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

ב"ה יום רביעי בשבת ג' מרחשון תשס"ג

המלצה
ראיתי חמותי אור  -אור יקרות וקיפאון  -בבחינת "ויאמר ה' יהי אור  -ויהי אור",
אותו האור שהיה משתמש אדם הראשון ורואה בו מסוף העולם ועד סופו.
אור הגנוז מתגלה בנרות חנוכה ע"כ תיבת אור  -היא תיבת  -כ"ה וזהו חנ"ו-כ"ה
 -אור הגנוז ככתוב בספרים.

ואתא לידי קונטרס לימוד ממגלי רזיא רשב"י ורמח"ל

כל יום כפי

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

"תיקון חנוכה".
ויהי רצון שיתפשט תיקון זה בישראל  -כי הוא האומר דבר בעתו מביא גאולה
לעולם .וגם אני בע"ה יזכני ה' ואומר תיקון זה בשעת הנרות הללו אכי"ר.
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תיקון חנוכה

הסכמת הרה"צ ראובן ישראל סלמן זצ"ל

פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה י-ה זה השער לה' צדיקים יבואו בו.

י'שמח ה'קורא ו'יגל ה'מכוון על מים צלולים אשר נתנו לכל צמא שנאמר:
"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
גילה כמאמר דוד המלך ע"ה "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".
והובאו לפני גיליונות

"תיקון חנוכה"
והנה מה טוב ומה נעים באותיות מאירות עינים ,אשר המכוון בהם יזכה
למשוך שפע רב מאל עליון ולתקן תיקון חנוכה כהלכתו ,בכל אחד מלילות
החג  -בכל יום התיקון הנצרך לו .וחזינו ,כי נפלו טעויות רבות בסידורי תפלה
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
הרב דויד שלם הי"ו ידיד נפש ותלמיד חרוץ ונאמן לעבודת ה' ית' אשר חקר,
בדק ,כתב והביא לדפוס תיקון יקר וקדוש זה אשר יזכה את הרבים .אשריו
ואשרי יולדתו .ונלע"ד שכל אדם שיכוון באלו הכוונות גם מבלי הבין אלא
בכוונת הלב ,ובלבד שתהיה טהורה ואמיתית להוריד שפע רב לו ולמשפחתו
ולכלל ישראל ויתן על כך דעתו ,ישפיע עליו הקב"ה כל טוב ,שפע ברכה
והצלחה.ויה"ר שתהיה אסכמותא רבא מלעילא להאי חיבורא טבא ,אבן
יקרה ברישא דכתרא עילאה רישא דכל רישין .ויתיהיב לנא ולכלל ישראל
ובכללם לכלל העוסקין בתורה ובפרט לעוסקין בלימוד רזין עילאין לשם
שמים – בצניעות ואהבת ה' ית' ,בני ,חיי ומזוני ורפואה שלמה .ויתגדל
ויתקדש שמיה ויזכנו להקביל פני גואל צדק ולחזות בבנין ירושלים אכי"ר.

ראובן ישראל סלמן
ירושלים עיה"ק תובב"א
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בשער המלך.
ֹאמר ִמי י ְ ַׁש ֵקנִ י ַמיִם"
ישמחו השמים ותגל הארץ " ַוי ּ ְִת ַאו דָּ וִ יד ַוי ּ ַ
חזינא שלא נתקן עד עתה לימוד לעת גילוי האור הגנוז ,בהדלקת נרות חנוכה
הקדושים והחביבים ,שעת רצון בה מושפעים שפע ורחמים מרובים מי"ג נהרי
אפרסמונא לצאן קדשים .ותישאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ,של
נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא ,מקום
אש נחלי שלהבת .עמדתי מרחוק כמטחוי קשת מתוחה ,ונגשתי כשכוי אל
המלאכה ,בתחינה לחונן לאדם דעת ,לחבר בפעם הראשונה בין הזוהר
קדמאה לבוצינא קדישא רבי שמעון בר יוחאי  -דא בשירותא והוא בחינת
זיווגי האמצע ,וזוהר תנינא לבוצינא חסידא קדישא רבי משה חיים לוצאטו –
זצוק"ל דא בשירותא ודא סיומא "וְ ִח ַּב ְר ּ ָת אֶ ת הַ י ְִריעֹת ִא ּ ׁ ָשה אֶ ל אֲ ח ָֹת ּה
ַּב ְ ּק ָר ִסים וְ הָ ָיה הַ ִּמ ְׁש ָּכן אֶ חָ ד" .ותרוויהו חד הוא ,לגלאה חכמה סתימא
ולהמשכת נהורא זהירא י"ג מכילי דרחמי ולאשראה לון על עמא ישראל
קדישא ,לאקמא שכינתא מעפרא ,לתכלית גילוי יחודו יתברך בעלמא .וכן
נאמר לעט"ר הרמח"ל הקדוש בהקדמה לזוהר תנינא על חיבור שני זוהרין
עילאין וז"ל )אגרת ח' אגרות רמח"ל(:

)שמואל ב' כג' טו'(

ימ ָנא אָ תֵ י ,פָּ תַ ח
וְ הָ א אֵ לִ יָּהוּ נְ בִ יאָ ה ְמהֵ ְ
וְ אָ מַ רַ ,רבִּ י ַרבִּ י ,זַכָּ אָ ה חוּלָ קָ ְך
ְדּכֻ לְּ הוּ ָרזִין עִ לָּ ִאין ִמ ְתגּ ִַלּין לָ ְך ,וְ לֵ ית
ימין
ְדּ ִא ְתגְּנִ יז ִמקַּ מָּ ְךְ ,דּכָ ל תַּ ְרעִ ין סְ ִת ִ
ִמ ְתפַּ ְתּ ִחין ְלגַבָּ ְך ַו ַדּאי.
זַכָּ אָ ה חוּלָ קָ ְך ְדּאַ יַּילְ תָּ א ל ֹא עָאלַ ת
קַ מֵּ י מַ לְ כָּ א ִמיּוֹמָ א ְדאִ ְתח ֲַרב בֵּ י
מַ קְ ְדּשָׁ א כַּ מָּ ה ְדּעָאלַ ת הַ שְׁ תָּ א בְּ גִינְָך,
בַּ ר בְּ ז ְִמ ָנא אַ ח ֲָרא בִּ ימֵ י רשב"י
ִ
בּוֹצי ָנא קַ ִדּישָׁ א" .וְ הַ מַּ שְׂ כִּ ילִ ים ַיז ְִהירוּ

ימ ָנא בָּ א,
ִה ֵנּה אֵ לִ יָּהוּ הַ נָּבִ יא ְמהֵ ְ
פֶּ תַ ח וְ אָ מַ רַ .רבִּ י ַרבִּ י ,אַ שְׁ ֵרי חלקך
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
בזכותך ,חוץ מזמן אחר בימי רשב"י
המאור הקדוש .והמשכילים יזהירו
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רוֹהי,
ְכּזֹהַ ר הָ ָרקִ י ַע ,אִ לֵּ ין רשב"י וְ חַ בְ ִ
אֲבָ ל 'וְ הַ מַּ שְׂ ִכּילִ ים' ְתּ ֵרין ,חַ ד רשב"י
בּוֹצי ָנא קַ ִדּישָׁ א ,וְ חַ ד אַ נְ ְתּ ח ֲִס ָידא
ִ
קַ ִדּישָׁ א ,לְ אַ ְסגָּאָ ה ְשׁאָ ר חַ ְב ַר ָיּא.
" ַיז ְִהירוּ כְּ זֹהַ ר הָ ָרקִ י ַע" בִּ ְת ֵרין ָזה ֲִרין
אִ לֵּ ין ,כָּ ל חַ ד וְ חַ ד בַּ זֹּהַ ר ִדּילֵ יהּ,
ְדּכֹלָּ א ִמלָּ ה ח ֲָדא ָ -דּא שֵׁ ירוּתָ א וְ ָדא
ִסיּוּמָ א .דרשב"י פָּ תַ ח תַּ ְרעִ ין בִּ זְמַ ן
ימיןְ ,דּהָ א ַעד הַ אי ז ְִמ ָנא
ַדּהֲווֹ סְ ִת ִ
חָ כְ מָ תָ א אַ ְס ִתּימַ ת מֵ עָלְ מָ א וְ ל ֹא
אִ ְתגּ ִַליאַ ת אֶ לָּ א לְ חַ ד אוֹ ִל ְת ֵרין
בְּ ִא ְתכַּ ְסּ ָיא ,ורשב"י פָּ תַ ח תַּ ְרעִ ין .מַ אי
תַּ ְרעִ יןְ ,דּ ָרקִ י ַע ו ַַדּאיִ .מתַּ מָּ ן נָפִ יק
זֹהַ ר ִדּילָ ְך ָדּא ְדּ ִאקְ ֵרי זֹהַ ר הָ ָרקִ י ַע,
וְ תַ מָּ ן כְּ ִלילָ ן ָרזִין עִ ילָּ אִ ין בְּ הַ אי נְ ִהירוּ
עִ לָּ אָ ה ,וּבֵ יהּ ע ֲִביד זֹהַ ר ִדּילֵ יהּ זֹהַ ר
קַ ְדמָ אָ ה ,וְ זֹהַ ר ָדּא ל ֹא ִאשְׁ ְתּ ִלים,
אֶ לָּ א נָפַ ק מַ אי ִדּנְ פַ ק ,וּבֵ יהּ אִ ְתנ ִָהיר
ע ְָלמָ א ַעד הַ ְשׁתָּ א ְדּאַ ְשׁ ִלים זֹהַ ר
ְלאִ ְתגַּלָּ אָ ה ,וּבֵ יהּ אִ ְתעֲבִ יד זֹהַ ר ָדּא
ִתּנְ ָי ָנאְ ,דּבֵ יהּ י ְִשׁתַּ לֵּ ם ְלאִ ְתחַ בְּ ָרא
ְלי ְִשׂ ָראֵ ל.
וּמשַּׁ עֲתָ א דזֹהַ ר קַ ְדמָ אָ ה ִא ְשׁ ְתּ ִלים
ִ
ְלאִ ְתחַ בְּ ָרא
שְׁ כִ ינְ תָ א
סַ ְלקַ ת
וּלהָ לְ אָ ה ְס ָד ִרין
בְּ בַ עְ לָ הִּ ,מתַּ מָּ ן ְ
עִ לָּ ִאין ִמ ְסתַּ ְדּ ִרין ְבּ ִתיקּוּ ָנא ְשׁ ִלים,
כֹּלָּ א ְבּגִילּוּ ָיא ְדּהַ אי זֹהַ ר ְדּ ִא ְתגַּלֵּ י.

כזהר הרקיע" ,אלו רשב"י וחבריו.
אבל והמשכילים שניים אחד רשב"י
המאור הקדוש ,ואחד אתה החסיד
הקדוש המעלים שאר החברים.
יזהירו כזהר הרקיע ,בשני הזוהרים
האלו .כל אחד ואחד בזוהר שלו,
והכל ענין אחד  -זה בתחילה וזה
בסיום .רשב"י פתח השערים בזמן
שהיו סתומים ,שעד אותו הזמן,
החכמה נסתמה מהעולם ולא
נתגלתה אלא לאחד אלא לשניים
בסתר ,ורשב"י פתח השערים .אלו
שערים? של רקיע בודאי משם יוצא
זוהר שלך הנקרא זוהר הרקיע.
ומשם כלולים סודות עליונים בזה
האור העליון .ובו עשה הזוהר שלו
הזוהר הראשון .וזוהר זה לא נשלם
אלא הוציא מה שהוציא ,ובו הואר
העולם עד עכשיו שנשלם הזוהר
להתגלות .ובו נעשה זה הזוהר
השני,

שבו

יושלם

להתחבר

לישראל.
ומהשעה שהזוהר הראשון נשלם,
עלתה השכינא להתחבר בבעלה.
מכאן ולהלאה .סדרים עליונים
מסתדרים בתיקון שלם,

הכל

בגילוי של זה הזוהר שהתגלה.
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וְ כַ ד י ְִשׁתַּ ְלּמוּן ְס ָד ִרין ְלאַ ְתקָ ָנא
בְּ ִתיקּוּ ָנא ְדּ ִאצְ ְט ִריְך  -י ְִתפָּ ְרקוּן
פּוּרקָ ָנא ְשׁ ִלים .וְ זֹהַ ר ָדּא ל ֹא
י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
י ְִת ְפּסַ ק מֵ ע ְָלמָ אְ ,דּהָ א ְבּכָ ל יוֹמָ א
וּמנֵּיהּ
ִ
י ְִתוַסֵּ ף וְ יִּ ְת ַרבֵּ י עֲלֵ יהּ,
י ְִתפַּ ְרנְ סוּן כֻּ לְ הוֹ י ְִשׂ ָראֵ לַ ,וא ֲִפילוּ
כֻּ לְ הוֹ מַ לְ אֲכֵ י עִ ילָּ אֵ י י ְִתפַּ ְרנְ סוּן ִמינֵּיהּ
עֵילָּ א וְ תַ תָּ א .וּבְ שַׁ עֲתָ א ְדּ ִת ְס ֵגּי
חָ כְ ְמתָ א ְבּעָלְ מָ א ִדּ ְכ ִתיב "כִּ י מָ ְלאָ ה
הָ אָ ֶרץ ֵדּ ָעה" וְ גוֹ' ,יְהוֹן כֻּ ְלהוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל
טַ ע ֲִמין בֵּ יהּ טַ עֲמָ א ,כָּ ל חַ ד לְ פוּם
חֵ ילָ א ִדּילֵ יהּ וְ כוּ' ְ -כּגַוְ ו ָנא ָדּא ,זֹהַ ר
ָדּא יְהֵ א כָּ ִליל ִמ ִשּׁשִּׁ ים ִרבּוֹא נִ שְׁ מָ ִתין
ְדּיִשְׂ ָראֵ ל ו ַַדּאי ,וְ כָ ל חַ ד וְ חַ ד יִשְׁ כַּ ח
חוּלָ קֵ יהּ ,וְ אַ נְ ְתּ ְתּהֵ א כָּ ִליל ְלכֻ ְלּהוּ,
ַוה ֲִכי י ְִתחַ ֵדּשׁ בְּ כָ ל יוֹמָ א וְ כוּ' וְ כוּ',
זַכָּ אָ ה חוּלָ קֵ יהוֹן ְדּיִשְׂ ָראֵ ל בַּ ה ֲָדְך
בע"ד:
וְ הָ א אַ ְב ָרהָ ם סְ בָ א חֲסִ ָידא אָ תֵ י ,פָּ תַ ח
וְ אָ מַ רַ ,רבִּ י ַרבִּ י ,זַכָּ אָ ה חוּלָ קָ ְך,
ימי מֵ עָפָ ר ָדּל" וְ כוּ'
ַדּעֲלָ ְך ְכּ ִתיבְ " ,מקִ ִ
וְ כוּ' ,וְ אַ נְ ְתּ הוּא ְדּאַ קִּ ימַ ת לָ הּ מֵ עַפְ ָרא
ארת בְּ ִח ָ
בְּ שַׁ עְ תָּ א ְדּשָׁ ַ
בּוּרא ִדּילָ ְך,
בּוּרא ָדּא זֹהַ ר קַ ִדּישָׁ א ִתּנְ ָי ָנא וְ כוּ'
ִח ָ
וְ כוּ' ,וְ כֹלָּ א ַעל ְי ָדְך י ְִתע ֲִביד בְּ חֵ ילָ א
ְדּהַ אי זֹהַ ר ִדּילָ ְך ,וּמָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף
ילים
אִ יהוּ בְּ צֶ ֶדק וְ כוּ' וְ כוּ' ,וְ הַ מַּ שְׂ ִכּ ִ
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וכאשר יושלמו הסדרים להתקן
בתיקון שנצרך ,יגאלו ישראל
גאולה שלמה .וזוהר זה לא יפסק
מהעולם ,וזה ,שבכל יום יתווסף
ויתרבה עליו ,וממנו יתפרנסו כל
ישראל

ואפילו כל המלאכים

העליונים יתפרנסו ממנו למעלה
ובשעה שתתרבה

ולמטה.

החכמה בעולם ככתוב "כי מלאה
הארץ דעה" וגו' ,יהיו כל ישראל
טועמים ממנה טעם – כל אחד כפי
כוחו וכו' ,כעין זה ,זוהר זה יהיה
כלול

משישים

ריבוא

נשמות

ישראל בודאי וכל אחד ואחד
ימצא בו חלקו ,ואתה תהיה כולל
את כולם וכן יתחדש בכל יום וכו'
וכו' .אשרי חלקם של ישראל
שעימך בעולם הזה.
והנה אברהם סבא חסידא בא,
פתח ואמר ,רבי רבי ,אשרי חלקך,
שעליך נכתב "מקימי מעפר דל"
וכו' וכו' .ואתה הוא המקים לה
מהעפר בשעה שנמצאת בחיבור
שלך ,חיבור זה הזוהר הקדוש השני
וכו' וכו' .והכל על ידך יעשה בכוח
זה הזוהר שלך ,ומשיח בן יוסף
שהוא בצדק וכו' וכו' ,והמשכילים
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ַיז ְִהירוּ וְ כוּ' .רשב"י ְבּשֵׁ ירוּתָ א וְ אַ נְ ְתּ
יכין לְ אַ ְתקְ פָ א
בְּ סִ יּוּמָ אְ ,דּתַ ְר ַו ְיכוּ צְ ִר ִ
וְ כוּ' וְ כוּ' ,זַכָּ אָ ה חוּלָ קֵ יכוֹן בע"ד:
ימ ָנא אָ תֵ י ,פָּ תַ ח
ע ָיא ְמהֵ ְ
וְ הָ א ַר ֲ
]ואמר[ַ ,רבִּ י ַרבִּ י ,בְּ מַ לְ כָּ א ְמשִׁ יחָ א
ְכּ ִתיב "וְ נָחָ ה עָלָ יו" וְ כוּ' וְ כוּ' ,רשב"י
בְּ שֵׁ ירוּתָ א וְ אַ נְ ְתּ ְבּ ִסיּוּמָ א ְתּתַ קְּ פוּן
בְּ זֹהַ ר ָדּא ,לְ פוּם חֵ ילָ א ְדּאִ תּוֹסַ ף
ְלעֵילָ אְ .דּהָ א ְבּקַ ְד ִמיתָ א זֹהַ ר
וּלז ְִמ ָנא ָדּא
אִ ְתעֲבִ יד לְ פוּם גָלוּתָ אְ ,
פּוּרקָ ָנא.
ְלפוּם ְ
וּכְ גַוְ ו ָנא ְדּאַ ְתקִ יף זֹהַ ר לְ עֵילָ א ,הֲכִ י
ילכוֹן לְ תַ תָּ אְ ,בּגִין כָּ ְך
י ְִתקְ פוּן זֹהַ ר ִדּ ְ
ַיז ְִהירוּ וְ כוּ' וְ כוּ'.

יזהירו וכו' .רשב"י בתחילה ואתה
בסיום ,שניכם צריכים להתחזק וכו'
וכו' אשרי חלקיכם בעולם הזה.
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
למלעלה.

שבתחילה ,הזוהר

נעשה כפי הגלות ,ולזמן זה כפי
הגאולה.
וכפי שיתחזק הזוהר למעלה ,כך
יתחזק הזוהר שלכם למטה .לפיכך
יזהירו וכו' וכו'.

ונתקן זה התיקון לכלל ישראל .והובאה הקדמה מור דכיא ממחשבת מערכת חיבור
קדוש זה ,לך ה' שי אביא.
בטרם אפסע לאחורי ,אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה ,הגומל לחייבים טובות
שגמלני כל טוב ,וזיכני להוציא תיקון כה יקר ונכבד .אעלה שיר ושבח לפני מלך
אדיר אדירים ,הכתר והכבוד לחי עולמים .לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים .יהא
רעווא מן קדם מלכא עילאה שתהה זו שעת רצון ,שעת רחמים ,ותתקבל מנחתי
כשמן זית כתית לנר תמיד ,וכגוונא דאתקיף זהר דא לעילא ,הכי יתקפון זהר דילכון
לתתא ולזמנא דא יהיה פורקנא שלמה בעגלא ובזמן קריב.

יתי יְ ֹה ָול יאהדונהי.
"יְ ֹה ָול יאהדונהי אַ ל ְתּאַ חַ ר"ִ ,לישׁוּ ָע ְתָך קִ וִּ ִ
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שורש תיקון חנוכה.
אגרתו המפורסמת של ר' יקותיאל בן
החסיד ר' ליב מוילנה  -תלמידו הנאמן של
רבינו הרמח"ל היתה זו שהביאה לפרסומו
של עט"ר הרמח"ל זי"ע .ונכתב בה:
"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
לו הרי הוא מורי ורבי בוצינא קדישא איש
אלקים ,כבוד שם כבוד הרב משה חי
לוצאטו .והנה ב' שנים וחצי שנתגלה לו
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
הדבר אף לאביו ופשיטא לשום אדם ,והנה
עצת ה' היתה זאת שנתגלה ]לי[ על ידי
סיבה ואין כאן מקומו לכתוב הענין.
והנה זה חודש ימים שאני משמש אותו
ודולה מים חיים מבארו  -אשרי עין שראתה
ואשרי אוזן ששומע כל זה .והוא ניצוץ
מעקיבא בן יוסף .והרי שמונה חדשים
שנתגלה לו מלאך קדוש ונורא ,מסר לו
הרבה סודות וכמה דברים להוריד הישיבה
של מעלה בכחם ,וציוה לו בהסכמת
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
נפלאים ,ואחר כך הוא מצוה מו"ר לאליהו
שיבא מיד ,והוא בא ואומר סודות שלו,
ולפעמים שבא מטט' שר הגדול ,וגם רעיא
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
שבעים תקונים על פסוק "כל היד החזקה"
סוף התורה ,והוא גם כן על הדרך הנזכר
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.
כלל הענין :אין דבר נעלם ממנו .בתחילה
לא נתנה רשות לגלות לו רק סתרי תורה.
ועכשו מגלה לו כל דברים  -ואין איש יודע,
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.
ורגיל הוא בפי רעיא מהימנא ,ובפי מטט'
שר הפנים לדרוש פסוקים עליו ועל
הרשב"י בספר הזוהר ,ומדמה אותו בכל
העניינים להרב רבי שמעון בר יוחאי ז"ל.
כאשר לפי האמת הראה לכל ,אשר לא
זכה שום אדם לדבר זה מימות רבי שמעון
בר יוחאי עד עתה" ע"כ) .מתוך אגרות
רמח"ל(.
גילה בוצינא חסידא קדישא הרמח"ל
זלה"ה לתלמידו כי ניצוץ נשמתו חלק ר'
עקיבא ,ולא בכדי דימו אותו צדיקי ומלאכי
עליון במספר רב של מקומות בזוהר תניינא
ובתיקונים חדשים  -לרשב"י.
לגבי שורש מקום נשמתו של רבינו ניתן
להתחקות ע"פ מספר רמזים בספרו
תיקונים חדשים:
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"קם אדם קדמאה סבא דסבין פתח ואמר,
ר' ר' והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע.
בחילא דזוהר דא קדישא ,דביה "והיה אור
הלבנה כאור החמה" ...וכלא בחילא דהאי
זוהר קדישא ותיקונין אלין דילך .דבהו כתיב
פקח עיניך וראה שוממותינו .אלין תרין
עיינין .חד אתפקח בע' תיקונין דרשב"י
בוצינא קדישא .ודא עינא ימינא לשיזבא
לישראל בגלותא .עינא תנינא בע' אלין
דילך .ודא עינא שמאלא דאתפקח על
אומין דעלמא לנטלא מנהון נוקמין .כדין
פקח עיניך וראה שוממותינו") .תיקונים חדשים
 תיקונא שבעין(.בתיקון זה אומר מגלה האדם הראשון כי
ע' תיקונים של רשב"י שורשם בחסד ובצד
הימין ונחשבים כעין ימין ,וע' התיקונים של
הרמח"ל שורשם בגבורות שבצד שמאל
ונחשבים כעין שמאל .אדה"ר מעמיד את
ב' ספרי התיקונים באותה קומה אלא שזו
עין ימין וזו עין שמאל .ובאמת מבחינת
השורשים נשמת רשב"י שורשה מהבל
בבחינת כתף ימין ,ואילו הרמח"ל הקדוש
)שהוא ניצוץ ר' עקיבא( שורשו מקין
בבחינת כתף שמאל.
ולייתר דיוק נתבונן בדברי רבינו האר"י:
"דע ,כי נשמות הצדיקים יש מהם שהם
מבחינת אור המקיף ויש שהם מן האור
הפנימי .וכל אותם שהם מצד האור המקיף
יש בהם כח לדבר בנסתרות וסודות התורה
דרך כיסוי והעלם גדול כדי שלא יובנו אלא
למי שראוי להבינם .והנה רשב"י ע"ה היתה
נשמתו מצד האור המקיף ולכן היתה בה
כח להלביש הדברים ולדורשן באופן שאף
אם ידרשם לרבים לא יבינום אלא מי
שראוי להבינם .ולכן ניתן לו רשות לכתוב
ספר הזוהר ולא ניתן רשות לרבותיו או
לראשונים אשר קדמו לו לכתוב ספר
בחכמה הזאת עם היות שודאי היו יודעים
בחכמה הזאת יותר ממנו ,אבל הטעם הוא
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שלא היה בהם כח להלביש הדברים כמוהו
וזה מה שנאמר 'בריה דיוחאי ידע' וכו' ובזה
תבין גודל העלם ספר הזוהר אשר כתב
רשב"י שאין כל מוחא ומוחא יכול להבין
דבריו") .מאמרי רשב"י  -פרשת משפטים(.
מדברי קודשו נלמד שצדיק שנשמתו
מבחינת האור המקיף יזכה לכתוב את
סודות התורה .וביותר פרטות נמצא
ששורשו תמיד תהיה בחינת יסוד .ולראיה,
משה רע"ה ששורש נשמתו מיסוד דז"א
דאבא הוריד את התורה שבכתב ושבע"פ
כללות כל הבחינות והגילויים שבכל חלקי
הפרד"ס .רשב"י שגילה את ספר הזוהר,
שורשו ביסוד דז"א "אמרו על רשב"י,
"עלית למרום שבית שבי"  -שב"י ...כי גם
הוא גילה אור היסוד הרבה בזוהר שלו",
)פירוש הרמח"ל על נביאים( .וכן ר' יהודה
נשיאה עורך המשנה שורשו ביסוד דיעקב.
כמו כן ,נמצא שהזוהר הקדוש הוא בחינת
היסוד" .יזהירו כזוהר הרקיע  -זוהר הוא
יסוד שמשפיע למלכות") .פירוש הרמח"ל על
הכתובים(.
באגרת המפורסמת שכתב הרמח"ל
לרב"ך  -ר' בנימין הכהן זצקו"ל הרחיב
עט"ר:
"תיקון הזוהר הוא העולה על כולם .והנה
סודו הוא הוא הפנימיות עצמו .כי כל
הפשט בחיצוניות הוא ,וכאשר כל ההנהגה
עיקרו בפנימיות  -על כן עיקר התיקונים
הוא הזוהר .ויותר בפרט אבאר הדבר .כי
הזוהר הוא דוקא בחינת הטפה היוצאת מן
היסוד ,על כן נקרא זוהר הרקיע .וכבר
נודע ,שכל ההנהגה ע"י הזיווג היא ,וכולה
נכללת בהשפעת הטפה .והנה כשיהיה
זכות ,שהטפה הזאת תגיע בחינתה עד
למטה בעולם השפל  -הנה כל הדברים
יהיו מתתקנים על ידה תיקון גדול .כי בה
נעשה הכל לכל הצדדין .והנה זכה רשב"י
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להיות הכלי האמצעי להמשיך תיקון זה,
ועשה הזהר .אבל האמת ,שלא יצא אלא
חלק אחד אור מאותה הבחינה ,וזה לצורך
מה שיקיים ישראל וכל העולם בזמן הגלות.
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'
ריבוא ,וממשיך השפעת הזיווג בכח כלם
כאחד .והנה אחרי הרשב"י עליו השלום
חזרה הס"א וסיתמה ,כי לא היה תיקון אלא
לשעה .וסוד הענין :כי התיקונים הנעשים
לפי ההכנה שנשלמה במקבלים  -זה
יעמוד ,כי נמשך מכח היות הדברים
בקבלתם כראוי .אבל יש פעמים ,שלפי
המדרגה המתעוררת  -תתגבר ההארה
העליונה ,ומבלי הכנת התחתונים תתגבר
ותעבור ותעשה הדבר ההוא ,ואז לא
תעמוד הרבה ,כי תסתלק אחר כך ,אלא
שתיקונה ישמר לימים ארוכים להתגלות.
והאות על זה :גדלות יציאת מצרים .ועל כן
אחרי הרשב"י נסתמו הדברים.
ואחר כך בהגיע מדרגות הארות להאיר
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
לעמו רצה לגלות עוד אורה חדשה
מבחינת הזוהר גם כן ,שהוא מהארת הטפה
כנ"ל .והוא בחסדו בחר בי" )אגרות רמח"ל(.
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
שרשב"י שגילה את זוהר קדמאה הוא
בחינת יסוד דז"א ,נקבע ללא ספק כי גם
נשמת הרמח"ל שורשה ביסוד ועתה שפיר
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להבין אומרו "ועתה ברצות ה' להיטיב
לעמו רצה לגלות עוד אורה חדשה
מבחינת הזוהר גם כן ,שהוא מהארת הטפה
כנ"ל .והוא בחסדו בחר בי".
עתה ,נותר לברר היכן הוא יסוד זה .וכתב
הרמח"ל בתיקונים חדשים  -האידרא
קדישא:
"קם סבא דסבין אדם קדמאה פתח ואמר,
זכאה חולקך וכו' .עלך כתיב "הנשאר בציון
והנותר בירושלים קדוש יאמר לו" .דשאר
בני עלמא בזמנא דנחתין לעלמא,
מתפרשאן מאתר עלאה דלהון ,כמאן
דאזיל לאתר רחיק .אבל אנת אע"ג דאנת
בעלמא ,לית אנת מתפרש משכינתא כלל.
כגונא דמשה רעיא מהימנא ,דאתמר ביה
"ואתה פה עמוד עמדי" .ובתיקונין אלין
יזכון ישראל לכמה נהירו עלאה על ידך
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
בחינת יסוד דוכרא דילה.
ע"פ סדר השתלשלות הדורות ,ניתן לראות
הדרגה בבחינת היסודות וגילויהם ולכן יש
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
אביו ר' יעקב לוצאטו זלה"ה ,ובשם אשתו
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".
כי גבר עלינו חסדו יתברך ונתן מתנות
באדם בנשמת רבינו הרמח"ל הקדוש -

תיקון חנוכה

ניצוץ רבי עקיבא – נשמה טהורה ,זכה
וצרופה ,וגילה מרצונו ית' כתרי אותיות דר'
עקיבא .לאחר ז"ל שנים עלה עלה בלא
מטי ונגנז ואיטמר.
תיקון חנוכה.
יתומים היינו ועלה עשן ,ומזוהר תניינא נותר
מעט מזעיר ושבעים תיקונים חדשים .ע'
תיקוני הזוהר שגילה רשב"י זי"ע מיוסדים
על הפסוק הראשון "בראשית ברא" והוא
בחינת הראש "לצורך מה שיקיים ישראל
וכל העולם בזמן הגלות" .ע' תיקונים
חדשים נכתבו על הפסוק האחרון בתורה
"ולכל היד החזקה" הם בחינת הסוף
ובכוחם יְ צאו ישראל מהגלות בב"א .וחזינו
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שבעת הדלקת הנרות מתגלים י"ג ת"ד
נהרי אפרסמונא ,כל אחד בכל יום וביום
השמיני מתגלים כל השאר ,וכן מצינו
בכוונות ההדלקה בסידור האר"י כי יש
לכוון בכל ליל מלילי החנוכה את המידה
המיוחדת לו .ואמת ויציב ונכון וצריך שבזמן
ההדלקה לעסוק בענין הת"ד כדי לעורר
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.

16

קהילת הרמח"ל

תיקון חנוכה

קהילת הרמח"ל 17

תיקון חנוכה

סדר הטבת נרות חנוכה
לפני שישים השמן במנורה יבקש תפילה זו:
שעז
ִש ָראֵ ל ,וְ י ְִהיֶה זֶה ְ ּבכֹחַ הַ ּתוֹ ָרה
ָשוּב ְ ּב ִחי ַנת שֶ מֶ ן הַ ִּמ ְשחָ ה ְלי ְ
לֶ ָע ִתיד לָ בֹא י ׁ
שֶ ִּת ְת ּג ּ ֶַלה לָ הֶ ם ְ ּבסוֹ ד הַ יִּחוּד ַּביּ ִָמים הָ הֵ ם

אֵ ל

יוֹרד עַ ל ר ֹאשׁ
וּמיֻחָ ד! ה ֲֵרי שֶׁ מֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה שֶׁ הָ יָה ֵ
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ
יוֹרד עַ ל הַ זָּקָ ן"
אַ ֲהרֹן הַ כֹּהֵ ן ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "כַּ שֶׁ מֶ ן הַ טּוֹב עַ ל הָ ר ֹאשׁ ֵ

)תהלים קלג ,ב(ְ ,בּשָׁ עָ ה שֶׁ הָ יָה מֵ ִאיר תּוְֹך הַ נְּ שָׁ מוֹת שֶׁ ל יִ ְשׂ ָראֵ לִ ,הנֵּה אוֹר עֶ ְליוֹן
שׁוֹרה עֲלֵ יהֶ ם ,וּבַ עֲבוּרוֹ ֶנאֱמַ ר" ,וְ שֶׁ מֶ ן עַ ל ר ֹ ְ
ֶ
אשָׁך אַ ל י ְֶחסָ ר" )קֹהֶ לֶ ת ט ,ח( ,וְ זֶה
הַ ִמּ ְשׁחָ ה ִמצַּ ד חָ ְכמָ ה שֶׁ הוּא ק ֶֹדשׁ ,בּוֹ "וְ אַ נְ שֵׁ י ק ֶֹדשׁ ִתּ ְהיוּן ִלי" )שמוֹת כב ,ל(,
ַוה ֲֵרי זֶה נִ ְסתַּ לֵּ ק ִמיִ ְשׂ ָראֵ ל ,וְ כֵ ן קָ ְרבָּ ן ל ֹא נִ ְמצָ א שֶׁ הוּא קְ ֵרבוּת הַ נְּ שָׁ מוֹת
ֹאשי"
ְלגַבֵּ י מַ עְ לָ ה ,עַ ד שֶׁ יָּשׁ◌ׁוּב שֶׁ מֶ ן זֶה שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ ִ"דּשַּׁ נְ תָּ בַּ שֶׁ מֶ ן ר ִ
ה(

תּוֹרה ,וְ שֶׁ מֶ ן הוּא
יוֹרד אֶ לָּ א בַּ ָ
וְ זֶה ל ֹא ֵ

בי"ט

)תהלים כג,

"כּי ִבּי חָ שַׁ ק
]אוֹתיּוֹת[ ִ
ִ
בּוֹ

ַואֲפַ ְלּטֵ הוּ" )תהלים צא ,יד( ,בַּ מֶּ ה אֶ לָּ א "אֲשַׁ גְּ בֵ הוּ ִכּי י ַָדע ְשׁ ִמי"

בחודש כסלו יכוון :

ַויֹהָ הַ ַיאֹהָ הַ  .בחודש טבת יכוון :הַ יִהּוְ הַ אִ הּיְ שֶׁ הוּא י' סוֹד הַ יִּ חוּד שֶׁ ְלָּך שֶׁ נִּ גְ לָ ה
יפים בָּ אֱמוּנָה שֶׁ ְלָּך ,אֱמוּנַת עִ לַּ ת כָּ ל הָ עִ לּוֹת ,שֶׁ בָּ הּ "וְ הָ יָה
לָ נוּ ִל ְהיוֹת תַּ קִּ ִ
יוֹרד
וּמיָּד שֶׁ מֶ ן זֶה ֵ
צֶ ֶדק אֵ זוֹר מָ ְתנָיו וְ הָ אֱמוּנָה אֵ זוֹר חֲלָ צָ יו" )ישעיהו יא ,ה(ִ ,
ְלגַבָּ יו ,שֶ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "מָ צָ ִ
אתי ָדּוִ ד עַ ְב ִדּי ְבּשֶׁ מֶ ן קָ ְד ִשׁי ְמשַׁ ְח ִתּיו" )תהלים פט ,כא(,
וּמַ ה שֶׁ עַ תָּ ה "ל ֹא תֹאַ ר וְ ל ֹא הָ ָדר" )ישעיהו נג ,ב(ְ ,בּזֶה הַ שֶׁ מֶ ן ַיחֲזוֹר לוֹ תֹּאַ ר
שֶׁ לּוִֹ ,רבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ה ֲֵרי לַ יִּ חוּד שֶׁ ְלָּך אָ נוּ ְמקַ וִּ ים בֶּ אֱמֶ ת ,גַּלֵּ ה א ֲִמ ְתָּך
ְבּיִ ְ
חוּדָך ,וְ ל ֹא נֵבוֹשׁ" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר" )תהלים ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך
קִ וִּ ִ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
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מקומה למעלה מג' טפחים.
נוק עומדת בנה"י דז"א וכל
אחת היא טפ"ח שעולה מ"ה
ב"ן – שמהן נעשות
הספירות .ומקומה סמוך
טפ"ח )=אל אדני( לפתח

צורת הפתח כנגד הספירה
הח' שהיא הוד שבעבורה
יש ח' ימים בחנוכה
אדני )אותיות(  -בסוד טפח
ששיעורו ד' אצבעות.
יסוד דנוק' הוא הפתח.
נר חנוכה הוא במלכות

טפ"ח
אל אדני

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

ובהדלקה אנו מושכים אור מהראש אליה )למלכות(.
יכוון שהפתילה היא אות:

ָו

כשתשים השמן תכוין בשם בָ יָטְ שהוא שמן בא"ת ב"ש.
ותכוון להמשיך השמן מנה"י דא"ק הרמוז בניקוד קמץ שבשם ,ויתפשט אח"כ באריך,
או"א וזו"ן ,ושורה על המנורה שניקודה שב"א ורמוזה בניקוד שב"א שבשם.

מספרו:
וניקודו:

בָ י ְָט
אהיה
יוד הה וו הה

הרומז לאמא עילאה המאירה
לב"ן

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

יוד הי ואו הי

ואותיות

יוד הי ואו הי

יכוון שחנוכה גימ' פ"ט של שם טפ"טפ"יה שהוא שם המחשבה ומקור השמן.
ושורש השמן הוא בזי"ת.

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

שמן = גימ' ש"צ
ש"צ במספר קטן = י"ב ,ועם י"ה של טפטפי"ה = ז"ך
שמ"ן ז"ך = זי"ת סוד שמן זית זך
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אחרי שישים השמן ויטיב את הפתילה יאמר לשם יחוד קודם הדלקת הנרות

קוּדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא וּשְׁ כִ ינְ תֵּ יה
ְלשֵׁ ם יִחוּד ְ
יכוון שיתעורר ויתגלה היחוד העליון בכח זיווג

יאהדונהי
סדר א'

בִּ ְד ִחילוּ ְוּר ִחימוּ
יֻאהָ הוְ יהַ ה

ְוּר ִחימוּ ְוּד ִחילוּ
ֵהה
איְ ההֹיו ְ

סדר ב'

ְל ַיח ֲָדא שֵ ם

יוד הא ְבּ -ואו הא

סדר ג'  /יחוד

חוּדא שְׁ לִ ים
בְּ יִ ָ

י ה ו װ ײ אח"ד

יִשׂ ָראֵ ל
ָיח ָדם( ְבּשֵׁ ם ְכּלָ ל ְ
עַ ל יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר וְ ֶנעֱלַ ם )שֶׁ פַ ע אוֹר א"ס ב"ה הַ ְמי ְ
וּלאַ קָּ מָ א ְשׁ ִכינְ תָּ א מֵ עַ ְפ ָרא ְוּלחַ ְבּ ָרה ְבּבַ עֲלָ הּ
ְלתַ ְב ָרא בֵּ ית א ֲִס ָירא ְ
יאהדונהי

סוֹפ ִרים
אנ ְַחנוּ בָּ ִאים ְבּ ִשׂ ְמחָ ה ְלקַ יֵּם ִמ ְצוַת עֲשֵׁ ה ִמ ִד ְב ֵרי ְ
ִהנֵּה ֲ

שׁ ֵרשׁ ִמ ְצוָה זוּ ְבּמָ קוֹם עֶ ְליוֹן .יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּפָ נֶיָך
ְלהַ ְד ִליק נֵר ֲחנֻכָּ ה ְלתַ קֵּ ן ֹ
יְ ֹה ָול

ײ

אֱֹלהֵ ינוּ ײ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ ,שֶׁ יְ הֵ א עַ תָּ ה עֵ ת ָרצוֹן,

נוֹרה
יּוֹצאוֹת ִמן הַ ְמּ ָ
וּב ְכלָ לָ ן הַ כַּ וָּנוֹת הַ ְ
ַו ַיּעֲלוּ ִל ְרצוֹנְ ָך כָּ ל כַּ וָּנוֹת ִמ ְצ ָוה זוֹ ִ
וּבשֶׁ מֶ ן זַיִ ת זְָך טפטפיה הַ נִּ ְמשָׁ ְך ְבּתוֹכָ הּ מנה"י
שֶׁ ִהיא ְכּ ֶנ ֶגד ז"ת ְדּעַ ִתּיקְ .
וּבשֵׁ ם ָב י ָ טְ הַ יּוֹצֵ א מֵ הַ שֶּׁ מֶ ן ,וְ יִ ְתפַּ ְשּׁטוּ הַ ִתּיקוּנִ ים וְ הָ אוֹרוֹת
דא"קְ .
יּוֹר ֶדת לַ ְבּ ִריאָ ה,
וּמשָּׁ ם ְל ָרחֵ ל הַ ֶ
וּבא"א ואו"א וזו"ן ִ
דוֹשׁים ְבּז"ת ְדּעַ ִתּיקְ ,
הַ קְּ ִ
יוּכלוּ ִלינוֹק
יוּכנְ עוּ הַ קָּ ִלי' וְ יִשָּׁ בֵ רוּ וְ ל ֹא ְ
וְ יִ ְתגּ ְַבּרוּ הַ חֲסָ ִדים ְבּאוֹר גָּדוֹל וְ ְ
ְמאוּמָ הְ ,וּלעַ ְכּבֵ נוּ.
רוֹמזִים לנה"י דז"א
וּבכֹחַ ְמקוֹם הַ נָּחָ תָ הּ שֶׁ הוּא ְלמַ עְ לָ ה מג' ְטפָ ִחים הָ ְ
ְ
ִתמָּ שֵׁ ְך ְבּהַ ְדלָ קָ תָ הּ הֶ אָ ַרת מ"ה וב"ן )כ"א עולה טפ"ח( דנה"י דא"ק שֶׁ הֵ ם
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ְמקוֹם יְ ִציאַ ת הַ ְסּ ִפירוֹת וְ שׁ ֶֹרשׁ ִתּיקּוּן הָ עוֹלָ מוֹת ,וְ ִתמָּ שֵׁ ְך הֶ אָ ָרתָ ם ְבּ ִדיקְ ָנא
דא"א וְ י ִָאירוּ י"ג ְמ ִכילָ ן ְדּ ַרחֲמֵ י ְבּאוֹר גָּדוֹל ,וְ יִ ְתמַ ְתּקוּ הַ ִדּינִ ים ,וְ ַיחֲזוֹר כָּ ל
וּתּתַ קֵּ ן הַ ְבּ ִריאָ ה כּוּלַּ הּ.
ַרע לַ טּוֹבִ ,
חוּדי נ"ר יאההויהה יאהלוההים
וּבכֹחַ הַ ְדלָ קַ ת הַ ֵנּ"ר הַ ְמּכֻ ָוּן ְכּ ֶנ ֶגד סוֹד יִ ֵ
ְ

וּבכֹחַ שֵׁ ם נח"ל הַ יּוֹצֵ א מר"ת ֹנצֵ ר חֶ סֶ ד
יאהדונהי הָ ְרמוּזִים בַּ ְבּ ָרכָ הְ ,

וּבכֹחַ הֶ אָ ַרת הַ פָּ נִ ים הָ עֶ ְליוֹנִ ים
חנוּכָּ הְ ,
לַ אֲלָ ִפים ,וְ נִ ְרמָ ז בר"ת ְלהַ ְד ִליק ֵנר ֲ
שֶׁ הֵ ם ְשׁנֵי שֵׁ מוֹת אלף למד אלף למד ,יִ מָּ שֵׁ ְך שֶּׁ פַ ע עֶ ְליוֹן ְללֵ אָ ה ְבּ ִתיקּוּן
וּממֶ ָנּה ְל ָרחֵ ל וְ תֵ עָ שֶׂ ה נ"ר חנוכ"ה,
נ"ר ִ
עוֹררוּ ז"ת ְדּעַ ִתּיק ְלהָ ִסיר אוֹתָ ם וְ אוֹתָ נוּ ִמן
וּבכֹחַ ע ֲִליַּת הַ שַּׁ ְלהֶ בֶ ת יִ ְת ְ
ְ
הַ גָּלוּתִ ,ל ְהיוֹתוֹ מַ ְחזִיר כָּ ל ַרע לַ טּוֹב ְבּסוֹד הַ יִּ חוּד הָ עֶ ְליוֹן ,וְ נ ְֵלכָ ה ְבּאוֹר ה'.
אֵ ל יְ ֹה ָול ײ ַויָּאֵ ר לָ נוּ ְבּאוֹר ְפּנֵי מֶ לֶ ְך הַ חַ יִּ ים ְלאוֹר ְבּאוֹר הַ חַ יִּ ים.
גְּדוֹלים בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ִבּזְמַ ן הַ ֶזּה ,כֵּ ן עַ תָּ ה
ִ
וּכשֵׁ ם שֶׁ עָ ִשׂיתָ לַ אֲבוֹתֵ ינוּ נִ ִסּים
ְ
ְבּ ִה ְת ְ
עוֹררוּת הָ אוֹרוֹת וְ גִ ילּוּ ָים ְבּכֹחַ הַ ְדלָ קַ ת ִמ ְצ ָוה  -יָשׁוּבוּ וְ יִ ְתגּ ְַבּרוּ וְ ַיעֲלוּ
ְל ָרצוֹן ְלפָ נֶיָך ִלגְאוֹלֵ נוּ עַ תָּ ה גְּאֻ לַּ ת עוֹלָ ִמים אָ מֵ ן.
יוֹצ ֵרנוּ וְ לַ עֲשׂוֹת
ְוּלתַ קֵּ ן שׁ◌ ֵׂרשׁ ִמּ ְצוַה ז ֹאת ְבּמָ קוֹם עֶ ְליוֹן ,לַ עֲשׂוֹת נַחַ ת רוּחַ ְל ְ
בּוֹראֵ נוּ ,וְ ִתתֵּ ן בָּ נוּ כֹּחַ וִ יכֹלֶ ת וְ עֵ זֶר וְ ִסיּוּעַ ְלהֵ עָשׂוֹתֵ נוּ עַ ל יְ ֵדי ִמ ְצוָה ז◌ׂאת
ְרצוֹן ְ
וּלקַ שֵּׁ ר ַנ ְפשֵׁ נוּ ,רוּחֵ נוּ וְ נִ ְשׁמָ תֵ נוּ ְבּשָׁ ְרשָׁ הּ הָ עֶ ְליוֹן,
ִכּסֵּ א וּמֶ ְרכָּ בָ ה לַ ְשּׁ ִכינָה ְ
וּלהַ ְכ ִרי ַע אוֹתָ נוּ וְ אֶ ת הָ עוֹלָ ם כֻּ לּוֹ ְלכַ ף
ְוּלהַ ְשׁ ִלים אָ ָדם הָ עֶ ְליוֹן וְ ִאילָ ן הָ עֶ ְליוֹןְ ,
ְזכוּתְ ,וּלהַ ְכנִ יעַ עֶ בֶ ד תַּ חַ ת ַרבּוֹ וְ ִשׁ ְפחָ ה תַּ חַ ת גְּ ִב ְרתָּ הְּ .לבַ טֵּ לְ ,להַ ְכ ִרית
חוֹצצוֹת בֵּ ינֵינוּ ְלבֵ ינְ ָך ְ
וְ ִלקְ רֹעַ כָּ ל הַ ְמּנִ יעוֹת הַ ְ
וּלהַ ֲחזִיר כָּ ל הָ ַרע לַ טּוֹב
חוּדָך בָּ עוֹלָ ם ְ
וּלפַ שֵּׁ ט אֶ ת גִּ לּוּיוֹ עַ ל ִלבָּ ם שֶׁ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל ְוּל ַד ְבּקָ ם
ְוּלגַלּוֹת יִ ְ
וּלהַ ְמ ִשׁיְך טָ ה ֳָרה וּקְ ֻדשָּׁ ה וְ שֶׁ פַ ע ִל ְכלַ ל הָ עוֹלָ מוֹת ִדּקְ דוּשָׁ א
ְבּשָׁ ְרשָׁ םְ .
ֲשׂיָּה ְוּלמַ ְלכוּתָ א קַ ִדּישָׁ א וְ יִ ְהיוּ ְבּחֶ ְדוָתָ א
וּב ְפ ָרט לַ א ֲִצילוּת ְבּ ִריאָ ה יְ ִצ ָירה ע ִ
ִ
א ֹדנָי
יהי נֹעַם ֲ
ישׁין וְ ִל ְכלַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל .וְ ִ
וּשׁ ִלימוּ ,וְ כֵ ן ִל ְכלַ ל ְשׁמָ הָ ן וּמַ ְלאָ ִכין קַ ִדּ ִ
ְ
אֱֹלהֵ ינוּ ײ עָ לֵ ינוּ .וּמַ עֲשֵׂ ה י ֵָדינוּ כּוֹנְ נָה עָ לֵ ינוּ .וּמַ עֲשֵׂ ה י ֵָדינוּ כּוֹנְ נֵהוּ.
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ברכות ההדלקה להולכים בתמים
כללות י"ג תיבות הברכה כנגד י"ג ת"ד .ובפרטות מאירים י"ג המידות בכ"א מהימים בכוונת ההוי"ה שבברכה

בָּ ֖רוְּך

אל

ליל א׃ אל
ליל ב׃ רחום
ליל ג׃ וחנון
ליל ד׃ ארך

אַ ָתּ֥ה

רחום

װ
יֶהֻ ֶו ֻ
װ
יְהֻ וְ ֻ
װ
יֹהֻ ֹו ֻ
װ
יִהֻ וִ ֻ

ליל ח :נוצר חסד

ײ
ײ

ליל ה׃ אפיים

ײ

ליל ו׃ ורב חסד

ײ

ליל ז׃ ואמת

װײ
יְהָ ֹו ֻ

אֱֹלהֵ ינוּ ײ

אֲשֶׁ ר

בכל לילה יכוון בהוי"ה ובמידת הרחמים המאירה בברכה

ואמת

לְ הַ ְד לִ יק
בָּ רוְּך אַ תָּ ה
ליל א׃
ליל ב׃
ליל ג׃
ליל ד׃

יְהָ ֹוװ
יוּהוּווּװוּ
װ
יֻהֻ ֻו ֻ
װ
י ִִהוִ ִ

מֶ לֶ ְך

ארך

קִ ְדּ שָׁ נוּ

ובכללה:

נוצר חסד

ופשע

ֵנ ר

װ
יֻהֻ ֻו ֻ
װ ײ
יוּהֻ ווּ ֻ
יוּהוּווּװוּ ײ
ײ

לאלפים ,נושא עון ,ופשע ,וחטאה ,ונקה.

יחיד בשליטה.

אפיים

בְּ מִ צְ וֹתָ יו

הָ עוֹלָ ם ױ
לאלפים

וְ צִ וָּנוּ

ונקה

ר"ת נח"ל׃

ח נוּ ָכּ ה
ֲ

וחטאה

בינה

ורב

חסד.

