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ָלֶכם ִמן  ִחְדלּו  ַתח, )ישעיה ב(  ּפָ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ֹמר,  ׁשְ ּתִ ּצֹות  ַהּמַ ֶאת ַחג 
ב הּוא. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה. ֲאָבל  ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַאּפֹו ּכִ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ֵני  ָאר ּבְ ַמאי ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם, ְוִכי ַאְזַהר ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְתָמְנע ִמּשְׁ
ין  ִאּלֵ ִיְקְרבּון  ָלא  ּדְ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְכחּון  ּתַ ִיׁשְ יּה,  ְלַגּבֵ ָנֵמי  ִאיּנּון  א. אּוף  ָנׁשָ
ַחְבֵריּה  ּדְ ְלִפְתָחא  ים  ּכִ ֲאׁשְ ּדְ ַמאן  ּבְ אּוְקמּוָה  ָהא  א  ֶאּלָ ְלָעְלִמין.  ין  ִאּלֵ ּבְ
יב, )משלי  ְכּתִ ְקָרא ַאֲחָרא, ּדִ ָלם. ַוֲאָנא אֹוִקיְמָנא ֵליּה ּבִ ְלֵמיָהב ֵליּה ׁשְ
ב לֹו.  ָחׁשֶ ם ְקָלָלה ּתֵ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ דֹול ּבַ קֹול )רכ''ו ע''ב( ּגָ כז( ְמָבֵרְך ֵרֵעהּו ּבְ
ָמה  ר ְנׁשָ יר. ֲאָבל ַמאי ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ ּפִ א ׁשַ ֹכּלָ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ָרא  ּמְ ִריְך הּוא ְלַבר ָנׁש, ְוַאְזִהיר ֵליּה ְלִאְסּתַ א ּבְ ִקיד קּוְדׁשָ ַאּפֹו. ָהָכא ּפָ ּבְ
ּוְמָסֲאֵבי  יׁש,  ּבִ ְלֹאַרח  ָטב  ֵמֹאַרח  ָאְרַחְייהּו  ָסטּו  ּדְ א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ֵמִאיּנּון 

ַההּוא ְמָסֲאבּו ַאֲחָרא. ְייהּו ּבְ ַנְפׁשַ
ָאה,  ִדּיּוְקָנא ִעּלָ ִריְך הּוא ְלַבר ָנׁש, ָעֵבד ֵליּה ּבְ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ ָהא ּכַ ּדְ
אֹוִקיְמָנא,  ָמה ּדְ ְתַלת ּכְ ָכִליל ּבִ א, ּדְ יׁשָ יּה רּוָחא )נ''א נשמתא( ַקּדִ ְוָנַפח ּבֵ
ָאה  ִאיִהי ֵחיָלא ִעּלָ ָמה, ּדְ א ְנׁשָ א ִמּכֹּלָ ָמה, ְוֵעיּלָ יּה ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ִאית ּבֵ ּדְ
א  יׁשָ ְמָתא ַקּדִ ִריְך הּוא. ְוִאי ַהִהיא ִנׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּקּודֹוי ּדְ ע, ּוְלֵמַטר ּפִ ְלִמְנּדַ
ִמּפּוְלָחָנא  ְוָנִפיק  ָלּה,  ַמְסִאיב  ִאיהּו  ַהאי  ַאֲחָרא,  פּוְלָחָנא  ּבְ ָלּה  ָאִעיל 
ֵפי  ּתְ ּתַ ָמה ִמׁשְ הּו ַחד, ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ּלְ ין, ּכֻ ְתַלת ֵחיִלין ִאּלֵ ִגין ּדִ ָמאֵריּה. ּבְ ּדְ
ָאה. )על דא נאמר )שם י''ג(  ָרָזא ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ א ּכְ ֲחָדא, ַוֲהוּו ַחד, ְוֹכּלָ ּכַ

הולך את חכמים וגו'(
יָמא  הּו. ַעד ָלא ַקּיְ ּלְ ין ּכֻ ְרּגִ ין ּדַ יּה ִאּלֵ ֲהוֹו ּבֵ ר ָנׁש, ּדַ ְוִאי ָחֵזיָנן ְלַהאי ּבַ
ָנׁש  ר  ּבַ ְלָקְרָבא  )דלא(  ִאְתְיַדע  ַמאי  ּבְ ִאיהּו,  ַמאן  ע  ְלִמְנּדַ ִקּיּוֵמיּה  ּבְ
אלין  דרגין  ביה  דאית  נש  בר  )ס''א  יה.  ִמּנֵ ְלִאְתָמְנָעא  אֹו  ֲהֵדיּה,  ּבַ
כלהו וקיימא בקיומיה דא איהו גבר שלים עבדא מהימנא דמאריה 
ובעי לאשתתפא ביה ולאתחברא בהדיה למילף אורחוי מניה. ובמאי 
אתיידע בר נש למנדע מאן איהו לקרבא בהדיה או לאתמנעא מניה( 
ַהִהיא  ִאי  ִאיהּו.  ַמאן  מֹוַדע  ּתְ ְוִיׁשְ ָנׁש,  ר  ּבַ ֵליּה  ְיַדע  ׁש,  ַמּמָ רּוְגֵזיּה  ּבְ
ָלּה  ֶיְעַקר  ָלא  ּדְ רּוְגזֹוי, )אתיא עליה(  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָנַטר  א  יׁשָ ַקּדִ ְמָתא  ִנׁשְ
ְדָקא  ר ָנׁש ּכְ א ִאיהּו ּבַ חֹוָתּה ַההּוא ֵאל ָזר, ּדָ ֵרי ּתְ ִגין ְלִמׁשְ ֵמַאְתָרָהא, ּבְ

ִלים. ָבר ׁשְ א ִאיהּו ּגְ ָמאִריּה, ּדָ א ּדְ א ִאיהּו ַעְבּדָ ֵיאֹות. ּדָ
ָאה ֵמַאְתֵריּה,  א ִעּלָ ה ּדָ ָ ר ָנׁש ָלא ָנִטיר ָלּה, ְוִאיהּו ָעַקר ְקדּוּשׁ ְוִאי ַההּוא ּבַ
ָמאֵריּה,  ָמִריד ּבְ ר ָנׁש ּדְ א ִאיהּו ּבַ אי ּדָ ַאְתֵריּה ִסְטָרא ַאֲחָרא. ַוּדַ ֵרי ּבְ ְלִמׁשְ
ֹטֵרף  יח(  )איוב  ִאיהּו  ְוָדא  יּה,  ִעּמֵ ָרא  ּוְלִאְתַחּבְ ֲהֵדיּה  ּבַ ְלָקְרָבא  ְוָאִסיר 
יּה ֵאל  ַגּוֵ ֵרי ּבְ ִגין רּוְגֵזיּה, ְוַאׁשְ יּה, ּבְ ַאּפֹו. ִאיהּו ָטִריף ְוָעַקר ַנְפׁשֵ ַנְפׁשֹו ּבְ
ַהִהיא  ּדְ ַאּפֹו,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ִמן  ָלֶכם  ִחְדלּו  ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ָזר. 
ָמה )דף קפ''ב  ר ְנׁשָ ִגין ַאּפֹו. ֲאׁשֶ א ָטִריף ָלּה, ְוָסִאיב ָלּה, ּבְ יׁשָ ְמָתא ַקּדִ ִנׁשְ
יב  ִאְתֲחׁשִ לֹות  ּוַמזָּ ּכֹוָכִבים  הּוא.  ב  ֶנְחׁשָ ה  ַבּמֶ י  ּכִ ַאּפֹו.  ּבְ ַאְחַלף  ע''ב( 

ר ָנׁש. ַההּוא ּבַ
ַמאן  ֲהֵדיּה, ּכְ ֵעי )ס''א משתתף( ּבַ ּתָ ִאׁשְ יּה, ּוַמאן ּדְ ר ִעּמֵ ִאְתַחּבָ ּוַמאן ּדְ
לֹות  ִגין ְדּכֹוָכִבים ּוַמזָּ ׁש. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ לֹות ַמּמָ ּכֹוָכִבים ּוַמזָּ ר ּבְ ִאְתַחּבָ ּדְ
ֵמַאְתֵריּה,  ָאה  ִעּלָ ה  ָ ְקדּוּשׁ ָעַקר  ּדְ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְוָלא  יּה.  ַגּוֵ ּבְ אֵרי  ׁשָ ׁש  ַמּמָ
יּה )ויקרא  ִתיב ּבֵ לֹות ֵאל ָזר. ַמה ֵאל ָזר ּכְ ַאְתֵריּה ּכֹוָכִבים ּוַמזָּ אִרי ּבְ ְוׁשָ

ַאְנּפֹוי. ָלא ּבְ ּכְ א, ָאִסיר ְלִאְסּתַ ַגְווָנא ּדָ ְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים, ּכְ יט( ַאל ּתִ
ִסְטִרין,  ְלָכל  ִאיהּו  ָטב  ָנן  ַרּבָ ּדְ רּוְגָזא  ָנן.  ַרּבָ ּדְ רּוְגָזא  ָהא  יָמא  ּתֵ ְוִאי 
ֵליּה,  ָחא  ַמְרּתְ ָקא  ְואֹוַרְייָתא  ִאיִהי,  א  ָ ֶאּשׁ אֹוַרְייָתא  ּדְ ֵניָנן  ּתָ ָהא  ּדְ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- תצווה קפב.

