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  ַאְזָהרֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

א 

  ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

 ]א''ההוספות בצבע אפור נוספו למאמר לאחר הדפסת מהדורת תשע[

  ַאְזָהרֹות

ש ֶׁשָּצִריְך ְלַצֵּיר ְּבַמְחַׁשְבּתֹו "ְּדמּוָבא ָּברש, ִלְלמֹד ְּבֻקְנְטֵרס ֶזה ּוְלַהְתִחיל ְלַכֵּון ְלִפי ַהָּכתּוב ָּכאן

ר ֹום אָכתֹוְבים ּוִמָעְּטר ַה אֹוִךָׁשְמִנם ֶהי ָבִּכ ְוִנּקּוָדם ִּבְזַמן ַהַּכָּונֹותה "ה הוי"ֶאת ֵׁשמֹות אהי

ְוֵיׁש ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַּכָּמה . ְוֵכן ֵיׁש ַהְרֵּבה ְּפָרִטים ֶׁשּלֹא ִּדַּבְרנּו ָּבֶהם. א הּוְךרּוף ָּבין סֹוֵא

ְּכֵדי , ְלָבֵאר ֶאת ָהִעְנָיִנים ִּבְכָללּות ּוְבִקּצּור ְוָלֵתת ֶאת ַהֻּמָּׂשִגים ִּבְלָבדַמְטַרת ַהֻּקְנְטֵרס ִהיא . ִׁשיטֹות

  ְוֵכן ָצִריְך . ּוְלָהִביָנם יֹוֵתר ְּבָנֵקל' ש"ִסּדּור ָהרש'ְו' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ֶׁשַהְמַעְּיִנים יּוְכלּו ִלְלמֹד ַאַחר ָּכְך 

  .ֶאת ַהְּדָבִרים ַּכָּידּוַעְלִהָּזֵהר ְמאֹד לֹא ְלַהְגִׁשים   

 ִמי ל"זצוק ְּדֵוויק ָׁשאּול ַחִּיים 'ר ַהְמֻקָּבל ג"ֵמהרה )שנז אות ב"ח( 'ַרֲחִמים ַׁשֲעֵרי 'ְּבֵסֶפר

 ָהַרב ִּדְבֵרי ִּכְּפַׁשט ְלַכֵּון ְורֹוֶצה ,ל"ז ש"ָהרש ְּכֵסֶדר ָּבֲארּוָכה ְלַכֵּון ָיכֹול ֶׁשֵאינֹו

 ֶׁשָהַרב רֹוִאים .ל"ז 'ָחָכם ּתֹוַרת 'ְסִביָרא ֵליּה ָהַרב ֶׁשֵּכן ְךִלְסמֹ ִמי ַעל לֹו ֵיׁש ְּבִקּצּור

 ש"ָהרש ּכֹוָתרֹות ֶאת ְלַכֵּון אֹו ',ַהַּכָּונֹות ַׁשַער 'ִקּצּור ְלַכֵּון ַהְיינּו ,ִּבְקָצָרה ְלַכֵּון ֶׁשֻּמָּתר ּפֹוֵסק ְּדֵוויק

   'ג אֹות 'ַּבָּׁשַמִים ּבֹוֶנה' ַמֲאַמר 'ָׁשלֹום ַאֲהַבת 'ְּבֵסֶפר ְוַעֵּין .ַהִּסּדּור תֹוְךְּב ַהֵּׁשמֹות ֶאת ִלְראֹות ְּבִלי

  .ֶזה ַעל ֶׁשחֹוֵלק  

ִׁשיטֹות ִאם ֻמָּתר '  ֵמִביא ב)א"הקדמה לח(א " שליטֶּדְבִלְצִקיש "ֶהָחָדׁש ֵמהגר' ֶּפַתח ֵעיַנִים'

ּוַמְכִריַע ָׁשם ֶׁשִאם , ִפירֹות ְוַהַּפְרצּוִפים ְּבִלי ִלְראֹות ֶאת ַהֵּׁשמֹותְלַכֵּון ִּבְקָצָרה ְּבֵׁשמֹות ַהְּס

ּוְמַכֵּון ִּבְכָללּות קֹוֶדם ָּכל ְּתִפָּלה ֶׁשָּכל ָהאֹורֹות ִיְהיּו ְּבֵׁשמֹות , ְמַכֵּון ֶאת ַהְּסִפירֹות ְלִסיָמָנא ְּבַעְלָמא

ר ִמּקּוַמְרָנא "ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמָהאדמו. ל ְסִפיָרה ּוְסִפיָרה ֻמָּתרה ְוִנּקּוָדם ַהַּמְתִאיִמים ְלָכ"ה הוי"אהי

' ג ַהְמֻקָּבל ר"ְוֵכן ָּפַסק הרה. ּוִבְפָרט ְלַמְתִחיִלים, א ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָהֵקל ָּבֶזה"ְנַתְנֵאל ַסְפִרין שליט' ר

ש " ֶׁשֻּמָּתר ְלַכֵּון ֶאת ָהרש,)ס בסוף הספרהודפ(א ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשָּכַתב "ִיְצָחק ֵמִאיר מֹוְרֶגְנְׁשֶטְרן שליט

ּוִבְלָבד ֶׁשְּיַכֵּון ַעל , ְּכִפי ֶׁשִּסַּדְרנּו ְּבִסּכּוֵמי ַהַּכָּונֹות ְּבסֹוף ַהַּמֲאָמר, ְּבִקּצּור ְּבִלי ִלְראֹות ֶאת ַהֵּׁשמֹות

ַהְיינּו , ְּפַׁשט ְוַהְּדֵבקּות ֶׁשל ַהְּתִפָּלהּוְמָבֵאר ֶׁשָהִעָּקר לֹא ְלַהְפִסיד ֶאת ַה. א"ש זיע"ַּדַעת ַרֵּבנּו ָהרש

ְויֹוֵתר טֹוב לֹא ְלַכֵּון ֵמֲאֶׁשר ְלַכֵּון ַּבֲאִריכּות ְּבאֶֹפן ֶׁשַּמְפִסיד ֶאת , לֹא ַלֲהפְֹך ֶאת ַהְּתִפָּלה ְלִלּמּוד

ֵאין 

 מּוָבא

ּוְבֵסֶפר 
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ב 

  , ַמְרִּגיִלים ֶאת ַעְצָמם ְלַאט ְלַאטּו, ּוֵמִסיק ָׁשם ַלֲהָלָכה ֶׁשַהְמַכְּוִנים ִּבְכָללּות ּוִבְמִהירּות, ַהְּדֵבקּות

  . זֹאת ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה, ִלְראֹות ְּבתֹוְך ַהִּסּדּור ִּבְמִהירּות  

ֵּכיָון ֶׁשְּמַעְּכִבים ֶאת ,  ֶׁשַהַּמֲאִריִכים ִּבְתִפָּלָתם ָּבִאים ִליֵדי ְּכֵאב ֵלב:)פקודי רנט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ַּגְמִליֵאל ַרִּבינֹוִביץ ' ג ַהְמֻקָּבל ר" ְוֵכן ָּפַסק ִלי הרה.ִכיָנה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ֵלבַהִּיחּוד ֶׁשל ַהְּׁש

  , ש ְּבִקּצּור ְּבִלי ִלְראֹות ֶאת ַהֵּׁשמֹות"ֶׁשֻּמָּתר ְלַכֵּון ֶאת ָהרש' ַׁשַער ַהָּׁשַמִים'א רֹאׁש ְיִׁשיַבת "שליט

  .ם ֶׁשָּכַתב ֶאת ַהִּסּדּורש ַעְצמֹו קֹוֶד"ְוהֹוִסיף ֶׁשָּכְך ִּכֵּון ָהרש  

ש ָהָיה " ֶׁשָהרש)א"בא תשע(א "מ מֹוְרֶגְנְׁשֶטְרן שליט"ֵמַהגרי' ִנְׁשָמִתין ַחְדִּתין'מּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס 

ְּדִׁשיָטתֹו ָהְיָתה ֶׁשְּפִניִמּיּות , ְולֹא ָהָיה ַמְקִּפיד, נֹוֵתן ְלָכל ָאָדם ָלבֹא ִלְׁשמַֹע ֶאת ִׁשעּוָריו

  ְלִפי ַּדְרָּגתֹו , ַׁשָּיִכים ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ּתֹוָרה ַוֲאִפּלּו ַהֲחָלִקים ַהְּפִניִמִּיים ְּביֹוֵתר ֶׁשָּלּהַה

  . ש ָּכַתב ִסּדּור ַרק ִליִחיֵדי ַהּדֹור"ְולֹא ְּכמֹו ֵאּלּו ֶׁשּטֹוֲעִנים ֶׁשָהרש. ְוַהָּׂשָגתֹו  

 ְּבִסּיּום א"ו זיע"מהרח ַהנּוֵּבַר. הָכָרְּב ַהַעֵּבְטַמה ְלָמָּדְקַהָּב' ףֶסֶּכת ַהֹוּדֻקְנ'ר ּוּדִסא ְּבָבמּו

ֶׁשִּמי ֶׁשִאְּוָתה ַנְפׁשֹו ְלִהָּכֵנס ַלִּלּמּוד  ֹו ַהְידּוָעה ְלַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות ֵהִביאתַהְקָּדָמ

ֵמַהְּתָנִאים הּוא  ֲאַזי ֶאָחד', ֶרם ֵּבית הְוַלֲעלֹות ַעל ָידֹו ַמְעָלה ַמְעָלה ְּבֶכ,  ַהֶּזהׁשדֹוַהָּק

 .ִּכי ֶזה ַמְפֵּתַח ָּגדֹול ְלִהָּכֵנס ְּבַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה

דֹורֹות ְוָאנּו ְּב, ֶׁשֵּמַאַחר ְוָלאו ָּכל ָהִעִּתים ָׁשִוים, ְוָאַמְרִּתי ְּבָעְנִיי ְלהֹוִסיף עֹוד ָּבֶזה

ּו ֶאת ָהָאָדם ִמן ְׁשַמָּיא ּכ ֶׁשִּזיִּפל ַעף ְוַהְּמִציאּות ַמְרָאה ֶׁשַא ,ֲחלּוִׁשים ְּבגּוף ּוְבַדַעת

ָתִמיד ֵיׁש ָלָאָדם ֶאת ַהִּיּׁשּוב ַהַּדַעת  לֹא, ִלְלמֹד ֶאת ַהַּכָּונֹות ְוָלַדַעת ְלַכְּוָנם ְלִפי ַּדְעּתֹו

ְּבַקְטנּות ַהּמֹוִחין  ְּדִאם הּוא, ִדיף ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַכֵּון ְלִפי ַמָּצבֹו ְוכֹחֹוְוָלֵכן ָע, ַהָּנכֹון ְלַכֵּון

ְוָהִעָּקר , ְוִאם הּוא ָיכֹול יֹוֵתר ְיַכֵּון יֹוֵתר, ְיַכֵּון ְלָכל ַהָּפחֹות ֶאת ָהִעְנָין ִּבְכָללּותֹו

ֲאָבל ֶׁשּלֹא ַיְכִניס ֶאת , ןֵּוַכְּמַמה ֶׁשת ֶּדֶרְך "ִעם ַהַּמֲחָׁשָבה ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַלהשי ִלְמׁשְֹך

ת "ִּכי השי', ָעָליו ְטרּוְנָיא ִמן ְׁשַמָּיא ֶׁשּלֹא ְמַכֵּון ְוכּו ַעְצמֹו ְלַלַחץ ּוְלַפֵחד ֶׁשָּמא ִיְהֶיה

יָה ְּדָרֶכ", ּתֹוַרת ַחִּייםה ָׁשדֹוְותֹוָרֵתנּו ַהְּק, ְמַרֵחם ָעֵלינּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ְּבנֹו ֲאהּובֹו

 ּוָמָצאִתי .ה ָּבא ִּבְטרּוְנָיא ִעם ְּבִרּיֹוָתיו"ְוֵאין הקב, "ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום

 ֶׁשִּמי ֶׁשּלֹא עֹוֶלה םָכת ָחַרֹוּתַהת ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ֶׁשָּכַתב ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו "שוִמְסָמְך ִלְדָבַרי 

ְלַכֵּון  ַרַּׁשאי, א ַמֲחַמת ִסָּבה ָּכל ֶׁשִהיא"ׁש זיע"ר ַרֵּבנּו ָהַרַּׁשְּבָידֹו ְלַכֵּון ָּבֲאֻרָּכה ְּכֵסֶד

ְוֵכן ָהָיה , ְוֵכן ָרִאיִתי ֵמַרּבֹוַתי ַהְּמֻקָּבִלים .ִּבְקָצָרה ֶאת ָהִעְנָין ְלִפי ְּפַׁשט ִּדְבֵרי ָהַרב

ְוָהיּו ְמַכְּוִנים , ְוַכָּוָנה  ַּכָּוָנהֶׁשִּמְנָהָגם ַּבּקֶֹדׁש ָהָיה ִלְלמֹד ֵהיֵטב ָּכל, ֵאֶצל ַרּבֹוֵתיֶהם

ְוֵכן 

ְוֵכן 

ן ֵכְו



  ַאְזָהרֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ג 

ְלאּוְקָמא  ת ֶּדֶרְך ַהַּכָּוָנה"ְוִעַּקר ַהָּדֵגׁש ֶׁשָּלֶהם ָהָיה ְלִהְתַחֵּבר ּוְלִהָּדֵבק ַלהשי, ִּבְמִהירּות

 ְּבָיֵדינּו ׁש ַהַּקְדמֹוִנים ֶׁשֵּיׁש"ְוֵעיֵנינּו ָהרֹואֹות ֶאת ָּכל ִסּדּוֵרי ָהַרַּׁש, ְׁשִכיְנָּתא ֵמֲעָפָרא

  ץ ַהִּנְקָרא ִסּדּור ַהִּנְדָּפס ֶׁשִּנְכְּתבּו ַהַּכָּונֹות ָׁשם "א ְוִסּדּור ַחְכֵמי אר"ַהיר ַּכּיֹום ְּכִסּדּור

   .ִּבְקָצָרה ְּבלֹא ְלָפֵרט יֹוֵתר ִמַּדאי  

 ֹוּב ִלְלַכֵּוןא הּו, ַהַּכָּוָנהן ַיְנ ִערַּקִעא ֶׁש"ְנַתְנֵאל ַסְפִרין שליט' ר ִמּקּוַמְרָנא ר"מֹוְדָׁשַמְעִּתי ֵמָהַא

 ְךָּכ. מֹוקֹוְמ ִלתֹו אֹונּוְּוַכְּי ֶׁשׁשֵּקַבְמ ּוֹוּכְרה ַּדָדְבָאם ֶׁשָד ָאמֹויו ְּכָרָבת ְּדר ֶאֵאָבה ְלֶאְרִנְו. םִיַמָּׁשַל

 ֹוּכְרת ַּדד ֶאֵּבַאא ְללְֹו, רֹוְציֹור ְלֵּבַחְתִהם ְלִיַמָּׁש ַלֹוּבת ִלן ֶאֵּוַכם ְלָדָאת ָלֶרֶזה עֹוָנָּוַּכַה, הָּלִפְּתַּב

ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹהים "ק סּוָּפל ַה ַע)ח, בראשית ל(י "ְּבַרִּׁש אָבּוּמַּכ, הָּלִפְּתית ַהִלְכי ַּתִהזֹוְו. מֹוקֹוְמּו

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. היָלִתת ְּפיַנִחְבה ִּב" ְוִנְתַחַּבְרִּתי ַלקב".ִנְפַּתְלִּתי"י ַהְּתִפָּלה ֵדל ְיַע" ִנְפַּתְלִּתי

ֶׁשִּמֶּזה ֻהְׁשַאל ַּגם ְלׁשֹון . ְּתִפָּלה הּוא ְלׁשֹון ְּדֵבקּות ְוִחּבּור )קדשת השבת ב(' יקִּדי ַצִרְּפ'

:) ברכות לד (יִמְלַׁשירּו ִּבינּוִצן ָמֵכְו. י ְּדרֹוָצה ִאָּׁשה ְּבַקב ְוִתְפלּותִּתְפלּות ַעל ִחּבּור ַהַּגְׁשִמ

ים ִא רֹו. ִּבְּטלּו חֹוֵנן ַהָּדַעת ְּבַׁשָּבת ִאם ֵאין ֵּדָעה ְּתִפָּלה ִמַנִיןְךִּבי ָאַמר ָּתֵמַּה ֲאִני ֵהיָאַר

ן ְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכ ּו.תקּוֵבְדר ּוּוּבת ִחֶלֶּמַסְמה ַהָעת ֵּדיַנִחיא ְּבה ִהָּלִפְּתֶׁש

ת מֹוְׁשק ִּבסֲֹעם ַיָדָאת ֶׁשנֹוָּוַּכית ַהִלְכה ַּתֶזְו, אָּבִלא ְּדָתעּוֵרת ְוקּוֵבְּדא ַהה הּוָּלִפְּת ַּברָּקִעָהא ֶׁש"שליט

ל ן ָּכָּוֻכת ְמיֹוְהִלְו, הָּלִפְּתל ַהת ֶׁשקּוֵבְּדת ַהיד ֶאִסְפַהא ְל לֹר לֹוזֲֹעה ַיֶזְו', כּוים ְוִדחּוִּיַהין ְוִחֹוּמַה

יא ִצה מֹול ֶזָּכֶׁש, דּוּמִלה ְלָּלִפְּתת ַה ֶאְךפֲֹהַלת ְונֹוָּוַּכי ַּביַד ִמיְךִרֲאַהא ְלּלֹב ֶׁשּוׁשן ָחֵכָלְו. םִיַמָּׁשן ַלָמְּזַה

ת לּוָלְכן ִּבֵּוַכ ְלמֹוְצת ַעיל ֶאִּגְרם ַמָדָאֶׁשְכּו. תקּוֵבְּדיא ַהִהה ֶׁשָּלִפְּתל ַהית ֶׁשִלְכַּתַהם ֵמָדָאת ָהֶא

ה ָּלִפן ְּתֵכְו. םִיַמָּׁשה ַלָּלִפְּתל ַהר ָּכָּבֻחְמק ּובּות ָּדיֹוְה ִלֹוּבת ִלת ֶאֶנֶּוַכְמ ּות לֹוֶרֶזה עֹוָנָּוַּכַה, תירּוִהְמִבּו

 ַעסְֹנים ִליִכִׁשְמר ַמֵציֹוְבּו, היָריִצִל, דּום הֹוֶדֹוּקה ֶׁשָּיִׂשֲעם ָהַלעֹו ֵמּהים ָּבִעְסֹוּנ ֶׁשְךֶרת ֶּדיַנִחיא ְּבִה

  ה ל ֶזָּכ. יםִנֹוּתְחַּתת ַהמֹוָלעֹוב ָלּוים ׁשִדְרה יֹויָדִמֲעי ָהֵרֲחַאְו, תילּוִצֲאים ָלִלה עֹויָדִמֲעַבּו, היָאִרְבִל

  . ַהִּכּוּוןת ֶא ְוְךֶרֶּדת ַהת ֶאַעַד ָלַהְכָוָנהן ֹוׁשְּל ִמַּכָּוָנה יְךִרָצ  

ּוַבַּתְרּגּום ָׁשם " ְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתיֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַח" )כב, בראשית מח(

ְורֹוִאים ֶׁשְּתִפָּלה ִהיא ְּבִחיַנת ֶקֶׁשת , ִּבְצלֹוִתי ּוְבָבעּוִתי" ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי "ְמַתְרֵּגם

ן ֹוׁשָּלת ַהֶׁשֶּקֶׁשים ִּצת ִחיַנִחְבם ִּבה ֵהָּלִפְּתי ַהֵרּוּבִּד ֶׁש:)תיקונים כט(ּוְמָבֵאר ַהּזַֹהר , ֶׁשּיֹוֶרה ִחִּצים

ֶׁשַהָּלׁשֹון ֶׁשּבֹו , ַהְּתִפָּלה ִנְקֵראת ֶקֶׁשת )כב, בראשית מח' גור אריה'(ל "א ַּבַּמֲהָרָבן מּוְוֵכ ,תֶקֶרזֹו

ּוְתִפַּלת ַהַּצִּדיק עֹוָלה ְלַמְעָלה קֹוַרַעת ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים , ָּתלּוי ַהְּתִפָּלה ִנְקֵראת ֵחץ

ן ֵכְו

ָּכתּוב 



  ַאְזָהרֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ד 

  , הָנָּוה ַּכיָכִרה ְצָּלִפְּתא ֶׁש"א שליטיָרִּפן ַׁשעֹוְמִׁש' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְל ּו.ץ ִמן ַהֶּקֶׁשתְּכמֹו ַהֵח

  .ןכֹוָּנם ַהקֹוָּמץ ַלֵחת ַהן ֶאֵּוַכְל  

 ָּבֶזה ֵּבאּורְוַה .ֶׁשְּיַכֵּון ,יֹוֵדַע ֶׁשָאָדם ַּכָּוָנה ֶׁשָּכל ל"זצוק ַׁשְרַעִּבי מ"ַהגר ֶׁשל ִׁשיָטתֹו ְידּוָעה

 ֶׁשַפע ְּדָכל ,ְמַכְּוִנים ֶׁשָאנּו ַהְּדָבִרים ֶאת ּגֹוְרִמים ֵאיֶננּו ,ְמַכְּוִנים ֶׁשָאנּו ַהַּכָּונֹות ֶׁשָּכל ,הּוא

 הְוַהַּלְיָל ַהּיֹום ּוִמּכַֹח ,ְלַכֵּון ָזכּו ֶׁשּלֹא ֵאּלּו ִמּכַֹח ַּגם ֵמֲאֵליֶהם ַנֲעִׂשים ְוַהִּיחּוִדים ַהּמֹוִחין

 ִלְהיֹות זֹוִכים ְׁשַהְמַכְּוִנים ֶאָּלא .ָׁשעֹות ד"כ ְּבִעְנַין ל"ָהֲאִריַז ִמִּדְבֵרי ַּכָּידּוַע ,ָּבעֹוָלם ַהִּמְתַחְּדִׁשים

 ַּדְרַּגת ְלִפי ֶאָחד ָּכל ,ְוָהֵאיכּות ַהֶּׁשַפע ֶאת ָּבֶהם ּוְלַהְגִּביר ,ֵמֲאֵליֶהם ֶׁשַּנֲעִׂשים ַלְּדָבִרים ֻׁשָּתִפים

 ַּבַּנֲעָׂשה ֶׁשִהְׁשַּתְּתפּותֹו ֵּכיָון ,ִנְׁשָמתֹו ְּבׁשֶֹרש ְּגדֹוָלה ֶהָאָרה ְלַהְמִׁשיְך זֹוֶכה ֶאָחד ָּכל ְוֵכן ,ַּכָּוָנתֹו

 ַזֶּכהּוְמ ,ְלַעְצמֹו זֹוֶכה הּוא ִמֵּמיָלא ,ִנְׁשָמתֹו ׁשֶֹרׁש ֶּדֶרְך ַנֲעֵׂשית ,ַהַּכָּונֹות ֶּדֶרְך ָהֶעְליֹוִנים ָּבעֹוָלמֹות

 ַּכָּוָנה אֹוָתּה ֶׁשל ָהֵאיכּות ְּבַהְגָּבַרת ֵחֶלק ְונֹוֵטל ִמְׁשַּתֵּתף ֶאָחד ָּדָבר ֶׁשְּמַכֵּון ּוִמי .ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת

 ֶמקעֹ ְיִדיַעת ְלִפי ֵּביֵניֶהם ְּדָרגֹות ַּכָּמה ֵיׁש ,ַהַּכָּונֹות ָּכל ֶאת ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבֵאּלּו ְוֵכן .ְמַכֵּון ֶׁשהּוא

 ְּבחֶֹמׁש ַרק ֶזה ,ְוֻׁשָּתפּות ֵחֶלק ְוִליטֹול ְלַכֵּון ָלנּו ֶּׁשִּסְּדרּו ַמה ְוַגם .'ְוכּו ַהְּצָלִמים ּוְרִאַּית ,ַהַּכָּונֹות

 ָהְרִביִעית הַּבְּנֻקָּד ַּכָּוָנֵתנּו ַעל ַהִּכּפּוִרים יֹום ְּבִעְנַין ֶׁשְּנָבֵאר ְּכִפי ,יֹום ְּבָכל ַהִּנְתָקִנים ֵמָהעֹוָלמֹות

   ,ֵמֲאֵליֶהם ִנְתָקִנים ַהֻחָּמִׁשים 'ג ּוְׁשַאר ,ְלַכֵּון ְּבִלי ,חֶֹמׁש עֹוד ְּבַמֲעֵׂשיֶהן ְמַתְּקנֹות ְוַהָּנִׁשים .ִּבְלָבד

   .ְּבִתּקּוָנם ְוֻׁשָּתפּות ֵחֶלק נֹוְטִלים ְוֵאיֶננּו  

 ָאָדם ַמֲעַלת ְוִנְפָלָאה ְגדֹוָלה ַּכָּמה )ד הלילה דרושי( 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב ֶּׁשּמּוָבא

 ִמְּתִחַּלת יֹום ְּבָכל ַהַּנֲעִׂשים ַהִּזּוּוִגים ֶאל ֶׁשְּיַכֵּון ֶׁשָאַמְרנּו ַּכֵּסֶדר ָהעֹוֶׂשה

 ַעל ֶזה ָּכל ְלַכֵּון ֶׁשַהּיֹוֵדַע ָסֵפק ְוֵאין ,ַהִּמְנָחה ְּתִפַּלת סֹוף ַעד ַעְרִבית ְּתִפַּלת

 ְוַתְכִלית ֵקץ ְוֵאין ,ַמָּמׁש ָידֹו ַעל ַנֲעֵׂשית ַהִּנְזָּכִרים ֶׁשַהִּזּוּוִגים ּגֹוֵרם ֲאִמּתּותֹו

 ְלַמָּטה ַהּגֹוְזִרים ַהַּצִּדיִקים אֹוָתם ִמְּכַלל ְוִיְהֶיה ,ִמֶּמּנּו ְלַמְעָלה ְוֵאין ,ְלָׂשְכרֹו

 ֲהֵרי )ח אות ד"פ 'ז שער ושערים ותהקדמ( 'ֶּלֶׁשם'ַה ְמָבֵאר .ְלַמְעָלה ִמְתַקְּיִמים ְוִדְבֵריֶהן

 ,ִּבְלָבד ַהַּתְחּתֹון ָהָאָדם ּתֹוַרת ֵאינֹו הּוא ְוַהִּמְצָוה ַהּתֹוָרה ָּכל ֶׁשִעַּקר נֹוַדע

 ְלַמְעָלה ּוַמִּגיִעים ֲעִלּיֹוָתיו ַּבָּׁשַמִים ּבֹוֵנה ִלְהיֹות ְלָהָאָדם ִנַּתן ִהיא ֶאָּלא

 ַהָּגדֹול ְוַהֶהְבֵּדל ֶהָעצּום ַהִחּלּוק ֶזהּו ְוִהֵּנה ',ְוכּו יםְמרֹוִמ ְּבָגְבֵהי ַגם ְלַמְעָלה

 ִמְצָוה ָּכל ַעל ְּכָלִלית ְּבַכָּוָנה ֶׁשהּוא ,ִּבְסָתם ְוַהִּמְצָוה ַהּתֹוָרה ֶאת ַהְמַקֵּים ֵּבין

ָכה ְלַהְׂשִּכיל ְוָלַדַעת ַעל ְלֵבין ִמי ֶׁשָּז, ְועֹוֶׂשה אֹוָתּה ְלַמַען ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּמַכֵּון ּוִמְצָוה

ִּכי הּוא ַמְמִׁשיְך , ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ִּבְפָרט ֶאת ִּגּלּוי אֹורֹו ֵמֵראִׁשית ָהֲאִצילּות ַעד סֹופֹו

 ְוֵכן

ּוַמה



  ַאְזָהרֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ה 

ַוֲהֵרי , ֶאת ִּגּלּוי אֹורֹו ְוִיחּודֹו ֶׁשָּבֲאִצילּות ַהַּׁשָּיְך ְלאֹותֹו ִמְצָוה ִמְּמקֹור ַהְמקֹורֹות ֻּכָּלם

ַהּכֹל ַרק ַעל ְיֵדי ָהָאָדם , ְוֵכן ַהְמָׁשַכת ִּגּלּוָים ְלַמָּטה, ֲעָׂשה ָּכל זֹוֲהֵרי ַהִּגּלּוִיים ְלַמְעָלהַנ

, ִּכי ִהֵּנה הּוא ְמעֹוֵרר ּוַמְזִהיר ִרּבּוי אֹור ְקֻדָּׁשתֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ְלַמְעָלה, ַהּזֹוֶכה ַעְצמֹו

ְועֹוֶׂשה ָּכל ִמְצָוה , ֵאין ֵּכן ָהָאָדם ֲאֶׁשר לֹא ָזָכה ְלָכל ֶזהַמה ֶּׁש. ּוַמְמִׁשיָכה ְלַמָּטה

ְוֵאינֹו נֹוֵגַע ְּבַכָּוָנתֹו ַרק , ֲהֵרי ֵאינֹו ִנְכָנס ִּבְפִניִמּיּות ְּכלּום, ִּבְסָתם ּוְבֶדֶרְך ְּכָללּות ְלָבד

,  הּוא ַרק ִּבְבִחיַנת ֶהְסֵּתר ָּפִניםְוָלֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשַּמְמִׁשיְך ִמְּלַמְעָלה, ְּבִחיצֹוִנּיּות ְלָבד

ֲהֵרי ּפֹוֵתַח , ּוִּבְפָרט ַּבְּתִפָּלה ַּכֲאֶׁשר ְמַכֵּון ֶאת ָּכל ֵׁשם ְוֵׁשם ַהְמֻיָחד ְלאֹותֹו ָהִעְנָין

 ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם, ַהָּמקֹור ּוַמְמִׁשיְך ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהֶּׁשַפע ְוַהְּבָרָכה ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים

רֹוִאים . ִמְתַּפֵּלל ִּבְסָתם ֲהלֹא ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֻּיַּתן לֹו ַּבָּקָׁשתֹו ֶאָּלא ְּבַרֲחֵמי ָׁשַמִים ִּבְלָבד

 ְמעֹוֵרר ּוַמְזִהיר ִרּבּוי אֹור ְקֻדָּׁשתֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ֶׁשַהְּמַכֵּון ַעל ִּפי סֹוד' ֶּלֶׁשם'ִּבְלׁשֹון ַה

 ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשהּוא ֻׁשָּתף ֶׁשַּמֲעֶלה ֶאת ֲחִׁשיבּות ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון .ְלַמָּטהּוַמְמִׁשיָכּה , ְלַמְעָלה

, ְּדֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ְמַכְּוִנים ְמעֹוְרִרים ַרק ְּבִחיצֹוִנּיּות. ְוָלֵכן ֶזה ֶנֱחָׁשב ְּכִאּלּו ַנֲעָׂשה ַעל ָידֹו, ְוֵאיכּותֹו

  ְוִרּבּוי ַהֶּׁשַפע , ְוַהְמַכְּוִנים ַעל ִּפי סֹוד ְמעֹוְרִרים ִּבְפִניִמּיּות, ִּפיק ֶׁשַפע ְלַמָּטהּוַבְּמִציאּות לֹא יֹוֵרד ַמְס

  . יֹוֵרד ְלַמָּטה ִּבְזכּוָתם  

. ְוֶנֱחֵזי ִביָקֵריּה.  ְיַׁשֵּדר ָלן ׁשּוְפֵריּה.ל"ֶׁשָּכַתב ָהֲאִריַז' ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא'ַמְׁשַמע ַּבֶּזֶמר 

ְּדִאינּון . ְּדִבְתֵריַסר ַנֲהֵמי. ְיַגֵּלה ָלן ַטֲעֵמי: ְּדִאְתַאַּמר ִּבְלִחיָׁשא. ַיֲחֵזי ָלן ִסְתֵרּהְו

. ְוִיְתַרֵּבי ֵחיָלא. ְּדֵביּה ַחֵיי כָֹּלא. ְצרֹוָרא ִדְלֵעיָלא: ְּכִפיָלא ּוְקִליָׁשא. ָאת ִּבְׁשֵמיּה

: ְמִתיָקא ְּכדּוְבָׁשא. ּוַמְללּו ִמָּלה.  ְּבִדּבּור ּוְבָקָלא.ֲחדּו ַחְצֵּדי ַחְקָלא: ְוִתיַסק ַעד ֵריָׁשא

. ְלַעֵּטר ְּפתֹוָרא: ְוֵתיְמרּון ִחּדּוָׁשא. ְּתַגּלּון ִּפְתָגִמין. ְּבִמִּלין ְסִתיִמין. ֳקָדם ִרּבֹון ָעְלִמין

. ְיהֹון ִלְרִקיַעָּיא. ַּלָּיאְוִאֵּלין ִמ: ְוַלאו ִמְלָתא ַאְוָׁשא. ֲעִמיָקא ּוְטִמיָרא. ְּבָרָזא ַיִּקיָרא

  ְוִיַּסב ַּבת . ְלֵעיָלא ִמן ַּדְרֵּגּה. ְרבּו ַיִּתיר ִיְסֵּגי: ֲהָלא ַההּוא ִׁשְמָׁשא. ְוַתָּמן ָמאן ַׁשְרָיא

  .ָלאִּיְתַרֵּבי ֵחירֹוִאים ֶׁשַּתְכִלית ָּכל ְיִדיַעת ַהּסֹודֹות ְוַהִּיחּוִדים ִהיא ֶׁש: ַּדֲהַות ְּפִריָׁשא. זּוֵגּה  

 מֹוִעיל ּוְבִדיֲעַבד ,ַהֵּתָבה ֲאִמיַרת ִּבְזַמן ְלַכֵּון ָצִריְך ֶׁשְּלַכְתִחָּלה ָׁשם 'ֵעיַנִים ֶפַתח'ְּב מּוָבא

 ְנִׁשיָמה ִאם ָׁשם ּוִמְסַּתֵּפק ,ִמְּלָפֶניָה ָעִדיף ּוְלַאֲחֶריָה ,ּוְלַאֲחֶריָה ְלָפֶניָה ַּגם ְלַהְׁשִלים

   ֶׁשּלֹא ָׁשם ַמְזִהיר ְוֵכן ,ִּבְנִׁשיָמה ַיְפִסיק לֹא ְלַכְתִחָּלה ָלֵכן ,לֹא אֹו ֶהְפֵסק ִהיא ַהֵּתָבה ְּבֶאְמַצע

  .ֶהְפֵסק ִיְהֶיה ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ַּבֶּפה ַּכָּוָנה ׁשּום ְלהֹוִציא  

  

ְוֵכן 

 ְוֵכן



  ֵּתבֹות ָראֵׁשי לּוַח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ו 

  לּוַח ָראֵׁשי ֵּתבֹות        
   ָאָדם ַקְדמֹון–ק "א

  ָּיה ֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂש–ע "אבי

   ִּביָנה ְּגבּוָרה הֹוד-ה "בג

   ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה–ע "בי

  )ְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות' ג(ִראׁשֹונֹות '  ג–ר "ג

   ַּדַעת ִּתְפֶאֶרת ְיסֹוד-י "דת

ֶחֶסד ְּגבּוָרה , ְסִפירֹות' ו(ְקָצוֹות '  ו–ק "ו

  )ִּתְפֶאֶרת ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד

   ְזֵעיר ַאְנִּפין–א "ז

   ְזֵעיר ַאְנִּפין ְונּוְקֵביּה–ן "זו

   ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת–ד "חב

   ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת–ת "חג

   ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת ַמְלכּות–ם "חגת

   ָחְכָמה ּוִביָנה–ב "חו

   ֶחֶסד ּוְגבּוָרה–ג "חו

   ֶחֶסד ָחְכָמה ֶנַצח-ן "חח

   ִיְׂשָרֵאל ַסָּבא–ס "יש

  ְׂשָרֵאל ָסָבא ּוְתבּוָנה ִי–ת "ישסו

   ֶּכֶתר ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת–ד "כחב

   ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד–י "נה

   ְקִריַאת ְׁשַמע–ש "ק

 רֹאׁש חֶֹדׁש–ח "ר

  

  ַהְקָּדָמה

ת ַמְכל ָחה ֶׁשָנְׁשִּמת ַהיַנִחיא ְּבא ִהָתיעּוִנְצא ִּדָרְפִסֶׁש, ל"ַחְמַרָל' םרֹוָּמיר ַּבִּדַא'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ל "יַזִרֲאי ָהֵבְתִכְו, אָרָמְּגת ַהיַנִחם ְּבר ֵהַהּזֹי ַהֵקְלר ֶחַאְׁשּו, תיתֹוְיַרְּבת ַהיַנִחם ְּבת ֵהרֹוְּדִאָהְו, תֶמֱאָה

 ְךרּון ָעָחְלֻּׁשת ַהיַנִחא ְּבש הּו"רשר ָהּוּדִּסיו ֶׁשָל ָעיפּוִסהֹוְו. רַהּזֹל ַהים ַעִנֹואׁשִר ָהׁשרּות ֵּפיַנִחם ְּבֵה

ם ֶדא קֹוים הּויִלִחְתַמד ְלּוּמִּלר ַהֶדל ֵסָל ְּכְךֶרֶדְּב. גהְֹנ ִליְךֵאְו, ןֵּוַכה ְּלה ַמֶׂשֲעַמה ְלָכָלק ֲהֵסֹוּפֶׁש

ה ָכָל ֲהְךר ָּכַחַאְו, י"ִרֲאי ָהֵבְתד ִּכמְֹל ִלְךר ָּכַחַאְו, אָרָמְּגת ַהיַנִחא ְּבהּור ֶׁשַהּזֹר ַהֶפֵסה ְּבֵּבְרת ַהגֹוֱהֶל

ן ָחְלר ֻׁשּוּצת ִקיַנִחְבש ִּב"רשר ָהּוּדת ִסלּוָלת ְּכ ֶאנּוְרַאה ֵּבר ֶזָמֲאַמְּב. ש"רשר ָהּוּדא ִסהּוה ֶׁשֶׂשֲעַמְל

ד מְֹל ִללּוְכ יּוְךרּון ָעָחְלר ֻׁשּוּצת ִקיַנִחְבים ִּבִגָּׂשֻּמת ַהַלָּב ַקְךֶרֶּד ֶׁשינּוְיַה, הָכפּוה ֲהיָטִׁש ְּבנּוְטַקָנְו, ְךרּוָע

  .הָנָבר ֲהֶתֶית ְּביֹוְגֻּסת ַה ֶאְך ָּכרַחַא

ן רֹוֲאם ַּבֵלף ָׁשָּדַמ, עָרן ָהִיי ַעִלְּב, ינּוֵמָיס ְּבֵפֹוה ּתָנָּׁשת ַהמֹול ְיל ָּכש ַע"רשר ָהּוּדִס

 נּוְרַּדן ִסל ֵּכַע, םָתיָנִּבב ִמָּגְׂשא ִנה הּוֶזל ָּכדֹור ָּגָבָּדם ֶׁשָמְצת ַעים ֶאִׁשֲאַיְּמים ֶׁשִדהּו ְיׁשֵיְו, יםִרָפְּסַה

  ל ים ַעִרְזים חֹוִנָיְנִעב ָהרֹת ֶׁשאֹוְרַהי ְלֵדְּכ, ׁשֶפל ֶנָכה ְלָוָּׁשה ַהָפָׂשְבה ּוָרָצְקים ִּבִנָיְנִעת ָהלּוָלת ְּכֶא

  .הָּלִפְתה ִלָּלִפין ְּתים ֵּבִּלים ַקִיינּום ִׁשם ִעָמְצַע  

ים ִרָקְייו ַהָחלּוְׁש ִלַחר ּכֹיַׁשִיְו, הֶּזן ַהַמְּז ַלנּוָעִּגִה ְונּוָמְּיִק ְוינּוָיֱחֶהב ֶׁשָבל ֵלָכְּב' ה הֶדאֹו

ט ָרְפִּבּו, םיֶכֵנְפ ִלׁשָּגֻּמר ַהָמֲאַּמת ַהב ֶאּתְֹכי ִלִדֲע ַּבעּוְּיִּסא ֶׁש"ים שליטִלָּבֻקְּמים ַהִנאֹוְּגים ַהִנָּבַרָה

ץ "ה ַׁשֶשמֹ' ל רָּבֻקְּמג ַה"ח הרה"להבחלְו, ל" זצוקאְךָּבְניֶזל ַאיְׁשִפ' ל רָּבֻקְּמג ַה"י הרהַתֹוּבַרי ְוַרמֹוְל

אן ָיְטן טּורֲֹהַא' ל רָּבֻקְּמג ַה"הרהְו, א"ם שליטֹוּבְרֶּבל לֹוֵאְלַצים ְּבִּיַח' ל רָּבֻקְּמג ַה"הרהְו, א"שליט

  ה ָבטֹום ְלָּבת ִללֹוֲאְׁש ִמ'א הֵּלַמְי, היָני ִּבִנֵפְּלַאים ְלִלדֹות ְּגחֹוכֹב ְון ָרַמ ְזיעּוִקְׁשִהֶׁש, א"שליט

  .יםיִמִעְּנַבב ּוֹוּטים ַּבִנָׁשים ְוִמת ָייכּוִרֲאַּב  

  קותיאל זלמן זאב פישי



  ַהּסֹוד ִּפי ַעל ַהַּכָּוָנה ַמֲעַלת ְּפִתיָחה / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ז 

  ְּפִתיָחה ַמֲעַלת ַהַּכָּוָנה ַעל ִּפי ַהּסֹוד

ֵאר  ִנְרֶאה ְלָב.ְּתִפָּלה ְּבלֹא ַּכָּוָנה ְּכגּוף ְּבִלי ְנָׁשָמה )תיקונים חדשים תמינאה(ל "ָּברמח

. ֵּכיָון ֶׁשְּתִפּלֹות ֵהן ְּכֶנֶגד ָקְרָּבנֹות, ַמּדּוַע ִהְקִּפידּו ִּבְתִפָּלה ַעל ַהַּכָּוָנה יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ִמְצוֹות

  , ןְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַּמֲחֶׁשֶבת ִּפיגּול ּפֹוֶסֶלת ֶאת ַהָּקְרָּב, ּוַבָּקְרָּבנֹות ִהְקִּפיָדה ַהּתֹוָרה ְמאֹד ַעל ַהַּכָּוָנה

  .ֶאָּלא ֵחֶלק ִמַּמהּות ַהְּתִפָּלה, ָּכְך ַּבְּתִפּלֹות ַהַּכָּוָנה ֵאיָנּה ַרק ַמֲעָלה  

ְלָבֵאר ַמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשְּמַכְּוִנים ִּבְתִפָּלָתם ַעל ִּפי ַּכָּוַנת ', ֶּבן ִאיׁש ַחי'ַל' ַמְלַאְך ַהְּבִרית'ְּבֵסֶפר 

ְמַסְּמלֹות ֶאת עֹוַלם , ְוַהּצּורֹות ֵמֶאָחד ַעד ֵּתַׁשע, ל ְסָפרֹותְּדֵיׁש ֶעֶׂשר צּורֹות ֶׁש. ַהּסֹוד

ָּכְך , ְּכֵׁשם ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה ְלַבד ֵאין ָלּה ַמָּמׁשּות. ְוַהּצּוָרה ֶאֶפס ְמַסֶּמֶלת ֶאת עֹוַלם ַהַּמֲחָׁשָבה, ַהַּמֲעֶׂשה

, ִּדיל ֶאת ַהִּסְפָרה ִּפי ֶעֶׂשר ִאם ַמְצִמיִדים אֹותֹו ֵאֶליָהּוְכֵׁשם ֶׁשֶאֶפס ַמְג. ָהֶאֶפס ְלַבּדֹו ֵאין לֹו ַמָּמׁשּות

ּוְכָכל . ִהיא ַמְגִּדיָלה ֶאת ֵעֶרְך ַהַּמֲעֶׂשה ִּפי ַּכָּמה ְוַכָּמה, ָּכְך ַהַּמֲחָׁשָבה ִאם ַמְצִמיִדים אֹוָתּה ַלַּמֲעֶׂשה

ִפים ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאָפִסים ּוַמְגִּדיִלים ֶאת ֵעֶרְך ַהַּמֲעֶׂשה מֹוִסי, ְּכגֹון ַעל ִּפי סֹוד, ֶׁשְּמַכְּוִנים יֹוֵתר ָּגבַֹּה

ְוֵכן מֹוִסיף ָׁשם ֶׁשָּצִריְך ְלַכֵּון ְולֹוַמר ְלֵׁשם ִיחּוד ִלְפֵני . ֶׁשּלֹא ְלִפי ֵעֶרְך ְּכָלל, ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ִמֶּמּנּו

  ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִמי ֶׁשְּמַכֵּון ְלַאַחר . ר ּוַמְגִּדיִלים ֶאת ֶעְרּכֹוֶׁשָאז ָׂשִמים ֶאת ָהֶאֶפס ִלְפֵני ַהִּמְסָּפ, ַמֲעֶׂשה

  .ְּבאֶֹפן ֶׁשֵאין לֹו ֵעֶרְך ְּכָלל, הּוא ָׂשם ֶאת ָהֶאֶפס ְלַאַחר ַהִּמְסָּפר, ַהַּמֲעֶׂשה  

ְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַּתְלמּוד ָּגדֹול ֶׁשַהַּת :)קידושין מ(ֶזה ְמבָֹאר ַמה ֶּׁשּמּוָבא ַּבּתֹוְספֹות 

ּוָבא ִליָמֵלְך ִאם ִיְלמֹד ְּתִחָּלה אֹו ַיֲעסֹק , ְּדָאָדם ֶׁשּלֹא ָלַמד ֲעַדִין. 'ַמֲעֶׂשה ְוכּו

ֲאָבל ָאָדם ֶׁשָּלַמד ְּכָבר , אֹוְמִרים לֹו ְלמֹד ְּתִחָּלה ְלִפי ֶׁשֵאין ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ְּבַמֲעֶׂשה

ְּכָכל ֶׁשָהָאָדם ,  ֵּכיָון ֶׁשַהִּלּמּוד ַמְגִּדיל ֶאת ֶעֶרְך ַהַּמֲעֶׂשה ְלֵאין ֲערֹוְך.ּמּודַהַּמֲעֶׂשה טֹוב יֹוֵתר ִמִּל

  ָלֵכן . ַמְגִּדיל ֶאת ֶעֶרְך ַהַּמֲעֶׂשה, ְוַיֲעֶׂשה ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַעל ִּפי ֶזה, ִיְלַמד יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאת עֶֹמק ַהּסֹוד

  .ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ִיְהֶיה ָּגדֹול ָּבֵאיכּות,  ַמֲעֶׂשהָּגדֹול ַּתְלמּוד ֶׁשֵּמִביא ִליֵדי  

 לּוְּדַּתְׁשִי' ד הסֹוים ְּבִאָּבַה ):דף כ(' ֲאִני ְלדֹוִדי'ְּבִסְפרֹו  א"י שליטִקְצִלְּבש ֶּד"גרמּוָבא ֵמַה

   ,הָרֹוּתַּב ֶׁשירִּדַאל ְודֹו ָּגַעצֹוְקא ִמהּות ֶׁשנֹוָּוַּכת ַהַדבֹוֲעם ַּבט ַּגַאט ְלַאת ְללֹוֲעַל

  .ּוּניֶחִנְזה ַנָמא ָל הּוינּוֵדָיה ְּב ֶזַחֵּתְפַמּו, ֹום ּבִילּות ְּתמֹוָלעֹול ָהף ָּכף סֹוֹוּסֶׁש  

ַּדע ֶלֱהיֹות ָאָדם , ִעְנַין ַהַּכָּוָנה ִּבְתִפָּלה )'נהר מב' מעין ה(' ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

מּוָבא 

מּוָבא 

ּוְלִפי 

ן ֵכְו

ְוֵכן 



  ַהּסֹוד ִּפי ַעל ַהַּכָּוָנה ַמֲעַלת ְּפִתיָחה / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ח 

ָאחּוז ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי ַׁשְלֶׁשֶלת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִנְׁשָמתֹו , ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל

ִהֵּנה ַׁשְלֶׁשֶלת ַהִּנְזֶּכֶרת ִּתְהֶיה ֻסָּלם ֶׁשּבֹו ַּתֲעֶלה ִהְתעֹוְררּות ַמֲעָׂשיו , ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה

,  ֶׁשַפע ַהְּבָרָכה ַעל ַהְּסִפירֹותְךדֹו ּובֹו ִיְמׁשַֹעד ֶׁשִּתְתַיֵחְדָנה ַהְּסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות ַעל ָי

ּוְכִפי ,  ַהֻּסָּלם ַהִּנְזָּכרְךּוֵמֶהם ֶאל ַהַּמְדֵרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְוָיחּול ָעָליו ֶּדֶר

ֶהָאַרת ַהֶּׁשַפע  ִיְהֶיה ִהְתַרֲחבּות ַהִּצּנֹור ְוְךָּכ, ִׁשעּור ִהְתעֹוְררּות ְוֶהְכֵׁשר ַהַּמֲעֶׂשה

ִּכי ְּכִפי ְמקֹום ,  ַהּסֹודְךִלְמַכֵּון ְּתִפָּלתֹו ַעל ֶּדֶר, ְולֹא ִיְדֶמה ַהְמַכֵּון ַּבְּפָׁשט, ָהֶעְליֹון

   רֹוִאים ֶׁשְּכָכל ֶׁשַהַּכָּוָנה יֹוֵתר ֲחׁשּוָבה עֹוִלים יֹוֵתר ָּגבַֹּה. ֲעִלּיֹות ַהַּמֲחָׁשָבה ֵּכן ִּתְהֶיה ַהַהְׁשָּפָעה

  .ּומֹוִריִדים ֶׁשַפע ֵמעֹוָלם יֹוֵתר ָּגבַֹּה, ַּבֻּסָּלם  

י ֶׁשִּצּיּונֹו הּוא ֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת ַלֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ִמִּיְׂשָרֵאל "ִּפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ָזָכה רשב

ִּדְכֵׁשם , ּו ַצִּדיִקים ּוְקדֹוִׁשים ֲאֵחִריםַמה ֶׁשּלֹא ָזכ, ג ָּבעֶֹמר"ּוִּבְפָרט ְּביֹום ַל, ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשָנה

ֶׁשָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֵיׁש ָעִׁשיר ָּגדֹול ֶׁשָּיכֹול ִלְתמְֹך ְּבַאְלֵפי ֲעִנִּיים ְוֵיׁש ָעִׁשיר ָקָטן ֶׁשָּיכֹול ִלְתמְֹך ְּבָפחֹות 

יַנת ַמָּזל ַּבַּצִּדיִקים ֶׁשֵּיׁש ַצִּדיק ֶׁשָּיכֹול ְלַהְׁשִּפיַע ָּכְך ָּבעֹוָלם ָהרּוָחִני ֵיׁש ְּבִח, ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַמָּזלֹו', ְוכּו

ִּכי ֵיׁש לֹו , י הּוא ָעִׁשיר רּוָחִני ָּגדֹול ְמאֹד"ְורשב. 'ְוֵיׁש ְלֵמאֹות ְוֵיׁש ַלֲאָחִדים ְוכּו, ַלֲאָלִפים ּוְרָבבֹות

ּוִמֵּמיָלא הּוא ', ֶׁשָּלַמד ְולֹוְמִדים ֶאת ּתֹוָרתֹו ְוכּו ַהּתֹוָרה סֹודֹותִּבְזכּות , ְּכִדְלֵעיל, ֶאת ָּכל ָהֲאָפִסים

ְּכַדאי הּוא ַרִּבי , ל ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות"ּוְלִפי ֶזה ְמבָֹאר ַמה ֶּׁשָּמִצינּו ַּבחז. ַמְׁשִּפיַע ַלֲאָלִפים ּוְרָבבֹות

   ָעָליו ִּבְׁשַעת ְךר ִלְסמְֹּכַדאי הּוא ַרִּבי ֶאְלָעָז,  ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדַחקְךִׁשְמעֹון ִלְסמֹ

  . ְדִבְׁשַעת ַהְּדַחק הֹוְלִכים ָלֲעִׁשיִרים, ַהְּדַחק  

 ֶׁשִאם ָהָאָדם ֵאינֹו ְמַכֵּון ַעל ִּפי סֹוד הּוא ִיָּׁשֵאר :)מג(' ֶּלֶׁשם'מּוָבא ָּבַהְקָּדמֹות ּוְׁשָעִרים ְלַבַעל ַה

ק ִמי ֶׁשְּמַכֵּון ַעל ִּפי סֹוד נֹוֵטל ֵחֶלק ֲאִמִּתי ִּבְבִריַאת ְּדַר, ִעם ַנֲהָמא ְּדִכּסּוָפא ֶלָעִתיד ָלבֹא

ַמה . ֵּכיָון ֶׁשָהָיה לֹו ֵחֶלק ְּבִבְנַין ָהעֹוָלם, ֶׁשְּיַקֵּבל ֶאת ַהָּׂשָכר ַהֻּמְׁשָלם ֶלָעִתיד ָלבֹא, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ֵיׁש ֲחָלִקים ַּבָּׂשָכר ֶׁשהּוא ְיַקֵּבל , ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו'  הֶּׁשֵאין ֵּכן ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַכֵּון ַאף ַעל ִּפי ֶׁשעֹוֵבד ֶאת

ַׁשַער רּוַח 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּוִמֵּמיָלא ִיְהֶיה לֹו ַנֲהָמא ְּדִכּסּוָפא, ֶׁשַּכְבָיכֹול הּוא לֹא ָנַטל ֵחֶלק ְּבִבְנָיָנם

ְוֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא , ר"ִגיַמְטִרָּיא נת ְּב"ר" ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר" )קעג' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַהּקֶֹדׁש

, ֶׁשֵהם ַהִּיחּוִדים ֶׁשְּמַיֲחִדים ַהַּצִּדיִקים, י"ה אדנ"ה ֱאלִֹהים הוי"ה הוי"ה אהי"הוי

". ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִליֵרֶאיָך"ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדיֶהם זֹוִכים ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבַמְלּבּוׁש ֶׁשל ַהּטֹוב ְוַהֶהֶבל 

ַעל 

ְוֵכן 



  ְוַקו ָחָלל ִצְמצּום 'א ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ט 

ִמי ֶׁשּלֹא ָלַמד ַעל ִּפי ַהּסֹוד ל "נ ַׁשִּפיָרא זצ"ֵמָהר' ְמאֹורֹות ָנַתן'ְּבַהְקָּדַמת ַהֵּסֶפר ְוֵכן מּוָבא 

, ִּכי ָּכל ַּכָּוָנתֹו ִהיא ְּכִפי ַהְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיו, הּוא עֹוֵבד ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ְּכָלל

ָאְמָנם ִמי ֶׁשָחְננֹו קֹונֹו ִלְכנֹס , ָּכל ַּכָּוָנתֹו ְלתֹוֶעֶלת ַעְצמֹוֲהֵרי ', ָּבֵרְך ָעֵלינּו ְרָפֵאנּו ְוכּו

ִּבְפִניִמּיּות ַהָחְכָמה ְּבָאְמרֹו ָּבֵרְך ָעֵלינּו ּוְרָפֵאנּו ַהַּכָּוָנה ְלַהְמִׁשיְך ַהֶּׁשַפע , ִלְפַני ְוִלְפִנים

  , ְּבִלי ָלַקַחת ׁשּום ָׁשָכר, ּוְך הּוא ְּכֵבןֲהֵרי הּוא עֹוֵבד ַלָּקדֹוׁש ָּבר, ְוַהְּבָרָכה ַלְּסִפירֹות

  .ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה זֹאת  

 ֶׁשָהָיה ל"זצוק ַּדְרִזי ְׁשמּוֵאל 'ר ג"ֵמָהרה ֶׁשָּׁשַמע א"שליט ַׁשץ מֶׁשה 'ר ג"ֵמָהרה ָׁשַמְעִּתי

 'ר ג"ָהרה ֶאת ִאֵּמנּו ָרֵחל ֶברְּבֶק ָּפַגׁש ל"זצוק 'ֱאֶמת ִאְמֵרי'ְּכֶׁשָה ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשַעת נֹוֵכַח

 לֹא ֵאירֹוָּפה ֶׁשּׁשֹוַאת ַּכָּונֹות ִעם ְּתִפּלֹות ֶׁשָעׂשּו ְמֻקָּבִלים ֲחבּוַרת ִעם ,ל"זצוק מּוַצִפי ַסְלַמאן

 ירֹוָּפהְּבֵא זֹאת ַלֲעׂשֹות ְצִריִכים ֶׁשָהיּו מּוַצִפי ְלָהַרב 'ֱאֶמת ִאְמֵרי'ָה ְוָאַמר .ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ָתבֹוא

 ֶאת ִלְכּתֹב ֶׁשִהְתִחיל ל"זצוק 'ֻּסָּלם'ַה ַּבַעל ַעל מּוָבא ְוֵכן .ַהְּגֵזירֹות ֶאת ְמַבְּטִלים ָהיּו ּוָבֶזה

 .ׁשֹוָאה ָהְיָתה לֹא ַהִּמְלָחָמה קֹוֶדם ִסְפרֹו ֶאת ּכֹוֵתב ָהָיה ֶׁשִאּלּו ְוָאַמר ַהִּמְלָחָמה ִּבְגַלל ִחּבּורֹו

   ַעדּון ָי ֵכמֹוְּכ[. ַהְּׁשִנָּיה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ִנְסַּתְּיָמה ָהִראׁשֹון ַהְּכָרְך ֶאת ֶׁשִהְדִּפיס ַּבּיֹום ְוָאֵכן

  ].ה"ר תשֶמעֹג ָּב"ם ליֹוד ְּבֵּבַאְתש ִה"י ימאִצַּנר ַהֵרֹוּצַהֶׁש  

  ִצְמצּום ָחָלל ְוַקו' ֶּפֶרק א

ְוהּוא ָּבָרא ֶאת , ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, ַמֵּלא ָּכל ָעְלִמיןה ְמ"ֶׁשהקב, ל"ַּבּזַֹהר ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִריַז

ְוצּוַרת ָהעֹוָלמֹות ְּכִגְלֵדי ְּבָצִלים ֵאּלּו ְּבתֹוְך , ָהעֹוָלמֹות ְּבתֹוְך ָחָלל ָעגֹל ְּכַכּדּור ֶׁשהּוא ָיַצר

ֵעץ 'ּוְכִפי ֶׁשָה, ּו ַחִּיים הּוא ָהִעּגּול ַהְּפִניִמי ְּביֹוֵתרְוַכּדּור ָהָאֶרץ ֶׁשּבֹו ָאנ. ַהְיינּו ַּכּדּור ְּבתֹוְך ַּכּדּור, ֵאּלּו

ְּבַיַחס , ַהַּגְרִעין ַהְּפִניִמי ֶׁשל ָהעֹוָלמֹות ִּבְבִחיַנת ְקִלָּפה,  קֹוֵרא לֹו)לז' א ע"שער א ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַחִּיים

ה ַקו ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמָהֵאין סֹוף ֶׁשִּנְמָצא ֵמַעל " ָיַצר הקבְוַאַחר ָּכְך. ָלעֹוָלמֹות ֶׁשֵּמָעָליו ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ְּפִרי

  ְויֹוֵרד ְלתֹוְך ֶהָחָלל ַעד ְלעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַהַּגְׁשִמי , ה ְּבַעְצמֹו ַּכְבָיכֹול"ַהְיינּו ֵמהקב, ֶהָחָלל ֶׁשהּוא ָיַצר

  .ְוָכל ָהִעּגּוִלים יֹוְצִאין ֵמַהַּקו, ָלֵתת ֶאת ַהִחּיּות ְוַהֶּׁשַפע ְלָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ָּכָראּוי לֹו  

 ֶהָחָלל ַּבֲחִצי אֹו ֶהָחָלל ְּבֶאְמַצע ְּבִדּיּוק ִנְמָצא ָהָאֶרץ ַּכּדּור ִאם ,ל"ָהֲאִריַז ְּבִכְתֵבי ְסִתיָרה ֶׁשֵּיׁש

 ַהּסֹוד מּוָבן ֶזה ִּפי ְוַעל .ַּגְׁשִמיַה ָהָאֶרץ ְּבַכּדּור ִנְמָצא ַהַּקו ַהְׁשָּפַעת ֶׁשִּסּיּום ָּברּור ֶזה ,ַהַּתְחּתֹון

 ְוֵכן

מּוָבא 

  ְוַאף



  ְוַקו ָחָלל ִצְמצּום 'א ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

י 

   יֹוֵתר יֹוֵרד ֶׁשַהַּקו ִּדְכָכל .ֵמַהַּקו ִנְמָׁשְך ֶׁשֵאינֹו ָהעֹוָלמֹות ְּבָכל ָּדָבר ְּדֵאין ,ִמְּלַבּדֹו עֹוד ֶׁשֵאין ',ה ִיחּוד ֶׁשל

   .ְלַגְׁשִמי ְךֶנְהָּפ הּוא ַהֶּזה ֶׁשָּבעֹוָלם ַעד ְוהֹוֵלְך ִמְצַטְמֵצם ָהאֹור ,ְלַמָּטה  

ַמְלִּביׁש ָעָליו , ָהֵאין סֹוף ֶׁשּיֹוֵרד ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ּובֹו ִנְמָצִאים ָּכל ָהעֹוָלמֹות

ּבּור ִּבְמקֹום ַהִח, ֶׁשרֹאׁשֹו ִנְמָצא ַּכְבָיכֹול ִּבְתִחַּלת ַהַּקו, ]ק"א[ְּבִחיַנת ָאָדם ַהִּנְקָרא ָאָדם ַקְדמֹון 

 נֹוֵתן' הָכלּוְמיר ִּבִּדַא'ר ֶפֵסְּב[ .ַוֲעֵקָביו ַמִּגיִעים ַעד ְלעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַהַּגְׁשִמי, ָלֵאין סֹוף ֶׁשֵּמַעל ַהַּקו

ת יַנִחְבִּב, םֶחֶר ָּבימּוִׁשה ְריָרִאְׁשה ַמָנֹואׁשה ִריָאִּב. הָּׁשִאם ָהֶחֶרד ְּבָלָּות ַהיַריִצט ִּבחּוו ְוַקל ְלָׁשָמ

יו ָל ָעיׁשִּבְלַּמו ֶׁשת ַקיַנִחְבד ִּבָלָּות ַהת ֶאֶרֶצה יֹוָּיִנה ְׁשיָאִבּו. וַּקת ַהיַסִנְכל ִלָלָח ֶּבימּוִׁשְרָהת ַנָכֲה

. וַּקַהל ֵּבַקְמ ּוּנֶּמִמו ַּק ַהְךתֹוְּבט ֶׁשחּול ַהז ַעֵּמַרר ְלּוּבַּטַהק ֵמֵנד יֹוָלָּוַהיף ֶׁשִסהֹור ְלָׁשְפֶאְו. םָדת ָאַרצּו

  ק ֶלֵחא ַללְֹו, לּוּגִעל ָהן ֶׁשיֹוְלֶעק ָהֶלֵחק ַלר ַרּוּב ִח לֹוׁשֵּיו ֶׁשַּק ַהמֹוְּכ, דָחד ֶאַצק ְּבא ַרר הּוּוּבִחַהְו

  .] ןֹוּתְחַּתַה  

מֹון ַעד ַּכֲאֶׁשר ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ָאָדם ַקְד, עֹוָלמֹות' ֵכן ֵיׁש ֲחֻּלָקה ְּבתֹוְך ָאָדם ַקְדמֹון ְלה

ִמַּטּבּורֹו ְוַעד ֲעֵקָביו ַמְלִּביׁש ַעל ָאָדם ַקְדמֹון עֹוַלם . ְּבִחיַנת ַטּבּורֹו ִנְקָרא עֹוַלם ָאָדם ַקְדמֹון

, ֲעִׂשָּיה, ְיִציָרה, ִּלים ְוָׁשם ִנְמָצִאים עֹוָלמֹות ְּבִריָאהְמֻגַוֲעֵקָביו ֶׁשל ָאָדם ַקְדמֹון ֵהם , ָהֲאִצילּות

  ֶׁשֵהם , ְיִציָרה ַוֲעִׂשָּיה, ְּבִריָאה, ֲאִצילּות, ָאָדם ַקְדמֹון; עֹוָלמֹות'  ְמֻחָּלִקים ְלהָהעֹוָלמֹות ַללֶׁשְּכְויֹוֵצא 

  . ד"ה ְוֻקּצֹו ֶׁשל יֹו"ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵׁשם הוי  

ַהְיינּו ,  ֵמֶהם הּוא ִּבְבִחיַנת ָזָכר ּוְנֵקָבהַּפְרצּוִפים ֶׁשָּכל ֶאָחד' עֹוָלם ְועֹוָלם ְמֻחָּלק ִּבְכָללּותֹו ְלה

ל "ִצְמצּום ֶזה ִהְמִׁשיל ָהֲאִריַז, ֵּכיָון ֶׁשָהאֹור ֶׁשל ַהַּקו הֹוֵלְך ּוִמְצַטְמֵצם ְּכָכל ֶׁשהּוא יֹוֵרד ְלַמָּטה

הּוא ִּבְבִחיַנת ַסָּבא ֶׁשּמֹוִליד ַהַּפְרצּוף ָהֶעְליֹון . ַּפְרצּוִפים ֶזה ֵמַעל ֶזה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִמְׁשָּפָחה' ְלה

ֶאת ְׁשֵני ַהַּפְרצּוִפים ֶׁשַּתְחָּתיו ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשּמֹוִליִדים ֶאת ְׁשֵני ַהַּפְרצּוִפים 

ַהְינּו ַּפְרצּוף , י ַעְצמֹוַּכֲאֶׁשר ָּכל ַּפְרצּוף ֵיׁש לֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ִּבְפֵנ. ֶׁשַּתְחֵּתיֶהם ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ֵּבן ּוַבת

ַּפְרצּוף ָהִאָּמא ִנְקָרא ִיְׂשָרֵאל , ַּפְרצּוף ַאָּבא ִנְקָרא ַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין, ַהַּסָּבא ִנְקָרא ֲאִריְך ְונּוְקֵביּה

ף ַהַּבת ִנְקָרא ַיֲעקֹב ּוַפְרצּו, ְונּוְקֵביּה] א"ז[ַּפְרצּוף ַהֵּבן ִנְקָרא ְזֵעיר ַאְנִּפין , ּוְתבּוָנה] ס"יש[ַסָּבא 

  א ָרְקא ִנ"ף זצּוְרַּפ[ .ד"ה ְוֻקּצֹו ֶׁשל יֹו"ַּפְרצּוִפים ֵאלּו ֵהם ַּגם ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵׁשם הוי. ְוָרֵחל

  .]אָּבל ַסֵאָרְׂשא ִיָרְקיו ִנָלָעֵּמף ֶׁשצּוְרַּפן ַהֵכָל. אָטל זּוֵאָרְׂשִי  

  ' ִצַּיְרנּו ֶאת ִצּיּור ַהַּקו ִעם ַהֲחֻּלָקה ְלה, נּו ַּבְּתִפּלֹות ִהיא ְּבעֹוַלם ָהֲאִצילּותֶׁשִעַּקר ַּכָּוָנֵת

  .ַּפְרצּוִפים ְּכִפי ֶׁשֵהם ִמְתַחְּלִקים ְּבעֹוַלם ָהֲאִצילּות ִּבְלָבד  

ַקו 
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ה "ְואֹוִתּיֹות ו, ה ֵהן ְׁשֵני ַּפְרצּוֵפי ַאָּבא ְוִאָּמא"ם הויה ֶׁשל ֵׁש"ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשאֹוִתּיֹות י

ֶׁשֵהם , ד ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ַּפְרצּוִפים"ָּכְך ֻקּצֹו ֶׁשל יֹו, ה ֵהן ְׁשֵני ַּפְרצּוֵפי ַהֵּבן ְוַהַּבת"ֶׁשל ֵׁשם הוי

ִּכי ' ְוַהַּטַעם ֶׁשּלֹא ִצַּיְרנּו ֶאת ַעִּתיק ְונּוְק, א ַרָּבאְוַעִּתיק הּוא ִּבְבִחיַנת ַסָּב', ַוֲאִריְך ְונּוְק' ַעִּתיק ְונּוְק

  זּוגֹות ֵאּלּו ' ְוָכל זּוג ֵמג, ּוֵמרֹב ַּגְבהּותֹו ֵאין ְמַדְּבִרים ּבֹו, ֵחֶלק ֵמַעִּתיק ִנְמָצא ֵמַעל עֹוַלם ָהֲאִצילּות

  .ָּכל ֶאָחד ְּבַדְרָּגה ַאֶחֶרת, ֵהם ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ַמָּמׁש  

ַּדע ִּכי ָהָאָדם ַקְדמֹון ֶעֶׂשר ִעּגּוָליו  ,)לח ואילך' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְּב

ְוִעּגּוֵלי ֲאִריְך , ְוִעּגּוִלים ְּדַעִּתיק ֵהם ְּבתֹוָכם, סֹוְבִבים ַעל ֶעֶׂשר ִעּגּוֵלי ַעִּתיק

ְוַקו ַהּיֶׁשר ֶׁשָּלֶהם ְלֵהֶפְך . ַלם ָהֲעִׂשָּיה ּתֹוְך ֻּכָּלםְוֵכן ַעד ִעּגּוֵלי עֹו, ּתֹוְך ִעּגּוֵלי ַעִּתיק

ְויֶׁשר ְּדַעִּתיק ַמְלִּביׁש ְליֶׁשר ְּדָאָדם , ִּכי יֶׁשר ְּדָאָדם ַקְדמֹון ְלָפִנים ִמָּכל ַהּיָׁשִרים, ֵהם

ינּו ְּבעֹוְלמֹות ָהִעּגּוִלים ְּכָכל ַהְי. ְוֵכן ַעד ֶׁשִּנְמָצא ִּכי יֶׁשר ַּדֲעִׂשָּיה ַמְלִּביׁש ְלֻכָּלם, ַקְדמֹון

הּוא , ְּכָכל ֶׁשָהאֹור יֹוֵתר ְּפִניִמי ַּבּיֶֹשר, ּוַבּיֶֹשר ְלֵהֶפְך, ֶׁשָהִעּגּול יֹוֵתר ְּפִניִמי ָהאֹור יֹוֵתר ְמֻצְמָצם

ִצְמצּום ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה ֵיׁש , יֹוֵצא ֶׁשְּבעֹוְלמֹות ַהּיֶֹשר ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ִצְמצּוִמים, יֹוֵתר ֶעְליֹון

  ְוגּוף ְּבַיַחס , ְוֵיׁש ִצְמצּום ִמִּבְפִנים ַלחּוץ ְּכמֹו ְנָׁשָמה ְּבַיַחס ְלגּוף, ִּבְבִחיַנת רֹאׁש ְּבַיַחס ְלַרְגַלִים

  .ֶשרֶׁשָּׁשם ִעַּקר ַהִּצְמצּום ְּבעֹוְלמֹות ַהּיֹ, ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבִעְנַין ָהעִֹבי, ְלעֹור  

 ָאְמָנם ַּדע ִּכי ְּתֵרין ִּפְרִקין ְּתָתִאין ְּדֶנַצח ְוהֹוד ְּדַעִּתיק ִנְמְׁשכּו ל ָׁשם"ָהֲאִריַז

ְוַרְגֵלי ָאָדם ַקְדמֹון יֹוֵתר ְלַמָּטה ', ְוָיְרדּו ְלַמָּטה ְוָיְרדּו ְּבעֹוַלם ַהְּבִריָאה ְוכּו

ֵלי ָאָדם ַקְדמֹון ֶׁשֵהם יֹוֵתר ְמֻעִּלים ַּכָּמה ַמְדֵרגֹות ִנְתַּפְּׁשטּו ַוֲהֵרי ָמָצאנּו ִּכי ַרְג. ִמֻּכָּלם

ְוִנְמָצא ִּכי ְּתֵרין ִּפְרִקין ֶׁשל ֶנַצח הֹוד , ֲעֻרִּמים ְּבִלי ְלבּוׁש יֹוֵתר ְלַמָּטה ִמֶּׁשל ַעִּתיק

דּו ַעד סֹוף ָהֲעִׂשָּיה ִּכי ִהיא ּוְקצֹות ַרְגֵלי ָאָדם ַקְדמֹון ָיְר, ַּדַעִּתיק ָיְרדּו ַעד ַהְּבִריָאה

 ַהְיינּו ֶׁשְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה יֹוְרִדים .ְוֻהְצָרְך אֹור ַהָּזְך ֶׁשל ָאָדם ַקְדמֹון ְלָהִאיָרּה, יֹוֵתר ֲעכּוָרה

ִלי ְלבּוִׁשים ְוֵהם ִמְתַּגִּלים ְּב, אֹורֹות ַהּיֶׁשר ֶׁשל ָאָדם ַקְדמֹון ֶׁשהּוא ָהאֹור ַהּיֹוֵתר ְּפִניִמי ַּביֶֹשר

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַעד עֹוַלם ַהְּבִריָאה יֹוְרִדים ָהאֹורֹות ֶׁשל ָאָדם ַקְדמֹון ְּכֶׁשֵהם ְמֻלָּבִׁשים . ּוָמַסִּכים

ַהּיֶׁשר ֶׁשּיֹוְרִדים ָלעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָהעֹוָלם ָהָרחֹוק ְּביֹוֵתר ֵמָהֵאין  יֹוֵצא ֶׁשאֹורֹות. ְּבאֹורֹות ַעִּתיק

ַהְיינּו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה , ֵהם ָהאֹורֹות ַהּיֹוֵתר ְּפִניִמִּיים ְּבַקו ַהּיֶׁשר, סֹוף ִמָּכל ָהעֹוָלמֹות

ְוֵכן 

מּוָבא 

ּוַמְמִׁשיְך 
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ִּבְבִחיַנת ַּדֵּדי ְּבֵהָמה ּוִבְבִחיַנת ַרְגַלִים ֶׁשל ָאָדם ַקְדמֹון , ִמְתַּגֶּלה ָהאֹור ַּבִּצְמצּום ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר

ּוִמַּצד , ָּכל ֶזה ִמַּצד ַהִּצְמצּום ֶׁשל רֹאׁש ְּבַיַחס ָלַרְגַלִים ֶׁשֵּיׁש ְּבַקו ַהּיֶֹשר ְּכִדְלֵעיל, ר ָׁשםַּכְמבָֹא

ִמְתַּגֶּלה ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ָהאֹור ַהַּנֲעֶלה ְּביֹוֵתר , ַהִּצְמצּום ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ַהַּקו ְּבַיַחס ְלִחיצֹוִנּיּות ַהַּקו

ְּדָכאן ִמְתַּגִּלים ַרְגֵלי ָאָדם ַקְדמֹון , ֶׁשִּמְתַּגֶּלה אֹור ָהַעְצמּות', ַּתְנָיא'ְוִכְלׁשֹון ַּבַעל ַה. בּוִׁשים ְּכָללְּבִלי ְל

ִצְמצּום ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ִצְמצּום , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ִצְמצּום ִּבְבִחיַנת רֹאׁש ְּבַיַחס ָלַרְגַלִים. ְּבִלי ְלבּוׁש

ּוָבֶרֶגל ִמְתַּגֶּלה ְקַצת , ֶאָּלא ֶׁשָּברֹאׁש ֵיׁש ַהְרֵּבה אֹור, ְּדאֹור ָהֶרֶגל הּוא אֹותֹו אֹור ֶׁשל ָהרֹאׁש, ּמּותְּבַכ

, ִּדְנָׁשָמה ְּבַיַחס ַלּגּוף, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבִּצְמצּום ֶׁשל ְּפִניִמי ְּבַיַחס ַלִחיצֹון ַהִּצְמצּום הּוא ְּבֵאיכּות. אֹור

  ק ַהִּמְתַּגִּלים "קֹוֵרא ְלַרְגֵלי א' ַּתְנָיא'ָלֵכן ַּבַעל ַה, ף ְּבַיַחס ָלעֹור הּוא אֹור ַאֵחר ְלַגְמֵרי ְּבֵאיכּותְוגּו

  .ְלַמָּטה ְּבִלי ְלבּוׁש ְּבֵׁשם ַעְצמּות  

,  ִּבְבִחיַנת ַמִּקיףֶׁשאֹור ָהַעְצמּות ְּכֶׁשהּוא יֹוֵרד ְלַמָּטה הּוא' ַּתְנָיא'ִּבְדרּוֵׁשי ַּבַעל ַה

ִהיא ַרק ֶּדֶרְך ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשָּבֶהם , ְוָהֶאְפָׁשרּות ְלַהִּׂשיגֹו ִּבְפִניִמּיּות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ְך ִחיצֹוִנּיּות ַהְינּו ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָאנּו ַמִּׂשיִגים ָּבעֹוָלם ַׁשָּיְך ָלאֹורֹות ֶׁשּיֹוְרִדים ֶּדֶר, הּוא ֶנְהָּפְך ִלְפִניִמי

ְּבסֹוד , אֹור ָהַעְצמּות ִמְׁשַּתֵּתף ָּבֶזה, ֵמַהֲאִצילּות ּוְלַמָּטה ֲאָבל ְּכֶׁשָהַאִין ֶנְהָּפְך ְלֵיׁש ַּגְׁשִמי, ָהעֹוָלמֹות

' תמֹוָּדְקַהר ַהַעַׁש'ַהֵמים ִארֹוי ֶׁשִפְּכ. ְוהּוא ִנְכָנס ִּבְפִניִמּיּות ַּבְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים, ַאִין ֶׁשֶּנְהָּפְך ְלֵיׁש

 ּוְכֶׁשְּמַקְּדִׁשים ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות .יִמְׁשַּגר ַהֶמחֹת ַה ֶאְךֵּכַזה ְלָּטַמים ְלִּלֻגק ְמ"י אֵלְגַרֶׁש

  ּו ְלִהְתַעֵּנג ֵמֶהם ְוזֹוִכים ְּבאֹורֹות ֵאּל. ִמְתַקְּׁשִרים ִעם ָהאֹורֹות ָהֵאֶּלה ִּבְפִניִמּיּות, ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים

  .ָלעֹוָלם ַהָּבא  

ר ֵתיֹוי ְּבִניצֹוִחי ַהִבעָֹהה ֵמָאָּבֶׁשְּבִחיָנה ַאַחת , ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ְמַקֵּבל ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ֵמַהּיֶֹשר

. ֶּׁשִּנְגָלה ָּבעֹוָלםְוִנְכָלל ָּבּה ָּכל ַמה ,  ִמְׁשַּתְלֶׁשֶלת ֵמָהֲאִצילּות ּוְלַמָּטה,תמֹוָלעֹול ָהָכְּבֶׁש

  ֲאָבל ,  ִהיא ַמִּקיף ְוִנְסֶּתֶרת ָּבעֹוָלםתמֹוָלעֹול ָהָכְּבר ֶׁשֵתיֹוי ְּביִמִנְּפי ַהִבעָֹהה ֵמָאָּבֶׁשּוְבִחיָנה ַאֶחֶרת 

  . ן ְלֵיׁש ּוִמְסַּתֶּתֶרת ְּבתֹוְך ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּייםִיִהיא ִמְׁשַּתֶּתֶפת ַּבֲהִפיַכת ָהַא  

אֹו ְּבֶבֶטן ַחָּיה , הּוא ְּבתֹוְך ֶּבֶטן ָהִאָּׁשה ְּכֶׁשִּמְתַעֶּבֶרת, ֶׁשּבֹו ָהַאִין ֶנְהַּפְך ְלֵיׁש ַּגְׁשִמי

תיקונים (ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש , ּוֶבֶטן ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, אֹו ְּבֶבֶטן ָהֲאָדָמה, ּוְבֵהָמה

  ִמְתַּגִּלים ָּבּה ָהאֹורֹות ַהְּגבֹוִהים ְּביֹוֵתר ְּבסֹוד , כּות ֶׁשִהיא ַהַּתְחּתֹוָנה ְּביֹוֵתר ִּדְסִפיַרת ַהַּמְל,:)קלג

  .ֶמֶלְך ַהּלֹוֵבׁש ֶּכֶתר  

ּוְמבָֹאר 

יֹוֵצא 

קֹום ַהָּמ



  ַהְּתִפּלֹות ַּכָּוַנת 'ב ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

יד 

 'ַחִּיים ֵעץ'ָּב ַהּמּוָבא ַהִּצְמצּום ִצּיּור ַעל ַהְמָפְרִׁשים קּוְׁשַית ֶאת ְלָבֵאר ִנְרֶאה ֶזה ִּפי

 ֵּבית'ְוַה 'ְׁשלֹמֹה ֶּכֶרם'ְוַה ,ָהִעּגּול ְּבֶאְמַצע ְנֻקָּדה ֵיׁש ְּדַבִּצּיּור ',ְׁשָעִרים ֹואְמב'ּוְב ל"ְלָהֲאִריַז

 ָלִעּגּול ִמחּוץ ָהָיה ֶׁשַהִּצְמצּום ִמֶּזה ְּדַמְשַמע ,סֹוֵפר ָטעּות ָּכאן ֶׁשֵּיׁש ְמָבֲאִרים 'ְיהּוָדה ֶלֶחם

 אֹוֵמר ל"ְוָהֲאִריַז ,ַהִּצְמצּום ֶׁשּקֹוֶדם ֵמָהאֹור ִנְׁשָאר ֶאְמַצעָה ּוִבְנֻקַּדת ,ָהִעּגּול ְלתֹוְך ְּפִניָמה

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ְנֻקָּדה ְלַהְׁשִאיר ָמקֹום ְוֵאין ,חּוץ ְּכַלֵּפי ֵמָהֶאְמַצע ָהפּוְך ָהָיה ֶׁשַהִּצְמצּום

   ֶׁשּקֹוֶדם ֵמָהאֹור ִנְׁשָאר ַהַּגְׁשִמי ָהעֹוָלם קֹוםִּבְמ ֶהָחָלל ֶׁשל ָהֶאְמַצע ֶׁשִּבְנֻקַּדת ָּכאן ָרַמז ל"ְּדָהֲאִריַז

  ).באריכות אלו ענינים שבארנו 'מתגלה הקץ' במאמר עיין( .ַהִּצְמצּום  

  ַּכָּוַנת ַהְּתִפּלֹות' ֶּפֶרק ב

ְיינּו ֶׁשְּתִפָּלה ַה, ְותֹוָרה ִנְקֵראת ַחֵּיי עֹוָלם, ֶׁשְּתִפָּלה ִנְקֵראת ַחֵּיי ָׁשָעה.) שבת י(ַּבְּגָמָרא 

ה ָּלִפם ְּתַגה ְוָרֹום ּתַּגי ֶׁשל ִּפף ַעַא. ְמִביָאה ֶׁשַפע ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ַעד ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי

 נּו ָאַעּוּדַמ, הל ֶזָכ ְּבנּוָּלית ֶׁשִלְכַּתה ַהיא ַמה ִהָלֵאְּׁשַה. םָלעֹות ָהים ֶאִמְּיַקְמּו, םָלעֹוע ָלַפים ֶׁשיִאִבְמ

 ׁשֶרן ׁשֹּוּקת ִּתים ֶאִלְׁשַהא ְלה הּוָרֹוּתד ַהּוּמית ִלִלְכַּתא ֶׁשָרָמְּגת ַהֶרֶמה אֹול ֶזַעְו. יםִלְּלַּפְתִמים ּוִדְמלֹו

ת ד ֶאֵחַיים ְלִנְּוַכה ְמָרֹוד ּתּוּמִלְּב ֶׁשׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדת ִסנֹוָּוַכים ְּבִארֹוי ֶׁשִפְכּו. אָּבם ַהָלר עֹובּו ֲענּוֵתָמְׁשִנ

ל ַכּוּנה ֶׁשָעי ָׁשֵּי ַחנּו ָליּוְהִּייא ֶׁשה ִהָּלִפְּתית ַהִלְכַתְו. יםִניֹוְלֶעת ָהמֹוָלעֹוד ָּבחּוא ִיהּוֶׁש, הָלְעַמה ְלָאֵל

 ינּוִצן ָמֵכְו. יםִנֹוּתְחַּתת ַהמֹוָלעֹוה ָליָעִּפְׁשַּמל ֶׁשֵחת ָרים ֶאִדֲחַית ְמֹוּלִפְּתן ַּבֵכָל, הָרֹום ּתֶהד ָּבמְֹלִל

  , רָּקִעא ָהלֹל ְוֵפר ָטָביא ָּדִה ֶׁשינּוְיַה". חַלי ֶמִלְּב ִמלֵפָּת"ן ֹוׁשְּליא ִמ ִההָּלִפְּתֶׁש:) תיקונים פד(ר ַהּזַֹּב

  .םָלי עֹוֵּיַחים ְלִלֵפם ְטֵהה ֶׁשָעי ָׁשֵּיר ַחבּויא ֲעה ִהָּלִפְּת ַהֶׁשַּתְכִלית ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו  

ִּדְבִחיַנת ַהְּנֵקָבה ְּבָכל ַּפְרצּוף ְמַקֶּבֶלת , יד ֶׁשַפע ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ִזּוּוגְלהֹוִר

, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלּה, ְוֶאת ֶזה ִהיא ַמְׁשִּפיָעה ָלעֹוָלם ֶׁשַּתְחֶּתיָה, ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהָּזָכר

ל "ַּבַּכָּונֹות ֶׁשִּסְּדרּו ָהֲאִריַז. ִּפיָעה ִהיא ַּכְבָיכֹול מֹוִליָדה אֹותֹו ְּכִדְלַקָּמןְוַגם ַהֶּׁשַפע ֶׁשִהיא ַמְׁש

  א ָאנּו ְמַזְּוִגים ֶאת ַהַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשְּבעֹוַלם ָהֲאִצילּות ּומֹוִריִדים ֶׁשַפע "ש זיע"ְוָהרש

  .ַלַּתְחּתֹוִנים  

ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש , צּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשְּבעֹוַלם ָהֲאִצילּות ְצִריִכים קֹוֶדם ְלַתְּקָנםְלַזֵּוג ֶאת ַהַּפְר

ּוְבָכל ְּתִפָּלה ָאנּו ְמַכְּוִנים קֹוֶדם ֶאת ַהִּתּקּון ּוַבּסֹוף , ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר, ָּבֶהם ִחָּסרֹון ַּכְבָיכֹול

 ַעל

ָמִצינּו 

ִּבְׁשִביל 

ִּבְׁשִביל 



  ַהְּתִפּלֹות ַּכָּוַנת 'ב ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

טו 

, ס ּוְתבּוָנה"יש, ַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין', יֹוִנים ַהִּנְקָרִאים ֲאִריְך ְונּוְקַהַּפְרצּוִפים ָהֶעְל' ג. ַנֲעָׂשה ַהִּזּוּוג

ְּכמֹו ֶׁשרֹוִאים ָּבָאָדם ַהַּגְׁשִמי ֶׁשּמַֹח ַהָחְכָמה . ֵהם ַּכְבָיכֹול ְׁשֵלִמים ּוְמֻתָּקִנים ּוְמֻזָּוִגים ַיַחד ְּבִלי ֶהְפֵסק

ְמֻחָּבִרים ּוְמֻזָּוִגים ְּבִלי ֶהְפֵסק ֶּדֶרְך ַהַּדַעת , ְרצּוֵפי ַאָּבא ְוִאָּמאּומַֹח ַהִּביָנה ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַּפ

  ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּפְרצּוֵפי ַהֵּבן ְוַהַּבת נֹוְלדּו ַּכְבָיכֹול ְּכמֹו ִּתינֹוקֹות ְקַטִּנים ֶׁשָּצִריְך ְלַגְּדָלם . ֶׁשְּמַזְּוָגם

  .ְוֶיְׁשָנם ַּכָּמה ִחּלּוִקים ֵּביֵניֶהם, ּוִיים ְלִנּׂשּוִאין ּוְלִזּוּוגּוְלַהֲחִּכיָמם ַעד ֶׁשִּיְהיּו ְרא  

ָלֵכן הּוא ְּבסֹוד [, א נֹוַלד ַּכְבָיכֹול ְּכמֹו ִּתינֹוק ִעם ֵׁשׁש ְסִפירֹות ְׁשֵלמֹות"ַהֵּבן ַהִּנְקָרא ז

ּוְבָכל ְּתִפָּלה . ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת מֹוִחין, יָנהִּב, ָחְכָמה, ֶּכֶתר; ְסִפירֹות' ַוֲחֵסרֹות לֹו ג, ]'ָהאֹות ו

ְּכֵדי ֶׁשאֹותֹו ֵחֶלק ְיַׁשֵּמׁש לֹו ְּכמֹוִחין ְויּוַכל ְלִהְזַּדֵּוג ְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה , ָאנּו ּבֹוִנים ֵחֶלק ֵמַהּמֹוִחין ֶשּלֹו

ּוִבְׁשִביל ְלַזְּוָגּה ָצִריְך קֹוֶדם , ְנֻקָּדהה ְוִנְקֵראת ּוַפְרצּוף ַהַּבת נֹוְלָדה ַרק ֲעִׂשיִרית ִמָּכל ְסִפיָר. ְּכִדְלַקָּמן

ְוַאַחר ָּכְך ,  ַרק ְּבִחיַנת ַהְּכִלי ֶׁשָּלּה ְּכמֹו ִּבְנַין ּגּוףֲעַדִיןְוֶזה , ּכֹל ִלְבנֹות אֹוָתּה ֵמָהֲעִׂשיִרית ְוַעד ַהָּׁשֵלם

ָהֲעִׂשיִרית ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִהיא ְּבִחיַנת . ף ַהְּתִפָּלה ִהיא ִמְזַּדֶּוֶגתּוְבסֹו, א"נֹוְתִנים ָלּה מֹוִחין ְּכמֹו ֶׁשָּנְתנּו ְלז

. ַהֲחָלִקים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשְּבָכל ְסִפיָרה ּוְסִפיָרה' ְוָצִריְך ְלַהְׁשִלים ָלּה ֶאת ט, ַהַּמְלכּות ֶׁשל ָּכל ְסִפיָרה

 של הפגם בעצם וזה ,יפגם לא ר"והג ,חטאים שיש בזמן להסתלק יוכל שלו ר"שהג כדי הוא ,ק"ו רק נולד א"שז הטעם(

 טעם מאותו גם הוא ,נקודה נולדה 'שנוק והטעם ,ושכינתיה ה"קב יחוד ומונעים ,א"מז ר"הג את שמסלקים ,החטאים

 נולדה היא ',וכו מוחין שקבלה קודם בתחילה ממנה ויניקה אחיזה לקליפות שיש כיון טעם עוד יש 'ובנוק ,א"ז של

 של תוצאה הוא תקון צריכים ן"שזו הענין דכל ,תשובה לבעלי גדול חזוק יבא ומכאן .יניקתם מנועל כדי נקודה

 תורה במתן וכן ,התיקון שקודם למצב חזרו שוב וכשחטא ,ן"בזו תקון עשה הראשון אדם וכשנולד ,המלכים שבירת

 ,ן"בזו עושה ישראל שעם תקוןב רק פוגמים שהחטאים ורואים ,הקודם למצב החזיר העגל וחטא ,ן"בזו תיקון היה

   תשובה תעשה לו ואומרים ,ומחריבו בית שבונה לאדם דומה שהחטא יוצא ,כלל אחר במקום לפגום אפשרות ואין

   .)מחדש הבית את ותבנה  

בֹות ֶׁשּנֹוְלדּו ֶׁשָּצִריְך ְלַנֵּסר ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּנֵק, עֹוד ִּתּקּון ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ְּבַפְרצּוֵפי ַהֵּבן ְוַהַּבת

המשל ( .ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמןא ָאחֹור ָּבָאחֹור ּוִבְזַמן ַהְּנִסיָרה ֶנֱהָּפכֹות ִלְנֵקָבה ַאַחת "ְּדבּוקֹות ְלז

אחת חוה , שבתחילה היו לאדם הראשון שתי נשים, של הנסירה ושהמלכות נולדה נקודה יש לנו מאדם הראשון

ושניהם היו דבוקים , והחוה השניה היתה זנב שהוא רק נקודה בבחינת רחל, לאהעליונה בסוד פרצוף בבחינת 

ַּפְרצּוף 

ֵיׁש 



  ַהְּתִפּלֹות ַנתַּכָּו 'ב ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

טז 

  על ידי בנין מעשירית , תיקן את החוה שהיתה בבחינת זנב לנישואין' וה. והיו צריכים נסירה, אחור באחור לאדם

  .)לשלם ונסירה באותה בחינה  

ְּכֶׁשּבֹוִנים ֵחֶלק ֵמַהּמֹוִחין ַהַּׁשָּיְך . ִּביָנה, ָחְכָמה, ֶּכֶתר; ְסִפירֹות' א ֲחֵסרֹות ג"ְלז, ֶׁשֵּבַאְרנּו

ְּכֶׁשּבֹוִנים . ס ּוְתבּוָנה"לֹוְקִחים מֹוִחין ִמַּפְרצּוף ֶׁשֵּמָעָליו ַהִּנְקָרא יש, ִלְסִפיַרת ַהִּביָנה ֶׁשּלֹו

ין ִמַּפְרצּוף יֹוֵתר ָּגבֹוַּה ַהִּנְקָרא ַאָּבא לֹוְקִחים מֹוִח, ֵחֶלק ֵמַהּמֹוִחין ַהַּׁשָּיְך ִלְסִפיַרת ַהָחְכָמה ֶׁשּלֹו

  לֹוְקִחים מֹוִחין ִמַּפְרצּוף ָהֶעְליֹון , ְּכֶׁשּבֹוִנים ֵחֶלק ֵמַהּמֹוִחין ַהַּׁשָּיְך ִלְסִפיַרת ַהֶּכֶתר ֶׁשּלֹו. ְוִאָּמא ִעָּלִאין

  .ְּבאֹותֹו עֹוָלם ַהִּנְקָרא ֲאִריְך ְונּוְקֵביּה, ְּביֹוֵתר  

 ַּגם ְלַפְרצּוף ַהַּבת ֶאת אֹותֹו ֵחֶלק ְּכִפי ֶׁשהּוא ְמִביִאים, א ֵחֶלק ַּבּמַֹח"ַעם ֶׁשְּמִביִאים ְלַפְרצּוף זַּפ

  ַהּכֹל ְּבַיַחס ְלאֹותֹו ֵחֶלק , ְוִזּוּוג, ּוְנִסיָרה, ּוְבַמְקִּביל ְמַכְּוִנים ִּבְנָין ֵמָהֲעִׂשיִרית ַלָּׁשֵלם, ֶאְצָלּה

   .ֹוִנים ִּבְתִפָּלה זֹו ֶׁשּבַהְּמֻסָּים  

ים ִׁשָדין ֲחִחין מֹוִאה ָּבָּלִפְתה ּוָּלִפל ְּתָכְּב )תפילה ז(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְּפ'ן ַהֹוׁשְל

ה ן ַמָבה יּוֶזָבּו. ןֶהין ֵמִקְּלַּתְסִמים ּוִרְזם חֹוה ֵהָּלִפְּתר ַהַחַאְו, יםִׁשָדין ֲחִררּוֵבּו

, הָּלִפְּתם ַהֶדת קֹוַחה ַאָעין ָׁשִהֹו ׁשיּוים ָהִנֹואׁשִרים ָהיִדִסל ֲח" זינּוֵתֹוּב ַררּוְמָאֶּׁש

ית ב ֵּבַרָחם ֶׁשֶדי קֹוִּכ, אם הּוַעַּטַהְו. הָּלִפְּתת ַּבַחה ַאָעָׁשה ְוָּלִפְּתר ַהַחת ַאַחה ַאָעָׁשְו

א ם לָֹלעֹוי ֵמִּכ, יםִנָפים ְּבִנ ָּפיּוד ָהיִמָתְו, אָבְקנּויר ְוֵעין ְזד ֵּברּוה ֵּפָיא ָהלֹ, ׁשָּדְקִּמַה

 ָךְתָּלִפה ְּתֶׂשֲעא ַּתּלֹר ֶׁשֵהָּזן ִהֵכ ָלחַמֶּצת ַהַהָּגר ַהֵאָבְמּו. םֶהין ֵמִחֹוּמין ַהִקְּלַּתְס ִמיּוָה

ין ִחֹוּמ ַהקּוְלַּתְסִנ, ינּוֵתנֹוֹוֲע ַּבׁשָּדְקִּמית ַהב ֵּבַרֱחֶּנר ֶׁשַחם ַאָנְמָאְו, ל"ר רזַמֲאַמְּכ, עַבֶק

ין ִחֹוּמת ַהן ֶאָמקֹוְמיר ִלִזֲחַהי ְלֵדְּכ, םל יֹוָכיד ְּבִמל ָּתֵּלַּפְתִהין ְליִכִר ְצנּון ָאֵכָלְו, נ"זוִמ

, יקִסא ָּפ לֹיהּוְיַגּויּוים ִזִנָפים ְּבִננ ָּפ" זויּוָה, בַרֱחֶּנם ֶׁשֶדל קֹוָבֲא. נ" זוגּוְּוַּדְזִּיי ֶׁשֵדְּכ

ל ין ֶאיִכִר ְציּוא ָהלְֹו, ןרֹוָּסם ִחֶהה ָּבָיא ָהי לִֹּכ, לֵּלַּפְתִהין ְליִכִר ְצינּוִיא ָהּלֹט ֶׁשַעְמִכְו

ין ִחֹוּמין ַהִקְּלַּתְס ִמיּוא ָהם לָֹלעֹוי ֵמִּכ, םָגְּוַזן ְל"זוין ְלִח מֹויְךִׁשְמַהי ְלֵדְּכ, נּוֵתָּלִפְּת

 מֹוְכר ִלָבָּדר ַהֵזחֹוְו, קֵּלַּתְסִהין ְלִחֹוּמים ַהִרְזחֹו, הָּלִפְּתר ַהַמר ְּגַחם ַאָנְמָאְו. םֶהֵמ

 יּול ָהָבֲא, לּוְּלַּפְתִהר ֶׁשַחם ַאיֶהֵּתָבף ְליֶכין ֵּתִכְל הֹויּוא ָהים לֹיִדִסֲחן ַהֵכָלְו, הָיָהֶׁש

א לֹה ְוָלְעַמ ְלַח ּכֹיפּוִסיֹו ְורּוְמְגם ִייֶהֵדל ְיַעי ֶׁשֵדְּכ, הָּלִפְּתר ַהַחת ַאַחה ַאָעין ָׁשִהֹוׁש

ת ַחה ַאָעא ָׁשָבְקנּויר ְוֵעְזא ִּדיָׁשֵר ְּבבּוְּכַעְתין ִיִחֹוּמם ַהַגְו, הָרֵהין ְמִחֹוּמ ַהקּוְּלַּתְסִי

ְּכִפי 

ָּכל 

ה ֶזְו



  ַהְּתִפּלֹות ַּכָּוַנת 'ב ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

יז 

ת ַּלִפין ְּתִלְּלַּפְתים ִמִנֹואׁשִרים ָהיִדִס ֲחיּוָהֶׁש, םַעַּטא ַהה הּום ֶזַגְו. הָּלִפְּתר ַהַחה ַאָרֵתְי

   רּוְמָא ֶׁשמֹוְכּו, נ"זות ְּבֶרֶחם ַאַעין ַּפִחֹוּמיר ַהִזֲחַהי ְלֵדיא ְּכִהֶׁש, םֹוּיע ַהַצְמֶאה ְּבָבָדְנ

   .ֹוּלם ֻּכֹוּיל ַהם ָּכָדל ָאֵּלַּפְתִּיאי ֶׁשַוְּלא ַהָרָמְּגַּב  

ֶבת ֶׁשל ָּכל  ַהְּכתֹ.א. ש ֵיׁש ְׁשלָֹשה ְּדָבִרים ֶמְרָּכִזִּיים ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלָכל ָמקֹום ָמקֹום"ָהרש

 ַהְּכתֶֹבת .ב. ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן, ְלֵאיֶזה עִֹבי הּוא ַׁשָּיְך, א"ַהְיינּו ִמי הּוא ַהז, ַּכָּוָנה ָּבעִֹבי

, ָּלה זֹוא ָאנּו ּבֹוִנים ּוְמַתְּקִנים ִּבְתִפ"ַהְיינּו ֵאיֶזה ֵחֶלק מֹוִחין ְּבתֹוְך ָהאֶֹרְך ֶׁשל ז, ֶׁשל ָּכל ַּכָּוָנה ָּבאֶֹרְך

ֶׁשהּוא אֹותֹו ֵסֶדר ָּפחֹות אֹו ,  ָצִריְך ִלְלמֹד ֵהיֵטב ֵאיְך ְמַכְּוִנים ֵסֶדר ְּתִפַּלת ֲעִמיָדה.ג. אֹו ְּבִמְצָוה זֹו

  ְרֶאה ַהַּטְבָלה ִּדְלַהָּלן ַמ. ּוְבָכל ָמקֹום ְמַכְּוִנים ֶאת ַהֵּסֶדר ַהֶּזה ֲעבּור אֹוָתּה ְּכתֶֹבת, יֹוֵתר ְּבָכל ַהָּׁשָנה

  .א"ְוֶאת ֵסֶדר ַהְּכתֹובֹות ָּבאֶֹרְך ֶׁשל ז, א"ַהְּסִפירֹות ָּבאֶֹרְך ֶׁשל ז' ֶאת ג  

 ִּבְסִפיַרת ַרק ִהיא ,ַּבּבֶֹקר ְּבַׁשָּבת יֹוֵצר ַעד ַׁשָּבת ּוְבֵליל ַהחֹול ִּביֵמי ַהְּתִפּלֹות ֲעבֹוַדת

 ְּתִפַּלת ּוְבָכל .ְלַהָּלן ַּבַּטְבָלה ֶׁשִּנְרֶאה ְּכִפי ,תְּכתֹובֹו ְלַכָּמה ַהִּמְתַחֶּלֶקת ,א"ְּדז ַהִּביָנה

   לֹו ְלָהִביא ְׁשֵלָמה ְּתִפָּלה ְמַכְּוִנים ְוָׁשם ,ֵאֶליָה ַהַּׁשֶּיֶכת ַּבְּכתֶֹבת ְמַכְּוִנים ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה

  .ַהְּתִפָּלה ְּבסֹוף ּוְלַזֵּוג מֹוִחין  

ּוְבַׁשָּבת ְּבִמְנָחה ְמַכְּוִנים . א"מּוָסף ְמַכְּוִנים ִּבְסִפיַרת ַהָחְכָמה ְּדזַּבּבֶֹקר ְּבַׁשֲחִרית ּו

א ָאנּו "ֶאת ַהֲחָלִקים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ֶּכֶתר ְּדז, א"ַּבֲחָלִקים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשל ְסִפיַרת ֶּכֶתר ְּדז

  ְוֶזה ִּבְבִחיַנת ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים , ְזכּות ַמַּתן ּתֹוָרהזֹוִכים ְלָהִביא ַרק ַּפַעם ְּבָׁשָנה ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ִּב

  .ְּכִדְלַקָּמן  

ם ְּדֶצֶלם "ְוַהל, ְּדֶצֶלם ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהּמֹוִחין' ַהצ, ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם ֶצֶלם

  ָּקה זֹו ֶיְׁשָנּה ַּגם ִּבְכָללּות ְוַגם ִּבְפָרטּות ֲחֻל, ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהֲחָלִקים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשּלֹו

  .ְּכִדְלַקָּמן  

  

  

  

  

  

ְּבִסּדּור 

 ָּכל

ְּבַׁשָּבת 

ַהּמֹוִחין 
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יח 

  

  א"ז
  

  כתר 
  

  חזרה מנחה דשבת –ת "חג

    

 לחש מנחה דשבת –י "נה

 

  חכמה
  כתר

  לם בברכת כהנים במוסף דשבת

 במילת כתר במוסף –כתר דכתר 

  דשבת

   חזרה מוסף דשבת–ד דכתר "חב

  ד"חב
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ְוִלְפָעִמים ְמַחְּלִקים ,  ִּביָנה ְּכִפי ֶׁשֵּבַַאְרנּוַהחֹול ִנְקָרִאים ִלְפָעִמים ְּבֵׁשם ֶּכֶתר ָחְכָמה

, י"ְוַהִּביָנה נה, ת"ַהָחְכָמה חג, ד"ַהְיינּו ַהֶּכֶתר ִיָּקֵרא כחב, י"ת נה"ד חג"אֹוָתן ְלכחב

  ִלָּפה ִּתְהֶיה ֲאִחיָזה לֹא רֹוִצים ֶׁשַּלְּק, י"ֵּכיָון ֶׁשַּלַחׁש הּוא ְּבִחיַנת נה, ְוֶזה ַהַּטַעם ֶׁשִּמְתַּפְלִלים ְּבַלַחׁש

  .ַּבִּזּוּוג ֶׁשל ַהְּתִפָּלה  

ְּכתֹובֹות 



  ַהְּתִפָּלה ֲעבֹוַדת 'ג ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

כ 

 ֵמאֹותֹו ֵחֶלק ַּבַּפְרצּוף ָהֶעְליֹון ְמִביִאים, ְּכתֶֹבת מֹוִחין ֶׁשְּמִביִאים ֵמַהַּפְרצּוף ָהֶעְליֹון ַהַּׁשָּיְך ֵאֶליָה

 אֹותֹו ְמִביִאים, א ְּבַעְרִבית ֵליל ַׁשָּבת" ְּדזת ְּדִביָנה"י ְּדחג"ְּכֶׁשְּמִביִאים נה: ַהַּמְקִּביל ֵאֶליָה ְּכגֹון

ס "א ְמַקֶּבֶלת ִמַּפְרצּוף יש"ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשְּסִפיַרת ַהִּביָנה ְּדז, ס ּוְתבּוָנה"ת ְּדיש"י ְּדחג"ֵמנה

י "א ְמִביִאים אֹותֹו ִמנה" ְּדזי ְּדָחְכָמה"ְוֵכן ְלֻדְגָמא ְּכֶׁשְּמִביִאים ְּבַלַחׁש ַׁשֲחִרית ְּדַׁשָּבת נה. ּוְתבּוָנה

ְוֵכן ְלֻדְגָמא . ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשְּסִפיַרת ַהָחְכָמה ְמַקֶּבֶלת ֵמַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין, ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ',  ְונּוְקֲאִריְךַּדי "א ְמִביִאים אֹותֹו ִמנה"י ְּדֶכֶתר ְּדז"ְּדַׁשָּבת נה ְּכֶׁשְּמִביִאים ְּבַלַחׁש ִמְנָחה

לקמן כשנבאר את פרצוף הימים והזמנים נבאר עוד פירוט בענין (. 'ֶׁשְּסִפיַרת ַהֶּכֶתר ְמַקֶּבֶלת ֵמֲאִריְך ְונּוְק

  וכן נבאר את הכתובת , ונבאר יותר את הכתובות של חול ושבת, הכתובות איך יש כתובת פרטית לכל יום ויום

  ) .של ראש חודש  

  ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה' ֶּפֶרק ג

 ְּכֵדי ַּדֲאִצילּות א"ז ֶׁשל ִּביָנה ָחְכָמה ֶּכֶתר ְסִפירֹות 'ִמג ְּבֶאָחד מֹוִחין ְמִביִאים ָאנּו, ֶׁשֵּבַאְרנּו

 הּוא ,ֶׁשָאַמר ּוְךָּבר ַעד ַהְּתִפָּלה ֵסֶדר ִּבְכָללּות .ַלַּתְחּתֹוִנים ֶׁשַפע ּוְלהֹוִריד ְלִהְזַּדֵּוג ֶׁשּיּוַכל

 ,ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ַעד ִמּיֹוֵצר .ַהְיִציָרה עֹוַלם ִנְקָרא ,יֹוֵצר ַעד ֶׁשָאַמר ִמָּברּוְך .ָהֲעִׂשָיה עֹוַלם ִנְקָרא

 מֹוִחין ֶׁשְּמִביִאים ִּפי ַעל ַאף .ָהֲאִצילּות עֹוַלם ִנְקֵראת ֶעְׂשֵרה ּוְׁשמֹוֶנה ,ַהְּבִריָאה עֹוַלם ִנְקָרא

 ְלַמָּטה ֶׁשִּנְמָצִאים ַּדֲאִצילּות א"ִמז ֲחָלִקים ֵיׁש ,ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה קֹוֶדם ַּגם ַּדֲאִצילּות א"זְּב

 אֹו ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשִּנְקָרִאים מֹוִחין ֶׁשל ְנמּוִכים ֲחָלִקים ֲעבּוָרם ְמִביִאים ְוָאנּו ,ע"בי ְּבעֹוָלמֹות

 ַּתְחּתֹוִנים ע"בי ִמּתֹוְך ֵּברּוִרים ְלַהֲעלֹות ִהיא ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה דַע ְוָהֲעבֹוָדה ,ְּכִדְלַקָּמן ַקְטנּות

 מֹוִחין ּוְמִביִאים ,ַּתְחּתֹוִנים ע"ְלבי ֶׁשָּיְרדּו ַּדֲאִצילּות ע"ִמבי ֲחָלִקים ְלַהֲעלֹות ְוַגם ,ְלַדְרָּגה ִמַּדְרָּגה

 ַׁשֶּיֶכת ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ַעד ָהֲעבֹוָדה ָלֵכן ,ַהֵּברּוִרים תַּבֲעבֹוַד ַלֲעזֹר ְלַמָּטה ֶׁשָּיַרד ַּדֲאִצילּות א"ְלז

   ָהֲעִלָּיה ֶאת ִהְׁשַלְמנּו ֶעְׂשֵרה ּוִבְׁשמֹוֶנה ,ְּכִדְלַקָּמן ְׁשַמע ִּדְקִריַאת ֶאָחד ִמְּלַבד ,ע"בי ְלעֹוָלמֹות

  .ֲאִצילּות ָלֵכן ִהיא ִנְקֵראת ,ָלֲאִצילּות  

 ְּבאֹוָתּה ִנְפָרדֹות ְּכתֹובֹות ְׁשֵּתי ֶׁשֵהן ,ְוִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ֵיׁש ְּכתֶֹבת ֶׁשְּלָכל ְלַקָּמן

 ִּבְתִפַּלת ַנֲעֵׂשית ֶׁשִהיא ָמקֹום ְּבָכל א"ְּדז מֹוִחין ְּכתֶֹבת ָּכל ֶׁשל ַהְּפִניִמּיּות ְּבִנַּית ,ְּכתֶֹבת

 .ֶעְׂשֵרה ִּבְׁשמֹוֶנה ּוִמְסַּתֶּיֶמת ,ַּבַּטְבָלה ֶׁשִּנְרֶאה ְּכִפי ַמעְׁש ְּקִריַאתִמ ַמְתִחיָלה ִהיא ,ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה

 ֶׁשִּתְהֶייָנה ץ"ַהש ְוַהֲחָזרֹות ֶעְׂשֵרה ַהְּׁשמֹוֶנה ְּתִפּלֹות ְלָכל ֲהָכָנה עֹוָׂשה ְּדיֹוֵצר ְׁשַמע ְּקִריַאתְוַה

ָּכל 

 ְּכִפי

 ְנָבֵאר



  ַהְּתִפָּלה ַדתֲעבֹו 'ג ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

כא 

 ֶׁשָּצִריְך ְוַהַּטַעם ,ִּבְלָבד ְּדַׁשֲחִרית ְלַלַחׁש ֲהָכָנה עֹוָׂשה ְּדָקְרָּבנֹות ְׁשַמע ְּקִריַאתְוַה ,יֹום ְּבאֹותֹו

 ַּדֲאִצילּות ע"ִמבי ְוֵחֶלק ,מֹוִחין ִסּלּוק ָהָיה ֶׁשַּבַּלְיָלה ֱהיֹות ,ְלַׁשֲחִרית ֲהָכָנה אֹוָתּה ֶאת ַּפֲעַמִים

 ָלֵכן ,ַּבּבֶֹקר ֲחָדִׁשים מֹוִחין ִביאְלָה ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים ּכַֹח יֹוֵתר ְצִריִכים ,ַּתְחּתֹוִנים ע"ְלבי ָיְרדּו

 ְּדָקְרָּבנֹות ְׁשַמע ְקִריַאת ֵּבין ִחּלּוִקים ַּכָּמה ַּגם ֵיׁש ִמֶּזה ּוְכתֹוָצָאה .ַּפֲעַמִים ֶזה ַעל חֹוְזִרים

 ְוֵכן .ְּכִדְלַקָּמן ֶׁשְּמִביִאים ְּדַקְטנּות ּוַבּמֹוִחין ,ַהּמֹוִחין ַהְמָׁשַכת ְּבאֶֹפן ְּדיֹוֵצר ְׁשַמע ְקִריַאתִל

   .יֹום ְלאֹותֹו ַהַּׁשֶּיֶכת ַעְרִבית ִלְתִפַּלת ֲהָכָנה ֶׁשל סּוג אֹותֹו ֶאת עֹוָׂשה ְּדַעְרִבית ְׁשַמע ְקִריַאת

  .מֹוִחין ִסּלּוק ֵאין ִּכי ,ְּדָקְרָּבנֹות ְׁשַמע ִּבְקִריַאת ְמַכְּוִנים לֹא ְּבַׁשָּבת  

ב ֶׁשַּמֲעֶלה ֶאת ַהֵּברּוִרים ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוְמַחֵּבר ֶאת "הּוא ְּבֵׁשם מַּכָּוַנת ַהַּקִּדיִׁשים 

ַהַּקִּדיׁש ֶׁשּקֹוֶדם הֹודּו ְמַחֵּבר ֶאת עֹוְלמֹות ָהֲעִׂשָּיה ְוַהְיִציָרה ּוַמֲעֶלה ֶאת ; ָהעֹוָלמֹות

ְׂשָפַתי ' ּוְבה, ה ְּבעֹוְלמֹות ַהְיִציָרה ְוַהְּבִריָאהַהַּקִּדיׁש ֶׁשּקֹוֶדם יֹוֵצר עֹוֶׂשה ֶאת אֹוָתּה ְּפֻעָּל, ַהֵּברּוִרים

ּוְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך ֶׁשַפע , ִּתְפַּתח עֹוִׂשים ֶאת אֹוָתּה ְּפֻעָּלה ְּבעֹוְלמֹות ַהְּבִריָאה ְוָהֲאִצילּות ְּבִלי ַקִּדיׁש

  ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ַהַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות , ִצילּותֵמָהֲאִצילּות ַלְּבִריָאה ְּכֵדי ְלַחֵּבר ֶאת עֹוַלם ַהְּבִריָאה ָלֲא

  .ֵמַהְּבִריָאה ָלֲאִצילּות  

ְמַכְּוִנים ְּבִׂשים ָׁשלֹום , ֶׁשָּבִנינּו ְלאֶֹרְך ָּכל ַהְּׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל אֹוָתּה ְּתִפָּלה

ְּבַקִּדיׁש .  ָלעֹוָלמֹות ַהַּתְחּתֹוִניםים ֶאת ַהֶּׁשַפעמֹוִריִדְוַאַחר ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה , ֶאת ַהִּזּוּוג

ְּבַקִּדיׁש ִּתְתַקֵּבל , ֶׁשַאַחר ְנִפיַלת ֲאַּפִים ַהֶּׁשַפע ִמְתַּפֵּׁשט ְּבעֹוַלם ָהֲאִצילּות ּוַמִּגיַע ִלְבִריָאה ַּדֲאִצילּות

ַהַּקִּדיׁש ,  ַמִּגיַע ָלֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּותַהֶּׁשַפעיר ֶׁשל יֹום ּוְבַקִּדיׁש ַאַחר ִׁש,  ַמִּגיַע ַלְיִציָרה ַּדֲאִצילּותַהֶּׁשַפע

ֶׁשַאַחר ֵאין ֵּכאלֵֹהינּו ְוַהַּקִּדיׁש ֶׁשַאַחר ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ּפֹוֲעִלים ְּבתֹוְך עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַהַּתְחּתֹון ְלַהֲעלֹות 

ּוְבָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ְמַכְּוִנים ְלהֹוִריד . ֱאָמר ַעל ְיֵדי ְיתֹוִמיםָלֵכן הּוא ֶנ, ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשְּצִריכֹות ִּתּקּון