נושא עון

בכל לילה יכוון בהוי"ה המאירה בברכה

ײ

ליל ה׃

ײ

ליל ו׃

ײ

ליל ז׃

ײ

ליל ח׃

װ◌
ֹה ֹו ׂ
י ◌ׂ
װ
י ְְהוְ ְ
װ
יֶהֶ ֶו ֶ
װ
ֵיהֵ ֵו ֵ

ײ
ײ
ײ
ײ

אֱֹלהֵ ינוּ ײ מֶ לֶ ְך מוכרח ויחיד בשליטה .הָ עוֹלָ ם ױ שֶׁ עָשָׂ ה נִ סִּ ים
לַ אֲבוֹתֵ ינוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם בַּ זְּמַ ן הַ זֶּה׃
בפעם הראשונה שמדליק מברך

װ ײ אֱֹלהֵ ינוּ ײ מֶ לֶ ְך
ֹה ֹו ׂ◌
בָּ רוְּך אַ תָּ ה י ◌ׂ
שֶׁ הֶ ֱחיָינוּ וְ קִ י ְימָ נוּ וְ ִהגִּיעָנוּ לַ זְּמָ ן הַ זֶּה׃

יחיד בשליטה.

הָ עוֹלָ ם ױ

.
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ברכות ההדלקה ליודעי ח"ן

בָּ ֖רוְּך

יסוד או"א.

אל

להמשיך שפע מכ"ע לזיווג חיצון :לע"י ונוק'
פנימי דחיצון
חיצון דחיצון

<

לא"א ונוק'

איההיוהה
יאההויהה

להמשיך השפע לזיווג פנימי דחב"ד דחג"ת

איההיוהה

ליסוד דאבא ויש"ס

<

<

לאו"א וישסו"ת.

דאו"א וישסו"ת

וליסוד אימא ותבונה

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא
אלף דטם דטם יוש דטם דטם
וכן להמשיך שפע מזיווג חיצון דחג"ת ונה"י דחג"ת < דאו"א וישסו"ת
ולהמשיך מוחין דאותיות דג' מ"ב )=קכ"ו ובצירוף מ"ו ל"ז י"ט = ברו"ך(.

יאההויהה

ח

ד ד

ב
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אַ ָתּ֥ה

חסד .רחום | להמשיך שפע מזיווג פנימי דאו"א וישסו"ת

ומיסוד דחב"ד דחג"ת
דאבא ויש"ס

איההיוהה
עם ה' חסדים שבו


ליסוד אימא ותבונה

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



ה' חסדים

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

ח

עם ה' גבורות שבה
ה' גבורות

עטר' יסוד אימ' ותבו'
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ײ

תפארת .וחנון.
יכוון ביהו"ה בניקודה כפי הלילה

יכוון להמשיך הארה מז"ת דע"י לת"ד דא"א ולאמא הארה כפי הלילה הכלולה
מכולם ומשם ימשכו לנוק'
ליל א':

אל

ליל ב ' :

רחום

ליל ג ' :

וחנון

ליל ד ' :

ארך

ליל ה ' :

אפיים

ליל ו ' :

ורב חסד

ליל ז ' :

ואמת

ליל ח' :

נוצר חסד

װ
יֶהֻ ֶו ֻ
װ
יְהֻ וְ ֻ
װ
יֹהֻ ֹו ֻ
װ
יִהֻ וִ ֻ
װ
יֻהֻ ֻו ֻ
װ
יוּהֻ ווּ ֻ
יוּהוּווּװוּ

װ
יְהָ ֹו ֻ

ײ
ײ
ײ
ײ
ײ
ײ
ײ

ײ

בליל ח' יכוון ליחוד נוצר ונקה

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
ומכוחם יתגלו שאר ת"ד  ,כ"א מכללות כולם:
לאלפים ,נושא עון ,ופשע ,וחטאה ,ונקה.
) ימשיך מכאן( בכל לילה יכוון:
רג"ל = יכוון להמשיך לנוק' הארת רג"ל

יוד הי ויו הי ,אלף הי יוד הי
יכוון להמשיך הארת יחוד א' דנח"ל ) -פשוט( יהו"ה אהי"ה:

יוד הי ויו הי ,אלף הי יוד הי
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תיקון חנוכה

להמשיך את השפע והמוחין מעטרת היסוד דאימא ותבונה בה כלולים:
ה' חסדים

ה' גבורות

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

יוש ב ב וו ב ב
יהוװ יאהדונהי

מ"ב דמ"ה ןמילויו יורד בקו הימין לדת"י דזו"ן

ד ד

אֱֹלהֵ ינוּ

ײ

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

ב

26
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מֶ לֶ ְך

תיקון חנוכה

יחיד בשליטה.

אפיים

הָ עוֹלָ ם

ױ בינה .ורב

חסד.

ד' מיתות ב"ד:

הריני בא לעורר גילוי היחוד העליון ,ו ְּלפַ שּׁ ֵ ט את ִ ּגלו ֹּיו על לבם של ישראל ולדבקם ְ ּבשׁ ֹו ְר ָׁשם
ומקשר נפשי רוחי ונשמתי עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל ,ומוסר עצמי על יחוד
קדושת שמך ,ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה וארבע מיתות בית דין.
רבונו של עולם .חטאנו ,עוינו ופשענו לפניך .אנא
תמחול תסלח ותכפר לנו בכח:

בשם יוד הא ואו הא יהוה

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

סקילה:

לייחד

י

א

ע"י

א

ו-

צ

שרפה:

לייחד

ה

ד

ע"י

ה

ו-

ק

הרג:

לייחד

ו

נ

ע"י

י

ו-

ר

חנק:

לייחד

ה

י

ע"י

ה

ו-

ש

בכח ד' מיתות ב"ד פְ ֵדנִ י וטהרני ותרד מלמעלה אש תכלת דמלכות ואהיה נקרב ע"ג
מזבחך

בטהרה

בבחינת:

אָ ָדם
ו ְּבהֵ מָ ה

אלף הה יוד הה
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

נשמה
רוח

קנ"א מ"ה וב"ן = רמ"ח

נפש

תוֹשִׁ י ַע בכח יְ ֹה ָוװ יטהרו יה שמי
ואתדבק ביחוד קבו"ש יאהדונהי ואהיה כסא מרכבה ל ְי ֹה ָוװ
= שס"ה גידים,

וה

זכרי = רמ"ח אברים,
ב"ה וב"ש.

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

נשמתי

יוד הי ואו הי
יוד הי ויו הי
לזו"ן = יאהדונהי
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תיקון חנוכה

העלת רפ"ח

י יה יהו יהוה
ר יהוה
ק ואותיות ק
צ

ע"ב דב"ן:
ע"ב דמ"ה:
ע"ב דס"ג:
ע"ב:

להעלות את כל השפע לרום המעלות
ה' חסדים

ד ד

ב

יחוד רום המעלות
ע"ב דא"ק

יוד הי ויו הי

ס"ג דא"ק

זיווגם

איההיוהה

יוד הי ואו הי

מלך העולם

ח

ה' גבורות

28
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תיקון חנוכה

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

אֲשֶׁ ר

ד ד

ואמת

קִ ְדּשָׁ נוּ

נוצר חסד

וְ צִ וָּנוּ
לְ הַ ְד לִ יק
ופשע

ב

בְּ ִמצְ וֹתָ יו

מלך העולם

ח

ה' גבורות

לאלפים

נושא עון

יכוון להמשיך הארות מנה"י דא"ק לז"א .ומז"א ימשכו ג' הויו"ת דנ"ר
ע"ב ס"ג מ"ה = להדלי"ק )עה"כ(

יוד הי ואו הי

יוד הי ויו הי

יוד הא ואו הא
לנוק' שהיא ב"ן

יוד הה וו הה
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תיקון חנוכה

ֵנ ר

וחטאה

וע"י ג' הווית שיומשכו לה תשתלם הנוק' להתייחד עם ז"א
ז"א ורהל
ז"א ולאה
אמא וז"א

יאההויהה יאהלוההים יאהדונהי
וזאת ע"י המשכת נח"ל אור העליון מאמא שהיא ריבוע אהיה
בז"א שהוא מ"ה  -לתת בו כח לג' יחודי נ"ר בהדלקה

נחל = יוד הא ו א אה אהי אהיה ו הא
להמשיך שפע נח"ל דז"א  -ב"ן ול"ו אותיות פמומ"ד )=נח"ל(
לנח"ל דרחל:

נחל = יוד הה וו הה
ל"ו אותיות :יהוה יוד הה וו הה
יוד ואו דלת הה הה ואו ואו הה הה

חנוּ ָכּ ה
ֲ
ונקה:

ולהמשיך הארה מס"ג והפשוט דאימא חנ"ה כ"ו ללאה
שהיא נקראת נר ,כדי להאיר מזה הנר לרחל ברדתה לבי"ע ותקרא
נר חנוכה

חנ"ה = ס"ג :יוד הי ואו הי כ"ו :יהוה

ויכוון בהדלקה ליחוד אותיות דנ"ר הנמשך לרחל.
כ"ה אותיות:

יאההויהה

יאהלוההים

יאהדונהי

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

30
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בָּ ֖רוְּך

תיקון חנוכה

יסוד או"א.

להמשיך שפע מכ"ע לזיווג חיצון :לע"י ונוק'
פנימי דחיצון
חיצון דחיצון

<

לא"א ונוק'

איההיוהה
יאההויהה

להמשיך השפע לזיווג פנימי דחב"ד דחג"ת

איההיוהה

ליסוד דאבא ויש"ס

<

<

לאו"א וישסו"ת.

דאו"א וישסו"ת

וליסוד אימא ותבונה

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא
אלף דטם דטם יוש דטם דטם
וכן להמשיך שפע מזיווג חיצון דחג"ת ונה"י דחג"ת < דאו"א וישסו"ת
ולהמשיך מוחין דאותיות דג' מ"ב )=קכ"ו ובצירוף מ"ו ל"ז י"ט = ברו"ך(.

יאההויהה

ח

ד ד

ב
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תיקון חנוכה

אַ ָתּ֥ה

חסד.
להמשיך שפע מזיווג פנימי דאו"א וישסו"ת

ומיסוד דחב"ד דחג"ת
דאבא ויש"ס

איההיוהה

עם ה' חסדים שבו


ליסוד אימא ותבונה

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



ה' חסדים

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

ח

עם ה' גבורות שבה
ה' גבורות

עטר' יסוד אימ' ותבו'
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יְ ה◌ׂוָװ
ליל א'

ליל ב '

ליל ג '

ליל ד '

תיקון חנוכה

ײ
בתיבת יהו"ה שבברכה יכוונה בניקודה כפי הלילה

יְהָ ֹוװ
יוּהוּווּװוּ ײ
װ ײ
יֻהֻ ֻו ֻ
װ ײ
י ִִהוִ ִ
ײ

ליל ה '

ליל ו '

ליל ז '

ליל ח'

ֹה ֹוװ◌ׂ
י ◌ׂ
װ
י ְְהוְ ְ
װ
יֶהֶ ֶו ֶ
װ
ֵיהֵ ֵו ֵ

ײ
ײ
ײ
ײ

יכוון להמשיך הארת יחוד ב' דנ"ר:

יוד א הי ל ואו ה הי ים
להמשיך את השפע והמוחין מעטרת היסוד דאימא ותבונה בה כלולים:
ה' חסדים

ה' גבורות

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

יוש ב ב וו ב ב
יהוװ יאהדונהי

מ"ב דמ"ה ןמילויו יורד בקו הימין לדת"י דזו"ן

ד ד
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תיקון חנוכה

אֱֹלהֵ ינוּ

מֶ לֶ ְך

ײ

גבורה

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

ב

יחיד בשליטה

הָ עוֹלָ ם

ױ

בינה.

ד' מיתות ב"ד:

הריני בא לעורר גילוי היחוד העליון ,ו ְּלפַ שּׁ ֵ ט את ִ ּגלו ֹּיו על לבם של ישראל ולדבקם ְ ּבשׁ ֹו ְר ָׁשם
ומקשר נפשי רוחי ונשמתי עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל ,ומוסר עצמי על יחוד
קדושת שמך ,ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה וארבע מיתות בית דין.
רבונו של עולם .חטאנו ,עוינו ופשענו לפניך .אנא
תמחול תסלח ותכפר לנו בכח:

בשם יוד הא ואו הא יהוה

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

סקילה:

לייחד

י

א

ע"י

א

ו-

צ

שרפה:

לייחד

ה

ד

ע"י

ה

ו-

ק

הרג:

לייחד

ו

נ

ע"י

י

ו-

ר

חנק:

לייחד

ה

י

ע"י

ה

ו-

ש

בכח ד' מיתות ב"ד פְ ֵדנִ י וטהרני ותרד מלמעלה אש תכלת דמלכות ואהיה נקרב ע"ג
מזבחך

בטהרה

בבחינת:

אָ ָדם
ּו ְבהֵ מָ ה

אלף הה יוד הה
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

נשמה
רוח
נפש

קנ"א מ"ה וב"ן = רמ"ח
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תיקון חנוכה

תוֹשִׁ י ַע בכח יְ ֹה ָוװ יטהרו יה שמי
ואתדבק ביחוד קבו"ש יאהדונהי ואהיה כסא מרכבה ל ְי ֹה ָוװ
= שס"ה גידים,

וה

זכרי = רמ"ח אברים,
ב"ה וב"ש.

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

נשמה דנשמתי

יוד הי ואו הי
יוד הי ויו הי
לזו"ן = יאהדונהי
ע"ב דב"ן:
ע"ב דמ"ה:
ע"ב דס"ג:
ע"ב:

י יה יהו יהוה
ר יהוה
ק ואותיות ק
צ

להעלות את כל השפע לרום המעלות
ה' חסדים

ח

מלך העולם

העלת רפ"ח

ה' גבורות

ד ד

ב

מלך העולם
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תיקון חנוכה

יחוד רום המעלות
ע"ב דא"ק

ס"ג דא"ק

יוד הי ויו הי

יוד הי ואו הי

זיווגם

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

ד ד

ב

מלך העולם

ח

ה' גבורות
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תיקון חנוכה

שֶׁ ָעשָׂ ה
עתה מתעוררים ז"ת דעתיק
ויכוון להסיר אותם ואותנו מן הגלות ולהחזיר כל רע לטוב.
ולהמשיך הארת ז"ת דע"י בב' א"ל היוצאים מייא"י דס"ג של כוונת חנ"ה ,ומ-כ"ו עם
אותיותיו והכולל )הם חנ"ה כ"ו שנמשכו ללאה(:

אל = יוד הי ואו הי

אל =יהוה אותיות :יהוה

והכולל.

ומכחם יתמלאו ש"ע נהורין דא"א הרמוזים ש"ע של שעש"ה:

אלף למד

אלף למד

ולהמשיך הארת הפנים העליונים דא"א לתיקון לאה וממנה תתוקן רחל הרמוזות
בשם אלהים ומילואו שעולה שעש"ה

אלהים אלף למד הי יוד מם

ִנ סִּ ים
יכוון להשלים התיקון של חנוכה שהוא בנצח הרמוז בשם מ"ה ,המתקן את ההוד שהוא
באדני ,ויתגברו החסדים שהם נ' חסדים היורדים ביסוד ,ובזה תוסר העורלה המחפה
העל היסוד ומונעת את ירידת החסדים.

נסים = יוד הא ואו הא אדני
נס ים = יסוד הכולל נ' שערי בינה .

בנצח והוד

ַל אֲבוֹתֵ ינוּ בַּ יָּמִ ים הָ הֵ ם בַּ ְזּ מַ ן הַ זֶּה:
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תיקון חנוכה

ביום הראשון מוסיף ברכת שהחיינו:

בָּ ֖רוְּך

יסוד או"א.

להמשיך שפע מכ"ע לזיווג חיצון :לע"י ונוק'
פנימי דחיצון
חיצון דחיצון

<

לא"א ונוק'

איההיוהה
יאההויהה

להמשיך השפע לזיווג פנימי דחב"ד דחג"ת

איההיוהה

ליסוד דאבא ויש"ס

<

<

לאו"א וישסו"ת.

דאו"א וישסו"ת

וליסוד אימא ותבונה

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא
אלף דטם דטם יוש דטם דטם
וכן להמשיך שפע מזיווג חיצון דחג"ת ונה"י דחג"ת < דאו"א וישסו"ת
ולהמשיך מוחין דאותיות דג' מ"ב )=קכ"ו ובצירוף מ"ו ל"ז י"ט = ברו"ך(.

יאההויהה

ח

ד ד

ב
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אַ ָתּ֥ה

תיקון חנוכה

חסד.
להמשיך שפע מזיווג פנימי דאו"א וישסו"ת

ומיסוד דחב"ד דחג"ת
דאבא ויש"ס

איההיוהה

עם ה' חסדים שבו


ליסוד אימא ותבונה

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



ה' חסדים

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

ח

עם ה' גבורות שבה
ה' גבורות

עטר' יסוד אימ' ותבו'
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װײ
יֹה◌ׂ ֹו ◌ׂ

יוד א הא ד ואו נ הא י

תפארת

להמשיך את השפע והמוחין מעטרת היסוד דאימא ותבונה בה כלולים
ה' חסדים

ה' גבורות

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

יוש ב ב וו ב ב
יהוװ יאהדונהי

מ"ב דמ"ה ןמילויו יורד בקו הימין לדת"י דזו"ן

ד ד

אֱֹלהֵ ינוּ

ײ

גבורה

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

ב
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יחיד בשליטה

הָ עוֹלָ ם

ױ

בינה.

ד' מיתות ב"ד:

הריני בא לעורר גילוי היחוד העליון ,ו ְּלפַ שּׁ ֵ ט את ִ ּגלו ֹּיו על לבם של ישראל ולדבקם ְ ּבשׁ ֹו ְר ָׁשם
ומקשר נפשי רוחי ונשמתי עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל ,ומוסר עצמי על יחוד
קדושת שמך ,ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה וארבע מיתות בית דין.
רבונו של עולם .חטאנו ,עוינו ופשענו לפניך .אנא
תמחול תסלח ותכפר לנו בכח:

בשם יוד הא ואו הא יהוה

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

סקילה:

לייחד

י

א

ע"י

א

ו-

צ

שרפה:

לייחד

ה

ד

ע"י

ה

ו-

ק

הרג:

לייחד

ו

נ

ע"י

י

ו-

ר

חנק:

לייחד

ה

י

ע"י

ה

ו-

ש

בכח ד' מיתות ב"ד פְ ֵדנִ י וטהרני ותרד מלמעלה אש תכלת דמלכות ואהיה נקרב ע"ג
מזבחך

בטהרה

בבחינת:

אָ ָדם
ו ְּבהֵ מָ ה

אלף הה יוד הה
יוד הא ואו הא
יוד הה וו הה

נשמה
רוח

קנ"א מ"ה וב"ן = רמ"ח

נפש

תוֹשִׁ י ַע בכח יְ ֹה ָוװ יטהרו יה שמי
ואתדבק ביחוד קבו"ש יאהדונהי ואהיה כסא מרכבה ל ְי ֹה ָוװ
= שס"ה גידים,

וה

זכרי = רמ"ח אברים,
ב"ה וב"ש.

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

נשמתי

יוד הי ואו הי
יוד הי ויו הי
לזו"ן = יאהדונהי
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י יה יהו יהוה
ר יהוה
ק ואותיות ק
צ

ע"ב דב"ן:
ע"ב דמ"ה:
ע"ב דס"ג:
ע"ב:

להעלות את כל השפע לרום המעלות
ה' חסדים

ח

ה' גבורות

ד ד

ב

ע"ב דא"ק

ס"ג דא"ק

זיווגם

איההיוהה

יוד הי ואו הי

מלך העולם

יחוד רום המעלות

יוד הי ויו הי

מלך העולם

העלת רפ"ח
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הורדת השפע ליסוד או"א והחזרת המוחין למקומם והמשכת השפע לנוק'
ה' חסדים

שֶׁ הֶ ֱחיָינוּ

ד ד

ב

מלך העולם

ח

ה' גבורות

המשכת )לבושי( מוחין דאימא 'אלהים חיים' ,ד"פ אהי"ה = חיינ"ו בז"א

ת"ת דאימא

נו"ה דאימא

יסוד דאימא

מלכות דאימא

אהיה

אהיה

אהיה

אהיה

וכן להמשיך ג' מוחין מנה"י דאו"א הרמוזים בג' נ"ו )ו' כ"ח( ֶׁשהֶ ֱחיָינוּ וְ ִקייְ מָ נוּ וְ הִ ִ ּגיעָ נוּ
כ"ח נצח דאבא מלובש
בכ"ח נצח דאימא

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

כ"ח יסוד דאבא מלובש
בכ"ח יסוד דאימא

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

כ"ח הוד דאבא מלובש
בכ"ח הוד דאימא

יוד ויו דלת ,הי יוד,
הי יוד
ויו ואו ויו,
אלף למד פא ,הי יוד,
יוד ויו דלת ,הי יוד
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וְ קִ י ְימָ נוּ

הם רי"ו  -ג' מוחין בז"א

וְ ִה ִגּי ָענוּ
וְ ִה ִגּי ָע

נ ּו = ע"ח =ג' ההויות )פשוט דכ"ח דלעיל(.
מאימא

י

יהוה

יהוה

יהוה

וְ הִ ִ ּג עָ נ ּו עם ב' כוללים = י"ב אותיות שבג' הויות.
מאבא

יהוה

יהוה

יהוה

ויכוון שעתה הגיעו ו' כ"ח שבג' נ"ו לז"א
כ"ח נצח דאבא מלובש
בכ"ח נצח דאימא

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

כ"ח יסוד דאבא מלובש
בכ"ח יסוד דאימא

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

לַ ְזּמָ ן ומתפשטים בחג"ת דז"א,
הַ זֶּה׃

ואח"כ ליסוד דנוק'.

כ"ח הוד דאבא מלובש
בכ"ח הוד דאימא

יוד ויו דלת ,הי יוד,
הי יוד
ויו ואו ויו,
אלף למד פא ,הי יוד,
יוד ויו דלת ,הי יוד
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אחר שסיים את הברכות )לא השמש( יאמר:
נוסח ל"ו תיבות כנגד כלל מספר הנרות.

נִּפלָ אוֹת ,שֶׁ עָ ִֹשיתָ
הַ ֵנּרֹת הַ לָּ לוּ אָ נוּ מַ ְד ִליקִ ין ַעל הַ נִּ ִסּים וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּעוֹת ,וְ הַ ְ
דוֹשׁים .וְ כָ ל ְשׁמוֹנַת יְ מֵ י ֲחנֻכָּ ה ,הַ נֵּרוֹת הַ לָּ לוּ ק ֶֹדשׁ.
לַ אֲבוֹתֵ ינוּ עַל יְ ֵדי ֹכּ ֲהנֶיָך הַ קְּ ִ
וְ אֵ ין ְרשׁוּת ְל ִה ְשׁתַּ מֵּ שׁ בָּ הֶ ם .אֶ לָּ א ִל ְראוֹתָ ם ִבּ ְלבָ דְ .כּ ֵדי ְלהוֹדוֹת ִל ְשׁמֶ ָך עַ ל
נִ סֶּ יָך וְ נִ ְפ ְלאוֹתֶ יָך וְ ישׁוּעוֹתֶ יָך:
ויש שנהגו להגיד את הנוסח הארוך:

הַ נֵּרוֹת הַ לָּ לוּ אָ נוּ מַ ְד ִליקִ ין עַ ל הַ נִּ ִסּים וְ ַעל הַ פֻּ ְרקַ ן ,וְ עַ ל הַ גְּ בוּרוּת ,וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּעוֹת,
וְ עַל הַ נִּ ְפלָ אוֹת וְ ַעל הַ נֶּחָ מוֹת ,שֶׁ עָ ִֹשיתָ לַ אֲבוֹתֵ ינוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם בַּ זְּ מַ ן הַ זֶּה  -עַ ל יְ ֵדי
ֹכּ ֲהנֶיָך הַ קְּ ִ
דוֹשׁים .וְ כָ ל ְשׁמוֹנַת יְמֵ י ֲחנֻכָּ ה ,הַ נֵּרוֹת הַ לָּ לוּ ק ֶֹדשׁ הֵ ם .וְ אֵ ין לָ נוּ ְרשׁוּת
ְל ִה ְשׁתַּ מֵּ שׁ בָּ הֶ ם .אֶ לָּ א ִל ְראוֹתָ ם ִבּ ְלבָ דְ .כּ ֵדי ְלהוֹדוֹת ְל ְשׁמֶ ָך עַ ל נִ סֶּ יָך וְ עַ ל
נִ ְפ ְלאוֹתֶ יָך וְ עַ ל יְשׁוּעוֹתֶ יָך׃
ִמז ְ֡מוֹר ִשׁיר־ ֲחנ ַֻכּ֖ת הַ ַבּ֣יִ ת ְל ָד ִ ֽוד׃ א ֲֽר ִ
ית֑נִ י וְ ֽל ֹא
וֹמ ְמָך֣ ָי ֭הָ ָולָ ײ ִכּ֣י ִד ִלּ ָ
אנִ י׃ יֵ ֽהֵ ֵ֗ולֵ ײ
ֱֹלה֑י ִשׁוַּ ֥עְ ִתּי ֵ֝א ֗ ֶליָך ַו ִתּ ְרפָּ ֵ ֽ
יְב֣י ִ ֽלי׃ ַיהַ וַ ֥לַ ײ א ָ
ִשׂ ַמּ ְ֖חתָּ ֹֽא ַ
ֱליתָ ִמן ְשׁא֣ וֹל נ ְַפ ִשׁ֑י ִ֝חיִּ ֗ ַ
ֶ ֽהע ִ ֣
֝הוֹדוּ
יתנִ י ִמיָּ ֽ ְר ִדי ֽבוֹר׃ ז ְַמּ ֣רוּ ַ ֽל ֶיהֶ וֶ ֣לֶ ײ ח ֲִס ָיד֑יו וְ ֗
ְל ֵז ֣כֶ ר קָ ְד ֽשׁוֹ׃ ִ ֤כּי ֶ ֨רגַע ׀ ְבּאַ פּוֹ ֮ חַ יִּ ֪ים ִבּ ְרצ֫ וֹנ֥וֹ בָּ ֭עֶ ֶרב י ִ ָ֥לין ֶ֗בּ ִכי וְ לַ ֥ ֹבּקֶ ר ִרנָּ ֽה ׃ וַ ֽ ֭אֲנִ י
אָ ַמ ְ֣ר ִתּי ְבשַׁ ְלִו֑י בַּ ל אֶ מּ֥ וֹט ְל ָ ֽ
עוֹלם׃ ְי ְֽה ְ ֗ולְ ײ ִבּ ְר ֽצוֹנְ ָך ֮ ֶ ֽהע ֱַמ ְ֪דתָּ ה ְ ֽלהַ ְר ִ ֫רי ֹ֥עז
ל ײ אֶ קְ ָר֑א וְ אֶ ל ֲ֝א ֹד ָנ֗י ) ִי֝ ִה ִ ֗ולִ (
ה֣◌ׂו ◌ׁ
֥יתי נִ ְב ָ ֽהל׃ אֵ ֶל ֣יָך י◌ׂ ◌ׂ
ִה ְס ַתּ ְ֥רתָּ פָ ֶנ֗יָך הָ ִי ִ
עָפ֑ר ֲהי ִַגּ֥יד א ֲִמ ֶ ֽתָּך׃
שׁחַ ת הֲיֽ ְוֹדָך֥ ָ
ײ אֶ ְתחַ נָּ ֽ ן׃ מַ ה ֶבּ֥צַ ע ְבּ ָד ִמי ֮ ְבּ ִר ְד ִ ֪תּי ֶ֫אל ָ ֥
ְשׁמַ ע ֻיהֻ וֻ ֥לֻ ײ וְ חָ נֵּ ֑נִ י י֝וּהוּו֗וּלוּ ײ ֱֽהיֵה עֹ ֵז ֥ר ִ ֽלי׃ הָ ַפ ְ֣כתָּ ִמ ְס ְפּ ִדי ֮
ְלמָ ח֪ וֹל ִ ֥לי ִפּ ַתּ ְ֥חתָּ שַׂ ִ ֑קּי וַ ְֽתּאַ זְּ ֵ ֥רנִ י ִשׂ ְמ ָ ֽחה׃ ְל ַמ֤עַ ן ׀ יְ זַמֶּ ְרָך֣ כָ ֭בוֹד וְ ֣ל ֹא יִ ֑ ֹדּם
אוֹדךָּ ׃
עוֹל֥ם ֶ ֽ
ֹלהי ְל ָ
יְ ֹהוָ ֥ל ײ ֱ֝א ֗ ַ
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בקשה מבורא עולם שכשם שהדלקנו את הנרות כך יאיר לנו את נרו של בן ישי בב"א
תפילה של
שה ַע" ְי הַ עֲ לָ ַאת נֵר
הַ ְמ ָׁשכַ ת ְ ּב ִחינַת הַ ְ ּנ ָׁשמָ ה ְלתוֹ ְך ְ ּב ִחינַת הַ ּגוּף ִהיא עֲ בוֹ ָדה הַ ִּנ ְרצֵ ית ,וְ הַ יְנ ּו הַ ִּת ּקוּן הַ ּנַעֲ ׁ ֶ
ּ ָת ִמידַ .ע ּ ָתה ִ ּבזְמַ ן הַ ְדלָ ַקת הַ ּ ֵנר מֵ ִאיר מֵ ֵעין הָ אוֹ ר הַ ֶז ּה ְל ָׁש ָעה ַק ּ ָלה ו ְּמבַ ְ ּק ִ ׁשים ֶאת הַ ְ ּגאוּלָ ה וְ הֶ ָא ַרת הַ ִּנ ְצ ִחיּ ּות

וּמיֻחָ ד! ה ֲֵרי שֶׁ מֶ ן ִמ ְמָּך יוֹצֵ א ְלהָ ִאיר הָ אוֹרוֹת ְוּלהַ ְד ִליק
אֵ ל אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ
הַ ֵנּרוֹת תּוְֹך הַ קְּ ֻדשָּׁ ה שֶׁ ְלָּך ,וּבַ עֲבוּר שֶׁ מֶ ן זֶה שֶׁ לּ ֹא נִ ְג ָרע מֵ הֶ ם א ֲִפילוּ ֶרגַע
אֶ חָ דֶ ,נאֱמַ ר בַּ ְשּׁ ִכינָה "ל ֹא ִי ְכבֶּ ה בַּ לַּ יְ לָ ה נ ֵָרהּ" )משלי לא ,יח( ,נֵר זֶה גּוּף ,אוֹר נְ שָׁ מָ ה,
שֶׁ מֶ ן עֶ ְליוֹן י ֵוֹרד ְבּתוֹכָ ם שֶׁ לּ ֹא פּוֹסֵ ק ,וְ זֶה מָ זוֹן שֶׁ לָּ הֶ ם שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "וּמַ ְֹש ִבּיעַ ְלכָ ל
"להַ עֲלוֹת נֵר תָּ ִמיד"
חַ י ָרצוֹן" )תהלים קמה ,טז( ,וּבַ עֲבוּר זֶה ִצוִּ יתָ אוֹתָ נוּ ְבּבֵ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ ְ
חוּדָך ְבּזֶה הַ ֶדּ ֶרְך,
)שמות כז ,כ( ,אֲבָ ל חוּץ ִמבֵּ ית הַ ִמּקְ ָדשׁ אֵ ין לָ נוּ ְרשׁוּת ְלהַ ְראוֹת יִ ְ
וְ סוֹד הַ ָדּבָ ר אֵ ין קָ ְרבָּ נוֹת ְבּחוּצָ ה לָ אָ ֶרץ שֶׁ ה ֲֵרי הַ יִּ חוּד שֶׁ ְלָּך נִ ְסתַּ לֵּ ק ְלמַ עְ לָ ה,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "אָ כֵ ן אַ תָּ ה אֵ ל ִמ ְסתַּ תֵּ ר" )ישעיהו מה ,טו( ,עִ ם כָּ ל זֶה ,שֶׁ מֶ ן זֶה ל ֹא פָּ סַ קְ תָּ
ִממֶּ נּוּ ,שֶׁ ִמּי שֶׁ נּ ְִפסָ ק ִממֶּ נּוּ שֶׁ מֶ ן זֶה ,נִ ְפסָ ק ְלג ְַמ ֵרי הוּא וְ חַ יָּיו ,אֲבָ ל ִ"דּשַׁ נְ תָּ בַּ שֶׁ מֶ ן
ר ִ
ש ָּלנ ּו שֶׁ הוּא
ֵרות ׁ ֶ
עו ֵמד ְלהַ ְד ִליק נ ֹ
ֹאשׁי" )תהלים כג ,ה( .לָ כֶ ןַ ,עתָּ ה  -ה ֲֵרי ְל ָך ֹ
' ַוע ֲִריכַ ת נֵר ְלבֶ ן יִשַׁ י' )מן ברכה ג' של תפילת עמידה של ראש השנה( ,בַּ זְּמַ ן שֶׁ ִתּ ְתגַּלֶּ ה עָ לֵ ינוּ
חוּדָך,
חוּדָך אָ נוּ ְמקַ וִּ ים בֶּ אֱמֶ תֲ ,ענֵנוּ בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
חוּדָךִ .רבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ְליִ ְ
ְבּיִ ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
"יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
יאמר מזמור "יושב בסתר" )מנהג הבא"ח לומר המזמור ז' פעמים(:

וּמ ֽצ ָוּד ִ ֑תי
יֹ֭שֵׁ ב ְבּ ֵס֣תֶ ר עֶ ְלי֑וֹן ְבּ ֵצ֥ל ֝שַׁ ַ ֗דּי י ְִתלוֹנָ ֽ ן׃ א ֗ ַֹמר ַלֽ֭יה ָול ײ מַ ְח ִס֣י ְ
ילָך ִמ ַפּ֥ח יָק֗ וּשׁ ִמ ֶ ֥דּבֶ ר הַ וּֽ וֹת׃ ְבּאֶ ְב ָר ֨תוֹ ׀ יָ ֣סֶ ְך לָ ְ֭ך
ח־בּוֹ׃ ִ ֤כּי ה֣ וּא ַי ִ ֽ֭צּ ְ
ֹלהי אֶ ְבטַ ֽ
ֱ֝א ֗ ַ
וְ ַ ֽתחַ ְ
א־ת ָ֭ירא ִמ ַפּ֣חַ ד ָל֑יְ לָ ה ֝ ֵמ ֗ ֵחץ יָע֥ וּף
ת־כּנ ָָפ֣יו תֶּ ְח ֶס֑ה ִצנָּ ֖ה וְ ֹֽסחֵ ָר֣ה א ֲִמ ֽתּוֹ׃ ֽל ֹ ִ
ָֽ
יוֹמם׃ ִמ ֶ֭דּבֶ ר בָּ ֣ ֹאפֶ ל יַ ֽה ֲֹ֑לְך ִ֝מ ֶ֗קּטֶ ב יָשׁ֥ וּד ָ ֽצה ָ ֳֽריִם׃ יִ ֤ ֹפּל ִמ ִצּ ְדּ ָ֨ך ׀ ֶ֗אלֶ ף וּ ְרבָ ָב֥ה
ימינֶ ָ֑ך ֵ֝א ֗ ֶליָך ֣ל ֹא יִגָּ ֽשׁ׃ ַ ֭רק ְבּעֵ ינֶ ֣יָך תַ ִ ֑בּיט וְ ִשׁלֻּ ַמ֖ת ְרשָׁ ִע֣ים ִתּ ְר ֶ ֽאה׃ ִ ֽכּי־אַ ָתּ֣ה יְ הוָ ֣ה
ִ ֽמ ִ
א־תאֻ נֶּ ֣ה אֵ ֶל ֣יָך ָרעָ ֑ה וְ ֝ ֗ ֶנגַע ֽל ֹא־ ִיקְ ַ ֥רב ְבּ ָ ֽאה ֶ ֳֽלָך׃
מַ ְח ִ ֑סי ֝ ֶע ְלי֗וֹן ַשׂ ְ֣מתָּ ְמעוֹנֶ ֽ ָך׃ ֽל ֹ ְ
ֶה־לְּ֑ך ִ֝ל ְשׁמָ ְר ָ֗ך ְבּכָ ְ
ִכּ֣י מַ ְ֭לאָ כָ יו יְ צַ וּ ָ
ן־תּ ֹגּ֖ף בָּ ֶא֣בֶ ן
ל־דּ ָר ֶ ֽכיָך׃ ַעל־כַּ ַ ֥פּיִ ם יִ שָּׂ א֑ וּנְ ָך פֶּ ִ
טהוּ ֲ֝אשַׂ גְּ ֵ֗בהוּ
ל־שׁ֣חַ ל ו ֶָפ֣תֶ ן ִתּ ְד ֑ ֹרְך ִתּ ְר ֖ ֹמס ְכּ ִפ֣יר וְ תַ ִ ֽנּין׃ ִ ֤כּי ִב֣י חָ ֭שַׁ ק וַ ֽ אֲפַ ְלּ ֵ ֑
ַר ְג ֶ ֽלָך׃ עַ ַ
ִ ֽכּי־י ַ ָ֥דע ְשׁ ִ ֽמי׃ ִיקְ ָר ֵ֨אנִ י ׀ ְוֽאֶ ֱע ֵנ֗הוּ עִ ֽמּוֹ־אָ נ ִ ֹ֥כי ְבצָ ָר֑ה ֲ֝אחַ ְלּ ֗ ֵצהוּ וַ ֽ אֲכַ ְבּ ֵ ֽדהוּ׃ ֣ ֹא ֶרְך ָי ִ֭מים
וּעָתי׃
ישׁ ִ ֽ
אַ ְשׂ ִבּיעֵ ֑הוּ וְ ֝אַ ְר ֵ֗אהוּ ִבּ ֽ
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סגולה לשמירה לומר אחרי הדלקת הנרות ז' פעמים פסוק:

א ֹדנָי אֱֹלהֵ ינוּ עָ לֵ ינוּ וּמַ עֲשֵׂ ה י ֵָדינוּ כּוֹנְ נָה עָ לֵ ינוּ .וּמַ עֲשֵׂ ה י ֵָדינוּ כּוֹנְ נֵהוּ:
יהי נֹעַם ֲ
וִ ִ
הכוונות ע"פ מחזור הרמח"ל עמ' קמ"ב

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

עיקר המרכבה הוא שיורו הענפים את שורשם
ד' פעמים ע"ב = ע"ב רי"ו.

חסד הנקשר בשורשו יוד הי ויו הי.

אברהם.

ע"ב ד"ויסע".

סוד שורש ישראל הגובר על שורש אומות העולם שהוא הרע.
עתה שעת רצון להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם ,ויתוקן העולם על ידי זה,

שישראל ישלטו וכל האומות משועבדים תחתיהם.

וּבְ כֵ ן

ח' תיבות כנגד ד' דרחל וד' דלאה.

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

יהוה יהוה יהוה
א( ללאה בבחינת שמאלו תחת לראשי.

ב( ל -יוד הי ויו הי.

י ְִתקַ ָדּשׁ

שין דלת

 .שִׁ ְמָך

יוד .חכמה

לאה.

ְי ֹ ◌ה ָוװ

ײ

ובכח ה' אל"ף ד-א'היה שבבינה המאירים בה' אל"ף ד-א'דני

מ

א
אדני

היה

נ

א
אדני

היה

צ

א
אדני

היה

פ

א
אדני

היה

ך

א
אדני

היה
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יתמתקו ש"ך דינים שהם ה' די"ן דאדנ"י בהן המלכות בבחינת נע"ר = ש"ך

אדני אדני אדני אדני אדני
ומתמתקים דיני המלכות בכח ה' אלפין הממתקים ה' די"ן

אדני אדני אדני אדני אדני

אֱֹלהֵ ינוּ ײ

ַעמֶּ ָך

שיודע מלכותו בעולם ,ויתגלה בהתחזקה

ַעל יִשְׂ ָראֵ ל

רחל )שהן שד"י שבתפילין( ומזה ימשכו תיקוני העולם ,ובראשונה שתכנס יראתו
ית' בלב כל ברואיו וישתעבדו לו .לתקן עולם במלכות שד"י.

ר"ת אעיע אלף הה יוד הה
ס"ת וללך = אלהים

יצחק.

גבורה הנקשר בשורשו יוד הי ויו הי .ע"ב ד"ויבא".
מ"ב תיבות .בירור העולם בסוד היחוד שיתגלה להמשיכו לרצונו.

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

יהוה יהוה יהוה
א( ללאה בבחינת ימינו תחבקני.

ב( לע"ב דס"ג׃ יוד הי ואו הי

מספר

יוד הי ואו

הי.

תֵּ ן פַּ ְח ְדָּך למתק הדינים מעל ישראל הרמוזים באותיות הסופיות מנצפ"ך מנצפ"ך
)=תן פחדך( .אחד בבינה דבריאה ואחד במלכות ,ויפול פחד ויראה על האומות בתחתונים,
ועל שריהם בעליונים ,שיכירו כלם האמת וישתעבדו לקדושת מלכותו,

ה ָוװ
ְי ֹ ◌
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אֱֹלהֵ ינוּ ײ עַ ל כָּ ל מַ עֲשֶׂ יָך

השליטה בעשיה .וְ אֵ ימָ ְתָך ַעל כָּ ל מַ ה שֶּׁ בָּ ָראתָ
אחרים.

וְ ִי ָיראוָּך כָּ ל הַ מַּ עֲשִׂ ים

רוּאים.
ְלפָ נֶיָך כָּ ל הַ בְּ ִ
ֲאג ָֻדּה אֶ חָ ת

שבעולם העשיה בגילוי

בעולם הבריאה ,על אלהים

ימשכו האומות לעבודתך

ויקבלו שפע מהקדושה ולא מס"מ

וְ ֵיעָשׂוּ כֻ לָּ ם

מכח שעבודם לישראל האחוזים ביחוד ימשך לאומות תיקון שהם

בשורשם ע' נפרדים ,יתקשרו ע"י הע"א סנהדרין כענפים הנכללים בשורשם
ויתגלה היחוד

ְרצוֹנְ ָך

ְבּלֵ בָ ב שָׁ לֵ ם

וְ י ְִשׁתַּ חֲווּ

לַ עֲשׂוֹת

בתכלית גילוי הרצון שכל רצון האומות יהיה לעשות רצון ה'

מלכות דפנמיות וחיצוניות בלי פלונית.

ײ אֱֹלהֵ ינוּ ײ

ה ָוװ
שֶׁ יּ ַָדעְ נוּ ְי ֹ ◌

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

אלא ברשותו יתברך ואין ח"ו ב' ראשויות ואין עוד מלבדו וע"כ

שֶׁ הַ ִשּׁ ְלטוֹן

ההנהגה

ְלפָ נֶיָך בלבד ,וכשיעלה ברצונו יאבד את הרע לגמרי ,ובזאת השליטה יתקן עולמו.
ֹעז

חסד נכלל בגבורה

ימינֶָך .וְ ִשׁ ְמָך
ִבּ ִ

בוּרה
בְּ ָי ְדָך וּ ְג ָ
מלכות שלים

גבורה נכלל בחסד בסוד עקידת יצחק

נוֹרא עַל כָּ ל מַ ה שֶּׁ בָּ ָראתָ
ָ

משפיע מבריאה ולמטה למשרתים׃
יעקב .ת"ת הנקשר בשורשו יוד הי ויו הי.

ע"ב ד"ויט" תיקון ישראל.

כ"ח תיבות כנגד כ"ח אותיות מילוי דמילוי דמ"ה.
עד שהעולם כלו אינו נתקן בכל חלקיו  -גם ישראל אינם מגיעים לתכלית מעלתם.
כשתתגלה מלכותו ית' בעולמו וישלוט הטוב ויכפה הרע כראוי  -אז יירשו ישראל מעלתם
בשלימות בסוד שורש ישראל הגובר על שורש אומות העולם ,ואז ישראל ישלטו

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

יהוה יהוה יהוה
א( לרחל בבחינת שמאלו תחת לראשי.
ב( לע"ב דמ"ה:

יהוה יוד הא ואו

הא.

תֵּ ן ד' מיני טובה לישראל .א :כָּ בוֹד כבוד מאמא ואז ְלעַ מֶּ ָך
יראֶ יָך ממלכות העבודה .טובה ג :וְ ִתקְ וָה שיתן לנו תי"ק
טובה בְ :תּ ִהלָּ ה לִ ֵ

יזהירו בזוהר הרקיע.

ו"ה מצד הטוב ,שלכל הפחות אם אין בנו מעשים לקבל הנשמה העליונה מכולם שהיא
מהבריאה לפחות אל יחסר לנו רוח ונפש מן יצירה עשיה הנקראות תקוה מצד הקדושה

שבהם הנקראת טוב .טוֹבָ ה
תחוֹן פֶּ ה מ' פתוחה שהיא
וּפ ְ
בזמן הגלות .טובה דִ :
ֲלים לָ ְך .כשתתחזק הקדושה כראוי צריך שיהיו
לַ ְמ ַיח ִ
מהשפע שנמשך דרך הקוים

ב :בארץ ישראל המובחרת,
ישראל בקדושה.

לְ דוֹ ְרשֶׁ יָך

המתפשטים

השכינה  -ממנה יושפע
א :ישראל העם הנבחר,

ג :וימלוך מלך מבית דוד שהוא המלך הנבחר ובו נקשרים

עתה מתפללים על הארץ והמלוכה וזה:

ִשׂ ְמחָ ה ְלאַ ְרצָ ְך הארת ז"א בנוק' עצמה בסוד משוש חתן .שָׂ שׂוֹן ְלעִ ָירְך.
וּצְ ִמיחַ ת מלוכה ,וצמיחת = משיח בן יוסף לצורך משיח בן דוד קֶ ֶרן ְל ָדוִ ד
ַע ְ
ב ָדְּך )ר"ת קלע( צמיחת גאולת רחל מלמטה
ַוע ֲִריכַ ת נֵר
יחוד נ"ר׃

ְלבֶ ן יִשַׁ י

בן

יאההויהה יאהלוההים יאהדונהי

ְמ ִשׁיחֶ ָך
ישי בראש.
בִּ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוּ משיח בן דוד׃
לאה

ממנה

יוצא

המשיח,
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דוד .מלכות הנקשרת בשורשה יוד הי ויו הי.

ע"ב ד"ויסע ויבא ויט".

תיקון מאורות .כ"ב תיבות כנגד כ"ב אותיות התורה.
ג' מדריגות עיקריות בישראל :צדיקים ,חסידים ,ישרים ,כלן טובות ,מקבילות לעשרה הארות
עליונות ,וראוי ונכון שכלם יהיו בשמחה ברוב הארה והשפעה וכנגד זה מדריגות הרשעה
יכנעו ויתבטלו .וזהו עניין תיקון מאורות.

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

יהוה יהוה יהוה

א( לרחל בבחינת וימינו תחבקני.
ב( לע"ב דב"ן׃

י יה יהו

יהוה.

צַ ִדּיקִ ים יסוד ומלכות ְיִראוּ וְ י ְִשׂמָ חוּ .וִ ישָׁ ִרים
ַוחֲסִ ִ
ידים חג"ת בְּ ִרנָּה ָיגִילוּ יג"ל בזיווג משלו ,וְ עוֹלָ תָ ה נוק' דקלי' הרמוזה
פּיהָ ר"ת ת"פ גימ' פלונית ,יסכר פי דוברי שקר.
ִ
בר"ת ת"פ ִתּקְ פּוֹץ
עשָׁ ן עשן המכהה עיני יצחק
וְ הָ ִרשְׁ ָעה מה שכבר נתפשטה כֻּ לָּ ה בֶ ָ
ֲביר כריתת הס"א שהתחילה בסוד ת' שנים במצרים ומ' שנים
ִתּכְ לֶ הִ .כּי תַ ע ִ
מן הָ אָ ֶרץ עמלק בסוד עיקר זוהמת הנחש,
במדבר .מֶ ְמשֶׁ לֶ ת זָדוֹן ס"מ ונוק' ִ
נצח והוד

ַיעֲלוֹזוּ.

לקיים השבועה שאין השם והכסא שלם עד שימחה שמו וזרעו של עמלק ,שבכל עת
שקיים אין כל הטובה שעליה התפללנו עד עתה מתקיים.
והנה המצב הטוב שישאר בו העולם הוא) :א( שיהיו הברואים בכל ההכנה המצטרכת.
)ב( ומלכותו ית' תהיה מתגלית עליהם תמיד) ,ג( והם מקבלים מזה טובה אחר טובה עד
אין תכלית .כי הנה הוא ית"ש בלתי בעל תכלית ,וטובו בלתי בעל תכלית ,ובהיותו שורה
עליהם ומתקשר בם ,ימצאו מקבלים טוב בלא תכלית ,וע"כ עתה מתפללים שימהר לגלות
מלכותו וטובתו יתברך לאלתר!
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כ"ז תיבות כנגד כ"ז אותיות דמילוי המילוי דאהיה  -שהגילוי באמא

ה ָוװ ײ אֱֹלהֵ ינוּ
וְ ִת ְמֹלְך יוד הה וו הה אַ תָּ ה הוּא יְ ֹ ◌
ײ נוק' ְמהֵ ָרה בלא ס"מ בעולם עַ ל כָּ ל מַ עֲשֶׂ יָך בעשיה.
וּבירוּשָׁ לַ יִ ם עִ יר ִמקְ ָדּשֶׁ ָך.
בוֹדָךִ .
ְבּהַ ר ִציּוֹן ִמשְׁ כַּ ן כְּ ֶ
ה ָוװ ײ לְ עוֹלָ ם
יִמֹלְך ְי ֹ ◌
כַּ כָּ תוּב בְּ ִד ְב ֵרי קָ ְדשֶׁ ָך ְ
ציּוֹן לְ דֹר ָודֹר מלחמה לה' בעמלק מדר דר ,ובכחדתו תתגלה
אֱֹלהַ ִיְך ִ
מלכותו לעד ולנצח נצחים,
הַ ְללוּיָהּ׃
אֱֹלהֵ ינוּ ײ או"א וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ ,ז"א ְמֹלְך עַל כָּ ל
בוֹדָך הארה ל-וה.
הָ עוֹלָ ם להחזיר כל ההנהגה בגילוי אל המלכות כֻּ לּוֹ בִּ כְ ֶ
וְ ִהנָּשֵׂ א עילוי ההנהגה מ-וה' ל-יה' ַעל כָּ ל הָ אָ ֶרץ ִבּיקָ ֶרָך ,וְ הוֹפַ ע
גילוי א"א על התחתונים מצד השערות שתחת הגרון בַּ ה ֲַדר גְּאוֹן עֻ זֶָּך עַ ל
כָּ ל יוֹשְ בֵ י תֵ בֵ ל אַ ְרצֶ ָך ,וְ י ֵַדע כָּ ל פָּ עוּל בעשיה כִּ י אַ תָּ ה
פְ עַ ְלתּוֹ ,וְ י ִָבין כָּ ל יְ צוּר ביצירה כִּ י אַ תָּ ה יְצַ ְרתּוֹ ,וְ י ֹאמַ ר ֹכּל
ה◌ ָוװ ײ אֱֹלהֵ י ײ
אֲשֶ ר נְ שָ מָ ה בבריאה ְבאַ פּוֹ יְ ֹ
שׁ ָראֵ ל יכירו כולם שהקב"ה לעולם שלט גם כשהיה נראה שהקלי' לכאורה שלטה.
ִי ְ
מַ לַ ְך מאז ולתמיד שליטה מוחלטת שאפילו הרעה מחזירה לטובה ,וּמַ לְ כוּתוֹ מלכות
דקדושה מתלבשת בקלי' להכניעם בַּ כָּ ל מָ שָ לָ ה.
ס"ת משם הוי"ה ועד משל"ה עולה בגימ'  -כ"ו פעמים חנ"ה – שהם אותיות 'חנוכה'
וכן עולה בגימ' מתתיה"ו ב"ן יוחנ"ן כה"ן גדו"ל חשמנא"י ובני"ו

אָ מֵ ן נֶצַ ח סֶ לָ ה וָעֶ ד׃
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מָ עוֹז צוּר יְ שׁוּעָ ִתי
תּוֹדה נְ זַבֵּ חַ ְ .לעֵת תָּ ִכין
מָ עוֹז צוּר יְשׁוּעָ ִתיְ .לָך נָאֶ ה ְלשַׁ בֵּ חַ ִ .תּכּוֹן בֵּ ית ְתּ ִפלָּ ִתי .וְ שָׁ ם ָ
מַ ְטבֵּ חַ ִ .מצָּ ר הַ ְמנַבֵּ חַ  .אָ ז אֶ גְ מֹרְ .בּ ִשׁיר ִמזְמוֹרֲ .חנֻכַּ ת הַ ִמּזְבֵּ חַ .
וּביָדוֹ
ָרעוֹת שָׂ ְבעָ ה נ ְַפ ִשׁיְ .בּיָגוֹן כּ ִֹחי ִכּלָּ ה .חַ יַּי מָ ְררוּ ְבּק ִֹשיְ .בּ ִשׁעְ בּוּד מַ ְלכוּת עֶ גְלָ הְ .
הוֹציא אֶ ת הַ ְסּ ֻגלָּ ה .חֵ יל פַּ ְרעֹה וְ כָ ל ז ְַרעוֹ י ְָרדוּ ְכּאֶ בֶ ן ִבּ ְמצוּלָ ה.
הַ גְּ דוֹלָ הִ .
ְדּ ִביר קָ ְדשׁוֹ ה ֱִביאַ נִ י .וְ גַם שָׁ ם ל ֹא שָׁ קַ ְט ִתּי .וּבָ א נוֹגֵשׂ וְ ִהגְלַ נִ יִ .כּי ז ִָרים עָ בַ ְד ִתּי .וְ יֵין
ַרעַל מָ סַ ְכ ִתּיִ .כּ ְמ ַעט שֶׁ עָ בַ ְר ִתּי .קֵ ץ בָּ בֶ ל .ז ְֻרבָּ בֶ לְ .לקֵ ץ ִשׁ ְבעִ ים נוֹשָׁ עְ ִתּי.
אוָתוֹ נִ ְשׁבָּ תָ ה.
אגָגִי בֶּ ן הַ ְמּ ָדתָ א .וְ נִ ְהיָתָ ה לוֹ ְלפַ ח ְוּלמוֹקֵ שׁ וְ ַג ֲ
ְכּרוֹת קוֹמַ ת ְבּרוֹשׁ ִבּקֵּ שׁ ֲ
יְמינִ י נִ שֵׂ אתָ  .וְ אוֹיֵב ְשׁמוֹ מָ ִחיתָ  .רֹב בָּ נָיו .וְ קִ נְ ָינָיו .עַ ל הָ עֵ ץ תָּ ִליתָ .
ר ֹאשׁ ִ

ְיוָנִ ים

אזַי ִבּימֵ י חַ ְשׁמַ נִּים .וּפָ ְרצוּ חוֹמוֹת ִמגְ ָדּלַ י .וְ ִט ְמּאוּ כָּ ל הַ ְשּׁמָ נִ ים.
נִ קְ ְבּצוּ עָלַ יֲ .
וּמנּוֹתַ ר קַ נְ קַ נִּיםַ .נעֲשָׂ ה נֵס לַ שּׁוֹשַׁ נִּיםְ .בּנֵי ִבינָה .יְמֵ י ְשׁמוֹנָה .קָ ְבעוּ ִשׁיר
ִ
וּ ְרנָנִ ים.