ִמן  ָלֶכם  ִחְדלּו  ב(  )ישעיה  ַתח,  ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֹמר.  ׁשְ ּתִ ּצֹות  ַהּמַ ַחג  ֶאת 
ְרׁשּוהּו, ֲאָבל  סּוק ֶזה ּפֵ ב הּוא. ּפָ ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַאּפֹו ּכִ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ֵני  ָאר ּבְ ַנע ִמּשְׁ ַמה זֶּה ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם? ְוִכי ַמְזִהיר לֹו ָלָאָדם ְלִהּמָ
ּלֹא ִיְתָקְרבּו ֵאּלּו ְבֵאּלּו  ְצאּו ְבֵני ָאָדם ׁשֶ ּנּו ִיּמָ ן ִמּמֶ ם ּכֵ ָאָדם ֲאִפּלּו ֵהם ּגַ
לֹום.  ים ְלֶפַתח ֲחֵברֹו ְלָהִביא לֹו ׁשָ ּכִ ׁשְ ּמַ ִמי ׁשֶ ְרׁשּוהּו ּבְ א ֶזה ּפֵ ְלעֹוָלִמים? ֶאּלָ
קֹול  תּוב )משלי כז( ְמָבֵרְך ֵרֵעהּו ּבְ ּכָ ַאְרנּו אֹותֹו ְבָפסּוק ַאֵחר, ׁשֶ ַוֲאַנְחנּו ּבֵ
ַהּכֹל טֹוב, ֲאָבל ַמה  י ׁשֶ ב לֹו. ְוַאף ַעל ּפִ ים ְקָלָלה ֵתָחׁשֶ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ דֹול ּבַ ּגָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ אן ִצּוָ ַאּפֹו? ּכָ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ זֶּה ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ֶרְך טֹוב  ִמּדֶ ם  ַדְרּכָ טּו  ּנָ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵמֵאּלּו  ֵמר  ְלִהּשָׁ ּוַמְזִהיר אֹותֹו  ָלָאָדם 

ְמָאה ַהִהיא ָהַאֶחֶרת. ּטֻ ם ּבַ ִאים ַנְפׁשָ ְלֶדֶרְך ַרע, ּוְמַטּמְ
ְדמּות ֶעְליֹוָנה,  ּבִ ה אֹותֹו  רּוְך הּוא ָלָאָדם, ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי,  ׁשֶ
ׁש ּבֹו  ּיֵ נּו, ׁשֶ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ לֹׁש, ּכְ לּוָלה ְבׁשָ ּכְ ה, ׁשֶ ְוָנַפח ּבֹו רּוַח )נשמה( ְקדֹוׁשָ
ָלַדַעת  ֶעְליֹון  ּכַֹח  ִהיא  ׁשֶ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ֵמַהּכֹל ִהיא  ְוֶעְליֹון  ָמה,  ּוְנׁשָ ֶנֶפׁש רּוַח 
ַמֲעָלה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוִאם  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּוּוֵיי  ֹמר  ְוִלׁשְ
ְויֹוֵצא ֵמֲעבֹוַדת קֹונֹו.  א אֹוָתּה,  ַטּמֵ ּמְ ׁשֶ ֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת, ֶזה הּוא  ּבַ אֹוָתּה 
ִפים  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ֶאָחד,  ם  ּלָ ּכֻ ֵאּלּו,  ֹכחֹות  ה  לֹׁשָ ּשְׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ֻדְגַמת ַהּסֹוד ָהֶעְליֹון. )ועל זה נאמר )שם יג(  ֶאָחד, ְוָהיּו ֶאָחד, ְוַהּכֹל ּכְ ּכְ

הולך את חכמים וגו'(.
ּלֹא עֹוְמִדים  ן, ַעד ׁשֶ ּלָ ְדֵרגֹות ּכֻ ָהיּו בֹו ֵאּלֶה ַהּמַ ְוִאם ָרִאינּו ְלֶזה ָהָאָדם ׁשֶ
ע )שלא( ְלִהְתָקֵרב ָהָאָדם ֵאָליו אֹו  ה ִיְתַוּדַ ּמֶ הּוא, ּבַ ְקִביעּות ְלַדַעת ִמי ׁשֶ ּבִ
ּנּו. )בן אדם שיש בו מדרגות אלו כלם ועומדים קימים,  ְלִהְתַרֵחק ִמּמֶ
זהו אדם שלם, עבד נאמן לאדונו, וצריך להשתתף בו ולהתחבר בו 
ללמד דרכים ממגו. ובמה יודע בן אדם לדעת מי הוא להתקרב אליו 
ִאם  הּוא.  ִמי  ַדע  ְוִיּוָ ָהָאָדם  לֹו  ֵיַדע  ׁש  ַמּמָ ֻרְגזֹו  ּבְ  )' או להתרחק ממגו, 
ּלֹא ַיֲעֹקר אֹוָתּה  ַעת ֻרְגזֹו )בא עליה( ׁשֶ ׁשְ ה ׁשֹוֵמר ּבִ דֹוׁשָ ָמה ַהִהיא ַהּקְ ׁשָ ַהּנְ
ִריְך, ֶזהּו  ּצָ מֹו ׁשֶ ן ָאָדם ּכְ יָה אֹותֹו ֵאל ָזר - ֶזהּו ּבֶ ָאז ָיבא ַתְחּתֶ קֹוָמּה, ׁשֶ ִמּמְ

ֵלם. ל ֲאדֹונֹו, ֶזהּו ֶגֶבר ׁשָ ֶעֶבד ׁשֶ
קֹוָמּה  ה ַהזֹּו ָהֶעְליֹוָנה ִמּמְ ֻדּשָׁ ַמר ָלּה ְוהּוא ָעַקר ַהּקְ ְוִאם ָהָאָדם ַההּוא לֹא ׁשָ
ְוָאסּור  ַרּבֹו,  ּבְ ּמֹוֵרד  ׁשֶ ָאָדם  ֶזהּו  אי  ַוּדַ  - ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ תֹוָכּה  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ
ַאּפֹו. הּוא  ּבְ ַנְפׁשֹו  ְוֶזהּו )איוב יח( ֹטֵרף  ִעּמֹו,  ר  ּוְלִהְתַחּבֵ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב 
תּוב  תֹוָכּה ֵאל ָזר. ְוַעל ֶזה ּכָ יב ּבְ ת ֻרְגזֹו, ּומֹוׁשִ ִסּבַ ּבְ טֹוֵרף ְועֹוֵקר ַנְפׁשֹו 
ה ַהִהיא טֹוֵרף  דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ַהּנְ ַאּפֹו, ׁשֶ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ה  ַבּמֶ י  ּכִ ַאּפֹו.  ּבְ ֶהֱחִליף  ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַאּפֹו.  ּום  ִמּשׁ א אֹוָתּה  ּוְמַטּמֵ אֹוָתּה 

ן ָאָדם. ב אֹותֹו ּבֶ ב הּוא - ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶנְחׁשָ ֶנְחׁשָ
לֹות  כֹוָכִבים ּוַמזָּ ר ּבְ ְתַחּבֵ ּמִ ִמי ׁשֶ ר ִעּמֹו, ּכְ ַדּבֵ ּמְ ר ִעּמֹו ּוִמי ׁשֶ ְתַחּבֵ ּמִ ּוִמי ׁשֶ
ְולֹא  תֹוכֹו.  ּבְ ׁשֹוִרים  ׁש  ַמּמָ לֹות  ּוַמזָּ ּכֹוָכִבים  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ׁש.  ַמּמָ
ְמקֹוָמּה ֲעבֹוָדה ָזָרה  ין ּבִ ּכִ קֹוָמּה, ּוַמׁשְ ה ֶעְליֹוָנה ִמּמְ עֹוֵקר ְקֻדּשָׁ א ׁשֶ עֹוד, ֶאּלָ
ֻדְגַמת  ְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים - ּכְ תּוב ּבֹו )ויקרא יט( ַאל ּתִ ֵאל ָזר. ָמה ֵאל ָזר ּכָ

ָפָניו. ל ּבְ ּכֵ ֶזה ָאסּור ְלִהְסּתַ
ְלָכל  הּוא  טֹוב  ַהֲחָכִמים  ל  ׁשֶ ֹרֶגז   - ֲחָכִמים  ל  ׁשֶ ֹרֶגז  ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
יָחה אֹותֹו,  ַהּתֹוָרה ִהיא ֵאׁש, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ַמְרּתִ ֲהֵרי ָלַמְדנּו ׁשֶ ָדִדים, ׁשֶ ַהּצְ
ִדְבֵרי  ל ֲחָכִמים ּבְ ֵאׁש ְנֻאם ה'. ֹרֶגז ׁשֶ תּוב )ירמיה כג( ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ּכָ ּכָ ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ בֹוד ַלּתֹוָרה, ְוַהּכֹל ַלֲעבֹוַדת ַהּקָ ל ֲחָכִמים ָלֵתת ּכָ תֹוָרה. ֹרֶגז ׁשֶ