ע ַּדֲאִצילּות "ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְמרּו ֶאת בי, ע ַּתְחּתֹוִנים"ע ַּתְחּתֹוִנים אֹורֹות ְמִקיִפים ַהַּׁשָּיִכים ְלבי"ְלבי

ְוֵכן ַאַחר ִמְנָחה ְוַעְרִבית . ּיִניַקת ַהִחיצֹוִניםע ַּתְחּתֹוִנים ַאַחר ָעֵלינּו ִמ"ֶׁשּיֹוְרִדים ֵמֲאֵליֶהם ְלבי

ִּבְכָללּות ָּכל . ּוְבָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ְמַכְּוִנים ְּכמֹו ְּבַׁשֲחִרית, ע ַּדֲאִצילּות"ְּבַקִּדיׁש ִּתְתַקֵּבל ַהֶּׁשַפע ַמִּגיַע ְלבי

ְוֵכן ַאַחר , ֹוָלמֹות ְוֶאת ַהֵּברּוִרים ֶׁשעֹוִׂשיםֵהן ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהע, ַּכָּונֹות ַהַּקִּדיִׁשים ַעד ָהֲעִמיָדה

ָהֲעִמיָדה ַּכָּונֹות ַהַּקִּדיִׁשים ֵהן ְלַהֲעלֹות ּוְלַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלמֹות ּוִמֵּמיָלא ַהֶּׁשַפע יֹוֵרד ּוִמְתַּפֵּׁשט 

  , תֶרטְֹּקם ַהּוּטִּפ ,םל יֹור ֶׁשיִׁשת "רע "ַפֶׁשא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו[ .ְלַמָּטה

   .]ַחֵּבַׁש ְלינּוֵלָע  

ִעַּקר 

ְלַאַחר 



  ַהְּתִפָּלה ֲעבֹוַדת 'ג ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

כב 

, ב ֵּתבֹות ַהַּקִּדיׁש ִמְּתִחָּלה ְוַעד ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא"ַּפַעם ַאַחת ְּבמ, ְּפָעִמים ְּבַקִּדיׁש' ד ב ְמֻרָּמז"מ

ח "ְועֹוד ַּפַעם ְּבכ, ק ְּדַאָּבא"ת וְוהּוא ְּבִחיַנ, חּוץ ֵמַהֵּתבֹות ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ַעד ָאֵמן

אֹוִתּיֹות ֶׁשל ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ַיַחד ִעם ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ֵּתַבת ִּדי 

ר ְוִיְתרַֹמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ֵּתבֹות ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַא' ְועֹוד ַּפֲעַמִים ְּבז, ק ְּדִאָּמא"ְוהּוא ְּבִחיַנת ו

  ר "ב ִּבְבִחיַנת ג"ן ֶׁשִּמְסָּפָרן מ"ָוִוי' ְוז, ר ְּדַאָּבא"ב אֹוִתּיֹות ִּבְבִחיַנת ג"ְּדֵיׁש ָּבֶהן מ, ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל

  .ְּדִאָּמא  

ְוֶזה נֹוֵתן ֶאת ַהּכַֹח , א ְּבַקִּדיׁש" נֹוְתִנים ְלזר ֶׁשִהְזַּכְרנּו ֵהן מֹוִחין ֶׁשַאָּבא ְוִאָּמא"ק ְוַהג"ַהו

ֵסֶדר ְּכִניַסת ַהּמֹוִחין ְּבַקִּדיׁש הּוא . א ַלֲעלֹות ְלעֹוָלם יֹוֵתר ָּגבַֹּה ּוְלַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלמֹות"ְלז

ְּבַקִּדיׁש ֶׁשּקֹוֶדם , ַקֵּבל ֶאת ַהּמֹוִחיןא ְי"ְוַהִּׁשּנּוי ִיְהֶיה ַרק ֵאיֶזה ז, אֹותֹו ֵסֶדר ְּבָכל ַהַּקִּדיִׁשים ְּכִדְלַקָּמן

, א ַּדֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּות"ַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלז, הֹודּו ֶׁשְּמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות ֶאת עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַלְיִציָרה

, ת עֹוַלם ַהְיִציָרה ְוָהֲעִׂשָּיה ַלְּבִריָאהֶׁשְּמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות ֶא, ְּבַקִּדיׁש ֶׁשּקֹוֶדם יֹוֵצר. ַוֲעִׂשָּיה ַּתְחּתֹוָנה

ְוַקִּדיׁש , ְּבַקִּדיׁש ֶׁשַאַחר ְנִפיַלת ֲאַּפִים. ִויִציָרה ַּתְחּתֹוָנה, א ִּדיִציָרה ַּדֲאִצילּות"ַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלז

ילּות ּוְלַהֲעלֹוָתם ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ע ַּדֲאִצ"ֶׁשְּמַכְּוִנים ְלַחֵּבר ֶאת עֹוָלמֹות אבי. ֶׁשַאַחר ְקִריַאת ַהּתֹוָרה

ּוְבִריָאה , א ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות"ַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלז, ֶׁשַּמִּגיַע ַלְּבִריָאה ַּדֲאִצילּות, ֶׁשַפע ַהְּתִפָּלה

לּות ּוְלַהֲעלֹוָתם ְּכֵדי ְלַקֵּבל ע ַּדֲאִצי"ְּבַקִּדיׁש ִּתְתַקֵּבל ֶׁשְּמַכְּוִנים ְלַחֵּבר ֶאת עֹוָלמֹות אבי. ַּתְחּתֹוָנה

, א ִּדיִציָרה ַּדֲאִצילּות"ַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְּבַׁשֲחִרית ְלז, ֶׁשַּמִּגיַע ִליִציָרה ַּדֲאִצילּות, ֶאת ֶׁשַפע ַהְּתִפָּלה

ְּבַקִּדיׁש ַאַחר ִׁשיר . ֹוָנהא ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות ּוְבִריָאה ַּתְחּת"ּוְבִמְנָחה ַעְרִבית ְלז. ִויִציָרה ַּתְחּתֹוָנה

, ּוְלַהֲעלֹוָתם ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ֶׁשַפע ַהְּתִפָּלה, ע ַּדֲאִצילּות"ֶׁשְּמַכְּוִנים ְלַחֵּבר ֶאת עֹוָלמֹות אבי. ֶׁשל יֹום

ְּבַקִּדיׁש ַאַחר . ָּיה ַּתְחּתֹוָנהַוֲעִׂש, א ַּדֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּות"ַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלז. ֶׁשַּמִּגיַע ַלֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּות

ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה , )ַּגם ַאַחר ִמְנָחה ְוַעְרִבית(ְוַקִּדיׁש ַאַחר ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח , ֵאין ֵּכאלֵֹהינּו

א ַּדֲעִׂשָּיה "ּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלזַה, ַהַּתְחּתֹון ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשְּצִריכֹות ִּתּקּון ִמַּדְרָּגה ְלַדְרָּגה

  ֶׁשְּמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות ֶאת , ְּבַקִּדיׁש ֶׁשּקֹוֶדם ֲעִמיָדה ְּבִמְנָחה ְוַעְרִבית. ַוֲעִׂשָּיה ַּתְחּתֹוָנה, ַּדֲאִצילּות

  . ַּתְחּתֹוָנהא ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות ּוְבִריָאה"ַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלז, ע ַלֲאִצילּות"עֹוָלמֹות בי  

 ִנְקָרִאים ת"חג ,ִעּבּור ִנְקָרִאים ַהּמֹוִחין ֶׁשל י"נה[ .ַקִּדיׁש ְּבָכל ַהָּקבּוַע ַהּמֹוִחין ְּכִניַסת

 .]ַּגְדלּות ִנְקָרא ַהְּכָלִלי ר"ַהג ֶׁשהּוא ד"ְוַהחב ,ַהְּכָלִלי ק"ַהו ֵהם ְּבַיַחד ּוְׁשֵניֶהם ,ְיִניָקה

 ,ק"ו ִנְכָנס ְׁשֵמיּהִּב ,ְּדַאָּבא ִּדיִניָקה ק"ו ִנְכָנס ְוִיְתַקֵּדׁשִּב ,ְּדִאָּמא ִּדיִניָקה ק"ו סִנְכָנ ִיְתַּגֵּדלְּב

ֵׁשם 

ְּבִחינֹות 

 ֵסֶדר



  ַהְּתִפָּלה ֲעבֹוַדת 'ג ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

כג 

 ]ְיִחיָדה[ ֶּכֶתר ִנְכָנס ְוֵכן ,ְּדַאָּבא ְּדִעּבּור ר"ְּדג ק"ְוו ק"ו ִנְכָנס ַרָּבאְּב ,ְּדִאָּמא ְּדִעּבּור ר"ְּדג ק"ְוו

 ְיִחיָדה[ ְוָחְכָמה ְוֶכֶתר ,ְּדַאָּבא ]ַחָּיה[ ָחְכָמה ִנְכָנס ְמִׁשיֵחּהִּב .ִויִניָקה ִעּבּורְּד ר"ְּדג ר"ְּדג ,ְּדַאָּבא

 ִּדיִניָקה ר"ְּדג ק"ו ִנְכָנס ָהִראׁשֹון ָאֵמן ְוִאְמרּוִּב .ִויִניָקה ְּדִעּבּור ר"ְּדג ר"ְּדג ,ְּדִאָּמא ]ְוַחָּיה

 ק"ו ִנְכָנס ְוִיְתַהָּללִּב ,ִויִניָקה ְּדִעּבּור ר"ְּדג ר"ְּדג ,ְּדִאָּמא ]ְנָׁשָמה[ ִּביָנה ִנְכָנס ָעְלַמָּיאְּב ,ְּדִאָּמא

 ְּדִעּבּור ר"ְּדג ר"ְּדג ,ְּדַאָּבא ]ְנָׁשָמה[ ִּביָנה ִנְכָנס ְּבָעְלָמא ַדֲאִמיָרןְּב .ְוִאָּמא ְּדַאָּבא ְּדַגְּדלּות ר"ְוג

י ֵרֲחם ַאַעל ַּפָכים ְּבִנְּוַכן ְמ ֵכמֹוְּכ. ְּדַאָּבא ִּדיִניָקה ר"ְּדג ק"ו ָנסִנְכ ַהֵּׁשִני ָאֵמן ְוִאְמרּוִּב ,ִויִניָקה

ם ָתיק אֹוִּתְמַהְל, יםִהלֹת ֱאמֹוֵׁשים ְּבִאָּבת ֶׁשנּוְטַקין ְּדִחם מֹוֵהר ֶׁשּוּב ִעה אֹויָקיִנין ִּדִחים מֹויִסִנְכַּמֶׁש

ר ֵאָבְמ, תלּוְד ַּגנּוְסַנְכא ִהן לִֹיַדֲעי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו, ה"ת הויֹומֵׁשים ְּבִאָּבת ֶׁשלּוְדַגין ְּדִחי מֹוֵדל ְיַע

ל  ֶׁשיׁשִּדַּקל ַהת ֶׁשנּוְטַּקת ַהיק ֶאִּתְמל ַממֹוְתל ֶא ֶׁשיׁשִּד ַקתֹול אֹות ֶׁשלּוְדַּגַהֶׁש' יםִמֲחי ַרֵרֲעַׁש'ַה

ַהַּטַעם . הָקָּתְמַהת ַהים ֶאִׂש עֹוסּוְנְכא ִנלֹן ִיַדֲעא ַו"ל ז ֶׁשֹואׁשל רַֹעֵּמין ֶׁשִחֹוּמַה ֶׁשאֹו. םֹוּיַה

  ֶׁשֶּזה אֹותֹו ַטַעם ְּכמֹו ְּבֵליל ֶּפַסח ֶׁשַּמְכִניִסים ' ֶּׁשֶמן ָׂשׂשֹון'ְמָבֵאר ַה, ֶׁשַּמְכִניִסים ְיִניָקה ִלְפֵני ִעּבּור

  .ָתם ֵמַהּמֹוִחין ְּדִעּבּורְוִלְמנַֹע ֶאת ְיִניָק, ְלַסֵּלק ֶאת ַהְּקִלּפֹות, ַּגְדלּות ִלְפֵני ַקְטנּות  

ע ַּדֲאִצילּות ֶׁשָעלּו "ֶאָּלא ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבעֹוָלמֹות בי, ַּכָּוַנת ַהַּקִּדיִׁשים ְּבַׁשָּבת ִהיא ְּכמֹו ְּבחֹול

  ְיִציָרה , ַּדֲאִצילּותְּכגֹון ְּבִריָאה ַּדֲאִצילּות . ָלֵכן ְמַכְּוִנים ַּפֲעַמִים ַּדֲאִצילּות, ִלְמקֹוָמם ַּבֲאִצילּות

  .ַוֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּות ַּדֲאִצילּות, ַּדֲאִצילּות ַּדֲאִצילּות  

  
  

ֵסֶדר 



  ַהְּתִפָּלה ֲעבֹוַדת 'ג ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

כד 

ע "ְוַאַחר ָהֲעִמיָדה ְּכֶׁשבי, ע ַּתְחּתֹוִנים ֶׁשּלֹא ָיכְֹלנּו ַלֲעׂשֹות קֹוֶדם ָהֲעִמיָדה"ֵּברּוִרים ְּבבי

ֵּברּוִרים , ע ַּתְחּתֹוִנים ְועֹוִׂשים אֹוָתם"ר ּכַֹח ִלְפעֹול ְּבביֵיׁש יֹוֵת, ַּדֲאִצילּות ִנְמָצִאים ָּבֲאִצילּות

ֶאת ַהִּזּוּוג ָהִראׁשֹון ְמַכְּוִנים ִּבְנִפיַלת ַאַּפִים , ִזּוּוִגים ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל' ֵאּלּו ַנֲעִׂשים ִּבְכָללּות ַעל ְיֵדי ג

ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ' ְּבָכל'ּוִבְתִחַּלת ַאְׁשֵרי ְּבֵתַבת , ִחיַנת ֶנֶפׁשְוהּוא ַרק ִּבְב' ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין'ְּבֵתבֹות 

קֹולֹות ֶׁשל ָרֵחל ֶׁשְּמֻעֶּבֶרת ' ֵּתבֹות ְּכֶנֶגד ע' ֵיׁש ע' ַיַעְנָך'ּוְבִמְזמֹור . ִמְזַּדְּוִגים ׁשּוב ִּבְבִחיַנת רּוַח

, ְלּוָבא ְלִצּיֹון ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ִמְזַּדְּוִגים ׁשּוב ִּבְבִחיַנת ְנָׁשָמהּוֵבין ִמְזמֹור ַיַעְנָך . ֵמַהֶּׁשַפע ּוְצִריָכה ְלהֹוִליד

, ּוִבְקֻדַּׁשת ּוָבא ְלִצּיֹון ָרֵחל מֹוִליָדה ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבעֹוַלם ַהְּבִריָאה ַּדֲאִצילּות ֶׁשֲעַדִין ִנְמָצא ָּבֲאִצילּות

  , "ְׁשֵאר"ָלֵתת ְלָרֵחל , "ַאְׁשֵרי"ְוֵכן ְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת . ֶרְך ַהֵּלָדהְוָאנּו מֹוִריִדים ָלּה ֶׁשַפע ִּבְקֻדָּׁשה זֹו ְלצֹ

  .ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ֶׁשַפע ַהָּמזֹון ְוַהַּפְרָנָסה  

 ,ְלִמְנָחה ַּגם ַמְסִּפיִקים ַׁשֲחִרית ֵּברּוֵרי ִּכי ,ָהֲעִמיָדה קֹוֶדם ֵּברּוִרים ְמַכְּוִנים לֹא ִמְנָחה

   ֵּברּוִרים ּוְמָבְרִרים ,ַלְיָלה ֶׁשֶּזה ִמּׁשּום ַּתְחּתֹוִנים ִויִציָרה ֵמֲעִׂשָּיה ְלָבֵרר ּכַֹח ָלנּו ֵאין ְרִביתּוְבַע

  .ִּבְלָבד ַהְּבִריָאה ֵמעֹוַלם ָהֲעִמיָדה ַעד  

ֵיׁש ַּגם ְיִריָדה ,  ַהַּתְחּתֹוִניםע"ע ַּדֲאִצילּות ֶׁשּיֹוֵרד ְלבי"ֶזה ֶׁשֵּיׁש ְיִריָדה ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה ְּבבי

ּוִבְׁשִביל ֶזה עֹוִׂשים ִּתּקּון , ִלְנֻקַּדת ַהֶּכֶתר ְּדָרֵחל ַּדֲאִצילּות ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַלְּבִריָאה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה

ְנֻקּדֹות ֶׁשל ' ֹוְרדֹות ַהטְוי, ּוְבאֹור ַהּבֶֹקר עֹוָלה ְנֻקַּדת ַהֶּכֶתר ֲחָזָרה ָלֲאִצילּות, ֲחצֹות ְלִהְתַאֵּבל ַעל ֶזה

  ּוַמֲעִלים אֹוָתם ִּבְתִחַּלת ָּכל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּבַיַחס ַלְּכתֶֹבת ֶׁשְּמַכְּוִנים , ְסִפירֹות ֶׁשָהיּו ְלַמְעָלה' ַהט

  .ָׁשם  

 ָּכל יֹום ְוָכל ְּתִפָּלה ֵהם ֶׁשל ָּכל ְּתִפָּלה ֵהם מֹוִחין ֲחָדִׁשים ְלַגְמֵרי ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֵאיְך

, ִקְּבלּו ִמְסַּתְּלִקים ֵמֶהם' א ְונּוְק"ְוַאַחר ַהְּתִפָּלה ַהּמֹוִחין ֶׁשז, ְּכתֶֹבת ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי ָּבעֹוִבי

ְרִׁשימּו ֶׁשל ְוָה, א ְּבסֹוד ַהְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ֶׁשּלֹוְבִׁשים ָּכל ַהּיֹום"ְוִנְׁשָאר ַרק ְרִׁשימּו ֵמַהּמֹוִחין ְלז

, ָּכל ַהּיֹום ֵמָהְרִׁשימּו ֶׁשָּלּה ְּבסֹוד ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד' א ֵמִאיר ַלּנּוְק"ְוז, א"ִנְכָנס ְּבתֹוְך ָחֶזה ְּדז' ַהּנּוְק

ת ֶטֶעַמְתִמ' ְוַהּנּוְק, א ַרק ַמִּקיף"ְוִנְׁשָאר ְלז, א"ּוַבַּלְיָלה ְּכֶׁשֵאין ְּתִפִּלין ִמְסַּתֵּלק ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ז

ְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ָלּה ֶאת ' ְוַהּנּוְק. הָּדֻקת ְניַנִחְבה ִּביָרִפל ְסָּכית ִמיִרִׂשת ֲעיֹוְהת ִלֶרֶזחֹוְו

. א"ֶּבָחֶזה ְּדזְוִיָּׁשֵאר , ֶׁשָהְרִׁשימּו ֶׁשָּלּה לֹא ִיְסַּתֵּלק ְלַגְמֵרי, "ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּבָך", ֶהָאַרת ָהְרִׁשימּו

ּוְמַכְּוִנים ַּבְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד , ּוַבּבֶֹקר ְּכֶׁשַּמִּניִחים ְּתִפִּלין חֹוְזִרים ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהּמֹוִחין ֶׁשל יֹום קֹוֶדם

ֵיׁש 

  ִּבְתִפַּלת

ִמְלַבד 

ַהּמֹוִחין 



  ַהְּתִפָּלה ֲעבֹוַדת 'ג ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

כה 

א ְּבסֹוד "ל זּוְלָקְׁשָרּה ִּבְזרֹוַע ְׂשָמאִלי ֶׁש, ְלַהֲעלֹות ֶאת ְנֻקַּדת ַהֶּכֶתר ְּדָרֵחל ֵמַהְּבִריָאה ָלֲאִצילּות

  ּוְכֶׁשַּמִּניִחים , א"ּוְלָהִאיר ָלּה ֵמָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהּמֹוִחין ְּדֶאְתמֹול ֶׁשִּנְמָצִאים ֶּבָחֶזה ְּדז, ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד

  .א"ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ְמַכְּוִנים ְלָהִאיר ֶאת ֶהָאַרת ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהּמֹוִחין ְּדֶאְתמֹול ְלז  

 ִנְקָרא ֶׁשַּתְחָּתיו ַהַּפְרצּוף ְּבתֹוְך ַהִּנְכָנס ַהַּתְחּתֹון ַהֵחֶלק ,ֶצֶלם ִנְקֵראת ַהּמֹוִחין ֶׁשְּכָללּות ְלֵעיל

 ֵיׁש ִּבְפָרטּות מֹוִחין ֶׁשל ְּכתֶֹבת ָּכל ְּבתֹוְך ְוֵכן ,ם"ל ִנְקָרִאים ַהְּמִקיִפים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהֲחָלִקים 'צ

   ,ָקָטן ְלֶיֶלד ֶׁשּנֹוְתִנים מֹוִחין ִּבְבִחיַנת ְוֵהם ,ְּכתֶֹבת אֹוָתּה ֶׁשל ַהַּתְחּתֹון ַלֵחֶלק ֶׁשַּׁשָּיִכים ְטנּותְּדַק מֹוִחין

  .ם"ל ּוְבִחיַנת 'צ ְּבִחיַנת ֵיׁש ְוִלְׁשֵניֶהם ,ְּכתֶֹבת אֹוָתּה ֶׁשל ָהֶעְליֹון ַלֵחֶלק ֶׁשַּׁשָּיִכים ְּדַגְדלּות מֹוִחין ְוֵיׁש  

 ֶׁשל ַהָּפִנים ,ָאחֹור ּוְבִחיַנת ָּפִנים ְּבִחיַנת ְמַקֵּבל א"ֶׁשַהז מֹוִחין ֶׁשל ְּכתֶֹבת ְלָכל ֵיׁש ֵכן

 ִנְכָנִסים ּוְתבּוָנה ס"יש ֶׁשל ְוָהָאחֹור ,א"ז ֶׁשל ַהָּפִנים ִלְבִחיַנת ִנְכָנִסים ּוְתבּוָנה ס"יש

 ָּפִנים ס"יש ֶׁשל ְוָלָאחֹור ,ְּדָאחֹור ָאחֹור ַהְּתבּוָנה לֶׁש ָלָאחֹור קֹוֵרא ש"ָהרש .א"ְּדז ָלָאחֹור

 ֶּדֶרְך ֶׁשָּנִבין ְּכִפי ,ְּדָפִנים ָּפִנים ס"יש ֶׁשל ְוַלָּפִנים ,ְּדָפִנים ָאחֹור ַהְּתבּוָנה ֶׁשל ְוַלָּפִנים ,ְּדָאחֹור

 ִּדְנָבֵאר ',ְונּוְק ֲאִריְך אֹו ,ְוִאָּמא ַאָּבא ְולֹא ,ּוְתבּוָנה ס"יש ַּבַּטְבָלה ֶׁשִצַּיְרנּו ַהִּסָּבה .ַהַּטְבָלה

 מֹוִחין נֹוְתִנים ֵהם ֶׁשִּלְפָעִמים ֶאָּלא ,א"ְלז ַהּמֹוִחין ֶאת נֹוְתִנים ּוְתבּוָנה ס"יש ֶׁשָּתִמיד ְלַקָּמן

 ּוַמה ,ְּתִפָּלה ּהאֹוָת ֶׁשל ַהְּכתֶֹבת ְלִפי ',ְונּוְק ֲאִריְך ֶׁשל מֹוִחין ְוִלְפָעִמים ,ְוִאָּמא ַאָּבא ֶׁשל

 ְמקֹום ַעל ִהְתַּפֵּׁשט ַאָּבא ַּכֲאֶׁשר ֶזה ,ְוִאָּמא ֵמַאָּבא ָיָׁשר ְמַקֵּבל א"ֶׁשז אֹוְמִרים ָאנּו ֶּׁשִּלְפָעִמים

   ,ַאַחת ְנֵקָבה ִּבְבִחיַנת ְוֵהם ְּתבּוָנה ְמקֹום ַעל ִהְתַּפְּׁשָטה ְוִאָּמא ,ֶאָחד ָזָכר ִּבְבִחיַנת ְוֵהם ס"יש

   .ְלַהֲאִריְך ַהָּמקֹום ָּכאן יןְוֵא  

  ).הציור של פנים ואחור הוא לפי הידוע מפרצוף עתיק(
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  ַהְּתִפָּלה ֲעבֹוַדת 'ג ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

כז 

  

 מֹוִחין ֶׁשל ְּכתֶֹבת ָּכל ֵאיְך ְוִנְרֶאה ,ֵּפרּוט יֹוֵתר ִעם ,ַעָּתה ֶׁשָרִאינּו ְּכמֹו ְּבִדּיּוק ַטְבָלה ִנְרֶאה

 .ְולם 'צ ְוַגְדלּות ,ְולם 'צ ַקְטנּות ,ִמְׁשְּבצֹות ְלַהְרֵּבה ִמְתַחֶּלֶקת ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ִּבְתִפַּלת ִניםֶׁשּבֹו

 ְוֵכן ,ד"ְּדכחב ד"ְולחב ,ד"ְּדכחב ְלֶכֶתר ,ד"כחב ִנְקֵראת ֶׁשִּבְכָללּות ַהַּגְדלּות ֶאת ְמַחְּלִקים ֵכן ְּכמֹו

 ,ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה סֹוף ַעד ְׁשַמע ִמְּקִריַאת ְמִביִאים ֶזה ָּכל ְוֶאת ,ִמֶּשּלֹו ֲחֻּלָקה ְלעֹוד ַהֶּכֶתר ֶאת ְמַחְּלִקים

 ,ְּדַגְדלּות ַּבּמֹוִחין ,ֵאֶליָה ַהַּׁשֶּיֶכת ַּבְּכתֶֹבת אֶֹפן ְּבאֹותֹו ּוְתִפָּלה ְּתִפָּלה ְּבָכל ַעְצָמּה ַעל חֹוֶזֶרת זֹו ֲחֻּלָקה

 ֶׁשאֹותֹו ְלחֹול טֹוב ְויֹום ַׁשָּבת ֵּבין ֶאָחד ֶהְבֵּדל ַרק ֵיׁש ,ְלחֹול ְוַגם ,טֹוב ְויֹום ָּבתְלַׁש ַּגם הּוא ַהִּצּיּור

   ָקבּוַע הּוא ַהֵּסֶדר טֹוב ְויֹום ְבַׁשָּבת ִּכי ,ְּבחֹול ַרק הּוא ַהִּצּיּור ָּכל ְּדַקְטנּות ּוְבמֹוִחין .ְלַקָּמן ְנָבֵאר

  .ְּדַקְטנּות מֹוִחין ֶׁשל ַהְמָׁשָכה ֵאין ּוְבֶאָחד ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַמע ס"יש לֶׁש ָׁשֵלם ֶצֶלם ֶׁשַּמְכִניִסים  

, ְּכִריעֹות ּוְזִקיפֹות ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִמָּמֵגן ַאְבָרָהם ָוֵאיָלְך' ַהְכָנַסת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֵהם ְּבג

ְוַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ִנְכָנִסים ֵחֶלק . ָרָכה ִראׁשֹוָנהְוִעַּקר ַהְכָנַסת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ֵהם ִּבְב

ּוִמְלַבד ֶזה , ֵמַעְצָמם קֹוֶדם ְקִריַאת ְׁשַמע ְוֵחֶלק ְּבֵתבֹות ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְוֵתַבת ֶאָחד ִּדְקִריַאת ְׁשַמע

 .יַאת ְׁשַמע ַּכְּמפָֹרט ַּבַּטְבָלה ְלַקָּמןק ְּדַגְדלּות ִּדְתבּוָנה ְּבֵתַבת ֶאָחד ֶׁשל ָּכל ְקִר"ַמְתִחיִלים ְלָהִביא ו

  וגם הם נכנסים מעצמם קודם קריאת , כמו כן יש מוחין יותר קטנים מהמוחין דקטנות שנקראים מוחין דעיבור(

  .) שמע  

ֶׁשל ַהּמֹוִחין ' צִנְרֶאה ַּבַּטְבָלה ֶׁשִעַּקר ַהֵּפרּוט הּוא ְּבָׁשְרֵׁשי ַהּמֹוִחין ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלֶּכֶתר ֶׁשל ַה

ְּגבּורֹות ְּדַדַעת , ֲחָסִדים ְּדַדַעת ְּדֶכֶתר, ִּביָנה ְּדֶכֶתר, ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֲחֻּלָקה ְלָחְכָמה ְּדֶכֶתר, ְּדַגְדלּות

  ת ֶׁשל ְּכִריעֹות ּוְזִקיפֹו' ּוִמְתַחֶּלֶקת ִּבְכָללּות ְלג, ג ְּדֶכֶתר"ב חו"ֲחֻּלָקה זֹו ִנְקֵראת ְּבִקּצּור חו, ְּדֶכֶתר

  .ִמָּמֵגן ַאְבָרָהם ָוֵאיָלְך, ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה  

 ,א"ז ְלתֹוְך ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְכִניִסים ֶׁשָאנּו ַּבְּתִפָּלה ַהְּמקֹומֹות ֶאת ַרק ַמְרָאה ֶׁשַהַּטְבָלה ְלַצֵּין

 ֶׁשְּנָבֵאר ְּכִפי ְּבַאֲהָבה ּוְבֵתַבת ,ְׁשַמע ִּדְקִריַאת ְּבֶאָחד ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַהּמֹוִחין ַהְמָׁשַכת ֶאת ְולֹא

 ַעד א"ז ְּבתֹוְך אֹוָתם ֶׁשּדֹוִחים ַהְּדִחּיֹות ְּבִלי א"ְלז ַהּמֹוִחין ְּכִניַסת ֶאת ַרק ַמְרָאה ַהַּטְבָלה ְוֵכן ,ְלַקָּמן

 ,ְויֹוְצִאים ִנְכָנִסים ְוׁשּוב ,םְויֹוְצִאי ִנְכָנִסים ַהּמֹוִחין ִראׁשֹוָנה ִּבְבָרָכה ְוֵכן .ִלְמקֹוָמם ַמִּגיִעים ֶׁשֵהם

   ּוָמַתי ְלִהָּכֵנס ַמְתִחיל ָמַתי ִּבְכָללּות ָּכַתְבנּו ָלֵכן ,ְּדָמֵגן ה"הוי ַאָּתה ְּבָברּוְך ָהַאֲחרֹוָנה ַּבַּפַעם ְוִנְכָנִסים

  ).'בפרק וטבלאות אלו יבארו באריכות לקמן ( .יֹוֵתר ֵּפַרְטנּו ַהַהְׁשָלָמה ּוְבַטְבַלת .ִמְסַּתֵּים  

  

  ְלַהָּלן

ִעַּקר 

ְוֵכן 
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  ָהעִֹבי סֹוד ְוִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ד"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ל 

  ד ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות סֹוד ָהעִֹבי"פ

, ִּבְבִחיַנת ְנָׁשָמה ְוגּוף, עֹוד ֲחֻלָּקה ְּבתֹוְך ָּכל ְּכתֶֹבת ֶׁשל מֹוִחין ֶׁשִּנְקֵראת ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות

  ְּבַיַחס ַלִחיצֹוִנּיּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִּתּקּון עֹוָלמֹות ֶׁשֵהם ,  הּוא ִּבְבִחיַנת ִּתּקּון ְנָׁשמֹותְּפִניִמּיּות

  . ּגּוף ֶׁשל ַהְּנָׁשמֹות  

 ,זֹו ֵמַעל זֹו ְּדָרגֹות ַּבּמֹוִחין ֶׁשֵּיׁש ֶׁשְּכֵׁשם ְלַהְקִּדים ָצִריְך ְוִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ִעְנַין ְלָהִבין

 ָהרֹאׁש ַעד ֵמָהַרְגַלִים ָאָדם צּוַרת ַהְמַסְּמלֹות ,ּוְמִקיִפים ְּפִניִמִּיים אֹו ,ר"ְוג ק"ו ִּבְבִחיַנת

 ֶׁשל ֲחֻּלָקה עֹוד ֵיׁש ָּכְך ,ָהאֶֹרְך ְלָכל ְּדָרגֹות ֶׁשֵהם ֶׁשָּלֶהם ְוָאחֹור ָּפִנים ְוֵיׁש .ַּדְרָּגה ֵמַעל ַּדְרָּגה

 ַהּקֹוֶדֶמת ַהַּדְרָּגה ָּכל ֶאת ְמִקיָפה ַהָּבָאה ַהַּדְרָּגה ַּכֲאֶׁשר ,עִֹבי ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ְוִחיצֹוִנּיּות ּותְּפִניִמּי

 ֶאת ַמִּקיף ֶׁשָהעֹור ּוְכמֹו ַהְּנָׁשָמה ֶאת ַמִּקיף ֶׁשַהּגּוף ְּכמֹו ַהְּצָדִדים ּוִמָּכל ְלַמָּטה ַעד ִמְּלַמְעָלה

 ,ַעְצָמּה ִמֶּׁשל ְוַרְגַלִים ְורֹאׁש ְוָאחֹור ָּפִנים ֵיׁש ְוִחיצֹוִנּיּות ִּבְפִניִמּיּות ַּדְרָגה ְלָכל ָלאּוִמֵּמי ,ַהּגּוף

 ָחׁשּוב יֹוֵתר הּוא ִּבְפִניִמּיּות ֶּׁשּיֹוֵתר ּוַמה ,ַהְּבִחינֹות ָּכל ֶאת ֶאָחד ְלָכל ֵיׁש ְוַלּגּוף ֶׁשַּלְּנָׁשָמה ְּכמֹו

   ְּדָרגֹות ַאְרַּבע ְוֵיׁש ,ֵמֶהם ַהְּפִניִמי ֶׁשל ּגּוף ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם חּוץ ְּכַלֵּפי ֶׁשּפֹוִנים םַלֲחָלִקי ְּבַיַחס

  .ְּכִדְלַקָּמן ְּדחֹול ַׁשֲחִרית ִּבְתִפּלֹות ָּבֶהם ְמַכְּוִנים ֶׁשָאנּו ְוִחיצֹוִנּיּות ִּבְפִניִמּיּות  

 ּוְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַׁשֶּיֶכת ְּבַׁשֲחִרית ְּדחֹול ַלֵחֶלק ֶׁשִּנְקָרא יַאת ְׁשַמעְקִרַהַּטְבָלה ֶׁשֶהְרֵאנּו ַּבֲעבֹוַדת 

ְוַיַחד ִאּתֹו ְמַכְּוִנים ֶאת ִּבְנַין , ְּדָרגֹות' ְּפִניִמּיּות ִּדְפִניִמּיּות ֶׁשהּוא ַהְּפִניִמי ְּביֹוֵתר ִמּתֹוְך ַהד

, ַהֲחָלִקים ַהָּבִאים ִנְקָרִאים ִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות' ְוג, ִדְלַקָּמןְּכ' ַּפְרצּוף ַהַּבת ּוְנִסיָרה ְוִזּוּוג ְוכּו

ְוָהֲעבֹוָדה ָּבֶהם ִהיא ֲהָבַאת ַצְלֵמי מֹוִחין ִּבְלָבד , ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ּוְפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות

 ֶׁשֲעבֹוַדת ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ַעד ְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעילּו, ת ִּדְפִניִמּיּותַּכֲהָכָנה ְלַהִּגיַע ָלֲעבֹוָדה ֶׁשל ְּפִניִמּיּו

. ּוַמֲעִלים ֶאת ָהעֹוָלמֹות ִמַּדְרָּגה ְלַדְרָּגה ַעד ֶׁשַּמִּגיִעים ַלֲאִצילּות, ע"ָהֲעִמיָדה ִהיא ָּבעֹוָלמֹות בי

ְּדִחיצֹוִנּיּות ִהיא ,  ֵמִחיצֹוִנּיּות ִלְפִניִמּיּותָּבֳעִביָנִסים ַּגם ע ַלֲאִצילּות ִנְכ"ּוְכֵׁשם ֶׁשעֹוִלים ָּבאֶֹרְך ִמבי

  ּוְדָרגֹות ֵאּלּו ַמְלִּביִׁשים ַעל ] י"עִֹב אֹוִתּיֹות ע"בי[, ע ְּבַיַחס ַלְּפִניִמּיּות ֶׁשִּנְקָרא ֲאִצילּות"ְּבִחיַנת בי

  . ְמַכְּוִנים ִּבְתִפּלֹות ַׁשֲחִרית ְּדחֹולּוֲאַנְחנא ֶׁשָּבֶהם "י ְּדִביָנה ְּדז"ַהְּכתֹובֹות ֶׁשל נה  

   אֹוָתּה ְמִביִאיםּו, ֶׁשִּנְקֵראת ִחיצֹוִנּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ַׁשֶּיֶכת ִלְדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַּגם ַמֲעֶׂשה

  .  ְויֹוֵצרְקִריַאת ְׁשַמעּוְתִפיִלין ּוי ְּבָרכֹות ְוִציִצית " ֶׁשל ִיּטֹול ָיָדיו ִויַפֶּנה ְוחְבִדּבּור ּוְּבַמֲעֶׂשה

 ּוְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ְיֵדי ִּדּבּור ִּב ְמִביִאיםַהַּדְרָּגה ֶׁשִּנְקֵראת ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות

ֵיׁש 

 ִּבְׁשִביל

ָּכל 

ַהַּדְרָּגה 

ֶאת 



  ָהעִֹבי סֹוד ְוִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ד"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

לא 

ת "ד חג" נֹוָלִדים ְוִנְכָנִסים ְלחב ְׁשַמעִּדְקִריַאתַהְיינּו ְּבֶאָחד , ְּכַהְׁשָלָמה ִלְתִפִּלין ּוְׁשָאר ִעְנַין ַהַּמֲעֶׂשה

  , ּוֶבֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ָּבֲעִמיָדה נֹוָלִדים ַהּמֹוִחין ְּדאֹור ַמִּקיף, א ַהּמֹוִחין ְּדאֹור ְּפִניִמי"י ְּדז"נה

  .א ַהְמִקיִפים"ּוֶבֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ִנְכָנִסים ְלז  

,  ּוְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרהְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ְיֵדי ִּדּבּור ִּבְמִביִאיםה ֶׁשִּנְקֵראת ִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות ַהַּדְרָּג

ֶּבֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי , א"ד ְּדז" נֹוָלִדים ְוִנְכָנִסים ַהּמֹוִחין ְּדאֹור ְּפִניִמי ְלחבִּדְקִריַאת ְׁשַמעְּבֶאָחד 

א ַהּמֹוִחין ְּדאֹור "ֶּבֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ִנְכָנִסים ְלז, ּמֹוִחין ְּדאֹור ַמִּקיףֲאבֹוֵתינּו נֹוָלִדים ַה

ֲחָסִדים 'ּוַב, ַקִּוים' א ְּבג"ת ְּדז"ּוְבַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ִנְּדִחים ַהּמֹוִחין ְּדאֹור ְּפִניִמי ְלחג, ַמִּקיף

  ִנְּדִחים ַהּמֹוִחין ְּדאֹור ְּפִניִמי ' קֹוֵנה ַהּכֹל'ּוְב, א"ין ְּדאֹור ְּפִניִמי ְלֶנַצח ְוהֹוד ְּדזִנְּדִחים ַהּמֹוִח' טֹוִבים

  .א"ַלְיסֹוד ְּדז  

 יםַׁשָּיִכ ְּבָרכֹות י"ְוח ָיָדיו ְוִיּטֹול ְיַפֶּנה ,ְּדִחיצֹוִנּיּות ַהִחיצֹוִנּיּות ַּבֲעבֹוַדת עֹוָלמֹות 'ד ֶׁשל ֲחֻּלָקה ֵיׁש

 ְּתִפִּלין ,ַהְיִציָרה עֹוַלם ֶׁשל ְּדִחיצֹוִנּיּות ן"ַלזו ַׁשֶּיֶכת ִציִצית ,ָהֲעִׂשָּיה עֹוַלם ֶׁשל ְּדִחיצֹוִנּיּות ן"ַלזו

 ֶׁשל ְּדִחיצֹוִנּיּות ן"ַלזו ַׁשָּיִכים רֹאׁש ֶׁשל ּוְתִפִּלין ,ַהְּבִריָאה עֹוַלם ֶׁשל ְּדִחיצֹוִנּיּות ן"ַלזו ַׁשָּיִכים ָיד ֶׁשל

 ְּבִחיַנת ֵהם נּוֶׁשִהְזַּכְר ֵאּלּו ,ִמֶׁשּלֹו ְוִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל ֵיׁש ֵכן ְּכמֹו .ָהֲאִצילּות עֹוַלם

 ןְמקֹוָמ ֵאיֶזהּו ְּבֶפֶרק מֹוִחין ַצְלֵמי לֹו ְמִביִאים ָהֲעִׂשָּיה עֹוַלם ֶׁשל ִּדְפִניִמּיּות ן"ְוַהזו ,ִחיצֹוִנּיּות

 לֹו ְמִביִאים ַהְיִציָרה עֹוַלם ֶׁשל ִּדְפִניִמּיּות ן"ַהזו .ָהֲעִׂשָּיה עֹוַלם ְּבֵהיָכלֹות ַהֵּברּוִרים ֶאת ְּכֶׁשַּמֲעִלים

 לֶׁש ִּדְפִניִמּיּות ן"ַהזו .ַהְיִציָרה עֹוַלם ְּבֵהיָכלֹות ַהֵּברּוִרים ֶאת ְּכֶׁשַּמֲעִלים ְּדִזְמָרה ִּבְפסּוֵקי מֹוִחין ַצְלֵמי

 עֹוַלם ְּבֵהיָכלֹות ַהֵּברּוִרים ֶאת ְּכֶׁשַּמֲעִלים ַלֲעִמיָדה יֹוֵצר ֵּבין מֹוִחין ַצְלֵמי לֹו ְמִביִאים ַהְּבִריָאה עֹוַלם

   ְׂשָפַתי 'ה ְּבִסּיּום אֹותֹו ּוַמְזִּכיִרים ַּבֲעִמיָדה ִנְתָקן ָהֲאִצילּות עֹוַלם ֶׁשל ִּדְפִניִמּיּות ן"ַהזו .ַהְּבִריָאה

  .).הטלית בהקדמת דרזי הרב בסדור שלמה הכרם בהערת כמובא( .ְּתִהָּלֶתָך ְּבֵתַבת ְפָּתחִּת  

ְּדָוֶעד ' ְּבד, ן ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות"ֵכן ְמַכְּוִנים ְּבַׁשֲחִרית ַהְמָׁשַכת מֹוִחין ְלַאָּבא ְוִאָּמא ְוזו

ין ִחמֹו .ַכְּוִנים ֲעבּוָרם ְנִסיָרה ּומֹוִחין ְּדָפִנים ְוִזּוּוגּוִבְתִהּלֹות ְלֵאל ְמ, ַמְמִׁשיִכים ֶאת ָהָאחֹור

ים ִנֹוּתְחע ַּת"ת בימֹוָלעֹו ָּבְךֶראֹה ָּביָדִמֲעד ָהים ַעִלעֹוֶׁש, ל ְּפִניִמּיּות ִּדְפִניִמּיּותי ֶׁשִבעֹם ָל ֵהּוּלֵא

ין ִח מֹודּום הֹוֶדֹוּק ֶׁשיׁשִּדַּקים ַּבִנְתנֹוְו, ן"ת זום ֶאן ָׁשֵּקַתל ְּפִניִמּיּות ִּדְפִניִמּיּות ְלת ֶׁשילּוִצֲאס ָלֵנָּכִהְל

ה יָריִצן ִּד"זוין ְלִחים מֹוִנְתר נֹוֵצם יֹוֶדֹוּק ֶׁשיׁשִּדַּקַבּו, הָנֹוּתְחה ַּתָּיִׂשֲעת ַוילּוִצֲאה ַּדָּיִׂשֲען ַּד"זוְל

  ה ָנֹוּתְחה ַּתיָאִרְביר ִלִאֵמת ּוילּוִצֲאה ַּדיָאִרְבן ִּד"זו ְליןִחים מֹוִנְתאן נֹוָכְו, הָנֹוּתְחה ַּתיָריִצת ִוילּוִצֲאַּד

  .יׁשִּדי ַקִלְּב  

ֶאת 

  ְוֵכן

ְּכמֹו 



  ָהעִֹבי סֹוד ְוִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ד"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

לב 

ְלִזָּכרֹון ּוְדָך ָיל ַעְוָהָיה ְלָך ְלאֹות  ")ט, שמות יג(, ת ַהְּפסּוִקים ֶׁשל ִמְצַות ְּתִפִּלין" רי"עֹוִבֶרֶמז 

ִּדְתִפִּלין ַׁשָּיִכים , "יֵניָךֵעין ֵּבְלטֹוָטפֹת ּוְדָכה ָיל ְוָהָיה ְלאֹות ַע") טז, שם יג(, "יֵניָךֵעין ֵּב

  ְוֵכן ְּתִפִּלין ְמַחְּבִרים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל ֶאְתמֹול . ַלְּבִחינֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות ֶׁשֵהן עֹוִבי ֶׁשל ַהְּפִניִמּיּות

  .] הּוא עִֹבי ָחָדׁשּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשָּכל יֹום , ַלּמֹוִחין ֶׁשל ַהּיֹום ְּכִדְלֵעיל  

 ,ְּבִחיצֹוִנּיּות יֹוֵתר ַרק ַׁשֲחִרית ֶׁשל ְּכתֹובֹות ְּבאֹוָתן ְמַכְּוִנים ְּדחֹול ְוַעְרִבית ְּבִמְנָחה ֵכן

 ,א"ְּדז ִחיצֹוִנִּיים ְּבֵכִלים ְמַכְּוִנים ּוְבַעְרִבית ,א"ְּדז ָהֶאְמָצִעִּיים ַּבֵּכִלים ְמַכְּוִנים ְּבִמְנָחה

 ִחיצֹוִנית ִהיא ִמְנָחה ְּתִפַּלת ִּכי ,ְּדַׁשֲחִרית ֵמַהִחיצֹוִנּיּות ִחיצֹוִנּיות יֹוֵתר ֵהן ִמְנָחה ֶׁשַּכָּונֹות ֹוֵצאי

 ֶׁשֵהן ְּדָרגֹות ֵיׁש ;ְּדָרגֹות ַהְרֵּבה ֵיׁש ָבֳעִביְּד .ְלִמְנָחה ְּבַיַחס ַעְרִבית ְוֵכן ,ַׁשֲחִרית ִלְתִפַּלת ְּבַיַחס

 ּוְלָפִנים ,ַהְּפִניִמִּיים ָהֵאָבִרים ִּבְבִחינֹות ְּדָרגֹות ֵמֶהן ּוְלָפִנים ,ַוֲעָצמֹות ִּגיִדים ָּבָׂשר עֹור תִּבְבִחיַנ

 ִיְהֶיה ַהֶּכֶתר ַהְיינּו ,ִלְסִפירֹות אֹוָתן ְמַחְּלִקים ְוִלְפָעִמים .ַהְּנָׁשָמה ְּבִחינֹות ֶׁשל ְּדָרגֹות ֵמֶהן

 ,ִּגיִדים ְּבִחיַנת ַהִּביָנה ,ֲעָצמֹות ְּבִחיַנת ִּתְהֶיה ְוַהָחְכָמה ,ַּבּגּוף ָהֲעָצמֹות מַֹח מֹוְּכ ְּביֹוֵתר ַהְּפִניִמי

ק ֶלֵחן ַהת ֵהמֹוָצֲעָה ֶׁש.)שלח קע(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. ַמְלכּות ְּבִחיַנת ְוָהעֹור ,ק"ו ְּבִחיַנת ַהָּבָׂשר

, ןֶהה ָּביָזִחין ֲאים ֵאִניצֹוִחַלְו, רֶבֶּקת ַּבלֹוְּכַעְתן ִמיָנן ֵאֵכָל, ]תמּוְצן ַעֹוׁשְּלִמ[, ףּוּגר ַּבֵתיֹוב ְּבּוׁשָחֶה

 ֶקרבֹ ְיִהיַו ֶרבֶע ַוְיִהי" ֶׁשָּכתּוב ָמקֹום ָּכל ת"ר י"עֹוִב ְוֵכן[ .יםִתֵּמת ַהַּיִחְתם ִּבָדָאם ָהקּון ָיֶהֵמּו

   ִהיא ַהְּלָבָנה ְּדֶמְמֶׁשֶלת ,ְלָבָנה ְּבִגיַמְטִרָּיא עֹוִבי ְוֵכן .ָּבעֹוִבי תְּדָרגֹו ְׁשֵּתי ֵהם ָוַלְיָלה ְּדיֹום "ֹוםי

  .]ָּבעֹוִבי ִחיצֹוִנית יֹוֵתר ַּדְרָּגה ֶׁשהּוא ַּבַּלְיָלה  

, ת ֶׁשֵּמָעֶליָהֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשָּכל ְּכתֶֹבת ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהּמֹוִחין ֵמַהַּדְרָּגה ַהַּמְקִּביָלה ֵאֶליָה ָּבעֹוָלמֹו

, ָּכְך ָּכל ְּכתֶֹבת ָּבעֹוִבי ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהּמֹוִחין ֵמַהַּדְרָּגה ַהַּמְקִּביָלה ֵאֶליָה ָּבעֹוָלמֹות ֶׁשֵּמָעֶליָה

  ף ַהָּיִמים ְוַנֲאִריְך ָּבֶזה ְלַקָּמן ְּבִעְנַין ַּפְרצּו, ע ָׁשֵלם ַהַּׁשָּיְך ִלְבִחיָנתֹו"ק ְואבי"יֹוֵצא ֶׁשָּכל עֹוִבי הּוא א

  .ְוַהְּזַמִּנים  

, ַאף ֶׁשִּצַּיְרנּו ֶאת ַהַּקְטנּות ְלַמָּטה ְוֶאת ַהַּגְדלּות ְלַמְעָלה, ֵכן ַּבּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ּומֹוִחין ְּדַגְדלּות

א ָּגֵדל "ל ֶׁשְּכֶׁשז"ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּדמּוָבא ָּב, ָּבֳעִביַהַּקְטנּות ִהיא ַּפְרצּוף יֹוֵתר ָנמּוְך ַּגם 

ק ְּגֵדִלים ּוְמַקְּבִלים ַּגם "ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ו, ד"ּוְמַקֵּבל מֹוִחין ְּדַגְדלּות ֶׁשֵהם כחב

   ֶאת ּוְכֶׁשַּמְכִניִסים. ָּבֳעִביֶׁשְּמַסֵּמל ַּדְרָּגה יֹוֵתר ְנמּוָכה , ד ְויֹוְצִאים ִלְבִחיַנת ָהעֹור"ְּבִחיַנת כחב

  .ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְמַכְּוִנים ֶאת ְּדִחַּית ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ָלעִֹבי ַהּיֹוֵתר ִחיצֹוִני  

ְוֶדֶרְך [

 ְּכמֹו

ְּכֵׁשם 

ְּכמֹו 



  ָהעִֹבי סֹוד ְוִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ד"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

לג 

ּוִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה . ַקִּוים ֶׁשּלֹו' כ אֹורֹות ְּבָכל ַקו ֵמַהג"ֶׁשֵהם ק, ס אֹורֹות"ְּדַקְטנּות ֵיׁש ש

ּוְׁשֵני ְׁשִליׁש ִמָּכל . א"כ אֹורֹות ֶׁשֵהם ְׁשִליׁש ִמָּכל ַקו ַלָּגרֹון ְּדז"ְמַכְּוִנים ִלְדחֹות ק' לָהֵא'ְּב

 ֶאת ַמְמִּתיִקים ,ה"הוי ֵׁשמֹות ְּבסֹוד ֶׁשֵהם ַלָּגרֹון ֶׁשִּנְּדחּו ְּדַגְדלּות ְוַהּמֹוִחין .ַקו ִנְׁשָאִרים ָּברֹאׁש

אֹורֹות ֵמַהָּגרֹון ' ּדֹוִחים כ' ַהָּגדֹול'ְּב. ֱאלִֹהים ֵׁשמֹות ְּבסֹוד ֶׁשֵהם ַלָּגרֹון ְדחּוֶׁשִּנ ְּדַקְטנּות ַהּמֹוִחין

אֹורֹות ֵמַהָּגרֹון ' ּדֹוִחים כ' ַהּנֹוָרא'ְּב. א"אֹורֹות ֵמַהָּגרֹון ַלְּגבּוָרה ְּדז' ּדֹוִחים כ' ַהִּגּבֹור'ְּב. א"ַלֶחֶסד ְּדז

ְׁשִליֵׁשי ִּתְפֶאֶרת ַהַּתְחּתֹוִנים ' אֹורֹות ֵאּלּו ְלב' ּדֹוִחים ֶאת ס' גֹוֵמל'ְּב. א"ֶרת ְּדזִלְׁשִליׁש ֶעְליֹון ְּדִתְפֶא

' ְּפָעִמים ְּבג' ְמַכְּוִנים ג' ִׂשים ָׁשלֹום'ה ֶׁשל "ּוְבהוי, א"ּדֹוִחים אֹוָתם ַלְיסֹוד ְּדז' קֹוֵנה ַהּכֹל'ּוְב, א"ְּדז

ו אֹורֹות ִנְׁשָאִרים ְּברֹאׁש "ט, א"ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבְיסֹוד ְּדז' אֹורֹות ִמּתֹוְך ַהס' ל' ַהִּזּוּוִגים ִלְדחֹות ַלּנּוְק

ְּדִחּיֹות ֵאּלּו ֵהן . אֹורֹות יֹוְרִדים יֹוֵתר ְלַמָּטה ַעד רֹאׁש ַהְּבִריָאה' ְוה', יֹוְרִדים ַלְיסֹוד ְּדנּוְק' ְוי', ַהּנּוְק

, ַּכָּונֹות ֵאּלּו ְמַכְּוִנים ְּבָכל ַהְּתִפּלֹות ָּכל ַהָּׁשבּוַע ְוַגם ְּבֵליל ַׁשָּבת. ַאְרנּוַּגם ָּבעִֹבי ְוַגם ָּבאֶֹרְך ִּכְדֵב

, הָנבּוְתס ּו"ישים ִמִאָּבה ֶׁשיָנִבין ְּדִחֹוּמק ַּבים ַרִנְּוַכס ְמ"שַהה ֶׁשֶזז ָלֶמֶרְו [.א"ְּכֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבִביָנה ְּדז

א ָׁשזּו' ר ר"מֹוְדַאם ָהֵׁש ְּבַהַּקְטנּותת ַקָּתְמַהה ְלֶמֹור ּדָב ָּדינּוִצן ָמֵכְו. ס"שיים ִמִאָּבת ֶׁשרֹו אֹוס"ש

ם יֹו: םֵהְו, היָזִחן ֲאָטָּׂשין ַלֵאים ֶׁשִמָי' ם הָכֹוּתִמּו, יםִמה ָי"ה שסָנָּׁש ַּבׁשֵּיר ֶׁשַמָאל ֶׁש"י זצִלֹויּפִּנַאֵמ

ה ֶמֹוה ּדֶזְו. הָקָּתְמים ַהיִכִרים ְצִמס ָי"שר ַהַאְׁשּו, תֹוּכֻסים ְלִרּוּפִּכַהם ין יֹוֵּבים ֶׁשִמָי' דְו, יםִרּוּפִּכַה

' ׁשֶדע קַֹרֶז'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. הָקָּתְמים ַהיִכִרְּצת ֶׁשרֹוס אֹו"ם שֶה ָּבׁשֵּית ֶׁשנּוְטַקין ְּדִחֹוּמַל

  ת ַּדת ִמֶטֶלֹוּׁשת ֶׁשנּוְטת ַקיַנִחְבם ִּב ֵהּוּלים ֵאִמָיְּד ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ס"שא ָּיִרְטיַמִגְּבם "יִבָבֹוׁשֶׁש

  .]תנֹוֹוּתְחַּתת ַהֹוּגְרַּדת ַהן ֶאֵּקַתְלר ּוֵרָבים ְלִלָּגֻסם ְמן ֵהֵכָל, יןִּדַה  

 ֶׁשֶהְרֵאנּו בֹותַהְּכתֹו ,ַׁשָּבת ּוְבֵליל ַׁשָּבת ְּבַקָּבַלת ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבִחיצֹוִנּיּות ַּכָּונֹות ֵיׁש ֵכן

 ְוַגם ִּבְפִניִמּיּות ַּגם ַהְּכתֹובֹות ֶאת ִנְרֶאה ּוְלַהָּלן ,ִּבְפִניִמּיּות ֵהן ַׁשָּבת ְּבֵליל ְלֵעיל ַּבַּטְבָלה

 יםְמִביִא ֶׁשָּׁשם ,ְּדַעְרִבית ְּבַלַחׁש ַנֲעֵׂשית ַׁשָּבת ְּבֵליל ָהֲעבֹוָדה ִעַּקר ;ַׁשָּבת ֵליל ֶׁשל ַּבִחיצֹוִנּיּות

 מֹוִחין ָּבֶהם ֶׁשְּמִביִאים ַוֲעִמיָדה ְׁשַמע ְקִריַאת ְיֵדי ַעל ,ִּדְפִניִמּיּות א"ְּדז ְּדִביָנה ת"ְּדחג י"נה ֶאת

 ְוִזּוּוג ּוְנִסיָרה ַהּנּוְקָבא ּוִבְנַין ,ְּדַגְדלּות ּומֹוִחין ְּדַקְטנּות מֹוִחין ְוֵיׁש ,ְּדָפִנים ּומֹוִחין ְּדָאחֹור

 ,ִּבְלָבד מֹוִחין ַצְלֵמי ֲהָבַאת ַרק ִהיא ַּבַּטְבָלה ַהְּכתֹובֹות ִּבְׁשָאר ֶׁשְּמַכְּוִנים ָהֲעבֹוָדה .ןְּכִדְלַקָּמ

 ֵמִאיר א"ֶׁשז ָהֶהָארֹות ֶאת ִּבְקָצָרה ִסַּדְרנּו ְוֵכן .ֵּפרּוט ַהְרֵּבה ְּבִלי ַיַחד ַהּכֹל ֶאת ְמִביִאים ַהְיינּו

 ָלּה ֵמִאיר א"ז ,ְּכתֶֹבת ָּכל ֶׁשל ַהְּפִניִמִּיים ַהּמֹוִחין .ְמֻיָחד ֵסֶדר ָלֶהם ֵּיׁשֶׁש ַׁשָּבת ְּבֵליל ַלּנּוְקָבא

   ַהֻּׁשְלָחן ֲהָקפֹות ִּבְׁשֵּתי ָלּה ֵמִאיר הּוא ַּבְּתִפָּלה ִקֵּבל א"ֶׁשז ַהְמִקיִפים ְוֶאת .ְמַקֵּבל ֶׁשהּוא ַּבְּזָמן

  .ְּסֻעָּדהַה ֶׁשּקֹוֶדם  

ַּבּמֹוִחין 

 ְּכמֹו



  ָהעִֹבי סֹוד ְוִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ד"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

לד 

  

  ֵליל ַׁשָּבת א"ת ְּדִביָנה ְּדז"חג

 חיצוניות פנימיות 
 תבונה ס"יש בונהתו ס"יש 

 ויכולו אחר עמידהקידושב ויכולו קידושבויכולו ד"חב
ויכלו , ופרוש ברכת מעין שבעת"חג

 עמידהד
 ברכו דערבית

ומקיפים בהקפה , פנימיים בקבלת שבת בשדה לחש ערבית י"נה

 )השולחןאו בהקפה ראשונה של (בבית הכנסת 
   

 ֵליל ַׁשָּבת' ת ְּדִביָנה ְּדנּוק"חג

  חיצוניות פנימיות

 תבונה ס"יש   ותבונהס   "יש

, פנימיים בויכלו אחר העמידהויכלו בקידוש ויכלו בקידושד"חב

ומקיפים בהקפה שנייה של 

 השולחן
, פנימיים בברכת מעין שבעת"חג

ומקיפים בהקפה שניה של 

 חןהשל

ומקיפים , א"פנימיים בברכו ופרוש וויכלו כמו בז

 בהקפה ראשונה של השלחן

, פנימיים בלחש דערבית י"נה

ומקיפים בהקפה ראשונה של 

 השלחן

ומקיפים בהקפה , פנימיים בקבלת שבת בשדה

 )או בהקפה ראשונה של השלחן(בבית הכנסת 

  

  

  

  



  ָהעִֹבי סֹוד ְוִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ד"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

לה 

  

ּוְכֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת , ְּפָעִמים ּבֹוִאי ַּכָּלה' ָּׂשֶדה ְמַכְּוִנים אֹוָתם ְּבגֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת ַּב

אֹוְמִרים ׁשּוב ,  ַּבַּבִיתַהֻּׁשְלָחןאֹו ַּבֲהָקַפת , ַהְמִקיִפים ַּבֲהָקַפת ַהֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

' ְּפָעִמים ָהבּו ַלה' ְּכמֹו ֵכן ְמַכְּוִנים ְּבג. 'יר ְוכּוּוִמְזמֹור ִׁש, ּובֹוִאי ַכָּלה', ְוכּו' ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלה

ְּפָעִמים ּבֹוִאי ַּכָּלה ְמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות ֶאת עֹוַלם ' ּוְבג, ְלַהֲעלֹות ֶאת עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַהַּתְחּתֹון ִליִציָרה

  ים ְלַהֲעלֹות ֶאת עֹוַלם ַהְּבִריָאה ַהַּתְחּתֹון ְמַכְּוִנ' ּוְבטֹוב ְלהֹודֹות ַלה, ַהְיִציָרה ַהַּתְחּתֹון ַלְּבִריָאה

  ).עיין בסיכומים פירוט הכוונות(. ָלֲאִצילּות  

ּוְבָּבְרכּו ְּדַעְרִבית ְמַכְּוִנים , ַהַּׁשָּבתְּקֻדַּׁשת ְּפָעִמים ּבֹוִאי ַּכָּלה ְלַקֵּבל ּתֹוֶסֶפת ֶנֶפׁש ִמ' ְמַכְּוִנים ְּבג

  ְּקֻדַּׁשת ְמַכְּוִנים ַקָּבַלת ּתֹוֶסֶפת ְנָׁשָמה ִמ' ּוְפרֹוׂש'ּוְב, ַהַּׁשָּבתְּקֻדַּׁשת ַח ִמְלַקֵּבל ּתֹוֶסֶפת רּו

  .ַהַּׁשָּבת  

ְוִאם ִאּמֹו ָׁשם ְיַנֵּׁשק , ְלֵביתֹו ְּבֵליל ַׁשָּבת יֹאַמר ַׁשָּבת ָׁשלֹום ְּבקֹול ָרם ּוְבִׂשְמָחה ְיֵתיָרה

ת "ת ִּדישסו"ֵׁשק ְיֵדי ִאּמֹו ְּבָכל ֵליל ַׁשָּבת ְּכֶׁשַּמְתִחיל ְלַקֵּבל ֵמַהחגא נֹו"ִּכי ז, ֶאת ָיֶדיָה

  ְּכמֹו ֵכן ְמָבְרִכים ֲעֵצי ְּבָׂשִמים ַעל ְׁשֵּתי ֲאֻגּדֹות ֶׁשל ֲהַדִּסים ַאֲחֵרי ַהַהָּקָפה . ֶׁשֵהם ְּבסֹוד ָיַדִים

  .  ִעם ַהֲהַדִּסים ֶאת ַהַהָּקָפה ַהְּׁשִנָּיהְוַאַחר ָּכְך ְמִקיִפים, ַהֻּׁשְלָחןָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל   

י "ן ְמִקיִפים ֶׁשל נה" ַּבַּבִית ְלָהִביא ְלזוַהֻּׁשְלָחןַּבּבֶֹקר ְמַכְּוִנים ְּבַהָּקָפה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל 

ְּכמֹו ֵכן , ַׁשֲחִריתַהַּׁשָּיִכים ִלְכתֶֹבת ַלַחׁש ֶׁשל , א ִּבְפִניִמּיּות ּוְבִחיצֹוִנּיּות"ְּדָחְכָמה ְּדז

ְוַאַחר ָּכְך , ַהֻּׁשְלָחןְמָבְרִכים ֲעֵצי ְּבָׂשִמים ַעל ְׁשֵּתי ֲאֻגּדֹות ֶׁשל ֲהַדִּסים ַאֲחֵרי ַהַהָּקָפה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל 

  א " ְּדזת ְּדָחְכָמה"ּוְמַכְּוִנים ֶאת ַהְמִקיִפים ֶׁשל חג, ְמִקיִפים ִעם ַהֲהַדִּסים ֶאת ַהַהָּקָפה ַהְּׁשִנָּיה

  .ַהַּׁשָּיִכים ִלְכתֶֹבת ַהֲחָזָרה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ִּבְפִניִמּיּות ּוְבִחיצֹוִנּיּות  

ִמְתַחְּלקֹות ְּבָכל , ּוְבִקּדּוׁש, ְוַאַחר ָהֲעִמיָדה, ַּבֲעִמיָדה, ְּפָעִמים ַוְיֻכּלּו' ַהּמֹוִחין ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבג

  ְּפָעִמים ְׁשִביִעי ' ּוַמְכִניִסים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּבג, י"ה דת"ן בג"ד חחְּכֶנֶג, ַקִּוים' ָמקֹום ְלג

  . ֶׁשאֹוְמִרים ְּבַוְיֻכּלּו  

. ה"ֵׁשמֹות הוי' ב אֹוִתּיֹות ֶׁשְּבג" ְּכֶנֶגד יַהֻּׁשְלָחןב ַחּלֹות ַעל "ַׁשָּבת י ִּבְסֻעּדֹותֵכן ְמַסְּדִרים 

ב ִחיַּווְרָּתא "ַהֶּׁשַפע ָּבא ִמי ּוִבְסֻעַּדת ַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר, ב ִניִמין"ע ָּבא ִמיִּבְסֻעַּדת ֵליל ַׁשָּבת ַהֶּׁשַפ

ב ִּתּקּוֵני "ּוִבְּסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ַהֶּׁשַפע ָּבא ִמי]. ִחיַּווְרָּתא הּוא ַהֵחֶלק ַהָּלָבן ֶׁשִּמָּסִביב ַלְּׂשָערֹות[, ַּדֲאִריְך

ַהּמֹוִחין 

ְוֵכן 

ַהִּנְכָנס 

ְּבַׁשָּבת 

ַּכָּונֹות 

ְּכמֹו 



  ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

לו 

 :··: ּוְמַסְּדִרים אֹוָתן ֵׁשׁש ַחּלֹות ְּבצּוָרה זֹו, ת ֵהן ְּכִמְנַין ֶלֶחם אֹו ַמְּזָלא"הויו' ְוג. ִּדיְקָנא ַּדֲאִריְך

ְוַהַּתְחּתֹונֹות ֵהן , ת"הויו' ו ֶׁשְּבג"ּוְמַכְּוִנים ֶׁשָהֶעְליֹונֹות ֵהן ְּבִחיַנת אֹוִתּיֹות י, ַוֲעֵליֶהן עֹוד ֵׁשׁש

ְוֵכן ָהַאְרַּבע ֶׁשְּבַצד , ה ֶאָחד"ַאְרַּבע ֶׁשְּבַצד ָיִמין ֵהן ֵׁשם הויַהְיינּו ָה, ת"הויו' ן ֶׁשְּבג"ְּבִחיַנת ההי

ֶׁשל ַהּמֹוִציא ' ּוְמַכְּוִנים ְּבה, ּובֹוְצִעים ִּבְׁשֵּתי ָהֶאְמָצִעּיֹות ָהֶעְליֹונֹות. ְוֵכן ָהַאְרַּבע ֶׁשָּבֶאְמַצע, ְׂשמֹאל

ְוַהֶּלֶחם הּוא ְּבסֹוד ,  ֶׁשל ָהָאֶרץ ְמַכְּוִנים ַעל ַהַּמְלכּות'ּוְבה, ַעל ִאָּמא ִעָּלָאה ְוַגם ַעל ַהַּמְלכּות

ִּכי , ְּבֵליל ַׁשָּבת אֹוְמִרים ָּדא ִהיא ְסֻעָּדָתא ַּדֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין. ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּמַקֵּׁשר אֹוָתם

ן ָעלּו "ּוְבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ֶׁשזו, ּפּוִחין ַקִּדיִׁשיןְמַכְּוִנים ַּבַּבִית ֶאת ְמִקיֵפי ַהַּמְלכּות ֶׁשִּנְקֵראת ֲחַקל ַּת

  ּוִבְסעּוָדה , ְּדֶכֶתר הּוא ְּבִחיַנת ַעִּתיק, אֹוְמִרים ָּדא ִהיא ְסֻעָּדָתא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, ְּבמּוָסף ַלֶּכֶתר

  . א עֹוֶלה ְּבִלי ַהּנּוְקָבא ְּכִדְלַקָּמן"ָחה ַרק ַהזִּכי ְּבִמְנ, ְׁשִליִׁשית אֹוְמִרים ָּדא ִהיא ְסֻעָּדָתא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין 

 ַהְּבִריָאה ֵמעֹוַלם ַקִּדיִׁשין ַמְרְּגָלִאין 'ז ְלַהְמִׁשיְך ,ַהַּׁשָּבת ְּתִפּלֹות ְּבָכל ֶׁשְּמַכְּוִנים ַּכָּוָנה עֹוד

 ְמַכְּוִנים ַאְבָרָהם ָמֵגן ֶׁשל ה"הויְּב .ו"יה ה"אהי אֹוִתּיֹות 'ז ְּכֶנֶגד ֶׁשֵהם ,ִּביָנה ְּבסֹוד ֶׁשהּוא

 ָּבאֹות ְמַכְּוִנים ַהֵּמִתים ְמַחֵּיה ֶׁשל ה"ְּבהוי .ִמֶּמָּנּה ַהּיֹוֵצא ה"הוי ּוַבֵּׁשם ,ו"יה ה"אהי ֶׁשל 'א ָּבאֹות

 ְמַכְּוִנים ַהָּקדֹוׁש ָהֵאל ֶׁשל ה"ַּבהוי .ִמֶּמָּנּה ַהּיֹוֵצא ֱאלִֹהים ְּבִנּקּוד ה"הוי ּוַבֵּׁשם ,ו"יה ה"אהי ֶׁשל 'ה

 'ַלּנּוְק ֵמִאיר א"ז ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש ֶׁשל ה"ְּבהוי .ִמֶּמָּנּה ַהּיֹוֵצא ץ"מצפ ּוַבֵּׁשם ו"יה ה"אהי ֶׁשל 'י ָּבאֹות

 ּוְבֵׁשמֹות ו"יה ה"אהי ֶׁשל 'ה ָּבאֹות ּוְמַכְּוִנים ,ִראׁשֹונֹות ְּבָרכֹות 'ְּבג ֶׁשִּנְכְנסּו ַמְרְּגָלִאין 'ְּבג ֶהָאָרה

 ּוַבֵּׁשם ו"יה ה"אהי ֶׁשל 'י ָּבאֹות ְמַכְּוִנים ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר ֶׁשל ה"ְּבהוי .ִמֶּמָּנה ַהּיֹוְצִאים י"אדנ ה"י

 ֱאלִֹהים ּוַבֵּׁשם ,ו"יה ה"אהי ֶׁשל 'ה ָּבאֹות ְמַכְּוִנים ִׁשְמָך ַהּטֹוב ֶׁשל ה"ְּבהוי .ִמֶּמָּנּה ַהּיֹוֵצא ֵאל

   ַהּיֹוֵצא ץ"מצפ ּוַבֵּׁשם ,ו"יה ה"אהי ֶׁשל 'ו ָּבאֹות ְמַכְּוִנים ָׁשלֹום ִׂשים ֶׁשל ה"ְּבהוי .ִמֶּמָּנּה אַהּיֹוֵצ

  .ִמֶּמָּנּה  

  ח ְוַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין"ה ֵּברּוֵרי רפ"פ

ּוּוג ֶׁשל ַאָּבא ְוִאָּמא הּוא ִזּוּוג ַהִּז, א ְמֻזָּוִגים ְּבִלי ֶהְפֵסק"ַעל ִּפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶשָּכל ַהַּפְרצּוִפים ֵמַעל ז

ּוִבְׁשִביל ְלָהִביא ֶאת ַהּמֹוִחין ֵמַהַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ְלַפְרצּוף , ִחיצֹוִני ְלצֶֹרְך ִחּיּות ָהעֹוָלמֹות

ָּמא ְלִהְזַּדֵּוג ְּבִזּוּוג ְּפִניִמי ּוְלעֹוֵרר ֶאת ַאָּבא ְוִא, ָצִריְך ְלַהְגִּביר ֶאת ַהִּזּוּוג ַּבַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים, א"ז

ְּכֵדי . א ְלִפי ַהְּבִחיָנה ַהִּנְצֶרֶכת"ּוְבִזּוּוג ֶזה מֹוִליִדים ּוַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל ז, ֶׁשּמֹוִליד ְנָׁשמֹות

 ֵיׁש

ַאף 



  ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

לז 

ע ַּתְחּתֹוִנים " ִמביּוְמָבְרִרים, ֵּׁשםְלַזֵּוג ֶאת ַהַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ָצִריְך ְלַכֵּון ִלְמסֹר ֶנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ַה

ּוַמֲעִלים ִניצֹוצֹות ֵאּלּו ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ֶׁשְּכָבר ִקַּבְלנּו ַעד ַלַּפְרצּוף , ח"ִניצֹוצֹות ַהִּנְקָרִאים ֵּברּוֵרי ַרַּפ

ב "ֶׁשָּׁשם ַהָּזָכר ְוַהְּנֵקָבה ִנְקָרִאים ע, ןַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ֶׁשְּמַדְּבִרים ּבֹו ְּבַקו ֵאין סֹוף ְּבעֹוַלם ָאָדם ַקְדמֹו

ּוְלהֹוִליד ֶאת , ּוְמעֹוְרִרים אֹוָתם ֶּדֶרְך ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ְלִהְזַּדֵּוג ָׁשם, ג ְּדָאָדם ַקְדמֹון"ב ְּדס"ב ְוע"ְּדע

ִׁשיְך ֶאת ַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ַלַּפְרצּוף ְוַאַחר ָּכְך ָּכל ַּפְרצּוף מֹוִליד ּוַמְמ, ַהּמֹוִחין ֲעבּור ָּכל ַהַּפְרצּוִפים

  ַהַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשָּבֲאִצילּות ֶׁשִּמֶּמּנּו ָאנּו ַמֲעִביִרים ֶאת ' ַעד ֶׁשַּמִּגיִעים ְלֶאָחד ִמג, ֶׁשַּתְחָּתיו

  .א"ַהּמֹוִחין ְלַפְרצּוף ז  

ְמִסירּות ִּד, ק"ג ְּדא"ב ס"ַעד עְלַהֲעלֹות ַמִּיין נּוְקִּבין י  הּוא ְּכֵדְמִסירּות ֶנֶפׁשֶׁשָּצִריְך ְלַכֵּון 

ה ָלְעַמְלא ּוָּמִאא ְוָּבת ַאד ֶאֵחַיים ְלִנְּוַכְּמֶׁשְכּו.  ְמַקֶּׁשֶרת ֶאת ָהָאָדם ַעד ֵאין סֹוףֶנֶפׁש

י ִּכ, ׁשֶפת ֶנירּוִסן ְמֵּוַכ ְלְךֶר צֹׁשֵי, אָּמִאא ְוָּבל ַאים ַעיִׁשִּבְלם ַמֵהֶׁשן ְּכ"ת זוים ֶאִדֲחַיְּמֶׁש ְּכאֹו, םֶהֵמ

. ףין סֹוד ֵא ַענּוָתה אֹוָלֲעַּמ ֶׁשׁשֶפת ֶנירּוִסת ְמַנָּוי ַּכִל ְּבְךל ָּכ ָּכַּהבָֹּגם ַהקֹוָּמף ַּבֵּתַּתְׁשִה ְלַח ּכֹנּוין ָלֵא

ים ִנְּוַכְמ, םִיַּפת ֲאיַלִפְנן ִּבגֹוְּכ, אָּמִא ְואָּבל ַאים ַעיִׁשִּבְלַּמֶׁשא ְּכלְֹו, םָמקֹוְמן ִּב"ת זוים ֶאִדֲחַיְּמֶׁשְּכ[

ם קֹוְמן ִּב"ת זוים ֶאִדֲחַיְּמֶׁשים ְּכִנְּוַכְּמ ֶׁשמֹוְּכ, יןית ִּדת ֵּביתֹוִמ' דא ְּבלְֹו, יתִעְבה ִטיָתִמ ְּבׁשֶפר ֶנסְֹמִל

, ע"א ֶׁשָּנְפלּו ְלבי"ׁשּוִרים ִעם ַהֵּכִלים ֶׁשל זח ֶׁשַּמֲעִלים ַׁשָּיִכים ְלֶחְלֵקי אֹורֹות ַהְּק" ָהַרַּפ.]אָּמִאא ְוָּבַא

  ְּכמֹו ֵכן ָהָאָדם ַהְמַכֵּון ָצִריְך ְלַׁשֵּתף . ח"א ְלַמִּיין נּוְקִּבין ַמֲעִלים ַּגם ֵמָהַרַּפ"ּוְכֶׁשַּמֲעִלים ֶאת ְרכּוׁש ז

  .]ֵיֵרד ַּגם ֵאָליו, ּוְכֶׁשֵּיֵרד ַהֶּׁשַפע, ין נּוְקִּביןַהַּמִּיּוְלַהֲעלֹות ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ַיַחד ִעם , ֶאת ַעְצמֹו  

 ּוְתבּוָנה ס"יש ְלַפְרצּוף ַעד ַהּמֹוִחין ֶאת מֹוִריִדים ,א"ז ֶׁשל ַהִּביָנה ִּבְסִפיַרת ְּכתֶֹבת ּבֹוִנים

 מֹוִריִדים ,א"ז ֶׁשל ָחְכָמהַה ִּבְסִפיַרת ְּכתֶֹבת ּבֹוִנים ְוִאם .א"ְלז ַמֲעִביִרים ּוִמָּׁשם ,ֶׁשָּבֲאִצילּות

 ַמֲעִביִרים ּוִמָּׁשם ,ֶׁשָּבֲאִצילּות ִעָּלִאין ְוִאָּמא ַאָּבא ּבֹו ִנְמָצִאים ְּכָלל ֶׁשְּבֶדֶרְך ַלַּפְרצּוף ַעד ַהּמֹוִחין ֶאת

   ְּכָלל ֶׁשְּבֶדֶרְך ְרצּוףְלַפ ַעד ַהּמֹוִחין ֶאת מֹוִריִדים א"ז ֶׁשל ַהֶּכֶתר ִּבְסִפיַרת ְּכתֶֹבת ּבֹוִנים ְוִאם .א"ְלז

  .ְּכִדְלֵעיל ,א"ְלז ַמֲעִביִרים ּוִמָּׁשם ֶׁשָּבֲאִצילּות ְונּוְקֵביּה ֲאִריְך ּבֹו ִנְמָצִאים  

ֶאָּלא , א"ס ּוְתבּוָנה ַמֲעִביר ְלז"ִהיא ִּבְגַלל ֶׁשָּתִמיד ַּפְרצּוף יש,  ְּכָללְךְּבֶדֶרֶׁשָּכַתְבנּו 

ס ּוְתבּוָנה "ְויש, ס"הּוא עֹוֶלה ִלְמקֹום יש, א ֶאת ְסִפיַרת ַהָחְכָמה ֶׁשּלֹו"ֹוִנים ְּבזֶׁשִּבְזַמן ֶׁשּב

ּוִמֵּמיָלא הּוא ְמַקֵּבל מֹוִחין ִמָּמקֹום ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַׁשָּיְך ְלַאָּבא , עֹוִלים ִלְמקֹום ַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין

ס ּוְתבּוָנה "ְויש, א הּוא עֹוֶלה ִלְמקֹום ַאָּבא"ם ֶאת ַּפְרצּוף ַהֶּכֶתר ֶׁשל זְוֵכן ְּכֶׁשּבֹוִני. ְוִאָּמא ִעָּלִאין

א ְמַקֵּבל מֹוִחין ִמָּמקֹום ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִנְמָצִאים ָׁשם ֲאִריְך "ְוז, עֹוִלים ִלְמקֹום ֲאִריְך ְונּוְקֵביּה

ַהַּטַעם [

 ִאם

ַהִּסָּבה 



  ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

לח 

א ְמַקֵּבל ַמֲעֶלה אֹותֹו "ְּדָכל מֹוִחין ֶׁשז, ס ּוְתבּוָנה"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַעְכָׁשיו ִנְמָצִאים ָׁשם יש. ְונּוְקֵביּה

ם ים ַּגִאה רֹור ֶזָבָּד .ְלַדְרַּגת ַהּמֹוִחין ֶׁשהּוא ִקֵּבל ְוָהעֹוָלמֹות ֶׁשֵּמָעָליו ַּגם עֹוִלים ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַּדְרָּגתֹו

  ן ֵכא ְוָּבת ַסיֹוְהה ִלָּגְרַדה ְּבֶליו עֹוִבָא, אָּבת ַאַּגְרַדה ְלֶלעֹויד ְוִלמֹוה ּוָּׁשא ִאֵׂשם נֹוָדָאת ֶׁשּוּיִמְׁשַגְּב

  .הָאְלָה  

 ְּבַדְרַּגת ַהּמֹוִחין ֶׁשהּוא ַּכְבָיכֹול ַקָּבַלת ַהּמֹוִחין ַמֲעָלה ְּבַדְרָּגה ֶאת ַהְמַקֵּבל ִלְהיֹות ֵּבאּור

הּוא , ס ּוְתבּוָנה" ָּגַמר ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ַּפְרצּוף ישא"ּוְלָמָׁשל ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ְּביֹוֵצר ְּכֶׁשז, ִקֵּבל

ס ּוַמְתִחיל ְלַקֵּבל ֶאת ַהּמֹוִחין ִמָּמקֹום ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִנְמָצִאים ָׁשם ַאָּבא ְוִאָּמא "עֹוֶלה ִלְמקֹום יש

  ַקָּבַלת , י ַּדֲאִריְך"ָיְך ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִלנהא ְמַקֵּבל מֹוִחין ִמָּמקֹום ֶׁשַּׁש"ְוֵכן ְּבַׁשָּבת ְּבִמְנָחה ְּכֶׁשז. ִעָּלִאין

  .י ַּדֲאִריְך ְוֵכן ְּבָכל ָמקֹום"א ְלַדְרַּגת נה"ַהּמֹוִחין ַמֲעָלה ֶאת ז  

ַּגם ְּכֶׁשהּוא , י ְּדִאָּמא"אֹו נה, י ִּדְתבּוָנה"א ְמַקֵּבל ֶאת ַהּמֹוִחין ִמנה"ֶזה מּוָבן ַמּדּוַע ָּתִמיד ז

א ְמַקֵּבל מֹוִחין ִנְמֵצאת ֵמָעָליו "ִּדְבָכל ְּכתֶֹבת ֶׁשז, ד"אֹו מֹוִחין ְּדכחב, ת"ל מֹוִחין ְּדחגְמַקֵּב

  י ְּדִאָּמא נֹוְתִנים ֶאת ַהּמֹוִחין "אֹו נה, י ִּדְתבּוָנה"ְונה, אֹו ִאָּמא ּוְתבּוָנה ֶׁשִּנְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד, ַהְּתבּוָנה

  .א"ְלז  

ְוִיְקחּו "ְּבֶרְכָיה ְוָדַרׁש ַמאי ִּדְכִתיב ' ָיַׁשב ר )צז( ' ַהָּבִהירֵסֶפר'ְּבר ַמה ֶׁשּמּוָבא ֶזה ְמבָֹא

ִּדְתִפָּלה ַמֲעָלה ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשִּנְקָרא , ָהִרימּו אֹוִתי ִּבְתִפּלֹוֵתיֶכם" ִלי ְּתרּוָמה

  ב תּוָּכל ַהַע' קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ְבָיכֹולַּכֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִלְדָרגֹות יֹוֵתר ְּגבֹוהֹות 

  .יןִחֹוּמת ַהיַנִתְנה ִּב"ת הויים ֶאִלְּדַג ְמנּוָא ֶׁש,"יִּתה ִא"הוי ַללּוְּדַּג"  

ֵהם ְמַקְּבִלים , ְּבַדְרָּגָתםַּבַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ְּכֶׁשֵהם ַמְׁשִּפיִעים ְלֵאּלּו ֶׁשַּתְחֵּתיֶהם ֶׁשִּיְהיּו 

ַּגם ֵאֶצל ַצִּדיִקים ֶׁשִאם ֵהם ַמְׁשִּפיִעים , ָּכְך ָמִצינּו ְלַהְבִּדיל, ָחָדׁש ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה יֹוֵתר

ָּגה ְּגבֹוָהה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ָלֶהם מֹוִחין ֲחָדִׁשים ְּבַדְר, ֵמָחְכָמָתם ְלַאֵחִרים ֶׁשִּיְהיּו ְּבַדְרָּגָתם

ְוֶזה ַּגם ַהֵּבאּור . ֶׁשַּכֲאֶׁשר הּוא ַמְׁשִּפיַע הּוא ְמַקֵּבל ָחָדׁש, ְּדַצִּדיק הּוא ִּבְבִחיַנת ִצּנֹור ִויסֹוד, יֹוֵתר

ְּדָפָרה , יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָהֵעֶגל רֹוֶצה ִלינֹק ָּפָרה רֹוָצה ְלָהִניק .)פסחים קיב(ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא 

ָּכל ַהְמַלֵּמד ֶאת ֶּבן  :)סנהדרין צט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ת ֶׁשִאם ִהיא ָּתִניק ִהיא ְּתַקֵּבל ָחָדׁשיֹוַדַע

הּוא , רֹוִאים ֶׁשַהַּמְׁשִּפיַע ְלַאֵחִרים. ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֲעָׂשאֹו ְלַעְצמֹו, ֲחֵברֹו ּתֹוָרה

ָלָּמה ִנְמְׁשלּו , ָאַמר ַרב ַנְחָמן ָּבר ִיְצָחק .)תענית ז( ינּו ַּבְּגָמָראְוֵכן ָמִצ. ְּבֶעֶצם ַמְׁשִּפיַע ְלַעְצמֹו

ָמה ֵעץ ָקָטן , לֹוָמר ְלָך, "ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְּכֵעץ

ּוְבֶיֶתר 

ּוְלִפי 

ּוְלִפי [

ּוְכמֹו 



  ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

לט 

ְוַהְינּו ְּדָאַמר . ַחְּדִדים ֶאת ַהְּגדֹוִליםַאף ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְקַטִּנים ְמ, ַמְדִליק ֶאת ַהָּגדֹול

. ּוִמַּתְלִמיֵדי יֹוֵתר ִמֻּכָּלם, ּוֵמֲחֵבַרי יֹוֵתר ֵמַרּבֹוַתי, ַהְרֵּבה ָלַמְדִּתי ֵמַרּבֹוַתי, ַרִּבי ֲחִניָנא

 :)ז לה"ע(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן . ְּדַתְלִמיד ְמַיֵּלד ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַרּבֹו, ְמַיֶּלֶדת אֹוִתּיֹות ַּתְלִמידְוֵכן 

ְלַמה ַּתְלִמיד , "ְלֵריַח ְׁשָמֶניָך טֹוִבים"ַמאי ִּדְכִתיב , ָּדַרׁש ַרב ַנְחָמן ָּבֵריּה ְּדַרב ִחְסָּדא

ְולֹא . ְמֻכָּסה ֵאין ֵריָחּה נֹוֵדף, ְמֻגָּלה ֵריָחּה נֹוֵדף, ִלְצלֹוִחית ֶׁשל ֶּפַלִייטֹון, ָחָכם ּדֹוֶמה

ְקִרי , "ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך"ֶׁשֶּנֱאַמר ,  ְּדָבִרים ֶׁשְּמֻכִּסין ִמֶּמּנּו ִמְתַּגִּלין לֹועֹוד ֶאָּלא

, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשִּלֵּמד ְלַאֵחִרים ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ְידּוִעים ָלֶהם' ֶּבן ְיהֹוָיָדע' ּוְמָבֵאר ַה".ֲעלּומּות"ֵביּה 

תיקונים ( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצן ָמֵכְו .הּוא ְּבִגּלּוי ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים ֶׁשּלֹא ְיָדָעםְיַׁשֵּלם לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

, הָרֹוי ּתֵמֲער ַטֵּזַפְמה ַהֶז, ףָסנֹואי ְוַמ, עַצְמֶאד ָהּוּמה ַעֶז, "דף עֹוָסנֹור ְוֵּזַפ ְמׁשֵי" .)קלב

 ".' הָךְכֶרָב ְי לֹורּואְמּיֹם ַוֶכָּמִע' ים הִרְצֹוּקר ַלאֶמּיַֹו"ן ַמ ְזתֹואֹוְּב. יםִׁשּוּדִחְּב" ףָסנֹוְו"

ץ ֵע'א ָּבָבן מּוֵכְו. דסֹוְי ַליַעִּפְׁשַּמע ֶׁשַצְמֶאד ָהּוּמַעים ֵמִׁשָדים ֲחִׁשּוּדל ִחֵּבַקה ְמָרֹו ּתֶׁשַהְמַלֵּמדים ִארֹו

 ִּכי אֹור ַהִּנָּתן ָׁשם ֵאינֹו ןיֹוְלר ֶעֶת ָהֶעְליֹון ְּבֶכׁשֶרִּכְראֹות ַהּׁשֹ )ד"פ, שער ז( ל"יַזִרֲאָהְל' יםִּיַח

 ִּכי ַּכֲאֶׁשר ,"ַהַּצִּדיק ָאַבד" בתּוָּכ ֶׁשֹוַמְׁשִּפיַע ְלַמָּטה ָאז הּוא אֹוֵסף ֶחְלקֹו ְלַמְעָלה ְּכמ

 ֶׁשר ַרק ַּכֲא,אָּמִאא ְוָּבַאֵאינֹו ִמְזַּדֵּוג ִעם ַהַּמְלכּות ַּגם הּוא ַמְפִסיד ִּכי ֵאין נֹוְתִנין לֹו 

ז ֵּמַרְמ, ד"ֶמף ָל"ֶלָא יֹוּוּלִמ ְּבל"ֵאם ֵּׁשֶׁש' קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ַיְׁשִּפיַע ְלַמָּטה

ז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. מֹוְצַעְלד מְֹלִל ֹוׁשרּוֵּפֶׁשד "ַמְלּו, יםִרֵחַאְלד ֵּמַלְל ֹוׁשרּוֵּפֶׁשף "ֵּלַא

ד ּוּמִּלא ַהים הּוִרֵחַאד ְלּוּמִּלי ַהִּכ, דמְֹלד ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ִל"ֶמ ָלְךר ָּכַחַאְו, דֵּמַלף ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ְל"ֶלם ָאֶדקֹו

 ינֹוֵאר ְוָבה ָּד" הקבה לֹוָּלִּגי ֶׁשל ִמָּכ )תקל(' יםיִדִסֲח'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.מֹוְצַער ְלֵתיֹוב ְּבֹוּטַה

 נּוְרַאן ֵּבֵכ ְו.בּתְֹכא ִלָּל ֶאה לֹוָּלא ִּגי לִֹּכ, ה לֹוָּלִּגי ֶׁשל ִמֵזֹוי ּגֵרֲה, בּתְֹכל ִלֹוכָיְו, ּהָבְתָּכ

ּוְכֵׁשם . הָניֹוְלֶעה ָהָמְכָחם ַהַּיה ִמָמְכָחת ַהַעָּפְׁשת ַהים ֶאִלְּמַסם ְמָּיי ַהֵּלַּגֶׁש' ייִנִמְּׁשם ַהָלעֹו'ר ַמֲאַמְּב

  ָצִריְך , ָּכְך ָהָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה ְלַגֵּלי ַהָחְכָמה ֶׁשְּלַמְעָלה, ִמן ַהָּים ְוַאַחר ָּכְך חֹוְזִרים ַלָּיםֶׁשַהַּגִּלים יֹוְצִאים 

  . ּתֹוָרתֹו ֲחָזָרה ַלָּים ֶׁשְּלַמְעָלהַחֵלֹוא ׁשה הּוֶזָבים ּוִרֵחד ַאֵּמַלְל  

ן ָנָּב ַרּורְמָאא ְּדָתיְלא ִמא ָהָני ְמֵרר ָמה ַּבָּבַרא ְלָב ָריּהר ֵלַמָא .)ק צב"ב(א ָרָמְּגַּב

, הָּלִחה ְּתָנֲעא ַנר הּוָב ָּדתֹואֹו ְליְךִרא ָצהּו ְורֹוֵבל ֲחים ַעִמֲח ַרׁשֵּקַבְמל ַהָּכ

 ְּת ַאיּהר ֵלַמָא, "הּוֵעד ֵרַע ְּבלֹוְּלַּפְתִהב ְּבֹוּית ִאבּות ְׁשב ֶאָׁש' הַו"יב ִתְכ ִּדיּהר ֵלַמָא

ים ִהלֹא ֱאָּפְרִּיים ַוִהלֱֹאל ָהם ֶאָהָרְבל ַאֵּלַּפְתִּיַו", אָכָהא ֵמיָנִּמא ַאָנָאם ְוָתָה ֵמְּתְרַמָא

 ינּוִצָמ



  ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

מ 

ר ֵאָבְמ ּו".רָמר ָאֶׁשֲאה ַּכָרת ָׂשד ֶאַקָּפ' הַו"יב ִתְכּו, "ְוַאְמהָֹתיו ֹוּתְׁשת ִאֶא ְוְךֶליֶמִבת ֲאֶא

ה ָנֲעא ַנהּו' כּו ְויְךִרא ָצהּו ְורֹוֵבל ֲחים ַעִמֲח ַרׁשֵּקַבְמל ַהָּכ )תרומה(' יםִּים ַחִיר ַמֵאְּב'ַה

 ְךֶרּצַֹהְל'  היעֹוִׁשֹוּיֶׁש' ת הֵאים ֵמִמֲח ַרׁשֵּקַבְמ ּורֹוֵבל ֲחל ַעֵּלַּפְתִּמה ַהי ֶזִּכ, הָּלִחְּת

ה ֶז ָליְךִׁשְמַי ְותֹוָּלִפְתל ִּבַעְפר ִיֶׁשֲאה ַּכֵּנִה, הֶמֹוּדַכים ְוִנ ָבה אֹוָאפּו ְרמֹוְּכ, יוָלֵא

ת רֹוֹוּנִּצ ַהְךֶרד ֶּדיֵרז ֵלָּלה ַהָעּוׁשְיר ַהח אֹוָרְכֻמ, ְךַרָּבְת ִיֹוּתִאה ֵמָעּוׁשיו ְיָלל ָעֵּלַּפְתִהֶׁש

ר ָׁשְפי ֶאִאְו, יכֹוִׁשְמַּמא ַהא הּוי הּול ִּכֵּלַּפְתִּמה ַהת ֶזַמְׁש ִנׁשֶרד ׁשֹת ַעכֹוָרְּבר ַהקֹוְּמִמ

ל ֵּלַּפְתר ִהֶׁש ֲאיׁשִאה ָלָעּוׁשְיד ַהֵר ֵּתְךר ָּכַחַאְו, תֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשֹה ְלָּלִחם ְּתי ִא ִּכיְךִׁשְמַהְל

ד ָחל ֶאֵאָרְׂשת ִיַמְׁשל ִני ָכִּכ, הָמָׁשְנה ִלָמָׁשְּנת ִמדֹוְרֹוּית ַהרֹוֹוּנִּצ ַהְךֶריו ֶּדָלָע

ה ָּלִחי ְּתֵרֲה, רָב ָּדתֹואֹו ְליְךִרא ָצר הּוֶׁשֲאא ַּכיָלֵּמִמּו, יםִעדּוְית ַהרֹוֹוּנִּצים ַּבִדֲחַאְתִמּו

ר ָבָּדה ִמָעּוׁשְיר ַה אֹויַעִּגי ִהִּכ, הָּלִחה ְּתָנֲעא ַנף הּוֶכֵת ְותֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשֹה ְלָעּוׁשְיא ַהָּב

י י ִמה ִּכָכָרְּבא ַּבן הּוֵכְו. רֹוֵבֲח ַלְךֵּׁשַמְתִהן ְלם ֵּכל ַּגַכּו ּתְךר ָּכַחַאְו, ֹוׁשְרָׁשה ְלֶּזַה

. לָלְכל ִּבֵאָרְׂשת ִיַמְׁשִנת ְלכֹוָרְּבר ַהקֹוְּמה ִמָכָרְּב ַהיְךִׁשְמי ַמֵרל ֲהֵאָרְׂשת ִי ֶאְךֵרָבְּמֶׁש

, אתּזֹה ַהָכָרְּב ַהיְךִׁשְמא ִהי הּוִּכ תֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשֹי ֵדל ְיה ַעָּלִחת ְּתיֹוְה ִליְךִרל ָצּכֹל ַהָבֲא

א ָבה מּוין ֶזֵעְכּו. לֵאָרְׂשִי ְלְךֵרֵּבת ֶׁשעֹוּוׁשְיַהת ְוכֹוָרְּבל ַהָכה ְּבָּלִח ְּתְךֵרָּבְתא ִמא הּויָלֵּמִמּו

ה ָנֲעא ַנהּו, רָב ָדּהָתאֹו ְליְךִרא ָצהּו ְורֹוֵבל ֲחל ַעֵּלַּפְתִּמַה )תולדות(' הֶשח מַֹמְׂשִי'ר ֶפֵסְּב

ר ָבָדק ְּבה ַרָיא ָהי לִֹתָנָּור ַּכַמה לֹוֶצרֹו, "'י היִתִּוה ִקּוַֹק"א ָרְקא ִּדָׁשרּוי ֵּפִכָהְו. הָּלִחְּת

ע ַמְׁשִּיי ַוַלט ֵאֵּיַו"ה י ֶזִדל ָיַעְו, לָלי ְּכִמְצת ַעַאָני ֲהִּתְבַׁשא ָחלְֹו, ֹוּדַבְל' ה ַּבַעֵגֹוּנַה

  א הּו, ןָיְנל ִעָכי ְּבִנֵּׁשג ַלֵאֹוּדי ֶׁשִּמים ֶׁשִאאן רֹוָּכם ִמַג ְו.יִמְצַעי ְל ִלַעֵגֹוּנה ֶּׁש ַמינּוְיַה, "יִתָעְוַׁש

  ].לדֹוָּג ַהיַחִוְרַּמא ַההּוְו, מֹוְצַעת ְלעֹוּוׁש ְייְךִׁשְמַמ  

 ֶׁשָהִאָּמא ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל, א"ֵכן ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ַהְּתבּוָנה נֹוֶתֶנת ֶאת ַהּמֹוִחין ְלז

ּוְכֶׁשָאנּו , יָדה ּוַמְׁשִּפיָעה ַלַּפְרצּוף ַּתְחֶּתיָה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלּהֶׁשל ָּכל ַּפְרצּוף ִהיא מֹוִל

ּוְכֶׁשהּוא , ס ֶּדֶרְך ְּתבּוָנה"ס ַהַּכָּוָנה ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל מֹוִחין ְּדיש"א ְמַקֵּבל מֹוִחין ִמיש"אֹוְמִרים ֶׁשז

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל יֹוֵסף ֶׁשהּוא . [ מֹוִחין ִּדְתבּוָנה ֶׁשַּׁשָּיִכים ֵאֶליָההּוא ְמַקֵּבל, ְמַקֵּבל מֹוִחין ִּדְתבּוָנה

  ְוַאַחר ָּכְך ,  ַהְיינּו קֹוֶדם ָנבֹון ַהְמַרֵּמז ַעל ָהִאָּמא,"ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם" )לג, בראשית מא(, א"ְּבִחיַנת ז

  .]ָחָכם ַהְמַרֵּמז ַעל ַאָּבא  

ְּכמֹו 



  ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

מא 

 ֶאָחד ְּבֵתַבת ְמַכְּוִנים ,ק"ג ְּדא"ב ס"מֹוִחין ֵמע ְוַהְמָׁשַכת נּוְקִּבין ַהַּמִּיין ַהֲעָלַאת ְלצֶֹרְך ֶנֶפׁש

 ְקִריַאתִּד ֶאָחד ְּבֵתַבת ְוֵכן ,ַׁשֲחִרית ֶׁשל ְּדָאחֹור ַהּמֹוִחין ֶאת ְלהֹוִליד ְּדָקְרָּבנֹות ְׁשַמע ִּבְקִריַאת

 ֶׁשִּתְהֶייָנה ץ"ַהַּׁש ַוֲחָזרֹות ֶעְׂשֵרה ַהְּׁשמֹוֶנה ְּתִפּלֹות ָּכל ֶׁשל ְּדָאחֹור ַהּמֹוִחין תֶא מֹוִליִדים ֶׁשָּבּה ְּדיֹוֵצר ְׁשַמע

 ַהֲעָלַאת ְלצֶֹרְך ֶנֶפׁש ְמִסירּותְמַכְּוִנים  נֹוֶסֶפת ּוַפַעם ,ְלַעְרִבית ְמַכְּוִנים ּוְבַעְרִבית ,ַעְרִבית ַעד יֹום ְּבאֹותֹו

 ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ֶׁשל ִראׁשֹוָנה ִּבְבָרָכה ְּבַאֲהָבה ְּבֵתַבת ,ק"ג ְּדא"ב ס"מֹוִחין ֵמע ַהְמָׁשַכתְו נּוְקִּבין ַהַּמִּיין

   ֶנֶפׁש ְמִסירּות ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּפָעִמים עֹוד ֵיׁש .ְּתִפָּלה ְלאֹוָתּה ֶׁשַּׁשָּיִכים ְּדָפִנים ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְמִׁשיִכים ֶׁשָּבּה

  .ָּכאן ַנֲאִריְך ְולֹא ח"רפ ּוֵברּוֵרי  

 ּוְלַמָּטה ק"ְּדא ג"ס ב"ֵמע ְּדָאחֹור ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ַהִּטָּפה ִהְתַעְּכבּות ְּבאֶֹפן ִחּלּוק ֵיׁש ֵכן

 ֶּדֶרְך רְּביֹוֵת ַהָּגבַֹּה ָּבאֶֹפן ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְמִׁשיִכים ְּדיֹוֵצר ְׁשַמע ִּבְקִריַאת ,ְׁשַמע ִּדְקִריַאת ְּבֶאָחד

   ּוִבְקִריַאת ,ֲאִריְך ְּפִניִמּיּות ֶּדֶרְך ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְמִׁשיִכים ְּדָקְרָּבנֹות ְׁשַמע ִּבְקִריַאת ,ַעִּתיק ִחיצֹוִנּיּות

  .ֲאִריְך ִחיצֹוִנּיּות ֶּדֶרְך ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְמִׁשיִכים ְּדַעְרִבית ְׁשַמע  

ֶׁשל ֶאָחד ְמַרְּמִזים ' ְּדאֹוִתּיֹות אח, א ְונּוְקָבא" ְמַרֶּמֶזת ַעל זת ְׁשַמעְקִריַאֵכן ֵּתַבת ֶאָחד ְּבָכל 

ְועֹוד ְמַכְּוִנים ֶהָאָרה ֶׁשל ', א ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ַלּנּוְקָבא ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָהאֹות ד"ְסִפירֹות ֶׁשל ז' ַעל ט

ְמִאיִרים ִמִּביָנה ְּבֵׁשם . א ְלָחְכָמה ְּדֵלָאה"ָמה ְּדז ְמִאיִרים ֵמָחְכ ּוְבָּברּוְך.ֲאָלִפין ְלֶכֶתר ְּדֵלָאה' ד

ְּדֵׁשם ' ְמִאיִרים א, ְּבַמְלכּותֹו. א ְלַדַעת ְּדֵלָאה" ְמִאיִרים ִמַּדַעת ְּדזִּבְּכבֹוד. א ְלִביָנה ְּדֵלָאה"ְּדז

ְוֵכן ְמִאיִרים ְלבּוִׁשים . ר ָרֵחלּוְׁשַאר ָהאֹוִתּיֹות נֹוְתִנים ְלֵלָאה ְלִפָּקדֹון ֲעבּו, ה ְלֶכֶתר ְּדֵלָאה"אהי

ְוִלְנֻקַּדת , ְמִאיִרים ְלַמְלכּות ְּדֵלָאה, ְּבָוֶעד. ק ְּדֵלָאה" ְמִאיִרים ְלוִּבְלעֹוָלם. ִלְנֻקַּדת ַהֶּכֶתר ְּדָרֵחל

  ֶרְך ַהְּנִסיָרה ּוְמַתְּקִנים א ְלָרֵחל ְלצֹ"ְּבַּפְרִׁשּיֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ַמְתִחיִלים ְלַהְפִריד ֵּבין ז. ַהֶּכֶתר ְּדָרֵחל

  .ִּבְקִריַאת ְׁשַמעח ֵּתבֹות ֶׁש"ְּכֶנֶגד רמ, ן"ח ֵאָבִרים ֶׁשל זו"רמ  

 'ה ְּבֵתבֹות ְמַכְּוִנים ,א"ְלז ְוִאָּמא ֵמַאָּבא ְּדַקְטנּות מֹוִחין ְמִביִאים ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶׁשְּבֵתבֹות

 ֶׁשל ָיִמין ַקו ְמִביִאים 'ה ְּבֵתַבת ,ְוִאָּמא ְלַאָּבא ֵמֲאִריְך ַקְטנּותְּד מֹוִחין ְלָהִביא ',ה ֱאלֵֹהינּו

 ִיְהֶיה ֶזה ֶׁשֵּסֶדר ְמַכְּוִנים ָּכְך ְוַאַחר ,ָהֶאְמַצע ַקו ַהֵּׁשִני 'ה ּוְבֵתַבת ,ְׂשמֹאל ַקו ֱאלֵֹהינּו ְּבֵתַבת ,ַהּמֹוִחין

 ְלָכל ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֵדי ְמַכְּוִנים זֹו ַּכָּוָנה ,ְּדַקְטנּות מֹוִחין ְיַקְּבלּו ָּלםֶׁשֻּכ ַהַּמֲעלֹות רּום ַעד ַהַּפְרצּוִפים ְּבָכל

 ְּדַגְדלּות ַהּמֹוִחין ֶאת ְּכֶׁשַּמְמִׁשיִכים ,ֶאָחד ְּבֵתַבת נּוְקִּבין ַמִּיין ְלַהֲעלֹות מֹוִחין ָהֶעְליֹוִנים ַהַּפְרצּוִפים

 שהעליון ושייך ,ערך לפי קטנים הם דקטנות שהמוחין מבאר תקעז 'ע ט"תשס' חכמהה ים 'בספר( .ֻּכָּלם ֶאת ּוְמַזְּוִגים

  ְמִסירּות

 ְּכמֹו

ְּכמֹו 

  ְּכֵׁשם



  ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

מב 

   שהעליון הרגיל כסדר ולא ,ואמא לאבא כך ואחר א"לז קודם שיכנסו שייך ולכן ,עצמו עבור שקבל קודם גם לתחתון יתן

   .)לתחתון משפיע כך ואחר תחילה מקבל  

 לֹא ֵהם ,א"ְלז ַעד ַהַּפְרצּוִפים ְּבָכל ִויִריָדָתם ַהּמֹוִחין ַהְמָׁשַכת ְלַאַחר ֶׁשַּגם ְלהֹוִסיף

 ַהְּתִפָּלה ֵסֶדר ְלִפי ְלַאט ְלַאט ְוִנְכָנִסים רֹאׁשֹו ֵמַעל עֹוְמִדים ֶאָּלא ,א"ְלז ִמָּיד ִנְכָנִסים

 ד"ֵמחב א"ז ְּבתֹוְך ַהּמֹוִחין ֶאת יםּדֹוִח ֲאַנְחנּו ֶׁשָּבֶהם ַּכָּונֹות עֹוד ֵיׁש ְוֵכן .ַּבַּטְבָלה ֶׁשֶהְרֵאנּו ְּכִפי

 ָּכל ֶנֱחָלִקים ְּדֶכֶתר ג"חו ב"ֶׁשַהחו ֵּכיָון ַהְיינּו .ִלְמקֹוָמם ֶׁשַּמִּגיִעים ַעד י"ְלנה ת"ּוֵמחג ,ת"ְלחג

   הּוא ר"ַהג ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ,ת"חג ד"ְלחב ִּבְתִחָּלה ִנְכָנס ק"ַהו ,ַּבַּטְבָלה ֶׁשָרִאינּו ְּכִפי ר"ְוג ק"ְלו ֶאָחד

  .ִלְמקֹומֹו ק"ַהו ֶאת ּדֹוֶחה  

ה ֶזָחא ֶלָּמִאי ְּד"נהים ְּבִאָצְמִּנת ֶׁשרֹואֹות ָהת ֶאלֹוֲעַהְל, עַמת ְׁשיַאִרְקים ִּבִנְּוַכְּמה ֶׁשָנָּוד ַּכעֹו

. הָדן ֵלַמְזה ִּבָּׁשל ִאֶצ ֵאמֹוְּכ, יםִנָבֲאים ָּכִנָּנֻצ ְמיּוְהִּיד ֶׁשת ַערֹואֹוי ֵמ"נהת ַהן ֶאֵקרֹוְלּו, ּהָּלֶׁש

ת ֶאֶׁש, א"ל זע ֶׁשַפֶּׁשת ַהיד ֶאִלהֹו ְלּהר ָלזֲֹעַל, אָּמִאה ְּדֶזָחר ֶּבאֹות ָהת ֶאֹוּבְרַהי ְלֵדה ְּכת ֶזים ֶאִנְּוַכְמּו

ן יָוֵכְו. הֶזָחֶהב ֵמָלָחא ֶהֵצה יֹוֶּזה ִמָאָצתֹון ְכֵכְו, יָהֶל ֵאְךָּיא ַׁשּלֹן ֶׁשיָוה ֵּכָּלִחְתה ִּביָאִציא מֹוה ִהֶז

י "נהין ְּדִאָתין ְּתִקָרְּפ' ן בּוּנים ִצִנְּוַכְמ. תלּוְדַגה ְּדָנבּוְתק ִּד"ק וא ַר"זים ְליִסִנְכע ַמַמת ְׁשיַאִרְקִּבֶׁש

: הָנָּוַּכר ַהֶדֵס. ֹוּלת ֻּכים ֶאִנְּנַצְמּו, יןִקָרְּפ' ק ב ַרׁשה ֵיָנבּוְתד ִּדיסֹוִבּו. ק"וא ַהֵצם יֹוֶהֵּמֶׁש, אָּמִאְּד

ת ים ֶאיִמִלְׁשל ַמֵאָרְׂשִיְּב. ׁשבּוְלה ּוָרָאא ֶהָרְקִּנֶׁש, אָּמִאד ְּדיסֹון ִּדֹוּתְחק ַּתֶרֶּפת ַהים ֶאִנְּנַצע ְמַמְׁשִּב

  ' הְּב, חַצֶני ְּדִעָצְמק ֶאֶרים ֶּפִנְּנַצ ְמינּוֵהלֱֹאֶּב. חַצֶנן ְּדֹוּתְחק ַּתֶרים ֶּפִנְּנַצְמ' הְּב. הָנבּוְתד ִּדסֹוְין ַהּוּנִצ

  .דהֹוי ְּדִעָצְמק ֶאֶרים ֶּפִנְּנַצד ְמָחֶאְבּו. דהֹון ְּדֹוּתְחק ַּתֶרים ֶּפִנְּנַצי ְמִנֵּׁשַה  

  .הֶׂשֲעַמה ְלָכָלֲהת צֹויצֹוח ִנ"רפת ָהנֹוָּוַּכ

 לּוְפָּנת ֶׁשצֹויצֹוח ִנ"רפר ָהרּות ֵּבַנָּות ַּכה ֶאָרָצְק ִּבְנָבֵארר ַמֲאַּמַהת ַמָלְׁשַהְל
, הָכָרל ְּבָכְבה ּוָּלִפל ְּתָכים ְּבִנְּוַכ ְמנּוָאֶׁש, הָּיִׂשה ֲעיָרִצ ְיְּבִריָאהת מֹוָלעֹוָּב
  .ל"יַזִרֲאי ָהל ִּפא ַע" זיעׁש"ַּׁשַר ָהנּוֵּבר ַרֵּדִּסי ֶׁשִפְּכ
י ּוּלג ִמ"י סּוּלִמ, ב"י עּוּל ִמ:םֵהה ֶׁש"ת הוימֹוֵׁשים ְּבִיּוּלִמ'  דׁשֵּיֶׁש ַעדּוָּיַּכ
, ּוּלת ֵאמֹוֵׁשת ְלמֹוָלעֹול ָהת ָּכלּוָלת ְּכים ֶאִקְּלַחְּמֶׁשְּכ. ן"י בּוּלִמה ּו"מ
. ןמֹוְדם ַקָדם ָאַלעֹו ְלְךָּיַּׁשה ֶּׁשַמ, תילּוִצֲאם ָהַלל עֹוַעם ֵמג ֵה"ב ס"ת עמֹוֵׁש
ת יַלִפְנה ּויָרִבְּׁשַה. יםִּיִלָלְּכן ַה"בה ּו"ת ממֹוֵׁש ְלְךָּית ַׁשילּוִצֲאם ָהַלעֹוְו

 ָחׁשּוב

 ׁשֵי



  ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

מג 

י ִבְקּוּני ַהאִלָמְּׂשד ַהַּצת ַהל ֶאֵלֹוּכֶׁש. יִלָלְּכן ַה"ם בֵׁש ְּביּות ָהצֹויצֹוח ִנ"רפָה
ה "ם מֵׁשְו. תילּוִצֲאן ַּד"זו ְּבִמְתַלֵּבׁשא הּוי ֶׁשִפְּכ, תילּוִצֲאי ָהֵפצּוְרל ַּפֶׁש
  .ןּוּקִּתת ַהה ֶאֶׂשעֹו
 לּוְפם ָנֶהֵמּו, יםִּיִטָרן ְּפ"ה ב"ג מ"ב ס"ת עמֹו ֵׁשֹו ּבׁשי ֵיִלָלְּכן ַה"בם ֵּׁשַה
  . ח"ם רפד ֵהַחַּיֶׁש, תצֹויצֹוב ִנ"ים עִמָעְּפ' ם דֵהת ֶׁשצֹויצֹוח ִנ"רפ
. ה"מב ִמ"ע. ג"סב ִמ"ע. ב"עב ֵמ"ע: ם ֵהלּוְפָּנת ֶׁשצֹויצֹוב ִנ"ים עִמָעְּפ' דַה
 נּור ָלֵּדִס, ם ֵׁשִמָּכל לּוְפת ָנצֹויצֹוב ִנ" עּוּלין ֵאִבָּני ֶׁשֵדְּכ. ן"בב ִמ"ע
ה ָגֵרְדַמ', ה אָגֵרְדַמ, הָלְבַּטה ַּבֶאְרִּני ֶׁשִפְּכ, תגֹוֵרְדי ַמִפם ְלל ֵׁשל ָּכ"יַזִרֲאָה
ת  ֶאאנּוֵבן ֵהֵּכר ִמַחַאְל. לַפב ָנ"ה עיֶזה ֵאָלְבל ַטָכ ְּבנּוְׁשַּגְדִהְו. הָאְלן ָהֵכְו', ב
ת אֹוְרל ִלַכד יּוָחל ֶאָּכֶׁש', ףֶסֶּכת ַהֹוּדֻקְנ 'ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִּסה ִמָנָּוַּכם ַהּוּלִצ
  .ןֵּוַכר ְלָּקִעָהְו, יןִבָהְלּו
ב "עיא ָהִהְו', ה הָגֵרְדל ַמר ֶׁשָּפְסִּמיא ַהִהֶׁש' זה ַהָגֵרְדה ַמָלְפב ָנ"עם ֵּׁשַהֵמ
ה ָגֵרְדל ַמם ֶשֵּׁשת ַהה ֶאֶאְרַמּו', ה זָגֵרְדב ַמֵתֹור ּכּוּדִּסן ַהֵכָל, לַפָּנב ֶׁש"עֵמ
  .'ה
 ׁשֵי' ה הָגֵרְדי ַמִּכ, ג"ר עָּפְסִמד ְּכַחם ַיֵהֶׁש', זְו'  התֹוגֵרְד ַמלּוְפג ָנ"סם ֵּׁשִמ
. לֵלֹוּכם ַהב ִע"ם עד ֵהַחַיְו, ג"ר סָּפְסיא ִמִה' ה זָגֵרְדַמּו, תֹוּיִתאֹו'  יּהָּב
ם ִיַמֲעה ַּפֶאְרַמּו', זְו' ה הָגֵרְדב ַמֵתֹור ּכּוּדִּסן ַהֵכָל, לַפָּנג ֶׁש"סב ִמ"עיא ָהִהְו
  .'ל הר ֶׁשָּפְסִּמיא ַהִה' זן ֶׁשיָוֵּכ', ה הָגֵרְדת ַמֶא
יא ִהְו. ב"ל עֵלֹוּכם ַהִעְו, א"ד עַח ַיןֵהֶׁש', זְו'  גתֹוגֵרְד ַמלּוְפה ָנ"מם ֵּׁשִמ
 תֹוגֵרְדת ַמה ֶאֶאְרַמּו', זְו' גה ָגֵרְדב ַמֵתֹור ּכּוּדִּסן ַהֵכָל, לַפָּנה ֶׁש"מב ִמ"עָה
  .ןֶהָּלר ֶׁשָּפְסִּמ ַהןֵה' זְו' גן ֶׁשיָוֵּכ', הְו' א
יא ִהְו. ב"ר עַּפְסִמְּכ' ה דָגֵרְדיא ַמִהֶׁש' ה בָגֵרְדל ַמר ֶׁשָּפְסִּמל ַהַפן ָנ"בם ֵּׁשִמ
ת ה ֶאֶאְרַמּו', יא דִהֶׁש' ה בָגֵרְדב ַמֵתֹור ּכּוּדִּסן ַהֵכָל, לַפָּנן ֶׁש"בב ִמ"עָה
  .'ה בָגֵרְדַמ
ן "זוֶׁש, תלּוָלְכים ִּבִנְּוַכ ְמנּוָא, תילּוִצֲאן ַּד"י זוֵררּות ֵּב ֶאנּוְרַרֵּבֶׁשי ֵרֲחַאְו
י ִפף ְּכין סֹוד ֵאה ַעָאְלן ָהֵכְו, םיֶהֵלֲעֵּמף ֶׁשצּוְרַּפל ַהים ֶׁשִררּוֵּבת ַה ֶארּוְרָבְי
  .רּוּדִּסַהיא ֵמִבָּנה ֶׁשָנָּוַּכר ַהֶדֵס



