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  זצ"ל הסכמת הרה"ג המקובל כמוהר"ר ניסים פרץ 
  
  
  
  
  

  
  ב"ה יום רביעי בשבת ג' מרחשון תשס"ג

  
  

  המלצה 
  

ויהי אור",    - בבחינת "ויאמר ה' יהי אור    - אור יקרות וקיפאון    -ראיתי חמותי אור  
  משתמש אדם הראשון ורואה בו מסוף העולם ועד סופו. אותו האור שהיה 

כ"ה -כ"ה וזהו חנ"ו  -היא תיבת    - אור הגנוז מתגלה בנרות חנוכה ע"כ תיבת אור  
  אור הגנוז ככתוב בספרים.  -

  כל יום כפי  רשב"י ורמח"לואתא לידי קונטרס לימוד ממגלי רזיא 

דויד שלם הי"ו, שלם  ידי הרב  -כוחו לגלות האור הגנוז, ערוך בטוב טעם ודעת על 
  הוא ושלמה משנתו בשם:

  חנוכה"."תיקון 
כי הוא האומר דבר בעתו מביא גאולה   -ויהי רצון שיתפשט תיקון זה בישראל 

 לעולם. וגם אני בע"ה יזכני ה' ואומר תיקון זה בשעת הנרות הללו אכי"ר.  
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  זצ"להסכמת הרה"צ ראובן ישראל סלמן 

  

  או בו.ה זה השער לה' צדיקים יבו-ה יפתחו לי שערי צדק אבוא בם אוד

מכוון על מים צלולים אשר נתנו לכל צמא שנאמר: 'היגל 'וקורא 'השמח 'י
"הוי כל צמא לכו למים" ולית מיא אלא אורייתא. והנני להלל ולשבח לאל  
  חי אשר חלק מכבודו ליראיו ולחושבי שמו, ודלתי שמים פתח, וסודות תורתו 

  .גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך""ה  גילה כמאמר דוד המלך ע" 

  ונותוהובאו לפני גילי

  "תיקון חנוכה"

והנה מה טוב ומה נעים באותיות מאירות עינים, אשר המכוון בהם יזכה 
, בכל אחד מלילות  כהלכתולמשוך שפע רב מאל עליון ולתקן תיקון חנוכה  

סידורי תפלה  בכל יום התיקון הנצרך לו. וחזינו, כי נפלו טעויות רבות ב  -החג  
 שהורגלנו בהם משנים עברו, ועתה, עת דודים ומלאה הארץ דעה את ה' ית'.

והוא יתעלה וית' שמו הקדוש לעד ולעלמי עולמים, מינה שליח נאמן, את 
ץ ונאמן לעבודת ה' ית' אשר חקר, הי"ו ידיד נפש ותלמיד חרו  דויד שלםהרב  

כה את הרבים. אשריו בדק, כתב והביא לדפוס תיקון יקר וקדוש זה אשר יז
בין אלא ואשרי יולדתו. ונלע"ד שכל אדם שיכוון באלו הכוונות גם מבלי ה

בכוונת הלב, ובלבד שתהיה טהורה ואמיתית להוריד שפע רב לו ולמשפחתו  
שפיע עליו הקב"ה כל טוב, שפע ברכה ולכלל ישראל ויתן על כך דעתו, י

יבורא טבא, אבן והצלחה.ויה"ר שתהיה אסכמותא רבא מלעילא להאי ח
 יקרה ברישא דכתרא עילאה רישא דכל רישין. ויתיהיב לנא ולכלל ישראל
ובכללם לכלל העוסקין בתורה ובפרט לעוסקין בלימוד רזין עילאין לשם 

ומזוני ורפואה שלמה. ויתגדל ית', בני, חיי  בצניעות ואהבת ה' –שמים 
  ן ירושלים אכי"ר.ויתקדש שמיה ויזכנו להקביל פני גואל צדק ולחזות בבני

  
  

  ראובן ישראל סלמן
  ירושלים עיה"ק תובב"א
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  בשער המלך.
  

ְתַאו ֵקִני ַמִים" ישמחו השמים ותגל הארץ "ַויִּ ִויד ַויֹּאַמר ִמי ַיׁשְ   (שמואל ב' כג' טו')  ּדָ
 הדלקת נרות חנוכהגילוי האור הגנוז, בעת  ל  חזינא שלא נתקן עד עתה לימוד

נהרי שפע ורחמים מרובים מי"ג    יםמושפע  ן בהשעת רצו  ,החביביםהקדושים ו
ותישאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול, של . אפרסמונא לצאן קדשים

מקום  ,נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא
אל  כשכוי נגשתישלהבת. עמדתי מרחוק כמטחוי קשת מתוחה, ונחלי אש 

חבר בפעם הראשונה בין הזוהר ל ,דעתלאדם  חונןתחינה לב ,המלאכה
והוא בחינת  דא בשירותא -קדמאה לבוצינא קדישא רבי שמעון בר יוחאי 

 –לוצאטו    יםקדישא רבי משה חי  חסידאבוצינא  ל, וזוהר תנינא  צעזיווגי האמ
ה ֶאל ֲאחָֹתּה " בשירותא ודא סיומאדא זצוק"ל  ָ ְרּתָ ֶאת ַהְיִריעֹת ִאׁשּ ְוִחּבַ

ָרִסים ְוָהיָ  ּקְ ן ֶאָחדּבַ ּכָ ׁשְ  , לגלאה חכמה סתימאותרוויהו חד הוא ".ה ַהּמִ
על עמא ישראל  וןל ולאשראה ולהמשכת נהורא זהירא י"ג מכילי דרחמי

 ן. וכעלמאגילוי יחודו יתברך בלתכלית  ,שכינתא מעפרא אקמאל ,קדישא
 חיבור שני זוהרין לזוהר תנינא על הרמח"ל הקדוש בהקדמעט"ר הל נאמר

  :(אגרת ח' אגרות רמח"ל) לעילאין וז"
  

ח ָּפתַ י,  ָאתֵ א  ְמֵהיְמנָ ה  ְנִביאָ   ֵאִלָּיהּוא  ְוהָ 
 חּוָלָקְך ה ַזָּכאָ י, ַרּבִ י ַרּבִ ר, ְוָאמַ 

ת ְוֵלי,  ָלְך ן  ִמְתַּגִּלי ן  ִעָּלִאי ן  ָרִזי   ְּדֻכְּלהּו
ן ְסִתיִמין ַּתְרִעיל ְּדכָ , ִמַּקָּמְך ז ְּדִאְתְּגִני
  י.  אַּד וַ  ְלַגָּבְך ן ִמְתַּפְּתִחי

ֹ א ְּדַאַּייְלּתָ  חּוָלָקְך ה ַזָּכאָ  ת  ָעאלַ א ל
י  ּבֵ ב ְדִאְתֲחַר א ִמּיֹומָ א ַמְלּכָ י ַקּמֵ 

, ְּבִגיָנְך א  ַהְׁשּתָ ת  ְּדָעאלַ ה  ַּכּמָ א  ַמְקְּדׁשָ 
י רשב"י ִּבימֵ  א ַאֲחָר א ְּבִזְמנָ ר ּבַ 

 ַיְזִהירּום ְוַהַּמְׂשִּכיִלי"א. ַקִּדיׁשָ א ּבֹוִצינָ 

א, ּבָ א ְמֵהיְמנָ א ַהָּנִבי ֵאִלָּיהּוה ִהּנֵ 

י חלקך ַאְׁשֵר י, ַרּבִ י ַרּבִ ר. ְוָאמַ  חֶּפתַ 

שכל הסודות העליונים מתגלים לך, 

ואין נגנז ממך, שכל השערים 

  הסתומים נפתחים לפניך ודאי.

אשרי חלקך שהאיילה לא עלתה 

לפני המלך מיום שנחרב בית 

המקדש כמו שהיא עולה עכשיו  

, חוץ מזמן אחר בימי רשב"י בזכותך 

זהירו המאור הקדוש. והמשכילים י
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י, ְוַחְברֹוהִ ן רשב"י  ִאֵּלי,  יעַ ָהָרקִ ר  ְּכֹזהַ 
ד רשב"י  חַ  , ןְּתֵרים' ְוַהַּמְׂשִּכיִליל ' ֲאבָ 

א  ֲחִסיָד  ַאְנּתְ ד ְוחַ א, ַקִּדיׁשָ א ּבֹוִצינָ 
  א. ַחְבַרּיָ ר ְׁשאָ ה ְלַאְסָּגאָ א, ַקִּדיׁשָ 

ן  ָזֲהִרין ִּבְתֵרי "ָהָרִקיעַ ר ְּכֹזהַ  ַיְזִהירּו"
, יֵליּהִּד ר ַּבֹּזהַ ד ְוחַ ד חַ ל ּכָ ן, ִאֵּלי

א  ְוָד א  ֵׁשירּותָ א  ָּד   -  אֲחָד ה  ִמּלָ א  ְּדֹכּלָ 
ן  ִּבְזמַ ן ַּתְרִעיח ָּפתַ א. דרשב"י ִסּיּומָ 
א  ִזְמנָ י ַהאד עַ א ְּדהָ ן, ְסִתיִמי ַּדֲהוֹו 

ֹ א ֵמָעְלמָ ת ַאְסִּתימַ א ָחְכָמתָ  א  ְול
ן ִלְתֵרי אֹו ד ְלחַ א ֶאּלָ ת ִאְתַּגִליאַ 

י ַמא  .ןְרִעיּתַ ח  ָּפתַ ורשב"י    , אְּבִאְתַּכְּסיָ 
ק  ָנִפין ִמַּתּמָ י. ַוַּדא ְּדָרִקיעַ ן, ַּתְרִעי

, ָהָרִקיעַ ר ֹזהַ י ְּדִאְקֵר א ָּד  ִּדיָלְך ר ֹזהַ 
  ְנִהירּו י  ְּבַהאן  ִעיָּלִאין  ָרִזין  ְּכִלילָ ן  ְוַתּמָ 

ר ֹזהַ  ִּדיֵליּהר ֹזהַ ד ֲעִבי ּוֵביּהה, ִעָּלאָ 
ֹ א ָּד ר ְוֹזהַ ה, ַקְדָמאָ  ם,  ִאְׁשְּתִליא ל

ר ִאְתָנִהי ּוֵביּהק, ִּדְנפַ י ַמא ק ָנפַ א ּלָ אֶ 
ר  ֹזהַ ם ְּדַאְׁשִליא ַהְׁשּתָ ד עַ א ָעְלמָ 

א  ָּד ר ֹזהַ ד ִאְתֲעִבי ּוֵביּהה, ְלִאְתַּגָּלאָ 
א  ְלִאְתַחְּבָר ם ִיְׁשַּתּלֵ  ְּדֵביּהא, ִּתְנָינָ 

  ל.ְלִיְׂשָראֵ 
ם  ִאְׁשְּתִליה ַקְדָמאָ ר דֹזהַ א ּוִמַּׁשֲעתָ 

א  ְלִאְתַחְּבָר א תָ ְׁשִכינְ ת ַסְלקַ 
ן  ְסָדִריה ּוְלָהְלאָ ן ִמַּתּמָ , ְּבַבְעָלּה

ם, ְׁשִליא ְּבִתיּקּונָ ן ִמְסַּתְּדִרין ִעָּלִאי 
י.  ְּדִאְתַּגּלֵ ר ֹזהַ י ְּדַהאא ְּבִגיּלּויָ א ֹּכּלָ 

כזהר הרקיע", אלו רשב"י וחבריו. 

והמשכילים שניים אחד רשב"י אבל 

הקדוש, ואחד אתה החסיד  המאור

  .הקדוש המעלים שאר החברים

 יםזוהרהיזהירו כזהר הרקיע, בשני 

כל אחד ואחד בזוהר שלו,  האלו.

זה בתחילה וזה  -ד והכל ענין אח

רשב"י פתח השערים בזמן  בסיום.

אותו הזמן,  שהיו סתומים, שעד

החכמה נסתמה מהעולם ולא 

לתה אלא לאחד אלא לשניים נתג

אלו  .שעריםהורשב"י פתח  סתר,ב

 צאושערים? של רקיע בודאי משם י

זוהר הרקיע. נקרא הזוהר שלך 

ומשם כלולים סודות עליונים בזה 

זוהר שלו  ההאור העליון. ובו עשה 

הזוהר הראשון. וזוהר זה לא נשלם 

וציא, ובו הואר אלא הוציא מה שה

העולם עד עכשיו שנשלם הזוהר 

זוהר הנעשה זה  ולהתגלות. וב

השני, שבו יושלם להתחבר 

  לישראל.

ומהשעה שהזוהר הראשון נשלם, 

עלתה השכינא להתחבר בבעלה. 

מכאן ולהלאה. סדרים עליונים 

 מסתדרים בתיקון שלם,  הכל

גלה. התבגילוי של זה הזוהר ש
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א  ְלַאְתָקנָ ן ְסָדִרין ִיְׁשַּתְּלמּוד ְוכַ 
ן  ִיְתָּפְרקּו -  ְּדִאְצְטִריְך א ְּבִתיּקּונָ 

ֹ א ָּד ר ְוֹזהַ ם. ִליׁשְ א ּפּוְרָקנָ ל ָראֵ ִיׂשְ  א  ל
א יֹומָ ל ְּבכָ א ְּדהָ א, ֵמָעְלמָ ק ִיְתְּפסַ 
 ּוִמֵּניּה, ֲעֵליּהי ְוִּיְתַרּבֵ ף ִיְתַוּסֵ 

  ַוֲאִפילּו ל, ִיְׂשָראֵ  ֻּכְלהֹו ן ִיְתַּפְרְנסּו 
 ִמיֵּניּהן  ִיְתַּפְרְנסּוי  ִעיָּלאֵ י  ַמְלֲאכֵ   ֻּכְלהֹו 

י ְּדִתְסּגֵ א ֲעתָ ׁשַ ּובְ א. ְוַתּתָ א ֵעיּלָ 
ה ָמְלאָ י ּכִ ב "ִּדְכִתיא ְּבָעְלמָ א ָחְכְמתָ 

ל ִיְׂשָראֵ  ֻּכְלהֹו ן ְיהֹו ', ְוגֹו ה" ֵּדעָ ץ ָהָאֶר 
ם  ְלפּוד חַ ל ּכָ א, ַטֲעמָ  ֵּביּהן ַטֲעִמי

ר ֹזהַ א, ָּד א ְּכַגְוונָ  -' ְוכּו ִּדיֵליּהא ֵחילָ 
ן ִתיִנְׁשמָ א  ִרּבֹו ם  ִמִּׁשִּׁשיל  ָּכִלי א  ְיהֵ א  ָּד 

ח  ִיְׁשּכַ ד ְוחַ ד חַ ל ְוכָ י, ַוַּדא ל ְּדִיְׂשָראֵ 
, ְלֻכְּלהּול ָּכִלי א ְּתהֵ  ְוַאְנּתְ , חּוָלֵקיּה

', ְוכּו' ְוכּוא יֹומָ ל ְּבכָ  ִיְתַחֵּדׁש י ַוֲהכִ 
 ַּבֲהָדְך ל ְּדִיְׂשָראֵ ן חּוָלֵקיהֹו ה ַזָּכאָ 
  : בע"ד

ח  ָּפתַ י,  ָאתֵ א  ֲחִסיָד א  ְסבָ ם  ַאְבָרהָ א  ְוהָ 
, חּוָלָקְך ה ַזָּכאָ י, ַרּבִ י ַרּבִ  , רְוָאמַ 

'  ְוכּול"  ָּד ר  ֵמָעפָ י  ְמִקימִ ב, "ְּכִתי  ַּדֲעָלְך 
א  ֵמַעְפָר  ָלּהת ְּדַאִּקימַ א הּו  ְוַאְנּתְ ', ְוכּו

, ִּדיָלְך א ְּבִחּבּוָר  תְּדָׁשאַר א ְּבַׁשְעּתָ 
'  ְוכּוא ִּתְנָינָ א ַקִּדיׁשָ ר ֹזהַ א ָּד א ִחּבּוָר 
א  ְּבֵחילָ ד ִיְתֲעִבי ְיָדְך ל עַ א ְוֹכּלָ ', ְוכּו
ף יֹוסֵ ן ּבֶ  ּוָמִׁשיחַ , ִּדיָלְך ר ֹזהַ י ְּדַהא
ם ְוַהַּמְׂשִּכיִלי', ְוכּו' ְוכּוק ְּבֶצֶד  ִאיהּו

ן וכאשר יושלמו הסדרים להתק

ישראל  בתיקון שנצרך, יגאלו

גאולה שלמה. וזוהר זה לא יפסק 

שבכל יום יתווסף  ,מהעולם, וזה

ממנו יתפרנסו כל ויתרבה עליו, ו

ישראל ואפילו כל המלאכים 

העליונים יתפרנסו ממנו למעלה 

ובשעה שתתרבה        ולמטה.

"כי מלאה החכמה בעולם ככתוב 

וגו', יהיו כל ישראל  הארץ דעה"

כל אחד כפי  –ם ממנה טעם טועמי

חו וכו', כעין זה, זוהר זה יהיה כו

כלול משישים ריבוא נשמות 

ואחד  ישראל בודאי וכל אחד

ואתה תהיה כולל  ,ימצא בו חלקו

את כולם וכן יתחדש בכל יום וכו' 

וכו'. אשרי חלקם של ישראל 

  .בעולם הזה שעימך

בא,  אברהם סבא חסידאוהנה 

חלקך,  פתח ואמר, רבי רבי, אשרי

"מקימי מעפר דל" שעליך נכתב 

. ואתה הוא המקים לה וכו' וכו'

מהעפר בשעה שנמצאת בחיבור 

שלך, חיבור זה הזוהר הקדוש השני 

והכל על ידך יעשה בכוח  וכו' וכו'.

זה הזוהר שלך, ומשיח בן יוסף 

בצדק וכו' וכו', והמשכילים שהוא 
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  ְוַאְנּתְ א ְּבֵׁשירּותָ '. רשב"י ְוכּו ַיְזִהירּו
א  ְלַאְתְקפָ ן ְצִריִכי ְּדַתְרַוְיכּוא, ְּבִסּיּומָ 
  ן בע"ד: יכֹו חּוָלקֵ ה ַזָּכאָ ', ּוְוכ ' ְוכּו
ח ָּפתַ י, ָאתֵ א ְמֵהיְמנָ א ַרֲעיָ א ְוהָ 

א  ְמִׁשיחָ א ְּבַמְלּכָ י, ַרּבִ י ַרּבִ [ואמר], 
', רשב"י ְוכּו' ְוכּו " וָעָליה ְוָנחָ " בְּכִתי

ן  ְּתַתְּקפּו א ְּבִסּיּומָ  ְוַאְנּתְ א ְּבֵׁשירּותָ 
ף  ְּדִאּתֹוסַ א ֵחילָ ם ְלפּו א, ָּד ר ְּבֹזהַ 

ר ֹזהַ א תָ ְדִמיְּבקַ א ְּדהָ א. ְלֵעילָ 
א  ָּד א ּוְלִזְמנָ א, ָגלּותָ ם ְלפּו ד ִאְתֲעִבי

  .אּפּוְרָקנָ ם ְלפּו 
י  ֲהכִ א, ְלֵעילָ ר ֹזהַ ף ְּדַאְתִקיא ּוְכַגְוונָ 
 ָּכְך ן ְּבִגיא, ְלַתּתָ ן  ִּדיְלכֹו ר  ֹזהַ ן ִיְתְקפּו
 '.ְוכּו' ְוכּו ַיְזִהירּו

בתחילה ואתה  יזהירו וכו'. רשב"י

ריכים להתחזק וכו' בסיום, שניכם צ

  ה.חלקיכם בעולם הז וכו' אשרי

והנה רעיא מהימנא בא, פתח 

ואמר. רבי וכו'. במלך המשיח 

כתוב "ונחה עליו" וכו' וכו'. רשב"י 

בתחילה ואתה בסיום תתחזקו 

בזוהר זה, כפי הכח שיתווסף 

זוהר השבתחילה,    למלעלה. 

נעשה כפי הגלות, ולזמן זה כפי 

  הגאולה.

עלה, כך ק הזוהר למוכפי שיתחז
יכך לפיתחזק הזוהר שלכם למטה. 

  יזהירו וכו' וכו'.

 חיבור  מערכתממחשבת    ור דכיאמהקדמה    הוהובא.  ונתקן זה התיקון לכלל ישראל
  .לך ה' שי אביאקדוש זה,  

בטרם אפסע לאחורי, אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה, הגומל לחייבים טובות 
לפני מלך ציא תיקון כה יקר ונכבד. אעלה שיר ושבח שגמלני כל טוב, וזיכני להו

 איה אדיר אדירים, הכתר והכבוד לחי עולמים. לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים.
ותתקבל מנחתי   ,רחמיםרצון, שעת שתהה זו שעת  הלאיע רעווא מן קדם מלכא

ון לעילא, הכי יתקפון זהר דילכדא  וכגוונא דאתקיף זהר    ,לנר תמידכשמן זית כתית  
  ריב.ק  ובזמן  בעגלא שלמהיהיה פורקנא   אלתתא ולזמנא ד

  . יאהדונהי  לְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ְּתַאַחר", ַאל יאהדונהי ל"ְיֹהוָ 
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  חנוכה.  תיקון שורש
  

יקותיאל בן  של ר'  המפורסמת  אגרתו
תלמידו הנאמן של    -ליב מוילנה    ' החסיד ר

  היתה זו שהביאה לפרסומו  רבינו הרמח"ל
  : נכתב בהשל עט"ר הרמח"ל זי"ע. ו

"אך נימא ליה לאדוני אפס קצהו ובקיצור  
נמרץ. והנה עתה באתי על דברי תורה  
להודיע לאדוני איך שמתנה טובה נתן לנו  
הקב"ה מבית גנזיו, והוא כי יש כאן בחור  
אחד רך בשנים, בן כ"ג שנים קדוש יאמר  

י בוצינא קדישא איש  לו הרי הוא מורי ורב
כבוד שם כבוד הרב משה חי   ,ם אלקי

והנה ב' שנים וחצי שנתגלה לו   .לוצאטו
מגיד, מלך קדוש ונורא, והיה מגלה לו  
סודות נפלאות. אף כי קודם כשהיה בן י"ד  
שנים היה יודע כל כתבי האר"י בעל פה  
והיה נחבא אחורי הכלים ולא הגיד זה 

ם, והנה  הדבר אף לאביו ופשיטא לשום אד
שנתגלה [לי] על ידי   עצת ה' היתה זאת

  ה ואין כאן מקומו לכתוב הענין. סיב

והנה זה חודש ימים שאני משמש אותו  
אשרי עין שראתה    -ודולה מים חיים מבארו  

והוא ניצוץ   . זן ששומע כל זהו ואשרי א
. והרי שמונה חדשים  מעקיבא בן יוסף

שנתגלה לו מלאך קדוש ונורא, מסר לו  
ישיבה  דות וכמה דברים להוריד ההרבה סו

וה לו בהסכמת  של מעלה בכחם, וצי
הקב"ה ושכינתא לחבר ספר הזהר  
שקראוהו מן השמים 'זוהר תנינא' לתקון  

  .גדול הידוע אצלנו

וכך הוא הסדר: זה המלאך מדבר מתוך  
פיו, אבל אנחנו תלמידיו שלו איננו שומעים  
שום דבר. והמלאך מתחיל לגלות לו סודות  

לאליהו   ר"ום, ואחר כך הוא מצוה מ נפלאי
שיבא מיד, והוא בא ואומר סודות שלו,  

' שר הגדול, וגם רעיא  ט ולפעמים שבא מט
מהימנא, אברהם סבא, ורב המנונא סבא,  

וההוא סבא, ולפעמים מלכא משיחא ואדם  
  קדמאה.  

והנה כבר השלים חבור אחד על קהלת  
הפלא ונורא מאד, ועכשיו צוו עליו לחבר  

החזקה"  תקונים על פסוק "כל היד  שבעים  
גם כן על הדרך הנזכר  סוף התורה, והוא 

לעיל. וגם כתב ג' ספרים על התורה, וכל  
הג' ספרים רק על פרשת ויצא, והכול על 
פי הסוד הנורא מאד, והכל בלשון הזוהר.  
והוא יודע כל הגלגולים והתיקונים של כל  

  אדם, חכמת היד ופרצוף.  

נעלם ממנו. בתחילה  כלל הענין: אין דבר 
י תורה.  נה רשות לגלות לו רק סתר לא נת

ואין איש יודע,    - ועכשו מגלה לו כל דברים  
  רק אנחנו חבורה שלו.

וגם לי אמר סוד גדול לזה שנתגלגלתי  
לבוא לכאן ללמוד עמו, כי אין דבר בלתי  
  סיבה. וגם הגיד לי מנשמתי ותיקוני לתקן.  

'  ט מט  ורגיל הוא בפי רעיא מהימנא, ובפי
וקים עליו ועל שר הפנים לדרוש פס

הזוהר, ומדמה אותו בכל   ספר י בהרשב"
העניינים להרב רבי שמעון בר יוחאי ז"ל.  
כאשר לפי האמת הראה לכל, אשר לא  
זכה שום אדם לדבר זה מימות רבי שמעון  

אגרות מתוך (ע"כ.  "בר יוחאי עד עתה

  . רמח"ל)

  הרמח"ל בוצינא חסידא קדישא גילה 
ר'   חלקניצוץ נשמתו לתלמידו כי זלה"ה 
דימו אותו צדיקי ומלאכי  ולא בכדי  ,  עקיבא 
במספר רב של מקומות בזוהר תניינא  עליון  

  לרשב"י.  - ובתיקונים חדשים

לגבי שורש מקום נשמתו של רבינו ניתן  
להתחקות ע"פ מספר רמזים בספרו  

  : תיקונים חדשים
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קדמאה סבא דסבין פתח ואמר,  קם אדם  "
ע.  ר' ר' והמשכילים יזהירו כזוהר הרקי

בחילא דזוהר דא קדישא, דביה "והיה אור  
וכלא בחילא דהאי   הלבנה כאור החמה"...

זוהר קדישא ותיקונין אלין דילך. דבהו כתיב  
פקח עיניך וראה שוממותינו. אלין תרין  
עיינין. חד אתפקח בע' תיקונין דרשב"י  

דישא. ודא עינא ימינא לשיזבא  בוצינא ק
לין  לישראל בגלותא. עינא תנינא בע' א

דילך. ודא עינא שמאלא דאתפקח על  
נוקמין. כדין  אומין דעלמא לנטלא מנהון 

תיקונים חדשים (  ".פקח עיניך וראה שוממותינו 

  . )תיקונא שבעין -

בתיקון זה אומר מגלה האדם הראשון כי  
ובצד    ע' תיקונים של רשב"י שורשם בחסד

הימין ונחשבים כעין ימין, וע' התיקונים של  
בגבורות שבצד שמאל   הרמח"ל שורשם

ונחשבים כעין שמאל. אדה"ר מעמיד את  
י התיקונים באותה קומה אלא שזו  ב' ספר 

עין ימין וזו עין שמאל. ובאמת מבחינת  
הבל  שורשה מהשורשים נשמת רשב"י 

בבחינת כתף ימין, ואילו הרמח"ל הקדוש  
ניצוץ ר' עקיבא) שורשו מקין  (שהוא 

  בבחינת כתף שמאל.  

:  רבינו האר"יבונן בדברי ולייתר דיוק נת 
כי נשמות הצדיקים יש מהם שהם   ,"דע

מבחינת אור המקיף ויש שהם מן האור  
וכל אותם שהם מצד האור המקיף   הפנימי.

יש בהם כח לדבר בנסתרות וסודות התורה  
אלא  דרך כיסוי והעלם גדול כדי שלא יובנו  

והנה רשב"י ע"ה היתה    למי שראוי להבינם.
קיף ולכן היתה בה  נשמתו מצד האור המ

ורשן באופן שאף  כח להלביש הדברים ולד
אם ידרשם לרבים לא יבינום אלא מי  

לכתוב   תשראוי להבינם. ולכן ניתן לו רשו
ספר הזוהר ולא ניתן רשות לרבותיו או  
לראשונים אשר קדמו לו לכתוב ספר  

ת עם היות שודאי היו יודעים  בחכמה הזא 
וא  אבל הטעם ה  ,בחכמה הזאת יותר ממנו 

בהם כח להלביש הדברים כמוהו  שלא היה  
כו' ובזה  ו  'דיוחאי ידע  הבריה מה שנאמר ' וז

תבין גודל העלם ספר הזוהר אשר כתב  
רשב"י שאין כל מוחא ומוחא יכול להבין  

  . )פרשת משפטים -מאמרי רשב"י (". דבריו

נלמד שצדיק שנשמתו   מדברי קודשו 
את  מבחינת האור המקיף יזכה לכתוב 

  פרטות נמצא  יותרבורה. וסודות הת
יסוד. ולראיה,  בחינת שורשו תמיד תהיה ש

שורש נשמתו מיסוד דז"א  ש משה רע"ה 
דאבא הוריד את התורה שבכתב ושבע"פ  

כל חלקי  שבכל הבחינות והגילויים  ותכלל
הפרד"ס. רשב"י שגילה את ספר הזוהר,  

אמרו על רשב"י,  "  ורשו ביסוד דז"אש
כי גם    ...ישב"  -"עלית למרום שבית שבי"  

,  " הוא גילה אור היסוד הרבה בזוהר שלו 
ר' יהודה  כן . ו)פירוש הרמח"ל על נביאים(

    המשנה שורשו ביסוד דיעקב. נשיאה עורך  

כמו כן, נמצא שהזוהר הקדוש הוא בחינת  
זוהר הוא   - "יזהירו כזוהר הרקיע היסוד. 

פירוש הרמח"ל על (יסוד שמשפיע למלכות". 

  . )הכתובים

  הרמח"ל  רסמת שכתב באגרת המפו 
ר' בנימין הכהן זצקו"ל הרחיב   -לרב"ך 

  : עט"ר

"תיקון הזוהר הוא העולה על כולם. והנה 
כי כל  .סודו הוא הוא הפנימיות עצמו

הפשט בחיצוניות הוא, וכאשר כל ההנהגה 
על כן עיקר התיקונים   -עיקרו בפנימיות 

הוא הזוהר. ויותר בפרט אבאר הדבר. כי  
הטפה היוצאת מן   נת יבח הזוהר הוא דוקא 

, על כן נקרא זוהר הרקיע. וכבר  היסוד
נודע, שכל ההנהגה ע"י הזיווג היא, וכולה  
  נכללת בהשפעת הטפה. והנה כשיהיה
זכות, שהטפה הזאת תגיע בחינתה עד  

הנה כל הדברים   -למטה בעולם השפל 
יהיו מתתקנים על ידה תיקון גדול. כי בה 

רשב"י  נעשה הכל לכל הצדדין. והנה זכה 
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להמשיך תיקון זה,   האמצעילהיות הכלי 
ועשה הזהר. אבל האמת, שלא יצא אלא  
חלק אחד אור מאותה הבחינה, וזה לצורך  

אל וכל העולם בזמן הגלות.  מה שיקיים ישר 
אך התיקון האמיתי הוא שיהיה ענין זה קיים  
תמיד, שלא יפסק. כי כן ההשפעה תצא  
  חדשה, בסוד "חדשים לבקרים" כי זה סוד 
המן הבא בזכות משה, שהוא כללות הס'  

כלם ריבוא, וממשיך השפעת הזיווג בכח 
והנה אחרי הרשב"י עליו השלום  כאחד. 

י לא היה תיקון אלא  חזרה הס"א וסיתמה, כ
נעשים  הלשעה. וסוד הענין: כי התיקונים 

זה   - לפי ההכנה שנשלמה במקבלים 
יעמוד, כי נמשך מכח היות הדברים  

שלפי   ,ל יש פעמים בקבלתם כראוי. אב
תתגבר ההארה   -המדרגה המתעוררת 

העליונה, ומבלי הכנת התחתונים תתגבר  
ואז לא   ,ותעבור ותעשה הדבר ההוא

אלא   ,, כי תסתלק אחר כךתעמוד הרבה
שתיקונה ישמר לימים ארוכים להתגלות.  
והאות על זה: גדלות יציאת מצרים. ועל כן  

  הרשב"י נסתמו הדברים.   יאחר

ות הארות להאיר  הגיע מדרגואחר כך ב
נראו תקונים אחרים. עד שבא האר"י  
זלה"ה, ואז האירה הארה מבחינת ההארה  
  הראשונה, שהאירה בזמן הרשב"י עליו 
השלום. ואז ניתן לו לפרש דוקא ענין הזוהר  
של רשב"י עליו השלום, והוא שלמות  
הארה הראשונה...  ועתה ברצות ה' להיטב  

חדשה   לעמו רצה לגלות עוד אורה
מבחינת הזוהר גם כן, שהוא מהארת הטפה 

  .(אגרות רמח"ל)  כנ"ל. והוא בחסדו בחר בי"

בחינת הזוהר הוא הטיפה יוצאת מתוך  
היסוד. על כן, בוודאי וקל וחומר שהזוכים  
לגלות ולכתוב סודות התורה שורשם ביסוד  
והגילויים הם בבחינת טיפת היסוד. וכשם 

וא  שרשב"י שגילה את זוהר קדמאה ה
בחינת יסוד דז"א, נקבע ללא ספק כי גם  
נשמת הרמח"ל שורשה ביסוד ועתה שפיר  

ב  יועתה ברצות ה' להיט רו " להבין אומ 
לעמו רצה לגלות עוד אורה חדשה  
מבחינת הזוהר גם כן, שהוא מהארת הטפה 

  כנ"ל. והוא בחסדו בחר בי". 

נותר לברר היכן הוא יסוד זה. וכתב  עתה, 
האידרא   - ם בתיקונים חדשיהרמח"ל 

  : ישאקד

"קם סבא דסבין אדם קדמאה פתח ואמר,  
אר בציון  הנש"זכאה חולקך וכו'. עלך כתיב  

. דשאר  "והנותר בירושלים קדוש יאמר לו
בני עלמא בזמנא דנחתין לעלמא,  
מתפרשאן מאתר עלאה דלהון, כמאן  
דאזיל לאתר רחיק. אבל אנת אע"ג דאנת  
בעלמא, לית אנת מתפרש משכינתא כלל.  

גונא דמשה רעיא מהימנא, דאתמר ביה  כ
. ובתיקונין אלין  "ואתה פה עמוד עמדי"

כמה נהירו עלאה על ידך  יזכון ישראל ל 
  ". וכו'. קמו כלהו ואמרו בריך אנת וכו'

מגלה אידרת התיקונים החדשים כי עט"ר  
אינו נפרד כלל מהשכינה ומדמה אותו  
למשה רע"ה, שנקראת השכינה כלתו, והוא  

  דוכרא דילה.  בחינת יסוד 

ע"פ סדר השתלשלות הדורות, ניתן לראות  
ן יש הדרגה בבחינת היסודות וגילויהם ולכ

להניח ולחפש את שורש נשמתו של  
הרמח"ל מתחת ליסוד דיעקב ובצד שמאל  
בבחינת הגבורות  שכן הוא ניצוץ רבי  
עקיבא. וניתן לשער ולומר כי בחינת נשמתו  
  היא היסוד דיסוד דיעקב שאינו מתפרש 
מהמלכות, ושכינת עוזנו היא כלתו. ואולי  
ניתן לצרף סמך בב' רמזים. הראשון בשם  

יעקב לוצאטו זלה"ה, ובשם אשתו    אביו ר'
ציפורה. והשני, הוא יום הסתלקותו לגנזי  
מרומים יום כ"ו אייר שהוא גם יום האחד  
וארבעים יום לעומר שמקומו ע"ד הכוונות  

  ב"יסוד דיסוד" ובתיבת "קדושתך". 

ונתן מתנות  גבר עלינו חסדו יתברך  יכ
- נשמת רבינו הרמח"ל הקדוש ב באדם
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נשמה טהורה, זכה   –ניצוץ רבי עקיבא 
ר'  כתרי אותיות דמרצונו ית'  וגילה  וצרופה,  
בלא עלה . לאחר ז"ל שנים עלה עקיבא

  .ואיטמר נגנזו מטי 

  תיקון חנוכה. 

ומזוהר תניינא נותר    , יתומים היינו ועלה עשן
ושבעים תיקונים חדשים. ע'   מעט מזעיר

תיקוני הזוהר שגילה רשב"י זי"ע מיוסדים  
על הפסוק הראשון "בראשית ברא" והוא  

לצורך מה שיקיים ישראל  בחינת הראש " 
". ע' תיקונים  וכל העולם בזמן הגלות

חדשים נכתבו על הפסוק האחרון בתורה  
"ולכל היד החזקה" הם בחינת הסוף  

בב"א. וחזינו   צאו ישראל מהגלותובכוחם יְ 

שבעת הדלקת הנרות מתגלים י"ג ת"ד  
נהרי אפרסמונא, כל אחד בכל יום וביום  

וכן מצינו  השמיני מתגלים כל השאר, 
סידור האר"י כי יש  כוונות ההדלקה בב

לכוון בכל ליל מלילי החנוכה את המידה  
ואמת ויציב ונכון וצריך שבזמן    .והמיוחדת ל

ר  רו ההדלקה לעסוק בענין הת"ד כדי לע
ביתר שאת את גילויים "בבחינת דבר  
בעתו מה טוב" וע"כ חוברו ב' הפרקים  
מב' האידרות המגלים את ענייני הדיקנא,  
וחוברה עין ימין בעין שמאל, והחסדים  
בגבורות ונזדווגו ראש בסוף כדי לכלות 
קוצים מן השוק ולגלות הוד יקר תפארת  

אור פני מלך חיים.  
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  נרות חנוכה הטבתסדר 
  

  :לפני שישים השמן במנורה יבקש תפילה זו
  
  שעז

ִחינַ ֶלָעִתיד ָלֹבא ָיׁשּוב  כַֹח ַהּתֹוָרה  ּבְ ְשָחה ְלִיְשָרֵאל, ְוִיְהֶיה ֶזה ּבְ ת ֶשֶמן ַהּמִ
יִָּמים ָהֵהם  חּוד ּבַ סֹוד ַהיִּ ה ָלֶהם ּבְ ּלֶ ְתּגַ   ֶשּתִ

  

ַעל רֹאׁש  יֹוֵרדָהָיה ָחה ׁשֶ ֶמן ַהִּמׁשְ ֲהֵרי ׁשֶ  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד

ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֹוֵרד ַעל ַהָּזָקן" ֶּנֱאַמר ּבֹו "ַּכׁשֶ ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ׁשֶ 

ִיְׂשָרֵאל, ִהֵּנה אֹור ֶעְליֹון  ָהָיה ֵמִאיר ּתֹוְך ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשל  ָעה ׁשֶ ְּבׁשָ   קלג, ב),  תהלים(

ֹ עַ  ןמֶ ׁשֹוֶרה ֲעֵליֶהם, ּוַבֲעבּורֹו ֶנֱאַמר, "ְוׁשֶ  , ְוֶזה (ֹקֶהֶלת ט, ח)אְׁשָך ַאל ֶיְחָסר" ל ר

, (שמֹות כב, ל) ִּתְהיּון ִלי" , ּבֹו "ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁשָחה ִמַּצד ָחְכָמה ֶׁשהּוא ֹקֶדׁשַהִּמׁשְ 

מֹות הּוא ְקֵרבּות ַהְּנׁשָ ְׂשָרֵאל, ְוֵכן ָקְרָּבן לֹא ִנְמָצא ׁשֶ ַוֲהֵרי ֶזה ִנְסַּתֵּלק ִמיִ 

כג,   תהלים(ֶמן רֹאִשי"  ֶּנֱאַמר ּבֹו "ִּדַּׁשְנָּת ַּבׁשֶ ֶמן ֶזה ׁשֶ ׁ◌ּוב ׁשֶ ָּיׁשַעד ׁשֶ ָלה,  ְלַגֵּבי ַמעְ 

ק ּבֹו [אֹוִתּיֹות] "ִּכי ִּבי ָחׁשַ  בי"טֶמן הּוא ְוֶזה לֹא יֹוֵרד ֶאָּלא ַּבּתֹוָרה, ְוׁשֶ  ה)

  : יכוון  חודש כסלובִמי" ּו ִּכי ָיַדע ׁשְ , ַּבֶּמה ֶאָּלא "ֲאַׁשְּגֵבהצא, יד) תהלים(ֵטהּו" ַוֲאַפּלְ 

ִּנְגָלה ְּלָך ׁשֶ ֶׁשהּוא י' סֹוד ַהִּיחּוד ׁשֶ        ַהִאּהיְ ַהִיּהְו    :יכוון  חודש טבת ב       .ַוֹיָהַה ַיֹאָההַ 

ְּלָך, ֱאמּוַנת ִעַּלת ָּכל ָהִעּלֹות, ֶׁשָּבּה "ְוָהָיה ָלנּו ִלְהיֹות ַּתִּקיִפים ָּבֱאמּוָנה ׁשֶ 

יֹוֵרד ֶמן ֶזה , ּוִמָּיד ׁשֶ יא, ה)ישעיהו (זֹור ֲחָלָציו" ְוָהֱאמּוָנה אֵ זֹור ָמְתָניו ֶצֶדק אֵ 

, פט, כא)  תהלים(ְחִּתיו"  י ְמׁשַ ֶמן ָקְדׁשִ ְלַגָּביו, ֶשֶּנֱאַמר ּבֹו "ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי ְּבׁשֶ 

לֹו ֹּתַאר ֶמן ַיֲחזֹור , ְּבֶזה ַהׁשֶ )נג, בישעיהו (ַעָּתה "לֹא ֹתַאר ְולֹא ָהָדר" ּוַמה ׁשֶ 

ְּלָך ָאנּו ְמַקִּוים ֶּבֱאֶמת, ַּגֵּלה ֲאִמְּתָך ּוד ׁשֶ ּלֹו, ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ֲהֵרי ַלִּיחׁשֶ 

  ִליׁשּוָעְתָך ,, ו)תהלים( ְּתַאַחר" ַאל ײ לְיֹהוָ ְּבִיחּוְדָך, ְולֹא ֵנבֹוׁש, "
  .ײ לְיֹהוָ  ִקִּויִתי 

    

ֵאל
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  הראש אליה (למלכות).ובהדלקה אנו מושכים אור מ

  יכוון שהפתילה היא אות: 

  וָ 
  . שהוא שמן בא"ת ב"שָבָיְט כשתשים השמן תכוין בשם 

הרמוז בניקוד קמץ שבשם, ויתפשט אח"כ באריך,   ותכוון להמשיך השמן מנה"י דא"ק
  . "א שבשםבניקוד שב הורמוז ושורה על המנורה שניקודה שב"א  או"א וזו"ן,

  ָבָיטְ 
  הרומז לאמא עילאה המאירה           אהיה                    : מספרו  
  לב"ן    יוד הה וו הה             ניקודו:  ו  

  :הי וי' אותיות  גימ' חנ"ה דחנוכה, וחיבורם עולה ע"ג שהוא ס"ג 

  יוד הי ואו הי    אותיותו   יוד הי ואו הי

  שמן. ומקור ה המחשבהיה שהוא שם " פט"פ"ט של שם טפ גימ'יכוון שחנוכה 
  . ורש השמן הוא בזי"ת ש ו 

  יה"טפ"טפ משם  פ"ט גימ'חנוכה  שורש
     שמ"ן וז"ך = זית= ז"ך.   משם טפטפי"ה  י"ה- ויב  .י"בש"צ במ"ק =   .= ש"צ ן" שמ

  ש"צ גימ' =  שמן
  = ז"ך  י"השל טפטפי"ה  ועם,  י"ב =  במספר קטןש"צ 

שמן זית זך   סוד  = זי"תז"ך   שמ"ן

צורת הפתח כנגד הספירה 
 הח' שהיא הוד שבעבורה

  נוכהחיש ח' ימים ב    

בסוד טפח   -(אותיות)    אדני
  ששיעורו ד' אצבעות.

  דנוק' הוא הפתח.יסוד 
  נר חנוכה הוא במלכות 

מקומה למעלה מג' טפחים. 
נוק עומדת בנה"י דז"א וכל  
אחת היא טפ"ח שעולה מ"ה  

שמהן נעשות  –ב"ן 
 ומקומה סמוך הספירות. 