תשפ"ב



י  ִמּלֵ ָנן ּבְ ַרּבָ ֵאׁש ְנֻאם ְיָי'. רּוְגָזא ּדְ ָבִרי ּכָ יב, )ירמיה כג( ֲהלֹא ֹכה ּדְ ְכּתִ ּדִ
ְלפּוְלָחָנא  א  ְוֹכּלָ ְלאֹוַרְייָתא,  ְיָקָרא  ְלֵמיַהב  ָנן  ַרּבָ ּדְ רּוְגָזא  אֹוַרְייָתא.  ּדְ
ֵאׁש  ֱאלהקיָך  ְיָי'  י  ּכִ ד(  )דברים  ֶנֱאַמר  ְלַכְך  ֲהִוי,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

א. אֹוְכָלה הּוא ֵאל ַקּנָ
ִגין  ִריְך הּוא ַהאי, ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ין ַאֲחָרִנין, ָלאו ּפּוְלָחָנא ּדְ ִמּלִ ֲאָבל ִאי ּבְ
ׁש  ַמּמָ לֹות  ּוַמזָּ ּכֹוָכִבים  ִאיהּו  ָלאו  ָנׁש,  ר  ּבַ ָעִביד  ָקא  ּדְ ִאים  ַחּטָ ְבָכל  ּדִ
ָעַבר  ֲעָתא ֲהָוה, ּדְ יָמא ָהא ְלׁשַ ַהאי. ְוִאי ּתֵ ֲהֵדיּה ּדְ ַהאי, ְוָאִסיר ְלָקְרָבא ּבַ ּכְ
יּה ּוֵמַאְתֵריּה,  יּה ִמּנֵ ַנְפׁשֵ א ּדְ ָ ִאֲעָקר ְקדּוּשׁ ֵכיָון ּדְ ר. ָלאו ָהִכי, ּדְ ְוָהַדר ַאְהּדָ
ר  ִביק ֵליּה. ּבַ יּה, ְוָלא ׁשָ ף ּבֵ ּקַ ח ַההּוא ֲאָתר, ִאְתּתָ ְוַההּוא ֵאל ָזר, ַמְקּפַ
ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּוְלָבַתר  ְלָעְלִמין,  ֵליּה  ְוָעַקר  ָוֹכל,  ִמּכֹל  ָנׁש  ר  ּבַ ֵכי  ִאְתּדָ ד  ּכַ
ִאְתַקֵדׁש. ֲאַמר ֵליּה  ֵדין ּוְלָואי ּדְ ה ָעֵליּה. ּכְ ָ ָכא ְקדּוּשׁ א ּוְלַאְמׁשָ ׁשָ ְלִאְתַקּדְ

ׁש.  ׁש ַמּמָ י יֹוֵסי, ִאְתָקּדָ ִרּבִ
ְרָיא  ְוׁשַ יּה,  ַנְפׁשֵ ּדְ ה  ָ ְקדּוּשׁ ָעַקר  ִאיהּו  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֵליּה  ֲאַמר 
ְלַמאן  ְוָסִאיב  ָנׁש,  ר  ּבַ ָאב  ִאְסּתְ ָטֵמא,  ִאְקֵרי  ּדְ ָזר  ֵאל  ַההּוא  ַאְתֵריּה  ּבְ
יּה ִזְמָנא  ָעְקַרת ִמּנֵ יּה, ְוֵכיָון ּדְ ה ָעְקַרת ִמּנֵ ָ ֲהֵדיּה, ְוַהִהיא ְקדּוּשׁ ָקִריב ּבַ ּדְ

יתּוב ְלַאְתָרָהא. ר ָנׁש עֹוד, ָלא ּתִ ַיֲעִביד ּבַ ה ּדְ ּמָ ֲחָדא, ּכַ
אִני  ׁשָ ֵליּה  ֲאַמר  אן.  ְתָדּכָ ּמִ ּדְ ִאיּנּון  ִמְסֲאִבין  ָמה  ּכַ ָהִכי,  ִאי  ֵליּה  ֲאַמר 
ָכל  א, ּדְ ְנָיא ִמּכֹּלָ א ׁשַ יר. ֲאָבל ּדָ ד ַיּתִ ָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ִמְסֲאבּו ַאֲחָרא, ּדְ
ָעְלָמא,  ַאר ִמְסֲאבּו ּדְ א ַמְסִאיב. ּוׁשְ א, ְוֹכּלָ ר, ְוַנְפׁשָ ּגּוָפא ָסִאיב ִמּגֹו ּוִמּבַ
ִמן  ָלֶכם  ִחְדלּו  ִתיב  ּכְ ְך  ּכָ ִגין  ּוּבְ ְלחֹודֹוי,  ּבִ ְלַבר  ּגּוָפא  א  ֶאּלָ ִאיהּו  ָלאו 
ָדא  ּדְ ַאּפֹו,  ִגין  ּבְ ָמאֵריּה  ּדְ ה  ָ ְקדּוּשׁ ַאְחָלף  ּדְ ַאּפֹו,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם 
ּכֹוָכִבים  ָמה  ּבָ הּוא.  ב  ֶנְחׁשָ ה  ַבּמֶ י  ּכִ א.  ּכֹּלָ ַמְסִאיב  ּדְ ִמְסֲאבּו  ִאיהּו 

ב ִאיהּו. אי ֶנְחׁשָ לֹות ַוּדַ ּוַמזָּ
ָמה  לֹות, ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכְ ִאיהּו ּכֹוָכִבים ּוַמזָּ א ֲחֵזי, ַהאי ִאיהּו רּוְגָזא ּדְ ּתָ
א  ּדָ ְוַעל  ֵמֲעלֹוי,  א  ָרׁשָ ּוְלִאְתּפָ יּה  ִמּנֵ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ָנׁש  ר  ּבַ ָבֵעי  ּדְ ַאָמָרן,  ּדְ
א  ְלַאְבָאׁשָ ִגין  ּבְ ְך:  ּלָ ְך.  ּלָ ה  ַתֲעׂשֶ לא  ָכה  ַמּסֵ ֱאלֵהי  לה(  )שמות  ִתיב  ּכְ
ִסְטָרא  א  ּדָ ֹמר:  ׁשְ ּתִ ֹמר.  ׁשְ ּתִ ּצֹות  ַהּמַ ַחג  ֶאת  ְתֵריּה  ּבַ ּוְכִתיב  ְרָמְך.  ּגַ
ִגין ִסְטָרא ַאֲחָרא.  ר ָנׁש ְלַנְטָרא ֵליּה, ְוָלא ָיְחָלף ֵליּה ּבְ ָבֵעי ּבַ ה, ּדְ ָ ְקדּוּשׁ ּדִ

ֲהֵדיּה. ָקִריב ּבַ ְוִאי ֶיְחָלף ֵליּה ָהא ִאיהּו ַמְסִאיב, ְוָסִאיב ְלָכל ַמאן ּדְ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- תצווה קפב:

י ה' ֱאלֶֹקיְך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא ֵאל  הּוא הּוא ָהָיה, ְלָכְך ֶנֱאַמר )דברים ד( ּכִ

א. ַקּנָ

ָכל  ּבְ רּוְך הּוא ֶזה, ְלִפי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְדָבִרים ֲאֵחִרים, לֹא ֲעבֹוַדת ַהּקָ ֲאָבל ִאם ּבִ

ְוָאסּור  ֶזה,  מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  לֹא  ִהיא  ָהָאָדם,  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַהֲחָטִאים 

ָעַבר ְוַאַחר  ָעה ָהָיה, ׁשֶ ל ֶזה. ְוִאם ּתֹאַמר, ֶזה ְלִפי ׁשָ ִקְרָבתֹו ׁשֶ ְלִהְתָקֵרב ּבְ

קֹומֹו,  ּוִמּמְ ּנּו  ִמּמֶ ַנְפׁשֹו  ל  ׁשֶ ה  ֻדּשָׁ ַהּקְ ָעַקר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ְך.  ּכָ לֹא   - ָחַזר  ְך  ּכָ

חּוץ  אֹותֹו,  עֹוֵזב  ְולֹא  ּבֹו  ִמְתַחזֵּק  ַההּוא,  קֹום  ַהּמָ ַח  ְמַקּפֵ ָזר  ֵאל  ְואֹותֹו 

ל  ּדֵ ּתַ ְך ִמׁשְ ר ִנְטָהר ָהָאָדם ִמּכֹל ָוֹכל ְועֹוֵקר אֹותֹו ְלעֹוָלִמים, ְוַאַחר ּכָ ֲאׁשֶ ִמּכַ

י יֹוִסי,  ׁש. ָאַמר לֹו ַרּבִ ה ָעָליו, ְוָאז ַהְלַואי ְוִיְתַקּדֵ יְך ְקֻדּשָׁ ׁש ּוְלַהְמׁשִ ְלִהְתַקּדֵ

ׁש. ׁש ַמּמָ ִמְתַקּדֵ

ְמקֹומֹו  ל ַנְפׁשֹו, ְוׁשֹוֵכן ּבִ ה ׁשֶ הּוא עֹוֵקר ְקֻדּשָׁ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָאַמר לֹו, ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ

ִעּמֹו,  ֵרב  ּקָ ׁשֶ ְלִמי  א  ּוְמַטּמֵ ָהָאָדם  ִנְטָמא  ָטֵמא,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַההּוא  ָזר  ָהֵאל 

