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 מבוא והקדמה
ישמח ישראל בעושיו וישמח ה' במעשיו, ברוך ה' אשר לא הסיר חסדו מאיתנו, 

מה שכתוב  אשרינו שזכינו לידע מאלו התורות וללכת בהם, ויה"ר שנזכה לקיים כל
 בהם, אז נהיה אנשים כשרים כרצונו יתברך באמת.

ב"ה זה לנו כשנתיים ויותר אשר אנו זוכים ללכת בתורת ה' בצותא חדא, היושבת בגנים 
חברים מקשיבים, הדבקים בעץ החיים דעבדין מצותא בסטרין אחרנין, וב"ה שזכינו 

נו זה עתה י"ד אשר זכעד כה, כל תורה ועניניה עצותיה ותפילותיה, ובפרט תורה נ
ללכת בה, ולקיימה מעט או הרבה בקימת חצות וזכירת נגינת כנור של דוד לשוח עם 

 לבבנו ולעסוק בעבודת ה' בעת רצון הגדול של חצות הלילה, כן נזכה הלאה.

ועתה אנו מתחדשים בהליכה עם תורה ה', הוא התורה אשר שמע והעתיק מוהרנ"ת 
אצל רביז"ל על ראש השנה לראשונה בימי חייו, ובה זיע"א בראשית התחלתו, בהיותו 

וברוך שמו שבכותלי בית הוא מרבה רבינו לדבר בשגב מעלת התפילה בכח, ברוך 
זוכים לעסוק בו בתורה ועבודה במשך הלילה, במקום רינה שם תהא אנו המדרש אשר 

 תפילה בכח וברעמים, כאשר אבותינו ספרו לנו וכרצון רבינו הק'.

זאת, שאנו זוכים לילך בה עתה, בפרוס עלינו ימי הפסח הק', אשר אף גם מאת ה' היתה 
אף אם תורה זו נאמרה בראש השנה, מבואר בה יסודות איתנים בסוד מצות אכילת 
מצה ושמירה מחמץ, וכאשר מוהרנ"ת מרבה לדבר בהלכות ובמכתביו, ואף הלכה 

וסדת על תורה בנויה ומי –אחת מהלכות הפסח הוא הלכה ח' על ענין שביעי של פסח 
 קדושה זו.

יה"ר שנזכה לשמור מחמץ בגשמיות וברוחניות, ולילך בצותא בכל התורות הק' כרצון 
רביז"ל, עדי נזכה לילך באור פני מלך חיים, בעיר הקודש ירושלים, ונאכל שם מן 

 הזבחים ומן הפסחים, במהרה בימינו, אמן.
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 סיפור אמירת התורה מספר

 טובות זכרונות
 

התורה בחצוצרות בסי' ה' נאמרה בר"ה כידוע 
נ"ת זלל"ה לרבינו רסמוך להתקרבות מוה

זלה"ה תקס"ג שעסק רבינו זלל"ה בענין 
פינקטין, בין קודם  יןהמתקת הגזירות שקור

ות שנאמרו. רגז"ד לאחר גז"ד, אך העיקר התו
בהתחלת ההתקרבות של מוהרנ"ת זלל"ה, 

מוהרנ"ת  עלידוע שכיוון אדומו"ר זלל"ה 
היינו שזה היה ג"כ סמוך לכניסת רבינו  הזלל"

זלל''ה לעיר בראסליב בתחילת חודש אלול, 
ומוהרנ"ת ז"ל נתקרב ובא לרבינו זלל"ה 
בפרשת נצבים סוף אלול שנת תקס"ב, ואז 
אמר רבינו ז"ל תורה אתם נצבים סי' מ"ד 

 .להששם מדבר מענין מחאת כפים בהתפ

כי כשבאו אדומו"ר ומוהרנ"ת לביהכנ"ס דשם 
כי היו שניהם חדשים מקרוב באו להתפלל 

עמד רבינו ז"ל על  סותיכף על הפתח ביהכנ"
אסקופת ביהכנ"ס ואמר למוהרנ"ת ז"ל בזה"ל 
עפיס הערט מען גאר ניט קיין שום פליעסקין 
אין קיין קולות מהתפלה דשם, ונכנסו 

רה אמר רבינו והתפללו, ואח"כ כשהלכו לחז
ז"ל למוהרנ"ת ז"ל מיד האלטין פין דעם, ניט 
וויא דיא וועלט, זיי זאגין מיע דארף שטיין 
דאווינין שטיל כמו שעומדין לפני איזה מלך 
וכוי, מיר זאגין אזוי וויא דעם בעש"ט וועג אז 
מיט קולות שרייען אין פלייעסקין באם 

 יין שפרינגין אין גןרדאווינין ובזה יכולין א
עדן אריין מיט שמחה, בחי' בואו לפניו ברננה 

 .הודו לו ברכו שמו בקולות

ועי"ז נאמרה התודה מ"ד בח"א וזה ש"ק קודם 
ר"ה היה ששמע מוהרנ"ת הזמירות ואשת 

חיל פעם ראשונה מאדומו''ר ז"ל שנתפעל 
מזה עד למדי על כל ימי חייו, כי נפל עליו על 

עת סעודת ש"ק של הלילה במוהרנ"ת אז 
ורא ופחד גדול אשר לא ראה עוד מימי קדם מ

ק, ובפרט "שהיה אצל כמה גדולים על ש
שבעש''ק הזה עת הצהרים נכנסו שניהם הר' 
נפתלי ז"ל ומו"ה רנ"ת לרבינו ז"ל ודיבר 
עמהם הרבה, ואז אמר להם רבינו זלל"ה 
בזה"ל איך וועל אייך פירין גאר שוין אויף 

בחיי אנייעם וועג וכו' כידוע ונדפס כבר 
 .מוהר''ן

ואח"כ בהזמירות של אזמר בשבחין היה רבינו 
זלל"ה מתחיל כל חרוז והמסובין של 
המקורבין היו גומרין החרוז, וכשהגיע רבינו 
ז"ל להחרוז של נזמין לה השתא בפתורא 
חדתא היה מושך החרוז של אלו התיבות 
נזמין לה וכו' כמה פעמים, ונזכר מוהרנ"ת ז"ל 

ליכם בדרך חדש לגמרי, שהיום אמר להם שיו
ונתלהבו המסובין ומוהרנ"ת ור' נפתלי ענו 
ובמנרתא טבתא בקול גדול דנהרא על ראשין, 

להם מקודם כניסת  רכי זה שייך מה שאמ
ש"ק, וכיוון מוהרנ"ת ז''ל במנרתא טבתא זה 
רבינו ז"ל שיאיר להן מעתה בראשינו 

 .ובמוחינו

 וגם עוד בעת שזמר רבינו ז"ל קודם הזמירות
אשת חיל כפל ושילש אדומו"ר בניגון שלו 
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון 
במתינות ובהמשכה גדולה, ונכנסו אלו 

ן והתיבות באזני ובלב מוהרנ"ת ז"ל שזה מכו
רבינו ז"ל עליו מחמת השפלות והעניות שלו 
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ל אמר עליו ער איז גאר ז"ו נכידוע שרבי
אשטיקיל בלאטע, וממש נתמוגג לבו של 

הרנ"ת כי לבו היה נשבר מאד מחמת שהיה מו
יודע שאביו ובני ביתו מקפידים עליו מאוד 
ע"ז שנסע לברסליב מכח חסידות כי אביו 
וחותנו היו מכת הפרושים, ובפרט שאלו שהיו 
נוסעים לרבינו ז"ל מקודם היו נקראים 
ווידויניקעם, והיו אצל המתנגדים לחרפון 

בוא עוד על ולבזיון, ואביו ובני ביתו חשבו שי
ש"ק לחזרה, ולסוף הרגיש הארה כזאת 
, שחישב בעצמו שפה נצרך לו לישב חדשים

ואח"כ שמע איך שרבינו ז"ל אמר ולחם 
עצלות לא תאכל וחזר כמה פעמים לא תאכל 
לא תאכל, מכ"ז הבין מוהרנ"ת שעליו נאמר 

 כ"ז מאדומו"ר ז''ל.

וכן בסעודת שחרית ג"כ היה למוהרנ"ת גודל 
הארות מאדומו"ר זלל"ה שמרמז לו רמיזות וה

שידע איך שיחזק א"ע בכל מה שיעבור עליו 
מלחמות, וזה יום א' שאחרי ש"ק היה ער"ה 

, והב"ב חשבו שיבוא על ר''ה 'ג' שחל אז ר"ה ב
לחזרה כי לא היה מרחק רב מברסליב 
לנעמירוב רק ח"י ווערסט שהיה בקל לבוא, 
 וכפי שביום א' היה יומא דשוקא בבראסליב
והיו עוברים ושבים וכמה ב"א מנעמירוב היו 
על יומא דשוקא וראו את מוהרנ"ת ושאלו 

ק' לביתו, והשיב האותו אם יסע על יו"ט ר"ה 
 .להם שהיריד שלו לא נגמר עוד

וכשבאו הסוחרים לביתם לנעמירוב ואביו של 
מוהרנ''ת ראה שבנו לא בא והבין שמסתמא 

זאת הוטב בעיניו שם ההתנהגות מהחסידות ה
קים שהיה אצלם מקודם, ייותר משאר הצד

והגם שאביו בכלל היה חלוק מצד החסידות 
אפי' מאנשי הבעש"ט ז"ל, אעפי"כ זה היה 
יודע היטב שבנו מוהרנ"ת ז"ל הוא בעל מוח 

גדול ולמדן מופלג בנגלה ובנסתר והוא אינו 
מטעה א"ע אפילו בהחסידות שלו ויודע ומבין 

ו ובין שאינו תולהבחין בין צדיק שהלכה כמ
הנכון לפי מהותו ודעתו, היינו כי  כ"כ בדרך

האב מכיר את בנו בפרט שידע איך שמוהרנ"ת 
בנו מתמיד גדול באהבת הגמפ"ת עם כל 
המפרשים ובפרט בפוסקים ובשו"ת מהוראה, 

הדריך אותו  וד צביכי חותנו ההגה"צ מו"ה ד
 .באופן כזה שיהיה ממלא מקומו ברבנות שלו

זלל"ה בחכמתו ובצדקתו אך מוהרנ"ת 
ל מרבנות ע"כ אמר טמנעוריו השכיל להב

לחותנו ז"ל שרוצה מקודם לקיים המשנה אל 
בה ומוטב לעשות עבורו  רתעשם קרדום לחפו

איזה חנות עם סחורה כי אביו היו לו כמה 
מסחרים עם כמה חנויות כי היה עשיר עצום, 

בכדי שזוגתו תשב  הוכוונות מוהרנ"ת הי
ות והוא יעסוק בעבודתו יתב"ש, ותעסוק בהחנ

אך אביו וחותנו חשבו שיקבל את הרבנות 
 .אח"כ

ונחזור לענין ראשון, אפי' אביו ז"ל כשראה 
שהוא נתעכב בשם על ר''ה וגם על יו"כ יום 
הק' לא בא, אז הבין אביו שמסתמא טעם שם 
בנו מוהרנ"ת טעם כזה אשר לא טעם עוד 
 מימיו ומעודו אצל שאר הצדיקים שהיה
אצלם מקודם טעם כזה, אך הוא בעצמו לא 

 .הפיק רצון מן כת החסידים

ואחר יו"כ כשבא מוהרנ"ת מבראסליב בוודאי 
לא קיבל אותו אביו בסבר פנים יפות כ"כ, וגם 
ב"ב שהיא זוגתו חרה לה שנפל כל העסק של 
החנות עליה, כי כשמוהרנ"ת בביתו עכ"פ היה 
מחשב החשבונות מהסחורות ומהחובות 

ונים שלוקחים בהקפה בחנות, והוא לא מהק
"ה עד אחר רהיה בביתו ב' שבועות מקודם 

יו"כ, ואגב שמע מאדומו"ד ז''ל כמה שיחות 
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קענין זעך  רנפלאות שאמר לו רבינו ז"ל מי
ובפרט כמה תורות במשך  ,שוין פין לאנג וכו'

ד מ"ה סי' רהשני שבועות האלו היינו מקודם 
 .מחאת כפיים

נו ז"ל התורה בחצוצרות סי' ובר"ה גילה רבי
י רבינו ז"ל שהוא בעל ננ"ת קבל לפרה', ומוה

מחשבה בלי שיעור וזה אחד מכ"ד דברים 
המעכבין את התשובה, הגם שהמחשבות הם 
מפלפול מגפ"ת וכיוצא מפוסקים, אך ורק 
מבלבלים בעת התפלה, ושם בהתורה הנ"ל 
אמר רבינו ז"ל כמה ענינים כאלו הנצרך לו 

שצריך לפנות המוחין  םשתב שכה היינו מ
מחמץ, וגם היה נשמע אז המחלוקת מהזקן 
הידוע, ובפרט מהקדוש הצדיק דודו הה"ר 
ברוך זלל"ה הנראה לפני ב"א קצת כמו 
הפלגה, כי באמת ידוע שזה היה מחמת גודל 
קדושת של אדומו"ר זלל"ה שלא יהיו קטרוג 

מע"ש ומהס"מ על מה שוא בראת כידוע בסיפ
שזו הנשמה יורדת מה לי איך שצעק כ

הצדקת  רלעשות, וידוע שאמו של אדומו"
בעלת רוח הקודש ה"ה פיגא אחות הרה"צ 

אצל הרב ר' ברוך  הברוך ז"ל הית ר'הק' ה
בכוונה עבורו ושאלה אותו מה זה שהעולם 

ים שאתה מרחק את בני, והשיב לה ראומ
שאני מסתיר אותו מפני שאין העולם כדאי 

 .עוד לזה האור

מע שאמר רבינו ז"ל אוזן שומעת וכו' וכשש
בקרב חכמים תלין ע"ש היטב, וגם מענין 
הקולות המובא ובפרט מענין צדיקיא עבדין 
מצותא בין הסט"א, ואח"ב בשבת שובה שמע 
התורה קרא את יהושע סי' ו' מענין דום לד', 
וכשבא לביתו התחיל להתפלל בקולות 
ובמחאות כפיים שקורין פליעסקין וגם 

ה גדולה, כי כ"ז היו מהתורות ששמע בשמח
בעת היותו אצל רבינו ז"ל, התחיל קיטרוג 

שהיה מתפלל שם עליו, והוא  סמהביהכנ"
היה מקודם חשוב בביהכנ"ס כי אביו היה איש 
למדן ועשיר, ובפרט מוהרנ"ת ז"ל היה מבני 
הנעורים החשובים הגדולים שם, וכעת 
 כשראו שנתלהב לבו כ"כ היה קצת קנאה עליו
אפי' מרבו ומבני הנעורים החשובים שהיו 
שם, ואמרו לאביו שיראה למנוע אותו עכ"פ 
שלא יסע לבראסליב כ"כ כי יהיה ג"כ מן 
הווידויניקעס ובוודאי אינו לפי כבוד אביו 

 דוד צבי.ובפרט לפני כבוד חותנו ה"ה ר' 

ומחמת כ"ז היה מוכרח להתעכב בביתו כל 
בוער לבו ימי החג הסוכות, הגם שכפי שהיה 

ו מגודל קדושת והשגת של אדומו"ר תמהרגש
ז"ל היה במחשבתו שנצרך לו להיות אצל 
רבינו ז"ל כמה זמנים כמו שידוע מההתקרבות 
של המגיד ממעזריטש להבעש"ט ז"ל 
שבתחילתו היה אצל הבעש"ט כמה חדשים, 
אך אעפי"כ מחמת כיבוד אב ואם וחותנו 
ושלום בית היה מוכרח לחוג את החג 

מירוב מקום מגורתו, וכפי שעוד מקורבים בנע
לרבינו ז"ל בערך יותר ממנין עשרה ישבו 
באותה העיר הגם שלא היו מצוינים כ"כ כמו 
מוהרנ"ת ז"ל כי היו נקראים ווידויניקעס 
אעפי"כ היה משתתף עמהם בחבורה אחת 
והתפללו בכל ימי החג בסוכה גדולה שהיה 
לאביו וגם ספר תורה של אביו לקח לשם 
והתפללו בקולות ובמחאת כפיים וקיימו 
ושמחת בחגיך ביחד והעיקר היו מזמרים 
הניגונים ששמעו אצל רבינו ז"ל היינו אשת 

  ...יוצאכחיל ואזמר בשבחין ו
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 נת ציוןירמספר  - סיפור אמירת התורה
 

ָנה  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ְמָרה ּבְ אֶּ ֲחצֹוְצרֹות ַהּנֶּ ַהּתֹוָרה ה' ּבַ
ם  ל ַהִהְתַקְרבּות מוהרנ"ת ַזְלַל"ה, ַהּגַ ָהִראׁשֹון ׁשֶּ
רֹות  זֵּ ם ּגְ הֵּ יְנְקִטין ׁשֶּ ר ַאְדמּו"ר ְלִעְנַין ַהּפִ ּבֵּ ה ּדִ ּזֶּ ׁשֶּ

ְמעּו, ְלַבְטָלן ּוְלַהְמּתִ  ׁשְ ּנִ ר ׁשֶּ דּוַע, ַאְך ָהִעּקָ ּיָ יָקן ּכַ
ל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְלִעְנַין  ְמַעט ּכָ ְמָרה ּכִ אֶּ נֶּ
ָעִתיד,  ן ַעל הֶּ ּלֹו ְוהֵּ ָעַבר ׁשֶּ ן ַעל הֶּ מוהרנ"ת הֵּ
ָאר ַאַנ"ׁש  ן ִלׁשְ א, ְוכֵּ יְך ַלֲעבֹוד ֲעבֹוַדת ה' ְלַהּבָ אֵּ

אּו ַעל רֹאׁש  ּבָ ָנה ְלַאְדמּו"ר ַזְלַל"ה, ָהיּו  ׁשֶּ ָ ַהׁשּ
ן כַּ  יוֵּ ּכִ ָחד ָאַמר ׁשֶּ ל אֶּ ּכָ ּבּוץ ׁשֶּ י ַהּקִ ַאְנׁשֵּ ה מֵּ ּמָ

ִבילֹו,  ׁשְ ים ַרק ּבִ דֹוׁשִ ִדּבּוָריו ַהּקְ ַאְדמּו"ר ַזְלַל"ה ּבְ
ה מוהרנ"ת ַז"ל ָהָיה ְמקּוָרב ָחָדׁש  ּזֶּ ִפי ׁשֶּ ַהְיינּו ּכְ
ל ִלּבֹו  ת ּכָ ר אֶּ בּועֹות, ַוֲעַדִין לֹא ִסּפֵּ ה ׁשָ לׁשָ ְ ִמׁשּ

ּדֹוָת  ִנים ִמּמִ ָ ָעַבר ָעָליו ִמׁשּ יְך ׁשֶּ יו ַוֲעבֹוָדתֹו אֵּ
רּוְחִנּיּות,  ן ּבְ ִמּיּות ְוהֵּ ַגׁשְ ן ּבְ ַהּקֹוְדמֹות הֵּ
י לֹא  ָרִטים, ּכִ ָבִרים ּפְ ְלַאְדמּו"ר ַזְלַל"ה, ַאְך ּדְ

ם רֹאׁש  ַמן ָקָצר ִמן קֹודֶּ יק עֹוד ַהּזְ ָנה  ִהְסּפִ ָ ַהׁשּ
ר אֹודֹוָתיו, בָּ  ב ְלַדּבֵּ ְתָקרֵּ ּנִ ל ׁשֶּ ִאם ּכָ י ׁשֶּ ִראׁשֹון ּכִ

ּתֹות  אֹוב ְוִלׁשְ ב ִלׁשְ אֵּ ּתָ א ׁשֶּ מֵּ מֹו ַהּצָ ּבּור ְוִדּבּור ּכְ ּדִ
ַאְדמּו"ר  דּוַע ׁשֶּ ּיָ ת ִצְמאֹונֹו, ּכַ ְלַכּבֹות ּוְלַרוֹות אֶּ

ם רֹאׁש  ִבים"  ָאַמר ִמּקֹודֶּ ם ִנּצָ ָנה ַעל פ' "ַאּתֶּ ָ ַהׁשּ
ִבין מוהרנ"ת זַ  ה הֵּ ם זֶּ ּגַ א ׁשֶּ ַאְדמּו"ר ְוַכּיֹוצֵּ "ל. ׁשֶּ

ת ּוָמזֹור ִלְרפּוָאתֹו  ְחּבֹוׁשֶּ מֹו ּתַ ן לֹו ּכְ ַזְלַל"ה נֹותֵּ
יו ְצַרְך ְלַחּיָ  .ַהּנִ

רֹאׁש  ן ּבְ י כֵּ ַהּתֹוָרה  ַאְך ַאף ַעל ּפִ ָנה ּבְ ָ ַהׁשּ
ְצוֹת,  ל ַהּמִ ְמַחת ּכָ ִעְנַין שִֹ ת מֵּ רֶּ ַדּבֶּ ֲחצֹוְצרֹות ַהּמְ ּבַ

ן שְֹ  ּתֵּ יֹומֹו ּתִ ִעְנַין "ּבְ ַכר ּומֵּ ה שְֹ ין רֹוצֶּ אֵּ ָכרֹו", ׁשֶּ
ן  ם, ְוכֵּ ן ׁשָ ת, ַעּיֵּ רֶּ ַכר ִמְצָוה ַאחֶּ א ַרק שְֹ עֹוָלם ַהּבָ
ה,  ִפּלָ ּתְ י קֹולֹות ּבַ ב ַעְקמּוִמּיּות ַעל ְידֵּ ט ִמּלֵּ ֵּ ְלַפׁשּ
ץ  ְקָרִאים ָחמֵּ בֹות ַהּנִ ֲחׁשָ ּוְלַפּנֹות ַהּמַֹח ִמּמַ

ּדִ  מֹו ׁשֶּ ׁש ּכְ ה ָהָיה ַמּמָ ם, זֶּ ר ַאְדמּו"ר ַהּמּוָבא ׁשָ ּבֵּ
מוהרנ"ת  ֲחַמת ׁשֶּ ּקּון ַנְפׁשֹו ְלַבד, מֵּ ַרק ֲעבּור ּתִ

ַקְרבּותֹו ְלַאְדמּו"ר ַזְלַל"ה  ם ִהְ ַזְלַל"ה ָהָיה ִמּקֹודֶּ
ְצלֹו  ה ָהָיה אֶּ ּזֶּ עּור ׁשֶּ ין ׁשִ ָבה ְלאֵּ ַעל ַמֲחׁשָ ּבַ
ה לֹא  ֲחַמת זֶּ ַרְך, ּומֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ ִיּסּוִרים ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

 ִ ימּות ַרק ָהָיה ַהש ּ לֵּ ׁשְ ְצֹות ּבִ ַהּמִ ּלֹו מֵּ ְמָחה ׁשֶּ
א  ם ְירֵּ ם ִמּקֹודֶּ ָהָיה ּגַ ם ׁשֶּ א, ְוַהּגַ ִביל עֹוָלם ַהּבָ ׁשְ ּבִ
יׁש ׁשּום ַחּיּות  דֹול ְוָעצּום, ַאְך לֹא ִהְרּגִ ַמִים ּגָ ׁשָ
ַהּתֹוָרה  ְמבּוָאר ּבְ ִפי ׁשֶּ ְרָאה ְוָהַאֲהָבה, ּכְ ת ַהּיִ ּדַ ִמּמִ

ה,  ִחיַנת ַהּזֹאת ִמּזֶּ קֹולֹות ּבְ ל ּבְ ּלֵּ ָאז ִהְתּפַ ּומֵּ
ם ן ׁשָ  .ְרָעִמים ַעּיֵּ

ל ַמּצּוָתא  י ּכָ נּו ַזְלַל"ה ְוַתֲאִמין ּכִ ָאַמר ַרּבֵּ ׁשֶּ ְוָאז ּכְ
ה  ין זֶּ יִמים אֵּ לֵּ ְ יִקים ַהׁשּ ּדִ ין ַהּצַ ׁש ּבֵּ ּיֵּ ּוְמִריָבה ׁשֶּ
ן  סּוק אֹוזֶּ ְיַגְרׁשּו ִסיְטִרין אֹוֲחָרִנין, ִעם ַהּפָ ַרק ׁשֶּ

ּבּוץ ׁש  י[ ַהּקִ ְך ]ַאְנׁשֵּ ֹוַמַעת וכו', ָאְמרּו ַאַחר ּכַ
ְך  ל ּכַ ם ּכָ ְעּתָ ב ּדַ ֵּ ה ִנְתַיׁשּ זֶּ ּבָ ְלמוהרנ"ת ַזְלַל"ה ׁשֶּ
ה ַעל אֹור ָקדֹוׁש  יְך ִיְהיֶּ ם אֵּ ִבינּו ִמּקֹודֶּ י לֹא הֵּ ּכִ
ה ִקיְנטּור, ּוִבְפַרט ַחס  יזֶּ ה אֵּ זֶּ ְוָטהֹור ּוָבִהיר ּכָ

ת, לֹום ַמְחלֹוקֶּ ַאְדמּו"ר  ְוׁשָ ְמעּו מֵּ ָ ׁשּ ׁשֶּ ַאְך ּכְ
ִבינּו  ן ׁשֹוַמַעת וכו' הֵּ סּוק אֹוזֶּ ה ַהּפָ ל זֶּ ירּוׁש ׁשֶּ ַהּפֵּ
ב ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת,  יטֵּ ם הֵּ ן ׁשָ ה ְלטֹוָבָתם ַעּיֵּ ּזֶּ ׁשֶּ
יֹות  ם ׁשּום קּוׁשְ ה ָלהֶּ ָאז ָוָהְלָאה לֹא ָהָיה ָקׁשֶּ ּומֵּ

י ְגדֹולִ  דֹולֵּ ת ֲאִפּלּו ַעל ּגְ ְחלֹוקֶּ ַהּמַ ה ַרק מֵּ י זֶּ ים, ּכִ
ִחיַנת ּתֹוָכַחת  ים ּבְ ְזּכּו ֲהמֹון ַעם ְלַחּיִ ּיִ י ׁשֶּ דֵּ ּכְ
ה לֹו  ּלָ ה ַהּתֹוָרה ּגִ זֶּ ּבָ ים, ּומוהרנ"ת ָאַמר ׁשֶּ ַחּיִ
ג, ַהְיינּו  יְך ְלִהְתַנהֵּ ֲהדּות אֵּ ל ַהּיַ נּו ַזְלַל"ה ּכָ ַרּבֵּ
ְמָח  שִֹ יְך ַלֲעשֹֹות ִמְצֹות ּבְ ל, ְואֵּ ּלֵּ יְך ְלִהְתּפַ ה אֵּ

ְרָאה ְוַאֲהָבה,  ת ַהּיִ ַעְצָמה, ּוִמּדַ ְצָוה ּבְ ַהּמִ מֵּ
ן  ם, ּכֵּ בּוָאר ׁשָ ּמְ בֹות ּכַ ֲחׁשָ ת ַהּמַֹח ִמּמַ ר אֶּ ּוְלַטהֵּ
ְרכּו  ּדָ ּלּו, ׁשֶּ ים ָהאֵּ דֹוׁשִ ְנִתיבֹות ַהּקְ ה ִלְדרֹוְך ּבִ ִנְזּכֶּ
י ַאְדמּו"ר ַזְלַל"ה,  קּוָרבֵּ ה ִמּמְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּבֹו ּכַ

ר ַע  ַאר ְוָהִעּקָ ַעל ָידֹו ִנׁשְ י מוהרנ"ת ַזְלַל"ה ׁשֶּ ל ְידֵּ
א. ה ּוַבּבָ זֶּ ה ְגדֹוָלה ַהּזֹאת ּבָ  ָלנּו ְירּוׁשָ
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ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו  ים צ"ח( ִלְפֵני ְוכּו'ּבַּ ִהל ִ  )ת ְּ

ִביִלי    א ְּ ש  א ב ִ ָרא ֶאל ָ ל ָהעֹוָלם לֹא ִנבְּ ל ָאָדם לֹוַמר: כ ָ י ָצִריךְּ כ ָ כ ִ
ִרין לז.( ֶהדְּ אֹות )ַסנְּ ִביִלי, ָצִריךְּ ֲאִני ִלרְּ ְּ ש  ָרא ב ִ ָהעֹוָלם ִנבְּ ֶ ש  ָצא כ ְּ . ִנמְּ

ן ָהעֹוָלם.  ו  ִתק  ת ב ְּ ָכל עֵּ ן ב ְּ ַעי ֵּ לְּ רֹון ָהעֹוָלם, ו  אֹות ֶחסְּ ַמל ְּ לְּ ו 
ָרם. ֲעבו  ל ב ַ ל ֵּ ַ פ  ִהתְּ לְּ ַזר  ו  נו  ֹקֶדם ג ְּ ִנים. ַהיְּ ָ י פ  נֵּ ְּ ש  ן ב ִ ה הֵּ ִפל ָ ַין ַהת ְּ ִענְּ וְּ

ה, ֲאָבל  ִפל ָ יש  ַהת ְּ ב ִ ַהלְּ ין ָצִריךְּ לְּ אֵּ ה, וְּ ִפל ָ ֶדר ַהת ְּ סֵּ ִלין כ ְּ ל ְּ ַ פ  ין ִמתְּ ד ִ
ב ִ  ַהלְּ ין ָצִריךְּ לְּ ַזר ד ִ ַאַחר ג ְּ ָאִכים לְּ לְּ ֹא ָיִבינו  ַהמ ַ ל  ֶ י ש  דֵּ ה, כ ְּ ִפל ָ יש  ַהת ְּ

ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  . כ ְּ גו  רְּ ַקטְּ לֹא יְּ מֹאל, וְּ ִדים ִלש ְּ אל ד(ָהעֹומְּ ִני ֵּ ַרת )ד ָ זֵּ גְּ : "ב ִ
ין  ִ יש  ַמֲאַמר ַקד ִ ין, ֲאַזי "ב ְּ ַזר ד ִ ַאַחר ג ְּ נו  לְּ ִמין", ַהיְּ ג ָ תְּ ִ ִעיִרין פ 

י ד ִ ין", ֲאַזי ַהצ ַ ת ִ ִאלְּ ְּ ַמֲאָמר:ש  ָלָתם ב ְּ אֵּ ְּ ים ש  ִ יש  ב ִ  ִקים ַמלְּ

ין   ב  ַזר ד ִ ַאַחר ג ְּ ין לְּ ין ב ֵּ ַזר ד ִ ין ֹקֶדם ג ְּ ִעיָנן ב ֵּ יךְּ ַידְּ י  –ֲאָבל אֵּ דֵּ ַעל־יְּ
ַאַחר  ין לְּ ַזר ד ִ ין ֹקֶדם ג ְּ יַדע ב ֵּ נו  לֵּ כֹוִלין ֲאַנחְּ ים, יְּ ָאנו  עֹוש ִ ֶ וֹות ש  צְּ ַהמ ִ