  ִחיןַהּמֹו ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

מד 



  ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת ח"רפ ֵּברּוֵרי ה"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

מה 

 
 
 
 
 



  ְוִזּוּוג מֹוִחין ,ְנִסיָרה ,ַהַּבת ְנַיןִּב ו"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

מו 

  מֹוִחין ְוִזּוּוג, ְנִסיָרה, ו ִּבְנַין ַהַּבת"פ

  ֵיׁש עֹוד ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבָכל ְּתִפַּלת , א"ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ְוַהְכָנָסָתם ְּבז

  .ּות ִּדְפִניִמּיּותְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַיַחד ִעם ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ֶׁשל ְּפִניִמּי  

ע "ץ ל"ו י"ז ד"ח ג"ט ב"ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשל ָרֵחל ֵמָהֲעִׂשיִרית ַלָּׁשֵלם ַעל ְיֵדי ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות א

ַּכֲאֶׁשר ְּבָכל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ּבֹוִנים ְסִפיָרה ַאַחת ֵמָהֶעֶׂשר , ם"ן ת"ץ ש"ף ק"ס ר"פ מ"כ

ט "ְּבַמְקִּביל ּבֹוִנים ֶאת ַיֲעקֹב ְּבאֹוָתם ְמקֹומֹות ְּבִלי אֹוִתּיֹות א, ִׂשיִרית ַלָּׁשֵלםְסִפירֹות ֶׁשָּלּה ֵמָהֲע

ְּבֵתבֹות ֵאל ֶעְליֹון ַמְתִחיִלים ֶאת ְּבִנַּית . ֶאת ֶזה ְמַכְּוִנים ִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ח"ב

, ז"ח ג"ֹוִנים ֶאת ְסִפירֹות ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות בְּבֵתבֹות ֲחָסִדים טֹוִבים ּב, ַהֶּכֶתר

ת ַעל ְיֵדי "ִּבְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּבֹוִנים ֶאת ַהחג, ו"ְּבקֹוֶנה ַהּכֹל ּבֹוִנים ֶאת ַהַּדַעת ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ד

, ץ"ף ק"ס ר"י ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות מ"ּבֹוִנים ֶאת ַהנהְּבּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם , פ"ע כ"צ ל"אֹוִתּיֹות י

  ּוַמְׁשִליִמים ֶאת ַהֶּכֶתר ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות , ם"ן ת"ּוִבְלַמַען ְׁשמֹו ּבֹוִנים ֶאת ַהַּמְלכּות ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ש

  ).'םעץ חיי'או ב' שער ההקדמות'ח ב"ט ב"ח צריך ללמוד דרוש א"ט ב"כדי להבין ענין א(. ט"א  

ה ָנַתן מֹוִחין ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ִלְקרֹא ֵׁשמֹות "ֶׁשָאָדם ְוַחָּוה נֹוְלדּו ְּדֻבִּקים ָאחֹור ְּבָאחֹור ְוהקב

ָּכְך ָּבעֹוָלמֹות , ְוַאַחר ָּכְך הּוא ִנֵּסר ֶאת ַחָּוה ֶׁשּתּוַכל ְלִהְזַּדֵּוג ָּפִנים ְּבָפִנים, ְלַבֲעֵלי ַחִּיים

א ִקֵּבל ֶאת "ּוְלַאַחר ֶׁשז, א ָאחֹור ְּבָאחֹור"ְׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות ֶנֶאְצלּו ְּדֻבִּקים ְלז, י ַהֵּבן ְוַהַּבתְּבַפְרצּוֵפ

ְוֵכן , ְמַכְּוִנים ְנִסיָרה ְלַהְפִריד ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְזַּדֵּוג ָּפִנים ְּבָפִנים, ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור

הּוא ְּכֵדי ִלְמנֹוַע , ַאַחד ַהְּטָעִמים ֶׁשּנֹוְלדּו ְּדֻבִּקים ָאחֹור ְּבָאחֹור.  ֶׁשּיּוְכלּו ְלַקֵּבל מֹוִחין ְּדָפִניםְּכֵדי

, א ִקֵּבל מֹוִחין ְוֵאין ַּפַחד ֵמַהְּקִלּפֹות"ּוְלַאַחר ֶׁשז, ֶאת ְיִניַקת ַהְּקִלּפֹות ֵמָהָאחֹור קֹוֶדם ֶׁשִּקְּבלּו מֹוִחין

ּוְלַאֵחד , ּוְלָהִסיר ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֵמֶהן, א"ִנים מֹוִחין ִלְׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות ְוֶזה ּגֹוֵרם ְלַנֵּסר אֹוָתן ִמזנֹוְת

ְוַהְּתבּוָנה לֹוַקַחת . ְוֶזה ִנְקָרא ַּתְרֵּדָמה, א"ְוקֹוֶדם מֹוִציִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ִמז. אֹוָתן ִלְנֵקָבה ַאַחת

. ְוַעְכָׁשיו ֶׁשֵהן לֹא ְּתלּויֹות ּבֹו ֵהן ִנְנָסרֹות, א ְונֹוֶתֶנת אֹוָתם ָיָׁשר ַלְּנֵקבֹות"ָהיּו ְּבזֵחֶלק ֵמַהּמֹוִחין ֶׁש

א מקבל הארה "שגם ז, ג"א סימן י"ראובן סופר שליט' ג המקובל ר"ה מהרה"עיין בחידושים וביאורים לר(

' א ונוק"ועל פי זה מיישב איך שייך שז, ירהוהארה זו היא חלק מהנס, מהמוחין שנשארו מעל ראשו בזמן הנסירה

ואיש אשר יקח "ל על הכתוב "ומבאר שם בדברי האריז, הרי הם בבחינת אח ואחות שנולדו מאותה אמא, יזדווגו

ִמְלַבד 

ּבֹוִנים 

ְּכֵׁשם 



  ְוִזּוּוג מֹוִחין ,ְנִסיָרה ,ַהַּבת ִּבְנַין ו"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

מז 

ן "מוציא את הזו, א ועושה את הנסירה"דחסד זה שבא ממוחין דאבא ומאיר לז" חסד הוא' את אחותו וכו

  שבאצילות שאין : ועיין בפירוש המתוק מדבש על הזהר תיקונים צ. שהמבחינת אח ואחות לבחינת איש וא

  ).אחיזה לקליפות אין פגם ביחוד של אח ואחות  

ִּבְתִחָּלה ְמַכְּוִנים ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַהְתִחיל ְלַהֲעלֹות ַמִּיין , ַּכָּוַנת ַהְּנִסיָרה ְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת ְּבַאֲהָבה

ח מבאר "תשס' ים החכמה'בספר (. ָׁשַכת מֹוִחין ְּדָפִנים ֶׁשִּתְהֶיה ַאֲחֵרי ַהְּנִסיָרהנּוְקִבין ְלצֶֹרְך ַהְמ

שהיא , ובזכות זה נזכה לנסירה, כדי להראות שאנו משתקוקקים למוחין דפנים, מדוע כונה זו באה קודם הנסירה

א ִקֵּבל ַעד ַעְכָׁשיו "ּמֹוִחין ְּדָאחֹור ֶׁשַהזת ַהְּנִסיָרה ֶׁשָּכל ַה ַאַחר ָּכְך ְמַכְּוִנים ֶא.)ההכשר למוחין דפנים

ְוַהְּתבּוָנה נֹוֶתֶנת ָיָׁשר ִלְׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל ַהְּתבּוָנה , יֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ִלְהיֹות ֵמַעל רֹאׁשֹו

ְוַאַחר ָּכְך ְמַכְּוִנים ׁשּוב , ֵקָבה ַאַחתּוָבֶזה ֵהן ִנְנָסרֹות ּוְגֵדלֹות ִלְהיֹות ְנ, א"ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשָהיּו ְּבז

ְוֶזה ִנְמָׁשל ְלִזּוּוג ִראׁשֹון , ס ּוְתבּוָנה ּוְלַזְּוָגם ָׁשם"ְּבֵחיק יש' א ְונּוְק"ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַהֲעלֹות ֶאת ז

ר ָּבּה רּוַח ֶׁשִּנְקָרא רּוָחא ְּדָׁשִביק ְּבֵליל ַהִּנּׂשּוִאין ֶׁשַהָּזָכר עֹוֶׂשה ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשל ְיסֹוד ַהְּנֵקָבה ּוַמְׁשִאי

ּוְמַכְּוִנים ֶאת ַהְמָׁשַכת , ְוֵכן גֹוְמִרים ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ְלצֶֹרְך ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים, ָּבה

ּוְבֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן , םַאַחר ָּכְך ְׁשֵניֶהם יֹוְרִדי, ק ַעד ְלַמָּטה"ג ְּדא"ב ס"ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֵמע

ּוָפִנים , ּוָפִנים ְּדָפִנים, ְמַקֶּבֶלת ָיָׁשר ֵמַהְּתבּוָנה ֶאת ַהּמֹוִחין ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ָאחֹור ְּדָפִנים' ַהּנּוְק

 ּוָמֵגן ֵיׁש ִסּלּוק ֶׁשל ָּכל ְוַאַחר ֵּתַבת. ִּכי ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ִהיא ִקְּבָלה ְּכָבר קֶֹדם ַּבְּנִסיָרה, ְּדָאחֹור

ְוָכאן ָרֵחל ׁשּוב ִמְתַמֶעֶטת ַּבּגַֹבּה ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה , א"ְועֹוִלים ִלְהיֹות ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ז', ַהּמֹוִחין ֵמַהּנּוְק

 ְּדָאחֹור ָחְכָמה ְּדֶכֶתר א ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּמֹוִחין"ה ְּדָמֵגן ַמְכִניִסים ְלז"ּוְבָּברּוְך ַאָּתה הוי, ִלְפֵני ַהְּנִסיָרה

  ְוֵכן ַמְכִניִסים ֶאת ָהָאחֹור , ּוַמְכִניִסים ַּגם ֵחֶלק ֵמַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֶׁשל ָחְכָמה ְּדֶכֶתר, ֶׁשהֹוֵצאנּו

  .ְוַהָּפִנים ֶׁשל ִּביָנה ְּדֶכֶתר ַּכְּמפָֹרט ַּבַּטְבָלה ִּדְלֵעיל  

 ְוִהיא ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ֶׁשל ִראׁשֹוָנה ִּדְבָרָכה ה"הוי ַאָּתה ָּברּוְך בֹותַּבֵּת ֶׁשְּמַכְּוִנים ַּכָּוָנה עֹוד

 ָחְכָמה ְּדָאחֹור ֵמַהּמֹוִחין ָלּה ֵמִאיר א"ֶׁשז ְיֵדי ַעל ַלֲאִצילּות ִמְּבִריָאה ָרֵחל ֶאת ְלַהֲעלֹות

ם ים ַּגִנְּוַכ ְמה זֹוָנָּוים ַּכִנְּוַכְּמֶׁשְּכה ָּת ַאְךרּות ָּבבֹוֵתְבּו .ֵאּלּו ְּבֵתבֹות ְמַקֵּבל ֶׁשהּוא ְּדֶכֶתר

א ָּמִאד ְּדיסֹוִמ, תרֹובּוְּג' ם הֵהך ֶׁש"ת מנצפֹוּיִתת אֹוַרָאֶהְו, תֹוּיִתב אֹו"ת כַרָאֶה

ת ַעַּדת ַהים ֶאִנְּקַתְּמל ֶׁש"ב ק"ו ע"ת כמֹו ֵׁשְךֶריא ֶּד ִהה זֹוָנָּוַכְו', קנּוא ְל"זד ְּד"חבְּבֶׁש

א "זד ְּדיסֹוא ִל"זד ְּד"חבְּבא ֶׁשָּמִאד ְּדיסֹוה ִמיָלִחְתים ִּבִדְרת יֹורֹובּוְּג' ה ַהינּוְיַה. 'קנּוְּד

ֶאת 

 ֵיׁש
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' ים הִׂשֲעַנְו' קנּות ְּדַעַדים ְליִרִאא ְמ"זד ְּדיסֹוִמּו. ו"ן כַיְנִמת ְּכַחה ַא"ם הויים ָׁשִׂשֲעַנְו

ן ַיְנִמ ְּכַעּוּבִרה ָּב"ם הוי ֵׁשְךֶרֶּד' קנּו ַהְךתֹום ְּביִטְּׁשַּפְת ִמְךר ָּכַחַאְו. ל"ן קַיְנִמת ְּכ"יֹוָוֲה

 ְקִריַאת ַאֲחֵרי ֶׁשָהָיה ְלַמָּצב מֹוִחין ִסּלּוק ֵיׁש ַלֲאִצילּות ְּכֶׁשָעְלָתה 'ה ַאָּתה ָּברּוְך ּוְלַאַחר .ב"ע

 ּתֹוֶסֶפת ֶׁשַּיְׁשִּפיעּו ְוִאָּמא ַאָּבא ֶאת גְלַזֵּו ֶנֶפׁש ְמִסירּות ְמַכְּוִנים ֲאבֹוֵתינּו ֵואלֵֹהי ּוֶבֱאלֵֹהינּו ,ְׁשַמע

 אלהינו( ,ׁשּוב ִליָּכֵנס ְועֹוְמִדים א"ז ֶׁשל רֹאׁשֹו ֵמַעל ֶׁשִּנְמָצִאים ְּדֶכֶתר ָחְכָמה ְּדָאחֹור ַּבּמֹוִחין אֹור

 ְּדָאחֹור ֹוִחיןַהּמ ֶאת ְלהֹוִריד ּוַמְתִחיִלים ,)המזוגם והדעת אבא בסוד הוא אבותינו ואלהי ,אמא סוד הוא

 ָאחֹור ִּדְתבּוָנה ר"ג ְמִביִאים ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ֶּבֱאלֵֹהי ,ח"ב ט"א ִעם ַיַחד ׁשּוב ְּדֶכֶתר ָחְכָמה

 ,ְּדָאחֹור ָּפִנים ס"ְּדיש ת"חג ְמִביִאים ְּבגֹוֵמל ,ַקִּוים 'ְּבג ,ְּדָאחֹור ָּפִנים ס"ְּדיש י"ְונה ,ְּדָאחֹור

 ְּדָאחֹור ַהּמֹוִחין ָּכל ֶאת ְלָהִביא ׁשּוב ִסַּיְמנּו ּוָבֶזה ,ְּדָאחֹור ָּפִנים ס"ְּדיש ר"ג ְמִביִאים ּכֹלַה ּוְבקֹוֵנה

 ְּבִבְרַּכת ַהָּפִנים ִעם ַיַחד ׁשּוב ֶזה ֶאת ּוְמִביִאים יֹוֵצא ַהּכֹל ׁשּוב ַהְּנִסיָרה ְוַאַחר ,ְּדֶכֶתר ָחְכָמה ֶׁשל

 שבאחד ד"נ 'ע א"שליט סופר ראובן 'ר המקובל ג"מהרה 'יצחק באר' בספר עיין( .ילְּכִדְלֵע ַאְבָרָהם ָמֵגן

   שמקבל ובחסדים ,אחד ויום 'ט 'ח 'ז בן הוא הכל קונה עד אברהם ומאלהי ,אחד ויום שנים 'ו בן א"ז ש"דק

  .)אחד ויום 'כ עד גודל הוא הכל דקונה ם"ובל ,אחד ויום שנים ג"י עד גודל הוא הכל בקונה  

ּוְמַגְּדִלים אֹותֹו ְוֶאת ַּפְרצּוף , א ְּבָכל ְּתִפָּלה"ֶׁשָאנּו ּבֹוִנים ַרק ֵחֶלק ָקָטן ַּבּמַֹח ֶׁשל ַּפְרצּוף ז

ַהִּזּוּוג ֶׁשְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה ְּבֵתַבת , ַהַּבת ִמְּבִחיַנת ִּגיל ֶאֶפס ַעד ִנּׂשּוִאין ַרק ְּבַיַחס ְלאֹותֹו ֵחֶלק

א "ְּדז' ְּדִזּוּוג ֻמְׁשָלם הּוא ַרק ְּבאֶֹפן ֶׁשּנּוְק, ם ִּבְרַּכת ִׂשים ָׁשלֹום ֵאינֹו ִזּוּוג ֻמְׁשָלםה ְּבִסּיּו"הוי

א ְלאֶֹרְך ָּכל ַהּקֹוָמה ֶׁשל ְׁשֵני "ּוִמְזַּדֶּוֶגת ִעם ז, ַהִּנְקֵראת ֵלָאה אֹו ָרֵחל ִמְתַּפֶּׁשֶטת ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה

ְוָכאן ְּבִׂשים ָׁשלֹום ַהִּזּוּוג הּוא ַיֲעקֹב ְוָרֵחל . ְּכמֹו ְּבַׁשָּבת ְּבמּוָסף ְּכִדְלַקָּמן, ִניםַהַּפְרצּוִפים ַהַּתְחּתֹו

ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֵיׁש ָלֶהם ְּבִחיַנת , א"ִּבְבִחיַנת ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשל ז, ַהְינּו ִזּוּוג ְּבתֹוְך ַּפְרצּוף ַהַּבת, ִּבְלָבד

ְוֵיׁש ָלֶהם ְּבִחיָנה ֶׁשל ַצד ָיִמין ּוְׂשמֹאל ְּבתֹוְך ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד , ְפֵני ַעְצמֹו ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבהַּפְרצּוף ָׁשֵלם ִּב

 ְוֵסֶדר ַהִּזּוּוג הּוא .םר ָׁשֵּבַחְתם ִמֶהָּלת ֶׁשַעַּדַהְו, רֶתיא ֶּכִהה ֶׁשָרָטד ֲעסֹוְּב, אָבְקּוּנר ַהֶתם ֶּכָּׁשֶׁש, א"ְּדז

ְוַרק ְּכֶׁשִּנְגמֹר ִלְבנֹות , ְוַיֲעקֹב ִמְזַּדֵּוג ִעם ָרֵחל, ַיֲעקֹב ֶאת ַהִּטָּפהת ְּדַעא ַמֲעִביר ְלַד"ד זסֹוְיְּבאֶֹפן ֶׁש

ָאז ִיְהֶיה ִזּוּוג ֻמְׁשָלם ְּבֵתַבת , א ֶאת ָּכל ְסִפירֹות ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ֶׁשּלֹו ְלַגְמֵרי ְּבַׁשָּבת ְּבמּוָסף"ְלז

ּוְכֶׁשְּמַכְּוִנים ִזּוּוג ֶזה ֵיׁש ַּכָּוָנה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשֵאין ִּבְׁשָאר ִזּוּוֵגי , ת ֶּכֶתרֶאָחד ִּבְקֻדַּׁש

ְוֵכן ְמַדְּלִגים ּוְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת ַאֵּיה ִּבְקֻדַּׁשת , ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות ַמִּיין נּוְקִּבין ְלעֹוֵרר ֶאת ַהִּזּוּוג, ַהְּתִפּלֹות

ָון ֵּכי
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ֶאת ּתֹוֶסֶפת . ִמְתַּפֶּׁשֶטת ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה ּוְמַכְּוִנים ּתֹוֶסֶפת ְנָׁשָמה ִמְּקֻדַּׁשת יֹום ַהַּׁשָּבת' ֶתר ֶׁשַהּנּוְקֶּכ

ְוֶאת ּתֹוֶסֶפת ַהֶּנֶפׁש ְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת , ְׂשָפַתי ִּתְפַּתח ְּבַלַחׁש ְּדַׁשֲחִרית' ָהרּוַח ְמַכְּוִנים ְּבִסּיּום ה

ְותֹוֶסֶפת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבֵליל . א"ּתֹוֶסֶפת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּביֹום ַׁשָּבת הּוא ִמְּבִחיַנת ז. ְׁשַמתִנ

  ָּׁשה ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ִּבְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר ְּבַׁשָּבת ַּגם ֶאת ַּכָּונֹות ַהְּקֻד. 'ַׁשָּבת הּוא ִמְּבִחיַנת נּוְק

  .ְוֵיׁש ֶׁשֵאיָנם ְמַכְּוִנים, ָהְרִגילֹות ְּבנֹוָסף ַלַּכָּונֹות ַהְמֻיָחדֹות ְלַׁשָּבת  

ָוֶאְתַחַּנן ֶׁשְּבָכל ְּתִפּלֹות ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ' ל פ"ח זֹוֶנְנֶפְלד זצ"ֵמַהגרי' ָחְכַמת ַחִּיים'ְּבֵסֶפר 

, ר ְוָלֵכן הּוא ָהָיה אֹוֵמר ֶּכֶתר ְּבַׁשָּבת ְּבמּוָסף" ְּכִמְנַין ֶּכֶתֵיׁש ְּבָרכֹות, ַהָּׁשבּוַע ַלַחׁש ַוֲחָזָרה

ש ֶׁשִּבְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר "ּוְמבָֹאר ְלִפי ַּכָּונֹות ָהרש. ֲאִפּלּו ֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ֻנַּסח ַאְׁשְּכַנז ֶׁשאֹוְמִרים ַנֲעִריְצָך

  יֹוֵצא , בּוַע ּוַמְׁשִליִמים ֶאת ָּכל ְּתִפּלֹות ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ַהָּׁשבּוַעעֹוִׂשים ֶאת ַהִּיחּוד ַהְּכָלִלי ֶׁשל ָּכל ַהָּׁש

  ].ר ְּבָרכֹות ֵהן ֲהָכָנה ְלַהִּגיַע ִלְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר"ֶׁשֶּכֶת  

 ַיַחד ִעם ַהִּזּוּוִגים ְוֶזה ַנֲעָׂשה, ֶׁשִּצַּיְרנּו ַּבַּטְבָלה ְלֵעיל ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ִמְתַּפְּׁשִטים ְּבִׂשים ָׁשלֹום

ְּפָעִמים ' א מֹוִריד ִטָּפה ג"ַּפְרצּוף ז: ה"ֵסֶדר ַהִּזּוּוג ְּבִׂשים ָׁשלֹום ְּבֵתַבת הוי. ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר

ַגְדלּות ִמּׁשּום ֶׁשִּבְתִחָּלה ַהּמֹוִחין ְּד, ְּפָעִמים' ַהַּטַעם ֶׁשהּוא מֹוִריד ג, ְלַיֲעקֹב ֶׁשַּיְׁשִּפיַע אֹוָתּה ְלָרֵחל

ב "ְּכִפי ֶׁשֶהְרֵאנּו ַּבַּטְבָלה ְלֵעיל ֶׁשַעד ִׂשים ָׁשלֹום הּוא ְמַקֵּבל חו, א ִקֵּבל ֵהם ֲעַדִין ַרק ַּבֶּכֶתר ֶׁשּלֹו"ֶׁשז

 ה"ה אהי"ַהִּזּוּוג ִנְקָרא ִזּוּוג ֵׁשמֹות הוי, ְוֵכיָון ֶׁשהּוא מֹוִריד ִטָּפה ְלַיֲעקֹב ְּבַמָּצב ֶזה, ג ְּדֶכֶתר"חו

א ִמיֵניּה ּוֵביּה ְּבֵׁשמֹות "ּוְמַכְּוִנים ְלַזֵּוג ֶאת ַהּמֹוִחין ְּכֶׁשֵהם ְּבתֹוְך ז. ֶׁשְּמַסֵּמל ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ַהֶּכֶתר

ִמֵּמיָלא ַּגם ַיֲעקֹב ְוָרֵחל , ּוִמַּיֲעקֹב ְלָרֵחל, א ְלַיֲעקֹב"ְוַאַחר ָּכְך ַהִּטָּפה יֹוֶרֶדת ִמז, ה"ה אהי"הוי

, ד ֶׁשּלֹו"א ְלחב"ְוַאַחר ִזּוּוג ֶזה ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּבתֹוְך ז. ִלים ִעם ַהִּטָּפה מֹוִחין ְּדֶכֶתרְמַקְּב

ְוַאַחר ָּכְך ַהִּטָּפה , ם"ה ֱאלִֹהי"א ִמיֵניּה ּוֵביּה ְּבֵׁשמֹות הוי"ּוְמַכְּוִנים ְלַזֵּוג ֶאת ַהּמֹוִחין ְּכֶׁשֵהם ְּבתֹוְך ז

. ד"ִמֵּמיָלא ַּגם ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְמַקְּבִלים ִעם ַהִּטָּפה מֹוִחין ְּדחב, ּוִמַּיֲעקֹב ְלָרֵחל, ַיֲעקֹבא ְל"יֹוֶרֶדת ִמז

ּוְמַכְּוִנים ְלַזֵּוג ֶאת ַהּמֹוִחין ְּכֶׁשֵהם ְּבתֹוְך , י ֶׁשּלֹו"ת נה"א ְלחג"ְוַאַחר ָּכְך ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּבתֹוְך ז

, ּוִמַּיֲעקֹב ְלָרֵחל, א ְלַיֲעקֹב"ְוַאַחר ָּכְך ַהִּטָּפה יֹוֶרֶדת ִמז, י"ה אדנ"ְּבֵׁשמֹות הויא ִמיֵניּה ּוֵביּה "ז

' ג שג"קנ' שערי רחמים'עיין בספר (. י"ת נה"ִמֵּמיָלא ַּגם ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְמַקְּבִלים ִעם ַהִּטָּפה מֹוִחין ְּדחג

ן חדש "ד הם לזו"היינו שהדחיות לחב, י"ת ונה"חג, ד"חב, פרצופים בעובי שנקראים כתר' זווגים אלו נעשים בג

מּוָבא [

ְּכִפי 



  ְוִזּוּוג מֹוִחין ,ְנִסיָרה ,ַהַּבת ִּבְנַין ו"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

נ 

  , י"ת נה"וקודם זווג החג, ד"ולפי זה מכונים בכללות קודם זווג החב. י"ת נה"וכן בדחיות לחג, ד בעובי"שנקרא חב

  ).ן האלו החדשים שעדין לא תוקנו בעמידה"לתקן ולבנות את הזו  

  ּבּוׁש ְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך אֹורֹות ַמִּקיִפים ֵמַהַחְׁשַמל ִלְׁשמֹר ַעל ַּבָּׁשלֹום ֶׁשִהיא אֹוִתּיֹות ַמְל

  .ָהאֹורֹות ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשִּנְמָׁשִכים ַּבְּתִפָּלה ֵמֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים  

, תֶֹבת ַהֲחָזָרהץ ְלַהֲעלֹות ֶאת ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ִמְּכתֶֹבת ַהַּלַחׁש ִלְכ"עֹוד ַּכָּוָנה ְמֻיֶחֶדת ַּבֲחָזַרת ַהש

ְוַאַחר ְמַחֵּיה , ַאַחר ָמֵגן ַאְבָרָהם ַמֲעִלים ֶאת ַצד ַהָּיִמין ְוַצד ָיִמין ֶׁשל ָהֶאְמַצע ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל

ּוָבֶזה ְמַתְּקִנים ֶאת , ַהֵּמִתים ַמֲעִלים ֶאת ַצד ְׂשמֹאל ְוַצד ְׂשמֹאל ֶׁשל ָהֶאְמַצע ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל

ּוְמַתְּקִנים , ּוִבְקֻדָּׁשה ַמֲעִלים ׁשּוב ֶאת ַקו ָהֶאְמָצִעי ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל, ְליֹון ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחלַהַּדַעת ָהֶע

ְוֶזה סֹוד ַהִּדּלּוג ֶׁשְּמַדְּלִגים ִּבְקֻדָּׁשה ', ְוֶזה ִנְקָרא ִּתּקּון ַהַּדַעת ְּדנּוְק, ֶאת ַהַּדַעת ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּלֶהם

ֵסֶדר ַהַּכָּוָנה ִּבְקֻדָּׁשה ִּבְכָללּות ִמְתַחֵּלק ַלּמֹוִחין , ת ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְלַדְרָּגה יֹוֵתר ְּגבֹוָההְלַהֲעלֹות ֶא

ַמְכִניִסים ' ְּבָקדֹוׁש א, ַקִּוים' ד ְּדָחְכָמה ְּבג"ְּפָעִמים ָקדֹוׁש נֹוְתִנים חב' ְּבג, ֶׁשּנֹוְתִנים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל

ד "נֹוְתִנים חב' ְּבָּברּוְך ְּכבֹוד ה. ַּדַעת ְּדָחְכָמה' ּוְבָקדֹוׁש ג, ִּביָנה ְּדָחְכָמה'  ְּבָקדֹוׁש ב,ָחְכָמה ְּדָחְכָמה

ה "ּוְבהוי, ִּבְּכבֹוד ִּביָנה ְּדִביָנה, ְּבָּברּוְך ַמְכִניִסים ַּדַעת ְּדִביָנה, ְוַהַּכָּוָנה ִהיא ֲהפּוָכה, ַקִּוים' ְּדִביָנה ְּבג

' ֵסֶדר ֶזה הּוא ַרק ֲעבּור ט. ה ֲחָסִדים ְּדַדַעת"ּוְבהוי, ּוְבִיְמלֹוְך ַמְכִניִסים ְּגבּורֹות ְּדַדַעת. יָנהָחְכָמה ְּדִב

. ּוְבֵתַבת ְּכבֹודֹו ַמְכִניִסים ֶאת ַהַּמְלֻכּיֹות ְּדָחְכָמה ַלַּמְלֻכּיֹות ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל, ְסִפירֹות ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל

ּוְבֵתַבת ְלעֹוָלם ַמְכִניִסים . ֹו ַמְכִניִסים ֶאת ַהַּמְלֻכּיֹות ְּדִביָנה ַלַּמְלֻכּיֹות ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחלְּבֵתַבת ִמְּמקֹומ

  י ֶׁשּנֹוְתִנים ְלַיֲעקֹב "ת נה"ד חג"ְוֵיׁש עֹוד ֶׁשַפע ֶׁשל חב. ֶאת ַהַּמְלֻכּיֹות ְּדַדַעת ַלַּמְלֻכּיֹות ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל

  . י"ּוְבִיְמלֹוְך נֹוְתִנים נה, ת"ְּבָּברּוְך נֹוְתִנים חג, ד"ִמים ָקדֹוׁש נֹוְתִנים חבְּפָע' ְּבג, ְוָרֵחל  

ִּבְקֻדַּׁשת יֹוֵצר ְמַתְּקִנים ֶאת ַהַּדַעת , ּדֹוֶמה ְלֶזה ְמַכְּוִנים ִּבְקֻדַּׁשת יֹוֵצר ּוִבְקֻדַּׁשת ּוָבא ְלִצּיֹון

ֶׁשָּיְרדּו ְלקֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִּדיִציָרה ּוַמֲעִלים אֹוָתם ,  ְוָרֵחל ִּדְבִריָאהָהֶעְליֹון ְוַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַיֲעקֹב

ַמְכִניִסים ָחְכָמה ' ְּבָקדֹוׁש א, ַקִּוים' ד ְּדָחְכָמה ְּבג"ְּפָעִמים ָקדֹוׁש נֹוְתִנים חב' ְּבג. ִלְמקֹוָמם ַּבְּבִריָאה

  ד ְּדִביָנה "נֹוְתִנים חב' ְּבָּברּוְך ְּכבֹוד ה. ַּדַעת ְּדָחְכָמה' ָקדֹוׁש גּוְב, ִּביָנה ְּדָחְכָמה' ְּבָקדֹוׁש ב, ְּדָחְכָמה

  . ה ָחְכָמה ְּדִביָנה"ּוְבהוי, ִּבְּכבֹוד ִּביָנה ְּדִביָנה, ְּבָּברּוְך ַמְכִניִסים ַּדַעת ְּדִביָנה, ַקִּוים' ְּבג  

יֹון ְוַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֶׁשָּיְרדּו ַלְּבִריָאה ּוָבא ְלִצּיֹון ְמַתְּקִנים ֶאת ַהַּדַעת ָהֶעְל

ְּפָעִמים ָקדֹוׁש נֹוְתִנים ' ְּבג, ְּכֵדי ַלֲעזֹר ְלָרֵחל ָלֶּלֶדת ֶאת ַהֶּׁשַפע ָׁשם ְּכִדְלֵעיל, ַּדֲאִצילּות

ְּבֵתַבת 

ֵיׁש 

ָּדָבר 

ִּבְקֻדַּׁשת 



  ְוִזּוּוג מֹוִחין ,ְנִסיָרה ,ַהַּבת ןִּבְנַי ו"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

נא 

' ּוְבָקדֹוׁש ג, ִּביָנה ְּדָחְכָמה' ָקדֹוׁש בְּב, ַמְכִניִסים ָחְכָמה ְּדָחְכָמה' ְּבָקדֹוׁש א, ַקִּוים' ד ְּדָחְכָמה ְּבג"חב

' ַּבה, י"ְצָבאֹות ּדֹוִחים ְלנה' ּוַבה, ת"ד חג"ְּפָעִמים ָקדֹוׁש ַהֶּׁשַפע ִנְכָנס ְלחב' ְּבג. [ַּדַעת ְּדָחְכָמה

 ֶאת ַהָחְכָמה ּוִביָנה י"ּוִבְצָבאֹות ּדֹוִחים ְלנה', י ֶאת ַהַּדַעת ְּדָחְכָמה ֶׁשִּנְכָנס ְּבָקדֹוׁש ג"ּדֹוִחים ְלנה

, ַקִּוים' ד ְּדִביָנה ְּבג"נֹוְתִנים חב' ְּבָּברּוְך ְּכבֹוד ה.] ְּפָעִמים ָקדֹוׁש ָהִראׁשֹוִנים' ְּדָחְכָמה ֶׁשִּנְכְנסּו ְּבב

ה ִיְמלֹוְך נֹוְתִנים "הויּוְב. ה ָחְכָמה ְּדִביָנה"ּוְבהוי, ִּבְּכבֹוד ִּביָנה ְּדִביָנה, ְּבָּברּוְך ַמְכִניִסים ַּדַעת ְּדִביָנה

ּוְמַכְּוִנים ַּכָּוָנה זֹו ׁשּוב ִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשאֹוְמִרים . ּוְבִיְמלְֹך ְּגבּורֹות ְּדַדַעת, ה ֲחָסִדים ְּדַדַעת"ְּבהוי, ַדַעת

ְלׁשֹון ַּתְרּגּום ִהיא ְּבִחיַנת ְוַהְּקֻדָּׁשה ִּב, ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ִהיא ְּבִחיַנת ָּפִנים[, ִּבְלׁשֹון ַּתְרּגּום

ִּבְּבִריְך ְיָקָרא , ְּפָעִמים ָקדֹוׁש' ַקִּוים ְּכמֹו ְּבג' ַמְכִניִסים ֶאת ַהָחְכָמה ְּבג, ְּפָעִמים ַקִּדיׁש' ְּבג]. ָאחֹור

  ַמְכִניִסים ֶאת , כּוֵתּהַמְל' ּוְבה', ח ְּכמֹו ַּכָּוַנת ָּברּוְך ְּכבֹוד ה"ַמְכִניִסים ֶאת ַהִּביָנה ְּבֵסֶדר דב' ַּדהֹ

  .ִיְמלְֹך' ַהַּדַעת ְּכמֹו ַּבה  

ְּבִמְנָחה אֹוְמִרים ְקֻדַּׁשת ּוָבא ְלִצּיֹון קֹוֶדם ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְלהֹוִריד אֹור ְלעֹוַלם ַהְּבִריָאה 

,  ָהאֹור ֶׁשל ְקִריַאת ַהּתֹוָרהְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת, ֶׁשִּנְמָצא ְּבַׁשָּבת ְלַמְעָלה ָּבֲאִצילּות

ְוֵכן ְקֻדַּׁשת ּוָבא ְלִצּיֹון ֶׁשאֹוְמִרים ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת מֹוִריָדה ֶׁשַפע . ֶׁשהּוא אֹור ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּכִדְלַקָּמן

ע ֶזה ֵמִאיר ָּכל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְוֶׁשַפ, ֵמָהֲאִצילּות ֶׁשל ַׁשָּבת ְלעֹוַלם ַהְּבִריָאה ֶׁשל חֹול ְּבסֹוד ּתֹוֶסֶפת ַׁשָּבת

ְלָהִאיר ִמּנַֹעם ַהִּביָנה ֶׁשל ַׁשָּבת , ְוֶזה ַּגם ַהּסֹוד ֶׁשל ִויִהי נַֹעם ֶׁשאֹוְמִרים ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ַהחֹול

ָּוָנה ְּכמֹו ּוָבא ְלִצּיֹון ֵסֶדר ַהַּכָּוָנה ִּבְקֻדַּׁשת ּוָבא ְלִצּיֹון ְּבָכל ַהְמקֹומֹות ִהיא אֹוָתּה ַּכ. ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹול

ן  ֵה,ה"ָּכְלה ַמ"ֶּוַלְמי ֵרֲחת ַאֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו[ .ְּדַׁשֲחִרית

ה יָאִבְמּו, לחֹוי ַהֵמת ְיֶׁשֵׁשת ְלָּבל ַׁשע ֶׁשַפֶּׁשת ַהה ֶאיָכִׁשְמה ַמָּכְלה ַמֶּוַלת ְמַּדֻעי ְסִּכ. ל"ֵזן נֹו"מֹוָמ

  א ֵהב ְיל טֹוָּזַמב ּון טֹויָמִס ה זֹוָּדֻעְסים ִּבִרְמן אֹוֵכָל. לֵזֹוּנל ַהָּזַמד סֹוא ְּבהּון ֶׁשמֹוָּמע ַהַפת ֶׁשֶא

  .]הָסָנְרל ַּפים ַעִׁשְּקַבְמ ּו.לֵאָרְׂשל ִיָכְל ּונּוָל  

ֶׁשָאז , ִריעֹות ּוְזִקיפֹות ִמָּמֵגן ַאְבָרָהם ָוֵאיָלְךְּכ' ִהיא ְּבג', ְיִריַדת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ְּדצ

ִמְלָבד , ִמַּמה ֶׁשהּוא ִקֵּבל' א ֵמִאיר ַלּנּוְק"ְוַהז, א"ג ְּדֶכֶתר ְלז"ב חו"ַמְכִניִסים ֶאת ַהחו

, ה" ְּבֵתַבת הויְּבָרכֹות ִראׁשֹונֹות ִמָּמֵגן ַאְבָרָהם ָוֵאיָלְך' א ְּבג"ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ֶׁשּיֹוֵרד ְלז

  , ה"ג ְּבָרכֹות ֶאְמָצִעּיֹות ְּבֵתַבת הוי"ְּבי' ּוַמְמִׁשיְך ְלִהָּדחֹות ֶאְצלֹו ִמַּדְרָּגה ְלַדְרָּגה ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק

  .ֶהָארֹות ֵאּלּו ֵהן ִּבְבִחיַנת ְנִׁשיִקין ֶׁשָּבִאים קֹוֶדם ַהִּזּוּוג ֶׁשל ִׂשים ָׁשלֹום  

ְּבַׁשָּבת 

ִּבְכָללּות 



  ְוִזּוּוג מֹוִחין ,ְנִסיָרה ,ַהַּבת ִּבְנַין ו"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

נב 

ְּבָרכֹות ִראׁשֹונֹות ' ה ֶׁשל ג"א ְּבֵתַבת הוי"ֹוִחין ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים יֹוְרִדים ְלזֵּבאּור ַהּמ

ּוְׁשִליִׁשית , ה"ְׁשִנָּיה בג, ן"ַהְיינּו ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה חח, י"ה דת"ן בג"ַקִּוים חח' ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ג

, י"ת נה"ּוְבַׁשָּבת ֵהם יֹוְרִדים ַּגם ְלחג, א"ֶכֶתר ְּדזד ֶׁשל ָחְכָמה ְּד"ּוְבחֹול ֵהם יֹוְרִדים ַרק ְלחב, י"דת

ֶאת ֶזה . ג ְּבָרכֹות ֶאְמָצִעּיֹות ַעל ְיֵדי ְנִׁשיִקין"ּוְבחֹול ְּבי, ְּבִבְרַּכת ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת' ְּבַׁשָּבת ְמִאיִרים ַלּנּוְק

ֶאת ַהָחְכָמה , ְמַחְּלִקים ֶאת ֶזה ְלֶעֶׂשר ְסִפירֹותג ְּבָרכֹות ֶאְמָצִעּיֹות ּו"ה ֶׁשל י"ְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת הוי

ֶאת , ה ֶׁשל ֲהִׁשיֵבנּו"ֶאת ַהִּביָנה הּוא נֹוֵתן ָלּה ְּבהוי, ה ֶׁשל חֹוֵנן ַהַּדַעת"ֶׁשָּבֶזה הּוא נֹוֵתן ָלּה ְּבהוי

א "ה ָצִריְך קֹוֶדם ִלְדחֹות ְּבתֹוְך זֵמַהֶחֶסד ּוְלַמָּט[, ה ֶׁשל ְסַלח ָלנּו"ַהַּדַעת ְוַהֶחֶסד הּוא נֹוֵתן ָלּה ְּבהוי

ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת הּוא , ה ֶׁשל ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל"ֶאת ַהְּגבּוָרה הּוא נֹוֵתן ָלּה ְּבהוי, ]'ְוַאַחר ָּכְך ְלָהִאיר ַלּנּוְק

ֶאת ַההֹוד הּוא , ָּׁשִניםה ֶׁשל ְמָבֵרְך ַה"ֶאת ַהֶּנַצח הּוא נֹוֵתן ָלּה ְּבהוי, ה ֶׁשל ְרָפֵאנּו"נֹוֵתן ָלּה ְּבהוי

  , ה ֶׁשל ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו"ֶאת ַהְיסֹוד הּוא נֹוֵתן ָלּה ְּבהוי, ה ֶׁשל ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר"נֹוֵתן ָלּה ְּבהוי

  .ןם ְּדָפִנים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַמִּקיִפים ְּכִדְלַקָּמ"ִּבְוַלַּמְלִׁשיִנים ְמִביִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ְּדל  

, ָּכְך הּוא ׁשּוב ֵמִאיר ֶאת אֹוָתם מֹוִחין ֶׁשל ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ַּפַעם ְׁשִנָּיה ִמֶּפֶרק ִלְסִפיָרה

ְוַהֶּכֶתר ֶׁשָּלּה ַמְלִּביׁש ַעל ְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי , א"י ֶׁשל ז"ַהְיינּו ֵּכיָון ֶׁשָרֵחל ַמְלִּביָׁשה ַעל ַהנה

י "ִּפְרֵקי ַהְיסֹוד ֶׁשּלֹו ְלדת' ה ֶׁשל ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַצִּדיִקים ִמג"הּוא ֵמִאיר ָלּה ְּבהוי, א"ַהִּתְפֶאֶרת ְּדז

, ּוִמֶּפֶרק ֶאְמָצִעי ִּדיסֹוד ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשָּלּה, ַהְיינּו ִמֶּפֶרק ֶעְליֹון ִּדיסֹוד ָלַּדַעת ֶׁשָּלּה, ֶׁשָּלּה ֶׁשַּמְלִּביׁש ָעָליו

ִּפְרֵקי ' ה ֶׁשל ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים הּוא ֵמִאיר ָלּה ִמג"ּוְבֵתַבת הוי, ְחּתֹון ִּדיסֹוד ַלְיסֹוד ֶׁשָּלּהּוִמֶּפֶרק ַּת

  ן "ִּפְרֵקי ַהֶּנַצח ֶׁשּלֹו ְלחח' ה ֶׁשל ֶצַמח ָּדִוד הּוא ֵמִאיר ָלּה ִמג"ּוְבֵתַבת הוי, ה ֶׁשָּלּה"ַההֹוד ֶׁשּלֹו ְלבג

  .ה ֶׁשל ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה הּוא ֵמִאיר ִמְּׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשּלֹו ַלֶּכֶתר ֶׁשָּלּה"ּוְבֵתַבת הוי, ֶׁשָּלּה  

ִּבְפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות . [ֵכן ֵיׁש ְּבַׁשֲחִרית ְּדחֹול ֶהָארֹות ְנִׁשיִקין ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות

, ת"י עֹוִלים ִלְהיֹות חג"ְוַהנה, ד"ת עֹוִלים ִלְהיֹות חב"ַהחג, ָדִׁשיםא ְמַקֵּבל מֹוִחין ֲח"ְּכֶׁשז

, ה ֶׁשל חֹוֵנן"ְּבהוי, ]י ֲחָדִׁשים ֶׁשֵהם ֵחֶלק ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות"ְוהּוא ְמַקֵּבל נה

, ַהְיינּו ְּבחֹוֵנן ֶנַצח. יִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותי ֲחָדִׁשים ֶׁשל ְּפִנ"א נה"עֹוִׂשים ְלז, ּוְסַלח ָלנּו, ֲהִׁשיֵבנּו

ְנִׁשיִקין ' א ֵמִאיר ַלּנּוְק"ז, ּוָבֵרְך ָעֵלינּו, ְרָפֵאנּו, ה ֶׁשל ּגֹוֵאל"ּוְבהוי. ִּבְסַלח ָלנּו ְיסֹוד, ְּבֲהִׁשיֵבנּו הֹוד

, ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו, ֶׁשל ְּתַקע ְּבׁשֹוָפרה "ּוְבהוי. ד ֶׁשָּלּה"י ֶׁשּלֹו ְלחב"ְּפָרִקין ֶעְליֹוִנים ֶׁשל נה' ִמג

ה "ּוְבהוי. ת ֶׁשָּלּה"ַלחג, י ֶׁשּלֹו"ְּפָרִקין ֶאְמָצִעִּיים ֶׁשל נה' ְנִׁשיִקין ִמג' א ֵמִאיר ַלּנּוְק"ז, ְוַלַּמְלִׁשיִנים

ְּבֶיֶתר 

ַאַחר 

ְּכמֹו 



  ְוִזּוּוג מֹוִחין ,ְנִסיָרה ,ַהַּבת ִּבְנַין ו"פ / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

נג 

  י "ְּפָרִקין ְּתָתִאין ֶׁשל נה'  ְנִׁשיִקין ִמג'א ֵמִאיר ַלּנּוְק"ז, ְוֶאת ֶצַמח ָּדִוד, ְוִלירּוָׁשַלִים, ֶׁשל ַעל ַהַּצִּדיִקים

  .י ֶׁשָּלּה"ַלנה, ֶׁשּלֹו  

 ַעְצמּות ֶאת 'ַלּנּוְק ּוַמֲעִביר ְמַקֵּבל א"ֶׁשז ה"הוי ְּבֵתַבת ַאֲחרֹונֹות ְּבָרכֹות 'ְּבג ַּכָּונֹות ֵיׁש

 ֶאת ּוַמֲעִביר ְמַקֵּבל הּוא ְׁשִכיָנתֹו ִזירַהַּמֲח ֶׁשל ה"ְּבהוי ,ֵמַהְּתבּוָנה ֶהָאָרה ְּבתֹוֶסֶפת ַהּמֹוִחין

 ,ְּדָפִנים ְּדֶכֶתר ַהִּביָנה ֶאת ּוַמֲעִביר ְמַקֵּבל הּוא ִׁשְמָך ַהּטֹוב ֶׁשל ה"ְּבהוי ,ְּדָפִנים ְּדֶכֶתר ַהָחְכָמה

   .ְּדָפִנים ֶכֶתרְּד ְּדַדַעת ּוְגבּורֹות ַהֲחָסִדים ֶאת ּוַמֲעִביר ְמַקֵּבל הּוא ָׁשלֹום ִׂשים ֶׁשל ה"ְּבהוי

  .ְּדֶכֶתר ַהּמֹוִחין ַעְצמּות ֶאת 'ַלּנּוְק ֵמִאיר א"ֶׁשז ַהַּׁשָּבת ִּבְמַקֵּדׁש ַּכָּוָנה מֹוִסיִפים ַהַּׁשָּבת ִּבְתִפּלֹות  

  ְמִביִאים ס ּוְתבּוָנה "ָהָאחֹור ְּדיש, ם ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַמִּקיִפים"ְיִריַדת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ְּדל

  .ס ּוְתבּוָנה ְמִביִאים ִּבְוַלַּמְלִׁשיִנים"ְוַהָּפִנים ְּדיש, ְּבקֹוֶנה ַהּכֹל  

ִמְּבִחיַנת ְּכתֶֹבת יֹוֵתר ָּגבֹוַּה ִמְּכתֶֹבת , ם ְּגבֹוִהים יֹוֵתר"ֵכן ְמִביִאים ְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים מֹוִחין ְּדל

. ָלֵכן ְמִריִמים ָיַדִים ְלַסֵּמל ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ִהיא ִמָּמקֹום ָּגבַֹּה, ץ ֶׁשּבֹו ָאנּו ִנְמָצִאים"ֲחָזַרת ַהש

ד ִקּׁשּוֵטי ַּכָּלה "ְּבכ' ּוְמַקְּׁשִטים ֶאת ַהּנּוְק. א"ּוְמִאיִרים ַּגם ְלֵלָאה ֶׁשעֹוֶמֶדת ְּכֶנֶגד ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ז

ג ִּתּקּוֵני ִּדיְקָנא ַּדֲאִריְך "ְוֵכן ְמַכְּוִנים ַעל י. ץ"ַּבֲחָזַרת ַהשִלְכבֹוד ַהִּזּוּוג ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִׂשים ָׁשלֹום 

א "ִּתּקּוֵני ִּדיְקָנא ְּדז' ּוְמַכְּוִנים ַעל ט, ן ֶׁשְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים"ג יּוִדי"ַהִּנְרָמִזים ְּבי, א"ֶׁשְּמִאיִרים ְלז

, י"ַהְיינּו ְּכתֶֹבת ַהַּלַחׁש ִהיא ְּבִחיַנת נה. [ְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִניםן ֶׁש"ָוִוי' ַהִּנְרָמִזים ְּבט', ֶׁשְּמִאיִרים ְלנּוְק

ֵסֶדר ֶזה הּוא ְּבָכל ְּתִפָּלה , ד"ּוְכתֶֹבת ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים ִהיא ְּבִחיַנת חב, ת"ּוְכתֶֹבת ַהֲחָזָרה ְּבִחיַנת חג

  ד "כי ְּדִלָלְּכן ַה"ר זובּוא ֲעים הּוִנֲהת ּכַֹּכְרל ִּבם ֶׁש"לַהים ֶׁשִרְבֹוּס ֶׁשׁשֵיְו. ּוְתִפָּלה ְלִפי ַהְּכתֶֹבת ֶׁשָּלּה

  .]הָּלִפְּתל ַהי ֶׁשִטָרְּפן ַה"זור ַהבּוא ֲעלְֹו, ןָּמַקְלִדת ְּכעֹוָׁש  

ֵחֶלק ְו. ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַדַעת, ם ֶׁשל ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ִמְתַחְּלִקים ְלֶכֶתר ָחְכָמה ִּביָנה"ְּדל

 ַמְכִניִסים ְּגבּורֹות קֹוֶדם ְיָבֶרְכָך: ֵסֶדר ְּכִניַסת ַהּמֹוִחין. ֵמֶהם ַמְכִניִסים ַּכָּמה ְּפָעִמים

 ַמְכִניִסים ֶּכֶתר ְוִיְׁשְמֶרָךִּב. 'ַמְכִניִסים ָחְכָמה ְּדם 'הַּב. ' ַמְכִניִסים ָחְכָמה ְּדלְיָבֶרְכָךִּב. 'ְּדַדַעת ְּדל

ַמְכִניִסים ׁשּוב  ָפָניוְּב. ' ַמְכִניִסים ִּביָנה ְּדם'הַּב. ' ַמְכִניִסים ִּביָנה ְּדלָיֵארְּב. 'ת ְּדםַוֲחָסִדים ְּדַדַע

 ִיָּׂשאְּב. ' ַמְכִניִסים ׁשּוב ָחְכָמה ְּדמִויֻחֶּנָּךְּב. 'ַמְכִניִסים ׁשּוב ֲחָסִדים ְּדַדַעת ְּדמ ֵאֶליָךְּב. 'ָחְכָמה ְּדל

 ַמְכִניִסים ַּפַעם ָפָניוְּב. ' ַמְכִניִסים ְּגבּורֹות ְּדַדַעת ְּדם'הַּב. 'ָסִדים ְּדַדַעת ְּדלַמְכִניִסים ֶּכֶתר ַוֲח

 ַמְכִניִסים ַּפַעם ְוָיֵׂשםִּב. ' ַמְכִניִסים ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ֲחָסִדים ְּדַדַעת ְּדםֵאֶליָךְּב. 'ְׁשִליִׁשית ָחְכָמה ְּדל

 ְוֵכן

ִּבְכָללּות 

ְּכמֹו 

ַהּמֹוִחין 
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ם ַעַּטַה .'ַמְכִניִסים ׁשּוב ִּביָנה ְּדם ָׁשלֹוםְּב. ' ַמְכִניִסים ׁשּוב ִּביָנה ְּדלְלָךִּב. 'ְׁשִליִׁשית ָחְכָמה ְּדם

  ים יִסִנְכַּמר ֶׁשַחַאק ְלסּול ָּפָכְּבֶׁש' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'ר ַהֵאָבְמ, יןִחֹוּמַהק ֵמֶלב ֵחּוׁשב ְוּוים ׁשיִסִנְכַּמֶׁש

  .ּוּלֵא ְּבּוּלֵאְו, ּוּלֵא ְּבּוּל ֵאירּוִאָּיי ֶׁשֵדְּכ, יןִחֹוּמת ַהב ֶאּוים ׁשיִסִנְכַמ, יםִׁשָדין ֲחִחמֹו  

, א ִּבְבִחיַנת ַמִים ַהַּמְׁשִקין ֶאת ָהִאיָלן"ֶׁשּיֹוְרִדים ְלַהְגִּדיל ֶאת ַהז, ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות' ה

, א"ּוָרה ִּתְפֶאֶרת ֶנַצח הֹוד ְּדזא ִלְסִפירֹות ֶחֶסד ְּגב"ֲחָסִדים יֹוְרִדים ִמַּדַעת ְּדז' ַּכֲאֶׁשר ַהה

ר ֶדֵסְּב' ְקּוּנת ַלרֹוְבן עֹו ֵהְךר ָּכַחַאְו. דסֹוְיד ַהה ַעָצרּוְמת ִּבדֹוְרת יֹורֹובּוְּג' הַהְו. א"ְוִנְכָלִלים ַּבְיסֹוד ְּדז

ל ו ֶׁש"ת דֹוּיִתאֹו ְּבּהָּלת ֶׁשַעַּדת ַהַּיִנם ְּבד ִעַחת ַירֹובּוְּג' הת ַהֶא' ְקנּות ְּדַעַדיר ְלִאא ֵמ"ם זֶדקֹו; דָחֻיְמ

' ְקנּות ְּד"חגת ַלדֹוְרת יֹורֹובּוְּג' הַה" תבֹוי ָאֵּדְסר ַחֵכזֹו"ְבּו. לּכֹה ַהֵנל קֹוה ֶׁשָנָּוַּכר ַהַמְגח ִּב"ט ב"א

' גְו, הָרבּוְּגה ַלָרבּוְּגַהְו, דֶסֶחד ַלֵרד יֹוֶסֶח ַהינּוְיַה, פ"ע כ"צ ל"ת יֹוּיִתאֹו ְּבֶׁשָּלּהת "חגת ַהַּיִנם ְּבד ִעַחַי

ד הֹוד ַלֵרד יֹוהֹוַהְו, חַצֶּנד ַלֵרח יֹוַצֶּנַה" םיֶהֵני ְבֵנְבִל"ְבּו. תֶרֶאְפִּתת ַלדֹוְרד יֹוח הֹוַצת ֶנֶרֶאְפת ִּתרֹובּוְּג

. ף"ת רֹוּיִתאֹו ְּבֶׁשָּלּהד סֹוְית ַהים ֶאִנֹוּבֶׁשְּכ' ְקנּוד ְּדסֹוְית ַלדֹוְרת יֹורֹובּוְּג' הת ַהלּוָלְכּו, חַצֶּנ ַהְךֶרֶּד

ה ָרָאב ֶהּוים ׁשיִכִׁשְמַמּו. לֵחל ָרת ֶׁשכּוְלַּמת ַלדֹוְרת יֹורֹובּוְּג' הת ַהלּוָלְכת ִּדלּוָלְּכ" מֹון ְׁשַעַמְל"ִּב

, תַעַד ְלְךר ָּכַחַאְו, תֶרֶאְפִּתַל םָתאֹוים ִלֲעַמּו ,ֵמַאָּבאה ָרָאֶהם ִע, דסֹוְיד ַלהֹוַהח ְוַצֶּנת ַהרֹובּוְּגִמ

א "ז" ׁשדֹוָּקל ַהֵאָה"ל ה ֶׁש"הויְּבּו. לֵחָרר ְּדֶתֶּכן ַהַיְנת ִּבים ֶאִלְׁשַהְל, רֶתֶּכיר ַלִאָהת ְללֹות עֹוַעַּדַהֵמּו

  ל ֵּבַק ְלהָליכֹוים ִוִנְפת ִּבֶדֶמל עֹוֵחָרן ֶׁשיָוֵּכ, לֵחָרת ְּדַעַד ְלֹוּלן ֶׁשרֹוָּגַהת ֵמרֹובּוְּג' הת ַהב ֶאּויר ׁשִאֵמ

  .תרֹובּוְּגל ַהים ֶׁשִנָּפת ַהיַנִחת ְּבם ֶאַּג  

ֶׁשַהֲחָסִדים ֶׁשל ְׁשֵני ְׁשִליִׁשי , ים ֵיׁש ַּכָּוָנה ְמֻיֶחֶדת ַהִּנְקֵראת ֶּכֶפל ַהֲחָסִדיםִדָסֲח' הַה

, ְכַּפל ְלַאַחר ֶׁשּיֹוְרִדים ַלְיסֹודְוָהאֹור ֶׁשָּלֶהם ִנְגַּדל ְוִנ, ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֶּנַצח ְוַההֹוד ֵהם ְמֻגִּלים

ֵסֶדר . א"ד ְּדז"ת ְלָהִאיר ֵמַהֲחָסִדים ְלכחב"ּוְכתֹוָצָאה ִמֶּזה אֹור ַהֶּכֶפל עֹוֶלה ְלַמְעָלה ָלֵתת ּכַֹח ְלחג

ַקִּוים ִלְמקֹוָמם ' ְפֶאֶרת ְּבגא ַחְסֵּדי ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּת"ְּבַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא יֹוְרִדים ִמַּדַעת ְּדז: ַהַּכָּוָנה

  ְּבקֹוֶנה ַהּכֹל יֹוְרִדים , א ַחְסֵּדי ַהֶּנַצח ְוהֹוד ִלְמקֹוָמם ְּבֶנַצח ְוהֹוד"ַּבֲחָסִדים יֹוְרִדים ִמַּדַעת ְּדז, ת"ְּבחג

  . ּוְמַכְּוִנים ֶאת ַּכָּוַנת ֶּכֶפל ַהֲחָסִדים ֶׁשִהְזַּכְרנּו, ֲחָסִדים ַלְיסֹוד' ת ַההלּוָלְּכ  

ַחְסֵדי ְו. ֲחָסִדים ַלְיסֹוד' ת ַההלּוָלְּבקֹוֵנה ַהּכֹל יֹוְרִדים ְּכ. ַּכָּוַנת ֵּכֶפל ַהֲחָסִדים ְּבֶיֶתר ֵּפרּוט

' ְוַהה, ְוַחְסֵדי ַהֶּנַצח הֹוד ַלֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְיסֹוד, ת ַלֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְיסֹוד"ַהחג

ְוֵכן ַהָּיִמין , ְוַהְּלַמָּטה ְלַמְעָלה, ַהְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ד ְּבֵסֶדר ָהפּוְךסֹוְיד ַהה ַעָצרּוְמִּבת דֹוְרְּגבּורֹות יֹו

ְמִביִאים 

י ֵּבַגְלּו

ֵסֶדר 
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עֹוֶמֶדת , יֹוֵצא ֶׁשְּבַצד ָיִמין ֶׁשל ַהְיסֹוד ְלַמָּטה ִּבְמקֹום ַהֶחֶסד ְּדֶנַצח. ְוַהְּׂשמֹאל ְּבָיִמין, ִּבְׂשמֹאל

, ּוְבַצד ְׂשמֹאל ְלַמָּטה ִּבְמקֹום ַהֶחֶסד ְּדהֹוד, ְגּדֹו ְוַהֶּנַצח ַמְמִּתיק ֶאת ַהְּגבּוָרהַהְּגבּוָרה ִּדְגבּוָרה ְּכֶנ

ְוֵכן ְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת ְּדֶחֶסד , ְוַההֹוד ַמְמִּתיק ֶאת ַהֶחֶסד, עֹוֶמֶדת ַהְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד ְּכֶנְגּדֹו

ְוַאַחר ָּכְך עֹוִלים ַחְסֵדי ַהֶּנַצח ְוַההֹוד ּוְׁשֵני . ִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת ִּדְגבּוָרהַהְמֻגִּלים ַמְמִּתיִקים ֶאת ְׁשֵני ְׁש

ְלַהְמִּתיק ְבאֹור חֹוֵזר ֶאת ַהְּגבּורֹות ֶׁשל ֶנַצח ְוהֹוד , ַלֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְיסֹוד, ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת

ּוְׁשֵני , ְוַההֹוד ַמְמִּתיק ֶאת ַהֶּנַצח, ַהֶּנַצח ַמְמִּתיק ֶאת ַההֹוד. םּוְׁשִליׁש ִּתְפֶאֶרת ֶׁשעֹוְמִדים ְּכֶנְגָּד

ְוַאַחר ַהַהְמָּתָקה ַהֶּכֶפל עֹוֶלה . ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשָעלּו ַמְמִּתיִקים ֶאת ַהְּׁשִליׁש ָהֶעְליֹון ֶׁשְּכֶנְגָּדם

ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל , ד"ת ְועֹוִלים ְלָהִאיר ְלכחב"ּוִמְתַרִּבים ַחְסֵדי ַהחג, א"ֵמַהְיסֹוד ֶלָחֶזה ְּדז

ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ַהֶחֶסד ִּדְגבּוָרה עֹוִלים ְלָהִאיר , ַהֶחֶסד ְּדֶחֶסד עֹוִלים ְלָהִאיר ַלָחְכָמה

ְוַהְּׁשִליׁש ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל , ִאיר ַלֲחָסִדים ְּדַדַעתַהְּׁשִליׁש ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ֶחֶסד ְּדֶחֶסד עֹוֶלה ְלָה, ַלִּביָנה

ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ַהֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת עֹוִלים . ֶחֶסד ִּדְגבּוָרה עֹוֶלה ְלָהִאיר ַלְּגבּורֹות ְּדַדַעת

י ֵרֲחַאְו .ְרָבִעים' א ְּבד"ֶּדֶרְך ֶהָחֶזה ְּדז' נּוְקּוְׁשִליׁש ַּתְחּתֹון ֶׁשל ִּתְפֶאֶרת ֵמִאיר ְלֶכֶתר ְּד, ְלָהִאיר ְלֶכֶתר

 מֹוקֹוְמה ִלָרָז ֲחידֹוִרהֹוה ְלָלָעים ֶׁשִדָסֲחל ַהֶפת ֶּכיר ֶאִזְחַהים ְלִנְּוַכְמ, רחֹוָאם ְּד"לת ַהים ֶאיִסִנְכַּמֶׁש

ה ָמְכָחַהה ֵמָרָא ֶהּוְלַהְמִׁשיְך',  ְּדנּוְקהיָנִבה ּוָמְכָחְל ְמַכְּוִנים ְלָהִאיר ֶאת ַהֲחָסִדים. א"זד ְּדהֹוח ְוַצֶנְּב

  א ָּבד ַאיסֹוים ִמִדָסֲח' ים היִרִאן ְמ ֵכמֹוְּכ. 'ד ְּדנּוְקהֹוה ְוָרבּוְגם ִל ַּגּוֵמַהִּביָנה', ח ְּדנּוְקַצד ֶנֶסֶחם ְלַּג

  .  בקֲֹעַית ְּדַעַּדת ַהת ֶאנֹוְבי ִלֵדְּכ, בקֲֹעַית ְּדַעַדְל  

 ְלַיֲעקֹב ֵמַאָּבא ָיָׁשר ָּבִאים ְוֵהם ,ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר ּוְגבּורֹות ֲחָסִדים ְמִביִאים הַהּתֹוָר

 ּתֹוָרה ַהֵּסֶפר ּוִבְּפִתיַחת ,ִאָּמא ְיסֹוד ְּבִקיַעת ַעל ְמַכְּוִנים ָהָארֹון ּוִבְּפִתיַחת ,ְוָרֵחל

 ַהֲחָסִדים ְמִאיִרים ֵאּלּו ְּבִקיעֹות ְׁשֵּתי ְוֶדֶרְך ,א"ז דְיסֹו ְּבִקיַעת ַעל ְמַכְּוִנים ּוַבְּקִריָאה ָּבַהְגָּבָהה

 ּוְגבּורֹות ַהֲחָסִדים ּוְבחֹול .ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ִּבְזַמן ְוָרֵחל ְלַיֲעקֹב ַאָּבא ִמיסֹוד ֶׁשָּבִאים ּוְגבּורֹות

 י"ְּדנה ְּתָתִאין ְּפָרִקין 'ג ֶּדֶרְך ֶׁשֵּמִאיר אְּדַאָּב י"ִמנה ַמִּגיַע ְוָהאֹור ,ְּדַלַחׁש ָהֲעִמיָדה ִלְכתֶֹבת ַׁשָּיִכים

 ּוְבַׁשָּבת .ְּדַאָּבא ַהְיסֹוד ּוְבִיְׂשָרֵאל ,ְּדַאָּבא ַההֹוד ְּבֵלִוי ,ְּדַאָּבא ַהֶּנַצח ֵמִאיר ּכֵֹהן ַּבֲעִלַּית ,ְּדַאָּבא

 ָהֶהָאָרה ,ְוִאָּמא ְּדַאָּבא ת"ֵמחג ֵּבלֶׁשְּמַק א"ְּדז ְּדָחְכָמה ת"חג ֶׁשל ַלְּכתֶֹבת ַּבֲחָזָרה ָעלּו ן"ֶׁשזו

 ְּפָרִקין 'ְוג ֶאְמָצִעים ְּפָרִקין 'ג ֶּדֶרְך ַהְמִאיִרים ְּדַאָּבא ַּתְחּתֹונֹות ְסִפירֹות 'ִמז ִהיא ַהּתֹוָרה ִּבְקִריַאת

 ָלֵכן ,ְּתָתִאין ִמְּפָרִקין ָרהְמַקֵּבל ֶהָא י"ְוַהנה ,ֶאְמָצִעים ִמְּפָרִקין ְמַקֵּבל ֶהָאָרה ת"ַהחג ַהְינּו ,ְּתָתִאין

 ִּבְקִריַאת



  'נּוְק אֹו א"ז הּוא ֹוָלםע ָּכל 'ז ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

נו 

 ּוְבַׁשָּבת .ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר ֵהם ְוִׁשִּׁשי ְׁשִליִׁשי ,ָהֶאְמַצע ְּבַקו ִהיא ָהֶהָאָרה ֶׁשִעַּקר ְוֵכיָון ,עֹוִלים 'ז ֵיׁש

 ַהְמִאיִרים ְּדַאָּבא ר"ִמג ִהיא ָהֶהָאָרה ,ְוִאָּמא ְּדַאָּבא ְּדָחְכָמה ְלֶּכֶתר ְּבמּוָסף ְּכָבר ָעלּו ן"ֶׁשזו ְּבִמְנָחה

 .ַלֲאִצילּות ֶׁשָעָלה ַהְּבִריָאה ְלעֹוַלם ַּגם ֶהָאָרה ְוִנְמֶׁשֶכת ,ְּדַאָּבא י"ְּדנה ִעָּלִאין ְּפָרִקין 'ג ֶּדֶרְך

 ֶאת ִיְפַּתח ֶׁשַּבֲעָלּה ,ַקָּלה ְלֵלָדה ְלִאָּׁשה ְסֻגָּלה ֵיׁש ֶׁשָּלֵכן א"שליט ָּברֹון ַאְבָרָהם 'ר ג"ָהרה ְוהֹוִסיף[

 ְועֹוד .ִאָּמא ְיסֹוד ְּבִקיַעת ַעל ְמַרֶּמֶזת ָהָארֹון ִּדְפִתיַחת ,ָלֵהָריֹון ַהְּתִׁשיִעי ַּבחֶֹדׁש ַהּקֶֹדׁש ֲארֹון

 תִּבְׁשִמיַע ַחָּיבֹות ֶׁשָּנִׁשים ח"י ֶּפֶרק 'סֹוְפִרים ַּמֶּסֶכת'ַה ִּדְבֵרי ֶאת ֵאּלּו ַּכָּונֹות ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 ַמְמִׁשיָכה ַהּתֹוָרה ִּדְקִריַאת ,ּתֹוָרה ִמַּתְלמּוד ֶׁשְּפטּורֹות ִּפי ַעל ַאף ,ַּכֲאָנִׁשים ַהּתֹוָרה ְקִריַאת

   ֶׁשְּנָבֵאר ְּכִפי ַהָּנִׁשים ְיֵדי ַעל ַנֲעָׂשה 'ַּבּנּוְק ַהִּתּקּון ְוִעַּקר ',נּוְק ְּבִחיַנת ֶׁשֵהם ְוָרֵחל ְלַיֲעקֹב ֲחָסִדים

   .ַהִּכּפּוִרים יֹום ְּבִעְנַין ןְלַקָּמ  

 ְּפָעִמים ח"רמ ֶׁשֵּיׁש )התורה קריאת( ל"ַהמהרי ִּדְבֵרי ֶאת ֵאּלּו ַּכָּונֹות ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 אפיקי( 'ַאָּגדֹות ֵּבאּוֵרי' ְּבֵסֶפר ֶׁשּמּוָבא ֵּכיָון .ַהּתֹוָרה ִלְקִריַאת ָהָארֹון ֶאת ֶׁשּפֹוְתִחים ַּבָּׁשָנה

   ָלֵכן ,ַּבְיסֹוד ַהִּנְכָלִליםח "רמָה ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַקֵּבל ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֶרֶחם ִנְקָרא ֶׁשָהֶרֶחם .)לא נדה ים

  ].ְּבָׁשָנה ְּפָעִמים ח"רמ ִנְפָּתח הּוא  

  'א אֹו נּוְק"ָּכל עֹוָלם הּוא ז' ֶּפֶרק ז

 .ֶׁשֵּמָעָליו ָלעֹוָלמֹות ְּבַיַחס 'נּוְק אֹו א"ז ִנְקָרא עֹוָלם לֶׁשָּכ ,ְלַהְזִּכירֹו ֶׁשָחׁשּוב ְיסֹוד עֹוד

 ֶׁשֵּמֲעֵליֶהם ַהַּפְרצּוִפים 'ג ַּכֲאֶׁשר ,ַּדֲאִצילּות 'ְונּוְק א"ְּבז ְמַכְּוִנים ֶׁשָאנּו ִּפי ַעל ֶׁשַאף יֹוֵצא

 ְּבַיַחס ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ֶׁשַּתְחֵּתיֶהם 'ְונּוְק א"ְלז ְּבַיַחס הּוא ֶׁשָּלֶהם ַהִּתּקּון ָּכל ,ַּכְבָיכֹול ְמֻתָּקִנים

 ִּתּקּון ּוְכֶׁשעֹוִׂשים .ְּכַלֵּפיֶהם ֲחֵסִרים 'ְונּוְק א"ֶׁשז ְּכמֹו ,ֲחֵסִרים ַּכְבָיכֹול ֵהם ֶׁשֵּמֲעֵליֶהם ָלעֹוָלמֹות

 ָּכל ֶאת ַּבֶּדֶרְך ְמַתְּקִנים ,ילְּכִדְלֵע ּוְלַמָּטה ַהַּקו ֵמֵראִׁשית מֹוִחין ָלֶהם ּוְמִביִאים 'ְונּוְק א"ְּבז

 ְּבַיַחס 'נּוְק אֹו א"ז ִּבְבִחיַנת הּוא עֹוָלם ָכל ִּכי ,ּוְלַמָּטה ַהַּקו ֵמֵראִׁשית ֵמֲעֵליֶהם ָהעֹוָלמֹות

 ,עה אות( 'ִודָּד ַחְסֵּדי' ְּבֵסֶפר ִּבְקָצָרה ְמבָֹאר ֶזה ְיסֹוד .ֵאָליו ְּבַיַחס ִּתּקּון ְוָצִריְך ֶׁשֵּמָעָליו ָלעֹוָלם

'ֵסֶפר ְּבסֹוף ַהִּנְדָּפס )עו    'ג ֵהם ּוָמה ',נּוְק אֹו א"ז הּוא עֹוָלם ָּכל ֵאיְך ְמבָֹאר ְוָׁשם ',ָׁשלֹום ְנַהר 

  .סֹוף ֵאין ַעד ֶׁשֵּמָעָליו ַהְּמֻתָּקִנים ָהעֹוָלמֹות  

 ְועֹוד

 ֵיׁש



  ָׁשעֹות ד"כ 'ח ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

נז 

  ד ָׁשעֹות"כ' ֶּפֶרק ח

. ֶיְׁשָנם ִזּוּוִגים ַהַּנֲעִׂשים ָּבעֹוָלם ִמַּצד ֶעֶצם ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה, ֹותָהֲעבֹוָדה ֶׁשָאנּו ְמַכְּוִנים ַּבְּתִפּל

  ַאף ֶׁשַרּבּו ַהִּׁשיטֹות ְוָהִעּיּוִנים ְּבִזּוּוִגים ֵאּלּו ְנַנֶּסה , ד ָׁשעֹות"ִזּוּוִגים ֵאּלּו ִנְקָרִאים ִזּוּוִגים ְּדכ

  .ְלָבֵאר ֶאת ְּכָללּות ָהִעְנָיִנים ָּבֶזה  

, ָיִמים ַעד ֶׁשֵהם ִמְסַּתְּיִמים' ד ָׁשעֹות ֵיׁש ָלֶהם ַּתֲהִליְך ֶׁשל ג"ַהְּגדֹוִלים ְוַהּכֹוְלִלים ֶׁשל כ

ן "ְּדָכל יֹום ַמְתִחיל זו,  ְמַכְּוִנים ָּכל יֹום אֹותֹו ָּדָברָאנּו ְמַכְּוִנים ְּבִזּוּוִגים ֵאּלּו ָאנּוַמה ֶּׁש

ן ֶׁשִהְתִחיל "ָיִמים לזו' ֶׁשל ַהג' ְוָכל יֹום הּוא ַּגם ִּבְבִחיַנת יֹום א, ָיִמים' יְך ֶׁשל גָחָדׁש ִעם ַּתֲהִל

. ן ֶׁשִהְתִחיל ִׁשְלׁשֹום"לזו' ְוַגם ִּבְבִחיַנת יֹום ג, ן ֶׁשִהְתִחיל ֶאְתמֹול"לזו' ְוַגם ִּבְבִחיַנת יֹום ב, ַהּיֹום

ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה , ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֻּכָּלם' א ְונּוְק"ה ְמאֹד ּוִמְתַּפְּׁשִטים ְּבזִזּוּוִגים ֵאּלּו ֵהם ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָה

ְוהּוא ִנְכָלל ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּגֹוְזִרים ְלַמָּטה , ְלַכֵּון ָּבֶהם הּוא נֹוֵטל ַּכְבָיכֹול ֵחֶלק ַּבֲעִׂשַּית ַהִּזּוּוג

  ד ָׁשעֹות ֶׁשִּמְתַחְּלִפים ָּכל ֵׁשׁש "ְּכמֹו ֵכן ֶיְׁשָנם ִזּוּוִגים ְּפָרִטִּיים ְּבכ. ְוִדְבֵריֶהם ִמְתַקְּיִמים ְלַמְעָלה

  .ַוֲעֵליֶהם ַנֲאִריְך ְלַקָּמן, ָׁשעֹות  

 ַהְיינּו ָהִראׁשֹון ְוַהּיֹום ,ַהַּלְיָלה ִּבְתִחַּלת ַמְתִחיל ָיִמים 'ג ֶׁשִּנְמָׁשְך ָׁשעֹות ד"כ ֶׁשל ַהּכֹוֵלל

 ֶׁשּבֹוִנים ְּבַאֲהָבה ַעד ַוֲעִמיָדה ְׁשַמע ְקִריַאת ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשּלֹו ָהִראשֹוִנים ָׁשעֹות ד"ַהכ

 ִנְרָּדם א"ז ָׁשעֹות 'ג ַאַחר ַהֵּׁשִני ַהַּלְיָלה ִּבְתִחַּלת .ִּבְפָרטּות ְמַכְּוִנים לֹא ֶזה ְוַעל ,ָהָאחֹור ֶאת

 ְּכִלי ָלֵתת ְוִאָּמא ַאָּבא ְּבֵחיק ְלִזּוּוג 'נּוְק ִעם עֹוֶלה א"ז ַהֶּזה ְיָלהַהַּל ּוַבֲחצֹות ,ַהְּנִסיָרה ְלצֶֹרְך

 א"ַהז ְוֵכן ,עֹוֵזר ֶמֶלְך ְּכמֹו ְּדָפִנים מֹוִחין ְמַקֶּבֶלת 'ְוַהּנּוְק יֹוְרִדים ֵהם ַהֵּׁשִני ַהּיֹום ְּבבֶֹקר ,ְורּוָחא

 ַהַּלְיָלה ְּתִחַּלת ַעד ִנְמָׁשְך ְוֶזה ,ָׁשלֹום ִׂשים ַעד ְּכמֹו 'ַלּנּוְק ּוֵמִאיר ְּדָפִנים מֹוִחין ָּכְך ַאַחר ְמַקֵּבל

 זו בחינה( ,ַהֵּברּוִרים ַּבֲעבֹוַדת ַלֲעזֹור ע"ְלבי יֹוְרִדים 'ְונּוְק א"ז ַהְּׁשִליִׁשי ַהַּלְיָלה ִּבְתִחַּלת .ַהְּׁשִליִׁשי

   ֶׁשֵּיׁש ַהִּזּוּוִגים ְּכמֹו ּוִמְזַּדְּוִגים עֹוִלים ֵהם 'ג יֹום ּוְבּבֶֹקר ,)עשרה שמונה כל של בתהליך רואים לא

  .ָׁשלֹום ְּבִׂשים  

ִּכי ָאנּו ְמַכְּוִנים ַגם ַעל ִזּוּוג ַהּכֹוֵלל ,  ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ָחׁשּוב ְלַסֵּים קֹוֶדם ֲחצֹות ַהַּלְיָלהְׁשַמע

ְּבִבְרַּכת . ד ָׁשעֹות ְּכִדְלַקָּמן"ּוג ַהְּפָרִטי ֶׁשל כְוַגם ַעל ַהִּזּו, ָיִמים' ד ָׁשעֹות ֶׁשל ג"ֶׁשל כ

א ָיֵׁשן ִּבְזַמן ֶזה קֹוֶדם "ד ָׁשעֹות ֶׁשז"ֶׁשל כ'  ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעִין ְמַכְּוִנים ַעל יֹום בֵּתבֹותַהַּמִּפיל ַּב

ַאַחר ֵּתַבת . ּמֹוִחין ְּדָאחֹור ּוְמַנֶּסֶרת אֹוָתּהֶאת ַה, ְוָהִאָּמא ְמִאיָרה ַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַעִין, ֲחצֹות

ִמְלַבד 

ִּזּוּוִגים ַה

 ִזּוּוג

ְקִריַאת 



  ָׁשעֹות ד"כ 'ח ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

נח 

' א ְונּוְק"ֶׁשז', ֶׁשִּיְהֶיה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ֶׁשל יֹום ב' א ְונּוְק"ָוֶעד ֶׁשל ָּברּוְך ֵׁשם ְמַכְּוִנים ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשל ז

ּוְמַכְּוִנים ֶׁשַּבּבֶֹקר , ג ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבֵתַבת ְּבַאֲהָבהַיֲעלּו ְלַמְעָלה ְלִהְזַּדֵּוג ָלֵתת ְּכִלי ְורּוָחא ְּכמֹו ַהִּזּוּו

ְּכמֹו ַעד ' א ְיַקֵּבל מֹוִחין ְּדָפִנים ְוָיִאיר ַלּנּוְק"ְוז, ְּתַקֵּבל ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ְּכמֹו ֶמֶלְך עֹוֵזר' ַהּנּוְק

ּוִבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ַעד ָהֲעִמיָדה ֶׁשַּמֲעִלים ֶאת , ִמיםָי' ֶׁשל ַהג' ְוַהּכֹל ִּבְבִחיַנת ַהּיֹום ב, ִׂשים ָׁשלֹום

ד ָׁשעֹות ֶׁשָּיְרדּו ַּבַּלְיָלה "ֶׁשל כ' א ְונּוְק"ְמַכְּוִנים ַּגם ְלַהֲעלֹות ֶאת ז, ע ַלֲאִצילּות"ַהֵּברּוִרים ִמבי

ה " ְּדַׁשֲחִרית ְּבֵתַבת הויִבְנִפיַלת ַאַּפִיםּו, ג ִמּדֹות ְּדַׁשֲחִרית"ּוְבי, ַהְּׁשִליִׁשי ַלֲעזֹר ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים

ּוְמַכְּוִנים ִזּוּוג ּדֹוֶמה ְלַמה ֶּׁשְּמַכְּוִנים , ֶׁשּלֹו' ד ָׁשעֹות ִּבְבִחיַנת יֹום ג"ְמַכְּוִנים ְלַהְׁשִלים ֶאת ִזּוּוג כ

  ְּכֵדי , א ְוֵלָאה"בֹר ְמַכְּוִנים ִזּוּוג ְּבַפְרצּוף זג ִמּדֹות ְּבֵתַבת ַוַּיֲע"ְּבי, ְּבִׂשים ָׁשלֹום ְּבָכל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה

  .ה" ְּבֵתַבת הויִּבְנִפיַלת ַאַּפִים ֶׁשִּיְזַּדְּוּגּו ַיֲעקֹב ְוָרֵחלְלַהֲעִביר ֶאת ַהִּטָּפה ְלַפְרצּוף   

 'ה ַעל ְמַרֶּמֶזת ֶהָחֶזה ַעל ָּכהַהַּמ ְיִמין ֶׁשַּיד ,ִמּדֹות ג"י ֶׁשּקֹוֶדם ַהִּוּדּוי ְּבַהָּכאֹות ְמַכְּוִנים ֵכן

 ְצִריִכים ֶׁשָּׁשם ,א"ְּדז ֲחֶזה ַעל ַהְמַרֵּמז ,ֶּבָחֶזה ֶׁשַּמִּכים ַהָּיד ֶאְצְּבעֹות 'ְּבה ַהִּנְרָמִזים ֲחָסִדים

 ָהֲעֹונֹות ַעל יםְמַכְּפִר ַהְּתׁשּוָבה ּוִבְזכּות ,ָהֲעֹונֹות ֵמֲחַמת ִמְתַּגִּלים ֶׁשֵאיָנם ַהֲחָסִדים ְלִהְתַּגּלֹות

 ֶאת ִיֵּתן א"ֶׁשז ,ַאַּפִים ּוְנִפיַלת ִמּדֹות ג"י ְלִזּוּוֵגי ֲהָכָנה ְוזֹאת ,ְלִהְתַּגּלֹות ֵמַהֲחָסִדים ֶׁשּמֹוְנִעים

 כונה אותה את שעושים 'ששון שמן'ב עיין( .ְלָרֵחל ְוַיֲעקֹב ְלַיֲעקֹב ִּתֵּתן ְוֵלָאה ,ְלֵלָאה ָהֵאּלּו ַהֲחָסִדים

 ֶׁשִהיא ַוַּיֲעבֹר ְּבֵתַבת ְמַכְּוִנים ְוֵכן .)שלום בשים העמידה של לזווג הכנה ,קולנו בשמע שאומרים יבוידו

   ְלֵלָאה נֹוֵתן א"ֶׁשז ְוַהְּגבּורֹות ַהֲחָסִדים ַעל ּוְמַרְּמִזים ,ְּגבּוָרה ֶחֶסד ְּכִמְנַין ֶׁשֵהם ,ו"רי ב"ע אֹוִתּיֹות

   .ַּבִּזּוּוג  

' ּוְלד, ֲחָלִקים' ָיִמים ַמְׁשִּפיִעים ַעל ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ֶׁשִּיְתַחְּלקּו ְלד' ֹות ַהּכֹוְלִלים ֶׁשל גד ָׁשע"כ

  ְוִזּוּוִגים ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת ַמַּצב ָהעֹוָלם , ְּבִחינֹות ִזּוּוִגים ְּפָרִטִּיים ְּבָכל ֶרַבע ָוֶרַבע ֵמַהּיֹום

  . ְּבָכל ְזָמן ּוְזָמן  

' ְוֵיׁש ִחּבּור ֶׁשל ַהּנּוְק, א"ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ֵיׁש ִהְתַּפְּׁשטּות ֶׁשל ַיֲעקֹב ַעל ְמקֹום ז

. ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה ַאַחת, א ֶׁשִּנְקֵראת ֵלָאה"ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ז' ַהַּתְחּתֹוָנה ָרֵחל ַיַחד ִעם ַהּנּוְק

ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ַעד ַהַּלְיָלה ֵיׁש . ּוְבַׁשָּבת ִהיא ָרֵחל ַמָּמׁש, ִלים ֶׁשל ָרֵחלְּבחֹול ַהְּנֵקָבה ִהיא ֵלָאה ַּבֵּכ

יֹוֵצא ֶׁשַּבֲחצֹות ַהּיֹום , א ַעל ְמקֹום ַיֲעקֹב ְוַהְּנֵקָבה ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה ִהיא ָרֵחל"ִהְתַּפְּׁשטּות ֶׁשל ז

ְוֶזה ִנְקָרא , ָּכל ַצד ַהְּׂשמֹאל ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּפְרצּוִפים ַהַּתְחּתֹוִניםְוַהַּלְיָלה ֵיׁש ִזּוּוג ֶׁשל ָּכל ַצד ַהָּיִמין ִעם 

 ִנְקָרא ַהִּזּוּוגֵמֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַעד ֲעלֹות ַהַּׁשַחר , ִזּוּוג ֲאִמִּתי ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ִהְתַּפְּׁשטּות ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה

 ְּכמֹו

ִזּוּוֵגי 

צֹות ֵמֲח



  ָׁשעֹות ד"כ 'ח ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

נט 

' סוד החצי'מאמר ' ע(.  ִנְקָרא ָאחֹור ְּבָאחֹורַהִּזּוּוגַעת ַהַחָּמה ּוֵמֲחצֹות ַהּיֹום ַעד ְׁשִקי, ָּפִנים ְּבָפִנים

   ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ַעד ַהַּלְיָלה ִזּוּוג ִיְׂשָרֵאל ְוֵלָאה ָּפִנים ְּבָפִנים ֵמֶהָחֶזה ).מדוע הם נקראים כך

   .א ּוְלַמְעָלה"ְּדז  

, ָיִמים' ד ָׁשעֹות ֶׁשל ג"ד ַמה ֶּׁשְּמַכְּוִנים ַעל ִזּוּוג ַהּכֹוֵלל ֶׁשל כ ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ִמְלַבְׁשַמע

ּוִבְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל , ד ָׁשעֹות ֶׁשַּיְתִחיל ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה"ְמַכְּוִנים ַּגם ַעל ַהִּזּוּוג ַהְּפָרִטי ֶׁשל כ

ק ְּדִאָּמא "ְוַאַחר ֶׁשִהְכַנְסנּו ו, ע ֶׁשֵּמִכין ִלְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרהְמַכְּוִנים ְּכמֹו ְקִריַאת ְׁשַמ, ּוְבָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד

ר "ק ְוג"ְוָאחֹור ְּדו, ר ְּדִאָּמא"א ָאחֹור ְּדג"ְמַכְּוִנים ַאַחר ֵּתַבת ָוֶעד ְלַהְכִניס ְלז, ְּבֶאָחד ִּדְקִריַאת ְׁשַמע

ח ְוֶאת ָּכל " ַאַחר ָּכְך ְמַכְּוִנים ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוֵברּוֵרי ַרַּפ,ְּכמֹו ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה ִּדְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְּדַאָּבא

ן ְלִזּוּוג ְּבֵחיק ַמְמִׁשיִכים ֶאת ָּכל ַהַּכָּונֹות ִמָּכאן ָוֵאיָלְך ַּגם ֲעבּור "ּוְכֶׁשַּמֲעִלים ֶאת זו, ֵסֶדר ַהְּנִסיָרה

  ּוַמְמִׁשיִכים ֶאת , ד ָׁשעֹות ְּכִדְלֵעיל"ְּדכ' ן ְּדיֹום ב"ְוַגם ַעל זו, ן ַהְּפָרִטי ֶׁשִּיְזַּדְּוגּו ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה"ַהזו

  . ַעד ִׂשים ָׁשלֹום' ְּכמֹו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוכּו', א ַלּנּוְק"ּוִמז', ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ָיָׁשר ֵמִאָּמא ַלּנּוְק  

 ְׁשַמע ְקִריַאתִל ּדֹוֶמה ְּבחֹול ַהִּמָּטה ֶׁשַעל ְׁשַמע ְקִריַאתִּב ְּדַקְטנּות ַהּמֹוִחין ַהְמָׁשַכת

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵתַבת ֶׁשִּנְכָנס ס"יש ְּדַקְטנּות 'ֶׁשַהצ ֵּביֵניֶהם ֶאָחד ִחּלּוק ְוֵיׁש ,ְּבחֹול ְּדָקְרָּבנֹות

 ְויֹום ּוְבַׁשָּבת .ָחדֶא ְּבֵתַבת ָּכאן ִנְכָנס ,ְלֵעיל ַּבַּטְבָלה ֶׁשֶהְרֵאנּו ְּכִפי ְּדָקְרָּבנֹות ְׁשַמע ְקִריַאתִּב

 ַהּמֹוִחין ַהְמָׁשַכת ְמַכְּוִנים ֵאין ּוְבֶאָחד ,ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַמע ס"יש ֶׁשל ָׁשֵלם ֶצֶלם ַמְכִניִסים טֹוב

   ְׁשַמע ְקִריַאתִּב ְוַגם ,טֹוב ְויֹום ְּדַׁשָּבת ְּדַעְרִבית ְׁשַמע ְקִריַאתִּב ַּגם הּוא ֶזה ֵסֶדר ,ְּדַקְטנּות

   ].ְּכָלל ְמַכְּוִנים ֵאין ְּדַׁשָּבת ְּדָקְרָּבנֹות ְׁשַמע ְקִריַאתִּב[ ,טֹוב ְויֹום ְּבַׁשָּבת רְּדיֹוֵצ  

. ק ִהיא ֶּדֶרְך ִחיצֹוִנּיּות ַאָּבא ְוִאָּמא"ג ְּדא"ב ס" ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ֵמעְקִריַאת ְׁשַמעַהּמֹוִחין ִּב

ב "ַעל ַהִּמָּטה ֶׁשַּגם ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֶׁשַּמְמִׁשיִכים ֵמע ֶׁשְקִריַאת ְׁשַמעְוֵיׁש ִחּדּוׁש ִּב

  ַּכָּוָנה זֹו .  ְּדיֹוֵצרְקִריַאת ְׁשַמעַמְמִׁשיִכים ֶּדֶרְך ִחיצֹוִנּיּות ַעִּתיק ּדֹוֶמה ִל, ק ַאֲחֵרי ֵּתַבת ָוֶעד"ג ְּדא"ס

  .ְּוִנים אֹוָתּה ְּבֵתַבת ְּבַאֲהָבה ִּבְתִפּלֹות ָהֲעִמיָדהְוֵאין ְמַכ,  ֶׁשַעל ַהִּמָּטהְקִריַאת ְׁשַמעִהיא ַרק ִּב  

ַּבֲחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהּיֹום ַהִּזּוּוג ִנְקָרא , ֵיׁש ִזּוּוִגים ְּפָרִטִּיים ַּבֲחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה

ְוִזּוּוג ֶזה ְמַכְּוִנים ְּבַׁשֲחִרית ְּבִׂשים ָׁשלֹום , ִּבְלָבד ָּפִנים ְּבָפִנים ַּבַּפְרצּוף ַהַּתְחּתֹון ַיֲעקֹב ְוָרֵחל

, ּוַבֲחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּלְיָלה ַהִּזּוּוג ִנְקָרא ַיֲעקֹב ְוֵלָאה ַּבַּפְרצּוף ָהֶעְליֹון ִּבְלָבד, ֶׁשהּוא אֹותֹו ִזּוּוג

ְולֹא ְמַכְּוִנים ַעל ,  ִמְזַּדֶּוֶגת ִעם ַיֲעקֹב ֶׁשָעָלה ְלַמְעָלהא"ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ז' ְּדֵלָאה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַהּנּוְק

ד ָׁשעֹות הּוא ַעל ָּכל "ּוִבְזַמן ְּתִפַּלת ִמְנָחה ַהְיינּו ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ָוֵאיָלְך ַהִּזּוּוג ַהְּפָרִטי ֶׁשל כ. ִזּוּוג ֶזה

ִּבְקִריַאת 

 ֵסֶדר

ַהְמָׁשַכת 

ְוֵכן 



  ָׁשעֹות ד"כ 'ח ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ס 

 ִּבְתִפַּלת ְנִפיַלת ַאַּפִיםת ֲחִׁשיבּות ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשֵּיׁש ְוהּוא ַמֲעֶלה ֶא, ַהּקֹוָמה ָאחֹור ְּבָאחֹור ְּכִדְלֵעיל

  ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ַעד .  לֹא ַנֲעָנה ַרק ִּבְתִפָּלה זֹו ְולֹא ְמַכְּוִנים ַעל ִזּוּוג ֶזהֵאִלָּיהּוְוָלֵכן , ִמְנָחה

  . א ּוְלַמְעָלה ְּכִדְלֵעיל"ם ֵמֶהָחֶזה ְּדזַהַּלְיָלה ִזּוּוג ִיְׂשָרֵאל ְוֵלָאה ָּפִנים ְּבָפִני  

ים ְּפִניִמִּיים ִלל ֵּכן ֶׁש"זוַה ֶׁשינּוְיַה, ים ְּפִניִמִּייםִלֵכים ְלִכָּית ַׁשעֹוד ָׁש"ל כים ֶׁשִּיִטָרְּפַה

ה ָחְנִמְבּו. יתִרֲחַׁשק ְּבַר ים ְּפִניִמִּייםִלים ֵּכִנְּוַכ ְמנּוָאְו. תעֹו ָׁשׁשל ֵׁש ָּכִמְׁשַּתֶּנה בֹוָּצַמ

י ִפְּכ ים ְּפִניִמִּייםִלל ֵּכן ֶׁש"זול ַהים ַעיִשִּבְלַּמֶׁש, יםִּיִניצֹוִחים ְוִּיִעָצְמים ֶאִלים ֵּכִנְּוַכ ְמנּוית ָאִבְרַעְו

ת ֹוּלִפְּתל ַהָכן ְּבֵכָל. ַמָּטהּוְלה ֶזָחֶהים ֵמִנָפים ְּבִנים ָּפִדְמל עֹוֵחָרב ְוקֲֹעַּיֶׁשְּכ, רֶקל ּבֹב ֶׁשָּצַמא ְּבהּוֶׁש

 ֶׁשְּיַתְּקנּות נֹוָּוַּכל ַהת ָּכע ֶאַבש ָק"רשָהם ֶׁשַעַּטַהְו. ּוְלַמָּטהה ֶזָחֶהל ֵמֵחָרב ְוקֲֹעת ַיד ֶאֵחַיים ְלִנְּוַכְמ

  ל ף ַעַא, עַפֶּׁשר ַהַּקא ִע ָּבּוּנֶּמִמּו, םֹוּיל ַהָכע ְלַפֶּׁשת ַהיד ֶאִלר מֹוֶקּבַֹהן ֶׁשיָוֵּכ, רֶקּבֹל ַהב ֶׁשָּצַּמת ַהֶא

  . 'יִצֵחד ַהסֹו'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, הָמֹוּקל ַהל ָּכ ַעּהיָנל ֵאֵחת ָריַדִמֲעי ֶׁשִּפ  

, ד ָׁשעֹות הּוא ְּכמֹו ְּבחֹול ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה"ַׁשָּבת ַאַחר ְּתִפַּלת ַעְרִבית ַהִּזּוּוג ַהְּפָרִטי ֶׁשל כ

ְולֹא ְּכמֹו ְּבחֹול , ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה ִהיא ָרֵחל ַעְצָמּה' ּוְבֵליל ַׁשָּבת ַאַחר ֲחצֹות ִהְתַּפְּׁשטּות ַהּנּוְק

ח שער "בפרע' ע(. ְוֶזה נֹוֵתן ֶאת ַהֲחִׁשיבּות ְלִקּיּום ִמְצַות עֹוָנה ִּבְזַמן ֶזה, ֶׁשִהיא ֵלָאה ְּבֵכִלים ְּדָרֵחל

  ל אסור "כ בחול לפי האריז"משא, וזה רק בשבת, במעוברת ומניקה יש פחות קפידא בזהא ש"ש שעל המטה פי"ק

  .)והשפעת לאה יורדת לקליפה, לקיים מצות עונה בחצי הראשון של הלילה בגלל שזה זווג של לאה בלבד  

 ְּקֻדַּׁשת ֶּכֶתרחּוץ ִמ, ֲעקֹב ְוָרֵחלַיַהְּתִפּלֹות ַהִּזּוּוג ְּבִׂשים ָׁשלֹום הּוא ַרק ַּבַּפְרצּוף ַהַּתְחּתֹון 

ּוְבמּוָסף ִּדְׁשִמיִני , יֹום ַהִּכּפּוִריםּוִבְנִעיָלה ְּד, ּוְבמּוָסף ֶׁשל ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ְּבּמּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת

ֵיׁש ִהְתַּפְּׁשטּות , ה ִמֶּזהא ּוְלַמְעָל"ֶׁשָאז ּגֹוְמִרים ִלְבנֹות ֶאת ָּכל ַּפְרצּוֵפי ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ְּדז, ֲעֶצֶרת

   ְּבָכל ָמקֹום ְלִפי ַהַּדְרָּגה ְקֻדַּׁשת ֶּכֶתרּוִמֵּמיָלא ֵיׁש ָׁשם ִזּוּוג ֲאִמִּתי ְּבֵתַבת ֶאָחד ֶׁשל , ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה

  . ֶׁשּלֹו  

ַמְמִׁשיִכים ַאֲחֵרי ַהִּזּוּוג ,  ֶּכֶתרְקֻדַּׁשתַּבְּתִפּלֹות ֶׁשָּבֶהם ְמַכְּוִנים ִזּוּוג ָׁשֵלם ְּבֵתַבת ֶאָחד ֶׁשל 

ְּדִזּוּוג ֶׁשל ִׂשים ָׁשלֹום הּוא ִזּוּוג , ְלָהִביא מֹוִחין ְוַלֲעׂשֹות עֹוד ִזּוּוג ְּבִׂשים ָׁשלֹום ְּכמֹו ְּבָכל ְּתִפָּלה

אֹו ֶׁשל אֹותֹו , ָלִלי ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשבּוַע הּוא ִזּוּוג ְּכְקֻדַּׁשת ֶּכֶתרְוַהִּזּוּוג ֶׁשעֹוִׂשים ִּב, ְּפָרִטי ֶׁשל ְּתִפָּלה זֹו

  ֶׁשִּתְתַּפֵּׁשט ַעל ָּכל ' ּוַמֲעִלים ֶאת ַהּנּוְק,  עֹוִלים ִלְכתֶֹבת יֹוֵתר ְּגבֹוָהה ְּכִדְלֵעילְקֻדַּׁשת ֶּכֶתרְּדִב, ַחג

  .ַהּקֹוָמה  

ים ִגּוּוִּזַה

ְּבֵליל 

ְּבִזּוּוֵגי 

ַּגם 



  ְוַהְּזַמִּנים ַהָּיִמים ַּפְרצּוף 'ט ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

סא 

ַעל ' ֵאין ִהְתַּפְּׁשטּות ֶׁשל ַהּנּוְק,  ֶׁשל ַׁשָּבתְּבִמְנָחה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשעֹוִלים יֹוֵתר ָּגבַֹּה ִמּמּוָסף

א "ַהְינּו ֶׁשַּפְרצּוף ז, ַיֲעקֹב ְוָרֵחלִמֵּמיָלא ַהִּזּוּוג ָׁשם הּוא ׁשּוב ַרק ִּבְבִחיַנת , ָּכל ַהּקֹוָמה

ְּדִבְׁשִביל ֶׁשִּיְהֶיה , ַּבּגַֹבּה ֶׁשּלֹוַמֲעִביר ֶאת ַהִּטָּפה ְלַיֲעקֹב ֶׁשִּנְמָצא ַּתְחָּתיו ֶׁשַּיֲעִביר ְלָרֵחל ֶׁשִּנְמֵצאת 

  א ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה ְּבאֹותֹו "ְצִריָכה ְלִהְתַּפֵּׁשט ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה ְוִלְהיֹות ִעם ַהז' ַהּנּוְק, ִזּוּוג ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה

  . ּגַֹבּה  

עֹוִלים ַאָּבא , א עֹוֶלה"ֵּכיָון ֶׁשז, א"ַבּה ֶׁשל זלֹא עֹוָלה ְּבַׁשָּבת ְּבִמְנָחה ְלאֹותֹו ּגֹ' ַעל ִּפי ֶׁשַהּנּוְק

ּוְמַכְּוִנים ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַזֵּוג אֹוָתם ַּבָּמקֹום ַהָּגבַֹּה ַּבֵּתבֹות ְוַעל ְמנּוָחָתם , ְוִאָּמא ִעָּלִאין

ּוַבֲחָזָרה ְמַזְּוִגים ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא , י"ְּבַלַחׁש ְמַזְּוִגים ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ְּבַפְרצּוף ַהנה. ַיְקִּדיׁשּו ֶאת ְׁשֶמָך

ּוְמַזְּוִגים ֶאת ַאָּבא , ן ֶאת ִנְׁשמֹות יֹוֵסף מֶֹשה ְוָדִוד"ְּפָעִמים ִצְדָקְתָך ַמֲעִלים מ' ּוְבג, ת"ְּבַפְרצּוף החג

ִגים ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ּוְמַזְּו, ן ֶאת ִנְׁשַמת יֹוֵסף"ַמֲעִלים מ' ְּבִצְדָקְתָך א, ד"ְוִאָּמא ְּבַפְרצּוף ַהחב

ּוְמַזְּוִגים ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא , ן ֶאת ִנְׁשַמת מֶֹשה"ַמֲעִלים מ' ְּבִצְדָקְתָך ב, ד"ד ְּדחב"ְּבַפְרצּוף ַהחב

  ּוף ְמַזְּוִגים ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ְּבַפְרצ, ן ֶאת ִנְׁשַמת ָּדִוד"ַמֲעִלים מ' ְּבִצְדָקְתָך ג, ד"ת ְּדחב"ְּבַפְרצּוף ַהחג

  .ד"י ְּדחב"ַהנה  

  ַּפְרצּוף ַהָּיִמים ְוַהְּזַמִּנים' ֶּפֶרק ט

, ִהיא ִּבְבִחיָנה ֲאֶחֶרת ֵמֲעבֹוַדת חֹול ְוַׁשָּבת ְורֹאׁש חֶֹדׁש, פּוִרים ּוֲחֻנָּכהַהּמֹוֲעִדים ַו

ַדת ַהּמֹוֲעִדים ִנְקֵראת ַוֲעבֹו, ַּדֲעבֹוַדת חֹול ְוַׁשָּבת ְורֹאׁש חֶֹדׁש ִנְקֵראת ַּפְרצּוף ַהָּיִמים

  ,  ֶׁשל ִׁשָּׁשה ַאְלֵפי ָׁשִנים ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּיםָּבעִֹבית "ַּפְרצּוף ַהָּיִמים ִנְקָרא ִּבְכָללּות חג, ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

  . ָּים ּוְנָבֵאר ֶׁשל ִׁשָּׁשה ַאְלֵפי ָׁשִנים ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּבעִֹביי "ּוַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ִנְקָרא ִּבְכָללּות נה  

, ע ֶׁשִּנְכָלִלים ּבֹו ִמְתַחְּלִקים ְלֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּכָלִלּיֹות ָּבעִֹבי"ק ְואבי"ַהַּקו ִעם עֹוְלמֹות ָהא

ׁש ְוַהֵּׁש, ְוֵהן ְּכֶנֶגד ַהֶּלָעִתיד ָלבֹא, ַהְּסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות ֶׁשֵהן ַהְּפִניִמּיֹות ָּבעִֹבי ְמֻתָּקנֹות' ג

ש "מּוָבא ְּבַהָּגַהת ַהשמ, ַיַחד ִעם ַהַּמְלכּות ֶׁשִּנְכֶלֶלת ַּבְיסֹוד, י ַהִחיצֹוִנּיֹות ָּבעִֹבי"ת נה"ְסִפירֹות חג

ְמָלִכים ֶׁשָהְיָתה ִּבְבִריַאת ' ֶׁשֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ַיַחד ִעם ְׁשִביַרת ַהז). ב"ז פ"שער י(' ֵעץ ַחִּיים'ַעל 

ת ֶׁשָּבעִֹבי הּוא "ַהחג.  ְואֹוָתם ָאנּו ְמַתְּקִניםָּבעִֹבי ָלֶהם ֶׁשִּנְפְרטּו ְלִמְליֹוֵני ַּפְרצּוִפים ָּגְרמּו, ָהעֹוָלם

י ִמְתַחְּלִקים ָּכל ֶאָחד "ת ְוַגם ַהנה"ַּגם ַהחג. י ֶׁשָּבעִֹבי הּוא ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים"ְוהנה, ַּפְרצּוף ַהָּיִמים

ְוָכל ֶאֶלף ִמְתַחֵּלק ָהְלָאה , ָלִלִּיים ְּכֶנֶגד ִׁשָּׁשה ַאְלֵפי ָׁשִנים ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּיםֵמֶהם ְלִׁשָּׁשה ֳעָבִיים ְּכ

ְּבַׁשָּבת 

ַאף 

ֲעבֹוַדת 

ְּכָללּות 



  ְוַהְּזַמִּנים ַהָּיִמים ַּפְרצּוף 'ט ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

סב 

ְּבחֹול ְוַׁשָּבת . ְלֳעָבִיים ַעד ֶׁשְּבָכל יֹום ֵיׁש עִֹבי ְּפָרִטי ַהִּנְתָקן ְּבאֹותֹו יֹום ַּגם ַּבָּיִמים ְוַגם ַּבְּזַמִּנים

ְוַהֵחֶלק ַהַּמְקִּביל ֵאָליו , ְמַתְּקִנים ֶאת ָהעִֹבי ֶׁשל ָּכל יֹום ְויֹום ְּבַפְרצּוף ַהָּיִמיםְורֹאׁש חֶֹדׁש ְמַכְּוִנים ּו

  ּוַבּמֹוֲעִדים ְמַכְּוִנים ֶאת ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ֶׁשל ְּכָללּות ַהָּׁשָנה . ְולֹא ְמַכְּוִנים ָעָליו, ַּבְּזַמִּנים ִנְתָקן ֵמֵאָליו

  .ְוַהָּיִמים ִנְתָקִנים ֵמֵאֵליֶהם ִּבְזַמן ֶזה, ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר  

ֵּכיָון ֶׁשְּמַכְּוִנים ּוְמַתְּקִנים , ַעל ִּפי ֶׁשַהּמֹוִחין ֶׁשל ַּפְרצּוף ַהָּיִמים יֹוֵתר ְּפִניִמִּיים ּוְגבֹוִהים יֹוֵתר

ּוְבַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים , ִּפין ִטִּפיןָהֲעבֹוָדה ִהיא ִּבְבִחיַנת ִט, ְּבָכל יֹום ַרק ֶאת ָהעִֹבי ֶׁשל אֹותֹו יֹום

ָלֵכן ָהֲעבֹוָדה ִהיא , ְמַתְּקִנים ַּבּמֹוֲעִדים ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה ֶאת ְּכָללּות ָּכל ַּפְרצּוֵפי ָהעִֹבי ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשָנה

ְוָלֵכן ְּכֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ַּפְרצּוף , ְּבאֶֹפן ֶׁשּלֹא ִנְּכרּו אֹוָתם ַהִּטִּפין" ִנְפָּתחּוֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים "ִּבְבִחיַנת 

  ַרק ֶאת ַהַּכָּונֹות ֶׁשְּמַכְּוִנים ְלִפי ', ַהְּזַמִּנים לֹא ְמַכְּוִנים ַּכָּונֹות ְרִגילֹות ִּבְתִפּלֹות ַׁשָּבת ְוחֹול ְוכּו

  .ְּכִדְלַקָּמןפּוִרים  ּוֲחֻנָּכהחּוץ ֵמ, ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

חּוץ ְמַהְּבָרכֹות ַהַּׁשָּיכֹות ְלַפְרצּוף , ִנים ֶאת ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים לֹא ְמַכְּוִנים ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכהְּכֶׁשְּמַכְּו

  ֶׁשְּמַכְּוִנים ָּבֶהן ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ַיַחד ִעם ַהַּכָּונֹות ַהַּׁשָּיכֹות ְלַּכָּונֹות ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים , ַהְּזַמִּנים

  .ָּמןְּכִדְלַק  

ְּבאֶֹפן ֶׁשְּלָכל , ק ְּכמֹו ַהָּיִמיםְמֻחָּלֶׁשל ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא 

ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד , ַּבַּכָּונֹות הּוא ִמְתַחֵּלק ְלִׁשָּׁשה ַּפְרצּוִפים ְּכָלִלִּיים ָּבעִֹבי, יֹום ֵיׁש עִֹבי ַאֵחר

ְּבֶפַסח ּוִביֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְמַכְּוִנים , ּוְמַתְּקִנים אֹותֹו ִּבְכָללּות, י ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה"ת נה"ירֹות חגְסִפ

 ֲאַנְחנּו, ָׁשבּועֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת, ִּבְסִפיַרת ַהֶחֶסד ֶׁשָּבעִֹבי ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָנה

ֵמרֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד ְׁשִמיִני , ְוַהִּתְפֶאֶרת ַנֲעֵׂשית ֵמֵאֶליָה,  ְלֶפַסח ּוְסִפיַרת ָהעֹוֶמרְמַכְּוִנים ַהְׁשָלָמה

 ְמַכְּוִנים ִּבְסִפיַרת ַההֹוד ֶׁשָּבעִֹבי ַּבֲחֻנָּכה, ֲעֶצֶרת ְמַכְּוִנים ִּבְסִפיַרת ַהְּגבּוָרה ֶׁשָּבעִֹבי ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָנה

ּו ְּבָאב "ּו ִּבְׁשָבט ְוט"ּוְבט,  ְמַכְּוִנים ִּבְסִפיַרת ַהֶּנַצח ֶׁשָּבעֹוִבי ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָנהִריםפּוְּב, ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָנה

  ּוָבֶזה ָאנּו ְמַתְּקִנים ֶאת ְּכָללּות ָהעִֹבי ֶׁשל ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ֶׁשל ָּכל . ְסִפיַרת ַהְיסֹוד ַנֲעֵׂשית ֵמֵאֶליָה

  .ַהָּׁשָנה  

ְוֵכן .  ְמַחֵּבר ֵּביֵניֶהםֵׁשׁשְלַרֵּמז ֶׁשִּמְסָּפר , ו ִּבְׁשַבט"ו ְּבָאב ְלט" ֵּבין טֳחָדִׁשים ִׁשָּׁשהׁש ְּדֵי

ּו ִּבְׁשָבט ֵהם ָיִמים ֶׁשל ִׁשּדּוִכים "ּו ְּבָאב ְוט" ֶׁשּט)צ' ב ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

', ּו ִּבְׁשָבט ִהְתַחְּדׁשּות ָהִאיָלנֹות ְוכּו"ְוט', ב ָהיּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל יֹוְצאֹות ְוכּוּו ְּבָא"ט, ַהַּׁשָּיִכים ַלְיסֹוד

, ה ֶּבֱאלּול"ֱאִליֶעֶזר ַהְּבִריָאה ִהְתִחיָלה ְּבכ' ִּדְלר, ְּדָיִמים ֵאּלּו ֵהם ַאְרָּבִעים יֹום קֹוֶדם ְּבִריַאת ָהעֹוָלם

ַאף 

ְוֵכן 

ָהעִֹבי 

ִנְרֶאה [



  ְוַהְּזַמִּנים ַהָּיִמים ַּפְרצּוף 'ט ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

סג 

 ְוָיִמים ֵאּלּו ֵהם ְּבִחיַנת ַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשּקֶֹדם ְיִציַרת ַהְּוָלד ֶׁשַּמְכִריִזים ,ה ַּבֲאָדר" ְּבכְיהֹוֻׁשַע' ּוְלר

  ּו "ְוַׁשָּבת ִׁשיָרה ֶׁשּקֶֹדם ט, ּו ְּבָאב"ְוֵכן ְמָבֵאר ָׁשם ֶׁשַּׁשָּבת ַנֲחמּו ֶׁשּקֶֹדם ט. ָּבָרִקיַע ַּבת ְּפלֹוִני ִלְפלֹוִני

  .ִּבְׁשָבט ֵהן אֹותֹו סֹוד  

, )מא, ויקרא כג, יד, שמות יב(, ְוֻסּכֹותֶׁשֶּנֶאְמָרה ַּבּתֹוָרה ַעל ֶּפַסח " םֲחגֶֹתַו"ֵתַבת ְמֻרָּמז ְּב ת"חג

ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַּתָּקַנת ַחג ְמֻרָּמז  י"נהֵמִאיָדְך , ת"ְּדַחִּגים ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ְלַפְרצּוף ַהחג

  ה ּוְמַרֵּמז ַעל "ת ֵׁשם הוי"ְוֵכן ַּבָּכתּוב ֶׁשהּוא ְּבר, "הּוִדים ַהְּפָרִזיםַהְּי ןַעל ֵּכ ")יט, אסתר ט(ַהּפּוִרים 

  ".] ֹוםן ַהּיָיבֹא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמ ")ד, שם ה(, ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים  

ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת  ַמּדּוַע ֵאין )א, ח תכו"או('  ַרָּבאֵאִלָּיהּו'ִּפי ֶזה ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ֶאת קּוִׁשַּית ָה

  ָצִריְך ִלְהיֹות , ַלְּזַמן ַהֶּזה ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ֶׁשֶהֱחָינּוְּדִבְׁשִביל ְלָבֵרְך ,  ְּבִקּדּוׁש ְלָבָנהֶׁשֶהֱחָינּו

  .]ְורֹאׁש חֶֹדׁש ַׁשָּיְך ְלַפְרצּוף ַהָּיִמים, ַהְּזַמִּניםְּבַפְרצּוף   

ִּדְמַחְּלִקים ֶאת , ָּבעִֹבית ִמְתַחֶּלֶקת ְלִמְליֹוֵני ַּפְרצּוִפים "ם ַהִּנְקָרא חגְּבַפְרצּוף ַהָּיִמי

ְוָכל ֶאֶלף ִמְתַחֵּלק , ת"י ְּדחג"ת נה"ֵׁשֶׁשת ַאְלֵפי ַהָּׁשִנים ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּים ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות חג

ל ֵמָאה ִמְתַחֶּלֶקת ְלֶעֶׂשר ֲעָׂשרֹות ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות ְוָכ, ְלֶעֶׂשר ֵמאֹות ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות ֵמָחְכָמה ַעד ַמְלכּות

ְוָכל , ְוָכל ֶעֶׂשר ׁשּוב ִמְתַחְּלקֹות ְלֶעֶׂשר ָׁשִנים ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות ֵמָחְכָמה ַעד ַמְלכּות, ֵמָחְכָמה ַעד ַמְלכּות

ְוֵׁשֶׁשת ָחְדֵׁשי , א"י ְּדז"ת נה"ירֹות חגֵׁשֶׁשת ָחְדֵׁשי ַהחֶֹרף ְּכֶנֶגד ְסִפ, ֳחָדִׁשיםב "ָׁשָנה ִמְתַחֶּלֶקת ְלי

ָׁשבּוַע , ְּכֶנֶגד ַאָּבא' ָׁשבּוַע א, ָׁשבּועֹות' ְוָכל חֶֹדׁש ִמְתַחֵּלק ְלד', י ְּדנּוְק"ת נה"ַהַּקִיץ ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות חג

ְוָכל ָׁשבּוַע ׁשּוב ,  חֶֹדׁש ְּכֶנֶגד ֶּכֶתרְורֹאׁש', ְּכֶנֶגד נּוְק' ְוָׁשבּוַע ד, א"ְּכֶנֶגד ז' ָׁשבּוַע ג, ְּכֶנֶגד ִאָּמא' ב

  .  ֶׁשִּנְתַקן ְּביֹום ֶזהָּבעִֹביְוָכל יֹום הּוא ַּפְרצּוף ָׁשֵלם , ם"ת נהי"ָיִמים ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות חג' ִמְתַחֵּלק ְלז

  .ּוַבֲחֻלָּקה זֹו עֹוִׂשים ֶאת ַּכָּונֹות ַהְּתִפּלֹות ְּדחֹול  

 ְּבתֹוְך ַהְּפָרִטי ָהעִֹבי ֶאת ְמַכְּוִנים קֹוֶדם ,ְועִֹבי אֶֹרְך עִֹבי ָלּה ֵיׁש ָּבּה ְּמַכְּוִניםֶׁש ְּכתֶֹבת ֶׁשָּכל

 ,ִחיצֹוִנִּיים אֹו ֶאְמָצִעִּיים אֹו ְּפִניִמִּיים ֵּכִלים ,ִחיצֹוִנּיֹות אֹו ְּפִניִמּיּות ַהְיינּו ,יֹום אֹותֹו

 ַהְיינּו ,ָהאֶֹרְך ֶאת ְמַכְּוִנים ָּכְך ְוַאַחר ,ָהעִֹבי ְּבִעְנַין ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ָׁשֵלם ע"ְואבי ק"א ִהיא זֹו ּוְכתֶֹבת

 ָהעִֹבי ֶאת ְמַכְּוִנים ָּכְך ְוַאַחר ,עִֹבי אֹותֹו ֶׁשל ַּדֲאִצילּות א"ז ְּבתֹוְך ּבֹוִנים ָאנּו מֹוִחין ֶׁשל ֵחֶלק ֵאיֶזה

 ֶאת ֶׁשְּמַכְּוִנים ְוַאֲחֵרי ,ַהָּׁשָנה ִּבְכָללּות ַׁשָּיְך הּוא עֹוִבי ְלֵאיֶזה א"ַהז הּוא ִמי ַהְיינּו ,ַהּיֹום ֶׁשל ַהְּכָלִלי

 ַּבָּׁשבּוַע 'א ְּביֹום ְלָמָׁשל .ְּכתֶֹבת אֹוָתּה ְּבתֹוְך ָהֲעִמיָדה ַּכָּונֹות ֶאת ְמַכְּוִנים ,ַהְּתִפָלה קֶֹדם ַהְּכתֶֹבת

 ְּדִביָנה ,]עִֹבי[ ְּפִניִמִּיים ְּדֵכִלים ְפִניִמּיּותִּד ְּפִניִמּיּות ְמַכְּוִנים ֲחִריתְּדַׁש ְּבַלַחׁש ַהחֶֹדׁש ֶׁשל ָהִראׁשֹון

ן ְוֵכ

ַעל [

ָהֲעבֹוָדה 

 יֹוֵצא



  ְוַהְּזַמִּנים ַהָּיִמים ַּפְרצּוף 'ט ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

סד 

 ְּדֵכִלים ְפִניִמּיּותִּד ְּפִניִמּיּות ְמַכְּוִנים ּוַבֲחָזָרה ,]עִֹבי[ 'ְוכּו ְּדַאָּבא ְּדֶחֶסד ,]אֶֹרְך[ א"ְּדז ְּדִביָנה י"ִּדנה

 ִמְּלַבד ְמַכְּוִנים ַׁשָּבת ֶעֶרב ִמְנָחה ּוַבֲחָזַרת ',ְוכּו ְּדַאָּבא ְּדֶחֶסד א"ְּדז ְּדִביָנה י"נהִּד ְּדָחְכָמה ְּפִניִמִּיים

 ַעד ִמָּכאן ִּכי ',ְוכּו ְּדַאָּבא א"ְּדז ְּדִביָנה י"ְּדנה ְּבֶכֶתר ַּגם ,יֹום ָּכל ְּכמֹו 'ְוכּו ְּדָחְכָמה ֶאְמָצִעִּיים ֵּכִלים

 ְּדִביָנה ת"ְלחג עֹוִלים ַׁשָּבת ּוְבֵליל ,ָיִמים 'ַהז ָּכל ֶׁשל ָהעִֹבי ַּפְרצּוֵפי ְלָכל ִליִמיםַמְׁש ַׁשָּבת מֹוָצֵאי

 ְלֶכֶתר עֹוִלים ַׁשָּבת ֶׁשל ּוְבִמְנָחה ',ְוכּו ְּדַאָּבא א"ְּדז ַלָחְכָמה עֹוִלים ַׁשָּבת ּוְביֹום ',ְוכּו ְּדַאָּבא א"ְּדז

 ששיכים ימים לשבע אלא ,השבת שקודם ימים לשבע משלימה שהשבת הכונה אין( .'ְוכּו ְּדַאָּבא א"ְּדז

   'ולג ,שבת שקודם ימים 'לג תשלים השבת ,אמא לבחינת ששייך ,בחודש ב"בי תחול שבת אם למשל ,לבחינתה

   .)לקמן בטבלה שנראה כפי מקום בכל וכן ,אמא לבחינת שייכים אלו דימים ,שבת שאחר ימים  

  ִּדְבַּפְרצּוף ַהָּיִמים , ַמֶּסֶכת חּוִלין ּתֹוָרה אֹור ֶׁשְּיֵמי ֵׁשִני ַוֲחִמיִׁשי ֵהם ְיֵמי ִּדין' ה"לש'מּוָבא ַּב

  .ֵהם ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ְוהֹוד ַהַּׁשָּיִכים ְלַצד ַהִּדין  

 ֶׁשִאם ּדֹוִחים ֶאת .)קודי רכאפ(ַעל ַהּזַֹהר ' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ְמבָֹאר ְלִפי ֶזה ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַה

ֵאינֹו ְּבֶהְכָרח ֶׁשִּיְהֶיה ַקָּים , ן ֶׁשל ֶאְתמֹול"ְּדִדין ֶזה ֶׁשָהָיה ַּבזו. ַהִּדין ְלָמָחר ְמַבְּטִלים ֶאת ַהִּדין

ְוֵכן . ְלִפי ָהעִֹביְוַהַהְנָהָגה ִמְׁשַּתָּנה ֵמֶחֶסד ְלִדין , ן ָחָדׁש ָּבעִֹבי"ְּדָכל יֹום הּוא זו, ן ֶׁשל ַהּיֹום"ַּבזו

ִּכי ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ּבֹוְרִאים , מּוָבא ְּבִסְפֵרי ַהֲחִסידּות ֶׁשִאם ְמַחְּדִׁשים ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ְמַבְּטִלים ֶאת ַהִּדין

ְוֶזה , א"ם ְּבִחיַנת זְּדָׁשַמִים ֵהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ּוַבָּׁשַמִים ַהֲחָדִׁשים ַהִּדין ֵאינֹו ַקָּים, ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים

ית ִנֲעה ַּתָפָּיֶׁש.) אמור צב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.א ָחָדׁש ִּכְדֵבַאְרנּו"ְּבִחיַנת ז, ַהּסֹוד ֶׁשל ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים

ם ל יֹון ֶׁשיִּדת ַהל ֶאֵּטַבל ְלַכּוּתא ֶׁשָקְואו ַּדר ָלֵחם ַאיֹוית ְּבִנֲעי ַּתִּכ, ם יֹותֹואֹוא ְּבָקְום ַּדלֹוֲחַל

ַּבת ְׁשלָֹשה  :)נדרים כג(ְוֵכן ָמִצינּו ִּבירּוַׁשְלִמי . תֶרֶחת ַאֶכֶרֲעַמְבר ּוֵחם ַאיֹור ְּבָבא ְּכי הּוִּכ, םלֹוֲחַה

. ְוִאם ָלאו ֵאיָנן חֹוְזִרין, ִנְמְלכּו ֵּבית ִּדין ְלָעְּברֹו ְּבתּוִלין חֹוְזִרין, ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד

ֶׁשַּמֲחִזיר ֶאת , ֶזה יֹוֵצר עֹוָלם ִטְבִעי ָחָדׁש, ֵּבית ִּדין ֶהְחִליטּו ְלַעֵּבר ֶאת ַהָּׁשָנהְורֹוִאים ֶׁשִאם 

ן ָחָדׁש ְמַׁשֶּנה ֶאת "ְורֹוִאים ֶׁשזו. ֵּכיָון ֶׁשֵהן ֲעַדִין לֹא ִהִּגיעּו ְלִגיל ָׁשלֹש, ַהְּבתּוִלים ֶׁשל ַהְיָלדֹות

  ֶאָּלא ָׁשַמִים ִטְבִעִּיים ֲחָדִׁשים , א ִּבְבִחיַנת ֵנס ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֵמַעל ַהֶּטַבעלֹ, ַהַּמָּצב ְּבַגְׁשִמּיּות ָהעֹוָלם

  .םׁשּוָטִּכְּפ  

, ׁשָדה ָח"מת ֹוּיִת אֹו.' ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשיתַהְמַחֵּדׁש'ה ָּלִפְּתח ַהַסנְֹּב

 ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ַהְמַחֵּדׁש'ֹא הּו, םל יֹול ָּכים ֶׁשִררּוֵּבת ַהן ֶאֵּקַתְּמ ֶׁשׁשָדָחה ֶה"ם מֵׁשְּד

ים ִררּון ֵּבֵּקַתְּמ ֶׁשיִבֹוָּבע ׁשָדן ָח"א זוהּום ֶׁשּוּׁש ִמׁשָדָח ים לֹוִאְרקֹו ְו.'ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית

ְוֵכן [

ְועֹוד 

ז ָּמֻרְמּו



  ְוַהְּזַמִּנים ַהָּיִמים ַּפְרצּוף 'ט ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

סה 

ת ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"ס שליטָחְנה ִּפֶשמֹ' רג "יף הרהִסהֹוְו. תּוׁשְּדַחְתיא ִהִבן ֵמּוּקִּתַהְו, יםִׁשָדֲח

ת ם ֶאל יֹוָכן ְּבֵּקַתה ְליָאִרְּבית ַהִלְכל ַּת ָּכְטמּוָנהה ֶזי ָּבִּכ, ׁשָדה ָחַמ: הת ֶזה ֶאים ֶזִלֲאֹוים ׁשִׁשָנֲאֶׁש

  ה ָּלֻאְּג ַלְךֶרֶּד ַּבָּתְׁשַּדַחְתִה ְוָּתְנַּקה ִּתַמ: לכֹוָיְבאן ַּכן ָּכמּו ָטׁשָדה ָחים ֶמִלֲאֹוּׁשֶׁשְכּו, ֹוּלים ֶׁשִררּוֵּבַה

  .]הָמֵלְּׁשַה  

 ,ַהחֶֹדׁש ָּכל ֶׁשל ַהְּכָלִלי א"ָהז ֶׁשל ]ֲאִריְך ַּפְרצּוף[ ָּבעִֹבי ֶּכֶתר ְמַכְּוִנים ְּבחֹול ֶׁשָחל חֶֹדׁש

 ְּדַׁשֲחִרית ְּבַלַחׁש ְמַכְּוִנים ,ָּבֳעִבי א"ְּדז ָרהְּגבּו ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ֶחְׁשָון ְּבחֶֹדׁש ְלָמָׁשל ַהְיינּו

 ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדִביָנה י"ְּדנה ְּדִביָנה ִחיצֹוִנִּיים אֹו ֶאְמָצִעִּיים אֹו ְּפִניִמִּיים ֵּכִלים ,ַעְרִבית ִמְנָחה

 א"ְּדז ְּדִביָנה י"ְּדנה ְּדָחְכָמה ִחיצֹוִנִּיים אֹו ָצִעִּייםֶאְמ אֹו ְּפִניִמִּיים ֵּכִלים ְמַכְּוִנים ּוַבֲחָזָרה ',ְוכּו א"דז

 א"ְּדז ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדִביָנה י"ְּדנה ֶּכֶתר ְמַכְּוִנים חֶֹדׁש רֹאׁש ּוְבמּוַסף ',ְוכּו א"ְּדז ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר

 ,ְּדֶכֶתר ֶּכֶתר ּוַבֲחָזָרה ,ְּדֶכֶתר ד"חב ְמַכְּוִנים מּוָסף ֶׁשל ְּבַלַחׁש ,ַוֲחָזָרה ְלַלַחׁש ֶזה ֶאת ּוְמַחְּלִקים ',ְוכּו

 ְּכמֹו ַּכָּוָנה אֹוָתּה ֶאת ִמְנָחה ֶׁשל ַּבֲחָזָרה ְמַכְּוִנים ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב חֶֹדׁש רֹאׁש ֶׁשְּכֶׁשָחל ְּדָבֵרינּו ְלִפי יֹוֵצא

 ְּבַׁשָּבת חֶֹדׁש רֹאׁש ּוְכֶשָחל ',ְוכּו ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדִביָנה י"הְּדנ ֶּכֶתר ַהְיינּו ,מּוָסף ֶׁשל ְוַהֲחָזָרה ַהַּלַחׁש

 ְוֵכן ,ְּבאֶֹרְך ְּכמֹו ָּכל ַׁשָּבת ְוֶכֶתר ְוָחְכָמה ַהִּביָנה ָּכל ֶאת, ַהחֶֹדׁש ַהֶּכֶתר ָּבֳעִבי ֶׁשל ֲעבּור ְמַכְּוִנים

 ַהְיינּו ,)רצה 'ע ו"ח 'שלמה כרם' עיין( ,ְּבַׁשָּבת ָחל אלֹ ֶׁשָּלֶהם חֶֹדׁש ֶׁשרֹאׁש ַהֳחָדִׁשים ְלָכל ַמְׁשִליִמים

 ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדִביָנה ת"חג ְמַכְּוִנים ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל ֶחְׁשָון חֶֹדׁש רֹאׁש ֶׁשל ַׁשָּבת ְּבֵליל ְלָמָׁשל

 ',ְוכּו א"ְּדז ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדָחְכָמה י"נה ַׁשֲחִרית ֶׁשל ְּבַלַחׁש ְמַכְּוִנים ַּבּבֶֹקר ּוְבַׁשָּבת ',ְוכּו א"ְּדז

 ְּדָחְכָמה ד"חב מּוָסף ֶׁשל ּוְבַלַחׁש ',ְוכּו א"ְּדז ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדָחְכָמה ת"חג ַׁשֲחִרית ֶׁשל ּוַבֲחָזָרה

 א"ְּדז ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ד"חב מּוָסף ֶׁשל ּוַבֲחָזָרה ',ְוכּו א"ְּדז ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר א"ְּדז

   ְּבַלַחׁש ְּבִמְנָחה ּוְבַׁשָּבת ',ְוכּו א"ְּדז ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ֶּכֶתר ,ֶּכֶתר ְקֻדַּׁשתּוִב ',ְוכּו

  .'ּוְוכ א"ְּדז ִּדְגבּוָרה ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדֶכֶתר י"ִּבנה ְמַכְּוִנים  

ִחיצֹוִנּיּות ' ּוְביֹום ב, ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ְמַכְּוִנים ְּפִניִמּיּות ֶּכֶתר' ְׁשֵני ְיֵמי רֹאׁש חֶֹדׁש ְּביֹום א

ַהְיינּו ְּבָכל ָׁשָנה , יֹוֵצא ֶׁשְּבַפְרצּוף ַהָּיִמים ַמְתִחיִלים ֵמַהְּפִניִמּיּות ְויֹוְצִאים ַלִחיצֹוִנּיּות, ֶּכֶתר

ּוְברֹאׁש חֶֹדׁש ְמַכְּוִנים ֶאת ַהֶּכֶתר ֶׁשל ַהחֶֹדׁש . ְוֵכן ְּבָכל חֶֹדׁש ְוחֶֹדׁש, ְצִאים יֹוֵתר ְּבִחיצֹוִנּיּות ָּבעִֹבייֹו

ֵתר יֹוְצִאים יֹו' ְּבָׁשבּוַע א, ּוְכֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני ָיִמים ְמַכְּוִנים קֹוֶדם ְּפִניִמּיּות ְוַאַחר ָּכְך ִחיצֹוִנּיּות, ֶׁשָּיבֹוא

ְוֵכן , יֹוְצִאים יֹוֵתר ְּבִחיצֹוִנּיּות ָּבעֹוִבי ּוְמַכְּוִנים ִאָּמא' ְּבָׁשבּוַע ב, ְּבִחיצֹוִנּיּות ָּבעֹוִבי ּוְמַכְּוִנים ַאָּבא

 ְּברֹאׁש

ְּכֶׁשֵּיׁש 



  ְוַהְּזַמִּנים ַהָּיִמים ַּפְרצּוף 'ט ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

סו 

  ּות ָּבעֹוִבי יֹוְצִאים יֹוֵתר ְּבִחיצֹוִנּי' ּוְביֹום ב, ְמַכְּוִנים ֶחֶסד' ְוֵכן ְּבָיִמים ְּביֹום א', ְוד' ָהְלָאה ְּבָׁשבּוַע ג

  .ְוֵכן ָהְלָאה, ּוְמַכְּוִנים ְּגבּוָרה  

ְּדִבְׁשִביל , ִמְתָקְרִבים ַלִּתּקּון ַהָּׁשֵלם, ֶזה מּוָבן ֶׁשְּכָכל ֶׁשִּמְתָקְרִבים ְלסֹוף ֵׁשֶׁשת ַאְלֵפי ָׁשִנים

  ּוְכָכל , ִנּיּות ָהעֹוָלמֹותֶׁשָהאֹור ֵיֵרד ְלַמָּטה ַמָּטה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ָצִריְך ְלַתֵּקן ֶאת ִחיצֹו

  .] ֶׁשִּמְתָקְרִבים יֹוֵתר ַלּסֹוף יֹוְצִאים יֹוֵתר ְּבִחיצֹוִנּיּות  

, ַהְּפָרִטי ֶׁשל ַׁשָּבת ַּבֲחֻּלַקת ָהעִֹבי ֶׁשְּמַחְּלִקים ֶאת ְימֹות ַהחֹול הּוא ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות

ִּכי ַּבֲחֻּלַקת ָהעִֹבי ֶׁשל חֹול ְמַכְּוִנים ַרק ַּבֲחָלִקים , ם אֹותֹוְוהּוא ִנְתָקן ֵמֵאָליו ְולֹא ְמַכְּוִני

, עֹוִלים ְלָמקֹום ָּגבַֹּה ְלַהְׁשִלים ְלָכל ַהָּׁשבּוַען ֶׁשיָוּוְבַׁשָּבת ֵּכ. א"י ְּדִביָנה ְּדז"ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשל ַהנה

י ִבעֹת ָּבכּוְלַּמף ַהצּוְרַפס ְלַחַיק ְּבה ַרל ֶזָכְו. םֹוּית ַהַסיִנְכים ַהֲחָלִקים ַהַּתְחּתֹוִנים ֵמֲאֵליֶהם ִּבִנָקְתִנ

ת ת ֶאָּבַׁשם ְּבָרבּוים ֲעִנֹוים ּבִמָעְפִּלי ֶׁשל ִּפף ַעַא, ַעבּוָּׁשת ַהמֹור ְיַאְׁשס ִלַחַיְבּו, תָּבַׁש ְּבנֹוּוּקן ִּתַמְּזֶׁש

ת ָּבַּׁשַהְו, ׁשֶדחַֹּב' ם ביֹוה ְּבָלת ָחָּבם ַׁשן ִאגֹוְּכ, יםִנֹוּתְחַּתת ַה ֶאלּוְּבִּקי ֶׁשֵנְפים ִלִניֹוְלֶעים ָהִקָלֲחַה

ים ִלְׁשַהת ְלָּבַּׁשר ַהַחַאים ֶׁשִמָיים ְּביִכִׁשְמאת ַמל זָֹכְּב, יָהֶרֲח ַאאּובָֹּיים ֶׁשִמה ָיָעְבִּׁשל ַהָכת ְלֶנֶּקַתְמ

  י ִּכ .םיֶהֵלֲא ֵמנּוְקְתַהֲחָלִקים ַהַּתְחּתֹוִנים ִנים ֶׁשִרְמאֹוא לְֹו, ת ַהֲחָלִקים ַהַּתְחּתֹוִניםת ֶאבֹותֹוְּכל ַהָכְל

   .םֹוּית ַהַּׁשֻד ְקַחּכִֹמ, תָּבַּׁשם ַהת יֹויַסִנְכיו ִּבָלֵאן ֵמָקְתת ִנָּבל ַׁשת ֶׁשכּוְלַּמף ַהצּוְרק ַּפַר  

  ְוָכאן ִנְרֶאה ַּגם ֶאת רֹאשֹ , נּו ְלֵעילָנִביא ׁשּוב ֶאת ַטְבַלת ַהְּכתֹובֹות ֶׁשל ַׁשָּבת ְוחֹול ֶׁשֵהֵבא

  .חֶֹדׁש ּוְבֶיֶתר ֵּפרּוט  

  ְוֵכן ְּבָכל יֹום ְּבַעְרִבית ְמַכְּוִנים ֶאת ַהְּכתֶֹבת , ַׁשָּבת ְמַכְּוִנים ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון

  .ֶׁשל ַהּיֹום ַהָּבא ְּבֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים  

 ַלּמֹוִחין ְּבַיַחס ָּפִנים ְּבִחיַנת ֵהם ַהְּזַמִּנים ַּפְרצּוף ֶׁשל ַהָּׁשִנים ַּבֲחֻּלַקת ַהְּׁשִמָּטה ַנתְׁש ֶׁשל

 ָהעִֹבי ,ַהְּבִחינֹות ְוָכל ְוָאחֹור ָּפִנים ֵיׁש עִֹבי ֶׁשְּלָכל ִּפי ַעל ַאף ,לֹו ֶׁשָּקְדמּו ָׁשִנים ַהֵּׁשׁש ֶׁשל

 ,ְׁשִמיטֹות ְלֶׁשַבע ְּבַיַחס ַּבּיֹוֵבל ְוֵכן ,ָׁשִנים ַלֵּׁשש ְּבַיַחס ִּבְכָללּות ָּפִנים ְּבִחיַנת הּוא הַהְּׁשִמָּט ֶׁשל ַהְּכָלִלי

   ְּבָכל ִּבְׁשִמיָטה ְמַכְּוִנים ֶׁשֵאין ִׁשיטֹות ֵיׁש ָּכְך ִמּׁשּום ,ְּכִדְלֵעיל ַיַחד ְקׁשּוִרים ְוָיִמים ֶׁשְּזַמִּנים ְוֵכיָון

  .ָאחֹור ָּבּה ְלַכֵּון ְוֵאין ִּבְכָללּות ָּפִנים ְּבִחיַנת ִהיא זֹו ָׁשָנה ִּכי ,ְּבַאֲהָבה דַע ַהְּתִפּלֹות  

  

  

  

ְלִפי [

ַהַּפְרצּוף 

ְלַהָּלן 

ְּבמֹוָצֵאי 

  ַהּמֹוִחין



  ְוַהְּזַמִּנים ַהָּיִמים ַּפְרצּוף 'ט ֶּפֶרק /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

סה

  א"ז
  כתר   

  חזרה מנחה דשבת –ת "חג
   'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר

  לחש מנחה דשבת –י "נה
 'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר

  

  חכמה
  כתר

  לם בברכת כהנים במוסף דשבת

  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר
   במילת כתר במוסף דשבת–כתר דכתר 

  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר
   חזרה מוסף דשבת–ד דכתר "חב

  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר

  

  ד"חב

  לחש מוסף דשבת

  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר

  

  ת"חג

  חזרה שחרית דשבת
  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' בוע אש, ח דכתר"ר

  

  י"נה

  לחש שחרית דשבת

 'ד נוק'ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר

  בינה
  ד שבת בבקר עד יוצר "כחב

  'תבונה באשה ריח ניחוח לה, ס בנשמת" יש

  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר

  ת ליל שבת "חג

   בקידושויכלו –ד "חב
  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר

  ברכת מעין שבע –ת "חג

  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר
  לחש ערבית –י "נה

  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר
  י חול"נה

  ץ במנחה ערב שבת "חזרת הש –כתר 

  ש כשחל בחולובמוסף של ראש חוד

  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א, ח דכתר"ר

  ץ דחול"תפילות חזרת הש –חכמה 

  , ם"ת נהי"ימות השבוע מתחלקים לספירות חג' ז, ח דכתר"בר

  'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא' שבוע א

  תפילות לחש דחול  –בינה 

  ,ם" נהית"ימות השבוע מתחלקים לספירות חג' ז, ח דכתר"בר

 'דנוק' ד, א"דז' ג, דאמא' ב, דאבא'  שבוע א

  חסד
)מתוקן(

  תפארת
 )מתוקן(

 גבורה
)מתוקן(

  נצח
)מתוקן(

  יסוד
 )מתוקן(

  הוד
)מתוקן(
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סו

  
 לסדר את הכתובת של כל יום ויום' רחובות הנהר'טבלה על פי סדור 

  יום בשבוע
  מלכות–ז   יסוד-ו   הוד-ה   נצח-ד  תפארת-ג   גבורה-ב   חסד-א 

  יום בחודש
 ' נוק–כג  א" ז–טז   אמא-ט   אבא–ב 
 ' נוק-כד  א" ז-יז   אמא-י   אבא-ג 
 ' נוק-כה  א" ז-יח   אמא-יא   אבא-ד 
 ' נוק-כו  א" ז-יט   אמא-יב   אבא-ה 
 ' נוק-כז  א" ז-כ   אמא-יג   אבא-ו 
 ' נוק-כח  א" ז-כא   אמא-יד   אבא-ז 
 ' נוק-כט  א" ז-ב כ  אמא-טו   אבא-ח 

  חיצוניות כתר– פנימיות כתר                           א –ל 
  '   נוק–א                         קיץ  "   ז-             חורף  
  חסד–ניסן   חסד–תשרי 
  גבורה–אייר   גבורה–חשון 
  תפארת–סיון   תפארת–כסליו 

  נצח–תמוז   נצח–טבת 
  הוד– אב  הוד-שבט 
  יסוד-אלול   יסוד-אדר 

  כללות כל החודשים–' אדר ב
         השנה          העשור               המאה              האלף

  חכמה–א   חכמה–א   חכמה–א 
  בינה–ק   בינה–י   בינה–ב 

 

  חסד–א   דעת–ר   דעת–כ   דעת–ג 
  גבורה–ב   חסד–ש   חסד–ל   חסד–ד 
  תפארת–ג   גבורה–ת   גבורה–מ  רה גבו–ה 
  נצח–ד   תפארת–תק   תפארת–נ   תפארת–ו 
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  יסוד–תת   יסוד–פ   יסוד–ט 
  מלכות-תתק   מלכות-צ   מלכות-י 

 

  



  תָׁשבּועֹו ַעד ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

סט 

' ְנַהר ָׁשלֹום' ְּבסֹוף ֵסֶפר ְמבָֹאר', ְוָחְדֵׁשי ַהַּקִיץ ִנְקָרִאים נּוְק, א"ֶׁשָחְדֵׁשי ַהחֶֹרף ִנְקָרִאים ז

ב ָחְדֵׁשי "ְוי, ה"א ְּבִחיַנת ֵׁשם מ"ב ָחְדֵׁשי ְׁשַנת ַהַחָּמה ַהַּמְתִחיִלים ְּבִתְׁשֵרי ֵהם ְּבִחיַנת ז"ֶׁשי

' א ְונּוְק"ת זּוְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ְּבִחיַנ, ן"ְּבִחיַנת ֵׁשם ֵּב' ְׁשַנת ַהְּלָבָנה ַהַּמְתִחיִלים ְּבִניָסן ֵהם ְּבִחיַנת נּוְק

ּוְבָחְדֵׁשי ַהחֶֹרף ָאנּו ְמַכְּוִנים ְּכֶנֶגד , ן"ן ְּדב"ה ּוב"ְוֵׁשמֹות מ, ה"ן ְּדמ"ה ּוב"ַהְיינּו ְׁשמֹות מ, ְּפָרִטִּיים

י ַהַּקִיץ ּוְבָחְדֵׁש, ן"ה ְּדב"ה ּומ"ה ְּדמ"ַהִּנְקָרִאים מ, א ַהְּפָרִטִּיים ֶׁשִּבְׁשנֹות ַהַחָּמה ְוַהְּלָבָנה"ְּבִחינֹות ז

  ן "ה ּוב"ן ְּדמ"ַהִּנְקָרִאים ב, ַהְּפָרִטִּיים ֶׁשִּבְׁשנֹות ַהַחָּמה ְוַהְּלָבָנה' ָאנּו ְמַכְּוִנים ְּכֶנֶגד ְּבִחינֹות ַהּנּוְק

  . ְוחֶֹדׁש ָהִעּבּור ַהְמַזֵּוג ֶאת ְׁשַנת ַהַחָּמה ִעם ְׁשַנת ַהְּלָבָנה הּוא ְּכָללּות ַהֳחָדִׁשים. ן"ְּדב  

 ֶׁשֵעִדים ַהְמִעיִדים ַעל מֹוַלד ַהְּלָבָנה ִנְמְׁשלּו ָלֵעִדים ַהְמִעיִדים ַעל )ח, ה ב"ר(ַּבִּמְׁשָנה 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , מֹוַלד ַהְּלָבָנה, ְורֹוִאים ֶׁשרֹאׁש חֶֹדׁש הּוא ִּבְבִחיַנת ֵלָדה, ָהִאָּׁשה ֶׁשָּיְלָּדה

ְוֵכן ְּבָכל , ן ָחָדׁש"ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבָכל ָׁשבּוַע ֵיׁש זו. ְוֶזה סֹוד רֹאׁש חֶֹדׁש, ׁשן ָחָד"ְּדָכל חֶֹדׁש נֹוָלד זו

  ן ַהְּכָלִלי ֶׁשל אֹותֹו חֶֹדׁש ֶׁשִּמְתַחֵּלק ְלַכָּמה ְּבִחינֹות עִֹבי "ן ְּפָרִטִּיים ַּבזו"ָּכל ֵאּלּו ֵהם ְּבִחיַנת זו, יֹום

  .]ְּפָרִטִּיים ְּכִדְלֵעיל  

   
  ַסח ַעד ָׁשבּועֹותֶּפ

ִמֵּליל , ן ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים"ֶׁשָאַמְרנּו ִמֶּפַסח ַעד ָׁשבּועֹות ְמַכְּוִנים ְּבזו

  ַאְנִּפין ַחג יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ַעד מֹוָצֵאי ַחג ַהָּׁשבּועֹות ּבֹוִנים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל ְזֵעיר 

  .  ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ַּבַּטְבָלאֹותְמֻיָחדְּבֵסֶדר   

 ְּדֶחֶסד א"ַהז ֶזה ּוִבְגַלל ,ִמְצַרִים ִּביִציַאת ְּכמֹו ִּדְלֵעיָּלא ְּבִאְתָערּוָתא ָּגדֹול אֹור ֵיׁש ֶּפַסח

 ְוַהִּביָנה ַהָחְכָמה ְסִפירֹות ָּכל ֶאת ֶאָחת ְּבַפַעם ּוְמַקֵּבל ָּגֵדל ַהְּזַמִּנים ְּדַפְרצּוף זֹו ְּדָׁשָנה

 ָאנּו ַּבַּכָּונֹות ְוֵכן ,"ֲעָדִיים ַּבֲעִדי ַוָּתבִֹאי ַוִּתְגְּדִלי ַוִּתְרִּבי" ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ּוְבִחיצֹוִנּיּות ִּבְפִניִמּיּות ֶׁשּלֹו

 ְמַכְּוִנים ֶׁשֶחְלָקם ֶאָּלא ,ָאחֹור ְוַגם ָּפִנים ַּגם ,א"ְּדז ְוַהִּביָנה ַהָחְכָמה ְסִפירֹות ָּכל ֶאת ּבֹוִנים

 ַּפַעם ,ַּפֲעַמִים ַהּכֹל ֶאת ּוְמַכְּוִנים .ַּבַּכָּונֹות ְמִביִאים ְוֵחֶלק ,ַהּיֹום ְקֻדַּׁשת ִעם ֵמֵאָליו ַמִּגיַע ֶׁשהּוא

 ֶזה ֶאת ְמַכְּוִנים ַּבְּתִפָּלה ִּכי .ַּפסְוַכְר ְוַיִין ְּבַמָּצה ַהֵּסֶדר ְּבֵליל ׁשּוב ֶזה ַעל ְוחֹוְזִרים ,ְּבַעְרִבית ַאַחת

ַטַעם 

ינּו ָמִצ[

ְּכִפי 

 ְּבֵליל



  ָׁשבּועֹות ַעד ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

ע 

  ד "ל כָכְּבל "יִרֲהַּמא ַּבָבן מּוֵכְו[ .ַּבַּטְבָלאֹות ֶׁשִּנְרֶאה ְּכִפי ,ְּבִחיצֹוִנּיּות ַהֵּסֶדר ּוְבֵליל ִּבְפִניִמּיּות

  ].חַסיל ֶּפה ֵלָיא ָההּו, הָלְיַּלה ַּבָׂשֲעס ַנֵּנן ֶׁשיָכים ֵהִרָפְס  

 ָהעֶֹמר ְסִפיַרת ָּכל ְלאֶֹרְך ּובֹוִנים ְּבֶפַסח ֶׁשִּנְכְנסּו ַהּמֹוִחין ֶׁשל ִסּלּוק ֵיׁש ָהעֶֹמר תְסִפיַר

 ְּדַפְרצּוף זֹו ְּדָׁשָנה ְּדֶחֶסד א"ְּדז ְוַהִּביָנה ַהָחְכָמה ְסִפירֹות ֶׁשל ֵמָהָאחֹור ְׁשִליׁש ִּכְׁשֵני

 ַהָחְכָמה ְסִפירֹות ֶׁשל ָהָאחֹור ֶאת ַמְׁשִליִמים ַהָּׁשבּועֹות ּוְבַחג .אֹותַּבַּטְבָל ֶׁשִּנְרֶאה ְּכִפי ,ַהְּזַמִּנים

ת כּוְזִּב, א ָאחֹור ּוָפִנים"ּובֹוִנים ַּגם ֶאת ְסִפיַרת ַהֶּכֶתר ְּדז, ֶׁשָּלֶהם ַהָּפִנים ֶאת ַּגם ּוְמַכְּוִנים ְוַהִּביָנה

ר ֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו [.תֹוּיִתר אֹו"ם כתֶה ָּבׁשֵית ֶׁשֹורְּבִּדת ַהֶרֶׂשֲע ֵמֹוׁשְרָּׁשֶׁש, הָרֹון ּתַּתַמ

ז ֵּמַר ְל.ַח"ד מֹו"ָנן  ֵהןיֶהֵנְפת ִלֹוּיִתאֹוָהְו. ןיָוִס' הד ן ַעיָסז ִנ"טיא ִמִה ָהעֶֹמר ִפיַרתְּסא ֶׁש"שליט

 וחלק מסתלקים פסח של המוחין ש"הרש לפי( ].ָהעֶֹמר ְסִפיַרתי ֵנְפים ִלִקְּלַּתְסִמים ּוִדין ָנִחֹוּמַהֶׁש

 בליל שמברכים שהחיינו שברכת 'הלקט שבולי'ה דברי מובנים זה ולפי ,העומר בספירת שוב חוזרים מהם

 דבפסח ,מסתלקים אינם פסח של המוחין 'חכם תורת'ה ולפי ,העומר ספירת מצות על גם היא פסח

   ביחס דקטנות מוחין מביאים שבועות לילו העומר ובספירת ,העומר לספירת ביחס דעבור מוחין מביאים

   ).דגדלות מוחין מביאים בבקר ובשבועות ,בבקר לשבועות  

ְוֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָחְכָמה ֵמַאָּבא , ת"א ְמַקֵּבל ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדִביָנה ֶׁשּלֹו ִמישסו"ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ז

, ק"ּומֹוִחין ְּדַקְטנּות ֵהם ְּבִחיַנת ו, ר"ן ְּדַגְדלּות ֵהם ְּבִחיַנת גְוֵכן ֵּבַאְרנּו ֶׁשּמֹוִחי, ְוִאָּמא ִעָּלִאין

ס ּוְתבּוָנה ִנְקָרא ַּגְדלּות "ר ְּדיש"ר ְּדִביָנה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמג"ג, א"ּוְכֶׁשְּמַכְּוִנים ִּבְכָללּות ַהָחְכָמה ּוִביָנה ְּדז

ק "ק ְּדִביָנה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמו"ו. 'ָּמא ִעָּלִאין ִנְקָרא ַּגְדלּות בר ְּדַאָּבא ְוִא"ר ְּדָחְכָמה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמג"ְוג', א

. 'ק ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין ִנְקָרא ַקְטנּות ב"ק ְּדָחְכָמה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמו"ו', ס ּוְתבּוָנה ִנְקָרא ַקְטנּות א"ְּדיש

  , ַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין ִנְקָרִאים מֹוִחין ְּדַחָּיהּומֹוִחין ְּד, ת ִנְקָרִאים מֹוִחין ִּדְנָׁשָמה"מֹוִחין ְּדישסו

  .ּומֹוִחין ַּדֲאִריְך ִנְקָרִאים מֹוִחין ִּדְיִחיָדה  

  

  

  

  

  

 קֹוֶדם

ְּכִפי 



  ָׁשבּועֹות ַעד ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

עא 

  

  



  ָׁשבּועֹות ַעד ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

עב 



  ָׁשבּועֹות ַעד ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

עג 



  ָׁשבּועֹות ַעד ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

עד 



  ָׁשבּועֹות ַעד ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

עה 

  
  
  
  
  
  
  



  ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

עו 

  ֶּפַסח

  ל ָחְכָמה ְוָלֵכן ִנְכָנס ָּכל ַהַּקְטנּות ְוַהַּגְדלּות ֶׁש, א"ְמַכְּוִנים ִּבְכָללּות ַהָחְכָמה ּוִביָנה ְּדז

  .ְולֹא ְּכמֹו ְּבַפְרצּוף ַהָּיִמים ֶׁשֵהם ַקְטנּות ְוַגְדלּות ְּפָרִטִּיים ְּבתֹוְך ַאַחת ַהְּכתֹובֹות, ּוִביָנה

ְמַכְּוִנים ּדֹוֶמה ִלְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה ֶׁשל , ְׁשַמע ּוִבְתִפַּלת ַעְרִבית ֶׁשַּלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר

ְוַהּמֹוִחין ֵהם , ֶׁשַּמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ֶּדֶרְך ִחיצֹוִנּיּות ַעִּתיק, ת ַּבּיֹוםַׁשָּב

ְוֵכן ְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת , ְּכָללּות ַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין ֶׁשל ַּפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ֶׁשְּבַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

ּוְבקֹוֵנה ַהּכֹל , ת ֶׁשִהִּגיַע ֵמֵאָליו ִעם ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום"ִּדישסו'  ְׁשַמע ַעל ַּגְדלּות אִיְׂשָרֵאל ִּבְקִריַאת

ֵּבין ְּבֶאָחד , ְוֵכן ָצִריְך ִלָּזֵהר לֹא ְלַכֵּון ַעל ֵלָאה ְּכָלל ְּבֵליל ֶּפַסח, ת"ִּדישסו' ַמְכִניִסים ֶאת ַהַּקְטנּות א

  ַּכּמּוָבא , ְּדֵלָאה ִמְתַּבֶּטֶלת ְּבֶפַסח, ּוִבְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה ַּדֲעִמיָדה, ּוְך ֵׁשם ְּכבֹודּוֵבין ְּבָבר, ִּדְקִריַאת ְׁשַמע

  .ּוְמַכְּוִנים נּוְקָבא ְסָתם. ִמְּדרּוֵׁשי ֶּפַסח' ְּדרּוׁש ד' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב  

ן ַהְּגדֹוִלים ַעל ָּכל "ְוִזּוּוג זו, מֹו ָּתִמיד ְּבִׂשים ָׁשלֹוםֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבִׂשים ָׁשלֹום ֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּכ

ְואֹוָתּה ַמֲחלֶֹקת ִהיא ַּגם ַּבִּזּוּוג , ן ַהְּגדֹוִלים"ְוֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ִזּוּוג זו, ַהּקֹוָמה ַנֲעָׂשה ֵמֵאָליו

ַים 'ּוְבֵסֶפר . ב ְלַכֵּון ְּבִנְרָצה ְּכמֹו ְּבִׂשים ָׁשלֹוםִּכי ַּבִּסּדּור ָּכתּו, ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ְּבִנְרָצה

  ן ַהְּגדֹוִלים "ִּכי ִזּוּוג זו, ן ַהְּגדֹוִלים" ְמָבֵאר ֶׁשּלֹא ְמַכְּוִנים ְּבִׂשים ָׁשלֹום זו)קצח' ט ע"תשס(' ַהָחְכָמה

  .ַנֲעֶׂשה ַרק ְּבַהֵּלל ֶׁשאֹוְמִרים ַאַחר ָּכְך  

, ְּדַאָּבא' ְוַאַחר ָּכְך ַּגְדלּות ב, ְּדַאָּבא' ַּבַּמָּצה ְמִביִאים קֹוֶדם ַקְטנּות ב: ֵליל ַהֵּסֶדרַהַּכָּונֹות ְּב

ה "בג' ְּכַזִית ב, ן ֶׁשָּלֶהם"חח' ְּכַזִית א', ּוְמַחְּלִקים ֶאת ֶזה ְלג, ס"ְּדיש' ְוַאַחר ָּכְך ַקְטנּות א

ּוְמַחְּלִקים , ְּדִאָּמא' ְּדִאָּמא ְוַאַחר ָּכְך ַּגְדלּות ב' ן ְמִביִאים ַקְטנּות בּוַבַּיִי, י ֶׁשָּלֶהם"ּכֹוֵרְך דת, ֶׁשָּלֶהם

' ְוד' ְּבכֹוס ג, ְּבָכל ּכֹוס ֵחֶלק ֶאָחד, י ִּדְגבּורֹות"דת, י ַּדֲחָסִדים"דת, ה"בג, ן"ּכֹוסֹות ְלחח' ֶאת ַהד

ּוְבכֹוס , ְמַכְּוִנים ֶׁשַהֲחָסִדים ּגֹוְבִרים'  ֶאָּלא ֶׁשְּבכֹוס ג,י ִּדְגבּורֹות"י ַּדֲחָסִדים ְוַגם דת"ְמַכְּוִנים ַּגם דת

  ֶאת ָּכל ֶזה ְמַכְּוִנים . ִּדְתבּוָנה' ּוְבַּכְרַּפס ְמִביִאים ֶאת ָּכל ַקְטנּות א. ְמַכְּוִנים ֶׁשַהְּגבּורֹות ּגֹוְבִרים' ד

  .ןִּבְזַמן ֲאִכיַלת ַהַּמָּצה ְוַהַּכְרַּפס ּוְׁשִתַּית ַהַּיִי  

ְמַכְּוִנים קֹוֶדם ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל , ְקֻדַּׁשת ַהּיֹוםת ֶׁשִּנְכָנס ֵמֵאָליו ִּב"ִּדישסו' ַהַּגְדלּות א

י "דת, ה"בג, ן"ּוְמַחְּלִקים ַּכָּוָנה זֹו ַּגם לחח, ּוְבכֹוס ְׁשִליִׁשי קֹוֶדם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַהּכֹוסֹות

ּכֹוסֹות ָהַאְחרֹוִנים ַעל ' ְּכמֹו ֵכן ְמַכְּוִנים קֹוֶדם ג. ְּבָכל ּכֹוס ֵחֶלק ֶאָחד, ְגבּורֹותי ִּד"דת, ַּדֲחָסִדים

י "דת, י ַּדֲחָסִדים"דת, ה"ּוְמַחְּלִקים ַּכָּוָנה זֹו לבג, ִּדְתבּוָנה ֶׁשְּכָבר ִנְכָנס ַּבַּכְרַּפס' ַהַּקְטנּות א

י ִּדְגבּורֹות ְּדַקְטנּות "י ַּדֲחָסִדים ודת"ּכֹוסֹות ָהַאֲחרֹוִנים ַעל דת' ֶדם ַהבְּכמֹו ֵכן ְמַכְּוִנים קֹו, ִּדְגבּורֹות

ְּבֶפַסח 

ִּבְקִריַאת 

ְּבִזּוּוג 

ֵסֶדר 

ֶאת 



  ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

עז 

א מבאר מדוע מכונים חלק "ראובן סופר שליט' ג המקובל ר"בהגדה של פסח מהרה(. ס ֶׁשִּנְכָנס ַּבַּמָּצה"ִּדיש' א

' קודם קטנות וגדלות ב, דרןדבתחילה מכניסים את המוחין שלא כס, כוסות האחרונים' מכונת המצה קודם ב

כוסות האחרונים יכונו ' ש רצה שבב"והרש', כדי שלא ינקו החיצונים מהמוחין דקטנות א', ואחר כך קטנות א

  וקטנות , דתבונה בכרפס' כוסות האחרונים מכונים שכבר היה קטנות א' לכן קודם הב, את כניסת המוחין כסדרן

  .)דאמא' וגדלות ב, דאמא' ובשתית היין מכניסים קטנות ב, שת היוםת בקדו"דישסו' וגדלות א, ס במצה"דיש' א  

 ֶאָחד ְּבֵתַבת ֶּפַסח ֵליל ֶׁשל ַעְרִבית ִּבְתִפַּלת ְמַכְּוִנים ַהּמֹוִחין ְלַהְמָׁשַכת ח"ַרַּפ ּוֵברּוֵרי ֶנֶפׁש

 ְּכִפי ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם ְּבֶמֶלְך ִניםְמַכְּו ַהֵּסֶדר ּוְבֵליל ,ְּתִפָּלה ְּבָכל ְּכמֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבֵתַבת

 ֶאת ַמְמִׁשיִכים ְּגָאָלנּו ֲאֶׁשר ְּבִבְרַּכת ,ִראׁשֹון ּכֹוס ֶׁשל ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְמִׁשיִכים ַהִּקּדּוׁש ְּבִבְרַּכת ,ֶׁשְּנָפֵרט

 ,ּוְרִביִעי ְׁשִליִׁשי ּכֹוס ֶׁשל ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְמִׁשיִכים זֹוןַהָּמ ִּבְרַּכת ְלַאַחר ַהֶּגֶפן ְּבִבְרַּכת ,ֵׁשִני ּכֹוס ֶׁשל ַהּמֹוִחין

 ֲאִכיַלת ַעל ְּבִבְרַּכת .ִעָּלָאה ְּדַאָּבא ַּדֲחָסִדים י"ְודת ן"חח ֶׁשל ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְמִׁשיִכים ַהּמֹוִציא ְּבִבְרַּכת

   ,ַהּמֹוִחין ָּכל ֶאת ֶׁשֵהֵבאנּו ְלַאַחר .ִעָּלָאה ְּדַאָּבא תִּדְגבּורֹו י"ְודת ה"בג ֶׁשל ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְמִׁשיִכים ַמָּצה

  ].ָצהִנְר ִנְרָמז ְּבֵתַבת ר"נ[. ָׁשלֹום ְּבִׂשים ֶּׁשְּמַכְּוִנים ְלַמה ּדֹוֶמה ר"נ ְוִזּוּוג ֶנֶפׁש ְמִסירּות ְּבִנְרָצה ְמַכְּוִנים  

  ּוְמַׁשְּלִבים ֶאת ַּכָּונֹות ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין , ה ְּבָכל ַהְּבָרכֹותֶּפַסח ְמַכְּוִנים ַּכָּונֹות ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכ

  .ֶׁשל ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ַיַחד ִעם ַּכָּונֹות ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ָהָרִגיל  

, ד ְּדַאָּבא ִעָּלָאה"בְּבִחינֹות ח' ַמּצֹות ֵהן ְּכֶנֶגד ּכֵֹהן ֵלִוי ִיְׂשָרֵאל ג' ַהְּקָעָרה ְיַכֵּון ֶׁשג

ַהָּמרֹור ָּבֶאְמַצע ְּכֶנֶגד , ַהֵּביָצה ְּבַצד ְׂשמֹאל ְּכֶנֶגד ְּגבּוָרה, ַהְּזרֹוַע ְּבַצד ְיִמין ְּכֶנֶגד ֶחֶסד

אל ְּכֶנֶגד ַהַּכְרַּפס ִמַּתַחת ַלֵּביָצה ְּבַצד ְׂשמֹ, ַהֲחרֹוֶסת ִמַּתַחת ַלְּזרֹוַע ְּבַצד ְיִמין ְּכֶנֶגד ֶנַּצח, ִּתְפֶאֶרת

ֲהֵרי ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּדַאָּבא , ְוַהְּקָעָרה ְּכֶנֶגד ַמְלכּות, ְוַהַחֶּזֶרת ִמַּתַחת ַלָּמרֹור ָּבֶאְמַצע ְּכֶנֶגד ְיסֹוד, הֹוד

א ֶׁשָּצִריְך "ליטים שֻקָּבִלְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהְּמ. 'ִמְׁשַנת ֲחִסיִדים'ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר , ִעָּלָאה

ת "ְוַהִּסיָמִנים ֵהם חג, ד"ִּכי ַהַּמּצֹות ֵהן חב, ְלִהָּזֵהר לֹא ָלִׂשים ֶאת ִסיָמֵני ַהְּקָעָרה ֵמַעל ַהַּמּצֹות

י "ְוַעֵּין ְּבַהָּגַדת רשב. ְוֶאת ַהַּמּצֹות ְקָצת יֹוֵתר ָרחֹוק, ְונֹוֲהִגים ָלִׂשים ֶאת ַהִּסיָמִנים ִמְּלָפִנים, י"נה

ט ָלִׂשים ֶאת ַהַּמּצֹות "ל ֶׁשרֹוֶצה ְלַיֵּׁשב ִמְנַהג ַּתְלִמיֵדי ַהבעש"ר ִמּמּוְנַקאְטׁש זצוק"ׁשּוָבה ֵמָהאדמוְּת

  ' ים החכמה'עין ב(. ְועֹוד ַּכָּמה ְטָעִמים, ִּכי ְּבֵליל ַהֵּסֶדר הֹוְפִכים ֶאת ֵסֶדר ְּכִניַסת ַהּמֹוִחין, ְלַמָּטה

   ).קצט' ט ע"תשס  

 ּוְמַכְּוִנים ,ַאֲחרֹוִנים ּוַמִים ,ְּסֻעָּדהַל ,ְלַּכְרַּפס ,ָיַדִים ְנִטיַלת ְּפָעִמים 'ג ֵיׁש ֵּסֶדרַה

   ְמַכְּוִנים ִראׁשֹוָנה ָּבְרִחיָצה ,ִמְצַרִים ֵמִּגּלּוֵלי א"ז ֶׁשל ַהֵּכִלים ֶאת ִלְרחֹוץ ָּבֶהם

  .ִחיצֹוִנִּיים ֵּכִלים ּוַבְּׁשִליִׁשית ,ֶאְמָצִעִּיים ֵּכִלים ַּבְּׁשִנָּיה ,א"ְּדז ְּפִניִמִּיים ֵּכִלים ִלְרחֹוץ  

  ְמִסירּות

ְּבֵליל 

ְּכֶׁשְמַסֵּדר 

ְּבֵליל



  ְוָׁשבּועֹות ָהעֶֹמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

עח 

  ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְוָׁשבּועֹות

, ן ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים"ָהעֶֹמר ְמַכְּוִנים ָּבָאחֹור ְּדָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו

ִּבְסִפיַרת ַהִּביָנה ' ְּבָׁשבּוַע ב, ָמה ְּדָחְכָמה ְוָחְכָמה ְּדִביָנהִּבְסִפיַרת ַהָחְכ' ְּבָׁשבּוַע א

' ְּבָׁשבּוַע ד, ִּבְסִפיַרת ֲחָסִדים ְּדַדַעת ְּדָחְכָמה ַוֲחָסִדים ְּדַדַעת ְּדִביָנה' ְּבָׁשבּוַע ג, ְּדָחְכָמה ּוִביָנה ְּדִביָנה

' ּוְבָׁשבּוַע ו, ִּבְסִפיַרת ַהֶחֶסד' ְוֵכן ְּבָׁשבּוַע ה, רֹות ְּדַדַעת ְּדִביָנהִּבְסִפיַרת ְּגבּורֹות ְּדַדַעת ְּדָחְכָמה ּוְגבּו

ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ֲחֻּלָקה ְלָיִמים ְּבאֹוָתן ְסִפירֹות , ִּבְסִפירֹות ִּתְפֶאֶרת ּוַמְלכּות' ּוְבָׁשבּוַע ז, ִּבְסִפיַרת ַהְּגבּוָרה

ּוְמִביִאים ֶאת ַהּמֹוִחין , ר"ק ְוג" ָּכל ְסִפיָרה ְלַקְטנּות ְוַגְדלּות ֶׁשֵהם וֶׁשְּמַכְּוִנים ָּבֶהם ַעל ְיֵדי ֲחֻּלַקת

' ְּביֹום א, ַהְיינּו ֵיׁש ָיִמים ֶׁשְּמִביִאים ַקְטנּות ְוֵיׁש ָיִמים ֶׁשְּמִביִאים ַּגְדלּות, ָּכל יֹום ֵחֶלק ַאֵחר

' ְּביֹום ה, ר ְּדִאָּמא"ג' ְּביֹום ד, ק ְּדַאָּבא ְוִאָּמא"ו' ם גְּביֹו, ר ִּדְתבּוָנה"ג' ְּביֹום ב, ס"ר ְּדיש"ְמִביִאים ג

  ֵסֶדר ֶזה הּוא ְּבָכל , ר ְּדַאָּבא"ר ִּדג"ג' ְּביֹום ז, ר ְּדַאָּבא"ק ִּדג"ו' ְּביֹום ו, ס ּוְתבּוָנה"ק ְּדיש"ו

  . ַהָּׁשבּועֹות  

ן "ל ָׁשבּוַע ְמִביִאים ְסִפיָרה ַאֶחֶרת ָּבאֶֹרְך ֶׁשל זוַהְיינּו ֶׁשָּכ, ַהֲחֻּלָקה ַהּזֹאת ִהיא ֲחֻּלַקת אֶֹרְך

ַוֲחֻּלַקת ַהָּיִמים ִהיא עֹוד ֲחֻּלַקת אֶֹרְך ְּבתֹוְך , ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

ְמַחְּלִקים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ּו, ָּבֳעִביּוִמְלַבד ֶזה עֹוִׂשים ַּגם ֲחֻּלָקה , ַהְּסִפיָרה ֶׁשל אֹותֹו ָׁשבּוַע

 ְּכֶנֶגד ָּבעִֹביְלַאַחד ָעָׂשר ַּפְרצּוִפים , ן ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים"ַהְּכָלִלִּיים ֶׁשל זו

י לֹא ְמַכְּוִנים ִּבְסִפיַרת " ְונה ֶׁשל ֶּכֶתרָהֳעִביַּפְרצּוֵפי ' ּוְבד, ַהְּסִפירֹות ֶּכֶתר ַעד ַמְלכּות ּכֹוֵלל ַּדַעת

 ֶׁשל ָהעִֹביַּפְרצּוֵפי ' ּוִבְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְמַכְּוִנים ְּבז. ּוְמִביִאים אֹוָתם ְּבֵליל ָׁשבּועֹות, ָהעֶֹמר ְּכָלל

ַּפְרצּוִפים ' זְּכֵדי ָלֵתת ְל, ַעל ְיֵדי ַהְכָּפַלת ַהּמֹוִחין ֶׁשל ָּכל יֹום ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ם"ד חגת"ְסִפירֹות חב

' ַעד ֶׁשּגֹוְמִרים ִּבְגַמר ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְלָהִביא ְלָכל ֶאָחד ִמז, ָּבעִֹבין ַאֵחר "ֵאּלּו ֶׁשָּכל ֶאָחד הּוא זו

ת ּוְבָׁשבּועֹות ִמְּלַבד ַהַּכָּונֹו. ם ָּבאֶֹרְך ַהַּׁשָּיִכים ֵאָליו"ד חגת"ַּפְרצּוִפים ֵאּלּו ֶאת ָּכל ַהּמֹוִחין ֶׁשל חב

   ָהֳעִביַּפְרצּוֵפי ' ַמְׁשִליִמים ַּגם ְלז,  ֶׁשּלֹא ִקְּבלּו מֹוִחין ְּכָללָּבעִֹבין "ַּפְרצּוֵפי זו' ְלָהִביא ֶאת ַהּמֹוִחין ְלד

  .י ֶׁשָּלֶהם ָּבאֶֹרְך ֶׁשֲעַדִין לֹא ִקְּבלּו"ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדֶכֶתר ְונה  

ד "ְמַכְּוִנים ַּבָּׁשבּוַע ָהִראׁשֹון ָחְכמֹות דחב, ָּבֳעִבים ַּגם ָּבאֶֹרְך ְוַגם "ד חגת"ם חבֶׁשְּמַכְּוִני

ס "ר ִּדיש"ֶׁשל ַהְּסִפיָרה ְמַכְּוִנים ג' יֹוֵצא ֶׁשְּביֹום א, ְוֵכן ָהְלָאה, ּוַבֵּׁשִני ִּבינֹות, ם"חגת

  ר ִּדְתבּוָנה "ַהְיינּו ג, ר ִּדְתבּוָנה ְּדָחְכמֹות"ג' מֹות ּוְביֹום בָחְכ' ס ֶׁשִּנְכָנס ְלז"ר ְּדיש"ַהְיינּו ג, ְּדָחְכמֹות

  .ָחְכמֹות ְוֵכן ָהְלָאה' ֶׁשִּנְכָנס ְלז  

ְוֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין , ַּכָּוַנת ַהּמֹוִחין ְמַכְּוִנים ְּכֶׁשאֹוְמִרים ַהּיֹום ָּכְך ְוָכְך ָלעֶֹמר

ק "ג דא"ב ס"אם המוחין של ספירת העומר הם חדשים צריכים להמשיך אותם מע(.  ַהְּסִפיָרהְּבִבְרַּכת

ִּבְסִפיַרת 

ָּכל 

ִּבְגַלל 

ֶאת 



  ְוָׁשבּועֹות ָהעֶֹמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

עט 

אין , ואם הם אותם מוחין של פסח שהסתלקו ובספירת העומר מחזירים אותם, במלך העולם של ברכת הספירה

  ג "ב ס"ותם מעצריך להמשיך א, ויש סוברים שאף על פי שהם אותם מוחין, ק"ג דא"ב ס"צורך להמשיך אותם מע

  ).ז עמוד נח ואילך"א ח"ש דבלצקי שליט"להגר' פתח עינים'ב' ע. כי בפסח הם באו בדרך נס, ק"דא  

 'ד ָהעֶֹמר ִּבְסִפיַרת ֶׁשֵּיׁש )ואילך יא עמוד ז"ח( א"שליט ֶּדְבִלְצִקי ש"ֵמַהגר 'ֵעיַנִים ֶּפַתח'ְּב

 ַמִים ִּבְבִחיַנת א"ַהז ֶאת ְלַהְגִּדיל ֶׁשּיֹוְרִדים ,ַלְיָלה ְּבָכל םֶׁשְּמַכְּוִני ּוְגבּורֹות ֲחָסִדים ְּבִחינֹות

 ְוִנְמָׁשְך ָאחֹור ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהְּסִפיָרה ִּבְרַּכת ֶׁשל ה"הוי ְּבֵתַבת ְמַכְּוִנים 'א ,ָהִאיָלן ֶאת ַהַּמְׁשִקין

 'ג ',ְלנּוְק א"ִמז ְּדָאחֹור ג"ַהחו ֶאת ְךְלַהְמִׁשי ָהעֶֹמר ְסִפיַרת ַעל ְּבֵתבֹות ְמַכְּוִנים 'ב ,א"ְלז

 ֶאת ָלעֶֹמר ְוָכְך ָּכְך ְּבֵתבֹות ְמַכְּוִנים 'ד ,ן"ְלזו ְּדָפִנים ג"ַהחו ְלבּוֵׁשי ֶאת ַהּיֹום ְּבֵתַבת ְמַכְּוִנים

 ֶּדֶרְך ִמְתַּפֵּׁשט ְוָהַאֲחרֹון ,ג"ַהחו ָּכל ַלְיָלה ְּבָכל יֹוְרִדים ָהִראׁשֹוִנים 'ג ,ְּדָפִנים ג"ַהחו ַעְצמּות

 ,ָּדָבר אֹותֹו ַלְיָלה ָּכל ִּבְכָללּות ְמַכְּוִנים ָהִראׁשֹוִנים 'ֶׁשְּבג ִּפי ַעל ַאף .ָיִמים ט"ַהמ ְּבָכל ְּדִחּיֹות

   ּוַהְיינ ,ִּדְדִחּיֹות ג"ַהחו ֶׁשל ָהַאֲחרֹון ַלְּפָרט ַלְיָלה ָּכל יֹוְרִדים ִראׁשֹוִנים 'ַהג ֶׁשַּגם סֹוְבִרים ֵיׁש

  .ַּבְּבָרָכה ֶׁשּיֹוֵרד ָאחֹור ַּגם לֹו ְוֵיׁש ,ַהּיֹום ְּבֵתַבת ֶׁשּיֹוְרִדים ְּדָפִנים ְלבּוִׁשים ַּגם ֵיׁש ֶזה ֶׁשִּלְפָרט  

ְוהּוא ֶחֶסד יֹוָמא ְּדֻכְּלהּו , ג ִּדְדִחּיֹות ַרק ַּבָּׁשבּוַע ָהִראׁשֹון"עֹוד ֶחֶסד ֶׁשְּמַכְּוִנים ַיַחד ִעם ַהחו

  ְּבָכל יֹום , ג ִּדְדִחּיֹות"ּוַמְכִניִסים אֹותֹו ְלאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשל ַהחו, ִּנְמָׁשְך ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה ֵמֲאִריְךֶׁש

  . ֵמַהָּׁשבּוַע ָהִראׁשֹון ְּכֶנֶגד ָׁשבּוַע ָׁשֵלם ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר  

 ֲחָסִדים 'ה ְּכֶנֶגד ְׁשבּועֹות 'ה ּוְמַכְּוִנים ,ִּדְדִחּיֹות ג"ַהחו ֵהן ָהְרִגיִלים ַּבִּסּדּוִרים ֶׁשְּכתּובֹות

 ְיסֹוד ְּכֶנֶגד ָׁשבּוַע ְועֹוד ,הֹוד ,ֶנַצח ,ִּתְפֶאֶרת ,ְּגבּוָרה ,ֶחֶסד ַּבְּסִפירֹות ַהִּנְרָמִזים ,ּוְגבּורֹות

 ְלִׁשְבָעה ָׁשבּוַע ָּכל ְמַחְּלִקים ְוֵכן ,כֹוֵללְּד ּכֹוֵלל ֶׁשִהיא ַמְלכּות ְּכֶנֶגד ָׁשבּוַע ְועֹוד ,ֻּכָּלם ֶאת ַהּכֹוֵלל

 ְודֹוֶחה ,א"ַהז ֶׁשל ָהֶעְליֹון ַלֵחֶלק ָחָדׁש אֹור יֹוֵרד יֹום ּוְבָכל ,ַמְלכּות ַעד ֶחֶסד ַהְּסִפירֹות ְּכֶנֶגד ָיִמים

 ַּבּיֹום ,ֶׁשַּבֶחֶסד ַלֶחֶסד ָיַרד ָהאֹור ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ,ְלָמָׁשל .ַמְדֵרָגה עֹוד ֶאְתמֹול ֶׁשָּיַרד ָהאֹור ֶאת

 ְמַצְּיִנים ָלֵכן ,ָהְלָאה ְוֵכן ,ֶׁשַּבֶחֶסד ַלְּגבּוָרה ֶאְתמֹול ֶׁשָּיַרד ָהאֹור ֶאת ֶׁשּדֹוֶחה ָחָדׁש אֹור ַמִּגיַע ַהֵּׁשִני

 ַמְכִניִסים ַהֵּׁשִני ּוַבָּׁשבּוַע ,ָהאֹור ִהִּגיַע ָּכאן ֶׁשַעד לֹוַמר ,ֶׁשַּבֶחֶסד ְּגבּוָרה הּוא ַהֵּׁשִני ֶׁשַהּיֹום ַּבִּסּדּור

 ֶאת ֶׁשּדֹוֶחה ָחָדׁש אֹור ַמִּגיַע ַהֵּׁשִני ַּבּיֹום ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ַלֶחֶסד ָיַרד ָהאֹור ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ,ַהְּגבּוָרה ֶאת

   ֵאין 'מג 'לו 'כט 'כב 'טו 'ח 'א ָיִמיםֶׁשְּב יֹוֵצא ,ָהְלָאה ְוֵכן ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ַלְּגבּוָרה ֶאְתמֹול ֶׁשָּיַרד ָהאֹור

  .ָחָדׁש ָׁשבּוַע ַמְתִחיִלים ֵאּלּו ְּבָיִמים ִּכי ,ְּדִחּיֹות  

 ָהאֹור ֶאת ֶׁשּדֹוֶחה ָחָדׁש אֹור ַמִּגיַע 'ב ֶׁשְּביֹום :ֶאָחד ִׁשּנּוי ְוֵיׁש ּדֹוָמה ַהַּכָּוָנה ש"ָהרש

 ָחָדׁש אֹור ַמִּגיַע 'ג ְּביֹום ְוֵכן ,ֶׁשַּבֶחֶסד ַלְּגבּוָרה ְולֹא ,ְּגבּוָרהֶׁשַּב ַלֶחֶסד ֶאְתמֹול ֶׁשָּיַרד

 ֶזה ּוְלִפי ,ַהָּיִמים ְּבָכל ָהְלָאה ְוֵכן ,ֶׁשַּבֶחֶסד ַלִּתְפֶאֶרת ְולֹא ,ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ַלֶחֶסד ָהאֹור ֶאת ֶׁשּדֹוֶחה

 ֵסֶדר אֹותֹו עֹוִׂשים ַהֵּׁשִני ּוַבָּׁשבּוַע ,ֶׁשְּבֻכָּלם ָסִדיםַהֲח ֶאת ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשּגֹוְמִרים יֹוֵצא

 ַעֵּין

ְוֵיׁש 

 ַהַּכָּונֹות

 ּוְבִסּדּור



  ְוָׁשבּועֹות ָהעֶֹמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פ 

 ָהִראׁשֹוִנים ּוַבָּיִמים ,ְסִפיָרה אֹוָתּה ְּבתֹוְך ְולֹא ִלְסִפיָרה ִמְּסִפיָרה ֵהן ְוַהְּדִחּיֹות ,ֻּכָּלם ֶׁשל ַּבְּגבּורֹות

 ַהִּׁשיטֹות ֶׁשְּׁשֵּתי )הספר בסוף העומר ספירת חלק( 'םַהָּי ְׂשַפת'ַה ּוְמָבֵאר ,ְּדִחּיֹות ֵאין ָׁשבּוַע ָּכל ֶׁשל

 ,ְסִתיָרה ְוֵאין ,אֶֹרְך ִנְהֶיה ְוָהעִֹבי ,עִֹבי ִנְהָיה ֶׁשָהאֶֹרְך ְוִהְתַקְּׁשרּות ִהְתַּכְּללּות ִמַּצד ַיַחד הֹוְלכֹות

 ְוֵכן .ְוָהפּוְך ָיָׁשר ַהְּדִחּיֹות ֶאת ֶׁשְּנַכֵּון ְיֵדי ַעל ַהִּׁשיטֹות ְׁשֵּתי ֶאת ְלַכֵּון ֶׁשֶאְפָׁשר ִנְרֶאה ֶזה ּוְלִפי

   ְמִאיִרים ָּכְך ְוַאַחר ,א"ְּבז ְּכמֹו ּוְדִחּיֹות ַהְמָׁשכֹות ֶׁשל ֵסֶדר ְּבאֹותֹו 'ַלּנּוְק ַהְּגבּורֹות ַהְכָנַסת ְמַכְּוִנים

  .'ַלּנּוְק א"ִמז  

  



  ְוָׁשבּועֹות ָהעֶֹמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פא 

, ן ֶאת ַהְּכָתִרים ַהְּפָרִטִּיים ֶׁשל ָּכל ְסִפיָרה"א ְלזוֶׁשל ֵליל ָׁשבּועֹות ְמַכְּוִנים ְלָהִבי

ְוֵכן ַּבִּלּמּוד ֶׁשל ֵליל , ר"ק ְוג"ְּדִבְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֵהֵבאנּו ְלָכל ְסִפיָרה ַקְטנּות ְוַגְדלּות ֶׁשֵהם ו

ּוַבִּמְקֶוה ְמִביִאים ֶאת ַהְּכָתִרים , ר ֶׁשָּלּה"ק ְוג"ְוָכל ְסִפיָרה ִקְּבָלה ו, ָׁשבּועֹות ִהְׁשַלְמנּו ֶאת ַהּמֹוִחין

ֶׁשל ָּכל ָׁשבּוַע ְוָׁשבּוַע ' ְוֵיׁש סֹוְבִרים ֶׁשֶאת ַהְּכָתִרים ַהְּפָרִטִּיים ְמִביִאים ְּביֹום ז. ֻּכָּלםַהְּפָרִטִּיים ֶׁשל 

  ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֶּכֶתר ּוַבִּמְקֵוה ֶׁשל ֵליל ָׁשבּועֹות ְמִביִאים ַרק ֶאת , ר ְּדַאָּבא"ר ְּדג"ַיַחד ִעם ַהג

  . 'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְזַמן ַהְּטִביָלה ְוַהַּכָּונֹות הּוא קֹוֶדם ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ַּכּמּוָבא ְּב. ַהְיינּו ֶּכֶתר ְּדֶכֶתר  

ִנים ַּגם ַהְׁשָלָמה ַלֲחָסִדים ְמַכְּו, ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבֵליל ָׁשבּועֹות ַהְׁשָלָמה ַלּמֹוִחין ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר

ְוַכָּוָנה זֹו ּדֹוָמה ְלַכָּוַנת , ּוְמַכְּוִנים ֶאת ֶזה ַאֲחֵרי ַהִּמְקֵוה ֶׁשל ֵליל ָׁשבּועֹות, ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר

ָלִלִּיים ֶׁשל ָהָאחֹור ם ַהְּכ"ְוֵכן ְמַכְּוִנים ַאֲחֵרי ַהִּמְקֵוה ֶאת ַהל. ַהֲחָסִדים ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבקֹוֵנה ַהּכֹל ְּבחֹול

  ֶׁשל ' ְּדָכל ַהּמֹוִחין ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְוֵליל ָׁשבּועֹות ַׁשָּיִכים ְלצ, ְּכמֹו ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבקֹוֵנה ַהּכֹל ְּבחֹול

  .י ַהִּמְקֵוהח ַאֲחֵר"ט ב"ְוֵכן ֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ָהא, ם"ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ְוָצִריְך ְלָהִביא ַּגם ֶאת ַהל  

ְמַכְּוִנים ַיַחד ִעם , ַּכָּוַנת ַהּמֹוִחין ַהַּׁשֶּיֶכת ְלִלּמּוד ֵליל ָׁשבּועֹות ְּכִפי ֶׁשֶהְרֵאנּו ַּבַּטְבָלה ְלֵעיל

י ּוְמַכְּוִנים ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוֵברּוֵר, ַהְיִהי ָרצֹון ֶׁשאֹוְמִרים קֹוֶדם ֲאִמיַרת ַהִּתּקּון ְּבֵליל ָׁשבּועֹות

, ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ֶׁשל ַּפְרצּוף ַהֶּכֶתר, ק"ג ְּדא"ב ס"ח ַוֲעִלַּית ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ַרַּפ

י ְּדַפְרצּוֵפי ַהִּביָנה ְוַהָחְכָמה ֶזה ָּתלּוי ַּבַמֲחלֶֹקת "ּוְלַגֵּבי ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ֶׁשל ַהֶּכֶתר ְונה

  ד ְסָפִרים ֶׁשּלֹוְמִדים ְּבֵליל "ְוֵכן ְמַכְּוִנים ֶׁשַהכ. נּו ְלֵעיל ִאם ֵהם ְּכָבר ִנְמְׁשכּו ְּבַעְרִבית ֵליל ֶּפַסחֶׁשֵהֵבא

  .ִלְכבֹוד ַהִּזּוּוג ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָׁשבּועֹות ַּבּבֶֹקר, ד ִקּׁשּוֵטי ַּכָּלה"ְּבכ' ָׁשבּועֹות ְמַקְּׁשִטים ֶאת ַהּנּוְק  

ָּׁשבּועֹות ֵאין ְמַכְּוִנים ַּבְּתִפּלֹות ַעד ְּבַאֲהָבה ִּכי ֶאת ָהָאחֹור ֶׁשָּתִמיד ְמִביִאים ִּבְקִריַאת ַחג ַה

ּוְלַגֵּבי ַהְמָׁשַכת . ֵהֵבאנּו ְּכָבר ִּבְסִפיַרת ָהעֶֹמר ּוְבֵליל ָׁשבּועֹות, ְׁשַמע ַוֲעִמיָדה ַעד ְּבַאֲהָבה

ק ֶׁשל ַּפְרצּוֵפי ַהִּביָנה ְוַהָחְכָמה ְּבַלַחׁש ַוֲחָזָרה ְּדַׁשֲחִרית ְּבֵתַבת "אג ְּד"ב ס"ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֵמע

  ּוְׁשַאר ַּכָּונֹות . ֶזה ָּתלּוי ַּבַמֲחלֶֹקת ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ִאם ֵהם ְּכָבר ִנְמְׁשכּו ְּבַעְרִבית ֵליל ֶּפַסח, ְּבַאֲהָבה

  .ִפים ְּבָכל ַהְּתִפּלֹותַהַּפְרצּו' ַהְּנִסיָרה ְמַכְּוִנים ְּבָכל ג  

ן ַמְלִּביִׁשים ַעל ָּכל "ְּדזו,  ְּבָׁשבּועֹות הּוא ַהִּזּוּוג ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַהָּׁשָנהְקֻדַּׁשת ֶּכֶתרֶׁשל 

  ְוָהָיה "ַהָּכתּוב ְוִזּוּוג ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ֶלָעִתיד ָלבֹא ְּבסֹוד , ּוִמְזַּדְּוִגים ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה, ָאִריְך

  ".לֹא יֹום ְולֹא ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור' יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלה  

א ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות "ָׁשבּועֹות ַּבּבֶֹקר ִּבְזַמן ָהֲאִכיָלה ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז

ְוֵכן ָצִריְך ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדִחיצֹוִנּיּות , יָנה ְוַהָחְכָמה ְוַהֶּכֶתרַּפְרצּוֵפי ַהִּב' ֶׁשל ג

ַּבִּמְקֵוה 

ְּכֵׁשם 

ֶאת 

ְּביֹום 

ַהִּזּוּוג 

ִּבְּסֻעַּדת 



  ֲעֶצֶרת ְׁשִמיִני ַעד ַהָּׁשָנה ֵמרֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פב 

ַמְמִׁשיִכים ' ְׂשַפת ַהָּים'ּוְלִפי ֵסֶפר , ַהַּפְרצּוִפים' אֹו ֶׁשל ג, אֹו ַרק ֶׁשל ַּפְרצּוף ַהֶּכֶתר, ק"ג דא"ב ס"ֵמע

ּוִבְזַמן ָהֲאִכיָלה , א"ְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי רֹאׁשֹו ֶׁשל ז, ת ַהּמֹוִציאֶאת ַהּמֹוִחין ְּבֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשל ִּבְרַּכ

ּוְמַכְּוִנים ַּגם , ְּסֻעָּדהְוֵכן ְמַכְּוִנים ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְוִזּוּוג ְלַאַחר ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ַּב, א"ֵהם ִנְכָנִסים ְלז

רצה ששבועות משלים את ' ו ע"ח' כרם שלמה'עיין ב (.ְּסֻעָּדהּכֹות ַהַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ָרִגיל ְּבִקּדּוׁש ּוְבִּבְר

  ת "י וחג"דבמנחה של שבת מתקנים רק את הנה, החלקים העליונים של הכתר גם לפרצוף הימים של כל השנה

  .)של הכתר ולא את החלקים העליונים  

  ֵמרֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת

, ן ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים"ִמיִני ֲעֶצֶרת ְמַכְּוִנים ְּבזוַהָּׁשָנה ַעד ְׁש

ּוְמַכְּוִנים ְּכמֹו ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַאַחת ֲאֻרָּכה ֶׁשַּמְתִחיָלה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוִמְסַּתֶּיֶמת 

  ַרק ֶאת ', ָּונֹות ְרִגילֹות ִּבְתִפּלֹות ַׁשָּבת ְוחֹול ּוַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ְוכּוְולֹא ְמַכְּוִנים ַּכ, ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת

  .ַהְּזַמִּנים ַּפְרצּוף ַהַּכָּונֹות ֶׁשְּמַכְּוִנים ְלִפי  

א "ָנה ְּדזַהָּׁשָנה ְמַכְּוִנים ִּבְכָללּות ְּבֵחֶלק ָהָאחֹור ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַהְּׂשמֹאל ֶׁשל ָחְכָמה ּוִבי

ּוְמַכְּוִנים , יֹוֵצא ֶׁשְּמַכְּוִנים ִּבְבִחיַנת ְׂשמֹאל ֶׁשַּבְּׂשמֹאל, ִּדְגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

ִקיַעת  ּוִבְתְלַחִּייםּוַמְמִׁשיִכים ְלַכֵּון ֶאת ְנִסיַרת ְּבַאֲהָבה ְּבָזְכֵרנּו , ֶאת ַהְּתִפָּלה ַעד ֶמֶלְך עֹוֵזר ִּבְלָבד

ַמְמִׁשיִכים ֶאת אֹוָתּה ְנִסיַרת ְּבַאֲהָבה ְּבָזְכֵרנּו יֹום ַהִּכּפּוִרים  ַעד ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבהְוֵכן , ׁשֹוָפר

  ר הכללי "ראש השנה הוא גם בחינת נסירה של הג' תורת חכם'לפי ה( .ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשל ָּכל יֹום ְלַחִּיים

  .)מלבד הנסירה של פרצוף הזמנים, ימים של כל השנהשל פרצוף ה  

ְוֶזה ּדֹוֶמה ְקָצת ְלַמה ֶּׁשְּמַכְּוִנים ,  ַמְׁשִליִמים ֶאת ַּכָּונֹות רֹאׁש ַהָּׁשָנהיֹום ַהִּכּפּוִרים

ְוֵיׁש . ֵאר ְלַקָּמןְּכִפי ֶׁשְּנָבס ּוְתבּוָנה ִּבְנִסיַרת ְּבַאֲהָבה "ַּבְּתִפּלֹות חֹול ִזּוּוג ְּבֵחיק יש

  ִּכי ֲאִכיַלת ֶעֶרב יֹום , ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ַּכָּונֹות ָהֲאִכיָלה ְוַהְּבָרכֹות ֶׁשל ָהֲאִכיָלה ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים

  .ַהִּכּפּוִרים ִהיא ְּבִחיַנת ַהִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים  

א ִּדְגבּוָרה "ֵחֶלק ַהָּפִנים ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְיִמין ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזְמַכְּוִנים ִּבְכָללּות ְּב

ּוְמִביִאים מֹוִחין ְּפִניִמִּיים ּוַמִּקיִפים , ַהְינּו ְיִמין ֶׁשִּבְׂשמֹאל, ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ְבֻסּכֹותּו,  הּוא ִּבְבִחיַנת ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגןֻסּכֹות ְלּוִריםיֹום ַהִּכּפֵּבין . ֶׁשַּׁשָּיִכים ִלְבִחיַנת ַהָּפִנים

ְּכִפי , ְּבַנֲענּוֵעי ַהּלּוָלב ּוְבהֹוַׁשְענֹות ַמְׁשִליִמים ּדֹוֶמה ְלַמה ֶּׁשְּמַכְּוִנים ִמִּבְרַּכת ָמֵגן ַעד ִׂשים ָׁשלֹום

ג "ּדֹוֶמה ַלְּנִׁשיִקין ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבי' ֲחִביַטת ָהֲעָרָבה ְמִאיִרים ַלּנּוְק ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ַּב.ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן

ֵמרֹאׁש 

ְּברֹאׁש 

ִּבְתִפּלֹות 

ְּבֻסּכֹות 



  ַהִּכּפּוִרים יֹום ַעד ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְנִסיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פג 

', קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו[ .ָּמן ְּכִדְלַקיֹום ַהִּכּפּוִריםְוֵכן ַמְׁשִליִמים ֶאת ,  ֶאְמָצִעּיֹותְּבָרכֹות

 הֶסֶּכַּב", הָנָּׁש ַהאׁשל רֹין ֶׁשִּדל ַהר ַעַמֱאֶּנק ֶׁשסּוָּפן ַהֵכָל, הָנָּׁש ַהאׁשל רֹה ֶׁשָקָּתְמַהא ַהת הּוֹוּכֻּסֶׁש

ה ָׂשֲער ַנָפֹוּׁשל ַהת ֶׁשלֹו קֹוהָאֵּמַהֵמּו, קָּתְמה ִנָנָּׁש ַהאׁשם רָֹּׁש ֶׁש,הָּכֻּסַּבת ֹוּיִתאֹו, "נּוֵּגם ַחיֹוְל

ן ֹוׁשְּליא ִמ ִההָּכֻסת ַוְצן ִמֵכְו.] תעֹורּו ְּת'ךְו, יםִרָב ְׁש'כ, תיעֹוִק ְּת'ס. [הָאֵמן ַיְנִמה ְּכָּכֻּס ַהְך"ַכְס

ש "ת ב"א ְּברָפֹוׁשן ֵכְו. רָפֹול ׁש קֹוַעמְֹׁשִלל ה ֶׁשָוְצִּמת ַהה ֶאיָקִּתְמיא ַמִהְו, "עַמְׁש ּותֵּכְסַה"

 , ֵהן ׁשֹוָפרּוֲחִמָּׁשה ִׁשיעּוָרן ֶטַפח ְוֵאּל .)נדה כו(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. הָּכסּו ְּבִגיַמְטִרָּיא, ג"בפו

י ִּכ, יאִׁשרֹת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹו ָּבת"בשכת ֹוּיִתן אֹוֵכְו. 'כּוְו,  ּדֶֹפן ֻסָּכה,]בָלל לּוֶׁש[ה ָרְדִׁש

 דסֹו ְּבתּכֹֻׂשְּבים ִבְׁשיֹו ְךר ָּכַחַא ְו"רֹאִׁשיְׂשמֹאלֹו ַּתַחת " )ו ,ב ש"שה(ד סֹוא ְּבה הּוָנָּׁש ַהאׁשרֹ

, "ַהְתַמֵּלא ְבֻׂשּכֹות עֹורֹו" )לא, איוב מ( ,ן"יִׂשת ְּבֹוּכב ֻׂשתּוָּכ ֶׁשינּוִצָּמ ֶׁשמֹוְכּו, "ְּתַחְּבֵקִניִויִמינֹו "

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְוַתֲעֶׂשה ֻסּכֹות ֵמעֹורֹוִאם ְּתַמֵּלא ַּתֲאָוְתָך " ַמֵּלאַהְת": י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו

ל ין ֶׁשִּדי ַהֵרֲחה ַאָאה ָּבָּכי ֻסִּכ, ן"יִּד תֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹו ָּבה"ָּכֻסת ֹוּיִתאֹוא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו

  ].תֹוּכֻס ְּבׁשֵּיין ֶׁשיִקִׁשְּנל ַהז ַעֵּמַר ְל,ה"ב שק"ָא ן ֵהג"רֹוְתֶאי ֵנְפת ִלֹוּיִתאֹון ָהֵכ ְו.יקֹוִּתְמַהְל, רָפֹוׁש

 ְּבַהָּקפֹות עֹוִלים ֵהם ּוִביָנה ְּדָחְכָמה ַהּמֹוִחין ָּכל ֶאת ִקְּבלּו 'ְונּוְק א"ֶׁשז ְלַאַחר ֲעֶצֶרת ִּבְׁשִמיִני

 ֵמֲאֵליֶהם ַמִּגיִעים ֶׁשַּבַהָּקפֹות ְלַקָּמן ָבֵארֶׁשְּנ ְּכִפי ,ִעָּלִאין ְוִאָּמא ְּדַאָּבא ְלֶכֶתר ּתֹוָרה ִׂשְמַחת

   .ֶּכֶתר ְקֻדַּׁשת ֶׁשל ֶאָחד ְּבֵתַבת ָׁשלֹום ִׂשים ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ּוְמַכְּוִנים ,ְּדֶכֶתר ַהּמֹוִחין

  ְנִסיַרת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים
 ְּבִחיַנת ַעד ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּכמֹו ,א"ְּדז ּוִביָנה ַהָחְכָמה ִּבְכָללּות ְּוִניםְמַכ ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ,ֶׁשֵּבַאְרנּו יִפְּכ

 ְּדָפִנים ַלּמֹוִחין ְּבַיַחס ְׂשמֹאל ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ְּדָאחֹור מֹוִחין ַהּכֹל ֶׁשֶּזה ,יֹום ָּכל ֶׁשל ְּבַאֲהָבה

 ,ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ָּכל ֶׁשל ָהָאחֹור ֲעבֹוַדת ֵסֶדר ֵּבין ֶהְבֵּדל ֵּיׁשְו ,ָיִמין ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ְּבֻסּכֹות ֶׁשָּיבֹאּו

 נֹוֶתֶנת ַהְּתבּוָנה ,ִּבְנִסיָרה ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ִּדְבָכל ,ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ָהָאחֹור ֲעבֹוַדת ְלֵסֶדר

 ַעד ַהָּׁשָנה ּוְברֹאׁש ,ִנְנֶסֶרת ִהיא ּוָבֶזה א"ְּבז ֶׁשָהיּו ְּדָאחֹור ָאחֹור בּוָנהַהְּת ֶׁשל ַהּמֹוִחין ֶאת 'ַלּנּוְק

 ִהיא ָלּה ַמֲעִביר ֶׁשהּוא ְוַאֲחֵרי ,ַהְּנִסיָרה ִּבְזַמן 'ַלּנּוְק ְּדָאחֹור מֹוִחין ַמֲעִביר א"ַהז ַּגם ַהִּכּפּוִרים יֹום

   .ְמַקֶּבֶלת ֶׁשִהיא ַלּמֹוִחין ְּבַיַחס ִנְנֶסֶרת ִהיא ּוִמֵּמיָלא ,ִקְּבָלה ֶׁשִהיא ןַלּמֹוִחי ְּבַיַחס ּבֹו ְּתלּוָיה ֵאיָנּה

 ָׁשלֹש ,עִֹבי ֶׁשל ְּדָרגֹות ְלֵׁשׁש ִמְתַחֵּלק ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ּבֹו ֶׁשְּמַכְּוִנים ִּדְגבּוָרה ע"ְואבי ק"אָה

 ְּפִניִמִּיים ֵּכִלים[ ,ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְוָׁשלֹש ,]ְוִחיצֹוִנים ֶאְמָצִעים ְּפִניִמִּיים ֵּכִלים[ ,ְּפִניִמּיּות ֶׁשל

 ֶׁשל ַּבָּׁשלֹש 'ב ּוְביֹום ,ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשל ַּבָּׁשלֹש ְמַכְּוִנים 'א ְּביֹום ].ְוִחיצֹוִנים ֶאְמָצִעים

 ְּתִפּלֹות .'א ְּביֹום ִנְכְנסּו ֶׁשּלֹא ֵמַהְּפִניִמּיּות ֲחָלִקים 'ב ְּביֹום ַמְׁשִליִמים ֵכן ְּכמֹו ,ַהִחיצֹוִנּיּות

 ְּבִביָנה ּוְמַכְּוִנים ,ְוִחיצֹון ֶאְמָצִעי ְּפִניִמי ַהֳעָבִּיים ִלְׁשלֶֹשת ִמְתַחְּלקֹות ,ַעְרִבית ִמְנָחה ַׁשֲחִרית

 ַּכָּונֹות ֶאת ּוְמַכְּוִנים ,ָעָבִּיים ַהָּׁשלֹש ְלָכל ִּבְכָללּות א"ְּדז ַּבָחְכָמה ְמַכְּוִנים מּוָסף ִּבְתִפַּלת ,א"ְּדז



  ַהִּכּפּוִרים יֹום ַעד ַהָּׁשָנה רֹאׁש תְנִסיַר / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פד 

 א"ְּדז ִּביָנה ֶׁשל ַהְּנִסיָרה ֶאת ַמְׁשִליִמים מּוָסף ֶׁשּקֹוֶדם ּוַבּׁשֹוָפר ,עֹוֵזר ֶמֶלְך ַעד ַהְּתִפָּלה

   ּוַבּׁשֹוָפר .ְלַחִּיים ָזְכֵרנּו ֵריַאֲח ַהְׁשָלָמה אֹוָתּה ֶאת ְמַכְּוִנים ַהְּתִפּלֹות ּוִבְׁשָאר ,ִּבְלָבד ְּדַׁשֲחִרית

   .ְּבמּוָסף ֶׁשִהְתַחְלנּו א"ְּדז ָחְכָמה ֶׁשל ַהְּנִסיָרה ֶאת ַמְׁשִליִמים מּוָסף ֶׁשל  

  



  ַהִּכּפּוִרים יֹום ַעד ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְנִסיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פה 

  

 ַהִּביָנה ַעד א"ְּדז ִּביָנה ֶׁשל ַהַּתְחּתֹון ַּבֵחֶלק ְמַכְּוִנים ַעְרִבית ִמְנָחה ְּדַׁשֲחִרית ְּבַלַחׁש ֵּפרּוט

 ,ְּדִביָנה ְוֶכֶתר ָחְכָמה ַהִּנְקָרא א"ְּדז ְּדִביָנה ָהֶעְליֹון ַּבֵחֶלק ְמַכְּוִנים ֻּכָּלם ֶׁשל ּוַבֲחָזָרה ,ְּדִביָנה

 ֵהם ֵאּלּו 'ג ,ִחיצֹוִנִּיים ְּבֵכִלים ּוְבַעְרִבית ,ֶאְמָצִעִּיים ְּבֵכִלים ְּבִמְנָחה ,ְּפִניִמִּיים ְּבֵכִלים ְמַכְּוִנים ְּבַׁשֲחִרית

 ַהַּׁשֲחִרית ֶאת ַמְׁשִליִמים מּוָסף ֶׁשּקֹוֶדם ַּבּׁשֹוָפר ,חֹול ְּתִפּלֹות ְּבִעְנַין ְלֵעיל ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי עִֹבי ַּדְרּגֹות 'ג

 ְמַכְּוִנים ףְּדמּוָס ְּבַלַחׁש .ְּתִפָּלה ָּכל ֶׁשל ָזְכֵרנּו ַאֲחֵרי ַמְׁשִליִמים ַהְּתִפּלֹות ְׁשָאר ְוֶאת ,ַוֲחָזָרה ַלַחׁש

 ְּדָחְכָמה ָהֶעְליֹון ַּבֵחֶלק ְמַכְּוִנים ְּדמּוָסף ּוַבֲחָזָרה ,ְּדָחְכָמה ַהִּביָנה ַעד א"ְּדז ְּדָחְכָמה ַהַּתְחּתֹון ַּבֵחֶלק

 ְוַהּׁשֹוָפר ,ַלַחׁש ַהּמּוָסף ֶאת ַמְׁשִלים ְּבַלַחׁש מּוָסף ֶׁשל ְוַהּׁשֹוָפר ,ְּדָחְכָמה ְוֶכֶתר ָחְכָמה ַהִּנְקָרא א"ְּדז

   ויש ,בלחש הכל את שמביאים סוברים יש חזרה שאין בערבית( .ַהֲחָזָרה ֶאת ַמְׁשִלים ַּבֲחָזָרה מּוָסף ֶׁשל

  ).'ב ביום רק שמביאים מה מלבד ',א ליום חזרה כמו הוא 'ב שיום סוברים  

 ַבֲעֶׂשֶרתּו ,ַהְּכתֹובֹות ִמָּכל ְּדָרֵחל ְוָחְכָמה ְוֶכֶתר ֵלָאה ָּכל ֶאת ְמַנְּסִרים ַהָּיִמים ִּבְׁשֵני ַהָּׁשָנה

 ֶזה ֶאת ּוְמַכְּוִנים ,ֵחֶלק יֹום ְּבָכל ַהְּכתֹובֹות ִמָּכל ָרֵחל ֶאת ְלַנֵּסר ַמְמִׁשיִכים ְּתׁשּוָבה ְיֵמי

   ֶאְמָצִעִּיים ְּבֵכִלים ְּבִמְנָחה ,ָרֵחלְּד ְּפִניִמִּיים ְּבֵכִלים ְמַכְּוִנים ְּבַׁשֲחִרית ,ִּבְלָבד ָזְכֵרנּו ְוַאַחר ְּבָזְכֵרנּו

  .ְּדָרֵחל ִחיצֹוִנִּיים ְּבֵכִלים ּוְבַעְרִבית ,ְּדָרֵחל  

ִיָּגְמרּו ְלִהָּכֵנס ְלָרֵחל ְוִלְגמֹר ְנִסיָרָתּה , ֶׁשל ַׁשֲחִרית ְוׁשֹוָפר ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף ְּדרֹאׁש ַהָּׁשָנה

 ַהּמֹוִחין ֶׁשל ִמְנָחה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשֵהם יֹוֵתר .ֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבהֲעִּבְתִפּלֹות ַׁשֲחִרית ֶׁשל 

ְוַהּמֹוִחין ֶׁשל ַעְרִבית ְּברֹאׁש , ִחיצֹוִנִּיים ִיָּגְמרּו ְלִהָּכֵנס ְלָרֵחל ִּבְתִפּלֹות ִמְנָחה ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה

ַּבֲעֶׂשֶרת ַהַּטַעם ֶׁשֵאין ְמַכְּוִנים . ִּבְתִפּלֹות ַעְרִבית ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבהַהָּׁשָנה ִיָּגְמרּו ְלִהָּכֵנס ְלָרֵחל 

  א ְּכָבר ִקֵּבל ֶאת ָּכל ַהּמֹוִחין "ֱהיֹות ֶׁשַהז,  ִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה חּוץ ִמָּזְכֵרנּו ְוַאַחר ָזְכֵרנּוְיֵמי ְּתׁשּוָבה

  .ִחין ְלָרֵחל ִלְגמֹר ְנִסיָרָתּהְוִנְׁשָאר ַרק ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּמֹו  

ִיָּגְמרּו ְלִהָּכֵנס ְלָרֵחל ְוִלְגמֹר ְנִסיָרָתּה ִּבְתִפּלֹות , ֶׁשל מּוָסף ְוׁשֹוָפר ְּדמּוָסף ְּדרֹאׁש ַהָּׁשָנה

ם ֶאת ַׁשֲחִרית ּוְבַׁשָּבת ְּתׁשּוָבה ְמַחְּלִקי. ַׁשֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה

ויש (. ּוְבמּוָסף ַמְכִניִסים ְלָרֵחל ֶאת ַהּמּוָסף, ְּבַׁשֲחִרית ַמְכִניִסים ְלָרֵחל ַרק ֶאת ַהַּׁשֲחִרית, ּומּוָסף

  ובשחרית מנחה ערבית של כל , ה נכנס לכל הספירות של רחל במוסף דשבת תשובה"אומרים שהמוסף של ר

  ).הימים משלימים לשחרית מנחה ערבית בלבד  

ְוֵכן , ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ָּכל ַהְּתִפּלֹות ּוַבּׁשֹוָפר

  ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַיַחד ִעם ְנִסיַרת ' וב' ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשִּנְקֵראת ֵלָאה ִנְנֶסֶרת ֻּכָּלה ְּביֹום א' ַהּנּוְק

  ְּבֶיֶתר

  ְּברֹאׁש

ַהּמֹוִחין 

ַהּמֹוִחין 

א "ז



  ַהִּכּפּוִרים יֹום ַעד ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְנִסיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פו 

  .ְּבָכל ְּתִפָּלה ֵהן ִנְנָסרֹות ְלִפי ַהְּכתֶֹבת ֶׁשָּלּה, ֱהיֹות ֶׁשֶּכֶתר ְּדָרֵחל ַמְלִּביׁש ַעל ַרְגֵלי ֵלָאה, ָרֵחלֶּכֶתר ְּד  

ֶׁשל ' ֶאת ַהִּביָנה ְּדָרֵחל ְמַנְּסִרים ְּביֹום ג, ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה' ַהָחְכָמה ְּדָרֵחל ְמַנְּסִרים ְּביֹום ב

', ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשָּלּה ְמַנְּסִרים ְּביֹום ה', ֶאת ַהַּדַעת ֶׁשָּלּה ְמַנְּסִרים ְּביֹום ד,  ְּתׁשּוָבהֲעֶׂשֶרת ְיֵמי

ֶאת ַהֶּנַצח ֶׁשָּלּה ְמַנְּסִרים ', ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשָּלּה ְמַנְּסִרים ְּביֹום ז', ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשָּלּה ְמַנְּסִרים ְּביֹום ו

ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ,  ְמַנְּסִרים ֶאת ַההֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות ְּדָרֵחליֹום ַהִּכּפּוִריםֶעֶרב ' ם טּוְביֹו', ְּביֹום ח

ְלָהִאיר ֶהָאָרה ֵמַהּמֹוִחין ִליסֹוד ּוַמְלכּות ְּדָרֵחל ִלְפֵני ', ְּכמֹו ֵכן מֹוִסיִפים ַּכָּוָנה ְּביֹום ט. ַּבַּטְבָלאֹות

ֵּכיִון ֶׁשַהְיסֹוד ּוַמְלכּות ֶׁשָּלּה ֵהם ְלַמָּטה ְולֹא . ְוִלְפֵני ַהְכָנַסת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים, ַהְכָנַסת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור

אף שמכונים בכל תפילות (. ִהיא ְצִריָכה ֶהָאָרה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשּתּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ַהּמֹוִחין, א"ַמְלִּביִׁשים ַעל ז

והנסירה , קוים' ת מאירים לרחל בג"וכן בתר, ירות של רחלראש השנה בבאהבה להאיר מהמוחין לכל העשר ספ

  י של "הארות אלו הם רק משני שלישים תחתונים דתפארת ומהנה. היא רק במוחין שבאים אחרי תקיעה אחרונה

  .)'וכשמכונים נסירה כתוב בסדור ולנסור וכו, לכן הן לא גורמות נסירה, וכן אין הארה מפרק לספירה, הצלם  

 ְּתִפָּלה ְּכמֹו ֶׁשהּוא ִּתְׁשֵרי חֶֹדׁש ֶׁשל ְּדָפִנים ֶׁשַהּמֹוִחין ְוַההֹוַׁשְענֹות ַהַּנֲענּוִעים ְּבִעְנַין ָּמןְלַק

 ֲחָסִדים ֶׁשֵּיׁש ְּתִפָּלה ְּבָכל ְּכמֹו ְולֹא ,ְּדָפִנים ַּדֲחָסִדים מֹוִחין ִּבְבִחיַנת ֵהם ,ֲארּוָכה ַאַחת

 ִּבְבִחיַנת ֵהם עֹוֵזר ֶמֶלְך ִּבְבִחיַנת 'ַלּנּוְק ָיָׁשר ֵמָהִאָּמא ֶׁשָּבִאים ְּדָפִנים ֹוִחיןַהּמ ְוֵכן .מֹוִחין ְוֵיׁש

 ֵמָהִאָּמא ְלַהְכִניס עֹוֵזר ְּבֶמֶלְך ַּכָּוָנה ֶׁשּמֹוִסיִפים ֵיׁש ַהִּכּפּוִרים יֹום ּוְבֶעֶרב .ְּדָפִנים ַּדֲחָסִדים מֹוִחין

 ֶׁשָהִאָּמא עֹוֵזר ֶמֶלְך ֶׁשַּכָּונֹות ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי .ַהֲחָסִדים ִּדְכָללּות ּוְכָללּות ,תְּכָללּו ֶאת 'ַלּנּוְק ָיָׁשר

 'ה ִּבְבִחיַנת ִהיא זֹו ְוֶהָאָרה .ֻסּכֹותְל ַהִּכּפּוִרים יֹום ֵּבין ַנֲעׂשֹות ַהְּנִסיָרה ַאֲחֵרי 'ַלּנּוְק ָיָׁשר ְמִאיָרה

 ַהִּכּפּוִרים יֹום ּוְבֶעֶרב .ִּדְכָללּות ְּכָללּות ִהיא ְוַהַּמְלכּות ,ַּבְיסֹוד ְכָלִליםֶׁשִּנ הֹוד ַעד ֵמֶחֶסד ֲחָסִדים

 ְמַכְּוִנים ְּבִתְׁשֵרי א"י ּוְביֹום .ִּדְכָללּות ּוְכָללּות ,ְּכָללּות ֶׁשֵהם ְוַהַּמְלכּות ַהְיסֹוד ַחְסֵדי ֶאת ְמַכְּוִנים

 עֹוֵזר ְּבֶמֶלְך ְמַכְּוִנים ְּבִתְׁשֵרי ב"י ּוְביֹום .ַההֹוד ַחְסֵדי ֶאת 'ַלּנּוְק ָיָׁשר ְמִאיָרה ֶׁשָהִאָּמא עֹוֵזר ְּבֶמֶלְך

 ֶׁשָהִאָּמא עֹוֵזר ְּבֶמֶלְך ְמַכְּוִנים ְּבִתְׁשֵרי ג"י ּוְביֹום .ַהֶּנַצח ַחְסֵדי ֶאת 'ַלּנּוְק ָיָׁשר ְמִאיָרה ֶׁשָהִאָּמא

 ְמִאיָרה ֶׁשָהִאָּמא עֹוֵזר ְּבֶמֶלְך ְמַכְּוִנים ְּבִתְׁשֵרי ד"י ּוְביֹום .ִּתְפֶאֶרתַה ַחְסֵדי ֶאת 'ַלּנּוְק ָיָׁשר ְמִאיָרה

 ְמַכְּוִנים ,הֻּסָּכַל ְּכֶׁשִּנְכָנִסים ֻסּכֹות ֶׁשל ָהִראׁשֹון יֹום טֹוב ּוְבֵליל .ַהְּגבּוָרה ַחְסֵּדי ֶאת 'ַלּנּוְק ָיָׁשר

   ֶׁשָּבִאים ֻסָּכה ִמְצַות ֶׁשל ַהֶחֶסד ַמִּקיֵפי ִעם ַיַחד ,ַהֶחֶסד ַחְסֵדי ֶאת 'ַלּנּוְק ָיָׁשר ְמִאיָרה ֶׁשָהִאָּמא

  .'ַלּנּוְק ָיָׁשר ֵמָהִאָּמא  

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ָּכל ְנִסיָרה ּוְנִסיָרה ֵיׁש ָלּה ֵחֶלק . ַנֲחזֹור ְלָבֵאר ֶאת ַּכָּונֹות רֹאׁש ַהָּׁשָנה

ַהֵחֶלק . ְוֵחֶלק ֶׁשְּמַכְּוִנים ַאֲחֵרי ָזְכֵרנּו אֹו ִּבְתִקיַעת ׁשֹוָפר, ָבה ּוְבָזְכֵרנּוֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבֵתַבת ְּבַאֲה

ֶאת 

 ְנָבֵאר

ַעָּתה 



  ַהִּכּפּוִרים יֹום ַעד ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְנִסיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פז 

ֶׁשל ְּבַאֲהָבה ְוָזְכֵרנּו הּוא ִּבְבִחיַנת ָאחֹור ְּבַיַחס ַלֵחֶלק ֶׁשָּבא ַאֲחָריו ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּפִנים ְּבַיַחס 

ֵחֶלק ַמִּגיַע ְּבֵתַבת ְּבַאֲהָבה ' ּוְביֹום ב', ֵמָהִאָּמא ַלּנּוְק' ֵרנּו ַמִּגיַע ְּביֹום אַהֵחֶלק ֶׁשל ְּבַאֲהָבה ְוָזְכ. ֵאָליו

ַהֵחֶלק ֶׁשַּמִּגיַע ְּבָזְכֵרנּו ִמְתַחֵּלק ְלַאַחד , ְּכִדְלַקָּמן' א ַלּנּוְק"ְוָכל ַהְּׁשָאר ַמִּגיַע ֵמַהז', ֵמָהִאָּמא ַלּנּוְק

  ְּבָכל ֵּתָבה ִנְכָנס ,  ֶׁשֵּיׁש ְּבָזְכֵרנּוֵּתבֹותְּכֶנֶגד ַאַחת ֶעְׂשֵרה ,  ַמְלכּות ּכֹוֵלל ַּדַעתָעָׂשר ֲחָלִקים ִמֶּכֶתר ַעד

  .ֵחֶלק ֶאָחד  

ְלָהִביא מֹוִחין , ן"ְלַהֲעלֹות אֹוָתם מ' ָזְכֵרנּו אֹו ַּבּׁשֹוָפר מֹוִציִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ֵמַהּנּוְק

א ְמַקֵּבל ֶאת ַהּמֹוִחין ַהֲחָדִׁשים הּוא ַמֲעִביר "ְוַאֲחֵרי ֶׁשז, לֹא ִקֵּבלא עֹוד "ֲחָדִׁשים ֶׁשַּגם ז

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשֵהם , ּומֹוִחין ֵאּלּו ַמְמִּתיִקים ֶאת ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ֶאת ֶחְלָקּה ְלצֶֹרְך ְנִסיָרָתּה' ַלּנּוְק

  ְּדרֹאׁש ַהָּׁשָנה מֹוִציִאים ַּגם ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשִּנְכְנסּו ְּביֹום ' יֹום בְּכמֹו ֵכן ְּב. ִּבְבִחיַנת ָּפִנים ְּבַיַחס ֵאָליו

  .ּוַמֲחִזיִרים אֹוָתם ַיַחד ִעם ַהֲחָלִקים ַהֲחָדִׁשים ְּכִדְלַקָּמן, ן"ְלַהֲעלֹות אֹוָתם מ', א  

א "ְּכֶׁשַּמְכִניִסים ְלז, ּו אֹו ַּבּׁשֹוָפרק ְלָהִביא מֹוִחין ֲחָדִׁשים ַאֲחֵרי ָזְכֵרנ"ג ְּדא"ב ס"ֶׁשעֹוִלים ְלע

  ְוהּוא ַמֲעִביר אֹוָתם , מֹוִחין ֲחָדִׁשים הּוא ִמְתעֹוֵרר ִמַּתְרֵּדַמת ַהְּנִסיָרה ְּבַיַחס ַלּמֹוִחין ָהֵאּלּו

  . 'ְולֹא ְּכמֹו ָּתִמיד ֶׁשָהִאָּמא נֹוֶתֶנת ִּבְנִסיָרה ֶאת ַהּמֹוִחין ְלנּוְק', ָיָׁשר ַלּנּוְק  

ֵּפרּוט ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ַּבַּטְבָלאֹות ֵיׁש ִׁשָּׁשה ֲחָלִקים ֶׁשל ְּבִחינֹות ָּפִנים ְוָאחֹור ַּבּמֹוִחין ֶׁשִּנְכָנִסים 

, ָּפִנים ְּדָאחֹור, ָאחֹור ְּדָאחֹור; ַאְרָּבָעה ֲחָלִקים ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ֶׁשֵהם, ִּבְזַמן ַהְּנִסיָרה' ַלּנּוְק

ּוְכֶׁשְּמַנְּסִרים ֶאת , ּוְׁשֵני ֲחָלִקים ֶׁשל ִחיצֹוִנּיּות ֶאָחד ָּפִנים ְוֶאָחד ָאחֹור, ּוָפִנים ְּדָפִנים, ר ְּדָפִניםָאחֹו

, ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבהּוְׁשָאר ַהֲחָלִקים ֶׁשַּתְחֶּתיָה , ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה' ַהָחְכָמה ֶׁשל ָרֵחל ְּביֹום ב

ְוַאַחר ָזְכֵרנּו , ְוָהָאחֹור ֶׁשל ַהִחיצֹוִנּיּות, ִנְכָנס ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ֶׁשל ַהְּפִניִמּיּותְּבָזְכֵרנּו 

ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ' ּוְברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֵיׁש ִחּלּוק ֵּבין יֹום א. ֶחְלֵקי ַהָּפִנים ֶׁשָּלֶהם' אֹו ְּבׁשֹוָפר ִנְכָנִסים ג

ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ִנְכָנס ֶּדֶרְך ָהִאָּמא , ִנְכָנִסים ַלֶּכֶתר ַרק ְׁשֵני ֲחָלִקים ֶׁשל ַהְּפִניִמּיּות' ְּביֹום א'; ְליֹום ב

ַמְׁשִליִמים ֶאת ְׁשֵני ' ּוְביֹום ב, א ַּבּׁשֹוָפר אֹו ְלַאַחר ָזְכֵרנּו"ְוָאחֹור ְּדָפִנים ִנְכָנס ֶּדֶרְך ז, ְּבָזְכֵרנּו

ְוֵכן ַמְׁשִליִמים ֶאת ְׁשֵני ֶחְלֵקי ,  ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשל ְנִסיַרת ַהֶּכֶתר ֶׁשֲעַדִין לֹא ִנְכְנסּוַהֲחָלִקים ֶׁשל

ֶׁשל ' יֹוֵצא ֶׁשְּביֹום א. ּוְבַמְקִּביל ְמַנְּסִרים ֶאת ָּכל ֵׁשֶׁשת ֶחְלֵקי ַהָחְכָמה, ַהִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְנִסיַרת ַהֶּכֶתר

ִהיא ְמַקֶּבֶלת ַאְרָּבָעה ' ּוְביֹום ב, ַקֶּבֶלת ְׁשֵני ֲחָלִקים ְּבָכל ְּתִפָּלה ַלֶּכֶתר ֶׁשָּלּהרֹאׁש ַהָּׁשָנה ָרֵחל ְמ

ּוִבְׁשָאר ַהָּיִמים ִהיא , ַיַחד ֲעָׂשָרה ֲחָלִקים ְּבָכל ְּתִפָּלה, ְוִׁשָּׁשה ֲחָלֶקים ַלָחְכָמה, ֲחָלֶקים ַלֶּכֶתר

   ְּכֶׁשרֹאׁש ַהָּׁשָנה ָחל ְּבַׁשָּבת ְמַכְּוִנים ֶאת ַּכָּונֹות ַהּׁשֹוָפר ִּבְׁשַעת .ִפָּלהְמַקֶּבֶלת ִׁשָּׁשה ֲחָלִקים ְּבָכל ְּת

  .ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ְּבלֹא ׁשֹוָפר  

ְוַאַחר 

ֵּכיָון 

ְּבֶיֶתר 



  ַהִּכּפּוִרים יֹום ַעד ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְנִסיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פח 

ְוַגם לֹא ֶאת , ְלַצֵּין ֶׁשֵּלָאה ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֶׁשָּבִאים ְּבׁשֹוָפר ְוַאַחר ָזְכֵרנּו

ֱהיֹות ֶׁשֵּלָאה ִנְבֵנית ֵמָהָאחֹור . 'ְליֹום א' ַהְׁשָלמֹות ֶׁשל ָּפִנים ְּדָאחֹור ֶׁשַּמְׁשִליִמים ְּביֹום בַה

ְולֹא ֶאת ַהּמֹוִחין , ְוִהיא ְמַקֶּבֶלת ַרק ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשָּבִאים ָיָׁשר ֵמָהִאָּמא ִּבְּבַאֲהָבה, ְּדִאָּמא ִּבְלָבד

יֹוֵצא ֶׁשֵּלָאה . ִהיא ֵאיָנּה ִנְנֶסֶרת ְּבַיַחס ַלֲחָלִקים ֵאּלּו, ְוִאם ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת. א" ִמזֶׁשָּבִאים ַאַחר ָּכְך

  ִהיא ְמַקֶּבֶלת ' ּוְביֹום ב. ְּבָכל ַהְּתִפּלֹותֶאת ֶחְלָקּה ַרק ֵמָהָאחֹור ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות ' ְמַקֶּבֶלת ְּביֹום א

  .ְּבָכל ַהְּתִפּלֹותִחיצֹוִנּיּות ֶאת ֶחְלָקּה ַרק ֵמָהָאחֹור ְּד  

א ָּבף ֶׁשצּוְריא ַּפה ִהָאֵּלא ֶׁש"אן שליטַיְטן טּורֲֹהַא' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמה ָׁשָאת ֵליַרִסן ְנַיְנִעְּב

ם קֹו ָמלָכְו', כּוין ְוִחמֹוה ּויָרִסה ְניָכִרא ְצלֹת ְוֶנֶּקֻת ְמּהָמְצד ַעַּציא ִמִהה ְוָנבּוְתת ִדכּוְלַּמִמ

, היָדִמֲעה ַּדָנֹואׁשה ִרָכָרְבּו, עַמת ְׁשיַאִרְקן ִּבגֹו ְּכ,יןִח מֹוּהים ָליִרִאְמה ּוָאת ֵלים ֶאִנְּקַת ְמנּוָאֶׁש