ל ַמה  ַעם ַאַחת, ּכָ ּנּו ּפַ ּבֹוַרַחת ִמּמֶ ּנּו. ְוֵכיָון ׁשֶ ה ַהִהיא ּבֹוַרַחת ִמּמֶ ֻדּשָׁ ְוַהּקְ

ה ָהָאָדם עֹוד, לֹא ָתׁשּוב ִלְמקֹוָמּה. ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ּשׁ

ַטֲהִרים? ָאַמר לֹו, ׁשֹוָנה ֻטְמָאה  ּמְ ׁשֶ ֵיׁש  ה ְטֵמִאים  ּמָ ּכַ ן,  ּכֵ ָאַמר לֹו, ִאם 

ּגּופֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ם,  ּלָ ִמּכֻ ה  ּנֶ ְמׁשֻ ֶזה  ֲאָבל  יֹוֵתר.  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ּלֹא  ׁשֶ ַאֶחֶרת 

עֹוָלם לֹא  ּבָ ָאר ֻטְמאֹות ׁשֶ חּוץ, ְוַנְפׁשֹו ְוֻכּלֹו ִנְטָמא. ּוׁשְ ְפִנים ּוִמּבַ ִנְטָמא ִמּבִ

ר  תּוב ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ ְלַבד, ְוָלֵכן ּכָ חּוץ ּבִ ִנְטָמא ֶאּלָא גּופֹו ִמּבַ

ָאה  ַטּמְ ּמְ זֹּוִהי ֻטְמָאה ׁשֶ ּום ַאּפֹו, ׁשֶ ת ַרּבֹו ִמּשׁ ֲחִליף ְקֻדּשַׁ ּמַ ַאּפֹו, ׁשֶ ָמה ּבְ ְנׁשָ

ב הּוא. אי ֶנְחׁשָ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ַוּדַ ָמה ׁשֶ ב הּוא - ּבָ ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַהּכֹל. ּכִ

רֹוֶצה  ָאַמְרנּו, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ד ָהַאֵחר, ּכְ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהּצַ ּבֹא ּוְרֵאה, ֶזהּו ֹרֶגז ׁשֶ

תּוב )שמות לד( ֱאלֵֹהי  ֵרד ֵמָעָליו, ְוַעל ֶזה ּכָ ּנּו ּוְלִהּפָ ֵמר ִמּמֶ ָהָאָדם ְלִהּשָׁ

ַחג  ֶאת  ַאֲחָריו,  ְוָכתּוב  ְלְך.  ְלָהַרע  ֵדי  ּכְ  - ְך  ּלָ ְך.  ּלָ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ָכה  ַמּסֵ

ֹמר אֹותֹו  ִריְך ָהָאָדם ִלׁשְ ּצָ ה ׁשֶ ֻדּשָׁ ֹמר - ֶזה ַצד ַהּקְ ׁשְ ֹמר. ּתִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ַהּמַ

ד ָהַאֵחר. ְוִאם ַיֲחִליף אֹותֹו, ֲהֵרי הּוא ָטֵמא,  ְגַלל ַהּצַ ּבִ ְולֹא ַיֲחִליף אֹותֹו 

ְתָקֵרב ֵאָליו ּמִ א ְלָכל ִמי ׁשֶ ּוְמַטּמֵ

מֹון  ד ַהָמּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְפִסיד ּוְמַאֵבּ ַעס, ֶשׁ ת ַהַכּ ה ָרָעה ַהִהיא הּוא ִמַדּ ָדּ לֹו. ְוַהִמּ

קֹום  ִמָמּ מֹון,  ַהָמּ ל  ְלֵשׁ ַתּ ְשׁ ִמּ ֶשׁ לּות  ְלְשׁ ַתּ ַהִהְשׁ ֶרׁש  ֹשׁ ְבִחיַנת  ִבּ י  ִכּ לֹו.  ָהָראּוי 

ָבר,  ַעל ָדּ ן ַהַבּ ׁש. ְוַעל ֵכּ ַעס ַמָמּ ִחיָנה ַאַחת ִעם ַהַכּ ם, הּוא ְבּ ׁ ל ִמָשּ ְלֵשׁ ַתּ ְשׁ ִמּ ֶשׁ

ּוַמְזִמין  יֹוֵרד  ֲאַזי  ָממֹון,  לֹו  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ָלָאָדם  ַפע  ֶשׁ ְויֹוֵרד  ל  ְלֵשׁ ַתּ ְשׁ ִמּ ֶשׁ רֹוֶאה  ֶשׁ ְכּ

ִיְּהֶיה לֹו  ּיֹוֵרד ֵאָליו ֶשׁ לּות ֶשׁ ְלְשׁ ַתּ ָעה ְוִהְשׁ ָפּ ִחיַנת ַהַהְשׁ ה לֹו ִמְבּ ַעס, ְועֹוֶשׂ לֹו ַכּ

ִחיָנה ַאַחת ְוִעְנָין ֶאָחד ִעם  ׁש ְבּ ַעס הּוא ַמָמּ י ַהַכּ ַעס. ִכּ ּנּו ַכּ ה לֹו ִמֶמּ ָממֹון, עֹוֶשׂ

ֵניֶהם  י ְשׁ יֵניֶהם ׁשּום ֶהְפֵרׁש, ִכּ לּות, ְוֵאין ֵבּ ְלְשׁ ַתּ ֶרׁש ַהִהְשׁ ְמקֹום ֹשׁ מֹון, ִבּ ַהָמּ

פֹון  ְבִחיַנת )איוב לז(: ִמָצּ ׁש, ִבּ קֹום ֶאָחד ַמָמּ ִכין ִמָמּ בּורֹות, ְוִנְמָשׁ יֹוְרִדים ִמְגּ

ַעס,  ַכּ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ָהָרָעה;  ַתח  ָפּ ִתּ פֹון  ִמָצּ א(:  )ירמיה  ּוְכִתיב  ֶיֱאֶתה;  ָזָהב 

מֹון  י ַהָמּ ֶרָך. ִכּ ָשׂ ָך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְבּ ֶבּ ַעס ִמִלּ תּוב )קהלת יא(: ְוָהֵסר ַכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

יר ִקְרַית ֻעזֹּו  תּוב )משלי יח(: הֹון ָעִשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת חֹוָמה, ְכּ ירּות ִהיא ְבּ ְוָהֲעִשׁ

תּוב )שם כה(: ִעיר  ָכּ מֹו ֶשׁ ַעס הּוא ִקְלקּול ַהחֹוָמה, ְכּ ָבה ְוכּו'. ְוַהַכּ ָגּ ּוְכחֹוָמה ִנְשׂ

ּיֹוֵרד  רֹוֶאה ֶשׁ ֶשׁ ָבר, ְכּ ַעל ָדּ ר ֵאין ַמְעָצר ְלרּוחֹו. ְוַהַבּ רּוָצה ֵאין חֹוָמה, ִאיׁש ֲאֶשׁ ְפּ

ה  "ל, ֲאַזי הּוא עֹוֶשׂ ַנּ ִחיַנת חֹוָמה ַכּ הּוא ְבּ ל ָממֹון, ֶשׁ ַפע ֶשׁ לּות ֶשׁ ְלְשׁ ַתּ ָלָאָדם ִהְשׁ

ִחיַנת ַהחֹוָמה  ָבר ִלְכֹעס, ְוִנְתַקְלֵקל ְבּ ְזִמין לֹו ָדּ ַמּ ַעס, ֶשׁ לּות ַכּ ְלְשׁ ַתּ לֹו ִמֶזּה ַהִהְשׁ

לּות  ְלְשׁ ַתּ ֶרׁש ַהִהְשׁ ֹשׁ ִחיָנה ַאַחת ְבּ מֹון ֵהם ְבּ ַעס ְוַהָמּ י ַהַכּ "ל, ִכּ ַנּ ַעס ַכּ ַעל־ְיֵדי ַהַכּ

ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ָממֹון,  ל  ֶשׁ ַפע  ֶשׁ לּות  ְלְשׁ ַתּ ַהִהְשׁ לֹו  ְך  ְמַהֵפּ ַקל  ְבּ ן  ֵכּ ְוַעל  "ל,  ַנּ ַכּ

מֹון  ְך ַהָמּ ַהֵפּ ְמּ ה לֹו ֵמחֹוָמה ֵחָמה, ֶשׁ הּוא ֶהֶפְך ַהחֹוָמה, ְועֹוֶשׂ חֹוָמה, ְלַכַעס, ֶשׁ

ָאה  ֶפׁש ָבּ ַהֶנּ מֹון, הּוא ָמקֹום ֶשׁ לּות ַהָמּ ְלְשׁ ַתּ ֶרׁש ִהְשׁ ת ֹשׁ ִחַלּ י ְתּ "ל. ִכּ ַנּ ְלַכַעס ַכּ

ֱאַמר ַעל ָממֹון  א ֶאת ַנְפׁשֹו, ַהֶנּ ְבִחיַנת )דברים כד(: ְוֵאָליו הּוא נֹוֵשׂ ם, ִבּ ׁ ִמָשּ