עוֹ  ֶ ש  ָקא כ ְּ ַדוְּ ין. וְּ ַזר ד ִ , ַעד ג ְּ ךְּ ל כ ָ דֹוָלה כ ָ ָחה ג ְּ מְּ ש ִ וֹות ב ְּ צְּ ין ַהמ ִ ש ִ
ִמין לֹו  זְּ י ַ ֶ א רֹוֶצה ש  א הו  א, ֶאל ָ ַכר עֹוָלם ַהב ָ ם ש ְּ ו  ש  ין רֹוֶצה ב ְּ אֵּ ֶ ש 
ַמֲאַמר  ָוה זֹאת, כ ְּ ַכר ִמצְּ ש ְּ ָוה ַאֶחֶרת ב ִ א ִמצְּ ־הו  ךְּ רו  ־ב ָ דֹוש  ַהק ָ

ָרָכה  רֹוָנם ִלבְּ , ִזכְּ ינו  א ֶנֱהֶנה ד()ָאבֹות ֲחָכמֵּ י הו  ָוה', כ ִ ָוה־ִמצְּ ַכר ִמצְּ : 'ש ְּ
. ָמה  ַעצְּ ָוה ב ְּ צְּ ַהמ ִ  מֵּ

ִביִאים,  ָאר נְּ ְּ ַאת ש  בו  ין נְּ בֵּ נו  לְּ ה ַרב ֵּ ֶ ַאת מש  בו  ין נְּ ב ֵּ ֶ ק ש  ו  ֶזהו  ַהִחל  וְּ
ר  ֶ ָבר ֲאש  ' ֶזה ַהד ָ כו  ֹות וְּ ט  י ַהמ ַ ֵּ ה ֶאל ָראש  ר מֹש ֶ ַדב ֵּ "י: "ַוי ְּ ִ ש  ַרש  רו  פֵּ כ ְּ

ה  "ֹכה ָאַמר ה'", נֹוַסף ִצו ָ או  ב ְּ ַנב ְּ ִביִאים ִנתְּ ל ַהנ ְּ "י: כ ָ ִ ש  ַרש  רֵּ ֵּ ה'", פ 
א  ֹה" הו  ִחיַנת "כ  י ב ְּ ָבר". כ ִ "ֶזה ַהד ָ א: ב ְּ ַנב ֵּ ִהתְּ ֶ ה, ש  יֶהם מֹש ֶ ֲעלֵּ
ָיא  ַלרְּ קְּ ַ פ  ִחיַנת ַאסְּ א ב ְּ ָבר" הו  "ֶזה ַהד ָ ִאיָרה, וְּ יָנה  מְּ אֵּ ֶ ָיא ש  ַלרְּ קְּ ַ פ  ַאסְּ

ִאיָרה.  ַהמ ְּ

ש  ָאָדם ָהעֹוֶשה  א. יֵּ ֹורֵּ ֲעבֹוַדת ַהב  ש  ב ַ ת יֵּ ִביאו  ִחינֹות נְּ י ב ְּ ת ֵּ ְּ ו  ַהש   ל  אֵּ וְּ
ָוה צְּ ו  לֹא  ַהמ ִ , ִאל  ָמה  ַעצְּ ָוה ב ְּ צְּ ַהמ ִ ינֹו ֶנֱהֶנה מֵּ אֵּ ֶ א, ש  ַכר עֹוָלם ַהב ָ ש ְּ ב ִ

, ָהיו   ה אֹוָתה  , לֹא ָהָיה עֹוש ֶ ָכָרה  ש ְּ א ב ִ ִנין לֹו עֹוָלם ַהב ָ ִחיַנת  נֹותְּ ֶזה ב ְּ וְּ
ִאיָרה. יָנה  מְּ אֵּ ֶ ָיא ש  ַלרְּ קְּ ַ פ  ֹה", ַאסְּ ָבר  "כ  יֶזה ד ָ רֹוֶאה אֵּ ֶ מֹו ָאָדם ש  כ ְּ

ָוה צְּ ה ַהמ ִ א עֹוש ֶ ן הו  ָרחֹוק, כ ֵּ ת ָרחֹוק,  מֵּ עֵּ א לְּ ָכָרה  ַהב ָ ִביל ש ְּ ְּ ש  ב ִ
ָכר ו ם ש ָ ל  ִ ש  ה. וְּ נו  ַאַחר עֹוָלם ַהז ֶ י  ַהיְּ ם ָנִביא, כ ִ ֵּ ש  ָרא ב ְּ י ִנקְּ ֵּ ָראש 

ק סו  ָ פ  ם ב ַ ָ ש  ֹוָתיו, וְּ א ֲאֻלמ  ה ֹנש ֵּ ִרנ ָ ל: ָיבֹא בְּ ֶ בֹות ש  ַמז ַעל  ת ֵּ ה ִנרְּ ַהז ֶ
ָכר  ם ש ָ ו  ל  ִ ים קכ"ו(ש  ִהל ִ ַרע", )ת ְּ ךְּ ַהז ָ ֶ א ֶמש  ָבֹכה נֹוש ֵּ ךְּ ו  לֵּ : "ָהלֹוךְּ יֵּ

 ֶ ֹוָתיו", ש  א ֲאֻלמ  ה ֹנש ֵּ ִרנ ָ ֹא ָיבֹא בְּ , "ב  ָתה  י ָ ֲעש ִ ר ב ַ ַטעֵּ צְּ מ ִ ֶ ַמח ש  ש ְּ י ִ
א  ה ֹנש ֵּ ִרנ ָ ל ָיבֹא ב ְּ ֶ בֹות ש  י ת ֵּ ֵּ וֹות. ָראש  צְּ ַכר ַהמ ִ ל ש ְּ ַקב ֵּ י ְּ ֶ ש  ֶלָעִתיד, כ ְּ

בֹות ָנִביא. י־ת ֵּ ֵּ ֹוָתיו, ָראש   ֲאֻלמ 

וֹות,  צְּ ַכר ַהמ ִ ש ְּ ינֹו רֹוֶצה ב ִ אֵּ ֶ ָבר", ש  "ֶזה ַהד ָ א ב ְּ ַנב ֵּ תְּ מ ִ ֶ ֲאָבל ָנִביא ש 
ָוה ב ְּ  צְּ מ ִ א רֹוֶצה ב ַ , ַעד ֶאל ָ ָתה  י ָ ֲעש ִ ךְּ ב ַ ל כ ָ ַח כ ָ ֵּ מ  ש ַ א מְּ הו  ֶ , ש  ָמה  ַעצְּ

ָוה  צְּ ַהמ ִ ֹו ב ְּ ל  ֶ א ש  עֹוָלם ַהב ָ ֶ ָצא ש  ָכר, ִנמְּ ָכל ִמין ש ָ ס ב ְּ ָמאֵּ מ ְּ ֶ ש 
ָבר",  ִחיַנת: "ֶזה ַהד ָ בְּ ָכר, ב ִ ם ש ָ ו  ל  ִ נו  ש  ִחיַנת ָנִביא, ַהיְּ ֶזה ב ְּ . וְּ ָמה  ַעצְּ ב ְּ

ַלרְּ  קְּ ַ פ  ִחיַנת ַאסְּ בְּ רֹוב ב ִ ָבר ִמק ָ מֹו ָאָדם ָהרֹוֶאה ד ָ ִאיָרה, כ ְּ ָיא ַהמ ְּ
ָכרֹו ֶנֶגד  ש ְּ , ו  ָמה  ַעצְּ ָוה ב ְּ צְּ ַהמ ִ א ֶנֱהֶנה מֵּ ן הו  מֹו כֵּ ָבָרה, כ ְּ ה ָיָפה ו  ִאי ָ רְּ ב ִ

יָניו.  עֵּ

ל  דֹוָלה כ ָ ָחה ג ְּ מְּ ש ִ ָוה ב ְּ צְּ ה ַהמ ִ עֹוש ֶ ֶ ָגה ַהז ֹאת, ש  רֵּ דְּ מ ַ א ב ַ הו  ֶ ִמי  ש  ו 
, ַעד ךְּ א ָיכֹול  כ ָ , הו  ִביָלה  ְּ ש  א ב ִ ַכר עֹוָלם ַהב ָ ם ש ְּ ו  ש  ין רֹוֶצה ב ְּ אֵּ ֶ ש 

ם קֹוָמה  וֹות הֵּ צְּ י ַהמ ִ ין. כ ִ ַזר ד ִ ַאַחר ג ְּ ין לְּ ַזר ד ִ ין ֹקֶדם ג ְּ יַדע ב ֵּ לֵּ
ן קֹוַמת  ן קֹוַמת ָאָדם, הֵּ ֹומֹות, הֵּ ל ַהק  ין ֶאת כ ָ ַחי ִ ם מְּ הֵּ ָמה, וְּ לֵּ ְּ ש 

ָנה ָ ן קֹוַמת ש  ו ת עֹוָלם, הֵּ ִלין ַהִחי  ַקב ְּ ן מְּ , הֵּ ָנה ֶנֶפש  ָ י עֹוָלם ש  , כ ִ
ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  וֹות, כ ְּ צְּ ַהמ ִ ים ל"ג(מֵּ ִהל ִ ָנה", )ת ְּ ֱאמו  הו  ב ֶ ָכל ַמֲעש ֵּ : "וְּ

ִתיב  כְּ ם קי"ט(ו  א )ש ָ א הו  ־הו  ךְּ רו  ־ב ָ דֹוש  ַהק ָ ָנה". וְּ ֹוֶתיָך ֱאמו  ל ִמצְּ : "כ ָ
וֹות.  צְּ ו ט ִעם ַהמ ִ ש  ָ דו ת פ  א ַאחְּ ־הו  ךְּ רו  ־ב ָ דֹוש  ה ַהק ָ ֲעש ֵּ מ ַ ֶ ש  כְּ ו 
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ג  ַענ ֵּ ִמתְּ ֶהם ו  ַח ב ָ ֵּ מ  ש ַ א מְּ ־הו  ךְּ רו  ־ב ָ דֹוש  ָרן, ֲאַזי ַהק ָ ִסדְּ כְּ ָנן ו  ו  ִתק  כ ְּ
ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ֶהם, כ ְּ ם ק"ד(ב ָ ַעל־)ש ָ מֹו ב ַ יו". כ ְּ ַמֲעש ָ ַמח ה' ב ְּ : "ִיש ְּ

ִלי ַהכ ְּ ִלי, וְּ יֶזה כ ְּ ה אֵּ עֹוש ֶ ֶ ָלאָכה, ש  ה,  מְּ ג ב ָ ַענ ֵּ א ִמתְּ א ָיֶפה, ֲאַזי הו  הו 
ם  י הֵּ וֹות, כ ִ צְּ ַהמ ִ ת ב ְּ ֶ ש  ֻלב ֶ א ִהיא מְּ ־הו  ךְּ רו  ־ב ָ דֹוש  ל ַהק ָ ֶ ָחה ש  מְּ ִ ַהש   וְּ
ָצא  , ִנמְּ ָמה  ַעצְּ ָוה ב ְּ צְּ ַהמ ִ ָחה מֵּ מְּ ש ִ ָוה ב ְּ צְּ ה ַהמ ִ עֹוש ֶ ֶ ִמי ש  תֹו. ו  דו  ַאחְּ

וָ  צְּ מ ִ ב ַ ֶ ָחה ש  מְּ ִ ַהש   ָנס ב ְּ כְּ נ ִ ֶ ש  ־כ ְּ ךְּ רו  ־ב ָ דֹוש  ַחת ַהק ָ מְּ ש ִ ָנס ב ְּ א ִנכְּ ה, הו 
ִחיַנת  ֶזה ב ְּ יו, וְּ ַמֲעש ָ ַח ב ְּ ֵּ ַשמ  מ ְּ ֶ א, ש  ם קמ"ט(הו  ל )ש ָ ָראֵּ ַמח ִיש ְּ : "ִיש ְּ

יו". עֹוש ָ  ב ְּ

ָרע  אי ִנגְּ ַוד ַ , ֲאַזי ב ְּ ָנה ֶנֶפש  ָ עֹוָלם ש  ִדין ב ְּ יֶזה ַצַער וְּ ש  אֵּ י ֵּ ֶ ש  ָצא כ ְּ ִנמְּ
דוֹ  ַחת ַהק ָ מְּ ִ תו ב ִמש   כ ָ ֶ מֹו ש  א, כ ְּ ־הו  ךְּ רו  ־ב ָ ית ו(ש  ִ אש  רֵּ ב ֶאל )ב ְּ ַעצ ֵּ תְּ : "ַוי ִ

ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  כְּ ֹו", ו  ִריןִלב  ֶהדְּ ִכיָנה ָמה אֹוֶמֶרת מו.( )ַסנְּ ְּ ָקַלִני  –: 'ש 
תֹוךְּ  ָנס ב ְּ כְּ נ ִ ֶ ֶזה ש  '. וְּ כו  י' וְּ ִ רֹאש  ִפי  מֵּ יַדע לְּ אי לֵּ ַוד ַ ָחה. ָיכֹול ב ְּ מְּ ִ ַהש  

 ִ ַין ַהש   אִענְּ ָחה ִאם הו  ין. מְּ ַזר ד ִ ַאַחר ג ְּ א לְּ ין, ִאם הו  ַזר ד ִ ם  קֶֹדם ג ְּ ג ַ
ַע  י יֹודֵּ ין, כ ִ ַזר ַהד ִ ֹוָמה ִנגְּ ַהק  ֶלק מֵּ יֶזהו  חֵּ יַדע ַעל אֵּ ִפי קֹוַמת  ָיכֹול לֵּ לְּ

וֹות צְּ י ַהמ ִ ֵּ ָחה ָראש  מְּ ש ִ ֹות ב ְּ ין ָיכֹול ַלֲעש  וֹות. ִאם אֵּ צְּ נו  , ַהמ ִ ַהיְּ
ל וֹות ַהת ְּ ָנה ִמצְּ ָ י עֹוָלם ש  ֵּ ַזר ַעל ָראש  ין ִנגְּ ַהד ִ ֶ ַדע ש  , יֵּ רֹאש  ִיים ב ָ ו 

וֹות. צְּ ָאר קֹוַמת ַהמ ִ ְּ ש  ן ב ִ כֵּ , וְּ  ֶנֶפש 

ָרָכה רֹוָנם ִלבְּ , ִזכְּ ינו  ֹותֵּ רו  ַרב  ָאמְּ ֶ ֶזהו  ש  יָצה טז.( וְּ ן ב ֵּ ַעי ֵּ א; וְּ ת ָ ִכילְּ : )מְּ
ת  ב ָ ַ ש  נו   –'ב ְּ ת', ַהיְּ ב ָ ַ ש  ֶאָחד ב ְּ הו  מֵּ רֵּ א, ָזכְּ ג עֹוָלם ַהב ָ ַתֲענו  ַחת וְּ מְּ ש ִ

ִחיַנת  ן ב ְּ הֵּ ֶ ה, ש  ֲעש ֶ י ַהמ ַ מֵּ ת יְּ ֶ ש  ֵּ ש  יש  ב ְּ ג ִ ת, ַירְּ ב ָ ַ ִחיַנת ש  א ב ְּ הו  ֶ ש 
ֶזהו   . וְּ ָנה ֶנֶפש  ָ או  עֹוָלם ש  רְּ ֶהם ִנבְּ ב ָ ֶ וֹות, ש  צְּ ה ַהמ ִ ָבִרים כ"ד(ַמֲעש ֵּ : )ד ְּ

ָכרֹו  א ש ְּ הֵּ י ְּ ֶ ָכרֹו" ש  ן ש ְּ יֹומֹו ִתת ֵּ לֹא ָתבֹוא "ב ְּ ָמן "וְּ ַעצְּ וֹות ב ְּ צְּ ַהמ ִ מֵּ
ִהיא  ֶ א, ש  ַכר עֹוָלם ַהב ָ ש ְּ וֹות ב ִ צְּ ה ַהמ ִ ֹא ַיֲעש ֶ ל  ֶ ", ש  ֶמש  ֶ ָעָליו ַהש  

ֹו ַאַחר מֹותֹו: ש  מְּ ִ יַאת ש   ַאַחר ב ִ

ב     ג תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ב, כ ְּ ל ֵּ א ב ַ ָחה הו  מְּ ִ ר ַהש   ִעק ַ ים ד(וְּ ִהל ִ ָחה )ת ְּ מְּ ה ש ִ : "ָנַתת ָ
ת  ו  ִמי  מו  ִסיר ַעקְּ י ָ ֶ א ַעד ש  מַֹח, ֶאל ָ ב ִלש ְּ ר ַלל ֵּ ָ ש  ִאי ֶאפְּ י". וְּ ִלב ִ בְּ

ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ָחה, כ ְּ מְּ ש ִ ה לְּ כ ֶ ָאז ִיזְּ ב, וְּ ת לֵּ רו  ְּ א לֹו ַיש  הֵּ י ְּ ֶ ֹו, ש  ִלב  ב ְּ ֶ ם ש  )ש ָ

ָחה".צ"ז( מְּ ב ש ִ י לֵּ רֵּ ְּ ִיש  לְּ  : "ו 

ל ֵּ  ב ַ ֶ ת ש  ו  ִמי  מו  ַעקְּ רו  וְּ ָאמְּ ֶ מֹו ש  ָעִמים, כ ְּ י רְּ דֵּ יִטין ַעל־יְּ ִ ש  ב ַמפְּ
ָרָכה  רֹוָנם ִלבְּ , ִזכְּ ינו  ָרכֹות נט.(ֲחָכמֵּ א )ב ְּ ָעִמים ֶאל ָ או  רְּ רְּ : 'לֹא ִנבְּ

ָאָדם מֹוִציא  ֶ ִחיַנת קֹול ש  א ב ְּ ָעִמים הו  רְּ ב', ו  ל ֵּ ב ַ ֶ ו ת ש  ִמיִמי  ט ַעקְּ ֵּ ַפש   לְּ
ה ַנֲע  ִמז ֶ תֹו, ו  ִפל ָ תְּ כַֹח ב ִ ז ַֹהר ב ְּ י ִאיָתא ב ַ ָעִמים. כ ִ ה רְּ ָחס רלה:(ש ֶ ינְּ ִ  )פ 

ָדא  ָתא וְּ ִרי ָ ע ָקָלא ִלבְּ מ ָ ת ַ ְּ ָרא ִאש  י ַמטְּ ָעבֵּ ַאֲעָרא ב ְּ ד ָקָלא ָנִפיק וְּ 'כ ַ
ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  רֹות, כ ְּ בו  ם ִמג ְּ ָעִמים הֵּ ר ָהרְּ ִעק ַ ָעִמים', וְּ ן רְּ ֹוב כ"ו(ִאינו  : )ִאי 

רֹוָתיו ִמי  בו  ַרַעם ג ְּ ֹחֹו "וְּ כ  ֶ ִכין: ש  ָברְּ ִביל ֶזה ָאנו  מְּ ְּ ִבש  ֹוָנן". ו  ב  ִיתְּ
ָאָדם מֹוִציא ֶאת  ֶ ָרה, ש  בו  גְּ ַֹח ו  ִחיַנת כ  ם ב ְּ רֹות הֵּ בו  ַהג ְּ '. וְּ כו  ָרתֹו וְּ בו  גְּ ו 
ִחיַנת מִֹחין,  נו  ב ְּ ָרא, ַהיְּ י ִמטְּ ָעבֵּ ַע ב ְּ ֹוגֵּ ה פ  ֹול ַהז ֶ ַהק  דֹול, וְּ כַֹח ג ָ ֹול ב ְּ ַהק 

ם יוֹ  ָ ש   מ ִ ֶ ז ַֹהר ש  ב ב ַ תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ין, כ ְּ ִ ין ִטפ  ִ ִדין ִטפ  ָחס רלה:(רְּ ינְּ ִ ר )פ  אֵּ : "ב ְּ
ָבנֹון"  ִלים ִמן לְּ נֹוזְּ ים וְּ י  –ַמִים ַחי ִ ָעבֵּ ַע ב ְּ ֹוגֵּ פ  ֶ ש  כְּ מָֹחא'. ו  ָנא ד ְּ ו  'ִמן ִלב 

ֶזהו   ָעִמים, וְּ ִחיַנת רְּ נו  ב ְּ ָתא, ַהיְּ ִרי ָ ע ָקָלא ִלבְּ מ ָ ת ַ ְּ ָרא, ֲאַזי ִאש  ִמטְּ
ים ע"ז( ִהל ִ ד ַאֲעָרא )ת ְּ מָֹחא, כ ַ א ד ְּ ת ָ לְּ ג ַ ַגלְּ נו  ב ְּ ל", ַהיְּ ג ַ לְּ ג ַ ָך ב ַ : "קֹול ַרַעמְּ

ָתא. ִרי ָ ָמע ִלבְּ ְּ ִנש  ָעִמים, וְּ ֹול רְּ ַהק  ה מֵּ מָֹחא, ַנֲעש ֶ א ד ְּ ת ָ לְּ ג ַ ַגלְּ  ב ְּ

ֶזה  ם מ"ט(וְּ י)ש ָ ִ א ִמפ  ֹוצֵּ ר ַהי  ו  ב  נו  ַהד ִ מֹות", ַהיְּ ר ָחכְּ ַדב ֵּ י יְּ ִ ַע  : "פ  ֹוגֵּ פ 
 ,' כו  י" וְּ ת ִלב ִ ָהגו  י־ֶזה: "וְּ דֵּ ַעל־יְּ מָֹחא, וְּ א ד ְּ ת ָ לְּ ג ַ ַגלְּ נו  ב ְּ ָמה, ַהיְּ ָחכְּ ב ַ
 : רו  ָאמְּ ֶ מֹו ש  ב, כ ְּ ר ַהל ֵּ עֹורֵּ י־ֶזה ָהַרַעם, ִנתְּ דֵּ ר ַעל־יְּ עֹורֵּ תְּ נ ִ ֶ נו  ש  ַהיְּ

ֶזה ָנה'. וְּ ו ָ ר ַהכ ַ עֹורֵּ רֹוָנם ִלבְּ  'קֹול מְּ , ִזכְּ ינו  רו  ֲחָכמֵּ ָאמְּ ֶ ָרכֹות ָרָכה ש  )ב ְּ

וֹ  ו:( ש  ב  י ֵּ ֶ ָאה, 'ִמי ש  ֹו ִירְּ ש  ב  י ֵּ ֶ י ִמי ש  ָמִעין', כ ִ ְּ ָבָריו ִנש  ַמִים, ד ְּ ָ ַאת ש   ִירְּ
ב: תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ָחק, כ ְּ ִיצְּ ָרא ד ְּ טְּ י ַרַעם ִמס ִ ָעִמים, כ ִ ה רְּ ַרַעם  קֹולֹו ַנֲעש ֶ "וְּ

ָמִעין ְּ ָבָריו ִנש  י־ֶזה ד ְּ דֵּ ַעל־יְּ רֹוָתיו", וְּ בו  ע ָקָלא ג ְּ מ ָ ת ַ ְּ נו  ִמש  , ַהיְּ
ָתא, ִרי ָ ֱאַמר  ִלבְּ נ ֶ ֶ מֹו ש  ִמיָעה, כ ְּ ְּ ָיא ש  לְּ ן ת ַ מ ָ י ת ַ ק ג(כ ִ ו  : "ה', )ֲחַבק 

אִתי". ֲעָך ָירֵּ מְּ ִ י ש  ת ִ ַמעְּ ָ  ש 

ש   רו  ֵּ ֶזה פ  ים ק"ג(וְּ ִהל ִ ָברֹו". )ת ְּ קֹול ד ְּ מַֹע ב ְּ ְּ ָברֹו ִלש  י ד ְּ י ֹכַח עֹוש ֵּ ֹורֵּ ב  : "ג ִ
 ֹ ז  ךְּ צ.(ַהר ִאיָתא ב ַ י )לֵּ דֵּ נו  ַעל יְּ יָלא', ַהיְּ עֵּ ָמע ָקִלין ִמל ְּ ְּ ִמש  ָין לְּ : 'ַזכְּ

ת  ָהגו  : "וְּ נו  ַהיְּ ַע, וְּ ֹומֵּ ב ש  י־ֶזה ַהל ֵּ דֵּ ַעל־יְּ ָעִמים, וְּ ה רְּ רֹות ַנֲעש ֶ בו  ַהג ְּ
ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  כְּ נֹות", ו  בו  י ת ְּ ָלִכים־א' ג(ִלב ִ ַע", )מְּ ֹומֵּ ב ש  ָך לֵּ ד ְּ ַעבְּ ָנַתת ָ לְּ : "וְּ

ֶזה וְּ  ָברֹו". וְּ קֹול ד ְּ מַֹע ב ְּ ְּ : "ִלש  ֶזהו  ָתא, וְּ ִרי ָ ָמִעין ִלבְּ ְּ ָבָריו ִנש  ַגם ד ְּ
ִחיַנת:  ָחק, ב ְּ ל ִיצְּ ֶ ילֹו ש  ל ַאִיל, אֵּ ֶ ֹוָפר ש  א ש  ֹוָפר, ד ָ ִחיַנת קֹול ַהש   ב ְּ

ֶזהו   רֹוָתיו". וְּ בו  ַרַעם ג ְּ ים פ"ט("וְּ ִהל ִ ָעה",)ת ְּ רו  י תְּ עֵּ י ָהָעם יֹודְּ רֵּ ְּ  : "ַאש 
ֶיה  ִיהְּ ָרא, וְּ י ִמטְּ ִחינֹות ָעבֵּ ַֹח, ב ְּ מ  ֹול ב ַ ע ַהק  ג ַ פְּ י ִ ֶ ָקא, ש  יְּ י' ד ַ עֵּ 'יֹודְּ
ד,  ָחרֵּ א וְּ ִאיש  ָירֵּ ֹוָפר מֵּ ִקיַעת ש  ַע ת ְּ ֹומֵּ ש   ֶ ִמי ש  ָעִמים, ו  ִחיַנת רְּ בְּ ב ִ
קֹולֹות  ב: "ב ְּ תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ָעִמים, כ ְּ רְּ ָנה מֵּ ָ ל ַהש   ַאג כ ָ אי לֹא ִידְּ ַוד ַ ב ְּ

בְּ  קֹול ו  ב ְּ ֶ ", ש  ת ָ יֶהם הֹוַפעְּ ֹוָפר ֲעלֵּ קֹול ש  בְּ יָת, ו  לֵּ יֶהם ִנגְּ ָרִקים ֲעלֵּ
ָרִקים: בְּ ֹולֹות ו  יֶהם ִמק  ֹוָפר הֹוִפיַע ֲעלֵּ  ַהש  

בֹות     ד ָ ֲחש  ִממ ַ ֹות ו  מֹות ִחיצֹוִני  ָחכְּ ִֹחין מֵּ ֹות ֶאת ַהמ  ַפנ  ֲאָבל ָצִריךְּ לְּ
ָמ  ִמיץ ֶאת ָחכְּ ֹא ַיחְּ ל  ֶ ץ ש  ָחמֵּ ֹות ָזרֹות. מֵּ מֹות ִחיצֹוִני  ָחכְּ תֹו ב ְּ

ו   נ  ֶ ד ִממ  ַעבֵּ מֹחֹו, ִיתְּ ע ב ְּ ג ַ ִיפְּ ֹול וְּ ֹוִציא ֶאת ַהק  י  ֶ ש  י כ ְּ דֵּ ַתֲאוֹות, כ ְּ בְּ ו 
ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ָאה, כ ְּ ֻטמְּ ם ב ְּ מָֹחא ָאטו  א ד ְּ ת ָ לְּ ג ַ לְּ ג ַ ֶ ש  ָרא ַרַעם, ֲאָבל כ ְּ קְּ )ַוי ִ

ין קֹולֹו י"א( ם", ֲאַזי אֵּ ֶתם ב ָ מֵּ ִנטְּ ָאתֹו, : "וְּ מֹר ִירְּ ְּ ם ִיש  ָמע. ג ַ ְּ ִנש 
ֶיה  ֹא ִיהְּ ל  ֶ רֹוָתיו", ש  בו  ַרַעם ג ְּ ב: "וְּ תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ֹול, כ ְּ אֹות ַהק  ֹוצְּ ו  ת  נ  ֶ מ  מ ִ ֶ ש 

ֶזה  ָאה ִחיצֹוִנית, וְּ ֶרק ג(לֹו ִירְּ ֶ ָאה'; ִאם )ָאבֹות פ  ין ִירְּ ָמה אֵּ ין ָחכְּ : 'ִאם אֵּ
ָמה. ין ָחכְּ ָאה אֵּ ין ִירְּ  אֵּ

ֶזהו   ב ָ וְּ ַ ִרין כא:()ש  ֶהדְּ ַסנְּ בְּ : ת נו: ו  ש  רו  ֵּ ם'. פ  י ָ ָנַעץ ָקֶנה ב ַ ל וְּ ִריאֵּ בְּ : 'ָיַרד ג ַ
ַים  ָאה ִחיצֹוִנית, ָנַעץ ָקֶנה ב ְּ נו  ִירְּ רֹות, ַהיְּ בו  ת ַהג ְּ לו  ְּ ש  לְּ ת ַ ְּ ִהש  מֵּ
י  דֵּ נו  ַעל־יְּ ֶנה. ַהיְּ ַהק ָ א מֵּ ֹוצֵּ ִחיַנת קֹול ַהי  א ב ְּ ָמה. ָקֶנה ד ָ ַהָחכְּ

לו   ְּ ש  לְּ ת ַ ְּ ָאה ִהש  ַדֲהָבא, ִירְּ ִפיָתא ד ְּ סְּ ִחיַנת סו  ִהיא ב ְּ ֶ רֹות, ש  בו  ת ַהג ְּ
ַע  מ ַ ת ַ ְּ לֹא ִיש  ֶכל, וְּ ֵּ ֲאִטיַמת ַהש   ץ ב ַ ֹול ָנעו  ָאר ַהק  ְּ ִחיצֹוִנית, ִנש 

ָתא. ִרי ָ  ִלבְּ

ֶזהו   ִמיץ, וְּ ֹא ַיחְּ ל  ֶ מֹר מֹחֹו ש  ְּ ר ִלש  ִעק ָ ים ס"ח(וְּ ִהל ִ ת ָקֶנה", )ת ְּ ַער ַחי ַ : "ג ְּ
דְּ  ז ַֹהר כ ִ ָחס רנ"ב(ִאיָתא ב ַ ינְּ ִ "א, )פ  ה הֵּ נ ָ ֶ ה ִממ  ַתֲעש ֶ ר וְּ ב ֵּ ַ ש  י"ת ת ְּ ה חֵּ : ָקנֵּ

