כל תפילות  שנכללות בתפילת
י תפילות ישראל בונים הצדיקים "ישראל, שע

]שהיא בחי' תפילת ותהילת  'קומת השכינה הק

 כמו"כוכפי שמשלימים קומתה  הצדיק[
]מצד ניצוצי ל "מעוררת תפילתם הזיווג הנ

ז היא "שעי הנשמות המלובשות בתפילות ישראל[
אור הדברים לעיל חרב וכלי זיין, ועיין בי 'בחי
כי גם בזה קיצרתי כאן ביותר.  ,)ג(וכן א )ב(א

מקושרים משני  רביה"קמ שדברי "הרי מ
בענין בנין קומת  'הכוונים, כי דבריו הק

י הצדיקים שנעשית מתפילות "השכינה ע
ישראל בזה מתבאר ענין הכלי זיין שבתפילת 
הצדיקים. אמנם גופא הכלי זיין שבתפילת 

להכניע שתי הקליפות של  הצדיקים הוא כדי
ל, "שתי הטעויות הנ 'עשיו וישמעאל, בחי

המונעות וממעטות התפילות, כדי להרבות 
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 ז תושלם קומת השכינה "תפילות ישראל שעי
 א."ותבא הגאולה בב 

    )יד(ו

   )יד(ו

 

 שפי' הדברים שע"י שמביאים  )י(לעיל ו  עיין
 מעלים עי"ז שבדור הצדיק אל התפילה  עיין

 ]ע"ש אל" דבוכ" בחי' שהיא תפילתם, ומשימים

 אחטום "תהילתי לבחי' הנשמות[ מלבשת שהיא
 וכפי חוטם. שבבחי' התפילה היינו לך",

 "תהילתי של שהבחי' )ח(ב לעיל שנתבאר
 שבחו של הבחי' על בפרט סובבת לך" אחטום

 ,ושבח[ הלל לשון תהילה, לשון גם ]שזה מקום של
 איש תפילת מעלה שהצדיק שע"י לבאר נראה

 שמזה בה, המלובשות הנשמות עם הישראלי
 מתפארת הק' שהשכינה מ"נ, העלאת נעשה
 ]עיין לגבך קאתינא רךב במה חזי הקב"ה לפני

 השכינה התפארות רק לא זוהי באמת ,[ ()יאו לעיל
 של ותהילתו וכבודו שבחו עיקר גם אלא הק'

 היקרים בניו אליו ומביאים שמחזירים ,השי"ת
 שהוא ]כמו לקדושה חוץ כה עד נדחים שהיו

 ומתרחקים עורף לו פונים שח"וכ להשי"ת בזיון כביכול

 כשחוזרים ותהילתו שבחו עיקר - להיפך ככמו" ית', ממנו

 שהצדיק שע"י נמצא .בידוע[ הרחוקים בפרט אליו,
 נעשה גופא בזה הנשמות עם התפילה מעלה
 כבוד "שימו וזהו מקום. של שבחו בחי'

 לבושי שהם התפילות שמשימים תהילתו",

  "תהילתו" לבחי' כנ"ל, "כבוד" בחי' הנשמות,
 מקום. של שבחו בחי' היינו 

 שאומר רביה"ק לקמן שהנשמות   וזהו
מאירות לתפילה בבחי' העלאת מ"נ. כי   וזהו

ה באע"י שהשכינה, שהיא בחי' התפילה, 
לפני הקב"ה עם אלו הנשמות, היא מתפארת 
לפניו חזי במה ברך וכו' ומזה מתעורר הזיווג. 

פי שנתבאר ההתפארות הזאת היא גופא כו
. וזהו "תהילתו", כי זה עיקר שבחו כנ"ל

שאומר רביה"ק שבחי' "שימו כבוד תהילתו" 
היא בחי' "תהילתי אחטום לך", כי ע"י 
התפילה והשבח שבעליית הנשמות, שזה 
בחי' "שימו כבוד תהילתו" כנ"ל, מזה נתעורר 
ונעשה הזיווג של קוב"ה ושכינתיה, 
שהקב"ה, שהוא בעל החוטם, משפיע הארת 
החוטם. וזהו "תהילתי אחטום לך" שע"י 
הבחי' של "תהילתי", מה שמשבחין ומפארין 
אותי במה שמביאין לפני הנשמות הק' 

ל כך, בחי' "שימו כבוד כממקומות רחוקים 
 תהילתו", עי"ז "אחטום לך", שאשפיע לך 

 הארת החוטם. 

 שגם  )ח(, ב)ד(בר נתבאר לעיל בכ  ומ"מ
מלבד השבח שנמשך מצד הנשמות   ומ"מ

ה נעשה היחוד תוכנ"ל, גם בחי' התפילה שאי
]ולא שאלת היא הבחינה של שבחו של מקום 

ששתי הבחי'  )ט(, וכמשנ"ת לעיל בצרכיו[
שבתפילה, היינו השש"מ ובחי' שא"צ, הם 

]וממילא בבחי' שכינתא עילאה ושכינתא תתאה 

מובן שמתחילה נעשה היחוד עם הבחי' של שש"מ שהיא 

עלאה, בחי' הבחי' היותר עליונה )והיא בחי' השכינתא 

בינה, עיי"ש( וממנה נמשך אח"כ האור לבחי' שאלת 
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 . ועיין [ (צרכיו )שהיא בחי' שכינתא תתאה, בחי' מלכות
 .(ז)ללקמן ו דעו 

 ]ובאים )הנשמות( עכ"פ שבדברי רביה"ק   נמצא

בתוך התפילה שהוא בחי' "כבוד אל" כמ"ש   נמצא

 "[בחי' "תהלתי אחטום לך ,"שימו כבוד תהלתו"
 ,ה שלושה שלבים. שלב הא'בזבאמת יש 

כשהנשמות מתלבשות בתפילה וזה בחי' 
כשמביאים התפילה  ,שלב ב'"כבוד אל". 

לצדיק שבדור והוא מעלה הכבוד לבחי' 
תהילתו".  דוזה בחי' "שימו כבו ,תהילתו

הוא הזיווג של קוב"ה ושכינתיה  ושלב הג'
 ]שעי"ז ם לך" שזה בחי' "תהילתי אחטו

 .[ ()יאושין דאורייתא וכנ"ל ודהתחדשות הנשמות והחי 

    )לד(ו

   )לד(ו

 

 מה הראיה מהפסוק שאמירה היא   לכאורה
ונה בזה כולשון תפילה. ונראה ה  לכאורה

י שם שהוא לשון היא עפ"י מה שפירש"
תפארת. ועפי"ז מבאר רביה"ק שאמירה 

, בחי' שהיא בחי' תפארת רומזת לתפילה
שבחו של מקום, שמפאר ומשבח את הקב"ה. 
נמצא עכ"פ שהתפילה שכאן נקראת ע"ש 

]גם עיין בספה"ק  הבחי' של שבחו של מקום

 ביאהל"ק סק"ה שמבאר שהבחינה של "האמרת" היא 

 .בחי' של שבחו של מקום[ 

 שמבאר רביה"ק שהכהנים הם בחי'   וכפי
 אל "אמור של הצווי א"כ נשמות,  וכפי

 לעיל, הק' דבריו על סובב הכהנים"

  בחי' הנשמות, את מלבשת שהתפילה
 .)לז(ו לקמן עייןו ריעותיה". אחריה "בתולות 

    )לה(ו

    )לה(ו

 ר בהכלל הי"ג מקיצור החי"כ מבוא  הנה
שרביה"ק בפירושיו וביאוריו להכתובים   הנה

עפ"י השגותיו הק' אינו מוציא את הכתובים 
מיוחדים ומקושרים  -מידי פשוטם, ואדרבא 

הם פירושו עם פירוש הפשט ומבאר אחד את 
חבירו. ולפי שעפ"י הפשט הכהנים הם 
כפשוטם, א"כ מבואר מדברי רביה"ק 

ה מעלה מיוחדת שאין בשאר שלכהנים ישנ
ישראל. כי כל אחד מישראל יכול לזכות 
לבחי' נשמות ע"י שלומד בכוונה של "לשמור 
ולעשות", שאז אותיות התורה שלומד הם 

]עיין דברי בבחי' ניצוצי נשמות, בחי' נשמות 

]ויותר מזה  )ח(. ועיין לעיל ורביה"ק לעיל אות ו'[

ד "לשמור ולעשות" שמה שלומ [ ()יגלעיל ו
הכוונה בזה שלומד בתיקון המשפט, כי 
משפט הוא עמודא דאמצעיתא שמחבר האות, 
שהיא בחי' מלכות דלית לה מגרמה כלום, עם 
השכל והנשמה השייך לה, בחי' בינה. ואף 
שכל אחד מישראל יכול לזכות לזה, מ"מ 

, אהרוןלכהנים יש מעלה מיוחדת, כי הם בני 
, ]כמבואר כאן בדברי רביה"ק[פט שהוא בחי' מש

היינו שהכהנים מושרשים בבחי' משפט. וע"כ 
ללמוד בהכוונה של "לשמור ולעשות" הוא 
בנקל אצלם, כי הכוונה הזו נמשכת מתיקון 
המשפט שהוא בשרשם וכנ"ל. וע"כ הם 
בבחי' נשמות לגבי ישראל, שאינם מושרשים 
 בבחי' משפט כמוהם וצריכים עבודה ויגיעה
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כדי לזכות ללמוד בהכוונה של "לשמור 
 ולעשות" ולזכות שתורתם תהיה בבחי' 

 נשמות.  

    )לו(ו

   )לו(ו

  

 שמה שאומר תחילה שהכהנים הם   נראה
ומביא  בחי' נשמות, ומה שמוסיף  נראה

הפסוק "ותורה יבקשו מפיהו", אלו הן שתי 
מדריגות, זו למעלה מזו. כי להבחינה של 
נשמות זוכין ע"י שלומדין התורה לשמור 
ולעשות שאז כל האותיות הן ניצוצי נשמות 

. אמנם הבחי' של "ותורה [ ()ח]עיין ביאור לעיל ו
יבקשו מפיהו" לזה זוכין רק אחר שמלבישין 

פילה ומביאין אותה לצדיק הדור הנשמות בת
והצדיק מעלה התפילה לזווג עם בעל החוטם, 

אורייתא, כמבואר לעיל דעי"ז זוכין לחידושין 
. כי ודאי מי )טז(בדברי רביה"ק, עיין לעיל ו

שתורתו בלא שמבין בה שום חידוש אין 
לדרוש אותה לרבים. וע"כ הבחי' של "ותורה 

בים, זוהי יבקשו מפיהו", שאז דורש תורתו לר
 הבחי' שאחר שזכה לחידושין. נמצא שהן 

 שתי מדריגות, זו למעלה מזו. 

    )לז(ו

   )לז(ו

 

 בביאור וגדר התפילה  )לד(ולעיל   עיין
 שבבחי' "אמור אל הכהנים".  עיין 

 צריך ביאור, שהרי בפסוק מופיע ונרמז   והנה
ענין התפילה פעמיים, "אמור אל   והנה

הכהנים" וכן "ואמרת אליהם", וצריך ביאור 
על מה סובבות שתי בחינות התפילה האלו 

מרת ]ובאמת גם לפי הפשט הכפילות הנ"ל אושבפסוק 

, "להזהיר גדולים על הקטנים"דרשני, שע"כ פירש"י 

אמור )משה( אל  -' עפ"י דרשתו הוא סופירוש הפ

הכהנים )הגדולים( ואמרת )שיאמרו ויזהירו הכהנים 

הגדולים( אליהם )את הקטנים(. אמנם הדרוש הזה לפי 

פשוטו לא שייך לפי דברי רביה"ק )שמבאר הדרוש הנ"ל 

היר ויאיר וכו'(, יזמאור הגדול, לענין מה שהצדיק, שהוא 

 וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, מה ענין הכפילות )אמור, 

 .ואמרת( לפי דברי רביה"ק[ 

 המועתק מכת"י רביה"ק מובא בנוסח   והנה
ואמרת אליהם, ואמרת  - וזלה"ק הנוסח  והנה

דייקא. כי צריך להביא כל התפילות לבחי' 
ו ונראה מאלמשה משיח וכו' עכלה"ק. 

הדברים שהדיבור של "אמור אל הכהנים" 
כאו"א מישראל, שצריך רומז על תפילתו של 

כ"א לתקן המשפט וללמוד תורה בבחי' תיקון 
, שעי"ז תורתו בבחי' [ ()לח]עיין לקמן והמשפט 

ניצוצי נשמות, ואח"כ צריך להלביש אלו 
 שזוהי הבחי' שלהניצוצי נשמות בתפילתו, 

]וזוהי הבחי' של  י אהרן""אמור אל הכהנים בנ

"כבוד אל", שהיא התפילה של כאו"א, ונקראת כן ע"ש 

אמנם מה  .[ ()ישהיא מלבשת את הנשמות, עיין לעיל ו
שממשיך ואומר "ואמרת אליהם" זה הציווי 
סובב על משה משיח בדייקא, שצריך הצדיק 

כלולה מכל תפילות  ]"ואמרת"[שתהיה תפילתו 
אליהם". היינו שכאן תיבת "אליהם" איננה ]"ישראל 

סובבת על הניצוצי נשמות הכהנים אלא על תפילות 

ישראל עצמן, שהן בבחי' "אמור אל הכהנים" )רק 
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שממילא גם ניצוצי נשמות הכהנים המלובשים בתפילות 

ישראל גם הם מובאים אל הצדיק, בחי' "בתולות אחריה 

"שימו כבוד  . וזוהי הבחינה שלריעותיה מובאות לך"(

תהילתו", שמשימים ומעלים התפילה שבבחי' "כבוד 

, היינו "תהילתו"אל", בחי' "אמור אל הכהנים", לבחי' 

 אחטום לך", עיין "תהילתי לתפילת הצדיק שהיא בחי' 

 .[ ()ילעיל ו 

  )לד(וצריך ביאור, דכבר נתבאר לעיל   ועדיין
ת לתפילה רומז "אמור"שמה שלשון   ועדיין

]"את ה' של שבחו של מקום  'הוא מצד הבחי

היום" ופירש"י לשון תפארת. גם עיין בספה"ק  האמרת

אמור אל "ואם אמנם הציווי של  [ביאהל"ק
א כמו "כאו רומז על תפילתו של "הכהנים

תפילות  מצינו שגם א"כשנתבאר לעיל, 
 .מקום של שבחו של נרמזות בהבחי'ישראל 
זה הוא פלא גדול, שהרי רק הצדיק זוכה וענין 

לחלק הבכורה שבתפילה שהוא שבחו של 
שאר  משא"כ, )ד(ת לעיל ב"מקום כמשנ

תפילות ישראל שעדיין אינן חרב פיפיות 
של שאלת צרכיו,  'ועיקרן הוא רק בהבחי

, [ ()דב]עיין גם זה שם  "חלתא אגביה" 'בחי
  ואיך זה מצינו בקרא שרומז סתם תפילות

 של שבחו של מקום. 'ש הבחי"ישראל ע 

 של נראה, דאף שבאמת עיקר התפילה   אמנם
צ, "של שא 'א מישראל היא בהבחי"כ  אמנם

ה פנה "שמחמת שאינו משיג רק מה שהקב
עיקר תפילתו היא מה  ע"כלנו עורף וגב 

ומבקש ושואל שיחזור את  'פני ה השמחל
 "גביהחלתא א" ', בחי"פנה אלי"ש "פניו כמ

מצד פנימיות התפילה, היינו  אעפי"כל, "כנ
מצד מה שמלובשים בה הניצוצי נשמות, מצד 

שבח  'א היא בבחי"זה גם תפילתו של כאו

ר "ת. שהרי מבואר בדב"וכבוד ותפארת להשי
העלאת  'שהנשמות מאירות לתפילה בבחי

מתפארת  'נ, שזה ענין מה שהשכינה הק"מ
 "נא לגבךחזי במה ברך קאתי"באלו הנשמות 

גם עיין  .)יא(ו, עיין לעיל ]שעי"ז נעשה היחוד[
שבאמת זוהי לא רק התפארות  )יד(ולעיל 

ודו של בחו וכבאלא גם עיקר ש 'השכינה הק
, שבניו היקרים שהיו נידחים עד כה ה"בקה

מה  ש"חוץ לקדושה חוזרים ובאים אליו, עיי
 ישראל שנתבאר. נמצא שגם בכל תפילות

 שמלובשים בהן הניצוצי נשמות יש בהם צד 
 ת."שבח וכבוד ופאר להשי 

  רביה"קגם מה שמצינו בדברי   וזהו
א שמלובשות בה "שתפילתו של כ  וזהו

]עיין לעיל  "כבוד אל"הניצוצי נשמות נקראת 

ש "שנקראת כבוד ע רביה"ק. ואמנם ביאר [ ()יו
יה ]כי ר"י קרא למאנשהיא מלבשת הנשמות 

סוף כבוד הוא גם לשון , אמנם סוף מכבדותא[
ת, כי "להשיותפארת  כבוד השבח, שיש ב

באמת גופא מצד הנשמות המכובדות 
 ומלובשות בתפילה נעשה כבוד ושבח 

 ל."וכנלהשי"ת  

 , "אמור אל הכהנים"גופא גם הענין של   וזהו
רומז לענין  "אמור"שמה שהלשון   וזהו

 בחי' הוא מצד ()לדו ל"השבח והפאר כנ
המלובשים בהתפילה, ומכיון  "הכהנים"

שכאן התפילה מרומזת מצד פנימיותה, היינו 
]"אמור אל מצד הנשמות המלובשות בה 

 כ נרמזת כאן התפילה מצד השבח ", עהכהנים"[
 .והפאר 

 י פשוטו עיקר תפילות "שבאמת עפ  נמצא
 'שאלת צרכיו, בחי 'ישראל הם בבחי  נמצא
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ל. אמנם מצד פנימיות "כנ "אגביה חלתא"
התפילה, שמלובשות בה הניצוצי נשמות 

 ע"כת, "שמזה נעשה כבוד ושבח ופאר להשי
ש "גם מצינו שתפילות ישראל נקראות ע

 ', בחי"אל "כבודשל  'השבח, וזוהי הבחי
שהם לשונות של שבח , "אל הכהנים "אמור

ר אמנם כיון שהכבוד והפא וכבוד ותפארת.
י אלו התפילות "ה ע"והשבח שעולה לקב

י שאלו "הוא רק ע ]מצד הנשמות המלובשות בהן[
התפילות באות ונכללות בתפילתו של הצדיק 

]בפרט שגם אין להן עליה והן משה משיח  'שבבחי

על כן מיד מוסיף  בבחי' "סכותה בענן לך וכו'"[

, שצריך "ואמרת אליהם"הכתוב הציווי של 
 א כל התפילות אל הצדיק והוא מעלה להבי

 אותן. 
 ]שמבאר יש להעיר שלפי דברי רביה"ק   עוד

הדיבור "אמור אל  הפס' בדרך רמז[  עוד
הכהנים", שסובב על תפילתו של כאו"א 
מישראל וכנ"ל, אינו בלשון ציווי, שהרי נאמר 

ולא אל  ]"ויאמר ה' אל משה אמור וגו'"[אל משה 
"אמור  -יש לבאר שנאמר בניחותא ישראל. ו

אל הכהנים בני אהרון", היינו תפילתם של 
 צריך אתה לכלול  -ישראל, "ואמרת אליהם" 

 אותם בתפילתך. 
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תורה ב'
מהדורה מיוחדת 

להולכים עם התורות 

"כולל חצות" - ביתר

 

חברותא לליקוטי מוהר"ן 

 





סיפור התגלות המאמר
אא"ז  של  יד  מכתב  מוהר"ן  בחיי  שמובא  כפי  הכהנים  אל  אמור  ב׳  התורה 
עוד  ז"ל  אייזיק  שמואל  הר'  הצדיק  הרב  של  סיבה  ע"י  נאמרה  ז"ל,  מוהרנ"ת 
חלום  ז"ל  ש"א  להר'  שחלם  בזלאטיעפאלי,  זלל"ה  מוהרנ"ת  של  התקרבות  קודם 
לביתו,  לחזור  משם  לצאת  דרך  איזה  ראה  ולא  למדי  עד  גדול  יער  באיזה  שהיה 
ונחרד  שארפין,  הנקרא  פיות  ב'  לה  שיש  חדה  בחרב  שחגר  אחד  איזה  בו  ופגע 
אל  לו  ואמר  יפות  פנים  סבר  לו  מראה  היה  הלז  האיש  אך  מאד,  ז"ל  ש"א  הר' 

לו  ואמר  בהיער,  גדול  לבית  שבאו  עד  האיש  זה  עם  והלך  מאיתי.  לך  תפחד 
ג"כ  ליקח  רשות  לך  ויש  מחרבי,  קטנות  הרבה  חרבות  ושם  הזה,  לבית  שיכנס 
וישב  לשם,  ונכנס  ממוצע.  בדרך  איתם  להתנהג  איך  תדע  אך  קטנים,  מהחרבות 
בעצמך  שתרגיש  עד  חרב  שום  מפה  ליקח  לך  אפשר  אי  לו,  ואמר  אחד,  זקן  שם 
מפה,  שתיטול  החרב  לאחוז  איך  ותדע  ובבריתך  בגופך  מכתמים  מנוקה  שאתה 
הזקן  אותו  ודחף  גדול,  בחשכות  ומוכפלים  כפולים  עננים  אותו  סבבו  כך  ובתוך 

ּב 
ואני תפלה

ִיְשַמע  ִיְתָּבַרְכ  ַוַהֵּׁשם 
קֹוֵלנּו  ְוַיַאִזינ  ַשְוָעֵתינּו 

 , ּו נ י ֵת ִפּלֹו ְּת יב  ִש ְק ַי ְו

ִּבְתִפּלֹות  ַלַע	ֹוק  ִויַזֵּכנּו 

נ  ֵה ָּתִמיד,  ַתַחנּוִנימ  ְו

ת  תּובֹו ְּכ ַה ת  ִפּלֹו ְּת ַּב

ֵהנ  ְלָפֵנינּו,  ּוְ	דּורֹות 

ת  ֹו ּנ ִח ְת ּו ת  ֹו ּל ִפ ְּת ַּב

ְלַדֵּבר  ָצִריְכ  ֶשָהָאָדמ 

ִּבְלשֹונ  ִמִּלּבֹו  ְּבַעְצמֹו 

ָויֹומ  יֹומ  ְּבָכל  ַאְשְּכַנז 

ַרֵּבנּו  ִהְזִהיָרנּו  ַּכַאֶשר 

ַּכָּמה  ִלְבָרָכה  ְכרֹונֹו  ִז

ָהִעָּקר  ֶזהּו  ִּכי  ְּפָעִמימ, 

ו  י ָר ָפ 	ְ ִּב ר  ָא בֹ ְמ ַּכ

ְּפָעִמימ.  ַּכָּמה  ַהְּקדֹוִשימ 

ֵאָליו  ָלשּוב  ֶשִּנְזֶּכה  ַעד 

ְשֵלָמה  ִּבְתשּוָבה  ֶּבֶאֶמת 

ד  ַע ַהּטֹוב,  ֹו  נ צֹו ְר ִּכ

ּוְלִהָּכֵלל  ַלַעלֹות  ֶשִּנְזֶּכה 

ָהֵאינ  ְּבאֹור  ִיְתָּבַרְכ  ּבֹו 

ַהֵּשמ  ְּבנַֹעמ  ַלַחזֹות  	ֹופ 

ּוִבְזכּות  ְּבֵהיָכלֹו.  ּוְלַבֵּקר 

ְמִשיַח  ֶאת  ָלנּו  ָיִביא  ֶזה 

ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ִצְדֵקנּו 

ֶשל  ִינ  ַז ְּכֵלי  ִעַּקר  ִּכי 

ַהְּתִפָּלה,  הּוא  ָמִשיַח 

ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ֶאמֹר ֶאל ַהּכַֹהִנימ (ְּבִ	יָמנ ב'). ּוְצִריִכינ ְלַחֵּזק ַעְצמֹו ִּבְתִפָּלה ְוַתַחנּוִנימ ְמאֹד ְמאֹד ַאִפּלּו ִאמ ַיַעבֹר ָעָליו ָמה, ַעד ַיְשִקיפ ְוֵיֶרא ַהֵּשמ ִמָּשַמִימ. ְיַחֵּיינּו ִמּיֹוָמִימ, ַּבּיֹומ ַהְּשִליִשי ְיִקיֵמנּו ְוִנְחֶיה 

ְלָפָניו, ְלִהְתַהֵּלְכ ִלְפֵני ַהֵּשמ ְּבאֹור ַהַחִּיימ, ָאֵמנ ְוָאֵמנ (ליקו"ת הקדמה).

א ה״א ראשונה, שמתעטר 

של  הנקבים  של  ברוח 
החוטם היוצא להחיות. 

שנינו,  החוטם,  בזה  ב 

הפרצוף.  ניכר  בחוטם 
עתיקא  ובא וראה מה בין 
בעל  זה  אנפין,  לזעיר 
שלו  אחד  שמנקב  החוטם, 
אחד  ומנקב  חיים,  יוצא 
חיים.  של  חיים  יוצא  שלו 
כעמוד  הוא  החוטם  זה 
חלול שבו נושב רוח החיים 
אותו  קוראים  ואנו  לז״א, 
סליחה, ורוחו יוצאת בנחת, 
ריח טוב של הרוח. שהרוח 
היוצאת מאלו הנקבים, רוח 
לעוררו  לז״א  יוצאת  אחת 
של  אחת  ורוח  העדן,  בגן 
חיים, שבו עתיד להתעורר 
דוד  בן  משיח  את  להזמין 
ומאותו  החכמה,  לידיעת 
רוח  ויוצא  מתעורר  הנקב 
והוא  הסתום,  מהמוח 
מלך  על  לשרות  עתיד 
המשיח, שכתוב ׳ונחה עליו 
ובינה  חכמה  רוח  ה׳  רוח 
רוח עצה וגבורה רוח דעת 

ויראת ה׳׳.

ג למדנו בספרא דצניעותא, 

כי יש י׳ עליונה י׳ תחתונה, 
תחתונה,  ה׳  עליונה  ה׳ 
וכל  תחתונה,  ו׳  עליונה  ו׳ 
העליונות  הללו  האותיות 
 (...) בעתיקא.  תלויות 
כעין  שהוא  החוטם  בזה 
רוח  נושב  חלול,  צינור 
החוטם  ובזה  לז״א,  החיים 
כדי  ה׳,  תלויה  שבו  בנקב 
שלמטה,  אחרת  ה׳  לקיים 
והרוח הזאת יוצאת ממוחא 
רוח  ונקראת  סתימאה, 
הרוח  זה  ובכח  החיים, 
לדעת  (ישראל)  עתידים 
בזמנו  התורה)  (חכמת  חכמה 
שכתוב  המשיח,  מלך  של 
רוח  ה׳,  רוח  עליו  ׳ונחה 
זה  וגו׳׳.  ובינה  חכמה 
(משפיע) חיים מכל  החוטם 
שמחה  (ומשפיע)  הצדדים, 
שלימה, נחת רוח ורפואה. 
אבל בחוטם של ז״א כתוב 
׳עלה עשן באפו וגו׳׳, וכאן 
כתוב ׳ותהלתי אחטם לך׳. 

נוקבא דפרדשקא
חלולים  עמודים  פרדסקים 

(רע“ב אהלות ו, ז).  

עולה  פרדשקא  מילת 
האותיות  וכללות  תרפ"ה 

הכל  בין  עולים  והמלה, 

הרשב"י,  ואומר  פרדשקא. 

לכלא',  רוחא  אתער  'ומשם 

כולם,  העולמות  לכל  כלומר 

הרוח  לוקחים  הם  זה  ממקום 

בסוד  וחיות,  הנשמה  דהיינו 

רוח  נשמת  באפיו  'ויפח 

חיים' (עמק המלך י, יא).

החוטם  של  נוקבין  תרין 
לאה,  היא  הימנית 

רחל,  היא  והשמאלית 

תהילה,  נקראת  והמלכות 

'ותהלתי  נאמר,  זה  ועל 

חוטמא  שם  על  לך'  אחטם 

המנונא  רב  ואמר  דעתיקא, 

אני  החוטם  'לבעל  סבא 

נוקבין  ותרין   (...) מתפלל'. 

ורחל  לאה  הם  דפרדשקא 

נודע  וכבר  מלכות,  שהם 

שנקבה נקראת נקבה על שם 

נקב ה' (שם).

חוטם 
היא בחי' תפלה, בחי'   יראה 
בחי'  תתהלל',  היא  ה'  'יראת 

ביראת  'והריחו  בחי'  חוטם, 

ה'' (ליקו"מ כ, י). 

נוקבין  תרין  לחוטמא  אית 
פי׳   .(...) ורחמי  מדינא  כלילן 

בהם  אשר  החוטם  נקבי  שני 

כלילן  כנודע,  הריח  נשאב 

כלולים  שהם  ורחמי,  דינא 

ובימיני  ורחמים,  מדין  א׳  כל 

יש ג״כ דין ובשמאלי יש ג״כ 

רחמים (פרד״ר כג, חוטם).

שתי  בדמות  הוא  חוטם, 
הוי"ה  שם  נגד  ווא"ו,  יודי"ן 

תולדות  (של"ה  כ"ו  העולה 

אדם, בית ישראל יח).

הוא  הפנים  הידור  עיקר 
'בעל  שאמרו  כמו  החוטם 

ואין   , מתבקש' החוטם 

עם  פרצוף  על  אלא  מעידין 

אה"ע  בשו"ע  כמובא  החוטם 

סי' י"ז סעיף כ"ד (שעת רצון על 

זהר משפטים קכב:). 

חכמה,  הוא  החוטם  בעל 
רבות,  ספירות  בה  יש  וחוטם 

בינה  בחי'  הן  נוקבין  תרין 

גדולה  בחי'  גם  ומלכות, 

של  האמצעי  וקו  וגבורה, 

תפארת  בחי'  הוא  החוטם 

(קה"י, חוטם).

חוטם  שכן  בינה  הוא  חוטם 
גימטריא ס"ג (שם).

משיח
שלא  מאד  לשמור  צריך 
שלו.  משיח  בחי'  יתקלקל 

בחי'  תלוי  שבו  הדבר  ועיקר 

מניאוף  שמירה  הוא  משיח 

חוטם,  בחי'  הוא  משיח  כי 

ה'',  משיח  אפינו  'רוח  בבחי' 

כמ"ש  בחוטם,  תלוי  וניאוף 

במדרש  ואיתא  תנאף'  'לא 

'לא תהנה אף'. וצריך לשמור 

מריח  אפילו  מאד  עצמו 

בחי'  פוגם  הוא  כי  ניאוף, 

משיח שלו שהוא בחי' חוטם 

כנ"ל (ליקו"מ ח"ב לב). 

הוא  התורה  התחדשות  כל 
כמ"ש  משיח,  משה  בחי' 

'ורוח אלקים מרחפת על פני 

דמשיח.  רוחא  דא  המים', 

התורה  בחי'  הוא  והמים 

(ליקו"ה מלמדים א). 

שמן  שם  על  משיח  נקרא 
'לריח  בחי'  שהוא  המשחה 

בחי'  ע"י  כי  טובים'.  שמניך 

המשחה  שמן  בחי'  הריח 

הנשמה  חיות  נמשך  עי"ז 

וברכת  הריח  ברכת  (ליקו"ה 

הודאה ג, ח).

כלי זיינו של משיחא הוא התפילה. איתא בליקו״ה (חו״מ אונאה ג, ב) בזה״ל: 
יהיה  לא  אחרונה  גאולה  אבל  הפסק,  אחריה  היה  הראשונה  גאולה 
אחריה הפסק, כי גאולה הראשונה היא בחי׳ תורה כי אז זכו ישראל לקבל את 
היא  משיח  של  זיינו  כלי  עיקר  כי  תפילה  בחי׳  היא  אחרונה  וגאולה  התורה, 
תפילה כ״ש רבינו ז״ל סי׳ ב׳. כי משיח יבנה לנו את הביהמ״ק שהוא מקום 
התפילה כ״ש כי ביתי בית תפילה, שזהו בחי׳ משיח בן דוד, כי דוד הוא בחי׳ 
כלליות התפילה שבני ישראל הכשרים מתפללים להש״י שיזכו לשוב אליו באמת, 
כי הוא נעים זמירות ישראל, וכל התפילות נקראין על שמו, כי כל ספר תהלים 
הנפילות  מכל  ית׳  אליו  לשוב  שנזכה  זה  ענין  על  נתייסד  המע״ה  דוד  שחיבר 
ע״י  כ״א  הבע״ד  נגד  לעמוד  עצה  ואין  תבונה  ואין  חכמה  אין  כי  שבעולם. 
תפילה, שעי״ז זוכין לכל העצות ולכל אופני הישועות, לזכות לצאת מגלות נפשו 

ולהתקרב אליו ית׳. וזה שאמר דהע״ה תחת אהבתי ישטנוני ואני תפילה, שכל 
עלי  מסטינים  הם  ית׳  אליו  להתקרב  ורוצה  הש״י  את  ביותר  אוהב  שאני  מה 
ביותר, כי כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, וא״כ איך אזכה להתקרב אליו 
אני  תפילה,  ואני  אך  יותר,  בי  ומתגרים  מתגברים  פעם  שבכל  מאחר  ית׳ 
אתפלל תמיד להש״י שיוציאני מן השאול תחתיות יהיה איך שיהי׳ אני אתפלל 
כל  על  והוספתי  אייחל  תמיד  ואני  וכ״ש  תפילה,  ואני  בחי׳  להש״י  תמיד 

תהלתך, שאוסיף בכל פעם לומר תהלים ותחינות ובקשות אולי ירחם. 
אנ״ש  שהו״ל  זורח  אור  בקונטרס  איתא  התפילה.  הוא  משיחא  של  כלי זיינו 
משיח׳)  ׳התנוצצות  הכותרת  (תחת  זצ״ל  ברייטער  יצחק  ר׳  הרה״ח  בשם  דפולין, 
בזה״ל: הנה הדעת הקדוש הזה של רבינו הקדוש שעיקר היסוד והבריח התיכון 
הוא תפלה והתבודדות, זה כל עניינו של דוד המלך ע״ה שורש נשמת משיח, 

ילקוט הנחל

על מאמר זה ייסד מוהרנ״ת הלכה אחת, והיא הלכות נחלות הלכה ד׳.
סוד  בזה״ל:  (ב)  האיתנים  בירח  בזה  איתא  מנוקבא דפרדשקא. 
משיח  של  חיותו  שעיקר  בו,  עוסקין  שאנו  המאמר 
דחיי  רוחא  משך  דפרדשקא  מנוקבא  סוד  שזה  מהתפילה  הוא 
למשיחא, ומחמת שבהפרדשקא הנ״ל 
עוון  סליחת  של  הענין  שורש  משם 
וַעבֹור על פשע ומשם שורש המתקת 
תרומה  בזוה״ק  כ״ז  כמובן  הדינים 
ובאד״ר  דצניעותא  בספרא  קעז  דף 
נשא דף ק״ל ובאד״ז דף רפ״ט ע״ש. 
עיקר  כלי זיינו של משיחא הוא 
התפילה. דייק בזה במי הנחל 
אות  עצות  בליקוטי  עיין  בזה״ל:  (ב) 
תפילה, ששם נזכר בזה הלשון, ׳עיקר 
הוא  הישראלי  איש  של  זיין  כלי 
תפילה׳, ומובן מזה שאף שרבינו ז״ל 
כתב כאן ׳עיקר כלי זיין של משיחא 
שיכבוש  הכבישות  וכל  התפילה,  הוא 
במלחמה הכל משם׳, אך כוונת רבינו 
כל  של  זיין  כלי  שעיקר  היתה  ז״ל 
וכל  תפילה,  הוא  הישראלי  איש 
המלחמות שצריך איש הישראלי ללחום 
ולכבוש הן מלחמת היצר והן מלחמת החולקים והמונעים אותו מדרך 
כלי  עיקר  שהוא  התפילה  ע״י  רק  לכבוש  יכול  הכל  והטוב,  האמת 
זיין. ומי שמשים אל לבו שהתפילה הוא כלי זיין בוודאי יתחזק מאד 
בתפילה כי בכלי זיין יכול לכבוש הכל, ואם אינו יכול להתפלל כראוי, 
ידמה בעיניו שהוא איש חיל פשוט שגם הוא לוקח כלי זיין מבית 
ז״ל  רבינו  הודיע  ובכוונה  אותו.  המלמדים  השרים  בכח  המלך 

שהתפילה הוא הכלי זיין, למען יתגבר כ״א בתפילה תמיד. 
עיקר  כלי זיינו של משיחא הוא התפילה. ובעצוה״מ (תפילה, ב)  
ביאר בזה בזה״ל: עיקר כלי זיינו של איש ישראל היינו עיקר 
תפילה  ע״י  רק  הוא  וייסורים,  מצרות  להינצל  והתחבולה  העצה 
ובקשה באמת להש״י. וכל המלחמות שעל האדם לכבוש, הן מלחמה 
ובפרט  רעות  ומידות  מתאוות  היצר  מלחמת  היינו  רוחנית, 

ייסד  אלו  פסוקים  על  הכהנים.  אל  אמור  משה  אל  ויאמר ה׳ 
רבינו את מאמרו, וז״ל הכתוב בויקרא (כא, א, ו): ַוּיֹאֶמר ה׳ 
ֶאל מֶׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלנֶֶפׁש א ִיַּטָּמא 
ְּבַעָּמיו: (...) ְקדִׁשים ִיְהיּו ֵלאֵקיֶהם ְוא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאֵקיֶהם ִּכי ֶאת 

ַמְקִריִבם  ֵהם  ֱאֵקיֶהם  לֶֶחם  ה׳  ִאֵּׁשי 
אמור  אמור   ְוָהיּו קֶֹדׁש: וביאר החזקוני (שם): 
אל הכהנים.אל הכהנים. אחר שהזהיר את ישראל 

פרשת  הקודמת  בפרשה  קדושים  להיות 
לשמור  הכהנים  את  הזהיר  קדושים, 
שהם  לפי  הטומאה  מן  עצמם 
משרתיו ובני ביתו. וביום שהוקם את 
המשכן נאמרה פרשה זו משום שבו 
ביום הוזקקו לעבודה. ועי״ע בפס׳ זה 
הלביש  שם  המאמר,  בסוף  עליו  ובמובא 

רבינו את השגתו בפס׳ זה. 
דצניעותא  בספרא  איתא 
מנוקבא דפרדשקא וכו׳. 
בזה״ל:  ע״א)  קעז  (תרומה,  בזהר  איתא 
ברוחא  דאתעטר  עלאה,  אה״א 
לאחייא.  דנפיק  דפרדשקא  דנוקבין 
ה׳  היינו  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש 
הראשונה דהוי״ה שמתעטר ברוח של 

התחתונים.  הפרצופים  את  להחיות  היוצא  דא״א  דחוטם  הנקבים 
ועוד איתא גבי ענין זה באדרא רבא שבזהר (נשא, קל ע״א) בזה״ל: בבהאי 
בין  מה  חזי  ותא  פרצופא.  אשתמודע  בחוטמא  תאנא,  חוטמא, 
עתיקא לזעיר אנפין, דא מאריה דחוטמא, מחד נוקבא חיין, ומחד 
רוחא  נשיב  דביה  פרדשקא  הוא  חוטמא  האי  דחיין.  חיין  נוקבא 
דחיי לזעיר אנפין, וקרינן ליה סליחה, והוא נחת רוח, אתבסמותא 
דרוחא. דרוחא דנפיק (מהכא) מאינון נוקבי, חד רוחא נפיק לזעיר 
זמין  דביה  דחיי,  רוחא  וחד  דעדן,  בגנתא  ליה  לאתערא  אנפין 
לאתערא לזמנא לבריה דדוד למנדע חכמתא, ומההוא נוקבא אתער 
משיחא,  מלכא  על  לאשראה  וזמין  סתימאה,  ממוחא  רוחא  ונפיק 
דכתיב (ישעיה יא) ׳ונחה עליו רוח ה׳ רוח חכמה ובינה רוח עצה 
וגבורה רוח דעת ויראת ה׳׳. ופירש המתוק מדבש (שם): סוד החוטם 
של א״א, למדנו בברייתא כי בחוטם ניכרת צורת הפנים, ולכן גם 

בא״א ע״י שפע חיים היוצאים מנקבי החוטם שלו ניכר פרצופו שהוא מלא רחמים. ובא וראה מה ההפרש בין עתיק דהיינו א״א לז״א, 
בענין האורות היוצאים מהחוטם. א״א נקרא בעל החוטם, מטעם כי מנקב השמאלי יוצא הבל מבחי׳ שם ב״ן שבו הנקרא ׳חיים׳ למלכות, 
ומנקב הימיני יוצא הבל מבחי׳ שם מ״ה שבו הנקרא ׳חיים של חיים׳ לז״א כדלקמן. זה החוטם הוא כעמוד חלול הנזכר בספרא דצניעותא, 
שיאמר  דא״א  לפה  שגורם  לפי  סליחה,  אותו  קוראים  ואנו  ואזיל,  כדמפרש  נוקביה  עם  היחוד  אל  לעוררו  לז״א  החיים  רוח  נושב  שבו 
סלחתי בלא שום עיכוב, כי רוח היוצא ממנו יוצא בנחת ולא בבהלה כמו רוח החוטם של ז״א, והוא מבסם את ז״א הנקרא רוח. ועתה 
מפרש התועלת של הרוח היוצא מהחוטם, ואמר כי הרוח שהוא ההבל היוצא מנקבי החוטם מתחלק לשנים, הבל אחד של נקב הימין 
יוצא לז״א לעוררו להתייחד עם נוקביה הנקראת גן עדן, והבל אחד של רוח חיים של נקב השמאל יוצא להמלכות, שבו עתידה המלכות 
להתעורר להזמין את משיח בן דוד לידיעת החכמה. ומפרש, ומזה הנקב השמאלית של חוטם א״א מתעורר ויוצא רוח ממוחא סתימאה 
שהוא החכמה דא״א, לכן זה הרוח הוא מסוגל לידיעת החכמה, מפני שעיקרו הוא מחכמה דא״א, והוא עתיד לשרות על מלך המשיח, 
בזה״ל:  ע״א)  רפט  (האזינו,  בזהר  איתא  ועוד  וגו׳׳.  ה׳  רוח  עליו  ׳ונחה  משיח  בעניני  נאמר  כי  משיח  על  ישרה  חכמה  שרוח  לדבר  וראיה 
גבצניעותא דספרא אוליפנא, דהא י׳ עלאה י׳ תתאה, ה׳ עלאה ה׳ תתאה, ו׳ עלאה ו׳ תתאה, כל אלין עלאין בעתיקא תליין. (...) בהאי 
חוטמא בנוקבא דפרדשקא, דביה נשיב רוחא דחיי לזעיר אנפין, ובהאי חוטמא בנוקבא דפרדשקא תלייא ה׳, לקיימא ה׳ אחרא דלתתא. 
ודא רוחא נפיק ממוחא סתימאה, ואקרי רוחא דחיי, ובהאי רוחא זמינין למנדע חכמתא בזמנא דמלכא משיחא, דכתיב (ישעיה יא) ׳ונחה 

הכהנים  אל  אמור  משה  אל  ה׳  ויאמר 
לא  לנפש  אליהם  ואמרת  אהרן  בני 

יטמא בעמיו (ויקרא כא):

ב) פרק  תרומה  (זוהר    איתא
    



    עיקר כי  א 
    

תורה ב
אמור אל הכהנים

(לשון רבינו ז״ל)

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



סיפור התגלות המאמר
אם  אך  העננים,  מחמת  לזה  מוכשר  אתה  אין  עוד  לו,  ואמר  לבית,  לחוץ  הנ"ל 
החרבות  מחדד  שהוא  כזה  אומן  שם  שיש  מפואר,  בבנין  להלן  בהיער  לבוא  תוכל 
קטנים, וגם אפילו החרב הגדול של האיש שראית שהוא יודע בטוב איך לאחזה, 
יפתח  האומן  אם  יודע  מי  אך  הזה,  האומן  אצל  חרבו  לחדד  ג"כ  מוכרח  אעפי"כ 
מאוד  ונבהל  משנתו  הקיץ  כך  בחלום.ובתוך  היה  וכ"ז  אצלו,  שתכנוס  פתחו  לך 
ש"א  והר'  לאדומו"ר,  התקרבותו  בתחילת  היה  וזה  מזה,  למדי  עד  ליבו  ונקפו 
ומרחק  זלאטיעפאלי,  בעיר  אז  ישב  זלל"ה  ואדומו"ר  דאשיב,  בעיר  מגורתו  היה 

אצל  ע"ז  להיות  שמוכרח  תיכף  בדעתו  וגמר  מדוכא,  עני  היה  ש"א  והר'  הוא,  רב 
הלך  וביותר  הוצאות  על  קטן  סכום  וקיבל  שעשה  מה  ועשה  זלל"ה,  אדומו"ר 
של  דירתו  היכן  יודע  היה  ולא  לזלאטיעפאלי.  שבא  עד  בחורף,  היה  וזה  רגלי, 
מחלוקת  הלא  אצלו  לך  מה  לו,  ואמר  דירתו,  היכן  לאחד  ששאל  עד  אדומו"ר, 
שתוכל  שם  לפתוח  תוכל  אם  יודע  מי  הזקן  לו  שאמר  מה  ונזכר  בעיר,  עליו  גדול 
דפיקות  ודפק  סגור,  הפתח  שם  והיה  אדומו"ר  לבית  שבא  עד  אצלו,  לכנוס 
אתה  לו  אומר  שאדומו"ר  הדלת,  מאחורי  דקה  דממה  קול  ששמע  עד  הרבה, 

ּב
עצה ותושיה

נ  י י ז הכלי  עיקר 
הישראלי  איש  של 

וכל  התפלה,  הוא 

שצריכ  המלחמות 

הנ  לכבוש,  האדמ 

הנ  היצה"ר  מלחמות 

עמ  מלחמות  שארי 

והחולקימ,  המונעימ 

תפלה  י  " ע הכל 

על  חיותו.  כל  ומשמ 

לזכות  שרוצה  מי  כנ 

ל  א ר ש י ת  ש ו ד ק ל

באמת, צריכ להרבות 

ובקשות  ת  בתפלו

לבינ  בינו  ושיחות 

קונו, כי זה עיקר הכלי 

המלחמה  לנצח  זיינ 

(קיצור ליקו"מ ב, א).

ּב 
ואני תפלה

י  ַל ָע ל  ַחמֹ י  י ָאָּנא 
י  ַל ָע חּו	  ְּבֶחְמָלֶתָכ, 

חּו	  ַהְּגדֹוִלימ,  ְּבַרַחֶמיָכ 

ָעֵלינּו ּוְרֵאה  ְוַרֵחמ  ְוָחֵּנִני 

ִּכי  ַוַעִנּיּוֵתנּו,  ִשְפלּוֵתנּו 

ַאַנְחנּו,  ְּגדֹוָלה  ְּבָצָרה 

ִמּתֹוֶעה  יֹוֵתר  ְו יֹוֵתר 

ְּברֹאש  ּוִמּשֵֹכב  ָימ  ְּבֵלב 

ַנְפִשי  ָיַדְעִּתי  ֹלא  ִחֵּבל. 

נ  ָכ י ֵה ְל ָאנּו	  נ  ָכ י ֵה ְל

ָאעּופ  ְלֵהיָכנ  ֶאְבַרח, 

ִמָּצרֹות  ְלִהָּנֵצל  נ  ִלְשּכֹ

ד  ְמאֹ ַהְּמֻרִּבימ  ְפִשי  ַנ

ְּכָלל  ָיַדְעִּתי  ְוֹלא  ְמאֹד, 

ֵאיְכ  ֶּדֶרְכ  ֵאיֶזה  ִלְמצֹא 

ִּכי  ֵאֶליָכ,  ְוִלְזעֹק  ִלְצעֹק 

ַאֶשר  ְוָשִנימ  ָיִמימ  ֶזה 

ֵאֶליָכ  ִלְקרֹא  עֹוֵ	ק  ַאִני 

ְלַגּלֹות  ַחָ	ֶדיָכ  ְלעֹוֵרר 

ָלֵצאת  ֶשְּתַזֵּכִני  ַרַחֶמיָכ, 

ֶשְכ  חֹ ֵמ ְלטֹוב  ע  ַר ֵמ

ַלַעזֹוב  ֶשַּתַעְזֵרִני  ְלאֹור, 

ּוַמְחְשבֹוַתי  ָהָרע  ַּדְרִּכי 

ַּכַאֶשר  ְמאֹד,  ַהְמֻגּנֹות 

ִלַּמְדָּתנּו ַעל ְיֵדי ַצִּדיֶקיָכ 

ִפָּלה  ְּת ֶשַה ימ  ִּי ִּת ִמ ַא ָה

ְוִעָּקר  ְלָכל ָּדָבר  מֹוִעיָלה 

ָכ  י ֶל ֵא ת  ְרבּו ָק ְת ִה ַה

ֵדי  ְי ַעל  הּוא  ֶּבֶאֶמת 

שֹוֵמַע  ְוַאָּתה  ְּתִפָּלה, 

ַוַאִפּלּו  ֶּפה,  ָּכל  ְּתִפַּלת 

ִמֶּבֶטנ ְשאֹול  ְצָעָקה  קֹול 

ַאָּתה  ַעָמִקימ  ֵמִעְמֵקי 

ְוָלָּמה  ְּבַרַחֶמיָכ,  שֹוֵמַע 

ַע  ִלְשמֹ ֶזנ  אֹ ַתֶּטה  ֹלא 

ֶאת ִּדְבֵרי ַעְבְּדָכ ָהעֹוֵמד 

ֶזה  ֵאֶליָכ  ַהּצֹוֵעק  ְלָפֶניָכ 

ֶשֵאיִני  ַּדי  ְוֹלא  ַרב,  ְזַמנ 

ַמַעַשי  ְלֵהיִטיב  זֹוֶכה 

ְּבָכל  ַּגמ  ַאפ  יֹומ,  ְּבָכל 

ַנְפִשי  ָצַרת  ָויֹומ  יֹומ 

ְוֵאיִני  ֵמַחֵברֹו,  ְמֻרָּבה 

ֶאֶעֶשה,  ָמה  ְּכָלל  יֹוֵדַע 

ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה  ֵאיֶזה 

ָעַלי  ְלַהְמִשיְכ  ַאַבֵּקש 

ֶשֶאְזֶּכה  ַהְּקֻדָּשה,  ַח  ּכֹ

ֶאת  ְוִלְכּבֹש  ְלִהְתַּגֵּבר 

ִיְצִרי ָהָרע ְוָלכֹופ ּוְלַשֵּבר 

ִּכי  ַּתַאוֹוַתי,  ֶאת  ּוְלַבֵּטל 

ָלנּו	  ֶּדֶרְכ  שּומ  ִלי  ֵאינ 

ָלנּו	  ָצִריְכ  ֶּשַאִני  ִמַּמה 

ְלַהִּציל ֶאת ַנְפִשי ִמִּדיָנּה 

Wַעל ִאמ  ִּכי  ֵּגיִהָּנמ,  ֶשל 

ְוַתַחנּוִנימ  ְּתִפָּלה  ֵדי  ְי

ּוְזָעָקה  ְוַשְוָעה  ּוְצָעָקה 

ִנְמַנע  ֶזה  ְוַגמ  ֵאֶליָכ, 

ְזֶּכה  ִי ֵאיְכ  ִּכי  ִמֶּמִּני, 

ְמֻמָּשְכ  ּוֻמֶּכה  ָּדפ  ְר ִנ

ִלְתִפָּלה  ָּכמֹוִני,  ּוְממָֹרט 

ָּכָראּוי.  ֶּבֶאֶמת  ּוְצָעָקה 

ִלְצעֹק  ְמֻחָּיב  ַאִני  ַרק 

ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּכִפי ּכִֹחי, ְוִאמ 

ִלי  מֹוִעיל  ֵאינֹו  ֶזה  ַּגמ 

ָיַדְעִּתי  ֹלא  ְוָשלֹומ,  ַח	 

ְלַבֵּקש  ֵאיְכ  ַּלַעשֹות  ַמה 

 (...) ּוִמְבָטח.  ָמנֹו	  ִלי 

חֹוִלימ  רֹוֵפא  ֶאֹלַהי,  יי 

	ֹוֵמְכ  ַא	ּוִרימ  ַמִּתיר 

ֶאְנַקת  שֹוֵמַע  נֹוְפִלימ, 

ְוַאל  ָעַלי  ַחמֹל  ֶאְביֹוִנימ, 

ִּתְּטֵשִני.  ְוַאל  ַּתַעְזֵבִני 

י  ִד ְמרּו ּו י  ִי ְנ ָע " ֵאה  ְר

ִני  ַא ַו  , אש" רֹ ָו ָנה  ַע ַל

ְוַאָּתה  ַחי  ּגֹוַאִלי  ָיַדְעִּתי 

ְלֵהיִטיב  ֵמָרחֹוק  חֹוֵשב 

ֶאת  ּוְלָהִשיב  ַאַחִריִתי 

ַעֵנִני,  יי  ַעֵנִני  ְשבּוִתי. 

ָחֵּנִני,  ָחֵּנִני  ָעְזֵרִני,  ָעְזֵרִני 

ֶּתנ  הֹוִשיֵעִני,  הֹוִשיֵעִני 

ַבד,  אֹ ְוֹלא  ַחִניָנה  ִלי 

ְוָעְזֵרִני ָלשּוב ֵאֶליָכ  ַזֵּכִני 

ֶּבֶאֶמת ִּבְתשּוָבה ְשֵלָמה, 

ְּבֻחֶּקיָכ  ַוַעֵשה ֶאת ַאֶשר 

ִמְשָּפֶטיָכ  ֶאת  ְו ֵאֵלְכ 

ֶאְשמֹר (ליקו"ת טו).

מילואי חכמה
׳התהלה׳  ענין  גבי  ח),  (שער  אורה  שערי  בספר  בזה  ביאר  לך.  ותהלתי אחטום 
יהו״ה  שהן  הספירות  שתי  כי  לדעת  אתה  צריך  בזה״ל:  ו׳התפלה׳, 
נקראת  והתתתונה  ׳תהילה׳  נקראת  והעליונה  זו,  כנגד  זו  מכוונות  אדנ״י 
׳תפילה׳. והטעם, לפי שהעליונה דביקה בראש המעלות וממנה יבואו כל מיני 
לשבח  שעלינו  כלומר,  ׳תהילה׳  נקראת  ולפיכך  ומים,  וברכה  ושפע  אצילות 
והוציאנו  האלה  הניסים  כל  את  אבותינו  ועם  עמנו  שעשה  למ״י  ולהלל 
מעבדות לחירות, ועל זה נקראת ׳תהילה׳. והתחתונה נקראת ׳תפילה׳, והטעם 
לפי שהתחתונה דביקה בסוד התפילות והתחנונים לפי רוב החטאים והלכלוכין 
סוד  היא  המלכות  ספירת  ולפיכך  בה.  הדביקים  הבנים  ומלכלכים  שחוטאים 
התפילה, וסימן ׳ואני תפלה׳ (תהלים קט), וזהו סוד, ׳אלקים אל דמי לך׳ (שם 
בשם  התפילות  כל  שערי  נקבעו  זו,  במידה  דביקה  שהתפילה  ולפי  פג). 
תפתח  שפתי  ׳אדנ״י  התפילות,  כל  בראש  וסדרוהו  אדנ״י  שהוא  לה  המיוחד 
ופי יגיד תהלתך׳, שזהו שער כל התפילות כמו שכתבנו בשער הראשון. אבל 
ספירת בינ״ה שהיא דביקה בראש המעלות וממנה יבואו החיים והברכות וכל 
לפאר  ולשבח  להלל  כלומר,  התהילה,  סוד  היא  ועמידה,  קיום  אצילות  מיני 
ולרומם על כל הטובות הניסים והנפלאות שעשה עמנו תמיד, לפי שהיא סוד 
החירות והגאולה כמו שכתבנו, ובהופיעה יופיעו הניסים והנפלאות לישראל. 
והנה סוד התפילה הוא עניין התחנונים ובקשת רחמים לרחם עלינו ולסלוח 
ולשמרנו  אותנו  ולהחיות  מחסורנו  די  ולהשלים  מצרינו  ולהושיענו  חטאתינו 
וכל  בתפילה  התלויות  הבקשות  באלו  כיוצא  כל  ופורענות,  משחית  מיני  מכל 
אחר  הוא  התהילה  סוד  אבל  המלכות,  בספירת  דבקים  הם  הדברים  אלה 
שקיבל השי״ת תפילותינו, ואחר ששמע קולנו וקיבל תחנונינו וסלח חטאתינו 
משחית  מיני  מכל  אותנו  ושמר  מחסורנו  די  והשלים  מצרינו  אותנו  והושיע 
הטובות  רוב  על  לפניו  ולשבח  להלל  עלינו  מוטלת  חובה  אז  ופורענות, 
התפילה  כי  לך  הרי  לתפילה,  תהילה  שבין  ההפרש  ראה  ועתה  שגמלנו. 
סוד  שהיא  הבינה  בספירת  דביקה  והתהילה  המלכות  בספירת  דביקה 
הגאולה והחירות וכל מיני הישועות, ולפיכך הכל ראויין לתפל״ה ואין הכל 
אבל  צרתו,  על  מתפלל  צערו  כפי  אחד  כל  התפילה  כי  לתהילה,  ראויין 
הוא  ומי  שעשה,  טובותיו  גודל  על  להשם  ולהלל  להודות  מיוחדת  התהילה 

שיעריך שבחו, לפיכך נאמר ׳לישרים נאוה תהלה׳ (שם לג).

(המשך) 
דקדושה  מלכות  כח  עיקר 
משיח  מלכות  בחי'  שהוא 

בבחי'  הדיבור  ע"י  הוא 

מלכות (השתפכות הנפש צה).

לעוה"ב  הכנה  הוא  משיח 
(נצח ישראל פכ"ח).

מעלה  לו  שיש  צדיק  יש 
שתראה  כמו  מיוחדת,  אחת 

שאברהם ירש מידה מיוחדת 

בהתרוממות ובמעלה, ויצחק 

הוא  אלקית  מידה  ירש 

ירש  ויעקב  ית',  בו  הדביקות 

האלקית,  הקדושה  מידת 

שיגלה  המשיח  והמלך 

הכל  לו  יהיה  בימינו  במהרה 

(נצח ישראל פמ"א).

אשר  הוא  המשיח,  מלך 
בבריאה  הכוונה  ישלים 

האמת  עטרת  ויחזיר 

(עבודת  ליושנה  והייחוד 

הקודש ח"ד טו).

להכין  מישראל  א'  כל  צריך 
חלק בחי' משיח השייך לחלק 

ותתכונן  שיתוקן  עד  נשמתו, 

כללי  יחוד  ויהיה  הקומה  כל 

בימינו  במהרה  בתמידיות 

(בעש"ט עה"ת פ' נצבים).

יהיה לו מדריגת ריח  משיח 
שהיה  כמשה  ולא  החוטם, 

ולא  הראייה,  מדריגת  לו 

מדריגת  לו  שהיה  כשלמה 

שומע  שהיה  השמיעה 

ובהם  כסאו  נושאי  מחיות 

ותבין   .(...) דינו  דן  היה 

למשיח  יאות  זו  שמדריגה 

יתעלה  שבזמנו  צדקנו, 

ובינה,  חכמה  אל  המלכות 

וזה סוד הריח (קה״י, משיח).

החמישים  שער  בחינת  הכל,  מן  גבוה  תפילה  כי  תפילה׳.  ׳ואני  שכתוב  כמו 
דקדושה, ששם הוא השורש של כל מעיינות החכמה של התורה הקדושה, של 
תרי״ג עטין מאורייתא דעתיקא סתימאה, המעיין שאינו נפסק, הנובע תמיד 
מכל מיני עצות וישועות, ובזה יכולים להושיע הנשמות החולאות, אפילו אלו 
הגאולה  אצל  כתוב  כן  ועל  ח״ו.  ומתחתיו  תחתיות  בשאול  כבר  שמונחים 
האחרונה ׳בבכי יבואו ובתחנונים אובילם׳, כי הגלות הזה הוא בבחינת ׳ותרד 
הגאולה  גמר  כן  ועל  הטומאה.  של  החמישים  שער  התגברות  בחי׳  פלאים׳ 
השלימה תהיה רק ע״י תפילה שהוא שער החמישים דקדושה, עיקר הכלי זיין 
עצה  שום  שאין  היינו   (...) הקדוש,  רבינו  של  הדעת  יסוד  עיקר  משיח,  של 
האדם  על  תמיד  האורב  הרע  היצר  התגברות  מעוצם  להינצל  איך  אחרת 
להכשילו ואיך לזכות לקדושת ישראל באמת ולתשובה שלימה, זולת ע״י תפילה 
והתבודדות. (...) ורבינו ז״ל אמר כי תפילה היא עצה כללית ושורש לכל העצות 
נפלאות  עצות  מלאים  הקדושים  שספריו  אע״פ  כי  הקדוש,  מדעתו  הנובעים 
ונוראות לכל דבר הנוגע לעבודתו ית׳, אבל העצות בעצמן קשה לקיים, אבל על 
כולם עיקר העצה והיסוד היא ׳תפילה והתבודדות׳, כמו שאמר בפירוש שמקטן 
ועד גדול אי אפשר להיות איש ישראלי באמת כי אם על ידי התבודדות.  

וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש הכל משם. איתא בזה בליקו״ה 
(או״ח שבת ז, נד) בזה״ל: בענין מלחמה זאת שיש לכל אדם עם יצרו שהוא 
בחינת מלחמת עמלק, כל נצחון המלחמה הוא כשהוא חזק בדעתו בכח הצדיק 
ולעמוד בקשרי המלחמה בכל מה שיעבור עליו, כי כל זמן  לאחוז את עצמו 
שהאדם אינו מייאש את עצמו ומחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש וכו׳ 
במ״א  כמ״ש  וכו׳  תפילה  הוא  זיין  הכלי  שעיקר  זאת  במלחמה  עדיין  ועוסק 
אי  כי  המלחמה,  לה׳  באמת  כי  המלחמה,  את  נוצח  נקרא  הוא  ב׳),  (סימן 
וכו׳,  עוזרו  הקב״ה  אלמלא  רז״ל  שאמרו  כמו  לנצחו,  בעצמו  להאדם  אפשר 
וכמ״ש מלחמה לה׳ בעמלק מדור דור וכנ״ל. רק שהאדם חייב לחזק את עצמו 
הזאת  ממלחמה  אחור  נסוג  להיות  לבלי  מחדש  פעם  בכל  עצמו  את  ולעורר 

ולבלי לייאש את עצמו בשום אופן וכו׳. 
׳משיח  שאמר:  רבינו  שיחת  מובאת  סז)  (א,  ובשיש״ק  שיכבוש.  וכל הכבישות 
יכבוש את כל העולם ללא יריית כדור נפץ אחד׳, ׳ָמִׁשיַח וֶועט ָאּפ 

נֶעֶמען ִּדי וֶועְלט ָאן ֵקיין ָׁשאס ִּפיְלוֶער׳. 

ילקוט הנחל

מהרהורים רעים, הן מלחמה גשמית, מבעלי מחלוקת, מתנגדים, 
ר״ל, צריך  וחולאת  עניות  של  מלחמות  ובפרט  ורודפים,  שונאים 
לדעת ולזכור שאין שום עצה חוץ מתפילה ובקשה להש״י. על כן 
וקיום  השם  ליראת  היינו  באמת  ה׳  לעבודת  לזכות  שרוצה  מי 

התורה, וכן להינצל מצרות וייסורים 
בתפילות  להרבות  צריך  בגשמיות, 
הקודש,  בלשון  הן  להש״י,  ובקשות 
ובפרט  ציון,  שערי  תהלים,  היינו 
בלשון  הן  וכו׳,  תפילות  ליקוטי 

העוברים  ייסוריו  וכל  לבבו  כל  את  הש״י  בפני  להשיח  אשכנז, 
עליו, וכפי שמספר אדם לחבירו וידידו הקרוב את כל לבו, כך 
יתברך  שהוא  ולהאמין  לבבו,  כל  את  הש״י  לפני  להשיח  צריך 
דבר  כל  על  ישועה  מהש״י  ויבקש  לפניו,  ששופך  מה  כל  שומע 
תפילה  רק  כי  בוודאי.  יוושע  עי״ז  רק  כי  ויאמין  שצריך,  ודבר 
ובקשה אמיתית להש״י היא עיקר כלי הזיין להיוושע מכל מיני 

צרות וייסורים בגשמיות וברוחניות. 
מה  לענין  הביאור  וכן  זה,  פסוק  של  ביאורו  לך.  ותהילתי אחטום 
שמכנה רבינו את התפילה בשם חוטם, מובאים להלן בדברי 
דברי  וכידוע  וכו׳׳,  הגלות  אורך  רואים  ׳וכשאנו  ד״ה  ז׳  אות  בנח״נ  ראבר״נ 
רבינו מבוארים מיניה וביה, והרישא והסיפא והאמצעיתא מפרשים ומבארים 
זה לזה (ע״פ כלל א).   ותהילתי אחטום לך. ואיתא בליקו״מ (ח״ב 
רז״ל  שאמרו  כמו  מהריח,  אלא  נהנית  הנשמה  אין  בזה״ל:  יב)  א, 
(ברכות מג ע״ב) איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, הוי 
אומר זה הריח. ועיקר התפלה היא מהנשמה, בבחינת (תהלים קנ) 
הוא  משיח  כי  התפילות,  כל  מקבל  ומשיח  יה.  תהלל  הנשמה  כל 

בחינת חוטם, בבחינת (איכה ד) רוח אפינו משיח ה׳, שמקבל כל הריחות שהם בחינת התפילות, כי יניקת התפילה שהיא מהנשמה היא 
מהריח כנ״ל. וזה בחינת (ישעיה מח) ותהלתי אחטום לך, בחינת חוטם.   ומשם עיקר חיותו. ביאר בזה במי הנחל (ב) בזה״ל: היינו כי 
עיקר הרוח חיים הוא בהחוטם כ״ש ׳ויפח באפיו נשמת חיים׳.   וכל הכבישות שיכבוש הכל משם. איתא בזה בליקו״ה (או״ח ברכות 
הראיה ה, יד) בזה״ל: כי הדיבור יש לו כח גדול מאד מאד להפוך את האדם מרע לטוב, כי עיקר נצחון המלחמה הוא ע״י הדיבור 
שהוא עיקר הכלי זיין של ישראל, כי אין כוחנו אלא בפה כמו שאמרו רז״ל. וזה עיקר הכלי זיין של משיח שהוא בחינת כל הצדיקי 
(יו״ד  שם  איתא  ועוד  הדיבור.  ע״י  שהיא  התפילה  ע״י  רק  היא  משיח  של  זיינו  כלי  כל  כי  ישראל,  כל  וכלולים  תלויים  שבהם  אמת 
ראשית הגז ה, יא) בזה״ל: משיח לא יעסוק בשום מלחמה בחרב כ״א בפה לבד, כ״ש בסי׳ ב׳ שכל כלי זיינא של משיח וכל המלחמות 
שיכבוש הכל בתפילה לבד, וכ״ש לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, שיבטל המלחמות והחרב אפילו מבין האומות.

עליו רוח ה׳׳, רוח חכמה ובינה וגו׳. האי חוטמא חיין מכל סטרין, 
חדו שלימא, נחת רוח, אסוותא. בחוטמא דזעיר אנפין כתיב (ש״ב 

כב) ׳עלה עשן באפו וגו׳׳, והכא כתיב ׳ותהלתי אחטם לך׳.  
ְׁשִמי  ְלַמַען  ט–יא):  (מח,  בישעיה  נאמר  לך.  אחטום  ותהילתי 
ַאֲאִרי ַאִּפי ּוְתִהָּלִתי ֶאֱחָטם ָל ְלִבְלִּתי 
ְבָכֶסף  ְוא   ְצַרְפִּתי ִהֵּנה   :ַהְכִריֶת
ְלַמֲעִני  ְלַמֲעִני  עִֹני:  ְּבכּור   ְּבַחְרִּתי
ֶאֱעֶׂשה ִּכי ֵאי ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר א 
דרך  על  (שם)  רש״י  בזה  ופירש  ֶאֵּתן: 
לשון  לך  אחטם  אשר  תהלתי  היא  וזאת  לך.  אחטם  ותהלתי  לך.  אחטם  ותהלתי  הפשט: 
שהכועס  עליך,  ומקצוף  נחירי  עשן  מצאת  חוטמי  אסתום  חוטם, 
יוצא עשן מנחיריו כמה דאת אמר ׳עלה עשן באפו׳, וכן כל חרון 
שמי.  שמי.למען  למען  (שם):  המצו״ד  פירש  וכן  החוטם.  חימום  לשון  הוא  אף 
למען  מלת  ותהלתי. ותהלתי.  אפי.  לך  מאריך  אני  לזה  בעמים  יחולל  שלא 
לתהלה,  לי  יהיה  למען  ר״ל  תהלתי  למען  לומר  בשתים,  משמשת 
לזה אאריך חוטמי לך, והוא דוגמת אאריך ׳אפי׳ כי האף והחוטם 
הוא אחד, והוא ענין מליצה, כי הכעס כאילו יוצא מן האף כמ״ש 
׳עלה עשן באפו׳ (תהלים יח) ובהאריך האף יתמהמה הכעס לצאת 
האוזן.  את  להסביר  באדם  הנופל  בלשון  ואמר  רושם,  ולעשות 
וביאר בזה עוד ברבינו בחיי (דברים י, כא): ׳ותהלתי אחטם לך לבלתי 
הריצוי,  סימן  שהוא  החוטם  לך  אראה  הכתוב  ביאור  הכריתך׳, 
(...) והזכיר הלשון הזה בהיפך מן ַהָקץ בריח שהוא דוחק חוטמו 
בידו והוא סימן הריחוק כענין ׳ולא אריח בריח ניחוחכם׳ (ויקרא 
כו). ועי״ע ענין התפלה והתהלה במילוא״ח ד״ה ׳ותהלתי אחטום לך׳. 

  (מח (ישעיה   
     


מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



סיפור התגלות המאמר
ובכה  שעה  בערך  עמד  ש"א  והר'  אופן.  בשום  לך  לפתוח  אפשרות  כעת  אין  ש"א 
עוד  לך  אמרו  הלא  לו,  ואמר  זלל"ה,  אדומו"ר  לו  ופתח  כזה,  נשבר  ובלב  בקול 
דמעות  ושערי  ננעלו  השערים  כל  קיימתי  אך  לכנוס,  תוכל  אם  יודע  מי  בביתך 
ונתיירא  שלו  מהחלום  יודע  שאדומו"ר  ש"א  הר'  והבין  ננעלו,  לא  כ"כ  שבכית 
לספר לו, ובתוך כך אמר אדומו"ר הלא עננים רבים סבבוך, ונבהל ונשתומם הר' 
אחד  דיבור  אפילו  לדבר  פיו  לפתוח  יכול  היה  שלא  עד  כזה,  רוה"ק  על  ע"ז  ש"א 
מעיר  קודש  שבת  על  מקורבים  עוד  באו  ואח"כ  מחלומו,  זלל"ה  אדומו"ר  לפני 
בהתורה  היטב  שיעיין  ומי  אמור,  התורה  גילה  זלל"ה  ואדומו"ר  מעדוועדיבקי, 

והעיקר  ועוד.  ועוד  משיח  של  מהחרב  מובא  שבהתורה  החלום,  את  יבין  הזאת 
הגדול  חרבו  עם  האיש  ואפילו  לחדדם  החרבות  עם  הזה  להאומן  באים  שכולם 
בסיפורי  קצת  ומרומז  חרבו,  עם  הזה  להאומן  לבוא  מוכרח  לאוחזה  איך  שיודע 
מעשיות מהבחור שהיה אוחז חרבו וקשתו בידו להציל עצמו מהחיות וכו'. ומאז 
והלאה נתקשר אל אדומו"ר הר' ש"א ז"ל בעבודות התפילה, עד שכמעט נתקיים 
אנ"ש  בין  כידוע  כולו',  היום  כל  אדם  שיתפלל  'ולוואי  בגמ'  שמובא  מה  אצלו 
סיפור  גבי  ועי"ע  ב).    זכרונות  (טובות  גדולים  בכוחות  תפילתו  מעסק  הזקנים 

רה). בשיש"ק (ג,  וכן  ציון בתחילתו,  ִרנת  בספר  המאמר  זה  התגלות 

ביראת  ׳והריחו  כתוב  ד 

אמר  רבא   (...)  , ׳ ה׳
שכתוב  כמו  ודן,  שמריח 
ו  י נ עי למראה  ולא  ׳
ישפוט ושפט בצדק דלים 
לענוי  במישור  והוכיח 
ָמַלך  כוזיבא  בר  ארץ׳. 
אמר  ומחצה,  שנים  שתי 
להם לחכמים אני משיח. 
כתוב  במשיח  לו  אמרו 
שמריח ודן, נראה אנחנו 
אם אתה מריח ודן, כיון 
ודן  מריח  שלא  שראוהו 

הרגוהו.

ריח,  ויש  ריח  יש  ה 

יש  הם.  ריחות  וכמה 
מלמטה  שעולה  ריח 
ח  רי ן  ו ג כ למעלה, 
ריח  שזהו  הקורבנות, 
שעולה וקושר קשרים זה 
זה  ומשתלשל  זה  בתוך 
הכל  שנעשה  עד  בזה, 
קשר אחד ואור אחד. יש 
ריח אחר, וזה הוא מלך 
ריח,  שנקרא  המשיח 
ביראת  ׳והריחו  שכתוב 
ה׳)  היראת  (היינו  וזה  ה׳׳ 

נקרא ריח.

חלק  לך  נתתי  ואני  ו 

אחיך,  מעל  יותר  אחד 
אשר לקחתי מיד האמורי 

בתפילתי ובבקשתי.

והריחו ביראת ה׳. איתא בספר אדיר במרום (ח״א, עינוי דרישא חוורא) לרמח״ל, 
הריחות  יש  עדן  בגן  כי  הריח.  סוד  מהו  היטב  לך  אפרש  בזה״ל: 
העולין מכל צד, בסוד ׳ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה׳׳ (בראשית כז). 
אך  מדרגתו,  לפי  איש  הצדיקים  מקבלין  ומשם  לגן,  יורד  השפע  כי  והוא 
כי  והוא  דרוחא,  ניחא  ניחוח,  ריח  וסודו  הריח,  הארת  מקבלים  בתחילה 
נעשה  הכעס  התרגזות  אבל  ע״ב),  סא  (ברכות  כועס  כבד  שאמרו  אע״פ 
בחוטם. וסוד הענין, כי בחוטם יש גבורות הרבה כמו שנפרש לקמן בס״ד, 
ההתרגזות,  תוקף  נעשה  כאן  והנה  למוח.  הדין  חימום  גורמות  ובהתחזקם 
ועד שיש התרגזות הזה באדם אין השלוה רבה, כי הלא אף אם אינו כועס, 
אבל אין בו שלוה גדולה מפני חימום הגבורות אשר שם שהם עומדים בכח 
אפילו  הכח  זה  שיש  ועד  ההשקט,  כל  ולהשחית  נקל  בדבר  להתעורר  תמיד 
מתגלה  שאיננו  שאע״פ  לשלוה  פנימי  עירבוב  איזה  גורם  לפועל  יצא  שלא 
הממתק  האור  והוא  הריח,  שיתעורר  בתחילה  צריך  כן  ועל  שלימה.  אינו 
הזה.  במיתוק  מתחזקת  השלוה  ואז  האלה,  הגבורות  חימום  הרבה  ומשקיט 
רוח  הקורת  ענין  וזהו  לימשך,  הראוי  האור  נמשך  השלוה  אותה  ובתוך 
(אבות  עוה״ז  חיי  מכל  בעוה״ב  רוח  קורת  של  אחת  שעה  יפה  רז״ל  שאמרו 
הממתקת  הארה  היא  הריח  כי  במאורות,  למעלה  ג״כ  הוא  כן  והנה  ד). 

חימום הגבורות האלה של המוח, ואז האורות נמשכים ברוב שלוה. 
והריחו ביראת ה׳. ובתורת חיים על סנהדרין (צג ע״ב), המובאת במקו״ח אות א׳ 
לפי  ודאין,  דמורח  אמר  ודאין, רבא  דמורח  אמר  רבא  בזה״ל:  איתא  ה׳׳,  ביראת  ׳והריחו  ד״ה 
שכל מצוה יש לה ריח טוב, וכל העושה מצוה אחת נשמתו קולטת הריח הטוב 
רע  ריח  להן  יש  העבירות  כך  טוב  ריח  להן  יש  שהמצות  וכשם   (...) ההוא, 
ומסריחין, כדאיתא בפרק ר״ע אמר רב ועדיין היא חביבותא גבן דכתיב ׳נרדי 

מילואי חכמה

ריח
עיקר  הוא  הברית  פגם 
שמירת  היפך  הסירחון, 

ריח  בחי'  שהוא  הברית 

(ליקו"ה סוכה א, ג).

ריח התפלה וכל דבר  תיקון 
ע"י  הוא  לחוטמא  שיעלה 

חכמה,  (ראשית  ורחימו  דחילו 

שער הקדושה פ"ט). 

נכנסה  האף  שדרך  להיות 
רז"ל  אמרו  לכן  הנשמה, 

תהלל',  הנשמה  'כל  בפסוק 

נהנית  שהנשמה  דבר  איזהו 

'כל  וז"ש  הריח,  זה  בו 

החוטם  שדוקא  הנשמה' 

שבו  האבר  הוא  המריח 

כולה.  הנשמה  כל  נמצאה 

הוא  הריח  שסוד  ידוע  וגם 

כנזכר  הגבורות  ביסום 

פעולת  היא  וזו  בכוונתו, 

הנשמות שמעלות ריח ניחוח 

העולה  בריא"ה  עד  בעלותן 

ס"ג  שם  מאיר  ששם  רי"ח, 

שלם  מתגלה  ששורשו 

לזהר  הרמ"ז  (פי'  בחוט"ם 

בראשית).

גימטריא  שחוט"ם  לומר  יש 
כן  על  בינה,  בחי'  שהוא  ס"ג 

ועל  בינה.  בחי'  הוא  החוטם 

בשֹמים  כי  בחוטם,  הריח  כן 

הוא  ריח  וכן  בינה  בחי'  הן 

בגימטריא  ריח  בינה.  בחי' 

בבריאה  מקננא  בינה  בריאה, 

(קה"י, אור).

כשנמלט  ליוסף  ניתן  הריח 
ריחו  יצא  פוטיפר,  מאשת 

סופו  ועד  העולם  מסוף 

(קה״י, ריח).

חרב
בינה,  ראשית  חכמה  ר״ת 
מכאן,  בינה  מכאן,  חכמה 

(פרד״ר  באמצע  דעת  ראשית 

כג, חרב). 

מקומות:  בג׳  רומזת  חרב 
וא׳  במלכות,  וא׳  בגבורה,  א׳ 

בקליפות (שם). 

ברית.  נקם  נוקמת  חרב 
על  התובעת  היא  כי  והטעם 

בינה  מפרידים  שהם  העריות 

ובין אלוף נעוריה (שם).

'חגור  חרב,  נקרא  יצה״ר 
בישא  יצרך  דא  חרבך' 

(קה״י, חרב).

חרב גימטריא הוד באלב״ם, 
לשון הודיה תפלה (שם). 

נקרא  מילה  של  האיזמל 
לך  'עשה  שנאמר  חרב, 

את  מול  ושוב  צורים  חרבות 

בני ישראל' (ש"ך במדבר ח, ז). 

(פי'  חרב  נקרא  הלשון 
הרמ"ז לזהר ויקרא).

קשת
היא  התפילה  אותיות 
שפתי  'אדני  כמ"ש  השכינה, 

שם  הוא  שהדיבור  תפתח', 

כמו  קשת,  ונקרא  אדני. 

ובקשתי'  'בחרבי  שפירש"י 

לשון תפלה (ליקו"מ מב).

קשת,  בחי'  הוא  הצדיק 
לריב"ל  רשב"י  שאמר  כמו 

קשת  'הנראה  ע"ז:)  (כתובות 

בימיך וכו'' (ליקו"מ מב). 

נקרא  הברית  שמירת 
הברית,  קשת  בחי'  קשת 

וכו'  חרב  בלשון  נקרא  וכן 

על  חרבך  'חגור  כמ"ש 

עיקר  שם  כי  גיבור',  ירך 

גיבור  להיות  המלחמה 

למדן  וכן  יצרו.  את  הכובש 

בלשון  ג"כ  נקרא  בתורה 

זיין  וכלי  חרב  אחיזת 

תורה,  של  מלחמתה  ללחום 

חרב  אחוזי  'כולם  כמ"ש 

מלחמתה  מלחמה',  מלומדי 

ד,  אומנין  (ליקו"ה  תורה  של 

(ליקו"ה פו"ר ואישות ג, י).    המלחמה ע"י קשת  'כל זרע שאינו יורה כחץ וכו''  לד).    כל אדם ואדם על כל עוון ופגם שהוא עושה ובפרט פגם הברית, הוא זורק חץ ממש לנפשו, כי ברית נקרא קשת וחיצים כידוע, בבחי' מה שאמרו רז"ל 

היא המלחמה היותר גדולה על הכל וקשה מהכל כשמו שנקרא קשת, שהחץ הולך במהירות יותר ומורה בחזקה, וכל שאר כלי זיין הם תחת זה (חדושי אגדות ע"ז עמ' נה).

בזה״ל: אהובי בני  תר״א)  לך  לך  א׳  יום  (רצט,  בעל״ת  זיינו. איתא  כלי  וזה עיקר 
חביבי נרו יאיר. מכתבך קיבלתי, מה שכתבת שאתה לומד הספר, החיית 
אותי מאד, ובפרט מה שאתה מחיה עצמך כמ״ש שם בתורה אמור אל הכהנים 
בענין הצדקה, כי כך חובת הלימוד שיבוא לידי מעשה, בפרט ספריו הקדושים 
העבר  טוב  שביום  חביבי  בני  הזכרתני  אך  טובות.  ועצות  עובדות  שמלאים 
החייתי עצמי הרבה בהתחלת התורה הנ״ל במה שכתוב שם שעיקר הכלי זיין 
של הצדיק היא תפילה, וכל המלחמות שילחום וכל הכבישות שיכבוש הכל ע״י 
התפילה וכו׳, והזכרתי מה שכתבתי ודיברתי בזה, ונזכר בהליקוטי עצות שנאמר 
גם על כל אחד מישראל שכל כלי מלחמתו וכו׳ הוא התפילה וכו׳, ודיברתי בזה 
קצת עם אנשי שלומינו אז, וגם עתה אני מחיה עצמי בזה. כי כל לשון ולשון 
לעורר  מיוחד  כח  לו  יש  דבר,  כל  אצל  שמזכיר  ז״ל  רבינו  של  והנורא  הקדוש 
ולחזק את הלב ישראלי לעסוק בזה, ומי שמשים אל ליבו שכל כלי זיין שלו וכו׳ 
הוא התפילה וכו׳ מתעורר מחדש לעסוק בזה. ואם כי אין לי כח ללחום כ״כ 
וכו׳, אבל הלא אני כמו האיש חיל הפשוט שגם הוא לוקח כלי זיין מבית המלך, 
והשרים  המלך  בכח  והכל  יום,  בכל  וכו׳  מלחמה  תכסיסי  ללמוד  ומוכרח 
המלמדים אותו וכו׳. ואיך שהוא אני יודע שהמלחמה ארוכה וחזקה מאד, ואין 
ונפלאותיו  ה׳  בישועת  זה  וגם  פי,  דיבור  מעט  אם  כי  וכו׳  זיין  כלי  שום  לי 
העצומים. ואי אפשר לבאר על פני השדה כמה אני חזק בזה, וגם אתם צריכים 
לילך בזה לידע כל זה, ויותר מזה, ועיין בליקוטי עצות בתחילתו מזה. יתר מזה 
אלא  כוחנו  אין  כי  הושיעה  הושיעה  רחם  רחם   (...) להאריך.  עתה  פנאי  אין 
בפה וכנ״ל, כמו שכתוב ׳ואנכי תולעת ולא איש׳, וכמו שדרשו חכמינו ז״ל מה 
עצמי  את  מתחזק  אני  ואעפ״כ  וכו׳.  ישראל  אף  בפה  אלא  כוחה  אין  תולעת 

לבטוח בישועתו ולשמוח בחסדו. דברי אביך המצפה לישועה. נתן מברסלב.

ילקוט הנחל

בזה  ביאר  אבטח.  בקשתי  כי לא 
שזה  היינו,  בזה״ל:  (ב)  הנחל  במי 
כי  מקודם  שכתוב  מה  על  ראיה 
התפילה הוא כלי זיין כמ״ש ׳בחרבי 
בתפלתי  רש״י  ופירש  ובקשתי׳ 
וקשת  שחרב  זה  לו  ומנין  ובקשתי, 
הוא  דלמא  ובקשה,  תפילה  הוא 
לא  כי  ראיה  מביא  וע״ז  כפשיטא, 
וקשת  בחרב  המלחמה  שנצח  עצמו  התפאר  שיעקב  לפרש  נוכל 
לפרש  ההכרח  כן  על  אבטח׳,  בקשתי  לא  ׳כי  כתיב  כי  כפשוטו 

שחרב וקשת הוא תפילה ובקשה שזה עיקר הכלי זיין.

והריחו ביראת ה׳. כדכתיב בישעיה (יא, א–ה) גבי מלך המשיח: ְוָיָצא חֶֹטר ִמּגֶַזע ִיָׁשי ְוֵנצֶר ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפרֶה: ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה׳ רּוַח ָחְכָמה 
ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה׳: ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ה׳ ְוא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט ְוא ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיַח: ְוָׁשַפט ְּבצֶֶדק 
ַּדִּלים ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָארֶץ ְוִהָּכה ֶארֶץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע: ְוָהָיה צֶֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו: ופירש רש״י 
(שם): והריחו ביראת ה׳. והריחו ביראת ה׳. ימלא רוח יראת ה׳. ולא למראה עיניו ישפוט. ולא למראה עיניו ישפוט. כי בחכמת הקב״ה בקרבו ידע ויבין מי זכאי ומי חייב. וכדאיתא במס׳ 

׳והריחו  דכתיב  ע״ב):  (צג  סנהדרין 
דמורח  אמר  רבא   (...) ה׳׳,  ביראת 
עיניו  למראה  ׳ולא  דכתיב  ודאין, 
והוכיח  דלים  בצדק  ושפט  ישפוט 
כוזיבא  בר  ארץ׳.  לענוי  במישור 
להו  אמר  ופלגא.  שנין  תרתין  מלך 
ליה  אמרו  משיח.  אנא  לרבנן 
נחזי  ודאין,  דמורח  כתיב  במשיח 
דחזיוהו  כיון  ודאין.  מורח  אי  אנן 

דלא מורח ודאין קטלוהו. ופירש רש״י (שם): רבא אמר.רבא אמר. מאי והריחו 
שנאמר  החייב,  מי  ויודע  ושופט  באדם  שמריח  ודאין,  דמורח 
׳לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח׳, ואפילו הכי 
׳ושפט בצדק דלים׳, כגון ע״י הרחה. בר כוזיבא. בר כוזיבא. ממלכי הורדוס 

היה. ועוד כתב בזה המהרש״א (שם): משיח לא יטעה וכל זה ע״י שיהיה מורח ודאין, דהיינו בחוש הריח ידין עם מי האמת דאין בו 
טעות כמו בחוש הראיה והשמיעה שזכר, והוא כי חוש הריח הוא רוחני מחלק הנשמה כמ״ש ׳כל הנשמה תהלל יה הללויה׳, איזהו 
דבר שהנשמה נהנית ממנו זה הריח, אבל שאר חושים יותר גופניים והטעות מצוי בהם וק״ל. ומצינו שמשיח עצמו נקרא ׳ריח׳, כדאיתא 
בזהר חדש (שה״ש) בזה״ל: האית ריח ואית ריח, וכמה ריחין אינון. אית ריח דסליק מתתא לעילא, כגון ריחא דקורבנא, דהאי איהו 
ריחא דסליק וקשר קשרין דא בגו דא ומשתלשל דא בדא, עד דאתעביד כולא קשרא חדא ונהירו חד. אית ריח אחרא, ודא איהו 
מלכא משיחא דאקרי ריח, דכתיב ׳והריחו ביראת ה׳׳ ודא איקרי ריח עי״ש.   בחרבי ובקשתי. קודם פטירת יעקב כתיב בבראשית 
(מח, כא–כב): ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ִהֵּנה ָאנִֹכי ֵמת ְוָהָיה ֱאִקים ִעָּמֶכם ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶארֶץ ֲאבֵֹתיֶכם: ַוֲאִני ָנַתִּתי ְל ְׁשֶכם ַאַחד 
ַעל ַאֶחי ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי: ותרגם אונקלוס (שם): וואנא יהבית לך חולק חד יתיר על אחיך, די נסיבית מידא 
דאמוראה בצלותי ובבעותי. ופירש רש״י (שם): בחרבי ובקשתי.בחרבי ובקשתי. כשהרגו שמעון ולוי את אנשי שכם נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם, 
וחגר יעקב כלי מלחמה כנגדן. ד״א שכם אחד הוא הבכורה שיטלו בניו שני חלקים, ושכם לשון חלק הוא כתרגומו. אשר לקחתי מיד אשר לקחתי מיד 

האמורי.  האמורי.  מיד עשו שעשה מעשה אמורי. ד״א שהיה צד אביו באמרי פיו. בחרבי ובקשתי. בחרבי ובקשתי. היא חכמתו ותפלתו. 

ָׁשַמְענּו  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאִקים  ב–ט):  (מד,  בתהלים  כדכתיב  התפלה,  אלא  מושיעים  והקשת  החרב  ואין  הללנו.  באלקים  וכו׳  אבטח  בקשתי  כי לא 
ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם  א  ִּכי  ַוְּתַׁשְּלֵחם:  ְלֻאִּמים  ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם  הֹוַרְׁשָּת  ּגֹוִים   ָיְד ַאָּתה  ֶקֶדם:  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם  ָּפַעְלָּת  ּפַֹעל  ָלנּו  ִסְּפרּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ְנַנֵּגַח  ָצֵרינּו   ְּב ַיֲעקֹב:  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה  ֱאִקים  ַמְלִּכי  הּוא  ַאָּתה  ְרִציָתם:  ִּכי   ָּפנֶי ְואֹור   ּוְזרֹוֲע  ְיִמיְנ ִּכי  ָּלמֹו  הֹוִׁשיָעה  א  ּוְזרֹוָעם  ָארֶץ 
 ִקים ִהַּלְלנּו ָכל ַהּיֹום ְוִׁשְמא תֹוִׁשיֵעִני: ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו ִמָּצֵרינּו ּוְמַׂשְנֵאינּו ֱהִביׁשֹוָת: ֵּבא א ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח ְוַחְרִּבי ָנבּוס ָקֵמינּו: ִּכי ְּבִׁשְמ
ְלעֹוָלם נֹוֶדה ֶסָלה: ופירש המצו״ד (שם): אתה ידך. אתה ידך. בכח ידך גרשת את העובדי גלולים מא״י ובמקומם נטעת את ישראל. תרע.תרע. הרעות 
העובדי גלולים ושלחתם מארצם. כי לא בחרבם.כי לא בחרבם. מה שירשו ישראל את הארץ לא ירשו בחרבם ובכוחם, אלא אתה הושעת להם בימינך 
ובההארה הבא להם מפניך כי היית מרוצה להם. מלכי אלקים.מלכי אלקים. הלא אתה אלקים ובידך להושיע, ואתה הוא מלכי וראוי למלך להושיע 
לעמו כאשר יש לאל ידו, ולזה צוה להביא ישועות יעקב. בך.בך. בעזרתך. כי הושעתנו. כי הושעתנו. לא בכח ידינו אלא ממך באה הישועה. באלקים. באלקים. 

    (יא (שם  
       
    (מח (בראשית 

  (מד (תהלים    
     



 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



ּב
עצה ותושיה

ת  א ר  מ ו ש ש י  מ
הברית זוכה לתפילה, 

בברית  הפוגמ  וכנ 

התפילה  ממנו  נוטלינ 

(קיצור ליקו"מ ב, ב).

ּב 
ואני תפלה

ְּתִחָּנִתי  ְלַהִּפיל  ָּבאִתי 
יי ֶאֹלַהי ֵואֹלֵהי  ְלָפֶניָכ 

ַאבֹוַתי, ָאב ַהֶחֶ	ד ָאב 

ִמָּמֶות  ַהּגֹוֵאל  ָהַרַחָמנ, 

ַעֵשה  ִמַּשַחת,  ּופֹוֶדה 

ַאֶשר  ְּבִריְתָכ  ְלַמַענ 

ַוַחמֹל  ִּבְבָשֵרנּו,  ָחַתְמָּת 

ְוקּוָמה  ַנְפשֹוֵתינּו,  ַעל 

ְוהֹוִשיֵענּו  ָרֵתנּו  ְז ְּבֶע

ֶשִּנְזֶּכה  ַחְ	ֶּדָכ,  ְלַמַענ 

ַעְצֵמנּו  ּוְלַטֵהר  ְלַקֵּדש 

ת  י ִר ְּב ַה ת  ַּש ֻד ְק ִּב

ְּשֵלמּות  ַה ית  ִל ְכ ַת ְּב

ִמיֵני ְפַגמ ַהְּבִרית  ְוַתִּציֵלנּו ְּבַרַחֶמיָכ ָהַרִּבימ ִמָכל  ַּבַּלְיָלה.  ִליֵדי ֻטְמָאה  ְנַהְרֵהר ַּבּיֹומ שּומ ִהְרהּור ָּבעֹוָלמ ְוֹלא ָנבֹא  ִנְשָמִרימ ִמָּכל ָּדָבר ָרע, ֶשֹּלא  ְוַתַעְזֵרנּו ֶשִּנְהֶיה  ָעֵלינּו  ְוָתֵגנ  ֶּבֶאֶמת ִּכְרצֹוְנָכ ַהּטֹוב, 

ֶשָּבעֹוָלמ, ַוַעֵשה ְלַמַעְנָכ ְוֹלא ְלַמַעֵננּו, ַעֵשה ְלַמַענ ָּכל ַהַּצִּדיִקימ ְוַהַחִ	יִדימ ָהַאִמִּתִּיימ ַהְּקדֹוִשימ ְוַהְּטהֹוִרימ ַאֶשר ִהְתַּגְּברּו ַעל ִיְצֵריֶהמ ְלַמַענ ְּכבֹוֶדָכ ְוָעְמדּו ְּבִנְ	יֹונֹות ְּגדֹולֹות ְונֹוָראֹות ְוָכפּו ֶאת ִיְצָרמ 

ְוִקְּדשּו ֶאת ְשֶמָכ ַעד ֶשָּזכּו ִלְקֻדַּשת ַהְּבִרית ְּבַתְכִלית ַהְּשֵלמּות ִּכְרצֹוֶנָכ, ּוְלַמַעָנמ ּוְלַמַענ ַאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהמ ִיְצָחק ְוַיַעקֹב ַעֵשה, ְוחּוָ	ה ָעֵלינּו ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוִשיֵענּו ְוַקְּדֵשנּו ְוַטַהֵרנּו ִּבְקֻדָּשְתָכ ָהֶעְליֹוָנה, ְּבאֶֹפנ 

ֶשִּנְזֶּכה ַּגמ ֵּכנ ִלְשִמיַרת ַהְּבִרית ֶּבֶאֶמת ִּכְרצֹוְנָכ ַהּטֹוב (ליקו"ת כג).

מה  יהודה,  רבי  אמר  ז 

על  חרבך  ׳חגור  שכתוב 
ירך גיבור הודך והדרך׳, 
אלא כל מי שמזרז עצמו 
החרב  פחד  את  ונותן 
כנגדו,  והחזקה  החדה 
ירך,  על  מהו  ירך,  על 
כמו  הקדוש,  הרושם  זה 
ידך  נא  ׳שים  שכתוב 

תחת ירכי׳.

רבי אבא פתח, ׳חגור  ח 

חרבך על ירך גבור הודך 
הוד  זה  וכי  והדרך׳, 
בכלי  להתחמש  והדר 
מי  בזה,  ולהזדרז  זיין 
ועורך  בתורה  שעוסק 
ומזרז  בתורה  מלחמה 
עצמו בה זה הוא השבח 
הוא  זה  אדונו),  (של 
אמרת  ואתה  והדר,  הוד 
חגור חרבך?! אלא ודאי 
עיקר הדבר כך הוא, אות 
הקב״ה  נתן  קודש  ברית 
אדם,  בבני  אותו  ורשם 
ולא  אותו  שישמרו  כדי 
יפגמו אותו בפגימה לזה 
רושם המלך. ומי שפוגם 
לנגדו  עומדת  הרי  אותו 
׳חרב נוקמת נקם ברית׳, 
הברית  נקמת  לנקום 
והוא  בו  שנרשם  קודש 
שרוצה  ומי  אותו.  פגם 
לשמור זה המקום, יזדרז 
ויתקן עצמו, וישים לנגדו 
יתחזק  הרע  שיצר  בשעה 
שעומדת  החרב  זו  עליו 
ממי  להיפרע  ירך  על 
ואז  המקום,  זה  שפגם 
ירך  על  חרבך  ׳חגור 
גבור  הוא,  גבור  גבור׳, 
׳הודך  זה  ועל  נקרא, 

והדרך׳.

הקב״ה  שעשה  תנאי  ט 

׳אם  שכתוב  דוד,  עם 
וגו׳,  בריתי  בניך  ישמרו 
גם בניהם עדי עד ישבו 
ומפני   (...) לך׳,  לכסא 
זו  את  שמר  לא  ששלמה 
התחילה  כיאות,  הברית 

הלבנה להיפגם.

ן  שמעו רבי  פתח  י 

התכוננו  עליונים  ואמר, 
מלחמה  בכלי  והזדרזו 
מקנן  שהוא  הנחש,  לגבי 
והוא  גדולים,  בהרים 
הראשון  אדם  את  הרג 
שהיו  הדורות  כל  ואת 
הכרוז  זה  ומפני  אחריו, 
שמי  יום,  בכל  יוצא 
שהוא  נחש  אותו  שהורג 
גדולים  בהרים  מקנן 
המלך,  בת  את  לו  יתנו 
שהיא תפילה שיושבת על 
מגדל, שנאמר בה ׳מגדל 
עז שם ה׳ בו ירוץ צדיק 

ונשגב׳.

מילואי חכמה
ובא  מאוד  ורוחני  דק  הוא  הריח  שאותו  ולפי  ׳הסריח׳,  כתיב  ולא  ריחו׳  נתן 
מדבר רוחני, לכך אינו נרגש לחוש הריח בההוא עלמא כי אם בעולם הרוחני 
והיינו  בו.  ומתלבשת  הריח  מאותו  ונהנית  טהורה  הנשמה  אז  עדן  בגן 
הוא  עדן  בגן  מנוחתו  שמקום  לפי  ודאין׳,  ׳מורח  דוד  דבן  רבא  דקאמר 
ריח  מן  נהנה  הוא  ושמה  דרומי׳,  אפיתחא  יתיב  ׳היכא  בפירקין  כדאמר 
זכיותיהן של ישראל וסובל ייסורין על פשעיהן, כדיליף לקמן מדכתיב ׳והוא 
וטהורה  זכה  שנשמתו  וכיון  נשא׳,  הוא  חליינו  ׳אכן  וכתיב  מפשעינו׳  מחולל 
כ״כ עד שמקבל בההוא עלמא שכר ועונש רוחני הבא מן המצות, לכך גם 
אחר שיבא בהאי עלמא וישפוט בין איש לרעהו, יבחין בין צדיק לרשע ע״י 

הריח שיריח בהן, שהזכאי יריח והחייב יסריח.
כדאיתא  הברית.  שמירת  היינו  יוסף  בחי׳  ע״י  לקבל  צריך  זיין  וזה הכלי 
בתיקו״ז (תיקון יג, כט ע״ב) בזה״ל: י פתח רבי שמעון ואמר, עלאין אתתקנו 
דאיהו  עי״ש,  כידוע,  הברית  פגם  יצה״ר  הוא  חויא  לגבי  קרבא  במאני  ואזדרזו 
אבתריה,  דהוו  דרין  ולכל  קדמאה  לאדם  קטיל  ואיהו  רברבין,  בטורין  מקננא 
ובגין דא כרוזא נפיק בכל יומא, מאן דקטיל ההוא חויא דאיהו מקננא בטורין 
רברבין יהבין ליה ברתא דמלכא, דאיהי צלותא דיתיב על מגדלא, דאתמר בה 
כ״א  ׳וצריך  ד״ה  ו  אות  בנח״נ  להלן  (ועי׳  ונשגב׳  צדיק  ירוץ  בו  ה׳  שם  עז  ׳מגדל 

לכוין בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור׳).
זה  פס׳  גבי  משפטים)  (פ׳  ושמש  מאור  בספר  ביאר  ירך.  על  חגור חרבך 
יצרו  את  שהכובש  לומר  רצה  גבור׳,  ירך  על  חרבך  ׳חגור  בזה״ל: 
תאותו,  לשבר  עליו  ומתגבר  יצרו  את  כובש  שהוא  דהיינו  גבור  נקרא 
זה,  בענין  כגבור  עצמו  חוגר  שאם  גבור׳  ירך  על  חרבך  ׳חגור  והיינו 
כנסת  על  להתגבר  יוכל  שלא  עשו  על  ושולט  הירך  מתקן  הוא  בזה 
נצח  דרך  מחכמה  ישראל  כנסת  על  שפע  ממשיך  והוא  בחרבו,  ישראל 

והוד ליסוד שהוא תיקון הירכים.

יוסף
'אסף  בחי'  יוסף,  נקרא 
שמאסף  חרפתי'  את  אלקים 

ובושות  החרפות  כל  ומבטל 

מחזירם  כי  מישראל, 

להש"י  ומקרבם  בתשובה 

(ליקו"ה השכמת הבוקר ד, יז).

יסוד  צדיק  בחי'  יוסף, 
ההשפעות  כל  שממנו  עולם 

'ויוסף  בחי'  כידוע  והברכות 

המשביר  הוא  השליט  הוא 

עם  שכל  הארץ',  עם  לכל 

אדם  בני  כל  שהם  הארץ 

שבעולם כולם יונקים חיותם 

רק  השפעתם  ומקבלים 

יוסף  בחי'  שהוא  מהצדיק 

(ליקו"ה ערלה ה, ד).

יסוד  הצדיק  בחי'  הוא  יוסף 
עלמין  ח"י  צדיק  בחי'  עולם 

שהוא  דצלותא,  ברכאין  ח"י 

שניהם  המחבר  הבחינה 

ותפלה  תורה  ודוד  משה 

ועל  תפלה,  מהתורה  לעשות 

כן משה יוסף דוד בגימטריא 

שלושתם  דייקא  כי  תפלה 

התפלה  שלימות  בחי'  הם 

(השתפכות הנפש ו).

מהיסוד,  היתה  יוסף  נשמת 
נשמתו  והשלים  זכה  וכאשר 

שלא  ההוא  הרב  במעשה 

קודש  ברית  אות  טימא 

נעשה  יצרו  על  ונתגבר 

היה  ומשם  לצדיק,  מרכבה 

הרעב  בימי  העולם  את  זן 

אביו  בית  כל  כלכל  משם  וכן 

המדה  היא  כי  היותו  ימי  כל 

הנותנת מזון לפרנסת ישראל 

(פרד״ר כב, פ״ג).

שלם  שהיה  ביוסף  מצינו 
ברית  אלה,  בריתות  בשלוש 

ברית  המעור,  ברית  עין, 

(לו:)  בסוטה  כדאיתא  הלשון, 

(של"ה פסחים).

יוסף  בחי'  הוא  צדיק  כל 
המקשר  עולם  יסוד  שהוא 

והוא  הקב"ה  אל  הכנס"י 

 .(...) הכנס"י  אל  המשפיע 

ועולם  עולם  שבכל  ידוע  וזה 

אפשר  אי  העליון  המקור  עד 

לעולם  מעולם  לירד  השפע 

רק ע"י בחי' יוסף שהוא בחי' 

המלכות  מדת  על  המשפיע 

ולכן  מהספירות,  שקיבל  מה 

הויות  ו'  בגימטריא  יוסף 

שהוא  קצוות  הששה  שהם 

מדת  על  ומשפיע  כולל 

המלכות (מאור ושמש, רות).

הצדיק,  יוסף  נקרא  יוסף 
הברית  שמשמר  מי  שכל 

ומטהר  ומקדש  כראוי 

נעשה  הוא  לו,  במותר  עצמו 

צדיק  יסוד  למדת  מרכבה 

וגורם  המלכות,  אל  המשפיע 

היורדת  העליונה  שהשפעה 

אל  רק  תושפע  היסוד  דרך 

המלכות (מאור ושמש, סוכות).

ויש  משפט.  נקרא  יוסף 
הכולל  עם  משפט  לומר 

עולם  יסוד  צדיק  גימטריא 

(קה״י,  כנודע  יוסף  בחי' 

משפט).

איתא  הברית.  שמירת  היינו  יוסף  בחי׳  ע״י  לקבל  צריך  זיין  וזה הכלי 
בקונטרס אור זורח בשם הרה״ח ר׳ יצחק ברייטער זצ״ל (תחת הכותרת ׳התנוצצות 
הברית  תיקון  היינו  הזה  הדבר  מתקן  הישראלי  שאיש  מה  כל  בזה״ל:  משיח׳) 
מקרב  הוא  ובזה  משיח  בחינת  ביותר  עצמו  על  ממשיך  כן  כמו  ביותר, 
בחינת  לו  יש  כן  וקדושתו  טהרתו  כפי  מישראל  אחד  כל  כי  הגאולה. 
ב׳),  סימן  (ליקו״מ  הברית  שמירת  ע״י  הוא  ישראל  קדושת  ועיקר  משיח, 
ועיקר תיקון אלו הנשמות ובפרט אלו שנכשלו בפגם הברית ר״ל, הוא רק 
שעיקר  הקדוש,  רבינו  של  הקדושה  דעת  שהוא  המשיח׳  ׳התנוצוצות  ע״י 
התפילה,  עמוד  הקודש,  לשון  שלימות  הוא  הקדוש  רבינו  של  הדעת  יסוד 

כמו שאמר רבינו ז״ל שכל עניינו הוא תפלה (לקוטי תנינא צ״ג). 
ובספר  הברית.  שמירת  היינו  יוסף  בחי׳  ע״י  לקבל  צריך  זיין  וזה הכלי 
מחנה דן (סי׳ ב, ב/א) דייק בזה בזה״ל: שמירת הברית שכאן הכונה לשמירת 
אביו,  יצועי  שחילל  ע״י  מראובן  החרב  שניטל  ממה  כמובן  עילאה,  ברית 
הכונה  רק  כידוע,  והיתר  איסור  מצד  בברית  כלל  פגם  לא  ראובן  שהרי 
הדעת  שמירת  הוא  עלאה  הברית  שמירת  ועיקר  עילאה,  ברית  לשמירת 
והמוחין כמובא בדברי מוהרנ״ת בכ״מ, בפרט שלא להרוס כידוע (כי לחשוב 
ושאר  והרהורים  בתאוות  רעות  מחשבות  היינו  לגמרי  לקדושה  חוץ  מחשבות 
חכמת חיצוניות וחכמת של הבל שהם חוץ לקדושה, זה לא שייך כלל אצל מי 
בבחי׳  המוחין  לצמצם  הוא  העיקר  רק  עילאה,  ברית  שמירת  בבחי׳  שהוא 
במופלא ממך אל תדרוש, היינו שלא להרוס, שבזה נכשל ראובן). כי כל צדיק 
מה  היינו  משפט,  בחי׳  ג״כ  ודעתו  בשכלו  לו  יש  כאו״א)  אצל  הוא  (וכן 
למחיצות  חוץ  במחשבתו  יוצא  וכשהוא  מדריגתו,  לפי  לחשוב  לו  שראוי 
לשמאל,  או  לימין  במחשבתו  ונוטה  לחשוב,  לו  שראוי  ממה  היינו  המשפט, 
זה בחי׳ פגם הברית, עיין בהלכות דגים ה״א והלכות סוכה ה״א, אות ב׳. 
ובאמת אלו הדברים מבוארים ממש בדברי רבינו לקמן אות ה׳ במה שאומר 

ילקוט הנחל

שמירת  היינו  יוסף  בחי׳  ע״י  לקבל  צריך  זיין  וזה הכלי 
אחד  שכל  ודע,  בזה״ל:  לב)  (ח״ב  בליקו״מ  איתא  הברית. 
ואחד צריך לשמור את בחינת משיח שיש לו, כי כל אחד כפי 
מאד  לשמור  וצריך  משיח,  בחינת  לו  יש  כן  וטהרתו  קדושתו 

שלו.  משיח  בחינת  יתקלקל  שלא 
בחינות  תלוי  שבו  הדבר  ועיקר 
כי  מניאוף,  שמירה  הוא  משיח 
חוטם,  בחינות  הוא  משיח 
אפינו  רוח  ד)  (איכה  בבחינות 
בחוטם,  תלוי  וניאוף  ה׳,  משיח 
תנאף.  לא  כ)  (שמות  שכתוב  כמו 
נשא  פרשת  (רבה  במדרש  ואיתא 
וצריך  אף.  תהנה  לא  י)  פרשה 

בחינת  פוגם  הוא  כי  ניאוף,  מריח  אפילו  מאד  עצמו  לשמור 
משיח שלו, שהוא בחינת חוטם כנ״ל. 

במהללי אלקים. ושמך לעולם.ושמך לעולם. שמך הקיים לעולם נודה סלה אף 
בטרם בוא התשועה. ומקשרת הגמ׳ פס׳ זה עם הפס׳ בחרבי ובקשתי, 
כדאיתא במס׳ ב״ב (קכג ע״א): ואני נתתי לך שכם אחד על ַאֶחיך 
ובקשתו  בחרבו  וכי  ובקשתי,  בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי  אשר 
לא  ׳כי  נאמר  כבר  והלא  לקח, 
בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני׳, 
זו  קשתי  תפלה,  זו  חרבי  אלא 
(שם):  המהרש״א  בזה  וכתב  בקשה. 
כו׳.  בקשה  זו  ובקשתי  התפלה  זו  כו׳. חרבי  בקשה  זו  ובקשתי  התפלה  זו  חרבי 

הכתוב  כינה  אונקלוס,  תרגם  וכן 
כי  וקשת  בחרב  והבקשה  התפלה 
במקום  ליעקב  תועיל  התפלה 
תחיה׳  חרבך  ׳על  החרב  ברכת 
לו  תועיל  והבקשה  וגו׳׳,  יעקב  קול  ׳הקול  וכמ״ש  לעשו  שניתן 
או  ַקָשת׳.  רובה  ׳ויהי  לישמעאל  שניתן  הקשת  ברכת  במקום 
שיהיה מלת ׳בקשתי׳ לפי הדרש ממש מלשון בקשה, וב׳ בקשתי 
היא  ובקשתי׳,  ׳בחרבי  פירש  בחומש  רש״י  אבל  ומע״ט,  במצות  ובקשתי  בחרבי  בל״א  אמרו  ובב״ר  ׳בבקשתי׳.  כמו  שנים  במקום 

חכמתו ותפלתו כו׳ עכ״ל, ולא ידענו למה לקח לו דרך אחרת והניח דברי התלמוד וגם הב״ר, ודו״ק. 
חגור חרבך על ירך. רבינו מביא כעת שני ראיות שלתפלה זוכים ע״י שמירת הברית, (וכאשר נעיין, נראה מה החידוש שבכל ראיה וראיה, ע״פ כלל 
טז מביאה״ל). ראיה ראשונה מלשה״כ בתהלים (מה, ב–ד): ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב אֵֹמר ָאִני ַמֲעַׂשי ְלֶמלֶ ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר: ָיְפָיִפיָת 
אני.  אני.אומר  אומר  (שם):  המצו״ד  ופירש   :ֶַוֲהָדר  הֹוְד ִּגּבֹור   ָיֵר ַעל   ַחְרְּב ֲחגֹור  ְלעֹוָלם:  ֱאִקים   ֵּבַרְכ ֵּכן  ַעל   ְּבִׂשְפתֹוֶתי ֵחן  הּוַצק  ָאָדם  ִמְּבֵני 
בפתיחת דברי אני אומר שמעשה השיר הזה הוא על מלך המשיח. יפיפית.יפיפית. אתה מלך המשיח הנך יפה במעשיך מכל בני אדם, ודברי 
פיך המה בחן כאילו נשפך החן אל שפתותיך, ובעבור זה ברכך אלקים לעולם. חגור.חגור. וזאת (היא) הברכה, אתה הגבור חגור חרבך על 
ירכך, והיא הודך והדרך כי בה תנצח במלחמה. ומצינו שפס׳ זה נדרש על שמירת הברית, כדאיתא בזהר (בשלח, סא ע״א) בזה״ל: זאמר רבי 
יהודה, מאי דכתיב ׳חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך׳, אלא כל מאן דמזרז גרמיה ושוי דחילו דחרבא שננא תקיפא לקבליה, על 
ירך, מאי על ירך, דא רשימא קדישא, כמה דאת אמר (בראשית כד) ׳שים נא ידך תחת ירכי׳. ועוד איתא בזהר (ויחי, רמ ע״ב) בזה״ל: ח רבי 
אבא פתח, (תהלים מה) ׳חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך׳, וכי דא הוד והדר למיזן זיינא ולאזדרזא בהאי, מאן דאשתדל באורייתא 
ואגח קרבא באורייתא וזריז גרמיה בה דא הוא שבחא (דמריה), דא הוא הוד והדר, ואת אמרת חגור חרבך, אלא ודאי עקרא דמלה, 
את קיימא קדישא יהב קב״ה ורשים ליה בבני נשא, בגין דינטרון ליה ולא יפגמון ליה בפגימו להאי רשימא דמלכא, ומאן דפגים 
ליה הא קאים לקבליה (ויקרא כו) ׳חרב נקמת נקם ברית׳, לנקמא נוקמא דברית קדישא דאתרשים ביה והוא פגים ליה. ומאן דבעי 
לנטרא האי אתר, יזדרז ויתקן גרמיה, וישוי לקבליה בשעתא דיצרא בישא יתקף עלוי, להאי חרב דקיימא על ירך לאתפרעא ממאן 

דפגים האי אתר, וכדין ׳חגור חרבך על ירך גבור׳, גבור איהו, גבור אתקרי, ועל דא ׳הודך והדרך׳.
מפרי בטנך וכו׳ אם ישמרו בניך בריתי. ומביא רבינו ראיה נוספת שלתפלה זוכים ע״י שמירת הברית, מלשה״כ בתהלים (קלב, י–יב): ַּבֲעבּור ָּדִוד 
ַעְבּדֶ ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶח: ִנְׁשַּבע ה׳ ְלָדִוד ֱאֶמת א ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנ ָאִׁשית ְלִכֵּסא ָל: ִאם ִיְׁשְמרּו ָבנֶי ְּבִריִתי ְוֵעדִֹתי זֹו 
ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָל: ופירש המצו״ד (שם): בעבור דוד עבדיך וגו׳.בעבור דוד עבדיך וגו׳. על עצמו אמר, עשה זאת בעבורי. וכפל דברו ואמר 
עוד אל תשב ריקם את פני משיחך לבל שמוע תפלתו. נשבע וגו׳ אמת.נשבע וגו׳ אמת. ר״ל שבועה אמיתית ולא יחזור מהשבועה, והשבועה היא שהבטיחו 
לומר מזרעך אשית מלך לשבת על הכסא שלך. גם בניהם.גם בניהם. של בניך עד עולם ישבו לכסא המלוכה. ותלה הכתוב שבועה זו, (שמלך המשיח יהיה 
מזרע דהע״ה) בתנאי שישמרו את בריתם, כדאיתא במדרש תהלים (קלב): שלשה דברים נתנו על תנאי. א״י, וביהמ״ק, ומלכות בית דוד. (...) מלכות 
בית דוד מנין, שנאמר, ׳אם ישמרו בניך בריתי׳. וכן איתא בזהר (ויצא, קנ ע״א) בזה״ל: טתנאי דעבד קב״ה עם דוד, דכתיב ׳אם ישמרו בניך 

בריתי וגו׳, גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך׳, (...) ובגין דשלמה לא נטר האי ברית כדקא יאות, שריא סיהרא לאתפגמא.
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מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

ָלמ,  עֹו ֶשל  ִרּבֹונֹו 
יֵֹשב  "נֹוֵהג ַּכּצֹאנ יֹוֵ	פ 

הֹוִפיָעה"  ַהְּכרּוִבימ 

ָהַרִּבימ  ְּבַרַחֶמיָכ  ָעֵלינּו 

ֶשֻּיְמַשְכ  ְקֻדָּשֶתָכ,  אֹור 

ְוָטָהָרה  ְקֻדָּשה  ָעֵלינּו 

ָלכֹופ  ֶשּנּוַכל  ֶפנ  ְּבאֹ

ֶאת  ּוְלַשֵּבר  ּוְלַהְכִניַע 

ִנְזֶּכה  ְו ָהָרע,  ְצֵרנּו  ִי

מ  י ִּב ַר ָה ָכ  י ֶמ ַח ַר ְּב

מ  י ִל ְּגדֹו ַה ָכ  י ֶד 	ָ ַח ַו

ַאַנְחנּו  ֻּכָּלנּו  ֶשִּנְהֶיה 

ֶאת  שֹוְמִרימ  ְוַזְרֵענּו 

ְוַתַעזֹר  קֶֹדש,  ַהְּבִרית 

יל  ִּצ ַת ְו ד  י ִמ ָּת ּו  נ ָל

ָכ  י ֶמ ַח ַר ְּב ּו  נ ָת ֹו א

יָכ  ֶד 	ָ ַח ַו מ  י ִמ צּו ַע ָה

ִמיֵני  ִמָּכל  ַהְּגדֹוִלימ 

 	 ַח ת  י ִר ְּב ַה מ  ַג ְּפ

ְּבַמַחָשָבה  ֵהנ  ְוָשלֹומ, 

ֵהנ ְּבִדּבּור ֵהנ ְּבַמַעֶשה, 

ְּבֵמִזיד,  ֵּבינ  ְּבשֹוֵגג  ֵּבינ 

ְּבָרצֹונ,  ֵּבינ  ְּבאֶֹנ	  ֵּבינ 

ֵהנ  ָהְראּות  ְּבחּוש  ֵהנ 

ֵהנ  ַהְּשִמיָעה  ְּבחּוש 

ְּבֻכָּלמ  חּוִשימ,  ִּבְשָאר 

ִנְהֶיה ְקדֹוִשימ ּוְטהֹוִרימ 

ְּבִלי  ַהְּבִרית  ִּבְקֻדַּשת 

ִהְרהּור  ְו מ  ָג ְּפ שּומ 

ַחֶמיָכ  ַר ְּב י  ִּכ ל.  ָל ְּכ

ָהַרִּבימ ָּבַחְרָּת ָּבנּו ִמָּכל 

ְמָּתנּו  רֹוַמ ְו ָהֻאּמֹות, 

 , ת ֹו נ ֹו ש ְּל ַה ל  ָּכ ִמ

ּו  נ ָת ֹו א ָּת  ְל ַּד ְב ִה ְו

מ  ֶה י ֵת ֹו א ְמ ֻט ל  ָּכ ִמ

ּתֹוַעבֹוֵתיֶהמ,  ּוִמָּכל 

ָלנּו  ָּת  ַתְב ָּכ ַּכַאֶשר 

ל  ִּד ְב ַא ָו " ָכ  ֶת ָר תֹו ְּב

ימ  ִּמ ַע ָה נ  ִמ מ  ֶכ ְת ֶא

ְוָקָראָת  ִלי",  ִלְהיֹות 

ְּבֵשמ  ָּלנּו  ֻּכ אֹוָתנּו 

ֶשֶּנֶאַמר  ְּכמֹו  ַצִּדיִקימ, 

ֻּכָּלמ  (ִיְשָרֵאל)  'ְוַעֵּמְכ 

ַצִּדיִקימ'. ָאָּנא ְּבַרַחֶמיָכ 

ַּתַעֶשה  ַאל  ָהַרִּבימ 

ה  ָש ֹו ד ְּק ַה ָכ  ְת ָר ֹו ּת

ְוָשלֹומ,  ַח	  ְּפַלְ	ֵּתר, 

ְוַקָּימ  ֶאֶמת  ְּדָבְרָכ  ִּכי 

ַעֵשה  ַעלWֵּכנ  ָלַעד, 

ר  ַעזֹ ַו ְּבַחְ	ְּדָכ  ִעָּמנּו 

ֶּבֶאֶמת  ֶשִּנְהֶיה  ָלנּו 

Wַעל ַצִּדיִקימ,  ִּבְכַלל 

ִלְהיֹות  ֶשְּתַזֵּכנּו  ְיֵדי 

ַהְּבִרית, ַאֶשר  ִמּשֹוְמֵרי 

ָיאּות  ְלַבד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 

ָלנּו ִלְהיֹות ִנְקָרא ְּבֵשמ 

ְּכמֹו ֶשהֹוַדְעָּתנּו  ַצִּדיק, 

ָכ  י ֶמ ָכ ַח י  ֵד ְי W ל ַע

ִנְקָרא  ֶשֵאינ  ַהְּקדֹוִשימ 

ִאמ  ִּכי  ַצִּדיק  ְּבֵשמ 

ַמאנ ְּדָנִטיר ְּבִרית. ּוְבֵכנ 

ְּכֵשמ ֶשָעַזְרָּת ֶאת יֹוֵ	פ 

ֶשָּבא  ְּבָשָעה  ַצִּדיְקָכ 

ִהַּצְלָּת  ְו יֹונ  ָּ ִנ ִליֵדי 

ַח  ּכֹ לֹו  ָנַתָּת  ְו אֹותֹו 

ִיְצרֹו,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 

ֵמֶעיָכ  ָנא  ֶיֶהמּו  ֵּכנ 

ּוְתַזֵּכנּו  ָעֵלינּו,  ְוַרַחֶמיָכ 

ֵ	פ  ֹו י ַח  כֹ ְו כּות  ְז ִּב

ַהַּצִּדיק, ְוִתֵּתנ ָלנּו ֵשֶכל 

ָוַדַעת  ּוִביָנה  ָחְכָמה 

ִּדְקֻדָּשה  ּוְגבּוָרה  ְוכַֹח 

ְלִהָּנֵצל  ֶשּנּוַכל  ְּבאֶֹפנ 

ִמָּכל ִמיֵני ְּפַגמ ַהְּבִרית, 

ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְונּוַכל 

ֶשִּתְהֶיה  ְוִנְזֶּכה  ִיְצֵרנּו, 

ה  ָר ְקשּו ּו  נ ֵּת ַשְב ַח ַמ

ָּשְתָכ  ֻד ְק ִּב ָקה  ְדבּו ּו

ֵ	ק  ְפ ֶה י  ְּבִל יד  ִמ ָּת

ה  ֶי ְה ִי נ  ַע ַמ ְל  , ַגע ֶר

ַעלWְיֵדיWֶזה  ַח  ּכֹ ָלנּו 

ְלָפֶניָכ  ְּתִפָּלֵתנּו  ְלַ	ֵּדר 

מֹוֵנַע  שּומ  ְּבִלי  ָּכָראּוי 

ְּבאֶֹפנ  ּוִבְלּבּול,  ְוִעּכּוב 

ֶשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְלָפֶניָכ, ְוִיְכְמרּו ַרַחֶמיָכ ָעֵלינּו ְוָתִשיב ָּפֶניָכ ֵאֵלינּו, ּוְתַמֵהר ְוָתִחיש ְלָגָאֵלנּו ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמִשיַח ִצְדֵקנּו. ּוְלַמַעְנָכ ַעֵשה ְוֹלא ָלנּו, ְוָעְזֵרנּו ֶשִּתְהֶיה ְּתִפָּלֵתנּו ְמֻ	ֶּדֶרת ָּכָראּוי, ְוִתֵּתנ ָּבנּו 

ֵשֶכל ָוַדַעת ֶשּנּוַכל ְלַכְלֵּכל ְּדָבֵרינּו ְּבִמְשָּפט, ְוֹלא ִנָּכֵשל ְּבִאְמֵרי ִּפינּו ְוֹלא ִנֶּטה ִּבְתִפָּלֵתנּו ְלָיִמינ ְוִלְשמֹאל ִמנ ַהֶּדֶרְכ ַהָּיָשר ְוָהֶאֶמת (ליקו"ת ב).

שבחו של מקום. איתא בספר עבודת הקודש (ח״ב פ״ט) בזה״ל: סוד הענין כי 
הבא לשאול צרכיו מאדון יחיד יצטרך קודם כל דבריו ליחד שמו בו, 
הייחוד  על  להורות  ההוא  הדרך  על  נתקנו  ראשונות  ברכות  שלשה  והנה   (...)
הזה שאמרנו שהם מיחדים בכוונה הראויה ימין ושמאל באמצע, והנה הברכה 
ראשונה שהיא אבות כוללת כל אותיות השם הגדול הכוללות כל המעלות, וכמו 
שכתבנו בספר תולעת יעקב, וחותמין בה מגן אברהם לכלול הכל בימין עליון, 
ואח״כ מיחדים השמאל בימין בסוד אתה גבור, ואח״כ מיחדים הכל באמצע 
במחשבתו  שיכלול  והוא  שם  כוונתו  לקבוע  המיחד  וצריך  קדוש.  אתה  בסוד 
וייחד כל שאר המעלות במעלה ההיא, ואז תהיה כוונתו בייחוד ההוא לכלול 
הכל באין סוף אדון יחיד המשפיע טובו במדותיו שהם סוד שמו הגדול, והוא 
הנשמה לכל הנשמות, והייחוד השלם להביא ולכלול הנשמה הקדושה ממדרגה 
למדרגה עד סוף כל המדרגות כדי שתהיה נמצאת בכולם, מתפשטת בכולם, 
כוללת את כולם, לדעת ולהורות שהוא הכל והוא לבדו ואין זולתו, והייחוד הזה 
הוא השבח שמסדר העבד לפני רבו בשלשה ראשונות, ולפיכך אין בהם שאלת 
צרכים להדיוט כלל, כי כולן לגבוה עולות. והמיחד הייחוד הזה על זה הדרך 
שאלת  שבהם  האמצעיות  תקנו  ולפיכך  שאלתו,  יפיק  ההוא  הייחוד  ביחדו  אז 

הצרכים אחר שלשה ראשונות שהם סוד הייחוד והשבח.

מילואי חכמה

בכורה
לבנו  הבכורה  מסר  יעקב 
הוא  זקונים  בן  כי  ליוסף, 

חכמה,  קנה  זה  זקן,  לו. 

ומובא  רז"ל  שאמרו  כמו 

שלמד  מה  שכל  בפירש"י 

ועל  לו.  מסר  ועבר  משם 

חכמתו  לו  שמסר  מחמת  כן 

מסר  כן  על  הקדושה  ודעתו 

בחי'  שהיא  הבכורה  לו 

קדושת הדעת שהצדיק צריך 

ולתלמידיו  לבניו  להשאיר 

(ליקו"ה פדיון בכור ה, יד).

יעקב  נעשה  התפילה  ע״י 
הוא  שעשו  אע"ג  כי  בכור, 

שנולד  מצד  ובכור  ראשון 

מצד  ראשון  יעקב  אבל  קודם 

הש"י  מן  נברא  שהאדם  מה 

מפני  כראשון  יעקב  היה 

ולכך  הש"י.  אל  קרוב  שהוא 

בחרבי  לקחתי  'אשר  אמר 

כי  התפילה,  הוא  ובקשתי' 

אל  קרוב  הוא  בזה  התפילה 

גדול  גוי  'ומי  כדכתיב  הש"י 

קרובים  אלקים  לו  אשר 

מוכן  היה  ויעקב  וגו'',  אליו 

קול  'הקול  שנאמר  מכל,  לזה 

שעל  בתפילתו  ולכך  יעקב', 

ידו הוא קרוב אל הש"י בפרט 

זה  והבן  מעשו,  הבכורה  לקח 

(חדושי אגדות ב"ב עמ' קכה).

שניים,  הכל  'בכר'  אותיות 
הב' באחדים, הכ"ף בעשרות, 

אמר  ולכך  במאות.  הרי"ש 

בכורתך  'מכרה  לעשו  יעקב 

שהוא  עוה"ב  הוא  לי', 

יעקב  נתן  ולכך  שני.  עולם 

עדשים,  ונזיד  לחם  לעשו 

שלקח  הגוף  תאוות  הכל 

קדושה  שהיא  הבכורה  בעד 

אותו  והחליף  גשמית,  בלתי 

(נצח  גשמי  הבלתי  בעוה"ב 

ישראל טו).

אדם  כי  חן  ליודעי  ידוע 
'י'  שהיא  ב'מלכות'  חטא 

הבכורה.  וסוד  המעשר  סוד 

עטרה  החזיר  ויעקב   (...)

ליושנה, וקנה זו ה'יוד' שהיא 

נגד  הוא  יעקב  כי  הבכורה, 

עוה"ב, וספירה זו היא השער 

אשר בו צדיקים יבואו לחזות 

ונטלה  כנודע,  העליון  בנועם 

האותיות  שער  (של"ה  לחלקו 

עמק ברכה ט).

לקחתי  ד'אשר  הבכורה 
הבכורה  היא  האמורי'  מיד 

ולאו  מעשו,  יעקב  שלקח 

ליוסף  נתן  הבכורה  דאותה 

לבכורה  זו  בכורה  ענין  דמה 

בעלמא  פירושא  אלא  זו, 

הראשון  דחלק  ליה  קמפרש 

הדבר  הוא  לך  שנתתי 

כלומר  עשו,  מיד  שלקחתי 

הבכורה (תורת חיים ב"ב קכג.). 

על  לדורשו  יש  בכור 
שאמרו  מה  ע"פ  הצדיק, 

אומרים  'זכה  יד)  (ויק"ר 

למעשה  קדמת  אתה  לו 

בראשית' (קה״י, ערך בכור).

וממשלה  מלוכה  לשון  בכור 
(שם).

בכור אותיות ברוך (שם).

גימטריא  אותיות  וד׳  בכור 
שהצדיק  ב״ן  מ״ה  ס״ג  ע״ב 

אצילות  בסוד  מהן,  כלול 

בריאה יצירה עשיה שהצדיק 

כולל אותם (שם).

ובשביל זה נקרא יוסף בן פורת עלי עין, היינו שבשביל שזכה יוסף שנתעברו 
ממנו העננין דמכסין על עינא, על כן זכה להיות ׳בן פורת׳ שזכה לתפילה 
שמה  הרי  היטב.  עי״ש  אורות,  התרפ״ו  נמשכין  ידה  שעל  חוטם  בבחי׳ 
שאומר כאן רבינו שלתפילה שבבחי׳ חוטם זוכין ע״י בחי׳ יוסף, לקמן באות 
ה׳ מבאר רבינו שזה משום שמתעברים ממנו העננין היינו המחשבות זרות, 
זה  ענין  חוטם,  בחי׳  לתפילה  זוכין  ידה  שעל  יוסף  של  שהבחי׳  להדיא  הרי 
כמובא  דג  נקרא  שהצדיק  מה  גם  (וזהו  זרות.  המחשבות  תיקון  על  סובב 
שזה  כמובא,  פקיחא  עינא  בחי׳  הוא  דג  כי  רבב״ח,  במאמר  רבינו  בדברי 
רומז שכבר נתעבר ממנו התרי עננין דמכסין על עינא שלכן הדגים רומזים 
רבינו  מדברי  קשה  לא  שוב  הנ״ל  לפי  וממילא   (...) כידוע).  הברית  לשמירת 
אות ה׳ ששם מבואר שתיקון התפילה תלוי בתיקון המשפט, כי ע״י קלקול 
לך  בענן  ׳סכותה  בבחי׳  בתפילתו  זרות  המחשבות  ענני  נמשכין  המשפט 
מעבור תפילה׳, ורק ע״י תיקון המשפט מסתלקין העננים ונתקנת התפילה. 
(ולכאורה קשה, שכאן אומר רבינו שהתפילה תלויה בשמירת הברית). אמנם 
ענני  הסתלקות  באמת  כי  היטב,  מיושב  הכל  לעיל  שנתבאר  מה  לפי 
המחשבות זרות זהו גופא ענין שמירת הברית, והוא באמת תלוי במשפט. 
מאנשיו,  אחד  מאיש  שמעתי  בזה״ל:  (רלג)  בשיהר״ן  איתא  ושאלת צרכיו. 
שפעם אחת דיבר רבינו ז״ל עימו מענין בגדים, ואמר לו שעל כל 
עצמו  ירגיל  הכל  על  קטן,  ודבר  גדול  דבר  בזה  כיוצא  בכל  וכן  ללבוש,  בגד  לו  שיתן  להשי״ת  יתפלל  לבגד  וצריך  קרוע  בגדו  אם  היינו  להתפלל,  צריכין  דבר 
להתפלל תמיד להשי״ת על כל מה שיחסר לו, אע״פ שהעיקר להתפלל על העיקר דהיינו על עבודת השי״ת לזכות להתקרב אליו יתברך, אעפ״כ גם על זה 

ילקוט הנחל

הם  בזה״ל:  (ב)  בביאה״ל  בזה  ביאר  בהגה״ה).  (הנזכר  ז' שמות 
המילואים של השני שמות, אהי״ה הוי״ה. שם הוי״ה הוא בד׳ 
המילואים, ע״ב, ס״ג, מ״ה, ב״ן. ושם אהי״ה הוא בג׳ המילואים, 
קס״א, קנ״א, קמ״ג.   הבכורה שהוא בחי׳ עבודת התפלה 
בהם  שיש  וכו׳  שנים  פי  בחינות 
שבחו של מקום ושאלת צרכיו. כתב 
ג–ה)  ד,  נחלות  (חו״מ  בליקו״ה  בזה 
בקשרי  לבאר  מאד,  חשובה  הקדמה 
עבודת  הבכורה,  ענין  את  הדברים 
מה  וז״ל:  שנים,  הפי  ובחי׳  התפילה, 
שהם  בחינות  שני  בתפילה  שיש 
סידור שבחו של מקום ושאלת צרכיו, 
כמו שאמרו רז״ל לעולם יסדר אדם 
שבחו של מקום תחילה ואח״כ יבקש 
רז״ל  שאמרו  מה  בחינת  זה  צרכיו, 
למי  אלא  ברית  כורתת  האשה  אין 
שעושה אותה כלי. כי התפילה היא 
בחינת אשה יראת ה׳ היא תתהלל כמובא, כי עיקר התפילה הוא 
לתקן כלי השפע בשלימות כידוע, וכמבואר בהתורה ואתם תהיו לי 
לד). כי השי״ת חפץ להטיב ורוצה להשפיע טובו וחסדו תמיד, אך אין יכול להמשיך השפע כי אם ע״י מעשה התחתונים  וכו׳ (בסימן 
דייקא, דהיינו ע״י בני ישראל שנתן להם הממשלה ע״י שיתקנו כלי השפע בשלימות ע״י תפילה כתיקונו. ועיקר שלימות התפילה הוא 
ע״י האמונה, כי אמונה בחינת תפילה כמו שמבואר כמה פעמים כמ״ש ויהי ידיו אמונה, ותרגומו פרישן בצלו, והאמונה צריכה להיות 
שלימה בכל הבחינות, ובלא זה אין להתפילה שלימות ואינה נעשית כלי לקבל השפע, כי עיקר הכלי שנשלמת ע״י דיבורי התפילה הוא 
ע״י האמונה השלימה שהיא עיקר הכלי לקבל כל טוב, היינו שכמו שצריך שיהיה לו אמונה שלימה בהשי״ת שהוא בורא הכל ומנהיג 
מושל ומשגיח ובידו לשנות את הטבע כרצונו ולהשפיע כל טוב, כמו כן צריך שיהיה לו אמונה בעצמו להאמין באמונה שלימה שהשי״ת 
שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל אחד מישראל אפילו מהגרוע שבגרועים, כי הוא יתברך שומע תפילת כל פה, ויש כח בכל 
אחד מישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו יתברך אם יתפלל באמת אליו יתברך, כמ״ש קרוב ה׳ לכל קוראיו וכו׳. וכל זמן שאין לו אמונה 
בעצמו שיש גם לו כח להמשיך השפע בתפילתו, עדיין אין לו כלי לקבל השפע, כי אין לו מקום וכלי בליבו לקבל השפע מאחר שלפי 
דעתו הוא רחוק מלקבל השפע ולהמשיך השפע מאחר שאינו מאמין בעצמו שתפילתו עושה רושם. (...) ובשביל זה צריכין לסדר שבחו 
של מקום תחילה ואח״כ לשאול צרכיו, כי ע״י סידור שבחו של מקום נתחזקה האמונה בשלימות כנ״ל. ועל כן מזכירין בתחילת התפילה 
בסידור שבחיו זכות אבות, כדי לחזק האמונה שהוא יתברך גומל חסדים טובים תמיד ועושה חסדים גדולים עם אבותינו ושמע תפילתם 
תמיד, ובכוחם וזכותם אנו מתחזקים שישמע גם את תפילותנו וימלא משאלותינו ברחמים, וזהו כלל סידור שבחיו יתברך שאומרים בתחילת 
התפילה, כמו שאנו אומרים אלקינו ואלקי אבותינו אלקי אברהם וכו׳ האל הגדול וכו׳ גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות 
וכו׳, היינו שמזכירין בשבחיו יתברך שהוא אלקי אבותינו שגמל עמהם חסד ושמע תפילתם תמיד, שעי״ז נתייחד שמו עליהם, והוא זוכר 
חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם שהם אנחנו עמו בכל דור ודור שאנו מעותדים לגאולה שלימה בקרוב ולקבל כל טוב וכו׳. וע״י שאנו 
מזכירין כל זה בשבחיו, כי זה עיקר שבחיו כשמזכירין טובו וחסדו כי זה עיקר גדולתו יתברך כנודע, עי״ז נתחזק לבנו להתפלל בלב שלם 
אליו יתברך על צרכינו, כי עי״ז נתחזק אצלינו האמונה בעצמינו שירחם גם עלינו וישמע תפילתנו וישפיע לנו כל טוב כאשר שמע תפילת 
אבותינו וייחד שמו עליהם וכנ״ל, ועי״ז נעשה לנו כלי לקבל השפע וכנ״ל. (...) אבל עדיין צריכין יגיעה ועבודה גדולה להיות חזק באמונה 
זאת בשלימות, להאמין בעצמו שיש לו כח לפעול כל דבר בתפילתו, כי יש כמה מיני חלישות הדעת בלב האדם בענין זה כאשר יודע כל 
אחד בעצמו, ורוב בני אדם נדמה להם שהוא אין לו כח לזה ועל כן אינו מתחזק בתפלה. ועיקר היגיעה הוא בתחילה, דהיינו בעת שמתחיל 
להתחזק להתפלל בכוונה בבחינת כל התחלות קשות, כי אז עדיין לא ראה שום פעולה ע״י תפילתו, אבל כשזוכה להתגבר בכל כוחו להתפלל 
בכוונה עד שזוכה לפעול איזה דבר בתפילתו כגון שהתפלל על איזה דבר ונענה, אזי הוא מתחזק בזה להאמין גם בעצמו שיש לו כח לפעול 
בתפילתו מאחר שרואה שכבר שמע השי״ת גם תפילתו ונענה, ואז נעשה אצלו כלי לקבל השפע, כי עיקר התהוות הכלי הוא ע״י האמונה, 
וכל  ההולדות  כל  כי  הבכור,  הולדת  נמשך  משם  כי  בכור,  בחי׳  וזה  וכנ״ל.  תפילתו  גם  שומע  שהשי״ת  בעצמו  גם  שמאמין  ע״י  דהיינו 
ההשפעות הכל נמשך רק ע״י התפילה, וע״כ הולדת הבכור נמשך מבחי׳ זאת מבחי׳ הפעולה ראשונה שפועל איש ישראלי ע״י תפילתו 
שעי״ז נתחזקה אמונתו להתפלל תמיד, ומשם נמשך הולדת הבכור שהוא הולדה הראשונה, וכל ההולדות שנמשכין אח״כ בכולם יש בהם 

ע״א):  (לא  ברכות  במס׳  איתא  צרכיו.  ושאלת  מקום  שבחו של 
ע״י  מפורש  כבר  יתפלל,  ואח״כ  צרכיו  אדם  ישאל  יכול 
שלמה שנאמר ׳לשמוע אל הרנה ואל התפלה׳, רנה זו תפלה, תפלה 
בקשותיו  שיקדים  היינו  צרכיו.  ישאל  צרכיו. יכול  ישאל  יכול  (שם):  רש״י  ופירש  בקשה.  זו 

הפרטיות כגון ברכות דאתה חונן עד 
שלש  יתפלל  ואח״כ  תפלה,  שומע 
ברכות ראשונות שהן של שבח. רנה זו רנה זו 
תפלה.תפלה. של שבח. בקשה. בקשה. שאלת צרכיו. 