ליקוטי מוהר"ן
ובו מביא מעט ממאמר הזהר על הפרשה

תורה סח

ְואֹוֲהִבים  ִמְתַאִוּים  ְלַבד  ִבּ ְלָממֹון  ְולֹא  ְלָממֹון,  ּוִמְתַאִוּים  ֵאִבים  ְתּ ָפׁשֹות  ַהְנּ ל  ָכּ

ְך ֵאָליו ְוֶלֱאֹהב  ֵני ָאָדם ִלְמֹשׁ ֶרְך ְבּ מֹון, ֶדּ ֵיּׁש לֹו ַהָמּ א ֲאִפּלּו ְלָהָאָדם ֶשׁ אֹותֹו, ֶאָלּ

תּוב )משלי  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו  חּוׁש,  ְבּ רֹוִאין  ָאנּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ָממֹון,  לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ֵמֲחַמת  אֹותֹו, 

מֹון  ַהָמּ קֹום ֶעְליֹון, ֶשׁ ָאה ִמָמּ ֶפׁש ָבּ ַהֶנּ ים. ְוֶזה ֵמֲחַמת ֶשׁ יר ַרִבּ יד(: ְואֹוֲהֵבי ָעִשׁ

ם  ׁ ל ִמָשּ ְלֵשׁ ַתּ ְשׁ ִמּ קֹום ֶשׁ אי ַהְתָחַלת ַהָמּ ַוַדּ י ְבּ ם. ִכּ ׁ ה ִמָשּ ל ּוִמְתַהֶוּ ְלֵשׁ ַתּ א ּוִמְשׁ ָבּ

ה,  ְלַמָטּ ם  ׁ ָשּ ִנְתַגּ ְך  ְוַאַחר־ָכּ ֹקֶדׁש,  ַפע  ְוֶשׁ ה  ׁ ְקֻדָשּ ִחיַנת  ְבּ אי  ַוַדּ ְבּ הּוא  מֹון,  ַהָמּ

ֵאָבה ְלָממֹון, ֵמֲחַמת  ְתּ ֶפׁש  ַהֶנּ ן  ֵכּ ְוַעל  ה ָממֹון.  ְוִנְתַהֶוּ לּות,  ְלְשׁ ַתּ ֶדֶרְך ַהִהְשׁ ְכּ

מֹון,  ם. ַאְך ָצִריְך ִלְבִלי ְלִהְתַאּוֹות ְלַהָמּ ׁ א ִמָשּ מֹון ָבּ ַהָמּ קֹום ֶשׁ ָאה ִמָמּ ֶפׁש ָבּ ַהֶנּ ֶשׁ

ְוֶלֱאֹהב  ְלִהְתַאּוֹות  ַרק  ָממֹון,  ֲאַות  ַתּ נּות  ְגּ ֶדל  ֹגּ ָעִמים  ְפּ ה  ָמּ ַכּ ָבר  ְכּ ְמֹבָאר  ַכּ

יִרים,  ד ֲעִשׁ י ְמַכֵבּ "ל. ּוִבְבִחיָנה זֹו ַרִבּ ַנּ ם ַכּ ׁ ל ִמָשּ ְלֵשׁ ַתּ א ּוִמְשׁ מֹון ָבּ ַהָמּ קֹום ֶשׁ ַהָמּ

ֵיּׁש ָלֶהם ָממֹון  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )עירובין פו(, ֵמֲחַמת ֶשׁ מֹו ֶשׁ ְכּ

"ל: ַנּ בֹוַהּ ַכּ קֹום ָגּ א ִמָמּ הּוא ָבּ ֶשׁ

ְפֶסֶדת  ַמּ ֶשׁ ַאַחת  ה  ִמָדּ ֵיׁש  ַאְך  ָממֹון,  ָלֶהם  ִיְהיּו  ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ָכּ ֶשׁ ָראּוי  ֶשׁ ְוַדע, 

ה.  ָנּ ֵצל ִמֶמּ ה ְמֹאד ְלִהָנּ ֶשׁ ָקּ ה, ֶשׁ ה ָרָעה ְמֻגָנּ מֹון, ְוִהיא ִמָדּ ֶדת ֵמֶהם ַהָמּ ּוְמַאֶבּ

ֵדי  ְכּ מֹון,  ַהָמּ ֲאַות  ַתּ ִביל  ְשׁ ִבּ ּוִבְפָרט  ה,  ָנּ ִמֶמּ ֵצל  ְלִהָנּ ֶאָחד  ִיְרֶצה  ִאם  ַוֲאִפּלּו 

ֶרת ָעָליו  ֶבּ ה ָרָעה ַהֹזּאת ִמְתַגּ ָדּ ל ֶזה ַהִמּ מֹון, ִעם ָכּ ְפִסיד לֹו ֶאת ַהָמּ א ַתּ לֹּ ֶשׁ

ִיְּהֶיה  ָהָיה ָראּוי ֶשׁ מֹון ֶשׁ ּנּו ַהָמּ ַיְלדּותֹו ּוְבַקְטנּותֹו, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְפֶסֶדת ִמֶמּ ְבּ



אליו שוב. והלימוד הנכון הוא על פי הקדמתו הקדושה בזה המאמר הנ"ל  והוא כי 
כמו שרבנו הקדוש אמר כי איש אינו מבין את הזהר האומר כי אין תשובה על פגם 
הברית ורק הוא יודע הפירוש ובאמת אין דבר העומד בפני תשובה, כן הדבר כאן, 
ולגלות דברים  ניתנה ראשות לכתוב  והוא בעצמו הניסיון השני אחרי הכעס מה 
קשים אלו אשר בזהר על איבוד הנשמה לבלי שוב, ומה שחושב שאיבד נשמתו לנצח 
ח"ו ומתייאש, זה הוא בעצמו ניסיון גדול לבל יתייאש, אלא ידע שאין דבר העומד 
ויעורר רחמי שמים עליו בתפילתו  בפני תשובה ותפילה בענווה וירחם על עצמו 
שיחזיר לו ה' נשמתו, ושומע תפילה יחוס וירחם עליו ויחדש מעשה בראשית וייפח 
נשמת חיים באפו כבתחילה אמן. והנה יש לומר כאמור שריבנו הקדוש מרמז זאת 
באומרו על דבר הילדות והקטנות, ראשית שיש לו לזהות אם הוא גם עתה נמצא 
בקטנות המוחין שהוא סיבה לרדיפת הכבוד הגאווה והכעס, כי רוצה באמת להשיג 
אור כבוד נשמתו העליונה אשר שורשה במקום עליון כאמור, אך דורש זאת בקטנות 
המוחין עד שבא לידי כעס, אך יש לומר שעיקר כוונת רבינו לרמז מרחוק, כי כשם 
שילד לפני הגיעו לגיל הבר מצווה הרי עדין אין לו נשמה ורוח אלא נפש, ואין לא 
דעת שהיא הנשמה, ומגיע כמעט בשוגג הקרוב לאונס לידי כעס, אך ידוע מן האר"י 
הקדוש בספר הגלגולים כי השוגג בגלגול זה היה מזיד בגלגול קודם, וניתנת משמים 
להפסיד  ויכול  בשוגג  כועס  כורחו  בעל  הקטן אשר  והילד  ומאחר  לתקן,  הזדמנות 
הממון לעתיד, והרי זה מורה שאולי היה מזיד בגלגול הקודם ואיבד נשמתו בכעסו 
ולא פעל בתשובה מאהבה ויראה להשיב נשמתו, עד שהוצרך להתגלגל שוב ונתנה 
רשות לבעל דבר להביאו לידי כעס בקטנותו. אמנם אף על פי כן בהגיעו לי"ג שנים 
ניתנת לו נשמתו בי"ג מידות של רחמים, נמצא שכן חזרה נשמתו בסופו של דבר 
והוא מורה שבאמת כן גם עתה לאחר שכעס בבגרותו בעת קטנות המוחין, בכל 
זאת יכולה לחזור לו נשמתו אם ירצה להיות בר מצווה לחדש הקשר והצוותא עם 
ה’ יתברך ועם נשמתו האבודה. ובעיקר על ידי המצוות התפילה כנ"ל שיאמין מי”ג 
מידות של רחמים של ה’ יתברך המרחם עליו ומשאיר לו הבחירה לעבוד על מידת 

הענווה לבטל העבודה זרה שבו ולהחזיר לעצמו נשמתו הטהורה. והבן היטב.

והנה רבי יהודה בא לדרוש ולפרש הפסוק הנ"ל חדלו לכם מן האדם אשר נשמה 
באפו כי במה נחשב הוא, דהיינו במה של עבודה זרה שהוא הכעס. ואומר כי מזהיר 
הגבורה  מצד  נשמתם שבקדושה  משורש  דרכם  שנטו  אדם  מבני  להשמר  הפסוק 
הכעס  גבורת  לצד  ונטו  כן.  גם  הממון  שורש  שם  אשר  צפון  בצד  אשר  דקדושה 
המטמא כעבודה זרה כל גופו וכן גוף ונשמת המתחבר לזה הכעסן. אך מבאר גם 
כן כי כנגד הכעסן הרותח ישנה ריתחא דאורייתא של החכמים בכוח אש הגבורה 
של התורה אשר בתוכם למען כבוד ה' יתברך. כי התורה גם ניתנה מן הגבורה 

שהיא שורשה.