, יוָלה ָעיָׁשִּבְלה ַמָאֵּלֶׁשה ָלדֹוְּגל ַהֵחָראת ֵרְקִּנל ֶׁשֵחל ָרן ֶׁשיֹוְלק ֶעֶלל ֵחה ַעָנָּוַּכַה, יםִנֲהת ּכַֹּכְרִבּו

ת ֶרֶמֹוה ׁשָאֵלְו, יָהֶלה ָעיָׁשִּבְלה ַמָאֵּל ֶׁשםּוּׁשִמה ָא ֵלּהים ָלִאְרקֹוְו, הָלדֹוְּגל ַהֵחָרר בּוד ֲעָעיֹן ְמּוּקִּתַהְו

 ׁשָּמה ַמיָרִסין ְנת ֵאֶמֱאֶבּו, דָחף ֶאצּוְר ַּפיּוְהה ִיָּנַטְּקַהה ְוָלדֹוְּגל ַהֵחָרֶׁשל ְּכֵחר ָרבּוין ֲעִחֹוּמת ַהֶא

א ָלְפז ִנֶמא ֶרָבן מּוֵכְו .דָחף ֶאצּוְרַּפ יּוְהִּיֶׁשל ְּכֵחל ָרן ֶׁשיֹוְלֶעק ָהֶלֵחר ַהבּוין ֲעִחת מֹוַלָּבק ַקה ַרָאֵלְּב

  ז ֵּמַרְל, ה"ָמֵּדְרַּתת "ס" ה ַהֶּזם ַהּיֹוד ַער ָיִאיתַחּוֹ") יד, דברים ג(ב תּוָּכַהֶׁש' ָךֶתָרֹוּתת ִמאֹוָלְפִנ'ר ֶפֵסְּב

  .היָרִס ְנׁשֵּיֶׁשה ְּכָמֵּדְרַּתן ַהַמְז ִּביםיִרִאְמ, תּוַֹחי ַהֵנְּׁשֶׁש  

  :ֶסֶדר ַהַּכָּוָנה ִּבְקָצָרה ְּבָכל ַהְּתִפּלֹות

א ְמַקֵּבל ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ּוִבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ַעד ְּבַאֲהָבה ָאחֹור ְּדָאחֹור "ְּדרֹאׁש ַהָּׁשָנה ז' א

ְוָהִאָּמא נֹוֶתֶנת , א ִלְהיֹות ֵמַעל רֹאׁשֹו"ת ְּבַאֲהָבה מֹוִציִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ִמזּוְבֵתַב, ִּדְפִניִמּיּות

ַאַחר ָּכְך ַהּמֹוִחין יֹוְרִדים ַלֶּכֶתר ְּדָרֵחל ְּבַאַחת , ְלֵלָאה ֶאת ֶחְלָקּה ֵמָהָאחֹור ְּדָאחֹור ְוִהיא ִנְנֶסֶרת

ּוְבׁשֹוָפר אֹו .  ַאַחת ֶעְׂשֵרה ְסִפירֹות ִמֶּכֶתר ַעד ַמְלכּות ּכֹוֵלל ַּדַעתֶעְׂשֵרה ֵּתבֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבָזְכֵרנּו ְּכֶנֶגד

, ק"ג ְּדא"ב ס"ּוַמֲעִלים ֶאת ַהּמֹוִחין ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע' ַאַחר ָזְכֵרנּו מֹוִציִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ֵמַהּנּוְק

  א נֹוֵתן "ְוז, א"ֹור ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות ְונֹוְתִנים ְלזּומֹוִריִדים ׁשּוב ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ְוַגם ֶאת ָהָאח

  .ְלֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ְוִהיא ִנְנֶסֶרת  

 ּוְבֵתַבת ,ְּדִחיצֹוִנּיּות ָאחֹור ַרק ְּבַאֲהָבה ַעד ִראׁשֹוָנה ּוִבְבָרָכה ְׁשַמע ִּבְקִריַאת ְמַקֵּבל א"ז 'ב

 ֶאת ְּדָרֵחל ְוֶכֶתר ְלֵלָאה נֹוֶתֶנת ְוָהִאָּמא ,א"ִמז ְּדִחיצֹוִנּיּות ָהָאחֹור ֶאת מֹוִציִאים ְּבַאֲהָבה

 ְּדָאחֹור ָהָאחֹור ֶאת 'ְונּוְק א"ֵמַהז מֹוִציִאים ָּכְך ְוַאַחר ,ִנְנָסרֹות ְוֵהן ְּדִחיצֹוִנּיּות ֵמָהָאחֹור ֶחְלָקם

 ַהָּפִנים ֶאת ּומֹוִריִדים ,ק"ְּדא ג"ס ב"ע ַעד נּוְקִּבין ַמִּיין ֶזה ֶאת ּוַמֲעִלים 'א ְּביֹום ֶׁשִּקְּבלּו ִּדְפִניִמּיּות

ָחׁשּוב 

ד עֹוְו

ְּביֹום 

 ְּביֹום



  ַהִּכּפּוִרים יֹום ַעד ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְנִסיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

פט 

 ֶחְלָקּה ֶאת ְּדָרֵחל ְלֶכֶתר נֹוֵתן א"ְוז ,א"ְלז ְונֹוְתִנים ,ֶׁשֶהֱעֵלינּו ַהּמֹוִחין ִעם ַיַחד ִּדְפִניִמּיּות ְּדָאחֹור

 .ְּבַאֲהָבה ְּבֵתַבת ְמַכְּוִנים ֶזה ָּכל ֶאת ,ִנְנֶסֶרת ִהיאְו ֶהָחָדׁש ְּדָאחֹור ּוֵמַהָּפִנים ֶׁשֶהֱעֵלינּו ֵמַהּמֹוִחין

 ,ִנְנֶסֶרת ְוִהיא ְּכִדְלֵעיל ֲחָלִקים ָעָׂשר ְּבַאַחד ֵאּלּו ֲחָלִקים 'ג ֶאת ְּדָרֵחל ַלָחְכָמה נֹוֵתן א"ז ּוְבָזְכֵרנּו

 ִּדְפִניִמּיּות ְּדָפִנים ָהָאחֹור ְוֶאת ,יצֹוִנּיּותְּדִח ְּדָאחֹור ַהּמֹוִחין ֶאת מֹוִציִאים ָזְכֵרנּו ְוַאַחר ּוְבׁשֹוָפר

 ְּדָפִנים ַהָּפִנים ֶאת ּומֹוִריִדים ,ק"ְּדא ג"ס ב"ע ַעד נּוְקִּבין ַמִּיין ֶזה ֶאת ּוַמֲעִלים ',א ְּביֹום ֶׁשִּקְּבלּו

   ְוָחְכָמה ְלֶכֶתר נֹוֵתן א"ְוז ,א"ְלז ֹוְתִניםְונ ,ֶׁשֶהֱעֵלינּו ַהּמֹוִחין ִעם ַיַחד ְּדִחיצֹוִנּיּות ּוָפִנים ,ִּדְפִניִמּיּות

  .אֹוָתם ּוְמַנֵּסר ְּדָרֵחל  

 ְּבָזְכֵרנּו ְמַכְּוִנים 'ג ּוְביֹום ,ַהּמֹוִחין ָּכל ֶאת ִקֵּבל ְּכָבר א"ז ִּכי ְּבַאֲהָבה ַעד ְמַכְּוִנים לֹא ָוֵאיָלְך 'ג

 ָעָׂשר ְּבַאַחד ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ָאחֹורְּד ָהָאחֹור ֶאת ְּדָרֵחל ְלִביָנה נֹוֵתן א"ֶׁשז

   ֵסֶדר ,ְּדִחיצֹוִנּיּות ּוָפִנים ְּדָפִנים ְוָאחֹור ְּדָפִנים ַהָּפִנים ֶאת ְּדָרֵחל ְלִביָנה נֹוֵתן הּוא ָזְכֵרנּו ְוַאַחר ,ֲחָלִקים

  .ְּכִדְלֵעיל ְׁשָלב עֹוד ל יֹוםְּתׁשּוָבה ְּבָכ ְיֵמי ֲעֶׂשֶרת ְּבָכל ַמְמִׁשיְך ֶזה  

  אֹו , ּוְכֶׁשַּמִּגיִעים מֹוִחין ֲחָדִׁשים, ַּפַעם ֶׁשַּמֲחִזיִרים מֹוִחין ְלָמקֹום ֶׁשְּכָבר ָהיּו ֵאין ָּבֶזה ְנִסיָרה

  .ֵיׁש ָּבֶהם ְנִסיָרה, ְלָמקֹום ָחָדׁש  

א ְמֻחֶּלֶקת ַלֲחִמָּׁשה ֲחָלִקים ֶׁשל ָּפִנים "ל ַהִּביָנה ְּדזְלַהָּלן ָאנּו רֹוִאים ְּבַצד ָיִמין ֶאת ָּכ

א ִלְפֵני "ּקֹות ְלזּוְבַצד ְׂשמֹאל ָאנּו רֹוִאים ַּגם ֶאת ַהִּביָנה ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות ֶׁשְּדֻב, ְוָאחֹור

ים ֶׁשל ָּפִנים ְוָאחֹור ְּכִפי ֶׁשֶהְרֵאנּו  ְלַאְרָּבָעה ֲחָלִקְמֻחֶּלֶקתַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכל ְּכתֶֹבת מֹוִחין , ַהְּנִסיָרה

, ָּכאן ְמַכְּוִנים ַרק ִּבְׁשֵני ֶחְלֵקי ָהָאחֹור ּוְמַחְּלִקים אֹוָתם ְלַאְרָּבָעה, ַּבַּטְבָלאֹות ֶׁשל ָּכל ְּכתֶֹבת ְלֵעיל

ְוָכאן , ַיַחס ַלֵחֶלק ֶׁשֵהן ְמַקְּבלֹותּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכֶׁשַהְּנֵקבֹות ְמַקְּבלֹות ֶאת ַהּמֹוִחין ֵהן ִנְנָסרֹות ְּב

  ַהִחּתּוְך ִיְהֶיה קֹוֶדם ַּבֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשָּׁשם , ִנְרֶאה ָמַתי ֵהן ְמַקְּבלֹות ָּכל ֵחֶלק ְוִנְנָסרֹות ְּבַיַחס ֵאָליו

   .ְוַאַחר ָּכְך ַּבֲחָלִקים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשל ָרֵחל, ּקֹות ֵלָאה ְוֶכֶתר ְּדָרֵחלְּדֻב  

ְּבַׁשֲחִרית ְּפִניִמּיּות , זֹו ָעַרְכנּו ַאְרַּבע ְּפָעִמים ִּכי ֵיׁש ַאְרַּבע ְּכתֹובֹות ֶׁשְּמַכְּוִנים ָּבֶהן

ֶאת ִמְנָחה ְוַעְרִבית , ְוֵיׁש ַּכָּמה ֶהְבֵּדִלים ֵּביֵניֶהן, ּומּוָסף ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות, ְוִחיצֹוִנּיּות

ְוֵהן , ִּכי ֵהן ַמְלִּביׁשֹות ַעל ַהּמֹוִחין ְּדַׁשֲחִרית יֹוֵתר ְּבִחיצֹוִנּיּות, תֹוְך ַהִּצּיּוִרים ֶׁשל ַׁשֲחִריתָּכַלְלנּו ְּב

ָלֵכן , ּוַמה ֶּׁשַּמְׁשִליִמים ְּבַׁשֲחִרית ַּבּׁשֹוָפר ַמְׁשִליִמים ָּבֶהן ַאַחר ָזְכֵרנּו. ְּבאֹותֹו ֵסֶדר ְּכמֹו ְּבַׁשֲחִרית

ִּכי ַהּׁשֹוָפר ַמְׁשִלים ְלַׁשֲחִרית ְוַאַחר ָזְכֵרנּו , ַּבּׁשֹוָפר ְוַאַחר ָזְכֵרנּו, נּו ַּבַּטְבָלאֹות ֶׁשל ַׁשֲחִריתָּכַתְב

', א ְונּוְק"ַהַּטְבָלאֹות ַמְראֹות ַרק ֶאת ְּכִניַסת ַהּמֹוִחין ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְלז. ַמְׁשִלים ְלִמְנָחה ַעְרִבית

  יֹוְצִאים ' ְוֵכן ַהּמֹוִחין ֶׁשל יֹום א, ֵעיל ֶׁשַהּמֹוִחין יֹוְצִאים ְוחֹוְזִרים ׁשּוב ַאַחר ָזְכֵרנּו ּוְבׁשֹוָפרּוֵבַאְרנּו ְל

  .'ְוחֹוְזִרים ׁשּוב ְּביֹום ב  

  

  ִמּיֹום

ְּבָכל 

ַּבַּטְבָלה 

 ַטְבָלה



שופר

שֱקוִדם

מוסף,

ואחר

זכרנו

יום�ב'

שופר

שֱקוִדם

מוסף,

ואחר

זכרנו

יום�א'

באהבה

יום�א'

באהבה

יום�ב'

זכרנו
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שֱקוִדם

מוסף
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  יםַהִּכּפּוִר יֹום ַעד ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְנִסיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

צד 

  

 ת"תשר ,ַעְצָמם ְּבתֹוְך ְּפָרִטי ֵּפרּוט ֹודע ָלֶהם ֵיׁש ׁשֹוָפר ִּבְתִקיַעת ְלָרֵחל ְונֹוֵתן ְמַקֵּבל א"ֶׁשז

 'ג ֶׁשל ֵּפרּוט ֵיׁש ְוֵכן .י"נה ְּכֶנֶגד הּוא ת"ְותר ,ת"חג ְּכֶנֶגד הּוא ת"תש ,ד"חב ְּכֶנֶגד הּוא

 ְּפִניִמּיּות ְמִביִאים מּוָסף ֶׁשּקֹוֶדם ָהִראׁשֹוִנים ת"תר ת"תש ת"ְּבתשר ,ת"ְותר ת"ְותש ת"תשר

 ְוֵכן .ְפִניִמּיּותִּד ְּפִניִמּיּות ְמִביִאים ּוַבְּׁשִליִׁשִּיים ,ְפִניִמּיּותִּד ִחיצֹוִנּיּות ְמִביִאים ַּבְּׁשִנִּיים ,ְּדִחיצֹוִנּיּות

 ּותִחיצֹוִנּי ְמַכְּוִנים ְּדִזְכרֹונֹות ִּבְתִקיעֹות ,ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ְמַכְּוִנים ַמְלֻכּיֹותְּד ִּבְתִקיעֹות ְּבמּוָסף

 ִּבְזַמן ֵחֶלק ָּכל ַהּמֹוִחין ֶאת ְמַקֵּבל א"ְוַהז ,ְפִניִמּיּותִּד ְּפִניִמּיּות ְמַכְּוִנים ְּדׁשֹוְפרֹות ּוִבְתִקיעֹות ,ְפִניִמּיּותִּד

   ַאֲחרֹוָנה ְתִקיָעהִּב ַהּׁשֹוָפר ִּבְזכּות ֶׁשָּבִאים ַהֲחָדִׁשים ַהּמֹוִחין ֶאת 'ַלּנּוְק ַמְׁשִּפיַע ְוהּוא ,ֶׁשּלֹו ַהְּתִקיָעה

  .ְוֵחֶלק ֵחֶלק ָּכל ת"תר ֶׁשל  

 ִּבְפִניִמּיּות ֵּבין ,ַּבֲחָזָרה ּוֵבין ְּבַלַחׁש ֵּבין ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ְּמַכְּוִניםֶׁש ַׁשֲחִרית ִּבְתִפַּלת ,ֵּבאּור

 ;ֶׁשִּנְקָרִאים ָּבעִֹבי ְּדָרגֹות 'ג עֹוד ָלּה ֵיׁש ',ב ְּדיֹום ּוְבִחיצֹוִנּיּות ִּבְפִניִמּיּות ּוֵבין 'א ְּדיֹום

 ֵאּלּו ְּדָרגֹות 'ג ּוְמַכְּוִנים ,ְפִניִמּיּותִּד ְפִניִמּיּותּו ,ְפִניִמּיּותִּד ִחיצֹוִנּיּות ,ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות

   ִּבְכָללּות ְמַכְּוִנים ּוְבמּוָסף .רׁשֹוָפ ִבְתִקיַעתּו ,ַהּמֹוִחין ֶאת ְמַקֵּבל א"ְּכֶׁשז ְּבַאֲהָבה ַעד ְּבַׁשֲחִרית

  .ְּכִדְלַקָּמן ְמָפְרִטים מּוָסף ֶׁשל ּוַבּׁשֹוָפר ,ְּבִחינֹות 'ג ֲעבּור  

' מֹוִציִאים ֵמַהּנּוְק, ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף' ת א"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל תשר, ִּבְתִקיַעת ׁשֹוָפרַהַּכָּונֹות 

' וביום ב, מוציאים את האחור דאחור' ביום א(, ְּדִחיצֹוִנּיּותְּפִניִמּיּות ְּבָלה ֶׁשל ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשִהיא ִק

ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד " ּוְמַכְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפ,)מוציאים את האחור דפנים ואחור דחיצוניות כדלעיל

ְּפִניִמּיּות  ֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ַהֲחָדִׁשים ֶׁשל ּומֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין ַהְיָׁשִנים, ק"ג ְּדא"ב ס"ע

ה "א ְּבג"ה ְּדז"ַמְכִניִסים ְלבג' ת א"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר, א"ְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז, ְּדִחיצֹוִנּיּות

, ְּדִחיצֹוִנּיּותְּפִניִמּיּות ֶׁשל , ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"י ֶׁשל ַהּמֹוִחין ַהְיָׁשִנים ֶׁשֶהֱעֵלנּו ֶׁשז"ּוְגבּורֹות ְּדדת

, א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז"ת מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת"ִּבְתרּוָעה ְּדתשר', א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז

, ה ֶׁשְּכָבר ִנְכָנס"ַהבגא ֶאת ָּכל ַהּמֹוִחין ַהְיָׁשִנים חּוץ ֵמ"ד ְּדז"ּוִבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ַמְכִניִסים ְלחב

ְּפִניִמּיּות ֶׁשל  ְוַהּכֹל ,א ַּגם ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשָּבאּו ִּבְזכּות ַהּׁשֹוָפר"ד ְּדז"ּוַמְכִניִסים ְלחב

ת "ִקיָעה ְּדתשַהְינּו ִּבְת, א"ת ְּדז"א ְלחג"ד ְּדז"ּדֹוִחים ֶאת ָּכל ַהּמֹוִחין ֵמחב' ת א"ְּבתש. ְּדִחיצֹוִנּיּות

, ת ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת"ּוִבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש, ת ּדֹוִחים ִלְגבּוָרה"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש, ּדֹוִחים ְלֶחֶסד

  ַהּמֹוִחין

 ְּבֶיֶתר

ֵסֶדר 



  ַהִּכּפּוִרים יֹום / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

צה 

  ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ' ַמֲעִביִרים ְלנּוְקּו, ת"ַקִּוים ְּכמֹו ְּבתש' א ְּבג"י ְּדז"ּדֹוִחים ֶאת ֶזה ְלנה' ת א"ּוְבתר

  .ת ְּבַיַחס ַלּמֹוִחין ַהַּׁשָּיִכים ֵאָליו"ת תר"ת תש"ֵסֶדר ֶזה הּוא ְּבָכל תשר. ְועֹוִׂשים ְנִסירֹות, ת"ֶׁשל תר 

 ,ּוְתבּוָנה ִאָּמא ֶזה ְּדָאחֹור ָאחֹור ַהָּׁשָנה ְּדָכל ,ַהָּׁשָנה ְלָכל ַהָּׁשָנה רֹאׁש ֵּבין ִחּלּוק עֹוד

 ַרק ְּבַאֲהָבה ַעד 'א ְּביֹום ְמַכְּוִנים ָאנּו ַהָּׁשָנה ּוְברֹאׁש ,ס"ְויש ַאָּבא ֶזה ְּדָאחֹור ּוָפִנים

 ְוקֹוֵנה ְּבגֹוֵמל ס"ְויש ְּדַאָּבא מֹוִחין ּוְמִביִאים ,ְּדִחיצֹוִנּיּות ָאחֹור ַרק 'ב ּוְביֹום ,ְּדָאחֹור ָאחֹור

 ,ִלְׁשַנִים ַעְצמֹו ְּדָאחֹור ָהָאחֹור ֶאת יםֶׁשְּמַחְּלִק ַהָּקָצר 'ש"ָהרש ִסּדּור'ְּב ַהַהָּגָהה ּוְמָבֵאר ,ַהּכֹל

   ֶזה ֶּדֶרְך ַעל ְוֵכן ,ּוְתבּוָנה ִאָּמא ִיָּקֵרא ֶׁשּבֹו ְׂשמֹאל ְוַצד ,ס"ְויש ַאָּבא ִיָּקֵרא ֶׁשּבֹו ָיִמין ַצד

  .'ב ְּביֹום ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּבָאחֹור  

ם ֶדא קֹוָּמִאא ְוָּבל ַאין ֶׁשִחֹוּמי ַּבִנ ֵׁשִחּלּוף ׁשֵּיֶׁש, הָנָּׁשל ַהָכְל ַהָּׁשָנה ין רֹאׁשק ֵּבּוּלד ִחעֹו

ם ֶדקֹוְו. ן"בן ְּד"בה ּו"ם מא ֵה"ֹוִחין ְּדִאָּמּמַהְו. ה"מן ְּד"בה ּו"ם מֹוִחין ְּדַאָּבא ֵהּמַה. היָרִסְּנַה

ים ִנְּוַכא ְמָּבַאין ְּדִחמֹוה ְּביָרִסְּנַּב ֶׁשְךָּכ. ה"מ ְּדן"בּו, ן"בה ְּד"ל מין ֶׁשִחֹוּמים ַהִפְּלַחְתע ִמַמת ְׁשיַאִרְק

ם ֶדקֹו ַהָּׁשָנה רֹאׁשְבּו. ה"מן ְּד"בּו, ן"בן ְּד"ים בִנְּוַכא ְמ"ָּמִאין ְּדִחמֹוְבּו, ן"בה ְּד"מה ּו"מה ְּד"מ

. ה"מן ְּד"בה ּו" מ,א"זא ְּדייָׁשי ֵרֵּבל ַּג ַעיםִלעֹו ֶׁשאָּבַאין ְּדִחמֹוים ְּבִנְּוַכְמף ּוּוּלב ִחּוה ׁשָיְהה ִניָרִסְּנַה

ר ַחַא ְו.יןִחֹוּמת ַהמֹות ְׁשה ֶאָּנַׁש ְמה זֹוָנָּוַּכ. ן"בן ְּד"בה ּו" מלֵחָרה ְוָאֵלים ְלִסָנְכִּנ ֶׁשא"ָּמִאין ְּדִחמֹוְבּו

א ָּבַאין ְּדִחמֹוְּבֶׁש, עַמת ְׁשיַאִרְק ִּבמֹוף ְּכּוּלה ִחָיְהב ִנּור ׁשָפֹוּׁשים ַּבִנָפין ְּדִחֹוּמים ַהיִעִּגַּמֶׁש ְּכְךָּכ

  ת ֶרֶתכֹוק ְּבָּיֻדְמַּכ. ה"מן ְּד"בּו, ן"בן ְּד"ים בִנְּוַכא ְמ"ָּמִאין ְּדִחמֹוְבּו, ן"בה ְּד"מה ּו"מה ְּד"ים מִנְּוַכְמ

  .ת"ים דתשרִרָבְׁש ִלׁש"ַּׁשַרָה  

 ֶׁשרֹאׁש ֵּכיָון .ו"ָהרי ַּכָּוַנת ֶׁשִּנְקֵראת ,ַהָּיִמים 'ְּבב ְּדַׁשֲחִרית ָרהַוֲחָז ְּבַלַחׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ַּכָּוָנה עֹוד

 ְּתִחַּלת ֶׁשל ַאָּתה ְּבָּברּוְך ו"רי ְּפָעִמים 'ה ְמַכְּוִנים ,ו"רי ְּבִגיַמְטִרָּיא ּוְגבּוָרה ,ִדין יֹום הּוא ַהָּׁשָנה

   ,ו"רי ְּפָעִמים 'ב ְמַכְּוִנים ְּבָּברּוְך ,ַלֲאִצילּות ִמְּבִריָאה תַלֲעלֹו 'ַלּנּוְק ַלֲעזֹר ,ְּדַׁשֲחִרית ָהֲעִמיָדה

  .ו"רי ְּפָעִמים 'ג ְמַכְּוִנים ּוְבַאָּתה  

  יֹום ַהִּכּפּוִרים

ַפְרצּוף  ֶׁשְּמַכְּוִנים ּבֹו ֵּבין ְּבָּבעִֹבי ָצִריְך ְלַהְקִּדים ִּבְקָצָרה ֶׁשָּכל ַּפְרצּוף יֹום ַהִּכּפּוִריםִעְנַין 

.  ֶׁשֲעַדִין לֹא ִּדַּבְרנּו ָּבּהָּבעִֹביְּפָרִטית  ֵיׁש לֹו עֹוד ֲחֻּלָקה, ַהָּיִמים ּוֵבין ְּבַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ֵיׁש

 ׁשֵי

 ֵיׁש

ְלָהִבין 
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צו 

ע ָׁשֵלם "ק ְואבי"ָּדה ֵיׁש ָלּה אְנֻקְוָכל , ְנֻקּדֹותזֹו ִהיא ֶׁשל ֲחִמָׁשה ַּפְרצּוִפים ַהִּנְקָרִאים ָחֵמׁש  ֲחֻּלָקה

ְוַהַּכָּונֹות ֶׁשָּלנּו . ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶאת ִעְנַין ָהעִֹבי, ַהְינּו ֲחִמָּׁשה עֹוָלמֹות ַוֲחִמָּׁשה ַּפְרצּוִפים, ְךָּבאֶֹר

ק " ֵיׁש אָּבעִֹביא ַהֶּזה "ּוְבתֹוְך ַהז, ָּבֳעִביא " ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת זָּבעִֹבי ָהְרִביִעית ְּנֻקָּדהְּבָכל ָמקֹום ֵהן ַּב

ֶׁשָהיּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוְמַכְּוִנים ָּבֶהם ָּכל ' א ְונּוְק"ְוַהז. ַּפְרצּוִפים ָּבאֶֹרְך ֶׁשָּׁשם ָאנּו ְמַכְּוִנים' ע ְוה"ְואבי

ְּדָׁשָנה ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית' א ְונּוְק"ִנְקָרִאים ז, ַהחֶֹדׁש ַעד ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת

ן ָהֵאּלּו ֶׁשל "ּוְבזו. ָּבעִֹביא ַהְּכָלִלי "ֶׁשְּבתֹוְך ִחיצֹוִנּיּות ז' א ְונּוְק"ְוֵהם ִּבְבִחיַנת ז, זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ֶׁשָּלַמְדנּו יְּכִפ ,ְוִחיצֹוִנּיּות  ֶׁשל ְּפִניִמּיּותָּבעִֹביִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית ְמָפְרִטים עֹוד ֲחֻּלקֹות 

 ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדַּפְרצּוף ָהְרִביִעית ְנֻקָּדה ְפִניִמּיּותִּד 'ְונּוְק א"ז ַּגם ְוֵיׁש .ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְּבַכָּונֹות

 ַהְּגבּוָרה ְּדַפְרצּוף יתַהֲחִמיִׁש ְנֻקָּדהִּד 'ְונּוְק א"ז ַּגם ְוֵיׁש ,ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ַרק ָּבֶהם ֶׁשְּמַכְּוִנים ,ַהְּזַמִּנים

 ַרק ָּבֶהם ֶׁשְּמַכְּוִנים ,ָּבֳעִבי ַהְּכָלִלית 'נּוְק ֶׁשְּבתֹוְך 'ְונּוְק א"ז ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ,ַהְּזַמִּנים ְּדַפְרצּוף זֹו ְּדָׁשָנה

 ,ַהְּזַמִּנים ְּדַפְרצּוף זֹו ְּדָׁשָנה בּוָרהַהְּג ְּדַּפְרצּוף ְׁשִליִׁשית ְנֻקָּדהְּד 'ְונּוְק א"ז ַּגם ְוֵיׁש ,ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום

 השנה כל( .ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ַרק ָּבֶהם ֶׁשְּמַכְּוִנים ,ָּבעִֹבי ַהְּכָלִלית ִאָּמא ֶׁשְּבתֹוְך 'ְונּוְק א"ז ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם

   ,החמישית בנקודה הנשים מצוות ידי על מאליו נעשה והתיקון ,ומקום מקום כל של הרביעית בנקודה מכונים אנו

  ).בנפרד החמישית נקודה על מכונים הכיפורים וביום  

ְּכמֹו ְּבָכל '  ַוֲעִמיָדה ַקִּדיׁש ְקֻדָּׁשה ְוכּוְקִריַאת ְׁשַמעיֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכְּוִנים ֶאת ַּכָּוַנת 

. ְוִיחּוד ְּבִׂשים ָׁשלֹום, ְזִקיפֹותג ְּדֶכֶתר ִּבְכִריעֹות ּו"ב חו"ִעם ֲחֻּלָקה ֶׁשל חו, ַׁשָּבת

ְוַרק ְמָפְרִטים יֹוֵתר ֶאת ַהְּנִסיָרה ֵּכיָון ֶׁשְּמַנְּסִרים ַּגם ', ּוְמַכְּוִנים ְנִסיָרה ְוִזּוּוג ְּבֵחיק ַאָּבא ְוִאָּמא ְוכּו

ַעל ְיֵדי , ת ָּכל ַהְּסִפירֹות ֶׁשל ָרֵחלּוְבָזְכֵרנּו ְמַנְּסִרים ֶא, ְּבֵתַבת ְּבַאֲהָבה ְמַנְּסִרים ֶאת ֵלָאה, ְּבָזְכֵרנּו

ְוֵיׁש עֹוד ַּכָּוָנה ֶׁשּדֹוָמה . ְוַהּכֹל ַּבְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹוָתּה ְּתִפָּלה. ֶׁשָאנּו ְמַחְּלִקים אֹוָתם ִמֶּכֶתר ַעד ַמְלכּות

ִּבין ַאַחר ַהְּנִסיָרה ְלָהִביא ֶאת ַהּמֹוִחין ְּכֶׁשַּמֲעִלים ַמִּיין נּוְק, ְוׁשֹוָנה ִמָּכל ַהָּׁשָנה, ִּבְמַעט ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה

ּוַמֲעִלים ֶאת ֶזה ַיַחד , מֹוִציִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשִּנְכְנסּו ְלָרֵחל ְוֵלָאה ַּבְּנִסיָרה, ְּדָפִנים

ֶׁשַּמֲעִלים , ֹוֶנה ִמְּתִפּלֹות ַׁשָּבת ְוחֹולְוֶזה ׁש, א"ִעם ַהּמֹוִחין ָּפִנים ְּדָאחֹור ֶׁשִּנְמָצִאים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז

ּוִמּׁשּום ָּכְך ְּבֶמֶלְך . א ְולֹא מֹוִציִאים ִמָרֵחל ְוֵלָאה"ַרק ֶאת ַהּמֹוִחין ָּפִנים ְּדָאחֹור ֶׁשַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז

ם ַעַּטַה[ .ְּבִחינֹות ְּכמֹו ָּכל ַהָּׁשָנה' ק גְולֹא ַר, ַּגם ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור', עֹוֵזר ָהִאָּמא נֹוֶתֶנת ָיָׁשר ַלּנּוְק

 ְךֶרין צֹ ֵאְךם ָּכּוּׁשִמּו, יִּתִמים ֲאִנים ָּפיִאִבים ְמִנָפין ְּדִחיא מֹוִבָהים ְלִלעֹוֶׁשה ְּכָנָּׁשל ַהָכְּבא ֶׁשה הּוֶזְל

ִּבְתִפּלֹות 
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צז 

, רחֹוָאים ְּדִנָּפת ַהק ֶאים ַרִלֲעַמּו, ן"מ ְלתֹולֹוֲעַהה ְליָרִסְּנַּב' קּוּנס ַלָנְכִּנר ֶׁשחֹוָאת ָהיא ֶאִצהֹוְל

ק א ַרבֹי ָיִּתִמֲאים ָהִנָּפי ַהִּכ, יִּתִמים ֲאִנים ָּפיִאִבא ְמלֹ, יםִניא ָּפִבָהים ְלִלעֹוֶׁשה ְּכָנָּׁש ַהאׁשרְֹבּו

', ְקּוּנַהיא ֵמִצהֹוְלל ּוּכֹת ַהת ֶאלֹוֲעַה ְליְךִרין ָצִחל מֹוג ֶׁש סּותֹות אֹויא ֶאִבָהים ְלִלעֹוֶׁשק ְּכַרְו, תֹוּכֻסְּב

ל ת ָּכים ֶאִלֲעַמים ּויִאִצמֹו, ק"אג ְּד"ב ס"ער ֵמחֹויא ָאִבָהים ְלִלעֹוֶׁשע ְּכַמת ְׁשיַאִרְקים ִּבִארֹו ֶׁשמֹוְּכ

י ִּתִמים ֲאִנָפין ְּדִחיא מֹוִבָהים ְלִלעֹוי ֶׁשל ִּפף ַעיֹום ַהִּכּפּוִרים ַאְבּו. 'ְקנּוא ְו"ז ְלסּוְנְכִּנין ֶׁשִחֹוּמַה

ר חֹוָאן ְּבִיַד ֲענּוְחַני ֲאֵרְׁש ִּתׁשֶדל חֹי ֶׁשִלָלְּכב ַהָּצַּמַּבן ֶׁשיָוֵּכ, תּוּייִמִנְפים ִּבִנְּוַכְּמה ֶׁשָּלִפְּתת ַהבֹותֹוְכִּב

  ת ַאְּפ'ר ַהֵאָב ְמְךָּכ. הָנָּׁש ַהאׁשרֹה ְלֶמֹוּד' ְקּוּנַהם ֵמֶלֶּצת ַהים ֶאיִאִצמֹו, י יֹום ַהִּכּפּוִריםֵרֲחד ַאַע

  .]'הֶדָּׂשַה  

 ַהֲחִמיִׁשית ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְנֻקָּדהִּד' א ְונּוְק"ַהּיֹום ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית ְמַכְּוִנים ְּבז

, יןֶׁשְּמַקְּבִלים מֹוִחין ִמַּמְלכּות ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִא, ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

. ת ֶׁשִהִּגיַע ֵמֵאָליו ִעם ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום"ִּדישסו' ּוְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת ִיְׂשָרֵאל ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ַּגְדלּות א

  א  ַהֲחִמיִׁשית ּוְלָהִביא ָלֶהם מֹוִחין ֵמַאָּבא ְוִאָּמִּדְנֻקָּדה' א ְונּוְק" ְּבזּוְבַׁשֲחִרית ּומּוָסף ַמְמִׁשיִכים ְלַכֵּון

  .ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ַּבַּטְבָלה ְלַהָּלן, ַעד ֶׁשֵהם ַמִּגיִעים ַּבֲחָזַרת מּוָסף ַלֶּכֶתר ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין, ִעָּלִאין  

בּוָרה ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית ְּדַפְרצּוף ַהְּגְפִניִמּיּות ִּד' א ְונּוְק"ִמְנָחה ְוַלַחׁש ִּדְנִעיָלה ְמַכְּוִנים ְּבז

ת ְוַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין ְּכִפי "ּוְמִביִאים ָלֶהם מֹוִחין ִמישסו, ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ְנֻקָּדה ְפִניִמּיּותן ִּד"ץ ִּדְנִעיָלה ְמַכְּוִנים ַּגם ַּבזו"ּוַבֲחָזַרת ַהַּׁש, ֶׁשִּנְרֶאה ֶאת ַהְּכתֹובֹות ַּבַּטְבָלה ְלַהָּלן

י "ת ְונה"ְּכֶׁשעֹוִלים ְלחג, ן ִּדְנֻקָּדה ַהְּׁשִליִׁשית"ְוַגם ַּבזו, ן ִּדְנֻקָּדה ַהֲחִמיִׁשית"ְוַגם ַּבזו, ִביִעיתָהְר

ן ִּדְנֻקָּדה ָהְרִביִעית "ּוִבְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר ְּבֵתַבת ֶאָחד ְמַכְּוִנים ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשל זו, ַּדֲאִריְך ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשִּבְכָללּות ָּכל ַהְּנֻקָּדה , י ַּדֲאִריְך"ת ּונה"ן ִּדְנֻקָּדה ַהֲחִמיִׁשית ִּבְמקֹום חג"ִעם זו

 ְנֻקָּדהן ִּד"ָלֵכן ַמֲחִׁשיִבים ֶאת ַהזו,  ִהיא ְנֵקָבהָּבעִֹבי ִהיא ָזָכר ְוַהְּנֻקָּדה ַהֲחִמיִׁשית ָּבעִֹביָהְרִביִעית 

ּוְבִׂשים ָׁשלֹום ִּדְנִעיָלה . ּוְמַזְּוִגים אֹוָתם', ן ִּדְנֻקָּדה ַהֲחִמיִׁשית ְּכנּוְק"ְוֶאת ַהזו, א"ָהְרִביִעית ְּכז

  ן ְלָכל ֶאָחד "ְּבִחינֹות ַהזו' ְועֹוֶלה ְלג, ְמַכְּוִנים ִזּוּוג ָרִגיל ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּכמֹו ְּבָכל ִׂשים ָׁשלֹום

  .ְּבִנְפָרד  

ְועֹוִׂשים '  ַּגם ְּבַלַחׁש ִּדְנִעיָלה ְוַגם ַּבֲחָזָרה ֶׁשחֹוְתִמים ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקְמֻיֶחֶדתִנים ַּכָּוָנה ֵכן ְמַכְּו

ן "ְוַגם ֲעבּור ַהזו, ן ֶׁשל ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹוָתּה ְּתִפָּלה"ְוַכָּוָנה זֹו ִהיא ַּגם ֲעבּור ַהזו, אֹותֹו ְּכִלי

ְּכֶׁשִּמְתַקֵּדׁש 

ִּבְתִפַּלת 

ְּכמֹו 
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ַּכָּוָנה זֹו ְמַכְּוִנים ְּבַלַחׁש ִּדְנִעיָלה ִּבְנִסיַרת , ְרִביִעית ֶׁשִּכַּוּנּו ָּבֶהם ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנהְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָה

  ּוַבִּזּוּוג ֶׁשל , ּוַבֲחָזָרה ִּדְנִעיָלה ְמַכְּוִנים ֶאת ֶזה ִּבְנִסיַרת ְּבַאֲהָבה, ְּבַאֲהָבה ּוַבִּזּוּוג ֶׁשל ִׂשים ָׁשלֹום

  .ּוַבִּזּוּוג ֶׁשל ִׂשים ָׁשלֹום, רְקֻדַּׁשת ֶּכֶת  

ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשָּׁשם עֹוִלים ְלצֶֹרְך , ס ּוְתבּוָנה"זֹו ּדֹוָמה ְקָצת ַלִּזּוּוג ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבחֹול ְּבֵחיק יש

ְוֵכן ָׁשם ְמַתְּקִנים ֶאת ַהְּכִלי , ְוֵכן ָׁשם ְמַכְּוִנים זֹאת ַאֲחֵרי ַהְּנִסיָרה ְּכמֹו ָּכאן. ִזּוּוג ֶזה ְוֵכן ָּכאן

  '  ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקחֹוְתִמים ֶׁשיֹום ַהִּכּפּוִרים ְנִעיַלת ֶׁשל ַהֲחִתיָמהְוָכאן ֶזה סֹוד ', ֶׁשל ְיסֹוד ַהּנּוְק

   .םֹוּיף ַהסֹוה ְּבָדסֹוי ְיֵתְל ַּדְנִעיַלתן ַמְזִּב, ֹו ְּכִליְועֹוִׂשים אֹות  

 ְׁשֵני ְּדֵיׁש ,ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶׁשל ַהחֹוָתם ֶאת ְלַהְׁשִלים ְמַכְּוִנים ָהֲעָרָבה ַּבֲחָבַטת ַרָּבא

 ְּפִניִמי חֹוָתם ֵיׁש ,ְּכִלי אֹותֹו ְועֹוִׂשים 'ַהּנּוְק ְיסֹוד ֶאת ְּכֶׁשחֹוְתִמים חֹוָתמֹות

 ְּדִחיצֹוִנּיּות ן"ְּבזו ְמַכְּוִנים ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ,ָלִיםְירּוָׁש ֶׁשִּנְקָרא ִחיצֹון חֹוָתם ְוֵיׁש ,ִצּיֹון ֶׁשִּנְקָרא

 ֶׁשִּנְקָרא ַהִחיצֹון ֶאת ְמַכְּוִנים ַרָּבא ּוְבהֹוַׁשְעָנא ,ִצּיֹון ֶׁשִּנְקָרא ַהְּפִניִמי ֶאת ַרק ָהְרִביִעית ְנֻקָּדה

 ּוַבֲהָרַמת ,ְירּוָׁשַלִים חֹוַתם ֶׁשל ך"מנצפ אֹוִתּיֹות 'ה ְמַכְּוִנים ָהֲעָרָבה ֲחָבטֹות 'ּוְבה ,ְירּוָׁשָלִים

 ַלְּנִׁשיִקין ּדֹוֶמה ,ָהְרִביִעית ְנֻקָּדה ְּדִחיצֹוִנּיּות ן"ַהזו ֲעבּור ַהְּכָלִלִּיים ַהְּנִׁשיִקין ֶאת ְמַכְּוִנים ָהֲעָרבֹות

   .ך"מנצפ אֹוִתּיֹות 'ה ְּכֶנֶגד ְנִׁשיִקין ְּבִחינֹות 'ה ּוְמַכְּוִנים ,ֶאְמָצִעּיֹות ִּבְבָרכֹות ְּבחֹול ֶׁשְּמַכְּוִנים

  .ַהְּנִׁשיִקין ַעל ַהְמַרְּמזֹות ְׂשָפַתִים ְׁשֵּתי ֶׁשֵהן ְוהֹוד ֶנַצח ְּבסֹוד ִהיא ְוָהֲעָרָבה  

ַּכָּוָנה 

 ְּבהֹוַׁשְעָנא
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ק 
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קא 

  

  

ֶׁשַהּמֹוִחין ַאף ַעל ִּפי , א ְּבִאָּמא ִעָּלָאה"יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכְּוִנים ֶאת ְּכתֹובֹות ַהָחְכָמה ְּדז

ְּדיֹום ַהִּכּפּוִרים ִּבְכָללּותֹו הּוא אֹור ֶׁשל ִאָּמא , ֵהם ַּגם ֵמַאָּבא ְוַגם ֵמִאָּמא ֶׁשְּבָכל ַּדְרָּגה

 ֶאת ַהַּטַעם 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ְּבַמֲאַמר ל "ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמָהֲאִריַז, ִעָּלָאה

   ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים רֹוִאיםְוֵכן . ְועֹוִׂשים ַהָּתַרת ְנָדִרים, ם ְּבַטִּלית ְּבֵליל יֹום ַהִּכּפּוִריםֶׁשִּמְתַעְּטִפי

  .]ָּבעִֹביֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִאָּמא ַהְּכָלִלית ,  ְׁשִליִׁשיתְּנֻקָּדהֶׁשְּמַכְּוִנים ַּב  

 ְלַהְפִריד מֹוִחין ְלַהְמִׁשיְך ְוִאָּמא ַאָּבא ְלַזֵּוג ִניםְמַכְּו ,ַבֵּׁשם ָאָּנא ְּפָעִמים 'ְּבג ָהֲעבֹוָדה

 ַהָּגדֹול ַהּכֵֹהן ְּבִוּדּוי .ָהֲעֹונֹות ּוְלַתֵּקן ,ִנְׁשמֹוֵתינּו ֶׁשְּבָׁשְרֵׁשי ֵמַהַּפְרצּוִפים ַהְּקִלּפֹות ֶאת

   ִמְּבִחיַנת ִהיא ַהַהְמָׁשָכה ,ֲהִניםַהּכֹ ָּכל ֲעבּור ַּבִּוּדּוי .י"נה ִמְּבִחיַנת ִהיא ַהַהְמָׁשָכה ,ְלַעְצמֹו

  .ד"חב ִמְּבִחיַנת ִהיא ַהַהְמָׁשָכה ,ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ָּכל ֲעבּור ַּבִּוּדּוי ,ת"חג  

ִּבְתִפּלֹות [

 ְּבֵסֶדר



  ְוהֹוַׁשְענֹות םַנֲענּוִעי / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קב 

ז מבאר מדוע במוחין "א סימן י"ראובן סופר שליט' ג המקובל ר"מהרה' חידושים וביאורים לראש השנה' בספר

דכל , ובמוחין דפנימיות של יום הכיפורים יש זווגים, ווג עד שמיני עצרתה אין ז"דחיצוניות נקודה הרביעית של ר

  הטעם שהזווג נדחה עד שמיני עצרת הוא בגלל חטא אדם הראשון שגרם לדחות את הזווג מראש השנה לשמיני 

  . וחטא אדם הראשון פגם רק בחיצוניות העולמות ולא בפנימיות, עצרת  

 את שמבאר א"שליט הלל משה יעקב 'ר המקובל ג"הרה מאת מאמר ,ה"ח 'לגני באתי' ספר בסוף עיין

 בשמיני שמכונים שם ומחדש .ארוכה אחת תפילה בבחינת הם איך עצרת שמיני עד השנה מראש הכוונות

 דחיצוניות ן"זו עם הרביעית נקודה דחיצוניות ן"זו זווג גם ,הרביעית נקודה דחיצוניות ן"זו זווג מלבד עצרת

 מוחין נותנים באהבה עד השנה שבראש שם מבאר ועוד .בפנימיות בנעילה שמכונים כמו ,החמישית נקודה

 שמיני של והזווג שעברה שנה של ן"זו עבור הוא עצרת שמיני עד ואילך ומבאהבה ,הנכנסת השנה של א"לז

   ,זו מכונה בו חזר ש"שהרש קל עמוד שם 'וביאורים חידושים'ב ועיין .שנתים לפני של ן"זו עבור הוא עצרת

  .הנוכחית השנה של והכל  

  ַנֲענּוִעים ְוהֹוַׁשְענֹות

ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוְמִביִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֶּדֶרְך ן "ַמְמִׁשיִכים ְלַכֵּון ֲעבּור ַהזו

ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית ְוַהָּפִנים הּוא ִּבְבִחיַנת ָיִמין ֶׁשל ִחיצֹוִנּיּות , ן"ִהְתַּפְּׁשטּות ַהֲחָסִדים ְּבזו

 הּוא ְּבִבְרַּכת ְּבֻסּכֹותֵסֶדר ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ְוַהֲחָסִדים , ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

, ֲחָסִדים' ים ַעל הִמיִנים ְמַרְּמִז' ַהד. ַהּלּוָלב ּוְבַנֲענּוֵעי ַהּלּוָלב ּוַבַהָּקפֹות ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ַּבַּטְבָלה

ָהֶאְתרֹג הּוא ְּבסֹוד ֲעֶטֶרת . א"ם ְּדז"ת נהי"ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות חג, ּוְכָללּות ִּדְכָללּות, ּוְכָללּוָתם

ְוַהּלּוָלב הּוא ְּבסֹוד ְיסֹוד , ֲעָרבֹות ֵהן ֶנַצח ְוהֹוד' ּוב, ת"ֲהַדִּסים ֵהם ְּבסֹוד חג' ג, ]ַמְלכּות[ַהְיסֹוד 

ּוְבַנֲענּוֵעי ַהּלּוָלב , א ֶׁשַהֲחָסִדים ִמְתַּפְּׁשִטים ּבֹו"ְוָהָאָדם ַהְמַנֲעֵנַע הּוא ְּבִחיַנת ז,  ִנְכָלִלים ּבֹוָּלםֻּכֶׁש

ָּבהֹוָלָכה ַמֲעִלים ַמִּיין נּוְקִּבין ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ְוַהַּדַעת ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַעד ַּפְרצּוף ֲאִריְך 

ְוָצִריְך ָלַּגַעת ִעם ְקֵצה ַהּלּוָלב ֶּבָחֶזה ', א ְלנּוְק"ּוָבֲהָבָאה ְמִאיִרים ִמז, א"יִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְלזּוַמְמִׁש

ג "ב ס"ע מדוע מביאים את המוחין מאריך ולא מע"דף ק שנשאר בצ' שמן ששון'ב' ע(. 'ֶׁשָּׁשם ִנְרֶמֶזת ַהּנּוְק

. ולא כמו תמיד, ן דפנים באים בצורה של מוחין דחסדים דפניםוכן יש מקשים מדוע המוחי. ק כמו תמיד"דא

ובסוכות מביאים רק , או בערב יום כיפור, מכח קושיות אלו יש שסוברים שהמוחין דפנים באים ביום כיפור

ויש סוברים שבסכות מביאים מוחין דחסדים ששייכים לטיפת הזיווג שכוללת בתוכה גם מוחין חדשים . חסדים

ְּבֻסּכֹות 



  ְוהֹוַׁשְענֹות ַנֲענּוִעים / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קג 

  ולפי שיטה זו הסוכות מתחיל את , חסדים' כי הטיפה נכללת מה, ן אלו הם בבחינת מוחין דחסדיםומוחי, כידוע

   ).על שער הכוונות לסוכות' ים החכמה'עיין ב, הזיווג של שמיני עצרת  

ַעל ְיֵדי ְו, ק"ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ו, ַהּלּוָלב ּוַבַּנֲענּוִעים ְמִביִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ַהְּפִניִמִּיים

ַעל ְיֵדי . ֲעֶׂשהַמּבּור ִּד, ָדםָא. ם"ָאָדְּבִחינֹות ַמִּקיִפים ְוִסיָמָנם ' ַהַהָּקפֹות ְמִביִאים ג

ק ֶׁשִהְמַׁשְכנּו "ר ֶׁשל ַהו" ַהַהָּקפֹות ִעם ַהּלּוָלב ְמִביאֹות ֶאת ַהַּמִּקיִפים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת גַמֲעֶׂשה

 ֶׁשאֹוְמִרים ִּבְזַמן ַהַהָּקפֹות ְמִביִאים ַמִּקיִפים יֹוֵתר ִּדּבּורְוַעל ְיֵדי . ֶאה ַּבַּטְבָלהְּכִפי ֶׁשִּנְר, ְּבַנֲענּוִעים

א ְלגּוָפא "ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ַהְמָׁשַכת ַמִּקיִפים ֶׁשָּבִאים ִמּגּוָפא ְּדז', ֶעְליֹוִנים ֶׁשָּבִאים ָיָׁשר ֵמָהִאָּמא ַלּנּוְק

ְולֹא ,  ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ַהַהָּקפֹותָהָאָדםְוַהְמָׁשָכָתם ִהיא ַעל ְיֵדי , א"טּות ַהֲחָסִדים ְּבזֶּדֶרְך ִהְתַּפְּׁש', ְּדנּוְק

ַּבַהָּקפֹות ֶׁשל יֹום הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ַּבַּמֲעֶׂשה ּוַבִּדּבּור ְמִביִאים . ַרק ִמּגּוף ָהָאָדם ַעְצמֹו, ִמּכַֹח ַהַּמֲעֵׂשה

ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ַּגם . ַהְּבִחינֹות' ים ֵמַהַהָּקפֹות ֶׁשל ָּכל יֹום ְּבָכל גַגם ַמִּקיִפים יֹוֵתר ֶעְליֹוִנ

  ּוְבִמְצַות ְיִׁשיָבה ַּבֻּסָּכה ְוַהָּקפֹות ִׂשְמַחת . ַהְּבִחינֹות ֶׁשְּבָכל יֹום ּוְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא' ם ַאֲחֵרי ג"ַמִּקיֵפי ל

  .ֹוד ַמִּקיִפים ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ַּבַּטְבָלהּתֹוָרה ַמִּגיִעים ֵמֲאֵליֶהם ע  

 ֲחָסִדים 'ה ְּכֶנֶגד ֶׁשֵהם ,ם"נהי ת"ְלחג ִמְתַחֵּלק ָּבהֹוַׁשְענֹות ַהַּמִּקיִפין ְּכִניַסת

 ַהֵּׁשִני ַּבּיֹום ,ַהֶחֶסד ַמִּקיֵפי ִנְכָנִסים ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום .ִּדְכָללּות ּוְכָללּות ,ּוְכָללּוָתם

 ַּבּיֹום ,ַהֶּנַצח ַמִּקיֵפי ָהְרִביִעי ַּבּיֹום ,ַהִּתְפֶאֶרת ַמִּקיֵפי ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ,ַהְּגבּוָרה ִּקיֵפיַמ

 ְּבַהָּקָפה ַרָּבא הֹוַׁשְעָנא ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ,ַהְיסֹוד ַמִּקיֵפי ַהִּׁשִּׁשי ַּבּיֹום ,ַההֹוד ַמִּקיֵפי ַהֲחִמיִׁשי

 ַהְּגבֹוִהים ַהַמִּקיִפים ֶאת ְלָהִביא ּוַמְתִחיִלים ,ַהַּמְלכּות ַמִּקיֵפי ֶאת ִליִמיםַמְׁש ִראׁשֹוָנה

 ַהַמִּקיִפים ֶאת ַרק ְמִביִאים ָוֵאיָלְך ְׁשִנָּיה ּוֵמַהָּקָפה ,ַהֶחֶסד ִלְבִחיַנת ֶזה ְליֹום ַהַּׁשָּיִכים

 .'ְוכּו ַהִּתְפֶאֶרת ֶאת ּוַבְּׁשִליִשית ,ֶׁשָּלֶהם ָרהַהְּגבּו ֶאת ְׁשִנָּיה ְּבַהָּקָפה ַהְיינּו ,ַהְּגבֹוִהים

   ָהאֹוִתּיֹות ְוִעם ,ֶהֵּקף ְּכִמְנַין ֶׁשעֹוֶלה ,ד"ָלֶמ ף"ָאֶל ְּבִמּלּוי ל"א ֵׁשם ַהָּקָפה ְּבָכל ּוְמַכְּוִנים

  .ַהָּקָפה ְּכִמְנַין עֹוֶלה ְוַהּכֹוֵלל  

  

  

ְּבִבְרַּכת 

 ֵסֶדר



  ְוהֹוַׁשְענֹות ַנֲענּוִעים / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קד 

  

  ְוַגם ְלַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים , ְּבָרָכה ֵהם ַּגם ְּכמֹו ְּבָכל ְּבָרָכה ְּכִדְלַקָּמןֶׁשַּמְמִׁשיִכים ְּבַמְטֵּבַע ַה

  .ּוְמַכְּוִנים ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ָרִגיל ְועֹוֶלה ִלְׁשֵניֶהם, ֶׁשּבֹו ָאנּו ִנְמָצִאים  

ַנֲענּוֵעי ַהְּבָרָכה ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּב, ֶׁשְּמִביִאים ִּבְכתֶֹבת ַהַּנֲענּוִעים ֶׁשָרִאינּו ַּבַּטְבָלה

  , ּוְבַנֲענּוֵעי ַהַהֵּלל ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים, ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים

  .ְוַהַהְמָׁשָכה ִהיא ִמָּמקֹום יֹוֵתר ָּגבַֹּה ִמֶחֶסד יֹוָמא ְּדֻכְּלהּו  

 ְמַכְּוִנים ַהָּיִמים ָּכל ֶׁשל 'א ְּבהֹודּו ,ג"חו ב"ְלחו ַהַהֵּלל ַנֲענּוֵעי ֶׁשל ַהּמֹוִחין ֶאת ְּלִקיםְמַח ֵכן

   זֹו ֲחֻלָּקה ּוְבתֹוְך ,ְּדַדַעת ְּגבּורֹות 'ב ּוְבהֹודּו ,ְּדַדַעת ֲחָסִדים 'ב ְּבָאָנא ,ִּביָנה 'א ְּבָאָנא ,ָחְכָמה

  .ֶׁשְּנָבֵאר ּקֹותַהֲחֻל ְׁשַאר ָּכל ֶאת עֹוִׂשים  

, ִמְזָרח ִּתְפֶאֶרת, ָצפֹון ְּגבּוָרה, ָּדרֹום ֶחֶסד, ְלִפי ַהֵּסֶדר, י"ת נה"ֵכן ַהּמֹוִחין ִמְתַחְּלִקים ְלחג

הֹוָלכֹות ַוֲהָבאֹות ְּכֶנֶגד ְּבִחיַנת ' ּוְמַחְּלִקים ָּכל ַצד ְלג, ַמֲעָרב ְיסֹוד, ַמָּטה הֹוד, ַמְעָלה ֶנַצח

, ְלָמָׁשל הֹוָלָכה ַוֲהָבָאה ִראׁשֹוִנים ֶׁשל ַצד ָּדרֹום ֵהם ְּבִחיַנת ַּדַעת ֶׁשַּבֶחֶסד,  ֶׁשְּבאֹותֹו ַצד,ד"חב

ֵהם ְּבִחיַנת ָחְכָמה ְׁשִליִׁשִּיים הֹוָלָכה ַוֲהָבָאה , הֹוָלָכה ַוֲהָבָאה ְׁשִנִּיים ֵהם ְּבִחיַנת ִּביָנה ֶׁשַּבֶחֶסד

ְוֶזה ְּבֶעֶצם ַהּמֹוִחין ֶׁשָאנּו , ד ָהפּוְך"ח ַהְיינּו חב"ְוֵסֶדר ֶזה ִנְקָרא דב, ָאר ְצָדִדיםְוֵכן ִּבְׁש, ֶׁשַּבֶחֶסד

  , ח ְלַצד ָצפֹון ֶׁשהּוא ְּגבּוָרה"דב, ח ְלַצד ָּדרֹום ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ֶחֶסד"ַהְיינּו דב, ַמְמִׁשיִכים ֶּדֶרְך ַהּלּוָלב

  .ְוֵכן ָהְלָאה  

ַהּמֹוִחין 

ַהּמֹוִחין 

 ְּכמֹו

ְּכמֹו 



  הֹוַׁשְענֹותְו ַנֲענּוִעים / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קה 

  ִּדְבֵחֶלק ֶזה , "אָנֹוִׁשיָעה הה "יָאָּנא הו ")כה, תהילים קיח(ק ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהָּכתּוב ת ַהֵחֶל" רי"נה

  .]י"ָאנּו ְמַנְעְנִעים ְּכֶנֶגד נה  

ת "ַהְיינּו ְמַחְּלִקים ֶאת ַהְּכתֶֹבת ְלחג, ֵכן ֵיׁש עֹוד ֲחֻּלָקה ָּבעִֹבי ֶׁשל ְּכתֶֹבת ַהַּנֲענּוִעים ַּבַּטְבָלה

ָיִמים ַהָּבִאים ' ּוְבג, ת ֶׁשָּבעִֹבי"ָיִמים ִראׁשֹוִנים ְּדֻסּכֹות ְמַכְּוִנים ְּבחג' ּוְבג, ָּבעִֹביים "נה

יֹוֵצא ֶׁשַהַּנֲענּוִעים , ּוְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ְמַכְּוִנים ַּבַּמְלכּות ֶׁשָּבעִֹבי, י ֶׁשָּבעִֹבי"ַאֲחֵריֶהם ְמַכְּוִנים ְּבנה

  ּוַבְּׁשִנִּיים , ת"י ְּדחג"ת נה"ָיִמים ִראׁשֹוִנים ְמַכְּוִנים חג' ְּבג, י ְּכִדְלֵעיל"ת נה"ֶׁשִּבְכָללּות ֵהם חג

  .י ְּדַמְלכּות"ת נה"ּוְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ְמַכְּוִנים חג, י"י ְּדנה"ת נה"ְמַכְּוִנים חג  

ָיִמים ' ּוְבג, ָּבעִֹביי ֶׁש"ת ִּדנה"חגת ּוְב"ת ְּדחג"ָיִמים ִראׁשֹוִנים ְמַכְּוִנים ְּבחג' ֵּפרּוט ְּבג

ָיִמים ' יֹוֵצא ֶׁשְּבג, ָּבעִֹביי ֶׁש"י ְּדנה"ת ּוְבנה"י ְּדחג"ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ְמַכְּוִנים ִּבנה

ִנים ָיִמים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ְמַכְּו' ּוְבג, ָּבעִֹבית ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ַהַּפְרצּוִפים ֶׁש"ִראׁשֹוִנים ְמַכְּוִנים ְּבחג

ָיִמים ִראׁשֹוִנים ְּכֶׁשְּמַנֲעְנִעים ָּדרֹום ָצפֹון ִמְזָרח ְמַכְּוִנים ' ְּבג. ָּבעִֹביי ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ַהַּפְרצּוִפים ֶׁש"ְּבנה

  ' ְּבגְוֵכן , ָּבעִֹביי ֶׁש"ת ְּדנה"ּוְכֶׁשְּמַנֲעְנִעים ַמְעָלה ַמָּטה ַמֲעָרב ְמַכְּוִנים ְּבחג, ָּבעִֹבית ֶׁש"ת ְּדחג"ְּבחג

  .י"י ְּדנה"ת ּוְבנה"י ְּדחג"ָיִמים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ְּבנה  

' ְוד' ְּבָיִמים א, הֹוָלכֹות ַוֲהָבאֹות ֶׁשל ָּכל ַצד' ח ֶׁשִהְזַּכְרנּו ְּבג"ֵכן ֵיׁש ֲחֻּלַקת ָיִמים ַּבֲחֻּלַקת ַהדב

ְמַכְּוִנים , י ָּבעִֹבי"ֶׁשל ֲעבֹוַדת ַהנה' יֹום את ָּבעִֹבי ְו"ֶׁשל ֲעבֹוַדת ַהחג' ַהְיינּו יֹום א, ְּדֻסּכֹות

ְמַכְּוִנים ' ְוה' ְּבָיִמים ב,  ֶאת ָּכל ַהּמֹוִחין ְּדָחְכָמה ֶׁשל ָּכל ַהִּׁשָּׁשה ָיִמיםְמִביִאיםּוָבֶזה , ח ְּדָחְכָמה"דב

ְמַכְּוִנים ' ְוו' ְּבָיִמים ג, ָּׁשה ָיִמים ֶאת ָּכל ַהּמֹוִחין ְּדִביָנה ֶׁשל ָּכל ַהִּׁשְמִביִאיםח ְּדִביָנה ּוָבֶזה "דב

  ּוְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ְמַכְּוִנים ,  ֶאת ָּכל ַהּמֹוִחין ְּדַדַעת ֶׁשל ָּכל ַהִּׁשָּׁשה ָיִמיםְמִביִאיםח ְּדַדַעת ּוָבֶזה "דב

  . מֹוִחיןד ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ְלַפְרצּוף ַהַּמְלכּות ָּבעִֹבי ֶׁשֲעַדִין לֹא ִקֵּבל"ח ְּדחב"דב  

   ְּדָחְכָמה ח"דב ְמַכְּוִנים 'א ּוְבָאָּנא ,ְּדָחְכָמה ְּדָחְכָמה ח"דב ְמַכְּוִנים 'א ְּבהֹודּו 'א ְּביֹום

  ).הנענועים לכתובות טבלאות המאמר בסוף עיין( .ָהְלָאה ְוֵכן ,ְּדִביָנה  

,  ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ָרִגיל ַּבְּבָרכֹות ֶׁשַּשָּיכֹות ַלְּזַמִּניםתְּבֻסּכֹוְמַכְּוִנים , ֻסּכֹותְל' ְׂשַפת ַהָּים'ֵסֶפר 

  ְוֵכן ְמַכְּוִנים ְּבַׁשָּבת ֶאת ַּכָּונֹות ַהַּנֲענּוִעים ְוַהַהָּקפֹות ִּבְמקֹוָמם ְלִפי ֵסֶדר . ְּכגֹון ִקּדּוׁש ְוֶׁשֶהֱחָינּו

  .ְּבִלי לּוָלב ְוַהָּקפֹות, ַהְּתִפָּלה  

ְוֵכן [

ְּכמֹו 

ּוְבֶיֶתר 

ְּכמֹו 

 ְלָמָׁשל

ְלִפי 



  ּופּוִרים ֲחֻנָּכה / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קו 

  יםֲחֻנָּכה ּופּוִר

ִמְּלַבד ַּכָּוָנה ַאַחת ְּבַׁשֲחִרית ,  ַּכָּונֹות ַהְּתִפּלֹות ֵהן ְּכמֹו חֹול ָרִגיל ְּבַפְרצּוף ַהָּיִמיםפּוִריםּוְב

 ַּגם ַהַּטַעם ֶׁשְּמַכְּוִנים.  ֶׁשָּבּה ְמַכְּוִנים ֶאת ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ְּבתֹוְך ַהְּתִפָּלה ְּכִדְלַקָּמןפּוִריםְּד

ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים ְּדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשְּבַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ְמַכְּוִנים ִּבְכָללּות ִּבְבִחיַנת , ֶאת ַּפְרצּוף ַהָּיִמים

פּוִרים  ּוֲחֻנָּכהַו, ּוִמֵּמיָלא ַהִּטּפֹות ֶׁשל ַּפְרצּוף ַהָּיִמים ַנֲעִׂשים ֵמֲאֵליֶהם ְולֹא ְמַכְּוִנים אֹוָתם, ִנְפָּתחּו

  ֵאין ַמֲחִׁשיִבים , י ֶׁשל ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָנה"ֵהם ְזַמִּנים ִמְּדַרָּבָנן ֶׁשַּׁשָּיִכים ִלְבִחיַנת נה

  .ָלֵכן ְמַכְּוִנים ֶאת ְׁשֵניֶהם, ְּבַיַחס ְלַפְרצּוף ַהָּיִמיםֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים אֹוָתם ַּכ  

ּוְבִבְרּכֹות ַהְדָלַקת ַהֵּנר ֶׁשל ,  ִמַּצד ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָנהָּבעִֹבית הֹוד הּוא ִּבְבִחיַנ

א "ְמַכְּוִנים ְלהֹוִריד ֶׁשַפע ַלז,  ִמְּלַבד ַהַּכָּונֹות ָהְרִגילֹות ֶׁשל ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ְּכִדְלַקָּמןֲחֻנָּכה

ְמַקֶּבֶלת ַּגם ָיָׁשר ֵמָהִאָּמא ְולֹא '  ֶׁשַהּנּוְקַּבֲחֻנָּכהְוֵיׁש ִחּדּוׁש , ָּבֳעִבי ַההֹוד  ִּבְסִפיַרתַהִּנְמָצִאים' ְונּוְק

ְלַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשֵּמִביא ֶאת ַהֶּׁשַפע , ל"ת ַנַח" רֲחֻנָּכהּוְמַכְּוִנים ְּבִבְרַּכת ְלַהְדִליק ֵנר , א"ַרק ֶּדֶרְך ז

, ר"ְּכמֹו ְּבִׂשים ָׁשלֹום ֶשִּנְקָרא ִזּוּוג נ' א ְונּוְק"ּוְבֵתַבת ֵנר ְמַכְּוִנים ִזּוּוג ז, 'א ְלנּוְק"א ּוִמז"ֵמִאָּמא ְלז

ִהיא ְו]. ה"ָּנן ַחַיְנִמג ְּכ"י סּוּלִמה ְּב"ם הויֵׁש[ ה"ַחָּנְמַכְּוִנים ֶׁשָהִאָּמא ִהיא ְּבסֹוד  ֲחנּוָּכהּוְבֵתַבת 

ְוֵיׁש . ה" ְּכִמְנַין ֵׁשם הויו"כְּבסֹוד , צּוף ַההֹוד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםְּדַפְר' נֹוֶתֶנת ֶׁשַפע ָיָׁשר ַלּנּוְק

', ג ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ֵמֲאִריְך ֶּדֶרְך ָהִאָּמא ַלּנּוְק" ְלַהְמִׁשיְך יֲחֻנָּכה ְלִבְרַּכת ְלַהְדִליק ֵנר ְמֻיֶחֶדתעֹוד ַּכָּוָנה 

  ע ְנהֹוִרין ֵמֲאִריְך "ְלַהְמִׁשיְך ש, ְוֵכן ְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת ֶׁשָעָׂשה, ת ֶׁשִּבְבָרָכה זֹוג ֵּתבֹו"ַהִּנְרָמִזים ְּבי

  .ה"ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים ֶׁשֵּיׁש ְּבֵׁשם ֱאלִֹהים ַהִּנְרָמז ָּבאֹוִתּיֹות ש  

 ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ְמֻיָחד אֹור ְוֵיׁש ,ָׁשָנה אֹוָתּה לֶׁש ַהְּזַמִּנים ַּפְרצּוף ִמַּצד ָּבעִֹבי ֶנַּצח ִּבְבִחיַנת הּוא

 ֶׁשל ְּבַׁשֲחִרית ',ַהּנּוְק ְּבתֹוְך ָיָׁשר ַאָּבא ְיסֹוד ֲעֶטֶרת ִּגּלּוי ֶׁשהּוא ,ְּבָׁשָנה ַּפַעם ַרק ְוִנְׁשָאר

 ְמַכְּוִנים ָּכְך ְוַאַחר ,ִמְסַּתֵלק ינֹוֵא ֵמַאָּבא ְמַקֶּבֶלת 'ֶׁשַהּנּוְק ָהאֹור ,ְּבַאֲהָבה ְּבֵתַבת ַּבְּנִסיָרה ּפּוִרים

 ֶאת ְמַסֶּמֶלת ַעְצָמּה ְוַהְּמִגָּלה ,ַהְּמִגָּלה ִּבְקִריַאת ְלִהְתַּגּלֹות ַיְמִׁשיְך ַהֶּזה ֶׁשָהאֹור ַהְּמִגָּלה ְּבִבְרּכֹות

 ָּכְך ְוַאַחר .אֹוָתּה ּוַמְפִׁשיִטים אֹוָתּה ּפֹוְתִחים ְוָלֵכן ,ְקִריָאָתּה ְּבֵעת ַהִּמְתַגָּלה ַאָּבא ְיסֹוד ֲעֶטֶרת

 ְוֵכן ',ַהּנּוְק ְּבתֹוְך ַהֶּזה ָלאֹור ִקּיּום ָלֵתת ּפּוִרים ּוְסֻעַּדת ָלֶאְביֹוִנים ּוַמָּתנֹות ָמנֹות ְּבִמְׁשלֹוַח ְמַכְּוִנים

 .ִּדיֵננּו ֶאת ְוַהָּדן ִריֵבנּו ֶאת ָהָרב תְּבִבְרַּכ .ַּבֲחֻנָּכה ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ְּבֵתַבת ַהְּמִגָּלה ְּבִבְרּכֹות ְמַכְּוִנים

 ְּגבּורֹות 'ה ְמַכְּוִנים .ִמָּצֵרינּו ָלנּו ְוַהִּנְפָרע .ַנְפֵׁשנּו אֹוְיֵבי ְלָכל ְּגמּול ְוַהְמַׁשֵּלם .ִנְקָמֵתנּו ֶאת ְוַהּנֹוֵקם

 ך"ֶׁשמנצפ א"שליט ְמעֹונֹוִביץִׁש ִיְׂשָרֵאל 'ר ג"ָהרה ְוהֹוִסיף[ .ִיְׂשָרֵאל ְלֶעְזַרת ֶׁשָּבִאים ך"מנצפ

 ובשאר ,בפנימיות לאור קיום נותנים שבמגילה ,פורים לכונות 'הים שפת'ב עיין( ].ו"נ ְּפָעִמים 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא

ַּבֲחֻנָּכה 

ֲחֻנָּכה 

 ּפּוִרים



  ַהְּבָרָכה ַמְטֵּבַע 'י ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קז 

 ואחד ,הימים פרצוף של אחד ,מוחין בחינות שני מביאים שחרית שבתפלת שם מבאר וכן ,בחיצוניות היום מצוות

   גם אם שם ומסתפק ,מסתלקים ולא באהבה בתבת ברחל מאירים הזמנים פרצוף של מוחיןוה ,הזמנים פרצוף של

  .)הזמנים פרצוף של רק או ,מסתלקים לא בשחרית הימים פרצוף של המוחין  

ר ֶׁשל  ִעם ָּבָׂשר ְוַיִין ִמָּיד ַאֲחֵרי ַׁשֲחִרית ְלצֶֹרְך ִקּיּום ָהאֹוְסֻעַּדת ּפּוִריםש ָצִריְך ַלֲעׂשֹות "ָהרש

  , ְוַאַחר ָּכְך ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות, ְועֹוִׂשים ִמָּיד ַאֲחֵרי ַׁשֲחִרית ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים, ֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבא

  .ְסֻעַּדת ּפּוִריםְוַאַחר ָּכְך   

 ַרק ֶאת יֹוֵסף ּופּוִריםֲחֻנָּכה  ֶׁשַּיֲעקֹב ִלֵּמד ֶאת ִמְצוֹות )קלח' דרושים ואגדות'(' ַחַתם סֹוֵפר'ַּב

   ּופּוִרים ֵהם ֲחֻנָּכהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ַּד, ְוַעל ֶזה ָהְיָתה ִקְנָאָתם, ְולֹא ֶאת ְׁשַאר ָהַאִחים

  .ְּבסֹוד ֶנַצח ְוהֹוד ַהִּנְכָלִלים ַּבְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ָלֵכן ַיֲעקֹב ִלֵּמד אֹוָתם ֶאת יֹוֵסף  

 ְּכִפי ,ּפּוִרים ַעל ְוַגם ֲחֻנָּכה ַעל ַּגם ַּבֲחֻנָּכה ֶׁשּקֹוְרִאים ְוָהַאִחים יֹוֵסף ֶׁשל ְּבָפָרִׁשּיֹות ֶרֶמז ֵיׁש

 ,ּוְלִבְנָיִמין ָלַאִחים יֹוֵסף ִהְתַּגּלּות ֶׁשל ַהְּדרּוׁש ֶאת ַמְכִניָסה :)טז מגילה( ֶׁשַהְּגָמָרא ֶׁשרֹוִאים

 ת"ס "םֲאִחיֶכ ףיֹוֵס יֲאִנ רַוּיֹאֶמ ּוַוִּיָּגׁש" )ד ,מה אשיתבר( ְוַהָּכתּוב .ּפּוִרים ֶׁשל ַהְּדרּוִׁשים ְּבתֹוְך

 "ֹוֵסףי ִניֲא" ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ן"ַיִי ְוֵכן ,"ִעּמֹו ַוִּיְׁשְּכרּו ַוִּיְׁשּתּו" )לד ,מג שם( ָּכתּוב ְוֵכן .ם"ּפּוִרי

ּוְטבַֹח " )טז ,מג בראשית( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ֲחֻנָּכהֶׁש 'ְּפֵני ַאְרֵיה זּוָטא'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך

 "ְוָהֵכן ֶטַבח ּוְטבַֹח" ּוְמָבֵאר ָׁשם ַעל ִּפי ֶחְׁשּבֹון ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֶׁשל .ֲחֻנָּכה אֹוִתּיֹות" ְוָהֵכן חֶטַב

 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ִחיםּוְלָמֳחָרתֹו ָהְיָתה ִהְתַּגּלּות יֹוֵסף ָלַא, ַּדֲחֻנָּכה' ָהָיה ְּביֹום א

 ְּדַהְׁשָּפַעת ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ֲחֻנָּכה ֵנר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָחי ָאִבי ַהעֹוד יֹוֵסף ֲאִני"ֶׁש )קיא 'ע ז"תשנ(

 ְּבסֹוד ּופּוִרים ֲחֻנָּכה יַנתְּבִח ֶּדֶרְך ַנֲעֵׂשית ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ָלַאִחים יֹוֵסף

   ,מג בראשית( ַהָּכתּוב ַעל )מקץ 'פ( 'ֵעיַנִים ְמאֹור' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן ,ַּבְיסֹוד ֶׁשִּמְתַאֲחִדים ְוהֹוד ֶנַצח

   .]ֲחֻנָּכה ִמְּלׁשֹון ֶׁשֶּזה "ְּבִני ָיְחְנָך ֱאלִֹהים" ְלִבְנָיִמין ָאַמר ֶׁשּיֹוֵסף )כט  

 ַע ַהְּבָרָכהַמְטֵּב' ֶּפֶרק י

ְּכֶׁשאֹוְמִרים ַּבְּבָרָכה ֶמֶלְך , ּוֵבין ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין, ּוֵבין ִּבְרַּכת ַהֶּׁשַבח, ְּבָרָכה ֵּבין ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות

 ּוֵברּוֵרי ׁש ִעם ְמִסירּות ֶנֶפק"ג ְּדא"ב ס"ַהְיינּו ֵיׁש ֲעִלָּיה ַעד ע, ָהעֹוָלם ֵיׁש ְּכמֹו ְּתִפָּלה ְׁשֵלָמה

  ּוַבֲעִנַּית ָאֵמן ְמַכְּוִנים ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת , ח ִויִריַדת מֹוִחין ֵמֵראִׁשית ַהַּקו ּוְלַמָּטה ְּבָכל ַהַּפְרצּוִפים"ַרַּפ

  .ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ְמַכְּוִנים ֶאת ָּכל ַהְּפָרִטים ַרק ִּבְכָללּות, ִׂשים ָׁשלֹום  

ְלִפי 

מּוָבא [

 ְוֵכן

ְּבָכל 



  ַהְּבָרָכה ְטֵּבַעַמ 'י ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קח 

ְמַכְּוִנים ַּבְּכתֶֹבת  ִאם ַהִּמְצָוה ִהיא ְּדאֹוַרְיָתא, ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ֵיׁש ָּבֶהן ַּכָּמה ְּכתֹובֹות

ְמַכְּוִנים ַּבְּכתֶֹבת ֶׁשִּנְקֵראת , ְוִאם ַהִּמְצָוה ִהיא ְּדַרָּבָנן ְּכגֹון ֲחֻנָּכה ּופּוִרים, ן"ֶׁשִּנְקֵראת זו

ְוַּכָּונֹות , ע ְׁשֵלִמים"ק ְואבי"ים ֵאּלּו ֵהם ַּפְרצּוִפים ְּבעִֹבי ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶאָחד אַּפְרצּוִפ. ַיֲעקֹב ְוָרֵחל

  ן "ֶאָּלא ֶׁשִאם ַהִּמְצָוה ִהיא ְּדאֹוַרְיָתא ְמִביִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ַלזו, ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ֵהן אֹוָתן ַּכָּונֹות

  . ן ֶׁשְּבַיֲעקֹב ְוָרֵחל"ָנן ְמִביִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ַלזוְוִאם ַהִּמְצָוה ִהיא ְּדַרָּב, ן"ֶׁשַּבזו  

ִּבְרַּכת , ַהִּמְצוֹות ִּבְכָללּות ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ְּבַיַחס ְלִבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ֶׁשִהיא ְּבִחיצֹוִנּיּות

יֹוֵצא ֶׁשִּמְצוֹות ,  ַהִּנְקֵראת ְּבִריָאהַהִּמְצוֹות ִנְקֵראת ֲאִצילּות ְּבַיַחס ְלִבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין

ּוִמְצוֹות ְּדַרָּבָנן ֵהן ָּבֲאִצילּות , ן"ְוֶנֱהִנין ְּדאֹוַרְיָתא ֵהן ַּבְּבִריָאה ְּדזו, ן"ְּדאֹוַרְיָתא ֵהן ָּבֲאִצילּות ְּדזו

ְלִבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ַעְצָמּה ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּדָרגֹות ּו. ְוֶנֱהִנין ְּדַרָּבָנן ֵהן ַּבְּבִריָאה ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל, ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל

ִאם ֵיׁש ַמֲעֶׂשה ַאַחר ַהִּמְצָוה ְּכגֹון ׁשֹוָפר ְולּוָלב ֶזה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת , ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ִמֶּׁשָּלּה

  ֶזה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ֶׁשל , ן ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרהְוִאם ֵיׁש ִּדּבּור ְּכגֹו, ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות

  .ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות  

ַהּמֹוִחין ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ֶׁשּקֹוֶדם ָהֲאִכיָלה ֵהם ִּבְבִחיַנת ָאחֹור ְּבַיַחס ַלּמֹוִחין ֶׁשָּיבֹאּו 

שמשמע ' ח עמוד תה"תשס' ים החכמה'בספר ' ע(. ִנים ֶׁשָּלֶהםַּבְּבָרכֹות ֶׁשַאַחר ָהֲאִכיָלה ֶׁשֵהן ַהָּפ

  שעושים לאחר הברכה הוא בסוד  חתוך הלחם, מהתורת חכם שכיון שהברכה קודם האכילה היא בסוד אחור

  .)ך שהוא סגולה לפרנסה"דנסירה היא בסוד שם חת, ולכן חתוך הלחם בסכין הוא סגולה לפרנסה, הנסירה  

ְמִסירּות ּוִמֶּמֶלְך ָהעֹוָלם ָוָהְלָאה ְמַכְּוִנים ,  מֹוִחין ְּדַקְטנּותְמִביִאיםַעד ֶמֶלְך ָהעֹוָלם : ַהַּכָּוָנה

ְּבֵתַבת ָּברּוְך ַמְמִׁשיִכים מֹוִחין , ק"ג ְּדא"ב ס" מֹוִחין ְּדַגְדלּות ֵמעּוְמִביִאיםח " ּוֵברּוֵרי ַרַּפֶנֶפׁש

ְוִהיא יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך , ת"ד ְּדחג"ְּבִחיָנה ַאַחת ִנְקֵראת חב, ֵּתי ְּבִחינֹותת ִּבְׁש"ְּדַקְטנּות ֵמַעִּתיק ַעד ישסו

  ְוִהיא יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ִזּוּוג , ת"ת ְּדחג"י ְוחג"ְוַהְּבִחיָנה ַהְּׁשִנָּיה ִנְקֵראת נה, ִזּוּוג ְּפִניִמי ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות

  .ִחיצֹון ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות  

, ְוִאָּמא ּוְתבּוָנה ֵהם ְנֵקָבה ַאַחת, ס ֵהם ָזָכר ֶאָחד"ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ַאָּבא ְויש

, ת ְּבֵתַבת ָּברּוְך"ּוְכֶׁשּמֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ֵמַעִּתיק ְלַאָּבא ְוִאָּמא ְוישסו

ֶׁשֵהם , ת ֶׁשִּנְקָרא ִזּוּוג ִּדְנִׁשיִקין"ל ַאָּבא ְוִאָּמא ְוישסוְמַכְּוִנים ְּבִזּוּוג ַהְּפִניִמי ֶאת ְּתִחַּלת ַהִּזּוּוג ֶׁש

, ס"ִמְזַּדְּוִגים ּוְמעֹוְרִרים ִזּוּוג ִמיֵניּה ּוֵביּה ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְלעֹוֵרר ֶאת ַהַּמִּיין ְּדכּוִרין ֵאֶצל ַאָּבא ְויש

ַּכָּונֹות 

ִּבְרַּכת 

ְוֵכן 

ֵסֶדר 

ְּכֶׁשְּמַכְּוִנים 



  ַהְּבָרָכה ַמְטֵּבַע 'י ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קט 

ס "ֵתַבת ַאָּתה ַמְׁשִליִמים ֶאת ַהִּזּוּוג ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַאָּבא ְוישּוְב, ְוֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֵאֶצל ִאָּמא ּוְתבּוָנה

  , ס ְלִאָּמא ּוְתבּוָנה"ְוִזּוּוג ֶזה ִנְקָרא ִזּוּוג ִּדיסֹודֹות ֶׁשַהִּטָּפה עֹוֶבֶרת ֵמַאָּבא ְויש, ִעם ִאָּמא ּוְתבּוָנה

  .א"ת ְלז"וה מֹוִריִדים ֶאת ַהִּזּוּוג ַהְּפִניִמי ִמישס"ּוְבֵתַבת הוי  

ת "ּוִמישסו, ת ְּבֵתַבת ָּברּוְך"ַהְּבִחיָנה ֶׁשל ִזּוּוג ִחיצֹון מֹוִריִדים ֵמַעִּתיק ְלַאָּבא ְוִאָּמא ְוישסו

  ה ַמְמִׁשיִכים ֶּדֶרְך "ְּבֵתַבת הוי, ְּבֵתַבת ַאָּתה ַמְמִׁשיִכים ֶּדֶרְך ַקו ַהָּיִמין, ַקִּוים' ן מֹוִריִדים ְּבג"ְלזו

  .ֵסֶדר ֶזה הּוא ָקבּוַע ְּבָכל ְּבָרָכה, ְּבֵתַבת ֱאלֵֹהינּו ַמְמִׁשיִכים ֶּדֶרְך ַקו ַהְּׂשמֹאל, ְמַצעַקו ָהֶא  

ְּבִבְרַּכת ,  ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ֵיׁש ֶהְבֵּדִלים ֵּבין סּוֵגי ַהְּבָרכֹותְּמִביִאיםַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהְּבָרָכה ֶׁש

 ֵתבֹותֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ְּבְמִביִאים ִרים ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַהִּמְצוֹות ֶׁשאֹוְמ

ּוְבֵתַבת ְוִצָּונּו , ְּבֵתַבת ְּבִמְצֹוָתיו ְמִביִאים ֶאת ַהִּבינֹות,  ֶאת ַהָחְכמֹותְמִביִאיםְּבֵתַבת ִקְּדָׁשנּו , ֵאּלּו

ּוְבִבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ֶׁשּקֹוֶדם ָהֲאִכיָלה . ֶאת ַהַּמְלֻכּיֹותְמִביִאים ַאַחר ָּכְך  ֶׁשֵּתבֹותּוַב, ק"ֶאת ַהוְמִביִאים 

ֶאת ַהָחְכמֹות ְוַהִּבינֹות ְּבֵתַבת ַהּמֹוִציא אֹו ְמִביִאים ,  אֹוְמִרים ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּוֶׁשֵאיןאֹו ְּבִבְרּכֹות ָהֵריַח 

אֹו , ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ְוֶאת ַהַּמְלֻכּיֹות ַּבֵּתָבה ֶׁשַאֲחֶריָה, ָבה ֶׁשַאֲחֶריָהק ַּבֵּת"ְוֶאת ַהו, ּבֹוֵרא אֹו ֶׁשַהּכֹל

  ,  ֶאת ַהּכֹל ְּבֶמֶלְך ָהעֹוָלםְמִביִאיםּוְׁשָאר ְּבָרכֹות , ֶׁשֶהֱחָינּואֹו , אֹו ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות, ִּבְרַּכת ֵמֵעין ָׁשלׁש

  ].ה ְמֻיֶחֶדת ְּכִדְלַקָּמןְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵיׁש עֹוד ַּכָּוָנ[  

אֹו ִמְצָוה ַאֲחֵרי ִּבְרַּכת , ֵכן ִאם ֵיׁש ַמֲעֶׂשה ַאֲחֵרי ַהְּבָרָכה ְּכגֹון ֲאִכיָלה ַאֲחֵרי ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין

 ַּבְּבָרָכה ְמִביִאים, אֹו ִּדּבּור ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ַאֲחֵרי ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה אֹו ִּבְרַּכת ַהֵּלל, ַהִּמְצוֹות

ַאף ַעל ',  ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ְּדצְמִביִאיםּוַבַּמֲעֶׂשה ֶׁשַאַחר ַהְּבָרָכה , ם"ַרק ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ְּדל

מּוָבא ְּבֵסֶפר . ֶׁשהּוא ַמִּקיף' ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ַהלם, ֶׁשהּוא ְּפִניִמי' ִּפי ֶׁשַּבְּתִפָּלה ַמְכִניִסים קֹוֶדם ֶאת ַהצ

  ָלֵכן ֶזה ,  ֶׁשָּכאן ִּדּבּור ַהְּבָרָכה ַמְמִׁשיְך ֶאת ַהַּמִּקיף ְוַהַּמֲעֶׂשה ַמְמִׁשיְך ֶאת ַהְּפִניִמי)כד(' ֲעֵלי ָנָהר'

  .ָהפּוְך  

ֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ְוָלֵכן ָּגדֹול ָהעֹו, ן"י ְּכִמְנַין ָאֵמ"ה אדנ"ָאֵמן ְיַכְּונּו ֶאת ַהִּזּוּוג ְּבֵׁשמֹות הוי

ַהִּמְצָוה ִנְקֵראת ֶאָּלא ַעל ֵׁשם ֵּכיָון ֶׁשהּוא ַמְׁשִלים ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשל ַהְמָבֵרְך ְוֵאין , ֵמַהְמָבֵרְך

 ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּגדֹול ֵמַהְמָבֵרְך ֵּכיָון ֶׁשָאֵמן ּכֹוֵלל ְׁשֵני :)סוטה מ(א " ְּכֵעין ֶזה מּוָבא ַּבמהרש.ּגֹוְמָרּה

ג שהעונה אמן "ל שער כונת אמן פ"ח להאריז"בפרע' ע(. ְוַלְמָבֵרְך ֵיׁש ַרק ֵׁשם ֶאָחד, י"ה אדנ"מֹות הויֵׁש

יתומה משפע המוחין של אבא ואמא ' לרמז שהנוק, ולא שמע את הברכה היא נקראת אמן יתומה ולא אמן יתום

ֶאת 

ַּבֵחִצי 

ְּכמֹו 

ָהעֹוִנים 



  ַהְּבָרָכה ַמְטֵּבַע 'י ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קי 

  ט שמביא מכמה ספרים שאדם יקפיד "פי' פתחו שערים'מאמר ' שומר אמונים'בספר ' וע. שבאים בזמן הברכה

  .)ובפרט בברכות השחר, לברך בקול שיענו אמן אחריו  

ְוָאֵמן ֶׁשל ֲחָזַרת , ָאֵמן ֶׁשל ָּכל ַהְּבָרכֹות, ָאֵמן ֶׁשל ַהַּקִּדיִׁשים'; ָאֵמן ִּבְכָללּות ִמְתַחְּלקֹות ְלג

ּוְמַכְּוִנים קֹוֶדם , א"ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ז'  ִחּבּוק ֶׁשַהּנּוְקָאֵמן ֶׁשל ַהַּקִּדיִׁשים הּוא ִּבְבִחיַנת. ץ"ַהַּׁש

ָאֵמן ֶׁשל ַהְּבָרכֹות הּוא ִּבְבִחיַנת . אידהנויה: ָּכֶּזה, ה"י ְוַאַחר ָּכְך אֹוִתּיֹות ֵׁשם הוי"אֹוִתּיֹות ֵׁשם אדנ

, י"ה ְוַאַחר ָּכְך אֹוִתּיֹות ֵׁשם אדנ"ם הויּוְמַכְּוִנים קֹוֶדם אֹוִתּיֹות ֵׁש' ד ֶׁשַהָּזָכר ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּנּוְקחּוִי

א "ץ הּוא ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ִּדְנִׁשיִקין ְוַהִהְתעֹוְררּות ִהיא ֵמַהז"ָאֵמן ֶׁשל ֲחָזַרת ַהש. יאהדונהי: ָּכֶּזה

 לבאר מדוע אמן של הקדישים נראה( .ְוַהַּכָּוָנה ִהיא אֹוָתּה ַּכָּוָנה ְּכמֹו ְּבָאֵמן ֶׁשל ַהְּבָרכֹות, ַיַחד' ְוַהּנּוְק

  דתכלית הקדישים היא להעלות את העלמות . בבחינת מיין נוקבין' הוא בבחינת חיבוק שההתעוררות באה מהנוק

  .)לכן האמן פועל בדרך זו דוקא. וסוד העליה נעשה דרך מיין נוקבין שעולים מלמעלה למטה, ולחברם  

, ְוֵכן ְמַכְּוִנים ֲהָכָנה ְלִזּוּוג ֶׁשל ָאֵמן', ה' ו' ה' אֹוִתּיֹות י' ַכְּוִנים דֵתבֹות ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו ְמ

  י "ּוְבֵתבֹות ּוָברּוְך ְׁשמֹו ְמַכְּוִנים ֵׁשמֹות אדנ, ה"ה הוי"ְּבֵתבֹות ָּברּוְך הּוא ְמַכְּוִנים ֵׁשמֹות אהי

  .ה"הוי  

ּוְמַכְּוִנים ַּפֲעַמִים ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוֵברּוֵרי , ה ְּכמֹו ְּבָכל ְּבָרָכהַהָּמזֹון ְמַכְּוִנים ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכ

ְּבָרכֹות ' ַּפַעם ַאַחת ְּבג, ִּכי ֵיׁש ַּפֲעַמִים ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ח ּומֹוִחין ֶׁשל ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה"ַרַּפ

, ּוִמְלַבד ַהּמֹוִחין ֶׁשל ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה, ִהיא ִמְּדַרָּבָנןּוַפַעם ַאַחת ְּבִבְרַּכת ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ֶׁש, ְּדאֹוַרְיָתא

ג "ב חו"ּוְמַכְּוִנים ֶאת ַהחו, ג ְּבָכל ְּבָרָכה מַֹח ֶאָחד"ב חו"ֲחָלִקים חו' ֵיׁש עֹוד מֹוִחין ֶׁשִּמְתַחְּלִקים ְלד

ּוַמְכִניִסים ֶאת . עֹוָלם ֶׁשל ְּבָרָכה ְרִביִעיתּוְבֶמֶלְך ָה, ַהְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות' ה ֶׁשל ִסּיּום ג"ְּבֵתַבת הוי

ְוַגם , ן ִּדְבִריָאה ַּתְחּתֹוָנה"ְוַגם ְלזו, ן ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות"ְוַגם ְלזו, ן ַּדֲאִצילּות"ג ַּגם ְלזו"ב חו"ַהחו

ת ילּוִצֲאע ַּד"ביֶׁשל ְּכחֹוק ְּבים ַרִנְּוַכ ְמֹוה זָנָּוַּכ. ן ַּדֲעִׂשָּיה ַּתְחּתֹוָנה"ְוַגם ְלזו, ן ִּדיִציָרה ַּתְחּתֹוָנה"ְלזו

  ין ת ֵאילּוִצֲאת ַּדילּוִצֲאים ַּבִאָצְמת ִנילּוִצֲאע ַּד"ביֶׁשת ְּכָּבַׁשְבּו, תילּוִצֲאת ַּדילּוִצֲאץ ַלחּוים ִמִאָצְמִנ

  .ע"ת בינֹוָּוים ַּכִנְּוַכְמ  

 ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּבדֹוֶמה ְלַמה ֶּׁשְּמַכְּוִנים ְּבקֹוֵנה ַהּכֹל ֵכן ְמַכְּוִנים ִּבְתִחַּלת ְּבָרָכה ְרִביִעית

א "ה ֵמַהַּדַעת ְּדז"ת נ"ְּבַהּטֹוב יֹוְרִדים ַחְסֵּדי ַהחג, ְולֹא ְמַכְּוִנים ֶאת ֶּכֶפל ַהֲחָסִדים, ָּבֲעִמיָדה

' ְּבג, ְּגבּורֹות ַלְיסֹוד' ִׁשיִכים ֶאת ַההְּבַהֵּמִטיב ַלּכֹל ַמְמ, ְוִנְכָלִלים ַּבְיסֹוד, ה"ת נ"ִלְמקֹוָמם ְּבחג

ַּכָּונֹות 

' ְּבד

ְּבִבְרַכת 

ְּכמֹו 



  ַהְּבָרָכה ַמְטֵּבַע 'י ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש
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, ְּפָעִמים ְּגָמָלנּו' ּוְבג, ַמְתִחיִלים ֶאת ַהְמָּתַקת ַהְּגבּורֹות ְּבאֹור ָיָׁשר. ֵיִטיב, ְּפָעִמים ֵהִטיב ֵמִטיב

שסיום ברכת . בזוהר תרומה קסט' ע(. ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ַּבִּסּכּוִמים, ַמְמִּתיִקים ְּבאֹור חֹוֵזר, ִיְגְמֵלנּו, ּגֹוְמֵלנּו

  ויוצא לפי זה שהזווג . בחינת היסוד, המזון עושה שלום במרומיו הוא באותה בחינת כמו שים שלום של העמידה

   .)נעשה מאליו בתבות אלו  

ֶׁשל ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ְּכמֹו ַהַּׁשַחר ִמְלַבד ַהַּכָּוָנה ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ְלֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ְמַכְּוִנים ַּגם ַּכָּוָנה 

ק ַרק ַעד ְּבִחיַנת ַעִּתיק ַהְּפָרִטי "ג ְּדא"ב ס"ְוֵיׁש ֶׁשּלֹא ְמַכְּוִנים ַלֲעלֹות ַעד ע, ָּכל ְּבָרָכה

לֹא ְמַכְּוִנים ּוְבִבְרּכֹות ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה . ִּכי ָהעֹוָלמֹות ֲעַדִין ֵאיָנם ְמֻתָּקִנים ַּבּבֶֹקר, ֶׁשַּׁשָּיְך ִלְבָרָכה זֹו

ברכות של שמונה עשרה ב "מובא בתוספות ברכות דף מ ע(. ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ִּכי לֹא אֹוְמִרים ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ה על כל העולם שהודיע "דאברהם אבינו המליך הקב, אבל אלהי אברהם הוי כמו מלכות, אין בהן מלכות

דבברכה זו אומרים אלהי , ק"ג דא"ב ס"ים מוחין ועולים לע ולפי זה מבואר מדוע בברכה ראשונה ממשיכ.מלכותו

  כיון שהיא כנגד מידת , ובפרט שכל הברכה ראשונה נקראת מגן אברהם, שיש לזה דין של מלך העולם, אברהם

  .)ולכן כאן המקום להמשיך את עיקר המוחין של העמידה, החסד של אברהם  

  , ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים לֹא ְמַכְּוִנים ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכהְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְוַחֵּגי ִּתְׁשֵרי ְּכ

  .ִמְּלַבד ַהְּבָרכֹות ֶׁשַּשָּיכֹות ְלִמְצוֹות ַהְּזַמִּנים  

ְּוִנים ֶאת ֵיׁש סֹוְבִרים ֶׁשִהיא ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ּוְמַכ', ִמיָלה ְּבִבְרַּכת ְלַהְכִניסֹו ִּבְבִריתֹו ְוכּו

ְוֵיׁש סֹוְבִרים ֶׁשִהיא ִּבְרַּכת ַהֶּׁשַבח ', ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ְּבֵתבֹות ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוכּו

' ִׂשים ָׁשלֹום'א ְלֵסֶפר "ש ֶּדְבִלְצִקי שליט"ּומּוָבא ְּבַהְסָּכַמת ַהגר, ּוְמַכְּוִנים ֶאת ַהּכֹל ְּבֶמֶלְך ָהעֹוָלם

  ֶׁשל ַהּמֹוִחין '  ֶאת ַהצֶׁשֶהֱחָינּוֶׁשְּלִפי ָּכל ַהִּׁשיטֹות ָצִריְך ְלַכֵּון ִּבְבָרָכה זֹו ְוַגם ְּבִבְרַּכת , ִרית ִמיָלהַעל ְּב

  .ִּכי ַמֲעֵׂשה ַהִּמיָלה ַמְתִחיל קֹוֶדם ְּגַמר ַהְּבָרָכה, ְּדַגְדלּות ִּבְׁשַעת ַהְּבָרָכה ְולֹא ִּבְׁשַעת ַהַּמֲעֶׂשה  

 ֶׁשַּבִּמיָלה ל"מ ְּבאֹוִתּיֹות ָהְרמּוִזים אֹורֹות ל"מ ְלַהְמִׁשיְך ָהָעְרָלה ִחּתּוְך ְּבַמֲעֵׂשה ְמַכְּוִנים ֵכן

 הֹוד ְּבֶנַצח ִלְמקֹוָמם ק"ְּדא א"ְּדז ִמַּדַעת ֶׁשּיֹוְרִדים ֲחָסִדים ֵהם ֵאּלּו ְואֹורֹות ,ק"ְּדא א"ְלז

 ּוִבְׁשֵני ,ְּבהֹוד ְוֵכן ,ה"הוי ֵׁשם ְּכִמְנַין אֹורֹות ו"כ ֵיׁש ְּבֶנַצח ,ק"ְּדא א"ְּדז ִּתְפֶאֶרת ְׁשִליֵׁשי ּוְׁשֵני

 ,ַהְיסֹוד ַעל ַהחֹוֶפֶפת נַֹגּה ְקִלַּפת ֶאת ְלַהְכִרית ּוְמַכְּוִנים ,אֹורֹות י"ח ֵיׁש ַהִּתְפֶאֶרת ְׁשִליֵׁשי

 ,ק"ְּדא א"ְּדז ְּדִתְפֶאֶרת ֶעְליֹון ִּבְׁשִליׁש ַהִּנְכָלִלים ֹורֹותא 'ח ְלַהְמִׁשיְך ְמַכְּוִנים ַהְּפִריָעה ּוְבַמֲעֵׂשה

 ְוַיְחָּדיו ,ְּדִתְפֶאֶרת ֶעְליֹון ֶׁשִּבְׁשִליׁש ַּבְּגבּורֹות ַהְּכלּוִלים אֹורֹות 'ַהח ְלַהְמִּתיק ַלְיסֹוד ְלהֹוִריָדם

ְּבִבְרּכֹות 

ִּביֵמי 

ִּבְבִרית 

 ְּכמֹו
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   ֶׁשִּיְׁשֶרה ִויַכֵּון .ְּפִריָעה ִמיָלה ְּבֵתבֹות ִּנְרָמִזיםַה ,ַהּכֹוֵלל ִעם ה"י אֹוִתּיֹות ְּכִמְנַין ,אֹורֹות ו"י ִיְהיּו

  .ַהִּנימֹול ֶׁשל ַהְיסֹוד ַּבֲעֶטֶרת י"שד ְּדֵׁשם ד"יו ְוִיְתַּגֶּלה ,ַהִּנימֹול ַעל ה"הוי ֵׁשם  

  .ִנים ְלַהְמִּתיָקם ּומֹוִציא ּכַֹח ַהִּדיִנים ִמִּבְפֱאלִֹהים ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּפהַהָּדם ְיַכֵּון ֶׁש

' אֹוִתּיֹות ְּכֶנֶגד ה' ַהּכֹוס ִּבְבִרית ִמיָלה ְמַכְּוִנים ֶׁשַהּכֹוס הּוא ְּכִמְנַין ֱאלִֹהים ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ה

ּתּוְך ל אֹורֹות ֶׁשָּיְרדּו ְּבִח"ּוִבְמִזיַגת ַהַּיִין ְמַכְּוִנים ֶׁשַהמ, ק"ְּדא' ְּגבּורֹות ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדנּוְק

  ל ְּגבּורֹות ֶׁשְּכֶנְגָּדם ֶׁשֵהם "א ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהמ"ְוֵהם יֹוְרִדים ַעְכָׁשיו ַלְיסֹוד ְּדז, ָהָעְרָלה ֵהם ְּכִמְנַין ַיִין

  . ְלַהְמִּתיק ַהְּגבּורֹות ֶׁשָּבּה' ל אֹורֹות ַלְיסֹוד ְּדנּוְק"ּוְמִאיִרים ֵמַהמ, ְּבסֹוד ַהַּיִין  

ּומֹוִחין ְּדַקְטנּות , ְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך מֹוִחין ְּדִעּבּור ְּבֵתַבת ִמֶּבֶטן, ר ִקַּדׁש ְיִדיד ִמֶּבֶטןֲאֶׁש

  ּוְבכַֹח מֹוִחין ֵאּלּו , ְלׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ַהִּנימֹול, ּומֹוִחין ְּדַגְדלּות ְּבֵתבֹות ֵאל ַחי, ְּבֵתַבת ְוחֹוק

  .לֹא ִּבְקִלּפֹותִיָּקֵרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל ְו  

ּוִמְלַבד ַּכָּונֹות ֶׁשל , ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּקּדּוִׁשין' ם ַּבְּבָרָכה ְוֶאת ַהצ"ָהֵארּוִסין ְמַכְּוִנים ֶאת ַהל

ק עֹוד מֹוִחין ֶׁשַּׁשָּיִכים "ג ְּדא"ב ס"ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ַמְמִׁשיִכים ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּקּדּוִׁשין ֵמע

ְּדָכל ִעְנַין ַהִּקּדּוִׁשין הּוא ַהְמָׁשַכת , ּומֹוִחין ֵאּלּו ֵהם ְּבִחיַנת ַמִּקיִפים ִּבְלָבד, ת ַהִּקּדּוִׁשיןְלִמְצַו

ְמַכְּוִנים ַּבְּבָרָכה ְנִסיָרה ְוַהֲעָלָאה ֶׁשל : ֵסֶדר ַהַּכָּוָנה. ַמִּקיִפים ְלצֶֹרְך ַהִּנּׂשּוִאין ֶׁשָאז ָּבא ָהאֹור ַהְּפִניִמי

  ן ְּבֵחיק ַאָּבא "ְוַאַחר ַמֲעֶׂשה ַהִּקּדּוִׁשין ְמַכְּוִנים ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשל זו, ן ְלַאָּבא ְוִאָּמא ְלִזּוּוג ְּבֵחיק"זו

  . ְוַהְּפִניִמִּיים ָיבֹאּו ְּבִביָאה ִראׁשֹוָנה, ֶאת ַהַמִּקיִפים ֶׁשל ְּכִלי ְורּוָחא' א נֹוֵתן ַלּנּוְק"ְוז, ְוִאָּמא  

ּוִבְׁשָאר ְּבָרכֹות ִמְלַבד , ְמַכְּוִנים ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ָרִגיל' ַהֶּגֶפן'ְּבִבְרַּכת , ְּבָרכֹות ֶׁשל ִנּׂשּוִאין

ַמְמִׁשיִכים ִּבְגַמר ַהְּבָרָכה עֹוד מֹוִחין , ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ַּבְּבָרכֹות ֶׁשאֹוְמִרים ָּבֶהן ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ְּדִזּוּוג ְּבֵחיק ֶׁשל ָהֵארּוִסין ַׁשָּיְך ַלְּנִסיָרה ֶׁשִהיא ,  ָּפִנים ְּבַיַחס ַלּמֹוִחין ֶׁשל ָהֵארּוִסיןֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת

', ן ְּדַעִּתיק ְונּוְק"ק ְלזו"ן ְּדא"ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ִמזו' ֶׁשַהּכֹל ָּבָרא'ְּבִבְרַּכת , ֲעַדִין ְּבִחיַנת ָאחֹור

, ן ְּדַאָּבא ְוִאָּמא"ְלזו' ֲאֶׁשר ָיַצר'ְּבִבְרַּכת ', ן ַּדֲאִריְך ְונּוְק"ַהּמֹוִחין יֹוְרִדים ְלזו' ר ָהָאָדםיֹוֵצ'ְּבִבְרַּכת 

  ֲאֶׁשר 'ְּבִבְרַּכת , ן ַהְּגדֹוִלים"ן ְּדזו"ְלזו' ַׂשֵּמַח ְּתַׂשַּמח'ְּבִבְרַּכת , ת"ן ִּדישסו"ְלזו' ׂשֹוׂש ָּתִׂשיׂש'ְּבִבְרַּכת 

  .ן ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות"ּוְּבִביָאה ִראׁשֹוָנה ְמַכְּוִנים ְלַזֵּוג ֶאת ָּכל ְּבִחינֹות ַהזו, ן ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל"זוְל' ָּבָרא  

ַהָּמקֹום ְלהֹוִסיף ֶׁשִּזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה ְּבִביָאה ִראׁשֹוָנה ֵיׁש לֹו ַהְׁשָּפָעה ַעל ָּכל ַחֵּיי ַהִּנּׂשּוִאין 

ְונֹוֵתן ָּבּה רּוָחא , ִלְכִלי' ִּדְבִזּוּוג ֶזה ָהִאיׁש עֹוֶׂשה ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְק, ים ֶׁשִּיָּוְלדּו ָלֶהםְוַהְיָלִד

ִּבְמִציַצת 

ִּבְלִקיַחת 

ְּבִבְרַּכת 

ְּבִבְרַּכת 

ַּבֶּׁשַבע 

ְוָכאן 



  ְוִאָּׁשה ִאיׁש ִזּוּוג ַּכָּונֹות 'יא ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קיג 

ּוֵמָהרּוַח ַהֶּזה נֹוֶתֶנת ָהִאָּׁשה ְלבּוִׁשים ְלָכל ַהְיָלִדים , ֶׁשִּיָּׁשֵאר ֶאְצָלּה ְלָכל ַהַחִּיים ִויַקֵּׁשר ֵּביֵניֶהם ָלַעד

ַעל ֵּכן ָחׁשּוב ְמאֹד ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְלִהְׁשַּתֵּדל ַּכָּמה ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ִלְגרֹום ַחס ְוָׁשלֹום ֶקִרי , ּו ָלֶהםֶׁשִּיָּוְלד

ל עמוד צג שגם העוברים שבבטן האמא נותנים "להאריז' מבוא שערים'ב' ע(. ְולֹא ְלִהְתַעֵּסק ְּבַקְטנּות, ַלַּבַעל

  כי , ולכן יש חיוב לכבד את האח הגדול, בושים לכל העוברים שיבואו אחריהםרוח באמא שמזה היא נותנת ל

  ). הוא בחינת אב לצעירים ממנו שקבלו ממנו חלק מהלבוש הרוחני שלהם  

ִעם ָאָדם ָזר ַחס , ִאיׁש ְוִאָּׁשה ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ֶׁשּלֹא ְלִהָּכֵׁשל ִּבְנִׁשיַקת ֶּפה ֶאל ֶּפה

 ֶׁשֵּיׁש ַּגם רּוַח ֶׁשָהִאיׁש נֹוֵתן ְּבִפיָה )'וירא עמוד נב(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּדמּוָבא ְּב. ְוָׁשלֹום

ְּכמֹו ', ּוִמְׁשַּתֵּתף ִּביִציַרת ַהְּוָלדֹות ְוכּו, ְוִנְׁשָאר ֶאְצָלּה ְלָכל ַהַחִּיים, ֶׁשל ָהִאָּׁשה ַּבְּנִׁשיִקין ָהִראׁשֹוִנים

ֶׁשַּגם ָהִאָּׁשה נֹוֶתֶנת רּוַח ְּבִפי , ל ְלַגֵּבי ָהרּוַח ֶׁשַּבֶּפה"ּומֹוִסיף ָׁשם ָהֲאִריַז. א ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַּבְיסֹודָהרּוָח

  ְוַהְּדָבִרים . 'ּוִמְׁשַּתֵּתף ִּביִציַרת ַהְּוָלדֹות ְוכּו, ְוִנְׁשָאר ְלָכל ַהַחִּיים, ָהִאיׁש ַּבְּנִׁשיִקין ָהִראׁשֹוִנים

  .יִליםַמְבִה  

  ַּכָּונֹות ִזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה' ֶּפֶרק יא

 'ע אֹות "עָֹנָתּה" ֵּתַבת ּוְמַכְּוִנים ,ן"זו ֶאת ֶׁשּמֹוִליִדים ְוִאָּמא ַאָּבא ִּבְבִחיַנת ֵהם ְוִאָּׁשה ִאיׁש

 ְמַרֶּמֶזת 'ע אֹות ,ִאָּמא לַע ְמַרְּמזֹות עָֹנָתּה ֶׁשל ה"נת ְואֹוִתּיֹות ,ַאָּבא ַעל ְמַרֵּמז עָֹנָתּה ֶׁשל

 ֵׁשמֹות 'ג ַעל ְמַרְּמזֹות ה"נת אֹוִתּיֹות ,ן"יּוִדי ְּבִמּלּוי ה"ְואהי ה"הוי ְּבֵׁשמֹות ֶׁשֵּיׁש ן"יּוִדי 'ז ַעל

 ְרִביִעיתָה ְנֻקָּדהִּד ן"זו ִיחּוד ֶׁשְּמַכְּוִנים ְוֵיׁש .ה"נת ְּכִמְסַּפר ן"ְוֵהִהי ן"ַאְלִפי ן"יּוִדי ְּבִמּלּוי ה"אהי

 ִיחּוד ֶׁשְּמַכְּוִנים, ּוִמֶּזה רֹוִאים ֶאת ּגֶֹדל ַהָּׁשָעה .'ָּנָהר ָׁשלֹום'ַּכּמּוָבא ַּב ַהֲחִמיִׁשית ְנֻקָּדהִּד ן"זו ִעם

 ,םַהִּכּפּוִרי ְּביֹום ְנִעיָלה ֲחָזַרת ֶׁשל ְּבֶכֶתר ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַמע ֶּׁשְּמַכְּוִנים ְלַמה ּדֹוֶמה ,ְמאֹד ָּגדֹול

   ,ְלַמְעָלה ְמעֹוֵרר ְלַמָּטה ְּדַהַּמֲעֶׂשה .ְּבָׁשָנה ַאַחת ַּפַעם ַרק ָּכֶזה ִיחּוד ְמַכְּוִנים ַהְּתִפּלֹות ּוִביחּוֵדי

  . ְּביֹוֵתר ַהָּגדֹול ַהִּיחּוד ֶאת ְלעֹוֵרר ְּבכֹחֹו ֵיׁש ,ִיחּוד הּוא ּוְכֶׁשַהַּמֲעֶׂשה  

 ֵליל ַׁשָּבת ְמַכְּוִנים ֵׁשמֹות ֶׁשְּבִזּוּוג) שמא' ריאת שמע שעל המיטה עק (ל"ח ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבפרע

  ֶׁשֵהם , ה ַהּיֹוְצִאים ִמְּפסּוֵקי ָּפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְּבֵראִׁשית ְוָאז ָיִׁשיר"ד אזבוג"צמרכ

  . ל"ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחְׁשַמ  

ְוֵכן 

 ִזּוּוג

ְוֵכן 



  ְוִאָּׁשה ִאיׁש ִזּוּוג ַּכָּונֹות 'יא ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קיד 

 ְלַכֵּון ֵמַרּבֹוָתיו ְּבָיָדיו ֶׁשַּקָּבָלה א"שליט יםֻקָּבִלַהְּמ ִמְּגדֹוֵלי ֶאָחד ְּבֵׁשם ָׁשַמְעִּתי ֵכן

 ֶאת ַמְמִׁשיִכים ָּברּוְך ִּדְבֵתַבת ,ַהְּבָרָכה ַמְטֵּבַע ֶׁשל ַאָּתה ָּברּוְך ַּכָּוַנת ֶאת ַהִּזּוּוג ִּבְׁשַעת

   ְמַכְּוִנים ַאָּתה ּוְבֵתַבת ,ְלִאָּמא ַאָּבא יןֵּב ִּדְנִׁשיִקין ִזּוּוג ּוְמַכְּוִנים ְוִאָּמא ְלַאָּבא ֵמַעִּתיק ַהִּטָּפה

  .ְּכִדְלֵעיל ַהְיסֹודֹות ִזּוּוג ֶאת  

ד חּוִּית ַהת ֶאֶרֶרעֹוה ְמָנת עֹוַוְצִּמ ֶׁש)35' ד ע"ח(' ףֶסֶּכת ַהֹוּדֻקְנ'ר ֶפֵסש ְּב"רשָהק ֵמּוּיא ִדָבמּו

 :)יז( 'םלֹור ָׁשַהְנ'א ִּבָבּוּמ ַּכ,ר"גְּבד חּוִּית ַהת ֶאֶרֶרעֹוְמַהה יָלִעת ְנַּמֻעְל, יִלָלְּכק ַה"ת הויַנִחְבִּב

, תֹוְצִּמל ַהָכן ְּדֵכְו, תַעַּדי ַהֵדל ְיט ַעָרל ְּפָכד ְּד"חבם ְּדת ֵהֹוּלִפְּתַּבים ֶׁשִגּוּוִּזַה ְויםִדחּוִּיַה

ה ָיְרת ִּפַוְצי ִמֵדל ְיק ַעה ַרֶׂשֲע ַנינֹוֵאר ֶׁשָׁשְפן ֶאֹוּתְחַּתד ַהסֹוי ְיֵדל ְיק ַע"ג דוּוּול ִזָבֲא

ם ֵהת ֶׁשדֹוסֹוְית ַהר ֶאֵרעֹוא ְמהּון ֶׁשיָור ֵּכֵת יֹוַּהבָֹּגַהם ְוָלְׁשֻּמד ַהחּוִּיא ַהק הּו"ד בוחּוִיְו .הָּיִבְרּו

 .לֹא ּתֹוָרהָּכל ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּב :)יבמות סב(א ָרָמְּגי ַהֵרְבים ִּדִרָאבֹה ְמי ֶזִפְלּו. ק"בו