  טפ"ח (=אל אדני) לפתח  

  ואו הא    יוד הה וו ההיוד הא 
  יוד הא ואו הא    יוד הה וו הה
  יוד הא ואו הא    יוד הה וו הה

  טפ"ח  
  אל אדני 

  



19קהילת הרמח"ל    כהתיקון חנו

  

  יאמר לשם יחוד קודם הדלקת הנרותאחרי שישים השמן ויטיב את הפתילה  

  ִכיְנֵּתיהׁשְ ִריְך הּוא ּוּבְ  אם ִיחּוד קּוְדׁשָ ׁשֵ לְ  
  היחוד העליון בכח זיווגיכוון שיתעורר ויתגלה 

  יאהדונהי

  

א'
ר 

סד
  

  ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו
  ֻיאָההְויַהה

  ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו
  אְיהֹהיֵוההְ 

  

סד
ר 

  ב'

  ַיֲחָדא ֵשםלְ 
  ואו הא  -ּבְ   יוד הא

  

וד
יח

 /
 '
 ג
דר

ס
  

  ִליםׁשְ ִיחּוָדא ּבְ 
  אח"ד  ײ װיהו

 

ל ִיְׂשָראֵ ל ְּכלָ ם ְּבׁשֵ  אֹור א"ס ב"ה ַהְמָייְחָדם)(ֶׁשַפע  םְוֶנֱעלַ ר ָטִמיא ַההּוי ְיֵד ל עַ 
 ּה ְּבַבֲעלָ ה ָר ּוְלַחּבְ א ֵמַעְפָר א ְׁשִכיְנּתָ א ּוְלַאָּקמָ ְלַתְבָרא ֵּבית ֲאִסיָרא 

ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׁשה ִמִדְבֵרי סֹוְפִרים ְּבִׂשְמָחה ּו ָּבִאים ֲאַנְחנִהֵּנה  יאהדונהי
ִמְצָוה זּו ְּבָמקֹום ֶעְליֹון. ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך  ׁשֵר ֲחֻנָּכה ְלַתֵּקן ׁשֹ ְלַהְדִליק ֵנר 

ַעָּתה ֵעת ָרצֹון,  ֵהאיְ י ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ֵואֹלהֵ  ײנּו יֱאֹלהֵ  ײ לְיֹהוָ 
ה ַהְּמנֹוָר ן מִ ת ַהּיֹוְצאֹות ַהַּכָּונֹו ןּוִבְכָללָ  זֹוה ִמְצוָ  תַּכָּונֹול ּכָ  ִלְרצֹוְנָך ַוַּיֲעלּו
מנה"י  ְּבתֹוָכּה ַהִּנְמָׁשְך טפטפיה ָזְךת ַזיִ ן ּוְבֶׁשמֶ  . קְּדַעִּתיד ז"ת ְּכֶנגֶ א ֶׁשִהי

טְ ם ּוְבׁשֵ דא"ק.  יָ ת ְוָהאֹורֹום ּוִניַהִּתיק ְוִיְתַּפְּׁשטּו, ןמֶ ּׁשֶ ֵמהַ א ַהּיֹוצֵ  ָב
ה, ַלְּבִריאָ ת  ַהּיֹוֶרֶד ל  ְלָרחֵ ם  ּוִמּׁשָ   זו"ןואו"א  ו  א"אּובְ ק,  ְּדַעִּתי"ת  ְּבזם  ַהְּקדֹוִׁשי
ֹ  ְוִיָּׁשֵברּוי' ַהָּקלִ  ְויּוְכְנעּול ָּגדֹור ְּבאֹום ַהֲחָסִדי ְוִיְתַּגְּברּו  ק ִלינֹו יּוְכלּוא ְול
  .ּוְלַעְּכֵבנּו, המָ ְמאּו

ם לנה"י דז"א ָהרֹוְמִזים ְטָפִחיג' מה ְלַמְעלָ א ֶׁשהּו ַהָּנָחָתּהם ֹוְמק ּוְבֹכחַ 
ם ֶׁשהֵ ת מ"ה וב"ן (כ"א עולה טפ"ח) דנה"י דא"ק  ֶהָאַר   ְּבַהְדָלָקָתּה  ִתָּמֵׁשְך
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א ְּבִדיְקנָ ם ֶהָאָרתָ  ְוִתָּמֵׁשְךת, ָהעֹוָלמֹון ִּתיּקּו ְוֹׁשֶרׁשת ַהְּסִפירֹות ְיִציאַ ם ְמקֹו
ל ּכָ ר ְוַיֲחזֹום, ַהִּדיִני קּוְוִיְתַמּתְ ל, ָּגדֹור ְּבאֹוי ְּדַרֲחמֵ ן ְמִכילָ י"ג  ירּוְוָיאִ דא"א 

  . ּכּוַּלּהה ַהְּבִריאָ ן ּוִּתַתּקֵ ב, ַלּטֹוע ַר 
יאההויהה יאהלוההים י נ"ר ִיחּוֵד ד סֹוד ְּכֶנגֶ ן ַהְּמֻכּוָ "ר ַהּנֵ ת ַהְדָלקַ  ּוְבֹכחַ 

 ֶסד חֶ ֵצר נֹ ר"ת א מַהּיֹוצֵ ם נח"ל ׁשֵ  ּוְבֹכחַ  ה,ַּבְּבָרכָ ם ָהְרמּוִזי יאהדונהי
ם ָהֶעְליֹוִנים ַהָּפִניֶהָאַרת    ּוְבֹכחַ   ,הנּוּכָ חֲ ר  נֵ ַהְדִליק  לְ ֲאָלִפים, ְוִנְרָמז בר"ת  לַ 
ן ּויּקְּבתִ ה  ְלֵלאָ ן  ֶעְליֹוע  ֶּׁשפַ   ִיָּמֵׁשְךד,   למף  אל ד   למף  אל     מֹותֵני ׁשֵ ֵהם ׁשְ ׁשֶ 
  חנוכ"ה, נ"ר הָעׂשֶ תֵ וְ  לְלָרחֵ ה ּוִמֶמּנָ  נ"ר

ן מִ  ְואֹוָתנּום אֹותָ ר ְלָהִסיק ְּדַעִּתיז"ת  ִיְתעֹוְררּות ַהַּׁשְלֶהבֶ  ֲעִלַּית ּוְבֹכחַ 
 .'ְוֵנְלָכה ְּבאֹור הן,  ָהֶעְליֹוד  ַהִּיחּוד  ְּבסֹוב  ַלּטֹוע  ַר ל  ּכָ ר  ַמְחִזי  ִלְהיֹותֹות,  ַהָּגלּו
 ר ְּבאֹור ַהַחִּיים. ֶמֶלְך ַהַחִּיים ְלאֹוָלנּו ְּבאֹור ְּפֵני  ַוָּיֵאר ײ לְיֹהוָ ֵאל 
ה ַעּתָ ן ּכֵ ה, ַהּזֶ ן ִּבְזמַ ם ָההֵ ם ַּבָּיִמים ְּגדֹוִלים ִנִּסי ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעִׂשיתָ ם ּוְכׁשֵ 

 ְוַיֲעלּו ּוְתַּגְּבריִ וְ  ָיׁשּובּו - הִמְצוָ ת ַהְדָלקַ  ְּבֹכחַ ם ְוִגיּלּויָ  תָהאֹורֹות ְּבִהְתעֹוְררּו
  .ןָאמֵ ם עֹוָלִמית ְּגֻאּלַ ה ַעּתָ  ִלְגאֹוֵלנּו ְלָפֶניָךן ְלָרצֹו

ּוְלַתֵּקן ׁש◌ֵׂרׁש ִּמְצַוה זֹאת ְּבָמקֹום ֶעְליֹון, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות 
ָוה ז◌ׂאת ַע ְלֵהָעׂשֹוֵתנּו ַעל ְיֵדי ִמצְ ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו, ְוִתֵּתן ָּבנּו ֹּכַח ִויֹכֶלת ְוֵעֶזר ְוִסּיּו

ְפֵׁשנּו, רּוֵחנּו ְוִנְׁשָמֵתנּו ְּבָׁשְרָׁשּה ָהֶעְליֹון, ר נַ ּוְלַקּׁשֵ ְּׁשִכיָנה ִּכֵּסא ּוֶמְרָּכָבה לַ 
ּוְלַהְׁשִלים ָאָדם ָהֶעְליֹון ְוִאיָלן ָהֶעְליֹון, ּוְלַהְכִריַע אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְלַכף 

ית ָּתּה. ְלַבֵּטל, ְלַהְכִר ַרּבֹו ְוִׁשְפָחה ַּתַחת ְּגִבְר  כּות, ּוְלַהְכִניַע ֶעֶבד ַּתַחתזְ 
ְוִלְקֹרַע ָּכל ַהְּמִניעֹות ַהחֹוְצצֹות ֵּביֵנינּו ְלֵביְנָך ּוְלַהֲחִזיר ָּכל ָהַרע ַלּטֹוב 

ם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ּוְלַדְּבָקם ּוְלַגּלֹות ִיחּוְדָך ָּבעֹוָלם ּוְלַפֵּׁשט ֶאת ִּגּלּויֹו ַעל ִלּבָ 
 אִּדְקדּוׁשָ  ְכַלל ָהעֹוָלמֹות ה ּוְקֻדָּׁשה ְוֶׁשַפע לִ ָׁשְרָׁשם. ּוְלַהְמִׁשיְך ָטֳהָר ּבְ 

ּוִבְפָרט ַלֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ּוְלַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא ְוִיְהיּו ְּבֶחְדָוָתא 
ָני ַלל ִיְׂשָרֵאל. ְויִהי ֹנַעם ֲאדֹ ן ּוַמְלָאִכין ַקִּדיִׁשין ְוִלכְ ּוְׁשִלימּו, ְוֵכן ִלְכַלל ְׁשָמהָ 

  . ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.ָעֵלינּו ײֱאֹלֵהינּו 
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  להולכים בתמים ברכות ההדלקה

  שבברכהבכ"א מהימים בכוונת ההוי"ה  . ובפרטות מאירים י"ג המידותת"דכללות י"ג תיבות הברכה כנגד י"ג 

ה    אל ָּב֖רּוְך    המאירה בברכה ובמידת הרחמים בכל לילה יכוון בהוי"ה      רחום ַאָּת֥

    ײ  װֻ ֶיֻהוֶ   אל ׃ליל א

  ײ  װֻ ֻיֻהוֻ   אפיים ׃הליל   ײ  װֻ ְיֻהוְ   רחום ׃בליל 

  ײ  װֻ יּוֻהוּו  חסד ורב ׃וליל   ײ  װֻ ֹיֻהוֹ   וחנון ׃גליל 

  ײ  ּוװ יּוהּווּו       ואמת ׃זליל   ײ  װֻ ִיֻהוִ   ארך ׃דליל 

  .ונקה נושא עון, ופשע, וחטאה, לאלפים,  :ובכללה ײ װֻ ְיָהוֹ  נוצר חסד :ליל ח

  .ורב חסד   בינה ױ ָהעֹוָלם       אפיים יחיד בשליטה.  ֶמֶלְך          ארך  ײ ֱאֹלֵהינּו

  עון נושא ְוִצָּונּו     לאלפיםְּבִמְצֹוָתיו      נוצר חסדִקְּדָׁשנּו      אמתו ֲאֶׁשר

  ׃ נח"ל ר"ת   ונקה  ָּכהּונחֲ         וחטאה  רנֵ        ופשע ִליקְד הַ לְ      

  בכל לילה יכוון בהוי"ה המאירה בברכה                  ַאָּתה  ָּברּוְך 

  ײ  ◌ׂ װ וֹ ◌ֹׂיה  ׃הליל   ײ  װְיָהוֹ    ׃ליל א

  ײ  ְװ וְ ְיהְ   ׃וליל   ײ  ּוװיּוהּווּו   ׃בליל 

  ײ  װֶ וֶ ֶיהֶ   ׃זליל   ײ  װֻ וֻ ֻיהֻ    ׃גליל 

  ײ  װֵ וֵ הֵ יֵ    ׃ליל ח  ײ  ִװ וִ ִיהִ    ׃דליל 

  ִנִּסים     ָעָׂשהׁשֶ     ױ ָהעֹוָלם    יחיד בשליטה. מוכרח ו  ֶמֶלְך     ײ ֱאֹלֵהינּו
  ׃ַּבְּזַמן ַהֶּזה ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם

  בפעם הראשונה שמדליק מברך

   .ױ ָהעֹוָלם יחיד בשליטה.  ֶמֶלְך   ײ ֱאֹלֵהינּו ײ ◌ׂװ וֹ ◌ֹׂיה ַאָּתה  ָּברּוְך 

  ׃ ַהֶּזה   ַלְּזָמן  ְוִהִּגיָענּו  ָמנּויְ ְוִקי  ֶׁשֶהֱחָיינּו
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  ליודעי ח"ן לקהברכות ההד

  אל יסוד או"א.ָּב֖רּוְך 
  וישסו"ת.  לאו"א  >ונוק'  לא"א > "י ונוק' לע לזיווג חיצון:מכ"ע   להמשיך שפע

  איההיוהה  דחיצון פנימי  
  ההיוההאי  דחיצון חיצון  

  דאו"א וישסו"ת  >  ד דחג"תב"דחזיווג פנימי ל להמשיך השפע 

  איההיוהה
  ליסוד דאבא ויש"ס 

  

  וליסוד אימא ותבונה

  אלף הי יוד הי
  אלף הא יוד הא

  דטם דטם שיודטם דטם לף א

  
    

  דאו"א וישסו"ת  >דחג"ת  נה"יו וכן להמשיך שפע מזיווג חיצון דחג"ת
  .)ך"ברו = =קכ"ו ובצירוף מ"ו ל"ז י"ט(ולהמשיך מוחין דאותיות דג' מ"ב 

  ההיוההאי

    ח

  ד  ד

  

  ב
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ה   להמשיך שפע מזיווג פנימי דאו"א וישסו"ת  | רחום .חסד ַאָּת֥
  איההיוהה

  דחב"ד דחג"ת מיסוד ו
  עם ה' חסדים שבו       דאבא ויש"ס     

       

  

  

  ליסוד אימא ותבונה

 

  קמ"ג קנ"א וה"ח יורד השפע מיסוד אמא בה כלולים (מספר) עסמ"ב קס"א 
  דאימא ותבונה > ששם יש קס"א קמ"ג קנ"א וה"ג:   דטרת היסו למלכות ע 

                                  עטר' יסוד אימ' ותבו'   עם ה' גבורות שבה 

  

  ה' חסדים

  

  ה' גבורות

  
  

  מ"ב דע"ב ומילויו יורד     
 בקו הימין לחח"ן דזו"ן    

  ח
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  . וחנון  . תפארת ײ ְיה◌ָׂוװ

  ילהודה כפי הליהו"ה בניקב יכוון

לילה הכלולה ה כפי לאמא הארהות"ד דא"א הארה מז"ת דע"י ללהמשיך יכוון 
  ומשם ימשכו לנוק' םמכול

 ײ  װֻ ֶיֻהוֶ   אל   :ליל א'

  ײ  װֻ ְיֻהוְ   רחום   :'בליל 

  ײ  װֻ ֹיֻהוֹ   וחנון   :'גליל 

  ײ  װֻ ִיֻהוִ   ארך   :'דליל 

  ײ  װֻ ֻיֻהוֻ   אפיים   :'הליל 

  ײ  װֻ וּויּוהֻ   חסד ורב  :'וליל 

  ײ   ּוװוּויּוהּו  ואמת   :'זליל 
  

  ײ  װֻ ְיָהוֹ   חסד נוצר  :ליל ח'
  

  ליחוד נוצר ונקהיכוון  בליל ח'

  יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי 
  , כ"א מכללות כולם:ומכוחם יתגלו שאר ת"ד

  .לאלפים,   נושא עון,   ופשע,   וחטאה,   ונקה

  :יכווןילה בכל ל )  ימשיך מכאן(

  ק' הארת רג"לו נללהמשיך יכוון =  רג"ל

  יוד הי ויו הי,    אלף הי יוד הי
  : אהי"היהו"ה  (פשוט)   -יחוד א' דנח"ל   להמשיך הארתיכוון 

  יהוד יי הלף אי,    היו וי הוד י
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  ותבונה בה כלולים: להמשיך את השפע והמוחין מעטרת היסוד דאימא

  

  ה' חסדים

  

  ה' גבורות

  
  

  ואח"כ לתוך ז"א וממנו לנוק'.  > להיות מקיפים ע"ג רישא דז"אדים היור

  ב  ב וו ב בש יו
  יאהדונהי   יהוװ

  לדת"י דזו"ן  יורד בקו הימיןןמילויו  מ"המ"ב ד
  ד  ד  

  

  

  דזו"ן לבג"ה  יורד בקו שמאלי ומילויו מ"ב דס"ג.  ארך. גבורה ײ ֱאֹלֵהינּו

  ב    
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  .חסדורב  .בינה ױ ָלםָהעֹו  אפיים . יחיד בשליטה ֶמֶלְך 

  :ד' מיתות ב"ד
ט את גִּ ,  לעורר גילוי היחוד העליוןהריני בא   ֵ ם על לבם של ישראל  לּויֹו  ּוְלַפׁשּ ׁשֹוְרׁשָ   ולדבקם ּבְ
מוסר עצמי על יחוד  עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל, ו  פשי רוחי ונשמתיומקשר נ

דין.               וארבע מיתות בית   לשוב בתשובה שלמהקדושת שמך, ומקבל עלי ברצון מצות עשה  

  יוד הא ואו הא  יהוה  חטאנו, עוינו ופשענו לפניך. אנא בשם. רבונו של עולם 
  תמחול תסלח ותכפר לנו בכח: 

  יכוון היטב במסירת הנפש כי לפי עומק הכוונה כך עומק העלייה: 

  צ   -ו  א  ע"י  א  י  לייחד  : סקילה
  ק   -ו  ה  ע"י  ד  ה  לייחד  שרפה: 

  ר   -ו  י  ע"י  נ  ו  לייחד  הרג: 
  ש   -ו  ה  ע"י  י  ה  לייחד  חנק:

  ע"ג  נקרב ואהיהאש תכלת דמלכות תרד מלמעלה ו י וטהרניְפֵדנִ בכח ד' מיתות ב"ד 

    בטהרה  מזבחך 

  ָאָדם   : בבחינת 

  ּוְבֵהָמה  

  אלף הה יוד הה
  יוד הא ואו הא

  יוד הה וו הה

  נשמה
  רוח
 רמ"חקנ"א מ"ה וב"ן  =            נפש

  , אבריםרמ"ח   = וה זכרי,     דיםיגשס"ה   =  יה שמי   יטהרו   װֹהוָ יְ    בכחתֹוִׁשיַע 

  ב"ה וב"ש.    װְיֹהוָ   ואהיה כסא מרכבה ל  יאהדונהי   ש"ואתדבק ביחוד קבו

  

  בכח מסירת הנפש וטהרת רמ"ח אברים, מעלים ע"ב וס"ג שהם נל"נ ונשמתי מ"ן לזו"ן. 

  נשמה דנשמתי   

  ויו הייוד הי 

  נשמתי 

  יוד הי ואו הי

  

  יאהדונהי=  לזו"ן
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  ח העלת רפ" 

  ע"ב דב"ן:

  ע"ב דמ"ה:

  ע"ב דס"ג: 

  ע"ב:

  י יה יהו יהוה
  ר
  ק
  צ

  

   יהוה 

  ק ואותיות 

  להעלות את כל השפע לרום המעלות 

  

  ה' חסדים

  

  ה' גבורות

  
  

  

    ח

  ד  ד

  

  ב

 

  יחוד רום המעלות

  ע"ב דא"ק 

  יוד הי ויו הי

  ס"ג דא"ק   

  ו היאיוד הי ו

  ם זיווג

  איההיוהה
   

  
ם
ל
עו
ה

ך 
ל
מ
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והמשכת השפע לנוק'  מםא והחזרת המוחין למקוהורדת השפע ליסוד או"

  

  ה' חסדים

  

  ה' גבורות

  
  

    ח

  ד  ד

  

  ב

 

  

  לאלפיםְּבִמְצֹוָתיו     חסד נוצרִקְּדָׁשנּו      אמת ו ֲאֶׁשר

  עון  נושא ְוִצָּונּו

 

   ַהְדִליקלְ 

  ופשע                 

  

ת דנ"ר"ג' הויו  ימשכו מז"א"י דא"ק לז"א. ו ארות מנה להמשיך היכוון 
  (עה"כ) ע"ב ס"ג מ"ה = להדלי"ק

  יהאו וי הוד י                    יהיו וי הוד י
  אהאו וא הוד י

  ב"ן נוק' שהיא ל

 יוד הה וו הה

ך
ל
מ

 
ם
ל
עו
ה

 



29קהילת הרמח"ל    כהתיקון חנו

  

  וחטאה   רנֵ 
  

  ז"א ייחד עם להת ע"י ג' הווית שיומשכו לה תשתלם הנוק' ו
   ז"א ורהל       ה   ז"א ולא         אמא וז"א  

  יאהדונהי  היםלוהיאה  יאההויהה

  שהיא ריבוע אהיהמאמא  אור העליון  נח"ל וזאת ע"י המשכת  
  בהדלקה  תת בו כח לג' יחודי נ"רל -שהוא מ"ה ז"א ב

  ו האאהיה  א אה אהייוד הא ו  נחל =
  (=נח"ל)  פמומ"דב"ן ול"ו אותיות  -  דז"אלהמשיך שפע נח"ל 

  רחל: לנח"ל ד

   יוד הה וו הה  נחל =  

  יוד הה וו הה      הוהי  :ל"ו אותיות        
  הה הה   ואו ואו   הה הה    יוד ואו דלת

 

 ָּכהּונחֲ 

  :ונקה

  לאה ל חנ"ה כ"ומא  דאימס"ג והפשוט  הארה  ולהמשיך
 ותקרא  שהיא נקראת נר, כדי להאיר מזה הנר לרחל ברדתה לבי"ע

  נר חנוכה 

  יהוה  :כ"ו    יוד הי ואו הי := ס"ג חנ"ה
  
 

  לרחל.הנמשך  נ"רד יות  אות   ויכוון בהדלקה ליחוד

  יאהדונהי    יאהלוההים    יאההויהה  :כ"ה אותיות

  
  

  ולא יפסיק בדיבור כלל.  הנרותידליק את 
  אח"כ יברך את שאר הברכות:

 



תיקון חנוכה    קהילת הרמח"ל  30
 

  יסוד או"א.ָּב֖רּוְך 
  ת. סו"ויש  לאו"א  >ונוק'  לא"א > "י ונוק' לע לזיווג חיצון:מכ"ע   להמשיך שפע

  איההיוהה  דחיצון פנימי  
  ההיוההאי  דחיצון וןחיצ  

  דאו"א וישסו"ת  >  זיווג פנימי דחב"ד דחג"תל להמשיך השפע 

  איההיוהה
  ליסוד דאבא ויש"ס 

  

  וליסוד אימא ותבונה

  אלף הי יוד הי
  אלף הא יוד הא

  דטם דטם שיודטם דטם לף א

  
    

  דאו"א וישסו"ת  >דחג"ת  נה"יו וכן להמשיך שפע מזיווג חיצון דחג"ת
  .ך)"ברו = (=קכ"ו ובצירוף מ"ו ל"ז י"טיות דג' מ"ב ולהמשיך מוחין דאות

  ההיוההאי

    ח

  ד  ד

  

  ב
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ה    .חסד ַאָּת֥
  להמשיך שפע מזיווג פנימי דאו"א וישסו"ת 

  איההיוהה
  דחב"ד דחג"ת מיסוד ו

  עם ה' חסדים שבו       דאבא ויש"ס     

    

  

  

  ליסוד אימא ותבונה

  פע "ב קס"א קמ"ג קנ"א וה"ח יורד השמיסוד אמא בה כלולים (מספר) עסמ 
  דאימא ותבונה > ששם יש קס"א קמ"ג קנ"א וה"ג:   למלכות עטרת היסוד

                                  עטר' יסוד אימ' ותבו'   עם ה' גבורות שבה 
  ה' גבורות  ה' חסדים

  מ"ב דע"ב ומילויו יורד     
 בקו הימין לחח"ן דזו"ן    

  ח
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    ײ ָוװה◌ׂיְ 
  הלילהבתיבת יהו"ה שבברכה יכוונה בניקודה כפי 

  ײ   ◌ׂװוֹ ◌ֹׂיה  'הליל   ײ   װְיָהוֹ   ליל א' 

  ײ   ְװ וְ ְיהְ   'וליל   ײ   ּוװוּו ּויּוה   'בליל 

  ײ   װֶ וֶ ֶיהֶ   'זליל   ײ   װֻ וֻ ֻיהֻ    'גליל 

  ײ   װֵ וֵ הֵ יֵ    ליל ח'  ײ   ִװ וִ ִיהִ    'דליל 

  : נ"ריחוד ב' דיכוון להמשיך הארת 

  י   יםהה   או  וי  ל  הוד א  י
  ותבונה בה כלולים: להמשיך את השפע והמוחין מעטרת היסוד דאימא

  ה' גבורות  ה' חסדים

  ואח"כ לתוך ז"א וממנו לנוק'.  > היורדים להיות מקיפים ע"ג רישא דז"א

  ב  ב וו ב בש יו
  יאהדונהי   יהוװ

  לדת"י דזו"ן  יןיורד בקו הימןמילויו  מ"המ"ב ד
  ד  ד  
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  דזו"ן לבג"ה  יורד בקו שמאלי ומילויו מ"ב דס"ג   גבורה    ײ ּוֱאֹלֵהינ

  ב    

  

  . בינה ױ ָהעֹוָלם יחיד בשליטה ֶמֶלְך 

  ד' מיתות ב"ד:
ט את גִּ ,  לעורר גילוי היחוד העליוןהריני בא   ֵ ם על לבם של ישראל  לּויֹו  ּוְלַפׁשּ ׁשֹוְרׁשָ   ולדבקם ּבְ
מוסר עצמי על יחוד  ל ישראל, ו עם נפש רוח נשמה של כל ונשמתי רוחיפשי ומקשר נ

קדושת שמך, ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה וארבע מיתות בית דין.             

  יוד הא ואו הא  יהוה  חטאנו, עוינו ופשענו לפניך. אנא בשם. רבונו של עולם 
  תמחול תסלח ותכפר לנו בכח: 

  עומק העלייה: כי לפי עומק הכוונה כך מסירת הנפש יכוון היטב ב

  צ   -ו  א  ע"י  א  י  לייחד  : סקילה
  ק   -ו  ה  ע"י  ד  ה  לייחד  שרפה: 

  ר   -ו  י  ע"י  נ  ו  לייחד  הרג: 
  ש   -ו  ה  ע"י  י  ה  לייחד  חנק:

  ע"ג  נקרב ואהיהאש תכלת דמלכות תרד מלמעלה ו י וטהרניְפֵדנִ בכח ד' מיתות ב"ד 

    בטהרה  מזבחך 

  ָאָדם   : בבחינת 

  ְבֵהָמהוּ   

  אלף הה יוד הה
  הא יוד הא ואו

  יוד הה וו הה

  נשמה
  רוח
 קנ"א מ"ה וב"ן  =  רמ"ח          נפש
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  , אבריםרמ"ח   = וה זכרי,     גידיםשס"ה   =  יה שמי   יטהרו   װְיֹהוָ    בכחתֹוִׁשיַע 

  ב"ה וב"ש.    װְיֹהוָ   ואהיה כסא מרכבה ל  יאהדונהי   ש"ואתדבק ביחוד קבו

  ו"ן. וס"ג שהם נל"נ ונשמתי מ"ן לז וטהרת רמ"ח אברים, מעלים ע"ב הנפש מסירתבכח 

  נשמה דנשמתי   

  יוד הי ויו הי

  נשמתי 

  יוד הי ואו הי

  

  יאהדונהי=  לזו"ן
  

  
  העלת רפ"ח

  ע"ב דב"ן:

  ע"ב דמ"ה:

  ע"ב דס"ג: 

  ע"ב:

  י יה יהו יהוה
  ר
  ק
  צ

  

   יהוה 

  ק ואותיות 

  השפע לרום המעלות להעלות את כל 

  

  יםחסדה' 

  

  ה' גבורות

  
  

  

    ח

  ד  ד

  

  ב

 

  
ם
ל
עו
ה

ך 
ל
מ

 
  

ם
ל
עו
ה

ך 
ל
מ
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  יחוד רום המעלות

  ע"ב דא"ק 

  יוד הי ויו הי

  ס"ג דא"ק   

  ו היאיוד הי ו

  זיווגם 

  איההיוהה

  

  

והמשכת השפע לנוק'  הורדת השפע ליסוד או"א והחזרת המוחין למקומם

  

  ה' חסדים

  

  ה' גבורות

  

  

    ח

  ד  ד

  

  ב

 

  

   

ך
ל
מ

 
ם
ל
עו
ה
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  ָעָׂשהׁשֶ 
  ם ז"ת דעתיק עתה מתעוררי 

  להחזיר כל רע לטוב. תנו מן הגלות ולהסיר אותם ואוויכוון 

עם   כ"ו-ומ ,של כוונת חנ"הג ס"ד מייא"י   ל היוצאים"ב' את ז"ת דע"י בלהמשיך הארו
  (הם חנ"ה כ"ו שנמשכו ללאה): אותיותיו והכולל 

 .והכולל הוהי  :אותיותהוה י= אל       יה ואוי ה ודי = אל

 :הש"שע ש"ע שלרין דא"א הרמוזים   נהו ש"ע  יתמלאו ומכחם  

 אלף למד      אלף למד
 
  ן לאה וממנה תתוקן רחל הרמוזות וק י לתולהמשיך הארת הפנים העליונים דא"א 

  ש"השעשם אלהים ומילואו שעולה ב

  אלף למד הי יוד מם  אלהים  
  

   ִנִּסים
שהוא   ההודהמתקן את הרמוז בשם מ"ה, התיקון של חנוכה שהוא בנצח  השליםל יכוון

ובזה תוסר העורלה המחפה  היורדים ביסוד,  נ' חסדים הםש  , ויתגברו החסדיםבאדני
  . העל היסוד ומונעת את ירידת החסדים

  בנצח והוד    אדני א  ואו ה איוד ה	= יםנס

	.בינה נ' שעריהכולל יסוד 	= יםנס 	

  ַּבְּזַמן ַהֶּזה: ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם
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  :יף ברכת שהחיינוביום הראשון מוס

  ו"א.יסוד אָּב֖רּוְך 
  וישסו"ת.  לאו"א  >ונוק'  לא"א > "י ונוק' לע לזיווג חיצון:מכ"ע   להמשיך שפע

  איההיוהה  דחיצון פנימי  
  ההיוההאי  דחיצון חיצון  

  דאו"א וישסו"ת  >  דחב"ד דחג"תזיווג פנימי ל להמשיך השפע 

  איההיוהה
  ליסוד דאבא ויש"ס 

  

  וליסוד אימא ותבונה

  ף הי יוד היל א
  אלף הא יוד הא

  דטם דטם שיודטם ם דטלף א

  
    

  דאו"א וישסו"ת  >דחג"ת  נה"יו וכן להמשיך שפע מזיווג חיצון דחג"ת
  .ך)"ברו = (=קכ"ו ובצירוף מ"ו ל"ז י"טולהמשיך מוחין דאותיות דג' מ"ב 

  ההיוההאי

    ח

  ד  ד

  

  ב
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ה    .חסד ַאָּת֥
  וישסו"ת להמשיך שפע מזיווג פנימי דאו"א 
  איההיוהה

  "ת דחב"ד דחגמיסוד ו
  עם ה' חסדים שבו       דאבא ויש"ס     

    

  

  

  ליסוד אימא ותבונה

  מיסוד אמא בה כלולים (מספר) עסמ"ב קס"א קמ"ג קנ"א וה"ח יורד השפע 
  דאימא ותבונה > ששם יש קס"א קמ"ג קנ"א וה"ג:   למלכות עטרת היסוד

                                  ותבו'  וד אימ' עטר' יס  עם ה' גבורות שבה 
  ה' גבורות  ה' חסדים

  מ"ב דע"ב ומילויו יורד     
 בקו הימין לחח"ן דזו"ן    

  ח
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  א   יה   נאו  ו  ד  אהוד א   י         תפארת  ײ  ◌ׂװוֹ ◌ֹׂיה
  ותבונה בה כלולים להמשיך את השפע והמוחין מעטרת היסוד דאימא

  

  םה' חסדי

  

  ה' גבורות

  
 

  ואח"כ לתוך ז"א וממנו לנוק' > א דז"אמקיפים ע"ג רישהיורדים להיות 

  ב  ב וו ב בש יו
  יאהדונהי   יהוװ

  לדת"י דזו"ן  יורד בקו הימיןןמילויו  מ"המ"ב ד
  ד  ד  

  

  

  דזו"ן לבג"ה  יורד בקו שמאלי ומילויו מ"ב דס"ג   גבורה    ײ ֱאֹלֵהינּו

  ב    
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  . בינה ױ ָהעֹוָלם טהיחיד בשלי ֶמֶלְך 

  ד' מיתות ב"ד:
ט את גִּ ,  לעורר גילוי היחוד העליוןהריני בא   ֵ ם על לבם של ישראל  לּויֹו  ּוְלַפׁשּ ׁשֹוְרׁשָ   ולדבקם ּבְ
מוסר עצמי על יחוד  עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל, ו  פשי רוחי ונשמתיומקשר נ

וארבע מיתות בית דין.             קדושת שמך, ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה  

  יוד הא ואו הא  יהוה  חטאנו, עוינו ופשענו לפניך. אנא בשם. בונו של עולם ר
  תמחול תסלח ותכפר לנו בכח: 

  יכוון היטב במסירת הנפש כי לפי עומק הכוונה כך עומק העלייה: 

  צ   -ו  א  ע"י  א  י  לייחד  : סקילה
  ק   -ו  ה  ע"י  ד  ה  לייחד  שרפה: 

  ר   -ו  י  ע"י  נ  ו  לייחד  הרג: 
  ש   -ו  ה  ע"י  י  ה  לייחד  חנק:

  ע"ג  נקרב ואהיהאש תכלת דמלכות תרד מלמעלה ו י וטהרניְפֵדנִ בכח ד' מיתות ב"ד 

    בטהרה  מזבחך 

  ָאָדם   : בבחינת 

  ּוְבֵהָמה  

  אלף הה יוד הה
  יוד הא ואו הא

  יוד הה וו הה

  נשמה
  רוח
 קנ"א מ"ה וב"ן  =  רמ"ח          נפש

  , אבריםרמ"ח   = וה זכרי,     םדיגישס"ה   =  יה שמי   יטהרו   װוָ הֹ יְ    בכחתֹוִׁשיַע 

  ב"ה וב"ש.    װְיֹהוָ   ואהיה כסא מרכבה ל  יאהדונהי   ש"ואתדבק ביחוד קבו

  

  בכח מסירת הנפש וטהרת רמ"ח אברים, מעלים ע"ב וס"ג שהם נל"נ ונשמתי מ"ן לזו"ן. 

  נשמה דנשמתי   

  יוד הי ויו הי

  נשמתי 

  יוד הי ואו הי

  

  יאהדונהי=  לזו"ן
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  חהעלת רפ"

  ע"ב דב"ן:

  ע"ב דמ"ה:

  ע"ב דס"ג: 

  ע"ב:

  י יה יהו יהוה
  ר
  ק
  צ

  

   יהוה 

  ק ואותיות 

  להעלות את כל השפע לרום המעלות 

  

  ה' חסדים

  

  ה' גבורות

  
  

  

    ח

  ד  ד

  

  ב

 

  

  יחוד רום המעלות

  ע"ב דא"ק 

  יוד הי ויו הי

  ס"ג דא"ק   

  ו היאיוד הי ו

  גם זיוו

  איההיוהה

  
ם
ל
עו
ה

ך 
ל
מ

 
  

ם
ל
עו
ה

ך 
ל
מ
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והמשכת השפע לנוק'  והחזרת המוחין למקומם הורדת השפע ליסוד או"א

  

  ה' חסדים

  

  ה' גבורות

  

    ח

  ד  ד

  

  ב

 

  

  בז"א  ו"= חיינ  ה""פ אהיד 'אלהים חיים', מוחין דאימא  (לבושי) משכת ה  ֶׁשֶהֱחָיינּו
  ת"ת דאימא 
     אהיה

  דאימא  נו"ה

     אהיה
  דאימא  יסוד

     אהיה
  דאימא  מלכות

  אהיה
  

ֶהֱחָיי   י דאו"א הרמוזים בג' נ"ו (ו' כ"ח)' מוחין מנה"וכן להמשיך ג  יעָ   נּומָ יְ ְוִקי  נּוׁשֶ   נּוְוִהּגִ
  מלובש דאבא  כ"ח נצח

  דאימא נצח כ"ח ב
  ,דוהי י  ,יוד ויו דלת

  ויו יוד ויו,      הי יוד

  אלף למד פא, הי יוד,
  יוד ויו דלת,    הי יוד

  
  

  דאבא מלובש  כ"ח יסוד
  דאימא  יסודכ"ח ב
  ,דוהי י  ,תיו דל יוד ו

  ויו יוד ויו,      הי יוד

  אלף למד פא, הי יוד,
  יוד ויו דלת,    הי יוד

  דאבא מלובש  כ"ח הוד
  דאימא  כ"ח הודב

,דוהי י   ,יוד ויו דלת
ויו ואו ויו,       הי יוד

אלף למד פא, הי יוד,
יוד ויו דלת,    הי יוד

ך
ל
מ

 
ם
ל
עו
ה
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  ז"א במוחין ג'   - רי"והם   ָמנּויְ ְוִקי

  יָענּוְוִהּגִ 

  .(פשוט דכ"ח דלעיל)=ג' ההויות  ע"ח = נוּ עָ יִהּגִ וְ   

  יהוה    יהוה     יהוה      מאימא  
  עם ב' כוללים = י"ב אותיות שבג' הויות. ָענוּ יְוִהגִּ   

  יהוה    יהוה     יהוה      מאבא  
  

  ויכוון שעתה הגיעו ו' כ"ח שבג' נ"ו לז"א 
  

  דאבא מלובש  חנצ כ"ח
  נצח דאימא כ"ח ב

  ,דוהי י  ,ויו דלתד יו
  ויו יוד ויו,      הי יוד

  אלף למד פא, הי יוד,
  יוד ויו דלת,    הי יוד

  
  

  דאבא מלובש  כ"ח יסוד
  דאימא  כ"ח יסודב

  ,דוהי י  ,יוד ויו דלת
  ויו יוד ויו,      הי יוד

  למד פא, הי יוד,אלף 
  יוד ויו דלת,    הי יוד

  דאבא מלובש  כ"ח הוד
  דאימא  כ"ח הודב

,דוהי י   ,ו דלתיוד וי
ויו ואו ויו,       הי יוד

אלף למד פא, הי יוד,
יוד ויו דלת,    הי יוד

  
  , ומתפשטים בחג"ת דז"א  ַלְּזָמן

  . ליסוד דנוק'אח"כ ו ׃ַהֶּזה
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  :(לא השמש) יאמר את הברכות  שסייםאחר 

  מספר הנרות.  כלל  כנגדנוסח ל"ו תיבות  

יָת ת, ֶׁשָעשִֹ ְוַהִּנְפָלאֹו ַהִּנִּסים ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות,  לעַ  ַהָּללּו ָאנּו ַמְדִליִקין  ֹרתַהּנֵ 
ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ְיֵדי ֹּכֲהֶניָך ַהְּקדֹוִׁשים. ְוָכל ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה, ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ֹקֶדׁש.  

  ַעל ְׁשֶמָךלִ  ְלהֹודֹות יְּכֵד  אֹוָתם ִּבְלָבד.ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. ֶאָּלא ִלְר ְוֵאין 
  ְויׁשּועֹוֶתיָך: ִנֶּסיָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  

  
  ויש שנהגו להגיד את הנוסח הארוך: 

ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרַקן, ְוַעל ַהְּגבּורּות, ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות,   ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ָאנּו ַמְדִליִקין
ַעל ְיֵדי   -ֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה  ֲאבֹויָת לַ ְוַעל ַהֶּנָחמֹות, ֶׁשָעשִֹ   ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות 

ָּללּו ֹקֶדׁש ֵהם. ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ֹּכֲהֶניָך ַהְּקדֹוִׁשים. ְוָכל ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה, ַהֵּנרֹות הַ 
  ְוַעל  יָךִנּסֶ  ַעל ְלְׁשֶמָך ְלהֹודֹות יֵד ּכְ  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד.

  ׃ְוַעל ְיׁשּועֹוֶתיָך ִנְפְלאֹוֶתיָך  
  

ד׃ ֭  ִמְז֡מֹור ִׁשיר־ֲחֻנַּכ֖ת ַהַּבִ֣ית ְלָדִוֽ א   ײ לָ וָ הָ ֲאֽרֹוִמְמָ֣ך ָי ֹֽ ִני ְול י ִדִּליָת֑ ִּכ֣
י׃ יַ  ְיַב֣י ִלֽ ְחָּת ֹאֽ יָך וַ  ײ לַ ַו֥ הַ ִׂשַּמ֖ ֶל֗ ִני׃ֱאֹלָה֑י ִׁשַּוְ֥עִּתי ֵא֝  ײ  לֵ וֵ֗ הֵ יֵֽ  ִּתְרָּפֵאֽ

יֶ ֱעִל֣ הֶֽ  ִני ִמָּיֽ ְרִדי ֽבֹור׃ ַזְּמ֣רּו ַלֽ ִּייַת֗ י חִ֝ ֣ הֶ יָת ִמן ְׁש֣אֹול ַנְפִׁש֑ יו ְו֝הֹו֗דּו    ײ  לֶ ֶו ֲחִסיָד֑
י ְלֵזֶ֣כר ָקְדֽׁשֹו׃ ַגע ִּכ֤ ֶקר ִרּנָֽ   ֶר֨ ִכי ְוַלֹּב֥ ין ֶּב֗ ֮ ַחִּי֪ים ִּבְר֫צֹו֥נֹו ָּבֶ֭עֶרב ָיִל֥ ֲ֭אִני  ה׀ ְּבַאּפֹו ׃ ַוֽ
הְ  ם׃ְלִו֑י ַּבל ֶאּ֥מֹוט ְלעֹולָֽ ָאַמְ֣רִּתי ְבׁשַ  י עֹ֥  ײ לְ וְ֗ ְיֽ ַהְרִר֫ ֱעַמְ֪דָּתה ְלֽ ז  ִּבְרֽצֹוְנָך֮ ֶהֽ

ל׃ ֵאֶל֣יָך י יִתי ִנְבָהֽ יָך ָהִי֥ ְרָּת ָפֶנ֗ י  ײ ◌ׁל◌֣ ◌ׂו◌ׂה ◌ִׂהְסַּת֥ ֹדָנ֗ )  לִ ִהוִ֗ ִי֝ (ֶאְקָר֑א ְוֶאל ֲא֝
ַצע ּבְ  ײ ל ׁשָ֥ ֶאְתַחָּנֽ ן׃ ַמה ֶּב֥ י ֶא֫ ֮ ְּבִרְדִּת֪ ָך׃  ֲהיֽ  ַחתָדִמי ֹוְדָ֥ך ָעָפ֑ר ֲהַיִּג֥יד ֲאִמֶּתֽ
֥ הֻ ְׁשַמע יֻ  י׃ ָהַפְ֣כָּת ִמְסְּפִדי֮   ײּו לְוָחֵּנִ֑ני יּ֝והּו֗וּו ײ לֻ ֻו ֵיה ֹעֵז֥ר ִלֽ הֱֽ

ִני ִׂשְמחָֽ  י ַוְּֽתַאְּזֵר֥ ְחָּת ַׂשִּק֑ י ִּפַּת֥ ם  ָכ֭בֹוד  ׀ ְיַזֶּמְרָך֣   ה׃ ְלַמַ֤עןְלָמ֪חֹול ִל֥ א ִיֹּד֑ ֹ֣   ְול
֥ ְיהֹ                           י  ײ לָו ֹלַה֗ ָּך׃  ֱא֝   ְלעֹוָל֥ם אֹוֶדֽ
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  בקשה מבורא עולם שכשם שהדלקנו את הנרות כך יאיר לנו את נרו של בן ישי בב"א 

  שלתפילה 
ַכת  ִחיַנת ַהְמׁשָ ָמה ְלתֹוְך ּבְ ׁשָ ִחיַנת ַהּנְ ְרצֵ ַהּגּוף ִהיא ֲעבֹוָדה ּבְ ּקּון ַהּנַעֲ תיַהּנִ ה ַע"ְי ַהֲעָלַאת ֵנר , ְוַהְינּו ַהּתִ ׁשֶ

ִמ  ְזמַ ה ַעּתָ יד. ּתָ עָ ה ַהזֶּ ר ָהאוֹ ן ֵמֵעיר ֵמִאיר ַהנֵּ ת ַהְדָלקַ ן ּבִ יה ְלׁשָ ׁשִ ה ּוְמַבּקְ אּולָ ת אֶ ם ַקּלָ ְצִחיּ ת ְוֶהָאַר ה ַהּגְ   תוּ ַהּנִ
  

יק  ְלָהִאיר ָהאֹורֹות ּוְלַהְדלִ ֲהֵרי ֶׁשֶמן ִמְּמָך יֹוֵצא  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד
רֹות ּתֹוְך ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּלָך, ּוַבֲעבּור ֶׁשֶמן ֶזה ֶׁשּלֹא ִנְגָרע ֵמֶהם ֲאִפילּו ֶרַגע ּנֵ הַ 

אֹור ְנָׁשָמה,    , ֵנר ֶזה ּגּוף,י לא, יח)לש(מֶאָחד, ֶנֱאַמר ַּבְּׁשִכיָנה "לֹא ִיְכֶּבה ַּבַּלְיָלה ֵנָרּה"  
ִּביַע ְלָכל ְוֶזה ָמזֹון ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ּוַמשְֹ ֹוֵרד ְּבתֹוָכם ֶׁשּלֹא ּפֹוֵסק, ֶׁשֶמן ֶעְליֹון י

, ּוַבֲעבּור ֶזה ִצִּויָת אֹוָתנּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש "ְלַהֲעלֹות ֵנר ָּתִמיד"  ים קמה, טז)לה(ת ַחי ָרצֹון"  
ֶרְך,  ֶזה ַהֶּד  ְרׁשּות ְלַהְראֹות ִיחּוְדָך ּבְ ֲאָבל חּוץ ִמֵּבית ַהִּמְקָדׁש ֵאין ָלנּו ,כז, כ) שמות (

ְוסֹוד ַהָּדָבר ֵאין ָקְרָּבנֹות ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ֶׁשֲהֵרי ַהִּיחּוד ֶׁשְּלָך ִנְסַּתֵּלק ְלַמְעָלה,  
, ִעם ָּכל ֶזה, ֶׁשֶמן ֶזה לֹא ָּפַסְקָּת  טו)מה,  והיע ש(יֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ָאֵכן ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר" 

ֶמן ֶזה, ִנְפָסק ְלַגְמֵרי הּוא ְוַחָּייו, ֲאָבל "ִּדַׁשְנָּת ַּבֶׁשֶמן ֶּמּנּו ׁשֶ ֶּמּנּו, ֶׁשִּמי ֶׁשִּנְפָסק מִ מִ 
נוּ  -ַעָּתה  ,. ָלֶכןים כג, ה)לה(ת רֹאִׁשי"  ּלָ ּוא  ֶׁשה ֲהֵרי ְלָך עֹוֵמד ְלַהְדִליק ֵנרֹות ׁשֶ

ַּגֶּלה ָעֵלינּו  ן ֶׁשִּתתְ , ַּבְּזמַ ה)נשה אשל רה שידמת עילפל תה ג' שכרן ב(מ'ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי' 
  ְּבִיחּוְדָך. ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ְלִיחּוְדָך ָאנּו ְמַקִּוים ֶּבֱאֶמת, ֲעֵננּו ַּבֲאִמַּתת ִיחּוְדָך,

  . ײ  לְיֹהוָ   ִקִּויִתי  ִליׁשּוָעְתָך ,ע, ו) יםלה(ת  ְּתַאַחר" ַאל ײ  לְיֹהוָ "   
  

  : זמור ז' פעמים)(מנהג הבא"ח לומר המ מזמור "יושב בסתר" יאמר

י ִיְתלֹוָנֽ ן׃ ַּד֗ ל ַׁש֝ ֭יהוָ  יֵֹׁ֭שב ְּבֵסֶ֣תר ֶעְל֑יֹון ְּבֵצ֥ ר ַלֽ י   ײ לֹאַמ֗ י ּוְמֽצּוָדִת֑ ַמְחִס֣
י  ֹלַה֗ בֶ  ֶאְבַטח־ּֽבֹו׃ֱא֝ יְלָך ִמַּפ֥ח ָי֗קּוׁש ִמֶּד֥ י ֣הּוא ַיִּ֭צֽ ׀ ָיֶ֣סְך ָלְ֭ך    ְּבֶאְבָר֨תֹו ר ַהּֽוֹות׃ִּכ֤

ַחת־ְּכָנָפ֣יו ּתֶ  ֵחָר֣ה ֲאִמּֽתֹו׃ְוַתֽ ץ ָי֥עּוף   ְחֶס֑ה ִצָּנ֖ה ְוֹסֽ ֵח֗ א־ִת֭יָרא ִמַּפַ֣חד ָלְ֑יָלה ֵמ֝ ֹֽ ל
ם׃ ֶפל ַיֲֽהֹ֑לְך  יֹוָמֽ ִים׃ִמֶּ֭דֶבר ָּבֹא֣ ֳהָרֽ ֶטב ָיׁ֥שּוד ָצֽ ֶּק֗ ל ִמִּצְּדָך֨  ִמ֝ ֶלף ּו  ִיֹּפ֤ ְרָבָב֥ה  ׀ ֶא֗

יָך ֶל֗ ֑ ָך ֵא֝ יִמיֶנ א ִיָּגֽׁש׃  ִמֽ ֹ֣ ק ְּבֵעיֶנ֣יָך  ל יט ְוִׁשּלֻ   ַר֭ ה׃ַתִּב֑ י־ַאָּת֣ה ְיהָו֣ה    ַמ֖ת ְרָׁשִע֣ים ִּתְרֶאֽ ִּכֽ
ְל֗יֹון ַׂשְ֣מָּת ְמעֹוֶנֽ ָך׃  י ֶע֝ ֣  ַמְחִס֑ א־ְתֻאֶּנ֣ה ֵאֶל ֹֽ ָך׃ ל ֳהֶלֽ ב ְּבָאֽ א־ִיְקַר֥ ֹֽ ַגע ל   יָך ָרָע֑ה ְוֶ֝נ֗

י ַמְ֭לאָ  יָך׃ִּכ֣ ְׁשָמְרָ֗ך ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ ֑אּוְנָך ֶּפן־ִּתֹּג֖ף ָּבֶאֶ֣בן  ִים ִיּׂשָ ַעל־ַּכּפַ֥  ָכיו ְיַצֶּוה־ָּלְ֑ך ִל֝
ָך׃ ס  ַרְגֶלֽ ְך ִּתְרֹמ֖ ין׃  ַעל־ַׁשַ֣חל ָוֶפֶ֣תן ִּתְדֹר֑ יר ְוַתִּנֽ י    ְּכִפ֣ יִּכ֤ הּו  ֵט֑ ָחַׁ֭שק ַוֲֽאַפּלְ   ִב֣ ַׂשְּגֵב֗ הּו ֲא֝

י׃ ע ְׁשִמֽ י־ָיַד֥ ִני  ִּכֽ ַחּלְ   ִיְקָרֵא֨ י ְבָצָר֑ה ֲא֝ הּו ִעּֽמֹו־ָאֹנִכ֥ ֶאֱעֵנ֗ הּו׃׀ ְוֽ ֲאַכְּבֵדֽ הּו ַוֽ ֶרְך ָיִ֭מים    ֵצ֗   ֹא֣
י׃ ַאְׂשִּביֵע֑הּו   הּו ִּביֽׁשּוָעִתֽ   ְוַ֝אְרֵא֗

ֵאל
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  שמירה לומר אחרי הדלקת הנרות ז' פעמים פסוק: סגולה ל 

  ְנֵנהּו:ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה 
  

  וונות ע"פ מחזור הרמח"ל עמ' קמ"בכה

  רגלי המרכבה שהם או"א זו"ן בסוד   –ד' ע"ב: סוד התחזק ד' חיות המרכבה 
  ד' י' שבו. -בשורשם העליון שהוא ע"ב דא"א מ  -כסא נושא את נושאיו  

  שורשם עיקר המרכבה הוא שיורו הענפים את

  ד' פעמים ע"ב = ע"ב רי"ו. 
  

