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יִרים  ת ָקֶנה ֲעַדת ַאּבִ ַער ַחּיַ ַתח ְוָאַמר, )תהלים סח( ּגְ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ִרּבִ

ֵניָנן,  ו. ָקֶנה: ּתָ ּה ֵעׂשָ ִאְתֲאָחד ּבָ ה ּדְ א ַחּיָ ת, ּדָ ַער ַחּיַ ים. ּגְ ֶעְגֵלי ַעּמִ ּבְ

ְבִריֵאל, ָנַעץ ָקֶנה  א ּגַ ְרֹעה, ּבָ ת ּפַ א ּבַ לֹֹמה ַמְלּכָ ָנַסב ׁשְ ְביֹוָמא ּדְ ּדִ

כּוָרא  א ּדְ רֹוִמי. ַמאי ָקֶנה. ּדָ א ּדְ ֵני ַקְרּתָ א, ְוָעֵליּה ִאְתּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ּבְ

ְזֵעיָרא  ִסְטָרא  ֵליּה  ִאית  ּדְ א,  יׁשָ ּבִ ע''א(  רנ''ב  )דף  ה  ַחּיָ ַהאי  ּדְ

א. ּוְבִגין  א ַרּבָ ַיּמָ ָנִעיץ ּבְ ה. ְוָדא ִאיהּו ָקֶנה, ּדְ ָ ְקדּוּשׁ ַאֲחדּוָתא ּדִ ּבְ

ִתיב, )ישעיה יט(  א ּכְ ְלָטא ַעל ָעְלָמא, ְוַעל ׁשּוְלָטנּו ּדָ ְך ִאיִהי ׁשַ ּכָ

ָוון. ּתּו ָקֶנה,  ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו. ָקֶנה, ׁשּוְלָטנּוָתא ְוֹראׁש ְלָכל ַמְלּכְ

א. ָקֶנה ּדָ ְבָרא ֵליּה ּכְ ִריְך הּוא ְלּתַ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ּדְ

ְלָטִנין  ׁשֻ ָמה  ּכַ ַנְפקּו  ּוִמָנּה  ְלָטא,  ׁשַ ִאיִהי  ִמְצַרִים  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ

ִריְך הּוא,  א ּבְ ָתַבר ָלּה קּוְדׁשָ יָון ּדְ ָחֵמץ, ּכֵ ָרָזא ּדְ א ּבְ ְייהּו, ְוֹכּלָ ְלִזּנַ

ַבר ח'  א, ּתָ חּוָטא ְזֵעיָרא ִמּכֹּלָ ָמה. ּבְ ה. ּבְ יק ָחֵמץ ְוָאִעיל ַמּצָ ַאּפִ

ה,  ַהאי ַחּיָ ָתַבר ח' ּדְ א ּדְ ה. ִאיּנּון ַאְתָוון. ֶאּלָ ָחֵמץ, ְוִאְתָעִביד ַמּצָ

א.  ָקֶנה ּדָ ָרא ּכְ נֹוַח ְלַאְתּבְ ת ָקֶנה, ּדְ א ִאְקֵרי ַחּיַ ִאְקֵרי ָחֵמץ. ְוַעל ּדָ ּדְ

ַבר ח' ְוִאְתֲעָבר ֵמֵאיָתָנּה,  ִניָמא, ּתָ חּוָטא ְזֵעיָרא ּכְ ר. ּבְ ּבַ ָמה ִאּתְ ּבְ

ִריְך  א ּבְ ּה קּוְדׁשָ ַער ּבָ ת ָקֶנה, ּגָ ַער ַחּיַ ִתיב, ּגְ א ּכְ ה. ְוַעל ּדָ ַוֲהָוה ַמּצָ

)ס''א ואתעבר ח' חמץ  ה'.  ְוִאְתָעִביד  ָחֵמץ,  ר ח'  ּבַ ְוַאּתְ הּוא, 

ואתאביד(

א,  ַגְווָנא ּדָ ְבָרא ֵליּה ְלַההּוא ָקֶנה, ּכְ ִריְך הּוא. ְלּתַ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ְוַזּמִ

ה ְיָי ֱאלִֹקים  ה. )ישעיה מ( ִהּנֵ ַאר ִהּנֵ ּתְ ק' ִמָקֶנה, ְוִיׁשְ ר ַרְגֵליּה ּדְ ַיְתּבָ

תֹו ְלָפָניו.  ָכרֹו ִאּתֹו ּוְפעּוּלָ ה ׂשְ ָלה לֹו ִהּנֵ ָחָזק ָיֹבא ּוְזרֹועֹו מֹוׁשְ ּבְ

)ס''א פעולה דההוא חמץ(  ַהִהיא ק'  ּדְ ּפַֹעל  א  ּדָ תֹו.  ּוְפעּוּלָ ַמאי 

ה  ר ַרְגֵליּה, ִויֵהא ִהּנֵ עּוָלה ְלָפָניו, ִאיהּו ַיְעּבַ ר ָלּה, ְוִאיִהי ּפְ ַיְתּבַ ּדְ

ם ְוגֹו'. ה ִהּנָ )ישעיה מא( ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ
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ֲעַדת  ָקֶנה  ת  ַחּיַ ַער  ּגְ סח(  )תהלים  ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ו.  ֵעׂשָ ּה  ּבָ ָאחּוז  ׁשֶ ה  ַהַחּיָ זֹו   - ַחּיַת  ַער  ּגְ ים.  ַעּמִ ֶעְגֵלי  ּבְ יִרים  ַאּבִ

א  ְרֹעה, ּבָ ת ּפַ ֶלְך ֶאת ּבַ לֹֹמה ַהּמֶ א ׁשְ ׂשָ ּנָ ּיֹום ׁשֶ ּבַ ָקֶנה - ָלַמְדנּו, ׁשֶ

ל רֹוִמי. ַמהּו  דֹול, ְוָעָליו ִנְבֵנית ִעיר ׁשֶ ם ַהּגָ ּיָ ְבִריֵאל, ָנַעץ ָקֶנה ּבַ ּגַ

ֲאִחיָזתֹו  ּבַ ָקָטן  ַצד  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָרָעה,  ה  ַהַחּיָ זֹו  ל  ׁשֶ ָכר  ַהזָּ ֶזה  ָקֶנה? 

ּום ֶזה ִהיא ׁשֹוֶלֶטת ַעל  דֹול, ּוִמּשׁ ם ַהּגָ ּיָ עּוץ ּבַ ּנָ ה. ְוֶזהּו ָקֶנה ׁשֶ ֻדּשָׁ ּקְ ּבַ

תּוב, )ישעיה יט( ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו. ָקֶנה,  ְלטֹון ֶזה ּכָ ָהעֹוָלם, ְוַעל ׁשִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ְלכּות. ְועֹוד ָקֶנה, ׁשֶ ְלטֹון ָוֹראׁש ְלָכל ַהּמַ ׁשִ

ָקֶנה ֶזה. ּבֹר אֹותֹו ּכְ ִלׁשְ

ְלטֹוִנים  ה ׁשִ ּמָ ה יֹוְצִאים ּכַ ּנָ ִמְצַרִים ִהיא ׁשֹוֶלֶטת, ּוִמּמֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַבר אֹוָתּה ַהּקָ ּשָׁ יָון ׁשֶ ל ָחֵמץ. ּכֵ סֹוד ׁשֶ ְלִמיֵניֶהם, ְוַהּכֹל ּבְ

ַבר  ׁשָ ָקָטן ֵמַהּכֹל  חּוט  ּבְ ה?  ּמֶ ּבַ ה.  ַמּצָ ּוַמְכִניס  הּוא, הֹוִציא ָחֵמץ 

ַבר ח'  ּשָׁ ׁשֶ א  ֶאּלָ ֵאּלּו אֹוִתּיֹות,  ה.  ַמּצָ ה  ְוַנֲעׂשָ ָחֵמץ,  ל  ׁשֶ אֹות ח' 

רֹו  ּבְ ּנֹוַח ְלׁשַ ת ָקֶנה, ׁשֶ ְקָרא ָחֵמץ. ְוַעל ֶזה ִנְקָרא ַחּיַ ּנִ ה זֹו, ׁשֶ ל ַחּיָ ׁשֶ

ַבר ח' ְוָעַבר  ֲעָרה ׁשָ מֹו ׂשַ חּוט ָקָטן ּכְ ר? ּבְ ּבָ ה ִנׁשְ ּמֶ מֹו ָקֶנה ֶזה. ּבַ ּכְ

ּה  ּבָ ַער  ּגָ ָקֶנה.  ת  ַחּיַ ַער  ּגְ תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ה.  ַמּצָ ְוָהָיה  ֵמֵאיָתָנּה, 

ה ה'. )ועובר ח' של  ל ָחֵמץ ְוַנֲעׂשָ ר ח' ׁשֶ ּבַ רּוְך הּוא, ְוִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

חמץ ונעשה(.

ּבֹר  ִיׁשְ מֹו ֶזה,  ּבֹר לֹו ְלאֹותֹו ָקֶנה ּכְ רּוְך הּוא ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ ְוָעִתיד ַהּקָ

ָחָזק ָיבֹוא  ה ה' ֱאלִֹקים ּבְ ה. )ישעיה מ( ִהּנֵ ֵאר ִהּנֵ ֶנה, ְוִיּשָׁ ֶרֶגל ק' ִמּקָ

תֹו? ֶזה  תֹו ְלָפָניו. ַמהּו ּוְפֻעּלָ ָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעּלָ ה ׂשְ ָלה לֹו ִהּנֵ ּוְזֹרעֹו ֹמׁשְ

ּבֹר אֹוָתּה, ְוִהיא  ׁשְ ּיִ ל אֹוָתּה ק' )פעלה של אותו חמץ( ׁשֶ ּפַֹעל ׁשֶ

ֱאַמר )שם מא(  ּנֶ ה, ׁשֶ ָפָניו, ְוהּוא ַיֲעִביר ַרְגלֹו ְוִיְהֶיה ִהּנֵ ּלְ ה ׁשֶ ֻעּלָ ּפְ

ם ְוגֹו'. ה ִהּנָ ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ
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תורה ה'

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלׁשֹון ַרֵבּ

ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ְוכּו': )תהלים צח( ַבּ

א  ֶאָלּ ִנְבָרא  לֹא  ָהעֹוָלם  ל  ָכּ לֹוַמר:  ָאָדם  ל  ָכּ ָצִריְך  י  ִכּ א 

ִביִלי,  ְשׁ ָהעֹוָלם ִנְבָרא ִבּ ֶשׁ ִביִלי )סנהדרין לז(. ִנְמָצא, ְכּ ְשׁ ִבּ

אֹות  ִתּקּון ָהעֹוָלם, ּוְלַמְלּ ָכל ֵעת ְבּ ָצִריְך ֲאִני ִלְראֹות ּוְלַעֵיּן ְבּ

ֵני  ְשׁ ה ֵהן ִבּ ִפָלּ ֲעבּוָרם. ְוִעְנַין ַהְתּ ל ַבּ ֵלּ ֶחְסרֹון ָהעֹוָלם, ּוְלִהְתַפּ

ְוֵאין  ה,  ִפָלּ ַהְתּ ֵסֶדר  ְכּ ִלין  ְלּ ִמְתַפּ ין  ִדּ ַזר  ְגּ ֹקֶדם  ַהְינּו  ִנים,  ָפּ

יׁש  ין ָצִריְך ְלַהְלִבּ ַזר ִדּ ה, ֲאָבל ְלַאַחר ְגּ ִפָלּ יׁש ַהְתּ ָצִריְך ְלַהְלִבּ

ֹמאל, ְולֹא  ְלָאִכים ָהעֹוְמִדים ִלְשׂ א ָיִבינּו ַהַמּ לֹּ ֵדי ֶשׁ ה, ְכּ ִפָלּ ַהְתּ

ִמין,  ְתָגּ ִפּ ִעיִרין  ְגֵזַרת  ִבּ ד(:  )דניאל  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ְיַקְטְרגּו, 

ֲאַזי  ין,  ֵאְלִתּ ְשׁ ין  יִשׁ ַקִדּ ֵמאַמר  ְבּ ֲאַזי:  ין,  ִדּ ַזר  ְגּ ְלַאַחר  ַהְינּו 

ַמֲאָמר: ֵאָלָתם ְבּ ים ְשׁ יִשׁ יִקים ַמְלִבּ ִדּ ַהַצּ

ין,  ַזר ִדּ ין ְלַאַחר ְגּ ין ֵבּ ַזר ִדּ ין ֹקֶדם ְגּ ב ֲאָבל ֵאיְך ַיְדִעיָנן ֵבּ

ין  ֵבּ ֵליַדע  ֲאַנְחנּו  ְיכֹוִלין  ים,  עֹוִשׂ ָאנּו  ֶשׁ ְצוֹות  ַהִמּ ַעל־ְיֵדי 

ְצוֹות  ַהִמּ ין  עֹוִשׂ ֶשׁ ְכּ ְוַדְוָקא  ין.  ִדּ ַזר  ְגּ ְלַאַחר  ין  ִדּ ַזר  ְגּ ֹקֶדם 