ר׳  דריש  ע״ב):  (ז  ע״ז  במס׳  ואיתא 
שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של 
ממשה  מנלן,  יתפלל,  ואח״כ  מקום 
רבינו, דכתיב ׳ה׳ אלקים אתה החלות 
להראות את עבדך וגו׳׳ שזהו שבחו של 
נא  ׳אעברה  בתריה  וכתיב  מקום, 
ואראה את הארץ הטובה׳ שזהו בקשת 
(שם):  רש״י  ופירש  לא״י.  להיכנס  צרכיו 
שלש  הקב״ה.  של  שבחו  אדם  הקב״ה. יסדר  של  שבחו  אדם  יסדר 

ברכות ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא 

  
  

 
  
  
  
  

     

שזכה  בשביל  יוסף  *  וע״כ 
לבחי׳ תפלה שהיא בחי׳ תהלתי 
הנמשך  חיות  בחי׳  אחטום 
מנוקבא דפרדשקא כנ״ל. ע״כ 
שהם  יוסף  פורת  בן  נקרא 
ז׳  שהם  אורות  תרפו  בחי׳ 
ב״ן  מ״ה  ס״ג  ע״ב  שמות 
שעולים  קמ״ג  קנ״א  קס״א 
מנוקבא  שמקבל  תרפ״ו 
פרדשקא  כי  דפרדשקא. 

בגימט׳ תרפ״ו:

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



ּב 
ואני תפלה

ִרי",  ֶעְז א  ָיבֹ ן  ״ֵמַאִי
ְּתשּוָעִתי,  ָּתבֹא  ֵמַאִינ 

ר  ֶז ֵע ֵּקש  ַב ַא נ  ִי ַא ֵמ

ה  ֶל ֹו ח ְל ה  ָפ ּו ר ְת ּו

ָּכמֹוִני. שֹוַטְטִּתי  ְמֻדָּכא 

ְּתרּוָפה  ִּפּנֹות  ְּבַאְרַּבע 

ַשְבִּתי  ָמָצאִתי,  ֹלא 

ָּפִנימ  ֶשת  ְּבבֹ ֵאֶליָכ 

ֵעת  ְּב ֵאל  ְרָכ  ֶח ַש ְל

ל  ֵּפ ַנ ְת ֶא ְו  . י ִת ָר ָצ

ָמֵלא  ְלָפֶניָכ  ְוֶאְתַחֵּננ 

ֶמֶלְכ  ֵעת,  ְּבָכל  ַרַחִמימ 

ּוִמְשָּפט  ְצָדָקה  אֹוֵהב 

י  ִנ ֵר ְז ַע ַת ְו י  ִנ ֵּכ ַז ְּת ֶש

ִני  ֵד ְּמ ּוְתַל ִני  ֵע ְותֹוִשי

ַּדְרֵכי  ֵעת  ְּבָכל  ְותֹוֵרִני 

 , ה ָּש ֻד ְק ִּד ט  ָּפ ְש ִּמ ַה

ְוַאְשִּכיל  ְוָאִבינ  ֶשֵאַדע 

ֶאת  ְוִלְשּפֹט  ָלדּונ  ֵאיְכ 

יֹומ  ְּבָכל  ְּבַעְצִמי  ַעְצִמי 

ַהְּדָבִרימ  ָּכל  ַעל  ָויֹומ 

ֶדֶרְכ  ְוִלְמצֹא  ֶשָעִשיִתי 

ַוַאִמִּתִּיית  ְנכֹוָנה  ְוֵעָצה 

ּה  ָמ ְּי ַק ְל ה  ֶּכ ְז ֶא ֶש

ֵמַעָּתה  ֶשָאשּוב  ְּבאֶֹפנ 

ִעימ  ָהָר י  ָרַכ ְּד ִמָּכל 

ָהָרעֹות,  ּוִמַּמְחְשבֹוַתי 

ד  ֹו ע שּוב  ָא ֹלא  ְו

ְלִכְ	ָלה. ְּבאֶֹפנ ֶשֶאְזֶּכה 

ָלשּוב ִּבְתשּוָבה ְשֵלָמה 

ְוַלַע	ֹק  ֶּבֶאֶמת.  ְלָפֶניָכ 

ָּתִמיד ְּבִמְשָּפט ִּדְקֻדָּשה 

י  ִמ ְצ ַע ֶאת  ט  ּפֹ ְש ִל

ָּכָראּוי, ִּכְרצֹוְנָכ ְוִכְרצֹונ 

ָהַאִמִּתִּיימ  ַהַּצִּדיִקימ 

(ליקו"ת קכב).

חזקיה,  רבי  אמר  יא 

לעולם  ו  שאמרנ זה 
רבונו  שבח  אדם  יסדר  
תפילתו,  יתפלל  ואח״כ 
ורוצה  טרוד  שליבו  מי 
והוא  תפילתו  להתפלל 
לסדר  יכול  ולא  בצרה 
מה  כראוי  רבונו  שבח 
אעפ״י  לו  אמר  יעשה, 
שלא יכול לכוון לב ורצון, 
סידור שבח רבונו מדוע 
שבח  יסדר  אלא  גורע, 
רבונו אעפ״י שאינו יכול 
תפילתו,  ויתפלל  לכוון, 
שכתוב  מה  הוא  וזה 
ה׳  שמעה  לדוד  ׳תפלה 
 , ׳ רנתי הקשיבה  צדק 
׳שמעה ה׳ צדק׳ בתחילה 
שבח  סידור  שהוא  מפני 
׳הקשיבה  ואח״כ  רבונו, 
תפילתי׳,  האזינה  רינתי 
שבח  לסדר  שיכול  מי 
כן,  עושה  ולא  אדונו 
עליו נאמר ׳גם כי תרבו 

תפילה אינני שומע׳.

העמוד  הוא  משפט  יב 

האמצעי.

חרב פיפיות
התורה דומה לחרב פיפיות 
צדדין,  משני  אוכלת  שהיא 

ומזה  'מזה  בלוחות  כתוב  וכן 

בחיי,  (רבינו  כתובים'  הם 

בראשית מח, כב).

פיות  לה  יש  פיפיות  חרב 
פנימי  כי  ונ״ל  וחיצון,  פנימי 

צד  הוא  וחיצון  הקדושה  צד 

רעד  (שופטים  ובזהר  הרע. 

פי׳  מג)  דף  כ״א  ובתיקונא 

שם  הוא  פיפיות  חרב  כי 

חוץ  הוא  כאשר  ארבע  בן 

ואז  אדני  שהוא  מנרתיקו 

הוא דין (פרד״ר כג, חרב).

שם  על  משל  הזאת  החרב 
החרב  ראש  היו"ד  ד',  בן 

ההי"ן  ושני  הוא"ו,  שהיא 

(תולעת  פיפיות  שתי  סוד 

יעקב, סוד תפילת ערבית).

חרב  לו  יש  וצדיק  צדיק  כל 
יבוא,  שלא  הפורענות  לעכב 

התפילות  החרב,  היא  ומה 

אותה  דורו  על  שמתפלל 

לעכב  חרב  כמו  היא  תפילה 

'וחרב  שנאמר  הפורענות 

הם  פיפיות  בידם',  פיפיות 

בו,  שמתפללין  שלהם  הפה 

תוקף,  בגימטריא  פיפיות 

יחול  שלא  בדין  שתוקפין 

אהרן  שעשה  כמו  בעולם 

בידם  הוא  וזה  ופינחס, 

בפה  היא  כשהחרב  כלומר 

ידועה,  בכוונה  שמתפלל 

מסור  הדין  שהוא  התוקף 

בידו (ש"ך בראשית ו, ג).

משפט
משפט היינו שזוכין להוציא 
ישרות  הנהגות  משפטי 

התורה  של  הלימודים  מכל 

וכו'  ללמוד  שזוכין  הקדושה 

(ליקו"ה הכשר כלים ב, א).

במשפט,  בחי'  שני  יש 
צריך  שהאדם  מה  האחד 

יום,  בכל  עצמו  את  לשפוט 

לבין  בינו  להתבודד  דהיינו 

לפניו  שיחתו  ולפרש  קונו 

לבבו  עם  אשר  כל  ואת  ית' 

ויחשוב  השי"ת  לפני  ישיח 

על  עצמו  וישפוט  דרכיו 

לו  ראוי  כך  אם  דרכיו  כל 

ח"ו  ימיו  לבלות  לעשות 

ובחינה  וכו'  כאלה  בדרכים 

לכלכל  הוא  משפט  של  שניה 

שידע  דהיינו  במשפט,  דבריו 

לדבר  מי  ועם  לדבר  איך 

וכו'  חכמתו  בהם  ולהמשיך 

(ליקו"ה גרים ג, כו).

קודשא  דא  ודאי  משפט 
כנס"י  דא  צדק  הוא,  בריך 

(זהר ח"ג נג.).

אלא  כנס"י  אתתקנת  לא 
במשפט, בגין דמתמן אתזנת, 

מתמן  דנטלא  ברכאן  וכל 

מלך  'ועוז  כך  ובגין  נטלא, 

וכל  תאיבו  כל  אהב',  משפט 

משפט  ָלָקֵביל  דילה  רחימו 

(זהר ח"א רלב:).

סוד  הוא  המשפט  כי  דע 
וסוד  יעקב,  וסוד  תפאר"ת, 

הקצה  הוא  וחוק  שבשם.  ו' 

סוד  שהוא  ו'  של  התחתון 

יעקב  סוד  שהוא  המשפט 

(שערי אורה שער ב).

מוצא  שאתה  מקום  בכל 
החסד  מן  כלול  הוא  משפט 

גמור.  דין  שאינו  הדין  ומן 

מאוד,  זה  עיקר  ושמור 

תצטרך  רבים  במקומות 

כי  והטעם,  בתורה.  ממנו 

ית'  יהו"ה  ששם  זמן  בכל 

כל  את  דן  העולם,  את  דן 

בריותיו ברחמים הנקראים משפט ואינו דן בקושי, אבל אם שם אדני שהוא בי"ד של מטה דן את הבריות לבדו, אז הוא מכלה את הבריות ודן אותם בדין גמור בלי תערובת רחמים. וצריך אתה לדעת דבר זה (שערי אורה שער ה).    משפט הכונה דין 

כלל  הוא  משפט  משפט).     כג,  (פרד״ר  צמצום  במשפט  והכוונה  ממידתן,  יותר  יתרחבו  לבלתי  אותם  ומיישבת  המידות  ומצמצמת  המכוננת  היא  החכמה  כי  הוא  אמר  ולכן  מצומצם.  מכוון  ר״ל  משפט  ופי׳  המיצוע,  קו  על  מתנהג  אמנם  רחמים,  בקצת 

משפט).         ט.).    יוסף נקרא משפט, וי"ל משפט עם הכולל גימטריא צדיק יסוד עולם בחי' יוסף כנודע (קה"י,  נדה  סופר  א).    ׳הוא 'משפט 'לאלקי 'יעקב ר"ת מילה (חתם  ב,  אבות  המצוות מעשיות, וכמו שנקראו פעמים רבות בזה השם בתורתנו (יעב"ץ 

ושמאלא  ימינא  בין  דאיהו  וז״ש  שניהם,  בין  היותו  אלא  כללות  שום  והדין  מהחסד  לו  אין  אשר  האמצעי  והקו  העמוד  ר״ל  דאמצעיתא  עמודא  א:).      הקדמה,  (תיקו"ז  דאמצעיתא  עמודא  דאיהו  תורה  דאמצעיתא   עמודא 
(פרד״ר א, פ״ב).    מאן ראש צדיק דא עמודא דאמצעיתא (פרד״ר כג, ראש צדיק).     ׳יעקב איש תם' ותרגום גבר שלים יושב אוהלים המשלים לתרין סטרין, כי הוא המחבר ב' קווין שהוא בחי' ממוצע דלכך נקרא עמודא דאמצעיתא, ועל 

כן יש ב' בחי' בדבר הממוצע ולכך נכללו בו ג' קווין (תוי"י, פ' ואתחנן). 

צריכין להתפלל. ואמר, שמי שאינו מתנהג כך, אע״פ שהשי״ת נותן לו בגדים 
ופרנסה והצטרכות חיותו, אבל כל חיותו הוא כמו בהמה שגם כן השי״ת נותן 
כל  ממשיך  שאינו  מאחר  כי  השי״ת,  לו  שנותן  חיותו  הוא  כן  וכו׳  לחמה  לה 
חיותו על ידי תפלה מהשי״ת על כן כל חיותו הוא כמו חיות בהמה ממש, כי 
האדם צריך להמשיך כל חיותו והצטרכותו מהשי״ת ע״י תפלה ותחנונים דוקא. 
קצת  שהיה  מאד  ופחות  קטן  דבר  על  הקדוש  מפיו  כן  גם  אנכי  שמעתי  וכן 
מוכרח לי, ואמר, תתפלל על זה להשי״ת, ועמדתי משתומם, כי היה לי לדבר 
מוכרח  היה  לא  כי  וגם  כזה.  פחות  דבר  על  להשי״ת  להתפלל  בעיני  פלא 
דבר  על  להשי״ת  שתתפלל  כבודך  זה  אין  תימה),  (בלשון  ואמר  ענה  ביותר. 
קטן כזה?! ואח״כ סיפר מעשה קטנה מענין ביטחון אפילו על דברים קטנים 

מאיש אחד ממז׳בוז׳. והכלל שעל כל הדברים שבעולם צריכין להתפלל להשי״ת. 
אל  ׳קולע  והנה  בזה״ל:  טז)  (ב,  מלך  במעדני  בזה  איתא  השערה.  קולע אל 
פילגש  בפרשת  שופטים  סוף  מלשה״כ  הוא  יחטיא׳  ולא  השערה 
בגבעה, ויש לרמז שבני בנימין שפגמו בזה (בפגם הברית) כמבואר שם בענין 
פילגש בגבעה, על כן אעפ״י שהיו קולעים אל השערה אעפי״כ נפלו בידי 
ונתהפך  דקדושה  חרב  בחי׳  להם  היה  לא  כי  נצחום,  ולבסוף  ישראל  שבטי 
אצלם לבחי׳ חרב נוקמת נקם ברית.   בחי' משפט. איתא בשיש״ק (ג, תפג) 
בענין  רבינו  כוונת  מה  ז״ל  ראבר״נ  את  ז״ל  געצי  רבי  פעם  כששאל  בזה״ל: 
השני  של  הקאפיקע  על  להשגיח  לו,  ענה  ב,  בתורה  המובא  ׳משפט׳ 

(קאפיקע, שם מטבע הקטנה ביותר ברוסיא), ׳ִהיְטן יֶעְנמ׳ס ָקאִּפיֶקע׳. 

ילקוט הנחל

חלק מהולדת הבכור כמובא בכתבי האריז״ל, היינו שכל התפילות 
מהפעולה  חלק  בהם  יש  כולם  ההולדות  כל  ידם  שעל  שאח״כ 
להתפלל  אמונתו  נתחזקה  עי״ז  כי  תפילתו,  ע״י  שפעל  הראשונה 
כן  ועל  כנ״ל,  השפע  להמשיך  הכלי  התהוות  עיקר  שעי״ז  תמיד 

פי  כנגד  שנים,  פי  הבכור  נוטל 
סידור  שהם  בתפילה  שיש  שנים 
הם  כי  צרכיו,  ובקשת  יתברך  שבחו 
שבחו  סידור  כי  ממש,  אחת  בחינה 
חיזוק  שהוא  צרכיו  שאלת  קודם 
כנ״ל,  וכו׳  כלי  לעשות  כדי  האמונה 
הבכור  מקבל  זאת  בחינה  עיקר 
הראשונה  פעולה  בחינת  שהוא 
צריך  היה  שאז  תפילתו  ע״י  שפועל 
להתחזק ביותר להאמין בעצמו מאחר 
ע״י  פעולה  שום  ראה  לא  שעדיין 
פעל  שכבר  אח״כ  אבל  תפילתו, 
הראשונה בתפילתו, אזי יכול  פעולה 
להאמין  פעם  בכל  להתחזק  בנקל 
בעצמו מאחר שכבר ראה שפעל ע״י 
וכל  ההולדות  שכל  נמצא  תפילתו. 
ההשפעות שנמשכין אח״כ בכולם יש 
שהוא  הראשונה  הפעולה  חלק  בהם 
מגיע  כן  ועל  הבכור,  הולדת  בחינת 
לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי יש 
לו חלק כנגד כל אחד ואחד וכנ״ל.   
פיפיות  חרב  ענין  חרב פיפיות. 
הביאה״ל  בדברי  להלן  מבואר 

המובאים בנח״נ אות ז׳ ד״ה ׳ואע״פ שנראה שע״י תפילתינו וכו׳׳.   שלא 
הצגנו  המאוחר,  את  להקדים  שלא  ע״מ  לשמאל.  או  לימין  אותה  יטה 
את דברי מוהרנ״ת המבארים ענין זה ע״ד הפשט, להלן בנח״נ אות ז׳ ד״ה 

׳ואע״פ שנראה שע״י תפילתינו וכו׳׳.

שבח, ואח״כ בשאר ברכות יש דברי תחנה ותפלה. וכך איתא בזהר 
לעולם  דאמרינן  האי  חזקיה,  רבי  יא אמר  בזה״ל:  ע״ב)  רמג  (ויחי, 
דלביה  מאן  האי  צלותיה,  יצלי  ולבתר  דמריה  שבחא  נש  בר  יסדר 
שבחא  לסדרא  יכיל  ולא  בעקו  ואיהו  צלותיה  לצלאה  ובעי  טריד 
א״ל  הוא,  מאי  יאות  כדקא  דמריה 
לבא  לכוונא  יכיל  דלא  גב  על  אף 
ורעותא, סדורא ושבחא דמריה אמאי 
גרע, אלא יסדר שבחיה דמאריה אף 
ויצלי  לכוונא,  יכיל  דלא  גב  על 
יז)  (תהלים  דכתיב  הוא  הדא  צלותיה, 
׳תפלה לדוד שמעה ה׳ צדק הקשיבה 
בקדמיתא  צדק׳  ה׳  ׳שמעה  רנתי׳, 
דמריה,  דשבחא  סדורא  דאיהו  בגין 
ולבתר ׳הקשיבה רנתי האזינה תפלתי׳, 
מאן דיכיל לסדרא שבחא דמריה ולא 
(ישעיה א) ׳גם כי  עביד, עליה כתיב 

תרבו תפלה אינני שומע׳. 
התפלה,  היא  בידם.  חרב פיפיות 
א–ו):  (קמט,  בתהלים  כדכתיב 
ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש  ִׁשיר  ַלה׳  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה 
ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו   (...) ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל 
רֹוְממֹות  ִמְׁשְּכבֹוָתם:  ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד 
ֵאל ִּבְגרֹוָנם ְוֶחרֶב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: ופירש 
יסופר  שבחו  תהלתו.תהלתו.  (שם):  המצו״ד 
אל  אל רוממות  רוממות   (...) חסידים.  בקהל 
בגרונם.בגרונם. בגרונם יספרו רוממות האל, 

וזה תהיה ל׳חרב פיפיות בידם׳, ר״ל 
פיות  שתי  בעלת  חרב  בידם  אחזו  כאילו  האויב  על  תגברו  עי״ז 
חדודה משתי הצדדים. ודייקא ע״י השבח והתפלה שבגרונם הם כובשים 
המלחמה, כמובא לעיל שזהו עיקר כלי זיינו של משיח. (ועי״ע במדרש תהלים 
הכתוב  וז״ל  אביו.  יצועי  שחילל  ע״י  מראובן  וניטל  קמט).   
ַהְּבכֹור  הּוא  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבכֹור  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  א–ב):  (ה,  א  הימים  בדברי 
ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנְּתָנה ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ּבֶן ִיְׂשָרֵאל ְוא ְלִהְתַיֵחׂש ַלְּבכָֹרה: ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו ְוַהְּבכָֹרה ְליֹוֵסף: וכנאמר בבראשית 
(מט, ג–ד) בברכת יעקב לבניו: ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני יֶֶתר ְׂשֵאת ְויֶֶתר ָעז: ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל ּתֹוַתר ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִבי ָאז ִחַּלְלָּת 
ְיצּוִעי ָעָלה: וביאר בזה רבינו בחיי (שם): היה ראוי ליטול שלש מעלות הבכורה והכהונה והמלכות, ובחטאו אבדו ממנו, הבכורה ניתנה ליוסף, 
אביך. ביאר בכאן שאין הכוונה כפשט הכתוב ממש, אלא שבלבל יצועי אביו כמדרש  משכבי  עלית  אביך.כי  משכבי  עלית  הכהונה ללוי והמלכות ליהודה. כי 

חז״ל (שבת נה ע״ב).   ושיהא קולע אל השערה ולא יחטא. עי׳ בספר שופטים כ, טז.   
משפט הוא עמודא דאמציעותא. איתא בתיקו״ז (הקדמה, יז ע״ב) בזה״ל: יבמשפט עמודא דאמצעיתא. ואיתא בשערי אורה (שער ה) בזה״ל: כבר 
ידעת כי המשפט הוא כלול בדין וברחמים, כי המשפט כנגד יעקב שהוא הקו האמצעי שהוא המַתֵיים מלשון מתמים ומחבר, כמו 
׳ויהיו תואמים מלמטה׳ בין שני אהלים שהם אברהם ויצחק. אברהם כנגד החסד, יצחק כנגד הדין, יעקב מכריע ביניהם, ׳איש ת״ם יושב אהלים׳. 

והמשפט הוא כנגד יעקב, שואב מן החסד מצד אברהם ומן הדין מצד יצחק, וכן הוא אומר, ׳משפט וצדקה ביעקב אתה עשית׳ (תהלים צט).   
מפני  לשמאל  או  לימין  יטה  לא  גבי  במשפט  דבריו  שיכלכל  דורשו  כאן  ד׳,  אות  בסוף  ולהלן  כאן  נדרש  זה  פס׳  במשפט.  דבריו  יכלכל  וזה בחי׳ 
שהמשפט הוא עמודא דאמצעיתא, ולהלן דורשו לענין צדקה. וראה לקשר הפס׳ ופירושיו המובאים פה גם לנאמר בהמשך באות ד׳. כתיב בתהלים 
חונן  איש  חונן טוב  איש  (שם): טוב  רש״י  ופירש  ַצִּדיק:  ִיְהיֶה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט  א  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבִמְׁשָּפט:  ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלוֶה  חֹוֵנן  ִאיׁש  טֹוב  ה–ו):  (קיב, 
ומלוה וגו׳.ומלוה וגו׳. שחונן דלים ומלוה להם ואינו מדקדק לומר אין יכולת בידי, ואת דבריו הצריכין לו במאכל ובמשתה ובכסות מכלכל במשפט 

ובמדה וחס על נכסיו. יכלכל דבריו במשפט.יכלכל דבריו במשפט. מנהיג חפציו. וכתב ברבינו בחיי (דברים טז, יח) גבי ענין המשפט בזה״ל: לשון משפט הוא המיצוע 
וענין בינוני, וזהו שכתוב ׳יכלכל דבריו במשפט׳. (...) ולכך אמר הכתוב (תהלים צט) ׳משפט וצדקה ביעקב אתה עשית׳, כי משפט הוא קו 

אמצעי והוא מדתו של יעקב.   כמ"ש ואני נתתי לך. עי׳ לעיל במקו״ח אות א׳ ד״ה ׳בחרבי ובקשתי׳.   
כי חק לישראל הוא. על דרך הפשט פסוקים אלו נאמרו על ראש השנה, ורבינו דורשם לענין ברית ומשפט. כתיב בתהלים (פא, ד–ה): ִּתְקעּו 

ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֶּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: ִּכי חֹק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֵקי ַיֲעקֹב: 

(שם קמט)
      
      



     ומי ג 
    
     



וזה אי אפשר
    
      
     
 (קיב (תהלים     
      
(מח (בראשית     
 
    (פא (תהלים   

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים





ּב 
ואני תפלה

ֶניָכ  ְּלָפ ִמ נ  ָרצֹו ִהי  ְי
י  ֵואֹלֵה נּו  י ֶאֹלֵה י  י

ֶאֶרְכ  "ֵאל  ַאבֹוֵתינּו, 

ד  	ֶ ֶח ב  ַר ְו מ  ִי ַּפ ַא

 	 חֹ ָּת ֶש  , " ת ֶמ ֶא ֶו

ֶדל  גֹ ְּכ י  ַל ָע ל  ַתְחמֹ ְו

ִני  ֵר ְז ַע ַת ְו ִנינֹוֶתיָכ,  ַח

ִלֵּתנ  ּוְתַזֵּכִני  ְותֹוִשיֵעִני 

ַלַעִנִּיימ  ַהְרֵּבה  ְצָדָקה 

ְלִשְמָכ  ַהְרֵּבה  ַהגּוִנימ 

ַלַאִמּתֹו  ֶּבֶאֶמת  ְלַבד 

ּוְבִלי  ְּפִניֹות  שּומ  ְּבִלי 

ל.  ָל ְּכ ימ  ִר ְשָק שּומ 

ְּפתּוָחה  ִדי  ָי ִתְהֶיה  ְו

ְלֶאְביֹוִנימ  ְוִלֵּתנ  ְלַפֵּזר 

ַהְרֵּבה  ְצָדָקה  ַהגּוִנימ 

ָלֶהמ  ֶּשֶּיְחַ	ר  ַמה  ָּכל 

ְּבִשְמָחה ַרָּבה ּוְבֶחְדָוה 

טֹוב  ּוְבֵלב  ה  ָל ְגדֹו

ָיפֹות,  ָּפִנימ  ּוְבֵ	ֶבר 

ת  ֹו ּב ְר ַה ְל ה  ֶּכ ְז ֶא ְו

ְלִשְמָכ  ָתִמיד  ִּבְצָדָקה 

ַהּטֹוב  ִּכְרצֹוְנָכ  ְלַבד 

(ליקו"ת עח).

מילואי חכמה
זה ישפיל וזה ירים. איתא ברבינו בחיי (דברים טו, י) גבי ענין מצות צדקה בזה״ל: ׳ ׳כי בגלל 
הדבר הזה יברכך ה׳ אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך׳, דרשו חז״ל (שבת קנא 
ע״ב) לא אמר ׳בעבור׳ ולא אמר ׳למען׳ אלא ׳בגלל׳, לשון גלגל הוא, כלומר גלגל הוא 

שחוזר בעולם, אם לא תתן לו אני מהפך את הגלגל ואעשה אותך עני והוא עשיר, 
שנאמר ׳כי אלקים שופט זה ישפיל וזה ירים׳. ודרשו חז״ל (שבת שם) לעולם יבקש אדם 
בנו.  בן  בא  בנו  בא  לא  ואם  בנו,  בא  הוא  בא  לא  שאם  זו,  מדה  על  רחמים 

צדקה
בחינות  היא  צדקה 
כי  חז"ל  כמאמר  הגלגלים, 

הוא  גלגל  הזה,  הדבר  בגלל 

החוזר בעולם (ליקו"מ לא, א). 

כשמתחילין  בתחילה 
צריכין  אזי  לצדקה  להתנדב 

שלו  האכזריות  את  לשבר 

עיקר  וזהו  לרחמנות,  להפכו 

שהוא  מי  כי  הצדקה.  עבודת 

צדקה  ונותן  בטבעו  רחמן 

אין  שבטבעו  רחמנות  מחמת 

כמה  גם  יש  כי  עבודה,  זה 

בטבעם,  רחמנים  שהם  חיות 

לשבר  העבודה  עיקר  רק 

לרחמנות  להפכו  האכזריות 

(ליקו"מ ח"ב ד, א). 

כוחך  כפי  בצדקה  רגיל  הוי 
עצמך  שעבד  הפחות  ולכל 

פרוטה  שבוע  בכל  לתת 

המתפרנס  עני  אפילו  אחת, 

לעשות  הוא  צריך  הצדקה  מן 

צדקה (ספר הפליאה).

תורה  דברי  אלא  צדקה  אין 
לנו'  תהיה  'וצדקה  שנאמר 

(ילקו"ש משלי רמז תתקמז).

של  כוחה  היא  כמה  ראה 
הוא  צדקה  שע"י  צדקה, 

שנאמר,  שכינה,  פני  מקבל 

פניך  אחזה  בצדק  'אני 

תמונתך'  בהקיץ  אשבעה 

(מדרש תהלים יז).

תזכה  צדקה  עשית  אם 
לממון ואם זכית לממון עשה 

שהוא  בעוד  צדקה  ממנו 

העוה"ז  ממנו  קנה  בידך 

אין  שאם  העוה"ב,  ותנחול 

אתה עושה ממנו צדקה יעוף 

כג).  (משלי  שנאמר  פתאום 

'התעיף עיניך בו ואיננו' (דרך 

ארץ זוטא פ"ד).

אורחוי  דנטיר  מאן 
דאורייתא כביכול הוא עושה 

צדקה ומשפט (זהר ח"ג קיג:).

תפלה,  אלא  צדקה  אין 
ק'  קדושות,  ד'  אמנים,  צ' 

חומשי  חמשה  ה'  ברכות, 

תורה (תיקו"ז תיקון יט, מ:). 

צדקה  אין  ר"א  אמר 
חסד  לפי  אלא  משתלמת 

לכם  'זרעו  שנאמר  שבה 

חסד'  לפי  וקצרו  לצדקה 

(סוכה מט:).

אתה  העני  שחסר  מה  לפי 
לו  אין  אם  לו,  ליתן  ְמצּוֶוה 

כסות מכסים אותו אם אין לו 

אפילו   .(...) לו  קונין  בית  כלי 

היה דרכו של זה העני לרכוב 

לפניו  רץ  ועבד  הסוס  על 

לו  קונין  מנכסיו  וירד  והעני 

לרוץ  ועבד  עליו  לרכוב  סוס 

מחסורו  'די  שנאמר  לפניו 

אתה  ּוְמצּוֶוה  לו'  יחסר  אשר 

אתה  ואין  חסרונו  להשלים 

הל'  החזקה  (יד  לעשרו  מצווה 

מתנות עניים ז, ג).

נקראת  הזאת  המידה  הנה 
המלכות  ומדת  צדי"ק 

ובהשתפע  צד"ק,  נקראת 

אותה  אז  בצדק  צדיק  שפע 

וזה  צדקה,  נקרא  השפע 

לעני  פרוטה  הנותן  כדמיון 

נקראת  המתנה  שאותה 

צדקה  הנותן  ונמצא  צדקה. 

מעורר צדיק להתאחד במדת 

ביניהם  שלום  ומביא  צדק 

באחד  הספירות  ומחבר 

וזהו  בעולם,  שלום  ומביא 

הצדקה  מעשה  'והיה  סוד 

שלום' (שערי צדק שער ב).

צדקה  התורה  תקרא  לא 
ממנה  הנמשך  בבחי'  אלא 

חכמה  (ראשית  לקיום המעשה 

בהקדמה).    

צדקה  נותן  כל  כי  לך  דע 
לזוהר  רמ"ז  (פי'  צדיק  נקרא 

בראשית).    

ברוך  ית'  שהבורא  אע״פ 
והכל  בצדקתו  יחיד  הוא 

ית',  אצלו  גמור  אחדות 

'צדקות אהב' לשון רבים,  'צדקות אהב', רוצה לומר כל מיני צדקות אוהב ומקבל מאיתנו, אע"פ שכל א' נותן צדקה בבחינתו יש שכוונתו לשמים לבד למען שמו ית' ויש מכוונים לטובתם, אעפ"כ מקבל מהם כי מתוך שלא לשמה וכו' וזהו  אעפ"כ 

שאוהב מאיתנו הכל כל מיני צדקות (נועם אלימלך פ' בראשית).    הנותן צדקה לש"ש הוא עושה כסדר הכתוב ומקדים אחיו לאחרים, אבל העושה בשביל להתפאר הוא נותן לאחרים כדי שיפארו אותו (פנים יפות דברים טו, ז).    בחי׳ דעת נקרא צדקה 

(...). הדעת הוא המייחד חכמה ובינה כנודע, צדקה גימטריא יחודא דחכמה ודבינה וט״ז אותיות (קה״י, ערך צדקה).  

(ב)  בביאה״ל  בזה  ביאר  צדקה.  ע״י  משפט  לבחי׳  זוכה  וע"י מה 
בזה״ל: מבאר בזה ענין הכתוב ׳יכלכל וכו׳׳ שהביא לעיל, 
סיום  יבאר  וכן  ומלוה׳.  חונן  איש  ׳טוב  להשבח  מצורף  שהוא 

הכתוב ׳משפטיך וכו׳׳ הנ״ל בפנים, ׳וצדקתך וכו׳׳.  
איתא  משפט.  ע״י  הוא  כי צדקה 
ד)  ג,  מלוה  גביית  (חו״מ  בליקו״ה 
אצל  משפט  נסמך  כן  ועל  בזה״ל: 
(תהלים  כמ״ש  פעמים,  כמה  צדקה 
אתה  ביעקב  וצדקה  משפט  צט), 
עשית, וכמ״ש ושמרו דרך ה׳ לעשות 
צדקה ומשפט, וכיוצא בזה בפסוקים 
ע״י  הוא  הצדקה  עיקר  כי  רבים, 
מה  בחינת  וזה  כנ״ל.  המשפט 
לבבך  ירע  ולא  תורה,  שהזהירה 
בתתך לו וכו׳, כי רע לבב זה בחינת 
כמ״ש  בלב,  התלוי  המשפט  פגם 
רבינו ז״ל במקום אחר (בליקו״מ ח״ב, 
עי״ז  שבלב  המשפט  וע״י  יג),  ה, 
כן  ועל  כנ״ל,  שבלב  הרע  מכניעין 
לבו,  בכל  צדקה  לתת  תורה  הזהירה 
ולא ירע לבבו שזהו בחינת פגם המשפט, כי עיקר תיקון הצדקה 
שהעשיר  היינו  כנ״ל,  הלב  מרע  ההיפך  שהוא  משפט  ע״י  הוא 
גדול  חסד  עמו  עושה  השי״ת  בודאי  כי  ויבין  עצמו  את  ישפוט 
שכמה  מה  ועשירות  ממון  שפע  לו  ונותן  כלל,  לו  ראוי  שאינו 
אנשים צדיקים וטובים ממנו אלפים פעמים חייהם תלויים מנגד 
ואין להם שום פרנסה ובביתם אין לחם ושמלה וסובלים דוחק גדול 
רחמנא ליצלן, בוודאי אין הדין נותן שאהיה כפוי טובה נגד השי״ת 
ובוודאי ראוי לי לעשות רצון השי״ת אשר הוא נתן לי כל העושר 
הזה ובידו לחסר או להוסיף לי כרצונו, על כן בוודאי חובה לתת 
להשי״ת חלקו אשר הזהירנו ליתן חלקו לעניים, כי באמת הכל שלו. 
ויזכור  לאמתו  באמת  היטב  ודעתו  לבו  האדם  ישים  אם  ובאמת 
היטב את כל הדברים האלה ויותר מזה, בוודאי יתן צדקה הרבה 
כלל  לבבו  ירע  ולא  רבה  ובשמחה  יפות  פנים  בסבר  ידים  בשתי 
של  הכל  אדרבא  להעני,  כלל  נותן  שאינו  יבין  כי  להאביון,  בתיתו 
השי״ת, רק השי״ת חמל ולא הכביד עליו לתת ארבעה חלקים להעני 
העובד  האדם  כי  המידה,  היה  כך  בוודאי  כי  לו,  מחומש  וחלק 
עבודת פרך אצל חבירו ומכניס רווח גדול לחבירו, אעפ״כ אינו נותן 
לו שכר עבודתו אפילו חלק מחומש רק איזה שכר קצוב בכל שבוע 
כדי חיונו בצמצום, מכל שכן האדם אצל השי״ת שהכל מהשי״ת, כי 
הוא הנותן לך כח לעשות חיל ואנחנו שלו וכל אשר לנו שלו, וגם 
הוא מבטיחנו ליתן לנו ברכה בכפליים בזכות הצדקה, וגם בעולם 
הבא לא יקפח שכרינו, ואנחנו צריכים לחסדו ולטובתו ולישועתו בכל 
עת ורגע, בוודאי ראוי לנו להחזיר הפיקדון לבעליו ולחלק כל מה 
שמרוויח לצדקה, רק ליקח לעצמו פרנסתו בצמצום, כמ״ש טוב איש 
שם  רש״י  שפירש  קיב),  (תהלים  במשפט  דבריו  יכלכל  ומלוה  חונן 
שצדקה נותן בהרחבה גדולה וצרכי ביתו מתנהג במשפט ובצמצום, 
מכל שכן שהשי״ת מיקל עוד יותר שיתנו על כל פנים מעשר או 
אם  רבה  בשמחה  לעניים  השי״ת  חלק  ליתן  ראוי  בוודאי  חומש, 
יחשוב דרכיו וישפוט עצמו באמת, ואז יזכה להכניע רוע הלב ע״י 
הצדקה  ואז  לו,  בתתך  לבבך  ירע  ולא  ויקיים  כנ״ל,  המשפט 

בשלימות, כי אז מאיר בצדקה בחינת משפט.

חק בשארו שם. חק הוא כינוי לברית, כדאיתא במס׳ שבת (קלז ע״ב): 
תנו רבנן, המל אומר אשר קדשנו במצותיו וציונו על המילה. 
של  בבריתו  להכניסו  וציונו  במצותיו  קדשנו  אשר  אומר  הבן  אבי 
יכנס  כך  לברית  שנכנס  כשם  אומרים  העומדים  אבינו.  אברהם 

טובים.  ולמעשים  לחופה  לתורה 
ידיד  קידש  אשר  אומר  והמברך 
מבטן חוק בשארו שם וצאצאיו חתם 
זאת  בשכר  כן  על  קדש  ברית  באות 
ידידות  להציל  צוה  חלקנו  חי  אל 
שארינו משחת למען בריתו אשר שם 
בבשרנו ברוך אתה ה׳ כורת הברית. 
ועוד איתא בתנחומא (לך לך, פ׳ כ): חק 
היא ברית מילה, ומנין שהיא נקראת 
׳ויעמידה  קה)  (תהלים  שנא׳  חק, 
עולם׳.  ברית  לישראל  לחק  ליעקב 
אבל הכופרים ופושעי ישראל שכפרו 
בהקב״ה והלכו בחוקות העכו״ם והן 
ערלה  להן  מושך  הקב״ה  מולין, 
׳שלח  כה)  (שם  שנא׳  לגיהנם  ונופלין 
ואיתא  בריתו׳.  חלל  בשלומיו  ידיו 

בפרד״ר (שער כג, פ״ח) בזה״ל: היסוד נקרא ח״ק, ופי׳ הטעם כי הוא 
וחק  כדמברכינן  חק,  להם  ונותן  בגבול  הבאים  הדברים  כל  מגביל 

בשארו שם כי מצות הברית הוא. 
ֱאִקים  ִלְׁשמֹה  א–ד):  (עב,  בתהלים  כתיב  תן.  משפטיך למלך 
 ַעְּמ ָיִדין   :ֶֶמל ְלֶבן   ְוִצְדָקְת ֵּתן   ְֶלֶמל  ִמְׁשָּפֶטי
ִּבְצָדָקה:  ּוְגָבעֹות  ָלָעם  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו  ְבִמְׁשָּפט:   ַוֲעִנּיֶי ְבצֶֶדק 
הפשט  דרך  על  עֹוֵׁשק:  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון  ִלְבֵני  יֹוִׁשיַע  ָעם  ַעִנֵּיי  ִיְׁשּפֹט 
מזמור זה מדבר בשלמה המלך, ובגמ׳ (סנהדרין צח ע״ב) ובעוד מקומות 
נדרש על מלך המשיח, וכן איתא בילקו״ש (רמז תתה): ׳משפטיך למלך 
תן׳ זה מלך המשיח שנאמר (ישעיה יא) ׳ויצא חֹטר מגזע ישי׳, 
וכתיב (תהלים עב) ׳והיה צדק אזור מתניו׳. ועיין לעיל במקו״ח אות 

א ד״ה ׳והריחו ביראת ה׳׳. 
צדקות ה׳ עשה ומשפטיו. רבינו מביא עתה שני ראיות שע״י צדקה 
ְּבִבְרכֹות  הנאמר  מן  ראשונה  ראיה  ט״ז),  (כלל  למשפט  זוכין 
משה לשבטים, כדכתיב בדברים (לג, כ–כא): ּוְלָגד ָאַמר ָּברּו ַמְרִחיב ָּגד 
ֶחְלַקת  ָׁשם  ִּכי  לֹו  ֵראִׁשית  ַוַּיְרא  ָקְדקֹד:  ַאף  ְזרֹוַע  ְוָטַרף  ָׁשֵכן  ְּכָלִביא 
ְמחֵֹקק ָספּון ַוֵּיֶתא ָראֵׁשי ָעם ִצְדַקת ה׳ ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל: 
על דרך הפשט מקרא זה מדבר בבני גד שעשו צדקה עם ישראל בכיבוש 
הארץ, כדפירש רש״י (שם): וירא ראשית לו. וירא ראשית לו. ראה ליטול לו חלק בארץ 
חלקת. כי ידע אשר  שם  כי  חלקת.  שם  כי  סיחון ועוג שהיא ראשית כבוש הארץ. 
אותה  ספון. ספון.  משה.  והוא  מחוקק  קבורת  שדה  חלקת  בנחלתו  שם 
את  איש  ידע  ׳ולא  שנאמר  בריה  מכל  וטמונה  ספונה  חלקה 
עם. הם היו הולכים לפני החלוץ בכבוש  עם.ראשי  קבורתו׳. ויתא.ויתא. גד. ראשי 
הארץ לפי שהיו גבורים וכה״א ׳חלוצים תעברו לפני אחיכם וגו׳׳. 
צדקת ה׳ עשה.צדקת ה׳ עשה. שהאמינו דבריהם ושמרו הבטחתם לעבור את הירדן 

עד שכבשו וחלקו. ד״א ׳ויתא משה ראשי עם צדקת ה׳ עשה׳ על 
יד),  (פ׳  משלי  במדרש  גם  איתא  רש״י  של  השני  וכפירוש  אמור.  משה 
הדורש מקרא זה על מרע״ה בעצמו, שעשה הן צדקה והן משפט בישראל, 
וז״ל המדרש שם: אמר ר׳ אבהו בא וראה כמה קשה שעת פטירתו 
של משה. (...) וכ״כ למה, בשביל שעשה צדקה עם ישראל, שנאמר 
׳צדקת ה׳ עשה ומשפטיו עם ישראל׳. ר״נ אמר, שלמדן דינין צדקה 
ותורה. תורה מנין, שנאמר (מלאכי ג) ׳זכרו תורת משה עבדי וגו׳׳. 

דינין, דכתיב (דברים ד) ׳ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים׳. צדקה מנין, דכתיב (שם טז) ׳צדק צדק תרדוף׳.   משפט וצדקה ביעקב. 
ְועֹז ֶמלֶ ִמְׁשָּפט ָאֵהב ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעקֹב ַאָּתה ָעִׂשיָת: ופירש  ד):  (צט,  מתהלים  הפס׳  את  מביא  לדבריו  שניה  וכראיה 
משפטי התורה  וצדקה.  וצדקה. משפט  מלך. העוז הוא למלך אשר אוהב המשפט. מישרים.מישרים. התורה שהוא מישרים אתה כוננת. משפט  מלך.ועוז  המצו״ד (שם): ועוז 
ודבריה המצודקים הנתונים ביעקב מעשה ידיך המה.   אלהים שופט. כתיב בתהלים (עה, ה–ח): ָאַמְרִּתי ַלהֹוְלִלים ַאל ָּתהֹּלּו ְוָלְרָׁשִעים 
ַאל ָּתִרימּו ָקרֶן: ַאל ָּתִרימּו ַלָּמרֹום ַקְרְנֶכם ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק: ִּכי א ִמּמֹוָצא ּוִמַּמֲעָרב ְוא ִמִּמְדַּבר ָהִרים: ִּכי ֱאִקים ׁשֵֹפט זֶה ַיְׁשִּפיל ְוזֶה 
ָיִרים: ע״ד הפשט מזמור זה מזהיר את הרשעים העכו״ם לבל יתפארו, וכן כתב בזה המצו״ד (שם): אמרתי.אמרתי. לזה אמרתי לרשעי עובדי כוכבים אל 
תרימו. אל תתגאו עם  אל  תרימו.  אל  קרן. על ישראל להחטיאם.  תרימו  קרן.אל  תרימו  תרשיעו את ישראל להעבירם מה׳ ומתורתו כי פן יוחזר העולם לתוהו. אל 
התרוממות ואל תדברו כלפי מעלה בחוזק הצואר, ר״ל, בגאוה רבה. כי לא וגו׳ הרים. כי לא וגו׳ הרים. ר״ל, ההרמה לא באה לכם מרוח מוצא השמש ולא 
ממערב ולא ממדבר כי איננה באה מאליה. שופט. שופט. הכל בא במשפט לפי הדין ישפיל את זה וירים את זה. וחז״ל דרשוהו לענין צדקה כדאיתא 

      
     
     
(שם עב)


 ד וע״י

   לג)  (דברים  
 (תהלים צט)

      עה)  (שם 

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



ּב
עצה ותושיה

צריך להפריש צדקה 
ועי"ז  התפילה  קודמ 

בפיו  שגורה  תפלתו 

(קיצור ליקו"מ ב, ג).

ּב 
ואני תפלה

ּו  נ ָת ֹו א ה  ֶּכ ַז ְת ּו
ִלֵּתנ  ָהַרִּבימ  ְּבַרַחֶמיָכ 

ְמֻהָּגִנימ.  ַלַעִנִּיימ  ְצָדָקה 

נ  מֹו ָמ ּו  נ ָל נ  י ִמ ְז ַת ְו

ַהגּוִנימ  ַוַעִנִּיימ  ְּבֶרַוח 

"ְועֹוז  ָּבֶהמ.  ִלְזּכֹות 

ָאֵהב  ִמְשָּפט  ֶלְכ  ֶמ

ֵמיָשִרימ,  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה 

ְּבַיַעקֹב  ּוְצָדָקה  ִמְשָּפט 

ִמְּמָכ  ִּכי  ָעִשיָת,  ַאָּתה 

ָלְכ".  ָנַתּנּו  ּוִמָּיְדָכ  ַהּכֹל 

ִעמ  ְצָדקֹות  עֹוֶשה 

ִעָּמנּו  ַעֵשה  ָּבָשר  ָּכל 

אֹוָתנּו  ּוְתַזֶּכה  ְצָדָקה, 

ִּבְכַלל  ִלְהיֹות  ְּבַרַחֶמיָכ 

ְוָתִ	יר  ְצָדָקה,  עֹוֵשי 

ִנְזֶּכה  ְלַמַענ  ְלָבֵבנּו  רַֹע 

ְּבִשְמָחה  ְצָדָקה  ִלֵּתנ 

ְּבֵ	ֶבר ָּפִנימ ָיפֹות, ְוֹלא 

ְּבִתֵּתנּו  ְלָבֵבנּו  ֵיַרע 

ֶאת  ִנְפַּתח  ָּפתֹוַח  לֹו, 

ְלָעִני  ָלֵתת  לֹו  ֵדנּו  ָי

ַמְח	ֹורֹו  ֵּדי  ֶאְביֹונ  ְו

ְוָנֵפק  לֹו,  ֶיְחַ	ר  ַאֶשר 

מ  ָערֹ ְו ְפֵשנּו  ַנ ָלָרֵעב 

ְגַלל  ּוִב ֶּבֶגד,  ה  ֶּ ַכ ְנ

ְּתָבְרֵכנּו  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 

ְוַתַעְזֵרנּו  ֶאֹלֵהינּו,  יי 

ְלָפֶניָכ  ְּתִפָּלֵתנּו  ְלַ	ֵּדר 

ַהְּשֵלמּות.  ִלית  ְכ ַת ְּב

ַזָּכה  ְּתִפָּלֵתנּו  ְוִתְהֶיה 

מ  שּו י  ִל ְּב ה  ָנ כֹו ְנ ּו

ְלַמַענ  ָזרֹות,  ַמַחָשבֹות 

ָמָ	ְכ  שּומ  ִיְהֶיה  ֹלא 

ְּתִפָּלֵתנּו  ֵּבינ  ַהַּמְבִּדיל 

ּוֵביֶניָכ (ליקו"ת ב).

נותן  היה  אלעזר  רבי  יג 

כך  ואחר  לעני  פרוטה 
היה מתפלל, אמר שכתוב 

׳אני בצדק אחזה פניך׳.

מילואי חכמה
יד)  נד,  (ישעיה  ברמח״ל  זה  ענין  גבי  איתא  התפילה.  קודם  להפריש צדקה 
בזה״ל: כבר ידוע כמה גדולה כוחה של הצדקה קודם התפילה, 
האדם  צרכי  לו  לשאול  הקדוש  המלך  לפני  עולה  עצמה  שהשכינה  שגורמת 
צדדיה,  מכל  אותה  הנושכים  הרעים  הכלבים  מן  אותה  שהוציא  לפי  ההוא, 
(...) וכמו שמשיב נפשו של העני ההוא מן הרעב, כך בכח זה מוציא השכינה 
מן הקליפות מדוחק והרעב שלה שהוא חסרון האורות, וזה סוד, ׳וצדקה תציל 
לזה,  מזה  תלוי  שתיקונם  לפי  הס״א,  יד  מתחת  יוצאים  ג״כ  וישראל  ממות׳. 
כשהשכינה היא מתוקנת גם הם מתוקנים, ובזמן שהם מתוקנים גם השכינה 

ְרָווָחה. היא נתקנת, שהאורות העליונים משפיעים אליה בִּ

כלכל
מגו  לקב"ה  ליה  ידע  יוסף 
דאקרי  אספקלריא  ההיא 

ואקרי  יסוד  ואקרי  כל 

יוסף  איקרי  וע"ד  צדיק, 

ויכלכל  ' דכתיב  כלכ"ל 

יסוד  'וצדיק  וכתיב  יוסף' 

עולם' (תוספות לזהר ח"ג שב.). 

בחסד,  חיים  מכלכל 
כח  לפי  החסד  שמשפיע 

שמות  יפות,  (פנים  המקבל 

לג, ג).

נוקבין  מיין  מעלה  הצדיק 
הבינה,  אל  מהמלכות 

אל  משפעת  הבינה  ואח"כ 

מיין  שפע  בחי'  המלכות 

מוספת  עוד  ואח"כ  דוכרין, 

נוקבין  מיין  להעלות  מלכות 

זו  השפעה  שמבחינת 

עושה  דוכרין  מיין  שקבלה 

נעשה  זה  וכל  נוקבין,  מיין 

ע"י הצדיק, וזהו כלכל מ-כ׳ 

ואח"כ  בינה,  ל-ל׳  מלכות 

מ-כ׳  עוד  ואח"כ  ל-כ׳  מ-ל׳ 

ל-ל׳ (קה״י, כלכל).

ירים  וזה  ובבחי׳  ממונו  שמחסר  ישפיל  זה  בבחי׳  הוא  וכשנותן צדקה 
שמעשיר לעני. איתא בקובץ מבועי הנחל (שבט תשל״ט) בזה״ל: הנה, 
ומכונה  מקומה  על  התפלה  את  ולהקים  לרומם  הוא  המאמר  תוכן  כלל 
זולות  ׳כרום  נאמר  התפלה  על  כי  ו׳  באות  הקדושים  בדבריו  לקמן  כמבואר 
מזלזלין  אדם  ובני  עולם  של  ברומו  העומדים  דברים  אלו  ודרז״ל  אדם׳,  לבני 
בהם. היינו שהתפלה נפלה מאגרא רמא ושוכנת למטה בזילותא דגלותא, וזה 
כל עבודתינו להקימה ולרוממה ולהעלותה מעלה אחר מעלה וכו׳, והוא ע״י 
שכל  ומשפט,  הברית  שמירת  שהם  הקדושים  בדבריו  המבוארים  התיקונים 
ענין מה שאין יכולין להתפלל או מה שאין יודעים איך להתפלל הוא מחמת 
ששלימות  נתבאר  וכבר  עולם.  של  שברומו  ממקומה  וירדה  שנפלה  נפילתה 

ורוממות התפלה תלוי בשפלות עצמו, וכל מה שמשפיל עצמו יותר מתרוממת אצלו התפלה יותר ועי״ז יכול ויודע איך להתפלל, עד שזוכה לבוא לביטול כזה 
עד שהשי״ת בורא לו ניב שפתים ומשגר תפלה סדורה בפיו בלי שום נטיה לימין או לשמאל. ואולי זהו ענין תיקון הצדקה לעני, כי העני הוא בסוד השכינה 
דהיא עניה בגלותא, בחי׳ התפלה בחי׳ ׳תפלה לעני׳, וע״י הצדקה הוא משפיל את עצמו ומרומם את העני סוד התפלה. וזהו ענין הקמת המשכן בחי׳ 
השכינה בחי׳ התפלה המבואר לקמן בדבריו הקדושים. וזה שהמשכן נבנה מנדבת ליבם של ישראל, היינו בחי׳ הצדקה כנ״ל שעל ידה מרימין ומקימין את 
התפלה. וזה שנקראת נדבת המשכן בשם תרומ״ה. וזהו שבפסוק ׳וחרב פיפיות וגו׳׳ המובא בדבריו הקדושים לעיל לענין תיקון התפלה נאמר שם בתחילת 
הפסוק ׳רוממו״ת א–ל בגרונם׳, ואפשר ע״פ המבואר בדבריו הקדושים בליקו״ת סי׳ ב׳ שהתפלה נקראת א–ל עיי״ש, וזהו רוממו״ת א–ל היינו התרוממות 
והעלאת התפלה למקומה ברומ״ו של עולם. ואולי זהו ג״כ שבענין הכתוב ׳משפט וצדקה ביעקב׳ המובא בדבריו ז״ל כאן לענין תיקון המשפט נאמר שם 

אחר זה, ׳רוממ״ו ה׳ אלקינו׳ שרומז ג״כ על ענין התפלה, שבזה נתגלה שהוא אלקינו בבחי׳ ׳הוא תהילתך והוא אלקיך׳ והבן. 

ילקוט הנחל

וכשנותן  צדקה הוא בבחי׳ זה ישפיל שמחסר ממונו ובבחי׳ 
בליקו״ה  זה  ענין  גבי  ביאר  לעני.  שמעשיר  ירים  וזה 
העשיר  שצריך  צדקה  מצות  עיקר  וזה  בזה״ל:  כד)  ו,  תפילין  (או״ח 
לרחם על העני ולהשתתף בצערו וליתן לו די מחסורו אשר יחסר 

כי  בשלימות,  ענוה  בחינת  שזהו  לו, 
זהו  צדקה,  נותן  שאינו  העשיר  זה 
מחמת גסותו שאינו נותן דעתו כלל 
על דחקות העני ועל ריבוי עשירותו, 
ואינו משים אל לבו כלל מדוע מגיע 
לו כ״כ עשירות וכלי כסף ומרגליות 
וכו׳, והעני יש לו דחקות כזה ובביתו 
אין לחם ושמלה, כי אם היה משים 
לו  נותן  היה  בוודאי  באמת  לזה  לב 
מחמת  רק  טוב,  ובלב  גדול  בשפע 
גסותו אינו נותן לב לזה כלל, ונדמה 
לו  שיש  מה  כל  לו  מגיע  כאילו  לו 
לו  ונדמה  ויותר,  יותר  עוד  וחפץ 
שהעני הוא גזלן ורוצח מה שמבקש 

ממנו נדבה. על כן צריך כל אדם שחננו ה׳ באיזה עשירות בין רב 
בין מעט, מכל שכן וכל שכן העשירים הגדולים שיש להם אלפים 
טובות  ואבנים  ותכשיטין  בגדים  טוב  כל  מלאים  ובתיהם  ורבבות 
את  ויזכירו  באמת,  שפלותם  היטב  ליבם  אל  שישימו  ומרגליות, 
ממנו,  יותר  וכשר  טוב  הוא  שהעני  להיות  שיכול  היטב  עצמם 
וישתתף עצמו בצערו של העני ודחקו, ואז בודאי יתן צדקה בשתי 
זוכין  צדקה  ע״י  כן  ועל  ויותר.  ערכו  כפי  גדולה  בהרחבה  ידיים 
הוא  הצדקה  עיקר  כי  מא),  ח״א  צדקה,  הא״ב  בספר  (וכמ״ש  לענוה 
בבחינת ענוה כנ״ל, כי ע״י הצדקה מחיה את העני והאביון שהוא 
בבחינת ענוה כנ״ל, אבל הענוה של העני אינו בשלימות, כי מחמת 
ח״ו  וכו׳  ועצל  נבזה  שהוא  פסולה  ענוה  לידי  בא  עניותו  גודל 
שהעשיר  ע״י  אבל  וכנ״ל,  עצמו  את  להקטין  צריכין  שאין  במקום 
משפיע לו נדבת ליבו ומחיה אותו, עי״ז מגביה את העני ומרים 
העשיר  וכן  פסולה,  ענוה  שהיא  דקטנות  מוחין  מבחינת  אותו 
שמגודל עשירותו היה יכול לבוא לידי גאות גמור, אבל ע״י שמחסר 
גסותו.  וממעט  עצמו  את  משפיל  עי״ז  לעני,  צדקה  ונותן  ממונו 
נתתקנין  התורה,  ככל  ששקולה  צדקה  של  המצוה  גודל  ע״י  ועי״ז 
כי  בקדושה,  נכללים  שניהם  שיהיו  והגדלות  הענוה  בחינת  שניהם 
אמר  וכן  כנ״ל.  וכו׳  גדולתו  במקום  בבחינת  אחד  שניהם  בשורשם 
אדמו״ר ז״ל במקום אחר (סימן ב) שצדקה היא בבחינת זה ישפיל 
כנ״ל  היינו  העני,  את  ומרים  עצמו  את  משפיל  שהנותן  ירים  וזה 
שמשפיל  ע״י  דסט״א  מגאות  עצמו  את  ומוציא  עצמו  את  שמתקן 
את עצמו ונותן ליבו על צרות העני ודחקותו ונותן לו ממונו, וכן 
מתקן את העני ע״י שנותן לו שמרים אותו מבחינת מוחין דקטנות 
שהוא בחינת ענוה פסולה כנ״ל, ועי״ז נכלל הענוה והגדלות דקדושה 

יחד כנ״ל, שזה עיקר שלימות הענוה בתכלית כנ״ל.
למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף בשביל שכלכל אותו. ביאר 
בזה בספר באבי הנחל (ב) בזה״ל: כשזוכה שהתפילה הוא בחי׳ 
להיות  צריכין  כן  על  בתפילתו,  ולהחיות  להמית  ויכול  אצלו  חרב 
קולע אל השערה ולא יחטיא, כי הצדיק יכול להעניש ע״י קפידתו 
אפילו בטעות, על כן צריך לדקדק בזה מאד. וזה זוכין ע״י משפט 

בבמדב״ר (כב, ז): מהו ׳כי לא ממוצא וממערב׳, לא ממה שאדם יוצא 
פורש  אפילו  עשיר,  נעשה  למערב  ממזרח  והולך  בסחורה  ועמל 
בספינות והולך ממזרח למערב וחוזר על המדברות ועל ההרים אינו 
נעשה עשיר. מהו ׳ולא ממדבר הרים׳, אמר רבי אבא מרומניא כל 
הרים שבמקרא הרים הם, חוץ מזה 
מתרומם  אדם  שאין  רוממות  שהוא 
מן הדברים האלו, מה הקב״ה עושה 
שנאמר  לזה  ונותן  מזה  נכסים  נוטל 
וזה  ישפיל  זה  שופט  אלקים  ׳כי 
נכסים  שמם  נקרא  לכך  ירים׳, 
שנכסים מזה ונגלין לזה. ולמה נקרא 
לזה,  ונותנין  מזה  שזזים  זוזין  שמם 
כלום,  אינו  מונה  אתה  מה  ממון 
אתה  הזה  וכלשון  לעת,  מה  מעות 
דורש. וכן חנה אומרת (שמואל א, ב) 
ויעל  שאול  מוריד  ומחיה  ממית  ׳ה׳ 
אף  משפיל  ומעשיר  מוריש  ה׳ 
מרומם׳, מה אף מרומם, באף שהוא 
מביא לזה מרומם את זה. שאלה מטרונה אחת את רבי שמעון בן 
חלפתא לכמה ימים ברא הקב״ה את העולם, אמר לה לששת ימים 
שנא׳ (שמות כ) ׳כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ׳. א״ל 
מאותה שעה ועד עכשיו מה עושה, א״ל יושב ועושה סולמות מעלה 
לזה ומוריד לזה לכך נאמר ׳כי אלקים שופט זה ישפיל וזה ירים׳. 
להפריש צדקה קודם התפילה. כדאיתא במס׳ ב״ב (י ע״א): דרש 
רבי דוסתאי ברבי ינאי בוא וראה שלא כמדת הקב״ה 
מדת בשר ודם. מדת בשר ודם אדם מביא דורון גדול למלך ספק 
תמצא  [ואם  הימנו,  אותו  מקבלין  אין  ספק  הימנו  אותו  מקבלין 
לומר מקבלים אותו ממנו] ספק רואה פני המלך ספק אינו רואה 
ומקבל  זוכה  לעני  פרוטה  נותן  אדם  כן,  אינו  והקב״ה  המלך,  פני 
פני שכינה שנאמר ׳אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׳. 
יג רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, אמר, כתיב ׳אני בצדק 
אחזה פניך׳. ואיתא במאירי (שם) בזה״ל: ומגדולי החכמים היו נותנים 
מצות  שתהא  עד  מתפללים  היו  ואח״כ  תפלה  קודם  לעני  פרוטה 
הצדקה פרקליט בינו לאביו שבשמים, ורמז לדבר ׳בצדק אחזה פניך׳. 

וכן פסק בשו״ע (או״ח צב, ד), וז״ל: טוב ליתן צדקה קודם תפלה. 
למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף. עי׳ לעיל אות ב׳, שיוסף נטל את 
בזכות  לו  ֶׁשִּנְתָנה  רבינו  מוסיף  ועתה  הברית,  שמירת  ע״י  הבכורה 
ר׳  מיניה  בעא  ע״א):  (קכג  בב״ב  כדאיתא  יעקב,  עם  שעשה  הצדקה 
חלבו מרבי שמואל בר נחמני, מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן 
ונתנה ליוסף, מה ראה, ׳ובחללו יצועי אביו׳ כתיב. אלא מה ראה 
שנתנה ליוסף, אמשול לך משל למה הדבר דומה, לבעל הבית שגדל 
לבעל  אהניהו  ואמר  יתום  אותו  העשיר  לימים  ביתו,  בתוך  יתום 
הבית מנכסי. ופירש רשב״ם (שם): לבעל הבית.לבעל הבית. יוסף. יתום. יתום. יעקב דכתיב 
׳ויכלכל את אביו׳ (בראשית מז). לסוף העשיר. לסוף העשיר. יעקב שבאה לידו בכורת 
ראובן ע״י שחילל יצועי אביו והיה יכול ליתנה לכל מי שירצה. ועוד 
ביאר בזה ברבינו גרשום (שם) בזה״ל: הכי נמי עשה יעקב ליוסף, לפי 
׳ויכלכל  כדכתיב  מצרים  בארץ  ובניו  אבינו  יעקב  את  גידל  שיוסף 
ובירך  נכסיו  שחילק  כשהעשיר יעקב  ולבסוף  וגו׳׳,  אחיו  את  יוסף 

את בניו ההנהו ליוסף שנתן לו חלק הבכורה.


     
     

ובשו״ע  י.  (ב״ב      
(או״ח סי׳ צב


(.ב״ב קכג)וזה
     
      

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



 ע״י הצדקה ניצול ממחשבות זרות שבתפלה, ויוכל להתפלל כראוי שלא יטה מנ הצד לא לימינ ולא לשמאל, רק יכלכל כל דבריו במשפט (קיצור ליקו"מ ב, ג).עצה ותושיה

ּב 
ואני תפלה

ֶניָכ  ְּלָפ ִמ נ  ָרצֹו י  ִה ְי
י  ֵואֹלֵה נּו  י ֶאֹלֵה י  י

ַאבֹוֵתינּו, שֹוֵמַע ְּתִפַּלת 

ְּבַרַחִמימ,  ִיְשָרֵאל  ַעּמֹו 

ָכ  י ֶמ ַח ַר ּו  ר ְר ֹו ע ְּי ֶש

ְלַמַעְנָכ,  ָעֵלינּו  ַוַחָ	ֶדיָכ 

ְלִהְתַּפֵּלל  ְלָבֵבנּו  ְוָתִכינ 

ָוֶנֶפש,  ֵלב  ְּבָכל  ְלָפֶניָכ 

ְוִתְהֶיה ְּתִפָּלֵתנּו ְשגּוָרה 

ְּבִפינּו ָּתִמיד, ְוֹלא ִיְהֶיה 

ְוִעּכּוב  מֹוֵנַע  שּומ  ָלנּו 

ּו  נ ֵת ָּל ִפ ְת ִּב ל  ּוִבְלּבּו

(ליקו"ת ב).

 , י ִנ ֵע י ִש הֹו ְו י  ִנ ֵר ְז ָע
ִמָּכל  ּוַמְּלֵטִני  ְוַחְּלֵצִני 

ָרעֹות  ַמַחָשבֹות  ִמיֵני 

ּוִמָּכל  ָרִעימ  ְוִהְרהּוִרימ 

ְוִעְרּבּוב  ִבְלּבּוִלימ  ִמיֵני 

ַעד  ְו ֵמַעָּתה  ַהַּדַעת 

ֶשִּתְהֶיה  ְוַזֵּכִני  עֹוָלמ. 

ּוְנִקָּיה  ַזָּכה  ַמַחַשְבִּתי 

ה  ָר ֹו ה ְט ּו ה  ָש ֹו ד ְק

ִּבְשַעת  ּוִבְפָרט  ָתִמיד, 

ְלַטֵהר  ֶאְזֶּכה  ַהְּתִפָּלה, 

ַמַחַשְבִּתי  ֶאת  ּוְלַקֵּדש 

ְביֹוֵתר, ַעד ֶשֹּלא ַיַעֶלה 

ָיבֹוא  ְוֹלא  ַיִּגיַע  ְוֹלא 

ִּבְלּבּול  שּומ  ִלִּבי  ְל

מ  שּו ֹלא  ְו ת  ַע ַּד ַה

ַמַחָשָבה ָזָרה, ְוֹלא שּומ 

ֵמִעְנַינ  ֶשֵאיָנּה  ַמַחָשָבה 

ִהיא  ַאִפּלּו  ַהְּתִפָּלה, 

ֹלא  ְקדֹוָשה  ַמַחָשָבה 

ַעל  ַתַעֶלה  ְוֹלא  ָתבֹוא 

ַהְּתִפָּלה,  ִּבְשַעת  ִלִּבי 

ד  מֹ ַע ַל ה  ֶּכ ְז ֶא ק  ַר

ְּבֵאיָמה  ַהְּתִפָּלה  ְּבָכל 

ְוֹלא  ְגדֹוָלה,  ּוְבִיְרָאה 

ָאָדמ  שּומ  ָאז  ֶאְשַמע 

ְושּומ ָּדָבר ֶשָּבעֹוָלמ ִּכי 

ִאמ אֹוְתָכ ְלַבד, ְוֶאְזֶּכה 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ְגדֹוָלה 

ְּשֵלמּות  ַה ית  ִל ְכ ַת ְּב

(ליקו״ת ל).  

זה   (...) ע׳,  מהו  יד 

שנאמר  האמצעי  עמוד 
שהוא  יעקב׳,  ׳עין  בו 
שכולל  האמצעי  עמוד 
תעשה  ולא  עשה  מצוות 
ומשמאל,  מימין  שניתנו 

ובו הם כלולים.

אלו  שמחשבות  פי״א),  האהבה  (שער  חכמה  בראשית  איתא  המחשבות זרות. 
פגם  היות  בעוד  אפשר  אי  כי  וז״ל:  העוונות,  מחמת  באים 
שאר  או  השמן  בו  שנפל  הבגד  כמשל  והוא  האהבה,  בו  שתדבק  בנשמה 
כתם מהכתמים, שלא יקבל שום צבע עד שיורחץ ויוסר ממנו הכתם ההוא, 
עצמה  ותרחץ  תנקה  לא  אם  עוונותיה,  בכתמי  מלוכלכת  הנפש  בהיות  כן 
תדבק  לא  שיתבאר  כמו  ועון  עון  לכל  פרטית  ותשובה  התשובה  ע״י 
ולכן  אלקיו,  לבין  בינו  מבדיל  מחיצה  העון  כי  שיתמיד,  העליון  ברוחניות 

יבלבלוהו מחשבות זרות בעמדו עוסק בתורה או בתפילה.
קילקול המשפט. איתא בש״ך עה״ת (דברים טז, יט) בזה״ל: כי השוחד כביכול 
יעוור עינים של מעלה שנאמר (ירמיה לב) ׳אשר עיניך פקוחות על 
עינים,  באותם  עורון  ושלום  חס  נותן  שוחד  שלקח  וזה  אדם׳,  בני  דרכי  כל 
כפי מחשבתו שחושב שאין רואהו, ׳ויסלף׳ תירגם אונקלוס ׳ומקלקל׳, שמקלקל 
כביכול  מקימו  רחמים  כסא  על  יושב  שהיה  שאחר  ידו,  על  העולם  כל  את 
ומעמידו על כסא דין, שעל ידי השוחד מסבב גזל וחמס ושוד, והכתוב אומר 
מקלקל  כן  אם  וגו׳׳,  אקום  עתה  אביונים  מאנקת  עניים  ׳משוד  יב)  (תהלים 

העולם, ׳דברי צדיקים׳ כתיב, דברי צדיקו של עולם.

מילואי חכמה

שכם
ואני נתתי לך שכם אחד על 
תפילתו  ע"י  כי  וכו',  ַאֶחיך 

ג'  לכל  חיות  משפיע  היה 

עולם  שהם  עולם,  חלקי 

השפל ועולם הכוכבים ועולם 

המלאכים. וזה: שכ"ם ש"פל, 

זכה  זה  כל  כי  מ"לאך,  כ"וכב, 

'אשר  כמ"ש  תפילתו,  ע"י 

בתפלתי  וכו'  מיד  לקחתי 

ובקשתי' (ליקו"מ ט, ב).

אתר  כנישתא,  בי  דא  שכם 
(זהר  תמן  דשכינתא  דדיורא 

ח"א פ.). 

ש"ם  תיבות  ראשי  שכם 
כ"בוד מ"לכותו והיא השכינה 

הקדושה (קה״י, שכם).

כ"לול  ש"הוא  ר"ת  שכם 
מ"כולן, גם ר"ת כ"לול ש"בע 

מ"ידות, כנודע שהיסוד כולל 

כולם (שם).

כ"תרי  ש"ית  ר"ת  שכם 
ספירות  ו'  סוד  והוא  מ"לכא, 

כוללם  שהיסוד  קצוות  ו' 

אותם (שם). 

תפארת  בחי'  שהוא  יעקב 
היסוד  להכניע  יכול  היה 

האמורי,  שהוא  דקליפה 

יעקב  בחי'  שהוא  משה  וכן 

מלכי  שני  ועוד  סיחון  הכניע 

תפארת  שהוא  לפי  האמורי, 

קודש  בברית  ומשתלשל 

לא  וזולתו  להכניעם,  ויכול 

היה יכול להכניעם. וע"כ נתן 

אותו החלק ליוסף שהוא סוד 

יסוד דקדושה וראוי לו לירש 

ומזה  דקליפה.  יסוד  בחי' 

שכם  כבישת  שענין  תבין 

מלכי  שני  כבישת  כענין  הוא 

בשכם  היה  והנה  האמורי. 

שני קליפות חמור ושכם בנו, 

הערלה  הקליפה  הוא  חמור 

ושכם   ,(...) ברית  על  דחפיא 

בחי'  והוא  הערלה  עור  הוא 

אותו  הכניעו  לא  כן  ועל  עוג, 

המילה,  ע"י  רק  יעקב  בני 

הלזו  הערלה  מהם  שסרו 

יניקה  להם  היה  לא  ושוב 

אמורי).  (קה"י,  קודש  מברית 

עיניים
העיניים הם כמראה לטושה, 
דבר  כל  בהם  שנתראה 

שעומד כנגדו (ליקו"מ יג, ד).

עליונים  דברים  הם  עיניים 
רואים  והם  מאד,  וגבוהים 

גדולים  דברים  תמיד 

האדם  היה  ואם  ונוראים, 

היה  כשרים,  לעיניים  זוכה 

יודע דברים גדולים רק ממה 

רואות  הם  כי  רואות,  שעיניו 

מה  יודע  שאין  אך  תמיד, 

רואה (ליקו"מ רנד).

ודינא,  רחמי  הם  העיניים 
רחמים,  הוא  הימין  העין 

והעין השמאלי הוא דין (עמק 

המלך טז, נא).

גבוה  בחי'  הם  העיניים 
מהכל כי הראיה הוא ממקום 

לקדש  האדם  וצריך  גבוה, 

שלא  ה'  לשם  הנקבים  אלו 

(מאור  חיצוני  בדבר  יסתכל 

עינים השמטות).

ז'  בה  שיש  חכמה  הוא  עין 
גוונין כמו בעין (קה"י, עין).

עיקר  בזה״ל:  בזה  ביאר  ג)  והרהורים  (מחשבות  ובאוצ״ה  המחשבות זרות. 
ואפילו  ליצלן,  רחמנא  ניאוף  בתאוות  הם  רעות  המחשבות 
הברית  פגם  ע״י  כי  משם,  נמשך  הכל  ורעות,  זרות  מחשבות  מיני  שאר 
נשחת ונפגם הדעת עד שבאים עי״ז לכל בלבולי וערבובי המחשבות, ומהם 
המחשבות  וכשבלבולי  ליצלן.  רחמנא  שבעולם  והפגמים  החטאים  כל  באים 
בחינת  זה  ליצלן,  רחמנא  בעצמם  ניאוף  והרהורי  בלבולים  בפרט  מתגברים 
מבול ממש, שרוצים לשטוף את האדם ממש ולהאבידו משני עולמות רחמנא 
ליצלן, כאשר יודעים רוב בני אדם כל אחד בנפשו נגעי לבבו ומכאוביו מה 
כשרים  אנשים  ואפילו  המחשבה.  פגם  ע״י  והכל  זה,  בענין  עליו  שעובר 
קצת אשר ניצולין ממימי המבול השוטפין כ״כ, אך אעפ״כ מתגבר הבע״ד 
להתיז קצת ממי המבול גם עליהם, שזה בחינת מה שבארץ ישראל לא היה 
השלום  עליו  המלך  ודוד  קצת.  לתוכה  התיזו  ואעפ״כ  רז״ל,  כמאמר  מבול 
׳על  בחי׳,  גדולות,  בצעקות  מקראות  בכמה  ישראל  כלל  בשביל  זה  על  צעק 
תשטפני  ׳אל  וכן,  וכו׳׳,  רבים  מים  לשטף  רק  וכו׳  חסיד  כל  יתפלל  זאת 
שהרהורים  האריז״ל  בכתבי  וכמבואר  רבים,  וכמוהו  וכו׳׳,  מים  שיבולת 
לברר  ביותר  ליזהר  צריכין  כן  ועל  ים,  מצולות  נקראים  המחשבות  ובלבולי 

המחשבה, שבזה תלוי כל הקדושות וכל המתקת הדינים שבעולם.  
ועיקר של המחשבות זרות הם ע״י קילקול המשפט. ואיתא בערבות נחל (על תורה ב) בזה״ל: ע״י קלקול המשפט נמשך האדם לימין או לשמאל, וזהו ענין 
השוחד (המוזכר לקמן בסמוך) שמטה את דעת הדיין לאחד מן הצדדים וכנ״ל, ועי״ז מאבד בחי׳ הדין שעניינו אמצע שאין לו נטיה לימין או לשמאל, 
שעי״ז יכול לבטל הדינים וליתן פסק מכריע בין הב׳ בעלי דינים. וזהו שהחכמים נקראים ׳עיני העדה׳ שיש להם ראיה ישרה בלא נטיה, ועי״ז הם יכולים 
לראות את הנולד בבחי׳ איזהו חכם הרואה את הנולד, דאם יש נטיה לאיזשהו צד ממילא אין ראיה נכונה ואי אפשר לראות את הנולד ראיה למרחוק, דמה 
שאין אנו רואים את הנולד הוא משום שראייתנו תלויה במקרי הזמן ואינה ראיה אמיתית ותכליתית. ולבוא לכזאת ראיה צריך בחי׳ אמצע בלא נטיה לימין או 
לשמאל, ובחי׳ אמצע מושגת ע״י שמחפש האדם בכל דבר את כבוד ה׳ שמאחד את כל הנפרדים בשורשם וכנ״ל. ויוסף שהיה לו כל הבחינות האלו על כן נאמר 

בו ׳בן פורת יוסף בן פורת עלי עין׳ (המוזכר לקמן בסמוך), שהיה לו בחי׳ ראיה ישרה התלויה בחוטם בעבודת הדביקות של איחוד הנפרדים בשורשם. 

ילקוט הנחל

בחי׳ ׳כי אלקים שופט זה ישפיל וזה ירים׳ היינו לענין להשפיל 
ולהרים צריכין בחי׳ משפט ולזה צריכין צדקה. וזשארז״ל למה נתן 
את  שלקח  מה  היינו  אותו,  שכלכל  בשביל  ליוסף,  הבכורה  את 
הבכורה מראובן ונתנה ליוסף עיין לעיל אות ב׳ זה בחי׳ משפט ׳זה 
לראובן  שהשפיל  ירים׳,  וזה  ישפיל 
והרים ליוסף, ולמשפט הזה צריכין 
שכלכל  ע״י  כן  ועל  צדקה,  בחי׳ 
צדקה,  בחי׳  שהוא  יוסף  אותו 
בחי׳  חשיבי  כחדא  ויוסף  ויעקב 
׳משפט וצדקה ביעקב׳, על כן זכה 
למשפט האמיתי הזה ליקח הבכורה 
אשר  וזהו  ליוסף.  וליתנה  מראובן 
בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי 
ע״י  כי  ובקשתי,  בתפלתי  ובקשתי, 
המשפט זוכה בתפילתו להיות קולע 
באמת  כי  יחטיא,  ולא  השערה  אל 
שזכה  ע״י  ליוסף  הבכורה  מגיע 
לעיל,  כמבואר  הברית  לשמירת 
ממנו  ניטלה  בזה  שפגם  וראובן 
כמו שכתוב ׳כי עלית משכבי אביך 

כו׳׳ כמבואר בפנים. 

ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו. כדכתיב בבראשית (מז, יא–יב): 
ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ְּבֶארֶץ 
ַוְיַכְלֵּכל  ַפְרעֹה:  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַרְעְמֵסס  ְּבֶארֶץ  ָהָארֶץ  ְּבֵמיַטב  ִמְצַרִים 
יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביו לֶֶחם ְלִפי ַהָּטף. ופירש 

הטף.  הטף. לפי  בזה רש״י (שם) ע״ד הפשט: לפי 
לפי הצריך לכל בני ביתם.

בפירושו  רבינו  דרום.  הטף אל 
׳הטף׳  המלה  את  דורש  הפנימי 
ביחזקאל  כדכתיב  ודיבור,  הטפה  מלשון 
(כא, א–ב): ַוְיִהי ְדַבר ה׳ ֵאַלי ֵלאמֹר: 
ּבֶן ָאָדם ִׂשים ָּפנֶי ֶּדרֶ ֵּתיָמָנה ְוַהֵּטף 
ֶאל ָּדרֹום ְוִהָּנֵבא ֶאל ַיַער ַהָּׂשֶדה נֶגֶב: 
ופירש המצו״צ (שם): והטף.והטף. הוא מלשון 
נטיפה והזלה, ומושאל בענין הדיבור. 
אל  אל והטף  והטף  (שם):  המלבי״ם  בזה  וכ״כ 
קטנה.  נבואה  היא  ההטפה  דרום. דרום. 

מן  קצרה  היא  הטפה  כי  עוד,  ודייק 
הארוך  הדיבור  שיצייר   (...) הנבואה 
כנוטף  הקצר  והדיבור  מים,  כנזילת 

טיפים טיפים. 
שגורה  שהיה  היינו  לפי הטף 
שדרש  לאחר  בפיו.  תפילתו 

(...) לחם לפי הטף׳. ׳לפי הטף׳ פירושו שהיתה שגורה תפילתו של יוסף בפיו,  ׳הטף׳ מלשון דיבור, כעת חוזר ודורש את כלל הפסוק, ׳ויכלכל יוסף 
דוסא,  בן  חנינא  רבי  על  עליו  אמרו  ע״ב):  (לד  בברכות  הגמ׳  כלשון  הוא  בפיו׳  תפילתו  ׳שגורה  והלשון  ואחיו.  אביו  את  שכלכל  הצדקה  בזכות 
שהיה מתפלל על החולים, ואומר זה חי וזה מת. אמרו לו, מנין אתה יודע. אמר להם, אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא 
מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. (...) מנא הני מילי. אמר רבי יהושע בן לוי, דאמר קרא ׳בורא ניב שפתים שלום שלום 
לרחוק ולקרוב אמר ה׳ ורפאתיו׳. ופירש רש״י (שם): אם שגורה. אם שגורה. אם סדורה תפלתי בפי במרוצה ואיני נכשל, ותחנתי נובעת מלבי אל 
פי כל מה שאני חפץ להאריך בתחנונים. שהוא מטורף.שהוא מטורף. החולה, לשון אחר (לשון) טורפין לו תפלתו בפניו, כלומר התפלה שהתפללו 
מבואר,  הדברים  ובקשרי  השלום.  על  מובטח  אז  באדם  בריא  כשהניב  שפתים.  ניב  שפתים.בורא  ניב  בורא  מקובלת.  ואינה  ממנו  וטרודה  מטורפת  עליו 

ש׳הטף׳ מלשון דיבור, כמובא ברבי חנינא בן דוסא שכשתפילתו שגורה בפיו היה יודע מי יחיה ומי ימות.   
ויבואו אל עין משפט. מקרא זה נאמר במלחמת ׳ארבעה מלכים את החמשה׳, כדכתיב בבראשית (יד, ז): ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש 
ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵׁשב ְּבַחֲצצֹן ָּתָמר: ופירש רש״י (שם): עין משפט הוא קדש. עין משפט הוא קדש. על שם העתיד שעתידין 
משה ואהרן להשפט שם על עסקי אותו העין והם מי מריבה. ואונקלוס תרגמו כפשוטו מקום שהיו בני המדינה מתקבצים שם לכל 

משפט. ואיתא באריז״ל בספר הליקוטים (לך לך יג) בזה״ל: עין משפט היא קדש, מקום הקדושה, ששם מקום המשפט. 
ַאף  ְוִתירֹוׁש  ָּדָגן  ֶארֶץ  ֶאל  ַיֲעקֹב  ֵעין  ָּבָדד  ֶּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְׁשּכֹן  פטירתו:  קודם  לישראל  משה  בברכת  כח–כט)  (לג,  בדברים  עין יעקב. כדכתיב 
ָּבמֹוֵתימֹו  ַעל  ְוַאָּתה   ָל  אְֹיבֶי ְוִיָּכֲחׁשּו   ַּגֲאָוֶת ֶחרֶב  ַוֲאֶׁשר   ֶֶעְזר ָמֵגן  ַּבה׳  נֹוַׁשע  ַעם   ָכמֹו ִמי  ִיְׂשָרֵאל   ַאְׁשרֶי ָטל:  ַיַעְרפּו  ָׁשָמיו 
(ישעיה כט) ׳כי נסך עליכם ה׳  ִתְדרֹ: ואיתא בזה בשמו״ר (לח, ד): ׳וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב׳, אין עין אלא נבואה שנאמר 
׳עין  ביה  דאתמר  דאמצעיתא  עמודא  דא   (...) ע׳,  ידמאי  בזה״ל:  ע״ב)  קו  סט,  (תיקון  בתיקו״ז  ואיתא  עיניכם׳.  את  ויעצם  תרדמה  רוח 

יעקב׳, דאיהו עמודא דאמצעיתא דכליל פקודין דעשה ולא תעשה דאתיהיבו מימינא ומשמאלא, ביה כלילן. 

(בראשית מז)
(יחזקאל כא)
     
     
     
     
      



     ועיקר ה 
      
  (יד (בראשית    
  (לג (דברים     
   

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



כאשר  לנשמה  אוי  טו 

שלהם  בקדרות  מתלבשת 
ועליה  ונחש,  סמא״ל  של 
עיניו  ׳ותכהין  נאמר 
החושך  והם   , מראות׳
העיניים,  על  המכסה 
יהיה  שלא  שגורמים 
להסתכל  רשות  להם 
 (...) ושכינתו.  בקב״ה 
בהם,  נחשכים  ומדוע 
מפני שלא היו מתעסקים 
ביראה  ומצוות,  בתורה 
י״ק,  שהם  ובאהבה 
בהם  שמתעסקים  ומיד 
שבועה  ואהבה,  ביראה 
שהן  בי״ק  להקב״ה  היא 
להעביר  ואהבה,  יראה 
הנשמות,  מעולם  אותם 
החשיכות  שאלו  מפני 
ובין  י״ק  בין  מפרישים 
שהעמידוהו  כמו  ו״ק, 
כס  על  יד  ׳כי  שכתוב 
נאמר  זמן  ובאותו  י״ה׳, 
שמים  לבשו  ׳ באדם 
ובאותו   , ׳ וגו׳ קדרות 
הקדרות  שעוברים  זמן 
מיד  מהנשמה,  והחושך 
י״ה׳.  תהלל  הנשמה  ׳כל 
חשיכות,  אלו  הם  ומי 
נחש,  ו סמא״ל  ו  אל
לשלוט  להם  גורם  ומי 
עליהם, אלא סוד הפסוק 
עונותיכם  אם  ׳כי  מלמד 
היו מבדילים ביניכם לבין 
בגללם  ודוד  אלוקיכ״ם׳, 
ואביטה  עיני  ׳גל  אמר 
נפלאות מתורתך׳, ובאותו 
שולטת  שהיתה  מה  זמן 
אורות  על  החשכות 
מתהפכים  ים,  י נ העי
על  ושולטים  האורות 
ובאותו   (...) החשכות 
הכסא  מתהפך  מן  ז
וזה  לרחמים,  ן  מדי
שהעמידוהו  הסוד  הוא 
׳צדיקים  המשנה  בעלי 
ן  הדי מדת  מהפכים 
 (...) הרחמים׳.  למדת 
רואה,  הלב  זמן  באותו 
׳ולא  שכתוב  הוא  וזה 
והיו  מוריך  עוד  יכנף 
עיניך רואות את מוריך׳, 
שהוחזרה  שומע  הלב 
לבית  והכרובים  העבודה 
בהם  שנאמר  המקדש, 
מדבר  הקול  את  ׳וישמע 
מבין  הכפרת  מעל  אליו 
וכל   , הכרובים׳ י  שנ
(שהם  העננים  אותם 
ורומי  הגדולה  רומי 
מכסים  שהם  הקטנה) 
הוא  שזה  התפילות  על 
בענן  ׳סכותה  שכתוב 
 , תפלה׳ מעבור  לך 
את  ומאירים  עוברים, 
הבית  שהם  העיניים 
השני,  והבית  הראשון 
התפילות.  עולות  שבהם 
ישראל  שהם  שבזמן 
שאר  בטינופי  מלוכלים 
שהיא  הנשמה  העמים, 
׳אל  אומרת,  השכינה 
שחרחרת׳,  שאני  תראוני 

והתפילה נופלת. 

מילואי חכמה
לאדם  לו  שיש  בזה״ל:  א)  (שער  אורה  שערי  בספר  איתא  לך.  סכותה בענן 
להבין ולדעת כי מן הארץ ועד הרקיע אין שם מקום פנוי, אלא 
למטה  ויש  ורחמים,  חסד  בעלי  טהורים  מהם  והמונים,  גדודים  מלא  הכול 
ופורחים  עומדים  וכולם  ומקטריגים,  מזיקים  טמאות  בריות  כמה  מהם 
באוויר ואין מן הארץ ועד הרקיע מקום פנוי, אלא הכול מלא המונים, מהם 
לשלום מהם למלחמה, מהם לטובה ומהם לרעה, מהם לחיים ומהם למוות 
במקום  בדרך  ההולך  דוגמת  השמים.  ובין  הארץ  בין  המחנות  אלו  וכל   (...)
סכנה, כך תפילתו של אדם עוברת בין אלו הכיתות ועולה עד לרקיע, אם יש 
בו זכות, לא יפגעו לסטים תפילתו, ואם אין בו זכות, כמה פגעים ומשחיתים 
כדי  הזמירות,  השלום  עליו  המלך  דוד  תיקן  הדרך  זה  ולפי  בדרך.  פוגעים 
לפנות דרך לתפילות לעבור, כי כל אותן הכיתות הן כמו ענן מעכבין לעלות 
צריך  ולפיכך   (...) תפלה׳.  מעבור  לך  בענן  ׳סכותה  נאמר,  זה  ועל  התפילה, 
אדם לכוון עצמו בשעת תפילה ולכוון מחשבותיו כראוי, בעניין שלא תתעכב 
תפילתו ולא תשוב ריקם בקשתו. ועל זה אמרו (ברכות ל:), לעולם ימוד אדם 
זה  ענין  גבי  ואיתא  יתפלל.  אל  לאו,  ואם  יתפלל,  להתפלל,  יכול  אם  עצמו, 
מעלים  הצדיקים  וראה,  בא  בזה״ל:  הקיווי)  בענין  דרוש  רמח״ל,  (אוצרות  ברמח״ל 
שיש  ובזמן  ה׳׳.  אל  ׳ויצעק  ה״,  אל  ׳ויתפלל  שנאמר  המלך,  לאזני  תפלותיהם 
בו  שנאמר  מלעלות,  התפלה  ומעכבים  מפסיקים  הם  מקטריגים  הרבה 
׳סכותה בענן לך מעבור תפלה׳. אבל הצדיקים המקוים עושים נתיב ובקיעה 

בתוך העננים, והקב״ה כביכול יורד לשמוע תפלתו מפיו של המקווה.

ענן
שם  אשר  הערפל  הוא  הענן 

האלקים (רמב"ן שמות יט, ט).

ישראל  על  המקטריגים  כל 
בארץ האומות, כולם עומדים 

השמים  ובין  הארץ  בין 

ומחיצה,  כותל  כדמיון 

לאביהם  ישראל  בין  להפסיק 

ענן  הנקראים  והם  שבשמים, 

המפסיק (של"ה, תמיד).

(מצו"צ  עשן  כעין  הוא  ענן 
דבה"י ב ה, יג).

קטן  עולם  הוא  האדם 
ובלבול  באדם,  נרמז  והכל 

נקרא  המחשבה  וסתימות 

וענן  עב  כמו  עננים, 

כן  הארץ,  פני  על  שמחשיך 

כשהמחשבה מבולבלת נחשך 

ונעשה  האדם,  של  השכל 

בשכלו  וענן  עב  כמו  לאדם 

(מקור מים חיים פ' נח).

אומות  של  הסבלות  עיקר 
דמכסיין  עננין  הוא  העולם 

עיני  ומחשיכין  עיינין  על 

(איכה  נאמר  זה  ועל  השכל, 

מעבור  לך  בענן  'סכות  ג) 

ר"ת  סבלתם  כן  ועל  תפלה', 

'מעבור  'לך  'בענן  'סכות 

'תפלה (קה"י, סבלתם).

שרים  ע'  סוד  הוא  הענן  עב 
ועם סמאל ורהב הן ע"ב, והן 

לבין  בינינו  מבדיל  ומסך  ענן 

אבינו שבשמים (קה"י, עב).

ענן  חשך  הוי  חשוכי  תלת 
מלך  במקדש  ופירש  וערפל, 

מלכות,  הוד  גבורה  שהם 

חושך,  הוא  שבגבורה  ומובן 

ערפל  ומלכות  הוד,  הוא  וענן 

(קה"י, ענן).

הענן',  בתוך  משה  ׳ויבא 
הוא  ן  בענ שנתלבש 

(יומא  שארז"ל  וזה  היצה"ר, 

ונתכסה  בענן  עלה  משה  ד.) 

ענן  בענן,  ונתקדש  בענן 

זוהר  המכסה  היצה"ר  הוא 

משה  אך  צדקה,  שמש 

עלייה  לו  שהיה  בענן  עלה 

בענן  ונתכסה  הענן,  ע"י 

עליו  להגין  לבוש  שנעשה 

קליפה  בסוד  החיצונים,  מן 

שומר לפרי (קה"י, שור).

בזה״ל:  ה/י)  ב,  (סי׳  דן  מחנה  בספר  בזה  כתב  עיינין.  על  דמכסין  שהם עננין 
על  דמכסיין  עננין  שהתרי  ה״ד  נחלות  הל׳  מוהרנ״ת  בדברי  עיין 
רבב״ח  במאמר  רבינו  בדברי  המבוארות  הטעויות  משתי  נמשכים  עיינין 
טעות  כמובן),  המשפט  קלקול  ע״י  בלב  נכנסות  טעויות  השתי  (שאלו 
אחת היא ממה שרואים אורך הגלות ובכל יום אנחנו צועקים אליו ואינם 
נושעים, ומזה נמשכת הטעות בלב שח״ו כל התפילות לריק בחי׳ סברינן 
בחי׳  היא  הטעות  וזאת  פירות,  עושים  אינם  שהתפילות  היא  יבשתא 
בתפילה,  מודה  ואינו  ַּבּכֹל  כופר  שהוא  עמלק  ממנו  שיצא  עשיו  קליפת 
והטעות השניה נמשכת מהבחי׳ הנאמרת שם במאמר רבב״ח ואי לא הוי 
מקרבינן לספינתא טבעינן, שעיקר הגאולה היא רק בחסדו ית׳ (וגם כל 
נמשכת  ומזה  ית׳),  מאיתו  הכל  תפילותינו  וכל  שלנו  טובים  המעשים 
הטעות לומר שמאחר שאי אפשר לפעול בתפילותינו כ״א בחסדו אם כן 
קליפת  בחי׳  וזאת  לבד,  חסדו  על  נסמוך  כלל  בתפילה  להרבות  לנו  למה 
רבינו  שלכאורה  שאף  נפלא,  דבר  מוהרנ״ת  מדברי  עולה  הנה  ישמעאל. 
הק׳  דבריו  בהמשך  באמת  זרות,  המחשבות  ענני  בענין  דבריו  סתם 
המבוארת  האחת  ומהטעות  העננים,  (ומתבהרים)  מתבארים  והנוראים 
בדבריו הק׳ שהתפילות ח״ו לריק, מזה נמשך לאדם ענן הא׳ של מחשבות 
שתפילתו  שלימה  באמונה  מאמין  היה  אם  (כי  התפילה  בשעת  זרות 
זרות),  המחשבות  של  הזה  הענן  מופיע  היה  לא  פירות  ועושה  נשמעת 
ומהטעות שממילא הכל בחסדו ית׳ לבדו, נמשך הענן השני של המחשבות 
תלויה  הגאולה  שאעפי״כ  שלימה  באמונה  מאמין  היה  אם  (כי  זרות 

בתפילתינו לא היה מתרשל בתפילתו, כי הקליפה הזאת שורשה בסתירה של הידיעה והבחירה, כמבואר בדברי מוהרנ״ת). ויש בלימוד הזה של מוהרנ״ת 
בנין אב נפלא להבין דרכי הלימוד בתורת רבינו (ועיין בכלל הראשון והכלל הי״א מהח״י כללים שייסד ראבר״נ זצ״ל).

ילקוט הנחל

עננין דמכסין על עיינין. ע״מ שלא להקדים את המאוחר, הצגנו את 
להלן  הפשט,  דרך  על  זאת  המבארים  זה  בענין  מוהרנ״ת  דברי 
בילקוה״נ אות ז׳ ד״ה ׳ואע״פ שנראה שע״י תפילתינו וכו׳׳.   ולעתיד 
שיתקן בחי׳ משפט. ואיתא בזה בליקו״ה (חו״מ דיינים ה, ה) בזה״ל: 

פגם  ע״י  הגלות  אריכת  עיקר 
פגם  ביותר  נמשך  שעי״ז  המשפט 
כי   (...) לתקן  מאד  שקשה  הברית 
הא בהא תליא כנ״ל, ועי״ז התגברה 
הס״א עד שנחרב הביהמ״ק ועל זה 
כי  וכו׳.  ישבה  איכה  ירמיה  צעק 

שקשה  הברית  פגם  שהוא  המשפט  פגם  ע״י  בא  החורבן  עיקר 
משיח  ע״י  רק  נגמר  התיקון  ועיקר  כנ״ל.  מאד  מאד  לתקן 
וכן  וכו׳  עם  עניי  ישפוט  וכו׳  דלים  בצדק  ושפט  בו  שנאמר 
ע״י  שיהיה  המשפט  תיקון  מעוצם  שמדבר  פסוקים,  בהרבה 
משיח, ואז יתקיים ציון במשפט תפדה, כי עיקר הגאולה תהי׳ 

ע״י תיקון המשפט שעי״ז עיקר תיקון הברית וכנ״ל.

כי השחד יעור עיני חכמים. כדכתיב בדברים (טז, יח–כ): ׁשְֹפִטים 
 ִלְׁשָבֶטי נֵֹתן ְל ֶקיֲאֶׁשר ה׳ ֱא ְּבָכל ְׁשָערֶי ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל
ָּפִנים  ַתִּכיר  א  ִמְׁשָּפט  ַתֶּטה  א  צֶֶדק:  ִמְׁשַּפט  ָהָעם  ֶאת  ְוָׁשְפטּו 
ְוא ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם: 
צֶֶדק צֶֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחיֶה ְוָיַרְׁשָּת 
 :ָל נֵֹתן   ֶקיֱא ה׳  ֲאֶׁשר  ָהָארֶץ  ֶאת 
המשפט,  קלקול  על  מזהיר  כולו  והפס׳ 
שחד.  תקח  שחד.ולא  תקח  ולא  (שם):  רש״י  כדפירש 
יעור.  השחד  יעור.כי  השחד  כי  צדק.  לשפוט  אפילו 
משקיבל שוחד ממנו אי אפשר שלא 
יטה את לבבו אצלו להפך בזכותו. דברי צדיקים. דברי צדיקים. דברים המצודקים 
שוחד.  תקח  שוחד.ולא  תקח  ולא  וז״ל:  (שם),  בחיי  רבינו  עוד  בזה  וביאר  אמת.  משפט 
עוור  נעשה  השוחד  שקיבל  שאחר  לפי  האמת,  לשפוט  אפילו 
חד,  שהוא  שוחד,  מאי  ע״ב)  קה  (כתובות  חז״ל  ואמרו  בדין. 
חובה.  לו  רואה  אינו  ושוב  אחד  נעשו  והנותן  שהמקבל  כלומר 
כמה  וראה  בא  אבהו,  רבי  אמר  ע״א):  (קה  בכתובות  איתא  וכן 
ממון  נותן  בעיניו  חש  אדם  שוחד,  מקבלי  של  עיניהן  סמויות 
לרופא ספק מתרפא ספק אינו מתרפא, והן נוטלין שוה פרוטה ומסמין עיניהן שנאמר ׳כי השוחד יעור פקחים׳. תנו רבנן ׳כי 
השוחד יעור עיני חכמים׳ קל וחומר לטפשין, ׳ויסלף דברי צדיקים׳ קל וחומר לרשעים, מידי טפשים ורשעים בני דינא נינהו, 
׳ויסלף  הלב,  סמיות  בלא  העולם  מן  נפטר  אינו  שוחד  ולוקח  גדול  חכם  אפילו  חכמים׳  עיני  יעור  השוחד  ׳כי  קאמר  הכי  אלא 

דברי צדיקים׳ אפילו צדיק גמור ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא טירוף דעת, עי״ש עוד כל הסוגיא. 
סכותה בענן לך. כדכתיב באיכה (ג, מב–מד): ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו ַאָּתה א ָסָלְחָּת: ַסּכָֹתה ָבַאף ַוִּתְרְּדֵפנּו ָהַרְגָּת א ָחָמְלָּת: ַסּכֹוָתה 
בינך ובינינו ותרדפנו בו. וכן איתא  (שם): סכות באף.סכות באף. חצצת את האף להיות מחיצה  ֶבָעָנן ָל ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה: ופירש רש״י 
בתיקו״ז (תיקון כא, נ ע״א), וז״ל: טוווי לנשמתא כד אתלבשת בקדרותא דלהון של סמא״ל ונחש, ועליה אתמר ׳ותכהין עיניו מראות׳, 
ואינון חשוכין דמכסיין על עיינין, דלית לון רשו לאסתכלא בקודשא בריך הוא ושכינתיה. (...) ואמאי אתחשכן בהון, בגין דלא 
הוו משתדלין באורייתא ומצוה, בדחילו וברחימו דאינון י״ק, ומיד דמשתדלין בהון בדחילו ורחימו, אומאה איהו לקודשא בריך 
הוא בי״ה דאינון דחילו ורחימו, לאעברא לון מעלמא דנשמתא, בגין דאינון חשוכין אפרישין בין י״ק ובין ו״ק, כמה דאוקמוה 
וחשוכא  קדרותא  דמתעברין  זמנא  ובההוא  וגומר,  קדרות  שמים  לבשו  באדם  אתמר  זמנא  ובההוא  י״ה׳,  כס  על  יד  ׳כי  דכתיב 
מנשמתא, מיד ׳כל הנשמה תהלל י״ה׳. ומאן אינון אלין חשוכין, אלין סמא״ל ונחש, ומאן גרים לון לשלטאה עלייהו, אלא רזא 
נפלאות  ואביטה  עיני  ׳גל  אמר  בגינייהו  ודוד  אלקיכ״ם׳,  לבין  ביניכם  מבדילים  היו  עונותיכם  אם  ׳כי  נט)  (ישעיה  אוליף  דקרא 
זמנא  ובההוא   (...) חשוכין  על  ושלטין  נהורין  מתהפכין  דעיינין,  נהורין  על  חשוכין  שלטין  דהוו  מה  זמנא  ובההוא  מתורתך׳, 
מתהפכא כורסיא מדינא לרחמי, ודא היא רזא דאוקמוה מארי מתניתין ׳צדיקים מהפכין מדת הדין למדת רחמים׳. (...) בההוא 
עבודה  דאתחזר  הלב שומע  מוריך׳,  את  רואות  עיניך  מוריך והיו  עוד  יכנף  ׳ולא  ל)  (ישעיה  דכתיב  הוא  הדא  רואה,  הלב  זמנא 
וכרובים לבי מקדשא, דאתמר בהון ׳וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת מבין שני הכרובים׳, וכל עננין (דאינון רומי רבתא 
עיינין  ונהרין  מתעברין,  תפלה׳,  מעבור  לך  בענן  ׳סכותה  ג)  (איכה  דכתיב  הוא  הדא  צלותין  על  מכסיין  דאינון  זעירא)  ורומי 
דאינון בית ראשון ובית שני, דבהון סלקין צלותין. דבזמנא דאינון ישראל מלוכלכין בטנופין דשאר עמין, נשמתא דאיהי שכינתא 
אמרת, ׳אל תראוני שאני שחרחרת׳, וצלותא נפלת. ועוד איתא במס׳ ברכות (לב ע״ב): אמר רבי אלעזר, מיום שחרב ביהמ״ק ננעלו 
שערי תפלה שנאמר ׳גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׳, ואע״פ ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו שנאמר ׳שמעה תפלתי 
תפלה׳.  מעבור  לך  בענן  ׳סכותה  שנאמר  משום  דעיבא  ביומא  תעניתא  גזר  לא  רבא  תחרש׳.  אל  דמעתי  אל  האזינה  ושועתי  ה׳ 
וזה  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  המפסיקין  המקטריגים  מלאכים  דיש  בזה  כמ״ש  וגו׳.  בענן  וגו׳.סכותה  בענן  סכותה  (שם):  המהרש״א  בזה  וביאר 
שנאמר לעיל מיניה דהאי קרא סכותה ב׳אף׳ שהוא אחד ממלאכים המשחיתים, כדאמרינן בנדרים (לב ע״א) להפסיק בינך ובינינו, 
׳ותרדפנו הרגת וגו׳׳ כאילו לא תשגיח בנו, והוסיף בזה דגם בענן שדרכו להיות ממלאכי הרחמים כמ״ש בקריעת ים סוף ובמתן 
מי  כל  בזה״ל:  ב)  ל,  (בראשית  יקר  בכלי  ואיתא  תפלה׳.  ׳מעבור  בינך  להפסיק  דין  למדת  הרחמים  מהפך  להיות  לך׳  ׳סכותה  תורה, 
שנתקבלה תפלתו דומה כאילו עומד תחת האלקים ממש ואין שום דבר חוצץ בינו לבין האלקים, אבל בזמן שאין תפלתו נשמעת 
דומה כאילו יש מסך מבדיל וחוצץ בינו לבין האלקים, כמ״ש ׳סכותה בענן לך מעבור תפלה׳, וענן זה הוא החומר האפל אשר 

על פיו יהיה כל ריב וכל נגע, כמ״ש (ישעיה נט) ׳עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם׳.

(דברים טז)
     
(איכה ג)
     

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

ַזֵּכנּו ִלְתִפָּלה ִּבְשֵלמּות 
ֶּבֶאֶמת,  ַהּכֹחֹות  ְּבָכל 

ת  ֹו ּב ְר ַה ְל ה  ֶּכ ְז ִנ ְו

ְּכמֹו  ָתִמיד,  ִּבְתִפָּלה 

ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ֶשִּגִּליָת 

מ  י ִש דֹו ְּק ַה ָכ  י ֶמ ָכ ַח

י  א ַו ְל ַה  , ּו ר ְמ ָא ֶש

ֶשִּיְתַּפֵּלל ָאָדמ ָּכל ַהּיֹומ 

ְּבֶעְזָרֵתנּו  קּוָמה  ֻּכּלֹו. 

 , ד י ִמ ָת ּו  נ ֵע י ִש ֹו ה ְו

ַהְּתִפָּלה,  ְּבֵעת  ִּבְפָרט 

ָעֵלינּו  ִמְתַּגְּבִרימ  ֶשָאז 

ת  ֹו ר ָז ת  ֹו ב ָש ַח ַּמ ַה

ְוַהְּמִניעֹות  ְוַהִּבְלּבּוִלימ 

ַאֶשר  ד,  ְמאֹ ַהְרֵּבה 

מ  ֵח ַר  , ר ֵע ַש ְל נ  י ֵא

ּוַמֵּלא  ְוהֹוִשיֵענּו  ָעֵלינּו 

ְּבַרַחִמימ,  ִמְשַאלֹוֵתנּו 

ְּבכַֹח  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶשִּנְזֶּכה 

ָּגדֹול ַעד ֶשִּנְזֶּכה ְלַשֵּבר 

ַהַּמַחָשבֹות  ָּכל  ּוְלַבֵּטל 

ִנְזֶּכה  ְו ְלַגְמֵרי,  ָזרֹות 

ת  מּו ֵל ְש ִּב ה  ָּל ִפ ְת ִל

ַעל  ֶשִּנְזֶּכה  ַעד  ָּתִמיד, 

 	 נֹ ְכ ִל ַהְּתִפָּלה  י  ֵד ְי

ָכ  י ֶל ֵא ב  ֵר ָק ְת ִה ְל ּו

ֶּבֶאֶמת,  אֹוְתָכ  ּוְלַהִּכיר 

ּוְלִהְתַּדֵּבק  ּוְלִהְתַחֵּבר 

ַהְּדֵבקּות  ְּבַתְכִלית  ְּבָכ 

 , ת ֶמ ֶא ֶּב ת  ּו מ ֵל ְש ִּב

ִּכְרצֹוְנָכ ַהּטֹוב, ְּבָעְלָמא 

ְדָאֵתי,  ּוְבָעְלָמא  ֵדינ 

ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי 

ָּבנּו  מ  ַּי ֻק י ִו ִחימ.  ְנָצ

ֶשָּכתּוב  ִמְקָרא  ְמֵהָרה 

ַּביי  ַהְּדֵבִקימ  "ְוַאֶּתמ 

ֻּכְּלֶכמ  ַחִּיימ  ֶאֹלֵהיֶכמ 

ְלָרצֹונ  "ִיְהיּו  ַהּיֹומ", 

ִלִּבי  ְוֶהְגיֹונ  ִפי  ִאְמֵרי 

ְוגֹוַאִלי"  ְלָפֶניָכ יי צּוִרי 

(ליקו״ת ח"ב, מג).

העין  אם  למדנו,  טז 

רגע  נסתמת  היתה  זו 
יכולים  היו  לא  אחד, 
הכל להתקיים, ולכן היא 
עין  פקוחה,  עין  נקראת 
קדושה,  עין  עליונה, 
עין   השגחה,  של  עין 
נמה,  ולא  יושנת  שלא 
הכל,  על  השומרת  עין 
הכל.  קיום  שהיא  עין 
הצדיקים  ועתידים   (...)
הזכאים הגדולים, לראות 
זה  חכמתם,  ברוח  זאת 
הוא שכתוב ׳כי עין בעין 
ה׳  ׳בשוב  מתי,  יראו׳, 
מפני  למדנו   (...) ציון׳. 
שלא  יוסף  זכה  מה 
שלט בו עין הרע, מפני 
מושגח  להיות  שזכה 
העליונה,  הטובה  בעין 
זה הוא שכתוב ׳בן פורת 
יוסף בן פורת עלי עין׳, 
למה הוא בן פורת, עלי 
סיבת  על  כלומר  עין, 
עין שהיה מושגח בו.  

בן פורת עלי עין. איתא במגלה עמוקות (פ׳ בלק) בזה״ל: ׳הנה כסה א״ת עי״ן 
בלק  ראה  כי  הוי,  הכי  בגימטרי׳  ישמעאל׳  ׳עשו  סטרין  תרין  על  הארץ׳ 
מה שעשה ישראל סבא לאמורי שלקח שכ״ם אחד מיד אמורי ׳בחרבו׳ שהוא 
בק״ש  יחודין,  בתרין  ליוצרו  רוח  נחת  אדם  עושה  ובזה  תפלה,  ו׳בקשתו׳  ק״ש 
סוד  בקשת״י   (...) למיתה,  עצמו  מוסר  ובתפלה  שמו  קדושת  על  עצמו  מוסר 
קש״ת ק״ש ת״פלה, ובזה הם עושים נקמה בגוים ומקשרים כל נכבדי האומות 
בכבלי ברזל ואוסרים שרים שלמעלה בזיקים (תהלים קמט), ואותו שכם אחד נתן 
יעקב ליוסף יתר מעל אחיו שהוא שטנו של עשו, ז״ש (בראשית מט) ׳אשר לקחתי 
׳רוממות  אל  להמשיך  פיפיות  שלו  חרב  דהיינו  ובקשתי׳,  בחרבי  האמורי  מיד 
׳בן  יוסף  את  בירך  ויעקב   (...) ותפלה.  ק״ש  דהיינו  פיות  תרין  בגרונם׳,  א״ל 
פורת עלי עי״ן׳ ו׳יוסף ישית ידו על עיניך׳ ז״ש ׳וכיסה את עי״ן הארץ׳ שהם 

ב׳ סטרין אלו עשו ישמעאל שהם כלל ע׳ אומות, ׳וכיסה את עי״ן הארץ׳.

מילואי חכמה

פורת
החלום סתום, ואין מתפרש 
אלא ע"י הפותר שהוא יוסף, 

יוסף'  פור"ת  'בן  ונקרא   (...)

החלומות.  פות"ר  ונעשה 

מדרגתו  גדולה  הפתרון  לכן 

החלום  כי  החלום,  מן  יותר 

לחוד  המוחין  סוד  הוא 

הוא  והפותר  סתום,  בהיותם 

מגולין  בהיותם  המוחין  סוד 

מציאות  ניכר  שאז  למטה 

למעלה  שהוא  מה  החלום 

בסתום (לקוטי תורה פ' וישב).

קס״א  ב״ן  מ״ה  ס״ג  ע״ב 
גימטריא  קמ״ג  קנ״א 

הענין  וסוד   . אפרתה' '

מתייחדים  שהשמות  שע"י 

כוח  להם  יש  ומתמלאין 

מעמקי  הניצוצין  להעלות 

'בן  סוד  וזה  הקליפות, 

הצדיק  שיוסף  יוסף',  פורת 

שמייחד כל אלו השמות שהן 

תופר  עי"ז  'פורת',  גימטריא 

הקדושות  הניצוצות  ומיחד 

'פורת'  כן  על  שורשן,  אל 

אותיות 'תופר' (קה״י, חבו).

ציון במשפט תפדה. כתב בזה בספר מחנה דן (סי׳ ב, ה/טו) בזה״ל: יש לבאר 
ש׳ציון׳ הוא בחי׳ ׳יוסף׳ (שהם במספר השווה, כי ציון רומז למידת 
תיקון  ע״י  זוכין  הברית  ולשמירת  הברית.  שמירת  היינו  כידוע)  היסוד 
היינו  יוסף  של  וגאולתו  שתיקונו  תפדה׳,  במשפט  ׳ציון  וזהו  המשפט. 
שמה  מקומות  בכמה  שנתבאר  וכמו  משפט,  ע״י  הוא  הברית,  שמירת 
שמתעברין העננין (ע״י תיקון המשפט) זהו גופא ענין שמירת הברית. 

ה/טז)  ב,  (סי׳  דן  מחנה  בספר  בזה  ציון. וכתב  את  ה׳  בשוב  יראו  בעין  כי עין 
בזה״ל: מבואר בדברי רבינו (לקמן באות ז׳) שלעתיד לבוא תתקיים הבחי׳ של 
׳גבה אתהפך׳, בחי׳ הגאולה, כמבואר בדברי רבינו במאמר רבב״ח, שאז ייצא 
הקב״ה מהסתרתו ויגלה לנו פניו (היפך גבו ועורפו). וזוהי הבחי׳ המבוארת 
כאן בדברי רבינו הקדוש שלעתיד יתעברו העננין דמכסין על עינא כמ״ש ׳כי 
עין בעין יראו בשוב ה׳ ציון׳. כי הבחי׳ של שיבת ה׳ לציון היא בחי׳ הגאולה 
כמובן (כי משיבת ה׳ לציון מזה תימשך כל הארת הפנים שבכל מקום), בחי׳ 
אלא  יתקיים  לא  זה  ענין  הגאולה,  בחי׳  ציון׳,  ה׳  ׳בשוב  היינו  אתהפך׳,  ׳גבה  של  שהבחי׳  שאף  רבינו  מדברי  מובן  והנה   (...) פניו.  לנו  שישוב  יתהפך׳,  ׳גבה 
לעת״ל, כל זה הוא בכלליות, אמנם בפרטיות ישנם צדיקים נוראים שגם בגלותינו הארוכה זכו לתיקון המשפט בשלימות, שעי״ז נתעברו מהם העננין דמכסין 
על עינא וזכו לראות ׳עין בעין בשוב ה׳ ציון׳ (בחי׳ יוסף דכתיב ביה ׳בן פורת עלי עין׳ כמבואר בדברי רבינו). והנה מובן שהבחי׳ שמתעברין העננין ורואים 
עין בעין וכו׳ היא בחי׳ ביטול אל האינסוף, בחי׳ ביטול, כי עכשיו בגלותינו הקב״ה פנה לנו עורף, ומה שרואים בחוש הוא שצועקים בכל יום ולא נושעים, 
ורק לעתיד יתגלה שאף תפילה אינה לריק (כי מכל תפילה נבנית קומת השכינה הקדושה וכו׳), ומה שהצדיק יכול להשיג זאת כבר עתה בבחי׳ ראיה (בחי׳ עין 
בעין), הוא רק ע״י שמבטל עצמו מכל עניני הזמן והוא למעלה מהזמן, שאין לו שום הסתכלות באריכות זמן הגלות, וכבר עכשיו אינו רואה רק הבחי׳ של 
׳גבה אתהפך׳, בחי׳ שיבת ה׳ לציון, והיא בחי׳ דביקות באור א״ס (ששם עיקר הפנים כמובן), (...) שזוכה לו ע״י הביטול שאז מתעברין העננין דמכסין על 
עינא. וזהו שאומר רבינו שמתעברין העננין דמכסין על ׳עינא׳, לשון יחיד. גם להשיג הבחי׳ של ׳בשוב ה׳ ציון׳ היא בבחי׳ ׳עין בעין׳, לשון יחיד. כי הבחי׳ של 
עין שמאל, סובבת על מה שרואים הדין וההסתרה, וכשהוא בבחי׳ ביטול הנ״ל ומשיג אור פני רחמיו וחכמתו האינסוף, אין לו שום הסתכלות וראיה בשום 
בחי׳ של דין והסתרה, שעל כן אינו רק בבחי׳ ׳עינא חד דכולא ימינא׳ (וכמו העין העליונה דאריך אנפין שהיא ג״כ בחי׳ עינא חד דרחמי דכולא ימינא כידוע). 
ובשביל זה נקרא יוסף בן פורת עלי עין. ואיתא בליקו״ה (או״ח נט״י שחרית ד, ז) בזה״ל: בחי׳ בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, עולה עין, שיוסף בחי׳ הצדיק 
האמת עולה על העין, כי הוא סותם עיניו מחיזו דהאי עלמא לגמרי ואין לו שום הסתכלות בזה העולם אפילו כהרף עין, ועל כן נקרא עולה 
עין, כי הוא עולה על העין ומושל עליו, כי מי שיש לו הסתכלות בזה העולם כפי הסתכלותו כן הוא תחת העין, כי העין מושל עליו מאחר שנמשך אחר עיניו, 
כמו שאמרו רז״ל (סוטה ט:) על כמה שהלך אחר עיניו, שזהו בחינת (במדבר טו) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שלא תהיה העין רואה והלב חומד שולטין 
עליו, רק הוא יתגבר על העין והלב ויעלה עליהם וימשול בהם בבחינת עולי עין, שלא יהיה לו שום הסתכלות בזה העולם, שזהו בחינת יוסף שנקרא עולי עין. 

ילקוט הנחל

הפסוק,  המשך  את  גם  דרש  (ב)  הנחל  ובמי  תפדה.  ציון במשפט 
זוכה  צדקה  ע״י  כי  בצדקה׳,  ׳ושביה  שסיים  וזה  וז״ל: 
ישראל  כל  יזכו  לבוא  לעתיד  כי  היינו  וכו׳,  משפט  למידת 
למשפט, שיתפללו כל ישראל תפילה בשלימות בלי שום מחשבות 
זרות, כי אז יתעבר עננין דמכסיין 
בעת  שהיה  כמו  לא  עינא,  על 
לך  בענן  ׳סכותה  שנאמר  החורבן 
יתעברו  ואז  תפילה׳,  מעבור 
וכל  זרות  המחשבות  שהם  העננין 
למלך  ויבואו  יתקשרו  התפלות 
מלך  אצל  התפילה  יהיו  ואז  ו׳,  באות  שמבאר  כמו  המשיח 
המשיח לכלי זיין שיכבוש כל המלחמות רק ע״י תפילה.   
בן פורת עלי עין. ואיתא בזה בליקו״ה (חו״מ שלוחין ג, לא), שענין זה של 
׳בן פורת עלי עין׳, ִהינֹו תואר למי שזכה לשמירת הברית בשלימות, וז״ל: 
כי שיבר טומאת המצרים ועמד בניסיון בתאוות ניאוף שהוא עיקר 
הניסיון, עיקר תיקון העיניים, וזכה להיקרא בן פורת עלי עין. 

ָהָאדֹון  ְנֻאם  ָלֵכן  כד–כז):  (א,  בישעיה  כתיב  תפדה.  ציון במשפט 
ֵמאֹוְיָבי:  ְוִאָּנְקָמה  ִמָּצַרי  ֶאָּנֵחם  הֹוי  ִיְׂשָרֵאל  ֲאִביר  ְצָבאֹות  ה׳ 
ְוָאִׁשיָבה ָיִדי ָעַלִי ְוֶאְצרֹף ַּכּבֹר ִסיָגִי ְוָאִסיָרה ָּכל ְּבִדיָלִי: ְוָאִׁשיָבה 
ַהּצֶֶדק  ִעיר   ָל ִיָּקֵרא  ֵכן  ַאֲחֵרי  ְּכַבְּתִחָּלה   ְויֲֹעַצִי ְּכָבִראׁשָֹנה   ׁשְֹפַטִי

ִּתָּפֶדה  ְּבִמְׁשָּפט  ִצּיֹון  נֱֶאָמָנה:  ִקְרָיה 
(שם):  רש״י  ופירש  ִּבְצָדָקה:  ְוָׁשבֶיָה 
לכם  אעמיד  כבראשונה.  כבראשונה.שופטיך  שופטיך 

שופטים כשרים. עיר הצדק.עיר הצדק. כבתחלה 
ע״י  תפדה.  תפדה.במשפט  במשפט  בה.  ילין  צדק 
תפדה.תפדה.  משפט.  עושה  בה  שיהיו 

מעונותיה. ושביה.ושביה. עושי תשובה שבתוכה (בצדקה, במצדיקים עצמם 
עיר  במשפט ובצדקה שבתוכה). וביאר בזה עוד המלבי״ם (שם): ציון. ציון. 
תשוב  עת  תפדה.  תפדה. במשפט  במשפט  משפט.  שִעְוָתה  במה  שחטאה  המלוכה 
תלויה  השכינה  שהשראת  ומצינו  והצלה.  פדות  תמצא  משפט  לעשות 
בתיקון המשפט, כדאיתא בשבת (קלט ע״א): תניא רבי יוסי בן אלישע 
בדייני  ובדוק  צא  עליו  באות  רבות  שצרות  דור  ראית  אם  אומר, 
דייני  בשביל  אלא  באה  לא  לעולם  שבאה  פורענות  שכל  ישראל, 

ישראל, שנאמר ׳שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים וירושלים 
בעוולה, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו, ועל ה׳ ישענו וגו׳׳. רשעים הן אלא שתלו בטחונם במי 
תחרש  שדה  ציון  בגללכם  ׳לכן  שנאמר  שבידם,  עבירות  שלש  כנגד  פורעניות  שלש  עליהן  הקב״ה  מביא  לפיכך  העולם,  והיה  שאמר 
מישראל,  רעים  ושוטרים  שופטים  שיכלו  עד  ישראל  על  שכינתו  משרה  הקב״ה  ואין  יער׳.  לבמות  הבית  והר  תהיה,  ִעִיין  וירושלים 
שנאמר ׳ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סגייך ואסירה כל בדילייך ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועציך כבתחילה וגו׳׳. אמר עולא אין 

ירושלים נפדה אלא בצדקה, שנאמר ׳ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה׳. ועי״ע שם ובסנהדרין צח ע״א.   
כי עין בעין יראו בשוב ה׳ את ציון. כתיב בישעיה (נב, ז–ח) בענין הגאולה דלעתיד לבוא: ַמה ָּנאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום 
המצו״ד  ְמַבֵּׂשר טֹוב ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה אֵֹמר ְלִצּיֹון ָמַל ֱאָקִי: קֹול צַֹפִי ָנְׂשאּו קֹול ַיְחָּדו ְיַרֵּננּו ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ה׳ ִצּיֹון: ופירש 
כאשר שב ה׳ אל ציון להשרות שם  בעין. ר״ל ראיה וודאית ונאמנה וכן ׳אשר עין בעין נראה אתה ה׳׳ (במדבר יד). בשוב. בשוב.  עין  בעין.כי  עין  (שם): כי 
שכינתו כמאז. ודרשו בזה חז״ל בתנחומא (במדבר יז): אמר הקב״ה בעוה״ז על שהיו רואין את כבודי היו כלין, שנאמר (שמות ל) ׳כי לא יראני 
האדם וחי׳, אבל לעתיד לבוא כשאחזיר שכינתי לציון אני נגלה בכבודי על כל ישראל והן רואין אותי וחיים לעולם, שנאמר ׳כי עין בעין 
יראו בשוב ה׳ ציון׳, ולא עוד אלא שמראין אותו באצבע, שנאמר (תהלים מח) ׳כי זה אלקים אלקינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות׳, ואומר 
ההשגחה  שעין  מצינו  ובאיד״ר  בישועתו׳.  ונשמחה  נגילה  לו  קוינו  ה׳  זה  ויושיענו  לו  קוינו  זה  הנה אלקינו  ההוא  ביום  ׳ואמר  כה)  (ישעיה 
העליונה אינה מתכסה לעולם, ועתידים הצדיקים לראותה עין בעין לעת״ל, כדאיתא בזהר (נשא, קל ע״א) בזה״ל: טזתאנא, אי עינא דא אסתים רגעא 
חדא, לא יכלין לקיימא כלהו, בגין כך אקרי עינא פקיחא, עינא עלאה, עינא קדישא, עינא דאשגחותא, עינא דלא אדמיך ולא נאים, 
(...) וזמינין צדיקייא זכאי עליונין, למחמי דא ברוחא דחכמתא, הדא הוא דכתיב  עינא דהוא נטורא דכלא, עינא דהוא קיומא דכלא. 
(ישעיה נב) ׳כי עין בעין יראו׳, אימתי, ׳בשוב ה׳ ציון׳ (...). תניא מפני מה זכה יוסף דלא שלטא ביה עינא בישא, מפני שזכה לאשתגחא 
בעינא טבא עלאה, הדא הוא דכתיב ׳בן פורת יוסף בן פורת עלי עין׳, אמאי הוא בן פורת, עלי עין, כלומר על סבת עין דאשתגח ביה. 
בן פורת עלי עין. נאמר בברכת יעקב ליוסף בבראשית (מט, כב–כד): ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף ֵּבן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור: ַוְיָמֲרֻרהּו ָורֹּבּו 
ַוִּיְׂשְטֻמהּו ַּבֲעֵלי ִחִּצים: ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו ַוָּיפֹּזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל: ופירש רש״י (שם): בן פרת עלי בן פרת עלי 
עין. עין. חנו נטוי על העין הרואה אותו (...) ועוד דרשוהו לענין שלא ישלוט בזרעו עין הרע. ואף כשברך מנשה ואפרים ברכם כדגים 

(...) ואי בעית אימא  שאין עין הרע שולטת בהם. ואיתא במס׳ ברכות (כ ע״א): אמר רבי אבהו אל תקרי ׳עלי עין׳ אלא ׳עולי עין׳. 
עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין הרע שולטת בו. ופירש רש״י (שם): עולי עין.עולי עין. מסולקין מן העין שאינה שולטת בהן. שלא שלא 
רצתה לזון.רצתה לזון. ליהנות מאשת אדוניו. ועוד איתא בזה בבתי מדרשות (ילמדנו, ויחי עז): כל מי שאינו מסתכל באשה אין יצה״ר שולט בו, שנאמר 

׳בן פורת יוסף בן פורת עלי עין׳ אל תקרי ׳עלי עין׳ אלא ׳עולי עין׳, שלא רצה ליהנות מאשה שאינה שלו. 

    (א (ישעיה  
(שם       
      (נב
(מט (בראשית  

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



ּב 
ואני תפלה

מ  י ִנ ְּו ַכ ְמ ּו  נ ְנ ִה ְו
ּוְמַקְּשִרימ  ִּבְתִפָּלֵתנּו 

ֶאת ָּכל ְּתִפּלֹוֵתינּו ְלָכל 

ֶשְּבדֹוֵרנּו.  ַהַּצִּדיִקימ 

ְוַאָּתה ְּבַרַחֶמיָכ ָהַרִּבימ 

ַצִּדיֵקי  ֵלב  ֶאת  ְּתעֹוֵרר 

ְוִתֵּתנ  ֶשְּבדֹוֵרנּו,  ֶאֶמת 

ְּבלּו  ַק ְּי ֶש ַח  ּכֹ ֶהמ  ָל

ַעלּו  ַי ְו ְּתִפָּלֵתנּו  ֶאת 

ִאמ  ְוַאפ  ְלָפֶניָכ,  אֹוָתמ 

ָּכָראּוי  ֵאיָנּה  ְּתִפָּלֵתנּו 

ִּבְפ	ֶֹלת  ְמעֶֹרֶבת  ְוִהיא 

ִּבְתִפָּלֵתנּו  ְוֵאינ  ַהְרֵּבה 

אֹו  ֶאָחד  ִּדּבּור  ַאִפּלּו 

אֹות ַאַחת ֶשִּתְהֶיה ַזָּכה 

ְמֻּגְמָּגמ  ּוְדָבִרי  ּוְנִקָּיה, 

ָמֵלא  ִני  ּוְלשֹו ד  ְמאֹ

ְּבַדַעת  ֹלא  ִּכי  ְּפַגמ, 

ָרחֹוק  ְוַהִּדּבּור  ַאַדֵּבר 

ַעל  ֵהנ  ַהַּמַחָשָבה,  ִמנ 

ַרַחֶמיָכ  ָּגְברּו  ֵאֶּלה  ָּכל 

ַח  ּכֹ ִתֵּתנ  ְו ַחָ	ֶדיָכ.  ַו

ָהַאִמִּתִּיימ  ְּבַצִּדיֶקיָכ 

ת  ֹו ל ַע ַה ְל ּו  ל ְכ ּו ּי ֶש

ָּכל  ּוְלַהְגִּביַּה  ּוְלָהִרימ 

ּכֹוָתמ  ַז ְל ּו  נ י ֵת ִפּלֹו ְּת

ִ	יג  ִמָּכל  ּוְלַנּקֹוָתמ 

ֶשּיּוְכלּו  ֶפנ  ְּבאֹ ּוְפָגמ, 

ְלָרצֹונ  ְלָפֶניָכ  ַלַעלֹות 

קֹוַמת  ֶאת  ֵמֶהמ  ְוִיְבנּו 

ּה  ָנ י ִכ ַה ַל ה  ָנ י ִכ ְּש ַה

יָמּה  ִק ָה ְל ּו ָדּה  ַע 	ַ ְל ּו

ֶאת  ְוָתִקימ  ִמָּגלּוָתּה. 

ַעל  ַהּנֶֹפֶלת  ָּדִוד  ֻ	ַּכת 

ְוָתִשיב  ְּתִפּלֹוֵתינּו,  ְיֵדי 

ְוָתִאיר  ְלִצּיֹונ,  ְשִכיָנְתָכ 

ָּפֶניָכ ֵאֵלינּו; "ְּפֵנה ֵאַלי 

ְבַקְשִּתי  ֹלא  ִּכי  ְוָחֵּנִני, 

ֹלא  י  ְרִּב ַח ְו ָטח  ְב ֶא

ְּבִשְמָכ  ַרק  תֹוִשיֵעִני", 

"ֵּבֶאֹלִהימ  ָּבָטְחנּו,  ְלַבד 

ִהַּלְלנּו ָּכל ַהּיֹומ, ְוִשְמָכ 

ָלה"  ֶּ נֹוֶדה  ְלעֹוָלמ 

(ליקו"ת ב).

ספרא:  רב  לו  אמר  יז 

משה יפה אמרת.

שבט  יסור  ׳לא  יח 

בן  משיח  זה  מיהודה׳, 
ן  מבי ׳ומחוקק  דוד, 
בן  משיח  זה   , רגליו׳
יבא  כי  ׳עד  יוסף, 
שיל״ה׳, זה משה, חשבון 

של זה כמו זה.

מילואי חכמה
שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. איתא בזה בקה״י (ערך ויקרא) בזה״ל: ׳ויאמר 
משה לחותנו כי יבא אלי העם לדרוש אלקים, כי יהיה להם דבר 
משיחא  עקבות  בעת  ושתל  נטע  וחסדיו  רחמיו  ברוב  השי״ת  כי  אלי׳,  בא 
נשמות הצדיקים הקדושים לטובת דורם, לפעול להם כל הצרכים וכל ההשפעות 
הטובות דנשמתא ודגופא לכל אחד לפי ערכו וצרכו ע״י תפילתם ותורתם, כי 
צורך  לפי  אלו  הדיבורים  משפיע ומוריד להם ממש בפיהם  יתברך שמו  הוא 
השומעים לכל אחד ואחד כערכו. והנה הצדיקים המנהיגים דורם הם בחינת 
היינו  דבר׳,  להם  יהיה  ׳כי  וזהו  קאמרת׳,  שפיר  ׳משה  נשמתו,  וניצוץ  משה 
להעם הקדוש הבאים לשמוע כשיש להם איזה דבר וצורך הן רוחני או גשמי, 
אזי הדיבור בא אלי ממילא והשי״ת מזמין בפי אלו הדיבורים שאפעול להם 
הרם  ׳כשופר  נח)  (ישעיה  שופר  בחינת  הדיבורים  אלו  נקראו  ולכן  צורכם,  כל 
קולך׳, כמו השופר שכפי מה שמנפחין ותוקעין בתוכו כך נשמע הקול היוצא 
ממנו וזולת האדם התוקע בתוכו לא נשמע שום קול ממנו, כן הם הנביאים 
שהאדם  מה  אם  כי  שלהם  דיבור  שום  מדברים  שאינם  הדור,  ומנהיגי  וצדיקי 
האין סוף העליון משפיע להם לפי צורך המקבלים והשומעים ממנו, ולתקנתם 
וטובתם לכל אחד כערכו ולפי נשמתו. (...) ועל כן בדורות אלו צריכין אנו לחזק 
עצמנו למאוד באמונת חכמים והצדיקים ולהאסף אליהם תמיד, והם ישפיע לנו 
כל ההתנהגות ומושכלות לעבודת בוראינו יתברך שמו כפי העת והזמן שאנו בו.
כי  בזה״ל:  יב)  (ח״א,  דבש  ביערות  ואיתא  שבדור.  לצדיקים  שיקשר עצמו 
אחד,  בשורש  ודבוקות  קשורות  הן  דורו  נשמות  עם  הצדיק  נשמת 
ולכך בפועל הטוב שלו גם להם ייטיב ה׳, מחמת היותם קשורים בו, ולכך אף כי מת הצדיק, מ״מ נפשו קשורה למטה בגוף ואינה עולה בהחלט (לגמרי), 
להיותה קשורה עם נפשות דורו אשר עודם בחיים.   משה שפיר קאמרת. ואיתא בשל״ה (שבועות, תו״א צב) בזה״ל: שקול משה נגד כל ישראל, כי נשמתו של 
משה רבינו ע״ה היא נשמת אדם הראשון הכולל כל הנשמות, ונתפשטה בשת שהיה בדמותו ובצלמו תחת הבל, ּוִמֵּׁשת למשה כנודע. וישראל הם ס׳ רבוא 
אנכי  אשר  רגלי  אלף  מאות  ׳שש  יא),  (במדבר  שנאמר  וזהו  פרטיו.  ישראל  וכל  הכלל  הוא  ע״ה  רבינו  משה  נמצא  התורה,  אותיות  רבוא  ס׳  כמנין  נשמות 
בקרבו׳, כי הוא ממש בקרבם בקרב כל ישראל. על כן אמר ׳אנכי׳ ולא אמר ׳אני׳, כי הנשמות הם רוחניות התורה והתחלת י׳ הדברות היא בתיבת ׳אנכי׳. 
וזה הענין מובא בזוהר, מרע״ה מתפשט בכל דור ודור, כי תמיד מסתעפים ומתנוצצים ששים רבוא מששים רבוא, (...) כי משה אפילו לאחר פטירתו מתפשט 

בכל דור ודור. וזהו פירוש מה שמצינו לפעמים בגמרא ׳משה שפיר קאמרת׳, כלומר הניצוץ של משה מתנוצץ מאוד בקרבך על כן ׳שפיר קאמרת׳.

צדיק
שבדור  הצדיקים  שכל  דע 
בחי'  הוא  ואחד  אחד  כל 

יש  ואחד  א'  בכל  כי  רועה, 

וא'  א'  וכל  משה,  בחי'  בו 

בחי'  עושה  הוא  בחינתו  לפי 

משכן (ליקו"מ רפב). 

בהשגות  להתגאות  אין 
טובים,  במעשים  או  גדולות 

שבדור,  הצדיק  ע"י  הכל  כי 

אצל  כעט  הצדיק  אצל  והוא 

סופר (ספר המידות, גאוה). 

היתה  הבריאה  עיקר 
דהיינו  האדם  בשביל  רק 

שנקרא  הצדיק  בשביל 

האדם  מעלת  ועיקר  אדם, 

לקשר  כח  לו  שיש  הוא 

יחד,  העולמות  כל  ולחבר 

תתאה  עלמא  לחבר  דהיינו 

שבהם  עלאה  ועלמא 

העולמות  כל  תיקון  כלולים 

(ליקו"ה נדרים ג, יב).

ברית  האי  דנטיר  מאן  כל 
אקרי  עליה  אתקיים  דעלמא 

בגין  מיוסף,  לן  מנא  צדיק, 

זכה  עלמא  לברית  ליה  דנטר 

דאקרי צדיק (זהר ח"א נט:).

לא  עד  אמר,  שמעון  רבי 
עובדא,  ההוא  ליוסף  אירע 

דנטר  כיון  צדיק,  אקרי  לא 

אקרי  קיימא  ברית  ההוא 

דברית  דרגא  וההוא  צדיק, 

(זהר  בהדיה  אתעטר  קדישא 

ח"א קצד:).

זולת  צדיק  יקרא  לא 
מתאוות  עצור  שהוא  האדם 

רעות  שהם  החיצוניות 

האדם  ומביאים  וקשות 

לידו  בא  ואם   (...) בגיהנם, 

ונפרש  ונעצר  עבירה  דבר 

צדיק,  ִעם  נקרא  אז  ממנה 

שלא  הצדיק  יוסף  כענין 

ונקרא  וזכה  הברית  חילל 

הפליאה  (ספר  הצדיק  יוסף 

ד"ה וראה והבן דברים נוראים).

א"ל  (מידת  הזאת  המידה 
בכל  צדיק  נקראת  ח"י) 

שנקרא  ולפי  כולה.  התורה 

יסוד ונושא כל הדברים אשר 

נקרא  הנמצאות,  בכל  תחתיו 

ועניין  עולם.  יסוד  צדיק 

סוד  הוא  צדיק  שנקרא 

טוב  כל  שמשפיע  השפע 

אדני,  במידת  ונותן  וברכה 

חונן  'וצדיק  שנאמר  כעניין 

ונותן' (שערי אורה שער ב).

צדי"ק  במידת  הדבק  כל 
ונוחל  שמו  על  צדיק  נקרא 

נאמר  זה  ועל  החיים,  ארץ 

לעולם  צדיקים  כולם  'ועמך 

אורה  (שערי  ארץ'  יירשו 

שער ב).

צדיק ורשע הם שני הפכים, 
מדת  מדרך  שנמלט  ומי 

עד  צדיק  נקרא  אינו  הרשע 

הצדיק,  למעלת  שיתקרב 

בקצה  הרשע  שמדת  לפי 

בקצה  הצדיק  ומדת  הראשון 

ממדת  הנמלט  וזה  האחרון, 

בחיי  רשע הוא באמצע (רבינו 

דברים כט, ט). 

צדיק  נקרא  הקב״ה 
ה'  צדיק  כי  ' שנאמר 

הקודש  (עבודת  אהב'  צדקות 

ח"א פכ"ו).