חשׂוֹף ְזרוֹ ַע קָ ְדשֶׁ ָך .וְ קָ ֵרב קֵ ץ הַ יְשׁוּעָ ה .נְ קֹם נִ קְ מַ ת ֲעבָ ֶדיָך .מֵ אֻ מָּ ה הָ ְרשָׁ עָ הִ .כּי אָ ְרכָ ה
ֲ
הַ שָּׁ עָה .וְ אֵ ין קֵ ץ ִלימֵ י הָ ָרעָ הְ .דּחֵ ה אַ ְדמוֹןְ .בּצֵ ל צַ ְלמוֹן .הָ קֵ ם לָ נוּ רוֹעִ ים ִשׁ ְבעָה.
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תפילה קודם הלימוד לכל לילי החנוכה
תפילה דור
ִש ָראֵ ל
הַ ּ ְׁש ִכינָה ִהיא הֵ יכָ ל לָ אוֹ רוֹ ת הָ ֶע ְליוֹ נִ ים ְל ִה ְת ּג ַּלוֹ ת ַעל י ָָד ּה ,ו ָּמעוֹ ן ְלי ְ ׂ
ְל ִה ְת ּ ַכ ּסוֹ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה ִמ ּ ְפנֵי ִק ְטרוּג הַ ס"א

אֵ ל

עוֹרר אוֹרוֹת שֶׁ ְלָך
וּמיֻחָ ד! ְלָך אָ נוּ ְמהַ ְלּ ִלים ְכּ ֵדי ְל ֵ
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ
שֶׁ יִּ ְהיוּ ְמ ִא ִירים אֵ לֵ ינוּ ,שֶׁ ה ֲֵרי בַּ הֶ בֶ ל שֶׁ יּוֹצֵ א ִמ ִפּינוּ כֻּ לָּ ם ִמ ְתקַ ְשּׁ ִרים

ְל ִה ְתלַ הֵ ט ְכּאֶ חָ דְ ,כּאוֹר זֶה שֶׁ ִמּ ְתלַ הֵ ט עַ ל הַ ְפּ ִתלָּ ה ,וְ זֶה הָ אוֹר שֶׁ ֶנאֱמַ ר בּוֹ
שּׁוֹרה עַ ל הַ ֵנּר
ֹלהים אֶ ת הָ אוֹר ִכּי טוֹב" )בראשית א ,ד( ,ו ַַדּאי ,זֶה אוֹר שֶׁ ֶ
" ַויּ ְַרא ֱ
א ִ
שֶׁ לָּ נוִּ ,מיָּד אוֹתוֹ הַ נֹּעַם הָ עֶ ְליוֹן שֶׁ ִמּ ְתגַּלֶּ ה בַּ הֵ יכָ ל שֶׁ ְלָּך עוֹמֵ ד ְל ִה ְתגַּלּוֹת
אדֹ"נָי וְ הוּא הַ לֵּ "לְ ,בּהַ לֵּ ל נִ ְפתָּ ִחים ְשׁעָ ָריו ,וְ זֶה
בַּ הֵ יכָ ל שֶׁ ְלָּך ,וְ הֵ יכָ "ל זֶה ֲ
וּשׁעָ ַריִ ְך ְתּ ִהלָּ ה" )ישעיהו ס ,יח(ִ ,מ ָיּד
אָ לֶ ף ָדּלֶ ת נוּן יוֹד )גימטריא( תר"ע מַ ְלכָּ א" ,וְ זֶה ְ
הַ ֹנּעַ ם שֶׁ עוֹמֵ ד ְבּתוְֹך הַ הֵ יכָ ל שֶׁ ֶנאֱמַ ר בּוֹ "לַ חֲזוֹת ְבּנוֹעַ ם יְ ה◌ׂ ָול

ײ

וּמ ְתפַּ שֵּׁ ט ְלכָ ל הַ ְצּ ָד ִדים,
וּמ ְתפַּ שֵּׁ ט לַ חוּץ ִ
ְוּלבַ קֵּ ר ְבּהֵ יכָ לוֹ" )תהלים כז ,ד( ,יוֹצֵ א ִ
"תּוֹדיעֵ נִ י א ַֹרח חַ יִּ ים
ִ
ַוה ֲֵרי אָ נוּ ְמהַ ְלּ ִלים ְלפָ נֶיָך ִל ְפתֹּחַ הַ ְשּׁעָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה,
ימינֶָך נֶצַ ח" )תהלים טז ,יא(ְ ,בּנוֹעַ "ם זֶה שֶׁ יִּ ְהיֶה
שׂוֹבַ ע ְשׁמָ חוֹת אֶ ת פָּ נֶיָך נְ עִ ימוֹת ִבּ ִ
א ֹדנָי מָ עוֹן אַ תָּ ה הָ יִ יתָ לָ נוּ ְבּדוֹר וָדוֹר"
הוֹשׁיעַ  ,שֶׁ ֶנאֱמַ ר בּוֹ " ֲ
לָ נוּ מָ עוֹ"ן ְל ִ

)תהלים

"כּי טוֹב ז ְַמ ָרה לֵ אֹלהֵ ינוּ ײ ִכּי נָעִ ים נָאוָה ְתּ ִהלָּ ה" )תהלים קמז ,א(.
צ ,א(ִ ,
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים .ה ֲֵרי י ִָחיד אַ תָּ ה שֶׁ אֵ ין בּוֹ שֵׁ נִ י ִדּ ְכ ִתיב "אֲנִ י יְ ה◌ׂ ָול
חוּדָך שֶׁ אֵ ינוֹ ִמ ְשׁתַּ נֶּה,
בּוֹט ִחים ְלפָ נֶיָך ְבּיִ ְ
יתי" )מלאכי ג ,ט( ,וְ אָ נוּ ְ
ײ ל ֹא שָׁ נִ ִ
וְ ִאם אָ נוּ קִ ְלקַ ְלנוּ מַ עֲשֵׂ ינוּ ה ֲֵרי ִאם חָ טָ אנוּ "מַ ה נִּ ְפעַ ל ְבָּך" )ע"פ איוב לה ,ו(,
וּכשֶׁ אָ נוּ בָּ ִאים ְשׁעָ ֶריָך ל ֹא נָשׁוּב ֵריקָ ם שֶׁ ֶנאֱמַ ר ְבָּך "שׁוֹמֵ עַ ְתּ ִפלָּ ה עָ ֶדיָך כָּ ל
ְ
בָּ שָׂ ר ָיבֹאוּ" )תהלים סה ,ג(ְ ,בּ ִשׁ ְמָך הַ קָּ דוֹשׁ אְ וְ כִ ַץ שֶׁ בּוֹ אַ תָּ ה שׁוֹמֵ עַ ְתּ ִפלּוֹת כָּ ל
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פֶּ ה אזבוגה ,כָּ ְך ִתּ ְשׁמַ ע ְתּ ִפלָּ תֵ נוּ" ,חָ נֵּנוּ יְ ה◌ׂ ָול ײ חָ נֵּנוּ ִכּי ַרב שָׂ בַ עְ נוּ
בּוּז" )תהלים קכג ,ג( ,וְ ַרב שָׁ ְבנוּ אָ חוֹר ֵריקָ ם ,אֵ ל מֶ לֶ ְך ֶנאֱמָ ן )שבת קיט ,ע"ב(ְ ,פּתַ ח לָ נוּ
"פּ ְתחוּ ְשׁעָ ִרים וְ יָב ֹא גּוֹי צַ ִדּיק שׁוֹמֵ ר אֱמֻ נִ ים"
שַׁ ע ֲֵרי אֱמוּנ ְָתָך שֶׁ ֶנאֱמַ ר בָּ הֶ ם ִ
)ישעיהו כו ,ב( ,אָ מֵ ן

)גימטריה(

עָ"רים
יוּדין הֵ ם ְשׁ ִ
א ֹדנָי -א יאהד ונהי ְשׁנֵי ִ
ה◌ ָול ֲ
יְ ׂ

וְ הֵ ם עֶ ְשׂ ִ"רים ,וְ זֶה עֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה הַ שֶׁ קֶ ל שֶׁ הֵ ם ְדכַ ר וְ נוּקְ בָ א " -זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה
ְבּ ָראָ ם" )בראשית ה ,ב( ,וְ זֶה "אָ חוֹר וָקֶ ֶדם צַ ְרתָּ נִ י" )תהלים קלט ,ה( ,ב יו"ד קֶ ֶדם יו"ד
"כּי ִהנֵּה הַ ְמּלָ ִכים נוֹעֲדוּ עָ ְברוּ י ְַח ָדּיו"
אָ חוֹרִ ,בּזְמַ ן שֶׁ ִמּ ְתחַ ְבּ ִרים ְ ּכאֶ חָ ד ִ
מח ,ה( ,שֶׁ ה ֲֵרי כָּ ל מוֹנֵעַ עוֹבֵ ר ִמ ְפּנֵיהֶ ם וּמֶ לֶ ְך פּ ֵוֹרץ וְ עוֹשֶׁ ה לוֹ ֶדּ ֶרְך
"כּי לַ יה◌ׂ ָול
ע"ב( ,וְ זֶה מֶ לֶ ְך ִבּזְמַ ן שֶׁ ֶנאֱמַ ר בּוֹ ִ

ײ

)תהלים

)בבא בתרא ק,

הַ ְמּלוּכָ ה" )תהלים כב ,כט(,

מאל
וּמיָּד שֶׁ נּוֹטֵ ל מַ ְלכוּתוֹ יֵאָ מֵ ר בָּ הּ "י ִָמין וּ ְשׂ ◌ׂ
שֶׁ אֵ ין מֶ לֶ ְך ְבּל ֹא מַ ְלכוּתִ ,
ִתּ ְפר ִֹצי" )ישעיהו נד ,ג( ,מֵ אוֹתוֹ שֶׁ בָּ א ִמפֶּ ֶרץֶ ,נגֶד ְפּ ָרצוֹת שֶׁ פָּ ְרצָ ה הַ ס"א כֵּ ן
ִתּ ְפרֹץ בָּ הּ הַ ְשּׁ ִכינָה ִמ ָדּה ְכּ ֶנגֶד ִמ ָדּהִ ,מ ָיּד "וְ ז ְַרעֲָך גּוֹיִ ם יִ ַירשׁ" )שם( ,ז ֶַרע
שֶׁ כָּ לוּל ִמזָּכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ו ַַדּאי" ,גּוֹי שֹׁמֵ ר אֱמוּנִ ים" )ישעיהו כו ,ב(" ,כֻּ ה ז ֶַרע אֱמֶ ת"
יוֹצ ִאים ,שֶׁ קֶ ר אֵ ינוֹ ִמ ְתעָ ֵרב שָׁ ם" ,חָ נֵּנוּ
)ירמיהו ב ,כא(ִ ,כּי ִמן הַ מֶּ לֶ ְך וְ הַ מַּ ְלכָּ ה הֵ ם ְ
יְ ה◌ׂ ָול ײ חָ נֵּנוּ" )תהלים נז ,ב(" ,יְ ה◌ׂ ָול

ײ

אַ ל ְתּאַ חַ ר"

)תהלים ע ,ו(

יתי יְ ה◌ׂ ָול ײ.
ִלישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ

א

יסתכל בחנוכיה ויכוון על כל שמונת הקנים את שמונת האותיות יאהדונהי  -אות אחת
על כל קנה.

ב

יסתכל במנורה על הקנה הימני והשמאלי ויכוון על כל אחת מכן אות יו"ד ולאחר-כך
במילה " ְּכאֶ חָ ד" יכוון כבהערה הקודמת.
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לימוד ליל ראשון דחנוכה
לאחר ההדלקה ילמד ע"פ סדר זה
ספרא דצניעותא

בוּסיטָ א,
אוּדנִ ין נַפַ קְ תְ ,בּסַ ְח ַרנֵהַ א ְדּ ִ
ימנוּתָ א לַ א ִא ְידכָּ רְ .מ ְ
ִדיקְ נָא ְמהֵ ְ
סָ ִליק וְ נ ִָחית חוּטָ א ִחיו ָָרא ִבּ ְתלֵ יסַ ר ִמ ְתפָּ ֵרשִׁ .תּיקוּנָא קַ ְדמָ אָ ה ִמקַּ מֵּ י
ִפּ ְתחָ א ְדּ ְ
יתתַּ קָ ן.
אוּדנִ ין שֶׁ א ֲִרי יָקִ ירוּ ְל ִא ְ
זוהר חלק ג קלא ע"ב

פָּ תַ ח

אוֹשׁיט יְ דוֹי ְבּ ִדיקְ נָא יַקִּ ָירא עִ לָּ אָ ה,
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן וְ אָ מַ ר ,וַוי מַ אן ְדּ ִ

וּס ִתימָ א ְדּכֹלָּ א )טָ ִמיר וְ סַ ִתים ִמכֹּלָּ א(ִ .דּיקְ נָא
ְדּסָ בָ א קַ ִדּישָׁ אְ ,ט ִמ ָירא ְ
תּוּשׁבַּ ְחתָּ אִ .דּיקְ ָנא ְדּסָ ִתים וְ יַקִּ יר ִמכָּ ל ִתּקּוּנוֹיִ .דּיקְ נָא ְדּלָ א י ְַדעִ ין
ְ
ְדּהַ ִהיא
תּוּשׁבָּ ִחיןִ .דּיקְ נָא ְדּלָ א הֲוִ י
ְ
תּוּשׁבַּ ְחתָּ א ְדּכָ ל
ְ
עִ לָּ ִאין וְ תַ תָּ ִאיןִ .דּיקְ נָא ְדּ ִהיא
בַּ ר נָשׁ נְ ִביאָ ה וְ קַ ִדּישָׁ א ְדּיִ קְ ַרב ְלמֵ חֱמֵ י לֵ יהִּ .דּיקְ נָא ְדּ ִהיא תַּ ְליָיא ְבּשַׂ עֲרוֹי
בּוּרא ְדּ ִלבָּ אִ .חוּ ָָורא ְכּתַ ְלגָּא יַקִּ ָירא ְדּיַקִּ ִיריןְ .ט ִמי ָרא ִדּ ְט ִמ ִירין.
עַ ד טַ ָ
ימנוּתָ א ְדּכֹלָּ א.
ימנוּתָ א ִדּ ְמהֵ ְ
ְמהֵ ְ
ימנוּתָ א ְדּכֹלָּ א ,נ ִָפיק
תָּ אנָאִ ,בּ ְצנִ יעוּתָ א ְדּ ִס ְפ ָראְ ,דּהַ אי ִדּיקְ נָא ְמהֵ ְ
רוּבתָּ א
אוּדנוֹי ,וְ נ ִָחית סוֹח ֲָרנֵיהּ ְדּפוּמָ א קַ ִדּישָׁ א ,וְ נ ִָחית וְ סָ ִליק וְ חָ פֵ יְ ,בּתַ קְ ְ
מֵ ְ
בוּסמָ א טָ בָ א ִחוּ ָָרא ְדּיַקִּ ָירא ִ)דּ ְב ִדיקְ נֵיהּ( .וְ נ ִָחית
וְ חָ פֵ י ְבּתַ קְ ֻר ְבתָּ א )סַ גִּ י( ְדּ ְ
בּוּרא .הוּא ִדּיקְ נָא
)חיו ָָרא יַקִּ ָירא ְדּ ִדיקְ נָא נ ִָחית( ְבּ ִשׁקּוּלָ א ,וְ חָ פֵ י עַ ד טַ ָ
ִ
יַקִּ י ָרא ְמהֵ ימָ נָא ְשׁלֵ ימָ אְ ,דּנַגְ ִדּין בֵּ יהּ ְתּלֵ יסַ ר נְ ִביעִ ין מַ בּוּעִ ין ִדּ ְמשַׁ ח ְרבוּת
טָ בָ אִ ,בּ ְתלַ ת עֲשַׂ ר ִתּקּוּנִ ין ִמ ְתתַּ קְּ נָא.
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)מי אֵ ל כָּ מוָֹך ְבּ ִמ ָדּה א' אֵ ל(ִ .מ ְתתַּ קֵּ ן שַׂ ע ֲָרא ִמ ְלּעֵ ילָּ א,
ִתּקּוּנָא קַ ְדמָ אָ הִ ,
אוּדנוֹי,
ארי מֵ הַ הוּא ִתּקּוּנָא ִדּ ְשׂעַ ר ֵרישֵׁ יהְּ ,דּסָ ִליק ְבּ ִתקּוּנוֹי ְלעֵ ילָּ א מֵ ְ
וְ שָׁ ִ
אוּדנִ יןְ ,בּחַ ד חוּטָ אְ ,בּ ִשׁקּוּלָ א טָ בָ א ,עַ ד ֵרישָׁ א
וְ נ ִָחית ִמקַּ מֵּ י ִפּ ְתחָ א ְדּ ְ
ְדּפוּמָ א.
ִתּקּוּנָא ִתנְ ָינָא) ,נ ֹשֵׂ א עָ וֹן ְבּ ִמ ָדּה ב' ַרחוּם(ִ .מ ְתתַּ קַּ ן שַׂ ע ֲָרא מֵ ֵרישָׁ א ְדּפוּמָ א,
)וְ סָ ִליק( עַ ד ֵרישָׁ א אַ ח ֲָרא ְדּפוּמָ אְ ,בּ ִתקּוּנָא שָׁ קִ יל.
ִתּקּוּנָא ְת ִליתָ אָ ה) ,וְ עֹ בֵ ר עַ ל פֶּ שַׁ ע ְבּ ִמ ָדּה ג' וְ חַ נּוּן( .מֵ אֶ ְמצָ עִ יתָ א ִדּ ְתחוֹת
אוֹרחָ א ,וְ שַׂ ע ֲָרא
)ס''א ְדּהַ אי( חוֹטָ מָ אִ ,מ ְתּחוֹת ְתּ ֵרין נוּקְ ִבין ,נ ִָפיק חַ ד ְ
ִא ְת ְפּסַ ק ְבּהַ הוּא אָ ְרחָ א ,וּמַ ְליָא מֵ הַ אי גִּ יסָ א ,וּמֵ הַ אי גִּ יסָ א שַׂ ע ֲָראְ ,בּ ִתקּוּנָא
אוֹרחָ א.
ְשׁ ִלים סוֹח ֲָרנֵיהּ ְדּהַ הוּא ְ
)ל ְשׁאֵ ִרית ַנחֲלָ תוֹ ְבּ ִמ ָדּה ד' אֶ ֶרְך(ִ .מ ְתתַּ קַּ ן שַׂ ֲע ָרא
ִתּקּוּנָא ְר ִביעָ אָ הִ ,
)וְ נ ִָחית( ְתּחוֹת פּוּמָ א ,מֵ ֵרישָׁ א ח ֲָדא ְל ֵרישָׁ א ח ֲָדאְ ,בּ ִתקּוּנָא ְשׁ ִלים.
ִתּקּוּנָא ח ֲִמישָׁ אָ ה) ,ל ֹא הֶ ֱחזִיק לָ עַ ד אַ פּוֹ ְבּ ִמ ָדּה ה' אַ פַּ יִ ם(ְ .תּחוֹת פּוּמָ א
נ ִָפיק אָ ְרחָ א אַ ח ֲָראְ ,בּ ִשׁקּוּלָ א ְדּאָ ְרחָ א ִדּ ְלעֵ ילָּ א ,וְ ִאלֵּ ין ְתּ ֵרין אָ ְר ִחין
ימין עַ ל פּוּמָ אִ ,מכָּ אן ִמכָּ אן.
ְר ִשׁ ִ
)כּי חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הוּא ְבּ ִמ ָדּה ו' וְ ַרב חֶ סֶ ד(ִ .מ ְתתַּ קֵּ ן שַׂ ע ֲָרא,
ִתּקּוּנָא ְשׁ ִתיתָ אָ הִ ,
בוּסמָ א
רוּבתָּ א ְדּ ְ
וְ סָ ִליק וְ נ ִָפיק ִמ ְלּ ַרע ְלעֵ ילְ ,ל ֵרישָׁ א ְדּפוּמָ א .וְ חָ פֵ י תַּ קְ ְ
אוֹרחָ א
טָ בָ א ,עַ ד ֵרישָׁ א ְדּפוּמָ א ִדּ ְלעֵ ילָּ א .וְ נ ִָחית שַׂ ע ֲָרא ְל ֵרישָׁ א ְדּ ִפ ְתחָ א ְדּ ְ
תַּ תָּ אָ ה ְדּפוּמָ א.
ִתּקּוּנָא ְשׁ ִביעָ אָ ה) ,יָשׁוּב יְ ַרחֲמֵ נוּ ְבּ ִמ ָדּה ז' ֶואֱמֶ ת( .פָּ ִסיק שַׂ ע ֲָרא ,וְ ִא ְתחָ זְן
רוּבתָּ א ְדּ ְ
בוּסמָ א טָ בָ א ,שַׁ ִפּ ָירן וְ יָאָ ן ְלמֵ חזֵיְ .בּגִ ינֵיהוֹן
פּוּחיןְ ,בּתַ קְ ְ
ְתּ ֵרין תַּ ִ
ִא ְתקְ יָים עָ ְלמָ א ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיבְ ,
"בּאוֹר ְפּנֵי מֶ לֶ ְך חַ יִּ ים" )משלי טז ,טו(.
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)יִכבּ ֹשׁ ֲע ֹונֹתֵ ינוּ ְבּ ִמ ָדּה ח' נֹצֵ ר חֶ סֶ ד( .נ ִָפיק חַ ד חוּטָ א
ִתּקּוּנָא ְת ִמינָאָ הְ ,
ְדּשַׂ עְ ֵרי סוֹח ֲָרנֵי ְדּ ִדיקְ נָא ,וְ תַ ְליָין ְבּ ִשׁקּוּלָ א עַ ד טַ בּוּ ָרא.
ִתּקּוּנָא ְת ִשׁי ָעאָ ה) ,וְ תַ ְשׁ ִליְך ִבּ ְמצֻ לוֹת יָם כָּ ל חַ טּ ֹאתָ ם ְבּ ִמ ָדּה ט' לָ אֲלָ ִפים(.
ִמ ְתעָ ֵרי ִ
וּמ ְתעָ ְר ִבין שַׂ עְ ֵרי ִדּיקְ נָא ,עִ ם ִאינּוּן שַׂ עְ ֵרי ְדּתַ ְליָין ְבּ ִשׁקּוּלָ א,
ְ)דּתַ ְליָין( וְ לָ א נ ְַפקֵ י ָדּא ִמן ָדּא.
)מ ְתעָ ְר ִבין( נ ְַח ִתּין
)תּתֵּ ן אֱמֶ ת ְל ַי ֲעקֹב ְבּ ִמ ָדּה י' נ ֹשֵׂ א עָ וֹן(ִ .
ֲשׂ ָיראָ הִ ,
ִתּקּוּנָא ע ִ
שַׂ עְ ֵרי ְתּחוֹת ִדּיקְ נָא .וְ חַ ְפּיָין ִבּגְ רוֹנָא ְתּחוֹת ִדּיקְ נָא.
ִתּקּוּנָא חַ ד סַ ר) ,חֶ סֶ ד ְלאַ ְב ָרהָ ם ְבּ ִמ ָדּה י"א וָפֶ שַׁ ע(ְ .דּלָ א נ ְָפקִ ין נִ ימָ א ִמן
יעוּרא ְשׁ ִלים.
וּמ ְתשַׁ עְ ָרן ְבּ ִשׁ ָ
נִ ימָ אִ ,
אבֹתֵ ינוּ ְבּ ִמ ָדּה י"ב וְ חַ טָּ אָ ה(ְ .דּלָ א תַּ ְליָין
ִתּקּוּנָא ְתּ ֵריסַ ר) ,אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ עְ תָּ לַ ֲ
שַׂ עְ ֵרי עַ ל פּוּמָ א ,וּפוּמָ א ִא ְת ְפּנֵי ִמכָּ ל ִס ְטרוֹי .וְ יָאָ ן שַׂ עְ ֵרי ְסחוֹר ְסחוֹר לֵ יהּ.
)מימֵ י קֶ ֶדם ְבּ ִמ ָדּה י"ג וְ נַקֵּ ה(ְ .דּתַ ְליָין שַׂ עְ ֵרי ִבּ ְתחוֹת
ִתּקּוּנָא ְתּלֵ יסַ רִ ,
בּוּרא.
וּמכָּ אןִ ,בּיקָ ָרא יָאָ הִ ,בּיקָ ָרא שַׁ ִפּ ָיראְ .מחַ ְפּיָין עַ ד טַ ָ
ִדּיקְ נָאִ ,מכָּ אן ִ
פּוּחין
בוּסמָ א ,בַּ ר ִאינּוּן תַּ ִ
לָ א ִא ְת ֲחזֵי )ס''א ְל ִא ְת ֲחזָאָ ה( ִמכָּ ל אַ נְ פֵּ י תַּ קְ רוּבָ א ְדּ ְ
וּמחַ ְזיָין חֵ דוּ ִלזְעֵ יר אַ נְ ִפּין.
שַׁ ִפּ ִירין ִחוּ ִָוריןְ ,דּמַ ְפקִ ין חַ יִּ ין ְלעָ ְלמָ אְ ,
תלֵ יסָ ר ִתּקּוּנִ ין ִאלֵּ ין ,נַגְ ִדּין וְ נ ְָפקִ ין ְתּלֵ יסַ ר מַ בּוּעִ ין ִדּ ְמשַׁ ח ְרבוּת ,וְ נָגְ ִדּין
ִבּ ְ
יחין מֵ הַ הוּא ִמ ְשׁחָ א,
וּמ ִשׁ ִ
ְלכָ ל ִאינּוּן ִדּ ְלתַּ תָּ א .וְ ָנה ֲִרין ְבּהַ הוּא ִמ ְשׁחָ אְ .
ְדּ ִב ְתלֵ יסַ ר ִתּקּוּנִ ין ִאלֵּ יןִ .בּ ְתלֵ יסַ ר ִתּקּוּנִ ין ִאלֵּ ין ִא ְת ְר ִשׁים ִדּיקְ נָא יַקִּ ָירא,
ְס ִתימָ אָ ה ְדּכֹלָּ אְ ,דּעַ ִתּיק ְדּעַ ִתּיקִ יןִ .מ ְתּ ֵרין תַּ פּוּ ִחין שַׁ ִפּ ָירן ְדּאַ נְ פּוֹי ,נְ ִה ִירין
אַ נְ פּוֹי ִדּזְעֵ יר אַ נְ ִפּין ,וְ כָ ל ִחיוָּור )ס''א חֵ יזוּר( וְ שׁוּשָ ן ְדּ ִא ְשתַּ ְכּחָ ן ְלתַ תָּ א ,נְ ִה ִירין
הוֹרא ִדּ ְלעֵ ילָּ אִ .תּקּוּנִ ין ְתּלֵ יסַ ר ִאלֵּ יןִ ,א ְשׁ ְתּכָ חוּ
וּמ ְתלַ ה ֲִטין מֵ הַ הוּא נְ ָ
ִ
וּב ְשׁלֵ ימוּת ִדּיקְ נָא ְבּ ִתקּוּנוֹיִ ,א ְתקְ ֵרי בַּ ר נָשׁ ֶנאֱמָ ןְ .דּכָ ל ְדּחָ מֵ י
ְבּ ִדיקְ נָאִ ,
ימנוּתָ א.
ִדּיקְ נֵיהּ ,תָּ לֵ י בֵּ יהּ ְמהֵ ְ
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תָּ אנָא ִבּ ְצנִ יעוּתָ א ְדּ ִס ְפ ָראְ ,תּלֵ יסַ ר ִתּקּוּנִ ין ִאלֵּ ין ְדּתַ ְליָין ְבּ ִדיקְ נָא יַקִּ ָירא,
ִבּ ְשׁ ִביעָאָ ה ִ
וּמ ְתפַּ ְתּחֵ י ִבּ ְתלֵ יסַ ר תַּ ְרעֵי ְדּ ַרחֲמֵ י.
)מנְּ הוֹן( ִמ ְשׁתַּ ְכּחֵ י ְבּעָ ְלמָ אִ ,
אוֹשׁיט יְ ֵדיהּ ְלאוּמָ אָ הְ ,כּמַ אן ְדּאוֹמֵ י ִבּ ְתלֵ יסַ ר ִתּקּוּנֵי ִדּיקְ נָא .הַ אי
וּמַ אן ְדּ ִ
בַּ א ֲִריְך אַ נְ ִפּיןִ .בּזְעֵ יר אַ נְ ִפּין ְבּכַ מָּ ה .אָ מַ ר ְל ִר ִבּי יִ ְצחָ ק ,קוּם ְבּקִ יּוּמָ ְך ,וְ סַ ְלסֵ ל
ְבּסַ ְל ְסלָ א ְדּ ִתקּוּנָא ְדּמַ ְלכָּ א )ס''א ְבּ ִדיקְ נָא( קַ ִדּישָׁ א הֵ יאַ ְך יִ ְתתַּ קְּ נוּן.
"מי אֵ ל כָּ מוָֹך נ ֹשֵׂ א עָ וֹן" וְ גוֹ'" .יָשׁוּב יְ ַרחֲמֵ נוּ" וְ גוֹ'
קָ ם ִר ִבּי יִ ְצחָ ק פָּ תַ ח וְ אָ מַ ר ִ
ִ
ילין ִא ְתחָ זוּן הָ כָ א,
"תּתֵּ ן אֱמֶ ת ְל ַי ֲעקֹב" )מיכה ז ,יח-כ( וְ גוֹ' .תָּ אנָאְ ,תּלֵ יסַ ר ְמ ִכ ִ
וְ כֻ ְלּהוּ נ ְָפקִ ין ִמ ְתּלֵ יסַ ר מַ בּוּעִ ין ִדּ ְמשַׁ ח ְרבוּת ְדּ ִתיקּוּ ֵני ִדּיקְ נָא קַ ִדּישָׁ א,
עַ ִתּיקָ א ְדּעַ ִתּיקִ יןְ .ט ִמ ָירא ִדּ ְט ִמ ִירין .תָּ נָאִ ,תּקּוּנָא ְדּ ִדיקְ נָא טָ ִמיר וְ סָ ִתים,
טָ ִמיר וְ לָ א טָ ִמיר .סָ ִתים וְ לָ א סָ ִתיםְ .בּ ִתקּוּנוֹי יְ ִדי ַע וְ לָ א יְ ִדי ַע.
ִתּקּוּנָא קַ ְדמָ אָ ה .הָ א ְתּנִ ינַןְ ,דּכָ ל שַׂ ע ֲָרא וְ שַׂ ע ֲָרא וְ כָ ל נִ ימָ א וְ נִ ימָ א לָ א
ימין ְדּ ִדיקְ נָא ְל ִא ְתתַּ קְּ נָאְ ,מ ִתקּוּנָא ִדּ ְשׂעַ ר
ִמ ְת ַדּ ְבּקָ א ְלחֲבֵ ְרתָּ ה .וְ שָׁ אֲרוּ נִ ִ
ֵרישָׁ א.
ימין ְדּ ִדיקְ נָא יַקִּ ָירא
ימין ִדּ ְשׂעַ ר ֵרישָׁ א ,וְ נִ ִ
הָ כָ א ִאית ְל ִא ְסתַּ ְכּלָ אִ ,אי כָּ ל נִ ִ
עִ לָּ אָ הְ ,בּחַ ד נִ ימָ א ִא ְת ְכּלָ לוּ) ,ס''א ְבּחַ ד מַ ְתקְ לָ א ִא ְתקָ לוּ( אַ מַּ אי ִאלֵּ ין
יכין כּוּלֵ י הַ אי,
ימין ְדּ ִדיקְ נָא לָ א א ֲִר ִ
יכין .אַ מַּ אי נִ ִ
יכין ,וְ ִאלֵּ ין לָ א א ֲִר ִ
א ֲִר ִ
ילין
ימין ְשׁקִ ִ
וְ קַ ְשׁיָין .וְ ִאלֵּ ין ְדּ ֵרישָׁ א לָ א קַ ְשׁיָין ,אֶ לָּ א ְשׁעִ יעִ ין? אֶ לָּ א ,כָּ ל נִ ִ
יכין עַ ל כַּ ְת ִפיןְ ,למֵ יגַד ְל ֵרישָׁ א )ד''א ְמ ֵרישָׁ א(
ְדּ ֵרישָׁ א וְ ִדיקְ נָאְ .דּ ֵרישָׁ א א ֲִר ִ
וּבגִּ ינֵי כַּ ְך לָ א הֲווֹ
ִדּזְעֵ יר אַ נְ ִפּין ,מֵ הַ הוּא ְמ ִשׁיכָ א ְדּמוֹחָ אְ ,למוֹחָ א ִדּילֵ יהְּ .
קַ ְשׁיָין .וְ עַ ל ָדּא ִא ְתחָ זוּן ְלמֶ הֱוִ י ְר ִכיכֵ י.
תָּ אנָא ,מַ אי ִדּ ְכ ִתיב "חָ ְכמוֹת בַּ חוּץ תָּ ֹרנָּה" )משלי א ,כ(ְ ,וּלבַ סּוֹף ְכּ ִתיב
"בָּ ְרחוֹבוֹת ִתּתֵּ ן קוֹלָ ה" )משלי אּ ,כ(◌ .הַ אי קְ ָרא לָ או ֵרישֵׁ יהּ סֵ יפֵ יהּ ,וְ לָ או סֵ יפֵ יהּ
ֵרישֵׁ יהּ .אֶ לָּ א חָ ְכמוֹת בַּ חוּץ תָּ ֹרנָּה ,כַּ ד נָגִ יד ִממּוֹחָ א ְס ִתימָ אָ ה ַדּא ֲִריְך
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ימיןְ .כּ ִאלּוּ ִמ ְתחַ ְבּ ָראן ְלבַ רְ ,תּ ֵרין
אַ נְ ִפּיןְ ,למוֹחָ א ִדּזְעֵ יר אַ נְ ִפּיןְ ,בּ ִאינּוּן נִ ִ
מוֹחין ,וְ ִא ְתעָ ִביד חַ ד מוֹחָ אְ ,בּגִ ין ְדּלֵ ית קִ יוּמָ א ְלמוֹחָ א תַּ תָּ אָ ה ,אֶ לָּ א
ִ
ְבּקִ יּוּמָ א ְדּמוֹחָ א עִ לָּ אָ ה .וְ כַ ד ָנגִ יד מֵ הַ אי ְלהַ איְ ,כּ ִתיב ִתתֵּ ן קוֹלָ הּ חַ ד.
ימין ) ְכּ ִאילוּ ִמ ְתחַ ְבּ ָראן ְלבַ ר ְתּ ֵרין
וּבגִ ין ְדּנָגִ יד ִממּוֹחָ א ְלמוֹחָ א ְבּ ִאינּוּן נִ ִ
ְ
ישׁין .מַ אי
ימין( ִאינּוּן לָ א ִא ְשׁ ְתּכָ חוּ קְ ִשׁ ִ
מוֹ ִחין וְ ִא ְתע ֲִביד חַ ד מוֹחָ א ְבּ ִאינּוּן נִ ִ
ישׁין ,לָ א נָגִ יד חָ ְכ ְמתָ א ְלמוֹחָ א ְבּהוֹן.
טַ עְ מָ אִ .משּׁוּם ְדּ ִאי ִא ְשׁתַּ ְכּחוּ קְ ִשׁ ִ
ארי
ְבּגִ ינֵי כַּ ְך ,לֵ ית חָ ְכ ְמתָ א נ ְָפקָ א ִמבַּ ר נָשׁ ְדּ ִאיהוּ קְ ִשׁישָׁ א )ס''א קַ ְשׁיָא( וּמָ ֵ
ְדּרוּגְ זָאִ .דּ ְכ ִתּיב"ִ ,דּ ְב ֵרי חֲכָ ִמים ְבּנַחַ ת נִ ְשׁמָ עִ ים" )קהלת ט ,יז( .וּמֵ הָ כָ א
יפנָא ,מַ אן ְדּשַׂ עְ רוֹי ְדּ ֵרישֵׁ יהּ קְ ִשׁישָׁ ן ,לָ או חָ ְכ ְמתָ א ִמ ְתי ְַשּׁבָ א עִ מֵּ יהּ.
אוֹל ְ
ִ
וְ עַ ל ָדּא ִאינּוּן א ֲִריכֵ יְ ,למֵ יתֵ י תּוֹעַ ְלתָּ א ְלכֹלָּ א .מַ אי ְלכֹלָּ אְ .למֵ יעַ ל עַ ל חוּטָ א
וּבגִ ין ָדּא לָ א תָּ לֵ י שַׂ ע ֲָרא ְדּ ֵרישָׁ א עַ ל
ְדּ ִשׁ ְד ָרהְ ,דּ ִמ ְתשַׁ קְ יָין ִמן מוֹחָ אְ .
אוּדנִ ין לַ אֲחוֹרוֹי ,וְ לָ א תָּ לֵ י
שַׂ ע ֲָרא ְדּ ִדיקְ נָאְ .דּשַׂ ע ֲָרא ְדּ ֵרישָׁ א תָּ לֵ י וְ סָ ִליק עַ ל ְ
עַ ל ִדּיקְ נָאִ ,משּׁוּם ְדּלָ א ִא ְצ ְט ִריְך ְל ִא ְתעָ ְרבָ א ִאלֵּ ין ְבּ ִאלֵּ יןְ .דּכֻ ְלּהוּ ִמ ְתפָּ ְרשָׁ ן
ְבּאָ ְרחַ יְ יהוּ.
תָּ אנָא ,כֻּ ְלּהוּ שַׂ עְ ֵרי בֵּ ין ְדּ ֵרישָׁ א ,בֵּ ין ְדּ ִדיקְ נָא ,כֻּ ְלּהוּ ִחוּ ֵָורי ְכּתַ ְלגָּא.
וְ תָ אנָאִ ,אינְ הוּ ְדּ ִדיקְ נָא קְ ִשׁישָׁ אֵ י כֻּ ְלּהוּ .מַ אי טַ עְ מָ אִ .משּׁוּם ְדּ ִאינּוּן תַּ קִּ יפָ א
יפיןְ ,לאַ ח ֲִסין )נ''א ְלאַ חֲתָ א( ִאינּוּן ְתּלֵ יסַ ר ְמ ִכילָ ן מֵ עַ ִתּיק ְדּעַ ִתּיקִ ין .וְ ֲהנֵי
ְדתַ קִּ ִ
אוּדנוֹי שַׁ ְריָין וְ ֲהנֵי ְמ ִכילָ ן ְס ִתימָ ן ִאינּוּןְ .דּלָ א יִ ְתעָ ְרבוּן
ְמ ִכילָ ן ִמקַּ מֵּ י ְ
אוּדנוֹי שַׁ ְריָן שַׂ עְ ֵרי ִמשּׁוּם
ְבּאַ ח ֲָרנִ ין ְ)דּ ִא ְתח ֲִסינוּ ְלתַ תָּ א ,וְ הָ כֵ י תָּ נֵינָא ִמקַּ מֵּ י ְ
חוֹדיְ יהוּ ִאינוּן ,וְ לָ א ִא ְתעָ ְרבוּ בּאַ ח ֲָרנִ ין(.
ְדּ ִבּ ְלּ ַ
וְ ִאי תֵּ ימָ א ְדּלֵ ית אַ ח ֲָרנִ ין ְכּוָותַ יְ יהוּ? לָ אְ .דּתַ נְ יָאְ ,תּלֵ יסַ ר ְמ ִכילָ ן ְדּ ַר ֲחמֵ י
מֵ עַ ִתּיקָ א קַ ִדּישָׁ א׃ " ִמי אֵ ל כָּ מוָֹך" )א( חַ ד" .נוֹשֵׂ א עָ וֹן" )ב( ְתּ ֵרי" .וְ עוֹבֵ ר עַ ל
חזִיק לָ עַ ד אַ פּוֹ" )ה(
פֶּ שַׁ ע" )ג( ְתּלַ תִ " .ל ְשׁאֵ ִרית ַנחֲלָ תוֹ" )ד( אַ ְרבַּ ע" .ל ֹא הֶ ֱ
יִכבּׂ◌שׁ
חָ מֵ שִׁ " .כּי חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הוּא" )ו( ִשׁית" .יָשׁוּב יְ ַרחֲמֵ נוּ" )ז( ִשׁ ְבעָ הְ " .
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ֲע ֹונֹתֵ ינוּ" )ח( ְתּמַ נְ יָא" .וְ תַ ְשׁ ִליְך ִבּ ְמצוּלוֹת יָם כָּ ל חַ טָּ אתָ ם" )ט( ִתּ ְשׁעָ הִ " .תּתֵּ ן
אֱמֶ ת ְל ַי ֲעקֹב" )י'( עֲשָׂ ָרה" .חֶ סֶ ד ְלאַ ְב ָרהָ ם" )יא( חַ ד סַ ר" .אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ עְ תָּ
ְלקָ בֵ יל ָדּא׃
לַ אֲבוֹתֵ ינוּ" )יב( ְתּ ֵריסַ רִ " .מימֵ י קֶ ֶדם" )יג( ְתּלֵ יסַ ר.
אֵ ל )א(ַ ,רחוּם )ב( ,וְ חַ נּוּן )ג(] ,אֶ ֶרְך )ד( ,אַ פַּ יִ ם )ה( ,וְ ַרב חֶ סֶ ד )ו(ֶ ,ואֱמֶ ת׃ )ז( ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד
)ח( ,לָ אֲלָ ִפים )ט( ,נ ֹשֵׂ א עָ וֹן )י( ,וָפֶ שַׁ ע )יא( ,וְ חַ טָּ אָ ה )יב( ,וְ נַקֵּ ה )יג( [,וְ ִאינּוּן ְלתַ תָּ א.
וְ ִאי תֵּ ימָ א ,מ ֹשֶׁ ה אֵ יְך לָ א אָ מַ ר ִאלֵּ ין עִ לָּ ִאין .אֶ לָּ א ,מ ֹשֶׁ ה לָ א ִא ְצ ְט ִריְך ,אֶ לָּ א
ְלאֲתָ ר ְדּ ִדינָא ִא ְשׁ ְתּכַ ח ,וּבַ אֲתָ ר ְדּ ִדינָא ִא ְשׁ ְתּכַ ח ,לָ א בָּ עֵ י הָ ִכי ְלמֵ ימַ ר.
וּבגִ ינֵי
וּמ ֹשֶׁ ה לָ א אָ מַ ר ,אֶ לָּ א ְבּעִ ָידנָא ְדּיִ ְשׂ ָראֵ ל חָ אבוּ ,וְ ִדינָא ֲהוָה תַּ ְליָיאְ ,
אתָ ר ְדּ ִדינָא ִא ְשׁ ְתּכַ ח .אֲבָ ל ְבּהַ אי אֲתָ ר,
כַּ ְך לָ א אָ מַ ר מ ֹשֶׁ ה ,אֶ לָּ א בַּ ֲ
יוֹמין ְמסַ ֵדּר נְ ִביאָ ה.
דוּרא ִדּ ְשׁבָ חָ א ְדּעַ ִתּיק ִ
ִס ָ
יפין,
וְ ִאינּוּן ְתּלֵ יסָ ר ִתּקּוּנִ ין ְדּ ִדיקְ נָא עִ לָּ אָ ה קַ ִדישָׁ אְ ,ט ִמ ָירא ִדּ ְט ִמ ִירין ,תַּ קִּ ִ
ְלתַּ ְב ָרא ְוּלאַ ְכ ְפּיָיא כָּ ל גִּ ז ְֵרי ִדּינִ ין .מַ אן חָ מֵ י ִדּיקְ נָא עִ לָּ אָ ה קַ ִדּישָׁ אְ ,ט ִמ ָירא
ישׁין,
וּבגִ ין כָּ ְך ,כָּ ל שַׂ עֲרוֹי קְ ִשׁ ִ
ִדּ ְט ִמי ִרין ְדּלָ א אַ ְכ ִסיף )ס''א ִא ְתכַּ סֵּ י( ִמנֵּיהְּ .
יפין ְבּ ִתקּוּנוֹי.
וְ תַ קִ ִ
וְ ִאי תֵּ ימָ אִ ,אי הָ ִכי הָ א שַׂ עְ ֵרי ִדּ ְלתַ תָּ אִ ,אינּוּן אוּכָ מֵ י ,אֲמַ אי לָ א הֲווֹ ָדּא
ְכּ ָדּאְ .דּתַ נְ יָא ְכּ ִתיב" ,קְ וֻצּוֹתָ יו תַּ ְלתַּ ִלּים ְשׁחֹרוֹת כָּ ֵ
עוֹרב" )שיר השירים ה ,יא(.
"וּשׂעַ ר ֵראשֵׁ הּ כַּ עֲמַ ר נְ קֵ א" )דניאל ז ,ט( .לָ א קַ ְשׁיָא ,הָ א ְבּ ִדיקְ נָא עִ לָּ אָ ה,
וּכ ִתיבְ ,
ְ
אוֹריְ יתָ א ְליִ ְשׂ ָראֵ ל,
ַ
יהיבַ ת
הָ א ְבּ ִדיקְ נָא תַּ תָּ אָ ה .וְ עַ ל ָדּא ,כַּ ד ִא ְתיְ ִ
חוֹרה עַ ל גַּבֵּ י אֵ שׁ ְלבָ נָה.
יהיבַ ת ְבּאֵ שׁ ְשׁ ָ
ִא ְתיְ ִ
וְ עִ קָּ ָרא ְדּ ִמלָּ ה ִמשּׁוּם ְדּהָ נֵי שַׂ עְ ֵרי ִממּוֹחָ א ִא ְשׁ ְתּכָ חוְּ ,ל ִא ְתמַ ְשּׁכָ א ְלמוֹחָ א
ִדּ ְלתַ תָּ א ,וְ ִאינּוּן ְלעֵ ילָּ א ִמן ִדּיקְ נָאִ ,דּיקְ נָא ִבּ ְלחוֹדוֹי הוּא ,וְ כָ ל ִתּקּוּנוֹי
חוֹדיְ יהוּ.
חוֹדיהוֹן ִא ְשׁ ְתּכָ חוִּ ,דּיקְ נָא ִבּ ְלחוֹדוֹי .וְ שַׁ עְ ֵרי ִבּ ְל ַ
ִבּ ְל ֵ
ארי מֵ ֵרישָׁ א ְדּשַׂ ע ֲֵרי ְדּ ֵרישָׁ א .וְ תָ אנָא ,כָּ ל
ִתּקּוּנָא קַ ְדמָ אָ הִ ,תּקּוּנָא ְדּשָׁ ֵ
ִתּקּוּנֵי ִדּיקְ נָא לָ א ִא ְשׁ ְתּכַ ח אֶ לָּ א ) ִממוֹחָ א ְדּ ִליבָּ א( ִממּוֹחָ א ְדּ ֵרישָׁ א,
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)ס''א ִמ ִתּקּוּנֵי ְדּ ֵרישָׁ א( וְ הָ כָ א לָ א פָּ ִרישׁ הָ ִכיְ ,דּהָ א לָ א ֲה ֵוי .אֶ לָּ א ִתּקּוּנָא ָדּא,
תּכַ ח) ...חסר כאן(
ְדּנ ִָחית ִמן ֵרישָׁ א ְדּשַׂ עְ ֵרי ְדּ ֵרישָׁ א ,הָ ִכי ִא ְשׁ ְ
ימין )
מוֹדע כָּ ל מַ ה ַדּהָ ֵוי ְבּ ֵרישָׁ אְ ,דּאֶ לֶ ף עָ ְל ִמין ְדּחַ ִתּ ִ
וּמֵ הַ אי ִדּיקְ נָא ִא ְשׁ ְתּ ַ
ימין( ְבּעִ זְקָ א ְדּ ַד ְכיָא .עִ זְקָ אְ ,דּכָ ִליל כָּ ל עִ זְקִ ין.
אֶ לֶ ף עָ ְל ִמין ח ֲִתּ ִ