ַכר  ְשׂ ׁשּום  ְבּ רֹוֶצה  ֵאין  ֶשׁ ַעד  ְך,  ָכּ ל  ָכּ דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ִשׂ ְבּ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַיְּזִמין לֹו ַהָקּ א הּוא רֹוֶצה ֶשׁ א, ֶאָלּ עֹוָלם ַהָבּ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ַכר ִמְצָוה ֹזאת, ְכּ ְשׂ ִמְצָוה ַאֶחֶרת ִבּ

ֶנֱהֶנה  י הּוא  ִכּ ַכר ִמְצָוה – ִמְצָוה;  ְשׂ ִלְבָרָכה )אבות ד(: 

נּו  ה ַרֵבּ ין ְנבּוַאת מֶשׁ ֵבּ ַעְצָמּה. ְוֶזהּו ַהִחּלּוק ֶשׁ ְצָוה ְבּ ֵמַהִמּ

ה ֶאל  ר ֹמֶשׁ "י: ַוְיַּדֵבּ ֵפרּוׁש ַרִשׁ ָאר ְנִביִאים, ְכּ ְלֵבין ְנבּוַאת ְשׁ

"י:  ֵרׁש ַרִשׁ ר ִצָוּה ה'*(, ֵפּ ָבר ֲאֶשׁ ּטֹות ְוכּו' ֶזה ַהָדּ י ַהַמּ ָראֵשׁ

ה,  ֹכה ָאַמר ה', נֹוַסף ֲעֵליֶהם ֹמֶשׁ אּו ְבּ ִביִאים ִנְתַנְבּ ל ַהְנּ ָכּ

ֵאיָנּה  ְקַלְרָיא ֶשׁ ה הּוא ַאְסַפּ ִחיַנת ֹכּ י ְבּ ָבר. ִכּ ֶזה ַהָדּ א ְבּ ִהְתַנֵבּ ֶשׁ

ִאיָרה. ְוֵאּלּו  ְקַלְרָיא ַהְמּ ִחיַנת ַאְסַפּ ָבר הּוא ְבּ ְמִאיָרה, ְוֶזה ַהָדּ

ָאָדם  ֵיׁש  ַהּבֹוֵרא:  ֲעבֹוַדת  ַבּ ֵיׁש  ְנִביאּות  ִחינֹות  ְבּ י  ֵתּ ׁ ַהְשּ

ְצָוה  ֵאינֹו ֶנֱהֶנה ֵמַהִמּ א, ֶשׁ ַכר עֹוָלם ַהָבּ ְשׂ ְצָוה ִבּ ָהעֹוֶשה ַהִמּ

ָכָרּה, לֹא  ְשׂ א ִבּ ַעְצָמּה, ִאּלּו לֹא ָהיּו נֹוְתִנין לֹו עֹוָלם ַהָבּ ְבּ

ֵאיָנּה  ֶשׁ ְקַלְרָיא  ַאְסַפּ ה,  ֹכּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  אֹוָתּה,  ה  עֹוֶשׂ ָהָיה 

הּוא  ן  ֵכּ ֵמָרחֹוק,  ָבר  ָדּ ֵאיֶזה  רֹוֶאה  ֶשׁ ָאָדם  מֹו  ְכּ ְמִאיָרה, 

א ְלֵעת ָרחֹוק, ַהְינּו ַאַחר  ָכָרּה ַהָבּ ִביל ְשׂ ְשׁ ְצָוה ִבּ ה ַהִמּ עֹוֶשׂ

י  ָראֵשׁ י  ִכּ ָנִביא,  ם  ֵשׁ ְבּ ִנְקָרא  ָכר  ָשׂ ּלּום  ְוִשׁ ַהֶזּה.  עֹוָלם 

סּוק ַהֶזּה  ָפּ ם ַבּ א ֲאֻלּמֹוָתיו, ְוָשׁ ה ֹנֵשׂ ל: ָיֹבא ְבִרָנּ בֹות ֶשׁ ֵתּ

ְך ַהָזַּרע  א ֶמֶשׁ ָכר: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה נֹוֵשׂ ּלּום ָשׂ ִנְרַמז ַעל ִשׁ

א  ה ֹנֵשׂ א ָיֹבא ְבִרָנּ ָיָּתּה, ֹבּ ֲעִשׂ ְצַטֵער ַבּ ִמּ )תהלים קכו( – ֶשׁ

ְצוֹות.  ַהִמּ ַכר  ְשׂ ל  ְיַּקֵבּ ֶשׁ ְכּ ֶלָעִתיד,  ַמח  ִיְּשׂ ֶשׁ  – ֲאֻלּמֹוָתיו 

בֹות  י־ֵתּ א ֲאֻלּמֹוָתיו, ָראֵשׁ ה ֹנֵשׂ ִרָנּ ל ָיֹבא ְבּ בֹות ֶשׁ י ֵתּ ָראֵשׁ

רֹוֶצה  ֵאינֹו  ֶשׁ ָבר,  ַהָדּ ֶזה  ְבּ א  ְתַנֵבּ ִמּ ֶשׁ ָנִביא  ֲאָבל  ָנִביא: 

הּוא  ֶשׁ ַעְצָמּה,  ְבּ ְצָוה  ִמּ ַבּ רֹוֶצה  א  ֶאָלּ ְצוֹות,  ַהִמּ ַכר  ְשׂ ִבּ

ָכר,  ָשׂ ִמין  ָכל  ְבּ ָמֵאס  ְמּ ֶשׁ ַעד  ָיָּתּה,  ֲעִשׂ ַבּ ְך  ָכּ ל  ָכּ ַח  ֵמּ ְמַשׂ

ִחיַנת  ַעְצָמּה. ְוֶזה ְבּ ְצָוה ְבּ ַהִמּ ּלֹו ְבּ א ֶשׁ עֹוָלם ַהָבּ ִנְמָצא ֶשׁ

ְבִחיַנת  ִבּ ָבר,  ַהָדּ ֶזה  ְבִחיַנת  ִבּ ָכר,  ָשׂ ּלּום  ִשׁ ַהְינּו  ָנִביא, 

רֹוב  ִמָקּ ָבר  ָדּ ָהרֹוֶאה  ָאָדם  מֹו  ְכּ ִאיָרה,  ַהְמּ ְקַלְרָיא  ַאְסַפּ

ַעְצָמּה,  ְצָוה ְבּ מֹו ֵכן הּוא ֶנֱהֶנה ֵמַהִמּ ְרִאָיּה ָיָפה ּוָבָרה, ְכּ ִבּ

ה  עֹוֶשׂ ֶשׁ ַהֹזּאת,  ְדֵרָגה  ַמּ ַבּ הּוא  ֶשׁ ּוִמי  ֵעיָניו.  ֶנֶגד  ָכרֹו  ּוְשׂ

ַכר  ׁשּום ְשׂ ֵאין רֹוֶצה ְבּ ְך, ַעד ֶשׁ ל ָכּ דֹוָלה ָכּ ְמָחה ְגּ ִשׂ ְצָוה ְבּ ַהִמּ

ין  ַזר ִדּ ְגּ ין ֹקֶדם  ִביָלּה – הּוא ָיכֹול ֵליַדע ֵבּ ְשׁ א ִבּ עֹוָלם ַהָבּ

ֵלָמה, ְוֵהם ְמַחִיּין  ְצוֹות ֵהם קֹוָמה ְשׁ י ַהִמּ ין, ִכּ ַזר ִדּ ְלַאַחר ְגּ

ל ַהּקֹומֹות, ֵהן קֹוַמת ָאָדם, ֵהן קֹוַמת עֹוָלם, ֵהן קֹוַמת  ֶאת ָכּ

ְצוֹות,  ִלין ַהִחּיּות ֵמַהִמּ ָנה, ֶנֶפׁש – ֵהן ְמַקְבּ י עֹוָלם, ָשׁ ָנה, ִכּ ָשׁ

ּוְכִתיב  ֱאמּוָנה;  ֶבּ הּו  ַמֲעֵשׂ ְוָכל  לג(:  )תהלים  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

הּוא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ְוַהָקּ ֱאמּוָנה.  ִמְצֹוֶתיָך  ל  ָכּ )שם קיט(: 

רּוְך־ דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ה  ֲעֵשׂ ַמּ ּוְכֶשׁ ְצוֹות,  ַהִמּ ִעם  ׁשּוט  ָפּ ַאְחדּות 

ֶהם  ַח ָבּ ֵמּ רּוְך־הּוא ְמַשׂ דֹוׁש־ָבּ ִתּקּוָנן ּוְכִסְדָרן, ֲאַזי ַהָקּ הּוא ְכּ

יו,  ַמֲעָשׂ ַמח ה' ְבּ תּוב )שם קד(: ִיְשׂ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶהם, ְכּ ג ָבּ ּוִמְתַעֵנּ

ָיֶפה  הּוא  ִלי  ְוַהְכּ ִלי,  ְכּ ֵאיֶזה  ה  עֹוֶשׂ ֶשׁ ַעל־ְמָלאָכה,  ַבּ מֹו  ְכּ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ל ַהָקּ ְמָחה ֶשׁ ׂ ה; ְוַהִשּ ג ָבּ – ֲאַזי הּוא ִמְתַעֵנּ

ה  עֹוֶשׂ ֶשׁ ּוִמי  ַאְחדּותֹו,  ֵהם  י  ִכּ ְצוֹות,  ַהִמּ ְבּ ת  ֶשׁ ְמֻלֶבּ ִהיא 

ְכָנס  ִנּ ֶשׁ ְכּ ִנְמָצא  ַעְצָמּה,  ְבּ ְצָוה  ֵמַהִמּ ְמָחה  ִשׂ ְבּ ְצָוה  ַהִמּ

רּוְך־ דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ְמַחת  ִשׂ ְבּ ִנְכָנס  ְצָוה, הּוא  ִמּ ַבּ ֶשׁ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ְבּ



ַמח  ִחיַנת )שם קמט(: ִיְשׂ יו, ְוֶזה ְבּ ַמֲעָשׂ ַח ְבּ ַשֵמּ ְמּ הּוא, ֶשׁ

עֹוָלם,  ְבּ ְוִדין  ַצַער  ֵאיֶזה  ֵיּׁש  ֶשׁ ְכּ ִנְמָצא,  יו.  עֹוָשׂ ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ

רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ָבּ ְמַחת ַהָקּ ׂ אי ִנְגָרע ִמִשּ ַוַדּ ָנה, ֶנֶפׁש – ֲאַזי ְבּ ָשׁ

ָאְמרּו  תּוב )בראשית ו(: ַוִיְּתַעֵצּב ֶאל ִלּבֹו, ּוְכמֹו ֶשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ְוכּו'.  י  ֵמֹראִשׁ ָקַלִני  אֹוֶמֶרת,  ָמה  ִכיָנה  ְשׁ מו.(:  )סנהדרין 

ִעְנַין  ְלִפי  ֵליַדע  אי  ַוַדּ ְבּ ָיכֹול  ְמָחה  ׁ ַהִשּ תֹוְך  ְבּ ְכָנס  ִנּ ֶשׁ ְוֶזה 

ין.  ַזר ִדּ ין, ִאם הּוא ְלַאַחר ְגּ ַזר ִדּ ְמָחה, ִאם הּוא ֹקֶדם ְגּ ׂ ַהִשּ

י יֹוֵדַע  ין, ִכּ ם ָיכֹול ֵליַדע ַעל ֵאיֶזהּו ֵחֶלק ֵמַהּקֹוָמה ִנְגַזר ַהִדּ ַגּ

י  ְמָחה ָראֵשׁ ִשׂ ְצוֹות: ִאם ֵאין ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְבּ ְלִפי קֹוַמת ַהִמּ

ִנְגַזר  ין  ַהִדּ ֶשׁ ֹראׁש, ֵיַדע  ָבּ לּוִיים  ְצוֹות, ַהְינּו ִמְצוֹות ַהְתּ ַהִמּ

ְצוֹות.  ַהִמּ קֹוַמת  ָאר  ְשׁ ִבּ ְוֵכן  ֶנֶפׁש,  ָנה  ָשׁ עֹוָלם  י  ָראֵשׁ ַעל 

ועיין  )מכילתא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזהּו 

ְמַחת  ִשׂ ַהְינּו  ת,  ָבּ ַשׁ ְבּ ֵמֶאָחד  ָזְכֵרהּו  ת:  ָבּ ַשׁ ְבּ ביצה טז.( 

ת  ֶשׁ ֵשׁ יׁש ְבּ ת, ַיְרִגּ ָבּ ִחיַנת ַשׁ הּוא ְבּ א, ֶשׁ ְוַתֲענּוג עֹוָלם ַהָבּ

ֶהם ִנְבְראּו  ָבּ ְצוֹות, ֶשׁ ה ַהִמּ ִחיַנת ַמֲעֵשׂ ֵהן ְבּ ה, ֶשׁ ֲעֶשׂ ְיֵמי ַהַמּ