ץ  ֹות ָחמֵּ אֹוִתי  ה מֵּ ַתֲעש ֶ ֶזהו   –וְּ ָך. וְּ ָמתְּ ִמיץ ָחכְּ חְּ ֹא ת ַ ל  ֶ נו  ש  ה, ַהיְּ ַמצ ָ
ַער  ֹון ג ְּ ש  ִריָבה –לְּ ֹון מְּ ש  ה  לְּ י ַמצ ָ יַקָיא ָעבְּ  –כ ִ ַצד ִ ִריָבה. ד ְּ ֹון מְּ ש  ין לְּ ד ִ

ִרין ִסטְּ ָתא ב ְּ ו  נו   ַמצ  ה. ַהיְּ ָ ֻדש   קְּ ָנא ד ִ כ ָ ְּ ִמש  ִריבו  לְּ קְּ ָלא ִיתְּ  ָאֳחָרִנין, ד ְּ
ֹא ל  ֶ ֹות, ש  מֹות ִחיצֹוִני  ֹו ָחכְּ ס ב  נֵּ ֹא ִיכ ָ ל  ֶ ָך ש  ָמתְּ מֹר ֶאת ָחכְּ ְּ ש  ת ִ ֶ ש   כ ְּ

ָרא ָאֳחָרא ִסטְּ ִחיַנת ָקֶנה ד ְּ ם ב ְּ הֵּ ֶ ִרים ָרִעים, ש  הו  ִהרְּ ר ב ְּ הֵּ ַהרְּ ֶנֶגד ת ְּ , כ ְּ
ה נֵּ ץ,  'קְּ ִחיַנת ָחמֵּ ל ִמב ְּ צֵּ נ ָ י־ֶזה ת ִ דֵּ ה, ַעל־יְּ ָ ֻדש   קְּ יָנה' ד ִ ה ב ִ נֵּ ָמה קְּ ָחכְּ

מֹוָתא. ָרא דְּ ן ִסטְּ מ ָ ֶמֶצת, ת ַ ִאיָתא ַמחְּ דְּ מֹוָתא, כ ִ ָרא ד ְּ ִהיא ִסטְּ ֶ  ש 
ין  ִמים, אֵּ לֵּ ְּ יִקים ַהש   ד ִ ין ַהצ ַ ש  ב ֵּ י ֵּ ֶ ִריָבה ש  מְּ ָתא ו  ו  ל ַמצ  י כ ָ ַתֲאִמין, כ ִ וְּ

ש   רו  ֵּ ֶזה פ  ִרין ָאֳחָרִנין, וְּ ו  ִסטְּ ש  ָגרְּ י ְּ ֶ י ש  דֵּ א כ ְּ י ט"ו(ֶזה ֶאל ָ לֵּ ְּ : "ֹאֶזן )ִמש 
ִלין"  ֶקֶרב ֲחָכִמים ת ָ ים ב ְּ ֹוַכַחת ַחי ִ ַֹמַעת ת  ָנה –ש  לו  ֹון ת ְּ ש  ִריָבה.  לְּ מְּ ו 

ִמיִעין  ְּ ה ַמש  ז ֶ ֶ ַדע, ש  יִקים ת ֵּ ד ִ ין ַהצ ַ ב ֵּ ֶ ִריבֹות ש  ַע מְּ ֹומֵּ ה ש  ַאת ָ ֶ ש  כ ְּ
ַעל ֶזה ֶנֱאַמר  ֶ י מֲֹחָך, ש  ֵּ ִטפ  ת ָ ב ְּ ַגמְּ ָ פ  ֶ ֹוָכָחה, ַעל ש  ָך ת  י ב(אֹותְּ לֵּ ְּ : )ִמש 
ַא  ֶ ים", ש  חֹות ַחי ִ יגו  ָארְּ לֹא ַיש ִ ן, וְּ בו  ו  ש  ֶאיָה לֹא יְּ ל ב ָ ק "כ ָ בו  ה ד ָ ת ָ
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ַדע  תֵּ ', וְּ כו  ל וְּ ִריאֵּ בְּ ִחיַנת ָיַרד ג ַ ץ, ב ְּ ִחיַנת ָחמֵּ מֹוָתא, ב ְּ ָרא ד ְּ ִסטְּ ב ְּ
אי  ַוד ַ בְּ ָך, ו  ָמתְּ ַים ָחכְּ ִצים ב ְּ עו  ֹות נְּ מֹות ִחיצֹוִני  נו  ָחכְּ ַעץ ָקֶנה, ַהיְּ נ ָ ֶ ש 
ב ֵּ  ֶ ִריבֹות ש  ָך מְּ ָמע לְּ ְּ ם מֲֹחָך, לֹא ָהָיה ִנש  ג ָ ין ִאם לֹא ָהָיה ִנפְּ

ֶות  ָ ב ִממ  ו  ש  ת ָ ֶ י ש  דֵּ ָך, כ ְּ ִבילְּ ְּ ש  א ב ִ ִריָבה ֶאל ָ ְּ ין ַהמ  אֵּ יִקים, וְּ ד ִ ַהצ ַ
ֹול  ָאה ָרָעה, ִמק  רְּ ב ִמי ִ ו  ָתש  "א, וְּ הֵּ י"ת לְּ חֵּ ה, מֵּ ַמצ ָ ץ לְּ ָחמֵּ ים, מֵּ ַחי ִ לְּ
ָמה טֹוָבה.  ָחכְּ קֹול טֹוב, לְּ ָאה טֹוָבה, לְּ ִירְּ ָמה לְּ גו  ְּ ָמה פ  ָחכְּ ם, מֵּ גו  ָ פ 

ת ִ  ֶ ש  כְּ ע ו  ג ַ ם, ֲאַזי ִיפְּ ֶיה ָאטו  ֹא ִיהְּ ל  ֶ ץ, ש  ִחיַנת ָחמֵּ מֹר ֶאת מֲֹחָך ִמב ְּ ְּ ש 
ָאז  ָך, וְּ ִלב ְּ ב ְּ ֶ ת ש  ו  ִמי  ִמו  ט ַעקְּ ֵּ ש   ַ פ  ִיתְּ ד ַרַעם, וְּ ַעבֵּ ִיתְּ ָך, וְּ ת ְּ לְּ ג ָ ֻגלְּ ָך ב ְּ קֹולְּ

ָחה", מְּ ב ש ִ י לֵּ רֵּ ְּ ִיש  לְּ ב: "ו  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ָחה, כ ְּ מְּ ש ִ ה לְּ כ ֶ זְּ רו   ת ִ ֵּ ֶזה פ  ש  וְּ
ים פ"א( ִהל ִ י )ת ְּ ִריָבה ֶסָלה", 'מֵּ י מְּ ָך ַעל מֵּ ָחנְּ ֶתר ַרַעם, ֶאבְּ סֵּ ָך ב ְּ : "ֶאֶענְּ

ָעִמים: ה רְּ י־ֶזה ַנֲעש ֶ דֵּ ִחיַנת מִֹחין. ַעל־יְּ ה, ב ְּ ִחיַנת ַמצ ָ ִריָבה' ֶזה ב ְּ  מְּ

יִמיָנא,     ה מֹאָלא ב ִ ֲחָסִדים, ש ְּ רֹות ב ַ בו  ף ַהג ְּ ת ֵּ ַ ש  ִריךְּ לְּ צ ָ ֶ ַדע, ש  תֵּ וְּ
ב כ ְּ  תו  כ ָ ֶ ים כ(מֹו ש  ִהל ִ ת ַעל )ת ְּ ו  ל  ג ַ ר ִהתְּ י ִעק ַ ִמינֹו", כ ִ ע יְּ ַ ש  רֹות יֵּ בו  גְּ : "ב ִ

ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  י ַהֲחָסִדים, כ ְּ דֵּ ם ק"י(יְּ ב ִליִמיִני".)ש ָ ֵּ ף  : "ש  ת ֵּ ַ ש  ן ָצִריךְּ לְּ כֵּ וְּ
ָרא טְּ ֶזה ִמס ִ ָעִמים, וְּ ד רְּ ַעבֵּ תְּ י ִ ֶ י ש  דֵּ ָאה כ ְּ רְּ יִמיָנא,  ָהַאֲהָבה ִעם ַהי ִ ד ִ

א  ָ פ  ַכסְּ ָרא כ ְּ ן ע(מָֹחא ִחוְּ ו  ק  ָמה, )ת ִ נו  ָים ַהָחכְּ ם", ַהיְּ ב ַהי ָ ָ ש  ֶזה "ַוי ָ . וְּ
ָרָהם אֹוֲהִבי"  ִחיַנת: "ַאבְּ ָרָהם, ב ְּ ַאבְּ ֶֹקר ד ְּ א ב  ֶֹקר" ד ָ נֹות ב  ָיהו  "ִלפְּ עְּ ַ ש  )יְּ

ִחיַנת: "קֹול ַרַע מ"א( נו  ב ְּ רֹות ַהיְּ בו  א ג ְּ יָתנֹו" ד ָ אֵּ ל".. "לְּ ג ַ לְּ ג ַ ָך ב ַ  מְּ

ֶזהו   יִרים ח(וְּ ִ יר־ַהש   ִ י )ש  ֹות ֶאת ָהַאֲהָבה", כ ִ ַכב  לו  לְּ כְּ ים לֹא יו  : "ַמִים ַרב ִ
ר '.  ִעק ַ כו  ב ִליִמיִני" וְּ ֵּ ב: "ש  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  י ָהַאֲהָבה כ ְּ דֵּ ת ַעל יְּ רו  ב ְּ ג ַ ִהתְּ
ֶזהו   ש   וְּ רו  ֵּ ים כ"ט( פ  ִהל ִ ל' ד ָ )ת ְּ בֹוד" 'אֵּ ל ַהכ ָ א: "אֵּ בֹוד' ד ָ  א ֶחֶסד. 'כ ָ

ב  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ָמה, כ ְּ י ג(ָחכְּ לֵּ ְּ ".)ִמש  ָחלו  בֹוד ֲחָכִמים ִינְּ א  : "כ ָ ִעים' ד ָ 'ִהרְּ
ָעִמים ָצִריךְּ  ִחיַנת רְּ רֹות ב ְּ בו  נו  ַהג ְּ ָעִמים, ַהיְּ ִחיַנת רְּ ֶהם  ב ְּ ף ִעמ ָ ת ֵּ ַ ש  לְּ

ִחיַנת ָחכְּ  בְּ בֹוד, ב ִ כ ָ עו  ב ַ ג ְּ פְּ י ִ ֶ י ש  דֵּ ֶהםַאֲהָבה כ ְּ ד מֵּ ֲעבֵּ תְּ י ִ ֶ ָעִמים,  ָמה ש  רְּ
:' כו  ב ִליִמיִני" וְּ ֵּ ב: "ש  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ֶביָך כ ְּ ר ַעל אֹויְּ ב ֵּ ג ַ ִתתְּ  וְּ

 : ש  רו  ֵּ ֶזה פ  ָרא עג:(וְּ תְּ ָבא ב ַ  )ב ָ
ר ָחָנה:  ר ּבַּ ה ּבַּ ּבָ ר רַּ ָאמַּ

א ָהָוה ּדָ ְזִליָנן  ִזיְמָנא חַּ אַּ
א  ִאי ְסִפיְנּתָ ּגָ א, ְוסַּ ְסִפיְנּתָ ּבִ
ְוָרא  כַּ יָצא ּדְ יָצא ְלׁשִ ין ׁשִ ּבֵ
ָלָתא יֹוָמא ּוְתָלָתא  ּתְ
ן  ְזִקיפּו ְוֲאנַּ ֵלילֹוָתא, ִאיהּו ּבִ
יָמא, ָלא  ּפּוֵלי. ְוִכי ּתֵ ׁשִ ּבְ
י  א טּוָבא. ּכִ י ְסִפיְנּתָ ְסּגֵ מַּ
ם  ֵמיחַּ ר ּכְ יִמי ָאמַּ ב ּדִ ָאָתא רַּ

ין ֻקְמ  ּתִ י ׁשִ ְסּגֵ ָיא מַּ מַּ קּוָמא ּדְ
יָרא  א ּגִ ְרׁשָ ִדי ּפָ ְרֵסי, ְוׁשָ ּפַּ

ָיָמא ֲהָוִאי,  ָנא ּדְ יְלּדָ הּוא ּגִ י הַּ ׁשִ ב אַּ ר רַּ ְוָקְדָמה ֵליּה ִאיִהי. ְוָאמַּ
יָצא. ֵרי ׁשִ ִאית ֵליּה ּתְ  ּדְ

א  ת ָ ִפינְּ מוֹ  –סְּ ָאה, כ ְּ ָרה ִירְּ בו  ִחיַנת ג ְּ א ב ְּ ת, ד ָ יבו  ִ ֹון ֲחש  ש  ב  לְּ תו  כ ָ ֶ ש 
ָיהו  ל"ג( עְּ ַ ש  יָצא )יְּ ִ ת. ש  יבו  ִ ר ַהֲחש  ִהיא ִעק ַ ֶ ַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו", ש  : "ִירְּ

ב  – תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ֹון ָצָרה, כ ְּ ש  ר ט"ז(לְּ ב ַ ִמדְּ ָרַגע",  )ב ְּ ה אָֹתם כ ְּ "ַוֲאַכל ֶ
הֹון'. י ַיתְּ צֵּ ַ מֹו: 'ַוֲאש  ו  ג  ַתרְּ ָתא  וְּ ילו  לֵּ ָלָתא יֹוָמא וְּ ִח  –ת ְּ א ב ְּ יַנת ד ָ

ֶהם  ִתיב ב ָ כְּ ֹות, ו  ֻחק  לֹות וְּ ֻקב ָ מְּ לֹות ו  כ ָ ֶהם ֻמש ְּ ש  ב ָ י ֵּ ֶ וֹות, ש  ַע ִמצְּ ֵּ )יהֹוש 

י א( לֵּ ו  פ  ִ ש  ֲאַנן ב ְּ ִקיפו  וְּ זְּ ָלה". ִאיהו  ב ִ ֹו יֹוָמם ָוָליְּ ָהִגיָת ב  ֶזה  –: "וְּ

יו". כ ְּ  עֹוש ָ ל ב ְּ ָראֵּ ַמח ִיש ְּ יו, ִיש ְּ ַמֲעש ָ ַמח ה' ב ְּ ִחיַנת: "ִיש ְּ יַחם ב ְּ מֵּ
ַמָיא  ָמא דְּ קו  ב –ֻקמְּ תו  כ ָ ֶ מֹו ש  א מָֹחא, כ ְּ יִרים ד( ד ָ ִ יר־ַהש   ִ ִלים )ש  נֹוזְּ : "וְּ

י  סֵּ רְּ ַ ין פ  ת ִ ִ א ש  ג ָ ָבנֹון". ַמסְּ ֹוִרים,  –ִמן לְּ ב  ים ג ִ ִ ש   ִ רֹות, ש  בו  ִחיַנת ג ְּ א ב ְּ ד ָ
רֹוָתיו. בו  ַרַעם ג ְּ  וְּ

יָרא  א ג ִ ָ ש  רְּ ָ ִדי פ  ָ ִכי ש  א –וְּ ָ ש  רְּ ָ א מֹוִציא 'פ  הו  ֶ ִחיַנת ֶחֶסד, ש  א ב ְּ ': ד ָ
יָרא  ש  אֹוָתם. ג ִ ָפרֵּ א מְּ ָצִמין הו  ֻצמְּ ָבִרים ַהמ ְּ מֹות, ד ְּ ֲעלו  א  –ָלאֹור ת ַ ד ָ

ים קמ"ד( ִהל ִ ַלח)ת ְּ ְּ '.  : "ש  כו  ב ִליִמיִני" וְּ ֵּ ִחיַנת: "ש  א ב ְּ ם", ד ָ ֻהמ ֵּ תְּ ָך ו  ִחצ ֶ
יה   ָמה לֵּ א –ִאיִהי  ָקדְּ ִחיַנת ִירְּ  ד ָ ָאה ִהיא ב ְּ רְּ ַהי ִ ֶ ִהיא קֶֹדם, ש  ֶ ָאה ש 

מוֹ  ב  קֹוֶדֶמת, כ ְּ תו  כ ָ ֶ ם קי"א(ש  '.)ש ָ כו  ָמה" וְּ ית ָחכְּ ִ אש  ר  : "רֵּ ה ב ַ ַרב ָ ֶ ש 
ָרָאה ָאה, וְּ רְּ ת ַהי ִ ִמד ַ ךְּ ב ְּ ל כ ָ ָהַלךְּ כ ָ ֶ ר, ש  ֵּ ר ָחָנה ִספ  ֶדל ב ַ ֹ ָאה,  ג  רְּ ַֹח ַהי ִ כ 

ין ָהִבין ַעל ָיָדה  ב ֵּ כֹול לְּ י ָ ֶ ַזר ַעד ש  ַאַחר ג ְּ ין לְּ ַזר ד ִ ֶזהו   ֹקֶדם ג ְּ ין, וְּ ין  ד ִ ב ֵּ
וֹות, צְּ י ַהמ ִ דֵּ נו  ַעל־יְּ ָהִבין, ַהיְּ יךְּ ָיכֹול לְּ ש  אֵּ ָפרֵּ ָהָדר מְּ '. וְּ כו  יָצא וְּ ִ  ש 

ִחיַנת ם ב ְּ הֵּ ֶ ין אֹוָתן  ש  עֹוש ִ ֶ ש  ָקא כ ְּ ַדוְּ ָהִבין. וְּ ', ָיכֹול לְּ כו  ָלָתא יֹוָמא וְּ ת ְּ
דֵּ  ַעל־יְּ ָחה, וְּ מְּ ש ִ ־ב ְּ ךְּ רו  ־ב ָ דֹוש  י ַהק ָ ָהִבין. כ ִ וֹות ָיכֹול לְּ צְּ ַחת ַהמ ִ מְּ י ש ִ

"ל,  נ ַ וֹות, כ ַ ִמצְּ ת ב ְּ ֶ ש  ֻלב ֶ ָחה ִהיא מְּ מְּ ִ ַהש   יו, וְּ ַמֲעש ָ ַח ב ְּ ֵּ מ  ש ַ א מְּ הו 
ב:  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  א, כ ְּ ־הו  ךְּ רו  ־ב ָ דֹוש  ַהק ָ ן ב ְּ ם כ ֵּ ה ג ַ ָ ַמט  ִחין לְּ מ ְּ ש ַ נו  מְּ ַוֲאַנחְּ

ַמח ִיש ְּ  ַכר "ִיש ְּ ו  ש ְּ ָכר, ֲאִפל  ם ש ָ ו  ש  נו  ב ְּ צֹונֵּ ין רְּ אֵּ יו", וְּ עֹוש ָ ל ב ְּ ָראֵּ
"ל. נ ַ א, כ ַ  עֹוָלם ַהב ָ

ַעל־ , וְּ נו  ָחתֵּ מְּ ן ש ִ ָחתֹו כ ֵּ מְּ ִפי ש ִ י', לְּ לֵּ ו  פ  ִ ש  ֲאַנן ב ְּ ִקיפו  וְּ זְּ ֶזה, 'ִאיהו  ב ִ וְּ
ַה  יךְּ לְּ ש  אֵּ ָפרֵּ ָהָדר מְּ ָהִבין. וְּ כֹוִלין לְּ נו  יְּ י־ֶזה ֲאַנחְּ דֵּ ִחיַנת יְּ יג ב ְּ ִ ש  

ִחיַנת ַרַעם. י ב ְּ דֵּ ָחה, ַעל־יְּ מְּ  ש ִ

נו   ', ַהיְּ כו  ַמָיא וְּ ָמא ד ְּ קו  יַחם ֻקמְּ מֵּ יִמי ָאַמר: כ ְּ י ָאָתא ַרב ד ִ : כ ִ ֶזהו  וְּ
ִעין  ֹוגְּ רֹות, ַהפ  בו  ִחיַנת ג ְּ ין ֶזה ב ְּ ית ִ ִ ל. ש  ג ַ לְּ ג ַ ָך ב ַ ִחיַנת: קֹול ַרַעמְּ ב ְּ

ה  ַנֲעש ֶ א, וְּ ת ָ לְּ ג ַ ַגלְּ ֹול ב ְּ ִחיַנת ַהק  ָמע ָקָלא: ֶזה ב ְּ ת ַ ְּ ִאש  ָעִמים. וְּ ו  רְּ נ  ֶ ִממ 
ר  ִעק ַ ֶ ָהָדר ָאַמר, ש  '. וְּ כו  ָעִמים וְּ או  רְּ רְּ ִחיַנת: לֹא ִנבְּ ָנה, ב ְּ ו ָ ר ַהכ ַ עֹורֵּ מְּ
ָלָלא  ַאכְּ ָצִריךְּ לְּ י ֲחָסִדים. וְּ דֵּ א ַעל־יְּ ינֹו ֶאל ָ רֹות אֵּ בו  ת ַהג ְּ רו  ב ְּ ג ַ ִהתְּ

יִמיָנא מֹאָלא ב ִ ָמא ֶאת ש ְּ ד ָ ַאקְּ ן ָצִריךְּ לְּ י־כֵּ ִ ַאף־ַעל־פ  "ל, וְּ נ ַ , כ ַ
ָדתוֹ  ָדה ַמֲחִזיר ַעל ֲאבֵּ ַעל ֲאבֵּ י ב ַ ָאה, כ ִ רְּ  .ַהי ִ

ָרָכה רֹוָנם ִלבְּ , ִזכְּ ינו  ֹותֵּ רו  ַרב  ָאמְּ ֶ מֹו ש  ין ב:[ )כ ְּ ִ ש  ו  ל ִאיש  ]ִקד  ֶ ֹו ש  כ  רְּ : 'ד ַ
ָדה  ָאבְּ ֶ ָאָדם, ש  ל לְּ ָ ה. ָמש  ָ ר ַאַחר ִאש   ֲחזֵּ '.לְּ כו  ָדה' וְּ י  לֹו ֲאבֵּ : כ ִ ש  רו  ֵּ פ 

ן  ַעל־כ ֵּ ַע. וְּ דו  י ָ ה, כ ַ ָ ִחיַנת ִאש   ָאה ִהיא ב ְּ ִירְּ ִחיַנת ִאיש  וְּ א ב ְּ ַאֲהָבה הו 
י  יָלא, כ ִ ָליו ָהַאֲהָבה ִממ ֵּ בֹוא אֵּ י ָאז ת ָ ָאה, כ ִ רְּ ים ֶאת ַהי ִ ד ִ ַהקְּ ָצִריךְּ לְּ

ָא  רְּ ֶרת ַאַחר ַהי ִ ַחז ֶ מְּ ָדה ַמֲחִזיר ָהַאֲהָבה הֹוֶלֶכת ו  ַעל ֲאבֵּ י ב ַ ִמיד, כ ִ ה ת ָ
.) רו ש  פֵּ דֹוש  ב ְּ יו ַהק ָ ִ י ִמפ  ת ִ ַמעְּ ָ ךְּ ש  "ל; כ ָ נ ַ ָדתֹו כ ַ  ַאַחר ֲאבֵּ

ָנא  ד ָ לְּ י: ַהאי ג ִ ִ ָאַמר ַרב ַאש  ' וְּ כו  יָרא וְּ א ג ִ ָ ש  רְּ ָ ָדא פ  ָ ִכי ש  ִחיַנת: וְּ ֶזהו  ב ְּ וְּ
ִחיַנת א ב ְּ 'ָדָנ'א הו  'י'לְּ ' ג ִ כו  ָמא וְּ י ָ רֹות,  דְּ בו  ִחיַנת ג ְּ א ב ְּ הו  ֶ ם אג"לא ש  ֵּ ש 

י  ָבא, כ ִ ו  מ  'עֹוָלם ֲא'דָֹני, כ ַ ֹור לְּ 'ב  ה ג ִ בֹות: ַא'ת ָ י־ת ֵּ ֵּ א ָראש  י הו  כ ִ
ם אגל"א, יג ִ  ֵּ נו  ש  ת ַהיְּ מו  לֵּ ְּ ש  ם ֲאדָֹנ"י ב ִ ֵּ ש  ֹות אג"ל, וְּ א אֹוִתי  ָנא הו  ד ָ לְּ

"ל. נ ַ  כ ַ

קֹול  רֹות וְּ ֲחצֹצְּ : ב ַ ש  רו  ֵּ ֶזה פ  ֹוָפר וְּ ִחיַנת –ש  י ב ְּ דֵּ נו  ַעל־יְּ ', ַהיְּ כו  קֹול  וְּ
ה ', ַנֲעש ֶ כו  ם וְּ ַעם ַהי ָ י־ֶזה ִירְּ דֵּ "ל, ַעל־יְּ נ ַ ָנִפיק, כ ַ ָעִמים,  ד ְּ ִחיַנת רְּ ב ְּ

ל". ג ַ לְּ ג ַ ָך ב ַ ִחיַנת: "קֹול ַרַעמְּ י ָבה   ב ְּ בֵּ יֹש ְּ ל וְּ בֵּ א  –ת ֵּ ִחיַנת ִלב ָ א ב ְּ ד ָ
 ֶ מֹו ש  , כ ְּ ה  ילֵּ ִקין ד ִ עֹרְּ :וְּ רו  ', ָאמְּ כו  ָעִמים וְּ או  רְּ רְּ ל  לֹא ִנבְּ בֵּ י ת ֵּ  –כ ִ
יו  ב. ת ָ יו לֵּ ֹות ת ָ ב  –אֹוִתי  תו  כ ָ ֶ מֹו ש  יָמה, כ ְּ ִ ש  ֹון רְּ ש  אל ט(לְּ קֵּ ֶחזְּ : )יְּ

"ם: ּבַּ ׁשְ  רַּ
יָצא. יר:  ׁשִ ִ ַנפ  יָצא.סְּ יָצא ְלׁשִ ין ׁשִ  ּבֵ

ַצד ָהרֹאש   ג, ֶאָחד לְּ ַגב ַהד ָ יִרין ב ְּ ִ ַנפ  סְּ
ָנב:  ַצד ַהז ָ ֶאָחד לְּ ְזִקיפוּ וְּ ָהָיה  .ִאיהּו ּבִ ֶ ש 
ַח:  ֶנֶגד ָהרו  ךְּ כ ְּ ּפּוֵלי.הֹולֵּ ׁשִ ְזִליָנן ּבְ ן אַּ נַּ  ְואַּ

יָנם  ל ָים אֵּ ַמִים ש ֶ , ד ְּ ךְּ ַח הֹולֵּ ָהרו  ֶ מֹו ש  כ ְּ
ֶהן:  ִכין ב ָ ַח הֹולְּ י רו  דֵּ א ַעל־יְּ ִעין, ֶאל ָ נֹובְּ

ָיא. מַּ ם ֻקְמקּוָמא ּדְ ֵמיחַּ ר  ּכְ יעו  ש ִ כ ְּ
ל ַמִים ָמא ש ֶ קו  ִמים ֻקמְּ ְּ ַחמ  ְּ מ  ין:  ש ֶ ִ ַחמ 

יָרא. א ּגִ ְרׁשָ ְדָיא ּפָ ם ָאָדם  ְוׁשַּ ו  ָהָיה ש  ֶ ש  כ ְּ
ם ָלָאֶרץ,  ַפת ַהי ָ ת ַעל ש ְּ ֶקש ֶ בְּ ץ ו  חֵּ יֹוֶרה ב ְּ

ץ: א ַלחֵּ ת ָ ִפינְּ ָמה ָלה  סְּ ַקדְּ י ֲחִזיָנן ד ְּ  ָהוֵּ
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ָעִמים  או  רְּ רְּ ֱאַמר: לֹא ִנבְּ נ ֶ ֶ מֹו ש  ב, כ ְּ ל ֵּ ֹול ב ַ ם ַהק  ַ ש  רְּ נ ִ ֶ ו", ש  ִויָת ת ָ ִהתְּ "וְּ
ֲחאו  ָכף  ָהרֹות ִימְּ י־ֶזה: נְּ דֵּ ַעל־יְּ '. וְּ כו  "ל,  –וְּ נ ַ ָחה, כ ַ מְּ ִחיַנת ש ִ ב ְּ

ָחה".  מְּ ב ש ִ י לֵּ רֵּ ְּ ִיש  לְּ  "ו 

נו   ַרנ ֵּ ָחה ַיַחד ָהִרים יְּ מְּ ִ י ַהש   דֵּ ַעל יְּ ב ִרנ ָ  –וְּ תו  כ ָ ֶ מֹו ש  ה, כ ְּ ִפל ָ ֹון ת ְּ ש  ה: לְּ
ָלִכים־א' ח( נו  )מְּ יִקים. ַהיְּ ִחיַנת ַצד ִ '. ָהִרים ב ְּ כו  ה" וְּ מַֹע ֶאל ָהִרנ ָ ְּ : "ִלש 

ָתן  ִפל ָ יש  ֶאת ת ְּ ב ִ ַהלְּ לְּ ל ו  ל ֵּ ַ פ  ִהתְּ כֹוִלין לְּ ב יְּ ַחת ַהל ֵּ מְּ י ש ִ דֵּ ַעל יְּ
ַזר ַהד ִ  י ִנגְּ ִבינו  כ ִ י ָ ֶ ש  ַמֲאָמר, כ ְּ ים ב ְּ ִ יש  ב ִ לְּ מ ַ ֶ ש  ַיַחד, ש  רו  ֵּ ֶזה פ  ין, וְּ

ִרים ַיַחד. ו  ִספ  ָתם ב ְּ ִפל ָ  ת ְּ

 

 

 

 

 

יו ֵמַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָ ם ֲאָנש  ַעְצמֹו עִּ ְבָרָכה ּבְ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ר ַרּבֵ ּבֵ  ...ּדִּ
 מדברי מוהרנ"ת בהקדמת 'ליקוטי תפילות'

דֹושוֹ  ַהתֹורֹות ַהקְּ ַעֵין בְּ ַתֵדל לְּ ִּנשְּ ִשיטּות, שֶׁ ָתה ִבפְּ ִעַקר ַכָּוָנתֹו ָהיְּ ָבָריו ֵהַבּנּו, שֶׁ ַלל דְּ ַהּנֹוָרוֹות ִמכְּ ת וְּ
ִגלָ  חֹוִקים ֵמוֵ שֶׁ ֵכנּו, ַכָמה ָאנּו רְּ ַחֵשב ַדרְּ ה. ּונְּ ַמֲעשֶׁ ִכיל ַכָּוַנת וֹוָתּה ַהתֹוָרה לְּ ַהשְּ ָהִבין ּולְּ לּו ה ָלנּו לְּ