הצדיק  שמדריגת  דע 
בשמירת  אלא  תלוי  אינו 

בטהרה,  מילה  ברית  מצות 

הכת  כתות,  ב'  בזה  ויש 

נסיון  לידי  שבאו  העליונה 

נקרא  וזה  הצדיק  כיוסף 

בא  שלא  ומי  גמור,  צדיק 

ששמר  אע"פ  נסיון  לידי 

שאינו  צדיק  נקרא  בריתו 

במידת  ומקומו  גמור, 

מדת  של  יו"ד  בחסרון  'צדק' 

העולמות,  בכל  וכדו'  צדיק  בשם  נקרא  הש"י  אז  צדיק  הנקרא  המידה  האדם  מעורר  כאשר  ח"א).     במרום  (אדיר  צדיקים  נקראים  בכוחו  והמתחזקים  ט),  (זכריה  הוא'  ונושע  'צדיק  בסוד  צדיק,  נקרא  המשיח  מו).     נהר  ד,  מעין  לאברהם  (חסד  'צדיק' 

שמות).     פ'  אלימלך  (נועם  עולמות  בשני  אחיזה  לו  שיש  פירוש  שנים  פי  נוטל  והוא  ישראל',  בכורי  'בני  בכור,  נקרא  הצדיק  וירא).     פ'  אלימלך  (נועם  הזה  הצדיק  ע"י  לרחמים  נהפכין  הדינין  וכל  העולם  כל  על  גדולים  רחמים  נתעורר  ואז 

גשמי  דבר  איזה  ח"ו  לחשוב  שלא  צריך  הדור  הצדיק  וארא).     פ'  לוי  (קדושת  העולמות  לכל  וברכה  שפע  בתפילתם  ומביאים  ישראל  על  וחסדים  לרחמים  הדין  מדת  ומהפכים  רוצים  שהם  מה  בתפלה  פועלים  הם  הצדיקים 
צדיק).         (קה"י,  צדיק  נקרא  הקב"ה  של  בריותיו  שזן  מי  מקץ).     פ'  ושמש  (מאור  כלל  לצדיק  נחשב  אינו  זה  זולת  כי  האמונה,  ויתחזק  שמו  ית'  אלקותו  ידו  על  שיתגלה  יהיה  כוונתו  רק  אדם,  לבני  הצריכים  דברים  איזה  בהתפללו 

אבר מהשכינה  כל אחד מישראל הוא אבר מהשכינה, וכפי שורש נשמתו כן הוא צריך לגלות ולהמשיך בעולם חלק הדעת להודיע אלקותו ית' בעולם (ליקו"ה פסח ט, כח).    אם האדם הוא בעושר וכבוד ורוב שפע ידע שהוא מדת

שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. ואיתא גבי ענין זה בירח האיתנים (ב) בזה״ל: 
בחי׳  האמת  הצדיק  אל  התפילות  כל  לקשר  שצריכין  ומחמת 
משה, כי רק הוא יכול להאיר ולתקן תפילות ישראל בשלימות ולבנות מהם 
צריכין  ע״כ  כמפב״נ,  משיח  בחי׳  בעצמו  והוא  והמשכן  השכינה  קומת 

לנסוע על ר״ה ביותר אל הצדיק האמת. 
בזה״ל:  זה  ענין  בסוד  כא)  ותבונה  (חכמה  אור  כוכבי  בספר  איתא  משה משיח. 
בשאר  (וכן  נחמן  בשמו  שם  יזכירנו  שלא  שמה  מאליו,  יבין  המעיין 
דרכי  מפני  הוא  הצדיק  בשם  כלל  בדרך  אם  כי  הקדושים)  בדבריו  מקומות 
שלום וכבוד אלקים הסתר דבר, וגם כי אמנם שגם זה אמת, כי כל דרך צדיק 
הוא  העיקר  בודאי  אבל  ז״ל,  בדבריו  כמובא  משיח  משה  בחי׳  לו  יש  הדור 
מפיו  פעמים  כמה  כנשמע  בעצמו,  משיח  משה  שהוא  כולנה׳  על  ה׳עלית 
על  ׳עלית  האלה  תיבות  הג׳  בחשבון  תבוא  אם  כן  ועל   (...) בפירוש.  הקדוש 
כולנה׳, נביט ונראה שגם הם במספר שמו במילואו נון, חית, מם, נון, עם 
ש׳יקשר  הר״ת  בזה״ל:  (ב)  הנחל  שעשועי  בקונטרס  ואיתא  והכולל.  אותיות  הד׳ 

ע׳צמו ל׳צדיקים ש׳בדור עם הד׳ תיבות בגימט׳ מש״ה משי״ח עם הכולל.
משה משיח. ואיתא בספר מסילת הקשרים (עמ׳ קמח) בזה״ל: אפשר למתוח קו 
זמני בין הגאולה הראשונה לגאולה האחרונה, בקצה הראשון יימצא 
שהוא  המשיח  מלך  יעמוד  השני  ובקצה  רבינו,  משה  שהוא  הראשון  הגואל 
ג״כ משה, אך הפעם הוא חזר מצויד בכל התוספות וההשלמות הנדרשות 

ילקוט הנחל

שבדור.  לצדיקים  עצמו  שיקשר  בתפילתו  לכוין  וצריך כ״א 
עיקר  בזה״ל:  עה)  ז,  מנחה  תפילת  (או״ח  בליקו״ה  איתא 
המלחמה והכלי זיין הוא ע״י התפילה (כמו שמבואר במ״א סימן ב׳ 
ליקוטי ח״א). אבל אין מי שיזכה לזה לתפילה בשלימות כי אם הצדיק 

בכל  כריז  בבחי׳  כרוזא  וכו׳,  הגדול 
קדמאה  לחויא  דקטיל  מאן  יומא 
דאיהו  דמלכא  ברתא  ליה  יהבין 
צלותא כמו שאיתא בתיקוני זהר. אבל 
רוב ישראל אפילו הכשרים מכל שכן 
הזה  זיין  מכלי  רחוקים  בודאי  וכו׳, 
ע״י  כוחם  כל  רק  התפילה,  שהוא 
הצדיק הזה שעל ידו מכניסם שיהיו 
מקבלים  שעי״ז  תשובה,  בעלי  בכלל 

כח ללחום מלחמות ה׳.   
שבדור.  לצדיקים  שיקשר עצמו 
גבי  (רצו)  בשיהר״ן  ואיתא 
צריכין  התפילה  בשעת  בזה״ל:  זה 
לקשר עצמו להצדיקים שבדור כמובא 

בסימן ב׳ ובסימן ט׳ בליקו״מ ח״א ובשאר מקומות, על כן הזהיר 
לאנשיו שיאמרו קודם התפילה ׳הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים 
כדאיתא  משיח.  משה  בחי׳  הוא  שבדור  צדיק  כל  שבדורנו׳.   
באמת,  צדיק  שהוא  מי  וצדיק,  צדיק  בכל  בזה״ל:  (עט)  בליקו״מ 
בו  יש  משיח,  התגלות  בו  שאין  ואע״פ  משיח,  התגלות  בו  יש 
מידה של משיח שהוא בחינת משה, כמ״ש בזוהר הקדוש ׳משיח 
כי  ישראל,  בעד  נפשו  מסר  משה  כי  שאפרש.  כמו  משה׳  דא 
כמ״ש  ישראל,  וגדולות  חשיבות  וידע  באמת,  שפלותו  ידע 
נפשו  מסר  זה  ומחמת  האדם,  מכל  מאד  עניו  משה  והאיש 
וחיותו בעדם. לכן מי שהוא צדיק באמת, ויודע שפלותו, ויכיר 

חשיבות ישראל, יכול למסור את נפשו בעדם.   
ומשה זה בחי׳ משיח. וכן הוא לכל יחידי הדורות, כדכתב בביאה״ל 
בדבר  וז״ל:  ביאה״ל),  שבהקדמת  הכללים  (מח״י  ט׳  בכלל 

השגותיו והודעותיו ברוממות הצדיק ותורתו, סובב כוונתו על יחידי הדורות [כרבי שמעון בר יוחאי והאריז״ל, ובעיקר לא יהיה 
כוונתו ברובם ככולם, זולת על משה משיח בעצמו שאנו מחכים אליו].   

וכל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל הוא בחינת אבר מהשכינה. ביאר בזה בליקו״ה (חו״מ נחלות ד, ח) בזה״ל: וע״כ כל משפחות ישראל 
כולם חנו סביב למשכן, כי המשכן הלך ביניהם וכולם היה להם חלק במשכן, כי המשכן הוא בחי׳ כלל תפילת ישראל כמבואר שם 
בהתו׳ הנ״ל, והמשכן נבנה מכמה וכמה דברים פרטיים, כי יש בו כמה קרשים וקרסים בריחים ועמודים ואדנים וכו׳ לולאות ומיתרים 
יריעות עליונות ותחתונות וקלעי החצר וכו׳, וכל כלי המשכן שלחן ומנורה ומזבחות וכו׳, וכל הפרטים שהי׳ בכל כלי כגון כפתורים ופרחים 
וגביעים וכו׳ בהמנורה, ומסגרת של השלחן וקערותיו וקשותיו וכו׳, והכל כאשר לכל הם בחי׳ תפילות ישראל. כי יש כמה וכמה תפילות 

משה שפיר קאמרת. וכדאיתא במס׳ שבת (קא ע״ב): יזאמר ליה רב 
כלומר  משה. משה.  (שם):  רש״י  ופירש  קאמרת.  שפיר  משה  ספרא 
רבינו בדורו כמשה בדורו. וביאר בזה ביערות דבש (ח״א, ח) בזה״ל: כבר 
פירשו במה שאמרו ׳משה שפיר קאמרת׳ כי תלמידי חכמים בכלל 
פירשו  כבר  כי  והוא  משה,  נקראים 
במה שאמרו יעקב לא מת (תענית ה 
לז  בראשית,  (זהר  מת  לא  משה  ע״ב), 
לא  ונפשם  נשמתם  כי  והיינו  ע״א), 
מתקשרים  הם  רק  למעלה,  נסתלקו 
הדור,  על  להגין  החיים  נשמות  עם 
תמיד  ונפשו  נשמתו  משה  וביחוד 
ואדוקה  הדור  חכמי  עם  נקשרת 
בהם, נפשו קשורה בנפשם, כי הוא 
והתבונה  והמדע  החכמה  מקור 
בתורה, שהיא ממרום קדשו, אשר ה׳ 
תורה,  לומדי  על  ממרום  רוח  יערה 
עיקר  הוא  כי  לבד,  למשה  הוא 
ועל  אלקים,  חכמות  המקבל  הצינור 
בהם.    כלולה  נשמתו  להיות  לישראל  יושפעו  ידו 
עד כי יבא שילה. כדכתיב בברכת יעקב ליהודה בבראשית (מט, י): א 
ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי ָיבֹא ִׁשיה ְולֹו 
ִיְּקַהת ַעִּמים: עי״ש במפרשים במה שפירשו ע״ד הפשט, אמנם רבינו פה 
שבט  יסור  יח 'לא  הזהר:  וז״ל  ע״ב),  כה  (בראשית,  הזהר  כדרשת  דורשו 
בן  משיח  דא  רגליו׳,  מבין  ׳ומחוקק  דוד,  בן  משיח  דא  מיהודה׳, 
יוסף, ׳עד כי יבא שיל״ה׳ דא משה, חושבן דא כדא. ואיתא באריז״ל 
בשער הפסוקים (פ׳ ויחי) בזה״ל: כי הרועה הראשון שהוא משה הוא 
׳כימי  סוד  וזה  במדרש.  רז״ל  שרמזו  כמו  האחרון,  הרועה  עצמו 
שהוא  שילה  ולכן  ז),  (מיכה  נפלאות׳  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 
המשיח ומשה עולים בחשבון א׳, כי הוא הוא עצמו, אלא שהמשיח 

הוא הנשמה לנשמה של משה. 

ו וצריך

     
      

(שם)


     


מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



ּב
עצה ותושיה

לזכות  אפשר  אי 
כי  בשלימות  לתפלה 

אמ ע"י שמירת הברית 

כנ  על  בשלימות, 

לקשר  אחד  כל  צריכ 

הדור  לצדיקי  תפלתו 

המ  כי  האמיתיימ, 

כל  להעלות  יודעימ 

תפילה ותפילה למקומ 

הצריכ לה ובונימ מהמ 

ועי"ז  השכינה,  קומת 

המשיח  ביאת  יתקרב 

(קיצור ליקו"מ ב, ד).

ּב 
ואני תפלה

ְּתִפָּלִתי  ְלַקֵּשר  ְוֶאְזֶּכה 
ְלָכל ַהַּצִּדיִקימ ַאִמִּתִּיימ 

ל  ָכ ְל ּו ּו  נ ֵר ֹו ד ְּב ֶש

ָהַאִמִּתִּיימ  ַהַּצִּדיִקימ 

מ  ֵה ְו ר,  ָפ ָע י  ֵנ ְכ שֹו

ְּתִפָּלִתי  ֶאת  ַקְּבלּו  ְי

אֹוָתּה  ִויַזְּככּו  ִויָבְררּו 

ִמָּכל  אֹוָתּה  ִּצילּו  ַי ְו

ּוַמְ	ִטינ  ְואֹוֵרב  אֹוֵיב 

אֹוָתּה  ְוַיַעלּו  ַּבֶּדֶרְכ, 

ֵני  ִלְפ ַח  ִניחֹו ַח  י ֵר ְל

ְּבתֹוְכ  ְכבֹוֶדָכ  א  ֵּ ִכ

ַעְּמָכ  ְּתִפּלֹות  ְּכָלִלּיּות 

ְוַתַעֶלה  ִיְשָרֵאל,  ֵּבית 

ֶּכֶתר  ִלְהיֹות  ְוִתָּנֵשא 

ְלרֹאֶשָכ (ליקו״ת ל).

יט ויביאו את המשכן אל 

משה, שהוא הבעל הבית, 
הבית,  בתיקון  ֶׁשִּיְרֶאה 
את  לראות  נצרך  ולו 
התיקונים והסודות שלה, 
שלא ניתנו לאחר להסתכל 
ו  ל א ב בה  ת  ראו ל ו
שלה  והסודות  הנסתרות 
חוץ ממשה לבדו, ועל כן 
נאמר ׳ויביאו את המשכן 
אל משה את האהל ואת 
וכשהביאו   , ׳ ו כלי כל 
לו  הביאו  הכל,  למשה 
אחד  כל  ידועים  אברים 
באבר,  אבר  לתקן  ואחד, 
להעלות זה בזה. וכשרצו 
בזה  זה  לתקן  (בעצמם) 
לא  בזה,  זה  ולהכניס 
וכיון  בידם,  עולה  היה 
מיד  משה  אל  שהביאו 
הכל עלה בידו, וכל אבר 
ונכנס  עולה  היה  ואבר 
במקומו, זה הוא שכתוב 
׳ויקם משה את המשכן׳. 

(המשך)
האדם  כי  שבשכינה,  החסד 

עד  השכינה,  מאיברי  הוא 

נשלם  העולם  שבכללות 

האדם  וכאשר  קומה,  שיעור 

והיסורין  העוני  בתכלית  הוא 

הגבורה  ממידת  הוא  ח"ו 

משם  יתפלל  ואז  שבשכינה, 

אל  אהרן  יבא  'בזאת  בסוד 

כלול  וכשהוא  הקודש', 

ממדת  שהוא  ידע  משניהם 

בשאר  בזה  וכיוצא  תפארת, 

ויוסף  חכם  'ישמע  מדות, 

לקח' (בעש"ט עה"ת פ' וארא).

לדעת  חזק  שכל  לו  שיש  מי 
רמיזא  לעצמו  ליקח  איך 

בעולם  דבר  מכל  דחכמתא 

בחיצוניות,  בעוסקו  אפילו 

שבחיצוניות  האותיות  מעלה 

בעת  השכינה  איברי  שהם 

וכשמתחיל  להתפלל,  עומדו 

התפלה,  אותיות  לנענע 

אותיות  ידו  על  מתנענעים 

וצירופים שעסק עמהם לצרכי 

לצירופים  ומהפכם  הגוף 

קדושים (אור המאיר פ' וירא). 

בכל  השכינה  איברי  יש 
והוא  כולם,  המדריגות 

יבואו  צדיקים  אשר  השער 

(אור  הקב"ה  את  להשיג  בו 

המאיר, מגילת אסתר).

׳אם שגורה תפלתי בפי וכו'', 
ופי' שגורה לשון שליחות כמו 

פיו  תפלת  כי  אליך,  שגרני 

מפני  מהשכינה  שליח  הוא 

וצריך  מהשכינה,  אבר  היותו 

ולהתפלל  בשכינה  להתלבש 

(פרי  השי"ת  אצל  תפלתה 

הארץ פ' פנחס).

שקיבל  לתורה  שייכת  ׳משה׳  בחינת  זה,  ציור  לפי  והנצחי.  הסופי  לפורקן 
מסיני – ו׳זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל׳. אולם כשישיג את 
דעתיקא  אורייתא  היא  החמישים,  שער  את  יגלה  בזכותה  משיח,  בחינת 
לקיומה  כולם  יזכו  ושדרכם  הראשונות,  בלוחות  שהיו  האורות  את  הכוללת 
בין  כגשר  מוהר״ן  ליקוטי  הספר  את  לראות  אפשר  הזה.  בעולם  המעשי 
שתי נקודות אלו, היות ודרך עצותיו ועידודיו הוא מאפשר לכל אחד ואחד 
המביאה  דעתיקא  אורייתא  הארת  שהיא  הפרטית,  גאולתו  את  להשיג 
לקיום התורה ועל שם הגישור הזה ֵּתָחֵׁשב נשמת רבי נחמן ל׳משה–משיח׳ 

מאחר והיא כוללת את שתי הבחינות. 
קישר  שלימה.  קומה  אותה  ולעשות  בשייפא  שייפא  לעאלא  והוא יודע 
מה  לפי  וז״ל:  ג׳,  באות  לעיל  להמובא  ו/ו)  ב,  (סי׳  דן  מחנה  בספר  זה  ענין 
שנתבאר שאיברי המשכן הם תפילות ישראל, ובנין קומת המשכן הוא בתפילת 
משה משיח, אם כן פירוש דברי רבינו הנ״ל הוא שאין שום אחד שיודע לכלול 

שתעלה  באופן  השכינה  קומת  של  הנכון  בסדר  ישראל  תפילות  כל  בתפילתו 
תפילתו ותעורר הזיווג העליון של ׳תהילתי אחטום לך׳. ונראה שגם זה בכלל 
׳יכלכל דבריו במשפט׳ שמביא רבינו לעיל אות ג׳, שהצדיק בחי׳ משה משיח 
צריך לסדר כל תפילה ותפילה במקומה הנכון שבכלליות תפילתו מבלי לנטות 
רב  זה  שבענין  ומובן  לדוכתיה).  ושייפא  שייפא  כל  (לאעלא  לשמאל  או  לימין 
הסתום והנעלם.   ואיתא בקונטרס שעשועי הנחל (ב) בזה״ל: שהר״ת י׳ודע ל׳אעלא 

ש׳ייפא ב׳שייפא עם הד׳ תיבות בגימטריא משה עם הכולל. 
שמעתי  בזה״ל:  לא)  (ב,  מלך  מעדני  בספר  בזה  איתא  המשכן.  את  ויקם משה 
רמז מאחד מאנ״ש, שעל כן הס״ת של ויקם׳ משה׳ את׳ המשכן׳ הוא 
ה׳מ׳ת׳ן׳, דהיינו המתנה לבלי להתייאש מעבודת התפילה, שאעפ״י שאנו רואין 
שאיננו נושעים, אעפי״כ בהכרח להמתין ולבלי לסור מדרך התפילה, כי בוודאי 
בקומה  שתיבנה  עד  אותם  ומקימים  מעלים  הם  ודור  דור  שבכל  הצדיקים 

שלימה ע״י הצדיק כמובא בהמשך המאמר.  

ילקוט הנחל

ישראל שמתחברין יחד ונעשה מהם בחי׳ קרש למשכן, ויש שנעשה 
שסביב  ישראל  משפחות  בחי׳  וזה  וכו׳.  למשכן  אדן  בחי׳  מהם 
למשכן, כי כלל משפחה זאת הם בחי׳ חלק זה מהמשכן, ומשפחה 
אחרת הם בבחי׳ פרט אחר מהמשכן. והעיקר הוא התפילה שהיא 
וכל  כנ״ל,  המשכן  בנין  בחי׳  עיקר 
נשרש  הוא  כן  תפילותיו  כפי  אחד 
כלל  בחי׳  שהם  ישראל  במשפחות 

המשכן וכליו וכנ״ל. 
ולקשר  להביא  צריך  בשביל זה 
לצדיק  התפילות  כל 
ד)  (תפילה,  בעצוה״מ  בזה  ביאר  הדור. 
לתפילה  לזכות  אפשר  אי  בזה״ל: 
בשלימות רק ע״י שמירת הברית בשלימות. היינו, שמירת המח 
ובפרט  האופנים,  בכל  רעות  וממחשבות  רעים  מהרהורים 
מהרהורי זנות. וכיון שלשמירת הברית בשלימות זוכה רק צדיק 
לצדיק  בתפילתו  עצמו  לקשר  אדם  כל  צריך  זה  מחמת  האמת, 
בשלימות,  הברית  לשמירת  הזוכה  האמת  צדיק  רק  כי  האמת, 
יכול מחמת זה להעלות כל תפילה למקום שצריכה לגעת, היינו 
להש״י. וע״י שצדיקי אמת מעלים תפילות ישראל להש״י, יבוא 

משיח ותבוא הגאולה השלימה ברחמים רבים. 
קומה  אותה  ולעשות  בשייפא  שייפא  לאעלא  והוא יודע 
שלימה. ביאר בזה בליקו״ה (או״ח שבת ו, ט) בזה״ל: כי ידוע, 
שעיקר עליית כל התפילות והתורות והמצוות הכל נעשה רק ע״י 
כל  כן  ועל  פעמים,  כמה  ז״ל  בדבריו  כמבואר  האמת,  צדיק 
סמיכתינו ותקוותינו היא עליו, כי אפילו מי שעוסק בתורה ומצוות 
אינו יכול להעלות עבודתו למקום הצריך כי אם ע״י הצדיק האמת 
(...) וכן אפילו מי שהוא במדריגה התחתונה, אע״פ שרואה שקשה 
לו מאד מאד להתפלל, ואפילו כשמתחיל להתפלל איזה דיבור ע״פ 
להתפלל  להתחזק  צריך  אעפ״כ  מאד,  תפילתו  נתבלבל  תיכף  רוב 
יותר, כי הצדיק האמת מעלה גם תפילתו המטורפת ומבולבלת, כי 
(...) כי מברר המעט טוב שבהם מה  הצדיק מעלה כל התפילות 
כל  מעלה  הוא  פנים,  כל  על  מעט  להתפלל  עצמו  מתייגע  שהוא 

דיבור ודיבור ובונה מהם בנינים נפלאים. 

שייפא  לאעלא  יודע  והוא  משה  אל  המשכן  ויביאו את 
ָּכל  ַוֵּתכֶל  מב–מג):  לב–לג,  (לט,  בשמות  כדכתיב  בשייפא. 
ֶאת  ה׳  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו  מֹוֵעד  אֶֹהל  ִמְׁשַּכן  ֲעבַֹדת 
מֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו: ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאל מֶׁשה ֶאת ָהאֶֹהל ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו 

ְקָרָסיו ְקָרָׁשיו ְּבִריָחו ְוַעֻּמָדיו ַוֲאָדָניו: 
(...) ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה׳ ֶאת מֶׁשה ֵּכן 
ָהֲעבָֹדה:  ָּכל  ֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָעׂשּו 
ְוִהֵּנה  ַהְּמָלאָכה  ָּכל  ֶאת  מֶׁשה  ַוַּיְרא 
ָעׂשּו  ֵּכן  ה׳  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  אָֹתּה  ָעׂשּו 
(שם):  רש״י  ופירש  מֶׁשה:  אָֹתם   ֶַוְיָבר
ויביאו את המשכן וגו׳.ויביאו את המשכן וגו׳. שלא היו יכולין 

שום  משה  עשה  שלא  ולפי  להקימו, 
להקימו  יכול  היה  שלא  הקמתו,  הקב״ה  לו  הניח  במשכן  מלאכה 
ומשה  לזקפן  באדם  כח  שאין  הקרשים  כובד  מחמת  אדם  שום 
אדם,  ע״י  הקמתו  אפשר  איך  הקב״ה  לפני  משה  אמר  העמידו. 
אמר לו עסוק אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו, 
להקימו,  יכל  משה  ורק  מאליו.  הוקם  המשכן׳,  ׳הוקם  שנאמר  וזהו 
אל  המשכן  את  יט ׳ויביאו  בזה״ל:  ע״ב)  רלח  (פקודי,  בזהר  כדאיתא 
משה׳, דאיהו מארי דביתא, לאחזאה בתקונא דביתיה, וליה אצטריך 
למחזי תקונהא ורזין דילה דלא אתייהיבו לאחרא לאסתכלא ולמחזי 
דא  ועל  בלחודוי,  משה  בר  דילה,  רזין  ובאינון  סתרין  באינון  בה 
׳ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו׳, וכד אייתיאו 
ליה למשה כולא, אייתיאו ליה בשייפין ידיעאן כל חד וחד, לאתקנא 
שייפא בשייפא, לאעלא דא בדא. וכד הוו בעאן לתקנא דא בדא 
ליה  דאייתיאו  כיון  בידיהון,  סליק  הוה  לא  בדא,  דא  ולאעלאה 
למשה מיד כולא אסתליק בידיה, וכל שייפא ושייפא הוה אסתליק 

ועאל בדוכתיה, הדא הוא דכתיב ׳ויקם משה את המשכן׳. 
ַוְיִהי  לג–לה):  יז–יח,  (מ,  בשמות  כדכתיב  המשכן.  את  ויקם משה 
ַהִּמְׁשָּכן:  הּוַקם  ַלחֶֹדׁש  ְּבֶאָחד  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ָהִראׁשֹון  ַּבחֶֹדׁש 
ַוָּיֶקם מֶׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיֵּתן ֶאת ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו ַוִּיֵּתן ֶאת 
ְּבִריָחיו ַוָּיֶקם ֶאת ַעּמּוָדיו: (...) ַוָּיֶקם ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְזֵּבַח 
ַוִּיֵּתן ֶאת ָמַס ַׁשַער ֶהָחֵצר ַוְיַכל מֶׁשה ֶאת ַהְּמָלאָכה: ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת 
אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה׳ ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן: ְוא ָיכֹל מֶׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל 
מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ה׳ ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן: ואיתא בתנחומא 

(פקודי, פ׳ יא): כיון שגמרו מלאכת המשכן היו יושבין ומצפין אימתי תבא שכינה ותשרה בו, והיו מצטערין הכל מפני שלא שרתה שכינה 
עליו, מה עשו, הלכו להם אצל חכמי לב, אמרו להן ומה אתם יושבין, העמידו אתם את המשכן ותשרה שכינה בינותינו. היו מבקשין 
להעמידו ולא היו יודעין ולא יכולין להעמידו, וכשהן חושבין להעמידו הוא נופל מיד. הלכו להם אצל בצלאל ואהליאב, אמרו להם בואו 
אתם והעמידו המשכן שאתם עשיתם אותו שמא על ידכם ראוי לעמוד, מיד התחילו להעמידו ולא יכלו. התחילו מסיחין ומרננין ואומרים 
ראו מה עשה לנו בן עמרם, שהוציא את ממונינו במשכן הזה והכניס אותנו לכל הטורח הזה ואמר לנו כי הקב״ה יורד מן העליונים 
ושורה בתוך יריעות עזים שנאמר (שמות כה) ׳ושכנתי בתוכם׳. ולמה לא היו יכולין להעמידו, אלא שהיה משה מיצר על שלא נשתתף הוא 
עמהן במלאכת המשכן, כיצד, הנדבה ניתנה ע״י ישראל והמלאכה נעשית ע״י בצלאל ואהליאב וחכמי לב, ולפי שהיה משה מיצר, העלים 
הקב״ה מהם ולא היו יכולין להעמידו. כיון שהטיחו פניהם מכל מקום ולא היו יכולין להעמידו נכנסו כל ישראל אצל משה, אמרו, משה 
רבינו כל מה שאמרת לנו עשינו וכל מה שצויתנו ליתן ולהוציא נתננו הכל והרי כל המלאכה לפניך, שמא חסרנו שום דבר או ויתרנו על 
(...) והיה משה מיצר על דבר זה, עד שאמר לו הקב״ה למשה לפי שהיית מיצר שלא היה לך  כל מה שאמרת לנו ראה הכל לפניך, 
עשייה ולא חלק במלאכת המשכן לפיכך לא יכלו אותן חכמים להעמידו, בשבילך, כדי שידעו כל ישראל שאם על ידך אינו עומד שוב 

אינו עומד לעולם, ואיני כותב לו הקמה אלא על ידך שנאמר ׳ויקם משה את המשכן׳ ועי״ש עוד בזה. 


  (לט (שמות    

    
(שם מ)

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



ּב 
ואני תפלה

ּתֹוָרְתָכ  ִלְלמֹד  ְוֶאְזֶּכה 
ַהְּקדֹוָשה ִלְשָמּה ָּתִמיד, 

ִלְשמֹר  ּוְלַלֵּמד  ִלְלמֹד 

ְוַלַעשֹות ּוְלַקֵּימ ֶאת ָּכל 

ִּדְבֵרי תֹוָרְתָכ ְּבַאַהָבה. 

ְּבתֹוָרֶתָכ,  ֵעיַני  ְוָתִאיר 

ה  ָמ ְכ ָח י  ִל נ  ֶּת ִת ְו

ִּדְקֻדָּשה,  ָוַדַעת  ּוִביָנה 

ִמָּכל  ּוְלַהְשִּכיל  ְלָהִבינ 

ה  ֶּכ ְז ֶא ֶש מ  י ִד ּמּו ִּל ַה

י  ֵר ְפ 	ִ ל  ָכ ְּב ד  ְלמֹ ִל

ה  ָש ֹו ד ְּק ַה ָכ  ְת ָר ֹו ת

ִמֻּכָּלמ  ּוְלהֹוִציא  ְלָהִבינ 

ת  ֹו ג ָה ְנ ַה י  ֵט ְּפ ְש ִמ

ְוֹלא  ֶּבֶאֶמת,  ְיָשרֹות 

ִמנ  ָא	ּור  ְוֹלא  ַאֶּטה 

ּוְשמֹאל,  ָיִמינ  ָהֶאֶמת 

ָּתִמיד  ְלַכֵּונ  ֶאְזֶּכה  ַרק 

ְוֵליַדע  ֶּבֶאֶמת,  ְרצֹוְנָכ 

ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְכ  ָּתִמיד 

W ל ַע ר  ָב ָּד ל  ָכ ְּב

ַהּתֹוָרה  ִלּמּוֵדי  ֵדי  ְי

ַהְּקדֹוָשה (ליקו״ת 	א).

מ  חּו ַר ְכ  ֶל ֶמ ָּנא  ָא
ַלַע	ֹק  ָנא  ַזֵּכנּו  ְוַחּנּונ, 

ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ַהְרֵּבה 

יֹומ  ְּבָכל  ַהְּקדֹוָשה 

ד  ִלְלמֹ ֶּכה  ְז ִנ ְו יֹומ,  ָו

נּו  ַהְי ִלְשָמּה,  ּתֹוָרה 

ִלמּוֵדנּו  ָּכל  ְהֶיה  ֶשִּי

ִלְשמֹר  ִנְזֶּכה  ְלַמַענ  ַרק 

ְוַלַעשֹות ּוְלַקֵּימ ֶאת ָּכל 

ּתֹוָרֶתָכ  ַתְלמּוד  ִּדְבֵרי 

ֶשָּכל  ְוִנְזֶּכה  ְּבַאַהָבה. 

אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֶשָּיְצאּו 

ְּבִחיַנת  ֶשֵהמ  ִמִּפינּו 

ֻּכָּלמ  ְנָשמֹות,  ִנּצֹוֵצי 

ָיבֹואּו ְוֻיְכְללּו ְוִיְתַלְּבשּו 

ה  ָל ִפ ְּת ַה ְכ  ֹו ת ְּב

ַהְּקדֹוָשה ְוִיְתַחְּדשּו ָשמ 

ִּבְבִחיַנת ִעּבּור,  ְלטֹוָבה 

ֻתְשַלמ  ֶזה  ֵדי  ְי ְוַעל 

ְּביֹוֵתר  ַהְּתִפָלה  ַהָאַרת 

ַעל  ָלנּו  הֹוַדְעָּת  ַּכַאֶשר 

ַהְּקדֹוִשימ  ַחָכֶמיָכ  ְיֵדי 

(תפלות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנמ 

ותחנונימ א).

היא  שבכתב  תורה  כ 

ותורה  החסד,  מצד 
מצד  היא  פה  שבעל 
ועמוד   (...) הגבורה, 
את  ל  ל ו כ י  ע האמצ
שניהם, ומשום זה נקרא 
אש  כולל  שהוא  שמים, 
גבורה  שהיא  אש  ומים, 

ומים שהם חסד.

מילואי חכמה
ניצוצי  הם  האותיות  כל  ולעשות  לשמור  לומד  שאדם  וכל התורה 
ידוע  הנה  בזה״ל:  (בהעלותך)  הארץ  פרי  בספר  זה  ענין  גבי  איתא  נשמות. 
ששים רבוא הם נשמות ישראל וכמו כן אותיות התורה (עיין ז״ח שה״ש צא ע״א) 
כידוע שאורייתא וקוב״ה וישראל כולא חד (זח״ג עג ע״א), וישראל הן הן גופי 
התורה. וידוע ׳באורייתא ברא קב״ה עלמא׳ (זח״א ה ע״א) שהן אותיות, ואין 
ואם  הקב״ה,  של  מאמרו  שהם  אותו  המחיה  אותיות  בלתי  בעולם  דבר  לך 
דבר  שמדבר  קודם  המדבר  האדם  הנה  ניכרים,  ואינם  בהעלם  הם  האותיות 
כל  שחיות  דמלתא  כללא  ניכרים,  ואינם  בכח  הם  והאותיות  הדיבור  הרי  מה 
בשעת  ומשגיח  זוכר  האדם  היה  אם  והנה   (...) שבתוכו.  האותיות  הם  דבר 
רד  (זח״א  העולם  נברא  שבהם  התורה  אותיות  מדבר  הוא  איך  התורה  לימוד 
התורה  אותיות  שורש  אל  אותיותיו  בדברי  מתדבק  היה  בעצמו  והוא  ע״א), 
שנתנה בזה העולם בקולות וברקים למען תהיה יראת ה׳ על פניו לבלתי יחטא 
ובקולות  עליו  נופל  והפחד  היראה  היה  ממילא  כ),  (שמות  בפסוק  כמבואר 
לחטוא  הענין  האפשרות  הוא  איך  כי  ח״ו  יחטא  שלא  יופיע  עליו  וברקים 
שבכל  התורה  אותיות  הם  וכו׳  חורב  מהר  שיוצאת  קול  בת  ענין  וזהו  בהנה. 
דהיינו  קול  הבת  שומע  שאינו  ומי  יום,  בכל  אותו  ומזכיר  מכריז  הוא  אדם 
שאינו מזכירו, אוי לו מעלבונה של תורה שבתוכו. (...) וזהו ארז״ל (זח״א קצא 
עיי״ש) שכל נפשות ישראל שיהיו עד משיח כולם עמדו בסיני וקבלו את  כ״ב 

התורה שהם האותיות של שרשם המזכירים אותם אל דמי לכם.

ניצוצי נשמות
נפלו  בריאה  בשעת 
שבירת  (ע"י  למטה  עולמות 

הן  והעולמות  כידוע),  כלים 

לכמה  ונתפזרו  אותיות,  בחי' 

מ"ן  העלאת  וע"י  ניצוצות. 

נעשה  ותפלה,  תורה  של 

והאותיות  מהניצוצות  צירוף 

בחי'  וזהו  עולם.  ונעשה 

שמכניס  קודם  כי  שלום, 

אלו הניצוצות והאותיות תוך 

אין  ותפלה,  תורה  דיבורי 

להם שום צירוף וחיבור, והם 

כי  ומחלוקת,  שברים  בבחי' 

חבירו,  על  מתגבר  ניצוץ  כל 

הדיבור  אל  וכשמכניסם 

מצרפם  הוא  דקדושה 

שלום.  בחי'  שזהו  ומחברם, 

דקדושה  הדיבור  ע"י  כי 

נעשה  ותפלה  תורה  של 

נעשה  שעי"ז  מ"ן,  העלאת 

נתתקנין  שעי"ז  כנ"ל,  שלום 

העולמות  כל  ונתחדשין 

בראן  כאילו  ונחשב  הנפולין, 

מחדש (ליקו"מ עה).

הוא  התחתון  שהשדה  ידוע 
וכל  העליונה,  השדה  דוגמת 

ושיח  והצמחים  העשבים 

ניצוצי  הם  כולם  השדה 

(ליקו"ה  עליונות  נשמות 

תפלת ערבית ד, כג).

כמה  אזי  עליון,  יחוד  בכל 
בחי'  שהם  שנפלו  ניצוצות 

נתעוררין  הנפולות  נשמות 

אז בתשובה, וחוזרין להשי"ת 

שורש  שהם  הרשעים  אלו 

ואז  אלו,  נשמות  ניצוצי 

נתחדש גם נשמת הצדיק ע"י 

לקבל  זוכה  ועי"ז  הזה,  היחוד 

חדשה  ונשמה  חדש  שכל 

(ליקו"ה נזיקין ג, ח).

כל  נפגמו  האדם  בחטא 
שהם  העוה"ז  חלקי  ארבע 

ניצוצי  בהם  ונתפזרו  דצח"מ 

נשמות (פי' הרמ"ז לזהר שמות).

לקרב  עבודתינו  עיקר  כל 
מן  הקדושים  הניצוצות  כל 

אל  בשבירה  שהן  הקליפות 

עליית  שיהא  הקדושה  מקום 

וכו'  השבירה  מן  הקדושה 

(מקור מים חיים פ' לך לך).

הבאים  זרות  המחשבות 
הניצוץ  מתאוה  כי  לאדם, 

אותיות  שבתוך  הקדוש 

לתיקון  זרות  המחשבות 

ולתקנו,  לשורשו  ולהעלותו 

וכל המחשבות זרות בעולמות 

העליונים האותיות הם אורות 

צחות, אלא שירדו למעמקים 

צואים  בלבושים  ונתלבשו 

(דגל מחנה אפרים פ' ויחי).

עיבור 
עולין  ולילה  לילה  בכל 
בסוד  התחתונים  נשמות 

בעת  רוחי'  אפקיד  'בידך 

מהם  ומתעברת  השכיבה, 

בסוד  דז"א  עלאה  נוקבא 

רבה  לבקרים  חדשים  '

העליה  ותועלת  אמונתיך'. 

לחדש  כדי  היא  ענינה  ההיא 

ולתת  ההם  הנשמות  את 

בהם,  ולהאיר  בהם  כח 

מה  הוא  הזה  החידוש  וענין 

המוחין  את  ומתקן  שמחדש 

שלו שהוא בחי' הנשמה שלו 

(שער  כנודע.   במוח  היושבת 

מאמרי רשב"י פי' האדר"ז).    

מעלין  הצדיקים  נשמות 
השינה  בעת  לילה  בכל  מ"ן 

מחדשת  והיא  המלכות  אל 

חדשים  ' בסוד  אותן 

הענין  וביאור  לבקרים'. 

חידוש הזה הוא שמאירה בהם בחי' מוחין דגדלות שהם הנקרא נשמות (שמות) בני אדם. (עץ חיים שער כט פ"ג).    יש מקום רוחני למעלה יקרא בכנוי רחם (...), ושם עיבור הנשמות ששים רבוא בכרס א' ונולדו כאחת, נמצא מצד בחינה זו שכל ישראל 

הם אחים ְוַאְחָוה כפולה, שכולם היו כאחד במקום אחד, על דרך האחים התאומים, והרי זה ייחוד גדול לנשמות מצד רוחניותם (ראשית חכמה, שער הענוה פ״ה).    עיבור היא מלה המורכבת מחסד וגבורה ע"ב רי"ו, ע"ב גי' חסד רי"ו גי' גבורה (מאורי אור, 

עיבור).    עיבור הוא בחי' אהיה, דפירושו דזמין לאמשכא ולאולדא (קה״י, עיבור).        כבוד  הקב״ה משרה שכינתו בתוך כל א' מישראל, נמצא כל א' מישראל נקרא לבוש, ולבוש נקרא כבוד (ליקו"מ צד).    סוד הבגדים הוא, שהסט"א עיקר 

אחיזתה היא בלבושים, שבפרצוף אין לה כ"כ אחיזה, והשכינה כשנתקנים הלבושים שלה נקראת כבוד, בסוד 'ר"י הוה קרי למאניה מכבדותיה' (פי' הרמח"ל, שמות כח, ב).    זה שאמרו בני לבן, 'לקח יעקב את כל אשר לאבינו', היינו שכל 

מהם  עשה  למעלה  אותם  והעלה  מלבן  הוציא  אשר  הקדושים  שהניצוצות  היינו  מכבדותא,  למאני  קרא  יוחנן  ר'  כי  לבוש  היינו  כבוד  הכבוד',  כל  את  עשה  לאבינו  'ומאשר  ממנה,  והוציא  יעקב  לקח  ממנה  יונק  לבן  שהיה  הקדושה  חיות 

לבושים בעולמות עליונים כמבואר בספה"ק, שבעליות העולמות הפנימיות של עולמות התחתונים נעשה לבושים בעולמות העליונים (מאור ושמש פ' ויצא).        

וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות. כתב בזה בספר מחנה דן (סי׳ ב, ו/ז) 
בזה״ל: הנה, מבואר בדברי רבינו שבלימוד שאדם לומד לשמור ולעשות, 
הנ״ל  בכוונה  לומד  כשאדם  דייקא  כי  שבדור.  הצדיק  תפילת  כל  תלויה  בזה 
עי״ז אותיות התורה שלומד הן ניצוצי נשמות, שאלו הנשמות מאירות לתפילה 
שבדור,  הצדיק  תפילת  בחי׳  (שהיא  הקדושה  שהשכינה  מ״נ,  העלאת  בבחי׳ 
אלו  עם  מתפארת  השכינה)  אברי  שהם  ישראל  תפילות  כל  נכללות  שבה 
הנשמות ׳חזי במה ברך קאתינא לגבך׳, ואז ממשיך לה בעל החוטם (הקב״ה) 
השכינה  קומת  וכשתושלם  לך׳.  אחטום  ׳תהילתי  בחי׳  שזה  אורות,  התרפ״ו 
והבחי׳ של העלאת מ״נ תהיה בשלימות (שכל זה תלוי בלימוד התורה שיהיה 
בבחי׳ לשמור ולעשות כנ״ל), אז יהיה גם הזיווג השלם, בחי׳ הגאולה. ולפי 
הנ״ל (שתפילת הצדיק שבדור שתהיה בחי׳ חוטם תלויה בלימוד שיהיה בבחי׳ 
 (...) הזה,  בלימוד  תלוי  המשפט  תיקון  שגם  מובן  ממילא  ולעשות)  לשמור 
שהרי נתבאר לעיל שעיקר תיקון המשפט הוא מה שבכל דרכיו מתנהג עפ״י 
ממשפטי  שנוטה  מה  הוא  המשפט  קלקול  (ועיקר  התוה״ק  ומשפטי  דיני 
התורה לימין או לשמאל), שעל כן לתיקון המשפט בהכרח ללמוד התורה כדי 
לשמור  ללמוד  שצריך  דהיינו  עצמו,  את  לשמור  וממה  לעשות  מה  שידע 
כל  תלוי  בזה  ולעשות,  לשמור  בכוונה  שבלימוד  עכ״פ  נמצא   .(...) ולעשות 
והן  המשפט,  תיקון  תלוי  שבו  משום  הן  והפרטית),  (הכללית  הגאולה  תיקון 
(שזה  השכינה  אל  החוטם  בעל  של  וההשפעה  הזיווג  עצם  תלוי  שבו  משום 

תלוי בנשמות המלובשות בתפילה, שזה נמשך דייקא ע״י הלימוד הנ״ל). 
התפלה שהוא בחי׳ כבוד אל. כדאיתא בזה בליקו״ה (או״ח תפלת המנחה ו, א) בזה״ל: עיקר שלימות הגדלת כבודו ביותר הוא ע״י התפילה, שבזה שמתפללין 
על צרכיו, בזה מודים שהשי״ת מנהיג עולמו ומשגיח בפרטיות על כל דבר שבעולם ובידו לשנות הטבע, ונתן לנו כח ורשות לרצותו ולפייסו 
כבודו  הגדלת  עיקר  וזה   (...) מחסורינו,  כל  ולמלאות  טובים  שאינם  הגזירות  כל  לבטל  הרחמים  למידת  הדין  ממידת  שישוב  עד  ותחנונים  בתפילה 

בשלימות כנ״ל, ועל כן עיקר שלימות הכבוד הוא ע״י התפילה כנ״ל.    

ילקוט הנחל

וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות. ׳לשמור ולעשות׳ דייקא, 
כדאיתא בליקו״ה (או״ח ברכת הריח ד, מ) בזה״ל: וזהו ותן בליבנו 
בינה וכו׳ ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים וכו׳, כי אנו צריכין 
עכשיו לזכות ללימוד כזה שנזכה על ידו לשמור ולעשות ולקיים את 

כבר  התורה  כי  התורה,  דברי  כל 
המצוות  כל  יודעין  ואנו  קיבלנו 
זעירין  אעפ״כ  אבל  השי״ת,  שציוונו 
דברי  כל  את  לקיים  שזוכין  אינון 
מבקשין  אנו  כן  ועל  התורה, 
שנזכה  כזה  ללימוד  שנזכה  מהשי״ת 
את  ולקיים  ולעשות  לשמור  ידו  על 
איתא  ועוד  באהבה.  תורתו  דברי  כל 
כל  וז״ל:  הליקו״ת,  בהקדמת  זה  בענין 
עיקר כוונת רבינו הקדוש והנורא ז״ל 
רק  הכל  היה  שגילה  התורות  בכל 
ונתאמץ  שנשתדל  המעשה,  בשביל 
ולעשות  לשמור  עוז  בכל  ונתחזק 
ולקיים ככל הנאמר בכל תורה ותורה, 

ונחשוב דרכנו כמה אנו רחוקים מאלו הדברים המוזכרים בכל תורה 
ותחנונים  ובקשות  הפצרות  בריבוי  ַלֵּׁשם  ונעתיר  ונתפלל  ותורה, 
שירחם עלינו ויזכנו ויקרבינו ברחמיו המרובים שנזכה לקיים כל מה 
כל  על  השי״ת  לפני  שיחנו  ונשפוך  התורה,  באותה  שם  שנאמר 
הדברים הנאמרים שם שנזכה לקיימם ולהגיע אליהם בשלימות. 

האותיות הם ניצוצי נשמות. איתא בשל״ה (קרח, תורה אור א) 
רבוא,  ששים  היו  ישראל  בני  מספר  כי  דע,  בזה״ל: 
ואמרו המקובלים שהם ששים רבוא נשמות היוצאות מששים רבוא 
אותיות התורה, ֶׁשרּוְחִנִּיית התורה הם נשמות ישראל, והדור שקבלו 
רבוא  ששים  היו  הם  התורה  את 
הבאות  הדורות  ואח״כ  הנשמות, 

אחריהם הם כולם ענפים מהם.
עיבור .  בבחי׳  ונתחדשים שם 
בכתבי  כדאיתא 
יב)  (הקדמה  הגלגולים  בשער  האריז״ל 
זמן  הגיע  כאשר  כי  ודע,  בזה״ל: 
לבוא  הקליפות  מתוך  הנשמה  צאת 
לבוא  בתחילה  צריכות  הם  בעוה״ז, 
יתרון  כפי  כי  ודע,   (...) בעיבור. 
תוך  העיבור  בסוד  עיכובם  זמן 
הארתם  גודל  יתרון  כך  המלכות, 
גם   (...) הקליפות.  מחלאת  וזיכוכם 
דע הקדמה אחרת והיא, כי כל אלו 
הנשמות כאשר יוצאות מתוך הקליפות לעלות אל הקדושה בסוד 
העיבור כנזכר, אינם יוצאות אלא ע״י תפילותיהם של ישראל, כי 
ג״כ  או  כנודע,  מ״ן  בסוד  הקדושה  אל  ועולות  יוצאות  הם  אז 
יוצאות ע״י איזה יחוד שמייחד האיש הצדיק בעוה״ז, או יוצאות 
בשער  אצלינו  (כמבואר  בעוה״ז  האדם  שיעשה  מצוה  איזו  ע״י 
שע״י  נשמות  יש  כי  ודע,  ועניינם).  היחודים  מציאות  רוה״ק, 
איזו פגם שיש בתחתונים, או מחמת פגם שיש בהם עצמם שחטאו בתחילה בהיותם בעוה״ז ועי״ז הם יורדות בעמקי הקליפות, ואם 
אז נזדמנה יציאת ועליית איזו נשמה מתוך הקליפה (...) יש יכולת באותה נשמה שבמלכות לאחוז אותם הנשמות שהם פגומות קודם 

שירדו אל הקליפות ולהעמידם ממקומם ולהחזירם עימה למעלה עי״ש. ְוַקֵּׁשר הדברים לכאן ע״פ הקדמות רבינו במאמר זה. 
השמים מספרים כבוד אל. ביאור פס׳ זה על דרך הפשט הוא, שהשמים וצבאם הם עדות על הש״י, כדכתיב בתהלים (יט, א–ד): ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: יֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶֹמר ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחּוֶה ָּדַעת: ֵאין אֶֹמר ְוֵאין ְּדָבִרים 
הרקיע  מספרים. רצה לומר ע״י השמים נראה כבוד האל וכאילו הם יספרו כבודו. ומעשה. ומעשה.  ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם: ופירש המצו״ד (שם): השמים מספרים.השמים 
מגיד ומעיד על פלאי מעשה ידי ה׳.   השמים וכו׳ היינו התורה שהוא אש ומים. התורה נקראת שמים, כדאיתא בפסיקתא רבתי (הוספה 
ב, א): ׳השמים מספרים כבוד אל׳, התורה שנתנה מן השמים היא מספרת כבוד אל, וכן הוא אומר ׳בהכינו שמים שם אני׳. ׳ומעשי ידיו 
מגיד הרקיע׳ הן הלוחות שנאמר ׳והלוחות מעשה אלקים המה׳. ומצינו כי שמים נקראו אש ומים, כדשנינו בחגיגה (יב ע״א): מאי שמים, אמר 
רבי יוסי בר חנינא ששם מים. במתניתא תנא אש ומים, מלמד שהביאן הקב״ה וטרפן זה בזה ועשה מהן רקיע. וגם התורה היא בבחי׳ 
ועמודא   (...) דגבורה,  מסטרא  פה  דבעל  ואורייתא  דחסד,  מסטרא  דבכתב  כאורייתא  בזה״ל:  ע״א)  רנז  (פינחס,  בזהר  כדאיתא  ומים,  אש 
דאמצעיתא כליל תרווייהו, ובגין דא אתקרי שמים, כליל אש ומים, אש דגבורה ומים דחסד. ובמקומות רבים מצינו דנמשלה תורה לאש ולמים, 
סמיכות  את  דורש  רבינו  תהלתו.  כבוד  שימו  ע״ב.    ל׳  קידושין  ועי״ע  למים׳.  לכו  צמא  ׳כל  כדכתיב  ולמים  כאש׳,  דברי  כה  ׳הלוא  כדכתיב  לאש 
המילים כבוד ותהלה (תפילה), כדכתיב בתהלים (סו, א–ב): ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור ָהִריעּו  ֵלאִקים ָּכל ָהָארֶץ: ַזְּמרּו ְכבֹוד ְׁשמֹו ִׂשימּו ָכבֹוד ְּתִהָּלתֹו: 

   התורה וכל  ז
     
    

  
(יט (תהלים  
 

      
     
(סו (תהלים  
     

שכל  בגלגולים  *(כמובא 
המלכות  בתוך  באים  הנשמות 
שם). ונתחדשים  עיבור  בבחי׳ 

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



ּב
עצה ותושיה

המ  ותפלה  תורה 
זה  את  זה  מחזקינ 

ומאירינ זה לזה, על כנ 

צריכינ לע	וק בשניהמ 

התורה  וכל  דייקא, 

לשמור  לומד  שאדמ 

האותיות  כל  ולעשות 

נשמות,  ניצוצי  המ 

בתוכ  נתלבשינ  והמ 

ונתחדשימ  התפלה 

עיבור,  בבחינת  שמ 

אור  גמ  נשלמ  ועי"ז 

אכ  ביותר,  התפלה 

ת  ו מ י ל ש ה ר  ק י ע

שמקשרינ  ע"י  הוא 

התפלה  את  ומביאינ 

ר  ו ד ב ש ק  י ד צ ה ל

(קיצור ליקו"מ ב, ה).

ּב 
ואני תפלה

ֵני  י ֵע ֶאת  ִתְפַּתח  ְו
ְּבֶדֶרְכ  ְוַדְעִּתי  ִשְכִלי 

ימּות  ִמ ְּת ַה ְו ֶמת  ֶא ָה

ָהַאִמִּתי, ֶשֶאְזֶּכה ֵליַדע 

ָהֶאֶמת  ַהֶּדֶרְכ  ֵהיֵטב 

ַלַעשֹות  ֵאיְכ  ְוַהָּנכֹונ 

ת  ִפּלֹו ְּת ת  רֹו ַהּתֹו ֵמ

ת  ֹו ּי ִּת ִמ ַא ַו ת  ֹו א ָנ

ִּכְרצֹוְנָכ ְוִכְרצֹונ ְיֵרֶאיָכ 

ָהַאִמִּתִּיימ  ַהַּצִּדיִקימ 

ַאֶשר ִּגּלּו ֵאּלּו ַהִחּדּוֵשי 

ֶפנ  ְּבאֹ ָּבעֹוָלמ,  תֹוָרה 

מ  י ִע שּו ַע ַש ּו  ל ַע ַּי ֶש

ַעד  ְלָפֶניָכ,  ְּגדֹוִלימ 

ָכ  י ֶמ ַח ַר ר  ֵר ֹו ע ְּת ֶש

ת  ּו מ ֵל ְש ִּב ת  ֶמ ֶא ֶּב

ּוְתִשיֵבִני ֵאֶליָכ ֶּבֶאֶמת. 

ְלַכֵּונ  ֶשֶאְזֶּכה  ָעְזֵרִני 

ֶשל  ַהְּקדֹוָשה  ַּכָּוָנָתמ 

ָהַאִמִּתִּיימ  ַהַּצִּדיִקימ 

ֶשֶאְלמֹוד  ָמקֹומ  ְּבָכל 

ַהְּקדֹוִשימ,  ְּבִ	ְפֵריֶהמ 

ָנאֹות  ְּתִפּלֹות  ּוְלַ	ֵּדר 

ל  ָּכ ל  ַע ְקדֹושֹות  ּו

ימ  ִר ֶאָמ ֶּנ ַה ימ  ִר ְּדָב ַה

ְּבִדְבֵריֶהמ  ְוַהְמֻרָּמִזימ 

ת,  ֶמ ֶא ֶּב מ  י ִש דֹו ְּק ַה

ָלֶהמ  ְלַהִּגיַע  ֶשֶאְזֶּכה 

ִלְשּפְֹכ  ְוֶאְזֶּכה  ְמֵהָרה, 

ְיֵדי  ַעל  ְלָפֶניָכ  ִשיִחי 

ָּכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ֶשִּגּלּו 

ימ  ִּי ִּת ִמ ַא ימ  ִק י ִּד ַּצ ַה

ָּבעֹוָלמ (ליקו"ת ח"ב כב).

כא וכמו שרבי יוחנן היה 

קורא לבגדיו מכבדי.

באותו  וראה,  בוא  כב 

את  משה  שהעמיד  הזמן 
המשכן, הסתכל בכל אלו 
עבודות שהיו כפי שראוי 
להיות, ואז העמיד אותו, 
שהיו  העבודות  אלו  וכל 
בו במשכן, כל אחת ואחת 
הביאו לו למשה, וסוד זה 
רעותיה  אחריה  ׳בתולות 
׳מובאות  לך׳,  מובאות 
את  ׳ויביאו  שכתוב,  לך׳, 

המשכן אל משה׳.

זה  בענין  איתא  שבדור.  לצדיק  המובאות  בתפלה  והנשמות המלובשין 
הן  דעלמא  חללא  אוירא  כי  דע,  בזה״ל:  (פ״ה)  הישר  קב  בספר 
וכמו  מנוחתן,  למקום  לבוא  עדיין  יכולין  שאינם  אדם  בני  מנשמות  מלאים 
שהעידו תלמידיו של הרב האר״י ז״ל שהיה אומר להם, דעו, כי אוירא דעלמא 
וחללה הן מלא נשמות הנדחין שאינם יכולין לבוא עדיין למנוחתם. ופעם אחד 

הלך האר״י ז״ל ללמוד תורה בשדה, וראה הוא בעצמו שכל האילנות היו מלאים נשמות בלי מספר, וכן היו על פני השדה, וגם על פני המים היו כמה רבבות 
את חבריהם  והיו מונעים  על פשעיהם,  עשו תשובה  שלא  בעבור  לפרגודא קדישא,  מחוץ  והשיבו, שנדחו  כאן,  מה טיבם  ז״ל  האר״י  הרב  אותן  ושאל  נשמות, 
מלעשות תשובה, והיו נע ונד בארץ ובאוירא דרקיע, זה בכה וזה בכה, ועכשיו היו שומעים בת קול המכריזה בכל העולמות שיש איש אחד צדיק בארץ האריז״ל 
אשר יש כח בידו לתקן הנשמות הנדחות, וע״כ נאספו לכאן לבקש ממנו לרחם עליהם לתקן אותם, כדי שיוכלו לבוא למקום מנוחתם ולא יסבלו עוד צער גדול 
כזה, והבטיח האר״י החסיד ז״ל לעשות לטובתם מה שהוא באפשרית, וסיפר אח״כ האר״י ז״ל לתלמידיו המעשה הזה, כי ראו שהאר״י ז״ל שאל להם להנשמות 
ולא ידעו למי שואל ומי היה המשיב, עכ״ל. ובחיבורו כתוב שאלו הנשמות היו יכולין להעלות אותם בתפלה של צדיק, כיון שהצדיק מתפלל בכוונה אז תפלתו 
עולה למעלה תחת כסא הכבוד, ואז מתלבשים באותה התפלה כמה נשמות ומתלוים בהדי אותה תפלה כמ״ש הזוהר (בלק קצה ע״א) בסוד הפסוק ׳תפלה לעני כי 
יעטוף ולפני ה׳ ישפוך שיחו׳, כמה נשמות מתעטפין ומתדבקין בתפלה של עני, ואין תפלה יותר חביב קמיה הקב״ה כמו תפלה של עני ותפלה של צדיק, שעולין 
בלהב גדול ונורא השורף סביביו, והסט״א מתייראים להתקרב למקום תפלת העני ותפלת הצדיק, וע״י כן הנשמות הנדחות עולין עם התפלה, וזהו הענין ממש 

מילואי חכמה

מיין נוקבין 
עיקרם  נוקבין  המיין  כי  דע 
שבהם  החסדים  כי  גבורות, 

שלטא  נקבה  בסוד  טפלים 

הם  דכורין  והמיין  דכורא,  על 

להם  טפלין  והגבורות  חסדים 

(עולת תמיד שער רה"ש).    

ומיין  מ"ן  שסוד  אחי  דע 
מאוד,  גדול  סוד  הוא  דכרין 

התורה  רזי  כל  הכולל 

יבוא  לא  כי  העולם,  ותיקון 

הבריאה  ותוספות  התחדשות 

התחייה  לאחר  או  עתה 

ולא  אחרית,  ועד  מראשית 

יצא ויעלה שום צדיק מלמטה 

שום  יהיה  ולא  מלמעלה  או 

הנהגה בעולם, כי אם ע"י מים 

שער  המלך  טהורים הללו (עמק 

ה פס"ד).

מ"ן,  סוד  אלא  עליה  אין 
הצדיקים,  מעשה  התעוררות 

צדיקים  דתתאי  אתערותא 

הוא  וכן  התחתון.  שבעולם 

ע"א) וז"ל  ד  בזוהר שה"ש (ז"ח 

אתערותא  דאצטריך  'כמה 

לאתערא  לעילא  מתתא 

מתתא  ומטרוניתא  מלכא 

לעילא, כן אצטריך אתערותא 

לאתערא  ומטרוניתא  ממלכא 

אפשר  אי  כי  ואמא'.  אבא 

ע"י  אם  כי  מ"ן,  להעלות 

התחתונים  של  הטוב  מעשה 

שפע  איזה  המעורר  כנודע, 

טוב להריק עלינו ברכה מסוד 

שהשכינה  העליון,  הזווג 

אומרת 'חזי במאי ברא אתינא 

כך  יג.),  ויקרא  (זהר  לקמך' 

וכך  כך  לימודו,  שקידת  וכך 

הדין  שורת  לפיכך  מעשיו, 

על  וברכה  שפע  שתתן  הוא 

(עמק  התחתון  להעולם  ידו 

המלך שער א פ"ב). 

וגניזת  הכלים  בשבירת 
הארתן  נשארה  האורות 

עולים  ומשם  השברים.  בתוך 

התחתונים  בסיוע  נצוצים 

עד  למעלה  ולהתיחד  להאחז 

למקומן.  האורות  שחוזרים 

אמרנו  אשר  הזה  הסילוק  וכל 

למעלה  הנעשים  מ"ן  סוד  הוא 

ממש  הצדיקים  מנפשות 

כל המצוות  כי  בשעת סילוקן, 

יחד  מתכנסות  בחייהם  שעשו 

האדון  לפני  ולראות  לעלות 

ה' צבאות, כטעם 'והלך לפניך 

ה'  ש'כבוד  בשעה  צדקך' 

יאספך' (יונת אלם פכ"ב).

טובים אשר ישתדל  מעשים 
ויעלה  הזה  בעולם  אדם 

עליונים  אורות  באמצעותם 

נקראים  הם  נשמתו,  בשורש 

יח.)  ח"א  (זהר  ז"ל  בדבריהם 

ירדו  אלו  ובעלות   (...) מ"ן. 

בהתעוררות  כי  דכורין,  מיין 

מים  יתעוררו  התחתונים 

אורות  להשפיע  העליונים 

(אוה"ח  נשמתו  בסוד  נוראים 

בראשית כח, יד).

גם  ריח,  נקרא  מ"ן  בחי׳ 
וסוד  מבינה,  הן  הנשמות 

הבינה נקרא ריח (קה"י, ריח).

וז״ל:  אחרת,  גירסא  בזה  איתא  (תריב)  ובחיי״מ  אותנו.  מלבשת  שהיא  על שם 
מצינו בקונטרסים ישנים מכת״י החברים וכו׳ אשר שם הלשון מתוקן יותר 
שם,  כתוב  הנדפס.  בהספר  ז׳  באות  ב׳  בסימן  הכהנים  אל  אמור  בהתורה 

והנשמות עם התפילה נקרא כבוד על שם שהיא מלבשת אותםאותם וכו׳. 

ילקוט הנחל

והן מאירין זה לזה. כדאיתא גבי ענין זה בליקו״ה (או״ח ר״ח ה, לה) 
בזה״ל: אמרו רז״ל (ברכות ו ע״א) על פסוק כרום זולות, אלו 
דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בה, ומאי ניהו, 
תפילה. כי שלימות עליית התפילה יהיה רק לעתיד כשיבוא משיח 
ישראל,  זמירות  נעים  שהוא  דוד  בן 
יהיה  משיח  של  זיינו  כלי  עיקר  כי 
משיח  נקרא  כן  ועל  התפילה.  רק 
אפינו  רוח  כמ״ש  חוטם,  בחינת 
משיח ה׳. בחינת ותהלתי אחטום לך 
ב׳  בסימן  רבינו  זה  כל  (כמ״ש  וכו׳. 
ובשאר  הכהנים׳  אל  ׳אמור  בהתורה 
לברר  יגיעתנו  כל  ועכשיו  מקומות). 
ולהעלות את התפילה, ובאמת מחמת 
על  בשלימות,  עדיין  התפילה  שאין 
בתכלית  אינה  התורה  גם  כן 
השלימות והיא מלובשת בכתנות עור 
הדעת,  העץ  יניקת  משתלשל  שמשם 
ומחמת זה יש בה שני בחינות, זכה 
נעשית לו סם חיים לא זכה וכו׳, ומחמת זה באמת רבים נכשלו 
ועברו על התורה. ועל כן אנו צריכין להתייגע בכל דור ודור ובכל 
עת וזמן לברר את התורה והתפילה, כי תורה ותפילה שניהם אחד 
תפילה.  מהתורה  לעשות  צריכין  כן  ועל  וכנ״ל.  בזה  זה  ותלויים 
ובליקו״ה (חו״מ נחלות ד, כב) ביאר בזה לעובדא ולמעשה את ענין הארתם 
וזה בחי׳ גודל עוצם המעלה לעשות מהתורות תפילות,  וז״ל:  זל״ז, 
כי כל התורה שאדם לומד באה בתוך התפילה ונתחדשה שם והם 
מחזקין זא״ז כנ״ל. וזה אפי׳ כשהתורה שעוסק בה אין לה שייכות 
בפשיטות עם התפילה, כגון שלומד דיני ממונות ואח״כ מתפלל על 
שמירת שבת וכיוצא, אבל בוודאי הוא מעלה יתירה ועצומה כשזוכה 
לעשות תפילה מהתורה בעצמה שעוסק בה, שאז התורה והתפילה 
ומאירין זה לזה ביותר  הם אחדות גמור ביותר ואז מחזקין זא״ז 
ויותר. וע״כ ענין זה לעשות מתורות תפילות יקר מאד מאד ונעשה 
בדבריו  כמבואר  דוגמתם  שאין  למעלה  גדולים  שעשועים  מזה 
עד  נפלא  ביחוד  ותפילה  תורה  עי״ז  מייחדים  כי  ז״ל,  הקדושים 
שנעשים אחדות גמור והם מחזקים זה את זה ביותר וכנ״ל.   
והן מאירין זה לזה. ביאר בזה בעצוה״מ (תפילה, ז) ע״ד הפשט בזה״ל: 
תורה ותפילה מחזקים זה את זה ומאירים זה לזה, היינו שע״י 
שעוסק בתורה באמת לשם שמים בלי שום שקר, זוכה שיתעוררו אצלו 
חשק ורצון להתפלל בהתלהבות, לכוון לפירוש המילות כראוי ולהרגיש 
חיות בדיבורי התפילה, וע״י ההתחזקות בעבודת התפילה באמת בלי 
שום שקר, זוכה לחשק והתמדה לעסק התורה באמת כראוי. על כן 
שיהיה  רק  בתפילה,  הן  בתורה  הן  דווקא,  בשניהם  לעסוק  צריך 
בתורה  כשעוסק  רק  לשלימות  להגיע  אפשר  אי  כי  גמורה.  באמת 
צריך  כי  בזה״ל:  (ב)  הנחל  במי  עוד  בזה  וביאר  כראוי.   באמת  ותפילה 
לעסוק בשניהם דווקא בתורה ובתפילה, והן מחזקין ומאירין זה לזה, 
אצל  זיין  כלי  התפילה  נעשה  אז  בתורה  גם  כשעוסקים  דייקא  ואז 

משיח וכן בפרטיות אצל כל אחד מישראל שיכבוש הכל ע״י תפילה.   
מאירין זה לזה. דייק בזה בביאה״ל (ב) בזה״ל: מפרש בזה תיבת 
לשון  שהוא  דלעיל),  מספרים  השמים  (בפס׳  ׳מספרים׳ 
וביאר  לך.  מובאות  ריעותיה  אחריה  בתולות  ואור.    ספיר 
בזה במי הנחל (ב) בזה״ל: היינו שזה (מזמור זה) קאי על מלך המשיח 
כמ״ש  בהם  שנתלבשה  התורה  עם  התפילות  כל  מובאים  שאליו 
׳ויביאו את המשכן אל משה משיח׳ (ועי׳ בזהר פקודי ד׳ רל״ה), ואז 
בזה״ל: מבאר בזה אגב אורחא לסוף ענין  (ב)  בביאה״ל  בזה  התפילה הוא כלי זיין שילחום בה כל מלחמותיו ויכבוש על ידה הכל. וכתב 

הכתוב ׳חגור חרבך על ירך גבור׳ הנזכר לעיל בפנים, בשבח הצדיק שסובב עליו זה המזמור.  

כדאיתא  לבוש,  בחי׳  הוא  כבוד  מכבדותא.  למאניה  קרא  ר' יוחנן 
ע״א): ׳וכבדתו מעשות דרכיך׳, ׳וכבדתו׳, שלא יהא  (קיג  בשבת 
קרי  יוחנן  דרבי  הא  כאוכי  חול,  של  כמלבושך  שבת  של  מלבושך 
למאניה מכבדותי.   בתולות אחריה. מזמור זה נדרש כולו לעיל 

מלך  על  חרבך׳)  ׳חגור  ד״ה  ב׳  (אות 
המשך  את  רבינו  דורש  ועתה  המשיח, 
יד– (מה,  בתהלים  כדכתיב  זה,  מזמור 
ְּפִניָמה   ֶֶמל ַבת  ְּכבּוָּדה  ָּכל  טז): 
ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה: ִלְרָקמֹות ּתּוַבל 
ֵרעֹוֶתיָה  ַאֲחֶריָה  ְּבתּולֹות   ֶַלֶּמל
ָוִגיל  ִּבְׂשָמחֹת  ּתּוַבְלָנה   :ָל מּוָבאֹות 
המצו״ד  ופירש   :ֶֶמל ְּבֵהיַכל  ְּתבֶֹאיָנה 
מכובדה  אשה  כל  כבודה.  כבודה.כל  כל  (שם): 
ובת מלך היושבת פנימה בחדרה לפי 
עשוי  לבושה  אשר  כבודה  רוב 
ממשבצות זהב. לרקמות.לרקמות. בבגדי רקמה 
בתולות בתולות  המשיח.  למלך  מובאה  תהיה 
אשר  הבתולות  עם  ר״ל  אחריה.אחריה. 

כולן  כאחת,  עמה  ההולכים  רעותיה  ועם  לשמשה  אחריה  תלכנה 
תהיינה מובאות מארצם בשמחה ותבואנה בהיכל מלך, ר״ל בשמחה 
על  גם  זה  פס׳  חז״ל  שדרשו  מצינו  ועוד  המשיח.  מלכות  עול  יקבלו 
הקמת המשכן, כדאיתא בשמו״ר (נב, א): ויביאו את המשכן אל משה.ויביאו את המשכן אל משה. ר׳ 
תנחומא בר אבא פתח ׳לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה 
מובאות לך׳. מהו ׳לרקמות׳, זה המשכן שהוא מצוייר כמ״ש ׳ורוקם 
בתכלת׳ הוי לרקמות. מהו ׳תובל למלך׳, זה משה שנקרא מלך כמ״ש 
(דברים לג) ׳ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל׳. 
ישראל  אלו  רעותיה׳,  אחריה  ׳בתולות  המשכן.  לו  שהביאו  ׳תובל׳, 
שנקראו בתולות כמ״ש (שיר ד) ׳גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין 
חתום׳. ׳רעותיה׳, שהן רעיו של הקב״ה שנאמר (תהלים קכב) ׳למען 
אחי ורעי אדברה נא שלום בך׳. ׳מובאות לך׳, שביום שנגמר המשכן 
הביאוהו אצלו לכך נאמר ׳ויביאו את המשכן אל משה׳. ופירש העץ 
יוסף (שם): דקרא אשמועינן הכבוד שעשו ישראל למשה רבם ושמחתם 
במשכן, והיו מביאים לו את מלאכת המשכן בכבוד גדול ובקיבוץ כל 
ישראל  לכלל  רמז  הוא  ׳בתולות׳   (...) נאים.  בגדים  ולובשים  ישראל 
המון עם, ובכינוי ׳רעותיה׳ הוא רמז לחכמים וצדיקים שבאותו הדור 
באו  אחת  בכנופיא  וכולם  להקב״ה,  אהובים  רעים  נקרים  שהם 
למשה. וכן איתא בזהר (פקודי, רלה ע״א) בזה״ל: כב תא חזי, בההוא זמנא 
כדקא  דהוו  עבידאן  אינון  בכל  אסתכל  משכנא,  ית  משה  דאוקים 
יאות, וכדין אוקים ליה, וכל אינון עבידאן דהוו ביה במשכנא, כל 
חד וחד אייתיאו ליה למשה, ורזא דא (תהלים מה) ׳בתולות אחריה 
רעותיה מובאות לך׳, ׳מובאות לך׳, דכתיב, ׳ויביאו את המשכן אל 
אחריה  ׳בתולות  הכתוב  סוד  וזה  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש  משה׳. 
אחריה  ההולכים  המלכות  מלאכי  הם  אלו  לך׳,  מובאות  רעותיה 
ומעלים אותה אל ז״א שהוא סוד משה, ומה שכתוב ׳מובאות לך׳ 
את  שהביאו  כלומר  משה׳,  אל  המשכן  את  ׳ויביאו  דכתיב  היינו 
המשכן שהוא סוד המלכות עם מלאכיה אל משה שהוא סוד ז״א, 
להאיר להם ולתקנם ולקשטם כראוי. וכתב בזה האריז״ל בספר הליקוטים 
(פ׳ האזינו) בזה״ל: ענין ׳בתולות אחריה רעותיה מובאות לך׳, (...) יש 
נשמות שעדיין לא באו ונקראים בתולות. (עי״ל אות ו ד״ה ׳ויביאו את 
המשכן אל משה׳, ודוק וראה, כי פסוקים רבים ופירושיהם המובאים במאמר 

נאמרו בעת הקמת המשכן, והם משלימים ומבארים אלו את אלו).

     

    
      
    
    
    
   
(תהלים מה)



 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



ּב 
ואני תפלה

ַּתְ	ִּתיר  ָפֶניָכ  ״ָלָּמה 
ְוַלַחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְשַּכח 

ַנְפִשי  ִּתְזַנח  יי  ָלָּמה 

ִמֶּמִּני.  ָּפֶניָכ  ַּתְ	ִּתיר 

ְּבָרחֹוק  ַּתַעמֹד  יי  ָלָּמה 

ַּבָּצָרה.  ְלִעּתֹות  ַּתַעִלימ 

ֵתר ָלֶנַצח,  ָּ ַעד ָמה יי ִּת

ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאש ַחָמֶתָכ. 

ִּתְשָּכֵחִני  יי  ָאָנה  ַעד 

ַּתְ	ִּתיר  ָאָנה  ַעד  ֶנַצח, 

ַעד  ִמֶּמִּני.  ָּפֶניָכ  ֶאת 

ֵעצֹות  ָאִשית  ָאָנה 

ִּבְלָבִבי  ָיגֹונ  ְּבַנְפִשי, 

ָירּומ  ָאָנה  ַעד  יֹוָממ, 

ַּתְ	ֵּתר  ַאל  ָעָלי.  אֹוְיִבי 

ַצר  ְּביֹומ  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָכ 

ָאְזֶנָכ  ֵאַלי  ַהֵּטה  ִלי, 

ְּביֹומ ֶאְקָרא ַמֵהר ַעֵנִני. 

ָּכְלָתה  יי  ַעֵנִני  ַמֵהר 

ָּפֶניָכ  ַּתְ	ֵּתר  ַאל  רּוִחי 

ִעמ  ִנְמַשְלִּתי  ְו ִמֶּמִּני, 

יי  "ַעֵנִני  בֹור",  יֹוְרֵדי 

ְגדֹוָלה  ְבָצָרה  ִּכי  ַעֵנִני" 

ָּפֶניָכ  ַּתְ	ֵּתר  "ַאל  ָאִני, 

ִּתְתַעַּלמ  ְוַאל  ִמֶּמִני, 

ֶשל  ִרּבֹונֹו  ִמְּתִחָּנִתי". 

עֹוָלִמימ,  ֶמֶלְכ  עֹוָלמ 

ַּבּכֹל,  מֹוֵשל  ּכֹל,  ַאדֹונ 

ָמֵלא  ְ	ַּתֵּתר,  ִמ ֵאל 

ְלַבד  ַאָּתה  ַרַחִמימ, 

ּתֶֹקפ  עֶֹצמ  ֶאת  יֹוֵדַע 

ַהַהְ	ָּתָרה  ַּתַעלּומֹות 

ֶשִהְתַּגְּבָרה ַעְכָשו ְמאֹד 

ַהָּללּו ְּבעּוְקָבא  ָּבִעִּתימ 

ִהְ	ַּתְרָּת  "ִּכי  ִדְמִשיָחא, 

ַוְּתמּוֵגנּו  ִמֶּמּנּו  ָפֶניָכ 

ְוִנְתַקֵּימ  ֵנינּו",  ַעוֹ ְּבַיד 

ַּבַעוֹונֹוֵתינּו  ַעְכָשו  ָּבנּו 

ַהְ	ֵּתר  "ְוָאנִֹכי  ָהַרִּבימ, 

ַאְ	ִּתיר ָּפַני ַּבּיֹומ ַההּוא 

ַעל ָּכל ַאֶשר ָעָשה", ִּכי 

ְמאֹד  ֵמִאָּתנּו  ִנְ	ַּתְרָּת 

ֶנְעַלמ  ַאֶשר  ַעד  ְמאֹד, 

ָּתְקְּפָכ  ֵמִאָּתנּו  ְוִנְ	ַּתר 

ָכ  ְּת ְר ַא ְפ ִת ְו ָכ  ְל ְד ָג ְו

ּוֶמְמַשְלְּתָכ  ּוַמְלכּוְתָכ 

ל  ַּבּכֹ ַאֶשר  ַהְּגדֹוָלה 

ִרּבֹונֹו   ( . . . ) ָמָשָלה. 

ֶשל  ִרּבֹונֹו  עֹוָלמ  ֶשל 

עֹוָלמ,  ֶשל  ִרּבֹונֹו  עֹוָלמ 

ְוֹלא  ְלַדֵּבר  ֶּפה  ִלי  ֵאינ 

רֹאש,  ְלָהִרימ  ֵמַצח 

ִּבְלשֹוִני  ִמָּלה  ֵאינ  "ִּכי 

ִּכי  ֻכָּלּה,  ָיַדְעָּת  יי  ֵהנ 

ִני.  ַּתְשִליֵכ ַו ְנָשאַתִני 

ֶהֶעַמְדָּת  ִּבְרצֹוְנָכ  יי 

ִהְ	ַּתְרָּת  ז  עֹ ְלַהְרִרי 

ְבָהל.  ִנ יִתי  ָהִי ָּפֶניָכ 

ַחְ	ֶּדָכ  טֹוב  ִּכי  יי  ַעֵנִני 

ֵנה  ְּפ יָכ  ֶמ ַח ַר ב  רֹ ְּכ

ָּפֶניָכ  ַּתְ	ֵּתר  ְוַאל  ֵאָלי. 

ֵמַעְבֶּדָכ ִּכי ַצר ִלי ַמֵהר 

ֶאְקָרא  יי  ֵאֶליָכ  ַעֵנִני. 

ְוֶאל יי ֶאְתַחָּננ" (ליקו״ת 

נו).

ַעֵנִני  ַעֵנִני.  יי  ֲעֵנִני 
ָאִבי  ַעֵנִני  ַעֵנִני.  ֶאֹלַהי 

י  ִא ְר ּבֹו ִני  ֵנ ַע  . ִני ֵנ ַע

י  ִל ַא גֹו ִני  ֵנ ַע  . י ִנ ֵנ ַע

י  ִּכ ְל ַמ  ( ' כּו ְו ) ִני  ֵנ ַע

ּוְקדֹוִשי  יֹוְצִרי  ֵוֶאֹלָהי 

ְצָעָקה  ַמְשִמיֵעי  ַעֵנִני. 

ּו  נ ֵת ָק ַע ַצ ּו  ע י ִמ ְש ַה

בר  בר  רבה  אמר  כג 

היינו  אחת  פעם  חנה, 
וראינו  בספינה  הולכים 
על  חול  לו  שנקבץ  דג 
גבו, וגדלו עשבים עליו. 
חשבנו שזה יבשה, ועלינו 
גבו,  על  ובישלנו  ואפינו 
וכשהתחמם גבו התהפך, 
קרובים  שהיינו  לא  ואם 

לספינה היינו טובעים.

(המשך)
לתפלה,  מ"ן  הוא  תורה 
שכל  המהרש"א  וכמ"ש 

ליראה  הכנה  הוא  התורה 

ובתפלה  וכו',  תפלה  הנקרא 

מיין  להמתפלל  משפיעין 

וכשלמד  מ"ן,  נגד  דכרין 

כך  מ"ן  שהיה  כמו  לשמה 

שאין  מה  דכורין,  מיין  הוא 

כך  לשמה  שלא  כשלמד  כן 

ואז  בתפלה,  לו  משפיעין 

שמבלבלין  לחטאה  תפילתו 

זרות  מחשבות  בתפילתו  אותו 

(בעש"ט עה"ת פ' נח).

רחמים ודין
ונקרא  חסד  הוא  פנים  כל 
דין  הוא  אחור  וכל  זכר, 

שער  המלך  (עמק  נקיבה  ונקרא 

א פ"ד). 

מצד  האצולות  הספירות  כל 
מידות  נקראות  כולם  החכמה 

שהספירות  לפי  רחמים, 

דין.  כולם  הבינה  מן  האצולות 

אלו  אצל  אלו  מערכת  ולפי 

דין,  ואלו  רחמים  אלו  נקראות 

לא מפני שאלו של צד ימין הם 

שרובם  אלא  גמורים,  רחמים 

דין  קצת  אבל  רחמים  ועיקרם 

של  שאלו  מפני  ולא  בהם,  יש 

אלא  גמור,  דין  הם  שמאל  צד 

קצת  אבל  דין  ועיקרם  שרובם 

רחמים יש בהם. וזהו סוד קשר 

שאלמלא  והמרכבה,  הספירות 

לא  לעולם  שבמידות  העירוב 

אלו  ונקשרות  מתקרבות  היו 

באלו (שערי אורה שער ה).

חילוק  לפי  הספירות  עשר 
נחלקים  רחמים  דין  החסד 

קוים,  ג'  ונקראים  חלקים  לג' 

קו  נקראים  ונצח  חסד  חכמה 

המשל  דרך  על  ונקרא  החסד 

הדין  קו  הוד  גבורה  בינה  ימין, 

תפארת  כתר  שמאל,  ונקרא 

ונקרא  הרחמים  קו  ויסוד 

כולם  כלל  ומלכות  אמצע, 

(מאמר החכמה לרמח"ל).

עולם,  של  קיומו  היא  מדה״ר 
כלל  זולתו  עומד  היה  שלא 

מדה"ד  אין  ואעפ"כ  וכלל. 

הדין  שורת  לפי  כי  וזה,  לוקה, 

ממש, היה ראוי שהחוטא יענש 

המתנה  בלי  לחטאו  תיכף  מיד 

יהיה  עצמו  שהעונש  וגם  כלל, 

שממרה  למי  כראוי  אף,  בחרון 

ושלא  שמו,  ית'  הבורא  פי 

כי  כלל,  לחטא  תיקון  יהיה 

האדם  יתקן  איך  באמת,  הנה 

כבר  והחטא  עיות  אשר  את 

את  האדם  שרצח  הרי  נעשה, 

יוכל  איך  שנאף,  הרי  חבירו, 

לתקן הדבר הזה, היוכל להסיר 

המציאות,  מן  העשוי  המעשה 

הנותנת  היא  מדה"ר  אמנם, 

שזכרנו,  דברים  השלשה  היפך 

ולא  לחוטא  זמן  שיתן  דהיינו, 

כשחטא,  מיד  הארץ  מן  יכחד 

עד  יהיה  לא  עצמו  ושהעונש 

תינתן  ושהתשובה  ְלָכָלה, 

לחוטאים בחסד גמור, שתחשב 

עקירת הרצון כעקירת המעשה 

(מסילת ישרים פ"ד).

חוזר,  ואור  ישר  אור  יש 
והוא  רחמים.  וזה  דין  זה 

אל  ראויים  כשהתחתונים 

הרחמים, אז דרכו ישר להטיב 

ישר  אור  נקרא  לתחתונים, 

כשאין  אמנם  הוי"ה,  מצד 

הופך  אז  ראוים  התחתונים 

דודי  'דומה  בסוד  בכעס,  פניו 

בהם  ומאיר  ב),  (שה"ש  לצבי' 

שהוא  והחוזר  האחור  אור 

אלקים.  מצד  בצמצום  דין 

כשהתחתונים  מזה  העולה 

ית'  ממנו  פניהם  הופכים 

ולא  עורף  אלי  פנו  'כי  כמ"ש 

מידה  כנגד  מידה  אז  פנים', 

פניו  שיהפך  ית'  לו  גורמים 

בסוד  בא  והשפע  והאור  ג"כ, 

דין,  שהוא  באחור  אחור 

פניהם  להפוך  וכשחוזרין 

והישר,  הטוב  בדרך  ית'  אליו 

ישר  אור  להם  משפיע  ג"כ  אז 

צו). פ'  (תוי"י  רחמים  שהוא 

מילואי חכמה

בנשמת הצדיק שכיון שנפטר מהעולם עובר דרך הגיהנם, כדי שבזכותו בהעבירו 
דרך שם יתאחזו בו נשמות האבודות ויעלו עם נשמתא קדישא דא. וכן סיפר 
החסיד ר׳ גדליה ז״ל אחד מתלמידי האר״י ז״ל לחביריו, שבכל ערב שבת היו 
הולכין חוץ לעיר לקבל שבת, והיה פעם אחד מספר הקדוש האר״י ז״ל נפלאות 
מה שראה כמה וכמה פעמים כשהיה עומד על ראש ההר שהיה מחוץ לעיר, 
ועל אותו ראש ההר ראה כל הבית חיים של ק״ק צפת תוב״ב, וראה חיילות של 
רבבות  כמה  ראה  וכן  מעלה,  של  לג״ע  למעלה  לעלות  מהקברים  שעלו  נשמות 
נשמות לאין מספר שירדו כנגדו, והם הנשמות יתרות הנתוספות באנשים כשרים 
בכל שבת, ומתוך רוב בלבול ועירבוב הנשמות וחיילות עצומות לאין מספר כמעט 
בעינים  אותן  ראה  ואעפ״כ  עיניו,  להעצים  מוכרח  והיה  מראות  עיניו  כהו 
סגורות. והנה אנחנו ראינו כמבואר בדברי תלמידי האר״י ז״ל שתועלת גדול הוא 
תפלות צדיקים לנשמות הנדחות, ואין לך גמילות חסד גדול מזה, ואף כי אין 
אנו מאנשי הצדיקים הקודמים, והלוואי שתועיל תפלתינו לתועלת עצמינו לכפר 
על חטאתינו ופשעינו שהכעסנו לבורא יתברך במרד ובמעל, אעפ״כ טוב לזכור 
בתפלתו לפני יודע מחשבות גם לנשמות הנדחות, כי רב חסד הוא הבורא יתברך, 

וזהו יאות לכל בר ישראל להיות זוכה ומזכה לאחרים.   
פניך שהוא בחינות רחמים ופנה עורף שהוא בחינות דין. איתא גבי ענין 
במשה  האמור  הענין  הוא  בזה״ל:  (קנח)  תבונות  דעת  בספר  ברמח״ל  זה 
וישראל (דברים ה) ׳פנים בפנים דבר ה׳ וגו׳׳, (שמות לג) ׳ודבר ה׳ אל משה פנים 
(במדבר ו)  אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו׳, וכענין הברכה בברכת כהנים 
׳יאר ה׳ פניו אליך׳, ובמקום אחר אומר (שמות לג) ׳וראית את אחורי ופני לא 
כחוק  ענינם  יהיה  פנים,  הנקראים  ההשפעה  שמיני  פשוט,  וזה   (...) יראו׳ 
הפנים אשר לאדם שמראים קירוב ואהבה, ואחור, מיני השגחה והשפעה ענינם 
כחוק האחור באדם המראה על הריחוק. ובאלה השתי מידות נבחין הקירוב או 
בזה״ל:  (כח)  לרמח״ל  ראשונים  בכללים  איתא  ועוד  ית׳.  ובינו  ישראל  בין  הריחוק 
האחוריים הם בחינת ההרחק, כאדם שפונה מחבירו שהופך עורף אליו, והפנים הם בחינת הקירוב. והיינו ההארות וההשפעות שאין שם סבר פנים אלא אדרבא 
סילוק וריחוק, נקראים אחוריים, וההארות וההשפעות שיש שם סבר הפנים והקירוב, נקראים פנים. והנה קצה הריחוק הוא אחור באחור, וקצה הקירוב הוא 
פנים בפנים, כי אחור באחור זה הופך פניו לכאן וזה הופך פניו לכאן, וזהו מה שפונים זה מזה, ואין פונים זה לזה כלל אלא איש לדרכו מקצהו. ופנים בפנים 
הוא ההפך, ששם כל הפניה וכל ההתדבקות. והאמצע שבין שתי קצוות אלה הוא הפנים באחור או אחור בפנים, כי האחד פונה והאחד לא. והנה כשהתחתונים 
בשלימותם, הם נגשים לפניו ית׳ כביכול בלב גס, כאשה לבעלה, והוא פונה אליהם באהבה. (...) אך בהיותם בלתי תיקון הוא היותם אחור באחור שאין להם מצח 
להרים ראש לפניו, ואף הוא אינו פונה להם באהבה, אפס כי הם ׳נשואים ִמִני ָרַחם׳, והם דבקים בו ית׳ מצד היות הנשמה חלק אלוק ממעל, ובבחי׳ זאת לא 
יתפרדו מעולם ועד עולם. ולכן נוקבא, אפילו כשהיא אחור באחור כותל אחד לשניהם, כי בבחינת קשר מוטבע בין הקדושה העליונה, כלל הארותיו ית׳ ונשמות 
ישראל אין ביניהם פירוד. אך כשהם חסירי ההשלמה, לא יהיו המה אלא נסבלים ממנו, אך לא שיפנה להם באהבה רבה, ולא שיהיה להם הרמת פנים לפניו.

בכל מקום שאתה מוצא בתורה אור פנים, למעלה הוא  בזה״ל:  הפנים  הארת  סוד  גבי  י)  (שער  אורה  בשערי  פניו. וביאר  ה׳  יאר  וכמ״ש  וכו׳  פניו  שיחזור את 
הסוד, בהיות שערי עולם הרחמים הגדולים נפתחים וכל הספירות מתמלאות רחמים וחיים, ואז כל העולמות בחסד ורחמים ואין כוח בכל בעלי 
דינים לפגוע בשום בריה בעולם מצד הדין ועונש כלל. וזהו הסוד שאמר, ׳רבים אומרים מ״י יראנו טוב נסה עלינו אור פניך ה׳׳ (תהלים ד), ׳אל ה׳ ויאר לנו׳ 

הסתרת פניך שהוא בחינות רחמים. בגרסת כת״י של הליקו״מ שהו״ל הרה״ח 
הקב״ה  בגלותינו  ׳כי  וז״ל:  בזה,  אחרת  גירסה  איתא  זצ״ל  קעניג  רנ״צ 
פניך׳,  ׳הסתרת  וכמ״ש  פני׳  אסתיר  הסתר  ׳ואנכי  כ״ש  ממנו  פנים  בהסתרת 
וזה ידוע שפנים הוא בחי׳ רחמים ולהיפך העורף הוא בחי׳ דין.׳   יאר ה׳ 
פניו. איתא בליקו״ה (יו״ד גילוח ד, א) בזה״ל: כי כל אדם צריך לבקש תמיד פני 
קה) בקשו פניו תמיד, וכתיב לך אמר לבי בקשו פני וכו׳,  ה׳, כמ״ש (תהלים 
וכתיב זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה. כי האמת הוא בחינת פני ה׳, 
כי מי שזוכה לידע האמת על בוריו כמו שהוא אמת, שה׳ יתברך ברא הכל יש 
זאת  פרטית,  בהשגחה  הכל  על  ומשגיח  ברצונו  הכל  ומקיים  ומחיה  מאין 
כל  של  הפנים  היא  האמת  כי  ה׳,  פני  הארת  בחינת  היא  האמיתית  הידיעה 
הפנים כנ״ל, היינו כשיודעין האמת זה עיקר בחינת הארת פנים, כמו למשל 
בגשמיות במלך בשר ודם, כל זמן שהמלך נסתר בחדריו ואין זוכין לראותו הוא 
הארת  בחינת  זה  אותו  ורואין  לאנשיו  עצמו  וכשמגלה  פנים,  הסתרת  בבחינת 
פנים, שמראה להם פנים שהיה נסתר מהם עד הנה. כמו כן להבדיל בהשי״ת 
מלך מלכי המלכים הקב״ה, שאי אפשר לראותו בעיניים גשמיים ואפילו בעיני 
השכל כי אם כל חד כפום מה דמשער בלביה כמו שאיתא בזהר הקדוש ומובא 
ידיעת  בדעתו  ומתנוצץ  להאדם  עוזר  יתברך  כשה׳  פעמים,  כמה  בדברינו 
איתנו  פניו  יאר  תמיד,  מבקשין  אנו  זה  ועל  פנים,  הארת  בחינת  זה  אמיתתו 
סלה, האירה פניך על עבדך וכו׳, פניך האר בעבדך, והכהנים נצטוו לברך את 
ישראל בברכה זאת, כמ״ש יאר ה׳ פניו אליך וכו׳, כי זה העיקר שזוכין להארת 
פני ה׳, דהיינו שיאיר בדעתו אמיתת אלקותו שזה עיקר אור הפנים.   

יאר ה׳ פניו. כתב בזה בליקו״ה (חו״מ נחלות ד, ח) בזה״ל: עיקר בריאת העולם 
היה כדי לגלות רחמנותו וטובו בעולם כידוע, אבל השי״ת מסר את כל 
העולם ומלואו ביד בני אדם, כמ״ש והארץ נתן לבני אדם, שבני האדם כפי 

ילקוט הנחל

זה  על  ובקשתינו  וכל תפילותינו 
שיחזור  אלינו  עורף  שפנה 
(חו״מ  בליקו״ה  בזה  ביאר  פניו.  את 
נחלות ד, יא) בזה״ל: כי כל זמן הגלות 
לעמו  עונה  הש״י  שאין  זמן  כל 
כביכול,  ישן  נקרא  לגאלם  ישראל 
כ״ש עורה למה תישן ה׳ וכתיב ויקץ 
אסתר  במדרש  כדאיתא  ה׳,  כישן 
ישראל  באמת  אבל  א),  י,  (אסת״ר 
ית׳  רחמיו  מעוררים  תפילתם  ע״י 
שבמהרה  עד  בכ״פ,  מעט  מעט 
ויקץ  בבחי׳  משנתו  כביכול  יתעורר 
באמת  כי  במהרה.  ויגאלנו  ה׳  כישן 
הנה  כ״ש  ח״ו  ית׳  לפניו  שינה  אין 
לא ינום ולא יישן שומר ישראל, רק 
שמחמת מידת הדין הוא ית׳ כביכול 
שנדמה  עד  מאיתנו  פנים  מסתיר 
להתפלל  מחוייבים  ואנו  ח״ו,  כישן 
ולצעוק אליו תמיד ולעורר רחמיו ית׳ 

כמו שמעוררין מהשינה בבחי׳ עורה למה תישן ה׳, עד אשר ע״י 
ריבוי התפילות יתעורר בשלימות וישוב אלינו וירחמינו וכנ״ל.   

הסתרת פניך. מזמור זה תיקן דוד לאומרו בחנוכת ביהמ״ק בימי שלמה (שאף הוא כהקמת המשכן), כדכתיב בתהלים (ל, א, ה–ט): ִמְזמֹור ִׁשיר 
ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד: (...) ַזְּמרּו ַלה׳ ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ִּכי רֶַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶערֶב ָיִלין ּבִֶכי ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה: ַוֲאִני ָאַמְרִּתי 
ְבַׁשְלִוי ַּבל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ה׳ ִּבְרצֹוְנ ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי עֹז ִהְסַּתְרָּת ָפנֶי ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאלֶי ה׳ ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: ופירש רש״י (שם): זמרו זמרו 
לה׳ חסידיו.לה׳ חסידיו. על מה שעשה לי כי יכולים אתם לחסות בו שייטיב לכם ואפילו אתם שרוים בצער אל תיראו. כי רגע. כי רגע. קטן באפו. חיים ברצונו.חיים ברצונו. 

וחיים ארוכים יש בהרצותו ובהפייסו. 
הייתי  בשלוותי  בשלוי.  אמרתי  בשלוי.ואני  אמרתי  ואני 

אין  אבל  לעולם,  אמוט  לא  חושב 
של  ברשותו  אם  כי  ברשותי  הדבר 
׳הררי׳  את  העמיד  ברצונו  הקב״ה, 
וכיון  עוז,  להיות  ׳גדולתי׳  את 
הייתי  מיד  ממני  פניו  שהסתיר 
תמיד  ואתחנן.  אליך,  ואתחנן.ואקרא  אליך,  ואקרא  נבהל. 
וגו׳  בדמי  בצע  מה  לפניך  לאמר 
מספדי  והפכת  קולי  שמעת  ואתה 
למחול לי. ועוד כתיב בדברים (לא, טז–

ה׳  ַוּיֹאֶמר  ית׳:  פניו  הסתרת  גבי  יח) 
ֶאל מֶׁשה ִהְּנ ׁשֵֹכב ִעם ֲאבֶֹתי ְוָקם 
ֵנַכר  ֱאֵקי  ַאֲחֵרי  ְוָזָנה  ַהּזֶה  ָהָעם 
ְּבִקְרּבֹו  ָׁשָּמה  ָבא  הּוא  ֲאֶׁשר  ָהָארֶץ 
ָּכַרִּתי  ֲאֶׁשר  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוֵהֵפר  ַוֲעָזַבִני 
ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  ַאִּפי  ְוָחָרה  ִאּתֹו: 
ְוָהָיה  ֵמֶהם  ָפַני  ְוִהְסַּתְרִּתי  ַוֲעַזְבִּתים 
ְוָצרֹות  ַרּבֹות  ָרעֹות  ּוְמָצֻאהּו  לֱֶאכֹל 
ֵאין  ִּכי  ַעל  ֲהא  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָאַמר 
ֱאַקי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאּלֶה: ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום 
ַההּוא ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאִהים ֲאֵחִרים: ופירש 
האוה״ח (שם): ועזבתים וגו׳ והסתרתי פני וגו׳. ועזבתים וגו׳ והסתרתי פני וגו׳. הכוונה כי אם יתן ה׳ 
דעתו לדעת הצרות אשר יבואו עליהם, יהמו רחמיו ויסלק חרון אפו, לזה הוא מודיע כי יסתיר פניו, ובזה ימצאוהו צרות רבות. ופנים 
הוא בחי׳ רחמים (כדברי רבינו ׳פניך שהוא בחי׳ רחמים׳), כדאיתא בספר לימודי אצילות בזה״ל: כל מקום רחמים הוא נקרא פנים וכל מקום דין 
הוא אחור.   פנה אלי. רבינו מביא ב׳ ראיות שונות לכך שאנו מתפללים שיחזיר פניו. ראיה א׳ מלשה״כ בתהלים (פו, יד–יז): ֱאִקים ֵזִדים ָקמּו 
 ְלַעְבֶּד ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת: ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּז ְֶלנְֶגָּדם: ְוַאָּתה ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאר א ָׂשמּוָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי ְו
ְוהֹוִׁשיָעה ְלבֶן ֲאָמֶת: ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשְנַאי ְוֵיבֹׁשּו ִּכי ַאָּתה ה׳ ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: ועוד מצינו דכתיב בתהלים (סט, יז–יח): ֲעֵנִני ה׳ 
ִּכי טֹוב ַחְסֶּד ְּכרֹב ַרֲחֶמי ְּפֵנה ֵאָלי: ְוַאל ַּתְסֵּתר ָּפנֶי ֵמַעְבֶּד ִּכי ַצר ִלי ַמֵהר ֲעֵנִני: ואיתא בזה במדרש תהלים (שם): פנה אלי וחנני.פנה אלי וחנני. אמר דוד, 
רבונו של עולם תפנה מכל עסקיך ופנה אלי וחנני.   יאר ה׳ פניו. וראיה ב׳ היא מלשה״כ בברכת כהנים (שנאמרה ביום הקמת המשכן), כדכתיב 
בבמדבר (ו, כב–כז): ַוְיַדֵּבר ה׳ אֶל מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר אֶל ַאֲהרֹן ְואֶל ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם: ְיָברְֶכ ה׳ ְוִיְׁשְמרֶ: ָיֵאר 

שאמר וזה 
   
  
  
 
  
 (ל (תהלים 

  
  
  
 
  
  

 (פו (שם      
   (ו (במדבר    

בבא בתרא ע״ג ע״ב 
חנה  בר  בר  רבה  כג אמר 

קאזלינן  הוה  חדא  זמנא 
ההוא  וחזינן  בספינתא, 
חלתא  ליה  דיתיב  כוורא 
אגביה, וקדחה אגמא עילויה. 
סברינן יבשתא הוא, וסלקינן 
וכד  אגביה,  ובשלינן  ואפינן 
לאו  ואי  אתהפיך,  גביה  חם 
דהוה מקרבא לספינתא, הוה 

טבעינן: 
חלתא  דיתבא   : חלתא פירש״י דיתבא   : פירש״י
על  נקבץ  חול  שהיה  אגביה.אגביה. 
עשבים על החול.  גבו. וקדח. וקדח. 
איי  היא.  יבשתא  היא.וסברינן  יבשתא  וסברינן 

הים היא.

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



ּב
עצה ותושיה

מרבה  האדמ  אם 
והתבודדות  בתפלה 

הרבה  ושנימ  ימימ 

רואה  הוא  ואעפ"כ 

הוא  שעדיינ  בעצמו 

מהש"י,  מאד  רחוק 

שהש"י  לו  ונדמה 

ממנו  פנימ  כמ	תיר 

ח"ו  יטעה  אל  ח"ו, 

שומע  אינו  שהש"י 

ושיחותיו  תפלותיו 

נ  י אמ י רק   , ל כל

ה  מ י ל ש ה  נ ו מ א ב

ומאזינ  שומע  שהש"י 

דיבור  כל  ומקשיב 

תפלה  כל  של  ודיבור 

ואינ  ושיחה,  ותחינה 

שומ דיבור נאבד ח"ו, 

ודיבור  דיבור  כל  רק 

למעלה  רושמ  עושה 

ומעורר  מעט  מעט 

בכל  יתברכ  רחמיו 

לא  עדיינ  אכ  פעמ, 

דקדושה  הבנינ  נגמר 

שהוא צריכ לכנו	 בו, 

וברבות הימימ והשנימ 

טיפש  יהיה  לא  אמ 

ולא יפול בדעתו בשומ 

ויתגבר  בעולמ  אופנ 

צ  מ א ת י ו ק  ז ח ת י ו

ויותר,  יותר  בתפלה 

אזי ע"י ריבוי התפלות 

יתברכ,  רחמיו  יכמרו 

יפנה אליו  עד שהש"י 

וימלא  פניו  לו  ויאיר 

בכח  ורצונו  חפצו 

האמיתיימ,  הצדיקימ 

ברחמימ  יקרבהו  ו

(קיצור  גדולה  ובחמלה 

ליקו"מ ב, ו).

ּב 
ואני תפלה

שֹוֵמַע  ִלְפֵני  (המשך) 

ִדְמָעה  ַמְכִניֵ	י  ְצָעָקה. 

ַהְכִני	ּו ִדְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני 

ֶמֶלְכ ִמְתַרֶּצה ִּבְדָמעֹות. 

ה  ָח ָנ ַא י  ֵע י ִמ ְש ַמ

ינּו  ֵת ַאְנחֹו ַהְשִמיעּו 

ַאָנחֹות.  שֹוֵמַע  ִלְפֵני 

ַהחֹוֵמל ַעל ַּדל ַחמֹל ַעל 

ִשְפלּוִתי  ּוְרֵאה  ַּדּלּוִתי, 

ְוֵהִטיָבה  ָּגלּוִתי,  ְואֶֹרְכ 

ֶאת  ְוָהֵשב  ַאַחִריִתי, 

ְשבּוִתי ִחיש ַקל ְמֵהָרה. 

ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ַיַחד 

"ָהִאיָרה  ָּפֶניָכ.  ְּבאֹור 

ָכ  ֶּד ְב ַע ל  ַע ָכ  י ֶנ ָפ

ָכ.  ֶּד 	ְ ַח ְב י  ִנ ֵע י ִש הֹו

ִויָבְרֵכנּו  ְיָחֵּננּו  ֶאֹלִהימ 

ֶ	ָלה.  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר 

ְּבַעְבֶּדָכ  ָהֵאר  ָּפֶניָכ 

ֻחֶּקיָכ"  ֶאת  ַלְּמֵדִני  ְו

(ליקו"ת לו).

מ  י ַרִּב ָה  י ֶמ ֲח ַר ְב ּו
ֶקֶרנ  ְמֵהָרה  ַּתְצִמיַח 

ּוְתַמֵהר  ַעְבֶּדָכ,  ָּדִוד 

ְלָגָאֵלנּו ְמֵהָרה,  ְוָתִחיש 

ִהְתנֹוְצצּות  ִיְתנֹוֵצצ  ְו

ּוְתעֹוֵרר  ָּבעֹוָלמ.  ָמִשיַח 

נ  ֶּב ַח  ָמִשי ֵלב  ֶאת 

ַקֵּבל  ֶשְּי ַעְבֶּדָכ  ָּדִוד 

ְּתִפּלֹוֵתינּו ְוַיַעֶלה אֹוָתמ 

א  ֵּ ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני ִכ

ַהְּתִפּלֹות  ְוָכל  ְּכבֹוֶדָכ, 

ַהּטֹוב  ָהֵריַח  ָּכל  ִעמ 

ַהָּשֶדה  ִשיַח  ָּכל  ֶשל 

ֻּכָּלמ  ַהְּכלּוִלימ ְּבתֹוָכמ, 

ַאֵּפנּו  ְּברּוַח  ְכְללּו  ֻי

ֻּכָּלמ  ְוַיַעֶלה  יי,  ְמִשיַח 

ְלָפֶניָכ.  ִניחֹוַח  ְלֵריַח 

ש  י ִח ָת ְו ר  ֵה ַמ ְת ּו

ְמִשיַח  ְיֵדי  ַעל  ְלָגָאֵלנּו 

ֹלא  ָיבֹא  "ּבֹא  ִצְדֵקנּו, 

ְגֻאַּלת  ְוִיְגָאֵלנּו  ְיַאֵחר", 

ה  ָר ֵה ְמ יש  ִח מ  ָל עֹו

(ליקו"ת ח"ב א).

(שם קיח), ׳האירה פניך על עבדך׳ (שם לא), ׳כי צדיק ה׳ צדקות אהב ישר יחזו 
הדין  ועולם  הרחמים  עולם  בהיות  אלא  ליה,  מיבעי  פניו  יא),  (שם  פנימו׳ 
מסתכלין פנים אל פנים אז הכול ברחמים ובשלימות. הנני מבאר, ברוב רחמי 
יהיו  שלא  שאפשר  ולפי  לברכם,  המקודשים  לכהניו  ציווה  ישראל  על  השי״ת 
ישראל הגונים לקבל אותה ברכה, שמא יהיו מלוכלכים בכל מיני חטא ועוון, 
שמא ח״ו יקטרגו עליהם בעלי הדין הקשה ויאמרו שאין ישראל ראויין לאותה 
ברכה מאחר שיש בהן חטא ועוון המעכב את הברכה, מה עשה השי״ת, מסר 
שאתם  זמן  כל  להם,  ואמר  הרחמים,  עולם  מפתחות  המקודשים  כהניו  ביד 
רחמים  שיתעוררו  כדי  והכתר,  הרצון  שערי  פתחו  ישראל  את  לברך  באים 
העליונים ויפתחו שערי החסד והרצון והרחמים הגדולים, ויהיו כל העולמות 
ולא  וברחמים,  ובחסד  וברצון  בחפץ  כולן  ישראל  את  מברכים  שאתם  בשעה 
יהיה שם מעכב ומקטרג על הברכה. שהרי כששערי הרחמים נפתחים ופנים 
עליונים מאירים בפנים התחתונים, באותה השעה אין כוח במקטרג ולא בבעל 
אחודים  העולמות  כל  שהרי  לקטרג,  ולא  עונש  ולא  דין  לעורר  למעלה  דין 
הפנים  כל  ואז  זעם,  של  פנים  והלכו  וברחמים,  ובשלימות  בברכה  וכולם 
מאירים. וזהו סוד שציווה בברכת כהנים ואמר, ׳כ״ה תברכו את בני ישראל׳ 
הפנים  כל  ואז  העליונים  שערי  הפותח  המפורש  בשם  ׳כ״ה׳,  כג),  ו,  (במדבר 
מאירין. ומה אתם אומרים, ׳יברכך ה׳ וישמרך׳, ולקיים הברכה, ׳יאר ה׳ פניו 
אליך ויחנך׳, מהו ׳יאר ה׳ פניו אליך ויחונך׳, כלומר, בשעה שיופיעו הרחמים 
באותה  הספירות,  לכל  המאירים  הפנים  שהם  העליון,  הכתר  מן  הגדולים 
השעה יגמור רצונך וימלא חפצך מכל צד. ואם הוא אינו מן הדין, שאין אתה 
דרך  היא  זו  כי  ראוי,  שאינך  ואע״פ  חינם  מתנת  לך  יתן  לרחמים,  ראוי 
הרחמים העליונים והפנים המאירים לתת מתנת חינם לנבראים, כמו שנאמר 
׳וחנותי את אשר אחון׳, וזהו סוד ׳יאר ה׳ פניו אליך ויחונך׳, והבן זה מאוד. 
שכל התפלות הם לריק. וכן איתא בספר באר מים חיים (פ׳ משפטים) גבי ענין 
לעמוד  או  מצוה  לעשות  רוצה  האדם  כאשר  וז״ל:  בתפלה,  ההתחזקות 
להתפלל, הנה אם ידמה בנפשו שכל מצוותיו ותפילותיו כמעט לריק הם ח״ו 
ואינם פועלים כלום, אזי ממילא לא ידקדק בהן לעשותם כראוי ולכוון מוחו 
דעתו,  לפי  ערכן  למיעוט  לא  או  יעשם  אם  אצלו  נחשב  לא  כי  אליהן,  ולבו 
וכמה פעמים לא יעשה כלל איזה מצוות מן המצוות אחת או שתים למיעוט 
העולמות  כל  השפעות  הלא  כי  בלבו  האדם  יאמר  אם  אבל  בעיניו.  חשיבותן 
וחיותם וברכתם תלוי בתפילתי ומצותי ותורתי וכמאמר חז״ל (סנהדרין לז ע״א) 
רוח  ונחת  תענוג  כמה  וממילא  וכו׳,  העולם  נברא  בשבילי  לומר  אדם  שחייב 
וכמה  העולמות  כל  כשמתברכין  מזה  שמו  וברוך  הוא  ברוך  לבוראנו  מגיע 
בעיניו  קל  יהיה  לא  אז  מישראל,  אדם  במצות  תלוי  השכינה  ויחודי  קשוטין 
מצוה אחת ממצוות התורה, וכארי ישאג וכנשר ידאה לרוץ אולי יזכה לעשות 
אחת ממצוות האל, (...) וכשיעמוד להתפלל או לעשות איזה מצוה מן המצוות, 

ִחיל ורעדה יאחזנו בזוכרו מה שהוא רוצה לעשות נחת רוח להשי״ת וקישוטי ויחודי השכינה והשפעות ברכות ושפע לכל העולמות עליונים ותחתונים, ויראה 
לדקדק לעשות בכל האפשרי היותר ראוי, בטהרה וקדושה ונקיות, והתיחדות המוח והמחשבה והלב וכל אבריו וגידיו לתפילה או למצוה זו.

מילואי חכמה

(המשך) 
עולמו  מנהיג  הקב"ה  הנה 
ודין,  חסד  והם  במידותיו 

לגמרי,  הפכים  שני  והמה 

גמור  חסד  הוא  החסד  כי 

בלי  גמור  דין  הוא  והדין 

דרך  ג"כ  ויש  ויתור,  שום 

ובזה  מדה"ר,  והוא  ממוצע 

לגמרי  מתבטל  הדין  אין 

גוברים  שהרחמים  אלא 

(צל"ח ברכות טז:).

במידת  מתנהג  כשהעולם 
ישרה,  הנהגה  זו  אין  החסד 

טוב  בחי'  הוא  החסד  כי 

ואין  ולטובים,  לרעים  לכל 

לרשע  צדיק  בין  ניכר  הפרש 

לא  לאשר  אלקים  עובד  בין 

כשמתנהג  וכן   .(...) עבדו 

חלילה  מדה"ד  ע"פ  העולם 

להתקיים  יכול  העולם  אין 

לפניו  יצדק  מי  כי  ח"ו,  כלל 

מתנהג  כשהעולם  אבל  בדין, 

שהוא  המשפט  מידת  ע"פ 

מתנהג  אז  אמצעית  מדה 

העולם כשורה, הטוב והחסד 

ולשומרי  'לאוהביו  הוא 

והגבורה  דור',  לאלף  מצותיו 

והדין הוא לעוברי רצונו, ואז 

לא  לאשר  ה'  עובד  בין  ניכר 

עבדו (דגל מחנה אפרים פ' צו).

אזי  מדה,  באיזה  החוטא  כל 
פנים  מבחי'  לינק  יכול  אינו 

מבחינת  רק  הלזו  המדה  של 

אחוריים דידה, וזה סוד 'נזורו 

הוא  אחוריים  ובחינת  אחור'. 

אליו  בא  משם  כן  ועל  דין, 

העונש (קה"י, חן).

מעשיהם כן ימשיכו השפע מלמעלה להחיות ולקיים את העולמות, כמ״ש וכל 
ופירש  וכו׳,  אין  ואדם  אלקים  ה׳  המטיר  לא  כי  וכו׳  יהיה  טרם  השדה  שיח 
רש״י עד שבא אדם והתפלל וכו׳. כי עיקר המשכת השפע הוא ע״י התפילה 
שישראל מתפללין, וכל מה שאיש הישראלי מרבה בתפילה וממשיך יותר שפע 
ורב טוב לבית ישראל, כן מחיה ומקיים כל העולמות ביותר ונתגלה גודלו וטובו 
יותר שזהו עיקר תענוגיו ושעשועיו יתברך, כי יותר ממה שהעגל רוצה לינוק 
וכו׳, כי הוא חפץ חסד ורוצה להיטיב תמיד, אך אי אפשר להמשיך השפע כי 
אם ע״י תפילת ישראל, (...) ובשביל זה נברא איש הישראלי כדי שיעסוק בתורה 
ותפילה וימשיך שפע בעולם שעי״ז נתגלה אלקותו יתברך בעולם, כמ״ש אלקים 
יחננו ויברכנו יאר פניו איתנו סלה לדעת בארץ דרכך, וכמו שפירש רש״י שם, 
יאר פניו, להראות פנים שוחקות לתת טל ומטר, היינו המשכת השפע, עי״ז 
לדעת בארץ דרכך וכו׳ יודוך וכו׳ עד וייראו אותו כל אפסי ארץ וכו׳. כי ע״י 
המשכת השפע ע״י ישראל עי״ז יכירו וידעו דרכיו יתברך שהוא שומע תפילת 
כל פה, ועי״ז יודו אותו כולם וייראו אותו כל אפסי ארץ, שבשביל זה נברא 
הכל כדי שיתגלה אלקותו בעולם, שעיקר ההתגלות הוא ע״י שרואין שישראל 

פועלין בתפילתם וממשיכין שפע ורב טוב וכנ״ל. 
אז  קומתה  שיעור  שישתלם  עד  מעט  מעט  השכינה  של  ובונין קומתה 
יבוא משיח. איתא גבי ענין זה בליקו״ה (חו״מ מתנה ה, מז) בזה״ל: רק 
הוא יתברך לבד יודע הסוף, אבל אנו אסור לנו לחשוב בזה שום קץ כלל וכמו 
מרע  לסור  שלנו  את  לעשות  ויום  יום  בכל  מוטל  עלינו  רק  רז״ל,  שאמרו 
ולעשות טוב בכל יום ויום שעי״ז מתקרבת הגאולה, וכמו שאמרו רז״ל ששאל 
את אליהו, אימתי יבוא מר, אמר לו היום, היום אם בקולו תשמעו, ואם כבר 
היו כמה צדיקים וכשרים שעבדו אותו יתברך בכל יום ויום ואעפ״כ עדיין לא 
אחד  כל  אעפ״כ  אבל  ביאתו,  שמעכבין  אחרים  של  הקלקול  מחמת  הוא  בא, 
כפי עבודתו הוא מקרב הגאולה באותו היום, וסוף כל סוף יתקבצו התנוצצות 
הגאולה שעוררו הצדיקים והכשרים בכל יום ויום ועי״ז תבוא הגאולה, וכמ״ש 
רבינו ז״ל על מאמר רבה בר בר חנה, כד חם גבה אתהפיך בסימן ב׳ עיין 
בקולו  אם  היום  זה  פסוק  על  רע״ב  בסימן  שמבואר  מה  ועיין   (...) שם. 
תשמעו, שזה עיקר העצה לעבודת השי״ת, לחשוב בכל יום ויום שאין לו רק 
זה היום בלבד וכו׳ עיין שם, והוא שייך לענין הנ״ל, כי הכל אחד, כי אסור 
לדחוק את השעה, וצריכין שלא לחשוב רק אותו היום, בבחינת זה היום עשה 
עיכוב  יהיה  לא  שממנו  יזכה  כן  וכמו  השי״ת,  לעבודת  יזכה  ועי״ז  וכו׳,  ה׳ 
משיח כל כך, וכפי עבודת ישראל המקיימים זאת ועובדים את ה׳ בכל יום, 
כמו כן מתנוצץ צמיחת קרן ישועה בכל יום וכנ״ל, עד שסוף כל סוף יתקבצו 
בהתקרבות  חלקו  כפי  אחד  וכל  בשלימות.  הגאולה  ותבוא  יחד  עבודתם  כל 
משיח, כן יזכה אז להתענג על ה׳ ולשבוע מטובו הגדול שישפיע עלינו אז. 

ילקוט הנחל

אליו  צועקים  אנחנו  יום  ובכל  הגלות  אורך  וכשאנו רואים 
קשרי  ע״פ  (ב),  בביאה״ל  בזה  כתב  נושעים.  ואינם 
סובב  ז״ל  שרבינו  מבואר,  נראה  בזה״ל:  מביאה״ל),  א׳  (כלל  המאמר 
הכתוב  את  זה  על  והבאתו  חוטם,  בשם  התפילה  לקריאת  בזה 
על  שפירושו  לך׳,  אחטם  ׳ותהלתי 
כי  יתברך.  אפו  ואריכת  המתנתו 
לעילא,  איתער  דלתתא  באתערותא 
אשר על זה מוכרחים נפשות ישראל 
המתנה  הרבה  הגלות  ימי  בכל 
ועי״ז  בתפילותיהם,  אפיים  ואריכות 
אריכת  דלעילא  באתערותא  נתעורר 
עד  כביכול,  שלמעלה  והחוטם  האף 
לא  הדין  עורף  ימי  בכל  שגם 

יכריתינו לגמרי ח״ו. 
ח״ו  שטועים  בנ״י  ויש מעמינו 
הם  התפלות  שכל  בלבם 
נחלות  (חו״מ  בליקו״ה  בזה  כתב  לריק. 
הבע״ד  יכול  לפעמים  בזה״ל:  ז)  ד, 
שאבותינו  שאע״פ  דעתו,  להחליש 
אפשר  איך  כמוך  גרוע  איש  אבל  בתפילתם  הרבה  פעלו  ורבותינו 
שתפעל בתפילתך, אבל באמת לא כן הוא, כי השי״ת שומע תפילת 
כל פה כידוע וכנ״ל. (...) והבן ושים לבך היטב לזה עד שתאמין 
בעצמך ותזכור בכל פעם כמה פעמים קראת מצרה אל ה׳ וכו׳ וענה אותך והושיעך, ועי״ז תתחזק גם אתה בתפילה וה׳ יושיעך וכנ״ל.

שטועים וכו׳ שכל התפלות הם לריק. וביאר בזה עוד בעצוה״מ (תפילה, ג) בזה״ל: אם אדם מרבה בתפילה ובקשות להש״י במשך ימים 
הן  רעים,  מהרהורים  בפרט  רעות,  ומידות  רעות  מתאוות  היינו  היצר,  ממלחמת  להינצל  כדי  ברוחניות  הן  רבים,  ושנים 
בגשמיות, להינצל מצרות וייסורים שעוברים עליו, ורואה שברוחניות הוא עדיין רחוק מאד מהש״י ומקיום התורה, ובגשמיות עדיין לא 
נושע מייסוריו, והוא חושב ונדמה לו שהש״י אינו שומע כלל את תפילתו ח״ו, אזי עליו לדעת כי טועה הוא בחושבו כך, כי האמת 
היא שהש״י שומע לכל תיבה מן התפילות והבקשות שמבקשים ממנו, ושום דיבור ושום תפילה ובקשה אינם אובדים, וכל דיבור וכל 
בזהר  ובפרט  אמת  ספרי  בכל  מבואר  כך  כי  האמת,  בודאי  שכך  להאמין  וצריך  פעם.  כל  הש״י  רחמי  מעוררים  אדם  כל  של  תפילה 
שיעור  שיתמלא  עד  להש״י  ובקשה  בתפילה  ולהתחזק  לחכות  צריך  רק  ח״ו,  אובדים  אינם  אדם  משום  ובקשה  תפילה  ששום  הקדוש, 
בדעתו  יחלש  ולא  שוטה  יהיה  לא  האדם  ואם  ורוחניות.  בגשמיות  שלמה  בישועה  שיוושע  כדי  להש״י  להתפלל  שהאדם צריך  התפילות 
מחמת הציפיה לישועה אלא יתחזק תמיד בתפילה ובקשה להש״י, אזי בודאי יעורר בתפילותיו ובקשותיו את רחמי הש״י, ויעזרהו ויצילהו 

מכל צרותיו וייסוריו בגשמיות וברוחניות בזכות הצדיקים האמיתיים, והוא יקרבהו ליראת השם ולקיום התורה ברחמים רבים. 

ה׳ ָּפָניו ֵאלֶי ִויֻחּנֶָּך: ִיָּׂשא ה׳ ָּפָניו ֵאלֶי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום: ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי 
כן  ועל  הפירושים,  מאוד  רבו  אלו  (בפס׳  ֲאָבֲרֵכם:  ַוֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל 
היצגנום כאן בצמצום ובשייך להמאמר בקשרי הדברים, ועי״ש עוד במקורם). 
ופירש בזה רש״י (שם): יאר ה׳ פניו אליך. יאר ה׳ פניו אליך. יראה לך פנים שוחקות פנים 

יאר  יאר   (שם):  באוה״ח  בזה  וכ״כ  צהובות. 
המבדיל  מסך  יהיה  שלא  פירוש  ה׳.ה׳. 
שבזה  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין 
ודרשו  ישראל.  על  שכינתו  אור  יאיר 
חז״ל בתנחומא (נשא, פ׳ י): יאר ה׳ פניו יאר ה׳ פניו 
יאר לך מאור פניו, ואין יאר  אליך. אליך. 

׳באור  טז)  (משלי  שנאמר  חיים  אלא 
(יא,  ובבמדב״ר  וגו׳׳.  חיים  מלך  פני 
וגו׳. יתן לך מן מאור  ה׳  וגו׳.יאר  ה׳  ה–ו): יאר 
השכינה שנא׳ (ישעיה ס) ׳קומי אורי 
וגו׳׳ ואומר (תהלים לו) ׳באורך נראה 
לנו׳.  ויאר  ה׳  ׳אל  קיח)  (שם  אור׳, 
מאור  לך  יתן  אליך.  פניו  ה׳  אליך.יאר  פניו  ה׳  יאר 

עינים, ד״א ׳יאר ה׳ וגו׳׳, שיביט בך 
זעומות,  בפנים  ולא  מאירות  בפנים 

ד״א ׳יאר׳, זה מאור תורה, שיאיר עיניך ולבך בתורה ויתן לך בני 
תורה, כמה דתימא (משלי ו) ׳כי נר מצוה ותורה אור׳. 

     
     
     
     
     
    
      
    
     
      
     

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם





ּב 
ואני תפלה

ְמאֹד  ְלִהְתַחֵּזק  ְוִנְזֶּכה 
ה  ָל ִפ ְת ַה ת  ַד ֹו ב ַע ַּב

ְלַיֵאש  ְוִלְבִלי  ָּתִמיד, 

ָשלֹומ  ְו ַח	  ֵמנּו  ְצ ַע

ִמְּצָעָקה ּוְזָעָקה ּוְתִפָּלה 

ה  ֶּכ ְז ִנ ק  ַר מ,  ָל עֹו ְל

ה  ָנ ּו מ ֶא ְּב נ  י ִמ ַא ַה ְל

ִּפי  ַעל  ֶשַאפ  ְשֵלָמה, 

ַהָּגלּות  ָעֵלינּו  ֶשָאַרְכ 

ֵּבית  ַעְּמָכ  ְוָכל  ָּכְכ  ָּכל 

ֵאֶליָכ  צֹוַעִקימ  ִיְשָרֵאל 

מ  י ְרִּב ַמ ּו ֹומ  י ל  ָכ ְּב

ת  ֹו ק ָע ְז ּו ת  ֹו ּל ִפ ְת ִּב

ֵאֵלינּו  ָּפֶניָכ  ֶשָּתִאיר 

ֵּבית  ֶאת  ָלנּו  ְוִתְבֶנה 

ּו  נ ֵל ָא ְג ִת ְו ּו  נ ֵש ָּד ְק ִמ

ְּגאּוַּלת עֹוָלמ, ַוַעַדִינ ֹלא 

ֵכנ  ִּפי  ַעל  ַאפ  נֹוָשְענּו, 

ְּבֶאמּוָנה  ְוַנַאִמינ  ֵנַדע 

ֶשֵאינ  ּוְשֵלָּמה  ַחָזָקה 

ֶנֶאֶבֶדת  ְּתִפָּלה  שּומ 

ַח	  ָלִריק  ְוהֹוֶלֶכת 

ַאְדַרָּבא  ַרק  ְוָשלֹומ, 

ְּבַוַּדאי  ְּתִפֹּלוֵתינּו  ָּכל 

ּדֹור  ֶשְּבָכל  ַהַּצִּדיִקימ 

אֹוָתמ  ַמַעִלימ  ָודֹור 

ּובֹוִנינ  אֹוָתמ  ּוְמִקיִמינ 

ַהְּשִכיָנה  קֹוַמת  ֵמֶהמ 

ֶשִּיְשַּתֵּלמ  ַעד  ִכְבָיכֹול, 

ְוָאז  קֹוָמָתּה,  ִשיעּור 

ְוַיְשִלימ  ָמִשיַח  ָיבֹוא 

אֹוָתּה  ָיִקימ  ְו אֹוָתּה 

ת  (תפלו ת  מּו י ֵל ְש ִּב

ותחנונימ א).

חיותם  הים  דגי  מה  כד 

בים, אף תלמידי חכמים 
חיותם  המשנה,  בעלי 
פורשים  ואם  בתורה, 

ממנה מיד מתים. 

דג
דג  בשם  מכונה  הצדיק 
דגים  כי  לרוב,  וידגו  כמ"ש 

בחי'  שהם  במים  גידולן 

הצדיק  בחי'  שזהו  צדקה, 

כי  צדקה,  ע"י  גידולו  שכל 

הצדקות  כל  ממשיך  הצדיק 

מצדיק  הוא  כי  בעולם, 

ומטה  ישראל  את  ומזכה 

שיתנו  להשי"ת  ליבם  את 

התורה  את  ויקיימו  צדקה 

והוא  צדקה,  שנקראת 

ומשפיע  הצדקות  כל  מקבל 

כל  וממשיך  לכנס"י  אותם 

ההשפעות והברכות לישראל 

(ליקו"ה דגים ד, א).

שהדג  וכמו  יסוד,  בסוד  הדג 
בתוך הים לעולם מתנועע, כך 

כדי  מתנועע  לעולם  היסוד 

המלך  (עמק  למלכות  להשפיע 

שער א פמ"ב). 

פקיחא  לעינא  רומז  דג 
(עבודת ישראל אבות פ"ג).

לגימ"ל,  קודם  הדל"ת  דג, 
ישראל  על  מורה  דדל"ת 

שהם  ח"ו  בצרה  כשהם 

גימ"ל  אבל  דל"ת,  בבחינת 

דרך  על  עושר,  בחי'  דהוא 

קד.)  (שבת  חז"ל  דאמרו 

מתחילה  דלים,  גמול  ג"ד 

הדל"ת,  התגברות  היה 

הגימ"ל  ממשלת  בא  ואח"כ 

ל'רצה'  מ'צרה'  הכל  ונתהפך 

אורה  היתה  וליהודים 

ד"ג  הצירוף  לכך  ושמחה. 

ג"ד  הוא  אתוון  שבהיפך  אף 

אצל  דבאמת  דלים,  גומל 

שמכה  אף  השי"ת  ישראל 

רפואה  להם  בורא  אותם 

תחילה (קדושת לוי פ' תצוה).

זיווג
לזווג,  הכנה  הוא  הבישול 
בבחינת  הוא  הבישול  כי 

לתקן  שצריך  הברית,  תיקון 

משם  להעביר  המאכלים  כל 

הברית,  פגם  בחי'  הרע  בחי' 

שנפל  הטוב  לברר  כדי 

כנ"ל,  הברית  פגם  ע"י  לשם 

הזיכוך  גמר  הוא  והבישול 

המאכל  שנצטרף  והצירוף 

מאכלי  (ליקו"ה  האש  אצל 

עכו"ם א, א).

פלא,  דבר  הוא  הזיווג  ענין 
זווג  ועיקר  כלל  נמצא  שלא 

מעשה  ע״י  לא  אם  העליון 

שנברא  מיום  התחתונים 

הזאת,  העת  ועד  העולם 

בהטיבם  לא  אם  יימצא  ולא 

מעשיהם  את  ישראל 

הגאולה  בסוד  ודרכיהם, 

ויתוסף  ויתחדש  תחזור  שאז 

וגם  ונפלא,  גדול  שיעור 

בעת גלות הזה כשאנו עושין 

סעד  נעשה  הראויה  עבודה 

וזהו  מזעיר,  מעט  בזה  וסמך 

במצוותינו  כוונתינו  טעם 

שם  יתייחדו  ואז  כנודע, 

(חסד  קצת  ייחוד  הספירות 

לאברהם מעין א נהר ו).    

יש ג' מיני זיווגים, א' לצורך 
והב'  ההכרחי,  העולם  קיום 

וריבוי  שפע  לתוספות 

ממש   ויחוד  זיווג  והג'  מזון, 

חדשים  נשמות  להוליד 

ואחשוב  עטרות.  ולהנחיל 

אלו  זיווגים  שלשה  שעל 

על  פ"א)  (אבות  רז"ל  אמרו 

עומד  העולם  דברים  שלשה 

ועל  העבודה  ועל  התורה  על 

'עבודה'  חסדים,  גמילות 

כמו  העולם,  קיום  צורך  הוא 

הקרבנות  שעל  רז"ל  שאמרו 

ואלמלא  העולם  נתקיים 

נתקיימו  לא  מעמדות 

גמילות  ' וארץ.  שמים 

הב'  הזיווג  היא  חסדים' 

המזון,  וריבוי  שפע  לצורך 

דלתתא  באתערותא  כי 

חסד  גומל  לדל  שמשפיע 

הוא  שישפיע  למעלה  גורם 

ממש,  יחוד  השלישי,  הזיווג  גורם  'תורה'  עוד'.  ונוסף  מפזר  'יש  וכעניין  מלמעלה,  וברכה  שפע  עליו  גורם  לדל  נתינתו  שע"י  לדל',  מלחמו  נתן  כי  יבורך  הוא  עין  'טוב  שכתוב  כמו  חסדו,  במדת  שמו  ית' 

זיווג). (קה"י,  התורה  לימוד  ע"י  גורמים  אנו  העליון  היחוד  שעיקר  זה  על  המורים  כאלה,  רבים  מאמרים  ועוד  באורייתא,  אלא  מלכא  קמי  כנס"י  קיימי  לא  כב.)  (ויקרא  הקדוש  הזוהר  מדברי  כנודע 

ב)  ג,  מצרנות  (חו״מ  בליקו״ה  איתא  זה  וכעין  עשבין.  נקראין  הנשמות הן 
בזה״ל: השדה התחתון מרמזת לשדה העליון שגדלים בה נשמות 
רק  ג״כ  הוא  התחתון  השדה  גידולי  כל  גם  כי  אחד,  הכל  כי  הקדושות, 
הם  כולם  והפירות  והתבואות  והצמחים  העשבים  כל  כי  קדושות,  נשמות 
שדה  יש  בזה״ל:  רנה)  (צדיק,  באוצ״ה  בזה  איתא  ועוד  כידוע.    נשמות  גלגולי 
נשמות  היינו  מאד  ונפלאים  יפים  ועשבים  אילנות  גדלים  ושם  עליונה 
השדה,  תיקוני  בכל  בתיקונם  שיעסוק  השדה  לבעל  צריכים  והם  ישראל, 
בחרישה וקצירה זריעה ונטיעה וכיוצא כי כל אלו הבחינות נמצאים בבחינת 

תיקון השדה של הנשמות הנ״ל. ועי׳ תורה ס״ה.
תשל״ט)  (שבט  הנחל  מבועי  בקובץ  איתא  פירות.  עושה  שהתפילות אינו 
בזה״ל: עי׳ מד״ר עקב פ״ג וז״ל: ד״א ׳לא יהיה בך עקר 
אלא  עקורה  תפילתך  תהא  לא  הקב״ה  אמר  לוי,  בן  חנין  א״ר  ועקרה׳, 
דמבואר  הא  זה  בלשון  רביה״ק  דרמז  ונראה  פרו״ת.  ועושה  ׳עולה׳  תהא 
אורות  תרפ״ו  מאירין  התפילה  שלימות  דע״י  המאמר  בתחילת  לעיל 
הנ״ל,  תרפ״ו  מספר  פור״ת  בן  יוסף  נקרא  ולכן  דפרדשק״א,  מנוקבא 

והיינו דאמר הכא דהתפילות עולין ועושין פרו״ת. וזהו עצמו הא דנקרא 
הצדיק בחי׳ יוסף בן פור״ת כי הוא מלשון פרו ורבו, כי על ידו התפילות 
נקרא  שהצדיק  מה  הוא  עצמו  וזהו  פרות.  עושין  היינו  ורבין  ופרין  עולין 
בבני  שנאמר  וכמו  ורבו  פרו  בברכת  נתברכו  הם  כי  כאן,  המבואר  דג 
יוסף וידג״ו לרוב וגו׳, והוא ע״י שמאיר בה תרפ״ו אורות, שהוא היפך 

מטעות הסברא דיבשתא היא ח״ו.    
אבל באמת אינו כן אלא סלקינן. איתא בעל״ת (מכתב רי, יום א׳ ויצא תקצ״ז) 
להרבות  בשדה׳,  לשוח  יצחק  ׳ויצא  לקיים  יזכנו  הישועות  בעל  בזה״ל: 
בשיחה לפני קונו בכל יום ולהתחזק בזה מאד מאד בכל יום מחדש, ואם בתוך 
כך בין יום ליום נעשה מה שנעשה, ידע ויאמין כי הדיבור טוב אינו נאבד 
לעולם, וכד חם גביה אתהפך. ולסתור ולעקור הסברא של יבשתא היא ח״ו, 
רשות  לך  אין  אבל  לגמור,  המלאכה  עליך  לא  שנעשה  מה  נעשה  ואם   (...)

ליפטר הימנה, אשרינו שיש לנו כלים כאלה לדבר בהם.   
בזה״ל:  (ב)  הנחל  שעשועי  בקונטרס  בזה  איתא  אוכל.  הוא  אשר  הלחם  כי אם 
ר״ת של כ׳י א׳ם ה׳לחם א׳שר ה׳וא א׳וכל, עולים בגימט׳ זיווג עם הכולל.

ילקוט הנחל

שנתעלם  בשר  (יו״ד  בליקו״ה  זה  גבי  איתא  דג.  הנקרא  צדיק הדור 
מן העין א, ה) בזה״ל: הצדיקים משולים לדגים (כ״ש רבינו 
זרעו  נתברך  הברית  לשמירת  שזכה  יוסף  וע״כ  מקומות),  בכמה 
יהיו  שזרעו  זכה  וע״כ   (...) וכו׳,  לרוב  וידגו  כ״ש  דגים  בברכת 

לאויר  באים  שאינם  לדגים  משולים 
הרע  עין  ואין  כלל,  בחייהם  העולם 
כי  בהם,  שולטת  אומות  עי״ן  בחי׳ 
ְּבִחּיּות  הכולל  רע  לבחי׳  אחיזה  אין 
הדגים כנ״ל: וכמו כן אין עין הרע 
ועוד  כנ״ל.    יוסף  של  בזרעו  שולט 
א)  ה,  דגים  (יו״ד  בליקו״ה  בזה  איתא 
בזה״ל: הצדיק מכונה בשם דג כמובא 
בדברי רבינו ז״ל ובספריו הקדושים, 
כי הדגים גידולן במים, שהם בחינת 
כמו  למים,  שנמשלו  והתורה  הדעת 
למים,  לכו  צמא  כל  הוי  שנאמר 
ה׳  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  וכתיב 
מכונים  כן  ועל  מכסים,  לים  כמים 

הצדיקים בשם דגים. 
סלקינן ואפינן ובשלינן. ביאר בזה 
בזה״ל:  (ב)  האיתנים  בירח 
התפילה  שע״י  אעפ״י  עכשיו  כי 
נבנה קומת השכינה, הוא רק בבחי׳ 
ההכנה לזיווג בבחי׳ ׳וסלקינן ואפינן 
שאין  מחמת  אעפי״כ  אבל  ובשלינן׳, 
הישועה עדיין בשלימות, ע״כ יכולין 
עושין  אין  שהתפילות  ולומר  לטעות 
פירות בבחי׳ ׳סברינן יבשתא הוא׳. 

בזה  כדאיתא  ביותר.  השכינה  נבנה  בתפלה  שמרבין  וכל מה 
בליקו״ה (יו״ד כלאי בהמה ד, ט): כי בזה שאנו מודים ומשבחים 
כח  לנו  שהיה  הנה  עד  עימנו  שעשה  הניסים  גודל  על  ית׳  אותו 
עזרונו  הנה  עד  שכאשר  עי״ז  בטוחים  ואנו  הנה,  עד  להתקיים 
רחמיו כן ישמע תפילותינו וצעקתינו תמיד עד אשר יגאלינו גאולה 
שלימה ויבנה בית מקדשינו, עי״ז בעצמו אנו ממשיכין בחי׳ בנין 
ביהמ״ק, כי עיקר הגאולה ובנין ביהמ״ק יהי׳ עי״ז ע״י תפילותינו 
וצעקתינו כידוע, וכמ״ש רבינו ז״ל (בסימן ב׳) על מאמר רבה בר 

בר חנה כד חם גביה אתהפיך וכו׳. 
זה  גבי  ביאר  זיווג.  לבחי׳  לאכילה  הכנה  הם  אפיה ובישול 
בליקו״ה (יו״ד בב״ח א, ב) בזה״ל: עיקר ההתחברות הוא ע״י 
הבישול, כמובא בדברי רבינו נ״י (בסי׳ ב׳) ֶׁשֲאִפָּיה ובישול הם בחי׳ 
הכנה אל החיבור והזיווג, כי הבישול הוא מתקן המאכל וממתיקו 

ומכשירו שיהא ראוי לאכילה שהוא בחי׳ זיווג.     