ָכרֹו –  ן ְשׂ יֹומֹו ִתֵתּ ָנה ֶנֶפׁש. ]ְוֶזהּו:[ )דברים כד( ְבּ עֹוָלם ָשׁ

ֶמׁש  ׁ ַעְצָמן, ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶשּ ְצוֹות ְבּ ָכרֹו ֵמַהִמּ ְיֵּהא ְשׂ ֶשׁ

ַאַחר  ִהיא  ֶשׁ א,  ַהָבּ ַכר עֹוָלם  ְשׂ ִבּ ְצוֹות  ַהִמּ ה  ַיֲעֶשׂ א  לֹּ ֶשׁ  –

ְמׁשֹו, ַאַחר מֹותֹו: יַאת ִשׁ ִבּ

ד(:  )תהלים  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ב,  ֵלּ ַבּ הּוא  ְמָחה  ׂ ַהִשּ ר  ְוִעַקּ ג 

ַעד  א  ֶאָלּ ֹמַח  ִלְשׂ ב  ַלֵלּ ר  ֶאְפָשׁ ְוִאי  י.  ְבִלִבּ ְמָחה  ִשׂ ה  ָנַתָתּ

ְוָאז  ֵלב,  רּות  ַיְשׁ לֹו  ְיֵּהא  ֶשׁ ִלּבֹו,  ְבּ ֶשׁ ַעְקמּוִמּיּות  ָיִּסיר  ֶשׁ

ְמָחה.  ֵרי ֵלב ִשׂ תּוב )שם צז(: ּוְלִיְשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ְמָחה, ְכּ ה ְלִשׂ ִיְזֶכּ

ָאְמרּו  מֹו ֶשׁ יִטין ַעל־ְיֵדי ְרָעִמים, ְכּ ב ַמְפִשׁ ֵלּ ַבּ ְוַעְקמּוִמּיּות ֶשׁ

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות נט.(: לֹא ִנְבְראּו ְרָעִמים 

ִחיַנת קֹול,  ב, ּוְרָעִמים הּוא ְבּ ֵלּ ַבּ ט ַעְקִמיִמּיּות ֶשׁ ׁ א ְלַפֵשּ ֶאָלּ

י  ִכּ ְרָעִמים.  ה  ַנֲעֶשׂ ּוִמֶזּה  תֹו,  ְתִפָלּ ִבּ ֹכַח  ְבּ מֹוִציא  ָאָדם  ֶשׁ

ָעֵבי  ְבּ ד ָקָלא ָנִפיק ְוַאָעָרא  ֹזַּהר )פינחס רלה:(: ַכּ ַבּ ִאיָתא 

ר  ע ָקָלא ִלְבִרָיָּתא, ְוָדא ִאינּון ְרָעִמים. ְוִעַקּ ַמּ ַתּ ִמְטָרא, ִאְשׁ

ְוַרַעם  כו(:  )איוב  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ בּורֹות,  ִמְגּ ֵהם  ָהְרָעִמים 

חֹו  ֹכּ ֶשׁ ְמָבְרִכין:  ָאנּו  ֶזה  ִביל  ּוִבְשׁ ִיְתּבֹוָנן;  ִמי  בּורֹוָתיו  ְגּ

ָאָדם  ַח ּוְגבּוָרה, ֶשׁ ִחיַנת ֹכּ בּורֹות ֵהם ְבּ ּוְגבּוָרתֹו ְוכּו'. ְוַהְגּ

ָעֵבי  ְבּ ּפֹוֵגַע  ַהֶזּה  ְוַהּקֹול  דֹול,  ָגּ ֹכַח  ְבּ ַהּקֹול  ֶאת  מֹוִציא 

ין,  ִטִפּ ין  ִטִפּ יֹוְרִדין  ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ֹמִחין,  ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ִמְטָרא, 

ֵאר ַמִים ַחִיּים ְונֹוְזִלים  ֹזַּהר )פינחס רלה:(: ְבּ תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ָעֵבי ִמְטָרא, ֲאַזי  ּפֹוֵגַע ְבּ ֹמָחא. ּוְכֶשׁ ִמן ְלָבנֹון, ִמן ִלּבּוָנא ְדּ

ִחיַנת ְרָעִמים. ְוֶזהּו )תהלים  ע ָקָלא ִלְבִרָיָּתא, ַהְינּו ְבּ ַמּ ַתּ ִאְשׁ

ד ַאָעָרא  ֹמָחא; ַכּ א ְדּ ְלָתּ ַגְלַגּ ל, ַהְינּו ְבּ ְלַגּ ַגּ עז(: קֹול ַרַעְמָך ַבּ

ָמע ִלְבִרָיָּתא.  ה ֵמַהּקֹול ְרָעִמים, ְוִנְשׁ ֹמָחא, ַנֲעֶשׂ א ְדּ ְלָתּ ַגְלַגּ ְבּ

י  ּבּור ַהּיֹוֵצא ִמִפּ ר ָחְכמֹות, ַהְינּו ַהִדּ י ְיַדֵבּ ְוֶזה )שם מט(: ִפּ

ְוָהגּות  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה:  ֹמָחא,  ְדּ א  ְלָתּ ַגְלַגּ ְבּ ָחְכָמה, ַהְינּו  ַבּ ּפֹוֵגַע 

ִנְתעֹוֵרר  ָהַרַעם,  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְתעֹוֵרר  ִנּ ֶשׁ ַהְינּו*(  ְוכּו',  י  ִלִבּ

ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזה  ָוָּנה**(.  ַהַכּ ְמעֹוֵרר  קֹול  ָאְמרּו:  ֶשׁ מֹו  ְכּ ב,  ַהֵלּ

ִיְרַאת  ּבֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ִמי  ו:(:  )ברכות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ה  ֵיּׁש ּבֹו ִיְרָאה, קֹולֹו ַנֲעֶשׂ י ִמי ֶשׁ ָמִעין, ִכּ ָבָריו ִנְשׁ ַמִים, ְדּ ָשׁ

ְוַרַעם  תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ִיְצָחק,  ְדּ ְטָרא  ִמִסּ ַרַעם  י  ִכּ ְרָעִמים, 

ע ָקָלא  ַמּ ַתּ ָמִעין, ַהְינּו ִמְשׁ ָבָריו ִנְשׁ בּורֹוָתיו, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ְדּ ְגּ

תּוב )חבקוק ג(:  ָכּ מֹו ֶשׁ ִמיָעה, ְכּ ְלָיא ְשׁ ן ַתּ ָמּ י ַתּ ִלְבִרָיָּתא, ִכּ

ּבֹוֵרי  רּוׁש )תהלים קג(: ִגּ ְמֲעָך ָיֵראִתי. ְוֶזה ֵפּ י ִשׁ ַמְעִתּ ה' ָשׁ

ֹזַּהר )לך לך  ַבּ ָברֹו; ִאיָתא  ְדּ קֹול  ְבּ ֹמַע  ִלְשׁ ָברֹו  ְדּ י  ֹכַח עֹוֵשׂ

בּורֹות  ַהְגּ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ֵעיָלא,  ִמְלּ ָקִלין  ַמע  ְלִמְשׁ ַזְכָין  צ.(: 

י  ב ׁשֹוֵמַע, ְוַהְינּו: ְוָהגּות ִלִבּ ה ְרָעִמים, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהֵלּ ַנֲעֶשׂ

ֵלב  ָך  ְלַעְבְדּ ְוָנַתָתּ  ג(:  )מלכים־א  תּוב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו  בּונֹות;  ְתּ

קֹול  ְבּ ֹמַע  ִלְשׁ ְוֶזהּו:  ִלְבִרָיָּתא,  ָמִעין  ִנְשׁ ָבָריו  ְדּ ְוַגם  ׁשֹוֵמַע, 

ל ַאִיל – ֵאילֹו  א ׁשֹוָפר ֶשׁ ֹוָפר, ָדּ ִחיַנת קֹול ַהּשׁ ָברֹו. ְוֶזה ְבּ ְדּ

פט(:  )תהלים  ְוֶזהּו  בּורֹוָתו.  ְגּ ְוַרַעם  ִחיַנת:  ְבּ ִיְצָחק,  ל  ֶשׁ

ַהּקֹול  ע  ִיְּפַגּ ֶשׁ ְיָקא,  ַדּ יֹוְדֵעי   – ְתרּוָעה  יֹוְדֵעי  ָהָעם  ֵרי  ַאְשׁ

ּוִמי  ְרָעִמים.  ְבִחיַנת  ִבּ ְוִיְהֶיה  ִמְטָרא,  ָעֵבי  ִחינֹות  ְבּ ַח,  ֹמּ ַבּ

אי לֹא ִיְדַאג  ַוַדּ ִקיַעת ׁשֹוָפר ֵמִאיׁש ָיֵרא ְוָחֵרד, ְבּ ֹוֵמַע ְתּ ּשׁ ֶשׁ

קֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם  תּוב: ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ָנה ֵמְרָעִמים, ְכּ ׁ ל ַהָשּ ָכּ

ֹוָפר  ַהּשׁ קֹול  ְבּ ֶשׁ  – הֹוַפְעָתּ  ֲעֵליֶהם  ׁשֹוָפר  ּוְבקֹול  ִנְגֵליָת, 

הֹוִפיַע ֲעֵליֶהם ִמּקֹולֹות ּוְבָרִקים:

ִחיצֹוִנּיֹות  ֵמָחְכמֹות  ִחין  ַהֹמּ ֶאת  ְלַפּנֹות  ָצִריְך  ֲאָבל  ד 

ָחְכָמתֹו  ֶאת  ַיְחִמיץ  א  לֹּ ֶשׁ ֵמָחֵמץ,  ָזרֹות.  בֹות  ֲחָשׁ ּוִמַמּ



ּיֹוִציא ֶאת ַהּקֹול  ֶשׁ ֵדי ְכּ ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּוְבַתֲאוֹות, ְכּ ְבּ

ֹמָחא  א ְדּ ְלָתּ ְלַגּ ַגּ ֶשׁ ּנּו ַרַעם; ֲאָבל ְכּ ֹמחֹו, ִיְתַעֵבד ִמֶמּ ע ְבּ ְוִיְפַגּ

ם;  תּוב )ויקרא יא(: ְוִנְטֵמֶתם ָבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֻטְמָאה, ְכּ ָאטּום ְבּ

ּנּו ּתֹוְצאֹות  ֶמּ ִמּ ֹמר ִיְרָאתֹו, ֶשׁ ם ִיְשׁ ָמע. ַגּ ֲאַזי ֵאין קֹולֹו ִנְשׁ

א ִיְהֶיה לֹו ִיְרָאה  לֹּ בּוֹרָתו; ֶשׁ תּוב: ְוַרַעם ְגּ ָכּ מֹו ֶשׁ ַהּקֹול, ְכּ

ִיְרָאה;  ֵאין  ָחְכָמה  ֵאין  ְוֶזה )אבות פ"ג(: ִאם  ִחיצֹוִניּות, 

ובסנהדרין  נו:  )שבת  ְוֶזהּו  ָחְכָמה.  ֵאין  ִיְרָאה  ֵאין  ִאם 

לּות  ְלְשׁ ַתּ רּוׁש, ֵמִהְשׁ ָיּם. ֵפּ ְבִריֵאל ְוָנַעץ ָקֶנה ַבּ כא:(: ָיַרד ַגּ

ַים ַהָחְכָמה.  בּורֹות, ַהְינּו ִיְרָאה ִחיצֹוִניּות, ָנַעץ ָקֶנה ְבּ ַהְגּ

ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ֶנה,  ֵמַהָקּ ַהּיֹוֵצא  קֹול  ִחיַנת  ְבּ א  ָדּ ָקֶנה 

ַדֲהָבא  א ְדּ ִחיַנת סּוְסִפיָתּ ִהיא ְבּ בּורֹות, ֶשׁ לּות ַהְגּ ְלְשׁ ַתּ ִהְשׁ

ֶכל,  ׂ ַהֵשּ ֲאִטיַמת  ַבּ ַהּקֹול ָנעּוץ  ָאר  ִנְשׁ ִיְרָאה ִחיצֹוִניּות,   –

א ַיְחִמיץ,  לֹּ ֹמר ֹמחֹו ֶשׁ ר – ִלְשׁ ע ִלְבִרָיָּתא. ְוִעָקּ ַמּ ַתּ ְולֹא ִיְשׁ

ֹזַּהר )פינחס  ְדִאיָתא ַבּ ַער ַחַיּת ָקֶנה, ִכּ ְוֶזהּו )תהלים סח(: ְגּ

ה  ְוַתֲעֶשׂ ֵה"א,  ה  ָנּ ִמֶמּ ה  ְוַתֲעֶשׂ ר  ֵבּ ַשׁ ְתּ ֵחי"ת  ָקֵנה  רנב(: 

ְחִמיץ ָחְכָמְתָך. ְוֶזהּו  א ַתּ לֹּ ה, ַהְינּו ֶשׁ ֵמאֹוִתּיֹות ָחֵמץ ַמָצּ

יַקָיא  ַצִדּ ה ְלׁשֹון ְמִריָבה, ְדּ י ַמָצּ ַער, ְלׁשֹון ְמִריָבה, ִכּ ְלׁשֹון ְגּ