ר ֵתת יֹויאּוִצְּמַּבי ֶׁשל ִּפף ַעַא. יןִאּוּׂשִנה ְלָנָּוַּכַהים ֶׁשִׁשְרָפְמי ַהִפ ְל,הָרֹוּתה ַלָמְדץ ָקֶר ֶאְךֶרֶּדן ֵכְו

ת וֹוְצִּמַהה ְוָרֹוּתד ַהּוּמית ִלִלְכל ַּתָּכן ֶׁשיָו ֵּכ,'כּוה ְוָסָנְרת ַּפגֹוֲאין ַּדֵאֶׁשין ְּכִאּוׂשִּנם ַהֶדד קֹומְֹלל ִלַק

ן ֶפאָֹּב יּהֵּתיְנִכְׁשּוה "ד קבֵחַיל ְלכֹו ָיינֹוי ֵאּוׂש ָנינֹום ֵאָדם ָאִא, יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ד קבֵחַיְליא ִה' כּוְו

ים ִדֲחַיא ְמָקְו ַּדּהָדל ָיַעֶׁש, תוֹוְצִּמר ַהַאְׁשה ּוָרֹוּתד ַהּוּמל ִלה ֶׁשָמָלְׁשַהיא ַהאת ִהה זָֹוְצִמּו, םָלְׁשֻּמַה

ת מֹוָלעֹות ָהּוּיִניצֹוִחת ְּבנֹוְּקַתת ְמֹוּיִׂשֲעת ַמֹוְצִּמי ֶׁשל ִּפף ַעַא ְו.רֵתיֹו ְּבַּהבָֹּגן ַהֶפאָֹּב יּהֵּתיְנִכְׁשּוה "קב

ם ים ַּגִלְׁשא ַמהּו, רֵתיֹול ְּבדֹוָּגד ַהחּוִּית ַהת ֶאֶרֶרעֹו ְמה זֹוָוְצד ִמחּוִּיד ַהַּצִּמן ֶׁשיָוֵּכ, הָרֹוּתס ַלַחַיְּב

ה ָנָׁשם ְּבַעל ַּפ ֶׁשַּהבֹד ָּגחּו ִיׁשֵּיֶׁשְּכֶׁש, תעֹובּוָּׁשג ַהל ַחַע' המֹלֹם ְׁשֶרֶּכ'ַה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, תּוּייִמִנְּפַל

ל ת ֶׁשוֹוְצִּמַהה ְוָרֹוּתל ַהל ָּכים ֶׁשִדחּוִּית ַהים ֶאִלְׁש ַּתהָנעֹות ַוְצן ִמֵכְו. רָאְּׁשל ַהָכים ְלִלְשא ַמהּו

ה ָּלִפין ְּתֵבּו, הָרֹוד ּתּוּמין ִלֵּב' ת הַדבֹוֲעת ַּבֹוּלֻעְּפל ַהָּכֶׁשר ֵאָבה ְלֶאְרק ִנֶמר עֶֹתֶיְבּו. ןָמְּיַקְמם ַהָדָאָה

. ַחּמֹים ַלִעְּיַסים ְמִרָבֵאר ָהַאְׁשּו', כּול ְוֵּלַּפְתִמה ּוָרֹוד ּתֵמֹוּל ֶׁשַחּמֹ ַהְךֶרר ֶּדָּקִע ְּבןֵה, 'ּוכת ְווֹוְצִמּו

ה ֵׂשֲעים ַמִׂשעֹוֶׁשְכּו, תמֹוָלעֹול ָהָכְּב ֶׁשַחּמֹת ַהיַנִחא ְּבהּור ֶׁש"גד ְּבחּוה ִיָלְעַמר ְלֵרעֹוה ְמא ֶזיָלֵּמִמּו

ד חּוִּית ַהים ֶאִׂשעֹול ֶׁשָכְּכּו. ׁשָּמד ַמיסֹוד ִּבסֹוי ְיִּתִמֲאד ָהחּוִּית ַהה ֶאָלְעַמים ְלִרְרעֹוה ְמָּטַמד ְלחּוִי

' ת הַדבֹוֲען ָהֵכְו. רֵתה יֹוָלְעַמם ְלים ַּגִרְרעֹוְמ', כּות ְונֹוָּוַּכַהת ְוכֹוָלֲהל ַהם ָּכִע, הָרֳהָטְבה ּוָּׁשֻדְקר ִּבֵתיֹו

ים ִּדְקא ַמהּוין ֶׁשִחֹוּמת ַהיַנִחיא ְּבִה, דחּום ִיֵּיַקְּמי ֶׁשֵנְפִל' כּו ְולֵּלַּפְתִמה ּוָרֹוד ּתֵמֹוּלֶׁשם ָדָאל ָהֶׁש

 ְּכמֹו

ן ֵכְו



  ְוִאָּׁשה ִאיׁש ִזּוּוג ַּכָּונֹות 'יא ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קטו 

  ה ָרֹוּתל ַהת ָּכים ֶאִלְׁשד ַמחּוִּין ַהֵכָלְו. ילֵעְלִדין ְּכִח מֹויִלְּבד חּוין ִיי ֵאִּכ. רֵרעֹוא ְמּוהד ֶׁשחּוִּיי ַהֵנְפִל

  .יםִמָלְׁש ִנה זֹוָוְצי ִמֵדל ְיק ַעַרֶׁש, םָדָאל ָהֶׁש' ת הַדבֹוֲעַו  

 בּוּוׁש" :)ביצה ה(י "ִּׁשַר ְּבינּוִצָמּו". ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם" )כז, דברים ה(

ב ּוׁשן ָלָתֹוּוַצא ְלָּלֶא, יֵרָּתְׁשא ִמיָלֵּמא ִמָהְּד, יׁשִמְׁשי ַּתֵרְׁשִמאו ְלָל, "םֶכָל

ד ָחֻיי ְמּוּוה ִצָי ָהַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. ןיֶהֵתֹוׁשְנת ַנ עֹוַערְֹגא ִלּלֶֹׁש, ןָחְרל ָּכ ַעְךֶלֶּמת ַהַוְצִמְּב

' אן הָּכר ֶׁשֵאָבם ְמא ָׁש"ָׁשְרַהַּמַהְו, ם יֹותֹואֹוְּבד ָּיִמ הָנת עֹוַוְצ ִממּוְּיַקם ְיָּלֻּכה ֶׁשָרֹון ּתַּתי ַמֵרֲחַאד ָּיִמ

, הָרֹון ּתַּתַמת ְליכּוִמְסִבת ּויפּוִחְדה ִּבָאיא ָּב ִהַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצְו, הָרֹוּתל ַהה ֶׁשָנת עֹוַוְצל ִמה ַעָּוִצ

 הָיָהה ֶׁשָרֹון ּתַּתַּמן ֶׁשיָוֵּכ ינּוֵרָבְד ִלרָאבְֹמּו .יםִטָּפְׁשת ִמַׁשָרָפ ְּבנּוְּתִּנת ֶׁשוֹוְצר ִמַאם ְׁשד ִעַחא ַילְֹו

ד חּוִּית ַהים ֶאִלְׁשַה ְליםִבָּיַח יּוָה, ר"גת ַהיַנִחְבת ִּבמֹוָלעֹול ָהָכל ְּבדֹוד ָּגחּוִיר ֵרעֹו "תֹוָּנֻתם ֲחיֹו"

ן ֵכ ָל,יןִאּוּׂשִּנר ַהַחַאם ְליָתֵבים ְלִכְלהֹוה ֶׁשָּלַכן ְוָת ָחמֹו ְּכ,םָלְׁשֻמי ּוִּתִמד ֲאחּוה ִיֶיְהִּיֶׁש, ק"ת הויַנִחְבִּב

. ןיֹוְלֶעד ָהחּוִּית ַהים ֶאִלְׁשַהְל, םיֹו ֹותאֹוד ְּבָּיה ִמָנת עֹוַוְצם ִמֵּיַקד ְלָחֻיי ְמּוּוִצ ְּבלֵאָרְׂשל ִי ָּכבּוְּיַחְתִנ

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו .הָלְי ַלתֹואֹוְּבר ָכָזן ֶב ְּברּוְּבַעְתל ִנֵאָרְׂשת ִיֹוׁשל ְנָּכ ֶׁש:)שבת פט(י "ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו

ְוַאָּתה ּפֹה ֲעמֹד "ה ֶשמֹר ְלַמָא' הה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. תמֹוָׁשת ְנַדָלהֹוה ְלָלְעַמי ְלִּתִמד ֲאחּו ִירּוְרעֹוֶׁש

ל כֹוָיְבה ַּכָיה ָהֶׁשּמ ֶׁש.)תרומה קמה (רַהּזַֹּב ינּוִצָּמן ֶׁשיָוֵּכ, הָנת עֹוַוְצם ִמֵּיַק ְלְךֵלא ֵיא לֹהּו ֶׁש,"ִעָּמִדי

 ּהָלֲעא ַּבהּוא ֶׁש"ז ְּבׁשָרה ֻמְׁשָיה ָהֶׁשּמְמָבֵאר ֶׁש:) וארא כב(ר ַהּזַֹבּו. ּהָּמ ִעדֵחַיְתִהְוה יָנִכְּׁשל ַה ֶׁשּהָלֲעַּב

ם ֵעָרְתה ִהֶׁשּמים ֶׁשִאָרים נֹוִרָבם ְּדים ָׁשִאָבמּוּו. תכּוְלַּמה ַליָעִּפְׁשַּמת ַהֶרֶאְפת ִּתיַנִחְבה ִּביָנִכְּׁשל ַהֶׁש

ה ֶשא מֹיָלֵּמִמּו. ֹוּתְׁשל ִאם ַעֵעָרְתִּמל ַהַע ַּבמֹו ְּכ"הֶּזם ַהָעה ָלָתעֵֹרה ֲהָמי ָלָנדֲֹא"ה יָנִכְּׁשל ַהַע

א "ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.הָנת עֹוַוְצ ִמְךֶרד ֶּדחּוִּית ַהֶאר ֵרעֹו ְליְךִרה ָצָיא ָהלֹ

  י ּוּוִּצז ֶׁשֵּמַרְל, תמֹוָלעֹול ָהָכְּבד סֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהיַּדַׁשם ֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  "ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכםׁשּובּו "ֶׁש

  .ןיֹוְלֶע ָהדחּוִּית ַהֶאר ֵרעֹוְלה ָיה ָהֶז  

ְּדִמי , ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּבלֹא ּתֹוָרהל ָּכַעל ַהְּגָמָרא  )יבמות( 'ֶּבן ְיהֹוָיָדע' רֶפמּוָבא ְּבֵס

ַות ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה ְּבַגְׁשִמּיּות ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַקֵּים ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה ְּברּוָחִנּיּות ּוְלַחֵּדׁש ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּים ִמְצ

   )יג, עדויות א(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.הֶזת ים ֶאִלְׁשַמ ּוהֶזי ָּבלּו ָּתהֶּז ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה

  ".ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה, ּו ְבָרָאּהלֹא תֹה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ָהעֹוָלם ֶאָּלא ְלִפְרָיה ְוִרְבָיהלֹא ִנְבָרא   

ין ִברּוב ֲחק ַק ַרה לֹוָיָהה ְוָסָנְרַפק ְּבחּוה ָּדָיא ָהָסֹון ּדא ֶּביָנִני ֲחִּבַר ֶׁש:)פנחס רטז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

א ם הּוֶדל קֹוּוּגְלִגְּב ֶׁשםּוּׁשִמ, תֹוכּוְזן ִּבֹוּזם ִנָלעֹול ָהָּכי ֶׁשל ִּפף ַעַא. תָּבב ַׁשֶרֶעת ְלָּבב ַׁשֶרֶעֵמ

ן ֵכָל, הָּׁשֻדְקה ָכָרְּבד חּוִית "א רהּו ֶׁשק"יבם ל ֵׁש ֶׁש'ית אֹום ָּבַגא ָּפהּוְו, יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ד קבֵחא ִילֹ

  ל י ָּכלּוד ָּתחּוִּיַּבים ֶׁשִארֹוְו. יןִברּוב ֲח"ַּקק ִמן ַרֹוּזִנְו, ק"יבִמב "ַּקק ַה ַרר לֹוַאְׁשִּנ ֶׁשׁשַנֱעא ֶנהּו

  .לֵאָרְׂשל ִיה ֶׁשָסָנְרַּפַהן ְוזֹוָּמַה  

ב תּוָּכ

ְוֵכן 

ְוֵכן 



  ְוִאָּׁשה ִאיׁש ִזּוּוג ַּכָּונֹות 'יא ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קטז 

קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ' ּכֹה ָאַמר ה") יד, ירמי לא( ַעל ַהָּכתּוב .)ויגש רי(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ַמּדּוַע ַמְתִחיל , "ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּוַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּב

   הֹוֵלְך ַעל "ִּכי ֵאיֶנּנּו" ְוַהּזַֹהר ְמַיֵּׁשב ֶׁש".ִּכי ֵאיֶנּנּו"ּוְמַסֵּים ִּבְלׁשֹון ָיִחיד , ַהָּכתּוב ִּבְלׁשֹון ַרִּבים

  . ָּבאֹות ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ִיחּודֶׁשָּכל ַהָּצרֹות , ה ַּבֲעָלּה ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה"קב  

ת ק ֶאה ַרָרֹוּתַהה יָרִּכְזִה, יםִטָבב ְׁש"יל ַהָּכִּמא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצ ִי'ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבמּו

ים ִלְּמַסְמף ַהֵסֹויה ְוָדהּול ְיֶצק ֵאַרֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר. ףֵסיֹוְלה ּוָדיהּו ִלאּוְּׂשִּנים ֶׁשִׁשָּנת ַהמֹוְׁש

ם ֶהָּלים ֶׁשִאּוּׂשִּנַה,  תַחה ַאיָנִחְב ִּביםִּיִטָרת ְּפכּוְלַמד ּוסֹוא ְילְֹו, יםִּיִלָלְּכת ַהכּוְלַּמַהד ְוסֹוְית ַהֶא

ן יֹוְלֶעד ָהחּוִּיל ַהץ ֶׁשיצֹוִּנַהל ְוֶמֵּסם ַהֵהן ֶׁשיָוֵּכ, רֵתיֹוה ְּבָהבֹוְּגה ַהָּגְרַּדי ַּבִלָלְּכד ַהחּוִּית ַהים ֶאִרְרעֹוְמ

ין ל ֵּבֵּדְבֶהת ַה ֶאנּוְרַאֵּב ֶׁשמֹוְכ ּו.יםִרֵחַאר ֵמֵתם יֹויֶהֵאּוּׂשיר ִנִּכְזַהי ְלאּוא ָריָלֵּמִמ ּו,יִּתִמֲאי ָהִלָלְּכַה

ים ִּיִטָרְּפם ֵהְו, יִּתִמֲאי ַוִלָלא ְּכהּוֶׁש, רֶקּבֹת ַּבָּבל ַׁשר ֶׁשֶתד ֶּכחּוִיְל, םלֹוים ָׁשִׂשת ְּבֹוּלִפְּתי ַהֵדחּוִי

  ה יָדִחְייא ַהִהה ֶׁשָנת עֹוַוְצִמס ְלַחַי ְּב,רֶתל ֶּכד ֶׁשחּוִּיל ַהֵלֹו ּכתֹוּלִפְּת ַהיֵדחּו ִיל ָּכְךָכְו. םֶהָּלה ֶׁשיָנִחְּבַּב

  . רֵתיֹו ְּבַּהבָֹּגַהְוי ִלָלְּכא ַההּו ֶׁשתדֹוסֹוְי ַּביתיִׁשִמֲחית ַליִעִבְרה ָהָּדֻקין ְנד ֵּבחּוִּית ַהת ֶאֶרֶרעֹוְּמֶׁש  

א ָרְטִּסל ַהים ַעִרֲעַה ְליְךִרה ָצָיָהְו, הָטּוׁש ְּפְךֶרֶד ְּביּוא ָהף לֵֹסיֹוה ְוָדהּול ְיין ֶׁשִכּוּדִּׁשַהים ֶׁשִארֹו

ן ֵכְו. תנּו ְזְךֶרֶד ְּביּוָהר ָמָתה ְוָדהּוי ְיֵאּוּׂש ִנַעּוּדַמ' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, אָרֲחַא

ה עְֹרַפּו, םִיַרְצִמ ְּבְךֶלה ֶמָיְהף ִנֵסֹוּיר ֶׁשַחַאְל, םיֶהיֵנ ֵּבְךֵּדִּׁשה ֶׁשעְֹר ַּפְךֶר ֶּדאּות ָּבַנְסָאף ְוֵסיֹוי ֵאּוּׂשִנ

  ר ֹוׁש'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, הָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיַהם ֵמִיַרְצת ִמיַקִנת ְייר ֶאִּבְגַהי ְלֵד ְּכ,הָּׁשִאל ְלכֹוָיְב ַּכג לֹוַאָד

  ].רמֹון ֲחם ֶּבֶכְׁשה ּויָנִּדה ִמָדְלֹוּנז ֶׁשָאת ֵמַנְסל ָאר ַעַבָעה ֶּׁשל ַמָכם ְלַעַּטה ַהָיה ָהֶזְו', רמֹוֲחַו  

 )דף קב(' הָנָבְּלר ַהאֹו'ת יַטי ִׁשִפְל. הָּלִפְתה ּוָוְצם ִמּוׁשין ְּבֵאה ֶׁשָנת עֹוַוְצת ִמנֹוָּוַכה ְּבָלֲעד ַמעֹו

ים ִאָרְקִּנם ַהיִּיִּתִמֲאא ָהָּמִאא ְוָּבי ַאֵפצּוְרת ַּפד ֶאֵחַיים ְלִנְּוַכ ְמנּוה ָאָּיִבְרה ּוָיְרת ִּפַוְצִמק ְּבַרֶׁש

ין ִחף מֹוּוּלם ִחיֶהיֵנה ֵבֶיְהִי ְון"זוין ְלִחֹוּמת ַה ֶאיכּוִׁשְמַּיֶׁש, תילּוִצֲאם ָהַלל עֹוים ֶׁשִלְלֹוּכַהא ָּמִאא ְוָּבַא

ת ים ֶאִדֲחַי ְמנּוָא, תֹוְצִּמר ַהַאְׁשים ּוִדֲעמֹות ּוָּבַׁשל ְות חֹוֹוּלִפְתן ִּבין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. יִלָלף ְּכּוּלִחא ָרְקִּנֶׁש

ם יִּיִלָלְּכין ַהל ֵּבֵּדְבֶהַהְו .יםִּיִּתִמֲאא ָהָּמִאא ְוָּבַא ְךֹוּתים ִמִקָלק ֲחם ַרֵהֶׁש, יםִּיִטָרְּפַהא ָּמִאא ְוָּבַא

 ׁשֵי ְו.ףּוּלִחי ַהֵנְפִלים ִּיִלָלְּכַל ׁשֵי, אָּמִאא ְוָּבין ַאף ֵּבּוּלִחי ַהֵרֲחַאים ִּיִטָרְּפַל ׁשֵּיין ֶׁשִחֹוּמַהֶׁש, יםִּיִטָרְּפַל

ית יִעִבְרה ָהָּדֻקְּנַהל ים ֶׁשִּיָבי ֳעֵנְּׁשם ִמן ֵה"זום ֶׁשֵׁשְכִּד. יִלָלְּכים ַּבִּיִלָלְכים ּוִהבֹור ְּגֵתין יֹוִחמֹו

ים ִרְבסֹוְו' הָנָבְּלר ַהאֹו'ל ים ַעִקְלחֹו ֶׁשּוּלֵאם ְלַגְו .'כּוא ְוָּמִאא ְוָּבַא ְּבׁשֶדּקֹה ַּבָלְעַמ ְלְךָּכ, יתיִׁשִמֲחַהְו

ר ֵתיֹו ְּבַּהבָֹּגא ַההּוְרָיה ּוְרִבָּיה ְּבִמְצַות ִּפד חּוִּיַהים ֶׁשִרְבם סֹום ֵה ַּג,יםִּגַחם ַּבי ַּגִלָלף ְּכּוּל ִחׁשֵּיֶׁש

, ילֵעְלִדר ְּכֵתיֹוי ְּבִּתִמֲאָהל ְודֹוָּגן ַה"ד זוחּוִּי ַהאהּוֶׁש, ק"וְּבת ֹוּדֻקְּני ַהֵּתת ְׁשים ֶאִדֲחַי ְמֹוּב ֶׁשםּוּׁשִמ

 ַּהבָֹּגַהת ד ֶאֵחַיְל, יןִחֹוּמת ַה ֶאיְךִׁשְמַהה ְלָּפֻחן ַהַמְזים ִּבִדֲחַיְּמֶׁשַאָּבא ְוִאָּמא ד חּוִי ְּבםם ַּגֵרא גֹוהּוְו

 ו"ך פ"ר אנַעים ַׁשִּיץ ַחל ֵע ַעׁשֶמֶּׁשת ַהַהָגת ֲהַיְׁשקּויל ְּבִחְתי ַמִטָרְפי ּוִלָלף ְּכּוּלל ִחן ֶׁשָיְנִעָה [.רֵתיֹוְּב

ְוֵכן 

ן ֵכְו

ן ֵכְו

 ׁשֵיְו
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 ,ן"בן ְּד"בה ּו"יא מא ִהָּמִאְו, ה"מן ְּד"בה ּו"א מף הּוּוּלִחי ַהֵנְפא ִלָּב ַא'יםִּיץ ַחֵע' ְּבא"ר זַעַׁש ְּבַעּוּדַמ

' ׁשֶמֶּׁש'ר ַהֵאָבְמּו. ףּוּלִחַהי ֵרֲחַא' א"ר זַעַׁש' ְּבמֹוְּכ, ףּוּלִחי ַהֵנְפא ִלָּמִאא ְוָּבַא' ך"ר אנַעַׁש'ְבּו

. ן"בַהם ֵמַגה ְו"מַהם ֵמים ַּגִקָל ֲחםֶהד ֵמָחל ֶאָּכא ָּמִאא ְוָּבַא חּוְקָל, תּוילִצֲאי ָהֵפצּוְר ַּפלּוְצֶאֶּנֶׁשְּכֶׁש

ה "ל מין ֶׁשִחֹוּמת ַהֶאק ֶׁשַר, יִּתִמֲאא ָהָּבַאין ְּדִחמֹוה ְלָנָּוַּכין ַהא ֵאָּבַאין ְּדִחים מֹוִאְר קֹונּוָאה ֶּׁשַמּו

א ָּבַאין ף ֵּבּוּל ִחינֹוֵא, ןֵּוַכים ְליִלִג ְרנּוָאף ֶׁשּוּלִחַהא ֶׁשֵציֹו. אָּמִאן ְּבֵכְו, אָּבים ַאִּנַכ ְמנּוָא, ה"מן ְּד"בּו

ים ִּנַכ ְמנּוָאֶׁש ,דַבא ְלָּמ ִאא אֹוָּבל ַאים ֶׁשִּיִטָרְּפַהין ִחֹוּמ ַהְךתֹוי ְּבִטָרף ְּפּוּלא ִחָּלֶא, יםִּיִּתִמֲאָהא ָּמִאְו

  ף ּוּלִחי ַהֵנְפן ִלֵכ ָל.יםִּיִּתִמֲאָהא ָּמִאא ְוָּבַאין ְּדִחמֹוים ְּבִנְּוַכ ְמנּוָא, יִלָלְּכף ּוּלִחְב ּו.אָּמִאא ְוָּבַאין ְּדִחמֹו

  .]ףּוּלִחי ַהֵרֲחי ַאִטָרְפ ִּבמֹוין ְּכִחם מֹוֶה ָלׁשֵי  

)  רפחב"חום הכיפורים י( 'ל"יַזִרֲאָהת ְלנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'א ְּבָבּוּמה ַּכָנת עֹוַוְצת ִמנֹוָּוַכה ְּבָלֲעד ַמעֹו

 ,תאֹוָבה ְצ"וי היהּו ִאּהָתָני עֹוים ִּכִטָּפְׁשִמא ְּדָּבַסְּבר ֵאָּבְתה ִנָּטִּמ ַהַתְׁשִמיׁשְּב

ב "עה ְּד"הויא ֵמָּלת ֶאֶכֶׁשְמא ִנּלֹה ֶׁשיָלִכֲא ָהמֹו ְּכּהיָנג ֵאּוּוִּזת ַהַּפי ִטא ִּכן הּוָיְנִעָהְו

ין ִכָׁשְמִּנֶׁשי ְּכִּכ', כּוְו .םָּלֻּכת ִמֶכֶׁשְמג ִנּוּוִּזת ַהַּפל ִטָב ֲא,יןִדיּו' ם טֶהָּבין ֶׁשִדיּוה ְּדֶיֱהֶאְו

 ּהָתָנ עֹתַניִחם ְּבַלְׁשז ֻיָא ְואָּמִאי ְּד"נהה ִּבָּטַמים ְלִניֹוְלֶעין ָהִדיּוה ְּדֶיֱהֶאב ְו"עה ְּד"ָיָוֲה

ה ָנ עֹוׁשן ֵי ֵּכ,אָּמִאה ְּבָנעֹוג ְוּוּו ִזׁשֵּי ֶׁשמֹו ְּכהֵּנִהְו. תאֹוָב ְצה"ָיָו ֲהאָּיִרְטַמיִגא ְּבהּוֶׁש

ה ָלְעַמ ְלׁשֵּיֶׁשְכ ּו.הָּטִּמ ַהיׁשִמְׁש ַּתאָּיִרְטַמיִגם ְּב ֵהּהָתָנ עֹיםִמָעְּפ' ה בֵּנִה ְו,א"זְּד' ְקנּוְּב

  ים ִארֹוְו. יםִנֹוּתְחַּתה ַּבָּטַמ ְליׁשִמְׁש ַּתׁשז ֵי ָאיׁשִמְׁשַּתְּבִגיַמְטִרָּיא ם ֵה ֶׁשּוּלת ֵאנֹועֹו' ב

  .םר ָׁשָאבְֹמה ַּכיָכִסה ְוָּיִתְׁשה ּויָלִכֲאר ֵמֵתן יֹו"ם זוַגא ְוָּמִאא ְוָּבם ַאד ַּגֵחַי ְמיׁשִמְׁשַּתֶׁש  

, ַמֲעֶׂשה ְּבַתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע,  ָּתנּו ַרָּבָנן:)ברכות כז(א ָרָמְּגַּב

ָּבא ִלְפֵני ַרָּבן . ְרׁשּות, ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְרׁשּות אֹו חֹוָבה ָאַמר לֹו, ַרִּבי, ָאַמר לֹו

, ָאַמר לֹו. חֹוָבה, ָאַמר לֹו,  אֹו חֹוָבהׁשּותְּתִפַּלת ַעְרִבית ְר, ַרִּבי, ָאַמר לֹו, ַּגְמִליֵאל

ַהְמֵּתן ַעד ֶׁשִּיָּכְנסּו ַּבֲעֵלי ְּתִריִסין ְלֵבית , ָאַמר לֹו. ַוֲהלֹא ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָאַמר ִלי ְרׁשּות

ְרׁשּות אֹו , ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ָעַמד ַהּׁשֹוֵאל ְוָׁשַאל, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ַּבֲעֵלי ְּתִריִסין. ַהִּמְדָרׁש

ְּכלּום ֵיׁש ָאָדם , םָאַמר ָלֶהם ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַלֲחָכִמי. חֹוָבה, ָאַמר לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, חֹוָבה

, ְרׁשּות, ַוֲהלֹא ִמִּׁשְמָך ָאְמרּו, ָאַמר לֹו. ָלאו, ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשחֹוֵלק ְּבָדָבר ֶזה

, ָעַמד ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר, ֲעמֹד ַעל ַרְגֶליָך ְוָיִעידּו ְּבָך, ְיהֹוֻׁשַע, ָאַמר לֹו

 ׁשֵיְו

 ינּוִצָמ
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, ֶׁשֲאִני ַחי ְוהּוא ַחי, ְוַעְכָׁשיו, ָיכֹול ַהַחי ְלַהְכִחיׁש ֵאת ַהֵּמת, ְוהּוא ֵמתִאְלָמֵלא ֲאִני ַחי 

 ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי, ָהָיה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל יֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש, ֵהיַאְך ָיכֹול ַהַחי ְלַהְכִחיׁש ֶאת ַהַחי

, ָאְמרּו. ְוָעַמד, ֲעמֹד, ּוְצִּפית ַהְמֻתְרְּגָמןַעד ֶׁשִרְּננּו ָּכל ָהָעם ְוָאְמרּו ְלח, עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו

ְּבַמֲעֵׂשה ְּדַרִּבי , ִּבְבכֹורֹות. ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶאְׁשָּתַקד ִצֲעֵריּה. ַעד ַּכָּמה ִניַצֲעֵריּה ְוֵליִזיל

 ִסְּלקּוהּו אֹותֹו ַהּיֹום. 'כּוְו. ָּתא ְוַנֲעְבֵריּה. ָהָכא ַנִמי ָקא ְמַצֵער ֵליּה. ָצדֹוק ִצֲעֵריּה

ָּכל , ֶשָהָיה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַמְכִריז ְואֹוֵמר, סח ְוִנְּתָנה ְרׁשּות ַלַּתְלִמיִדים ִלָּכֵנְלׁשֹוֵמר ַהֶּפַת

ַההּוא יֹוָמא ִאְתָוְספּו ַּכָּמה . לֹא ִיָּכֵנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ַּתְלִמיד ֶׁשֵאין ּתֹוכֹו ְּכָברֹו

ִאְתָוֵסף , ַחד ָאַמר, ְּפִליֵגי ָּבּה ַאָּבא יֹוֵסף ַּבר ּדֹוְסָּתִאי ְוַרָּבָנן, ןָחָנָאַמר ַרִּבי יֹו. ַסְפְסֵלי

ְולֹא ָהְיָתה ֲהָלָכה ֶׁשָהְיָתה ', כּוְו. ְׁשַבע ֵמאֹות ַסְפְסֵלי, ְוַחד ָאַמר, ַאְרַּבע ֵמאֹות ַסְפְסֵלי

ן ַּגְמִליֵאל לֹא ָמַנע ַעְצמֹו ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוַאף ַרָּב. ְּתלּוָיה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּלֹא ֵּפְרׁשּוָה

ָאַמר .  ַעּמֹוִני ִלְפֵניֶהם ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁשֵּגרּבֹו ַּבּיֹום ָּבא ְיהּוָדה , ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ִּדְתָנן

 ֵאיִזיל ,הֹוִאיל ְוָהִכי ֲהֵוי, ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל. 'כּוָמה ֲאִני ָלבֹוא ַּבָּקָהל ְו, ָלֶהם

ָאַמר .  ַלֲאִׁשיָתא ְּדֵביֵתיּה ְּדִמַׁשְחָרןִזיְנהּוֲח, ִּכי ָמָטא ְלֵביֵתיּה. ַוֲאַפְּייֵסיּה ְלַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע

. אֹוי לֹו ַלּדֹור ֶׁשַאָּתה ַּפְרָנסֹו, ָאַמר ֵליּה. ִמָּכְתֵלי ֵּביְתָך ַאָּתה ִנָּכר ֶׁשֶּפָחִמי ַאָּתה, ֵליּה

. ַּבָּמה ֵהן ִמְתַּפְרְנִסין ּוַבָּמה ֵהם ִנּזֹוִנין, יםֵדַע ְּבַצֲעָרן ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמֶׁשֵאין ַאָּתה יֹו

ִאיַפֵּייס , ֲעֵׂשה ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ַאָּבא. ָלא ַאְׁשַגח ֵּביּה. ְמחֹל ִלי, ַנֲעֵניִתי ְלָך, ָאַמר ֵליּה

ק א ַרָרָמְּגת ַהֶרֶמ אֹוַעּוּדים ַמִׁשְק ַמׁשֵי. ַחאי ֲהָוהַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹו, ְואֹותֹו ַּתְלִמיד. 'כּוְו

ן ָּבַרר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנ. איַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבה ַרָיה ָהֶׂשֲעַּמל ַהת ָּכר ֶאֵרעֹויד ֶׁשִמְל ַתתֹואֹוף ֶׁשֹוּסַּב

, תכּוְלת ַמיַנִחה ְּבָי ָהַעֻׁשהֹוי ְיִּבַרְו. תּוכְלַּמ ַליַעִּפְׁשַּמַה דסֹוְי תיַנִחא ְּבהּוֶׁש יאִׂשָנ הָיל ָהיֵאִלְמַּג

ְוֵכן  .ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ְבִגיַמְטִרָּיאּו ,היָנִכְׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"שפם ל ֵׁש ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַרְמ ַעֻׁשהֹוְי יִּבַרְּד

ִּכי ָקא ִניָחא ַנְפֵׁשיּה ' ֵקיָסר ְוכּוְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיא ַהָּוא ָקֵאי ֵּבי ' ר :)חגיגה ה( ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא

רֹוִאים ֶׁשָהָיה  .'ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיא ָאְמִרי ֵליּה ַרָּבָנן ַמאי ֶּתיֱהֵוי ֲעַלן ֵמֶאִּפיקֹוְרִסין ְוכּו' ְּדר

י ִּבַרֶׁש, סּוּיִּפי ַהֵרֲחף ַאֹוּסת ַּבֶנֶּיַצא ְמָרָמְּגן ַהֵכָל. ְוָהָיה ִמְתַוֵּכַח ִעם ֶאִּפיקֹוְרִסין, ָמצּוי ֵאֶצל ַהֵּקיָסר

ד סֹוְיין ַהס ֵּבּוּייא ִּפִבָהי ְלֵדְּכ, הָלָחְתַהה ֵמֶׂשֲעַּמל ַהת ָּכר ֶאֵרעֹויד ֶׁשִמְלַּתה ַהָיאי ָהַחן יֹון ֶּבעֹוְמִׁש

 ׁשֵּיד ֶׁשרּוֵּפד ַהסֹוְּב, ַעֻׁשהֹוְיי ִּבת ַרר ֶאֵעַצל ְמיֵאִלְמן ַּגָּבַרה ֶׁשָאאי ָרַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבי ַרִּכ, תכּוְלַּמַל



  ְוִאָּׁשה ִאיׁש ִזּוּוג ַּכָּונֹות 'יא ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קיט 

ד סֹוד ְיחּום ִירְֹגי ִלֵדם ְּכיֶהיֵנס ֵּבּוּים ִּפרְֹג ִליְךת ֵאבֹוָׁשֲחב ַמַׁשָחְו, יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"קבין ה ֵּבָלְעַמְל

. הָב חֹות אֹוּוׁשיא ְרם ִהִאית ִבְרת ַעַּלִפל ְּתה ַעָלֵאְּׁש ַהְךֶרן ֶּדָיְנִעל ָהת ָּכר ֶאֵרא עֹון הּוֵכָלְו, תכּוְלַמּו

יא ִהְו, לֵּבַקל ְמב ֶׁשָּצַמאת ְּבֵצְמת ִנכּוְלַּמַהֶׁשה ְּכָחְנִמית ּוִרֲחַׁשְּבֶׁש :)ויחי רכט( ַּבּזַֹהר ינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ

ל ב ֶׁשָּצַמאת ְּבֵצְמַהַּמְלכּות ִנֶׁשְבַעְרִבית ְּכּו. דחּוִּית ַהר ֶאֵרעֹוה ְלָבן חֹות ֵהֹוּלִפְּתַה, דחּוה ִייָכִרְצ

ת כּוְלַּמר ַהבּוד ֲעחּור ִיֵרעֹו ְלְךֶרין צֵֹאְו, ע ָלעֹוָלמֹות ַהַּתְחּתֹוִניםַפֶּׁשת ַהיא ְמַחֶּלֶקת ֶאִהֶׁש, יַעִּפְׁשַמ

ס ֵּיַּפְתל ִייֵאִלְמ ַּגןָּבַרת ֶׁשכּוְלַמד ּוסֹוד ְיחּור ִיֵרעֹוה ְלָצי ָר"ִּבְׁשַרן ֶׁשיָוֵכְו. ה ִהיא ְרׁשּותָּלִפְּתַה ,הן ֶזַמְזִּב

ד סֹוד ְיחּון ִיַיְניב ִעִבם ְסיֶהיֵנ ֵּביּוָהת ֶׁשעֹוֵּדי ַהֵקּוּל ִחְךֶרה ֶּדת ֶזר ֶאֵרא עֹוהּו, ַעֻׁשהֹוי ְיִּבם ַרִע

ד חּוִי ְּבְךֶרין צֹיו ֵאָׁשְכַער ֶׁשַבת ָסכּוְלת ַמיַנִחא ְּבהּו ֶׁשַעֻׁשהֹוי ְיִּבַר ֶׁשינּוְיַה. יתִבְרת ַעַּלִפְתת ִּבכּוְלַמּו

ה ָיא ָההּון ֶׁשיָוֵּכ, יַעִּפְׁשַהה ְּלד ַמסֹוְי ַלׁשית ֵיִבְרַעם ְּבַּגר ֶׁשַבל ָסיֵאִלְמן ַּגָּבַרְו, תּוׁשה ְרָּלִפְּתַהְו

י ִּבת ַרר ֶאֵעַצ ְמַרָּבן ַּגְמִליֵאלר ֶׁשַעַּצת ַהר ֶאֵר עֹותֹוָלֵאְׁש ִּב יֹוַחאיַּברַרִּבי ִׁשְמעֹון ְו. דסֹות ְייַנִחְבִּב

  ר ֵרעֹוס ֶׁשּוּיף ִּפֹוּסה ַּבָיְהה ִנֶּזה ִמָאָצתֹוְכּו, דחּוין ִיֵאֶׁשת ְּככּוְלַּמם ַלַרְגִּנר ֶׁשַעַּצת ַהל ֶאֵּמִּסֶׁש, ַעֻׁשהֹוְי

  .ן"ֹוּיב ִצ"א תֹוּיִתאֹו, איָׁשִּדַק איָנִצּוּב רַהּזֹא ַּבָרְקי ִנ"ִּבְׁשן ַרֵכְו. ןיֹוְלֶעד ָהחּוִּית ַהֶא  

ז ַמא ָרהּוְו, עַפ ֶׁשּהין ָלֵאן ֶׁשַמְזת ִּבכּוְלַּמל ַהל ֶׁשֶמא ֵסהּוֶׁש, יִנה ָעָי ָהַעֻׁשהֹוי ְיִּבַרים ֶׁשִארֹו

י יֵדִמְלל ַּתה ֶׁשָסָנְרַּפב ַהַּצת ַמת ֶאַעַדָלת ְוכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַה ְליְךִרא ָצהּוֶׁשַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְל

 ַּבּזַֹהרא ָבּוּמַּכ, תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמ ירִק יִּכ, יםִרחֹוְּׁש ַהיתֹות ֵּבירֹוִקאת ְּבז זַֹמא ָרן הּוֵכָל. יםִמָכֲחַה

ת ַרָּבן  ֶאידּוִרהֹוֶׁשן ְּכֵכָלְו. ַוַּיֵּסב ִחְזִקָּיהּו ָּפָניו ֶאל ַהִּקיר" )ב, לח' ישעי (בתּוָּכל ַהַע :)ויחי רכח(

י ִּכ, ׁשָרְדִּמית ַהֵבים ְּבִלָסְפַס תאֹוע ֵמַב ְׁשאֹות אֹוע ֵמַּבְרַא פּוְסֹוּת ִנֹותיאּוִׂשְּנַּגְמִליֵאל ִמ

. תכּוְלים ַמִלְּמַסְמת אֹוְּסִכים ְוִלָסְפַס ןֵכְו. תכּוְלַּמל ַהים ֶׁשִרָּפְסם ִמֵה עַבֶׁשע ְוַּבְרַא יםִרָּפְסִּמַה

י ֵרֲה רַמָאְו, נֹוָקת ְזַנָּבְלַהס ְּב ֵנה לֹוָׂשֲעַּנה ֶׁשָיְרַזן ֲער ֶּבָזָעְל ֶאיִּבת ַרל ֶאיֵאִלְמן ַּגָּבם ַרקֹוְמ ִּבּוּנן ִמֵכְו

י ֵרֲח ַאׁשָרְדִּמית ַהֵבן ְּבּוּיִּדן ַהֵכְו .עַבֶׁש רַּפְסִמר ְלֵּׁשא ִקהּוים ֶׁשִארֹוְו, הָנים ָׁשִעְבן ִׁשֶבי ְּכִנֲא

, םָרּוּסִאים ְּבִדְמן עֹוִיַדֲע ֶׁשת אֹוֹוּמֻא ָּבבּוְרָעְתם ִהִאַה, בָאמֹון ּוֹוּמל ַעה ַעָיל ָהיֵאִלְמן ַּגָּבת ַרַדָרהֹו

ב תּוָּכת ַה" סַע"ֻׁשהֹוְי ןֵכְו. דִוית ָּדת ֵּבכּוְלה ַמָאְצה ָיָּנֶּמִּמב ֶׁשָאת מֹוַּפִלל ְקן ַעּוּיה ִּדָיָהים ֶׁשִארֹוְו

 ַעּוׁשן ֵכְו". ָה ַוִּיָּקֶחַעּוׁש ֹו ּוְׁשמי ְּכַנֲעִנׁשָדה ַּבת ִאיַוַּיְרא ָׁשם ְיהּו") ב, בראשית לח( דִו ָּדׁשֶרת ׁשַֹדֵלְּב

ְמַיֶּלֶדת ַהַוְיִהי ְבִלְדָּתּה ַוִּיֶּתן ָיד ַוִּתַּקח "ם  ָׁשַהְּפסּוִקים ֶהְמֵׁשְךת " רַע"ֻׁשהֹוְין ֵכְו. ַעֻׁשהֹוְיל ז ַעֵּמַרְמ

א ָבן מּוֵכְו ".מֹו ָזַרחְׁשִּיְקָרא ַוָּׁשִני ַהדֹו ָיל ַע ָאִחיו ֲאֶׁשר ְוַאַחר ָיָצא". "ִני ֵלאמֹרָׁשדֹו ָיל ַעִּתְקׁשֹר ַו

ן ֵכְו



  ת"ת ם"ְלׁשֹוָבִבי ֲעֵננּו ַּכָּונֹות 'יב ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש
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ת ֶרֶאְפִּתסֹוד ַה ,םֶטחֹל ַהַעא ַּבָרָמְּגא ַּבָרְקִנל יֵאִלְמן ַּגָּבַרֶׁש )ב פרק מז"ח' יונת אלם' (אנֹוָּפע ִמ"רמָּב

 ַמֲעֶׂשה ְּבַרָּבן :)סוכה מא( אָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ֶׁשהּוא ַּבַעל ַהחֶֹטם ַּבֲעָלּה ְּדַמְטרֹוִניָתא

ְולֹא , ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָהיּו ָבִאין ִּבְסִפיָנה

, ְמִליֵאל ְוָיָצא בֹו ַּגןְנָטלֹו ַרָּב, ֶׁשְּלָקחֹו ְבֶאֶלף זּוז, ָהָיה לּוָלב ֶאָּלא ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל ִּבְלַבד

  ף ֶלֶאְּב דסֹוְי תיַנִחא ְּבהּוֶׁש בָלּוּלת ַהה ֶאָנ ָקליֵאִלְמן ַּגָּבַרים ֶׁשִארֹוְו. 'ּוְנָתנֹו ְלַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוכּו

  .תכּוְלת ַמיַנִחְבה ִּבָיָה ֶׁשַעֻׁשהֹוי ְיִּבַר ְלנֹוָתְנז ּוזּו  

  ת"ם ת"ַּכָּונֹות ֲעֵננּו ְלׁשֹוָבִבי' ֶּפֶרק יב

 ִּתֵּקן ש"ְוָהרש ,ִנְׁשָמתֹו ְלׁשֶֹרׁש ַהַּׁשָּיִכים ָהֶעְליֹוִנים ַּבַּפְרצּוִפים ּפֹוֵגם ְלַבָּטָלה ֶזַרע

   אֹו ,ֲחצֹות ַעד ְלָפחֹות ַּתֲעִנּיֹות ד"פ ֶׁשָּצִמים ְוַאַחר ,ֶזה ִלְפַגם ְמֻיֶחֶדת ֲעֵננּו ְּתִפַּלת

  .זֹו ְּתִפָּלה ִמְתַּפְלִלים ,ְּבָממֹון ֹותַּתֲעִנּי ד"ַהפ ֶאת ּפֹוִדים  

 ְּפַגם ַהְיינּו ,ַּדֲאִריְך ב"ְּדחו ד"ְּדחב ְיסֹודֹות ֶׁשל נּוְקִּבין ּוְבַמִּיין ְּדכּוִרין ְּבַמִּיין ּפֹוֵגם ַהַּמְחָׁשָבה

 ּפֹוֵגם ָהרֹוק ְּפַגם .ַּדֲאִריְך ַּבִּביָנה הּוא נּוְקִּבין ַמִּיין ּוְפַגם ,ַּדֲאִריְך ָחְכָמהְּב הּוא ְּדכּוִרין ַמִּיין

 ְּבַמִּיין ּפֹוֵגם ַּבָּזָכר ַמֲחָׁשָבה ְּפַגם ,ַּדֲאִריְך ב"ְּדחו ן"ְּדזו ְיסֹודֹות ֶׁשֵהם ְוָגרֹון ֵחיְך ֶׁשל נּוְקִּבין ְּבַמִּיין

 ֶׁשל ְּדכּוִרין ְּבַמִּיין ּפֹוֵגם ּפֹוֵגם ָּבִאָּׁשה ַמְחָׁשָבה ְּפַגם ,א"ְּדז א"ְוז ב"ְּדחו ְּדִבינֹות ְיסֹודֹות ֶׁשל ְּדכּוִרין

   ְּדכּוִרין ְּבַמִּיין ּפֹוֵגם ָּבָעְרָלה מֹוֵׁשְך ּוְפַגם ,ְוָרֵחל ְּדַיֲעקֹב ִּדיסֹודֹות ִּדְכָתִרים ָהֶעְליֹונֹות ְסִפירֹות 'ט

  .ְוָרֵחל ְּדַיֲעקֹב ִּדיסֹודֹות ִּדְכָתִרים ַמְלֻכּיֹות ֶׁשל  

 ַהָּגבַֹּה ַּבָּמקֹום ּפֹוֵגם ַמֲחָׁשָבה ֶׁשְּפַגם )ד"ח( א"שליט ֶּדְבִלְצִקי ש"ֵמַהגר ֶהָחָדׁש 'ֵעיַנִים ֶפַתח'ְּב

 ִּביסֹודֹות ּפֹוֵגם ַהַמְחָׁשָבה ְּפַגם ָלֵכן ,ן"זו ִּבְבִחיַנת ּפֹוֵגם ַהַּמֲעֶׂשה ּוְפַגם ,ד"חב ִּבְבִחיַנת

 ִּבְנִׁשיִקין ֵמַהִהְרהּור ְּכתֹוָצָאה ַהְמַהְרֵהר ֶׁשל ְּבִפיו ֶׁשִהְתַאֵּסף ָהרֹוק םּוְפַג ,ַּדֲאִריְך ב"ְּדחו ד"ְּדחב

 ַמֲחָׁשָבה ּוְפַגם ,ן"ַהזו ִּבְבִחיַנת ַּפְרצּוף ְּבאֹותֹו ּפֹוֵגם הּוא ָלֵכן ,ְּדַמֲחָׁשָבה ַהַּמֲעֶׂשה ְּבִחיַנת הּוא

 ּוְמָנֵאף ְּבָזָכר ְּכֶׁשָחַׁשב ,ן"ְּבזו ּפֹוֵגם ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ְוֵכיָון ,ַהָּיד ִמְׁשמּוׁש ֶׁשל ַהְּפַגם ֵהם ּוְבִאָּׁשה ְּבָזָכר

 ִלְבִחיַנת ַהַּׁשָּיִכים ְוָרֵחל ְּבַיֲעקֹב ּפֹוֵגם הּוא ַּבָּיד ּוְמָנֵאף ְּבִאָּׁשה ּוְכֶׁשָחַׁשב ,א"ְּבז ּפֹוֵגם הּוא ַּבָּיד

   ם"ַלּׁשֹוָבִבי' ַהָּים ְׂשַפת'ִּב ְוַעֵּין .'נּוְק ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהְיסֹוד ֲעֶטֶרתַּב ּפֹוֵגם ָּבָעְרָלה מֹוֵׁשְך ּוְפַגם ',נּוְק

  .ִּפיו ְּברֹוק ְּבָידֹו ַהְמָנֵאף ַעל הּוא ָהרֹוק ֶׁשְּפַגם )כח עמוד(  

 ַהּמֹוִציא

 ְּפַגם

 ַעֵּין



  ֶנֶפׁש ִּפְדיֹון ַּכָּונֹות 'יג ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קכא 

 ִמְזַּדְוִגים ֶׁשֵאיָנם רּודֵּפ ָּבֶהם ּגֹוֵרם ִנְׁשָמתֹו ְּבׁשֶֹרׁש ָהֶעְליֹוִנים ַּבַּפְרצּוִפים ּפֹוֵגם ֶׁשָאָדם ְּפָגם

 ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ְּבכַֹח ׁשּוב ְמַיֲחִדים ָאנּו ֲעֵננּו ּוִבְתִפַּלת ,ַאֲחָרא ַלִּסְטָרא יֹוֵרד ְוַהֶּׁשַפע

 ֶׁשל רַהֶּכֶת ְּבִחיַנת ֶאת ְמַיֲחִדים ִּבְתִחָּלה ,ֲחָלִקים 'ְלג ַהִּיחּוד ֶאת ּוְמַחְּלִקים ,ֶׁשִּנְפְּגמּו ַהַּפְרצּוִפים

   ֶׁשּלֹו ד"ַהחב ְּבִחיַנת ֶאת ְמַיֲחִדים ָּכְך ַאַחר ,ה"אהי ה"הוי ֵׁשמֹות ְּבִיחּוד ֶׁשִּנְפָּגם ַּפְרצּוף ָּכל

  .י"אדנ ה"הוי ְּבִזּוּוג ֶׁשּלֹו ַּתְחּתֹונֹות 'ַהז ֶאת ְמַיֲחִדים ָּכְך ַאַחר ,ֱאלִֹהים ה"הוי ְּבִזּוּוג  

 ֶׁשל ח"ַרַּפ ֵּברּוֵרי ִעם ַיַחד נּוְקִּבין ַמִּיין אֹוָתם ַמֲעִלים ְּבֻכָּלם ְּבִחינֹות 'גַה ָּכל ֶאת ֶׁשְּמַיֲחִדים

   ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט סֹוף ֵאין אֹור ֶׁשל ָחָדׁש ֶׁשַפע ּומֹוִריִדים ,ק"ְּדא ג"ס ב"ע ַעד ַהְּתׁשּוָבה ִמְצַות

  .ַהִּתּקּון ֶאת ִליםְלַהְׁש ָהָאָדם ֶאל ּוֵמֶהם ֶׁשִּנְפְּגמּו ַּבַּפְרצּוִפים  

ּוְמַכְּוִנים ֶׁשָהֲעֹונֹות מֹוִרידֹות ֶאת , ֵכן מֹוִסיִפים ְּבתֹוְך ַהּנַֹסח נַֹסח ִוּדּוי ַעל ָּכל ָהֲעֹונֹות

 ַהְיינּו ִמי ֶׁשעֹוֵבר ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה מֹוִריד ֶאת ְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ֶׁשְּבָכל עֹוָלם. ָהעֹוָלמֹות ְּבַדְרָּגה

י ֶׁשְּבָכל "ת נה"ּוִמי ֶׁשּפֹוֵגם ַּגם ְּבלֹא ַתֲעֶׂשה מֹוִריד ֶאת ְסִפירֹות חג. ד ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשַּתְחָּתיו"ְלחב

ּוִמי ֶׁשעֹוֵבר ַּגם ַעל . ת"ד יֹוֶרֶדת ְלחג"ְוַהַּמְלכּות ֶׁשָּיְרָדה ְלחב, ד ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשַּתְחָּתיו"עֹוָלם ְלחב

ת "ְוַהחג, ד ָּבעֹוָלם ֶׁשַּתְחָּתיו"ית ִּדין מֹוִריד ֶאת ְסִפיַרת ַהִּביָנה ְּבָכל עֹוָלם ְלחבְּכִריתּות ּוִמיתֹות ֵּב

ּוִמי ֶׁשעֹוֵבר ַּגם ַעל ִחּלּול ַהֵּׁשם מֹוִריד ֶאת ְסִפיַרת . י"ְוַהַּמְלכּות יֹוֶרֶדת ְלנה, ת"י יֹוְרִדים ְלחג"נה

י יֹוְרִדים "ת נה"ְוַהחג, ת"ְוַהִּבינֹות יֹוְרדֹות ְלחג, ם ֶׁשַּתְחָּתיוד ֶׁשָּבעֹוָל"ַהָחְכָמה ֶׁשְּבָכל עֹוָלם ְלחב

   .ְוַהַּמְלכּות יֹוֶרֶדת ַלַּמְלכּות, י"ְלנה

  ַּכָּונֹות ִּפְדיֹון ֶנֶפׁש' ֶּפֶרק יג

, ִנְׁשַמת ַהחֹוֶלהַעל ְיֵדי ֶׁשַּמְמִׁשיִכים מֹוִחין ְּבׁשֶֹרׁש , ִסֵּדר ַּכָּונֹות ְלצֶֹרְך ְרפּוַאת חֹוִלים

  סדר (. ְוַהחֹוֶלה ִמְתַרֵּפא, ּומֹוִחין ֵאּלּו ְמַמְּלִאים ֶאת ַהִחָּסרֹון ְוַהְּפָגם ֶׁשָּגַרם ֶאת ַהחֹוִלי

  ).א"יעקב משה הלל שליט' ג המקובל ר"מהרה' שפת הים'הכונות כפי המובא בספר   

ְוִנְקֵראת ַּכָּוַנת ִּפְדיֹון , ָבה ְוַהְּצָדָקה ֶׁשַהחֹוֶלה עֹוֶׂשהַהּמֹוִחין ַנֲעֵׂשית ְּבכַֹח ִמְצַות ַהְּתׁשּו

ה "ּוְכִמְנַין ַהֵּׁשמֹות אהו, ם"ס ְּפרּוטֹות ֶׁשל ֶּכֶסף ְּכִמְנַין ֶצֶל"ַהחֹוֶלה ַמְפִריׁש ק. ֶנֶפׁש

ן "ֵּון ְלַהְמִׁשיְך מֹוִחין ַלזוְוֶהָחָכם לֹוֵקַח ֶאת ַהְּפרּוטֹות ּוְמַכ, ף"ּוְכִמְנַין ֶּכֶס, ל"י א"ה אדנ"ה הוי"אהי

ג "ּוְלַפְרצּוֵפי ַהתרי, ג ִמְצוֹות ַהִּנְכָללֹות ְּבִמְצַות ַהְּצָדָקה"ּוְלָכל ַּפְרצּוֵפי ַהתרי, ֶׁשל ִמְצַות ַהְּצָדָקה

 ָּכל

 ַאַחר

ְּכמֹו 

ש "ָהרש

ַהְמָׁשַכת 



  ֶנֶפׁש ִּפְדיֹון ַּכָּונֹות 'יג ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קכב 

  ֶׁשִּנְכָלִלים , ג"ריה ִּגיָדיו ְּכִמְנַין ת"ח ֵאָבָריו ְושס"ְּבִחינֹות ֶׁשְּבׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה ְּכֶנֶגד רמ

  .ג ִמְצוֹות ַהְּכָלִלִּיים"ַּבתרי  

,  ְלָכל ַהַּפְרצּוִפים ַהִּנְזָּכִריםְקִריַאת ְׁשַמעקֹוֶדם ַמְמִׁשיִכים מֹוִחין ְּדַקְטנּות ְּכמֹו ִּב: ַהַּכָּוָנה

ב " ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות ְלעְמִסירּות ֶנֶפׁשּוְמַכְּוִנים , ֻּכָּלםח ֶׁשל "ַאַחר ָּכְך ְמַכְּוִנים ְלָבֵרר ֵּברּוֵרי ַרַּפ

ַאַחר ָּכְך , ּוְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ַעד ַאָּבא ְוִאָּמא, ְקִריַאת ְׁשַמעק ְּכמֹו ְּבֶאָחד ִּד"ג ְּדא"ס

ן ֶׁשל ִמְצַות "ם ַלזוקֹוֶדם ַמְמִׁשיִכי; ן ִּבְׁשֵני ְׁשַלִּבים"ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ֵמַאָּבא ְוִאָּמא ַלזו

  ַהְיינּו , ּוְמַכְּוִנים ְּכמֹו ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִּבְכָללּות, ג ִמְצוֹות ַהִּנְכָללֹות ָּבּה"ַהְּצָדָקה ְוֶׁשל ַהתרי

  .ּוְמַכְּוִנים ִזּוּוג ְּכמֹו ְּבִׂשים ָׁשלֹום', א ַלּנּוְק"ְוַאַחר ָּכְך ִמז', קֹוֶדם ֵמָהִאָּמא ַלּנּוְק  

  ג ְּבִחינֹות ֶׁשְּבׁשֶֹרׁש "ן ַהַּׁשָּיִכים ַלתרי"ָּכְך ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ֵמַאָּבא ְוִאָּמא ַלזו

  . ג"ב חו" ֶׁשל חוְמֻיָחדְּבֵסֶדר , ס ְּפרּוטֹות ֶׁשַהחֹוֶלה ִהְפִריׁש"ַיַחד ִעם ַהק, ִנְׁשַמת ַהחֹוֶלה

ַאַחר ָּכְך ַמִּניִחים ָסמּוְך , ה"ֶׁשל ֵׁשם אהו'  ְּכֶנֶגד ָהאֹות אַהֻּׁשְלָחןַחת ַעל ָׂשִמים ְּפרּוָטה ַא

ַאַחר ָּכְך ַמִּניִחים ָסמּוְך ָלֶּזה ָחֵמׁש , ה"ֶׁשל ֵׁשם אהו' ָלֶּזה ֵׁשׁש ְּפרּוטֹות ְּכֶנֶגד ָהאֹות ו

' ְך ַמִּניִחים עֹוד ָחֵמׁש ְּפרּוטֹות ְּכֶנֶגד אֹות הַאַחר ָּכ, ה"ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם אהו' ְּפרּוטֹות ְּכֶנֶגד אֹות ה

ּוְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ,  ָּבאֶֹרְך ְּבצּוַרת ַקִּוים ֶזה ְלַיד ֶזהֻּכָּלםּוַמִּניִחים ֶאת , ה"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם אהו

  ן "ְמַזְּוִגים ֶאת ַּפְרצּוֵפי ַהֲחָסִדים ְּדַדַעת ְּדזוּו, ן ֶׁשְּבׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ַהחֹוֶלה"ַהּמֹוִחין ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת ַלזו

  .ג"ה ְוקמ"ִׁשּלּוב ֵׁשמֹות מ  

' קֹוֶדם א, ה ַעל אֹותּה ֶּדֶרְך ִעם ַהְּפרּוטֹות"ָּכְך ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדִביָנה ֶּדֶרְך ֵׁשם אהי

ּוְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך ֶאת , ִראׁשֹוָנה' ַאַחר ָּכְך ה, ַאֲחרֹוָנה' ַאַחר ָּכְך ה', ַאַחר ָּכְך י, ה"ֶׁשל אהי

  ג "ן ִׁשּלּוב ֵׁשמֹות ס"ּוְמַזְּוִגים ֶאת ַּפְרצּוֵפי ַהִּבינֹות ְּדזו, ן ֶׁשְּבׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ַהחֹוֶלה"ַהּמֹוִחין ְּדִביָנה ַלזו

  .א"ְוקס  

, ה ַעל אֹותֹו ֶּדֶרְך ִעם ַהְּפרּוטֹות"ר ֶּדֶרְך ֵׁשם הויָּכְך ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָחְכָמה ְוֶכֶת

, ִראׁשֹוָנה' ַאַחר ָּכְך אֹות ה, ַאֲחרֹוָנה' ַאַחר ָּכְך אֹות ה', ַאַחר ָּכְך ו, ה"ֶׁשל הוי' קֹוֶדם י

  ּוְמַזְּוִגים ֶאת ַּפְרצּוֵפי , ֶלהן ֶׁשְּבׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ַהחֹו"ּוְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָחְכָמה ְוֶכֶתר ַלזו

  .א"ב קס"ן ִׁשּלּוב ֵׁשמֹות ע"ַהָחְכמֹות ּוְכָתִרים ְּדזו  

, י ַעל אֹותּה ֶּדֶרְך ִעם ַהְּפרּוטֹות"ָּכְך ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל ְּגבּורֹות ְּדַדַעת ֶּדֶרְך ֵׁשם אדנ

ּוְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהּמֹוִחין ', ַאַחר ָּכְך ד', ר ָּכְך יַאַח', ַאַחר ָּכְך נ, י"ֶׁשל אדנ' קֹוֶדם א

ֵסֶדר 

ַאַחר 

קֹוֶדם 

ַאַחר 

ַאַחר 

ַאַחר 



  ַהִּמְקֵוה ַּכָּונֹות 'יד ֶּפֶרק / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קכג 

  ן ִׁשּלּוב "ּוְמַזְּוִגים ֶאת ַּפְרצּוֵפי ַהְּגבּורֹות ְּדַדַעת ְּדזו, ן ֶׁשְּבׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ַהחֹוֶלה"ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעת ַלזו

  .א"ן קנ"ֵׁשמֹות ב  

  ' ְועֹוד ְּפרּוָטה ַאַחת ְּכֶנֶגד אֹות א, ל"ֶׁשְּבֵׁשם א' טֹות ְּכֶנֶגד אֹות לָּכְך ִיְמֶנה ְׁשלִֹשים ְּפרּו

  ".ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום"ל הּוא ַהַּמְמִּתיק ְּבסֹוד "ִויַכֵּון ֶשֵּׁשם א, ל"ֶׁשְּבֵׁשם א  

ה "ה הוי"ה אהי"מֹות אהו ְּכֶנֶגד ֵׁשְמֻיָחד ְּבֵסֶדר ַהֻּׁשְלָחןס ְּפרּוטֹות מּוָנחֹות ַעל "ֶׁשָּכל ַהק

ּוְׁשֵּתיֶהן ַיַחד ְיַחֵּבר ִעם ַהְּפרּוטֹות , ה"ה אהי"ְיַחֵּבר ַהְּפרּוטֹות ֶׁשל ֵׁשמֹות הוי, ל"י א"אדנ

 ֶׁשְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו ְמֻמָּתקֶׁשהּוא ִּדין , ן"ֵׁשמֹות ֵאּלּו עֹוִלים ַיַחד ְּכִמְנַין ִּדי' ִויַכֵּון ֶׁשג, ה"ֶׁשל ֵׁשם אהו

ן "ֵׁשמֹות ֵאּלּו ִעם ַהְּפרּוטֹות ֶׁשל אֹוִתּיֹות ִּדי' ַאַחר ָּכְך ְיַחֵּבר ֶאת ַהְּפרּוטֹות ֶׁשל ג, ת"ֵהם הויוֶׁש

ַאַחר ָּכְך ְיַחֵּבר , י"ַהֵּׁשמֹות ַיְמִּתיק ֶאת ַהִּדין ֶׁשְּבֵׁשם אדנ'  ֶׁשל גַהְמֻמָּתקִויַכֵּון ֶׁשַהִּדין , י"ֶׁשְּבֵׁשם אדנ

ַאַחר ָּכְך , י ְלַהְמִּתיק ֶאת ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ַהִּדין ַהִּנְזָּכִרים"ֶׁשְּבֵׁשם אדנ' ָטה ֶׁשְּכֶנֶגד אֹות אֶאת ַהְּפרּו

  ִויַחְּבֵרם ְלָכל , ל"ֶׁשְּבֵׁשם א' ְּפרּוטֹות ֶׁשְּכֶנֶגד ַהל' ל ִעם ַהל"ֶׁשְּבֵׁשם א' ְיַחֵּבר ֶאת ְּפרּוַטת ָהאֹות א

  . ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ֶׁשַּבִּסּדּורְויֹאַמר ֶאת , ת ְלָמְתָקם ּוְלַהְמִׁשיְך ְרפּוָאה ְוַחִּיים ַלחֹוֶלהַהְּפרּוטֹות ַהִּנְזָּכרֹו  

  ַּכָּונֹות ַהִּמְקֵוה' ֶּפֶרק יד

ָהרֹאׁש ְוַאַחר ָּכְך ְמַכְּוִנים ְּכֶׁש,  ְמַכְּוִנים ְלָהִסיר ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֵמַהֶּנֶפׁש ְוָהרּוַחִראׁשֹוָנה

ה ֶׁשל "ִמחּוץ ַלַּמִים ְלַחֵּבר ֶאת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשְּבִמְקֵוה ֶזה ֶׁשֵהם ְּבסֹוד אֹוִתּיֹות ו

ה "ה ֶׁשל ֵׁשם הוי"ִעם ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשֵהם סֹוד אֹוִתּיֹות י', א ְונּוְק"ה ְּבסֹוד ז"ֵׁשם הוי

 ִיְהיּו ְּכִלי ָלאֹור ֶׁשל ְמִחיצֹות ְיסֹוד ִאָּמא ַהַּגְׁשִמיּוְמַכְּוִנים ֶׁשְּמִחיצֹות ַהִּמְקֵוה , ְּבסֹוד ַאָּבא ְוִאָּמא

ְוַהַּמִים ִיְהיּו ְּכִלי ְלַקֵּבל ֶאת אֹור , ה"א ְּכִמְנַין ִמְקֵו"ן ֶׁשהּוא ִמְסַּפר קנ"ה ְּבִמּלּוי ההי"ְּבסֹוד ֵׁשם אהי

ְּבתֹוְך , ם"ן ֶׁשֵהם ְּכִמְנַין ַמִי"ה ב"ג מ"ב ס"ן ֶׁשל ֵׁשמֹות ע" ְּבסֹוד ַהֵּתַׁשע יּוִדיַהֲחָסִדים ֶׁשל ְיסֹוד ַאָּבא

ְוֶאת ָהאֹור ֶׁשל ִאָּמא ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ', ְוַאַחר ֶׁשֵהֵבאנּו ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשהּוא ְּבסֹוד י, ְיסֹוד ִאָּמא

  ְוַאַחר ַּכָּוָנה זֹו טֹוְבִלים ׁשּוב ְּבסֹוד , ה"ה ְלו"ַהְמַחֶּבֶרת י' ָהָאָדם ַהּטֹוֵבל הּוא ְּבסֹוד ָהאֹות ו', ה

  .ה"ה אֹוִתּיֹות ָטַבל י"ְטִביָל  

ְוֶזה ָהִעְנָין ָטֳהַרת ַהִּמְקֵוה ְּבַמִים ֶׁשהּוא ְּכִתּנֹוק ַהִּמְתַעֵּלם ' ֶזַרע קֶֹדׁש'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ֵּכן מֹוִציא ַאַחר ָּכְך , ִרָּיה ּומֹוִציא רֹאׁשֹו ִמְּתִחָּלהְוַאַחר ָּכְך נֹוָלד ְּב, ְּבֵחיק ִאּמֹו

א "ָׁשאּול ַמַּדר שליט' ג ר" ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה.ְונֹוָלד ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה ְּבָטֳהָרה, רֹאׁשֹו ֵמַהַּמִים

  ָּכְך ַּבִּמְקֵוה , ָלד ְּבתֹוְך ַהְיסֹוד ֶׁשל ִאָּמא ִליִציַרת ַהָּוַאְרָּבִעים יֹוםֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשרֹוִאים ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשָּצִריְך 

  .] ְּכֵדי ְלִהָּטֵהרַאְרָּבִעים ְסָאהֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ִאָּמא ָצִריְך   

ַאַחר 

ְלַאַחר 

ִּבְטִביָלה 

ְוֵכן [



   'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער' ְּתִחַּלת ִמּתֹוְך ִלּקּוִטים / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קכד 

ֹוד ַמְרְּגָלָאן ַקִּדיִׁשין ִלְכב' ַׁשָּבת מֹוִסיִפים ַּכָּוָנה ְלַהְמִׁשיְך ַנַחל ָהֶעְליֹון ֵמָהִאָּמא ַעל ְיֵדי ז

  ּוְלַקֵּבל ּתֹוֶסֶפת ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ֵמעֹוַלם , ְלַהְפִׁשיט ִּבְגֵדי ַהֶּנֶפׁש ְוָהרּוַח ִּדימֹות ַהחֹול, ַׁשָּבת

  .ּוְבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ְמַכְּוִנים ְלַקֵּבל ּתֹוֶסֶפת ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום, ַהְּבִריָאה  

  ִּכי , ַהְמָגֵרׁש ֶאת ַהְּקִלּפֹות" ַׁשְלֶהֶבת ָיּה"בֹוד ַׁשָּבת ְיַכֵּון ָּפָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו ְּבַחִמין ִלְכ

  .' ַׁשָּבת ַלהאֹוִתּיֹותַׁשְלֶהֶבת   

  ' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ִלּקּוִטים ִמּתֹוְך ְּתִחַּלת 

כֹול ְלַקֵּבל ָהאֹור  ֵאין ַנְפׁשֹו ָיְךְוִאם ַנֲעָׂשה ָּכ, ְלָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלתֹו ְּבִעָּצבֹון ָאסּור

ָאְמָנם ְּבֵעת ֶׁשִּמְתַוֶּדה ַהִּוּדּוי ּוְמָפֵרט ֲחָטָאיו ָאז .  ָעָליו ְּבֵעת ַהְּתִפָּלהְךָהֶעְליֹון ַהִּנְמָׁש

ֲאָבל ,  לֹו ֶנֶזק ָּגדֹול ַעל ְיֵדי ַעְצבּותֹוְךֲאָבל ִּבְׁשָאר ַהְּתִפָּלה ִנְמָׁש, טֹוב ְלִהְתַעֵּצב ִּבְלָבד

ָאְמָנם ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה , ַהְכָנָעה ְּגדֹוָלה ְּבֵאיָמה ְוִיְרָאה' ְלַהְראֹות ְלָפָניו ִיְת ְךָצִרי

ְוִאם , ְיֵתָרה ּוְגדֹוָלה ְּבָכל ָהֶאְפָׁשר ְּכִדְמיֹון ָהֶעֶבד ַהְמַׁשֵּמׁש ֶאת ַרּבֹו ְּבִׂשְמָחה ְיֵתָרה

ְוִכְמַעט ֶׁשִעַּקר ַהַּמֲעָלה ְוַהְּׁשֵלמּות ְוַהָּׂשַגת , יוְמַׁשְּמׁשֹו ְּבַעְצבּות ֲעבֹוָדתֹו ִנְמֶאֶסת ְלָפָנ

  ֵּבין ְּבֵעת ְּתִפָּלתֹו ּוֵבין ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ֵאיֶזה ִמְצָוה ִמְּׁשָאר , רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְּתלּוָיה ְּבָדָבר ֶזה

  . ַהִּמְצֹות  

 ֶׁשְּיַקֵּבל ְך ָצִריְךָהֲעֵקָדה ָוֵאיָלֶׁשָהָאָדם ְיַסֵּדר ְּתִפָּלתֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמָּפָרַׁשת  קֹוֶדם

ִּכי ַעל , ִויַכֵּון ֶלֱאהֹב ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכַנְפׁשֹו, ָך ָּכמֹוָךָעָליו ִמְצַות ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע

 ְוַלֲעׂשֹות ְותּוַכל ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ְיֵדי ֶזה ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלתֹו ְּכלּוָלה ִמָּכל ְּתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל

 ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְכלֹול ְךָצִרי, ּוִּבְפָרט ַאֲהַבת ַהֲחֵבִרים ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ְּבַיַחד, ְּפִרי

  ְוִאם ֵיׁש ֵאיֶזה ָחֵבר ֵמֶהם ְּבָצָרה ', ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ֵאָבר ֶאָחד ִמן ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו ְוכּו

  .ְוִיְתַּפְללּו ָעָליו', ָמם ְּבַצֲערֹו ְוכּוְצִריִכים ֻּכָּלם ְלַׁשֵּתף ַעְצ  

 ,ֶׁשִּיָּכֵנס קֹוֶדם ַּבֶּפַתח ְמַעט ְלִהְתַעֵּכב ְמאֹד ִלָּזֵהר ְךָצִרי ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ַהִּנְכָנס

   ֶזה ְוִעְנָין ,עֹוָלם ֶׁשל ַמְלּכֹו ְּבֵהיַכל ִלָּכֵנס ּוִמְזַּדְעֵזַע ְוָחֵרד ָיֵרא ַעְצמֹו ּוְלַהְראֹות

  .ַהַהָּׂשָגה ְוֶאל ָהָאָדם ֶׁשל ַהְּׁשֵלמּות ֶאל ְמאֹד ֹוִעילמ  

ל ִנְזָהר ְּבַתְכִלית ַהְּזִהירּות ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר ְּכָלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַאף "ָרִאיִתי ְלמֹוִרי ַזַּגם 

  ׁשּוָבה לֹא ָהָיה ְוִכְמַעט ֶׁשֲאִפּלּו ְּבִדְבֵרי מּוָסר ְותֹוָכחֹות ּוְת, ֶׁשּלֹא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

  . ִמֶּזה ֵאיֶזה ִּדּבּור ֶׁשל חֹולְךרֹוֶצה ְלַדֵּבר ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיָּמֵׁש  

  

ְּבֶעֶרב 

ְּכֶשרֹוֵחץ 



  ְּכָלִלּיֹות ַּכָּונֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קכה 

  ש"ְּבִסּדּור ָהרש ָלִלּיֹותְּכִסּכּום ַּכָּונֹות 

  " ש"ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש"ַהִּמְתָּבֲאִרים ְּבַמֲאַמר 

  ַּכָּונֹות ְּכָלִלּיֹות

  :ָכה ְלִׁשיַטת ַהְּמִקיִלים ְלַכֵּון ִּבְכָללּותם ָּכל ְּתִפָּלה אֹו ְּבָרקֹוֶד
  ה ְוִנּקּוָדם ָהָראּוי ָלֶהם ְלָכל "ה הוי"ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשַאַכֵּון ַהּיֹום ִיְהיּו ָהאֹורֹות ֶׁשָּלֶהן ְּבֵׁשמֹות אהי

  .ָמקֹום ּוָמקֹום  

  .ש"ל ְוָהרש"ְוָהֲאִריַז, ֶאְלָעָזר ְּבנֹו' י ְור"ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשֲאַכֵּון ַהּיֹום ִיְהיּו ַעל ַּדַעת רשב

ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ,  ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשֲאַכֵּון ַהּיֹום ִיְהיּו.ַּכָּוָנה ְּכָלִלית ְּכֶׁשָּקם ִמְּׁשָנתֹו ְּבחֹול

  ְלַכֵּון ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹותֹו ........(ְּד, א"י ְּדִביָנה ְּדז"ְּדִביָנה ְוָחְכָמה ְּדנה, ְּדֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים

   ).ְלַכֵּון ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹותֹו ָׁשבּוַע........(ּד, א"י ְּדִביָנה ְּדז" מֹוִסיף ְוֶכֶתר ְּדנהּוְבֶעֶרב ַׁשָּבת). יֹום  

ָּכל ַהַּכָּונֹות , ְבֶעֶרב ַׁשָּבתַּכָּוָנה ְּכָלִלית ְּכֶׁשָּקם ִמְּׁשָנתֹו ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֶׁשָחל ְּבחֹול אֹו 

  י "ְּדִביָנה ְוָחְכָמה ְוֶכֶתר ְּדנה, ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים, ֶׁשֲאַכֵּון ַהּיֹום ִיְהיּו

  .)ְלַכֵּון ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹותֹו חֶֹדׁש........ (ְּדֶכֶתר ְּד, א"ְּדִביָנה ְּדז  

ַהּמֹוִחין ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות , עֹוד ַּכָּוָנה ְּכָלִלית ְּכֶׁשָּקם ִמְּׁשָנתֹו ְּבחֹול ּוְברֹאׁש חֶֹדׁש

ן ִּדְפִניִמּיּות ֶׁשל ֶׁשל עֹוַלם "ְוַהזו, י ְּבָרכֹות"ִּביטֹול ָיָדיו ִויַפֶּנה ְוח, ן ְּדעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה"ִיָּכְנסּו ְלזו

. ה ְיַקְּבלּו מֹוִחין ְּבֶפֶרק ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ְּכֶׁשַּמֲעִלים ֶאת ַהֵּברּוִרים ְּבֵהיָכלֹות עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיהָהֲעִׂשָּי

ן ִּדְפִניִמּיּות ֶׁשל עֹוַלם "ְוַהזו, ן ְּדעֹוַלם ַהְיִציָרה ְּבִציִצית"ַהּמֹוִחין ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ִיָּכְנסּו ְלזו

ַהּמֹוִחין . ה ְיַקְּבלּו מֹוִחין ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְּכֶׁשַּמֲעִלים ֶאת ַהֵּברּוִרים ְּבֵהיָכלֹות עֹוַלם ַהְיִציָרהַהְיִציָר

ן ִּדְפִניִמּיּות ֶׁשל עֹוַלם "ְוַהזו, ן ְּדעֹוַלם ַהְּבִריָאה ִּבְתִפִּלין ֶׁשל ָיד"ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ִיָּכְנסּו ְלזו

  . ְּבִריָאה ְיַקְּבלּו מֹוִחין ֵּבין יֹוֵצר ַלֲעִמיָדה ְּכֶׁשַּמֲעִלים ֶאת ַהֵּברּוִרים ְּבֵהיָכלֹות עֹוַלם ַהְּבִריָאהַה

  . ן ְּדעֹוַלם ָהֲאִצילּות ִּבְתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש"ַהּמֹוִחין ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ִיָּכְנסּו ְלזו  

  , א"ת ְּדִביָנה ְּדז"ְּבחג,  ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשֲאַכֵּון ְּבֵליל ַׁשָּבת ִיְהיּו.ם ַקָּבַלת ַׁשָּבתַּכָּוָנה ְּכָלִלית קֹוֶד

  ).ְלַכֵּון ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹותֹו ָׁשבּוַע........(ְּד  

, א"ד ְּדִביָנה ְּדז"ְּבכחב, יּו ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשֲאַכֵּון ַהּיֹום ִיְה.ַּכָּוָנה ְּכָלִלית ְּכֶׁשָּקם ִמְּׁשָנתֹו ְּבַׁשָּבת

  ְלַכֵּון ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹותֹו ........(ְּד, א"ת ְּדֶכֶתר ְּדז"י ְוחג"ְונה, א"ד ְּדָחְכָמה ְּדז"ת ְוכחב"י ְוחג"ְונה

  ).ָׁשבּוַע  



  ְּבחֹול ְּדָקְרָּבנֹות ְׁשַמע ְקִריַאת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קכו 

, ֹות ֶׁשֲאַכֵּון ַהּיֹום ִיְהיּו ָּכל ַהַּכָּונ.ַּכָּוָנה ְּכָלִלית ְּכֶׁשָּקם ִמְּׁשָנתֹו ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת

  ְּדֶכֶתר , א"ת ְּדֶכֶתר ְּדז"י ְוחג"ְונה, א"ד ְּדָחְכָמה ְּדז"ת ְוכחב"י ְוחג"ְונה, א"ד ְּדִביָנה ְּדז"ְּבכחב

  ).ְלַכֵּון ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹותֹו חֶֹדׁש........(ְּד  

  ּוְלָהִאיר ָלּה ,  ַהֶּכֶתר ְּדָרֵחל ֵמַהְּבִריָאה ָלֲאִצילּות ְמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות ֶאת ְנֻקַּדתַּבְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד

  .א"ֵמָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהּמֹוִחין ְּדֶאְתמֹול ֶׁשִּנְמָצִאים ֶּבָחֶזה ְּדז  

  . א" ְמַכְּוִנים ַעל ֶהָאַרת ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהּמֹוִחין ְּדֶאְתמֹול ְלזִּבְתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש 

  ָּבנֹות ְּבחֹולְקִריַאת ְׁשַמע ְּדָקְר

ֲהָכָנה ְלַלַחׁש , א"י ְּדִביָנה דז"ִיְהיּו ְּבֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדִביָנה ְּדנה, ַּכָּונֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ְּדָקְרָּבנֹות ְּבחֹול

  .ְּדַׁשֲחִרית

  .'י ְּדמֹוִחין ְּדַקְטנּות ְלנּוְק"ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַהְכִניס נהְׁשַמע 

  .א"ס ְלז"ִּדיש' ְוצ, יְך ּוְלַהְכִניס מֹוִחין ְּדַקְטנּות לם ִּדְתבּוָנה ְלַהְמִׁש,ִיְׂשָרֵאל

  ּוְלעֹוֵרר ֶאת ָּכל , ַקִּוים'  ְלַהְכִניס מֹוִחין ְּדַקְטנּות ֵמֲאִריְך ְלַאָּבא ְוִאָּמא ְּבג.'ֱאלֵֹהינּו ה' ה

  .ַהַּפְרצּוִפים ָלֵתת מֹוִחין ְּדַקְטנּות ַלַּפְרצּוִפים ֶׁשַּתְחֵּתיֶהם  

 הֹוָלַדת ,ן"מ ֲעִלַּית ,ח"ַרַּפ ֵּברּוֵרי ,ֶנֶפׁש ְמִסירּות .א"ְלז ָיָׁשר ֵמֲאִריְך ְּדַקְטנּות מֹוִחין .ֶאָחד

 ַעד ֲאִריְך ְּפִניִמּיּות ֶּדֶרְך ְּדַגְדלּות ְּדָאחֹור ַהּמֹוִחין ַהְמָׁשַכת ,ק"ְּדא ג"ס ב"ֵמע ְּדַגְדלּות ַהּמֹוִחין

 ִּדְתבּוָנה ַּגְדלּות ק"ו ְלַהְכִניס ,א"ְלז ס"ִּדיש לם ְּדַקְטנּות מֹוִחין ְלַהְכִניס ,א"ז ֶׁשל רֹאׁשֹו ֵמַעל

 'ט ַעל ְמַרְּמִזים ֶאָחד ֶׁשל 'אח .ְלֵלָאה ּוְלָהִאיר ,א"ְּדז ת"חג ד"ְלחב ְּדֶכֶתר ְּדָחְכָמה ָאחֹור

 ֲאָלִפין 'ד ֶׁשל ֶהָאָרה ְמַכְּוִנים ְועֹוד .'ד ָהאֹות ְּבסֹוד ֶׁשִהיא 'ַלּנּוְק ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים א"ז ֶׁשל ְסִפירֹות

 א"ְּדז ִמִּביָנה ְמִאיִרים ְּבֵׁשם .ְּדֵלָאה ְלָחְכָמה א"ְּדז ֵמָחְכָמה ְמִאיִרים ּוְבָּברּוְך .ְּדֵלָאה ְלֶכֶתר

 ְּדֵׁשם 'א ִריםְמִאי ,ְּבַמְלכּותֹו .ְּדֵלָאה ְלַדַעת א"ְּדז ִמַּדַעת ְמִאיִרים ִּבְּכבֹוד .ְּדֵלָאה ְלִביָנה

 ְמִאיִרים ְוֵכן .ָרֵחל ֲעבּור ְלִפָּקדֹון ְלֵלָאה נֹוְתִנים ָהאֹוִתּיֹות ְוֶאת ְׁשַאר ,ְּדֵלָאה ְלֶכֶתר ה"אהי

 ְלַמְלכּות ְמִאיִרים ,ְּבָוֶעד .ְּדֵלָאה ק"ְלו ְמִאיִרים ִּבְלעֹוָלם .ְּדָרֵחל ַהֶּכֶתר ִלְנֻקַּדת ְלבּוִׁשים

   ְלָרֵחל א"ז ֵּבין ְלַהְפִריד ַמְתִחיִלים ְׁשַמע ְקִריַאת ְּבַּפְרִׁשּיֹות .ְּדָרֵחל ַהֶּכֶתר תְוִלְנֻקַּד ,ְּדֵלָאה

  .ַהְּנִסיָרה ְלצֶֹרְך  

  .א" ְיַכֵּון ְלַהְמִּתיק ַהִּדיִנים ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדז.ָּפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה

  .ּוְלַהְמִּתיק ִּדיֵני ֵלָאה,  ּוְלַהֲעלֹות ֶאת עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיהּוְלַתֵּקן,  ְיַכֵּון ִלְׂשרֹף ֶאת ַהְּקִלּפֹות.ָקְרַּבן ָּתִמיד

  .ְוִיְמֶנה ַהְּסָמָמִנים ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו,  ְיַכֵּון ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות ְקֻדָּׁשה ֵמַהְּקִלּפֹות,ְקטֶֹרת



  .ְּדיֹוֵצר ְׁשַמע ְקִריַאת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קכז 

  ,  ְּבָאָּנא ְּבכַֹחְמֻרָּמזב ַה"י ֵׁשם מ ְיַכֵּון ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵמעֹוַלם ַהְיִציָרה ָלֲעִׂשָּיה ַעל ְיֵד.ָאָּנא ְּבכַֹח

  .ּוְלַהֲעלֹות ּוְלַחֵּבר ֶאת עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַלְיִציָרה  

  .ְקִריַאת ְׁשַמע ְּדיֹוֵצר

 ְּפִניִמִּיים ְּדֵכִלים ְוִחיצֹוִנּיּות ִּבְפִניִמּיּות ִיְהיּו ה-א ְּבָיִמים ְּבחֹול ְּדיֹוֵצר ְׁשַמע ְקִריַאת ַּכָּונֹות

 ְבֶעֶרבּו ).יֹום אֹותֹו ֶׁשל ַהְּכתֶֹבת ֶאת ְלַכֵּון........(ְּד א"ְּדז ְּדִביָנה י"ְּדנה ְוָחְכָמה ְּדִביָנה ָצִעִּייםְוֶאְמ

  ).ָׁשבּוַע אֹותֹו ֶׁשל ַהְּכתֶֹבת ֶאת ְלַכֵּון........(ְּד ,א"ְּדז ְּדִביָנה י"ְּדנה ְוֶכֶתר מֹוִסיף ַׁשָּבת
 ִיְהיּו ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֶׁשָחל ְּבחֹולְּדיֹוֵצר ַּכָּונֹות ְקִריַאת ְׁשַמע 

  ְלַכֵּון ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹותֹו ........(ְּדֶכֶתר ְּד, א"י ְּדִביָנה ְּדז"ְוֶאְמָצִעִּיים ְּדִביָנה ְוָחְכָמה ְוֶכֶתר ְּדנה

  ).חֶֹדׁש  

  , א"ד ְּדָחְכָמה ְּדז"ת ְוכחב"י ְוחג" ִיְהיּו ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדנה ְּבַׁשָּבתיַאת ְׁשַמע ְּדיֹוֵצרַּכָּונֹות ְקִר

  ).ְלַכֵּון ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹותֹו ָׁשבּוַע........(ְּד, א"ת ְּדֶכֶתר ְּדז"י ְוחג"ְונה  

  ת "י ְוחג" ִיְהיּו ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדנה ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת ְּברֹאׁש חֶֹדׁשַּכָּונֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ְּדיֹוֵצר

  ).ְלַכֵּון ֶאת ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹותֹו חֶֹדׁש........(ְּדֶכֶתר ְּד, א"ת ְּדֶכֶתר ְּדז"י ְוחג"ְונה, א"ד ְּדָחְכָמה ְּדז"ְוכחב 

  .'ּות ְלנּוְקי ְּדמֹוִחין ְּדַקְטנ" ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַהְכִניס נהְׁשַמע

  .א"ס ְלז"ְולם ִּדיש' צ,  ּוְבַׁשָּבת.א"ס ְלז" ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַהְכִניס מֹוִחין ְּדַקְטנּות לם ִּדיש.ִיְׂשָרֵאל

  ּוְלעֹוֵרר ֶאת ָּכל , ַקִּוים'  ְלַהְכִניס מֹוִחין ְּדַקְטנּות ֵמֲאִריְך ְלַאָּבא ְוִאָּמא ְּבג.'ֱאלֵֹהינּו ה' ה

  .ת מֹוִחין ְּדַקְטנּות ַלַּפְרצּוִפים ֶׁשַּתְחֵּתיֶהםַהַּפְרצּוִפים ָלֵת  

הֹוָלַדת ַהּמֹוִחין , ן"ֲעִלַּית מ, ח"ֵּברּוֵרי ַרַּפ, ְמִסירּות ֶנֶפׁש. א" מֹוִחין ְּדַקְטנּות ֵמֲאִריְך ָיָׁשר ְלז.ֶאָחד

ְך ִחיצֹוִנּיּות ַעִּתיק ַעד ֵמַעל רֹאׁשֹו ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ְּדַגְדלּות ֶּדֶר, ק"ג ְּדא"ב ס"ְּדַגְדלּות ֵמע

  ' אח. ּוְלָהִאיר ְלֵלָאה, א"ת ְּדז"ד חג"ק ַּגְדלּות ִּדְתבּוָנה ָאחֹור ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְלחב"ַהְכָנַסת ו, א"ֶׁשל ז

  .'ֹות דֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָהא' א ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ַלּנּוְק"ְסִפירֹות ֶׁשל ז' ֶׁשל ֶאָחד ְמַרְּמִזים ַעל ט  

 ת"חג ד"ְלחב ְוִאָּמא ֵמַאָּבא ְּדִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות ְּפִניִמי ְּדאֹור ַהּמֹוִחין ְוַהְמָׁשַכת הֹוָלַדת ְמַכְּוִנים

   ִחיצֹוִנּיּות ַרק ְמַכְּוִנים ּוְבַׁשָּבת( ,א"ְּדז ד"ְלחב ְוִאָּמא ֵמַאָּבא ,ִּדְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ,א"ְּדז י"נה

  .)ִּדְפִניִמּיּות  

 ְלָחְכָמה א"ְּדז ֵמָחְכָמה ְמִאיִרים ּוְבָּברּוְך .ְּדֵלָאה ְלֶכֶתר ֲאָלִפין 'ד ֶׁשל ֶהָאָרה ְמַכְּוִנים ְועֹוד

 ְלַדַעת א"ְּדז ִמַּדַעת ְמִאיִרים ִּבְּכבֹוד .ְּדֵלָאה ְלִביָנה א"ְּדז ִמִּביָנה ְמִאיִרים ְּבֵׁשם .ְּדֵלָאה

 נֹוְתִנים ָהאֹוִתּיֹות ּוְׁשַאר ,ְּדֵלָאה ְלֶכֶתר ה"אהי ְּדֵׁשם 'א ְמִאיִרים ,כּותֹוְּבַמְל .ְּדֵלָאה



  .ְּדַעְרִבית ְׁשַמע ְקִריַאת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קכח 

 ִּבְלעֹוָלם .ְּדָרֵחל ַהֶּכֶתר ִלְנֻקַּדת ְלבּוִׁשים ְמִאיִרים ְוֵכן .ָרֵחל ֲעבּור ְלִפָּקדֹון ְלֵלָאה

   ְּבַּפְרִׁשּיֹות .ְּדָרֵחל ַהֶּכֶתר ִלְנֻקַּדתְו ,ְּדֵלָאה ְלַמְלכּות ְמִאיִרים ,ְּבָוֶעד .ְּדֵלָאה ק"ְלו ְמִאיִרים

  .ַהְּנִסיָרה ְלצֶֹרְך ְלָרֵחל א"ז ֵּבין ְלַהְפִריד ַמְתִחיִלים ְׁשַמע ְקִריַאת  

  .ְקִריַאת ְׁשַמע ְּדַעְרִבית

 א"ְּדז ְּדִביָנה י"ְּדנה יָנהְּדִב ִחיצֹוִנִּיים ְּבֵכִלים ִיְהיּו חֶֹדׁש ּוְברֹאׁש ְּבחֹול ְּדַעְרִבית ְׁשַמע ְקִריַאת ַּכָּונֹות

  ).חֶֹדׁש ְּדאֹותֹו ַהֶּכֶתר ֶׁשל ַהְּכתֶֹבת ְיַכֵּון חֶֹדׁש ּוְברֹאׁש ,יֹום אֹותֹו ֶׁשל ַהְּכתֶֹבת ֶאת ְיַכֵּון ְּבחֹול........(ְּד
   ֶאת ְלַכֵּון........(ְּד ,א"ְּדז ִביָנהְּד ת"ְּדחג י"ְּדנה ִּבְפִניִמּיּות ִיְהיּו ְּדַׁשָּבת ְּדַעְרִבית ְׁשַמע ְקִריַאת ַּכָּונֹות

   ).ָׁשבּוַע אֹותֹו ֶׁשל ַהְּכתֶֹבת  

   מֹוִחין ּוְלַהְכִניס ְלַהְמִׁשיְך .ִיְׂשָרֵאל .'ְלנּוְק ְּדַקְטנּות ְּדמֹוִחין י"נה ּוְלַהְכִניס ְלַהְמִׁשיְך .ְׁשַמע

   .א"ְלז ס"ִּדיש ְולם 'צ ,ּוְבַׁשָּבת .א"ְלז ס"ִּדיש 'צ ְּדַקְטנּות  

  ּוְלעֹוֵרר ֶאת ָּכל , ַקִּוים'  ְלַהְכִניס מֹוִחין ְּדַקְטנּות ֵמֲאִריְך ְלַאָּבא ְוִאָּמא ְּבג.'ֱאלֵֹהינּו ה' ה

  .ַהַּפְרצּוִפים ָלֵתת מֹוִחין ְּדַקְטנּות ַלַּפְרצּוִפים ֶׁשַּתְחֵּתיֶהם  

 הֹוָלַדת ,ן"מ ֲעִלַּית ,ח"ַרַּפ ֵּברּוֵרי ,ֶנֶפׁש ְמִסירּות .א"ְלז ָיָׁשר ֵמֲאִריְך ְּדַקְטנּות מֹוִחין .ֶאָחד

 ַעד ,ֲאִריְך ִחיצֹוִנּיּות ֶּדֶרְך ְּדַגְדלּות ְּדָאחֹור ַהּמֹוִחין ַהְמָׁשַכת ,ק"ְּדא ג"ס ב"ֵמע ְּדַגְדלּות ַהּמֹוִחין

 ַּגְדלּות ק"ו ְכִניסְלַה ,א"ְלז ס"ִּדיש לם ְּדַקְטנּות מֹוִחין ּוְלַהְכִניס ְלַהְמִׁשיְך ,א"ז ֶׁשל רֹאׁשֹו ֵמַעל

 ַעל ְמַרְּמִזים ֶאָחד ֶׁשל 'אח .ְלֵלָאה ּוְלָהִאיר ,א"ְּדז ת"חג ד"ְלחב ְּדֶכֶתר ְּדָחְכָמה ָאחֹור ִּדְתבּוָנה

 'ד ֶׁשל ֶהָאָרה ְמַכְּוִנים ְועֹוד .'ד ָהאֹות ְּבסֹוד ֶׁשִהיא 'ַלּנּוְק ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים א"ז ֶׁשל ְסִפירֹות 'ט

 ִמִּביָנה ְמִאיִרים ְּבֵׁשם .ְּדֵלָאה ְלָחְכָמה א"ְּדז ֵמָחְכָמה ְמִאיִרים ּוְבָּברּוְך .ְּדֵלָאה ֶתרְלֶכ ֲאָלִפין

 ְּדֵׁשם 'א ְמִאיִרים ,ְּבַמְלכּותֹו .ְּדֵלָאה ְלַדַעת א"ְּדז ִמַּדַעת ְמִאיִרים ִּבְּכבֹוד .ְּדֵלָאה ְלִביָנה א"ְּדז

 ְלבּוִׁשים ְמִאיִרים ְוֵכן .ָרֵחל ֲעבּור ְלִפָּקדֹון ְלֵלָאה נֹוְתִנים ִתּיֹותָהאֹו ּוְׁשַאר ,ְּדֵלָאה ְלֶכֶתר ה"אהי

   ְוִלְנֻקַּדת ,ְּדֵלָאה ְלַמְלכּות ְמִאיִרים ,ְּבָוֶעד .ְּדֵלָאה ק"ְלו ְמִאיִרים ִּבְלעֹוָלם .ְּדָרֵחל ַהֶּכֶתר ִלְנֻקַּדת

  .ַהְּנִסיָרה ְלצֶֹרְך ְלָרֵחל א"ז ֵּבין ְלַהְפִריד ִחיִליםַמְת ְׁשַמע ְקִריַאת ְּבַפְרִׁשּיֹות .ְּדָרֵחל ַהֶּכֶתר  

  ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה

  .ֵסֶדר ַהְּכתֹובֹות ְּבַפְרצּוף ַהָּיִמים

  ).ְּדאֹותֹו יֹום(א "י ְּדִביָנה ְּדז"ֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדִביָנה ְּדנה, ְּבחֹול ְּבַלַחׁש ְּדַׁשֲחִרית

  ).ְּדאֹותֹו יֹום(א "י ְּדִביָנה ְּדז"ֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדָחְכָמה ְּדנה,  ְּדַׁשֲחִריתְּבחֹול ַּבֲחָזָרה



  ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ְּתִפַּלת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קכט 

  ).ְּדאֹותֹו יֹום(א "י ְּדִביָנה ְּדז"ֵּכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדִביָנה ְּדנה, ְּבחֹול ְּבַלַחׁש ְּדִמְנָחה

  ).ְּדאֹותֹו יֹום(א "י ְּדִביָנה ְּדז"ָמה ְּדנהֵּכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדָחְכ, ְּבחֹול ַּבֲחָזָרה ְּדִמְנָחה

  ).ְּדאֹותֹו יֹום(א "י ְּדִביָנה ְּדז"ֵּכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְּדִביָנה ְּדנה, ְּבחֹול ְּבַלַחׁש ְּדַעְרִבית

  ְוֶכֶתר , )ֹו יֹוםְּדאֹות(א "י ְּדִביָנה ְּדז"ֵּכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדָחְכָמה ְּדנה, ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ַּבֲחָזַרת ִמְנָחה

  ).ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע(א "י ְּדִביָנה ְּדז"ְּדנה  

   ).חֶֹדׁש ְּדאֹותֹו( ְּדֶכֶתר א"ְּדז ְּדִביָנה י"ְּדנה ְּדֶכֶתר ד"חב ,ְּדמּוָסף ְּבַלַחׁש חֶֹדׁש ְּברֹאׁש

  ).ְּדאֹותֹו חֶֹדׁש(א ְּדֶכֶתר "י ְּדִביָנה ְּדז"ֶּכֶתר ְּדֶכֶתר ְּדנה, ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ַּבֲחָזַרת מּוָסף

  ).ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע(א "ת ְּדִביָנה ְּדז"י ְּדחג"ְּפִניִמּיּות נה, ְּבַׁשָּבת ְּבַעְרִבית

  ).ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע(א "י ְּדָחְכָמה ְּדז"נה, ְּבַׁשָּבת ְּבַלַחׁש ְּדַׁשֲחִרית

  ).תֹו ָׁשבּוַעְּדאֹו(א "ת ְּדָחְכָמה ְּדז" חג,ְּבַׁשָּבת ַּבֲחָזָרה ְּדַׁשֲחִרית

  ).ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע(א "ד ְּדָחְכָמה ְּדז"חב, ְּבַׁשָּבת ְּבַלַחׁש ְּדמּוָסף

  ).ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע(א "ד ְּדֶכֶתר ְּדָחְכָמה ְּדז"חב, ְּבַׁשָּבת ַּבֲחָזָרה ְּדמּוָסף

  ).ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע(א "י ְּדֶכֶתר ְּדז"נה, ְּבַׁשָּבת ְּבַלַחׁש ְּדִמְנָחה

  ).ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע(א "ת ְּדֶכֶתר ְּדז"חג, ַׁשָּבת ַּבֲחָזָרה ְּדִמְנָחהְּב

  .ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִתְפַּתח

   ַהַּמְלכּות ֶאת ּוְלַהֲעלֹות ,ָלֲאִצילּות ַהְּבִריָאה ֶאת ְלַחֵּבר ְּכֵדי ַלְּבִריָאה ֵמָהֲאִצילּות ֶׁשַפע ְלַהְמִׁשיְך

  .ילּותָלֲאִצ ֵמַהְּבִריָאה ַּדֲאִצילּות  

  , א"ק ְּדז"ִנְּדָחה ִלְמקֹומֹו ְּבו, ק ִּדְתבּוָנה ְּדָאחֹור ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ֶׁשִּנְכָנס ִּבְקִריַאת ְׁשַמע" ו.ְךָּברּו

  .ּוֵמִאיר ְלָרֵחל ְלַהֲעלֹוָתּה ִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות  

  א ּוֵמִאיר ְלָרֵחל ְלַהֲעלֹוָתּה ִמְּבִריָאה "זר ְּד"ר ִּדְתבּוָנה ְּדָאחֹור ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ִנְכָנס ְלג" ג.ַאָּתה

  .ַלֲאִצילּות  

 ְלָרֵחל ּוְמִאיִרים א"ְלז ִנְכָנִסים ְּדֶכֶתר ְּדָחְכָמה ְּדָאחֹור ס"ִּדיש ר"ְוג ק"ו .ְזִקיפֹות ִּבְׁשֵּתי ה"הוי

   ְקִריַאת ַאַחר ֶׁשָהָיה ְלַמָּצב ֵחלְוָר א"ִמז מֹוִחין ִסּלּוק ֵיׁש ָּכְך ַאַחר( .ַלֲאִצילּות ִמְּבִריָאה ְלַהֲעלֹוָתּה

  ).ְׁשַמע  

   ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַזֵּוג ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ְלצֶֹרְך ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור .ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

  .א"ְלז  

  ְוִחיצֹוִנּיּות , ּות ְּדִחיצֹוִנּיּותְּבַׁשֲחִרית ַאָּבא ְוִאָּמא מֹוִליִדים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדאֹור ַמִּקיף ִּדְפִניִמּי

  ).ּוְבַׁשָּבת ְמַכְּוִנים ַרק ִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות(, ִּדְפִניִמּיּות  



  ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ְּתִפַּלת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קל 

  .א"ס ָאחֹור ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ִנְכָנִסים ְלָחְכָמה ְּדז"ָחְכָמה ִּדְתבּוָנה ְוֶנַצח ִּדיש, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם

  .א"ס ָאחֹור ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ִנְכָנִסים ְלִביָנה ְּדז"ְתבּוָנה ְוהֹוד ִּדישִּביָנה ִּד,  ֱאלֵֹהי ִיְצָחק

  .א"ס ָאחֹור ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ִנְכָנִסים ְלַדַעת ְּדז" ַּדַעת ִּדְתבּוָנה ִויסֹוד ִּדיש.ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב

  , א"ְוִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות ְלז, ִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותְּבַׁשֲחִרית ַמְכִניִסים ַּגם ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדאֹור ַמִּקיף ִּדְפִני

  .)ּוְבַׁשָּבת ְמַכְּוִנים ַרק ִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות(  

  .ְלַתֵּקן ַּדַעת ֶׁשָּלּה, א"ד ְּדז"ד ִּדְתבּוָנה ֶׁשִּנְכָנס ְלחב"ְמִאיִרים ְלֵלָאה ֵמחב, ָהֵאל

  . א"ד ַלָּגרֹון ְּדז"ֵמחב, ִּנְכָנס ְּבֶאָחד ִּדְקִריַאת ְׁשַמעת ִּדְתבּוָנה ֶׁש"ּדֹוִחים ֶאת ַהחג

 ְּדַקְטנּות ֵמַהּמֹוִחין אֹורֹות כ"ק ּדֹוִחים ָהֵאלְּב .ַׁשָּבת ְוֵליל חֹול ְּכמֹו א"ְּדז ְּבִביָנה ִהיא ְּכֶׁשַהְּכתֶֹבת[

   ַהּמֹוִחין ֶאת ַמְמִּתיִקים ,ה"הוי ֵׁשמֹות ְּבסֹוד ֵהםֶׁש ַלָּגרֹון ֶׁשִּנְּדחּו ְּדַגְדלּות ְוַהּמֹוִחין ,א"ְּדז ַלָּגרֹון

  .]ֱאלִֹהים ֵׁשמֹות ְּבסֹוד ֶׁשֵהם ַלָּגרֹון ֶׁשִּנְדחּו ְּדַקְטנּות  

 'כ ּדֹוִחים ַהָּגדֹולְּב .ַׁשָּבת ְוֵליל חֹול ְּכמֹו א"ְּדז ְּבִביָנה ִהיא ְּכֶׁשַהְּכתֶֹבת[ .ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול

   ֵמַהָּגרֹון ְּדַקְטנּות ֵמַהּמֹוִחין אֹורֹות 'כ ּדֹוִחים ַהִּגּבֹורּוְב ,ַלֶחֶסד ֵמַהָּגרֹון ְּדַקְטנּות ֵמַהּמֹוִחין ֹותאֹור

  ].ְּדִתְפֶאֶרת ֶעְליֹון ַלְּׁשִליׁש ֵמַהָּגרֹון ְּדַקְטנּות ֵמַהּמֹוִחין אֹורֹות 'כ ּדֹוִחים ַהּנֹוָראּוְב ,ַלְּגבּוָרה  

   ַהָּגדֹולְּב. א"ק ְּדז"ִלְמקֹומֹו ְּבו, ק ִּדְתבּוָנה ֶׁשִּנְכָנס ְּבֶאָחד ִדְקִריַאת ְׁשַמע" ַקִּוים ֶאת הו'ּדֹוִחים ְּבג

   ּדֹוִחים ַלִּתְפֶאֶרת ְוַלְיסֹוד ַהּנֹוָראּוְב,  ּדֹוִחים ַלְּגבּוָרה ְוַלהֹודַהִּגּבֹורּוְב, ּדֹוִחים ַלֶחֶסד ְוַלֶּנַצח  

  .ַקִּוים' ת ְּבג"א ִלְמקֹוָמם ְּבחג"ֹוְרִדים ִמַּדַעת ְּדזא י"ת ְּדז"ַחְסֵּדי ַהחג

  , ַקִּוים ֶאת ָהאֹור ְּפִניִמי ְּדִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות ֶׁשִּנְכָנס ְּבֶאָחד ִדְקִריַאת ְׁשַמע' ְּבַׁשֲחִרית ּדֹוִחים ְּבג

  . ּדֹוִחים ַלִּתְפֶאֶרתַהּנֹוָראּוְב, ים ַלְּגבּוָרה ּדֹוִחַהִּגּבֹורּוְב,  ּדֹוִחים ַלֶחֶסדַהָּגדֹולְּב. ת"ד ְלחג"ֵמחב  

  . ַמְתִחיִלים ֶאת ְּבִנַּית ַהֶּכֶתר ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֵמֲעִׂשיִרית ְלָׁשֵלם.ֵאל ֶעְליֹון

  ת "ס ְלחג"י ִּדיש"א ְודֹוֶחה ֶאת ַהנה"ד ְּדז"ס ָאחֹור ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ִנְכָנס ְלחב"ת ִּדיש" חג.ּגֹוֵמל

  .א"ְּדז  

  ' אֹורֹות ֵמַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ַלב' א ְּכמֹו חֹול ְוֵליל ַׁשָּבת ּדֹוִחים ס"ְּכֶׁשַהְּכתֶֹבת ִהיא ְּבִביָנה ְּדז[

  .]ְׁשִליִׁשים ַהַּתְחּתֹוִנים ְּדִתְפֶאֶרת  

  .א ִלְמקֹוָמם ְּבֶנַצח ְוהֹוד"א יֹוְרִדים ִמַּדַעת ְּדז" ַחְסֵדי ַהֶּנַצח ְוהֹוד ְּדז,ֲחָסִדים

  ּבֹוִנים ֶאת ְסִפירֹות ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֵמַהֲעִׂשיִרית ַלָּׁשֵלם ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות . טֹוִבים

  .ז"ח ג"ב  

  .א"ְּבַׁשֲחִרית ּדֹוִחים ֶאת ָהאֹור ְּפִניִמי ְּדִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות ְלֶנַצח ְוהֹוד דז

  , א"ָיָׁשר ַלְיסֹוד ְּדז, ר ִמְּתֵרי ַמָּזלֹות נֹוֵצר ְוַנֵּקה ֶׁשְּבִדיְקָנא ַּדֲאִריְך ַמְמִׁשיִכים אֹו.קֹוֵנה ַהּכֹל

  .ְלָהִאירֹו ּוְלַגּלֹותֹו קֹוֶדם ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַהּמֹוִחין ְוַהֲחָסִדים ּוְגבּורֹות  



  ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ְּתִפַּלת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קלא 

  .א"ֹוד ְּדזְּבַׁשֲחִרית ּדֹוִחים ֶאת ָהאֹור ְּפִניִמי ְּדִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות ַלְיס

  .ס ִלְמקֹוָמם"י ִּדיש"ת נה"ְודֹוֶחה ֶאת ַהחג, א"ס ָאחֹור ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ִנְכָנס ְלז"ר ִּדיש"ג

  אֹורֹות ֵמַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ַלְיסֹוד ' א ְּכמֹו חֹול ְוֵליל ַׁשָּבת ּדֹוִחים ס"ְּכֶׁשַהְּכתֶֹבת ִהיא ְּבִביָנה ְּדז[

  .]א"ְּדז  

ַהֶחֶסד ְּדהֹוד , ַמְמִּתיק ֶאת ַהְּגבּוָרה ִּדְגבּוָרה, ַהֶחֶסד ְּדֶנַצח, בּורֹות יֹוְרִדים ַלְיסֹודֲחָסִדים ּוְג' ה

ְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת ְּדֶחֶסד ַהְמֻגִּלים ַמְמִּתיִקים ֶאת ְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי , ַמְמִּתיק ֶאת ַהְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד

ַלֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל , ר ָּכְך עֹוִלים ַחְסֵדי ַהֶּנַצח ְוַההֹוד ּוְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרתְוַאַח. ַהִּתְפֶאֶרת ִּדְגבּוָרה

ּוְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת ַמְמִּתיִקים ֶאת , ְוַההֹוד ַמְמִּתיק ֶאת ַהֶּנַצח, ַהֶּנַצח ַמְמִּתיק ֶאת ַההֹוד, ַהְיסֹוד

. ְוַאַחר ַהַהְמָּתָקה ַחְסֵדי ַהֶּנַצח ְוהֹוד ּוְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת ִנְכָּפִלים. ְגָּדםַהְּׁשִליׁש ָהֶעְליֹון ֶׁשְּכֶנ

ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים , ד"ת ְועֹוִלים ְלָהִאיר ְלכחב"ּוִמְתַרִּבים ַחְסֵדי ַהחג, א"ְוַהֶּכֶפל עֹוֶלה ֵמַהְיסֹוד ֶלָחֶזה ְּדז

ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ַהֶחֶסד ִּדְגבּוָרה , עֹוִלים ְלָהִאיר ַלָחְכָמהָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ַהֶחֶסד ְּדֶחֶסד 

ְוַהְּׁשִליׁש , ַהְּׁשִליׁש ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ֶחֶסד ְּדֶחֶסד עֹוֶלה ְלָהִאיר ַלֲחָסִדים ְּדַדַעת, עֹוִלים ְלָהִאיר ַלִּביָנה

ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ַהֶחֶסד . ִאיר ַלְּגבּורֹות ְּדַדַעתַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ֶחֶסד ִּדְגבּוָרה עֹוֶלה ְלָה

  א "ֶּדֶרְך ֶהָחֶזה ְּדז' ּוְׁשִליׁש ַּתְחּתֹון ֶׁשל ִּתְפֶאֶרת ֵמִאיר ְלֶכֶתר ְּדנּוְק, ְּדִתְפֶאֶרת עֹוִלים ְלָהִאיר ְלֶכֶתר

  .ְרָבִעים' ְּבד  

  .א"ִנְכָנִסים ְלז, ָאחֹורְולם ְּד', ֶּכֶתר ְדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדצ

', ְקנּוה ְּדיָנִבה ּוָמְכָחיר ְלִאָהְלּו. א"זד ְּדהֹוח ְוַצֶנ ְּבמֹוקֹוְמה ִלָרָזים ֲחִדָסֲחל ַהֶפת ֶּכיר ֶאִזְחַהים ְלִנְּוַכְמ

 .'ְקנּוד ְּדהֹוה ְוָרבּוְגם ִלה ַּגיָנִּבַהֵמּו', ְקנּוח ְּדַצד ֶנֶסֶחם ְלה ַּגָמְכָחַהה ֵמָרָא ֶהּוְלַהְמִׁשיְך

' הת ַהיר ֶאִאא ֵמ"זְו, ו"ּבֹוִנים ֶאת ְסִפיַרת ַהַּדַעת ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֵמֲעִׂשיִרית ְלָׁשֵלם ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ד

  .'ְקנּות ְּדַעַדת ְלרֹובּוְּג

  ל ֵמֲעִׂשיִרית ְלָׁשֵלם ַעל  ּבֹוִנים ֶאת ְסִפירֹות ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵח.ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות

  .פ"ע כ"צ ל"ְיֵדי אֹוִתּיֹות י  

   ּבֹוִנים ֶאת ְסִפירֹות ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֵמֲעִׂשיִרית ְלָׁשֵלם .ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם

  .ץ"ף ק"ס ר"ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות מ  

  , ם"ן ת"קֹב ְוָרֵחל ֵמֲעִׂשיִרית ְלָׁשֵלם ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ש ּבֹוִנים ֶאת ַהַּמְלכּות ְּדַיֲע.ְלַמַען ְׁשמֹו

  .ט"ּוַמְׁשִליִמים ֶאת ְּבִנַּית ַהֶּכֶתר ְּדָרֵחל ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות א  

א ֶׁשַּיַעְמדּו "מֹוִציִאים ֶאת ָּכל ַהּמֹוִחין ֵמַהז, ן"ַהֲעָלַאת מ, ח"ֵּברּוֵרי ַרַּפ,  ְמִסירּות ֶנֶפׁש.ְּבַאֲהָבה

ְוִנְנָסרֹות ְוֶנֱהָּפכֹות ְלַפְרצּוף , ָהִאָּמא נֹוֶתֶנת ְלֵלָאה ְוָרֵחל ֶצֶלם ִּדְתבּוָנה ָאחֹור ְּדָאחֹור, ַעל רֹאׁשֹוֵמ

ּוְלַאַחר , ס ּוְתבּוָנה"ן ְלִזּוּוג ְּכִלי ְורּוָחא ְּבֵחיק יש"ְמַכְּוִנים ׁשּוב ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוַמֲעִלים ֶאת זו. ֶאָחד
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קלב 

  ס ָּפִנים ְּדָאחֹור ֶׁשעֹוֵמד ֵמַעל רֹאׁשֹו "ח ּוַמֲעִלים ֶאת ַהֶּצֶלם ִּדיש"ַמֲעִלים ַרַּפ, רּו ִלְמקֹוָמםן ָחְז"ֶׁשזו

  .ק ַעד ַאָּבא ְוִאָּמא"ג ְּדא"ב ס"ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֵמע, ק"ג ְּדא"ב ס"ן ַעד ע"א מ"ֶׁשל ז  

ְוָאחֹור ּוָפִנים , ֶאת ַהּמֹוִחין ָּפִנים ְּדָאחֹור' א נֹוֶתֶנת ָיָׁשר ַלּנּוְק ָהִאָּמ. עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגןְךֶמֶל

 ִהיא נֹוֶתֶנת עֹוֵזרְּבֵתַבת ',  ִהיא נֹוֶתֶנת ֶאת ַהַּמְלֻכּיֹות ְלֶכֶתר ְּדנּוְקְךֶמֶלְּבֵתַבת , ְׁשַלִּבים' ְּבד, ְּדָפִנים

, ד"ת ְלחב" ִהיא נֹוֶתֶנת ֶאת ַהחגּומֹוִׁשיַעְּבֵתַבת , ִּתְפֶאֶרתְוַהַּמְלֻכּיֹות ִנְּדִחים ַל, ד"י ְלחב"ֶאת ַהנה

ד "ד ְלכחב" ִהיא נֹוֶתֶנת ֶאת ַהכחבּוָמֵגןְּבֵתַבת , ְוַהַּמְלֻכּיֹות ִנְּדִחים ַלְיסֹוד, ת"י ִנְּדִחים ְלחג"ְוַהנה