  .   ע"ב ד"ויסע". הי ויו הי דוי אברהם.     חסד הנקשר בשורשו 

  שהוא הרע. סוד שורש ישראל הגובר על שורש אומות העולם

    ,להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם, ויתוקן העולם על ידי זה רצון  ת שע עתה

  יהם.שישראל ישלטו וכל האומות משועבדים תחת

 ח' תיבות כנגד ד' דרחל וד' דלאה.  ּוְבֵכן 

עליונות (=ע"ח) שבמזל העליון הח' 'נוצר חסד' דדיקנא  ת ג' הויולהוריד הארת 
  דא"א.   ע"ח = ובכ"ן = מזל"א.

  יהוה יהוה יהוה

  א) ללאה בבחינת שמאלו תחת לראשי.   

  .יוד הי ויו הי -ב) ל  

וָ     .האל ָךִׁשמְ .  חכמה. שין דלת יוד ׁשִיְתַקָּד    ײ װְיֹה◌ֹ
  'דני א -ד'היה שבבינה המאירים בה' אל"ף א-ובכח ה' אל"ף ד

  ך   פ   צ  נ  מ                     
  היהא  היהא   היהא  היהא  היהא  
  דני א  דני א  דני א  דני א  דני א  
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  יתמתקו ש"ך דינים שהם ה' די"ן דאדנ"י בהן המלכות בבחינת נע"ר = ש"ך 

  דניא   דניא    דניא   דניא  דניא

  י המלכות בכח ה' אלפין הממתקים ה' די"ן  ים דינומתמתק

  י   אדני   אדנ  אדני אדני   אדני   

ַעל ִיְׂשָרֵאל      שיודע מלכותו בעולם, ויתגלה בהתחזקה    ײ  ֱאֹלֵהינּו
  יראתו  סשתכנובראשונה    מזה ימשכו תיקוני העולם,  רחל (שהן שד"י שבתפילין) ו  ַעֶּמָך

  לתקן עולם במלכות שד"י. תעבדו לו.ית' בלב כל ברואיו ויש          

  אלף הה יוד הה  ר"ת אעיע

  אלהים לך =ס"ת ול 
  
  
  

  ע"ב ד"ויבא".     .ויו הי ייוד היצחק.     גבורה הנקשר בשורשו  

  מ"ב תיבות. בירור העולם בסוד היחוד שיתגלה להמשיכו לרצונו. 

  ּוְבֵכן 

'נוצר חסד' דדיקנא  להוריד הארת ג' הויות עליונות (=ע"ח) שבמזל העליון הח'
  דא"א.   ע"ח = ובכ"ן = מזל"א.

  יהוה יהוהיהוה 

  א) ללאה בבחינת ימינו תחבקני.   

  .יוד הי ואו הימספר     יוד הי ואו הי ב) לע"ב דס"ג׃  

 מנצפ"ך  מנצפ"ך  למתק הדינים מעל ישראל הרמוזים באותיות הסופיותָך  ְּד ֵּתן ַּפחְ 

  , האומות בתחתוניםמלכות, ויפול פחד ויראה על  (=תן פחדך). אחד בבינה דבריאה ואחד ב

וָ  , רו כלם האמת וישתעבדו לקדושת מלכותו יכי , שבעליוניםשריהם על ו  װ ְיֹה◌ֹ
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בגילוי   שבעולם העשיה  ל ַמֲעֶׂשיָךּכָ ַעל  ײֱאֹלֵהינּו  ײ

אלהים    בעולם הבריאה, על  ל ַמה ֶּׁשָּבָראתָ ּכָ ָך ַעל  תְ ֵאימָ וְ   השליטה בעשיה.

ִיְׁשַּתֲחוּו וְ   לעבודתךימשכו האומות ל ַהַּמֲעִׂשים ּכָ ָך אּוִייָר וְ  אחרים.

ֵיָעׂשּו ֻכָּלם וְ    ויקבלו שפע מהקדושה ולא מס"מרּוִאים.  ּבְ הַ   לּכָ   ָפֶניָךלְ 

מכח שעבודם לישראל האחוזים ביחוד ימשך לאומות תיקון שהם   ֲאֻגָּדה ֶאָחת  

 ַלֲעׂשֹות  ים הנכללים בשורשם  בשורשם ע' נפרדים, יתקשרו ע"י הע"א סנהדרין כענפ

  כל רצון האומות יהיה לעשות רצון ה' וי הרצון שבתכלית גיל ָךנְ צֹוְר    חודויתגלה הי

וָ ֶׁשָּיַדְענּו  דפנמיות וחיצוניות בלי פלונית. מלכות ֵלָבב ָׁשֵלםּבְ   װְיֹה◌ֹ

שאע"פ שעתה נראה שכאילו ח"ו הרע שולט אין זה    ײ  ֱאֹלֵהינּו  ײ

 הההנהגֶׁשַהִּׁשְלטֹון    ך ואין ח"ו ב' ראשויות ואין עוד מלבדו וע"כ  אלא ברשותו יתבר

.  בלבד, וכשיעלה ברצונו יאבד את הרע לגמרי, ובזאת השליטה יתקן עולמוָפֶניָך לְ 

   בסוד עקידת יצחק  גבורה נכלל בחסדָך ּוְגבּוָרה ְד יָ ּבְ   חסד נכלל בגבורה ֹעז

  ל ַמה ֶּׁשָּבָראתָ ּכָ  ַעל נֹוָרא מלכות שלים ִׁשְמָךוְ ִּביִמיֶנָך. 

  ׃ משפיע מבריאה ולמטה למשרתים  

  ע"ב ד"ויט" תיקון ישראל.    .ו היייוד הי ובשורשו ת הנקשר יעקב. ת"

  כ"ח תיבות כנגד כ"ח אותיות מילוי דמילוי דמ"ה. 

גם ישראל אינם מגיעים לתכלית מעלתם.   - חלקיועד שהעולם כלו אינו נתקן בכל 
אז יירשו ישראל מעלתם    -ו וישלוט הטוב ויכפה הרע כראוי  בעולמית'    תגלה מלכותושת כ 

בסוד שורש ישראל הגובר על שורש אומות העולם, ואז ישראל ישלטו  ת בשלימו 
  וכל האומות משועבדים תחתיהם. 
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  ּוְבֵכן 

עליונות (=ע"ח) שבמזל העליון הח' 'נוצר חסד' דדיקנא  ג' הויות להוריד הארת 
  ל"א.דא"א.   ע"ח = ובכ"ן = מז

  יהוה  יהוה  יהוה

  א) לרחל בבחינת שמאלו תחת לראשי.   

  . יוד הא ואו הא   יהוה  דמ"ה:ב) לע"ב   

יזהירו בזוהר הרקיע.    ַעֶּמָךלְ   כבוד מאמא ואז   ָּכבֹוד  ד' מיני טובה לישראל. א: ֵּתן  

תי"ק  שיתן לנו  ִתְקָוהוְ טובה ג: . ממלכות העבודה ִהָּלה ִליֵרֶאיָךּתְ  טובה ב:
יא  ד הטוב, שלכל הפחות אם אין בנו מעשים לקבל הנשמה העליונה מכולם שה צמ ו"ה 

ה מצד הקדושה  מהבריאה לפחות אל יחסר לנו רוח ונפש מן יצירה עשיה הנקראות תקו

המתפשטים    ֶׁשיָךְר דֹו לְ מהשפע שנמשך דרך הקוים      טֹוָבה  שבהם הנקראת טוב.

ממנה יושפע   - השכינה  ה שהיאמ' פתוחּוִפְתחֹון ֶּפה טובה ד:    בזמן הגלות.

  העם הנבחר,   ישראלא:       וי צריך שיהיו שתתחזק הקדושה כראכַלְמַיֲחִלים ָלְך. 

הנבחר ובו נקשרים  ימלוך מלך מבית דוד שהוא המלך ג: ו   ,המובחרת  בארץ ישראלב: 

   והמלוכה וזה: מתפללים על הארץ עתה        ישראל בקדושה.

ִעיָרְך. לְ ָׂשׂשֹון    ק' עצמה בסוד משוש חתן."א בנוהארת ז  ַאְרָצְךלְ ִׂשְמָחה  
ָדִוד לְ ֶקֶרן  צמיחת = משיח בן יוסף לצורך משיח בן דודה, ומלוכ ּוְצִמיַחת

  למטה צמיחת גאולת רחל מ(ר"ת קלע) ַעְבָּדְך   

  ַוֲעִריַכת  ֵנר

  יאהדונהי    יאההויהה   יאהלוההים  יחוד נ"ר׃
  לאה ממנה יוצא המשיח,  ִׁשיֶחָךמְ    בן ישי בראש.  ֶבן ִיַׁשילְ 

  ׃ משיח בן דוד ָיֵמינּובְ ִּבְמֵהָרה                        
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  ע"ב ד"ויסע ויבא ויט".    .ייוד הי ויו ההנקשרת בשורשה   דוד. מלכות

  כ"ב תיבות כנגד כ"ב אותיות התורה. תיקון מאורות.  

הארות  עשרה  מקבילות ל  ,טובותכלן    , צדיקים, חסידים, ישרים:  בישראלעיקריות  מדריגות    ג'
וכנגד זה מדריגות הרשעה   ברוב הארה והשפעה שכלם יהיו בשמחה ראוי ונכון עליונות, ו 

  . וזהו עניין תיקון מאורות.    יכנעו ויתבטלו

  ּוְבֵכן 

ג' הויות עליונות (=ע"ח) שבמזל העליון הח' 'נוצר חסד' דדיקנא להוריד הארת 
  דא"א.   ע"ח = ובכ"ן = מזל"א.

  וה  יהוה  יהוההי
  א) לרחל בבחינת וימינו תחבקני.  

  .יה  יהו  יהוה  י ב) לע"ב דב"ן׃   

ַיֲעלֹוזּו.  נצח והוד ִיְׂשָמחּו. ִויָׁשִריםוְ ִיְראּו  יסוד ומלכות ַצִּדיִקים
נוק' דקלי' הרמוזה  עֹוָלָתה  וְ ,  יג"ל בזיווג משלוִרָּנה ָיִגילּו  ּבְ   חג"ת  ַוֲחִסיִדים

 ר"ת ת"פ גימ' פלונית, יסכר פי דוברי שקר. ִּפיָה    ּפֹוץִּתקְ   בר"ת ת"פ
 המכהה עיני יצחק   עשןֻּכָּלה ֶבָעָׁשן  מה שכבר נתפשטהָעה ָהִרׁשְ וְ 

כריתת הס"א שהתחילה בסוד ת' שנים במצרים ומ' שנים   ִּכי ַתֲעִבירִּתְכֶלה. 

  זוהמת הנחש,  עמלק בסוד עיקר    ִמן ָהָאֶרץ  ס"מ ונוק'   ֶמְמֶׁשֶלת ָזדֹוןבמדבר.   

כל עת  של עמלק, שבשמו וזרעו  השבועה שאין השם והכסא שלם עד שימחה  לקיים 
  שעליה התפללנו עד עתה מתקיים.  הטובהשקיים אין כל  

  .שיהיו הברואים בכל ההכנה המצטרכת(א)  :שישאר בו העולם הוא הטובוהנה המצב 
ר טובה עד  מזה טובה אח והם מקבלים (ג) ומלכותו ית' תהיה מתגלית עליהם תמיד, (ב) 

וטובו בלתי בעל תכלית, ובהיותו שורה  אין תכלית. כי הנה הוא ית"ש בלתי בעל תכלית, 
, וע"כ עתה מתפללים שימהר לגלות  בלא תכלית   טוב מצאו מקבלים  עליהם ומתקשר בם, י 

  מלכותו וטובתו יתברך לאלתר!
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  וי באמא שהגיל -היה כ"ז תיבות כנגד כ"ז אותיות דמילוי המילוי דא 

וָ  ַאָּתה הּוא   יוד הה וו הה ִתְמֹלְךוְ  ינּו ֱאֹלהֵ   ײ װ ְיֹה◌ֹ
.   בעשיה ַמֲעֶׂשיָך לּכָ ַעל     בלא ס"מ בעולם ֵהָרהמְ   נוק'  ײ

בֹוֶדָך. ּוִבירּוָׁשַלִים ִעיר ִמְקָּדֶׁשָך. ּכְ ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ּבְ 
וָ ְדֶׁשָך ִיְמֹלְך קָ ִדְבֵרי ּבְ ַּכָּכתּוב  עֹוָלם לְ  ײ װ ְיֹה◌ֹ

ובכחדתו תתגלה  מלחמה לה' בעמלק מדר דר, ֹדר ָוֹדר לְ ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון 

  לּוָיּה׃לְ הַ          ולנצח נצחים, מלכותו לעד
  

  ָּכל  ְמֹלְך ַעל  ז"א  ֲאבֹוֵתינּו, ֵואֹלֵהי   או"א  ײנּו יֱאֹלהֵ 
   . וה-להארה  ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדָך  להחזיר כל ההנהגה בגילוי אל המלכות ָהעֹוָלם
 ְוהֹוַפע  ,יָקֶרָךָהָאֶרץ ּבִ  ַעל ָּכל' יה-ל' וה-עילוי ההנהגה מְוִהָּנֵׂשא 

 ַעלֻעֶּזָך  ְּגאֹון ַּבֲהַדר גילוי א"א על התחתונים מצד השערות שתחת הגרון
ִּכי ַאָּתה   בעשיה  ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ָּכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך,

ל ּכֹ  ְויֹאַמר ,ְיַצְרּתֹו  ַאָּתה ִּכי  ביצירה רְיצּו ָּכל ְוָיִבין ,ְפַעְלּתֹו 
וָ  ְבַאּפֹו  ריאהבב ְנָשָמה ֲאֶשר  ײ ֱאֹלֵהי  ײ װ ְיֹה◌ֹ

  כשהיה נראה שהקלי' לכאורה שלטה.שהקב"ה לעולם שלט גם  יכירו כולם ָרֵאלׁשְ יִ 

מלכות  ּוַמְלכּותֹו    מאז ולתמיד שליטה מוחלטת שאפילו הרעה מחזירה לטובה,  ַמַלְך

  ַּבָּכל ָמָשָלה. ' להכניעםמתלבשת בקלי דקדושה
  

שהם אותיות 'חנוכה'  – חנ"הכ"ו פעמים  -עולה בגימ' "ת משם הוי"ה ועד משל"ה ס
  וכן עולה בגימ' מתתיה"ו ב"ן יוחנ"ן כה"ן גדו"ל חשמנא"י ובני"ו

  ׃ֶסָלה ָוֶעד ָאֵמן ֶנַצח
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  עֹוז צּור ְיׁשּוָעִתימָ 

ָּתִכין ְלֵעת  ַח.ית ְּתִפָּלִתי. ְוָׁשם ּתֹוָדה ְנַזּבֵ ה ְלַׁשֵּבַח. ִּתּכֹון ּבֵ צּור ְיׁשּוָעִתי. ְלָך ָנאֶ  עֹוזמָ 
  .ַמְטֵּבַח. ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח. ָאז ֶאְגֹמר. ְּבִׁשיר ִמְזמֹור. ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ 

ּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה. ּוְבָידֹו ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי. ְּבָיגֹון ֹּכִחי ִּכָּלה. ַחַּיי ָמְררּו ְּבקִֹשי. ְּבִׁשְעּב  עֹותָר 
  .יל ַּפְרֹעה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְּכֶאֶבן ִּבְמצּוָלהָּלה. חֵ ַהְּסגֻ ַהְּגדֹוָלה. הֹוִציא ֶאת 

ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני. ְוַגם ָׁשם לֹא ָׁשַקְטִּתי. ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני. ִּכי ָזִרים ָעַבְדִּתי. ְוֵיין  ִבירְּד 
  .ִעים נֹוָׁשְעִּתיי. ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי. ֵקץ ָּבֶבל. ְזֻרָּבֶבל. ְלֵקץ ִׁשבְ ַרַעל ָמַסְכּתִ 

ָתא. ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנְׁשָּבָתה. קֹוַמת ְּברֹוׁש ִּבֵּקׁש ֲאָגִגי ֶּבן ַהְּמָד   רֹותּכְ 
  .ָניו. ְוִקְנָיָניו. ַעל ָהֵעץ ָּתִליתָ רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵׂשאָת. ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיָת. ֹרב ּבָ 

י ַחְׁשַמִּנים. ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי. ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים. י. ֲאַזי ִּבימֵ ִנְקְּבצּו ָעלַ  ָוִניםיְ 
ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים. ַנֲעָׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים. ְּבֵני ִביָנה. ְיֵמי ְׁשמֹוָנה. ָקְבעּו ִׁשיר 

  .ְרָנִניםּו

ָבֶדיָך. ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה. ִּכי ָאְרָכה ֹקם ִנְקַמת עֲ ַהְיׁשּוָעה. נְ   ְדֶׁשָך. ְוָקֵרב ֵקץקָ רֹוַע  זְ   ׂשֹוףחֲ 
  .ַהָּׁשָעה. ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה. ְּדֵחה ַאְדמֹון. ְּבֵצל ַצְלמֹון. ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִׁשְבָעה
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  כה החנו ליליתפילה קודם הלימוד לכל 

  
  תפילה דור

ִכיָנה ִהיא ֵהיָכל ָלאֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים לְ  ְ ָרֵאל ַהׁשּ ּלֹות ַעל ָיָדּה, ּוָמעֹון ְלִיׂשְ ִהְתּגַ
ֵני ִקְטרּוג ַהס"אלְ  תֹוָכּה ִמּפְ ּסֹות ּבְ   ִהְתּכַ

  

ְלָך ָאנּו ְמַהְּלִלים ְּכֵדי ְלעֹוֵרר אֹורֹות ֶׁשְלָך  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד 

ם ִמְתַקְּׁשִרים ּלָ  ְמִאיִרים ֵאֵלינּו, ֶׁשֲהֵרי ַּבֶהֶבל ֶׁשּיֹוֵצא ִמִּפינּו ּכֻ ֶׁשִּיְהיּו

ְלִהְתַלֵהט ְּכֶאָחד, ְּכאֹור ֶזה ֶׁשִּמְתַלֵהט ַעל ַהְּפִתָּלה, ְוֶזה ָהאֹור ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו 

ר ֶׁשּׁשֹוֶרה ַעל ַהּנֵ , ַוַּדאי, ֶזה אֹור  א, ד)  בראשית (  "ֹלִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹובַוַּיְרא אֱ "

ַּגּלֹות ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ַּבֵהיָכל ֶׁשְּלָך עֹוֵמד ְלִהתְ ֶׁשָּלנּו, ִמָּיד אֹותֹו ַהֹּנַעם ָהֶעְליֹון 

  ל ִנְפָּתִחים ְׁשָעָריו, ְוֶזהַּבֵהיָכל ֶׁשְּלָך, ְוֵהיָכ"ל ֶזה ֲאֹד"ָני ְוהּוא ַהֵּל"ל, ְּבַהּלֵ 

ד , ִמּיָ ס, יח)  והיעש(יא, "ְוֶזה ּוְׁשָעַרִיְך ְּתִהָּלה"  ַמְלּכָ ע  "תר  )אירטימג(ָאֶלף ָּדֶלת נּון יֹוד  

  ײ  לְיה◌ׂוָ ַעם ֶׁשעֹוֵמד ְּבתֹוְך ַהֵהיָכל ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו "ַלֲחזֹות ְּבנֹוַעם ַהּנֹ 

ל ַהְּצָדִדים, , יֹוֵצא ּוִמְתַּפֵּׁשט ַלחּוץ ּוִמְתַּפֵּׁשט ְלכָ ים כז, ד)לה(ת ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו" 

י ֹאַרח ַחִּיים "ּתֹוִדיֵענִ ם ָהֵאֶּלה, ִלְפֹּתַח ַהְּׁשָעִרי ַוֲהֵרי ָאנּו ְמַהְּלִלים ְלָפֶניָך

, ְּבנֹוַע"ם ֶזה ֶׁשִּיְהֶיה ים טז, יא)לה(תׂשֹוַבע ְׁשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך ְנִעימֹות ִּביִמיֶנָך ֶנַצח"  

ים לה(תר ּבֹו "ֲאֹדָני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָלנּו ְּבדֹור ָודֹור"  ָלנּו ָמעֹו"ן ְלהֹוִׁשיַע, ֶׁשֶנֱאמַ 

  .ים קמז, א)לה(תִּכי ָנִעים ָנאָוה ְּתִהָּלה"  ײ ָרה ֵלאֹלֵהינּו, "ִּכי טֹוב ַזמְ צ, א)

 לְיה◌ׂוָ ֲהֵרי ָיִחיד ַאָּתה ֶׁשֵאין ּבֹו ֵׁשִני ִּדְכִתיב "ֲאִני  . ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים

, ְוָאנּו ּבֹוְטִחים ְלָפֶניָך ְּבִיחּוְדָך ֶׁשֵאינֹו ִמְׁשַּתֶּנה, ג, ט) מלאכי(לֹא ָׁשִניִתי"  ײ

, ב לה, ו)וי(ע"פ א "ם ָאנּו ִקְלַקְלנּו ַמֲעֵׂשינּו ֲהֵרי ִאם ָחָטאנּו "ַמה ִּנְפַעל ְּבָךְואִ 

יָך ָּכל ר ְּבָך "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה ָעֶד ּוְכֶׁשָאנּו ָּבִאים ְׁשָעֶריָך לֹא ָנׁשּוב ֵריָקם ֶׁשֶנֱאמַ 

ֹו ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ָּכל ּבׁשֶ  ַץ כִ ְאוְ , ְּבִׁשְמָך ַהָּקדֹוׁש ים סה, ג)לה(ת ָּבָׂשר ָיֹבאּו" 

ֵאל
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ַבְענּו ׂשָ ָחֵּננּו ִּכי ַרב  ײ לְיה◌ׂוָ , ָּכְך ִּתְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו, "ָחֵּננּו אזבוגה ֶּפה

, ְּפַתח ָלנּו ב)ע"ת קיט, ב(ש, ְוַרב ָׁשְבנּו ָאחֹור ֵריָקם, ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן  ג) ים קכג,לה(תּבּוז"  

ֹ ַׁשֲעֵרי ֱאמּוָנְתָך ֶׁשנֶ  א ּגֹוי ַצִּדיק ׁשֹוֵמר ֱאֻמִנים" ֱאַמר ָּבֶהם "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיב

ְׁשֵני יּוִדין ֵהם ְׁשָע"ִרים  ונהייאהד א-ֲאֹדָני  לְיה◌ׂוָ  )הירטימג(, ָאֵמן כו, ב) והיעש(י

ָזָכר ּוְנֵקָבה " - ְדַכר ְונּוְקָבאֵּגָרה ַהֶׁשֶקל ֶׁשֵהם  םִריׂשְ ְוֵהם ֶעְׂש"ִרים, ְוֶזה עֶ 

יו"ד ֶקֶדם יו"ד  ב , ים קלט, ה)לה(ת, ְוֶזה "ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני" ה, ב) בראשית ( ם"ְּבָראָ 

ֶאחָ ָאחֹור, ִּבְזַמן ֶׁשִּמְתַחְּבִרים   ים לה(ת"ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו ָעְברּו ַיְחָּדיו"    דּכְ

א ק, רת א בב(בֹוֵרץ ְועֹוֶׁשה לֹו ֶּדֶרְך , ֶׁשֲהֵרי ָּכל מֹוֵנַע עֹוֵבר ִמְּפֵניֶהם ּוֶמֶלְך ּפמח, ה)

, , כט)ים כבלה(תַהְּמלּוָכה"  ײ ליה◌ׂוָ , ְוֶזה ֶמֶלְך ִּבְזַמן ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו "ִּכי לַ ב)ע"

אל ◌ׂמׂשְ ֶׁשֵאין ֶמֶלְך ְּבלֹא ַמְלכּות, ּוִמָּיד ֶׁשּנֹוֵטל ַמְלכּותֹו ֵיָאֵמר ָּבּה "ָיִמין ּו

ֹו ֶׁשָּבא ִמֶּפֶרץ, ֶנֶגד ְּפָרצֹות ֶׁשָּפְרָצה ַהס"א ֵּכן אֹות, מֵ נד, ג) והי עש(יִּתְפֹרִצי" 

ע ֶזַר , ם)(שד "ְוַזְרֲעָך ּגֹוִים ִייַרׁש" ִמּיָ  ָּדה,ִּתְפֹרץ ָּבּה ַהְּׁשִכיָנה ִמָּדה ְּכֶנֶגד מִ 

ה ֶזַר כו, ב) והיעש(יֶׁשָּכלּול ִמָּזָכר ּוְנֵקָבה ַוַּדאי, "ּגֹוי ֹׁשֵמר ֱאמּוִנים"  ע ֱאֶמת" , "ֻּכ

ּו ָחֵּננם, ", ִּכי ִמן ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה ֵהם יֹוְצִאים, ֶׁשֶקר ֵאינֹו ִמְתָעֵרב ׁשָ ב, כא)  והימר(י

     ים ע, ו)לה(תְּתַאַחר"  ַאל   ײ  לְיה◌ׂוָ , "ים נז, ב)לה(תָחֵּננּו"  ײ לְיה◌ׂוָ 

  .ײ לְיה◌ׂוָ  ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך

  

 

אות אחת    -  יאהדונהיעל כל שמונת הקנים את שמונת האותיות  יסתכל בחנוכיה ויכוון     א

  על כל קנה. 

כך - ולאחר יו"דיסתכל במנורה על הקנה הימני והשמאלי ויכוון על כל אחת מכן אות   ב

ֶאָחד במילה "   יכוון כבהערה הקודמת.  " ּכְ
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  דחנוכהליל ראשון לימוד 

  
  זה  ההדלקה ילמד ע"פ סדר חרלא

  צניעותאספרא ד 

א ְּדבּוִסיָטא, ת, ְּבַסְחַרֵנהַ ְמאּוְדִנין ַנַפקְ ְמֵהיְמנּוָתא ַלא ִאיְדָּכר.  ִדיְקָנא
  ִּתיקּוָנא ַקְדָמָאה ִמַּקֵּמי. ָסִליק ְוָנִחית חּוָטא ִחיָוָרא ִּבְתֵליַסר ִמְתָּפֵרׁש

  ּו ְלִאיְתַּתָקן.ִּפְתָחא ְּדאּוְדִנין  ֶׁשֲאִרי ָיִקיר   

  ב ע" זוהר חלק ג קלא

ֹוי ְּבִדיְקָנא ַיִּקיָרא ִעָּלָאה, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר, ַווי ַמאן ְּדאֹוִׁשיט ְיד ָּפַתח

. ִּדיְקָנא ְּדֹכָּלא (ָטִמיר ְוַסִתים ִמֹּכָּלא)ָׁשא, ְטִמיָרא ּוְסִתיָמא ְּדָסָבא ַקִּדי
יְקָנא ְּדָלא ַיְדִעין א ְּדָסִתים ְוַיִּקיר ִמָּכל ִּתּקּונֹוי. ִּד ְּדַהִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא. ִּדיְקנָ 

ין. ִּדיְקָנא ְּדָלא ֲהִוי יְקָנא ְּדִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדָכל ּתּוְׁשָּבחִ ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ִּד 
ָייא ְּבַׂשֲערֹוי ַּבר ָנׁש ְנִביָאה ְוַקִּדיָׁשא ְּדִיְקַרב ְלֵמֱחֵמי ֵליּה. ִּדיְקָנא ְּדִהיא ַּתלְ 

ָרא ִּדְטִמיִרין. ָּווָרא ְּכַתְלָּגא ַיִּקיָרא ְּדַיִּקיִרין. ְטִמיַעד ַטּבּוָרא ְּדִלָּבא. חִ 
  ֹכָּלא.ְמֵהיְמנּוָתא ִּדְמֵהיְמנּוָתא ְּד 

, ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא, ְּדַהאי ִּדיְקָנא ְמֵהיְמנּוָתא ְּדֹכָּלא, ָנִפיק ָּתאָנא

ָנִחית סֹוֲחָרֵניּה ְּדפּוָמא ַקִּדיָׁשא, ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ְּבַתְקרּוְבָּתא ֵמאּוְדנֹוי, וְ 
ְבִדיְקֵניּה). ְוָנִחית ָּתא (ַסִּגי) ְּדבּוְסָמא ָטָבא ִחָּוָרא ְּדַיִּקיָרא (ִּד ַתְקֻרבְ ְוָחֵפי ּבְ 

ּבּוָרא. הּוא ִּדיְקָנא ְּבִׁשּקּוָלא, ְוָחֵפי ַעד טַ  (ִחיָוָרא ַיִּקיָרא ְּדִדיְקָנא ָנִחית)
ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות  ָרא ְמֵהיָמָנא ְׁשֵליָמא, ְּדַנְגִּדין ֵּביּה ְּתֵליַסר ְנִביִעיןַיִּקי

  ַּתְּקָנא.ָטָבא, ִּבְתַלת ֲעַׂשר ִּתּקּוִנין ִמתְ 
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ְּלֵעיָּלא, ִמְתַּתֵּקן ַׂשֲעָרא מִ (ִמי ֵאל ָּכמֹוָך ְּבִמָּדה א' ֵאל).  ,ִּתּקּוָנא ַקְדָמָאה
א ֵמאּוְדנֹוי, ַההּוא ִּתּקּוָנא ִּדְׂשַער ֵריֵׁשיּה, ְּדָסִליק ְּבִתּקּונֹוי ְלֵעיּלָ ְוָׁשאִרי מֵ 

ְּדאּוְדִנין, ְּבַחד חּוָטא, ְּבִׁשּקּוָלא ָטָבא, ַעד ֵריָׁשא ְוָנִחית ִמַּקֵּמי ִּפְתָחא 
  ְּדפּוָמא.

ִמְתַּתַּקן ַׂשֲעָרא ֵמֵריָׁשא ְּדפּוָמא, ב' ַרחּום).    (נֵֹׂשא ָעֹון ְּבִמָּדה  ,ִּתּקּוָנא ִתְנָיָנא
  , ְּבִתּקּוָנא ָׁשִקיל.ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְּדפּוָמא(ְוָסִליק) 

ֵמֶאְמָצִעיָתא ִּדְתחֹות (ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ְּבִמָּדה ג' ְוַחּנּון).  ,הִּתּקּוָנא ְתִליָתאָ 
א, ְוַׂשֲעָרא נּוְקִבין, ָנִפיק ַחד אֹוְרחָ חֹוָטָמא, ִמְּתחֹות ְּתֵרין ְּדַהאי) ס''א (

 א, ּוֵמַהאי ִּגיָסא ַׂשֲעָרא, ְּבִתּקּוָנאִאְתְּפַסק ְּבַההּוא ָאְרָחא, ּוַמְלָיא ֵמַהאי ִּגיסָ 
  ְׁשִלים סֹוֲחָרֵניּה ְּדַההּוא אֹוְרָחא.

ָרא ן ַׂשעֲ ִמְתַּתּקַ (ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ְּבִמָּדה ד' ֶאֶרְך).  ,ִּתּקּוָנא ְרִביָעָאה
  ְּתחֹות ּפּוָמא, ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא, ְּבִתּקּוָנא ְׁשִלים.(ְוָנִחית) 

ְּתחֹות ּפּוָמא ד ַאּפֹו ְּבִמָּדה ה' ַאַּפִים). (לֹא ֶהֱחִזיק ָלעַ  ,ִּתּקּוָנא ֲחִמיָׁשָאה
ין ְּתֵרין ָאְרִחין ָנִפיק ָאְרָחא ַאֲחָרא, ְּבִׁשּקּוָלא ְּדָאְרָחא ִּדְלֵעיָּלא, ְוִאּלֵ 

  ְרִׁשיִמין ַעל ּפּוָמא, ִמָּכאן ִמָּכאן.

ְתַּתֵּקן ַׂשֲעָרא, מִ ּוא ְּבִמָּדה ו' ְוַרב ֶחֶסד).  ץ ֶחֶסד ה(ִּכי ָחפֵ   ,ִּתּקּוָנא ְׁשִתיָתָאה
ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמְּלַרע ְלֵעיל, ְלֵריָׁשא ְּדפּוָמא. ְוָחֵפי ַּתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא 

ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא ִּדְלֵעיָּלא. ְוָנִחית ַׂשֲעָרא ְלֵריָׁשא ְּדִפְתָחא ְּדאֹוְרָחא ָטָבא,  
  ה ְּדפּוָמא.ַּתָּתאָ 

ָּפִסיק ַׂשֲעָרא, ְוִאְתָחְזן ב ְיַרֲחֵמנּו ְּבִמָּדה ז' ֶוֱאֶמת). (ָיׁשּו ,ִּתּקּוָנא ְׁשִביָעָאה
ָטָבא, ַׁשִּפיָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי. ְּבִגיֵניהֹון ְּתֵרין ַּתּפּוִחין, ְּבַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא 

  .(משלי טז, טו) אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים"ִדְכִתיב, "ּבְ  ִאְתְקָיים ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא
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ָנִפיק ַחד חּוָטא  (ִיְכּבֹׁש ֲעֹוֹנֵתינּו ְּבִמָּדה ח' ֹנֵצר ֶחֶסד). ,ִּתּקּוָנא ְתִמיָנָאה
  ָרא.ִדיְקָנא, ְוַתְלָיין ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוְּדַׂשְעֵרי סֹוֲחָרֵני ְּד 

ִפים). ם ְּבִמָּדה ט' ָלֲאלָ לֹות ָים ָּכל ַחּטֹאתָ (ְוַתְׁשִליְך ִּבְמצֻ  ,ִּתּקּוָנא ְתִׁשיָעָאה
ִמְתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ַׂשְעֵרי ִּדיְקָנא, ִעם ִאיּנּון ַׂשְעֵרי ְּדַתְלָיין ְּבִׁשּקּוָלא, 

  ַנְפֵקי ָּדא ִמן ָּדא.א ְולָ  (ְּדַתְלָיין)

(ִמְתָעְרִבין) ַנְחִּתין ָעֹון).  (ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ְּבִמָּדה י' נֵֹׂשא    ,ִּתּקּוָנא ֲעִׂשיָרָאה
  ְּתחֹות ִּדיְקָנא. ְוַחְּפָיין ִּבְגרֹוָנא ְּתחֹות ִּדיְקָנא.ַׂשְעֵרי 

ְּדָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמן ַׁשע). (ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְּבִמָּדה י"א ָופֶ  ,ִּתּקּוָנא ַחד ַסר
  ִניָמא, ּוִמְתַׁשְעָרן ְּבִׁשיעּוָרא ְׁשִלים.

ְּדָלא ַּתְלָיין ְּבִמָּדה י"ב ְוַחָּטָאה). (ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו  ,יַסרִּתּקּוָנא ְּתֵר 
  ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה. ַׂשְעֵרי ַעל ּפּוָמא, ּופּוָמא ִאְתְּפֵני ִמָּכל ִסְטרֹוי. ְוָיָאן ַׂשְעֵרי

ְתחֹות ַׂשְעֵרי ּבִ ְּדַתְלָיין (ִמיֵמי ֶקֶדם ְּבִמָּדה י"ג ְוַנֵּקה).  ,ִּתּקּוָנא ְּתֵליַסר
ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ִּביָקָרא ָיָאה, ִּביָקָרא ַׁשִּפיָרא. ְמַחְּפָיין ַעד ַטּבּוָרא. ִּדיְקָנא, 

ּוָבא ְּדבּוְסָמא, ַּבר ִאיּנּון ַּתּפּוִחין ֵּפי ַּתְקרִמָּכל ַאנְ   ְלִאְתֲחָזָאה)ס''א  ָלא ִאְתֲחֵזי (
  דּו ִלְזֵעיר ַאְנִּפין.ין ְלָעְלָמא, ּוְמַחְזָיין חֵ ַׁשִּפיִרין ִחָּווִרין, ְּדַמְפִקין ַחּיִ 

ִּתּקּוִנין ִאֵּלין, ַנְגִּדין ְוָנְפִקין ְּתֵליַסר ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות, ְוָנְגִּדין   ִּבְתֵליָסר

ָכל ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא. ְוָנֲהִרין ְּבַההּוא ִמְׁשָחא. ּוְמִׁשיִחין ֵמַההּוא ִמְׁשָחא, לְ 
ִּבְתֵליַסר ִּתּקּוִנין ִאֵּלין ִאְתְרִׁשים ִּדיְקָנא ַיִּקיָרא,  ְתֵליַסר ִּתּקּוִנין ִאֵּלין.ְּדבִ 

ִחין ַׁשִּפיָרן ְּדַאְנּפֹוי, ְנִהיִרין ְסִתיָמָאה ְּדֹכָּלא, ְּדַעִּתיק ְּדַעִּתיִקין. ִמְּתֵרין ַּתּפּו
ן ְלַתָּתא, ְנִהיִרין ר) ְוׁשּוָשן ְּדִאְשַּתְּכחָ זּוֵחיס''א  ַאְנּפֹוי ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין, ְוָכל ִחיָּוור (

ּוִמְתַלֲהִטין ֵמַההּוא ְנהֹוָרא ִּדְלֵעיָּלא. ִּתּקּוִנין ְּתֵליַסר ִאֵּלין, ִאְׁשְּתָכחּו 
ְׁשֵלימּות ִּדיְקָנא ְּבִתּקּונֹוי, ִאְתְקֵרי ַּבר ָנׁש ֶנֱאָמן. ְּדָכל ְּדָחֵמי ְּבִדיְקָנא, ּובִ 

  ָּתֵלי ֵּביּה ְמֵהיְמנּוָתא.ִּדיְקֵניּה, 
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ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא, ְּתֵליַסר ִּתּקּוִנין ִאֵּלין ְּדַתְלָיין ְּבִדיְקָנא ַיִּקיָרא,  אָנאּתָ 

ֵחי ְּבָעְלָמא, ּוִמְתַּפְּתֵחי ִּבְתֵליַסר ַּתְרֵעי ְּדַרֲחֵמי. ַּתּכְ ִמׁשְ  ִּבְׁשִביָעָאה (ִמְּנהֹון)
י ִּבְתֵליַסר ִּתּקּוֵני ִּדיְקָנא. ַהאי ּה ְלאּוָמָאה, ְּכַמאן ְּדאֹומֵ ּוַמאן ְּדאֹוִׁשיט ְיֵדי

ּוָמְך, ְוַסְלֵסל ַּבֲאִריְך ַאְנִּפין. ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין ְּבַכָּמה. ָאַמר ְלִרִּבי ִיְצָחק, קּום ְּבִקּי
  ְתַּתְּקנּון.ְּבִדיְקָנא) ַקִּדיָׁשא ֵהיַאְך יִ ס''א ְּבַסְלְסָלא ְּדִתּקּוָנא ְּדַמְלָּכא (

ָחק ָּפַתח ְוָאַמר "ִמי ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעֹון" ְוגֹו'. "ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו" ְוגֹו' ָקם ִרִּבי ִיצְ 
'. ָּתאָנא, ְּתֵליַסר ְמִכיִלין ִאְתָחזּון ָהָכא, גֹווְ  כ)-ז, יחמיכה ( "ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב"

י ִּדיְקָנא ַקִּדיָׁשא, ִּדְמַׁשח ְרבּות ְּדִתיּקּונֵ  ְוֻכְּלהּו ָנְפִקין ִמְּתֵליַסר ַמּבּוִעין
ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין. ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין. ָּתָנא, ִּתּקּוָנא ְּדִדיְקָנא ָטִמיר ְוָסִתים, 

  א ָטִמיר. ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ְּבִתּקּונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע.ָטִמיר ְולָ 

ֲעָרא ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלא ׂשַ ִניַנן, ְּדָכל ַׂשֲעָרא וְ ִּתּקּוָנא ַקְדָמָאה. ָהא ּתְ 
ִמְתַּדְּבָקא ְלֲחֵבְרָּתה. ְוָׁשֲארּו ִניִמין ְּדִדיְקָנא ְלִאְתַּתְּקָנא, ְמִתּקּוָנא ִּדְׂשַער 

  ֵריָׁשא.

ַיִּקיָרא ָהָכא ִאית ְלִאְסַּתְּכָלא, ִאי ָּכל ִניִמין ִּדְׂשַער ֵריָׁשא, ְוִניִמין ְּדִדיְקָנא 
ַאַּמאי ִאֵּלין  ְּבַחד ַמְתְקָלא ִאְתָקלּו)ס''א ָמא ִאְתְּכָללּו, (ִעָּלָאה, ְּבַחד ִני

ָלא ֲאִריִכין ּכּוֵלי ַהאי,  ֲאִריִכין, ְוִאֵּלין ָלא ֲאִריִכין. ַאַּמאי ִניִמין ְּדִדיְקָנא
ין ֶאָּלא, ָּכל ִניִמין ְׁשִקילִ ? ָּלא ְׁשִעיִעיןְוַקְׁשָיין. ְוִאֵּלין ְּדֵריָׁשא ָלא ַקְׁשָיין, אֶ 

 ְמֵריָׁשא) ד''א ְּדֵריָׁשא ְוִדיְקָנא. ְּדֵריָׁשא ֲאִריִכין ַעל ַּכְתִפין, ְלֵמיַגד ְלֵריָׁשא (

ֵליּה. ּוְבִּגיֵני ַּכְך ָלא ֲהוֹו ִׁשיָכא ְּדמֹוָחא, ְלמֹוָחא ִּדיִּדְזֵעיר ַאְנִּפין, ֵמַההּוא מְ 
  ְרִכיֵכי.זּון ְלֶמֱהִוי ַקְׁשָיין. ְוַעל ָּדא ִאְתחָ 

, ּוְלַבּסֹוף ְּכִתיב )כ ,(משלי אַמאי ִּדְכִתיב "ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתֹרָּנה" , ָּתאָנא

. ַהאי  )כ  ,(משלי א"ָּבְרחֹובֹות ִּתֵּתן קֹוָלה"   ָרא ָלאו ֵריֵׁשיּה ֵסיֵפיּה, ְוָלאו ֵסיֵפיּה קְ ◌ּ
ֹוָחא ְסִתיָמָאה ַּדֲאִריְך ד ָנִגיד ִמּמֵריֵׁשיּה. ֶאָּלא ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתֹרָּנה, ּכַ 
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ַאְנִּפין, ְלמֹוָחא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין, ְּבִאיּנּון ִניִמין. ְּכִאּלּו ִמְתַחְּבָראן ְלַבר, ְּתֵרין 
יד ַחד מֹוָחא, ְּבִגין ְּדֵלית ִקיּוָמא ְלמֹוָחא ַּתָּתָאה, ֶאָּלא מֹוִחין, ְוִאְתָעבִ 

  ִגיד ֵמַהאי ְלַהאי, ְּכִתיב ִתֵּתן קֹוָלּה ַחד.ָאה. ְוַכד נָ ְּבִקּיּוָמא ְּדמֹוָחא ִעּלָ 

ִמְתַחְּבָראן ְלַבר ְּתֵרין  ְּכִאילּו(ּוְבִגין ְּדָנִגיד ִמּמֹוָחא ְלמֹוָחא ְּבִאיּנּון ִניִמין 
י ִאיּנּון ָלא ִאְׁשְּתָכחּו ְקִׁשיִׁשין. ַמאִאיּנּון ִניִמין)  ִחין ְוִאְתֲעִביד ַחד מֹוָחא ּבְ מֹו

ּום ְּדִאי ִאְׁשַּתְּכחּו ְקִׁשיִׁשין, ָלא ָנִגיד ָחְכְמָתא ְלמֹוָחא ְּבהֹון. ַטְעָמא. ִמּׁש
ּוָמאֵרי  ַקְׁשָיא)ס''א א (ְּבִגיֵני ַּכְך, ֵלית ָחְכְמָתא ָנְפָקא ִמַּבר ָנׁש ְּדִאיהּו ְקִׁשיׁשָ 
ּוֵמָהָכא  . (קהלת ט, יז) "ְּדרּוְגָזא. ִּדְכִּתיב, "ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים

  אֹוִליְפָנא, ַמאן ְּדַׂשְערֹוי ְּדֵריֵׁשיּה ְקִׁשיָׁשן, ָלאו ָחְכְמָתא ִמְתַיְּׁשָבא ִעֵּמיּה.