ַתֲחנ ָצרֹות ּוַבָקשֹות וְּ ִרבּוי ַהפְּ ִתיר ַלה' בְּ ַנעְּ ַפֵלל וְּ ִנתְּ תֹוָרה, וְּ ָכל תֹוָרה וְּ ָכִרים בְּ זְּ ָבִרים ַהמֻּ ִנים, ּוַהדְּ
ווֹ  ּנֱֶׁוַמר ָשם בְּ ַקֵים ָכל ַמה שֶׁ ה לְּ כֶׁ ִּנזְּ ִבים, שֶׁ רֻּ ַרֲחָמיו ַהמְּ ֵבנּו בְּ ַרֵחם ָעֵלינּו ִויַזֵכנּו ִויָקרְּ יְּ ָתּה ַהתֹוָרה. שֶׁ

ה לְּ  כֶׁ ִּנזְּ ָבִרים ַהּנֱֶׁוָמִרים ָשם, שֶׁ ָבַרְך ַעל ָכל ַהדְּ ֵני ַהֵשם ִיתְּ ֹפְך ִשיֵחנּו ִלפְּ ִנשְּ ם וְּ ַהִגיַע ֲוֵליהֶׁ ָמם ּולְּ ַקיְּ
ֵלמּות.   ִבשְּ

ַגם ַעל ָפֵרש ִשיָחתֹו ַעל-וְּ כֹוִלין לְּ יְּ ָהִבין ֹזות, שֶׁ כֹוִלים לְּ שּוטֹו יְּ ָמָשל, -ִפי פְּ תֹוָרה, לְּ ֵדי ָכל תֹוָרה וְּ יְּ
ִלקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ו',  ִסיָמן ה' בְּ קֹול שֹוָפר" בְּ רֹות וְּ ת, "ִכי ַחָיב ָכל ָאָדם ַהתֹוָרה: "ַבֲחצֹוצְּ לֶׁ חֶׁ ַמתְּ שֶׁ

כָ  ַעֵין בְּ וֹות ּולְּ ִביִלי, ָצִריְך ֲוִני ִלרְּ ָרו ִבשְּ ָהעֹוָלם ִנבְּ שֶׁ ָצו, כְּ ָרו ָהעֹוָלם", ִנמְּ ִביִלי ִנבְּ ל ֵעת לֹוַמר, ִבשְּ
כּו', ַפֵלל ַבֲעבּוָרם וְּ ִהתְּ רֹון ָהעֹוָלם ּולְּ סְּ וֹות חֶׁ ַמלְּ ִתקּון ָהעֹוָלם ּולְּ ַזר  בְּ ם גְּ ִריִכים ֵליַדע, ִום הּוו ֹקדֶׁ ּוצְּ

כּו' ַעֵין ָשם ַפֵלל וְּ ִהתְּ ֵדי ֵליַדע ֵויְך לְּ ַזר ִדין, כְּ  .ִדין וֹו ַאַחר גְּ

רֹונוֹ  ִהֵּנה ֵמַהתֹוָרה ַהֹזות ִדֵבר ַרֵבנּו ִזכְּ ִפָלה, שֶׁ  וְּ ַין תְּ ִענְּ מֹו ִעם ֲוָנִשים ֵמֲוָנָשיו, לְּ ַעצְּ ָרָכה בְּ ִהיר ִלבְּ ִהזְּ
הֹוָרה  ָמו תֹוָרה ַהֹזות, וְּ גְּ דֻּ ם לְּ ָתַפס ָלהֶׁ ִפָלה, וְּ ר תְּ ִלֵמד וֹוָתם ֵסדֶׁ ִפלֹות, וְּ וֹוָתם ַלֲעשֹות ֵמַהתֹורֹות תְּ

ָיב  חֻּ ָחד מְּ ה, ִכי ָכל וֶׁ חֹוִקים ִמָכל זֶׁ ָמם ַכָמה ֵהם רְּ ַתֵכל ַעל ַעצְּ ִהסְּ ִחילּו לְּ ַיתְּ ִשיטּות, שֶׁ לֹוַמר: וֹוָתם ִבפְּ
ַזר ם גְּ ֵליַדע, ִום הּוו ֹקדֶׁ רֹון ָהעֹוָלם, וְּ סְּ ַפֵלל ַעל חֶׁ ִהתְּ ִביִלי ּולְּ ָלו ִבשְּ ָרו וֶׁ ִדין וֹו  ָכל ָהעֹוָלם ֹלו ִנבְּ

ַזר ַאַחר גְּ ִום לְּ תִ  ִדין, וְּ ַיעְּ ַפֵלל וְּ ִיתְּ ה, וְּ מֹו, ַכָמה הּוו ָרחֹוק ִמָכל זֶׁ ַתֵכל ַעל ַעצְּ ַהֵשם ֵכן, ַעָתה ִיסְּ יר לְּ
חוֹ  ָשו, ִכי ָאנּו רְּ ה ָצִריְך ָלנּו ַעכְּ ָשֲולּו וֹותֹו ָאז, ִכי ֵוין זֶׁ ה, וְּ ָכל זֶׁ ַהִגיַע לְּ ה לְּ כֶׁ ִיזְּ ָבַרְך שֶׁ ָשו ִיתְּ ִקים ַעכְּ

פִ  ם ַמה שֶׁ ֵניכֶׁ עּו ָאזְּ מְּ ם: ֲהֹלו ִישְּ ָשו? ֵהִשיב ָלהֶׁ ֵרָגֵתנּו ַעכְּ ִפי ַמדְּ ה לְּ ַפֵלל ַעל זֶׁ ִהתְּ ַהתֹוָרה לְּ ַדֵבר בְּ ם מְּ יכֶׁ
ִום ִביִלי, וְּ ָלו ִבשְּ ָרו וֶׁ ָיב לֹוַמר, ָכל ָהעֹוָלם ֹלו ִנבְּ חֻּ ָכל ָאָדם מְּ ֹבָאר ָכון, שֶׁ ֵכן,  ַהֹזות ִכי ֲהֹלו מְּ

כּו', ַכדְּ  מֹו ִמזֶׁה וְּ ֹטר ַעצְּ ֵוינֹו ָיכֹול ִלפְּ ֵרַח, וְּ כְּ הֶׁ ָחד בְּ וֶׁ ָחד וְּ ָטל ַעל ָכל וֶׁ ַמע ַהחֹוב מֻּ ה ִנשְּ ָבִרים ָהֵולֶׁ
רֹונוֹ  מֹו. ִמִפיו ַהָקדֹוש ִזכְּ ַעצְּ ָרָכה בְּ  ִלבְּ

ֹבָאר ָכון ִבפְּ  ְך ַהמְּ רֶׁ שּוטֹו, ַעל ִפי ַהדֶׁ ָבָריו ִכפְּ ַקֵים דְּ ָבַרְך לְּ ַזֵכנּו ַהֵשם ִיתְּ ת ִום יְּ ֱומֶׁ ִהֵּנה בֶׁ ִשיטּות, וְּ
ָפרֵ  ָחד לְּ וֶׁ ָחד וְּ ַוַדוי יּוַכל ָכל וֶׁ יֶׁה בְּ תֹוָרה. ִכי ֲוִפלּו ִום ִיהְּ ֵדי ָכל תֹוָרה וְּ ְך זֶׁה ַעל יְּ רֶׁ ש ִשיָחתֹו, ַעל ִפי דֶׁ
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ֱומֶׁ  עֹוֵרר בֶׁ ָשלֹום, ִום ִיתְּ ָעַבר ַחס וְּ ַבַקִלים, ַוֲוִפלּו ִום ָעַבר ַמה שֶׁ ַהַקל שֶׁ חּוִתים וְּ ַבפְּ ת ַהָפחֹות שֶׁ
פֹ  ִחיל ִלשְּ ַיתְּ ל ה', וְּ ר ִעם ָלשּוב וֶׁ ָקו ָכל ֲושֶׁ ֵדי זֶׁה ַדיְּ ָפֵרש ַעל יְּ ָבַרְך, יּוַכל לְּ ֵני ַהֵשם ִיתְּ ְך ִשיחֹו ִלפְּ

ִהירּו וֹוָתנּו ֲחָכֵמינּו ָרו ָהעֹוָלם, ִכי ָכְך ִהזְּ ִביִלי ִנבְּ שֹו, ֲהֹלו ִבשְּ ַמר ַנפְּ ִחיל לֹוַמר בְּ ָבבֹו. ִכי ַיתְּ רֹוָנם  לְּ ִזכְּ
הּוו ִחיּוב ָרָכה שֶׁ ַכָמה ֲוִני  ִלבְּ ַכָמה וְּ ִביִלי, וְּ ָלו ִבשְּ ָרו וֶׁ ָכל ָהעֹוָלם ֹלו ִנבְּ ַעל ָכל ָאָדם לֹוַמר ָכְך שֶׁ

ה. ָשיו ִמזֶׁ  ָרחֹוק ַעכְּ

לָ  ַדֵבר כְּ ר ֵוין ָרוּוי לֹו לְּ ִלי ִשעּור, ַעד ֲושֶׁ ה בְּ ֹוד ִמזֶׁ ֹוד מְּ הּוו ָרחֹוק מְּ תֹו שֶׁ ִפי ַדעְּ ה לְּ מֶׁ ִידְּ ַאף שֶׁ ל וְּ
שֹו, ַאף ַעל ִפי כֵ  ַנפְּ יֹוֵדַע בְּ ָפָלה שֶׁ ַהשְּ חּוָתה וְּ ֵרָגתֹו ַהפְּ ִפי ַמדְּ ָרו ָהעֹוָלם, לְּ ִבילֹו ִנבְּ ִבשְּ ה שֶׁ ַרָבו ִמזֶׁ ן ַאדְּ
ַוַדוי ַהִחיּוב ָעָליו ת ַלֲוִמתֹו בְּ ֱומֶׁ יֹוֵתר. ִכי ֲהֹלו בֶׁ ֹפְך ִשיחֹו בְּ ָקו יּוַכל ִלשְּ ֵדי זֶׁה ַדיְּ לֹוַמר ָכְך  ַעל יְּ

כּו', ָכל ָא ָרָכה ַחָיב ָכל ָאָדם לֹוַמר וְּ רֹוָנם ִלבְּ רּו ַרבֹוֵתינּו ִזכְּ ָאמְּ מֹו שֶׁ ָרו ָהעֹוָלם, כְּ ִבילֹו ִנבְּ ִבשְּ ָדם שֶׁ
ה, ִום ֵכן  ַדֵבר ִמזֶׁ ה לֹו לְּ ָקשֶׁ ַרֵחק ָכל ָכְך ַעד שֶׁ הּוו ִנתְּ יֶׁה, ַרק שֶׁ ִיהְּ יֶׁה ִמי שֶׁ ָקו ִיהְּ ַרָבו ַעל ַדיְּ ֵויפֹוו ַאדְּ

ֵני  ֹפְך ִלבֹו ַכַמִים ֹנַכח פְּ ָקו, ִישְּ ה ַדיְּ ֵדי זֶׁ ֵדי ַמֲעָשיו 'היְּ ה ַעל יְּ מֹו ַכָמה הּוו ָרחֹוק ִמזֶׁ ַתֵכל ַעל ַעצְּ ִיסְּ שֶׁ , כְּ
ָפרֵ  ַדֵבר ּולְּ יּוַכל לְּ ָבִרים ַעד שֶׁ נֹוס ַבדְּ ֵדי זֶׁה ִיכְּ ָקו ַעל יְּ ַדיְּ כּו', וְּ וֹוֵבי וְּ ָבבֹו ּוַמכְּ ֵעי לְּ ת ָכל ִנגְּ ש ָכל ִלבֹו, וֶׁ

ַהָלן בַ  ַתֵכל לְּ ָדָבר ִמתֹוָרה ַהֹזות, ִכי ַאַחר ָכְך ִיסְּ ָכל ָדָבר וְּ ה בְּ ַכיֹוֵצו ָבזֶׁ וֹותֹו ָהֵעת. וְּ שֹו בְּ תֹוָרה ַנפְּ
ַזר ִדין לְּ  ם גְּ ֹבָאר ָשם, ֵויְך ֵליַדע ֵבין ֹקדֶׁ מְּ ָוה ַהֹזות, שֶׁ ל ִמצְּ ָחה שֶׁ ֵדי ִשמְּ ַזר ִדין, הּוו ַעל יְּ ַאַחר גְּ

כּו' ַעֵין ָשם. ָמּה וְּ ַעצְּ ָוה בְּ דֹוָלה ֵמַהִמצְּ ָחה גְּ ִשמְּ ָוה בְּ  ַלֲעשֹות ַהִמצְּ

עֹון ַטֲענֹות  ִיטְּ מֹו ַכָמה הּוו ָרחֹוק ִמזֶׁה, וְּ ַתֵכל ַעל ַעצְּ ִהסְּ ה, ּולְּ ַפֵלל ַעל זֶׁ ִהתְּ ִחיל לְּ ַיתְּ ֵני וְּ ָצרֹות ִלפְּ ַהפְּ וְּ
ָחה ִשמְּ כֹות לְּ ֹבָאר ָשם ֵויְך ִלזְּ מְּ ַהָלן יֹוֵתר, שֶׁ מֹו ֵכן לְּ ה. ּוכְּ ַהִגיַע ָלזֶׁ ַזֵכהּו לְּ יְּ ָבַרְך שֶׁ הּוו  ַהֵשם ִיתְּ כּו' שֶׁ וְּ

ָעִמים ֵהם ַהתְּ  כּו' ּורְּ ַבֵלב וְּ ִמימּות שֶׁ ִשיִטין ַעקְּ ַמפְּ ֵדי שֶׁ ָעִמים ַעל יְּ ֵדי רְּ ה ַעל יְּ כֹות ָלזֶׁ ִלזְּ כּו' וְּ ֹכַח וְּ ִפָלה בְּ
עֹור  ִיגְּ הּוִרים, וְּ ִהרְּ ַתֲוֹות וְּ ת ֹמחֹו בְּ ִמיץ וֶׁ ֹּלו ַיחְּ ַפּנֹות ַהֹמַח ִמַמֲחָשבֹות ָזרֹות ֵמָחֵמץ שֶׁ ִריִכין לְּ צְּ

ִחיַנת ַמצָ  ה בְּ זֶׁ כּו' שֶׁ ַער ַחַית ָקנֶׁה וְּ ָכתּוב גְּ מֹו שֶׁ ָשבֹות ָזרֹות כְּ ַהַמחְּ מֹו בְּ ֹמר ַעצְּ ָצִריְך ִלשְּ כּו', וְּ ה וְּ
שּום ַמֲחָשָבה ִח  תֹו בְּ ַשבְּ ִמיץ ַמחְּ ֹּלו ַיחְּ מֹו ֵמָחֵמץ, שֶׁ ֹמר ַעצְּ ָהִעָקר, ִלשְּ כּו', וְּ וֹות ִחיצֹוִניֹות וְּ יצֹוָנה ִמִירְּ

ָכל ַהמַ  ַהֲוִמין שֶׁ יֶׁה לֹו ֱומּוַנת ֲחָכִמים, ּולְּ ִיהְּ ָצִריְך שֶׁ כּו', וְּ ָלל וְּ ֵלִמים כְּ ֵיש ֵבין ַהַצִדיִקים ַהשְּ ת שֶׁ ֲחֹלקֶׁ
ה נֱֶׁוַמר "ָכל ַעל זֶׁ ִטֵפי ֹמחֹו, שֶׁ ָפַגם בְּ מֹו תֹוָכָחה ּומּוָסר ַעל שֶׁ ַעצְּ ִיַקח לְּ ֵדי שֶׁ ִבילֹו, כְּ יָה  הּוו ַרק ִבשְּ ָבוֶׁ

ה כֶׁ ִיזְּ ֵדי שֶׁ חֹות ַחִיים", כְּ ֹלו ַיִשיגּו ָארְּ שּובּון וְּ ַעל ֵכן  ֹלו יְּ כּו' וְּ ַמָצה וְּ ַחִיים, ֵמָחֵמץ לְּ ת לְּ ָלשּוב ִמָמוֶׁ
כֻּלָ  ַהֲוִמין בְּ ֵבין ַהַצִדיִקים ָהֲוִמִתִים, ַרק לְּ ת שֶׁ ָיו ַעל ַהַמֲחֹלקֶׁ ה לֹו שּום ַקשְּ יֶׁה ָקשֶׁ ִיהְּ ם ָאסּור לֹו שֶׁ

כּו'. ַעֵין ָשם ָכל ַהתֹוָרה ַהִּנזְּ  ֵלָמה וְּ ֱומּוָנה שְּ ֵעילבֶׁ  .ָכר לְּ

ַהִגיַע  ה לְּ כֶׁ ִיזְּ ֵבה שֶׁ ִחּנֹות ּוַבָקשֹות ַהרְּ ֹפְך ִשיחֹו ִבתְּ ה ָצִריְך ִלשְּ ָבִרים ָהֵולֶׁ ִהֵּנה ַעל ָכל ַהדְּ ה. ִכי וְּ ָכל זֶׁ לְּ
יִ  ַפֵלל שֶׁ ִהתְּ ִחּנֹות ָצִריְך ָהָאָדם לְּ ִפלֹות ּותְּ ַכָמה תְּ הּוִרים ַכָמה וְּ ִהרְּ ַפּנֹות ַהֹמַח ִמַמֲחָשבֹות ָזרֹות וְּ כֶׁה לְּ זְּ

כָ  ַעט ָכל ָאָדם ִנלְּ ָשלֹום. ִכי ִכמְּ הּוִרים ַחס וְּ ִהרְּ מֹות ִחיצֹוִניֹות וְּ ָחכְּ ַתֲוֹות ּובְּ ת ֹמחֹו בְּ ִמיץ וֶׁ ֹּלו ַיחְּ שֶׁ ד וְּ
ָבַרְך ֵבה ֵמַהֵשם ִיתְּ ַבֵקש ַהרְּ ִריִכין לְּ ֹוד, ּוצְּ ה מְּ דֹושֹות,  ָבזֶׁ ָשבֹות ַזכֹות ּוקְּ ַמחְּ ה לְּ כֶׁ ִיזְּ שֶׁ ה וְּ ִהָּנֵצל ִמזֶׁ לְּ

ָבִרים  ָכל ַהדְּ ה בְּ ַכיֹוֵצו ָבזֶׁ כּו' וְּ ֹכַח וְּ ַכָּוָנה ּובְּ ִפָלה בְּ כֹות ִלתְּ ַפֵלל ִלזְּ ִהתְּ ִריִכין לְּ ֵכן ַכָמה צְּ ַהּנֱֶׁוָמִרים וְּ
ָכל תֹוָרה  ֵכן בְּ ֵבה ִמתֹוְך ָשם ַבתֹוָרה ַהֹזות. וְּ ָבִרים ַהרְּ מֹו דְּ ָהִבין ֵמַעצְּ ִכיל ַעל ָדָבר יּוַכל לְּ תֹוָרה. ּוַמשְּ וְּ

ָבַרְך יֶׁה ַהֵשם ִיתְּ ִום ָיִכין ִלבֹו, ִיהְּ ִעין לֹו ִמן ַהָשַמִים. וְּ ַסיְּ ַגם ִכי ַהָבו ִלָטֵהר מְּ ָבִרים ֵולּו, וְּ רֹו דְּ זְּ עֶׁ  בְּ
ַלח לֹו ִדב ִישְּ ִמין וְּ ַיזְּ ֵדי ָכל ַמֲוָמר ּוַמֲוָמר:וְּ ָכל ֵעת ַעל יְּ ָבבֹו בְּ ָפֵרש ָכל לְּ יּוַכל לְּ ִפיו, שֶׁ ֵבה בְּ ּוִרים ַהרְּ
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, ּוְבקֹול ש   ִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליתָּ קֹולֹות ּוְברָּ ם, ּבְ ר ִעּמָּ ךָּ ְלַדּבֵ ְ ְדש  בֹוֶדךָּ ַעל ַעם קָּ ֲעַנן ּכְ ה ִנְגֵליתָּ ּבַ ר ַאּתָּ ֹופָּ
צֹון ִמ  ה ּוִמְצוֹות. ּוְבֵכן ְיִהי רָּ ךָּ ּתֹורָּ ד ְלַעּמְ נּו ַעל ַהר ִסיַני, ְלַלּמֵ לֹוְתךָּ ַמְלּכֵ ִהּגָּ ְעּתָּ ּבְ ֶניךָּ ֲעֵליֶהם הֹופָּ פָּ ּלְ

ה ּוְתַזּכֵ  'ה דֹולָּ ה ּגְ ְמחָּ ש ִ ם ִמְצוֹוֶתיךָּ ּבְ ים ְלַקּיֵ ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ ַעְזֵרנּו ּבְ ּתַ ֶ ִני ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ש 
ַרַמ"ח  י ּבְ א ּבִ ְמצָּ ּנִ ֶ ל ִמיֵני ּכַֹח ש  ל ּכִֹחי, ְוכָּ כָּ ֶניךָּ ּבְ ל ְלפָּ ּלֵ ים ְלִהְתּפַ ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ יַדי, ּבְ "ה ּגִ סָּ ְ ַרי ּוש  ֵאבָּ

ְתּפַ  ּמִ ֶ רֹאש  ּוַבּמַֹח ש  ּבָּ ֶ ּמַֹח ש  ש  ּבַ ּיֵ ֶ ל ַהּכַֹח ש  ם, ְוכָּ ֵחֶלב ּוַבּדָּ מֹות ְועֹוְרִקים ּבַ ר ְוִגיִדין ַוֲעצָּ ש ָּ בָּ ל ּבְ כָּ ב ּבְ ֵ ש ּ
ר ִמיֵני ּכֹחֹות  אָּ ְ ל ש  ים, ְוכָּ ִ ה חּוש  ָּ ֲחִמש ּ ש  ּבַ ּיֵ ֶ ל ַהּכַֹח ש  ּלָּ  -ַהּגּוף, ְוכָּ ה ּכֻּ ֶאְזּכֶ ֶ ה, ש  ִפּלָּ תֹוְך ַהּתְ ְכְללּו ּבְ ם יֻּ

בּורֹו  מֹו ַרַעם ּגְ ע ּכְ מָּ ְ ְהֶיה קֹוִלי ִנש  ּיִ ֶ ה ש  דֹול ְוֶאְזּכֶ ֹכַח ּגָּ ה ּבְ ִפּלָּ ל ַהּתְ ֶ ּבּור ש  , ְלהֹוִציא ַהּקֹול ְוַהּדִ ֶתיךָּ
ֹוֵמַע ּוֵמ  י ִיְהֶיה ש  ּבִ ּלִ ֶ י, ש  ַנת ִלּבִ ּוָּ ה ְיעֹוֵרר ּכַ ה ְוַהּקֹול ַהּזֶ ֶאְזּכֶ ֶ , ש  ֶניךָּ ל ְלפָּ ּלֵ ֲאִני ִמְתּפַ ֶ ִבין ֵהיֵבב ַמה ש ּ
ַמִים  ָּ ְהֶיה ִלי ִיְרַאת ש  ּיִ ֶ ִני ש  ב. ְוַזּכֵ ַנת ַהּלֵ ַכּוָּ ל ּבְ ּלֵ ּלֹא ִיְהֶיה  -ְלִהְתּפַ ֶ ר ש  מָּ ְ רֹוְממּות, ְוֶאְהֶיה ִנש  ִיְרַאת הָּ

א ְולֹא ֶא  ּלֹא ִאירָּ ֶ ל, ש  לָּ ה ּכְ ה ִחיצֹונָּ ּום ִיְראָּ דֹון ְולֹא ִלי ש  ר ְואָּ ַ ם, לֹא ִמש ּ עֹולָּ ּבָּ ֶ ר ש  בָּ ּום ּדָּ ְפַחד ִמש ּ
ַח  ּום ּפַ ם, ְולֹא ִיְהֶיה ִלי ש  עֹולָּ ּבָּ ֶ ר ש  בָּ ּום ּדָּ ה ְוִלְסִבים, ְולֹא ִמש ּ עָּ ה רָּ ם ְולֹא ֵמַחּיָּ עֹולָּ ּבָּ ֶ ם ש  דָּ ּום אָּ ד ִמש ּ

א ְוֶאְפַח  ךָּ ְלַבד ִאירָּ י ִאם ִמּמְ ל, ּכִ לָּ ה ּכְ ה ִחיצֹונָּ ה ִיְרַאת ְוִיְראָּ אָּ ה ִעּלָּ ַרֲחֶמיךָּ ְלִיְראָּ ה ּבְ ִמיד, ְוֶאְזּכֶ ד ּתָּ
רֹוְממּות:  הָּ

ְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות  י ֵמחָּ ְבּתִ ַ דֹוִלים ְלַפּנֹות ֶאת מִֹחי ּוַמֲחש  ֶדיךָּ ַהּגְ ים ַוֲחסָּ ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ ִני ּבְ ְוַזּכֵ
 ַ ּלֹא ֲאַבְמֵבם ֶאת מִֹחי ּוַמֲחש  ֶ רֹות, ש  בֹות זָּ ָּ ֲחש  לֹום, ְולֹא ּוִמּמַ ָּ ַתֲאוֹות ְוִהְרהּוִרים, ַחס ְוש  י ּבְ ְבּתִ

ִהְרהּוִרים  לֹום, ְולֹא ֲאַהְרֵהר ּבְ ָּ ְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּוְבַתֲאוֹות, ַחס ְוש  חָּ י ּבְ ְבּתִ ַ ַאְחִמיץ ֶאת מִֹחי ּוַמֲחש 
ל, לָּ ם ּכְ עֹולָּ ֶבת חּוץ ּבָּ ֶ ּום ִהְרהּור ּוַמֲחש  ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ש  ֶ ִעים, ש  ִקי ְוַזְך  רָּ י נָּ ְבּתִ ַ ַרק ִיְהֶיה מִֹחי ּוַמֲחש 

 ָּ ֲחש  ל ַהּמַ ר ַעל ּכָּ ּבֵ ן ִלי ּכַֹח ְלִהְתּגַ ל. ְוִתּתֵ לָּ ה ּכְ ה ִחיצֹונָּ בָּ ָּ ּום ַמֲחש  י ש  ְבּתִ ַ ַמֲחש  ּלֹא ִיְכנֹס ּבְ ֶ ַצח, ש  בֹות וָּ
ל  ַלי ְלַבְלּבֵ ִאים עָּ בֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְוִהְרהּוִרים. ַהּבָּ ָּ עֹות, ַמֲחש  קֹום רָּ ּום מָּ ֶהם ש  ן לָּ ּלֹא ֶאּתֵ ֶ י, ש  ְעּתִ ֶאת ּדַ

ּלֹא ִיְהֶיה לָּ  ֶ בּוִלי, ש  ַלי ּוֵמַעל ּגְ ם ֵמעָּ ָּ ְרש  ֶהם ְלגָּ ִריב ִעּמָּ ֶהם ְולָּ ה ִלְגעֹר ּבָּ ל. ְוֶאְזּכֶ לָּ מִֹחי ּכְ ֶהם ִלְכנֹס ּבְ
י  ְבּתִ ַ ש  ֶאת ַמֲחש  ה ְלַקּדֵ ל ְוֶאְזּכֶ לָּ י ּכְ ַדְעּתִ ּום ּכַֹח ִלְכנֹס ּבְ ִמיד:ש   ּתָּ
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א  ּנָּ א ַהּנֹוֵגַע 'האָּ דֹול ְוַהּנֹורָּ ם ַהּגָּ גָּ ַדְעּתָּ ֶאת ּגֶֹדל עֶֹצם ַהּפְ ה יָּ ֵלא ַרֲחִמים, בֹוב ּוֵמִביב ַלּכֹל, ַאּתָּ ן מָּ , ַרֲחמָּ
ן ַעל ְיֵדי ִהְרהוּ  ּכֵ ֶ ל ש  ן ְוכָּ ּכֵ ֶ ל ש  ה, ִמּכָּ עָּ ה רָּ בָּ ָּ ל ַמֲחש  מֹות ֶעְליֹוִנים ְמאֹד ַעל ְיֵדי ּכָּ עֹולָּ ע, ַחס ּבְ ר רָּ

ים,  קֹור ַהַחּיִ לֹום, ִמּמְ ָּ ם, ַחס ְוש  דָּ אָּ מֹות, ְועֹוֵקר ֶאת הָּ עֹולָּ ל הָּ כָּ הּוא ּפֹוֵגם ּוְמַקְלֵקל ְמֹאד ּבְ ֶ לֹום, ש  ָּ ְוש 
ִאים ַעד ֲעצּוִמים ְוַהּנֹורָּ ִמים הָּ גָּ ר ַהּפְ אָּ ְ ל ש  ים, ְוכָּ יג ֹאְרחֹות ַחּיִ ִ ּוב ּוְלַהש ּ ש  ה לֹו עֹוד לָּ ֶ ש  ר קָּ ֶ  ַעד ֲאש 
ס ְכנָּ ה ְוִהְרהּור ַהּנִ עָּ ה רָּ בָּ ָּ ל ַמֲחש  ים ַעל ְיֵדי ּכָּ ֲעש ִ ּנַ ֶ ּנֹוְגִעים, ש  ֶ קֹום ש  מָּ ְבֵהי ְמרֹוִמים, ַהּנֹוְגִעים ּבְ  ּגָּ

ַעם,  ל ּפַ כָּ ֵלינּו ּבְ ִרים עָּ ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶ רּות ש  ּבְ ַדְעּתָּ ֶאת ּגֶֹדל עֶֹצם ַהִהְתּגַ ה יָּ לֹום. ְוַגם ַאּתָּ ָּ ּמַֹח, ַחס ְוש  ל ְלַב ּבַ ְלּבֵ
ֵמר ֵמֶהם  ָּ י ְלִהש ּ ים לֹא ִנְזַהְרּתִ ַרּבִ ִעים. ּוַבֲעוֹונֹוַתי הָּ עֹות ְוִהְרהּוִרים רָּ בֹות רָּ ָּ ַמֲחש  נּו ּבְ ְעּתֵ ֶאת ּדַ
מִֹחי, ַע  י ּבְ ִהְכַנְסּתִ ֶ עֹות ש  רָּ בֹוַתי הָּ ְ י ֶאת מִֹחי ְמֹאד ַעל ְיֵדי ַמְחש  ַגְמּתִ ר ּפָּ ֶ ר ֲעֵליֶהם, ַעד ֲאש  ּבֵ ד ּוְלִהְתּגַ

ִייִתי ַמְחִמיץ ֶאת מִֹחי  הָּ ֶ ֵמץ, ש  י ַעל ִאּסּור חָּ ַבְרּתִ בֹות ִחיצֹוִנּיֹות. ְועָּ ָּ ֵלא ַמֲחש  ל מִֹחי הּוא מָּ ּכָּ ֶ ש 
בֹו  ָּ ֲחש  ר ַעל ַהּמַ ּבֵ ִייִתי ִמְתּגַ ּלֹא הָּ ֶ י ש  בּוִתים. ְולֹא ּדַ ְ ל ִמיֵני ש  ַתֲאוֹות ְוִהְרהּוִרים ּוִבְלּבּוִלים ּוְבכָּ ת ּבְ