ָנא  ְכּ ָלא ִיְתְקֵרבּו ְלִמְשׁ ִסְטִרין ָאֳחָרִנין, ְדּ ין ַמּצּוָתא ְבּ ָעְבִדּ

ּבֹו  ֵנס  ִיָכּ א  לֹּ ֶשׁ ָחְכָמְתָך  ֶאת  ֹמר  ְשׁ ִתּ ֶשׁ ְכּ ַהְינּו  ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ

ֵהם  ִהְרהּוִרים ָרִעים, ֶשׁ ַהְרֵהר ְבּ א ְתּ לֹּ ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ֶשׁ

יָנה  ֶנֶגד ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִבּ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ְכּ ִחיַנת ָקֶנה ְדּ ְבּ

ִהיא ִסְטָרא  ִחיַנת ָחֵמץ, ֶשׁ ֵצל ִמְבּ ָנּ ה – ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִתּ ׁ ְקֻדָשּ ִדּ

ן ִסְטָרא ְדמֹוָתא. ְוַתֲאִמין,  ָמּ ְדִאיָתא: ַמְחֶמֶצת, ַתּ מֹוָתא, ִכּ ְדּ

ֵלִמים, ֵאין  ׁ יִקים ַהְשּ ִדּ ין ַהַצּ ֵיּׁש ֵבּ ל ַמּצּוָתא ּוְמִריָבה ֶשׁ י ָכּ ִכּ

רּוׁש )משלי  ְיָּגְרׁשּו ִסְטִרין ָאֳחָרִנין, ְוֶזה ֵפּ ֵדי ֶשׁ א ְכּ ֶזה ֶאָלּ

ִלין – ְלׁשֹון  ֶקֶרב ֲחָכִמים ָתּ ַמַעת ּתֹוַכַחת ַחִיּים ְבּ טו(: ֹאֶזן ֹשׁ

יִקים,  ִדּ ין ַהַצּ ֵבּ ה ׁשֹוֵמַע ְמִריבֹות ֶשׁ ַאָתּ ֶשׁ לּוָנה ּוְמִריָבה; ְכּ ְתּ

י  ִטֵפּ ְבּ ַגְמָתּ  ָפּ ֶשׁ ַעל  ּתֹוָכָחה,  ִמיִעין אֹוְתָך  ַמְשׁ ֶזּה  ֶשׁ ַדע,  ֵתּ

ֶאיָה לֹא ְיׁשּובּון,  ל ָבּ ַעל ֶזה ֶנֱאַמר )משלי ב(: ָכּ ֹמֲחָך, ֶשׁ

מֹוָתא,  ִסְטָרא ְדּ בּוק ְבּ ה ָדּ ַאָתּ יגּו ָאְרחֹות ַחִיּים; ֶשׁ ְולֹא ַיִשׂ

ַעץ ָקֶנה,  ָנּ ְבִריֵאל ְוכּו', ְוֵתַדע ֶשׁ ִחיַנת ָיַרד ַגּ ִחיַנת ָחֵמץ, ְבּ ְבּ

אי ִאם  ַים ָחְכָמְתָך, ּוְבַוַדּ ַהְינּו ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְנעּוִצים ְבּ

ין  ֵבּ ֶשׁ ְמִריבֹות  ְלָך  ָמע  ִנְשׁ ָהָיה  לֹא  ֹמֲחָך,  ם  ִנְפָגּ ָהָיה  לֹא 

ׁשּוב  ָתּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ִביְלָך,  ְשׁ ִבּ א  ֶאָלּ ִריָבה  ַהְמּ ְוֵאין  יִקים,  ִדּ ַהַצּ

ה, ֵמֵחית ְלֵה"א, ְוָתׁשּוב ִמִיְּרָאה  ֶות ְלַחִיּים, ֵמָחֵמץ ְלַמָצּ ִמָמּ

ְלקֹול  טֹוָבה,  ְלִיְרָאה  גּוָמה  ְפּ ֵמָחְכָמה  גּום,  ָפּ ִמּקֹול  ָרָעה, 

ִחיַנת ָחֵמץ,  ֹמר ֶאת ֹמֲחָך ִמְבּ ְשׁ ִתּ טֹוב, ְלָחְכָמה טֹוָבה. ּוְכֶשׁ

ְוִיְתַעֵבד  ָך,  ְלְתּ ַגְלַגּ ְבּ קֹוְלָך  ע  ִיְפַגּ ֲאַזי  ָאטּום,  ִיְהֶיה  א  לֹּ ֶשׁ

ְמָחה,  ה ְלִשׂ ְזֶכּ ִתּ ָך, ְוָאז  ִלְבּ ְבּ ט ַעְקִמיִמּיּות ֶשׁ ׁ ֵשּ ְוִיְתַפּ ַרַעם, 

רּוׁש )תהלים פא(:  ְמָחה, ְוֶזה ֵפּ ֵרי ֵלב ִשׂ תּוב: ּוְלִיְשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ֵסֶתר ַרַעם, ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה, ֵמי ְמִריָבה  ֶאֶעְנָך ְבּ

ה ְרָעִמים: ִחיַנת ֹמִחין, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעֶשׂ ה, ְבּ ִחיַנת ַמָצּ ֶזה ְבּ

ָמאָלא  ְשׂ ֲחָסִדים,  ַבּ בּורֹות  ַהְגּ ף  ֵתּ ְלַשׁ ִריְך  ָצּ ֶשׁ ְוֵתַדע,  ה 

י  ע ְיִמינֹו. ִכּ ְגבּורֹות ֵיַשׁ תּוב )תהלים כ(: ִבּ ָכּ מֹו ֶשׁ יִמיָנא, ְכּ ִבּ

ב  תּוב )שם קי(: ֵשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ּלּות ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים, ְכּ ר ִהְתַגּ ִעַקּ

ִיְּתַעֵבד  ֵדי ֶשׁ ף ָהַאֲהָבה ִעם ַהִיְּרָאה, ְכּ ֵתּ ִליִמיִני. ְוֵכן ָצִריְך ְלַשׁ

א )תיקון  ַכְסָפּ יִמיָנא, ֹמָחא ִחְוָרא ְכּ ְטָרא ִדּ ְרָעִמים, ְוֶזה: ִמִסּ

ֶקר  א ֹבּ ֶקר, ָדּ ב ַהָיּם, ַהְינּו ָים ַהָחְכָמה, ִלְפנֹות ֹבּ ע(. ְוֶזה: ַוָיָּשׁ

ִחיַנת: ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי )ישעיהו מא(; ְלֵאיָתנֹו  ַאְבָרָהם, ְבּ ְדּ

ל. ְוֶזהּו )שה"ש  ְלַגּ ַגּ ִחיַנת: קֹול ַרַעְמָך ַבּ בּורֹות, ַהְינּו ְבּ א ְגּ ָדּ

ר  ִעַקּ י  ִכּ ָהַאֲהָבה,  ֶאת  ְלַכּבֹות  יּוְכלּו  לֹא  ים  ַרִבּ ַמִים  ח(: 

ב ִליִמיִני ְוכּו'.  תּוב: ֵשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ רּות ַעל ְיֵדי ָהַאֲהָבה, ְכּ ְבּ ִהְתַגּ

בֹוד  א ֶחֶסד; ָכּ בֹוד. ֵאל ָדּ רּוׁש )תהלים כט(: ֵאל ַהָכּ ְוֶזהּו ֵפּ

ִיְנָחלּו;  ֲחָכִמים  בֹוד  ָכּ ג(:  )משלי  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָחְכָמה,  א  ָדּ

ִחיַנת ְרָעִמים  בּורֹות ְבּ ִחיַנת ְרָעִמים, ַהְינּו ַהְגּ א ְבּ ִהְרִעים ָדּ

ְבִחיַנת  בֹוד, ִבּ ָכּ עּו ַבּ ִיְּפְגּ ֵדי ֶשׁ ֶהם ַאֲהָבה, ְכּ ף ִעָמּ ֵתּ ָצִריְך ְלַשׁ

מֹו  ר ַעל אֹוְיֶביָך, ְכּ ֵבּ ִיְּתֲעֵבד ֵמֶהם ְרָעִמים ְוִתְתַגּ ָחְכָמה, ֶשׁ

ב ִליִמיִני ְוכּו': תּוב: ֵשׁ ָכּ ֶשׁ

ֲהָוה  א  ֲחָדּ ִזיְמָנא  ָחָנא:  ר  ַבּ ר  ַבּ ה  ַרָבּ ָאַמר  רּוׁש:  ֵפּ ְוֶזה 

יָצא  ְלִשׁ יָצא  ִשׁ ין  ֵבּ א  ְסִפיְנָתּ ִאי  ְוַסָגּ א,  ְסִפיְנָתּ ִבּ ַאְזִליָנן 

ְוָאָנן  ְזִקיפּו  ִבּ ִאיהּו  ֵלילּוָתא,  ּוְתָלָתא  יֹוָמא  ָלָתא  ְתּ ַכְוָרא  ְדּ

ָאָתא  י  ִכּ טּוָבא,  א  ְסִפיְנָתּ י  ַמְסֵגּ ָלא  יָמא  ֵתּ ְוִכי  ּפּוֵלי.  ִשׁ ְבּ

ְרֵסי,  ין ַפּ ִתּ י ִשׁ ַמָיא ַמְסֵגּ ֵמיַחם ֻקְמקּוָמא ְדּ יִמי ָאַמר: ְכּ ַרב ִדּ

י: ַההּוא  יָרא ְוָקְדָמה ֵלּה ִאיִהי. ְוָאַמר ַרב ַאִשׁ א ִגּ ְרָשׁ ִדי ַפּ ְוָשׁ



יָצא: ֵרי ִשׁ ִאית ֵלּה ְתּ ַיָמא ֲהָוא, ְדּ ָנא ְדּ יְלְדּ ִגּ

מֹו  ְכּ ִיְרָאה,  בּוָרה  ְגּ ִחיַנת  ְבּ א  ָדּ יבּות,  ֲחִשׁ ְלׁשֹון  א  ְסִפיְנָתּ

ר  ִעַקּ ִהיא  ֶשׁ ִהיא אֹוָצרֹו;  ִיְרַאת ה'  תּוב )ישעיהו לג(:  ָכּ ֶשׁ

טז(  )במדבר  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָצָרה,  ְלׁשֹון  יָצא  ִשׁ יבּות.  ַהֲחִשׁ

ָלָתא יֹוָמא  ֵצי ַיְתהֹון. ְתּ ָרַגע, ְוַתְרּגּומֹו ַוֲאַשׁ ה ֹאָתם ְכּ ַוֲאַכֶלּ

לֹות  לֹות ּוְמֻקָבּ ָכּ ֶהם ֻמְשׂ ֵיּׁש ָבּ ִחיַנת ִמְצוֹות, ֶשׁ א ְבּ ְוֵלילּוָתא ָדּ

ָוָלְיָלה.  יֹוָמם  ּבֹו  ְוָהִגיָת  א(:  )יהושע  ֶהם  ָבּ ּוְכִתיב  ְוֻחּקֹות, 

יו,  ַמֲעָשׂ ַמח ה' ְבּ ִחיַנת: ִיְשׂ ּפּוֵלי ֶזה ְבּ ִשׁ ְזִקיפּו ְוֲאַנן ְבּ ִאיהּו ִבּ

א ֹמָחא,  ֵמיַחם ֻקְמקּוָמא ְדַמָיא ָדּ ְכּ יו.  עֹוָשׂ ָרֵאל ְבּ ִיְשׂ ַמח  ִיְשׂ

ין  ִתּ ִשׁ א  ַמְסֵגּ ְלָבנֹון.  ִמן  ְונֹוְזִלים  ד(:  )שה"ש  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

בּורֹוָתיו.  ּבֹוִרים, ְוַרַעם ְגּ ים ִגּ ׁ ִשּ בּורֹות, ִשׁ ִחיַנת ְגּ א ְבּ ְרֵסי ָדּ ַפּ

הּוא  ֶשׁ ֶחֶסד,  ִחיַנת  ְבּ א  ָדּ א  ְרָשׁ ַפּ יָרא  ִגּ א  ְרָשׁ ַפּ ִדי  ָשׁ ְוִכי 

ֻצְמָצִמין הּוא ְמָפֵרׁש  ָבִרים ַהְמּ ֲעלּומֹות, ְדּ מֹוִציא ָלאֹור ַתּ

א  ָדּ ם,  ּוְתֻהֵמּ ָך  ִחֶצּ ַלח  ְשׁ א )תהלים קמד(:  ָדּ יָרא  ִגּ אֹוָתם. 