ל ַעל חּוָטא ַעְלָּתא ְלֹכָּלא. ַמאי ְלֹכָּלא. ְלֵמיעַ ְוַעל ָּדא ִאיּנּון ֲאִריֵכי, ְלֵמיֵתי ּתֹו
א ָלא ָּתֵלי ַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשא ַעל א. ּוְבִגין ָּד ְּדִׁשְדָרה, ְּדִמְתַׁשְקָיין ִמן מֹוחָ 

ַׂשֲעָרא ְּדִדיְקָנא. ְּדַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשא ָּתֵלי ְוָסִליק ַעל אּוְדִנין ַלֲאחֹורֹוי, ְוָלא ָּתֵלי 
 ָנא, ִמּׁשּום ְּדָלא ִאְצְטִריְך ְלִאְתָעְרָבא ִאֵּלין ְּבִאֵּלין. ְּדֻכְּלהּו ִמְתָּפְרָׁשןַעל ִּדיקְ 

  .ְּבָאְרַחְייהּו

, ֻּכְּלהּו ַׂשְעֵרי ֵּבין ְּדֵריָׁשא, ֵּבין ְּדִדיְקָנא, ֻּכְּלהּו ִחָּווֵרי ְּכַתְלָּגא. ָּתאָנא

ְּלהּו. ַמאי ַטְעָמא. ִמּׁשּום ְּדִאיּנּון ַּתִּקיָפא ְוָתאָנא, ִאיְנהּו ְּדִדיְקָנא ְקִׁשיָׁשֵאי ּכֻ 
ֵליַסר ְמִכיָלן ֵמַעִּתיק ְּדַעִּתיִקין. ְוֲהֵני ּון ּתְ א) ִאיּנְלַאֲחתָ נ''א  (ְדַתִּקיִפין, ְלַאֲחִסין  

ְמִכיָלן ִמַּקֵּמי אּוְדנֹוי ַׁשְרָיין ְוֲהֵני ְמִכיָלן ְסִתיָמן ִאיּנּון. ְּדָלא ִיְתָעְרבּון 
ִמּׁשּום ַׂשְעֵרי  ַׁשְרָין  ִמַּקֵּמי אּוְדנֹוי   ְוָהֵכי ָּתֵניָנאֲחָרִנין (ְּדִאְתֲחִסינּו ְלַתָּתא,  ְּבאַ 

  .ָלא ִאְתָעְרבּו ּבַאֲחָרִנין)וְ ְּדִּבְּלחֹוַדְייהּו ִאינּון, 

ֵמי ְּתֵליַסר ְמִכיָלן ְּדַרחֲ  ,ָלא. ְּדַתְנָיא ?ְוִאי ֵּתיָמא ְּדֵלית ַאֲחָרִנין ְּכָווַתְייהּו
ר ַעל ְועֹובֵ " ְּתֵרי. (ב)" נֹוֵׂשא ָעֹון"ַחד.  (א)" ִמי ֵאל ָּכמֹוָך" ׃אֵמַעִּתיָקא ַקִּדיׁשָ 

 (ה)" לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו"ַאְרַּבע.  (ד)" ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו"ְּתַלת.  (ג)" ַׁשעּפֶ 
ׁש ◌ׂ ִיְכּב" ִׁשְבָעה.  ז)(" ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו"ִׁשית.  (ו)" ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא"ָחֵמׁש. 



תיקון חנוכה    קהילת הרמח"ל  60
 

ִּתֵּתן "ִּתְׁשָעה.  (ט)" אָתםִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחּטָ ְוַתְׁשִליְך "ְּתַמְנָיא.  (ח)" ֲעֹוֹנֵתינּו
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת "ר. סַ ַחד  (יא)" ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם"ֲעָׂשָרה.  (י')" ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב
  ׃ ְלָקֵביל ָּדא    ְּתֵליַסר.  (יג)" םִמיֵמי ֶקֶד "ְּתֵריַסר.  (יב)" ַלֲאבֹוֵתינּו

ֹנֵצר ֶחֶסד   (ז),  ׃ֶוֱאֶמת  (ו),ְוַרב ֶחֶסד    (ה),ִים  ַאּפַ   (ד),ֶאֶרְך  [    (ג),  ְוַחּנּון(ב),  ַרחּום    (א),ֵאל  
 ְוִאיּנּון ְלַתָּתא. ](יג),ְוַנֵּקה  (יב),ְוַחָּטָאה  (יא),ָוֶפַׁשע  (י),נֵֹׂשא ָעֹון  (ט),ָלֲאָלִפים  (ח),

מֶֹׁשה ָלא ִאְצְטִריְך, ֶאָּלא ֶאָּלא,    ֵּתיָמא, מֶֹׁשה ֵאיְך ָלא ָאַמר ִאֵּלין ִעָּלִאין. י  ְואִ 
ּוַבֲאָתר ְּדִדיָנא ִאְׁשְּתַכח, ָלא ָּבֵעי ָהִכי ְלֵמיַמר. ְלֲאָתר ְּדִדיָנא ִאְׁשְּתַכח, 

ָוה ַּתְלָייא, ּוְבִגיֵני ּומֶֹׁשה ָלא ָאַמר, ֶאָּלא ְּבִעיָדָנא ְּדִיְׂשָרֵאל ָחאבּו, ְוִדיָנא הֲ 
ל ְּבַהאי ֲאָתר, ָתר ְּדִדיָנא ִאְׁשְּתַכח. ֲאבָ ַּכְך ָלא ָאַמר מֶֹׁשה, ֶאָּלא ַּבאֲ 

  ָבָחא ְּדַעִּתיק יֹוִמין ְמַסֵּדר ְנִביָאה.ִסדּוָרא ִּדׁשְ 

ַּתִּקיִפין,  ְוִאיּנּון ְּתֵליָסר ִּתּקּוִנין ְּדִדיְקָנא ִעָּלָאה ַקִדיָׁשא, ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין,
ה ַקִּדיָׁשא, ְטִמיָרא ן. ַמאן ָחֵמי ִּדיְקָנא ִעָּלאָ ְלַּתְבָרא ּוְלַאְכְּפָייא ָּכל ִּגְזֵרי ִּדיִני

ִמֵּניּה. ּוְבִגין ָּכְך, ָּכל ַׂשֲערֹוי ְקִׁשיִׁשין, ִאְתַּכֵּסי) ס''א ( ִרין ְּדָלא ַאְכִסיףִּדְטִמי
  . ְוַתִקיִפין ְּבִתּקּונֹוי

י ָהא ַׂשְעֵרי ִּדְלַתָּתא, ִאיּנּון אּוָכֵמי, ֲאַמאי ָלא ֲהוֹו ָּדא א, ִאי ָהכִ ְוִאי ֵּתימָ 
. (שיר השירים ה, יא) "ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשֹחרֹות ָּכעֹוֵרב"ַתְנָיא ְּכִתיב, ְּכָּדא. ְּד 
ִעָּלָאה,   ְּבִדיְקָנאָיא, ָהא  . ָלא ַקׁשְ (דניאל ז, ט)  "ּוְׂשַער ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר ְנֵקא"  ּוְכִתיב,

ִיְׂשָרֵאל, ָהא ְּבִדיְקָנא ַּתָּתָאה. ְוַעל ָּדא, ַּכד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא לְ 
  ִאְתְייִהיַבת ְּבֵאׁש ְׁשחֹוָרה ַעל ַּגֵּבי ֵאׁש ְלָבָנה.

ֹוָחא ְלִאְתַמְּׁשָכא ְלמ ,א ִאְׁשְּתָכחּוִמּמֹוחָ ְוִעָּקָרא ְּדִמָּלה ִמּׁשּום ְּדָהֵני ַׂשְעֵרי 
ּקּונֹוי ְוָכל ּתִ  ,ִּדיְקָנא ִּבְלחֹודֹוי הּוא ,ְוִאיּנּון ְלֵעיָּלא ִמן ִּדיְקָנא, אִּדְלַתּתָ 

  ִּדיְקָנא ִּבְלחֹודֹוי. ְוַׁשְעֵרי ִּבְלחֹוַדְייהּו. ,ְלחֹוֵדיהֹון ִאְׁשְּתָכחּוּבִ 

יָׁשא. ְוָתאָנא, ָּכל י ֵמֵריָׁשא ְּדַׂשֲעֵרי ְּדֵר ְּדָׁשאֵר ִּתּקּוָנא  ,ִּתּקּוָנא ַקְדָמָאה
  א ְּדֵריָׁשא,ֹוחָ ִמּמָּבא) ילִ ְּד  ִממֹוָחא(ּוֵני ִּדיְקָנא ָלא ִאְׁשְּתַכח ֶאָּלא ִּתּק
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י. ֶאָּלא ִּתּקּוָנא ָּדא, ֲהוֵ ְוָהָכא ָלא ָּפִריׁש ָהִכי, ְּדָהא ָלא  ִמִּתּקּוֵני ְּדֵריָׁשא)  ס''א  (
  (חסר כאן)  .. , ָהִכי ִאְׁשְּתַכח.ְּדָנִחית ִמן ֵריָׁשא ְּדַׂשְעֵרי ְּדֵריָׁשא

ס''א (ֶלף ָעְלִמין ְּדַחִּתיִמין  א, ְּדאֶ י ְּבֵריׁשָ ַּדָהוֵ ּוֵמַהאי ִּדיְקָנא ִאְׁשְּתמֹוַדע ָּכל ַמה  

  ְּבִעְזָקא ְּדַדְכָיא. ִעְזָקא, ְּדָכִליל ָּכל ִעְזִקין. ) ןֲחִּתיִמיף ָעְלִמין ֶאלֶ 

י ֲאִריָכא. ְוָלא ִאְתְּדַבק ֲהוֵ ִמַּקֵּמי אּוְדנֹוי, ָלא  אֹוְרָּכא ְּדָכל ַׂשֲעָרא, ְּדָנִחית
ס''א ( ִמַּכד ַנְגִּדין ִאְתַמְּׁשָכן ,ַנְחִּתין ִאֵּלין ַׂשֲעִרין )ְּדֹכָּלאס''א (ָּדא ְּבָדא, ְוָלא 

  ְוַתְלָיין. )ַנְגִּדין ְוִאְתַמְּׁשָכןִאֵּלין ַׂשֲעִרין  יןּתִ חְ ִמַּכד נַ  ֶאָּלא

ְּתָלִתין ְוַחד קֹוֵצי ְׁשִקיָלן, ִאְתַמְּׁשָכן ַעד ֵריָׁשא  ,ּקּוָנא ַקְדָמָאהתִ א ְּד ְוֵׁשירּותָ 
  ּוְתַלת ְמָאה ְוִתְׁשִעין ִניִמין ִאְׁשַּתְּכָחן ְּבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא.  ,ְּדפּוָמא

יא ְלַתָּתא, ַּתִּקיִפין ְלַאְכְּפיָ   ,ֲהוּו ְּבִתּקּוָנא ַקְדָמָאהְּתָלִתין ְוַחד קֹוֵצי ְׁשִקיִלין ַּד 
ְתָּפְרִׁשין ְּתָלִתין ָיכֹול. ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, מִ   ,ַּתִּקיף  ?ָּבן ֵא''ל. ַמהּו ֵא''לְּכחּוׁשְ 

 ,)ָיאְלַאְכּפְ ְלִאְתַּפְׁשָטא) (ס''א (ן, ַּתִּקיִפין ָׁשְלִטין, ְלִאְתָעְייָנא ְוַחד ָעְלִמי
 - ָמא ִמֵּניּהַהאי ְסָטר. ְוָכל ָעְלָמא ְוָעלְ ל''א ְּבַהאי ְסָטר, ְולֹ''א ּבְ  ְוִאְתָּפְׁשטּו
ְוֹכָּלא ָסִתים ְּבֵריָׁשא  ,ּדּוָנא ַרָּבאְלֶאֶלף ָעְלִמין ִּדְכִסיִפין ְלעִ  ִמְתָּפַרׁש

ְּדִדיְקָנא, ְּדָכִליל ַּתִּקיָפא, ּוְכִליָלן ְּבַהאי ֵא''ל. ְוִעם ָּכל ָדא, ַהאי ֵא''ל 
  ט ֵּביּה. ְוִאְתַּפּׁשַ ְוִאְתְּכַלל (אתבסם) י ְּדַעִּתיק יֹוִמין, ִאְתַּכְפָייא ְלַרֲחֵמי ְּדַרֲחמֵ 

ְוגֹו'. ַמאי ִּדיָנא   (דניאל ז, י)  "ִּדיָנא ְיִתב ְוִסְפִרין"ִּתיב,  ם ִּדכְ ִמּׁשּו  ?ֲאַמאי ַעד ּפּוָמא
ל  ""ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֵ ְיִתיב. ְיִתיב ְלַאְתֵריּה ְּדָלא ַׁשְלָטא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 

ִּדיָׁשא קַ ְּבִדיְקָנא) ס''א (ֵאל ְּדהּוא ִּגּבֹור, ְוִאְתְּבָסם ְּבִדּיּוְקָנא  ,(ישעיהו ט, ה) ר"ּבֹוּגִ 
ְּבַעִּתיק יֹוִמין ִאְּתַמר,  ז, יח)מיכה ( ל ָּכמֹוָך"""ִמי אֵ ְּדַעִּתיק יֹוִמין. ְוָרָזא ִּדְכִּתיב, 

  ָאה.ְּבִתּקּוָנא ַקְדָמָאה ְּדִדיְקָנא ַקִּדיָׁשא ִעּלָ 

ְלִפין אַ ט ְוָנִחית ְוָסִליק ְלֶאֶלף  ַׁשִּליָעְלָמא ַקְדָמָאה, ְּדָנִפיק ְמִּתקּוָנא ַקְדָמָאה,  
  ן ָמאֵרי ְּתִריִסין. ּוִמֵּניּה ִמְתַאֲחִדין, ְּבִקְסָטא ְּבִעְזָקא ַרָּבא.ִרְבבָ ְוִרּבֹוא 
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ִפיק, ְוָנִחית ְוָסִליק, ְלִׁשְבָעה ָעְלָמא ִּתְנָייָנא. ְּדָנִפיק ֵמַהאי ִּתּקּוָנא. ַׁשִּליט ְונָ 
ן ִמֵּניּה ְלַאְכְּפָייא ְּבקּוְדָלא ָד ן ָמאֵרי ִּדיָבָבא. ּוִמְתַאחֲ ְוַחְמִׁשין ֶאֶלף ַּדְרִּגי

  .ְּבִחיְזָרא)ס''א (ְּבִחיָּוָרא 

 ָעְלָמא ְּתִליָתָאה. ְּדָנִפיק ֵמַהאי ִּתּקּוָנא ַׁשִּליט ְוָנִחית, ְוָסִליק לצ''ו ַאְלִפין
א ְּכבּוִסינָ ס''א ( ְלקּוְסִטיָראְּכבּוִסיָטא  ָמאֵרי ִּדיָלָלה, ּוִמְתַאֲחָדן ִמֵּניּה

ּוֵמַהאי ִּתּקּוָנא ִמְתַּכְפָיין ֻּכְּלהּו, ּוִמְתַּבְּסָמן ִּבְמִריָרא ְּדִדְמִעין,  ,א)ְסָר ְלקּו
  ְּדִמְתַּבְּסִמין ְּבַיָּמא ַרָּבא.

ִּדיָׁשא ִעָּלָאה ַיִּקיָרא, ְּדָלא ַאְכִסיף ִמֵּניּה. ָנא קַ ְּדִדיקְ  ַמאן ָחֵמי ִּתּקּוָנא ָדא
ְּדקֹוִצין ְּדַׂשְעֵרי ְּדַּתְלָיין ֵמַהאי ָסָבא.  )אירּותָ ּקִ יַ ס''א (ִמירּוָתא ַמאן ָחֵמי טְ 

ְיִתיב ְּבִעיְטָרא ְּדִעְטִרין, ִעְטִרין ְּדָכל ִעְטִרין. ִעְטִרין ְּדָלא ִאְתָּכָללּו ְּבִעְטִרין. 
ּוְבִגין ֲחָדן ִמְּנהֹון.  ְטִרין ְּדָלא ִּכְׁשַאר ִעְטִרין. ִעְטִרין, ְּדִעְטִרין ִּדְלַּתָּתא ִמְתאַ עִ 

  ֵני ִּתּקּוִנין, ִאיּנּון ִּתּקּוִנין ִּדְלַּתָּתא ִמְּנהֹון ִמְתַאֲחִדין.ָּכְך, הָ 

ְּבָרָכה. ְּדָכל ִּתּקּוִנין ִּתּקּוֵני ְּדִאְתְּתַקן, ְּדִאְצְטִריְך ְלִאְתָּבְרָכא ַמאן ְּדָבֵעי 
ְוִאְתָעִביד ַמה ן) יהֹוְלִקְבלֵ (ְּכִחין ְׁשּתַ ְּדִאְתְּתַקן, ְּבָקְבֵלהֹון ִּבְרָכאן מִ 

י ִּתּקּוִנין ְּדַמְלָּכא ְלִקְבלֵ ְּדִאְתָעִביד. ֹּכָּלא ָּכִליל ְּבָהֵני ִּתּקּוִנין. ֹּכָּלא ַזְקָפן 
(ְּדַמְלָּכא ָּלא. ְוֻכְּלהּו ִאְתַּבְּסָמן ִמִּתּקּוִנין ִאֵּלין ַּתִּקיָפא, ַעִּתיָקא ְסִתיָמא ְּדכֹ 

   . )ַעִּתיָקא

ְּדַעִּתיִקין ַקִּדיָׁשא ְּדַקִּדיִשין ָלא ִאְתְּתַּקן ְּבִאֵּלין ִּתּקּוִנין, ִּתיק . ִאי עַ ָּתאָנא

ָמה ְזִהיִרין א, ַעד ּכַ י. ְוַתְניָ ֲהוֵ א ְּכלָ י ֲהוֵ ָלא ִאְׁשְּתָכחּו ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ְוֹכָּלא 
ְוָכל  (ִּדְלַתָּתא),יַסר ד ְּתלֵ ָנא. עַ ִּתּקּוֵני ְּדִדיקְ ִאְתַּתַּקן ְּבִאֵּלין ל''ג) ס''א (ִאֵּלין 
ִּדְתֵליָסר ִאֵּלין ִמְׁשַּתְּכִחין, ְזִהיִרין ִאֵּלין ִּדְלַתָּתא. ְוֹכָּלא ְּבחּוְׁשָּבָנא  ִזְמָנא

ַכח ִּדיְקָנא ְּדַמְלָּכא ַעִּתיָקא ַיִּקיָרא ִמֹּכָּלא. ֹּכָּלא ְּבַחד ְּדִאֵּלין ְּתֵליַסר, ִאְׁשּתְ 
  א.ִּקיָר ָרא ְויַ ִאיהּו ְטִמי
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ס''א (ּוְבִגין ְּדִאיהּו ַיִּקיָרא ּוְטִמיָרא ִמֹּכָּלא, ָלא ִאְדַּכר ֵּביּה ְּבַאָתר ְּדאֹוַרְייָתא  

ִּדיְקָנא  ?יאַמה ִּדיְקָנא ִאְתַגְליָ ְוָלא ִאְתַגְלָייא. ּו ָלא ִאְדַּכר ְּבאֹוָרְייָתא),
א ַרָּבא ִּדְלַּתָּתא. ְּדָכֲהנָ א  ִדיְקנָ ִחית לְ א ַרָּבא ִעָּלָאה. ּוֵמַהאי ִּדיְקָנא נָ ְּדָכֲהנָ 

א ַרָּבא ִּבְתַמְנָיא ִּתּקּוִנין ִאְתָּתַּקן. ְּדָכֲהנָ ִּדיְקָנא  (ַמאי ִּדיְקָנא ְּדָכֲהָנא ַרָּבא)  
א ַרָּבא, ַּכד ִמְׁשָחא ָנִחית ַעל ִּדְקֵניּה, ֲהָדא ְלָכֲהנָ ְנָיא ִּתּקּוִנין ּוְבִגין ַּכְך, ְּתמַ 
  ְוגֹו'.  (תהלים קלג, ב) "ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש ֹיֵרד ַעל ַהָּזָקן", הּוא ִדְכִתיב

ן ָּגדֹול . ַּגם ְלַרּבֹות ֹּכהֵ (תהלים קלג, א) "ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד"ִּדְכִּתיב,  ?וְמָנא ָלן
ַרָּבא, ִּכְבָיכֹול   א ַרָּבא ִּדְלַּתָּתא ְמַׁשֵּמׁש ִּבְכהּוָנאְּדָכֲהנָ ָכל ִזְמָנא  א. ְּד ִּדְלַּתּתָ 

  ָּלא ְמַׁשֵּמׁש ִּבְכהּוָנא ַרָּבא.ֹּכֵהן ָּגדֹול ִּדְלֵעי

י ִׁשְמעֹון, ָּדא ִּתּקּוָנא ַחד, ְּדִדיְקָנא ְּדַעִּתיָקא ְסִתיָמא ְּדֹכָּלא. ָאַמר ֵליּה ִרּבִ 
ְסַבר ַאֵּפי ְּדַעִּתיק ִרִּבי ִיְצָחק, ְלֵמֱחֵמי ְּבָיִקיָרא ְּדִתּקּוֵני ְּדִדיְקָנא, ּו  ָיאּות ַאְנּתְ 

  ׃חּוָלָקְך, ְוַזָּכָאה חּוָלִקי ִעְּמכֹון ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי יֹוִמין ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין. ַזָּכָאה
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ְוָאַמר ָהא ָהַׁשָּתא ִאְצְטִריְך ָהָכא ְלַאְתָקָנא ִּתיּקּוָנא ְּדִדיְקָנא ִעָּלָאה   ָּפַתח

ִתיְבָתא, ַיִּקיָרא ְּדָכל ָיִּקיִרין ְּדַבּה ַּתְלָיין ָּכל ָרִזין ְּדָעְלָמא. קּומּו ָמאֵרי מְ 
א ִעָּלָאה ַיִּקיָרא ִּדיְקנָ  ִאְזְּדָמנּו ְלַאְתָקָנא ִּתיּקּוָנא ִעָּלָאה ָּדא ִּכְדָקא ָיאּות. 

ִרין ְמָסֲאִבין ִּתיּקּוָנא ְּדִדיְקָנא ְּדִמיַּנּה ִמְתַּכְסָפן ֹּכָּלא ְוַלָּקָמה ִמָּתְבָרן ָּכל ִסטְ 
ִאין ִאְתַּתַּקן, ְּדָהָכא ַּתְלָיא ָּכל ַיִּקירֹו ִעָּלָאה, ַיִּקיָרא ָּדא, ִּבְתֵליָסר ִּתיּקּוִנין ִעּלָ 

 (תהלים קלג, ב)ֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש ֹיֵרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהֹרן" יּה "ּכַ ְּדִאְּתַמר ּבֵ 
ֵכי ִאְתַּגְלַּגל ְנִהירּו ַמְדְרָגא ְלַדְרָּגא. ְּבד' ַקְדָמִאין ְּבַקְדִמיָתא. ְּדָהא הָ ְוכּו'. 

הּוא ַמָּזָלא ַּתָּתָאה ן ְלהַ ִמַּתָּמן ְּבח' ָאֲחָרִנין. ְוָרָזא ָּדא "ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהֹרן". ִמַּתּמָ 
  ָתיו. ְּדָכִליל ֻּכְלהֹו ַּכֲחָדא, ְוָדא ֶׁשּיֹוֵרד ַעל ִּפי ִמּדֹו
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ָּתא ֲחֵזי, ָהֵכי ִּדיְקָנא ָּדא ִּבְתֵליָסר ִאְתַּתַּקן, ְּבָרָזא ִּדְתַלת הויי"ן ְוַחד ְּדָכִליל 
ִמיָתא ֵמָרָזא ְּדהוי"ה ֲחָדא. ן ְּבַקְד לֹון, ְּבָרָזא ְּדִסיּדּוָרא ִעָּלָאה ַוַּדאי. ד' ָנְפִקי

ְנָיא. ְלָבַתר ַחד ְּכָלָלא ְּדֹכָּלא, ְוָדא ִמַּתָּמן ְּתֵרין ָאֲחָרִנין ָנְפִקין ְוִאיּנּון ְּתמָ 
  ְרָׁשן ֹּכָּלא ִּכְדָקא ָיאּות:ְּתֵליַסר. ּוִמַּתָּמן ְלַתָּתא ִאְתּפָ 

ֹות [ִּפְתָחא ְּדאּוְדִנין] ֵמַהאי ּוֵמַהאי ין ְּתחַׁשְרָיין ַׂשֲעֵרי ָנְפקִ   ִּתיּקּוָנא ַקְדָמָאה
  ִסְטָרא. 

  ַעל ּפּוָמא ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא. ַׂשֲעֵרי ָסֲחָרן  ִּתיּקּוָנא ִּתְנָיָנא

  ִאְתַּפְּסָקן ַׂשֲעֵרי ְּתחֹות חֹוָטָמא ַעד ּפּוָמא.  ִּתיּקּוָנא ְתִליָתָאה

  ְּתחֹות ּפּוָמא ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא: ַׂשֲעֵריָסֲחָרן  ִּתיּקּוָנא ְרִביָעָאה

ְּתחֹות [ּפּוָמא] ָלֳקֵבל ַההּוא ָאְרָחא ן ַׂשֲעֵרי ִאְתַּפְּסקָ  ִּתיּקּוָנא ֲחִמיָׁשָאה
  ַאֲחִריָנא ְּדִאְּתַמר.

  אּות. ָקא יָ ִּכְד ָסְלִקין ַׂשֲעֵרי ְוַחְפָיין ַעל ַאְנִּפין ָהָכא ְוָהָכא    ִּתיּקּוָנא ְׁשִתיָתָאה

  ן. ִאְתַּפְּסָקן ַׂשֲעֵרי ְוִאְתַחְזָיין ְּתֵרין ַּתּפּוִחי ִּתיּקּוָנא ְׁשִביָעָאה

  ַנְחָּתן ַׂשֲעֵרי ְּבִׁשקּוָלא ֲחָדא ַעד ַטּבּוָרא ְּדִלָּבא. ִּתיּקּוָנא ְּתִמיָנָאה

  ִׁשקּוָלא ֲחָדא. ֵאי ּבְ ַתּתָ ָנְפִקין ַׂשֲעֵרי ֵּבין ִאינּון ִעָלֵאי לְ  ִּתיּקּוָנא ְּתִּׁשיֲעָאה

  ָנא. ָנְפִקין ַׂשֲעֵרי ְּדַחְפָיין ְּתחֹות ְּגרֹו ִּתיּקּוָנא ֲעִׂשיָרָאה

  ַׂשֲעֵרי ֻּכְלהֹו ַּתְלָיין ְּבִׁשקּוָלא ֲחָדא ְוָלא ָנְפִקין ָּדא ִמן ָּדא.  ִּתיּקּוָנא ַחְדַסר

  ַּפְּסָקן ַׂשֲעֵרי ַסֲחָרֵניּה. ִאתְ ין ְּד ּפּוָמא ִאְתַּפֵּני ִמָּכל ִסְטִר  ִּתיּקּוָנא ְּתֵריַסר

  ָּתא ְּבִׁשקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא:ִאֵּלין ַׂשֲעֵרי ְּדָנְחִתין ְלתַ  ִּתיּקּוָנא ְּתֵליַסר

ִמיַּנּה ַּתְלָיין ְוָנְפִקין  ָּתא ֲחֵזי, ִּדיְקָנא ַיִּקיָרא ָּדא ַוַּדאי ָּכל ְנִהירּו ְוָכל ִּבְרָכָאן
  ְּבִסידּוָרא ְׁשִלים:



65קהילת הרמח"ל    כהתיקון חנו

  

. ל"א קֹוִצין ַתִּקיִפין ָנְפִקין ז, יח)מיכה (. "ִמי ֵאל ָּכמֹוָך" ֵאל  יּקּוָנא ַקְדָמָאהּתִ 
ְדִנין ָקְייִמין ְלַאֲעָלָאה ִמיִלין ְלֵעיָלא ְלגֹו, ְוָלא ְּתחּות ִּפְתָחא ְּדאּוְדִנין. ְּדאּומִ 

ַתָּתא. ְוֹכָּלא ָען. ֲאָבל ִמַּמאי ִּדְסִליק ְלֵעיָלא ָנִחית ְלָבַתר לְ ִאְׁשְּתמֹוְד 
  ִאְתַּתַּקן ְּבִתיּקּוָנא ְׁשִלים:

א ִאְּתַמר, ִּדְבהּו ִמְׁשָּתְרָׁשן ְייִמין ָּתָמן ְוהָ ָּדא ְּתָלת ֵאל קָ   ִּתיּקּוָנא ַקְדָמָאה
ְלהֹו ִמיִלין ְּדָעְלָמא ִמּגֹו ְּבִרירֹו ְּתָלת ָעְלִמין. ֲאָבל ָהָכא ָרָזא ִעָּלָאה. ְּדָהא ּכֻ 

ינּון, ֶּבַלע יֹוָבב חּוָׁשם. ַקְדָמֵאי ָנַפק ַוַּדאי. ּוְכָלָלא ְּדֹכָּלא ְּתָלת אִ ְּדַמְלֵכי 
ַאר ָלא ִאַּתְתְקנּו. ּוַמאי ְּדָנִפיק ִמַּתָּמן, ֹּכָּלא ִאְתְּכִליל ָהָכא ָּבֵאִלין ְּדָהא ׁשָ 

ְבִזְמָנא ְּדָׁשֵרי ִּבְׁשָמא ַאֲחָרא, ֶאָּלא ְּבהּו ְּכִליָלן ַוַּדאי. ּו ְּתָלת, ְוָלא ָסְלִקין
נּון ְּכָלָלא ְּדֹכָּלא ִּדְלַגו א ִּבְתָלת ִאֵּלין ִאְתְּכִליל, ְּדִאיְנִהירּו ְלָנְפָקא, ְּכֵדין ֹּכּלָ 

חּוַמְיהּו ְלַתָּתא, ְוִדְלַבר. ְוִסְטִרין ָאֲחָרִנין ִאְתַּכְפָיין ְּתחֹוַתְייהּו ְלֵמיָקם ִּבתְ 
  א ְׁשִלים:ְוֹכָּלא ִאְתַּתַּקן ְּבִתיּקּונָ 

ְׁשָיין ְוִאֵּלין ָּתא ֲחֵזי, ַמה ֵּבין ַׂשֲעֵרי ְּדֵריָׁשא ְלַׂשֲעֵרי ְּדִדיְקָנא? ֶאָּלא ִאֵּלין קַ 
י ִאינּון ַּמְייהּו, ַמה ְּדָלאו ָהכֵ ַרִּכיִכין. ְּדָהא ִאֵּלין ָקְייִמין ְלַתְבָרא ְמָסֲאִבין ִמּקַ 

 ָקְייִמין ְלַאְמְׁשָכא ְנִהירּו ְּדָחְכְמָתא ְלַגֵּבי ָאֲחָרִנין. ְוָרָזא ָּדא ַׂשֲעֵרי ְּדֵריָׁשא
ָבל ְׂשֲעִרין ְּדִדיְקָנא ִאינּון ָקְייִמין ְלַנְחָּתא ָמאן ְּדִאְתֲחֵזי ְלַאְתָקָנא ֵליּה. אֲ 

ְצְטִריְך ְלַאְתְקָפא. ְוִאֵּלין ָקְייִמין ְנִהירּו ּוְמזֹוָנא ְּדֹכָּלא. ְּבִגין ָּכְך ָהָכא אִ 
ִמּגֹו מֹוָחא ָנְפִקין ִמְּבִרירּו  א ְלָכל ִאינּון ְמָסֲאִבין ַוַּדאי. ְוֻכְלהֹו ַׂשֲעֵריְלַאְכְּפיָ 

ִאְתְּבִריר ָּתָמן, ּוְבהּו ָרִהיט ְנִהירּו ְּדמֹוָחא ִמְּלַגו. ָּתא ֲחֵזי, ְּבַׁשְעָּתא ְּד 
ְוָרָזא ָּדא ְלַתָּתא  ן ָנִחית ְלַתָּתא, ֹּכָּלא ְלַתָּתא ָנֵמי ִאְתַּתַּקן. ִּדְנהֹוָרא ְּדֵאִלי

ּוָנא ִאְתֲעִבידּו י"ג, ְוי"ג ִנין. ְוַכד ַנֲהָרן ַּדְרִּגין ְּבִתיּקָלאו ִאינּון ֶאָּלא ט' ִּתיּקּו
ִאְתְּבַסם ּוָמאֵרי  ִאֵּלין ַנֲהָרן ְּבהּו. ְּכֵדין ָקְייָמא ֹּכָּלא ְּבִתיּקּוָנא ְׁשִלים ְוִדיָנא

ֲאִבין ִמָּתְבָרן, ְך ְּבִזְמָנא ְּדִאְתַּגְּלָין, ֻּכְלהֹו ִסְטִרין ְמסָ ִּדיָנא ִמְתַעְּבָרן. ְּבִגין ּכָ 
  יָקם ָקַמְייהּו.ְוֵלית ְּדָיִכיל ְלמֵ 
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ה  ִפּלָ ת ") שפז(ּתְ ֶדת ַעל ִמּדַ   "ֵאלְמיֻּסֶ

ֲהֵרי ַעל ָהֱאָלהּות ֶׁשְּלָך ָאנּו ְמִעיִדים ֶׁשַאָּתה  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחדֵאל 

, ּוָבאֹור ֶׁשְּלָך ָּבָראָת ָּכל ָהעֹוָלמֹות )יז  ,י  דברים(ִהים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים  ֱאֹלֵהי ָהֱאֹל
ֵכן ָאנּו , וְ )כד ,מדישעיהו (ע ָהָאֶרץ ֵמִאִּתי" ְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבָך "רֹוקַ עֶ 

ל ְיֹהוָ  ײ ֱאֹלֵהינּו ײל ְיֹהוָ ְמִעיִדים ְּבָכל יֹום "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
  ְּבָכלֶאָחד", ְלִהָּוַדע ֶׁשֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשְּלָך ְמַפֵּׁשט ֶאת ֱאָלהּותֹו ײ

ֵרגֹות ָהֶעְליֹונֹות, ּוִמָׁשם ָיְצאּו ָּכל ַהְּבִרּיֹות, ּוָבֶהם ֵהם ִמְתַנֲהִגים ְוֵכן ַהַּמְד 
זֹאת   ָּדְתָך, ְּבמִ מג, יב)ישעיהו (ַוֲאִני ֵאל"    ײל ְיֹהוָ ֶנֱאַמר "ְוַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם  

י, ְוָכל ַהְּסִפירֹות ִׁשּנּו ין ְּבָךֶׁשִהיא ֵאל ָאנּו יֹוְדִעים ִיחּוְדָך, ֶׁשַאָּתה ֶאָחד ְואֵ 
ְּכמֹו   ֶׁשְּלָך ְּבָך ֵהם ְולֹא חּוץ ִמְּמָך, ְונֹוָדע ֶׁשֵאין ֵאל זּוָלְתָך, ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים

ת ֲאִמְּתָך ַנְחנּו ְמַקִּוים ֶּבֱאֶמת, ֵּכן ְּתַגֶּלה ָלנּו אֶ ֶׁשִּיחּוְדָך הֹוַדְעָּת אֹוָתנּו, ְולֹו אֲ 
  ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"  ַאל ײל ְיֹהוָ " ָעֶתָך,ִּביׁשּו ַמחׂשְ ְונִ 

  .ײל ְיֹהוָ 

  

  

  ) לסיום הלימודתד תפילה (

  ות הרחמיםלגלגל עלינו אור י"ג מד מהב"ה בקשה 

ֶׁשל ג ִמּדֹות ֶׁשֵהם י" ַּגְלֵּגל ָעֵלינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך !ֻיָחדּומְ  !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

, ּוַבָּׁשָעה )ד ,ים צגלה(ת ַרֲחִמים ֶׁשֵהם "ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים" 
 ,מב  ליםהת(ֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג"  ֶׁשֶּזה ֶהָהמֹון ָיִאיר ָעֵלינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְּבקֹול ִרָּנה ְות

ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול ֹצְרֶריָך   !ִיְׁשֹּתק )ע"א ,דת כוכ(מֲהמֹוָנּה ֶׁשל רֹוִמי  ),ה
ְמַחת ׁשִ , ּוִמָּיד ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְׂשֵמִחים ּבְ )כג ,עד תהלים(ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֹוֶלה ָּתִמיד" 

, ְקֵרבֹות )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ "ָקְרָּבן לַ  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּבָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּלָך, ָׁשם
ָהאֹוִתּיֹות ְלִהְתַקֵּׁשר ְּבִיחּוד ֶאָחד, ַּבֲעָנִפים ֶׁשָּלֶהם ָּכְך ִמְתַקְּׁשִרים ִעָּמֶהם 
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, ֲהֵרי )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ָקְרָּבן לַ  ְּבֶקֶׁשר ֶאָחד, "ִּדְכִתיב ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם
ִּתי ְכִתיב "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְד ְׁשַּתְעְׁשִעים, ִּד ְּבתֹוָרְתָך ָאנּו מִ 

  ., ַּבֲאִמַּתת ִיחּוְדָך ָאנּו ִמְתַנֲחִמים ְּבִתְקָוֵתנּו)צב ,קיט תהלים(ְּבָעְנִיי" 
 ),כא ,(תהילים עד"ַאל ָיֹׁשב ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך"    ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים

   ַאל ײ לְיֹהוָ ּו ְּבאֹור ָּפֶניָך, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ְלָך ֶּבֱאֶמת, "ְּמֵחנּוְתׂשַ 
  .ײל ְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"     
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  דחנוכה שניליל לימוד 
  

  הזה   לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר

  ספרא דצניעותא

ֵריָּׁשא  ֵריָּׁשא ְלָהאי ְפַוון ֵמָהאיְּדׂשָ ִּפירּו ְּבֵריָׁשא ית ְּבׁשַ ִּתְנָיָנא ָנחִ  ִּתּקּוָנא

  ָקִאים.
 

  ב ב ע"קל זוהר חלק ג דף 

ְּדפּוָמא ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ִּתְנָייָנא. ִמְתָּתַקן ַׂשֲעָרא ֵמֵריָׁשא  ִּתּקּוָנא

ְיָקָרא  ְך, ְואֹוִקירמָ ִקּיּום ּבְ ְוָקֵאיקּום ִרִּבי ִחְזִקָּיה  ְּדפּוָמא, ְּבִתּקּוָנא ָׁשִקיל.
"ֲאִני ְלדֹוִדי ְּדִתּקּוָנא ָּדא ְּדִדיְקָנא ַקִּדיָׁשא. ָקם ִרִּבי ִחְזִקָּיה ָׁשאֵרי ְוָאַמר, 

  ִמי ָּגַרם ֶׁשֲאִני ְלדֹוִדי. ִמּׁשּום ְּדָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו.  ,(שיר השירים ז, יא) ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו"

ַיִּקיָרא ְּדבּוִציָנא ִעָּלָאה, ָנִהיר ְוָסִליק ית ְנהֹוָרא ָחמִ רּו , ַואֲ ִמְסַּתֵּכל ֲהִויָנא
ר. ְוַחד ָחׁשֹוְך ֲהָוה ִאְתָסֵחי ְּבַההּוא ֵעיבַ ִלְתַלת ְמָאה ַוֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרין 

ין, ְנהֹוָרא, ְּכַמאן ְּדִאְתְסֵחי ְּבַההּוא ַנֲהָרא ֲעִמיָקא, ְּדֵמימֹוי ִמְתַּפְּלִגין, ּוְנִהִר 
ר, ִמָּמה ְּדָעלֹוי. ְוָסִליק ַההּוא ְנהֹוָרא, ִּבְׂשָפָתא ְּדַיָּמא ִעָּלָאה ין ְלָכל ִעיבָ ִּד ַנגְ וְ 

  ֲעִמיָקא, ְּדָכל ִּפְתִחין ָטִבין ְוַיִּקיִרין, ְּבַההּוא ִּפְתָחא ִאְתַּפְּתָחן.

 (שמות לד, ז) ן"א ָעוֹ נֹׂשֵ "ָּפְתחּו ְוָאְמרּו,  ?ִּפְשָרא ְּדָחֵמית )ַמהּו(ֲאָנא ָׁשִאיל ֵמֶהם 
ֲחֵמיָתא. ָאַמר, ָּדא הּוא ִּתּקּוָנא ִּתְנָייָנא. ָיִתיב. ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ָהִאיָדָנא 

  ָעְלָמא. ְּבִריְך ַאְנְּת ִרִּבי ִחְזִקָּיה, ְלַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין. ) ִאְתְּבָסםס''א (ִאְתַקַּׁשר 

יָׁשא. ַחְבִרין, ְּדַאְתָיין ְּבַהאי ִעְזָקא ַקִּד ִציִנין ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֻּכְּלהּו ּבּו ָאַמר

ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְׁשַמָייא ִעָלִאין ְּדִעָּלִאין, ְוַאְרָעא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה ְּדִעָּלָאה. 
יק מֶֹׁשה ִזְמָנא ַּדֲאָנא ָחֵמי ַהְׁשָּתא, ַמה ְּדָלא ָחָמא ַּבר ָנׁש, ִמּיֹוָמא ְּדָסלִ 
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יִרין, ִּכְנהֹוָרא ְּדִׁשְמָׁשא ִסיַני. ַּדֲאָנא ֲחֵמיָנא ַאְנָּפִאי ְנהִ ּוָרא ְּד ִּתְנָייָנא ְלט
"ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי   ַּתִּקיָפא, ְּדַזִּמין ְלֵמיַּפק ְּבַאְסָווָתא ְלָעְלָמא. ִּדְכִּתיב,

א ְּדַאְנָּפאי ְיַדְענָ ַּדֲאָנא  ,. ְועֹוד(מלאכי ג, כ) "ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיהָ 
"ּומֶֹׁשה לֹא ָיַדע ִּכי יִרין, ּומֶֹׁשה ָלא ָיַדע ְוָלא ִאְסָּתַּכל. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ְנהִ 

  .(שמות לד, כט) ָקַרן עֹור ָּפָניו"

אי, ּוְנִהיִרין ְּכבּוִציִנין. ְועֹוד, ַּדֲאָנא ָחֵמי ְּבֵעיַני, ְּתֵליַסר ְמִכיִלין ְּגִליִפין ַקּמָ 
ן, ִאְסָּתִליק ְוִאְתְּתַקן, ְוִאְתַעָּטר ְּפִריׁש ָּכל ַחד ִמַּנְייהּו ִמּפּוֵמיכֹוַכד ִאתְ וְ 

ְוִאְתָטַּמר ִּבְטִמירּוָתא ְּדִתּקּוֵני ְּדִדיְקָנא, ְוָכל ַאֲחָרִנין ִאְׁשַּתֲאָרן. ּוְבעֹוד ְּדָכל 
א ְּבגֹו ֵחיֵליּה. ְוַכד ַמְלּכָ , ָנִהיר ְוִאְתַעָּטר ְוָיִתיב ּכְ ַחד ִמְתְּפַרׁש ְּבפּוַמְייכּו

ְתָּפְרָׁשא, ָסִליק ְוִאְתַעָּטר ְּבִעְטָרא ַקִּדיָׁשא, ְוִאְתָּתַּקן ְוִאְתָטַּמר, ִאְסְּתָיים ְלאִ 
  ין ַקִּדיִׁשין, ד. ִאְזְּדָרזּו ַחְבִר ְוחַ ְוָיִתיב ְּבִתּקּונֹוי ְּדִדיְקָנא ַקִּדיָׁשא, ְוֵכן ְלָכל ַחד  

  ְּדֵייֵתי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא. , ָלא ְיֵהא ַעדאָמא ָּד ִקּיּוכְ ְּדָהא   

  

  האדרא קדישא  -דשים רמח"ל תיקונים ח

קּום  ִּתְנָיָנא ָסֲחָרן ַׂשְעֵרי ַעל ּפּוָמא ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא.  ִּתּקּוָנא

ְעָיא ָר  ָקם ּות.ִּתּקּוָנא ְּדִדיְקָנא ַיִּקיָרא ָּדא ַּכְדָקא ָיאָרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְתִקין 
ְמֵהיְמָנא ָּפַתח ְוָאַמר, ַוַּדאי ִּתּקּוָנא ְּדִדיְקָנא ַיִּקיָרא ִאְׁשְּתמֹוַדע ַּכְדָקא 

  ָיאּות.