דומה  דהיינו  עליונה,  בדמות  אותו  עשה  האדם  את  ברא  הקב"ה  כי  ועוד מבאר 
וכן  לדמות הספירות העליונות, כי האדם משתלשל ומתהווה מזה השורש העליון 
בו  ונפח  בתוכן.  האור  מקבלות  שהספירות  לשפע  דמות  הוא  אליו  הבא  הממון 
נשמה הכלולה מנפש רוח נשמה, העליונה מכולם היא הנשמה שהיא כוח עליון 
לדעת ולשמור ציווי הקב"ה, כי אם שומר דעתו שהיא נשמתו מן הקטנות הגאווה 
הכעס והחמץ אזי יש לו דעת וכוח להתחבר לאור העליון שבמצוות, שהרי גם הן 
משתלשלות מזה המקום העליון של דמות עליונה, כי יש תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג 
אברים שבאדם ואדם עצמו דומה לאדם העליון והספירות העליונות שיש להם דמות 
קומת אדם רוחני. אך אם הנשמה הקדושה ודעתו העליונה נופלת למקום הגאווה, 
שאינו יודע את קונו ועושה עצמו עבודה זרה כאילו הכל צריכים לשרתו, וכוחו עוצם 
ידו עושה לו חילו, עד שמגיע לידי כעס וחרון אף וחמה מפני שלא עושים רצונו, 
אזי מטמא נשמתו ודעתו, וכן מאחר והנפש ורוח מאוחדים בנשמה לכן נטמא כל 
גופו. וכן המתחבר אליו נטמא. אך אם כאמור ילמד לשמור ולזכור את חג המצות  
ואור הנשמה העליון שבהם כנ"ל ולזהות הקטנות והניסיון בתחילה טרם יהיה כרוח 
פרצים שאין לה מעצור, אזי יקיים הפסוקים הסמוכים, אלהי מסכה לא תעשה לך, לך 
דייקא שלא יעשה עצמו במה לעבודה זרה על ידי הכעס, אלא יקיים הפסוק הנסמך 
יֵלנּו  ְמֵרנּו ְוַיִצּ ם ִיְשׁ לו, את חג המצות תשמור כנ"ל ויעשה תשובה ויתפלל כנ"ל "ַהֵשׁ

ן ְיִהי ָרצֹון:" ה ַהֹזּאת, ָאֵמן ֵכּ ה ַהְמֻגָנּ ָדּ ִמִמּ

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

ֶפׁש  ן ַהֶנּ נּו ָנִביא ַלְחֵמנּו, ְוַעל ֵכּ ַנְפֵשׁ תּוב )איכה ה(: ְבּ ָכּ ִכיר יֹום, ּוְכמֹו ֶשׁ ל ְשׂ ֶשׁ

ְבִחיַנת )איוב יח(: טֹוֵרף  ד ַנְפׁשֹו, ִבּ ַעס ְמַאֵבּ "ל. ְוַעל ְיֵדי ַכּ ַנּ ִמְתַאָוּה ְוָתֵאב לֹו ַכּ

ֹזַּהר )תצוה דף קפב(: ּמּוָבא ַבּ ַאּפֹו, ַכּ ַנְפׁשֹו ְבּ

לֹו  ֵיׁש  ּוְכָבר  ָממֹון,  ה  ָנּ ִמֶמּ ְוִנְתַהֶוּה  ַפע,  ׁ ַהֶשּ לֹו  יַע  ִהִגּ ָבר  ְכּ ִאם  ֲאִפּלּו  ֶשׁ ְוַדע, 

ָבר ְמָגֶרה אֹותֹו  ַעל ָדּ ל ֶזה, ִלְפָעִמים ַהַבּ "ל. ַעל ָכּ ַנּ ִחיַנת חֹוָמה ַכּ הּוא ְבּ מֹון, ֶשׁ ַהָמּ

ָבר.  ְכּ לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ מֹון  ַהָמּ ֲאִפּלּו  ּנּו  ִמֶמּ ד  ּוְמַאֵבּ ְפִסיד  ַמּ ֶשׁ ַעד  ְך,  ָכּ ל  ָכּ דֹול  ָגּ ַכַעס  ְבּ

ָבר  ְכּ ַעס, ֵמַאַחר ֶשׁ מֹון ַעל ְיֵדי ַהַכּ א יּוַכל ָאז ְלַהְפִסיד לֹו ַהָמּ לֹּ ָהָיה ָראּוי ֶשׁ ַאף ֶשׁ

א  ַרָבּ ְך ְלַכַעס, ְוַאְדּ ר ְלִהְתַהֵפּ ַפע ָממֹון, ְוׁשּוב ִאי ֶאְפָשׁ ׁ לּות ַהֶשּ ְלְשׁ ַתּ ִנְתַהָוּה ֵמִהְשׁ

א יּוַכל ְלַהְפִסיד לֹו  לֹּ ָיֵּגן ָעָליו ֶשׁ ִחיַנת חֹוָמה, ָראּוי ֶשׁ הּוא ְבּ ֵיּׁש לֹו, ֶשׁ מֹון ֶשׁ ַהָמּ

ָבר  ַעל ָדּ ַיד ַהַבּ ַח ְבּ ל ֶזה, ֵיׁש ֹכּ ִחיַנת חֹוָמה. ַעל ָכּ הּוא ֶהֶפְך ְבּ ַעס, ֶשׁ ּוְלַהְזִמין לֹו ַכּ

ֵיּׁש לֹו  מֹון ֶשׁ ּנּו ֲאִפּלּו ַהָמּ ַיְּפִסיד ִמֶמּ ְך, ֶשׁ ל־ָכּ דֹול ָכּ ַכַעס ָגּ ר ַעל ָהָאָדם ְבּ ֵבּ ְלִהְתַגּ

ְבִחיַנת )תהלים קיא(: ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו.  מֹון יֹוֵרד ָלָאָדם, הּוא ִבּ ַהָמּ ֶשׁ י ְכּ ָבר. ִכּ ְכּ

ְמֵרנּו  ִיְשׁ ם  ַהֵשׁ "ל.  ַנּ ַכּ ַאּפֹו  ְבּ ַנְפׁשֹו  טֹוֵרף  ִמֶזּה  ה  ְוַנֲעֶשׂ ְלַכַעס,  כֹו  ְמַהְפּ ְוהּוא 

ן ְיִהי ָרצֹון: ה ַהֹזּאת, ָאֵמן ֵכּ ה ַהְמֻגָנּ ָדּ יֵלנּו ִמִמּ ְוַיִצּ

ַתח, וכו' עד סוף המאמר כנ"ל- את חג המצות  י ְיהּוָדה ּפָ ֹמר, ִרּבִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ֶאת ַחג ַהּמַ
תשמור, הנה חג המצות הוא זכר ליציאת מצרים ובכלל זה ביזת מצרים, והוא ממון 
רב וניצוצות הקדושה שהוציאו ישראל משם, וכן ביזת הים. וזה הציווי של שמירת 
הטופח  החמץ  הפך  וענווה  עוני  לחם  שהוא  המצה  אכילת  ובעיקר  המצוות,  חג 
שהוא בחינת גאווה שהוא שורש מידת הכעס, שיש להתרחק מכל שמץ גאווה וכעס 
המפסיד הממון, ולכן שמירת חג המצוות הוא גם בא לרמז כי יש לשמור ולזכור 
קבלת שפע הממון במצרים, על ידי שניצלו ישראל מן הכעס והחמה המפסיד הממון, 
וכן גם בעת קריעת ים סוף הייתה הסכנה של איבוד הממון, שהחומה של הים, שהיא 
כחומה נשגבה של הון העשיר, תתהפך ח"ו לבחינת עיר פרוצה אין חומה איש אשר 
הללו  הים  על  קטרוג  היה  הנ"ל.כי  כמובא בתורה  כעס  בחינת  לרוחו,  אין מעצור 
עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה של גאווה היכולה להוליד כעס בפועל 
ולהפך החומה לחמה, וזה דייקא בעת ביזת הים, כי הממון והכעס שורש אחד להם 
בגבורות. ולכן בא רבי יהודה לדבר בגנות מידת הכעס המפסיד הממון והנשמה 

וכמה צריך להיזהר ממנה, כי הזיקה גדול מאד לאדם כפי שיבואר לקמן בדבריו.