  חֹוְזִרים ְלַמָּצב ֶׁשֵאין ' א ְונּוְק"ְוז',  ֵמַהּנּוְקְלַאַחר ּוָמֵגן ְמַסְּלִקים ָּכל ַהּמֹוִחין.  ִנְּדִחים ִלְמקֹוָמםֻכָּלםְו

  .ָלֶהם מֹוִחין ְּכמֹו קֹוֶדם ְקִריַאת ְׁשַמע  

ר ִּדְתבּוָנה ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור "ק ְוג" ַמְכִניִסים וִּבְׁשֵּתי ְּכִריעֹות. ְּדָמֵגן'  ַאָּתה הְךָּברּו

קֹוֶדם ַמְכִניִסים , ס ָּפִנים ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים"ר ִּדיש"ק ְוג" ו ַמְכִניִסיםּוִבְׁשֵּתי ְזִקיפֹות, ְּדָפִנים

ּוַמְכִניִסים ַּגם . ּוֵמִאיר ְלָרֵחל, א ׁשּוב ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר"ְלז

ן "ּוְבַׁשָּבת ְלחח(, א"ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְלָחְכָמה ְּדזן ָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים "ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדחח

  , ּוַמְכִניִסים ַּגם ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור. ּוִמֶּזה הּוא ֲעַדִין לֹא ֵמִאיר ְלָרֵחל, )א"ְּדז

  .ָרֵחלּוֵמִאיר ְל, א"ְלז, ְּדִביָנה ְּדֶכֶתר, ְוָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים  

  ה ְּדָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְלִּביָנה " ַמְכִניִסים ְּבג.ה ִּדְמַחֵּיה ַהֵּמִתים"הוי

  .א"ה ְּדז"ּוְבַׁשָּבת ְלבג. א"ְּדז  

  . א"ֶכֶתר ְלַדַעת ְּדזי ְּדָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ְּדָחְכָמה ְּד" ַמְכִניִסים דת.ה ְּדָהֵאל ַהָּקדֹוׁש"הוי

  .א"י ְּדז"ּוְבַׁשָּבת ְלדת  

  ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים ָחְכָמה '  ְמִאיִרים ְלנּוְקְּבַׁשָּבת, ַּכָּונֹות ְּבָרכֹות ֶאְמָצִעּיֹות

  .ִׁשיִקין ֶׁשּקֹוֶדם ַהִּיחּודֶהָארֹות ֵאּלּו ֵהן ְּבִחיַנת ְנ, ה ֶׁשל ִּבְרַּכת ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת"ְּבהוי, ְּדֶכֶתר  

  . ְּכִדְלַקָּמןְמֻיָחדֶאת ַהְּנִׁשיִקין ְּבֵסֶדר ' ְמִאיִרים ַלּנּוְק, ְּבחֹול

  .' ְמִאיִרים ָחְכָמה ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ְלָחְכָמה ְּדנּוְק.ה ְּדחֹוֵנן ַהַּדַעת"הוי

  .'ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ְלִביָנה ְּדנּוְק ְמִאיִרים ִּביָנה ְּד.ה ְּדָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה"הוי

  ּדֹוִחים ֶאת . ' ְמִאיִרים ַּדַעת ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ְלַּדַעת ְּדנּוְק.ה ְּדַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלַֹח"הוי

  .'ד ְּדנּוְקּוְמִאיִרים אֹותֹו ְלֶחֶס, א ִלְמקֹומֹו"ַהֶחֶסד ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ְּבתֹוְך ז  

  ּוְמִאיִרים , א ִלְמקֹומֹו" ּדֹוִחים ֶאת ַהְּגבּוָרה ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ְּבתֹוְך ז.ה ְּדגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל"הוי

  .'אֹותֹו ִלְּגבּוָרה ְּדנּוְק  

  א "ִנים ְּבתֹוְך ז ּדֹוִחים ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפ.ה ְּדרֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל"הוי

  .'ּוְמִאיִרים אֹותֹו ְלִּתְפֶאֶרת ְּדנּוְק, ִלְמקֹומֹו  
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קלג 

  ּוְמִאיִרים , א ִלְמקֹומֹו" ּדֹוִחים ֶאת ַהֶּנַצח ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ְּבתֹוְך ז. ַהָּׁשִניםְךה ִּדְמָבֵר"הוי

  .'אֹותֹו ְלֶנַצח ְּדנּוְק  
  א " ּדֹוִחים ֶאת ַההֹוד ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ְּבתֹוְך ז.ָרֵאלה ִּדְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂש"הוי

  .'ּוְמִאיִרים אֹותֹו ַלהֹוד ְּדנּוְק, ִלְמקֹומֹו  

  א " ּדֹוִחים ֶאת ַהְיסֹוד ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ְּבתֹוְך ז. אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפטְךה ְּדֶמֶל"הוי

  .'ֹו ַלְיסֹוד ְּדנּוְקּוְמִאיִרים אֹות, ִלְמקֹומֹו  

  , ס ּוְתבּוָנה"ְולם ְּדָפִנים ְּדיש',  ֶּכֶתר ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדצ.ה ְּדׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים"הוי

  .'ּוֵמִאיר ַלּנּוְק, א"ִנְכָנִסים ְלז  

  א "ְּפָרִקין ִּדְיסֹוד ְּדז' ִמג ְמִאיִרים ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים .ה ְּדִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַצִּדיִקים"הוי

  .'י ְּדנּוְק"ְלדת  

  .'ה ְּדנּוְק"א ְלבג"ְּפָרִקין ְּדהֹוד ְּדז'  ְמִאיִרים ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ִמג.ה ְּדּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים"הוי

  ן "א ְלחח"ֶנַצח ְּדזְּפָרִקין ְּד'  ְמִאיִרים ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ִמג.ה ְּדַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה"הוי

  .'ְּדנּוְק  

  .א" ְיַכֵּון ֶׁשּלֹא ְיַעְּכבּו ַעֹונֹוָתיו ֶאת ַהֲחָסִדים ָלֶרֶדת ֶּבָחֶזה ְּדז.ִוּדּוי ִּדְׁשַמע קֹוֵלנּו

  א "ז ְמִאיִרים ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים ִמְּׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ִּתְפֶאֶרת ַהַּתְחּתֹוִנים ְּד.ה ְּדׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה"הוי

  .'ְלֶּכֶתר ְּדנּוְק  

  .]ַעד ָּכאן ַהֵּסֶדר ִלְבָרכֹות ֶאְמָצִעּיֹות ְּדחֹול[

  ַעְצמּות ַהּמֹוִחין ְּדָחְכָמה ' א ְמַקֵּבל ֵמַהְּתבּוָנה ּוֵמִאיר ַלּנּוְק" ז.ה ְּדַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון"הוי

  .ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים  

ר ִּדְתבּוָנה "ק ְוג"א ו" ִּבְׁשֵּתי ְּכִריעֹות ַמְכִניִסים ְלז.ה"ּוא הוי ֶׁשַאָּתה הְךמֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל

  א "ּוִבְׁשֵּתי ְזִקיפֹות ַמְכִניִסים ְלז, ּוֵמִאיר ְלָרֵחל, ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת ְּדֶכֶתר

  .ּוֵמִאיר ְלָרֵחל, ֲחָסִדים ְּדַדַעת ְּדֶכֶתרס ָּפִנים ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים ַּד"ר ִּדיש"ק ְוג"ו  

ר ִּדְתבּוָנה ָאחֹור "ק ְוג"א ו" ִּבְׁשֵּתי ְּכִריעֹות ַמְכִניִסים ְלז.ָךה ְּדַהּטֹוב ִׁשְמ" ַאָּתה הויְךָּברּו

  ק "א ו"ת ַמְכִניִסים ְלזּוִבְׁשֵּתי ְזִקיפֹו, ּוֵמִאיר ְלָרֵחל, ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעת ְּדֶכֶתר

  .ּוֵמִאיר ְלָרֵחל, ס ָּפִנים ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעת ְּדֶכֶתר"ר ִּדיש"ְוג  

  .ַעְצמּות ַהּמֹוִחין ְּדִביָנה ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים' א ְמַקֵּבל ֵמַהְּתבּוָנה ּוֵמִאיר ַלּנּוְק"ז



  .ץ"ַהש ַלֲחָזַרת ְמֻיָחדֹות ַּכָּונֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קלד 

  ַעְצמּות ' א ְמַקֵּבל ֵמַהְּתבּוָנה ּוֵמִאיר ַלּנּוְק" ז.ָרֵאל ַּבָּׁשלֹום ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשְךה ְּדַהְמָבֵר"הוי

  . ַהּמֹוִחין ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַּדַעת ְּדֶכֶתר ְּדָפִנים  

 א"ז ְּבתֹוְך םְּכֶׁשֵה ַהּמֹוִחין ֶאת ְלַזֵּוג ּוְמַכְּוִנים ,ֶאָחד ְלמַֹח ּוִמְזַּדְּוִגים ִמְתַאֲחִדים ִקֵּבל א"ֶׁשז ַהּמֹוִחין

 ,ֶׁשּבֹו ַוֲאִריְך ַעִּתיק ִמְּבִחיַנת א"ז ְּבתֹוְך ַהִּטָּפה ֶאת ּוַמְמִׁשיִכים ,ה"אהי ה"הוי ְּבֵׁשמֹות ּוֵביּה ִמיֵניּה

 א"ְּדז יסֹודּוִמ ,א"ְּדז ִויסֹוד א"ְּדז ְלַּדַעת ִאָּמא ּוִמיסֹוד ,ֶׁשּבֹו ְּדִאָּמא ִויסֹוד ְּדַאָּבא ּוִליסֹוד ְּדַאָּבא ְלַּדַעת

 ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ָּבעִֹבי ַאֵחר ן"ְלזו ַהּמֹוִחין ֶאת ְודֹוִחים .ְּדָרֵחל ִויסֹוד ְּדַיֲעקֹב ּוִליסֹוד ְּדַיֲעקֹב ְלַּדַעת

 א"ז ְּבתֹוְך ְּכֶׁשֵהם ַהּמֹוִחין ֶאת ְלַזֵּוג ּוְמַכְּוִנים ,ַהֶּזה ן"ַהזו ֶאת ּוְלַתֵּקן ִלְבנֹות ִּבְכָללּות ּוְמַכְּוִנים ,ד"חב

 ְּדַאָּבא ִליסֹוד א"ז ֶׁשְּבתֹוְך ְּדַאָּבא ִמַּדַעת ַהִּטָּפה ֶאת ּוַמְמִׁשיִכים ,ם"אלהי ה"הוי ְּבֵׁשמֹות ּוֵביּה ִמיֵניּה

 דִויסֹו ְּדַיֲעקֹב ְלַּדַעת א"ְּדז ּוִמיסֹוד ,א"ְּדז ִויסֹוד א"ְּדז ְלַּדַעת ִאָּמא ּוִמיסֹוד ,ֶׁשּבֹו ְּדִאָּמא ִויסֹוד

 ּוְמַכְּוִנים ,י"נה ת"חג ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ָּבעִֹבי ַאֵחר ן"ְלזו ַהּמֹוִחין ֶאת ְודֹוִחים .ְּדָרֵחל ִויסֹוד ְּדַיֲעקֹב

   ּוֵביּה ִמיֵניּה א"ז ְּבתֹוְך ְּכֶׁשֵהם ַהּמֹוִחין ֶאת ְלַזֵּוג ּוְמַכְּוִנים ,ַהֶּזה ן"ַהזו ֶאת ּוְלַתֵּקן ִלְבנֹות ִּבְכָללּות

  .ְּדָרֵחל ִויסֹוד ְּדַיֲעקֹב ִויסֹוד ְּדַיֲעקֹב ְלַּדַעת א"ְּדז ִמיסֹוד ַהִּטָּפה ֶאת ּוַמְמִׁשיִכים ,י"אדנ ה"הוי מֹותְּבֵׁש 

 ,ִזּוּוג ְּבָכל ְּפָעִמים 'ג ּדֹוִחים ,ַׁשָּבת ְוֵליל חֹול ְּכמֹו א"ְּדז ְּבִביָנה ִהיא ְּכֶׁשַהְּכתֶֹבת[

   ִליסֹוד יֹוְרִדים אֹורֹות 'ְוי ',ַהּנּוְק ְלרֹאׁש א"ְּדז ִמיסֹוד נּותְּדַקְט ֵמַהּמֹוִחין אֹורֹות 'ל

  .]ַהְּבִריָאה רֹאׁש ַעד יֹוְרִדים אֹורֹות 'ְוה ',ַהּנּוְק  

   ֶׁשּלֹא ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ַעל ִלְׁשמֹר ַהּיֹוֵרד ,ל"ַחְׁשַמ ְּכִמְנַין ַמְלּבּוׁש אֹוִתּיֹות .ַּבָּׁשלֹום

  .ַהְּקִלּפֹות ֹוּב ִיְתַאֲחזּו  

  .ץ"ַּכָּונֹות ְמֻיָחדֹות ַלֲחָזַרת ַהש

י ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ִמְּכתֶֹבת ַהַּלַחׁש "ן ַוֲחָסִדים ְּדדת" ְמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות חח.ַאַחר ָמֵגן ַאְבָרָהם

  .ִלְכתֶֹבת ַהֲחָזָרה
  י ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ִמְּכתֶֹבת ַהַּלַחׁש "ת ְּדדתה ּוְגבּורֹו" ְמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות ְּבג.ַאַחר ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים

  .ִלְכתֶֹבת ַהֲחָזָרה  

  ְּבסֹוד ִּתּקּון , י ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ִמְּכתֶֹבת ַהַּלַחׁש ִלְכתֶֹבת ַהֲחָזָרה" ְמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות דת.ִּבְקֻדָּׁשה

  .'ַהַּדַעת ַּתְחּתֹון ְּדנּוְק  

 ַמְכִניִסים 'א ָקדֹוׁשְּב ,ְּדָחְכָמה ּומֹוִחין ,ד"ְּדחב ֶׁשַפע ְוָרֵחל ְלַיֲעקֹב יִסיםַמְכִנ .ָקדֹוׁש ְּפָעִמים 'ְּבג

   ֶאת ַמְכִניִסים ְּכבֹודֹו ּוְבֵתַבת .ְּדָחְכָמה י"דת 'ג ָקדֹוׁשְּב ,ְּדָחְכָמה ה"בג 'ב ָקדֹוׁשְּב ,ְּדָחְכָמה ן"חח

   .ְוָרֵחל ְּדַיֲעקֹב ַלַּמְלֻכּיֹות ְּדָחְכָמה ַהַּמְלֻכּיֹות  



  .ְוָעֵלינּו ְלִצּיֹון ּוָבא ְוַאְׁשֵרי ֲאַּפִים ְנִפיַלת ַּכָּונֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קלה 

י " ַמְכִניִסים דתָּברּוְךּומֹוִחין ְּדִביָנה ְּב, ת" ַמְכִניִסים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֶׁשַפע ְּדחג.' ְּכבֹוד הְךְּבָּברּו

   ַמְכִניִסים ֶאת ַהַּמְלֻכּיֹות ְּדִביָנה ִמְּמקֹומֹוּוְבֵתַבת . ן ְּדִביִנה"חח' הּוְב, ה ְּדִביָנה" בגְכבֹודִּב, ְּדִביָנה

 . ְלֻכּיֹות ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחלַלַּמ  

  ,  ַמְכִניִסים ְּגבּורֹות ְּדַדַעתִיְמלְֹךְּב. ּומֹוִחין ְּדַדַעת, י"ַמְכִניִסים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֶׁשַפע ְּדנה. ְךְּבִיְמלֹ

  .ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל ַמְכִניִסים ֶאת ַהַּמְלֻכּיֹות ְּדַדַעת ַלַּמְלֻכּיֹות ְלעֹוָלםּוְבֵתַבת .  ֲחָסִדים ְּדַדַעת'הּוְב  

 ּוְמִאיִרים ,ץ"ַהש ֲחָזַרת ִמְּכתֶֹבת ְּגבֹוִהים יֹוֵתר ְּדלם מֹוִחין ְמִביִאים .ּכֲֹהִנים ְּבִבְרַּכת

 ַּדֲאִריְך ִּדיְקָנא ִּתּקּוֵני ג"ִמי ּוְלָהִאיר ,ַּכָּלה ִקּׁשּוֵטי ד"ְּבכ 'ַהּנּוְק ֶאת ְלַקֵּׁשט ּוְמַכְּוִנים .'ַלּנּוְק

 .'ְּדל ְּדַדַעת ְּגבּורֹות ַמְכִניִסים ְיָבֶרְכָך קֹוֶדם .'ַלּנּוְק א"ְּדז ִּדיְקָנא ִּתּקּוֵני 'ִמטּו ,א"ְלז

 ֶּכֶתר ַמְכִניִסים ְוִיְׁשְמֶרָךִּב .'ְּדם ָחְכָמה ַמְכִניִסים 'הַּב .'ְּדל ָחְכָמה ַמְכִניִסים ְיָבֶרְכָךִּב

 ָפָניוְּב .'ְּדם ִּביָנה ַמְכִניִסים 'הַּב .'ְּדל ִּביָנה יםַמְכִניִס ָיֵארְּב .'ְּדם ְּדַדַעת ַוֲחָסִדים

 ָחְכָמה ַמְכִניִסים ִויֻחֶּנָּךְּב .'ְּדמ ְּדַדַעת ֲחָסִדים ַמְכִניִסים ֵאֶליָךְּב .'ְּדל ָחְכָמה ַמְכִניִסים

 .'ְּדם ְּדַדַעת בּורֹותְּג ַמְכִניִסים 'הַּב .'ְּדל ְּדַדַעת ַוֲחָסִדים ֶּכֶתר ַמְכִניִסים ִיָּׂשאְּב .'ְּדמ

   ַמְכִניִסים ְוָיֵׂשםִּב .'ְּדם ְּדַדַעת ֲחָסִדים ַמְכִניִסים ֵאֶליָךְּב .'ְּדל ָחְכָמה ַמְכִניִסים ָפָניוְּב

  .'ְּדם ִּביָנה ַמְכִניִסים ָׁשלֹוםְּב .'ְּדל ִּביָנה ַמְכִניִסים ְלָךִּב .'ְּדם ָחְכָמה  

 .ֵרי ּוָבא ְלִצּיֹון ְוָעֵלינּוַּכָּונֹות ְנִפיַלת ֲאַּפִים ְוַאְׁש

ֲחָסִדים '  ְמעֹוְררֹות ַעל ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשּלֹא ְלַעֵּכב ֶאת ַההִוּדּויֶאְצָּבעֹות ַהַּמּכֹות ַעל ֶהָחֶזה ְּב' ה

  .ד ָׁשעֹות"ְּדכ' א ְּדיֹום ג"ֶׁשְּצִריִכים ָלֶרֶדת ֶּבָחֶזה ְּדז
ה ֱאלִֹהים ּוַמְׁשִּפיָע ָלּה ֶאת ַהֲחָסִדים "ַּדֵּוג ִעם ֵלָאה ְּבֵׁשמֹות הויִמְז' א ְּדיֹום ג" זַוַּיֲעבֹרְּבֵתַבת 

  ַהְמַרְּמִזים ַעל ַהֲחָסִדים ּוְּגבּורֹות ֶׁשֵּלָאה ) ֶחֶסד ְּגבּוָרה(ו "ב רי"ֵּתַבת ַוַּיֲעבֹר ִהיא ְּכִמְנַין ע, ּוְּגבּורֹות

  . ְמַקֶּבֶלת ַּבִּזּוּוג  

ת ֲאַּפִים ְמַכְּוִנים ְלהֹוִריד ֶאת ַהֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ִמיסֹוד ְּדֵלָאה ְלַּדַעת ְּדַיֲעקֹב  ִּבְנִפיַלה"הויְּבֵתַבת 

  ִזּוּוִגים ' ְּבג',  ְלַזֵּוג ֶאת ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדיֹום גְמִסירּות ֶנֶפׁשּוְמַכְּוִנים , ּוְלַּדַעת ְּדָרֵחל ִויסֹודֹוֵתיֶהם

  .ה"י הוי"אדנ, ה"ֱאלִֹהים הוי, ה"ה הוי"אהי  

 ְלעֹוַלם ֶׁשָּיְרדּו ְּדַׁשֲחִרית ְּפִניִמִּיים ְּדֵכִלים ְוָרֵחל ַיֲעקֹב ֶאת ְלַזֵּוג ְמַכְּוִנים .ָּתִלין ְּבטֹוב ְּבַנְפׁשֹו

   ִזּוּוִגים 'ג ּוְמַכְּוִנים ,ַּתְחּתֹוִנים ע"ְּבבי ֵּברּוִרים עֹוד ּוְלָבֵרר ,ֶנֶפׁש ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ,ַּדֲאִצילּות ַהְּבִריָאה

  .י"אדנ ה"הוי ֱאלִֹהים ה"הוי ה"אהי ה"הוי ְּבֵׁשמֹות  

  . ְמַכְּוִנים ָלֵתת ְלָרֵחל ְׁשֵאר ַהְמַסֵּמל ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה.ְּבֵתַבת ַאְׁשֵרי



  ַהַּקִּדיִׁשים ַּכָּונֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קלו 

ת ֶׁשָּיְרדּו ְלעֹוַלם  ְמַכְּוִנים ְלַזֵּוג ֶאת ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדַׁשֲחִרי.ְּבֵתַבת ְּבָכל ְּדַאְׁשֵרי

  ִזּוּוִגים ' ּוְמַכְּוִנים ג, ע ַּתְחּתֹוִנים"ּוְלָבֵרר עֹוד ֵּברּוִרים ְּבבי, ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת רּוַח, ַהְּבִריָאה ַּדֲאִצילּות

  .י"ה אדנ"ה ֱאלִֹהים הוי"ה הוי"ה אהי"ְּבֵׁשמֹות הוי  

  , רֹוָצה ְלהֹוִליד ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבעֹוַלם ַהְּבִריָאה ַּדֲאִצילּותקֹולֹות ֶׁשל ָרֵחל ֶׁש'  ְמַכְּוִנים ע.ְּבַלְמַנֵּצַח

  .ְּכִמְנַין ֵּתבֹות ֶׁשְּבִמְזמֹור ֶזה  

 ְמַכְּוִנים ְלַזֵּוג ֶאת ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדַׁשֲחִרית ,ֵּבין ִמְזמֹור ַלְמַנֵּצַח ְלּוָבא ְלִצּיֹון

  , ע ַּתְחּתֹוִנים"ּוְלָבֵרר עֹוד ֵּברּוִרים ְּבבי, ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ְנָׁשָמה, ִריָאה ַּדֲאִצילּותֶׁשָּיְרדּו ְלעֹוַלם ַהְּב

  .י"ה אדנ"ה ֱאלִֹהים הוי"ה הוי"ה אהי"ִזּוּוִגים ְּבֵׁשמֹות הוי' ּוְמַכְּוִנים ג  

  ַקִּוים ְלַתֵּקן ֶאת ַהַּדַעת ָהֶעְליֹון ' ג ְמַכְּוִנים ְלהֹוִריד ֶׁשַפע ְּב,ְּפָעִמים ָקדֹוׁש ְּדּוָבא ְלִצּיֹון' ְּבג

  .ַלֲעזֹר ְלָרֵחל ָלֶּלֶדת ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבעֹוַלם ַהְּבִריָאה ַּדֲאִצילּות, ְוַהַּתְחּתֹון ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל  

 ָּפִנים 'ֹוׁש גָקדְּב, ה ְּדָחְכָמה" ָּפִנים ְּדבג'ָקדֹוׁש בְּב, ן ְּדָחְכָמה"ַמְכִניִסים ָּפִנים ְּדחח' ָקדֹוׁש אְּב

י "ּדֹוִחים ְלנהְצָבאֹות ּוִב', י ֶאת ַהַּדַעת ְּדָחְכָמה ֶׁשִּנְכָנס ְּבָקדֹוׁש ג" ּדֹוִחים ְלנה'הַּב. י ְּדָחְכָמה"ְּדדת

ר ַמְכִניִסים ָאחֹו' ַקִּדיׁש אְּב. ְּפָעִמים ָקדֹוׁש ָהִראׁשֹוִנים' ֶאת ַהָחְכָמה ּוִביָנה ְּדָחְכָמה ֶׁשִּנְכְנסּו ְּבב

 ּדֹוִחים 'הַּב. י ְּדָחְכָמה" ָאחֹור ְּדדת'ַקִּדיׁש גְּב, ה ְּדָחְכָמה" ָאחֹור ְּדבג'ַקִּדיׁש בְּב, ן ְּדָחְכָמה"ְּדחח

י ֶאת ַהָחְכָמה ּוִביָנה ְּדָחְכָמה "ּדֹוִחים ְלנהְצָבאֹות ּוִב', י ֶאת ַהַּדַעת ְּדָחְכָמה ֶׁשִּנְכָנס ְּבַקִּדיׁש ג"ְלנה

 ַמְכִניִסים ְכבֹודִּב, י ְּדִביָנה" ַמְכִניִסים ָּפִנים ְּדדתָּברּוְךְּב. ְּפָעִמים ַקִּדיׁש ָהִראׁשֹוִנים'  ְּבבֶׁשִּנְכְנסּו

, י ְּדִביָנה" ַמְכִניִסים ָאחֹור ְּדדתְּבִריְךְּב. ן ְּדִביָנה"ַמְכִניִסים ָּפִנים ְּדחח' הּוְב, ה ְּדִביָנה"ָּפִנים ְּדבג

 ַמְכִניִסים ָּפִנים 'הַּב. ן ְּדִביָנה"ַמְכִניִסים ָאחֹור ְּדחח' ַדהְֹּב, ה ְּדִביָנה"ִסים ָאחֹור ְּדבג ַמְכִניְיָקָראִּב

  .  ַמְכִניִסים ָאחֹור ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת'הְּב,  ַמְכִניִסים ָּפִנים ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעתִיְמלְֹךְּב. ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת

  .חֹור ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעתַמְכִניִסים ָאַמְלכּוֵתּה ְּב  

ְמַכְּוִנים ְלהֹוִריד ַמִּקיִפים ְלעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַהַּתְחּתֹון ֶׁשִּיְׁשְמרּו ַעל ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד , ְּבָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח

ָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ּומֹוַׁשב ְיְּבֵתבֹות , ע ַּתְחּתֹוִנים"ע ַּדֲאִצילּות יֹוְרִדים ְלבי"ְּכֶׁשבי, ַאַחר ַהְּתִפָּלה

  ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים הּוא ֱאלֵֹהינּו ּוְבֵתבֹות , א"ְמַכְּוִנים ְלהֹוִריד ַמִּקיֵפי ז, ִמַּמַעל

  .הָאל ֵלת ֶׁשרֹוים אֹויִדִרמֹוד ָח ֶאמֹוְׁשד ּוָחֶא' הַבּו. ' ְמַכְּוִנים ְלהֹוִריד ַמִּקיֵפי נּוְק,ֵאין עֹוד  

  ַּקִּדיִׁשיםַּכָּונֹות ַה

 ֵׁשם ְּבִחינֹות 'ד ֶּדֶרְך ּוְלַחְּבָרם ָהעֹוָלמֹות ֶאת ְלַהֲעלֹות ב"מ ֵׁשם ֶּדֶרְך ּפֹוֲעִלים ַהַּקִּדיִׁשים ָּכל

  .ְּבַקִּדיׁש יםְמֻרָּמִזַה ב"מ



  ַהַּקִּדיִׁשים ַּכָּונֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קלז 

  .ק ְּדִאָּמא"ח אֹוִתּיֹות ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ַיַחד ִעם ֵּתַבת ִּדי ְּכֶנֶגד ו"ִמְנַין כ. א

  . ק ְּדַאָּבא" ֵּתבֹות ַהַּקִּדיׁש ַעד ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְּכֶנֶגד ו.ב

  ר "ְּכֶנֶגד ג, ם ְּבֵתבֹות ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרַֹמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל"ווי' ִמְנַין ַהז. ג

  .ְּדִאָּמא  

  ר "ְּכֶנֶגד ג,  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרַֹמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּללִמְנַין ָהאֹוִתּיֹות ְּבֵתבֹות. ד

 .ְּדַאָּבא  
ּוְׁשֵניֶהם ְּבַיַחד ֵהם , ת ִנְקָרִאים ְיִניָקה"חג, י ֶׁשל ַהּמֹוִחין ִנְקָרִאים ִעּבּור"נה. [ֵסֶדר ְּכִניַסת ַהּמֹוִחין

, ק ִּדיִניָקה ְּדִאָּמא" ִנְכָנס וִיְתַּגֵּדלְּב.] ר ַהְּכָלִלי ִנְקָרא ַּגְדלּות"ד ֶׁשהּוא ַהג"ְוַהחב, ק ַהְּכָלִלי"ַהו

 ִנְכָנס ַרָּבאְּב, ר ְּדִעּבּור ְּדִאָּמא"ק ְּדג"ְוו, ק" ִנְכָנס וְׁשֵמיּהִּב, ק ִּדיִניָקה ְּדַאָּבא" ִנְכָנס וְוִיְתַקֵּדׁשִּב

 ְמִׁשיֵחּהִּב. ר ְּדִעּבּור ִויִניָקה"ר ְּדג"ְּדג, ְּדַאָּבא] ְיִחיָדה[ְוֵכן ִנְכָנס ֶּכֶתר , ּבּור ְּדַאָּבאר ְּדִע"ק ְּדג"ְוו, ק"ו

ְוִאְמרּו ִּב. ר ְּדִעּבּור ִויִניָקה"ר ְּדג"ְּדג, ְּדִאָּמא] ְיִחיָדה ְוַחָּיה[ְוֶכֶתר ְוָחְכָמה , ְּדַאָּבא] ַחָּיה[ִנְכָנס ָחְכָמה 

ר "ר ְּדג"ְּדג, ְּדִאָּמא] ְנָׁשָמה[ ִנְכָנס ִּביָנה ָעְלַמָּיאְּב, ר ִּדיִניָקה ְּדִאָּמא"ק ְּדג"ׁשֹון ִנְכָנס ו ָהִראָאֵמן

   ִנְכָנס ִּביָנה ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמאְּב. ר ְּדַגְדלּות ְּדַאָּבא ְוִאָּמא"ק ְוג" ִנְכָנס וְוִיְתַהָּללִּב, ְּדִעּבּור ִויִניָקה

  . ר ִּדיִניָקה ְּדַאָּבא"ק ְּדג"ַהֵּׁשִני ִנְכָנס ו ְוִאְמרּו ָאֵמןִּב, ר ְּדִעּבּור ִויִניָקה"ר ְּדג"ְּדג, ַאָּבאְּד] ְנָׁשָמה[  

ְּבִחינֹות ֵׁשם '  ְלַהֲעלֹות ֶאת עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַלְיִציָרה ִעם ַהֵּברּוִרים ֶּדֶרְך ד.ַקִּדיׁש ֶׁשּקֹוֶדם הֹודּו

  ַוֲעִׂשָּיה , א ַּדֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּות"ְוַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלז. ּוְלַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלמֹות, יׁש ֶזהים ְּבַקִּדְמֻרָּמִזב ַה"מ

 .ַּתְחּתֹוָנה  

'  ְלַהֲעלֹות ֶאת עֹוַלם ַהְיִציָרה ְוָהֲעִׂשָּיה ַלְּבִריָאה ִעם ַהֵּברּוִרים ֶּדֶרְך ד.ַקִּדיׁש ֶׁשּקֹוֶדם יֹוֵצר

  א ִּדיִציָרה "ְוַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלז. ּוְלַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלמֹות, ים ְּבַקִּדיׁש ֶזהְמֻרָּמִז ַהב"ְּבִחינֹות ֵׁשם מ

  .ִויִציָרה ַּתְחּתֹוָנה, ַּדֲאִצילּות  

ע " ְלַחֵּבר ֶאת עֹוָלמֹות אבי.ְוַקִּדיׁש ֶׁשַאַחר ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ַקִּדיׁש ֶׁשַאַחר ְנִפיַלת ֲאַּפִים

  , ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ֶׁשַפע ַהְּתִפָּלה, ים ְּבַקִּדיׁש ֶזהְמֻרָּמִזב ַה"ְּבִחינֹות ֵׁשם מ' ת ּוְלַהֲעלֹוָתם ֶּדֶרְך דַּדֲאִצילּו

  .א ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות ּוְבִריָאה ַּתְחּתֹוָנה"ְוַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלז. ֶׁשַּמִּגיַע ַלְּבִריָאה ַּדֲאִצילּות  

ע ַּדֲאִצילּות ּוְלַהֲעלֹוָתם " ְלַחֵּבר ֶאת עֹוָלמֹות אבי).ַּגם ַאַחר ִמְנָחה ְוַעְרִבית(ל ַקִּדיׁש ִּתְתַקֵּב

ֶׁשַּמִּגיַע ִליִציָרה , ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ֶׁשַפע ַהְּתִפָּלה, ים ְּבַקִּדיׁש ֶזהְמֻרָּמִזב ַה"ְּבִחינֹות ֵׁשם מ' ֶּדֶרְך ד

  א "ְוַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְּבַׁשֲחִרית ְלז. ַפע ַמִּגיַע ַּגם ָלֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּות ַעְרִבית ַהֶּׁשִמְנָחהּוְב. ַּדֲאִצילּות

  .א ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות ּוְבִריָאה ַּתְחּתֹוָנה"ּוְבִמְנָחה ַעְרִבית ְלז. ִויִציָרה ַּתְחּתֹוָנה, ִּדיִציָרה ַּדֲאִצילּות  



  .ַהּתֹוָרה ְקִריַאת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קלח 

ְּבִחינֹות ' ּוְלַהֲעלֹוָתם ֶּדֶרְך ד, ע ַּדֲאִצילּות" ֶאת עֹוָלמֹות אבי ְלַחֵּבר.ַקִּדיׁש ַאַחר ִׁשיר ֶׁשל יֹום

  ְוַהּמֹוִחין . ֶׁשַּמִּגיַע ַלֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּות, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ֶׁשַפע ַהְּתִפָּלה, ים ְּבַקִּדיׁש ֶזהְמֻרָּמִזב ַה"ֵׁשם מ

  .ה ַּתְחּתֹוָנהַוֲעִׂשָּי, א ַּדֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּות"ִנְכָנִסים לז  

 ּפֹוֵעל ).ַּגם ַאַחר ִמְנָחה ְוַעְרִבית(ְוַקִּדיׁש ַאַחר ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח . ַקִּדיׁש ַאַחר ֵאין ֵּכאלֵֹהינּו

  ֹות ֵׁשם ְּבִחינ' ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַהַּתְחּתֹון ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשְּצִריכֹות ִּתּקּון ִמַּדְרָּגה ְלַדְרָּגה ֶּדֶרְך ד

  .ַוֲעִׂשָּיה ַּתְחּתֹוָנה, א ַּדֲעִׂשָּיה ַּדֲאִצילּות"ְוַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ְלז. ים ְּבַקִּדיׁש ֶזהְמֻרָּמִזב ַה"מ  

 ,ַלֲאִצילּות ע"בי עֹוָלמֹות ֶאת ְלַהֲעלֹות .ְוַעְרִבית ְּבִמְנָחה ֲעִמיָדה ֶׁשּקֹוֶדם ַקִּדיׁש

   ְוַהּמֹוִחין .ָהעֹוָלמֹות ֶאת ּוְלַחֵּבר ,ֶזה ְּבַקִּדיׁש יםֻרָּמִזְמַה ב"מ ֵׁשם ְּבִחינֹות 'ד ֶּדֶרְך

  .ַּתְחּתֹוָנה ּוְבִריָאה ַּדֲאִצילּות ִּדְבִריָאה א"ְלז ִנְכָנִסים  

  .ְקִריַאת ַהּתֹוָרה

ְּוִנים ְּבִקיַעת  ְמַכ,ּוִבְפִתיַחת ַהֵּסֶפר ְוַהְגָּבָהתֹו,  ְמַכְּוִנים ְּבִקיַעת ְיסֹוד ִאָּמא,ִּבְפִתיַחת ָהָארֹון

, א ּוְתִחַּלת ֶהָאַרת ַהֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ָהֶעְליֹוִנים ֵמַאָּבא ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֶּדֶרְך ְׁשֵּתי ְּבִקיעֹות ֵאּלּו"ְיסֹוד ז

ְך ְׁשֵּתי  ְמַכְּוִנים ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ֶעְליֹוִנים ֵמַאָּבא ָיָׁשר ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֶּדֶר,ּוִבְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  .ְּבִקיעֹות ֵאּלּו
 ְּדַאָּבא י"ִמנה ַמִּגיַע ְוָהאֹור ,ְּדַלַחׁש ָהֲעִמיָדה ִלְכתֶֹבת ַׁשָּיִכים ּוְגבּורֹות ַהֲחָסִדים ,ְּבחֹול

   ֵלִויְּב ,ְּדַאָּבא ַהֶּנַצח ֵמִאיר ּכֵֹהן ַּבֲעִלַּית ,ְּדַאָּבא י"ְּדנה ְּתָתִאין ְּפָרִקין 'ג ֶּדֶרְך ֶׁשֵּמִאיר

  .ְּדַאָּבא ַהְיסֹוד ִיְׂשָרֵאלּוְב ,ְּדַאָּבא ַההֹוד  

ת ְּדַאָּבא "א ֶׁשְּמַקֵּבל ֵמחג"ת ְּדָחְכָמה ְּדז"ן ָעלּו ַּבֲחָזָרה ַלְּכתֶֹבת ֶׁשל חג" ֶׁשזו,ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר

ְּפָרִקין ' ְמִאיִרים ֶּדֶרְך גְסִפירֹות ַּתְחּתֹונֹות ְּדַאָּבא ַה' ָהֶהָאָרה ִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה ִהיא ִמז, ְוִאָּמא

,  ַהְּגבּוָרה ְּדַאָּבאֵלִויְּב, ֵמִאיר ַהֶחֶסד ְּדַאָּבאּכֵֹהן ַּבֲעִלַּית , י ְּדַאָּבא"ְּפָרִקין ְּתָתִאין ְּדנה' ֶאְמָצִעים ְוג

   ֵמִאיר ַההֹוד ֲחִמיִׁשיַּית ַּבֲעִל,  ֵמִאיר ַהֶּנַצח ְּדַאָּבאְרִביִעיַּבֲעִלַּית ,  ַהִּתְפֶאֶרת ְּדַאָּבאִיְׂשָרֵאלְּב

  . ְמִאיָרה ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ְּדַאָּבאְׁשִביִעיּוַבֲעִלַּית ,  ֵמִאיר ַהְיסֹוד ְּדַאָּבאִׁשִּׁשיַּבֲעִלַּית , ְּדַאָּבא  

, ר ְּדַאָּבא"א ִמגָהֶהָאָרה ִהי, ן ָעלּו ְּכָבר ְּבמּוָסף ְלֶּכֶתר ְּדָחְכָמה ְּדַאָּבא ְוִאָּמא" ֶׁשזו,ְּבַׁשָּבת ְּבִמְנָחה

ּוְמַכְּוִנים ,  ַהַּדַעת ְּדַאָּבאִיְׂשָרֵאלּוְב,  ַהִּביָנה ְּדַאָּבאֵלִויְּב, ְמִאיָרה ַהָחְכָמה ְּדַאָּבאּכֵֹהן ַּבֲעִלַּית 

ת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּבל ֶא,  ְלהֹוִריד אֹור ְלעֹוַלם ַהְּבִריָאה ֶׁשָעָלה ַלֲאִצילּותִּבְקֻדַּׁשת ּוָבא ְלִצּיֹון

  ].ֵסֶדר ַהַּכָּוָנה ְּכמֹו ִּבְקֻדַּׁשת ּוָבא ְלִצּיֹון ְּדַׁשֲחִרית. [ְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  



  ְלַׁשָּבת ְמֻיָחדֹות ַּכָּונֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קלט 

  ַּכָּונֹות ְמֻיָחדֹות ְלַׁשָּבת

ה "הוי, ה"ה אהי"ְיַכֵּון ְלַזֵּוג ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ְּבֵׁשמֹות הוי, ְּבַהְדָלַקת ֵנרֹות ַׁשָּבת ַּבֵּנר ָהִראׁשֹון

ק "ֵנרֹות ֵהם ְּכִמְנַין ת' ּוב, ֵׁשמֹות ֵאּלּו' ן ְּבג" ְיַכֵּון ְלַזֵּוג ֶאת זוּוַבֵּנר ַהֵּׁשִני, י"ה אדנ"הוי, ֱאלִֹהים

  . י"ִמּלּוי ֵׁשם שד
  ן ְלַהֲעלֹות ֶאת עֹוָלמֹות "ה ב"ג מ"ב ס"ֵׁשמֹות ע' ְמַכְּוִנים ד, ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת, קֹוֶדם ִמְזמֹור ְלָדִוד

 . ַּדֲאִצילּות ַלֲאִצילּותע"בי  

ְּבָהבּו , ַקִּוים' י ִּדיִציָרה ְּבג"ד ְּדעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַלנה"ְמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות חב', ְּפָעִמים ָהבּו ַלה' ְּבג

  יָנה ַּדֲעִׂשָּיה ַלהֹוד ָּכבֹוד ָועֹז ַמֲעִלים ִּב' ְּבָהבּו ַלה, ְּבֵני ֵאִלים ַמֲעִלים ַּדַעת ַּדֲעִׂשָּיה ַלְיסֹוד ִּדיִציָרה' ַלה

  .ְּכבֹוד ְׁשמֹו ַמֲעִלים ָחְכָמה ַּדֲעִׂשָּיה ַלֶּנַצח ִּדיִציָרה' ְּבָהבּו ַלה, ִּדיִציָרה  

ְּבָכל קֹול ַמֲעִלים , ְסִפירֹות ַּתְחּתֹונֹות ַּדֲעִׂשָּיה ִמַּדְרָּגה ְלַדְרָּגה ְּבתֹוְך ָהֲעִׂשָּיה' ַמֲעִלים ז, קֹולֹות' ְּבז

ַמֲעִלים ' ְּבקֹול ג, ַמֲעִלים ְּגבּוָרה ְלִביָנה' ְּבקֹול ב, ַמֲעִלים ֶחֶסד ְלָחְכָמה' ְּבקֹול א, ַאַחתְסִפיָרה 

  ַמֲעִלים ְיסֹוד ' ְּבקֹול ו, ַמֲעִלים הֹוד ִלְגבּוָרה' ְּבקֹול ה, ַמֲעִלים ֶנַצח ְלֶחֶסד' ְּבקֹול ד, ִּתְפֶאֶרת ְלַדַעת

  . י"ֶאת ַהַּמְלכּות ַלנהַמֲעִלים ' ְּבקֹול ז, ְלִתְפֶאֶרת  

  ,  ְּבָאָּנא ְּבכַֹחְמֻרָּמזב ַה" ְיַכֵּון ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵמעֹוַלם ַהְיִציָרה ָלֲעִׂשָּיה ַעל ְיֵדי ֵׁשם מ.ָאָּנא ְּבכַֹח

  .ּוְלַהֲעלֹות ּוְלַחֵּבר ֶאת עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַלְיִציָרה  

  , ת"י ַלחג"ְוֶאת ַהנה, ד"ת ַלחב"תֹוְך עֹוַלם ַהְיִציָרה ֶאת ַהחג ְמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות ְּב,קֹוֶדם ּבִֹאי ַּכָּלה

  .י"ְוֶאת ַהַּמְלכּות ַלנה  

  קֹוֶדם , ַקִּוים' י ִּדְבִריָאה ְּבג"ד ְּדעֹוַלם ַהְיִציָרה ַלנה" ְמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות חב.ְּפָעִמים ּבִֹאי ַכָּלה' ְּבג

  . ַאַחר ָּכְך ַּדַעת ִליסֹוד,ַאַחר ָּכְך ִּביָנה ְלהֹוד, ָחְכָמה ְלֶנַצח  

  ת ַהְּפִניִמִּיים ְּדִחיצֹוִנּיּות "ַקִּוים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדישסו' א ְּבג"ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת ַּבָּׂשֶדה ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ת ְּדִביָנה ְּדז"י ְּדחג"נה  

  .ַהַּׁשָּבתְּקֻדַּׁשת ּתֹוֶסֶפת ֶנֶפׁש ִמּוְמַכְּוִנים ְלַקֵּבל 

' ְּבגא "ּוְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, אֹוְמִרים ׁשּוב ַקָּבַלת ַׁשָּבת, ְּבַהָּקַפת ַהֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

  א ְּדאֹותֹו "ְּדזת ְּדִביָנה "י ְּדחג"ת ַהַמִּקיִפים ְּדִחיצֹוִנּיּות נה" ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדישסוְּפָעִמים ּבִֹאי ַכָּלה

  ].ֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ַּכָּוָנה זֹו ַּבַהָּקָפה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ְּבֵליל ַׁשָּבת. ['ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, ַקִּוים' ָׁשבּוַע ְּבג  

  ְמַכְּוִנים ּו, ד ְּדעֹוַלם ַהְּבִריָאה ַלַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות"ַמֲעִלים ְלַהֲעלֹות חב', ְּבטֹוב ְלהֹודֹות ַלה

  .י"ְוֶאת ַהַּמְלכּות ַלנה, ת"י ַלחג"ְוֶאת ַהנה, ד"ת ַלחב"ְלַהֲעלֹות ְּבתֹוְך עֹוַלם ַהְּבִריָאה ֶאת ַהחג  
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קמ 

  ת ְּדִביָנה "ת ְּדחג"א ֶאת ַהּמֹוִחין ִּדְתבּוָנה ְּדִחיצֹוִנּיּות חג" ְּדַעְרִבית ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז,ְּבָּבְרכּו

  .ֶאת ָהאֹור ְּפִניִמי' ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, בּוַעא ְּדאֹותֹו ָׁש"ְּדז  

  .ַהַּׁשָּבתְּקֻדַּׁשת ּוְמַכְּוִנים ְלַקֵּבל ּתֹוֶסֶפת רּוַח ִמ

  ת "ת ְּדחג"ס ְּדִחיצֹוִנּיּות חג"א ֶאת ַהּמֹוִחין ִּדיש" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, ַּדֲעִמיָדהַוְיֻכּלּוְּבּוְפרֹוׂש ְו

  .ֶאת ָהאֹור ְּפִניִמי' ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, אֹותֹו ָׁשבּוַעא ְּד"ְּדִביָנה ְּדז  

  .ַהַּׁשָּבתְּקֻדַּׁשת ְּבּוְפרֹוׂש ְמַכְּוִנים ְלַקֵּבל ּתֹוֶסֶפת ְנָׁשָמה ִמ

  ת "ד ְּדחג"א ֶאת ַהּמֹוִחין ִּדְתבּוָנה ְּדִחיצֹוִנּיּות חב" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, ְּדַאַחר ֲעִמיָדהְּבַוְיֻכּלּו

  .ֶאת ָהאֹור ְּפִניִמי' ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ְּדִביָנה ְּדז  

 ְמַכְּוִנים ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַזֵּוג ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ְּבִבְרַּכת ֵמֵעין ֶׁשַבע ֶּבֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

ֵּבאלֵֹהי , א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ת ְּדִביָנה ְּדז" ְּדחגת"ת ִּדְפִניִמּיּות חג"ְלהֹוִליד ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדישסו

ְּבַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור , ַקִּוים' א ֶאת ַהּמֹוִחין ְּבג"ד ְּדז" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלחב,ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב

ִּבְתִחָּלה ֵהם , ְּפָעִמים' יִמי בֶאת ָהאֹור ְּפִנ' ּוְמִאיִרים ַלּנּוְק. ק ִלְמקֹומֹו"ּדֹוִחים ֶאת הוְוַהּנֹוָרא 

ְמִאיִרים ְּבקֹוֵנה .  ְמִאיִרים ֶאת ַהֶּכֶתרְּבֵאל ֶעְליֹון. ְוַאַחר ָּכְך ְּבסֹוד ַעְצמּות. ָּבִאים ְּבסֹוד ֶהָאָרה

 דִּבְלָפָניו ַנֲעבֹ. י" ְמִאיִרים ֶאת ַהנהְּבִּבְדָברֹו. ת" ְמִאיִרים ֶאת ַהחגְּבָמֵגן ָאבֹות. ד"ֶאת ַהחב

   ְּבֵמֵעין ַהְּבָרכֹות. ן"ְמִאיִרים ֶאת ַעְצמּות ַהחחְּבְונֹוֶדה ִלְׁשמֹו . ְמִאיִרים ֶאת ַעְצמּות ַהֶּכֶתר

  .י" ְמִאיִרים ֶאת ַעְצמּות ַהדתַּבֲאדֹון ַהָּׁשלֹום. ה"ְמִאיִרים ֶאת ַעְצמּות ַהבג  

ֶאת ַהַּמִּקיִפים ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ' יר ַלּנּוְקא ֵמִא" ז,ַּבַהָּקָפה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ְּבֵליל ַׁשָּבת

  א "ת ְּדִביָנה ְּדז"ת ְּדחג"ְוֶאת ַהַּמִּקיִפים ְּדִחיצֹוִנּיּות חג, א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ת ְּדִביָנה ְּדז"י ְּדחג"נה

  .ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע  

  ת ֶׁשל ֲהַדִּסים ּוַמִּקיִפים ִעם ַהֲהַדִּסים ֶאת  ַאַחר ַהָּקָפה זּו ְמָבְרִכים ֲעֵצי ְּבָׂשִמים ַעל ְׁשֵּתי ֲאֻגּדֹו

  . ַהַהָּקָפה ַהְּׁשִנָּיה  

ֶאת ַהּמֹוִחין ַהַּמִּקיִפים ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ' א ֵמִאיר ַלּנּוְק"ז, ַּבַהָּקָפה ְׁשִנָּיה ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ְּבֵליל ַׁשָּבת

  ת "ד ְּדחג" ַהּמֹוִחין ַהַּמִּקיִפים ִּדְתבּוָנה ְּדִחיצֹוִנּיּות חבְוֶאת, א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ת ְּדִביָנה ְּדז"ת ְּדחג"חג

  .א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ְּדִביָנה ְּדז  

ת ְּדִביָנה "ד ְּדחג"ת ְּדחב"א ֶאת ַהּמֹוִחין ִּדְפִניִמּיּות ִּדישסו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז,  ְּבִקּדּוׁשַוְיֻכּלּוְּב

  ד "ס ְּדִחיצֹוִנּיּות חב"א ֶאת ַהּמֹוִחין ִּדיש"ְוֵכן ַמְכִניִסים ְלז', ְלָהִאיר ַלּנּוְקּו, א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ְּדז

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ת ְּדִביָנה ְּדז"ְּדחג  

 ַמְּזָלא ֶׁשְּמַקְּבִלים ה ְּכִמְנַין ֶלֶחם אֹו"ֵׁשמֹות הוי' ב אֹוִתּיֹות ֶׁשְּבג" ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֵהן ְּכֶנֶגד יב ַחּלֹות"י

ַהֶּׁשַפע ָּבא  ִּבְסֻעַּדת ַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר. ב ִניִמין ַּדֲאִריְך"ִּבְסֻעַּדת ֵליל ַׁשָּבת ַהֶּׁשַפע ָּבא ִמי, ֶׁשַפע ֵמֲאִריְך
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קמא 

ְּסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ַהֶּׁשַפע ּוִב]. ִחיַּווְרָּתא הּוא ַהֵחֶלק ַהָּלָבן ֶׁשִּמָּסִביב ַלְּׂשָערֹות[, ב ִחיַּווְרָּתא ַּדֲאִריְך"ִמי

ּוְמַכְּוִנים  :··: ּוְמַסְּדִרים אֹוָתן ֵׁשׁש ַחּלֹות ַוֲעֵליֶהן עֹוד ֵׁשׁש ְּבצּוָרה זֹו. ב ִּתּקּוֵני ִּדיְקָנא ַּדֲאִריְך"ָּבא ִמי

, ת"הויו' ן ֶׁשְּבג"יַנת ההיְוַהַּתְחּתֹונֹות ֵהן ְּבִח, ת"הויו' ו ֶׁשְּבג"ֶׁשָהֶעְליֹונֹות ֵהן ְּבִחיַנת אֹוִתּיֹות י

. ְוֵכן ָהַאְרַּבע ֶׁשָּבֶאְמַצע, ְוֵכן ָהַאְרַּבע ֶׁשְּבַצד ְׂשמֹאל, ה ֶאָחד"ַהְיינּו ָהַאְרַּבע ֶׁשְּבַצד ָיִמין ֵהן ֵׁשם הוי

   ִעָּלָאה ְוַגם ַעל ֶׁשל ַהּמֹוִציא ַעל ִאָּמא' ּוְמַכְּוִנים ְּבה, ּובֹוְצִעים ִּבְׁשֵּתי ָהֶאְמָצִעּיֹות ָהֶעְליֹונֹות

  .ְוַהֶּלֶחם הּוא ְּבסֹוד ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּמַקֵּׁשר אֹוָתם, ֶׁשל ָהָאֶרץ ְמַכְּוִנים ַעל ַהַּמְלכּות' ּוְבה, ַהַּמְלכּות  

ת א ְּפִניִמּיּו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, ְּבָקְרָּבן ָּתִמיד ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר', ְּבִאֶּׁשה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה

 ְמַכְּוִנים ִנְׁשַמתּוְבֵתַבת . 'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ד ְּדִביָנה ְּדז"ְוִחיצֹוִנּיּות ִּדְתבּוָנה ְּדכחב

  . 'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ד ְּדִביָנה ְּדז"ס ְּדכחב"א ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ִּדיש"ְלַהְכִניס ְלז

  . יֹום ַהַּׁשָּבתְּקֻדַּׁשת ַכְּוִנים ּתֹוֶסֶפת ֶנֶפׁש ִמּוְמ  

  .יֹום ַהַּׁשָּבתְּקֻדַּׁשת  ְּדַׁשֲחִרית ְּדַׁשָּבת ְמַכְּוִנים ּתֹוֶסֶפת רּוַח ִמ,ְׂשָפַתי ִּתְפַּתח' ְּבִסּיּום ה

  א ֶּכֶתר ְּדֶכֶתר ְּדָחְכָמה "ַהְכִניס ְלזְמַכְּוִנים ְל,  ִּבְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר ְּדמּוָסף ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר,ְּבֵתַבת ֶּכֶתר

  .א ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ְּדז  

 ּוְבֵתַבת ',ַהּנּוְק ֶאת ְלַהֲעלֹות ְלַהְתִחיל ּוְמַכְּוִנים ְמַדְּלִגים ְּדַׁשָּבת ֶּכֶתר ִּבְקֻדַּׁשת ,ָקדֹוׁש ְּפָעִמים 'ְּבג

   ּוְמַכְּוִנים .א"ז ְּכֶנֶגד ַהּקֹוָמה ָּכל ַעל ֶׁשַּתְלִּביׁש 'ּנּוְקַה ֶאת ְלַהֲעלֹות ּוְמַכְּוִנים ְמַדְּלִגים ׁשּוב ,ַאֵּיה

  .ַהַּׁשָּבת יֹום ְּקֻדַּׁשתִמ ְנָׁשָמה ּתֹוֶסֶפת  

ה "ּוְמַכְּוִנים ְּבֵׁשמֹות הוי, ְמִסירּות ֶנֶפׁשְמַכְּוִנים ,  ְּבַׁשָּבתְּבֶאָחד ִּדְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר

  ְּכֶׁשָעלּו ִלְמקֹום , ן ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"ֶאת ַהִּזּוּוג ַהְּכָלִלי ֶשל זו, י"ה אדנ"הוי, ִהיםה ֱאלֹ"הוי, ה"אהי

  .ַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאין ּוִמְזַּדְּוִגים ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה  

  יִפים ִּדְפִניִמּיּות ן ַמִּק" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלזו,ַּבַהָּקָפה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר

  .ן ְּדאֹותֹו ָׁשבּוַע"י ְּדָחְכָמה ְּדזו"ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדנה  

  ן ַמִּקיִפים ִּדְפִניִמּיּות " ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלזו,ַּבַהָּקָפה ְׁשִנָּיה ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר

  .ָׁשבּוַען ְּדאֹותֹו "ת ְּדָחְכָמה ְּדזו"ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדחג  

  ְמַכְּוִנים ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַזֵּוג ֶאת , ִמְנָחה ְּבַׁשָּבת ְּבָךַּבֵּתבֹות ְוַעל ְמנּוָחָתם ַיְקִּדיׁשּו ֶאת ְׁשֶמ

  . ִמְנָחהַאָּבא ְוִאָּמא ַּבָּמקֹום ַהָּגבַֹּה ֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו ְּבַׁשָּבת ְּב  

  .ְמַכְּוִנים ְלָהִאיר ִמּנַֹעם ַהִּביָנה ֶׁשל ַׁשָּבת ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹול, ת ֶׁשאֹוְמִרים ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּב,ְּבִויִהי נַֹעם

 ְלעֹוַלם ַׁשָּבת ֶׁשל ֵמָהֲאִצילּות ֶׁשַפע מֹוִריִדים ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי ֶׁשאֹוְמִרים ,ָקדֹוׁש ְּפָעִמים 'ְּבג

   ַהַּכָּוָנה ֵסֶדר[ .ַהחֹול ְיֵמי ֵׁשֶׁשת ָּכל ֵמִאיר ֶזה ְוֶׁשַפע ,ַׁשָּבת ּתֹוֶסֶפת ְּבסֹוד חֹול ֶׁשל ַהְּבִריָאה

  ].ְּדַׁשֲחִרית ְלִצּיֹון ּוָבא ִּבְקֻדַּׁשת ְּכמֹו  



  ַהִּמָּטה ֶׁשַעל ְׁשַמע ְקִריַאת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קמב 

  ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה

 ,ַעִין ְּבסֹוד ֶׁשִהיא ָׁשעֹות ד"כ ֶׁשל 'ב ְּדיֹום 'ַלּנּוְק ְמִאיָרה ֶׁשָהִאָּמא ְמַכְּוִנים ,ָעִין ַּבת ְלִאיׁשֹון ּוֵמִאיר

  .ַלְיָלה ֲחצֹות קֹוֶדם אֹוָתּה ּוְמַנֶּסֶרת ,ְּדָאחֹור ַהּמֹוִחין ֶאת
ִיְהיּו ַהָכָנה ְלִזּוּוג ַיֲעקֹב ְוֵלָאה ַהְמַקֶּבֶלת ַּגם ֵּכִלים , ַּכָּונֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבחֹול

   ַהִּזּוּוג הּוא ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ַעל ָּכל ּוְבַׁשָּבת, ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקרּוִמְזַּדְּוִגים ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה ֵמֲחצֹות ַהַּל, ְּדָרֵחל

  .ן ַהְּפָרִטִּיים ְּדַלְיָלה ֶזה"ֵאּלּו ִנְקָרִאים זו, ַהּקֹוָמה  

  .'י ְּדמֹוִחין ְּדַקְטנּות ְלנּוְק" ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַהְכִניס נהְׁשַמע

  .א"ס ְלז"ְולם ִּדיש' צ,  ּוְבַׁשָּבת.א" ְּדַקְטנּות לם ִּדְתבּוָנה ְלז ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַהְכִניס מֹוִחין.ִיְׂשָרֵאל

  ּוְלעֹוֵרר ֶאת ָּכל , ַקִּוים'  ְלַהְכִניס מֹוִחין ְּדַקְטנּות ֵמֲאִריְך ְלַאָּבא ְוִאָּמא ְּבג.'ֱאלֵֹהינּו ה' ה

  .ַהַּפְרצּוִפים ָלֵתת מֹוִחין ְּדַקְטנּות ַלַּפְרצּוִפים ֶׁשַּתְחֵּתיֶהם  

הֹוָלַדת ַהּמֹוִחין , ן"ֲעִלַּית מ, ח"ֵּברּוֵרי ַרַּפ,  ְמִסירּות ֶנֶפׁש.א" מֹוִחין ְּדַקְטנּות ֵמֲאִריְך ָיָׁשר ְלז.ֶאָחד

ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ְּדַגְדלּות ֶּדֶרְך ִחיצֹוִנּיּות ַאָּבא ְוִאָּמא ַעד ֵמַעל , ק"ג ְּדא"ב ס"ְּדַגְדלּות ֵמע

ק ַּגְדלּות ִאָּמא "ְלַהְכִניס ָאחֹור ְּדו, א"ס ְלז"ְולם ִּדיש' ְלַהְכִניס מֹוִחין ְּדַקְטנּות צ, א"זרֹאשֹו ֶׁשל 

  א ֶׁשַּמְׁשִּפיעֹות "ְסִפירֹות ֶׁשל ז' ֶׁשל ֶאָחד ְמַרְּמִזים ַעל ט'  אח.ּוְלָהִאיר ְלֵלָאה, א"ת ְּדז"ד חג"ְלחב

  .ֲאָלִפין ְלֶכֶתר ְּדֵלָאה' ֶהָאָרה ֶׁשל דְועֹוד . 'ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָהאֹות ד' ַלּנּוְק  

 ִּבְּכבֹוד .ְּדֵלָאה ְלִביָנה א"ְּדז ִמִּביָנה ְמִאיִרים ְּבֵׁשם .ְּדֵלָאה ְלָחְכָמה א"ְּדז ֵמָחְכָמה ְמִאיִרים ְּבָּברּוְך

 ָהאֹוִתּיֹות ּוְׁשַאר ,ְּדֵלָאה ֶתרְלֶכ ה"אהי ְּדֵׁשם 'א ְמִאיִרים ,ְּבַמְלכּותֹו .ְּדֵלָאה ְלַדַעת א"ְּדז ִמַּדַעת ְמִאיִרים

 ק"ְלו ְמִאיִרים ִּבְלעֹוָלם .ְּדָרֵחל ַהֶּכֶתר ִלְנֻקַּדת ְלבּוִׁשים ְמִאיִרים ְוֵכן .ָרֵחל ֲעבּור ְלִפָּקדֹון ְלֵלָאה נֹוְתִנים

   ַמְתִחיִלים ְׁשַמע ְקִריַאת ִׁשּיֹותְּבַּפְר .ְּדָרֵחל ַהֶּכֶתר ְוִלְנֻקַּדת ,ְּדֵלָאה ְלַמְלכּות ְמִאיִרים ,ְּבָוֶעד .ְּדֵלָאה

  .ַהְּנִסיָרה ְלצֶֹרְך ְלָרֵחל א"ז ֵּבין ְלַהְפִריד  

, ק ִלְמקֹומֹו"ר ְּדִאָּמא ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוִלְדחֹות ַהו"א ג"ד ְּדז"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלחבַאַחר ֵּתַבת ָוֶעד 

א ָיֵׁשן ּוְׁשֵני "ּוְמַכְּוִנים ֶאת ָּכל ֵסֶדר ַהְּנִסיָרה ֶׁשז, ְּדָאחֹורר ְּדַאָּבא ָּפִנים "ק ְוג"א ו"ְוֵכן ְלַהְכִניס ְלז

ֶצֶלם ָאחֹור ' ְוָהִאָּמא נֹוֶתֶנת ַלּנּוְק, ַהְּצָלִמים ֶׁשל ַאָּבא ְוִאָּמא יֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ַלֲעמֹד ֵמַעל רֹאׁשֹו

ַּכָּונֹות ַהְּנִסיָרה ְוַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֲעבּור ַאַחר ָּכְך ַמְמִׁשיִכים ֶאת . [ְּדָאחֹור ּוְמַנֶּסֶרת אֹוָתּה

ְוַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין ְּדָפִנים ֶׁשָּלֶהם , ד ָׁשעֹות ֶׁשַּיֲעלּו ְלִזּוּוג ְּבֵחיק ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה"ְּדכ' ן ְּדיֹום ב"זו

  ֶׁשֲעבּוָרם ִּכַּוּנּו ֶאת , ָרִטי ֶׁשִּיְזַּדְּוגּו ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלהן ַהְּפ"ְוַהַּכָּונֹות עֹולֹות ַּגם ֲעבּור זו, ִּתְהֶיה ַּבּבֶֹקר

  ].'ְקִריַאת ְׁשַמע ּוָברּוְך ֵׁשם ְוכּו  



  ַהְּבָרָכה ַמְטֵּבַע / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קמג 

' ֲחָרבֹות ֶׁשֵהן ב' ּוְמַכְּוִנים ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ִמב, ן ְלִזּוּוג ְּבֵחיק ַאָּבא ְוִאָּמא"ְמַכְּוִנים ְלַהֲעלֹות ֶאת זו

ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ', ְיסֹוד ְּדִאָּמא ִויסֹוד ְּדנּוְקו ֶׁשַּב"ְּפָעִמים רי

  ּוְלַהֲעלֹות , ֶׁשל ַהֶּזַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּלֹו ְוֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאלה ִּדְקֻדָּׁשֶׁשַּנֲעׂשּו ְלבּוִׁשים ֶאל ַהְּנָׁשמֹות , ַהְּקִלּפֹות

  .ִּדְלעֹוָלם' ֶאל ּתֹוְך אֹות םַהִּטּפֹות   

 ק"ְּדא ג"ס ב"ע ַעד ן"מ ,א"ז ֶׁשל רֹאׁשֹו ֵמַעל ֶׁשעֹוֵמד ְּדַאָּבא ְּדָאחֹור ָּפִנים ַהֶּצֶלם ֶאת ַמֲעִלים

   ָּמאֵמָהִא ָיָׁשר ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ְוָאחֹור ְּדָאחֹור ַהָּפִנים ֶאת ּוַמְכִניִסים ,ַהָּפִנים ֶאת ְלַהְמִׁשיְך

  .'ַלּנּוְק ּוֵמִאיר ,ְּדָפִנים ּוָפִנים ְוָאחֹור ,ְּדָאחֹור ּוָפִנים ָאחֹור א"ְלז ּוַמְכִניִסים ,יֹוֵצא ְוַהּכֹל ',ַלּנּוְק 

  ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה

  .ֵסֶדר ַהְּכתֹובֹות

  .ן" ֵהן ָּבֲאִצילּות ְּדזו,ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ְּדאֹוַרְיָתא

  . ֵהן ָּבֲאִצילּות ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל,ַרָּבָנןִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ְּד

  . ֶזה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות,ִאם ֵיׁש ַמֲעֶׂשה ַאַחר ַהִּמְצָוה

  . ֶזה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות,ִאם ֵיׁש ִּדּבּור ַאַחר ַהִּמְצָוה

  .ן"ֵהן ַּבְּבִריָאה ְּדזו, ְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ְּדאֹוַרְיָתאִּב

  .ֵהן ַּבְּבִריָאה ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל, ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ְּדַרָּבָנן

  ֹות  ֶׁשּקֹוֶדם ָהֲאִכיָלה ֵהם ִּבְבִחיַנת ָאחֹור ְּבַיַחס ַלּמֹוִחין ֶׁשָּיבֹאּו ַּבְּבָרכִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִניןַהּמֹוִחין ֶׁשל 

  .ֶׁשַאַחר ָהֲאִכיָלה ֶׁשֵהן ַהָּפִנים ֶׁשָּלֶהם  

ְוֶּדֶרְך ִזּוּוג , ת ֶּדֶרְך ִזּוּוג ְּפִניִמי" ַמְמִׁשיִכים מֹוִחין ְּדַקְטנּות ֵמַעִּתיק ְלַאָּבא ְוִאָּמא ְוישסו.ְךָּברּו

  ְוֶאת , ס"ת ַהַּמִּיין ְּדכּוִרין ֵאֶצל ַאָּבא ְוישְלעֹוֵרר ֶא, ּוְמַכְּוִנים ְּבִזּוּוג ַהְּפִניִמי ִזּוּוג ִּדְנִׁשיִקין. ִחיצֹון

  .ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֵאֶצל ִאָּמא ּוְתבּוָנה  

  ּוַבִּזּוּוג . ִזּוּוג ִּדיסֹודֹות, ס ִעם ִאָּמא ּוְתבּוָנה" ַמְׁשִליִמים ֶאת ַהִּזּוּוג ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַאָּבא ְויש.ַאָּתה

  .ן"ת ְלזו"ָּיִמין ִמישסוַהִחיצֹון ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַקו ַה  

  ּוַבִּזּוּוג ַהִחיצֹון ַמְמִׁשיִכים ֶאת . א"ת ְלז" ַמְכִניִסים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל ַהִּזּוּוג ַהְּפִניִמי ִמישסו.ה"הוי

  .ן"ת ְלזו"ַקו ָהֶאְמַצע ִמישסו  

  .ן"ת ְלזו" ַּבִּזּוּוג ַהִחיצֹון ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַקו ַהְּׂשמֹאל ִמישסו.ֱאלֵֹהינּו
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 ג"ס ב"ֵמע ְּדַגְדלּות מֹוִחין ַהְמָׁשַכת ,ן"מ ַהֲעָלַאת ח"ַרַּפ ֵּברּוֵרי ,ֶנֶפׁש ְמִסירּות .ָהעֹוָלם ְךֶמֶל

   אֹו ,ּבֹוֵרא אֹו ,ַהּמֹוִציא אֹו ,ְוִצָּונּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָׁשנּו ֲאֶׁשר ֵאין ְוִאם( .א"ז ֶׁשל רֹאׁשֹו ֵמַעל ַעד ,ק"ְּדא

  .)א"ְלז ְּדַּגְדלּות ַהּמֹוִחין ֶאת יםַמְכִניִס ,ֶׁשַהּכֹל  

  .א"ן ֲחָזָרה ִלְמקֹוָמם ְּבז" ַמֲחִזיִרים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ֶׁשָעלּו ְלמ.ֲאֶׁשר

  .א ָחְכמֹות ְּדמֹוִחין ְּדַגְדלּות" ַמְכִניִסים ְלז.ִקְּדָׁשנּו

  .א ִּבינֹות ְּדמֹוִחין ְּדַגְדלּות" ַמְכִניִסים ְלז.ְּבִמְצֹוָתיו

  .ק ְּדמֹוִחין ְּדַגְדלּות"א ו" ַמְכִניִסים ְלז.ְוִצָּונּו

  .א ַמְלֻכּיֹות ְּדמֹוִחין ְּדַּגְדלּות" ַמְכִניִסים ְלז.'ַעל ְוכּו

  .א ָחְכמֹות ּוִבינֹות ְּדמֹוִחין ְּדַגְדלּות" ַמְכִניִסים ְלז.אֹו ֶׁשַהּכֹל, אֹו ּבֹוֵרא, ַהּמֹוִציא

  .ק ְּדמֹוִחין ְּדַגְדלּות"א ו"ִניִסים ְלז ַמְכ.ַּבֵּתָבה ֶׁשַאֲחֶריָה

  .א ַמְלֻכּיֹות ְּדמֹוִחין ְּדַגְדלּות" ַמְכִניִסים ְלז.ַּבֵּתָבה ֶׁשַאֲחֶריָה

אֹו , אֹו ִמְצָוה ַאֲחֵרי ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות,  ַאֲחֵרי ַהְּבָרָכה ְּכגֹון ֲאִכיָלה ַאֲחֵרי ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִניןַמֲעֶׂשהִאם ֵיׁש 

  ְמִביִאים ַּבְּבָרָכה ַרק ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות , ּור ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ַאֲחֵרי ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה אֹו ִּבְרַּכת ַהֵּללִּדּב

  .'ק ַמְלֻכּיֹות ְּדצ" ָחְכמֹות ִּבינֹות וא" ְלַהְכִניס לזּוַבַּמֲעֶׂשה ֶׁשַאַחר ַהְּבָרָכה ְמַכְּוִנים, ם"ְּדל  

ְמַכְּוִנים ָאֵמן ֶׁשל ַהַּקִּדיִׁשים ְּב, ן"י ְּכִמְנַין ָאֵמ"ה אדנ" ְמַכְּוִנים ִזּוּוג ְּבֵׁשמֹות הויֵמןַּבֲעִנַּית ָא

   ָאֵמן ֶׁשל ַהְּבָרכֹותְּב. אידהנויה: ָּכֶּזה, ה"י ְוַאַחר ָּכְך אֹוִתּיֹות ֵׁשם הוי"קֹוֶדם אֹוִתּיֹות ֵׁשם אדנ

  . יאהדונהי: ָּכֶּזה, י"ה ְוַאַחר ָּכְך אֹוִתּיֹות ֵׁשם אדנ"יְמַכְּוִנים קֹוֶדם אֹוִתּיֹות ֵׁשם הו  

   ֵׁשמֹות  הּואְךָּברּוּוְמַכְּוִנים ְּבֵתבֹות ', ה' ו' ה' אֹוִתּיֹות י' ְמַכְּוִנים ד.  ְׁשמֹוְך הּוא ּוָברּוְךְּבָּברּו

  .ה"י הוי" ֵׁשמֹות אדנ ְׁשמֹוְךּוָברּוּוְבֵתבֹות , ה"ה הוי"אהי  

' ַּפַעם ַאַחת ְּבג, ִּכי ֵיׁש ַּפֲעַמִים ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְּפָעִמים'  ְמַכְּוִנים ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה בָּמזֹוןְּבִבְרַכת ַה

ְוֵיׁש עֹוד מֹוִחין ֶׁשִּמְתַחְּלִקים , ּוַפַעם ַאַחת ְּבִבְרַּכת ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ֶׁשִהיא ִמְּדַרָּבָנן, ְּבָרכֹות ְּדאֹוַרְיָתא

א "ן ְּדז"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ָחְכָמה ְלחח, ה ֶׁשל ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל"הויְּב, ג"ב חו"ם חוֲחָלִקי' ְלד

ן "ּוְלזו, ן ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות"ּוְמַכְּוִנים אֹוָתּה ַּכָּוָנה ְלזו, ַּדֲאִצילּות' ן ְּדנּוְק"ּוְלָהִאיר ְלחח, ַּדֲאִצילּות

 ,ה ֶׁשל ָהָאֶרץ"הויְּב. ן ַּדֲעִׂשָּיה ַּתְחּתֹוָנה"ּוְלזו, ִּדיִציָרה ַּתְחּתֹוָנהן "ּוְלזו, ִּדְבִריָאה ַּתְחּתֹוָנה

ּוְמַכְּוִנים אֹוָתּה , ַּדֲאִצילּות' ה ְּדנּוְק"ּוְלָהִאיר ְלבג, א ַּדֲאִצילּות"ה ְּדז"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ִּביָנה ְלבג

ן ַּדֲעִׂשָּיה "ּוְלזו, ן ִּדיִציָרה ַּתְחּתֹוָנה"ּוְלזו, ן ִּדְבִריָאה ַּתְחּתֹוָנה"ּוְלזו, ן ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות"ַּכָּוָנה ְלזו

, א ַּדֲאִצילּות"י ְּדז" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ֲחָסִדים ְּדַדַעת ְלדתה ֶׁשל ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים"הויְּב. ַּתְחּתֹוָנה

ן ִּדְבִריָאה "ּוְלזו, ן ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות"ים אֹוָתּה ַּכָּוָנה ְלזוּוְמַכְּוִנ. ַּדֲאִצילּות' י ְּדנּוְק"ּוְלָהִאיר ְלדת

  ָהעֹוָלם ֶׁשל ְּבָרָכה ְרִביִעיתְךֶמֶלְּב. ן ַּדֲעִׂשָּיה ַּתְחּתֹוָנה"ּוְלזו, ן ִּדיִציָרה ַּתְחּתֹוָנה"ּוְלזו, ַּתְחּתֹוָנה
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ּוְמַכְּוִנים . ַּדֲאִצילּות' י ְּדנּוְק"ּוְלָהִאיר ְלדת, א ַּדֲאִצילּות"זי ְּד"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְּגבּורֹות ְּדַדַעת ְלדת

ן "ּוְלזו, ן ִּדיִציָרה ַּתְחּתֹוָנה"ּוְלזו, ן ִּדְבִריָאה ַּתְחּתֹוָנה"ּוְלזו, ן ִּדְבִריָאה ַּדֲאִצילּות"אֹוָתּה ַּכָּוָנה ְלזו

, ג"ב חו"ֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדָכל ָהעֹוָלמֹות ֶאת ַהָחְכָמה ְּדחו ְמִאיִרים ְלַיָאִבינּוְּב. ַּדֲעִׂשָּיה ַּתְחּתֹוָנה

 ַאִּדיֵרנּו ּבֹוְרֵאנּוְּב, ג"ב חו" ְמִאיִרים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדָכל ָהעֹוָלמֹות ֶאת ַהִּביָנה ְּדחוַמְלֵּכנּוְּב

 ְמִאיִרים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדָכל ֲאֵלנּוגֹוְּב, ג"ב חו"ְמִאיִרים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדָכל ָהעֹוָלמֹות ֶאת ַהַּדַעת ְּדחו

 ְמִאיִרים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדָכל ָהעֹוָלמֹות ֶאת ַהְּגבּוָרה יֹוְצֵרנּוְּב, ג"ב חו"ָהעֹוָלמֹות ֶאת ַהֶחֶסד ְּדחו

ב "ְפֶאֶרת ְּדחו ְמִאיִרים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדָכל ָהעֹוָלמֹות ֶאת ַהִּתְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹבִּב, ג"ב חו"דחו

 ְמִאיִרים רֹוֵעהְּב, ג"ב חו" ְמִאיִרים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדָכל ָהעֹוָלמֹות ֶאת ַהֶּנַצח ְּדחורֹוֵענּוְּב, ג"חו

ְמִאיִרים ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדָכל ִיְׂשָרֵאל ַהֶּמֶלְך ְּב, ג"ב חו"ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּדָכל ָהעֹוָלמֹות ֶאת ַההֹוד ְּדחו

א ִלְמקֹוָמם "ה ֵמַהַּדַעת ְּדז"ת נ" יֹוְרִדים ַחְסֵדי ַהחגַהּטֹובְּב, ג"ב חו"ָלמֹות ֶאת ַהְיסֹוד ְּדחוָהעֹו

ּוַמְתִחיִלים ֶאת , ְּגבּורֹות ַלְיסֹוד'  ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַההְוַהֵּמִטיב ַלּכֹלִּב. ְוִנְכָלִלים ַּבְיסֹוד, ה"ת נ"ְּבחג

ֶחֶסד , ֵמִטיבְּב. ֶחֶסד ְּדהֹוד ַמְמִּתיק ֶאת ַהְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד, ֵהִטיבְּב. ָׁשרַהְמָּתַקת ַהְּגבּורֹות ְּבאֹור ָי

 ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ַּתְחּתֹוִנים ְּדֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת ַמְמִּתיִקים ,ֵיִטיבְּב. ְּדֶנַצח ַמְמִּתיק ֶאת ַהְּגבּוָרה ִּדְגבּוָרה

ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ְּדֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת ַמְמִּתיִקים ְּבאֹור חֹוֵזר , ְגָמָלנּו ִּב.ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ִּדְגבּוָרה ְּדִתְפֶאֶרת

  . ֶחֶסד ְּדהֹוד ַמְמִּתיק ְּבאֹור חֹוֵזר ֶאת ְּגבּוַרת ַהֶּנַצח, גֹוְמֵלנּוְּב. ֶאת ְּגבּוַרת ְׁשִליׁש ִּתְפֶאֶרת

  . ְּגבּוַרת ַההֹודֶחֶסד ְּדֶנַצח ַמְמִּתיק ְּבאֹור חֹוֵזר ֶאת, ִיְגְמֵלנּוְּב  

, ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּקּדּוִׁשין' ְוֶאת ַהצ, ם ֶׁשל ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ַּבְּבָרָכה" ְמַכְּוִנים ֶאת ַהלְּבִבְרַּכת ָהֵארּוִסין

ָּמא ן ְלַאָּבא ְוִא" ְמַכְּוִנים ְנִסיָרה ְוַהֲעָלָאה ֶׁשל זוַּבְּבָרָכה, ק עֹוד מֹוִחין"ג ְּדא"ב ס"ּוַמְמִׁשיִכים ֵמע

  א נֹוֵתן "ְוז, ן ְּבֵחיק ַאָּבא ְוִאָּמא" ְמַכְּוִנים ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשל זוְוַאַחר ַמֲעֶׂשה ַהִּקּדּוִׁשין, ְלִזּוּוג ְּבֵחיק

   .ְּבִביָאה ִראׁשֹוָנהְוַהְּפִניִמִּיים ָיבֹאּו , ֶאת ַהַמִּקיִפים ֶׁשל ְּכִלי ְורּוָחא' ַלּנּוְק  

, ְמַכְּוִנים ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ָרִגיל ַּבְּבָרכֹות ֶׁשאֹוְמִרים ָּבֶהן ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ִנּׂשּוִאין ֶׁשל ַּבֶּׁשַבע ְּבָרכֹות

ק "ן ְּדא" ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ִמזו'ֶׁשַהּכֹל ָּבָרא'ְּבִבְרַּכת , ּוַמְמִׁשיִכים ִּבְגַמר ַהְּבָרָכה עֹוד מֹוִחין

ֲאֶׁשר 'ְּבִבְרַּכת ', ן ַּדֲאִריְך ְונּוְק" ַהּמֹוִחין יֹוְרִדים ְלזו'יֹוֵצר ָהָאָדם'ִבְרַּכת ְּב', ן ְּדַעִּתיק ְונּוְק"ְלזו

 'ַׂשֵּמַח ְּתַׂשַּמח'ְּבִבְרַּכת , ת"ן ִּדישסו" ְלזו'ׂשֹוׂש ָּתִׂשיׂש'ְּבִבְרַּכת , ן ְּדַאָּבא ְוִאָּמא" ְלזו'ָיַצר

   ְמַכְּוִנים ְלַזֵּוג ּוְּבִביָאה ִראׁשֹוָנה, ן ְּדַיֲעקֹב ְוָרֵחל" ְלזו'ֶׁשר ָּבָראֲא'ְּבִבְרַּכת , ן ַהְּגדֹוִלים"ן ְּדזו"ְלזו

  .ן ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות"ֶאת ָּכל ְּבִחינֹות ַהזו  

ֵיׁש סֹוְבִרים ֶׁשִהיא ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ּוְמַכְּוִנים ֶאת , ִּבְבִרית ִמיָלה ְּבִבְרַּכת ְלַהְכִניסֹו ִּבְבִריתֹו

  ְוֵיׁש סֹוְבִרים ֶׁשִהיא ִּבְרַּכת ַהֶּׁשַבח ּוְמַכְּוִנים ', ין ְּדַגְדלּות ְּבֵתבֹות ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוכּוַהּמֹוִח

  .ֶאת ַהּכֹל ְּבֶמֶלְך ָהעֹוָלם  



  ֲחֻנָּכה / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קמו 

ו אֹורֹות " ְוכו אֹורֹות ְּבֶנַצח"כ, ק"א ְּדא" ְלַהְמִׁשיְך ֲחָסִדים ִלְמקֹוָמם ְּבז ָהָעְרָלהְךְּבַמֲעֶׂשה ִחּתּו

  ְוְלַהְכִרית ֶאת , ל ֶׁשַּבִּמיָלה"ל אֹורֹות ְּכִמְנַין מ"ַיַחד מ, י אֹורֹות ִּבְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת"ְוח, ְּבהֹוד

  . ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַהְיסֹודְקִלַּפת נַֹגּה  

א "ְׁשִליׁש ֶעְליֹון ְּדִתְפֶאֶרת ְּדזאֹורֹות ַהִּנְכָלִלים ִּב' ק ח" ְלָהִאיר ַלְיסֹוד ְּדאְּבַמֲעֶׂשה ַהְּפִריָעה

  ְּכִמְנַין , ו אֹורֹות"ַיַחד י, אֹורֹות ַהְּכלּוִלים ַּבְּגבּורֹות ֶׁשִּבְׁשִליׁש ֶעְליֹון ְּדִתְפֶאֶרת' ְלַהְמִּתיק ַהח, ק"ְּדא

  . ה ֶׁשְּבֵתבֹות ִמיָלה ְּפִריָעה"י  

  ְּגבּורֹות ' אֹוִתּיֹות ְּכֶנֶגד ה' ִמְנַין ֱאלִֹהים ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ה ַהּכֹוס הּוא ְּכ,ִּבְלִקיַחת ַהּכֹוס ִּבְבִרית ִמיָלה

  . ק"ְּדא' ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדנּוְק  

 ֶאת ְלַהְמִּתיק ,ק"ְּדא א"ְּדז ַלְיסֹוד אֹורֹות ל"ֵמַהמ ְלָהִאיר ,ִמיָלה ִּבְבִרית ַהַּיִין ִּבְמִזיַגת

 ַהֶחֶסד ,ִּדְגבּוָרה ַהְּגבּוָרה ֶאת ַמְמִּתיק ,ְּדֶנַצח ַהֶחֶסד ,ַיִין ְּבסֹוד ֶׁשֵהן ֶׁשְּכֶנְגָּדם ְּגבּורֹות ל"ַהמ

   ְׁשֵני ֶאת ַמְמִּתיִקים ַהְמֻגִּלים ְּדֶחֶסד ַהִּתְפֶאֶרת ְׁשִליֵׁשי ְׁשֵני ,ְּדֶחֶסד ַהְּגבּוָרה ֶאת ַמְמִּתיק ְּדהֹוד

   .ִּדְגבּוָרה ַהִּתְפֶאֶרת ְׁשִליֵׁשי  

 ְיַכֵּון ִמֶּבֶטן ְּבֵתַבת ,ַהִּנימֹול ִנְׁשַמת ְלׁשֶֹרׁש מֹוִחין ַהְמָׁשַכת ,ִמֶּבֶטן ידְיִד ִקַּדׁש ֲאֶׁשר ְּבִבְרַּכת

   ְיַכֵּון ,ַחי ֵאל ְּבֵתבֹות ,ְּדַקְטנּות מֹוִחין ְלַהְמִׁשיְך ְיַכֵּון ְוחֹוק ְּבֵתַבת ,ְּדִעּבּור מֹוִחין ְלַהְמִׁשיְך

  .ִּבְקִלּפֹות ְולֹא ְּבִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו ִיָּקֵרא ֵאּלּו ִחיןמֹו ּוְבכַֹח ,ְּדַגְדלּות מֹוִחין ְלַהְמִׁשיְך  

  

  ֲחֻנָּכה

  .ַּבֲחֻנָּכה ַּכָּונֹות ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות ֵהן ְּכמֹו חֹול ָרִגיל ְּבַפְרצּוף ַהָּיִמים

ְלַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד , ל"ת ַנַח"ִמְלַבד ַּכָּונֹות ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ָהָרִגיל ְמַכְּוִנים ר. ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה

  א "ן זֵכְו .ְּדַפְרצּוף ַההֹוד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים' א ְלנּוְק"א ּוִמז"ֶׁשֵּמִביא ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמִאָּמא ְלז

  .יקִלְדַהן ְלַיְנִמְּכ. ה"מ, ג"ס, ב"ת עמֹוֵׁש' ְקּוּניר ַלִאֵמ  

   ְּבֵׁשמֹות .ַהְּזַמִּנים ְּדַפְרצּוף זֹו ְּדָׁשָנה ַההֹוד ְּדַפְרצּוף 'ְונּוְק א"ז ִזּוּוג ְמַכְּוִנים .ֵנר ְּבֵתַבת

  .ֵנר ְּכִמְנַין ,י"אדנ ה"הוי ,ֱאלִֹהים ה"הוי ,ה"אהי ה"הוי  

 ְוִהיא. ה"ַחָּנן ַיְנִמג ְּכ"י סּוּלִמה ְּב"ם הויֵׁש ְּבסֹוד ִהיא ֶׁשָהִאָּמא ְמַכְּוִנים .ֲחֻנָּכה ְּבֵתַבת

 ֵׁשם ְּכִמְנַין ו"כ ְּבסֹוד ,ַהְּזַמִּנים ְּדַפְרצּוף זֹו ְּדָׁשָנה ַההֹוד ְּדַפְרצּוף 'ַלּנּוְק ָיָׁשר ֶׁשַפע תנֹוֶתֶנ

 ְּבִבְרַּכת ְמַכְּוִנים ְועֹוד .ר"ן נַיְנִמים ְּכִדחּוִי' ל גת ֶׁשֹוּיִתאֹות ָהֶא' ְקּוּנים ַליִרִאְמּו .ה"הוי

 ַההֹוד ְּדַפְרצּוף 'ַלּנּוְק ָהִאָּמא ֶּדֶרְך ֵמֲאִריְך ְּדַרֲחֵמי ְמִכיָלן ג"י יְךְלַהְמִׁש .ֲחֻנָּכה ֵנר ְלַהְדִליק



  ּפּוִרים / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קמז 

ג "יל ַהָּכת ֶׁשַחה ַאָּדד ִמֶגֶנא ְּכם הּול יֹוָּכ .זֹו ֶׁשִּבְבָרָכה ֵּתבֹות ג"ְּבי ַהִּנְרָמִזים ,ַהְּזַמִּנים ְּדַפְרצּוף

  .ןֶהים ָּבִלָלְכג ִנ"יל ַהָּכ ֶׁשַאֲחרֹונֹותת ֹוּדִמ' ל הֵלֹוּכְו, הֵּקַנר ְוֵצנֹות ֹוּדג ִמֵּוַזְמ' ם חיֹוְו, ּהים ָּבִלָלְכִנ

  ע ְנהֹוִרין ֵמֲאִריְך ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים ֶׁשֵּיׁש ְּבֵׁשם ֱאלִֹהים ַהִּנְרָמז "ְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך ש. ֶׁשָעָׂשה

  .ה"ָּבאֹוִתּיֹות ש  

  ּפּוִרים

ִמְּלַבד ַּכָּוָנה ַאַחת ְּבַׁשֲחִרית ,  ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות ֵהן ְּכמֹו חֹול ָרִגיל ְּבַפְרצּוף ַהָּיִמיםְּבפּוִרים ַּכָּונֹות

  .ְּדפּוִרים ֶׁשָּבּה ְמַכְּוִנים ֶאת ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ְּבתֹוְך ַהְּתִפָּלה
ְמַקֶּבֶלת אֹור ֵמַאָּבא ְּדַפְרצּוף ַהֶּנַצח ' ַכְּוִנים ֶׁשַהּנּוְקְמ, ְּבַאֲהָבהְּבַׁשֲחִרית ֶׁשל ּפּוִרים ַּבְּנִסיָרה ְּבֵתַבת 

 ְּבִבְרּכֹות ַהְּמִגָּלהּוְמַכְּוִנים , ְוָהאֹור ֵאינֹו ִמְסַּתֵּלק ְלַאַחר ַהְּנִסיָרה, ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ְוַהְּמִגָּלה ַעְצָמּה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ֲעֶטֶרת ,ִּבְקִריַאת ַהְּמִגָּלהֶׁשָהאֹור ַהֶּזה ַיְמִׁשיְך ְלִהְתַּגּלֹות ִּבְפִניִמּיּות 

  ְּבִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ּוְסֻעַּדת ּוְמַכְּוִנים , ְיסֹוד ַאָּבא ַהִּמְתַגָּלה ְּבֵעת ְקִריָאָתּה

  .יצֹוִנּיּותַּגם ַּבִח'  ָלֵתת ִקּיּום ָלאֹור ַהֶּזה ְּבתֹוְך ַהּנּוְקּפּוִרים  

  '  ְמַכְּוִנים הָהָרב ֶאת ִריֵבנּוְּבִבְרַּכת .  ְמַכְּוִנים ְּכמֹו ַּבֲחֻנָּכה ֶׁשָעָׂשהְּבִבְרּכֹות ַהְּמִגָּלה ְּבֵתַבת

  .ך ֶׁשָּבִאים ְלֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל"ְּגבּורֹות מנצפ  

   ַמָּתנֹות ְונֹוְתִנים ,ַׁשֲחִרית ַאֲחֵרי ִמָּיד ְוַיִין ָּבָׂשר ִעם ּפּוִרים ְסֻעַּדת ַלֲעׂשֹות ָצִריְך ש"ָהרש ְלִפי

   .ּפּוִרים ְסֻעַּדת ָּכְך ְוַאַחר ,ָמנֹות ִמְׁשלֹוַח ָּכְך ְוַאַחר ,ָלֶאְביֹוִנים  

  ֶּפַסח

ִנּיּות  ֶׁשָּכל ַּכָּונֹות ַהּמֹוִחין ְּדֶפַסח ִיְהיּו ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוְיַכֵּון ַּכָּוָנה ְּכָלִלית, ִּבְּכִניַסת ֶהָחג

  .ן ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים"ְּדָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו

  ַעְרִבית ֵליל ֶּפַסח

ֵסֶדר , ן ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים" ִהיא ִּבְפִניִמּיּות ָחְכָמה ְּדזוְּתִפַּלת ַעְרִבית

ֶׁשּגֹוְמִרים ,  ֵמַהְּכתֶֹבת ּדֹוֶמה ִלְקִריַאת ְׁשַמע ְּדיֹוֵצר ּוְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשל ַׁשָּבת ַּבּבֶֹקרַהַּכָּוָנה חּוץ

  ּוַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַּגְדלּות ְּבֶאָחד ֶּדֶרְך , ְלַהְכִניס ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ְּבֵתבֹות ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל

  .ּוְמַכְּוִנים נּוְקָבא ְסָתם. חּוץ ִמַּכָּונֹות ֵלָאה ֶׁשּלֹא ְמַכְּוִנים ְּבֵליל ֶּפַסח, קִחיצֹוִנּיּות ַעִּתי  

  ִּדְקִריַאת ְׁשַמע ְּדַעְרִבית מֹוִסיִפים ַּכָּוָנה ֶׁשְּכָבר ִנְכַנס ֵמֵאָליו ִּבְקֻדַּׁשת ַהּיֹום ְּפִניִמּיּות , ְּבִיְׂשָרֵאל

  .ּוְתבּוָנה ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםְּדִיְׂשָרֵאל ַסָּבא ' ַּגְדלּות א  



  ֶּפַסח / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קמח 

  ְּדִיְׂשָרֵאל ַסָּבא ּוְתבּוָנה ְּדַפְרצּוף ' א ְּפִניִמּיּות ַקְטנּות א" מֹוִסיִפים ַּכָּוָנה ְלַהְכִניס ְלז,ְּבקֹוֵנה ַהּכֹל

  .ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  רֵליל ַהֵּסֶד

  ן ְּדַפְרצּוף " ְיַכֵּון ַּכָּוָנה ְּכָלִלית ֶׁשַּכָּונֹות ֵסֶדר ֶזה ִיְהיּו ְּבִחיצֹוִנּיּות ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו,ִּבְכִניָסתֹו ַלֵּסֶדר

  .ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

, ד ְּדַאָּבא ִעָּלָאה"ְּבִחינֹות חב' ֵהן ֵלִוי ִיְׂשָרֵאל גַמּצֹות ֵהן ְּכֶנֶגד ּכֹ' ְיַכֵּון ֶׁשג, ְּכֶׁשְּמַסֵּדר ַהְּקָעָרה

, ַהָּמרֹור ָּבֶאְמַצע ְּכֶנֶגד ִּתְפֶאֶרת, ַהֵּביָצה ְּבַצד ְׂשמֹאל ְּכֶנֶגד ְּגבּוָרה, ַהְּזרֹוַע ְּבַצד ְיִמין ְּכֶנֶגד ֶחֶסד

, ְרַּפס ִמַּתַחת ַלֵּביָצה ְּבַצד ְׂשמֹאל ְּכֶנֶגד הֹודַהַּכ, ַהֲחרֹוֶסת ִמַּתַחת ַלְּזרֹוַע ְּבַצד ְיִמין ְּכֶנֶגד ֶנַּצח

  ֲהֵרי ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּדַאָּבא , ְוַהְּקָעָרה ְּכֶנֶגד ַמְלכּות, ְוַהַחֶּזֶרת ִמַּתַחת ַלָּמרֹור ָּבֶאְמַצע ְּכֶנֶגד ְיסֹוד

  .ִעָּלָאה  

  ּוְמַׁשְּלִבים ֶאת ַּכָּונֹות ַהְמָׁשַכת ַהּמֹוִחין , ל ַהְּבָרכֹות ְּבָכַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכהְּבֵליל ַהֵּסֶדר ְמַכְּוִנים ַּכָּונֹות 

  .ֶׁשל ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ְּבֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשל ַהְּבָרכֹות ַיַחד ִעם ַּכָּונֹות ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ָהָרִגיל  

ְמַכְּוִנים ִלְרחֹץ ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשל , רֹוִניםּוַמִים ַאֲח, ַלְּסֻעָּדה, ְלַּכְרַּפס, ְּפָעִמים ְנִטיַלת ָיַדִים' ְּבג

  ַּבְּׁשִנָּיה ֵּכִלים , א"ָּבְרִחיָצה ִראׁשֹוָנה ְמַכְּוִנים ִלְרחֹוץ ֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז, א ֵמִּגּלּוֵלי ִמְצַרִים"ז

  .ּוַבְּׁשִליִׁשית ֵּכִלים ִחיצֹוִנִּיים, ֶאְמָצִעִּיים  

  .ת ִּבְקֻדַּׁשת ַהּיֹום"ִּדישסו' ן ְּדַגְדלּות א"ן חח"ֶׁשְּכָבר ִנְכַנס ֵמֵאָליו ְלזו ְיַכֵּון ,קֹוֶדם ַהִּקּדּוׁש

  ן "ְּדִאָּמא ְוחח' ן ְּדַקְטנּות ב"ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין חח,  ָהעֹוָלם ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהִּקּדּוׁשְךְּבֶמֶל

  .ְּדִאָּמא' ְּדַגְדלּות ב  

  , ְּדִאָּמא' ן ְּדַגְדלּות ב"ְּדִאָּמא ְוחח' ן ְּדַקְטנּות ב"א חח"ַכֵּון ְלַהְכִניס ְלזְי, ִּבְׁשִתַּית ּכֹוס ָהִראׁשֹון

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק  

  . 'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, ִּדְתבּוָנה' י ְּדַקְטנּות א"ת נה"ד חג"א חב" ְיַכֵּון ְלַהְכִניס ְלז,ַּבֲאִכיַלת ַהַּכְרַּפס

  ה "ְּדִאָּמא ּובג' ה ְּדַקְטנּות ב"ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין בג, ַּכת ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ָהעֹוָלם ֶׁשל ִּבְרְךְּבֶמֶל

  .ְּדִאָּמא' ְּדַגְדלּות ב  

  ' ה ְּדַקְטנּות א"ן בג"ְיַכֵּון ֶׁשְּכָבר ִנְכַנס ֵמֵאָליו ְלזו, קֹוֶדם ִּבְרַּכת ַהֶּגֶפן ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ּכֹוס ֵׁשִני

  .ת ִּבְקֻדַּׁשת ַהּיֹום"ִּדישסו' ה ְּדַּגְדלּות א"ן בג"ּוְכָבר ִנְכַנס ְלזו. ַּפסִּדְתבּוָנה ְּבַכְר  

  , ְּדִאָּמא' ה ְּדַגְדלּות ב"ְּדִאָּמא ּובג' ה ְּדַקְטנּות ב"א בג" ְיַכֵּון ְלַהְכִניס ְלז,ִּבְׁשִתַּית ּכֹוס ַהֵּׁשִני

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק  

  י ַּדֲחָסִדים ְּדַאָּבא "ן ְודת"ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל חח,  ַהּמֹוִציא ָהעֹוָלם ֶׁשל ִּבְרַּכתְךְּבֶמֶל

  .ִעָּלָאה  



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קמט 

  י ִּדְגבּורֹות "ה ְודת"ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל בג,  ָהעֹוָלם ֶׁשל ִּבְרַּכת ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצהְךְּבֶמֶל

  . ְּדַאָּבא ִעָּלָאה  

  ן "ְוחח, ְּדַאָּבא' ן ְּדַקְטנּות ב"א חח" ֶׁשל ַהַּמָּצה ְיַכֵּון ְלַהְכִניס ְלז,ַּבֲאִכיַלת ְּכַזִית ָהִראׁשֹון

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, ס"ְּדיש' ן ְּדַקְטנּות א"ְוחח, ְּדַאָּבא' ְּדַגְדלּות ב  

  ' ה ְּדַגְדלּות ב"ּובג, ָּבאְּדַא' ה ְּדַקְטנּות ב"א בג" ֶׁשל ַהַּמָּצה ְיַכֵּון ְלַהְכִניס ְלז,ַּבֲאִכיַלת ְּכַזִית ַהֵּׁשִני

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, ס"ְּדיש' ה ְּדַקְטנּות א"ּובג, ְּדַאָּבא  

  י ַּדֲחָסִדים "ְודת, ְּדַאָּבא' י ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַקְטנּות ב"א דת" ְיַכֵּון ְלַהְכִניס ְלז,ְךַּבֲאִכיַלת ּכֹוֵר

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, ס"ְּדיש' י ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַקְטנּות א"תְוד, ְּדַאָּבא' ּוְגבּורֹות ְּדַגְדלּות ב  

' י ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַקְטנּות א"ן ְּבַּכְרַּפס דת" ְיַכֵּון ֶׁשְּכָבר ִנְכַנס ְלזו,קֹוֶדם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון

  ּוְכָבר ִנְכַנס ֵמֵאָליו , ס"ִּדיש'  ּוְגבּורֹות ְּדַקְטנּות אי ַּדֲחָסִדים"ן ַּבַּמָּצה דת"ּוְכָבר ִנְכַנס ְלזו. ִּדְתבּוָנה

  .ת"ִּדישסו' י ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַּגְדלּות א"ן ִּבְקֻדַּׁשת ַהּיֹום דת"ְלזו  

  ַּדֲחָסִדים י "ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל דת,  ָהעֹוָלם ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהֶּגֶפןְךְּבֶמֶל

  .ְּדִאָּמא' י ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַגְדלּות ב"ְּדִאָּמא ְודת' ּוְגבּורֹות ְּדַקְטנּות ב  

  י "ְּדִאָּמא ְודת' י ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַקְטנּות ב"א דת"ְיַכֵּון ְלַהְכִניס ְלז, ִּבְׁשִתַּית ּכֹוס ְׁשִליִׁשי

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק, ְוַהֲחָסִדים ּגֹוְבִרים, ְּדִאָּמא' ּות בַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַגְדל  

י "ן ְּבַּכְרַּפס דת"ְיַכֵּון ֶׁשְּכָבר ִנְכַנס ְלזו, קֹוֶדם ִּבְרַּכת ַהֶּגֶפן ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ּכֹוס ְרִביִעי

  י ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַקְטנּות "ן דת"ְלזוּוְכָבר ִנְכַנס ְּבַמָּצה . ִּדְתבּוָנה' ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַקְטנּות א

   .ת"ִּדישסו' י ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְּדַגְדלּות א"ן ִּבְקֻדַּׁשת ַהּיֹום דת"ּוְכָבר ִנְכַנס ֵמֵאָליו ְלזו, ס"ְּדיש' א  

 י"ְודת ְּדִאָּמא 'ב ַקְטנּותְּד ּוְגבּורֹות ַּדֲחָסִדים י"דת א"ְלז ְלַהְכִניס ְיַכֵּון ,ָהְרִביִעי ּכֹוס ִּבְׁשִתַּית

   ְמִסירּות ְמַכְּוִנים ,ְּבִנְרָצה .'ַלּנּוְק ּוְלָהִאיר ,ּגֹוְבִרים ְוַהְּגבּורֹות ,ְּדִאָּמא 'ב ְּדַגְדלּות ּוְגבּורֹות ַּדֲחָסִדים

  .ָׁשלֹום ְּבִׂשים ֶּׁשְּמַכְּוִנים ְלַמה ּדֹוֶמה ר"נ ְוִזּוּוג ֶנֶפׁש  

  ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר

 ְיַכֵּון ַּכָּוָנה ְּכָלִלית ֶׁשַּכָּונֹות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִיְהיּו ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדָאחֹור ם ַהְּסִפיָרהקֹוֶד

  .ן ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים"ם ְּדָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו"ד חגת"ְּדחב
  .ַּכָּוַנת ַהּמֹוִחין

  ְוֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ַהְמָׁשַכת ,  ָלעֶֹמרְך ְוָכְךַהּיֹום ָּכָּוַנת ַהּמֹוִחין ְמַכְּוִנים ְּכֶׁשאֹוְמִרים ֶאת ַּכ

  . ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהְּסִפיָרה ַיַחד ִעם ַּכָּונֹות ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ָהעֹוָלםְךְּבֶמֶלק "ג ְּדא"ב ס"ַהּמֹוִחין ֵמע  



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קנ 

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ס ְּדָחְכמֹות"ר ִּדיש"א ָאחֹור ְּדג"ַהְכִניס ְלז ְמַכְּוִנים ְל',ְּביֹום א

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ֶסד ם ְּדַפְרצּוף ַהֶח"ד חגת"ְּדחב, ר ִּדְתבּוָנה ְּדָחְכמֹות"א ָאחֹור ְּדג"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום ב

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

   ַהֶחֶסד ְּדַפְרצּוף ם"חגת ד"ְּדחב ,ְּדָחְכמֹות ְוִאָּמא ְּדַאָּבא ק"ְּדו ָאחֹור א"ְלז ְלַהְכִניס ְמַכְּוִנים ',ג ְּביֹום

  .'ַלּנּוְק ּוְלָהִאיר .ַהְּזַמִּנים ְּדַפְרצּוף זֹו ְּדָׁשָנה  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדִאָּמא ְּדָחְכמֹות"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ם דְּביֹו

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"חבְּד, ס ּוְתבּוָנה ְּדָחְכמֹות"ק ִּדיש"א ָאחֹור ְּדו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום ה

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ְּדָחְכמֹות"ק ְּדג"א ָאחֹור ְּדו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום ו

  .'ְלָהִאיר ַלּנּוְקּו. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ְּדָחְכמֹות"ר ִּדג"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום ז

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ס ְּדִּבינֹות"ִּדישר "א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום ח

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

   ם"חגת ד"ְּדחב ,ְּדִּבינֹות ִּדְתבּוָנה ר"ְּדג ָאחֹור א"ְלז ְלַהְכִניס ְמַכְּוִנים ',ט ְּביֹום

  .'ַלּנּוְק ּוְלָהִאיר .ַהְּזַמִּנים ְּדַפְרצּוף זֹו ְּדָׁשָנה ַהֶחֶסד ְּדַפְרצּוף  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ק ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ְּדִּבינֹות"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום י

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדִאָּמא ְּדִּבינֹות"א ָאחֹור ְּדג"ְלזְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס , 'ְּביֹום יא

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ס ּוְתבּוָנה ְּדִּבינֹות"ק ְּדיש"א ָאחֹור ְּדו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום יב

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםַהֶח  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ְּדִּבינֹות"ק ְּדג"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום יג

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ְּדִּבינֹות"ר ִּדג"א ָאחֹור ְּדג"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, ' ידְּביֹום

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קנא 

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ַעתס ַּדֲחָסִדים ְּדַד"ר ְּדיש"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום טו

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ר ִּדְתבּוָנה ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת"א ָאחֹור ְּדג"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום טז 

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַמִּניםַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּז  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ק ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום יז

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדִאָּמא ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת"א ָאחֹור ְּדג"ִניס ְלז ְמַכְּוִנים ְלַהְכ',ְּביֹום יח

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ס ּוְתבּוָנה ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת"ק ְּדיש"א ָאחֹור ְּדו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום יט

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת"ק ִּדג"א ָאחֹור ְּדו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום כ

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת"ר ִּדג"א ָאחֹור ְּדג"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום כא

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ס ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעת"ר ִּדיש" ָאחֹור ְּדגא" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום כב

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ר ִּדְתבּוָנה ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעת"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום כג

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםַהֶחֶסד ְּד  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ק ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעת"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום כד

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדִאָּמא ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעת"א ָאחֹור ְּדג"ְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז ְמַכ',ְּביֹום כה

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ְּדַדַעתס ּוְתבּוָנה ִּדְגבּורֹות "ק ְּדיש"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום כו

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעת"ק ְּדג" ְמַכְּוִנים ָאחֹור ְּדו',ְּביֹום כז

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. םזֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּני  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ִּדְגבּורֹות ְּדַדַעת"ר ְּדג"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום כח

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  



  ֶמרָהעֹו ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קנב 

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ס ְּדֶחֶסד"ר ִּדיש"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום כט

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה "ד חגת"ְּדחב, ר ִּדְתבּוָנה ְּדֶחֶסד"א ָאחֹור ְּדג"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום ל

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםזֹו   

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ק ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ְּדֶחֶסד"א ָאחֹור ְּדו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום לא

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדִאָּמא ְּדֶחֶסד"א ָאחֹור ְּדג"ַהְכִניס ְלז ְמַכְּוִנים ְל',ְּביֹום לב

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ס ּוְתבּוָנה ְּדֶחֶסד"ק ְּדיש"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום לג

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ְּדֶחֶסד"ק ְּדג"א ָאחֹור ְּדו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום לד

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ְּדֶחֶסד"ר ְּדג"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז', להְּביֹום

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד " חגתד"ְּדחב, ס ִּדְגבּוָרה"ר ִּדיש"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום לו

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, ר ִּדְתבּוָנה ִדְגבּוָרה"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום לז

  .'ּנּוְקּוְלָהִאיר ַל. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ק ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ִּדְגבּוָרה"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום לח

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ד חגת"ְּדחב, א ִּדְגבּוָרהר ְּדִאָּמ"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום לט

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ס ּוְתבּוָנה ִּדְגבּוָרה"ק ְּדיש"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום מ

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ף ַהְּזַמִּניםַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּו  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ִּדְגבּוָרה"ק ְּדג"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום מא

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ִּדְגבּוָרה"ר ְּדג"א ָאחֹור ְּדג" ְלז ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס',ְּביֹום מב

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קנג 

  צּוף ם ְּדַפְר"ד חגת"ְּדחב, ס ְּדִתְפֶאֶרת ּוַמְלכּות"ר ִּדיש"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום מג

 .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ר ִּדְתבּוָנה ְּדִתְפֶאֶרת ּוַמְלכּות"א ָאחֹור ְּדג"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום מד

  .'ּנּוְקּוְלָהִאיר ַל. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ק ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ְּדִתְפֶאֶרת ּוַמְלכּות"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום מה

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם ְּדַפְרצּוף "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדִאָּמא ְּדִתְפֶאֶרת ּוַמְלכּות"גא ָאחֹור ְּד" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום מו

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ס ּוְתבּוָנה ְּדִתְפֶאֶרת ּוַמְלכּות"ק ְּדיש"א ָאחֹור ְּדו" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום מז

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. צּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםְּדַפְר  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ְּדִתְפֶאֶרת ּוַמְלכּות"ק ְּדג"א ָאחֹור ְּדו"ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז, 'ְּביֹום מח

  .'יר ַלּנּוְקּוְלָהִא. ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

  ם "ד חגת"ְּדחב, ר ְּדַאָּבא ְּדִתְפֶאֶרת ּוַמְלכּות"ר ְּדג"א ָאחֹור ְּדג" ְמַכְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז',ְּביֹום מט

  .'ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק. ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

 .ַּכָּונֹות ַהֲחָסִדים ּוְגבּורֹות
  , ן" ְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך ִמיסֹוד ְּדִאָּמא ָאחֹור ַּדֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ְלזוה"הויְּסִפיָרה ְּבֵתַבת ְּבִבְרַּכת ַה

  .ן ְלַיֲעקֹב ְוָרֵחל" ְמַכְּוִנים ְלָהִאיר ֶאת ַהֲחָסִדים ְוַהְּגבּורֹות ִמזוָהעֶֹמר ַעל ְסִפיַרתּוְבֵתבֹות   

  .ן"ְך ִמיסֹוד ְּדִאָּמא ֶאת ְלבּוֵׁשי ַהֲחָסִדים ְוַהְּגבּורֹות ְּדָפִנים ְלזו ְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיַהּיֹוםְּבֵתַבת 

  ן ֶאת ַעְצמּות ַהֲחָסִדים " ַאֲחֵרי ַּכָּוַנת ַהּמֹוִחין ְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך ְלזו ָלעֶֹמרְך ְוָכְךָּכְּכֶׁשאֹוְמִרים 

  .ט ָיִמים ְּכִדְלַקָּמן"ְוַהְּגבּורֹות ְּדָפִנים ֶּדֶרְך ְּדִחּיֹות ְּבָכל ַהמ  

  .א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום א

  .'ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום ב

  .א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום א  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ',  ְּדנּוְקַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדנּוְק' א  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז
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קנד 

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד , א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום ג

  . א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדז' ם אְּביֹו  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶחֶסד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדנּוְק' א  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדז, 'דְּביֹום 

  . א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום א  

  דֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ְו', ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדנּוְק' א  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום ה

  .א"ד ֶׁשַּבהֹוד ְּדזַלֶחֶס' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום א  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶחֶסד ֶׁשַּבהֹוד ְּדנּוְק' ְּביֹום א  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ֶסד ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶח, 'ְּביֹום ו

  .א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום א  

   'א ְּביֹום ֶׁשָּיַרד אֹורָה ֶאת ְודֹוֶחה ',ְּדנּוְק ֶׁשַּבֶחֶסד ַלֶחֶסד ',ְּדנּוְק ִמַּדַעת ֶׁשַּבֶחֶסד ִּדְגבּוָרה ְּגבּוָרה ְלַהְמִׁשיְך

  .'ְּדנּוְק ֶׁשַּבְיסֹוד ַלֶחֶסד  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א" ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדז',ַּבּיֹום ז

  . א"ת ְּדזַלֶחֶסד ֶׁשַּבַּמְלכּו' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום א  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶחֶסד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדנּוְק' א  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  . א"א ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז"כּות ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדַמְל, 'ְּביֹום ח

  .'ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קנה 

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדיסֹוד ֶׁש, 'ְּביֹום ט

  .א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ח  

  ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְודֹוֶחה ֶאת ', ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדיסֹוד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדנּוְק' ְּביֹום ח  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדהֹוד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום י

  . א"ָרה ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדזַלְּגבּו' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ח  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדהֹוד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדנּוְק' ְּביֹום ח  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶנַצח ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדז, 'ם יאְּביֹו

  .א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ח  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַּבֶחֶסד ְּדנּוְקַלְּגבּוָרה ֶׁש', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶנַצח ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדנּוְק' ְּביֹום ח  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ת ְודֹוֶחה ֶא, א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום יב

  . א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבהֹוד ְּדז' ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ח  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבהֹוד ְּדנּוְק' ְּביֹום ח  

  .'ר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְקא ֵמִאי"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום יג

  .א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ח  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ָרה ִמַּדַעת ְּדנּוְקְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּו

  .'ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדנּוְק' ְּביֹום ח  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדזַלְּגבּוָר, א" ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדז',ְּביֹום יד

  .א"ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ח  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדנּוְקַלְּגבּוָרה ' ְּביֹום ח  



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קנו 

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  .א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום טו

  .'ֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְקַלִּתְפֶא', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדיסֹוד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום טז

  .א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדז' ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום טו  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדיסֹוד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדנּוְקְלַהְמ

  .'ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדנּוְק' ְּביֹום טו  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדהֹו, 'ְּביֹום יז

  . א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדז' ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום טו  

  דֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְו', ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדהֹוד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדנּוְק' ְּביֹום טו  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶנַצח ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום יח

  .א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדז'  ְּביֹום טוָהאֹור ֶׁשָּיַרד  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶנַצח ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדנּוְק' ְּביֹום טו  

  .' ַלּנּוְקא ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום יט

  . א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבהֹוד ְּדז' ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום טו  

   ְודֹוֶחה ',ְּדנּוְק ֶׁשַּבֶחֶסד ַלִּתְפֶאֶרת ',ְּדנּוְק ַעתִמַּד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדִתְפֶאֶרת ְּגבּוָרה ְלַהְמִׁשיְך

  .'ְּדנּוְק ֶׁשַּבהֹוד ַלִּתְפֶאֶרת 'טו ְּביֹום ֶׁשָּיַרד ָהאֹור ֶאת  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדזַלִּתְפֶאֶרת , א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום כ

  . א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדז' ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום טו  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ', ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ֶרת ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדנּוְקַלִּתְפֶא' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום טו  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קנז 

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א" ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדז',ְּביֹום כא