, ְוֹכָּלא ְּבָרָזא . ָהָכא שכ"ה יהו"הז, יח)מיכה (ִּתְנָיָנא ָּדא "נֵֹׂשא ָעֹון"  ִּתּקּוָנא

יק, ִאְתַּתַּקן ִמִּתיּקּוָנא ְלִתיּקּוָנא, ַעד רּו ָנפִ ִעָּלָאה ַּתְלָיא. ְּדָהא ְּבַׁשְעָּתא ִּדְנִהי
 ִּכְדָקא ָיאּות. ּוְבִתיּקּוָנא ַקְדָמָאה ִאְּתַער ִמָּלה, ְּכָלָלא ְּדִאְׁשְּתִלים ִּבְׁשִלימּו

ִנין יּה ָקִאים ִּתיּקּוָנא ְּדִאינּון ש"ך ִּדיִנין, ְּדִאינּון ה' ִזמְ ְּדֹכָּלא. ִּתיּקּוָנא ִּתְנָיָנא ּבֵ 
י ִאְצְטִריְך ן, ְּדִמיַּנְייהּו ז' אד"ם ְּבַקְדִמיָתא. ְוַכד ָּתבּו ְלִאְתַּתְּקָנא, ָהכֵ די"
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ט ְנִהירּו ְלִאְתַּתְּקָנא ָרָזא ָּדא ְלִאְתַּבְּסָמא ִּדיִנין ִּכְדָקא ָיאּות, ְּבִגין ְּדִיְתַּפּׁשַ 
  .ִעָּלָאה ְּבַאְתֵריּה ַּכָּמה ְּדִאְצְטִריְך

  

ה  ִפּלָ ת "ַרחּום"ְמ  )שפח( ּתְ ֶדת ַעל ִמּדַ  יֻּסֶ

ֲהֵרי ַרחּום ָאָּתה ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵבׁש ִמַּדת ַהִּדין ְּבי"ג  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים, ְּכָלל ֶׁשָּלֶהם ֶאָח"ד, ֶׁשֲהֵרי ְּבֶחֶסד ָּבִניָת ֶאת ָהעֹוָלם 
, ְוֲאַחר ַּכְך ָרִציָת ַּבִּדין ְלָהִקים ָּכל ָּדָבר ַוַּדאי ְוִנְתַּפֵּׁשט ַמְדֵרגֹות ֶׁשְּלָך, ֵאל

ָכר ָוֹעֶנׁש ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם, ׂשָ חּומֹו, ּוִמְּפֵני ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשִּיְהיּו ְמַקְּבִלים ִּבתְ 
ּוְבַרֲחָמנּוָתְך ַאָּתה ַמְגִּביר ֶחֶסד ַעל ִּדין ּוִמְתַמֵּלא ַרֲחִמים ַעל ְּברּוֶאיָך 

ת ֶׁשִהיא ַרחּום יט ַעל ֹּכל, ְוִיחּוְדָך ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ְּבִמָּדה זֹאה ַׁשּלִ ֶׁשַאּתָ 
ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ַעל ָּכל ַהְיכֹולֹות, ְוֵאין ׁשּום ֹחק עֹוֵמד ְלָפֶניָך, ֶׁשַאָּתה ְלַמְעָלה 

י"ג ְּמָך ּבְ ִמן ָּכל ֹחק, ּוְבָׁשָעה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ַאָּתה עֹוֵבר ֲעֵליֶהם ְלַרֵחם ַעל עַ 
ֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ִרּב  .ִמּדֹות ֵאֶּלה ְּבסֹוד ִיחּוְדָך, ֶאָח"ד ַוַּדאי

ְלִיחּוְדָך ֶּבֱאֶמת, ֵּכן ְּתַגֶּלה ָלנּו ֶאת ֲאִמְּתָך, ְולֹא ָלַעד ֶיְחַׁשְך אֹור ָעֵלינּו, ִּכי 
 ַאל ײ לְיֹהוָ " , ְוָתִאיר ָחְשֵכנּו,יב)ט, קל תהלים(ְלָפֶניָך ַּכֲחֵׁשָכה ָּכאֹוָרה 

  .ײל ְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"   

  
  ) לסיום הלימודתד תפילה (

  ות הרחמיםלגלגל עלינו אור י"ג מד מהב"ה בקשה 

ֶׁשל ת ג ִמּדֹוֶׁשֵהם י" ַּגְלֵּגל ָעֵלינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

, ּוַבָּׁשָעה )ד ,ים צגלה(ת ַרֲחִמים ֶׁשֵהם "ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים" 
 ,מב  תהלים(ֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג"  ֶׁשֶּזה ֶהָהמֹון ָיִאיר ָעֵלינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְּבקֹול ִרָּנה ְות

ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול ֹצְרֶריָך   !ִיְׁשֹּתק )ע"א ,דת כוכ(מֲהמֹוָנּה ֶׁשל רֹוִמי  ),ה
ְמַחת ׁשִ , ּוִמָּיד ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְׂשֵמִחים ּבְ )כג ,עד תהלים(ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֹוֶלה ָּתִמיד" 
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, ְקֵרבֹות )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּבָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּלָך, ָׁשם "ָקְרָּבן לַ 
ד, ַּבֲעָנִפים ֶׁשָּלֶהם ָּכְך ִמְתַקְּׁשִרים ִעָּמֶהם ִהְתַקֵּׁשר ְּבִיחּוד ֶאחָ ָהאֹוִתּיֹות לְ 

, ֲהֵרי )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ָקְרָּבן לַ  ְּבֶקֶׁשר ֶאָחד, "ִּדְכִתיב ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם
ִּתי ז ָאַבְד ְכִתיב "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי אָ ְּבתֹוָרְתָך ָאנּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים, ִּד 

  ., ַּבֲאִמַּתת ִיחּוְדָך ָאנּו ִמְתַנֲחִמים ְּבִתְקָוֵתנּו)צב ,קיט תהלים(ְּבָעְנִיי" 
 ),כא ,(תהילים עד"ַאל ָיֹׁשב ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך"    ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים

   ַאל ײ לְיֹהוָ ּו ְּבאֹור ָּפֶניָך, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ְלָך ֶּבֱאֶמת, "ְּמֵחנּוְתׂשַ 
  .ײל ְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"     
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  דחנוכה שלישיליל לימוד 

  
  הזה   לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר

  רא דצניעותאספ

ֹות ְּתֵרין ֻנְקִבין ִּדַפְרַדְׁשַקא ְרָחא ְּדָנִפיק ְּתחְּתִליָתָאה אָ  ִּתּקּוָנא

 ְלֲאַעְבַרא חֹוָבה ִּדְכִתיב ְוִּתְפַאְרּתֹו ֲעבּור ַעל ֶּפַׁשע. 

  

  א ע"  גקלזוהר חלק ג דף 

ִרִּבי ִחְזִקָּיה ִּתְנָיינּות. ְואֹוִקיר ִּתיקּוָנא ְּתִליָתָאה ְּדִדיְקָנא ַקִּדיָׁשא.  קּום

ֵאין ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוֶׂשה ְׁשֵּתי ", ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר,  ָנא, ַעד ָלא ָקם ִרִּבי ִחְזִקָּיהּתָ 
ְוַחד ְּבַאְתֵריּה. ַוֲאָנא,   . ִאְתְרִגיׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר, ַוַּדאי ָּכל ַחד"תְׁשִליֻחּיֹו

  יָמָתא ִעָּלָאה.ם ְׁשלֵ ִנְׁשְּתִליְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבִרי, ְוִרִּבי ַאָּבא, 

"ָוֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני יֱה◌ִׂוה ִהֵּנה א. ָקם ִרִּבי ִחָּייא, ָּפַתח ְוָאַמר, קּום ִרִּבי ִחָיי
ָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַמְּלָלא, ירמיהו . ְוִכי , ו)(ירמיהו א "ילֹא ָיַדְעִּתי ַּדֵּבר ִּכי ַנַער ָאֹנכִ 
ה ְּכִדיָבא, י, ַעד ָלא ָאַמר ָּדא. ְוהּוא ָאַמר ִמּלָ ְוָהא ַּכָמה ִמלּוִלין ַנְפֵקי ִמּפּומֹו

ַחס ְוָׁשלֹום ְּדִאיהּו ָאַמר ַעל (ָּתאָנא) ִּדְכִּתיב ִהֵּנה לֹא ָיַדְעִּתי ַּדֵּבר. ֶאָּלא 
ָּתאָנא, ַמה ֵּבין ִּדּבּור ַלֲאִמיָרה. ֲאִמיָרה הּוא ְּדָלא ָּבֵעי  ָּדא. ֶאָּלא ָהִכי

  ָזא ִמִּלין.ּור, ָּבֵעי ְלַאְרָמא ָקָלא, ּוְלַאְכְר ְלַאְרָמא ָקָלא, ִּדּב

. ְוָתאָנא, (שמות כ, א) "ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר"ִּדְכִּתיב, 
ּו ַההּוא ִּדּבּור, ְוָכל ָעְלָמא ִאְזַּדֲעָזעּו. ּוְבִגין ַּכְך ְּכִתיב ָּכל ָעְלָמא ָׁשְמע

(ירמיהו   "ִהֵּנה לֹא ָיַדְעִּתי ַּדֵּבר"יב  . אּוף ָהָכא ְּכתִ "ַוּיֹאֶמר"א ְּכִתיב  , ְולָ "ַוְיַדֵּבר"

  , ְלַאְכְרָזא ִמָּלה ּוְלאֹוָכָחא ְּברּוַח ֻקְדָׁשא ְלָעְלָמא.א, ו)

. ֶאָּלא, ַמאן הּוא (שמות ו, י)  "ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאֹמר"  ,ָהִכי, ָהא ְּכִתיבִאי  
 ְּכָווֵתיּה. ְּדהּוא ָׁשַמע ִּדּבּור ָּלָאה ְּכמֶֹׁשה, ְּדָלא ָזָכה ַּבר ָנׁשְנִביָאה עִ 
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ָזעּו, ֲאִפיּלּו ְּבַהְכָרָזה, ְוָלא ָּדִחיל, ְוָלא ִאְזַּדְעָזע. ּוְׁשַאר ְנִביִאים ִאְזַּדעֲ 
  ַּבֲאִמיָרה, ְוַדֲחִלין ִּבְדִחילּו.

 ס''א( ֲלַאָּקָפא) ס''א(ְלָאָתָבא  - ְנָייָנא, ִּתּקּוָנא ַקְדָמָאה ְּדִדיְקָנא, ְותִ ְוָתאָנא

"ֶהן ָּכל ֵאֶּלה ִיְפַעל ֵאל ַּפֲעַמִים ָׁשלֹוׁש ִעם ִלְתִליָתָאה. ִּדְכִּתיב,  )ְלַאְיָתָאה
  . (איוב לג, כט) ָּגֶבר"

ן. נּוְקִּביְּתִליָתָאה. ֵמֶאְמָצִעיָתא ִּדְתחֹות חֹוָטָמא, ִמְּתחֹות ְּתֵרין  ִּתּקּוָנא

ְּבַההּוא ָאְרָחא. ֲאַמאי ִאְתְּפַסק) א ס''(ק ַחד ָאְרָחא, ְוַׂשֲעָרא ַאְפִסיק ָנִפי
ְּדַהאי אֹוְרָחא ִאְתָּתַּקן ") ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע"ִּדְכִתיב (ִמּׁשּום  ?ִאְתְּפָסק

ָרא ְוַׂשעֲ   ,ְלַאְעְּבָרא ֵּביּה. ּוְבִגין ַּכְך, ְיִתיב ְּתחֹות נּוְקֵבי חֹוָטָמא ַהאי אֹוְרָחא
ְלֵמיַהב   ,ז, יח)מיכה  (  "ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע"ּׁשּום ִּדְכִּתיב  ָלא ִאְתַרֵּבי ְּבַהאי אֹוְרָחא, מִ 

  ּפּוָמא ַקִּדיָׁשא ְּדֵייָּמא ָסַלְחִּתי. (ַעל) ַאְעְּבָרא ַעד 

ּו, ָּתאָנא, ַּכָמה ַעְרִקיָסאֹות ְמַחָּכאן ְלַההּוא ּפּוָמא, ְוָלא ִאְתְּגֵלי ְלָחד ִמַּנְייה
  ִדיַע ְוָלא ְיִדיַע. ְּדָהא ִאְסְּתַּלק ְוִאְתַעָּטר, יְ 

כּו עֹוֵבר, לֹא ָזכּו ֶּפַׁשע. , ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא, ַמהּו ִּדְכִּתיב ֶּפַׁשע. זָ ָּתאָנא

עֹוֵמד,   לֹא ָזכּו. ְּדַאְקִּדים ִׁשי"ן ְלֵפ"א.  ע פַ "? ׁשֶ ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשעַמְׁשַמע "  ַמאי(
  ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין.ַהאי  ֵבר)ֹוְוָלא ע

 ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין, ַּכד ָנִחית ַההּוא אֹוְרָחא ִמְּתחֹות נּוְקֵבי ?ין ַהאי ְלַהאיַמאי ּבֵ 
ְּדָנִפיק  "?ַוֵּיַלְך". ַמאי (במדבר יב, ט) "ַוִּיַחר ַאף ְיהָֹוה ָּבם ַוֵּיַלְך"חֹוָטמֹוי, ְּכִתיב, 

ָאִזיל ְוָלא ִאְׁשְּתַכח.  - ּוְקֵבי, ּוַמאן ְּדַאְׁשַּכח ַקֵּמיּהרּוָחא ְּדרּוְגָזא ֵמִאיּנּון נ
"ִּכי רּוַח  ס''א(ְוֵאיֶנּנּו  (ישעיהו מ, ז) "ִּכי רּוַח ְיהָֹוה ָנְׁשָבה ּבֹו"ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 

ז, מיכה ( ע""ְוֹעֵבר ַעל ֶּפׁשַ  ְּבֲאִריְך ַאְנִּפין ְּכִתיב, . ))(תהלים קג, טז ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו"

עֹוֵבר  ". ְוָתאָנא, ָהָכא ְּכִתיב, (איוב לז, כא) ְבָרה ַוְּתַטֲהֵרם""ְורּוַח עָ . ּוְכִתיב, יח)
 .(שמות יב, כג) "ְוָעַבר ְיהָֹוה ִלְנֹּגף ֶאת ִמְצַרִים" ְּבַההּוא ָאְרָחא. ָהָתם, "ַעל ֶּפַׁשע

 ) ָאְרָחאְּד (א ִּתּקּוָנא ְּתִליָתָאה, ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדַמאן ְּדָזֵכי ְלַהאי. ְוָדא הּו
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ְּדִדיְקָנא ַיִּקיָרא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיֵקי. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַוַּדאי 
  קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַיְסֵּגי ְלאֹוָטָבא ָלְך, ְוֶיְחֵּדי ְלַאָּגָנא ֲעָלְך.

יק יֹוִמין , ְּבַעּתִ (ישעיהו סא, י) יׂש ַּביהָֹוה""ׂשֹוׂש ָאׂשִ  , ַמאי ִּדְכִּתיב,ְוָתאָנא

ִאְּתַמר. ְּדָהא הּוא ֶחְדָווָתא ְּדֹכָּלא. ָּתאָנא, ְּבַׁשֲעָתא ְּדִאְתְּגֵלי ַהאי אֹוְרָחא 
ְּדִדיְקָנא ְּדַעִּתיק יֹוִמין. ֻּכְּלהּו ָמאֵרי ִּדיָבָבא ִויָלָלה, ּוָמאֵריהֹון ְּדִדיָנא 

ָאָׁשא. ִמּׁשּום ְּדַהאי אֹוְרָחא ִיְפַּתח ִּפְטָרא ְלַאבְ ין, ְוֵלית ְּד ְסִתיִמין ּוְׁשִּתיקִ 
ִמּׁשּום ( ְוַאְזַהר ת)ְּדַאִחי( ְּדַאִחידִאְתַגְלָייא ְלַתְּקָנא. ּוֵמַהאי, ַמאן ְּדָאִחיד 

  ָמאן ְּדַאְחֵזי ְוַאְזַהר) ּוֵמַהאי הּואְלְׁשִּתיקּוָתא,  ִסיָמָנא ְּדַהאי אֹוְרָחא
  א ִסיָמָנא ְּדַעִּתיָקא ַקִדיָׁשא.אֹוְרָחא ְרִׁשים, ְּדהּוָקָאה, ְלַהאי ְלַׁשתְ   

  

  האדרא קדישא  -ם רמח"ל תיקונים חדשי 

  ְּתִליָתָאה ִאְתַּפְּסָקן ַׂשְעֵרי ְּתחֹות חֹוָטָמא ַעד ּפּוָמא. ִּתּקּוָנא

ָקן ַׂשֲעֵרי, ְּבִגין ְלֵמיַהב ְּדִאְתַּפּסְ ,  ז, יח)מיכה  (ְתִליָתָאה "ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע"  ִּתּקּוָנא  

ַההּוא רּוָחא ְּדָנִׁשיב ִמּגֹו חֹוָטָמא. ְּדָהא ָהֵכי ִאְצְטִריְך ְּבָכל ֲאַתר ֲאַתר לְ 
  .ְּדרּוָחא ָזִמין ְלָנְפָקא ָּתָמן, ְלִמְׁשַּבק ֵליּה ֲאַתר ָּפִתיַח, ְּבִגין ִּדיָנא ְּדָלא ְיַעֵּכב

  
ה  ִפּלָ ֶדת ַעל ִמּדַ ) שפט( ּתְ   "ַחּנּון"ת ְמיֻּסֶ

ֲהֵרי ִיחּוְדָך נֹוָדע ָלנּו ְּבחּוט ֶׁשל ֶחֶסד ֶׁשַאָּתה  !ָחדּוְמיֻ  !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

, )ד ,י גלש(ממֹוֵׁשְך ַעל ָּבֶניָך, ֶׁשּבֹו ּוְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם 
ה ה ַעל ִמי ֶׁשִּנְרָׁשם ְּבחּוט זֶה, ְוזֶ ּוִמָּיד ָּכל ַהְּמאֹורֹות ֶׁשְּלָך ְמִאיִרים ְלטֹובָ 

ִמי ֶׁשִחּנֹו ֻמָּטל ַעל ַהְּבִרּיֹות, ֶׁשָּבזֶה ָאַמְרָּת ִלְגֹאל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּתְׁשֹּפְך 
ֶנֱאַמר "ִּבְבִכי ָיֹבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים  , ְוֵכן)י ,ה יבירכ(זֲעֵליֶהם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים 

ה חּוט זֶה ָמׁשּוְך ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה ָּכל , ֶׁשֲהֵרי ִמָּיד ֶׁשִּיְהיֶ )ט ,לאירמיהו (אֹוִביֵלם" 
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ָרע ֶנְהַּפְך ְלטֹוב ְוָכל ְקָלָלה ֶנֶהְפָכה ִלְבָרָכה ֶׁשָּכל ַהְּמאֹורֹות ֶׁשְּלָך ּפֹוִנים 
ְּבֶזה  )כה ,ו במדבר( ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך" לְיֹהוָ ֵכן ֶנֱאַמר "ָיֵאר ֵאָליו ְלטֹוָבה, וְ 

ִאים ׂשְ ָּפָניו ֵאֶליָך", ֶׁשָּכל ַהְּמאֹורֹות נֹו לְיֹהוָ "ִיָּׂשא  ַהֵחן, ִמָׁשם ָוָהְלָאה
ים ְוָיֵׂשם ָּפִנים ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות ִּדין, ֶאָּלא ִמַּדת ַהִּדין ֶנְהַּפְך ְלִמַּדת ָהַרֲחמִ 

ְהיֹות ֹו ִּתְׁשֹּפְך רּוַח [ֵחן] ַעל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, לִ ְלָך ָׁשלֹום ַוַּדאי, ְוזֶה ְוַחּנּון ֶׁשּב
ָּכל ֲעֹונֹות ִיְׂשָרֵאל ִנְמָחִלים ְּבַפַעם ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם "ּוַמְׁשִּתי ֶאת ֲעֹון 

ֵאל  ., ֶׁשַאָּתה ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלֹוחַ )ט ,ה גירכ(זָהָאֶרץ ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחד" 
ת, ַּגֵּלה ָלנּו ֲאִמְּתָך ְולֹא ְלִיחּוְדָך ָאנּו ְמַקִּוים ֶּבֱאמֶ  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד

  .ײ  לְיֹהוָ   ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  ,ְּתַאַחר"  ַאל  ײ  לְיֹהוָ "ֵנבֹוׁש ָלַעד,  

  
  ) לסיום הלימודתד תפילה (

  ות הרחמיםלגלגל עלינו אור י"ג מד מהב"ה בקשה 

ֶׁשֵהם י"ג  )טו ,סגישעיהו ("ַּגְלֵּגל ָעֵלינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך"  !ָחדּוְמיֻ  !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

, )ד  ,צג  תהלים(ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים ֶׁשֵהם "ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים"  
ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג" ּוַבָּׁשָעה ֶׁשֶּזה ֶהָהמֹון ָיִאיר ָעֵלינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְּבקֹול ִרּנָ 

ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול  !ִיְׁשֹּתק )א ,ּכֹות כד(מַ ִמי ֲהמֹוָנּה ֶׁשל רֹו ),ה ,מב תהלים(
, ּוִמָּיד ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְׂשֵמִחים )כג ,עד תהלים(ֹצְרֶריָך ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֹוֶלה ָּתִמיד" 

, )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ִּמְקָּדׁש ַּבָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּלָך, ָׁשם "ָקְרָּבן לַ ְמַחת ֵּבית הַ ׁשִ ּבְ 
ְקֵרבֹות ָהאֹוִתּיֹות ְלִהְתַקֵּׁשר ְּבִיחּוד ֶאָחד, ַּבֲעָנִפים ֶׁשָּלֶהם ָּכְך ִמְתַקְּׁשִרים 

 ,א ויקרא(" לֹהוָ יְ ִעָּמֶהם ְּבֶקֶׁשר ֶאָחד, "ִּדְכִתיב ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן לַ 

תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז , ֲהֵרי ְּבתֹוָרְתָך ָאנּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים, ִּדְכִתיב "לּוֵלי )ב
  ., ַּבֲאִמַּתת ִיחּוְדָך ָאנּו ִמְתַנֲחִמים ְּבִתְקָוֵתנּו)צב ,קיט תהלים(ָאַבְדִּתי ְּבָעְנִיי" 

 ),כא ,(תהילים עדיֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך"  ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאבְ "ַאל ָיֹׁשב    ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים
  ַאל ײ לְיֹהוָ יָך, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ְלָך ֶּבֱאֶמת, "ּוְתַׂשְּמֵחנּו ְּבאֹור ָּפנֶ 

  .ײל ְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"     
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  דחנוכה רביעיליל לימוד 
  

  הזה   ע"פ הסדר ההדלקה ילמוד לאחר

  ספרא דצניעותא

 ָׁשא ַאֲחָרא.ְרִביָעָאה ְּתחֹות ַׂשְפַון ַאְסָחר ַׂשְעָרא ְלֵרי ִּתיקּוָנא

  

  א ע"  גזוהר חלק ג דף קל

ְּתחֹות ּפּוָמא, ֵמֵריָׁשא ֲחָדא (ונחית) ְרִביָעָאה, ִמְתָּתַקן ַׂשֲעָרא  ִּתּקּוָנא

. ְּכָמה ְדַאְּת ז, יח)מיכה ( "ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו"יב, ְלֵריָׁשא ֲחָדא. ֲהָדא הּוא ִדְכתִ 
  . ַהִּנְמָצָאה(מלכים ב' יט, ד) ית ַהִּנְמָצָאה""ְוָנָׂשאָת ְתִפָּלה ְּבַעד ַהְּׁשֵאִר  ָאֵמר
  .(צפניה ג, יג) ית ִיְׂשָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה""ְׁשֵאִר  ַמָּמׁש. ְׁשֵאִרית ִּדְכִּתיב,  

  

  האדרא קדישא  -חדשים  רמח"ל תיקונים

  ָדא.ְרִביָעָאה ָסֲחָרן ַׂשְעֵרי ְּתחֹות ּפּוָמא ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא חֲ  ִּתּקּוָנא

 'ְלִמי ֶׁשֵּמִׂשים . ָהא אֹוְקמּוהָ ז, יח)מיכה (ְרִביָעָאה "ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו"  ִּתּקּוָנא

י ְּדָנְחִתין ְוַסֲחִרין ְּתחֹות ּפּוָמא. ְוָדא . ְוִאֵּלין ַׂשֲעֵר (ראש השנה יז)ַעְצמֹו ְּכִׁשיַרִים' 
ִמַּתָּמן ָנִחית ַעל ַההּוא ַמָּזָלא  ָקִאים ְּבִגין רּוָחא ְּדָנִחית ִמּגֹו ּפּוָמא. ְּדָהא

י. ּוְבִגין ָּדא ִאְצְטִריְך ְלַנְּטָלא ַההּוא ְנִהירּו ִעָּלָאה ַוַּדאי. ְוִאְתְּפַרׁש ְּבַדְרגֹו
ין ְלַגֵּביּה. ְוָכל ָּדא ְּבִגין ִאינּון ְּדִמְתָּגַאן ְּדָלא ֵייְכלּון ְלַנְּטָלא ְּבִאֵּלין ַׂשֲעִר 

  .ָּלא ְלַמאן ְּדִאְתַּכְפָיא ִּבְדִחילּו ַקֵּמיּה ִּדיְקָנא ַיִּקיָרא ָּדאִמַּתָּמן ְּכָלל אֶ 
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ה  ִפּלָ ת "ֶאֶרְך" (שצ)ּתְ ֶדת ַעל ִמּדַ   ְמיֻּסֶ

ַאָּתה ַמֲעֶלה ְרפּוָאה ְלָכל ַמֲחָלה, ּוֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח   !ּוְמֻיָחד  !ָיִחיד  !ֶאָחד  ֵאל

, ַּבֲעבּור )ה ,נגישעיהו (ֵעינּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֹוֵתינּו" ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפׁשָ 
 ַמֲחָלה ֶׁשִהיא ִליִלית ִׁשְפָחה ָרָעה ֶׁשָּׁשְלָטה ַעל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִהיא "ָרָעה חֹוָלה"

ֶׁשָּגְרָמה ָלֶהם ִלְהיֹות ַקְמָצִנים ְוִכיָלִאים ְלַגֵּבי ְׁשִכיָנְתָך, ֶׁשּלֹא ִיְהיּו  )טו ,ת הלה(ק
ִדיִבים ִלָּׂשא ִלָּבם אֹוָתם ְלַתֵּקן אֹוָתּה, ָלּה ַלְּׁשִכיָנה, ּוְלִפיָכְך ֲאִפילּו ְּבָׁשָעה נְ 

יֶהם ָּכָראּוי ֶאָּלא "ּוְכֶבֶגד ִעִּדים ָּכל ֶׁשֵהם עֹוְבִדים ְלָפֶניָך לֹא ִנְתְקנּו ִּתּקּונֵ 
ֲאָבל ִיחּוְדָך  ),ז  ,לבישעיהו  (יו ָרִעים"  ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם "ְוֵכַלי ֵּכלָ   )ה  ,סדישעיהו (  "ִצְדֹקֵתינּו

ֶׁשהּוא ֶאֶרְך  )ֲאִריְך ַאְנִּפין(ִיְהֶיה ַמֲעֶלה ֲארּוָכה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו ִמַּצד א"א 
ִמַּמֲחָלה ּוִמָּכל  )כו ,טו שמות(רֹוְפֶאָך"  לְיֹהוָ ִים ְרפּוָאה ַוַּדאי, ּבֹו "ִּכי ֲאִני ַאּפַ 

ֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ְלִיחּוְדָך ֶּבֱאֶמת ֵּכן ּתֹוָלדֹות ֶׁשָּלּה, ִרּב
, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו )ד  ,נגישעיהו  (ים"  א "סֹוֵבל ַמְכאֹובִ ַּתְמִציא ֲארּוָכה ְלאֹותֹו ֶהָעִני ֶׁשהּו

ֵׁשם ֱאֹלִהים  ֶׁשֲהֵרי ִמַּצד ם)(ש"ַוֲאַנְחנּו ֲחַׁשְבנּוהּו ָנגּוַע ֻמֵּכה ֱאֹלִהים ּוְמֻעֶּנה" 
 לוָ ְיהֹ ֶׁשהּוא ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין ִנְּתנּו לֹו ַמּכֹות ֵאֶּלה, ִמַּצד ֲאִריְך ַאְנִּפין ֶׁשהּוא 

   ַאל ײל ְיֹהוָ " ),וכ ,טו שמות (רֹוְפֶאָך"  ײ לְיֹהוָ ִני ֵיָאֵמר ּבֹו "אֲ 
  .ײ לְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ,)ו ,ע תהלים(ְּתַאַחר"   

  

  לסיום הלימוד )תד תפילה (

  ות הרחמיםלגלגל עלינו אור י"ג מד מהב"ה בקשה 

ֶׁשל ג ִמּדֹות ֶׁשֵהם י" ַּגְלֵּגל ָעֵלינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

, ּוַבָּׁשָעה )ד ,ים צגלה(ת ַרֲחִמים ֶׁשֵהם "ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים" 
 ,מב  תהלים(ֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג"  ֹון ָיִאיר ָעֵלינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְּבקֹול ִרָּנה ְותֶׁשֶּזה ֶהָהמ

ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול ֹצְרֶריָך   !ִיְׁשֹּתק )ע"א ,דת כוכ(מֲהמֹוָנּה ֶׁשל רֹוִמי  ),ה
ְמַחת ׁשִ ְׂשָרֵאל ְׂשֵמִחים ּבְ , ּוִמָּיד ִיְהיּו יִ )כג ,עד תהלים(ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֹוֶלה ָּתִמיד" 

, ְקֵרבֹות )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּבָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּלָך, ָׁשם "ָקְרָּבן לַ 
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ָהאֹוִתּיֹות ְלִהְתַקֵּׁשר ְּבִיחּוד ֶאָחד, ַּבֲעָנִפים ֶׁשָּלֶהם ָּכְך ִמְתַקְּׁשִרים ִעָּמֶהם 
, ֲהֵרי )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ָקְרָּבן לַ  י ַיְקִריב ִמֶּכםְּבֶקֶׁשר ֶאָחד, "ִּדְכִתיב ָאָדם ּכִ 

ִּתי ְכִתיב "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְד ְּבתֹוָרְתָך ָאנּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים, ִּד 
  ., ַּבֲאִמַּתת ִיחּוְדָך ָאנּו ִמְתַנֲחִמים ְּבִתְקָוֵתנּו)צב ,קיט תהלים(ְּבָעְנִיי" 

 ),כא ,(תהילים עד"ַאל ָיֹׁשב ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך"    ָלִמיםִרּבֹון ָּכל ָהעֹו
   ַאל ײ לְיֹהוָ ּו ְּבאֹור ָּפֶניָך, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ְלָך ֶּבֱאֶמת, "ְּמֵחנּוְתׂשַ 

  .ײל ְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"     
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  דחנוכה ישיחמליל לימוד 
  

  הזה   לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר

  תאפרא דצניעוס

 ֲחִמיָׁשָאה ָאְרָחא ַאֲחָרא ָנִפיק ְתחֹותֹוי. ִּתּקּוָנא

  

  א ע"  גזוהר חלק ג דף קל

ֲחִמיָּׁשָאה. ָנִפיק אֹוְרָחא ַאֲחָרא ִמְּתחֹות ּפּוָמא, ֲהָדא הּוא  ִּתּקּוָנא

ַתח . קּום ִרִּבי יֹוֵסי. ָקם ִרִּבי יֹוֵסי, ּפָ ז, יח)כה מי( "לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו" ִדְכִתיב,
. (תהלים קמד, טו) "ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֱׁשְיהָֹוה ֱאֹלָהיו" ְוָאַמר,

"ַוֲחַמת ַהֶּמֶלְך ,  . ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר"?ֶׁשָּכָכה ּלֹו"ַמהּו    ",ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו"
  , ָׁשִכיְך ֵמרּוְגֵזיה.(אסתר ז, י) ה"ָׁשָככָ 

"ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי ִכיְך ְּברּוְגֵזיּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָּדָבר ַאֵחר. ׁשָ 
ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיהָֹוה ". יְּדִדינֵ ָּדא הּוא ִּדיָנא  - (במדבר יא, טו) ֵגִני ָנא ָהֹרג"ָהְר 

  ַרֲחֵמי ְּדַרֲחֵמי. -" ֱאֹלָהיו

ָהן, ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַמְעַּבר , ְׁשָמא ְּדָכִליל ָּכל ְׁשמָ "ֶׁשָּכָכה"ָבר ַאֵחר, ָּד 
  ִּפין, ּוַמֲעִביר ַעל ָּכל ִאיּנּון ִּדְלַבר.רּוְגֵזיּה, ַוֲאַנח ֵּביּה ִלְזֵעיר ַאנְ 

ְּדִאיהּו  )ִּתיֵקיַעִּתיָקא ְּדעַ  ִעָּלָאה(ְּדַתְנָיא, ָאְרָחא ִעָּלָאה ְּדִדיְקָנא ַקִּדיָׁשא, 
ֵבי ְּדחֹוָטָמא ְּדַעִּתיֵקי. ְוַהאי ָאְרָחא ִּדְלַתָּתא. ְּתחֹות נּוקְ  )אְּבִדיְקנֵ (ָנִחית 

מיכה (  ֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע"]וְ ["  ְׁשִקיָלן ִאיּנּון ְּבֹכָּלא. ָּדא ְלֵעיָלא ְוָדא ְלַתָּתא. ְלֵעיָלא

ָלא ִאית ְּד  "לֹא ֶהֱחִזיק"יַנן . ְוָתנֵ ז, יח)מיכה ( "לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו"ְלַתָּתא  ,ז, יח)
ַּכְך ְלַתָּתא ָיִהיב  - ְּכַמה ִּדְלֵעיָּלא ָיִהיב ַאְתָרא ְלַאְעְּבָרא ,ַתר ְלֵמיַתבאֲ 

  ֲאַתר ְלַאְעְּבָרא.
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, ְּבָכל ֲאָתר ִּדְבַהאי ַעִּתיָקא ְטִמיָרא ְּדֹכָּלא ָאְרָחא ִאְתַּגְלָייא, ַטב ָנאאּתָ 

ב ְלֹכָּלא. ַמאן ְּדָסִתים ְוָלא ֵעיָטא ְלֶמְעַּבד טַ ּו ִּדְלַתָּתא, ְּדָהא ִאְתֲחֵזי ְלֻכְּלה
ִאְתַּגְלָייא, ֵלית ֵעיָטא, ְוֵלית ַמאן ְּדֵיַדע ֵליּה, ֶאָּלא הּוא ִּבְלחֹודֹוי. ְּכָמה ְּדֵעֶדן 

"ַמה  ַהאי ְּכִתיב,ִעָּלָאה, ֵלית ְּדֵיַדע ֵליּה ֶאָּלא הּוא ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיֵקי. ְוַעל 
  . ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון(תהלים צב, ו) ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך"יָך ְיהָֹוה ְמֹאד ָּגְדלּו ַמֲעׂשֶ 

  ֵמִעם ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין.  ,ִיְתַּתְּקנּון עֹוָבָדְך ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי  

  
  האדרא קדישא  -ם רמח"ל תיקונים חדשי 

הּוא ַׂשְעֵרי ְּתחֹות ּפּוָמא (חֹוָטָמא) ָלֳקֵבל הַ  ְּסָקןֲחִמיָׁשָאה ִאְתּפַ  ִּתּקּוָנא

  ָאְרָחא ַאֲחִריָנא ְּדִאְּתַמר.

. ָהָכא ָנֵמי ְּפָסִקין ַׂשֲעֵרי ז, יח)מיכה (ֲחִמיָׁשָאה "לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו"  ִּתּקּוָנא

ֲאָבל ִאי  ּוָמא.ְלֵמיַהב ֲאַתר ְלרּוָחא ְּדפּוָמא. ְּדָהא ַׁשֲעֵרי ְצִריִכין ְסחֹור ּפ
  .ָנא ִמְתְּתַקף ַיִּתיר. ְּבִגין ָּכְך "לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו"ְלַגְמֵרי ֲהוּו ָסֲחָרן, ֲהָוה ִּדי

ה  ִפּלָ ִים" )שצא(ּתְ ת "ַאּפַ ֶדת ַעל ִמּדַ   ְמיֻּסֶ

ִטים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָרִציָת ַּבִּדין ְוֵכן ִסַּדְרָּת ִמְׁשּפָ  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

ִּדיָנא ְּדַמְלכּוָתא ְוֶזה ַאַּפִים ִמַּצד  ִלְׁשֹּפט ָּבֶהם ָהָאֶרץ ִמַּצד ַמְלכּות ְוזֹו
ה' ה', אֹור ַהֶחֶסד ֶׁשּׁשֹוֵלט ַּבָּׁשַמִים  )א ,קכט אח"ר, ה(זַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ַמְכֵפָלה 

ָׁשָעה ֶׁשִּיחּוד ֶׁשְּלָך ִיְתַּגֶּלה ֲהֵרי ּובְ   )ה  ,קח  תהלים(ֱאַמר ּבֹו "ַעל ַהָׁשַמִים ַחְסֶּדָך"  ֶׁשּנֶ 
, ְוֶזה ֱאמּוָנה )ג ,פט הליםת(ַמִים ִיְׁשְלטּו ִּדְכִתיב "ָׁשַמִים ָּתִכין ֱאמּוָנְתָך ָּבֶהם" ׁשָ 

ֶׁשְּלָך ִיחּוד ֶׁשְּלָך, ִעַּלת ָהִעּלֹות ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ַּבָׁשַמִים, ְוִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשָעְמדּו ַעל ַהר 
 )יט ,כ שמות(ַהָׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם"  ֶנֱאַמר ָּבֶהם "ַאֶּתם ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ִסיַני

ֶׁשְך ַעל ◌ׂי ָּבָאֶרץ ֶנֱאַמר "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ּתֹוהּו ָוֹבהּו ְוחְוֵיְדעּו ִיחּוד ֶׁשְּלָך, ֶׁשֲהֵר 
ְדָך ּבֹו, ֲאָבל ָׁשַמִים ָׁשם ִיחּוְּבַכָּמה ְקִלּפֹות ֶׁשּׁשֹוְלטֹות    ),ב  ,א  בראשית (ְּפֵני ְתהֹום"  
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 מב, ח)ישעיהו (ים" נֹוָדע ּוִמְתַּגֶּלה ּובֹו "ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵּתן ּוְתִהָּלִתי ַלְּפִסילִ 
ּוְׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ַמְכֵּפָלה ְּכֶנֶגד ֶזה ֶנֱאַמר ְּבִיְׂשָרֵאל "ָלֶכן ְּבַאְרָצם ִמְׁשֶנה 

ר ְלָיִמין ְוֶזה ֵלב ֶאָחד, ֶׁשְּׁשֵני ְלָבבֹות מֹאל ַיֲחזֹוׂשְ ֶׁשֲהֵרי , סא, ז)ישעיהו ( "ִייָרׁשּו
ִמְׁשֶנה ַוַּדאי, ְוִהיא ֶלֶחם ִמְׁשֶנה   (שמו"א א, ה)ַּפִים"  ים ֶאָחד, ְוֶזה "ָמָנה ַאַחת אַ ׂשִ ַנעֲ 

ְלָיִמין, ֶׁשל ַׁשָּבת, ּתֹוֶסֶפת ֵמחֹול ַעל ַהֹּקֶדׁש, ְוֶזה ַׁשָּבת ָׁשלֹום ֶׁשְּׂשמֹאל חֹוֵזר  
ַּדת ים ֶאָחד, ֶׁשֵהם מִ ׂשִ , ְוֵכן ֶעֶרב ָוֹבֶקר ַנעֲ ק ג, ד)וקב(חּה ָּכאֹור ִּתְהֶיה" ִמָּיד "ְוֹנגַ 

ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים יֹום ּוִמַּדת ַלְיָלה, ַּבִּיחּוד ֶׁשְּלָך ֶׁשּׁשֹוֵלט ַעל ַהֹּכל ְּכֶאָחד 
   ַאל  ײ  לְיֹהוָ חּוְדָך, "ֲעֵננּו ַּבֲאִמַּתת יִ   ֲהֵרי ְלִיחּוְדָך ָאנּו ְמַקִּוים ֶּבֱאֶמת,

  .ײ לְיֹהוָ  ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"   
  

  ) לסיום הלימודתד תפילה (

  ות הרחמיםלגלגל עלינו אור י"ג מד מהב"ה בקשה 

ֶׁשל ּדֹות ג מִ ֶׁשֵהם י" ַּגְלֵּגל ָעֵלינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

, ּוַבָּׁשָעה )ד ,ים צגלה(ת ַרֲחִמים ֶׁשֵהם "ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים" 
 ,מב  תהלים(ֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג"  ֶׁשֶּזה ֶהָהמֹון ָיִאיר ָעֵלינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְּבקֹול ִרָּנה ְות

ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול ֹצְרֶריָך   !קִיְׁשּתֹ  )ע"א ,דת כוכ(מֲהמֹוָנּה ֶׁשל רֹוִמי  ),ה
ְמַחת ׁשִ , ּוִמָּיד ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְׂשֵמִחים ּבְ )כג ,עד תהלים(ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֹוֶלה ָּתִמיד" 

, ְקֵרבֹות )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּבָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּלָך, ָׁשם "ָקְרָּבן לַ 
ת ְלִהְתַקֵּׁשר ְּבִיחּוד ֶאָחד, ַּבֲעָנִפים ֶׁשָּלֶהם ָּכְך ִמְתַקְּׁשִרים ִעָּמֶהם ָהאֹוִתּיֹו

, ֲהֵרי )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ָקְרָּבן לַ  ְּבֶקֶׁשר ֶאָחד, "ִּדְכִתיב ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם
ִּתי י ָאז ָאַבְד ְכִתיב "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשעָ ְּבתֹוָרְתָך ָאנּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים, ִּד 

  ., ַּבֲאִמַּתת ִיחּוְדָך ָאנּו ִמְתַנֲחִמים ְּבִתְקָוֵתנּו)צב ,קיט תהלים(ְּבָעְנִיי" 
 ),כא ,(תהילים עד"ַאל ָיֹׁשב ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך"    ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים

   ַאל ײ לְיֹהוָ ְמַקִּוים ְלָך ֶּבֱאֶמת, " ּו ְּבאֹור ָּפֶניָך, ְּכמֹו ֶׁשָאנּוְּמֵחנּוְתׂשַ 
  .ײל ְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"     
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  דחנוכה שישיליל לימוד 
  

  הזה   לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר

  ותאספרא דצניע 

 רּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ְלֵריָּׁשא ִּדְלֵעיָּלא.ְׁשִתיָתָאה ֹחֵפי ַּתקְ  ִּתּקּוָנא

  

  ב ע"  גזוהר חלק ג דף קל

ְׁשִתיָתָאה. ִמְתָּתֵקן ַׂשֲעָרא ְוָסִליק ִמְּלַרע ְלֵעיָּלא, ְוָחֵפי ַּתְקרּוְבָּתא   ִּתּקּוָנא

(ְּדֵריָׁשא) ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא ִּדְלֵעיָּלא. ְוָנִחית ַׂשֲעָרא 
  ָׁשא ְּדִפְתָחא ְּדָאְרָחא ַּתָּתָאה ְּדפּוָמא.ְלֵרי

"ְוַחְסִּדי קּום ִרִּבי ֵייָסא ְוַאְתִקין ִּתּקּוָנא ָּדא. ָקם ִרִּבי ֵייָסא, ָּפַתח ְוָאַמר, 
, ָהֵני (ישעיהו נד, ח) "ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתיְך" , ּוְכִתיב(ישעיהו נד, י) ֵמִאֵּתְך לֹא ָימּוׁש"

  ָיין ֲאַהְדֵדי.ְקָרֵאי ַקׁשְ 

ו, ְוִאית ֶחֶסד ִּדְלָגאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד. ִאית ֶחֶסד ן, אִ ִּדְתִנינָ ְוָלא ַאְקׁשּו, 
ו, ָהא ְּדַאָמָרן ְּדַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, ְוהּוא ָסִתים ְּבִסְטָרא ִּדְלָגאִּדְלַבר. ֶחֶסד 

ֵעי ַּבר ָנׁש ְלַחְּבָלא ַהאי ִסְטָרא, ָּדא ְּדִדיְקָנא, ְּדִאְקֵרי ְּפַאת ַהָּזָקן. ְוָלא ּבָ 
  ו ְּדַעִּתיק יֹוִמין. ּוְבִגין ָּכְך, ְּבֹכֵהן ִּדְלַּתָּתא ְּכִתיב ֵּביּה,ִּדְלָגאַהאי ֶחֶסד  ִמּׁשּום  

. ַמאי ַטְעָמא. (ויקרא כא, ה)  "לֹא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ְּברֹאָׁשם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגֵּלחּו"
  ן ִמִּסְטָרא ָּדא ָקא ָאֵתי.ְּבָלא אֹוְרחֹוי ְּדֶחֶסד ְּדַעִּתיָקא, ְּדֹכהֵ ְּבִגין ְּדָלא ְלחַ 

ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא, ְּבֹכָּלא ִאְצְטִריְך ֶחֶסד ְלִאְתַרְּבָאה ּוְלִמְבֵני,  ְוָתאָנא

ְך לֹא י ֵמָעְלָמא. ְוַהאי ִּדְכִּתיב ְוַחְסִּדי ֵמִאּתֵ ִיְׁשֵּתצֵ ְוָלא ְלַקְטָעא ֵליּה, ְוָלא 
ֶסד עֹוָלם, ֶחֶסד ְּדִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם, ְוַהאי ָימּוש, ֶחֶסד ְּדַעִּתיק יֹוִמין. ּוְבחֶ 

  .(תהלים פט, ג) "ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה"הּוא ַאֲחָרא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין, ִּדְכִּתיב, 
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ְוֶחֶסד ִּדְקׁשֹוט ָלאו ְּבַחֵּיי ַעִּתיק ְּדַעִּתיִקין, הּוא ֶחֶסד ִּדְקׁשֹוט. ְוַהאי ֶחֶסד ְּד 
 "ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא" ר, ֶאָּלא ְּבַחֵּיי ְּדִנְׁשְמָתא. ּוְבִגין ָּכְך ְּכִתיב,ּגּוָפא ִאְּתמַ 

  יק ְּדַעִּתיֵקי. . ָּדא הּוא ִּתּקּוָנא ְׁשִתיָתָאה ְּדִדיְקָנא ַיִּקיָרא, ְּדַעּתִ ז, יח)מיכה (
  

  קדישא האדרא  -דשים רמח"ל תיקונים ח

ַחְפָין ַעל ַאְנִּפין ָהָכא ְוָהָכא ַּכְדָקא ְׁשִתיָתָאה ָסְלִקין ַׂשְעֵרי וְ  ִּתּקּוָנא

  ָיאּות.