והנה רבינו הקדוש בכל מאמריו הקדושים בדרך כלל מגלה עצות עמוקות ונפלאות 
בתוך דרשותיו, וכאן בתורה הנ"ל לכאורה אין עצה ואין תושייה, מלבד מה שמסיים 
ן ְיִהי ָרצֹון:", שלכאורה  ה ַהֹזּאת, ָאֵמן ֵכּ ה ַהְמֻגָנּ ָדּ יֵלנּו ִמִמּ ְמֵרנּו ְוַיִצּ ם ִיְשׁ בלשונו: "ַהֵשׁ
מובן מדבריו שאין שום דרך להינצל ממידת הכעס הבאה מקטרוג הבעל דבר הרוצה 
להפסיד ממון איש ואפילו בילדותו וקטנות דעתו, אלא על ידי תפילה לה', שהיא 
אמנם עצת העצות. ואם זו העצה היחידה שנותן, אם כן מה צורך לרבינו לבאר 
מהות שורש הממון והכעס ששורש אחד להם כנ"ל וכן הניסיון שיש בזה שכמעט 
שלא יוכל לעמוד בו כנ”ל, הרי די אם היה אומר בקצרה שאדם תמיד צריך להתפלל 
להינצל מן הכעס. ועוד יש לשאול מה הטעם שרבינו מפרט כי הבעל דבר פועל 
בגרותו הממון,  לעתיד בעת  להפסיד  כעס  לידי  להביאו  וקטנותו  ילדותו  בזמן  אף 
אלא שיש לומר שרבינו מרמז לנו על רחמי ה' וכן מלמדנו להקדים תרופה למכה, 
בעצמו  שיראה  ובעת  הממון.  והאיבוד  הכעס  היא  והמכה  התפילה  היא  התרופה 
שמתחיל להתעורר בו הכעס עד שיכול לבא לידי פעולה אכזרית מתוך כעסו עד 
שיאבד הממון, יזהר, ישמור ויזכור את חג המצוות כנ"ל, את חג הפה סח בתפילה 
כנ"ל וידע שעתה ממש הוא עת רצון לתפילה הנקראת רחמים, שהוא הפך הכעס, 
וכן יש בעצם מהותה של התפילה תיקון למידת הכעס והיא מידת הענווה והביטול 
לה' יתברך, לכן עתה בעת צמיחת חולי הכעס הבא מן הגאווה, יוכל דייקא להפך 
הגאווה והכעס היוצא ממנה לענווה ורחמים ושפע ממון על ידי התפילה לה' שיציל 
אותו, שהרי זו ענווה לדעת כי לו עצמו אין כוח וחייל להינצל ממידה רעה זו לולא ה' 
ירחמהו. נמצא כי יש בדברי רבינו שתי עצות עיקריות, האחת שירגיל עצמו לשמור 
ולזכור כי עתה בעת צמיחת הניסיון של הכעס, הדבר מורה כי שפע ממון עתיד 
לבוא אליו והוא עלול להפסידו ח"ו ויזכר בשורש הממון שהוא קדושה ושפע קדוש, 
לאבד ממונו  ירצה  ולא  הקדושה השתלשלה משם,  נפשו  עליון אשר  מקום  שהוא 
ונפשו, בבחינת טורף נפשו באפו כמובא כאן בזוהר אשר הביא רבינו, ועל ידי זה 
דייקא יתעורר לקיים, בעת המסוגל, העצה השנית, היא התפילה כנ"ל. וגם אם ישכח 
ולא ישמור ויזכור בכל פעם חג ומעגל הניסיון של "שמירת המצה וביטול החמץ" 
הנ"ל ומהותו, ויזכור שאם יכעס ח"ו יאבד נפשו עד כדי שאומר כאן הזהר כי לא 
תוכל לחזור אליו יותר כבראשונה, ואם כן ח"ו אבדה תקוותינו, אלא שעתה מגודל 
בהלתו איך גרם לעצמו ולסובבים אותו זאת הרעה והטומאה כי פנה אל האלילים, 
אזי אדרבא לא יתייאש ודייקא יתעורר גם לאחר מעשה בראותו שפלותו שבגאוותו, 
ויתפלל לה' יתברך בלב שבור בענווה שהיא הפך הכעס, ויבקש ה’ עני בפתח שינצל 
שהרי  נשמתו.  לו  ויחזיר  דבר,  מה'  יבצר  לא  שמים,  רחמי  שיעורר  ובעת  להבא. 

בתפילתו וענווה שבו ביטל העבודה זרה שבו.

והוא חיזוק גדול הנרמז בדברי רבינו, במה שהזכיר הכעס בעת הילדות והקטנות 
כנ"ל שכמעט ואנוס הוא, כי הלומד את הזהר ללא דעת רבינו, יכול להיות שתיחלש 
דעתו מאד בזכרו נפילתו במידת הכעס ואיבוד נשמתו, וח"ו יתייאש מן התשובה 
ואדרבא יתרבה הכעס מרוב תסכולו על עצמו, על שלא עמד בניסיון וברגע קט של 
חוסר ישוב הדעת איבד נשמתו היקרה מאלפי זהב וכסף ופנינים ולא תוכל לחזור 



ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמְלּ ְיִהי ָרצֹון 

טּוְבָך  י ְבּ ים, ְוֵתִטיב ִעִמּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ַרֵחם ָעַלי ְבּ ְתּ ֶשׁ

ַעס  ַהַכּ ֵמֲעֹון  ָתִמיד  ְמֵרִני  ְוִתְשׁ יֵלִני  ְוַתִצּ י,  ָהֲאִמִתּ

ָהָרָעה  ה  ִמָדּ י  ִכּ ָיַדְעָתּ  ה  ַאָתּ י  ִכּ ְמֹאד.  ֶהָחמּור 

עּוֵרינּו,  ִמְנּ נּו  ָבּ ִנְתַאֲחָזה  דּות  ּוְקֵפּ ַעס  ַכּ ל  ֶשׁ ַהֹזּאת 

ִניִתי  ְוָשׁ י  ְוָעַבְרִתּ ְמֹאד,  ֶזה  ָעֹון  ֶבּ י  ְלִתּ ֻהְרַגּ ּוְכָבר 

ה  ֲעָשׂ ַנּ ר, ַעד ֶשׁ ָעִמים ֵאין ִמְסָפּ ה ְפּ ָמּ י ּבֹו ַכּ ִתּ ְשׁ ַלּ ְוִשׁ

י  ַגְמִתּ ָפּ ָגִמים ֶשׁ ֶדל ֹעֶצם ַהְפּ ה יֹוֵדַע ֹגּ ר. ְוַאָתּ ֶהֵתּ ִלי ְכּ

ֵאל  הּוא  ֶשׁ ַעס,  ַהַכּ ל  ֶשׁ ַהֶזּה  ֶהָחמּור  ֶהָעֹון  ַעל־ְיֵדי 

ִיְהֶיה  לֹא  תּוב,  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ׁש,  ַמָמּ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָזר 

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵנָכר.  ְלֵאל  ֲחֶוה  ַתּ ִתְשׁ ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך 

ַנְפׁשֹו  טֹוֵרף  תּוב,  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ׁש,  ַמָמּ ֶפׁש  ַהֶנּ טֹוְרִפים 

ים ַעל־ ֲעִשׂ ָגִמים ָהֲעצּוִמים ַהַנּ ל ַהְפּ ָאר ָכּ ַאּפֹו. ּוְשׁ ְבּ

 ," ָיַדְעָתּ ה  ַאָתּ ֱאלִֹקים  "ה'  ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ְבּ ְיֵדי־ֶזה 

יל  ֶרְך ֵאיְך ְלַהִצּ ים ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ֶדּ ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרִבּ

ְמֹאד  בֹו  י  ְלִתּ ֻהְרַגּ ר  ֲאֶשׁ ַהֶזּה,  ֶהָחמּור  ֵמָעֹון  י  ַנְפִשׁ

חּוס  ל,  ַלֹכּ ּוֵמִטיב  טֹוב  עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  ְמֹאד. 

ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ טּוְבָך,  ְרֵכי  ַדּ ֵדִני  ְוַלְמּ ָעַלי,  ַוֲחֹמל 

ִמיד,  ל ָתּ ים ִלְהיֹות טֹוב ַלֹכּ דֹוִשׁ ִמּדֹוֶתיָך ַהְקּ ֶלֱאֹחז ְבּ

ְלַגְמֵרי  דּות  ֵפּ ְוַהְקּ ַאף  ְוַהֲחרֹון  ַעס  ַהַכּ ת  ִמַדּ ר  ֵבּ ּוְלַשׁ

ֵעת  ּוְבָכל  ָלל.  ְכּ ַעס  ַכּ ַצד  ׁשּום  י  ִלִבּ ְבּ ִיְהֶיה  א  לֹּ ֶשׁ
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בת פטריסיה

ֶצר רֹוֶצה  יִעין ְלָך ִמְלַמְעָלה ֵאיֶזהּו ַסְך ָממֹון, ְוַהּיֵ ּפִ ָעה ַמׁשְ ָ ֹזאת ַהּשׁ ּבְ ַדע ׁשֶ ֶצר ֵמִסית אֹוְתָך ִלְכֹעס, ּתֵ ַהּיֵ ׁשֶ ּכְ ירּות ְמֹאד ְמֹאד. ְוֵתַדע, ׁשֶ ְרָנָסה ְוָהֲעׁשִ יק ַהּפַ ַעס ַמזִּ א. ּכַ

ַעס: ד אֹותֹו ַעל־ְיֵדי ַהּכַ ָבר ֵיׁש לֹו ָממֹון, ָיכֹול ְלַאּבֵ ירּות. ַוֲאִפּלּו ִאם ּכְ ל ָהֲעׁשִ ָעה ׁשֶ ּפָ יק ֶאת ַהַהׁשְ הּוא ַמזִּ ִהְזִמין ְלָך, ׁשֶ ַעס ׁשֶ ָעה ַעל־ְיֵדי ַהּכַ ּפָ ְלַקְלֵקל ֹזאת ַהַהׁשְ