ִחיַנת  ְבּ א  ָדּ ִאיִהי  ֵליּה  ָקְדָמה  ְוכּו'.  ִליִמיִני  ב  ֵשׁ ִחיַנת:  ְבּ

תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ קֹוֶדֶמת,  ִהיא  ַהִיְּרָאה  ֶשׁ ֹקֶדם,  ִהיא  ֶשׁ ִיְרָאה 

ר,  ר ָחָנה ִסֵפּ ר ַבּ ה ַבּ ַרָבּ ית ָחְכָמה ְוכּו'. ֶשׁ )שם קיא(: ֵראִשׁ

ַח ַהִיְּרָאה, ַעד  ֶדל ֹכּ ת ַהִיְּרָאה, ְוָרָאה ֹגּ ִמַדּ ְך ְבּ ל ָכּ ָהַלְך ָכּ ֶשׁ

ין, ְוֶזהּו:  ַזר ִדּ ין ְלַאַחר ְגּ ַזר ִדּ ין ֹקֶדם ְגּ ָיּכֹול ְלָהִבין ַעל ָיָדּה ֵבּ ֶשׁ

יָצא ְוכּו'. ְוָהָדר ְמָפֵרׁש ֵאיְך ָיכֹול ְלָהִבין, ַהְינּו ַעל־ְיֵדי  ין ִשׁ ֵבּ

ָלָתא יֹוָמא ְוכּו', ָיכֹול ְלָהִבין. ְוַדְוָקא  ִחיַנת ְתּ ֵהם ְבּ ְצוֹות, ֶשׁ ַהִמּ

ָיכֹול  ְצוֹות  ַהִמּ ְמַחת  ִשׂ ְוַעל־ְיֵדי  ְמָחה,  ִשׂ ְבּ אֹוָתן  ין  עֹוִשׂ ֶשׁ ְכּ

ְמָחה  ׂ ְוַהִשּ יו,  ַמֲעָשׂ ְבּ ַח  ֵמּ ְמַשׂ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ י  ִכּ ְלָהִבין, 

ן  ם ֵכּ ה ַגּ ִחין ְלַמָטּ ְמּ "ל, ַוֲאַנְחנּו ְמַשׂ ַנּ ִמְצוֹות ַכּ ת ְבּ ֶשׁ ִהיא ְמֻלֶבּ

יו,  עֹוָשׂ ָרֵאל ְבּ ַמח ִיְשׂ תּוב: ִיְשׂ ָכּ מֹו ֶשׁ רּוְך־הּוא, ְכּ דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ְבּ

"ל.  ַנּ ַכּ א  ַהָבּ עֹוָלם  ַכר  ְשׂ ֲאִפּלּו  ָכר,  ָשׂ ׁשּום  ְבּ ְרצֹוֵננּו  ְוֵאין 

ְמָחֵתנּו,  ן ִשׂ ְמָחתֹו ֵכּ ּפּוֵלי, ְלִפי ִשׂ ִשׁ ְזִקיפּו ְוֲאַנן ְבּ ְוֶזה: ִאיהּו ִבּ

יג  ׂ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלין ְלָהִבין. ְוָהָדר ְמָפֵרׁש ֵאיְך ְלַהִשּ

ַרב  ָאָתא  י  ִכּ ְוֶזהּו:  ַרַעם.  ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי  ְמָחה,  ִשׂ ִחיַנת  ְבּ

ִחיַנת:  ְבּ ַהְינּו  ְוכּו',  ַמָיא  ְדּ ֻקְמקּוָמא  ֵמיַחם  ְכּ ָאַמר:  יִמי  ִדּ

ַהּפֹוְגִעין  בּורֹות,  ְגּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ין  יִתּ ִשׁ ל.  ְלַגּ ַגּ ַבּ ַרַעְמָך  קֹול 

ֶזה  ָקָלא,  ַמע  ַתּ ְוִאְשׁ ְרָעִמים.  ּנּו  ִמֶמּ ה  ְוַנֲעֶשׂ א,  ְלָתּ ַגְלַגּ ְבּ

ִחיַנת: לֹא ִנְבְראּו ְרָעִמים  ָוָּנה, ְבּ ִחיַנת: ַהּקֹול ְמעֹוֵרר ַהַכּ ְבּ

א  ֶאָלּ ֵאינֹו  בּורֹות  ַהְגּ רּות  ְבּ ִהְתַגּ ר  ִעַקּ ֶשׁ ָאַמר,  ְוָהָדר  ְוכּו'. 

"ל,  ַנּ ַכּ יִמיָנא  ִבּ ֹמאָלא  ְשׂ ְלַאְכָלָלא  ְוָצִריְך  ֲחָסִדים,  ַעל־ְיֵדי 

ַעל ֲאֵבָדה  י ַבּ ָמא ֶאת ַהִיְּרָאה, ִכּ י־ֵכן ָצִריְך ְלַאְקָדּ ְוַאף־ַעל־ִפּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ֶשׁ ַמֲחִזיר ַעל ֲאֵבָדתֹו. )ְכּ

ל ְלָאָדם,  ה. ָמָשׁ ׁ ל ִאיׁש ַלֲחֹזר ַאַחר ִאָשּ ְרּכֹו ֶשׁ ין ב: ַדּ ִקּדּוִשׁ

ִחיַנת  ְבּ הּוא  ַאֲהָבה  י  ִכּ רּוׁש,  ֵפּ ְוכּו'.  ֲאֵבָדה  לֹו  ָאְבָדה  ֶשׁ

ָצִריְך  ן  ְוַעל־ֵכּ ָיּדּוַע,  ַכּ ה,  ׁ ִאָשּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ְוִיְרָאה  ִאיׁש, 

יָלא,  בֹוא ֵאָליו ָהַאֲהָבה ִמֵמּ י ָאז ָתּ ים ֶאת ַהִיְּרָאה, ִכּ ְלַהְקִדּ

ַעל  י ַבּ ִמיד, ִכּ י ָהַאֲהָבה הֹוֶלֶכת ּוְמַחֶזֶּרת ַאַחר ַהִיְּרָאה ָתּ ִכּ

יו  ִמִפּ י  ַמְעִתּ ָשׁ ְך  ָכּ "ל;  ַנּ ַכּ ֲאֵבָדתֹו  ַאַחר  ַמֲחִזיר  ֲאֵבָדה 

יָרא ְוכּו'. א ִגּ ְרָשׁ ָדא ָפּ ִחיַנת: ְוִכי ָשׁ ֵפרּוׁש(. ְוֶזהּו ְבּ דֹוׁש ְבּ ַהָקּ

ִחיַנת  יְלְדָנא הּוא ְבּ ָנא ְדָיָּמא ְוכּו'. ִגּ ְלָדּ י: ַהאי ִגּ ְוָאַמר ַרב ַאִשׁ

בֹות:  י־ֵתּ י הּוא ָראֵשׁ בּורֹות, ִכּ ִחיַנת ְגּ הּוא ְבּ ם אגל"א, ֶשׁ ֵשׁ

ָנא הּוא אֹוִתּיֹות  ְלְדּ י ִגּ ּמּוָבא, ִכּ ּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַכּ ה ִגּ ַאָתּ

"ל. ַנּ ם אגל"א ַכּ ֵלמּות, ַהְינּו ֵשׁ ְשׁ ם אֹדנ"י ִבּ אג"ל ְוֵשׁ

ִחיַנת  ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ְוכּו', ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ְבּ רּוׁש: ַבּ ְוֶזה ֵפּ

ִחיַנת  ה ְבּ "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה: ִיְרַעם ַהָיּם ְוכּו', ַנֲעֶשׂ ַנּ ָנִפיק, ַכּ קֹול ְדּ

א  ֵבי ָבּה – ָדּ ֵבל ְוֹיְשׁ ל. ֵתּ ְלַגּ ַגּ ִחיַנת: קֹול ַרַעְמָך ַבּ ְרָעִמים, ְבּ

ָאְמרּו: לֹא ִנְבְראּו ְרָעִמים  מֹו ֶשׁ יֵלּה, ְכּ א ְוָעְרִקין ִדּ ִחיַנת ִלָבּ ְבּ

מֹו  יָמה, ְכּ יו ְלׁשֹון ְרִשׁ י"ו ֵלב: ָתּ ֵבל – אֹוִתּיֹות ָתּ י ֵתּ ְוכּו': ִכּ

ב,  ֵלּ ַבּ ַהּקֹול  ם  ְרַשׁ ִנּ ֶשׁ  – ו  ָתּ ְוִהְתִויָת  ט(:  )יחזקאל  תּוב  ָכּ ֶשׁ

ָאְמרּו: לֹא ִנְבְראּו ְרָעִמים ְוכּו'; ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה: ְנָהרֹות  מֹו ֶשׁ ְכּ

ְמָחה.  ִשׂ ֵלב  ֵרי  ּוְלִיְשׁ "ל,  ַנּ ַכּ ְמָחה  ִשׂ ִחיַנת  ְבּ  – ָכף  ִיְמֲחאּו 

ה,  ִפָלּ ְתּ ְלׁשֹון  ה  ִרָנּ נּו.  ְיַרֵנּ ָהִרים  ַיַחד  ְמָחה:  ׂ ַהִשּ ְיֵדי  ְוַעל 

ְוכּו'; ָהִרים  ה  ָהִרָנּ ֹמַע ֶאל  ִלְשׁ תּוב )מלכים־א ח(:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ל  ֵלּ ב ְיכֹוִלין ְלִהְתַפּ ְמַחת ַהֵלּ יִקים, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ִשׂ ִחיַנת ַצִדּ ְבּ

ין, ְוֶזה  י ִנְגַזר ַהִדּ ָיִּבינּו ִכּ ֶשׁ ַמֲאָמר, ְכּ ָתן ְבּ ִפָלּ יׁש ֶאת ְתּ ּוְלַהְלִבּ

ִסּפּוִרים ַיַחד: ָתם ְבּ ִפָלּ ים ְתּ יִשׁ ְלִבּ ַמּ רּוׁש ַיַחד – ֶשׁ ֵפּ



יִרים  ת ָקֶנה ֲעַדת ַאּבִ ַחּיַ ַער  ַתח ְוָאַמר, )תהלים סח( ּגְ ּפָ ְמעֹון  י ׁשִ ִרּבִ
ֵניָנן,  ּתָ ָקֶנה:  ו.  ֵעׂשָ ּה  ּבָ ִאְתֲאָחד  ּדְ ה  ַחּיָ א  ּדָ ת,  ַחּיַ ַער  ּגְ ים.  ַעּמִ ֶעְגֵלי  ּבְ
ָקֶנה  ָנַעץ  ְבִריֵאל,  ּגַ א  ּבָ ְרֹעה,  ּפַ ת  ּבַ א  ַמְלּכָ לֹֹמה  ׁשְ ָנַסב  ּדְ ְביֹוָמא  ּדִ
ַהאי  כּוָרא ּדְ א ּדְ רֹוִמי. ַמאי ָקֶנה. ּדָ א ּדְ ֵני ַקְרּתָ א, ְוָעֵליּה ִאְתּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ּבְ
ַאֲחדּוָתא  ּבְ ְזֵעיָרא  ִסְטָרא  ֵליּה  ִאית  ּדְ א,  יׁשָ ע''א( ּבִ רנ''ב  ה )דף  ַחּיָ
ְלָטא  ְך ִאיִהי ׁשַ א. ּוְבִגין ּכָ א ַרּבָ ַיּמָ ָנִעיץ ּבְ ה. ְוָדא ִאיהּו ָקֶנה, ּדְ ָ ְקדּוּשׁ ּדִ
ִתיב, )ישעיה יט( ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו. ָקֶנה,  א ּכְ ַעל ָעְלָמא, ְוַעל ׁשּוְלָטנּו ּדָ
ִריְך הּוא  א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ּדְ ָוון. ּתּו ָקֶנה,  ׁשּוְלָטנּוָתא ְוֹראׁש ְלָכל ַמְלּכְ
א.- רבי שמעון פתח ואמר, גער חית קנה עדת  ָקֶנה ּדָ ְבָרא ֵליּה ּכְ ְלּתַ
אבירים בעגלי עמים. גער חית, זו חיה שאחוז בה עשו, כי החכמה 
איש  יעקב  והנה  חכמתו.  בחינת  לפי  אחד  כל  בעליה,  את  תחיה 
ויושב באהל חכמת התורה, כי אדרבא אם יש  תם ושלם ביראה 
חכמה יש יראה ואם יש יראה יש חכמה, לכן היתה לו חיות אמתית 
ונצחית מן החכמה והיראה הפנימיות שלו. ולעומתו עשו היה אחוז 
בחיות החכמה החיצונית לצוד ציד הפוגם בטיפי מוחו וכו’ והיה 
אחוז בתאוות הנזיד, וביזה הבכורה שהיא פנימיות החכמה )כמובא 
חיצונית, שהוא  יראה  היה בבחינת  וממילא  עיין שם(  א’  בתורה 
בחינת הקנה כמובא לקמן על פי דברי רבינו, כי אם אין חכמה אין 
יראה ואם אין יראה אין חכמה דהיינו, אם אין חכמה פנימית, על 
ידי ששומר עצמו ממחשבות חיצוניות ותאוות, אין יראה פנימית, 
כי גם אם יפגע קול היראה במוח הרי הוא אטום בחכמות חיצוניות 
ותאוות. ואם אין יראה פנימית שממנה תוצאות הקול אזי על אף 
שהמוח לא אטום, לא יפגע הקול במוח, כי לא יצא קול הראוי הבא 
מגבורות היראה. ומאחר ולא יפגע הקול במוח לא יוריד המח את 
החכמה מן הלבנון לישר הלב, אשר שם היראה המסורה, הגדלה 
מן החכמה וחוזר חלילה והבן היטב. קנה, למדנו מה הוא. שביום 
שנשא שלמה המלך את בת פרעה, אזי אל אף שהיה החכם באדם 
בהשגת ים החכמה ופנימיותה, הנה מאחר ונשא בת פרעה, שהיא 
מצד החכמות חיצוניות )עיין תורה לה(, אזי אם אין חכמה פנימית 
אין יראה פנימית ונעשה הגבורות החיצוניות, לכן בא וירד לעולם 
וחיצוני,  תחתון  למקום  ופנימי  עליון  ממקום  בהשתלשלות  הזה 
גבריאל שהוא שורש הגבורות, ונעץ קנה בים הגדול של החכמה, 
כי אם אין יראה אין חכמה, כי על ידי השתלשלות הגבורות, שהוא 
בחינת ירד גבריאל, שהוא בחינת יראה חיצונה, נשאר זה הקנה 
נעוץ באטימת השכל של שלמה שהוא  קול,  אשר ממנו תוצאות 
בחינת אין חכמה, ולא נשמע ללבו ולא נשמע לבריות ולא מתיישר 
ליבו ביראה אלא נעשה חסר ממנה. ועל זה הקנה של חוסר יראה 
עליו נבנתה העיר רומי, אשר בה עסקו בחכמות חיצוניות ותאוות 
רעות אשר התפשטו בכל העולם שעל ידי זה שלטו בכל העולם. 
שכל זאת הוא בחינת עשו האוחז בחיה ובחכמה הרעה כנ”ל. מה 
המקבלים  אחרא  דסטרא  החסדים  והשפעת  הזכר  זה  קנה?  הוא 
כוח מהיראה החיצונה, כי בצד הקדושה הקול המעורר הכוונה בא 
מיראה פנימית כנ"ל המולידה חסדים בחינת אהבה פנימית וקדושה 
לקב"ה לצדיקים ולמצוות, כי צריך להקדים היראה לאהבה וצריכים 
להתגלות החסדים המוציאים לאור תעלומות החכמה, בחינת א-ל 
ואהבה  החסדים  ומאירים  שיוצאים  כידוע,  דחכמתא  נהירו  )חסד( 
בבחינת השפעת הזכר, במידה וצמצום על ידי היראה. אך לעומת 
הקדושה, היראה החיצונית הבאה מהחכמה החיצונית שהיא חיה 
רעה. אזי הזכר, בחינת חסדים, של זו החיה רעה תוליד השפעות 
החסדים  התגלות  שהוא  הזכר  שזה  והתאוות.  החיצונית  האהבה 
של החכמה החיצונה יש לו צד קטן באחיזתו בקדושה, כי החכמה 
ים  בחינת  החכמה  מפנימיות  יונקת  פרעה  בת  בחינת  החיצונה 
חכמת שלמה, כי כמו שיש השתלשלות הגבורות מגבורה עליונה 