 . ָּדא "ְוַרב ֶחֶסד". ְּדָהאז, יח)מיכה (ְׁשִתיָתָאה "ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא"  ִּתּקּוָנא

יָה. ּוְבַקְדִמיָתא ְּבהּוא ֻּכְלהֹו ִּתיּקּוִנין ִאֵּלין ְצִריִכין ַוַּדאי ָּכל ַחד ְלעֹוְבֶד 
ַּבְּסָמן שכ"ה ִּדיִנין ֵמָרָזא ַקְדָמָאה. ָהָכא ִמְתַּבְּסָמן ָאֲחָרִנין "נֹוֵׂשא ֲעֹון" ִאתְ 

ֵרי ִמְתַּפְׁשָטן, ְוה' ֲחָסִדים ְּדִאינּון מנצפ"ך, ְוִאיּנּון ְוַרב ֶחֶסד. ְּבִגין ֵּכן ָהָכא ַׂשעֲ 
  ן ֵּכן "ִּכי ָחֵפץהּו. ְוֹכָּלא ִאְתְּבַסם ִּכְדָקא ֲחֵזי. ְּבִגיָנְפִקין ְּבה' ֵּפאֹות ְלַבְסָמא לְ 

  .ֶחֶסד הּוא"  
  

ה  ִפּלָ ת "ְוַרב ֶחֶסד" )שצב(ּתְ ֶדת ַעל ִמּדַ   ְמיֻּסֶ

ֲהֵרי ְזַמן ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב"  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

ִרית ַהָּיִמים" ר ְלָך ּוְמָצאּוָך ֹּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבַאחֲ , ּוְכִתיב "ַּבּצַ )ז ,לירמיהו (
ֶׁשֵהם ִמְזַּדְּמִנים ְּבסֹוד "ּכֹוס  ְּבַאֲחִרית, ִמַּצד ה' אֹוִתּיֹות מנצפ"ך )ל ,ד דברים(

ּכֹוִסי "ָאֵמר ּבֹו ְלִהָּנֵטל ְּבָיִמין ֶׁשהּוא ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה ֶׁשּיֵ  ),יג ,קטז תהלים(ְיׁשּועֹות" 
ה' אֹוִתּיֹות אלהי"ם ְּכחּוְׁשַּבן ּכֹו"ס, ַעד  ה' ְיׁשּועֹות ֵהם-, וְ )ה ,כג תהלים( "ְרָוָיה

ְתַיֵּׁשב ַעל ַהָּיִמין ָּכְך ּגֹוֵרם ָצָרה ְלִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ַאָּתה ֶאָחד ָיִחיד ֶׁשּלֹא נִ 
ַּתֲחִזיר ָלנּו ִסּתּום ֶזה ַלְּפִתיָחה, ְוֶחְבֵלי  ּוְמֻיָחד ַמֲחִזיר ָּכל ָרָעה ְלטֹוָבה, ֵּכן

ֱאַמר ָּבֶהם ֶׁשֲהֵרי ַהֹּכל ְּבַרֲחִמים ִיָּמֵׁשְך ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּנֶ ֵלָדה לֹא ִיְהיּו 
, ְוֶזה ְוַר"ב ֶחֶס"ד ֶׁשֵּכן עֹוֶלה ְּכִמְנַין )ז ,נד ישעיהו("ּוְבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים ֲאַקְּבֵצְך" 
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ָצָרה, ּוָבֶזה סֹוף ַהָּגלּות ִמַּצד ֶזה ִיְהֶיה ִּבְגֻדָּלה ְוָכבֹוד ְולֹא ְּבִסּתּום וְ מנצפ"ך, וְ 
י ַמְדְרגֹוֶתיָך ָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשִּיְהֶיה ְּבסֹוף ַהֹּכל ָצרֹות ִיָּוַדע ֹּכַח ִיחּוְדָך, ֶׁשֲהֵרי ְלפִ 

ָרֵאל "ְּבַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמְׁשֵכם ה ֵּכן, ֶאָּלא ֵיָאֵמר ְּבִיׂשְ ׂשֶ ְּגדֹולֹות, ְוַאָּתה לֹא ַתעֲ 
ד ֶׁשל יָת ְלַיֲעֹקב ֶׁשָהַפְכָּת לֹו ִׁשְעּבּוׂשִ מֹו ֶׁשעָ ּכְ  )ד ,יא עש(הוַּבֲעֹבתֹות ַאֲהָבה" 

ה ְלָבָניו ַּבִּיחּוד ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ַּבִּמָּדה ֶׁשּלֹו, ׂשֶ ָּגלּות ְלָגלּות ֶׁשל ְּגֻאָּלה, ֵּכן ַּתעֲ 
ְוכּו', ַּגֵּלה ָלנּו ִיחּוְדָך ְּכמֹו  ײֱאֹלֵהינּו  ײ לְיֹהוָ ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 

   ִליׁשּוָעְתָך ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"  ַאל ײ לְיֹהוָ ים ְלָך ֶּבֱאֶמת, "ֶׁשָאנּו ְמַקּוִ 
  .ײ לְיֹהוָ  ִקִּויִתי  

  

  ) לסיום הלימודתד תפילה (

  ות הרחמיםלגלגל עלינו אור י"ג מד מהב"ה בקשה 

ֶׁשל ג ִמּדֹות ֶׁשֵהם י" ַּגְלֵּגל ָעֵלינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

, ּוַבָּׁשָעה )ד ,ים צגלה(ת ֲחִמים ֶׁשֵהם "ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים" ַר 
 ,מב  תהלים(ֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג"  ֶׁשֶּזה ֶהָהמֹון ָיִאיר ָעֵלינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְּבקֹול ִרָּנה ְות

ַמר ּבֹו "ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול ֹצְרֶריָך  ֶׁשֶּנאֱ  !ִיְׁשֹּתק )ע"א ,דת כוכ(מֲהמֹוָנּה ֶׁשל רֹוִמי  ),ה
ְמַחת ׁשִ , ּוִמָּיד ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְׂשֵמִחים ּבְ )כג ,עד תהלים(ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֹוֶלה ָּתִמיד" 

, ְקֵרבֹות )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּבָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּלָך, ָׁשם "ָקְרָּבן לַ 
ר ְּבִיחּוד ֶאָחד, ַּבֲעָנִפים ֶׁשָּלֶהם ָּכְך ִמְתַקְּׁשִרים ִעָּמֶהם ָהאֹוִתּיֹות ְלִהְתַקּׁשֵ 

, ֲהֵרי )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ָקְרָּבן לַ  ְּבֶקֶׁשר ֶאָחד, "ִּדְכִתיב ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם
ִּתי ְכִתיב "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְד ְּבתֹוָרְתָך ָאנּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים, ִּד 

  ., ַּבֲאִמַּתת ִיחּוְדָך ָאנּו ִמְתַנֲחִמים ְּבִתְקָוֵתנּו)צב ,קיט תהלים(ְּבָעְנִיי" 
 ),כא ,(תהילים עד"ַאל ָיֹׁשב ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך"    ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים

   ַאל ײ לְיֹהוָ ָך ֶּבֱאֶמת, "ּו ְּבאֹור ָּפֶניָך, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים לְ ְּמֵחנּוְתׂשַ 
  .ײל ְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"     

   



85קהילת הרמח"ל    כהתיקון חנו

  

  דחנוכה עישביליל לימוד 
  

  הזה   לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר

  פרא דצניעותאס

 ְׁשִביָעָאה ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ֶאְתֲחזּון ְלַאְנָהַרה ּבּוִציִנין. ִּתּקּוָנא

  

  ב ע"  גקלף זוהר חלק ג ד 

ְּבִתְקרּוְבָּתא  ,ַּתּפּוִחין ןְּתֵרין ְוִאְתָחזּוְׁשִביָעָאה. ָּפִסיק ַׂשֲעָרא,  ִּתּקּוָנא

  י.ְלֵמֱחזֵ ְסָמא, ַׁשִּפיָרן ְוָיָאן ְּדבּו

ְוגֹו'. ַמה ַּתּפּוַח  (שיר השירים ב, ג) "ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער" ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר,
ִׁשיָּתא  ִליל ִּבְתַלת ְּגָווֵני, ַּכְך קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ָּכִלילֶזה ּכָ 

ֵרין ַּתּפּוִחין ִאֵּלין, ְּדִאיּנּון ִּתּקּוָנא ְׁשִביָעָאה, ִאיּנּון ְּכָלָלא ְּדָכל ִׁשיָתא ְּגָווֵני, ּותְ 
  .(משלי טז, טו) "ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים" ,ִּתּקּוִנין ַּדֲאֵמיָנא. ּוְבִגיֵניהֹון ִאְתָקָּיים

ן ֵחידּו ִלְזֵעיר ַאְנִּפין. ְמַחְּזָייּוין ַחִּיין ְלָעְלָמא, , ֵמָהֵני ַּתּפּוִחין ָנְפקִ ְוָתאָנא

(משלי  "ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים" . ּוְכִתיב(במדבר ו, כה) "ָיֵאר ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָך" ְּכִתיב

ְסָמא . ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ִאֵּלין ִאיּנּון ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ְּדִתְקרֹוְבָּתא ְּדבּו)טז, טו
  ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָך, ָּפִנים ִּדְלַבר, ְּדַכד ְנִהִרין ִמְתָּבֵרְך ָעְלָמא. ַּדֲאֵמיָנא. ָיֵאר

ָעְלָמא ִמְתָּבֵרְך, ְוָלא , ָּכל ְזַמן ְּדָהֵני ּבֹוִציֵני ִּדְלַבר ְנִהיִרין, ָּכל ְוָתאָנא

ין ִּדְנִהִרין ַּכְך. ְּתֵרין ַּתּפּוחִ ִאְׁשְּתַכח רּוְגָזא ְּבָעְלָמא. ּוָמה ִאי ָהֵני ִּדְלַבר 
  ְּתִדיָרא, ְּדַחָּדאן ְּתִדיָרא ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה.

יר ַאְנִּפין ְּבֶחְדָווָתא. ְוָכל , ַּכד ִאְתַּגְּלָיין ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ִאֵּלין, ִאְתֲחֵזי ְזעֵ ַּתְנָיא

א ְנִהִרין, ְוָכל ָעְלִמין ְוָכל ִאיּנּון ִּדְלַּתּתָ  ,ִאיּנּון ּבּוִציִנין ִּדְלַּתָּתא, ְּבֶחְדָווָתא
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ְוָכל ִטיבּו ָלא ָּפִסיק.  ,ןְוָנֲהִריַחָּדאן, ּוְׁשֵליִמין ִמָּכל ְׁשֵלימּוָתא. ְוֹכָּלא ַחָּדאן 
  ין ְּבַׁשֲעָתא ֲחָדא, ֻּכְּלהּו ַחָּדאן ְּבַׁשֲעָתא ֲחָדא.ֻּכְּלהּו ִאְתַמְּליָ 

ן. ּוְבִגין ָּכְך ָנֲהִרין, ְוִאית ְזַמן ְּדָלא יְּדָנֲהִר ָּתא ֲחֵזי, ָּפִנים ִּדְלַבר, ִאית ְזַמן 
. ב) (תהלים סז, "ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה", כה) (במדבר ו, "ָיֵאר ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָך"ְּכִתיב, 

  ִמְכָלל ְּדָלא ֲהִוי ְּתִדיָרא. ֶאָּלא ַּכד ִאְתַּגְּלָיין ַּתּפּוִחין ִּדְלֵעיָּלא. 

ּפּוִחין ִּדְסִּתיִמין, ְנִהיִרין ְוִחָּווִרין ְּתִדיָרא. ּוִמְּנהֹון ְנִהיִרין , ִאֵּלין ּתַ ָּתאָנא

ִאין ִּדְבִּדיְקָנא ֵּביּה ְבִעין ִעיָבר. ְוָכל ִׁשיָתא ִּתּקּוִנין ַקְדמָ ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ 
ָלל ְּדִזְמִנין . ָיׁשּוב, ִמכְ ז, יט)מיכה ( "ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו"ְּכִליָלן. ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב, 

ְלַתָּתא, הּוא ְטִמיִרין, ְוִזְמִנין ִאְתַּגְּלָיין. ָהָכא, הּוא ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו. ּוְבַהאי ִּד 
  א, ִּבְתֵרין ַּתּפּוִחין ִּדְבַעִּתיָקאִׁשיּתָ ִביָעָאה, ְּדָכִליל  ׁשְ   ְוֱאֶמת. ָּדא הּוא ִּתּקּוָנא

  ְּדַעִּתיִקין.   

  
  דרא קדישא הא -ם חדשים רמח"ל תיקוני

  ַּתּפּוִחין.ְׁשִביָעָאה ִאְתַּפְּסָקן ַׂשְעֵרי ְוִאְתַחְּזָין ְּתֵרין  ִּתּקּוָנא

. ְוָדא ֶוֱאֶמת. ְּדָהא ָהָכא ַּתְלָיא ט)ז, ימיכה (ְׁשִביָעָאה "ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו"  ִּתּקּוָנא

א ְּדִאְתַּגֵּלי, ְוָלא ָּתִדיר, ִּביּסּוָמא ְּדִדיִנין ַוַּדאי. ְּדִמְצָחא ָקִאים ְלַבְסָמא ְּבִזְמנָ 
ן ִמְתַעְּבָרן ְלַגְמֵרי. ֲאָבל ַאְנִּפין ַחְּייִכין ָּתִדיר ּוְבִזְמָנא ְּדִאְתַּגְּלָיא ֻּכְלהֹו ִּדיִני

ן ָּתִדיר, ְּבִגין ְלַקְּייָמא ִּביּסּוָמא ְּדִדיִנין ַמאי ְּדִאְצְטִריְך ָּתִדיר. ְוָרָזא ְוָחָדא
ַּפְּסָקן. ְוכּו', ְּדַחֵּיי ְצִריִכין ָּתִדיר ְוָלא ִאתְ   (משלי טז, טו)י ֶמֶלְך ַחִּיים"  ָּדא "ְּבאֹור ְּפנֵ 

צֹון ִעָּלָאה, ֵעת ָרצֹון ְּדִאְּתַמר. , ָּדא ָר (משלי טז, טו)ֲאָבל "ּוְרצֹונֹו ְּכָעב ַמְלקֹוׁש" 
ָוָאה ָעְלִמין. ְוָהָכא ְוָדא "ְּכָעב ַמְלקֹוׁש", ְּכִמְטָרא ָּדא ְּדָנִחית ְלִזְמִנין ְלֲאְר 

ְייִמין ְלַתָּתא. ּוִביּסּוָמא ְּדֹכָּלא ָהָכא ֶוֱאֶמ"ת, ִאֵּלין ז' ס"ג, ְּדִמיַּנְייהּו ז' ַהְבִלין קָ 
ְוָרָזא ָּדא, ָהָכא ְנִהירּו ְּדָחְכְמָתא ִאְתַּגְלָיא ְּבתּוְקֵּפיּה,  ִאְׁשְּתַכח ַוַּדאי. 
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. ְּבִגין ָּכְך ִּביּסּוָמא ַּתְלָיא (קהלת ח, א)ִאיר ָּפָניו" ְּדִאְּתַמר ֵּביּה "ָחְכַמת ָאָדם ּתָ 
  .ָהָכא ַוַּדאי

  

ה  ִפּלָ ת "ֶוֱאֶמת" )שצג(ּתְ ֶדת ַעל ִמּדַ   ְמיֻּסֶ

ֲהֵרי ִיחּוְדָך ֱאֶמת ֶׁשֵאינֹו ִמְׁשַּתֶּנה ְלעֹוָלם ֶׁשֶּנֱאַמר   !ְמֻיָחדּו  !ָיִחיד  !ֶאָחד  ֵאל

 מלאכי(לֹא ָׁשִניִתי"    לְיֹהוָ ִּדְכִתיב "ֲאִני    ),ו ,קמו תהלים(ּבֹו "ַהּׁשֹוֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם"  

ַעל ִּפי ֵכן ֲהֵרי , ַאף  )יב  ,ל חיאנ(ד, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַתְׁשֵלְך ֱאֶמת ָאְרָצה"  )ט  ,ג
, ְותֹוָרְתָך )יב ,פה תהלים(ָיׁשּוב ַלֲעלֹות ִמָׁשם, ִּדְכִתיב "ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח" 

י ֶׁשּלֹא ִנְרֶאה ַעָּתה ָּכבֹוד ֶׁשָּלּה, ֲהֵרי ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת ַאף ַעל ּפִ 
ר ַח"ו, ְולֹא ִנְׁשַּתֵּנית ִמְּזַמן ִלְזַמן, ֶׁשָּכל ֵיָרֶאה ְוִיָּוַדע ֶׁשּלֹא ַנֲעֵׁשית ּתֹוָרה ְּפַלְסּתֵ 

, ֲאָבל )יב ,ב לזוי(אָך ֶׁשָּבֶהם "ְוהּוא ְמִסּבֹות ִמְתַהֵּפְך" ַהִּׁשּנּוִיים ַּבַּמְדֵרגֹות ֶׁשּלְ 
ֶנֱאַמר ּתֹוָרה ִמַּצד ִיחּוְדָך ָנַתָּת ָלנּו, ֶׁשֵאין ָּבּה ִׁשּנּוי ְּכָלל, ְוֶזה ִמַּדת ֱאֶמת, ָּבּה  

בּו ִיְׁשָמֵעאל ְוֵעָׁשו , ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ַיְחׁשְ )ב  ,קיז  תהלים(ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה"    לְיֹהוָ "ֶוֱאֶמת  
מֹאל ֶׁשָּלּה, ִאּסּור ׂשְ ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהם ַהָּיִמין ּו ִלְׁשלֹוט ַעל ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ֶׁשל

ֶׁשֲהֵרי  ),כח ,(ִמְׁשֵלי טזַמְפִריד ַאּלּוף"  ְוֶהֵּתר ְלַהֲעִמיד אֹוָתם ְּבֵפרּוד, ֶׁשֵהם "ְוִנְרָּגן
א ַוַּדאי, ִמַּצד ִאיָמא ִעָּלָאה ֵאלּו ָוֵאלּו ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִמַּצד ִיחּוד ֶׁשְּלָך ִהי

מֹאל ִמְתַחְּבִרים ְּכֶאָחד, ְולֹא ִנָּתִנים ֶאָּלא ׂשְ ָיִמין ּו )ב ,(עירובין יגִהים ַחִּיים ֱאֹל
, ְוֵאין ָּבּה ֵחֶלק ְלִיְׁשָמֵעאל )כ ,זמיכה (ֶמת, "ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" ְלַיֲעֹקב ֶׁשהּוא אֱ 

ָּכל ּגֹוִים ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים ִּכי ָגַבר   לְיֹהוָ ֵעָׁשו ְּכָלל, ֶאָּלא "ַהְללּו ֶאת וְ 
עֹוֵמד ְולֹא ְּבִחּבּור ֶאָחד ָלנּו  )ֶחֶסד ּוְגבּוָרה(, חו"ג )ב ,קיז תהלים(ָעֵלינּו ַחְסּדֹו" 

ַוַּדאי, "ִּתֵּתן ֱאֶמת   )ב  ,קיז  תהלים(ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה"    לְיֹהוָ ֱאֶמת  ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם, "וֶ 
 ַוַּדאי, ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד ַּגֵּלה ָלנּו ֲאִמְּתָך, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים  )כ  ,זמיכה  (ְלַיֲעֹקב"  

  ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך  ,ו)  ע, תהלים( ר" ְּתַאחַ   ַאל  ײ  לְיֹהוָ ָך ֶּבֱאֶמת, "לְ 
  .ײ לְיֹהוָ   
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  ) לסיום הלימודתד תפילה (

  ות הרחמיםלגלגל עלינו אור י"ג מד מהב"ה בקשה 

ֶׁשל ג ִמּדֹות ֶׁשֵהם י" ַּגְלֵּגל ָעֵלינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

, ּוַבָּׁשָעה )ד ,ים צגלה(ת ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים"  ַרֲחִמים ֶׁשֵהם "ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים
 ,מב  תהלים(ֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג"  ֶׁשֶּזה ֶהָהמֹון ָיִאיר ָעֵלינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְּבקֹול ִרָּנה ְות

  ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול ֹצְרֶריָך !ִיְׁשֹּתק )ע"א ,דת כוכ(מֲהמֹוָנּה ֶׁשל רֹוִמי  ),ה
ְמַחת ׁשִ , ּוִמָּיד ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְׂשֵמִחים ּבְ )כג ,עד תהלים(ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֹוֶלה ָּתִמיד" 

, ְקֵרבֹות )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּבָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּלָך, ָׁשם "ָקְרָּבן לַ 
ֶהם ָּכְך ִמְתַקְּׁשִרים ִעָּמֶהם ָהאֹוִתּיֹות ְלִהְתַקֵּׁשר ְּבִיחּוד ֶאָחד, ַּבֲעָנִפים ֶׁשּלָ 
, ֲהֵרי )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ָקְרָּבן לַ  ְּבֶקֶׁשר ֶאָחד, "ִּדְכִתיב ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם

ִּתי ְכִתיב "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְד ְּבתֹוָרְתָך ָאנּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים, ִּד 
  .ִמַּתת ִיחּוְדָך ָאנּו ִמְתַנֲחִמים ְּבִתְקָוֵתנּו, ַּבאֲ )צב ,קיט תהלים(ְּבָעְנִיי" 

 ),כא ,(תהילים עד"ַאל ָיֹׁשב ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך"    ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים
   ַאל ײ לְיֹהוָ ּו ְּבאֹור ָּפֶניָך, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ְלָך ֶּבֱאֶמת, "ְּמֵחנּוְתׂשַ 

  .ײל ְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  ,ע, ו) תהלים(ַחר" ְּתאַ     
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  דחנוכה שמיניליל לימוד 
  

  הזה   לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר

  ספרא דצניעותא

 ִלָּבא ֵּביּה ַתְלָיין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין.ְּתִמיָנָאה ָמַזָלא ַתְלָיא ַעד  ִּתּקּוָנא

  

  א ע" זוהר חלק ג דף קלד

ָאה. ָנִפיק ַחד חּוָטא ְּדַׂשְעֵרי סֹוֲחָרֵניּה ְּדִדיְקָנא, ְוַתְלָיין ִמינָ ּתְ  ִּתּקּוָנא

  ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא. קּום ֶאְלָעָזר ְּבִרי, ַאְתִקין ִּתּקּוָנא ָּדא.

 ל. ָקם ִרִּבי ֶאְלָעָזר ָּפַתח ְוָאַמר, ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבַמָּזל, ַוֲאִפיּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ָּבֵהיכָ 
ָּדא אֹוִקיְמָנא ְּבִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא, ְוָהָכא ִאית ְלִאְסַּתְּכָלא, ְוִכי ַהֹּכל  ִמָּלה

ָּתלּוי ְּבַמָּזל, ְוָתֵניָנן, ֵסֶפר ּתֹוָרה ֹקֶדׁש, ְוַנְרֵּתקֹו ֹקֶדׁש, ְוַהֵהיָכל ֹקֶדׁש. ּוְכִתיב 
, ָהא ְּתַלת ִאיּנּון. ְוֵסֶפר )הו ו, געי(יש  "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש"

. ְוַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ָקדֹוׁשּתֹוָרה ָלֳקְבֵליהֹון, ַנְרְּתקֹו ֹקֶדׁש, ְוַהֵהיָכל ֹקֶדׁש, ְוהּוא 
ְּבָׁשלֹׁש ְקדּוׁשֹות. ְּבָׁשלֹׁש ַמֲעלֹות, ְּבָּיִמים ְׁשלָֹׁשה, ְׁשִכיָנה ְּבָׁשלֹׁש, לּוחֹות 

 ,ֵסֶפר ּתֹוָרה ַּתְלָיא, ְוִאיהּו ַּתְלָיא ְּבַמָּזל, ּוְכִתיבּבְ ל ְוַהּכֹ ַוֲארֹון ְוֵהיַכל 
. ַמאן ְּדִאיהּו ִּבְקדּוׁשֹות ַהָּללּו ֶלֱהֵוי הו י, ב)(ירמי "ּוֵמֹאתֹות ַהָּׁשַמִים ַאל ֵּתָחּתּו"

  ַּתְלָיא ְּבַמָּזָלא.

א ַקִּדיָׁשא, ְּדָכל ַיִּקיָר ָהִכי אֹוִקיְמָנא ְּבִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא, ַהאי חּוָטא  ֶאָּלא
ל ָקְדֵׁשי ִמּׁשּום ְּדכָ  ?ַׂשְעֵרי ְּדִדיְקָנא ַּתְלָיין ֵּביּה, ִאְתְקֵרי ַמָּזל. ַמאי ַטְעָמא

קֹוָדִׁשין ְּדקּוְדַשָּיא, ְּבַהאי ַמָּזָלא ַּתְלָיין. ְוֵסֶפר ּתֹוָרה, ַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו 
ל ָלֵהיָכל, ְּדָעֵייל ָלֵהיָכל. ֵּכיָון ְּדָעֵייד ִׁשין עַ ָקדֹוׁש ָלא ָחל ָעֵליּה ֶעֶׂשר ִקדּו

ְּדָלא ִאְתְקֵרי ֵהיָכל ֶאָּלא  א,ֵעיּלָ ִּדלְ א ְּכַגְוונָ ִאְתְקֵרי ָקדֹוׁש ְּבֶעֶׂשר ְקדּוׁשֹות. 
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ַּכד ִאְתַחְּבָרן ֶעֶׂשר ְקדּוׁשֹות. ְוָתאָנא, ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבַמָּזל, ְּדִאיהּו ַהאי חּוָטא 
  יָׁשא, ְּדָכל ַׂשֲעִרין ַּתְלָיין ֵּביּה.ָרא ַקִד ַיִּקי

ִמּׁשּום ְּדִמֵּניּה ַּתְלָיין ַמָּזֵלי, ּוַמְּזֵלי ִמֵּניּה ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין.  ?ִאְקֵרי ַמָּזל ֲאַמאי

ּו ֲאִפיּלַּתְלָייא. ּוֵביּה ַּתְלָיין ָּכל ִמֵּלי ְּדָעְלָמא ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. וַ   ִאיהּוּוְבִגין ָּכְך  
, ָלא ָנִפיק ִמְּכָלֵליּה ִעם ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשָּבֵהיָכל, ְּדִמְתַעֵּטר ְּבֶעֶׂשר ְקדּוׁשֹות

ְׁשַאר ִקּדּוִׁשין ְוֻכְּלהּו ַּתְלָיין ְּבַהאי. ּוַמאן ְּדָחֵמי ְלַהאי ִּתּקּוָנא, ִאְּתַּכְּבָשן 
  .ז, יט)מיכה ( ִיְכּבֹׁש ֲעֹוֹנֵתינּו""ִתיב, חֹוֵביהֹון ִמַּקֵּמיּה ּוִמְתַּכְפָיין, ֲהָדא הּוא ִדכְ 

 ׃ן, ְּבִריְך ְּבִרי ְלקּוְדָׁשא ְּדַקִּדיִשין, ַעִּתיק ִמֹּכָּלאָאַמר ֵליּה ַרִּבי ִׁשְמעֹו  

  

  האדרא קדישא  -יקונים חדשים רמח"ל ת

  א.ְּתִמיָנָאה ַנְחָּתן ַׂשְעֵרי ְּבִׁשּקּוָלא ֲחָדא ַעד ַטּבּוָרא ְּדִלּבָ  ִּתּקּוָנא

. ָּדא "נֹוֵצר ֶחֶסד". ְּדֶחֶסד ִעָּלָאה ז, יט)מיכה  (ְּתִמיָנָאה "ִיְכּבֹׁש ֲעֹוֹנֵתינּו"    ּוָנאִּתּק

ין ִאֵּלין ְּבַהאי ָנִפיק ְוִאְתַּפַּׁשט ְּבַדְרגֹוי, ְוָכִליל ָהָכא ַוַּדאי. ְוֻכְלהֹו ִּתיּקּונִ 
  ַההּוא ַמָּזָלא ַּתָּתָאה, ּוִמַּתָּמןן ַעד ְּכִליָלן, ּוִמיֵּניּה ִמְתַּפְׁשָטן ֻּכְלהֹו ִּבְרָכאָ 

  .ְלֻכְּלהּו ִּדְלַתָּתא  

  
  

ה  ִפּלָ ת "נֹוֵצר ֶחֶסד"(שצד)  ּתְ ֶדת ַעל ִמּדַ   ְמיֻּסֶ

עֹוֵרר ָעֵלינּו ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּוִמָּיד ְּתַקֵּבל ְּתִפּלֹוֵתינּו   !ּוְמֻיָחד  !ָיִחיד  !ֶאָחד  ֵאל

" לְיֹהוָ ּה "ָמָצא ִאָׁשה ָמָצא טֹוב ַוָּיֶפק ָרצֹון מֵ ֱאַמר ּבָ ְּבָרצֹון, ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשּנֶ 
יק ַחי , ְּבָׁשָעה ֶׁשְּׁשלָֹשה ִמְתַחְּבִרים ְּכֶאָחד, ֶׁשֵהם ְׁשִכיָנה ְוַצִּד )כב ,י יחלש(מ

עֹוָלִמים ְוַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא ֲעֵליֶהם, ְוֶזה וה"ו, ִמָׁשם ּוְלָהְלָאה ֲאִני ָוהּו 
, ָמָצא טֹוב, ו', ִמָּיד ָרצֹון 'ָוה"ּו', ה' ְּד "ָמָצא ִאָׁשה", ְוֶזה  )אע" ,ה מאכ(ס ָנא  ִׁשיָעה  הֹו

, ו' ֶעְליֹוָנה, ְואֹוָתּה ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה "ֲאִני ַהֶּגֶבר ָרָאה ֳעִני" לְיֹהוָ ִמְתעֹוֵרר מֵ 
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ָתּה, ְוֵיָאֵמר ָּבּה ֲאִני ְגֹאל אֹווה"ו ֶׁשעֹוֵמד לִ -ִמָּיד ִּתְתַעֶּלה ְלַמְעָלהא ּבְ   )א  ,ה גיכ(א
ַמר ָּבּה "נֹוֵצר הּוא ְולֹא ַאֵחר, ֶׁשַאָּתה נֹוֵצר ֶחֶסד ּוִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ְׁשִכיָנְתָך ֶׁשֶּנאֱ 

ֶאָּלא  א),ע"ת קיא, בותו(כֶׁשּלֹא ִלְדחֹוק ֶאת ַהֵּקץ  )יח ,י כזלש(מְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה" 
ל ַהְּפִרי, ָּכְך ַאָּתה ְּתעֹוֵרר ָרצֹון ִלְקָראָתם "ַוָּיֶפק ָרצֹון  ְתַּבּׁשֵ ְלַהְמִּתין ֶׁשּיִ 

 ) ח ,מבישעיהו (ֵיָאֵמר ָלֶהם "ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵּתן" , ִמָּיד )כב ,י יחלש(מ" לְיֹהוָ מֵ 
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ָאח ֶׁשָּלּה,  ְוכּו' ֶאָּלא ִיחּוְדָך ִיְתַּגֶּלה ֲעֵליֶהם ְלִהְתַּתֵּקן ד' ְּדֶאָחד ּבְ 

 לְיֹהוָ ָּבּה ְרֵצה    , ּוַמה ֶׁשָהָיה ָצָר"ה ֵיָהֵפְך ְלָרָצ"ה,)יז  ,(ִמְׁשֵלי יז"ְוָאח ְלָצָרה ִיָּוֵלד"  
ְּכמֹו   ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם. ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד  ײֱאֹלֵהינּו    ײ

  ײ לְיֹהוָ " ְּתַגֶּלה ָלנּו ֲאִמְּתָך,ְׁשֵלָמה, ֵּכן  ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ְלָך ֶּבֱאמּוָנה
  .ײ לְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ,ע, ו) תהלים( ְּתַאַחר" ַאל  

  

  רא דצניעותאספ

 ְּתִׁשיָעָאה ִאיּנּון ְּדַתְלָיין ָלא ָנְפִקין ָּדא ִמן ָּדא. ִּתּקּוָנא

  

  א ע" זוהר חלק ג דף קלד

ֵרי ִעם ִאיּנּון ַׂשְעֵרי ְּדַתְלָיין, ְוָלא ָנְפִקין ה. ִמְתָעְרִבין ַׂשעְ ְּתִׁשיָעאָ  ִּתּקּוָנא

ַׂשְעֵרי (ִאינּון) י ַאָּבא ְוָאַמר, ִאֵּלין ַרּבִ ָקם  . ָּדא ִמן ָּדא. קּום ִרִּבי ַאָּבא
ְתֵרי ְּדִמְתָעְרִבין ִעם ִאיּנּון ְּדַתְלָיין, ִאְקרּון ְמצּולֹות ָים. ִמּׁשּום ְּדַנְפֵקי ִמּמֹו

  ן.ְוִאְתַּכְפָייי ַאְתָרא ְרִמיו, ָּכל ָמאֵרי ְּדַתְבִעין חֹוֵבי ִּדְבֵני ָנָׁשא  מֹוָחא, ּוֵמַהא
  ְמעֹון, ְּבִריְך ְּתֵהא ְלַעִּתיק יֹוִמין.ָאַמר ַרִּבי ׁשִ   
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  האדרא קדישא  -רמח"ל תיקונים חדשים 

  ִׁשּקּוָלא ֲחָדא.ּבְ ְלַתָּתֵאי ִעָּלֵאי ְעֵרי ֵּבין ִאּנּון ְּתִׁשיָעָאה ָנְפִקין ׂשַ  ִּתּקּוָנא

. ְוָדא ָרָזא ז, יט)מיכה  ("ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחּטֹאוָתם"    ְּתִּׁשיֲעָאה  ִּתּקּוָנא

ִעָּלָאה ְלָמאֵרי ָחְכְמָתא. ְּדָהא ֹּכָּלא ִאְצְטִריְך ְלֶמֱהֵוי ֵליּה ָׁשְרָׁשא ְמקֹוָרא 
 ִמַּתְּבִרין ְּתחֹות ְסַטר ַקִּדיָׁשא. ְוַכדִסְטִרין ְמָסֲאִבין  ְלֵעיָלא, ּוְבָדא ֻּכְלהֹו

  ְנִהירּו ָנִהיר ֵמַההּוא ַמָּזָלא ִעָּלָאה, ִמָּיד ִמָּתְבָרן ָהָכא ִמַקֵּמיּה ֻּכְלהֹו 
  .ְמָסֲאִבין. ּוְכֵדין ָנִחית ְּבַדְרגֹוי ִּכְדָקא ֲחֵזי  

  
  

ה  ִפּלָ ת "ַלאֲ  )שצה (ּתְ ֶדת ַעל ִמּדַ   ָלִפים",ְמיֻּסֶ

ִיחּוד ֶׁשְּלָך ִּבְזַמן ֶׁשִּנְתַעֵּלם ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ָאֵכן  'א !ּוְמֻיָחד !ִחידיָ  !ֶאָחד ֵאל

 'ַאֶחֶרת ֶׁשָהְיָתה עֹוֶמֶדת ְלַמָּטה ְּכֶנֶגד א  ', א)טו  ,מהישעיהו  (ַאָּתה "ֵאל ִמְסַּתֵּתר"  
" אְזִעיָרא "ְּדַוִּיְקָר , ְוֶזה ְׁשִכיָנה א' )ט ,אה יכ(אֶׁשְּלָך ֶנֱאַמר ָּבּה "ַוֵּתֵרד ְּפָלִאים" 

י, ָּבֶהם "ִהְנִני "ם, אדנ"ה, אלהי", ְוג' ֵׁשמֹות ֶׁשֵהם ִמַּצד ֶׁשָּלּה, אהי)א ,א ויקרא(
ישעיהו (יֹוִסיף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו" ְוכּו'  

ִכיָנה )כח ,זירמיהו (ַמר ָּבּה "ָאְבָדה ָהֱאמּוָנה" ֶּנאֱ ׁשֶ  )יד ,כט , ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיְרָדה ַהּׁש◌ׁ◌ְ
ֶׁשּבֹו ִנְסַּתם ִקָּצם ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ַלְּתהֹום ֶׁשִהיא ַמְלכּות ָהְרִביִעית ֶׁשֵאין ָלּה ֵחֶקר

ָצא אֹוָתּה ְּכגֹון ָּדִוד ֶׁשֶּנֱאַמר ִּימְ , ְוֵאין ִמי ׁשֶ )ד ,סגישעיהו (ּבֹו "ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי" 
, ֲאָבל ַּבָּגלּות )ה  ,קלב  תהלים(ִמְׁשָּכנֹות ַלֲאִביר ַיֲעֹקב"    לְיֹהוָ ד ֶאְמָצא ָמקֹום לַ "עַ 

ְוַהֹּכל ַּבֲעבּור ֲאֵבָדה זֹאת,  )כח ,י אלש(מָהַאֲחרֹון "ְיַׁשֲחֻרְנִני ְולֹא ִיְמָצֻאְנִני" 
ֶׁשּלֹא ָרִציָת ִלְברֹא ּבֹו ֶׁשהּוא ִסיַמן ֲאִריָרה    'ָאֶל"ף ִנְתַהְּפָכה ְוֶזה אְּבָׁשָעה ׁשֶ 

ֶׁשְּלָך ִיחּוד ֶׁשְּלָך, ִמָּיד ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה "ַוֵּתֵרד   ', ַעד ֶׁשְּתַגֶּלה א)(ב"ר א, ידָהעֹוָלם  
ֹ  לְיֹהוָ ֵיָאֵמר ָּבּה "ֵמֵאת  )ט ,ה איכ(אְּפָלִאים"  את ִהיא ִנְפָלאת" ְוכּו' ָהְיָתה ּז

ִכיָנה ִנְמֵצאת ְלִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ִיחּוד ֶׁשְּלָך, ֶׁשָּבּה ֶנֱאַמר "ְלָכל , ִמָּיד ַהּׁשְ )כג  ,קיח  תהלים(
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ּוְלָכל ַּתְכִלית הּוא ם ַלחֶֹשְך ׂשָ , ּוְכִתיב "ֵקץ ), צו,קיט תהלים(ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ" 
, ֲהֵרי ָכה, ְואֹוָתּה ֶאֶבן ֹאֶפל (ָׁשם) ֶׁשָׁשְלָטה ַּבְּזַמן ֶׁשא' ִנְתַהּפְ )ג ,ב כחוי(אחֹוֵקר" 

, ּוְבִמָּדה )יז  ,י חלש(מַעָּתה ִיְהֶיה ָלּה ֵקץ, ִמָּיד ֵיָאֵמר ַּבְּׁשִכיָנה "ּוְמַׁשֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני"  
ְך ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל זֹאת ֶׁשְּלָך ֶׁשִהיא ַלֲאָלִפים ִּתְכּבֹש ֲעֹונֹות ְוַתְׁשִלי

ִפי"ן א'היה א'להים א'דני, ְוִיְתעֹוֵרר  ַאלְ ַחּטֹאֵתינּו ֶׁשּלֹא ְלִהָּדֵבק ְּבאֹוָתם ג' 
ינּו ְוכּו' ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאֲרָרּה ׂשֵ אֹותֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמעֲ 

ְׁשלֹוט ֶׁשִהיא אֹור, ְותֹוָרה אֹור, ֶׁשּבֹו ֶׁשְּלָך ּתִ  ', ֶאָּלא א)כט ,ה בראשית (" לְיֹהוָ 
ֵּכן ּתֹוִציא אֹוָתנּו ֵמַהָּגלּות ַהֶּזה  )ב ,כ שמות (ֹלֶהיָך" ְוכּו' אֱ  לְיֹהוָ ָאַמְרָּת "ָאֹנִכי 

ְלֵחרּות, ִמַּצד ִאיָמא ִעָּלָאה ֶׁשָּבּה ָיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ּוְלֶנְגָּדּה ֲחִמִׁשים 
 י ִביָנהַׁשֲעֵר  נ'-ֵּכן ִּתְגָאֵלנּו ּבְ   ,ם ִהְזַּכְרָּת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבתֹוָרֶתָךְּפָעִמי

' אֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהִּיחּוד כ"ה , ְּבנ)א  ,רעז  גח"ר ה(זֶׁשָּבֶהם ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  
ית) ֶׁשָּבֶהם "ַוֲחִסיֶדיָך ְוכ"ה (אֹוִתיֹות ֶׁשל ָּפסּוק ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ַׁשֲחִרית ְוֲעְרבִ 

 ײ לְיֹהוָ כ"ה, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל  ְיָבְרכּו ׃אֹוִתּיֹות ),, יקמה תהלים(ְיָבְרכּוָכה" 
 ֶאָחד, ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד ַּבֲאִמְּתָך ַּתֲעֵננּו ײ לְיֹהוָ   ײֱאֹלֵהינּו 

  ,)ו ,ע תהלים(ְּתַאַחר"  ַאל ײ לְיֹהוָ ְלָך ְולֹא ֵנבֹוׁש, " מֹו ֶׁשָאנּו ְמַקִּויםּכְ 
  .ײ לְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  

  

  ספרא דצניעותא

 ְּגרֹוָנא.ֲעִׂשיָרָאה ַחִפין ְזִעיִרין ַעל  אִּתּקּונָ 

  א ע" זוהר חלק ג דף קלד

ֲעִׁשיָרָאה. ַנְחִּתין ַׂשְעֵרי ְּתחֹות ִּדיְקָנא, ְוַחְּפָיין ִּבְגרֹוָנא ְּתחֹות  ִּתּקּוָנא

ים "ּוָבאּו ִּבְמָערֹות ֻצִר   ִּדיְקָנא. קּום ִרִּבי ְיהּוָדה. ָקם ִרִּבי ְיהּוָדה ָּפַתח ְוָאַמר,
ְוגֹו'. ִמְּפֵני ַּפַחד ְיהָֹוה, ָהא ִאְתְיַדע   (ישעיהו ב, יט)  ִמְּפֵני ַּפַחד ְיהָֹוה"ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר  
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ֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו, ִאיּנּון ַׂשְעֵרי ִּדְתחֹות ְּדַמאן ְּדִאיהּו ְלַבר, ַּפַחד ְיהָֹוה ִאְתְקֵרי. ּו
  "ִּתֵּתן ֱאֶמתה, י. ִּתּקּוָנא ֲעִׁשיָראָ ִּדיְקָנא, ְוִאְתְקרּון ֲהַדר ְּגאֹונֹו, ְּתֵר 

  .ז, כ)מיכה ( ְלַיֲעֹקב"  

  

  האדרא קדישא  -רמח"ל תיקונים חדשים 

  .ְּגרֹוָנא ָנְפִקין ַׂשֲעֵרי ְּדַחְפָיין ְּתחֹותה יָראָ ׁשִ עֲ  ִּתּקּוָנא

  

מיכה (ְלַיֲעֹקב"  ֱאֶמת    ֲעִׂשיָרָאה ָנֲחִתין ַׂשֲעֵרי ְּתחֹות ְּגרֹוָנא ְוָדא "ִּתֵּתן  ִּתּקּוָנא

. ָרָזא ִעָּלָאה ִאיהּו, ִּדְבִאֵּלין ַׂשֲעֵרי ְּכִתיֵבי "ִמְּפֵני ַּפַחד ְיהָֹוה ּוֵמֲהַדר ְּגֹאנֹו" ז, כ)
ָּלא ִּדיְקָנא ַיִּקיָרא ִעָּלָאה ִמיַּנּה ִמְתַּכְּסִפין ֻּכְלהֹו ְוכּו'. ַאַּמאי ָהֵכי? אֶ   (ישעיהו ב, י)

י. ָּתא ֲחֵזי, ִסְטִרין ְמָסֲאִבין ִאינּון ְצִריִכין ְלֵמיָקם ַוַּדא ִסְטִרין ְמָסֲאִבין
ְּבדּוְכַּתְייהּו ְלַתָּתא, ְוָלא ְלִאְתָגָאה ְלַסְלָקא ְלַׁשְּלָטָאה ְלֵעיָלא. ֲאָבל ַעם ָּכל  

א ְלֵעילָ   ית ִזְמִנין ְּדִמְתַּתְּקָפן ְלִאְתַּדְּבָקא, ְוֹכָּלא ְּבִאינּון ִּדְלַתָּתא. ְּדָהאָּדא אִ 
. ֲאָבל ַׂשֲעִרין ִאֵּלין ִּדְתחּות ְּגרֹוָנא (זכריה יד, ט)ְּכִתיב "ְיהָֹוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד" 

ְלהֹו ִאינּון ִּדְלַתָּתא, ְּדָהא ָקְייִמין ְלִאְתַּפְׁשָטא ּתּוְקָּפא ְּדִדיְקָנא ִעָּלָאה ְּבכֻ 
חֹות ַמָּזָלא ַּתָּתָאה ִאְתַּפְׁשטּו, ין ּתְ ִמְּגרֹוָנא ּוְלַתָּתא ָנֲחִתין. ְּבִגין ָּכְך ִאּלֵ 

ְלֵמיַהב ְלהּו ּתּוְקָּפא ָּדא ַוַּדאי. ּוְבִזְמָנא ְּדִתְתַער ִּדיְקָנא ִעָּלָאה ְלִאְתַיְּקָרא 
ין ִאֵּלין ִיְתַּתְּקפּון ְלַאְתָקָנא ְלָכל ִאינּון ְּדַתְלָיין ְּבהּו, ְּבָעְלָמא, ְּכֵדין ַׂשֲעִר 