ס''א

אוּדנוֹי ,לָ א ֲה ֵוי א ֲִריכָ א .וְ לָ א ִא ְת ְדּבַ ק
אוֹרכָּ א ְדּכָ ל שַׂ ע ֲָראְ ,דּנ ִָחית ִמקַּ מֵּ י ְ
ְ
שּׁכָ ן )ס''א
ָדּא ְבּ ָדא ,וְ לָ א )ס''א ְדּכֹלָּ א( נ ְַח ִתּין ִאלֵּ ין שַׂ ע ֲִריןִ ,מכַּ ד נַגְ ִדּין ִא ְתמַ ְ
אֶ לָּ א ִמכַּ ד ַנ ְח ִתּין ִאלֵּ ין שַׂ ע ֲִרין נַגְ ִדּין וְ ִא ְתמַ ְשּׁכָ ן( וְ תַ ְליָין.
וְ שֵׁ ירוּתָ א ְדּ ִתקּוּנָא קַ ְדמָ אָ הְ ,תּלָ ִתין וְ חַ ד קוֹצֵ י ְשׁקִ ילָ ןִ ,א ְתמַ ְשּׁכָ ן עַ ד ֵרישָׁ א
ימין ִא ְשׁתַּ ְכּחָ ן ְבּכָ ל קוֹצָ א וְ קוֹצָ א.
וּתלַ ת ְמאָ ה וְ ִת ְשׁעִ ין נִ ִ
ְדּפוּמָ אְ ,
יפין ְלאַ ְכ ְפּ ָייא ְלתַ תָּ א,
ילין ַדּהֲווּ ְבּ ִתקּוּנָא קַ ְדמָ אָ ה ,תַּ קִּ ִ
ְתּלָ ִתין וְ חַ ד קוֹצֵ י ְשׁקִ ִ
וּבכָ ל קוֹצָ א וְ קוֹצָ אִ ,מ ְתפָּ ְר ִשׁין ְתּלָ ִתין
חוּשׁבָּ ן אֵ ''ל .מַ הוּ אֵ ''ל? תַּ קִּ יף ,יָכוֹלְ .
ְכּ ְ
וְ חַ ד עָ ְל ִמין ,תַּ קִּ ִ
יפין שָׁ ְל ִטיןְ ,ל ִא ְתעָ יְ ינָא )ס''א ְל ִא ְתפַּ ְשׁטָ א( ) ְלאַ ְכ ְפּיָא(,
וְ ִא ְתפָּ ְשׁטוּ ל''א ְבּהַ אי ְסטָ ר ,וְ ל ֹ''א ְבּהַ אי ְסטָ ר .וְ כָ ל עָ ְלמָ א וְ עָ ְלמָ א ִמנֵּיהּ -
יפין ְלעִ דּוּנָא ַרבָּ א ,וְ כֹלָּ א סָ ִתים ְבּ ֵרישָׁ א
ִמ ְתפָּ ַרשׁ ְלאֶ לֶ ף עָ ְל ִמין ִדּ ְכ ִס ִ
וּכ ִלילָ ן ְבּהַ אי אֵ ''ל .וְ עִ ם כָּ ל ָדא ,הַ אי אֵ ''ל
ְדּ ִדיקְ נָאְ ,דּכָ ִליל תַּ קִּ יפָ אְ ,
ִא ְתכַּ ְפיָיא ְל ַרחֲמֵ י ְדּ ַרחֲמֵ י ְדּעַ ִתּיק ִ
יוֹמין) ,אתבסם( וְ ִא ְת ְכּלַ ל וְ ִא ְתפַּ שַּׁ ט בֵּ יהּ.
אֲמַ אי עַ ד פּוּמָ א? ִמשּׁוּם ִדּ ְכ ִתּיב"ִ ,דּינָא יְ ִתב וְ ִס ְפ ִרין" )דניאל ז ,י( וְ גוֹ' .מַ אי ִדּינָא
יְ ִתיב .יְ ִתיב ְלאַ ְת ֵריהּ ְדּלָ א שַׁ ְלטָ א .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב" ,פֶּ לֶ א יוֹעֵ ץ אֵ "ל
גִּ בּוֹר" )ישעיהו ט ,ה( ,אֵ ל ְדּהוּא גִּ בּוֹר ,וְ ִא ְת ְבּסָ ם ְבּ ִדיּוּקְ נָא )ס''א ְבּ ִדיקְ נָא( קַ ִדּישָׁ א
יוֹמין ִא ְתּמַ ר,
"מי אֵ "ל כָּ מוָֹך" )מיכה ז ,יח( ְבּעַ ִתּיק ִ
יוֹמין .וְ ָרזָא ִדּ ְכ ִתּיבִ ,
ְדּעַ ִתּיק ִ
ְבּ ִתקּוּנָא קַ ְדמָ אָ ה ְדּ ִדיקְ נָא קַ ִדּישָׁ א עִ לָּ אָ ה.
עָ ְלמָ א קַ ְדמָ אָ הְ ,דּנ ִָפיק ְמ ִתּקוּנָא קַ ְדמָ אָ ה ,שַׁ ִלּיט וְ נ ִָחית וְ סָ ִליק ְלאֶ לֶ ף אַ ְל ִפין
וּמנֵּיהּ ִמ ְתאַ ח ֲִדיןְ ,בּקִ ְסטָ א ְבּעִ זְקָ א ַרבָּ א.
יסיןִ .
ארי ְתּ ִר ִ
וְ ִרבּוֹא ִר ְבבָ ן מָ ֵ
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עָ ְלמָ א ִתּנְ יָינָאְ .דּנ ִָפיק מֵ הַ אי ִתּקּוּנָא .שַׁ ִלּיט וְ ָנ ִפיק ,וְ נ ִָחית וְ סָ ִליקְ ,ל ִשׁ ְבעָ ה
קוּדלָ א
וּמ ְתאַ ֲח ָדן ִמנֵּיהּ ְלאַ ְכ ְפּיָיא ְבּ ְ
ארי ִדּיבָ בָ אִ .
וְ חַ ְמ ִשׁין אֶ לֶ ף ַדּ ְרגִּ ין מָ ֵ
ְבּ ִחיוּ ָָרא )ס''א ְבּ ִחיז ְָרא(.
עָ ְלמָ א ְתּ ִליתָ אָ הְ .דּנ ִָפיק מֵ הַ אי ִתּקּוּנָא שַׁ ִלּיט וְ נ ִָחית ,וְ סָ ִליק לצ''ו אַ ְל ִפין
בוּסי ָנא
קוּס ִט ָירא )ס''א ְכּ ִ
בוּסיטָ א ְל ְ
וּמ ְתאַ ח ֲָדן ִמנֵּיהּ ְכּ ִ
ארי ִדּילָ לָ הִ ,
מָ ֵ
וּמ ְתבַּ ְסּמָ ן ִבּ ְמ ִר ָירא ְדּ ִד ְמעִ ין,
ְלקוּ ְס ָרא( ,וּמֵ הַ אי ִתּקּוּנָא ִמ ְתכַּ ְפיָין כֻּ ְלּהוִּ ,
ְדּ ִמ ְתבַּ ְסּ ִמין ְבּיַמָּ א ַרבָּ א.
מַ אן חָ מֵ י ִתּקּוּנָא ָדא ְדּ ִדיקְ נָא קַ ִדּישָׁ א עִ לָּ אָ ה יַקִּ ָיראְ ,דּלָ א אַ ְכ ִסיף ִמנֵּיהּ.
קוֹצין ְדּשַׂ עְ ֵרי ְדּתַּ ְליָין מֵ הַ אי סָ בָ א.
מַ אן חָ מֵ י ְט ִמירוּתָ א )ס''א ַיקִּ ירוּתָ א( ְדּ ִ
יט ָרא ְדּעִ ְט ִרין ,עִ ְט ִרין ְדּכָ ל עִ ְט ִרין .עִ ְט ִרין ְדּלָ א ִא ְתכָּ לָ לוּ ְבּעִ ְט ִרין.
יְ ִתיב ְבּעִ ְ
וּבגִ ין
עִ ְט ִרין ְדּלָ א ִכּ ְשׁאַ ר עִ ְט ִרין .עִ ְט ִריןְ ,דּעִ ְט ִרין ִדּ ְלתַּ תָּ א ִמ ְתאַ ח ֲָדן ִמנְּ הוֹןְ .
כָּ ְך ,הָ נֵי ִתּקּוּנִ יןִ ,אינּוּן ִתּקּוּנִ ין ִדּ ְלתַּ תָּ א ִמנְּ הוֹן ִמ ְתאַ ח ֲִדין.
ִתּקּוּנֵי ְדּ ִא ְת ְתּקַ ןְ ,דּ ִא ְצ ְט ִריְך ְל ִא ְתבָּ ְרכָ א מַ אן ְדּבָ עֵ י ְבּ ָרכָ הְ .דּכָ ל ִתּקּוּנִ ין
ְדּ ִא ְת ְתּקַ ןְ ,בּקָ ְבלֵ הוֹן ִבּ ְרכָ אן ִמ ְשׁתַּ ְכּ ִחין ) ְלקִ ְבלֵ יהוֹן( וְ ִא ְתעָ ִביד מַ ה
ְדּ ִא ְתעָ ִביד .כֹּלָּ א כָּ ִליל ְבּהָ נֵי ִתּקּוּנִ ין .כֹּלָּ א זַקְ פָ ן ְלקִ ְבלֵ י ִתּקּוּנִ ין ְדּמַ ְלכָּ א
תַּ קִּ יפָ א ,עַ ִתּיקָ א ְס ִתימָ א ְדּ ֹכלָּ א .וְ כֻ ְלּהוּ ִא ְתבַּ ְסּמָ ן ִמ ִתּקּוּנִ ין ִאלֵּ ין ְ)דּמַ ְלכָּ א
עַ ִתּיקָ א(.
ישין לָ א ִא ְת ְתּקַּ ן ְבּ ִאלֵּ ין ִתּקּוּנִ ין,
תָּ אנָאִ .אי עַ ִתּיק ְדּעַ ִתּיקִ ין קַ ִדּישָׁ א ְדּקַ ִדּ ִ
לָ א ִא ְשׁ ְתּכָ חוּ עִ לָּ ִאין וְ תַ תָּ ִאין .וְ כֹלָּ א ֲה ֵוי ְכּלָ א ֲה ֵוי .וְ תַ נְ ָיא ,עַ ד כַּ מָ ה ז ְִה ִירין
ִאלֵּ ין )ס''א ִא ְתתַּ קַּ ן ְבּ ִאלֵּ ין ל''ג( ִתּקּוּנֵי ְדּ ִדיקְ נָא .עַ ד ְתּלֵ יסַ ר ִ)דּ ְלתַ תָּ א( ,וְ כָ ל
חוּשׁבָּ נָא
ז ְִמנָא ִדּ ְתלֵ יסָ ר ִאלֵּ ין ִמ ְשׁתַּ ְכּ ִחין ,ז ְִה ִירין ִאלֵּ ין ִדּ ְלתַ תָּ א .וְ כֹלָּ א ְבּ ְ
ְדּ ִאלֵּ ין ְתּלֵ יסַ רִ ,א ְשׁ ְתּכַ ח ִדּיקְ נָא ְדּמַ ְלכָּ א עַ ִתּיקָ א יַקִּ ָירא ִמכֹּלָּ א .כֹּלָּ א ְבּחַ ד
ִאיהוּ ְט ִמי ָרא וְ ַיקִּ ָירא.
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אוֹריְ יתָ א )
וּט ִמ ָירא ִמכֹּלָּ א ,לָ א ִא ְדכַּ ר בֵּ יהּ ְבּאַ תָ ר ְדּ ַ
וּבגִ ין ְדּ ִאיהוּ יַקִּ ָירא ְ
ְ
אוֹריְ יתָ א( ,וְ לָ א ִא ְתג ְַליָיא .וּמַ ה ִדּיקְ נָא ִא ְתג ְַל ָייא? ִדּיקְ נָא
לָ א ִא ְדכַּ ר ְבּ ָ
ְדּכָ ֲה ָנא ַרבָּ א עִ לָּ אָ ה .וּמֵ הַ אי ִדּיקְ נָא ָנ ִחית ְל ִדיקְ ָנא ְדּכָ ֲה ָנא ַרבָּ א ִדּ ְלתַּ תָּ א.
)מַ אי ִדּיקְ נָא ְדּכָ ֲהנָא ַרבָּ א( ִדּיקְ נָא ְדּכָ ֲה ָנא ַרבָּ א ִבּ ְתמַ נְ יָא ִתּקּוּנִ ין ִא ְתתָּ קַּ ן.
וּבגִ ין כַּ ְךְ ,תּמַ נְ יָא ִתּקּוּנִ ין ְלכָ ֲה ָנא ַרבָּ א ,כַּ ד ִמ ְשׁחָ א נ ִָחית עַ ל ִדּקְ נֵיהּ ,ה ֲָדא
ְ
הוּא ִד ְכ ִתיב" ,כַּ שֶּׁ מֶ ן הַ טּוֹב עַ ל הָ ר ֹאשׁ י ֵֹרד עַ ל הַ זָּקָ ן" )תהלים קלג ,ב( וְ גוֹ'.
ס''א

ומנָא לָ ן? ִדּ ְכ ִתּיב" ,שֶׁ בֶ ת אַ ִחים גַּם יָחַ ד" )תהלים קלג ,א( .גַּם ְל ַרבּוֹת כֹּהֵ ן גָּדוֹל
ְ
ִדּ ְלתַּ תָּ אְ .דּכָ ל ז ְִמנָא ְדּכָ ֲה ָנא ַרבָּ א ִדּ ְלתַּ תָּ א ְמשַׁ מֵּ שׁ ִבּ ְכהוּנָא ַרבָּ אִ ,כּ ְביָכוֹל
כֹּהֵ ן גָּדוֹל ִדּ ְלעֵ ילָּ א ְמשַׁ מֵּ שׁ ִבּ ְכהוּנָא ַרבָּ א.
ָדּא ִתּקּוּנָא חַ דְ ,דּ ִדיקְ נָא ְדּעַ ִתּיקָ א ְס ִתימָ א ְדּכֹלָּ א .אָ מַ ר לֵ יהּ ִר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן,
יָאוּת אַ נְ ְתּ ִר ִבּי יִ ְצחָ קְ ,למֵ חֱמֵ י ְבּיָקִ ָירא ְדּ ִתקּוּנֵי ְדּ ִדיקְ נָא ,וּ ְסבַ ר אַ פֵּ י ְדּעַ ִתּיק
יוֹמין עַ ִתּיקָ א ְדּעַ ִתּיקִ ין .זַכָּ אָ ה חוּלָ קָ ְך ,וְ זַכָּ אָ ה חוּלָ קִ י עִ ְמּכוֹן ְבּעָ ְלמָ א ְדּאָ תֵ י׃
ִ
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

פָּ תַ ח וְ אָ מַ ר הָ א הָ שַׁ תָּ א ִא ְצ ְט ִריְך הָ כָ א ְלאַ ְתקָ נָא ִתּיקּוּנָא ְדּ ִדיקְ נָא עִ לָּ אָ ה
יבתָ א,
ארי ְמ ִת ְ
יַקִּ ָירא ְדּכָ ל יָקִּ ִירין ְדּבַ הּ תַּ ְליָין כָּ ל ָרזִין ְדּעָ ְלמָ א .קוּמוּ מָ ֵ
ִאז ְְדּמָ נוּ ְלאַ ְתקָ נָא ִתּיקּוּנָא עִ לָּ אָ ה ָדּא ִכּ ְדקָ א יָאוּתִ .דּיקְ ָנא עִ לָּ אָ ה יַקִּ ָירא
ְדּ ִמינַּהּ ִמ ְתכַּ ְספָ ן כֹּלָּ א וְ לַ קָּ מָ ה ִמתָּ ְב ָרן כָּ ל ִס ְט ִרין ְמסָ א ֲִבין ִתּיקּוּנָא ְדּ ִדיקְ נָא
יַקִּ ָירא ָדּאִ ,בּ ְתלֵ יסָ ר ִתּיקּוּנִ ין עִ לָּ ִאין ִא ְתתַּ קַּ ןְ ,דּהָ כָ א תַּ ְליָא כָּ ל יַקִּ ירוֹ עִ לָּ אָ ה,
הרֹן" )תהלים קלג ,ב(
ְדּ ִא ְתּמַ ר בֵּ יהּ "כַּ שֶּׁ מֶ ן הַ טּוֹב עַ ל הָ ר ֹאשׁ י ֵֹרד עַ ל הַ זָּקָ ן זְקַ ן אַ ֲ
וְ כוּ'ְ .דּהָ א הָ כֵ י ִא ְתגּ ְַלגַּל נְ ִהירוּ מַ ְד ְרגָא ְל ַד ְרגָּאְ .בּד' קַ ְדמָ ִאין ְבּקַ ְד ִמיתָ א.
ִמתַּ מָּ ן ְבּח' אָ ח ֲָרנִ ין .וְ ָרזָא ָדּא "הַ זָּקָ ן זְקַ ן אַ ֲהרֹן"ִ .מתַּ מָּ ן ְלהַ הוּא מַ זָּלָ א תַּ תָּ אָ ה
יּוֹרד עַ ל ִפּי ִמדּוֹתָ יו.
ְדּכָ ִליל כֻּ ְלהוֹ כַּ ח ֲָדא ,וְ ָדא שֶׁ ֵ
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תָּ א ֲחזֵי ,הָ כֵ י ִדּיקְ נָא ָדּא ִבּ ְתלֵ יסָ ר ִא ְתתַּ קַּ ןְ ,בּ ָרזָא ִדּ ְתלַ ת הויי"ן וְ חַ ד ְדּכָ ִליל
ידּוּרא עִ לָּ אָ ה ו ַַדּאי .ד' נ ְָפקִ ין ְבּקַ ְד ִמיתָ א מֵ ָרזָא ְדּהוי"ה ח ֲָדא.
לוֹןְ ,בּ ָרזָא ְדּ ִס ָ
ִמתַּ מָּ ן ְתּ ֵרין אָ ח ֲָרנִ ין נ ְָפקִ ין וְ ִאינּוּן ְתּמָ נְ יָאְ .לבָ תַ ר חַ ד ְכּלָ לָ א ְדּכֹלָּ א ,וְ ָדא
וּמתַּ מָּ ן ְלתַ תָּ א ִא ְתפָּ ְרשָׁ ן כֹּלָּ א ִכּ ְדקָ א יָאוּת:
ְתּלֵ יסַ רִ .
אוּדנִ ין[ מֵ הַ אי וּמֵ הַ אי
]פּ ְתחָ א ְדּ ְ
ִתּיקּוּנָא קַ ְדמָ אָ ה שַׁ ְריָין שַׂ ע ֲֵרי נ ְָפקִ ין ְתּחוֹת ִ
ִס ְט ָרא.
ִתּיקּוּנָא ִתּנְ ָינָא סָ ח ֲָרן שַׂ ע ֲֵרי עַ ל פּוּמָ א מֵ ֵרישָׁ א ח ֲָדא ְל ֵרישָׁ א ח ֲָדא.
ִתּיקּוּנָא ְת ִליתָ אָ ה ִא ְתפַּ ְסּקָ ן שַׂ ע ֲֵרי ְתּחוֹת חוֹטָ מָ א עַ ד פּוּמָ א.
ִתּיקּוּנָא ְר ִביעָ אָ ה סָ ח ֲָרן שַׂ ע ֲֵרי ְתּחוֹת פּוּמָ א מֵ ֵרישָׁ א ח ֲָדא ְל ֵרישָׁ א ח ֲָדא:
ִתּיקּוּנָא ח ֲִמישָׁ אָ ה ִא ְתפַּ ְסּקָ ן שַׂ ע ֲֵרי ְתּחוֹת ]פּוּמָ א[ לָ קֳ בֵ ל הַ הוּא אָ ְרחָ א
אַ ח ֲִרינָא ְדּ ִא ְתּמַ ר.
ִתּיקּוּנָא ְשׁ ִתיתָ אָ ה סָ ְלקִ ין שַׂ ע ֲֵרי וְ חַ ְפיָין עַ ל אַ נְ ִפּין הָ כָ א וְ הָ כָ א ִכּ ְדקָ א ָיאוּת.
פּוּחין.
ִתּיקּוּנָא ְשׁ ִביעָ אָ ה ִא ְתפַּ ְסּקָ ן שַׂ ע ֲֵרי וְ ִא ְתחַ ְזיָין ְתּ ֵרין תַּ ִ
בּוּרא ְדּ ִלבָּ א.
ִתּיקּוּנָא ְתּ ִמינָאָ ה נ ְַחתָּ ן שַׂ ע ֲֵרי ְבּ ִשׁקוּלָ א ח ֲָדא עַ ד טַ ָ
ִתּיקּוּנָא ְתּ ִשּׁיעֲאָ ה נ ְָפקִ ין שַׂ ע ֲֵרי בֵּ ין ִאינוּן עִ לָ אֵ י ְלתַ תָּ אֵ י ְבּ ִשׁקוּלָ א ח ֲָדא.
ֲשׂ ָיראָ ה נ ְָפקִ ין שַׂ ע ֲֵרי ְדּחַ ְפיָין ְתּחוֹת גְּ רוֹנָא.
ִתּיקּוּנָא ע ִ
ִתּיקּוּנָא חַ ְדסַ ר שַׂ ע ֲֵרי כֻּ ְלהוֹ תַּ ְליָין ְבּ ִשׁקוּלָ א ח ֲָדא וְ לָ א נ ְָפקִ ין ָדּא ִמן ָדּא.
ִתּיקּוּנָא ְתּ ֵריסַ ר פּוּמָ א ִא ְתפַּ נֵּי ִמכָּ ל ִס ְט ִרין ְדּ ִא ְתפַּ ְסּקָ ן שַׂ ע ֲֵרי סַ ח ֲָרנֵיהּ.
בּוּרא:
ִתּיקּוּנָא ְתּלֵ יסַ ר ִאלֵּ ין שַׂ ע ֲֵרי ְדּנ ְָח ִתין ְלתַ תָּ א ְבּ ִשׁקוּלָ א עַ ד טַ ָ
תָּ א ֲחזֵיִ ,דּיקְ נָא יַקִּ ָירא ָדּא ו ַַדּאי כָּ ל נְ ִהירוּ וְ כָ ל ִבּ ְרכָ אָ ן ִמינַּהּ תַּ ְליָין וְ נ ְָפקִ ין
ידוּרא ְשׁ ִלים:
ְבּ ִס ָ
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יפין נ ְָפקִ ין
קוֹצין תַ קִּ ִ
"מי אֵ ל כָּ מוָֹך" )מיכה ז ,יח( .ל"א ִ
ִתּיקּוּנָא קַ ְדמָ אָ ה אֵ לִ .
ילין ְלעֵ ילָ א ְלגוֹ ,וְ לָ א
ימין ְלאַ עֲלָ אָ ה ִמ ִ
אוּדנִ יןְ .דּאוּ ְדנִ ין קָ יְ ִ
ִמ ְתּחוּת ִפּ ְתחָ א ְדּ ְ
מוֹדעָ ן .אֲבָ ל ִממַּ אי ִדּ ְס ִליק ְלעֵ ילָ א נ ִָחית ְלבָ תַ ר ְלתַ תָּ א .וְ כֹלָּ א
ִא ְשׁ ְתּ ְ
ִא ְתתַּ קַּ ן ְבּ ִתיקּוּנָא ְשׁ ִלים:
ימין תָּ מָ ן וְ הָ א ִא ְתּמַ רִ ,דּ ְבהוּ ִמ ְשׁתָּ ְרשָׁ ן
ִתּיקּוּנָא קַ ְדמָ אָ ה ָדּא ְתּלָ ת אֵ ל קָ יְ ִ
ילין ְדּעָ ְלמָ א ִמגּוֹ ְבּ ִרירוֹ
ְתּלָ ת עָ ְל ִמין .אֲבָ ל הָ כָ א ָרזָא עִ לָּ אָ הְ .דּהָ א כֻּ ְלהוֹ ִמ ִ
וּכלָ לָ א ְדּכֹלָּ א ְתּלָ ת ִאינוּן ,בֶּ לַ ע יוֹבָ ב חוּשָׁ ם.
ְדּמַ ְלכֵ י קַ ְדמָ אֵ י נָפַ ק ו ַַדּאיְ .
ְדּהָ א שָׁ אַ ר לָ א ִאתַּ ְתקְ נוּ .וּמַ אי ְדּנ ִָפיק ִמתַּ מָּ ן ,כֹּלָּ א ִא ְת ְכּ ִליל הָ כָ א בָּ אֵ ִלין
ְתּלָ ת ,וְ לָ א סָ ְלקִ ין ִבּ ְשׁמָ א אַ ח ֲָרא ,אֶ לָּ א ְבּהוּ ְכּ ִלילָ ן ו ַַדּאי .וּ ְבז ְִמנָא ְדּשָׁ ֵרי
נְ ִהירוּ ְלנ ְָפקָ אְ ,כּ ֵדין כֹּלָּ א ִבּ ְתלָ ת ִאלֵּ ין ִא ְת ְכּ ִלילְ ,דּ ִאינוּן ְכּלָ לָ א ְדּכֹלָּ א ִדּ ְלגַו
וְ ִד ְלבַ ר .וְ ִס ְט ִרין אָ ח ֲָרנִ ין ִא ְתכַּ ְפיָין ְתּחוֹתַ יְ יהוּ ְלמֵ יקָ ם ִבּ ְתחוּמַ יְ הוּ ְלתַ תָּ א,
וְ כֹלָּ א ִא ְתתַּ קַּ ן ְבּ ִתיקּוּ ָנא ְשׁ ִלים:
תָּ א ֲחזֵי ,מַ ה בֵּ ין שַׂ ע ֲֵרי ְדּ ֵרישָׁ א ְלשַׂ ע ֲֵרי ְדּ ִדיקְ נָא? אֶ לָּ א ִאלֵּ ין קַ ְשׁיָין וְ ִאלֵּ ין
ימין ְלתַ ְב ָרא ְמסָ א ֲִבין ִמקַּ מַּ יְ יהוּ ,מַ ה ְדּלָ או הָ כֵ י ִאינוּן
יכיןְ .דּהָ א ִאלֵּ ין קָ יְ ִ
ַר ִכּ ִ
ימין ְלאַ ְמ ְשׁכָ א נְ ִהירוּ ְדּחָ ְכ ְמתָ א ְלגַבֵּ י
אָ ח ֲָרנִ ין .וְ ָרזָא ָדּא שַׂ ע ֲֵרי ְדּ ֵרישָׁ א קָ יְ ִ
ימין ְלנ ְַחתָּ א
אבָ ל ְשׂע ֲִרין ְדּ ִדיקְ נָא ִאינוּן קָ יְ ִ
מָ אן ְדּ ִא ְת ֲחזֵי ְלאַ ְתקָ נָא לֵ יהֲּ .
ימין
וּמזוֹנָא ְדּכֹלָּ אְ .בּגִ ין כָּ ְך הָ כָ א ִא ְצ ְט ִריְך ְלאַ ְתקְ פָ א .וְ ִאלֵּ ין קָ יְ ִ
נְ ִהירוּ ְ
ְלאַ ְכ ְפּ ָיא ְלכָ ל ִאינוּן ְמסָ א ֲִבין ו ַַדּאי .וְ כֻ ְלהוֹ שַׂ ע ֲֵרי ִמגּוֹ מוֹחָ א נ ְָפקִ ין ִמ ְבּ ִרירוּ
וּבהוּ ָר ִהיט נְ ִהירוּ ְדּמוֹחָ א ִמ ְלּגַו .תָּ א ֲחזֵיְ ,בּשַׁ עְ תָּ א
ְדּ ִא ְת ְבּ ִריר תָּ מָ ןְ ,
הוֹרא ְדּאֵ ִלין נ ִָחית ְלתַ תָּ א ,כֹּלָּ א ְלתַ תָּ א נָמֵ י ִא ְתתַּ קַּ ן .וְ ָרזָא ָדּא ְלתַ תָּ א
ִדּנְ ָ
לָ או ִאינוּן אֶ לָּ א ט' ִתּיקּוּנִ ין .וְ כַ ד ַנה ֲָרן ַדּ ְרגִּ ין ְבּ ִתיקּוּנָא ִא ְתע ֲִבידוּ י"ג ,וְ י"ג
ארי
ִאלֵּ ין ַנה ֲָרן ְבּהוְּ .כּ ֵדין קָ יְ ימָ א כֹּלָּ א ְבּ ִתיקּוּנָא ְשׁ ִלים וְ ִדינָא ִא ְת ְבּסַ ם וּמָ ֵ
ִדּינָא ִמ ְתעַ ְבּ ָרןְ .בּגִ ין כָּ ְך ְבּז ְִמנָא ְדּ ִא ְתגּ ְַלּיָן ,כֻּ ְלהוֹ ִס ְט ִרין ְמסָ א ֲִבין ִמתָּ ְב ָרן,
וְ לֵ ית ְדּי ִָכיל ְלמֵ יקָ ם קָ מַ יְ יהוּ.
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ְּת ִפ ּ ָלה )שפז( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "אֵ ל"

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! ה ֲֵרי עַ ל הָ אֱלָ הוּת שֶׁ ְלָּך אָ נוּ ְמעִ ִידים שֶׁ אַ תָּ ה
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

אֱֹלהֵ י הָ אֱֹל ִהים ַואֲדוֹנֵי הָ אֲדוֹנִ ים )דברים י ,יז( ,וּבָ אוֹר שֶׁ ְלָּך בָּ ָראתָ כָּ ל הָ עוֹלָ מוֹת
עֶ ְליוֹנִ ים וְ תַ ְחתּוֹנִ ים שֶׁ ֶנּאֱמַ ר ְבָּך "רוֹקַ ע הָ אָ ֶרץ מֵ ִא ִתּי" )ישעיהו מד ,כד( ,וְ כֵ ן אָ נוּ
"שׁמַ ע ְ
ְמעִ ִידים ְבּכָ ל יוֹם ְ
יִשׂ ָראֵ ל יְ ֹה ָול ײ אֱֹלהֵ ינוּ ײ יְ ֹה ָול
ײ אֶ חָ ד"ְ ,ל ִהוּ ַָדע שֶׁ שֵּׁ ם הַ קָּ דוֹשׁ שֶׁ ְלָּך ְמפַ שֵּׁ ט אֶ ת אֱלָ הוּתוֹ ְבּכָ ל
וּמשָׁ ם י ְָצאוּ כָּ ל הַ ְבּ ִריּוֹת ,וּבָ הֶ ם הֵ ם ִמ ְת ַנהֲגִ ים וְ כֵ ן
הַ מַּ ְד ֵרגוֹת הָ עֶ ְליוֹנוֹתִ ,
ֶנאֱמַ ר "וְ אַ תֶּ ם עֵ ַדי נְ אֻ ם יְ ֹה ָול ײ ַואֲנִ י אֵ ל" )ישעיהו מג ,יב(ְ ,בּ ִמ ָדּ ְתָך ז ֹאת
חוּדָך ,שֶׁ אַ תָּ ה אֶ חָ ד וְ אֵ ין ְבָּך ִשׁנּוּי ,וְ כָ ל הַ ְסּ ִפירוֹת
יוֹדעִ ים יִ ְ
שֶׁ ִהיא אֵ ל אָ נוּ ְ
נוֹדע שֶׁ אֵ ין אֵ ל זוּלָ ְתָךִ ,רבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ְכּמוֹ
שֶׁ ְלָּך ְבָּך הֵ ם וְ ל ֹא חוּץ ִמ ְמָּך ,וְ ָ
אנ ְַחנוּ ְמקַ וִּ ים בֶּ אֱמֶ ת ,כֵּ ן ְתּגַלֶּ ה לָ נוּ אֶ ת א ֲִמ ְתָּך
הוֹדעְ תָּ אוֹתָ נוּ ,וְ לוֹ ֲ
חוּדָך ַ
שֶׁ יִּ ְ
יתי
וְ נִ ְשׂמַ ח ִבּישׁוּעָ תֶ ָך" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּ ָע ְתָך קִ וִּ ִ
יְ ֹה ָול ײ.

תפילה )תד( לסיום הלימוד
בקשה מהב"ה לגלגל עלינו אור י"ג מדות הרחמים

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! גּ ְַלגֵּל עָ לֵ ינוּ הֲמוֹן ַרחֲמֶ יָך שֶׁ הֵ ם י"ג ִמדּוֹת שֶׁ ל
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

"מקֹּלוֹת מַ יִ ם ַר ִבּים אַ ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם" )תהלים צג ,ד( ,וּבַ שָּׁ עָ ה
ַרח ֲִמים שֶׁ הֵ ם ִ
וֹדה הָ מוֹן חוֹגֵג" )תהלים מב,
"בּקוֹל ִרנָּה וְ ת ָ
שֶׁ זֶּה הֶ הָ מוֹן י ִָאיר עָ לֵ ינוּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ ְ
רוֹמי )מכות כד ,ע"א( יִ ְשׁתֹּק! שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "אַ ל ִתּ ְשׁכַּ ח קוֹל צ ְֹר ֶריָך
ה( ,הֲמוֹנָהּ שֶׁ ל ִ
וּמיָּד יִ ְהיוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׂמֵ ִחים ְבּ ִשׁ ְמחַ ת
ְשׁאוֹן קָ מֶ יָך עוֹלֶ ה תָּ ִמיד" )תהלים עד ,כג(ִ ,
בֵּ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ בַּ קָּ ְרבָּ נוֹת שֶׁ ְלָּך ,שָׁ ם "קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,קְ ֵרבוֹת
אוֹתיּוֹת ְל ִה ְתקַ שֵּׁ ר ְבּיִ חוּד אֶ חָ ד ,בַּ ֲענ ִָפים שֶׁ לָּ הֶ ם כָּ ְך ִמ ְתקַ ְשּׁ ִרים עִ מָּ הֶ ם
הָ ִ
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ְבּקֶ שֶׁ ר אֶ חָ ד"ִ ,דּ ְכ ִתיב אָ ָדם ִכּי יַקְ ִריב ִמכֶּ ם קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,ה ֲֵרי
תוֹר ְתָך שַׁ עֲשֻׁ עָ י אָ ז אָ בַ ְד ִתּי
תוֹר ְתָך אָ נוּ ִמ ְשׁתַּ עְ ְשׁעִ יםִ ,דּ ְכ ִתיב "לוּלֵ י ָ
ְבּ ָ
חוּדָך אָ נוּ ִמ ְת ַנח ֲִמים ְבּ ִתקְ וָתֵ נוּ.
ְבּעָ נְ יִ י" )תהלים קיט ,צב( ,בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים "אַ ל ָישֹׁב ַדְּך נִ ְכלָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְביוֹן יְ הַ ְללוּ ְ
שׁמֶ ָך" )תהילים עד ,כא(,
וּתשַׂ ְמּחֵ נוּ ְבּאוֹר פָּ נֶיָךְ ,כּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
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לימוד ליל שני דחנוכה
לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר הזה
ספרא דצניעותא

תּקּוּנָא ִתּנְ ָינָא נ ִָחית ְבּשַׁ ִפּירוּ ְבּ ֵרישָׁ א ְדּשָׂ ְפוַון מֵ הָ אי ֵרישָּׁ א ְלהָ אי ֵרישָּׁ א
ִ
קָ ִאים.
זוהר חלק ג דף קלב ע"ב

ִתּקּוּנָא

ִתּנְ יָינָאִ .מ ְתתָּ קַ ן שַׂ ע ֲָרא מֵ ֵרישָׁ א ְדּפוּמָ א עַ ד ֵרישָׁ א אַ ח ֲָרא

ְדּפוּמָ אְ ,בּ ִתקּוּנָא שָׁ קִ יל .קוּם ִר ִבּי ִחזְקִ יָּה וְ קָ אֵ ים ְבּקִ יּוּמָ ְך ,וְ אוֹקִ יר יְ קָ ָרא
דוֹדי
ארי וְ אָ מַ ר" ,אֲנִ י ְל ִ
ְדּ ִתקּוּנָא ָדּא ְדּ ִדיקְ נָא קַ ִדּישָׁ א .קָ ם ִר ִבּי ִחזְקִ יָּה שָׁ ֵ
דוֹדיִ .משּׁוּם ְדּעָ לַ י ְתּשׁוּקָ תוֹ.
וְ עָ לַ י ְתּשׁוּקָ תוֹ" )שיר השירים ז ,יא(ִ ,מי גּ ַָרם שֶׁ אֲנִ י ְל ִ
בוּצינָא עִ לָּ אָ ה ,נ ִָהיר וְ סָ ִליק
הוֹרא יַקִּ ָירא ְדּ ִ
ארוּ חָ ִמית נְ ָ
ִמ ְסתַּ כֵּ ל הֲוִ ינָאַ ,ו ֲ
ִל ְתלַ ת ְמאָ ה ַוח ֲִמשָּׁ ה וְ עֶ ְשׂ ִרין עֵ יבַ ר .וְ חַ ד חָ שׁוְֹך ֲהוָה ִא ְתסָ חֵ י ְבּהַ הוּא
הוֹראְ ,כּמַ אן ְדּ ִא ְת ְסחֵ י ְבּהַ הוּא ַנה ֲָרא ע ֲִמיקָ אְ ,דּמֵ ימוֹי ִמ ְתפַּ ְלּגִ ין ,וּנְ ִה ִרין,
נְ ָ
הוֹראִ ,בּ ְשׂפָ תָ א ְדּיַמָּ א עִ לָּ אָ ה
וְ נַגְ ִדּין ְלכָ ל עִ יבָ רִ ,ממָּ ה ְדּעָ לוֹי .וְ סָ ִליק הַ הוּא נְ ָ
ע ֲִמיקָ אְ ,דּכָ ל ִפּ ְת ִחין טָ ִבין וְ יַקִּ ִיריןְ ,בּהַ הוּא ִפּ ְתחָ א ִא ְתפַּ ְתּחָ ן.
אנָא שָׁ ִאיל מֵ הֶ ם )מַ הוּ( ִפּ ְש ָרא ְדּחָ מֵ ית? פָּ ְתחוּ וְ אָ ְמרוּ" ,נ ֹשֵׂ א עָ ֹון"
ֲ
חֲמֵ יתָ א .אָ מַ רָ ,דּא הוּא ִתּקּוּנָא ִתּנְ יָינָא .י ִָתיב .אָ מַ ר ִר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ,הָ ִא ָידנָא
ִא ְתקַ שַּׁ ר )ס''א ִא ְת ְבּסָ ם( עָ ְלמָ אְ .בּ ִריְך אַ נְ ְתּ ִר ִבּי ִחזְקִ יָּהְ ,לעַ ִתּיקָ א ְדּעַ ִתּיקִ ין.

)שמות לד ,ז(

אָ מַ ר

ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ,כֻּ ְלּהוּ בּוּ ִצינִ ין חַ ְב ִריןְ ,דּאַ ְתיָין ְבּהַ אי עִ זְקָ א קַ ִדּישָׁ א.

אַ ְסהַ ְדנָא עָ לַ י ְשׁמַ יָיא עִ לָ ִאין ְדּעִ לָּ ִאין ,וְ אַ ְרעָ א קַ ִדּישָׁ א עִ לָּ אָ ה ְדּעִ לָּ אָ ה.
אנָא חָ מֵ י הַ ְשׁתָּ א ,מַ ה ְדּלָ א חָ מָ א בַּ ר נָשִׁ ,מיּוֹמָ א ְדּסָ ִליק מ ֹשֶׁ ה ז ְִמנָא
ַדּ ֲ
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הוֹרא ְדּ ִשׁ ְמשָׁ א
אנָא חֲמֵ ינָא אַ נְ פָּ ִאי נְ ִה ִיריןִ ,כּנְ ָ
ִתּנְ יָינָא ְלט ָוּרא ְדּ ִסינַיַ .דּ ֲ
תַּ קִּ יפָ אְ ,דּז ִַמּין ְלמֵ יפַּ ק ְבּאַ ְסוָותָ א ְלעָ ְלמָ אִ .דּ ְכ ִתּיב" ,וְ ז ְָרחָ ה לָ כֶ ם יִ ְראֵ י ְשׁ ִמי
אנָא יְ ַדעְ ָנא ְדּאַ נְ פָּ אי
שֶׁ מֶ שׁ ְצ ָדקָ ה וּמַ ְרפֵּ א ִבּ ְכנָפֶ יהָ " )מלאכי ג ,כ( .וְ עוֹדַ ,דּ ֲ
נְ ִה ִירין ,וּמ ֹשֶׁ ה לָ א י ַָדע וְ לָ א ִא ְסתָּ כַּ ל .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב" ,וּמ ֹשֶׁ ה ל ֹא י ַָדע ִכּי
קָ ַרן עוֹר פָּ נָיו" )שמות לד ,כט(.
בוּצינִ ין.
יפין קַ מָּ אי ,וּנְ ִה ִירין ְכּ ִ
ילין גְּ ִל ִ
אנָא חָ מֵ י ְבּעֵ ינַיְ ,תּלֵ יסַ ר ְמ ִכ ִ
וְ עוֹדַ ,דּ ֲ
וְ כַ ד ִא ְת ְפּ ִרישׁ כָּ ל חַ ד ִמנַּיְ יהוּ ִמפּוּמֵ יכוֹןִ ,א ְסתָּ ִליק וְ ִא ְת ְתּקַ ן ,וְ ִא ְתעַ טָּ ר
וּבעוֹד ְדּכָ ל
וְ ִא ְתטָ מַּ ר ִבּ ְט ִמירוּתָ א ְדּ ִתקּוּנֵי ְדּ ִדיקְ נָא ,וְ כָ ל אַ ח ֲָרנִ ין ִא ְשׁתַּ א ֲָרןְ .
חַ ד ִמ ְת ְפּ ַרשׁ ְבּפוּמַ יְ יכוּ ,נ ִָהיר וְ ִא ְתעַ טָּ ר וְ י ִָתיב ְכּמַ ְלכָּ א ְבּגוֹ חֵ ילֵ יהּ .וְ כַ ד
ִא ְס ְתּיָים ְל ִא ְתפָּ ְרשָׁ א ,סָ ִליק וְ ִא ְתעַ טָּ ר ְבּעִ ְט ָרא קַ ִדּישָׁ א ,וְ ִא ְתתָּ קַּ ן וְ ִא ְתטָ מַּ ר,
ישׁין,
וְ י ִָתיב ְבּ ִתקּוּנוֹי ְדּ ִדיקְ נָא קַ ִדּישָׁ א ,וְ כֵ ן ְלכָ ל חַ ד וְ חַ דִ .אז ְְדּ ָרזוּ חַ ְב ִרין קַ ִדּ ִ
ְדּהָ א ְכקִ יּוּמָ א ָדּא ,לָ א יְ הֵ א עַ ד ְדּיֵיתֵ י מַ ְלכָּ א ְמ ִשׁיחָ א.
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

ִתּקּוּנָא

ִתּנְ ָינָא סָ ח ֲָרן שַׂ עְ ֵרי עַ ל פּוּמָ א מֵ ֵרישָׁ א ח ֲָדא ְל ֵרישָׁ א ח ֲָדא .קוּם

ָרעְ יָא ְמהֵ ְ
ימנָא אַ ְתקִ ין ִתּקּוּנָא ְדּ ִדיקְ נָא יַקִּ ָירא ָדּא כַּ ְדקָ א יָאוּת .קָ ם ָרעְ יָא
מוֹדע כַּ ְדקָ א
ימנָא פָּ תַ ח וְ אָ מַ ר ,ו ַַדּאי ִתּקּוּנָא ְדּ ִדיקְ נָא יַקִּ ָירא ִא ְשׁ ְתּ ַ
ְמהֵ ְ
יָאוּת.

ִתּקּוּנָא

ִתּנְ ָינָא ָדּא "נ ֹשֵׂ א עָ וֹן" )מיכה ז ,יח( .הָ כָ א שכ"ה יהו"ה ,וְ כֹלָּ א ְבּ ָרזָא

עִ לָּ אָ ה תַּ ְליָאְ .דּהָ א ְבּשַׁ עְ תָּ א ִדּנְ ִהירוּ נ ִָפיקִ ,א ְתתַּ קַּ ן ִמ ִתּיקּוּנָא ְל ִתיקּוּנָא ,עַ ד
וּב ִתיקּוּנָא קַ ְדמָ אָ ה ִא ְתּעַ ר ִמלָּ הְ ,כּלָ לָ א
ְדּ ִא ְשׁ ְתּ ִלים ִבּ ְשׁ ִלימוּ ִכּ ְדקָ א יָאוּתְ .
ְדּכֹלָּ אִ .תּיקּוּנָא ִתּנְ ָינָא בֵּ יהּ קָ ִאים ִתּיקּוּנָא ְדּ ִאינוּן ש"ך ִדּינִ יןְ ,דּ ִאינוּן ה' ז ְִמנִ ין
די"ןְ ,דּ ִמינַּיְ יהוּ ז' אד"ם ְבּקַ ְד ִמיתָ א .וְ כַ ד תָּ בוּ ְל ִא ְתתַּ קְּ נָא ,הָ כֵ י ִא ְצ ְט ִריְך
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ְל ִא ְתתַּ קְּ נָא ָרזָא ָדּא ְל ִא ְתבַּ ְסּמָ א ִדּינִ ין ִכּ ְדקָ א יָאוּתְ ,בּגִ ין ְדּיִ ְתפַּ שַּׁ ט נְ ִהירוּ
עִ לָּ אָ ה ְבּאַ ְת ֵריהּ כַּ מָּ ה ְדּ ִא ְצ ְט ִריְך.
"רחוּם"
ְּתפִ ּ ָלה )שפח( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת ַ

וּמיֻחָ ד! ה ֲֵרי ַרחוּם אָ תָּ ה שֶׁ אַ תָּ ה כּוֹבֵ שׁ ִמ ַדּת הַ ִדּין ְבּי"ג
אֵ ל אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ
ִמדּוֹת שֶׁ ל ַרח ֲִמיםְ ,כּלָ ל שֶׁ לָּ הֶ ם אֶ חָ "ד ,שֶׁ ה ֲֵרי ְבּחֶ סֶ ד בָּ נִ יתָ אֶ ת הָ עוֹלָ ם
וְ נִ ְתפַּ שֵּׁ ט מַ ְד ֵרגוֹת שֶׁ ְלָּך ,אֵ ל ו ַַדּאי ,וְ אֲחַ ר כַּ ְך ָר ִציתָ בַּ ִדּין ְלהָ קִ ים כָּ ל ָדּבָ ר
וּמ ְפּנֵי הַ תַּ ְחתּוֹנִ ים שֶׁ יִּ ְהיוּ ְמקַ ְבּ ִלים שָׂ כָ ר וָעֹ נֶשׁ ְל ִפי מַ עֲשֵׂ יהֶ ם,
ִבּ ְתחוּמוִֹ ,
וּמ ְתמַ לֵּ א ַרח ֲִמים עַ ל ְבּרוּאֶ יָך
וּב ַרחֲמָ נוּתָ ְך אַ תָּ ה מַ גְ ִבּיר חֶ סֶ ד עַ ל ִדּין ִ
ְ
יוֹדעִ ים ְבּ ִמ ָדּה ז ֹאת שֶׁ ִהיא ַרחוּם
אנ ְַחנוּ ְ
חוּדָך ֲ
שֶׁ אַ תָּ ה שַׁ ִלּיט עַ ל כֹּל ,וְ יִ ְ
שֶׁ אַ תָּ ה יָכוֹל עַ ל כָּ ל הַ יְ כוֹלוֹת ,וְ אֵ ין שׁוּם חֹק עוֹמֵ ד ְלפָ נֶיָך ,שֶׁ אַ תָּ ה ְלמַ עְ לָ ה
וּבשָׁ עָ ה שֶׁ אַ תָּ ה רוֹצֶ ה אַ תָּ ה עוֹבֵ ר עֲלֵ יהֶ ם ְל ַרחֵ ם עַ ל עַ ְמָּך ְבּי"ג
ִמן כָּ ל חֹקְ ,
חוּדָך ,אֶ חָ "ד ו ַַדּאיִ .רבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ְכּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים
ִמדּוֹת אֵ לֶּ ה ְבּסוֹד יִ ְ
חוּדָך בֶּ אֱמֶ ת ,כֵּ ן ְתּגַלֶּ ה לָ נוּ אֶ ת א ֲִמ ְתָּך ,וְ ל ֹא לָ עַ ד י ְֶחשַׁ ְך אוֹר עָ לֵ ינוִּ ,כּי
ְליִ ְ
אוֹרה )תהלים קלט ,יב( ,וְ תָ ִאיר חָ ְשכֵ נוּ" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
ְלפָ נֶיָך כַּ חֲשֵׁ כָ ה כָּ ָ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
תפילה )תד( לסיום הלימוד
בקשה מהב"ה לגלגל עלינו אור י"ג מדות הרחמים

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! גּ ְַלגֵּל עָ לֵ ינוּ הֲמוֹן ַרחֲמֶ יָך שֶׁ הֵ ם י"ג ִמדּוֹת שֶׁ ל
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

"מקֹּלוֹת מַ יִ ם ַר ִבּים אַ ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם" )תהלים צג ,ד( ,וּבַ שָּׁ עָ ה
ַרח ֲִמים שֶׁ הֵ ם ִ
"בּקוֹל ִרנָּה וְ ת ָ
שֶׁ זֶּה הֶ הָ מוֹן י ִָאיר עָ לֵ ינוּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ ְ
וֹדה הָ מוֹן חוֹגֵג" )תהלים מב,
רוֹמי )מכות כד ,ע"א( יִ ְשׁתֹּק! שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "אַ ל ִתּ ְשׁכַּ ח קוֹל צ ְֹר ֶריָך
ה( ,הֲמוֹנָהּ שֶׁ ל ִ
וּמיָּד יִ ְהיוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׂמֵ ִחים ְבּ ִשׁ ְמחַ ת
ְשׁאוֹן קָ מֶ יָך עוֹלֶ ה תָּ ִמיד" )תהלים עד ,כג(ִ ,
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בֵּ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ בַּ קָּ ְרבָּ נוֹת שֶׁ ְלָּך ,שָׁ ם "קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,קְ ֵרבוֹת
אוֹתיּוֹת ְל ִה ְתקַ שֵּׁ ר ְבּיִ חוּד אֶ חָ ד ,בַּ ֲענ ִָפים שֶׁ לָּ הֶ ם כָּ ְך ִמ ְתקַ ְשּׁ ִרים עִ מָּ הֶ ם
הָ ִ
ְבּקֶ שֶׁ ר אֶ חָ ד"ִ ,דּ ְכ ִתיב אָ ָדם ִכּי יַקְ ִריב ִמכֶּ ם קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,ה ֲֵרי
תוֹר ְתָך שַׁ עֲשֻׁ עָ י אָ ז אָ בַ ְד ִתּי
תוֹר ְתָך אָ נוּ ִמ ְשׁתַּ עְ ְשׁעִ יםִ ,דּ ְכ ִתיב "לוּלֵ י ָ
ְבּ ָ
חוּדָך אָ נוּ ִמ ְת ַנח ֲִמים ְבּ ִתקְ וָתֵ נוּ.
ְבּעָ נְ יִ י" )תהלים קיט ,צב( ,בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
שׁמֶ ָך" )תהילים עד ,כא(,
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים "אַ ל ָישֹׁב ַדְּך נִ ְכלָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְביוֹן יְ הַ ְללוּ ְ
וּתשַׂ ְמּחֵ נוּ ְבּאוֹר פָּ נֶיָךְ ,כּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
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לימוד ליל שלישי דחנוכה
לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר הזה
ספרא דצניעותא

תּקּוּנָא ְתּ ִליתָ אָ ה אָ ְרחָ א ְדּנ ִָפיק ְתּחוֹת ְתּ ֵרין נֻקְ ִבין ִדּפַ ְר ַד ְשׁקַ א
ִ
ְלאֲעַ ְב ַרא חוֹבָ ה ִדּ ְכ ִתיב וְ ִתּ ְפאַ ְרתּוֹ עֲבוּר עַ ל פֶּ שַׁ ע.
זוהר חלק ג דף קלג ע"א

קוּם

ִר ִבּי ִחזְקִ יָּה ִתּנְ יָינוּת .וְ אוֹקִ יר ִתּיקוּנָא ְתּ ִליתָ אָ ה ְדּ ִדיקְ נָא קַ ִדּישָׁ א.