העליונה  החכמה  השתלשלות  יש  כן  חיצוניות,  נפולות  ליראות 
הגדולה הפנימית עד לצד קטן ומצומצם וחיצוני של חכמה חיצונית 
ומחשבות והרהורים רעים ואהבה רעה שבה, וזהו קנה קטן הנעוץ 
בים הגדול לאחוז בו ולינוק ממנו. ומשום כך שיש לחכמה החיצונית 
הקטנה אחיזה בחכמה הקדושה הגדולה, אשר כל כוח המלכות הוא 
על ידי החכמה )עיין תורה פ"ב חלק ב’, שעיקר חיות המלכות הוא 
על ידי החכמה היוצאת בדיבור( לכן היא רומי שהיא בחינת חיה 
והחסדים  הגבורות  החכמה  לה  אשר  הרע,  הקנה  לה  אשר  רעה 
האהבה והיראה החיצוניות כנ"ל לכן היא שולטת על כל העולם, 
בכיפה  מלך  בים חכמת שלמה אשר  יונקת מהמים שיש  היא  כי 
בקדושה טרם היניקה כי על ידי התפשטות החכמה החיצונה בעולם 
נעשה שליטת רומי כנ”ל בכל העולם וכן בפרט על ידי מחשבות 
רעות באדם קליפת רומי שולטת עליו שאינו יכול להגיע לשמחת 
המצוות התלויה בתיקון המחשבות כנ”ל, ועל שלטון זה כתוב קנה 
וסוף קמלו. כי זה שלטון של רומי שהוא בחינת קנה וסוף בחינת 
מלכות שהיא סוף כל הספירות שהוא כנגד המצוות מעשיות אשר 
מן  חיות  יונק  הקנה  זה  עתה  אך  השמחה,  להמשך  אמורה  לשם 
המים שביאור ואור התורה הפנימית ומהים הגדול כנ"ל אך לעתיד 
שישבר זה הקנה של שלטון רומי ולא יוכל לינוק מן החכמה של 
הקדושה אזי יהיה קמל ויבש וחסר חיות. קנה רומי הגדולה מלכות 
עשה  זה  כנגד  זה  כי  המלכויות,  לכל  וראש  שלטון  הוא  אדום, 
אלקים, כי הוא יונק כנ"ל מראשית חכמה יראת ה’ של שלמה אשר 
שלט בכיפה כנ”ל, סוף דבר )מלכות( הכל נשמע ללב ולבריות כולם, 
את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור בשמחה, שעל ידי השמחה 
קול  ישמע  הפתוח  הטהור  המוח  אזי  טובות  ממחשבות  הבאה 
הכוונה ויתיישר הלב ויכנע זה הקנה הרע. ועוד כי קנה רומי אשר 
שלטה אז בימי חורבן הבית ועד עתה, והנה ישעיה מרמז בנבואתו 
בו  לגעור  הקב"ה  שעתיד  לומר,  רוצה  לעתיד,  הקנה  קמילת  על 
ולשבור אותו שלא יוכל לינוק מן הקדושה, כקנה זה הקמל כאשר 
הזה  הקנה הרע  הגזרה הטובה של שבירת  ועיקר  מים.  יונק  אין 
הוא על ידי שאנו שומרים עצמנו ממחשבות רעות והרהורים רעים 
שבאות  ו’  ואות  הקנה  של  קטן  צד  ושוברים  חמץ,  בחינת  שהם 
ומריבה  מצה  העושים  הצדיקים  בזכות  למצה,  חמץ  והופכים  ח’ 
הצדיקים,  בין  כביכול  המריבה  ידי  על  להכניעה,  אחרא  בסטרא 
שמי שצריך להתרחק מתרחק ומי שצריך וראוי להתקרב מתקרב, 
כי עשיו מתרחק ונכנע, ולעומתו מי שהוא בחינת יעקב איש תם 
ושלם ביראה, לא נבהל ומתרחק מן המחלוקת אלא מבין שמרמזים 
לו להתקרב, כי אין דבר העומד בפני תשובה, ודייקא עושה תשובה 
מיראה ואהבה פנימית, תשובה על שפגם בטיפי מוחו. ואז נכנס 
לקדושה ולחכמה הפנימית ביתר שאת, וזוכה להיות בחינת צדיק 
שומר הברית ונתקיים בו אור חכמה זרוע ונוטף מן הלבנון לתוך 
השגת  עיקר  באמת  כי  במצוות,  שמחה  לב  ולישרי  הצדיק  לב 
החכמה הפנימית הוא שמחת המצוות בעצמה, שנכנסים בשמחת 
ה’ שבמצוות שעל ידי זה מבטלים כל הגזרות קשות הבאות משרו 
של אדום ומשברים שלטון אדום ומחזירים שלטון מלכות דוד בבנין 

בית המקדש השלישי הנצחי במהרה בימינו אמן.

ְייהּו,  ְלָטִנין ְלִזּנַ ָמה ׁשֻ ְלָטא, ּוִמָנּה ַנְפקּו ּכַ ִמְצַרִים ִאיִהי ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
יק ָחֵמץ  ִריְך הּוא, ַאּפִ א ּבְ ָתַבר ָלּה קּוְדׁשָ יָון ּדְ ָחֵמץ, ּכֵ ָרָזא ּדְ א ּבְ ְוֹכּלָ
ַבר ח' ָחֵמץ, ְוִאְתָעִביד  א, ּתָ חּוָטא ְזֵעיָרא ִמּכֹּלָ ָמה. ּבְ ה. ּבְ ְוָאִעיל ַמּצָ
ְוַעל  ָחֵמץ.  ִאְקֵרי  ּדְ ה,  ַחּיָ ַהאי  ּדְ ָתַבר ח'  ּדְ א  ֶאּלָ ַאְתָוון.  ִאיּנּון  ה.  ַמּצָ
חּוָטא  ר. ּבְ ּבַ ָמה ִאּתְ א. ּבְ ָקֶנה ּדָ ָרא ּכְ נֹוַח ְלַאְתּבְ ת ָקֶנה, ּדְ א ִאְקֵרי ַחּיַ ּדָ
א  ּדָ ְוַעל  ה.  ַמּצָ ַוֲהָוה  ֵמֵאיָתָנּה,  ְוִאְתֲעָבר  ח'  ַבר  ּתָ ִניָמא,  ּכְ ְזֵעיָרא 
ח'  ר  ּבַ ְוַאּתְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּה  ּבָ ַער  ּגָ ָקֶנה,  ת  ַחּיַ ַער  ּגְ ִתיב,  ּכְ
ָחֵמץ, ְוִאְתָעִביד ה'. )ס''א ואתעבר ח' חמץ ואתאביד(- בא וראה, 
אותה חיה רעה של חכמת  אשר שלטה על כל העולם,  במצרים 

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



חיצוניות של כישוף המביאות להרהורים רעים ותאוות, בחינת מה 
שמצרים היתה שטופה בזימה, אזי במצרים זאת החיות של חכמה 
בזמן  כי  למינהם,  כמה שלטונות  יצאו  וממנה  היא שלטה,  רעה 
חכמות  מיני  כמה  נוספים  עליה  אזי  שולטת,  החכמה  שחיצוניות 
ויראות ואהבות נפולות ויצרים ותאוות השולטים על האדם ואומות 
כולם  כי  המחשבה,  חימוץ  בחינת  חמץ,  של  בסוד  והכל  העולם. 
במחשבה התבררו ואם לא התבררו אזי תרבה שליטת החיצונים, 
ומשם מהתחלה של המחשבה כוח שלטונם, אך להפך על ידי שמירת 
המחשבה יוכל המוח הטהור לשמוע כל הכוונה המעורר הלב, ויזכה 
לשמחה במצוות ולראות עולמו בחייו שכל זה הוא בחינת גאולה 
שעל ידי סילוק בחינת החמץ. כיוון ששבר אותה הקב"ה, את החיה 
שמירת  ידי  על  ושבירתה  חית  באות  הרמוזה  החיצונית  והחיות 
המחשבה מהרהורים רעים אזי על ידי השבירה יצא חמץ ונכנסה 
זוכה לסלק  יציאת החמץ ומחשבות רעות,  ידי  דהיינו שעל  מצה. 
גם ההרהורים הרעים והקושית שיש לו על מחלוקת שבין הצדיקים, 
וזוכה להכנס ולהשיג פנימיות כוונת המצה, כי זוכה להאמין ולהבין 
שהמצה ומריבה שבניהם היא בשבילו ולטובתו, וחושב מחשבות 
טובות על מחלקות, מחשבות של קירוב, שהכל כדי לקרבו לקדושה 
ולעשות תשובה על שפגם בטיפי מוחו ולזכות אורחות חיים וחיות. 
ובמה נשברת אות חית של חמץ, ובמה נשברת חיות החמץ של 
תיקון  של  קטנה  תנועה  בכל  מכל.  קטן  בחוט  רעות,  מחשבות 
המחשבה להיות דבוק במחשבתו בברית עם ה’ ולשמוח במצוות 
שאינו  עד  עתה,  שעושה  ומצווה  מצווה  בכל  שמח  שה’  ולאמין 
חפץ בשום שכר עולם הבא אלא להכנס לשמחת המצוה שנגררה 
לפניו עתה, חוט הבא מכוח הכל שהוא יסוד כידוע בחינת קדושת 
הגדול.  בים  אשר  הקטן  הקנה  חוט  המכניע  קטן  חוט  המחשבה, 
שעל ידי זה שבר אות ח’ של חמץ, ונעשה מצה כנ”ל. לכאורה 
שבר אותיות הנכתבות, ומה יש בזה, אלא ששבר אות ח’ וכוח 
רוחני של חיה רעה הרמוזה באות ח’, שביחד עם מ"ץ נעשה צירוף 
י"ה  הם  ב"ש  א"ת  בחילוף  מ"ץ  כי  רעות,  המחשבות  שהם  חמץ 
חכמה ובינה שבשם הקדוש הוי"ה ברוך הוא כידוע, שהם המוחין 
המלובשים במצווה. והחיה רעה יונקת מלבוש המצווה כאשר לא 
טובות  לא  מחשבות  שחושב  ידי  על  כי  למצוות,  בשמחה  מחובר 
ונאטם מוחו אין יכול לעורר השמחה בלב ויש לו עצבות במצוות 
ח"ו. אך על ידי מחשבות טהורות ושמחה במצוות ושבירת החית 
הרעה, על ידי זה מאמין בסוד המצה שבין הצדיקים לטובתו לשוב 
לחיים. ועל זה נקראית מחשבת החמץ החיצונית דייקא חית קנה, 
לשברו.  שקל  הרך,  כקנה  רעה  המחשבה  את  לשברה  וקל  שנוח 
תנועת  שהיא  שערה,  כמו  קטן  בחוט  כנ"ל?  החית  נשבר  ובמה 
התשובה אפילו בשיעור קטן, מה שמנתק עצמו מרע לטוב כחוט 
השערה היקר מאוד בעיני השם יתברך )כמובא בתורה מ"ח חלק 
ב’ בסופו כידוע עיין שם( שעל ידי זה שבר ח’ ועבר מהחיה הרעה 
איתנה וכוחה לשלוט על ידי יראות חיצונית, כמו שמובא בתורה 
הנ"ל בשם זהר, כי איתנו דא גבורות. ונהיה למצה כנ"ל שנתהפך 
הצדיקים  קרבת  של  פנימיות  טהורות  למחשבות  החיצוני  החמץ 
הקדוש  בה  גער  קנה,  חית  גער  כתוב  זה  ומפני  וקדושת הברית. 
ידי שליחיו הצדיקים הנלחמים בסטרין אחרנין על  הוא על  ברוך 
ידי מצותא שביניהם למען שמו יתברך, לקרב הראוי בזה הניסיון. 