עֹות, ַאף ּגַ  י ֵעצֹוֶתיךָּ רָּ ְמּתִ ל, ְולֹא ִקּיַ לָּ ם ּכְ ָּ ְרש  י ְלגָּ ְלּתִ ּדַ ּתַ ְ מִֹחי. ְולֹא ִהש  ֶהם ּכַֹח ִלְכנֹוס ּבְ י לָּ ַתּתִ ם נָּ
י ְלק ַמְעּתִ ָּ ה, ְולֹא ש  ֲעש ֶ ב ְוַאל ּתַ ֵ ש  י ּבְ ּנִ ם ִמּמֶ ָּ ְרש  ים ְלגָּ ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ יתָּ ִלי ּבְ ּלִ ר ּגִ ֶ ים ֲאש  ִ דֹוש  ֹול ַהּקְ

ה ְוֵאין  מֹוַרי. אֹוי יֵון ְמצּולָּ י ּבִ ַבְעּתִ עֹות. "בָּ בֹות רָּ ָּ ַעת ּוַמֲחש  ִבְלּבּול ַהּדַ ְברּו ּבְ עָּ ֶ ִמים ש  ִלי, ַוי ִלי ַעל ַהּיָּ
בֹות ָּ ַמֲחש  ְך ּבְ ל ּכָּ ב ּכָּ י ּומִֹחי ִנְתַעְרּבֵ ְעּתִ ל ּדַ ְתִני". ּכָּ פָּ בָּ ְ ּבֹוֶלת ש  ִ י ַמִים ְוש  ַמֲעַמּקֵ אִתי ּבְ ד ּבָּ ֳעמָּ עֹות  מָּ רָּ

ַלי ְמאֹד.ּוִב  ה עָּ ֶ ש  ר ֲעֵליֶהם ְוִלְברַֹח ֵמֶהם, קָּ ּבֵ ֵפץ ְלִהְתּגַ ֲאִני חָּ ֶ ה ש  עָּ ָּ ש  ר ֲאִפּלּו ּבְ ֶ  ְלּבּוִלים, ַעד ֲאש 

ֶניךָּ  'ה" אִתי ְלפָּ ה ּבָּ ל ֵאּלֶ דּו". ֵהן ַעל ּכָּ ךָּ לֹא ִנְכחָּ מֹוַתי ִמּמְ ְ י ְוַאש  ְלּתִ ַדְעּתָּ ְלִאּוַ ה יָּ י ֱאלַֹה  'הֶאלִֹהים ַאּתָּ
ִני  עָּ ה, ּכְ ָּ ש  ה ּוַבּקָּ ְתִחּנָּ ה, ּבִ יָּ ֲחוָּ ּתַ ְ ה ּוְבִהש  ה ּוִבְכִריעָּ ִקידָּ ה, ּבְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָּ ְ ֵלב ִנש  ַתח, ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ּבְ ּפֶ ּבַ

ֲעצּוִמים ַוֲח  ַרֲחֶמיךָּ הָּ ִני ּבְ ּנֵ חָּ ּתְ ֶ ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד, ש  ַנת ִחּנָּ ש  ַמּתְ ֹוֵאל ּוְמַבּקֵ ה, ש  ח ְוִנְדּכֶ ֶדיךָּ ֶנֱאנָּ סָּ
ה ְוַעד  ִמיד ֵמַעּתָּ י ּתָּ ְבּתִ ַ ש  ֶאת ַמֲחש  ה, ְוַתֲעזֹר ִלי ֵמַהּיֹום ְלַקּדֵ ה ְלאֹורָּ ִאים, ְותֹוִציֵאִני ֵמֲאֵפלָּ ְפלָּ ַהּנִ

ם:  עֹולָּ

ַלי ּבְ  , ַוֲחמֹל עָּ ֵעיֶניךָּ ה ּבְ לָּ ְמלָּ אֻּ י הָּ ִ א ַנְפש  יַקר נָּ ֶעְלּבֹון ֲאנּוִחים, ּתִ ם, צֹוֶפה ּבְ ל עֹולָּ ֶ ְתךָּ ִרּבֹונֹו ש  ֶחְמלָּ
 ֵ ש  ּמָּ ּיִ ֶ ה, ש  ֶעְליֹונָּ ְתךָּ הָּ ָּ ש ּ ְקדֻּ ִני ּבִ ֵ ש  ֵצִני, ְוַקּדְ ֵקִני ְוַאּמְ ֵעִני ְוַחּזְ ְזֵרִני ְוַסּיְ , ְועָּ ה ַוֲחִנינֹוֶתיךָּ ָּ ש ּ ַלי ְקדֻּ ְך עָּ

ל  לָּ יַח ִלְכנֹס ּכְ ּלֹא ַאּנִ ֶ מֹר ַעְצִמי ש  ְ ה ִלש  ה ֵמַעּתָּ ֶאְזּכֶ ֶ אֶֹפן ש  , ּבְ ךָּ ה ֵמִאּתְ ֳהרָּ ּום ְובָּ י ש  ְבּתִ ַ ְלתֹוְך ַמֲחש 
ּום ִהְרהוּ  ש  ּלֹא ֲאַהְרֵהר ּבְ ֶ ן ש  ּכֵ ֶ ל ש  ן ְוכָּ ּכֵ ֶ ל ש  ַעת ּוִמּכָּ ְלּבּול ַהּדַ ּום ּבִ ם ְולֹא ש  עֹולָּ ּבָּ ֶ ֶבת חּוץ ש  ֶ ר ַמֲחש 

ל ִסיג ּוְפסֹ  ה ִמּכָּ ה ּוְנִקּיָּ ִמיד, ַזּכָּ ה ּתָּ ָּ ְהֶיה ְקדֹוש  י ּתִ ְבּתִ ַ ל, ַרק ַמֲחש  לָּ ם ּכְ עֹולָּ  ֶלת:ּבָּ

ּום ִהְר  י ש  י ְוַדְעּתִ ְבּתִ ַ ַמֲחש  יֵקי ֱאֶמת. ְולֹא ִיְכנֹס ּבְ ַצּדִ ים ְלַהֲאִמין ּבְ ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ ִני ּבְ ַזּכֵ הּור ּוְבֵכן ּתְ
ֱא  יֵקי ֱאֶמת ּבֶ ַצּדִ ה ְלַהֲאִמין ּבְ יֵקי ֱאֶמת, ַרק ֶאְזּכֶ ּדִ ין ַהּצַ ש  ּבֵ ּיֵ ֶ ֲחלֶֹקת ש  ל ַעל ַהּמַ לָּ ה ּכְ בָּ ָּ ה ּוַמֲחש  מּונָּ

ל: לָּ יֵניֶהם ּכְ ּבֵ ֶ ֲחלֶֹקת ש  א ֲעֵליֶהם ְוַעל ַהּמַ יָּ ְ ש  ּום ִהְרהּור ְוקֻּ ה ְולֹא ִיְהֶיה ִלי ש  ֵלמָּ ְ  ש 
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ֵרב ְלַצּדִ  אּוי ּוְכַדאי ְלִהְתקָּ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאיִני רָּ ֶ י מֹוִחי, ֲאש  ִבּפֵ י ּבְ ַגְמּתִ ם ּפָּ ְמנָּ ם ִאם אָּ ל עֹולָּ ֶ יֵקי ִרּבֹונֹו ש 
בֹות חּוץ ְוִהְרהּוִרים ְלַהְרֵהר ֱאֶמת ְוִלְזּכ  ְ ַלי ַמְחש  ִאים עָּ ר ֵמֲחַמת ֶזה ּבָּ ֶ ֱאֶמת, ֲאש  ֶהם ּבֶ ֹות ְלַהֲאִמין ּבָּ

א  ּנָּ לֹום: אָּ ָּ ה ְלַמַעְנךָּ ְולֹא 'הַאֲחֵריֶהם, ַחס ְוש  ַלי, ַוֲעש ֵ ִמְפעָּ ִדיֵנִני ּכְ ַאי ְוַאל ּתְ ֲחבָּ י ּכַ ה ִעּמִ ֲעש ֶ , ַאל ּתַ
יֵקי ֱאֶמת ְלַמֲעִני ּוַמּלֵ  ּדִ ל ַעל ַהּצַ לָּ א ְוִהְרהּור ּכְ יָּ ְ ש  ּום קֻּ י ש  ִלּבִ ּלֹא ִיְכנֹס ּבְ ֶ ִני ש  ַרֲחִמים, ְוַזּכֵ ִתי ּבְ ָּ ש  ּקָּ א ּבַ

ֱאֶמת. ה ּבֶ ֵלמָּ ְ ה ש  ֱאמּונָּ ִמיד ּבֶ ֶהם ּתָּ ה ְלַהֲאִמין ּבָּ יֵניֶהם, ַרק ֶאְזּכֶ ּבֵ ֶ ֲחלֶֹקת ש   ְוַעל ַהּמַ

ַר  ַרֲחֶמיךָּ הָּ ַלי ּבְ י ַוֲחמֹל עָּ ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ קֹום ש  ים, ּוַבּמָּ יג אְֹרחֹות ַחּיִ ִ ֱאֶמת ּוְלַהש ּ ּוב ֵאֶליךָּ ּבֶ ש  ִני לָּ ים, ְוַזּכֵ ּבִ
עָּ  ה רָּ ְראָּ ה, ִמּיִ ֵמץ ְלַמּצָּ ים, ֵמחָּ ֶות ְלַחּיִ דֹוִלים ִמּמָּ ֶדיךָּ ַהּגְ ַרֲחֶמיךָּ ַוֲחסָּ יב אֹוִתי ּבְ ִ ש  ן. ְותָּ ּקֵ ם ֶאְתּתַ ָּ ה ש 

ה, ִמּקֹול ה בֹובָּ ה  ְלִיְראָּ גּומָּ ה ּפְ ְכמָּ גּום ֵמחָּ ַֹבע  -ּפָּ ים ש  ה, "ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ ה בֹובָּ ְכמָּ ְלקֹול בֹוב ְלחָּ
אֹוְרךָּ ִנְרֶאה אֹור". ים ּבְ ךָּ ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמְ יִמיְנךָּ ֶנַצח, ּכִ ֶניךָּ ְנִעימֹות ּבִ חֹות ֶאת ּפָּ מָּ  ש ְ

ל ַחי, ֵא  ים ְלכָּ ַמִים חֹוֵתְך ַחּיִ ָּ ש ּ ּבַ ֶ ִבינּו ש  ל אֹוִתי אָּ ַחת, ְוַהּצֵ ַ ֵדנּו ִמש ּ ֶות, ּפְ ֵלנּו ִמּמָּ אָּ ל ַחי ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו ּגְ
א.  מֹותָּ א ּדְ ִאים ִסְברָּ ֵהם ִנְקרָּ ֶ עֹות ְוִהְרהּוִרים ש  בֹות רָּ ָּ ל ִמיֵני ַמֲחש  ֵאל ִמּכָּ רָּ ית ִיש ְ ךָּ ּבֵ ל ַעּמְ ְוֶאת ּכָּ

ים, ְוֵתן ִלי ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ ךָּ ּבְ ִני ֵמִאּתְ ּנֵ ים.  ְוחָּ ים ִנְצִחּיִ ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ים ֲארּוִכים, ַחּיִ ים בֹוִבים, ַחּיִ ַחּיִ
ים: ֵאר ַמִים ַחּיִ ִאים ּבְ ְקרָּ י ַהּנִ ּלִ ֶ ש  ֶאת ַהּמִֹחין ש  ה ְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ ֶ ְזֵרִני ש   ְועָּ

ֹור. ְוַיֵחד ְלבָּ  יש  ֱאֶמת ַאֲהַבת ַהּמִ דֹול ּבֶ ְמךָּ ַהּגָּ ִ ה ֶאת ש  ִני ְלַאֲהבָּ . ְוַזּכֵ ֶמךָּ ְ ה ֶאת ש  ה ּוְלִיְראָּ ִבי ְלַאֲהבָּ
א ְוֶאְפ  ךָּ ְלַבד ִאירָּ י ִאם ִמּמְ ם ּכִ עֹולָּ ּבָּ ֶ ר ש  בָּ ּום ּדָּ ֵרא ִמש ּ ּלֹא ֶאְתיָּ ֶ פּולֹות, ש  ְראֹות ַהּנְ יל אֹוִתי ִמּיִ ַחד ְוַתּצִ

ם. א ְלעֹולָּ י ֶאֱחבָּ ַני ְלִבְלּתִ ְתךָּ ַעל ּפָּ ְהֶיה ִיְראָּ ִמיד, ְלַבֲעבּור ּתִ  ּתָּ

ְז  ּב ְועָּ ה ְואֹוִציא ֶאת ַהּקֹול ְוַהּדִ ִפּלָּ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ל ּכִֹחי ּבְ ַאְכִניס ּכָּ ֶ ל ּכִֹחי, ש  כָּ ֶניךָּ ּבְ ל ְלפָּ ּלֵ ל ֵרִני ְלִהְתּפַ ֶ ּור ש 
ִמים, ַע  מֹו קֹול ְרעָּ י ּכְ ע ְלִלּבִ מָּ ְ מִֹחי ְוִיְהֶיה ִנש  ְהֶיה קֹוִלי ּפֹוֵגַע ּבְ ּיִ ֶ דֹול, ַעד ש  ֹכַח ּגָּ ה ּבְ ִפּלָּ ב ַהּתְ ַהּלֵ ֶ ד ש 

ִחינַ  ים ִמּקֹוִלי ְוִדּבּוִרי ּבְ ֱאֶמת, ְוִיְהיּו ַנֲעש ִ ְתךָּ ּבֶ ה ְוִיְתעֹוֵרר ַלֲעבֹודָּ ִפּלָּ ּבּוֵרי ַהּתְ ַמע ֵהיֵבב ּדִ ְ ת ִיש 
ִרּיֹות ַל  ִעים ַלּבְ מָּ ְ ַרי ִנש  בָּ ְהיּו ּדְ ּיִ ֶ ֱאֶמת, ַעד ש  ַמִים ּבֶ ָּ ְהֶיה ִלי ִיְרַאת ש  ּיִ ֶ ִני ש  ִמים. ְוַזּכֵ ְתךָּ ְרעָּ ֲעבֹודָּ

מֹו  ִים, ּכְ ִוד ַעל ַהּמַ ַמר ּדָּ אָּ ֶ ה קֹולֹות ש  ְבעָּ ִ מֹו ש  צֹון ּכְ ֶניךָּ ְלרָּ ֵתנּו ַיֲעֶלה ְלפָּ ִפּלָּ , ְוקֹול ּתְ ְתךָּ ּוְלִיְראָּ
תּוב: "קֹול  ּכָּ ֶ בֹוד ִהְרִעים  'הש  ִים ֵאל ַהּכָּ ים, קֹול  'הַעל ַהּמָּ ּכַֹח". ְוַזּכֵ  'הַעל ַמִים ַרּבִ ב ּבַ ֵ ש ּ ְתּפַ ּיִ ֶ ִני ש 

נִּ  סּור ִמּמֶ ש  יָּ ב ִעּקֵ ל, "ֵלבָּ לָּ ּות ּכְ ש  ּום ַעְקִמיִמּיּות ְוִעּקְ י ש  ִלּבִ ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ ֶ י, ש  ִלּבִ ּבְ ֶ י ַרע ַעְקִמיִמּיּות ש 
ר ִעם  ָּ ש  י יָּ ְהֶיה ִלּבִ ּיִ ֶ ֱאֶמת ש  ב ּבֶ ר ֵלבָּ ה ְליֹש ֶ ע", ַרק ֶאְזּכֶ ִמיד: 'הלֹא ֵאדָּ  ּתָּ

ֶניךָּ ּוְבֵכ  פָּ צֹון ִמּלְ ים ִלְזּכֹות  'הן ְיִהי רָּ ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ יֵעִני ּבְ ִ ַעְזֵרִני ְותֹוש  ּתַ ֶ ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ש 
תּוב: "ִעְבדּו ֶאת  ּכָּ ֶ מֹו ש  , ּכְ ְתךָּ ֲעבֹודָּ ֱאֶמת ּבַ ה ּבֶ דֹולָּ ה ּגְ ְמחָּ ה". ּוְתַזּכֵ  'הְלש ִ דָּ ְרעָּ ה ְוִגילּו ּבִ ְמחָּ ש ִ ִני ּבְ

ְצ  ה ֵמַהּמִ דֹולָּ ה ּגְ ְמחָּ ְהֶיה ִלי ש ִ ּיִ ֶ ֱאֶמת, ש  ה ּבֶ דֹולָּ ה ּגְ ְמחָּ ש ִ ְצוֹות ּבְ ל ַהּמִ ֹות ּכָּ ים ַלֲעש  ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ ה ּבְ וָּ
ַרֲחֶמיךָּ ַל  ִכיִתי ּבְ ּזָּ ֶ ה ש ּ ּמֶ ה, ּבַ ה ּוִמְצוָּ ל ִמְצוָּ ת ּכָּ ּיַ ַעת ֲעש ִ ְ ש  ַמח ְמֹאד ּבִ ִגיל ְוֶאש ְ אָּ ֶ ּה, ש  ַעְצמָּ ֹות ּבְ ֲעש 
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 ֶ ן ש  ּכֵ ֶ ל ש  ן ְוכָּ ּכֵ ֶ ל ש  א, ִמּכָּ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ִביל ש ְ ְ ש  ה ְלַבד לֹא ּבִ ְצוָּ ִתי ִיְהֶיה ַרק ַהּמִ ְמחָּ ל ש ִ ה, ְוכָּ ְצוָּ ּלֹא ַהּמִ
ם ַהּזֶ  ִביל ִעְסֵקי עֹולָּ ְ ש  ם אֹו ּבִ דָּ ֵני אָּ ִביל ּבְ ְ ש  בּות ּבִ ְ ל ש  ֶ ִניֹות ש  לֹום ּפְ ָּ י, ַחס ְוש  ַדְעּתִ ה, ַחס ַיֲעֶלה ּבְ

ם עֹולָּ ל הָּ ּה. ְוִיְהֶיה ּכָּ ַעְצמָּ ה ּבְ ְצוָּ ה ֵמַהּמִ דֹולָּ ה ּגְ ְמחָּ ש ִ ְצוֹות ּבְ ל ַהּמִ ֹות ּכָּ ה ַלֲעש  ֶאְזּכֶ ֶ לֹום, ַרק ש  ָּ  ְוש 
ל ּכָּ ֶ ה, ַרק ש  ְצוָּ ִביל ַהּמִ ְ ש  א ּבִ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ּום ש ְ ּלֹא ֶאְרֶצה ש  ֶ ּה ַעד ש  ַעְצמָּ ה ּבְ ְצוָּ ַהּמִ י ּבְ ּלִ ֶ א ש  ִרי  ַהּבָּ כָּ ש ְ

ה: כָּ ם ִלְברָּ ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ אָּ ֶ מֹו ש  ה זֹאת, ּכְ ַכר ִמְצוָּ ש ְ ה ַאֶחֶרת ּבִ ֹות ִמְצוָּ ִני ַלֲעש  ַזּכֵ ּתְ ֶ  ִיְהֶיה ש 
ה. ה ִמְצוָּ ַכר ִמְצוָּ ְ ש ּ ֶ  ש 

. ִו  ר ֵהם ַאְחּדּוֶתךָּ ֶ ים ֲאש  ִ דֹוש  ךָּ ַעל ְיֵדי ִמְצוֹוֶתיךָּ ַהּקְ ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָּ תּוב: ְוֶאְזּכֶ ּכָּ ֶ א ש  נּו ִמְקרָּ ם ּבָּ ּיַ יקֻּ
ַמח  ֹות  'ה"ִיש ְ נּו ַלֲעש  ַזּכֵ ּתְ ֶ נּו ַעל ְיֵדי ש  ַמח ּבָּ ש ְ ה ּתִ ַאּתָּ ֶ יו", ש  עֹוש ָּ ֵאל ּבְ רָּ ַמח ִיש ְ יו", "ִיש ְ ַמֲעש ָּ ּבְ

ַר  ְך, ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ ה ּבָּ ְמחָּ ה ְוִנש ְ ִגילָּ , ַוֲאַנְחנּו נָּ ֵעיֶניךָּ ים בֹוִבים ּבְ יְך ִחּיּות ַמֲעש ִ ִ ים ְלַהְמש  ַרּבִ ֲחֶמיךָּ הָּ
יֵדנּו,  "ה ּגִ סָּ ְ ֵרינּו ּוש  ה, ִלְרַמ"ח ֵאיבָּ דֹולָּ ה ּגְ ְמחָּ ש ִ ת ִמְצוֹוֵתינּו ּבְ ּיַ ה ַעל ְיֵדי ֲעש ִ כָּ ה ּוְברָּ ַפע בֹובָּ ֶ ל ְוש  ּוְלכָּ

ה קֹומֹות, ֵהן קֹוַמת  לֹש ָּ ְ ל ַהש ּ ּה, ְוכָּ ּלָּ ה ּכֻּ נָּ ָּ ל ַהש ּ ּלֹו ּוְלכָּ ם ּכֻּ עֹולָּ ה ֵהן קֹוַמת ֶנֶפש  הָּ נָּ ָּ ם ֵהן קֹוַמת ש  עֹולָּ
ה - ְמחָּ ש ִ ה ַעל ְיֵדי ִקּיּום ִמְצוֹוֵתינּו ּבְ ֳהרָּ ה ְובָּ ָּ ש ּ ה ּוְקדֻּ כָּ ה ּוְברָּ ים ְובֹובָּ לּו ַחּיִ ְרכּו ִויַקּבְ ם ִיְתּבָּ ּלָּ ה: ּכֻּ דֹולָּ  ּגְ

ל ל ֲעבּור ּכָּ ּלֵ ּנּוַכל ְלִהְתּפַ ֶ ים, ש  ַרּבִ ַרֲחֶמיךָּ הָּ ל ִמיֵני  ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ ם, ְוכָּ עֹולָּ ם ּוְלַמּלֹאת ֶחְסרֹון הָּ עֹולָּ הָּ
יג ִאם  ִ ַדַעת ּוְלַהש ּ ה לָּ ֵתנּו, ְוִנְזּכֶ ִפּלָּ ל ַעל ְיֵדי ּתְ ה ְלַבּבֵ ם ִנְזּכֶ ּלָּ ם, ּכֻּ עֹולָּ ְגְזרּו ַעל הָּ ּנִ ֶ ֵזרֹות ש  הּוא ֹקֶדם ּגְ

נּו ֵליַדע ֵאיְך ְל  ין. ּוְתַזּכֵ ַזר ּדִ ין אֹו ְלַאַחר ּגְ ַזר ּדִ ִסּפּוֵרי ּגְ ֵתנּו ּבְ ִפּלָּ יש  ֶאת ּתְ , ּוְלַהְלּבִ ֶניךָּ ל ְלפָּ ּלֵ ִהְתּפַ
ה זֹאת גָּ ָּ ַעת ְוַהש ּ נּו ְרחֹוִקים ְמאֹד ִמּדַ ֵעת ַהּזֹאת אָּ ם ּבָּ ְמנָּ ְך. ְוִאם אָּ ה ְלכָּ ה ְצִריכָּ עָּ ָּ ַהש ּ ֶ ְזַמן ש  ִרים ּבִ בָּ , ּדְ

ל ּדָּ  ֵצר ּכָּ ךָּ לֹא ִיּבָּ ְדךָּ ַהּכֹל ּוִמּמְ יָּ ל ֶזה ּבְ ה ִעם ּכָּ ר, "ַאּתָּ ךָּ  'הבָּ ךָּ ַוֲאִמּתְ י, ַחְסּדְ ּנִ א ַרֲחֶמיךָּ ִמּמֶ לֹא ִתְכלָּ
נּו ּבְ  ֵ ש  , ַקּדְ ֶניךָּ פָּ י ִמּלְ ּתִ ְ ש  ּקַ ּבִ ֶ ל ַמה ש ּ בֹוא ְלכָּ יַע ְולָּ ִני ְלַהּגִ רּוִני". ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ִמיד ִיּצְ ִמְצוֹוֶתיךָּ ּתָּ

ֶתךָּ ְוַב  ּועָּ יש  נּו ּבִ ֵ ח ַנְפש  ּמַ ל ְוש ַ ּלֵ ה, ִלְזּכֹות ְלִהְתּפַ ִפּלָּ ב זּו ּתְ ּלֵ ּבַ ֶ ה ש  ֱאֶמת, ֲעבֹודָּ ֶתךָּ ּבֶ נּו ַלֲעבֹודָּ ֵהר ִלּבֵ
ַמח ּבַ  נִֹכי ֶאש ְ יִחי אָּ ִ יו ש  לָּ ִמיד, "ֶיֱעַרב עָּ ה ּתָּ ְמחָּ ש ִ ֹות ִמְצוֹוֶתיךָּ ּבְ ֱאֶמת ְוַלֲעש  ל ּכִֹחי ּבֶ כָּ ֶניךָּ ּבְ  'הְלפָּ

ִגיל ּבַ  י ּתָּ ִ ה  'הְוַנְפש  ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרנָּ תֹו, ּכָּ ּועָּ יש  יש  ּבִ ש ִ ִני  'הּתָּ ּנּו ְועָּ ק ִמּמֶ זָּ ִני ֵמחָּ יל עָּ מֹוךָּ ַמּצִ ִמי כָּ
רּוְך  ה", ּבָּ ְמחָּ ֵרי ֵלב ש ִ ְ יק ּוְלִיש  ּדִ רּוַע ַלּצַ ֵמן: 'הְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו, אֹור זָּ ֵמן אָּ ם אָּ  ְלעֹולָּ
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 ן"מוהרליקוטי  קיצור
ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר   ה –ב ַּ

 

ל ָהעֹוָלם ֹלא ִנְברָ  ָ ר כ  ל ָאָדם לֹומַּ ָ ן א. ָצִריְך כ  ֵּ ל כ  ְנֶהְדִרין ל"ז(, עַּ ִביִלי )סַּ ׁשְ א ב ִ ָ א ֶאל 

ל  ֵּ ל  ַּ ְלִהְתפ  ֹאת ֶחְסרֹון ָהעֹוָלם ו  ל ְ ו ן ָהעֹוָלם ו ְלמַּ ִתק  ת ב ְ ָכל עֵּ י ֵּן ב ְ ל ָאָדם ִלְראֹות ו ְלעַּ ָ ָצִריְך כ 

ֲעבו ָרם:  ב ַּ

ֹ ל  ד ׁשֶ ְך עַּ ָ ל כ  ָ דֹוָלה כ  ְמָחה ג ְ ׂשִ ְצָוה ב ְ מ ִ ֲעׂשֹות הַּ ר עֹוָלם ב. ָצִריְך לַּ כַּ ׁשו ם ׂשְ א ִיְרֶצה ב ְ

ר ִמְצָוה ֹזאת.  כַּ ׂשְ ֶחֶרת ב ִ רו ְך־הו א ִמְצָוה אַּ דֹוׁש־ב ָ ק ָ ְזִמין לֹו הַּ י ַּ א ׁשֶ ָ , ֶאל  ִביָלה  ׁשְ א ב ִ ב ָ הַּ

ל ָהעֹוָלם, ְוִאם  ְגזַּר עַּ נ ִ ֶ ה ׁש  ע מַּ ידַּ ל לֵּ י־ֶזה יו כַּ ל־ְידֵּ . ְועַּ ְצָמה  עַּ ְצָוה ב ְ מ ִ הַּ י הו א ֶנֱהֶנה מֵּ כ ִ

יְך ה עַּ אֵּ לֹום. ְויֹודֵּ ס ְוׁשָ ין חַּ ד ִ ר הַּ ל ִמי ָוִמי ִנְגזַּ ין, ְועַּ זַּר ד ִ ר ג ְ חַּ ין אֹו ְלאַּ זַּר ד ִ ו א ֹקֶדם ג ְ

ָתם  ָ ִפל  יׁש ת ְ ְלב ִ יִקים ְלהַּ ד ִ צ ַּ ין ְצִריִכים הַּ ר ד ִ זַּ ר ג ְ חַּ י ְלאַּ ל ֲעבו ר ָהעֹוָלם כ ִ ֵּ ל  ַּ ְלִהְתפ 

ל־יְ  ו ִרים. ְוָכל ֶזה זֹוִכין עַּ ִספ  "ל:ב ְ נ ַּ ַּ ְצָמה  כ  עַּ ְצָוה ב ְ מ ִ הַּ דֹוָלה מֵּ ְמָחה ג ְ ׂשִ ְצָוה ב ְ מ ִ י ַּת הַּ י ֲעׂשִ  דֵּ

ֹו  ִלב  ב ְ ְקמו ִמי ו ת ׁשֶ ִסיר עַּ י ָ ד ׁשֶ ֹמחַּ עַּ ב ִלׂשְ ֵּ ל  ר לַּ ב ְוִאי ֶאְפׁשָ ֵּ ל  ְמָחה הו א ב ַּ ִ ׂש  ר הַּ ג. ִעק ַּ

ְקמו   ְמָחה. ְועַּ ה ְלׂשִ ֶ ב ְוָאז ִיְזכ  רו ת לֵּ ׁשְ א לֹו יַּ הֵּ י ְ י ְרָעִמים ׁשֶ ל־ְידֵּ יִטין עַּ ְפׁשִ ב מַּ ֵּ ל  ב ַּ ִמי ו ת ׁשֶ

דֹוָלה: ָנה ג ְ ו ָ ֲהָבה ו ְבכַּ ֹכחַּ ו ְבִיְרָאה ְואַּ ה ב ְ ָ ִפל  ת ת ְ ִחינַּ ם ב ְ הֵּ  ׁשֶ

ֲהָבה: דֹוָלה ו ְבאַּ ֹכחֹות ו ְבִיְרָאה ג ְ ִלין ב ְ ל ְ ַּ ְתפ  מ ִ י ׁשֶ ל־ְידֵּ "ל הו א עַּ נ ַּ ְמָחה הַּ ִ ׂש  ֹות לַּ  ד. ִלְזכ 

י־ה. ָצִריְך לְ  ל־ְידֵּ דֹול ְועַּ ֹכחַּ ג ָ תֹו ב ְ ָ ְתִפל  ֹול ב ִ ק  ֹחֹות ו ְלהֹוִציא ֶאת הַּ כ  ל הַּ ָ ל ִעם כ  ֵּ ל  ַּ ִהְתפ 

י־ ל־ְידֵּ ר, ְועַּ ב ֵּ הו א ְמדַּ ֶ ה ׁש  ע מַּ מַּ ב ִיׁשְ ֵּ ל  הַּ ְינו  ׁשֶ ן, הַּ ו ֵּ ל ְלכַּ ֹחַּ ְוָאז יו כַּ מ  ֹול ב ַּ ק  ע הַּ ֶזה ִיְפג ַּ