צדיק הדור הנקרא דג. עתה מלביש רבינו את השגתו בדברי רבב״ח, 
ומבאר שצדיק הדור נקרא דג, כדאיתא בזהר (כי תצא, רעח ע״ב) 
מארי  חכמים  תלמידי  אוף  בימא,  חיותן  ימא  נוני  כדמה  בזה״ל: 
וכן  מתים.  מיד  מינה  אתפרשן  ואי  באורייתא,  חיותיהו  מתניתין, 
מיתת  דרוש  (תענית,  בשל״ה  איתא 
כי  נודע  וכבר  וז״ל:  הצדיקים), 
שהם  שבים,  לדגים  נמשלו  הצדיקים 
טומאה,  שום  ואין  טהרה  במקום 
והתורה  מטהרים,  המים  אדרבה 
בדורו  והיחיד   (...) למים.  נמשלה 
שהוא  שבכולם  הגדול  לדג  נמשל 
׳כי  מלשון  הוא  לויתן  ושם  הלויתן, 
לוית חן הם לראשך׳. ועוד איתא בזה 
במאורי אור (ערך דג) בזה״ל: דג נקרא 
חלתא  החסדים.    בבחי׳  יסוד, 
אגביה היינו התפילות. ׳חלתא׳ מלשון 
של  כת״י  בגרסת  (כמובא  משה׳  ׳ויחל 

הליקו״מ שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל).   
את  ויביאו  היינו  יתבא ליה 
שנקבצו  משה.  אל  המשכן 
והביאו התפילות אל צדיק הדור, וכפירש״י 
(בגמ׳ דרבב״ח) ׳יתבא׳ היינו ׳נקבץ׳.   
כתיב  השדה.  רבבה כצמח 
ְרָבָבה  ז):  (טז,  ביחזקאל 
ַוִּתְגְּדִלי  ַוִּתְרִּבי   ְנַתִּתי ַהָּׂשֶדה  ְּכצֶַמח 
ָנכֹנּו  ָׁשַדִים  ֲעָדִיים  ַּבֲעִדי  ַוָּתבִֹאי 
ְוֶעְרָיה:  ֵערֹם  ְוַאְּת  ִצֵּמַח   ּוְׂשָעֵר
החומל  רבבה.רבבה.  (שם):  המצו״ד  ופירש 
ובנות  בנים  להרבות  לרבבה,  שתהיה  הבטיחם  הקב״ה  הוא  הזה 
כצמח השדה, ר״ל, המקום הפרם והרבם במצרים, כמ״ש (שמות 

א, ז) ׳ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד׳. 
רבי  אמר  ע״ב):  (לב  ברכות  במס׳  ואיתא  בתפלה.  שמרבין  וכל מה 
חנין אמר רבי חנינא, כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת 
ריקם. (...) אמר רבי חמא ברבי חנינא, אם ראה אדם שהתפלל ולא 
נענה יחזור ויתפלל שנאמר ׳קוה אל ה׳ חזק ויאמץ לבך וקוה אל 
ה׳׳. ועוד איתא בזה בירושלמי ברכות (לא ע״א): ר׳ חייא בשם ר׳ יוחנן 
ר׳ שמעון בן חלפתא בשם ר״מ, ׳והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה׳׳ 
מכאן שכל המרבה בתפלה נענה. ואף למי שאינו ראוי, כדאיתא בתנחומא 
שאין  בתפלה  זהירין  הוו  לישראל,  הקב״ה  להן  אמר  א):  פ׳  (וירא, 
ואפילו  וכו׳,  הקרבנות  מכל  גדולה  והיא  הימנה,  יפה  אחרת  מדה 
שמתפלל  כיון  עמו,  חסד  ולעשות  בתפלתו  לענות  כדאי  אדם  אין 
ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו, שכך כתיב בו ׳כל ארחות ה׳ 
חסד ואמת׳ (תהלים כה), הקדמתי חסד לאמת וצדק למשפט.   
כי אם הלחם אשר הוא אוכל. מקרא זה נאמר ביוסף לפני נסיונו עם אשת פוטיפר, כדכתיב בבראשית (לט, א, ד–ו): ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה 
ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעֹה ַׂשר ַהַּטָּבִחים (...) ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת אֹתֹו ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ֵּביתֹו ְוָכל יֶׁש לֹו ָנַתן ְּבָידֹו: ַוְיִהי 
ֵמָאז ִהְפִקיד אֹתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל ֲאֶׁשר יֶׁש לֹו ַוְיָברֶ ה׳ ֶאת ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי ִּבְרַּכת ה׳ ְּבָכל ֲאֶׁשר יֶׁש לֹו ַּבַּבִית ּוַבָּׂשֶדה: 
ַוַּיֲעֹזב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְּבַיד יֹוֵסף ְוא ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה ִּכי ִאם ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹאר ִויֵפה ַמְרֶאה: ואכילה בחי׳ 
זיווג, כדפירש רש״י (שם): כי אם הלחם.כי אם הלחם. היא אשתו, אלא שדיבר בלשון נקיה. וכן איתא בבעה״ט עה״ת (שם), וז״ל: כי אם הלחם אשר הוא אוכל.כי אם הלחם אשר הוא אוכל. 
בגימטריא ׳היא אשתו׳. ועוד איתא ברבינו בחיי (שם) בזה״ל: לחם כינוי על אשתו, כענין שכתוב (שמות ב) ׳קראן לו ויאכל לחם׳, וכתיב 

(משלי ל) ׳אכלה ומחתה פיה׳. וכן ביאר בסמוך ׳כי אם אותך באשר את אשתו׳. 

כוורא להאי  חזינא  

אגביה חלתא ליה  דיתיב
     
   ליה יתבא   
      
עליה  וקדחי     
.אגמא
     
(יחזקאל      
וסברינן      (טז
יבשתא הוא
סלקינן   
   ובשלינן.  ואפינן 
     
     
      

      (לט (בראשית 

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

ַזֵּכנּו ִלְתִפָּלה ִּבְשֵלמּות 
ֶּבֶאֶמת,  ַהּכֹחֹות  ְּבָכל 

ת  ֹו ּב ְר ַה ְל ה  ֶּכ ְז ִנ ְו

ְּכמֹו  ָתִמיד,  ִּבְתִפָּלה 

ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ֶשִּגִּליָת 

מ  י ִש דֹו ְּק ַה ָכ  י ֶמ ָכ ַח

י  א ַו ְל ַה ּו  ר ְמ ָא ֶש

ֶשִּיְתַּפֵּלל ָאָדמ ָּכל ַהּיֹומ 

ְּבֶעְזָרֵתנּו  קּוָמה  ֻּכּלֹו. 

 , ד י ִמ ָת ּו  נ ֵע י ִש ֹו ה ְו

ַהְּתִפָּלה,  ְּבֵעת  ִּבְפָרט 

ָעֵלינּו  ִמְתַּגְּבִרימ  ֶשָאז 

ת  ֹו ר ָז ת  ֹו ב ָש ַח ַּמ ַה

ְוַהְּמִניעֹות  ְוַהִּבְלּבּוִלימ 

ַאֶשר  ד  ְמאֹ ְרֵּבה  ַה

מ  ֵח ַר  , ר ֵע ַש ְל נ  י ֵא

ּוַמֵּלא  ְוהֹוִשיֵענּו  ָעֵלינּו 

ְּבַרַחִמימ,  ִמְשַאלֹוֵתנּו 

ְּבכַֹח  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶשִּנְזֶּכה 

ָּגדֹול ַעד ֶשִּנְזֶּכה ְלַשֵּבר 

ַהַּמַחָשבֹות  ָּכל  ּוְלַבֵּטל 

ִנְזֶּכה  ְו ְלַגְמֵרי,  ָזרֹות 

ת  מּו ֵל ְש ִּב ה  ָּל ִפ ְת ִל

ַעל  ֶשִּנְזֶּכה  ַעד  ָּתִמיד, 

 	 נֹ ְכ ִל ַהְּתִפָּלה  י  ֵד ְי

ָכ  י ֶל ֵא ב  ֵר ָק ְת ִה ְל ּו

ֶּבֶאֶמת,  אֹוְתָכ  ּוְלַהִּכיר 

ּוְלִהְתַּדֵּבק  ּוְלִהְתַחֵּבר 

ַהְּדֵבקּות  ְּבַתְכִלית  ְּבָכ 

ת  ֶמ ֶא ֶּב ת  ּו מ ֵל ְש ִּב

ִּכְרצֹוְנָכ ַהּטֹוב, ְּבָעְלָמא 

ְדָאֵתי,  ּוְבָעְלָמא  ֵדינ 

ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי 

ָּבנּו  מ  ַּי ֻק י ִו ִחימ.  ְנָצ

ֶשָּכתּוב  ִמְקָרא  ְמֵהָרה 

ַּביי  ַהְּדֵבִקימ  "ְוַאֶּתמ 

ֻּכְּלֶכמ  ַחִּיימ  ֶאֹלֵהיֶכמ 

ַהּיֹומ, ִיְהיּו ְלָרצֹונ ִאְמֵרי 

ִפי ְוֶהְגיֹונ ִלִּבי ְלָפֶניָכ יי 

(ליקו״ת  ְוגֹוַאִלי"  צּוִרי 

ח"ב, מג).

קומה שלימה
וחכמה  הראש,  הוא  הכתר 
וחסד  הכתפים,  הם  ובינה 

זרועות  שני  הם  וגבורה 

השכינה  המחבקים  עולם, 

ותפארת  עולם,  הנקראת 

ובני  הלב  עם  הגוף  הוא 

שמתחילים  מקום  עד  מעים 

הם  והוד  ונצח  הרגלים, 

מגופא,  לבר  והם  השוקיים, 

לגוף,  חוץ  יוצאים  שהם 

קודש  ברית  היסוד  ומכסים 

(עמק המלך ז פ"ב).

כל העולם המה קומה שלימה 
שנה  עולם  בסוד  א',  ופרצוף 

האדם  בפרט  שיש  ומה  נפש, 

וכמו  בכלל,  הוא  כך  יחידי 

חומר  פרטי  באדם  שיש 

או  עיר  בכלל  הוא  כך  וצורה, 

מדינה, הראשי עם הם הצורה 

ובני  הדור,  בני  של  והנשמה 

הצורה  של  החומר  הם  הדור 

(בעש"ט עה"ת פ' וישלח). 

אדם  בקומת  כלולין  היו 
של  הנשמות  כל  הראשון 

החטא  ע"י  ואח"כ  ישראל, 

כן  וכמו  קומתו,  נתמעטה 

שלימה  קומה  משיח  יהיה 

כלולה  ישראל  נשמות  מכל 

שהיה  כמו  ריבוא,  מס' 

אדם  של  החטא  קודם 

א'  כל  צריך  כן  על  הראשון. 

בחי'  חלק  להכין  מישראל 

משיח השייך לחלק נשמתו, 

כל  ותתכונן  שיתוקן  עד 

כללי  יחוד  ויהיה  הקומה, 

בימינו  במהרה  בתמידיות 

(בעש"ט עה"ת פ' נצבים).

שלימה  קומה  היא  התורה 
ושס"ה  איברים  רמ"ח  של 

מצות  ובכל  רוחניים,  גידים 

השייך  א'  אבר  מחיה  עשה 

וכשנזהר  מצוה,  לאותו 

גיד  מחיה  תעשה  לא  ממצות 

א' (מאור עינים פ' אמור).

והקישוטין  התיקונין  עיקר 
בכשרון  תולה  השכינה  של 

הצדיקים,  של  פעולתם 

קומה  לה  הבונין  הם  והם 

(שבת  מצינו  ולכן  שלימה, 

חכמים  שהתלמידי  קיד.) 

שם  על  בנאים,  נקראים 

עולם,  של  בבנינו  שעוסקים 

עולם  הנקרא  השכינה  היא 

נח). פ'  המאיר  (אור  כמדובר 

קומה  שיש  כמו  ידוע 
דקדושה  בסטרא  שלימה 

קומה  ג"כ  יש  לעומתו 

ח"ו  שחוטא  ומי  בסט"א, 

הרע  עין  משלים  בעין, 

חטא  ואם  דסט"א,  לקומה 

יד  בחי'  נעשה  ביד,  ח"ו 

ושאר  רגל  או  בסט"א, 

נעשה  כן  וכמו  איברים, 

אשר  האברים  אלו  ונשלם 

הטומאה,  בקומת  בהם,  חטא 

שלימה  קומה  שנשלם  עד 

ח"ו (אור המאיר פ' ויצא).

מתקן  הוא  כאשר  בודאי 
בשלימות  קומתו  מלא 

ג"כ  נעשה  אלקות,  להשראת 

שלימה  קומה  תיקון  דוגמתו 

נשמתו  אחיזת  כפי  בשכינה, 

(אור המאיר פ' וישלח).

היא  ספירה  שכל  ידוע 
בה  וכלולים  שלימה  קומה 

ולכן  ספירות,  העשר  כל 

ירדה  לא  מלכות  מדת 

בכל  התחתונים  לעולמות 

העשר  כל  עם  קומתה  שיעור 

מפני  בה,  הכלולים  קדושות 

מתגלה  ית'  מלכותו  שהיתה 

הבחירה  והיתה  בעולם 

הברואים  כל  כי  מתבטלת, 

היו מכירים להשתוקק לדעת 

סוף  באין  ולהתקשר  ה'  את 

לעולמות  ירד  לא  לכן  ב"ה, 

נקודה  בחי'  רק  התחתונים 

שמו,  ית'  ממלכותו  קטנה 

להיות  ירדה  הזאת  ונקודה 

ובכל  הברואים,  לכל  חיות 

עד  מדבר  חי  צומח  הדומם 

דבר  לך  אין  הארץ  תהומות 

ממלכותו  חיות  לו  יהיה  שלא 

בלי היא  הזאת  ונקודה  ית', 

ויתהפך מדת הדין למדת הרחמים. עוד כתב בזה בעל״ת (מכתב פא) בזה״ל: 
להיות  יכול  כי  שבעולם,  דבר  משום  ייאוש  שום  אין  באמת 
שכבר נגזרה גזרה חזקה על האדם שלא יהיה לו בנים ח״ו, ואעפ״כ ע״י 
רחמיו  יעורר  וכו׳  השקידה  ריבוי  וע״י  טובים  ומעשים  תפילות  ריבוי 
שראינו  כמו  קיימא,  של  לבנים  שיזכה  היפך  אל  מהיפך  להיפך  יתברך 
נמשלו  למה  רז״ל  ודרשו  לה׳׳  יצחק  ׳ויעתר  כמ״ש  פעמים,  כמה  בחוש 
תפילת  כך  התבואה  מהפך  ׳עתר׳  מה  אלא  ל׳עתר׳,  צדיקים  תפילות 

הצדיקים מהפכין מידת הדין למידת הרחמים.  
מי הקדימני ואשלם. איתא בזה באוצ״ה (צדקה וגמ״ח יג) בזה״ל: כי באמת נגדו 
יתברך הכל עניים כמו שנאמר ׳מי הקדימני ואשלם׳, כי הכל רק ממנו 
עליו  המלך  דוד  כן  ועל  לך׳,  נתנו  ומידך  הכל  ׳ממך  שנאמר  כמו  יתברך, 
השלום בעת שנתן הון רב לנדבת ביהמ״ק, אמר ׳ואני בעניי הכינותי וכו׳׳, כי 
החזיק כל נתינתו לעניות, וצדקה כזאת יקרה מאד, כי היא בחינת מנחת עני 
שחביבה מאד, מחמת שכוונתו רק לשמים בלי שום התפארות עצמו כלל, ועל 

כן נקראת צדקה כזאת בשם מנחה בחינת ׳מגישי מנחה בצדקה׳.   
ז)  ד,  מרע  שכיב  ומתנת  מתנה  (חו״מ  בליקו״ה  בזה  איתא  ואשלם.  מי הקדימני 
בזה״ל: כי באמת אי אפשר לעבוד את השי״ת, כמ״ש מי הקדימני ואשלם, 
כלום עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית וכו׳ כמו שאמרו רז״ל, וכמו שאמר 
של  העבודה  וכל  שם,  עיין  מעשיות  בסיפורי  הנדפסת  בהשיחה  ז״ל  אדמו״ר 
אנו  שצריכין  הכנות,  רק  הם  העולם  בזה  לעשות  אותנו  שציוה  ומצוות  תורה 
להכין את עצמנו לקבל מתנת ידו הטובה שהוא יתברך רוצה ליתן לנו ברחמיו 
דרכיה  כמ״ש  לעשותם  ונעימים  קלים  ומצוות  התורה  כל  באמת  כי  לעתיד. 
דרכי נעם וכו׳, ומן הדין אין ראוי לקבל עליהם שכר, וכל השכר טוב שיתן 
הוא רק מתנת חינם, כמ״ש ולך ה׳ החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, וכל 

המצוות הם רק בחינת הכנות לקבל על ידם מתנת חינם ממנו יתברך שהוא 
השכר של אותה המצוה, כגון למשל ע״י שאנו לובשין ציצית עי״ז אנו מכינים 
עצמנו להתעטף באור הציצית ולזכות לחלוקא דרבנן וכו׳, וכן ע״י מצות תפילין 
אנו מכינים עצמנו להתעטר בכתרי דמלכא שהם אורות התפילין בשורשם. כי 
בודאי ע״פ דין אין מגיע להאדם שכר נפלא ונורא כזה בשביל ציצית ותפילין 
שהם קלים ונעימים לעשותם, וכל השכר שיקבל עבורם הוא רק מתנת חינם, 
רק שהשי״ת ברחמיו חמל עלינו וציוה עלינו לעשות בזה העולם אלו המצוות 
הקדושות כדי שיהיה לנו כלים וכח לקבל מתנת חינם שלו, וכן בשארי המצוות. 
וכן כל המצוות לא תעשה הזהיר אותנו שלא לעשות כדי שלא נבוא מלוכלכים 
ח״ו להילולא דמלכא, והוא כמו מלך שמזהיר ומודיע מקודם לאוהביו שרוצה 
ליתן להם מתנות יקרות וסגולות נוראות ונשגבות לכל אחד ואחד בזמן פלוני, 
ומאהבתו וחמלתו הוא מודיעם תחילה, כדי שיכינו עצמם לזה כדי שלא יבואו 
כי  וסיעתו,  המלך  שם  שיהיה  המלך  לסעודת  וצואה  בטיט  ח״ו  מלוכלכים 
גם  ח״ו,  מלוכלכים  כשהם  הקדושות  מתנותיו  לקבל  להם  אפשר  אי  בוודאי 
נרד  טובות  ריחות  מיני  וכמה  ויקרים,  נאים  מלבושים  לעצמם  להכין  צריכים 
ראויים  שיהיו  ונאים,  יפים  קישוטים  מיני  וכמה  וכו׳,  וקנמון  קנה  וכרכם 
ואז  והטהורים,  הקדושים  ועבדיו  ושריו  גדוליו  בין  המלך  בהיכל  בהם  לכנוס 
יוכלו לקבל מתנת ידו הטובה. ובחמלתו הגדולה הכין להם מקודם כל הדברים 
ראויים  שיהיו  כאלו  וכתרים  מלבושים  מהם  ולתקן  לעשות  שצריכים  והחפצים 
בהם  שיתבשמו  טובות  וריחות  בשמים  מיני  וכל  דמלכא,  בהיכלא  בהם  לכנוס 
עצמן  להכין  מקודם  להם  שנתן  הזמן  שבכל  להם  והזהיר  להם  וציוה  מקודם, 
וכל  היקרים  המלבושים  אלו  ולתקן  לעשות  יעסקו  הזה  הזמן  שבכל  לסעודה, 
איך  ולהודיעם  ללמדם  הנאמנים  שלוחיו  להם  ושלח  הקדושים,  הכתרים  אלו 
לעשותם ולתקנם בפרטי פרטיות, כדי שיבואו לשם בלבושים וכתרים ותיקונים 

ילקוט הנחל

ע"י רוב התפילות יכמרו רחמיו ויתהפך מדה״ד למדה״ר. וכתב 
יגמור  סוף  כל  סוף  כי  בזה״ל:  ו)  (יא,  ותבונה  בחכמה  בזה 
השי״ת את שלו שיהיה בכ״א מישראל אתעדל״ת לכסוף ולהשתוקק 
באמת אל האמת (...) בכל לב ונפש מה שלא הי׳ עוד אתעדל״ת 
שמעוצם  ואעפ״י  מעולם,  כזה 
האפיקורסות והחושך ואפילה שיהיה 
עוד  ידעו  שלא  כמעט  ההם  בימים 
ליבא  רחמנא  אבל  האמת,  מהו  כלל 
והשעה  העת  בהגיע  ומיד  בעי, 
עזר  יתברך  ברחמיו  ימשיך  הזאת 
היתה  שלא  ונוראה  נפלאה  וסיוע 
היום  (כי  מעולם,  כזאת  עוד 
בכלות  משתוקק  כשאחד  בפרטיות 
עי״ז  לו  ממשיך  האמת,  אל  הנפש 
שזוכה  עד  וסיוע  עזר  השי״ת 
מובא  וכאשר  האמיתית,  להאמונה 
מזה לעיל ע״ש), ואלפי אלפים ור״ר 
בכלליות  הזה  הדבר  כשיהיה  ק״ו 
מכל ישראל ביחד, אשר ׳הן אל כביר 
שהי׳  אתעדל״ת  ונקודה  נקודה  כל  ברחמיו  יצרף  וגם  ימאס׳,  לא 
מאמר  שיתקיים  עד  עליו,  שעברו  הדורות  בכל  ונפש  נפש  בכל 
עוד  א״ע  יסתיר  שלא  מוריך׳,  עוד  יכנף  ׳ולא  ל)  (ישעי׳  הכתוב 
מאיתו, וכד חם גביה איתהפך (עיין ליקו״א סי׳ ב), שיאר אלינו את 
פניו הרומז אל מידת האמת, עד שממילא יבוא עי״ז גם שאר כל 
מיני ישועות לעד ולנצח נצחים.   שכל מעשים טובים שלנו וכל 
ציפיית  ענין  גבי  ו)  (תפילה,  בעצוה״מ  איתא  מאתו.  הכל  התפילות 
מעשיו  בעבור  שכר  לקבלת  לצפות  לאדם  ראוי  אין  בזה״ל:  הגמול 
הטובים, כי כל המעשים טובים שהאדם זוכה לעשות, הכל הוא 
מהש״י, היינו שהש״י נותן בו כח ומסייעו לעשות את המעשים 
להש״י,  להתקרבות  זוכה  כשאדם  אפילו  כן  על  שעושה.  הטובים 
ובתפילה  בתורה  שעוסק  מחמת  זו  להתקרבות  שזכה  יחשוב  בל 
ובמעשים טובים, כי מה שהוא עושה הכל מהש״י, כי אילו לא 
עשה חלילה הש״י חסדים עימו, היה האדם אובד ח״ו בגשמיות 
אדם  כל  חייב  כי  מלעשות,  פוטרו  זה  אין  ואעפ״כ  וברוחניות. 
להתחזק תמיד לעסוק בתורה ובתפילה ובמעשים טובים, ובודאי 
צריך הוא להתחזק הרבה באמונה, ולהאמין שהש״י בודאי יעשה 

עימו עוד חסדים רבים ויושיעהו בגשמיות וברוחניות. 

למענו,  בחסדו  יגאלנו  שה׳  פה  מבאר  רבינו  אעשה.  למעני למעני 
ַאִּפי   ַאֲאִרי ְׁשִמי  ְלַמַען  ט–יא):  (מח,  בישעיה  כדכתיב 
 א ְבָכֶסף ְּבַחְרִּתיְו ִהֵּנה ְצַרְפִּתי :ְלִבְלִּתי ַהְכִריֶת ּוְתִהָּלִתי ֶאֱחָטם ָל
ן:  ְּבכּור עִֹני: ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעֶׂשה ִּכי ֵאי ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר א ֶאתֵּ

שלא  שמי.  שמי.למען  למען  (שם):  המצו״ד  ופירש 
לך  מאריך  אני  לזה  בעמים  יחולל 
משמשת  ׳למען׳  מלת  ותהלתי.ותהלתי.  אפי. 
ר״ל,  תהלתי׳  ׳למען  לומר  בשתים, 
אאריך  לזה  לתהלה,  לי  יהיה  למען 
חוטמי לך, והוא דוגמת ׳אאריך אפי׳ 
והוא  אחד,  הוא  והחוטם  האף  כי 
ענין מליצה כי הכעס כאילו יוצא מן 
 (...) באפו׳.  עשן  ׳עלה  כמ״ש  האף, 
שאעשה  התשועה  וכו׳.  וכו׳. למעני  למעני  למענילמעני 

שמי  למען  כ״א  בצדקתכם  לא  לכם 
ועוד  העכו״ם.  בין  יחולל  איך  כי 
׳הודו  (קז):  תהלים  במדרש  בזה  איתא 
לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו 
זה  צר׳,  מיד  גאלם  אשר  ה׳  גאולי 

אינו  ׳למעני׳  יחל׳,  איך  כי  אעשה  למעני  ׳למעני  הכתוב  שאמר 
אומר פעם אחת, אלא ׳למעני למעני׳ שני פעמים, אמר הקב״ה, 
איני עושה אלא בשביל שמי שלא יתחלל, ולמה שני פעמים ׳למעני 
למעני׳, אמר הקב״ה, כשהייתם במצרים גאלתי אתכם בשביל שמי, 
שמי,  בשביל  אעשה  באדום  אף  קו),  (תהלים  שמו׳  למען  ׳ויושיעם 
אתכם  לגאול  עתיד  אני  כך  הזה,  בעולם  אתכם  שגאלתי  וכשם 
לעולם הבא, וכן הוא אומר (קהלת א) ׳מה שהיה הוא שיהיה׳, לכך 
אתן׳  לא  לאחר  ׳וכבודי  ולמה,  למעני׳,  ׳למעני  פעמים  שני  אמר 
(ישעיה מח).   כדאיתא במדרש מי הקדימני ואשלם. כדאיתא 
כל  תחת  ואשלם  הקדימני  ׳מי  פתח,  תנחומא  ר׳  ב):  (כז,  בויק״ר 
שכר  ונותן  במדינה  הדר  רווק  זה  מא),  (איוב  הוא׳  לי  השמים 
לתינוקות  השונים  ׳מלמדים  כהונה:  מתנות  (פירש  ּוְמַׁשִּנים  סופרים 
שבעיר׳), אמר הקב״ה עלי לשלם גמולו ושכרו וליתן לו בן זכר. א״ר 
ירמיה ב״ר אלעזר, עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים 
ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, הה״ד (במדבר כג) 
הקדימני  ׳מי  אומרת  רוה״ק  וגו׳׳,  ולישראל  ליעקב  יאמר  ׳כעת 
ואשלם׳, מי קלס לפני עד שלא נתתי לו נשמה, מי מילל לשמי עד 
שלא נתתי לו בן זכר, מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג, מי 
עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית, מי עשה לי סוכה עד שלא 

נתתי לו מקום, מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים, מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית, מי הפריש לפני פאה עד שלא 
נתתי לו שדה, מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן, מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי לו עיסה, מי הפריש לפני קרבן עד 
שלא נתתי לו בהמה. מדרש זה מבואר ב׳יפה תואר׳ ובמהרז״ו שם, והיצגנום כאן שניהם כלשונם, והמעיין יראה ללמוד הדברים ע״פ דברי רבינו כאן. 
הנה לרבי ירמיה יתפרש ׳מי הקדימני ואשלם׳ גם בכל מצוה שאדם עושה בזמנו אנכי השי״ת  וכו׳.  פתח  תנחומא  וכו׳. רבי  פתח  תנחומא  (שם): רבי  היפ״ת  מפרש 
הקדמתיו להכין לו המצוה, אחרי ומפני ׳כי כל השמים לי הוא׳ ועל כן ׳מי הקדימני וכו׳׳. ולר׳ תנחומא יתפרש על העושה מצוה ומכינה 
בטרם בא עליו החוב, וזה שמפרש ׳מי הקדימני׳, כל המקדים לפני לעשות מצוה בטרם שחל עליו החוב עלי לשלם גמולו בעוה״ז ושכרו 
לעוה״ב, ומה שאמר הכתוב ׳תחת כל השמים לי הוא׳, לאמור, כי לא לבד באופן אחד עלי לגומלו וכמו בנותן שכר סופרים ובן אין לו, 
אלא אף בכל האופנים עלי לגומלו כגון הקונה תכלת וטלית אין לו ֲעדֶָנה, או מזוזה ובית אין לו, יש ִּביֵדי ה׳ לגמלו, אחרי ׳כי כל אשר 
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 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



ּב
עצה ותושיה

לחשוב  ראוי  ן  אי
שומ  על  שכר  לקבל 

המעשימ  כל  כי  דבר, 

וכל  ו  שלנ טובימ 

מאיתו  הכל  התפלות 

אפילו  כנ  על   . ית'

כה  ו ז האדמ  אמ 

לפעמימ לאיזה ישועה 

אל  קצת,  והתקרבות 

לזה  שזכה  יחשוב 

ותפלתו  תורתו  ע"י 

כי  הטובימ,  ומעשיו 

הכל מאיתו ית' כנ"ל, 

הגדול  ח	דו  ולולא 

ח"ו  נטבע  היה  כבר 

במה שהיה נטבע ר"ל 

(קיצור ליקו"מ ב, ז).

פתח  חייא  רבי  כה 

ממושכה  ׳תוחלת  ואמר, 
חיים  ועץ  לב  מחלה 
הוא  זה  באה׳,  תאוה 
לאדם  לו  שאין  שלמדנו 
להסתכל בבקשתו שביקש 
אם  באה  אם  מהקב״ה 
מפני  והטעם,  באה,  לא 
בזה,  מסתכל  הוא  שאם 
באים  דין  בעלי  כמה 
 , ו י ש מע ב ל  כ ת ס ה ל
אותה  שהרי  הוא,  וסוד 
מסתכל  שהוא  הסתכלות 
באותה בקשה גורמת לו 
׳מחלה  מהי  לב,  מחלת 
לב׳, זהו הוא מי שעומד 
תמיד על האדם להסטין 
ולקטרג למעלה ולמטה.

מילואי חכמה
ואין ראוי לחשוב לקבל שכר על שום דבר. וכן איתא בזהר (מקץ, רב ע״ב) גבי 
המצפה ֶׁשֵּתָעֶׂשה בקשתו ותתקבל תפילתו, וז״ל: כהרבי חייא פתח ואמר, ׳תוחלת 
ממושכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׳ (משלי יג), דא הוא דתנן דלית ליה לבר 
נש לאסתכלא בבעותיה לגבי קודשא בריך הוא אי אתי אי לא אתי, מאי טעמא, 
בגין דאי איהו אסתכל ביה, כמה מאריהון דדינא אתו לאסתכלא ביה בעובדוי, 
ליה  גרים  בעותא  בההוא  מסתכל  דאיהו  אסתכלותא  ההוא  דהא  איהו,  ורזא 
למחלת לב, מאי מחלה לב, דא איהו מאן דקאים תדיר עליה דבר נש לאסטאה 
לעילא ותתא. וכן איתא בריטב״א (ר״ה, טז ע״ב), וז״ל: יש עיון תפלה שהיא מידה 
רעה, והוא המעיין בתפילתו וסומך עליה שתהא מקובלת ומצפה עליה שתתקיים, 
לכך  ראוי  הוא  אם  עליו  שמחשבים  לפי  עוונותיו,  שמזכירין  כאן  אמרו  ועליה 
כל  ע״א)  נה  (ברכות  בהרואה  אמרו  זה  ועל  סבור,  שהוא  כמו  תפילתו  לקבל 
המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב. ויש עיון תפלה טוב מאד, 
שתתקיים,  מצפה  אינו  אבל  הלב,  בכונת  לאומרה  בתפלתו  ומכוין  המעיין  והוא 

וזהו שאמרו שאוכל פירותיו בעולם הזה, והשי״ת משלם לו שאלת צרכיו.

(המשך) 
וכל  האיברים,  התפשטות 

בתורה  עבודתינו  מגמת 

הט'  אליה  להמשיך  ובתפלה 

שהם  העליונות  הנקודות 

ולבנות  וראש,  אברים  בחי' 

במוחין  שלימה  קומה  ממנה 

ובמדות (מאור ושמש פ' תבא).

ציוה  ויותר  וביותר  לשם,  הקרואים  כל  בין  יתביישו  שלא  כדי  שם,  הנהוגים 
יטמאו  שלא  מאד  מאד  והזהירם  להתרחק,  ממה  שלוחיו  ע״י  והודיעם  להם 
ולא ילכלכו עצמן ח״ו בכל הדברים המתועבים שם, ומרוב חמלתו הודיעם ג״כ 
ע״י נאמניו במה ירחצו ויטהרו עצמן מלכלוכים אלו אם יכשלו לפעמים ולא 
עצות  וכמה  קדושות,  מעינות  וכמה  כמה  להם  ותיקן  ח״ו,  מהם  נזהרין  יהיו 
מאד  מלוכלך  שהוא  מי  שאפילו  עד  זה,  מכל  עצמו  ולנקות  לרחוץ  ותיקונים 
ומוטבל בשחת ומוטבע ביון מצולה ומלובש בבגדים צואים ח״ו, גם הוא יכול 
לנקות עצמו ולרחוץ ולטהר עצמו באלו המעינות הנובעים שמן אפרסמון וכל 
מיני ריחות נפלאים שיש להם כח להפך כל מיני ריחות רעים לריחות טובים 
ויקרים, והודיעם שבכל הזמן שנתן להם יש בידם ליקח מכל החפצים והבשמים 
עצמם  ולטהר  ולטבול  שירצו,  כמו  בהם  ולהתקשט  ולהתלבש  להם  הכין  אשר 
כדי  הלכלוכים,  מכל  אותם  ומנקין  שמטהרין  האלה  הקדושות  המעיינות  בכל 
מלובשים  ולבונה,  מור  מקוטרים  המלך  להיכל  וטהורים  נקיים  לבוא  שיוכלו 
בלבושים קדושים ונקיים הנהוגים שם מוכתרים בכתרי דמלכא, ואז יוכלו לקבל 
כל האוצרות מתנת חינם אשר הכין להם המלך אשר עין לא ראתה וכו׳, אשרי 

הזוכה להם, והנמשל מובן ממילא. נמצא שכל המצוות ומעשים טובים הכל מאיתו יתברך ממה שהכין לנו ברחמיו המרובים, וכמ״ש כי ממך הכל ומידך נתנו 
לך, וכתיב מי הקדימני ואשלם, ואין ראוי לקבל עליהם שכר, רק שברחמיו רצה לזכות אותנו ליתן לנו אוצרי מתנת חינם כאלה, לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות 

שהם כולם תיקונים והכנות לקבל על ידם רב טוב הצפון, שהם אוצרי מתנת חינם שרוצה ליתן לנו בחסדו וברחמיו וכנ״ל.   
(חו״מ נחלות ד, כג), ע״פ  אותנו. ביאר בזה בליקו״ה  יגאל  שבחסדו  לחסדו  אנחנו  צריכין  אעפ״כ  הגאולה  יהיה  ותורתינו  תפילתינו  שע״י  ואע"פ שנראה 
וזה בחינת מצות מילה, בחינת חיתוך ופריעה שהוא תיקון הברית, שעי״ז זוכין לתפילה שהוא חרב פיפיות כמ״ש רוממות אל  בזה״ל:  המאמר,  קשרי 
בגרונם וחרב פיפיות בידם, כמבואר בהתורה הנ״ל. וזה בחינת חיתוך הערלה ופריעה, כי איתא שקליפת הערלה ופריעה שהם חופין על הברית קודש הם 
בחינת תרין עננין דמכסין על עיינין, שהם בחינת ֵעָׁשו וישמעאל, היינו כי עשו וישמעאל הם בחינת פגם הברית, בחינת קליפת הערלה והפריעה שהם מבלבלין 
דעת האדם מלהתחזק בתפילה. עשו הוא בחינת עמלק שיצא ממנו, הוא בחינת קליפת הערלה הגמורה, כי הוא כפר בעיקר ואינו מודה בתפילה כלל והוא 
מטעה לב האדם שאין התפילה מועלת ח״ו מאחר שמתארך הגלות ובכל יום צועקין ואין נושעים וכנ״ל, וע״י שחותכין את הערלה החופה על הברית, עי״ז 
מבטלין קליפתו הרעה ונמשך בחינת תיקון הברית, שעי״ז זוכין להתחזק בתפילה תמיד, כי עיקר תיקון התפילה ע״י תיקון הברית שממשיכין ע״י מצות מילה 
וכנ״ל. אבל עדיין יש קליפה שניה שהוא קליפת הפריעה שהיא בחינת קליפת ישמעאל, שמשם נמשך טעות אחר בלב להתרשל בתפילה ח״ו, דהיינו שלפעמים 
נדמה להאדם שכבר שמע השי״ת בוודאי את תפילתו, בפרט כשרואה איזה צמיחת קרן ישועה, שאז נדמה לו שכבר נתקבלה תפילתו והוא מתרשל להתפלל 
יותר. וגם זה אינו טוב, כי אע״פ שצריכין להאמין באמונה שלימה שאין שום תפילה לריק ח״ו אפילו כשאין רואין שום ישועה כלל וכנ״ל, אעפ״כ אפילו 
כשרואין איזה ישועה אסור לבטל תפילותיו בשביל זה, כי עדיין לא נגמרה הישועה, ועדיין אנו צריכין ישועה ורחמים רבים עד שנצא מגלותינו לגמרי, 
ומי שטועה בעצמו ח״ו ומתרשל בתפילה מחמת שנדמה לו שכבר שמע השי״ת את תפילתו, זה נמשך מקליפת ישמעאל, כי ישמעאל על שם כי שמע ה׳ 
האדם  לב  שמטעה  ישמעאל,  קליפת  שהיא  הפריעה  קליפת  בחינת  שהיא  הנ״ל  השניה  הקליפה  משתלשל  ומשם  צלותיך,  ה׳  קבל  ארי  ותרגומו,  ענייך,  אל 

להתרשל בתפילה מחמת כי כבר שמע ה׳ את תפילתו כנ״ל. וע״י מצות פריעה מבטלין גם הקליפה הזאת וזוכין להתחזק בתפילה תמיד. 
שבחסדו יגאל אותנו. איתא בקובץ מבועי הנחל (שבט תשל״ט) בזה״ל: כבר באות א׳ רמז רבינו ענין המבואר בסופו שגם תפילתינו מאיתו ובחסדו יגאל אותנו, 
שזה רמז הפסוק המובא באות א׳ ׳כי לא בקשתי אבטח וגו׳׳, דלפי מה שפירש רבינו דהתפלה הוא בחי׳ חרב וקשת, זהו שאמר דוד המע״ה ׳כי 
לא בקשתי אבטח׳ וכו׳, כי אין אני בוטח שמצד תפילתי אוושע, כ״א ׳באלוקים הללנו׳ כי הכל רק בחסדו. וזהו ׳באלוקים הללנו׳ כי גם תהילתינו ותפילתינו היא 
מאיתו והיא בחי׳ תפלת ה׳, בחי׳ ותהלתי אחטום לך. (לימוד זה מבוסס על הכלל הי״ז מביאה״ל, שאם נראה ללומד שבהלבשת ההשגה של המאמר רבינו מביא ענין חדש שלא 

מוזכר קודם בעצם המאמר, עליו לעיין ולחפש היכן ענין זה כבר הוזכר ונרמז קודם לכן).

ילקוט הנחל

הגאולה  יהיה  ותורתינו  תפילתינו  שע״י  ואע"פ שנראה 
אותנו.  יגאל  שבחסדו  לחסדו  אנחנו  צריכין  אעפ״כ 
לידע  אדם  כל  צריך  בזה״ל:  כ)  ד,  נחלות  (חו״מ  בליקו״ה  בזה  ביאר 
מאד, שכל אחד כפי אריכת גלותו בתאוותיו ומידותיו הרעים שזה 

להרבות  צריך  הוא  הגלות,  עיקר 
חיי  ימי  כל  מאד  מאד  בתפילה 
שמתפלל  כשרואה  ואפילו  הבלו, 
והתאוות  נענה  ואינו  הרבה 
והבלבולים מתגברים עליו בכל פעם 
שתפילותיו  יטעה  אל  אעפ״כ  יותר, 

נאבד  דיבור  שום  שאין  ויאמין  ידע  רק  ח״ו,  לריק  הם  ושיחותיו 
לעולם וכל תפילה ושיחה עושה רושם, עד שיגמור הבנין שצריך, 
הוא  כן  ועל  וכנ״ל.  וירחמהו  אליו  וישוב  יתברך  רחמיו  יכמרו  אז 
צריך להתחזק להרבות בתפילה ושיחה תמיד, אך אעפ״כ כשיהיה 
פעל  הטובים  ומעשיו  תפילותיו  שע״י  יטעה  אל  ישועה  איזה  לו 
זאת, רק ידע שהכל בחסדו וכנ״ל. ואע״פ שאנו יודעים שאי אפשר 
לנו לפעול הישועה השלימה בתפילותינו אעפ״כ אנו צריכים לעשות 
ויעשה  רחמיו  יכמרו  ואז  כוחנו,  כפי  בתפילה  להרבות  שלנו  את 
בחסדו למענו ויושיענו בקרוב. וגם זה הוא בכלל מה שמבואר שם 
בהתורה הנ״ל שצריכין בתפילה להיות קולע אל השערה ולא יחטיא 
היינו שלא יטה לימין או לשמאל, היינו שלא יטעה ח״ו שהתפילות 
הם לריק ח״ו מחמת שזה כמה שצועקים ואין נושעים, שזה בחינת 
נוטה לשמאל, שעושה מידת רחמיו כאילו הוא אכזרי ח״ו, כאילו 
אין השי״ת שומע תפילת ישראל, וכן אל יטעה לומר מאחר שאי 

אפשר לפעול בתפילותינו כי אם בחסדו אם כן למה לנו להרבות בתפילה כלל, נסמוך על חסדו לבד, כי גם זה טעות גדול, כי זה בחינת 
נוטה מן הצד לימין שלא כראוי, שסומך רק על חסדו לבד. כי באמת שניהם כאחד טובים, שצריכין להרבות בתפילה מאד תמיד, ולידע 
האמת שאין אנו כדאי לפעול בתפילותינו כי אם בחסדו, ואעפ״כ אנו צריכין לעשות את שלנו להרבות בתפילה תמיד, והשי״ת יעשה את 
שלו וימשיך עלינו חסדו למענו ויושיענו מהרה.   ואע"פ שנראה שע״י תפילתינו ותורתינו יהיה הגאולה אעפ״כ צריכין אנחנו 
לחסדו שבחסדו יגאל אותנו. כתב בזה בביאה״ל (ב, ד) בזה״ל: מבואר שם מדברי מורנ״ת הנ״ל, שמחמת שהעננים (עי״ל אות ה׳) עומדים 
בתכלית ההיפך מהתפילה, תסובב על זה בעצמו חרב התפילה להילחם כנגדם. ושמחמת זה מוכרח שיהיה לחרב התפילה שני פיות, 
שבחו של מקום ושאלת צרכיו (כמובא לעיל אות ב׳), כי שבחו של מקום, הוא תכלית ההיפך מקליפת עשו הכופר ואומר שכל התפילות 
עד  והמשכן,  השכינה  קומת  בזה  ובונה  תפילותינו  שומע  הוא  היום  שגם  מקום,  של  בשבחו  מספרים  אנו  זה  כנגד  כי  לריק,  הם 
שבהשלמת הקומה ישוב אלינו בסוד הפנים שהוא מידת הרחמים והחסד כמוב״פ, ולמענו למענו יעשה כנ״ל מהמוב״פ. ובכל זאת, 
אנו מוכרחים להישמר גם מקליפת ישמעאל, שהוא המדחה ואומר לסמוך לגמרי על חסדו ושבחיו יתברך, ושגם מחמת זה אין צריך 

להתפלל ולשאול כלל את צרכינו, וכנגד זה מוכרח להתגבר בפי השני מהחרב, בשאלת צרכיו כמוב״פ. 

תחת השמים לי הוא׳. ובדרך אחרת ביאר בזה המהרז״ו (שם) בזה״ל: מי מי 
הקדימני. הקדימני. משמע שהאדם הקדים לעבוד ה׳ קודם שהיטיב לו, ולא 

נמצא כן בעולם. ודורש שעובד אותו בטובה שלא עשה עמו עדיין 
הקדימו  כביכול  אדם  שאותו  ואע״פ שהקדימו בשאר כל הטובות פי׳ 
שעדיין  טובות  באותם  לו  לשלם  להקב״ה 
לא גמל עימו ה׳, כמו הרווק שלא נתן 
משלם  והוא  ובנים  אשה  הש״י  לו 
אחרים,  של  תינוקות  למלמדי  שכר 
אמר הקב״ה ׳ואשלם לו׳ לאדם זה מידה 
כנגד מידה לזכות אותו בבנים, לשלם 
שכר למלמדים עבור ילדיו שלו. ורוה״ק אומרת מי הקדימני.  ורוה״ק אומרת מי הקדימני. זה עוד פי׳ 
אצל  כלום  לאדם  לו  שאין  תוכחה  דרך  הקדימני׳,  ׳מי  עה״פ  אחר 
בוראו, שהכל שלו, ומה יתן לו, ועם כל זה ׳ואשלם׳, שמי שעובד 
אותו בטובה שנתן לו, יהיה דומה כאילו עבדו משל האדם עצמו. 
מדרש  מיוסד  עליו  ג)  (מא,  מאיוב  הפס׳  פה  נציג  בזה,  הביאור  ולהרחיב 
זה, המדבר בתשובת ה׳ לאיוב על טענותיו כלפי שמיא, וז״ל הפס׳ שם: ִמי 
ִהְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּלם ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשַמִים ִלי הּוא: ופירש המצו״ד (שם): מי מי 
לא  עד  צדק  לעשות  הקדים  אשר  מי  אין  כי  אף  ר״ל  הקדימני. הקדימני. 

גמלתיו הטובה, כי מי עשה מזוזה לפתחו עד לא נתתי לו בית וכן 
הכל, והואיל וכן שאין למי עלי לגמלו עוד טוב, מ״מ אשלם עוד 
גמול בחסדי, ואין מי ימחה בידי, כי ׳כל אשר תחת כל השמים 
משיב  הייתי  לך  גם  הנה  וכאומר  עלי,  נכנעים  וכולם  הוא׳  שלי 

גמול אם היית צדיק גמור בשלימות רב. 

      
      
      


מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



כו על כן הזהיר לכהנים 

יטמא  לא  ׳לנפש  ואמר 
שהם  מפני   , ׳ ו בעמי
ישרה  שלא  קדושים, 
הטומאה,  רוח  עליהם 
ולא ִיָּטְמאּו. (...) ׳אמור 
ואמרת׳, פעם אחת ושני 
אותם  להזהיר  פעמים, 
שלא  כדי  קדושתם,  על 
שמשמש  שמי  ִיָּטְמאּו, 
צריך  קדוש  במקום 

ָּמֵצא קדוש בכל. ֶׁשיִּ

בזה״ל:  גאולה)  (ערך  הקמח  כד  בספר  בחיי  ברבינו  איתא  חסידים.  הספנין רובן 
שהם  מפני  העולם,  בריות  משאר  נכנעים  הם  הים  יורדי  הנה 
מסתכנים בנפשותם בלכתם בים, ואין ביניהם ובין המות אלא לוח אחד, וכן 
לבם ועיניהם אל השמים, כי אינם רואים יבשה כלל אלא שמים ומים, ובעבור 
שבים  הגדולים  התנינים  מן  לפעמים  כשרואים  שכן  וכל  לבם,  ויכנע  יחת  זה 
ית׳,  השם  רוממות  גודל  גופם  וגודל  מבריאתם  ויתפרסם  אחת,  עיר  כשיעור 
רבים,  במים  מלאכה  עושי  באניות  הים  ׳יורדי  קז)  (תהלים  הוא  מלא  ומקרא 
המה ראו מעשי ה׳׳, על אחת כמה וכמה כשיש להם צער גדול בים ורואים 
ואז  מתים,  עצמן  יחשבו  ואז  ויתגעשו,  יסתערו  כי  גליהם  ושאון  ימים  שאון 
ברעה  נפשם  תהומות  ירדו  שמים  ׳יעלו  (שם)  שכתוב  הוא  באמת,  לבם  יכנע 
ספנים  של  רובן  רז״ל  אמרו  ומזה  והכנעה.  הצער  מתוך  כלומר  תתמוגג׳, 
ותחבולותם  חכמתם  כל  אין  הש״י  רחמי  לולא  כי  מכירים  הם  כי  חסידים, 
חשובים לכלום, והוא שכתוב (שם) ׳יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע׳, כי 

יראו בעין גבורתו של הקב״ה הגדולה והעצומה. 

מילואי חכמה

כהנים
(ליקו"ה  כהן  נקרא  הרב 

נש"כ ג, ב).

לוי  כהן  נשמה,  רוח  נפש 
נשמה  איהו  כהן  ויׂשראל, 

(תיקו"ז תיקונא תליתאה, קמ:).

חכם,  תלמיד  נקרא  כהן 
'ובני  ח)  (שמ"ב  שנאמר 

תלמידי  שהיו  כהנים',  דוד 

(קרח  בספרי  אמר  חכמים. 

ד), ישראל כשהקב"ה מקרבן 

בכהונה,  אלא  מכנם  אינו 

לי  תהיו  'ואתם  שנאמר 

ויקרא  (ש"ך  כהנים'  ממלכת 

כב, יא).

כהן  נקרא  חכם  התלמיד 
רז"ל  שאמרו  כמו  גדול, 

העוסק  כל  קי.)  (מנחות 

כל  הקריב  כאלו  בתורה 

שנאמר  שבעולם,  הקרבנות 

'זאת התורה לעולה ולמנחה 

הוא  חכם  תלמיד  הרי  וגו'', 

כי  גדול  כהן  וקוראהו  כהן 

אפילו  היא  הלימוד  מעלת 

גדולה,  כהונה  ממעלת  יותר 

ג)  (הוריות  רז"ל  שאמרו  כמו 

קודם  ממזר  חכם  תלמיד 

וכהן  הארץ,  עם  גדול  לכהן 

מיכאל  שלמעלה  גדול 

כן  על  נשמתו,  מקריב 

הכהונה  בטלה  רבי  כשמת 

להספד  דרוש  תענית  (של"ה  כו' 

מיתת הצדיקים).

שיש  כמו  אשר  נודע  כבר 
כמו  דקדושה,  בסטרא  כהן 

כהן  בחינת  כן  גם  יש  כן 

זה  לעומת  'זה  כי  בסט"א, 

מי  והכלל  אלקים',  עשה 

ברוך  הבורא  את  שעובד 

הוא נקרא 'כהן' לשון 'עובד'. 

מדין  'ולכהן  הכתוב  ורומז 

שבע  בנות',  שבע  יש  כן  גם 

העומדים  הפכיים  מדות 

הקדושים,  מדות  ז'  לעומת 

בני  לפתות  תמיד  שרוצים 

ולכן  הארה,  מהם  לקבל  אדם 

נוקבא,  'בנות'  בשם  נקראים 

ָלה  ְלַקבָּ רק  עומדים  להיותם 

בחינת  ולא  הקדושה,  מן 

לאפוקי  לזולתם,  משפיעים 

נקראים  הקדושים  מדות  ז' 

להיות  זכרים,  בחינת  לערכם 

מתקן  בארץ  צדיק  כשאדם 

מקבלים  הם  המדות,  ז' 

מלמעלה,  והארה  חיות 

אותם  שהחזיר  להיות  מחמת 

שבתם  למרום  לשורשם 

הם  וגם  הקדומה,  מחשבה 

ומוסיף  הארה,  לו  משפיעים 

עוד  לעבוד  ועוז  תעצומות 

ביתרון  הוא  ברוך  הבורא  את 

המאיר  (אור  עוז  ויתרון  שאת 

פ' שמות).

בזה״ל:  תשל״ט)  (שבט  הנחל  מבועי  בקובץ  בזה  איתא  לספינתא.  מקרבינן  אי לא 
קאזלינן  הוה  חדא  ׳זמנא  המאמר  התחלת  להדיא  ביאר  לא  רבינו  הנה, 
בספינתא׳, והנה לפי מה שרבינו מפרש בסוף ׳אי לא הוי מקרבינן לספינתא׳ 
בגלות, צריך  ח״ו  טבעינן  חסדו  לאו  דאי  ׳ספינתא׳,  הנקרא  חסדו  על  שרומז 
וכו׳. ונראה ע״פ ביאור מוהרנ״ת בליקו״ה  דא״כ למה ירדו מהספינה  לבאר 
הל׳ נחלות ענין ההטיות לימין ולשמאל המוב״פ, דמצד אחד צריך לזכור גודל 
חסדי ה׳ ורחמיו כדי שלא ליפול לטעות הסברא דהתפילות הם לריק ח״ו, אבל 
א״כ יוכל להתרשל לגמרי מתפלה, הואיל והכל רק בחסדו הגדול כמ״ש ׳למעני 
למעני אעשה׳ כמוב״פ, שזה בחי׳ שנוטה לימין יותר מדי, על כן צריך לכלול 
להתפלל  דייקא  וצריך  דין,  בחי׳  יש  שאעפ״כ  היינו  והשמאל,  הדין  בחי׳  גם 
יוכל  דאל״ה  החסד  בחי׳  ולזכור  לכלול  צריך  אז  גם  אבל  הדינים,  ולהמתיק 
זה  מכל  ונראה  כנ״ל.  ח״ו  מועילים  אינן  שהתפילות  לגמרי  דין  לבחי׳  ליפול 
דבעת התפלה דייקא צריך לכלול ב׳ הבחינות ימין ושמאל דבבחי׳ ימין וחסד 
לבד לא יעסוק בתפלה כנ״ל, אבל בכל עת זולת עת התפלה אז צריך רק לזכור 
כשרוצה  אך  בספינתא׳.  ׳דאזלינן  בחי׳  שהוא  ית׳,  בו  ולבטוח  המקום  חסדי 
לעסוק בתפלה אז ההכרח לזכור ולכלול גם בחי׳ השמאל, דעי״ז דייקא יתאמץ בתפלה כנ״ל, אבל גם אז יעמוד קרוב לה׳ספינתא׳ ויזכור חסדיו ית׳ כדי שלא 
יפול ח״ו לסברת ׳יבשתא׳, וזהו ׳ואי לאו דמקרבינן לספינתא׳, ׳דמקרבינן׳ דייקא, אבל אינו עומד בתוך ה׳ספינתא׳ לגמרי, דא״כ יתרשל ח״ו מלהתפלל.  

לספינתא זה בחי׳ חסד. גבי המובא לעיל אות ג׳ שצריך לידע איך ללחום עם החרב שלא יטה אותה לימין או לשמאל, איתא בזה ביאור נפלא בספר רינת ציון (ב), אך היצגנו 
זאת פה מחמת שעד כה היו חסרות ההקדמות מדברי רבינו השייכות לענינו. וז״ל שם: כפי שאא״ז מוהרנ״ת מביא בליקוטי הלכות בזה הלשון, ׳וגם זה הוא 
בכלל׳ עי״ש (ציטוט זה מובא לעיל בנח״נ אות ז׳ ד״ה ׳ואע״פ שנראה שע״י תפילתינו וכו׳׳). מובן שיש כמה פירושים בזה, הגם שכוונת רבינו זלה״ה בליקו״מ אי אפשר 
לנו להשיג, אעפ״כ מה שיש במוחינו לבאר ביותר דבריו הקדושים שיהיה לעובדא ולמעשה יש לנו רשות מרבינו זלל״ה על זה כידוע. לזאת נראה שיש בזה כמה 
מיני ימין ושמאל, וכאן מבאר רבינו זלה״ה על ׳ספינתא׳ שזה בחי׳ חסד השי״ת שעי״ז תהיה הגאולה, ובסי׳ ט״ו מאמר ׳אור הגנוז׳ מבאר רבינו זלל״ה שהתפילה 
בעצמה מכונה בשם חסד ימין בחי׳ אברהם עי״ש, ושם מובן שאם מתפלל עבור תועלת עצמו זה בחי׳ תנינא נחש, שזה בחי׳ שמאל. נמצא שבתפילה יש בחי׳ ימין 
ושמאל, לצורך הנשמה היא בחי׳ ימין, לתועלת הגוף הוא בחי׳ שמאל (...), ומזהיר אדמו״ר זלל״ה שלא יטה רק לשמאל לשאלת צרכיו יותר מדאי. וזה זוכין ע״י 
צדקה, כי כשמתפלל בשאלת צרכיו שיהיה לו פרנסה בכדי ליתן צדקה, וללמוד תורה שהיא ג״כ בחי׳ צדקה, וכמ״ש ׳וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וגו׳׳, כמו 
יוסף שכלכל את וכו׳, אזי יזכה שלא יהיה לו מחשבות זרות בתפילתו עיי״ש, כי יכלכל דבריו במשפט הזה, ויקוים ׳ציון׳ בגימטריא ׳יוסף׳, ׳במשפט תפדה׳, היינו 
שהשי״ת יעורר חסדו שזה כולו ימין ויגאלינו. ובזה תקנו לנו בתפילת שמונה עשרה תחילה שבחו של מקום, ושם אנו אומרים גומל חסדים וכו׳ ומביא גואל וכו׳ 
למען שמו באהבה, שזה בחי׳ ספינתא בחי׳ חסד ימין שזה שבחו ית״ש, ובברכות האמצעיות הם שאלת צרכיו, ובאחרונות כעבד המקבל פרס מרבו שהוא היינו רבו 
הוא ימין, והעבד הוא שמאל, והתנא מזהיר אותנו אל תהיו כעבדים וכו׳ ע״מ לקבל פרס, כדמסיים במאמר זה ׳כי אם בחסדו׳. ועוד נוכל לבאר שלא יטה וכו׳ 
אלא לאמצע, ע״פ מה שמבואר בליקו״מ קמא סי׳ צ״ט על פסוק ׳ואתחנן׳, תמיד איך שהוא, ׳בעת ההיא לאמור׳, שיתפלל בהתלהבות, אז יעלו כל התפילות 
שמקודם ג״כ, וזה שאמר כאן שיאחז האדם בדרך הממוצע, שאל יחשוב שאם לא התפלל בהתלהבות כ״כ אין זו תפילה כלל, זה נוטה לימין ביותר, כי גם תפילה 
זו חשובה אצל השי״ת בחי׳ שומע תפילת כל פה, וכמו שאמר רבינו זלל״ה על זה שזהו המנעל של שלש קצוות, וכן אם יטה לצד שמאל ביותר, דהיינו להתרשל 
תמיד ולחטוף התפילה במהירות גדולה, ויש להם טעמים של מה בכך, זהו נוטה לשמאל ביותר, כי צריכין לכסוף להתפלל בהתלהבות ובכוחות שזהו בחי׳ ימין, 
אך אין ליפול בדעתו אם איננו יכול להתלהב כ״כ, ויקיים ׳אזמרה לאלקי בעודי׳, ויאמר איך שהוא עכ״פ, ועי״ז יעזור לו השי״ת להתפלל בהתלהבות, וע״ז מזהיר 
התנא באבות, אל תעש תפילתך קבע, לא לימין ביותר ולא לשמאל כנ״ל. וכן יש עוד לבאר בזה, שירצה להתפלל רק עבור חסידים ואנשי מעשה שהם בחי׳ ימין, 
ולא בעד קלי עולם שהם בחי׳ שמאל, לזאת צריך לדעת שצריכין להתפלל בעד כולם כאחד כמובא בסי׳ ה׳ מאמר ׳בחצוצרות׳, וכל זה זוכין ע״י משפט, עמודא 
דאמצעיתא, בכל הפרטי פרטים המבוארים כאן. וזאת זוכין ע״י צדקה שהעשיר משפיל עצמו שהוא ימין, ונותן בידו הימנית להעני שהוא בחי׳ שמאל, ונכללים 

ביחד שמאל בימין, היינו אנחנו בתפלתינו מכונים שמאל נגד חסדו ית״ש שזה ימין ה׳, ונכללים בו, והוא יכמרו רחמיו וחסדיו ויגאלנו במהרה בימינו בימין צדקו.    
אמור אל הכהנים בחי׳ תפלה. ובחיי״מ (תריב–תריג) איתא גירסה אחרת בזה, וז״ל: מצינו בקונטרסים ישנים מכתב יד החברים וכו׳ אשר שם הלשון מתוקן יותר 
(...) זה בחינת תפילה, כמ״ש ׳את ה׳ האמרת היום׳. כהנים בחינת תורה בבחינת נשמות כמ״ש (מלאכי ב) ׳כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו׳. אהרן 
(שמות כח) ׳ונשא אהרן את משפט בני ישראל׳, כי צריך לזה בחינת משפט. ׳ואמרת אליהם׳, ׳ואמרת׳ דייקא כי צריך להביא כל התפילות  בחינת משפט כמ״ש 
לבחינת משה משיח והוא יקים אותם, כמ״ש (שם לט) ׳ויביאו את המשכן אל משה, ויקם משה את המשכן׳. ׳ולנפש לא יטמא בעמיו׳ היינו שמירת הברית הנ״ל. 
את ה׳ האמרת היום. איתא בזה בביאה״ל (ב, ז) בזה״ל: בהמבואר מדבריו הקדושים, שאע״פ שעיקר התיקון הוא בהחזרתו יתברך אלינו בפניו במידת הרחמים 
ההכנה  שהוא  ותפילה,  בתורה  ובישול)  (באפיה  עצמינו  להכין  דלתתא,  אתערותא  פנים  כל  על  מוכרחים  אנו  בעצמו  לזה  אבל  כנודע,  הויה  שם  שהוא 

ילקוט הנחל

בזה  ביאר  היום.  האמרת  את ה׳ 
בביאה״ל (ב, ה) בזה״ל: כפי כל 
הנ״ל (מה שהובא בד״ה הקודם ׳ואע״פ 
נראה  וכו׳׳),  תפילתינו  שע״י  שנראה 
שיקלע  הוא  שהעיקר  ומבואר, 
עשו  לקליפת  תפילתו  בחרב  האדם 
[איש שעיר] (א״ה: יתכן ומרמז, ׳איש 
וכן  השער״ה׳,  אל  ׳קולע  בחי׳  שעי״ר׳ 
גימ׳ שעי״ר) ולהתקדם כנגד זה בשבחיו ותהלותיו יתברך. ותדקדק 
ותמצא בהמקראות שסובב בהם לענין התפילה, שבכולם נקראה 
הללנו׳,  ׳באלוקים  אחטם׳,  ׳תהלתי  ושבח  תהלה  בשם  התפילה 

׳שימו כבוד תהלתו׳, ׳את ה׳ האמרת׳ (לשון שבח). 

הספנין רובן חסידים. כדאיתא במס׳ קידושין (פב ע״א): החמרין רובן רשעים והגמלין רובן כשרין, הספנין רובן חסידים, טוב שברופאים 
לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק. ופירש רש״י (שם): החמרים רובן רשעים.החמרים רובן רשעים. מפני ליסטיות. הגמלין רובן כשרים. הגמלין רובן כשרים. שפורשין 
הם  ותמיד  הסכנה  למקום  שפורשין  חסידים.  רובן  חסידים.הספנין  רובן  הספנין  למקום.  לבם  ומשברים  לנפשם  ויראים  וליסטין,  חיות  גדודי  למקום  למדברות 
ברעדה יותר מן הגמלין. ועוד איתא בזה במאירי (קידושין פ ע״א), וז״ל: הספנים רובם חסידים שפורשין הם בעמקי הים ומסתכנים הרבה 

פעמים תמיד, עד שכמעט אין להם 
ואיתא  בתשובה.  שלא  לעמוד  הפסק 
במהרש״א (ב״ב עג ע״ב) בזה״ל: כי ימי 
הגלות דומין להולך בספינה בעמקי 
נצולין  ואנו  הגלות,  ים  מצולות 
כספינה המטורפת בים שהיא נצולת 
כדאמרינן  שמיא,  וברחמי  בתפלה 

הספנין רובן חסידים. 
אמור אל הכהנים. פרשה זו נאמרה 

לכהנים ביום הקמת המשכן (כדאיתא בגיטין ס ע״א), שאז החלו 
ו–ח):  א,  (כא,  בויקרא  כדכתיב  וקדושתם,  טהרתם  על  ונצטוו  בעבודתם 
ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל מֶׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלנֶֶפׁש 
ֵׁשם  ְיַחְּללּו  ְוא  ֵלאֵקיֶהם  ִיְהיּו  ְקדִׁשים   (...) ְּבַעָּמיו:  ִיַּטָּמא  א 
ֱאֵקיֶהם ִּכי ֶאת ִאֵּׁשי ה׳ לֶֶחם ֱאֵקיֶהם ֵהם ַמְקִריִבם ְוָהיּו קֹדֶׁש: ִאָּׁשה 

זָֹנה ַוֲחָלָלה א ִיָּקחּו ְוִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה א ִיָּקחּו ִּכי ָקדׁש הּוא ֵלאָקיו: ְוִקַּדְׁשּתֹו ִּכי ֶאת לֶֶחם ֱאֶקי הּוא ַמְקִריב ָקדׁש ִיְהיֶה ָּל ִּכי ָקדֹוׁש 
ֲאִני ה׳ ְמַקִּדְׁשֶכם: וביאר החזקוני (שם): אמור אל הכהנים.אמור אל הכהנים. אחר שהזהיר את כלל ישראל להיות קדושים בפר׳ קדושים הזהיר את הכהנים לשמור 
עצמם מן הטומאה, לפי שהם משרתיו ובני ביתו. ואיתא בזה בזהר (אמור, פח ע״ב) בזה״ל: כו על דא אזהר לכהני ואמר ׳לנפש לא יטמא 
בעמיו׳, בגין דאינון קדישין, ולא ישרי עלייהו רוח מסאבא, ולא יסתאבון. (...) אמור ואמרת, זמנא חד ותרין זמנין, לאזהרא להו על 
קדושייהו, בגין דלא יסתאבון, דמאן דמשמש באתר קדישא, בעיא דישתכח קדישא בכלא.   את ה׳ האמרת היום. נאמר בדברים (כו, 
יז–יט): ֶאת ה׳ ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום ִלְהיֹות ְל ֵלאִקים ְוָללֶֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ֻחָּקיו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו: ַוה׳ ֶהֱאִמיְר ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו 
 ֶקיַעם ָקדׁש ַלה׳ ֱא ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָארֶת ְוִלְהיְֹת ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמְצֹוָתיו: ּוְלִתְּת ְלַעם ְסֻגָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָל
(...) והוא  ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר: רבינו מפרש את המלה ׳אמור׳ בבחי׳ תפלה, ודורש זאת מן הפס׳ ׳את ה׳ האמרת׳, וכן איתא ברש״י (שם): האמרת והאמירך. האמרת והאמירך. 
לשון ׳תפארת׳, כמו ׳יתאמרו כל פועלי און׳. וביאר השפתי חכמים (שם) בדברי רש״י: האמרת שבחת, לשון שבח ותהילה כמו ׳יתאמרו כל פועלי 

און׳, ישתבחו, שדרכן צלחה (רש״י חגיגה ג.). ועי׳ בנח״נ ד״ה ׳את ה׳ האמרת היום׳ בדברי הביאה״ל ש׳האמרת׳ לשון שבח ותהילה. 

 לספינתא מקרבינן  לא  אי  
     
 טבעינן     



   אמור  פירוש  וזה 
(דברים כו)

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



ּב 
ואני תפלה

ְמִשיַח  ֶאת  ּוְתעֹוֵרר 
ֶאת  ַקֵּבל  ֶשְּי ִצְדֵקנּו 

אֹוָתמ  ְוַיַעֶלה  ְּתִפָּלֵתנּו 

ְּתִפּלֹוֵתינּו  ְוָכל  ְלָפֶניָכ, 

ֵּבית  ַעְּמָכ  ּוְתִפּלֹות 

ְּבָידֹו  ְהיּו  ִי ְשָרֵאל  ִי

ְלַמְחֶ	ה  ִּפיִפּיֹות  ְלֶחֶרב 

מ  ִלְלחֹ ִצָּנה,  ְו ּוְלָמֵגנ 

ָלִריב  ְו לֹוַחֵמנּו  ֶאת 

ַעל  "ָיחֹ	  ִריֵבנּו.  ֶאת 

ְוַנְפשֹות  ְוֶאְביֹונ  ַּדל 

ַהַחֵזק  יֹוִשיַע,  ֶאְביֹוִנימ 

ה  ָמ קּו ְו ה  ָּנ ִצ ְו נ  ֵג ָמ

ַחְרְּבָכ  ַחגֹור  ְּבֶעְזָרִתי. 

הֹוְדָכ  ִּגּבֹור  ָיֵרְכ  ַעל 

ָכ  ְנ ַע ַמ ְל ּו  . ָכ" ֶר ָד ַה ַו

ַּגמ  ִּכי  ָלנּו,  ְוֹלא  ַעֵשה 

ַמַעֵשינּו  ִּדְמַעט  ְמַעט 

ַהּטֹוִבימ ְוָכל ִצְדקֹוֵתינּו 

ֵמִאְּתָכ,  ַהּכֹל  ּוְתִפָּלֵתנּו 

ּוִמָּיְדָכ  ַהּכֹל  ִמְּמָכ  "ִּכי 

מֹו  ְכ ּו  . ְכ" ָל ּו  ּנ ַת ָנ

ִהְקִּדיַמִני  "ִמי  ֶשָּכתּוב 

יי,  ָלנּו  "ֹלא  ַוַאַשֵּלמ". 

ְלִשְמָכ  ִּכי  ָלנּו,  ֹלא 

ַחְ	ְּדָכ  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתנ 

"ְּכַחְ	ְּדָכ  ַאִמֶּתָכ",  ְוַעל 

ֵעדּות  ְוֶאְשְמָרה  ַחֵּיִני 

ִמְקָרא  ָלנּו  ְוַקֵּימ  ִּפיָכ", 

ְשִמי  "ְלַמַענ  ֶשָּכתּוב 

ּוְתִהָּלִתי  ַאִּפי  ַאַאִריְכ 

ִני  ַע ְלַמ ָלְכ.  ֶאֶחָטמ 

י  ִּכ ֶאֶעֶשה,  ִני  ַע ְלַמ

ּוְכבֹוִדי  ָחל",  ֵי ֵאיְכ 

ְלַאֵחר ֹלא ֶאֵּתנ. ַמְגִּדיל 

ְועֹוֶשה  ַמְלּכֹו,  ְישּועֹות 

ְלָדִוד  ִלְמִשיחֹו  ֶחֶ	ד 

ָאֵמנ  עֹוָלמ,  ַעד  ּוְלַזְרעֹו 

ֶ	ָלה (ליקו"ת ב).

שמתפלל  מי  כל  כז 

יחוד,  ומייחד  תפלה 
היא  אם  בו  מסתכלים 
תפלה וייחוד כראוי, ואם 
והייחוד  התפלה  אותה 
הוא  מתברך  אז  כראוי, 
שכל  מהמקום  בראשונה 
הברכות יוצאות, זה הוא 
שכתוב ׳והנה עשו אותה 
אותם  ׳ויברך  מיד  וגו׳׳, 
משה׳. ומשום כך ׳ויביאו 
משה׳,  אל  המשכן  את 
הבית,  הבעל  שהוא 
ולו  ביתו,  בתיקון  לראות 
נצרך לראות את תיקוניה 
ניתנו  שלא  וסודותיה, 
ולראות  להסתכל  לאחר 
הדברים  ו  באל בה 
הנסתרים ובאלו הסודות 
בלבדו,  משה  זולת  שלה, 
׳ויקם  כך  ומשום   (...)
כדי  המשכן׳  את  משה 
מהסוד  יתחזק  שהמשכן 
יתחזק  ולא  שלמעלה, 
כן  ועל  שלמטה,  מהסוד 
הסוד  מתוך  שהיה  משה 
המאירה,  המראה  של 
להקים  הוא  צריך  היה 
המשכן, להאיר ממנו ולא 
הירח  כן)  (ועל  מאחר, 
השמש  מן  להאיר  צריכה 
וראה,  בוא  מאחר.  ולא 
הצטרכה  ישראל  כנסת 
לעלות למעלה, ולהתדבק 

תוך השמש.

מילואי חכמה
להזהיר הגדולים על הקטנים. ואיתא בספר נועם אלימלך (פ׳ אמור) על פסוק 
להוכיח  כשרוצה  הצדיק  דדרך  דהכלל  ואמרת׳  ׳אמור  בזה״ל:  זה, 
אדם אחד, אז צריך להיות האמירה הזה לכלל בני אדם, ואז ממילא יוחל 
שיהא  לומר  רוצה  ׳אמור׳,  הפסוק,  להורות  בא  וזה  הזה.  לאיש  הדיבור 
האמירה לכלל, ׳ואמרת אליהם׳, שיהא הדיבור יוחל לאחד. וזה פירוש רש״י 
אף  לכלל  האזהרה  שיהא  לומר  רוצה  הקטנים׳,  על  גדולים  ׳להזהיר  ז״ל 

לגדולים כשרוצה להזהיר על הקטנים, וק״ל.

להשבתו אלינו בשם הויה כנ״ל, יש לבאר בכוונתו הקדושה, שמחמת זה מצורף 
גם השם אהיה להשם הויה במילואי הז׳ שמות הנ״ל ועיין לעיל, אות ב׳ בנח״נ 
ומחמת  כנודע.  ההויה  לעצם  ההכנה  הוא  אהיה,  השם  כי  שמות׳,  ׳ז׳  ד״ה 
עד  בעצמו,  הצדיק  כיוסף  הברית  ושומר  הצדיק  הוא  לזה  הזוכה  שהעיקר 
שנכלל עי״ז בשני השמות הנ״ל אשר בהם ד׳ המילואים וג׳ המילואים כנ״ל, 
תבין מרחוק בביאורו למאמר רבה בר בר חנה שקורא את הצדיק בשם ד׳ג׳. 
(באתערותא  ה׳יום  ה׳אמרת  י׳  א׳ת  הנ״ל  הכתוב  בהפלאות  מרחוק  תבין  וכן 

דלתתא הנ״ל), ו׳ה׳ ה׳אמירך ה׳י׳ום (באתערותא דלעילא כנ״ל). 
צדיק הדור שהוא בחי׳ משה מאור הגדול יזהיר ויאיר את התפלה שהיא בחי׳ מאור הקטן. ואיתא ברמזי המעשיות (מעשה מרב ובן יחיד, סיפו״מ ח) בזה״ל: 
והנה, עוד מבואר ומובן מתחילת זה הסיפור (עי״ש כל הסיפור), כי לא מיבעיא מי שאינו עוסק בתפילה ורחוק לגמרי מעבודת ה׳ הוא צריך בוודאי 
להשתדל לבוא ולהתקרב להצדיק האמת כי בוודאי יתעורר על ידו לתשובה שלימה, אך אפילו מי שעוסק בעבודת ה׳ ולומד ומתפלל תמיד, אעפ״כ להרגיש טעם 
בעבודתו ולעבוד את ה׳ בשמחה ושתהיה עבודתו שלימה בלי שום חסרון הוא רק ע״י התקרבות להצדיק האמת, כמבואר בפנים ועוד במקומות הרבה בדבריו 
ז״ל, ועיין במאמר אמור אל הכהנים בליקו״א סי׳ ב׳, מבואר שכל בחי׳ עבודת התפילה הוא בחי׳ מאור הקטן, על כן צריכין לקשר אותה ולהביא אותה אל 
הצדיק האמת שהוא בחי׳ משה בחי׳ מאור הגדול בכדי להאיר בה ולהשלימה, שזה בחי׳ להזהיר גדולים על הקטנים, שזה בחי׳ מה שנאמר אצל המשכן ׳ויביאו 
את המשכן אל משה, ויקם משה (דייקא) את המשכן׳, וכמבואר גם בזוה״ק (פקודי רל״ח ע״ב) ע״ש עוד ועוד בכמה מקומות מדבריו ז״ל בענין זה ויונעם לך. 
וכל זמן שאין האדם זוכה להתקרב באמת אל הצדיק האמת אזי אע״פ שלומד ומתפלל תמיד אעפ״כ אינו זוכה להרגיש טעם אמיתי בלימודו ותפילתו, ואם 
היה משים אל לבו היטב, היה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חסרון ואינו יודע מה, (ובאמת החיסרון הוא מצד שלא זכה להתקרב לצדיק אמיתי שיאיר לו 
מאחר  ח״ו,  חייו  ימי  כל  מזה  האדם  את  למנוע  מאד  ע״ז  א״ע  מניח  הבע״ד  כי  חיותו,  בחיים  בעוה״ז  האמת  להצדיק  להתקרב  שזוכה  למי  ואשרי  האמת), 
שעיקר שלימות קדושת יהדותו תלוי בזה.   מאור הגדול יזהיר ויאיר את התפלה שהיא בחי׳ מאור הקטן. כתב הרה״ח ר׳ שמואל הורביץ בקונטרס התקשרות 
(עמ׳ יט), בזה״ל: ענין ההתקרבות וההתקשרות להצדיק הוא כלליות שבכלליות, וכל העבודות הקדושות אפילו הכלליות הם פרטיות לנגד התקרבות  לצדיק האמת 
להצדיק, וכמובן מהנ״ל (מתורה ב׳ אמור אל הכהנים), ועל כן זהו כלל היהדות. וההתקרבות להצדיק הוא גוף האילן, והאילן יש לו ענפים שהם גם כן ענפים 
גדולים כלליים, כמו ענין ההתבודדות שהוא כלליות גדול אבל הוא רק ענף מההתקרבות להצדיק, (...) וכן שאר כל העבודות הקדושות הם רק ענפים להתקרבות 
להצדיק, שההתקרבות וההתקשרות להצדיק הוא כלליות דכלליות, וכל העבודות והמצוות והתפילות וכו׳ צריכים להיות בהתקשרות להצדיק ואז יהיה להם שלימות, 
ואחר כל זה הם בבחינת מאור הקטן לנגד עצם ההתקרבות וההתקשרות להצדיק האמת שהוא מאור הגדול כנ״ל. (...) ועל כן כל העבודות הם כפי היכולת 
להצדיק  ההתקרבות  ענין  אבל  וכו׳,  הממעיט  ואחד  המרבה  ואחד  וכו׳  לגמור  המלאכה  עליך  לא  בבחי׳  ממש,  נפש  מסירות  כך  כל  צריך  ואין  רב,  או  מעט 
ולהיקרא על שמו ולהיות נכלל בו, זה צריך מסירות נפש ממש.   משה מאור הגדול. איתא בזה בקונטרס שעשועי הנחל (ב) בזה״ל: מש״ה ר״ת ש׳הוא מ׳אור ה׳גדול.

ילקוט הנחל

ותורה  דעת  ישמרו  כהן  כי שפתי 
בליקו״ה  זה  ענין  גבי  איתא  וכו׳. 
בזה״ל:  ה)  ג,  ומעשרות  תרומות  (יו״ד 
עיקר התורה הוא אצל הכהן, כמ״ש 
יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל 
ישמרו  כהן  שפתי  כי  וכמ״ש  וכו׳ 
כי  מפיהו.  יבקשו  ותורה  דעת 
לישראל.  התורה  ממשיכין  הכהנים 

כהנים הם בחי׳ תורה וכו׳ כמ״ש כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה. הכהנים נצטוו גם ללמד תורה לעמ״י, כדכתיב במלאכי (ב, א–ב, ד–ז): 
ְוַעָּתה ֲאֵליֶכם ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ַהּכֲֹהִנים: ִאם א ִתְׁשְמעּו ְוִאם א ָתִׂשימּו ַעל ֵלב ָלֵתת ָּכבֹוד ִלְׁשִמי ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות (...) ִויַדְעֶּתם ִּכי 
ִׁשַּלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ִלְהיֹות ְּבִריִתי ֶאת ֵלִוי ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות: ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום ָוֶאְּתֵנם לֹו מֹוָרא ַוִּייָרֵאִני ּוִמְּפֵני 
ְׁשִמי ִנַחת הּוא: ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו ְוַעְוָלה א ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַל ִאִּתי ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹון: ִּכי ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְמרּו ַדַעת 
ה׳   ַמְלַא ִּכי  ִמִּפיהּו  ְיַבְקׁשּו  ְותֹוָרה 
(שם):  המצו״ד  ופירש  הּוא:  ְצָבאֹות 
אשר  הכהנים,  לכם  דעו  וידעתם. וידעתם. 

להיות  הזאת  המצוה  אליכם  שלחתי 
תקבלו  למען  הוא  בכבודי,  נזהרים 
הברית  מתקיים  להיות  טוב  גמול 
עם  ר״ל  לוי,  שבט  עם  כרתי  אשר 
כרתי  עמו  כי  השבט,  ראש  אהרן 
ולזרעו  לו  הכהונה  להיות  הברית 
הנה  ר״ל  כהן.  שפתי  כהן.כי  שפתי  כי   (...) אחריו. 
כל זה ראוי לכל כהן, כי שפתי כהן 
ראוים שישמרו את הדעת לדבר בם, 
יבקשו  ישראל  בני  שכל  הוא  והראוי 
מלאך. כי הוא שלוחו של מקום להורותם הדרך הישר, וכמ״ש (דברים לג) ׳וללוי אמר וגו׳ יורו משפטיך  מלאך.כי  תורה מפיהו ושהוא ילמדם. כי 
ליעקב׳. ועוד מצינו שהכהנים הם בחי׳ תורה, כדכתיב בדברים (יז, ח–יא): ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמ ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט ֵּבין ָּדם ְלָדם ֵּבין ִּדין ְלִדין ּוֵבין נֶַגע ָלנֶַגע 
ִּדְבֵרי ִריבֹת ִּבְׁשָערֶי ְוַקְמָּת ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה׳ ֱאֶקי ּבֹו: ּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוֶאל ַהּׁשֵֹפט ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָדַרְׁשָּת 
ְוִהִּגידּו ְל ֵאת ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט: ְוָעִׂשיָת ַעל ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְל ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה׳ ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּו: ַעל ִּפי 
ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְל ַּתֲעֶׂשה א ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְל ָיִמין ּוְׂשמֹאל: וכן מצינו שזכו גם לעניין שמירת 
 ְלַיֲעקֹב ְותֹוָרְת ִיְנצֹרּו: יֹורּו ִמְׁשָּפֶטי ּוְבִריְת ִּכי ָׁשְמרּו ִאְמָרֶת (...) ְֶלִאיׁש ֲחִסיד ְואּורֶי הברית, כדכתיב בדברים (לג, ח–י): ּוְלֵלִוי ָאַמר ֻּתֶּמי
ְלִיְׂשָרֵאל ָיִׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפ ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶח:   ונשא אהרן את משפט בני ישראל. נאמר בשמות (כח, כט–ל): ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל ִלּבֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְלִזָּכרֹן ִלְפֵני ה׳ ָּתִמיד: ְוָנַתָּת ֶאל חֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל ֵלב 
ַאֲהרֹן ְּבבֹאֹו ִלְפֵני ה׳ ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ה׳ ָּתִמיד: ופירש רש״י (שם): את משפט בני ישראל. את משפט בני ישראל. דבר שהם נשפטים 
ונוכחים על ידו אם לעשות דבר או לא לעשות, ולפי מדרש אגדה שהחשן מכפר על מעוותי הדין נקרא משפט ע״ש סליחת המשפט. 
וזה פי׳ רש״י להזהיר הגדולים על הקטנים. כדפירש רש״י בויקרא (כא, א): אמור אל הכהנים. ׳אמור אל הכהנים. ׳אמור ואמרת׳, להזהיר גדולים על הקטנים. 
וביאר המזרחי (שם) את דברי רש״י ע״ד הפשט בזה״ל: אמור ואמרת, האמירה הראשונה של משה שיאמר לכהנים, והשנית של כהנים 
שיאמרו לבניהם. כאילו אמר, ׳אמור אל הכהנים בני אהרן׳, אמרו לבניכם, ׳לנפש לא יטמא בעמיו׳. שפירושו, כל אחד מכם אמור 
לבניך, שהם בני אהרן הנזכרים, כל אחד מכם ׳לנפש לא יטמא בעמיו׳, שהמובן ממנו הוא, שהגדול יזהיר את הקטן שלא יטמא. 
וזהו הנראה גם מדברי רז״ל שאמרו להזהיר גדולים על הקטנים, שפירושו שבאותה אזהרה עצמה שהוזהרו הגדולים לעצמם, הוזהרו 
להזהיר  מוזהר  הוא  כך  ליטמא,  שלא  מוזהר  שהכהן  כשם  הטורים,  בעל  גם  כתב  וכן  הטומאה.  מן  שיפרישום  הקטנים  על  גם 

הקטנים מלטמא, שכן משמע הלשון שדרשו ׳אמור ואמרת׳, להזהיר גדולים על הקטנים. 
משה מאור הגדול יזהיר ויאיר את התפלה שהיא בחי׳ מאור הקטן. כדאיתא בזהר (פקודי, רלח ע״א) בזה״ל: כזכל מאן דצלי צלותא וקשיר 
יחודא, מסתכלין ביה אי איהי צלותא וקשורא כדקא יאות, ואי ההיא צלותא וההוא קשורא כדקא יאות, כדין אתברך איהו בקדמיתא 
מאתר דכל ברכאן נפקין, הדא הוא דכתיב ׳והנה עשו אותה וגו׳׳, מיד ׳ויברך אותם משה׳. ובגין כך ׳ויביאו את המשכן אל משה׳, דאיהו 
מארי דביתא, לאחזאה בתקונא דביתיה, וליה אצטריך למחזי תקונהא ורזין דילה, דלא אתייהיבו לאחרא לאסתכלא ולמחזי בה באינון סתרין 
ובאינון רזין דילה, בר משה בלחודוי, (...) ובגין כך ׳ויקם משה את המשכן׳, לאתתקפא מרזא דלעילא, ולא יתתקף מרזא דלתתא, ועל דא 
משה דהוה מרזא דגו אספקלריאה דנהרא, אצטריך איהו לאקמא משכנא, לאנהרא מניה ולא מאחרא, (ועל דא) סיהרא אצטריך לאנהרא 
מן שמשא ולא מאחרא תא חזי, כנסת ישראל אצטריכת לאסתלקא לעילא, ולאתדבקא גו שמשא. ועי״ל במקו״ח ד״ה ׳ויביאו את המשכן אל משה׳. 
ועי״ע במס׳ ב״ב (עה ע״א), שמשה הוא המאור הגדול, כי ׳פני משה כפני חמה׳, והתפלה שהיא המלכות כידוע היא בחי׳ מאור הקטן, שאין לו מעצמו כלום. 
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מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים



 יונ של כ"א בזה העולמ הוא בתאווה זאת, אשרי הזוכה לנצח המלחמה (קיצור ליקו"מ ב, ח).עצה ותושיה	אבותא. ע"כ צריכינ לידע שעיקר הני	עיקרא דיצרא בישא הוא על עריינ. והוא עיקרא דמ

ּב 
ואני תפלה

י  ִנ ֵּכ ַז ְו י  ִנ ֵר ְז ָע ְו
ת  י ִר ְּב ַה ת  ַר י ִמ ְש ִל

ת  י ִל ְכ ַת ְּב ת  ֶמ ֶא ֶּב

ָכ  ְנ צֹו ְר ִּכ ת  מּו ֵל ְּש ַה

ְוַהִּציֵלִני ֵמַעָּתה  ַהּטֹוב. 

ָהַעצּוִמימ,  ַחֶמיָכ  ַר ְּב

יָכ  ֶד 	ָ ַח ַב י  ִנ ֵר ְמ ְש ִת ְו

ַהּנֹוָרִאימ,  ְו ַהְּגדֹוִלימ 

ִמָּכל ִמיֵני ְּפַגמ ַהְּבִרית 

ֶאְפּגֹמ  ֶשֹּלא  ֶשָּבעֹוָלמ, 

 	 ַח ַח  ּמֹ ַה י  ֵּפ ִט ְּב

ג  ְּבשֹוֵג נ  י ֵּב ָשלֹומ  ְו

ְּבאֶֹנ	  ֵּבינ  ְּבֵמִזיד  ֵּבינ 

ּוְמחֹול   . נ ָרצֹו ְּב נ  י ֵּב

ַכֶּפר  ְו י  ִל ּוְ	ַלח  י  ִל

ֶשָּפַגְמִּתי  ַמה  ַעל  ִלי 

ִמְּנעּוַרי  קֶֹדש  ַּבְּבִרית 

ַזֵּכִני  ְו ַהֶּזה,  ַהּיֹומ  ַעד 

ַהְּבִרית  ְלִתּקּונ  ְמֵהָרה 

ה  ָּש ֻד ְק ִּב ת  מּו ֵל ְש ִּב

ָכ  ְנ ֹו צ ְר ִּכ ה  ָר ָה ָט ְב ּו

ַהּטֹוב (ליקו"ת לא).

כאשר   , ו שלמדנ כח 

באדם,  הרע  היצר  גודל 
באלו  אלא  מתגדל  לא 
החטאים  וכל  העריות, 

אוחזים באותן עריות.

תמר  מצא  הונא  רב  כט 

וכרכה  לקחה  שמינה, 
בנו  רבה  בא  בבגדו, 
ריח  מריח  אני  לו  ואמר 
של תמר שמינה, אמר לו 
בני יש בך טהרה, ונתנה 
בא  כך  ובין  כך  בין  לו, 
אבא בנו (היינו נכדו של רב 
ונתנה  רבה  ולקחה  הונא) 
לבנו אבא, אמר לו, בני, 
שמחת את לבי והקהיתה 
שאומרים  כפי  שיני,  את 
על  האב  רחמי  האנשים 
בנו, ורחמי הבן על בנו.

מקום  זה  ָשׁם  ריח,  ל 

אנשי האמת.

עה״ת  בש״ך  איתא  הברית.  שמירת  ע״י  היינו  בעמיו  יטמא  לא  ולנפש  
(ויקרא יט, ב) בזה״ל: אמר במדרש (ויק״ר כד, ו), אמר רבי יהודה בן 
שאתה  מקום  שכל  ללמד  קדושים,  לפרשת  עריות  פרשת  נסמכה  למה  פזי, 
מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, ואתיא כהך דרבי יהודה בן פזי דאמר, 
׳ישלח  דכתיב  הוא  הדא  קדוש,  נקרא  הערוה  מן  עצמו  גודר  שהוא  מי  כל 
עזרך מקודש׳. כלומר, אם אתה מקדש עצמך ושומר עצמך מן הערוה אפילו 
למה,  עזרך׳,  ׳ישלח  וזהו  לכופו,  שתזכה  עזר  לך  ישלח  עליך,  מתגבר  שהיצר 
אני  עצמך  גודר  אתה  אם  תהיו׳,  ׳קדושים  זהו  עצמו,  שקידש  לפי  ׳מקודש׳, 

מבשֹרך שתהיה קדוש ונעזר. ולזה אמר ׳תהיו׳ ולא אמר ׳היו׳. 
בקו  הוא  הריח  כי  בזה״ל:  פ״ט)  הקדושה,  (שער  חכמה  בראשית  הריח . איתא 
ע״א) ל ׳ריחא, תמן אנשי אמת׳, ומידת  קכא  (תיקו״ז  האמצעי, כמ״ש 
אמת היא מיחדת השמאל והימין שהם דחילו ורחימו, ולכך תיקון ריח התפלה 
וכל דבר שיעלה לחוטמא הוא ע״י דחילו ורחימו. ְוַקֵּׁשר זאת להמובא לעיל אות ג׳ 

לענין ׳שלא יטה לימין ולשמאל׳, שהוא ענין עמודא דאמצעיתא, כדאיתא שם.

מילואי חכמה

טומאה
הטומאה שם כולל כל דבר 
ובהרחיקנו  ונאלח,  נמאס 

מדת  בנפשנו  נקנה  מזה 

בכל  וההשויה  היושר 

(ספר  כוחנו  ובכל  דעתנו 

החינוך קעח).

מהטומאה  רש  הפו
שנאמר,  לבד,  טהור  נקרא 

וטהר',  במים  בשרו  'ורחץ 

עבירות  מטומאת  והפורש 

 , וקדוש' טהור  ' נקרא 

'וטהרתם  דכתיב  'טהור' 

'קדוש'  טומאותיכם',  מכל 

עריות  בפרשת  כדכתיב 

וכן  אלה',  בכל  תטמאו  'אל 

אסורות  במאכלות  כתיב 

ואח"כ  בהם',  תטמאו  'ולא 

'והתקדשתם  בעריות  כתיב 

שער  (של"ה  קדושים'  והייתם 

האותיות טהרה).

ר"ל,  טומאות  ארבע  יש 
שני  ראשון  הטומאה  אב 

מחנות  ארבע  והם  שלישי, 

לארבע  שמתפשטות  הנחש 

רוח  שטות,  רוח  רוחות, 

זנות, רוח חמדה, רוח חטאה, 

ובהתייחד ס"מ עם הנחש אז 

למעלה,  הגדולה  הטומאה 

אבות  אבי  שם  ותמצא 

הטומאה (קה"י, טומאה).

 

טהרה
אלא  שייך  אין  טהור 
שכתוב  כמו  טומאה,  כשיש 

טומאותיכם'  מכל  'וטהרתם 

בחינת  הוא  הטהרה  כי   .(...)

הקודש  בין  הממוצע 

נתתקן  ידו  שעל  והטומאה, 

הטומאה (ליקו"מ נא).

הויה  שם  של  ראשונה  ה״י 
והיא  טהרה,  סוד  הוא 

כל  המטהרת  עילאה  אמא 

בחטאם  הנפגמים  האורות 

מקוה  במי  ישראל  של 

ודרור  חירות  ובידה  שלה, 

וממלאך  מלכויות  משעבוד 

כן  גם  טיהרה  היא  כי  המות, 

(הקדמת  התוהו  עולם  ניצוצי 

עמק המלך).

מקוים  לעתיד  אנחנו 
אמא  ידי  על  טהרה  להשיג 

'וזרקתי  שנאמר,  עלאה 

עליכם מים טהורים וטהרתם 

לא  וזה  טמאותיכם',  מכל 

ממש,  בתשובה  אלא  יהיה 

תשובה  נקראת  שהיא 

כי  הנזכר,  טעם  מסוד 

הטמא  משיבה  היא  הטהרה 

מקומו  אל  הרשע  שהוא 

טהרה  ומשיג  הראשון, 

(עמק המלך שער טז, לז).

מצד  הוא  טהרה  כל 
מהן  שיש  הגבורות, 

הטומאה,  מקום  אל  המשך 

ענין  הוא  ובהתעלותן 

בזוהר  נמצא  וכן  הטהרה. 

הוא  קדוש  כי  מקומות  בכמה 

(פי'  בשמאל  וטהור  בימין 

הרמ"ז לזהר ויקרא).

תמר (חנוניתא) 
תמר'  ' נקרא  הצדיק 
שממיר   , תמורה' ' לשון 

כי  לטובה,  הכל  ומחליף 

אותם  מהפך  הקטרוגים  כל 

טו).     ו,  תחומין  (ליקו"ה  לזכות 

בחי׳ יסוד נקרא תמר, וגם מלכות נקרא תמר (זהר בא לז ע"ב), והוא סוד משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, בתמר גימטריא המשיח בן דוד ובן יוסף, וזה שאמר (שה"ש ז) 'אמרתי אעלה בתמר', שאעלה מן הגלות על ידי ב' תמר משיח בן דוד ובן 
יוסף גימטריא 'בתמר'. והנה משיח בן יוסף בחי' תפארת, גוף וברית חשבינן חד (זהר פינחס רכג.) בסוד 'אלה תולדות יעקב יוסף' (בראשית לז), ומשיח בן דוד מלכות (קה"י, בתמר).    תמר גימטריא דעת עליון (קה"י, תמר).    תמר היא סוד 

ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן קס"א קנ"א קמ"ג, כשתסיר מהן עיקר ב' שמות אלו דהיינו 'הוי"ה אהיה' ישאר מספר 'תמים' (שם).

רבינו,  אמר  בזה״ל:  (טז)  הר״ן  בשבחי  איתא  עריין.  על  בישא  עיקרא דיצרא 
שהבע״ד רצה להניח לו הכל, רק שהוא יוותר לו דבר אחד, והוא 
מלשברו.  להניח  רוצה  אינו  הדבר  אותו  רק  הכל,  יניח  שהוא   ,לִהּפּו אמר 
דהיינו שהבע״ד היה מרוצה להניח לו שישבר כל התאוות רק שהוא יוותר לו 
דבר אחד, מן הסתם היינו התאווה הכללית הנ״ל שעיקר היצה״ר הוא בתאווה 
זו, אבל הוא ז״ל אמר להיפך, שהוא יניח לו הכל לבלי לשברו, רק זאת התאווה 
רוצה לשברה לגמרי. (...) והיו לו כמה מיני יגיעות ועבודות ומלחמות ונסיונות 
אין מספר קודם ששיבר התאווה הכללית הנ״ל, וכמה וכמה תפילות ותחנונים 
וכמה  בכמה  השי״ת  לפני  ליבו  ושופך  ומתחנן  מתפלל  שהיה  ושיחות  ובכיות 
מיני תחנונים וריצויים ופיוסים, שיהיה השי״ת בעזרו להינצל מתאווה זו, עד 
אשר זכה לעמוד בכל הנסיונות, וקידש עצמו מאד בפרישות תאווה זו עד אין 

שיעור וערך, עד אשר זכה לשבר תאווה זו לגמרי. 
(או״ח  בליקו״ה  ואיתא  תמר.  של  סוג  שהוא  בזה  רש״י  פירש  ריחא דחנוניתא. 
על  המרמז  עיקר  שהוא  הלולב  בחינת  וזה  בזה״ל:  יב)  ד,  סעודה 
בחינת כלי זיין שאוחז הצדיק, כי לולב הוא בחינת ׳צדיק כתמר יפרח׳, 
בחינת  יפרח׳,  כתמר  ׳צדיק  בחינת  לולב  בחינת  וזה  הברית.  בתיקון  תלוי  שהכל   (...) ירך׳,  על  חרבך  ׳חגור  בחינת  שהוא  ברית  דנטיר  מאן  וצדיק 

חרב פיפיות, בחינת ׳חגור חרבך על ירך׳, שזוכה הצדיק ע״י תיקון הברית. 
ריחא דחנוניתא אני מריח. כתב בזה בספר מחנה דן (סי׳ ב, ו/לו) בזה״ל: הנה, נתבאר לעיל שהתפילה בבחי׳ חוטם תחילתה בהשגה הנפלאה של ׳עין בעין יראו 
בשוב ה׳ ציון׳ (הובא בילקוה״נ אות ה׳ ד״ה ׳כי עין בעין יראו׳), שמתעברין העננין דמכסין על עינא, שזה בחי׳ ביטול ודביקות באור א״ס, שאז הוא בבחי׳ 
שלמעלה מן הדעת. אמנם משם נמשך עיקר הדעת, שגם כשהוא שב ורואה הדין וההסתרה שבגלותינו ומסתלק ממנו אור פניו ית׳ האינסוף שזכה לו בשעת 
הביטול, אעפי״כ לא נסתלק האור לגמרי, והוא משיג אותו מרחוק בבחי׳ ריח (מצד אור הרשימו שנשאר מהביטול כידוע), כי בבחי׳ ריח אפשר להשיג הדבר 
גם אחר שעיקרו נסתלק. נמצא שכאשר הוא בבחי׳ ביטול אזי הוא זוכה להשגה הנפלאה של ׳עין בעין יראו וכו׳׳, שזוכה להשיג אור פניו האינסוף בבחי׳ ראיה 
ברורה וודאית (׳עין בעין׳), משא״כ כשהוא בבחי׳ שוב, ששב ורואה הדין וההסתרה, ומה שאעפי״כ הוא משיג אור פניו הוא רק בבחי׳ ריח (שהרי רואה הדין 
וההסתרה). ומ״מ זוהי עיקר בחי׳ תיקון ושלימות הדעת, כי בשעת הביטול הוא למעלה מהדעת, ודעת הוא בחי׳ הריח הנ״ל, שאע״פ שרואה הדין אעפי״כ 
הוא מריח ומשיג ויודע שהוא מצד החסד והרחמים. וזה בחי׳ ׳ריחא דחנוניתא אני מריח׳, שבאמצעות הריח הוא משיג פני חנינותו ורחמנותו (מה שהקב״ה 
רחום וחנון) גם בתוך הדין וההסתרה. וזהו שאומר רבינו במארבב״ח שהקב״ה כביכול פנה אלינו עורף, ׳כביכול׳ דייקא, כי אף שאנו רואים בחוש שלפנינו דין 
והסתרה, מ״מ מי שזוכה לבחי׳ ריח, עי״ז משיג שהוא רק ׳כביכול׳, כי באמת הכל חסד ורחמים, בחי׳ ׳ריחא דחנוניתא אני מריח׳, בחי׳ שלימות הדעת. (ונראה 
שעל כן חנוניתא היא תמרה כמובא שם בגמרא, כי תמר רומזת לדין (עי׳ ליקו״מ רע״ז שתמר הוא ב״פ ש״ך דינים), ואעפי״כ השיג בבחי׳ ריח שגם זה מצד 

החסד והרחמים, בחי׳ ׳ריחא דחנוניתא אני מריח׳.   ריחא דחנינותא. בפרפראות בנחל (ב) כתב בזה בדרך רמז בזה״ל: ריחא גימטריא טהרה. 

ילקוט הנחל

בזהר  כדאיתא  עריין.  על  בישא  דיצרא  עיקרא  כמובא בזוהר 
(ויקרא, טו ע״ב) בזה״ל: כח דתניא, כד סגיא יצרא בישא 
בההוא  אחידן  חובי  וכלהו  עריין,  באינון  אלא  סגיא  לא  נש,  בבר 
ערייא. ועי״ע זהר פקודי רסג–רסד.   משבטלה הטהרה בטלה 

בגמרא.  מעשה  כמבואר  הריח 
ע״א – מט  (מח  סוטה  במס׳  כדאיתא 
אומר  גמליאל  בן  שמעון  רבן  ע״א): 
שחרב  מיום  יהושע,  ר׳  משום 
ביהמ״ק אין יום שאין בו קללה, ולא 
טעם  וניטל  לברכה,  הטל  ירד 
ניטל  אף  אומר  יוסי  ר׳  הפירות. 
אלעזר  בן  שמעון  ר׳  הפירות.  שומן 
(הטעם  את  בטלה  הטהרה  אומר, 
את  נטלו  המעשרות  הריח.  ואת) 
שומן הדגן, וחכמים אומרים, הזנות 
(...) תניא,  והכשפים כילו את הכל. 
בטלה  טהרה  אומר,  אלעזר  בן  ר״ש 

תומרתא  אשכח  הונא  כטרב  דגן.  שומן  ביטל  מעשר  וריח,  טעם 
דחינוניתא, שקלה כרכה בסודריה, אתא רבה בריה. א״ל, מורחינא 
אדהכי  ניהליה,  יהבה  בך,  יש  טהרה  בני  א״ל,  דחינוניתא.  ריחא 
לבי  את  שמחת  בני  א״ל,  ניהליה.  יהבה  שקלה  בריה  אבא  אתא 
רחמי  אבני,  דאבא  רחמי  אינשי  דאמרי  היינו  שיני,  את  והקהיתה 
טעם.  טעם. ביטלה  שפסקה מישראל. ביטלה  דבני אבני. ופירש רש״י (שם): טהרה. טהרה. 
הפירות וריחם, שמתוך שהיו טהורים ונוהגין בטהרה אף הקב״ה 
שֵמינה ויש בה  מטהר פירותיהן מריח רע ומטעם רע. דחינוניתא. דחינוניתא. 
ריח טוב, ומין תמרים הוא לעצמן. טהרה יש בך.טהרה יש בך. לפיכך מריחה לך 
רב  א״ל.א״ל.  הונא.  רב  בר  דרבה  בריה.  בריה.אתא  אתא  מאצלך.  הריח  בטל  ולא 
שהראיתני  שיני.  את  שיני. והקהיתה  את  לבי. בטהרתך. והקהיתה  את  לבי.שמחת  את  הונא לבריה. שמחת 
הוסיף  ועוד  לו.  ונתת  ממני  שנטלת  מעלי,  יותר  בנך  על  שאהבתך 
טהרה  כו׳.  וריח  טעם  בטלה  כו׳.טהרה  וריח  טעם  בטלה  טהרה  בזה״ל:  (שם)  המהרש״א  בזה  לבאר 

׳כל  כמ״ש  רוחני,  דבר  שהוא  וריח  טעם  בטלה  רוחני  דבר  היא 
זה  אומר  הוי  ממנו  נהנה  שהנשמה  דבר  איזו  יה׳,  תהלל  הנשמה 
הריח, וז״ש לו טהרה יש בך, כמ״ש ׳נשמה שנתת בי טהורה היא׳. 
הוא  הטהרה  כי  בזה״ל:  (שם)  אגדות  בחדושי  המהר״ל  בזה  ביאר  ועוד 
הטינופת  ובסילוק  הטינופת,  סילוק 
היפך  שהוא  הריח  כח  גובר 
כאשר  אח״כ  שאמר  וזה  הטינופת. 
בני  לו  אמר  ביותר,  מריח  היה 
טהרה יש בך, שכאשר הדבר מסולק 
ועוד  הריח.  כח  גובר  הטינופת  מן 
איתא במס׳ ברכות (מג ע״ב) גבי מעלת 
טוביה  בר  זוטרא  רב  אמר  הריח: 
אמר רב, מנין שמברכין על הריח, 
יה׳,  תהלל  הנשמה  ׳כל  שנאמר 
ממנו  נהנית  שהנשמה  דבר  איזהו 
אומר  הוי  ממנו  נהנה  הגוף  ואין 
בר  זוטרא  רב  ואמר  הריח.  זה 
כלבנון,  טוב  ריח  שיתנו  ישראל  בחורי  עתידים  רב,  אמר  טוביה 
שנאמר ׳ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון׳. ועוד איתא 
ריח׳,  נתנו  ׳הדודאים  דכתיב  מאי  רבא,  דרש  ע״ב):  (כא  בעירובין 
המהר״ל  בזה  וביאר  חטא.  טעם  טעמו  שלא  ישראל  בחורי  אלו 
בנתיבות עולם (נתיב כח היצה״ר ג) בזה״ל: בא לבאר המעלה העליונה 
של אותם אשר מתגברים על יצרם, ואמר, שעתידים בחורי ישראל 
בחורות,  וכן  יצרם,  על  גוברים  והם  בהם  גובר  היצה״ר  אשר 
הריח  כי  הזה,  הריח  ענין  ופירוש  ית׳.  השם  לפני  ריח  שיתנו 
מורה על שאלו הכובשים יצרם הם החשובים והם בעלי שם של 
כך  ובשביל  למרחקים,  נודע  ריח  לו  שיש  הדבר  כי  תפארת, 
מציאותו נודע בעולם, היפך מי שאין נחשב לכלום שלא נודע כלל 
בעולם. ואמר, שיתנו ריח לפני הקב״ה, כי חשיבותם יהיה נגלה 

לפני הקב״ה בריח טוב שלהם, ולא יהיו מסותרים ממנו ית׳.

   בעמיו יטמא  לא  ולנפש 
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התורה  תמצית

הרשעים א. עם שיעשה מלחמתו וכל חיותו. עיקר ומשם התפילה הוא משיח של זינו כלי עיקר

וכח  תפילתו. מכח יעשה הכל הקדושה יד תחת אותם לכבוש שיזכה עד הסט"א כוחות וכלל

הנקרא  הכתר ספירת של החוטם מבחינת וקדוש, עליון ממקום נמשך משיח של התפילה

שבו] השמאלי [מהנקב שמשם בזוה"ק ומבואר גמורים. וחסדים רחמים שכולו אריךֿאנפין

משם. מקבל שמשיח התפילה הארת היא שזו רבינו ומבאר למשיח. חיים רוח נמשכת

מעבודת  אותו המונעים או היצה"ר לנצח המלחמה כלי עיקר מישראל אחד בכל הוא וכן

האדם  שצריך ההשתדלות ועיקר התפילה. הוא ענייניו, בכל האדם שנצרך מה כל וכן השי"ת,

והן  חז"ל, שתיקנו התפילות הן ותחנונים, בתפילה מאוד להרבות שישתדל הוא לעשות,

קונו. לבין בינו והשיחה התפילה

בשמירת ב. בפרט ומעשה. דיבור במחשבה, הברית, את שישמור צריך כראוי, לתפילה לזכות

ומכיון  השי"ת. לבין בינינו וקשר חיבור הוא ברית תיבת של הפירוש כי והמחשבה, העיניים

לכך, בנוסף זו. בבחינה התפילה תלויה לכן להשי"ת והדביקות החיבור הוא התפילה שעיקר

יכול  ואינו התפילה בשעת זרות מחשבות לו באים ומחשבתו, עיניו את כראוי שומר אין אם

מסך  יצר בעוונותיו כי התפילה בשעת השי "ת את להרגיש לראות, זוכה אינו וכן להתפלל,

ה'. לבין בינו המבדיל

דהיינו ג. לשמאל, ולא לימין לא התפילה את יטה שלא להיזהר צריך התפילה, לכח שזכה מי גם

ושלא  שמאל. צמצום, שזה גשמיים, דברים על יבקש שלא או בתפילתו מידי ימעט שלא

לימ  נטייה שזה מקום, של בשבחו לא ואף צרכיו בשאלת מידי יותר צריך יאריך וכמו"כ ין.

ולא  השי"ת על יתרעם שלא יזהר וכן דין עפ"י לו מגיע כאילו דין, בבחי' יתפלל שלא ליזהר

ובכלל  במשפט. דבריו יכלכל רק לשמאל, נטייה בחי' זה שכל ח"ו, מעלה כלפי דברים יטיח

כי  להתפלל כלל צריך שאין שיאמר עד מהראוי יותר החסד, למדת ה', לימין יטה שלא זה,

זה  ואין אותנו יגאל בחסדו לאמיתה שבאמת שמכיוון לאמר, שיטעה או חסד. רב השי"ת

לשמאל  יטה לא וכן כדבעי. יתפלל לא כך ומפני תפילה, ללא גם הישועה תבוא לכן בזכותנו,

שנים  כו"כ שהרי עוזרות אינם שהתפילות לומר יטעה שלא היינו הסתר, צמצום, הוא שענינו

של  אחד דיבור ואין לשמים עולה ותפילה תפילה שכל ידע רק נגאלים, ואיננו בגלות אנו

נאבד. תפילה

כשנפשו ד. [בפרט הנ"ל מהטעויות להישמר בכוחו ואין האדם, ביד אין כזו, לתפילה לזכות

האמיתי  והמשקל ההכרעה כח שהוא המשפט לבחינת לזכות בכדי ולכן וכיוצ"ב]. לו מרה

ואז  המשפט. מידת את ומקיים אוחז צדקה שע"י מפני צדקה, שיתן צריך לדבר, ואיך כיצד

זוכה וכן המשפט. כח של הארה עליו נמשכת השמים מן ˘ÔÈ¯‚˘Óמן תפילה דיבורי לו

תפילתי בחי' בפי.˘‚Â¯‰השמים

הנ"ל ה. המשפט כח את מפסיד הזולת], של בממונו שפוגם [ע"י משפט, בחי' את כשמקלקל

מאוד  ליזהר צריך ולכן תפילתו. את טורדות זרות שמחשבות מפני להתפלל יכול אינו וגם

את  לאבד יכול שאז מפני מותר, הוא הדין עיקר שעפ"י בדבר גם הזולת בממון לפגוע שלא

התפילה. – דקדושה המלחמה כלי עיקר



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל מה אמור

שהאדם ו. הנצרך מפני את בשלימות תיקן  לא וכן הראויה, במדרגה להזדכך זכה לא שעדיין

בענין  וכן זה. בענין מדריגתו היכן בנפשו יודע ואחד אחד שכל כפי הברית, בקדושת

התפילה  והעלאת התפילה בסוד יעמוד מי מ"מ יותר, להזדכך שזכה מי וגם זרות. המחשבות

הדור  לצדיק ובפרט) (לצדיקים עצמו שיקשר צריך לכן עי"ז, שנעשה השכינה קומת ובניין

עם  יחד ותעלה תפילתו תתחבר עמהם, ובהתקשרות דעתם. על תפילתו שתהיה שע"י כדי

התפילה  בתיקוני לעסוק בידם כח יהיה לכך, ובנוסף כל. לאדון לנחת הקדושה תפילתם

הצדיקים  ביד כח יש הנ"ל, כל ומלבד השכינה. קומת בנין את עמה ולבנות למקומה להעלותה

הטוב  מעט את ולברר הקטן, מאור שנקראת התפילה את להאיר הגדול מאור נקראים שהם

יכול  לצדיק, תפילתו את שיקשר ע"י וכמו"כ כראוי. שאינה התפילה כלליות מתוך שבה

הסט"א  וכוחות זרות המחשבות מחשך יצא שעי"ז עד נפלאה להארה לזכות המתפלל

ה'. פני נוכח שהוא בתפילתו להרגיש יזכה וגם בתפילתו, לו המפריעין

לומ ז. שזכה כשהאדם מה את לקיים ומתפלל, לקיימה, ע"מ כלומר ולעשות לשמור בכדי תורה ד

ה. ר"ח בליקו"ה כמבואר התורה קיום על [התפילה התפילה, שלימות היא שזו ללמוד,

שהכוונה  מ"ן (בבחי' לתפילה מאירה התורה לזה, זה מאירין והתפילה התורה אזי ד.], ונחלות

עם  ולהתיחד להכלל והשתוקקות בכיסופין להתמלא המתפלל שיזכה היא) ה' עבודת בדרך

בתפילתו. שנתחבר השי"ת, התורה, אותיות של הנשמות ולניצוצי לתורה מאירה והתפילה

להם. שזוכה אמתיים תורה וחידושי המוחין התחדשות היא, וההארה הלומד. אליהם ונתקשר

תפילה  [ע"י השכינה קומת את לבנות כח בידו יש הדור לצדיק הזו התפילה את וכשמקשר

בב"א. שיבוא משיח של בידו חרב תהיה זו ותפילה זו].

שעדיין ח. יראה בעצמו וכשיסתכל רבות, ושנים ימים והתבודדות בתפילה האדם ירבה אם גם

כביכול  ורואה כשמתבונן חסרונו, ומילוי צרכיו בשאלת הוא וכן מהשי"ת, מאוד רחוק הוא

לריק, ח"ו שהתפילות בלבו וטועה פניו מסתיר שהשי"ת לו ונראה בתפילותיו, דבר פעל שלא

האדם  של האמונה את להחליש כח שבידו היצה"ר מפיתוי הם אלו שמחשבות נאמנה ידע

רח"ל. השי"ת אחר מחשבות בו ולעורר

תפילת ומקשיב מאזין שומע, שהשי"ת שלמה באמונה שיאמין צריך Ù‰רק ÏÎ ישראל עמו

ה' קרוב כי שבפחותים מהפחות סוף קוראיו,ÏÎÏואפילו בו יתקיים שיחו וישפוך יזעק ואם

ראוי  שאינו ואעפ"י אליו יצעק אם השי"ת שישמענו ודרז"ל אני, חנון כי ושמעתי הפסוק סוף

מעשיו. לפי

להשי"ת  תנועה או תפילה, או דיבור ששום שידע צריך נענה, לא שעדיין זמן כל גם אבל,

זכה  לא שעדיין מפני מתעכבת וישועתו מעט מעט למעלה  רושם עושה רק ח"ו, נאבדת אינה

הצדיקים  הזה בזמן שגם לדעת, צריך אך בשלימות, הקדושה ומשכן בניין את לבנות

ממשכן  חלק איזה נבנה ותפילה תפילה ומכל דקדושה, המשכן קומת את לבנות מתעסקים

הקדושה.

עליו  העובר כל על אף ויאריך כוחו, בכל ויתאמץ ברוחו יפול ולא בדעתו חזק יהיה ואם

ה' שיאריך למעלה יעורר אפיו, אריכות וע"י התפילות ריבוי שע"י נאמנה, ידע זה, בעניין

ויגאלנו. פניו ויאר אפו

בתפילתו, מקושר הוא שאליהם הצדיקים על שיסמוך צריך ראוי, אינו שבכוחו ואעפ"י

אליו. פניו ה' ויאר פרי, שתעשה עד תפילתו, והעלאת בתיקון ויתעסקו בעדו, טוב שימליצו
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ש ט. שכר אעפ"י לקבל לחשוב ראוי שאין לדעת צריך בתפילה, מאוד להרבות וחייבים צריכים

התפילה, דהיינו,על לאדם שיש מה כל כי דבר, איזה פעל ובזכותו שבכוחו יחשוב שלא וכן

בתפילתו  שזוכה והדבקות וההתעוררות בטוב שבחר והבחירה ונפש, ורוח בגוף הכוחות כל

טובע  ח"ו היה ה' חסדי ולולא לו", ואשלם הקדימני "מי כי שמים מתנת היא לכל כאשר הכל

בגלות. ממש

הוא י. נוצר, כך שלשם הבחירה נקודת ועיקר האדם של והצירוף הניסיון שעיקר לדעת צריך

ומפרידו  ומרחיקו האדם את שמטמא הפגם עיקר הוא זה ודבר הברית, פגם של היצה"ר

שלו  והחיבור הקשר בעצם ח"ו פוגם בזה וכשפוגם חיבור, מלשון הוא ברית כי מהשי"ת,

השי"ת. עם

שיעמוד  בכדי לעולם נשלח כך שלשם וידע ברוחו, יפול לא ניסיונות עליו כשעוברים ולכן,

תכליתו. וזו האלו בניסיונות

צריך  התפילה, הוא מישראל כאו"א של זיינו כלי שעיקר זו בתורה לנו שנודע כיוון בנוסף,

וכשיזכה  וטהור, קדוש להיות ויזכה מזה שינצל להשי"ת ובקשה תפילה בדיבורי מאוד שירבה

בשלימות. לתפילה יזכה לזה,
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פתיחה 

גויה  ולא גוף לית שלעילא אמונתינו שמעיקרי לדעת דמות א צריך ולא גוף ית' לו שאין דהיינו ,

ובזוה"ק  ארור ב הגוף, ב"אידרא", הנאמר את שגילה לפני הרשב"י יעשה ג הזהיר אשר האיש

ח"ו  ודם בשר צורת של באופן הרוחניים הענינים את ח"ו יגשמו שלא וכו' שמכיון ד פסל אלא .

וכו'" אלקים  בצלם בצלמו האדם את אלקים בצורה ה ש"ויברא נברא  הראשון אדם דהיינו, ,

העליון  האדם של והענינים הבחינות באותם נבראו ודמותו וצלמו גידיו ושס"ה אבריו שרמ"ח

אלוקים" "צלם הנקרא קדמון" כתוב,ו "אדם יט)ולכן מהצורה (איוב דהיינו אלוה, אחזה מבשרי

ודוגמא  משל להבין נוכל השי"ת בראנו שבו האיברים יובנו ז ותכונת העליונים שהדברים באופן

ה'" "עיני הנקרא ההשגחה כח כגון אדם, בני בדעת משל לאמיתן ח בדרך האלו הדברים את אך ,

להשיג  יכולים .ט איננו

m
דצניעותא  בספרא הנאמר על ומיוסדים הבנויים זה במאמר רבינו דברי את להבין בכדי

האמת. בחכמת לעוסקים מיועד כאן, הנכתב בקיצור. הדברים עיקרי את נביא ובאדראֿרבא

נפש. לכל שווה באופן הדברים יתבארו התורה ובמהלך

דצניעותא  ספירת י בספרא של מחוטם [דהיינו דאנפין לזעירא דעתיקא דפרדשקא "נשבא כתוב

בלא  אשר] נה"י, חג"ת ספירות ו' שהם אנפין, זעיר לספירת חיים רוח נושבת [כתר] אנפין אריך

תתאה  ה"א עלאה, ה"א אשתכלל בה"א קיום]. לו אין הזו הרוח ללא [-אשר אתקיים לא רוחא

ו]". [ירמיהו אלקים אד' אה'ה' דכתיב

האריז"ל  נמשך כ ופירש השמאלי ומנקב לז"א, חיים רוח נמשך העליון החוטם של הימני שמנקב

המלכות. לספירת דהיינו לנוקבא חיים רוח

רבא  באדרא מש"כ ע"פ הם דבריו הפנים ל ויסוד צורת ניכרת האדם של שבחוטם שמצינו  ,מ ,

הדברים  בשורש הוא כך הוא מי יודעים אנו ועי"ז בחוטם ניכרת צורתו האדם שאצל וכשם

האדם, שאצל כשם  דהיינו א-לוה", אחזה "מבשרי וכמ"ש העליון, אדם דמות וצלם בקומת

שהחוטם  העליון אדם קומת של בפנים הדברים, בשורש הוא כך הפנים צורת על מעיד החוטם

פרצוף  אותו מהות היא מה מעיד "פרצוף", הנקראים הפנים .נ של

ספירות  מעשר הבנויה שלימה  קומה הוא בכל ס ופרצוף ומתגלה המתפשט אלוקי אור והוא .

ואחוזים  מקושרים וכולם ותחתונים, עליונים וחיצוניים, פנימיים חלקים ישנם שבו בסדר פרטיו,

חלקים  מתרי"ג מורכבים והם יחד. לכולם משותפת אחת והנהגה בזה, אלקים.ע זה צלם שזהו

וכו'. רגלים ידים, לב , ראש, בהם שיש אברים בתרי"ג בעולם כאן האדם נברא זה וכעין

קל.‡. דף זוה"ק קכז:·.תיקוני טו.‚.נשא כז, שם.„.דברים תיקו"ז

כז.‰. א, יב.Â.בראשית דף ויושר עיגולים שער חיים ע"ח Ê.עץ עי'
מ"ת. פ"ג י"ד כו.Á.שער יט, הלכות Ë.איוב א, יסוה"ת מהרמב"ם

ט. קע"ז.È.ח, דף תרומה פ' יב.Î.זוה"ק פרק י"ג שער בע"ח
.Ï:קל דף נשא פ' ענתה Ó.בזוה"ק פניהם הכרת שנא' ק"כ., יבמות

אינם  אשתו את להתיר בכדי מת. על המעידים עדים ולכן החוטם. זה בם,
החוטם. צורת עם פניו תואר את ראו א"כ אלא הוא �.נאמנים וכן

אצל  גם לכן אלוקים" ב"צלם נברא הראשון שאדם מכיון דהיינו, להיפך,
בחוטם. הפנים, צורת ניכרת ועוד.Ò.האדם לב. דדף ח"ב חיים עץ

.Ú הרמח"ל של הזהב מלשונו גם והעתקתי טז: דף אצילות סדר ע"ח

והערות  מקורות
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בע  הנקראוהנה "פרצוף" יש עולמות, מד' העליון האצילות, ‡�ÔÈÙולם ÍÈ¯‡ מספירת שהוא

[דאצילות] בהנהגת פ הכתר כלל תלויים שאינם קץ, אין עד רחמים הוא זו ספירה ומהות ,

ונקראצ הנבראים  ,ÔÈÙ�‡ ÍÈ¯‡מלשוןÌÈÙ‡ Í¯‡ שלו.ק בחוטם ניכרים אנפין אריך של והרחמים

שפירושו  פרדשקא, נקרא החוטם ולכן חלולים, עמודים  כמין שהם נקבים, ב' יש בחוטם והנה

חלול  שהוא ר עמוד דרוחא", ו"איתבסמותא וסליחה, רוח ונחת חיים, רוח נושבת הימני ומהנקב .

להמתיק  בכדי הדין, אנפ מיתוק זעיר פרצוף של מהחוטם שיוצאים הדינים, ו'את [הכולל ין

 ֿ "הקדושֿברוך הנקרא אנפין זעיר שהנהגת מפני יסוד]. הוד נצח תפארת, גבורה חסד ספירות

בעוונותיהם  גורמים התורה על ח"ו עוברים הם ואם ישראל. מהנהגות ומושפעת נפעלת הוא",

עשן עלה הפסוק אמר זה ועל אף, וחרון וחרה·‡ÂÙדינים [וכן תאכל, מפיו בכם],‡Ûואש ה'

העליון  מהחוטם הארה נמשכת העולם, את להחריב שבכוחם האלו, הדינים את להמתיק ובכדי

שרב  באידרא וכתב הדינים. והמתקת וסליחה אפים, ואריכת רחמים הארת אנפין, אריך של

[מתפלל  מתחנן אני החוטם לבעל מתפלל, אני החוטם לבעל אמר, מתפלל, כשהיה סבא המנונא

בתורה  כמבואר צרכיו שאלת של החלק כנגד מתחנן מקום, של שבחו של התפילה חלק כנגד

בה"ג]. ועי' זו.

ע"י  אנפין דאריך מחוטם דהיינו החוטם" מ"בעל אפים אריכות להמשיך היתה תפילתו כי

שכתוב  מה שזהו באידרא, וסיים הדינים. את להמתיק כדי  לך ש תפילתו, אחטם ותהילתי

אריך  כלומר, אמרו. יומין עתיק זה פסוק אף] מאריך שהוא היא, ה' תהילת הפשוט, [שפירושו

את  לך שאאריך הוא, שלי והשבח התהילה לזעירֿאנפין, אמר יומין] עתיק כאן [הנקרא אנפין

אנפין. דזעיר שבחוטם אף והחרון הדינים את להמתיק בכדי חיים רוח לך שאמשיך דהיינו חוטמי

האריז"ל). בשם במש"כ לקמן  (ועיין וש"א] ביפ"ש. [כ"פ

הדין], צד מקום בכל [שהוא שלו השמאלי הצד גם לכן רחמים כולו העליון שהחוטם ומכיון

בשלימות]. להמתיקם א"א [שעכשיו המלכות דיני את גם ימתק ולעתיד גמורים. רחמים ֵהוא

ולמלך  המלכות, לספירת וחיות חיים רוח נמשכת מלכות, מדת הארת שבו השמאלי, ומהנקב

נמשך  הזו הרוח ושורש דקדושה. המלכות למדת ושורש מרכבה שהוא דוד", בן "משיח שהוא

אנפין  אריך של החכמה מספירת דהיינו סתימאה, העליונה ת ממוחא לרוח יזכה משיח ולכן ,

ה'.א כמ"ש  ויראת דעת רוח וגבורה, עצה רוח ובינה, חכמה רוח ה', רוח עליו ונחה

האדם, של בפרצוף וכ"ה בפה, מקומה המלכות ספירת העליונות, שבפנים ספירות שבי' ואע"פ

בתיקו"ז  האריז"ל ב וכמ"ש כתב פה", וגנוז ג "מלכות, מאיר שבה, בחוטם אנפין אריך שבספירת

אמרו', יומין עתיק קרא 'האי באידרא ומש"כ לדוד". "תהילה הנקראת יומין דעתיק המלכות

המלכות, שאת לו אמר כלומר אנפין, לאריך יומין עתיק אמר לך, אחטם ותהילתי הפסוק פירושו ,

תימשך  אנפין דאריך ומחוטם שלך, לחוטם אמשיך לך אחטם לדוד] [תהילה תהילתי הנקראת

וכמ"ש  דוד, בן ולמשיח המלכות לספירת זו שיזכה ד הארה היינו ה', ביראת והריחו משיח, אצל

דא"א. החוטם של האור לעצם

ע'. פתח חכמה פתחי י"ג].Ù.בקל"ח אריך.[שער שער חיים שער ˆ.עץ
מילתא". תליא "בעתיקא מ"ח: דף ח"ב הזוה"ק על כ"ח דף רשב"י מאמרי
בחסדו  לעתיד ניגאל זו הארה ובכח צב. פתח חכמה פתחי קל"ח עיין

התורה. בסוף וכמבואר בלבד. ברע"מ.˜.הגדול רל"ב. דף פינחס זוה"ק
א'. פרק כ"ג שער בפרדס (עיין ¯.ועיין ועוד. ס"ח. עבו"ז ז. פ"ו, אהלות

סט.] דף כ"א פרק באילימה עיין לחלונות. שהכוונה מפרשים [ויש בה"ג).
מח.˘. מאמרי ˙.ישעיהו בשער האריז"ל מש"כ ע"פ הפירוש כל

פ"ז. ח"ב ש"ג שערים ובמבוא האידרא על יא.‡.רשב"י ישעיהו
יז:.·. דף ח"ב ‚.תיקו"ז ב' שער שערים מבוא ו' פרק י"ג שער ע"ח

האידרא. על רשב"י מאמרי ושער יא.„.פ"ז. ישעיהו

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל מט אמור

רבינו הוא והנה ענינו לך, אחטם תהלתי בפסוק שנזכר החוטם - שפרדשקא זה, במאמר פירש

קיז.]. [פסחים תפילה של לשונות מעשרה אחת היא שתהילה מפני תפילה,

והשכינה, המלכות בסוד היא והתפילה המלכות, בסוד הוא שהחוטם שנתבאר, מה לפי ובפרט

והרי  דוד", "מלכות נקראת, שהתפילה  מ"ט בתורה רבינו וכתב האריז"ל, ובכתבי בזוה"ק כמ"ש

יקבל  שמשיח באידרא שמבואר ומכיון לדוד, תהילה הנקראת המלכות הארת מאירה זה בחוטם

ותהילה  לדוד, תהילה הנקראת המלכות אור גנוז שבו הנ"ל, העליון מהחוטם וחיותו כוחו את

מהתפילה. חיותו את יקבל שמשיח רבינו פירש  לכן התפילה, היא לדוד

הרמ"ק  חז"ל ה וכתב  תקנו  ולכן  תפילה. לשון  והיא אור תהל כמו הארה מלשון היא שתהלתי ,

מדוע  נוספים טעמים יתבארו ולקמן תהלתך. יגיד ופי תפתח שפתי א' התפילה בתחילת לומר

התורה. מהלך ע"פ תפילה הוא ענינו הפרדשקא החוטם,

הרמ"ק  כתב ישראל"ו ועוד "תהילות  ושתיהם  מלכות והתחתונה בינה, היא העליונה שתהלה

שהם  דצדיקים תהלה ולכך ומאירה. מתהללת אלא נפילה בה אין הצדיקים ע"י נקשרות ובהיותם

מח, (ישעיה בסוד המתתקנת החוטם האף, סוד והיינו תהלה שתקרא עד בבינה היתה מייחדים

בה. ונכללו ברחמים ומתקן לך אחטום ותהלתי ט)

ד'.‰. פרק א' חלק נערב באור כו.Â.הרמ"ק דף ט סימן א' שער הזוה"ק בהקדמת יקר אור

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור נ 

·:‰Î¯·Ï Â�Â¯ÎÊ Â�·¯ ÔÂ˘Ï

,‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯Ó‡ÈÂ‡ÓËÈ ‡Ï ˘Ù�Ï ,Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â ,Ô¯‰‡ È�· ÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡

:ÂÈÓÚ·(‡Î ‡¯˜ÈÂ)

‡˙È‡· ˜¯Ù ,‡˙ÂÚÈ�ˆ„ ‡¯ÙÒ·(.ÊÚ˜ Û„ ‰ÓÂ¯˙ ¯‰ÂÊ):‡ÁÈ˘ÓÏ ÈÈÁ„ ‡ÁÂ¯ Í˘Ó ‡˜˘„¯Ù„ ‡·˜Â�Ó :

‡ÈÎ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÌËÂÁ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‰ÏÈÙ˙‰ ‡Â‰ ÁÈ˘Ó Ï˘ Â�ÈÊ ÈÏÎ ¯˜ÈÚ(ÁÓ ‰ÈÚ˘È);ÍÏŒÌËÁ‡ È˙Ï‰˙Â :

חכמה  מקור

äëøáì BðBøëæ eðaø ïBLìÀÇÅÄÀÄÀÈÈ
øîàiå,ïøäà éða íéðäkä ìà øîà ,äLî ìà 'ä ÇÉÆÆÆÁÉÆÇÉÂÄÀÅÇÂÉ

zøîàå:åénòa ànhé àì Lôðì ,íäéìà(כא (ויקרא ÀÈÇÀÈÂÅÆÀÆÆÉÄÇÈÀÇÈ
àúéà זá ÷øt ,àúeòéðöã àøôña הקדוש בספר - ÄÈÀÄÀÈÄÀÄÈÆÆ

ה' כנגד פרקים, חמשה דצניעותא" "ספרא הנקרא

תורה  בראשית ח חומשי מעשה כלולים שבהם ,

הקבלה  חכמת יסודות וכל מרכבה ,ט ומעשה

מקובלות  שהיו מברייתות אותו סידר והרשב"י

סיני  מהר שקיבלם רבינו משה מימות .י לתנאים

מפני  זה בשם נקרא של כ הוא הגילוי נמצא שבו

אותה  ומגלין מוסרין שאין העליונה החכמה הארת

לצנועין  ענוים ל אלא אנשים שהם ה'מ , יראי ,

מעשיהם  המצניעים ליקו"מ נ וקדושים בספה"ק .

הפרקים  חמשת מכל חלקים .ס נתפרשו

הקדמה 

אלקים. צלם כדמות "פרצוף" יש הכתר, ספירת שהוא אנפין" "אריך הנקרא העליון במקום

של  באופן מסודרים בזה זה הקשורים חלקים ותרי"ג ספירות, י' בו שיש מקום הוא, ופרצוף 

שאין  גדולים רחמים כולו העליון במקום ושם וכו'. וידים ולב ראש בו שיש אדם קומת

אור  שורה שבו פרדשקא הנקרא שם אשר ומהחוטם מאומה  שם פועלים התחתונים מעשי

למשיח  חיים רוח נמשך המלכות רבינו.ע ספירת דברי נבאר ועתה .

קעז.) דף תרומה à÷Ncøôc(זוהר àá÷epî' מהנקב - ÄÀÈÀÇÀÇÀÈ
החלול  העמוד שצורתו פ של החוטם דהיינו ,

חללים  משני רוח צ מורכבת נמשכת הימני ומנקב ,

שהנקב  [מפני הדין, את ולבסם לשכך לז "א חיים

לבסם  הכח נמצא ששם ביסוד מושרש הזה

הדין  בחי'ק ולהמתיק שהוא השמאלי ומנקב ,[

של  הכתר ספירת של העליון החוטם של מלכות,

אנפין', 'אריך הנקראת האצילות àçeøעולם CLîÈÇÈ
'àçéLîì éiçc,למשיח החיים רוח תימשך - ÀÇÅÄÀÄÈ

מלכות. בחי' צד [ו שהוא הוא שמאל שצד אע"פ

ורחמים, חסדים כולו דאריך חוטם מ"מ הדין,

אריכות  מלשון אנפין אריך נקרא זה שם ועל

רוח ר אפים  נמשכת שבו, השמאלי מצד וגם ,

למשיח]. חיים

Bðéæ éìk øwò ék .à מלחמתו כלי çéLîש - ìL ÄÄÇÀÅÅÆÈÄÇ
כדלהלן, ה' מלחמות älôzäשילחם àeä תàeäL , ÇÀÄÈÆ

התפילה  íèç,היינו úðéça היא לכך Bîkוהראיה ÀÄÇÉÆÀ
áeúkL(מח "éúläúe"(ישעיה תפילה : מלשון שהיא ÆÈÀÄÈÄ

","Cì íèçà בפסוק הפשט והנה חוטם. בשם נקראת ÆÁÈÈ
אחטום, - אף, מאריך שהוא השי"ת, של תהילתו הוא

.Ê בזוה"ק נמצא המשפט לכל המקור בספרד"צ, נזכר לא כולו הלשון
הלשון  קפט.) דף האזינו באד"ז ממנו (חלק רבה' ב'אדרא קל: דף נשא

שם. הנאמר על בנוי רביז"ל קדמון"Á.שנקט ו"אדם עולמות ד' וכנגד
וכנגד  לספרד"צ. הגר"א ביאור - יו"ד" של ו"קוצו הוי' אותיות ד' כנגד
לספרד"צ. בפירושו האריז"ל תלמיד כמ"ש אצילות פרצופי חמשה

.Ë.פ"ב כ"ז שער בפרדס בפירושו È.הרמ"ק האריז"ל תלמיד מלשון
והגר"א.Î.לספרד"צ. שעה, יפה (משלי Ï.פי' שנאמר עא. קידושין

חכמה". צנועים "ואת למשלי.Ó.יא) בפירושו ח �.מצודות ו, מיכה
צניעות. אות יועץ  ופלא ומלבי"ם, מצודות תורה Ò.בתיב "ע, א', פרק

ה', פרק כ"א. תורה ד', פרק כ'. תורה ג', פרק ב'. תורה ב', פרק י"ט.
כ"ב. בהקדמה.Ú.תורה לעיל נמצא כאן, לנכתב פרדסקין Ù.המקור

פ"ב  ביצה ירושלמי סה. עבו"ז ז', משנה פ"ו אהלות חלולים. עמודים הם
ד'. רשב"י.ˆ.הלכה מאמרי לספרא ˜.שער הגר"א בפירוש היטב עי'

השב"ח. בהגהות ועיין דפרדשקא. נוקבין תרין ד"ה זוה"ק ¯.דצניעותא
רלב. דף התיב"ע ˘.פינחס מלשון אלא מלשה"ק אינו זיינו" "כלי הלשון

מא. א, דברים מלחמתו, כלי את איש הפסוק כי ˙.על שכתב הטעם
¯˜ÈÚ משיח של מכוחו דברים כו"כ מבואר יא שבישעיהו מפני זינו, כלי

התפילה.‰ÈÚ˜¯אך הוא

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל נא אמור

חכמה  מקור

אפים  אריכות ענין שזה אפי, את אאטום פירושו,

תפילה, מלשון שהוא פי' רביז"ל אך בחוטם. התלויה

במדבר  פרשת סוף במ"ר שנתפרש מצינו שכן

תהלתו  לומר נבראו שישראל לפי לך אחטם ותהלתי

של  הפנימיות הרי באד"ר, ולהמבואר הקב"ה. של

בחי' העליונה התפילה על באמת היא הפסוק כוונת

יתדבק  שבתפילתו משיח יזכה זו ולמדרגה חוטם,

העליון  החוטם גם א בקדושת היא זו [ומבחינה

חוטם  בשם שנקראת ישראל של וכדאיתא ],ב תפילתן

החוטם, לבעל מתפלל, היה סבא המנונא שרב באד"ר

בעל  - אנפין אריך מבחי' הארה להמשיך היינו

גנוזה  שבחוטם ביארנו ובהקדמה וכנ"ל. החוטם

ענין  שהיא לדוד, תהלה הנקראת המלכות הארת

התפילה.