ונשבר ח’ של חמץ כנ"ל ונעשה ה’ ונעשה מצה.

ר  א, ַיְתּבָ ַגְווָנא ּדָ ְבָרא ֵליּה ְלַההּוא ָקֶנה, ּכְ ִריְך הּוא. ְלּתַ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ְוַזּמִ
ָחָזק ָיֹבא  ה ְיָי ֱאלִֹקים ּבְ ה. )ישעיה מ( ִהּנֵ ַאר ִהּנֵ ּתְ ק' ִמָקֶנה, ְוִיׁשְ ַרְגֵליּה ּדְ
א  תֹו. ּדָ תֹו ְלָפָניו. ַמאי ּוְפעּוּלָ ָכרֹו ִאּתֹו ּוְפעּוּלָ ה ׂשְ ָלה לֹו ִהּנֵ ּוְזרֹועֹו מֹוׁשְ
עּוָלה  ר ָלּה, ְוִאיִהי ּפְ ַיְתּבַ ַהִהיא ק' )ס''א פעולה דההוא חמץ( ּדְ ּפַֹעל ּדְ
ה  ה )ישעיה מא( ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ ר ַרְגֵליּה, ִויֵהא ִהּנֵ ְלָפָניו, ִאיהּו ַיְעּבַ
ם ְוגֹו'.- ועתיד הקב"ה לשבור לאותו צירוף של אותיות קנה של  ִהּנָ
חית וכוח שורשי הנרמז בזה הצירוף, כמו ששבר ח’ של חמץ כדי 

שלא יהיה יניקה לקנה מן הים הגדול, כך ישבור רגלה של אות ק’ 
מצירוף קנה, שישבור הקב"ה החכמות של שער הנון סופית בסוף 
הגלות, היא הנון של הטומאה היורדת למטה מתחת לשיטה למקום 
הסטרא אחרא היונקת מהסתרת פנימיות החכמה שבשער הנון של 
הקדושה. ועל ידי שהקב"ה ישבר רגל אות ק’ ויבטל הרע וישאר 
אך צירוף הנה, שהוא שכר המצווה המאיר באספקלריה המאירה 
הנה  כי  ואנווהו בהידור שמחת המצוות.  זה אלי  כמראה באצבע 
הוא לפני. הנה ה’ אלוקים בחזק יבוא, לגעור בקנה ולבטל מחשבות 
וזרועו,  לפנינו,  מגולה  הנה  המצוות  שכר  ולהיות  מעולם  רעות 
זורע ימין ואהבה וחסדים שלו יתגלו, מושלה לו, שימשול וישלוט 
ותתבטל ממשלת רומי וממשלת מצרים. ועל ידי קדושת המחשבה 
שהוא  המצוות  לשמחת  יזכו  זה  ידי  על  רעה  וחיה  חמץ  וביטול 
עיקר השכר, בחינת שכר מצווה מצווה, הנה שכרו אתו, שהשכר 
הנה לפניו, שה’ איתו ואצלו ושמח הקב"ה במצוות וחוט השערה 
שפועל היהודי המתחזק בשמירת המחשבה. ופעולתו לפניו, מהו 
פעולתו לפניו. זה פועל של אותה אות ק’ של קנה כנ"ל של חית 
של חמץ, שישבור אותה הקב"ה לעתיד על ידי הצדיקים כנ"ל. והיא 
פעולתו לפניו, בשביל פניו, שיאירו המצוות באור פניו באספקלירה 
המאירה. והוא יתברך יעביר רגלו של ק’ כנ"ל ויהיה צירוף הנה 
כנ"ל. לקיים הנבואה מה שנאמר ראשון לציון, הוא משיח צדקנו 
ראש וראשון, כנגד עשו הנקרא ראשון גם כן. כי על ידי שהקב"ה,  
לציון הדבוק בראשו הראשון בשמחת  צדקנו ראשון  בכוח משיח 
המצוות, ישבור הקנה שעליו כרך של רומי, שבו אחוז עשיו, ועל 
באור  בגאולה  יאירו המצוות  זה  ידי  ועל  כנ"ל.  יכנע עשו  זה  ידי 
גדול באספקלריה המאירה לכלל ישראל, הנה הנם לפניו שכרם של 
המצוות של כלל ישראל הצדיקים ולירושלים, שהיא יראה שלמה 
לנו  שימשיך  הגואל  הוא  אתן,  מבשר  שלמה,  לאהבה  המביאה 
אור ירושלים ובנין בית המקדש ושמחת המצוות בגאולה הקרובה 
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה’ המלוכה 

במהרה בימינו אמן.

ולפי כל הנ"ל יובן סוד שבת הגדול, שהוא כנגד ים החכמה הגדול 
אשר היה נעוץ בו קנה על ידי פרעה ובתו שהם החכמות חיצוניות. 
ושבת הגדול ממנו נמשך גאולת מצרים, שהוא בחינת שכר מצווה 
מצווה, שהיא שמחת המצוות, בחינת ביום תתן שכרו כידוע שהוא 
ר"ת שבת. וצריך להמשיך קדושת השבת שהוא מעין עולם הבא 
לעתיד כבר עכשיו בעולם הזה שהוא בחינת ימי השבוע, שהם מעשי 
המצוות, בחינת זכרהו מאחד בשבת, להמשיך בחינת זכר דקדושא 
והשפעת החסדים ותענוג המצוות שהוא השמחה כבר בעולם הזה 
כנ"ל. וזה על ידי שמוציא תפילתו מפיו בכח גדול  ובכוונה גדולה, 
שעל ידי זה בפוגע קול הגבורות במוח ונעשה רעמים ונתיישר הלב 
והנה אז במצרים הקב"ה רחם עלינו בזכות משה  וזוכה לשמחה. 
משיח, הקדוש בברית, להאיר בנו אור שמחת המצוות, ומה שהיה 
להנצל  המחשבה  קדושת  צדקנו  משיח  לנו  שימשיך  שיהיה  הוא 
מחמץ ולזכות לאור המצה, ונזכה לבטל הקנה הקטן שבים וישאר 
אך הים הגדול בשבת הגדול, להאיר באור גדול בתוך המצוות שאנו 
ומן הפסחים  ונזכה לאכול מן הזבחים  עושים בזה הפסח תשפ”ב 

בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

ועתה בא וראה גם אתה אחי היקר לחדש, על פי דברי רבינו והזהר 
הקדוש, ולבאר ענין מצוות היום אשר בליל הסדר והסודות אשר 

בהגדה.



ם.  ר ִעָמּ ָך ְלַדֵבּ בֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדְשׁ ֲעַנן ְכּ ה ִנְגֵליָת ַבּ ַאָתּ
קֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם  ְבּ
ָך  ד ְלַעְמּ נּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלֵמּ לֹוְתָך ַמְלֵכּ ִהָגּ הֹוָפְעָתּ ְבּ
ֱאלֵֹהינּו  ָפֶניָך ה'  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן  ּוִמְצֹות.  ּתֹוָרה 
ְלַקֵיּם  ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ַעְזֵרנּו  ַתּ ֶשׁ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, 
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ְבּ ִני  ּוְתַזֵכּ ְמָחה ְגדֹוָלה,  ִשׂ ְבּ ִמְצֹוֶתיָך 
ְמָצא  ִנּ ֶשׁ ַח  ֹכּ ִמיֵני  ְוָכל  ִחי,  ֹכּ ָכל  ְבּ ְלָפֶניָך  ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ
ְוִגיִדין  ר  ָבָשׂ ְבּ יַדי,  ִגּ ָס"ה  ּוְשׁ ֵאָבַרי  ַרַמ"ח  ְבּ י  ִבּ
ַח  ֹמּ ֵיּׁש ַבּ ַח ֶשׁ ם, ְוָכל ַהֹכּ ֵחֶלב ּוַבָדּ ַוֲעָצמֹות ְועֹוְרִקים ַבּ
ַח  ַהֹכּ ְוָכל  ַהּגּוף,  ָכל  ְבּ ט  ׁ ֵשּ ְתַפּ ִמּ ֶשׁ ַח  ּוַבֹמּ ֹראׁש,  ָבּ ֶשׁ
ם  ָלּ ֻכּ ִמיֵני ֹכחֹות  ָאר  ְשׁ ְוָכל  ים.  ה חּוִשׁ ׁ ֲחִמָשּ ַבּ ֵיּׁש  ֶשׁ
ּבּור  ה ְלהֹוִציא ַהּקֹול ְוַהִדּ ֶאְזֶכּ ה, ֶשׁ ִפָלּ תֹוְך ַהְתּ ֻיְכְללּו ְבּ
ַמע  ִיְּהֶיה קֹוִלי ִנְשׁ ה ֶשׁ דֹול. ְוֶאְזֶכּ ֹכַח ָגּ ה ְבּ ִפָלּ ל ַהְתּ ֶשׁ
י,  ָוַּנת ִלִבּ בּורֹוֶתיָך, ְוַהּקֹול ַהֶזּה ְיעֹוֵרר ַכּ מֹו ַרַעם ְגּ ְכּ
ל  ֵלּ ֲאִני ִמְתַפּ ׁ י ִיְהֶיה ׁשֹוֵמַע ּוֵמִבין ֵהיֵטב ַמה ֶשּ ִבּ ִלּ ֶשׁ
ִיְּהֶיה  ִני ֶשׁ ב. ְוַזֵכּ ַכָוַּנת ַהֵלּ ל ְבּ ֵלּ ה ְלִהְתַפּ ֶאְזֶכּ ְלָפֶניָך, ֶשׁ
ָמר  ִנְשׁ ְוֶאְהֶיה  ָהרֹוְממּות,  ִיְרַאת  ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת  ִלי 
א  לֹּ ֶשׁ ָלל,  ְכּ ִחיצֹוָנה  ִיְרָאה  ׁשּום  ִלי  ִיְהֶיה  א  לֹּ ֶשׁ
ר  ׂ ִמַשּ עֹוָלם, לֹא  ָבּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ּום  ִמּשׁ ְולֹא ֶאְפַחד  ִאיָרא 
עֹוָלם, ְולֹא ֵמַחָיּה ָרָעה  ָבּ ּום ָאָדם ֶשׁ ְוָאדֹון, ְולֹא ִמּשׁ
ִלי  ִיְהֶיה  ְולֹא  עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ּום  ִמּשׁ ְולֹא  ְוִלְסִטים, 
ְלַבד  ָך  ִמְמּ ִאם  י  ִכּ ְכָלל,  ִחיצֹוָנה  ְוִיְרָאה  ַחד  ַפּ ׁשּום 
ָאה  ַרֲחֶמיָך ְלִיְרָאה ִעָלּ ה ְבּ ִמיד, ְוֶאְזֶכּ ִאיָרא ְוֶאְפַחד ָתּ
ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ִני ְבּ ְוַזֵכּ ָהרֹוְממּות:  ִיְרַאת 
ֵמָחְכמֹות  י  ְבִתּ ּוַמֲחַשׁ מֹוִחי  ֶאת  ְלַפּנֹות  דֹוִלים,  ַהְגּ
ֶאת  ֲאַטְמֵטם  א  לֹּ ֶשׁ ָזרֹות,  בֹות  ֲחָשׁ ּוִמַמּ ִחיצֹוִנּיֹות 
לֹום. ְולֹא  ַתֲאֹות ְוִהְרהּוִרים ַחס ְוָשׁ י ְבּ ְבִתּ מֹוִחי ּוַמֲחַשׁ
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בת פטריסיה