ְקמו ִמי ו   ט עַּ ֵּ ׁש  ַּ ְתפ  י ִ ה ׁשֶ ֶ ְמָחה ֶזה ִיְזכ  ׂשִ ְצוֹות ב ְ מ ִ ה הַּ ֲעׂשֶ י ַּ ד ׁשֶ ְמָחה עַּ ֹו ְוָיבֹוא ְלׂשִ ִלב  ב ְ ת ׁשֶ

ָבִרים  י ד ְ ו רֵּ ִספ  תֹו ב ְ ָ ִפל  יׁש ֶאת ת ְ ְלב ִ ל ְלהַּ י ו כַּ ה ׁשֶ ֶ "ל ְוִיְזכ  נ ַּ ַּ ְצָמן כ  עַּ ְצוֹות ב ְ מ ִ הַּ דֹוָלה מֵּ ג ְ

ין: זַּר ד ִ ר ג ְ חַּ ו  ְלאַּ זֵּרֹות ֲאִפל  ג ְ ל הַּ ָ ל כ  ֵּ ט   ו ְלבַּ
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ל ו.  ָ ג כ  אי ֹלא ִיְדאַּ ד ַּ וַּ ד ב ְ א ְוָחרֵּ ִאיׁש ָירֵּ ָנה מֵּ ָ ׁש  ֹראׁש הַּ ת ׁשֹוָפר ב ְ ִקיעַּ עַּ ת ְ ֹומֵּ ׁש  ִמי ׁשֶ

ְרָעִמים: ָנה מֵּ ָ ׁש   הַּ

י ָחְכמֹות  ל ִמינֵּ ָ ֹחַּ ִמכ  מ  ין הַּ נ ִ פַּ מ ְ י ׁשֶ ל־ְידֵּ "ל הו א עַּ נ ַּ ת ְרָעִמים הַּ מו ת ִלְבִחינַּ לֵּ ׁשְ ֹות ב ִ ז. ִלְזכ 

בֹות ָזרֹות ְוִהְרהו ִרים ָרִעים:ִחיצֹוִני ֹות ו   ֲחׁשָ  מַּ

בֹות ָזרֹות.  ֲחׁשָ ַּ ָחְכמֹות ִחיצֹוִני ֹות ו ִממ  ֹחַּ מֵּ מ  ֹות ֶאת הַּ נ  ר ְלפַּ הֵּ ח. ְמֹאד ְמֹאד ְצִריִכין ִלז ָ

ְמְטִמין  ם ְמטַּ י הֵּ ֲאוֹות, כ ִ ָחְכמֹות ִחיצֹוִני ֹות ו ְבתַּ ְחִמיץ ֶאת ָחְכָמתֹו ב ְ ֹא יַּ ל  ץ ׁשֶ ָחמֵּ מֵּ

מ ְ  ֹמר ו ְמטַּ ם ָצִריְך ִלׁשְ . ג ַּ ֹמחַּ ר לֹו ִלׂשְ תֹו ְוִאי ֶאְפׁשָ ָ ְתִפל  ן ב ִ ו ֵּ ר לֹו ְלכַּ ִאין ֹמחֹו ְוִאי ֶאְפׁשָ

ְך  רַּ ם ִיְתב ָ ֵּ ׁש  הַּ ק מֵּ ָבר רַּ ו ם ד ָ ֹא ִייָרא ִמׁש  ל  ֹא ִיְהֶיה לֹו ִיְרָאה ִחיצֹוִנית. ׁשֶ ל  ְצמֹו ְמֹאד ׁשֶ עַּ

י ִיְראֹות ִחיצֹוִני   ל־ְידֵּ י עַּ ד כ ִ ר ְלבַּ ְמָחה. ְוָהִעק ָ ִ ׂש  עַּ הַּ תֹו ו מֹונֵּ ָ ְתִפל  ן ב ִ ו ֵּ ר ְלכַּ ֹות ִאי ֶאְפׁשָ

ץ  ת ָחמֵּ ִחינַּ ם ב ְ הֵּ ֲאוֹות ׁשֶ ִהְרהו ִרים ָרִעים ו ְבתַּ ר ב ְ ְרהֵּ ֹא ְיהַּ ל  ְחִמיץ ׁשֶ ֹא יַּ ל  ֹמר ֹמחֹו ׁשֶ ִלׁשְ

הֵּ  בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ַּ מ  ו  הַּ ל  אֵּ ם ִסְטָרא ְדמֹוָתא. ְוָצִריְך ִלְגֹער ב ְ הֵּ מֹוָתא ִסְטִרין ׁשֶ ם ִסְטָרא ד ְ

ֹא  ל  ְצמֹו ְמֹאד ׁשֶ ֹמר עַּ ָליו, ְוִלׁשְ ֹא ִיְתָקְרבו  אֵּ ל  ֹו, ׁשֶ ְבת  ֲחׁשַּ ֹו ו מַּ ְעת  ם ִמד ַּ ֲחָרִנין ו ְלָגְרׁשָ אַּ

ְרָאה ְוָאז  י ִ ֲהָבה ִעם הַּ ף ָהאַּ ֵּ ת  ם ָצִריְך ְלׁשַּ לֹום. ג ַּ ס ְוׁשָ בֹות חַּ ֲחׁשָ ַּ מ  ו  הַּ ל  ֹמחֹו אֵּ ְנסו  ב ְ ָ ִיכ 

ת ד ַּ  ִחינַּ תֹו ב ְ ָ ִפל  ְהֶיה ת ְ ת ִ ד ׁשֶ ֹחֹות עַּ כ  ָכל הַּ דֹוָלה ב ְ ָנה ג ְ ו ָ כַּ ל ב ְ ֵּ ל  ַּ ְתפ  י ִ ְך ֹמחֹו ׁשֶ ֵּ כ  ל ְלזַּ ְיָקא יו כַּ

"ל: נ ַּ ַּ ְמָחה ְוכו ' כ  י־ֶזה זֹוֶכה ְלׂשִ ל־ְידֵּ עַּ  ְרָעִמים ׁשֶ

ֹל ָעלָ  ֹא ִיפ  ל  ְראֹות ִחיצֹוִני ֹות ׁשֶ ְצמֹו ִמי ִ ֹמר עַּ עֹוָלם. ט. ָצִריְך ִלׁשְ ב ָ ָבר ׁשֶ ו ם ד ָ יו ִיְרָאה ִמׁש 

יְך  ְמׁשִ דֹול ְויַּ ג ָ ֹו הַּ ְחד  ְך ו פַּ רַּ ם ִיְתב ָ ֵּ ׁש  ת הַּ ֹר ִמי ָד ִיְראַּ ד ִיְזכ  חַּ יֶזה ִיְרָאה ָופַּ א ָעָליו אֵּ ב ָ ׁשֶ ק כ ְ רַּ

ֹחוֹ  ל ִעם כ  ֵּ ל  ַּ ל ְלִהְתפ  י־ֶזה יו כַּ ל־ְידֵּ ִמיד. ְועַּ ָ י ֹום ת  ל הַּ ָ ת ה' כ  ְצמֹו ִיְראַּ ל עַּ ת ְלהֹוִציא עַּ

ֹוִציא  מ  ֶ ה ׁש  ב מַּ יטֵּ ֹמעַּ הֵּ ה ִלׁשְ ֶ ת ְרָעִמים ְוִיְזכ  ְבִחינַּ תֹו ב ִ ָ ִפל  תֹו ְוִיְהֶיה ת ְ ָ ִפל  דֹול ת ְ ֹכחַּ ג ָ ב ְ

ְצָוה  מ ִ הַּ דֹוָלה מֵּ ְמָחה ג ְ ׂשִ ְצוֹות ב ְ מ ִ ל הַּ ָ ֲעׂשֹות כ  ְמָחה, לַּ ה ְלׂשִ ֶ י־ֶזה ִיְזכ  ל־ְידֵּ ִפיו. ְועַּ ב ְ

ל־ . ְועַּ ְצָמה  עַּ לֹום:ב ְ ס ְוׁשָ ין חַּ זַּר ד ִ ר ג ְ חַּ ו  ְלאַּ זֵּרֹות ֲאִפל  ג ְ ל הַּ ָ ל כ  ֵּ ט  ע ְלבַּ ידַּ ה לֵּ ֶ י־ֶזה ִיְזכ   ְידֵּ

רו ת  ב ְ ִהְתג ַּ ר הַּ י ִעק ַּ "ל כ ִ נ ַּ ֹות ְלָכל הַּ י ִלְזכ  דֵּ ְרָאה כ ְ י ִ ֲהָבה ִעם הַּ ף ָהאַּ ֵּ ת  ם ָצִריְך ְלׁשַּ י. ג ַּ

ן  י־כֵּ ִ ל־פ  ף־עַּ ְך אַּ ֲהָבה, אַּ י ָהאַּ ל־ְידֵּ ְרָאה:הו א עַּ י ִ ים ֶאת הַּ ְקד ִ  ְצִריִכין ְלהַּ

ִריבֹות  מ ְ ל הַּ ָלל עַּ יחַּ כ ְ ג ִ ׁשְ ע ְויַּ מַּ ֹא ִיׁשְ ל  ר ׁשֶ ב ֵּ יו ָצִריְך ְלִהְתג ַּ י ָ ל חַּ רֹוֶצה ָלחו ס עַּ יא. ִמי ׁשֶ

ִריבֹות מ ְ עַּ הַּ ֹומֵּ ׁש  ׁשֶ א כ ְ ב ָ רַּ ד ְ ם. ְואַּ ָ ֻכל  ֲאִמין ב ְ ק ְלהַּ ִמים רַּ לֵּ ְ ׁש  יִקים הַּ ד ִ צ ַּ ין הַּ ב ֵּ ין  ׁשֶ ב ֵּ ׁשֶ

ֶזה מֹוִכיִחין  י ב ָ עֹוָלם. כ ִ יָכן הו א ב ָ ְצמֹו הֵּ ל עַּ ל עַּ ֵּ כ  ַּ ְצמֹו מו ָסר ְוִיְסת  ח ְלעַּ יִקים ִיק ַּ ד ִ צ ַּ הַּ



 בחצוצרות וקול שופר                    ן"מוהרליקוטי קיצור ליקוט על תורה ה'                    

 טז  

ָמע לֹו  ם ֹמחֹו ֹלא ָהָיה ִנׁשְ אי ִאם ֹלא ָהָיה ִנְפג ָ ד ַּ וַּ י ב ְ י ֹמחֹו. כ ִ ֵּ ִטפ  ם ב ְ גַּ ָ פ  ל ׁשֶ אֹותֹו עַּ

ד ִ  צ ַּ ין הַּ ב ֵּ ִריבֹות ׁשֶ מ ְ ר הַּ ָלל. ְוִעק ַּ יֶהם כ ְ ָיא ֲעלֵּ ֹו ׁשו ם ֻקׁשְ ִלב  יִקים ְוֹלא ָהָיה ִנְכָנס ב ְ

י  ל־ְידֵּ ֹר עַּ ִבין ְוִיְזכ  י ָ י ׁשֶ דֵּ "ל כ ְ נ ַּ ְצמֹו הַּ עַּ ִביל ֶזה ב ְ ׁשְ ְינו  ב ִ ִבילֹו, הַּ ׁשְ ק ב ִ ִריָבה ִהיא רַּ מ ְ הַּ

רוֹ  עֹוָלם ׁשֶ יָכן הו א ב ָ יִקים הֵּ ד ִ צ ַּ ין הַּ ב ֵּ ִריָבה ׁשֶ מ ְ ם הַּ הֵּ ים ׁשֶ י ִ ים ָהֲאִמת ִ י ִ חַּ ִצים ְלָגְרׁשֹו ִמן הַּ

ר:  ָעָליו ֶנֱאמַּ י ֹמחֹו ׁשֶ ֵּ ִטפ  ם ב ְ גַּ ָ פ  ת ׁשֶ ֲחמַּ ז ֹאת, מֵּ ִריָבה הַּ מ ְ י הַּ ל־ְידֵּ ים עַּ י ִ יִקים ֲאִמת ִ ד ִ צ ַּ הַּ

ה י ב' יט(. ו ִמי ׁשֶ לֵּ ים" )ִמׁשְ י ִ יגו  ָאְרחֹות חַּ ִ ׂש  ֶאיָה ֹלא ְיׁשו בו ן ְוֹלא יַּ ל ב ָ ָ ִסיל "כ  ו א כ ְ

רֹוֶצה  ד ֶאת עֹוָלמֹו. ֲאָבל ִמי ׁשֶ י־ֶזה ְואֹובֵּ ל־ְידֵּ ק עַּ חֵּ ֱאֶמת ִנְתרַּ ִבין ֶאת ֹזאת ב ֶ ינֹו מֵּ ְואֵּ

יָכן  ְצמֹו הֵּ יר ֶאת עַּ ְזכ ִ ר ו מַּ ְיָקא ִנְתעֹורֵּ י־ֶזה ד ַּ ל־ְידֵּ א עַּ ב ָ רַּ ד ְ ֱאֶמת אַּ ְצמֹו ב ֶ ל עַּ ָלחו ס עַּ

ז ֶ  ִבין ׁשֶ "ל. ו מֵּ נ ַּ ַּ עֹוָלם כ  ע הו א ב ָ מַּ ֹא ִיׁשְ ל  יֹון ׁשֶ ָ ס  נ ִ ֶזה הַּ ֲעֹמד ב ְ ִריְך לַּ צ ָ ֹו ׁשֶ ל  יֹון ׁשֶ ָ ס  נ ִ הו  הַּ

ל־ עַּ ים ׁשֶ י ִ יִקים ֲאִמת ִ ד ִ י־ֶזה ְלצַּ ל־ְידֵּ ְיָקא עַּ ב ד ַּ ז ֹאת ְוִנְתָקרֵּ ִריָבה הַּ מ ְ ל הַּ ל עַּ ֵּ כ  ַּ ְוֹלא ִיְסת 

ִריָבה שֶׁ  מ ְ ר הַּ י ִעק ַּ ח. כ ִ ו נֹו ָלֶנצַּ ק  ר ת ִ י־ֶזה ִעק ַּ ְיָקא ְידֵּ ִביל ֶזה ד ַּ ׁשְ יִקים ִהיא ב ִ ד ִ צ ַּ ין הַּ ב ֵּ

י ֹמחֹו. ְוִאם  ֵּ ִטפ  ם ב ְ גַּ ָ פ  ת ׁשֶ ֲחמַּ ֲחקֹו מֵּ י ָראו י ְלרַּ ק, כ ִ חֵּ ְתרַּ מ ִ ק הַּ חֵּ ְתרַּ י ִ יֹון ֶזה ׁשֶ ָ ִביל ִנס  ׁשְ ב ִ

 ַּ ָגמֹו ְוֹלא ִיְסת  ְ ֶֹדל פ  ְצמֹו ג  עַּ יֹון ֶזה ְלָהִבין ִמז ֶה ב ְ ָ ִנס  ֲעֹמד ב ְ ב ִיְרֶצה לַּ ל ֶזה, ִיְתָקרֵּ ל עַּ ֵּ כ 

י  ל־ְידֵּ י ִאם עַּ ב כ ִ ר לֹו ְלִהְתָקרֵּ ְך ִאי ֶאְפׁשָ ָ ל־כ  ָ ם כ  גַּ ָ פ  ת ׁשֶ ֲחמַּ י מֵּ ְיָקא. כ ִ י־ֶזה ד ַּ ל־ְידֵּ עַּ

ְמֻרָחִקים  ב הַּ ץ ֶחֶסד הו א ְורֹוֶצה ְלָקרֵּ ְך ָחפֵּ רַּ ם ִיְתב ָ ֵּ ׁש  ֱאֶמת הַּ י ב ֶ ן. כ ִ ְיָקא ְוָהבֵּ יֹון ֶזה ד ַּ ָ ִנס 

י  ִ ל־פ  ף־עַּ יֹון אַּ ָ י ִנס  ל־ְידֵּ י ִאם עַּ ב כ ִ ין ְיכֹוִלים ְלִהְתָקרֵּ יָנם ְראו ִיים ְלָקְרָבם ֲאָבל אֵּ אֵּ ׁשֶ

"ל: נ ַּ ַּ  ֶזה כ 

ץ,  ת ָחמֵּ ִחינַּ ת ִסְטָרא ְדמֹוָתא ב ְ ִחינַּ ם ב ְ בֹות ָזרֹות ְוִהְרהו ִרים ָרִעים הֵּ ֲחׁשָ ַּ מ  יב. הַּ

ר הַּ  חַּ "ל רֹוְדִפים אַּ נ ַּ בֹות ָזרֹות הַּ ֲחׁשָ ַּ מ  הַּ ה ו ְכׁשֶ ֶהם ְועֹוׂשֶ ר ב ָ ֹועֵּ ֹו ְוָהָאָדם ג  ס ב  נֵּ ָ ֹחַּ ִלכ  מ 

ת  ִחינַּ י־ֶזה ִנצ ֹול ִמב ְ ל־ְידֵּ , עַּ ֹחַּ מ  יחַּ אֹוָתם ִלְכֹנס ְלתֹוְך הַּ נ ִ ינֹו מַּ ֶהם ְואֵּ ָ ה ו ְמִריָבה ִעמ  צ ָ מַּ

ִחי ה ב ְ צ ָ ת מַּ ִחינַּ ם ב ְ הֵּ דֹוִלים ׁשֶ ל ֹמִחין ג ְ ב ֵּ מֹוָתא ְוזֹוֶכה ְלקַּ ץ ִסְטָרא ד ְ יָלא ָחמֵּ ֵּ ים )ו ִממ  י ִ ת חַּ נַּ

"ל(: נ ַּ ֹות ְלָכל הַּ ל ִלְזכ  ח ְמֻסג ָ ֶפסַּ ה ב ְ צ ָ ת מַּ ֲאִכילַּ ץ וַּ עו ר ָחמֵּ ת ב ִ ְצוַּ מ ִ  מו ָבן ׁשֶ

ׁש  י ְלָגרֵּ ְכדֵּ ִביל ֶזה ב ִ ׁשְ ק ב ִ ן רַּ ֵּ ם כ  ִמים הו א ג ַּ לֵּ ְ ׁש  יִקים הַּ ד ִ צ ַּ ין הַּ י ֵּׁש ב ֵּ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ַּ מ  יג. הַּ

לָ  ֲחָרִנין ד ְ יֶהם הו א ִסְטִרין אַּ ינֵּ ב ֵּ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ַּ מ  ן ֶזה הַּ ֵּ ל כ  א, ְועַּ ָ ְקֻדׁש  ָנא ד ִ כ ְ ׁשְ א ִיְתְקִריבו  ְלמַּ

"ל: נ ַּ ה הַּ צ ָ ת מַּ ִחינַּ  ב ְ
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ַנת תקס"ג. ְוֹראׁש  ֶרְסַלב ׁשְ ָנה ּפֹה ּבְ ָ ֹראׁש ַהׁשּ ֲחצֹוְצרֹות )ִסיָמן ה( ָאַמר ּבְ ַהּתֹוָרה ּבַ

יָבתֹו ּפֹה  ָנה ָהִראׁשֹון ִליׁשִ ָ י. ְוהּוא ָהָיה ֹראׁש ַהׁשּ ִליׁשִ ִני ּוׁשְ יֹום ׁשֵׁ ָנה ָחל ָאז ּבְ ָ ַהׁשּ

ָליו:  ּוְלִהְתָקְרבּוִתי אֵׁ

ע  ַמע ּבָ ינּו ְוָאז ִנׁשְ ֲעוֹונֹותֵׁ ינּו ּבַ ָימֵׁ ר ָיְצאּו ּבְ עֹוָלם ֲאׁשֶ ָרצּו ִלְגֹזר ּבָ רֹות ׁשֶ זֵׁ ֹוָלם ַהּגְ

רֹות  זֵׁ ּלּו ַהּגְ י אֵׁ ה ּכִ ַעּתָ ל ַלַחִיל ַרֲחָמָנא ִלְצַלן מֵׁ ָראֵׁ נֵׁי ִיֹשְ ח ֶאת ּבְ ים ַהְינּו ִלּקַ ָהַרּבִ

בַ  ּכָ י ַמְלכּות ּפֹוִלין ֹקֶדם ׁשֶ ימֵׁ יָסר ָירּום הֹודֹו[ ִהְתִחילּו ִלְצֹמַח ּבִ יָר"ה ]ַהּקֵׁ ׁש ַהּקִ

ָבר ְקָצת,  ַקט ַהּדָ נּו ִנׁשְ תֹו ֶאת ְמִדיָנתֵׁ ִביׁשָ ת ּכְ ְתִחּלַ ְך ּבִ נּו, ְוַאַחר ּכָ רּוְסָיא ֶאת ְמִדיָנתֵׁ מֵׁ

ּקֹוִרין פּ  רֹות ׁשֶ זֵׁ ה ּגְ ּמָ רֹוִצין ִלְגֹזר ּכַ עֹוָלם ׁשֶ ַמע ּבָ ׁשְ ּנִ ר ׁשֶ ְך ָחַזר ְוִנְתעֹורֵׁ  ּוְנְקִטין:ְוַאַחר ּכָ

ל   י ָצִריְך ּכָ ֲחצֹוְצרֹות, ְוִהיא ַמְתֶחֶלת ּכִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהּתֹוָרה ּבַ ְוָאז ָאַמר ַרּבֵׁ

ִביִלי ְוכּו' ּוְלַמּלֹאת ֶחְסרֹון ָהעֹוָלם  ׁשְ א ּבִ ל ָהעֹוָלם לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ ָאָדם לֹוַמר ּכָ

רַ  ם ִיְתּבָ ֵׁ ל ֲעבּוָרם ְלַהׁשּ ּלֵׁ ז ּוְלִהְתּפַ ם ְוֶזה ְמַרּמֵׁ ן ׁשָ ין ְוכּו' ַעיֵּׁ ַזר ּדִ ְך ְוכּו' ַהְינּו ֹקֶדם ּגְ

"ל: זֵׁרֹות ַהּנַ  ַעל ַהּגְ

ָרַמז   ָאִבי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ י מֵׁ ַמְעּתִ ם. ְוׁשָ ַתב ׁשָ ָראֹות ְלָחְכָמה ּכָ ְרּפְ ֶפר ּפַ ּסֵׁ ן ּבַ )ְוַעיֵּׁ

ָבר הּוא ּכְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ן ָעַסק ָאז  ָאז ַרּבֵׁ י כֵׁ ין. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ַזר ּדִ ְלַאַחר ּגְ

ַעל  י ֶזה ּפָ ַעל ְידֵׁ ין ַעד ׁשֶ יק ַהּדִ ָנה ְלַהְמּתִ ָ ָכל ַהׁשּ ה ּבְ יק ִלְבָרָכה, ַהְרּבֵׁ ֶכר ַצּדִ נּו זֵׁ ַרּבֵׁ

רֵׁ  ׁש ֶעֹשְ ָרה ֶאל ַהּפַֹעל ַעד ׁשֵׁ זֵׁ ָבר ְולֹא ָיְצָאה ַהּגְ ב ַהּדָ ְתַעּכֵׁ ּנִ תֹו ׁשֶ ְתִפּלָ ִנים ַאַחר ּבִ ה ׁשָ

ר ִויֹבַאר  ה ְלַסּפֵׁ ֶזה ַהְרּבֵׁ קּותֹו. ְויֵׁׁש ּבָ ּלְ ם:ִהְסּתַ ן ׁשָ ר ַעיֵּׁ ָמקֹום ַאחֵׁ  ּבְ

ׁשֹון  זֹו ַהּלָ ָאַמר ּבְ נוּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ַרּבֵׁ ְמעוּ ָאז מֵׁ ָ ׁשּ רוּ ׁשֶ ִנים ִסּפְ קֵׁ נוּ ַהזְּ לֹומֵׁ י ׁשְ , ְוַאְנׁשֵׁ

ט אֹויף ֶעְטִליֶכע אּון ְצַוואְנִציג ָיאהר(. ]ֲאִני ָדִחיִתי ֹזאת  טּוּפְ )ִאיְך ָהאּב ָדאס ָאּפ ִגיׁשְ

ַנת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ַהּנַ"ל ַעד  ְ י ִמׁשּ ׁש ּכִ ן ַמּמָ ן ָהָיה ְמֻכּוָ ִנים[ ְוכֵׁ ה ׁשָ ִרים ְוַכּמָ ְלֶעֹשְ

ַנת תק ׁשְ ָרה ַלּפַֹעל ּבִ זֵׁ ַנת ְיִציַאת ַהּגְ ִנים(:ׁשְ ִרים ׁשָ ׁש ְוֶעֹשְ ֶרְך ָחמֵׁ סֹוָפּה יֵׁׁש עֵׁ  פ"ז ּבְ

 א
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ין, ְוִהְפִליג ְמֹאד  ִפּלִ ְצַות ּתְ ר ִעּמֹו ִמּמִ ַעם ַאַחת ִסּפֵׁ ּפַ ִלי ׁשֶ י ַנְפּתָ ִרי ַרּבִ ר ִלי ֲחבֵׁ ִסּפֶ

ָראּוי ָלָאָדם ְלהִ  ין, ְוָאַמר ׁשֶ ִפּלִ ת ַהּתְ ַ ְקֻדׁשּ ין ּבִ ִפּלִ י ּתְ ין, ּכִ ִפּלִ ֲהָנַחת ּתְ ב ְמֹאד ּבַ ְתַלהֵׁ

יָמה  דֹוָלה ְואֵׁ ַחד ּוְרָעָדה ּגְ ּפֹל ַעל ָהָאָדם ּפַ יִּ ים ְונֹוָרִאים ְמֹאד, ְוָראּוי ׁשֶ ם ְקדֹוׁשִ הֵׁ

ְגָבה ְוָגְבָהה ְמֹאד, ְוהֶ  ָתם ֹשָ ָ ר ְקֻדׁשּ ין ֲאׁשֶ ִפּלִ רֹוֶצה ְלָהִניַח ּתְ ׁשֶ ֱאִריְך ְוִיְרָאה ֲעצּוָמה ּכְ

ין. ְוָאַמר  ִפּלִ ת ַהּתְ ַ ָבָריו ֹעֶצם ַהְפָלַגת נֹוְראֹות ְקֻדׁשּ י ִמּדְ ַבְנּתִ ה. ְוַגם ָאֹנִכי הֵׁ ֶזה ַהְרּבֵׁ ּבָ

י  ין, ַאף ַעל ּפִ ִפּלִ ם ֶנֶאְמרּו ַעל ִמְצוֹות ּתְ ּלָ ּלֹו ַרּבֹות ְמֹאד ּכֻ ה ּתֹורֹות ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ ׁשֶ

ִפלִּ  ם ּתְ ר ׁשָ ּלֹא ִנְזּכָ ם ׁשֶ ין. ְוהֵׁ ִפּלִ ם ֶנֶאְמרּו ַעל ִעְנַין ּתְ ן הֵׁ י כֵׁ ָלל ַאף ַעל ּפִ ין ּכְ

ִסיָמן ה ֲחצֹוְצרֹות ּבְ ִסיָמן ל"ג,  'ּבַ ים ּבְ ץ ַחיִּ ִסיָמן ד' ּוִמי ָהִאיׁש ֶהָחפֵׁ ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ

ִסי ְרֹעה ּבְ בֹות ּפַ י ְתרּוָעה ִסיָמן ל"ה, ּוַמְרּכְ י ָהָעם יֹוְדעֵׁ רֵׁ י ְוַאׁשְ ִלּקּוטֵׁ ם ּבְ ּלָ ָמן ל"ח ּכֻ

ין.  ִפּלִ ם ֶנֶאְמרּו ַעל ּתְ ּלָ ים ּכֻ ַמּנִ אֹוָתן ַהזְּ ר ֶנֶאְמרּו ּבְ ים ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון. ְועֹוד ַמֲאָמִרים ַרּבִ

ין: ִפּלִ ת ַהּתְ ַ ְגבּו ְקֻדׁשּ ְדלּו ְוֹשָ יָכן ּגָ ר ְמַעט ַעד הֵׁ עֵׁ ה יּוַכל ְלׁשַ  ּוִמזֶּ

 תקי
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 לחכמהרפראות פ
 בחצוצרות -סימן ה 

 

" אות א', בגזירת עירין  פתגמין א( "בחצוצרות
היינו לאחר גזר דין וכו'. רוצה לומר שכבר נתפשט 
ונתפרסם הגזר דין בין המלאכים שנקראין עירין אז 
צריכין להלביש התפלה כדי שלא יקטרגו 
המלאכים. וזה ובמאמר קדישין שאלתין 

 שהצדיקים הקדושים מלבישין שאלתם במאמר:

ש השנה הראשון ב( והנה המאמר הזה נאמר ברא
לישיבתו בבראסליב ולהתקרבות הרב ר' נתן ז"ל 
אליו והוא היה ראש השנה תקס"ג שחל אז ביום 
שני ושלישי. ואז נשמע בעולם הגזירות שרצו לגזור 
בעולם אשר יצאו בימינו בעוונותינו הרבים דהיינו 
ליקח מאת בני ישראל לאנשי חיל רחמנא ליצלן. כי 

ת בימי מלכות פולין אלו הגזירות התחילו לצא
קודם שכבש הקי"רה מרוסיאאת מדינתינו, ואחר 
כך בתחילת כבישתו את מדינתינו נשקט הדבר 
קצת. ואחר כך חזר ונתעורר שנשמע בעולם שרוצין 
לגזור כמה גזירות שקורין פינקטין אז אמר רבינו 
ז"ל התורה הזאת בחצוצרות ובה מרומז הגזירות 

י מוהר"ן. ושמעתי הנ"ל. עד כאן הועתק מספר חי
מאבי ז"ל שרימז אז רבינו ז"ל שכבר הוא לאחר גזר 
דין, אך אף על פי כן עסק אז רבינו ז"ל הרבה בכל 
השנה להמתיק הדבר עד שעל ידי זה פעל בתפלתו 
שנתעכב הדבר ולא יצאה הגזירה אל הפועל עד 
קרוב לעשרים שנה אחר הסתלקותו ז"ל. ויש בזה 

אחר )עיין חיי מוהר"ן הרבה לספר ויבואר במקום 
 סעיפים א' ו'(:

ג( שם אות ב', יש אדם שעושה המצוות בשכר 
עולם הבא שאינו נהנה מהמצוה בעצמה אילו לא 
היה נותנין לו עולם הבא בשכרה לא היה עושה 
אותה וזה בחינת כה אספקלריא שאינה מאירה וכו'. 
יש לדקדק כי הגם שהסכימו המפרשים ז"ל שגם 

קבל פרס הוא בכלל עובדי ה' העובד על מנת ל

יחשב אלא שאין שלימות בעבודתו )ועיין תוספות 
יום טוב פרק א' דאבות(, אבל איך יתכן לומר שאם 
לא היו נותנין לו עולם הבא בשכרה לא היה עושה 
אותה, הלא גזירת המלך הוא. בפרט כי כבר ידוע 
וברור שיש שכר הרבה על כל מצוה ומצוה עין לא 

ההכרח לפרש דרוצה לומר שעיקר ראתה. על כן 
ההנאה שמקבל בשעת עשית המצוה הוא מחמת 
שיודע שיש שכר עולם הבא בשבילה, ואילו לא היו 
נותנין לו עולם הבא בשכרה לא היה עושה אותה 
היינו שלא היה עושה אותה בהנאה ובשמחה רק 
מחמת שגזירת המלך עליו ומוכרח לעשותה, ואילו 

יד עליו אם לא יעשנה יתכן לאמר שהמלך לא יקפ
 לא היה עושה אותה מאחר שאין לו הנאה בה:

ד( ועכשיו שמעתי לפרש, דרוצה לומר על דרך 
שפירש רש"י בפרשת יתרו בפסוק וידבר אלקים 
וכו'. לפי שיש פרשיות בתורה שאם עשאן אדם 
מקבל עליהם שכר ואם לאו אינו מקבל עליהם 

לית בת פורעניות רחמנא ליצלן, כגון אם אין לו ט
ארבע כנפות אינו חייב בציצית וכן כל כיוצא בזה, 
והוא מהדר לקיים גם אלו המצוות אך כוונתו 
בשביל השכר שיקבל. ועיין חידושי אגדות סוטה ד' 
י"ד בענין שאמר הקדוש ברוך הוא למשה כלום 
אתה מבקש אלא לקבל שכר. ודקדק והא אמרו ז"ל 

ויש לומר אל תהיו כעבדים וכו' על מנתלקבל פרס. 
דהיינו במצוה שנתחייב בה כבר אבל הכא שעדיין 
לא בא לארץ ישראל ששם חיובה, והקדוש ברוך 
הוא לא רצה שיהיה חייב בהם שפיר מצי לבקש 
משום קיבול שכרם עכ"ל. ובכגון זה יש לפרש גם 

 דברי רבינו ז"ל הנ"ל:

ה( ובזה יובן קצת מה שהביא רש"י ז"ל דרשה 
תנבא בזה הדבר גבי )והוא מהספרי( שמשה ה

פרשת נדרים דייקא. והלא גם גבי שחוטי חוץ, 
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ובפרשת לבני דודיהן יהיו לנשים נאמר גם כן זה 
הדבר. והגם כי רבותינו ז"ל דרשו גם שם דרשות 
על זה, הלא גם בזה הדבר שבפרשת נדרים יש גם 
כן דרשות רז"ל והובא בספרי עצמו שם )ובנדרים 

א.(, אך לפי הנ"ל עז, עח, ובבא בתרא ק"כ קכ"
מובן, כי נדרים הוא ענין שמחייב עצמו בדבר שאין 
עליו שום מצוה וחיוב. ולפי סברת החידושי אגדות 
הנ"ל בכגון זה שפיר מצי לבקש משום קיבול שכר 
כנ"ל, אף על פי כן הזהיר משה שגם זה יעשה רק 
בבחינת זה הדבר, היינו שלא ירצו בשום קיבול 

עצמה שזה בחינת זה שכר רק בקיום המצוה ב
 הדבר.