תָּ נָא ,עַ ד לָ א קָ ם ִר ִבּי ִחזְקִ יָּה ,קָ לָ א נָפַ ק וְ אָ מַ ר" ,אֵ ין מַ ְלאָ ְך אֶ חָ ד עוֹשֶׂ ה ְשׁתֵּ י
אנָא,
ְשׁ ִליחֻ יּוֹת"ִ .א ְת ְרגִ ישׁ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן וְ אָ מַ ר ,ו ַַדּאי כָּ ל חַ ד וְ חַ ד ְבּאַ ְת ֵריהַּ .ו ֲ
וְ ִר ִבּי אֶ ְלעָ זָר ְבּ ִרי ,וְ ִר ִבּי אַ בָּ א ,נִ ְשׁ ְתּ ִלים ְשׁלֵ ימָ תָ א עִ לָּ אָ ה.
א ֹדנָי יֱה◌ׂוִ ה ִהנֵּה
קוּם ִר ִבּי ִחיָיא .קָ ם ִר ִבּי ִחיָּיא ,פָּ תַ ח וְ אָ מַ רָ " ,ואֹמַ ר אֲהָ הּ ֲ
ל ֹא י ַָדעְ ִתּי ַדּבֵּ ר ִכּי נַעַ ר אָ נ ִֹכי" )ירמיהו א ,ו( .וְ ִכי ירמיהו לָ א ֲהוָה י ַָדע ְלמַ ְלּלָ א,
לוּלין נ ְַפקֵ י ִמפּוּמוֹי ,עַ ד לָ א אָ מַ ר ָדּא .וְ הוּא אָ מַ ר ִמלָּ ה ְכּ ִדיבָ א,
וְ הָ א כַּ מָ ה ִמ ִ
ִדּ ְכ ִתּיב ִהנֵּה ל ֹא י ַָדעְ ִתּי ַדּבֵּ ר .אֶ לָּ א )תָּ אנָא( חַ ס וְ שָׁ לוֹם ְדּ ִאיהוּ אָ מַ ר עַ ל
ָדּא .אֶ לָּ א הָ ִכי תָּ אנָא ,מַ ה בֵּ ין ִדּבּוּר לַ א ֲִמ ָירה .א ֲִמ ָירה הוּא ְדּלָ א בָּ עֵ י
ְלאַ ְרמָ א קָ לָ אִ ,דּבּוּר ,בָּ עֵ י ְלאַ ְרמָ א קָ לָ אְ ,וּלאַ ְכ ְרזָא ִמ ִלּין.
ֱֹלהים אֵ ת כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה לֵ אמֹר" )שמות כ ,א( .וְ תָ אנָא,
ִדּ ְכ ִתּיב" ,וַיְ ַדבֵּ ר א ִ
וּבגִ ין כַּ ְך ְכּ ִתיב
כָּ ל עָ ְלמָ א שָׁ ְמעוּ הַ הוּא ִדּבּוּר ,וְ כָ ל עָ ְלמָ א ִאז ְַדּ ֲעזָעוְּ .
תּי ַדּבֵּ ר" )ירמיהו
"הנֵּה ל ֹא י ַָדעְ ִ
"וַיְ ַדבֵּ ר" ,וְ לָ א ְכּ ִתיב "וַיּ ֹאמֶ ר" .אוּף הָ כָ א ְכּ ִתיב ִ
א ,ו(ְ ,לאַ ְכ ְרזָא ִמלָּ ה ְוּלאוֹכָ חָ א ְבּרוּחַ קֻ ְדשָׁ א ְלעָ ְלמָ א.
ִאי הָ ִכי ,הָ א ְכּ ִתיב" ,וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָֹה אֶ ל מ ֹשֶׁ ה לֵּ אמֹר" )שמות ו ,י( .אֶ לָּ א ,מַ אן הוּא
נְ ִביאָ ה עִ לָּ אָ ה ְכּמ ֹשֶׁ הְ ,דּלָ א זָכָ ה בַּ ר נָשׁ ְכּוָותֵ יהְּ .דּהוּא שָׁ מַ ע ִדּבּוּר
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יאים ִאז ְַדּ ֲעזָעוּ ,א ֲִפילּוּ
וּשׁאַ ר נְ ִב ִ
ְבּהַ ְכ ָרזָה ,וְ לָ א ָדּ ִחיל ,וְ לָ א ִאז ְַדּעְ זָעְ .
בַּ א ֲִמ ָירה ,וְ ַדח ֲִלין ִבּ ְד ִחילוּ.
וְ תָ אנָאִ ,תּקּוּנָא קַ ְדמָ אָ ה ְדּ ִדיקְ נָא ,וְ ִתנְ יָינָא ְ -לאָ תָ בָ א )ס''א לֲאַ קָּ פָ א( )

ס''א

ְלאַ יְ תָ אָ ה( ִל ְת ִליתָ אָ הִ .דּ ְכ ִתּיב" ,הֶ ן כָּ ל אֵ לֶּ ה יִ ְפעַ ל אֵ ל פַּ עֲמַ יִ ם שָׁ לוֹשׁ עִ ם
גָּבֶ ר" )איוב לג ,כט(.

ִתּקּוּנָא

ְתּ ִליתָ אָ ה .מֵ אֶ ְמצָ עִ יתָ א ִדּ ְתחוֹת חוֹטָ מָ אִ ,מ ְתּחוֹת ְתּ ֵרין נוּקְ ִבּין.

נ ִָפיק חַ ד אָ ְרחָ א ,וְ שַׂ ע ֲָרא אַ ְפ ִסיק )ס''א ִא ְת ְפּסַ ק( ְבּהַ הוּא אָ ְרחָ א .אֲמַ אי
אוֹרחָ א ִא ְתתָּ קַּ ן
ִא ְת ְפּסָ ק? ִמשּׁוּם ) ִדּ ְכ ִתיב "וְ עוֹבֵ ר עַ ל פֶּ שַׁ ע"( ְדּהַ אי ְ
אוֹרחָ א ,וְ שַׂ ֲע ָרא
ְלאַ עְ ְבּ ָרא בֵּ יהְּ .
וּבגִ ין כַּ ְך ,יְ ִתיב ְתּחוֹת נוּקְ בֵ י חוֹטָ מָ א הַ אי ְ
לָ א ִא ְת ַרבֵּ י ְבּהַ אי ְ
אוֹרחָ אִ ,משּׁוּם ִדּ ְכ ִתּיב "וְ עֹ בֵ ר עַל פֶּ שַׁ ע" )מיכה ז ,יח(ְ ,למֵ יהַ ב
אַ עְ ְבּ ָרא עַ ד )עַ ל( פּוּמָ א קַ ִדּישָׁ א ְדּיֵימָּ א סָ לַ ְח ִתּי.
תָּ אנָא ,כַּ מָ ה עַ ְרקִ יסָ אוֹת ְמחַ כָּ אן ְלהַ הוּא פּוּמָ א ,וְ לָ א ִא ְתגְּ לֵ י ְלחָ ד ִמנַּיְ יהוּ,
ְדּהָ א ִא ְס ְתּלַּ ק וְ ִא ְתעַ טָּ ר ,יְ ִדיעַ וְ לָ א יְ ִדיעַ .
תָּ אנָאִ ,בּ ְצנִ יעוּתָ א ְדּ ִס ְפ ָרא ,מַ הוּ ִדּ ְכ ִתּיב פֶּ שַׁ עָ .זכוּ עוֹבֵ ר ,ל ֹא זָכוּ פֶּ שַׁ ע.
)מַ אי מַ ְשׁמַ ע "וְ עוֹבֵ ר עַ ל פֶּ שַׁ ע"? שֶׁ פַ עְ .דּאַ קְ ִדּים ִשׁי"ן ְלפֵ "א .ל ֹא זָכוּ עוֹמֵ ד,
וְ לָ א עוֹבֵ ר( הַ אי ִבּזְעֵ יר אַ נְ ִפּין.
אוֹרחָ א ִמ ְתּחוֹת נוּקְ בֵ י
מַ אי בֵּ ין הַ אי ְלהַ אי? ִבּזְעֵ יר אַ נְ ִפּין ,כַּ ד נ ִָחית הַ הוּא ְ
חוֹטָ מוֹיְ ,כּ ִתיב" ,וַיִּ חַ ר אַ ף יְ הוָֹה בָּ ם ַויֵּלַ ְך" )במדבר יב ,ט( .מַ אי " ַויֵּלַ ְך"? ְדּנ ִָפיק
רוּחָ א ְדּרוּגְ זָא מֵ ִאינּוּן נוּקְ בֵ י ,וּמַ אן ְדּאַ ְשׁכַּ ח קַ מֵּ יהּ  -אָ זִיל וְ לָ א ִא ְשׁ ְתּכַ ח.
"כּי רוּחַ
"כּי רוּחַ יְ הוָֹה נ ְָשׁבָ ה בּוֹ" )ישעיהו מ ,ז( וְ אֵ ינֶנּוּ )ס''א ִ
ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיבִ ,
תיב" ,וְ עֹ בֵ ר עַ ל פֶּ שַׁ ע" )מיכה ז,
עָ ְב ָרה בּוֹ וְ אֵ ינֶנּוּ" )תהלים קג ,טז((ְ .בּא ֲִריְך אַ נְ ִפּין ְכּ ִ
וּכ ִתיב" ,וְ רוּחַ עָ ְב ָרה ו ְַתּטַ ה ֲֵרם" )איוב לז ,כא( .וְ תָ אנָא ,הָ כָ א ְכּ ִתיב" ,עוֹבֵ ר
יח(ְ .
עַ ל פֶּ שַׁ ע" ְבּהַ הוּא אָ ְרחָ א .הָ תָ ם" ,וְ עָ בַ ר יְ הוָֹה ִלנְ גֹּף אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם" )שמות יב ,כג(.
זַכָּ אָ ה חוּלָ קֵ יהּ ְדּמַ אן ְדּזָכֵ י ְלהַ אי .וְ ָדא הוּא ִתּקּוּנָא ְתּ ִליתָ אָ הְ ) ,דּאָ ְרחָ א(
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ְדּ ִדיקְ נָא יַקִּ ָירא קַ ִדּישָׁ א עִ לָּ אָ ה עַ ִתּיקָ א ְדּעַ ִתּיקֵ י .אָ מַ ר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ,ו ַַדּאי
קוּדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא י ְַסגֵּי ְלאוֹטָ בָ א לָ ְך ,וְ י ְֶח ֵדּי ְלאַ ָגּנָא עֲלָ ְך.
ְ
וְ תָ אנָא ,מַ אי ִדּ ְכ ִתּיב" ,שׂוֹשׂ אָ ִשׂישׂ בַּ יהוָֹה"

)ישעיהו סא,

יוֹמין
י(ְ ,בּעַ ִתּיק ִ

אוֹרחָ א
ִא ְתּמַ רְ .דּהָ א הוּא חֶ ְדוָותָ א ְדּכֹלָּ א .תָּ אנָאְ ,בּשַׁ עֲתָ א ְדּ ִא ְתגְּ לֵ י הַ אי ְ
אריהוֹן ְדּ ִדינָא
ארי ִדּיבָ בָ א וִ ילָ לָ ה ,וּמָ ֵ
יוֹמין .כֻּ ְלּהוּ מָ ֵ
ְדּ ִדיקְ נָא ְדּעַ ִתּיק ִ
אוֹרחָ א
וּשׁ ִתּיקִ ין ,וְ לֵ ית ְדּיִ ְפתַּ ח ִפּ ְט ָרא ְלאַ ְבאָ שָׁ אִ .משּׁוּם ְדּהַ אי ְ
ימין ְ
ְס ִת ִ
ִא ְתג ְַליָיא ְלתַ קְּ נָא .וּמֵ הַ אי ,מַ אן ְדּאָ ִחיד ְדּאַ ִחיד ) ְדּאַ ִחית( וְ אַ זְהַ ר ) ִמשּׁוּם
אוֹרחָ א ִסימָ נָא ְל ְשׁ ִתּיקוּתָ א ,וּמֵ הַ אי הוּא מָ אן ְדּאַ ְחזֵי וְ אַ זְהַ ר(
ְדּהַ אי ְ
אוֹרחָ א ְר ִשׁיםְ ,דּהוּא ִסימָ נָא ְדּעַ ִתּיקָ א קַ ִדישָׁ א.
ְלשַׁ ְתקָ אָ הְ ,להַ אי ְ
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

תּקּוּנָא ְתּ ִליתָ אָ ה ִא ְתפַּ ְסּקָ ן שַׂ עְ ֵרי ְתּחוֹת חוֹטָ מָ א עַ ד פּוּמָ א.
ִ
תּקּוּנָא ְת ִליתָ אָ ה "וְ עֹ בֵ ר עַ ל פֶּ שַׁ ע" )מיכה ז ,יח(ְ ,דּ ִא ְתפַּ ְסּקָ ן שַׂ ע ֲֵריְ ,בּגִ ין ְלמֵ יהַ ב
ִ
אֲתַ ר ְלהַ הוּא רוּחָ א ְדּנ ִָשׁיב ִמגּוֹ חוֹטָ מָ אְ .דּהָ א הָ כֵ י ִא ְצ ְט ִריְך ְבּכָ ל אֲתַ ר
ְדּרוּחָ א ז ִָמין ְלנ ְָפקָ א תָּ מָ ןְ ,ל ִמ ְשׁבַּ ק לֵ יהּ אֲתַ ר פָּ ִתיחַ ְ ,בּגִ ין ִדּינָא ְדּלָ א יְ עַ כֵּ ב.
ְּתפִ ּ ָלה )שפט( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "חַ ּנוּן"

נוֹד ע לָ נוּ בְּ חוּט שֶׁ ל חֶ סֶ ד שֶׁ אַ תָּ ה
חוּד ָך ָ
וּמ ֻיחָ ד! ֲה ֵרי ִי ְ
אֵ ל אֶ חָ ד! י ִָח יד! ְ
וּמצָ א חֵ ן וְ שֵׂ כֶ ל טוֹב בְּ ֵע ינֵי א ִ
מוֹשֵׁ ְך ַע ל בָּ נֶיָך ,שֶׁ בּוֹ ְ
ֱֹלה ים וְ אָ ָד ם )משלי ג ,ד(,
וּמ יָּד כָּ ל הַ ְמּאוֹרוֹת שֶׁ לְּ ָך ְמ אִ ִיר ים לְ טוֹבָ ה ַע ל ִמ י שֶׁ ִנּ ְרשָׁ ם בְּ חוּט זֶה ,וְ ֶז ה
ִ
ִמי שֶׁ ִחנּוֹ מֻ טָּ ל ַעל הַ בְּ ִריּוֹת ,שֶׁ בָּ זֶה אָ מַ ְר תָּ לִ ְגאֹל ַע ְמָּך ִי שְׂ ָראֵ ל שֶׁ ִתּ שְׁ ֹפּ ְך
עֲלֵ יהֶ ם רוּחַ חֵ ן וְ תַ חֲנוּנִ ים )זכריה יב ,י( ,וְ כֵ ן ֶנ אֱמַ ר "בִּ בְ כִ י ָי בֹאוּ וּבְ תַ חֲנוּנִ ים
אוֹבִ ילֵ ם" )ירמיהו לא ,ט( ,שֶׁ ה ֲֵר י ִמיָּד שֶׁ יִּ ְה ֶי ה חוּט זֶה מָ שׁוְּך עֲלֵ יהֶ ם ִי ְה יֶה כָּ ל
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ָרע נ ְֶהפַּ ְך לְ טוֹב וְ כָ ל קְ לָ לָ ה נֶהֶ פְ כָ ה לִ בְ ָר כָ ה שֶׁ כָּ ל הַ ְמּאוֹרוֹת שֶׁ לְּ ָך פּוֹנִ ים
אֵ לָ יו לְ טוֹבָ ה ,וְ כֵ ן ֶנ אֱמַ ר "יָאֵ ר יְ ֹה ָול פָּ נָיו אֵ לֶ יָך וִ יחֻ נֶּךָּ " )במדבר ו ,כה( בְּ זֶה
הַ חֵ ןִ ,מ שָׁ ם וָהָ לְ אָ ה " ִי שָּׂ א יְ ֹה ָול פָּ נָיו אֵ לֶ יָך" ,שֶׁ כָּ ל הַ ְמּאוֹרוֹת נוֹ ְשׂאִ ים
פָּ נִ ים שֶׁ לּ ֹא לַ עֲשׂוֹת ִדּין ,אֶ לָּ א ִמ ַדּת הַ ִדּ ין נ ְֶה פַּ ְך לְ ִמ ַדּ ת הָ ַר ח ֲִמ ים וְ יָשֵׂ ם
לְ ָך שָׁ לוֹם ו ַַדּ אי ,וְ זֶה וְ חַ נּוּן שֶׁ בּוֹ ִתּ שְׁ פְֹּך רוּחַ ]חֵ ן[ ַע ל מֶ לֶ ְך הַ מָּ שִׁ יחַ  ,לִ ְהיוֹת
כָּ ל ֲעוֹנוֹת ִי שְׂ ָר אֵ ל נִ ְמחָ לִ ים בְּ פַ ַעם אֶ חָ ד ,שֶׁ ֶנּ אֱמַ ר בָּ הֶ ם "וּמַ שְׁ ִתּ י אֶ ת ֲעוֹן
הָ אָ ֶר ץ הַ ִה יא בְּ יוֹם אֶ חָ ד" )זכריה ג ,ט( ,שֶׁ אַ תָּ ה חַ נּוּן הַ מַּ ְרבֶּ ה לִ סְ לוֹחַ  .אֵ ל
חוּד ָך אָ נוּ ְמ קַ וִּ ים בֶּ אֱמֶ ת ,גַּלֵּ ה לָ נוּ א ֲִמ ְתּ ָך וְ ל ֹא
וּמיֻחָ ד! לְ ִי ְ
אֶ חָ ד! י ִָח יד! ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
נֵבוֹשׁ לָ ַעד" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר"ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
תפילה )תד( לסיום הלימוד
בקשה מהב"ה לגלגל עלינו אור י"ג מדות הרחמים

אֵ ל

וּמ ֻיחָ ד! "גּ ְַלגֵּל עָ לֵ ינוּ הֲמוֹן ַרחֲמֶ יָך"
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

)ישעיהו סג ,טו(

שֶׁ הֵ ם י"ג

"מקֹּלוֹת מַ יִ ם ַר ִבּים אַ ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם" )תהלים צג ,ד(,
ִמדּוֹת שֶׁ ל ַרח ֲִמים שֶׁ הֵ ם ִ
תוֹדה הָ מוֹן חוֹגֵג"
"בּקוֹל ִר ָנּה וְ ָ
וּבַ שָּׁ עָ ה שֶׁ זֶּה הֶ הָ מוֹן י ִָאיר עָ לֵ ינוּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ ְ
)תהלים מב ,ה( ,הֲמוֹנָהּ שֶׁ ל רוֹ ִמי )מַ כּוֹת כד ,א( יִ ְשׁתֹּק! שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "אַ ל ִתּ ְשׁכַּ ח קוֹל
יִשׂ ָראֵ ל ְשׂמֵ ִחים
וּמיָּד יִ ְהיוּ ְ
צ ְֹר ֶריָך ְשׁאוֹן קָ מֶ יָך עוֹלֶ ה תָּ ִמיד" )תהלים עד ,כג(ִ ,
ְבּ ִשׁ ְמחַ ת בֵּ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ בַּ קָּ ְרבָּ נוֹת שֶׁ ְלָּך ,שָׁ ם "קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב(,
אוֹתיּוֹת ְל ִה ְתקַ שֵּׁ ר ְבּיִ חוּד אֶ חָ ד ,בַּ ֲענ ִָפים שֶׁ לָּ הֶ ם כָּ ְך ִמ ְתקַ ְשּׁ ִרים
קְ ֵרבוֹת הָ ִ
ה ָול" )ויקרא א,
עִ מָּ הֶ ם ְבּקֶ שֶׁ ר אֶ חָ ד"ִ ,דּ ְכ ִתיב אָ ָדם ִכּי יַקְ ִריב ִמכֶּ ם קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹ
תוֹר ְתָך שַׁ עֲשֻׁ עָ י אָ ז
תוֹר ְתָך אָ נוּ ִמ ְשׁתַּ עְ ְשׁעִ יםִ ,דּ ְכ ִתיב "לוּלֵ י ָ
ב( ,ה ֲֵרי ְבּ ָ
חוּדָך אָ נוּ ִמ ְת ַנח ֲִמים ְבּ ִתקְ וָתֵ נוּ.
אָ בַ ְד ִתּי ְבּעָ נְ יִ י" )תהלים קיט ,צב( ,בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים "אַ ל ָישֹׁב ַדְּך נִ ְכלָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְביוֹן יְ הַ ְללוּ ְ
שׁמֶ ָך" )תהילים עד ,כא(,
ְ
וּתשַׂ ְמּחֵ נוּ ְבּאוֹר פָּ ֶניָךְ ,כּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
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תּיקוּנָא ְר ִביעָ אָ ה ְתּחוֹת שַׂ ְפוַן אַ ְסחָ ר שַׂ עְ ָרא ְל ֵרישָׁ א אַ ח ֲָרא.
ִ
זוהר חלק ג דף קלג ע"א

ִתּקּוּנָא

ְר ִביעָ אָ הִ ,מ ְתתָּ קַ ן שַׂ ע ֲָרא

)ונחית(

ְתּחוֹת פּוּמָ א ,מֵ ֵרישָׁ א ח ֲָדא

"ל ְשׁאֵ ִרית ַנחֲלָ תוֹ" )מיכה ז ,יח(ְ .כּמָ ה ְדאַ ְתּ
ְל ֵרישָׁ א ח ֲָדא .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיבִ ,
אָ מֵ ר "וְ נָשָׂ אתָ ְת ִפלָּ ה ְבּעַ ד הַ ְשּׁאֵ ִרית הַ נִּ ְמצָ אָ ה" )מלכים ב' יט ,ד( .הַ נִּ ְמצָ אָ ה
"שׁאֵ ִרית יִ ְשׂ ָראֵ ל ל ֹא ַיעֲשׂוּ עַ וְ לָ ה" )צפניה ג ,יג(.
מַ מָּ שְׁ .שׁאֵ ִרית ִדּ ְכ ִתּיבְ ,
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

תּקּוּנָא ְר ִביעָ אָ ה סָ ח ֲָרן שַׂ עְ ֵרי ְתּחוֹת פּוּמָ א מֵ ֵרישָׁ א ח ֲָדא ְל ֵרישָׁ א ֲח ָדא.
ִ
"ל ְשׁאֵ ִרית ַנחֲלָ תוֹ" )מיכה ז ,יח( .הָ א אוֹקְ מוּהָ ְ'ל ִמי שֶׁ מֵּ ִשׂים
תּקּוּנָא ְר ִביעָ אָ ה ִ
ִ
עַ ְצמוֹ ְכּ ִשׁ ַיריִ ם' )ראש השנה יז( .וְ ִאלֵּ ין שַׂ ע ֲֵרי ְדּנ ְָח ִתין וְ סַ ח ֲִרין ְתּחוֹת פּוּמָ א .וְ ָדא
קָ ִאים ְבּגִ ין רוּחָ א ְדּנ ִָחית ִמגּוֹ פּוּמָ אְ .דּהָ א ִמתַּ מָּ ן נ ִָחית עַ ל הַ הוּא מַ זָּלָ א
עִ לָּ אָ ה ו ַַדּאי .וְ ִא ְת ְפּ ַרשׁ ְבּ ַד ְרגוֹיְ .
וּבגִ ין ָדּא ִא ְצ ְט ִריְך ְלנ ְַטּלָ א הַ הוּא נְ ִהירוּ
ֵיכלוּן ְלנ ְַטּלָ א
ְבּ ִאלֵּ ין שַׂ ע ֲִרין ְלגַבֵּ יהּ .וְ כָ ל ָדּא ְבּגִ ין ִאינוּן ְדּ ִמ ְתגָּאַ ן ְדּלָ א י ְ
ִמתַּ מָּ ן ְכּלָ ל אֶ לָּ א ְלמַ אן ְדּ ִא ְתכַּ ְפיָא ִבּ ְד ִחילוּ קַ מֵּ יהּ ִדּיקְ נָא יַקִּ ָירא ָדּא.
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ְּתפִ ּ ָלה )שצ( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "אֶ ֶר ְך"

וּמיֻחָ ד! אַ תָּ ה מַ עֲלֶ ה ְרפוּאָ ה ְלכָ ל מַ חֲלָ ה ,וּמֶ לֶ ְך הַ מָּ ִשׁיחַ
אֵ ל אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "וְ הוּא ְמחֹלָ ל ִמ ְפּשָׁ עֵ ינוּ ְמ ֻדכָּ א מֵ ֲעוֹנוֹתֵ ינוּ" )ישעיהו נג ,ה( ,בַּ עֲבוּר
ילית ִשׁ ְפחָ ה ָרעָ ה שֶׁ שָּׁ ְלטָ ה עַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל ,שֶׁ ִהיא ָ"רעָ ה חוֹלָ ה"
מַ חֲלָ ה שֶׁ ִהיא ִל ִ
)קהלת ה ,טו( שֶׁ גּ ְָרמָ ה לָ הֶ ם ִל ְהיוֹת קַ ְמצָ נִ ים וְ ִכילָ ִאים ְלגַבֵּ י ְשׁ ִכינ ְָתָך ,שֶׁ לּ ֹא יִ ְהיוּ
יבים ִלשָּׂ א ִלבָּ ם אוֹתָ ם ְלתַ קֵּ ן אוֹתָ הּ ,לָ הּ לַ ְשּׁ ִכינָהְ ,וּל ִפיכָ ְך א ֲִפילוּ ְבּשָׁ עָ ה
נְ ִד ִ
"וּכבֶ גֶד עִ ִדּים כָּ ל
עוֹב ִדים ְלפָ נֶיָך ל ֹא נִ ְתקְ נוּ ִתּקּוּ ֵניהֶ ם כָּ ָראוּי אֶ לָּ א ְ
שֶׁ הֵ ם ְ
חוּדָך
ִצ ְדקֹתֵ ינוּ" )ישעיהו סד ,ה( שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הֶ ם "וְ כֵ לַ י כֵּ לָ יו ָרעִ ים" )ישעיהו לב ,ז( ,אֲבָ ל יִ ְ
יִ ְהיֶה מַ עֲלֶ ה אֲרוּכָ ה ְלכָ ל מַ כּוֹתֵ ינוּ ִמצַּ ד א"א )א ֲִריְך אַ נְ ִפּין( שֶׁ הוּא אֶ ֶרְך
וּמכָּ ל
רוֹפאֶ ָך" )שמות טו ,כו( ִממַּ חֲלָ ה ִ
"כּי אֲנִ י יְ ֹה ָול ְ
אַ פַּ יִ ם ְרפוּאָ ה ו ַַדּאי ,בּוֹ ִ
חוּדָך בֶּ אֱמֶ ת כֵּ ן
תּוֹלָ דוֹת שֶׁ לָּ הִּ ,רבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ְכּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְליִ ְ
תַּ ְמ ִציא אֲרוּכָ ה ְלאוֹתוֹ הֶ עָ נִ י שֶׁ הוּא "סוֹבֵ ל מַ ְכ ִ
אוֹבים" )ישעיהו נג ,ד( ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ
ֱֹלהים ְ
אנ ְַחנוּ חֲשַׁ ְבנוּהוּ נָגוּעַ מֻ כֵּ ה א ִ
" ַו ֲ
ֱֹלהים
וּמעֻ נֶּה" )שם( שֶׁ ה ֲֵרי ִמצַּ ד שֵׁ ם א ִ
שֶׁ הוּא ִבּזְעֵ יר אַ נְ ִפּין נִ ְתּנוּ לוֹ מַ כּוֹת אֵ לֶּ הִ ,מצַּ ד א ֲִריְך אַ נְ ִפּין שֶׁ הוּא יְ ֹה ָול
רוֹפאֶ ָך" )שמות טו ,כו(" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
אנִ י יְ ֹה ָול ײ ְ
יֵאָ מֵ ר בּוֹ " ֲ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
תפילה )תד( לסיום הלימוד
בקשה מהב"ה לגלגל עלינו אור י"ג מדות הרחמים

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! גּ ְַלגֵּל עָ לֵ ינוּ הֲמוֹן ַרחֲמֶ יָך שֶׁ הֵ ם י"ג ִמדּוֹת שֶׁ ל
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

"מקֹּלוֹת מַ יִ ם ַר ִבּים אַ ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם" )תהלים צג ,ד( ,וּבַ שָּׁ עָ ה
ַרח ֲִמים שֶׁ הֵ ם ִ
וֹדה הָ מוֹן חוֹגֵג" )תהלים מב,
"בּקוֹל ִרנָּה וְ ת ָ
שֶׁ זֶּה הֶ הָ מוֹן י ִָאיר עָ לֵ ינוּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ ְ
רוֹמי )מכות כד ,ע"א( יִ ְשׁתֹּק! שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "אַ ל ִתּ ְשׁכַּ ח קוֹל צ ְֹר ֶריָך
ה( ,הֲמוֹנָהּ שֶׁ ל ִ
וּמיָּד יִ ְהיוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׂמֵ ִחים ְבּ ִשׁ ְמחַ ת
ְשׁאוֹן קָ מֶ יָך עוֹלֶ ה תָּ ִמיד" )תהלים עד ,כג(ִ ,
בֵּ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ בַּ קָּ ְרבָּ נוֹת שֶׁ ְלָּך ,שָׁ ם "קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,קְ ֵרבוֹת
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אוֹתיּוֹת ְל ִה ְתקַ שֵּׁ ר ְבּיִ חוּד אֶ חָ ד ,בַּ ֲענ ִָפים שֶׁ לָּ הֶ ם כָּ ְך ִמ ְתקַ ְשּׁ ִרים עִ מָּ הֶ ם
הָ ִ
ְבּקֶ שֶׁ ר אֶ חָ ד"ִ ,דּ ְכ ִתיב אָ ָדם ִכּי יַקְ ִריב ִמכֶּ ם קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,ה ֲֵרי
תוֹר ְתָך שַׁ עֲשֻׁ עָ י אָ ז אָ בַ ְד ִתּי
תוֹר ְתָך אָ נוּ ִמ ְשׁתַּ עְ ְשׁעִ יםִ ,דּ ְכ ִתיב "לוּלֵ י ָ
ְבּ ָ
חוּדָך אָ נוּ ִמ ְת ַנח ֲִמים ְבּ ִתקְ וָתֵ נוּ.
ְבּעָ נְ יִ י" )תהלים קיט ,צב( ,בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
שׁמֶ ָך" )תהילים עד ,כא(,
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים "אַ ל ָישֹׁב ַדְּך נִ ְכלָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְביוֹן יְ הַ ְללוּ ְ
וּתשַׂ ְמּחֵ נוּ ְבּאוֹר פָּ נֶיָךְ ,כּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
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תּקּוּנָא ח ֲִמישָׁ אָ ה אָ ְרחָ א אַ ח ֲָרא נ ִָפיק ְתחוֹתוֹי.
ִ
זוהר חלק ג דף קלג ע"א

ִתּקּוּנָא

אוֹרחָ א אַ ח ֲָרא ִמ ְתּחוֹת פּוּמָ א ,ה ֲָדא הוּא
ח ֲִמישָּׁ אָ ה .נ ִָפיק ְ

ִד ְכ ִתיב" ,ל ֹא הֶ ֱחזִיק לָ עַ ד אַ פּוֹ" )מיכה ז ,יח( .קוּם ִר ִבּי יוֹסֵ י .קָ ם ִר ִבּי יוֹסֵ י ,פָּ תַ ח
וְ אָ מַ ר" ,אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ כָּ כָ ה לּוֹ אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֱׁיְ הוָֹה אֱֹלהָ יו" )תהלים קמד ,טו(.
"אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ כָּ כָ ה לּוֹ" ,מַ הוּ "שֶׁ כָּ כָ ה לּוֹ"?ְ .כּמָ ה ְדאַ ְתּ אָ מֵ רַ " ,וחֲמַ ת הַ מֶּ לֶ ְך
שָׁ כָ כָ ה" )אסתר ז ,י( ,שָׁ ִכיְך מֵ רוּגְ זֵיה.
ָדּבָ ר אַ חֵ ר .שָׁ ִכיְך ְבּרוּגְ זֵיהּ ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב" ,וְ ִאם כָּ כָ ה אַ ְתּ ע ֹשֶׂ ה ִלּי
הָ ְרגֵנִ י נָא הָ רֹג" )במדבר יא ,טו( ָ -דּא הוּא ִדּינָא ְדּ ִדי ֵני" .אַ ְשׁ ֵרי הָ עָם שֶׁ יְ הוָֹה
אֱֹלהָ יו" ַ -רחֲמֵ י ְדּ ַרחֲמֵ י.
קוּדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא מַ עְ בַּ ר
ָדּבָ ר אַ חֵ ר" ,שֶׁ כָּ כָ ה"ְ ,שׁמָ א ְדּכָ ִליל כָּ ל ְשׁמָ הָ ן ,וְ ְ
אנַח בֵּ יהּ ִלזְעֵ יר אַ נְ ִפּין ,וּמַ ע ֲִביר עַ ל כָּ ל ִאינּוּן ִדּ ְלבַ ר.
רוּגְ זֵיהַּ ,ו ֲ
ְדּתַ נְ יָא ,אָ ְרחָ א עִ לָּ אָ ה ְדּ ִדיקְ נָא קַ ִדּישָׁ א) ,עִ לָּ אָ ה עַ ִתּיקָ א ְדּעַ ִתּיקֵ י( ְדּ ִאיהוּ
נ ִָחית ) ְבּ ִדיקְ ֵנא( ְתּחוֹת נוּקְ בֵ י ְדּחוֹטָ מָ א ְדּעַ ִתּיקֵ י .וְ הַ אי אָ ְרחָ א ִדּ ְלתַ תָּ א.
בּכֹלָּ אָ .דּא ְלעֵ ילָ א וְ ָדא ְלתַ תָּ אְ .לעֵ ילָ א "]וְ [עֹ בֵ ר עַ ל פֶּ שַׁ ע" )מיכה
ְשׁקִ ילָ ן ִאינּוּן ְ
ז ,יח(ְ ,לתַ תָּ א "ל ֹא הֶ ֱחזִיק לָ עַ ד אַ פּוֹ" )מיכה ז ,יח( .וְ תָ ֵנינַן "ל ֹא הֶ ֱחזִיק" ְדּלָ א ִאית
אתַ ר ְלמֵ יתַ בְ ,כּמַ ה ִדּ ְלעֵ ילָּ א י ִָהיב אַ ְת ָרא ְלאַ עְ ְבּ ָרא  -כַּ ְך ְלתַ תָּ א י ִָהיב
ֲ
אֲתַ ר ְלאַ עְ ְבּ ָרא.
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תָּ אנָאְ ,בּכָ ל אֲתָ ר ִדּ ְבהַ אי עַ ִתּיקָ א ְט ִמ ָירא ְדּכֹלָּ א אָ ְרחָ א ִא ְתגּ ְַליָיא ,טַ ב
ְלכֻ ְלּהוּ ִדּ ְלתַ תָּ אְ ,דּהָ א ִא ְת ֲחזֵי עֵ יטָ א ְלמֶ עְ בַּ ד טַ ב ְלכֹלָּ א .מַ אן ְדּסָ ִתים וְ לָ א
ִא ְתגּ ְַליָיא ,לֵ ית עֵ יטָ א ,וְ לֵ ית מַ אן ְדּי ֵַדע לֵ יהּ ,אֶ לָּ א הוּא ִבּ ְלחוֹדוֹיְ .כּמָ ה ְדּעֵ ֶדן
עִ לָּ אָ ה ,לֵ ית ְדּי ֵַדע לֵ יהּ אֶ לָּ א הוּא עַ ִתּיקָ א ְדּעַ ִתּיקֵ י .וְ עַ ל הַ אי ְכּ ִתיב" ,מַ ה
גּ ְָדלוּ מַ עֲשֶׂ יָך יְ הוָֹה ְמאֹד עָ ְמקוּ מַ ְח ְשׁבֹתֶ יָך" )תהלים צב ,ו( .אָ מַ ר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן
יִ ְתתַּ קְּ נוּן עוֹבָ ָדְך ְלעָ ְלמָ א ְדּאָ תֵ י ,מֵ עִ ם עַ ִתּיקָ א ְדּעַ ִתּיקִ ין.
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

ִתּקּוּנָא

ח ֲִמישָׁ אָ ה ִא ְתפַּ ְסּקָ ן שַׂ עְ ֵרי ְתּחוֹת פּוּמָ א )חוֹטָ מָ א( לָ קֳ בֵ ל הַ הוּא

אָ ְרחָ א אַ ח ֲִרינָא ְדּ ִא ְתּמַ ר.
תּקּוּנָא ח ֲִמישָׁ אָ ה "ל ֹא הֶ ֱחזִיק לָ עַ ד אַ פּוֹ" )מיכה ז ,יח( .הָ כָ א נָמֵ י ְפּסָ קִ ין שַׂ ע ֲֵרי
ִ
יכין ְסחוֹר פּוּמָ א .אֲבָ ל ִאי
ְלמֵ יהַ ב אֲתַ ר ְלרוּחָ א ְדּפוּמָ אְ .דּהָ א שַׁ ע ֲֵרי ְצ ִר ִ
ְלג ְַמ ֵרי הֲווּ סָ ח ֲָרןֲ ,הוָה ִדּינָא ִמ ְת ְתּקַ ף י ִַתּירְ .בּגִ ין כָּ ְך "ל ֹא הֶ ֱחזִיק לָ עַ ד אַ פּוֹ".
"א ּ ַפיִם"
ְּתפִ ָּלה )שצא( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת ַ

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! אַ ף עַ ל ִפּי שֶׁ ָר ִציתָ בַּ ִדּין וְ כֵ ן ִס ַדּ ְרתָּ ִמ ְשׁפָּ ִטים
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

ִל ְשׁפֹּט בָּ הֶ ם הָ אָ ֶרץ ִמצַּ ד מַ ְלכוּת וְ זוֹ ִדּינָא ְדּמַ ְלכוּתָ א וְ זֶה אַ פַּ יִ ם ִמצַּ ד
הַ ְשּׁ ִכינָה שֶׁ ִהיא מַ ְכפֵ לָ ה )זהר ,ח"א קכט ,א( ה' ה' ,אוֹר הַ חֶ סֶ ד שֶׁ שּׁוֹלֵ ט בַּ שָּׁ מַ יִם
וּבשָׁ עָ ה שֶׁ יִּ חוּד שֶׁ ְלָּך יִ ְתגַּלֶּ ה ה ֲֵרי
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "עַ ל הַ שָׁ מַ יִ ם חַ ְס ֶדָּך" )תהלים קח ,ה( ְ
שָׁ מַ יִ ם יִ ְשׁ ְלטוּ ִדּ ְכ ִתיב "שָׁ מַ יִ ם תָּ ִכין אֱמוּנ ְָתָך בָּ הֶ ם" )תהלים פט ,ג( ,וְ זֶה אֱמוּנָה
שֶׁ ְלָּך יִ חוּד שֶׁ ְלָּך ,עִ לַּ ת הָ עִ לּוֹת שֶׁ ִמּ ְתגַּלֶּ ה בַּ שָׁ מַ יִ ם ,וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְכּשֶׁ עָ ְמדוּ עַ ל הַ ר
תּי עִ מָּ כֶ ם" )שמות כ ,יט(
ִסינַי ֶנאֱמַ ר בָּ הֶ ם "אַ תֶּ ם ְר ִאיתֶ ם ִכּי ִמן הַ שָׁ מַ יִ ם ִדּבַּ ְר ִ
וְ י ְֵדעוּ יִ חוּד שֶׁ ְלָּך ,שֶׁ ה ֲֵרי בָּ אָ ֶרץ ֶנאֱמַ ר "וְ הָ אָ ֶרץ הָ יְ תָ ה תּוֹהוּ ָובֹהוּ וְ ח◌ׂשֶׁ ְך עַ ל
שּׁוֹלטוֹת בּוֹ ,אֲבָ ל שָׁ מַ יִ ם שָׁ ם יִ חוּ ְדָך
ְפּנֵי ְתהוֹם" )בראשית א ,ב(ְ ,בּכַ מָּ ה קְ ִלפּוֹת שֶׁ ְ
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ילים"
וּת ִהלָּ ִתי לַ ְפּ ִס ִ
בוֹדי ְלאַ חֵ ר ל ֹא אֶ תֵּ ן ְ
"וּכ ִ
וּמ ְתגַּלֶּ ה וּבוֹ ְ
נוֹדע ִ
ָ
וּשׁ ִכינָה שֶׁ ִהיא מַ ְכפֵּ לָ ה ְכּ ֶנגֶד זֶה ֶנאֱמַ ר ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל "לָ כֶ ן ְבּאַ ְרצָ ם ִמ ְשׁנֶה
ְ
יִ ָירשׁוּ" )ישעיהו סא ,ז( ,שֶׁ ה ֲֵרי ְשׂמ ֹאל ַיחֲזוֹר ְלי ִָמין וְ זֶה לֵ ב אֶ חָ ד ,שֶׁ ְשּׁנֵי ְלבָ בוֹת
ַנ ֲע ִשׂים אֶ חָ ד ,וְ זֶה "מָ נָה אַ חַ ת אַ פַּ יִ ם" )שמו"א א ,ה( ִמ ְשׁנֶה ו ַַדּאי ,וְ ִהיא לֶ חֶ ם ִמ ְשׁנֶה
שֶׁ ל שַׁ בָּ ת ,תּוֹסֶ פֶ ת מֵ חוֹל עַ ל הַ קּ ֶֹדשׁ ,וְ זֶה שַׁ בָּ ת שָׁ לוֹם שֶׁ ְשּׂמ ֹאל חוֹזֵר ְלי ִָמין,
ִמיָּד "וְ ֹנ ַגהּ כָּ אוֹר ִתּ ְהיֶה" )חבקוק ג ,ד( ,וְ כֵ ן עֶ ֶרב ָובֹקֶ ר ַנ ֲע ִשׂים אֶ חָ ד ,שֶׁ הֵ ם ִמ ַדּת
וּמ ַדּת לַ יְ לָ ה ,בַּ יִּ חוּד שֶׁ ְלָּך שֶׁ שּׁוֹלֵ ט עַ ל הַ כֹּל ְכּאֶ חָ ד ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים
יוֹם ִ
חוּדָך" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
חוּדָך אָ נוּ ְמקַ וִּ ים בֶּ אֱמֶ תֲ ,ענֵנוּ בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
ה ֲֵרי ְליִ ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
)ישעיהו מב ,ח(

תפילה )תד( לסיום הלימוד
בקשה מהב"ה לגלגל עלינו אור י"ג מדות הרחמים

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! גּ ְַלגֵּל עָ לֵ ינוּ הֲמוֹן ַרחֲמֶ יָך שֶׁ הֵ ם י"ג ִמדּוֹת שֶׁ ל
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

ַרח ֲִמים שֶׁ הֵ ם ִ
"מקֹּלוֹת מַ יִ ם ַר ִבּים אַ ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם" )תהלים צג ,ד( ,וּבַ שָּׁ עָ ה
וֹדה הָ מוֹן חוֹגֵג" )תהלים מב,
"בּקוֹל ִרנָּה וְ ת ָ
שֶׁ זֶּה הֶ הָ מוֹן י ִָאיר עָ לֵ ינוּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ ְ
תּק! שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "אַ ל ִתּ ְשׁכַּ ח קוֹל צ ְֹר ֶריָך
רוֹמי )מכות כד ,ע"א( יִ ְשׁ ֹ
ה( ,הֲמוֹנָהּ שֶׁ ל ִ
וּמיָּד יִ ְהיוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׂמֵ ִחים ְבּ ִשׁ ְמחַ ת
ְשׁאוֹן קָ מֶ יָך עוֹלֶ ה תָּ ִמיד" )תהלים עד ,כג(ִ ,
בֵּ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ בַּ קָּ ְרבָּ נוֹת שֶׁ ְלָּך ,שָׁ ם "קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,קְ ֵרבוֹת
אוֹתיּוֹת ְל ִה ְתקַ שֵּׁ ר ְבּיִ חוּד אֶ חָ ד ,בַּ ֲענ ִָפים שֶׁ לָּ הֶ ם כָּ ְך ִמ ְתקַ ְשּׁ ִרים עִ מָּ הֶ ם
הָ ִ
ְבּקֶ שֶׁ ר אֶ חָ ד"ִ ,דּ ְכ ִתיב אָ ָדם ִכּי יַקְ ִריב ִמכֶּ ם קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,ה ֲֵרי
תוֹר ְתָך שַׁ עֲשֻׁ עָ י אָ ז אָ בַ ְד ִתּי
תוֹר ְתָך אָ נוּ ִמ ְשׁתַּ עְ ְשׁעִ יםִ ,דּ ְכ ִתיב "לוּלֵ י ָ
ְבּ ָ
חוּדָך אָ נוּ ִמ ְת ַנח ֲִמים ְבּ ִתקְ וָתֵ נוּ.
ְבּעָ נְ יִ י" )תהלים קיט ,צב( ,בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
שׁמֶ ָך" )תהילים עד ,כא(,
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים "אַ ל ָישֹׁב ַדְּך נִ ְכלָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְביוֹן יְ הַ ְללוּ ְ
ְ
וּתשַׂ ְמּחֵ נוּ ְבּאוֹר פָּ נֶיָךְ ,כּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
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לימוד ליל שישי דחנוכה
לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר הזה
ספרא דצניעותא

בוּסמָ א ְל ֵרישָּׁ א ִדּ ְלעֵ ילָּ א.
רוּבתָּ א ְדּ ְ
תּקּוּנָא ְשׁ ִתיתָ אָ ה חֹפֵ י תַּ קְ ְ
ִ
זוהר חלק ג דף קלג ע"ב

רוּבתָּ א
תּקּוּנָא ְשׁ ִתיתָ אָ הִ .מ ְתתָּ קֵ ן שַׂ ע ֲָרא וְ סָ ִליק ִמ ְלּ ַרע ְלעֵ ילָּ א ,וְ חָ פֵ י תַּ קְ ְ
ִ
בוּסמָ א טָ בָ א עַ ד ֵרישָׁ א ְדּפוּמָ א ִדּ ְלעֵ ילָּ א .וְ נ ִָחית שַׂ ע ֲָרא ְ)דּ ֵרישָׁ א(
ְדּ ְ
ְל ֵרישָׁ א ְדּ ִפ ְתחָ א ְדּאָ ְרחָ א תַּ תָּ אָ ה ְדּפוּמָ א.
קוּם ִר ִבּי יֵיסָ א וְ אַ ְתקִ ין ִתּקּוּנָא ָדּא .קָ ם ִר ִבּי יֵיסָ א ,פָּ תַ ח וְ אָ מַ ר" ,וְ חַ ְס ִדּי
"וּבחֶ סֶ ד עוֹלָ ם ִרחַ ְמ ִתּיְך" )ישעיהו נד ,ח( ,הָ נֵי
וּכ ִתיב ְ
מֵ ִאתֵּ ְך ל ֹא יָמוּשׁ" )ישעיהו נד ,י(ְ ,
קְ ָראֵ י קַ ְשׁיָין אֲהַ ְד ֵדי.
וְ לָ א אַ קְ שׁוִּ ,דּ ְתנִ י ָנןִ ,אית חֶ סֶ ד וְ ִאית חֶ סֶ דִ .אית חֶ סֶ ד ִדּ ְלגָאו ,וְ ִאית חֶ סֶ ד
ִדּ ְלבַ ר .חֶ סֶ ד ִדּ ְלגָאו ,הָ א ְדּאַ מָ ָרן ְדּעַ ִתּיקָ א ְדּעַ ִתּיקִ ין ,וְ הוּא סָ ִתים ְבּ ִס ְט ָרא
ָדּא ְדּ ִדיקְ נָאְ ,דּ ִאקְ ֵרי ְפּאַ ת הַ זָּקָ ן .וְ לָ א בָּ עֵ י בַּ ר נָשׁ ְלחַ ְבּלָ א הַ אי ִס ְט ָרא,
וּבגִ ין כָּ ְךְ ,בּכֹהֵ ן ִדּ ְלתַּ תָּ א ְכּ ִתיב בֵּ יהּ,
יוֹמיןְ .
ִמשּׁוּם הַ אי חֶ סֶ ד ִדּ ְלגָאו ְדּעַ ִתּיק ִ
וּפאַ ת זְקָ נָם ל ֹא יְ גַלֵּ חוּ" )ויקרא כא ,ה( .מַ אי טַ עְ מָ א.
"ל ֹא יִ קְ ְרחֻ ה קָ ְרחָ ה ְבּר ֹאשָׁ ם ְ
אוֹרחוֹי ְדּחֶ סֶ ד ְדּעַ ִתּיקָ אְ ,דּכֹהֵ ן ִמ ִסּ ְט ָרא ָדּא קָ א אָ תֵ י.
ְבּגִ ין ְדּלָ א ְלחַ ְבּלָ א ְ
וְ תָ אנָא ִבּ ְצנִ יעוּתָ א ְדּ ִס ְפ ָראְ ,בּכֹלָּ א ִא ְצ ְט ִריְך חֶ סֶ ד ְל ִא ְת ַר ְבּאָ ה ְוּל ִמ ְבנֵי,
וְ לָ א ְלקַ ְטעָ א לֵ יהּ ,וְ לָ א יִ ְשׁתֵּ צֵ י מֵ עָ ְלמָ א .וְ הַ אי ִדּ ְכ ִתּיב וְ חַ ְס ִדּי מֵ ִאתֵּ ְך ל ֹא
וּבחֶ סֶ ד עוֹלָ ם ,חֶ סֶ ד ְדּ ִאקְ ֵרי חֶ סֶ ד עוֹלָ ם ,וְ הַ אי
יוֹמיןְ .
יָמוּש ,חֶ סֶ ד ְדּעַ ִתּיק ִ
הוּא אַ ח ֲָרא ִדּזְעֵ יר אַ נְ ִפּיןִ ,דּ ְכ ִתּיב" ,אָ מַ ְר ִתּי עוֹלָ ם חֶ סֶ ד יִ בָּ נֶה" )תהלים פט ,ג(.
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וְ הַ אי חֶ סֶ ד ְדּעַ ִתּיק ְדּעַ ִתּיקִ ין ,הוּא חֶ סֶ ד ִדּקְ שׁוֹט .וְ חֶ סֶ ד ִדּקְ שׁוֹט לָ או ְבּחַ יֵּי
"כּי חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הוּא"
וּבגִ ין כָּ ְך ְכּ ִתיבִ ,
גּוּפָ א ִא ְתּמַ ר ,אֶ לָּ א ְבּחַ יֵּי ְדּנִ ְשׁ ְמתָ אְ .
)מיכה ז ,יח(ָ .דּא הוּא ִתּקּוּנָא ְשׁ ִתיתָ אָ ה ְדּ ִדיקְ נָא יַקִּ ָיראְ ,דּעַ ִתּיק ְדּעַ ִתּיקֵ י.
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

תּקּוּנָא ְשׁ ִתיתָ אָ ה סָ ְלקִ ין שַׂ עְ ֵרי וְ חַ ְפיָן עַ ל אַ נְ ִפּין הָ כָ א וְ הָ כָ א כַּ ְדקָ א
ִ
יָאוּת.