רּון ֻּכְלהֹו ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמָסֲאִבין ַוַּדאי. ְּבִגין ָּכְך "ִּתֵּתן ֱאֶמת ִיָּתּבְ  ּוִמיַּנְייהּו
ְׁשְּתַכח ֵחיָלא ְּדאִ   (משלי יב, יט)ְלַיֲעֹקב". ְּדַעד ָהַׁשָּתא "ְוַעד ַאְרִּגיָעה ְלׁשֹון ָׁשֶקר"  

  ִהירּו ִּדְסַטרָּדא נְ ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ֲאָבל ְּבַההּוא ִזְמָנא ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, 
  .ַקִּדיָׁשא ְּדִיְתְנִהיר ְּבָעְלָמא. ָמאן ִיְּטלּון ֵליּה? ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל ַוַּדאי  
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ה  ִפּלָ א ָעֹון". )שצו(ּתְ ת "ֹנׁשֵ ֶדת ַעל ִמּדַ   ְמיֻּסֶ

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּכָּמה ֲעֹונֹות ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ַעל  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

ַכָּמה ֲאֵחִרים הֹוִסיפּו ַּבָּגלּות ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם "ְּכַמָּׂשא ָּכֵבד ִיְכְּבדּו ַאְדָמָתם, וְ 
ֶהם יָנה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לָ , ֶׁשֵהם ַמָּׂשא ָּכֵבד ֲעֵליֶהם ְוַעל ַהְּׁשכִ )ה ,לח תהלים(ִמֶּמִּני" 

יא ִליִלית ִׁשְפָחה ָרָעה, ֶׁשהִ  )ג ,י כזלש(מַלֲעלֹות ִמן ַהָּגלּות ַּבֲעבּור "ֹּכֶבד ֶאֶבן" 
ע' ֳעָרִקין ֶׁשּלֹו ֶׁשֵהם ע' -ִסְרָכא ִּדְתלּוָיה ְּבַכְנֵפי ֵרָאה, ִמַּצד ַּכַעס ְּדָכֵבד ּבְ 

, ִּבְזַמן ֶׁשַאָּתה ְמַגֶּלה )יז ,מישעיהו (ֹו" ַהּגֹוִים ְּכַאִין ֶנְגּד ֻאּמֹות, ֲהֵרי ְּבָך ֶנֱאַמר "ָּכל
נֹו ְּכלּום ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָּבֶהם ַמָּמׁש, ִמָּיד ֶנֱאַמר ָּבֶהם "ִיְהיּו ִיחּוְדָך ְּבֹכֶבד ֶזה ֵאי

חּוד ֶהם ַמָּמׁש, ֶׁשֲהֵרי יִ , ַּכֹּמץ ַוַּדאי ֶׁשֵהם ֵּכִלים ֶׁשֵאין ּבָ )ה ,לה תהלים(ַּכֹּמץ" ְוכּו' 
, ְּכמֹו ֶׁשְּלָך נֹוֵׁשא אֹותֹו ֹּכֶבד ּוַמֲחִזיר ָּכל ָרָעה ְלטֹוָבה ּוְפָגם לֹא ִנְמָצא

ֵׁשא ָעֹון" ◌ׂ, ֶׁשַאָּתה "נ)כ ,נירמיהו (ֶׁשֶּנֱאַמר "ְיֻבַּקׁש ֶאת ֲעֹון ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו" ְוכּו' 
ּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ֲהֵרי ְלִיחּוְדָך ָאנּו ְמַקִּוים ֶׁשּלֹו ֵאינֹו ִנְרֶאה, ִר ְוֹכֶבד    ),, זלד  שמות (

ְונּוַכל ְלָהִרים רֹאׁש ֶׁשִהיא ְׁשֵפָלה ְלָעָפר, ּוַמה ֶּבֱאֶמת, ָהֵקל ִמֶּמּנּו ֹּכֶבד ֶזה,  
לֹא ָלנּו ִּכי ל ְיֹהוָ ה ָלנּו "ָּכבֹוד", ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "לֹא ָלנּו ׂשֶ ֶׁשָהָיה "ֹּכֶבד" ֵיעָ 

, )ח ,מבישעיהו (ֶׁשּבֹו "ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵּתן"  ),א ,קטו תהלים(ֵּתן ָּכבֹוד" ְוכּו' ְלִׁשְמָך 
זֹו לֹא תּוַכל עֹוד ְלִהָּתלֹות ְּבַכְנֵפי ְׁשִכיָנְתָך, ֶאָּלא "ֶלֱאֹחז ְּבַכְנפֹות  ְרָכאְוסִ 

, ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן "ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל )יג ,ב לחוי(אכּו' ָהָאֶרץ ְוִיָּנֲערּו ְרָׁשִעים" 
ָמֵגן ַּבֲעִדי ְּכבֹוִדי  לְיֹהוָ ָּתה , ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר "ְואַ )ו ,כז תהלים(אֹוְיַבי ְסִביבֹוַתי" 

   ִליׁשּוָעְתָך ,ו) ע, תהלים(ְּתַאַחר" ַאל  ײ לְיֹהוָ " ,)ד ,ג תהלים( ּוֵמִרים רֹאִׁשי" 
  .ײ לְיֹהוָ  ִקִּויִתי                                    

  

  ספרא דצניעותא

ִרין בְ ׁשְ ַרְבְרִבין ִמתְ ַחד ַסר ְּדַיִקירּו  ִּתּקּוָנא  ִׁשיעּוָרא.ָעְ
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  א ע" זוהר חלק ג דף קלד

  ָרָהם.ַחד ָסר, ְּדָלא ַנְפֵקי ִניָמא ִמן ִניָמא, ֶחֶסד ְלַאבְ ] וְ  ִּתּקּוָנא[
  

  האדרא קדישא  -יקונים חדשים רמח"ל ת

  .ְוָלא ָנְפִקין ָּדא ִמן ָּדא ַׂשֲעֵרי ֻּכְלהֹו ַּתְלָיין ְּבִׁשקּוָלא ֲחָדאַחְדַסר  ִּתּקּוָנא

ַחְדַסר ַׂשֲעֵרי ָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמן ִניָמא ְּכָלל, ְוָרָזא ָּדא "ֶחֶסד  ִּתּקּוָנא

א ֶחֶסד ִעָּלָאה ָנִפיק ּוִמְתַּפֵּׁשט ְּבַדְרגֹוִהי ְלֵעיָלא . ְּדהָ ז, כ)מיכה (ְלַאְבָרָהם" 
ְוָלא ֻּכְלהֹו ַׂשֲעִרין ִאֵּלין ְלֵמיָקם ִּבְתחּוָמא ַחד,  ְוַתָּתא. ּוְלָקְבֵליּה ְצִריִכין

  ִיְתַּפְּשטּון ַיִּתיר ְּכָלל, ְּבִגין ְלֵמיַהב ֵליּה ְלִאְתַּפְׁשָטא ַּכָּמה ְּדִאְצְטִריְך. ְּדָהא
  .ַׂשֲעִרין ִאֵּלין ִּדיִנין ִאינּון ְוִאְּתַמר  

  

  
ה  ִפּלָ ת  )שצז(ּתְ ֶדת ַעל ִמּדַ ע"ְמיֻּסֶ   "ָוֶפׁשַ

ָּפְׁשעּו ְלָפֶניָך ֶׁשָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ַוַּדאי ִיְׂשָרֵאל  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

ַּבָחְכָמה ֶׁשָּמַסְרָּת ָלֶהם, ְוָחְטאּו  כו, יד) ויקראים, נהת כרו(ת קֹוָנם ּוְמַכְּוִנים ִלְמֹרד ּבֹו 
ה ֵּביֵניֶהם ָחְטאּו ְלָך, ּוִמָּיד ִסַּלְקָּת רּוַח ֶזה ֵמֶהם ְלָך ָּבּה, ּוְברּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשָהיָ 

 ּוֶמֶלְך ַהָּמִׁשיחַ  )ז ,ת יבלה(קָחְכָמה לֹא ִנְמֵצאת, ִּבְזַמן ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב" וְ 
ְּכגֹון ֶזה ִנְסָּתם לֹו ַהָּגלּות ְורּוַח ֵאיָנּה ְמַנֵּׁשב ְלַגָּביו ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְוֶאת 

ִיחּוד ֶׁשְּלָך ַמֲחִזיר ָּכל ָרָעה  ֹוָלִמים, ִרּבֹון ָּכל ָהע)יב ,נגישעיהו (ְׁשִעים ִנְמָנה" ◌ּׂפ
 ,נגישעיהו (ּה "ַוִּיֵּתן ֶאת ְרָׁשִעים ִקְברֹו" ָעה ֶׁשֶּנֱאַמר ּבָ ְלטֹוָבה, ְואֹוָתּה ְקבּוָרה ָר 

ֶׁשָּמְנָעה ֵמאֹותֹו ֶׁשָּקבּור ּבֹו ָּכל אֹור ְוָכל טֹוב, ֲהֵרי ִיחּוד ֶׁשְּלָך ִּתַּקְנָּת לֹו  )ט
ָּכל ע ֶזה ִמֶּמּנּו ּומִ , ְוַתֲעִביר ֶּפׁשַ )ו ,לד דברים(ּבֹו "ַוִּיְקֹּבר אֹותֹו ַבַּגי" ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֵׁשא ָעֹון ָוֶפַׁשע" ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד ַּבֲאִמְּתָך ָאנּו ְמַקִּוים, ◌ִׂיְׂשָרֵאל ֶׁשַאָּתה "נ
   . ײ לְיֹהוָ  ִתיְּתַאַחר" ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוי ַאל ײ לְיֹהוָ " ֲעֵננּו ַּבֲאִמְּתָך, 
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  ספרא דצניעותא

ְפַון ִאְתַפנּון ִמָּכל ִסְטִר  ִּתּקּוָנא יקְּתֵריַסר ׁש◌ׂ◌ָ ְמִאיּנּון  ין, ַזָּכָאה ְלָמאן ְּדַנׁש◌ׁ◌ִ

 ְנִׁשיִקין.
  

  א ע" זוהר חלק ג דף קלד

ִרין, ִּדְתֵריָסר. ְּדָלא ַּתְלָיין ַׂשְעֵרי ַעל ּפּוָמא, ּופּוָמא ִאְתְּפֵני ִמָּכל ִסטְ   ִּתּקּוָנא

ְּכָמה ְוָיִאין ַׂשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה, ְּבִגין ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ַטְרחּוָתא, 
  ְּדִאְצְטִריְך.

ִּדיָנא ַטְרחּוָתא ָּבַתר) נ''א (ַטְרחּוָתא ְּבַמאי ָקא ַמְייֵרי. ִּדיָנא. ַּבֲאָתר 
יָנא ִאיּנּון, ְוָהא ֹּכָּלא ַרֲחֵמי ִאְׁשְּתַכח. ְוִכי ַׂשְעֵרי ְּדִדיְקָנא ִטְרָחא ִאיּנּון, אֹו ִּד 

  ְּדרּוָחא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין.א) ִּבְנִׁשיבָ ס''א (א ִאְתָחזּון. ֶאָּלא ְּדָלא ִאְתְטַרח ְּבִיּׁשּובָ 

ִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ֹקֶדׁש ֳקָדִׁשים, ָנְׁשָבא רּוָחא. ַמאי ְּדָתאָנא ֵמַהאי ּפּוָמא קַ 
 ְּדִאְתְּתַקןנ''א (ֵּביּה, ְּדִמְתְלַּבש ֵּביּה  )קְּדִאְתְּדבָ 'א ס'(רּוָחא. רּוָחא ְּדִאיְּתַרק 

ְזֵעיר ַאְנִּפין. ּוֵמַהאי רּוָחא ִמְתַלְּבִׁשין ָּכל ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא. ) ּהִמְתְלַּבׁש ֵּביוְ 
ט ְוִאְתָּפּׁשַ  ,רֵעיבַ ְוַכד ַההּוא רּוָחא ָנִפיק, ִאְתְּפַרׁש ִלְתָּלִתין ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף 

ַלְּבָׁשא ִאתְ ָּכל ַחד ִּבְלחֹודֹוי ְלַאְתֵריּה, ְוָכל ַמאן ְּדִאְתֲחֵזי לְ ) ְוִאְתַּפְרָׁשאס''א (
ִאְתָלַּבׁש. ְוַעל ָּדא ַׂשֲעִרין ָלא ִאְׁשְּתָכחּו ַעל ּפּוָמא ַקִּדיָׁשא, ִמּׁשּום  - ִמֵּניּה

  א ֵּביּה, ּוְלָקְרָבא ַּבֲהֵדיּה.ְּדרּוֵחיּה ָנִפיק, ְוָלא ָּבֵעי ִמָּלה ַאֲחָרא ְלִאְתָעְרבָ 

ְלֵעיָּלא ְוָלא ְלַתָּתא. ְוהּוא  ָלא ְוָדא הּוא ְטִמירּוָתא ְּדֹכָּלא, ְּדָלא ִאְתְּדַבק
ָּדא הּוא ְּדָלא ִאְתָּתַּקן, ְוָלא ֲהָוה  ָסִתים ִּבְסִּתיָמא ִּדְסִּתיִמין ְּדָלא ִאְתְיַדע. 

 ,)ִּדְלַברְּדָנִפיק ֵמַההּוא ס''א ( ְּדָנִפיק ְלַבר ֵּביּה ִּתּקּוָנא. ּוְבִגין ַּכְך, רּוחַ 
י ְמֵהיְמֵני, ִאְתְקֵרי ֶּפה ְיהָֹוה. ֲאָבל ְּבַהאי ַעִּתיָקא ּוִמְתַלְּבִׁשין ֵּביּה ְנִביאֵ 

ְּדַעִּתיִקין ָלא ִאְתְּפַרׁש. ְוֵלית ַמאן ְּדֵיַדע רּוֵחיּה ַּבר ִאיהּו. ּוְבִגין ַּכְך ַׂשֲערֹוי 
  רֹוי. סּוֲחָרֵנא ְּדפּוָמא, ּופּוָמא ִאְתְּפֵני ִמָּכל ִסטְ  ְׁשִקיִלין
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ֲהָתָנא, ְלִאְתַלְּבָׁשא ְּבַהאי רּוָחא, ְּדִמְתָּפַׁשט ְלַכָּמה ּוְבַהאי ִאְתְרִחיצּו ֲאבְ 
ִּדְכִתיב ֲאֶׁשר א  הּוא  ָהָד ס"א  (ִעיָבִרין, ַּבֲאָתר ְּדָכל ַׂשְעֵרי ְׁשִקיִלין ְּבסֹוֲחָרנֹוי.  

ן ִעָּלָאה ִּדְתֵריָסר. ְּדִמָּכא ְוָדא הּוא ִּתּקּוָנא ַקִּדיָׁשא ,)ָּת ַלֲאבֹוֵתינּוִנְׁשַּבעְ 
  י''ב ְּתחּוִמין ְלֵעיָּלא. י''ב ְּתחּוִמין ְלַתָּתא. י''ב ְּתחּוִמין לי''ב  ִאְׁשַּתְלְׁשלּו

  .ז, כ)מיכה ( "ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו"ָדא הּוא ִדְכִתיב ִׁשְבֵטי ֲאָבָהָתא. הֲ   

 

  האדרא קדישא  -תיקונים חדשים  לרמח"

א ִאְתַּפֵּני ִמָּכל ִסְטִרין ְּדִאְתַּפְּסָקן ַׂשֲעֵרי ְּתֵריַסר ּפּומָ ְּתֵריָסר  ִּתּקּוָנא

  .ַסֲחָרֵניּה

. ָּדא ּפּוָמא ְּדִאְתְּפֵני ז, כ)מיכה (ְּתֵריַסר "ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו"  ִּתּקּוָנא

יל ְּדָהא ָהָכא ָנִפיק ֹּכָּלא, ְוָנִחית ְּבַההּוא ַמָּזָלא ִעָּלָאה ְּדָכלִ ל ִסְטרֹוי. ִמּכָ 
ֵּביּה ֻּכְלהֹו ִּתיּקּוִנין ִאֵּלין, ְוִאְתְּתַקן ְּבֻכְלהֹו. ְלָבַתר ִמיֵּניּה ָנִחית ְלַגֵּבי ַההּוא 

ְּדָנִפיק ֵמָהָכא, רּוָחא ָּדא ַמָּזָלא ַּתָּתָאה, ּוִמַּתָּמן ְלַתָּתא ַּכָּמה ְּדִאְּתַמר. וְ 
  ֵאי ְקׁשֹוט ְּדִמְתַלְּבָׁשן ֵּביּה. ְוָהִכי ִאינּוןַּכָּמה ִאינּון ְּדִמְתַלְּבָׁשן ֵּביּה, ְוַכָּמה ַזּכָ 

  .ֲאָבָהן ְּבַהאי ִאְתְרִחיצּו ְלִאְתַלְּבָׁשא ַוַּדאי  
  

  

ה  ִפּלָ ת "ַוֲחָטָאה" (שצח)ּתְ ֶדת ַעל ִמּדַ   ְמיֻּסֶ

ֲהֵרי ַקׁש ְוֶתֶבן סֹוְבִבים ַלִחָּטה, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

ה' ְוַנֲעֶׁשה -ֶׁשָּגְרמּו ְלא' ִלָּכֵנס ֵּבין ט' ל )ז ,ד בראשית (ַתח ַחָּטאת רֹוֵבץ" "ַלּפֶ 
כ"ד ּבְ  )טו ,ג בראשית (ֲחָטָאה, ְוֶזה ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש א' ָארּור, ָּבּה "ְוֵאיָב"ה ָאִׁשית" 

ֶׁשּלֹא ִנְׁשָאר ָלּה ֶאָּלא ִמיֵני ֻטְמָאה, ַּבֲעבּוָרם ַנֲעֵׁשית ַהְּׁשִכיָנה ָד"ְך, ִּבְזַמן 
ִּדְכִתיב "ַהְגִמיִאיִני   )טז  ,כד  בראשית (אֹותֹו כ"ד ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה "ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוַּתַעל"  

ְזַמן ֶׁשֵאין ֲהָלָכה ְּברּוָרה ְּבָכל ָמקֹום , ֶׁשהּוא  )יז  ,כד  בראשית (ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך"  
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ה "ֲחָטָאה", ְוָׁשם ׂשָ ַּבֲעבּור ָהא' ֶׁשעֹוֶמֶדת ְּבתֹוְך "ִחָּטה" ְועֹו )א"ע ,ת קלטב(ש
ְּכלּוִלים ְׁשַנִים ְטֵמִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה, ֶׁשֲהֵרי ה' ְּדִחָּטה ִנְסַּתְּלָקה ְוִנְתַעְּלָמה 

ִריְך ֶׁשִהיא ה' ַּדֲחָטָאה, א' ֶזה ֵחְטא, ֵחְטא ַוֲחָטָאה ֶׁשּצָ  ְּבתֹוְך ִׁשְפָחה ֶׁשָּלּה
 )ןיקורטנו(ְלַהֲעִביר אֹוָתם ְּבא' ֶׁשְּלָך, ֶׁשִהיא ִיחּוד ְויֹוִציא ְלאֹוָתּה ָהָאֶל"ף ֶׁשִהיא  

ָּלּה, ִמָּׁשם, ִמָּיד ִּתְתַּפֵׁשט ַהְּׁשִכיָנה ֵמְלבּוׁש ַקְדרּות ׁשֶ   )י  ,א  ,רבה  בראשית ("ֲארּוָרה"  
יֹוָנה ַּתֲחזֹור ִלְמקֹוָמּה, ְוֶזה ִחָּטה ְנִקָּיה, ֶׁשִהיא ִליִלית ִׁשְפָחה ָרָעה, ְוה' ֶעלְ 

י, ְּבלֹא ֶּתֶבן, , ַּבר ַוַּדא)טז  ,עב  תהלים(ִמָּיד ִיְהֶיה "ִּפַּסת ַּבר ָּבָאֶרץ ְּברֹאׁש ֶהָהִרים"  
ָבֵרר ָלנּו ַקִּוים, ֲעֵננּו ַּבֲאִמַּתת ִיחּוְדָך, ּוִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ַלִּיחּוד ֶׁשְּלָך ָאנּו מְ 

  לְיֹהוָ , "לד, ז) שמות (ֵׁשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוֲחָטָאה" ◌ֲׂהָלָכה ְּבֵברּור ָׁשֵלם, ֶׁשַאָּתה "נ
  .ײ לְיֹהוָ  ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך ְּתַאַחר", ַאל ײ  

  

  ספרא דצניעותא

 ֹכָּלא ַנְגִּדין ְּתֵליַסר ִמִׂשיִחיןְּתֵליַסר ְּבַההּוא ָמַזָלא ְּד  ִּתקּוָנא

 ְּדֲאְפְרֵסמֹוָנא ַּדְכָיא ֹּכָּלא ְּבַהאי ָמַזָלא ָׁשִכיַח ְוַסִתים.

  

  ע"ב  זוהר חלק ג דף קלד

ַׂשְעֵרי ִּדְתחֹות ִּדיְקָנא ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ִּביָקָרא ָיָאה, ִּדְתֵליָסר. ַּתְלָיין    ִּתּקּוָנא

ָיין ֵמַאְנֵּפי ַּתְקרּוָבא ַחְּפָיין ַעד ַטּבּוָרא ְוָלא ִאְתַחזְ ּוִביָקָרא ַׁשִּפיָרא, וְ 
  ְּדבּוְסָמא, ַּבר ִאיּנּון ַּתּפּוִחין ַׁשִּפיָרן ִחָּווִרין.

ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדַמאן ְּדִאְׁשְּתַכח ְּבַהאי ִאָּדָרא ַקִּדיָׁשא 
ָמא ְּדָאֵתי. ַּדֲאָנן ַיְתִבין ה חּוָלֵקיּה ְּבָעְלָמא ֵּדין, ּוְבָעלְ ִעָּלָאה ַּדֲאָנן ֵּביּה. ַזָּכאָ 

) א ִעָּלָאה ְּדַאְסַחר ָלןֶאּׁשָ ין ּבֵ  ס''א(ִּבְקדּוָׁשא ִעָּלָאה, ֶאָּׁשא ִעָּלָאה ַאְסַחר ָלן 
ִאְתַעְּטרּו ְּדִדיְקָנא ַקִּדיָׁשא ִאְתָּתָקנּו, וְ  א)ְלִדּיֹוְקנָ (ְוָהא ָּכל ִּתּקּוִנין ִעָּלִאין 

  ּו.ְוַאְסֲחרּו ְלדּוְכַתְייה
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ְוַהאי ִּתּקּוָנא ִּדְתֵליָסר, הּוא ִּתּקּוָנא ָיֶאה, ְּדֵביּה ֲאִחיָדן ֹּכָּלא. ֻּכְּלהּו 
. ִמֵּניּה ַּתְלָיין ָּכל ִאיּנּון ְּדִבְזֵעיר ַאְנִּפין ְלִקְבֵליּהִמְתַּכְּסִפין ְלִמְזַקף ֵריָׁשא 

ְנִזין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ְּגִניִזין ֵּביּה, ּוֵביּה ְלָיין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ְוָכל ּגִ ֲאִחיָדן. ִמֵּניּה ּתַ 
ְׁשֵליָמָתא, ִמֵּניּה ֹּכָּלא, ָּדא הּוא ִּתּקּוָנא  יְּדִמְתַזּלֵ ְּכִליָלן. ְוִאיהּו ַמָּזָלא 

  ְּדַאְׁשִלים ְלָכל ִּתּקּוִנין, ָּדא ַאְׁשִלים ְלֹכָּלא.

ם, יֹוִמין ַקְדָמִאין ְּדַקְדָמֵאי. ְוִאיּנּון ִאֵּלין ִּתּקּוִנין ִאְקרּון ְיֵמי ֶקֶד  ,ָּתאָנא

ין ְיֵמי . ְוָתאָנא, ִאּלֵ (ישעיהו סג, ט) "ְיֵמי עֹוָלם"ְּדִאְׁשְּתָכחּו ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין, ִאְקרּון 
ְּדַעִּתיִקין, ְטִמיָרא  ֶקֶדם, ֻּכְּלהּו ִמְתָּתְקָנן ְּבִתּקּוָנא ְּדִדיְקָנא ְּדַעִּתיָקא

ְוַהאי ִּדְתֵליָסר ָּכִליל ְלהֹון, ְּכָמה ְּדִאְּתַמר. ְוָדא יֹוָמא ָלא   כליל בהו).(ִּדְטִמיִרין  
  ִאְתְּכִליל ַּבֲהַדְייהּו, ֶאָּלא הּוא ָּכִליל ֹּכָּלא.

א ִאְתְקֵרי יֹום ּוְבַההּוא ִזְמָנא ְּדִאְּתַער ַעִּתיק יֹוִמין ְּבִתקּוִנין ִּדְלֵעיָּלא, ַההּו
"יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ין ְלאֹוִקיר ִּדיְקֵניּה, ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב, ֶאָחד, ְּדֵביּה ַזּמִ 

א ְּדָכִליל ֹּכָּלא, הּוא . הּוא ִּבְלחֹודֹוי ַיִּתיר ִמֹּכָּלא. הּו(זכריה יד, ז) ַליהָֹוה"
  ְּדִאְתְקֵרי ִּבְׁשָמא ְיִדיָעא.

ֹום ְּבָלא ַלְיָלה. ּוִמּׁשּום ָתר ְּדִאית יֹום ִאית ַלְיָלה ְּדֵלית י, ַּבאֲ ִּדְתִניַנן

ָלא  ,ְזַמן ְיֵהא ִּדְיָקָרא ְּדִדיְקָנא ְוהּוא ִּבְלחֹודֹוי ִיְׁשְּתַּכח - ְּדַההּוא ִזְמָנא
ָלה ְוֵלית ַליְ   ,ְּדֵלית יֹום ִאְקֵרי ֶאָּלא ִמִּסְטָרא ִּדיָלן  ,ִאְתְקֵרי ָלא יֹום ְוָלא ַלְיָלה

. ּוִמּׁשּום ְּדַהאי ִּתּקּוָנא ָּכִליל ֹּכָּלא, ָלא ִאְתְיַדע ֶאָּלא ִמִּסְטָרא ִּדיָלן - ִאְקֵרי
ר ַמּבּוִעין. ֵעיבַ ְרבּוָתא ִלְתֵליַסר ְוָלא ִאְתֲחֵזי ִמֵּניּה, ּוִמֵּניּה ָנִגיד ִמְׁשָחא ִּד 

  ). ִאְתָּתָקנּו( ִמְׁשָחאן ְּבַההּוא ְדָנֲהִריְלָכל ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא, 

ִאֵּלין ִאְתַּתְקָנא ִּדיְקָנא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ְוִאֵּלין ִּתּקּוִנין  ִּתּקּוִנין ִּבְתֵליָסר

ְוָלא ִאְתָחזּון ֵהיְך ִמְתַּפְּׁשִטין  ,רֵעיבַ ן ְלַכָּמה ִּדְבַהאי ִּדיְקָנא, ִמְתַּתְּקָנן ְוַנְחּתָ 
ֲאָתר ְלַהאי  ּוִמֹּכָּלא ִאְתַטָמרּו. ֵלית ְּדָיַדע ְוֵהיְך ָנְפִקין, ִמֹּכָּלא ַאְסִּתימּו,
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ִאְתְיַדע ְוָלא  . ַעִּתיָקא, ִּבְפִׁשיטּוָתא ִּדְלהֹון ֻּכְּלהֹון ְּכִליָלן ְּכָמה ְּדִאְּתַמר
"ֲאִני ְיהָֹוה הּוא ְׁשִמי ּוְכבֹוִדי  ָעֵליּה ִאְתְקֵרי, ,ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר ,ִאְתְיַדע

 ּוְכִתיב ,(תהלים ק, ג) ולא ֲאַנְחנּו" "הּוא ָעָׂשנּו . ּוְכִתיב(ישעיהו מב, ח) ְלַאֵחר לֹא ֶאֵּתן"
ְיִדיַע ֵליּה. ְיִתיב ְוָלא . ְּבַאְתֵריּה ְיִתיב ְוֵלית (דניאל ז, ט) "ְוַעִּתיק יֹוִמין ְיִתב"

  ְוגֹו'. (תהלים קלט, יד) "אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי" ְׁשִכיַח, ּוְכִתיב

ד ִאְתְּפִריס ְּפִריָסא ָּדא, ְּדַאּתּון ָחָמאן ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַחְבַרָּייא, ּכַ  ָאַמר

ַגָּווה, ּוְנִהירּו ְּבֲאָתר ָּדא. ְוַחד ֲעָלָנא, ֲאָנא ֲחֵמיָנא ְּדַנְחּתּו ֹּכל ִּתּקּוִנין ּבְ 
, ְּפִריָסא )ְקדּוָׁשאּבּוִסיַטא ִּד ס''א ( ָּפרֹוְכָּתא ּבּוִציָנא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא

  ר. ֵעיבַ ִכין ְלַאְרַּבע ְּבַאְרַּבע ַסמְ 

ָיִתיב ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא, ְוַחד ַמְגרֹוְפָיא ִּביֵדיּה. ּוְבַמְגרֹוְפָיא  הֲהוָ ַסְמָכא ַחד 
ין א, ְוַנְחּתִ ְּבַפְרסָ ִמָּכל ִסְטרֹוי. ּוִמְתַאֲחָדן ) ןיָ נְ ׁשַ ס''א (ְּׁשִניָנן  ן,ַאְרַּבע ַמְפְּתִחי

ָאה. ּוֵבין ַסְמָכא ְמָכא ִּתְנָייָנא, ּוְתִליָתָאה ּוְרִביעָ ָלּה ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא. ְוֵכן ְלסַ 
ס"א (ְלַסְמָכא, ֲאִחיָדן ִּתְמֵניָסר ַרְגֵלי ְּדַסְמִכי ּוִמְתַנֲהִרין ְּבבּוִציָנא ִּדְגִליָפא 

  ר. ֵעיבַ  הָּבעָ ְלַאְר ְּבַההּוא ְּפִריָסא. ְוֵכן ין) ְּבבּוִסיַטא ִּדְגִליפִ 

ן ָעָלּה, ַוֲהוּו ְמַחָּכאן ִמֵּלי ְּדפּוָמָנא, ְלִאְתַעְּטָרא ְדָנֲהִריּוִנין א ִאֵּלין ִּתּקְוָחֵמינָ 
ּוְלִאְסַּתְּלָקא ָּכל ַחד ְּבַאְתֵריּה. ְוַכד ֲהוֹו ִמְתַּתְּקָנן ִמּפּוָמָנא, ָּכל ַחד ְוַחד 

ל בָ ְּבהֲ ס''א (ל א ִּתּקּוָנא ְּדִאְתְּתַקן ָהָכא, ִמּכָ ָסִליק ְוִאְתַעָּטר ְוִאְתָּתַּקן ְּבַההּו
ּפּוָמא ְּדַחד ִמיָנן. ּוְבַׁשֲעָתא ְּדַחד ִמיָנן ָּפַתח ּפּוָמא, ְלַתְּקָנא ְּבַההּוא ) ְּדָכל

ן, ּוְכֵדין ִמּפּוֵּמיכֹוִּתּקּוָנא, ַההּוא ִּתּקּוָנא ֲהָוה ְיִתיב ּוְמַחֶּכה ְלִמָּלה ְּדָנִפיק 
  א ְּבדּוְכֵּתיּה ְוִאְתַעָּטר. ַסְּלקָ 

ִמָּכאן, ַחָּדאן ַעל ְּדַׁשְמִעין ַמה ְּדָלא ָיְדעּו, ְוַצְייִתין ְמִכין ִמָּכאן ּוְוָכל סַ 
ְלַקֵּליכֹון. ַּכָמה ְרִתיִכין ַקְייִמין ָהָכא ְּבִגיֵניכֹון. ַזָּכִאין ַאּתּון ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי, 

ָרן ְּדָלא ַאְסָטאן ן. ִמִּלין ַּכׁשְ ּוֵמיכֹון, ֻּכְּלהּו ִמִּלין ַקִּדיִׁשיְּדֻכְּלהּו ִמֵּלי ְּדַנְפֵקי ִמּפ
  ִליִמיָנא ְוִלְׂשָמאָלא.
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ס''א (ת ְלָהֵני ִמֵּלי, ַעד ְּדהּוא ַאְגָמר ְוַצֵייקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַחֵּדי ְלִמְׁשַמע, 

ַאֲחָרא ָּכל ָהֵני ִמֵּלי ַקִּדיִׁשין. ִּדיָנא, ִּדי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי ֵּתיְמרּון ִזְמָנא ) ַאְגָזר
(שיר  "ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים"ְוגֹו',  (שיר השירים ז, י) "ְוִחֵּכְך ְּכֵיין ַהּטֹוב"ָעַלְייכּו ְּכִתיב, 

ּלּו ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי ְמַרְחָׁשן. ְּדֲאִפי"ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים". ַמאי השירים ז, י)  
אֹוַרְייָתא ַקֵּמיּה.ִׂשְפָווַתְיכּו    

 

  האדרא קדישא  -שים רמח"ל תיקונים חד

ָּתא . ן ַׂשֲעֵרי ְּדָנְחִתין ְלַתָּתא ְּבִׁשקּוָלא ַעד ַטּבּוָראִאֵּליְּתֵליַסר  ִּתּקּוָנא

  ָּדא ַוַּדאי ָּכל ְנִהירּו ְוָכל ִּבְרָכָאן ִמיַּנּה ַּתְלָיין ְוָנְפִקין  ֲחֵזי, ִּדיְקָנא ַיִּקיָרא
  .ידּוָרא ְׁשִליםְּבסִ   

  

. ָּדא ַמָּזָלא ַּתָּתָאה, "ִמיֵמי ֶקֶדם", ז, כ)מיכה ("ִמיֵמי ֶקֶדם"  - ִּתּקּוָנא ְּתֵליָסר

 ֻּכְלהֹו ִּתיּקּוִנין ִאֵּלין, ְוָדא ְּכָלָלא ְּדֻכְּלהּו. ְּבִגין ְּדֵמִאיּנּון ַמְלֵכי ֶקֶדם ִאְתֲעִבידּו
ִעָּלִאין, ִמֵּׁשירּוָתא ֵּׁשט ְנִהירּו ְּדֻכְּלהּו ַּדְרִּגין ֲאָבל "ִמיֵמי ֶקֶדם", ְּדָהָכא ִמְתּפַ 

ה ְּדָכל ֵׁשירּוִתין ַעד ַההּוא ַמָּזָלא ִעָּלָאה, ּוִמיֵּניּה ְלַהאי ַּתָּתָאה. ְוַהאי ַּתָּתאָ 
ֵּביּה ְּכִליָלן ֻּכְלהֹו ַּתְתִאין ַּכֲחָדא ַוַּדאי, ְוָהָכא ִאְתְקַׁשר ֹּכָּלא ְּבִקיּׁשּוָרא 

(זכריה ֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד"  ָּתא ֲחֵזי, ָהָכא ְּכִתיב "ַּבּי   ֲחָדא. 

ִאְתָמרּו ָנְפִקין. ְּתֵליַסר ֵמַחד . ְּדָהא ְּתֵריַסר ִּתיּקּוִנין ִמּגֹו ְּתָלת הויי"ן ְּד יד, ט)
ת ַוַּדאי. ּוְבִזְמָנא ְּדִתיּקּוָנא ְּדָכִליל לֹון, ְוָרָזא ָּדא ְׁשִכיְנָּתא ְּדָהָכא ִאְׁשָּתְרׁשַ 

ָּדא ִיְתְּתַקן ִּבְׁשִלימּו ְלִאְתַנֲהָרא ְּבָכל ַּדְרִּגין, ְּכֵדין ְׁשִכיְנָּתא ִּתְתַקף ְלִקַּבְלֵיּה  
ְתָּפְרָׁשא ִמיַּנּה ָּכל ִסְטִרין ְמָסֲאִבין ַוַּדאי. ְוִיְתַּתַּקן ֹּכָּלא ְּבִתיּקּוָנא ְלַתָּתא, ְלאִ 

  . ּות. ָקמּו ֻּכְלהֹו ּוָבִריכּו ֵליּהם, ִּבְקדּוָׁשָתא ִעָּלָאה ִּכְדָקא ָיאְׁשִלי
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ה  ִפּלָ ה" )שצט(ּתְ ת "ְוַנּקֵ ֶדת ַעל ִמּדַ   ְמיֻּסֶ

ִיחּוד ֶׁשְּלָך ִיְהֶיה ְמַנֶּקה ָּכל ָרע ִמן ָהעֹוָלם ִּבְזַמן  !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

 ֹ ׁשֹוֵכן  לְיֹהוָ וַ "ַהְּזַמן  , ְּבאֹותֹו)כא ,ל דא(יוא ִנֵּקיִתי" ֶׁשֵּיָאֵמר "ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם ל
ל ְיֹהוָ ֶאָּלא "ְוָהָיה  )כח ,(ִמְשֵלי טז, ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה עֹוד "ְוִנְרָּגן ַמְפִריד ַאּלּוף" "ְּבִצּיֹון

, ָּבּה "ִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון )ז  ,לד  שמות (, ַּבִּמָּדה ֶׁשְּלָך ֶׁשִהיא "ְוַנֵּקה"  )ט  ,ה ידירכ(זְלֶמֶלְך" ְוכּו'  
 ֶּבן ֶׁשהּוא ָמִׁשיחַ  )לא ,ה במדבר(ִמָּיד "ְוִנָּקה ָהִאיׁש ֵמָעֹון"  )ב ,ה חירכ(זִקְנָאה ְּגדֹוָלה" 

ָרה ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה ֶׁשֶּנֶהְרגּו ִמִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעבּור אֹוָתּה זֹוָנה ָרָעה ׂשָ יֹוֵסף, ַּבעֲ 
, ְוַכָּמה )ז ,לט בראשית(ו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף" ָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדֹוָניֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה "ַוּתִ 

ַּבֲעבּוָרּה, ְוֵכן ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ֶׁשָּבֶהם ִנְרֶאה ַסָּכָנה ֲהרּוִגים ֶנֶהְרגּו ִמִיְׂשָרֵאל 
, )כא ,ל דא(יויִתי" ְלָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף, ֲאָבל ִּבְזַמן ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם לֹא ִנּקֵ 

ָעה ָהִאָׁשה ַהִהיא ַוַּדאי, ֶאָּלא אֹוָתּה ַהּזֹוָנה ָר  )לא ,ה במדבר("ְוִנָּקה ָהִאיׁש ֵמָעֹון" 
, ֲאָבל )יא ,לירמיהו (ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה, ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן "ִּכי ֶאֱעֶׁשה ָכָלה ְּבָכל ַהּגֹוִים" 

ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ַיֹּסר ִיְּסַרִני ָיּה ְוַלָּמֶות לֹא  ם),(שָּפט" ׁשְ ִיְׂשָרֵאל "ְוִיַּסְרִּתיָך ַלּמִ 
. ִרּבֹון )ז  ,לד  שמות (, ָּבּה ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה  )אע"  ,ת נהב(ש, ְוֶזה ת' ִּתְחֶיה  )יח  ,קיח  תהלים(ְנָתָנִני"  

ֲאִמְּתָך, ּוִמּתֹוַחְלֵּתנּו לֹא  ָלנּו ָּכל ָהעֹוָלִמים ְלִיחּוְדָך ָאנּו ְמַקִּוים ֶּבֱאֶמת, ַּגֵּלה
  .ײ  ל  ְיֹהוָ   ִקִּויִתי  ִליׁשּוָעְתָך    ,  ְּתַאַחר"    ַאל   ײל  ְיֹהוָ "  ֵנבֹוׁש,  

  

  ) לסיום הלימודתד תפילה (

  ות הרחמיםלגלגל עלינו אור י"ג מד מהב"ה בקשה 

ֶׁשל ִמּדֹות  גֶׁשֵהם י" ַּגְלֵּגל ָעֵלינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך !ּוְמֻיָחד !ָיִחיד !ֶאָחד ֵאל

, ּוַבָּׁשָעה )ד ,ים צגלה(ת ַרֲחִמים ֶׁשֵהם "ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים" 
 ,מב  תהלים(ֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג"  ֶׁשֶּזה ֶהָהמֹון ָיִאיר ָעֵלינּו, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ְּבקֹול ִרָּנה ְות

ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ַאל ִּתְׁשַּכח קֹול ֹצְרֶריָך   !ֹּתקִיׁשְ  )ע"א ,דת כוכ(מֲהמֹוָנּה ֶׁשל רֹוִמי  ),ה
ְמַחת ׁשִ , ּוִמָּיד ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְׂשֵמִחים ּבְ )כג ,עד תהלים(ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֹוֶלה ָּתִמיד" 

, ְקֵרבֹות )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּבָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּלָך, ָׁשם "ָקְרָּבן לַ 
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ֹות ְלִהְתַקֵּׁשר ְּבִיחּוד ֶאָחד, ַּבֲעָנִפים ֶׁשָּלֶהם ָּכְך ִמְתַקְּׁשִרים ִעָּמֶהם ָהאֹוִתּי
, ֲהֵרי )ב ,א ויקרא(" לְיֹהוָ ָקְרָּבן לַ  ְּבֶקֶׁשר ֶאָחד, "ִּדְכִתיב ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם

ִּתי ָעי ָאז ָאַבְד ְכִתיב "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעׁשֻ ְּבתֹוָרְתָך ָאנּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים, ִּד 
  ., ַּבֲאִמַּתת ִיחּוְדָך ָאנּו ִמְתַנֲחִמים ְּבִתְקָוֵתנּו)צב ,קיט תהלים(ְּבָעְנִיי" 

 ),כא ,(תהילים עד"ַאל ָיֹׁשב ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך"    ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים
   ַאל ײ לְיֹהוָ נּו ְמַקִּוים ְלָך ֶּבֱאֶמת, "ּו ְּבאֹור ָּפֶניָך, ְּכמֹו ֶׁשאָ ְּמֵחנּוְתׂשַ 

  .ײל ְיֹהוָ  ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  ,ע, ו) תהלים(ְּתַאַחר"     
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  דויד שלם  / זאת חנוכה
ת עד אשר קשה כח הפירושים, הכוונות, ההנהגות, והסברו רבובעניני החג, 

ובכל זאת,   נאמר. -הסבל. ע"כ לא באתי להוסיף או ח"ו לחלוק, וכל שאומר 
ראוי לנסות להבין את דברי עט"ר כמוהר"ר בוצינא קדישא הרמח"ל הקדוש, 
ולהעמידם עם פשט "שער הכוונות" ו"פרי עץ חיים" לכמוהר"ר המהרח"ו 

  הקדוש זי"ע.

  

  שליטת ב' ספירות נצח והוד:

   ' וז"ל:דרושי חג חנוכה דרוש א -שער הכוונות את ענייני חנוכה  וכן פתח

ואעפ"י  .תרוייהו אינון בהודופורים הוא באופן אחר כי  ענין חנוכה"
וכפ"ז החול  ,שבתפלת שחרית בחול ביארנו דיעקב בנצח ומלכות בהוד
אבל  ?!,הוא קדוש יותר מחנוכה ופורים אשר תרוייהו אינון בהוד

רך שביארנו בדרוש ר"ח בענין הי"ט כי הנוק' יש לה אז הענין הוא על ד
 ,שלא ע"י בעלה ע"י עצמהקבלת הארותיה תוספות קדושה לפי שאז מ

כאן כי הנה בחול יעקב יונק הארתו וחלק הארה שלה מן הנצח וכן הוא 
אבל עתה  ,ן לה הארתה ונמשך מן ההוד על ידותומן ההוד ואח"כ נו

הארותיה מן ההוד ע"י עצמה שלא ע"י  בחנוכה ופורים היא יונקת חלק
נין זה הוא תוספת קדושה בעלה ואינה טפילה אליו כימי החול והנה ע

  .(שעה"כ דף קח ע"ג ולהלן כל המובאות)" מבחולאליה בזמנים אלו יותר 

  וז"ל:  'פרק ד -שער ר"ח חנוכה ופורים  -פרי עץ חיים וב

צמו, שלא ע"י ז"א, "סוד שמונת ימי חנוכה, איהי מקבלת אור ההוד בע
ענין כי בחול יעקב בנצח ורחל בהוד, וביען אשר לא תיקן ההוד, ב

ִחית" ְך ָעַלי ְלַמׁשְ . והנצח נתקן, בענין "ְוַגם ֵנַצח (דניאל י, ח) "ְוהֹוִדי ֶנְהּפַ
ר" ּקֵ ָרֵאל לֹא ְיׁשַ איהי אור מן ההוד על ידו בלת , לכן מקטו, כט) (שמואל א' ִיׂשְ

  .דרך הנצח

תיהו בן יוחנן כ"ג, תיקן ההוד, באלו הח' ימים לבד, לכן אבל מת
הוד עצמו על ידה, ושלא על ידו, לכן אנו אומרים מקבלת איהי אור מן ה
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ולהלן (פע"ח שער חנו"פ פרק ד',  על הנסים בברכת מודים, שהוא כנגד ההוד"

   .)כל המובאות

  כדלעיל. כתב כמובא בשעה"כ  בברכות" -דבריו ד"ה "בענין חנוכה ובהמשך 

  

  :וז"לאת הבנת שליטת ותיקון ב' הספירות בקיצור הכוונות הרמח"ל  וישב

, והוא ענף היא השולטת, וספירה זו הנצחהנה חנוכה הוא בסוד "
לפי  וצה לומר,. ורוהתיקון הוא בהודהחכמה, ולכן נעשה הנס בשמן. 

זרו על המילה, והיו רוצים בזה לעכב התפשטות הה'  שבימי היונים ג
וכשיש הערלה  ,ם היוצאים מן היסוד, בכח הערלה הסותמתחסדי

א לוקחת כח, כי אין כחה אלא מן שמכסה על היסוד, אז הס"
הסיתומים, ומתאחזת בספירות לינק מהם, וכל אחיזתה אינה אלא 

ָוה" ל ַהּיֹום ּדָ ונמצא שהיו רוצים לפגום  ,יג)(איכה א,  בספירת הוד, בסוד "ּכָ
  הוד. 

התיקון ולכן  ,נאי, אז נתבטל הקטרוג, ונתקן הפגםוכשגברו בית חשמו
ידי מתתיה ובניו, כי היו ה', בסוד הה' . כי הוא הנתקן על הוא בהוד

חסדים היוצאים מן היסוד. שכשהם מתגברים, הס"א נחלשת ואינה 
(קצה"כ " וא בהוד כידועיונקת. ועל כן אומרים על הניסים במודים, שה

  .)ולהלן כל המובאותמעמ' קס"ז 

  

  י"ג מידות רחמים.