ותפילה  פרדשקא, חוטם, ענין ביאור

כוחות. ג' ישנם בחוטם כי לבאר יש תפילה, פרדשקא, החוטם, בענין רביז"ל דברי את להבין בכדי

שנאמר ‰‡'. לאדם  חיות להמשיך הכלי הוא באפיו"ג החוטם, חיים  רוח  נשמת אשר דבר ד "כל ,

הוא  וכן למשיח, דחיי רוחא משך דפרדשקא נוקבא שע"י העליון אלוקים" ב"צלם הוא זה

חיות. להמשיך זוכין ידה שעל הנשמה ‰·'.בתפילה מהארת שהוא הריח, חוש נמצא ה בחוטם

בחוטם  הוא בה' דבקותה שנאמר ו שמקום משיח יזכה ולזה הריח. חוש נמצא שם "והריחו ז וע"כ

שיתבאר  כפי לתפילה הכלי הוא וזה הנ"ל, דפרדשקא מהנוקבא ג"כ לו ימשך וזה ה'", ביראת

כמ"ש  בריח שתלויה יוסף קדושת בענין עיקר ח לקמן כי הריח, בטלה טהרה משבטלה

וע"כ ‡. וחיותו, כוחו כל שמשם ובספרד"צ הנ"ל רבא באידרא כמבואר
וכנ"ל. כשמתפלל נשמתו נכללת ט.·.שם ד, ליקו"מ רביז"ל כלשון

ד.. ט, תורה כב.‚.וכן ז, או"ח „.בראשית ושו"ע פ"ה. יומא עיין

שבחוטם. בנשימות הוא למת חי בין ההכרעה שעיקר ד. ברכות ‰.שכט,
הוינן. כי תוד"ה לג: ביצה ועיין כא.Â.מג. ה, ויקרא הק' אוה"ח

.Ê.יא מהרש"א.Á.ישעיהו ועיי"ש מח. סוטה

והערות  מקורות

ביאורים 

ïî÷ìå .'åë åðééæ éìë ø÷éò éëìëå'åë åúîçìîìëä.íùî
.ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ÔÈÈÚ ÔÈ�Ú‰ ¯Â‡È·Ï

.åðééæ éìë ø÷éò éë‡È‰ ‰ÏÈÙ˙‰ :ËÎ Û„ Ê"Â˜È˙· ‰Ê ÔÂ˘Ï Â�ÈˆÓ

.˘"ÈÈÚ .ÁÈ˘ÓÂ ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰˘Ó ˜¯ ‰ÎÊÈ ˙ÂÓÏ˘ÏÂ ,‡·¯˜ È�‡Ó

.åðééæ éìë ø÷éò éë"ÈÏ‡¯˘È‰ ˘È‡ Ï˘ Â�ÈÊ ÈÏÎ ¯˜ÈÚ ÈÎ" 'Î Ó"Ï˜·

È"Ú ˘Â·ÎÈÂ ÌÁÏÈ ÁÈ˘Ó˘ Ì˘Î˘ ,‰˘ÚÓÏÂ ‡„·ÂÚÏ ,Â˙�ÂÂÎÂ

Â�ÈÈÊ ÈÏÎ ¯˜ÈÚ ‡È‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ,ÈÏ‡¯˘È‰ ˘È‡ ÏÎ· ‡Â‰ ÔÎ ,ÂÈ˙ÂÏÈÙ˙

.'‰ ˙„Â·Ú· ÂÏ ÌÈÚÈ¯ÙÓ‰Â ˙ÂÚÈ�Ó‰Â ¯"‰ˆÈ‰ ˙ÓÁÏÓ· Áˆ�Ï

‰Ê ÈÎ Â�Â˜ ÔÈ·Ï Â�È· ˙ÂÁÈ˘Â ˙Â˘˜·Â ˙ÂÏÈÙ˙· ˙Â·¯‰Ï ÍÈ¯ˆ ,ÔÎÏÂ

] ‰ÓÁÏÓ‰ Áˆ�Ï ÔÈÈÊ ÈÏÎ‰ ¯˜ÈÚ˙ÂˆÚÂ .‰ÏÈÙ˙ ,˙ÂˆÚ ÈËÂ˜ÈÏ ÔÈÈÚ

· ,‰ÏÈÙ˙ ˙Â¯‡Â·Ó‰ÔÈÎÈ¯ˆ ,˙ÂÏ„˙˘‰ Ï˘ ÔÈ�Ú ˘È˘ Ì‚‰Â .[

Ó"Â˜ÈÏ] "‰ÏÈÙ˙· ,‰"·Â˜ ¯˙· Â˙ÂÏ„˙˘‰ ¯˜ÈÚ" ‰È‰È˘ ˙Ú„Ï

Ú„ÂÈ Ì„‡‰˘ Ù"Ú‡Â .[Ë ˙Â‡ ‰ÏÈÙ˙ ˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ ÔÈÈÚ .‡È ,„È

ÁÎ·˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ,·¯Á 'ÈÁ·Ï ÏÏÎ ‰ÎÂÊ ‡Â‰ ÔÈ‡ Â˙‚¯„Ó ÈÙÎ˘

¯‡Â·ÓÎ Â˙�ÈÁ· ÈÙÎ ,·¯Á Ï·˜Ï Â„È ÏÚ ÏÎÂÈ ˜È„ˆÏ Â˙Â¯˘˜˙‰

ÈÏÎ Á˜ÂÏ‰ ËÂ˘Ù ˘È‡ ÂÓÎ ‡Â‰˘ ,[‰Ú ,Ê ‰Á�Ó‰ ˙ÏÙ˙] ‰"Â˜ÈÏ·

.ÌÂÁÏÏ ÍÈ‡ Â˙Â‡ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ¯˘‰Â ÍÏÓ‰ ˙È·Ó ÔÈÊ

˙ÓÂ˜ ˙‡ ‰�·È ÁÈ˘Ó˘ ,‰¯Â˙‰ ÛÂÒ· ¯‡Â·Ó ÍÎÏ ÛÒÂ�·

ÁÈ˘Ó Ï˘ ·¯Á‰ ÂÈ‰È Ì‰˘ Â�È˙ÂÏÈÙ˙ ÁÎ· ÌÁÏÈÂ ‰�ÈÎ˘‰

‰˙Â‡Ó ÂÁÂÎ ÈÏ‡¯˘È‰ ˘È‡ Ì‚˘ ‡ˆÓ�Â (‰,Ë ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÎ)

.‰·Á¯‰· "ÌÈ‡ÂÏÈÓ"· ÔÈÈÚÂ .·¯Á

.äìéôúä àåäÈ"Ú ‰˘Ú�˘ ‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ÔÈ�·˘ ¯‡·˙È ÔÓ˜ÏÂ

Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ‡È‰ ,ÁÈ˘Ó ‰ÏÈÙ˙ È"Ú ‰�·È˘ Ï‡¯˘È Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÈÙ˙

,Ì˜ ‰Ê˘Î ÈÎ ,Áˆ�È ÂÁÂÎ·Â ˙ÂÙÈÏ˜‰Â Ú¯‰ ÏÎ ˙‡ ˙È¯ÎÈ ÁÈ˘Ó

.‡"ËÒ‰ ˙ÓÂ˜ ,ÏÙÂ� ‰Ê .‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜

.íèåç úðéçá àåäùÌËÂÁ·˘ Ï"ÊÈ¯‡‰ È¯·„Ó ‰ÁÈ˙Ù· Â�‡·‰

Ù"Ú‡Â .„Â„Ï ‰Ï‰˙ ˙‡¯˜�‰ ˜È˙Ú„ ˙ÂÎÏÓ‰ ‰ÊÂ�‚ ‡"‡„

¯‡Â·Ó˘ ÔÂÈÎÓ [ÂÎÊ ÌÈÈÁ ‰ÈÓÚÂË 'Ò· 'Î] ,'˜Â�· ‡È‰ ˙ÂÎÏÓ˘

Ï"ÊÈ¯‡‰ 'Î˘ Ù"Ú‡ ÔÎÏ ‡¯ÂÎ„ ÂÏÂÎ ‡Â‰ ˜È˙Ú˘ Á"Ú·

"ÌÈÏ‰˙" „Â„ Ï˘ Â¯ÙÒ ‡¯˜� ,"„Â„Ï ‰Ï‰˙" ˙‡¯˜� ˙ÂÎÏÓ‰˘

ÌÈÏÂÚ ÌÈÏ‰˙ ˙¯ÈÓ‡ È"Ú˘ 'ÎÂ .Ï"�‰ ÌÚËÓ ,"˙ÂÏÈ‰˙" ‡ÏÂ

.‡"Ê Y ‰"·Â˜„ Û‡ ÔÂ¯ÁÂ ÒÚÎ ÍÎ˘Ï ‰Ê ÔÂÈÏÚ ÌÂ˜ÓÏ

‡ÁÈ˘Ó Ï˘ Â�ÈÈÊ ÈÏÎ ¯˜ÈÚ ÈÎ 'Î˘ Ï"ÊÈ·¯ ÔÂ˘Ï ·˘ÈÈ˙È ‰Ê·Â

‡Â‰]˘ ,[‰ÏÈÙ˙‰‡Â‰‡Â‰ ÔÂÎ�‰ ÔÂ˘Ï‰ È¯‰Â .ÌËÂÁ 'ÈÁ·

·Â˙ÎÏ‡È‰]˘ ,[‰ÏÈÙ˙‰‡È‰È¯ÈÈ‡„ ÔÂÈÎÓ Í‡ .ÌËÂÁ ˙�ÈÁ·

ÂÎ„ ÂÏÂÎ˘ ˜È˙Ú„ ˙ÂÎÏÓ·.‡Â‰ 'Î ,‡¯



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור נב 

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ì˘Ó ÏÎ‰ Y ˘Â·ÎÈ˘ ˙Â˘È·Î‰ ÏÎÂ ‰˘ÚÈ˘ Â˙ÓÁÏÓ ÏÎÂ ,Â˙ÂÈÁ ¯˜ÈÚ Ì˘ÓÂÌ˘)

(‡È·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Â�ÈÊ ÈÏÎ ¯˜ÈÚ ‰ÊÂ ,ÌËÂÁ ˙�ÈÁ· ‰Ê Y 'ÂÎÂ '‰ ˙‡¯È· ÂÁÈ¯‰Â :(ÁÓ ˙È˘‡¯·)È·¯Á· :

חכמה  מקור

הנשמה  הארת מכח בהשי"ת ט התפילה ה',י ודביקותה ביראת והריחו כמ"ש משיח יזכה ולזה ,

התורה. בסוף כמבואר בטהרה תלוי כך,‰‚'.והריח משום הנקרא הכעס, ענין מושרש בחוטם

ה' אף ויחר כגון אף, באפו כ חרון עשן עלה אפים ל , אריכות של הכח גם שם ומאידך "ארך מ ,

בחוטם, ניכרת הזו אפים אריכות ועיקר כנ"ל, אנפין אריך העליונה הספירה נקראת שעש"ז אפים",

אפיים  ואריכות חיות להמשיך היא התפילה שעיקר באד"ר ומבואר הנ"ל. דפרדשקא בנוקבא

הנ"ל  את שממשיכים ע"י נעשה וזה באפו, עשן עלה נא' שעליו ז"א של אף החרון והמתקת

כנ"ל. אפים ארך - אנפין אריך מבחי'

הליקוטים  בביאור את נ וכתב מעוררין ידה שעל מפני הוא חוטם, בשם התפילה קריאת שעיקר ,

צריכים  גלותם שבימי ישראל, בני של דלתתא איתערותא ע"י שמתעוררת השי"ת, של אפיו אריכות

בתפילותיהם  כלל מתחשב אינו שהשי"ת כביכול להם שנראה אע"פ אפים ואריכות המתנה ,ס הרבה

יכריתנו  לבל אפיו אריכות למעלה נתעורר עי"ז בתפילותיהם אף ההסתר ע וכשמאריכין בהנהגת

שעיקרה  התפילה, ע"י לך, אחטם תהלתי הפשט, בדרך המקרא  יתבאר  ולפי"ז  והדין. אף וחרון פנים

השי"ת  של תהילתו לקמן],פ הוא שיתבאר [כמו השי"ת של תהלתו בכלל הם צרכיו, שאלת וגם ,

ית' שהוא השי"ת של שבחו תהילתי, למעלה, מתעורר להתפלל, וממשיך אף מאריך וכשאדם

והבן. אף, מאריך

,Búeiç øwò íMîe דפרדשקא שמנוקבא לעיל כמבואר ÄÈÄÇÄ
שרביז"ל  וכיון למשיח, והחיות חיים הרוח נמשכת

שמהתפילה  נמצא לתפילה, הכוונה שפרדשקא פירש

חיותו. úBLéákäעיקר ìëå äNòiL Bzîçìî ìëåÀÈÄÀÇÀÆÇÂÆÀÈÇÀÄ
LaëiL בישעיה לענוי צ כמבואר במישור "והוכיח ÆÄÀ

ימות  שפתיו וברוח פיו, בשבט ארץ והכה ארץ,

עם  וילחם התורה לקיים ישראל כל יכוף וגם רשע",

ויכבשם  íMî,ק האומות ìkä וכמו - תפילתו, מכח - ÇÉÄÈ
וועלט  די גאר איינעמען וועט "משיח רביז"ל שאמר

פילווער" שאס קיין את .ר און יכבוש משיח כלומר,

כלל  ילחם לא כי שריפה, אבק יריית בלא העולם

א. לשנים. נחלקת והראיה בגשמיות. מלחמה

הוא  (וחוטם חוטם, לבחינת יזכה שמשיח ההוכחה

זיינו. כלי עיקר שזה ב. כדלעיל). תפילה בחינת

הראשונה, áeúkLהראיה Bîk(יא משיח (שם :לגבי ÀÆÈ
"'eëå 'ä úàøéa Bçéøäå" ש,íèç úðéça äæ בחוטם - כי ÇÂÄÀÄÀÇÀÆÀÄÇÉÆ

קדושתו  בכח לשפוט יוכל ומשיח הריח חוש קבוע

אמת  משפט ישפוט ועפי"ז הצדק מי עם ,ת שיריח

שהוא  החוטם לקדושת יזכה שמשיח רואים ומזה

היא, רבינו כוונת הדברים ובפנימיות תפילה. בחינת

העליון  החוטם קדושת מדרגת להארת יזכה שמשיח

"והריחו". עליו נאמר ולכן דפרדשקא" "נוקבא

å ש היא äæהראיה התפילה Bîkהיינו ,Bðéæ éìk øwò ÀÆÄÇÀÅÅÀ
áeúkL(מח ליוסף (בראשית אבינו יעקב שאמר בפסוק ÆÈ

.Ë.עיי"ש מהריח הוא הנשמה שחיות מבואר ושם יב. א, ח"ב ליקו"מ
.È.פ"ד תורה ט.Î.שם יב, יח.Ï.במדבר לד,Ó.תהילים שמות
ד'.�.ז. נחלות הליקו "ה מדברי הגלות . אורך לקמן Ò.ד"ה כמבואר

זו. ותהילתי Ú.בתורה אפי אאריך שמי למען מח) (ישעיהו הכתוב כלשון
הכריתך. לבלתי לך לקמן.Ù.אחטם שיתבאר כפי התפילה עיקר שזה

ד.ˆ. ג, פסוקים י (במדבר ˜.ישעיהו כמ"ש ד. פי"א, מלכים רמב"ם

רמב"ן  רש"י עיי"ש שת, בני כל וקרקר וכו' מישראל שבט וקם יח) יז כד,
ריג. דף ח"ג סז.¯.ובזוה"ק א, מתבארים ˘.שיש"ק וכו' מתיבת

מבואר  שזה כנ"ל. וכו', והכה וכו' והוכיח משיח של המלחמות עניני
אך ה'". ביראת "והריחו אחרי מפסוק,ÈÚ˜¯בפסוקים להוכיח כוונתו

חוטם. לבחינת יזכה סנהד ˙.שמשיח ודן, מריח - ודאין מורח רין שיהיה
צג:.

והערות  מקורות

ביאורים 

Ï˘ Â�ÈÊ ÈÏÎ ¯"ÂÙ„ Ó"Â˜ÈÏ· ÔÂ˘Ï‰‡ÁÈ˘Ó,¯"„‡‰ ÔÂ˘ÏÎ ‡Â‰

‡ÎÏÓ„ ‡�ÓÊ·" Ê"„‡Â‡ÁÈ˘Ó."

ìëå ïåùìä ìôë ïéðòáåúîçìîìëå .'åëúåùéáëä.'åë
."ÌÈ‡ÂÏÈÓ"· ÔÈÈÚ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל נג אמור

.È˙˘˜·Â.‰˘˜·Â ‰ÏÈÙ˙ :È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ(„Ó ÌÈÏ‰˙),Â�ÏÏ‰ ÌÈ‰Ï‡· 'ÂÎÂ ÁË·‡ È˙˘˜· ‡Ï ÈÎ :

:ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ ˙�ÈÁ·

חכמה  מקור

ישראל  בארץ נוסף חלק לו ונתן "ואני א כשברכו :

אחיך, "על בנוסף אחד חלק אחד" שכם לך נתתי

האמורי  מיד לקחתי Løôeאשר ,"ézL÷áe éaøçaÀÇÀÄÀÇÀÄÅÇ
é"Mø היא וקשתי חרבי בתיבות אבינו יעקב שכוונת ÇÄ

.äLwáe älôz השלמים הצדיקים של שהכח והראיה ÀÄÈÇÈÈ
ובקשה, בתפילה רק ממש וקשת בחרב BîëeÀלא

áeúkL(מד eëå'(תהלים çèáà ézL÷á àì ék" וחרבי : ÆÈÄÉÀÇÀÄÆÀÈÀ
ל  מלומדים אנו אין כי תושיעני", בחרב לא הלחם

כי  נוושע לא ובקשת) (בחרב נלחם אם וגם ובקשת,

והקשת  החרב ברית אבינו ליעקב ניתן לעשו ב לא רק

רק ג וישמעאל  אלא ,""eðìlä íéäìàa התפללנו ד - ÅÉÄÄÇÀ
תפילה  לשון זה הלל כי הללנו, úðéçaÀÄÇ,ה להשי"ת,

,"Cì íèçà éúläz" נושענו שהסיבה .ועי"ז ויתכן ÀÄÈÄÆÁÈÈ
הסתפק  ולא הראשון הפסוק את גם רביז"ל שהביא

זיין  הכלי היא שהתפילה מוכח שם רק כי זה, בפסוק

בקשתי  לא "כי בפסוק אבל וקשת, חרב נקראת כי

תפילה  הם עצמם והקשת שהחרב ראיה אין וכו'",

משמע  זה מפסוק ומאידך, כו']. [ואדרבה ובקשה

משא"כ  תפילה ע"י בעיקר נעשית שהמלחמה להדיא

[ועיין  חז"ל. דרשת לפי רק שהוא הראשון בפסוק

רביז"ל  שהוסיף שהטעם לפרש ויתכן במילואים.].

הישועה ˙‰È˙Ï"בחי' שעיקר כוונתו, כי לך", אחטם

חוטם, בחי' העליונה בדרגה התפילה ע"י נעשה

את  הוסיף גם ולכן האד"ר, מדברי לעיל כמבואר

בא-לקים כך.‰Â�ÏÏהפסוק על הרומז

מישראל  אחד כל ושל משיח, של זינו כלי עיקר
האדם  שצריך המלחמות וכל התפילה, היא
ומונעים  המפריעים באנשים או ביצרו להלחם

פרשה ‡. ב"ר - יוסף שקיבל שכם לעיר הכוונה הב"ר ולדברי קכג. ב"ב
בתיב"ע. וכ"ה ט. במלבי"ם.·.צז, ז, מד, ב"ב ‚.תהילים מהרש"א
בדבריו. עיי"ש את „.קכג. הללנו רק להוושע בכוחנו שאין שידענו

אליו. כשנתפלל שיושיענו אלוקים לנו שיש בתהילים,עצמנו שם מפרשים
ועוד. ומלבי"ם -‰.רד"ק הלל של החלק היא התפילה שעיקר ובפרט

בבה"ל. כמבואר תהילה,

והערות  מקורות

ביאורים 

.éúù÷áå éáøçáÌ„‡‰ ‰Ù·˘ ÔÂ˘Ï‰ ‡Â‰ ˙˘˜‰ ÔÈ�Ú

˙‡¯˜� ÔÂ˘Ï‰Â ,˙˘˜‰ Ï˘ ËÂÁ‰ Ì‰ ÌÈÈ˙Ù˘‰Â ,ÏÏÙ˙Ó‰

„ÂÒÈ‰ ˙„Ó ,˜È„ˆ ˙�ÈÁ· ‰Ê ÔÈÈ�Ú·,ÁÂÏ˘Ï ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘

‡Â‰ ÌÈ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ˘ ,˙ÂÎÏÓ‰ ‡È‰˘ ,‰¯ËÓÏ ıÁ‰ ˙‡

Û„ Ê"Â˜È˙· ·ËÈ‰ ¯‡Â·ÓÎ ,‰ÏÈÙ˙‰ È"Ú ‰˘Ú�‰ „ÂÁÈ‰

‰‚¯„Ó· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÊÏ ˙ÂÎÊÏ˘ ,Ì˘ ¯‡Â·ÓÂ .:ËÎ

‡¯˜�‰ ‡"Ò· ÌÁÏ‰Ï ÌÈˆÈÁ‰ È"Ú ÔÈÎÈ¯ˆ Ì„Â˜ ÈÎ ,‰�ÂÈÏÚ

‰"·Â˜ „ÂÁÈ ‰È‰È Â˙ÏÙ˙ È"Ú˘ ˙ÂÎÊÏ ¯˘Ù‡ Î"Á‡Â ,˘Á�

˙ÂÎÊÏ˘ Ï"ÊÈ·¯ ·˙Î˘ ‰ÓÏ „ÂÒÈ Â‰ÊÂ .˙ÂÓÏ˘· ‰È˙�ÈÎ˘Â

.ÛÒÂÈ ˙˘Â„˜ È"Ú ‡Â‰ ÈÂ‡¯Î ‰ÏÈÙ˙Ï

.éúù÷áå éáøçá'Ù ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ ,˙¯‡Ù˙ ‡È‰ ·¯Á‰

Ê"Â˜È˙· ¯‡Â·ÓÎ „ÂÒÈ‰ ‡Â‰ ˙˘˜‰Â ,:„Ú¯ Û„ ÌÈËÙÂ˘

.„ÂÚÂ :ËÎ

˙Â¯‡Ù˙‰‰ ‡Â‰˘ ,ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ ‡Â‰ ,˙¯‡Ù˙ ,·¯Á‰ ,‰�‰Â

ÔÈ�Ú ÔÎÏÂ ,ÚÙ˘‰ ˙Î˘Ó‰ Â�È�Ú˘ ,„ÂÒÈ‰ ‡Â‰ ˙˘˜‰Â ,Á·˘‰Â

.ÂÈÎ¯ˆ ˙˘˜· ‡È‰ ˙˘˜‰

.äù÷áå äìôú é"ùø ùøôåÈ˙ÓÎÁ ·˙Î ˘ÓÂÁ· È"˘¯·

È˙ÂÏˆ ÒÂÏ˜�Â‡ Ì‚¯˙Â" ÍÎ ·˙Î Ó"Â˜ÈÏ È"˙Î·Â ,È˙ÏÈÙ˙Â

‰ÏÈÙ˙ ÔÂ˘Ï È"˘¯Ù ÔÎÂ ,[‰˘˜·] - È˙ÂÚ·Â [‰ÏÈÙ˙] -

.‰˘˜·Â ‰ÏÈÙ˙ ˘¯ÂÙÓ· ·˙Î ‡Ï È"˘¯ ÈÎ ,Î"Ú "‰˘˜·Â

ÂÊ È˙˘˜ ,‰ÏÈÙ˙ ÂÊ È·¯Á' ÍÎ Â˘¯ÈÙ .‚Î˜ ·"· 'Ó‚· ÔÎ‡

."ÌÈ‡ÂÏÈÓ"· ÔÈÈÚÂ ,'‰˘˜·

.'åë éúù÷á àì éë áåúëù åîëåÙ"‰Ú .‚Î˜ ·"· 'Ó‚‰ Ù"Ú

¯Ó‡� ¯·Î ‡Ï‰Â Á˜Ï Â˙˘˜·Â Â·¯Á· ÈÎÂ" ,"È˙˘˜·Â È·¯Á·"

‰ÏÈÙ˙ ÂÊ È·¯Á ‡Ï‡ "È�ÚÈ˘Â˙ ‡Ï È·¯ÁÂ ÁË·‡ È˙˘˜· ‡Ï ÈÎ"

¯‡Ù˙È ·˜ÚÈ˘ ÔÎ˙È ‡Ï˘ 'Ó‚‰ ˘Â¯ÈÙÂ .Î"Ú ."‰˘˜· ÂÊ È˙˘˜

È¯·„Ó ‰È‡¯‰ ‰Ó ,‰¯Â‡ÎÏÂ .ÌÁÏ� Ì‰·˘ ˙˘˜·Â ·¯Á·

Ï·‡ ,"È·¯Á· ‡Ï ÈÎ" ¯Ó‡ ÍÏÓ‰ „Â„ ÈÏÂ‡ ,ÌÈÏÈ‰˙· ˜ÂÒÙ‰

ÔÈ‡ ,˘¯Ù˙�˘ ÈÙÎ˘ ,‡Ï‡ .˙˘˜Â ·¯Á· ÌÁÏ� ÔÎ Â�È·‡ ·˜ÚÈ

Í¯„ ÂÊ‡Ï ÈÎ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ ¯Ó‡ ÈÓ ‰�˘Ó ‡ÏÂ Ï‡¯˘ÈÂ ·˜ÚÈ È�·

.Ô·‰Â .ÂÊ Í¯„· ˜¯ ÌÁÏÈ ÁÈ˘Ó Ì‚˘ ‰È‡¯ Î"‡Â ,'ÂÎÂ È˙˘˜·

ÔÈÈÚ ,Ï"�‰ 'Ó‚· Î"˘ÓÓ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ „ÂÓÈÏ Ï˘ ÈÂ�È˘‰ ÔÈ�Ú·Â

."ÌÈ‡ÂÏÈÓ"·

.'åë åðììä íéäìàáÌÏÂÎ˘ ,Â�È·¯ ‡È·‰˘ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯Â‡È··

ÔÈÈÚ ,'ÂÎÂ Â�ÏÏ‰ ,‰Ï‰˙ ,ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ Ï˘ ˜ÏÁ· ÌÈ˜ÒÂÚ

."ÌÈ‡ÂÏÈÓ"·



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור נד 

·‰ÊÂ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ Â�ÈÈ‰ ,ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ· È„ÈŒÏÚ Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈÊ ÈÏÎ‰(‰Ó Ì˘)Í·¯Á ¯Â‚Á :

·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ .Í¯È ÏÚ(·Ï˜ Ì˘).‰ÏÈÙ˙ ˙�ÈÁ· ,ÁÈ˘Ó ˙�ÈÁ· ‰Ê Y ÍÏ ‡ÒÎÏ ˙È˘‡ Í�Ë· È¯ÙÓ :

חכמה  מקור

את  ולעבוד והמצוות התורה את מלקיים אותו
האדם  שצריך הפעולות כל וכן כראוי, השי"ת
בעיקר  להיעשות צריכים להשי"ת להתקרב בכדי

תפילה. ע"י

לתפילה. זוכין כיצד יתבאר ב' בסעיף

äæå .á שהיא Céøöהתפילה ïéæ éìkä אדם וכל משיח ÀÆÇÀÄÇÄÈÄ
תפילתו, ע"י ולכבוש ללחום לפעול, לזכות הרוצה

,úéøaä úøéîL eðéä ,óñBé úðéça éãéÎìò ìa÷ì שיש ÀÇÅÇÀÅÀÄÇÅÇÀÀÄÇÇÀÄ
העיקר  והיא הראשונה מדרגות, ב' את ו בה לשמור ,

התורה דיני כפי שעל קדושתו עיניו אחר יתור שלא

הרע  ליצר האדם משיכת עיקר זה ולא ח כמ"ש ז ידי

ודחז"ל  עיניכם ואחרי וכו' לראיה ט תתורו שהכוונה

במחשבתו  יתעסק לא שאדם התורה וכוונת אסורה.

כל  שורש שהם גשמיות תאוות אחר ימשך ולא

בליקו"ה י החטאים  וכתב הוא כ . הברית ששמירת

מהרהורים  וכו' והדעת המוח לשמור המוחין שמירת

המחשבה  שמירת אלו דברים [וב' לפגום, שלא

בענין  ה' בסעיף לקמן ונתבארו נרמזו והעינים,

כדלקמן], עינין על דמכסין ועננין הזרות, המחשבות

איסור  מעשה בהם שיש עבירות יעבור שלא ובודאי

השניה  והמדרגה קדושה ל ממש. תוספת היא,

כמ"ש  התורה, ע"פ שמותרים מדברים גם ופרישות

"קדש  על ציווי שהוא הרמב"ן ופירש תהיו" "קדושים

הצדיק  יוסף זכה אלו ולמדרגות לך". במותר עצמך

בכל  בגבורה ועמד הקדושה בתכלית עצמו על ששמר

וכן  יוסף, ע"ש קרויה היסוד ומידת שזכה עד הנסיונות

קדושה  לתוספת זו מ זכה בקדושה מדרגתו כפי וכ"א .

לתפילה. זוכה כן

בזה, קשורה שהתפילה לדבר áeúkLוראיה Bîk שם) ÀÆÈ
Cøé"מה) ìò Eaøç øBâç" הוא,: מקרא של פשוטו - ÂÇÀÀÇÈÅ

הוא  שם כי יריכו על אותה חוגר בחרב שהלוחם

מלחמתו, בעת אותה לשלוף ביותר הטוב המקום

ירך" ו"על התפילה, שהיא לעיל נתפרש והחרב,

בזוה"ק  קודש.נ נתפרש ברית אות לשמירת שהכוונה

הודך  גבור כו' חרבך חגור הפסוק מסיים [ולכן

והדר], הוד היא היצר כבישת של הגבורה כי והדרך,

לוקחים  ומשם החרב, שנמצאת שהמקום ומכיון

שאת  כאן נרמז הירך, הוא אותה ("מקבלים")

בכדי  לכך, בנוסף יוסף. מבחינת מקבלים התפילה

כחרב, להלחם, יוכלו ידה ועל תפעל שהתפילה

הברית  לשמירת זה זקוקים מפסוק הראיה [ועיקר .

הסמוכים  הפסוקים גם אך ירך. - יוסף, בחי' על היא

הוא  תירגומם כו ', אדם מבני יפיפית זה לפסוק

משיחא]. מלכא שופרך

ענין  שהוא שמשיח רביז"ל מוכיח הבא בפסוק

הברית. שמירת ממדרגת ימשך כוחו BîëeÀהתפילה,
áeúkL(קלב יהיה (שם שמשיח לדוד השי"ת בשבועת ÆÈ

ממנה  ישוב לא אמת  לדוד ה' "נשבע éøtîÄÀÄמחלציו:
"Cì àqëì úéLà Eðèá ישראל מלך יהיה דוד שמזרע ÄÀÀÈÄÀÄÅÈ

פסוק  ולכן מזרעו, יהיה המשיח מלך מרמז äæואף Æ
çéLî,על  úðéça שהוא.älôz úðéça דברי ובכלל ÀÄÇÈÄÇÀÄÇÀÄÈ

.Â.א ג, טהור עוף סימני יו"ד תלוי Ê.ליקו"ה הנ' "ועיקר ד, ז, ליקו"מ
מצוה  החינוך וספר מז, תעשה לא המצות ספר רמב"ם ועיין בעינים".

ט:. בסוטה וכ"ה טו.Á.שפ"ז, שלח.Ë.במדבר פ' ספר È.ספרי

לו. ותורה המחשבה, שמירת בענין ה' תורה ועיין שם. ליקו"ה Î.החינוך
ג. המזון עילאה".Ï.ברכת "יחודא ה. י"א, בליקו"מ הנקראת

.Ó.ד יא, בתורה רמ.�.כמבואר ויחי סא. בשלח

והערות  מקורות

ביאורים 

.úéøáä úøéîù åðééäÂ .¯‡·˙�˘ ‰Ó ‰‡¯È�ÁÂ¯ ÔÈ�Ú „ÂÚ ˘È

Â˙‚¯„ÓÏ ÏÚÓ ·Â˘ÁÈ ‡Ï˘ Â˙Ú„Â Â˙·˘ÁÓ ¯ÂÓ˘È˘ ,‰ÏÚ�Â

.È¯Ó‚Ï Â˙Ú„ Ï˜Ï˜˙˙ Ê‡ ÈÎ Ô�Â·˙‰Ï È‡˘¯ Â�È‡˘ ÌÈ¯·„·

¯Â‡ ÈÂ·È¯ È"Ú˘ '‡ ‰¯Â˙· ÏÈÚÏ ¯‡·˙� ¯·ÎÂ .‡ ÌÈ‚„ ‰"Â˜ÈÏ

.˘"ÈÈÚ ,Â"Á ¯˙ÂÈ· ÂÈÏÚ ¯·‚˙‰Ï Â¯ˆÈ ÏÎÂÈ

הנרות. שבעת קדושת
˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÏÎ·˘ ¯‡È· [‡ ,‡ ‰ÎÂÒ] ‰"Â˜ÈÏ·˘„˜Ï ÍÈ¯ˆ

,ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ÌÈ¯·„ ÚÓ˘È ‡Ï˘ ÂÈ�Ê‡ '· Ì‰˘ "˙Â¯�‰ ˙Ú·˘" ˙‡

‰È‰È˘ ÌËÂÁ‰ È·˜� '·Â ,Ú¯· ˙Â‡¯Ó ÂÈ�ÈÚ ÌˆÂÚ ÌÈÈ˜È˘ ÂÈ�ÈÚ '·Â

,'‰ ˙‡¯È· ÂÁÈ¯‰Â ˘"ÓÎ) ,ÌËÂÁ· ‰ÈÂÏ˙‰ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ÂÏ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל נה אמור

.ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ· È„ÈŒÏÚ Â�È‰ ,È˙È¯· ÍÈ�· Â¯Ó˘È Ì‡

,ÛÒÂÈÂ,* ‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ÏË� ,˙È¯·‰ ˙‡ ¯Ó˘˘ÈÙ ˙Â�ÈÁ·

חכמה  מקור

הוא  משיח של וענינו מהותו שעצם מתבאר רבינו

עצמו  שהוא דוד על מ"ט בתורה מש"כ כעין תפילה,

שעיקר  מכיון וזה תפילה. - ואני כמ"ש תפילה בחי'

 ֿ דפרדשקא מנוקבא ומהותו] פנימיותו [שהיא חיותו

זו, זכות תלויה ובמה Eéðáחוטםֿתפילה. eøîLé íà"ÄÄÀÀÈÆ
óñBé úðéça éãéÎìò eðéä ,"éúéøa שמירת על המורה ÀÄÄÇÀÇÀÅÀÄÇÅ

בזוה"ק  זה פסוק שנתבאר וכפי ומכאן ס הברית , .

משיח, לבחי' זוכין הברית שמירת שע"י מוכח

מפני  יוסף, בבחינת תלויה שהתפילה והטעם תפילה.

השכל  בעיני ורואה זוכה אם רק היא התפילה שעיקר

יתברך, בו רק מחשבתו, וכל לנגדו, השי"ת את

לזה  מפריעים הזרות כתבנו ע והמחשבות ולעיל פ .

בהשי"ת, הנשמה של הדביקות היא התפילה שעיקר

כשפוגם  לכך, בנוסף יוסף. בחינת ע"י רק יתכן וזה

מיין  בחי' והיא בתפילתו חיות שום לו אין ִַבקדושתו

יוסף  לקדושת כשזוכה אך נ', בתורה כמבואר מרירין

בתפילתו. חיות לו יש ואז מתיקין מיין בחי' התפילה

,óñBéå,úéøaä úà øîML אשת עם בנסיון שעמד ÀÅÆÈÇÆÇÀÄ
שסבל  העינויים כל ולמרות אפילו צ פוטיפר פגם לא

והרכיבוהו ק במחשבתו  לגדולה כשעלה וגם ,

זהב  תכשיטי המצריות עליו זרקו המשנה במרכבת

אחת  בהבטה אפילו עליהן הביט קידש ר ולא וגם ,

כנ"ל, קדושה בתוספת äøBëaäעצמו úà ìèðÈÇÆÇÀÈ
חלקים  ב' לו שנתן אביו ישראל ש מיעקב ,ת בארץ

Lשנים פי הבכור שנוטל úãBáòהבכורה úðéça àeä ÆÀÄÇÂÇ
*älôzä שמפני מתפרש התפילה "עבודת" הלשון - ÇÀÄÈ

נקראת  היא לכן הקרבנות עבודת במקום שהתפילה

"עבדו  הכתוב וכעין ביראה"א "עבודה", ה' את

עכ"ד.ב ופירש"י  עבודה. במקום לנו שהיא תפילה

כי  התפילה, עבודת בחי' היא שהבכורה והטעם

היא התפילה וגם שנים פי היא étג úBðéçaהבכורה ÀÄÄ
,íéðL"שנים ה"פי בין לקשר שההסבר מוהרנ"ת וכ' ÀÇÄ

בדמיון  רק אינו תפילה של שנים" ל"פי בכורה של

בכתבי שמבואר מכיון אלא שנים", "פי האריז"ל של

.Ò.קנ ויצא ה'.Ú.זוה"ק סעיף לקמן בס"ד שיתבאר בסוף Ù.כפי
התורה. בסיום שנתבאר מה ע"פ א' מהפסוק ˆ.סעיף יא. פז, פרשה ב"ר

עוד. עיי"ש קה) (תהלים נפשו באה ושם ˜.ברזל ג. צ, פרשה ב"ר
את  מבאר יא פז, ובפרשה מחשבתו. רגליו, ידיו , צוארו, גופו, פיו, מונה,

כנ"ל. עיניו צח,¯.שמירת פרשה וב"ר ירושלמי ותרגום תיב"ע כמ"ש
קכג.˘.כג. ב"ב הגמ' וכפי' אחיך. על אחד שכם לך נתתי ואני כמ"ש
יוסף.˙. בני ואפרים, מנשה השבטים ב' נחלת יא.‡.והם ב, תהלים
ל:·. פה.‚.ברכות מלשון לפרש גם שכוונתו ויתכן

והערות  מקורות

ביאורים 

‰¯˜ÈÚ˘ ,(·Ï ‰¯Â˙ ·"Á Ó"Â˜ÈÏ· ¯‡Â·ÓÎ ‰˘Â„˜Ï ‰�ÂÂÎ‰Â

‰Ê˘ Â�Âˆ¯ „‚� ˙Â˘ÚÏ Â‡ ËÈ·‰Ï Â‡ ·Â˘ÁÏ ˙"È˘‰Ó ‡¯È˘

,ÌÈ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯Â·È„Ó ÂÈÙ ¯ÂÓ˘È˘Â ,Â˙˘Â„˜ ¯ÂÓ˘Ï Ì¯Â‚‰ ¯˜ÈÚ

.˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘· ¯˜ÈÚ· ÌÈÈÂÏ˙ Ì‰ ‰"Â˜ÈÏ· ¯‡Â·Ó‰ ÈÙÎ˘

.éúéøá êéðá åøîùé íà,‰¯Â‡ÎÏ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ Â‡·Â‰˘ ÈÙÎ

˙Ó‡ „Â„Ï '‰ Ú·˘� ¯Ó‡� ÍÏ ‡ÒÎÏ ˙È˘‡ Í�Ë· È¯ÙÓ ˜ÂÒÙ·

ÍÈ�· Â¯Ó˘È Ì‡" È‡�˙‰ ÂÏÈ‡Â ,È‡�˙ ÌÂ˘ ‡ÏÏ ,‰�ÓÓ ·Â˘È ‡Ï

.„Â„ Ú¯Ê ÏÚ ,¯ÓÂÏÎ ,"„Ú È„Ú Ì‰È�· Ì‚" ÏÚ ˜¯ ¯Ó‡� "È˙È¯·

‡Â‰ ,ÍÂÏÓÏ Â·˘È "„Ú È„Ú Ì‰È�·"˘ È‡�˙‰˘ ,‡Â‰ ¯Â‡È·‰ ÔÎ‡

ÚÂ„Ó Â�Ï ¯‡·˙Ó Ì˙ÂÎÏÓ ‰ÈÂÏ˙ ‰Ê ¯·„·˘ ÔÂÈÎÂ ,'·‰ ˙¯ÈÓ˘

˙¯ÈÓ˘Ï ‰ÎÊ „Â„ ÈÎ ,"‰�ÓÓ ·Â˘È ‡Ï" Ï˘ ‰ÚÂ·˘Ï „Â„ ‰ÎÊ

,˘¯ÙÏ ˘È ËÂ˘Ù ÔÙÂ‡·Â .Ô·‰Â ,ÂÚ¯ÊÓ ‰È‰È ÁÈ˘Ó ÔÎÏÂ ,˙È¯·‰

Í‡ ,È‡�˙ ‡Ï· ‰ÊÂ ÂÚ¯ÊÓ ‡‰È ÁÈ˘Ó˘ „Â„Ï '‰ Ú·˘� ˙Ó‡·˘

.˙È¯·‰ ¯ÂÓ˘È˘ ÈÓ ,‰ÊÏ ‰ÎÊÈ „Â„ Ú¯ÊÓ ÈÓ

.äìéôúä úãåáò 'éçá àåäù äøåëáä úà ìèð 'åëå óñåéå
˙‡ Ï·È˜˘ ‰�ÂÂÎ‰ ‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ Ï·È˜ ÛÒÂÈ˘ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘È

‰„Â·Ú‰ ‰˙È‰ ÔÎ˘Ó‰ ˙Ó˜‰ „Ú˘ È�ÙÓ ,"‰„Â·Ú‰"

ÌÂ˜Ó· ‡È‰ ‰ÏÈÙ˙‰˘ ÔÂÂÈÎÓÂ ,:ÂË˜ ÌÈÁ·Ê· ˘"ÓÎ ,ÌÈ¯ÂÎ··

Î ˙Â�·¯Â˜‰‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡¯˜� ÔÎÏ ,Â�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù ‰ÓÏ˘�Â ˘"Ó

‡ .ÌÈÓÚË È�˘Ó ÔÎ ¯ÓÂÏ ‡"‡ Í‡ .‰ÏÈÙ˙‰ "˙„Â·Ú" Ì˘·

,ÈÂÏÏ Ô˙È� Ô·Â‡¯Ó ÏËÈ�˘ ˙Â�·¯˜‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˜ÏÁ Y

'‚ ÂÁ˜Ï� Ô·Â‡¯Ó˘ [‰ ,Áˆ ‰˘¯Ù ˙È˘‡¯·] ¯"„Ó· ˘"ÓÎ

‰�Â‰Î ,ÛÒÂÈÏ ‰�˙È� ‰¯ÂÎ· ,˙ÂÎÏÓÂ ‰�Â‰Î ‰¯ÂÎ· ,ÌÈ¯·„

‡È‰ ÛÒÂÈÏ ‰�˙È�˘ ‰¯ÂÎ·‰˘ ,‡ˆÓ�Â .‰„Â‰ÈÏ ˙ÂÎÏÓÂ ,ÈÂÏÏ

· .[.‚Î˜ ·"·· Ì‚ ¯‡Â·Ó ÔÎÂ] ,È"‡· Ï·È˜˘ ÛÒÂ�‰ ˜ÏÁ‰

˘È˘ È�ÙÓ ‰¯ÂÎ· 'ÈÁ· ‡È‰ ‰ÏÈÙ˙‰˘ ˘¯ÙÓ Ï"ÊÈ·¯ È¯‰ Y

˙ÏÁ� Ï˘ ÌÈ�˘ ÈÙÏ Â˙�ÂÂÎ˘ ÂÈ¯·„ ÌÈ¯Â¯·Â ,ÌÈ�˘ ÈÙ ‰·

.È"‡· ÛÒÂÈ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור נו 

˙�ÈÁ· ‡Â‰Â ,ÂÈÎ¯ˆ ˙ÏÈ‡˘Â ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ Ì‰· ˘È˘ ,ÌÈ�˘ .ÌÈ�˘ ÈÙ ‡Â‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ÈÎ ,ÌÈ�˘(ËÓ˜ Ì˘)·¯ÁÂ :

חכמה  מקור

נמשכים  שמכוחו משום הוא בבכור שנים פי שסוד

יש  כי שנים פי לו מגיע וע"כ אחריו ההולדות כל

הדברים, ובפנימיות ואחד. אחד כל כנגד חלק לו

מכיון  הוא, מהבכור נמשכין ההולדות שכל הענין

לכן  תפילה. ע"י בא וההולדה, השפע המשכת שכל

התפילה  בכח אמונתו נשלמת עי"ז הבכור, כשנולד

ביותר  מתחזק ומזה בתפילתו שפועל בעיניו רואה כי

שיזכה  לבקש כלומר, מהשי"ת, שפע לבקש להמשיך

לבקש  אמונתו מתחזקת הבכור, בכח כי בנים, לעוד

סוגי  משני כלול שהבכור ונמצא ולהתפלל.

ואחרי  נולד, הבכור שעי"ז צרכיו, שאלת התפילות.

של  שבחו ובכח מקום. של שבחו גם נולד שהוא

כנ"ל, צרכיו את לשאול אמונתו מתחזקת מקום,

בכל  קיים זה וענין שנים. פי נקראת הבכורה ולכן

להשי"ת, ומודה ונושע מתפלל שכשיהודי תפילה

ה' חסדי כשמזכיר האמונה אצלו מתחזקת עי"ז

ולכן  ונענה שהתפלל מה על מודה וכן ונפלאותיו,

מתחזקת ‰‰Â„‡‰נחשבת שעי"ז מפני בכורה כעין

צרכיו  על יתירה בכוונה מבקש זה ובכח .ד אמונתו
,íéðL ét àeä älôzä ék ה הם הראשון ,íéðLומה ÄÇÀÄÈÄÀÇÄÀÇÄ

התפילות íB÷îהם ìL BçáL íäa LiL שהם ÆÅÈÆÄÀÆÈ
ראשונות  ברכות בג' לומר חז"ל שתיקנו השבחים

וחסדיו. נפלאותיו ורוב ה' בגדולת החלק åהעוסקים À
הוא åéëøöהשני úìàL של ה הברכות כל את הכולל ÀÅÇÀÈÈ

בכל  וכ"ה ותחנונים. בקשות שהם שמו"ע תפילת

[דהיינו  "לעולם, כשחז"ל: מתפלל שאדם התפילות

מקום  של שבחו אדם יסדר פרטיות], בתפילות גם

לעיל  שנתבאר ומכיון צרכיו". יבקש ואח"כ

חלקים  מב' כלולה והיא חרב, בחי' היא שהתפילה

å התפילה ענין úðéçaלכן àeä(קמט אל :(שם "רוממות ÀÀÄÇ
íãéaבגרונם  úBiôét áøçå בגוים נקמה לעשות ÀÆÆÄÄÀÈÈ

"רוממות  שהיא התפילה דהיינו, בלאומים", תוכחות

של  וגדולתו רוממותו את מגלה התפילה כי אל"

נחשבת  צדדיה ו השי"ת, משתי המשוננת לחרב

ה.„. ד, סעיפים ד, נחלות דברי ‰.ליקו"ה על מיוסדת רביז"ל לשון
תפילה  מהל' פ"א וברמב"ם וכו'. אדם יסדר לעולם לב. בברכות הגמ'

צרכיו. שואל ואח"כ הקב"ה של שבחו ומגיד ב', ורש"י Â.הלכה תרגום
בתהילים.Ê.שם. המפרשים כפירוש

והערות  מקורות

ביאורים 

ı¯‡ ˙‡ È¯ÂÓ‡‰Ó Á˜Ï ·˜ÚÈ È¯‰˘ ,¯‡·Ï ˘È ÍÎÏ ÛÒÂ�·

È¯ÂÓ‡‰ „ÈÓ È˙Á˜Ï ¯˘‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,Ï‡¯˘ÈÈ˙˘˜·Â È·¯Á·,

ÂËÂ˘Ù· ˘¯ÙÏ ÔÎ˙È ‡Ï È¯‰Â ,Ï"�Î ‰˘˜·Â ‰ÏÈÙ˙ Ì˘Â¯ÈÙ˘

˘ (ÔÓ˜Ï„Î) ‰ÏÈÙ˙‰ ÁÎ ˙‡ ÛÒÂÈÏ Ô˙�˘ ‡¯˜Ó Ï˘Á˜Ï

,‰ÏÈÙ˙· ˜ÏÁ ÌÂ˘ È¯ÂÓ‡Ï ‰È‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ È‡„ÂÂ· ÈÎ ,È¯ÂÓ‡‰Ó

Ï‡¯˘È ı¯‡˘ ¯ÓÂÏ Á¯Î‰‰ ‡Ï‡ .˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Â�È·¯ ˘¯„ ÍÈ‡‰Â

‰ÏÈÙ˙· ‰Â˘˘ "ÌÈ�˘ ÈÙ"‰ „·ÏÓ ÔÎÏÂ ,‰ÏÈÙ˙Î ˙·˘Á�

˘¯˘ÂÓÂ ÍÈÈ˘ È"‡· Ï·È˜˘ ÛÒÂ�‰ ‰¯ÂÎ·‰ ˜ÏÁ ÌˆÚ ,‰¯ÂÎ·Â

„‚�Î Ì‰˘ ÌÈË·˘ ·"ÈÏ ‰˜ÏÁ˙� È"‡˘ È�ÙÓ ,‰ÏÈÙ˙‰ ÔÈÈ�Ú·

˜ÏÁ ÏÎÂ ,· ,Ë ‰¯Â˙· Ï"ÊÈ·¯ È¯·„· ¯‡Â·ÓÎ ‰ÏÈÙ˙ È¯Ú˘ ·"È

,‰�ÂÓ‡‰ ÌÂ˜Ó ‡È‰ È"‡ ÈÎ ,‰ÏÚÓ Ï˘ ¯Ú˘‰ „‚�Î ÔÂÂÎÓ È"‡·

.['ËÂ ,'Ê ‰¯Â˙· ˘"ÓÎ] ÌÈÒÈ�‰Â ,‰ÏÈÙ˙‰

ÌÎ˘ ÍÏ È˙˙� È�‡Â" ÛÒÂÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡˘ ˜ÂÒÙ· ·Â˙Î ‰�‰Â

,"È˙˘˜·Â È·¯Á· È¯ÂÓ‡‰ „ÈÓ È˙Á˜Ï ¯˘‡ ÍÈÁ‡ ÏÚ „Á‡

Ï·È˜˘ ÛÒÂ�‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ˜ÏÁÏ ‰�ÂÂÎ‰˘ 'Ë ‰¯Â˙· Ï"ÊÈ·¯ ˘¯ÈÙÂ

‰ÏÈÙ˙‰˘ È�ÙÓ "ÌÎ˘" ˙·È˙ Ï˘ ˙"¯· ÊÓ¯� ‰ÊÂ ,·˜ÚÈÓ ÛÒÂÈ

ÌÏÂÚÏÂ ,ÌÈ·ÎÂ'Î‰ ÌÏÂÚÏ ,ÏÙ'˘‰ ÌÏÂÚÏ ˙ÂÈÁ ‰ÚÈÙ˘Ó ‡È‰

˙ÂÓÏÂÚ‰ '‚˘ ,ÌÈÎ‡Ï'Ó‰˘ÏÙÎ·ÎÂÓ.Ì"Î˘ ˙"¯ Ì‰ Í‡Ï

˜ÏÁÂ ÁÎ „ÂÚ Ï·È˜ È"‡· ÌÈ˜ÏÁ '· ÛÒÂÈ Ï·È˜˘Î˘ ,‡ˆÓ�Â

.‰ÏÈÙ˙‰ È˜ÏÁÓ

.íéðù éô úåðéçá 'åë äøåëáä úà ìèð 'åë óñåéå,¯‡·Ï ˘È

ÛÒ‡ ‰¯Ó‡ ÂÓ‡ ÏÁ¯ ÈÎ ,‰ÏÈÙ˙‰ È˜ÏÁ '· ÏÚ ‰¯ÂÓ ÂÓ˘˘

˙‡È¯˜·Â ,ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘Ó Ú·Â�˘ Ì˘ Y È˙Ù¯Á ˙‡ ÌÈ˜Ï‡

˙Ï‡˘ ‡Â‰˘ Ì˘ ‰ÊÂ "¯Á‡ Ô· ÈÏ '‰ ÛÒÂÈ" ÂÏ ‰‡¯˜ Ì˘‰

.‰˘˜· ,ÂÈÎ¯ˆ

‰Ï‚˙Ó˘ ,ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ Y ÛÒ‡ Ì˘· ÊÓ¯Ï ˘È ,ÍÎÏ ÛÒÂ�·

‰Ù¯Á‰ È¯‰˘ .ÂÊ ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÎ ,˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ÔÈÎÂÊ˘ ¯Á‡Ï

ÈÎ ,"‰Ê‰ Ï¯Ú‰" Â˘ÚÏ ‡˘�È‰Ï ‰Ù¯Á‰ ‡È‰ '‰ ÛÒ‡˘ÔÂÈÎÓ

,‰�‡˘È Â˘ÚÂ ‰�˘¯‚È ·˜ÚÈ˘ ÏÁ¯ ‰˘˘Á ,‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ�·˘

.ÂÊ ‰˘¯Ù· ‰·¯ ˘¯„Ó· ¯‡Â·ÓÎ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל נז אמור

ÈÂÏ˙ ‡È‰ ÈÎ ,ÂÈ·‡ ÈÚÂˆÈ ÏÏÈÁ˘ È„ÈŒÏÚ Ô·Â‡¯Ó ÏËÈ�Â .ÌÈ�˘ ÈÙ ˙�ÈÁ· ,˙ÂÈÙ È˙˘ ˙�ÈÁ· ,Ì„È· ˙ÂÈÙÈÙ

:˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘·

ÔÎ ÏÚ ,Ï"�Î ‡˜˘„¯Ù„ ‡·˜Â�Ó Í˘Ó�‰ ˙ÂÈÁ ˙�ÈÁ· ,ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ ˙�ÈÁ· ‡È‰˘ ,‰ÏÈÙ˙ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÎÊ˘ ÏÈ·˘· ÛÒÂÈ ÔÎ ÏÚÂ *

חכמה  מקור

פיפיות  חרב נקראת שזה ז שהיא ,ézL úðéça הúBit ÀÄÇÀÅÄ
כנ"ל  בתפילה שיש ,ח שישנם התפילה היא והחרב

íéðLבה  ét úðéça"מקום של ש"שבחו ומה כנ"ל. ÀÄÇÄÀÇÄ
כל  את ומכרית מכניע שעי"ז מפני הוא לחרב נחשב

אלו  פרקים נקראים ולכן והמקטרגים, הקליפות

דזמרה  תזמור ט פסוקי לא וכרמך כ ובבה"ל .י מלשון

בליקו"ה  המבואר לפי החרב,ל פירש של הפיות שב'

קליפת  את להכניע כדי אחת זה, באופן מכוונות

ולסמוך  בתפילה, להתרשל הוא שענינה ישמעאל,

החרב  ופה תפילה. בלי גם השי"ת על כביכול

החיוב  הוא זה, את להכניע בכדי חז "ל שתיקנו

החרב  ופה צרכיו. בשאלת אדם יעסוק יום שבכל

ואינו  הכופר עשו, קליפת את המכניע הוא האחר,

בשבחו  שעוסק ע"י שהכנעתו התפילה, בכח מאמין

ונפלאותיו, חסדיו, ה', גדולת ומזכיר מקום של

בליקו"ה]. [כמבואר אמונתו מתחזקת שעי"ז

ìhðå הבכורה של הנוסף בכור ïáeàøîהחלק מ שנולד ÀÄÇÅÀÅ
éãéÎìò מפני -à éòeöé ìlçL,åéá שהעביר במעשה כי ÇÀÅÆÄÅÀÅÈÄ

של  בחינה שהיא איזו דק באופן היה אביו מיטת את

הברית  הבכורה נ פגם ממנו ניטלה àéä,ס ולכן ék- ÄÄ
ה  דבר היא הבכורה úéøaä,כלומר, úøéîLa éeìzÈÄÀÄÇÇÀÄ

נתחזק  ובזה ליוסף. וניתנה ממנו הבכורה ניטלה ולכן

שכשם  תפילה. בחינת היא שבכורה לעיל שנזכר מה

הבכורה  היא כן יוסף, בבחינת תלויה .שהתפילה

àéäL ,älôz úðéçáì äëfL ìéáLa óñBé ïk ìòå *ÀÇÅÅÄÀÄÆÈÈÄÀÄÇÀÄÈÆÄ
àá÷epî CLîpä úeiç úðéça ,íèçà éúläz úðéçaÀÄÇÀÄÈÄÆÁÈÀÄÇÄÇÄÀÈÄÀÈ

,ì"pk à÷Ncøôc החיות בחינת היא התפילה כי ÀÇÀÇÀÈÇÇ
העליון  החוטם של השמאלי  מנקב הנמשכת

נקרא  הזה החיות אנפין, אריך הנקרא שב"פרצוף"

שנתבאר  כפי התפילה ענין שהוא לדוד, תהלה

התורה. àø÷ðבתחילת ïk ìò השבח בכינוי יוסף ÇÅÄÀÈ
íäL ,óñBé "úøBt" ïa"פורת" האותיות כלומר, - ÅÈÅÆÅ

.Á במשמע גם ויש צדדיה , משני שמשוננת להבים שני לחרב שיש דהיינו
הוא חרב", "לפי על והתרגום פה. יג).Ì‚˙ÙÏמלשון יז, (שמות דחרב

של  תפילתו לפי פעלה שהחרב להדיא שפירש בשלח ס"פ בזוה"ק ועיין
נא.Ë.יהושע. או"ח שו"ע קיח: דף ראשון È.שבת שער אורה שערי

שער  פע"ח א', דרוש השחר תפילת דרושי שעה"כ עשירית, ספירה
פ"א. ד.Î.הזמירות ה"ד.Ï.אות אתה Ó.נחלות בכורי ראובן כמ"ש

ג). מט, בראשית �.(בראשית רבה ובמדרש נה: שבת בגמ' רבותינו ונחלקו
במעשהו  פגם שהיה או ממש, שפגם כפשוטו מקרא האם ו, סימן צח פרשה

הברית. פגם לבחינת אל Ò.שנחשב כמים פחז ד) מט, (בראשית כמ"ש
מעשהו  שמפני הנ"ל שבת ובגמ' ה' סימן צח פרשה בב"ר ופירשו תותר
בתיב"ע  וכ"ה ומלכות, כהונה בכורה, ליטול ראוי שהיה מה כל ממנו ניטל

ות"י.

והערות  מקורות

ביאורים 

.úåéô 'á 'éçá íãéá úåéôéô áøçå·˙Î� ÏÈÚÏ È¯‰ ‰¯Â‡ÎÏ

Ï˘ ÂÁ·˘ ,"È˙ÂÏˆ" Y ‡ ,‰ÏÈÙ˙‰ È˜ÏÁ '· Ì‰ È˙˘˜Â È·¯Á˘

È˜ÏÁ ,Â�ÈÈ‰„ ,‰˘˜· "È˙ÂÚ·" ,È˙˘˜ Y · ,È·¯Á ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó

Ì‰ ˙ÂÁÂÎ‰ '·˘ ¯‡·˙� Ô‡Î ÍÈ‡‰Â ,ÂÈÎ¯ˆ ˙Ï‡˘ Ï˘ ‰ÏÈÙ˙‰

.˙ÂÈÙ È˙˘ ˙ÏÚ· ,·¯Á·

˙˘˜·Ï ÁÎ‰ Ì‚˘ [„ ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰] ‰"Â˜ÈÏ· Î"˘ÓÙÏ Ì�Ó‡

˙Ï‡˘Ï Â˙�ÂÓ‡ ‰˜ÊÁ˙� Ê"ÈÚ ÈÎ ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘Ó Ú·Â� ÂÈÎ¯ˆ

ÈÏÎ‰ ÈÎ ,Â˙˘˜· Ï·˜Ï ÈÏÎ ÂÓˆÚ ‰˘ÂÚÂ ÏÚÂÙ Ê"ÈÚ Ì‚Â ,ÂÈÎ¯ˆ

·¯Á ˙ÂÈÏÏÎ·˘ ¯·„‰ ÔÂÎ�˘ ‡ˆÓ� Î"‡Â .Â�˙�ÂÓ‡· ÈÂÏ˙ Ï·˜Ï

‡"˘¯‰Ó‰ ˘"ÓÎÂ ,ÂÈÎ¯ˆ ˙˘˜· ˙˘˜Â ,ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ ‡Â‰

ÂÁ·˘" - ·¯Á· ÈÂÏ˙ ÂÈÎ¯ˆ ˙Ï‡˘ Ï˘ ˜ÏÁ‰ Ì‚ Í‡ ,‚Î˜ ·"·

."ÌÂ˜Ó Ï˘

Ï‡Â˘˘Î Ì‚˘ ,ÏÈÚÏ ˘"ÓÎ ˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡ ,ÍÎÏ ÛÒÂ�·

˙Â„Á‡ ÏÚ ‰Ê· „ÈÚÓ ,ÂÁË·Ó ‰ÏÂ˙ Â·Â ˙"È˘‰Ó ˘˜·ÓÂ

ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ Ì‚ ‰Ï‚˙Ó ‰Ê·Â ,ÁÎ‰ Â„È· ˜¯˘ ,'‰

˙ÏÈÙ˙ ‰"Â˜ÈÏ· Î"ÎÂ .[Â ,·Ò ‰¯Â˙·Â · ,Ë ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÎ]

.‡ ,Â ‰Á�Ó‰

.íãéá úåéôéô áøçå¯‡Â·Ó‰ ÈÙÏ ˜¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙ Ì‚ ˘¯ÙÏ ˘È

,„Â·Î· ÌÈ„ÈÒÁ ÂÊÏÚÈ .‰ÏÈÙ˙Ï ÔÈÎÂÊ ÛÒÂÈ 'ÈÁ· È"Ú˘ ÂÊ ‰¯Â˙·

ÏÚ Â��¯ÈÌ˙Â·Î˘ÓÍÙÈ‰ Â��¯È ÔÎÏÂ] ‰Ê Ì‚ÙÓ ÌÈÈ˜� Ì‰˘ Y

,'ÂÎ Ï-‡ ˙ÂÓÓÂ¯ ‡Â‰ Í˘Ó‰‰Â .[Ú„Â�Î ‰ÏÏÈ ‰�È�Ú˘ ‰ÙÈÏ˜‰

."Ì�Â¯‚· Ï-‡ ˙ÂÓÓÂ¯"Ï ÂÎÊÈ "Ì˙Â·Î˘Ó ÏÚ Â��¯È"˘ È"Ú˘

.íãéá úåéôéô áøçåÌ‰ ˙˘˜‰Â ·¯Á‰˘ ˙"�¯‰ÂÓ È¯·„ ÈÙÏ

Ï‡ÚÓ˘ÈÂ Â˘Ú ˙‡ ÚÈ�Î‰Ï˙Â˘ÚÏ" ˜ÂÒÙ‰ Í˘Ó‰ ¯‡·˙È



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור נח 

Ô· ‡¯˜�˙¯ÂÙ˙�ÈÁ· Ì‰˘ ,ÛÒÂÈÂ"Ù¯˙:˙ÂÓ˘ ‰Ú·˘ Ì‰˘ ˙Â¯Â‡,‚"Ó˜ ,‡"�˜ ,‡"Ò˜ ,Ô"· ,‰"Ó ,‚"Ò ,·"ÚÌÈÏÂÚ˘,Â"Ù¯˙

חכמה  מקור

úBøBàהם å"ôøú úðéça בגימטריא הם תרפ"ו,כי ÀÄÇ
Lאלו אורות תרפ"ו של של íäההארות הקדושה ÆÅ

,ï"á ,ä"î ,â"ñ ,á"ò :úBîL äòáL ארבעת שהם ÄÀÈÅ

ב"ה.ה  הוי"ה שם של האותיות מילוי של אופנים

÷â"î,והשמות ,à"ð÷ ,à"ñ÷ האופנים שלושת שהם

אהיה השם של האותיות מילוי יחד íéìBòLשל ÆÄ

ביאורים 

È˙„ Ì‰˘ "ÌÈÓÂ‡Ï· ˙ÂÁÎÂ˙" ˙ÂÓÂ‡‰ Ì‰˘ ,"ÌÈÂ‚· ‰Ó˜�

Ì‚ ÂÚ�ÎÂÈ ÔÎÏÂ ,Ï‡ÚÓ˘ÈÂ Â˘Ú Ì‰ ˙ÂÈÏÏÎ·˘ ,˙ÂÓÂ‡‰

¯‡Â·Ó˘ ÔÂÈÎÓÂ [Ì"È·ÏÓ· ˘"ÈÈÚ] .Ì˙�ÂÓ‡ Ì‚Â ˙ÂÓÂ‡‰

È"Ú Â˙Ú�Î‰Â ,Â˘Ú „‚�Î ‡È‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ¯˜ÈÚ˘ Ï"‰··

"Ï‡ ˙ÂÓÓÂ¯" ·˙Î� ÔÎÏ ."ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘" Ï˘ ˜ÏÁ‰

.ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ ‡Â‰˘
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ÈÎ ,‡˜˘„¯Ù„ ‡·˜Â�Ó Ï·˜Ó˘"‡˜˘„¯Ù"‡È¯ËÓÈ‚·.Â"Ù¯˙

‚ÈÓÂ,Ï‡Ó˘Ï Â‡ ÔÈÓÈÏ ‰˙Â‡ ‰ËÈ ‡Ï˘ ,·¯Á‰ ÌÚ ÌÂÁÏÏ ÍÈ‡ Ú„ÈÏ ÍÈ¯ˆ ,‰Ê‰ ·¯ÁÏ ‰ÎÊ˘

חכמה  מקור

בגימטריא שהוא תרפ"ז, עם ע å"ôøúבמספר

היא הדבר ומשמעות הארה ìa÷nיוסףLהכולל, ÆÀÇÅ
à÷Ncøôcוחיות àá÷epî שמות ז' מאירים ששם ÄÀÈÀÇÀÇÀÈ
"à÷Ncøt"הנ"ל, ékהכולל å"ôøú.עם àiøèîéâa ÄÇÀÇÀÈÀÄÇÀÄÈ

יוסף  "פורת" בן בתואר יוסף את יעקב משבח ולכן

הנ"ל  השמות ז' בקדושת נכלל יוסף המשמעות פ כי .

היא  התפילה שעיקר היא, אלו שמות ב' הארת של

שם  שהיא הרחמים במדת השי"ת אלינו שיחזור

אתערותא צ הוי"ה  ע"י רק לזה לזכות א"א אך ,

ההכנה  שהיא וקדושת ק דלתתא ותפילה בתורה

זה  לענין שמתפרש אהיה השם היא וההכנה יוסף.

למיהוי" זמין את ר "אנא מכין מוכן, רוצה, אני ,

של  הגילוי היא ה"למיהוי" שמשמעות להיות, עצמי

הוי"ה  השי"ת ש שם הוית ומוחו בדעתו שתתגלה

שלו  החיים מציאות תהיה בשם ת וזו דביקותו וע"י

הוא  זה לכל והזוכה רחמיו. לגילוי זוכה זה

הנ"ל.א הציס"ע  השמות ב' בקדושת שנכלל יוסף, ,

הם  אלו שמות שב' מכיון השורשים ב ובפשטות,

הוזכרו. ולכן הקודש, שמות כל של

שמותיו  ע"י הם לתתא מעילא ההשפעות כל והנה

כל  את כוללת פ 'ו'ר'ת' הנקראת שהתפילה ונמצא  הק'

כל  את להמשיך הכלי היא וא"כ השמות, שרשי

העולמות  שבכל ידה ג הטובות על החיות עיקר וגם

היא  החיות כי א] ט, [ובתורה זו בתורה כמבואר

מהשי"ת. וחיות הארה המשכת 

הברית, לשמירת צריכים לתפילה, לזכות בכדי
מדברים  ועיניו מחשבתו את שישמור דהיינו
ענין  כי רח"ל. עבירה ממעשי וכ"ש אסורים,
של  והפרישות הקדושה במדרגת תלוי התפילה,
כח  את ממנו נוטלין ח"ו בזה שפוגם [ומי האדם.
שהיא  הבכורה ניטלה כן שמפני התפילה,
את  יוסף קיבל זה ומטעם מראובן]. התפילה

אבינו. מיעקב התפילה, שהיא הבכורה,

צריך  יוסף לקדושת שבנוסף יתבאר, ג' ובסעיף
שיוכל  בכדי המשפט, מקדושת להארה גם

כראוי. להתפלל

äfä áøçì äëfL éîe .â יוסף לקדושת שזכה היינו ÄÆÈÈÇÆÆÇÆ
יש  לתפילתו ואז התפילה, כח את לקבל זוכה שעי"ז

כחרב  ותנצח שתפעל íò,כח  íçìì Céà òãéì CéøöÈÄÅÇÅÄÀÉÄ
,ìàîNì Bà ïéîéì dúBà ähé àlL ,áøçä האוחז כי ÇÆÆÆÉÇÆÈÀÈÄÄÀÉ

וכעין  להכות, צריך אותו למקום לכוון צריך בחרב

צריך  כחרב שתפילתו עליון כח שבידו הצדיק זה,

לאדם  להמית ח"ו יכול תפילתו ע"י כי ליזהר מאוד

עליו  כשיקפיד להענישו שמאל,ד או בחינת שזה ,

שאינו  במקום שפע להמשיך או להחיות יכול וכמו"כ

לימין  הטיה וזה אבינו ה ראוי אברהם שהתפלל כעין ,

לפניך  יחיה ישמעאל באופן ו לו ליזהר יש גם .

פיו  באמרי יכשל שלא מבקש ז תפילתו לפעמים כי ,

רק  לבקש צריך כי לשמאל נוטה ואז דין, של באופן

ותחנונים  דוקא ח ברחמים להתפלל צריך ולפעמים ,

דין  לפעמים ט בבחינת גם לימין. נוטה אזי לא ואם ,

.Ú.הנ"ל ויחי פ' הליקוטים בספר ז'.Ù.האריז"ל אות תיקו"ז ˆ.בה"ל
סה. אחרי זוה"ק אחרונים) מי"א ב' (תיקון קלט. בבה"ל ˜.דף כמבואר

ז. שער ¯.אות ח"ב ע"ח ועיין סה: אחרי בזוה"ק המקור ב. ו, ליקו"מ
למיהוי. זמין אנא הלשון שם כא. כ: דף פ"א לבאר ˘.הנסירה כוונתו

סה:.) אחרי זוה"ק (עיין ו,ב. ליקו"מ תפילין ˙.ע"פ הלכות ליקוטי ע"פ

כו. צירופי ‡.ה, ד' שהוא ד'ג' בשם לקמן נקרא הוא וע"כ ז'. אות בה"ל
אהיה. צירופי ג' אורה.·.הויה, שערי הספר קיא.‚.הקדמת ליקו"מ

דלימותו.„. וכו' ר"מ בעי קא י. הנחל.‰.ברכות כמבואר Â.באבי
לב. דף וארא פ' הנחל.Ê.בזוה"ק ליקו"ה Á.מי ועיין ה כ, ליקו"מ

קצ"ו. תורה וליקו"מ ה., ב-ג.Ë.גזילה ח, ח"ב ליקו"מ

והערות  מקורות

ביאורים 

.à÷ùãøôã àá÷åðî ìá÷îù 'åë óñåé‰¯Â˙·˘ Ù"Ú‡Â

‡È¯ËÓÈ‚· ‰Ê˘] ‰ÊÏ ¯Â˜Ó‰ ,'Â ÈÏ· ÛÒÂÈ ˙¯Ù Ô· ·˙Î�

Ô· Ù"‰Ú ÈÁÈÂ 'Ù Ï"ÊÈ¯‡‰Ï ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ ¯ÙÒ· ‡Â‰ [Â"Ù¯˙

'‚ ˙Â¯Â·‚·Â ,‡·‡„ ˙ÂÈÂ‰ '„ ÌÈ„ÒÁ· ˘È˘ ,ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ

.ÏÏÂÎ‰ ÌÚ ˙¯ÂÙ ‡Â‰˘ Ê"Ù¯˙ „ÁÈ ÌÈÏÂÚ˘ ,‡ÓÈ‡„ ‰È‰‡

‰ÎÂÊ‰ ‡Â‰ ÛÒÂÈ˘ [Ì˘] Ï"ÊÈ¯‡‰Ï ‰¯Â˙ ÈËÂ˜ÈÏ· ·˙ÎÂ

,‡·‡ ,‡¯ÂÎ„ „ÁÈÈÏ ÏÂÎÈ ÛÒÂÈ ˜¯ ÈÎ ,˙ÂÓ˘‰ '· ˙¯‡‰Ï

.Ì„ÁÈÈÓ‰ „ÂÒÈ‰ ‡Â‰ ÈÎ ,'È‰‡ '‚ ,‡Ó‡ ,‡·˜Â� ÌÚ ,˙ÂÈÂ‰ '„



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור ס 

‡‰È˘Â:‡ËÁÈ ‡ÏÂ ‰¯Ú˘‰ Ï‡ ÚÏÂ˜

חכמה  מקור

כך  לבקש ראוי שאין בלשון דבריו ומפרש ,י מתבטא

שהשי"ת  שמתעקש בתפילתו, השעה את שדוחק או

בהכרח  בדוקא, בקשתו לצד כ ימלא הטיה נחשב שזה ,

דרישה  של באופן לבקש אין כמו"כ שמאל. הדין,

באמת  כי תפילתו, בזכות או מעשיו, בזכות ותביעה

כמבואר  מאיתו הכל התפילות וכל שלנו המעש"ט כל

בשבחו  מהראוי יותר מרבה ולפעמים התורה. בסוף

נכון  שאין מפני לימין, הטיה נחשב שזה מקום, של

יותר  מקום של שבחו יאמר "לא כי כך לעשות

äøòOä.ל מדאי" ìà òìB÷ àäiLå כ הפסוק - מ לשון ÀÆÀÅÅÇÆÇÇÂÈ
ולפגוע  שיער חוט מול אל אבן לקלוע יודעים שהיו

שיקלע  וצריך שבתפילה, ה"קשת" כנגד שזה בו,

קשת" ה"רובה של שהאומנות מפני היא נ במדוייק

בדיוק, למקומו החץ שיגיע בכדי החץ בשילוח לדייק

àèçé àìå מהמטרה וישנה ישגה שלא וכן ס היינו , ÀÉÇÂÄ
התפילה  דיבורי שיגיעו לכוין צריך כי בתפילה. הוא

הראוי וכפי ÏÚÓÏ‰למקומם לזה. זוכה אדם כל שאין

בדוכתיה, שייפא כל לאעלא שצריך לקמן, המבואר

תיבנה  שעי"ז הראוי למקומה תפילה כל לכוון כלומר

ט, בתורה המבואר כעין אחר, ובאופן השכינה. קומת

לאדם  השייך לשער התפילה להעלות זכות שצריך ב,

להוסיף  רבינו, שכוונת לפרש אפשר כמו"כ המתפלל.

חטא  כי תפילתו בדברי יחסר שלא היינו יחטיא שלא

חסרון  לשון שהקליעה פ ובתיקו"ז .ע הוא מבואר

מהימנא  רעיא רק הסט"א, כנגד והמלחמה בקשת

הסט"א. את ולהמית כראוי, לכוון יוכל משיח, משה,

מוהרנ"ת  דברי ע"פ לשמאל" ולא לימין יטה "שלא ביאור

נכלל  לשמאל, ולא לימין התפילה את יטה שלא הדין,צ בענין צד שהוא לשמאל יטה שלא גם

שאינו  השמאל, לצד לגמרי שנוטה או תפילתו, מקבל ואין עליו מרחם אינו השי"ת ח"ו כאילו

בלבו  תוהה אך מאמין ולפעמים תפילתו. ע"י לפעול שאפשר כלל לא ק מאמין כי ומסתפק

יטה  שלא וכן בהשי"ת. וכופר דין, שהוא עשו מקליפת נמשך וזה בעיניו, הישועה את רואה

מהכח  הוא תפילותינו וכל חסד, רב שהשי"ת שכיון שיחשוב דהיינו החסד, צד שהוא ימין, לצד

תפילה. בלא גם יתן ברצונו כי בתפילה להרבות צריך אין א"כ יגאלנו, ובחסדו עלינו, שמשפיע

שרצונו  אלא התורה, בסוף כמבואר אותנו יגאל בחסדו הרי שבאמת מפני זו, לטעות והמקור

נמשכת  זו וטעות בליקו"ה, כמבואר השפע לקבל כלי עושה התפילה כי לפניו שנתפלל ית'

וכתב  יותר. להתפלל צריך ואין ה', שמע כבר כאילו עניך" אל ה' שמע "כי ישמעאל מבחי'

פיות  בב' נלחמים אנו ובהם התפילה חלקי ב' נתקנו האלו ההטיות ב' שכנגד ד', אות בבה"ל

ועי"ז  להושיע, ורב ה' גדול כי האמת מתגלה שבזה מקום, של שבחו היא האחת התפילה, חרב

כי  בתפילה, להרבות שצריכין מורה בהם שהעסק צרכיו שאלת היא והשניה אמונתו. ר מתחזקת ֶ

לשפע  כלי ומכינים עושים אם רק זאת משפיע אינו אך להיטיב ומרבה חסד חפץ הקב"ה

.È בראשית) וכו' בנים לי הבה ליעקב רחל שאמרה מה כהא כגון או ל)
כה). (תענית ואיטלע מעלה כלפי דברים הטיח גזילה Î.דלוי הל' ליקו"ה

א. כ"א.Ï.ה, תפילה המדות טז.Ó.ספר כ, כלשון �.שופטים

כא). כא, (בראשית ותרגום.Ò.הפסוק ושלמה Ú.רש"י אני והייתי כמו
ופירש"י א,א). (מלכים חטאים כט:ÌÈ¯ÒÁ.Ù.בני ליקו"ה ˆ.דף

כ. ד, התורה.˜.נחלות במהלך לקמן הנ"ל ליקו"ה¯.כמבואר

והערות  מקורות

ביאורים 

.àéèçé àìùå òìå÷ àäéùÌÈ�È�Ú '· Ô‡Î ˘È„Á‡‰

È"Ú ‰˘Ú� ‰ÊÂ ,Í¯„· ÏÂÙÈ ‡ÏÂ ‰¯ËÓÏ „Ú ÚÈ‚È˘

.ıÁ‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Í˘ÂÓ˘ Â„È·˘ ÁÎ‰È�˘‰Â‡‰È˘

Ì‚ ÍÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ ,‡ÈËÁÈ ‡ÏÂ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ „ÓÂ‡

ÂÊÂÊÈ ‡Ï˘ ÂÈ„È· ËÂÏ˘Ï ÁÎ ‡‰È˘ Ì‚Â ÔÂÂÎÏ ÏÎÂÈ˘

.ÌÓÂ˜ÓÓ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל סא אמור

‰ÊÂÂ�ÈÊ ÈÏÎ ÌÚ ÚÏÂ˜˘ Â�È‰ Y ,‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‡„ÂÓÚ ‡Â‰ ËÙ˘Ó ÈÎ ,ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· È„ÈŒÏÚ ‡Ï‡ ¯˘Ù‡ È‡

˙�ÈÁ· ‰ÊÂ .ÚˆÓ‡Ï ‡Ï‡ ,Ï‡Ó˘Ï ‡ÏÂ ÔÈÓÈÏ ‰ËÓ Â�È‡Â ÍÈ¯ˆ‰ ÌÂ˜Ó‰ Ï‡(·È˜ ÌÈÏ‰˙)ÂÈ¯·„ ÏÎÏÎÈ :

.ËÙ˘Ó·

ÏÈ·˘·Â·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,·˜ÚÈÓ ‡˜Â„ ‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ÛÒÂÈ Ï·È˜ ‰Ê(ÁÓ ˙È˘‡¯·)È�‡ Y 'ÂÎÂ ÍÏ È˙˙� È�‡Â :

חכמה  מקור

התפילה  הוא הישועה,ש והכלי הושלמה לא עדיין אך בתפילתו נענה אדם לפעמים לכך, בנוסף .

להתפלל  יותר א"צ כבר שבוודאי שחושב זה מכח מתפילה, מתרשל להוושע מתחיל כשכבר ואז

הישועה  שיראה עד מתפילותיו יפסיק שלא צריך רק ישמעאל, מקלי' נמשך זה וגם יושיעו, וה'

.ת בשלימות 

שהיא ו  תפילה זו חרבי פי' בקשה, זו וקשתי תפילה זו חרבי קכג.) (ב"ב הגמ' על במהרש"א

הוא  וקשתי תחי', חרבך ועל מ) כז, (בראשית בו שנאמר עשו של חרבו כנגד מקום של שבחו

והדברים  כא) כא, (בראשית קשת, רובה ויהי בו שנא' ישמעאל כנגד ּבקשתי, כמו צרכיו ִַָָשאלת

מופלאים.

äæå את להטות שלא יזכה ידה שעל הנכונה הדעת , ÀÆ
לשמאל, ולא לימין øLôàהתפילה éà לה לזכות ÄÆÀÈ

ètLî úðéça éãéÎìò àlà וממזג הממצע  הכח שהוא ÆÈÇÀÅÀÄÇÄÀÈ
שלא  וכן מהראוי, יותר החסד לצד נטיה תהיה שלא

באופן  ההנהגה תהיה רק מהראוי יותר הדין לצד ינטו

הדרך  הממוצע, שהוא המשפט ומאזני פלס של

לא  ועי"ז הצדדים ב' את המשפט במאזני  הכוללת

לשמאל. ולא לימין לא מהאמת àeäיטה ètLî ékÄÄÀÈ
הנקראת  àúéòöîàã",א הבחינה àãenò" מדת שהיא ÇÈÀÆÀÈÄÈ

הרחמים  מידת ונקראת ודין מחסד הכלולה ב תפארת

רחמים  בתערובת דין הנהגת הוא משפט ונקראת ג כי ,

הצדדים  בין ממצעת שהיא ע"ש דאמצעיתא עמודא

נקראת  התפארת כן כמו ושמאלֿדין . ימיןֿחסד,

לשלשה  נחלקים שהספירות מפני דאמצעיתא עמודא

הקו  ונצח, חסד חכמה הוא ימין של הקו קוים,

הוא  האמצעי והקו הוד, גבורה, בינה הוא השמאלי

(דעת) ‰Ù˙ÏÏÙ˙Ó‡¯˙כתר Ïˆ‡Â .˙ÂÎÏÓÂ „ÂÒÈ

„ÒÁ‰ „ˆÏ ‰ËÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ÏÏÙ˙Ó˘ ¯·„‰ ˘¯Ù˙Ó
.ÈÂ‡¯‰Ó ¯˙ÂÈ ‰¯Â·‚‰ Â‡Bðéæ éìk íò òìBwL eðéäÇÀÆÅÇÄÀÅÅ

התפילה ähîשהיא Bðéàå Céøvä íB÷nä ìà את ÆÇÈÇÈÄÀÅÇÆ
תפילתו òöîàìדיבורי àlà ,ìàîNì àìå ïéîéìÀÈÄÀÉÄÀÉÆÈÈÆÀÇ

ימין. החסד, את הכוללת הממוצעת, הרחמים למידת

שמאל  את äæå.והדין, לדבר שהכח שנתבאר מה ÀÆ
המשפט, ממדת ונמשך תלוי כראוי התפילה דיבורי

בפסוק  קיב)נרמז ומלוה,:(תהלים חונן איש ìkìëéÀÇÀÅ"טוב
,"ètLîa åéøác את לכלכל זוכה משפט שע"י דהיינו ÀÈÈÀÄÀÈ

הראויה  ובמדה באופן גם דיבוריו  זה בפסוק ונתבאר .

תחילת  כי צדקה, ע"י  זוכין שלמשפט לקמן מש"כ

בצדקה  שעוסק ומלוה, חונן איש טוב היא הפסוק

דבריו  ל"יכלכל הזוכה זה הוא רד"ק) (עיי"ש וגמ"ח

למשפט  זכה בצדקה שעסק ע"י כי .ד במשפט",

,á÷òiî à÷åc äøBëaä úà óñBé ìa÷ äæ ìéáLáe שהרי ÄÀÄÆÄÅÅÆÇÀÈÇÀÈÄÇÂÉ
לו  נתנה יעקב רק בכור נולד áeúkLלא Bîk בראשית) ÀÆÈ

eëå'מח) Eì ézúð éðàå" שהוא : אחיך", על אחד שכם ÇÂÄÈÇÄÀÀ

ב. ג.˘.סעיף לד, בליקו"מ כד.˙.כמבואר - כג ד, נחלות ליקו"ה
נח:].‡. דף שם [ועיין יז: דף בהקדמה אחרי ·.תיקו"ז פ' זוה"ק

עג. דף ובליקו"ת ‚.מות הנ"ל, בתיקו"ז ועיין י"ג, פרק כ"ג שער פרדס
בצדקה. ושבי' תפדה במשפט ציון עה"פ ישעיה ריש בה"ל „.להאריז"ל

והערות  מקורות

ביאורים 

.á÷òéî à÷åã äøåëáä úà óñåé ìáé÷ äæ ìéáùáå‰¯Â‡ÎÏ

‡˜ÈÈ„ È�‡ ,ÍÏ È˙˙� È�‡Â ÛÈÚÒ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÔÎÂ ,Â�È·¯ ÔÂ˘ÏÓ

˙‡ Ï·˜Ï ÛÒÂÈ ÏÎÂÈ ‡Ï ËÙ˘Ó ‡Ï·˘ ÚÓ˘Ó ,ËÙ˘Ó ‡Â‰˘

'ÈÁ· È"Ú ÔÈÎÂÊ ·¯ÁÏ ˙ÂÎÊÏ˘ ¯‡Â·Ó ÏÈÚÏ ÂÏÈ‡Â ,‰ÏÈÙ˙‰ ·¯Á

˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ,‰Ê‰ "·¯ÁÏ ‰ÎÊ˘ ÈÓ"˘ ÛÈÒÂ‰ Â�È·¯˘ ‡Ï‡ ,ÛÒÂÈ

¯·Î˘ ,¯‡Â·ÓÂ .ËÙ˘Ó 'ÈÁ· È"Ú ÔÈÎÂÊ ‰ÊÏÂ ,ÂÓÚ ÌÂÁÏÏ ÍÈ‡

ÌÂÁÏÏ ÍÈ‡ ˙Ú„Ï È„Î· ˜¯Â ,˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ È"Ú ·¯ÁÏ ‰ÎÊ

.ÛÒÂÈ 'ÈÁ·· ‰ÈÂÏ˙ ·¯ÁÏ ‰ÈÎÊ‰˘ ÚÓ˘ÓÂ ,ËÙ˘Ó 'ÈÁ·Ï Í¯ˆ�



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור סב 

‰ÊÂ .ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‡˜ÈÈ„(‡Ù ÌÈÏ‰˙).Ì˘ Â¯‡˘· ˜Á :·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙È¯· ˙�ÈÁ· ,‡Â‰ Ï‡¯˘ÈÏ ˜Á ÈÎ :

‰ÊÂ .ËÙ˘Ó· ÂÈ¯·„ ÏÎÏÎÈ˘ È„Î ,ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ·Ó ·¯Á‰ ˙‡Ê Ï·˜Ï ÛÒÂÈ ÍÈ¯ˆ˘ Â�ÈÈ‰ ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Ï ËÙ˘Ó

חכמה  מקור

יוסף שקיבל הנוסף הבכורה מאחיו חלק כי ה יותר .

יעקב אמר מדוע שכוונתו È�‡Âלכאורה אלא נתתי

ètLîיעקב éðàהיתה úðéça àeäL ,à÷éc כי ,ו ÂÄÇÀÈÆÀÄÇÄÀÈ
תפארת  מדת הוא משפט,ז יעקב דאמצעיתא, עמודא ,

הבכורה. את היינו אחד שכם לך פא)äæåנתתי :(תהלים ÀÆ
àeä ìàøNéì ÷ç ék" חק יעקב", לאלוקי משפט ÄÉÀÄÀÈÅ

על  áeúkLמורה Bîk ,úéøa úðéça שבת ח במסכת ÀÄÇÀÄÀÆÈ
מבטן  ידיד קידש "אשר הוא: המילה ברכת שנוסח

íN",ו  BøàLa ÷ç אבינו אברהם את השי"ת שקידש ÉÄÀÅÈ
ה' ידיד אחריו ט שנקרא זרעו שהם ולשארו, וצוהו,

הוא" לישראל "חק בפסוק ונרמז המילה, שהוא חק

תלויה  שבזה חק שהיא ברית, לבחינת כשיזכה שגם

מ  זאת יקבל הבכורה, á÷òé"התפילה, éäìàì ètLî"ÄÀÈÅÉÅÇÂÉ
ראיה  מכאן לכך, [ובנוסף משפט. בחי' ע"י  דהיינו

משפט.] בחינת הוא שיעקב לעיל, eðéäÇÀלנאמר
óñBé CéøvL ברית בחינת áøçäשהוא úàæ ìa÷ì ÆÈÄÅÀÇÅÉÇÆÆ

[הבכורה], Lהתפילה, éãk ,ètLî úðéçaî עי"ז ÄÀÄÇÄÀÈÀÅÆ
,ètLna åéøác ìkìëi באופן להתפלל שיזכה היינו ÀÇÀÅÀÈÈÇÄÀÈ

[כי  הראוי. במשפט דיבוריו, ויכלכל הנכונה ובמידה

בכח  להזיק יוכל משפט מבחינת יקבל לא אם

כנ"ל  לשמאל או לימין אותה כשיטה äæåÀÆ.]תפילתו
המשיח  מלך על דוד בתפילת עב)שנאמר :(שם

ïz"אלקים Cìîì EéètLî,"מלך לבן וצדקתך ÄÀÈÆÀÆÆÅ
בתרגום, וכ"ה שוח"ט במדרש ופירש

מה. וע"י היתה ‰.ד"ה רחל שהרי בכור יוסף היה שבמחשבה ואע"פ
דף  וישלח פ' וזוה"ק קכג. ב"ב (עי' בתחילה יעקב, אשת להיות ראויה

בכור. נולד לא הרי בפועל מ"ּמ קכג.Â.קעו) ח"א Ê.ב"ב זוהר
קלו. דף ותיקו"ז קנז: קלז:Á.דף ידיד,Ë.דף תוד"ה קלז: שבת

והערות  מקורות

ביאורים 

˙‡ ¯ÂÓ˘È˘ÎÂ" ,‰¯Â˙‰ ÛÂÒ· ‡È„‰Ï ‰¯Â‡ÎÏ ¯‡Â·Ó ÔÎÂ

."‰ÏÈÙ˙ 'ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊ ˙È¯·‰

Ô˙È "ËÙ˘Ó"˘ ‰Ê ‡Â‰ ÛÒÂÈ ˙˘Â„˜Ï ‰ÎÊ˘ ÈÓ˘ ,ËÂ˘Ù ‰‡¯�Â

‡Â‰ ,·¯ÁÏ ‰ÎÂÊ ÂÁÂÎ·˘ ÈÏÎ‰˘ Â�ÈÈ‰„ ,·¯Á‰ ˙‡ Â„È·

'ÈÁ· Í¯„ ˜¯ ˙‡Ê Ï·˜È˘ ‡"‡˘ ,‡Ï‡ .ÛÒÂÈ Y ˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘

˙�˙Â� ÛÒÂÈÏ ˜¯Â ,·¯Á‰ ÌÚ Ï˜Ï˜È ‡ÏÂ ÏÈÚÂÈ ˜¯˘ È„Î ,ËÙ˘Ó

.‰˙¯‡‰ ˙‡ ËÙ˘Ó‰ ˙„Ó

·‰Ê‰ Â�Â˘Ï· Â�È·¯ ˙�ÂÂÎ ˜ÓÂÚ· ¯‡·˙�˘ ‰Ó· ,ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ

ÍÈ¯ˆÏ·˜Ï.‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‡„ÂÓÚ ,·˜ÚÈÓ

.á÷òéî à÷åã äøåëáä úà óñåé ìáé÷ äæ ìéáùáå·˙ÎÂ

„ÒÁ" ˘"ÓÎ „ÒÁ‰ ˙„ÓÏ ‰·Î¯Ó ‡Â‰ Ì‰¯·‡ ÈÎ ,Ï"‰··

‡ÏÏ Í‡ ,ÔÈÓÈ Y „ÒÁ ‡Â‰˘ Ï‡ÚÓ˘È ‡ˆÈ Â�ÓÓÂ ,"Ì‰¯·‡Ï

‰¯·Ò˘ ,‰"Â˜ÈÏ· ¯‡Â·ÓÎ ,ÔÈÓÈ „ˆÏ ˙Ó‡‰Ó ‰ËÂ� ‡Â‰Â ,ÌÈÏÎ

ÏÎ‰ ÏÏÙ˙�˘Î Ì‚ È¯‰˘ È�ÙÓ ÏÏÙ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ‡È‰ ÂÊ

Ï‡ '‰ ÚÓ˘ ÈÎ" ˘"Ú ‡Â‰ ÂÓ˘˘ Ï‡ÚÓ˘È· ÊÓ¯� ‰ÊÂ Â„ÒÁ·

‡Â‰ ˜ÁˆÈÂ .ÏÏÙ˙‰Ï ¯˙ÂÈ ˆ"‡Â '‰ ÚÓ˘ ¯·Î˘ ÂÏÈ‡Î ,"ÍÈÈ�Ú

‡ˆÈ Â�ÓÓÂ ,[˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ] ˜ÁˆÈ „ÁÙÂ ˘"ÓÎ ‰¯Â·‚‰ ˙„Ó

ÂÁÂÎ ÏÚ ÍÓÂÒ ‡Â‰Â ,Ï‡Ó˘ Y ÔÈ„‰Â ‰¯Â·‚‰ Û˜Â˙ ‡Â‰˘ Â˘Ú

‡È‰˘ ,"‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ Â˘Ú Ê·ÈÂ" ˙"È˘‰· ¯ÙÂÎÂ Â˙¯Â·‚Â

˙‡ ‰‡Â¯˘ È�ÙÓ ,ÈÏ‡¯˘È‰ ˘È‡Ï ˙Î˘Ó� ÂÊ ‡¯·ÒÂ .‰ÏÈÙ˙‰

‰·¯‰ Î"Î ÌÈÏÏÙ˙Ó˘ ˙ÂÏ‚‰ Í¯Â‡Í˘Ó� ‰ÊÓÂ ,ÌÈ�Ú� ÔÈ‡Â

È¯Ó‚Ï ¯ÂÙÎÏ Û‡ ÏÂÎÈÂ ˜Ù˙ÒÓ˘ „Ú ˙Â‰ÈÓ˙Â ˙Â˜ÈÙÒ Â·ÈÏ·

.‰ÏÈÙ˙‰ ÁÎ·

˙¯‡Ù˙ Â˙„Ó ‰˙È‰ ÈÎ ,‰¯Â·‚Â „ÒÁ ÏÂÏÎ ‰È‰˘ ·˜ÚÈ Í‡

,ÈÚˆÓ‡‰ "Â˜"· ‰„Ó‰ ‡È‰ ÈÎ ‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‡„ÂÓÚ ˙‡¯˜�‰

Â˜·Â ,Áˆ� „ÒÁ ‰ÓÎÁ ˙Â¯ÈÙÒ‰ ÌÈ‡ˆÓ� ÔÈÓÈ‰ Â˜·˘ È�ÙÓ

˙¯‡Ù˙ ¯˙Î ÈÚˆÓ‡‰ Â˜·Â ,„Â‰ ‰¯Â·‚ ‰�È· ˙Â¯ÈÙÒ‰ ÈÏ‡Ó˘‰

·"È Â�ÓÓ Â‡ˆÈÂ ‰ÓÏ˘ Â˙ËÈÓ ‰˙È‰ Ì‚ ÔÎÏÂ ,˙ÂÎÏÓÂ „ÂÒÈ

˙ÂÓÏ˘ Ì‰˘ È�ÙÓ ‰ÏÈÙ˙ È¯Ú˘ ·"È „‚�Î Ì‰˘ ÌÈË·˘

.[‰"Â˜ÈÏÂ Ï"‰· È"ÙÚ ,‰Ê ¯Â‡È·] .‰ÏÈÙ˙‰

.èôùî úðéçá àåäù à÷ééã éðà‡Â‰ ·˜ÚÈ ˙ÂË˘Ù·

.ËÎ Û„ Ê"Â˜È˙· ˘"ÓÎ ‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‡„ÂÓÚ ,ËÙ˘Ó 'ÈÁ·

.·� ÁÏ˘· ˜"‰ÂÊ· Í‡ ,:Ó È�ÈÓ˘ 'Ù ˜"‰ÂÊ· ÔÈÈÚÂ

˘ÈÂ ,ËÙ˘Ó 'ÈÁ· ÏÚ ÊÓ¯Ó "È�‡"˘ ,·Â˙Î .‡�˜ Í˙ÂÏÚ‰·Â

·˜ÚÈ ¯Ó‡ ÔÎÏ˘ ˘¯ÙÏÈ�‡Â.'ÂÎ È˙˙�

.á÷òé éäìàì èôùî ,àåä ìàøùéì ÷ç éëÍ¯„ ÏÚ ,‰Ê ÊÓ¯

,¯ÙÂ˘· ÚÂ˜˙Ï ˜Á ˙"È˘‰ Â�Âˆ˘ ,˜ÂÒÙ· Ë˘Ù‰ Ï˘ ÍÏ‰Ó‰

'‡Ï ËÙ˘Ó˘Î˘ ‡ˆÓ�Â ,·˜ÚÈ È˜ÂÏ‡Ï ËÙ˘Ó ‡Â‰ ‰Ê ÌÂÈ ÈÎ

ÌÈÈ˜ "Ï‡¯˘ÈÏ ˜Á"‰˘ ,¯ÓÂÏÎ .Ï‡¯˘ÈÏ ˜Á‰ Ô˙È� Ê‡ ,·˜ÚÈ

."·˜ÚÈ È˜ÂÏ‡Ï ËÙ˘Ó"˘Î

,åá ùéù úåéùå÷äå ,ä÷ãöå ,èôùî ïéðòá ,äæ óéòñ øåàéáì
.íé÷åñôäî úåéàøäå."ÌÈ‡ÂÏÈÓ"· ÔÈÈÚ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל סג אמור

(·Ú Ì˘):ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ·Ó Ï·˜È ÁÈ˘Ó˘ ,Ô˙ ÍÏÓÏ ÍÈËÙ˘Ó :

„È„ÈŒÏÚÂ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ËÙ˘Ó‰ ˙„Ó· ÔÈÊÁÂ‡ ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ˘ ,‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ Y ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊ ‰Ó

(‚Ï ÌÈ¯·„)·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ ,ÂÈËÙ˘ÓÂ ‰˘Ú '‰ ˙˜„ˆ :(Ëˆ ÌÈÏ‰˙)‰˜„ˆ ÈÎ ,'ÂÎÂ ·˜ÚÈ· ‰˜„ˆÂ ËÙ˘Ó :

חכמה  מקור

רביז"ל  פירש ועפי"ז למשיח, הכוונה שמלך

לחרב çéLnLשהתפלל  יוסף, לבחינת שיזכה ÆÈÄÇ
כנ"ל, ètLî,אותה ìa÷éהתפילה úðéçaî ובזה ÀÇÅÄÀÄÇÄÀÈ

זה. דבר להדיא נתבאר משיח אצל שגם הוסיף

רמז, ומכאן מלך לבן וצדקתך הוא הפסוק והמשך

צדקה  ע"י זוכין .י שלמשפט

איך  לדעת צריך יוסף, לקדושת שזכה מי גם
מן  יטה שלא כראוי, התפילה בכח להשתמש
דחיקת  של באופן יתפלל שלא דהיינו האמת.
שלא  וכן ותרעומת, דין של בצורה או השעה,

הנצרך. מהדיבור ימעיט או ירבה

שא"צ  לומר במחשבתו יטה שלא זה, ובכלל
ממש  יש אם שיסתפק או בתפילה, להרבות
שעל  משפט, בחי' ע"י זוכים זו ולדעת בתפילתו.

הראוי. במשפט דבריו את לכלכל יוכל זה ידי

התפילה  – הבכורה את יוסף קיבל כן ומפני
משפט. בחי' שהוא מיעקב,

המשפט. למדת זוכים איך יתבאר ד' בסעיף

äëBæ äî éãéÎìòå .ã האדםì הארה ולקבל התקשר ÀÇÀÅÈÆÀ
ètLîמ  úðéçá דיבורי את יטה לא זה שמכח ÀÄÇÄÀÈ

דבריו  יכלכל אלא לשמאל ולא לימין התפילה

ä÷ãöמפניä÷ãö,שנותן éãéÎìòבמשפט, éãéÎìòL ÇÀÅÀÈÈÆÇÀÅÀÈÈ
,ètLnä úcîa ïéæçBà שמקיימים שאוחזין, דהיינו ÂÄÀÄÇÇÄÀÈ
המשפט, מדת את áeúkLבזה Bîk(לג "ú÷ãö(דברים : ÀÆÈÄÀÇ

"äNò 'ä במדרש צדקה כ ופירש עשה רבינו שמשה , ÈÈ
ל  זכה שעי"ז רביז"ל ופירש ישראל, עם åéètLîe"עם ÄÀÈÈ

ישראל  את לשפוט דהיינו המשפט, למדת ישראל",

áeúkL,כראוי  Bîëe(צט á÷òéa(תהלים ä÷ãöe ètLî" : ÀÆÈÄÀÈÀÈÈÀÇÂÉ
'eëå שהמשפט מוכח, זה שמפסוק עשית", אתה À

זב"ז  קשורים מצד ל והצדקה שהוא המשפט כי ,

הרחמים מ הדין  אל נוטה שיהיה בכדי להמתיקו צריך

בבחינת נ והחסד  היא המשפט הנהגת כי צדקה, ע"י ,

השי"ת  הרי הענין, ובעומק כנ"ל. דאמצעיתא עמודא

והעשיר  דין, בחי' הוא והעני ועשירים, עניים ברא

בדרך  יתקיים שהעולם השי"ת רצון אך חסד, בחי'

מחסד  שכלול דאמצעיתא עמודא שהוא משפט של

הצדקה, מצוות את ולזרעו ליעקב צוה ולכן ודין,

הוא  אך דין בחי' הוא שהעני אע"פ הצדקה וע"י

לא  והעשיר, צרכיו, את לו יש כי חסד, עם ממותק

ואז  העני את לפרנס יתחייב רק אצלו ממונו כל יחזיק

ונמצא  משפט, בחי' שזה דין עם יהיה שלו החסד

[אך  צדקה. ע"י נעשית בעולם המשפט מדת שקיום

כדלקמן.] הנותן של המשפט במדת גם תלוי ékÄזה
,ètLî éãéÎìò àeä ä÷ãö רבינו כ' לעיל הנה ÀÈÈÇÀÅÄÀÈ

[לכאורה] כתב וכאן צדקה ע"י זוכין שלמשפט

כתב כת"י שבליקו"מ ובאמת, הפוך. ˆ„˜‰באופן ÈÎ
ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰ÓˆÚ הליקו"מ לגירסת גם אך .

בליקו"ה  מוהרנ"ת דברי ע"פ לפרש יש ס שבידינו

של  האמיתי המשפט במדת תלויה, הצדקה שנתינת

ליצחק. שהכוונה פי' מה.È.ורש"י וע"י ד"ה שוח"ט Î.בה"ל מדרש
עה"פ. וילקו"ש ברש"י ועי' ישראל". עם צדקה שעשה "בשביל יד פ' משלי

.Ï.ד ג, מלוה גבית כתוב Ó.ליקו"ה ולכן נח:. דף כא. תיקון תיקו"ז

במשפט  ציון עה"פ ישעיה ריש להאריז"ל ליקו"ת ועיין שופט". "אלקים
עיי"ש. גבורות חמשה שהם אלקים ה"פ גי' הכולל עם משפט ולכן תפדה,

פי"ּג.�. כ"ּג שער הפרדס בספר מלוה גבית ליקו"ה Ò.רמ"ק

והערות  מקורות

ביאורים 

.'åëå á÷òéá ä÷ãöå èôùîÍÏÓ ÊÂÚÂ" ˜ÂÒÙ‰ ˘Â¯ÈÙÂ

‰˙‡ ·˜ÚÈ· ‰˜„ˆÂ ËÙ˘Ó ÌÈ¯˘ÈÓ ˙��ÂÎ ‰˙‡ ·‰‡ ËÙ˘Ó

ÔÙÂ‡ È"Ú ˙"È˘‰ ‚È‰�Ó ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ :ÍÎ ‡Â‰ ,"˙È˘Ú

,ËÙ˘Ó ‡Â‰˘ ,˙"È˘‰ - ÍÏÓ‰ Ï˘ ˜ÊÂÁ‰Â ÊÂÚ‰ ‡Â‰˘

¯˘ÂÈ‰ Â�ÈÈ‰„ "ÌÈ¯˘ÈÓ ˙��ÂÎ ‰˙‡" ,·‰Â‡ ˙"È˘‰ Â˙Â‡Â

ÔÂÎÈ˙] Â˙‚‰�‰ ÔÂÎÈ˙ ‰Ê· ,[ÌÈ¯˘ÈÓ ÔÂ˘ÏÓ ¯˘ÂÈ] ÔÈ„‰ ‡Â‰˘

‡È‰˘ ˙¯Á‡ ‰‚‰�‰ ˙"È˘‰ ‚È‰�Ó ·˜ÚÈ· Í‡ .[˙��ÂÎ ÔÂ˘ÏÓ

.„ÒÁÂ ÔÈ„Ó ÏÂÏÎ ‡Â‰˘ ,‰˜„ˆ Â· ·¯ÂÚÓ˘ ÔÈ„ ,ËÙ˘Ó



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור סד 

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ËÙ˘Ó È„ÈŒÏÚ ‡Â‰(‰Ú Ì˘)Ô˙Â�˘ÎÂ ;‰ÊÏ ¯È˘ÚÓÂ ‰ÊÏ ˘È¯ÂÓ˘ Y ÌÈ¯È ‰ÊÂ ÏÈÙ˘È ‰Ê ,ËÙ˘ ÌÈ‰Ï‡ :

˘ ,ÌÈ¯È ‰ÊÂ ˙�ÈÁ··Â ,Â�ÂÓÓ ¯ÒÁÓ˘ ,ÏÈÙ˘È ‰Ê ˙�ÈÁ·· ‡Â‰ ‰˜„ˆ‰Ê È„ÈŒÏÚ ÊÁÂ‡˘ ,‡ˆÓ� .È�ÚÏ ¯È˘ÚÓ

‰ÏÈÙ˙‰ Ì„Â˜ ‰˜„ˆ ˘È¯Ù‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·˘·Â .ËÙ˘Ó ˙„ÈÓ·(È"Ò ·"ˆ 'ÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘·Â .È Û„ ·"·)ÏÎÂÈ˘ È„Î ,ÏÎÏÎÏ

חכמה  מקור

כל העשיר  מחוסר העני שיהא ראוי שאין ששופט

[שהוא  ממונו כל את יחזיק והוא גמור], דין [שהוא

היא  שזו ראוי], שאינו אע"פ לו שניתן חסד רק

שע"י  ונמצא, העליון, בשורשה המשפט הנהגת

צדקה. יתן כנ"ל, נכון שישפוט כלומר BîkÀמשפט
áeúkL(עה èôL",:(שם íéäìà" הנהגת ובגלל ÆÈÁÉÄÉÅ

íéøé"המשפט  äæå ìétLé äæ" חז"ל פ ודרשו ע ÆÇÀÄÀÆÈÄ
äæìשהכוונה  LéøBnL ממי העשירות שלוקח ÆÄÈÆ

בלבד, לחסד דהיינו לזה ראוי äæìשלא øéLòîeÇÂÄÈÆ
הנהגת  היא וזו גמור, דין בחינת שהוא עני שהיה

דין, עני, הוא כי לקבל, שראוי שמי המשפט

מי  להיפך וכן ירים, וזה השי"ת בו יקיים

ישפילו  לכך, ראוי ואינו בידו ממונו כל שמחזיק

נתבאר  [ובמילואים, לעני הכסף את ויתן השי"ת

ä÷ãöאדם Lëeבהרחבה]. ïúBp מתדבק הוא ÀÆÅÀÈÈ
כי  העליונה המשפט äæבהנהגת úðéçáa àeäÄÀÄÇÆ

,ìétLéL הריBðBîî øqçn לעני לתיתו ,בכדי ÇÀÄÆÀÇÅÈ
L ,íéøé äæå úðéçááe,éðòì øéLòn שהעשיר צ מפני ÄÀÄÇÀÆÈÄÆÇÂÄÀÈÄ

מממונו  שימעט ע"י ותיקונו רוח, וגס מתגאה

יצא  ועי"ז ישפיל", ל"זה יזכה שעי"ז לעני ויתן

בו  ויתקיים פסולה וענוה דקטנות ממוחין העני

ירים". äæ"וזה éãéÎìò æçBàL ,àöîð צדקה שנתן ÄÀÈÆÅÇÀÅÆ
,ètLî úcîa לתת שצריך להבין שלזכות מפני ÀÄÇÄÀÈ

למדת לזכות צריך לעני שיבין ËÙ˘Óצדקה ,

חסד  רק שהכסף בעצמו וישפוט שלו הכסף שאין

שכשנותן  ונמצא, ראוי, שאינו הגם לו שנתן ה'

האמיתי, המשפט במדת עי"ז אוחז הוא צדקה,

צדקה, נתן לא בפועל ועדיין א"ע ששופט כ"ז כי

ועוד, המשפט. לבחינת שהתקשר נחשב זה אין

על  מתרעם עוניו, מחמת שהעני מוהרנ"ת, מפרש

מהנהו  וכשהעשיר במשפט, ופוגם ה' משפטי

ה' שמשפטי ומבין ממרירותו חדל העני בצדקה

את ק ישרים  ומחזיק מקיים הצדקה שע"י ונמצא ,

נוסף]. באופן פירשנו [ולעיל המשפט. מדת

äæ ìéáLáe ש בגמרא ä÷ãöנאמר Léøôäì Céøö לעני ÄÀÄÆÈÄÀÇÀÄÀÈÈ
älôzä íã÷(ס"י צ"ב סי' או"ח ובשו"ע י. דף ìëeiL(ב"ב éãk , ÉÆÇÀÄÈÀÅÆÇ

,ètLna åéøác ìkìëì התפילה דבורי היינו שדבריו, ÀÇÀÅÀÈÈÇÄÀÈ
לשמאל  ולא לימין לא יטה ולא כראוי  יאמרּו ְֵָשלו

ד. במדת Ú.ג, דן שופט, הגבורה, שהוא אלקים יח: ויקרא זוה"ק עיין
ירים. וזה ישפיל זה ולכן המשפט שהיא רבה Ù.תפארת במדבר עיין

(שמואל  ומעשיר, מוריש ה' הפסוק את שופט אלקים עה"פ ז כב, פרשה
עיי"ש. ב) ד.ˆ.א, ו, תפילין מליקו"ה ˜.ליקו"ה הפירושים, ב'

והערות  מקורות

ביאורים 

.äìôúä íãå÷ ä÷ãö ùéøôäì êéøöÂ„"ÂÈ Ú"Â˘·Â .È ·"··

‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó·Â .˙ÂÏÈÙ˙ŒÈËÂ˜ÈÏ· ‡Â‰ ÔÎÂ .È�ÚÏ Ô˙È˘ ,„È ,ËÓ¯

,Ì˘ Í"˘‰ ·˙ÎÂ .ËÙ˘Ó‰ ÌÈÈ˜˙Ó È�Ú·˘ È�ÙÓ ÌÚË‰˘ ¯‡Â·Ó

‰ÙÂ˜Ï Ô˙È Ì‡ ˘"Î˘‡Ï È ,·ˆ Á"Â‡·˘ Ù"Ú‡Â) .‰˜„ˆ Ï˘

.(È�ÚÏ Ô˙È˘ ‡È„‰Ï ¯ÎÊ�

.èôùîá åéøáã ìëìëì ìëåéù éãë‡Ï˘ ¯‡·˙� ‰ÓÎÁ ¯Â˜Ó·

È¯‰˘ ÔÈ·‰Ï ˘È 'Â‡ÎÏÂ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ‰ËÈ[Ì‚] ¯·Â„Ó

È¯Â·È„ ˙‡ ˙Â�˘Ï Â‡ ˙ÂË‰Ï ‡"‡˘ Ï"ÊÁ Â�˜È˙˘ ‰ÏÈÙ˙·

] ‰"Â˜ÈÏ· ˘¯ÈÙ .ÏÏÎ ‰ÏÈÙ˙‰[.‚Î ,„ ˙ÂÏÁ�,Ï‡Ó˘Ï ‰ËÈ ‡Ï˘

ÏÎÂÈ Ì‡ ˜Ù˙ÒÓ˘ Â‡ Â˙ÏÈÙ˙ ÏÏÎ ÚÓÂ˘ ˙"È˘‰ ÔÈ‡˘ ·Â˘ÁÈÂ

,‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ‰Ê·ÓÂ ¯ÙÂÎ˘ Â˘Ú ˙ÙÈÏ˜ 'ÈÁ· ‰ÊÂ ,ÂÚÈ˘Â‰Ï

˙"È˘‰ ÈÎ ÏÏÙ˙‰Ï ÏÏÎ ˆ"‡˘ ·Â˘ÁÈ˘ ,ÔÈÓÈÏ ‰ËÈ Â‡ .‰ÏÈÙ˙

"'‰ ÚÓ˘ ÈÎ" ¯ÓÂ‡˘ Ï‡ÚÓ˘È ˙ÙÈÏ˜ 'ÈÁ· ‰ÊÂ ,Ï"�Î 'ÂÎÂ ÔÓÁ¯

] ÏÏÙ˙‰Ï ˆ"‡Â[.‚Î ,„ ˙ÂÏÁ� ‰"Â˜ÈÏÔÈ‡˘ Ì¯Â‚ Ì‚ Ê"ÎÂ ,

ÌÈ˘�‡ ˙ÂÂˆÓÎ ˜¯ ÈÂ‡¯Î ˙Â¯¯ÂÚ˙‰·Â ‰�ÂÂÎ· ÏÏÙ˙Ó

˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓÏ ˘¯Â˘‰ Ì‚ Ì‰ ÂÏ‡‰ ˙ÂÈË‰‰ '·Â .‰„ÓÂÏÓ

] ‰ÏÈÙ˙‰ ˙�ÂÂÎÓ Â˙Â‡ ÌÈËÓ‰¯‡Â·ÓÎÏ˜Ï˜˙Ó˘Î˘ ÔÓ˜Ï

[˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ÌÈ‡· ËÙ˘Ó‰Í¯Âˆ ÔÈ‡˘ ·˘ÂÁ Ì‡˘ È�ÙÓ ,

‰ÈÏÚ Â·Ï ÏÎ Ô˙È˘ ÍÈÈ˘ ÔÈ‡ Â˙ÏÈÙ˙ ÏÈÚÂ˙ ‡Ï˘ Â‡ Â˙ÏÈÙ˙·

ÌˆÚ˘ ¯‡È· Ï"‰··Â .‰ÏÈÙ˙‰ ˙Ú˘· Â˙·˘ÁÓ Á¯Ù˙ Á¯Î‰·Â

."˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ"Ï ˙Â·˘Á� 'ÂÎÂ ÏÏÙ˙‰Ï ˆ"‡˘ ˙Â·˘ÁÓ‰

‰ÊÂ ÏÏÙ˙‰Ï Ì„‡Ï ÚÈ¯Ù‰Ï Ï"�‰ ˙ÂÙÈÏ˜‰ ÁÎ· ,ÍÎÏ ÛÒÂ�·

Â˙Â‡ ˙Â„¯ÂË‰ ˙Â·˘ÁÓ È�ÈÓ ÏÎ ÂÁÂÓÏ ÌÈ‡·˘ È"Ú ‰˘Ú�

Ï‡Ó˘Ï Â‡ ÔÈÓÈÏ ‰ÈË‰‰˘ ÏÈÚÏ ˘¯Ù˙� „ÂÚÂ] .Â˙ÏÈÙ˙Ó

ÍÙÈ‰Ï Â‡ ,‰Ú˘‰ ˙˜ÈÁ„ Â‡ ÔÈ„ Ï˘ ÔÙÂ‡· ÏÏÙ˙Ó˘ ˙˘¯Ù˙Ó

È"Ú˘ ‡ˆÓ�Â [,ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ ,„·Ï· „ÒÁ Ï˘ ÔÙÂ‡· ÏÏÙ˙Ó˘



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל סה אמור

:‡ËÁÈ ‡ÏÂ ‰¯Ú˘‰ Ï‡ ÚÏÂ˜ ‡‰È˘ ,ËÙ˘Ó· ÂÈ¯·„

‰ÊÂ‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ Â�ÈÓÎÁ Â¯Ó‡˘(.‚Î˜ ·"·).Â˙Â‡ ÏÎÏÎ˘ ÏÈ·˘· ,ÛÒÂÈÏ ‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ·˜ÚÈ Ô˙� ‰ÓÏ :

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,'ÂÎÂ Â˙È· ÍÂ˙· ÌÂ˙È Ï„È‚˘ ,˙È·‰ŒÏÚ·Ï Ï˘Ó(ÊÓ ˙È˘‡¯·)˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒÂÈ ÏÎÏÎÈÂ :

ÂÓÎ ;ÛË‰ ÈÙÏ ÌÁÏ ÂÈÁ‡(‡Î Ï‡˜ÊÁÈ)Â˙ÏÈÙ˙ ‰¯Â‚˘ ‰È‰˘ Â�È‰ ,ÛË‰ ÈÙÏ .(¯Â·„ ÔÂ˘Ï) ÌÂ¯„ Ï‡ ÛË‰ :

חכמה  מקור

àèçéאז ׁשכנ"ל, àìå äøòOä ìà òìB÷ àäi שתעלה ֶÀÅÅÇÆÇÇÂÈÀÉÇÂÄ
ולפגוע  לקלוע ושיזכה הראוי ולשער למקום התפילה

לעיל. שנתבאר כפי תפילתו ע"י ולהכניעו בסט"א

äæå במה äëøáìהפירוש íðBøëæ eðéîëç eøîàL ב"ב) ÀÆÆÈÀÂÈÅÄÀÈÄÀÈÈ
á÷òéקכג.) ïúð änì משפט : בחי' äøBëaäשהוא úà ÈÈÈÇÇÂÉÆÇÀÈ

התפילה  בה ונרמזה ישראל, בארץ חלקים ב' שהיא

דוקא  כנ"ל, חלקים BúBà,בב' ìkìkL ìéáLa ,óñBéìÀÅÄÀÄÆÄÀÅ
אביו  את וזן פירנס יוסף דומה,ìLî.כי הדבר למה ÈÈ

úéaäÎìòáì יוסף eëå',שהוא Búéa CBúa íBúé ìcbL ÀÇÇÇÇÄÆÄÅÈÀÅÀ
דברי  והמשך אותו, ופרנס זן יוסף כי יעקב שזהו

הוא: ÌÂ˙Èהגמרא Â˙Â‡ ¯È˘Ú‰ ÌÈÓÈÏ לפני יעקב כי ,

העשיר"] "לימים [שזהו השמים מן כח קיבל ר מותו

לבניו, והברכה השפע את Ú·Ï‰"·לתת Â‰�‰‡ ¯Ó‡Â
ÈÒÎ�Ó ומכאן הבכורה. את ליוסף נתן שיעקב דהיינו ,

את  ליוסף משפט, יעקב, שנתן שהטעם רואים אנו

עמו  שעשה הצדקה בזכות היה התפילה, - הבכורה

הצדקה  ידי על שיוסף בזה נרמז לכך, בנוסף יוסף.

וקיבל  זכה ולכן משפט, בחינת את יעקב, את קיים

לעיל. כנזכר משפט, מבחינת התפילהֿהבכורה, את

את  לקבל זכה ועי"ז יעקב את כלכל שיוסף זה וענין

ולא  כראוי שיתפלל דהיינו משפט של באופן תפילתו

הוא  יטעה, ולא áeúkLיטה Bîk(מז "ìkìëéå(בראשית : ÀÆÈÇÀÇÀÅ
,"óhä éôì íçì åéçà úàå åéáà úà óñBé בזה שנרמז ÅÆÈÄÀÆÆÈÆÆÀÄÇÈ

הצדקה, ע"י לקבל שזכה השמים מן הדיבור ענין

הוא  "הטף" שלפי כא)Bîkמפני ìà(יחזקאל óhä" : ÀÇÅÆ
,"íBøc כלומר] נגד שידבר הנביא ליחזקאל שנאמר È

ש"הטף" נמצא בדרום, שהיא ירושלים של] לכיוון

øeac)הוא  ïBLì) רש"י שמקבל ש כמ"ש דיבור והוא , ÀÄ
לאמרו  השמים מן יתפרש ת הנביא זה ולפי .éôì"ÀÄ

åéôa Búlôz äøeâL äéäL eðéä ,"óhä טעה ולא ÇÈÇÀÆÈÈÀÈÀÄÈÀÄ

ד. ג, מלוה שם.¯.גבית המהרש"א קו' תתיישב טז.˘.ובזה יג, שמות טז.˙.רש"י ז, עמוס רש"י כמ"ש נבואה לשון הוא הטף כי

והערות  מקורות

ביאורים 

] ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓÓ Ïˆ�È Ì‚ ‰˜„ˆ['‚ ˙Â‡ Ó"Â˜ÈÏ ¯ÂˆÈ˜‰�‰Â .

ÁÈ˘Ó Ïˆ‡ Ë¯Ù·Â ÌÈ˜È„ˆ· Î"Î ÍÈÈ˘ Â�È‡ Ê"Ó‰ Ï˘ ÍÏ‰Ó‰

ÌÈ˜È„ˆÏ Ì‚ ˙Î¯ˆ� ËÙ˘Ó‰ 'ÈÁ· Ï·‡ ,ÂÊ ‰¯Â˙· ¯·Â„Ó ÂÈÏÚ˘

ÔÓ˜ÏÂ ÏÈÚÏ Î"˘Ó 'ÈÚÂ] ,ËÙ˘Ó 'ÈÁ·Ó Ï·˜È˘ ÁÈ˘ÓÂ

ÂÏÎÂÈ˘ Â�ÈÈ‰„ ,¯Á‡ ÔÙÂ‡· Ì‚ ˘¯Ù˙Ó ÌÏˆ‡Â ,[ÌÈ¯Â‡È··

‰ÏÚ˙ Ì˘ Í¯„˘ ,¯Ú˘Ï ,ÌÂ˜ÓÏ ÔÂÂÎÏÂ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï

‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÊ ÍÈ¯ˆ˘ :ËÎ Û„ Ê"Â˜È˙· ¯‡Â·Ó‰ ÈÙÎ Â‡ .‰ÏÈÙ˙‰

‡ÈÚ¯ ‰˘Ó ˜¯Â ,ÈÂ‡¯‰ ÌÂ˜Ó· ÏÚÙ˙Â ‰ÏÈÙ˙‰ ÚÈ‚˙˘ ÔÂÂÎÏ

.˘"ÈÈÚ ˙ÂÓÈÏ˘· ÔÂÂÎÏ ÌÈÏÂÎÈ ÁÈ˘ÓÂ ,‡�ÓÈ‰Ó

.äøòùä ìà òìå÷ àäéù'Î˘ „"Ú Î"‚ ˘¯ÙÏ Ô˙È� ÁÈ˘Ó Ïˆ‡

ÌÂ˜Ó Ú·Â˜‰ ÏÎ 'Ó‚‰ ˙‡ ˘¯ÙÏ (:Â ˙ÂÎ¯·) ‡"˘¯‰Ó‰

,ÌÈ¯„È ÌÈÎÁ‰Ï ‰ˆÂ¯‰˘ ,„"Â˙Â .Â¯ÊÚ· Ì‰¯·‡ È˜ÂÏ‡ Â˙ÏÈÙ˙Ï

‡¯˜� ‡Â‰ - ˙"È˘‰Ï ˜¯Â Í‡ ÏÏÙ˙Ó‰ Ï·‡ ,ÔÈÙˆÈ ¯È˘Ú‰ÏÂ

ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ‡Â‰ d"·˜‰˘ È�ÙÓ ,ÌÂ˜Ó Ú·Â˜

,Â· ‰˜·„ÏÂ Â„ÁÈÏ ˜¯ ÚÙ˘Â ÔÈ�Ú ‰ÊÈ‡ ÍÈ˘Ó‰Ï È„Î· ÏÏÙ˙Ó

ÌÈ�ÂÈÏÚ‰ ÌÈ„ÂÁÈ‰ È·‚Ï ˘¯ÙÏ Ô˙È� ÔÎÂ .Â¯ÊÚ· Ì‰¯·‡ È˜Ï‡ ÈÊ‡

'ÈÁ·· ‡È‰˘ Â˙ÏÈÙ˙· ÁÈ˘Ó È"Ú Â˘ÚÈ˘.ÔÂÈÏÚ‰ ÌËÂÁ ≈

Ï"ÊÁ È¯·„ ˙‡ ˘¯ÈÙ˘ ‰Ó· ‚"Ù ‰¯Â˙ ‡�ÈÈ�˙ ÈËÂ˜ÈÏ Ú"ÚÂ

."Â˙ÏÈÙ˙Ï ÌÂ˜Ó Ú·Â˜‰"

.äøòùä ìà òìå÷ àäéù,‰˘Ó 'ÈÁ· ÌÈ˜È„ˆ‰Â ,ÁÈ˘Ó Ïˆ‡

˘È ÌÏˆ‡ Ì‚ ÈÎ .Ï‡Ó˘Ï Â‡ ÔÈÓÈÏ ‰ÈË‰ ÔÙÂ‡ ‰ÊÈ‡· ÍÈÈ˘

¯·Î ÏÈÚÂ˙ ‡Ï˘ ˙ÂÚËÏ Â"Á ÌÈÏÂÎÈÂ ,„"Ê‚ ¯Á‡Ï ‡Â‰˘ ÌÈÓÚÙ

(.È) ˙ÂÎ¯· 'Ó‚· ¯ÎÊÂÓ‰ ÔÈÚÎ Â‡ .Ï‡Ó˘Ï ‰ÈË� ‰Ê˘ ,‰ÏÈÙ˙

‡ÏÂ ÌÈ‡ËÁ ÂÓ˙È '‡�˘ ,˙Ó‡‰Â ,Â˙ÂÓÈ˘ ÏÏÙ˙‰˘ Ó"¯ È·‚Ï

Ú‚Â�· Ï"ÊÈ·¯ ‡"˘Ó ÔÈÚÎ ÍÙÈ‰Ï Â‡ .Ì˘ 'Ó‚· ˘"ÓÎ ÌÈ‡ËÂÁ

˘ÈÚ¯‰Ï ÔÈ‡˘ Â¯Ó‡ ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯‡˘˘ ,"ÔÈË˜�ÂÙ"‰ ˙¯ÈÊ‚Ï

ÔÈÚÎ ¯Á‡ ÔÙÂ‡· Â‡ .ÂÊÎ ‰¯ˆ ÌÂ˜˙ ‡Ï È‡„Â·˘ È�ÙÓ ÌÏÂÚ‰

'Ù ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ "ÍÈ�ÙÏ ‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓ˘È ÂÏ" Ì‰¯·‡ ˙ÏÈÙ˙

.„ÒÁ ÂÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï˘ .·Ï Û„ ‡¯‡Â

úåéùå÷áå åúéá êåúá íåúé ìãéâù éî ìù ìùîä ïéðòá
.ìùîä ìò ùéù."ÌÈ‡ÂÏÈÓ"· ÔÈÈÚ

.óèä éôìÛÒÂÈ Ï˘ ÂÁ·˘ Â‰Ó ÔÈ·‰Ï ˘È ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù·

È˙ÚÓ˘Â .¯ÈÚÊÓ ËÚÓ ÌÈÏÎÂ‡ ÛË‰ È¯‰Â ,ÛË‰ ÈÙÏ ÏÎÏÎ˘



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור סו 

‡Â‰˘ ,‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ,ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,·˜ÚÈ ÂÏ Ô˙� ,‰˘Ú˘ ‰˜„ˆ‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰˜„ˆ‰ È„ÈŒÏÚ ÂÈÙ·

:ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‡˜ÈÈ„ È�‡ .ÌÎ˘ ÍÏ È˙˙� È�‡Â :·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÏÈÙ˙ ˙�ÈÁ·

חכמה  מקור

ולא  לימין נוטה שלא כראוי לתפילה זכה כי בה

מהלשון כן, מפרש ורביז"ל על ÈÙÏלשמאל. שמורה ,

מאליו  שנוטף דיבור לשון ו"הטף", המתפלל, פה,

הפירוש  שזה השמים מן תפילה לו שמשגרים א היינו

טועה  אינו ממילא וע"כ בפיו", תפלתו ל"שגורה

נעשה  וזה ä÷ãväבתפילתו. éãéÎìò אביו עם שעשה ÇÀÅÇÀÈÈ
הגונים ב ואחיו  לעניים צדקה נחשבת ומכאן ג שהיא ,

מה  כי כראוי, להתפלל זוכין צדקה שע"י ראיה

שיש  רק זה אין משפט מבחינת התפילה את שמקבל

דיבורי  לו שמשגרין אלא לטעות, לא דעת בו

השמים  מן סדורים היטב ד התפילה יתבאר ובזה .

שהוא  הטף לפי בתיבות הדיבור לשון נרמז מדוע

מאליו  ונוזל שנוטף דבר התפילה ה לשון קודם ולכן .

את  יפתח הוא שהשי"ת תפתח שפתי א' אומרים

להתפלל  ופיו השפתיים ,„È‚È בלשון יגיד תהלתך,

דיבורי  ממנו שימשכו המשכה, לשון הוא ארמית

ולכן ז התפילה  שונות מדרגות בזה שיש ומובן .

כח  את בשלימות שקיבל לפני גם זכה זו לבחינה

מאביו. התפילה äNòLהבכורה, ä÷ãvä éãéÎìòå זכה ÀÇÀÅÇÀÈÈÆÈÈ
את  בנבואה מותו לפני אבינו יעקב כשקיבל ולבסוף

לבניו  הברכות את להמשיך àeäLהכח ,á÷òé Bì ïúðÈÇÇÂÉÆ
Bîk ,älôz úðéça àeäL ,äøBëaä úà ,ètLî úðéçaÀÄÇÄÀÈÆÇÀÈÆÀÄÇÀÄÈÀ

"éðàå" :áeúkL,אבינו יעקב íëL""שהוא  Eì ézúð ÆÈÇÂÄÈÇÄÀÀÆ
כנ"ל, תפילה בחי' הבכורה, à÷éc,יעקב éðàשהוא ÂÄÇÀÈ

כנ"ל, דאמצעיתא עמודא בחי' הוא יעקב àeäLÆכי
.ètLî úðéça מדרגת את שקיבל קודם שגם ואע"פ ÀÄÇÄÀÈ

לתפילה, זכה מיעקב התפילה כח שהוא הבכורה

ופי' הטף לפי כו' יוסף ויכלכל בפסוק מבואר שהרי

ד.‡. י, ישראל.·.ליקו"מ כל את שפירנס מבואר ה' מעשי בספר
צדקה  בעלי ד' בין יוסף נמנה לז) אות וארבעה שלשה (מדרש ובמדרש

ועובדיה. איוב, יוסף, אברהם, אלוקים, יראי עבו"ז ‚.הנקראים ליקו"ה

מן „.ג,ד. לו שמשגרין בפי" "שגורה רבינו פירש שם ד. י, ליקו"מ
סדורה. תפילה במצודות.‰.השמים ב כא, יחזקאל בה"ל Â.עיין

שם.Ê.הנ"ל. ופע"ח א' דרוש העמידה כוונת הכוונות שער

והערות  מקורות

ביאורים 

ÌÈÏÎÂ‡Â ÌÁÏ ˙ÒÂ¯Ù ÌÈÏ·˜Ó È¯‰ ÛË‰˘ ÌÈ�ÂÓ„˜ Ì˘· Ó"‡Ó

ÈÙÏ ÌÁÏ Ô˙� ÛÒÂÈÂ ,ÍÏÎÏ˙ÓÂ Ì‰Ó ÛËÂ� ¯‡˘‰Â ,ËÚÓ ‰�ÓÓ

.Ì˙ÏÈÎ‡ Í¯„· Ï˜Ï˜˙ÓÂ ÛËÂ�˘ ‰Ó Ì‚ Â�ÈÈ‰ ,ÛË‰

Ì‰Ó ÛËÂ� ÏÎ‡Ó ÏÎ˘ È�ÙÓ ,ÛË ÌÈ‡¯˜� Î"Ú˘ Â˘¯ÈÙ „ÂÚÂ

.[ÌÈÎÏÎÂÏÓ˘ ˘"Ú ÍÎ ÌÈ‡¯˜�˘ ÌÈÏÏÂÚ ÏÚ È"˘¯ÈÙ˘ Í¯„Î]

.ä÷ãöä é"ò ,åéôá åúìéôú äøåâù äéäù åðééä˘Â¯ÈÙ· 'ÈÚ

.‰ÓÎÁŒ¯Â˜Ó

,‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó· ÏÈÚÏ ¯·Î ¯‡·˙�Â ÊÓ¯� ‰Ê ÔÈ�Ú˘ ,˙Ó‡‰Â

ÍÈ¯ˆ ÔÈÊ ÈÏÎ‰ ‰ÊÂ" Ï"ÊÈ·¯ ÔÂ˘Ï·Ï·˜ÏÔÎÂ "ÛÒÂÈ 'ÈÁ· È"Ú

˙È¯·‰ ˙‡ ¯Ó˘˘ ÛÒÂÈÂ"ÏË�"‰ÎÊ" ‡ÏÂ "‰¯ÂÎ·‰ ˙‡

‰Ê ÏÈ·˘·Â" ‚ ÛÈÚÒ· Î"ÂÓÎÂ ,‰¯ÂÎ·ÏÏ·È˜"‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ÛÒÂÈ

ÛÒÂÈ ÍÈ¯ˆ˘ Â�ÈÈ‰" ,Í˘Ó‰·Â .Ì˘ ¯‡Â·ÓÎÂ ‰ÏÈÙ˙‰ Â�ÈÈ‰„

Ï·˜Ï¯‡˘Î Ì�È‡ ÂÏ‡ ˙Â�Â˘ÏÂ ."ËÙ˘Ó 'ÈÁ·Ó ·¯Á‰ ˙‡Ê

·¯Á ˙‡ ÈÎ ,"Ï·˜Ï" ‡Ï‡ ,‰ÊÏ "˙ÂÎÊÏ" ¯ÎÊ� Ì‰· ˙ÂÓÂ˜Ó

.‰¯Â‚˘ È˙ÏÈÙ˙ „ÂÒ Â‰Ê˘ ,ÌÈÓ˘‰ ÔÓ Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÏÈÙ˙‰

ÈÙ· È˙ÏÈÙ˙ ‰¯Â„Ò Ì‡ "È˙ÏÈÙ˙ ‰¯Â‚˘" 'Ó‚‰ ˙‡ ˘¯ÈÙ È"˘¯Â

È�‡˘ ‰Ó ÏÎ ÈÙ Ï‡ È·ÏÓ ˙Ú·Â� È˙�Á˙Â Ï˘Î� È�È‡Â ‰ˆÂ¯Ó·

È˙�Á˙˘ ˘Â¯ÈÙ‰ Â‰ÓÂ .Ï"ÎÚ ÌÈ�Â�Á˙· ÍÈ¯‡‰Ï ıÙÁ˙Ú·Â�

È·ÏÓ¯Ó‡ ÍÏ [Ê"Î ÌÈÏ‰˙] Ù"‰Ú È"˘¯ Ù"ÓÙÚ ‡Â‰ ,ÈÙ Ï‡

‡Ï‡ ,‰Ù‰Ó ‡ˆÂÈ ¯Â·È„‰ ÔÈ‡˘ Â�ÈÈ‰„ ,Í˙ÂÁÈÏ˘· ,È·ÏÚ·Â�

.Ï"�Î ·Ï‰ ˙¯‡‰Ó

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÂÏ ÔÈ¯‚˘Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ˘ ,‡Â‰ ÔÈ�Ú‰ ,ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù·Â

ÌÈ˘‡Â" Ï˘ 'ÈÁ·‰ ˙‡ Â˙ÏÈÙ˙· ˘È‚¯Ó˘ ,‰ÏÈÙ˙‰ È¯Â·È„ ˙‡

ÈÎ ,Â˙ÏÈÙ˙· ‰ÚËÈ Â‡ ‰‚˘È˘ ‡"‡ ‡ÏÈÓÓ ,"ÍÈÙ· È¯·„

‡Â‰ ,˙ÂÚËÏ ÏÂÎÈ‰ Ì„‡‰ ‡Ï ÈÎ ˙ÂÚËÏ ÍÈÈ˘ ÔÈ‡ ÂÊÎ ‰ÏÈÙ˙·

.ÏÏÙ˙Ó‰

" ·Â˙Î Ì˘ ,„,È Ó"Â˜ÈÏ· ¯‡Â·Ó ÌÈ¯·„‰ „ÂÒÈÂ¯‚˘ÓÂÂÏ

Ì‡" Ï"ÊÁ˘ÓÎ ,"ÂÈÙ· ‰¯Â„Ò ‰ÏÈÙ˙‰¯Â‚˘."ÈÙ· Â˙ÏÈÙ˙

.[‰"� ‰¯Â˙· ÔÎÂ Ï"‰·· ˘"ÈÈÚÂ]

ÔÓ ÔÈ¯‚˘Ó ‰ÏÈÙ˙‰ È¯Â·È„ ˙‡˘ ,‡È‰ ‰¯Â‚˘ ‰ÏÈÙ˙ ,¯ÓÂÏÎ

È˙Ù˘ '‰ Ù"‰Ú ‡"Ù ‰„ÈÓÚ‰ ¯Ú˘ Î"‰Ú˘· ˘"ÓÎÂ ,ÌÈÓ˘‰

,ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈÈ˙Ù˘‰ ˙‡ Á˙ÙÈ˘ ‰Ê ‡Â‰ ˙"È˘‰˘ Y Á˙Ù˙

Â�ÈÈ‰„ "‰Î˘Ó‰" ‡Â‰ ˙ÈÓ¯‡ ÔÂ˘Ï· „È‚È Y Í˙Ï‰˙ „È‚È ÈÙÂ

˙"�¯‰ÂÓÂ .ÈÙ· '‰ Ô˙È Ì˙Â‡˘ ÌÈ¯Â·È„‰ ÂÎ˘ÓÈ ÈÙÓ ,„È‚È ÈÙÂ

,ÌÈÈ˙Ù˘ ·È� ‡¯Â· ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ ˘¯ÙÓ '„ Ô˜‰ ÁÂÏ˘ 'Ï‰·

˙ÂÎ¯·· ‡·Â‰ ‰Ê ˜ÂÒÙ ÈÎ ,ÌÈ¯Â·È„ Ì„‡Ï ‡¯Â· ˙"È˘‰˘

˙"È˘‰˘ Â�ÈÈ‰Â ,"‰¯Â‚˘ È˙ÏÈÙ˙"Ï ¯Â˜Ó‰ Â‰Ó ¯È·Ò‰Ï :„Ï



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל סז אמור

‰¯˜ÈÚÂ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÔÈ�ÈÚ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ËÙ˘Ó ÈÎ ,ËÙ˘Ó‰ ÏÂ˜Ï˜ È„ÈŒÏÚ Ì‰ ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ‰ Ï˘˙È˘‡¯·)

חכמה  מקור

יעקב  בחיי עדיין היה וזה לתפילה שזכה רביז"ל

בחינתו  לפי זכה שבודאי הוא, הפירוש אבינו.

הרבה  בזה יש אך הטף", "לפי הנקראת לתפילה

את  יעקב לו כשנתן כי מזו. למעלה זו מדרגות

אביו  במדרגת להכלל וזכה נתעלה התפילה, הבכורה,

שלימות  שהיא חוטם, בחי' משיח תפלת לבחי' יעקב

בבחי' שהוא מי רק אליה לזכות שא"א התפילה,

משיח.