ִתּקּוּנָא

"כּי חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הוּא" )מיכה ז ,יח(ָ .דּא "וְ ַרב חֶ סֶ ד"ְ .דּהָ א
ְשׁ ִתיתָ אָ ה ִ

וּבקַ ְד ִמיתָ א ְבּהוּא
עוֹב ֶדיהָ ְ .
יכין ו ַַדּאי כָּ ל חַ ד ְל ְ
כֻּ ְלהוֹ ִתּיקּוּנִ ין ִאלֵּ ין ְצ ִר ִ
"נוֹשֵׂ א ֲעוֹן" ִא ְתבַּ ְסּמָ ן שכ"ה ִדּינִ ין מֵ ָרזָא קַ ְדמָ אָ ה .הָ כָ א ִמ ְתבַּ ְסּמָ ן אָ ח ֲָרנִ ין
ְדּ ִאינוּן מנצפ"ך ,וְ ִאינּוּן וְ ַרב חֶ סֶ דְ .בּגִ ין כֵּ ן הָ כָ א שַׂ ֲע ֵרי ִמ ְתפַּ ְשׁטָ ן ,וְ ה' חֲסָ ִדים
"כּי חָ פֵ ץ
נ ְָפקִ ין ְבּה' פֵּ אוֹת ְלבַ ְסמָ א ְלהוּ .וְ כֹלָּ א ִא ְת ְבּסַ ם ִכּ ְדקָ א ֲחזֵיְ .בּגִ ין כֵּ ן ִ
חֶ סֶ ד הוּא".
ְּתפִ ּ ָלה )שצב( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "וְ ַרב חֶ סֶ ד"

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! ה ֲֵרי זְמַ ן שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "וְ עֵ ת צָ ָרה ִהיא ְל ַי ֲעקֹב"
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

וּמצָ אוָּך כֹּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה ְבּאַ ֲח ִרית הַ יּ ִָמים"
וּכ ִתיב "בַּ צַּ ר ְלָך ְ
)ירמיהו ל ,ז(ְ ,
אוֹתיּוֹת מנצפ"ך שֶׁ הֵ ם ִמז ְַדּ ְמּנִ ים ְבּסוֹד "כּוֹס
ִ
)דברים ד ,ל( ְבּאַ ח ֲִריתִ ,מצַּ ד ה'
כּוֹסי
יְ שׁוּעוֹת" )תהלים קטז ,יג(ְ ,ל ִהנָּטֵ ל ְבּי ִָמין שֶׁ הוּא כּוֹס שֶׁ ל ְבּ ָרכָ ה שֶׁ ֵיּאָ מֵ ר בּוֹ " ִ
חוּשׁבַּ ן כּוֹ"ס ,עַ ד
אוֹתיּוֹת אלהי"ם ְכּ ְ
ִ
ְר ָויָה" )תהלים כג ,ה( ,וְ -ה' יְ שׁוּעוֹת הֵ ם ה'
גּוֹרם צָ ָרה ְליִ ְשׂ ָראֵ ל ,אֲבָ ל אַ תָּ ה אֶ חָ ד י ִָחיד
שֶׁ לּ ֹא נִ ְתיַשֵּׁ ב עַ ל הַ יּ ִָמין כָּ ְך ֵ
וּמיֻחָ ד מַ ֲחזִיר כָּ ל ָרעָ ה ְלטוֹבָ ה ,כֵּ ן תַּ ֲחזִיר לָ נוּ ִסתּוּם זֶה לַ ְפּ ִתיחָ ה ,וְ חֶ ְבלֵ י
ְ
לֵ ָדה ל ֹא יִ ְהיוּ שֶׁ ה ֲֵרי הַ כֹּל ְבּ ַרח ֲִמים יִ מָּ שֵׁ ְך ְליִ ְשׂ ָראֵ ל ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הֶ ם
ְ
"וּב ַרח ֲִמים גְּ ִ
דוֹלים אֲקַ ְבּצֵ ְך" )ישעיהו נד ,ז( ,וְ זֶה וְ ַר"ב חֶ סֶ "ד שֶׁ כֵּ ן עוֹלֶ ה ְכּ ִמנְ יַן
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מנצפ"ך ,וְ סוֹף הַ גָּלוּת ִמצַּ ד זֶה יִ ְהיֶה ִבּגְ ֻדלָּ ה וְ כָ בוֹד וְ ל ֹא ְבּ ִסתּוּם וְ צָ ָרה ,וּבָ זֶה
חוּדָך ,שֶׁ ה ֲֵרי ְל ִפי מַ ְד ְרגוֹתֶ יָך הָ יָה נִ ְראֶ ה שֶׁ יִּ ְהיֶה ְבּסוֹף הַ כֹּל צָ רוֹת
יִ וּ ַָדע כֹּחַ יִ ְ
"בּחַ ְבלֵ י אָ ָדם אֶ ְמ ְשׁכֵ ם
גְּדוֹלוֹת ,וְ אַ תָּ ה ל ֹא תַ ֲעשֶׂ ה כֵּ ן ,אֶ לָּ א יֵאָ מֵ ר ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל ְ
בַּ ֲעבֹתוֹת אַ הֲבָ ה" )הושע יא ,ד( ְכּמוֹ שֶׁ עָ ִשׂיתָ ְל ַי ֲעקֹב שֶׁ הָ פַ ְכתָּ לוֹ ִשׁעְ בּוּד שֶׁ ל
גָּלוּת ְלגָלוּת שֶׁ ל גְּאֻ לָּ ה ,כֵּ ן תַּ ֲעשֶׂ ה ְלבָ נָיו בַּ יִּ חוּד שֶׁ ִמּ ְתגַּלֶּ ה בַּ ִמּ ָדּה שֶׁ לּוֹ,
חוּדָך ְכּמוֹ
יִשׂ ָראֵ ל יְ ֹה ָול ײ אֱֹלהֵ ינוּ ײ וְ כוּ' ,גַּלֵּ ה לָ נוּ יִ ְ
ְשׁמַ ע ְ
שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך
יתי יְ ֹה ָול ײ.
קִ וִּ ִ
תפילה )תד( לסיום הלימוד
בקשה מהב"ה לגלגל עלינו אור י"ג מדות הרחמים

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! גּ ְַלגֵּל עָ לֵ ינוּ הֲמוֹן ַרחֲמֶ יָך שֶׁ הֵ ם י"ג ִמדּוֹת שֶׁ ל
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

"מקֹּלוֹת מַ יִ ם ַר ִבּים אַ ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם" )תהלים צג ,ד( ,וּבַ שָּׁ עָ ה
ַרח ֲִמים שֶׁ הֵ ם ִ
וֹדה הָ מוֹן חוֹגֵג" )תהלים מב,
"בּקוֹל ִרנָּה וְ ת ָ
שֶׁ זֶּה הֶ הָ מוֹן י ִָאיר עָ לֵ ינוּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ ְ
אמַ ר בּוֹ "אַ ל ִתּ ְשׁכַּ ח קוֹל צ ְֹר ֶריָך
רוֹמי )מכות כד ,ע"א( יִ ְשׁתֹּק! שֶׁ ֶנּ ֱ
ה( ,הֲמוֹנָהּ שֶׁ ל ִ
וּמיָּד יִ ְהיוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׂמֵ ִחים ְבּ ִשׁ ְמחַ ת
ְשׁאוֹן קָ מֶ יָך עוֹלֶ ה תָּ ִמיד" )תהלים עד ,כג(ִ ,
בֵּ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ בַּ קָּ ְרבָּ נוֹת שֶׁ ְלָּך ,שָׁ ם "קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,קְ ֵרבוֹת
אוֹתיּוֹת ְל ִה ְתקַ שֵּׁ ר ְבּיִ חוּד אֶ חָ ד ,בַּ ֲענ ִָפים שֶׁ לָּ הֶ ם כָּ ְך ִמ ְתקַ ְשּׁ ִרים עִ מָּ הֶ ם
הָ ִ
ְבּקֶ שֶׁ ר אֶ חָ ד"ִ ,דּ ְכ ִתיב אָ ָדם ִכּי יַקְ ִריב ִמכֶּ ם קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,ה ֲֵרי
תוֹר ְתָך שַׁ עֲשֻׁ עָ י אָ ז אָ בַ ְד ִתּי
תוֹר ְתָך אָ נוּ ִמ ְשׁתַּ עְ ְשׁעִ יםִ ,דּ ְכ ִתיב "לוּלֵ י ָ
ְבּ ָ
חוּדָך אָ נוּ ִמ ְת ַנח ֲִמים ְבּ ִתקְ וָתֵ נוּ.
ְבּעָ נְ יִ י" )תהלים קיט ,צב( ,בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים "אַ ל ָישֹׁב ַדְּך נִ ְכלָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְביוֹן יְ הַ ְללוּ ְ
שׁמֶ ָך" )תהילים עד ,כא(,
וּתשַׂ ְמּחֵ נוּ ְבּאוֹר פָּ נֶיָךְ ,כּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
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לימוד ליל שביעי דחנוכה
לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר הזה
ספרא דצניעותא

בּוּצינִ ין.
פּוּחין אֶ ְתחֲזוּן ְלאַ נְ הָ ַרה ִ
תּקּוּנָא ְשׁ ִביעָ אָ ה ְתּ ֵרין תַּ ִ
ִ
זוהר חלק ג דף קלג ע"ב

ִתּקּוּנָא

רוּבתָּ א
פּוּחיןְ ,בּ ִתקְ ְ
ְשׁ ִביעָ אָ ה .פָּ ִסיק שַׂ ע ֲָרא ,וְ ִא ְתחָ זוּן ְתּ ֵרין תַּ ִ

ְדּבוּ ְסמָ א ,שַׁ ִפּ ָירן וְ יָאָ ן ְלמֵ ֱח ֵזי.
פָּ תַ ח ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן וְ אָ מַ רְ ,
"כּתַ פּוּחַ בַּ עֲצֵ י הַ יַּעַ ר" )שיר השירים ב ,ג( וְ גוֹ' .מַ ה תַּ פּוּחַ
פּוּחין כָּ ִליל ִשׁיתָּ א
קוּדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּאְ ,תּ ֵרין תַּ ִ
זֶה כָּ ִליל ִבּ ְתלַ ת גְּ וָונֵי ,כַּ ְך ְ
וּת ֵרין תַּ ִ
פּוּחין ִאלֵּ יןְ ,דּ ִאינּוּן ִתּקּוּנָא ְשׁ ִביעָ אָ הִ ,אינּוּן ְכּלָ לָ א ְדּכָ ל ִשׁיתָ א
גְּ וָונֵיְ ,
"בּאוֹר ְפּנֵי מֶ לֶ ְך חַ יִּ ים" )משלי טז ,טו(.
וּבגִ ינֵיהוֹן ִא ְתקָ יָּיםְ ,
ִתּקּוּנִ ין ַדּאֲמֵ ינָאְ .
פּוּחין נ ְָפקִ ין חַ יִּ ין ְלעָ ְלמָ א ,וּ ְמחַ זְּ יָין חֵ ידוּ ִלזְעֵ יר אַ נְ ִפּין.
וְ תָ אנָא ,מֵ הָ נֵי תַּ ִ
"בּאוֹר ְפּנֵי מֶ לֶ ְך חַ יִּ ים"
וּכ ִתיב ְ
ְכּ ִתיב "יָאֵ ר יְ הוָֹה פָּ נָיו אֵ לֶ יָך" )במדבר ו ,כה(ְ .
רוֹבתָּ א ְדּבוּ ְסמָ א
פּוּחין ְדּ ִתקְ ְ
טז ,טו(ְ .בּאוֹר ְפּנֵי מֶ לֶ ְך ִאלֵּ ין ִאינּוּן ְתּ ֵרין תַּ ִ
ַדּאֲמֵ ינָא .יָאֵ ר יְ הוָֹה פָּ נָיו אֵ לֶ יָך ,פָּ נִ ים ִדּ ְלבַ רְ ,דּכַ ד נְ ִה ִרין ִמ ְתבָּ ֵרְך עָ ְלמָ א.
)משלי

בּוֹצינֵי ִדּ ְלבַ ר נְ ִה ִירין ,כָּ ל עָ ְלמָ א ִמ ְתבָּ ֵרְך ,וְ לָ א
וְ תָ אנָא ,כָּ ל זְמַ ן ְדּהָ נֵי ִ
פּוּחין ִדּנְ ִה ִרין
ִא ְשׁ ְתּכַ ח רוּגְ זָא ְבּעָ ְלמָ א .וּמָ ה ִאי הָ נֵי ִדּ ְלבַ ר כַּ ְךְ .תּ ֵרין תַּ ִ
ְתּ ִד ָיראְ ,דּחַ ָדּאן ְתּ ִד ָירא עַ ל אַ חַ ת כַּ מָּ ה וְ כַ מָּ ה.
פּוּחין ִאלֵּ יןִ ,א ְת ֲחזֵי זְעֵ יר אַ נְ ִפּין ְבּחֶ ְדוָותָ א .וְ כָ ל
תַּ נְ יָא ,כַּ ד ִא ְתגּ ְַלּיָין ְתּ ֵרין תַּ ִ
בּוּצינִ ין ִדּ ְלתַּ תָּ אְ ,בּחֶ ְדוָותָ א ,וְ כָ ל ִאינּוּן ִדּ ְלתַּ תָּ א נְ ִה ִרין ,וְ כָ ל עָ ְל ִמין
ִאינּוּן ִ
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ימין ִמכָּ ל ְשׁלֵ ימוּתָ א .וְ כֹלָּ א חַ ָדּאן וְ ָנה ֲִרין ,וְ כָ ל ִטיבוּ לָ א פָּ ִסיק.
וּשׁלֵ ִ
חַ ָדּאןְ ,
כֻּ ְלּהוּ ִא ְתמַ ְלּ ָיין ְבּשַׁ עֲתָ א ח ֲָדא ,כֻּ ְלּהוּ חַ ָדּאן ְבּשַׁ עֲתָ א ח ֲָדא.
וּבגִ ין כָּ ְך
תָּ א ֲחזֵי ,פָּ נִ ים ִדּ ְלבַ רִ ,אית זְמַ ן ְדּ ָנה ֲִרין ,וְ ִאית זְמַ ן ְדּלָ א ָנה ֲִריןְ .
ְכּ ִתיב" ,יָאֵ ר יְ הוָֹה פָּ נָיו אֵ לֶ יָך" )במדבר ו ,כה(" ,יָאֵ ר פָּ נָיו ִאתָּ נוּ סֶ לָ ה" )תהלים סז ,ב(.
פּוּחין ִדּ ְלעֵ ילָּ א.
ִמ ְכלָ ל ְדּלָ א הֲוִ י ְתּ ִד ָירא .אֶ לָּ א כַּ ד ִא ְתגּ ְַלּיָין תַּ ִ
וּמנְּ הוֹן נְ ִה ִירין
ימין ,נְ ִה ִירין וְ ִחוּ ִָורין ְתּ ִד ָיראִ .
פּוּחין ִדּ ְס ִתּ ִ
תָּ אנָאִ ,אלֵּ ין תַּ ִ
ִל ְתלַ ת ְמאָ ה וְ ִשׁ ְבעִ ין עִ יבָ ר .וְ כָ ל ִשׁיתָ א ִתּקּוּנִ ין קַ ְדמָ ִאין ִדּ ְב ִדּיקְ נָא בֵּ יהּ
ְכּ ִלילָ ן .ה ֲָדא הוּא ִדּ ְכ ִתּיב" ,יָשׁוּב יְ ַרחֲמֵ נוּ" )מיכה ז ,יט( .יָשׁוּבִ ,מ ְכלָ ל ְדּז ְִמנִ ין
וּבהַ אי ִדּ ְלתַ תָּ א ,הוּא
ְט ִמ ִירין ,וְ ז ְִמנִ ין ִא ְתגּ ְַלּיָין .הָ כָ א ,הוּא יָשׁוּב יְ ַרחֲמֵ נוְּ .
פּוּחין ִדּ ְבעַ ִתּיקָ א
וְ אֱמֶ תָ .דּא הוּא ִתּקּוּנָא ְשׁ ִביעָ אָ הְ ,דּכָ ִליל ִשׁיתָּ אִ ,בּ ְת ֵרין תַּ ִ
ְדּעַ ִתּיקִ ין.
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

פּוּחין.
תּקּוּנָא ְשׁ ִביעָ אָ ה ִא ְתפַּ ְסּקָ ן שַׂ עְ ֵרי וְ ִא ְתחַ זְּ יָן ְתּ ֵרין תַּ ִ
ִ
תּקּוּנָא ְשׁ ִביעָ אָ ה "יָשׁוּב יְ ַרחֲמֵ נוּ" )מיכה ז ,יט( .וְ ָדא ֶואֱמֶ תְ .דּהָ א הָ כָ א תַּ ְליָא
ִ
ִבּיסּוּמָ א ְדּ ִדינִ ין ו ַַדּאיְ .דּ ִמ ְצחָ א קָ ִאים ְלבַ ְסמָ א ְבּז ְִמ ָנא ְדּ ִא ְתגַּלֵּ י ,וְ לָ א תָּ ִדיר,
יכין תָּ ִדיר
וּבז ְִמנָא ְדּ ִא ְתגּ ְַלּיָא כֻּ ְלהוֹ ִדּינִ ין ִמ ְתעַ ְבּ ָרן ְלג ְַמ ֵרי .אֲבָ ל אַ נְ ִפּין חַ יְּ ִ
ְ
וְ חָ ָדאן תָּ ִדירְ ,בּגִ ין ְלקַ יְּ ימָ א ִבּיסּוּמָ א ְדּ ִדינִ ין מַ אי ְדּ ִא ְצ ְט ִריְך תָּ ִדיר .וְ ָרזָא
יכין תָּ ִדיר וְ לָ א ִא ְתפַּ ְסּקָ ן.
"בּאוֹר ְפּ ֵני מֶ לֶ ְך חַ יִּ ים" )משלי טז ,טו( וְ כוּ'ְ ,דּחַ יֵּי ְצ ִר ִ
ָדּא ְ
אֲבָ ל ְ
"וּרצוֹנוֹ ְכּעָ ב מַ ְלקוֹשׁ" )משלי טז ,טו(ָ ,דּא ָרצוֹן עִ לָּ אָ ה ,עֵ ת ָרצוֹן ְדּ ִא ְתּמַ ר.
"כּעָ ב מַ ְלקוֹשׁ"ְ ,כּ ִמ ְט ָרא ָדּא ְדּנ ִָחית ְלז ְִמנִ ין ְלא ְֲרוָאָ ה עָ ְל ִמין .וְ הָ כָ א
וְ ָדא ְ
ימין ְלתַ תָּ אִ .
ֶואֱמֶ "תִ ,אלֵּ ין ז' ס"גְ ,דּ ִמינַּיְ יהוּ ז' הַ ְב ִלין קָ יְ ִ
וּביסּוּמָ א ְדּכֹלָּ א הָ כָ א
ִא ְשׁ ְתּכַ ח ו ַַדּאי .וְ ָרזָא ָדּא ,הָ כָ א נְ ִהירוּ ְדּחָ ְכ ְמתָ א ִא ְתגּ ְַליָא ְבּתוּקְ פֵּ יהּ,
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ְדּ ִא ְתּמַ ר בֵּ יהּ "חָ ְכמַ ת אָ ָדם תָּ ִאיר פָּ נָיו" )קהלת ח ,א(ְ .בּגִ ין כָּ ְך ִבּיסּוּמָ א תַּ ְליָא
הָ כָ א ו ַַדּאי.
ְּתפִ ָּלה )שצג( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "וֶאֱ מֶ ת"

חוּדָך אֱמֶ ת שֶׁ אֵ ינוֹ ִמ ְשׁתַּ נֶּה ְלעוֹלָ ם שֶׁ ֶנּאֱמַ ר
אֵ ל אֶ חָ ד! י ִָחיד! וּ ְמיֻחָ ד! ה ֲֵרי יִ ְ
יתי"
בּוֹ "הַ שּׁוֹמֵ ר אֱמֶ ת ְלעוֹלָ ם" )תהלים קמו ,ו(ִ ,דּ ְכ ִתיב "אֲנִ י יְ ֹה ָול ל ֹא שָׁ נִ ִ
ג ,ט( ,וְ אַ ף עַ ל ִפּי שֶׁ ֶנּאֱמַ ר "וְ תַ ְשׁלֵ ְך אֱמֶ ת אָ ְרצָ ה" )דניאל ח ,יב( ,אַ ף עַ ל ִפּי כֵ ן ה ֲֵרי
תוֹר ְתָך
יָשׁוּב לַ עֲלוֹת ִמשָׁ םִ ,דּ ְכ ִתיב "אֱמֶ ת מֵ אֶ ֶרץ ִתּ ְצמָ ח" )תהלים פה ,יב( ,וְ ָ
תּוֹרת אֱמֶ ת אַ ף עַ ל ִפּי שֶׁ לּ ֹא נִ ְראֶ ה עַ תָּ ה כָּ בוֹד שֶׁ לָּ הּ ,ה ֲֵרי
הַ קְּ דוֹשָׁ ה שֶׁ ִהיא ַ
תּוֹרה ְפּלַ ְסתֵּ ר חַ "ו ,וְ ל ֹא נִ ְשׁתַּ נֵּית ִמזְּ מַ ן ִלזְמַ ן ,שֶׁ כָּ ל
י ֵָראֶ ה וְ יִ וּ ַָדע שֶׁ לּ ֹא ַנעֲשֵׁ ית ָ
הַ ִשּׁנּוּיִ ים בַּ מַּ ְד ֵרגוֹת שֶׁ ְלָּך שֶׁ בָּ הֶ ם "וְ הוּא ְמ ִסבּוֹת ִמ ְתהַ פֵּ ְך" )איוב לז ,יב( ,אֲבָ ל
חוּדָך נָתַ תָּ לָ נוּ ,שֶׁ אֵ ין בָּ הּ ִשׁנּוּי ְכּלָ ל ,וְ זֶה ִמ ַדּת אֱמֶ ת ,בָּ הּ ֶנאֱמַ ר
תּוֹרה ִמצַּ ד יִ ְ
ָ
" ֶואֱמֶ ת יְ ֹה ָול ְלעוֹלָ ם הַ ְללוּיָהּ" )תהלים קיז ,ב(ְ ,כּ ֵדי שֶׁ לּ ֹא י ְַח ְשׁבוּ יִ ְשׁמָ עֵאל וְ עֵ שָׁ ו
תּוֹרה שֶׁ הֵ ם הַ יּ ִָמין וּ ְשׂמ ֹאל שֶׁ לָּ הִּ ,אסּוּר
בוּרה שֶׁ ל הַ ָ
ִל ְשׁלוֹט עַ ל חֶ סֶ ד וּ ְג ָ
וְ הֶ תֵּ ר ְלהַ ע ֲִמיד אוֹתָ ם ְבּפֵ רוּד ,שֶׁ הֵ ם "וְ נִ ְרגָּן מַ ְפ ִריד אַ לּוּף" ִ)משְׁ לֵ י טז ,כח( ,שֶׁ ה ֲֵרי
תּוֹרה ִמצַּ ד יִ חוּד שֶׁ ְלָּך ִהיא ו ַַדּאיִ ,מצַּ ד ִאימָ א עִ לָּ אָ ה אֵ לוּ וָאֵ לוּ ִדּ ְב ֵרי
הַ ָ
אֱֹל ִהים חַ יִּ ים )עירובין יג ,ב( י ִָמין וּ ְשׂמ ֹאל ִמ ְתחַ ְבּ ִרים ְכּאֶ חָ ד ,וְ ל ֹא נִ תָּ נִ ים אֶ לָּ א
אמֶ תִ ,
ְל ַי ֲעקֹב שֶׁ הוּא ֱ
"תּתֵּ ן אֱמֶ ת ְל ַי ֲעקֹב" )מיכה ז ,כ( ,וְ אֵ ין בָּ הּ חֵ לֶ ק ְליִ ְשׁמָ עֵאל
וְ עֵ שָׁ ו ְכּלָ ל ,אֶ לָּ א "הַ ְללוּ אֶ ת יְ ֹה ָול כָּ ל גּוֹיִ ם שַׁ ְבּחוּהוּ כָּ ל הָ אֻ ִמּים ִכּי גָבַ ר
בוּרה( ְבּ ִחבּוּר אֶ חָ ד לָ נוּ עוֹמֵ ד וְ ל ֹא
עָ לֵ ינוּ חַ ְסדּוֹ" )תהלים קיז ,ב( ,חו"ג )חֶ סֶ ד וּגְ ָ
"תּתֵּ ן אֱמֶ ת
ְלאֻ מּוֹת הָ עוֹלָ םֶ " ,ואֱמֶ ת יְ ֹה ָול ְלעוֹלָ ם הַ ְללוּיָהּ" )תהלים קיז ,ב( ו ַַדּאיִ ,
וּמיֻחָ ד גַּלֵּ ה לָ נוּ א ֲִמ ְתָּךְ ,כּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים
ְל ַי ֲעקֹב" )מיכה ז ,כ( ו ַַדּאי ,אֶ חָ ד י ִָחיד ְ
יתי
ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
יְ ֹה ָול ײ.
)מלאכי
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תפילה )תד( לסיום הלימוד
בקשה מהב"ה לגלגל עלינו אור י"ג מדות הרחמים

"מקֹּלוֹת מַ יִ ם ַר ִבּים אַ ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם" )תהלים צג ,ד( ,וּבַ שָּׁ עָ ה
ַרח ֲִמים שֶׁ הֵ ם ִ
וֹדה הָ מוֹן חוֹגֵג" )תהלים מב,
"בּקוֹל ִרנָּה וְ ת ָ
שֶׁ זֶּה הֶ הָ מוֹן י ִָאיר עָ לֵ ינוּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ ְ
רוֹמי )מכות כד ,ע"א( יִ ְשׁתֹּק! שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "אַ ל ִתּ ְשׁכַּ ח קוֹל צ ְֹר ֶריָך
ה( ,הֲמוֹנָהּ שֶׁ ל ִ
וּמיָּד יִ ְהיוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׂמֵ ִחים ְבּ ִשׁ ְמחַ ת
ְשׁאוֹן קָ מֶ יָך עוֹלֶ ה תָּ ִמיד" )תהלים עד ,כג(ִ ,
בֵּ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ בַּ קָּ ְרבָּ נוֹת שֶׁ ְלָּך ,שָׁ ם "קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,קְ ֵרבוֹת
אוֹתיּוֹת ְל ִה ְתקַ שֵּׁ ר ְבּיִ חוּד אֶ חָ ד ,בַּ ֲענ ִָפים שֶׁ לָּ הֶ ם כָּ ְך ִמ ְתקַ ְשּׁ ִרים עִ מָּ הֶ ם
הָ ִ
ְבּקֶ שֶׁ ר אֶ חָ ד"ִ ,דּ ְכ ִתיב אָ ָדם ִכּי יַקְ ִריב ִמכֶּ ם קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,ה ֲֵרי
תוֹר ְתָך שַׁ עֲשֻׁ עָ י אָ ז אָ בַ ְד ִתּי
תוֹר ְתָך אָ נוּ ִמ ְשׁתַּ עְ ְשׁעִ יםִ ,דּ ְכ ִתיב "לוּלֵ י ָ
ְבּ ָ
חוּדָך אָ נוּ ִמ ְת ַנח ֲִמים ְבּ ִתקְ וָתֵ נוּ.
א ִמתַּ ת יִ ְ
ְבּעָ נְ יִ י" )תהלים קיט ,צב( ,בַּ ֲ
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים "אַ ל ָישֹׁב ַדְּך נִ ְכלָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְביוֹן יְ הַ ְללוּ ְ
שׁמֶ ָך" )תהילים עד ,כא(,
וּתשַׂ ְמּחֵ נוּ ְבּאוֹר פָּ נֶיָךְ ,כּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
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לימוד ליל שמיני דחנוכה
לאחר ההדלקה ילמד ע"פ הסדר הזה
ספרא דצניעותא

תּקּוּנָא ְתּ ִמינָאָ ה מָ זַלָ א תַ ְליָא עַ ד ִלבָּ א בֵּ יהּ תַ ְליָין עִ לָּ ִאין וְ תַ תָּ ִאין.
ִ

זוהר חלק ג דף קלד ע"א

ִתּקּוּנָא

ְתּ ִמי ָנאָ ה .נ ִָפיק חַ ד חוּטָ א ְדּשַׂ עְ ֵרי סוֹח ֲָרנֵיהּ ְדּ ִדיקְ נָא ,וְ תַ ְליָין

בּוּרא .קוּם אֶ ְלעָ זָר ְבּ ִרי ,אַ ְתקִ ין ִתּקּוּנָא ָדּא.
ְבּ ִשׁקּוּלָ א עַ ד טַ ָ
תּוֹרה בָּ הֵ יכָ ל.
קָ ם ִר ִבּי אֶ ְלעָ זָר פָּ תַ ח וְ אָ מַ ר ,הַ כֹּל תָּ לוּי ְבּמַ זָּלַ ,וא ֲִפילּוּ סֵ פֶ ר ָ
ימנָא ְבּ ִס ְפ ָרא ִדּ ְצנִ יעוּתָ א ,וְ הָ כָ א ִאית ְל ִא ְסתַּ ְכּלָ א ,וְ ִכי הַ כֹּל
ִמלָּ ה ָדּא אוֹקִ ְ
וּכ ִתיב
תּוֹרה ק ֶֹדשׁ ,וְ נ ְַרתֵּ קוֹ ק ֶֹדשׁ ,וְ הַ הֵ יכָ ל ק ֶֹדשְׁ .
תָּ לוּי ְבּמַ זָּל ,וְ תָ נֵינָן ,סֵ פֶ ר ָ
"וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ אָ מַ ר קָ דוֹשׁ קָ דוֹשׁ קָ דוֹשׁ" )ישעיהו ו ,ג( ,הָ א ְתּלַ ת ִאינּוּן .וְ סֵ פֶ ר
תּוֹרה נִ ְתּנָה
תּוֹרה לָ קֳ ְבלֵ יהוֹן ,נ ְַר ְתּקוֹ ק ֶֹדשׁ ,וְ הַ הֵ יכָ ל ק ֶֹדשׁ ,וְ הוּא קָ דוֹשׁ .וְ הַ ָ
ָ
ְבּשָׁ ל ֹשׁ קְ דוּשׁוֹתְ .בּשָׁ ל ֹשׁ מַ עֲלוֹתְ ,בּיּ ִָמים ְשׁל ֹשָׁ הְ ,שׁ ִכינָה ְבּשָׁ ל ֹשׁ ,לוּחוֹת
וּכ ִתיב,
תּוֹרה תַּ ְליָא ,וְ ִאיהוּ תַּ ְליָא ְבּמַ זָּלְ ,
ָ
ַואֲרוֹן וְ הֵ יכַ ל וְ הַ ֹכּל ְבּסֵ פֶ ר
"וּמֵ אֹתוֹת הַ שָּׁ מַ יִם אַ ל תֵּ חָ תּוּ" )ירמיהו י ,ב( .מַ אן ְדּ ִאיהוּ ִבּקְ דוּשׁוֹת הַ לָּ לוּ לֶ ֱהוֵי
תַּ ְליָא ְבּמַ זָּלָ א.
ימנָא ְבּ ִס ְפ ָרא ִדּ ְצנִ יעוּתָ א ,הַ אי חוּטָ א יַקִּ ָירא קַ ִדּישָׁ אְ ,דּכָ ל
אֶ לָּ א הָ ִכי אוֹקִ ְ
שַׂ עְ ֵרי ְדּ ִדיקְ נָא תַּ ְליָין בֵּ יהִּ ,א ְתקְ ֵרי מַ זָּל .מַ אי טַ עְ מָ א? ִמשּׁוּם ְדּכָ ל קָ ְדשֵׁ י
תּוֹרה ,אַ ף עַ ל גַּב ְדּ ִאיהוּ
קוּדשַ יָּאְ ,בּהַ אי מַ זָּלָ א תַּ ְליָין .וְ סֵ פֶ ר ָ
קוֹד ִשׁין ְדּ ְ
ָ
קָ דוֹשׁ לָ א חָ ל עָ לֵ יהּ עֶ שֶׂ ר קִ דוּ ִשׁין עַ ד ְדּעָ יֵיל לָ הֵ יכָ ל .כֵּ יוָן ְדּעָ יֵיל לָ הֵ יכָ ל,
ִא ְתקְ ֵרי קָ דוֹשׁ ְבּעֶ שֶׂ ר קְ דוּשׁוֹתְ .כּגַוְ ו ָנא ִדּ ְלעֵ ילָּ אְ ,דּלָ א ִא ְתקְ ֵרי הֵ יכָ ל אֶ לָּ א
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כַּ ד ִא ְתחַ ְבּ ָרן עֶ שֶׂ ר קְ דוּשׁוֹת .וְ תָ אנָא ,הַ כֹּל תָּ לוּי ְבּמַ זָּלְ ,דּ ִאיהוּ הַ אי חוּטָ א
יַקִּ י ָרא קַ ִדישָׁ אְ ,דּכָ ל שַׂ ע ֲִרין תַּ ְליָין בֵּ יהּ.
אֲמַ אי ִאקְ ֵרי מַ זָּל? ִמשּׁוּם ְדּ ִמנֵּיהּ תַּ ְליָין מַ זָּלֵ י ,וּמַ זְּ לֵ י ִמנֵּיהּ עִ לָּ ִאין וְ תַ תָּ ִאין.
וּבגִ ין כָּ ְך ִאיהוּ תַּ ְליָיא .וּבֵ יהּ תַּ ְליָין כָּ ל ִמלֵּ י ְדּעָ ְלמָ א עִ לָּ ִאין וְ תַ תָּ ִאיןַ .וא ֲִפילּוּ
ְ
תּוֹרה שֶׁ בָּ הֵ יכָ לְ ,דּ ִמ ְתעַ טֵּ ר ְבּעֶ שֶׂ ר קְ דוּשׁוֹת ,לָ א נ ִָפיק ִמ ְכּלָ לֵ יהּ עִ ם
סֵ פֶ ר ָ
דּוּשׁין וְ כֻ ְלּהוּ תַּ ְליָין ְבּהַ אי .וּמַ אן ְדּחָ מֵ י ְלהַ אי ִתּקּוּנָאִ ,א ְתּכַּ ְבּשָ ן
ְשׁאַ ר קִ ִ
וּמ ְתכַּ ְפיָין ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב" ,יִ ְכבּ ֹשׁ ֲע ֹונֹתֵ ינוּ" )מיכה ז ,יט(.
חוֹבֵ יהוֹן ִמקַּ מֵּ יהּ ִ
ישין ,עַ ִתּיק ִמכֹּלָּ א׃
קוּדשָׁ א ְדּקַ ִדּ ִ
אָ מַ ר לֵ יהּ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹןְ ,בּ ִריְך ְבּ ִרי ְל ְ
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

בּוּרא ְדּ ִלבָּ א.
תּקּוּנָא ְתּ ִמינָאָ ה נ ְַחתָּ ן שַׂ עְ ֵרי ְבּ ִשׁקּוּלָ א ח ֲָדא עַ ד טַ ָ
ִ
תּקּוּנָא ְתּ ִמינָאָ ה "יִ ְכבּ ֹשׁ ֲע ֹונֹתֵ ינוּ" )מיכה ז ,יט(ָ .דּא "נוֹצֵ ר חֶ סֶ ד"ְ .דּחֶ סֶ ד עִ לָּ אָ ה
ִ
נ ִָפיק וְ ִא ְתפַּ שַּׁ ט ְבּ ַד ְרגוֹי ,וְ כָ ִליל הָ כָ א ו ַַדּאי .וְ כֻ ְלהוֹ ִתּיקּוּנִ ין ִאלֵּ ין ְבּהַ אי
וּמתַּ מָּ ן
וּמינֵּיהּ ִמ ְתפַּ ְשׁטָ ן כֻּ ְלהוֹ ִבּ ְרכָ אָ ן עַ ד הַ הוּא מַ זָּלָ א תַּ תָּ אָ הִ ,
ְכּ ִלילָ ןִ ,
ְלכֻ ְלּהוּ ִדּ ְלתַ תָּ א.

ְּתפִ ּ ָלה )שצד( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "נוֹ צֵ ר חֶ סֶ ד"

וּמיָּד ְתּקַ בֵּ ל ְתּ ִפלּוֹתֵ ינוּ
עוֹרר עָ לֵ ינוּ ְרצוֹנְ ָך הַ טּוֹב ִ
וּמיֻחָ ד! ֵ
אֵ ל אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ
ְבּ ָרצוֹן ,הַ ְשּׁ ִכינָה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הּ "מָ צָ א ִאשָׁ ה מָ צָ א טוֹב ַויָּפֶ ק ָרצוֹן מֵ יְ ֹה ָול"
)משלי יח ,כב(ְ ,בּשָׁ עָ ה שֶׁ ְשּׁל ֹשָ ה ִמ ְתחַ ְבּ ִרים ְכּאֶ חָ ד ,שֶׁ הֵ ם ְשׁ ִכינָה וְ צַ ִדּיק חַ י
מּוּדא ְדּאֶ ְמצָ עִ יתָ א עֲלֵ יהֶ ם ,וְ זֶה וה"וִ ,משָׁ ם ְוּלהָ ְלאָ ה אֲנִ י וָהוּ
עוֹלָ ִמים וְ עַ ָ
הוֹ ִשׁיעָ ה נָא )סכה מא ,ע"א( ,וְ זֶה "מָ צָ א ִאשָׁ ה" ,ה' ְדּ'וָה"וּ' ,מָ צָ א טוֹב ,ו'ִ ,מיָּד ָרצוֹן
עוֹרר מֵ יְ ֹה ָול ,ו' עֶ ְליוֹנָה ,וְ אוֹתָ הּ שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הּ "אֲנִ י הַ גֶּבֶ ר ָראָ ה עֳנִ י"
ִמ ְת ֵ
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)איכה ג ,א( ִמיָּד ִתּ ְתעַ לֶּ ה ְלמַ עְ לָ הא ְבּ-וה"ו שֶׁ עוֹמֵ ד ִלגְ אֹל אוֹתָ הּ ,וְ יֵאָ מֵ ר בָּ הּ אֲנִ י
אמַ ר בָּ הּ "נוֹצֵ ר
וּמי שֶׁ שּׁוֹמֵ ר ְשׁ ִכינ ְָתָך שֶׁ ֶנּ ֱ
הוּא וְ ל ֹא אַ חֵ ר ,שֶׁ אַ תָּ ה נוֹצֵ ר חֶ סֶ ד ִ
ְתּאֵ נָה י ֹאכַ ל ִפּ ְריָהּ" )משלי כז ,יח( שֶׁ לּ ֹא ִל ְדחוֹק אֶ ת הַ קֵּ ץ )כתובות קיא ,ע"א( ,אֶ לָּ א
עוֹרר ָרצוֹן ִלקְ ָראתָ ם " ַויָּפֶ ק ָרצוֹן
ְלהַ ְמ ִתּין שֶׁ יִּ ְתבַּ שֵּׁ ל הַ ְפּ ִרי ,כָּ ְך אַ תָּ ה ְתּ ֵ
בוֹדי ְלאַ חֵ ר ל ֹא אֶ תֵּ ן" )ישעיהו מב ,ח(
"וּכ ִ
מֵ יְ ֹה ָול" )משלי יח ,כב(ִ ,מיָּד יֵאָ מֵ ר לָ הֶ ם ְ
חוּדָך יִ ְתגַּלֶּ ה עֲלֵ יהֶ ם ְל ִה ְתתַּ קֵּ ן ד' ְדּאֶ חָ ד ְבּאָ ח שֶׁ לָּ הּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ
וְ כוּ' אֶ לָּ א יִ ְ
"וְ אָ ח ְלצָ ָרה יִ וָּלֵ ד" ִ)משְׁ לֵ י יז ,יז( ,וּמַ ה שֶׁ הָ יָה צָ ָר"ה יֵהָ פֵ ְך ְל ָרצָ "ה ,בָּ הּ ְרצֵ ה יְ ֹה ָול
וּמיֻחָ ד ְכּמוֹ
וּב ְת ִפלָּ תָ ם .אֶ חָ ד י ִָחיד ְ
ײ אֱֹלהֵ ינוּ ײ ְבּעַ ְמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל ִ
ה ָול ײ
שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמוּנָה ְשׁלֵ מָ ה ,כֵּ ן ְתּגַלֶּ ה לָ נוּ א ֲִמ ְתָּך" ,יְ ֹ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
אַ ל ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
ספרא דצניעותא

תּקּוּנָא ְתּ ִשׁיעָ אָ ה ִאינּוּן ְדּתַ ְליָין לָ א נ ְָפקִ ין ָדּא ִמן ָדּא.
ִ
זוהר חלק ג דף קלד ע"א

ִתּקּוּנָא

ְתּ ִשׁיעָ אָ הִ .מ ְתעָ ְר ִבין שַׂ עְ ֵרי עִ ם ִאינּוּן שַׂ עְ ֵרי ְדּתַ ְליָין ,וְ לָ א נ ְָפקִ ין

)אינוּן( שַׂ עְ ֵרי
ָדּא ִמן ָדּא .קוּם ִר ִבּי אַ בָּ א .קָ ם ַר ִבּי אַ בָּ א וְ אָ מַ רִ ,אלֵּ ין ִ
ְדּ ִמ ְתעָ ְר ִבין עִ ם ִאינּוּן ְדּתַ ְליָיןִ ,אקְ רוּן ְמצוּלוֹת יָםִ .משּׁוּם ְדּנ ְַפקֵ י ִממּוֹ ְת ֵרי
ארי ְדּתַ ְבעִ ין חוֹבֵ י ִדּ ְבנֵי נָשָׁ א וְ ִא ְתכַּ ְפיָין.
מוֹחָ א ,וּמֵ הַ אי אַ ְת ָרא ְר ִמיו ,כָּ ל מָ ֵ
יוֹמין.
אָ מַ ר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹןְ ,בּ ִריְך ְתּהֵ א ְלעַ ִתּיק ִ
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תּקּוּנָא ְתּ ִשׁיעָ אָ ה נ ְָפקִ ין שַׂ עְ ֵרי בֵּ ין ִאנּוּן עִ לָּ אֵ י ְלתַ תָּ אֵ י ְבּ ִשׁקּוּלָ א ח ֲָדא.
ִ
תּקּוּנָא ְתּ ִשּׁיעֲאָ ה "וְ תַ ְשׁ ִליְך ִבּ ְמצֻ לוֹת יָם כָּ ל חַ טּ ֹאותָ ם" )מיכה ז ,יט( .וְ ָדא ָרזָא
ִ
קוֹרא
ארי חָ ְכ ְמתָ אְ .דּהָ א כֹּלָּ א ִא ְצ ְט ִריְך ְלמֶ ֱהוֵי לֵ יהּ שָׁ ְרשָׁ א ְמ ָ
עִ לָּ אָ ה ְלמָ ֵ
וּב ָדא כֻּ ְלהוֹ ִס ְט ִרין ְמסָ א ֲִבין ִמתַּ ְבּ ִרין ְתּחוֹת ְסטַ ר קַ ִדּישָׁ א .וְ כַ ד
ְלעֵ ילָ אְ ,
נְ ִהירוּ נ ִָהיר מֵ הַ הוּא מַ זָּלָ א עִ לָּ אָ הִ ,מיָּד ִמתָּ ְב ָרן הָ כָ א ִמקַ מֵּ יהּ כֻּ ְלהוֹ
וּכ ֵדין נ ִָחית ְבּ ַד ְרגוֹי ִכּ ְדקָ א ֲחזֵי.
ְמסָ א ֲִביןְ .

ְּת ִפ ּ ָלה )שצה( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "לַ אֲ לָ ִפים",

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! א' יִ חוּד שֶׁ ְלָּך ִבּזְמַ ן שֶׁ נִּ ְתעַ לֵּ ם שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ אָ כֵ ן
אֶ חָ ד! ָי ִחיד! ְ

אַ תָּ ה "אֵ ל ִמ ְסתַּ תֵּ ר" )ישעיהו מה ,טו( ,א' אַ חֶ ֶרת שֶׁ הָ יְ תָ ה עוֹמֶ ֶדת ְלמַ טָּ ה ְכּ ֶנגֶד א'
שֶׁ ְלָּך ֶנאֱמַ ר בָּ הּ "וַתֵּ ֵרד ְפּלָ ִאים" )איכה א ,ט( ,וְ זֶה ְשׁ ִכינָה א' זְעִ ָירא ְ"דּוַיִּ קְ ָרא"
"הנְ נִ י
)ויקרא א ,א( ,וְ ג' שֵׁ מוֹת שֶׁ הֵ ם ִמצַּ ד שֶׁ לָּ הּ ,אהי"ה ,אלהי"ם ,אדנ"י ,בָּ הֶ ם ִ
יוֹסיף ְלהַ ְפ ִליא אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶּה הַ ְפלֵ א וָפֶ לֶ א וְ אָ ְב ָדה חָ ְ
ִ
כמַ ת חֲכָ מָ יו" וְ כוּ' )ישעיהו
אמַ ר בָּ הּ "אָ ְב ָדה הָ אֱמוּנָה" )ירמיהו ז ,כח(ְ ,בּשָׁ עָ ה שֶׁ יּ ְָר ָדה הַ ְשּׁׁ◌ ִכינָה
כט ,יד( שֶׁ ֶנּ ֱ
לַ ְתּהוֹם שֶׁ ִהיא מַ ְלכוּת הָ ְר ִביעִ ית שֶׁ אֵ ין לָ הּ חֵ קֶ ר ,שֶׁ בּוֹ נִ ְסתַּ ם קִ צָּ ם שֶׁ ֶנּאֱמַ ר
"כּי יוֹם נָקָ ם ְבּ ִל ִבּי" )ישעיהו סג ,ד( ,וְ אֵ ין ִמי שֶׁ יִּ ְמצָ א אוֹתָ הּ ְכּגוֹן ָדּוִ ד שֶׁ ֶנּאֱמַ ר
בּוֹ ִ
"עַ ד אֶ ְמצָ א מָ קוֹם לַ יְ ֹה ָול ִמ ְשׁכָּ נוֹת לַ א ֲִביר ַי ֲעקֹב" )תהלים קלב ,ה( ,אֲבָ ל בַּ גָּלוּת
הָ אַ חֲרוֹן "יְ שַׁ ח ֲֻרנְ נִ י וְ ל ֹא יִ ְמצָ אֻ נְ נִ י" )משלי א ,כח( וְ הַ כֹּל בַּ עֲבוּר אֲבֵ ָדה ז ֹאת,
ְבּשָׁ עָ ה שֶׁ אָ לֶ "ף נִ ְתהַ ְפּכָ ה וְ זֶה א' שֶׁ הוּא ִסימַ ן א ֲִר ָירה שֶׁ לּ ֹא ָר ִציתָ ִל ְבר ֹא בּוֹ
הָ עוֹלָ ם )ב"ר א ,יד( ,עַ ד שֶׁ ְתּגַלֶּ ה א' שֶׁ ְלָּך יִ חוּד שֶׁ ְלָּךִ ,מיָּד מַ ה שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הּ "וַתֵּ ֵרד
ְפּלָ ִאים" )איכה א ,ט( יֵאָ מֵ ר בָּ הּ "מֵ אֵ ת יְ ֹה ָול הָ יְ תָ ה זּ ֹאת ִהיא נִ ְפלָ את" וְ כוּ'
"לכָ ל
יּוֹדעַ יִ חוּד שֶׁ ְלָּך ,שֶׁ בָּ הּ ֶנאֱמַ ר ְ
)תהלים קיח ,כג(ִ ,מיָּד הַ ְשּׁ ִכינָה נִ ְמצֵ את ְל ִמי שֶׁ ֵ
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וּכ ִתיב "קֵ ץ שָׂ ם לַ ח ֹשֶ ְך ְוּלכָ ל תַּ ְכ ִלית הוּא
יתי קֵ ץ" )תהלים קיט ,,צו(ְ ,
ִתּ ְכלָ ה ָר ִא ִ
חוֹקֵ ר" )איוב כח ,ג( ,וְ אוֹתָ הּ אֶ בֶ ן אֹפֶ ל )שָׁ ם( שֶׁ שָׁ ְלטָ ה בַּ זְּ מַ ן שֶׁ א' נִ ְתהַ ְפּכָ ה ,ה ֲֵרי
וּב ִמ ָדּה
"וּמשַׁ ח ֲַרי יִ ְמצָ אֻ נְ נִ י" )משלי ח ,יז(ְ ,
עַ תָּ ה יִ ְהיֶה לָ הּ קֵ ץִ ,מיָּד יֵאָ מֵ ר בַּ ְשּׁ ִכינָה ְ
ז ֹאת שֶׁ ְלָּך שֶׁ ִהיא לַ אֲלָ ִפים ִתּ ְכבּ ֹש ֲעוֹנוֹת וְ תַ ְשׁ ִליְך ִבּ ְמצוּלוֹת יָם כָּ ל
עוֹרר
חַ טּ ֹאתֵ ינוּ שֶׁ לּ ֹא ְל ִה ָדּבֵ ק ְבּאוֹתָ ם ג' אַ ְל ִפי"ן א'היה א'להים א'דני ,וְ יִ ְת ֵ
אוֹתוֹ שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "זֶה יְ ַנחֲמֵ נוּ ִממַּ ֲעשֵׂ ינוּ וְ כוּ' ִמן הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶׁ ר אֵ רֲ ָרהּ
תוֹרה אוֹר ,שֶׁ בּוֹ
יְ ֹה ָול" )בראשית ה ,כט( ,אֶ לָּ א א' שֶׁ ְלָּך ִתּ ְשׁלוֹט שֶׁ ִהיא אוֹר ,וְ ָ
תּוֹציא אוֹתָ נוּ מֵ הַ גָּלוּת הַ זֶּה
אֹלהֶ יָך" וְ כוּ' )שמות כ ,ב( כֵּ ן ִ
אָ מַ ְרתָּ "אָ נ ִֹכי יְ ֹה ָול ֱ
ְלחֵ רוּתִ ,מצַּ ד ִאימָ א עִ לָּ אָ ה שֶׁ בָּ הּ י ְָצאוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְוּלנֶגְ ָדּהּ ח ֲִמ ִשׁים
ְפּעָ ִמים ִהזְכַּ ְרתָּ יְ ִציאַ ת ִמ ְצ ַריִם ְבּ ָ
תוֹרתֶ ָך ,כֵּ ן ִתּגְ אָ לֵ נוּ ְבּ-נ' שַׁ ע ֲֵרי ִבינָה
אוֹתיּוֹת שֶׁ ל הַ יִּ חוּד כ"ה
אתָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם )זהר ח"ג רעז ,א(ְ ,בּנ' ִ
שֶׁ בָּ הֶ ם ִכּימֵ י צֵ ְ
)אוֹתיוֹת שֶׁ ל פָּ סוּק ְשׁמַ ע יִ ְשׂ ָראֵ ל ,שַׁ ח ֲִרית וְ ע ְֲר ִבית( שֶׁ בָּ הֶ ם " ַוח ֲִס ֶידיָך
ִ
וְ כ"ה
ה ָול ײ
אוֹתיּוֹת׃ יְ בָ ְרכוּ כ"הְ ,שׁמַ ע יִ ְשׂ ָראֵ ל יְ ֹ
ִ
יְ בָ ְרכוּכָ ה" )תהלים קמה ,י(,
וּמיֻחָ ד בַּ א ֲִמ ְתָּך תַּ ֲענֵנוּ
אֱֹלהֵ ינוּ ײ יְ ֹה ָול ײ אֶ חָ ד ,אֶ חָ ד י ִָחיד ְ
ְכּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך וְ ל ֹא נֵבוֹשׁ" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(,
ִלישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ספרא דצניעותא

ֲשׂ ָיראָ ה חַ ִפין ְזעִ ִירין עַ ל גְּ רוֹנָא.
תּקּוּ ָנא ע ִ
ִ
זוהר חלק ג דף קלד ע"א

ִתּקּוּנָא

ֲשׁ ָיראָ ה .נ ְַח ִתּין שַׂ עְ ֵרי ְתּחוֹת ִדּיקְ נָא ,וְ חַ ְפּיָין ִבּגְ רוֹנָא ְתּחוֹת
ע ִ