ם  ֵהם ִסְטִרין ַאֲחָרִנין ּוְלָגְרׁשָ בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ֵאּלּו ַהּמַ מֹוָתא. ְוָצִריְך ִלְגֹער ּבְ ֵהם ִסְטָרא ּדְ ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְבַתֲאוֹות ׁשֶ ּלֹא ְיַהְרֵהר ּבְ ּלֹא ֶיֱחָמץ, ׁשֶ ֹמר ֹמחֹו ׁשֶ ר ִלׁשְ א.ָהִעּקָ
י ֵהם  הּו, ּכִ ֶ ַמּשׁ ֶהם ּבְ ֵהר ּבָ ן ְצִריִכין ִלזָּ ֹמַח. ַעל־ּכֵ ר לֹו ִלׂשְ ל ְוִאי ֶאְפׁשָ ּלֵ י ֵהם ְמַטְמְטִמין ֹמחֹו ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ ּלֹא ִיְתָקְרבּו ֵאָליו, ּכִ ְבּתֹו ׁשֶ ְעּתֹו ּוַמֲחׁשַ ִמּדַ

ֵצא ּוְלַטֵהר ּוְלַפּנֹות ֶאת ַהּמַֹח ֵמֶהם:  ַבל ֵיָרֶאה ּוְבַבל ִיּמָ ִריִכים ְלַבֲעָרם ּבְ ּצְ ה ׁשֶ ִעּסָ ּבָ אֹור ׁשֶ ר ֶהָחֵמץ ְוַהּשְׂ ִעּקַ
ַכר  ׂשְ רּוְך הּוא ִמְצָוה ַאֶחֶרת ּבִ דֹוׁש ּבָ ְזִמין לֹו ַהּקָ ּיַ א ׁשֶ ִביָלּה, ֶאּלָ ׁשְ א ּבִ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ׁשּום ׂשְ ּלֹא ִיְרֶצה ּבְ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ְמָחה ּגְ ׂשִ ְצוֹות ּבְ ב. ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַהּמִ
ין, ְוַעל ִמי ָוִמי ִנְגַזר  ַזר ּדִ ין ְוִאם הּוא ְלַאַחר ּגְ ַזר ּדִ ְגַזר ַעל ָהעֹוָלם, ִאם הּוא ֹקֶדם ּגְ ּנִ ֶ ַעְצָמּה. ְוַעל־ְיֵדי ֶזה יּוַכל ֵליַדע ַמה ּשׁ ְצָוה ּבְ י הּוא ֶנֱהֶנה ֵמַהּמִ ִמְצָוה ֹזאת, ּכִ
ְמָחה  ׂשִ ְצוֹות ּבְ ת ַהּמִ ּיַ ִסּפּוִרים. ְוָכל ֶזה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ֲעׂשִ ָתם ּבְ ִפּלָ יׁש ּתְ יִקים ְלַהְלּבִ ּדִ ין ְצִריִכין ַהּצַ ַזר ּדִ י ְלַאַחר ּגְ ל ֲעבּור ָהעֹוָלם, ּכִ ּלֵ ין ַח"ו. ְויֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְתּפַ ַהּדִ

ַעְצָמּה:  ְצָוה ּבְ דֹוָלה ֵמַהּמִ ּגְ

לעילוי נשמת מירה בת אשר 
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
 מאיר צבי בן הרב נחמן ישראל

להצלחת שמעון בן רמונדה רוחמה, ולזרע של קיימא  ת.נ.צ.ב.ה
וכן לרפואה שלמה רחל בת מזל ורמונדה רוחמה 

בת שמחה

ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ְבּ י  ְבִתּ ּוַמֲחַשׁ מֹוִחי  ֶאת  ַאְחִמיץ 
ִהְרהּוִרים  ְבּ ֲאַהְרֵהר  ְולֹא  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ּוְבַתֲאֹות 
חּוץ  ֶבת  ּוַמֲחֶשׁ ִהְרהּור  ׁשּום  ִלי  ִיְהֶיה  א  לֹּ ֶשׁ ָרִעים, 
י ָנִקי ְוַזְך ָוַצח,  ְבִתּ ָלל, ַרק ִיְהֶיה מֹוִחי ּוַמֲחַשׁ עֹוָלם ְכּ ָבּ
ָלל.  ָבה ִחיצֹוָנה ְכּ י ׁשּום ַמֲחָשׁ ְבִתּ ַמֲחַשׁ א ִיְכֹנס ְבּ לֹּ ֶשׁ
ָרעֹות,  בֹות  ֲחָשׁ ַהַמּ ל  ָכּ ַעל  ר  ֵבּ ְלִהְתַגּ ַח  ֹכּ ִלי  ן  ְוִתֶתּ
ל  ִאים ָעַלי ְלַבְלֵבּ בֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְוִהְרהּוִרים ַהָבּ ַמֲחָשׁ
מֹוִחי  ן ָלֶהם ׁשּום ָמקֹום ִלְכנֹוס ְבּ א ֶאֵתּ לֹּ י, ֶשׁ ְעִתּ ֶאת ַדּ
ם  ְלָגְרָשׁ ֶהם  ִעָמּ ְוָלִריב  ֶהם  ָבּ ִלְגעֹור  ה  ְוֶאְזֶכּ ָלל,  ְכּ
ַח ִלְכנֹוס  א ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ֹכּ לֹּ בּוִלי, ֶשׁ ֵמָעַלי ּוֵמַעל ְגּ
ִמיד:  ָתּ י  ְבִתּ ַמֲחַשׁ ֶאת  ׁש  ְלַקֵדּ ה  ְוֶאְזֶכּ ָלל,  ְכּ י  ַדְעִתּ ְבּ
יַקר  ִתּ ֲאנּוִחים,  ֶעְלּבֹון  ְבּ צֹוֶפה  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ֶחְמָלְתָך  ְבּ ָעַלי  ַוֲחֹמל  ֵעיֶניָך,  ְבּ ָהֻאְמָלָלה  י  ַנְפִשׁ ָנא 
ִני  ֵשׁ ֵצִני, ְוַקְדּ ַוֲחִנינֹוֶתיָך, ְוָעְזֵרִני ְוַסְיֵּעִני ְוַחְזֵּקִני ְוַאְמּ
ְוָטֳהָרה  ה  ׁ ְקֻדָשּ ָעַלי  ְך  ֵשׁ ִיָּמּ ֶשׁ ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ
א  לֹּ מֹור ַעְצִמי ֶשׁ ה ִלְשׁ ה ֵמַעָתּ ֶאְזֶכּ ֹאֶפן ֶשׁ ָך, ְבּ ֵמִאְתּ
ֶבת  ַמֲחֶשׁ ׁשּום  י  ְבִתּ ַמֲחַשׁ ְלתֹוְך  ָלל  ְכּ ִלְכנֹוס  יַח  ַאִנּ
ן  ֵכּ ל ֶשׁ ַעת. ּוִמָכּ ְלּבּול ַהַדּ עֹוָלם, ְולֹא ׁשּום ִבּ ָבּ חּוץ ֶשׁ
ָלל,  עֹוָלם ְכּ ׁשּום ִהְרהּור ָבּ א ֲאַהְרֵהר ְבּ לֹּ ן, ֶשׁ ֵכּ ְוָכל ֶשׁ
ל  ה ּוְנִקָיּה ִמָכּ ִמיד, ַזָכּ ה ָתּ ְהֶיה ְקדֹוָשׁ י ִתּ ְבִתּ ַרק ַמֲחַשׁ
ים, ְלַהֲאִמין  ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ִני ְבּ ַזֵכּ ִסיג ּוְפסֹוֶלת. ּוְבֵכן ְתּ
ׁשּום  י  ְוַדְעִתּ י  ְבִתּ ַמֲחַשׁ ְבּ ִיְכֹנס  ְולֹא  ֱאֶמת,  יֵקי  ַצִדּ ְבּ
ין  ֵבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ֲחלֹוֶקת  ַהַמּ ַעל  ָלל  ְכּ ָבה  ּוַמֲחָשׁ ִהְרהּור 
ֱאֶמת  יֵקי  ַצִדּ ְבּ ְלַהֲאִמין  ה  ֶאְזֶכּ ַרק  ֱאֶמת.  יֵקי  ִדּ ַהַצּ
ָיא  ְוֻקְשׁ ֵלָמה ְולֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ִהְרהּור  ֱאמּוָנה ְשׁ ֶבּ
ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  ָלל.  ְכּ יֵניֶהם  ֵבּ ֶשׁ ֲחלֹוֶקת  ַהַמּ ְוַעל  ֲעֵליֶהם 
ַעל  ר  ֲאֶשׁ מֹוִחי,  י  ִטֵפּ ְבּ י  ַגְמִתּ ָפּ ָאְמָנם  ִאם  עֹוָלם. 

ֱאֶמת,  יֵקי  ְלַצִדּ ְלִהְתָקֵרב  ּוְכַדאי  ָראּוי  ֵאיִני  ֶזה  ְיֵדי 

ֶזה  ֵמֲחַמת  ר  ֲאֶשׁ ֱאֶמת,  ֶבּ ֶהם  ָבּ ְלַהֲאִמין  ְוִלְזּכֹות 

ְלַהְרֵהר  ְוִהְרהּוִרים  חּוץ  בֹות  ַמֲחָשׁ ָעַלי  ִאים  ָבּ

י  ִעִמּ ה  ֲעֶשׂ ַתּ ַאל  ה'  א  ָאָנּ לֹום.  ְוָשׁ ַחס  ַאֲחֵריֶהם 

ְולֹא  ְלַמַעְנָך  ה  ַוֲעֵשׂ ִמְפָעַלי,  ְכּ ִדיֵנִני  ְתּ ְוַאל  ֲחָטַאי  ַכּ

ִיְכֹנס  א  לֹּ ֶשׁ ִני  ְוַזֵכּ ַרֲחִמים.  ְבּ ִתי  ָשׁ ַבָקּ א  ּוַמֵלּ ְלַמֲעִני, 

ֱאֶמת  יֵקי  ִדּ ַהַצּ ַעל  ָלל  ְכּ ְוִהְרהּור  ָיא  ֻקְשׁ ׁשּום  י  ִלִבּ ְבּ

ֶהם  ה ְלַהֲאִמין ָבּ יֵניֶהם, ַרק ֶאְזֶכּ ֵבּ ֲחלֹוֶקת ֶשׁ ְוַעל ַהַמּ

ַרֲחֶמיָך  ֱאֶמת. ַוֲחֹמל ָעַלי ְבּ ֵלָמה ֶבּ ֱאמּוָנה ְשׁ ִמיד ֶבּ ָתּ

יג ֹאְרחֹות  ׂ ֱאֶמת ּוְלַהִשּ ִני ָלׁשּוב ֵאֶליָך ֶבּ ים, ְוַזֵכּ ָהַרִבּ

יב  ְוָתִשׁ ן.  ֵקּ ֶאְתַתּ ם  ָשׁ י  ְלַקְלִתּ ִקּ ֶשׁ קֹום  ּוַבָמּ ַחִיּים, 

ְלַחִיּים,  ֶות  ִמָמּ דֹוִלים,  ַהְגּ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ְבּ אֹוִתי 

ִמּקֹול  טֹוָבה,  ְלִיְרָאה  ָרָעה  ִמִיְּרָאה  ה,  ְלַמָצּ ֵמָחֵמץ 

טֹוָבה,  ְלָחְכָמה  טֹוב  ְלקֹול  גּוָמה  ְפּ ֵמָחְכָמה  גּום  ָפּ

ֶניָך  ָפּ ֶאת  ָמחֹות  ְשׂ ׂשֹוַבע  ַחִיּים  ֹאַרח  "ּתֹוִדיֵעִני 

אֹוְרָך  ָך ְמקֹור ַחִיּים ְבּ י ִעְמּ יִמיְנָך ֶנַצח. ִכּ ְנִעימֹות ִבּ

ַמִים חֹוֵתְך ַחִיּים ְלָכל ַחי.  ׁ ָשּ ַבּ ִנְרֶאה אֹור". ָאִבינּו ֶשׁ

ַחת.  ׁ ִמַשּ ֵדנּו  ְפּ ֶות  ִמָמּ ָאֵלנּו  ְגּ צּוֵרנּו,  ֶחְלֵקנּו  ַחי  ֵאל 

ל ִמיֵני  ָרֵאל, ִמָכּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ל אֹוִתי ְוֶאת ָכּ ְוַהֵצּ

ִסְטָרא  ִנְקָרִאים  ֵהם  ֶשׁ ְוִהְרהּוִרים  ָרעֹות  בֹות  ַמֲחָשׁ

ִלי  ְוֵתן  ים,  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָך  ֵמִאְתּ ִני  ְוָחֵנּ מֹוָתא.  ְדּ

ַחִיּים  ִיּים,  ֲאִמִתּ ַחִיּים  ֲארּוִכים,  ַחִיּים  טֹוִבים,  ַחִיּים 

י  ִלּ ֶשׁ ַהּמֹוִחין  ֶאת  ׁש  ְלַקֵדּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ְוָעְזֵרִני  ִנְצִחִיּים. 

ֵאר ַמִים ַחִיּים: ְקָרִאים ְבּ ַהִנּ

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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