וע"י  למשפט, זוכין ידו שעל הכלי היא הצדקה
תפילה  לו ומשגרין זוכה המשפט מדת הארת

כראוי. ומתפלל סדורה,

המשפט, בחי' שהוא מיעקב לקבל שזכה ויוסף
צדקה. שנתן מפני זה היה

שיכול  רק לא משפט שללא יתבאר ה' בסעיף
להתפלל. כלל שא"א אלא בתפילתו, לטעות

.ä כי משפט, בבחינת תלויה שהתפילה נתבאר והנה

דיבורי  את כראוי לכוון אפשר משפט ע"י רק

זה  בסעיף במשפט. דבריו יכלכל בבחינת התפילה

של  ובתוכן הדיבור באופן רק זה שאין  רבינו מבאר

כלל  א"א המשפט, מדת שללא אלא התפילה, דיבורי

שכתב  מה וזה בתפילה. לכוון שא"א מפני להתפלל,

å ש úBøæהכח øwòדע úBáLçnä ìL[שבתפילה] ח, ÀÄÈÆÇÇÂÈÈ
כראוי  ולהשתמש בתפילתו לכוון לאדם להפריע

והרי  המחשבה, ובכח השכל העבודה ט בעיני עיקר

אל  המחשבה את לקשר היא בתפילה והיגיעה

שמדבר  מה לשמוע היטב אזנו ולהטות הדבור,

המתפלל  צריך גם לכך. מפריעים והמ"ז בתפילתו,

ממ"ה  לפני עומד כאילו כנגדו, שכינה כאילו לחשוב

מהאדם י הקב"ה  ולכסות לחצוץ בכוחם יש והמ"ז ,

פני  וליראות לבוא זוכה אינו שאז ה' פני הארת את

אין כ אלקים  שבאמת לדעת וצריך כדלקמן. ,

לא  מדוע כי הטבע, בדרך הבא דבר האלו המחשבות

להשי"ת, שמדבר במה מועט זמן להתרכז האדם יוכל

הקליפה  מכח באים הם éãéÎìòבאיםíäכיל אלא ÅÇÀÅ
,ètLnä ìe÷ì÷ בעניני כראוי התנהג שלא דהיינו ÄÀÇÄÀÈ

áeúkL,מ ממון  Bîk ,ïéðéò úðéça àeä ètLî ékÄÄÀÈÀÄÇÇÀÄÀÆÈ

.Á.כת"י עה.Ë.ליקו"מ סו, הר"ן או"ח È.שיחות שו"ע
א. מב.Î.צח, תהלים הפסוק שהם Ï.מלשון לקמן כמ"ש

עיינין. על דמכסיין העננין ר"ח Ó.הקליפות, בליקו"ה כמבואר
יא. ו,

והערות  מקורות

ביאורים 

Â�ÈÈ‰„ ,‰¯Â‚˘ Â˙ÏÈÙ˙ Ï˘ ˘Â¯ÈÙ‰ Â‰Ê˘ ÌÈÈ˙Ù˘ ·È� "‡¯Â·"

‡ÏÙ� ÔÙÂ‡· ¯‡·˙È ‰Ê·Â .‰¯Â„Ò ‰ÏÈÙ˙ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÔÈ¯‚˘Ó˘

‡ Ï"ÊÈ·¯ ˘¯ÈÙ „ˆÈÎÈ�ÙÓ ,¯Â·È„ ÔÂ˘Ï "ÛË‰ ÈÙÏ" ˜ÂÒÙ‰ ˙

Â�˘¯Ù˘ ÂÓÎÂ] ÛËÂ� ,ÂÈÏÈ‡Ó ·Ê‰ ¯·„ Â˙ÂÚÓ˘Ó "ÛË‰"˘

,"ÍÈ˙Â˙Ù˘ ‰�ÙÂËÈ˙ ˙ÙÂ�" ÂÓÎÂ ,[˜ÂÒÙ‰ Ë˘Ù· ÏÈÚÏ

,"ÂÈÙ· Â˙ÏÈÙ˙ ‰¯Â‚˘ ‰È‰˘ Â�ÈÈ‰ ,ÛË‰ ÈÙÏ" Ï"ÊÈ·¯ Î"˘ÓÊÂ

.‡Â‰ ‡ÏÙ� ÈÎ Ô·‰Â

‰Ê‰ ·¯ÁÏ ‰ÎÊ˘ ÈÓ'˘ '‚ ÛÈÚÒ· ÏÈÚÏ ·Â˙Î˘ ‰Ó ¯‡·˙È ‰Ê·Â

‰ÊÂ ,'ÂÎ ‰ËÈ ‡Ï˘ 'ÂÎ ÌÂÁÏÏ ÍÈ‡ Ú„ÈÏ ÍÈ¯ˆ‡Ï‡ ¯˘Ù‡ È‡

È"Ú ˜¯ ,È˘Â�‡‰ ÏÎ˘‰ ÁÎ· ‰Ê ÔÈ‡˘ Â�ÈÈ‰ ,'ËÙ˘Ó 'ÈÁ· È"Ú

˙Ó‡· ÍÎ È�ÙÓÂ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó 'ÈÁ·Ó ‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ Ï·˜Ó˘

ÍÈ¯ˆÏ·˜Ï.‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡

.èôùîä ìå÷ì÷ é"ò íä úåøæ úåáùçîä ìù ø÷éòå
,ËÙ˘Ó‰˘ ,¯È·ÒÓ [‡È,Â Á"¯ 'Ï‰Â .‰,‰ ÌÈ�ÈÈ„] ‰"Â˜ÈÏ·

‰ÎÂÊ ËÙ˘Ó È"ÚÂ ,‰Ê· ‰Ê ÌÈÊÂÁ‡Â ÌÈÈÂÏ˙ ,˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘Â

Í‡ ,ÂÈ¯·„ ÏÎ ˙‡ Ô‡Î ¯‡·Ï ‡"‡Â .·ËÈ‰ ˘"ÈÈÚ ,˙È¯·‰ ÔÂ˜È˙Ï

‡· ‰¯˜Ó‰ Ì‚Ù˘ ,‡"È ˙Â‡ ˙"Â˜ÈÏ '‰ ‰¯Â˙ Ù"Ú ,ÂÈ¯·„ „ÂÒÈ

'ÈÁ· ‡Â‰ "ËÙ˘ÓÏ ˙Â‡ÒÎ"˘ È�ÙÓ ,ÌÈ�Â‚‰ Ì�È‡˘ ÌÈ�ÈÈ„ È"Ú

ÌÈ¯·‚˙Ó ‰ÊÓ ÔÈÏÙÂ�˘ÎÂ ,"‰·‰‡ ÛÂˆ¯ ÂÎÂ˙"˘ ‰·Î¯Ó‰

Ï"ÊÁÓ ˙‡ ‡È·‰ Ì‚ Ì˘ Ë"Ò ‰¯Â˙ Ù"Ú ÔÎÂ .Â"Á ˙ÂÏÂÙ� ˙Â·‰‡

.'ÂÎÂ ÏÚ ‡· ÂÏÈ‡Î Â¯È·Á ˙‡ ÏÊÂ‚‰

˙Â·˘ÁÓ‰ È�È�Ú ÌÈ‡· ,ËÙ˘Ó· Ì‚ÂÙ˘Î ÚÂ„Ó ,¯‡·˙Ó Ê"ÈÙÏÂ

.˙È¯·‰ Ì‚Ù Ì‰˘ ˙Â¯Ê

,ËÙ˘Ó‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ‰ÏÂÎÈ ‰˜„ˆ‰ ‰Ó È�ÙÓ ¯‡·˙È ,ÍÎÏ ÛÒÂ�·

‰ÓˆÚ ‰˜„ˆ˘ ·Â˙Î˘ ‰Ó „·ÏÓ] ·"‰‚Ù Ï˘ Ê"Ó‰ ˙‡ Ê"ÈÚÂ

.[·"Ò¯ ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÎ ,˙È¯·‰ ÔÂ˜È˙ ‡È‰

ÏÂ˜ÏÈ˜ ËÙÂ˘‰ Ïˆ‡˘ ,‡È‰ ÌÈ¯·„‰ ˙�·‰ ˙ÂË˘Ù· Í‡

,Â˘Â¯ÈÙ ËÙ˘Ó‰ÔÓ ÌÈËÂ� (ÏÎ˘‰ È�ÈÚ Ì‰˘) ÂÈ˙Â·˘ÁÓ˘

Â˙·˘ÁÓ ÔÂÂÎÏ ÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ Â‡ ,ÔÓ˜Ï„Î „ÁÂ˘ ˙ÓÁÓ ˙Ó‡‰

˙Â˜ÈÙÒ‰ ÚÈ¯Î‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡˘ Â‡ ,ÂÏ ¯Â¯· Â�È‡ ¯·„‰˘ ˙ÓÁÓ

,ËÙ˘Ó‰ ÁÎ ÏÂ˜ÏÈ˜Ó Ú·Â� ‰Ê ÏÎ˘˙�ÂÂÎ ÔÈ�Ú· ‡Â‰ ‰Ê ÔÈÚÎÂ

‰ÏÈÙ˙‰‰�ÂÎ�‰ Ì˙�ÂÂÎÓ ˙ÂËÂ� ÂÈ˙Â·˘ÁÓ˘,ÍÎÏ ÛÒÂ�· .



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור סח 

(„È˙�ÈÁ· ‰Ê ,ËÙ˘Ó ÔÈÚ Ï‡ Â‡·ÈÂ :(‚Ï ÌÈ¯·„)·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÔÈ�ÈÚÏ ÏÂ˜Ï˜ ‡· ËÙ˘Ó ÏÂ˜Ï˜ È„ÈŒÏÚÂ .·˜ÚÈ ÔÈÚ :

(ÊË ÌÈ¯·„),ÔÈ�ÈÚ ÏÚ ÔÈÒÎÓ„ ÔÈ��Ú Ì‰˘ ,‰ÏÈÙ˙·˘ ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ˙�ÈÁ· ‰Ê .ÌÈÓÎÁ È�ÈÚ ¯ÂÚÈ „ÁÂ˘‰ ÈÎ :

חכמה  מקור

יד) ètLî",(בראשית ïéò ìà eàáiå" בזה : ונרמז ÇÈÉÆÅÄÀÈ
הפסוק. סמכם ולכן הם שקשורים

úðéça äæ(לג á÷òé",(דברים ïéò" ליעקב : עין שנסמכו ÆÀÄÇÅÇÂÉ
וקישר  רבינו הוסיף וכאן כנ"ל. משפט בחי' שהוא

עיןֿיעקב, עיןֿמשפט, משפט, עם יעקב את בהדיא

ונראה, המשפט. לשלימות זכה שיעקב מפני והיינו

ענין  ונתבאר נרמז יעקב עין מהפסוק הראיה שבעומק

פירש רש"י כי ÚÈ˜·זה, ÔÈÚ יעקב שהבטיחם כעין

מח) ארץ (בראשית אל אתכם והשיב עמכם אלקים והיה

על  אחד שכם לך נתתי ואני [וההמשך, אבותיכם

מדברי  לעיל וביארנו ובקשתי,] בחרבי וכו' אחיך

עשו  מכח נמשכת המשפט שהטיית מוהרנ"ת

וישמעאל, מעשו שלקחה שבזה ונמצא וישמעאל,

הקליפות  על התגבר כי משפט לבחינת שזכה מוכח

יעקב" "עין ואםֿכן עשו. ושמאל, ישמעאל, ימין, של

המשפט. שלימות את àaמבאר ètLî ìe÷ì÷ éãéÎìòåÀÇÀÅÄÀÄÀÈÈ

áeúkL Bîk ,ïéðéòì ìe÷ì÷(טז øeòé(דברים ãçMä ék" : ÄÀÈÇÀÄÀÆÈÄÇÉÇÀÇÅ
,"íéîëç éðéò נתעוורו אחד מצד ממון שקיבל דיין כי ÅÅÂÈÄ

השני  של דבריו את נכון רואה ואינו שכלו .נ עיני

של  עננים שבאין הדברים מתפרשים התפילה ובענין

יכול  ואינו שכלו עיני את ומחשיכים זרות, מחשבות

האמיתי  המשפט שכח מכיון וגם, בתפילתו. לכוון

אל" בעדת נצב כש"אלקים פב)הוא הדין (תהלים כי ,

ה'" "לפני יט)הוא המשפט ס (דברים מדת מכח וכ"ז

כסאו למשפט כונן מבחינת הנמשכת (תהלים העליונה

ח) כסאך"ט, מכון ומשפט "צדק על עומד וכסאו (שם ,

טו) שוחד,פט, ע"י המשפט מדת ומעוות וכשפוגם ,

משם  הקב"ה ה"אלקים ע מסתלק את רואה ואין ,

זוכה  שאין התפילה, בענין הוא זה וכעין נצב".

וכנ"ל  כנגדו, שכינה כאילו ש לראות .úðéça äæÆÀÄÇ
ìò ïéqëîc ïéððò íäL ,älôzaL úBøæ úBáLçîÇÂÈÈÆÇÀÄÈÆÅÂÈÄÄÀÇÄÇ

ïéðéò מלראות ,פ שמונעין כעננים הם שהמחשבות ÇÀÄ

בתרגום.�. עיין צדיקים, דברי ויסלף הפירוש ו:.Ò.שזה בסנהדרין פה:.Ú.כמבואר דף קדושים מזוה"ק הנז', כא Ù.כל תיקון תיקו"ז

והערות  מקורות

ביאורים 

ÍÏÓ‰ ÏÎÈ‰· „ÂÓÚÏ ÈÂ‡¯ Â�È‡ Ê‡˘ ,ËÙ˘Ó‰ Ï˜Ï˜Ó˘Î

Â˙ÏÈÙ˙· ÂÏ·Ï·Ï È„Î ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ÂÏ ÔÈÁÏÂ˘ ,ÏÏÙ˙‰ÏÂ

][Ê ,Ï Ó"Â˜ÈÏ] ÏÈÚÏ ¯‡Â·Ó‰ÏÂ .‰Ó ÔÈÈÚÂ .‚Î ,„ ÔÂ„˜Ù ‰"Â˜ÈÏÓ

[‰Ê· ÔÏ‰Ï Â�·˙Î˘ÔÈÓ‡Ó Â�È‡˘ Â�ÈÈ‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ·¯Á ˙ÈÈË‰˘

Ì‡˘ ‡ÏÈÓÓ Ô·ÂÓ ,˙Î¯ˆ� ‰�È‡˘ ·˘ÂÁ˘ Â‡ Â˙ÏÈÙ˙Ï ÁÎ ˘È˘

,˙"È˘‰Ï ÌÈ¯Â·È„ ˜¯ ‡È‰ Â˙ÏÈÙ˙Â ,Â·Ï· ÔÂÂÎÓ Â�È‡ ‡Â‰ ÔÎ

˙�ÂÂÎÂ ˙·˘ÁÓ Ï·‡Â·Ï] ˘"ÓÎ ˙"È˘‰Ó ‰˜ÂÁ¯[.ËÎ ‰ÈÚ˘È

ÌÈÁ¯ÂÙ ÍÎ ˘È‚¯Ó˘Î ‡ÏÈÓÓÂ ,È�ÓÓ ˜Á¯ Ì·ÏÂ È�Â„·Î ÂÈ˙Ù˘·

.Ê"Ó ÂÏ ÌÈ‡·Â ‰ÏÈÙ˙‰Ó ÂÈ˙Â·˘ÁÓÌˆÚ˘ ,˘¯ÈÙ Ï"‰··Â

ˆ"‡˘ Â‡ ‰ÏÈÙ˙‰ ÏÈÚÂ˙ ‡Ï˘ ·˘ÂÁ˘ Ï"�‰ ˙Â·˘ÁÓ‰

‡È‰ Â�È·¯ ˙�ÂÂÎ ,‰Ê ÏÎ ÈÙÏÂ .˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ˙Â·˘Á� ,ÏÏÙ˙‰Ï

˙Â¯Ê Ì‰˘ ˜¯ ,˙Â¯ÂÒ‡ ˙Â·˘ÁÓ Ì�È‡˘ ˙Â·˘ÁÓ ÏÚ Ì‚

ÊÎ¯˙‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï Ì„‡˘ Ú·Ë‰ Í¯„ ‰Ê ÔÈ‡ ,˙Ó‡· Í‡ .‰ÏÈÙ˙Ï

˘"ÓÎ ,ÂÈÏÚ ¯·‚˙Ó ‡"ËÒ‰ ÁÎ˘ ˜¯ ,ÏÏÙ˙Ó˘ ÔÓÊ‰ ËÚÓ·

.‰ÓÎÁ ¯Â˜Ó ¯Â‡È··

.èôùîä ìå÷ì÷ é"ò íä úåøæ úåáùçîä ìù ø÷éòå¯Â˜Ó·

˘È Í‡ .ËÙ˘Ó‰ ÔÈ�ÚÏ Ê"Ó‰ ÌÈ¯Â˘˜ ÍÈ‡‰ ,¯‡·˙� ‰ÓÎÁ

˙ÂÓÈÏ˘Ï ‰ÎÊÈ˘ ÁÈ˘Ó È¯‰˘ .‰¯Â˙‰ È¯˘˜ Ù"Ú ¯‡·ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï

È"Ú ,ÌËÂÁ ˙�ÈÁ· ‡È‰˘ ,"ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙" ˙‡¯˜�‰ ‰ÏÈÙ˙‰

‡ÏÂ '‰ ˙‡¯È· ÂÁÈ¯‰Â" ˘"ÓÎ ËÙ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ˘Ï ‰ÎÊÈ ÂÊ ‰¯‡‰

‰È‰È˘ (:‚ˆ ÔÈ¯„‰�Ò) Ï"ÊÁ‡˘ÓÂ ,"'ÂÎ ËÂÙ˘È ÂÈ�ÈÚ ‰‡¯ÓÏ

ÛÂÒ· ˘¯Ù˙�˘ ,ÌËÂÁ· ÈÂÏ˙ ËÙ˘Ó‰˘ ,‡ˆÓ�Â .ÔÈ‡„Â Á¯ÂÓ

È�‡ ‡˙È�Â�Á„ ‡ÁÈ¯ ˘"ÓÎ ,˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ ÔÈ�Ú ‡Â‰˘ ,‰¯Â˙‰

,‰Ê· ‰Ê ÌÈ¯Â˘˜ Ì‰˘ Î"‡Â .Í· ˘È ‰¯‰Ë ,È�· ÂÏ ¯Ó‡ ,ÁÈ¯Ó

ÔÂ˜È˙· ‰ÈÂÏ˙ ‰·˘ÁÓ‰ ˙˘Â„˜ ,ÌËÂÁ‰ ,‰ÏÈÙ˙‰ Ì‚˘ ‡ˆÓ�

.Ô·‰Â .ËÙ˘Ó‰

èôùîä ìå÷ì÷ éãé ìò.È·¯ Ì˘· ‰"Ú ˆ"ÈÂÏ¯Ó È˙ÚÓ˘

"Ú˜ÈÙ‡˜ 'ÒÓÚ�ÚÈ ÔÚÙÚ˘Ë Ë˘È�" Ï"‰Ê· ¯Ó‡˘ �"¯· Ì‰¯·‡

Ú·ËÓ ‡È‰ Ú˜ÈÙ‡˜) ,È�˘‰ Ï˘ Ú·ËÓ· [˙Ú‚Ï] ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï -

Â�ÂÓÓÓ ˘È¯ÙÓ˘ È"Ú ËÙ˘Ó‰ ÔÂ˜È˙˘ ÂÓÎ ÈÎ .„"ÎÚ .(‰�Ë˜

.‡È,Â Á"¯ ‰"Â˜ÈÏ· ˘¯ÂÙÓ ÌÈ¯·„‰ „ÂÒÈÂ .ÍÙÈ‰Ï ‡Â‰ ÔÎ ,È�˘Ï

משפט  עין אל הראיה ויבאו של הפשט בעומק .
זה  מפסוק רבינו שהוכיח

,ËÙ˘Ó ÔÈÚ ,Â˘¯ÈÙ Ï"ÊÁ˘ È�ÙÓ ÁÈÎÂ‰˘ ˘¯ÙÏ ˘È

˙‡ ÂÎ‰ Ô¯‰‡Â ‰˘Ó˘ Â�ÈÈ‰ ,ÔÈÚ È˜ÒÚ ÏÚ ÂËÙ˘�˘



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל סט אמור

·Â˙Î˘ ÂÓÎ(‚ ‰ÎÈ‡)·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· Ô˜Â˙È˘ ,„È˙ÚÏÂ .'ÂÎÂ ÍÏ Ô�Ú· ‰˙ÂÎÒ :(‡ ‰ÈÚ˘È)ËÙ˘Ó· ÔÂÈˆ :

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‡�ÈÚ ÏÚ ÔÈÒÎÓ„ ÔÈ��Ú ¯·Ú˙È ÈÊ‡ ,‰„Ù˙(·� Ì˘)‰Ê ÏÈ·˘·Â ,ÔÂÈˆ '‰ ·Â˘· Â‡¯È ÔÈÚ· ÔÈÚ ÈÎ :

˜�ÛÒÂÈ ‡¯(ËÓ ˙È˘‡¯·):ÔÈÚ ÈÏÚ ˙¯ÂÙ Ô· :

חכמה  מקור

לראו  יכול שאינו המתפלל וכן האור שכינה את ת

ואינו  ברורים, אינם ומחשבתו שכלו עיני וגם כנגדו

שהעננין  בתיקו"ז מבואר והנה כראוי. לכוונם יכול

קליפת  הם זעירתא, ורומי  רבתא רומי הם דמכסיין

וישמעאל  הברית,צ עשו פגם של הקליפות שהם ,

זרות  מחשבות לו באים המשפט כשמקלקל ולכן

פגם  שע"י יא, ה, בליקו"ת המבואר וכפי ואסורות.

ועי"ז  המרכבה, מן נפולות אהבות נופלים המשפט

עשו  "טיפת ומתגברין מעוקל" "משפט נהיה

רח"ל  בברי"ק פוגם ועי"ז כתב ק וישמעאל" ובבה"ּל .

שנוטה  המחשבות, הם שהעננין הוא דבריו שבכלל

ימין, לצד או שיתפלל, יועיל שלא עשו, שמאל, לצד

באריכות) ס"ג (כנ"ל להתפלל שא"צ ר ישמעאל,

שהמניעה  והראיה להתפלל. מהאדם מונעות שהם

היא  ענן, נקראת המחשבות] áeúkL[של Bîk(ג :(איכה ÀÆÈ
Cì ïðòá äúkñ" סיככת ש פירוש, תפילה", מעבור ÇÉÈÆÈÈÈ

ותגיע  תעבור שלא בכדי השמים את בענן וחצצת

לפניך  בענן ת תפילתנו חוטאים שכשישראל מפני וזה ,

לבין  בינם 'עננין' חציצה, עושים עי"ז המחשבות,

נאמר  שעליהם העוונות הם המחשבות כי השי"ת,

בינכם  מבדילים היו עוונותיכם אם כי נט) (ישעיה

שמהענן  דין למעלה מעוררין ועי"ז אלקיכם, לבין

בין  החוצץ ענן נעשה רחמים של למלאך רמז שהוא

ישראל  תפילת לבין (נ:)א השי"ת בתיקו"ז וכמ"ש ,

דכתיב, הוא הדא צלותין על מכסין דאינון עננין וכן

תפילה. מעבור לך בענן כשיבוא ãéúòìåסכות ÀÆÈÄ
התיקון ב משיח  עולם ètLî,אזLויהיה úðéça ïwúi ÆÀËÇÀÄÇÄÀÈ

áeúkL Bîk(א ètLîa(ישעיה ïBiö" :äãtz ושביה ÀÆÈÄÀÄÀÈÄÈÆ
ע"י  יהיה התיקון ששלימות בזה ונרמז בצדקה",

צדקה],ג צדקה  ע"י למשפט שיזכו כאן נרמז [וגם

,àðéò ìò ïéqëîc ïéððò øaòúé éæà בתיקו"ז כמ"ש ÂÇÄÀÇÅÂÈÄÄÀÇÄÇÅÈ
העננים  כי המשפט, שיתתקן מפני וזה הנ"ל.

המשפט, מקלקול נובעים העינים את BîkÀהמכסים
áeúkL(נב ïBiö",(שם 'ä áeLa eàøé ïéòa ïéò ék" : ÆÈÄÇÄÀÇÄÄÀÀÄ

מבחינת  עינא, על דמכסיין העננין יתעברו אז כי

ב"סכותה  המכוסה ה' עין גם תתגלה ואז הנבראים,

- "בעין" הנבראים של עין" "כי וזהו לך", בענן

בב"א. ציון ה' בשוב יראו ה', äæ,עין ìéáLáe מפני ÄÀÄÆ
שעיקרה  הברית לשמירת זכה שמירת ד שיוסף הוא

עינים ה העינים  בחינת (שהיא המחשבה ושמירת

ואחיו  אביו את וכילכל את ו כנ"ל) קיים זו ובצדקה

משפט, לבחינת זכה עי"ז משפט, בחינת יעקב,

"ציון  לעתיד שיהיה מה כעין עינים בחינת שהיא

ציון" ה' בשוב יראו בעין עין ו"כי תפדה" במשפט

הנקרא  יוסף הארת בעולם ויתגלה יתתקן שאז

נתבאר ז ציון  כי ב"משפט", תפדה ו"ציון" ,

וע"י ח בליקו"ה  זב"ז, תלויים וברית שהמשפט

ומשל  שעלה מכיון לכן, הברית. לתקון זוכה משפט

העין  ðóñBé÷ט על àø(מט ïéò".(בראשית éìò úøt ïa" : ÄÀÈÅÅÉÈÂÅÈÄ
באד"ר  מבוארים רבינו שמפני י ודברי שם, שכתב ,

שעשה  ומפני הברית] [בקדושת ה' ירא היה שיוסף

עין, עלי פרת לבן זכה לדל, מלחמו ונתן צדקה

אורות  תרפ"ו שהם פרת לבן שזכה היינו ופרת,

המוחין כ הנ"ל  הקדושים, השמות הארת שהם

עלי - שהאירו שהם הקדושים יוסף עיני על עין,

ה"עננים" ממנו נסתלקו כי השכל ועיני המוחין

עיני  - עין" ל"כי זכה שלכן העינים את המכסים

וכתב  כנ"ל. יראו, ה', עיני - "בעין" יוסף,

נ:. פנחס ˆ.דף זוה"ק ועיין כג, ד, נחלות ולקו"ה טז. ליקו"מ עיין
הגר"א. בשם כ"כ כ"ח, פתח ז"א פרצוף שערים ובפתחי ועי'˜.רנב.

יא. ו, ור"ח ה. ה, דיינים בהל' ליקו"ה ¯.היטב מדברי ג' אות בה"ל
כג. ד, איתו ˘.נחלות שלכן עשו קליפת הוא המפריע שעיקר בה"ל עיין

עשו  שהוא ופירש"י האמורי מיד לקחתי אשר כמ"ש יעקב נלחם בעיקר
יחיד. לשון ב"ענן" כאן נזכר חצצת.˙.ולכן סכותה, ורש"י תרגום

וכו'.‡. סכות שנאמר ד"ה מהרש"א לב: בתיקו"ז ·.ברכות כמבואר

פסוק ‚.הנ"ל. על להאריז"ל הפסוקים שער ועיין הנחל, ומי  בה"ל
לעיל.„.זה. שנתבאר לא.‰.כפי ג, שלוחין בליקו"ה כמבואר

עין. עלי פרת בן הפסוק על הק' באוה"ח במדרש.Â.ועיין עיין
.Ê תהלים ליקו"ת ועיין לז: דף פ"ה המוחין הארת שער בע"ח כמבואר

יוסף. גי' שציון ה.Á.ל"ו, ה, דיינים כ.Ë.ליקו"ה ברכות עיין
ז. ד, שחרית נט"י וליקו"ה עז. ויחי ילמדנו קל.È.ומדרש נשא

.Îמה ב'.עיין בסעיף לעיל יוסף. פרת בן תרפו - פרת בענין שכתבנו

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור ע 

ÂÍÈ¯ˆÂ‡Â‰ ¯Â„·˘ ˜È„ˆ ÏÎ ÈÎ ,¯Â„·˘ ÌÈ˜È„ˆÏ ÂÓˆÚ ¯˘˜È˘ ,Â˙ÏÙ˙· ÔÂÂÎÏ „Á‡ ÏÎ

חכמה  מקור

דהאי ל מוהרנ"ת  מחיזו לגמרי עיניו סתם שיוסף

עין". "עלי נקרא ולכן עלמא,

בדיבורי  ויטעה יטה שלא הכלי רק אינו המשפט
באים  המשפט את שמקלקל מי כי התפילה
מכוונת  אותו וטורדות זרות מחשבות במוחו
אינו  וכן להתפלל, כמעט יכול שאינו עד התפילה,
את  התפילה בשעת ולהרגיש לראות זוכה

כנגדו. השכינה

האמור  כל [לאחר רביז"ל מבאר הבא, בסעיף
הנ"ל  במדרגות שאינו שאדם שייך איך לעיל]
למקומה  תפילתו שתעלה וגם כראוי, יתפלל
לקדושת  צריכין שלתפילה נתבאר שהרי הראוי.
י-ה  שבטי שאר שגם המשפט] [ולשלמות יוסף

לזה. זכו לא

וגם  כראוי, לתפילה לזכות לכ"א שא"א ומובן
יכול  אינו עדיין כראוי להתפלל שזכה מי
השכינה  קומת עמה ולבנות התפילה להעלות
בכדי  התפילה בשעת לצדיק להתקשר צריך לכן
קומת  ובנין התפילה בהעלאת שיתעסק
המתפלל  שיזכה דהיינו ובפרט בכלל השכינה,

ית'. שכינתו להשראת

.å לזכות אפשר אי בשלמות שלתפלה נתבאר והנה

יזכה  [שלזה המשפט ותיקון יוסף קדושת ע"י רק

כנ"ל.] העליון חוטם בבחי' תפילתו שתהיה משיח

להעלות  יכול אינו עדיין התפילה לחרב שזכה מי וגם

קומת  עמה ולבנות הראוי למקומה התפילה את

øM÷iLמ לכן åהשכינה, ,Búlôúa ïeëì ãçà ìk Céøö ÀÈÄÈÆÈÀÇÅÄÀÄÈÆÀÇÅ
,øBcaL íé÷écvì Bîöò תפילתו שקודם יכוון נ דהיינו ÇÀÇÇÄÄÆÇ

.Ï.ז ד, שחרית המבוארות.Ó.נט"י ועצות ד. ליקו"מ שיאמרו�.קיצור לאנשיו הזהיר ע"כ רצ"ו. הר"ן ‰˙ÏÈÙ‰שיחות Ì„Â˜ מקשר הריני

והערות  מקורות

ביאורים 

,ËÙ˘Ó‰ ˙ÈË‰Ï ¯Â˘˜Â ÍÈÈ˘ ÂÓˆÚ ‰ÊÂ ,ÔÈÚÓ‰ Ï˘ ÚÏÒ‰

] ‰Ú˘‰ ˙‡ Â˜Á„ ÈÎ,[‰,Î Ó"Â˜ÈÏ· ¯‡Â·ÓÎ‡¯˜� ‰ÊÂ

ÔÈ„‰ „ˆÏ ‰ÈË�,.ÔÈÚ ‡¯˜�‰ ËÙ˘Ó· ,"ÔÈÚ"· ÂÓ‚Ù ÔÎÏÂ

ÈÂÏ˙ ËÙ˘Ó‰˘ È�ÙÓ ‡Â‰ ,ÔÈÚ ‡¯˜� ËÙ˘Ó˘ ÌÚË‰Â

¯Ó‡� ‰ÓÎÁ‰ ˘"Ú ÔÈÚÂ ,ÏÎ˘‰ È�ÈÚ· ‰�ÂÎ�‰ ‰È‡¯·

]ÔÂ˘Ï‰ Í˘Ó� Â�ÓÓ˘ ÔÈÚÓ‰ Ì‚ .Ê ,‚ ˙È˘‡¯· È"˘¯

[(‰ ,„Ï Ó"Â˜ÈÏ) ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ÊÓ¯Ó "ÔÈÚ"ÔÈÚ ÔÎÏÂ ,

.Ê"·Ê ÌÈ¯Â˘˜ ËÙ˘ÓÂ

øåãáù íé÷éãöì åîöò øù÷éù.‡È‰ ˜È„ˆÏ ˙Â¯˘˜˙‰ ¯˜ÈÚ

‰ÏÈÙ˙‰ Ì„Â˜"˘ ·˙Î ,(‡ Û„) Î"‰Ú˘·Â .‰"Ï˜ Ó"Â˜ÈÏ .‰·‰‡

‡"Î ·‰‡È˘ È"ÚÂ ,ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â Ï˘ Ú"Ó Ú"Ú Ï·˜È

Ï‡¯˘È ˙ÂÏÈÙ˙ ÏÎÓ ‰ÏÂÏÎ Â˙ÏÈÙ˙ ‰ÏÚ˙ Â˘Ù�Î Ï‡¯˘ÈÓ

˜"‰Ò· ¯‡È·Â .„"ÎÚ ."È¯Ù ˙Â˘ÚÏÂ ‰ÏÚÓÏ ˙ÂÏÚÏ ÏÎÂ˙Â

˙ÂÈÁ ÂÏ ÔÈ‡ ÛÂ‚‰˘ ÂÓÎ˘ ,['Â ˙Â‡ ,ÈÁÈÂ 'Ù] ÛÒÂÈ ·˜ÚÈ ˙Â„ÏÂ˙

˜·„˙‰Ï ·ÈÈÁ ÛÂ‚Î ‡Â‰˘ ÌÚ ÔÂÓ‰ ÔÎ ‰Ó˘�‰ ÈÏ· ÌÂÈ˜Â

Ï˘ Ú"Ó ÌÈÈ˜ÏÂ ¯ÓÂÏ Ï"ÊÈ¯‡‰ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,ÌÈ˜È„ˆÏ Â˙ÏÈÙ˙·

Ì‰˘ "Ï‡¯˘È È�ÂÓ‡ ÈÓÂÏ˘"· ÏÏÎÈ˙ Â˙ÏÈÙ˙ Ê"ÈÚ ÈÎ ,˙·‰‡Â

˙¯ÂÙ Ô·· Ì‚ 'ÈÚÂ) ‰·‰‡ ‡È‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ ,‡ˆÓ�Â .ÌÈ˜È„ˆ‰

·"Ú˙ ‚"Á Ê"·„¯‰ ˙Â·Â˘˙· Ì‚ 'ÈÚÂ ,(Ë Á Û„ ‰Ó„˜‰· ÛÒÂÈ

Â·Ï ÂÈÏÚ Ô˙Â�Â Â·¯ Ï‡ ÔÈÂÎ˙Ó - Â˙ÏÈÙ˙· - Ì„‡‰ ˙ÂÈ‰·˘

ÏÂÁÈÂ Â˘Ù� Ï‡ Â˘Ù� ¯˘˜˙˙ [ÂÈÏ‡ Â·Ï· ¯˘˜˙Ó˘ Â�ÈÈ‰„]

.ÂÈÏÚ ¯˘‡ ÚÙ˘‰Ó ÂÈÏÚ

ÂÈ˘ÎÚ˘ ,ÈÚÈ˘˙‰ ˘Â¯„ ,ıÈ˘·ÈÈ‡ È"¯‰Ï ˘·„ ˙Â¯ÚÈ· 'ÈÚÂ

ÂÈ‰È Ì‡ ˜¯ Â�È˙ÂÏÈÙ˙ ‰ÏÚ˙˘ ‡"‡ 'ÂÎ ˜"Ó‰È· Â�Ï ÔÈ‡˘

.ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÏÈÙ˙Ï ˙Â··ÂÒÓ

øåãáù íé÷éãöì åîöò øù÷éù.� 'Ù ‰ÏÎ„ ‡¯‚‡ 'ÈÚÂ�Ï·˜ ,Á

ÏÎÂ Ï"ÊÈ¯‡‰Â È"·˘¯ ˙Ú„ ÏÚ ¯ÓÂÏ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú ÏÎ·

'ÈÚÂ .‰Ï·˜‰ ÈÓÎÁ ¯‡˘Â ,ÈÁŒ˘È‡ŒÔ·‰ È¯ÙÒ· ‰"ÎÂ ,ÌÈ˜È„ˆ‰

‰„ÂÒÂ ‰ÓÚË ˙ÚÈ„È ÈÏ· ‰ÂˆÓ‰ ‰˘ÂÚ‰˘ ˙˜Á 'Ù '˜‰ Á"‰Â‡

'Ù Ï"ÊÈ¯‡Ï ˙"Â˜Ï· ‰Ê ÔÈÚÎÂ) ‰Ó˘� ÈÏ· ÛÂ‚Î ‰ÂˆÓ‰ ˙·˘Á�

Ú„ÂÈ˘ Â�È·¯ ‰˘Ó ˙Ú„ ÏÚ Â�ÂÂÎÈ˘ ÍÈÏ‡ ÂÁ˜ÈÂ 'Î ÔÎÏÂ ,(·˜Ú

.ËÏ ˜¯Ù ˘È¯ ˙ÂÓ˘ Á"‰Â‡· Î"ÎÂ .ÔÂÂÎÓÂ

øåãáù íé÷éãöì øåáéãá åîöò øù÷éù.‰¯ÈÓ‡‰ ÔÈ�Ú·

Ï"ÊÈ¯‡‰ ‰ÂÈˆ˘ ÁÏ ‰Ó„˜‰ ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ¯Ú˘ 'ÈÚ ,‰Ù·

ÌÈ‡¯ÂÓ‡Â ÌÈ‡�˙ ˙ÂÓ˘· ÔÈÂÎÈ˘ ‰ÏÈÙ˙ ÏÎ· Â"Á¯‰ÓÏ

‰ÏÈÙ˙ ÏÎ Ì„Â˜˘ ,Ì˘ „ÂÚ 'ÎÂ .ÌÓÚ ¯˘˜˙‰Ï¯ÈÎÊÈ

‰Ù·ÚÈÈÒÈÂ Â· ¯·Ú˙È Ê"ÈÚÂ ‡·È˜Ú [È·¯] ˙‡ ÌÈÓÚÙ 'È

ÏÎ Ì„Â˜ Ï"ÊÈ¯‡‰ ÂÏ ¯Ó‡˘ ,‚"‰Ú˘· 'Î Ì‚ .„‡Ó ÂÏ

.È˙ÏÈÙ˙ ‰ÏÚ˙ Ê"ÈÚÂ È¯ÂÓ ˘Ù�· È˘Ù� ˜·„‡ ‰ÏÈÙ˙

.ËÏ ‰Ó„˜‰· „ÂÚ ˘"ÈÈÚÂ

הסתלקותם. לאחר לצדיקים התקשרות

Û„ È¯Á‡ 'Ù ¯‰ÂÊ· 'Ê�ÎÂ ,¯ÙÚ È�ÎÂ˘ ÌÈ˜È„ˆ· Ì‚ ÍÈÈ˘ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ

Â˜Ï˙Ò‰˘ È¯Á‡ ‡ÓÏÚ È‡‰· ÂÁÎ˙˘‡ ÌÈ˜È„ˆ‰˘ :‡"ÚÂ .Ú



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל עא אמור

.˙¯Ó‡˜ ¯ÈÙ˘ ,‰˘Ó :ÂÓÎ ,‰˘Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯Â˜ ÌÈ˜È„ˆ‰˘ Â�ÈˆÓ˘ ÂÓÎ ,ÁÈ˘Ó ‰˘Ó ˙�ÈÁ·

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÁÈ˘Ó ˙�ÈÁ· ‰Ê ‰˘ÓÂ(Ì˘)‰ÏÈÙ˙ ÏÎÂ .ÁÈ˘Ó ‰˘Ó ‡„ ,‰ÏÈ˘ ‡Â·È ÈÎ „Ú :

חכמה  מקור

לצדיקים, ובאהבה ברצון ולהתקשר להתדבק שרוצה

מעלת  ולעוצם בהשי"ת, לדביקותם לקדושתם,

דעתם  על תפילתו שתהיה בכדי תפילתם ,קדושת

התפילה  סוד יודעים שהם בתפילתם כלולה ותהא

וכמ"ש  הראוי, למקומה להעלותה והאיך ותיקוניה

להרמ"ק  הכשר ס באלימה ע"י ועבודתם "ותפילתם :

דרך  עולות כולם ישראל של תפילתם ויהי' ההוא...

קומת  עמה לבנות כח בידם ויש הזה", הסולם

מתפילת ע השכינה  כחלק תפילתו נחשבת ועי"ז ,

עמו  יחד ויתפללו להשי"ת תיחשב פ הצדיקים וכן ,

מתפילתם  כחלק לכוון צ תפילתו שצריך מה ומלבד .

צוה  גם רבינו ההתקשרות, עיקר שזה ודעתו, בליבו

מלא  בפה כן לכל ק לומר עצמי מקשר הריני

שבדורנו. úðéçaהצדיקים àeä øBcaL ÷écö ìë ékÄÈÇÄÆÇÀÄÇ
,çéLî äLî יש בתורה שעוסק וחכם צדיק בכל כי ÆÈÄÇ

משה  מנשמת ניצוץ היא ,ר איזה זו בחינה עיקר אך

הצדיקים  שאר כל מקבלים שממנו הדור בצדיק

כוחם, את חכמים האריז"ל והתלמידי ש כמ"ש

והצדיק  להם להאיר ודור דור בכל בא שמרע"ה

וכל  הדור את המנהיג הוא משה ניצוץ  בו שיש

שלו. ענפים הם כי  אליו טפלים שבדורו החכמים

eðéönL Bîk'ת בגמ,äLî äæì äæ ïéøB÷ íé÷écväL ÀÆÈÄÆÇÇÄÄÄÆÈÆÆ
Bîk לרבא ספרא רב ÷zøîàשאמר øétL ,äLî : ÀÆÇÄÈÈÇÀÀ

בדורו.א ופירש"י  כמשה בדורו äæרבינו äLîeÆÆ
áeúkL Bîk ,çéLî úðéça(י מט àáé(בראשית ék ãò : ÀÄÇÈÄÇÀÆÈÇÄÈÉ

,äìéL המשיח מלך בזוה"ק ב שפירושו וכתב àcג , ÄÉÈ
זה  שילה, -äLî שהוא,çéLî במספר הם "כי ÆÈÄÇ

שהוא ד השווה" משה בגי' ששילה בזוה"ק כמבואר ,

משיח  נשמת היא משה נשמת כי .ה משיח,

בנין  בענין זה בסעיף להלן המבואר שכל ואע"פ

מבואר  הרי מ"מ במשיח, ולא במשה עוסק המשכן

תהיה  הדורות, שבכל המשכן בנין ששלימות לקמן

וכל  משה מנשמת ומרומם כלול שיהיה משיח ע"י

כך  זו, במדרגה לו שיש הבחי' כפי וכ"א הצדיקים.

לזה  שזכה ומי התפילה, העלאת לענין שייך הוא

נשמת  היא היא שנשמתו רבינו משה היה  בשלימות

כל  נתגלו לא עדיין חיותו שבחיים אלא משיח,

משיח  בנשמת לעולם שתבוא עד בה שיש הבחינות

בו  .ו ותאיר

שבדורינו. הצדיקים לכל פי"ד.Ò.עצמי ה' כמבואר Ú.תמר
רלח. דף פקודי פ' נה,ה.Ù.בזוה"ק מ.ˆ.ליקו"ּמ נפש חיי

עיי"ש. עליהם. ואמרת התורה מסיום מדוייק הר"ן ˜.וכן שיחות
ודרא ¯.הנ"ל. דרא בכל דמשה אתפשטותיה קיב. דף סט תיקו"ז

באורייתא. דמתעסק וחכם צדיק קהלת ˘.בכל הליקוטים בספר

השמש. וזרח חולין ˙.עה"פ לח: ביצה לט. (סוכה קא: שבת
קא.‡.צג:). צט.·.שבת פ' בראשית רבה ומדרש תרגום

משיח. גי' שילה" "יבא כתב הטורים ובבעל כדלהלן. וזוה"ק
כה:‚. כת"י.„.בראשית קיב.‰.ליקו"מ דף כמבואר Â.תיקו"ז

כא: בראשית בזוה"ק

והערות  מקורות

ביאורים 

:ÊË Û„ ˙ÂÓ˘ 'Ù ˜"‰ÂÊ· ‡·ÂÓÂ .ÔÂ‰ÈÈÁ·Ó ¯È˙È ÌÏÂÚ‰Ó

ÌÈÈ˜˙‰Ï ÏÂÎÈ ÌÏÂÚ‰ ‰È‰ ‡Ï ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚ· Ì˙ÏÈÙ˙ ‡ÏÓÏ‡˘

'ÈÙ‡ ‡Ò¯È‚ ‡È·‰ ÊÎ ˜¯Ù ˜"‰‚‡· ‡È�˙·Â] ,‡ÓÂÈ ‡‚ÏÙ ÂÏÈÙ‡

ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡ÈÂ Ù"‰Ú ÈÁÈÂ 'Ù Ï"ÊÈ¯‡‰Ï ˙"Â˜ÈÏ· 'ÈÚÂ .[‡„Á ‡Ú‚¯

˙ÂÓ· ˙ÂÎÏÓÏ �"Ó „ÂÒ· „ÈÓ˙ ¯‡˘� ˜È„ˆ‰˘˙ÂÓÈÏ˘· ¯˙ÂÈ Â

.ÂÈÈÁ· ‰È‰˘ ‰ÓÓ

משיח  משה בענין

· ·˙Î,‰˘Ó ‡„ ‰ÏÈ˘ ‡·È ÈÎ „Ú :‰Î ˙È˘‡¯· ˜"‰ÂÊ

Ô· ÁÈ˘Ó˘ Ì˘ ¯‡Â·ÓÂ ,[‰ÏÈ˘] ‡„Î [‰˘Ó] ‡„„ Ô·˘ÂÁ

,Ì‰· ˘·Ï˙˙ ‰˘Ó ˙Ó˘�˘ „Ú ÂÏ‚˙È ‡Ï „Â„ Ô·Â ÛÒÂÈ

„ÂÁÈÏ ‰�ÈÎ‰ÏÂ ‰�ÈÎ˘‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÏÂÎÈ ‰˘Ó ˜¯ ÈÎ

'È‰È˘] ‰˘Ó„ ‡„È ÏÚ ,.·È˜ Ê"Â˜È˙· ¯‡Â·Ó „ÂÚÂ .ÔÂÈÏÚ‰

‡ÓÈÈ˜Ï 'ÂÎ ‡ÈÓÂÈ ÛÂÒ· [ÔÂ˘‡¯ Ï‡Â‚ 'È‰˘ ÈÙÎ ÔÂ¯Á‡ Ï‡Â‚

‡Ê¯Â 'ÂÎ 'È‰È˘ ‡Â'‰ ‰È‰'˘ ‰'Ó (Ë ,‡ ˙Ï‰˜) ‡¯˜

ÏÏÂÁÓ - ˙ÂÓ˘� ‡Â·¯ 'Ò ÏÏÂÎ˘ ÁÈ˘Ó - ‡Â‰Â ‰ÏÓ„

.˘"ÈÈÚ .'ÂÎ

ÌÚÏ ‰Â˜Ó‰ Ï‡Â‚‰ ÈÎ ËÈ ‰˘¯Ù ¯·„Ó· ‰·¯ ˘¯„Ó· ‰"ÎÂÀ∆

.[‰Î ,‚ ÌÈ¯·„ Á"‰Â‡ ÔÂ˘ÏÎ] .ÂÓˆÚ ‰˘Ó ‡Â‰ ‰Â˜Ó‰



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור עב 

‰ÏÈÙ˙ÂÏÎ˘„Á‡Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÌÂ˘ ÔÈ‡˘ ,ÔÎ˘Ó‰ È¯·È‡ Ì‰˘ ,‰�ÈÎ˘‰Ó ¯·È‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ,ÏÏÙ˙Ó

˙ÂÏÈÙ˙‰ ÏÎ ¯˘˜ÏÂ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·˘· .„ÂÁÏ· ‰˘Ó ‡Ï‡ ‰È˙ÎÂ„Ï „Á ÏÎ ‡ÙÈ˘· ‡ÙÈ˘ ‡ÏÚ‡Ï ÏÂÎÈ

חכמה  מקור

älôúe älôz ìëå זãçà ìkL מישראלàeä ,ìltúî ÀÈÀÄÈÀÄÈÆÈÆÈÄÀÇÅ
,ïkLnä éøáéà íäL ,äðéëMäî øáéà úðéça הנקרא ÀÄÇÅÈÅÇÀÄÈÆÅÅÀÅÇÄÀÈ

בו  שורה שהשכינה ע"ש היא ח משכן והשכינה, .

שוכנת  שהיא ע"ש שכינה הנקראת המלכות מידת

מלכותו ט איתנו  וגילוי ית' אורו השראת הוא וענינה

והרמ"ק  בעולם. ע"ש י ואלוקותו שכינה שנקראת פי'

והמידות  הספירות אור את בעולם מׁשּכנת ְֶֶַשהיא

התפילה  ע"י נעשית זו  ועבודה בה. השוכנים שעליה,

העשיה  לעולם שכינתו אור המשכת הוא .כ שענינה

בביאורים]. יתפרש והמשכן השכינה איברי [ענין

ìàøNiî ãçà íeL ïéàL שיודע הגדול הצדיק אפי' ÆÅÆÈÄÄÀÈÅ
אינו  המשכן, כלי בנין של והכוונות ìBëéÈהסודות

àìòàì הראוי למקומו ãçלהכניס ìk àôéLa àôéL ÇÂÈÈÀÈÈÄÀÈÈÈÇ
,dúëeãì למקומו אחד כל ואבר אבר להכניס כלומר, ÀÀÅ

הראוי  בסדר המשכן קומת תיבנה שעי"ז .ל הראוי,

שמהם  אותיות לצרף הי' שיודע בצלאל אפי' שהרי

וארץ  שמים ה'מ נבראו שנתן מאותם שהי' ואהליאב

את  והשיגו המשכן כלי כל את בנו והם בליבו חכמה

את כל להקים יכלו לא בזה, הכלולים הסודות

ãeçìaהמשכן äLî àlà בלבד משה מכיון נ רק ÆÈÆÄÀ
בנין  של השורש ששם הדעת בסוד נשמתו ששרש

החיבור  ענין הוא דעת כי השכינה, המרכבה, וקיום

ולבנותו  לחברו יכל עי"ז ולכן ידע", "והאדם כמו

בכל  השכינה בו שתשרה באופן המשכן את ולבנות

כנ"ל  וכשבנה ,ס פרטיה שלימה", "קומה נקרא שזה

השכינה  קומת את זה עם בנה המשכן ìéáLaÄÀÄ.ע את
äæלכן -÷écöì úBlôzä ìk øM÷ìe àéáäì Céøö ÆÈÄÀÈÄÀÇÅÈÇÀÄÀÇÄ

,øBcä‡È·‰Ï להביא שצריך כוונתו התפילות את Ç

.Ê.ב בסעיף הנז' התפילה חלקי ב' על מורה הלשון שכפל יתכן
.Á.א שער אורה שערי א. כה, שמות כה Ë.רמב"ן שמות רמב"ן

פ"א. אורה שערי ד.È.א. דף ב' כרך תיקו"ז יקר אור רמ"ק
.Î.בביאורים רלח.Ï.כמבואר רלו. פקודי נח.Ó.זוה"ק ברכות

שם. פקודי רלה.�.זוה"ק רלד: דף ועיי"ש שם. מפרשי Ò.זוה"ק
עפר  בחי' שהיה משרע"ה שרק נתבאר שם ע' תורה [ועי' הזוה"ּק.

לשם]. השכינה ולהמשיך המשכן לבנות יכל בתכלית, זוה"ק Ú.ועניו
רמ. פקודי

והערות  מקורות

ביאורים 

השכינה, איברי בחינת שהיא התפילה ענין ביאור
המשכן  איברי שהם

Ì„‡ ˙¯ÂˆÂ ˙È�·˙ ÔÈÚÎ Â�ÈÈ‰„ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÓÂ˜ ‰· ˘È ,‰�ÈÎ˘‰

][:‚È Û„ ‰Ó„˜‰· Ê"Â˜È˙ 'ÈÚÌÈ�ÂˆÈÁ ,ÌÈ¯·È‡ ‚"È¯˙ ÏÂÏÎ‰

ÌÈÈÂÏÈ‚‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÏÎ Ì‰˘ ,ÌÈ�Â˙Á˙Â ÌÈ�ÂÈÏÚ ,ÌÈÓÈ�ÙÂ

ÔÈ�Ú ÏÚ ÔÈÏÏÙ˙Ó˘ ‰ÏÈÙ˙ ÏÎÂ .ÌÏÂÚ· Ô‡Î ÌÈÏ‚˙Ó˘ ÌÈÈ˜ÂÏ‡‰

] ‰�ÈÎ˘‰ Ï˘ „ÁÂÈÓ ¯·‡Ï ˙·˘Á� ÌÈÂÒÓ.„Î ˙È˘‡¯· ˜"‰ÂÊ 'ÈÚ

.[‡˙�ÈÎ˘ ‡„Â ‰ÂˆÓ È‰È‡ ‡˙ÂÏˆÈÂÏÈ‚Ï ÈÏÎ‰ ‡È‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ÈÎ

¯˘˜Ï È„Î ‡Â‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò ÏÎ ÈÎ ,‰�ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰Â Â˙ÂÎÏÓ

ÍÈ˘Ó‰Ï È„Î· ,˙ÂÏÈˆ‡‰ ÌÏÂÚ ÌÚ ,ÈÓ˘‚‰ ‰È˘Ú‰ ÌÏÂÚ ˙‡

ÌÏÂÚ· Ô‡Î Ì‚ Â˙�ÈÎ˘ ˙‡¯˘‰ ‰Ï‚˙˙˘ ‰˘Â„˜Â ‰¯‡‰ Ì˘Ó

][˙Â�ÂÂÎ‰ ¯Ú˘Â ,Á"ÚÙÂ ,„ÈÓ˙ ˙ÏÂÚ· ¯‡Â·ÓÎ¯„Ò· ‰�˜˙� Ì‚ .

‰ÏÈÙ˙‰ È"ÚÂ ,‰ÓÈÏ˘ ‰ÓÂ˜ Ì‰˘ ÌÈË¯ÙÂ ˙Â�ÈÁ· ÏÏÂÎ‰ „ÁÂÈÓ

] ‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ‰�·È˙[.ÁÏ¯ È„Â˜Ù ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎÏÎÂ˙Â

‰"·Â˜ ÌÚ „ÁÈÈ˙‰Ï(.„Ù ‰¯Â˙ ˙"Â˜ÈÏ 'ÈÚÂ .ÁÏ¯ È„Â˜Ù ˜"‰ÂÊ)

ÏÏÙ˙Ó˘Î ,ËÂ˘Ù ÔÙÂ‡· Ì‚Â .˙Â˜ÂÏ‡ ÈÂÏÈ‚Â ‰ÚÙ˘‰ Â�ÓÓ Ï·˜ÏÂ

Â‡ ,ÌÈ˘Â„˜‰ ÔÈÁÂÓ‰ Ï˘ ¯·‡‰ ÔÈ�·· ˜ÒÂÚ ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ ÏÚ

.·Ï‰ ÔÈ�·· ˜ÒÂÚ "'ÂÎ ÈÏ ‡¯· ¯Â‰Ë ·Ï" Ï˘ ‰ÏÈÙ˙· ˜ÒÂÚ˘Î

ÌÈÎÈÈ˘‰ ˙ÂÓ˘� ˘È ÈÎ ,‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ÔÈ�·· ÛÒÂ� ÔÈ�Ú Ì‚ ˘ÈÂ

] ÌÈÂÒÓ ¯·‡Ï ,˙ÓÈÂÒÓ ‰�ÈÁ·Ï,[.Á ÛÈÚÒ .„ ˙ÂÏÁ� ‰"Â˜ÈÏ

„ÁÈ· Ì‰È˙ÂÏÈÙ˙˘ Ê"·Ê ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙ÂÓ˘� Î"ÂÎ Ì‰ ÌÈÓÚÙÏÂ

· ÔÈÈÚ] ÔÎ˘Ó· ÌÈÂÒÓ ¯·‡ ÌÈ�Â·Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ˘ ,‡Î˜ ‡�È�˙ Ó"Â˜ÈÏ

ÔÈÏ‚¯„ È¯‡ÓÂ ÔÈ„È„ È¯‡Ó ˘È˘ :·Ï Û„ Ê"Â˜È˙ È¯·„ Ù"Ú ,‰"Ú

[Â˘¯Â˘ ÈÙÎ ÏÏÙ˙Ó ‡"ÎÂÈÎ ,‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ÔÈÚÎ ‡Â‰ ÔÎ˘Ó‰Â ,

ÌÈÓÈ�Ù ÌÈ¯·‡ ‚"È¯˙Ó ˙È�·�‰ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÓÂ˜ ÔÈÚÎ Â· ˘È

,Ì„‡ ˙ÓÂ˜ ÔÈÚÎ Ê"·Ê ÌÈ¯Â˘˜‰ ,ÌÈ�Â˙Á˙Â ÌÈ�ÂÈÏÚ ,ÌÈ�ÂˆÈÁÂ

] Ê"Â˜˙· ¯‡Â·ÓÎ[:‚È Û„ ÌÈ�Â˜È˙‰ ˙Ó„˜‰,·Ï „‚�Î ÔÂ¯‡‰˘

ÌËÂÁ‰ È·˜� '· ÌÈ�ÈÚ ÌÈÈ�Ê‡ ˘‡¯·˘ ÌÈ·˜� 'Ê „‚�Î ‰¯Â�Ó‰Â

˘"Ú ÔÎ˘Ó Ì˘· ‡¯˜� ÔÎÏÂ ,ÔÎ˘Ó‰ È˜ÏÁ ¯‡˘ ÔÎÂ ,‰Ù‰Â

] .Â· ˙�ÎÂ˘ ‰�ÈÎ˘‰˘‰¯Â‡ È¯Ú˘Â ,‡ ,‰Î ˙ÂÓ˘ Ô"·Ó¯ 'ÈÚ

['‡ ¯Ú˘.

ãåçìá äùî àìà.‡Â‰ ‰˘Ó˘ Ì˘ ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·Ó‰Ï Ì‚Â

,‡"Ê ‡È‰˘ ˙¯‡Ù˙‰ 'ÈÙÒ· ˘¯˘ÂÓ˘ Â�ÈÈ‰ ,‡˙È�Â¯ËÓ„ ‰ÏÚ·

ÈÏÎ‰ ‡Â‰ ˙"˙‰Â ,Ú„Â�Î ˙Ú„‰ ‡Â‰ ÂÊ ‰„Ó ˘¯Â˘ È¯‰

,ÏÂ„‚‰ ¯Â‡Ó ,‰˘Ó˘ ‰¯Â˙‰ ÛÂÒ· ¯‡Â·ÓÎÂ .˙ÂÎÏÓÏ ÚÈÙ˘‰Ï

.˙ÂÎÏÓ‰ ˙‡ ¯È‡Ó ,˙"˙



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל עג אמור

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,¯Â„‰ ˜È„ˆÏ(ËÏ ˙ÂÓ˘)˙Â˘ÚÏÂ ‡ÙÈ˘· ‡ÙÈ˘ ‡ÏÚ‡Ï Ú„ÂÈ ‡Â‰Â ,‰˘Ó Ï‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·ÈÂ :

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÓÏ˘ ‰ÓÂ˜ ‰˙Â‡(Ó Ì˘):ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ‰˘Ó Ì˜ÈÂ :

חכמה  מקור

התפילה  בתיקוני שיתעסק בכדי התפילה את אליו

קומת  עי"ז שיבנה עד למקומו חלק כל ויכניס

ו  ותפילתו Ï˜˘¯השכינה, עצמו את לקשר היינו

תפילתו  שתיכלל ובאופן ובצירוף, דעת על שתהי'

הצדיק. מתפילת áeúkLכחלק Bîk שבנו אחרי ÀÆÈ
וכוונתו משה דעת על כאו"א המשכן (שמות את

äLî,פ לט) ìà ïkLnä úà eàéáiå כל : את הביאו ÇÈÄÆÇÄÀÈÆÆ
המשכן, את מהם שיבנה בכדי למשה זה åהחלקים À

שרק  àìòàìמפני òãBé àeä צàôéLa àôéL ÅÇÇÂÈÈÀÈÈÄÀÈÈ
במקומו  וחלק חלק כל דהיינו אבר אבר להכניס

áeúkLהראוי  Bîk ,äîìL äîB÷ dúBà úBNòìå שם) ÀÇÂÈÈÀÅÈÀÆÈ
ïkLnäמ) úà äLî í÷iå זה : בענין שיש מפני , ÇÈÆÆÆÇÄÀÈ

כל  של מקומו היכן הידיעה האחת, דברים: ב'

בבחינת רק אנושי, בשכל שאינו הכל "ק חלק,

בפנימיות  יש ועוד השכיל", עלי ה' מיד בכתב

וגילוי  המשכת של נעלמת כוונה הדברים, סידור

המשכן  והקמת בנין ע"י התפילה ר השכינה, ובענין .

ע"ד  המתפלל לגבי בפרטיות גם הדבר מתפרש

כל  להעלות יכול הצדיק שרק ט' בתורה המבואר

למתפלל], השייך [ולשער הראוי למקומה תפילה

לפי  שכינה וגילוי הארה לכאו"א נמשכת ועי"ז

שכל  מפני שפע לו נמשך גם ואז מדרגתו,

השכינה  חסרון בגלל הם לאדם שיש החסרונות

פ"ט]. בתורה [כמבואר

קומת ש ובזוה"ק  בנין הוא, ענינה שהתפילה מבואר

קוב"ה  שמיחד עד העולמות, ויחוד וקישור השכינה

השכינה, המלכות, קומת נבנית שעי"ז ושכינתיה

ובזה  ואלוקותו, מלכותו גילוי לעולם כאן נמשך ומזה

מן  רשות להם אין אבל בתפילתם הצדיקים עוסקים

קומת  בנין של הסודות את ולדעת להסתכל השמים

הוא  שרק למשה זה את מביאים הם אלא המלכות

מדברי  [ע"כ השכינה. וקומת בנין לבנות יכול

הזוה"ק].

קומת  את בונים שהצדיקים רבינו ביאר כאן עד
מביאים  שאנו התפילה ואיברי מחלקי השכינה

אליהם.

הכח  את בה שיש שהתפילה לבאר בא עתה
קומת  את ולבטל השכינה, קומת את לבנות
שלמד  מה את לקיים כשמתפלל היא הסט"א,
כלומר  ולעשות, לשמור ע"מ שהוא הראוי באופן
הזו, התפילה את שכשמביא התורה, את לקיים
באותיות  המושרשים נשמות ניצוצי בה כלולים
הצדיק  ויוכל שלימות בה יש ועי"ז שלמד, התורה
השכינה  קומת עמה לבנות משיח משה בחי'

ושכינתיה. קוב"ה יחוד מזה יתהווה שעי"ז

.Ù.לט פרק ריש שמות האוה"ח מוהרנ"ת ˆ.כמ"ש בליקו"ה גירסת
פירשנו. דבריו וע"פ מכניסים. דהיינו שייפא" כל "ומעיילין ד,י, נחלות

יט.˜. כח, רלח.-:¯.דה"א דף הנ"ל בזוה"ק הנזכר ˘.כמבואר
ה'. אות לעיל

והערות  מקורות

ביאורים 

øåãä ÷éãöì úåìéôúä ìë øù÷ìå.ÏÏÎ· �"·‡¯ 'ÎÂ

,Ï"ÊÈ¯‡‰Â È"·˘¯Î ˙Â¯Â„‰ È„ÈÁÈ ÏÚ Â˙�ÂÂÎ˘ ÈÚÈ˘˙‰

.ÁÈ˘Ó ‰˘Ó ÏÚ (Ó"Â˜ÈÏ· ¯ÎÊÂÓ‰ ˜È„ˆ Ì˘·) Â˙�ÂÂÎ ¯˜ÈÚ·Â

È·¯ ˘"ÓÎÂ ˙Â¯Â„‰ È„ÈÁÈÏ ‡Â‰ "¯Â„‰ ˜È„ˆ"Ï ‰�ÂÂÎ‰ ¯˜ÈÚÂ

Â�È„È· ÏÏÎ˘ ,˙"ÏÚ· ÔÂ˘‡¯‰ Â·˙ÎÓ· ÔÈË˘ÏÂËÓ ÔÓÁ�

ÏÏÎ ˙‡ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÓ˘� Ì‰˘ ,Ï"ÊÈ·¯ ‡Â‰ ¯Â„‰ ˜È„ˆ˘

ÍÈ¯ˆ ,"Â�¯Â„"·˘ Ô"¯‰ÁÈ˘· ·˙Î˘ ‰ÓÂ .Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘�

Â˙Ó˘�˘ ˜È„ˆ· ÌÈÏÂÏÎ‰ ˙ÂÓ˘�‰ ÏÎÏ ‰�ÂÂÎ‰ ¯Â„˘ ,˙Ú„Ï

'ÒÓ Ï"Ê¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ¯‡Â·Ó‰ ÔÈÚÎ) ˙ÈÏÏÎ ‰Ó˘� ‡È‰

˘¯Â˘ ‡Â‰Â ,[‰ ,‡Î ‰�Â·˙Â ‰ÓÎÁ· „ÂÚ ÔÈÈÚÂ] (ÔÈ·Â¯ÈÚ

¯Á‡ Â‡ Â�ÓÊ Ì„Â˜ ÂÈ‰ Ì‡ Ì‚ Â· ÌÈÏÂÏÎ‰ ˙ÂÓ˘�‰ ÏÎÏ

.¯ËÙ�˘

,÷éãöì úåøù÷úää é"ò ììôúîì ùéù úìòåúä ïéðòá
,äìéôúá ÷æçúäìå ú"éùäá ïéîàäì åðîî ìá÷îù çëäå

.äáùçîä úùåã÷ì åãé ìò úåëæìå."ÌÈ‡ÂÏÈÓ"· ÔÈÈÚ

äùî ìà ïëùîä úà åàéáéå.'Ù È„Â˜Ù 'Ù '˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ 'ÈÚ

ÔÎ˘Ó· Ë¯ÙÂ Ë¯Ù ÏÎ· '‡�˘ ‰˘Ó ˙‡ '‰ ‰Âˆ ¯˘‡Î Ù"‰Ú ,ËÏ

‰Âˆ ¯˘‡Î Â‰Â‡˘Ú ÈÎ ÔÎ˘Ó‰ ÈË¯Ù ÏÎ· ·Â˙Î‰ ÚÈ„Â‰Â ,'ÂÎ

'˜‰ Á"‰Â‡· 'ÈÚÂ] .Ì‰ÈÏÚ ÔÈÂÎÈ ¯˘‡ ˙Â‡ÏÙ� ÏÎ· ‰˘Ó ˙‡ '‰



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור עד 

ÏÎÂ,‰ÏÈÙ˙‰ ÍÂ˙· ÌÈ˘·Ï˙� Ì‰Â ,˙ÂÓ˘� ÈˆÂˆÈ� Ì‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÎ ,˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï „ÓÂÏ Ì„‡˘ ‰¯Â˙‰

.* ¯Â·ÈÚ ˙�ÈÁ·· Ì˘ ÌÈ˘„Á˙�Â

.Ì˘ ÌÈ˘„Á˙�Â ¯Â·Ú ˙�ÈÁ·· ˙ÂÎÏÓ‰ ÍÂ˙· ÌÈ‡· ˙ÂÓ˘�‰ ÏÎ˘ ,ÌÈÏÂ‚Ï‚· ‡·ÂÓÎ*

חכמה  מקור

åהנהìëãîBì íãàL äøBzä שיוכל את øîLìבכדי ÀÈÇÈÆÈÈÅÄÀÉ
רצונו  על לעבור לא ה', איסור,ת מצות úBNòìåÀÇÂ,בשום

של  החלקים ב' שהם מצוותיו, כל את לקיים כלומר,

- ולעשות תעשה, לא מצוות - לשמור התורה, קיום

האופן  הוא זה לקיים ע"מ והלומד עשה, מצוות

ת"ת  מצות של חדש .א המושלם בזוהר נתבאר ב והרי

úBiúBàäש  ìk התורה úBîLð,של éöBöéð íä שישים כי ÈÈÄÅÄÅÀÈ
נשמות  רבוא ס' נגד מכוונים שבתורה אותיות רבוא

כראוי ,ג ישראל  בתורה כשלומד ד וכשעוסק דהיינו

מתקשר  לקיים, מנת על כלומר ולעשות, לשמור ע"מ

התורה  לאותיות השייכים נשמות ניצוצי אותם כל עם

älôzä,שלמד  CBúa íéLaìúð íäå אדם כשאותו ÀÅÄÀÇÀÄÀÇÀÄÈ
עיקר  כי שלמד, מה את ולעשות לשמור שיזכה מתפלל

לזה  לזכות שמתפלל ע"י הוא התורה והנשמות .ה קיום

בחי' שהיא התפילה בפנימיות להיכלל חפצים הנ"ל,

שכינה  השכינה ו מלכות, בנין הוא התפילה ענין כל כי ,

הנשמות  וכשניצוצי כנ"ל. מלכותו וגילוי הק'

בתוך  נכללים שלמד התורה באותיות המושרשים

מלכותו  גילוי שהיא התפלה, את מאירין הם תפילתו,

ענין  [שהוא כח בשכינה ניתוסף ועי"ז ושכינתו,

לעלות  יכולה בכך בסמוך] שיתבאר מ"ן העלאת

הארה, שפע, ממנו ולקבל קוב"ה, עם ולהתייחד

הנשמות  לניצוצי ממשיכה היא שאותם חדשים, ומוחין

בה, הם åהכלולים íLאז íéLcçúð שמקבלים היינו ÀÄÀÇÀÄÈ
חדשים  ומוחין øeaò.הארה úðéçáa הוא העיבור וענין ÄÀÄÇÄ

עוסק  האדם ואם מדרגתה, עם לעולם באה נשמה כל כי

חדשה  הארה נשמתו שתקבל לזכות יכול כראוי בתו"מ

מעולם  בה היתה עיבור,.ז שלא בשם מכונה זו והארה

ביותר  הקטנה המדרגה את לקחת ענינו עיבור כי

שלם  בנין ממנה ולבנות ומושלמת בנויה לא ח שעדיין

רמ"ח קומה של נקראים שהם גידים ושס"ה איברים

נבנים  הם עיבור ובבחינת נבנתה, לא שעדיין שלימה

מושלם  כדבר יתגלו העת שבבוא עד שם ונזדככים

הנקרא  השפע שזהו הדבר יתבאר ולקמן עצמו . בפני

התפילה. ע"י שנמשך "הולדה"

),íéìebìba àáenk הגלגולים שער שכל ט בספר , ÇÈÇÄÀÄ
יש Lהנשמות  הקליפות לעמקי אדה"ר בחטא נפלו Æ

אבל מדרגות, חילוקי כמה úBîLpäבהם ìk בכל ÈÇÀÈ
הם  אזי לעולם לבוא זמנם כשמגיע מדרגותיהם

,øeaò úðéçáa úeëìnä CBúa íéàa נגמר ושם ÈÄÀÇÇÀÄÀÄÇÄ
וזוהמת  והפסולת מהסיגים נזדככות וגם בנינם

של  תפילותיהם ע"י נעשה זה ודבר הקליפות.

הצדיקים  תפילות ע"י נעשה זה ובעיקר ישראל

השכינה  משכן ובנין העולמות קישור סוד שיודעים

מצוות ˙. רמ"ח את ולעשות ל"ת, משס"ה אחת על יעבור שלא לשמור
המשנה  את ו'. הלכה פ"ג ת"ת הלכות הרמב"ם על בכס"מ פי' כן עשה.

הלימוד ‡.באבות. הוא לקיים ע"מ שהלימוד מבואר ד,ה. באבות
יונה. רבינו בפי' עיי"ש ג.·.האמיתי. יד, ליקו"מ צא. דף שה"ש

מג"ע ‚. ועיין נשמתא. ירית אורייתא דירית מאן כד: ויקרא ובזוה"ק
זה. בענין ואתחנן להתקשר „.פ' זוכה אינו כראוי לימודו אין אם כי

נשמות. ניצוצי אותם ועי'‰.עם ד,ה,ז,יד. סעיפים ה"ה ר"ח ליקו"ה

ד. נחלות וכ"ה Â.ליקו"ה לעיל, וצויין בזוה"ק רבות פעמים כמבואר
המלכות. השכינה, בסוד היא שהתפילה האריז"ל וכתבי בתיקו"ז
ועוד. פ"ד ליקו"ת ב. מט, מא. בתורה רביז"ל זאת הביא ובליקו"מ

.Ê.י"ב בהקדמה עיי"ש הגלגולים. בשער רמח"ל Á.האריז"ל.
קכח. פתח חכמה פתחי שעה"כ Ë.בקל"ח ועי' לט. יג, יב, הקדמה

שער  ח"ב וע"ח פ"ג. הנסירה שער וע"ח ו'. ד', דרוש הלילה דרושי
ב'. פרק הצלם

והערות  מקורות

ביאורים 

'ÈÚÂ .‰˘Ó ˙�ÂÂÎ ÏÚ Â‰Â‡˘Ú˘ ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ÔÈ�Ú· ˙˜Á 'Ù ˘È¯

Ï·È˜ ÌÈ¯·„‰ „ÂÒÈÂ ,Ë ,Á ÌÈÙ„ ‰Ó„˜‰· ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ Ô· ¯ÙÒ·

.[Ë"˘Ú·‰Ó

ãîåì íãàù äøåúä ìëå.ÔÈ·‰Ï Ô˙È� "‰¯Â˙‰ ÏÎ" ÔÂ˘Ï‰Ó

„ÓÂÏ Ì‡ Û‡ ‡Â‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯È‡Ó ‰ÏÈÙ˙Â ‰¯Â˙˘ ‰Ê ÔÈ�Ú˘

¯˜ÈÚ È‡„ÂÂ· Í‡ .˙·˘ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ ÏÏÙ˙ÓÂ ,˙Â�ÂÓÓ È�È„

ÏÚ ÏÏÙ˙Ó˘Î ˙È˘Ú� ,˙ÓÏ˘ÂÓ ˙Â„Á‡· ‰¯‡‰‰Â ¯Â·ÈÁ‰

.·Î ,„ ˙ÂÏÁ� ‰"Â˜ÈÏ - .ÔÏ‰Ï„ÎÂ ,„ÓÏ˘ ‰¯Â˙‰

úåùòìå øåîùì ãîåì.Â�·˙Î˘ ‰ÓÙ"Ú :ÌÏ˘ÂÓ‰ ÔÙÂ‡‰

Ì˘Ï ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ „ÂÓÈÏ‰ ¯˜ÈÚ ,„ÂÒ Ù"ÚÂ .‰�˘Ó· ¯‡Â·Ó‰



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל עה אמור

Â‰ÊÂ(ËÈ ÌÈÏ‰˙),˙ÂÓ˘�‰ ˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰ ,ÌÈÓÂ ˘‡ ‡Â‰˘ ,‰¯Â˙‰ Â�ÈÈ‰ ,Ï‡ „Â·Î ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈÓ˘‰ :

חכמה  מקור

שהיא  המלכות אל מ"ן מעלין שעי"ז בתפילתם,

עם  להתייחד מתעלה המלכות ועי"ז התפילה,

באותם  להשפיע ומוחין הארה מקבלת ואז קוב"ה,

הםåנשמות  íLעי"ז íéLcçúð י. ÀÄÀÇÀÄÈ

כללי  באופן הנשמות והתחדשות מ"ן העלאת ענין ביאור
המהלך  בדרך נפש לכל השווה באופן ולבסוף האמת, בחכמת להעוסקים הדברים את נבאר בתחילה 

התורה  של

הדברים  יסודות את נביא הנשמות, והתחדשות מ"ן העלאת בענין כאן המובא את להבין בכדי

בשעה"כ  עם כ במקורן. ולהתייחד לעלות כח המלכות מידת שהיא בשכינה שיהי' שבכדי נתבאר,

הקדושה  וחלקי ניצוצי העלאת שהוא מ"ן לשכינה להעלות ישראל נשמות צריכים קוב"ה,

מעשיהם  כל עם עולה נשמתם לילה שבכל הצדיקים נשמות ע"י נעשה וזה הנמוכים. ממקומות 

נשמותינו  שורש שהיא המלכות, השכינה, לתוך ובאה  אל ל הטובים שעלו הקדושה ניצוצי וע"י

השכינה  כי ומוחין שפע ממנו ולקבל קוב"ה עם להתייחד הלילה בחצות כח בה יש השכינה,

של  הטובים ממעשיהם בי יש ומצוות רצונות איזה עם כלומר, קאתינא, ברי במה חזו אומרת

של ובפרט שמחה ישראל, המעוררת בשכינה והתפארות קישוטים כעין נעשים ועי"ז הצדיקים,

בבוקר  נשמות אותם כל מקבלים ואז, ומוחין. שפע בה ולהשפיע עמה להתייחד הקב"ה אצל ורצון

רבה, - גדלה המלכות שכשהאמונה, אמונתך, רבה לבקרים, חדשים סוד שזהו חדשים מוחין

לבקרים.¯·‰[שז"פ חדשים - בבוקר המוחין להתחדשות בה הנכללים זוכין אמונתך],

פ  ביאור באופן המ"ן מהמדרגות וענין הקדושה וחלקי ניצוצי מקבלת שהשכינה הוא, שוט

ולהיכלל מ הנמוכות  להתייחד וההשתוקקות ורצון הקב"ה, לפני התפארות ומגלה באה זה ועם ,

זה  וענין בה, ומשפיע ונתייחד הקוב"ה אצל רצון מעוררת ובזה מקוב"ה, והארה שפע ולקבל בו,

תפילה  ע"י בעיקר ענין נ נעשה שעיקר ומכיון התפילה. על הזה הענין את מפרש רבינו ולכן ,

הנמוכים  ממקומות ניצוה"ק להעלות הוא מ"ן בתפילות ס העלאת להשתמש הצדיקים צריכים לכן ,

ההתפארות, עיקר ובזה הנמוכה ממדרגתם הקדושה ניצוצי מתבררים תפילתם שע"י ישראל

לתפילותינו  הצדיקים צריכים ולכן דקוב"ה. שמא אתייקר כדין יתרו, אתי כד שעל ע בבחינת בכדי

קוב"ה  יחוד ויתהווה לשכינה מ"ן יעלו דייקא ושכינתיה.ידם

,eäæå אותיות של הנשמות שניצוצי שנתבאר מה ÀÆ
ועי"ז  בה ומאירין התפילה בתוך נתלבשים התורה

בפסוק נרמז הארה, בתוספת שם יט)נתחדשין :(תהלים
,ìà ãBák íéøtñî íéîMä השמים רבינו ומפרש ÇÈÇÄÀÇÀÄÀÅ

מלשון  כדלהלן.פ מספרים ואור ספיר כמו הארה

íéîeשמים  Là àeäL ,äøBzä eðéä השמים צ - ÇÀÇÈÆÅÇÄ
ומ'י'ם' מאש' כלולים הם כי זה, בשם ולכן ק נקראים

אש  נקראת התורה גם כי שמים בשם נקראת התורה

כמ"ש אש, כג)ומים, נאם (ירמיהו כאש דברי כה הלא

כמ"ש ומים, נה)ה', לכו (ישעיה צמא כל הוי

.È.הנ"ל שעה"כ ע"פ דלעיל הביאור שם.Î.כל עי'Ï.שעה"כ
ע"ח. תורה ליקו"מ ועיין פ"ג. הנסירה שער בע"ח Ó.ע"ח כמבואר

ט. ח, פרקים ח"ג ב' ושער ו'. פרק ח"ב ב', שער ובמבו"ש פ"א. י' שער

פי"ז. הנ"ל.�.וש"ג בשעה"כ ג,ח.Ò.כמבואר נזיקין בליקו"ה כמבואר
.Ú.שכ"כ נפש בחיי ועוד.Ù.עיין יב. בתיקו"ז פנחס ˆ.כמ"ש זוה"ק עי'

ברע"מ. יב.˜.רנז. חגיגה

והערות  מקורות

ביאורים 

È"Ú ,‰˘Ú� ‰Ê „ˆÈÎ ÔÓ˜Ï ¯‡Â·Ó‰ Â‰ÊÂ ‰È˙�ÈÎ˘Â ‰"·Â˜ „ÂÁÈ

.‰ÏÈÙ˙‰

íéîå ùà àåäù äøåúä.ÁÂÎ· ÔÎÏÂÏ˘ ÁÎ‰ ˙‡ ÚÈ�Î‰Ï ‰

‡Â‰˘ Ï‡ÚÓ˘È - ÔÈÓÈ‰ Ï˘Â ,˘‡ ‡Â‰˘ Ó"Ò‰ ,Â˘Ú - Ï‡Ó˘‰



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור עו 

ÌÈ‡·Â·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ï‡ „Â·Î ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‰ÏÈÙ˙‰ ÍÂ˙·(ÂÒ ÌÈÏ‰˙)È˙Ï‰˙Â :˙�ÈÁ· ,Â˙Ï‰˙ „Â·Î ÂÓÈ˘ :

‰È�‡ÓÏ ‡¯˜ Ô�ÁÂÈ È·¯ ÈÎ ,Â�˙Â‡ ˙˘·ÏÓ ‡È‰˘ Ì˘ ÏÚ ,„Â·Î ˙‡¯˜�‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ÌÚ ˙ÂÓ˘�‰Â .ÍÏ ÌËÁ‡

˙‡ÏÚ‰ ˙�ÈÁ·· ‰ÏÈÙ˙‰Ï ÔÈ¯È‡Ó ˙ÂÓ˘�‰ :‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯È‡Ó Ô‰Â ,Ï‡ „Â·Î ˙‡¯˜� ‰Ê È„ÈŒÏÚÂ ,‡˙Â„·ÎÓ

חכמה  מקור

כשאדם ר למים  נעשה התיקון שעיקר נתבאר ולעיל .

משס"ה  לשמור כולל שזה ולעשות לשמור לומד

היא  האש כי הגבורה, באש יצרו, על שיתגבר לאוין

צד  בתורה גם ויש השמאל, צד שזה הגבורה מצד

החסד  מימי שהם סב.:)ימין סא: אחרי שורש (זוה"ק שזה

הכלולה  והתורה עשה, מצוות רמ"ח של "לעשות"

עמודא  בזוה"ק נקראת אש, - ושמאל מים, - מימין

חסד  כוללת התפארת מדת כי תפארת, - דאמצעיתא

התורה  ואותיות רבינו eðéäוגבורה. כוונת כלומר, ÇÀ
ל  אלא לתורה úBîLpä,אינה úðéça המושרשות ÀÄÇÇÀÈ

מה  את לקיים שיזכה וכשמתפלל התורה, באותיות

התורה  אותיות שהנשמות, שרוצה נמצא שלמד

עצמם  הנשמות וכמו"כ תפילתו לדברי יכנסו שלמד,

וזמש"כ  בתפילתו, להיכלל CBúaהםåחפצים íéàáÈÄÀ
áeúkL Bîk ,ìà ãBák úðéça àeäL ,älôzä תהלים) ÇÀÄÈÆÀÄÇÀÅÀÆÈ

Búläz,סו) ãBáë eîéN לו : הראוי בכבוד ש הללוהו ÄÈÀÄÈ
היא  תהילתו כי להללו, צריך לכבדו שבכדי מפני

התפילה ,ת כבודו  היא éúläúeותהילתו :úðéçaÀÄÇÀÄÈÄ
Cìתפילתי  íèçà נקראת התפילה ובאמת, כנ"ל. ÆÁÈÈ

שמו  ולגדל ה' את לכבד תכליתה שזו מפני גם כבוד

על  מעידין אנו שבתפילה ב, ט, בתורה כמבואר

מפני  צרכיו", "שאלת של בחלק גם אחדותו,

בידו  שרק בזה מגלים אנו להשי"ת שכשמתפללין

ביאר  וכן ו. ס"ב, בתורה וכ"ה הטבע לשנות הכח

גילוי  שלימות שעיקר א, ו, המנחה תפילת בליקו"ה

בידו  שרק מודין אנו שבזה תפילה, ע"י הוא כבודו

ובעיקר, תהילתו. כבוד שימו הפסוק, אמר ולכן הכח,

מקום  של שבחו בחלק התפילה ידי על כבודו נתגלה

"תהילתו". úàø÷päהנקרא älôzä íò úBîLpäåÀÇÀÈÄÇÀÄÈÇÄÀÅ
íL ìò ,ãBák מפניàéäL התפילהíúBà úLaìî א, ÈÇÅÆÄÇÀÆÆÈ

התפילה  נקראת ולכן כנ"ל, בה הכלולים הנשמות את

כבוד  dðàîìבשם àø÷ ïðçBé éaø ék לבגדיו ÄÇÄÈÈÈÈÀÈÅ
,àúeãaëî נמצא האדם, את מכבד שהבגד מפני ÀÇÀÈ

כבוד. נקרא הבגד, äæשהלבוש, éãéÎìòå מפני ולכן, - ÀÇÀÅÆ
בה המלובשות ìà"התפילה,úàø÷ðהנשמות ãBák" ÄÀÅÀÅ

לנשמות, לבוש שהיא והתפילה ïäåמפני הנשמות ÀÅ
.äæì äæ ïéøéàî רבינו שהביא הפסוקים שב' ונראה, ÀÄÄÆÈÆ

ע"י  שנעשין הפעולות שתי את מפרשים לעיל,

בתפילה. הנשמות מספרים ‰‡'שנכללים "השמים ,

אל, כבוד בתוך באים שהנשמות דהיינו אל", כבוד

התפילה. את ומאירות באות שהנשמות נתבאר ובזה

.'·‰Â שהתפילה דהיינו תהילתו", כבוד "שימו

הלבוש  שהיא מפני אותם מאירה כבוד, הנקראת

יתפרש  ובזה כדלהלן. נתחדשים הם ובתפילה שלהם

אש  שהיא התורה דהיינו ומים אש השמים, הפסוק

לניצוצי ב ומים  שהכוונה לעיל úBîLpäÇÀÈ,שנתפרש
òä úðéçáa älôzäì ïéøéàî,ïéá÷eð ïéî úàì והארת ÀÄÄÀÇÀÄÈÄÀÄÇÇÂÈÇÇÄÀÄ

שמקשר  ע"י נעשה, לתפילה הנשמות וחיבור

מתפלל  כי הנשמות, התורה, אותיות את בתפילתו

הנשמות, נכללות ועי"ז שלמד, מה את לקיים שיזכה

ז.¯. ותענית יז. ב"ק בתהילים.˘.עי' המפרשים כך ˙.ע"פ
רביז"ל. דברי ע"פ לפרש יותר ‡.נראה והוא ליקו"מ, בכת"ּי כ"ה

(תרי"ב)]. בחיי"מ גם נזכר זה [כ"י רנ"ז.·.מבואר. פנחס זוה"ק עי'
אש. שבע"פ, ותורה מים. שבכתב, שתורה מפרש ושם ברע"מ.

והערות  מקורות

ביאורים 

] ˘Á� ‡¯˜�‰ ÌÈÓÛ„ ·Ï ÔÂ˜È˙ Ê"Â˜È˙· ‰Ê ÏÎ ¯‡Â·ÓÎ

.[‡"¯‚‰ ¯Â‡È·· ˘"ÈÈÚÂ . :ÂÚÂÊ‰ ‰ÓÈÏ˘‰ ‰¯Â˙‰ ÔÎÏÂ

Ïˆ‡ ·¯Á ‰˘ÚÈ˙˘ ,‰ÏÈÙ˙· ,˙ÂÎÏÓ· ÁÎ ˙�˙Â�˘ ÂÊ ‡È‰

˙ÂÁÂÎ ˙‡ ÏÈÙÈÂ ‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ÌÈ˜È ‰„È ÏÚÂ ÁÈ˘Ó

.‡"ËÒ‰

ïéá÷åð ïéî úàìòä úðéçáá.Ô"Ó ˙‡ÏÚ‰ Ï˘ ÌÈ¯·„‰ ¯„ÒÂ

˙ÂÏÚ‰Ï ÁÎ ‰· ˘È Ê"ÈÚÂ ,˙ÂÎÏÓÏ Ô"Ó ÔÈÏÚÓ ˙ÂÓ˘�‰˘ ,‡Â‰

Ï·˜Ï ‡"Ê ‰ÏÚ˙� Ê"ÈÚÂ .‡"Ê ,‰"·Â˜Ï Ô"ÓÌ‰ÓÂ ,‡"Â‡Ó ÔÈÁÂÓ

Ê"Î ¯‡Â·ÓÎ ‰· ÌÈÏÂÏÎ‰ ˙ÂÓ˘�Ï ‰ÚÈÙ˘Ó˘ ˙ÂÎÏÓÏ ÚÈÙ˘Ó

.‚"Ù ‰¯ÈÒ�‰ ¯Ú˘ Á"Ú·



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל עז אמור

˙ÂÓ˘�‰Â ,¯Â·ÈÚ ˙�ÈÁ·· Ì˙Â‡ ˙˘„ÁÓ ‡È‰˘ ,ÔÈ˘Â„Á ˙�ÈÁ·· ˙ÂÓ˘�‰Ï ‰¯È‡Ó ‰ÏÙ˙‰Â ,ÔÈ·˜Â� ÔÈÈÓ

˙�ÈÁ·· Ì‰ ¯Â„·˘ ˜È„ˆÏ ˙Â‡·ÂÓ‰ ‰ÏÈÙ˙· ÔÈ˘·ÂÏÓ‰(‰Ó ÌÈÏ‰˙):ÍÏ ˙Â‡·ÂÓ ‰È˙ÂÚ¯ ‰È¯Á‡ ˙ÂÏÂ˙· :

חכמה  מקור

שעי"ז  בשכינה, בתפילה, התורה, אותיות ג שהם

הנשמות  המלכות,מעלין בחינת שהיא לתפילה,

ולהתייחד  לעלות כח בה נתוסף ועי"ז מ"ן. השכינה,

נמשכת  שמהם חדשים מוחין ממנו ולקבל קוב"ה עם

נקראת  זו והארה בה, הכלולים נשמות לאותם הארה

וזמש"כ  הנשמות, נתחדשין שעי"ז עיבור בשם

.ïéLecç úðéçáa úBîLpäì äøéàî älôzäå וכ"ז ÀÇÀÄÈÀÄÈÀÇÀÈÄÀÄÇÄÄ
מאירים  שפירושו מספרים, השמים בפסוק גם נתפרש

ואור  ספיר מאירין ד מלשון הנשמות שהתורה, -

התפילה  את מאירין מספרים, השמים, וזה לתפילה,

מקבלים  מספרים, מתפרש וכמו"כ אל. כבוד הנקראת

כנ"ל,ה הארה  התפילה היינו אל" àéäLÆÄ,מ"כבוד
íúBàהתפילה  úLcçî הנשמות øeaò.את úðéçáa ÀÇÆÆÈÄÀÄÇÄ

ומתפלל  בתורה שהעוסק למעשה, הדברים וכוונת

ונכללו שעלו הנשמה ניצוצי אותם להשי"ת, ·Âע"ז
מופלג  ורצון השתוקקות לו מאירין ובתפילתו

יתברך  אורו עליו שישרה ומתגעגע שרוצה בתפילתו

נשמתו  תיכלל ורצון ,ו ושם חשק אצלו ומתעורר

בהתלהבות  בהשי"ת ז להתפלל ולהתדבק ובחיות,

הדבקות  היא התפילה עיקר כי תפילתו, בשעת

גדולה .ח בהשי"ת  הארה לנשמתו מאירה התפילה וכן

המוחין  לו ט והתחדשות שנתחדשין זוכה זה ובכלל

אמיתים  מוהרנ"ת י חידושים וכתב שזה כ . שהגם

אבל  שלמד, ממה אחר ענין עם כשמתפלל גם נעשה

על  כשמתפלל ועצומה גדולה מעלה הוא בודאי

נתייחדים  הם שאז בתוה"ק שלמד דברים אותם

ביותר. זא"ז ומחזקים בשלימות

øBcaL ÷écvì úBàáenä älôza ïéLaìîä úBîLpäåÀÇÀÈÇÀËÈÄÇÀÄÈÇÈÇÇÄÆÇ
הנשמות  את הכוללת ותפילתו עצמו שמקשר ע"י

שבדור, לצדיק המובאות בתפילות íäÅהמלובשין
úðéçáa(מה úBìeúa(תהלים הנשמות : ל שהם ÄÀÄÇÀ

שע"י  לעיל שנתבאר ואע "פ בתולות. הנקראות

שעי"ז  ויחוד, מ"ן, העלאת  נעשה תפילותינו

שהם  ההארה לגבי מ"מ עיבור, בבחי' נתחדשים

שהם  ההארה נחשבת אין הצדיק מתפילת מקבלות

עדיין  נחשבות הם אלא כיחוד, מאתנו מקבלים

הארה. קיבלו ולא נתייחדו, לא שמעולם כבתולות

של  (חברותיה) רעותיה נקראים אלו ונשמות

כי  המשיח, למלך המובאת הכלה שהיא התפילה

כלה  הנקראת השכינה, המלכות, היא ,מ התפילה

נשמות  שהם שבתולות התפילה, באים נ דהיינו ,

,äéøçà הנשמות שהם התפילה, דהיינו הכלה אחרי ÇÂÆ
יחד äéúBòøהנקראות  שנתחברו מפני התפילה של ÅÆÈ

Cìעמה  úBàáeî,משיח משה בחי' הדור לצדיק ÈÈ

משעה"כ.‚. לעיל שער „.כמבואר ע"ח קל"ו: תרומה זוה"ק יב., תיקו"ז
המלכות. היינו אל כבוד מאירין ז"א, השמים נתפרש שם כג. דף פ"ה ה'
הפסוק. פי' שכן תצא כי פ' בזו"ח גם ועי' כנ"ל. תפילה היא והמלכות

מאירים.‰. הארה, שמקבלים זה פסוק על ח. דף הזוה"ק בהקדמת כדפירש
.Â וכלל ד"ה בסופה לא בתורה - רבינו שביאר וכפי מ"ן. העלאת ענין שזה

המבוארות".Ê.הדבר. ותורה Á.מ"עצות פד תורה ח"ב בליקו"מ כמבואר
ועוד. שלו.Ë.צט במוח הנמצאת נשמתו שמתחדשת בע"ח כמבואר

.È.כא ד, נחלות ליקו"ה כב.Î.ע"פ ד, נחלות לקמן Ï.ליקו"ה כמבואר
רלה.Ó.בתורה. פקודי בזוה"ק זה פסוק בענין כב:�.כמבואר בתיקו"ז

השכינה. של ריעותיה שהם ריעותיה, אחריה נשמות. המה בתולות כן, פי'

והערות  מקורות

ביאורים 

äéøçà úåìåúá..Â„ÁÈÈ˙� ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ Â�˘¯ÈÙ˘ ‰Ó ‰‡¯

'‰Ï‰ Ù"‰Ú Â�ÈÊ‡‰ 'Ù ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ ¯ÙÒ· Ï"ÊÈ¯‡‰ Î"˘Ó· 'ÈÚÂ

˘È˘ ÚÓ˘Ó Ì˘Ó ,‰È˙ÂÚ¯ ‰È¯Á‡ ˙ÂÏÂ˙· Ù"‰Ú ,˙‡Ê ÂÏÓ‚˙

Â�ÈÈ‰ ‰È˙ÂÚ¯Â ,˙ÂÏÂ˙· Ì‰Â Â‡· ‡Ï˘ ˘ÈÂ ÂÎÏ‰Â Â‡·˘ ˙ÂÓ˘�

Ì‰ ,‰È˙ÂÚÈ¯Â ,˙ÂÏÂ˙·˘ ¯˘Ù‡ Ê"ÈÙÏÂ .ÂÎÏ‰Â Â‡·˘ ˙ÂÓ˘�‰

.˙ÂÓ˘� È‚ÂÒ '·

äéúåòø äéøçà ,úåìåúá.˘¯ÈÙ ,‡ ,·� 'Ù ˙ÂÓ˘ ‰·¯ ˘¯„Ó·

‰È¯Á‡ ˙ÂÏÂ˙· ˘¯ÈÙÂ ‰˘ÓÏ Â‡È·‰˘ ÔÎ˘Ó‰ ÏÚ ˜ÂÒÙ‰

,¯‡Â·ÓÂ .ÌÈÚ¯ ÌÈ‡¯˜�˘ ‰È˙ÂÚ¯ ,Ï‡¯˘È Ì‰ ÍÏ ˙Â‡·ÂÓ

‡Â‰ Ï˘Ó�·˘ ‰ÏÎÏ ˙ÂÏÂ˙·‰ Ï˘ ÒÁÈ‰ ÈÂ�ÈÎ ‡Â‰ ‰È˙ÂÚ¯˘

‰�ÂÂÎ‰ ,Â�È·¯ ˘Â¯ÈÙÏÂ .‰ÏÎ ˙‡¯˜�‰ ‰�ÈÎ˘‰ ‡Â‰˘ ÔÎ˘Ó‰

.[.ÌÈÏÈ‰˙· Ì"È·ÏÓ‰ 'ÈÙ ÔÎÂ] ,‰ÏÈÙ˙Ï

˜ÒÂÚ‰ ÌÈÏÈ‰˙· ˜¯Ù Â˙Â‡· ‡Â‰ ‰Ê ˜ÂÒÙ˘ 'Î Ï"‰··Â

,‰¯Â˙‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯ÎÊ�‰ 'Í¯È ÏÚ Í·¯Á ¯Â‚Á' ˜ÂÒÙ· Â˙ÏÈÁ˙·

.‰ÏÈÙ˙‰ ÔÈ�ÚÏ ˘¯Ù˙�Â

êì úåàáåî äéúåòø äéøçà ,úåìåúá.¯ÁÂ˘] ˘¯„Ó‰ Ï"Ê

.·ÂË[ÂË ,‰Ó ÌÈÏÈ‰˙‡Â‰˘ ÔÎ˘Ó‰ ‰Ê - ÍÏÓÏ Ï·Â˙ ˙ÂÓ˜¯Ï



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור עח 

חכמה  מקור

המשיח  מלך על מכוון בתהילים הפסוק פשט .ס כי

בזוה"ק ובמדרש, המשכן,ע וכן לגבי הפסוק פירשו

את  ויבנה שיקים בכדי משה אל אותו שיביאו

ובזוה"ק  גם פ המשכן. נעשה זה שענין פירש

רבינו  וכוונת למשה. להביאה שצריך בתפילה,

משה, יכול שבכוחה זו היא כזו, שתפילה לומר

קומת  את לבנות משיח, בחי' שהוא הדור צדיק

השכינה.

וכו' ולעשות לשמור לומד שאדם התורה וכל

פרטים. בכמה הוא התורה למהלך הזה הסעיף של והחיבור את ‡.הקשר רבינו שמסיים מה

אחריה  בתולות, בבחי' הם שבדור לצדיק המובאות בתפילה המלובשין "והנשמות הזה הסעיף

לך". מובאות ריעותיה

למשה  שהובילו מה במדרש, מש"כ לפי וכן המשיח, למלך שיובילו במה העוסק בפסוק כלומר,

הם  השכינה, קומת חלקי המשכן, חלקי שהם בתפילות הכלולים האלו שהנשמות מבואר רבינו ,

ועי"ז  המשכן, השכינה, קומת את יבנה ידם שעל בכדי  למשהֿמשיח המובאות התפילות אלו

[השכינה]. במשכן השכינה, עם הקב"ה, יתייחד

כלי  גם אלא המתפלל, לתועלת רק אינה משהֿמשיח בבחינת שהוא לצדיק ההתקשרות ולפיֿזה

בונה  שבהם החלקים, האברים, הם הם תפילותינו כי השכינה, קומת את לבנות הצדיק ביד

אצל  חרב הם תפילותינו "שכל ו, סעיף ט בתורה להדיא [וכמ"ש השכינה, קומת את ֿ משיח משה

וכו'"]. משיח

תפילה  שהיא השלימה התפילה את צריך הוא השכינה קומת את לבנות יוכל שמשהֿמשיח ובכדי

לקיים, עלֿמנת ללמוד כלומר ולעשות" "לשמור שהוא הראוי באופן שנלמדת התורה, קיום על

אותה. ומשלימים ומאירים בתפילתו נכללים שלמד, התורה אותיות של הנשמות  ניצוצי שאז

השכינה,·. קומת בנין הוא משהֿמשיח של העסק שעיקר נתבאר רבב"ח בביאור התורה במהלך

דסט"א  מלכות  והנה  בזוה"ק, כמ"ש הסט"א את ויכבוש יכניע עצמו שבזה במקו"ח ונתבאר

דקדושה, מלכות כנגד זלע"ז, שהם הקליפות – עננין" ה"תרין שהם וישמעאל עשו את כוללת

כלולה  שתהא צריך הסט"א, את ומכניעין השכינה קומת את בונים שעמה התפילה כך, ומפני

לשמור  פירושו ש"לשמור" מפני ולעשות, לשמור של באופן שנלמדת תורה של נשמות מניצוצי

עשו. קליפת את להכניע כח יש שבזה אש שהיא הגבורה בכח נעשה שזה לאֿתעשה מאיסורי

להכניע  כח יש שבזה מים, שהיא האהבה מכח נעשה שזה עשה, מצוות קיום הוא ו"לעשות"

מים. – אהבה חסד, הוא וישמעאל אש, – דין גבורה, הוא שעשו מפני ישמעאל. קליפת את

לימוד  של המושלם האופן גם שהוא לקיים, ע"מ כלומר ולעשות" "לשמור בתורה שעוסק וע"י

והרי  שלמד, מה את לקיים שיזכה ומתפלל יונה), רבינו ובפירוש ה, ד, באבות (כמבואר התורה

לכן  ה], הלכה ר"ח הל' בליקו"ה באריכות [כמבואר זה על כשמתפלל הוא התורה קיום עיקר

.Ò.עיי"ש המשל ע"ד פירשו כו' ורעותיה הבתולות, וענין כו'. מצודות רד"ק התהילים, רל"ה.Ú.מפרשי פקודי רל"ח.Ù.זוה"ק פקודי

והערות  מקורות

ביאורים 

Ï·Â˙ .'ÂÎ ˙ÏÎ˙· Ì˜Â¯Â ˘"ÓÎ [‰Ó˜¯ ‰˘ÚÓ] ¯ÈÈÂˆÓ

.ÍÏÓ ÔÂ¯Â˘È· È‰ÈÂ ˘"ÓÎ ÍÏÓ ‡¯˜�˘ ‰˘Ó ‰Ê - ÍÏÓÏ

‰È˙ÂÚÈ¯ ‰È¯Á‡ ˙ÂÏÂ˙· .ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ÂÏ Â‡È·‰˘ - Ï·Â˙

'‡�˘ ˙ÂÏÂ˙· Â‡¯˜�˘ Ï‡¯˘È ÂÏ‡ - ÍÏ ˙Â‡·ÂÓ˘"‰˘)

(·È ,„‰"·˜‰ Ï˘ ÂÈÚÈ¯ Ô‰˘ - ‰È˙ÂÚ¯ .'ÂÎ ÏÂÚ� Ô‚

¯Ó‚�˘ ÌÂÈ·˘ - ÍÏ ˙Â‡·ÂÓ .'ÂÎ ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏ '‡�˘

Ï‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·ÈÂ ¯Ó‡ ÔÎÏ ÂÏˆ‡ Â‰Â‡È·‰ ÔÎ˘Ó‰

.‰˘Ó



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל עט אמור

·"Ú ‚"Ú ‡¯˙· ‡··

¯Ó‡‰ÈÏ ‡·˙È„ ‡¯ÂÎ ‡Â‰‰ Ô�ÈÊÁÂ ,‡˙�ÈÙÒ· Ô�ÈÏÊ‡˜ ‰Â‰ ‡„Á ‡�ÓÊ :‰�Á ¯· ¯· ‰·¯

Ô�ÈÏ˘·Â Ô�ÈÙ‡Â Ô�È˜ÏÒÂ ,‡Â‰ ‡˙˘·È Ô�È¯·Ò .‰ÈÂÏÚ ‡Ó‚‡ ‰Á„˜Â ,‰È·‚‡ ‡˙ÏÁ

:Ô�ÈÚ·Ë ‰Â‰ ,‡˙�ÈÙÒ ‡·¯˜Ó ‰Â‰„ Â‡Ï È‡Â ,ÍÈÙ‰˙‡ ‰È·‚ ÌÁ „ÎÂ .‰È·‚‡

:Ì"·˘¯

.‰È·‚‡ ‡˙ÏÁ ‡·˙È„:Â·‚ ÏÚ ı·˜� ÏÂÁ ‰È‰˘.Á„˜Â:ÏÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ·˘Ú.‡È‰ ‡˙˘·È Ô�È¯·ÒÂ:‡È‰ ÌÈ‰ ÈÈ‡

חכמה  מקור

זו תפילה בכח השכינה.‡.יש קומת [וכפי ·.לבנות הסט"א. קומת את להכניע כח בה יש

חכמה]. מקור בפירוש האלו הענינים כל שנתבארו

עשה ·. מצוות רמ"ח כנגד מכוון "לעשות" תעשה, לא שס"ה כנגד מכוון "לשמור" לכך, בנוסף

שיש  האדם של ה'קומה' כנגד והם המצוות. של התורה, של ה"קומה" שהם תרי"ג עולים שיחד

ושס" איברים רמ"ח רוחניים בו איברים תרי"ג בה שיש הנשמה "קומת" היא וכן גידים, ה

"קומה" יש בהם גם והמשכן, והשכינה, שהתפילה, לעיל נתבאר והרי למהרח"ו. בשע"ק כמבואר

ניצוצי  שאז ולעשות", "לשמור של התורה לימוד ע"י דייקא ולכן, וחלקים, איברים תרי"ג של

את  לבנות משהֿמשיח בחי' הצדיק  יוכל בתפילתו, נכללים התורה באותיות המושרשים הנשמות

השכינה. קומת

ובשעה"כ ‚. בע"ח מבואר מ"ן, העלאת בענין רבינו בדברי שנתבאר מה כל כפי הנ"ל, לכל בנוסף

שהיא  לשכינה, עולים וכשהם הנמוכים, ממקומות הקדושה ניצוצי להעלות הוא ענינו שעיקר

כדין  ידעתי, עתה ואמר יתרו אתי "כד בבחי' השכינה התפארות עיקר בזה נשמותינו, שורש

איזה  עם – לגבך קאתינא ברא במה חזי הקב"ה לפני מתפארת והשכינה עילאה". שמא אתייקר

דוקא  צריכים הצדיקים לכן, אליך. באה אני ישראל בני שעשו טובים מעשים ואיזה בנים

משיח, משה בחי' הצדיק תפילת כלפי מאוד ופשוטה נמוכה בדרגה נחשבות שהם לתפילותינו

ג, נזיקין בליקו"ה שנתבאר [וכפי לשכינה מ"ן להעלות הצדיקים יכולים תפילותינו ע"י ודייקא

בתפילה  היא התפילה את לנו שמאירים הנשמות התכללות שעיקר וכיון נפש]. בחיי ועיין ח

מ"ן  העלאת תושלם דייקא זו תורה שלומד ע"י  לכן ולעשות, לשמור ע"מ הנלמדת התורה לקיום 

משהֿמשיח. בחינת לצדיק נביא שאותה בתפילתינו הנשמות ניצוצי כשיכללו

קומת  לבנות ראויה תהיה שהתפילה בכדי
שזו  ושכינתיה קוב"ה יחוד יהיה ועי"ז השכינה
את  ילמד שהמתפלל צריך התפילה, תכלית היא
לימודו, את ולקיים ולעשות לשמור בכדי התורה
התורה  את לקיים שיזכה להשי"ת ויתפלל
[שמושרשים  הנשמות ניצוצי יאירו ועי"ז שלמד,
ויזכה  המתפלל, לאדם התורה] באותיות
בשעת  להשי"ת והשתוקקות בכיסופים שיתמלא
וכמו"כ  כראוי, ובכוונה בחיות ויתפלל התפילה
גם  ויזכה מוחו שיתחדש זה לאדם התפילה תאיר
וכשתפילה  אמיתיים. דאורייתא חידושין לחדש
את  עמה לבנות בכוחו יש הדור, לצדיק באה זו

השכינה. קומת

התורה  במהלך הנאמר את רביז"ל מבאר ועכשיו
רבב"ח. של דבריו על

øîàïðéìæà÷ äåä àãç àðîæ :äðç øa øa äaø ÈÇÇÈÇÇÈÈÄÀÈÂÈÂÈÈÈÀÄÇ
àzðéôña,בספינה הפלגנו [הלכנו] אחת פעם -ïðéæçå ÄÀÄÀÈÇÂÄÇ

dabà àzìç dì àáúéc àøåk àeää דג וראינו - ÇÇÀÈÀÇÀÈÅÇÀÈÇÇÅ
גבו, על חול äelòשנתקבץ àîâà äçã÷å וצמחו - ÀÈÀÈÇÀÈÄÇ

החול, על àeäעשבים àzLaé ïðéøáñ שזו חשבנו - ÇÀÄÈÇÆÀÈ
הים, מאיי אי דהיינו ïðéìLáeיבשה, ïðéôàå ïðé÷ìñåÀÇÀÄÈÇÂÄÈÇÀÄÈ

dabà,גבו על ובישלנו ואפינו ה"דג" על ועלינו - ÇÇÅ
Cétäúà dab íç ãëå התהפך גבו התחמם וכאשר - ÀÇÇÇÅÄÀÇÄ

ïðéòáèהדג, äåä àzðéôñì àáø÷î äåäc åàì éàå- ÀÄÈÇÂÈÀÈÀÈÄÀÄÀÈÂÈÇÀÄÈ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור פ 

‰ÊÂ:‰�Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡˘.'ÂÎÂ ‡¯ÂÎ È‡‰Ï Ô�ÈÊÁ˙¯˙Ò‰· ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ ,ÏÂÎÈ·Î ,Â�˙ÂÏ‚· ÈÎ

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÌÈ�Ù(Ï ÌÈÏ‰˙)ÏÎÂ .ÔÈ„ ˙Â�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,Û¯ÂÚ ‰�ÙÂ ,ÌÈÓÁ¯ ˙Â�ÈÁ· ‡Â‰˘ ;ÍÈ�Ù ˙¯˙Ò‰ :

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÂÈ�Ù ˙‡ ¯ÂÊÁÈ˘ ,Â�ÈÏ‡ Û¯ÂÚ ‰�Ù˘ ‰Ê ÏÚ Â�˙˘˜·Â Â�È˙ÂÏÙ˙(ÂÙ Ì˘)·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ ;ÈÏ‡ ‰�Ù :

חכמה  מקור

טובעים, היינו לדג, קרובה היתה שהספינה לא ואם

עמו]. התהפכו הדג שכשהתהפך [מפני

äæåבמה äðç:הפירוש øa øa äaø øîàLïðéæç ÀÆÆÈÇÇÈÇÇÈÈÂÄÇ
.'eëå àøåk éàäìeðúeìâa ék זה הוא, שעיקרה ÀÇÇÀÈÀÄÀÈÅ

ה', פני גילוי מקום ששם ישראל מארץ שנתרחקנו

אנו צ כמ"ש  ובגלות בה, אלקיך ה' עיני אשר ארץ

ש  íéðt,בהנהגה úøzñäa àeäÎCeøaÎLBãwä ,ìBëéákÄÀÈÇÈÈÀÇÀÈÇÈÄ
פרטית, בהשגחה מתנהג שהכל היא שהאמת שאע"פ

הנהגתו "ק  אך הארץ", בכל משוטטות המה ה' ועיני

מלראות  פניו מסתיר כאילו "כביכול" היא יתברך

הסתר  ואנכי כמ"ש כתב, כת"י ובליקו"מ בצרותינו.

ו  פני, áeúkLאסתיר Bîk(ל Eéðô,(תהלים zøzñä : ÀÆÈÄÀÇÀÈÈÆ
מפני  פנים, והארת אור הוא ית' úBðéçaשפניו àeäLÆÀÄ

íéîçø רäðôe אלינו, חפץ óøò,הקב"ה שאינו כאדם ÇÂÄÈÈÉÆ
חברו  בפני ïéc,ש להביט úBðéça àeäL שמשם ÆÀÄÄ

סיים, כת"י, ובליקו"מ והחסרונות. הצרות נמשכים

הוא  העורף ולהיפך רחמים בחי' הוא שפנים ידוע וזה

דין. בחי'

,eðúLwáe eðéúBlôz ìëå לנו שתיקנו מה הם התפילות ÀÈÀÄÅÇÈÈÅ
ליבו. מתוך מבקש אחד שכל מה הם והבקשות חז"ל

לפרש  אפשר לכך חלק ת בנוסף הם שתפילותינו

מקום  של שבחו של מתרצה א התפילה ידם על שגם

מה  היינו ובקשתינו השי"ת, מבקשים לנו שאנו

הוא  הגלות ימי בכל רחמים, ושואלים  ìòÇומתחננים
L äæהקב"ה,eðéìà óøò äðt,פנים לנו שמראה היינו ÆÆÈÈÉÆÅÅ

מבקשים  ואנו דין. ערף, של אלינו,øæçiLהנהגה ÆÇÂÉ
åéðt,לנו ויאיר úà,הרחמים מדת הנהגת Bîkשהוא ÆÈÈÀ

áeúkL(פו éìà(שם äðt מפני : היא זו שבקשה וחנני, ÆÈÀÅÅÇ
רחום  פניו.ב שהשי"ת הארת נובעת הרחמים וממדת ,

áeúkL Bîëe כהנים הברכות ˘·‰בברכת כל כלולים ÀÆÈ
הנצרכים  הדברים שלימות שהיא דהיינו שבעולם,

ט, נשא, תנחומא במדרש כדאיתא ו)לנו, øàé(במדבר :ÈÅ

הליקוטים ˆ. ספר ועי' י. ח, תורה וליקו"ת רלד. ליקו"מ עי ' יא,יב. דברים
לג. סי' ד,י.˜.תהילים י.¯.זכריה פרק אורה שערי עי'˘.עי'

כח. לרמח"ל ראשונים לעיל ˙.כללים בתורה משנ"ת ע"פ זה פירוש
הנקראים  צרכיו, ושאלת מקום של שבחו חלקים ב' כוללת שהתפילה
וגם  השי"ת לנו נתרצה מקום של שבחו ע"י וגם כנ"ל, ובקשה, תפילה,

בתפילה  כמ"ש לקמן המבואר ושכינתיה קוב"ה יחוד עי"ז נתהוה
והבן. דודה. עם תתייחד אמירתם שע"י ברכות ‡.לאמירתֿתהילים עיין

מקום  של שבחו היא תפילה רוב שע"פ ישאל, יכול ד"ּה במהרש"א לא,
צרכיו. שאלת היא רחום,·.ובקשה אל ה' ואתה נא' הקודם בפסוק כי

א  פנה אחריו הבא ובפסוק כו'. אפים ארך [וחנני וחנון, רחום. כנגד - לי

והערות  מקורות

ביאורים 

åðéúåìâá éëìåëéáë.ÛÒÂÈÓ˘ ,'‡ 'ÈÒ ÈÁÈÂ ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ ¯ÙÒ 'ÈÚ

.‰�ÈÎ˘‰ ,˙ÂÎÏÓ ,‡·˜Â�‰ ‡Â‰˘ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙�ÂÊÈ� ,„ÂÒÈ -

ÔÂÈÎÓ ‡Â‰ ,‰�ÈÎ˘‰ ÔÈ�· ÔÈ�Ú· ÔÓ˜Ï ·Â˙Î˘ ‰Ó˘ ¯‡·˙È ‰Ê·Â

ÔÎÏÂ ,‰�ÈÎ˘‰ Ô·¯Á Â‰Ê ,ÌÓÚ ‰�ÈÎ˘ ‰˙Ï‚Â Ï‡¯˘È ÂÏ‚˘Î˘

ı¯‡Ï ‡Â·�Â Ï‡‚È� Ê‡ ,‰˙ÓÂ˜ ‰�Â·Â ,„ÂÒÈ ,˜È„ˆ‰ Ô˜˙Ó˘Î

.‰�ÈÎ˘‰ ÌÂ˜Ó Ï‡¯˘È

ïéã úåðéçá àåäù óøåò.,ÌÈÓÁ¯‰ È˘¯˘ Ì‰ ÌÈ�Ù‰ ÈÎ

‰ÓÈÏÈ‡ ¯ÙÒ· ˜"Ó¯‰ .ÌÈ�È„‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ Û¯ÂÚ‰Â

.ÂÒ Û„

.'åë óøåò äðôù äæ ìò ,åðéúù÷áå åðéúìôú ìëåÂÊ ‰˘˜·Â

¯‡˘ Ì‚ ‰Ê· ÏÏÎ� Í‡ ,Â˙�ÈÎ˘Â ,'‰ È�Ù ˙¯‡‰ ¯˜ÈÚ· ˙ÏÏÂÎ

¯Úˆ ÏÎ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù· ÈÎ ,˙ÂÈÓ˘‚ ÏÚ ÂÏÈÙ‡Â ˙Â˘˜·‰

ÏÚ ¯ÚËˆÓ˘ ,d"·˜‰Â ‰�ÈÎ˘‰ ¯ÚˆÓ Â· ˘È Ì„‡ Ï˘ ÔÂ¯ÒÁÂ

Ì„‡‰ ÔÂÂÎÏ ˙Ó‡· ÍÈ¯ˆ ÔÎÂ ,('‰ ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÎÂ) ÂÈ„È ‰˘ÚÓ

¯‡Â·ÓÎ) Ï"�‰ ÔÂÈÏÚ‰ ¯Úˆ‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ,ÂÈÎ¯ˆ ÏÚ ÏÏÙ˙Ó˘

.(Ë"Ù ‰¯Â˙·Ó"Ó ‰Ê ÔÂÂÎÏ ÔÈÎÂÊ Ì�È‡ Ì„‡ È�· ·Â¯˘ Ì‚‰Â

‡Â‰ ˜¯˘ Ì˙�ÂÂÎ ˙"È˘‰· Ì˙Â˜˙Â Ì˙˘˜· ÏÎ ÔÈÏÂ˙˘ ‰Ê·

˙ÏÈÙ˙ ‰"Â˜ÈÏ· ·˙Î˘ ÔÈÚÎ) ,ÂÈ�Ù ¯Â‡Ó Ì‰Ï ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÎÈ

.(‡ ,Â ‰Á�Ó‰

,¯‡·Ï ˘È „ÂÚÂÏÈ˜È˘ ˙ÂËÈ˘Ù· ÌÈ˘˜·Ó È"�·˘ Ì‚‰˘

Ì˙Ò�¯Ù ˜ÁÂ„ ÏÚ ÌÈ˘˜·Ó ÔÎÂ ,˙ÂÏ‚‰ È¯ÂÒÈÂ ˙Â¯ˆ‰ Ì‰ÈÏÚÓ

· ˙"�¯‰ÂÓ ·˙Î Ó"Ó ,·ÂË ·¯Â ÚÙ˘ Ì‰Ï Í˘ÓÈ˘‰"Â˜ÈÏ

,Á ,„ ˙ÂÏÁ�È"Ú˘ È�ÙÓ ‡Â‰ ‰Ê ÔÈ�Ú· ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÈÏÎ˙ ¯˜ÈÚ˘

Ê"ÈÚ ‰Ï‚˙� ,'‰ È�Ù ‰Ï‚˙�Â Ì˙ÏÈÙ˙· ÔÈÏÚÂÙ Ï‡¯˘È˘ ‰Ï‚˙�˘

˙ÏÚÂÙ ‰ÏÈÙ˙‰ ‰˙ÈÓ‡Ï ˙Ó‡·˘ ‡ˆÓ�Â .Â˙Â�ÓÁ¯Â '‰ ˙ÏÂ„‚

.ÂÈ�Ù ÂÏ‚˙È˘

åéðô 'ä øàé 'åë åéðô úà øåæçéù.,ÌÈÓÁ¯ ˙„Ó ‡Â‰ '‰Â‰ÓÂ

‡ÏÂ ,„ÒÁÂ ÔÈ„Ó ˙Ù˙Â˘Ó ‡È‰˘ ÌÈÓÁ¯‰ ˙„Ó ÌÈ˘˜·Ó Â�‡˘



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל פא אמור

(Â ¯·„Ó·)Â�ÓÚÓ ˘ÈÂ ,ÌÈÚ˘Â� Ì�È‡Â ÂÈÏ‡ ÌÈ˜ÚÂˆ Â�Á�‡ ÌÂÈ ÏÎ·Â ,˙ÂÏ‚‰ Í¯Â‡ ÌÈ‡Â¯ Â�‡˘ÎÂ .ÂÈ�Ù '‰ ¯‡È :

ÌÈ˜È„ˆ‰ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ÏÎ ˙Ó‡· Ï·‡ .˜È¯Ï Ì‰ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ÏÎ˘ ,Ì·ÈÏ· ÌÂÏ˘Â ÒÁ ÌÈÚÂË˘ ,Ï‡¯˘ÈŒÈ�·

חכמה  מקור

'äåéðt איתא וכן הרחמים. מידת על מורה הוי' ושם ÈÈ
לנו ג במדרש  אין אנו הקב"ה לפני ישראל אמרו אר"י

שנא' פניך, הארת אלא צריכים] אנו פ,כ)[אין (תהילים

פניו  כשיאיר כי ונושעה, פניך האר צבאות אלקים

מספירת  נמשכת, זו פנים והארת נושעה. כבר בזה

העליון ד הכתר  החוטם הארת סוד שזהו אנפין אריך -

התורה. בתחילת הנזכר

,úeìbä Cøà íéàBø eðàLëe עזבנו כאילו נראה שמזה ÀÆÈÄÉÆÇÈ
קצבה  לה היה אך בגלות, פעמים כו"כ היינו שהרי ה',

כתב  ולכן וקצבה, זמן לה אין הזו הגלות אבל וזמן,

כשרואים ‰‚ÂÏ˙רבינו Í¯Â‡ הíé÷òBö eðçðà íBé ìëáeÀÈÂÇÀÂÄ
åéìà,ונוושעה פניו ישראלåשיאר íéòLBð.כלל íðéà ÅÈÀÅÈÈÄ

åלכן,íaìa íBìLå ñç íéòBhL ,ìàøNéÎéða eðnòî Lé ÀÅÅÇÅÀÅÄÀÈÅÆÄÇÀÈÀÄÈ

.÷éøì íä úBlôzä ìkL יודעים שהם אע"פ היינו, ÆÈÇÀÄÅÈÄ
שהרי  נפלא, כח בהם יש שהתפילות בשכלם ומבינים

מ"מ  ה', אל לצעוק (כנ"ל) יום בכל ממשיכים הם

אינה  גם התפילה ולכן טעות, ישנה פנימה בלבם

שלא  עליה, ליבו כל שישים צריך בתפילה כי כראוי,

בבחי' כט)יהיה ממני (ישעיה רחק ולבם כבדוני ,ו בשפתם

ואינו  חלוק ליבו אז  לריק, שהתפילות בליבו  טועה ואם

ה' עם בהתלהבות ז שלם מתפלל שאינו הסיבה שזו ,

בליבו  כי דבריו, את לכוין מדקדק מקום ח ואינו ששם ,

התפילה  שהקב"ה ט עבודת מאמין אינו בשעת י , עומד

מתפילתו. ודיבור דיבור כל ושומע התפילה

úîàa ìáà הקליפה מצד הנמשכת גמורה טעות זו ÂÈÆÁÆ
עשו  של ,כ הנקראת מחשבות לאדם באים שמשם

שם. מלבי"ם חנון]. ד.‚.כנגד תהלים טוב י'.„.שוחר שער אורה יא.‰.שערי סעיף ד' נחלות ליקו"ה מט,ב.Â.ע"פ סב,ב.Ê.ליקו"מ ליקו"מ
.Á.סב,ב מט,ב.Ë.ליקו"מ ליקו"מ ועי' ב. תענית שבלב. עבודה היא תפילה סב,ב.È.כי ד.Î.ליקו"מ נחלות בליקו"ה מוהרנ"ת מדברי ד', אות בה"ל

והערות  מקורות

ביאורים 

˙‚‰�‰ ‡È‰ ˙ÂÏ‚·˘ È�ÙÓ ,ÏÏÎ ÔÈ„ ‰· ·¯ÂÚÓ ÔÈ‡˘ „ÒÁ‰ ˙„Ó

Û˙˘Ó˘Î ˜¯ ,‰„·Ï „ÒÁ‰ ˙„Ó È"Ú ÌÏÂÚ‰ ‚‰�˙È˘ ‡"‡Â ÔÈ„‰

.ÌÈÓÁ¯‰ ˙„Ó ˙‚‰�‰ ‡È‰ ÂÊÂ ,ÔÈ„‰ ˜È˙ÓÓ ,„ÒÁ‰ ˙„Ó ˙‡

åéðô 'ä øàé.ÌÈ�Ù ˙¯‡‰ Ï˘ ‰Ê ÔÈ�Ú˘ ,'‡ ˙Â‡ Ï"‰· ÔÈÈÚ

ÌËÂÁ 'ÈÁ· ‡È‰˘ ‰ÏÈÙ˙‰ ÔÈ�Ú· ‰¯Â˙‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯ÎÊ�Ï ¯Â˘˜

.Ï˜ Û„ ¯"„‡·Â .Î˜ ˙ÂÓ·È· ˘"ÓÎ ,ÌÈ�Ù‰ ˙¯Âˆ ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘

.ÍÏ ÌËÁ‡ ,È˙ÏÈ‰˙Â ˘"ÓÎÂ

åéðô 'ä øàé.ÂÈ�Ù '‰ ¯‡È ˜ÂÒÙ· Ô‡Î ¯ÎÊ�‰ ÌÈ�Ù‰ ˙¯‡‰Â

‰"ÎÂ ,[ÍÈÏÚ ÌÁ¯ÈÂ] Í˙ÂÏ ‰È˙�ÈÎ˘ '‰ ¯‰�È Ì‚¯˙Ó 'ÂÎ

'‡�˘ ‰�ÈÎ˘‰ ¯Â‡Ó ‰Ê ¯ÓÂ‡ Ô˙� È·¯ ,ÂÈ�Ù '‰ ¯‡È' :È¯ÙÒ·

(‡,Ò ‰ÈÚ˘È)¯Â‡Ï ‰�ÂÂÎ‰˘ ‡ˆÓ�Â 'Í¯Â‡ ‡· ÈÎ È¯Â‡ ÈÓÂ˜

Â) ,‰�ÈÎ˘‰ÍÒÓ ‰È‰È ‡Ï˘ ,'‰ ¯‡È ,'ÈÙ '˜‰ Á"‰Â‡·

¯Â‡ ¯È‡È ‰Ê·˘ ,ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰

Ï‡¯˘È ÏÚ Â˙�ÈÎ˘ÍÂÓÒ· Ï"ÊÈ·¯ Î"˘Ó ¯‡·˙È ‰Ê·Â .(

È"Ú ÌÚÙ ÏÎ· ÈÎ ,‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ÌÈ�Â· ÌÈ˜È„ˆ‰˘

Â˙�ÈÎ˘ ÔÈ�· ÍÏÂ‰Â ÛÒÂ˙� ,‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ�Ù ˙¯‡‰ ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘

) Â�ÎÂ˙·('‡ ˙Â‡ Ï"‰· 'ÈÚÈ�Ù ˙¯‡‰ ‡ˆÓ� ‰�ÈÎ˘· ÈÎ ,

Â�ÈÈ‰ '‰ È�Ù ˙¯‡‰ ÔÈ�Ú ˘¯ÈÙ (‡ ,„ ÁÂÏÈ‚) ‰"Â˜ÈÏ·Â] .'‰

‰Ê˘ È�ÙÓ ,Â˙Â˜ÂÏ‡ ˙˙ÈÓ‡ Â˙Ú„· ¯È‡ÓÂ ıˆÂ�˙Ó˘ ‰ÎÂÊ˘

.[ÌÈ�Ù‰ ¯Â‡ ¯˜ÈÚ

¯˙ÈÏ ÏÏÙ˙Ó‰ ‰ÎÊÈ Ê"ÈÚ˘ ,Â�Ï ¯‡·˙È Ï"�‰ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÈÏÏÎÓÂ

ÂÏ ıˆÂ�˙È˘ÎÂ ,‰�ÈÎ˘‰ È�Ù ¯Â‡Ó ÂÏ ¯È‡È˘Î Â˙ÏÈÙ˙· ˙ÂÓÈÏ˘

.Â˙Â˜ÂÏ‡ ˙˙ÈÓ‡

.'åë íéòùåð íðéàå åéìà íé÷òåö åðçðà íåé ìëáå·˙Î

¯˜ÈÚ˘ ÚÓ˘Ó [„ ˙ÂÏÁ� ‰"Â˜ÈÏ·] ˙"�¯‰ÂÓ È¯·„Ó˘ Ï"‰··

ÌÂËÁ‡ È˙Ï‰˙Â ˘"ÓÎ ÌËÂÁ Ì˘· ‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡¯˜�˘ ÌÚË‰

.˙"È˘‰ Ï˘ Û‡ ˙ÂÎÈ¯‡Â ‰�˙Ó‰‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ ,ÍÏ

Û‡ ÍÈ¯‡‰Ï ‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡· ÌÈÎÈ¯ˆ Â�‡ ,˙‡Ê ¯¯ÂÚÏ È„Î·Â

,Â˙ÏÈÙ˙· ÌÂÈ ÌÂÈ „Â‡Ó ‰·¯Ó˘ Ù"Ú‡˘ ,˙ÂÏ‚‰ ÈÓÈ Í¯Â‡ ÏÎ·

ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ÌÚ¯˙È ‡Ï Ó"Ó ,ÏÏÎ ÂÈÏ‡ ‰�ÂÙ ˙"È˘‰ ÔÈ‡˘ ‰‡¯�Â

‰ÏÚÓÏ ¯¯ÂÚ˙˙ ÂÓˆÚ· Ê"ÈÚÂ ,ÔÈ˙ÓÈÂ Û‡ ÍÈ¯‡È ˜¯ ,ÂÙ‡ ‰¯ÁÈÂ

.ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ ˙¯‡‰ Í˘ÓÈÂ ÌÈÙ‡ ˙ÂÎÈ¯‡ ˙„Ó

íåé ìëáåíéòùåð íðéàå íé÷òåö åðçðà.ÔÂ˘Ï‰Â�Á�‡

ÂÈÏ‡ ÌÈ˜ÚÂˆÌ�È‡ÂÌÈÚ˘Â�ËÚÓ Â�˘¯ÈÙÂ ,‰ÂÓ˙ ˙ˆ˜

˘È Ï·‡ .[ÌÈÚ˘Â� Â��È‡Â ÂÓÎ ˘¯Ù˙Ó "Ì�È‡Â" ,˙ÂË˘Ù·Â]

Ì„‡‰˘ ,‡È ,Â Á"¯ ‰"Â˜ÈÏ· ‡ÏÙ� ÔÙÂ‡· ¯‡Â·Ó‰ Ù"Ú ˘¯ÙÏ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור פב 

‡ÙÈ˘ ÏÎ ÔÈÏÚÓÂ .ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ‰˘Ó Ì˜ÈÂ :·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ì˙Â‡ ÌÈÓÈ˜ÓÂ Ì˙Â‡ ÌÈÏÚÓ Ì‰ ¯Â„Â ¯Â„ ÏÎ·˘

‡„ ,ÁÈ˘Ó ‡Â·È Ê‡ ,‰˙ÓÂ˜ ¯ÂÚÈ˘ ÌÏ˙˘È˘ „Ú ,ËÚÓ ËÚÓ ‰�ÈÎ˘‰ Ï˘ ‰˙ÓÂ˜ ÔÈ�Â·Â ,‰È˙ÎÂ„Ï ‡ÙÈ˘Â

.˙ÂÓÈÏ˘· ‰˙Â‡ ÌÈ˜ÈÂ ‰˙Â‡ ÌÈÏ˘ÈÂ ,‰˘Ó

חכמה  מקור

כי  לריק, הם תפילותינו כאילו אמונה, וחסרון כפירה

שפועלת  הפעולה את רואה אינו בשר בעיני

התורה  בתחילת רביז"ל בדברי נכלל וזה התפילה.

לימין  לא החרב את יטה שלא ליזהר שיש שכתב

התרין  הם לימין או לשמאל וההטיה לשמאל ולא

זרות  המחשבות שהם ה' בסעיף שהזכירם עננין

היא  פועלות התפילות שאין והמחשבה שבתפילה,

שאין  ולהאמין לדעת צריך אבל שמאל. לצד ההטיה

המתפלל  שהאדם ואע"פ לריק הולכת תפילה שום

מאוד  פשוטה ותפילתו פשוט אדם נאמנה ל הוא ידע

úBlôzäש  ìk מתפללין ישראל ìëaLשבני íé÷écvä ÈÇÀÄÇÇÄÄÆÀÈ
øBãå øBc משה ובחי' במדרגת אשר íäשהם אלו ÈÅ

íúBà íéìòî יוכלו לא זה בלא כי הראוי, למקומם ÇÂÄÈ
המזיקים  מריבוי למעלה, לעלות התפילות

למקומה  לעלות לתפילה המפריעים .מ והמחבלים

,íúBà íéîé÷îe הם תפילות, וכך כך שעולים אחר ÀÄÄÈ
מאברי  מסוים וכלי אבר מהם ובונים מקימים

המשכן  את שמקימים עד כנ"ל, המשכן השכינה,

ïkLnäכולו, úà äLî í÷iå :áeúkL Bîk.כנ"ל ÀÆÈÇÈÆÆÆÇÄÀÈ
å [ïéìòîe]החלקים את שבנו אחר נ ïéìééòîבתחילה, ÇÂÄÀÀÇÄ

מכניסין  דהיינו -dúëeãì àôéLe àôéL ìk כל - ÈÀÈÈÀÈÈÀÀÅ
למקומו, וחלק äðéëMä,חלק ìL dúîB÷ ïéðBáeÄÈÈÆÇÀÄÈ

ישראל, של מתפילותיהם ãòשנבנית ,èòî èòîÀÇÀÇÇ

.dúîB÷ øeòL ílzLiL שהקומה הדברים, וכוונת ÆÄÀÇÅÄÈÈ
ה  אדם תבנית כעין  היא השכינה "צלם של נקרא

ופנימים, חיצונים אברים מתרי"ג הכלול אלקים",

בזה, זה ואחוזים קשורים וכולם ותחתונים, עליונים

כפי  המשכן, השכינה, התפילה, וקומת בנין הוא כן

"שיעור  נקרא וזה הזוה"ק, מדברי לעיל שנתבאר

שהיא æàקומה". השכינה, קומת שתיבנה עי"ז È
ו  נזכה בעולם, ואלוקותו מלכותו çéLî,התגלות àBáéÈÈÄÇ

,äLî àc מלכותו לגלות השי"ת ע"י הנבחר שהוא ÈÆ
úeîìLa.ואלוקותו, dúBà íé÷éå dúBà íéìLéåÀÇÀÄÈÀÈÄÈÄÀÅ

תפילות  כו"כ סך ע"י  אדם, בכל הוא, הדברים פירוש

את  בבחינתו שבונה עד מהמשכן, חלק אבר, נבנה

לגבי  נחשב זה וכל לו. השייכים המשכן חלקי כל

מן  מאבר חלק או כאבר, הדור, כלל של המשכן

ויש  דור. בכל בונין הדור בני שכל הכללי המשכן

מישראל  אנשים של תפילות מכו"כ נבנה אחד שאבר

אחד  אבר בונים דור,ס שיחד בכל שנבנה מה וכל .

שיבנה  השלם והמשכן השכינה בנין לגבי נחשב

אותה  ישלים ומשיח מסוים, וחלק לאבר משיח,

את  אותה, ויקים המשכן, בחלקי שחסר ממה

חלק  כל שיביא היינו בשלימות, [המשכן] השכינה

השי"ת  שישרה עד העליונה, ובכוונה באופן במקומו

בב"א. שכינתו

.Ï.טז ד, נחלות ליקו"ה דבש Ó.ע"פ ויערות א'. פרק אורה שערי עי'
ה'. פרק הישר קב בספר גם ועיין התשיעי. גירסת �.דרוש ע"פ ביארנו,

ומעיילין. שהיא י', סעיף ד, נחלות בליקו"ה נחלות Ò.מוהרנ"ת ליקו"ה
ח. ד,

והערות  מקורות

ביאורים 

Ù"ÎÚ˘ ÁÈÂ¯‰ Ú˘ÂÂÈ ‡ÏÂ Â˙ÏÈÙ˙ Ï·˜˙˙ ‡Ï Ì‡ 'ÈÙ‡ ÏÏÙ˙Ó‰

˙"È˘‰Ï ˙Â˜È·„‰Â ¯Â·ÈÁ‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ,˙"È˘‰Ï ·¯˜˙‰ Â˙ÏÈÙ˙·

Ï"ÊÈ·¯ Ë˜� ÔÎÏÂ .‰ÏÈÙ˙ È"Ú ‡Ï‡ ‰�È‡Ì�È‡ÂÈÎ ,ÌÈÚ˘Â�

ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Â˙ÏÈÙ˙˘ Ù"Ú‡ ˙Â·¯˜˙‰‰ ÌˆÚÓ Ú˘Â� ÏÏÙ˙Ó‰

.Ô·‰Â .‰Ï·˜˙‰ ‡Ï

èòî èòî.˙Â‡¯Ï ‡"‡ ‰Ó È�ÙÓ ¯‡·Ï Â˙�ÂÂÎ˘ ˘¯ÙÏ ˘È

‰ÊÈ‡ ‰�·�˘ „Ú „Â‡Ó ·¯ ÔÓÊ Á˜ÂÏ˘ È�ÙÓ ,ÏÚÙ ‰Ó Â˙ÏÈÙ˙·

.ËÚÓ ËÚÓ ÔÈ�Â·˘ 'Î ÔÎÏÂ ,ÔÎ˘Ó‰Ó ˜ÏÁ

.äðéëùä úîå÷ äðáé çéùîÏ˘ Â˙„Â·Ú˘ ¯‡Â·Ó ‰�‰

ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ‰ÂÓ˙ ‰¯Â‡ÎÏÂ .‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ÔÈ�· ‡Â‰ ÁÈ˘Ó

ÔÈ�Ú· ,‰¯Â˙‰ ˙ÏÈÁ˙· Á˙Ù˘ ‰Ó· ÏÏÎ ¯ÎÊÂÓ ‰Ê ÔÈ�Ú

ÍÈ‡ ÏÏÎ ¯‡·˙� ‡Ï Ô‡Î ,Î"ÂÓÎÂ .'ÂÎÂ ˙Â˘È·Î‰Â ˙ÂÓÁÏÓ‰

‰‡¯�‰Â .‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ÔÈ�· Ï˘ ÔÈ�Ú‰ ˙‡ ˜¯ ,˘Â·ÎÈÂ ÌÁÏÈ

] ˜"‰ÂÊ·˘ ,‰Ê·[:Á"Ï¯ È„Â˜ÙÌÈ˜‰ ‰˘Ó˘Î˘ ,¯‡Â·Ó

,‡"ËÒ‰ ˙ÂÎÏÓ ‰ÏË·˙�Â ‰ÏÙ� Ê"ÈÚ ,ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÏ˘·

˘Â·ÎÈ ÁÈ˘Ó˘ ‰¯Â˙‰ ˙ÏÈÁ˙· ˘"ÓÊÂ .ÏÙÂ� ‰Ê Ì˜ ‰Ê˘Î ÈÎ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל פג אמור

‰ÊÂ˘Â¯ÈÙ‡¯ÂÎ È‡‰Ï ‡�ÈÊÁ;ÁÈ˘Ó ‰˘Ó ˙�ÈÁ· ‰Ê ,‚„ ‡¯˜�‰ ,¯Â„‰ ˜È„ˆ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ Y‰Ï ‡·˙È„

‰·‚‡ ‡˙ÏÁÏÂÎÈ·Î˘ ‰Ê ÏÚ ÌÈÏÏÙ˙Ó Â�‡˘ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ Â�ÈÈ‰ Y;Â�ÈÏ‡ Û¯ÂÚ ‰�Ù‰Ï ‡·˙ÈÂ�ÈÈ‰ Y

.¯Â„·˘ ˜È„ˆ‰Ï ‰ÏÙ˙‰ ˙‡ ¯˘˜ÏÂ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ,‰˘Ó Ï‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·ÈÂ

ÈÁ„˜Â‡Ó‚‡ ‰ÏÚ˙ÂÓ˘�‰ ÈÎ ,'ÂÎÂ ‰È˙ÂÚ¯ ‰È¯Á‡ ˙ÂÏÂ˙· ˙�ÈÁ· ,‰ÏÈÙ˙‰ ÌÚ ÌÈ‡·‰ ˙ÂÓ˘�‰ Â�ÈÈ‰ Y

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÔÈ·˘Ú ÔÈ‡¯˜� Ô‰(ÊË Ï‡˜ÊÁÈ).ÍÈ˙˙� ‰„˘‰ ÁÓˆÎ ‰··¯ :

חכמה  מקור

æåLeøt äàøåk éàäì àðéæç דג אותו את ראינו - ÀÆÅÂÄÈÀÇÇÀÈ
âcש  àø÷pä ,øBcä ÷écö úðéça àeä שהדגים ,ע מפני ÀÄÇÇÄÇÇÄÀÈÈ

היסוד  ממדת הוא פ שורשם והיסוד צדיק מדת שהיא

ולכן  הבנים", "אם הנקראת מהבינה השביעית המדה

הוא  שהצדיק בתורה נתבאר והנה שבע. בגי' ד"ג

וכמבואר  הברית, שמירת הוא שענינו יוסף, בחי'

ברית  דנטר מאן צדיק מאן כי לא צ בזוה"ק והדגים ,

המבול  בזמן אפי' "עינא ק פגמו עיניהם הדגים גם .