ו( ובזה יש לפרש גם )מאחז"ל הנ"ל סוטה יד.( 
דברי משה שאמר הרבה מצוות אינם מתקיימין 
אלא בארץ ישראל אכנוס אני לארץ ישראל כדי 
שיתקיימו כולם על ידי. היינו כי העליה לארץ 
ישראל בעצמה הוא מצוה כמבואר באורח חיים 

מבקש לעלות סימן רמ"ח. ומשה רבינו ע"ה היה 
לארץ ישראל שלא בשביל שום שכר עולם הבא רק 
בבחינת שכר מצוה מצוה, שיזמין לו הקדוש ברוך 
הוא מצוה אחרת בשכר מצוה זאת )כמבואר בפנים 
אות ב' הנ"ל(, שזה בחינת קדושת המצוה של 
ישיבת ארץ ישראל שגורם לקיים מצוות התלויות 

כדי בארץ, ועל כן אמר אכנוס אני לארץ ישראל 
שיתקיימו כולן על ידי דייקא. כי עיקר שלימות 
הקומה של המצוות ]שהוא החיות של כל הג' 
קומות עולם שנה נפש[ הוא רק בארץ ישראל, כי 
הרבה מצוות אין מתקיימות אלא בארץ ישראל. 
ומשה רבינו ע"ה הוא אחדות אחד ממש עם קומת 

 התורה והמצוות כמובא.

תרי"ג בחינת הקומה ועל כן מש"ה רבינ"ו גימטריא 
של תרי"ג מצוות, כי הוא זכה לבחינת נבואת זה 
הדבר ששכרו הוא רק בקיום המצוות בעצמן. ועל 
כן רצה לכנוס לארץ ישראל שיתקיימו כל קומת 
המצוות על ידו דייקא שזה עיקר שלימותן. ואמר לו 
הקדוש ברוך הוא: כלום אתה מבקש אלא לקבל 

צוות שזה עיקר שכר, היינו לקיים כל קומת המ
קיבול השכרשלו כנ"ל, מעלה אני עליך כאילו 
עשיתם שנאמר: לכן אחלק לו וכו'. כי אדרבא 
מאחר שאין אתה חפץ בשום שכר רק בקיום 
המצוות בעצמן שהם רצוני, על כן בזה שתבטל 

רצונך גם בזה מפני רצוני ואל תוסף דבר אלי עוד 
י בדבר הזה, בזה בעצמו כלול כל קומת המצוות כ

כל מצוותיך אמונה וכאילו עשית את כולם. וזה 
שאמרו רז"ל שם שנאמר: לכן אחלק לו ברבים וכו'. 
כי משה רבינו ע"ה יש לו חלק בקיום כל המצוות 
של ישראל, וכל מי שזוכה לקיים איזה מצוה 
בשמחה גדולה בפרט אם אינו רוצה בשום שכר 
עולם הבא רק שכרו בהמצוה בעצמה, הכל נמשך 

הארת נבואת משה רבינו ע"ה בבחינת זה  מבחינת
הדבר כנ"ל. ועיין שם בדברי רז"ל הנ"ל עוד ותבין 

 ביותר:

ז( שם ושילום שכר נקרא בשם נביא כי ראשי תיבות 
של י'בוא ב'רנה נ'ושא א'לומותיו ראשי תיבות 
נבי"א. רוצה לומר כי על פי רוב בא עשיית המצוה 

כו' לאדם בצער שזה בחינת הלוך ילך ובכה ו
שמצטער בעשיתה רק שהכתוב מבטיחו שעתיד 
לקבל שכרו שזה בחינת יבוא ברנה נושא אלומותיו 

 ולפום צערא אגרא. ועל כן אז ישמח מאוד.

אבל מאין נמשך השמחה לאדם עכשיו בעולם הזה 
בשעה זו גופא שמצטער בעשיית המצוה, ואף על 
פי כן שמח בלבו מאוד על שזוכה לעשות מצוותיו 

הלא עכשיו אין רואה עדיין שום קיבול יתברך, ו
שכר על זה ומאין יבוא לו השמחה. רק שזה בחינת 
נבואה והנח להם לישראל וכו' בני נביאים הם כמו 
שאמרו רבותינו ז"ל )פסחים ס"ו.(, ואף על גב 
דאיהו לא חזי מזליה חזי ונפשו יודעת מאוד גודל 
נעימות נפלאות חלקו וגורל של מי שזוכה לעשות 

וה שזה בחינת י'בוא ב'רנה נ'ושא א'לומותיו מצ
ראשי תיבות נבי"א. כי יש בכל אחד מישראל 
בחינת נבואה שרואה בנבואה התנוצצות והארה 
מהקיבול שכר שלעתיד על המצוות שזהו בחינת 
ראשי תיבות דייקא, כי אף על פי שאין התיבות 
מבוארין להדיא מכל מקום מי שיודע לקרות גם 

דבר אצלו כמבואר בהדיא, רק שאף בראשי תיבות ה
על פי כן הוא נכתב רק בראשי תיבות. כמו כן 
ההנאה והשמחה שמקבל עכשיו כבר מקיבול 
השכר שלעתיד הוא בחינת ראשי תיבות של 
הקיבול שכר והוא בבחינת נבואה, כי השגה והארה 
זו בעולם הזה הוא בבחינת נבואה. רק שגם בזה יש 

מחתו רק במה שנפשו כי מישש -שתי בחינות: א' 
יודעת מאוד שיקבל שכר בעולם הבא עבור המצוה, 
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ומי  -זה בחינת אספקלריא שאינה מאירה. ב' 
שזוכה ששמח בעשיית המצוה עצמה, זה בחינת 
אספקלריא המאירה שזה בחינת נביא בבחינת זה 
הדבר. כי השגה והארה הזאת בוודאי אי אפשר 

ידי הארה להשיג בעולם הזה בשכל האנושי, רק על 
והתנוצצות קדוש שהוא בחינת נבואה ממש 

 בבחינת זה הדבר, ואי אפשר לבאר בכתב כל כך:

ח( שם אות ד', וזה אם אין חכמה אין יראה אם אין 
יראה אין חכמה וכו'. הגם כי מובן כפשוטן, כי 
צריכין לשמור שניהן שיהיה בשלימות החכמה 

ן לא והיראה בכדי שיהיו נעשין רעמין, אף על פי כ
יתכן על זה לומר אם אין חכמה אין יראה אם אין 
יראה אין חכמה. וכן מה שכתב אחר כך ירד גבריאל 
וכו' בחינת יראה חיצונית נשאר הקול נעוץ 
באטימת השכל, מה ענין אטימת השכל ליראה 
חיצונית. הלא עיקר אטימת השכל הוא על ידי 
חכמות חיצוניות ותאוות כמבואר לעיל. גם להבין 

ה שכתב אחר כך גער חית קנה וכו' ותעשה מ
מאותיות חמץ מצה וכו' וזה לשון גער לשון מריבה, 
דצדיקייא עבדין מצותא בסטרין אוחרנין דלא 
יתקרבו למשכנא דקדושה וכו', ותאמין כי כל 
מצותא ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים אין זה 
אלא כדי שיגרשו סטרין אוחרנין. להבין זאת איך 

לוקת שבין הצדיקים הם מגרשין סטרין עם המח
אוחרנין. וגם מה שאמר אחר כך בענין אוזן שומעת 

 תוכחת חיים בקרב חכמים תלין וכו'.

אך הענין מבואר, על פי מה שכתב במאמר אשרי 
זרקא סימן ל"ה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, היינו 
שגם למעלה מהשתלשלות הגבורות שזה בחינת 

פיתא דדהבא היינו בחינת ירד גבריאל נעשה סוס
קליפות שהם חכמות חיצוניות הנקרא גם כן קנה 
ונעץ בים החכמה וכו'. נמצא מבואר, 
שמהשתלשלות הגבורות שמבואר במאמרינו זה 
שנעשה מזה יראות חיצוניות, נעשה מזה גם כן 
חכמות חיצוניות שעל ידי זה נאטם השכל. רק 
 שלפעמים מתחיל הפגם להתגלות על ידי יראות
חיצוניות ולפעמים על ידי חכמות חיצוניות והכל 
נמשך מבחינת השתלשלות הגבורות. ובזה מבואר 
מה שכתב כאן אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה 
אין חכמה כי זה תלוי בזה, וכשנמשך על ידי 
השתלשלות הגבורות פגם בהיראה על ידי זה 

ממילא נפגם גם החכמה כנ"ל. ובזה מבואר גם מה 
שעל ידי יראה חיצוניות נשאר הקול נעוץ  שכתב

באטימת השכל כי נמשך מזה גם אטימת השכל 
כנ"ל. ועיין במאמר צדיק כתמר יפרח סימן רע"ז 
שעל ידי מחלוקת של צדיקים נמתקין הדינין 
בשרשן ונמתק ונתבטל התמר דסטרא אחרא וכו' 
רק שיכולין לטעות ולומר שמחלוקת גמורה היא 

על כן ביקש דוד המלך ע"ה  של שנאה חס ושלום,
שכשיהיה עליו מחלוקת של צדיקים שלא ישמע מן 
המחלוקת ]אלא[ רק הטובות שעושין לו בזה שהוא 
בחינת המתקות דינין, ולא יטעה חס ושלום שהוא 
מחלוקת גמורה כדי שלא ליתן להסטרא אחרא 

 אחיזה בזאת המחלוקת וכו' עיין שם. 

נה המבואר ובזה תבין כל הענין של גער חית ק
בכאן, כי כשבאין החכמות חיצוניות ומחשבות 
זרות של תאוות וכו' לכנוס בתוך המוח של איש 
הישראלי שהוא בחינת משכן הקודש, כי שם בכלי 
המוחין שלו שורה חכמה דקדושה שהיא בחינת 
החלק אלוה ממעל שיש לכל אחד מישראל, 
וכמבואר בהמאמר אשרי זרקא הנ"ל, אזי צריך 

החכמות חיצוניות אלו הם בחינת שידע כי 
הקליפות סוספיתא דדהבא שנעשו מהשתלשלות 
הגבורות, והם בבחינת מחלוקת דסטרא אחרא 
שבאין לחלוק עליו ולקטרג על קדושת יהדותו. על 
כן צריך הוא להמתיק הדינין בשורשן ולעשות 
מבחינת השתלשלות הגבורות הנ"ל מחלוקת 

היצר הרע  ומריבה דקדושה, ולריב את עצמו עם
והחכמות חיצוניות והתאוות ולגעור בהם שזה 
בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל )ברכות ה( לעולם 
ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע ירגיז דייקא כנ"ל, 
וצריכין להתפלל על זה להשם יתברך שהוא ימתיק 
הדינין בשורשן והוא יריב את ריבינו, שזהו בחינת 

עושין מאותיות חמץ  גער חית קנה גער דייקא, ובזה
מצה היינו שמבחינת חמץ גופא שהוא בחינת 
חכמות חיצוניות וכו' הבאין מהשתלשלות 
הגבורות, נתעורר מזה למריבה דקדושה שהוא 

 שזהו בחינת המתקת הדינין בשרשן. בחינת מצה

והנה מחמת שלאו כל אחד זוכה לזה על כן עוסקין 
הצדיקים בזה בכלל, דצדיקייא עבדין מצותא 
בסטרין אוחרנין דלא יתקרבו למשכנא דקדושה. 
ובמה מגרשין הסטרין אוחרנין הוא על ידי המצות 
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ומריבות שיש בין הצדיקים, כי במחלוקת זה 
כוונתם לטובה בשביל להמתיק הדינין בשרשם 
ולבטל כל מיני הסטרין אוחרנין שהם בחינת 
מחלוקת שלא יהיו להם אחיזה במוחות ולבות של 

ן צריכין ליזהר מאוד לידע ולהאמין ישראל. ועל כ
שהמחלוקת שביניהם הוא רק בשביל טובות 
ישראל וכו', כי באם יהי' נדמה לו שהיא מחלוקת 
גמורה של שנאה חס ושלום, אזי יתן על ידי זה 
אחיזה ביותר להסטרא אחרא שהיא בחינת 
מחלוקת, וכמבואר במאמר צדיק כתמר יפרח 

 הנ"ל:

וזן שומעת תוכחת חיים ט( וזה שכתב במאמרינו, א
וכו' כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים ]והיינו 
שנדמה לך שהיא מחלוקת גמורה חס ושלום[, תדע 
שזה משמיעין אותך תוכחה על מה שפגמת בטיפי 
מוחך וכו' ואין המריבה אלא בשבילך וכו'. כי אם 
היית זוכה להמתיק בעצמך ההשתלשלות הגבורות 

ומריבה עם הסטרין על ידי שהיית עושה מצה 
אוחרנין וכו' כנ"ל, ממילא לא היו צריכין הצדיקים 
שבדור מצידך לעשות ביניהם מחלוקת בכדי לגרש 
הסטרין אוחרנין מאחר שאתה בעצמך מגרש אותם, 
על כן לא היה למחלוקת שביניהם שום שייכות 
אליך ולא הי' נשמע אליך כלל כי היית שומע ומבין 

לל, רק שעושין זאת היטיב שאין זה מחלוקת כ
בשביל המתקת דינין בשורשן וביטול הסטרא 
אחרא. רק מאחר שפגמת בטיפי מוחך וכו' ואתה 
דבוק בסטרא דמותא, בחינת חמץ בחינת ירד 
גבריאל היינו השתלשלות הגבורות, על כן אתה 
שומע גם המחלוקת כפשוטה כאילו היא גם כן 
בחינתדינין הבאין מהשתלשלות הגבורות ובזה 

 תה נותן אחיזה להסטרא אחרא ביותר חס ושלום:א

י( וזה שכתב ותדע שנעץ קנה וכו'. נראה שמפרש 
בשיטה זו ירד גבריאל היינו כשאתה שומע 
המחלוקת כפשוטה שזה בחינת ירד גבריאל תדע 
שנעץ קנה בים חכמתך, היינו שכבר נפגם מוחך 
ואין המריבה אלא בשבילך, ולבסוף לא די שאין 

קון וטובה על ידי המריבה שיתגרשו אתה מקבל תי
הסטרא אחרא ממך על ידי זה, כי אם אדרבה 
כשנדמה לך שהוא מריבה ממש אתה נותן להם כח 
להתאחז במוחך ביותר חס ושלום כנ"ל. וכמו 
שהאיש הכשר נתעורר על ידי החמץ למצה היינו 

תיכף שרואה שמתגרין בו המחשבות שהם בחינת 
דבר בשורשו על ידי חמץ, נתעורר תיכף להמתיק ה

שעושה עמהם מצה ומריבה כנ"ל. כמו כן מי שלא 
זכה לזה והצדיקים צריכים לעשות מריבה בשבילו, 
צריך הוא להאמין שאין המריבה אלא כדי 
שיתגרשו הסטרין אוחרנין ולהתעורר על ידי זה 
ששומע המריבה ביניהם לשוב ממוות לחיים מחמץ 

ו השלש למצה מחי"ת לה"א. כי אף על פי שאל
בחינות הם אחת, נרמז בזה כי לא כל הנפילות 
שוות. לפעמים נפילתו בבחינת מות ממש, 
ולפעמים הוא רק בבחינת חמץ שהוא סטרא 
דמותא, ולפעמים נפילתו בדקות יותר, וההפרש 
בינו לבין הקדושה הוא רק כמו בין חי"ת לה"א 
שאין ביניהם אלא משהו. ומכל הבחינות הנ"ל 

כות לתכלית שלימות עבודת ה' צריך לשוב ולז
 ולזכות ליראה טובה לקול טוב לחכמה טובה וכו':

יא( ועיין בליקוטי עצות צדיק אות ח' מפרש 
כפשוטו, כי צריך לידע ולהאמין כי המחלוקת הוא 
רק בשביל נסיון זה שיתרחק המתרחק כי מי שפגם 
בטיפי מוחו ראוי לרחקו, כי עליו נאמר )משלי ב( 

ובון ולא ישיגו ארחות חיים, ואילו כל באיה לא יש
לא היה נפגם מוחו לא היה נשמע לו כלל המריבות 
שבין הצדיקים, ומאחר ששומע המריבה ידע כי אין 
המריבה אלא בשבילו, והיינו כדי שיתעורר על ידי 
זה בעצמו שיזכור היכן הוא בעולם שפגם בטיפי 
מוחו כל כך עד שרוצים לגרשו מן החיים האמיתיים 

ידי המריבות שבין הצדיקים. ומי שהוא כסיל על 
ואין מבין את זאת נתרחק באמת על ידי זה, אבל מי 
שרוצה לחוס על עצמו באמת נתעורר על ידי זה 
דייקא לשוב ממות לחיים מחמץ למצה וכו', ואין 
מסתכל כלל על המריבות שבין הצדיקים כי יודע 
שזה רק בשביל נסיונו, ואם עומד בנסיונו ואין 

סתכל על המחלוקת להתרחק על ידי זה מ
מהצדיקים חס ושלום, אדרבה נתעורר על ידי זה 
לתשובה כנ"ל, על ידי זה בעצמו זוכה להתקרב 

 אליהם ולקבל מהם ארחות חיים:

יב( ]וכפי זה אפשר לפרש כפשוטו, דצדיקיא עבדין 
מצותא בסטרין אוחרנין דלא יתקרבו למשכנא 

ביניהן כדי דקדושה, היינו שעושין מחלוקת 
שיתרחקו על ידי זה אותם שהם דביקים בסטרין 
אוחרנין בסטרא דמותא, על ידי שפגמו בטיפי 
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מוחין שזה בחינת חמץ סטרא דמותא, שעליהם 
נאמר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים, 
ועל כן מי שלא פגם בטיפי מוחו בוודאי אינו שומע 

מי ששומע כללהמריבה ואינה מבלבלת אותו כלל, ו
המריבה ידע כי אין המריבה אלא בשבילו כנ"ל 
וצריך להתעורר על ידי זה דייקא לשוב ממות לחיים 
כנ"ל[. ועיין בליקוטי הלכות הלכות תפלין הלכה ד' 
אות ד' ה' מבואר ענין זה ביותר ושם מרומז קצת 
גם דברינו הנ"ל ובאמת שני הפירושים הנ"ל המה 

כה לריב בעצמו עם עולים בקנה אחד כי מי שלא ז
ההרהורים ושלא יניחם ליכנס במוחו, אזי צריך 
לעמוד בנסיון זה של מחלוקת שבין הצדיקים, ועל 
ידי זה דווקא זוכה להתקרב ולשוב בתשובה וכו' 
עד שזוכה לבחינת רעמים וכו'. וזה שכתב שם אחר 
כך )תהלים פ"א( אענך בסתר רעם אבחנך על מי 

ינת מצה בחינת מוחין מריבה סלה, מי מריבה זה בח
וכו' היינו שנבחן תחלה אם זכה לשלימות המוחין 
על ידי שהוא בעצמו עשה מצה ומריבה עם 
ההרהורים, או אם על כל פנים עמד בנסיון זה של 
המחלוקת שבין הצדיקים לבלי להתרחק על ידי זה 

 חס ושלום רק אדרבה כנ"ל:

י יג( וזה פירוש, אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הו
אזלינן בספינתא. ספינתא דא בחינת גבורה יראה, 
שהלך כל כך במדת היראה וראה גודל כח היראה 
עד שיכול להבין על ידה בין קודם גזר דין בין לאחר 
גזר דין, וזה בחינת וסגיא ספינתא בין שיצא לשיצא 
דכוורא, והדר מפרש איך יכול להבין היינו על ידי 

מחה וכו' המצוות ודוקא כשעושין אותן בש
כמבואר בפנים. וזה שאמר וכי תימא לא מסגי 
ספינתא טובא היינו מאחר שעיקר הידיעה בין קודם 
גזר דין וכו' הוא על ידי המצוות שעושין בשמחה, 
אם כן מה פעל לענין זה כח היראה כי אתא רב דימי 
אמר וכו' היינו שפירש, שאי אפשר לזכות לעשות 

ר עקמימות המצוות בשמחה בשלימות עד שיסו
שבלבו, ולזה צריכין רעמים, ורעמים יוצאין 
מגבורות שהם בחינת יראה רק שצריכין לזה גם 
תיקון המוחין. וזה שאמר כמיחם קומקומא דמיא 
מסגי שיתין פרסי, היינו כשמתקן המוחין שהם 
בחינת קומקומא דמיא אז פוגע בהם הקול היוצא 

ינו מגבורות ונעשין רעמים. ושדי פרשא גירא, הי
שעיקר ההתגברות על ידי החסדים שמשתתפין עם 

הגבורות ]רק שאם כן הדרא קושיא לדוכתא, אם כן 
מה זה שהפליג כל כך בכח והחשיבות היראה 
והגבורות אחר שעיקר שלימות התיקון על ידי 
החסדים, על כן סיים[ וקדמא ליה איהי )היינו 
ספינתא(, היינו שאף על פי כן העיקר הוא על ידי 

ראה כי היראה קודמת בחינת )תהלים קי"א( הי
ראשית חכמה יראת ד', היינו שאף על פי שעיקר 
שלימות התיקון של המוח והחכמה הוא על ידי 
האהבה וחסד בחינת מסטרא דימינא מוחא חיוורא 
ככספא, אף על פי כן ראשית תיקון החכמה הוא 
יראת ד' ואחר כך באה האהבה ממילא. נמצא 

 בות הוא להיראה כנ"ל.שעיקר הכח והחשי

יד( אמר רב אשי האי גילדנא דימא הוא. היינו זה 
הכוורא דאית ליה תרי שיצא הוא בחינת גילדנא 
דימא )הוא בחינת שם אגל"א( בחינת השם של 
גבורות ששם שורש הגזר דין, נמצא כי כל הסיפור 
הנ"ל הכל סובב הולך על שלימות תיקון הגבורות 
והמתקתןבשרשן. כי היראה הוא מבחינת גבורות 

יקון המוחין הוא לשמור אותם מחמץ הבא ות
מהשתלשלות הגבורות. וכן על ידי היראה שהוא 
בחינת גבורות זוכין ממילא לאהבה וחסד שהוא 
בחינת שלימות תיקון המוחין כנ"ל, ואז נמתקין 
הגבורות בחסדים שזה עיקר שלימות התיקון בכדי 
שלא ישתלשל מהגבורות דין גמור חס ושלום. וכן 

דין הוא גם כן מבחינת גבורות ושם  שורש הגזר
יודעין בין קודם גזר דין לאחר גזר דין על ידי 
השמחה של המצוה שזוכין לזה על ידי רעמים 
שנמשכין מבחינת תיקון הגבורות בשרשן כנ"ל. 
)ועיין בספר ברית מנוחה דרך ב' ונקרא שם המקום 
הזה מקום היראה וכו' הוא שם אגל"א וכו'. ועיין 

יים שער העמידה פרק י"ח בכוונות בפרי עץ ח
ברכת א'תה ג'בור ל'עולם א'דני וכו' מענין השם 
אגל"א הנ"ל כתב שם וכאן הוא היכל זכות שדנין 
בו לבני אדם וכו'. ועיין זוהר פקודי דף רנ"א ורנ"ד 
וזוהר שמות דף וא"ו וזוהר בראשית דף מ"ג. ועיין 
 סידור קול יעקב בכוונת ביעור חמץ גם כן מענין

 השם הקדוש הנ"ל ותבין לכאן(.