א ֲעִנּיּות: ֲאָוה ּבָ ב. ַעל־ְיֵדי ּגַ

ר  ּבֵ ַעס הּוא ִמְתּגַ א ְלֵאיֶזה ּכַ ּבָ ַעס, ּוְכׁשֶ ֹוֵמר ֶאת ַעְצמֹו ִמּכַ ּשׁ ׁשֶ מֹו ְוַנְפׁשֹו. ֲאָבל ּכְ ם ׁשְ ַעס, ַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְפּגָ א ַעל־ְיֵדי ַהּכַ ּבָ ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ ַפע ׁשֶ ֶ ג. ַעל־ְיֵדי ִקְלקּול ַהּשׁ

ַנְפׁשֹו. ְוזֹוֶכה  ֵלל ּבְ ֵאִבים ְלִהּכָ ָפׁשֹות ּתְ ם טֹוב, ְוָכל ַהּנְ מֹו ְוַנְפׁשֹו ְוזֹוֶכה ְלׁשֵ יל ׁשְ ירּות. ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ַמְגּדִ ֲעסֹו, ַעל־ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ַלֲעׁשִ ַעל ִיְצרֹו ּוַמֲאִריְך ַאּפֹו ְוכֹוֵבׁש ּכַ

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ר ּכְ זֶּה ִעּקַ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ַהְרּבֵ
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בת שמחה

לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ְלַכַעס  אֹוִתי  ְלָהִסית  ַהֵיֶּצר  ִיְּרֶצה  ֶשׁ

ָעה  ָשׁ ְבּ ֶשׁ ֵלָמה,  ְשׁ ֱאמּוָנה  ֶבּ ּוְלַהֲאִמין  ָלַדַעת  ה  ֶאְזֶכּ

ְוַהֵיֶּצר ָהָרע  דֹול,  ָגּ ירּות  ִלי ֲעִשׁ יַע  ִפּ ְלַהְשׁ זֹו רֹוִצים 

ל  ֶשׁ ָעה  ָפּ ַהַהְשׁ ֹזאת  לֹום  ְוָשׁ ַחס  ְלַקְלֵקל  רֹוֶצה 

י  ַנְפִשׁ ְוִלְטֹרף ֶאת  ַעס  ַכּ ה  ָנּ ִמֶמּ ְוַלֲעׂשֹות  ירּות  ָהֲעִשׁ

ְלִהְתַחֵזּק  ה  ֶאְזֶכּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה,  לֹום  ְוָשׁ ַחס 

ְוַלֲהֹפְך  ְלַגְמֵרי  ַעס  ַהַכּ ל  ּוְלַבֵטּ ר  ֵבּ ְלַשׁ ר  ֵבּ ּוְלִהְתַגּ

דֹול  ירּות ָגּ ה ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַלֲעִשׁ ַעס ְלַרֲחָמנּות. ְוֶאְזֶכּ ַהַכּ

ׁשּום  ִיְהֶיה  ְולֹא  ָפׁשֹות,  ַהְנּ ֶרׁש  ֹשׁ הּוא  ֶשׁ ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ

ַחס  ירּות  ָהֲעִשׁ ַעת  ָפּ ַהְשׁ ְלַקְלֵקל  ָבר  ָדּ ַעל  ְלַהַבּ ַח  ֹכּ

ה  לֹום, ַרק ִנְזֶכּ ַעס ְוַהֵחָמה ַחס ְוָשׁ לֹום, ַעל־ְיֵדי ַהַכּ ְוָשׁ

תּוב,  ָכּ מֹו ֶשׁ ירּות, ְכּ ל ֲעִשׁ ְך ָעֵלינּו ַהחֹוָמה ֶשׁ ֻיְּמַשׁ ֶשׁ

יתֹו.  ִכּ ַמְשׂ ְבּ ָבה  ָגּ ִנְשׂ ּוְכחֹוָמה  ֻעזֹּו  ִקְרַית  יר  ָעִשׁ הֹון 

ל  ִמָכּ ְמֵרנּו  ְוִתְשׁ ָעֵלינּו  ֵגן  ָתּ ירּות  ֲעִשׁ ל  ֶשׁ ְוַהחֹוָמה 

חֹוָמה,  ֵאין  רּוָצה  ְפּ ִעיר  ִהיא  ֶשׁ ָוֵחָמה,  ַכַעס  ִמיֵני 

ר  ֲאֶשׁ ִאיׁש  חֹוָמה  ֵאין  רּוָצה  ְפּ ִעיר  תּוב,  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

יֹוֵדַע  ה  ַאָתּ עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ ְלרּוחֹו:  ַמְעָצר  ֵאין 

ה  ָמּ ַעס, ַכּ עּור ַעל־ְיֵדי ַהַכּ ִלי ִשׁ י ְבּ ְדִתּ ה ִאַבּ ה ְוַכָמּ ָמּ ַכּ

י,  ְדִתּ ִאַבּ ה  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ירּות  ֲעִשׁ ה  ָמּ ַכּ י,  ְדִתּ ִאַבּ ְנָפׁשֹות 

ִרּבֹונֹו  ַעל־ְיֵדי־ֶזה.  י  ַגְמִתּ ָפּ עֹוָלמֹות  ה  ְוַכָמּ ה  ַכָמּ ְבּ

ְלּבּול ֲעִכיַרת  ל עֹוָלם, ֵמֲחַמת ִבּ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ֶשׁ ֶשׁ

ָכל  ְבּ דּות  ֵפּ ְוַהְקּ ַעס  ַהַכּ ר  ֵבּ ּוִמְתַגּ ִמְתעֹוֵרר  י,  ְעִתּ ַדּ

דֹול  ָגּ ַעְקִמיִמּיּות  ְבּ ְלָבִבי  ץ  ִיְתַחֵמּ ר  ֲאֶשׁ ַעד  ַעם,  ַפּ

ֲעׂשֹות.  ל אֹוִתי ְמֹאד ְמֹאד ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ַלּ ּוְמַבְלֵבּ

ִתי  ִפָלּ ְתּ ר  ְלַסֵדּ ְקָצָרה  י  ְעִתּ ַדּ ים,  ָהַרִבּ ּוַבֲעֹונֹוַתי 

ר  ֲאֶשׁ ַהֶזּה,  ְוַהּנֹוָרא  ֶהָחמּור  ֵמָעֹון  יֵלִני  ְלַהִצּ ְלָפֶניָך 

ֵני עֹוָלמֹות, ַרֲחָמָנא  ׁ ים ִמְשּ ה ֲאָנִשׁ ָמּ ַעל ָידֹו ִנְטְרדּו ַכּ

ר  ַדֵבּ ְלּ יֹוֵדַע ַמה  ְוֵאיִני   , ָיַדְעָתּ ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ִליְצָלן, 

ָאִבי  יָעה  הֹוִשׁ ֶלְך,  ַהֶמּ יָעה  הֹוִשׁ יֵעִני,  הֹוִשׁ ִאם  י  ִכּ

ַעס  ת ַהַכּ ל ִמַדּ ר ּוְלַבֵטּ ֵבּ ִני ְלַשׁ י ֵואלָֹקי. ַזֵכּ ֲאדֹוִני, ַמְלִכּ

ֶרׁש  הּוא ֹשׁ ה ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ירּות ִדּ ִני ַלֲעִשׁ י, ַזֵכּ ְלַגְמֵרי ֵמִאִתּ

ֵלמּות ְולֹא  ְשׁ ֲאַות ָממֹון ִבּ ר ַתּ ֵבּ ָפׁשֹות. ָעְזֵרִני ְלַשׁ ַהְנּ

א  לֹּ ֶשׁ ן  ֵכּ ֶשׁ ל  ִמָכּ ָלל,  ְכּ מֹון  ַהָמּ ֶאְחֹמד  ְולֹא  ֶאְכֹסף 

ֶרׁש  ה ִלְכֹסף ְלֹשׁ ָלל, ַרק ֶאְזֶכּ ֶאְחֹמד ָממֹון ֲאֵחִרים ְכּ

ְרצֹוְנָך  ִכּ יִרים  ֲעִשׁ ד  ְלַכֵבּ ה  ְוֶאְזֶכּ ה.  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ָפׁשֹות  ַהְנּ

ק  ֲאַחֵלּ בֹוד ֶשׁ יִרים ְוָכל ַהָכּ ַהּטֹוב, ְוָכל ַאֲהָבִתי ְלָהֲעִשׁ

ת  ׁ ִביל ְקֻדַשּ ְשׁ ֱאֶמת, ִבּ ַמִים ֶבּ ם ָשׁ ל ִיְהֶיה ְלֵשׁ ָלֶהם ַהֹכּ

ר  יַע ֲעֵליֶהם, ֲאֶשׁ ִפּ ה ַמְשׁ ר ַאָתּ ָפׁשֹות ֲאֶשׁ ַהְנּ ֶרׁש  ֹשׁ

ֲאָוה  ירּוָתם. ְולֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ַתּ ִלים ֲעִשׁ ם ְמַקְבּ ׁ ִמָשּ

ְתַאֶוּה  ִתּ ּוְלִזְכְרָך  ְמָך  ְלִשׁ ַרק  ָלל,  ְכּ ִמי  ְשׁ ַהַגּ מֹון  ַלָמּ

י ָתִמיד: ַנְפִשׁ

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

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

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

הקדמה קבועה 
להבנת מטרת העלון ודרך הלימוד  

עצות על פי הלימוד

תפילה על פי הלימוד
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