הזכה  לעין שמרמז תמיד, דמכסיין ר פקיחא" מעננין

עין, עלי פורת בן הצדיק יוסף נקרא שלכן עיינין, על

עין  שאין כדגים שיהי' יוסף של זרעו נתברך ולכן

לא  ורע קדושות עיניו שהיו כיוסף בהם, שולטת הרע

בהם. שלט

הבה"ל, את הבאנו אורות, תרפ"ו ענין בביאור ולעיל

שהם אורות תרפ"ו בהארת שנכלל '„שהצדיק
ו  הוי', ד'ג'‚צירופי ר"ת שהם אהי', צירופי äæÆ.ש '

çéLî äLî úðéça.כנ"ל ÀÄÇÆÈÄÇ

dabà àzìç dì àáúécúBlôzä eðéä Y הנקראים ÀÇÀÈÅÇÀÈÇÇÅÇÀÇÀÄ
כמו כת"י).ת חלתה, (ליקו"מ משה eðàLÆÈויחל

ìBëéákL äæ ìò íéìltúî,eðéìà óøò äðt גביה כי ÄÀÇÀÄÇÆÆÄÀÈÈÈÉÆÅÅ
על  מתפללים שאנו התפילות  היינו העורף, צד הוא

שכל  לעיל כמ"ש אלינו, עורף פנה שכביכול זה

ואנו  עורף, פנה שהשי"ת מה על הם תפילותינו

התפילות, - חלתא וזהו ויגאלנו. פניו שיאר חפצים

הפסוק  לשון הוא וכן עורף, שפנה זה על - אגביה

את משה אלוקיו.È�Ùויחל dìה' àáúé שנתקבץ ÇÀÈÅ
ד  לו, המשכן eðééäוהובא בבנין שנאמר eàéáiåכמו ÇÀÇÈÄ

,äLî ìà ïkLnä úà את הביאו במלאכה שהעושים ÆÇÄÀÈÆÆ
את  איתם ויבנה שיקים בכדי למשה, המשכן חלקי

בזוה"ק  ופירש גם א המשכן. נעשה זה שענין

למשה  להביאה שצריך àéáäìבתפילה, Céøö ékÄÈÄÀÈÄ
øBcaL ÷écväì älôzä úà øM÷ìeÀÇÅÆÇÀÄÈÀÇÇÄÆÇ

àîâà dìò éçã÷å ד עשבים עליה eðééäוצמחו ÀÇÀÅÂÅÇÀÈÇÀ
úBîLpä,עשבים älôzä,הנקראים íò íéàaä כי ÇÀÈÇÈÄÄÇÀÄÈ

ומתפלל  כנ"ל, נשמות ניצוצי שהיא בתורה כשעוסק

הנשמות  מצטרפים שלמד, מה את לקיים שיזכה

בתפילתו, טו)úðéçaונכללים מה, שהם úBìeúa(תהלים ÀÄÇÀ
הבאים  כדלקמן, והם äéøçàהנשמות התפילה, של ÇÂÆÈ

,'eëå äéúBòøנתחברו יחד כי שניהם כנ"ל, עמה ÅÆÈÀ
והראיה  הצדיק. אל לך, ïäמובאות úBîLpä ékÄÇÀÈÅ

ïéàø÷ð בשם,ïéáNò היאáeúkL Bîk(טז :(יחזקאל ÄÀÈÄÂÈÄÀÆÈ
.Cézúð äãOä çîök äááø ריבוי לשון היא ,ב רבבה ÀÈÈÀÆÇÇÈÆÀÇÄ

רבבות  וכשבאו ג או במצרים שנולדו ישראל בני

ואחר  באדמה, נבלעו להורגם, המצרים

.Ú.'כו ימא נוני מה רעח: דף כיֿתצא ופרשת מב. ויקרא זוה"ק עי'

.Ù.ט סימן שמיני פ' הליקוטים בספר בראשית ˆ.האריז"ּל זוה"ק
קח.˜.נט: טז.¯.סנהדרין בתורה בביאור ˘.כמבואר ועיי"ש

למעשה. ופירש"י ˙.הדברים חלתה, ב. נה, שבת ועי' יא. לב, שמות
ב. מה, שמו"ר ועי' משה. ויחל רלח.‡.כמו יא:·.פקודי סוטה
וירבו. מלשון וביחזקאל. שם מפרש ‚.ורש"י יד. דף שמות זוה"ק

והערות  מקורות

ביאורים 

˙ÓÂ˜ ˙‡ ÌÈ˜ÈÂ ‰�·È ‰„È ÏÚ˘ ,‰ÏÈÙ˙ È"Ú ˜¯ ÏÎ‰

ÂÈ˙ÂÓÁÏÓÏ ÈÏÎ‰ ‰È‰È ‰ÊÂ ,˙ÂÓÈÏ˘· ,ÔÎ˘Ó‰ ,‰�ÈÎ˘‰

˙ÓÂ˜ - ‰Ê ,‰Ó˜ ,‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ - ‰Ê˘Î ÈÎ ,ÂÈ˙Â˘È·ÎÂ

.˙ÏÙÂ� ,‡"ËÒ‰

àøåë éàäì àðéæç ùåøéô äæå.˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ˘¯ÈÙ ‡Ï Ï"ÊÈ·¯

ÔÓ˜Ï Î"˘Ó ÈÙÏÂ .‡˙�ÈÙÒ· Ô�ÈÏÊ‡˜ ÈÂ‰ ‡„Á ‡�ÓÊ ‰˘ÚÓ‰

ÔÂÁË·‰Â ‰�ÂÓ‡‰ ÌÚ ÂÎÏ‰˘ ,˘¯Ù˙È ,„ÒÁ Â�ÈÈ‰ ‰�ÈÙÒ˘

.Ï·˜˙˙ Ì˙ÏÈÙ˙˘ '‰ „ÒÁ·

âã àø÷ðä øåãä ÷éãö.ÌÈÓÁ¯‰ ÈÎ ,ÁÏ˘ Ù"Ò Á"‰Â‡ 'ÈÚ

¯‡·˙È Ê"ÈÙÏÂ .'ÂÎ ‡ÁÈ˜Ù ‡�ÈÚ „ÂÒ· ‚„· ˙ÊÓ¯�‰ 'ÈÁ·Ó ÌÈÎ˘Ó�

˙‡ ÍÂÙ‰ÏÂ ,ÌÈÓÁ¯ ÍÈ˘Ó‰Ï ‡Â‰ Â�È�Ú˘ ,‚„ ‡¯˜� ˜È„ˆ‰˘ Ì‚

.ÌÈ�Ù 'ÈÁ·Ï ,Û¯ÂÚ - "‰·‚" 'ÈÁ·



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור פד 

Ô�È¯·ÒÂ‡Â‰ ‡˙˘·È‡Ï‡ ,ÔÎ Â�È‡ ˙Ó‡· Ï·‡ ;˙Â¯Ù ÌÈ˘ÂÚ Ì�È‡ ˙ÂÏÙ˙‰˘ Â�ÈÈ‰ YÔ�ÈÙ‡Â Ô�È˜ÏÒ

Ô�ÈÏ˘·Â¯˙ÂÈ· ‰�ÈÎ˘‰ ‰�·� ,‰ÏÈÙ˙· ÔÈ·¯Ó˘ ‰Ó ÏÎÂ ,ÔÈÏÂÚÂ Ô�È˜ÏÒ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰ Y

ÂÓÎ ,‚ÂÂÊ ˙�ÈÁ·Ï ,‰ÏÈÎ‡Ï ‰�Î‰ Ì‰ ÏÂ˘È·Â ‰ÈÙ‡ ÈÎ Y Ô�ÈÏ˘·Â Ô�ÈÙ‡ ‰ÊÂ .‚ÂÂÊÏ ‰ÓˆÚ ˙‡ ‰�ÈÎÓÂ

חכמה  מקור

מן  וגדלים ויוצאין מבצבצין היו המצרים שהלכו

השדה  כצמח שנשמות ,ד הארץ מבואר ועכ"פ

נתבאר  והנה עשבין. השדה, צמח נקראים ישראל

התפילה  ועי"ז לתפילה, מ"ן מעלות שהנשמות לעיל

שפע  נמשך ואז קוב"ה, עם מתייחדת השכינה -

התפילה. מן ומאירות הצומחות לנשמות והתחדשות

זה: באופן יתבאר צומחת ¯··‰והפסוק נשמה

‰˘„‰ומאירה ÁÓˆÎ,מהאדמה וגודל הצומח ,

תפילה, דהיינו חלתא, שהקב"ה �˙˙ÍÈ,שהיא היינו

שנתבאר  כפי בנשמות והתחדשות שפע הנותן הוא

לעיל.

ïðéøáñå,חלתא הנקראות àeäשהתפילות àzLaé- ÀÇÀÄÈÇÆÀÈ
וחיות  לחלוחית בה שאין היא יבישה .ארץ

מכח  היא זו, שסברא ביאר ד,יג, נחלות ובליקו"ה

התפילה, בכח מאמין ואינו הכופר עשו קליפת

יש  וישועות, ניסים פעמים כו"כ רואה שאדם ואע"פ

כאילו  שכחה בלבו ולהפיל להסיתו הקליפה בכח

כתב, יא-יב. ובסעיפים להושיעו. יכול השי"ת אין

המתפלל, דעת מחליש הגלות אריכות שמכח

הגלות  מתארך באמת עי"ז בתפילתו, וכשמתרשל

בכ"ז  להאמין כ"א בלב מכניס [והצדיק כו',

עיי"ש]. íéNBòד בהשי"ת, íðéà úBlôzäL eðéäÇÀÆÇÀÄÅÈÄ
úBøt,,פעל מה רואים אין בעולם כאן ìáàכי ÅÂÈ

àlà ,ïk Bðéà úîàaïðéìLáe ïðéôàå ïðé÷ìñY דeðéä ÆÁÆÅÅÆÈÇÀÄÈÇÂÄÈÇÀÄÈÇÀ
åש  ïðé÷ìñ úBlôzä ìk ש לומר (ופועלים ïéìBò,כוונתו ÈÇÀÄÇÀÄÈÀÄ

ושכינתי') קוב"ה יחוד שעולים, במקום ìëåלמעלה ,ÀÈ
ïéaønMכ  äî.älôúa,בלשונו נקט ÔÈ·¯Óרבינו ÇÆÇÀÄÄÀÄÈ

כל  כי צריך ה בתפילה כי נענה, בתפילה המרבה

מפרטים  בנויות שהתפילות מפני בתפילה, להרבות

שעל  מסוים סך וצריך השכינה, אברי שהם וחלקים

eקומת äðáðידו  .øúBéa äðéëMä נבנית שהיא בזה ÄÀÈÇÀÄÈÀÅ
היא âeeæì,ביותר dîöò úà äðéëî ע"י נעשה שזה ÀÄÈÆÇÀÈÀÄ

ועי"ז  מ"ן, לה מעלין בתפילתם, ישראל שנשמות

בם  ולהתקשט אלו במעשים לעלות כח בה נתוסף

השי"ת  לגבך",,ו לפני קאתינא ברא במה "חזו בחי'
הנקראים ז  ישראל נשמות היינו ברא הדברים, ופירוש

אומרת  והשכינה בה, הכלולים השכינה של בניה

באיזה להקב"ה  בנים באיזה ברא, במה תראה

וזו  הקב"ה. לגביך, מגיעה אני שלהם טובים מעשים

נעשים  שהם מ"ן שמעלה השכינה, של ההכנה היא

של  המעש"ט ע"י הקדושה וחלקי ניצוצי מהעלאת

עמה  שיתייחד בכדי לקוב"ה, עולה זה ועם ָישראל,

שמאיר  זו ומהארה ומוחין, הארה בה וישפיע

בתוקף  פנים הארת מעט מעט לנו נמשכת בשכינה,

הישועות ח הגלות  כל גם נמשכים ומשם כנ"ל, ,

בליקו"מ  וכדאיתא וברוחניות, בגשמיות והשפע

הם  לאדם שחסר החסרונות שכל פ"ט] [תורה

השכינה. מחסרון

äðëä íä ìeMáe äiôà ék Y ïðéìLáe ïðéôà äæåÀÆÂÄÈÇÀÄÈÄÂÄÈÄÅÂÈÈ
áeúkL Bîk ,âeeæ úðéçáì ,äìéëàì(לט íà(בראשית ék : ÇÂÄÈÄÀÄÇÄÀÆÈÄÄ

ביחזקאל. במצודות, וכ"פ רבבה. שם.„.מלשון  ורש"י יא: סוטה
בחנה ‰. כמ"ש נענה, בתפילה המרבה כל א. פד, ברכות ירושלמי עי'

להתפלל. הרבתה כי בענין Â.ויהי ס"ב תורה ועיין ד"ה. בה"ּל עיין

השכינה. ג,ח.Ê.קישוטי נזיקין ליקו"ה ועי' ד. הלילה דרושי שעה"כ
.Á גם שלמעלה הפנים מסוד עלינו ששופע שממה כ' א'. אות ובבה"ל

בתוכינו. שכינתו בנין והולך נתוסף  ההסתרה, בעת

והערות  מקורות

ביאורים 

úåøô íéùåò íðéà.,‰„˘‰ ÁÓˆÎ ‰··¯ ÈÎ ,ÊÓ¯Ï ˘È

.˙Â¯ÈÙ ÔÂ˘ÏÓ "Â¯Ù"Â ,Â·¯ÈÂ 'ÂÎ Â¯Ù Ï‡¯˘È È�·Â ÔÂ˘Ï

‰Ê˘ ,˙Â¯Â‡ Â"Ù¯˙‰ ÌÈÎ˘Ó� ˙ÂÏÈÙ˙‰ È"Ú˘ ÔÂÈÎÓ ,Ì‚

,'˙'Â'¯'Ù ÌÈ˘ÂÚ Ì�È‡˘ 'Î Ê"ÚÂ ,‰ÏÈÙ˙‰ ÔÂ˜È˙ ¯˜ÈÚ

,‰·¯Â ‰¯Ù˘ "·Â¯Ï Â‚„ÈÂ" ‡Â‰ Â˙Â‰Ó˘ ‚„ Â˙Â‡˘ Â�ÈÈ‰„

Â�È‡˘ "‡˙˘·È" ‡Ï‡ Â�È‡˘ Â�ÈÈ‰„ ,‚„ ÏÏÎ Â�È‡˘ Â¯·Ò

.˙Â¯ÈÙ ‰˘ÂÚ

äìôúá ïéáøîù äî ìëå.ÏÚÂÙ ÔÈ‡˘ Ì„‡Ï ‰‡¯�˘ Ù"Ú‡Â

,ÏÏÙ˙ÓÂ ÌÈÙ‡ ˙ÂÎÈ¯‡ ÍÈ˘ÓÓ Ê"Î·˘Î˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ,ÏÏÎ

Ê"ÈÚ ,Ì‚Â .ÂÈ�Ù ¯‡ÈÂ Û‡ ˙"È˘‰ ÍÈ¯‡È˘ ‰ÏÚÓÏ ÍÈ˘ÓÓ Ê"ÈÚ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל פה אמור

·Â˙Î˘(ËÏ ˙È˘‡¯·)·Â¯ È„ÈŒÏÚ Â�ÈÈ‰ ,‰�ÈÎ˘‰ ÏÎ Ï˘ ‰ÓÂ˜ ÌÏ˙˘È˘Î .ÏÎÂ‡ ‡Â‰ ¯˘‡ ÌÁÏ‰ Ì‡ ÈÎ :

:ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÈÓÏ ÔÈ„‰ ˙„ÈÓ ÍÙ‰˙ÈÂ ,ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎÈ ,˙ÂÏÈÙ˙‰

‰ÊÂÌÁ „Î.ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎÈ ¯˘‡Î Â�ÈÈ‰ YÍÙ‰˙‡ ‰·‚.ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÈÓÏ ÔÈ„‰ ˙„ÈÓ ÍÙ‰˙È˘ Â�ÈÈ‰ Y

חכמה  מקור

,ìëBà àeä øLà íçlä במדרש שהכוונה ט ואמרו ÇÆÆÂÆÅ
נקיה. בלשון הכתוב שדיבר אלא פוטיפר, לאשת

,äðéëMä ìk ìL äîB÷ ílzLiLk ומושלמת שנבנית ÀÆÄÀÇÅÈÆÈÇÀÄÈ
והפרטים, הענינים בכל התפילה, ותיבות אותיות ע"י

לבנין  שייך זה שכל התפילות ורוב מספר לפי וכן

ד  שכתב מה וזה השכינה. áøקומת éãéÎìò eðééäÇÀÇÀÅÉ
.úBlôzä כל שבודאי בפרט, כאו"א אצל הוא וכן ÇÀÄ

וסך  מנין צריך רבות פעמים אך פועלת, תפילה

תפילות של לו מסויים שאמר משרע"ה אצל כמ"ש

תפילות  תקט"ו התפלל כי לך, רב ואלמלי י הקב"ה ,

נענה  היה אחת תפילה עוד מתפלל .הי'

אז  התפילות, ריבוי ע"י השכינה קומת וכשישתלם

.íéîçøä úcîì ïécä úcî Ctäúéå ,åéîçø eøîké יש ÄÈÀÇÂÈÀÄÀÇÅÄÇÇÄÀÄÇÈÇÂÄ
את  שממתיקים פעמים שיש "יתהפך" בלשון לפרש

לסובלו, כח שניתן או רפיא", "דינא הוא ואז הדין,

היא, השלימות הגבורות ˘�˙‰ÍÙאך וכל הדין, מדת 

לאש  נהפכים והחמימות, האש, יסוד וחמימות כ שהם

חם". "כד äæåíçשל ãkåéîçø eøîké øLàk eðéä - ÀÆÇÇÇÀÇÂÆÄÈÀÇÂÈ
חמימות  מלשון יכמרו, כי אז ל - ,eðéä - Ctäúà dabÇÅÄÀÇÇÇÀ

"פנה  שהשי"ת ההנהגה נמשכת שממנה הדין מידת

"גבה" - האחוריים רק פניו נראים שאין עורף"

íéîçøä.אתהפך  úcîì ïécä úcî CtäúiL וכתב ÆÄÀÇÅÄÇÇÄÀÄÇÈÇÂÄ
מדת  ותתהפך רחמיו, שיכמרו שיעורר שמה רבינו

הענין, וביאור השכינה. קומת שלימות הוא הדין,

ישראל  של במעשיהם תלוי השכינה, קומת ששלימות

וירידתה, ועלייתה השכינה, מן נמשכים שנשמותיהם

תלוי  הכל ממנו, פירודה או קוב "ה, עם יחודה או

ע"י מ במעשינו  שנעשה השכינה כל של קומתה ובנין .

ראוים  כלים בנ"י יהיו שאז מפני הוא התפילות, רוב

הנזכר  ככל מעשיהם בתיקון השכינה להשראת

המשלימה  היא התפילה ועבודת התורה. במהלך

הדין, מדת ותתהפך תומתק ואז קומתה, את ובונה

על  ה' אף מ"חרון נמשכת הדין מידת שכל מפני

השכינה  של הפירוד גם נמשך ומזה ישראל"

בחי' יתהפך אזי השכינה כשתושלם אך מקוב"ה,

קוב"ה  יהיה ואז ה', פני ויתגלו דין, אחוריים, גבה,

השלם, היחוד שזהו בפנים פנים בבחי' ושכינתיה

כנודע. פב"פ כשהם רק שנעשה

פניו  הסתיר שהקב"ה כביכול נראה בגלות
תפילותינו  את שומע ואינו עורף ופנה מאיתנו,

בגלות. עדיין אנו ולכן

.Ë'עי כך, נקרא למה והטעם רש"י. וכ"פ בתיב"ע. וכ"ה פ"ז,ז. פ' ב"ר
הלחמים. בענין כו' ולקחת עה"פ אמור. פ' להאריז"ל המצוות - שער

.È.י יא, פרשה דברים רבה בדברי Î.מדרש פעמים כו"כ כמבואר

מכמר Ï.האריז"ל. נא. ופסחים זיתים. של הכומר על עד. ב"מ עי'
בראשית  רש"י ועי' נכמרו. כתנור עורנו ה,י) (איכה הכתוב ובלשון בשרא.

הירח.Ó.מג,ל. מיעוט בשער בע"ח כמבואר

והערות  מקורות

ביאורים 

Í¯Â‡ ‰"„ Ï"‰· .‰˘Â„˜‰ ‰�ÈÎ˘· ‰˘Â„˜Â ˙¯‡‰ ˙Î˘Ó�

.‰"Â˜ÈÏ· ˙"�¯‰ÂÓ È¯·„Ó ,˙ÂÏ‚‰

.'åë íçìä à"ë˙˘‡Ï ‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰˘ Ï"ÊÁ ˘Â¯ÈÙ ‰¯Â‡ÎÏ

.‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ ,¯ÙÈËÂÙ

‰¯Â˙· ˙‡¯˜� ÛÒÂÈ„ ˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ È¯‰˘ ,˙‡Ê ¯‡·Ï ˘È Í‡

Ì"ÂÎÚ ˙Ù˘ ,(:ÊÈ ˙·˘) Ï"ÊÁ‡ ,‰�‰Â ."‰˘Â„˜ ˙ÙÒÂ˙" ‡"È

Ì�ÈÈÂ ,Ì�ÈÈ ÌÂ˘Ó ¯ÂÒ‡ ,Ì�Ó˘Â ,ÌÈ¯Î� Â‰Â‡Ù‡˘ ÌÁÏ ‡Â‰˘

,¯ÙÈËÂÙ Ï˘ ÌÁÏ‰Ó ˜ÈÁ¯‰˘ ÛÒÂÈ˘ ,‡ˆÓ�Â .Ô‰È˙Â�· ÌÂ˘Ó

˘ÓÓ ‰¯È·ÚÏ Â�ÈÈ‰ ,ÌÁÏÏ Ê"ÈÚ ‡Â·È ‡Ï˘ È„Î ‚ÈÈÒÂ ¯„‚ ‰È‰

.Ô·‰Â ,ÌÁÏ ˙‡¯˜�‰ Â˙˘‡ ÌÚ

êôäúà äáâ.Ï˘ „ˆ‰ Ï˘ ˙"¯ ‡Â‰˘ ‰·‚ ÔÂ˘Ï· ÊÓ¯Ï ˘ÈÂ

¯ÂË˜ÙÒ Ô�ÁÏ‡ È·¯] .„Â'‰ ‰�È'· ‰¯Â·'‚ ‡Â‰˘ ÔÈ„‰ ˙„Ó

.[‰"‰ÏÏÊ

êôäúà äáâ.‚„‰ Ï˘ Â·‚Ï ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ ‰·‚˘ ÔÈ·‰ÏÂ ˜ÈÈ„Ï ˘È

ÂÈÏ‡ ÌÈ‡·‰ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ,ÏÈÚÏ ˘¯ÈÙ„Î ‡Ï‡ [˜È„ˆ ‡¯˜�‰] ÂÓˆÚ

.Û¯ÂÚ ‰�Ù ‰"·˜‰˘ ‰Ê ÏÚ - ‰È·‚ ÔÈ�Ú ÏÚ«≈



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור פו 

È‡Â‡˙�ÈÙÒÏ Ô�È·¯˜Ó ÈÂ‰ ‡Ï˙‡Ê ‰˘Ú‡ È�ÚÓÏ È�ÚÓÏ Â�ÈÈ‰ Y(ÁÓ ‰ÈÚ˘È)˘¯„Ó· ‡˙È‡„Î ;(ÊÎ 'Ù ‡¯˜ÈÂ):

ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓ‰ ÏÎ˘ ,‡ˆÓ� .'ÂÎÂ ˙È· ÂÏ È˙˙�˘ Ì„Â˜ ‰ÊÂÊÓ ÈÏ ‰˘Ú ÈÓ ,ÂÏ ÌÏ˘‡Â È�ÓÈ„˜‰ ÈÓ

ÌÂ˘ ÏÚ ¯Î˘ Ï·˜Ï ·Â˘ÁÏ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡Â ,Â˙‡Ó ÏÎ‰ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ÏÎÂ Â�Ï˘È„ÈŒÏÚ˘ ‰‡¯�˘ ÈÙŒÏÚŒÛ‡Â ,¯·„

חכמה  מקור

שום  ואין פועלת תפילה שכל היא האמת אך
רושם  ועושה פועל דיבור כל רק ח"ו נאבד דיבור
ובנין  קומת את לבנות שבכדי אלא למעלה,
לבנות  צריך ניגאל, שאז בתוכנו שכינתו משכן
ויתאמץ  יתחזק ואם פרט, אחר פרט המשכן את
רחמיו  יכמרו התפילות ברוב להתפלל, אף ויאריך
בנין  ויבנה הרחמים למדת הדין מדת ותתהפך

ויגאלנו. משיח כשיבוא שכינתו משכן

שמכיוון  האדם יחשוב שלא רביז"ל מבאר ועכשיו
והתועלת  והחיוב הצורך על כ"כ שהוזהר
מצד  ראוי באמת הוא כך שמפני שבתפילתו,

השמים. מן לשכר הדין

àzðéôñì ïðéáø÷î éåä àì éàåYeðéä השי"ת לחסד ÀÄÈÂÅÀÈÀÄÈÄÀÄÀÈÇÀ
עוסקים  שאנו אע"פ כי כדלהלן. ספינתא, הנקרא

בחסד  תהי' שהגאולה לדעת צריך בתפילה, ומרבים

בפסוק  כמ"ש úàæהשי"ת, äNòà éðòîì éðòîìÀÇÂÄÀÇÂÄÆÁÆÉ
יא) מח תהי';(ישעיה לא השי"ת, לנו שיעשה שהתשועה

רק  להגאל סיבה אינם מעשינו, כי צדקותינו, מפני

הקדוש  שמו Løãna,נ למען àúéàãk הפסוק ס על ÄÀÄÈÇÄÀÈ

מא,ג) Bì,(איוב ílLàå éðîéc÷ä éî אשר : זה, הוא מי ÄÄÀÄÇÄÇÂÇÅ
שהרי  השי"ת, את הקדים שעשה המצוה במעשה

הקב"ה, הקדימו כבר אדם, שעשה מעשה לכל קודם

eëå',כי  úéa Bì ézúpL íã÷ äæeæî éì äNò éî שהרי ÄÈÈÄÀÈÉÆÆÈÇÄÇÄÀ
לעשות  כח לאדם הנותן שהוא ה', מיד לו ניתן הבית

לקיים  [וצריך] יכול כלל היה לא הבית ובלא חיל,

מזוזה. eðlLמצות íéáBè íéNònä ìkL ,àöîð כגון ÄÀÈÆÈÇÇÂÄÄÆÈ
וכו' לולב, סוכה, מזוזה, במדרש שם שנזכר ìëåÀÈמה

,Bzàî ìkä ,úBlôzä מי" במדרש שם שכתוב כמו ÇÀÄÇÉÅÄ
הכח  שכל היינו נשמה", בו נתתי שלא עד לפני קלס

ומתדבק  שמשתוקק שבלב, עבודה שהיא להתפלל,

השי"ת  בו שנתן הנשמה מהארת הכל .ע בהשי"ת,

åלכןíeL ìò øëN ìa÷ì áLçì éeàø ïéà,øác גם כי ÀÅÈÇÀÉÀÇÅÈÈÇÈÈ
הכל  השי"ת, את לעבוד ובוחר רוצה, שאדם מה

כמ"ש  ופירש"י פ מאתו, כו', חלקי מנת אתה ה'

עם  מסבב שהשי"ת רק הטוב, חלק על ידי שהנחת

זאת  עשה שהאדם ונחשב שנראה באופן ,צ האדם

äàøpL étÎìòÎóàå וכן חז"ל, ומדברי מהתוה"ק לנו ÀÇÇÄÆÄÀÆ

שם �. ומצודות ב.Ò.רש"י כז, פרשה ויקרא רבה במדרש.Ú.מדרש טז.Ù.המפרשים היוצאיםˆ.תהילים דברים ד.ליקו"ה החי מן

והערות  מקורות

ביאורים 

'åë ùøãîá àúéàãë úàæ äùòà éðòîì éðòîì.˙ÂË˘Ù·

˘¯„Ó‰¯‡·Ó,[Ï"‰· Ù"Ú] ˘¯ÙÏ ˘È „ÂÚÂ .È�ÚÓÏ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡

ÈÙ‡ ÍÈ¯‡‡ ÈÓ˘ ÔÚÓÏ ˜ÂÒÙ‰ È¯Á‡ ‡È·�· ‡·ÂÓ ‰Ê ˜ÂÒÙ˘

˙ÂÓ·È] ÌÈ�Ù‰ ˙¯Âˆ ¯˜ÈÚ ‡Â‰ ÌËÂÁ‰˘ ,ÍÏ ÌÂËÁ‡ È˙Ï‰˙Â

,‰Ê ÔÂÈÏÚÂ ‡¯Â� ÌÂ˜Ó· ÈÎ] ÔÈÙ�‡ŒÍÈ¯‡ Ï˘ [¯"„‡‰ 'ÈÙÎÂ .Î˜

ÂÙ ÔÈ‡¯Ú˘· Ï"ÊÈ¯‡‰ ˘"ÓÎ ÌÈ�Â˙Á˙‰ È˘ÚÓ ÌÈÚÈÙ˘ÓÂ ÌÈÏÚ

.ÂÈ�Ù ¯Â‡ ˙‡ ‰Ï‚È '˙È ÂÓ˘ ÔÚÓÏ˘ ,Â�ÈÈ‰„ .[‰Î È"·˘¯ È¯Ó‡Ó

.ÂÊ ‰¯‡‰ ‰ÈÂÏ˙ ,„·Ï· Â�Âˆ¯·Â ,Â�ÚÓÏ ˜¯ ,Â�˙ÂÎÊ· ‡ÏÂ

äìåàâä äéäé åðéúåìéôúå åðéúøåú é"òù äàøðù ô"òà
.åãñçì åðçðà ïéëéøö ë"ôòàÏ˘ „ÂÓÈÏ‰ ÈÏÏÎÓ Ê"È‰ ÏÏÎ‰

È"ÙÚ ˘¯ÈÙ ‰ÓÂÈÒ·Â ‰¯Â˙ ¯Ó‡ Ï"ÊÈ·¯˘Î˘ ,Ó"Â˜ÈÏ ˜"‰Ò‰

Ï"ÊÁ ¯Ó‡ÓÏ Â˘Â¯ÈÙ· ˘„Á˙� ‡Ï ,˜ÂÒÙ Â‡ Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó ÂÈ¯·„

.‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó· ¯ÎÊÂ‰ ‡Ï˘ ¯·„

.ÏÏÎ ¯ÎÊÂ‰ ‡Ï 'ÂÎ '˙È Â„ÒÁ Ï˘ ‰Ê ÔÈ�Ú ÏÎ È¯‰˘ ,‰˘˜Â

È˙ÏÈÙ˙"˘ ÏÈÚÏ ¯‡·˙� È¯‰˘ ,‰‡¯�‰Â‰¯Â‚˘‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰ "

˘ÔÈ¯‚˘ÓÏÏÙ˙‰Ï ‰ÎÊ˘ È�ÙÓ ‰Ê ÔÈ‡˘ Â�ÈÈ‰ ,‰¯Â„Ò ‰ÏÈÙ˙ ÂÏ

,ÂÈÙ· ‰¯Â„Ò ‰ÏÈÙ˙ ¯‚˘Ó ˙"È˘‰˘ ‰ÎÊ˘ È�ÙÓ ˜¯ ÈÂ‡¯Î

‡Ï‡ ,Â�ÁÂÎÓ ‡È‰ Â�˙ÏÈÙ˙˘ ·Â˘ÁÏ ÏÏÎ ÍÈÈ˘ ÔÈ‡˘ ‰ÊÓ Ô·ÂÓÂ

.˙"È˘‰Ó ˜¯

ˆ"„¯ÙÒ‰ ¯Ó‡Ó ÏÚ ÂÊ‰ ‰¯Â˙‰ ˙‡ Â�È·¯ ·Èˆ‰˘ ‰Ê ,˙Ó‡·Â

Ì˘ ,ÔÈÙ�‡ ÍÈ¯‡ ˙¯ÈÙÒ Ï˘ ÌËÂÁ· ˜ÒÂÚ‰ ,‡˜˘„¯Ù„ ‡·˜Â�Ó

ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ�Â˙Á˙‰ È˘ÚÓ ÔÈ‡Â ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁ ÂÏÂÎ˘ ÌÂ˜Ó‰ ‡Â‰

Ï‡‚È� ‰Ê ÁÎ·˘ l"ÁÓ¯‰ È¯·„Ó ÏÈÚÏ Â�‡·‰Â ,‰ÓÂ‡Ó Â·

Á˙Ù ‰Ê ÔÈ�Ú·˘ ‡ˆÓ�Â ,[·ˆ Á˙Ù Á"Ï˜· ÔÈÈÚ] ,Â„ÒÁ· „È˙ÚÏ

.ÌÈÈÒ Ô‡ÎÂ ‰¯Â˙‰ ˙‡

'‡ ÛÈÚÒ ÛÂÒ· Â�È·¯ ÔÂÂÎ ‰ÊÏ˘ ,˘Â¯„ Í¯„· ˙ˆ˜ ÔÎ˙È „ÂÚÂ

'ÎÂ ÛÈÒÂ‰ ,‰˘˜·Â ‰ÏÈÙ˙ Ì‰ È˙˘˜Â È·¯Á˘ ‡È·‰˘ ¯Á‡˘

Â�ÏÏ‰ ÌÈ˜Ï‡· ,È�ÚÈ˘Â˙ ‡Ï È·¯ÁÂ ÁË·‡ È˙˘˜· ‡Ï ÈÎ ˘"ÓÎÂ

·¯Á Ì‰ ‰˘˜·Â ‰ÏÈÙ˙˘ ¯‡·˙�˘ ¯Á‡ ,Â�ÈÈ‰„ .ÌÂÈ‰ ÏÎ

Â˙˘˜Â Â·¯Á ÏÚ ÁËÂ· Â�È‡˘ ‰"Ú‰„ È¯·„ Â˘¯Ù˙È ,˙˘˜Â



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל פז אמור

‰ÊÂ .Â�˙Â‡ Ï‡‚È Â„ÒÁ·˘ ,Â„ÒÁÏ Â�Á�‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎŒÈÙŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÂ‡‚‰ ‰È‰È Â�˙¯Â˙Â Â�˙ÏÈÙ˙È‡

‡˙�ÈÙÒÏ Ô�È·¯˜Ó ‡ÏÈ‡ ,ÌÈ„ÈÒÁ Ô·¯ ÔÈ�ÙÒ‰ :Ï"Ê Â�ÈÓÎÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,„ÒÁ ˙�ÈÁ· ‰Ê Y

חכמה  מקור

כאן, מבואר eðúøBúåהרי eðúlôz éãéÎìòL ובפרט ÆÇÀÅÀÄÈÅÀÈÅ
ובכח  זל"ז, הם שמאירין בתפילה, המלובשת התורה

ועי"ז  השכינה קומת נבנית קוב"ה äéäéזה יחוד ÄÀÆ
תבוא  שעי"ז השלם, הוא älàbä,ושכינתי' הנכון ÇÀËÈ

לא ïëÎétÎìòÎóàש  התפילה שבלא אע"פ דהיינו, ÇÇÄÅ
רצון  הוא שכן מפני אלא זה אין ישועה, נמשיך

עלינו  המוטל את נעשה שאנו וגם,ק השי"ת ,

השי"ת ר שאותיות  ישפיע שבהם כלים הם התפילה

כלים  לנו יהיו לא נתפלל לא ואם שחפץ, מה את

השפע. לנו ימשך שבהם

ית', מאתו מעשינו כל דהיינו שהכל, היא האמת אבל

ש  eðúBà,נמצא ìàâé BcñçaL ,Bcñçì eðçðà ïéëéøöÀÄÄÂÇÀÀÇÀÆÀÇÀÄÀÇÈ
אלא  לעובדו, וכח סייעתא לנו שיתן לחסד רק לא

דין  ע"פ לנו מגיע אין עושים, שאנו מה אחרי שגם

בארוכה  לעיל שנתבאר שאע"פ עולה, ומדה"ק שכר.

לדעת  צריך אך בתפילה, להרבות מאוד שצריכים

ית', ממנו ודרישה תביעה של באופן להתפלל שאין

רחמים  דרך יבקש רק מחוייב, ית' הוא כאילו

שאנו ש ותחנונים  רק לדרוש, זכות לנו שאין מפני  ,

וחסדיו. רחמיו את עי"ז שנעורר כדי מתפללין

מה ת ובליקו"ה  שכל שמכיון רביז"ל, מדברי הוציא

לו, מגיע דין שע"פ בגלל אינו בתפילתו פועל שאדם

וכנ"ל, שביקש מה את מקבל הוא ה' חסד בגלל רק

ומתבייש  כלל ראוי שאינו יודע שאדם הגם זה מטעם

יכול  וגם להתפלל צריך מ"מ במעשיו מהשי"ת

גדולה, במדרגה יהיה אם גם שהרי בתפילתו, לפעול

היטב. והבן ה', בחסד רק בזכותו לא יגאל לבסוף

äæå את שביאר אחר המעשה, את רבב"ח שסיים מה ÀÆ
התפ  וענין הגלות, הגאולה,ענין תבוא ידה שעל ילה

ש  לדעת àzðéôñì,שצריך ïðéáø÷î àì éàספינתא- ÄÈÀÈÀÄÈÄÀÄÀÈ
ì"æ eðéîëç eøîàL Bîk ,ãñç úðéça äæ(:פב :(קדושין ÆÀÄÇÆÆÀÆÈÀÂÈÅ

íéãéñç ïaø ïéðtqä הסכנה למקום שפורשין מפני ÇÇÈÄËÈÂÄÄ
למקום  לבם ומשברים ברעדה הם לבם א ותמיד ולכן ,

שבשמים  יעשו ב לאביהם שלא שייך אין וכמעט .

בכוחו ג תשובה  אין שיעשו מה שכל יודעים כי

סומכים  אינם לכן חיים, הם ה' בחסדי ורק להצילם,

לבם  גבורת אליו ד על ונכנעים אותו משברים אלא ,

תפילתם  נובעת ומשם בחסדו, רק תלויים בהיותם

כמ"ש  זכויותיהם, בגלל ולא הים ה ותקוותם יורדי

חסדו, לה' יודו כו' ה' אל ויצעקו כו' באוניות

. ג פסח הלכות לט. שם.˜.לח, וליקו"ה ¯.ליקו"ה ג. לד, ליקו"מ
בתחילה. ד כ'.˘.נחלות בתורה גם יט.˙.וכמבואר ד, נחלות

שם.‡. רש"י יד.·.ע"פ נדה שם.‚.רש"י בכד „.המאירי בחיי רבינו
גאולה. אות קז.‰.הקמח תהלים

והערות  מקורות

ביאורים 

ÏÎ‰ ÈÎ [.‚Î˜ ·"· 'Ó‚· Â˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎ] Â˙˘˜·Â Â˙ÏÈÙ˙ Ì‰˘

‰Ê Ì‚ ÌÈÏÏ‰Ó Â�‡˘ ‰Ó ÈÎ ,Â�ÏÏ‰ ÌÈ˜Ï‡· ˜¯ ,'˙È Â˙‡Ó

‡Ï È·¯ÁÂ ÁË·‡ È˙˘˜· ‡Ï ÈÎ" ˘"ÓÎÂ Î"˘Ó ‰ÊÂ .ÌÈ˜Ï‡Ó

"ÌÂÈ‰ ÏÎ Â�ÏÏ‰ ÌÈ˜Ï‡· ,È�ÚÈ˘Â˙ÍÏ ÌÂËÁ‡ È˙Ï‰˙ 'ÈÁ··,

Â¯ÓÂ‡ ‡"‡] ˙"È˘‰ ¯ÓÂ‡˘ ˜ÂÒÙ‰ ‡Â‰ ÍÏ ÌÂËÁ‡ È˙Ï‰˙ ÈÎ

‡È‰ Ì‚ ÈÎ Â�È˙ÂÏÈÙ˙Ï ÈÂ�ÈÎ ÂÓˆÚ ‰ÊÂ [¯"„‡· ¯‡Â·ÓÎ ‡"ÊÏ

.˙"È˘‰Ó ˙Ú·Â�

.åãñçì åðçðà ïéëéøö ïë ô"òà‰‡¯�˘ Ù"Ú‡˘ ¯‡·Ó Â�È·¯

‰È‰È ÏÎ‰ Ó"Ó ,‰ÏÂ‡‚‰ ‰È‰˙ Â�È˙¯Â˙Â Â�È˙ÂÏÈÙ˙ È"Ú˘

.Â„ÒÁ·

˙‡ Â‡È·ÈÂ Ù"‰Ú Ï"ÊÁ È¯·„ ˙‡ ‰ÊÏ ÍÂÓÒÏ ÌÚË Ô˙Â�· ˘ÈÂ

Ú„ÂÈ È�È‡ Ú"˘·¯ ‰˘Ó ¯Ó‡" ,[‚Ï ,ËÏ ˙ÂÓ˘] ‰˘Ó Ï‡ ÔÎ˘Ó‰

„ÓÂÚ ‡Â‰Â Â„ÈÓÚ‰Ï ‰‡¯Ó ‰˙‡Â ÍÈ„È· ˜ÂÒÚ Ï"‡ Â„ÈÓÚ‰Ï

È�‡Â ,ÂÈÏ‡ÓÈ„Â˜Ù 'Ù ‡ÓÂÁ�˙] "Â˙ÂÓÈ˜‰ ‰˙‡˘ ÍÈÏÚ ·˙ÂÎ

,[‡È ‡˜ÒÈÙ‡È‰˘ ‰ÏÈÙ˙‰ ÔÈ�Ú· Â�È·¯ ¯‡È·˘ ÈÙÎÂ

,Â„ÒÁ· ÏÎ‰Â ˙"È˘‰ ‰˘ÂÚ ÏÎ‰ ˙Ó‡·˘ ,ÔÎ˘Ó‰ ˙Ó˜‰Î

.ÏÏÙ˙‰Ï ,‰˘ÚÓ ˙Â˘ÚÏ Â�˙Â‡ ‰ÂÂˆ˘ ‡Ï‡

.åãñçì åðçðà ïéëéøö,„ ÈÁ‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈ¯·„] ‰"Â˜ÈÏ·

Ì„‡‰ È˘ÚÓ ÏÎ ‰˙ÈÓ‡Ï ˙Ó‡·˘ [‚ ÁÒÙ ˙ÂÎÏ‰Â ËÏ - ÁÏ

,ÁÎ‰Â ,ÔÂˆ¯‰ ÏÎ ÈÎ ,'ÌÏ˘‡Â È�ÓÈ„˜‰ ÈÓ' ÈÎ ,˙"È˘‰Ó Ì‰

˙‡ ˘¯ÈÙ ‰Ê·Â .˙"È˘‰Ó ˜¯ ‡Â‰ ¯·„ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ,˙ÏÂÎÈ‰Â

˜ÂÒÙ‰][.‚È ,·Ò ÌÈÏ‰˙˘È‡Ï ÌÏ˘˙ ‰˙‡ ÈÎ „ÒÁ‰ '‰ ÍÏÂ

¯Î˘ ÏÂËÈ˘ ‡Â‰ ÔÈ„· Î"‡ ,"Â‰˘ÚÓÎ" Ì‡ È¯‰ ‰˘˜Â .Â‰˘ÚÓÎ

,‰¯ÈÁ·‰Â ,ÔÂˆ¯‰Â ,Ì„‡‰ ‰˘ÚÓ ÏÎ˘ È�ÙÓ ‡Ï‡ .„ÒÁ ‰Ê ÔÈ‡Â



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור פח 

‡ÏÂ„ÒÁÔ�ÈÚ·Ë:˙ÂÏ‚· ÌÂÏ˘Â ÒÁ

חכמה  מקור

פירש  וכבר חסידים, נקראים כך ומפני חסד, הכל כי

החסד.ו בזוה"ק  במדת המושרשים אלו הם שחסידים

פירושו  לספינתא מקרבינן לא אי Bcñçולכן àì éàÄÉÇÀ
חסדו, על וסמוכים קרובים היינו לא ñçאם ïðéòáèÇÀÄÈÇ

,úeìba íBìLå התורה מהלך בכל שנראה שהגם מפני ÀÈÇÈ
בריבוי  תלוי תלוי שהכל שזה הראויה התפילה

המשפט, ובשלמות הברית, שמירת של בעבודה

כבר  וכו', ולעשות לשמור בכדי התורה ובעסק

שכר. שום לנו מגיע ואין ית' מאיתו שהכל נתבאר

העליון, החוטם מהארת שנמשך חסדו, אלמלא ולכן

למעשי  כלל שייך ואינו רחמים, כולו שהוא

ובזה  ח"ו. נגאלים ולא בגלות טובעין היינו הנבראים,

"מנוקבא  שהוא, לתחילתה התורה סוף מתקשרת

יזכה  משיח כי למשיחא", דחיי רוחא משך דפרדשקא

אנפין, דאריך החוטם הארת את לעולם להמשיך

מעשי  עם שייכות ללא יתברך פניו הארת שהוא

מח)ז הנבראים  (ישעיה כמ"ש ית'. שמו למען רק

כל  אם ולכאורה, ניגאל. עי"ז ורק זאת, אעשה למעני

ה' חסד כלומר הספינה, בזכות היא ותקותם הצלחתם

כלל  יצאו מדוע א"כ להינצל, אפשר בזכותו שרק

מוהרנ"ת  דברי ע"פ לפרש ואפשר מהספינה.

של ח המבאר  הטעות היא ימין לצד החרב שהטית

רב  ובודאי ית' בחסדו הכל שהרי שמכיון הסוברים

נחשב  וזה בתפילה, להרבות צריך אין וא"כ הוא חסד

שמע  "כי שאומר ישמעאל, קליפת שהיא לימין נטיה

הם  ולכן בתפילה, להרבות צורך ואין עניך" אל ה'

כל  מוקף הוא בספינה הנמצא כי מהספינה "יצאו"

זו  מבחינה יצאו הם כך ומפני ה', בחסד רק כולו

כלומר, מקרבינן", "הוי אעפ"כ אבל להתפלל בכדי

הנקרא  - יתברך חסדו על וסמוכים קרובים היו

לספינתא". מקרבינן "הוי ולכן ספינה,

תבוא  שעי"ז בתפילה להרבות צריכים שאנו הגם
האמת  אעפ"כ למדה"ר, מדה"ד ותיהפך הגאולה,
להביא  מעשינו בכח אין כי יגאלנו, שבחסדו היא,
והמע"ט  המצוות שכל מפני הגאולה, את
ה' מחסד הכל מתפללים, שאנו והתפילות
לב, לו ונותן להתפלל ורצון חשק באדם שמאיר
לדעת  צריך זה ומטעם והתעוררות. וכוונה,
אין  אך בתפילה, להרבות צריכים שאנו שאע"פ
לבקש  רק לנו, מגיע שכאילו באופן לבקש לנו

חינם. חסד מתנת של באופן

רביז"ל  לדברי מתפרש רבב"ח שסיפר המעשה
זה. באופן

אזלינן  קא הוה חדא זימנא רבב"ח אמר
כוורא  ההוא וחזינן היינו בספינתא, אחת [פעם

דג]. וראינו בספינה [הפלגנו] מהלכים

.Â.רלד דף ויחי פ' כה.Ê.זוה"ק דף רשב"י מאמרי בשער כ.Á.כמבואר ד, נחלות ליקו"ה

והערות  מקורות

ביאורים 

˙�˙Ó· Â�Ï Ô˙Â�‰ ˙"È˘‰Ó ‰Ê ,·Ï ÏÎ· ÔÈÏÏÙ˙Ó˘ ‰ÏÈÙ˙‰Â

" ,„ÒÁ ‡Â‰ "ÌÂÏ˘˙"‰ ÔÎÏÂ ,Ì�ÈÁÎ,Â�ÈÈ‰„ ,Â‰˘ÚÓ"ÂÏÈ‡Î

] ‰"Â˜ÈÏ· ¯‡·˙� ¯·ÎÂ .‰˘Ú Ì„‡‰ÈÁ‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈ¯·„

[„.˙"Ï„Ú˙‡ - ‰¯ÈÁ·Â ,Ú"Ï„Ú˙‡ - ‰ÚÈ„ÈÏ ÍÈÈ˘ ‰Ê ÔÈ�Ú˘

ÍÈÈ˘ ‰Ê ÔÈ‡ ,Í¯·˙È Â„È ÏÚ ‰˘Ú� ˘ÓÓ ÏÎ‰˘ Ù"Ú‡˘

Â„·ÂÚÏÂ Â�Âˆ¯ ˙Â˘ÚÏ Â�È˘ÚÓ· ‰ÈÂÏ˙‰ Â�˙„Â·ÚÏ ÏÏÎ

.ÂÈ�ÙÏ ÏÏÙ˙‰ÏÂ

.ïðéòáè ,åãñç àì éà‰"Â˜ÈÏ‰ È¯·„Ó Â�‡·‰ ÌÈ¯Â‡È··

Ê"ÈÙÏÂ ,ÔÈÓÈ „ˆÏ ·¯Á‰ ˙ÈË‰ Ï˘ ˙ÂÚË‰ ˙Î˘Ó� Ô‡ÎÓ˘

¯‡·˙� ‡Ï˘ ¯·„ Â�È·¯ Ô‡Î ˘¯ÈÙ „ˆÈÎ ‡È˘Â˜‰ ¯‡·˙˙

˙Î˘Ó� Â�ÓÓ˘ ˘¯Â˘‰ ÊÓ¯� Ô‡Î˘ È�ÙÓ ,‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó·

.¯Á‡ ÔÙÂ‡· Â�·˙Î ÏÈÚÏ ÌÈ¯Â‡È··Â .‰ÈË‰‰ ÔÈ�Ú Ï˘ ˙ÂÚË‰

.úåìâá å"ç ïðéòáè¯Ó‡ÓÏ ¯Â‡È·‰ ÏÎ·˘ ‡Â‰ ‡ÏÙ ‰¯Â‡ÎÏ

¯˜ÈÚ ‡Â‰˘ ˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ ˜ÏÁ‰ ÏÏÎ ¯ÎÊ� ‡Ï Á"··¯

.‰ÏÈÙ˙‰ ·¯Á· ˙ÂÎÊÏ ÈÏÎ‰

Â¯Ó‡Ó· Á"··¯˘ È�ÙÓ ÍÎÏ ÌÚË‰˘ ,‰‡¯� Ì�Ó‡ÒÁÈÈ˙Ó Â�È‡

˙‡ÏÚ‰· ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙„Â·ÚÏ ‡Ï‡ ,‡"Â‡Î Ï˘ ‰„Â·ÚÏ [¯˜ÈÚ·]

˙ÂÏÈÙ˙‰ Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ‡·˘ ¯Á‡ ‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ÔÈ�·Â ‰ÏÈÙ˙‰

.'ÂÎ Ì‰· ˙Â˘·ÂÏÓ ˙ÂÓ˘�˘Î ,˙ÂÈÂ‡¯‰

ÍÏÂ‰Â ··ÂÒ ‰ÏÈÙ˙‰ ÔÈ�Ú ÏÎ˘ ÔÂÈÎÓ˘ ,¯‡·Ï ˘È „ÂÚÂ

˜È„ˆ‰ ‡¯˜�˘ ‰ÓÂ ,˜È„ˆ‰ ‡Â‰˘ ,‚„‰ ,"‡¯ÂÂÎ"‰ ÏÚ

ÏÂ·Ó‰ ÔÓÊ· ÂÏÈÙ‡ ÂÓ‚Ù ‡Ï ÌÈ‚„‰˘ È�ÙÓ ‡Â‰ ‚„ Ì˘·

ÏÎ ÈÂÏ˙ ‰Ê·˘ ‡ÏÈÓÓ Ô·ÂÓ Î"‡Â ,ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÈÙÎÂ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל פט אמור

‰ÊÂ:˘Â¯ÙÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯Ó‡·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÏÈÙ˙ ˙�ÈÁ· Y(ÂÎ ÌÈ¯·„).ÌÂÈ‰ ˙¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ :ÌÈ�‰Î

חכמה  מקור

דג. בשם הנקרא הדור צדיק את ראינו

אגביה  חלתא ליה על דיתבא חול [שנתקבץ
גבו].

תפילות-חלתא. לו הובאו שנתקבצו,

שפנה  על מהשי"ת בבקשה שעסקו – אגביה
גבו. את אלינו שהפנה – אלינו עורף

אגמא  עלה הדג וקדחי גב שעל החול על [וצמחו
עשבים].

אנשים  של תפילות היו אליו שהובאו התפילות
ומכיוון  לקיימה, שיזכו והתפללו בתורה שעסקו
והנשמות  נשמות, ניצוצי הם התורה שאותיות
בתפילה, הנשמות נכללו עשבים, בשם נקראים
התפילה, ע"י ושכינתיה קוב"ה יחוד וכשנעשה
– אגמא עלה וקדחי – לנשמות הארה נמשכה

"צמחו". הנשמות העשבים,

הוא  יבשתא אי וסברינן רק דג זה שאין [חשבנו
הים]. מאיי

הישועה  את ראינו לא עדיין שלמעשה מפני
המרובות  התפילות אחרי באים והגאולה
עושה  אינה שהתפילה וסברנו כחול, שמתקבצים
שאינה  יבישה ארץ היא שראינו והאדמה פרי, כל

פרי. עושה

אגביה  ובשלינן ואפינן ואפינו וסלקינן [עלינו
גבו]. על ובישלנו

– שעולים למקום עולים שהתפילות האמת, אך
הכנה  הם ובישול אפיה ובשלינן" "ואפינן סלקינן,
היינו  אוכל, לחם, הנקרא זיווג לבחי' לאכילה,

קוב"ה  ליחוד לזיווג, הכנה הם התפילות
של  קומתה כשתושלם יעשה שזה ושכינתיה,

רבות. תפילות ע"י השכינה

התהפך  גבה חם הדג וכד של גבו [וכשנתחמם
התהפך]. הוא הנ"ל הפעולות כל מחמת

"גבה" יתהפך אז חם" "כד ה' רחמי כשנכמרו
למדת  הדין, ממדת שהוא פנים ההסתר כלומר
עומדים  עוזו ושכינת קוב"ה יהיה ואז הרחמים,
יחוד  של המצב שזהו בפנים פנים של באופן

ניגאל. ואז ושכינתיה, קוב"ה

טבעינן  הוה לספינתא מקרבינן הוי לא ואי
טובעים]. היינו לספינה קרובים היינו לא [ואם

ושכינתיה  קוב"ה שיחוד שהתבאר אע"פ
צריך  ותורותינו, תפילותינו בריבוי תלויה והגאולה
שכר  לשום ראויים אנו שאין היא שהאמת לדעת,
הכל  כי תפילותינו, או הטובים מעשינו עבור
לעשות  והיכולת והרצון, החשק, ממנו מהשי"ת,
רק  ניגאל באמת ולכן ורוחניות. בגשמיות דבר כל

חסדו. בגלל

לספינה, וסמוכים קרובים שהיינו לא אם ולכן,
חסידים] רובן שהספנין [מפני לחסד כינוי שהיא

בגלות. ח"ו טובעים היינו

äæå הLeøt:לפסוק,íéðäkä ìà øîà- הוא אמור ÀÆÅÁÉÆÇÉÂÄ
áeúkL Bîk ,älôz úðéça(כו zøîàä(דברים 'ä úà : ÀÄÇÀÄÈÀÆÈÆÆÁÇÀÈ

íBiä שבחת פירושו האמרת ענין ט - שהוא Ç
תהלה  הנקראת את י התפילה, ומהלל שמשבח מפני

íäה'. íéðäk על äøBz,המרמזים úðéça יא שה ÉÂÄÅÀÄÇÈ
נשמות  רבוא ס' כנגד אותיות, רבוא ס'

.Ë.ג וחגיגה שם לך.È.רש"י אחטם ותהילתי כמ"ש א, בסעיף כנ"ל

והערות  מקורות

ביאורים 

¯‡Â·ÓÎ ˙È¯· ¯ÈË�„ Ô‡Ó ,˜È„ˆ Ô‡Ó ÈÎ .‰ÏÈÙ˙‰ ÔÂ˜È˙

.:Ë� Û„ ‡"Á ˜"‰ÂÊ·

ìà øîà ÷åñôä ìò åðéáø øàéáù äî úà ïéáäì éãëá
íéðäëä."ÌÈ�ÂÈÚ"· 'ÈÚ

íéðäëä ìà øåîàéðáïøäà." ˙·È˙ ˙‡ ˘¯ÈÙ ‡Ï l"ÊÈ·¯È�·

,ÌÈ�‰Î‰ ÔÎ ,ÂÈ·‡Ó Í˘Ó� Ô·‰˘ Ì˘Î ,˘¯ÙÏ ÔÎ˙ÈÂ ."Ô¯‰‡

,Ô¯‰‡ŒÈ�· ˙Â‡¯˜� ,‰ÏÈÙ˙‰ ÌÚ ÌÈ‡·‰ ˙ÂÓ˘�‰ Ì‰˘

ÍÈ˘Ó‰Ï ¯˘Ù‡ ËÙ˘ÓÓ ˜¯ È¯‰˘ ,ËÙ˘Ó - Ô¯‰‡Ó ÌÈÎ˘Ó�‰

˙ÂÏÏÎ� ÈÊ‡ ,‰ÏÈÙ˙‰ ÁÎ ˙‡ Ï·˜Ó˘ÎÂ .‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ Ï·˜ÏÂ

ÏÚ˘ ,¯Â·ÈÚ 'ÈÁ·· Ì˘ ÌÈ˘„Á˙�Â ,‰ÏÈÙ˙· [ÌÈ�‰Î‰] ˙ÂÓ˘�‰

ÌÈ‡¯˜� ‰Ê Ì˘È�·.

íåéä úøîàä 'ä úà..l"‰·‰Ó Î"˘Ó· ,ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ÔÈÈÚ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור צ 

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ï"�Î ˙ÂÓ˘� ˙�ÈÁ· ,‰¯Â˙ ˙�ÈÁ· Ì‰(· ÈÎ‡ÏÓ).'ÂÎÂ ‰¯Â˙Â ˙Ú„ Â¯Ó˘È Ô‰Î È˙Ù˘ ÈÎ :Ô¯‰‡

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· Y(ÁÎ ˙ÂÓ˘)˙ÂÏÈÙ˙‰ ÏÎ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ;Ï‡¯˘ÈŒÈ�· ËÙ˘Ó ˙‡ Ô¯‰‡ ‡˘�Â :

˜È„ˆ Â�ÈÈ‰ ,ÌÈ�Ë˜‰ ÏÚ ÌÈÏÂ„‚‰ ¯È‰Ê‰Ï :È"˘¯ ˘¯ÈÙ ‰ÊÂ .ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ÌÈ˜È ‡Â‰Â ,ÁÈ˘Ó ‰˘Ó ˙�ÈÁ·Ï

.ÔË˜‰ ¯Â‡Ó ˙�ÈÁ· ‡È‰˘ ,‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ¯È‡ÈÂ ¯È‰ÊÈ ,ÏÂ„‚‰ ¯Â‡Ó ‰˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,¯Â„‰

חכמה  מקור

היא  ולכן לעיל, ì"pk.כמבואר úBîLð úðéçaÀÄÇÀÈÇÇ
הוא  תורה, בחינת הם שהכהנים לזה BîkÀוהמקור

áeúkL(ב äøBúå(מלאכי úòã eøîLé ïäë éúôN ék : ÆÈÄÄÀÅÉÅÄÀÀÇÇÀÈ
'eëå התורה מקור הם כי מפיהו, והפסוק כ יבקשו . À

זה: באופן הקשורה‡ÂÓ¯יתפרש תפילה, ,Ï‡
ÌÈ�‰Î‰ שהתורה לפי ישראל, נשמות התורה, אל ,

צריך  התפילה ואת כנ"ל. זב"ז אחוזים והתפילה

ב  הנרמז משפט מבחי' úðéçaשהוא ïøäàלקבל - ÇÂÉÀÄÇ
áeúkL Bîk ,ètLî(כח úà(שמות ïøäà àNðå : ÄÀÈÀÆÈÀÈÈÇÂÉÆ

ìàøNéÎéða ètLî מ .ל,äæì Céøö ék בכדי כלומר , ÄÀÇÀÅÄÀÈÅÄÈÄÀÆ
כראוי, להתפלל שיוכל התפילה חרב את לקבל

מכוונת  תפילתו ותהא לשמאל, או לימין יטה ולא

כעננים  שהם זרות, מחשבות ובלא ה', פני נוכח

התפילה  בכוונת השכל עיני את ומכסים המסתירים

לקבל  צריך ה', פני נוכח של ההרגשה ואת

aà÷ééãמ  zøîàå ,íäéìà zøîàå .ì"ðk ètùî úðéç ÀÄÇÄÀÈÇÇÀÈÇÀÈÂÅÆÀÈÇÀÈÇÀÈ
בתיקון  שיתעסק למשרע"ה צוה שהשי"ת דהיינו

ואמרת  ויתפרש ישראל, בני של התפילה והעלאת

ואמרת, תפילה, מלשון שהוא דלעיל, אמור כמו

הנקראת התפילה בכדי ‡Ì‰ÈÏתקשרÓ‡Â¯˙את ,

[כדלהלן]. ולהעלותה לעיל ékלהאירה נתבאר הרי Ä

ìש  úBlôzä ìk àéáäì Céøöשהוא úðéçaצדיק ÈÄÀÈÄÈÇÀÄÀÀÄÇ
äLî[נשמת] íé÷éנ çéLîשהוא àeäå ,àBíú את ÆÈÄÇÀÈÄÈ

í÷éåהתפילות  äLî ìà ïkLîä úà eàéáéå L"îkÀÇÈÄÆÇÄÀÈÆÆÇÈÆ
äLî,ïkLnä úà בזוה"ק נעשה ס וביאר זה שענין ÆÆÇÄÀÈ

כמו  השכינה בנין שהיא התפילה בעבודת גם

אליהם"äæåהמשכן. "ואמרת שתיבת ומה - ÀÆ
התפילה, ובנין בתיקון יתעסק שמשרע"ה מרמזת

ש  כפי é"Møהוא Løt אל ע אמור הפסוק על ÅÇÇÄ
אליהם" "ואמרת לשונו שוב כפל ואח"כ הכהנים,

הוא  לכהנים שהצווי ללמדינו ובא מיותר, שהוא

øéäæäì אתíéìBãbä ומחוייבים דעת בני שהם ÀÇÀÄÇÀÄ
וישמרו  שיזהירו, הכהונה, íépèwä,במצוות ìòÇÇÀÇÄ
הטומאה  מן אותם שיפרישו בזה,.פ דהיינו ונרמז

äLîשה"גדולים" úðéça àeäL ,øBcä ÷écö eðéäÇÀÇÄÇÆÀÄÇÆ
,ìBãbä øBàî חמה כפני משה פני הנקראת צ כי ÈÇÈ
הגדול  øéàéå,ק מאור øéäæé אור מלשון זהר, כי ,ר - ÇÀÄÀÈÄ

ïèwä øBàî úðéça àéäL ,älôzä úà התפילה כי ÆÇÀÄÈÆÄÀÄÇÈÇÈÉ
השכינה  בחי' ל ש היא בחי' שהיא מלכות, ת בנה ,

הקטן  מאור בזוה"ק א הנקראת וכמבואר שסוד ב .

מסוד  שהוא ומשרע"ה המשכן, בסוד הוא התפילה

עולם  של זעירֿאנפין שהיא המאירה אספקלריא

.Î בני את ולהורות וכן לג) (דברים ליעקב משפטיך יורו וכמ"ש
יו"ד  בפרישה ועי' ב,ז). (מלאכי ורד"ק  רש"י יא). (ויקרא ישראל

א. מאהרן Ï.שע"ג, הנמשכים היינו אהרן, בני יתפרש ולפי"ז
כבניו. משפט, בחי' הכת"י Ó.שהוא כפי הנוסח לפי נכתב מכאן

- תריב בחיי"מ מטשעהרין הרה"ק ע"י שמופיע כפי הליקו"מ של
יותר. ומובן מדוייק שהוא ה �.תריג. מדברי לעיל זוה"ק.כפמשנ"ת

.Ò:רלח דף פקודי במסקנא.Ú.פ' קיד, ביבמות הגמ' ע"פ
הקטנים. על וישמור שיזהיר שע"ג,Ù.שהכונה סי' יו"ד טור

עה.ˆ.א. טז.˜.ב"ב א, הפסוק ¯.בראשית כלשון
הרקיע. כזהר כו' והמשכילים ג] רלח.˘.[דניאל פקודי זוה"ק

ורמט:˙. רלח. ויחי טז.‡.זוה"ק א, פקודי ·.בראשית
רלח:

והערות  מקורות

ביאורים 

øéàéå øéäæé ìåãâä øåàî äùî.ÍÈ¯ˆ˘ Ô‡Î ¯‡Â·Ó ÔÈ‡ 'Â‡ÎÏ

˙Ó‡·˘ ,¯‡·Ï ˘È Í‡ ,ÁÈ˘Ó ‰˘Ó 'ÈÁ·Ï ˙ÂÏÈÙ˙‰ ˙‡ ‡È·‰Ï

‰ÏÈÙ˙‰ ‡È‰˘ ,˙ÂÎÏÓ ,‰�ÈÎ˘‰] ,Ï‡¯˘È ˙Ò�Î˘ ÌÈÈÒÓ ˜"‰ÂÊ·

[˙¯‡Ù˙ ,‡"Ê] ‰"·˜‰˘Î Â�È‡ ‰"·˜‰ ÌÚ ‰„ÂÁÈ ¯˜ÈÚ [Ï"�Î

„ÁÈÈ˙‰Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÂÚ ‡È‰˘Î ‡Ï‡ ,‰ÓÂ˜ÓÏ ‰ÈÏ‡ „¯ÂÈ

‰"Ú¯˘Ó È"Ú ‰˘Ú� ‰Ê ÔÈ�Ú˘ ˘¯ÙÓ ˜"‰ÂÊ‰˘ ÔÂÈÎÓÂ .ÂÓÂ˜Ó·

‰Ê˘ ,Â· ¯È‡È˘ È„Î· ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·‰ ÂÈÏ‡Â ,‡"Ê ,˘Ó˘ ‡¯˜�‰

¯‡Â·ÓÂ Ô·ÂÓ .˙ÂÎÏÓ· ‰�ÈÎ˘· .‰"·˜‰ ,‡"Ê ¯È‡Ó˘ ,„ÂÁÈ‰ 'ÈÁ·

‡È·‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ,Ï‡¯˘È ˙Ò�Î - ˙ÂÓ˘�‰ Â�ÈÈ‰„ Â�‡˘ ‡ÏÈÓÓ

.Ì˙Â‡ ¯È‡È˘ È„Î· ,ÔË˜‰ ¯Â‡Ó ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ˙‡ ,‰˘ÓÏ

øéàéå øéäæé.,¯È‡ÈÂ ,¯È‰ÊÈ ÔÂ˘Ï‰ ÏÙÎ· ˘¯ÙÏ Ô˙È�

- ¯È‡ÈÂ ,ÔÂÈÏÚ‰ ¯Â‡‰Ó - ¯È‰ÊÈ ÔÂ˘Ï‰ ÏÙÎ· Â˙�ÂÂÎ˘

Ï"ÊÈ¯‡‰ 'Î ,ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù·Â .Ï"�‰ ÔÈ��Ú‰Ó ,Í˘ÂÁ‰Ó

Ì˘ Ï˘ ÌÈÈÂÏÈÓ '„ Ì‰ ,˙Â¯Â‡ Â"Ù¯˙‰˘‡Â‰˘ 'ÈÂ‰



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל צא אמור

˘Ù�ÏÂÂÈÓÚ· ‡ÓËÈ ‡ÏÏÚ ‡˘È· ‡¯ˆÈ„ ‡¯˜ÈÚ :¯‰ÂÊ· ‡·ÂÓÎ .Ï"�Î ˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ È„ÈŒÏÚ Â�ÈÈ‰ Y

˙�ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊÂ ,Ï"�Î ‰ÏÈÙ˙ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊ ,˙È¯·‰ ˙‡ ¯Ó˘È˘ÎÂ .‡˙Â·‡ÒÓ„ ‡¯˜Ú ‡È‰Â ,ÔÈÈ¯Ú

חכמה  מקור

את ג האצילות  להאיר צריך שמש, בחינת שזה

ירח, שהיא [תפילה], מלכות השכינה, המשכן,

הקטן. מאור

זו. בהארה בחינות כמה ישנם התורה קשרי ולפי

שמברר ‡. באופן התפילה את מאיר משה, הצדיק,

שמעורב  שבתפילה והנקי והזך הטוב מעט  את

וחושך  פסולת להשכינה,ד בהרבה לנח"ר ומעלהו

ניצוה"ק  שמעלה מ"ן, העלאת ענין ממש שזהו

הנמוכים. של ·.ממקומות תפילתו את מאיר גם

שהם  עיינין על דמכסין מהעננין המתפלל האדם

של  החושך ומכלל כנ"ל. שבתפילה זרות המחשבות

השי"ת  את שמתפלל בשעה רואה שאין המתפלל,

בחשך  שמשוקע מחמת וכמו"כ בחשך, שרוי ֹֹכי

שום  בלא שתפילתו ולכן ה נמצא וחיות הארה

מאיר  הזה החושך ואת ומבולבלת, מטורפת תפילתו

משה. בחי' ניצוצי ‚.הצדיק של האור מצד

תפילתו  את ומאירים בו הכלולים הנשמות

תפילתנו. את זה באור מאיר אליו „.וכשמתקשרים
"תהלתי  של הגבוהה המדרגה עד עולה בתפילתו כי

כתבנו  וכבר אנפין, דאריך חוטם שהוא לך" אחטום

הארה, מלשון היא הזו שתהילה הרמ"ק בשם לעיל

שהם  - הפרדשקא מהארת שמאיר א"כ ונמצא

לתפילתו, ב', בסעיף שנתבאר וכפי אורות תרפ"ו

אליו. המתקשרים לתפילת מאיר זו ומהארה

הראויה  התפילה את ומקשרים כשמביאים
התפילה  את ובונה מעלה שהוא רק לא לצדיק,
את  מאיר גם הוא אלא למעלה, הראוי במקומה

התפילה.

מהחושך  לצאת המתפלל שזוכה דהיינו,
פנים  וההסתר הזרות, המחשבות שהם ומהעננים
"שכינה  להרגיש לזכות עי"ז ויכול למתפלל שיש
מאיר  הוא לכך, ובנוסף התפילה, בשעת כנגדו"
והזך  הטוב את שבורר באופן התפילה את

החושך. בתוך שמעורב שבתפילה

åע"י לתפילה, זוכין åénòaאיך ànhé àì LôðìY ÀÀÆÆÉÄÇÈÀÇÈ
,ì"pk úéøaä úøéîL éãéÎìò eðéä לזכות הכלי שזה ÇÀÇÀÅÀÄÇÇÀÄÇÇ

מת, טומאת לגבי מדבר שהפסוק ואע"פ לתפילה,

הפסוק  øäfaיתפרש àáenk וàLéa àøöéc àøwò : ÇÈÇÉÇÄÈÈÀÄÀÈÄÈ
הוא  הרע היצר ïééøò,עיקר ìò,העריות עניני על ÇÂÈÄ

שמגביר  ע"י הם לאדם, היצר שמסית העבירות וכל

החטאים  כל שורש שהם אלו חטאים àéäåÀÄ,,ז עליו
זו  àúeáàñîcעבירה àøwò,הטומאה עיקר - ÄÈÈÄÀÈÂÈ

יטמא" לא ב"לנפש נרמז איך מובן שכן ומכיון

בביאורים]. [ועיין הברית. שמירת של הענין

איתא  שאליהו ח ובמדרש ראה הגרסי יהושע רבי

ענה  הוא, כהן מר והרי ושאלו, ר"ע, את נושא הנביא

ונמצא  מטמאים. אינם שצדיקים הנביא, אליהו לו

שהמת  הסיבה עיקר כלומר, דמסאבותא", ש"עיקרא

מאן  צדיק מאן והרי צדיק, שאינו מפני היא, מטמא

ברית  נרמזת ט דנטר הברית קדושת איך מובן ולכן ,

כוונת  בפנימיות שנכלל יתפרש, הנ"ל לפי כי בפסוק,

למצב  הנפש את יביא שלא יטמא, לא לנפש הפסוק

מת. טומאת של

,ì"pk älôz úðéçáì äëBæ ,úéøaä úà øîLiLëeÀÆÄÀÉÆÇÀÄÆÄÀÄÇÀÄÈÇÇ
ì äëBæå,הפרדשקא החוטם, של העליונה קדושה ÀÆÀ

שם.‚. כמ"ש שמש בחי' שהיא ז"א, תפארת, ליקו"ה „.שהיא ע"פ
ט. ו, שבת ובה"ל.‰.או"ח קי"ב. ותורה ט. ו, שבת או"ח ליקו"ה ע"פ

.Â:טו ויקרא זוה"ק שם.Ê.עי' הזוה"ק במפרשי כמבואר
.Á.ט פרק משלי ילקוט ובמדרש קיד: ב"מ פ'Ë.תוספות זוה"ק

והערות  מקורות

ביאורים 

‰�È·‰Â .‰�È· ‡Â‰˘ 'È‰‡ Ì˘ Ï˘ ÌÈÈÂÏÈÓ '‚Â ,‰ÓÎÁ

˙‡¯˜� ‰ÓÎÁ‰Â ,„Î˜ ‡˘� ¯"„‡· ‡˙È‡„Î ¯‰Ê ˙‡¯˜�

'Î Ì‰È�˘ ˘"ÚÂ ,ÂÈ�Ù ¯È‡˙ Ì„‡ ˙ÓÎÁ ˘"ÓÎ ¯Â‡

.¯È‡ÈÂ ,¯È‰ÊÈ

.åéîòá àîèé àì ùôðìå˙Â·È˙‰˘ ‡Â‰ ‡ÏÙÏÂ .˘Â¯„ Í¯„·

.[ÔÓ˜Ï„ ‡˙È�Â�Á„] ‡ÁÈ¯ ÔÈ�ÓÎ ÔÂÂÎÓ ‰ÏÂÚ ÂÈÓÚ· ‡ÓËÈ ‡Ï

.Â"Ù¯˙ ‰"Ú ‰ÏÂÚ ÂÈÓÚ· ‡ÓËÈ ‡Ï ˘Ù�ÏÂ

àúåáàñîã àø÷ò àéäå.Û„ ÒÁ�ÈÙ 'Ù Ó"Ú¯· ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·Ó

ÏÚ ÔÈÈÒÎÓ„ ÔÈ��Ú‰ Ì‰˘ ˙ÂÙÈÏ˜ '· Ì‰ ˙ˆÓÁÓÂ ıÓÁ˘ :‡�¯

˙Î˘Ó� Ì˘Ó˘ ,˙Ó - ıÓÁ ˙ÂÈ˙Â‡ ‡È‰ ˙ˆÓÁÓ‰Â ,‡�ÈÚ



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור צב 

‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ Â�ÈÓÎÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,‰¯‰Ë· ÈÂÏ˙ ÁÈ¯‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ,ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙(.ÁÓ ‰ËÂÒ)‰ÏË·˘Ó :

‡¯Ó‚· ‰˘ÚÓ ¯‡Â·ÓÎ ,ÁÈ¯‰ ‰ÏË· ,‰¯‰Ë‰(.ËÓ Ì˘)ÁÈ¯Ó È�‡ ‡˙È�Â�Á„ ‡ÁÈ¯ :¯Ó‡˘ ,,È�· :‰ÈÏ ¯Ó‡ .

:Í· ˘È ‰¯‰Ë

חכמה  מקור

Cì.שהוא íèçà éúläz úðéçá בחוטם והנה ÀÄÇÀÄÈÄÆÁÈÈ
האדם  מנשמת הוא שכוחו הריח, חוש נקבע

ולא י כשארז"ל  ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו

הנשמה  כל קנ) (תהלים שנאמר הריח, זה הגוף

לנשמה  הגוף חיבור שמקום מפני וזה י-ה, תהלל

בחוטם  במוח כ הוא השורה הנשמה קדושת ועיקר .

זוכה ל האדם  שאז המחשבה, קדושת ע"י הוא

ביראת  "והריחו משיח אצל וכמ"ש דקדושה, לריח

וחיבור מ ה'" דביקות שהיא התפילה ענין כל וזה

בפסוק  שנרמז וכמו השי"ת, עם האדם נשמת  של

כל תפילה.,˙‰Ó˘�‰.ÏÏ‰הנ"ל לשון שהוא

א"א  לך, אחטם תהילתי בחי' לתפילה לזכות ולכן,

שמירת  עיקר שזה המחשבה, קדושת ע"י רק

וחיבור .נ הברית  התקשרות מלשון היא ברית כי

את  הברית, את כשישמור ולכן השי"ת, עם

ולהתקשר  להתחבר נשמתו תוכל אזי החיבור,

ע"י  הוא להשי"ת ההתקשרות ועיקר להשי"ת.

בבחינת ס תפילה  התפילה של החשיבות היא וזו ,

ÍÏתהילתי ÌËÁ‡ התורה בתחילת שמבואר ,

שמירת  כפי וכאו"א בשלמות. לזה יזכה שמשיח

זו. לבחינה זוכה כן éeìzהברי"ק çéøä øwò ékÄÄÇÈÅÇÈ
,äøäèa.בטהרתו הברי"ק בשמירת Bîkכלומר ÇÈÃÈÀ

äëøáì íðBøëæ eðéîëç eøîàL(.מח äìèaMî(סוטה : ÆÈÀÂÈÅÄÀÈÄÀÈÈÄÆÈÀÈ
,äøähä,הנשמה משכן המוח טהרת שהיא ÇÈÃÈ

כנ"ל, הריח כח נמשך çéøäשממנה äìèa ע, ÈÀÈÈÅÇ
øàáîk זה àøîbaבענין äNòî(.מט øîàL(שם , ÇÀÉÈÇÂÆÇÀÈÈÆÈÇ

ממין  שמינה תמרה שמצא הונא רב לאביו רבה

חנוניתא  והריח פ הנקרא בסודר, עטופה שהיתה ,

ובנוסף  ריח, אין שלתמרה ואע"פ טוב. ריח בה

את  רבה הריח מ"מ בסודר, עטופה היתה לכך,

לאביו: ואמר éðàהריח, àúéðepçc àçéø.çéøî ÅÈÀÄÄÈÂÄÅÄÇ
dì øîà:אביו לו Ea,אמר Lé äøäè ,éða מכיון ÂÇÅÀÄÈÃÈÅÀ

בטל  לא כי מריח אתה לפיכך טהרה, בך שיש

הריח  כנ"ל צ ממך בטהרה .התלוי

בשמירת  הוא האדם של והיצה"ר הניסיון עיקר
התפילה, תלויה שבו העיקרי הדבר וזה קדושתו
ובכוונה  זכות במחשבות להתפלל שיזכה דהיינו
התפילה. בשעת להשי"ת להתדבק ויוכל ראויה,

יגאל] שבחסדו תפילה [בענין העיקרים ספר

טז  פרק ד מאמר העיקרים ספר

התורה  עיקרי מן עיקר שאינה פי על אף שהתפלה לפי בתפלה, הדיבור ההשגחה אל שנמשיך ראוי 

והוא  שבארנו, כמו ההשגחה על בהכרח יורה התפלה שקבלת ההשגחה, מן מסתעף ענף היא הנה

מי  כי מרעתו, להצילו לו תועיל שהתפילה שיאמין בהשגחה מאמין כל על ומחוייב ראוי דבר

יספק  אבל בה שיאמין ואם בהשגחה, יאמין שלא מפני אם הוא הנה צרתו בעת לשם יתפלל שלא

יתברך  השם ביכולת  יספק ולא בהשגחה שיאמין ואם כפירה, ושתיהן הצלתו, על השם ביכולת

תפלתו. שתשמע ההטבה זו לכמו ראוי הוא אם יספק אבל דבר, כל על יכול שהאל הצלתו, על

נט: דף הוינן.È.נח כי תוד"ה לג: ביצה ועי' מג: עי'Î.ברכות
אחז"ל  נשמתם, שניטלה אהרן בני ולכן כא. ה' ויקרא פ' הק' אוה"ח

שיצא נב. אש.ÌÓËÂÁÓסנהדרין חוטי שני בשער Ï.כמין בע"ח כמ"ש

אבי"ע. לב.Ó.קיצור בליקו"ת ברכת �.כמבואר בליקו"ה כמבואר
ג'. ט.Ò.המזון ד, תורה ועי' פד. תורה ח"ב עי'Ú.ליקו"מ

מט. סוטה שם.Ù.במהרש"א שם.ˆ.רש"י רש"י

והערות  מקורות

ביאורים 

˙Î˘Ó� ÂÊ ‰‡ÓÂË˘ ,„ ÛÈÚÒ '‰ ‰¯Â˙· ¯‡·˙�Â .ÌÏÂÚÏ ‰˙ÈÓ‰

‡ˆÓ�Â ,Ï"Á¯ Ì‚ÂÙÂ ,ÌÈ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯Â‰¯‰· ÂÁÂÓ ıÈÓÁÓ Ì„‡˘Î

·"Ó¯ ‰¯Â˙ 'ÈÚÂ .˙Ó ˙‡ÓÂË Ï˘ ˘¯Â˘‰ ,‡¯˜ÈÚ Â‰Ê˘

.˙Ó ˙‡ÓÂË ‡È‰ ÂÊ˘ "‰‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ È·‡" Ì‰ ÂÏ‡ ÌÈ¯Â‰¯‰˘



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל צג אמור

חכמה  מקור

שימנע  ראוי אין מקום מכל אבל בעיניו צדיק להיות שלא אדם כל על ומחוייב ראוי דבר וזה

שהטוב  מאמין שהוא לפי הוא הלא זה עושה כי לו, המצטרך על לאל מלהתפלל זה בעבור

מ  לאדם שהרי המגיע נכון, בלתי דעת וזה ורחמיו, ה' חסד לא הטובים מעשיו גמול הוא השם

על  ורחמיו יתברך השם שחסדי לפי הרבים, רחמיך על כי וגו' צדקותינו על לא אומר הכתוב

ואשלם, הקדימני מי לאיוב השם שאמר הוא הגמול, צד על לא הגמור החסד צד על ברואיו כל

לו  נתתי ולא בבגדו ציצית תלה בית, לו נתתי ולא מזוזה אדם עשה כלום ז"ל רבותינו ואמרו

טלית.

מעשיו  שכר לא הגמור החסד צד על הם מהשם המגיעות הטובות שכל להאמין שראוי מה ולזה

שהתפלה  מוכן, בלתי או מוכן המקבל שיהיה הן טובות מאתו יגיעו כבר הצד ומזה הטובים,

בו  וכיוצא זה שיגיע אפשר שאי מה ההוא, הטוב לקבל בטבעו שאיננה הכנה האדם אל תקנה

השם  זולת נמצא משום

טז  פרק ד מאמר העיקרים ספר

מגיעות  הן ממנו המגיעות שהפעולות יתברך להשם אלא כלל, אליו ראויה התפלה תהיה לא ולזה

שיהיה  הן חנם, חסד ולעשות והפכו דבר לעשות לרצות ושלא לרצות כח בידו ויש הרצון, צד על

בלבד. התפלה ידי על עצמו כשיכין אלא ראוי, בלתי או לכך ראוי המקבל

גמור  רשע שהיה יהודה מלך חזקיה בן במנשה ובפרט הרבה, במקומות בכתוב נתבאר דבר וזה

חלה  לו ובהצר בו נאמר כן פי על ואף ולאחריו, לפניו כמוהו בעול והפליג שמרה מי היה ולא

ולמדנו  למלכותו, ירושלים וישיבהו תחנתו וישמע לו ויעתר אליו ויתפלל וגו' אלהיו ה' פני את

ידי  על החסד לקבל יוכן כמנשה הרוע בתכלית המתפלל יהיה אם שאף האחד דברים, שני מזה

וגו'. לו ובהצר הכתוב שהעיד כמו הצרה, מתוך אף נשמעת היא שהתפלה והשני התפלה,

באתם  ומדוע לומר האנשים שמדרך ברואיו, על יתברך השם חסד הפלגת גודל על מורה וזה

עת  בכל שבים לקבל פשוטה וימינו חסד חפץ הוא יתברך השם אבל לכם, צר כאשר עתה אלי

לי  מצרה קראתי יונה ואמר ו'), ק"ז (תהלים וגו' להם בצר ה' אל ויצעקו המשורר אמר ועת,

שברחתי  אחר הצרה מתוך תפלתי שתקובל ראוי היה לא אם אף כלומר ג'), ב' (יונה ויענני ה' אל

ויענני: ה' אל לי מצרה קראתי וזהו אותי, מלענות נמנע זה בעבור לא מלפניו,

טו  כה משלי גר"א

מיני  ב' יש אך לצרה תפלה להקדים האדם יכול זה ומחמת אפים ארך הוא שהקב"ה והיינו

עזבונו  ולא רחמיך עזרונו הנה עד כמ"ש וחסדיו רחמיו למען יעשה שהקב"ה שמבקש א' תפלות

למענינו  ולא רחמיך הוא עזרונו הנה עד שאתה מה כלומר לנצח אלקינו ה' תטשנו ואל חסדיך

היה  אם כי לנצח אלקינו ה' תטשינו שאל בטוחים אנו ולכן חסדיך הוא עזבונו לא שאתה ומה

כלל  מתייראין אנו אין חסדיך למען הוא כאשר אבל החטא יגרום שמא מתייראים היינו בשבילנו

יגרום  שמא אפילו מתיירא היה ולא בה' והאמין בזוהר כמ"ש וזהו תמיד קיימים המה חסדיך כי

בשבילו  ואינו צדקה הוא ה' לו שנותן מה כל כלומר צדקה לו שויחשביה משום והיינו החטא

הוא  בחסדו כאשר החסד מדת שהוא אל כלומר אפחד ולא אבטח ישועתי אל הנה וזהו כלל

שמבקש  הוא והב' בישעיה וכמ"ש החטא יגרום שמא אפילו אפחד ולא תמיד אבטח ישועתי

וירא  ולכן גו' החסדים מכל קטונתי כמ"ש עשה אשר וחסדיו מצותיו בשביל שיעשה מהקב"ה



מוהר"ן לקוטי  ב  הכהנים אל אמור צד 

חכמה  מקור

שבארך  וזהו מונעים. המקטריגים מצותיו בשביל שמבקש וזהו החטא יגרום שמא מאד יעקב

יתפלל  אם אך אליו יתפלל כי  יפותה זה מחמת אף מאריך שהקב"ה מחמת קצין יפותה אפים

שלא  והיינו ורכות תחנונים כשמדבר רכה ולשון אומר לכן מקטריגים הרבה יהיה למענו  שיתן

יהיה  שלא המקטריגים שהן הגרם ישבר עי"ז המרובים ה' חסדי בשביל רק מעשיו בשביל יתן

כלל: מעשיו לפי מבקש אינו כי כלל לקטרג מקום להם



ב  תורה - רפא עיונים

ב  תורה

א 

éë.'åë çéùî ìù åðééæ éìë ø÷éò בספר כתב מוהרנ"ת
של זיינו כלי עיקר "כי ליקו"מ ‰ÈÏ‡¯˘Èקיצור ˘È‡

התפילה". הוא

äðäå רביז"ל מלשון זו תורה  שהרי הוא, פלא לכאורה
תיבה, ובכל לשון בכל מאוד לדקדק שציוה

בחיי"מ. כמבואר

,óñåðá מדרגות על התורה במהלך כאן מדבר רביז"ל הרי
וגם  יוסף, בחי' הציס"ע רק להם שזוכה עצומות

לזה. זכו לא י-ה שבטי י"ב אחיו שאר

äâøãîå לה יזכה ובשלמות ומשה, יעקב מדרגת היא זו
באד"ר. כמבואר צדקנו משיח

íðîà.זה בענין יש ביאורים כו"כ

.à קומת בנין בהשלמת יעסוק שמשיח מבואר התורה בסוף
בכל  ישראל של מתפילותיהם נעשה זה שכל השכינה,

הגלות. ימי

ë"ëå בצדיקיך כח "ותתן זה על המיוסדת בתפלתו מוהרנ"ת
לזכותם  תפילותינו, כל כו' להעלות שיוכלו האמתיים,

כו' Ì‰Óולנקותם Â·ÈÂ ולסעדה להכינה השכינה קומת את
הנופלת דוד סוכת את ותקים Âכו'È˙ÂÏÈÙ˙ È"Ú."

äøåúáåכל "כי בהדיא רביז"ל כ' ד. Á¯·ט, Ì‰ ˙ÂÏÈÙ˙‰
ÁÈ˘Ó Ïˆ‡ בודאי הנ"ל בבחי' התפילות היו ואם

מכח  נמשך משיח של  שכוחו היינו חרבו", צור משיב היה לא
התקיים  כראוי התפללו לא שישראל ומכיוון ישראל, תפילות
יכל  שלא במלחמה, הקמותו ולא חרבו צור תשיב אף במשיח

המלחמה. לנצח

ïëúéå לתורה בליקו"ת מוהרנ"ת שכתב לנוסח המקור שזה
תפילותינו  את שיקבל צדקנו משיח את "ותעורר זו

ישראל עמך ותפילות תפילותינו וכל לפניך, אותם ÂÈ‰Èויעלה
˙ÂÈÙÈÙ ·¯ÁÏ Â„È· נזכר לא ב] [תורה זו בתורה כי ."

משיח. אצל חרב הם שתפילותינו

íâå[טז [בסעיף מוהרנ"ת כתב זו, לתורה בליקו"ה
שהם  ואסתר מרדכי ע"י היה המן-עמלק שהכנעת
וכנסת  מרדכי, – האמיתי הצדיק של התפילות כלל בחינת

אסתר. – ישראל

éë כולל שזה ישראל, כלל של תפילותיהם על מרמזת אסתר
שבישראל. כח חלושי בהסתר, שהם אלו של התפילות את 

áúëå,ישראל תפילות כלל שורש הוא הצדיק שמרדכי שם
מעלה  והוא תפילתם, לקשר ישראל כל צריכין שאליו

השי"ת לפני תפילותינו Ì‰Óגם ‰Â·Â כמ"ש] השכינה קומת

עצם  ע"י אז ואסתר מרדכי זכו "כי כ' ואח"כ זו] בתורה
בישראל  והכניסו בתפילה שהרבו ע"י וגדלותם קדושתם

וצ  בתפילות שבטלו להרבות עד גז"ד לאחר אפילו עקות
רק  לבדו הישועות את פעל לא מרדכי שגם ומבואר הגזירה",

ישראל. תפילות כח בצירוף

èøôáå מלקוחות חוב גבית בליקו"ה שכתב מה לפי
מתפללים  שישראל כמה שכל ה,א. ואפותיקי
נשלם  להצדיק וכחותם תפלתם ומקשרים יותר ובכח בכוונה
לך  נתתי כלום וכשאחז"ל ויותר יותר הצדיק תפלת ונתעלה

לא.]. [ברכות ישראל בשביל אלא גדולה

.á של תפילתם שגם מבואר ט,ד ותורה ד,ט תורה בליקו"מ
משיח. תפילת רק ולא חוטם בשם נקראת ישראל

èåùôå לה זוכה אין בשלימות חוטם בבחי' שהתפילה הוא
זה  והוא ה', ביראת והריחו  נאמר שעליו משיח רק

דפרדשקא. מנוקבא ה' לרוח שיזכה

íâå,יוסף שבמדרגת מי רק לזה יזכה התפילה של החרב
לקמן. המבואר לפי מיעקב זאת שמקבל

êà ענין את בחינתו לפי יש גם מישראל בכאו"א מ"מ
והחרב. החוטם,

íé÷éãöäù עד ישראל תפילות את ומתקנים מעלים  ומשיח
בכאו"א  וכמו"כ השלמה, למדרגתם שיגיעו
הברית  בשמירת תלוי שעיקרה משיח בחי' יש מישראל
הבעש"ט  מאמר גם הוא וידוע לב], בליקו"ת [כמבואר
בחי' יש שלכ"א למשיחי, נר ערכתי עה"פ מביאו שמוהרנ"ת
פ' עינים במאור [הובא להשלים צריך הוא שאותו משיח
של  זיינו כלי היא התפילה שאם הוא מוכרח ולכן פינחס],
והטומאה  הרע את ויכלה העולם את יכבוש זה שעם משיח
שמזה  הישראלי איש של זיינו כלי שזהו ודאי הארץ, מן

משיח. של חרבו תיבנה

áúëå עיקר "כי כתב עה, סעיף ז המנחה תפילת בליקו"ה
אין  אבל התפילה ע"י הוא הזה זין והכלי המלחמה
[כמ"ש  כו' הגדול הצדיק כ"א בשלמות לזה שיזכה מי
הכשרים...בודאי  אפילו ישראל רוב אבל כט:] בתיקו"ז
הצדיק  ע"י כוחם כל רק התפילה שהוא הזה זין מכלי רחוקים
שאין  אעפ"י לברתא...היינו מאנהא אוזיפת אמא הזה...בבחי'
עכ"ל. כו'" כח מקבל עתה אעפ"כ זין... כלי בעצמו לו
מהצדיק  לוקח הוא שאותם זין כלי הישראלי לאיש יש דהיינו,

משיח. בחי'

.â שמשיח ד,טז, נחלות בליקו"ה המבואר לפי לכך, בנוסף
מעלה  שכוללם וע"י ישראל תפילות כל כלל שורש הוא
מ"ן  העלאת של וההתפארות החידוש ועיקר לשכינה, מ"ן
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הנמוכים  מהמקומות הנפולין הניצוצות מהעלאת הוא
ומוכרח  נצרך ולפי"ז א,ט], הבוקר השכמת בליקו"ה [כמבואר

יחוד  ויתעורר מ"ן, יעלה שעי"ז ישראל כל של לתפילה משיח
ושכינתיה. קוב"ה
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ìëå.íùî ìëä ,ùåáëéù úåùéáëä ìëå äùòéù åúîçìî יש
מלחמה. ללא לכבוש א"א שהרי הלשון, כפל את להבין

éðôîå וכל כו' מלחמתו "כל דבריו את כפל מה
כו'". הכבישות

úåèùôáå שמנצח מלחמה של אופן יש הם, אופנים שני
בידו. ממלכתו וקמה בפניו ניגף כנגדו והבא בה

êà,בו ומושל בו הנלחם את כובש הוא שבו אופן יש
ידיו. תחת כבוש והשונא

øùôàå מוהרנ"ת שכתב במהלך רביז"ל דברי את גם לפרש
היש  איש של זיינו כלי עיקר ששני "כי ראלי",

כאן. מתבארים עניינים

'àä היצר במלחמת מעמד להחזיק והכח המלחמה אופן –
שיחתו  ומפרש מהשי"ת כשמבקש שרק בתפילה, תלוי
יוכל  עליו, שעוברים והמעברים המלחמה ענייני כל על לפניו

בליקו"ה וכמ"ש להילחם, כח ולקבל מעמד (ליקו"ה להחזיק

נד) ז, הזוה"קשבת את כא.)לבאר דאחיד (תיקו"ז מאן נצח, מאן
נצרך  אינו שמנצח מי הרי מוהרנ"ת והק' בידיה, קרבא  מנא
ברוחניות  אך הוא, כן אכן שבגשמיות ומתרץ קרב, לכלי כבר
עדיין  שהאדם זה הוא הנצחון עיקר רק לכך. דזכו אינון זעירין
בקשרי  מלעמוד מתייאש ואין עמדו על ועומד נלחם
שעובר  ודבר דבר כל על כשמתפלל הוא לזה והכח המלחמה,
מקבל  ועי"ז ותחנונים, בתפילה מלחמותיו כל את ומנהל עליו
גם  נכון זה ופירוש ולהלחם. מקומו על לעמוד השמים מן כח
והיכולת  והרצון שהכח רביז"ל דברי של הפשוט בפשט
בכח  לקבל צריכין זה כח וגם מהתפילה. משיח יקח להלחם
עמלק  למלחמת הכח קיבל שיהושע שם כמבואר הצדיקים

לעיל. בזה מש"כ ועיין רבינו. ממשה

'á ויפול שיכנע השמים מן הכח הוא שיכבוש, והכבישות -
שיבטל  היינו, ידו. תחת אותו שיכבוש עד לפניו השונא

שהדרך נ"ב בתורה וכמ"ש היצה"ר של הכח את ÏË·Ïאת
שעי"ז  מהשי"ת. ובקשה תפילה ע"י הוא והתאוות המידות כל
כבושים  שיהיו הקדושה, אל מידותיו ולהעלות להזדכך זוכה

ידו. תחת
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àרביז"ל לשון -¯˜ÈÚ עוד שישנם ומשמע כו', זיינו כלי
כתב, ואח"כ תפילה. הוא העיקר אך ÏÎÂכוחות,

בכח ÏÎÂמלחמתו יהיה שהכל משמע כו', הכבישות
והוא להוכיח כתב שוב ואח"כ זיינו ÈÚ˜¯התפילה, כלי

כו'.

á'ה ביראת והריחו משיח אצל רביז"ל כ' מדוע -'ÂÎÂ הרי ,
לבחי' יזכה שמשיח הוא להוכיח שברצונו הראיה כל
וכו', להוסיף וא"צ ה'. ביראת והריחו בפסוק די ולזה חוטם,
הרוחני  הריח כח בענין כלל עוסק אינו הפסוק המשך שהרי

משיח. של

â,במלחמות יעסוק שמשיח להדיא מבואר בפסוק הרי -
"ושפט  כמ"ש והצדק, המשפט בהעמדת הרשעים, בתוכחת
פיו  בשבט ארץ והכה ארץ לענוי במישור והוכיח דלים בצדק
אזור  והאמונה מתניו אזור צדק והיה רשע ימית שפתיו וברוח
הכבישות, שכל רביז"ל כ' ומדוע ה], ד יא, [ישעיהו חלציו"

מתפילתו. משם, הכל

ã נכון יותר לכאורה, משם", "הכל הלשון כוונת היא מה –
תפילתו. בכח או ע"י, הכל לכתוב

äàøðäå יל משיח בודאי שהרי הרשעים,בס"ד, עם חם
ובמשפט, בתוכחה ויעסוק העולם. ואומות
הלכות  וברמב"ם ישעיה. בנביא כמ"ש הרשעים וישמיד

מלכים.

àìà אשר התפילה, מכח ימשך ענייניו כל את לנהל שהכח
שמשיח  רביז"ל וכמ"ש השלימות. בתכלית לה יזכה

בכלל. גשמי זין כלי ללא העולם כל את יכבוש

éôëå כלל רביז"ל מזכיר אין בה התורה במהלך המבואר
את  יבנה כיצד מבאר רק אלא והקשת" ה"חרב את
מהם  ויבנה שילקטם ישראל  בני תפילות ע"י השכינה קומת
יתבאר  ולקמן עמהם, שיכלל תפילותיו בכח השכינה קומת
כל  עי"ז תתבטל השכינה, קומת שכשיקים הזוה"ק מדברי

הס"א. קומת

î"îå,בנביא כנזכר  תפילה שאינם פעולות יעשה שמשיח מה
כוחותיו. כל יומשכו שממנו התפילה מכח הכל יעשה

úàå הראשון שהדבר הכתובים, מסדר רביז"ל הוכיח זה
הוא  ה', רוח עליו ונחה הפסוק אחרי בנביא שנאמר

ה'. ביראת והריחו הפסוק
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÷øå כל נאמרו "וכו'"], רביז"ל שכתב במה נרמז [שזה אח"כ
וכוחותיו. מעלותיו שאר

äæîù כל ימשכו מהתפילה החוטם, שמהארת רביז"ל למד
כוחותיו. שאר

úåéîéðôáå היא האמת באד"ר] המבואר [כפי הדברים
היא  דא"א חוטם הארת עצם של שהרוח
כלל  שהם וכו', וגבורה עצה רוח להלן הנא' כל של השורש

משיח. ילחם שאיתם הכוחות

ïëìåכי נוספים.ÈÚ˜¯כ' זיין כלי לו שיהיו מפני זיינו, כלי
אך  וכו' הרשעים והריגת והתוכחה, המשפט, כח כגון

לו. אשר התפילה מכח ימשך הכל

ïëìå הכל שיכבוש הכבישות וכל שיעשה מלחמתו וכל כתב
Ì˘Ó.תפילתו מכח היינו ,

àãáåòìå כי" ליקו"מ בקיצור מוהרנ"ת כתב ולמעשה,
לדעת  ויש הישראלי" איש של זיינו כלי עיקר
בכל  וברכתיך וכמ"ש להשתדל לאדם שמותר בגשמיות שגם
ב"כל  שהכוונה ג] [רבית בליקו"ה מוהרנ"ת פי' תעשה. אשר
ההשתדלות  ורוב העיקר אבל דהו" ב"כל – תעשה" אשר

בתפילה. אלא אינה

íâå שבכוחו מה כל לעשות צריך שאדם ברוחניות
נאמנה  שידע צריך המצוות ובקיום היצר, במלחמות

¯˜ÈÚ‰˘.זין הכלי עיקר שהם התפילות בריבוי תלוי
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äæåäìéôú é"ùøéôå éúù÷áå éáøçá ù"îë åðééæ éìë ø÷éò

åðììä íé÷ìàá 'åë çèáà éúù÷á àì éë ù"îëå ,äù÷áå

.êì íåèçà éúìäú 'éçá

ùé סובבים בה הנאמר [שעל קכג. בב"ב בגמ' שהרי לבאר
ופרטים, ענינים בכו"כ  זו  בתורה רביז"ל דברי והולכים
לקמן] ויוסף, יעקב של המשל וכן כו', מראובן וניטלה כגון
וכי  ובקשתי, בחרבי האמורי מיד לקחתי אשר עה"פ שואלת
וחרבי  אבטח בקשתי לא כי כתיב והלא לקח, ובקשתו בחרבו

ה  וקשתי שבחרבי הגמ' מפרשת זה ומכח תושיעני, כוונה לא
ובקשה. לתפילה

ì"æéáøå התייחסות כלל שאין באופן הדברים את הביא
לא  וכן זה, לפירוש המקור שהיא הגמ' לדברי
ג.] מגילה בגמ' כמובא בסיני כבר [שניתן התרגום את הביא

רש"י. בשם הדברים את כתב רק

,óñåðá:ראיות ב' של באופן הדברים את כתב מדוע

à.ובקשה תפילה ופירש"י וקשתי, חרבי –

á.'כו אבטח בחרבי לא כי וכמ"ש –

éøäå אינו וקשת לחרב ובקשה תפילה לפירוש המקור כל
כנ"ל. כו', בקשתי לא כי מהפסוק אלא

ììëáå מדברי הראיה אחרי מדוע הנ"ל, לפי להבין צריך
לנו  נוסף ומה לדבריו, ראיה עוד רביז"ל הוסיף רש"י

זו. מראיה

íâ הסעיף את שסיים בזה רבינו כוונת מה להבין יש
שהתהילה  ביאר כבר והרי לך" אחטום תהילתי  "בחינת

תפילה. היא

ùéå הוא גם שיעקב לפרש אפשר הגמרא, שלדברי לפרש
את  שאמר דוד שעשה כשם וקשת בחרב נלחם
רק  זה. על סמך שלא אלא כו', בקשתי לא כי הפסוק

הללנו". "באלקים

ìáà וקשת בחרב ישתמש לא כלל שמשיח רביז"ל כוונת
תפילה  שפי' רש"י, את הביא ולכן בתפילה, רק אלא

זולתם. ולא וקשת החרב שהם ובקשה

óñåðá,משיח של האחרים הכוחות שגם רביז"ל הוכיח לכך
ה' ביראת והריחו הפסוק בהמשך שמבואר כפי

והוסיף הפסוק את הביא ילחם ÂÎÂ'[שרבינו שמשיח ,[
על  והצדק המשפט ויעמיד שצריך, מה את ויוכיח ה' מלחמות

רשע". ימית פיו "וברוח תילו

ìëù הוכיח ולזה התפילה, מכח ילקחו האלו הכוחות
בכוחות  שישתמש אעפ"י כו', בקשתי לא כי מהפסוק
התפילה. בכח יהיה הכל הללנו". "באלקים רק מ"מ  אחרים,

ïëúéå פעל שלא נתבאר וקשתי בחרבי בפסוק כי אחר, באופן
ושבחו  צרכיו שאלת בה שיש בתפילה רק גשמי באופן

כנ"ל. וקשת חרב שהם מקום, של

êà ועוצם משיח של  התפילה שעיקר להוכיח ברצונו בנוסף 
ולכן  מקום, של שבחו של "תהלתי", של בחלק הוא כוחו 
בקשתי  לא כי אמר משיח, מלכות ושורש יסוד שדוד, הוכיח

באלקים  רק Âכו',ÏÏ‰.

èøôá תהלתי" לדוד, תהילה הנקראת העליונה התפילה
מדברי  חכמה מקור בביאור כמשנ"ת לך", אחטם
את  רבינו סיים מדוע גם יתבאר ובזה והאריז"ל. האד"ר

הללנו באלקים ÍÏהסעיף ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ 'ÈÁ· שכתב אע"פ
לעיל. זאת כבר

gggg
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úåðåùìä על מורים זו בתורה המובאים הפסוקים כל של
ושבח. תהילה שהוא התפילה חלק

åçáù""לך אחטום "ותהלתי א, בסעיף מקום" של
הללנו". "באלקים

óéòñá אל] אמור התורה בסיום וכן תהלתו", כבוד "שימו ו'
ה' "את כמ"ש תפילה בחי' זה אמור הכהנים]

שבח. מלשון ופירש"י היום", האמרת

úåèùôáå צרכ שאלת של החלק שגם לומר יוכל אפשר יו
הנקרא  תהלים ספר וכדרך תהילה, בשם להקרא

ובקשות. בזעקות שמלא הגם כך,

éðôî מעיד הוא בזה מהשי"ת, רחמים ומבקש בא שכשאדם
את  יש ית' בידו שרק הקב"ה של וגדלותו יחודו על
מעידין  "שאנו ט,ב בליקו"מ מש"כ וכעין להושיעו, היכולת

אחדותו". על

ïëå שיש נתגלה ונענה, צרכיו ששואל שע"י סב,ו בתורה
צז]. בתורה גם [ועיין נמצא אלקי

êà.תפילה חלקי ב' שיש מפני הוא הביאור הענין, בעומק

.à מהרש"א] תפילה שם עיקר שעש"ז מקום, של שבחו
בש"ס  פעמים שברוב ישאל] יכול ד"ה לא, ברכות
החרב. כנגד והיא מקום, של לשבחו הכוונה תפילה שהוזכרה
וקשתי  תפילה. זו חרבי ובקשתי, בחרבי קכג. בב"ב וכמ"ש
של  שבחו תפילה, הוא שחרבי המהרש"א ופי' בקשה. זו
החלק  שהיא בקשה, מלשון וּבקשתי, כמו הוא וקשתי ִַָָמקום.

צרכיו. שאלת הנקרא השני

ø÷éòå ויוסף ויעקב משיח במדרגת זו בתורה המבואר
הלל. תהילה, בחינת שהיא בתפילה היא והצדיקים,

éôëå,"שנים ל"פי יוסף שזכה התורה במהלך שמבואר
זכה  ויוסף מהשבטים, כאו"א זכה אחד שלחלק הרי

נוסף. לחלק

éë שאינו מי גם אליו לזכות יוכל צרכיו שאלת חלק
אך  ה', לעזרת הוא וזקוק לו ומר צר כי יוסף, במדרגת
של  שבחו בחלק ודביקות חיות לו שיהיה האדם שיזכה
שער  אורה בשערי וכמ"ש יוסף. במדרגת תלוי זה מקום,
כמ"ש  הצדיקים רק זוכין והתהילה ההלל שלחלק ח'
שעיקר  מבואר מוהרנ"ת בדברי וגם תהילה. נאוה לישרים
שכשם  מפני היא בכורה, בשם התפילה שנקראת הטעם
שראה  מה מכח אמונתו את לאדם משלים שנולד שהבכור
ההשפעות  כל [שהרי בן לו שנולד וזכה בתפילתו שפעל
ובכח  יותר, מושלם באופן מאמין ואז תפילה], ע"י רק הם
הבנים  שכל ונמצא בנים, לעוד שיזכה מהשי"ת מבקש זה
אמונתו, מכח נמשכו למעשה תפילותיו, מכח לו שנולדו
וענין  נוסף, חלק לבכור יש כך ומפני הבכור. ע"י שנתגלתה
ה' חסדי שמזכיר מקום של שבחו שע"י בתפילה, נעשה זה
ונמצא  צרכיו. על מבקש ואז אמונתו מתחזקת כו' ונפלאותיו
מקום. של שבחו של החלק הוא בכור, שם שעיקר מבואר

ø÷éòáå רביז"ל פתח [שבזה באד"ר עפמש"כ הדברים הבנת
תהלתי  והפסוק והחוטם, שהתהילה הזו], התורה את
להם  יזכה משיח שרק עליונים אורות באמת הם לך אחטום
ובעוצם  החומר, עניני מכל מושלם בזיכוך תלוי זה כי בשלמות,
ולהתדבק  זו מדרגה להשיג שיוכל עד העליונה. נשמתו מעלת

אנפין". "אריך של העליונה בבחי ' בתפילתו, בהשי"ת

ì"äááå מקום של ששבחו מוהרנ"ת של דרכו עפ"י כ'
עשיו, קליפת את להכניע החרב "פי" הוא

אמונה הה  ומגלה מעורר שהוא מקום של משבחו יפך
ה'. ונפלאות

ïëìå את לעומת זלע"ז "האמורי" מיד] לקחתי [אשר נקרא
לכן ‰‡Ó¯˙ה' כנגדו, המלחמה שעיקר וכיון היום,

והחרב. התהילה ענין הוא זו בתורה העיקר

íòèîå בלשון לך בענן סכות ה] [בסעיף בפסוק נזכר זה
עיקר  מ"מ וישמעל עשו קליפות ב' שיש אע"פ יחיד

עשו. כנגד היא המלחמה

gggg
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éøôî.çéùî 'éçá äæ êì àñëì úéùà êðèá כתב באד"ר הנה
שלו  העליונה הרוח את שיקבל משיח, מדרגת לבאר
ממוחא  רוח יקבל שמשם השמאלי מהנקב דפרדשקא, מנוקבא

דא"א. חכמה דהיינו סתימאה

ù"îë עצה רוח ובינה, חכמה רוח ה' רוח עליו ונחה
ה'. ויראת דעת רוח וגבורה,

øàáîå'ה רוח מ"מ רוח, ד"פ שנאמר שאע"פ בזוה"ק
מנוקבא  הנמשכת שהיא בתחילה שנכתב
הנזכרים  האחרים לכל והשורש המקור היא דפרדשקא

בפסוק.

åìàå חכמה רוח כי רוחות ו' הם למעשה רוח, הג"פ
ב' בשאר וכן בינה, ורוח חכמה רוח הם ובינה,
שכ"ט  בע"ח מבואר [וענינו ז"א – ו' בחי' והם הרוחות,

עיי"ש]. ה' פרק

íäå כולם את הכוללת מהרוח מקבלים רוחות הו' וכל
ה'. רוח יחיד בלשון שנכתבת

äæáå המלחמות שכל רבינו בלשון לעיל שכתבנו מה יתבאר
"הכל  רבינו כמ"ש התפילה, מכח ימשכו משיח של
שאחרי  מכיון אלא, משם. ימשך שהכל מוכח והיכן משם".
שנזכר  הראשון הדבר כו'". חכמה רוח ה' רוח עליו "ונחה
ורק  תפילה.] הוא החוטם [והריח, ה'". ביראת "והריחו הוא

וכוחותיו. מעלותיו שאר כתובים אח"כ
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áúëå'ה כסא על שלמה וישב כתוב שלמה שאצל באד"ר
אבל  לכסא, מעלות שש יט] [מלכים כתוב ובכסאו
מחוטם  היוצאת היחידה הרוח היינו שבעה, על ישב משיח

להם. השורש והוא הרוחות משש למעלה שהוא דא"א

æ"éôìå,לך לכסא אשית בטנך מפרי הפסוק יתפרש

כל ‡" נמשכים שממנה "א"-אחד, היחידה הרוח "-שית,
רוחין. השית

óñåðá יקבל משיח ורק  ע"ח . בריש כמובא א', צורתו החוטם
החוטם. אור מעצם

ò"éòå].[.פ"ו י"ג. שער בע"ח
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óéòñá.לבארם שיש שאלות כו"כ ישנם ד'

à,צדקה ע"י משפט לבחינת זוכה מה "וע"י הוא הלשון –
המשפט". במידת אוחזין צדקה שע"י

òåãîåמה ע"י כ' בתחילה הלשון, את וסיים ÎÂÊ‰שינה ,
הצדקה .‡ÔÈÊÁÂשע"י

á זכה ועי"ז צדקה נתן שמרע"ה מפרש רביז"ל –
[פי  לעניים צדקה מדוע להבין וצריך ל"משפטיו",

ה'". "צדקת נקראת לקמן] שמתבאר

â משפט שכתוב "וכמו וז"ל  מהפסוק הוכיח רביז"ל –
בשבחו  עוסק זה פסוק והרי עשית", אתה ביעקב וצדקה
בסעיף  מש"כ את השי"ת אצל לפרש שייך ואיך מקום, של
כתב  כשרביז"ל ובפרט למשפט, כביכול זוכה  צדקה שע"י זה

" לעיל למש"כ המשך שהוא בלשון שכתוב ÂÓÎÂלהוכיח
היה  זב"ז קשורים וצדקה שהמשפט לומר כוונתו ואם וכו'".
משפט. ע"י הוא שצדקה כשכתב אח"כ, הפסוק  להביא לו

ã במדת ואוחזין זוכין צדקה שע"י כתב בתחילה –
למדת  זוכה צדקה מצות שע"י ומשמע המשפט,
ע"י  הוא צדקה כי כתב דבריו לבאר וכשבא המשפט,
כך  [ומפני משפט בחי' ע"י נעשית שהצדקה משמע משפט,

למשפט]. זוכה צדקה כשעושה

ä ירים וזה ישפיל זה שופט אלקים מהפסוק הוכיח כיצד –
הוא  לזה" "ומעשיר גמור, דין הוא לזה" "מוריש והרי כו',

דאמצעיתא"! ה"עמודא הוא היכן וא"כ גמור. חסד

äàøðäå ועני ועשירים, עניים ברא השי"ת כי בס"ד, בזה
רצון  אך חסד, בחי' הוא ועשיר דין בחי' הוא
חסד. בחי' רק והעשיר גמור דין בחי' העני יהיה שלא השי"ת

éë עמודא המשפט, בחי' ע"י העולם את לקיים רוצה
ודין. חסד שכוללת דאמצעיתא,

ïëìå שניתן הצדקה שע"י כדי הצדקה, מצות על אותנו צווה
בעולם. המשפט מדת את ונקיים נאחוז לעני

äæå שהשי"ת עשית, אתה ביעקב  וצדקה משפט בפסוק נרמז
ליעקב, שצווה הצדקה ע"י המשפט מדת שתתקיים עשה

ישראל. לבני דהיינו

éðôîåמה וע"י רביז"ל כ' צדקה.ÔÈÎÂÊכך ע"י משפט, למדת
צדקה שע"י המשפט.‡ÔÈÊÁÂוהמשיך במדת

éðôîהצדקה במעשה שנתבאר, את ומקיימ ‡ÔÈÊÁÂשכפי ים
שע"י  משרע"ה אצל מש"כ וזה בעולם, המשפט מדת
במקום  כביכול שהוא מפני כך הנקראת ה', צדקת שעשה
י.] בב"ב [כמבואר לזכותנו שרצה אלא יתן, שהשי"ת הצדקה
מרע"ה  זכה עי"ז ה', צדקת קיום שהיא הצדקה על וצוונו

ישראל". עם ל"ומשפטיו

àìôðå צדקה "כי כת"י הליקו"מ גרסת לפי ביותר הדבר
הנ"ל  כל לפי ונמצא משפט", בחינת הוא עצמה
העולם  את לקיים שרצה מפני הבורא שצוונו דבר היא שצדקה
זה  המשפט הנהגת את לקיים כשרוצה כי משפט, במדת
העשיר  אם כי כו', שופט אלקים כמ"ש הצדקה את מחייב
זאת  יקיים צדקה, ע"י המשפט הנהגת את לקיים חפץ אינו
וישפיע  העשיר את ישפיל השי"ת דהיינו אחר, באופן השי"ת

לעני. הממון שפע את

åäæù טעם שטעם העני כי לזה". ומעשיר לזה, "מוריש
צדקה, להם ויתן העניים על ירחם בעוניו, וסבל עניות

והבן. כראוי, המשפט הנהגת שוב תתקיים ועי"ז

ïáåîå הדברים של  בהשתלשלות הוא שנתבאר מה שכל
איתער  דלתתא שבהתערותא הכלל כפי בעולם כאן
את  לעורר כאן הנעשים הפעולות בכח יש לעילא,
וכפי  העליונה המשפט מדת את דהיינו העליונים, השורשים

לקמן. שיתבאר
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ìùîä.בס"ד ונבארו כאן יובא בקיצור, רביז"ל שהביא
מרבי  חלבו ר' מיניה בעא קכג. ב"ב הגמ' וז"ל

ונתנה  מראובן בכורה שנטל יעקב ראה מה נחמני בר שמואל
שגידל  משל...לבה"ב כו' ליוסף שנתנה ראה מה כו' ליוסף
אהניהו  ואמר יתום אותו העשיר לימים ביתו בתוך יתום

מנכסי. לבע"ה
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ìùî.דברים כו"כ לבאר יש רביז"ל שהביאו זה

à במשל ואילו למשפט זוכה צדקה שע"י נתבאר הרי –
ראיה  זו אין ובודאי הטוב כגמולו לו השיב שיעקב מבואר

צדקה. נתינת בכל נפעל שכך

á וא"כ למשפט, זוכין צדקה שע"י לבאר הרי רביז"ל כוונת –
הרי  המשל, של הראשון החלק את רק רבינו הביא מדוע
מההמשך  רק חז"ל דברי מתחילת אינו ההוכחה שממנו החלק
את  הביא ובפשטות כו'. לימים כו' יתום שגידל לאדם משל

כוונתו. הדברים, ולהמשך וכו' וכתב תחילתו

â'מבחי שדוקא כלל ראיה לכאורה אין במשל, כשמעיינים –
שבמעשה  אלא הבכורה, – התפילה את מקבלים משפט
היא  הנתינה אבל משפט. בחי' יעקב היה יעקב, עם דיוסף

אביו. יעקב לו נתן ולכן אותו, כלכל בנו, שיוסף משום

,äàøðäå לעיל שכ' מה את גם רביז"ל כלל זו שבראיה
מדת  את ו"אוחז" ומקיים בונה הצדקה שע"י
את  המשפט ממדת ומקבל זוכה שכן, ומכיון המשפט,
הצדקה  במעשה שהרי מפני והאמיתית, המכוונת התפילה
משם. הארה לקבל עי"ז זוכה המשפט, מדת את ומקיים אוחז

äæå הבכורה את יעקב נתן למה ויוסף, יעקב של המשל הוא
המ  מדת שהוא יעקב השפיע מדוע היינו שפט,ליוסף,

ליוסף. דוקא

õåøéúä דהיינו כלכל, שיוסף מפני אותו, שכלכל מפני הוא
ומי  ע"י, המשפט מדת את – אותו ובנה קיים

זו. ממדה והארה שפע מקבל המשפט מדת את שמקיים

ùéå יוסף ויכלכל "כמ"ש ההמשך שהרי כדברינו, לדייק קצת
במשל  מובא אינו הטף" לפי לחם אחיו ואת אביו את
חז"ל  לדברי כראיה הפסוק את הוסיף רביז"ל רק הגמ', של
רק  מוזכר לא חז"ל בדברי כי שם], גרשום רבינו [וכמש"כ

יעקב. את שכלכל

ìáà כל ואת אחיו את גם אביו, את שכלכל  מוזכר בפסוק
תכלית  שהוא יעקב עם צדקה שעשה דהיינו אביו, בית
עמודא  – התפארת למדת מרכבה והוא משפט, בחי' שלימות
ועי"ז  ישראל. עם צדקה עשה וכמו"כ משפט, – דאמצעיתא
את  ישראל"] "כלל היו הם שאז יעקב בני [שהם בעולם קיים
את  פרנס שיוסף ה' מעשי בספר שמובא וכמו המשפט מדת
וכמו  בעולם, המשפט מדת את שקיים דהיינו ישראל, בני כל

לעיל. שביארנו

ë"ùîôòå שהרי זה, משל על הגמ' לקושית הפירוש יתבאר
המשל], [בעל נחמני בר לר"ש חלבו ר' הקשה
את  העביר אלא משלו כלום נתן לא שיעקב נמצא שלדבריו
שפיר, אתי רביז"ל שפירש מה לפי אך ליוסף, ראובן חלק
והבן. התפילה, הארת את משפט, מבחי' משלו, לו נתן שהרי
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éøáãá ובעיקר יב  יא בסעיפים נחלות בהלכות מוהרנ"ת
לישועה, ההמתנה של שבניסיון מתבאר, טז בסעיף
יבשתא" ה"סברינן עם המן-עמלק קליפת מתעוררת

פרי. עושות אינם שהתפילות

éë להחזיק וא"א כו'. הגלות אורך את רואים בשר בעיני
את  האדם בלב שמאירים הצדיקים, כח ע"י רק מעמד
שזה  להבין יש טז בסעיף ומדבריו פועלת, תפילה שכל האמת
שבדבר, התועלת וזו בתפילה, לצדיק להתקשרות הטעם גם
והתחזקות  חיות בו להאיר הצדיק יוכל עמו שמקושר עי"ז כי

ותחנונים. בתפילה להרבות כיצד אותו ומלמד ואמונה

ø÷éòáå ישראל כל בלב הכניס "וכן שכ' טז מסעיף כן מוכח
הוא  שמרדכי נמצא כו' כמ"ש בתפילה להתחזק
תפילות  כלל שורש בחי' ריח בחי' משיח בחי' הדור צדיק
כמ"ש  תפילתם, לקשר ישראל כל צריכין שאליו ישראל

עכ"ל. הנ"ל, בתורה

ë"çàå כח החלושי של התפילות גם כי ז"ל: כ' שוב
מעלין  הם גם הסתרה, אסתר, בחי' שהם שבישראל

לפניו טוב אנו ריח שאליו מרדכי בחי' הדור הצדיק ע"י ית'
לריח  ית' לפניו תפלתינו גם מעלה שהוא תפלתינו, מקשרין

הוא  כנ"י בחי' שהיא אסתר של והגדולה החיות כל כי ניחוח.
מכניס  הוא הצדיק כי משיח. בחי' שהוא הדור צדיק ע"י
להתפלל  לבם ומחזק ישראל בלב וחיות] הארה דצ"ל [נראה
לפני  אותם ומעלה אליו שמקשרין תפלת כל מקבל והוא תמיד

השכינה. קומת מהם ובונה השי"ת

...ïìäìå זוהמת עליהם שהתגברה כח החלושי של התפלה
שהיא  שם שפירש אסתר אעפ"כ הרשעה מלכות
ב"בית  ובירידה, פנים בהסתר שהם אלו על מרמזת
מחזקת  והיתה מקומה את הניחה לא ואעפ"כ אחשורוש"

להטהר  פעם בכל שהוא ÏÂ‰˙˜˘¯עצמה מרדכי לבחינת
להרבות  ומזרזה שמחזקה מרדכי מאמר לקיים שבדור הצדיק

עכ"ל. שיהיה, איך יהיה תמיד בתפלה

äàøðå יש עמו, שמתקשר כיון – א ענינים, ב' דבריו בהבנת
כיון  – ב ממנו. הארה לקבל ההתקשרות בכח
בבירור  עוסק הצדיק מ"מ ראויים אינם שהם שאע"פ שיודעים
התפילה  ומעלה הטוב, הריח – הטוב ומברר התפילה והארת
תפילתם. תפעל שבכוחו אמונתם מתחזקת הראוי, למקומה

äàøðå בביאור רביז"ל מדברי הוא דבריו שיסוד פשוט
אורך  רואים וכשאנו וז"ל: שכ' רבב"ח למאמר
ויש  נושעים, ואינם אליו צועקים אנחנו יום ובכל הגלות
לריק, הם התפילות שכל בלבם ח"ו שטועים בנ"י מעמינו
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מעלים  הם ודור דור שבכל הצדיקים התפילות כל באמת אבל
של  קומתה ובונין כו', משה ויקם כמ"ש אותם ומקימים אותם

עכ"ל. כו', מעט מעט השכינה

éë טענתם את לשלול בכדי לדבריו, רביז"ל שנתן הטעם הנה
הצדיקים  שבאמת הוא שטועים", בנ"י "מעמינו אותם של

ותפילה. תפילה כל ע"י השכינה קומת את בונים

äæîå ראויים הם שאין שאע"פ השני ההסבר כפי מתבאר
בתפילתם, שכ"ש יפעלו הצדיק שבכח מתחזקים מ"מ
שם  שמבאר התורה, מסוף שהוכיח לבאר יש וכמו"כ
מצד  שהתפילה שאע"פ והיינו התפילה, את מאיר שהצדיק

תמשך  הצדיק בכח מ"מ והסתר חושך היא המתפלל האדם
אור. לתפילתו

ïëúé אפשר עי"ז אליו כשמתקשרים הראשון, שההסבר
מוהרנ"ת  הוציא והתחזקות, וחיות הארה ממנו לקבל
התפילה. את מאיר שהצדיק שכ' התורה בסוף רביז"ל מדברי
החשוכים  שכלו עיני שיאירו המתפלל שיזכה זה, שבכלל
הוא  שעניינם וישמעאל, עשו שהם עינא, על דמכסיין מהעננין
להתפלל  שא"צ או [עשו] התפילה בכח אמונה חסרון
בלב  הצדיק שמאיר ההארה היא זו הארה ובכלל [ישמעאל],
בכח  ולהאמין הנ"ל המחשבות את לבטל עמו המקושרים

שלימה. באמונה התפילה
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úøîàåúåìéôúä ìë àéáäì êéøö éë à÷ééã úøîàå .íäéìà

.íéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì é"ùøôæå .'åë äùî 'éçáì

.'åë øåãä ÷éãö åðééä

äðä.קושיות כמה קשה לפסוק רבינו של הביאור בכל

.àעוקר רבינו של פירושו מפשוטו.È¯Ó‚Ïלכאו' המקרא את
ובכללים  רב. סי' הר"ן בשיחות כמבואר דרכו זה ואין

י"ג. כלל לראב"נ

.á.הפסוק תחילת אין דרוש, בדרך רבינו פירוש לפי גם
בתפילותיהם  עוסק בתחילה כי סופו. של לפירוש מתאימה
כהנים. נקראים שהם וכו' נשמות עם שמקושרים ישראל של
משה  ע"י שנעשים התיקונים את לבאר והחל דרכו עזב ואח"כ
הקטנים. את שיזהירו הגדולים הכהנים ע"י ולא ע "ה, רבינו

.â כל להביא צריך כי דייקא, ואמרת הכת"י לגירסת
למשה. ציווי הוא ואמרת הרי כו' שבנ"י ÏÂ‡התפילות

תפילותיהם. את לו יביאו

.ã על גדולים להזהיר רש"י. לדברי המקור הוא "ואמרת" הרי
עי"ש) במסקנה קי"ד. דף ביבמות הגמ' (ע"פ הקטנים
וכו' התפילות כל להביא צריך כי דייקא, ואמרת כ' ומדוע

ורק המשכן. את גדולים ‡Î"Áויביאו להזהיר פרש"י וזה כ'
הקטנים. על

.ä בדרך אחד כל הפסוק וסוף תחילת את רבינו פירש לכאו'
על ‡ÂÓ¯אחרת. פירש רבינו. למשה שנא' הכהנים] [אל

תפילה. מלשון עצמו.Ó‡Â¯˙כאו"א רבינו משה לגבי פירש

.å.תפילה כל על מדבר שבתחילה הפשוט הפשט כפי
נשמות. ניצוצי שהם התורה אותיות בה שיאירו שצריכה
הוכיח  מדוע להתפלא יש משפט. בחי' את המתפלל ושיתקן
בלבד  זו ולא לכל שווים שאינם מהפסוקים דבריו את רבינו

ישראל. אלפי בראשי עוסקים שהם אלא

éøäù דעת ישמרו כהן שפתי "כי וז"ל: הפסוק את הביא
כי  מפיהו ובקשו [וכו'] הפסוק והמשך וכו". ותורה

הוא. צבאות ה' מלאך

ïëå משפט את אהרן ונשא הוא משפט בבחי' שעוסק הפסוק
שהכוונה  כפירש"י, פשוטו לפי בין לבו על ישראל בני

שכתב כ"ז)למה שלזה (במדבר האורים. במשפט לו ושאל
מבת  ולמעלה מנבואה למטה [שהיא רוה"ק מדרגת צריכים
חז"ל  לדברי ובפרט היה. נביא עצמו ואהרון רמב"ן] קול,

המשפט. עוות על מכפר שהחושן יז.] [ערכין

íàå רמז למה מישראל כ"א של תפילה כל על רבינו כוונת
רק  זכו שלהם עליונות מדרגות על דבריו את וסמך

אלפ  ראשי הצדיקים. מבין בסיום יחידים וכמו"כ, ישראל, י
טהרה  "בני אחטםֿלך", "תפילה ממדרגת רבינו מדבר התורה
נפש  חיי ובספר משה-משיח. של מדרגות שהם בך", יש
מ-מג.] [באותיות וכתב ליקו"מ הכת"י גירסת על הקשה
בחי' לצדיק התפילה את שכשמקשרים לדייק יש שמכאן
בעצמו, משה אמרה כאילו התפילה ונחשבת נעשית משה,
שאנו  שהתהילים צח] [סימן הר"ן בשיחות הנז' וכעין
שנתקן  בנוסח וכ"ה בעצמו. דהע"ה אמרם כאילו אומרים
אמרם  כאילו וכו' שתהא תהילים, קודם לאמרו מקדמונים

בעצמו. דהע"ה

øáå אנו אליו תפילתנו את מקשרים שאנו זה  דין, מן
גב"ח  בליקו"ה שנתבאר [כמו עצמו בצדיק כח מוסיפין
הצדיק  תפילת נתעלית ועי"ז א.] ה, ואפותיקי מלקוחות
שיצא  ואמרת. הפי' וזהו בפיו שגורה שנהיית עד בעצמו
תפילתו" "שגורה של הענין שזהו מאליו, כמו הדיבור

מהשמים. תפילה לו שמשגרין

óàå רבינו הרי מ"מ ואמנה. צופים נופת דבריו בודאי כי
אשר  הקטנים, על גדולים להזהיר פרש"י את מפרש
וכנ"ל] קי"ד. ביבמות "ואמרת"[כנז' על בנוי הפירוש מקור

לגמרי. אחר באופן

íâå את לבאר כשלעצמו, אמת להיות יכול היה פירושו אם
דלעיל. קושיין כל על לנו יעלה מה דייקא" "ואמרת
למה  המשך הם זה, לפסוק בביאורו שדה"ק בזה נראה ואשר
הצדיק  עוסק כיצד לבאר והולך שסובב רבב"ח, שפירש

השכינה. קומת ואת התפילה את ולבנות להעלות
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ïëå אל אמור משה אל ה' "ויאמר זה לפסוק בביאורו הוא
שזו  האמרת. ה' את כמו התפילה היא אמור הכהנים"
מי  הוא לה שהזוכה מקום של שבחו העליונה, התפילה היא
וסמך  משיח. משה, זכה ולזה יוסף, קדושה, בבחי' שהוא
שם  להארת הזוכה שעיקר ז. באות בבה"ל מש"כ לדברינו
הצדיק  הוא התורה] בריש הנז' אורות התרפ"ו [של אהי'
של  שהר"ת וכתב כו' בעצמו הצדיק כיוסף הברי"ק שומר

" הפסוק והוא לזה. מרמזים רבינו שהביא 'Èת‡הפסוק
אהי'.‰אמרת‰ ר"ת יום"

ïëìå'ה את שהיא התפילה אמור, למשרע"ה השי"ת אמר
לך. אחטם תהילתי הנקראת מקום של שבחו האמרת,
כהן  שפתי כי ישראל אלפי ראשי של התורה עם הקשורה
צבאות  ה' מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה וכו' ישמרו
את  אהרן ונשא בבחי' העליונה המשפט ממדת הוא.הנמשכת
כל  של המשפט את ומתקן שנושא זה לבו על בנ"י משפט

לבו. על ישראל בני

íéðäëäå בתורה כמבואר ישראל אלפי ראשי הם אהרן בני
ולבניו  לאהרן משה קרא השמיני ביום ויהי עה"פ
שישים  שורש משרע"ה בתפילת כלולים וכולם ישראל. ולזקני

ישראל. נשמות רבוא

øîàåú מרע"ה שנצטווה היינו דייקא, ואמרת אליהם,
תפילות  כל והעלאת והארת בתיקון שיתעסק
עה"פ  הק' האוה"ח שפירש [וכדרך לתפילתו ויצרפם ישראל
שתחבר  וחיבור צוותא מלשון תצוה) פ' (בריש תצוה ואתה
האמרת, ה' ואמרת-את שהיא עיי"ש], כו' ישראל עם עצמך
גם  כי תפילתם את לך המביאין בנ"י אל אליהם אליהם-תצרף
ישראל  בני לו שנתנו ממה אלא המשכן הקים לא משרע"ה
התפילות  את להביא צריך שהרי כו' להביא צריך כי וזמש"כ
ויביאו  כמ"ש המשכן. את אלו מתפילות יקים והוא למשה.
מה  אלא מעצמו, לבדו, שעשה ממה הקים ולא משה ויקח כו'
חכמי  אלפי ראשי ע"י ונבנה ישראל, כל מנדבת שהובא
רבינו, מש"כ וזה ודעת. ותבונה חכמה בהם ה' שנתן ישראל
תיבת  על לעיל שנתבאר מה היינו רש"י שפירש מה וזה
ישראל  תפילות עם שיתקשר למשרע"ה ציווי שהוא ואמרת,
מונח  שכאן היינו וכו' הגדולים להזהיר שפרש"י מה זהו
להאירה, התפילה בתיקוני שיתעסק למשה השי"ת של הציווי
להזהיר  ציווי כאן שיש בפירש"י נרמז שזה ולהקימה לבנותה

בה  ויבנה התפילה את ה"קטנים" את ויאיר שיזהיר הגדולים,
בב"א. קוב"ה עם שתתייחד עד השכינה. קומת את

ïàëå הרי הגירסא, בלא כי הכת"י. לגירסת ההכרח  מתבאר
על  סובבים שדבריו שמתפרש באופן רבינו ממשיך
כנ"ל. מאוד, קשה וזה מרע"ה תפילת על ולא בנ"י תפילות

הקושיות. כל בס"ד נתיישבו ובזה

äîå ע"פ לבאר יש מקרא, של מפשוטו לגמרי נטה שלכאו'
באותיות  נמצאות שהם שכשהנשמות לעיל, מש"כ
דהיינו  שם, מתחדשות הם אזי התפלה. בתוך באים התורה
התורה, בעסק אמיתיים ולחידושים המוחין להתחדשות שזוכין

תורה. של לאמיתה לכוון לזכות, הלומד יוכל לא זה ובלא

èøôá מפיהו יבקשו ותורה בנ"י את להורות הצריך הכהן
ואם  דבריו. להוכיח רבינו בחר בו הפסוק שהוא
רבינו  כמ"ש דמסאבותא עיקרא שהוא בפגה"ב ויפגום יטמא
וכמ"ש  הטומאה, אבות אבי נקרא בזה והפוגם התורה, בסוף
כתיבות  דמותא בסטרא נמצא מוחו ומחמיץ שהפוגם בזוה"ק
לתפילה  יזכה לא כן אם חמץ-מת. תיבות ב' שהם מחמצת.
ולא  זו. בתורה באריכות כמבואר הברית בשמירת התלויה
לחידושים  יזכה לא יתחדשו ולא נשמתו חלקי יתעלו
[דיינים  בליקו"ה שנתבאר ומכיון הקדושה. משורש האמתיים
לכן  הברית, בשמירת תלוי שהמשפט ו,יא] ר"ח והלכות ה,ה.
ל"משפט  לזכות "אהרן", הכהן יוכל לא שוב בזה יפגום אם
להורות  הכהנים יוכלו לא כן לא אם =כי לבו", על ישראל בני
כשיכללו  משה. בתפילת תלוי וזה בנ"י. את ולהזהיר
גדולה  הארה לנשממותיהם ימשך ועי"ז בתפילתו תפילותיהם
שהם  אורות התרפ"ו הארת להמשיך שיכול שלו  התפילה ע"י
השלימות  בתכלית שזכה זה הוא כי העליון. החוטם אור

והבן. לך. אחטם תהילתי ולבחי' ֹלקדושתהחוטם

óåñáå הפסוק משתלב איך חכמה" ב"מקור ביארנו התורה
הצדיקים  הרי כי הברית . פגם  לענין יטמא" לא "לנפש
בזוה"ק  [כמבואר ברי"ק דנטיר מאן הוא וצדיק  מטמאים. אינם
כוונת  פנימיות שבעומק ונמצא מטמא. אינו נט:] דף ח"א
הב' פגם כי מיתה טומאת לידי יבואו שלא ליזהר היא, הפסוק
אותה  של והסיבה הטעם עיקר הוא דמסאבותא, עיקרא הוא
בבחי' לתפילה. יזכה טהרתו. שישמור ועי"ז מסאבותא

האמרת. ה' את "אמור"

gggg
יא 

àúéå"ääúøîàä.íåé נתבאר שלעיל מפני אהי"ה. ר"ת
שם  של מילויים ד' הם פרדשק"א, של אורות שתרפ"ו

אהי"ה. שם של מילויים וג' הוי"ה,

äæå במדת אלינו פניו כשיחזיר הוא התיקון שעיקר מפני
פניו. ה' יאר וכמ"ש הוי"ה, שם שהוא הרחמים

ìáà,['וכו ובישול [באפיה דלתתא אתערותא לזה נצרך
וזה  התורה. ובעסק הצדקה, ובעבודת יוסף, בקדושת
דהיינו  למיהוי" זמין "אנא על מורה שהוא אהי"ה בשם נכלל



ב  תורה - רפט עיונים

ו,ב. בתורה כמבואר [למיהוי] הויה את ולגלות להיות ההכנה
כיוסף  הברית שומר הצדיק הוא לזה הזוכה שעיקר ומפני
הויה, צירופי ד' הם ד' ג'. ד' בשם הצדיק נקרא לכן הצדיק,

בר"ת נרמז וזה אהי"ה. צירופי ג' הם אמרת ‰הו"הÈת‡וג'
ועי"ז‰ דלתתא, אתערותא אהי"ה, ר"ת שזה הו"ה ÈÂיום,

בה"ל.‰אמירך‰ – דלעילא באתערותא – יום



ב  תורה - מילואים שח 

ב  תורה

א 

àá÷åðî.àçéùîì ééçã àçåø ÷ôð à÷ùãøôã'כ האריז"ל
בשער  כ"כ דעתיק. מלכות גנוזה דאריך שבחוטם
ובמבו"ש  פ"ו י"ג שער ובע"ח האדרא, בביאור רשב"י מאמרי
יז: דף בתיקו"ז כתב שבכללות אע"פ ולכן פ"ז. ח"ב ש"ג
שמהנקב  באד"ר ומבואר כנ"ל. הוא בא"א פה", "מלכות
תצא  השמאלי ומהנקב דז"א, הגבורות לבשם רוח תצא הימני,

המלכות. למדת היינו דדוד לבריה רוח

â"äéááå] יסוד הוא הימין החוטם נקבי שב' כ' לספד"צ
החוטם  ועצם דיליה, מלכות בחי' הוא והשמאל
גם  שם [וכ' היטב. עיי"ש במישור שמוכיח כמו ביסוד הוא
פורת  בן – יסוד – יוסף פורת בן לפסוק הפירוש הוא שזה
בחי' נו"ה שהם מהעיניים למעלה עולה שהחוטם עין עלי
זה  עיי"ש. ומשפט צדק של הענין את ביאר ובהמשך ב'. תרין
כת"י  בגי' גרס אא"כ פ"ו, י"ג בשער האריז"ל כדברי שלא
התורה, מהלך כל יתבאר ולפי"ז ח'.] בהגוב"י עיי"ש היוש"ה

והבן]. כו', ולמשפט יוסף. לבחי' צריכין לחוטם, שלזכות

ב 

ùøôå.äù÷áå äìôú é"ùø ותפילתי חכמתי פירש"י בחומש
וז"ל: שפירש תראה קכג. ב"ב רש"י בדברי עיין אך
מעשיו  הבכורה לקנות ושזכה בניו. על יעקב "שהתפלל
ובקשה  להינצל, בכדי היא שתפילה נפרש ואם בתפילתו".
תפילה  זו חרבי ובקשתי בחרבי א"כ בו חפץ שאדם דבר היא
שזכה  – בקשה זה וקשתי בניו. על יעקב תפילת – להינצל
לקמן  רביז"ל שפירש ומה בתפילתו, מעשו הבכורה לקנות
ב' יש עצמה שבתפילה כוונתו שנים, פי היא שהתפילה
שע"י  ופע"ח, אורה השערי בשם בביאורנו וכמ"ש חלקים.