  לא נזכר בשעה"כ אלא רק בפע"ח וז"ל: ענין י"ג רחמים

בברכה יש י"ג תיבין, נגד י"ג מכילין דרחמי, דאמא  - ]בריםמהח[
מקשטי לברתא לתקנא הוד דידה. וקשטה בח' מכילין דידה קדמאין מן 

  . 'נוצר חסד'וכו', עד תמינאה  'א"ל'

  .י"גכלול מ חדויכוין למכילתא חדא, שכל א
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וביום הח' שהוא נוצר חסד, מעוררת ביומה כל שאר המדות, ע"י 
, שהם ב' מזלות עלאי ותתאי, כדי להשפיע 'ונקה'עם  'רנוצ'בטישה ד
  . למלכות

וכדי להבין סוד עמוק זה נביא את דברי עט"ר הרמח"ל בפירושו על ספר ישעיה 
, ובו כלל את סוד חנוכה וזה ב, ה) (ישעיהו  "'ְּבאֹור ה ה"ֵּבית ַיֲעֹקב ְלכּו ְוֵנְלכָ עה"פ 

  קיצור הדברים:

ירים בזמן הגלות, ויש האורות שצריך שמאר ידענו שיש האורות "וכב
שיאירו בזמן הגאולה, אבל עם כל זה האורות שמאירים בזמן הגלות לא 
ילכו לאיבוד, אלא יאירו גם כן בזמן הגאולה. אבל צריך בתחילה שיהיו 

ומין, ששם יש האורות של הגאולה, ואז גם נכללים כולם באור העתיק י
  הם יאירו.

תחבר עם האורות של הגאולה שהם באור לה והשכינה אומרת, "לכו",
העתיק יומין, ואז נבוא להאיר "באור ה'", שהוא אור העתיק יומין, ששם 

שהיא השכינה, ואינו אומר "אני",  -וזה, "הנה אנכי" .. תלוי הנצחיות.
  עלאה. מפני שהיא בסוד אימא 

"לפני בא יום ה' הגדול והנורא", שהוא הזמן שאור העתיק יומין ...
להחזיר כל רע לטוב, בסוד היחוד העליון. ובאותו הזמן נאמר,  גלהמת

"כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'" וכו', שהכל 
  הוא ביחוד גמור. ובאותו הזמן נאמר, "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".

כינה כבר ידוע שהיא מתחלקת לב' בחינות, שכינתא עילאה, הש
אה ורחל, לאה למעלה, רחל למטה. ובתחילת ד לושכינתא תתאה, בסו

הלילה לאה עם רחל שניהם יורדים מן אצילות להיכל ק"ק דבריאה 
לצורך הזיווג, כדי שירד השפע להחיות הנבראים, מפני שבאצילות לא 

מזדווגת עם ז"א, ובאותו הזמן נקרא  יש נפרדים. ובתחילת הלילה לאה
  זמן שרחל מזדווגת. הואשרחל היא תחת המטה. וכשבא הבוקר, אז 

וזה גם הכוונה שצריך לכווין בנר חנוכה, שאנו מדליקים נר חנוכה 
שהיא לאה, שהיא נקראת נר, כדי להאיר מזה הנר לרחל ברדתה 

  לבי"ע. 
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וכשאנו מדליקים את  והמנורה היה לה ז' קנים שהם בסוד ז"ת דעתיק, 
ם, אז קניהמנורה שהיא כנגד המנורה שהיה בבית המקדש שהיה לה ז' 

אנחנו גורמים שלאה יאיר לרחל ברדתה לבי"ע, ואז מעוררים לז"ת 
דעתיק להסירם מן הגלות, שהוא מחזיר כל רע לטוב. וזה "ונלכה באור 

 ה'", כשתלכו לבריאה לצורך הזיווג, וכדי להשפיע לנו, אז אנחנו
לאה כדי שיתוקן רחל, וזה בנר חנוכה כנ"ל.  נתמכוונים לתקן את בחי

וכה שהוא כנגד המנורה שהיה לה ז' קנים, אנחנו מעוררים חנ ואז נר
לז"ת דעתיק להסיר אותם ואותנו מן הגלות, להיות הוא מחזיר כל רע 

  לטוב בסוד היחוד העליון, וזה "ונלכה באור ה'":

ונים היה שלא יעשו את המילה, וזה היה  וכבר ידענו שהגזירה שעשו הי
א [היה] להם רוח צפונית של מפני שפעם אחרת לא קימו אותה, מפני

שמרפא כידוע. אבל אומר, "הנה אנכי" שהוא אימא, שהרפואה באה 
מצד אימא, "שולח לכם את אליה הנביא", שאליהו הוא ביסוד שהוא 

  . "ברית קודש

סוד עתיק. ואומר באדיר במרום שסוד וכלל כאן סודות רבים ותחילה נדבר ב
מעביר את תיקוני העולם הזה הנמצאים   ק, דהיינוַמְעִּתיהשם "עתיק" הוא מלשון  

  תחת הנהגת הזמן והתקבעם בעולמות הנצח. וזה ת"ד:

יָק " רא זוטא,הנה אמרו באד" יׁשָ א ַעּתִ ְלָיא ַאִיןא ַקּדִ ֵביּה ּתַ (ח"ג  "ִאְקֵרי ַאִין ּדְ

נין, שכיון שההנהגה הוצרכה ללכת בדרך זה, להיות . וסוד הערפ"ח ב)
הזמן, ואחר כך לקבלת השכר  קון המאורות בשליטתבתחלה תי

  לנצחיות, הנה כך הוצרך להיות מוכן במאורות עצמן. 

והנה א"א וממנו ולמטה, בם תלוי הכל לפי ההנהגה הצריכה לזמן 
ות. אך התיקון והעבודה. ומאריך אנפין ולמעלה, הוא מה שעתיד להי

ד הזה, כמו באמת משם נמשכין גם למטה ענינים ותיקונים לפי הסו
  ך בס"ד. שאפרש ל

, הכל לפי מה שמתלבש בא"א מעתיק דהיינו הז"ת שבווהנה מה 
שצריך להנהגה הזאת, אבל מה שנשאר למעלה הוא בסוד הנצחיות, 

  .(רדל"א) והיינו רישא דלא אתידע

יָק ", ועל כן עם כל זה ודאי נקשרים הדברים זה בזה יׁשָ א ַעּתִ ִאְקֵרי א ַקּדִ
  חברת בו.  המת רדל"איק היינו , מפני עת"ַאִין
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הוא מה שהוא לצורך התחתונים,  חדא :ונמצא א"א יש בו ב' בחינות
  .(אדב"מ עמ' קפ"ה)" מה שהוא מתקשר בעליונים, ומצד זה נקרא אי"ן חדוא

דן רק להיות ז"ת דעתיק הם הבחינות המתלבשות בא"א, אולם אין תפקי
קבע מנהגות אותו כפי הראוי להיות נמעבירות את התיקונים אלא הם ממש 

בנצחיות. דיקנא דא"א הוא סוד הכיסא לז"ת שעתיק היושב עליה, וממנה הוא 
  פועל ומנהג את האצילות כולה כפי עניינו.

בעתיק יומין נמשכת כל הנהגת אצילות, ומגיעים הדברים עד נוק', "
  בסוד כסא. 

בחינות  וכלליו. נקרא כסא א -מת, כי כל מי שהוא מרכבה לחבירו והא
. ולפי והתחלתם בא"א, וסופם בנוק'בות לעתיק יומין, הם מרכ אצילות

  הבחינה ששם רוכב עתיק יומין, כך היא הנהגה.  

. ושם נקרא שהוא עיקר הנהגה של עתיק יומין הוא בדיקנא דא"א...כי 
, ז"ת דעתיק הם מאירים כלם בדיקנאמתישב בישוב גמור. וסוד זה, כי 

  א שהוא מיושב.  ולכן שם נקר

נא דא"א מתפשטת בכח גבורה חזקה מצד גבורה הדיקוהיינו כי 
. והנה היא יוצאה לפי ענין התחתונים, ועל כן היא מתחזקת דעתיק

והיא צריך שכל ז"ת דעתיק יאירו, בדין הרבה. ולכן  -יותר משרשה 
  בה אל עתיק יומין שהוא ְיַנֵהג על ידה. תעשה ממש מרכ(דיקנא דא"א) 

  או פה שני תועליות:ונמצ

היא  -שבו בדיקנא ותיק יומין בעצמו הוא חסד גדול, ובישכבר ע :א'
  מקבלת מיתוק.

, והוא, שכיון שנעשית מרכבה ממש יותר עיקריועוד יש דבר  :(ב')
נקראת על שמו, והיא אינה פועלת לפי בחינת עצמה,  - לעתיק יומין

. ועל כן עניני א"א עצמולא עתיק יומין פועל על ידה לפי בחינת א
עתיק יומין, כי היא רוכב ושולט בדיקנא עצמה, והוא נקראים על שם 

  המנהג, והיא רק כמו כלי בידו. 

 וכבר ידעת שאין שום דבר לבטלה, כי הכל הרכבת חסד ודין בכל כך
ריך שהדיקנא מיני קשרים, עד שתעמוד ההנהגה בסדר הצריך. וע"כ צ

 תהיה דין, ושתקבל תיקון מן העתיק יומין, ושעתיק יומין יהיה הוא
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המנהג, מלבד המיתוק הנ"ל, כי לכל אלה הדברים יש תולדה בהנהגה  
  .)אדיר במרום עמ' שפ"ח(ודאי. 

 ז"ת דעתיק, םסודנורה שעתה, שפיר להבין את דבריו דלעיל בעניין ז' קני המ
. והגילוי ה בבית המקדש שהיה לה ז' קניםתשהיהמנורה אשר נרותיה הם כנגד 

נר חנוכה שהוא כנגד המנורה שהיה לקת העצום והנורא שגילה הרמח"ל שבהד
שהם קלקולי שבירה לה ז' קנים, אנחנו מעוררים לז"ת דעתיק להסיר אותם 

וזה בגילוי "סוף הרצון" בסוף  לות,מן הג כמשמעו ואותנושעדיין לא תוקנו, 
חוד העליון, וזה מחזיר כל רע לטוב בסוד היות הרצון העליון סבובי הגלות להי
  :"ונלכה באור ה'"

אם כן, כוונת הי"ג מידות הרמוזות בברכת ההדלקה הן הן המגלות את פעולת 
ומחזיר והנהגת ז"ת עתיק המתפשט בכל עולם האצילות עד הנוק' מכח יחוד נ"ר  

  כל רע לטוב.

  נקודי שמות הוי"ה

בלבד ולא (דף ק"ט ע"ד) ה הראשונה ובשניה הובאו בפע"ח נקודי ההויות שבברכ
  . וז"ל בברכה א':בשעה"כ, וטעמן לא פורש

  י"ו בסגול ה"ה בקמץ.  :הוי"ה. 'אל'ליל א', יכוין 
  י"ו שבא ה"ה קיבוץ. :הוי"ה .'רחום'ליל ב' יכוין 
 :הוי"ה 'ארך'י"ו חול"ם, ה"ה קיבו"ץ. ליל ד'  :הוי"ה 'וחנון'ליל ג' יכוין 

בניקוד  :הוי"ה .'חסד נוצר'ו חירק ה"ה קיבוץ וכו', עיין לקמן. ליל ח' י"
  . בקיבוץֹות. יש נ"א, ה' אחרונה ְצָבא

אחד בלבד ביום הראשון  בשינוי (עמ' קס"ח)וכן הביאו הלכה למעשה בקצה"כ 
בניקוד ה"ה בקובוץ ולא בקמץ (כתיקון המובא במחברת הקודש, כנפי יונה  

ת ז"ת דעתיק ומתפשטות עד הנוק', ניתן לראות בבירור ועוד). עתה לפי שמתגלו
וויות רומזים על שורשם בז"ת דעתיק, היושב ע"ג שניקודי האותיות י"ו שבה

ל הוי"ה, ומשם מתפשטות עד הנוק' שלא  דיקנא דא"א והוא בכוונת המידה שבכ
  ע"י בעלה והם תרין ה"ה המנוקדות בקובוץ.
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  : בנקודי ברכה ב' הורה מהרח"ו בפע"ח

  ליל ג', קיבוץ.  ליל ב', שורק.   ליל א' ניקוד צבאות.   : ברכה ב'

  ליל ו' שבא.   ליל ה', חולם.    חירק. ליל ד',   

  ליל ח' צירי:  ליל ז' סגול.   

א לעילא. וכדי להבין כוונה זו יש לעסוק תחילה בהבנת ענין 'נר סדרם הוא מתת
  חנוכה' ויחוד נ"ר.

  

  נ"ר חנוכה.

  :ע"ד) ח"(קוכן כתב בשעה"כ 

ואמנם ענין כוונת ברכות הדלקת הנר הם סובבים על יחוד א' עליון ושלם 
הנקרא נר כמבואר אצלינו בתפילת שחרית דחול בברכת שים שלום כי שם 

  זה על מתכונתו ועיין שם.אר יחוד נתב

ומעיון בכוונות דרוש ו' דרושי עמידה ביאור 'שים בשלום' (שם דף ל"ז ע"ד) 
  ל:הביא ב' כוונות וז"

ה "יהו. הב' הוא יחוד ה"ה ויהו"אהיהאחד הוא יחוד   .שלש יחודים הם"
  .י"ה ואדנ"הוי. הג' יחוד ם"ואלהי

  ולפעמים מתייחדים יחד יחוד הראשון או יחוד השני או השלישי. 

ואז הנוק'  ,ולפעמים מתייחדים שלשתם ואז הוא יחוד גדול שבכולם
ואז הנקבה  .נ"ר מם בגיבסוד שלשה יחודים הללו העולי 'ר ה'"נ'נקרא 
  ומאירה אור גדול.  'נר מצוה'נקרא 

  :משני פנים חדחודים אלו הוא באוהנה ביאור שלשה י

   :אבל יש לז"א שלשה מיני יחודים ,ה הוא בז"א"האחד הוא כי שם ההוי

  ה "אשר היא נקראת אהי אימא עלאההאחד הוא בהתייחדו עם
ואז  ,כנודע שהיא נכנסת ומתפשטת בתוכווהוא בעת  ,כנודע
    .ה"וז"ס יחוד הויה עם אהי ז"א עם אימא מתחבר
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  'ם להיותה "הנקרא אלהי רו והתייחדו עם לאהבהתחבהחיבור הב
במקום הכסוי והעלם אורות החסדים המכוסים שהוא מן החזה 

  .ם"ונקרא אלהי םדז"א ולמעלה אשר לזה הטעם היא כולה דיני
ג דלאה עם ז"א ם שהוא זוו"ה ואלהי"והחיבור הזה נקרא יהו

  .בויעבור

  י"אדנהנקרא  בהתחברו והתייחדו עם רחלוהחיבור השלישי הוא, 
ה "ולכן החיבור הזה נק' יהו ,כי שם אדני עיקרו ושרשו הוא ברחל

אז הוא היחוד  כל ג' חיבורים אלו מחוברים יחדי. ובהיות "ואדנ
  השלם והגמור. 

  וכו'".אופן הב' הוא מה שאנו צריכים עתה 

  אופן הב' הנעשה ב"שים שלום" אינו שייך כאן.ביאור ה

  ה קיצור דבריו שהבאנו לעיל:לאה וזגילה הרמח"ל שסוד נר חנוכה הוא 

השכינה כבר ידוע שהיא מתחלקת לב' בחינות, שכינתא עילאה, 
  .. ושכינתא תתאה, בסוד לאה ורחל, לאה למעלה, רחל למטה.

נר חנוכה ליקים וזה גם הכוונה שצריך לכווין בנר חנוכה, שאנו מד
כדי להאיר מזה הנר לרחל ברדתה , שהיא נקראת נר, שהיא לאה

  . "עלבי

דבריו עולה בברור שיחוד נ"ר הראשון שהביא בשים שלום (להלן סדר א') מ
הוא היחוד הנעשה בפועל בהדלקת הנר. ולהלן נראה כיצד מתיישבים הכוונות  

  בברכה הראשונה עם שעה"כ, פע"ח והרמח"ל.
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  נר חנוכה.להדליק 

קורות המכוונות הברכות הובאו בשעה"כ ופע"ח וכדי להבינם אנו נזקקים לב' 
  המשלימים אחד את השני. ע"מ להבינם בבהירות סודרו בטבלה הבאה:

 כוונות ג' ברכות – -ספר פרי עץ חיים   כוונות ג' ברכות  –שער הכוונות 

הדלקת  ברכות כוונתואמנם ענין 
עליון  חדעל יחוד א סובביםהנר הם 

ועניינו      ...הנקרא נרושלם 
בקיצור: שלשה בחינות של יחוד יש 

  "ן:לזו

 ומספרו  יהוה אהיה נתא' הוא בבחי

  .מ"ז

 יהוה אלהים נתהב' הוא בבחי 

  ומספרו יב"ק.

 ומספרו  יהוה אדני נתהג' הוא בבחי

 .צ"א
  

o שהיא ראשונהוהנה בברכה ה 

נרמזו  -" חנוכה"  "נר" "להדליק"

  .שלשתם

o שעשה  " שהיא השניה ובברכה

    .נרמזה הב' "נסים

o שהיאשלישית ובברכה ה 

 התחתונה מכולםנרמזה  "שהחיינו"

  . )הג'(

, דע כי הברכות בעניןונדבר עתה 
 יחוד סודשרשם סובב, על היות לה 

, שידעת, סוד נרונאה, והוא  חדא
  :שם סוד יחודשהוא 

  

 ,יהוה אהיה  הויה ואהיה  

 ,יהוה אלהים הויה אלהים  

 יהוה אדני י.הויה אדנ  

' נ"ר. והנה  מוג' יחודים אלו, גי
כל הג'  רמוזיםבברכות אלו, 

  :ודים, דהיינויח

o 'יחוד א', הויה אהיה.  :בברכה א  

o  'הוא יחוד ב', של הויה  :בברכה ב
  אלהים. 

o 'יחוד ג', של הויה  :בברכה ג
  אדני.
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  בהשוואת המקורות נראה הבדל בהוראת הברכה הראשונה: 

 ניינים:בשעה"כ הדגיש ב' ע  
  ברכה הראשונה. כוונת ה ב  ז(הכולל ג' יחודים) כולו נרמיחוד נ"ר השלם    . א
"בברכה רק  אמריחוד נרמז בג' תיבות "להדליק, נר, חנוכה" ולא ה  .ב

  הראשונה נרמזו שלושתם". 

 " ולא יחוד א', הויה אהיה בפע"ח הביא שבברכה הראשונה נעשה רק "
  .שלושתם

  בב' הברכות האחרות הכוונה זהה. 
  שמדובר בב' עניינים משולבים:את המקורות ניתן לראות בפשטות בהשוו

בכל ג' ברכות השייך רק ביום הראשון. והוא   נ"ר לסוד התחילבפע"ח מבאר 
  :שכתב

    .וכו'  יחוד שם" סודנר, שידעת שהוא  סודונאה, והוא  חדיחוד א סוד"

  והוא שכתב:  הכוונהעניין ומקום בשעה"כ מבאר את 

עליון ושלם  חדעל יחוד א סובביםהנר הם  הדלקת ברכות כוונת"
   הנקרא נר".

סוד  השייך לכל הימים יחד עם  מקום הכוונה את  מהמשך דבריו עולה ששילב
  השייך ליום הראשון בלבד. הכוונה 

כל הימים,  ל   שייך לעניין הכוונה,  ם"שלושת  ונרמז"ע"כ, מה שכתב שבברכה א'  
  כמובא בפע"ח. הכוונה  סודממילא את במילה "להדליק" כוללת  והכוונה

אשון בעניין סוד בב' הברכות האחרות שכוונתם שווה עם פע"ח שייך ליום הר
  הנ"ר.

כיוון שתחילת הנס היה ביום הראשון וממנו נמשכו כל להבין ונלע"ד ששפיר 
, והיום בג' ברכותדייקא  ונעשה הימים, סוד היחוד שייך דווקא ליום הראשון

בפרטות, הכוונה נעשית בברכה הראשונה. מכאן  והלאה נמשכים מכוחו. והשני  
' ברכות, ובפרטות בברכה הראשונה.  שביום הראשון יש לכוון בכללות בג

ובשאר הימים כיוון שיחוד הוי"ה אדנו"ת יש בנוק' מצד עצמה, די שימשך אליה 
שפע בבחינת הכללות ב' יחודים ראשונים שסודם יתברר להלן בסוד המשכות 

  הנח"ל. 
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  ר חנוכה""להדליק נ
  

  כוונת "להדליק" -פרי עץ חיים   כוונת "להדליק" –שער הכוונות 

 "להדליק" במילתתכוין  ילהבתח

שהוא בגימ' ג' הויות ע"ב ס"ג מ"ה. 

ג' הויות האלו  להמשיךותכוין 
אל הנוקבא  זו הדלקה(מז"א) ע"י 

  הנקרא הויה דב"ן. 

  

אמנם תכוין תחלה, להמשיך אליה 
פ, כמנין ע"ב ס"ג מ"ה, גי' ק"

  ע"ה, כי הוא סוד שם ב"ן:  להדליק

  ,ולכן תמשיך אליה ע"ב ס"ג מ"ה  

 י זה תמשיך ודולקת ומאירה, וע"
  ותעשה נר חנוכה, 

  'ואז תתייחד עם דודה, בג
  היחודים שהם גי' נ"ר.

  

וכולם יעשו בפעם אחת  ,אחתמפשט הדברים עולה כי ג' הכוונות הם כללות 
דווקא בזמן ההדלקה שכן  לא לתתאע"פ סדר השתלשלותם האמיתי מעי

ילה מצוה. פשוט הדבר שלא "ההדלקה עושה מצוה" והוא סוד היחוד הרמוז במ
ניתן לכוון את כל הכוונות בעת הדלקה עצמה, ולא שייך לכוונם ברגע 

  שהשלהבת עלתה. 

ג' הויות האלו ע"י  להמשיךעתיד: "וכן מובן מפשט שעה"כ שנוקט לשון 
לנוק' שהיא ב"ן דהיינו רחל ולא  ."קרא הויה דב"ןאל הנוקבא הנ  זו הדלקה

הנוק' הוי"ה דב"ן אליה נמשכים ג' ההויות   ההמשכה נעשית אללאה כיוון ש
שהוא כמנין ג'   'נר חנוכה'  נתבחי  תעשה  ואזוכן להלן בכוונת תיבת נר, "  .עס"מ

" תעשה נר חנוכהבחינת " וכן" וכו'. עם בעלה ותתייחד כרים,היחודים הנז
  'חנוכה'. בתיבת 

  , תמשיך ודולקת ומאירהוע"י זה וכן עולה מפשט פע"ח שנקט לשון עתיד: "
  ".עם דודה, בג' היחודים שהם גי' נ"ר ואז תתייחד, נר חנוכה ותעשה
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  כוונת "נ"ר" -פרי עץ חיים   "נ"ר"כוונת  -שער הכוונות 

תכוין שע"י המשכה זו  "נר"ובמילת 
 ואזבג' היחודים הנ"ל  תשתלם
שהוא כמנין  'נר חנוכה' נתבחי תעשה

עם  ותתייחד כרים,ג' היחודים הנז
  . כריםודים הנזבעלה בג' היח

ר 'נהדליק 'לכי ר"ת  אח"כ תכוין
ל "נוכה הוא שם קדוש הנקרא נח'ח

אלפים 'לסד 'חוצר 'נהיוצא מר"ת 
מן  כנודע. ועניינו הוא אור הנמשך 

כדי שיהיה בו כח  אימא לז"א
ים להתייחד עמה בג' היחוד

  . ר"נשהם בגימ'  כריםהנז

' מל שהוא בגי"ולכן תכוין בשם נח
ואות אלף  ,ןהויה דמ"ה דאלפי

היא שם  אושבאמצע מילוי אות ו
  :אהיה בריבועו כזה

  ,הא  ו   היא אה אהי אה   ו יוד הא 

אימא המאירה כי שם זה מורה ענין 
  .בהתלבשה בתוכו בז"א

 ן,כם ונלע"ד ששמעתי שיכוין ג
שהוא הויה דמ"ה  כרהנז שהנחל

ימשך   -ובתוכו ריבוע של אהיה 
אשר  בנוק' הנקרא הויה דב"ן

יותיה שבמילוי המילוי הם ל"ו אות
והנה ב"ן ול"ו הם ג"כ בגי'  ,אותיות

נח"ל ואיני זוכר אם שמעתי זה 
  .ממורי ז"ל

    יוד הה וו הה -ב"ן 

  יוד הה וו הה      הוהי  :ל"ו אותיות
  הה הה   אוואו ו    הה הה   יוד ואו דלת

, שהוא ר"ת נח"לותכוין לשם קדוש 
 המשכתנוכה, והוא 'חר 'נהדליק 'ל

כדי  הבינה לז"א אור עליון של
עמה, ביחוד נ"ר  שיוכל להתייחד

  הנ"ל.

(ס"א, עצמו מן הנחל העליון, כי 
בכח אור זה הבא עליו מלמעלה, יש 
בו אור ליתן אליה, להדליק ולהאיר 

  אותה)

, הוא סוד לכן תכוין, כי נחל ע"ה
שם מ"ה, ובתוכו שם אהי"ה כזה 

 הא  ו   היא אה אהי אה  ו  א יוד ה -ברבוע 
גימטריא פ"ט, והוא, כי סוד 
ם "אחוריים דאהי"ה הוא סוד ד

  אדם, כמבואר אצלינו. 
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בכוונות תיבת   שיומשכו אליההרמוזות בתיבת "להדליק"  ע"י כוונות ג' ההויות  
ל נ"ר כסדר א' בשים שלום, יחוד ז"א עם אמא, "נר", יושלם צירוף ג' היחודים ש

  נותר לעשותה "נר חנוכה".  ז"א עם לאה, וז"א עם רחל.  אח"כ

סוד כוונת השם הקדוש "נח"ל" יוצא מראשי תיבות עצמם. ע"כ למרות שלא 
הוא חלקה וצ"ע למה ל' עצמו גופא -נזכרה כוונה נח"ל בתיבת "להדליק", ה

  הוא רומז. 

  

  

  סוד המשכות נח"ל

  כתב בכוונת סדר א' של נ"ר בשים שלום (כדלעיל):ו

 ,ה כנודע"אשר היא נקראת אהי לאהאימא עהאחד הוא בהתייחדו עם 
ז"א עם  מתחברואז  ,שהיא נכנסת ומתפשטת בתוכו כנודעוהוא בעת 

  . ה"וז"ס יחוד הויה עם אהי אימא

, "הבינה לז"א המשכת אור עליון של"(בשני המקורות)  כוונה זו נזכרת כאן
כדי שיהיה בו כח להתייחד עמה  מן אימא לז"אועניינו הוא אור הנמשך "

  ."ר"נשהם בגימ'  כריםחודים הנזבג' הי

  בענין יחוד נ"ר.  -ו"נכנסת ומתפשטת בתוכו כנודע" 

ונכנס בא'  התפשטות אמא בז"א הוא סוד השם הקדוש היוצא מריבוע אהי"ה 
אימא י שם זה מורה ענין כהאמצעית דשם מ"ה וביחד עולים בגימ' נח"ל, "

  ".בהתלבשה בתוכו המאירה בז"א

יקבל ז"א כח לכללות יחודי נ"ר, ולהמשיך מעצמו , מכח הארת נח"ל דאימא
הארת נח"ל שהוא שם ב"ן ול"ו אותיות המילוי שימשכו ממנו לרחל ביחוד 

  השלישי של נ"ר:

כי  ,י"הנקרא אדנ בהתחברו והתייחדו עם רחלהשלישי הוא והחיבור "
י. "ה ואדנ"ולכן החיבור הזה נק' יהו ,י עיקרו ושרשו הוא ברחל"ם אדנש

אז הוא היחוד השלם  ל ג' חיבורים אלו מחוברים יחדכובהיות 
   . "והגמור
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  כוונת "חנוכה" -פרי עץ חיים   כוונת "חנוכה" -שער הכוונות 

  :תכוין כי "חנוכה" במלת אח"כ

אל  מאהארה מאי כמו שהמשכנו
י שיוכל להתייחד כדל "ז"א בשם נח

כן  - ר"נ אהנקר םבג' יחודי עמה
 אמאיעתה נמשיך הויה דס"ג של 
   :המילוי תשהוא מספר עשר אותיו

 תעם חשבון אותיו   יוד הי ואו הי,

והרי  ,יהוה  הפשוט לבדם שהם כ"ו
וזהו ההמשכה  חנוכהכ"ו וס"ג בגי' 

ועי"כ  , ר"נ ראתהנק תמשיכנו בנוק'
  .תהיה נר חנוכה

  

ה, הוא חנ"ה כ"ו, והוא פי' חנוכ
 עלאה שיונקת המלכות מאימא

ה "חנ הנקרא חנ"ה, העולה ס"ג, כי
, ושם שם ס"ג, ושרשו הוא בבינה
כמספר הוי"ה  - ל"א, מספרו ייא"י

הו חנ"ה עם ד' אותיות והכולל, וז
  כ"ו.

להמשיך מס"ג אל אחר כך תכוין, 
, וזהו חנוכה, שהוא ס"ג הנוקבא

ה, כ"ו, אלו הם גימטריא חנוכ
  ותמשיכם למלכות:

ובברכה ב', כשמזכיר הוי"ה, יכוין 
עמה   שהוא במלוי ס"ג, ויחבר

אלהים. והענין יכוין כי הוי"ה זו של 
  ס"ג, וניקודה בניקוד אלהים.  

  

  מתבאר סוד נפלא: שהובאו לעילדברי הרמח"ל מ

השכינה כבר ידוע שהיא מתחלקת לב' בחינות, שכינתא עילאה, "
וזה גם .. לאה ורחל, לאה למעלה, רחל למטה. ושכינתא תתאה, בסוד

שהיא  ,נר חנוכהשאנו מדליקים הכוונה שצריך לכווין בנר חנוכה, 
   ."כדי להאיר מזה הנר לרחל ברדתה לבי"ע, שהיא נקראת נר לאה

סוד הכוונה   דייקא. והוא ממש 'חנוכהתכלית הכוונה היא להעשותה בסוד 'נר 
   :שהביא בשעה"כ

  ".ועי"כ תהיה נר חנוכהר "נ ראתנקה תמשיכנו בנוק'"

"ן" אלא נקט לשון נוק'  כבשאר המקומות "שהיא ב כאן אמרשלא  ונראה,
  בסתם.
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  סוד חנוכה.

שהמשכנו כח לז"א לשיוכל להתייחד וכן לתת  וי"ל לסוד כוונה 'חנוכה', כשם 
שפע נח"ל לרחל, כן עתה מכוונים להמשיך כח מאימא ללאה שהיא היא "נר" 

  תוכל להאיר ולחנוך את רחל ברדתה לבי"ע. - ומכח נר זה

תהיה ועי"כ  , ר"נ ראתהנק בנוק'כנו וזהו ההמשכה תמשי" ונדייק בשעה"כ
וזהו ", ודי היה לכתוב "מיותרות "רולכאורה ב' תיבות "הנקראת נ "נר חנוכה
. וכן הרמח"ל לא ציין "ועי"כ תהיה נר חנוכה תמשיכנו בנוק' ההמשכה

  שך מלאה הנקראת נר לרחל ברידתה לבי"ע.בדבריו מהו השפע הנמ

  ע"כ בשילוב שעה"כ עם הרמח"ל עולה: 

  כדי שיוכל להתייחד עמה ל "אל ז"א בשם נח מאהארה מאי מו שהמשכנוכ
שהוא מספר  מאאיכן עתה נמשיך הויה דס"ג של  - ר"נ אהנקר םבג' יחודי
  שהם כ"ו הפשוט לבדם תעם חשבון אותיו הי ואו הי, יוד המילוי  תעשר אותיו

 לאהשהיא  תמשיכנו בנוק'וזהו ההמשכה  חנוכהוהרי כ"ו וס"ג בגי'  ,יהוה

ועי"כ תהיה , לרחל ברדתה לבי"ע מזה הנרכדי להאיר , שהיא נקראת נר
  .נר חנוכהרחל 

  דז"א ולאה:  -עתה מובן יותר סוד החיבור השני דנ"ר 

ם להיותה "הנקרא אלהי בהתחברו והתייחדו עם לאההחיבור הב' 
מן החזה דז"א מקום הכסוי והעלם אורות החסדים המכוסים שהוא ב

והחיבור  .ם"ונקרא אלהי םטעם היא כולה דיניאשר לזה ה ולמעלה
  .ם שהוא זווג דלאה עם ז"א"ה ואלהי"הזה נקרא יהו

בניקודי ההויות שבברכה הראשונה (כדלעיל) הורה לנקד את ב' ההי"ן בקיבוץ, 
' האחרונה בקובוץ, עתה משהתברר סוד חיבור ולכאורה די היה לנקד רק את הה

  ו"ק."נר חנוכה" קל הענין וד
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  צם זמן ההדלקה.עו

  והורה פע"ח:

 ידו כשמוריד, שיכוין האדם ההדלקה כוונתבחנוכה, זו היה והנה "
, כי היא למעלה מג' טפחים, שהוא כנגד נה"י, שהם ג' טפחים, להדליק

  מן אור לה ממשיכין ואנו ולמטה מי' טפחים, שאינו עולה עד הראש,
  ."הראש

פני ההדלקה, ובהדלקה עצמה כמבואר לעיל בהרחבה, יש לעשות את הכוונות ל
ד יעשו בפועל כל היחודים וההמשכות. מנהגנו כמנהג ק"ק "בית אל" להדליק מי

הראשונה, ורק אח"כ לברך "שעשה ניסים", ובליל הראשון גאחרי הברכה 
  "שהחיינו". 

  

  

  "על הנסים".

  ונות הברכה נחלקת בין הספרים וזה לשון שעה"כ:כו

תכוין שהוא חיבור ש"ע  "שעשה"במלת   .ברכה ב' והוא שעשה נסים כו'
שמות ב'  להמשיך הארת הפנים העליונים שהםפירוש שתכוין  ,ש"ה

ותמשיכם אל שם אלהים  ...ד"ף למ"ד אל"ף למ"כזה אל אל ומילוייהם
ועם ה' אותיותיו  )מד הי יוד מםאלף ל(' ש' מדמילוי יודין העולה בגי

 
 'בית אל' שנהגו כך.ק  סמוך על גדולי עולם מקובלי ק"כתחילה לאי שאפשר לוד  ג
בענין האדם שאין ביכולתו  שו"עפשט ההלכה. וכך פסק ה סתירה עםבזה אין ו

מי שלא הדליק ואינו עתיד ג' וז"ל: " ו"סימן תרע -אורח חיים ב להדליק כלל
שרואה נר חנוכה מברך: להדליק באותו הלילה, וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו, כ

מרות שהרואה לא הדליק ". דהיינו, לגם: שהחיינו  שעשה נסים, ובליל ראשון מברך
כשרואה נר חנוכה מברך ברכת "על הניסים" ו"שהחיינו". משמע שב'  –בפועל 

הברכות אינן תלויות בברכה הראשונה אלא רק נמשכות ממנה. ע"כ היות וההדלקה 
מקדימין למצוות, וזמן המשכת האור בסוד רג"ל  עושה מצוה וקיימא לן זריזין

ע"פ הפשט לברך את הברכה הראשונה, להדליק   עדיף טפי גם  –ו זמן מועט  מעיקר
  .לפחות נר אחד, ואח"כ לברך את שאר הברכות
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זה יתמתק שם וב שהשע שהמן שע ש"ההרי (אלהים) הפשוטות ה' 
  אלהים הנז'.  

הם סוד הויה דס"ג שביארנו  אלכי ענין ב' שמות אלו של  ,עוד ירצה
שהוא הויה בפשוט ובמילוי. והנה בפשוט  כ"ו וס"גשהוא  חנוכהבמלת 

וגם  .ל"והכולל הרי א והוא אל כי חשבונה הוא כ"ו וד' אותיותי
ב' שמות אל ואלו  .' אלמבמילואה דס"ג יש בו אותיות ייאי שהוא בגי

  .כנז"ל שהשעמתמלאים והם בגי' ש"ע מן 

הורה הרב להמשיך הארת הפנים העליונים שהם ב' שמות אל בביאור הברכה 
מלאים העולים בגימ' ש"ע אולם לא ציין מהיכן הם מתמלאים, ולמי בדיוק 

  רתם. נמשכת הא

  ונשוב ונתבונן בדברי הרמח"ל:

בי"ע, ואז מעוררים שלאה יאיר לרחל ברדתה לאנחנו גורמים  אז"
וזה  מחזיר כל רע לטוב.לז"ת דעתיק להסירם מן הגלות, שהוא 

וכדי להשפיע לנו, אז  ."ונלכה באור ה'", כשתלכו לבריאה לצורך הזיווג
, וזה בנר חנוכה אנחנו מכוונים לתקן את בחינת לאה כדי שיתוקן רחל

  . "כנ"ל

במעשה ההדלקה,   הכאשר יורדות ההארות לבריאמתוכן דברי קודשו מבואר, 
ים ותיקוני ההנהגה של ז"ת דעתיק רק אז יעשו הבירורו -לאה מאירה לרחל 

ומכאן מובן שז"ת דעתיק הם מקור ההארות בברכה זו. והארותיו הם   בפועל,
  '. שה"ד'שע וזו סוד כוונת שע' שו בפנים דא"אשיתלב

  שה מבאר שעה"כ שמקור ב' שמות א"ל הם בכוונה של"שעבכוונת ש"ה של 
חנ"ה כ"ו של הברכה הראשונה. ושם בארנו שהוא סוד המשכת  –תיבת חנוכה 

כח מאימא ללאה, ולאה מאירה לרחל ברידתה לבריאה. מכאן שהמשכת אור 
ן מובן גם הפנים דא"א נמשך ומתקן את לאה, וממנה נמשך התיקון לרחל. וכ

  מהמשך דברי הרמח"ל: 

להשפיע וכדי  .הזיווגלבריאה לצורך כשתלכו ", ונלכה באור ה'וזה ""
, וזה בנר  לאה כדי שיתוקן רחל, אז אנחנו מכוונים לתקן את בחינת לנו

  ."חנוכה כנ"ל



תיקון חנוכה    קהילת הרמח"ל  122
 

"ונלכה באור ה'" היא המשכת אור הפנים ש"ע דאריך הנמשך כשיורדת הנוק'  
  לבריאה. 

נן מהו התיקון הנוסף המשתלשל מז"ת דע"י. וכבר לעיל הרחבנו עתה יש להתבו
ילות, והביאור ישתלב נפלא עם ביאור תיבת ק בהתלבשו באצבענין תיקוני עתי

  "נסים".

  ביאור כוונת נסים הביאו בפע"ח וזה לשונו:

הם ב'  צח והוד ענין על הניסים, כבר ידעת מה שכתוב בתיקונים, כי נ
, והם חנוכה ופורים, שבהם  ג, טז) שמות( ֹקד ָּפַקְדִּתי"ּפָ פקודין, דאתמר בהון "
  . ח והודצמתגלין האורות דנ

אדנ"י, הנזכר בתיקונים, והם מ"ה  - ה, ובהוד"שם הוי -והנה בנצח 
  .נ"ס' מי, גי"ואדנ

נס , נסים, לכן נקרא על הי"םויסוד כלול בגויהו, הכולל נ' שערים, גי' 
סים, לכן אומרים בחנוכה ופורים על . והנה נמצא, כי נ"ה נקראו ני"ם

  הנסים.

  ל:ן החג וז"בקיצור את עני בקצה"כ הביא הרמח"ל

, וספירה זו היא השולטת, והוא ענף הנצח בסודהוא  חנוכההנה 
  .  בהוד הוא והתיקוןהחכמה, ולכן נעשה הנס בשמן. 

לפי שבימי היונים גזרו על המילה, והיו רוצים בזה לעכב  וצה לומר,ור
. בכח הערלה הסותמת, הה' חסדים היוצאים מן היסודת התפשטו

וד, אז הס"א לוקחת כח, כי אין כחה וכשיש הערלה שמכסה על היס
אלא מן הסיתומים, ומתאחזת בספירות לינק מהם, וכל אחיזתה אינה 

אלא בספירת הוד, בסוד, כל היום דוה. ונמצא שהיו רוצים לפגום הוד. 
. ולכן התיקון הקטרוג, ונתקן הפגם אז נתבטלוכשגברו בית חשמונאי, 

כי היו ה', בסוד הה' יו, הוא הנתקן על ידי מתתיה ובנהוא בהוד. כי 
חסדים היוצאים מן היסוד. שכשהם מתגברים, הס"א נחלשת ואינה 

  . ועל כן אומרים על הניסים במודים, שהוא בהוד כידוע:יונקת

ו זוכים בחג הקדוש הזה. ביאור זה מאיר באור יקרות את השלמת התיקון אליו אנ 
ונלע"ד כי כאן בהוד.    ת חנוכה בנצח והמשכת התיקוןוכבר ישב הרב את סוד היו

  מתיישבת שורש הכוונה שהביא בקצה"כ:
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  כשתשים השמן בחנוכה תכוין בי"ט, והוא שמ"ן בא"ת ב"ש.  

ותכוין להמשיך השמן מנה"י דא"ק, ויתפשט באריך או"א זו"ן, ושורה 
  . ה שבאעל המנורה שניקוד

העולמות והספירות המתוקנות וכאן רמוז כל ענין חנוכה המגיע עד שורש 
שמהן נעשות הספירות. ומשם משתלשלת הארה  -המשתלשלות מנה"י דא"ק 

עצומה המגיעה עד עולם הבריאה בה נמצאת המנורה שלנו הגבוהה ג' טפחים 
  המקבל הארות נה"י דא"ק. –מהקרקע כנגד הנה"י דז"א 

כן  וכה הוא בסוד מלכות, ומקומה למעלה מג' טפחים, כיוהנה נר חנ
וכל אחת היא טפ"ח שעולה כמנין מ"ה ב"ן,  נוק' עומדת בנה"י דז"א,

ובהדלקה אנו ממשיכים אור מן הראש  .שמהם נעשות הספירות כידוע
  אליה.

היא טפח, שיעורו של טפ"ח הוא ד' אצבעות גובהה של כל אחת מספירות נה"י  
, וכל תיות אדנ"י שהיא בחינת הב"ן שנתקן ע"י ג' הטפחיםשהם כנגד ד' או

ביאר את   (פתח ח"ן)ב"ן שמהם נעשות הספירות. ובקל"ח  טפ"ח עולה כמנין מ"ה  
  אופן תיקוני מ"ה וב"ן לאחר השבירה וז"ל:

מיד בא הזכר  -תיקון ב"ן ניתקן כך, כשניתן השלמות לנוק' מצד היסוד 
, בסוד, כמשלש חדשים, לב"ןעס"מ המתחברים ומתחבר בה, והיינו 

  המפורש בדברי הרב זללה"ה.  

  .למות תמיד בסוד דו"ןולפי סדר זה נתקנו העו

, מקבלת ממ"ה בתחלה ב"ן -, והנוק' במ"האך כללות הזכר נכללו כולו 
היסוד המשלים בנינה, ואחר כך בחינת ההשפעה גם כן. ולפי הארת 

  .סדר המתוקן הזה נבנו אחר כך כל העולמות

כל עיקר התיקון תלוי בחיבור הכללי הזה, כי כיון  -התיקון  וזהו
  ".ההנהגה, נעשה אחר כך בפרט בעולמות עצמםשנעשה בכלל שורש 

דא"ק, ויתפשט  השמן מנה"יהכוונה בתיבה "להדליק" היא המשכת "שורש 
". ומגיע עד המנורה הנמצאת כנגד אותה הבחינה למעלה מג' באריך או"א זו"ן

מהם עצמו רומז על תיקון העולמות שנעשו בנה"י דא"ק טפחים שכל אחד 
  ".הם נעשות הספירות כידועשמבחיבורי מ"ה וב"ן שבו "
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ת  בהדלקת המנורה אחנו זוכים לפעול בשורש התיקון ממש ולמשוך את ההארו
  עד עולם הבריאה. וזה נס עצום!!! כי גבר עלינו חסדו.

לי הזה, כי כיון כל עיקר התיקון תלוי בחיבור הכל -וזהו התיקון 
  ".שנעשה בכלל שורש ההנהגה, נעשה אחר כך בפרט בעולמות עצמם

, נה"יהכוללת את    "נסים"הכוונה הלכה למעשה שאנו עושים בתיבת  השלמת  וזו  
ז"ת דעתיק נה"י דא"ק במתפשטים הארות  ההתיקון המיוחד שעתוכאן נשלם 

ים ומאירים ביסוד , ומהארת פנים דא"א מתגברים החסדים היורדדז"א  עד נו"הו
  וממילא נחלשת הקליפה ואינה יונקת, ומשם למלכות שבבריאה!

  
  ניקודי הויות של ברכת "שעשה ניסים".

  עתה נחזור לנקודי ברכה ב' הורה מהרח"ו בפע"ח: 

  ליל ג', קיבוץ.  ליל ב', שורק.   ליל א' ניקוד צבאות.   : ברכה ב'

  ליל ו' שבא.   ליל ה', חולם.    ליל ד', חירק.   

  ליל ח' צירי:  ליל ז' סגול.   

חיבור לאה ורחל מתתא ונראה לומר שסוד הניקוד היא הארת אור חוזר שב
והתגברות החסדים, עד ליום השמיני שגדלה הארתה כלאה ממש, ומכח לעילא 

היחוד הנשגב דתרין מזלין עילאין נשלם התיקון של חנוכה ועולה התיקון עד 
בביטול הקליפה וגילוי מלכות ה' אחד ושמו א"ס ואין תכלית כפי שעתיד להיות  

  אחד. 

  סיכום.

הם אלא רק אותם שניתן לא הובאו כל הכוונות ופרטי  תם ולא נשלם. במאמר זה
  לבאר לענ"ד ע"פ שיטת מו"ר עט"ר הרמח"ל הקדוש. 

כאמור השיטות רבות, ואין ח"ו במאמר זה להוסיף מחלוקת, אלא ההיפך הוא  
ה בהבנת שיטת תיקון הבריאה כולה ע"פ שיטת הנכון! להוסיף הארה ולהגביר

  עט"ר.
  