  .א"ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדז' ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום טו  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ִמַּדַעת ְּדנּוְקְלַה

  .'ַלִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדנּוְק' ְּביֹום טו  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  .א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלכּות ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדַמ, 'ְּביֹום כב

  .'ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ח ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדיסֹוד ֶׁשַּבֶּנַצ, 'ְּביֹום כג

  . א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כב  

  ם ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹו', ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדיסֹוד ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶּנַצח ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדנּוְק' כב  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדהֹוד ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום כד

  . א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כב  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדהֹוד ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶּנַצח ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדנּוְק' כב  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶנַצח ֶׁש, 'ְּביֹום כה

  .א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כב  

  יֹום ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּב', ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶנַצח ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדנּוְק' כב  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום כו

  .א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבהֹוד ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כב  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדנּוְקְל

  .'ַלֶּנַצח ֶׁשַּבהֹוד ְּדנּוְק' ְּביֹום כב  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קנח 

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדְגבּוָרה ֶׁש, 'ְּביֹום כז

  .א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כב  

  ד ְּביֹום ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַר', ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶּנַצח ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדנּוְק' כב  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א" ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדז',ְּביֹום כח

  .א"ַלֶּנַצח ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כב  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלֶּנַצח ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבֶּנַצח ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלֶּנַצח ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדנּוְק' כב  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  .א"ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ּות ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדַמְלכ, 'ְּביֹום כט

  .'ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד , א"ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדיסֹוד ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום ל

  .א"ַלהֹוד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדז' ְּביֹום כט  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדיסֹוד ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ּוָרה ְּדנּוְקַלהֹוד ֶׁשַּבְּגב' כט  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד , א"ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדהֹוד ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום לא

  .א"ַלהֹוד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדז' ְּביֹום כט  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְקְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדהֹוד ֶׁש

  .'ַלהֹוד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדנּוְק' כט  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ֶסד ְּדזַלהֹוד ֶׁשַּבֶח, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶנַצח ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום לב

  .א"ַלהֹוד ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כט  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶנַצח ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלהֹוד ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדנּוְק' כט  

  .'ִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְקא ֵמ"ְוז



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קנט 

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום לג

  .א"ַלהֹוד ֶׁשַּבהֹוד ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כט  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', נּוְקְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבהוד ִמַּדַעת ְּד

  .'ַלהֹוד ֶׁשַּבהֹוד ְּדנּוְק' כט  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ת ָהאֹור ְודֹוֶחה ֶא, א"ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום לד

  .א"ַלהֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד דז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כט  

  וּדֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדְּגבּוָרה ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלהֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדנּוְק' כט  

  .'ּוְקא ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנ"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלהֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א" ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדז',ְּביֹום לה

  . א"ַלהֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום כט  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ֶסד ְּדנּוְקַלהֹוד ֶׁשַּבֶח', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבהֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלהֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדנּוְק' כט  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  .א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום לו

  .'ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ַמְלכּות ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְקְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּד

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדיסֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום לז

  . א"ְיסֹוד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדזַל' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום לו  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדיסֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלְיסֹוד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדנּוְק' לו  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א" ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדהֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדז,'ְּביֹום לח

  . א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום לו  

   ַלְיסֹוד 'לו ְּביֹום ֶׁשָּיַרד ָהאֹור ֶאת ְודֹוֶחה ',ְּדנּוְק ֶׁשַּבֶחֶסד ַלְיסֹוד ',ְּדנּוְק ִמַּדַעת ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדהֹוד ְּגבּוָרה ְלַהְמִׁשיְך

  .'ְּדנּוְק ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קס 

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶנַצח ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום לט

  . א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדז' ם לוֶׁשָּיַרד ְּביֹו  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶנַצח ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדנּוְק' לו  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום מ

  .א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבהֹוד ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום לו  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', נּוְקַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּד', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלְיסֹוד ֶׁשַּבהֹוד ְּדנּוְק' ְּביֹום לו  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום מא

  .א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדז' ם לוֶׁשָּיַרד ְּביֹו  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלְיסֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדנּוְק' לו  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א" ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדז', מבְּביֹום

  .א"ַלְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום לו  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום ', נּוְקַלְיסֹוד ֶׁשַּבֶחֶסד ְּד', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבְיסֹוד ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדנּוְק' לו  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  .א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום מג

  .'ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְּדַמְלכּות ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדנּוְקְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה 

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק" ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום מד

  .א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדז'  ְּביֹום מגָהאֹור ֶׁשָּיַרד  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּדנּוְק' ְּביֹום מג  

  .'ים ַלּנּוְקא ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִד"ְוז



  ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קסא 

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדהֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום מה

  .א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדז' ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום מג  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', נּוְקְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדהֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּד

  .'ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ְּדנּוְק' ְּביֹום מג  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור , א"ֶסד ְּדזַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶח, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדֶנַצח ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום מו

  .א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶּנַצח ְּדז' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום מג  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶנַצח ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ח ְּדנּוְקַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶּנַצ' ְּביֹום מג  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א"ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדז, 'ְּביֹום מז

  .א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבהֹוד ְּדז' ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום מג  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ', ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְּדִתְפֶאֶרת ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדנּוְקְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה 

  .'ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבהֹוד ְּדנּוְק' ֶׁשָּיַרד ְּביֹום מג  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ְודֹוֶחה ֶאת , א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדז, א" ִמַּדַעת ְּדזְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבַּמְלכּות, 'ְּביֹום מח

  .א"ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדז' ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ְּביֹום מג  

  ַרד ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּי', ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ִּדְגבּוָרה ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדנּוְק' ְּביֹום מג  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

   ְודֹוֶחה ,א"ְּדז ֶׁשַּבֶחֶסד ַלַּמְלכּות ,א"ְּדז ִמַּדַעת ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדֶחֶסד ֶחֶסד ְלַהְמִׁשיְך ',מט ְּביֹום

   .א"ְּדז ַּמְלכּותֶׁשַּב ַלַּמְלכּות 'מג ְּביֹום ֶׁשָּיַרד ָהאֹור ֶאת  

  ְודֹוֶחה ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּיַרד ', ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבֶחֶסד ְּדנּוְק', ְלַהְמִׁשיְך ְּגבּוָרה ְּדֶחֶסד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמַּדַעת ְּדנּוְק

  .'ַלַּמְלכּות ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּדנּוְק' ְּביֹום מג  

  .'א ֵמִאיר ֵמַהֲחָסִדים ַלּנּוְק"ְוז

  ג ִּדְדִחּיֹות ְלַהְמִׁשיְך ֶחֶסד יֹוָמא "ְמַכְּוִנים ַיַחד ִעם ַהחו,  ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֶֹמראׁשֹוןַּבָּׁשבּוַע ָהִר

  .ְּדכּוְלהּו ֵמֲאִריְך  

  .א"ֲחָסִדים ְּדֶחֶסד ְּדז' ְלז, ֲחָסִדים ְּדֶחֶסד ִמֶחֶסד יֹוָמא ְּדכּוְלהּו' ְלַהְמִׁשיְך ז' ְּביֹום א

  .א"ֲחָסִדים ִּדְגבּוָרה ְּדז' ְלז, ִדים ִּדְּגבּוָרה ִמֶחֶסד יֹוָמא ְּדכּוְלהּוֲחָס'  ְלַהְמִׁשיְך ז'ְּביֹום ב



  ָׁשבּועֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קסב 

  .א"ֲחָסִדים ְּדִתְפֶאֶרת ְּדז' ְלז, ֲחָסִדים ְּדִתְפֶאֶרת ִמֶחֶסד יֹוָמא ְּדכּוְלהּו'  ְלַהְמִׁשיְך ז'ְּביֹום ג

  .א"ֲחָסִדים ְּדֶנַצח ְּדז' ְלז, כּוְלהּוֲחָסִדים ְּדֶנַצח ִמֶחֶסד יֹוָמא ְּד' ְלַהְמִׁשיְך ז' ְּביֹום ד 

  .א"ֲחָסִדים ְּדהֹוד ְּדז' ְלז, ֲחָסִדים ְּדהֹוד ִמֶחֶסד יֹוָמא ְּדכּוְלהּו'  ְלַהְמִׁשיְך ז'ְּביֹום ה 

  .א"ֲחָסִדים ְּדְיסֹוד ְּדז' ְלז, ֲחָסִדים ִּדיסֹוד ִמֶחֶסד יֹוָמא ְּדכּוְלהּו'  ְלַהְמִׁשיְך ז'ְּביֹום ו

  .א"ֲחָסִדים ְּדַמְלכּות ְּדז' ְלז, ֲחָסִדים ְּדַמְלכּות ִמֶחֶסד יֹוָמא ְּדכּוְלהּו'  ְלַהְמִׁשיְך ז'ם זְּביֹו

  

  ָׁשבּועֹות

 ְּדֶכֶתר ְוִחיצֹוִנּיּות ִּבְפִניִמּיּות ִיְהיּו ָׁשבּועֹות יֹום ֶׁשַּכָּונֹות ,ְּכָלִלית ַּכָּוָנה ְיַכֵּון ֶהָחג ִּבְכִניַסת

  .ַהְּזַמִּנים ְּדַפְרצּוף זֹו ְּדָׁשָנה ַהֶחֶסד ְּדַפְרצּוף ן"ְּדזו ָנהּוִבי ָחְכָמה
 ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ֶׁשאֹוְמִרים קֹוֶדם ֲאִמיַרת ַהִּתּקּוןְיִהי ָרצֹון  ְמַכְּוִנים ַיַחד ִעם ַה,ְּבֵליל ָׁשבּועֹות

א ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדַפְרצּוף "ְרצּוף ַהֶּכֶתר ְּדזק ָאחֹור ִּדְכָללּות ַּפ"ג ְּדא"ב ס"ח ְלַהְמִׁשיְך ֵמע"ּוֵברּוֵרי ַרַּפ

י ְּדַפְרצּוֵפי ַהִּביָנה ְוַהָחְכָמה "ק ָאחֹור ִּדְכָתִרים ְונה"ג ְּדא"ב ס"ְוֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיְך ֵמע, ַהְּזַמִּנים

ְוֵכן ְמַכְּוִנים ', א ּוְמִאיִרים ַלּנּוְק"ְכִניִסים ַהּכֹל ְלזּוַמ, א ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים"ְּדז

  ִלְכבֹוד ַהִּזּוּוג , ד ִקּׁשּוֵטי ַּכָּלה"ְּבכ' ֶׁשּלֹוְמִדים ְּבֵליל ָׁשבּועֹות ְמַקְּׁשִטים ֶאת ַהּנּוְקד ְסָפִרים "כֶׁשַה

  .ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָׁשבּועֹות ַּבּבֶֹקר  

  ַּפְרצּוֵפי ' א ְּכָתִרים ַהְּפָרִטִּיים ַלּמֹוִחין ְּדָאחֹור ֶׁשל ג"ְּוִנים ְלַהְכִניס ְלז ְמַכ.ִמְקֵוה ֵליל ָׁשבּועֹות

  .'ַהִּביָנה ְוַהָחְכָמה ְוַהֶּכֶתר ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ּוְלָהִאיר ַלּנּוְק  

  .ַאֲחֵרי ַהִּמְקֵוה

  ְוַחְסֵדי ַהֶּנַצח , ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ִמְתַמְּתִקים ַּבְיסֹוד, ים ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמרְמַכְּוִנים ַהְׁשָלָמה ַלֲחָסִד

  .ד"ת ֶׁשָּיִאיר ְלחב"ְוהֹוד ּוְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ַהִּתְפֶאֶרת ִנְכָּפִלים ְועֹוִלים ְלחג  

  ט "ְוֵכן ֵיׁש ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ָהא. (קֹוֵנה ַהּכֹלם ַהְּכָלִלִּיים ֶׁשל ָהָאחֹור ְּכמֹו ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּב"ְמַכְּוִנים ֶאת ַהל

  .)ח"ב  

  .יֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות

  ֶׁשַּכָּונֹות יֹום ָׁשבּועֹות ִיְהיּו ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדֶכֶתר ,  ְיַכֵּון ַּכָּוָנה ְּכָלִליתַּבּבֶֹקר קֶֹדם ַהְּתִפָּלה

  .ף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםן ְּדַפְרצּו"ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו  

 ְמַכְּוִנים ֶׁשֵאיָנם ְוֵיׁש .ֵמַהְּנִסיָרה ַמְתִחילֹות ְוַהַּכָּונֹות ,ְּבַאֲהָבה ַעד ַּבְּתִפּלֹות ְמַכְּוִנים ֵאין

   .ק"ְּדא ג"ס ב"ֵמע ַהָּפִנים ֶאת ְלַהְמִׁשיְך ְּדַׁשֲחִרית ַוֲחָזָרה ְּבַלַחׁש

  



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קסג 

  .ְּכתֹובֹות ְליֹום ָׁשבּועֹותֵסֶדר ַה

  .ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים, א"ָּפִנים ִּדְכָללּות ַהִּביָנה ְּדז, ַלַחׁש ַׁשֲחִרית

  .ִּניםְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמ, א"ָּפִנים ִּדְכָללּות ַהָחְכָמה ְּדז, ֲחָזָרה ַׁשֲחִרית

  .ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים, א"י ְּדֶכֶתר ְּדז"ת נה"ָּפִנים ְּדִביָנה חג, ַלַחׁש מּוָסף

  .ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים, א"ָּפִנים ְּדָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְּדז, ֲחָזָרה מּוָסף

  א ָּפִנים ְּדֶכֶתר ְּדֶכֶתר ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף "ַמְכִניִסים ְלז, ְקֻדַּׁשת ֶּכֶתרְּבֵתַבת ֶּכֶתר ִּב

  .ַהְּזַמִּנים  

, ה ֱאלִֹהים"הוי, ה"ה אהי" ְוִזּוּוג ְּבֵׁשמֹות הויְמִסירּות ֶנֶפׁש ְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת ֶאָחד ִּבְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר

  ַמְלִּביִׁשים ַעל ָּכל ֲאִריְך ּוִמְזַּדְּוִגים ַעל ָּכל , ן ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים"זוְּכֶׁש, י"ה אדנ"הוי

  . ַהּקֹוָמה  

ק ֶאת "ג ְּדא"ב ס"ִּבְּסֻעַּדת ָׁשבּועֹות ַּבּבֶֹקר ַמְמִׁשיִכים ֵמע,  ָהעֹוָלם ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציאְךְּבֶמֶל

א ְּדַפְרצּוף ַהֶחֶסד "ִחין ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּכָללּות ַּפְרצּוֵפי ַהֶּכֶתר ְוַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ְּדזַהָּפִנים ֶׁשל ַהּמֹו

  ּוְמַכְּוִנים ַּגם ְמִסירּות ֶנֶפׁש , א"ּוִבְזַמן ָהֲאִכיָלה ַמְכִניִסים ֶאת ַהּמֹוִחין ָהֵאּלּו ְלז, ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

  . ֶּכֶתר ִּדְקֻדַּׁשתָחד ְוִזּוּוג ְּכמֹו ְּבֶא  

  .ְרּכֹות ַהְּסֻעָּדה ָרִגיל ְּבִקּדּוׁש ּוְבִבַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכהְּביֹום ָׁשבּועֹות ְמַכְּוִנים 

  רֹאׁש ַהָּׁשָנה

ת ְּדָאחֹור  ֶׁשַּכָּונֹות רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִיְהיּו ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּו,ִּבְכִניַסת ֶהָחג ְיַכֵּון ַּכָּוָנה ְּכָלִלית

. ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים, ְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו, ן ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית"ְּדָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו

 ].ּוְזַמִּניםן ִּדְכָללּות ַהָּׁשָנה ְּדָיִמים "ב ְּדזו"ַּגם ְּבָאחֹור ְּדָחְכָמה ּוִביָנה ְּדכח' ּתֹוַרת ָחָכם'ּוְלִפי ַה[

 . ִּבְלָבד עֹוֵזרְךֶמֶלְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְמַכְּוִנים ְּבָכל ַהְּתִפּלֹות ַעד 

ְמַכְּוִנים ּדֹוֶמה , ּוִבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּבַׁשֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית ַעד ְּבַאֲהָבה ִּבְקִריַאת ְׁשַמע

 ּוִבְקִריַאת ,ִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ִּדְפִניִמּיּות ַּכָּונֹות ֶׁשל ְּפִני מֹוִסיִפיםּוְבַׁשֲחִרית, ְלחֹול

ַהְיינּו ִּבְׁשַמע .  ָצִריְך ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשל ָּכל ַהְּכתֹובֹות ֶׁשל ְּתִפּלֹות ַהּיֹוםְׁשַמע ְּדיֹוֵצר

ּוְבֶאָחד ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות , תֹובֹותִיְׂשָרֵאל ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ֶׁשל ָּכל ַהְּכ

  ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ' ַהְינּו ְּביֹום א, ֶׁשל ְּתִפּלֹות ַהּיֹום ֶׁשְּמַכְּוִנים ַעד ְּבַאֲהָבה

  .ין ָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ָּכל ַהְּכתֹובֹותַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהּמֹוִח' ּוְביֹום ב, ִּדְפִניִמּיּות ֶׁשל ָּכל ַהְּכתֹובֹות 
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  ּוִבְׁשָאר ַהְּתִפּלֹות ְמַכְּוִנים ,  ַמְׁשִליִמים ֶאת ַהְּנִסיָרה ֶׁשל ַׁשֲחִרית ִּבְלָבדַּבּׁשֹוָפר ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף

  .ֶאת אֹוָתּה ַהְׁשָלָמה ַאֲחֵרי ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים  

, ּוְמַכְּוִנים ָׁשם ֶאת ַּכָּונֹות ַהְּתִפָּלה ַעד ֶמֶלְך עֹוֵזר ִּבְלָבד, ֹוֶמה ְלַׁשָּבת ּדְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשל מּוָסף

  ַבּׁשֹוָפר ֶׁשל ּו, ַמְׁשִליִמים ֶאת ַהְּנִסיָרה ֶׁשִהְתַחְלנּו ְּבַלַחׁש ְּדמּוָסףַבּׁשֹוָפר ֶׁשל ַלַחׁש ְּדמּוָסף ּו

  . ֶׁשִהְתַחְלנּו ַּבֲחָזָרה ְּדמּוָסףַמְׁשִליִמים ֶאת ַהְּנִסיָרהֲחָזָרה ְּדמּוָסף   

  .ֵסֶדר ַהְּכתֹובֹות

  , ן"ְּדָאחֹור ְּדִביָנה ְּדזו,  ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְּדֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ִּדְפִניִמּיּות',ְּבַעְרִבית ֵליל א

  .ה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנ, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית  

, ְּדֵכִלים ְּפִניִמִּיים ִּדְפִניִמּיּות,  ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדָאחֹור ְּדָאחֹור',ְּבַלַחׁש ְּדַׁשֲחִרית יֹום א

  צּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְר, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ת ּוִביָנה ְּדִביָנה ְּדזו"י ְוחג"ְּדָאחֹור ְּדנה

  .ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

, ְּדֵכִלים ְּפִניִמִּיים ִּדְפִניִמּיּות,  ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדָאחֹור ְּדָאחֹור',ַּבֲחָזָרה ְּדַׁשֲחִרית יֹום א

  ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף , ָהְרִביִעיתְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה , ן"ְּדָאחֹור ְּדָחְכָמה ְוֶכֶתר ְּדִביָנה ְּדזו

  .ַהְּזַמִּנים  

ְּדָאחֹור , ִּדְפִניִמּיּות,  ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים',ְּבַלַחׁש ְּדמּוָסף יֹום א

  ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף , ִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעיתְּדִחיצֹו, ן"ת ּוִביָנה ְּדָחְכָמה ְּדזו"י ְוחג"ְּדנה

  .ַהְּזַמִּנים  

ְּדָאחֹור ,  ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות',ַּבֲחָזָרה ְּדמּוָסף יֹום א

  ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ְּדָחְכָמה ְוֶכֶתר ְּדָחְכָמה ְּדזו

  .ַהְּזַמִּנים  

י "ְּדָאחֹור ְּדנה,  ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְּדֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ִּדְפִניִמּיּות',ְּבַלַחׁש ְּדִמְנָחה יֹום א

  ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן" ְּדזות ּוִביָנה ְּדִביָנה"ְוחג

  .ַהְּזַמִּנים  

ְּדָאחֹור ,  ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְּדֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ִּדְפִניִמּיּות',ַּבֲחָזָרה ְּדִמְנָחה יֹום א

  ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ָנה ְּדזוְּדָחְכָמה ְוֶכֶתר ְּדִבי

  .ַהְּזַמִּנים  

  ְּדֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְּדָאחֹור ,  ָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוָאחֹור ּוָפִנים ִּדְפִניִמּיּות',ְּבַעְרִבית ֵליל ב

  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ְּדִביָנה ְּדזו  
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קסה 

ְּדֵכִלים ,  ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות',ְּבַלַחׁש ְּדַׁשֲחִרית יֹום ב

  ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ת ּוִביָנה ְּדִביָנה ְּדזו"י ְוחג"נהְּדָאחֹור ְּד, ְּפִניִמִּיים

  .ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

ְּדֵכִלים , ּות ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוָאחֹור ִּדְפִניִמּי',ַּבֲחָזָרה ְּדַׁשֲחִרית יֹום ב

  ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ְּפִניִמִּיים ְּדָאחֹור ְּדָחְכָמה ְוֶכֶתר ְּדִביָנה ְּדזו

  .זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

, ְוָאחֹור ּוָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ם ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדָאחֹור ּוָפִני',ְּבַלַחׁש ְּדמּוָסף יֹום ב

  ְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ת ּוִביָנה ְּדָחְכָמה ְּדזו"י ְוחג"ְּדָאחֹור ְּדנה

  .ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

ְוָאחֹור ּוָפִנים ,  ְוִחיצֹוִנּיּות ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות',ַּבֲחָזָרה ְּדמּוָסף יֹום ב

  ְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ְּדָאחֹור ְּדָחְכָמה ְוֶכֶתר ְּדָחְכָמה ְּדזו, ִּדְפִניִמּיּות

  .ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים  

, ְּדֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים,  ָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוָאחֹור ּוָפִנים ִּדְפִניִמּיּות',ְנָחה יֹום בְּבַלַחׁש ְּדִמ

  ְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ת ּוִביָנה ְּדִביָנה ְּדזו"י ְוחג"ְּדָאחֹור ְּדנה

  .ַמִּניםְּדַפְרצּוף ַהְּז  

, ְּדֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים,  ָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוָאחֹור ּוָפִנים ִּדְפִניִמּיּות',ַּבֲחָזָרה ְּדִמְנָחה יֹום ב

  זֹו ְּדַפְרצּוף ְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, ן"ְּדָאחֹור ְּדָחְכָמה ְוֶכֶתר ְּדִביָנה ְּדזו

  .ַהְּזַמִּנים  

  .ְּדרֹאׁש ַהָּׁשָנה' ַּכָּונֹות ַהְּנִסיָרה ְּבָכל ַהְּתִפּלֹות ְּביֹום א

 ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשל ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל אֹוָתּה ַעד ְּבַאֲהָבהא ְמַקֵּבל ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ּוִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה "ז

, ְוַצד ְׂשמֹאל ֶׁשּבֹו ִיָּקֵרא ְּתבּוָנה, ס"ר ְּדָאחֹור ְלַצד ָיִמין ֶׁשּבֹו ֶׁשִּיָּקֵרא ישּוְמַחְּלִקים ֶאת ָהָאחֹו, ְּתִפָּלה

ְוָהִאָּמא נֹוֶתֶנת ְלֵלָאה ֶאת , א ִלְהיֹות ֵמַעל רֹאׁשֹו" מֹוִציִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ִמזְּבַאֲהָבהּוְבֵתַבת 

 ָהִאָּמא נֹוֶתֶנת ְלֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמָהָאחֹור ָזְכֵרנּוְבּו ,ֶחְלָקּה ֵמָהָאחֹור ְּדָאחֹור ְוִהיא ִנְנֶסֶרת

ְּדָאחֹור ְּבַאַחת ֶעְׂשֵרה ֵּתבֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבָזְכֵרנּו ְּכֶנֶגד ַאַחת ֶעְׂשֵרה ְסִפירֹות ִמֶּכֶתר ַעד ַמְלכּות ּכֹוֵלל ַּדַעת 

מֹוִציִאים ,  ֶׁשל ִמְנָחה ְוַעְרִביתאֹו ַאַחר ָזְכֵרנּו, ּוָסףַהַּמְׁשִלים ְלַׁשֲחִרית ּומְבׁשֹוָפר ּו. ְוִהיא ִנְנֶסֶרת

ּומֹוִריִדים ׁשּוב ֶאת , ק"ג ְּדא"ב ס"ּוַמֲעִלים ֶאת ַהּמֹוִחין ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע' ֶאת ַהּמֹוִחין ֵמַהּנּוְק

  ן ְלֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ְוִהיא א נֹוֵת"ְוז, א"ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ְוַּגם ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ְונֹוְתִנים ְלז

  .ִנְנֶסֶרת  



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קסו 

  .ְּדרֹאׁש ַהָּׁשָנה' ַּכָּונֹות ַהְּנִסיָרה ְּבָכל ַהְּתִפּלֹות ְּביֹום ב

 ַרק ָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל ַעד ְּבַאֲהָבהא ְמַקֵּבל ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ּוִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה "ז

ְוַצד ְׂשמֹאל ֶׁשּבֹו , ס"ּוְמַחְּלִקים ֶאת ָהָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות ְלַצד ָיִמין ֶׁשּבֹו ֶׁשִּיָּקֵרא יש, ִפָּלהאֹוָתּה ְּת

ְוָהִאָּמא נֹוֶתֶנת ְלֵלָאה , א" מֹוִציִאים ֶאת ָהָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות ִמזְּבַאֲהָבהּוְבֵתַבת , ִיָּקֵרא ְּתבּוָנה

ֶאת ' א ְונּוְק"ְוַאַחר ָּכְך מֹוִציִאים ֵמַהז, ָקם ֵמָהָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוֵהן ִנְנָסרֹותְוֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְל

, ק"ג ְּדא"ב ס"ּוַמֲעִלים ֶאת ֶזה ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע' ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות ֶׁשִּקְּבלּו ְּביֹום א

א נֹוֵתן "ְוז, א"ְונֹוְתִנים ְלז, יִמּיּות ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלינּוּומֹוִריִדים ֶאת ַהָּפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִנ

ֶאת ָּכל ֶזה , ְלֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלינּו ּוֵמַהָּפִנים ְּדָאחֹור ֶהָחָדׁש ְוִהיא ִנְנֶסֶרת

 ַלָחְכָמה ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמָהָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות א נֹוֵתן" זְבָזְכֵרנּוּו, ְמַכְּוִנים ְּבֵתַבת ְּבַאֲהָבה

ְּבַאַחת ֶעְׂשֵרה ֵּתבֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבָזְכֵרנּו ְּכֶנֶגד ַאַחת ֶעְׂשֵרה ְסִפירֹות , ּוֵמָהָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות

 אֹו ַאַחר ָזְכֵרנּו, ַהַּמְׁשִלים ְלַׁשֲחִרית ּומּוָסףר ְבׁשֹוָפּו, ִמֶּכֶתר ַעד ַמְלכּות ּכֹוֵלל ַּדַעת ְוִהיא ִנְנֶסֶרת

ְוֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשִּקְּבלּו ְּביֹום , מֹוִציִאים ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶׁשל ִמְנָחה ְוַעְרִבית

  ם ֶאת ַהָּפִנים ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ּומֹוִריִדי, ק"ג ְּדא"ב ס"ּוַמֲעִלים ֶאת ֶזה ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע', א

  .א נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְוָחְכָמה ְּדָרֵחל ְוִהיא ִנְנֶסֶרת"ְוז, א"ְונֹוְתִנים ְלז, ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלינּו  

  .ַּכָּונֹות ַהּׁשֹוָפר

   ִּבְכָללּות ְמַכְּוִנים ּוַׁשֲחִרית ְּדֲחָזָרהֶׁשל ַלַחׁש ַו ְּנִסיָרה ַמְׁשִלים ֶאת ַהַהּׁשֹוָפר ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף

  .א"ְּדז ִּביָנהַה  

  , א"ְּדז ָחְכָמה ְּדִביָנהת ּו"י ְוחג" ְּבנהְמַכְּוִניםּו, מּוָסף ְּדַלַחׁש ַמְׁשִלים ְלַהּׁשֹוָפר ֶׁשל ַלַחׁש ְּדמּוָסף

  .א"ְּדז ָחְכָמה ְּדֶכֶתר ְוָחְכָמה ְּבַכְּוִניםְמּו, ַלֲחָזָרה ְּדמּוָסףַמְׁשִלים ַהּׁשֹוָפר ֶׁשל ֲחָזָרה ְּדמּוָסף ְו  

  'יֹום א
א ַעל ְיֵדי "ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

, ִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשִהיא ִקְּבָלה ֶׁשל ְּפ' ּומֹוִציִאים ֵמַהּנּוְק. ֶהֶבל ַהּׁשֹוָפר

  ּומֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלנּו , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ּוְמַכְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפ

  .א"יָׁשא ְּדזְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵר, ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות  

  י "ה ּוְגבּורֹות ְּדדת"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשז ֶׁשל ַהּמֹוִחין 

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז" מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ְתרּוָעה ְּדתשרִּב

  א ֶאת ַהּמֹוִחין "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  .ם ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשעֹוְמִדי  



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קסז 

א ַעל ְיֵדי ֶהֶבל "ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

, ְפִניִמּיּותִנּיּות ִּדִחיצֹוֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשִהיא ִקְּבָלה ֶׁשל ' ּומֹוִציִאים ֵמַהּנּוְק. ַהּׁשֹוָפר

  ּומֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלנּו , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ּוְמַכְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפ

  .א"זְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּד, ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשל   

  י ֶׁשל "ה ּוְגבּורֹות ְּדדת"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדֶׁשל , ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשז ַהּמֹוִחין  

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז" מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ְּדתשרִּבְתרּוָעה 

  א ֶאת ַהּמֹוִחין "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדׁשֹו ֶׁשל ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹא  

א ַעל ְיֵדי "ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

, ְפִניִמּיּותִּדֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשִהיא ִקְּבָלה ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ' ּומֹוִציִאים ֵמַהּנּוְק. ֶהֶבל ַהּׁשֹוָפר

  ּומֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלנּו , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ּוְמַכְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפ

  .א"ְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז, ְפִניִמּיּותִּדַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשל ְּפִניִמּיּות   

  י "ה ּוְגבּורֹות ְּדדת"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ְׁשָבִרים ְּדתשרִּב

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, ְפִניִמּיּותִּדֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשז ֶׁשל ַהּמֹוִחין 

  י ֶׁשִהְכַנְסנּו " מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"שרִּבְתרּוָעה ְּדת

  .א"ְלז  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  .ְפִניִמּיּותִּד רֹאׁשֹו ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין "ּדֹוִחים ְלֶחֶסד ְּדז, ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותִּדָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים   

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור " ּדֹוִחים ִלְגבּוָרה ְּדז,ם מּוָסףת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶד"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש

  .ְפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותִּדְוָאחֹור ְּדָפִנים   

  א ֶאת ַהּמֹוִחין " ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת ְּדז,ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותִּדִנים ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפ  

   ַהּמֹוִחין ָאחֹור  ֶאתא"ּדֹוִחים ְלֶחֶסד ְּדז, ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּות ִּדְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות  



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קסח 

  ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור  ֶאת א" ּדֹוִחים ִלְגבּוָרה ְּדז,ףת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָס"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש

  .ְפִניִמּיּות ִּדְוָאחֹור ְּדָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות  

  ַהּמֹוִחין  ֶאת א" ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת ְּדז,ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּות ִּדִחיצֹוִנּיּותָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְּד  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין "ּדֹוִחים ְלֶחֶסד ְּדז, ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּות ִּדְפִניִמּיּותִּדָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים   

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור " ּדֹוִחים ִלְגבּוָרה ְּדז,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש

  .ְפִניִמּיּות ִּדְפִניִמּיּותִּדְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים   

  א ֶאת ַהּמֹוִחין " ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת ְּדז,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּות ִּדְפִניִמּיּותִּדָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים   

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור "ּדֹוִחים ְלֶנַצח ְּדז, ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותִּדְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים   

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור "ִחים ְלהֹוד ְּדז ּדֹו,ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתרּוָעה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותִּדְוָאחֹור ְּדָפִנים   

א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור " ּדֹוִחים ִליסֹוד ְּדז,ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  א נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל "ְוז.  ְּדִחיצֹוִנּיּותְפִניִמּיּותִּדְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים 

  .ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוִהיא ִנְנֶסֶרת  

   ַהּמֹוִחין ָאחֹור  ֶאתא"ּדֹוִחים ְלֶנַצח ְּדז, ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּות ִּדָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּותְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּד  

   ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור  ֶאתא" ּדֹוִחים ְלהֹוד ְּדז,ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתרּוָעה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּות ִּדְּדָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות  

 ַהּמֹוִחין ָאחֹור  ֶאתא" ּדֹוִחים ִליסֹוד ְּדז,ףת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָס"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  א נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל "ְוז. ְפִניִמּיּות ִּדְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ְפִניִמּיּות ְוִהיא ִנְנֶסֶרתִחיצֹוִנּיּות ִּד  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין "ּדֹוִחים ְלֶנַצח ְּדז, ִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסףת ַהְּׁש"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּות ִּדְפִניִמּיּותִּדָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים   

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור " ּדֹוִחים ְלהֹוד ְּדז,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתרּוָעה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּות ִּדְפִניִמּיּותִּדָפִנים ְוָאחֹור ְּד  



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קסט 

א ֶאת ַהּמֹוִחין " ּדֹוִחים ִליסֹוד ְּדז,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  ַהּמֹוִחין ֶׁשל א נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקה ֵמ"ְוז, ְפִניִמּיּות ִּדְפִניִמּיּותִּדָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים 

  .ְוִהיא ִנְנֶסֶרת, ְפִניִמּיּותִּדְּפִניִמּיּות   

. א ַעל ְיֵדי ֶהֶבל ַהּׁשֹוָפר"ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

ּוְמַכְּוִנים , ִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשִהיא ִקְּבָלה ֶׁשל ְּפִני' ּומֹוִציִאים ֵמַהּנּוְק

  ּומֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ֵּברּוֵרי ַרַּפ

  .א" ְּדזְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא, ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות  

   י ֶׁשל ַהּמֹוִחין"ה ּוְגבּורֹות ְּדדת"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשֶהֱעֵלנּו ֶׁשז  

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז" מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ה ְּדתשרִּבְתרּוָע

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  . ְּדִחיצֹוִנּיּותְוָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ְּפִניִמּיּות  

  ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים , ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .א"ְלֶחֶסד ְּדז  

  .א" ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ִלְגבּוָרה ְּדז,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש

   ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .א"ְלִתְפֶאֶרת ְּדז  

  ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְלֶנַצח , ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .א"ְּדז  

  .א" ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְלהֹוד ְּדז,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"רּוָעה ְּדתרִּבְת

 ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ִליסֹוד ,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  ֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשל ְּפִניִמּיּות א נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְּדָר"ְוז, א"ְּדז

  .ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוִהיא ִנְנֶסֶרת  

. א ַעל ְיֵדי ֶהֶבל ַהּׁשֹוָפר"ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

ּוְמַכְּוִנים , ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשִהיא ִקְּבָלה ֶׁשל ֶאת ַה' ּומֹוִציִאים ֵמַהּנּוְק

  ּומֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ֵּברּוֵרי ַרַּפ

  .א"ְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז, ְפִניִמּיּותּות ִּדִחיצֹוִנּיַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁשל   



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קע 

   י ֶׁשל ַהּמֹוִחין"ה ּוְגבּורֹות ְּדדת"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, יִמּיּותְפִנִחיצֹוִנּיּות ִּדֶׁשל , ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשֶהֱעֵלנּו ֶׁשז  

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז" מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתרּוָעה ְּדתשר

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדִנים ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ְוָאחֹור ְּדָפ  

  ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים , ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .א"ְלֶחֶסד ְּדז  

  .א"ֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ִלְגבּוָרה ְּדז ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאח,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש

   ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .א"ְלִתְפֶאֶרת ְּדז  

   ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְלֶנַצח ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור, ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .א"ְּדז  

  .א" ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְלהֹוד ְּדז,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתרּוָעה ְּדתר

  ָפִנים  ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּד,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּות ְוִהיא ִנְנֶסֶרתִחיצֹוִנּיּות ִּדא נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל "ְוז, א"ִליסֹוד ְּדז  

. א ַעל ְיֵדי ֶהֶבל ַהּׁשֹוָפר"ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

ּוְמַכְּוִנים ֵּברּוֵרי , ְפִניִמּיּותִּדֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשִהיא ִקְּבָלה ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ' ּוְקּומֹוִציִאים ֵמַהּנ

  ּומֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ַרַּפ

  .א"ְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז, ְפִניִמּיּותִּדל ְּפִניִמּיּות ָאחֹור ְּדָפִנים ֶׁש  

   י ֶׁשל ַהּמֹוִחין"ה ּוְגבּורֹות ְּדדת"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, ְפִניִמּיּותִּדּות ֶׁשל ְּפִניִמּי, ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"ָאחֹור ְּדָאחֹור ֶׁשֶהֱעֵלנּו ֶׁשז  

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז" מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתרּוָעה ְּדתשר

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  .ְפִניִמּיּותִּדחֹור ְּדָפִנים ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְוָא  

  ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים , ת ְּדׁשֹוְפרֹות" ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .א"ְלֶחֶסד ְּדז  

  .א"ִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ִלְגבּוָרה ְּדז ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹו,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש
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   ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .א"ְלִתְפֶאֶרת ְּדז  

  ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין , ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .א"ְלֶנַצח ְּדז  

  .א" ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹור ְּדָפִנים ְלהֹוד ְּדז,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתרּוָעה ְּדתר

  ר ְּדָפִנים  ּדֹוִחים ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָאחֹור ְוָאחֹו,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּות ְוִהיא ִנְנֶסֶרתִּדא נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל ְּפִניִמּיּות "ְוז, א"ִליסֹוד ְּדז  

  'יֹום ב

א ַעל ְיֵדי "ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

ֶׁשֵהם ִקְּבלּו , ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדן ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים"ּומֹוִציִאים ִמזו. ֹוָפרֶהֶבל ַהּׁש

ּומֹוִריִדים , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ּוְמַכְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפ, ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות

  ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּד ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ָּפִנים ְּדָפִניםֶאת

  .א"ְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז, ְּדִחיצֹוִנּיּות  

 י"ְּדדת ּוְגבּורֹות ה"ְּבג א"ְּדז ה"ְלבג ַמְכִניִסים ,מּוָסף ֶׁשּקֹוֶדם ָהִראׁשֹון ת"ְּדתשר ִּבְׁשָבִרים

   ֶׁשל ,ִקְּבלּו ְּכָבר 'ְונּוְק א"ֶׁשז ֶׁשֶהֱעֵלנּו ,ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוָאחֹור ,ְפִניִמּיּותִּד ְּדָפִנים ָאחֹור ַהּמֹוִחין ֶׁשל

  .'ַלּנּוְק ִמֶּזה ֵמִאיר א"ְוז ,ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּפִניִמּיּות  

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז" מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת, ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסףת ָהִראׁשֹון"ִּבְתרּוָעה ְּדתשר

א ֶאת ַהּמֹוִחין "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  ת ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּו, ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים

  .ְּדִחיצֹוִנּיּות  

א ַעל ְיֵדי ֶהֶבל "ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ֶׁשל , ָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּותְו, ְפִניִמּיּות ִּדן ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים"ּומֹוִציִאים ִמזו. ַהּׁשֹוָפר

ּומֹוִריִדים , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ּוְמַכְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפ, ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּד

  ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ,  ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות,ְפִניִמּיּות ִּדֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ָּפִנים ְּדָפִנים

  .א"ְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז, ְפִניִמּיּותִּד  
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י ֶׁשל "ה ּוְגבּורֹות ְּדדת"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר

  ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"ֶׁשֶהֱעֵלנּו ֶׁשז, ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ְּדָפִנים ַהּמֹוִחין

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, ְפִניִמּיּותִּד  

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז" מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתרּוָעה ְּדתשר

א ֶאת ַהּמֹוִחין "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"יָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשרִּבְתִק

  ִחיצֹוִנּיּות ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל , ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים

  .ְפִניִמּיּותִּד  

א ַעל ְיֵדי "ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ָנה ְּדתשרִּבְתִקיָעה ִראׁשֹו

ֶׁשֵהם ִקְּבלּו , ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדן ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים"ּומֹוִציִאים ִמזו. ֶהֶבל ַהּׁשֹוָפר

ּומֹוִריִדים , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפּוְמַכ, ְפִניִמּיּותִּדֶׁשל ְּפִניִמּיּות 

  ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדֶאת ַהּמֹוִחין ֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ָּפִנים ְּדָפִנים

  .א"ֵּבי ֵריָׁשא ְּדזְועֹוְמִדים ַעל ַּג, ְפִניִמּיּותִּד  

 ֶׁשל י"ְּדדת ּוְגבּורֹות ה"ְּבג א"ְּדז ה"ְלבג ַמְכִניִסים ,מּוָסף ֶׁשּקֹוֶדם ַהְּׁשִליִׁשי ת"ְּדתשר ִּבְׁשָבִרים

   ְּפִניִמּיּות לֶׁש ,ִקְּבלּו ְּכָבר 'ְונּוְק א"ֶׁשז ֶׁשֶהֱעֵלנּו ,ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוָאחֹור ,ְפִניִמּיּותִּד ְּדָפִנים ָאחֹור ַהּמֹוִחין

  .'ַלּנּוְק ִמֶּזה ֵמִאיר א"ְוז ,ְפִניִמּיּותִּד  

  י ֶׁשִהְכַנְסנּו " מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתרּוָעה ְּדתשר

  .א"ְלז  

א ֶאת ַהּמֹוִחין "ד ְּדז"בַמְכִניִסים ְלח, ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים

  .ְפִניִמּיּותִּד  

  ַהּמֹוִחין א ֶאת "ּדֹוִחים ְלֶחֶסד ְּדז, ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים " ּדֹוִחים ִלְגבּוָרה ְּדז,ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש

  .ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ּותְפִניִמּי ִּדְּדָפִנים  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין " ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת ְּדז,ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .ּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּי, ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים  



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קעג 

   ַהּמֹוִחין ָאחֹור  ֶאתא"ּדֹוִחים ְלֶחֶסד ְּדז, ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּות ִּדּוָפִנים ְּדָפִנים  

  ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים  ֶאת א" ּדֹוִחים ִלְגבּוָרה ְּדז,ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ְׁשָבִרים ְּדתשִּב

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּות ִּדְּדָפִנים  

  ַהּמֹוִחין  ֶאת א" ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת ְּדז,מּוָסףת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם "ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים  

   ַהּמֹוִחין א ֶאת"ּדֹוִחים ְלֶחֶסד ְּדז, ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּותִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים " ּדֹוִחים ִלְגבּוָרה ְּדז,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש

  .ְפִניִמּיּותִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ִמּיּותְפִני ִּדְּדָפִנים  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין " ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת ְּדז,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּותִּדִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹו, ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור "ּדֹוִחים ְלֶנַצח ְּדז, ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .תְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּו, ְפִניִמּיּות ִּדּוָפִנים ְּדָפִנים  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים " ּדֹוִחים ְלהֹוד ְּדז,ת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתרּוָעה ְּדתר

  .ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדְּדָפִנים  

א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור " ּדֹוִחים ִליסֹוד ְּדז,ֶדם מּוָסףת ָהִראׁשֹון ֶׁשּקֹו"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  א נֹוֵתן ְלֶכֶתר "ְוז, ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדּוָפִנים ְּדָפִנים

  .יצֹוִנּיּות ְוִהיא ִנְנֶסֶרתְוָחְכָמה ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִח  

  ַהּמֹוִחין ָאחֹור  ֶאת א"ּדֹוִחים ְלֶנַצח ְּדז, ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּות ִּדּוָפִנים ְּדָפִנים  

   ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים ֶאת א" ּדֹוִחים ְלהֹוד ְּדז,ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"תרִּבְתרּוָעה ְּד

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּותִּד  

ַהּמֹוִחין ָאחֹור  ֶאת א" ִליסֹוד ְּדז ּדֹוִחים,ת ַהֵּׁשִני ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  א נֹוֵתן ְלֶכֶתר "ְוז, ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּות ִּדּוָפִנים ְּדָפִנים

  .ֶסֶרתְפִניִמּיּות ְוִהיא ִנְנִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָחְכָמה ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל   



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קעד 

  א ֶאת ַהּמֹוִחין "ּדֹוִחים ְלֶנַצח ְּדז, ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  ..ְפִניִמּיּותִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים " ּדֹוִחים ְלהֹוד ְּדז,י ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסףת ַהְּׁשִליִׁש"ִּבְתרּוָעה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּותִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְפִניִמּיּות ִּדְּדָפִנים  

א ֶאת ַהּמֹוִחין "ְּדז ּדֹוִחים ִליסֹוד ,ת ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּקֹוֶדם מּוָסף"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  א נֹוֵתן ְלֶכֶתר "ְוז. ְפִניִמּיּותִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים

  .ְפִניִמּיּות ְוִהיא ִנְנֶסֶרתִּדְוָחְכָמה ְּדָרֵחל ֶאת ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל ְּפִניִמּיּות   

. א ַעל ְיֵדי ֶהֶבל ַהּׁשֹוָפר"ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשרִּב

ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדן ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים"ּומֹוִציִאים ִמזו

ּומֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ַכְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפּוְמ, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  , ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ָּפִנים ְּדָפִנים

  .א" ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדזְועֹוְמִדים ַעל  

 י ֶׁשל ַהּמֹוִחין"ה ּוְגבּורֹות ְּדדת"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר

  ת ֶׁשל ְּפִניִמּיּו, ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"ֶׁשֶהֱעֵלנּו ֶׁשז, ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ְּדָפִנים

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, ְּדִחיצֹוִנּיּות  

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז" מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתרּוָעה ְּדתשר

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  .ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדִניםְּדָפ  

   א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים"ּדֹוִחים ְלֶחֶסד ְּדז, ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .ר ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותְוָאחֹו, ְפִניִמּיּותִּד  

   א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים" ּדֹוִחים ִלְגבּוָרה ְּדז,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתש

  .תְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּו, ְפִניִמּיּותִּד  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים " ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת ְּדז,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדְּדָפִנים  

   א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים"ּדֹוִחים ְלֶנַצח ְּדז, ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּותִּד  



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קעה 

  , ְפִניִמּיּות ִּדא ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים" ּדֹוִחים ְלהֹוד ְּדז,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתרּוָעה ְּדתר

  .ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות  

 א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים" ּדֹוִחים ִליסֹוד ְּדז,ת ְּדַמְלֻכּיֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  א נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְוָחְכָמה ְּדָרֵחל ֶאת "ְוז. ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּותְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּותִּד

  .ֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ְוִהיא ִנְנֶסֶרת  

 .א ַעל ְיֵדי ֶהֶבל ַהּׁשֹוָפר"ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ֶׁשל , ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדן ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים"ּומֹוִציִאים ִמזו

ּומֹוִריִדים , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ּוְמַכְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפ, ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּד

  ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדין ֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ָּפִנים ְּדָפִניםֶאת ַהּמֹוִח

  .א"ְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז, ְפִניִמּיּותִּד  

 י ֶׁשל ַהּמֹוִחין"ֹות ְּדדתה ּוְגבּור"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר 

  ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְּכָבר ִקְּבלּו' א ְונּוְק"ֶׁשֶהֱעֵלנּו ֶׁשז, ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ְּדָפִנים

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, ְפִניִמּיּותִּד  

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז"ְּגבּורֹות ְּדדת מֹוִציִאים ֶאת ַה,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתרּוָעה ְּדתשר

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים "ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל , ְפִניִמּיּות ִּדְּדָפִנים  

   ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים ֶאת א"ּדֹוִחים ְלֶחֶסד ְּדז, ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּותִּד  

   ְּדָפִנים ּוָפִנים ָאחֹור ַהּמֹוִחין ֶאת א"ְּדז ִלְגבּוָרה ִחיםּדֹו ,ְּדִזְכרֹונֹות ת"ְּדתש ִּבְׁשָבִרים

  .ְפִניִמּיּותִּד ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּדִחיצֹוִנּיּות ּוָפִנים ְוָאחֹור ,ְפִניִמּיּותִּד  

  ם ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִני ֶאת א" ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת ְּדז,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּות ִּדְּדָפִנים  

   ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים ֶאת א"ּדֹוִחים ְלֶנַצח ְּדז, ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדִנּיּות ֶׁשל ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹו, ְפִניִמּיּותִּד  

  , ְפִניִמּיּות ִּדַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים ֶאת א" ּדֹוִחים ְלהֹוד ְּדז,ת ְּדִזְכרֹונֹות"ִּבְתרּוָעה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל   



  ַהָּׁשָנה רֹאׁש / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קעו 

 ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים ֶאת א" ּדֹוִחים ִליסֹוד ְּדז,ת ְּדִזְכרֹונֹות"תרִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּד

  א נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְוָחְכָמה ְּדָרֵחל ֶאת "ְוז, ְפִניִמּיּותִחיצֹוִנּיּות ִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל , ְפִניִמּיּותִּד

  .ְמָצִעִּיים ְוִהיא ִנְנֶסֶרתֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל ֵכִלים ֶא  

. א ַעל ְיֵדי ֶהֶבל ַהּׁשֹוָפר"ְמַכְּוִנים ְלעֹוֵרר ֶאת ז, ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתשר

יִמּיּות ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ֶׁשל ְּפִנ, ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדן ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ְּדָפִנים"ּומֹוִציִאים ִמזו

ּומֹוִריִדים ֶאת ַהּמֹוִחין , ק"ג ְּדא"ב ס"ח ְוַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַעד ע"ּוְמַכְּוִנים ֵּברּוֵרי ַרַּפ, ְפִניִמּיּותִּד

  , ִניִמּיּותְפִּדֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדֶׁשֶהֱעֵלנּו ַיַחד ִעם ַהּמֹוִחין ָּפִנים ְּדָפִנים

  .א"ְועֹוְמִדים ַעל ַּגֵּבי ֵריָׁשא ְּדז  

 י ֶׁשל ַהּמֹוִחין"ה ּוְגבּורֹות ְּדדת"א ְּבג"ה ְּדז" ַמְכִניִסים ְלבג,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְׁשָבִרים ְּדתשר

  ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ִקְּבלּוְּכָבר ' א ְונּוְק"ֶׁשֶהֱעֵלנּו ֶׁשז, ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ְפִניִמּיּות ִּדָאחֹור ְּדָפִנים

  .'א ֵמִאיר ִמֶּזה ַלּנּוְק"ְוז, ְפִניִמּיּותִּד  

  .א"י ֶׁשִהְכַנְסנּו ְלז" מֹוִציִאים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּדדת,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתרּוָעה ְּדתשר

  ין ָאחֹור ּוָפִנים א ֶאת ַהּמֹוִח"ד ְּדז"ַמְכִניִסים ְלחב, ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתשר

  .ְפִניִמּיּותִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשעֹוְמִדים ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְפִניִמּיּות ִּדְּדָפִנים  

   א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים"ּדֹוִחים ְלֶחֶסד ְּדז, ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּותִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְפִניִמּיּותִּד  

   ְּדָפִנים ּוָפִנים ָאחֹור ַהּמֹוִחין ֶאת א"ְּדז ִלְגבּוָרה ּדֹוִחים ,ְּדׁשֹוְפרֹות ת"ְּדתש ִּבְׁשָבִרים

  .ְפִניִמּיּותִּד ּיּותְּפִניִמ ֶׁשל ְּדִחיצֹוִנּיּות ּוָפִנים ְוָאחֹור ,ְפִניִמּיּותִּד  

  א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים " ּדֹוִחים ְלִתְפֶאֶרת ְּדז,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתש

  .ְפִניִמּיּותִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְפִניִמּיּות ִּדְּדָפִנים  

   א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים"ּדֹוִחים ְלֶנַצח ְּדז,  ְּדׁשֹוְפרֹותת"ִּבְתִקיָעה ִראׁשֹוָנה ְּדתר

  .ְפִניִמּיּותִּדְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות , ְפִניִמּיּותִּד  

   ְּדָפִנים םּוָפִני ָאחֹור ַהּמֹוִחין ֶאת א"ְּדז ְלהֹוד ּדֹוִחים ,ְּדׁשֹוְפרֹות ת"ְּדתר ִּבְתרּוָעה

  .ְפִניִמּיּותִּד ְּפִניִמּיּות ֶׁשל ְּדִחיצֹוִנּיּות ּוָפִנים ְוָאחֹור ,ְפִניִמּיּותִּד  

 א ֶאת ַהּמֹוִחין ָאחֹור ּוָפִנים ְּדָפִנים" ּדֹוִחים ִליסֹוד ְּדז,ת ְּדׁשֹוְפרֹות"ִּבְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ְּדתר

  א נֹוֵתן ְלֶכֶתר ְוָחְכָמה ְּדָרֵחל ֶאת "ְוז, ְפִניִמּיּותִּדּיּות ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְוָאחֹור ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנ, ְפִניִמּיּותִּד

  .ְפִניִמּיּות ְוִהיא ִנְנֶסֶרתִּדֶחְלָקּה ֵמַהּמֹוִחין ֶׁשל ְּפִניִמּיּות   



  ְּתׁשּוָבה ְיֵמי ֲעֶׂשֶרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קעז 

  ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה

 .נּו ִּבְלָבדַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְוַאַחר ָזְכֵר

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְבַעְרִבית' ְּביֹום ג

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, א נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְּדִביָנה ְּדָרֵחל"ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ִחיצֹוִנּיּותְּד

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדִביָנה ְּדָרֵחל  

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים, ְּתׁשּוָבה ְּבַׁשֲחִריתֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי' ְּביֹום ג

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, א נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדִביָנה ְּדָרֵחל"ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדִביָנה . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדָרֵחל  

א "ֶׁשז, ֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים ְמַכְּוִנים ְּבָזְכ,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבִמְנָחה' ְּביֹום ג

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדִביָנה ְּדָרֵחל

  ּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְוַאַחר ָזְכֵרנּו ה. ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדִביָנה ְּדָרֵחל  

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְבַעְרִבית' ְּביֹום ד

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, א נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְּדַדַעת ְּדָרֵחל"זֶׁש

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ָרֵחלְּדַדַעת ְּד  

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבַׁשֲחִרית' ְּביֹום ד

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, ְּדָרֵחלא נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדַדַעת "ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדַדַעת . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ִנים ִּדְפִניִמּיּותֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפ, ְּדָרֵחל  

א "ֶׁשז,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבִמְנָחה' ְּביֹום ד

ְוָאחֹור , חֹור ִּדְפִניִמּיּותֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָא, נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדַדַעת ְּדָרֵחל

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .תּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּו, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדַדַעת ְּדָרֵחל  



  ְּתׁשּוָבה ְיֵמי ֲעֶׂשֶרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קעח 

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְבַעְרִבית' ְּביֹום ה

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, א נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְּדֶחֶסד ְּדָרֵחל"ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, תְּדִחיצֹוִנּיּו

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדֶחֶסד ְּדָרֵחל  

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ְּבַׁשֲחִריתֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ' ְּביֹום ה

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, א נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדֶחֶסד ְּדָרֵחל"ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדֶחֶסד .  ַהָּׁשָנהן ֶׁשל רֹאׁש"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדָרֵחל  

א "ֶׁשז, ה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָר,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבִמְנָחה' ְּביֹום ה

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדֶחֶסד ְּדָרֵחל

  ִלים ֶאְמָצִעִּיים ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכ. ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדֶחֶסד ְּדָרֵחל  

א "ֶׁשז,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְבַעְרִבית' ְּביֹום ו

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, ִלים ִחיצֹוִנִּיים ִּדְגבּוָרה ְּדָרֵחלנֹוֵתן ְלֵכ

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּותֶא, ִּדְגבּוָרה ְּדָרֵחל  

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבַׁשֲחִרית' ְּביֹום ו

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, לא נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים ִּדְגבּוָרה ְּדָרֵח"ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ם ִּדְפִניִמּיּותֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִני, ִּדְגבּוָרה ְּדָרֵחל  

א "ֶׁשז,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבִמְנָחה' ְּביֹום ו

ְוָאחֹור , חֹור ִּדְפִניִמּיּותֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָא, נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ִּדְגבּוָרה ְּדָרֵחל

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּותּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּי, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ִּדְגבּוָרה ְּדָרֵחל  

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְבַעְרִבית' ְּביֹום ז

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, א נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְּדִתְפֶאֶרת ְּדָרֵחל"ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ִנּיּותְּדִחיצֹו

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדִתְפֶאֶרת ְּדָרֵחל  



  ְּתׁשּוָבה ְיֵמי ֲעֶׂשֶרת / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קעט 

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ׁשּוָבה ְּבַׁשֲחִריתֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּת' ְּביֹום ז

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, א נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדִתְפֶאֶרת ְּדָרֵחל"ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"וֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדז, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדִתְפֶאֶרת ְּדָרֵחל  

א "ֶׁשז, ָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים ְמַכְּוִנים ְּב,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבִמְנָחה' ְּביֹום ז

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדִתְפֶאֶרת ְּדָרֵחל

  ֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְוַאַחר ָזְכ. ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדִתְפֶאֶרת ְּדָרֵחל  

, ָלִקים ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲח,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבַעְרִבית' ְּביֹום ח

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, א נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְּדֶנַצח ְּדָרֵחל"ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדֶנַצח ְּדָרֵחל  

,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבַׁשֲחִרית' ְּביֹום ח

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, ם ְּדֶנַצח ְּדָרֵחלא נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיי"ֶׁשז

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדֶנַצח . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּותֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּו, ְּדָרֵחל  

א "ֶׁשז,  ְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבִמְנָחה' ְּביֹום ח

ְוָאחֹור , ָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּותֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּו, נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדֶנַצח ְּדָרֵחל

  ְוַאַחר ָזְכֵרנּו הּוא נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  .ִחיצֹוִנּיּותּוָפִנים ְּד, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּדֶנַצח ְּדָרֵחל  

ְמַכְּוִנים ְלָהִאיר ,  ִּבְּבַאֲהָבה,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבַעְרִבית' ְּביֹום ט

ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה , ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶהָאָרה ֵמַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות

א נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים "ֶׁשז, ּוְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים. ִליסֹוד ּוַמְלכּות ְּדָרֵחל

ֶׁשל , ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, ְּדהֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות ְּדָרֵחל

ְוַאַחר ָזְכֵרנּו ְמַכְּוִנים ְלָהִאיר ֶהָאָרה ֵמַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ְּדָפִנים . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ָמה ּוִביָנה ְּדזוָחְכ

  א נֹוֵתן ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים "ְוז. ִליסֹוד ּוַמְלכּות ְּדָרֵחל, ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות ְּדָרֵחלְּדה  

ְמַכְּוִנים ,  ִּבְּבַאֲהָבה,ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבַׁשֲחִרית' ְּביֹום ט

ֶׁשל רֹאׁש , ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּותְלָהִאיר ֶהָאָרה ֵמַהּמֹוִחין ְּד



  ַהִּכּפּוִרים יֹום / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קפ 

א נֹוֵתן ְלֵכִלים "ֶׁשז, ּוְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָעָׂשר ֲחָלִקים. ַהָּׁשָנה ִליסֹוד ּוַמְלכּות ְּדָרֵחל

ְוָאחֹור , ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, ָרֵחלְּפִניִמִּיים ְּדהֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות ְּד

ְוַאַחר ָזְכֵרנּו ְמַכְּוִנים ְלָהִאיר ֶהָאָרה ֵמַהּמֹוִחין . ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדזו, ְּדִחיצֹוִנּיּות

  א נֹוֵתן ְלֵכִלים "ְוז. ִליסֹוד ּוַמְלכּות ְּדָרֵחל, ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ּותְּדָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּי

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפִניִמּיּות, ְּפִניִמִּיים ְּדהֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות ְּדָרֵחל 

ְמַכְּוִנים ְלָהִאיר ,  ִּבְּבַאֲהָבה,ָבה ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבִמְנָחהֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּו' ְּביֹום ט

ִליסֹוד ּוַמְלכּות , ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶהָאָרה ֵמַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות

א נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדהֹוד ְיסֹוד "ֶׁשז, ָׂשר ֲחָלִקיםּוְמַכְּוִנים ְּבָזְכֵרנּו ְנִסיָרה ְּבַאַחד ָע. ְּדָרֵחל

ֶׁשל ָחְכָמה ּוִביָנה , ְוָאחֹור ְּדִחיצֹוִנּיּות, ֶאת ָהָאחֹור ְּדָאחֹור ּוָפִנים ְּדָאחֹור ִּדְפִניִמּיּות, ַמְלכּות ְּדָרֵחל

ָהִאיר ֶהָאָרה ֵמַהּמֹוִחין ְּדָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ְוַאַחר ָזְכֵרנּו ְמַכְּוִנים ְל. ן ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה"ְּדזו

  א נֹוֵתן ְלֵכִלים ֶאְמָצִעִּיים ְּדהֹוד ְיסֹוד "ְוז. ִליסֹוד ּוַמְלכּות ְּדָרֵחל, ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ִּדְפִניִמּיּות

  .ּוָפִנים ְּדִחיצֹוִנּיּות, ִניִמּיּותַמְלכּות ְּדָרֵחל ֶאת ָהָאחֹור ְּדָפִנים ּוָפִנים ְּדָפִנים ִּדְפ  

  , א נֹוֵתן ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדִביָנה" זִמְנָחה ַעְרִבית  ְּבַׁשֲחִרית,ְמַחְּלִקים ֶאת ַהּמֹוִחיןְּבַׁשָּבת ְּתׁשּוָבה 

  .  ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדָחְכָמהּוְבמּוָסף  

   ֶׁשָהִאָּמא ְמִאיָרה ָיָׁשר ְּבֶמֶלְך עֹוֵזרַכְּוִנים ְמ, ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבַׁשֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית

  .ֶאת ַחְסֵדי ַהְיסֹוד ְוַהַּמְלכּות' ַלּנּוְק  

  . ֶאת ַחְסֵדי ַההֹוד'  ֶׁשָהִאָּמא ְמִאיָרה ָיָׁשר ַלּנּוְקְּבֶמֶלְך עֹוֵזר ְמַכְּוִנים א ְּבִתְׁשֵרי"ְּביֹום י

  . ֶאת ַחְסֵדי ַהֶּנַצח'  ֶׁשָהִאָּמא ְמִאיָרה ָיָׁשר ַלּנּוְקְך עֹוֵזרְּבֶמֶל ְמַכְּוִנים ב ְּבִתְׁשֵרי"ְּביֹום י

  . ֶאת ַחְסֵדי ַהִּתְפֶאֶרת'  ֶׁשָהִאָּמא ְמִאיָרה ָיָׁשר ַלּנּוְקְּבֶמֶלְך עֹוֵזר ְמַכְּוִנים ג ְּבִתְׁשֵרי"ְּביֹום י

  . ֶאת ַחְסֵדי ַהְּגבּוָרה' ִאיָרה ָיָׁשר ַלּנּוְק ֶׁשָהִאָּמא ְמְּבֶמֶלְך עֹוֵזר ְמַכְּוִנים ד ְּבִתְׁשֵרי"ְּביֹום י

  ֶאת ' ה ֶׁשָהִאָּמא ְמִאיָרה ָיָׁשר ַלּנּוְקֻּסָּכ ְמַכְּוִנים ְּכֶׁשִּנְכָנִסים ַלט ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֻסּכֹות"ְּבֵליל יו

  .'ָיָׁשר ַלּנּוְק ֶׁשָּבִאים ֵמָהִאָּמא ֻסָּכהַיַחד ִעם ְמִקיֵפי ַהֶחֶסד ֶׁשל ִמְצַות , ַחְסֵדי ַהֶחֶסד  

  יֹום ַהִּכּפּוִרים

ֶׁשַּכָּונֹות ַהּמֹוִחין ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִיְהיּו ִּבְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות , ִּבְכִניַסת ֶהָחג ְיַכֵּון ַּכָּוָנה ְּכָלִלית

 ְנֻקָּדהן ְּד"ְוזו,  ָהְרִביִעיתֻקָּדהְנן ְּד" ַהֲחִמיִׁשית ְוזוְנֻקָּדהן ְּד"ְּדזו, ִּדְכָללּות ֶּכֶתר ְוָחְכָמה ּוִביָנה

  .ְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים, ְׁשִליִׁשית



  ּוִריםַהִּכּפ יֹום / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קפא 

   ָצִריְך ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהּמֹוִחין ּוִבְקִריַאת ְׁשַמע ְּדיֹוֵצר, ֵסֶדר ַהְּתִפּלֹות ּוְקִריַאת ְׁשַמע ּדֹוֶמה ְלַׁשָּבת

  .ל ַהְּכתֹובֹות ֶׁשל ְּתִפּלֹות ַהּיֹוםְּדָאחֹור ֶׁשל ָּכ  

 ְּבַאֲהָבהְּבֵתַבת , ִּבְתִפּלֹות יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמָפְרִטים יֹוֵתר ֶאת ַהְּנִסיָרה ֵּכיָון ֶׁשְּמַנְּסִרים ַּגם ְּבָזְכֵרנּו

  י ֶׁשָאנּו ְמַחְּלִקים אֹוָתם ַעל ְיֵד,  ְמַנְּסִרים ֶאת ַהְּסִפירֹות ֶׁשל ָרֵחלְבָזְכֵרנּוּו, ְמַנְּסִרים ֶאת ֵלָאה

  .ִמֶּכֶתר ַעד ַמְלכּות ּכֹוֵלל ַּדַעת  

  .ֵסֶדר ַהְּכתֹובֹות ְליֹום ַהִּכּפּוִרים

  . ַהֲחִמיִׁשית ְמַקְּבִלים מֹוִחין ִמַּמְלכּות ְּדִאָּמא ִעָּלָאהְנֻקָּדהן ְּד"זו, ְּבַעְרִבית

   ַּבֲחָזָרה .ת ְּדִאָּמא ִעָּלָאה"י ְוחג"ת ְמַקְּבִלים מֹוִחין ִמנה ַהֲחִמיִׁשיְנֻקָּדהן ְּד"זו, ְּבַלַחׁש ְּדַׁשֲחִרית

  . ַהֲחִמיִׁשית ְמַקְּבִלים מֹוִחין ִמַּדַעת ְּדִאָּמא ִעָּלָאהְנֻקָּדהן ְּד"זו, ְּדַׁשֲחִרית  

  .א ִעָּלָאה ַהֲחִמיִׁשית ְמַקְּבִלים מֹוִחין ִמָחְכָמה ּוִביָנה ְּדִאָּמְנֻקָּדהן ְּד"זו, ְּבַלַחׁש ְּדמּוָסף

  . ַהֲחִמיִׁשית ְמַקְּבִלים מֹוִחין ִמֶּכֶתר ְּדִאָּמא ִעָּלָאהְנֻקָּדהן ְּד"זו, ַּבֲחָזָרה ְּדמּוָסף

  .ת" ָהְרִביִעית ְמַקְּבִלים מֹוִחין ִמֶּכֶתר ָחְכָמה ִּביָנה ְּדישסוְנֻקָּדהן ְּד"ְּפִניִמּיּות ְּדזו, ְּבַלַחׁש ְּדִמְנָחה

  ת ְוַּדַעת ְּדִאָּמא "י ְוחג" ָהְרִביִעית ְמַקְּבִלים מֹוִחין ִמנהְנֻקָּדהן ְּד"ְּפִניִמּיּות ְּדזו, ָחהַּבֲחָזָרה ְּדִמְנ

  .ִעָּלָאה  

   ָהְרִביִעית ְמַקְּבִלים מֹוִחין ִמֶּכֶתר ָחְכָמה ּוִביָנה ְּדִאָּמא ְנֻקָּדהן ְּד"ְּפִניִמּיּות ְּדזו, ְּבַלַחׁש ִּדְנִעיָלה

  .ִעָּלָאה  

   ְנֻקָּדהן ְּד"ְוזו,  ַהֲחִמיִׁשיתְנֻקָּדהן ְּד"ְוזו,  ָהְרִביִעיתְנֻקָּדהן ְּד"ְּפִניִמּיּות ְּדזו, ָרה ִּדְנִעיָלהַּבֲחָז

  .ת ַּדֲאִריְך"י ְוחג"ְמַקְּבִלים מֹוִחין ִמנה, ְׁשִליִׁשית  

  .ַּכָּונֹות ַהֲחִתיָמה

 ֶׁשחֹוְתִמים ֶאת ְיסֹוד ִׂשים ָׁשלֹוםּוַבִּזּוּוִגים ֶׁשל  ְּבַאֲהָבה ְמַכְּוִנים ִּבְנִסיַרת ְּבַלַחׁש ִּדְנִעיָלה

  ך "ְּגבּורֹות מנצפ'  ְוהה"ֵׁשמֹות אהי' ַעל ְיֵדי ג,  ָהְרִביִעיתְנֻקָּדהִּדְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּד' ַהּנּוְק

  .ְועֹוִׂשים אֹותֹו ְּכִלי  

ִׂשים ּוַבִּזּוּוִגים ֶׁשל , ְקֻדַּׁשת ֶּכֶתרּוַבִּזּוּוג ֶׁשל , ָבהְּבַאֲה ְמַכְּוִנים ִּבְנִסיַרת ַּבֲחָזָרה ִּדְנִעיָלה

 ְנֻקָּדהְּד' ִויסֹוד ַהּנּוְק,  ָהְרִביִעיתְנֻקָּדהִּדְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ְּד'  ֶׁשחֹוְתִמים ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְק,ָׁשלֹום

  ך ְועֹוִׂשים "ְּגבּורֹות מנצפ'  ְוהה"ֵׁשמֹות אהי' ל ְיֵדי גַע,  ְׁשִליִׁשיתְנֻקָּדהְּד' ִויסֹוד ַהּנּוְק, ַהֲחִמיִׁשית

  .אֹותֹו ְּכִלי  

ה "ה אהי"ְוִזּוּוג ֵׁשמֹות הוי, ְמִסירּות ֶנֶפׁשֶּכֶתר ְמַכְּוִנים  ִּדְקֻדַּׁשת ֶאָחד ְּבֵתַבת ַּבֲחָזָרה ִּדְנִעיָלה

 ַהֲחִמיִׁשית ְנֻקָּדהן ְּד"ְלזו, א"ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ז ָהְרִביִעית ְנֻקָּדהן ְּד"ֵּבין זו, י"ה אדנ"ה ֱאלִֹהים הוי"הוי



  ֻסּכֹות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

קפב 

  ן ִזּוּוג "ְועֹוֶלה ְלָכל זו, ְמַכְּוִנים ִזּוּוג ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְּכמֹו ְּבָכל ְּתִפָּלהְבִׂשים ָׁשלֹום ּו. 'ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת נּוְק

  .ְּבִנְפָרד  

  ֻסּכֹות

ָּכל ַּכָּונֹות ַהּמֹוִחין ַהּיֹום ִיְהיּו ַּבּמֹוִחין ַּדֲחָסִדים ְּדָפִנים , ֹותַּכָּוָנה ְּכָלִלית ְּכֶׁשָּקם ִמְּׁשָנתֹו ְּבֻסּכ

ַהְּפִניִמִּיים ִיָּמְׁשכּו , ְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים, ן ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית"ֶׁשל זו

  . ִיָּמְׁשכּו ָּבהֹוַׁשְענֹותְוַהַּמִּקיִפים , ְּבַנֲענּוִעים

 ֵהן ֲעָרבֹות 'ּוב ,ת"חג ְּבסֹוד ֵהם ֲהַדִּסים 'ג ,ַהְיסֹוד ֲעֶטֶרת ְּבסֹוד הּוא ָהֶאְתרֹג ַּבַּנֲענּוִעים

 ָּבהֹוָלָכה ַהּלּוָלב ּוְבַנֲענּוֵעי ,ּבֹו ִנְכָלִלים ֻּכָּלםֶׁש ְיסֹוד ְּבסֹוד הּוא ְוַהּלּוָלב ,ְוהֹוד ֶנַצח ְּבסֹוד

 ֲאִריְך ַּפְרצּוף ַעד ָהעֹוָלמֹות ֶׁשְּבָכל ְוַהַּדַעת ַהְיסֹוד ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך נּוְקִּבין ַמִּיין ֲעִליםַמ

 ק"ְּדו ר"ג א"ְלז ּוַמְכִניִסים ',ְלנּוְק א"ִמז ְמִאיִרים ּוָבֲהָבָאה ,א"ְלז ַהּמֹוִחין ֶאת ּוַמְמִׁשיִכים

   ַּכְּמפָֹרט ְמֻיָחד ְּבֵסֶדר 'ַלּנּוְק ּוְמִאיִרים ּוְתבּוָנה ַסָּבא יְׂשָרֵאלִו ְוִאָּמא ְּדַאָּבא ַּתְחּתֹון ְּדַדַעת

  .ַּבַּטְבָלאֹות ְלַקָּמן  

ר ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון "ק ְּדג"א ו" ִעם ַהּלּוָלב ַמְכִניִסים ְלזַמֲעֶׂשה ַהַהָּקפֹותַעל ְיֵדי , ְּבהֹוַׁשְענֹות

 ֶׁשאֹוְמִרים ִּבְזַמן ַהַהָּקפֹות  ִּדּבּורַעל ְיֵדי', בּוָנה ּוְמִאיִרים ַלּנּוְקְּדַאָּבא ְוִאָּמא ִויְׂשָרֵאל ַסָּבא ּוְת

ַעל ְיֵדי , ר ְּדַדַעת ֶעְליֹון ְּדַאָּבא ְוִאָּמא ִויְׂשָרֵאל ַסָּבא ּוְתבּוָנה"ק ְּדג"ו', ַמְכִניִסים ָיָׁשר ֵמָהִאָּמא ַלּנּוְק

ָּכל ֵאּלּו ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִנְכָנִסים ַמִּקיֵפי ', א ְלגּוָפא ְּדנּוְק"א ְּדזק ִמּגּוָפ" ַמְכִניִסים וָהָאָדם ַהַּמִּקיף

, ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ַמִּקיֵפי ַהֶּנַצח, ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַמִּקיֵפי ַהִּתְפֶאֶרת, ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ַמִּקיֵפי ַהְּגבּוָרה, ַהֶחֶסד

  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ְּבַהָּקָפה , ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ַמִּקיֵפי ַהְיסֹוד, דַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ַמִּקיֵפי ַההֹו

  .ּוַמְתִחיִלים ֶאת ַהֵּסֶדר ֶהָחָדׁש ֶׁשל יֹום ֶזה ְּכִדְלַקָּמן, ִראׁשֹוָנה ַמְׁשִליִמים ֶאת ַמִּקיֵפי ַהַּמְלכּות  

 ֶחֶסד ְסִפירֹות ְּכֶנֶגד ַהָּקפֹות 'ְּבז ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר ַמִּקיִפים ַמְכִניִסים ַרָּבא הֹוַׁשְעָנא יֹום ֶׁשל ַּבַהָּקפֹות

 ְּדַאָּבא ַּתְחּתֹון ְּדַדַעת ר"ְּדג ר"ג א"ְלז ַמְכִניִסים ַהּלּוָלב ִעם ַהַהָּקפֹות ַמֲעֶׂשה ְיֵדי ַעל ,ַמְלכּות ַעד

 ַמְכִניִסים ַהַהָּקפֹות ִּבְזַמן ֶׁשאֹוְמִרים ִּדּבּור ְיֵדי ַעל ',ּוְקַלּנ ּוְמִאיִרים ּוְתבּוָנה ַסָּבא ִויְׂשָרֵאל ְוִאָּמא

   ָהָאָדם ְיֵדי ַעל ,ּוְתבּוָנה ַסָּבא ִויְׂשָרֵאל ְוִאָּמא ְּדַאָּבא ֶעְליֹון ְּדַּדַעת ר"ְּדג ר"ג ',ַלּנּוְק ֵמָהִאָּמא ָיָׁשר

  .'נּוְקְּד ְלגּוָפא א"ְּדז ִמּגּוָפא ר"ג ַמְכִניִסים ַהַּמִּקיף  

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קסד

ך ֶׁשל חֹוָתם ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית ְּדַפְרצּוף "אֹוִתּיֹות מנצפ'  ְמַכְּוִנים הֲחָבטֹות ָהֲעָרָבה' ְּבה

ּוַבֲהָרַמת ָהֲעָרבֹות ְמַכְּוִנים ֶאת ַהְּנִׁשיִקין ַהְּכָלִלִּיים ֶׁשל ִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה , ַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםַהְּגבּוָרה ְּד

  ך "אֹוִתּיֹות מנצפ' ְּבִחינֹות ְנִׁשיִקין ְּכֶנֶגד ה' ה, ָהְרִביִעית ְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

ְּדַפְרצּוף , ן ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית"ְמַכְּוִנים ִזּוּוג זו, ִּבְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר ְּבֵתַבת ֶאָחד. ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת

ה "ה הוי"ה אהי"ְוִזּוּוג ְּבֵׁשמֹות הוי, ּוְמַכְּוִנים ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

  .י"ה אדנ"ֱאלִֹהים הוי

  ַּכָּונֹות ַהַּנֲענּוִעים ְּבֻסּכֹות

  ַטְבָלאֹות ְלַסֵּדר ֶאת ַהְּכתֹובֹות ְּבַכָּונֹות ַהַּנֲענּוִעים ְּבֻסּכֹות

ָּבהֹוָלָכה ַמֲעִלים ַמִּיין נּוְקִּבין ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ְוַהַּדַעת ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַעד 
ּוָבֲהָבָאה ְמִאיִרים , א"ַּדֲחָסִדים ְּדַדַעת ְלז  ַהּמֹוִחיןַּפְרצּוף ֲאִריְך ּוַמְמִׁשיִכים ֶאת

  .'א ְלנּוְק"ִמז

  'יֹום א

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגַהְּבָרָכהַנֲענּוֵעי 
  .ּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםְּדַפְרצּוף ַהְּגב

  
 ת"דחג ת"דחג דחסד דחכמה דעת 'א הולכה דרום

 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " דעת 'א הולכה צפון

 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " דעת 'א הולכה מזרח
 " " " " בינה 'ב ולכהה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " דעת 'א הולכה מעלה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " דעת 'א הולכה מטה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " דעת 'א הולכה מערב
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

  
  
  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קסה

  

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמג הֹודּו ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי
  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג ת"דחג דחסד דחכמה דחכמה דעת 'א הולכה דרום
 הודו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " סודדי " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .צּוף ַהְּזַמִּניםְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְר

 ת"דחג ת"דחג דחסד דבינה דחכמה דעת 'א הולכה דרום
 א " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א ההולכ מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קסו

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםַהְּגבּוָרה ְּדָׁש

דחסדים  דחכמה דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג ת"דחג דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 א

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

ף ְּדַפְרצּו, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דגבורות  דחכמה דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג ת"דחג דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 הודו

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קסז

  

  'יֹום ב
, ִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעיתְּד, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים ְּדז"ר ְּדו"ַהְמָׁשָכה ִמגַהְּבָרָכה ַנֲענּוֵעי 

  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג ת"דחג דחסד דבינה דעת 'א הולכה דרום
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " דעת 'א הולכה צפון

 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג ההולכ "

 " " דתפארת " דעת 'א הולכה מזרח
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " דעת 'א הולכה מעלה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " דעת 'א הולכה מטה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " מהחכ 'ג הולכה "

 " " דיסוד " דעת 'א הולכה מערב
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםְּדַפְרצּוף ַהְּגב

 ת"דחג ת"דחג דחסד דחכמה דבינה דעת 'א הולכה דרום
 הודו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג כההול "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קסח

, יתְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִע, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג ת"דחג דחסד דבינה דבינה דעת 'א הולכה דרום
 א " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

ְּדַפְרצּוף , ָּדה ָהְרִביִעיתְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻק, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דחסדים  דבינה דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג ת"דחג דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 א

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קסט

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דגבורות  דבינה דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג ת"דחג דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 הודו

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דהוד " " דעת 'א הולכה טהמ

 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  'יֹום ג
, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים ְּדזק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְל"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגַהְּבָרָכהַנֲענּוֵעי 

  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג ת"דחג דחסד דדעת דעת 'א הולכה דרום
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " תדע 'א הולכה צפון

 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " דעת 'א הולכה מזרח
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " דעת 'א הולכה מעלה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " הודד " דעת 'א הולכה מטה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " דעת 'א הולכה מערב
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קע

, ּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעיתְּדִחיצֹוִנ, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג ת"דחג דחסד דחכמה דדעת דעת 'א הולכה דרום
 הודו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ים ְּדזק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּי"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג ת"דחג דחסד דבינה דדעת דעת 'א הולכה דרום
 א " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קעא

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ִלים ְּפִניִמִּיים ְּדזק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכ"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דחסדים  דדעת דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג ת"דחג דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 א

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " מהחכ 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדזק ְּדַדַע"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דגבורות  דדעת דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג ת"דחג דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 הודו

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה ת"דחג דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קעב

  'יֹום ד
, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים ְּדז"ר ְּדו"ַהְמָׁשָכה ִמג ַהְּבָרָכהַנֲענּוֵעי 

  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג י"דנה דחסד דחכמה דעת 'א הולכה דרום
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " דעת 'א הולכה צפון

 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " דעת 'א הולכה מזרח
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " דעת 'א הולכה מעלה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " דעת 'א הולכה מטה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " דעת 'א הולכה מערב
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדזק ְּדַדַעת ַּתְחּת"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג י"דנה דחסד דחכמה דחכמה דעת 'א הולכה דרום
 הודו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג כההול "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קעג

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז" ְּדור" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג י"דנה דחסד דבינה דחכמה דעת 'א הולכה דרום
 א " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " החכמ 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " נהבי 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו"ְמָׁשָכה ִמג ַהָאָּנא ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דחסדים  דחכמה דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג י"דנה דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 א

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"נהד י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קעד

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ַהֵּׁשִני ַנֲענּוֵעי
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דגבורות  דחכמה דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג י"דנה דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 הודו

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א ההולכ מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  'יֹום ה
, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגַהְּבָרָכהַנֲענּוֵעי 

  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג י"דנה דחסד דבינה דעת 'א הולכה דרום
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " דעת 'א הולכה צפון

 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " דעת 'א הולכה מזרח
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " דעת 'א הולכה מעלה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " דעת 'א הולכה מטה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " דעת 'א הולכה מערב
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קעה

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ְוַהְמָׁשָכה ִמגִראׁשֹוןהֹודּו ָהַנֲענּוֵעי 
  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג י"דנה דחסד דחכמה דבינה דעת 'א הולכה דרום
 הודו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג י"דנה דחסד דבינה דבינה דעת 'א הולכה דרום
 א " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה להמע
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קעו

  

  

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דחסדים  הדבינ דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג י"דנה דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 א

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " ינהב 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דגבורות  דבינה דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג י"דנה דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 הודו

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " ינהב 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " תדע 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קעז

  

  'יֹום ו
, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגַהְּבָרָכהַנֲענּוֵעי 

  .ה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָר

 ת"דחג י"דנה דחסד דדעת דעת 'א הולכה דרום
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " דעת 'א הולכה צפון

 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " דעת 'א הולכה מזרח
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " דעת 'א הולכה מעלה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " דעת 'א הולכה מטה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " דעת 'א הולכה מערב
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַּדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ְּדַּפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 ת"דחג י"דנה דחסד דחכמה דדעת דעת 'א ולכהה דרום
 הודו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קעח

  

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ַמִּניםְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּז

 ת"דחג י"דנה דחסד דבינה דדעת דעת 'א הולכה דרום
 א " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּד

דחסדים  דדעת דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג י"דנה דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 א

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " ארתדתפ " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קעט

ְּדַפְרצּוף , ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםַהְּגבּוָר

דגבורות  דדעת דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 ת"דחג י"דנה דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 הודו

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה זרחמ

 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 י"דנה י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  'יֹום ז
, ת ְנֻקָּדה ָהְרִביִעיתְּדִחיצֹוִנּיּו, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵכִלים ִחיצֹוִנִּיים ְוֶאְמָצִעִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגַהְּבָרָכהַנֲענּוֵעי 

  .ְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

 דמלכות ת"דחג דחסד ד"דחב דעת 'א הולכה דרום
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " דעת 'א הולכה צפון

 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " דעת 'א הולכה מזרח
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 דמלכות י"דנה דנצח " דעת 'א הולכה מעלה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " דעת 'א הולכה מטה
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " דעת 'א הולכה מערב
 " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " חכמה 'ג הולכה "

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קפ

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםְּדַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁש

 דמלכות ת"דחג דחסד דחכמהד "דחב דעת 'א הולכה דרום
 הודו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 דמלכות י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " מהחכ 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

, ְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעית, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ָהִראׁשֹוןַנֲענּוֵעי 
  .ַפְרצּוף ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּניםְּד

 דמלכות ת"דחג דחסד דבינה ד"דחב דעת 'א הולכה דרום
 א " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 דמלכות י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

  

  



  ֻסּכֹות /ש "ְלִסּדּור ָהרש ֶּפַתח

 

  

 

 

קפא

ְּדַפְרצּוף , ה ָהְרִביִעיתְּדִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּד, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגָאָּנא ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דחסדים ד"דחב דעת 'א הולכה דרום
 דמלכות ת"דחג דחסד דדעת

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 א

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 הו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 דמלכות י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 שי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 עה " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 נא " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  

  

ְּדַפְרצּוף , ִחיצֹוִנּיּות ְנֻקָּדה ָהְרִביִעיתְּד, א"ק ְּדַדַעת ַּתְחּתֹון ְלֵּכִלים ְּפִניִמִּיים ְּדז"ר ְּדו" ַהְמָׁשָכה ִמגהֹודּו ַהֵּׁשִניַנֲענּוֵעי 
  .ַהְּגבּוָרה ְּדָׁשָנה זֹו ְּדַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים

דגבורות   ד"דחב דעת 'א הולכה דרום
 דדעת

 דמלכות ת"דחג דחסד

 " " " " " בינה 'ב הולכה "
 הודו

 " " " " " חכמה 'ג הולכה "
 " " דגבורה " " דעת 'א הולכה צפון

 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דתפארת " " דעת 'א הולכה מזרח
 טוב " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 דמלכות י"דנה דנצח " " דעת 'א הולכה מעלה
 כי " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דהוד " " דעת 'א הולכה מטה
 לעולם " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

 " " דיסוד " " דעת 'א הולכה מערב
 חסדו " " " " " בינה 'ב הולכה "
 " " " " " חכמה 'ג הולכה "

  



  ולמעשה להלכה העולים הפירות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

רא 

  

  

  א"מ מורגנשטרן שליט"תשובה מהגריסיכום 
ש בכללות בלי לראות "בענין אם מותר לכוין כוונת הרש

   את השמות בסדור

  

  הפירות העולים להלכה ולמעשה
 לאותה ראויין ישראל כל" הכוונות עסק דכללות יען ,יחודך מדורשי להיות אדם כל רשאי .א

 הובא ,מקאמרנא ק"הגה לשון( "דיליה דרגא לפום באמת לשמים לבו שיהיה ובלבד ,יצטלאא

 ק"הגה לשון( "ת"להשי ודבקות בהכנעה הלב שבירת הוא הכוונה ועיקר" ,)ש"עיי ',ז אות לעיל

 "שלם ובלב באמת י"להש הלב לייחד והעיקר" ,)ז"ט אות לעיל הובא ,אמת דברי יושר ס"בעמח

 והעולמות בהפרצופים מכוין ובהיותו ,)ו"ט אות לעיל הובא ,מקאריץ פ"מהר ק"הגה לשון(

   אות לעיל הובא ,ממעזריטש 'הק המגיד מדברי( שם הוא כאילו ודעתו נפשו יקשור העליונים

  ).ד"כ  

, קורא וחפץ להכנס לעסק הכוונות' כל הרוצה ליגש אל הקודש להיות מן השרידים אשר ה. ב

  בין היטב כל פרטי הכוונות עד שיוכל לכוין דייקא כפי הפרטות לכתחילה ודאי ראוי שילמד וי

  .ע"ש זי"שתיקן מוהרש  

 כוונה בדרך ויכוין ,דליבא והרעותא הדביקות מן יפסידוהו לא הפרטים שריבוי מאוד יזהר .ג

 שהכוונות רואה ובאם .לחוד תפלה וזמן לחוד תורה זמן כי ,לימוד בדרך ולא דייקא ודביקות

   שיזכה עד עתה לעת מלכוין ידיו יניח ,לימוד בדרך שמכוין או ,הדביקות ןמ אותו מפריעים

  .הדביקות אל לבו וימשיכו כראוי הכוונות לו שיאירו  

ומכוין הכוונות בלתי , ש"ד שתיקן הרש"ע' ת המנוקדות וכו"מי שקשה לפניו לכוין ההויו. ד

 הספירות באמצעות הנה אם מייחד לבו לאור האין סוף המתלבש תוך, ת המנוקדות"ההויו



  ולמעשה להלכה העולים הפירות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

רב 

  כיון שהשיג המטרה רשאי , ת המנוקדות בפועל"הגם שאינו מכוין ההויו', אור החכמה וכו

  .לכוין  

שפיר יכול גם הוא לכוין כפי , ש"אף מי שקשה לפניו לכוין כל הפרטים כדרך שתיקן הרש. ה

 ודייקא ,ל"ובלבד שייחד לבו אל אור האין סוף המתלבש תוך הספירות כנ, איזה אופן שיהיה

על דרך ' ובאופן זה יכול לכוין הן בשמות הקודש וכו, באופן שהכוונות יביאוהו אל הדביקות

והן בדרך קצרה , ז"ד שכתב הרמ"הן בשמות וכינויי הפרצופים ע, ל"י ז"שמסודר בסידורי האר

, וכיוצא בזה בכל אופן שהוא, כדרך שמצינו לכמה מרבוותא שסידרו הכוונות בדרך קצרה

וידע בנפשו דלא ,  שיכוין ברוח שפלה בדחילו ורחימו ובמסירות נפש וברעותא דליבאובתנאי

ויתבטל ויקשר את עצמו בהתקשרות אמת לצדיקי אמת היודעים , הגיע לכלל מדה זו

י "י דיליה בנרנח"ואז על ידי התקשרות נרנח, ויאמין בגדולתם, והמכוונים ועל דעתם וכוונתם

  תיו בכלל כוונת ותפלת הצדיקים האמיתיים היודעים שלהם יתכללו תפלותיו וכוונו

  .והמכוונים  

 ,בכולם מעכב ,וכוונתם דעתם על ויכוין האמיתיים להצדיקים עצמו שיקשר הנזכר זה ותנאי .ו

 הוא דאף ,ש"מוהרש שתיקן הפרטות כפי ומכוין הכוונות פרטי כל ויודע ולמד שבקי במי אף

 החומר מן ולהפרידה נשמתו להפשיט הוא" וונותהכ ענין עיקר כל שהרי ,זה לתנאי מוכרח

 כמו ממש שזהו ,הגשמיות התפשטות הוא" הלא ענינם ועיקר ,"העליונים בעולמות ולעורר

 ,מהי כוונה יודע שאינו בעצמו שהעיד ש"בשמ י"להח ליה ושמענא ,"הגוף מן הנשמה יציאת

   על ויכוין האמיתיים דיקיםהצ עם עצמו לקשר יקפיד ולכן ,דידן לגבי ו"ק של ב"ב ו"ק ש"ומכ

  .יום בכל לאומרה שתיקן התפלה בלשון כדחזינן גופא ש"הרש מרן נהג וכן ,וכוונתם דעתם  

שפיר יכול לכוין כפי מה , גם מי שאינו יכול לכוין כל כוונות התפלה מרישא ועד גמירא. ז

כי כל , יןואפילו כוונה אחת או פרט אחד לבד נמי רשאי לכו, שיכול למחצה לשליש ולרביע

, ל"ובלבד שיכוין בצירוף התנאים הנ, ועליו נאמר ודלוגו עלי אהבה, אשר בכוחך לעשות עשה

  נ ובביטול והתקשרות לצדיקי אמת "שהכוונות יביאוהו אל הדביקות ויכוין ברוח שפלה ובמס

  .ל"כנ  

או שמביאים אותו לתוספת , מי שהכוונות מסייעים אותו להנצל ממחשבות בטלות. ח

ואפילו באופן שאינו מבין מהות , ל"רשאי גם הוא לכוין בצירוף כל התנאים הנ, דביקות



  ולמעשה להלכה העולים הפירות / ש"ַמֲאַמר ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש

  

רג 

והוא לפי שהכוונות , ל"פ התנאים הנ"כ רשאי לכוין ע"אעפי', הכוונות ואינו בקי בהם וכו

  .ל"לבד יש בהם סגולה להנ, וההסתכלות וההבטה בשמות הקודש לבד

 ותהי לרצון, ונזכה לייחדו בלב אמת, רצון מלפני אבינו שבשמים שיכין לבבנו אליוויהי 

  . א"ותחזינה עינינו בשובו לציון ברחמים בב, תמיד עבודת ישראל

  

  ]ניתן לקבל את התשובה המלאה בבקשה למייל[

  

  א"יהושע בוק שליט' ג ר"סדר הכוונות לימי בין המצרים נסדר על ידי הרה
  .ד"טדה )אותיות קודמות(ה זו שתאיר בחילופה 'יכוין בהוי   דמגן אברהםה'הוי
  .ו"כוז )מאוחרותאותיות ה( ה תאיר בחילופה'יכוין שזאת ההוי   דאתה גבורה'הוי
ל - דהאה'הוי

  הקדוש
  .ץ"מצפ – )ש"ת ב"בא(ה זו תאיר בחילופה 'יכוין שהוי

  אלוקינו'  הה"רצ

י 'ויחבר עמו אדנ, ן"אלקים דההי' יכוין כי אותיות רצה הם צרה שהם בגי
  ן"שי' שיחד בגימ

' ברכות ראשונות שגם הם בג' שמות שכיון בהם בג' ויכוין להמתיקם בג
  .ן"שי

  ]ה"ן ע"שי' גי[ ץ"ו מצפ"ד כוז"טדה
  ]ימתיק[

  ]ה"רצ' גי[ אלף למד הה יוד מם

  )ה"ה עם רצ"ס= י 'אדנ(ן "שי'  גי]ה"ס' גי[י 'אדנ

  .ה"ה לרחמים ויהיו רצ"ז יתהפכו אותיות צר"ועי

  לוםשים ש

  :ת יכוין לחמשה שמות אלו"שינין שבר' ב
  ]ה"ן ע"שי' גי[ ץ"ו מצפ"ד כוז"טדה

  ]ן"שי' גי[ ,י' אדנ-אלף למד הה יוד מם 

 :)שמות שהם' ו( יתרים כנגד' שינין ועוד ו' ב' תיבות שים שלום גי' ועוד ב
  .י'ל ואלקים דההין ואדנ"תמורותיה הנ' הויה וג

  ה'ו'יה
  ץ"ו מצפ"ד כוז"טדה

  י'אלף למד הה יוד מם אדנ
' י שהם ב'ם ואדנחילופים לאלוקי' חילופים כן תאיר הויה זו עם ג' הכונה כמו שהאירה הויה זו לג[

  ).ם"הרי] (בתי דינין ויתמתקו יותר
  



רד 

   ֹודַהּסק ֶלֵח דמְֹליל ִלִחְתַהי ְלאּוָרן ָהָמְּזן ַהַיְנִעְּב תבֹוּוׁשת ֲחיעֹוִדְי

ל ָכת ְלּוׁשן ְרַּת ִנ:ערֶטאְנַלל ַסֵאָרְׂשִי' ם רֵׁשְּב' םֶּׁשֶּל'ל ַהַעַבְל' הָעֵּדַה'ר ֶפֵס

ת ַנְּׁשת ִמֶמֱאת ָהַמְכָחק ְּבֵּסַעְתִהְלים ּוִּיים ַחִקלֱֹאק ֶּבֵבָּדִהים ְלִקְקֹוּתְׁשִּמַה

  .ְךיָלֵאר ָו"ת
 הּוָיִלֵא תילּוִצֲא תֶכֶּסַמְּב רּוְמָא ,)א"ח הדעה ספרו הקדמה( ',הָמָלְחַאְו בֹוְׁש םֶּׁשֶּל'ַה ןֹוׁשְל הֶזְו

 יוָדסֹו הֶּלַגְמ ה"הקב יןֵאֶׁש אָניְפִלאּו אָהֵמ "יוָאיֵרִל 'ה דסֹו" יבִתְּכ חַתָּפ ףֵסיֹו ןֶּב

 הָבָּכְרֶמ הֵׂשֲעַמּו תרֹוָּתְסִנ רַחַא ףֵדרֹו םִיַמָׁש אֵרְי אהּוֶׁש יִמ לָכְו .יוָאיֵרִל םִא יִּכ

 םֶהָל יןֵאֶׁש רֹוּדַה יֵמְכַח היֶזֵא לַע דאְֹמ ַּהֵמָּת יִנֲאַו ,תַעַּדַהְו הָמְכָחַה רַּקִע אהּוֶׁש

 קֶלֵח היֶזֵאְּב הָרֹוּתַה ְקֻדַּׁשת תַלֲעַמ תמּוְמרֹ לָּכ רַחַא רֶׁשֲא ,לָלְּכ הֶזָּב היָעִדְי

   .הָנָּלֻּכ לַע הָתְלָע רָּתְסִּנַה קֶלֵח הֵּנִה יָהֶקָלֲחֵמ

 תַנְּׁשִמ טָרְפִּבּו ,חֹוּכֹ יִפְל דָחֶא לָּכ םֶהָּב דמֲֹעַל הֶזָּב יםִקְסעֹוָה לָכְל תּוׁשְר ןָּתִנְו

 ןחּוְּתַּפְתִי הָאיָתִתְׁשִל יןִנְׁש הָאֵמ יתִׁשְבּו קיז וירא ק"זוהַּב ש"כמּו ,ְךיָלֵאָו ר"ת

 יםִּיַח יםִקלֱֹאֶּב קֵבָּדִהְל יםִקְקֹוּתְׁשִּמַה לָכְל תּוׁשְר ןַּתִּנֶׁש רַמלֹו הָצָר ',כּוְו

 םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵּכ .יאּוָרָּכ םֵּׁשַה תֶא ליטֹוִלְו סֵנָּכִל תֶמֱאָה תַמְכָחְּב קֵּסַעְתִהְלּו

י "ִרֲא ָהםֵׁשְּב 'אָיְנַּת'ל ַהַעַבְל ׁשֶדּקֹת ַהֶרֶּגִאְּבא ָבן מּוֵכְו[ .ערֶטאְנַלַס לֵאָרְׂשִי 'ר ידִסָחַה ןאֹוָּגַה

  .]הָמְכָחאת ַהת זֹֹוּלַגְל הָוְצִמר ּוָּת ֻמיםִנרֹוֲחַא ָהּוּלת ֵארֹודֹוְּב ֶׁשל"ז

ד ָחל ֶאל ָּככֹור ָיַהּזֹר ַהֶפֵסְו, הָלָּבד ַקמְֹלר ִלָׁשְפים ֶאִרְׂשיל ֶעִּגִמ :ק"ָהרמ

  .עָׁש ָרּוּלִפד ֲאמְֹלִל

ֵאין ָסֵפק ֶׁשֵאין ָראּוי ְלָאָדם ִלָּכֵנס ְּבָחְכָמה  )א"ג פ"ח(' בָרֱער ֶנאֹו 'ק ְּבִסְפרֹו" ָהרמןֹוׁשְל הְוֶז

ְוַאל ְּתִׁשיֵבִני ִמַּכָּמה ֶׁשָּלְמדּו קֹוֶדם ִלְזַמן ֶזה . ה ִויַטֵהר ַמֲחַׁשְבּתֹוזֹו ִאם לֹא ָנָׂשא ִאָּׁש

 ָצִריְך ְלַהִּגיעֹו ְלָפחֹות ִלְׁשַנת ָהֶעְׂשִרים ְּכֵדי ֶׁשַּיִּגיַע עֹוד. תִּכי לֹא ָּכל ַהֵּדעֹות ָׁשוֹו

 ,ּו ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ָהָאָדם ִלְׁשַנת ָהַאְרָּבִעיםְוַאף ִאם ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁש, ְלָפחֹות ַלֲחִצי ְיֵמי ַהִּביָנה

ת ַמָּדְקַהא ְּבָבן מּוֵכְו[ .ְוַהְרֵּבה ָעׂשּו ְּכַדֲעֵּתנּו ְוִהְצִליחּו, ֵאין ַּדֲעֵּתנּו ַמְסֶּכֶמת ָּבֶזה ִעָּמֶהם

   ].יםִעָּבְריל ַאם ִּגֶדה קֹוָלָּבַקיו ְּבָרּוּבת ִחר ֶאֵּבא ִח"ָרְּגַהֶׁש' ןָחְלֻּׁשת ַהַאְּפ'

ִחּבּור ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת  )ה, א(' רָקר ָיאֹו 'ק ְּבִסְפרֹו" ָהרמןֹוׁשְל הְוֶז

 ַאֲהַבת ַהֵּׁשם ִיְׁשָאֶבּנּו ִּכְׁשִאיַבת ָהֶאֶבן ַהּׁשֹוֶאֶבת ֶאת , ֶׁשִּמָּיד ֶׁשעֹוֵסק ְּבֶחְׁשקֹו,נַֹח

ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין , ו ְלַהָּצַלת ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ְוִתּקּונֹוַהַּבְרֶזל ְוִיָּכֵנס ֵאָלי

   .ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס



רה 

 קּוְּסַעְתִי אּלֶֹׁש הָלְעַמְל רָזְגִּנֶּׁש הַמ יִּכ בתּוָּכ יאִתָצָמ ,)הקדמה( 'הָּמַחר ַהאֹו'ר ֶפֵּסַה ןֹוׁשְל הְוֶז

 אָרָּד אֵרָּקִי ְךיָלֵאָו םָּׁשִמּו ,נ"רָה תַנְׁש םלּוְׁשַּת דַע בצּוָק ןַמְזִל הָיָה ילּוָגְּב תֶמֱאָה תַמְכָחְּב

 יםִּבַרָּב קּוְּסַעְתִּיֶׁש ַהֻּמְבָחר ןִמ הָוְצִמ היָרִצְיַל 'שַה תַנְּׁשִמּו ',כּוְו הָרֵזְּגַה ֻהְּתָרהְו הָאָרְתַּב

  .יםִּנַטְקּו יםִלדֹוְּג

 דמֹוְלִל אבָֹי ְךָּכ ְךֹוּתִּמֶׁש ,ַעֵדיֹו ינֹוֵאֶׁש יִּמִמ ּוּלִפֲא םָדָא לָּכִמ דמֹוְלִל םָדָאָה בָּיַחֶׁש נּוְדַמָלְו

 ּהָּב אָרְקִי הּוֵדְּמַלְּיֶׁש יִמ אֵצמֹו ינֹוֵאְו תֶמֱאָה תַמְכָח בֵהאֹוֶׁש יִּמֶׁש נּוְדַמָל ןֵּכ םַגְו ,ַעֵדֹוּיֶׁש יִּמִמ

  .ּהָּב הֶגֹוׁש אהּוֶׁש יִּפ לַע ףַא מֹוְצַעֵמ

  .הָלָּבד ַקמְֹלל ִלכֹוה ָיָלְעָמָו' ן כֶּבי ִמּוׂשָּני ֶׁשל ִמ ָּכ:'יםִּיַחף ַהַּכ'ַה

 ינֹוֵאי ֶׁש ִמ).ת תנינא פרשת שמות"ס עה"וכעין זה בח. ב"ה סקי"סימן קנ(', יםִּיַחף ַהַּכ'ן ַהֹוׁשְלה ֶזְו

ד מְֹלה ִיָלָּבַקד ְּב ָיין לֹוֵאי ֶׁשִמּו. הָלְעַמָו' ן כֶּבא ִמָקְוי ַּדּוׂשָנְו, הָלָּבד ַקמְֹלר ִלסּוי ָאּוׂשָנ

ן ֵכְו. יּוׂשָנְו' ן כֶּבל "ב זצקֹואְׁשַרי ֵמַתְּבַׁש' רְל' הָרֹוּתת ַהַגָהְנַה'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .רַהּזֹר ַהֶפֵסְּב

 ַקָּבָלהד ּוּמִלו ְל"ל מהרחים ֶׁשִאָנְּתַּב ֶׁש)קול אומר קרא(ל "ת זצֹוּיִלָּגְריג ַמעִלר ֶזֶׁשָא' ג ר"הרהא ֵמָבמּו

. רָּגֻביל ְמִגת ְלֹוּכַח ְלְךֶרין צֵֹאר ֶׁשַבל ָס"יַזִרֲאָהה ֶׁשָיָאה ְרֶּזִמּו, םָּיֻסיל ְמִגת ְּביֹוְה ִליְךִרָּצ ֶׁשיַעִפא מֹולֹ

ועוד , דין פנוי יחסיתכיון שהמוח ע, ויש אומרים שבזמננו עד גיל ארבעים יותר טוב ללמוד מאחרי גיל ארבעים(

  ).לא צריך לחתן ילדים וכדומה

  .הָלָּבַּקד ַהּוּמִלים ְלִּת ִעַעּבְֹק ִליְךִר ָצינּוֵמָי ְּבְךֵרְבל ַא ָּכ:ל"י זצִרּוּדי ַּכ"גרַה

ית  ֵּבֵאין ָצִריְך ִלְהיֹות ָאב) 'רנה'  עמ'יצחק דברי' ,' עמוד רמח'דברי דוד'(ל "י זצִרּוּדי ַּכ"גרק ַהַסן ָּפֵכְו

 ,דַבס ְל"שת ַהֹוּיִגד סּומְֹלִל ַעֵדיֹו ְו,םָמְּיַקְמת ּוכֹוָל ֲהַעֵדֹוּיי ֶׁשּוׂשָנ ְךֵרְבל ַאא ָּכָּל ֶא,יןִּד

ת ּוּייִמִנד ְּפּוּמִלְל יםִּת ִע לֹוַעּבְֹק ִליְךִרָצל ְוכֹו ָי,הֶלְגִּנים ַּבִעבּוְק יםִרעּוד ִׁשֵמלֹוְו

ה ָתְין ָהֵכְו ',ןֹוׂשן ָׂשֶמֶׁש'ל ַהַעל ַּב" זציִחָרְזן ִמֹוׂשָׂש ר"גַהת ַעה ַּדָתְין ָהֵכְו. הָרֹוּתַה

  .ל" זציִּבַעְרי ַׁשַכֳּדְרָמר "גל ַהם ֶׁשָּתֲעַּד

ה ָלָּבַּקת ַהַרֹוד ּתמְֹלים ִלִּדְקַהר ְלָׁשְפ ֶאנּוֵרדֹו ְּב:א"י שליטִקְצִלְּבש ֶּד"גרַה

   .ירִעיל ָצִגם ְּבַּג

ר ָׁשְפ ֶאנּוֵרדֹוְּב ).ב" אמור תשע תורני'המבשר'בשיחה לגליון (א "י שליטִקְצִלְּבש ֶּד"גרק ַהַסן ָּפֵכְו

ת ַצד ְקמְֹלי ִלִּתְלַחְתי ִהִמְצַעי ְּבִנֲאַו. ירִעיל ָצִגם ְּבה ַּגָלָּבַּקת ַהַרֹוד ּתמְֹלים ִלִּדְקַהְל

ב תּוָּכף ֶׁשַאְו. ל"י זצִּבַעְרי ַׁשַכֳּדְרי ָמִּבק ַר"ל הגהָּבֻקְּמל ַהֶצים ֵאִרְׂשיל ֶעי ִּגֵרֲחַא

, יםִקְספֹוס ּו"ַׁש ְּבסֹוֵרת ְּכאֹוּלַמ ְליְךִרָּצֶׁש, ם ָׁשְך"ַּׁשַבּו, ו"ן רמיָמד ִס"א יו"רמָּב

י ל ִמן ָּכל ֵּכַעְו. הֶז ָּבלּוֵּקה ֵהֵּבְרַהְו, ןָיְנִעה ָהָּנַּתְׁש ִהנּוֵתרֹודֹוְּב, יםִעָּבְריל ַאִגה ְּבֶיְהִּיֶׁשְו

ל אְֹׁשיו ִלָלין ָעֵא, הָלָּבד ַקמְֹלל ִלכֹוא ָיהּוב ֶׁשָבם ֵלתְֹבת ּוֶמֱא ֶּביׁשִּגְרַמף ּוֵאֹוּׁשֶׁש



רו 

. הָבֹוּט ַהְךֶרֶּד ַּבתֹוה אֹוֶחְנַי' ד ה"בס ּוה זֹוָרֹוד ּתמְֹל ִלׁשַּגִּיא ֶׁשָּלֶא, ין זֹוֵעה ֵמָלֵאְׁש

  .ע"שוי ַהֵקְלל ֶחל ָּכר ַעמְֹׁשיד ִלִּפְקַיְו

  .יםִדְּגַנְתִּמי ַהֵרְבִד ְליַחִּגְׁשל ַּת ַא:'רָסט מּוֶבֵּׁש'ַה

 ׁשֵיְו, ׁשרּוְד ִּבׁשֵיְו, הָרֹוּתי ַהֵטָׁשְפם ִּבָצְפל ֶחָּכם ֶׁשָדי ָאֵנ ְּבׁשֵי, )א יג"פ( 'רָסט מּוֶבֵּׁש'ן ַהֹוׁשְלה ֶזְו

יט ִּבל ַּתַאְו, יאִהם ַהַעַּפל ַּבֵּגְלַּגְתיו ִנָלָעה ֶּׁשַמי ִפל ְּכּכַֹה', כּוְו, תֶמֱא ָהְךֶרֶד ְּבׁשֵיְו, תאֹוָּיִרְטיַמִגְּב

ם ַעם ַּפָלעֹוה ָהֶזל ְּבֵּגְלַּגְתִה ְלָךיחּוִרְכם ַייֶהֵרְבִד ְלָךְּתַעים ַּדִׂשם ָּתִאְו', כּוים ְוִדְּגַנְתִּמי ַהֵרְבִד ְליַחִּגְׁשַתְו

  .םָלעֹו ָלאָתה ָּבל ֶזַע, דמְֹל ִלָּתְקַׁשָחה ֶּׁשל ַמַעם ֶׁשּוּׁשִמ. תֶרֶחַא

ת נֹוֲעה ַטָּמַכם ְּבָדָאי ָהֵנְבית ִלִּסם ַמ"ס ַה:היָרִצר ְיֶפל ֵסַע' קָחְצי ִיִרְּפ'ַה

  .הָרֹוּתת ַהדֹוסֹו ְּבקּוְּסַעְתא ִיּלֹת ֶׁשפֹוָּיֻזְמ

ה ֶאא רֹוהּוֶׁש ְּכקֵלָמא ֲעהּום ֶׁש"סַה )הקדמה(, היָרִצר ְיֶפל ֵסַע' קָחְצי ִיִרְּפ'ר ֶפֵּסן ַהֹוׁש ְלהֶזְו

ת יעֹוִנְמת ּוֹוּבה ִסָּמם ַּכֵרֹוא ּגז הּוָא, הָרֹוּתת ַהדֹוסֹון ְּבם ֵּכק ַּגסֲֹעים ַלִצם רֹוָדי ָאֵנְּבֶׁש

ת דֹוסֹו ְּבקּוְּסַעְתא ִיּלֹת ֶׁשפֹוָּיֻזת ְמנֹוֲעה ַטָּמַכם ְּבָדָאי ָהֵנְבית ִלִּסא ַמיד הּוִמָתְו, םָדָאָל

ים ִרָפְּסא ַּבָבן מּוֵכָּלן ֶׁשֵכָּתִיְו[ .מֹוה ְׁשָחְמין ִנֵאה ֶׁשָמקּו ְּתה לֹוֶיְהן ִיי ֵכֵדל ְיַעְו, הָרֹוּתַה

א א לֹהּוְו. ם"סת ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמְך"ֶמָסת אֹוְּד. ּוּלֻכְּיף ַוד סֹוַע, יתאִׁשֵרה ְבֵׂשֲעַמ ְּבְך"ֶמת ָסין אֹוֵאֶׁש

  ].הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנל ְּפ ֶׁשׁשֶרּׁשֹיא ַהִהאת ֶׁשּזֹה ַהָׁשָרָּפ ַלְךָּיַׁש

   . ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגָּבָלה:'ָחֵפץ ַחִּיים'ֶה

 ֵזֶכר ַצִּדיק 'ָחֵפץ ַחִּיים' ָאַמר ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְׁשלֹמֹה ְּבלֹוְך ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִמֵּׁשם ַרּבֹו ֶהְוֵכן

 ְמעֹוֵרר 'ָחֵפץ ַחִּיים'ְוָהָיה ֶה, ּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגָּבָלה ִּכי ֻרּבֹו ִמְדָרׁש ֶׁשַעל ִלּמ,ִלְבָרָכה

יוסף בן שלמה ' ר(. ְלֻכָּלם ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהּזַֹהר ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים

   ). יוסףמפוזין הוספות בנין

ס "ם שֶדד קֹוַמְלם ִייֹום ָול יֹוָכְּבה ֶׁשָנָּוַּכ ַה,ס"ש ְּבסֹוֵרא ְּכֵּלַמ ְי:'ל"ַחְמַר'ָה

  .רָּגֻביל ְמִגת ְלֹוּכַח ְלצֶֹרְךין ֵא ְו.הָלָּב ַקְךר ָּכַחַאְו

 ֵחֶלק ֵּבאּור ַהִּמְצֹות ְּכָבר ִהֵּנה .)י בסאן"מאמר דרך חכמה ואגרת לרבו הר( 'ל"ַחְמַר'ן ָהֹוׁשְלה ֶזְו

 ָאְמָנם ַעל ָּכל ָּפִנים לֹא ַיִּגיַע ',כּוְו ֶׁשהּוא ֶאְמָצִעי ְלִמְקֵרה ִמַּצד ַהַּמֲעֶׂשה ֶהְרִאיִתיָך

ּוד ֶׁשהּוא ַּגם ּמְּדַהְיינּו ַהִל, טֹוָבהִּכי ֶזה ֵיׁש ּבֹו ְׁשַּתִים ְל, ֶעְרּכֹו ְלֶעֶרְך ָהִעּיּון ֶּבֱאלִֹקּיּות

  .ְמָצִעי ַהּיֹוֵתר ָחָזק ְלַהָּׂשַגת ַהְּׁשֵלמּותּוַמהּות ָהִעּיּון ֶׁשהּוא ֶא, ֵּכן ִמְצָוה

 ס" ֶׁשִּיְלמֹד ָּכל ַהַּׁשְךְואּוָלם ֵאין ָצִרי.  ִעַּקר ָּכל ִעּיּונֹו ֶּבֱאלִֹקּיּות ָּכל ְיֵמי ַחָּייוָיִׂשים

ֶאָּלא , ָחְכמֹותם ְוַאַחר ָּכְך ַהִּמְדָרִׁשים ְוַאַחר ָּכְך ַה" ְוַאַחר ָּכְך ַיְתִחיל ְּבָהַרְמַּב,ְּתִחָּלה