העריצים. כל ומכריתין מזמרין מקום של שבחו

ãåñáå השמאלי בנקב שתנשב שהרוח שמכיון יתכן, הדברים
למשיח  חיים רוח תמשך שמשם העליון החוטם של
באד"ר. וכמבואר מהחכמה, – סתימאה ממוחא הארה תהיה
חוטם  אותו ועל החכמה. מהארת בה יש משיח שהארת נמצא
בחוטם  יש שבאמת לפי"ז ונמצא לך. אחטם ותהלתי נאמר

ותפילתי. חכמתי רש"י כ' ולכן ותפילה. חכמה, הארת

ג 

øåâç.êøé ìò êáøç שמירת על שמרמז שנתבאר מה ראה
יריכי. תחת ידך נא שים בפסוק כנזכר והיינו הברית,
בחפץ  להשבע שרצה לח: בשבועות ופירשו ב. כד, בראשית
חגור  סא. דף בשלח בפ' הוא ובזוה"ק המילה. והוא מצוה של

כד" (יסוד) קדישא רשימא דא ירך על מאי ירך על שים חרבך א

פרשה  בב"ר ועיין רמ. ויחי בזוה"ק וכ"ה יריכי. תחת ידך נא
ועיי"ש  יריכו ליוצאי שהכוונה יעקב ירך בכף ויגע עה"פ ד עז,

זה. לפגם שהכוונה הנשה וגיד ירך בענין יוסף העץ בפי'

ד 

éøôî.êì àñëì úéùà êðèá שמה"מ לו שהובטח הראיה
שלם  הכסא ואין שלם השם שאין מכיון מזרעו, יהיה
וזהו  המשיח מלך ע"י יעשה שזה עמלק, של זרעו שיכלה עד

‡ÒÎ מפרש הזוה"ק על אורות בניצוצי והחיד"א בפסוק. הנז'
בציון ה' בחר כי אלו פסוקים לאחר הנזכר הפסוק  ‡Â‰את

הכסא  ואין ו"ה, ממנו חסר כי שלם השם אין כי לו, למושב
כתוב כי א', ממנו חסר כי יז (שלם כס )שמות על יד )א (כי

אזי)וה (יה  המשיח מלך באד"ר ‡Â‰וכשישב ועיין לו. למושב
שם  ומבואר שלמה, של לכסא מעלות שש בענין קל: נשא
שהיא  מעלות שש אותם נמשכים שמשם לשורש יזכה שמשיח

לך, לכסא אשית וזהו העליונה. האחת האחת,‡הרוח -שית,
השש. שורש שהיא

ה 

ìëìëé.èôùîá åéøáã,מיוסף דבריו הוכיח כבר לכאורה,
והנראה  התפילה. חרב את מיעקב דייקא שקיבל
להדיא  נתבאר שכאן מפני זה, פסוק להוסיף שהוצרך שמה
כמו  רמז בדרך רק ולא יעקב", לאלוקי מ"משפט מקבל שחק
המציאות  זו היתה ויוסף יעקב אצל כי ויעקב, מיוסף הראיה

בנו. היה שהרי מיעקב, לקבל חייב היה שיוסף

ו 

àçéø.çéøî éðà àúéðåðçã תמר היא שחנוניתא רש"י, כתב
ש"ך  ב"פ שתמר האריז"ל כמ"ש דין הוא תמר נקיבה.
וגם  בז"א, גם נמצא והוא פ"ה], רפ"ח שער חיים [עץ דינים
בע"ח  [כמבואר הדין אל נוטה יותר והמלכות במלכות.
גם  ועיין זכר]. הנחשב מהז"א יותר הדין בצד הוא שהנוק'
נקבה, תמר שהיא פי' ורש"י ו'. דרוש ק"ש כוונת בשעה"כ

שבמלכות. הדינים והיינו

äðäå,דפרדשקא מנוקבא היוצא שהאור באד"ר נתבאר
הדין  את מבשם אנפין, דאריך העליון מהחוטם
ומבואר  באפו". עשן "עלה נאמר שעליו ז"א, של אף והחרון
אני  החוטם לבעל אמר מתפלל, כשהיה סבא המנונא שרב שם
דאריך, חוטם מבחי' הארה שהמשיך היינו כו', מתפלל

ז"א. דחוטם הדין להמתיק

,åðééä מפני הריח. – העליון החוטם הארת שהמשיך
העליון, חוטם בבחי' מושרשת היתה שמדרגתו

משיח אצל ע"י ÂÁÈ¯‰Âכמ"ש זוכין לזה והרי ה', ביראת



ב  תורה - שט מילואים

קדושת  שעיקר לב תורה בליקו"ת גם וכנזכר יוסף, קדושת
יוסף. בקדושת תלוי משיח,

ïëìå טהרה בני לו ואמר  מריח, אני דחנוניתא ריחא כשאמר
את  גילה נקיבה, תמר – הדין שבתוך והיינו בך, יש
הארה  המשיך כי ורחום, חנון מלשון "חנוניתא" כי הרחמים.
תמר. הנקרא הדין את ולהמתיק לבטל העליון, חוטם מבחי'
כו', וחנון רחום ה' ואתה שזמ"ש חנון מלשון הוא שחנוניתא

יאר  וכן ית', פניו להארת זוכין שעי"ז דהיינו וחנני, אלי פנה
ונעלמת  מכוסה היתה שהתמרה ואע"פ ויחנך. אליך פניו ה'
לך" בענן "סכות המעלים מסך כעין שם] כפירש"י [בסודר,

חנינותא. – ה"חנון" את לגלות זכה דין, בחי' שהוא

úøôøôå] י"ב עם דפרדשקא נוקבא אור כי ביה, אית חדא
אני  דחנוניתא ריחא בגימטריא והכולל, תיבות

תיבות]. ד' עם מריח,
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·
‰Î¯·Ï Â�Â¯ÎÊ Â�·¯ ÔÂ˘Ï

Ô¯‰‡ È�· ÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡ ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯Ó‡ÈÂ
ÂÈÓÚ· ‡ÓËÈ ‡Ï ˘Ù�Ï Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â

'· ˜¯Ù ‡˙ÂÚÈ�ˆ„ ‡¯ÙÒ· ‡˙È‡,(.Ê"Ú˜ ‰ÓÂ¯˙ ¯‰ÂÊ)‡ÁÂ¯ Í˘Ó ‡˜˘„¯Ù„ ‡·˜Â�Ó
.‡ÁÈ˘ÓÏ ÈÈÁ„

‡ÈÎ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÌËÂÁ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‰ÏÙ˙‰ ‡Â‰ ÁÈ˘Ó Ï˘ Â�ÈÊ ÈÏÎ ¯˜ÈÚÂ‰ÈÚ˘È)

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

.‡ÁÈ˘ÓÏ ÈÈÁ„ ‡ÁÂ¯ Í˘Ó ‡˜˘„¯Ù„ ‡·˜Â�Óרוח נמשך העליון החוטם של הנקב שמן היינו

למעלה המדרגות כי 'חוטם', שמכונה מאד עליונה רוחנית למדרגה בזה והכוונה למשיח. חיים

כמ אדם, צלם בתבנית שנמצא"עומדים כמו ועתה אותו. ברא אלקים בצלם כי א) (בראשית ש

נמצא כך חיים, הרוח שהוא הנשימה רוח את מקבל שמשם החוטם, אבר האדם בראש

נמשך ומשם חיים, הרוח שורש ששם חוטם, שמכונה מדרגה העליונה, הקומה בראש ברוחניות

וע העולם. לכל אותו וימשיך משם, רוחו יקבל ומשיח הבריאה לכל חיים רוח"הרוח בו נאמר כ

רוח שאותו כאן לבאר רבינו ובא - העולם. לכל חיים רוח ימשיך הוא כי ה', משיח אפינו

התפלה: ידי על ÌËÂÁ.מקבלים 'ÈÁ· ‡Â‰˘ ‰ÏÙ˙‰האדם שנתעורר (מה התפלה שהארת היינו

ע החוטם מן הקדושה רוחו את יקבל משיח ואף החוטם. ממדרגת נמשך בכוונה) י"להתפלל

בסט ללחום כח לו יהיה ומזה הסט"התפלה, את ומכניע מבריח החוטם אור כי ÂÓÎא:"א,

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

.ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙Â ˘"ÓÎ לכאורה
של  פשוטו עם רבינו דברי לישב קשה
אאריך  שמי למען הכתוב דלשון מקרא,
אכריתך. לבלתי לך אחטם ותהלתי אפי
שהוא  הקב"ה של שתהלתו רש"י ופי'
לבלתי  לישראל וחוטמו אפו מאריך
בדרך  מפרש רבינו ואילו עי"ש, הכריתם
תפלת  על סובב 'תהלתי' שמ"ש אחר,
את  ומעורר למעלה עולה שזה 'האדם',
(במדבר  בזוה"ק גם איתא ועד"ז החוטם.
רוצה  סבא המנונא רב שכשהיה ק"ל:) דף
אני  החוטם לבעל אומר היה להתפלל
והיינו  מתחנן, אני החוטם לבעל מתפלל

ונראה  עי"ש. לך אחטם ותהלתי דכתיב
הוא  החוטם כי יחד, הדרכים שני לחבר
האריכת  נמשך שממנה רחמים של מדה
כי  התהלה, שורש הוא ושם לעולם, אפים
שהוא  זו במדה מתפאר בעצמו השי"ת
של  הזו ההתפארות ומן לעולם, אף מאריך
האדם  שגם למטה משתלשל הקב"ה
רחמיו  על השי"ת את להלל יתעורר
אור  היא הזו וההתעוררות וחסדיו,
להתפלל  נתעורר שהאדם מה כי התפלה,
ה' תהלת מכח זהו והתלהבות, בכוונה
בא  ומזה תפלתו, בתוך לו שמאיר
בשיחות  רבינו וכמ"ש בכוונה. להתפלל
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(Á"Ó˘Â·ÎÈ˘ ˙Â˘È·Î‰ ÏÎÂ ‰˘ÚÈ˘ Â˙ÓÁÏÓ ÏÎÂ .Â˙ÂÈÁ ¯˜ÈÚ Ì˘ÓÂ .ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙Â
·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ì˘Ó ÏÎ‰(‡"È Ì˘)‰ÊÂ .ÌËÂÁ ˙�ÈÁ· ‰Ê ,'ÂÎÂ '‰ ˙‡¯È· ÂÁÈ¯‰ÂÈÏÎ ¯˜ÈÚ

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Â�ÈÊ(Á"Ó ˙È˘‡¯·)·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ .‰˘˜·Â ‰ÏÙ˙ È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ È˙˘˜·Â È·¯Á·
(„"Ó ÌÈÏ‰˙).ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ ˙�ÈÁ· Â�ÏÏ‰ ÌÈ‰Ï‡· 'ÂÎÂ ÁË·‡ È·¯Á· ‡Ï ÈÎ

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

.ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙Â ·Â˙Î˘:העליון החוטם את ומעוררת עולה שהתפלה ÈÚ˜¯היינו Ì˘ÓÂ
.Â˙ÂÈÁכנ חיים הרוח ושורש עיקר הוא החוטם ˘ÚÈ˘‰.ל:"כי Â˙ÓÁÏÓ ÏÎÂולגרש להכניע

הסט העולם:"את מן Ì˘Ó.א ÏÎ‰ונוגע אמור זה וכל - תפלה. ידי על הכל יפעול שמשיח היינו

לעבוד העליון, החוטם מן חיים רוח מקבל ובהתעוררות, בכוונה שמתפלל אדם כל כי אדם, לכל

השי היצה"את על להתגבר כח לו נותן וזה גדול. והתעוררות בחיות אותו"ת המונעים וכל ר

בביאורים: וראה - משיח של מלחמתו בחי' שזהו ה', ‰',מעבודת ˙‡¯È· ÂÁÈ¯‰Â ·Â˙Î˘ ÂÓÎ
.ÌËÂÁ ˙�ÈÁ· ‰Êלמדרגת שיזכה משיח כן ועל בחוש. שנראה כמו בחוטם, תלוי הריח כי

לו: יש שמים יראת כמה אחד בכל הנשמה] הרגש ענין [הוא 'להריח' כח משם יקבל החוטם,

.ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ ˙�ÈÁ· Â�ÏÏ‰ ÌÈ˜Ï‡· 'ÂÎÂ ÁË·‡ È·¯Á· ‡Ï ÈÎעל סומך שאינו היינו

הכלי עיקר זה כי והנצחון, הישועה תבוא ידם שעל התפלה, על אלא הגשמיים, והקשת החרב

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

תהלתך  הוא הפסוק על נ"ב) (סי' הר"ן
לאדם  שיש שההתלהבות אלוקיך, והוא

אור זהו כביכול בתפלה בעצמו השי"ת
עי"ש. לעבודתו אותו ומעורר בו שנתלבש
שורש  ששם החוטם מאור נמשך זה וכל
התהלה  הוא 'תהלתי' מ"ש וע"כ התהלה,
הוא  אבל בעצמו, שמתפאר השי"ת של
שמשבח  האדם של התהלה את גם כולל
מתהלתו  נשתלשל זה גם כי השי"ת, את
ב') (אות בסמוך וז"ש השי"ת. של

החוטם. מן נמשך התפלה שעבודת

של  מדה הוא שהחוטם מחמת והנה
ע"כ  התפלה, שורש והוא אפים, אריכות
בתפלתו, אפו להאריך צריך האדם גם
ועדיין  להתפלל שהרבה רואה אם שאף
השעה  את ידחוק אל הישועה, באה לא
שומע  הקב"ה שאין לחשוב יתיאש ואל

ולהתחנן  להתפלל ירבה אלא תפלתו, את
בסוף  וז"ש השמים. מן עליו שירחמו עד
בלבם  ח"ו שטועים מעמינו שיש המאמר
שרואים  מחמת לריק התפלות שכל
נושעים  ואינם יום בכל אליו שצועקים
לאדם  מאיר שהחוטם וע"י עי"ש.
וסבלנות  כח ג"כ לו נותן זה בתפלתו,

בתפלה. ולהרבות אפו להאריך

Â˙ÓÁÏÓ ÏÎÂ Â˙ÂÈÁ ¯˜ÈÚ Ì˘ÓÂ
ÏÎ‰ ˘Â·ÎÈ˘ ˙Â˘È·Î‰ ÏÎÂ ‰˘ÚÈ˘

.Ì˘Ó,בזה לבאר יש פנימיות דרך ועל
[כמובא  הבינה אור הוא החוטם דאור
שהוא  ס"ג בחי' הם החוטם שאורות בע"ח
הרוח  שורש הוא והבינה הבינה]. שם
החוטם  וע"כ אנפין], מזעיר [שבא חיים
שורש). מלשון (עיקר החיות 'עיקר' הוא

מבריח דהבינה איתא כל וגם את ומכניע
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שורש  שהוא מחמת הטומאה, כוחות
הוא  שהחוטם כאן שאומר וזה הגבורות.
כל  יעשה ידו שעל משיח של זינו כלי

והכבישות. המלחמות

'ÈÁ· ‰Ê ,'ÂÎÂ '‰ ˙‡¯È· ÂÁÈ¯‰Â ˘"ÓÎ
.ÌËÂÁ שגם משמע וכו' רבינו ממ"ש

לשון  וזה למאמר, נוגע הכתוב המשך
למראה  ולא ה', ביראת 'והריחו הכתוב
יוכיח'. אזניו למשמע ולא ישפוט עיניו
לכבוש  בסט"א ילחום משיח כי בזה ונל"ב
ידם, שתחת הקדושה ניצוצות את מהם
הקליפות  לתוך נופל שהטוב בעת והנה
עד  לגמרי אותו ומסתירים מעלימים הם
שייך  שהוא כלל נראה אין חוץ שכלפי
על  מתגבר שהיצה"ר מה וזהו לקדושה,
עד  שלו, דקדושה הרוח את ומכסה האדם
לחלוחית  שום חוץ כלפי עליו ניכר שאין
אבל  גמור. כרשע ונראה קדושה, של
קדושה  נקודת קיימת לבו בפנימיות באמת
מאד. ונעלמת מכוסה שהיא אלא יקרה,
מראה  לפי אותו לשפוט אפשר אי ואז
שכלפי  מאחר האזנים, ומשמע העינים
צריך  ואז קדושה. שום בו רואים אין חוץ
הרגש  שהוא הריח, כח עם להשתמש
ולהבחין  להריח יכולים ידו ועל הנשמה,
לא  וז"ש ונסתרת. שמכוסה בקדושה גם
אזניו  למשמע ולא ישפוט עיניו למראה
נ"ל  ועוד ה'. ביראת והריחו אלא יוכיח
פתח, בניקוד ה' ביראת והריחו ְֲממ"ש
של  ריח באדם יכניס שמשיח שמשמע

ה', התעוררות יראת האדם יקבל ומזה
אל  ולשוב הקליפות מן להתנער גדול
בסט"א  משיח ילחום ועי"ז הקדושה,

מידם. העולם את לכבוש

È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ ,È˙˘˜·Â È·¯Á· ˘"ÓÎ
.‰˘˜·Â ‰ÏÙ˙ שמביא זה פסוק והנה

על  אלא משיח, על נאמר לא ראיה ממנו
הענין  כלל באמת כי אבינו, יעקב תפלת
תפלה  כל ע"י כי אדם, לכל ונוגע שייך
לקבל  זוכה הוא בכוונה מתפלל שאדם
מקבל  ומזה החוטם, מן דקדושה חיים רוח
את  לעבוד וחשק היצה"ר, עם ללחום כח
זו  תו' על תפלות בליקוטי ועיין השי"ת.
יהיה  משיח של הכח שגם שם שמבואר
משיח  כי ישראל, כלל של התפלות ע"י
וישלים  ישראל, של התפלות כל את יעלה
(כמשי"ת  השכינה קומת את ידם על
העליון  החוטם יתעורר ומזה להלן)
מבואר  וכן למשיחא. דחיי רוחא וישפיע
התפלות  מכל כלול יהיה שמשיח ט' בתו'
כ"א  שמקבל התפלה כח ולכן ישראל. של
משיח, של כוחו בחי' הוא תפלתו, ע"י
מחמת  בשלמות, אותו יקבל שמשיח אלא
עיקר  אבל התפלות, מכל כלול שיהיה
אחד  כל של תפלה בכל נמצא הדבר
מוהר"ן  ליקוטי בקיצור כתב וכן מישראל.
'איש  של זיין הכלי שעיקר זה), מאמר (על
המלחמות  וכל התפלה, הוא הישראלי'
היצה"ר, מלחמות הן לכבוש, אדם שצריך
והחולקים, המונעים עם מלחמות שארי הן
מי  ע"כ חיותו. כל ומשם תפלה. ע"י הכל
ישראל  איש לקדושת לזכות שרוצה
ובקשות  בתפלות להרבות צריך באמת,

לב  בינו הכלי ושיחות עיקר זה כי קונו, ין
ע"כ. המלחמה לנצח זיין

'ÂÎÂ ÁË·‡ È˙˘˜· ‡Ï ÈÎ ˘"ÓÎÂ
ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ ˙�ÈÁ· ,Â�ÏÏ‰ ÌÈ˜Ï‡·

.ÍÏ על סומך דאינו כוונתו, בפשטות
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·‰ÊÂ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ Â�ÈÈ‰ ,ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ· È„È ÏÚ Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈÈÊ ÈÏÎ‰
(‰"Ó ÌÈÏ‰˙)·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ .Í¯È ÏÚ Í·¯Á ¯Â‚Á(·"Ï˜ ÌÈÏ‰˙)‡ÒÎÏ ˙È˘‡ Í�Ë· È¯ÙÓ

.ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ· È„È ÏÚ Â�ÈÈ‰ ,È˙È¯· ÍÈ�· Â¯Ó˘È Ì‡ .‰ÏÙ˙ ˙�ÈÁ· ,ÁÈ˘Ó ˙�ÈÁ· ‰Ê ,ÍÏ
,‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ÏË� ˙È¯·‰ ˙‡ ¯Ó˘˘ ÛÒÂÈÂÈÙ ˙Â�ÈÁ·

˙�ÈÁ· ‡Â‰Â .ÂÈÎ¯ˆ ˙Ï‡˘Â ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ�˘ .ÌÈ�˘(Ë"Ó˜ ÌÈÏ‰˙)·¯ÁÂ

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

ÔÈÈÊ.זיין: ÈÏÎ‰ ‰ÊÂ:הרע על מתגברים ידו שעל זיין הכלי שהוא העליון, החוטם רוח היינו

.˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ Â�ÈÈ‰ ,ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ· È"Ú Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆשהוא הברית בשמירת תלוי שהוא כלומר

ע אותו יקבל משיח ואף יוסף, הברית:"מדת תיקון Í¯È.י ÏÚ Í·¯Á ¯Â‚Á ˘"ÓÎמורה ו'ירך'

על בזה שכיון ירכי, תחת ידך נא שים לאליעזר שאמר אברהם אצל כמובא הברית, שמירת על

רש שם שכתב [כמו קודש ברית וכ"ענין ל"י], בתורה על"ה חרבך חגור הכתוב אומר זה ועל א.

שומר ירך על חרב, בחי' זיין כלי שהוא החוטם אור דהיינו ה'חרב' את שנותנים גבור, ירך

ועש ברית:"הברית. דנטר מאן איהו דגבור גבור, נקרא ÍÏ,ז ‡ÒÎÏ ˙È˘‡ Í�Ë· È¯ÙÓ ˘"ÓÎÂ
.'ÂÎÂ ‰ÏÙ˙ 'ÈÁ· ÁÈ˘Ó 'ÈÁ· ‰Êהכסא על ישב שהוא משיח, של מלכותו על מדבר זה דפסוק

מן כח שיקבל ידי על וזה העולם, על כנוימלוך והתפלה הכתוב"החוטם תולה זה וכל ל,

הברית: ‰·ÂÎ¯‰.בשמירת ˙‡ ÏË� ˙È¯·‰ ˙‡ ¯Ó˘˘ ÛÒÂÈÂג הוא הבכורה רוח"דקדושת כ

ע ויוסף החוטם, מן שנמשך נטל"קדוש זה ידי ועל החוטם, להארת זכה הברית את ששמר י

הבכורה: ‰˙ÏÙ‰.את ˙„Â·Ú ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘מקבל שמזה התפלה, לעבודת מאיר החוטם אור כי

גדולה: בכוונה להתפלל והתלהבות התעוררות ÂÎÂ'.האדם ÌÈ�˘ ÈÙ ˙�ÈÁ·שקדושת דכיון

'פי של ענין נמצא בתפלה גם כן על החוטם, מן אחד, משורש נמשכים התפלה ואור הבכורה

שביניהם): הקשר בביאורים (וראה צרכיו ושאלת מקום של שבחו וזהו בבכורה, כמו שנים'

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

התפלה, על אלא הגשמיים והקשת החרב
נתכוין  זה דעל והקשת, החרב עיקר זה כי
יש  ועוד ובקשתי. בחרבי באמרו יעקב
ורוצה  בעצמו, התפלה על שכוונתו לומר
כי  תפלתו, על גם סומך שאינו לומר
של  [ואפילו האדם תפלת בכח אין באמת
העליון, החוטם את לעורר בעצמו] משיח
בעת  אותו מעורר בעצמו הקב"ה אלא
התפלות, ריבוי ע"י רחמיו שנכמרים
גביה  חם 'כד עמ"ש המאמר בסוף כמ"ש
בחרבי  לא כי אומר וע"ז עי"ש. איתהפך'

הללנו  באלקים תושיעני, לא וקשתי אבטח
מכח  באה הישועה שאין כלומר היום. כל
להלל  בשביל שתפלתינו אלא תפלתינו,
את  מעורר מצידו והשי"ת הקב"ה, את

הישועה. את לנו ושולח החוטם

ÂÁ·˘ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ�˘ ,ÌÈ�˘ ÈÙ 'ÈÁ·
.ÂÈÎ¯ˆ ˙Ï‡˘Â ÌÂ˜Ó Ï˘ בליקוטי עיין

דנטיתי  בפנים יעוי"ש - ד' (נחלות הלכות
שנים  הפי בין הקשר שביאר מדבריו) קצת
שבתפלה  שנים הפי לבין שבבכורה
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הטעם  כי צרכיו). ושאלת מקום של (שבחו
לאחר  אביהם קניני את יורשים שהבנים
רוחו  את ממשיכים שהם מחמת הוא מותו,
המת  ורוח מותו, לאחר בעולם הקדושה
עוברים  קניניו כל וע"כ בקניניו, קשורה
ע"י  האב רוח המשכיות ובענין אליהם.
מקבל  בן כל כי אופנים: שני יש הבנים,
יש  לזה ובנוסף האב. מן רוח בהולדה
את  מקבל שהוא מיוחדת, מעלה לבכור
ובכח  אונו), (ראשית האב רוח 'עיקר'
האב  רוח נמשך לבכור, הזה הרוח המשכת
שנים  פי וזהו בפנים), (עיי"ש הבנים לכל
פי  נוטל זה וכנגד ברוחו, לבכור שיש
בעבודת  גם נמצא וכך בירושה. שנים
ה'בקשת  כי הללו, בחינות ב' התפלה
השפע  את לאדם ומביא מעורר צרכיו'
שכל  האחים חלק כנגד וזהו לו. ששייך
ואילו  לו. ששייך האב רוח את מקבל אחד
תפלה  הוא מקום' של שבחו 'הזכרת
להתפלל  לאדם מסייע והוא יותר, גבוהה
הבכור  מעלת כעין הוא ולכן צרכיו, על
כי  האחים. של הרוח את להמשיך שמסייע
אור  לאדם נשפע מקום של שבחו ע"י
בחי' חיים, הרוח עיקר שהוא החוטם,
בכוונה, להתפלל לו מאיר וזה הבכורה,
זה  ובכח זרות. המחשבות את ממנו ומסיר
את  ולקבל צרכיו, על ולבקש לעמוד יכול
החוטם  הארת עיקר כי לו. ששייך השפע
כמ"ש  המקום, את שמשבח ע"י נמשך
שבח  הוא ותהלה לך, אחטם 'ותהלתי'
הנ"ל  זיין הכלי עיקר וכן להשי"ת, והלל

כמ" מקום, של שבחו בחרבי הוא לא כי ש
כל  'הללנו' באלקים (אלא) וכו' אבטח
והוא  מקום, של שבחו הוא וההילול היום,
הליקוטים). (ביאור החרב במקום עומד

פעולת  כעין הוא מקום של השבחו וע"כ
עבור  חיים הרוח את שממשיך הבכור
ומי  הבכורה. של שנים הפי והוא האחים,
כלומר  אותו, נוטל הברית את ששומר
גדול  והתעוררות חיות החוטם מן שמקבל
זוכה  ומזה להשי"ת. ולהלל לשבח

צרכיו. על לבקש התפלה, לעבודת

שכל להלן איתא כי  יותר , לבאר  ויש
מן אבר  בבחי' הוא מתפלל  שאדם תפלה
שנפשות  איתא כי  בזה והביאור השכינה.
מישראל אחד  וכל בשכינה, קשורים ישראל 
ודרך השכינה. של אחד מאבר כוחו  מקבל 
ברוחניות  צרכיו כל  לו נשפע אבר  אותו
יוצאים  השכינה אבר ומאותו ובגשמיות.
מן יוצא הדיבור  (כי התפלה דיבורי [כח ]
שמתפלל וע"י י"ב ). בתו' כמ"ש  השכינה
השכינה  אבר  את מתקן הוא בכוונה האדם
שיש בשעה והנה להלן . כמשי "ת לו השייך
נמצא  החסרון שורש חסרון, איזה לאדם
נשתלשל ומשם לו, ששייך  השכינה באבר
ממזריטש). המגיד (בשם לאדם החסרון
על להתפלל  האדם על קשה זה ומחמת
כביכול נמצא חסרון אותו כי חסרונו,
שבשכינה  החסרון ומחמת בשכינה, למעלה
להוציא  לאדם וקשה התפלה דיבור  נחשך 
בהתעוררות  צרכיו על ולבקש מפיו, הדיבור
הסט "א, התגברות בזמן ובפרט כנ"ל . כראוי
שמוצא  מקום בכל בשכינה נאחז  הוא שאז 
לבקש לאדם קשה ועי"ז חסרון, איזה בה
שלו השפע את ולהמשיך צרכיו, על 
של בשבחו להתחיל  לזה והעצה בקדושה.
בחי' התפלה, לדיבור מאיר שעי"ז  מקום,
ומזה  החוטם, מן קדוש רוח השכינה,
כי והחושך, החסרון מן השכינה נושעת
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ÈÚÂˆÈ ÏÏÈÁ˘ È„È ÏÚ Ô·Â‡¯Ó ÏËÈ�Â .ÌÈ�˘ ÈÙ ˙�ÈÁ· ˙ÂÈÙ È˙˘ ˙�ÈÁ· ,Ì„È· ˙ÂÈÙÈÙ
Ó˘· ÈÂÏ˙ ‡È‰ ÈÎ ,ÂÈ·‡.˙È¯·‰ ˙¯È˙�ÈÁ· ‡È‰˘ ,‰ÏÙ˙ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÎÊ˘ ÏÈ·˘· ÛÒÂÈ ÔÎ ÏÚÂ :‰‚‰]

˙�ÈÁ· Ì‰˘ .ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ Ô· ‡¯˜� ÔÎ ÏÚ ,Ï"�Î ‡˜˘„¯Ù„ ‡·˜Â�Ó Í˘Ó�‰ ˙ÂÈÁ ˙�ÈÁ· ,ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙

‡·˜Â�Ó Ï·˜Ó˘ .Â"Ù¯˙ ÔÈÏÂÚ˘ ,‚"Ó˜ ,‡"�˜ ,‡"Ò˜ ,Ô"· ,‰"Ó ,‚"Ò ,·"Ú ˙ÂÓ˘ ‰Ú·˘ Ì‰˘ ˙Â¯Â‡ Â"Ù¯˙

[Â"Ù¯˙ ‡È¯ËÓÈ‚· ‡˜˘„¯Ù ÈÎ ,‡˜˘„¯Ù„

‚ÈÓÂÂ‡ ÔÈÓÈÏ ‰˙Â‡ ‰ËÈ ‡Ï˘ .·¯Á‰ ÌÚ ÌÂÁÏÏ ÍÈ‡ Ú„ÈÏ ÍÈ¯ˆ ,‰Ê‰ ·¯ÁÏ ‰ÎÊ˘
.‡ËÁÈ ‡ÏÂ ‰¯Ú˘‰ Ï‡ ÚÏÂ˜ ‡‰È˘Â ,Ï‡Ó˘Ï

‰ÊÂÂ�ÈÈ‰ ,‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‡„ÂÓÚ ‡Â‰ ËÙ˘Ó ÈÎ .ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· È„È ÏÚ ‡Ï‡ ¯˘Ù‡ È‡
‰ÊÂ .ÚˆÓ‡Ï ‡Ï‡ ,Ï‡Ó˘Ï Â‡ ÔÈÓÈÏ ‰ËÓ Â�È‡Â ,ÍÈ¯ˆ‰ ÌÂ˜Ó‰ Ï‡ Â�ÈÊ ÈÏÎ ÌÚ ÚÏÂ˜˘

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

.˙ÂÈÙ È˙˘ ˙�ÈÁ·בהזכרת אופנים, בב' האדם, לפה התפלה, לדיבור מאיר שהחוטם היינו

שנים: 'פי' בחי' וזה צרכיו, ובשאלת מקום, של ‡ÍÈשבחו Ú„ÈÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ê‰ ·¯ÁÏ ‰ÎÊ˘ ÈÓÂ
.Ï‡Ó˘Ï Â‡ ÔÈÓÈÏ ‰˙Â‡ ‰ËÈ ‡Ï˘ ,·¯Á‰ ÌÚ ÌÂÁÏÏרוח לאדם נותן שהחוטם שכיון היינו

ע בתפלתו, והתלהבות שלא"התעוררות כדי מכוונת, במדה הרוח אליו שיגיע לראות צריך כ

ביותר להתלהב עשוי טוב דבר איזה שבראותו והיינו לשמאל. או לימין ויטה מדאי יותר יתלהב

מרובה. השפעה באה שמשם החסד, צד לימין הטיה וזהו מדאי, יותר טובה עבורו ולבקש

ויכלה שיעקר עליו לבקש בתפלתו, הרבה להתלהב עלול הגון, שאינו דבר בראותו גיסא ומאידך

במדה התלהבות שתהיה צריך אלא והצמצום. הדין צד לשמאל הטיה וזהו לגמרי, העולם מן

יחטא: ולא השערה אל קולע שיהיה לו, שצריך כפי דבר כל על שיבקש כדי ומכוונת, ממוצעת

.ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· È"Ú ‡Ï‡ ¯˘Ù‡ È‡ ‰ÊÂשפע כמה שכלו במאזני לשקול לאדם אפשר אי כי

וע דבר, כל במדה"צריך והתעוררות רוח לו ששולחים משמים, אותו מכוונים המשפט תיקון י

עצמו האדם שישפוט הוא המשפט ותיקון - הטיה. ללא לו, שצריך כפי עליו להתפלל מכוונת,

עפ שיהיו עסקיו ה':"בכל רצון ÂÎÂ'.י ‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‡„ÂÓÚ ‡Â‰ ËÙ˘Ó ÈÎהמשפט שמדת היינו

שהוא החסד מדת בין 'באמצע' עומד הוא הספירות שבסדר לפי דאמצעיתא, עמודא מכונה

במדה החוטם מן הרוח את ממשיך המשפט ומדת שמאל. מצד שהוא הגבורה למדת ימין, מצד

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

נכנעים  שממנו זיין כלי  הוא החוטם
באים  שמשם החיות עיקר  הוא וגם הסט"א ,
וזה  ובגשמיות. ברוחניות הישועות כל 
בכוונה  ולהתפלל פיו לפתוח לאדם מסייע
הנ"ל. הישראלי  איש מלחמת וזהו ובחשק ,
את  לקבל  זוכה הוא הברית, את ששומר  ומי
לעבודת  זוכה ומזה מלעילא, החוטם רוח

את  ולתקן צרכיו, לבקש  דהיינו התפלה,
הקדושה. השכינה

‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‡„ÂÓÚ ‡Â‰ ËÙ˘Ó ÈÎ
.'ÂÎÂ למעלה דהספירות הענין וביאור

שמאל  ימין קוים, ג' בצורת מסודרים
שספירת  תפארת. גבורה חסד והם ואמצע,
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˙�ÈÁ·(·"È˜ ÌÈÏ‰˙)‡˜Â„ ‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ÛÒÂÈ Ï·È˜ ‰Ê ÏÈ·˘·Â .ËÙ˘Ó· ÂÈ¯·„ ÏÎÏÎÈ
·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,·˜ÚÈÓ(Á"Ó ˙È˘‡¯·).ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‡˜È„ È�‡ ,'ÂÎÂ ÍÏ È˙˙� È�‡Â

‰ÊÂ(‡"Ù ÌÈÏ‰˙)ËÙ˘Ó .Ì˘ Â¯‡˘· ˜Á ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙È¯· ˙�ÈÁ· ,‡Â‰ Ï‡¯˘ÈÏ ˜Á ÈÎ
ÂÈ¯·„ ÏÎÏÎÈ˘ È„Î ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ·Ó ·¯Á‰ ˙‡Ê Ï·˜Ï ÛÒÂÈ ÍÈ¯ˆ˘ Â�ÈÈ‰ ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Ï

‰ÊÂ .ËÙ˘Ó·(·"Ú ÌÈÏ‰˙).ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ·Ó Ï·˜È ÁÈ˘Ó˘ ,Ô˙ ÍÏÓÏ ÍÈËÙ˘Ó

„ÏÚÂ˙„Ó· ÔÈÊÁÂ‡ ‰˜„ˆ È„È ÏÚ˘ .‰˜„ˆ È„È ÏÚ ,ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊ ‰Ó È„È
·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ËÙ˘Ó‰(‚"Ï ÌÈ¯·„)·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ ,ÂÈËÙ˘ÓÂ ‰˘Ú '‰ ˙˜„ˆ(Ë"ˆ ÌÈÏ‰˙)

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

·ËÙ˘Ó.מכוונת: ÂÈ¯·„ ÏÎÏÎÈ 'ÈÁ· ‰ÊÂעיין) ממוצעת במדה התנהגות פירושו מכלכל כי

לשמאל:"רד או לימין יטה שלא ממוצע, שיהיה התפלה דיבור את מכוון הוא והמשפט „Â˜‡ק),
.·˜ÚÈÓהרוצה שכל מרכבה, לה ונעשה המשפט, מדת בתיקון אחז יעקב ממדתכי לקבל

ידו: על לקבל צריך ÂÎÂ'.המשפט ÍÏ È˙˙� È�‡Â ˘"ÓÎ,'אחיך על אחד 'שכם הכתוב והמשך

הבכורה:"ופרש ענין על דנסוב ËÙ˘Ó.י 'ÈÁ· ‡Â‰˘ ‡˜ÈÈ„ È�‡בזוה כינוי"דאיתא הוא ד'אני' ק

וזה 'אני'. שנקרא המשפט למדת שנתכוין לך, נתתי 'ואני' יעקב אמר זה ועל המשפט. למדת

(קונטרס משפט על מורה שה'אני' כלומר משפט', בחינת שהוא דייקא 'אני רבינו כאן שאומר

חדש): ˘Ì.אור Â¯‡˘· ˜Á ˘"ÓÎ ,˙È¯· ˙�ÈÁ· ‡Â‰ Ï‡¯˘ÈÏ ˜Á ÈÎ ‰ÊÂהוא ש'חק' היינו

חק, להם ונותן בגבול הבאים הדברים כל את מגביל היסוד כי הברית, מדת היסוד למדת כינוי

רמ"וע ערכי נתן (תורת הוא הברית מצות כי שם, בשארו חק מילה בברית מברכים ערך"ז ק

תפ אות ע"חק נמשך הוא כי 'חק', נקרא החוטם רוח גם כן ועל שמגבילה"ד). הברית מדת י

רבינו שממשיך וזה לו. כראוי אדם לכל ‰Á¯·.אותו ˙‡Ê Ï·˜Ï ÛÒÂÈ ÍÈ¯ˆ˘ Â�ÈÈ‰'ה'חק הוא

כנ חרב בחי' שהוא החוטם, רוח המשפט:"האמור, ממדת לקבלו צריך - ÎÂÊ‰ל. ‰Ó È"ÚÂ
.ËÙ˘Ó‰ ˙„Ó· ÔÈÊÁÂ‡ ‰˜„ˆ È"Ú˘ ,‰˜„ˆ È"Ú ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ·Ïבאיזה האדם אחיזת ידי על כי

המשפט, במדת האדם אוחז הצדקה ידי ועל המדה, מעיקר והארה כח עליו לעורר גורם מדה,

ועי"ועי מלמעלה, המשפט אור עליו נמשך ה':"ז רצון כפי דרכיו בכל עצמו את לשפוט זוכה ז

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

פועלת  והיא ימין, מצד עומדת החסד
ומדה. גבול ללא לעולם שפע להמשיך
שמאל, מצד עומדת הגבורה וספירת
לכל  שיגיע השפע את לצמצם ופעולתה
וספירת  הדין. מצד לו שמגיע כפי דבר
עמודא  - האמצע בקו היא התפארת
החסד  בין ממוצע שהוא דאמצעיתא,

כמה  דבר לכל שפע נותן שהוא לגבורה,
מגיע  לא דין פי שעל אף לקבל, 'שמסוגל'
התפארת, מדת הוא המשפט ומדת לו.
במדת  לאחוז אדם שזוכה בעת וע"כ
במדה  החוטם אור משם לו נמשך המשפט
לתת  ראוי כמה לשפוט יודע ומזה נכונה,

דבר. לכל
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·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ËÙ˘Ó È„È ÏÚ ‡Â‰ ‰˜„ˆ ÈÎ .'ÂÎÂ ·˜ÚÈ· ‰˜„ˆÂ ËÙ˘Ó(‰"Ú Ì˘)ÌÈ‰Ï‡
‰Ê ˙�ÈÁ·· ‡Â‰ ‰˜„ˆ Ô˙Â�˘ÎÂ ,‰ÊÏ ¯È˘ÚÓÂ ‰ÊÏ ˘È¯ÂÓ˘ ,ÌÈ¯È ‰ÊÂ ÏÈÙ˘È ‰Ê ËÙÂ˘

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

.'ÂÎÂ ËÙ˘Ó È"Ú ‡Â‰ ‰˜„ˆ ÈÎמדת מצד היא והעניות החסד, ממדת שפע הוא העשירות כי

מן ונוטלת ביניהם ממצעת שהיא המשפט, מדת פי על הוא לעני העשיר שנותן והצדקה הדין,

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

‡ˆÓ� .'ÂÎÂ ËÙ˘Ó È"Ú ‡Â‰ ‰˜„ˆ ÈÎ
.ËÙ˘Ó‰ ˙„Ó· Ê"ÈÚ ÊÁÂ‡˘ בזה והענין

שהוא  התפארת, מדת ענין ביארנו דלעיל
שאין  שבזמן לגבורה, חסד בין ממצע
הדין, מצד מצד שפע לקבל ראוי האדם
ממדת  שפע לו מעביר התפארת מדת אזי
בחי' וזה לקבל. שמסוגל כפי החסד,
מנדב  חסד בחי' שהוא שהעשיר צדקה,
מצד  לזה זכאי העני שאין אף לעני צדקה
עני. להיות בדין עליו נגזר שהרי הדין,
שהוא  המשפט, מדת ע"י נעשית זו ונתינה
ומוריש  לעני, העשיר מן השפע את מעביר
קשה  לכאורה הנה כי לזה. ומעשיר לזה
שנותן  מה מועיל כיצד הצדקה ענין על
חז"ל  אמרו כבר והלא לעני, צדקה האדם
לו  קצובים אדם של מזונותיו ט"ז.) (ביצה
העולם  כל ירצו אם ואפילו השנה, מראש
שנקצב  מה על אחת פרוטה לו להוסיף
מה  מועיל מה וא"כ יצליחו. לא מר"ה,
קוראת  והתורה לעני, צדקה נותן שאדם
הזו  הנתינה שבאמת לפי אלא נתינה. לזה
להעביר  המשפט מדת ע"י למעלה נגזרה
לזה  מוריש בבחי' לעני, העשיר מן שפע
שיזדמן  למטה מתגלגל ומזה לזה, ומעשיר
אם  ועתה צדקה. העשיר מן לבקש העני
לעני  ההוא הממון יתן העשיר, יזכה

צדקה. לו בתורת יתן ולא לבו יקשה ואם
בדרכים  המשפט יתגלגל אזי צדקה, בדרך

ולהוסיף  ממון אותו ממנו להחסיר אחרות,
צדקת  וז"ש י.). בתרא בבבא (וכמ"ש לעני
שבצדקה  ישראל, עם 'ומשפטיו' עשה ה'
את  מקיים הוא העני עם עושה שהאדם
יעבור  שהממון שגזר השי"ת, של המשפט
הוא  הצדקה ע"י וע"כ לעני. העשיר מן

הקב"ה. של המשפט במדת אוחז

למשפט, זוכה צדקה שע"י ומ"ש
שיהיו  עסקיו כל לשפוט שזוכה הכוונה
כי  הענין וביאור ה'. רצון עם מכוונים
יום, בכל האדם את שופטים משמים
להתקיים, לעולם יורד הזה והמשפט
ומעורר  האדם ללב מגיע הוא ובתחילה
מיסרו  ומצפונו האדם שלב מה וזהו אותו,
בקול  שומע שהאדם ובזמן שחטא. מה על
ומתקן  עצמו את ושופט הזה, ההתעוררות
והמשפט, הדין ממנו נתבטל מעשיו,
דין  אין למטה דין יש אם חז"ל כמ"ש
לבו  את אוטם הוא אם אבל למעלה.
אזי  המשפט, [התעוררות] קול את ודוחה
בכל  ומתלבש למטה יותר המשפט יורד
שלוחים  נעשים וכלם שבעולם, הדברים
ט"ו). בתו' (כמ"ש כתוב משפט בו לעשות
ל'קול' מקשיב שהאדם בעת ועתה
עי"ז  חטאיו, על עצמו ושופט המשפט,
זוכה  ומזה המשפט, לקול 'מתחבר'
שזוכה  עד ויותר, יותר בלבו אותו להרגיש
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˙„Ó· ‰Ê È„È ÏÚ ÊÁÂ‡˘ ‡ˆÓ� .È�ÚÏ ¯È˘ÚÓ˘ ÌÈ¯È ‰ÊÂ ˙�ÈÁ··Â ,Â�ÂÓÓ ¯ÒÁÓ˘ ÏÈÙ˘È
‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ ‰˜„ˆ ˘È¯Ù‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·˘·Â .ËÙ˘ÓÌÈÈÁ Á¯Â‡ ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘·Â .È ‡¯˙· ‡··)

('È ÛÈÚÒ ·"ˆ ÔÓÈÒ‡ÏÂ ‰¯Ú˘‰ Ï‡ ÚÏÂ˜ ‡‰È˘ ,ËÙ˘Ó· ÂÈ¯·„ ÏÎÏÎÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ,
.‡ËÁÈ‰ÊÂ‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ Â�ÈÓÎÁ Â¯Ó‡˘(.‚"Î˜ ‡¯˙· ‡··)˙‡ ·˜ÚÈ Ô˙� ‰ÓÏ

,'ÂÎÂ Â˙È· ÍÂ˙· ÌÂ˙È Ï„‚˘ ˙È·‰ ÏÚ·Ï Ï˘Ó .Â˙Â‡ ÏÎÏÎ˘ ÏÈ·˘· ,ÛÒÂÈÏ ‰¯ÂÎ·‰

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

וע המשפט, במדת האדם אוחז הצדקה ידי על כן ועל לדין, ונותנת בביאורים:"החסד ·˘·ÏÈע
.Â˙Â‡ ÏÎÏÎ˘,תפלה בחי' הבכורה חלק את יעקב לו נתן זה ובזכות צדקה, מצוות בו וקיים

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

עברות  על גם המשפט תוכחת את לחוש
לא  רגילים שאנשים מאד, דקים ופגמים
הוא  ואילו ופגם, חסרון שום בהם חשים
בלב  תשובה עליהם לעשות מתעורר
בהשי"ת  להתדבק זוכה ועי"ז נשבר.
ואז  המשפט, עם אורחותיו וליישר
עצות  לו ומאיר אותו מדריך המשפט
וכשזוכה  דבר. בכל להתנהג כיצד אמיתים
'לשמוע' זוכה המשפט, את יותר לתקן
לאנשים  ששייך המשפט קול את ג"כ
בכל  מתלבש המשפט קול (כי אחרים
מה  יודע ומזה כנ"ל), שבעולם הדברים
לכל  מגיע שפע וכמה תיקנו, ומה קלקלו
לבקש  כמה יודע וכך משפט, פי על אחד
ע"י  גם נעשה וכ"ז דבר. כל עבור בתפלה
כלומר  משפט, ע"י הוא צדקה כי הצדקה,
יתן  שפלוני משמים מכריז שהמשפט
רגש  מתעורר הזה הקול ומן לפלוני, צדקה
לפניו, שעומד לעני צדקה לתת האדם
לתת  ונמנע לבו אוטם שהאדם בזמן וע"כ
ואז  המשפט, קול את דוחה הוא צדקה, לו
ע"י  כספו ויפסיד למטה, המשפט יורד
שנותן  בעת אבל כנ"ל. אחרים דברים
המשפט, לקול 'מתחבר' הוא לעני, צדקה

ריבוי  וע"י בלבו, אותו להרגיש וזוכה
ויותר, יותר אותו לשמוע זוכה הצדקה
ה', כרצון אורחותיו כל לשפוט יבוא ועי"ז

דבר. כל על להתפלל כיצד וידע

˙‡ ·˜ÚÈ Ô˙� ‰ÓÏ Ï"ÊÁ ˘"ÊÂ‰¯ÂÎ·‰
ÏÚ·Ï Ï˘Ó ,Â˙Â‡ ÏÎÏÎ˘ ÏÈ·˘· ÛÒÂÈÏ
.'ÂÎÂ Â˙È· ÍÂ˙· ÌÂ˙È Ï„‚˘ ˙È·‰
יתום  אותו העשיר לימים שם: וההמשך
ופירש  מנכסי. הבית לבעל אהניהו ואמר
יעקב  יתום, יוסף: הבית, בעל רשב"ם
העשיר, לסוף וגו': אביו את ויכלכל דכתיב
ידי  על ראובן בכורת לידו שבאה יעקב
לכל  ליתנה יכול והיה אביו, יצועי שחילל
ירדו  ובניו יעקב כי והיינו עכ"ל. שירצה מי
שהיה  שהשפע והיינו הרעב, מפני למצרים
וע"כ  מצרים, יד תחת בגלות ירד להם ראוי
השפע  לקבל למצרים לירד צריכים היו
ויוסף  עני. ליתום יעקב נמשל ולכן משם,
לעבודת  זכה הברית, בנסיון שעמד ע"י
ולהוציא  לכבוש בכוחו היה ומזה התפלה,
כלכל  ומזה מצרים, יד מתחת השפע את
וכו' יוסף ויכלכל וז"ש ואחיו. אביו את
פועל  היה זה כל כי דיבור, לשון הטף לפי

התפלה. דיבור ע"י עבורם



ÈËÂ˜ÈÏÔ"¯‰ÂÓ · - ÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡ נו 

·Â˙Î˘ ÂÓÎ(Ê"Ó ˙È˘‡¯·)ÂÓÎ .ÛË‰ ÈÙÏ ÌÁÏ ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒÂÈ ÏÎÏÎÈÂÏ‡˜ÊÁÈ)

(‡"ÎÈ„È ÏÚ ÂÈÙ· Â˙ÏÙ˙ ‰¯Â‚˘ ‰È‰˘ Â�ÈÈ‰ ÛË‰ ÈÙÏ ,(¯Â·„ ÔÂ˘Ï) ÌÂ¯„ Ï‡ ÛË‰
‡Â‰˘ ‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ,ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ·˜ÚÈ ÂÏ Ô˙� ,‰˘Ú˘ ‰˜„ˆ‰ È„È ÏÚÂ ,‰˜„ˆ‰

.ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‡˜È„ È�‡ ,ÌÎ˘ ÍÏ È˙˙� È�‡Â ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÏÙ˙ ˙�ÈÁ·

‰¯˜ÈÚÂ,ÔÈ�ÈÚ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ËÙ˘Ó ÈÎ .ËÙ˘Ó‰ ÏÂ˜Ï˜ È„È ÏÚ Ì‰ ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ‰ Ï˘
·Â˙Î˘ ÂÓÎ(„"È ˙È˘‡¯·)˙�ÈÁ· ‰Ê ,ËÙ˘Ó ÔÈÚ Ï‡ Â‡Â·ÈÂ(‚"Ï ÌÈ¯·„)È„È ÏÚÂ .·˜ÚÈ ÔÈÚ

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

ע מכוונת, המשפט:"במדה מדת ÂÎÂ'.י (¯Â·È„ ÔÂ˘Ï) ÌÂ¯„ Ï‡ ÛË‰ ÂÓÎ ,ÛË‰ ÈÙÏכלומר

בפיו: שגורה תפלתו שהיתה התפלה, דיבור אצלו נתתקן כך שעשה, והצדקה הכלכול שכפי

.'ÂÎÂ ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ‰ Ï˘ ¯˜ÈÚÂשע עוד, להוסיף מן"בא להנצל אדם זוכה המשפט תיקון י

שבתפלה: זרות ÔÈ�ÈÚ.המחשבות 'ÈÁ· ‡Â‰ ËÙ˘Ó ÈÎדעת מלובש המשפט מדת שבעומק היינו

וכמ 'עין', שמכונה רש"גדול האדם"ש שזוכה ובעת החכמה. שם על עינים ז) ג (בבראשית י

ועי במשפט, שמלובש החכמה עין לו מאיר המשפט, מתבלבל"לתיקון ואינו באמת, להבחין בא ז

זרות: ÂÎÂ'.ממחשבות ËÙ˘Ó ÔÈÚ Ï‡ Â‡Â·ÈÂ ·Â˙Î˘ ÂÓÎהחכמה עין את להשיג שבאו פירוש

המשפט: בתוך ÔÈ�ÈÚÏ.שמלובש ÏÂ˜Ï˜ ‡· ËÙ˘Ó ÏÂ˜Ï˜ È„È ÏÚÂהשופט שאין שבעת כלומר

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

.'ÂÎÂ ÌÂ¯„ Ï‡ ÛË‰ ÂÓÎ ÛË‰ ÈÙÏ
הצדקה  שע"י מישור באורח מ"ש ראה
התפלה. לדיבור - להטף זכה שכלכלם,
להיפך, הוא מקרא של דפשוטו וצ"ב
וכלכול. מזון להם נתן כך הטף שכפי

'כלכול' כי להם ונל"ב נותן שהיה פירושו
נצרך  שהיה כפי 'מכוונת' במדה הלחם
במשפט, דבריו 'יכלכל' [וכמו להם
זו  ומדה כנ"ל]. דבריו 'שמכוין' שפירושו
כי  התפלה, דיבור לפי יודע יוסף היה
התפלה, דיבורי לו משגרים היו משמים
בלי  שצריך, כמה דבר כל עבור לבקש
תפלה  [וז"פ כנ"ל ולשמאל לימין לנטות
ומתוך  י'], בתו' כמ"ש בפיו, שגורה
הם  מזון כמה מבין יוסף היה התפלה
לבקש  בלבו עולה היה שאם צריכים,

שאכן  מבין היה מזה מזון, הרבה עבורם
יוסף  ויכלכל וז"ש רב. מזון להם נצרך כך
שכלכלם  הטף, לפי לחם וכו' אביו את

התפלה. דיבור לפי

·˜ÚÈ ÂÏ Ô˙� ‰˘Ú˘ ‰˜„ˆ‰ È"ÚÂ
‡Â‰˘ ‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ,ËÙ˘Ó 'ÈÁ· ‡Â‰˘

.'ÂÎÂ ‰ÏÙ˙ 'ÈÁ· שע"י שנתבאר אף כי
לאחוז  האדם זוכה צדקה מצות קיום
ע"י  נעשה הדבר עיקר המשפט, במדת
המשפט, בשלמות אוחז שהוא הצדיק,
איזה  בתיקון מעט מחזיק שהאדם ובעת
בשלמות  שאוחז הצדיק בא אזי מדה,
שעשה, המצוה את ומעלה ההיא, המדה
וכמו  בשלמות, המדה לו שתאיר באופן
אהרן  ונשא הפסוק על להלן שיתבאר



ÈËÂ˜ÈÏÔ"¯‰ÂÓ · - ÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡ נז

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÔÈ�ÈÚÏ ÏÂ˜Ï˜ ‡· ËÙ˘Ó ÏÂ˜Ï˜(Ê"Ë ÌÈ¯·„),ÌÈÓÎÁ È�ÈÚ ¯ÂÚÈ „Á˘‰ ÈÎ
·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÔÈ�ÈÚ ÏÚ ÔÈÒÎÓ„ ÔÈ��Ú Ì‰˘ ,‰ÏÙ˙·˘ ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ˙�ÈÁ· ‰Ê(‚ ‰ÎÈ‡)

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· Ô˜Â˙È˘ „È˙ÚÏÂ .'ÂÎÂ ÍÏ Ô�Ú· ‰˙ÂÎÒ(‡ Â‰ÈÚ˘È)ËÙ˘Ó· ÔÂÈˆ

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

באמת: ולהבחין ישר, לראות הדעת לו מאיר ואין החכמה, עין אצלו מתקלקל וישר, ÈÎהגון
.ÌÈÓÎÁ È�ÈÚ ¯ÂÚÈ „ÁÂ˘‰:המשפט קלקול הוא ˘·˙ÏÙ‰,ושוחד ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ˙�ÈÁ· ‰Ê

.ÔÈ�ÈÈÚ ÏÚ ÔÈÒÎÓ„ ÔÈ��Ú Ì‰˘כי העינים. קלקול בבחי' זה שבתפלה, זרות המחשבות שגם פי'

בזוה רנ"מבואר דף (במדבר ע"ק באים זרות שהמחשבות וזהו"ב.) עינין, על דמכסין עננין י

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

אחז  הוא ויעקב ישראל. בני משפט את
שעשה  ידי ועל המשפט, תיקון בשלמות

אור יוסף את יעקב עליו המשיך צדקה
בשלמות. המשפט

,‰ÏÙ˙·˘ ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ 'ÈÁ· ‰Ê
˘"ÓÎ ÔÈ�ÈÈÚ ÏÚ ÔÈÒÎÓ„ ÔÈ��Ú Ì‰˘

.'ÂÎÂ ÍÏ Ô�Ú· ˙ÂÎÒ הלכות בליקוטי עיין
עננין  השני בענין שביאר מה ד') (נחלות
קליפות  שני בחי' שהם עינין, על דמכסין
הבאים  זרות והמחשבות וישמעאל, עשו
ולשמאל  לימין הטיה בבחי' הם מהם
מחשבות  לאדם בא עשו מקליפת כי הנ"ל,
אין  שכאילו ואפיקורסות, כפירות של
וזה  ח"ו. התפלות את כלל שומע הקב"ה
הצמצום  צד שהוא לשמאל הטיה בחי'
לאדם  בא ישמעאל ומקליפת וההסתרה.
ולהרבות  להתאמץ שא"צ מחשבה
תפלתו  את הקב"ה שמע כבר כי בתפלה,
מ"ש  בחי' דזה התפלל, שכבר במה לו ודי
כי  ישמעאל שמו וקראת ט"ו) (בראשית
קליפת  נשתלשל ומזה ענייך, אל ה' שמע
להרבות  לך מה לאדם שאומרת ישמעאל
ואין  ענייך, אל ה' שמע כבר והלא בתפלה
לימין  הטיה בחי' וזה עוד. להתפלל צורך

הוא  שהשי"ת שמחמת שחושב החסד, צד
התפלה. את וקבל שמע כבר ע"כ רחום,
המשפט  עומד הללו הקליפות שני וכנגד
ומחזק  דאמצעיתא, עמודא תיקון שהוא
נתבטלים  ידו על וע"כ להתפלל, האדם את

זרות. המחשבות

מכל  רבינו מדבר פשוטו ולפי
אדם  של דעתו שמסיחים זרות המחשבות
שהם  בתפלה, לכוין לו ומפריעים
ויתבאר  המשפט. תיקון ע"י מתבטלים
התפלה  שדיבורי לעיל, לפמשנ"ת טפי
שהשכינה  ובזמן השכינה, מן יוצאים
להתפלל  לאדם מסייעת היא בתיקונה,
בגלות  נופלת שהשכינה ובזמן בכוונה.
על  גם שולטים הם עי"ז הסט"א, אצל
בשעת  זרות למחשבות וגורמים התפלה,
על  שמכסים העננין בחי' וזה התפלה.
ועין  עילאה עין עינים שתי יש כי עינין.
עין  הוא העליון והחוטם שהחכמה תתאה,
נקרא  המלכות בחינת והשכינה עילאה,
בנפש  ומתלבש שיורד ע"ש תתאה, עין
[וזה  ומדרגתו לשכלו לו ומאיר האדם
תתאה  וחכמה עילאה חכמה בחי'
ומלכות  חכמה שהם ל', בתו' האמורים



ÈËÂ˜ÈÏÔ"¯‰ÂÓ · - ÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡ נח 

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‡�ÈÚ ÏÚ ÔÈÒÎÓ„ ÔÈ��Ú ¯·Ú˙È ÈÊ‡ ,‰„Ù˙(·"� Ì˘)·Â˘· Â‡¯È ÔÈÚ· ÔÈÚ ÈÎ
ÛÒÂÈ ‡¯˜� ‰Ê ÏÈ·˘·Â .ÔÂÈˆ '‰(Ë"Ó ˙È˘‡¯·).ÔÈÚ ÈÏÚ ˙¯ÂÙ Ô·

ÂÍÈ¯ˆÂ¯Â„·˘ ˜È„ˆ ÏÎ ÈÎ .¯Â„·˘ ÌÈ˜È„ˆÏ ÂÓˆÚ ¯˘˜È˘ Â˙ÏÙ˙· ÔÈÂÎÏ „Á‡ ÏÎ

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

וע ה'עינים'. ומזה"קלקול משפט, עין אל ויבואו בבחי' העינים, את מתקנים המשפט תיקון י

שבתפלה: זרות המחשבות ˆÔÂÈ.סרים '‰ ·Â˘· Â‡¯È ÔÈÚ· ÔÈÚ ÈÎ ˘"ÓÎהחכמה עין הארת זהו

ג נקרא האדם של התחתון השכל כי האדם, 'עין'"לשכל שמאיר ובעת תתאה], [עין 'עין' כ

תיקון וזהו בעין, עין הארת נקרא זה האדם, של התחתון השכל 'עין' לתוך העליונה החכמה

יראו: בעין עין כי לעתיד נאמר זה ועל ÔÈÚ.העינים, ÈÏÚ ˙¯ÂÙ Ô·המשפט לתיקון זכה יוסף כי

ועי"כנ עין:"ל, 'עלי' וזהו העליון, העין להארת זכה ˘È˜˘¯ז Â˙ÏÙ˙· ÔÈÂÎÏ „Á‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆÂ
.'ÂÎÂ ÂÓˆÚעירוב בלי בכוונה להתפלל ובא ולמשפט, לצדקה האדם שזכה שלאחר היינו

כנ זרות תפלות"מחשבות כל עם יחד אותה יקבץ שהוא כדי הצדיק אל תפלתו לקשר צריך ל,

משיח יבוא ומזה העליון, החוטם יתעורר ידו ועל 'משכן', בחי' שלמה קומה מהם ויבנה ישראל,

השלמה: הגאולה ÁÈ˘Ó.ותהיה ‰˘Ó 'ÈÁ· ‡Â‰ ¯Â„·˘ ˜È„ˆ ÏÎ ÈÎזכה רבינו שמשה לפי

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

מאיר  בתיקונה שהשכינה ובזמן עי"ש].
מאיר  ומזה תתאה, לעין עילאה העין
העליון, החוטם מן דקדושה חיות לתפלה
ובכוונה. בחיות להתפלל האדם זוכה ומזה
הוא  השכינה, על מתגבר שהסט"א ובזמן
לקבל  יכולה ואינה תתאה העין על מכסה
העננים  וזהו עילאה, העין מן הארה
לאדם  נחשך ואז עינין, על שמכסים
באים  ומזה התפלה, לו מאיר ואין העיינין,
תפלתו. שמבלבלים זרות מחשבות לו
נפדית  שמזה משפט, ע"י לזה והתיקון
במשפט  ציון כמ"ש הקליפות, מן השכינה
תתאה, לעין עילאה העין מאיר ואז תפדה,
כי  ציון, ה' בשוב יראו בעין עין כי וז"פ
יוסף  פורת בן וז"פ ה'. כבוד נתגלה עי"ז
כמובא  החוטם אור הוא פורת כי עין, עלי
העליונים, העינים בחי' והוא בהג"ה, לעיל
כח  עליו להמשיך שזכה עין' 'עלי וזהו

עילאה. העין

Â˙ÏÙ˙· ÔÈÂÎÏ „Á‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆÂ
.'ÂÎÂ ÂÓˆÚ ¯˘˜È˘ סדר לבאר נראה

בחלק  חלקים. משני שמדבר המאמר
זיין, והכלי החרב מענין מדבר הראשון
ע"י  בכוונה, להתפלל לאדם מסייע שזה
בכוונה, להתפלל וחשק חיות לו שנותן
כמשנ"ת  זרות המחשבות את ממנו ומגרש
המאמר. של הראשון החלק זהו לעיל,
מתיקון  מדבר והילך מכאן השני ובחלק
להתפלל  האדם שזכה שלאחר יותר, גבוה
צריך  שלו. התפלה חלק את ותיקן בכוונה,
יחד  שתצרף כדי למעלה תפלתו להעלות
קומה  מכלם ויבנה ישראל, תפלות כל עם
ונעשית  השכינה נתקנת ומזה שלמה,
תבוא  ומזה קוב"ה, עם ליחוד ראויה
המאמר. בהמשך כמ"ש השלמה, הגאולה
סוגי  שני ע"י נעשים הללו החלקים ושני
משיח. משה ובחי' יוסף, בחי' צדיקים:
ענין  את מתקן הוא יוסף בחי' שהצדיק
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משיח  משה בחי' והצדיק זיין. הכלי
התפלות  כל את יחד מצרף הוא (יעקב)
את  ומביא השכינה, קומת את ובונה
בן  משיח משיחין שני בחי' וזה הגאולה.
יוסף  בן שמשיח דוד, בן ומשיח יוסף
דוד  בן ומשיח זיין, בכלי בסט"א ילחום
החלק  לגבי והנה ישראל. את יגאל

לקשר הראשון שצריך רבינו כתב לא שם
שכל  לפי ונראה שבדור, לצדיקים עצמו
רב  הן הברית בשמירת מדרגתו לפי אדם
ועי"ז  יוסף, לבחי' זוכה הוא כך מעט, הן
שאם  בודאי ואמנם בכוונה. להתפלל יכול
ידו  על יקבל השלם, לצדיק עצמו יקשר
ואף  בשלמות, יותר זיין הכלי כח את
יוסף  מבחי' זינו כלי את לקבל זקוק משיח
עיקר  אבל זו), תו' על מוהר"ן בחיי (עיין
לזה  וא"צ אדם, כל לעשות מסוגל הדבר
לא  וע"כ שבדור, הגדול הצדיק את דוקא
ההתקשרות  ענין בתחילה רבינו כתב
את  להעלות השני, החלק אבל לצדיקים.
קומת  את ולבנות לשורשה, התפלה
הצדיק  ע"י רק הנעשה דבר זהו השכינה,
מסוגל  אינו אדם ושאר משיח, משה בבחי'
שצריך  רבינו כתב כאן וע"כ כלל, לזה

שבדור. לצדיק עצמו לקשר

˜È„ˆÏ ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÈ�Ú

ההתקשרות  ענין רבינו ביאר קל"ה בתו'
נעשה  דמזה לצדיק, אהבה לאדם שיהיה
כמ"ש  ביניהם, נפשי וקשר חיבור
בנפשו, קשורה ונפשו מ"ד) (בראשית
כנפשיה. ליה חביבא ונפשיה ותרגומו
יהונתן  ונפש י"ח) (שמואל-א' וכמ"ש
כנפשו  יהונתן ויאהבהו דוד בנפש נקשרה
תפלה  הלכות בליקוטי ומבואר עיי"ש.

נכלל  האהבה שע"י ב') אות ג' (הלכה
בני  'ראש' הוא הצדיק כי בצדיק. האדם
קומת  בראש עומדת שנשמתו לפי ישראל,
לפני  נכנסים שהנפשות ובעת הנפשות,
וע"כ  לראש, הוא החשיבות עיקר המלך,
התפלות, בראש עולה הצדיק תפלת עיקר
של  בראש נכלל אליו, שמתקשר ומי
בבחי' עמו, מתלוה הוא ועי"ז העולם,
לך  מובאות רעותיה אחריה בתולות
חשיבות  ג"כ לתפלתו יש ועי"ז (להלן),
זה  (וכעין השי"ת לפני להתקבל גדולה
שטוב  קס"ו סי' או"ח חת"ס בשו"ת כתב
ועוד  הרגל). משיכנס הראש שיכנס יותר
מקבל  בצדיק שנכלל שע"י בזה, יש מעלה
כי  דקדושה. והתעוררות מוחין ממנו
של  והמוח הראש הוא שבדור הצדיק
החיות, עיקר נמצא אצלו וע"כ הדור,
המוחין  וכל וכו'. תחיה החכמה כמ"ש
הכל  ה', בעבודת לאדם שיש והתעוררות
עם  שקשור מי וע"כ הצדיק. מן נמשך
עם  ומחובר דבוק הוא באהבה, הצדיק
חיות  ממנו מקבל ועי"ז העולם, של המוח
הוא  הצדיק, מן שמנותק מי משא"כ גדול.
המוח, מן בריחוק שלו החיות את מקבל

בצמצום. החיות לו מגיע ועי"ז

(אות  י' תו' הליקוטים בביאור ועיין
של  איסור בזה אין מדוע שביאר י"ז)
מדברי  דמבואר אמצעי, ע "י תפלה
אדם  משום לבקש שאסור הרמב"ם
כענין  הוא כי בעדו, ויתפלל שיבקש
מותר  מדוע וא"כ זרה, ועבודה האמצעי
את  עבורו שיעלה הצדיק מן לבקש
חת"ס  בשו"ת (ועיין להשי"ת התפלה
דוקא  אמור הזה שהאיסור שביאר הנ"ל,
במעלה  שהם לפי ממלאכים, לבקש
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¯ÈÙ˘ ‰˘Ó ÂÓÎ ,‰˘Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯Â˜ ÌÈ˜È„ˆ‰˘ Â�ÈˆÓ˘ ÂÓÎ ,ÁÈ˘Ó ‰˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰
·Â˙Î˘ ÂÓÎ ÁÈ˘Ó ˙�ÈÁ· ‰Ê ‰˘ÓÂ .˙¯Ó‡˜(Ë"Ó ˙È˘‡¯·)Ó ‡„ ,‰ÏÈ˘ ‡·È ÈÎ „Ú‰˘

È¯·‡ Ì‰˘ ,‰�ÈÎ˘‰Ó ¯·‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ÏÏÙ˙Ó „Á‡ ÏÎ˘ ‰ÏÙ˙Â ‰ÏÙ˙ ÏÎÂ .ÁÈ˘Ó
‡Ï‡ ,‰È˙ÎÂ„Ï „Á ÏÎ ‡ÙÈ˘· ‡ÙÈ˘ ‡ÏÚ‡Ï ÏÂÎÈ Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÌÂ˘ ÔÈ‡˘ ,ÔÎ˘Ó‰

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

ת כל וכך משיח, בדוגמת החוטם משיח:"לאור בבחי' הוא ובזה חוטם, לבחי' זוכה אמיתי ח

.˙¯Ó‡˜ ¯ÈÙ˘ ‰˘Ó ÂÓÎע חבירו את אמורא שכינה שם שזכה"שמצינו לפי וזה רבינו, משה ש

משה: בבחי' הוא שבדור צדיק שכל ראיה ומזה רבינו. משה של מדרגתו בחי' Ú„להשיג ˘"ÓÎ
.ÁÈ˘Ó ‰˘Ó ‡„ ,‰ÏÈ˘ ‡Â·È ÈÎובזוה למשיח, כינוי הוא דשילה כ"היינו (בראשית דורש"ק ה:)

קי תו' - משה בגימטריה שילה [כי משה על משיח:"אותו בבחי' הוא משה כי ˙ÏÙ‰ח], ÏÎÂ
.‰�ÈÎ˘‰Ó ¯·‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ÏÏÙ˙Ó „Á‡ ÏÎ˘ ‰ÏÙ˙Âשל אחד אבר מלובש תפלה בכל כי

אבר: אותו מתקן בכוונה שמתפלל ידי ועל ‡Á„השכינה, ÌÂ˘ ÔÈ‡˘ ÔÎ˘Ó‰ È¯·‡ Ì‰˘
.'ÂÎÂ ÏÂÎÈ Ï‡¯˘ÈÓשלאחר במשכן ומצינו השכינה, אברי כנגד היו המשכן אברי דגם

שלמה לקומה הכל צירף והוא למשה אותם הביאו החלקים, כל את להכין גמרו שהאומנים

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

לבקש  אבל ישראל, מנשמות פחותה
מלשון  אולם מותר. חכמים מתלמידי
שאסור  מהרמב"ם שהביא הליקוטים ביאור
אף  שאסור משמע 'אדם', משום לבקש
אמצעי  עשית דאיסור ותירץ אדם). מבני
'אחר' דבר שאיזה כשמתכוין דוקא הוא
משא"כ  השי"ת, לבין בינו אמצעי יהיה
מתכוונים  שם הצדיק, אל ישראל כשפונים
אחת  קומה כלם כי יחד, עמהם שיצטרף
מעלה  לו יש שהצדיק אלא אחד, וגוף
מעלתו  וע"כ הקומה, של המוח שהוא
נחשב  לא וע"כ הנפשות, כל 'בתוך'
בינם  ל'אמצעי' הצדיק את שעושים
וחיצוני  אחר כח הצדיק אין כי להשי"ת,
להשי"ת, תפלתו את להביא לאדם שעוזר
אליו  שמקשרים וע"י ממנו, חלק הוא אלא
בחטיבה  התפלות כל עולים תפלותיהם את
שבקשו  שמצינו וזהו תפלתו. עם אחת

וכן  בעדם, שיתפלל רבינו ממשה ישראל
י"ב), (בשמואל-א' הנביא משמואל בקשו
בינם  לאמצעי לעשותם בזה נתכוונו לא כי
לנפשותם  שיש המעלה מפני אלא להשי"ת,

הנפשות. שאר בתוך

ÏÏÙ˙Ó „Á‡ ÏÎ˘ ‰ÏÙ˙Â ‰ÏÙ˙ ÏÎÂ
.‰�ÈÎ˘‰Ó ¯·‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ מ"ש ראה

איתא  כי קצת, בזה ונרחיב מישור באורח
השכינה, מן יצאו ישראל שנפשות
בתבנית  אברים לרמ"ח מתחלקת והשכינה
מאבר  יצא מישראל נפש וכל אדם, קומת
קשורה. נפשו ושם השכינה, של אחד
שהם  לפי ידים, בבחי' שהם נפשות שיש
נפשות  ויש השכינה, של בידים קשורים
נפשות  ויש רגלין, בבחי' שהם נמוכים
אדם  וכל הדור. ראשי בבחי' שהם גבוהים
אבר  דרך השפעותיו כל את מקבל
יוצאים  ומשם בו. קשור שהוא השכינה
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·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,¯Â„‰ ˜È„ˆÏ ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ ¯˘˜ÏÂ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·˘· .„ÂÁÏ· ‰˘Ó
(Ë"Ï ˙ÂÓ˘)‰˙Â‡ ˙Â˘ÚÏÂ ‡ÙÈ˘· ‡ÙÈ˘ ‡ÏÚ‡Ï Ú„ÂÈ ‡Â‰Â ,‰˘Ó Ï‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·ÈÂ

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÓÏ˘ ‰ÓÂ˜(Ó Ì˘).ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ‰˘Ó Ì˜ÈÂ

ÏÎÂÌ‰Â ,˙ÂÓ˘� ÈˆÂˆÈ� Ì‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÎ ,˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï „ÓÂÏ Ì„‡˘ ‰¯Â˙‰
¯Â·ÈÚ ˙�ÈÁ·· Ì˘ ÌÈ˘„Á˙�Â ,‰ÏÙ˙‰ ÍÂ˙· ÌÈ˘·Ï˙�ÌÈ‡· ˙ÂÓ˘�‰ ÏÎ˘ ÌÈÏÂ‚Ï‚· ‡·ÂÓÎ)

(Ì˘ ÌÈ˘„Á˙�Â ,¯Â·ÈÚ ˙�ÈÁ·· ,˙ÂÎÏÓ‰ ÍÂ˙·Â‰ÊÂ .(Ë"È ÌÈÏ‰˙),Ï‡ „Â·Î ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈÓ˘‰

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

שהאדם ידי שעל התפלה, בתיקון גם נמצא וכך ה'. כבוד עליו שכן זה ידי ועל המשכן, את ובנה

אל תפלתו את להביא צריך כך ואחר לו, השייך מהשכינה חלק מתקן הוא בכוונה מתפלל

ובעת שלמה. לקומה ישראל, כל שתיקנו והאברים התפלות כל את יחד שיצרף שבדור, הצדיק

ותהיה בעולם ה' כבוד ויתגלה בשלמות העליון החוטם יתעורר אזי השכינה קומת שתושלם

להלן: שמבאר כמו ÂÎÂ'.הגאולה, „ÓÂÏ Ì„‡˘ ‰¯Â˙‰ ÏÎÂ[אבר] את מתקנים כיצד לבאר בא

תורה שלומד ידי על נעשה שזה ואומר השכינה. קומת את לבנות למעלה, שתעלה כדי התפלה

התפלה: �˘ÂÓ˙.קודם ÈˆÂˆÈ� Ì‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÎניצוצי' נמצאים התורה שבאותיות היינו

בתורה:נשמות', שעוסק למי ונשמה חיות נותנים ‰˙ÏÙ‰.והם ÍÂ˙· ÌÈ˘·Ï˙� Ì‰Âפירוש

ניצוצי את ומלבשת לבוש, כעין התפלה נעשית מתפלל, כך ואחר לומד שאדם ידי שעל

התחדשות: ענין בהם פועלת היא זה ידי ועל Â·ÈÚ¯.הנשמות, ˙�ÈÁ·· Ì˘ ÌÈ˘„Á˙�Âדעל

חדש חיות הנשמות מקבלים ומזה והולדה, עיבור של ענין בנשמות נעשה המלבוש כח ידי

שלמד: במה חידושים לו ובאים בלימודו, חדש חשק האדם מקבל ומזה מחדש]. שנולדו [כמי

.'ÂÎÂ ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈÓ˘‰ Â‰ÊÂ'מספרים' והם שבתורה, הנשמות ניצוצי הם שה'שמים' מפרש

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

הדיבור  (כי שלו התפלה דיבורי כן גם
כמ"ש  באדם שמלובשת השכינה מן יוצא
יוצא  התפלה שדיבור ובעת י"ב), בתו'
חיות  נותן הוא ובחיות, בכוונה מפיו
אותה, ומתקן שלו, השכינה בחלק ונשמה
אל  לשורשה לעלות ראויה היא ואז
את  נוטל הצדיק ואח"כ העליון, החוטם
אותם, ומעלה המתוקנים, האברים כל
קומת  את מהם ובונה אותם, ומצרף

שיתבאר. כמו השכינה

.'ÂÎÂ „ÓÂÏ Ì„‡˘ ‰¯Â˙‰ ÏÎÂ כדי

ענין  ביאור להקדים צריך כאן דבריו להבין
עבודת  תכלית דהנה מ"ן. העלאת
קוב"ה  וזיווג ליחוד לגרום הוא התחתונים
תבוא  ועי"ז ומלכות, תפארת - ושכינתיה
שניהם, מכח נעשה הזה והזיווג הגאולה.
מהאי"ס, מוחין לעצמו ממשיך צד שכל
והמוחין  היחוד. נעשה יחד ומשניהם
נוקבין, מין נקרא למלכות האי"ס שממשיך
ובשעת  דכרין, מין האי"ס מן מקבל והת"ת
והנה  במלכות. אותו משפיע הוא היחוד
ע"י  שלה, המ"ן את מקבלת המלכות
וענפיה  כוחותיה שהם הנשמות, התעוררות
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שבעת  המלכות). מן נולדו הנשמות כל (כי
לתוכה  להתקבץ מתעוררים שהנשמות
כנגד  נתעוררת היא מזה בה, ולהכלל
ברא  במה חזי בפניו ומתפארת הת"ת,
לדרגה  מדרגה עולה והתעוררותה קאתינא.
מוחין  ממנו מקבלת ועי"ז האי"ס, עד
והמוחין  מ"ן. לה נעשה ומזה חדשים,
בכל  גדול התחדשות לה גורמים האלו
הנשמות  את מחדשת היא זה ובכח אבריה,
עיבור  בהם ופועלת אצלה, שנתקבצו
המלכות  והנה מחדש. שנולדים והולדה,
את  לעורר יכולה אינה עצמה מצד
בה  יתן שהת"ת צריך ולזה הנשמות,
ידו  ועל כלי, נעשית ועי"ז אחד, כח תחילה
הנשמות  את אליה ולקבץ לעורר יכולה
מקדים  בחסדו שהקב"ה מה בחי' (וזה
ואח"כ  המצות, את לקיים כח לאדם ונותן
לקיים  עצמו מצד להתעורר יכול הוא
הקדימני  מי הפסוק על להלן כמ"ש מצוות,
א) מדרגות: ב' בזה ויש לו). ואשלם
אצל  נשמות כשנמצאים הגלות שבזמן
הנשמות. תיקון לצורך כ"ז נעשה הסט"א,
הסט"א, אצל נשמות שנמצאים בזמן כי
ממדרגתם  יורדים והת"ת המלכות אזי
ובפרט  הנשמות, את להעלות כדי למטה,
ומלקטת  הקליפות, לתוך המלכות יורדת
נותן  הת"ת ואז הנשמות, ניצוצי את משם
את  להעלות כח מקבלת היא ומזה כח, בה
אליה. ולהשיבם הסט"א, מן הנשמות
ואז  כנ"ל, למעלה עמהם עולה היא ועי"ז
את  לתקן כדי מוחין לה משפיע האי"ס
שהיו  כמו שישובו אותם, ולחדש הנשמות,
כל  יציאת שיגמר אחר אבל ב) בתחילה.
מלמעלה  נמשך אז הסט"א, מן הנשמות

חדשות  מעלות להוסיף כדי חדשים, מוחין
מעלה  העולם כל יתעלה ומזה לבריאה,
השלמה. הגאולה תהיה ועי"ז מעלה, אחר

בסופו). חכמה פתחי (קל"ח

כי  ותפלה, תורה ע"י נעשה זה וכל
שאדם  והתורה מלכות, בבחי' היא התפלה
הוא  הלימוד וע"י נשמות, ניצוצי הוא לומד
לו, ששייכים הנשמות ניצוצי את מעורר
אותם  על הסט"א מתגבר הגלות בזמן ועתה
התפלה. ע"י נתתקנים והם נשמות, ניצוצי
הוא  הלימוד, אחר מתפלל שהאדם בזמן כי
ובשעה  המלכות. לתוך הנשמות את מביא
חיים  רוח נמשך מקום, של שבחו שמזכיר
המשפט) למדת מאיר (שהחוטם הת"ת מן
כח  המלכות מקבלת ומזה התפלה, לדיבור
מהם  ולהעלות בסט"א ללחום זיין) (כלי
ואח"כ  מ"ן. מהם ועולה הנשמות, את
מלמעלה, חדשים מוחין למלכות נמשך
ובא  בתפלתו, מוחין לאדם מאיר ומזה
הזו  וההתחדשות גדולה. בכוונה להתפלל
לאדם  באים ומזה לנשמות, מאירה
צריך  ואח"כ שלמד. בתורה חידושים
המתוקנות  הנשמות עם התפלות את להביא
מ"ן  עולה הצדיקים ומנשמות הצדיקים, אל
לעולם, חדשות השפעות לעורר לשכינה,
אצל  וז"ש השלמה. הגאולה יהיה ומזה
לך, מובאות רעותיה אחריה בתולות משיח,
רעות  נקראים והם הנשמות, הם ֵדהבתולות
נתתקנו  שכבר מאחר דקדושה, למלכות
מ"ן  מהם יעלה ומשיח הסט"א, מן ויצאו
החוטם  מן חדש חיות תקבל ומזה לשכינה,

השלמה. הגאולה יהיה ומזה העליון,

.'ÂÎÂ ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈÓ˘‰ Â‰ÊÂ מ"ש ראה
עפ"י  גם הדבר לבאר ויש מישור, באורח



ÈËÂ˜ÈÏÔ"¯‰ÂÓ · - ÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡ סג

˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‰ÏÙ˙‰ ÍÂ˙· ÌÈ‡·Â .˙ÂÓ˘�‰ ˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰ ,ÌÈÓÂ ˘‡ ‡Â‰˘ ‰¯Â˙‰ Â�ÈÈ‰
·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ï‡ „Â·Î(Â"Ò ÌÈÏ‰˙).ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ ˙�ÈÁ· ,Â˙Ï‰˙ „Â·Î ÂÓÈ˘

) Â�˙Â‡ ˙˘·ÏÓ ‡È‰˘ Ì˘ ÏÚ „Â·Î ‡¯˜�(‰) ‰ÏÙ˙‰ ÌÚ ˙ÂÓ˘�‰ÂÈ"˙Î·ÈÎ ,(Ì˙Â‡
˙ÂÓ˘�‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯È‡Ó Ô‰Â .Ï‡ „Â·Î ˙‡¯˜� ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‡˙Â„·ÎÓ È�‡ÓÏ ‡¯˜ Ô�ÁÂÈ '¯
˙�ÈÁ·· ˙ÂÓ˘�‰Ï ‰¯È‡Ó ‰ÏÙ˙‰Â .ÔÈ·˜Â� ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰ ˙�ÈÁ·· ‰ÏÙ˙‰Ï ÔÈ¯È‡Ó

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

אל': 'כבוד שנקרא לתפלה ואור), ספיר (מלשון מאירים ÌÈÓÂ.פירוש ˘‡ ‡Â‰˘ ‰¯Â˙‰דאור

מחסד שכלול התפארת במדת הוא התורה כי ומים, מאש שכלול שם על שמים מכונה התורה

ומים: אש בחינת ‡Ì˙Â.וגבורה, ˙˘·ÏÓ ‡È‰˘ Ì˘ ÏÚ „Â·Î ‡¯˜�(‰) ‰ÏÙ˙‰ ÌÚ ˙ÂÓ˘�‰Â
.‡˙Â„·ÎÓ È�‡ÓÏ ‡¯˜ Ô�ÁÂÈ '¯ ÈÎכבוד בחינת היא שהתפלה מקודם שאמר מה לבאר חוזר

כבוד לאדם מאיר ה'מלבוש' תיקון ידי ועל 'מלבוש', בבחינת נעשית שהתפלה לפי דזה אל,

הכבוד את מעורר שהמלבוש לפי מכבדותא, למאני קורא יוחנן ר' היה ולכן בתפלתו. ה'

ובגשמיות: Ô"Ó.ברוחניות ˙‡ÏÚ‰ ˙�ÈÁ·· ‰ÏÙ˙‰Ï ÔÈ¯È‡Ó ˙ÂÓ˘�‰ידם על שנעשה היינו

מ עלית למעלה:"תיקון לעלות כח התפלה מקבלת ומזה ··ÈÁ'ן, ˙ÂÓ˘�‰Ï ‰¯È‡Ó ‰ÏÙ˙‰Â
.'ÂÎÂ ÔÈ˘Â„ÈÁכנ שלמד בתורה חידושים ולחדש חדש, בחשק ללמוד האדם שבא ל:"היינו

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

חיות  נותנים דה'שמים' מקרא. של פשוטו
לספר  לאדם גורמים ועי"ז לתפלה, וכוונה
ותשבחות  תהלות דהיינו אל, כבוד
ועד"ז  תהלתו. כבוד שימו בבחי' להשי"ת,
עם  'שהנשמות בסמוך מ"ש ג"כ יתבאר
שבעת  שהכוונה כבוד', נקרא התפלה
ובא  התפלה, עם הנשמות יחד שמצטרפים
התפלה  נקרא אזי בכוונה, להתפלל האדם

תהלתו. כבוד שימו בבחי' 'כבוד',

,„Â·Î ‡¯˜�‰ ‰ÏÙ˙‰ ÌÚ ˙ÂÓ˘�‰Â
'¯ ÈÎ .Ì˙Â‡ ˙˘·ÏÓ ‡È‰˘ Ì˘ ÏÚ
Ê"ÈÚÂ ,‡˙Â„·ÎÓ È�‡ÓÏ ‡¯˜ Ô�ÁÂÈ

.Ï‡ „Â·Î בזה �˜¯‡˙ לבאר נראה
ערכי  נתן תורת (ראה באריז"ל עפמ"ש
הבינה  שמן ס"ד) אות בינה ערך האריז"ל
שנקרא  נמוך אור למטה ויורד נמשך

בעת  המלכות את מלביש שהוא 'מלבוש'
ינ  שלא כדי למטה, ממנה שיורדת קו

מאור  ונכנעים בורחים הם כי הקליפות,
הבינה  אור שאינו ואף (כנ"ל), הבינה
הבינה, מן הנמשך נמוך אור אלא בעצמו
בורחים  ומזה הבינה, כח בו נמצא מ"מ
יורדת  בתפלה ואף ע"כ. הקליפות
הסט"א, מן הנשמות את לברר המלכות
אותו  ידי ועל הבינה, מן עליה שורה וע"כ
והתחדשות  עיבור פועלת היא 'מלבוש',
נקראת  הבינה כי הנ"ל, הנשמות בניצוצי
נעשה  ומכחה אליהו), בפתח (כמ"ש ֵאם
מקבלים  ההולדה ובעת והולדה. עיבור
המלבוש, משורש חדשים מוחין הנשמות
אל  כבוד לאדם מאיר ומזה הבינה, מעיקר
שורש  הוא הבינה כי התפלה, בעת
למלבוש  יוחנן ר' קורא היה ולכן הכבוד,
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˙Â‡·ÂÓ‰ ‰ÏÙ˙· ÔÈ˘·ÂÏÓ‰ ˙ÂÓ˘�‰Â .¯Â·ÈÚ ˙�ÈÁ·· Ì˙Â‡ ˙˘„ÁÓ ‡È‰˘ ,ÔÈ˘Â„ÈÁ
˙�ÈÁ·· Ì‰ ,¯Â„·˘ ˜È„ˆÏ(‰"Ó ÌÈÏ‰˙).ÍÏ ˙Â‡·ÂÓ ‰È˙ÂÚ¯ ‰È¯Á‡ ˙ÂÏÂ˙·

(:‚"Ú ‡¯˙· ‡··),‡˙�ÈÙÒ· Ô�ÈÏÊ‡˜ ‰Â‰ ‡„Á ‡�ÓÈÊ ,‰�Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡
‡˙˘·È Ô�È¯·Ò ,‰ÈÂÏÚ ‡Ó‚‡ ‰Á„˜Â ,‰È·‚‡ ‡˙ÏÁ ‰ÈÏ ‡·˙È„ ‡¯ÂÎ ‡Â‰‰ Ô�ÈÊÁÂ
ÈÂ‰„ Â‡Ï È‡Â .ÍÈÙ‰˙‡ ‰È·‚ ÌÁ „ÎÂ ,‰È·‚‡ Ô�ÈÏ˘·Â Ô�ÈÙ‡Â Ô�È˜ÏÒÂ ,‡Â‰

:Ô�ÈÚ·Ë ‰Â‰ ‡˙�ÈÙÒ ‡·¯˜Ó:Ì"·˘¯ ˘Â¯ÈÙ.‰È·‚‡ ‡˙ÏÁ ‡·˙È„ı·˜� ÏÂÁ ‰È‰˘

:Â·‚ ÏÚ.Á„˜Â:ÏÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ·˘Ú.‡È‰ ‡˙˘·È Ô�È¯·ÒÂ:‡È‰ ÌÈ‰ ÈÈ‡

‰ÊÂ˘Â„˜‰ ÏÂÎÈ·Î Â�È˙ÂÏ‚· ÈÎ ,'ÂÎÂ ‡¯ÂÎ È‡‰Ï Ô�ÈÊÁ ‰�Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡˘
·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÌÈ�Ù ˙¯˙Ò‰· ‡Â‰ ÍÂ¯·(Ï ÌÈÏ‰˙),ÌÈÓÁ¯ ˙Â�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,ÍÈ�Ù ˙¯˙Ò‰

¯ÂÊÁÈ˘ ,Â�ÈÏ‡ Û¯ÂÚ ‰�Ù˘ ‰Ê ÏÚ ,Â�˙˘˜·Â Â�È˙ÂÏÙ˙ ÏÎÂ .ÔÈ„ ˙Â�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,Û¯ÂÚ ‰�ÙÂ
·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÂÈ�Ù ˙‡(Â"Ù Ì˘)·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ .ÈÏ‡ ‰�Ù(Â ¯·„Ó·)Â�‡˘ÎÂ .ÂÈ�Ù '‰ ¯‡È

Ï‡¯˘È È�· Â�ÓÚÓ ˘ÈÂ ,ÌÈÚ˘Â� Ì�È‡Â ÂÈÏ‡ ÌÈ˜ÚÂˆ Â�Á�‡ ÌÂÈ ÏÎ·Â ,˙ÂÏ‚‰ Í¯Â‡ ÌÈ‡Â¯
ÌÈ˜È„ˆ‰ ,˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ ˙Ó‡· Ï·‡ .˜È¯Ï Ì‰ ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ˘ ,Ì·Ï· ÌÂÏ˘Â ÒÁ ÌÈÚÂË˘

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

.ÍÏ ˙Â‡·ÂÓ ‰È˙ÂÚ¯ ‰È¯Á‡ ˙ÂÏÂ˙· 'ÈÁ·· Ì‰והוא הצדיק, של ענפים הם הנשמות כל כי

(כמ לכלם ל"הראש בתו' וע"ש זה"ד). ידי ועל בהם, מתפארת והשכינה אליו, מתלוים כלם כ

תפלות כל את יקבץ שהוא משיח, אצל יהיה וכך - העליון. החוטם אל לשורשה, עולה היא

הקודש, רוח לו וישפיע העליון החוטם יתעורר ומזה לשורשם, אותם ויעלה ישראל ונשמות

ישראל: נשמות לכל התחדשות ימשיך Û¯ÂÚומשם ‰�Ù˘ ‰Ê ÏÚ Â�˙˘˜·Â Â�È˙ÂÏÙ˙ ÏÎÂ
.'ÂÎÂ ÂÈ�Ù ˙‡ ¯ÂÊÁÈ˘עיקר [כי הפנים, אור שהוא החוטם, רוח את לנו שיאיר בזה והכוונה

ק ביבמות שאמרו כמו החוטם הוא כל"הפנים באים ידו ועל החוטם], זה פניהם הכרת כ.

לך: אחטם ותהלתי שכתוב כמו אותו, לעורר נסובים התפלות וכל והישועות, ˘ÌÈÚÂËהגאולות
.˜È¯Ï Ì‰ ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ˘ Ì·Ï· Â"Áעכ לראות צריך היה תפלה מכל שלדעתם איזה"מחמת פ

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

נמשך  בשורשו שהמלבוש לפי מכבדותא,
כבוד. הנקרא הבינה מן

Â"Á ÌÈÚÂË˘ Ï‡¯˘È È�· Â�ÈÓÚÓ ˘ÈÂ
.˜È¯Ï Ì‰ ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ˘ ,Ì·Ï· ויש

מתרי  הבאים הבלבולים בחי' שזה לבאר
נתבאר  והנה הנ"ל. עינין על דמכסין עננים

העננים  שמשני הלכות ליקוטי בשם לעיל
הנ"ל, ולשמאל לימין ההטיה ענין נמשך
הטיה  בחי' נמצא הזה בטעות גם וע"כ
את  דוחק האדם בתחילה כי ושמאל, לימין
מיד, שיושיענו מהשי"ת שדורש השעה
מתיאש  כך ואחר לימין. הטיה בחי' וזה
לשמאל. הטיה בחי' וזה עוד, מלהתפלל
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.ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ‰˘Ó Ì˜ÈÂ ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ì˙Â‡ ÌÈÓÈ˜ÓÂ ,Ì˙Â‡ ÌÈÏÚÓ Ì‰ ¯Â„ ÏÎ·˘
ÌÏ˙˘È˘ „Ú ,ËÚÓ ËÚÓ ‰�ÈÎ˘‰ Ï˘ ‰˙ÓÂ˜ ÌÈ�Â·Â ,‰È˙ÎÂ„Ï ‡ÙÈ˘Â ‡ÙÈ˘ ÏÎ ÌÈÏÚÓÂ

.˙ÂÓÏ˘· ‰˙Â‡ ÌÈ˜ÈÂ ,‰˙Â‡ ÌÈÏ˘ÈÂ ‰˘Ó ‡„ ÁÈ˘Ó ‡Â·È Ê‡ .‰˙ÓÂ˜ ¯ÂÚÈ˘‰ÊÂ
˘Â¯ÈÙ,‡¯ÂÎ È‡‰Ï ‡�ÈÊÁ.ÁÈ˘Ó ‰˘Ó ˙�ÈÁ· ‰Ê ,‚„ ‡¯˜�‰ ¯Â„‰ ˜È„ˆ ˙�ÈÁ· ‡Â‰

‰ÈÏ ‡·˙È„,‰È·‚‡ ‡˙ÏÁÛ¯ÂÚ ‰�Ù ÏÂÎÈ·Î˘ ‰Ê ÏÚ ÌÈÏÏÙ˙Ó Â�‡˘ ˙ÂÏÙ˙‰ Â�ÈÈ‰

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

דגאולה: ÂÎÂ'.אתחלתא ÁÈ˘Ó ‡Â·È Ê‡ ,‰˙ÓÂ˜ ¯ÂÚÈ˘ ÌÏ˙˘È˘ „Úבנין שנגמר בעת דרק

וקודם השלמה, הגאולה תהיה ואז החוטם, אור את לקבל ומשכן כלי נעשית היא אז השכינה

בכל בנינו שנשלם לאחר שרק במשכן שהיה וכמו גאולה. של התחלה שום רואים אין לכן

דבר בכל הוא [וכן קדושה עליו שרתה לא לכן קודם ואילו ה' כבוד עליו לשכון ירד אז פרטיו,

בכל לגמרי שנשלם לאחר שרק תורה, ספר בכתיבת כמו קדושתקדושה, עליו חלה אז פרטיו,

תורה]: ספר קדושת מקצת עליו אין לגמרי שנשלם קודם ואילו תורה, ·ÈÁ'ספר ‰Ê ‚„ ‡¯˜�‰
.ÁÈ˘Ó ‰˘Óשהד ומעורר"כלומר התפלות את שמעלה משיח, משה בחי' הצדיק על מרמז ג

העליון: החוטם ‰˙ÂÏÙ˙.את Â�ÈÈ‰ ‰È·‚‡ ‡˙ÏÁ:משה 'ויחל' כמו חילוי, מלשון 'חלתא' מפרש

.Â�ÈÏ‡ Û¯ÂÚ ‰�Ù ÏÂÎÈ·Î˘ ‰Ê ÏÚ ÌÈÏÏÙ˙Ó Â�‡˘התפלות כלומר אגביה, חלתא וזהו

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

‡Â‰ ,‡¯ÂÂÎ È‡‰Ï ‡�ÈÊÁ 'ÈÙ ‰ÊÂ
.‚„ ‡¯˜�‰ ¯Â„‰ ˜È„ˆ 'ÈÁ· מבואר וכן

חכם  שתלמיד מ"ב דף ויקרא בזוה"ק
ז') (אות הליקוטים ובביאור לדג. דומה
לעיל  בהגה"ה מ"ש ע"פ הטעם ביאר
שהם  אורות, התרפ"ו ענין ב') (באות
ב"ן  מ"ה ס"ג ע"ב שמות מז' יוצאים
תרפ"ו. יחד שעולים קמ"ג קנ"א קס"א
יוצאים  הם הראשונים שמות הד' והנה
שמות  וג' הוי"ה, שם של ממילוים
שם  של ממילוים יוצאים האחרונים
את  מיחד הוא יוסף בחי' והצדיק אהי"ה.
צירוף  נעשה ומזה הללו, המדרגות שני
הרחמים  נתעוררים ועי"ז אורות. תרפ"ו
כי  אלינו. פניו הקב"ה ומחזיר העליונים
אנפין  אריך בחי' הוא אקי"ה השם
השם  ואילו הרחמים. שורש ששם (כתר),

ששם  (ת"ת), אנפין בזעיר הוא הוי"ה
וע"י  ה'. פני הסתרת לפעמים נמצא
מן  הרחמים נתעוררים אותם שמיחדים
השי"ת  מחזיר ומזה העליונים, הפנים
ומביא  עוזו שכינת אל פניו את (ת"ת)
את  מצרף שהצדיק ומחמת לבניו. גאולה
מילוים  הג' עם הוי"ה משם מילוים הד'
ויל"ב  ד'ג'. נקרא הוא ע"כ אהי"ה, משם
התורה, בגוף הד"ג ענין מרומז היכן
עלי  פורת בן נקרא שיוסף לעיל במ"ש
בו  שולט העין שאין דג בחי' וזהו עין,

קי"ח:). דף ב"ב (ראה

Â�ÈÈ‰ ,‰È·‚‡ ‡˙ÏÁ ‰ÈÏ ‡·˙È„
.˙ÂÏÙ˙‰ המשיל שם שגם ט' בתו' ועיין

לפי  הטעם ונראה לעפר, התפלה את רבינו
התפלה  שאור לעיל שנתבאר מה
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.Â�ÈÏ‡,‰ÈÏ ‡·˙È˙‡ ¯˘˜ÏÂ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ,‰˘Ó Ï‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·ÈÂ Â�ÈÈ‰
.¯Â„·˘ ˜È„ˆ‰Ï ‰ÏÙ˙‰,‡Ó‚‡ ‰ÏÚ ÈÁ„˜Â˙�ÈÁ· ,‰ÏÙ˙‰ ÌÚ ÌÈ‡·‰ ˙ÂÓ˘�‰ Â�ÈÈ‰

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ÔÈ·˘Ú ÔÈ‡¯˜� Ô‰ ˙ÂÓ˘�‰ ÈÎ .'ÂÎÂ ‰È˙ÂÚ¯ ‰È¯Á‡ ˙ÂÏÂ˙·(Ê"Ë Ï‡˜ÊÁÈ)

.ÍÈ˙˙� ‰„˘‰ ÁÓˆÎ ‰··¯,‡Â‰ ‡˙˘·È Ô�È¯·ÒÂ,˙Â¯ÈÙ ÌÈ˘ÂÚ Ì�È‡ ˙ÂÏÙ˙‰˘ Â�ÈÈ‰

‡Ï‡ ,ÔÎ Â�È‡ ˙Ó‡· Ï·‡,Ô�ÈÏ˘·Â Ô�ÈÙ‡Â ÔÈ˜ÏÒ,ÔÈÏÂÚÂ Ô�È˜ÏÒ ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰

Ô�ÈÙ‡ ‰ÊÂ .‚ÂÂÈÊÏ ‰ÓˆÚ ˙‡ ‰�ÈÎÓÂ ,¯˙ÂÈ· ‰�ÈÎ˘‰ ‰�·� ‰ÏÙ˙· ÔÈ·¯Ó˘ ‰Ó ÏÎÂ

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

ואחור: עורף לנו שפנה ה'גב', אודות Ó˘‰.שמתפללים Ï‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·ÈÂ Â�ÈÈ‰ ‰ÈÏ ‡·˙È
דג: שנקרא הצדיק אצל התפלות התקבצות על מורה הדג, גבי על ה'חול' שהתקבצות ÈÁ„˜Âפי'

.‰ÏÙ˙‰ ÌÚ ÌÈ‡·‰ ˙ÂÓ˘�‰ Â�ÈÈ‰ ,‡Ó‚‡ ‰ÈÏÚעל רומזים החול על שצמחו שהעשבים פי'

מ עולה זה ידי ועל התפלה, [מלבוש] בתוך מחדש שנולדים הנשמות כנ"ניצוצי לשכינה ל:"ן

.‰ÏÈÎ‡Ï ‰�Î‰ Ì‰ ÏÂ˘È·Â ‰ÈÙ‡ ÈÎ Ô�ÈÏ˘·Â Ô�ÈÙ‡ ‰ÊÂלהקמת הכנה היא תפלה כל וכך

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

שמגיע  עד העליון החוטם מן משתלשל
בדיבור  ומתלבש והשפל, הגשמי לעולם
בעולם  ומתלבש שיורד ובעת התפלה.
וחול, לעפר התפלה, [אור] נמשל הגשמי,

גשמיות. בחי'

,ÔÈ·˘Ú ÌÈ‡¯˜� Ì‰ ˙ÂÓ˘�‰ ÈÎ
.ÍÈ˙˙� ‰„˘‰ ÁÓˆÎ ‰··¯ ˘"ÓÎ ויש

הנשמות  את המשיל שע"כ בזה להוסיף
צומחים  אינם שהעשבים כמו כי לעשבים,
בחול, אותם ומכסים שמטמינים מתוך רק
גדלים  אינם הנשמות ניצוצי גם כך
ומתלבשים  שנכנסים מתוך רק ומתחדשים
וחול  עפר בחי' שהיא המלכות, בתוך
כי  נתתיך, השדה כצמח רבבה וז"ש כנ"ל.
ישראל  בני מהתרבות מדבר כתוב אותו
שנכנסו  מתוך דייקא היה וזה במצרים,
נפשותם  נכנסו מזה כי השעבוד, בקושי
בחי' שזה השכל, סילוק - צמצום לבחי'

עד  והולדה עיבור לבחי' זכו ומזה מלכות,
היו  שלא לוי שבט [וע"כ מאד שנתרבו

כך]. כל נתרבו לא בשעבוד

Â�ÈÈ‰ ,‡È‰ ‡˙˘·È Ô�È¯·ÒÂ
.˙Â¯ÈÙ ÌÈ˘ÂÚ Ì�È‡ ˙ÂÏÙ˙‰˘ מה זה

בעת  שאפילו בראותו האדם שמתיאש
כראוי, ובהתעוררות בכוונה שמתפלל
ומקובלת  עולה תפלתו שבודאי מזה וסמך
הישועה  אין שאעפ"כ וכשרואה למעלה,
ח"ו, לריק הם התפלות שכל סובר באה,
העליון. החוטם את לעורר בכחם שאין
אלא  'דג' שאינו שסבר שאמר וזה
התפלה  שאין שסבר כלומר 'יבשתא',
'דג' שנקרא העליון החוטם את מעוררת
העולם  בזה למטה נשארת אלא כנ"ל,
ותו  התפלה בהתעוררות חש הלב [שרק
ועפר  חול היינו 'יבשתא' וזהו מידי], לא
כנ"ל. העולם מדרגת על המורה הנ"ל
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·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‚ÂÂÈÊ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÏÈÎ‡Ï ‰�Î‰ Ì‰ ÏÂ˘·Â ‰ÈÙ‡ ÈÎ ,Ô�ÈÏ˘·Â(Ë"Ï ˙È˘‡¯·)

‰ÓÂ˜ ÌÏ˙˘È˘Î .ÏÎÂ‡ ‡Â‰ ¯˘‡ ÌÁÏ‰ Ì‡ ÈÎ·Â¯ È„È ÏÚ Â�ÈÈ‰ ,‰�ÈÎ˘‰ ÏÎ Ï˘
‰ÊÂ .ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÏ ÔÈ„‰ ˙„Ó ÍÙ‰˙ÈÂ ,ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎÈ ,˙ÂÏÙ˙‰,ÌÁ „Î¯˘‡Î Â�ÈÈ‰

.ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎÈ,ÍÙ‰˙‡ ‰È·‚.ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÏ ÔÈ„‰ ˙„Ó ÍÙ‰˙È˘ Â�ÈÈ‰ÈÂ‰ ‡Ï È‡Â
Ô�È·¯˜Ó,‡˙�ÈÙÒÏ˙‡Ê ‰˘Ú‡ È�ÚÓÏ È�ÚÓÏ Â�ÈÈ‰(Á"Ó Â‰ÈÚ˘È)˘¯„Ó· ‡˙È‡„Î

(Ê"Î ‡¯˜ÈÂ)‡ˆÓ� ,'ÂÎÂ ˙È· ÂÏ È˙˙�˘ Ì„Â˜ ‰ÊÂÊÓ ÈÏ ‰˘Ú ÈÓ ,ÂÏ ÌÏ˘‡Â È�ÓÈ„˜‰ ÈÓ
ÏÚ ¯Î˘ Ï·˜Ï ·Â˘ÁÏ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡Â ,Â˙‡Ó ÏÎ‰ ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎÂ Â�Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓ ÏÎ˘
ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,‰ÏÂ‡‚‰ ‰È‰È Â�˙¯Â˙Â Â�˙ÏÙ˙ È„È ÏÚ˘ ‰‡¯�˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â .¯·„ ÌÂ˘
˙�ÈÁ· ‰Ê ,‡˙�ÈÙÒÏ Ô�È·¯˜Ó ‡Ï È‡ ‰ÊÂ .Â�˙Â‡ Ï‡‚È Â„ÒÁ·˘ ,Â„ÒÁÏ Â�Á�‡ ÔÈÎÈ¯ˆ

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

כנ השלמה הקומה את ממנו להקים מוכן ונעשה אבר נתתקן תפלה מכל כי È"Úל:"השכינה,
.ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÏ ÔÈ„‰ ˙„Ó ÍÙ‰˙ÈÂ ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎÈ ˙ÂÏÙ˙‰ ·Â¯ע נתעורר"כי התפלות י

וע כ'), בתו' (עיין העליונים הרחמים יוצאים החוטם ומן הגאולה:"החוטם, תהיה הרחמים י

.ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÏ ÔÈ„‰ ˙„Ó ÍÙ‰˙È˘ Â�ÈÈ‰ ,ÍÙ‰˙‡ ‰È·‚הדין מדת העורף, בחי' הוא הגב כי

הרחמים:"כנ מדת ומתגלה הפנים מאירים העורף שנתהפך ובעת È�ÚÓÏל, Â�ÈÈ‰ ‡˙�ÈÙÒÏ
.'ÂÎÂ ‰˘Ú‡ È�ÚÓÏשהקב סיוע"דמחמת דבר כל בתוך מלביש הוא כן על העולם בתיקון חפץ ה

ולהתפלל הדבר באותו שתלויים המצוות את לקיים האדם את שמעורר חינם, מחסד עליון

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

מחמת  שכ"ז ביארנו המאמר ובתחילת
אפים, אריכת של מדה הוא שהחוטם
ותהלתי  אפי אאריך שמי למען כמ"ש
להיות  צריך לאדם גם ולכן לך, אחטם

בתפלתו. אפים אריכות

.„ÒÁ 'ÈÁ· ‰Ê ‡˙�ÈÙÒÏ ענין יל"ב
שהיא  א' בתו' רבינו שפירש ע"ד הספינה
לפי  ביארנו ושם המלכות, על רומזת
אור  וטמון 'ספון' המלכות שבפנימיות
ספינה. המלכות נקראת ועש"ז החכמה,
על  רומזת שהספינה עד"ז, יל"פ כאן ואף
בחי' וזה מלכות, בחי' שהיא השכינה
וטמון  ספון השכינה שבפנימיות לפי חסד,

אותה, שמתקן חסד, של עליון אור בה
כי  שמים. מלכות עול לקבל לאדם ומסייע

תחת נופלת שהשכינה אזי בעת הסט"א,
האדם  את ומונע בעולם, הרע מתגבר
לעיל  נתבאר כי מצוות. ולקיים להתפלל
האדם  של ההשפעות וכל התפלה שדיבורי
בזמן  וע"כ שלו, השכינה מחלק יוצאים
השי"ת, פני בה ומאיר בתיקונה, שהשכינה
האדם  ורואה בעולם, האמונה מתגלה עי"ז
ה', מאת באים ההשפעות שכל איך בחוש
(כמשנ"ת  אליכם ה' נראה בעין עין בבחי'
על  להתפלל האדם נתעורר ומזה לעיל).
ברכושו  התלוים המצוות את ולקיים צרכיו,
נופלת  שהשכינה בעת אבל גדול. בחשק
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‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ Â�ÈÓÎÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,„ÒÁ(·"Ù ÔÈ˘Â„È˜)‡Ï È‡ .ÌÈ„ÈÒÁ Ô·Â¯ ÌÈ�ÙÒ‰
,Â„ÒÁÔ�ÈÚ·Ë.˙ÂÏ‚· ÌÂÏ˘Â ÒÁ

‰ÊÂ·Â˙Î˘ ÂÓÎ .‰ÏÙ˙ ˙�ÈÁ· ,ÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡ ˘Â¯ÈÙ(Â"Î ÌÈ¯·„)˙¯Ó‡‰ '‰ ˙‡

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

ספינה: בחי' הוא חסד ואותו ‰ÌÂÈ.עליו, ˙¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ ˘"ÓÎ ,‰ÏÙ˙ 'ÈÁ· ÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡
אמירה דלשון להשיהיינו ותהלה שבח על רש"מורה שם ופירש היום, האמרת ה' את כמו י"ת,

להשי שמשבח חכמים), בשפתי (ראה והתפארות שבח ע"מלשון נעשה וזה לאדם"ת, שמאיר י

כמ התהלה, שורש הוא החוטם כי בתפלתו, חוטם (ועד"בחי' לך אחטם ותהלתי מבואר"ש ז

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

על  דמכסיין העננין מתגברים בגלות,
נראה  ומזה האמונה, את ומחשיכים עיינין,
החיל  את לו עשו ידו ועוצם שכוחו לאדם
על  להתפלל לאדם קשה זה ומחמת הזה,
אלא  בעוה"ז. מצוה שום ולקיים צרכיו,
לשכינה  מסייע רחמיו ברוב שהשי"ת
מסייע  וזה חינם, חסד של אור לה ומשפיע
לקיים  ולהתחזק היצה"ר עם ללחום לאדם
בעת  ולמשל דבר. בכל שצוה ה' רצון
לו  משפיע הוא בית, לאדם הקב"ה שנותן
לו  שמסייע חינם, החסד את ג"כ שם
מצוות  ולקיים היצה"ר נגד להתחזק
הקדימני  מי הקב"ה אומר וע"ז מזוזה.
הבית  את רק שלא לומר ורוצה לו, ואשלם
הכח  את גם אלא לאדם, הקב"ה נותן
האדם  ואין לו, נותן הוא מזוזה לקבוע
למעני  נאמר וע"ז מאומה. מצידו מקדים
שהאדם  שנראה שאף זאת. אעשה למעני
מצוות, ולקיים להתפלל עצמו מעורר
ה' חסד ע"י אלא מצידו העיקר אין באמת
'ספינה' השכינה נקראת ועש"ז לו, שמסיע
עליון. חסד אותו בה וטמון שספון ע"ש
בתחילת  לעיל שאמרנו מה בחי' שזה וי"ל
מקום  של שבחו שמזכיר שבעת המאמר,

מן  קדוש רוח מקבל התפלה, בתחילת
לו  שמפריע הסט"א את שמגרש החוטם
וכל  בכוונה. להתפלל לו ומאיר בתפלה,
השי"ת  של חינם מחסד בא הזה הסיוע
לא  זאת אלמלא כי השכינה, על שמרחם
בלבולי  מרוב להתפלל לגשת באפשר היה
שאין  כאן אומר וע"ז זרות. המחשבות
מכח  הכל כי התפלה על שכר לנו מגיע
שמסייע  ה' חסד אותו ואלמלא השי"ת,
להתפלל, יכולים היינו לא  להתפלל לנו

בגלות. ח"ו טובעים והיינו

.ÌÈ„ÈÒÁ Ô·Â¯ ÌÈ�ÙÒ‰ בזה והכוונה
השכינה  בתיקון העוסקים לישראל
ספנים. נקראים זה וע"ש ספינה, שנקראת
שרוב  לפי חסידים, שרובם נאמר ועליהם
שמאיר  ע"י בא שלהם ההתעוררות ועיקר
חסידים. נעשים ועי"ז חינם, החסד להם

'ÈÁ· ,ÌÈ�‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡ ˘Â¯ÈÙ ‰ÊÂ
.‰ÏÙ˙.ÌÂÈ‰ ˙¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ ˘"ÓÎ ראה

פשטות  דהלא וצ"ב מישור, באורח מ"ש
מאמירת  אלא מתפלה מדבר אינו הכתוב
בתו' רבינו לפמ"ש לבאר ויש ה', דבר
ובכוונה, בכח מתפלל שהאדם שמה מ"ח
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.ÌÂÈ‰,ÌÈ�‰Î·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ï"�Î ˙ÂÓ˘� ˙�ÈÁ· ,‰¯Â˙ ˙�ÈÁ· Ì‰(· ÈÎ‡ÏÓ)È˙Ù˘ ÈÎ
.'ÂÎÂ ‰¯Â˙Â ˙Ú„ Â¯Ó˘È Ô‰Î,Ô¯‰‡·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ·(Á"Î ˙ÂÓ˘)Ô¯‰‡ ‡˘�Â

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

צ עי"בתו' התפלה שלמות היא שהאמירה 'לאמר', ההיא בעת ה' אל ואתחנן הפסוק על ש."ט

ברמב י'):"ועיין פסוק ו' פרק שמות התורה על �˘ÂÓ˙.ן 'ÈÁ· ‰¯Â˙ 'ÈÁ· Ì‰ ÌÈ�‰Îכלומר

אותם ומאירים הנשמות, ניצוצי את משם לקבל וזוכים בתורה, העוסקים אלו הם ש'כהנים'

ועי מ"לתפלה, נמשך וע"ז לשכינה, בבחי'"ן שתהיה התפלה, לשלמות לבוא יכולים הם כ

ËÙ˘Ó.אמירה: 'ÈÁ· Ô¯‰‡האדם שיאחוז התפלה, לשלמות לבוא כדי דרוש תנאי שעוד היינו

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

פיו  בתוך שמתלבש ה', דבר מכח בא זה
בבחי' בכוונה, להתפלל כח לו ונותן
הארת  בחי' וזה עי"ש, בפיך דברי ואשים
כאן, המבואר לתפלה שמאיר החוטם
לדיבור  שמאיר ותהלתו ה' דבר שהוא
וכך  המאמר. בתחילת כמ"ש התפלה
ודורש  מדבר שהצדיק בעת גם נעשה
כי  ה', דבר בדיבורו שמתלבש לעם, תורה
על  קאי בפיך, דברי ואשים הכתוב פשטות
בו  שמתלבש הצדיק) (הוא הנביא דיבור
בלב  הצדיק דברי מאירים ומזה ה'. דבר
עצותיו. את לקיים ונתעורר השומע, האדם
בשם  ג"כ נקרא הזה המאיר והדיבור
אל  שהאמירה רבינו אומר וע"ז 'אמירה',
מאיר  בשניהם כי תפלה, בחי' הוא הכהנים

חוטם. בחי'

הכהנים  אל אמור הכתוב אומר זה ועל
לקבל  מסוגלים הם רק כי אהרן, בני
להם  ויאיר החוטם, אור את בנפשותם
נתבאר  כי אמירה. בבחי' הצדיק דברי
התפלות  את שמביאים שקודם לעיל
צריך  שלמה, לקומה אותם שיצרף לצדיק
ואז  עצמו, בפני אבר כל לתקן האדם

לחוטם  לשורשה לעלות ראויה תפלתו
קודם  צדקה לתת צריך ולכן העליון.
אל  שיקלע כדי המשפט, ולתקן התפלה
וגם  זרות, המחשבות וידחה השערה,
שיתפלל  כדי התפלה, קודם בתורה יעסוק
לעלות  התפלה יכולה כך אחר ורק בכוונה,
דבר  שמיעת בענין גם הוא וכן המלך. אל
לו  שמאיר זוכה אחד כל כי הצדיק, מן ה'
בתיקון  לאחוז שזוכה מה כפי הצדיק דברי
בחי' וזה בתורה, מקודם ולעסוק המשפט,

אהרן. בני כהנים

Ô¯‰‡ ‡˘�Â ˘"ÓÎ ,ËÙ˘Ó 'ÈÁ· Ô¯‰‡
.Ï‡¯˘È È�· ËÙ˘Ó שכדי ‡˙ היינו

להיות  האדם צריך המשפט לתיקון לזכות
קשור  שיהיה היינו אהרן, בני בבחי'
כי  המשפט. לתיקון שזכה הצדיק באהרן
צדקה  שנותנים שע"י לעיל שנתבאר אף
אין  המשפט, לתיקון זוכים התפלה קודם
הצדיק  שאז אלא לבד, בזה שדי הכוונה
המשפט, לשלמות להעלותו לו לסייע יכול
שעשה  יוסף בענין שם שביארנו וכמו
המשפט  את לקבל זכה ועי"ז צדקה,
אהרן  'ונשא' שנאמר וזה יעקב. באמצעות
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.Ï"�Î ËÙ˘Ó ˙�ÈÁ· ‰ÊÏ] ÍÈ¯ˆ ÈÎ .Ï‡¯˘È È�· ËÙ˘Ó ˙‡,Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â˙¯Ó‡Â
] ÌÈ˜È ‡Â‰Â ÁÈ˘Ó ‰˘Ó ˙�ÈÁ·Ï ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ [‡˜ÈÈ„È"˙Î·ÂÓÎ ,Ì˙Â‡

¯È‰Ê‰Ï È"˘¯ ˘¯Ù ‰ÊÂ .ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ [‰˘Ó Ì˜ÈÂ ‰˘Ó Ï‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·ÈÂ ·Â˙Î˘
¯È‡ÈÂ ¯È‰ÊÈ .ÏÂ„‚‰ ¯Â‡Ó ,‰˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ¯Â„‰ ˜È„ˆ Â�ÈÈ‰ .ÌÈ�Ë˜‰ ÏÚ ÌÈÏÂ„‚‰

.ÔË˜‰ ¯Â‡Ó ˙�ÈÁ· ‡È‰˘ ,‰ÏÙ˙‰ ˙‡,ÂÈÓÚ· ‡ÓËÈ ‡Ï ˘Ù�ÏÂ˙¯ÈÓ˘ È„È ÏÚ Â�ÈÈ‰
.‡˙Â·‡ÒÓ„ ‡¯˜ÈÚ ‡È‰Â ,ÔÈÈ¯Ú ÏÚ ‡˘È· ‡¯ˆÈ„ ‡¯˜ÈÚ ¯‰ÂÊ· ‡·ÂÓÎ ,Ï"�Î ˙È¯·‰

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

עי כי המשפט, או"במדת לימין נוטה אינו וגם בכוונה, להתפלל וזוכה זרות ממחשבות ניצול ז

‡Ì˙Â.לשמאל: ÌÈ˜È ‡Â‰Â ÁÈ˘Ó ‰˘Ó 'ÈÁ·Ï ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ,‡˜ÈÈ„ ˙¯Ó‡Â
דיבורי לו שיאיר כלומר לאדם, 'האמירה' את להשפיע מסוגל הוא שבדור הצדיק שרק היינו

ועי השכינה, קומת את ובונה לשורשה, התפלה את ומעלה בונה הוא כי כראוי. ז"התפלה

וע החוטם. אור את הקב"מקבלת צוה לכהנים:"כ ה'אמירה' את ימסור ש'הוא' למשה È‰ÊÈ¯ה
.‰ÏÙ˙‰ ˙‡ ¯È‡ÈÂ:ואור זוהר מלשון 'יזהיר' ˘ÈÓ¯˙מפרש È"Ú Â�ÈÈ‰ ,ÂÈÓÚ· ‡ÓËÈ ‡Ï ˘Ù�ÏÂ

.'ÂÎÂ ˙È¯·‰תלוי זה אהרן', בני 'הכהנים שזוכים התפלה, שלמות 'אמירה', שאותה היינו

הברית: ÔÈÈ¯Ú.בשמירת ÏÚ ‡˘È· ‡¯ˆÈ„ ‡¯˜ÈÚהיצה מלחמת שעיקר ענין"פירוש על הוא ר

בחי' מקבל הוא הברית את שומר שהאדם בעת כי הברית. לפגם האדם את להפיל - עריות

היצה את מנצח ידו שעל (כנ"חרב גבור ירך על חרבך חגור שכתוב כמו וע"ר, היצה"ל), ר"כ

עי כי זה, בענין האדם עם לו:"לוחם יוכל „Â·‡ÒÓ˙‡.ז ‡¯˜ÈÚ ‡È‰Âהוא החוטם שרוח לפי

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

מעורר  היה שאהרן ישראל, בני משפט את
אחד  כל אצל המשפט הארת את ומנשא
במדת  מעט שאוחז מי שכל כדי מישראל.
אור  עליו ימשך צדקה) (ע"י המשפט

בשלמות. המשפט

ÈÎ ‡˜ÈÈ„ ˙¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â
‰˘Ó ˙�ÈÁ·Ï ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ

.'ÂÎÂ ÁÈ˘Ó הקב"ה שכפל מה יל"ב
בני  הכהנים אל 'אמור' אמירות, ב' למשה
מה  לפי וכו'. אליהם 'ואמרת' אהרן
שהמאמר  ו') אות (בתחילת שביארנו
התפלה, בתיקון חלקים משני מדבר
הברית  שמירת ע"י זוכה אדם שבתחילה

מסייע  וזה התפלה, ולהארת זיין לכלי
המחשבות  את ולגרש בכוונה להתפלל
תפלתו  ועי"ז המשפט לתיקון ולבוא זרות,
ענין  וזה ושמאל. ימין לנטות לבלי מכוונת
השניה  והאמירה אחת. (הארה) 'אמירה'
משה  בחי' שהצדיק מה השני, התיקון הוא
ע"י  החוטם, אור עיקר לאדם מאיר משיח

לשורשה  התפלה את .שמעלה

‡È‰˘ ,‰ÏÙ˙‰ ˙‡ ¯È‡ÈÂ ¯È‰ÊÈ
.ÔË˜‰ ¯Â‡Ó ˙�ÈÁ· לעיל כי והיינו

מהשכינה, אבר היא תפלה שכל נתבאר
בחי' ולבנה, מלכות בחי' היא והשכינה
תורה  לומד שאדם ובעת הקטן. מאור
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ÈÎ .ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊÂ ,Ï"�Î ‰ÏÙ˙ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊ ,˙È¯·‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘È˘ÎÂ
‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ Â�ÈÓÎÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,‰¯‰Ë· ÈÂÏ˙ ÁÈ¯‰ ¯˜ÈÚ(.Á"Ó ‰ËÂÒ)‰ÏË·˘Ó

‡¯Ó‚· ‰˘ÚÓ ¯‡Â·ÓÎ .ÁÈ¯‰ ‰ÏË· ‰¯‰Ë‰(.Ë"Ó Ì˘),ÁÈ¯Ó È�‡ ‡˙È�Â�Á„ ‡ÁÈ¯ ¯Ó‡˘
:Í· ˘È ‰¯‰Ë ,È�· ‰ÈÏ ¯Ó‡

¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡

כנ החיות האדם"עיקר את ומפיל דקדושה, חיים הרוח את מפסיק הברית פגם זה ולעומת ל,

שע והיינו - הטומאה. אבות אבי הוא המת כי דמסאבותא, עיקרא שהוא הברית"למיתה פגם י

כמת: ונעשה שבקדושה, ולדברים לתפלה והחיות החשק כל האדם מן ˙ÏÙ‰נאבד 'ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊ
.ÍÏ ÌËÁ‡ È˙Ï‰˙ 'ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊÂ ,Ï"�Îוע בכוונה, להתפלל שזוכה בכוונה"כלומר שמתפלל י

לך: אחטם תהלתי בבחי' החוטם עד לעלות התפלה ·Ë‰¯‰.יכולה ÈÂÏ˙ ÁÈ¯‰ ¯˜ÈÚ ÈÎדבעת

בכל וחשה שמריחה הנשמה הרגש ענין והוא הריח, כח משם לקבל זוכה החוטם לאדם שמאיר

הברית: בשמירת תלוי זה וכל ה', ביראת והריחו במשיח שנאמר וכמו קדושה, בו שנמצא מקום

ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ

השכינה, את מתקן הוא מתפלל, ואח"כ
ואז  הקטן. מאור בבחי' נעשית היא ומזה
אל  לשרשה, אותה להעלות יכול הצדיק
המאור  נקרא והחוטם העליון, החוטם
במאור  הגדול המאור ומאיר הגדול,
על  הגדולים 'להזהיר' פירוש וזה הקטן.
התפלה  את מעלה רבינו שמשה הקטנים,
את  ומאיר מזהיר הוא ובזה לשורשה,
גם  וזהו הקטן. המאור על הגדול המאור

הנ"ל. עילאה ועין תתאה עין יחוד כן

‡ÁÈ¯ ¯Ó‡˘ 'Ó‚· ‰˘ÚÓ ¯‡Â·ÓÎ
È�· ‰ÈÏ ¯Ó‡ ,ÁÈ¯Ó È�‡ ‡˙È�Â�Á„

.Í· ˘È ‰¯‰Ë שהיה בגמ' שמבואר והיינו
תמר  מין [פירוש דחנוניתא תמרא שם
ע"י  רבה אותו וגילה בסודר מכוסה חשוב]
יש  טהרה בני הונא רב לו אמר וע"ז הריח,
החנינותא. בריח לחוש יכולת ידו שעל בך,
התפלה, ענין על כמשל שזהו לבאר ויש

לאדם  קשה שבתחילה לעיל נתבאר כי
המלכות  שבחי' מחמת להתפלל לגשת
שם  לברר הסט"א למקומות יורדת שלו
מכוסה  הקדושה ושם הקדושה, ניצוצות
על  דמכסין העננין (מחמת מאד ונעלמת
לו  נשפע הברית שמירת וע"י הנ"ל). עינין
הריח, כח מקבל ומזה החוטם, מן כח
הריח, ע"י הקדושה את לגלות יכול ועי"ז
העין, מן ונעלם מכוסה שהוא בעת אפילו
וע"י  (כנ"ל). וכו' ה' ביראת והריחו בבחי'
התפלה  נתעלה הקדושה את שמוצא
בא  ומזה מ"ן, עלית בסוד לשורשה
התמרא  ענין וזה בכוונה. להתפלל
שמבררת  לקדושה רומז שהוא דחנינותא
'דחנינותא' תמרא נקרא ועש"ז התפלה,
נעשה  שממנו לפי ותחנונים, תפלה מלשון
לו  ויש כנ"ל. התפלה התעוררות אח"כ
אותו  ומעלים מכסה והיצה"ר טוב 'ריח'
הברית  בתיקון שאחז ע"י ורבה האדם, מן
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רב  לו אמר זה ועל אותו. וגילה בו 'הריח'
הטהרה  ע"י כי בך', יש טהרה 'בני הונא
להריח  האדם זוכה הברית, שמירת שזה
טוב  הריח בחי' הקדושה, רוח את ולחוש

יכול  הסט"א ואין 'החנינותא', של
שפרש"י  וזה ממנו. ולבטלו להעלימו
ולא  לך מריחה לפיכך - בך יש טהרה

מאצלך'. הריח 'בטל

‰˘ÚÓÏ ÌÈ¯·„‰ ¯ÂˆÈ˜

(‡¯˜ÈÚ,˘Â·ÎÏ Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ˘ ˙ÂÓÁÏÓ‰ ÏÎÂ .‰ÏÙ˙‰ ‡Â‰ ÈÏ‡¯˘È‰ ˘È‡ Ï˘ ÔÈÈÊ ÈÏÎ‰
‰˘Ú� ÏÎ‰ ,ÌÈ˜ÏÂÁ‰Â ÌÈÚ�ÂÓ‰ ÌÚ ˙ÂÓÁÏÓ È¯‡˘ Ô‰ ,¯"‰ˆÈ‰ ˙ÂÓÁÏÓ Ô‰
‰ˆÂ¯˘ ÈÓ Î"ÚÂ .‰˘Â„˜„ ˙Â·‰Ï˙‰‰Â ˙ÂÈÁ‰ ¯˜ÈÚ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì˘ÓÂ .‰ÏÙ˙ È"Ú
,Â�Â˜ ÔÈ·Ï Â�È· ˙ÂÁÈ˘Â ˙Â˘˜·Â ˙ÂÏÙ˙· ˙Â·¯‰Ï ÍÈ¯ˆ ,˙Ó‡· Ï‡¯˘È ˙˘Â„˜Ï ˙ÂÎÊÏ

.‰ÓÁÏÓ‰ Áˆ�Ï ÔÈÈÊ ÈÏÎ‰ ¯˜ÈÚ ‰Ê ÈÎ

(·ÈÙÎ˙È¯·· Ì‚ÂÙ‰ ÏÎÂ ,Ï"�‰ ‰ÏÙ˙‰ ˙ÂÏÂ‚ÒÏ ‰ÎÂÊ ÍÎ ˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘Ï Ì„‡ ‰ÎÂÊ˘
.˙ÂÈÁÂ ÌÚË ÌÂ˘ ‰· ˘Á Â�È‡Â ,‰ÏÈÙ‡Â Í˘ÂÁ ÂÏ ˙È˘Ú�Â ,‰ÏÙ˙‰ Â�ÓÓ ÌÈÏËÂ�
˜"‰ÂÊ· ¯Ó‡� Î"ÚÂ .˙ÓÎ ‰˘Ú�Â ,‰˘Â„˜‰ È�È�ÚÓ ˙Â·‰Ï˙‰‰Â ˙ÂÈÁ‰ ÏÎ Â�ÓÓ „·‡�Â
È·‡ ‡Â‰˘ ‰˙ÈÓ 'ÈÁ·Ï Ì„‡‰ ÏÙÂ� ‰ÊÓ ÈÎ ,‡˙Â·‡ÒÓ„ ¯˜ÈÚ ‡Â‰ ˙È¯·‰ Ì‚Ù˘

.‰‡ÓÂË‰ ˙Â·‡

ÈÏÎ Ì„‡ Ï·˜Ó ˙È¯·‰ ˙¯ÈÓ˘ È"Ú ÈÎ ,ÔÈÈ¯Ú ÏÚ ‡Â‰ ¯"‰ˆÈ‰ ˙ÓÁÏÓ ¯˜ÈÚ Î"ÚÂ

.¯"‰ˆÈ‰ ˙‡ ÏË·ÓÂ ÚÈ�ÎÓ˘ ÔÈÈÊ

(‚ÈÓ,˙ÚˆÂÓÓÂ ‰�ÂÎ� ‰„Ó· Â˙Â‡ Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ ,‰ÏÙ˙‰Ó ˙Â·‰Ï˙‰Â ˙ÂÈÁ Ï·˜Ï ‰ÎÂÊ˘
¯ÓÂÏÎ .Ï‡Ó˘Ï Â‡ ÔÈÓÈÏ ˙ÂË‰Ï ‡Â·ÈÂ ,È‡„Ó ‰¯È˙È ˙Â·‰Ï˙‰Ï ÂÏ ÌÂ¯‚È ‡Ï˘
‰ÈË‰ ÔÈ�Ú Â‰ÊÂ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÚÙ˘ ˘˜·Ï ‡Â·È ÂÈ�ÈÚ· ¯˘ÈÂ ·ÂË ‡Â‰˘ ¯·„ ÏÚ˘
¯˙ÂÈ È¯Ó‚Ï ‰ÏÎÈÂ ¯˜ÚÈ˘ ˘˜·Ï ÏÂÏÚ ÂÈ�ÈÚ· ÔÂ‚‰ Â�È‡˘ ¯·„ ÏÚ˘ ÍÙÈ‰Ï ÔÎÂ .ÔÈÓÈÏ

.Ï‡Ó˘Ï ‰ÈË‰ ÔÈ�Ú ‰ÊÂ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

(„‡Â·ÏÂÂÈ‰È˘ ÂÈ˜ÒÚ ÏÎ· ÂÓˆÚ ˙‡ ËÂÙ˘È˘ Â�ÈÈ‰„ ,ËÙ˘Ó‰ ÔÂ˜È˙ È"Ú ‡Â‰ ‰ÊÏ
„ˆÈÎ ,ÂÈÙ· ‰¯Â‚˘ ‰ÏÙ˙ ÌÈÓ˘Ó ÂÏ ÂÁÏ˘È˘ ‰ÎÊÈ Ê"ÈÚÂ ,'‰ ÔÂˆ¯ ÌÚ ÌÈ�ÂÂÎÓ
ÏÂˆÈ� Ê"ÈÚ Ì‚Â .Ï‡Ó˘ÏÂ ÔÈÓÈÏ ˙ÂË�Ï ÈÏ· ˙ÚˆÂÓÓ ‰„Ó· ¯·„ ÏÎ ÏÚ ÏÏÙ˙‰Ï
Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ Î"ÚÂ ,ËÙ˘Ó‰ ˙„Ó· ÊÂÁ‡Ï ÌÈÎÂÊ ‰˜„ˆ È"ÚÂ .‰ÏÙ˙· ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓÓ

.‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ ‰˜„ˆ

(Â‰¯Â˙‰Ì„Â˜ „ÓÂÏ Ì„‡˘ È"Ú˘ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯È‡ÓÂ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ˜ÊÁÓ Ì‰ ‰ÏÙ˙‰Â
.‰ÏÙ˙‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ÂÏ ÚÈÈÒÓ ‰Ê ‰ÏÙ˙‰˙ÚÈÈÒÓÂ ˙¯ÊÂÁ ‰ÏÙ˙‰ Î"Á‡Â

.„ÓÏ˘ ‰Ó· ÌÈ˘Â„ÈÁ ˘„ÁÏÂ ,˘„Á ˜˘Á· „ÂÓÏÏ ‰ÎÂÊ˘ ,‰¯Â˙Ï
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(ÊÍÈ¯ˆÏÎ ˙ÂÏÚ‰Ï ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰ ÈÎ ,ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ ¯Â„‰ È˜È„ˆÏ Â˙ÏÙ˙ ¯˘˜Ï Ì„‡ ÏÎ
·¯˜˙È Ê"ÈÚÂ ,‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ˙‡ Ì‰Ó ÌÈ�Â·Â ,‰Ï ÍÈ¯ˆ‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÏÙ˙Â ‰ÏÙ˙

.ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È·

(Á¯˜ÈÚÈÂÏ‚· '‰ „Â·Î ÔÂÎ˘È Ê‡˘ ,È¯Ó‚Ï ‰�ÈÎ˘‰ ˙ÓÂ˜ ÌÏ˘Â˙˘ ‰Ú˘· ‡Â·˙ ‰ÏÂ‡‚‰
‰Ó„�˘ Ï‡¯˘ÈÓ ˘È Î"ÚÂ ,ÏÏÎ ‰ÚÂ˘È‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ ÔÈ‡ ÔÎÏ Ì„Â˜Â .ÈÁ ÏÎ È�ÈÚÏ
‰˙ÓÂ˜ ÌÈ�Â·Â ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏÂÚ ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ ˙Ó‡· Ï·‡ .˜È¯Ï Ì‰ ˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎ˘ Ì‰Ï
‰˙Â‡ ÌÈÏ˘ÈÂ ÁÈ˘Ó ‡Â·È Ê‡Â ,‰˙ÓÂ˜ ¯ÂÚÈ˘ ÌÏ˙˘È˘ „Ú ËÚÓ ËÚÓ ‰�ÈÎ˘‰ Ï˘

.˙ÂÓÏ˘· ‰˙Â‡ ÌÈ˜ÈÂ

(ËÍÎÂÌ„‡‰ ‰‡Â¯ Ì‡ Û‡ Î"ÚÂ .„Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÈË¯Ù‰ ˘Ù�‰ ˙ÏÂ‡‚ ÔÈ�Ú· Ì‚ ‡Â‰
˜ÂÁ¯ ‡Â‰ ÔÈÈ„Ú Î"ÙÚ‡Â ,‰·¯‰ ÌÈ�˘Â ÌÈÓÈ ˙Â„„Â·˙‰Â ‰ÏÙ˙· ‰·¯Ó ‡Â‰˘
‰ÓÏ˘ ‰�ÂÓ‡· ÔÈÓ‡È ˜¯ ,ÂÈ˙ÂÏÙ˙ ÚÓÂ˘ Â�È‡ ˙"È˘‰˘ Â"Á ‰ÚËÈ Ï‡ ,˙"È˘‰Ó „‡Ó
¯Â·È„Â ¯Â·È„ ÏÎÂ ,‰ÏÙ˙ ÏÎ Ï˘ ¯Â·È„Â ¯Â·È„ ÏÎ ·È˘˜ÓÂ ÔÈÊ‡ÓÂ ÚÓÂ˘ ˙"È˘‰˘
¯Ó‚� ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ‡Ï‡ ,ÌÚÙ ÏÎ· '˙È ÂÈÓÁ¯ ¯¯ÂÚÓÂ ËÚÓ ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì˘Â¯ ‰˘ÂÚ
‡ÏÂ ˘ÙË ‰È‰È ‡Ï Ì‡ ÌÈ�˘‰Â ÌÈÓÈ‰ ˙Â·¯·Â .Â· ÒÂ�ÎÏ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘ ‰˘Â„˜„ ÔÈ�·‰
ÈÂ·È¯ È"Ú ÈÊ‡ ,¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ‰ÏÙ˙· ıÓ‡˙ÈÂ ˜ÊÁ˙ÈÂ ,ÌÏÂÚ· ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· Â˙Ú„· ÏÂÙÈ
Â�Âˆ¯Â ÂˆÙÁ ‡ÏÓÈÂ ,ÂÈ�Ù ÂÏ ¯È‡ÈÂ ÂÈÏ‡ ‰�ÙÈ ˙"È˘‰˘ „Ú ,'˙È ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎÈ ˙ÂÏÙ˙‰

.‰ÏÂ„‚ ‰ÏÓÁ·Â ÌÈÓÁ¯· Â‰·¯˜ÈÂ ,ÌÈ˙ÈÓ‡‰ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÁÎ·

(ÈÔÓÊ·Â˙ÏÙ˙Â Â˙¯Â˙ È"Ú ‰ÊÏ ‰ÎÊ˘ ·Â˘ÁÈ Ï‡ ,˙Â·¯˜˙‰Â ‰ÚÂ˘È ‰ÊÈ‡Ï Ì„‡‰ ‰ÎÂÊ˘
,'˙È Â˙È‡Ó ÏÎ‰ ,˙ÂÏÙ˙‰ ÏÎÂ Â�Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓ‰ ÏÎ ÈÎ ,ÌÈ·ÂË‰ ÂÈ˘ÚÓÂ

.‰ÏÙ˙‰ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰Ï ‡Â·ÏÂ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ÏÂ„‚‰ Â„ÒÁ· Â�Ï ÚÈÈÒÓ ‡Â‰ ÈÎ
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