הוּדה .קָ ם ִר ִבּי יְ ָ
ִדּיקְ נָא .קוּם ִר ִבּי יְ ָ
הוּדה פָּ תַ ח וְ אָ מַ ר" ,וּבָ אוּ ִבּ ְמעָ רוֹת צֻ ִרים
וּב ְמ ִחלּוֹת עָ פָ ר ִמ ְפּנֵי פַּ חַ ד יְ הוָֹה" )ישעיהו ב ,יט( וְ גוֹ'ִ .מ ְפּנֵי פַּ חַ ד יְ הוָֹה ,הָ א ִא ְתיְ ַדע
ִ
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ְדּמַ אן ְדּ ִאיהוּ ְלבַ ר ,פַּ חַ ד יְ הוָֹה ִא ְתקְ ֵרי .וּמֵ ה ֲַדר גְּ אוֹנוִֹ ,אינּוּן שַׂ עְ ֵרי ִדּ ְתחוֹת
ִדּיקְ נָא ,וְ ִא ְתקְ רוּן ה ֲַדר גְּ אוֹנוְֹ ,תּ ֵריִ .תּקּוּנָא ע ִ
"תּתֵּ ן אֱמֶ ת
ֲשׁ ָיראָ הִ ,
ְל ַי ֲעקֹב" )מיכה ז ,כ(.
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

תּקּוּנָא ֲע ִשׁ ָיראָ ה נ ְָפקִ ין שַׂ ע ֲֵרי ְדּחַ ְפיָין ְתּחוֹת גְּ רוֹנָא.
ִ
"תּתֵּ ן אֱמֶ ת ְל ַי ֲעקֹב"
ֲשׂ ָיראָ ה ָנח ֲִתין שַׂ ע ֲֵרי ְתּחוֹת גְּ רוֹנָא וְ ָדא ִ
תּקּוּנָא ע ִ
ִ

)מיכה

"מ ְפּנֵי פַּ חַ ד יְ הוָֹה וּמֵ ה ֲַדר גְּ אֹנוֹ"
ז ,כ(ָ .רזָא עִ לָּ אָ ה ִאיהוִּ ,דּ ְב ִאלֵּ ין שַׂ ע ֲֵרי ְכּ ִתיבֵ י ִ
)ישעיהו ב ,י( וְ כוּ' .אַ מַּ אי הָ כֵ י? אֶ לָּ א ִדּיקְ נָא יַקִּ ָירא עִ לָּ אָ ה ִמינַּהּ ִמ ְתכַּ ְסּ ִפין כֻּ ְלהוֹ
יכין ְלמֵ יקָ ם
ִס ְט ִרין ְמסָ א ֲִבין ו ַַדּאי .תָּ א ֲחזֵיִ ,ס ְט ִרין ְמסָ א ֲִבין ִאינוּן ְצ ִר ִ
דוּכתַּ יְ יהוּ ְלתַ תָּ א ,וְ לָ א ְל ִא ְתגָאָ ה ְלסַ ְלקָ א ְלשַׁ ְלּטָ אָ ה ְלעֵ ילָ א .אֲבָ ל עַ ם כָּ ל
ְבּ ְ
ָדּא ִאית ז ְִמנִ ין ְדּ ִמ ְתתַּ קְּ פָ ן ְל ִא ְת ַדּ ְבּקָ א ,וְ כֹלָּ א ְבּ ִאינוּן ִדּ ְלתַ תָּ אְ .דּהָ א ְלעֵ ילָ א
ְכּ ִתיב "יְ הוָֹה אֶ חָ ד ְ
וּשׁמוֹ אֶ חָ ד" )זכריה יד ,ט( .אֲבָ ל שַׂ ע ֲִרין ִאלֵּ ין ִדּ ְתחוּת גְּ רוֹנָא
ימין ְל ִא ְתפַּ ְשׁטָ א תּוּקְ פָּ א ְדּ ִדיקְ נָא עִ לָּ אָ ה ְבּכֻ ְלהוֹ ִאינוּן ִדּ ְלתַ תָּ אְ ,דּהָ א
קָ יְ ִ
ִמגְּ רוֹנָא ְוּלתַ תָּ א ָנח ֲִתיןְ .בּגִ ין כָּ ְך ִאלֵּ ין ְתּחוֹת מַ זָּלָ א תַּ תָּ אָ ה ִא ְתפַּ ְשׁטוּ,
וּבז ְִמנָא ְדּ ִת ְתעַ ר ִדּיקְ נָא עִ לָּ אָ ה ְל ִא ְתיַקְּ ָרא
ְלמֵ יהַ ב ְלהוּ תּוּקְ פָּ א ָדּא ו ַַדּאיְ .
ְבּעָ ְלמָ אְ ,כּ ֵדין שַׂ ע ֲִרין ִאלֵּ ין יִ ְתתַּ קְּ פוּן ְלאַ ְתקָ נָא ְלכָ ל ִאינוּן ְדּתַ ְליָין ְבּהוּ,
"תּתֵּ ן אֱמֶ ת
וּמינַּיְ יהוּ יִ תָּ ְבּרוּן כֻּ ְלהוֹ ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ְמסָ א ֲִבין ו ַַדּאיְ .בּגִ ין כָּ ְך ִ
ִ
ְל ַי ֲעקֹב"ְ .דּעַ ד הָ שַׁ תָּ א "וְ עַ ד אַ ְרגִּ יעָ ה ְלשׁוֹן שָׁ קֶ ר" )משלי יב ,יט( ְדּ ִא ְשׁ ְתּכַ ח חֵ ילָ א
ְל ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא .אֲבָ ל ְבּהַ הוּא ז ְִמנָא ִתּתֵּ ן אֱמֶ ת ְל ַי ֲעקֹבָ ,דּא נְ ִהירוּ ִדּ ְסטַ ר
קַ ִדּישָׁ א ְדּיִ ְתנְ ִהיר ְבּעָ ְלמָ א .מָ אן יִ ְטּלוּן לֵ יהּ? אֶ לָּ א יִ ְשׂ ָראֵ ל ו ַַדּאי.
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ֹשא ָעוֹ ן".
ְּתפִ ּ ָלה )שצו( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "נ ׁ ֵ

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! אַ ף עַ ל ִפּי שֶׁ כַּ מָּ ה ֲעוֹנוֹת עָ שׂוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ל
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

"כּמַ שָּׂ א כָּ בֵ ד יִ ְכ ְבּדוּ
הוֹסיפוּ בַּ גָּלוּת שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הֶ ם ְ
אַ ְדמָ תָ ם ,וְ כַ מָּ ה אֲחֵ ִרים ִ
ִממֶּ נִּ י" )תהלים לח ,ה( ,שֶׁ הֵ ם מַ שָּׂ א כָּ בֵ ד עֲלֵ יהֶ ם וְ עַ ל הַ ְשּׁ ִכינָה ,שֶׁ ִאי אֶ ְפשָׁ ר לָ הֶ ם
ילית ִשׁ ְפחָ ה ָרעָ ה,
לַ עֲלוֹת ִמן הַ גָּלוּת בַּ עֲבוּר "כֹּבֶ ד אֶ בֶ ן" )משלי כז ,ג( שֶׁ ִהיא ִל ִ
ִס ְרכָ א ִדּ ְתלוּיָה ְבּכַ נְ פֵ י ֵראָ הִ ,מצַּ ד כַּ עַ ס ְדּכָ בֵ ד ְבּ-ע' ע ֳָרקִ ין שֶׁ לּוֹ שֶׁ הֵ ם ע'
אֻ מּוֹת ,ה ֲֵרי ְבָּך ֶנאֱמַ ר "כָּ ל הַ גּוֹיִם ְכּאַ יִן נֶגְ דּוֹ" )ישעיהו מ ,יז(ִ ,בּזְמַ ן שֶׁ אַ תָּ ה ְמגַלֶּ ה
חוּדָך ְבּכֹבֶ ד זֶה אֵ ינוֹ ְכּלוּם שֶׁ ה ֲֵרי אֵ ין בָּ הֶ ם מַ מָּ שִׁ ,מיָּד ֶנאֱמַ ר בָּ הֶ ם "יִ ְהיוּ
יִ ְ
כַּ מֹּץ" וְ כוּ' )תהלים לה ,ה( ,כַּ מֹּץ ו ַַדּאי שֶׁ הֵ ם כֵּ ִלים שֶׁ אֵ ין בָּ הֶ ם מַ מָּ שׁ ,שֶׁ ה ֲֵרי יִ חוּד
וּפגָם ל ֹא נִ ְמצָ אְ ,כּמוֹ
שֶׁ ְלָּך נוֹשֵׁ א אוֹתוֹ כֹּבֶ ד וּמַ ֲחזִיר כָּ ל ָרעָ ה ְלטוֹבָ ה ְ
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר "יְ בֻ קַּ שׁ אֶ ת ֲעוֹן יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אֵ ינֶנּוּ" וְ כוּ' )ירמיהו נ ,כ( ,שֶׁ אַ תָּ ה "נ◌ׂשֵׁ א עָ וֹן"
חוּדָך אָ נוּ ְמקַ וִּ ים
)שמות לד ,ז( ,וְ כֹבֶ ד שֶׁ לּוֹ אֵ ינוֹ נִ ְראֶ הִ ,רבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ה ֲֵרי ְליִ ְ
בֶּ אֱמֶ ת ,הָ קֵ ל ִממֶּ נּוּ כֹּבֶ ד זֶה ,וְ נוּכַ ל ְלהָ ִרים ר ֹאשׁ שֶׁ ִהיא ְשׁפֵ לָ ה ְלעָ פָ ר ,וּמַ ה
שֶׁ הָ יָה "כֹּבֶ ד" יֵעָ שֶׂ ה לָ נוּ "כָּ בוֹד" ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "ל ֹא לָ נוּ יְ ֹה ָול ל ֹא לָ נוּ ִכּי
בוֹדי ְלאַ חֵ ר ל ֹא אֶ תֵּ ן" )ישעיהו מב ,ח(,
"וּכ ִ
ְל ִשׁ ְמָך תֵּ ן כָּ בוֹד" וְ כוּ' )תהלים קטו ,א( ,שֶׁ בּוֹ ְ
אחֹז ְבּכַ נְ פוֹת
וְ ִס ְרכָ א זוֹ ל ֹא תוּכַ ל עוֹד ְל ִהתָּ לוֹת ְבּכַ נְ פֵ י ְשׁ ִכינ ְָתָך ,אֶ לָּ א "לֶ ֱ
ֹאשׁי עַ ל
הָ אָ ֶרץ וְ יִ ָנּעֲרוּ ְרשָׁ עִ ים" כוּ' )איוב לח ,יג(ְ ,בּאוֹתוֹ הַ זְּ מַ ן "וְ עַ תָּ ה יָרוּם ר ִ
בוֹדי
אוֹיְ בַ י ְס ִביבוֹתַ י" )תהלים כז ,ו(ְ ,כּמוֹ שֶׁ ֶנּאֱמַ ר "וְ אַ תָּ ה יְ ֹה ָול מָ גֵן בַּ ע ֲִדי ְכּ ִ
ֹאשׁי" )תהלים ג ,ד(" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר")תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך
וּמֵ ִרים ר ִ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
קִ וִּ ִ
ספרא דצניעותא

יעוּרא.
תּקּוּנָא חַ ד סַ ר ְדּיַקִ ירוּ ַר ְב ְר ִבין ִמ ְת ְשׁ ְ ָע ִרין ְב ִשׁ ָ
ִ
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זוהר חלק ג דף קלד ע"א

תּקּוּנָא וְ [חַ ד סָ רְ ,דּלָ א נ ְַפקֵ י נִ ימָ א ִמן נִ ימָ א ,חֶ סֶ ד ְלאַ ְב ָרהָ ם.
]ִ
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

תּקּוּנָא חַ ְדסַ ר שַׂ ע ֲֵרי כֻּ ְלהוֹ תַּ ְליָין ְבּ ִשׁקוּלָ א ח ֲָדא וְ לָ א נ ְָפקִ ין ָדּא ִמן ָדּא.
ִ

ִתּקּוּנָא

חַ ְדסַ ר שַׂ ע ֲֵרי לָ א נ ְָפקִ ין נִ ימָ א ִמן נִ ימָ א ְכּלָ ל ,וְ ָרזָא ָדּא "חֶ סֶ ד

גוֹהי ְלעֵ ילָ א
וּמ ְתפַּ שֵּׁ ט ְבּ ַד ְר ִ
ְלאַ ְב ָרהָ ם" )מיכה ז ,כ(ְ .דּהָ א חֶ סֶ ד עִ לָּ אָ ה נ ִָפיק ִ
יכין כֻּ ְלהוֹ שַׂ ע ֲִרין ִאלֵּ ין ְלמֵ יקָ ם ִבּ ְתחוּמָ א חַ ד ,וְ לָ א
וְ תַ תָּ אְ .וּלקָ ְבלֵ יהּ ְצ ִר ִ
יִ ְתפַּ ְשּטוּן י ִַתּיר ְכּלָ לְ ,בּגִ ין ְלמֵ יהַ ב לֵ יהּ ְל ִא ְתפַּ ְשׁטָ א כַּ מָּ ה ְדּ ִא ְצ ְט ִריְךְ .דּהָ א
תּמַ ר.
שַׂ ע ֲִרין ִאלֵּ ין ִדּינִ ין ִאינוּן וְ ִא ְ

ְּתפִ ּ ָלה )שצז( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "וָפֶ ׁ ַשע"

אֵ ל

יוֹדעִ ים אֶ ת
וּמיֻחָ ד! ו ַַדּאי יִ ְשׂ ָראֵ ל פָּ ְשׁעוּ ְלפָ נֶיָך שֶׁ הָ יוּ ְ
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

וּמכַ וְּ נִ ים ִל ְמרֹד בּוֹ )תורת כהנים ,ויקרא כו ,יד( בַּ חָ ְכמָ ה שֶׁ מָּ סַ ְרתָּ לָ הֶ ם ,וְ חָ ְטאוּ
קוֹנָם ְ
וּמיָּד ִסלַּ קְ תָּ רוּחַ זֶה מֵ הֶ ם
וּברוּחַ הַ קּ ֶֹדשׁ שֶׁ הָ ָיה בֵּ ינֵיהֶ ם חָ ְטאוּ ְלָךִ ,
ְלָך בָּ הְּ ,
וְ חָ ְכמָ ה ל ֹא נִ ְמצֵ אתִ ,בּזְמַ ן שֶׁ ֶנּאֱמַ ר "וְ הָ רוּחַ תָּ שׁוּב" )קהלת יב ,ז( וּמֶ לֶ ְך הַ מָּ ִשׁיחַ
ְכּגוֹן זֶה נִ ְסתָּ ם לוֹ הַ גָּלוּת וְ רוּחַ אֵ ינָהּ ְמנַשֵּׁ ב ְלגַבָּ יו ְל ִפי שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "וְ אֶ ת
פּ ְשׁעִ ים נִ ְמנָה" )ישעיהו נג ,יב(ִ ,רבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים יִ חוּד שֶׁ ְלָּך מַ ֲחזִיר כָּ ל ָרעָ ה
◌ׂ
בוּרה ָרעָ ה שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הּ "וַיִּ תֵּ ן אֶ ת ְרשָׁ עִ ים קִ ְ
ְלטוֹבָ ה ,וְ אוֹתָ הּ קְ ָ
ברוֹ" )ישעיהו נג,
ט( שֶׁ מָּ נְ עָ ה מֵ אוֹתוֹ שֶׁ קָּ בוּר בּוֹ כָּ ל אוֹר וְ כָ ל טוֹב ,ה ֲֵרי יִ חוּד שֶׁ ְלָּך ִתּקַּ נְ תָּ לוֹ
וּמכָּ ל
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "וַיִּ קְ בֹּר אוֹתוֹ בַ גַּי" )דברים לד ,ו( ,וְ תַ ע ֲִביר פֶּ שַׁ ע זֶה ִממֶּ נּוּ ִ
וּמיֻחָ ד בַּ א ֲִמ ְתָּך אָ נוּ ְמקַ וִּ ים,
יִ ְשׂ ָראֵ ל שֶׁ אַ תָּ ה "נ◌ׂשֵׁ א עָ וֹן וָפֶ שַׁ ע" אֶ חָ ד י ִָחיד ְ
ֲענֵנוּ בַּ א ֲִמ ְתָּך" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר" ִלישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ י ִתי יְ ֹה ָול ײ.
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תּקּוּנָא ְתּ ֵריסַ ר ָשׁׂ◌ ְפוַן ִא ְתפַ נוּן ִמכָּ ל ִס ְט ִרין ,זַכָּ אָ ה ְלמָ אן ְדּ ַנ ִשׁׁ◌יק ְמ ִאינּוּן
ִ
נְ ִשׁיקִ ין.
זוהר חלק ג דף קלד ע"א

תּקּוּנָא ִדּ ְת ֵריסָ רְ .דּלָ א תַּ ְליָין שַׂ עְ ֵרי עַ ל פּוּמָ א ,וּפוּמָ א ִא ְת ְפּנֵי ִמכָּ ל ִס ְט ִרין,
ִ
וְ י ִָאין שַׂ עְ ֵרי ְסחוֹר ְסחוֹר לֵ יהְּ ,בּגִ ין ְדּלָ א ִא ְשׁ ְתּכַ ח טַ ְרחוּתָ אְ ,כּמָ ה
ְדּ ִא ְצ ְט ִריְך.
טַ ְרחוּתָ א ְבּמַ אי קָ א מַ יְ ֵיריִ .דּינָא .בַּ אֲתָ ר )נ''א בָּ תַ ר( ִדּינָא טַ ְרחוּתָ א
ִא ְשׁ ְתּכַ ח .וְ ִכי שַׂ עְ ֵרי ְדּ ִדיקְ נָא ִט ְרחָ א ִאינּוּן ,אוֹ ִדּינָא ִאינּוּן ,וְ הָ א כֹּלָּ א ַרחֲמֵ י
ִא ְתחָ זוּן .אֶ לָּ א ְדּלָ א ִא ְת ְט ַרח ְבּיִ שּׁוּבָ א )ס''א ִבּנְ ִשׁיבָ א( ְדּרוּחָ א ִדּזְעֵ יר אַ נְ ִפּין.
ְדּתָ אנָא מֵ הַ אי פּוּמָ א קַ ִדּישָׁ א עִ לָּ אָ ה ,ק ֶֹדשׁ קֳ ָד ִשׁים ,נ ְָשׁבָ א רוּחָ א .מַ אי
יתּ ַרק )ס''א ְדּ ִא ְת ְדּבָ ק( בֵּ יהְּ ,דּ ִמ ְת ְלבַּ ש בֵּ יהּ )נ''א ְדּ ִא ְת ְתּקַ ן
רוּחָ א .רוּחָ א ְדּ ִא ְ
וְ ִמ ְת ְלבַּ שׁ בֵּ יהּ( זְעֵ יר אַ נְ ִפּין .וּמֵ הַ אי רוּחָ א ִמ ְתלַ ְבּ ִשׁין כָּ ל ִאינּוּן ִדּ ְלתַּ תָּ א.
וְ כַ ד הַ הוּא רוּחָ א נ ִָפיקִ ,א ְת ְפּ ַרשׁ ִל ְתלָּ ִתין וְ ִשׁ ְבעָ ה אֶ לֶ ף עֵ יבַ ר ,וְ ִא ְתפָּ שַּׁ ט
)ס''א וְ ִא ְתפַּ ְרשָׁ א( כָּ ל חַ ד ִבּ ְלחוֹדוֹי ְלאַ ְת ֵריהּ ,וְ כָ ל מַ אן ְדּ ִא ְת ֲחזֵי ְל ִא ְתלַ ְבּשָׁ א
ִמנֵּיהּ ִ -א ְתלָ בַּ שׁ .וְ עַ ל ָדּא שַׂ ע ֲִרין לָ א ִא ְשׁ ְתּכָ חוּ עַ ל פּוּמָ א קַ ִדּישָׁ אִ ,משּׁוּם
ְדּרוּחֵ יהּ נ ִָפיק ,וְ לָ א בָּ עֵ י ִמלָּ ה אַ ח ֲָרא ְל ִא ְתעָ ְרבָ א בֵּ יהְּ ,וּלקָ ְרבָ א בַּ ה ֲֵדיהּ.
וְ ָדא הוּא ְט ִמירוּתָ א ְדּכֹלָּ אְ ,דּלָ א ִא ְת ְדּבַ ק לָ א ְלעֵ ילָּ א וְ לָ א ְלתַ תָּ א .וְ הוּא
ימין ְדּלָ א ִא ְתיְ ַדעָ .דּא הוּא ְדּלָ א ִא ְתתָּ קַּ ן ,וְ לָ א ֲהוָה
סָ ִתים ִבּ ְס ִתּימָ א ִדּ ְס ִתּ ִ
וּבגִ ין כַּ ְך ,רוּחַ ְדּנ ִָפיק ְלבַ ר )ס''א ְדּנ ִָפיק מֵ הַ הוּא ִדּ ְלבַ ר(,
בֵּ יהּ ִתּקּוּנָאְ .
ימנֵיִ ,א ְתקְ ֵרי פֶּ ה יְ הוָֹה .אֲבָ ל ְבּהַ אי עַ ִתּיקָ א
וּמ ְתלַ ְבּ ִשׁין בֵּ יהּ נְ ִביאֵ י ְמהֵ ְ
ִ
וּבגִ ין כַּ ְך שַׂ עֲרוֹי
ְדּעַ ִתּיקִ ין לָ א ִא ְת ְפּ ַרשׁ .וְ לֵ ית מַ אן ְדּי ֵַדע רוּחֵ יהּ בַּ ר ִאיהוְּ .
ילין סוּח ֲָרנֵא ְדּפוּמָ א ,וּפוּמָ א ִא ְת ְפּנֵי ִמכָּ ל ִס ְטרוֹי.
ְשׁקִ ִ
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וּבהַ אי ִא ְת ְר ִחיצוּ א ְֲבהֲתָ נָאְ ,ל ִא ְתלַ ְבּשָׁ א ְבּהַ אי רוּחָ אְ ,דּ ִמ ְתפָּ שַׁ ט ְלכַ מָּ ה
ְ
עִ יבָ ִרין ,בַּ אֲתָ ר ְדּכָ ל שַׂ עְ ֵרי ְשׁקִ ִ
ילין ְבּסוֹח ֲָרנוֹי) .ס"א הָ ָדא הוּא ִדּ ְכ ִתיב אֲשֶׁ ר
נִ ְשׁבַּ עְ תָּ לַ אֲבוֹתֵ ינוּ( ,וְ ָדא הוּא ִתּקּוּנָא קַ ִדּישָׁ א עִ לָּ אָ ה ִדּ ְת ֵריסָ רְ .דּ ִמכָּ אן
חוּמין לי''ב
חוּמין ְלתַ תָּ א .י''ב ְתּ ִ
חוּמין ְלעֵ ילָּ א .י''ב ְתּ ִ
ִא ְשׁתַּ ְל ְשׁלוּ י''ב ְתּ ִ
ִשׁ ְבטֵ י אֲבָ הָ תָ אֲ .ה ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב "אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ עְ תָּ לַ ֲ
אבֹתֵ ינוּ" )מיכה ז ,כ(.
רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

תּקּוּנָא ְתּ ֵריסָ ר ְתּ ֵריסַ ר פּוּמָ א ִא ְתפַּ נֵּי ִמכָּ ל ִס ְט ִרין ְדּ ִא ְתפַּ ְסּקָ ן שַׂ ע ֲֵרי
ִ
סַ ח ֲָרנֵיהּ.

ִתּקּוּנָא

אבֹתֵ ינוּ" )מיכה ז ,כ(ָ .דּא פּוּמָ א ְדּ ִא ְת ְפּנֵי
ְתּ ֵריסַ ר "אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ עְ תָּ לַ ֲ

ִמכָּ ל ִס ְטרוֹיְ .דּהָ א הָ כָ א נ ִָפיק כֹּלָּ א ,וְ נ ִָחית ְבּהַ הוּא מַ זָּלָ א עִ לָּ אָ ה ְדּכָ ִליל
בֵּ יהּ כֻּ ְלהוֹ ִתּיקּוּנִ ין ִאלֵּ ין ,וְ ִא ְת ְתּקַ ן ְבּכֻ ְלהוְֹ .לבָ תַ ר ִמינֵּיהּ נ ִָחית ְלגַבֵּ י הַ הוּא
וּמתַּ מָּ ן ְלתַ תָּ א כַּ מָּ ה ְדּ ִא ְתּמַ ר .וְ רוּחָ א ָדּא ְדּנ ִָפיק מֵ הָ כָ א,
מַ זָּלָ א תַּ תָּ אָ הִ ,
כַּ מָּ ה ִאינוּן ְדּ ִמ ְתלַ ְבּשָׁ ן בֵּ יהּ ,וְ כַ מָּ ה זַכָּ אֵ י קְ שׁוֹט ְדּ ִמ ְתלַ ְבּשָׁ ן בֵּ יהּ .וְ הָ ִכי ִאינוּן
אֲבָ הָ ן ְבּהַ אי ִא ְת ְר ִחיצוּ ְל ִא ְתלַ ְבּשָׁ א ו ַַדּאי.

ְּת ִפ ּ ָלה )שצח( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת " ַוחֲטָ ָאה"

אֵ ל

סוֹב ִבים לַ ִחטָּ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הֶ ם
וּמיֻחָ ד! ה ֲֵרי קַ שׁ וְ תֶ בֶ ן ְ
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

"לַ פֶּ תַ ח חַ טָּ את רוֹבֵ ץ" )בראשית ד ,ז( שֶׁ גּ ְָרמוּ ְלא' ִלכָּ נֵס בֵּ ין ט' ל-ה' וְ ַנעֲשֶׁ ה
חֲטָ אָ ה ,וְ זֶה ֻזהֲמַ ת הַ נָּחָ שׁ א' אָ רוּר ,בָּ הּ "וְ אֵ יבָ "ה אָ ִשׁית" )בראשית ג ,טו( ְבּכ"ד
ֲבוּרם ַנעֲשֵׁ ית הַ ְשּׁ ִכינָה ָד"ְךִ ,בּזְמַ ן שֶׁ לּ ֹא נִ ְשׁאָ ר לָ הּ אֶ לָּ א
ִמינֵי טֻ ְמאָ ה ,בַּ ע ָ
יאינִ י
אוֹתוֹ כ"ד שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הּ "ו ְַתּמַ לֵּ א כַ ָדּהּ וַתַּ עַ ל" )בראשית כד ,טז( ִדּ ְכ ִתיב "הַ גְ ִמ ִ
רוּרה ְבּכָ ל מָ קוֹם
נָא ְמעַ ט מַ יִ ם ִמכַּ ֵדְּך" )בראשית כד ,יז( ,שֶׁ הוּא זְמַ ן שֶׁ אֵ ין הֲלָ כָ ה ְבּ ָ

קהילת הרמח"ל 99

תיקון חנוכה

"חטָּ ה" וְ עוֹשָׂ ה "חֲטָ אָ ה" ,וְ שָׁ ם
)שבת קלט ,ע"א( בַּ עֲבוּר הָ א' שֶׁ עוֹמֶ ֶדת ְבּתוְֹך ִ
לוּלים ְשׁנַיִ ם ְטמֵ ִאים זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ,שֶׁ ה ֲֵרי ה' ְדּ ִחטָּ ה נִ ְסתַּ ְלּקָ ה וְ נִ ְתעַ ְלּמָ ה
ְכּ ִ
ְבּתוְֹך ִשׁ ְפחָ ה שֶׁ לָּ הּ שֶׁ ִהיא ה' ַדּחֲטָ אָ ה ,א' זֶה חֵ ְטא ,חֵ ְטא ַוחֲטָ אָ ה שֶׁ צָּ ִריְך
היא )נוטריקון(
יוֹציא ְלאוֹתָ הּ הָ אָ לֶ "ף שֶׁ ִ
ְלהַ ע ֲִביר אוֹתָ ם ְבּא' שֶׁ ְלָּך ,שֶׁ ִהיא יִ חוּד וְ ִ
"א ָ
ֲרוּרה" )בראשית רבה ,א ,י( ִמשָּׁ םִ ,מיָּד ִתּ ְתפַּ שֵׁ ט הַ ְשּׁ ִכינָה מֵ ְלבוּשׁ קַ ְדרוּת שֶׁ לָּ הּ,
ילית ִשׁ ְפחָ ה ָרעָ ה ,וְ ה' עֶ ְליוֹנָה תַּ חֲזוֹר ִל ְמקוֹמָ הּ ,וְ זֶה ִחטָּ ה נְ קִ יָּה,
שֶׁ ִהיא ִל ִ
ִמיָּד יִ ְהיֶה ִ
"פּסַּ ת בַּ ר בָּ אָ ֶרץ ְבּר ֹאשׁ הֶ הָ ִרים" )תהלים עב ,טז( ,בַּ ר ו ַַדּאיְ ,בּל ֹא תֶּ בֶ ן,
חוּדָך ,וּבָ ֵרר לָ נוּ
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים לַ יִּ חוּד שֶׁ ְלָּך אָ נוּ ְמקַ וִּ יםֲ ,ענֵנוּ בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
הֲלָ כָ ה ְבּבֵ רוּר שָׁ לֵ ם ,שֶׁ אַ תָּ ה "נ◌ׂשֵׁ א עָ וֹן וָפֶ שַׁ ע וְ חֲטָ אָ ה" )שמות לד ,ז(" ,יְ ֹה ָול
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר"ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
ספרא דצניעותא

יחין
תּקוּנָא ְתּלֵ יסַ ר ְבּהַ הוּא מָ זַלָ א ְדּכֹלָּ א נַגְ ִדּין ְתּלֵ יסַ ר ִמ ִשׂ ִ
ִ
ְדּא ְֲפ ְרסֵ מוֹנָא ַדּ ְכיָא כֹּלָּ א ְבּהַ אי מָ זַלָ א שָׁ ִכיחַ וְ סַ ִתים.
זוהר חלק ג דף קלד ע"ב

וּמכָּ אןִ ,בּיקָ ָרא יָאָ ה,
תּקּוּנָא ִדּ ְתלֵ יסָ ר .תַּ ְליָין שַׂ עְ ֵרי ִדּ ְתחוֹת ִדּיקְ נָא ִמכָּ אן ִ
ִ
בּוּרא וְ לָ א ִא ְתחַ ְזיָין מֵ אַ נְ פֵּ י תַּ קְ רוּבָ א
וּביקָ ָרא שַׁ ִפּ ָירא ,וְ חַ ְפּיָין עַ ד טַ ָ
ִ
פּוּחין שַׁ ִפּ ָירן ִחוּ ִָורין.
בוּסמָ א ,בַּ ר ִאינּוּן תַּ ִ
ְדּ ְ
אָ מַ ר ִר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ,זַכָּ אָ ה חוּלָ קֵ יהּ ְדּמַ אן ְדּ ִא ְשׁ ְתּכַ ח ְבּהַ אי ִא ָדּ ָרא קַ ִדּישָׁ א
אנָן י ְַת ִבין
וּבעָ ְלמָ א ְדּאָ תֵ יַ .דּ ֲ
אנָן בֵּ יהּ .זַכָּ אָ ה חוּלָ קֵ יהּ ְבּעָ ְלמָ א ֵדּיןְ ,
עִ לָּ אָ ה ַדּ ֲ
ִבּקְ דוּשָׁ א עִ לָּ אָ ה ,אֶ שָּׁ א עִ לָּ אָ ה אַ ְסחַ ר לָ ן )ס''א בֵּ ין אֶ שָּׁ א עִ לָּ אָ ה ְדּאַ ְסחַ ר לָ ן(
וְ הָ א כָּ ל ִתּקּוּנִ ין עִ לָּ ִאין ) ְל ִדיּוֹקְ ָנא( ְדּ ִדיקְ נָא קַ ִדּישָׁ א ִא ְתתָּ קָ נוּ ,וְ ִא ְתעַ ְטּרוּ
דוּכתַ יְ יהוּ.
וְ אַ ְסחֲרוּ ְל ְ
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וְ הַ אי ִתּקּוּנָא ִדּ ְתלֵ יסָ ר ,הוּא ִתּקּוּנָא יָאֶ הְ ,דּבֵ יהּ א ֲִח ָידן כֹּלָּ א .כֻּ ְלּהוּ
ִמ ְתכַּ ְסּ ִפין ְל ִמזְקַ ף ֵרישָׁ א ְלקִ ְבלֵ יהִּ .מנֵּיהּ תַּ ְליָין כָּ ל ִאינּוּן ְדּ ִבזְעֵ יר אַ נְ ִפּין
א ֲִח ָידןִ .מנֵּיהּ תַּ ְליָין עִ לָּ ִאין וְ תַ תָּ ִאין ,וְ כָ ל גִּ נְ זִין עִ לָּ ִאין וְ תַ תָּ ִאין גְּ נִ יזִין בֵּ יהּ ,וּבֵ יהּ
ְכּ ִלילָ ן .וְ ִאיהוּ מַ זָּלָ א ְדּ ִמ ְתזַלֵּ י ִמנֵּיהּ כֹּלָּ אָ ,דּא הוּא ִתּקּוּנָא ְשׁלֵ ימָ תָ א,
ְדּאַ ְשׁ ִלים ְלכָ ל ִתּקּוּנִ יןָ ,דּא אַ ְשׁ ִלים ְלכֹלָּ א.
יוֹמין קַ ְדמָ ִאין ְדּקַ ְדמָ אֵ י .וְ ִאינּוּן
תָּ אנָאִ ,אלֵּ ין ִתּקּוּנִ ין ִאקְ רוּן יְ מֵ י קֶ ֶדםִ ,
ְדּ ִא ְשׁ ְתּכָ חוּ ִבּזְעֵ יר אַ נְ ִפּיןִ ,אקְ רוּן "יְ מֵ י עוֹלָ ם" )ישעיהו סג ,ט( .וְ תָ אנָאִ ,אלֵּ ין יְ מֵ י
קֶ ֶדם ,כֻּ ְלּהוּ ִמ ְתתָּ קְ נָן ְבּ ִתקּוּנָא ְדּ ִדיקְ נָא ְדּעַ ִתּיקָ א ְדּעַ ִתּיקִ יןְ ,ט ִמ ָירא
ִדּ ְט ִמ ִירין )כליל בהו( .וְ הַ אי ִדּ ְתלֵ יסָ ר כָּ ִליל ְלהוֹןְ ,כּמָ ה ְדּ ִא ְתּמַ ר .וְ ָדא יוֹמָ א לָ א
ִא ְת ְכּ ִליל בַּ ה ֲַדיְ יהוּ ,אֶ לָּ א הוּא כָּ ִליל כֹּלָּ א.
וּבהַ הוּא ז ְִמנָא ְדּ ִא ְתּעַ ר עַ ִתּיק ִ
יוֹמין ְבּ ִתקוּנִ ין ִדּ ְלעֵ ילָּ א ,הַ הוּא ִא ְתקְ ֵרי יוֹם
ְ
אֶ חָ דְ ,דּבֵ יהּ ז ִַמּין ְלאוֹקִ יר ִדּיקְ נֵיהּ ,ה ֲָדא הוּא ִדּ ְכ ִתּיב" ,יוֹם אֶ חָ ד הוּא יִ וּ ַָדע
לַ יהוָֹה" )זכריה יד ,ז( .הוּא ִבּ ְלחוֹדוֹי י ִַתּיר ִמכֹּלָּ א .הוּא ְדּכָ ִליל כֹּלָּ א ,הוּא
ְדּ ִא ְתקְ ֵרי ִבּ ְשׁמָ א יְ ִדיעָ א.
וּמשּׁוּם
אתָ ר ְדּ ִאית יוֹם ִאית לַ יְ לָ ה ְדּלֵ ית יוֹם ְבּלָ א לַ יְ לָ הִ .
תנִ ינַן ,בַּ ֲ
ִדּ ְ
ְדּהַ הוּא ז ְִמנָא  -זְמַ ן יְ הֵ א ִדּיְ קָ ָרא ְדּ ִדיקְ נָא וְ הוּא ִבּ ְלחוֹדוֹי יִ ְשׁ ְתּכַּ ח ,לָ א
ִא ְתקְ ֵרי לָ א יוֹם וְ לָ א לַ יְ לָ הְ ,דּלֵ ית יוֹם ִאקְ ֵרי אֶ לָּ א ִמ ִסּ ְט ָרא ִדּילָ ן ,וְ לֵ ית לַ יְ לָ ה
וּמשּׁוּם ְדּהַ אי ִתּקּוּנָא כָּ ִליל כֹּלָּ א ,לָ א ִא ְתיְ ַדע
ִאקְ ֵרי  -אֶ לָּ א ִמ ִסּ ְט ָרא ִדּילָ ןִ .
וּמנֵּיהּ נָגִ יד ִמ ְשׁחָ א ִדּ ְרבוּתָ א ִל ְתלֵ יסַ ר עֵ יבַ ר מַ בּוּעִ ין.
וְ לָ א ִא ְת ֲחזֵי ִמנֵּיהִּ ,
ְלכָ ל ִאינּוּן ִדּ ְלתַּ תָּ אְ ,ד ָנה ֲִרין ְבּהַ הוּא ִמ ְשׁחָ א ) ִא ְתתָּ קָ נוּ(.

ִבּ ְתלֵ יסָ ר

ִתּקּוּנִ ין ִאלֵּ ין ִא ְתתַּ קְ נָא ִדּיקְ נָא קַ ִדּישָׁ א עִ לָּ אָ ה ,וְ ִאלֵּ ין ִתּקּוּנִ ין

ִדּ ְבהַ אי ִדּיקְ נָאִ ,מ ְתתַּ קְּ נָן וְ נ ְַחתָּ ן ְלכַ מָּ ה עֵ יבַ ר ,וְ לָ א ִא ְתחָ זוּן הֵ יְך ִמ ְתפַּ ְשּׁ ִטין
וּמכֹּלָּ א ִא ְתטַ מָ רוּ .לֵ ית ְדּי ַָדע אֲתָ ר ְלהַ אי
וְ הֵ יְך נ ְָפקִ יןִ ,מכֹּלָּ א אַ ְס ִתּימוִּ ,
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עַ ִתּיקָ אִ ,בּ ְפ ִשׁיטוּתָ א ִדּ ְלהוֹן כֻּ ְלּהוֹן ְכּ ִלילָ ן ְכּמָ ה ְדּ ִא ְתּמַ רִ .א ְתיְ ַדע וְ לָ א
ִא ְתיְ ַדע ,טָ ִמיר וְ לָ א טָ ִמיר ,עָ לֵ יהּ ִא ְתקְ ֵרי" ,אֲנִ י יְ הוָֹה הוּא ְשׁ ִמי ְ
בוֹדי
וּכ ִ
וּכ ִתיב
אנ ְַחנוּ" )תהלים ק ,ג(ְ ,
וּכ ִתיב "הוּא עָ שָׂ נוּ ולא ֲ
ְלאַ חֵ ר ל ֹא אֶ תֵּ ן" )ישעיהו מב ,ח(ְ .
"וְ עַ ִתּיק ִ
יוֹמין יְ ִתב" )דניאל ז ,ט(ְ .בּאַ ְת ֵריהּ יְ ִתיב וְ לֵ ית יְ ִדי ַע לֵ יהּ .יְ ִתיב וְ לָ א
יתי" )תהלים קלט ,יד( וְ גוֹ'.
נוֹראוֹת נִ ְפלֵ ִ
"אוֹדָך עַ ל ִכּי ָ
וּכ ִתיב ְ
ְשׁ ִכיחַ ְ ,

אָ מַ ר

ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ְלחַ ְב ַריָּיא ,כַּ ד ִא ְת ְפּ ִריס ְפּ ִריסָ א ָדּאְ ,דּאַ תּוּן חָ מָ אן

אנָא חֲמֵ ינָא ְדּנ ְַחתּוּ כֹּל ִתּקּוּנִ ין ְבּ ַגוָּוה ,וּנְ ִהירוּ ְבּאֲתָ ר ָדּא .וְ חַ ד
עֲלָ נָאֲ ,
בּוּסיטַ א ִדּקְ דוּשָׁ א(ְ ,פּ ִריסָ א
קוּדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא )ס''א ִ
בּוּצינָא ְדּ ְ
רוֹכתָּ א ִ
פָּ ְ
ְבּאַ ְרבַּ ע סַ ְמ ִכין ְלאַ ְרבַּ ע עֵ יבַ ר.
רוֹפיָא
וּבמַ גְ ְ
רוֹפיָא ִבּ ֵידיהְּ .
סַ ְמכָ א חַ ד ֲה ָוה י ִָתיב ִמתַּ תָּ א ְלעֵ ילָּ א ,וְ חַ ד מַ גְ ְ
וּמ ְתאַ ח ֲָדן ְבּפַ ְרסָ א ,וְ נ ְַח ִתּין
אַ ְרבַּ ע מַ ְפ ְתּ ִחיןְ ,שּׁנִ ינָן )ס''א שַׁ נְ ָין( ִמכָּ ל ִס ְטרוֹיִ .
וּת ִליתָ אָ ה ְוּר ִבי ָעאָ ה .וּבֵ ין סַ ְמכָ א
לָ הּ מֵ עֵ ילָּ א ְלתַ תָּ א .וְ כֵ ן ְלסַ ְמכָ א ִתּנְ יָינָאְ ,
בוּצינָא ִדּגְ ִליפָ א )ס"א
וּמ ְת ַנה ֲִרין ְבּ ִ
ְלסַ ְמכָ א ,א ֲִח ָידן ִתּ ְמנֵיסָ ר ַרגְ לֵ י ְדּסַ ְמ ִכי ִ
יפין( ְבּהַ הוּא ְפּ ִריסָ א .וְ כֵ ן ְלאַ ְרבָּ עָ ה עֵ יבַ ר.
בוּסיטַ א ִדּגְ ִל ִ
ְבּ ִ
וְ חָ מֵ י ָנא ִאלֵּ ין ִתּקּוּנִ ין ְד ָנה ֲִרין עָ לָ הַּ ,והֲווּ ְמחַ כָּ אן ִמלֵּ י ְדּפוּמָ נָאְ ,ל ִא ְתעַ ְטּ ָרא
ְוּל ִא ְסתַּ ְלּקָ א כָּ ל חַ ד ְבּאַ ְת ֵריהּ .וְ כַ ד הֲווֹ ִמ ְתתַּ קְּ נָן ִמפּוּמָ נָא ,כָּ ל חַ ד וְ חַ ד
סָ ִליק וְ ִא ְתעַ טָּ ר וְ ִא ְתתָּ קַּ ן ְבּהַ הוּא ִתּקּוּנָא ְדּ ִא ְת ְתּקַ ן הָ כָ אִ ,מכָּ ל )ס''א ְבּ ֲהבָ ל
וּבשַׁ עֲתָ א ְדּחַ ד ִמינָן פָּ תַ ח פּוּמָ אְ ,לתַ קְּ נָא ְבּהַ הוּא
ְדּכָ ל( פּוּמָ א ְדּחַ ד ִמינָןְ .
וּכ ֵדין
וּמחַ כֶּ ה ְל ִמלָּ ה ְדּנ ִָפיק ִמפּוּמֵּ יכוֹןְ ,
ִתּקּוּנָא ,הַ הוּא ִתּקּוּנָא ֲהוָה יְ ִתיב ְ
דוּכתֵּ יהּ וְ ִא ְתעַ טָּ ר.
סַ ְלּקָ א ְבּ ְ
יתין
וְ כָ ל סַ ְמ ִכין ִמכָּ אן וּ ִמכָּ אן ,חַ ָדּאן עַ ל ְדּשַׁ ְמעִ ין מַ ה ְדּלָ א י ְָדעוּ ,וְ צַ יְ ִ
ימין הָ כָ א ְבּגִ ינֵיכוֹן .זַכָּ ִאין אַ תּוּן ְלעָ ְלמָ א ְדּאָ תֵ י,
יכין קַ יְ ִ
ְלקַ לֵּ יכוֹן .כַּ מָ ה ְר ִת ִ
ישׁיןִ .מ ִלּין כַּ ְשׁ ָרן ְדּלָ א אַ ְסטָ אן
ְדּכֻ ְלּהוּ ִמלֵּ י ְדּנ ְַפקֵ י ִמפּוּמֵ יכוֹן ,כֻּ ְלּהוּ ִמ ִלּין קַ ִדּ ִ
ימינָא וְ ִל ְשׂמָ אלָ א.
ִל ִ
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קוּדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא חַ ֵדּי ְל ִמ ְשׁמַ ע ,וְ צַ יֵית ְלהָ נֵי ִמלֵּ י ,עַ ד ְדּהוּא אַ גְ מָ ר )
ְ
ישׁין.
ימרוּן ז ְִמנָא אַ ח ֲָרא כָּ ל הָ נֵי ִמלֵּ י קַ ִדּ ִ
אַ גְ זָר( ִדּינָאִ ,דּי ְלעָ ְלמָ א ְדּאָ תֵ י תֵּ ְ
פתֵ י יְ שֵׁ נִ ים" )שיר
עָ לַ יְ יכוּ ְכּ ִתיב" ,וְ ִחכֵּ ְך ְכּיֵין הַ טּוֹב" )שיר השירים ז ,י( וְ גוֹ'" ,דּוֹבֵ ב ִשׂ ְ
השירים ז ,י( .מַ אי "דּוֹבֵ ב ִשׂ ְפתֵ י יְ שֵׁ נִ ים"ְ .דּא ֲִפילּוּ ְלעָ ְלמָ א ְדּאָ תֵ י ְמ ַר ְחשָׁ ן
אוֹריְ יתָ א קַ מֵּ יהּ.
ִשׂ ְפוָותַ יְ כוּ ַ
ס''א

רמח"ל תיקונים חדשים  -האדרא קדישא

ִתּקּוּנָא

בּוּרא .תָּ א
ְתּלֵ יסַ ר ִאלֵּ ין שַׂ ע ֲֵרי ְדּנ ְָח ִתין ְלתַ תָּ א ְבּ ִשׁקוּלָ א עַ ד טַ ָ

ֲחזֵיִ ,דּיקְ נָא יַקִּ ָירא ָדּא ו ַַדּאי כָּ ל נְ ִהירוּ וְ כָ ל ִבּ ְרכָ אָ ן ִמינַּהּ תַּ ְליָין וְ נ ְָפקִ ין
ידוּרא ְשׁ ִלים.
ְבּ ִס ָ

ִתּקּוּנָא

"מימֵ י קֶ ֶדם",
"מימֵ י קֶ ֶדם" )מיכה ז ,כ(ָ .דּא מַ זָּלָ א תַּ תָּ אָ הִ ,
תּלֵ יסָ ר ִ -
ְ

ְבּגִ ין ְדּמֵ ִאינּוּן מַ ְלכֵ י קֶ ֶדם ִא ְתע ֲִבידוּ כֻּ ְלהוֹ ִתּיקּוּנִ ין ִאלֵּ ין ,וְ ָדא ְכּלָ לָ א ְדּכֻ ְלּהוּ.
"מימֵ י קֶ ֶדם"ְ ,דּהָ כָ א ִמ ְתפַּ שֵּׁ ט נְ ִהירוּ ְדּכֻ ְלּהוּ ַדּ ְרגִּ ין עִ לָּ ִאיןִ ,משֵּׁ ירוּתָ א
אֲבָ ל ִ
וּמינֵּיהּ ְלהַ אי תַּ תָּ אָ ה .וְ הַ אי תַּ תָּ אָ ה
ירוּתין עַ ד הַ הוּא מַ זָּלָ א עִ לָּ אָ הִ ,
ִ
ְדּכָ ל שֵׁ
ישּׁוּרא
ָ
בֵּ יהּ ְכּ ִלילָ ן כֻּ ְלהוֹ תַּ ְת ִאין כַּ ח ֲָדא ו ַַדּאי ,וְ הָ כָ א ִא ְתקְ שַׁ ר כֹּלָּ א ְבּקִ
ח ֲָדא .תָּ א ֲחזֵי ,הָ כָ א ְכּ ִתיב "בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה יְ הוָֹה אֶ חָ ד ְ
וּשׁמוֹ אֶ חָ ד" )זכריה
יד ,ט(ְ .דּהָ א ְתּ ֵריסַ ר ִתּיקּוּנִ ין ִמגּוֹ ְתּלָ ת הויי"ן ְדּ ִא ְתמָ רוּ נ ְָפקִ יןְ .תּלֵ יסַ ר מֵ חַ ד
וּבז ְִמנָא ְדּ ִתיקּוּנָא
ְדּכָ ִליל לוֹן ,וְ ָרזָא ָדּא ְשׁ ִכינְ תָּ א ְדּהָ כָ א ִא ְשׁתָּ ְרשַׁ ת ו ַַדּאיְ .
ָדּא יִ ְת ְתּקַ ן ִבּ ְשׁ ִלימוּ ְל ִא ְת ַנה ֲָרא ְבּכָ ל ַדּ ְרגִּ יןְ ,כּ ֵדין ְשׁ ִכינְ תָּ א ִתּ ְתקַ ף ְלקִ בַּ ְליֵהּ
ְלתַ תָּ אְ ,ל ִא ְתפָּ ְרשָׁ א ִמינַּהּ כָּ ל ִס ְט ִרין ְמסָ א ֲִבין ו ַַדּאי .וְ יִ ְתתַּ קַּ ן כֹּלָּ א ְבּ ִתיקּוּנָא
ְשׁ ִליםִ ,בּקְ דוּשָׁ תָ א עִ לָּ אָ ה ִכּ ְדקָ א יָאוּת .קָ מוּ כֻּ ְלהוֹ וּבָ ִריכוּ לֵ יהּ.
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ְּתפִ ָּלה )שצט( ְמי ּ ֶֻס ֶדת ַעל ִמדַּ ת "וְ נ ֵַּקה"

וּמיֻחָ ד! יִ חוּד שֶׁ ְלָּך יִ ְהיֶה ְמנַקֶּ ה כָּ ל ָרע ִמן הָ עוֹלָ ם ִבּזְמַ ן
אֵ ל אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ
יתי ָדּמָ ם ל ֹא נִ קֵּ ִ
שֶׁ יֵּאָ מֵ ר "וְ נִ קֵּ ִ
יתי" )יואל ד ,כא(ְ ,בּאוֹתוֹ הַ זְּ מַ ן " ַויְ ֹה ָול שׁוֹכֵ ן
ְבּ ִציּוֹן" ,שֶׁ לּ ֹא יִ ְהיֶה עוֹד "וְ נִ ְרגָּן מַ ְפ ִריד אַ לּוּף" ִ)משְ לֵ י טז ,כח( אֶ לָּ א "וְ הָ יָה יְ ֹה ָול
ֵאתי ְל ִציּוֹן
ְלמֶ לֶ ְך" וְ כוּ' )זכריה יד ,ט( ,בַּ ִמּ ָדּה שֶׁ ְלָּך שֶׁ ִהיא "וְ נַקֵּ ה" )שמות לד ,ז( ,בָּ הּ "קִ נּ ִ
קִ נְ אָ ה גְּדוֹלָ ה" )זכריה ח ,ב( ִמיָּד "וְ נִ קָּ ה הָ ִאישׁ מֵ עָ וֹן" )במדבר ה ,לא( שֶׁ הוּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן
יִשׂ ָראֵ ל ,בַּ עֲבוּר אוֹתָ הּ זוֹנָה ָרעָ ה
יוֹסֵ ף ,בַּ ֲעשָׂ ָרה הֲרוּגֵי ְמלוּכָ ה שֶׁ נֶּהֶ ְרגוּ ִמ ְ
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הּ "ו ִַתּשָּׂ א אֵ שֶׁ ת אֲדוֹנָיו אֶ ת עֵ ינֶיהָ אֶ ל יוֹסֵ ף" )בראשית לט ,ז( ,וְ כַ מָּ ה
ֲבוּרהּ ,וְ כֵ ן חֶ ְבלֵ י מָ ִשׁיחַ שֶׁ בָּ הֶ ם נִ ְראֶ ה סַ כָּ נָה
הֲרוּגִ ים נֶהֶ ְרגוּ ִמיִ ְשׂ ָראֵ ל בַּ ע ָ
יתי" )יואל ד ,כא(,
יתי ָדּמָ ם ל ֹא נִ קֵּ ִ
ְלמָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף ,אֲבָ ל ִבּזְמַ ן שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "וְ נִ קֵּ ִ
"וְ נִ קָּ ה הָ ִאישׁ מֵ עָ וֹן" )במדבר ה ,לא( ו ַַדּאי ,אֶ לָּ א אוֹתָ הּ הַ זּוֹנָה ָרעָ ה הָ ִאשָׁ ה הַ ִהיא
"כּי אֶ עֱשֶׁ ה כָ לָ ה ְבּכָ ל הַ גּוֹיִ ם" )ירמיהו ל ,יא( ,אֲבָ ל
ִתּשָּׂ א אֶ ת ֲע ֹונָהְּ ,בּאוֹתוֹ הַ זְּ מַ ן ִ
יִ ְשׂ ָראֵ ל "וְ יִ סַּ ְר ִתּיָך לַ ִמּ ְשׁפָּ ט" )שם( ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ " ַיסֹּר יִ ְסּ ַרנִ י יָהּ וְ לַ מָּ וֶת ל ֹא
נְ תָ נָנִ י" )תהלים קיח ,יח( ,וְ זֶה ת' ִתּ ְחיֶה )שבת נה ,ע"א( ,בָּ הּ וְ נַקֵּ ה ל ֹא יְ נַקֶּ ה )שמות לד ,ז(ִ .רבּוֹן
וּמתּוֹחַ ְלתֵּ נוּ ל ֹא
חוּדָך אָ נוּ ְמקַ וִּ ים בֶּ אֱמֶ ת ,גַּלֵּ ה לָ נוּ א ֲִמ ְתָּךִ ,
כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ְליִ ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
נֵבוֹשׁ" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל ְתּאַ חַ ר"ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
תפילה )תד( לסיום הלימוד
בקשה מהב"ה לגלגל עלינו אור י"ג מדות הרחמים

אֵ ל

וּמיֻחָ ד! גּ ְַלגֵּל עָ לֵ ינוּ הֲמוֹן ַרחֲמֶ יָך שֶׁ הֵ ם י"ג ִמדּוֹת שֶׁ ל
אֶ חָ ד! י ִָחיד! ְ

"מקֹּלוֹת מַ יִ ם ַר ִבּים אַ ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם" )תהלים צג ,ד( ,וּבַ שָּׁ עָ ה
ַרח ֲִמים שֶׁ הֵ ם ִ
וֹדה הָ מוֹן חוֹגֵג" )תהלים מב,
"בּקוֹל ִרנָּה וְ ת ָ
שֶׁ זֶּה הֶ הָ מוֹן י ִָאיר עָ לֵ ינוּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ ְ
רוֹמי )מכות כד ,ע"א( יִ ְשׁתֹּק! שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ "אַ ל ִתּ ְשׁכַּ ח קוֹל צ ְֹר ֶריָך
ה( ,הֲמוֹנָהּ שֶׁ ל ִ
וּמיָּד יִ ְהיוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׂמֵ ִחים ְבּ ִשׁ ְמחַ ת
ְשׁאוֹן קָ מֶ יָך עוֹלֶ ה תָּ ִמיד" )תהלים עד ,כג(ִ ,
בֵּ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ בַּ קָּ ְרבָּ נוֹת שֶׁ ְלָּך ,שָׁ ם "קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,קְ ֵרבוֹת
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אוֹתיּוֹת ְל ִה ְתקַ שֵּׁ ר ְבּיִ חוּד אֶ חָ ד ,בַּ ֲענ ִָפים שֶׁ לָּ הֶ ם כָּ ְך ִמ ְתקַ ְשּׁ ִרים עִ מָּ הֶ ם
הָ ִ
ְבּקֶ שֶׁ ר אֶ חָ ד"ִ ,דּ ְכ ִתיב אָ ָדם ִכּי יַקְ ִריב ִמכֶּ ם קָ ְרבָּ ן לַ יְ ֹה ָול" )ויקרא א ,ב( ,ה ֲֵרי
תוֹר ְתָך שַׁ עֲשֻׁ עָ י אָ ז אָ בַ ְד ִתּי
תוֹר ְתָך אָ נוּ ִמ ְשׁתַּ עְ ְשׁעִ יםִ ,דּ ְכ ִתיב "לוּלֵ י ָ
ְבּ ָ
חוּדָך אָ נוּ ִמ ְת ַנח ֲִמים ְבּ ִתקְ וָתֵ נוּ.
ְבּעָ נְ יִ י" )תהלים קיט ,צב( ,בַּ א ֲִמתַּ ת יִ ְ
שׁמֶ ָך" )תהילים עד ,כא(,
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים "אַ ל ָישֹׁב ַדְּך נִ ְכלָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְביוֹן יְ הַ ְללוּ ְ
וּתשַׂ ְמּחֵ נוּ ְבּאוֹר פָּ נֶיָךְ ,כּמוֹ שֶׁ אָ נוּ ְמקַ וִּ ים ְלָך בֶּ אֱמֶ ת" ,יְ ֹה ָול ײ אַ ל
ְ
יתי יְ ֹה ָול ײ.
ְתּאַ חַ ר" )תהלים ע ,ו(ִ ,לישׁוּעָ ְתָך קִ וִּ ִ
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זאת חנוכה

 /דויד שלם

בעניני החג ,רבו הפירושים ,הכוונות ,ההנהגות ,והסברות עד אשר קשה כח
הסבל .ע"כ לא באתי להוסיף או ח"ו לחלוק ,וכל שאומר  -נאמר .ובכל זאת,
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:

וכן פתח את ענייני חנוכה שער הכוונות  -דרושי חג חנוכה דרוש א' וז"ל:
"ענין חנוכה ופורים הוא באופן אחר כי תרוייהו אינון בהוד .ואעפ"י
שבתפלת שחרית בחול ביארנו דיעקב בנצח ומלכות בהוד ,וכפ"ז החול
הוא קדוש יותר מחנוכה ופורים אשר תרוייהו אינון בהוד?! ,אבל
הענין הוא על דרך שביארנו בדרוש ר"ח בענין הי"ט כי הנוק' יש לה אז
תוספות קדושה לפי שאז מקבלת הארותיה ע"י עצמה שלא ע"י בעלה,
וכן הוא כאן כי הנה בחול יעקב יונק הארתו וחלק הארה שלה מן הנצח
ומן ההוד ואח"כ נותן לה הארתה ונמשך מן ההוד על ידו ,אבל עתה
בחנוכה ופורים היא יונקת חלק הארותיה מן ההוד ע"י עצמה שלא ע"י
בעלה ואינה טפילה אליו כימי החול והנה ענין זה הוא תוספת קדושה
אליה בזמנים אלו יותר מבחול" )שעה"כ דף קח ע"ג ולהלן כל המובאות(.

ובפרי עץ חיים  -שער ר"ח חנוכה ופורים  -פרק ד' וז"ל:
"סוד שמונת ימי חנוכה ,איהי מקבלת אור ההוד בעצמו ,שלא ע"י ז"א,
כי בחול יעקב בנצח ורחל בהוד ,וביען אשר לא תיקן ההוד ,בענין
"וְ הו ִֹדי נ ְֶה ּ ַפ ְך עָ לַי לְ ַמ ׁ ְש ִחית" )דניאל י ,ח( .והנצח נתקן ,בענין "וְ גַם ֵנצַח
ש ָראֵ ל ל ֹא יְ ׁ ַ
יִ ְ ׂ
ש ֵּקר" )שמואל א' טו ,כט( ,לכן מקבלת איהי אור מן ההוד על ידו
דרך הנצח.
אבל מתתיהו בן יוחנן כ"ג ,תיקן ההוד ,באלו הח' ימים לבד ,לכן
מקבלת איהי אור מן ההוד עצמו על ידה ,ושלא על ידו ,לכן אנו אומרים
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על הנסים בברכת מודים ,שהוא כנגד ההוד" )פע"ח שער חנו"פ פרק ד' ,ולהלן

כל המובאות(.

ובהמשך דבריו ד"ה "בענין חנוכה  -בברכות" כתב כמובא בשעה"כ כדלעיל.

וישב הרמח"ל בקיצור הכוונות את הבנת שליטת ותיקון ב' הספירות וז"ל:
"הנה חנוכה הוא בסוד הנצח ,וספירה זו היא השולטת ,והוא ענף
החכמה ,ולכן נעשה הנס בשמן .והתיקון הוא בהוד .ורוצה לומר ,לפי
שבימי היונים גזרו על המילה ,והיו רוצים בזה לעכב התפשטות הה'
חסדים היוצאים מן היסוד ,בכח הערלה הסותמת ,וכשיש הערלה
שמכסה על היסוד ,אז הס"א לוקחת כח ,כי אין כחה אלא מן
הסיתומים ,ומתאחזת בספירות לינק מהם ,וכל אחיזתה אינה אלא
בספירת הוד ,בסוד ּ ָ
"כל הַ ּיוֹם דָּ וָה" )איכה א ,יג( ,ונמצא שהיו רוצים לפגום
הוד.
וכשגברו בית חשמונאי ,אז נתבטל הקטרוג ,ונתקן הפגם ,ולכן התיקון
הוא בהוד .כי הוא הנתקן על ידי מתתיה ובניו ,כי היו ה' ,בסוד הה'
חסדים היוצאים מן היסוד .שכשהם מתגברים ,הס"א נחלשת ואינה
יונקת .ועל כן אומרים על הניסים במודים ,שהוא בהוד כידוע" )קצה"כ
מעמ' קס"ז ולהלן כל המובאות(.

י"ג מידות רחמים.

ענין י"ג רחמים לא נזכר בשעה"כ אלא רק בפע"ח וז"ל:
]מהחברים[  -בברכה יש י"ג תיבין ,נגד י"ג מכילין דרחמי ,דאמא
מקשטי לברתא לתקנא הוד דידה .וקשטה בח' מכילין דידה קדמאין מן
'א"ל' וכו' ,עד תמינאה 'נוצר חסד'.
ויכוין למכילתא חדא ,שכל אחד כלול מי"ג.
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וביום הח' שהוא נוצר חסד ,מעוררת ביומה כל שאר המדות ,ע"י
בטישה ד'נוצר' עם 'ונקה' ,שהם ב' מזלות עלאי ותתאי ,כדי להשפיע
למלכות.

וכדי להבין סוד עמוק זה נביא את דברי עט"ר הרמח"ל בפירושו על ספר ישעיה
עה"פ "בֵּ ית ַיעֲקֹ ב לְ כוּ וְ נֵלְ ָכה בְּ אוֹר ה'" )ישעיהו ב ,ה( ,ובו כלל את סוד חנוכה וזה
קיצור הדברים:
"וכבר ידענו שיש האורות שמאירים בזמן הגלות ,ויש האורות שצריך
שיאירו בזמן הגאולה ,אבל עם כל זה האורות שמאירים בזמן הגלות לא
ילכו לאיבוד ,אלא יאירו גם כן בזמן הגאולה .אבל צריך בתחילה שיהיו
נכללים כולם באור העתיק יומין ,ששם יש האורות של הגאולה ,ואז גם
הם יאירו.
והשכינה אומרת" ,לכו" ,להתחבר עם האורות של הגאולה שהם באור
העתיק יומין ,ואז נבוא להאיר "באור ה'" ,שהוא אור העתיק יומין ,ששם
תלוי הנצחיות ...וזה" ,הנה אנכי"  -שהיא השכינה ,ואינו אומר "אני",
מפני שהיא בסוד אימא עלאה.
"...לפני בא יום ה' הגדול והנורא" ,שהוא הזמן שאור העתיק יומין
מתגלה להחזיר כל רע לטוב ,בסוד היחוד העליון .ובאותו הזמן נאמר,
"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".
השכינה כבר ידוע שהיא מתחלקת לב' בחינות ,שכינתא עילאה,
ושכינתא תתאה ,בסוד לאה ורחל ,לאה למעלה ,רחל למטה .ובתחילת
הלילה לאה עם רחל שניהם יורדים מן אצילות להיכל ק"ק דבריאה
לצורך הזיווג ,כדי שירד השפע להחיות הנבראים ,מפני שבאצילות לא
יש נפרדים .ובתחילת הלילה לאה מזדווגת עם ז"א ,ובאותו הזמן נקרא
שרחל היא תחת המטה .וכשבא הבוקר ,אז הוא זמן שרחל מזדווגת.
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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והמנורה היה לה ז' קנים שהם בסוד ז"ת דעתיק ,וכשאנו מדליקים את
המנורה שהיא כנגד המנורה שהיה בבית המקדש שהיה לה ז' קנים ,אז
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
מכוונים לתקן את בחינת לאה כדי שיתוקן רחל ,וזה בנר חנוכה כנ"ל.
ואז נר חנוכה שהוא כנגד המנורה שהיה לה ז' קנים ,אנחנו מעוררים
לז"ת דעתיק להסיר אותם ואותנו מן הגלות ,להיות הוא מחזיר כל רע
לטוב בסוד היחוד העליון ,וזה "ונלכה באור ה'":
וכבר ידענו שהגזירה שעשו היונים היה שלא יעשו את המילה ,וזה היה
מפני שפעם אחרת לא קימו אותה ,מפני שלא ]היה[ להם רוח צפונית
שמרפא כידוע .אבל אומר" ,הנה אנכי" שהוא אימא ,שהרפואה באה
מצד אימא" ,שולח לכם את אליה הנביא" ,שאליהו הוא ביסוד שהוא
ברית קודש".

וכלל כאן סודות רבים ותחילה נדבר בסוד עתיק .ואומר באדיר במרום שסוד
השם "עתיק" הוא מלשון מַ עְ תִּ יק ,דהיינו מעביר את תיקוני העולם הזה הנמצאים
תחת הנהגת הזמן והתקבעם בעולמות הנצח .וזה ת"ד:
תלְ יָא אַ יִ ן" )ח"ג
יה ּ ַ
בֵ ּ

ישא ִא ְק ֵרי אַ יִ ן דְּ
יקא ַקדִּ ׁ ָ
"הנה אמרו באדרא זוטא" ,עַ ִּת ָ
רפ"ח ב( .וסוד הענין ,שכיון שההנהגה הוצרכה ללכת בדרך זה ,להיות
בתחלה תיקון המאורות בשליטת הזמן ,ואחר כך לקבלת השכר
לנצחיות ,הנה כך הוצרך להיות מוכן במאורות עצמן.

והנה א"א וממנו ולמטה ,בם תלוי הכל לפי ההנהגה הצריכה לזמן
התיקון והעבודה .ומאריך אנפין ולמעלה ,הוא מה שעתיד להיות .אך
באמת משם נמשכין גם למטה ענינים ותיקונים לפי הסוד הזה ,כמו
שאפרש לך בס"ד.
והנה מה שמתלבש בא"א מעתיק דהיינו הז"ת שבו ,הכל לפי מה
שצריך להנהגה הזאת ,אבל מה שנשאר למעלה הוא בסוד הנצחיות,
והיינו רישא דלא אתידע )רדל"א(.
ישא ִא ְק ֵרי
יקא ַקדִּ ׁ ָ
עם כל זה ודאי נקשרים הדברים זה בזה ,ועל כן "עַ ִּת ָ
ַאיִן" ,מפני עתיק היינו רדל"א המתחברת בו.
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ונמצא א"א יש בו ב' בחינות :אחד הוא מה שהוא לצורך התחתונים,
ואחד מה שהוא מתקשר בעליונים ,ומצד זה נקרא אי"ן" )אדב"מ עמ' קפ"ה(.

ז"ת דעתיק הם הבחינות המתלבשות בא"א ,אולם אין תפקידן רק להיות
מעבירות את התיקונים אלא הם ממש מנהגות אותו כפי הראוי להיות נקבע
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.
והאמת ,כי כל מי שהוא מרכבה לחבירו  -נקרא כסא אליו .וכל בחינות
אצילות הם מרכבות לעתיק יומין ,והתחלתם בא"א ,וסופם בנוק' .ולפי
הבחינה ששם רוכב עתיק יומין ,כך היא הנהגה.
...כי עיקר הנהגה של עתיק יומין הוא בדיקנא דא"א .ושם נקרא שהוא
מתישב בישוב גמור .וסוד זה ,כי ז"ת דעתיק הם מאירים כלם בדיקנא,
ולכן שם נקרא שהוא מיושב.
והיינו כי הדיקנא דא"א מתפשטת בכח גבורה חזקה מצד גבורה
דעתיק .והנה היא יוצאה לפי ענין התחתונים ,ועל כן היא מתחזקת
יותר משרשה  -בדין הרבה .ולכן צריך שכל ז"ת דעתיק יאירו ,והיא
)דיקנא דא"א( תעשה ממש מרכבה אל עתיק יומין שהוא יְ נַהֵ ג על ידה.
ונמצאו פה שני תועליות:
א' :שכבר עתיק יומין בעצמו הוא חסד גדול ,וביושבו בדיקנא  -היא
מקבלת מיתוק.
)ב'( :ועוד יש דבר יותר עיקרי ,והוא ,שכיון שנעשית מרכבה ממש
לעתיק יומין  -נקראת על שמו ,והיא אינה פועלת לפי בחינת עצמה,
אלא עתיק יומין פועל על ידה לפי בחינת עצמו .ועל כן עניני א"א
נקראים על שם עתיק יומין ,כי היא רוכב ושולט בדיקנא עצמה ,והוא
המנהג ,והיא רק כמו כלי בידו.
וכבר ידעת שאין שום דבר לבטלה ,כי הכל הרכבת חסד ודין בכל כך
מיני קשרים ,עד שתעמוד ההנהגה בסדר הצריך .וע"כ צריך שהדיקנא
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
ודאי) .אדיר במרום עמ' שפ"ח(.

עתה ,שפיר להבין את דבריו דלעיל בעניין ז' קני המנורה שסודם ז"ת דעתיק,
אשר נרותיה הם כנגד המנורה שהיתה בבית המקדש שהיה לה ז' קנים .והגילוי
העצום והנורא שגילה הרמח"ל שבהדלקת נר חנוכה שהוא כנגד המנורה שהיה
לה ז' קנים ,אנחנו מעוררים לז"ת דעתיק להסיר אותם שהם קלקולי שבירה
שעדיין לא תוקנו ,ואותנו כמשמעו מן הגלות ,וזה בגילוי "סוף הרצון" בסוף
סבובי הגלות להיות הרצון העליון מחזיר כל רע לטוב בסוד היחוד העליון ,וזה
"ונלכה באור ה'":
אם כן ,כוונת הי"ג מידות הרמוזות בברכת ההדלקה הן הן המגלות את פעולת
והנהגת ז"ת עתיק המתפשט בכל עולם האצילות עד הנוק' מכח יחוד נ"ר ומחזיר
כל רע לטוב.
נקודי שמות הוי"ה

נקודי ההויות שבברכה הראשונה ובשניה הובאו בפע"ח )דף ק"ט ע"ד( בלבד ולא
בשעה"כ ,וטעמן לא פורש .וז"ל בברכה א':
ליל א' ,יכוין 'אל' .הוי"ה :י"ו בסגול ה"ה בקמץ.
ליל ב' יכוין 'רחום' .הוי"ה :י"ו שבא ה"ה קיבוץ.
ליל ג' יכוין 'וחנון' הוי"ה :י"ו חול"ם ,ה"ה קיבו"ץ .ליל ד' 'ארך' הוי"ה:
י"ו חירק ה"ה קיבוץ וכו' ,עיין לקמן .ליל ח' 'נוצר חסד' .הוי"ה :בניקוד
צְ בָ אוֹת .יש נ"א ,ה' אחרונה בקיבוץ.

וכן הביאו הלכה למעשה בקצה"כ )עמ' קס"ח( בשינוי אחד בלבד ביום הראשון
בניקוד ה"ה בקובוץ ולא בקמץ )כתיקון המובא במחברת הקודש ,כנפי יונה
ועוד( .עתה לפי שמתגלות ז"ת דעתיק ומתפשטות עד הנוק' ,ניתן לראות בבירור
שניקודי האותיות י"ו שבהוויות רומזים על שורשם בז"ת דעתיק ,היושב ע"ג
דיקנא דא"א והוא בכוונת המידה שבכל הוי"ה ,ומשם מתפשטות עד הנוק' שלא
ע"י בעלה והם תרין ה"ה המנוקדות בקובוץ.
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בנקודי ברכה ב' הורה מהרח"ו בפע"ח:
ליל ב' ,שורק.

ליל ג' ,קיבוץ.

ברכה ב' :ליל א' ניקוד צבאות.
ליל ד' ,חירק.

ליל ה' ,חולם.

ליל ו' שבא.

ליל ז' סגול.

ליל ח' צירי:

סדרם הוא מתתא לעילא .וכדי להבין כוונה זו יש לעסוק תחילה בהבנת ענין 'נר
חנוכה' ויחוד נ"ר.

נ"ר חנוכה.

וכן כתב בשעה"כ )ק"ח ע"ד(:
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
נתבאר יחוד זה על מתכונתו ועיין שם.
ומעיון בכוונות דרוש ו' דרושי עמידה ביאור 'שים בשלום' )שם דף ל"ז ע"ד(
הביא ב' כוונות וז"ל:
"שלש יחודים הם .האחד הוא יחוד אהי"ה ויהו"ה .הב' הוא יחוד יהו"ה
ואלהי"ם .הג' יחוד הוי"ה ואדנ"י.
ולפעמים מתייחדים יחד יחוד הראשון או יחוד השני או השלישי.
ולפעמים מתייחדים שלשתם ואז הוא יחוד גדול שבכולם ,ואז הנוק'
נקרא 'נ"ר ה'' בסוד שלשה יחודים הללו העולים בגימ נ"ר .ואז הנקבה
נקרא 'נר מצוה' ומאירה אור גדול.
והנה ביאור שלשה יחודים אלו הוא באחד משני פנים:
האחד הוא כי שם ההוי"ה הוא בז"א ,אבל יש לז"א שלשה מיני יחודים:


האחד הוא בהתייחדו עם אימא עלאה אשר היא נקראת אהי"ה
כנודע ,והוא בעת שהיא נכנסת ומתפשטת בתוכו כנודע ,ואז
מתחבר ז"א עם אימא וז"ס יחוד הויה עם אהי"ה.
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החיבור הב' בהתחברו והתייחדו עם לאה הנקרא אלהי"ם להיותה
במקום הכסוי והעלם אורות החסדים המכוסים שהוא מן החזה
דז"א ולמעלה אשר לזה הטעם היא כולה דינים ונקרא אלהי"ם.
והחיבור הזה נקרא יהו"ה ואלהי"ם שהוא זווג דלאה עם ז"א
בויעבור.
והחיבור השלישי הוא בהתחברו והתייחדו עם רחל הנקרא אדנ"י,
כי שם אדני עיקרו ושרשו הוא ברחל ,ולכן החיבור הזה נק' יהו"ה
ואדנ"י .ובהיות כל ג' חיבורים אלו מחוברים יחד אז הוא היחוד
השלם והגמור.

אופן הב' הוא מה שאנו צריכים עתה וכו'".

ביאור האופן הב' הנעשה ב"שים שלום" אינו שייך כאן.
גילה הרמח"ל שסוד נר חנוכה הוא לאה וזה קיצור דבריו שהבאנו לעיל:
השכינה כבר ידוע שהיא מתחלקת לב' בחינות ,שכינתא עילאה,
ושכינתא תתאה ,בסוד לאה ורחל ,לאה למעלה ,רחל למטה...
וזה גם הכוונה שצריך לכווין בנר חנוכה ,שאנו מדליקים נר חנוכה
שהיא לאה ,שהיא נקראת נר ,כדי להאיר מזה הנר לרחל ברדתה
לבי"ע.

מדבריו עולה בברור שיחוד נ"ר הראשון שהביא בשים שלום )להלן סדר א'(
הוא היחוד הנעשה בפועל בהדלקת הנר .ולהלן נראה כיצד מתיישבים הכוונות
בברכה הראשונה עם שעה"כ ,פע"ח והרמח"ל.
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כוונות הברכות הובאו בשעה"כ ופע"ח וכדי להבינם אנו נזקקים לב' המקורות
המשלימים אחד את השני .ע"מ להבינם בבהירות סודרו בטבלה הבאה:
שער הכוונות – כוונות ג' ברכות

ספר פרי עץ חיים  – -כוונות ג' ברכות

ונדבר עתה בענין הברכות ,דע כי
ואמנם ענין כוונת ברכות הדלקת
הנר הם סובבים על יחוד אחד עליון שרשם סובב ,על היות לה סוד יחוד
אחד ונאה ,והוא סוד נר ,שידעת,
ושלם הנקרא נר ...ועניינו
בקיצור :שלשה בחינות של יחוד יש שהוא סוד יחוד שם:
לזו"ן:
 א' הוא בבחינת יהוה אהיה ומספרו  הויה ואהיה ,יהוה אהיה

מ"ז.
 הב' הוא בבחינת יהוה אלהים
ומספרו יב"ק.
 הג' הוא בבחינת יהוה אדני ומספרו
צ"א.

 הויה אלהים ,יהוה אלהים
 הויה אדני .יהוה אדני

וג' יחודים אלו ,גימ' נ"ר .והנה
בברכות אלו ,רמוזים כל הג'
יחודים ,דהיינו:

 oוהנה בברכה הראשונה שהיא
"להדליק" "נר" "חנוכה"  -נרמזו
 oבברכה ב' :הוא יחוד ב' ,של הויה
שלשתם.
אלהים.
 oובברכה השניה שהיא "שעשה
נסים" נרמזה הב'.
 oבברכה ג' :יחוד ג' ,של הויה
 oובברכה השלישית שהיא
אדני.
"שהחיינו" נרמזה התחתונה מכולם
 oבברכה א' :יחוד א' ,הויה אהיה.

)הג'(.
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בהשוואת המקורות נראה הבדל בהוראת הברכה הראשונה:
 בשעה"כ הדגיש ב' עניינים:
א .יחוד נ"ר השלם )הכולל ג' יחודים( כולו נרמז בכוונת הברכה הראשונה.
ב .היחוד נרמז בג' תיבות "להדליק ,נר ,חנוכה" ולא אמר רק "בברכה
הראשונה נרמזו שלושתם".
 בפע"ח הביא שבברכה הראשונה נעשה רק "יחוד א' ,הויה אהיה" ולא
שלושתם.
בב' הברכות האחרות הכוונה זהה.
בהשוואת המקורות ניתן לראות בפשטות שמדובר בב' עניינים משולבים:
בפע"ח מבאר תחילה לסוד נ"ר בכל ג' ברכות השייך רק ביום הראשון .והוא
שכתב:
"סוד יחוד אחד ונאה ,והוא סוד נר ,שידעת שהוא סוד יחוד שם" וכו'.
בשעה"כ מבאר את עניין ומקום הכוונה והוא שכתב:
"כוונת ברכות הדלקת הנר הם סובבים על יחוד אחד עליון ושלם
הנקרא נר".

מהמשך דבריו עולה ששילב את מקום הכוונה השייך לכל הימים יחד עם סוד
הכוונה השייך ליום הראשון בלבד.
ע"כ ,מה שכתב שבברכה א' "נרמזו שלושתם" ,שייך לעניין הכוונה לכל הימים,
והכוונה במילה "להדליק" כוללת ממילא את סוד הכוונה כמובא בפע"ח.
בב' הברכות האחרות שכוונתם שווה עם פע"ח שייך ליום הראשון בעניין סוד
הנ"ר.
ונלע"ד ששפיר להבין כיוון שתחילת הנס היה ביום הראשון וממנו נמשכו כל
הימים ,סוד היחוד שייך דווקא ליום הראשון ונעשה דייקא בג' ברכות ,והיום
השני והלאה נמשכים מכוחו .ובפרטות ,הכוונה נעשית בברכה הראשונה .מכאן
שביום הראשון יש לכוון בכללות בג' ברכות ,ובפרטות בברכה הראשונה.
ובשאר הימים כיוון שיחוד הוי"ה אדנו"ת יש בנוק' מצד עצמה ,די שימשך אליה
בבחינת הכללות ב' יחודים ראשונים שסודם יתברר להלן בסוד המשכות שפע
הנח"ל.
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"להדליק נר חנוכה"

שער הכוונות – כוונת "להדליק"

פרי עץ חיים  -כוונת "להדליק"

בתחילה תכוין במילת "להדליק"
אמנם תכוין תחלה ,להמשיך אליה
שהוא בגימ' ג' הויות ע"ב ס"ג מ"ה .ע"ב ס"ג מ"ה ,גי' ק"פ ,כמנין
להדליק ע"ה ,כי הוא סוד שם ב"ן:
ותכוין להמשיך ג' הויות האלו
)מז"א( ע"י הדלקה זו אל הנוקבא  ולכן תמשיך אליה ע"ב ס"ג מ"ה,
הנקרא הויה דב"ן.
 וע"י זה תמשיך ודולקת ומאירה,

ותעשה נר חנוכה,
 ואז תתייחד עם דודה ,בג'
היחודים שהם גי' נ"ר.

מפשט הדברים עולה כי ג' הכוונות הם כללות אחת ,וכולם יעשו בפעם אחת
ע"פ סדר השתלשלותם האמיתי מעילא לתתא דווקא בזמן ההדלקה שכן
"ההדלקה עושה מצוה" והוא סוד היחוד הרמוז במילה מצוה .פשוט הדבר שלא
ניתן לכוון את כל הכוונות בעת הדלקה עצמה ,ולא שייך לכוונם ברגע
שהשלהבת עלתה.
וכן מובן מפשט שעה"כ שנוקט לשון עתיד" :להמשיך ג' הויות האלו ע"י
הדלקה זו אל הנוקבא הנקרא הויה דב"ן" .לנוק' שהיא ב"ן דהיינו רחל ולא

לאה כיוון שההמשכה נעשית אל הנוק' הוי"ה דב"ן אליה נמשכים ג' ההויות
עס"מ .וכן להלן בכוונת תיבת נר" ,ואז תעשה בחינת 'נר חנוכה' שהוא כמנין ג'
היחודים הנזכרים ,ותתייחד עם בעלה" וכו' .וכן "בחינת נר חנוכה" תעשה
בתיבת 'חנוכה'.
וכן עולה מפשט פע"ח שנקט לשון עתיד" :וע"י זה תמשיך ודולקת ומאירה,
ותעשה נר חנוכה ,ואז תתייחד עם דודה ,בג' היחודים שהם גי' נ"ר".

116

קהילת הרמח"ל

תיקון חנוכה

שער הכוונות  -כוונת "נ"ר"
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ובמילת "נר" תכוין שע"י המשכה זו ותכוין לשם קדוש נח"ל ,שהוא ר"ת
תשתלם בג' היחודים הנ"ל ואז
ל'הדליק נ'ר ח'נוכה ,והוא המשכת
כמנין
תעשה בחינת 'נר חנוכה' שהוא
אור עליון של הבינה לז"א כדי
ג' היחודים הנזכרים ,ותתייחד עם שיוכל להתייחד עמה ,ביחוד נ"ר
בעלה בג' היחודים הנזכרים.
הנ"ל.
אח"כ תכוין כי ר"ת ל'הדליק נ'ר
)ס"א ,עצמו מן הנחל העליון ,כי
ח'נוכה הוא שם קדוש הנקרא נח"ל
בכח אור זה הבא עליו מלמעלה ,יש
היוצא מר"ת נ'וצר ח'סד ל'אלפים
בו אור ליתן אליה ,להדליק ולהאיר
כנודע .ועניינו הוא אור הנמשך מן
אותה(
אימא לז"א כדי שיהיה בו כח
להתייחד עמה בג' היחודים
לכן תכוין ,כי נחל ע"ה ,הוא סוד
הנזכרים שהם בגימ' נ"ר.
שם מ"ה ,ובתוכו שם אהי"ה כזה
ברבוע  -יוד הא ו א אה אהי אהיה ו הא
ולכן תכוין בשם נח"ל שהוא בגימ'
גימטריא פ"ט ,והוא ,כי סוד
הויה דמ"ה דאלפין ,ואות אלף
אחוריים דאהי"ה הוא סוד ד"ם
שבאמצע מילוי אות ואו היא שם
אהיה בריבועו כזה:
אדם ,כמבואר אצלינו.
יוד הא ו א אה אהי אהיה ו הא,

כי שם זה מורה ענין אימא המאירה
בז"א בהתלבשה בתוכו.
ונלע"ד ששמעתי שיכוין גם כן,
שהנחל הנזכר שהוא הויה דמ"ה
ובתוכו ריבוע של אהיה  -ימשך
בנוק' הנקרא הויה דב"ן אשר
אותיותיה שבמילוי המילוי הם ל"ו
אותיות ,והנה ב"ן ול"ו הם ג"כ בגי'
נח"ל ואיני זוכר אם שמעתי זה
ממורי ז"ל.
ב"ן  -יוד הה וו הה
ל"ו אותיות :יהוה

יוד הה וו הה

יוד ואו דלת הה הה ואו ואו הה הה
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ע"י כוונות ג' ההויות הרמוזות בתיבת "להדליק" שיומשכו אליה בכוונות תיבת
"נר" ,יושלם צירוף ג' היחודים של נ"ר כסדר א' בשים שלום ,יחוד ז"א עם אמא,
ז"א עם לאה ,וז"א עם רחל .אח"כ נותר לעשותה "נר חנוכה".
סוד כוונת השם הקדוש "נח"ל" יוצא מראשי תיבות עצמם .ע"כ למרות שלא
נזכרה כוונה נח"ל בתיבת "להדליק" ,ה-ל' עצמו גופא הוא חלקה וצ"ע למה
הוא רומז.

סוד המשכות נח"ל

וכתב בכוונת סדר א' של נ"ר בשים שלום )כדלעיל(:
האחד הוא בהתייחדו עם אימא עלאה אשר היא נקראת אהי"ה כנודע,
והוא בעת שהיא נכנסת ומתפשטת בתוכו כנודע ,ואז מתחבר ז"א עם
אימא וז"ס יחוד הויה עם אהי"ה.

כוונה זו נזכרת כאן )בשני המקורות( "המשכת אור עליון של הבינה לז"א",
"ועניינו הוא אור הנמשך מן אימא לז"א כדי שיהיה בו כח להתייחד עמה
בג' היחודים הנזכרים שהם בגימ' נ"ר".

ו"נכנסת ומתפשטת בתוכו כנודע"  -בענין יחוד נ"ר.
התפשטות אמא בז"א הוא סוד השם הקדוש היוצא מריבוע אהי"ה ונכנס בא'
האמצעית דשם מ"ה וביחד עולים בגימ' נח"ל" ,כי שם זה מורה ענין אימא
המאירה בז"א בהתלבשה בתוכו".

מכח הארת נח"ל דאימא ,יקבל ז"א כח לכללות יחודי נ"ר ,ולהמשיך מעצמו
הארת נח"ל שהוא שם ב"ן ול"ו אותיות המילוי שימשכו ממנו לרחל ביחוד
השלישי של נ"ר:
"והחיבור השלישי הוא בהתחברו והתייחדו עם רחל הנקרא אדנ"י ,כי
שם אדנ"י עיקרו ושרשו הוא ברחל ,ולכן החיבור הזה נק' יהו"ה ואדנ"י.
ובהיות כל ג' חיבורים אלו מחוברים יחד אז הוא היחוד השלם
והגמור".

118

קהילת הרמח"ל

שער הכוונות  -כוונת "חנוכה"

תיקון חנוכה
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אח"כ במלת "חנוכה" תכוין כי:
פי' חנוכה ,הוא חנ"ה כ"ו ,והוא
שיונקת המלכות מאימא עלאה
כמו שהמשכנו הארה מאימא אל
הנקרא חנ"ה ,העולה ס"ג ,כי חנ"ה
ז"א בשם נח"ל כדי שיוכל להתייחד
בבינה ,ושם שם ס"ג ,ושרשו הוא
עמה בג' יחודים הנקרא נ"ר  -כן
ייא"י ,מספרו א"ל  -כמספר הוי"ה
עתה נמשיך הויה דס"ג של אימא
עם ד' אותיות והכולל ,וזהו חנ"ה
שהוא מספר עשר אותיות המילוי:
כ"ו.
יוד הי ואו הי ,עם חשבון אותיות
הפשוט לבדם שהם כ"ו יהוה ,והרי אחר כך תכוין ,להמשיך מס"ג אל
הנוקבא ,וזהו חנוכה ,שהוא ס"ג
כ"ו וס"ג בגי' חנוכה וזהו ההמשכה
תמשיכנו בנוק' הנקראת נ"ר ,ועי"כ כ"ו ,אלו הם גימטריא חנוכה,
ותמשיכם למלכות:
תהיה נר חנוכה.
ובברכה ב' ,כשמזכיר הוי"ה ,יכוין
שהוא במלוי ס"ג ,ויחבר עמה
אלהים .והענין יכוין כי הוי"ה זו של
ס"ג ,וניקודה בניקוד אלהים.

מדברי הרמח"ל שהובאו לעיל מתבאר סוד נפלא:
"השכינה כבר ידוע שהיא מתחלקת לב' בחינות ,שכינתא עילאה,
ושכינתא תתאה ,בסוד לאה ורחל ,לאה למעלה ,רחל למטה ...וזה גם
הכוונה שצריך לכווין בנר חנוכה ,שאנו מדליקים נר חנוכה ,שהיא
לאה שהיא נקראת נר ,כדי להאיר מזה הנר לרחל ברדתה לבי"ע".

תכלית הכוונה היא להעשותה בסוד 'נר חנוכה' דייקא .והוא ממש סוד הכוונה
שהביא בשעה"כ:
"תמשיכנו בנוק' הנקראת נ"ר ועי"כ תהיה נר חנוכה".

ונראה ,שלא אמר כאן כבשאר המקומות "שהיא ב"ן" אלא נקט לשון נוק'
בסתם.
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סוד חנוכה.

וי"ל לסוד כוונה 'חנוכה' ,כשם שהמשכנו כח לז"א לשיוכל להתייחד וכן לתת
שפע נח"ל לרחל ,כן עתה מכוונים להמשיך כח מאימא ללאה שהיא היא "נר"
ומכח נר זה  -תוכל להאיר ולחנוך את רחל ברדתה לבי"ע.
ונדייק בשעה"כ "וזהו ההמשכה תמשיכנו בנוק' הנקראת נ"ר ,ועי"כ תהיה
נר חנוכה" ולכאורה ב' תיבות "הנקראת נר" מיותרות ,ודי היה לכתוב ""וזהו
ההמשכה תמשיכנו בנוק' ועי"כ תהיה נר חנוכה" .וכן הרמח"ל לא ציין

בדבריו מהו השפע הנמשך מלאה הנקראת נר לרחל ברידתה לבי"ע.
ע"כ בשילוב שעה"כ עם הרמח"ל עולה:
כמו שהמשכנו הארה מאימא אל ז"א בשם נח"ל כדי שיוכל להתייחד עמה
בג' יחודים הנקרא נ"ר  -כן עתה נמשיך הויה דס"ג של אימא שהוא מספר
עשר אותיות המילוי יוד הי ואו הי ,עם חשבון אותיות הפשוט לבדם שהם כ"ו
יהוה ,והרי כ"ו וס"ג בגי' חנוכה וזהו ההמשכה תמשיכנו בנוק' שהיא לאה
שהיא נקראת נר ,כדי להאיר מזה הנר לרחל ברדתה לבי"ע ,ועי"כ תהיה
רחל נר חנוכה.

עתה מובן יותר סוד החיבור השני דנ"ר  -דז"א ולאה:
החיבור הב' בהתחברו והתייחדו עם לאה הנקרא אלהי"ם להיותה
במקום הכסוי והעלם אורות החסדים המכוסים שהוא מן החזה דז"א
ולמעלה אשר לזה הטעם היא כולה דינים ונקרא אלהי"ם .והחיבור
הזה נקרא יהו"ה ואלהי"ם שהוא זווג דלאה עם ז"א.

בניקודי ההויות שבברכה הראשונה )כדלעיל( הורה לנקד את ב' ההי"ן בקיבוץ,
ולכאורה די היה לנקד רק את הה' האחרונה בקובוץ ,עתה משהתברר סוד חיבור
"נר חנוכה" קל הענין ודו"ק.
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עוצם זמן ההדלקה.

והורה פע"ח:
"והנה בחנוכה ,זו היה כוונת ההדלקה ,שיכוין האדם כשמוריד ידו
להדליק ,כי היא למעלה מג' טפחים ,שהוא כנגד נה"י ,שהם ג' טפחים,
ולמטה מי' טפחים ,שאינו עולה עד הראש ,ואנו ממשיכין לה אור מן
הראש".

כמבואר לעיל בהרחבה ,יש לעשות את הכוונות לפני ההדלקה ,ובהדלקה עצמה
יעשו בפועל כל היחודים וההמשכות .מנהגנו כמנהג ק"ק "בית אל" להדליק מיד
אחרי הברכה ג הראשונה ,ורק אח"כ לברך "שעשה ניסים" ,ובליל הראשון
"שהחיינו".

"על הנסים".

כוונות הברכה נחלקת בין הספרים וזה לשון שעה"כ:
ברכה ב' והוא שעשה נסים כו' .במלת "שעשה" תכוין שהוא חיבור ש"ע
ש"ה ,פירוש שתכוין להמשיך הארת הפנים העליונים שהם ב' שמות
אל ומילוייהם כזה אל"ף למ"ד אל"ף למ"ד ...ותמשיכם אל שם אלהים
דמילוי יודין העולה בגימ' ש' )אלף למד הי יוד מם( ועם ה' אותיותיו

ג ודאי שאפשר לכתחילה לסמוך על גדולי עולם מקובלי ק"ק 'בית אל' שנהגו כך.
ואין בזה סתירה עם פשט ההלכה .וכך פסק השו"ע בענין האדם שאין ביכולתו
להדליק כלל באורח חיים  -סימן תרע"ו ג' וז"ל" :מי שלא הדליק ואינו עתיד
להדליק באותו הלילה ,וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו ,כשרואה נר חנוכה מברך:
שעשה נסים ,ובליל ראשון מברך גם :שהחיינו" .דהיינו ,למרות שהרואה לא הדליק
בפועל – כשרואה נר חנוכה מברך ברכת "על הניסים" ו"שהחיינו" .משמע שב'
הברכות אינן תלויות בברכה הראשונה אלא רק נמשכות ממנה .ע"כ היות וההדלקה
עושה מצוה וקיימא לן זריזין מקדימין למצוות ,וזמן המשכת האור בסוד רג"ל
מעיקרו זמן מועט – עדיף טפי גם ע"פ הפשט לברך את הברכה הראשונה ,להדליק
לפחות נר אחד ,ואח"כ לברך את שאר הברכות.
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הפשוטות ה' )אלהים( הרי ש"ה מן שעשה שעשה ובזה יתמתק שם
אלהים הנז'.
עוד ירצה ,כי ענין ב' שמות אלו של אל הם סוד הויה דס"ג שביארנו
במלת חנוכה שהוא כ"ו וס"ג שהוא הויה בפשוט ובמילוי .והנה בפשוט
הוא אל כי חשבונה הוא כ"ו וד' אותיותיו והכולל הרי א"ל .וגם
במילואה דס"ג יש בו אותיות ייאי שהוא בגימ' אל .ואלו ב' שמות אל
מתמלאים והם בגי' ש"ע מן שעשה כנז"ל.

בביאור הברכה הורה הרב להמשיך הארת הפנים העליונים שהם ב' שמות אל
מלאים העולים בגימ' ש"ע אולם לא ציין מהיכן הם מתמלאים ,ולמי בדיוק
נמשכת הארתם.
ונשוב ונתבונן בדברי הרמח"ל:
"אז 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 מכוונים לתקן את בחינת לאה כדי שיתוקן רחל ,וזה בנר חנוכה
כנ"ל".

מתוכן דברי קודשו מבואר ,כאשר יורדות ההארות לבריאה במעשה ההדלקה,
לאה מאירה לרחל  -ורק אז יעשו הבירורים ותיקוני ההנהגה של ז"ת דעתיק
בפועל ,ומכאן מובן שז"ת דעתיק הם מקור ההארות בברכה זו .והארותיו הם
שיתלבשו בפנים דא"א וזו סוד כוונת שע' ד'שע"שה'.
בכוונת ש"ה של שע"שה מבאר שעה"כ שמקור ב' שמות א"ל הם בכוונה של
תיבת חנוכה – חנ"ה כ"ו של הברכה הראשונה .ושם בארנו שהוא סוד המשכת
כח מאימא ללאה ,ולאה מאירה לרחל ברידתה לבריאה .מכאן שהמשכת אור
הפנים דא"א נמשך ומתקן את לאה ,וממנה נמשך התיקון לרחל .וכן מובן גם
מהמשך דברי הרמח"ל:
"וזה "ונלכה באור ה'" ,כשתלכו לבריאה לצורך הזיווג .וכדי להשפיע
לנו ,אז אנחנו מכוונים לתקן את בחינת לאה כדי שיתוקן רחל ,וזה בנר
חנוכה כנ"ל".
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"ונלכה באור ה'" היא המשכת אור הפנים ש"ע דאריך הנמשך כשיורדת הנוק'
לבריאה.
עתה יש להתבונן מהו התיקון הנוסף המשתלשל מז"ת דע"י .וכבר לעיל הרחבנו
בענין תיקוני עתיק בהתלבשו באצילות ,והביאור ישתלב נפלא עם ביאור תיבת
"נסים".
ביאור כוונת נסים הביאו בפע"ח וזה לשונו:
ענין על הניסים ,כבר ידעת מה שכתוב בתיקונים ,כי נצח והוד הם ב'
פקודין ,דאתמר בהון "פָּ קֹד פָּ קַ ְד ִתּי" )שמות ג ,טז( ,והם חנוכה ופורים ,שבהם
מתגלין האורות דנצח והוד.
והנה בנצח  -שם הוי"ה ,ובהוד  -אדנ"י ,הנזכר בתיקונים ,והם מ"ה
ואדנ"י ,גימ' נ"ס.
ויסוד כלול בגויהו ,הכולל נ' שערים ,גי' י"ם ,לכן נקרא על הנסים ,נס
י"ם .והנה נמצא ,כי נ"ה נקראו נסים ,לכן אומרים בחנוכה ופורים על
הנסים.

בקצה"כ הביא הרמח"ל בקיצור את ענין החג וז"ל:
הנה חנוכה הוא בסוד הנצח ,וספירה זו היא השולטת ,והוא ענף
החכמה ,ולכן נעשה הנס בשמן .והתיקון הוא בהוד.
ורוצה לומר ,לפי שבימי היונים גזרו על המילה ,והיו רוצים בזה לעכב
התפשטות הה' חסדים היוצאים מן היסוד ,בכח הערלה הסותמת.
וכשיש הערלה שמכסה על היסוד ,אז הס"א לוקחת כח ,כי אין כחה
אלא מן הסיתומים ,ומתאחזת בספירות לינק מהם ,וכל אחיזתה אינה
אלא בספירת הוד ,בסוד ,כל היום דוה .ונמצא שהיו רוצים לפגום הוד.
וכשגברו בית חשמונאי ,אז נתבטל הקטרוג ,ונתקן הפגם .ולכן התיקון
הוא בהוד .כי הוא הנתקן על ידי מתתיה ובניו ,כי היו ה' ,בסוד הה'
חסדים היוצאים מן היסוד .שכשהם מתגברים ,הס"א נחלשת ואינה
יונקת .ועל כן אומרים על הניסים במודים ,שהוא בהוד כידוע:

ביאור זה מאיר באור יקרות את השלמת התיקון אליו אנו זוכים בחג הקדוש הזה.
וכבר ישב הרב את סוד היות חנוכה בנצח והמשכת התיקון בהוד .ונלע"ד כי כאן
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
על המנורה שניקודה שבא.

וכאן רמוז כל ענין חנוכה המגיע עד שורש העולמות והספירות המתוקנות
המשתלשלות מנה"י דא"ק  -שמהן נעשות הספירות .ומשם משתלשלת הארה
עצומה המגיעה עד עולם הבריאה בה נמצאת המנורה שלנו הגבוהה ג' טפחים
מהקרקע כנגד הנה"י דז"א – המקבל הארות נה"י דא"ק.
והנה נר חנוכה הוא בסוד מלכות ,ומקומה למעלה מג' טפחים ,כי כן
נוק' עומדת בנה"י דז"א ,וכל אחת היא טפ"ח שעולה כמנין מ"ה ב"ן,
שמהם נעשות הספירות כידוע .ובהדלקה אנו ממשיכים אור מן הראש
אליה.

גובהה של כל אחת מספירות נה"י היא טפח ,שיעורו של טפ"ח הוא ד' אצבעות
שהם כנגד ד' אותיות אדנ"י שהיא בחינת הב"ן שנתקן ע"י ג' הטפחים ,וכל
טפ"ח עולה כמנין מ"ה ב"ן שמהם נעשות הספירות .ובקל"ח )פתח ח"ן( ביאר את
אופן תיקוני מ"ה וב"ן לאחר השבירה וז"ל:
תיקון ב"ן ניתקן כך ,כשניתן השלמות לנוק' מצד היסוד  -מיד בא הזכר
ומתחבר בה ,והיינו עס"מ המתחברים לב"ן ,בסוד ,כמשלש חדשים,
המפורש בדברי הרב זללה"ה.
ולפי סדר זה נתקנו העולמות תמיד בסוד דו"ן.
אך כללות הזכר נכללו כולו במ"ה ,והנוק'  -ב"ן ,מקבלת ממ"ה בתחלה
הארת היסוד המשלים בנינה ,ואחר כך בחינת ההשפעה גם כן .ולפי
סדר המתוקן הזה נבנו אחר כך כל העולמות.
וזהו התיקון  -כל עיקר התיקון תלוי בחיבור הכללי הזה ,כי כיון
שנעשה בכלל שורש ההנהגה ,נעשה אחר כך בפרט בעולמות עצמם".
שורש הכוונה בתיבה "להדליק" היא המשכת "השמן מנה"י דא"ק ,ויתפשט
באריך או"א זו"ן" .ומגיע עד המנורה הנמצאת כנגד אותה הבחינה למעלה מג'

טפחים שכל אחד מהם עצמו רומז על תיקון העולמות שנעשו בנה"י דא"ק
בחיבורי מ"ה וב"ן שבו "שמהם נעשות הספירות כידוע".
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בהדלקת המנורה אחנו זוכים לפעול בשורש התיקון ממש ולמשוך את ההארות
עד עולם הבריאה .וזה נס עצום!!! כי גבר עלינו חסדו.
וזהו התיקון  -כל עיקר התיקון תלוי בחיבור הכללי הזה ,כי כיון
שנעשה בכלל שורש ההנהגה ,נעשה אחר כך בפרט בעולמות עצמם".

וזו השלמת הכוונה הלכה למעשה שאנו עושים בתיבת "נסים" הכוללת את נה"י,
וכאן נשלם התיקון המיוחד שעתה מתפשטים הארות נה"י דא"ק בז"ת דעתיק
ועד נו"ה דז"א ,ומהארת פנים דא"א מתגברים החסדים היורדים ומאירים ביסוד
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 ב' ,שורק.

ליל ג' ,קיבוץ.

ברכה ב' :ליל א' ניקוד צבאות.
ליל ד' ,חירק.

ליל ה' ,חולם.

ליל ו' שבא.

ליל ז' סגול.

ליל ח' צירי:

ונראה לומר שסוד הניקוד היא הארת אור חוזר שבחיבור לאה ורחל מתתא
לעילא והתגברות החסדים ,עד ליום השמיני שגדלה הארתה כלאה ממש ,ומכח
היחוד הנשגב דתרין מזלין עילאין נשלם התיקון של חנוכה ועולה התיקון עד
א"ס ואין תכלית כפי שעתיד להיות בביטול הקליפה וגילוי מלכות ה' אחד ושמו
אחד.
סיכום.

תם ולא נשלם .במאמר זה לא הובאו כל הכוונות ופרטיהם אלא רק אותם שניתן
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
הנכון! להוסיף הארה ולהגבירה בהבנת שיטת תיקון הבריאה כולה ע"פ שיטת
עט"ר.