והנה ידוע כי אין הדינין נמתקין אלא בשורשן, 
היינו בבינה שדינין מתערין ממנה בבחינת 
)בראשית ו( ויתעצב אל לבו וכו', ושם נמתקין 
בשורש בבחינת )שם ח( ויאמר אל לבו לא אוסיף 
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וכו', עיין מאמר לשמש שם אהל בהם וכו' סימן 
לרעמים שעל ידי זה זוכין מ"ט. ועל כן כשזוכין 

לישרת לב לב דייקא, ואז זוכין לשמחה בחינת 
ולישרי לב שמחה, ועיקר השמחה הוא בלב בחינת 
)תהלים ד( נתת שמחה בלבי )והלב הוא בינה 
)מובא בפתח אליהו( עיין מאמר תהלה לדוד סימן 
י"ב(, ובאתערותא דלתתא אתער לעילא וגורם 

והר שמות דף שמחה גם למעלה כביכול )עיין ז
קפ"ד(, ועל ידי זה נמתקין הדינין בשורשן ואז אם 
הוא קודם גזר דין יכול להתפלל ולבטל הדין, ואף 
אם הוא לאחר גזר דין שאז הוא בחינת ויתעצב אל 
לבו כנ"ל, שכבר נגמר הדין בהיכל זכות הנ"ל 
ונתפרסם בין הממונים על הדין שאז אי אפשר 

שלא יקטרגו  להתפלל כפשוטן ולבטל הדין כדי
וכו' כמבואר בפנים, אף על פי כן על ידי ההמתקה 
של השמחה הנ"ל שהוא מבחינת בינה עולם 
המחשבה יכול לבטל הדין או לדחותו ולאחרו על 

, היינו כנ"ל על ידי שילביש תפלתו במאמר כל פנים
כי התפלה צריכה להיות בפה דייקא מחמת טעמים 

וטו בפה על הידועים, וכאן אי אפשר להתפלל כפש
ביטול הגזר דין בכדי שלא יקטרגו מאחר שכבר 
נגמר הדין בחינת דינא דמלכותא דינא ]ועיין 

בכוונות השם הקדוש הנ"ל שהוא במלכות[ 
ומלכות פה, ועיקר ההמתקה עכשיו על ידי עולם 
המחשבה, על כן צריך להתפלל עכשיו על ביטול 
הגזר דין רק במחשבה ובפה ילביש התפלה 

 יש בזה עוד דברים עמוקים מאוד:במאמר, ו

טו( וזה שכתב שם בסוף המאמר שעל ידי שמחת 
הלב יכולין הצדיקים להתפלל ולהלביש את 
תפלתם במאמר כשיבינו שנגזר הדין, ולכאורה אין 
מובן לשון יכולים וכו' הלא העיקר מבואר לעיל 
שעל ידי השמחה יכולין לידע בין קודם גזר דין בין 

ם הוא לאחר גזר דין אזצריכין לאחר גזר דין, א
להלביש התפלה במאמר, ואיך שייך על זה הלשון 
יכולין להתפלל ולהלביש וכו'. אך כפי הנ"ל מובן 
כי עיקר ההמתקה בשורשה הוא על ידי השמחה 
שעל ידי זה נמתקין הדינין בשורשן כנ"ל, וכמפורש 
בזוהר בהעלותך קנ"א: עיין שם ובמקדש מלך. ואז 

בשרשו אז יכול לבטל הגזר דין אף כשנמתק הדבר 
לאחר שנגזר על ידי שיתפלל במחשבתו לבטל הדין 
וילביש את תפלתו בפה גם כן במאמר. ועיין עוד 
 בליקוטי הלכות הלכות ספירה ושבועות הלכה ב':
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 ביאור הליקוטים
 סימן ה – בחצוצרות

 

והם מחיין את כל הקומות וכו', והשמחה של 
הקדוש ברוך הוא מלובשת בהמצוות, כי הם 
אחדותו וכו', בששת ימי המעשה, שהן בחינת 

הנראה לעניות דעתי מכותלי  מעשה המצוות.
דבריו, שכדרכו בקודש מביא בזה שני ראיות 

ן כראיה אחת. קשורים יחד, ונראים מרהיטת הלשו
היינו, כי מזה לבד שה' יתברך אחדות פשוט עם 
המצוות, והשמחה שלו בעולם שנה נפש מלובשת 
בהמצוות, מזה לבד מובן ומבואר, שעל ידי 
המצוות נכללים בו יתברך, מחמת אחדותו עמהם. 
ועל ידי שנכנסים בשמחת המצוות, נכנסים גם 
בשמחתו במעשיו שמלובשת בהם. ועוד מצורף 

ושר לזה ראיה אחת היוצאת מדבריו הקדושים, ומק
שכל הג' קומות של מעשיו יתברך, עולם שנה נפש, 
דבוקים בחיותם לקומת מעשה המצוות. כי כל 
מעשיהו בששת ימי המעשה, הוא באמונת מעשה 
המצוות כמוב"פ. נמצא לפי זה מבואר יותר, שעל 
ידי שנכנסים בהשמחה שבמעשה המצוות, נכנסים 

עשה עולם שנה נפש הדבוקים בהם, בהשמחה שבמ
שזה זה שמחתו של השם יתברך כביכול. ושני 
הראיות האלה מצורפים יחד, כי הלא מחמת זה 
בעצמו כל הג' קומות מקבלין חיות ממעשה 
המצוות, מחמת שהם אחדותו של העושה אותם 
יתברך. ובזאת הם מקושרין ומשולבים, ומה שחסר 

א היה מבואר כל זה גילה זה. כי מראיה אחת לבדל
כך שיכולים לידע על איזה חלק מהקומה נגזר 

 הדין:

והנה באמת, בדברים נעלמים דלית מחשבה תפיסא 
בהם כאלה, בוודאי אי אפשר להעמיק הרעיון בהם, 
כי מאד מאד עמוק ורוחני הסברא הזאת היוצאת 
מכלל דבריו הקדושים בענין זה, ששמחת העושה 

וקה בשמחת במעשיו את המצוות, אחודה ודב

העושה יתברך במעשיו עולם שנה נפש. הן על ידי 
האחדות והדביקות שנתדבק העושה בעצמו 
בהעושה יתברך, כנ"ל בראיה א'. והן על ידי 
הדביקות והתקשרות של המעשים זה בזה, כנ"ל 
בראיה ב'. להיות שניהם דבוקים ומקושרים 
בהעושה יתברך ובהעושה מעשה המצוות הנכלל 

בשני קשרים זה על גבי זה. הקשר ונתקשר בו, 
הראשון, ממעשה המצוות שהם אחדותו יתברך. 
והקשר השני, מהשמחה בהם, שעל ידי זה נתאחד 
בו כל כך, עד שהוא מרגיש בנפשו שמחתו של 
השם יתברך בעולם שנה נפש. גם ממילא מובן, 
שהענין של השמחה בהמצוות, הוא מזה בעצמו 

 שהם אחדותו יתברך:

לפרש ברהיטת לשונו הקדוש, שמי  ולפי זה יש
שאינו זוכה לזה שיהיה רצונו ושמחתו רק בעצם 
המצוה ואחדותו יתברך. אף על פי שיש להכניס גם 
רצונו בעולם הבא, תחת הסוג הזה. מאחר שגם כל 
העולם הבא, הוא ההשגה וההתאחדות בו יתברך. 
אבל מחמת שאין זה רק ראיה וחזיון מרחוק 

והוא אספקלריא שאינה  בתכלית הריחוק כזה,
מאירה כלל כמוב"פ, נחשב על ידי זה גם רצונו 
ושמחתו לרצון בעולם הבא ושכר אחר, לא 
באחדותו יתברך. מאחר שבאמת עדיין אינו רוצה 
ושמח כלל בעצם המצוה שהוא אחדותו יתברך. 
ואיידי דבעי למיתני בלשון כזה, שאינו רוצה 

הבא בהמצוה ]שבזאת נחשב שהוא רוצה בעולם 
אחר כנ"ל[. מהפך ותני בבחינת משה, שהוא אינו 
רוצה בעולם הבא כזה. ומה שבאמת יהיה גם 
העולם הבא ההתאחדות בו יתברך, הלא זה רצונו 
ושמחתו שבהמצוה, וחוץ מזה, ימאס ויגעל כל מין 
שכר. וכן מובן מדבריו שלקמן בפירושו על רבה בר 

כאן, בר חנה, שחוזר ומביא שם ענין הכתוב שמביא 
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ישמח ישראל ]בהמצוות, להיות נכנס על ידי זה[ 
בעושיו ]ששמח במעשיו[. ומשם מבואר, שכוונתו 
בפירוש הכתוב הזה גם לפי פשוטו, ישמח ישראל 
בעושיו, שאנחנו משמחין למטה בהקב"ה וכו', 
ואין רצונינו בשום שכר ]שחוץ מזה[. ]ומה 
שהביאוני לדבר כלל בדבר פשוט כזה, הוא מסיבות 

 חותרים לסתור וכו'[:ה

)וזהו( ביומו תתן שכרו. תיבת "וזהו", הסביב 
מוהרנ"ת זצ"ל בשני חצאי עיגול. כי לא נזכר כלל 
תיבה הזאת בכתיבת יד רבינו ז"ל, והסמיך הכתוב 

 הזה לשכר ש'ב'ת' הנ"ל:

קלא נפיק ואערא בעבי וכו' מוחין. נראה מבואר, 
 שזה מחמת שמקבל על ידי הקול הארת המוחין,

 ובזה לבד איתעביד לרעמים, דאשתמע קלא וכו':

אשרי העם יודעי תרועה. נסמך לזה הכתוב, בשמך 
יגילון וכו'. שהוא גילת ושמחת ישראל בעושיו, 

 שנתהווה על ידי זה כנ"ל בפנים:

תקיעת שופר מאיש ירא. מהכרח היראה לפעולות 
הרעמים כנ"ל בפנים, גם מאלה הדברים, ומהבאתו 

ז"ל מי שיש בו יראת שמים דבריו הנ"ל להמאמר ח
נשמעים, בלשון סתם על כל הדיבורים והקולות, 
ולאו דווקא בתפילה. יש לבאר, שזה אשר לא הציב 
תחלה יד השגתו בענין הרעמים רק בקול התפלה, 
כי גבהה דעתו ודרכו נסתרה, בהלבשת התפלה 
שנצמח מכל זה ]ועיין לקמן בדיבור המתחיל 

 יכולים וכו'[:

חכמה אין יראה. בהעלאתו מצירופי דבריו  אם אין
הקדושים, כי תמן בהיראה, תליא שמיעת הלב. יש 
לבאר ]כמובא במקום אחר )עיין ליקו"מ ח"א סיק 
ט"ו אות ג([, שזה מחמת שמקום היראה הוא בלב. 
ותוצאות הקול מהיראה, היא תוצאות הקול מהלב. 
ושמחמת זה, גם כל חזרתו לשם לפשט את 

גורם ביתר שאת, שמירה והצלה, העקמימיות, 
מיראות חיצוניות, והתהוות הרעמים העולים משם 

 בפעם השני:

שפגמת בטיפי מוחך וכו', ישיגו אורחות חיים. 
סובב להנ"ל מהזוהר הקדוש בצירוף מחמצת תמן 
מת, ]כי הוא זה לעומת זה כנגד המצה והמריבה עם 
הסטרין אוחרנין[, ולקריאת המוחין בשם באר מים 

 ים הנ"ל בפנים:חי

 עיקר ההתגלות. עיין לקמן אות ז':

עיקר ההתגברות. עיין לקמן אות ח': הגבורות 
בחינת רעמים, צריך לשתף עמהם אהבה, כדי 
שיפגעו בכבוד, בבחינת חכמה, שיתעביד מהם 
רעמים. כפי הנראה, שהוא מדבר מהגבורות טרם 
פגיעתם בהחכמה, שיתעביד מהם רעמים. יש 

ו אותם גם אז בשם רעמים. גם להתפלא, בקורא
יותר נרגש הפליאה הזאת, למעמיק תחילה 
באזהרתו הנ"ל, לשמור את היראה שמשם תוצאות 
הקול ]כי בקלקולה, נתקלקל גם הקול היוצא 
מאתה[. אשר מזה מבואר כמו כן לאזהרתו השניה 
הזאת ]שמוסיף והולך להודיע, שצריך לשתפה גם 

ה והגבורות, באהבה[, שכוונתו גם כן על הירא
שמשם תוצאות הקול ]כי גם בתיקון השיתוף הזה, 
נתתקן ממילא גם הקול היוצא מאתה[. וכפי אלה 
הדברים, בוודאי אין שייך לקרוא אותם בשם 

 רעמים.

ואולם בסיבת הפליאה הזאת, יש לבאר לפי עניות 
דעתי בכוונתו הקדושה, שתיקון היראה והגבורות, 

ממש שיתעביד מהם הוא בכח ובפועל. ואם בפועל 
רעמים דאשתמע קלא, אין ביכולת רק אחר פגיעתם 
בהמוחין. אבל גם מיד כששומר האדם את עצמו 
מיראות חיצוניות, נתתקן מיד היראה והגבורות, 
להיות על כל פנים בבחינת רעמים בכח, גם קודם 

 התעלות הארתם בקנה הקול לפגוע בהמוחין:

אר, שבזה יראת ה' וכו', עיקר החשיבות. יש לב
סובב גם להמבואר מדבריו הקדושים בסימן ד' 
)ברוב המקומות שהמחבר מזכיר "סימן" הכוונה 
על האות שבתוך המאמר(, שהיראה נקראת בשם 
דהבא, ובסימן ה' מבואר, שלא כן מדת האהבה 

 שבסטרא דימינא, אשר בה מוחא חיוורא ככספא:

חסד, שהוא מוציא לאור תעלומות. עיין לקמן באות 
 ':ט

תבל אותיות תיו לב. מבאר בזה גם סוף הכתוב 
 הנ"ל, קול רעמך וכו', האירו ברקיו תבל:

יכולים וכו'. נראה מבואר מאלה הדברים, שאם 
לכאורה לא בא לייעץ בפעולות הרעמים, רק כדי 
לזכות לשמחה, אשר על ידה יודע אם הוא לאחר 
גזר דין, עד שצריך להלביש את התפלה. אבל אגב 
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ייעץ גם כן בהפלאת דרכו, גם למציאות אורחא מ
היכולת להלבשת התפלה, כדי להמתיק הדין 
]ופירוש הדבר עיין לקמן באות י"ח[. ושלפי זה יש 
לבאר בכפלים בעומק כוונתו הקדושה בפירושו 
להמאמר חז"ל, ירד גבריאל, שאגב אורחא נצמח 
ויוצא מהצלת הגבורה מהפסולת ]שמזה הפסולת 

דינים[ ושיתופה בימין האהבה, לבד, כל התגברות ה
כל המתקת ]מחנה גבריאל[ העומדים לשמאל 
]הנ"ל בפנים[, שלא יוסיפו לקטרג עוד. ]וכבר 

 מובא מזה בפרפראות לחכמה[:

כשיבינו כי נגזר הדין. מבאר בזה גם סוף הכתוב, כי 
 בא לשפוט וכו':

 ]ביאורים בתורה ה' שלא ע"פ סדר באות אחרי אות[

ת הלב, יכולין להתפלל, ולהלביש את על ידי שמח
תפלתו במאמר, כשיבינו כי נגזר הדין. יתפלא מאד 
כל מעיין, מה שפתח בידיעת הזמן של הגזר דין, 
שעל ידי זה ממילא יודעים, אם להלביש התפלה אם 
לא. ומסיים בהיכולת בהתפלה והלבשה הזאת, 
כשיבינו וכו'. גם לכאורה לא ביאר שום מציאות 

לת הזה, שיתהוה משמחת הלב. וכדי כלל להיכו
לרמז קצת בזה הנני להקדים עוד כמה פליאות 

 בדבריו הקדושים האלה.

הפליאה הראשונה. יתפלא המעיין ולא יתבונן 
ברעם גבורות הקולות, שלענין מה מוכרח דווקא 
שיפגעו בעבי מטרת המוחין, ועל ידי זה דייקא יהיו 

זה. כי אף נשמעין, ולמה לא יהיו נשמעים גם בלא 
על פי שגוף הענין רימז במאמר הזוהר הקדוש, כד 
קלא נפיק וכו', אבל גם בהזוהר הקדוש גופא 

 יתפלא המעיין ולא יבין כלל טעם הדבר:

הפליאה השניה. הוא במה שכתב שזה שאמרו חז"ל 
מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין, כי מי שיש 
בו יראה קולו נעשה רעמים וכו'. שלכאורה 

שקפה הראשונה יש גם להסתפק קצת בפירוש בה
דבריו האלה, אם הם סובבים כהוספה על ענין הקול 
בכח הנ"ל בפנים, וכאן כוונתו על שניהם ביחד, 
ובאחד מהם לא סגי ]כי שניהם בבחינת הגבורה 
כמוב"פ, ואטו תנא כרוכלא ליחשוב וליזל[. ואף 
שדחוק לפרש כן, אבל יש קצתהכרח לזה, כאשר 

ברינו שלקמן בסמוך עיין שם. ועוד יש תבין מד
לפרש איפכא, שכוונתו כפי פשוטו של המאמר 

חז"ל, שמי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין, 
]כקול השופר, המובא בפנים[, ולאו דווקא בכח 
ובתפלה, רק מחמת שזה וזה, הכח והיראה, שניהם 
בבחינת הגבורה. ולפי זה נתפרש גם כן רהיטת 

וברו זאת לדבריו הקודמים לשונו הקדוש, בח
בלשון וזה וכו'. אך ]גם לפירוש הראשון ומכל שכן 
וכל שכן לפי הפירוש הזה[ יש להתפלא קצת 
שבתחלת הענין, אשר כדרכו בכל מקום הציב לו יד 
השגתו תחלה בדרך כלל, להודיענו מהות הרעמים 
שהוא הקול שאדם מוציא, שאינו חושב ומסיים 

בתפלתו, והיראה לא  בזה רק השני דברים, בכח
הזכיר כלל. ואם תאמר שהיינו כח היינו יראה 
]כמבואר כן באמת מדבריו, כי הלא גם מחמת זה, 
הוא קורא את היראים בשם גבורי כח[. אבל הלא 
לקמן בתחלת אות ה' קחזינן שטרח וכפל וכתב כל 
אחד בפני עצמו. שצריך לשתף הגבורות בחסדים, 

אה עכ"ל. שמזה וכן צריך לשתף האהבה עם היר
נראה מבואר שהם גם כן מחולקים בעניניהם עד 
שכדאי אצלו להאריך עבור זה ולא לכללם ביחד. 
וכאן בתחלת הודעתו מזה נחסר מן הספר עיקר כזה 
שכל דבריו שמכאן עד סוף המאמר אינם סובבים 
רק על זה, כמבואר אחר כך להמעיין באות ד' 

פירוש ובאות ה' ובפירוש הרבה בר בר חנה וב
הכתובים בחצוצרות וכו'. שמכולם מבואר שיראת 
ד' היא האוצרא דדהבא המוב"פ לפעול פעולת 
הרעמים. ולא זו אף זו שצריך גם כן שתהיה מזוככת 
מכל מיני סוספיתא, כי אם לאו ישאר גם כן הקול 

 בנעיצת המוחין כמוב"פ:

הפליאה השלישית. הוא בפירוש המאמר חז"ל ירד 
ב"פ. שלכאורה כפל שם דבריו גבריאל וכו' המו

להיות נראים כשפת יתר. כי מאחר שמפרש בכוונת 
המאמר חז"ל, שמהשתלשלות הגבורות היינו יראה 
חיצוניות נעץ קנה בים החכמה. קנה דא קול היוצא 
מהקנה עכ"ל. כבר פירש בזה המאמר לענינינו, ומה 
זאת שעוד כפל וכתב אחר כך היינו על ידי 

שהיא בחינת סוספיתא השתלשלות הגבורות 
דדהבא, נשאר הקול נעוץ באטימת השכל וכו'. 
ובפרט שלכאורה להיפך מסיים בכפולתו הזאת 
בדבר שאינו מכוון כלל כפי דבריו הקודמים. כי 
הלא לכאורה מבואר מדבריו הקודמים שמלבד 
שמירת המוח עוד צריך לשמור גם את היראה 
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יוצא מפסולת החיצוניות. כי אם לאו נשאר הקול ה
משם נעוץ בהמוח, אפילו אם הוא נקי וזך. ומה זאת 

 שמסיים כאן לענין פסולת היראה, אטימת השכל:

הפליאה הרביעית. הוא בענין הכתוב גער חית קנה 
וכו', שיסבב בזה על מה שכתב מקודם בענין קנה 
הקול, וכאן מסיים בענין קנה החכמה. ועוד מרכיב 

ירד גבריאל וכו' כאן גם כן וכתב בחינת חמץ בחינת 
ותדע שנעץ קנה היינו חכמות חיצוניות נעוצים בים 
חכמתך וכו'. שמכל דבריו כאן נראה מבואר שהוא 
הזכיר בהם להמעיין אגב אורחא במה שכתב 
מקודם בהפירוש של המאמר חז"ל הזה. ולכאורה 
לא פירש כלל מקודם כהפירוש הזה. שנראה 

כו' נעץ מכותלי דבריו האלהשבחינת ירד גבריאל ו
קנה החכמות חיצוניות בים החכמה. ]גם יתפלא 
קצת המעיין בגוף הענין שמפרש וקורא את החכמה 
בשם ים, ובזה הענין בעצמו יכנה אותה גם בשם 

 קנה, הן בקדושה הן להיפך, עיין היטב בפנים[:

הפליאה החמישית. הוא אחר כך באות ה', במה 
צריך שכתב שם וזה לשונו הגבורות בחינת רעמים 

לשתף עמהם אהבה, כדי שיפגעו בכבוד בבחינת 
חכמה, שיתעביד מהם רעמים עיין שם. שלכאורה 
גם בזה יתפלא המעיין, כי איך שייך כאן לקרוא 
בשם רעמים לגבורות הקולות על שם העתיד 
שמתהווים לרעמים אחר פגיעתם. מאחר שכל 
דבריו בזה אינם רק להודיע עצת השיתוף כדי 

יתעביד מהם רעמים. ובפרט שכפי שיפגעו וכו' ש
המבואר מאזהרתו הראשונה הנ"ל לשמור את 
היראה שמשם תוצאות הקול, כי בקלקולה נתקלקל 
גם הקול היוצא מאתה. ממילא מובן שכמו כן 
באזהרה השניה הזאת שמוסיף והולך להודיע שעוד 
צריך לשתפה גם באהבה, כוונתו גם כן על היראה 

ול, ]כי גם בתיקון והגבורות שמשם תוצאות הק
השיתוף הזה, מתתקן ממילא גם הקול היוצא 
משם[, ואותם בוודאי אין שייך לכאורה לקרוא 

 אותם בשם רעמים:

ומחמת כל זה, לולא דמסתפינא הייתי אומר שעל 
פי מסילתינו בלימודיו הקדושים, הנראית מרחוק 
לכל באי שעריו הקדושים, שכן תעלומות דרכיו 

בני ישראל בהוראת הדברים  הקדושים להורות את
מזה לזה, ]ועל פי הכללים הנ"ל בהקדמה[, מובן 

ונראה גם כאן, שכל הפליאות האלה, נתבארות 
ונתפרשות קצת, זו מזו. כי מלשונו הקדוש הנ"ל, 
לקרוא על שם העתיד בשם רעמים, גם את הגבורות 
שמוכרח לשתפם באהבה וכו'. יש לבאר מזה, כי 

ן היראה והגבורות, הוא כוונתו הקדושה, שתיקו
בשני אופנים. כי מיד כששומר האדם את עצמו 
מיראות חיצוניות, נתתקן מיד היראה והגבורות 
להיות בבחינת רעמים בכח, גם קודם התעלות 
הארתם, בקנה הקול לפגוע בהמוחין. ואחר כך 
כשפוגע קנה הקול בהמוחין, מגיע גם עליהם הארת 

החוזר מהמוח  התגלות ויציאת הרעמים אל הפועל
 להתעביד גם כן בבחינה הזאת:

ולפי זה ממילא מובן שהתיקונים בזה חוזרים בכל 
פעם חלילה. כי כל מה שהיראה והגבורות נתתקנים 
ביותר, בהארת הרעמים בפועל שהגיע אליהם. 
נתתקנים אחר כך ביותר גבורות הקולות היוצאות 
מהם בפעם השני, להתעביד רעמים בפועל 

תר עליונה. עד שגם הרעמים בפועל במדריגה היו
הקודמים לזה, אינם נחשבים עוד כנגדם רק לבחינת 

 רעמים בכח הבלתי נשמעים ונראים כלל:

ולפי זה יש לבאר גם כן, מהשתוות היראה והחכמה 
שבמאמר המשנה אם אין חכמה וכו' שמביא לזה. 
שכמו כן גם תיקון החכמה ופתיחתו מהאטימה 

נים בכח ובפועל. כי כמו המוב"פ. נחלק לשני אופ
שהיראה וקנה הקול בעלייתה ופגיעתה בהמוח, 
מקבלת מאתו תיקון יותר מכפי שהיתה מקודם 
בשמירתה לבד. כמו כן לא יגרע גם הוא מלקבל גם 
כן על ידי זה יותר התיקון שלפתיחתו מהאטימה, 
שעוסקים מקודם בשמירתו לבד. שלפי זה יש לבאר 

ה הד' הנ"ל, שפתח קצת גם מה שהזכרנו בהפליא
בקנה הקול וסיים בקנה החכמה. כי לפי כל זה יש 
לבאר בכוונתו הקדושה, שעל ידי זה שבאתערותא 
דלתתא נתעורר ועולה ממקום היראה והגבורות 
שבנפש הישראלי קנה הארותיהם למעלה לפגוע 
ולהכלל בהחכמה, למשמע משם בבחי' הקלין 

נתהווה  דלעילא כמוב"פ. כמו כן על ידי זה בעצמו
כלי הקנה בהים החכמה, שנשאב בה הארת הים 
הזה ]שזה בעצמו ענין פתיחתו הנ"ל[ להאיר לתתא 
למקום היראה כנ"ל, ]וכאשר נבאר מזה לקמן 
)נראה שהכוונה על מה שכתוב לקמן )בסמוך 
ממש( שמקום היראה בקומת הנפש הוא בלב( עיין 
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שם[. שלפי כל זה מפורש יותר ענין הכתוב ירעם 
וגו' שמביא בזה. כי גם הים החכמה בעצמו  הים

נתהוה בבחינת הרעם והקנה הזה. ]שלפי זה תבין 
ליישב גם מה שהזכרנו לעיל בין שני חצאי עיגול, 
שיש להתפלא קצת, מה שקרא את החכמה, בשני 

 השמות האלה[:

גם יש לבאר, שאף על פי שלא הודיע בפירוש מקום 
נו גם זאת, היראה שבקומת הנפש. אבל ברמז הודיע

במה שכתב שתמן בהיראה תליא שמיעת הלב. 
שממילא מובן שכמו כן גם כל הלב ושמיעתו תלוי 
ונמצא תמן במקום היראה. שלפי זה יש לפרש גם 
כן שמחמת זה בעצמו שעולים משם הרעמים אל 
המוח, חוזרים אחר כך גם כן לשם בתיקונם בפועל 
הנ"ל, להפשיט גם שם במקורם ושרשם כל מיני 
עקמומיות וסיבוכי נוגה שעדיין נשאר דבוק שם גם 
אחר שנטהרו מהסוספיתא והפסולת לגמרי. כי כל 
הענין הנ"ל שמחזרת המוח לתיקון התגלות 
הרעמים עד שמגיע התיקון למקור היראה 
]שמקומה בהלב כנ"ל[, זה זה מה שמבואר בפירוש 
בפנים שתיקון התגלות הרעמים החוזר מהמוח 

 טו וליישרו.מגיע להלב להפשי

גם על פי זה מובן יותר בפירוש המאמר חז"ל הקול 
מעורר הכוונה המוב"פ. כי לפי הנ"ל כוונתו גם בזה 
בכפליים לתושיה. שמתחלה הקול מעורר כוונת 
המוח, ואחר כך חוזר משם הקול ומעורר ומיישר 
ביותר כוונת הלב כמוב"פ. והנה לפי כל זה יש 

העיקר לשמור לבאר גם כן, במה שדקדק וכתב ש
מוחו וכו'. שלכאורה אין לדקדוקו הזה קשר כל כך 
לשאר דברי תורתו, כדרכו הקדושה בשאר מקומות. 
ובפרט שלכאורה יש עוד מזה סתירה לדבריו 
שלקמן שחלק עיקר החשיבות להיראה שמחמת זה 
נקראה בשם ספינתא, וגם איהי קדמה וראשית 

, החכמה כמוב"פ. אבל על פי הנ"ל ממילא מובן
שזה לעומת זה כל המשכת קולות החית קנה 
שיציאתם מירידת גבריאל הנ"ל הוא גם כן למעלה 
להחכמה והמוחין לטמאם לטמטמם, ולהכלל גם 
כן בקלקוליהם זה מזה. ומחמת שלשם כל 
המשכתם והתגברותם מוכרח שם ביותר להלחם 
כנגדם ולשמור את עצמו מהם. כי אפילו מי שמזכך 

בו הקולות שמנפשות אחרות. יראתו, יש שפוגעים 

כי גם כלליות כל הנפשות לקומת נפש אחת יחשבו, 
]כמבואר לקמן מהמובן מדבריו הקדושים )נראה 
שהכוונה על מה שכתב לקמן ליישב את הפליאה 
על שרביז"ל מרכיב אח"כ בחי' חמץ וכו' עיי"ש([, 
שעל זה עוסקים הצדיקי אמת לגרש ממשכנם 

וב"פ. וגם מחמת קולות הסטרא אחרא האלה כמ
זהמוכרחים לברר ולהבחין בכור מריבתם, גם 
הנפשות בעצמם שנדבק בהם סוספיתא ופסולת 
קנה הקול. עד שהוא בעצמו נועץ בהם החכמות 

 חיצוניות כנ"ל:

גם לפי זה תבין ליישב קצת דברי כפולתו הנ"ל 
שבענין מאמר הזה ירד גבריאל וכו'. כי אף על פי 

בדבריו הקדושים. אך  שכפילות כאלה נמצא הרבה
כל היכא דאיכא לפרש לפי פשוטו פרשנו שלא 
נשנה אלא בשביל מה שנתחדש בה. כי על פי כל 
הנ"ל יבואר לנו, שבדברי כפולתו שבהמאמר הזה 
יסובב על הפירוש השני הנ"ל המובן מדבריו 
הקדושים בענין תוכחת המריבה כנ"ל. אך שם 

עד  בענין התוכחה ידבר מהדבוק בסטרא דמותא
שקולו הפגום והרע שמבחינת ירד גבריאל בעצמו 
נועץ בו קנה החכמות חיצוניות. עד שמוכרח לדבר 
באזנו דברי הרחקות, שרובם ככולם קשה להם 
לשמוע על כל פנים מזה בעצמו תוכחת חיים, עד 
שנדחים ונתרחקים לגמרי כמובן בפנים. אבל כאן 
שבאמצעות הענין מדבר מאיש שהוא עוסק בקולו 

קדושה לפעולת הרעמים. שאם היה שומר יראתו ד
היה מועיל לו הקול לפתיחת המוחין ]כמו שבארנו 
כן לעיל בדבריו הקדושים[, ועל זה כתב שבהעדר 
השמירה נאחז הקול מבחינת ירד גבריאל, ונשאר 
נעוץ באטימת השכל שמקודם. ]ולא שיוסיף לו 
אטימה על ידי קול כזה, מאחר שאף על פי כן 

לשמים, ולא יהיה חוטא נשכר במה שאינו כוונתו 
מתפלל כלל[. גם לפי כל זה תבין ביותר בפירושו 
הקדוש שבמאמר רב דימי, האי גילדנא ]הגבורות[ 
דים החכמה הוא. כי קנה הגבורות העולה לשם 
נתהוה לעצם הקנה חכמה שבים הזה כנ"ל, ]הן 
לטוב הן לרע הן לתערובות הטוב והרע כנ"ל[. שעל 

תבין מרחוק גם במה שהוציא את הפירוש  פי כל זה
השני הזה בלשון היינו, ]מחובר להפירוש 
הראשון[, להיות מובלל ועולה עמו בקנה אחד. 

 ודו"ק:
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]מצאתי מכתב יד המחבר, וכנראה חסר הרבה 
 מההתחלה[

והשני פירושים בעצמם, דבוקים ואחודים זה בזה. 
 ]כי על ידי זה בעצמו, שאין הח'....[, שמחמת זה

לא חילק אותם. וכפי כל זה בין תבין אשר לפניך, 
שגם השני פירושים של המאמר חז"ל הנ"ל, ירד 
גבריאל ונעץ קנה, יעלו בקנה אחד, ויהיו לאחדים 
]מהקנה שלי, דבזע ימא וכו'[, להיות כופל ותני את 
הפי' בלשון "היינו" כנ"ל, ולהוסיף ענין אטימת 

בקנה  השכל, להורות ולרמז, לאטימת שכלינו
חכמתה דסטרא אחרא שגם זה נמשך מהשתלשלות 
הגבורות, שמחמת זה בעצמו נשאר נעוץ בזה 
הקנה, דא קול. ודו"ק היטב היטב. והנה, כשזוכים 
לגרש ולהוציא את האויבים והסוספיתא הנ"ל, 
נתתקן על ידי זה המח בבחי' זהב, אבל עיקר תיקון 

וף[ המח, שיהיה זך ומוחא חוורא, הוא על ידי ]שית
 החסדים, שהם זהב וכסף.

 ]עד כאן הוא מהכתב יד[:

גם יבואר לך על פי זה, מה שהזכרתי בפליאה הנ"ל 
בענין מה שכלל ותני בחינת חמץ, בחינת ירד 
גבריאל. כי על פי כל הנ"ל יבואר לך שהגבורות 
הרעות ]שנשתלשלות מבחינת גבריאל[, הן הן 
הסטרין אוחרניןוהקליפות הממיתים בפגם טיפי 
המוח המוב"פ. והם הם האויבים של הקדושה 

ריבים עמהם לגרשם ולשברם. כי כמו שהצדיקים מ
שבענין כלליות הנפשות שבכלל העולם, אף על פי 
שלקומה אחד יחשבו כמוב"פ. על כל זה נמצא גם 
בפרטיות בכל נפש ונפש קומה שלימה. כמו כן גם 
בפרטי פרטיות בכל מחשבה ומחשבה שהן הן טיפי 
המוח המוב"פ, נמצא בכל אחד מהם קומה שלימה 

קו"מ ח"ב תורה נ"ג, קי"ד, קכ"ב(. כידוע )עי' לי
]וכמו כן גם בענין המצוות, אף על פי שכולם בכלל 
קומה שלימה, אבל גם בכל אחד מהם נמצא קומה 
שלימה[. וכאשר יבואר לך זאת מדבריו הקדושים 
שבאות ה', ובפירוש הרבב"ח, אשר יוסיף והולך 
בענין התיקון להודיע שצריך לשתף הגבורות 

ל אויביך וכו' כי עיקר ההתגברות בהחסדים וכו' ע
וכו' על אויביך וכו' אינו אלא על ידי חסדים עיין 
שם היטב. שגם מזה מבואר ומוכרח שאלו האויבים 
הם הם הסטרין אוחרנין בעלי מריבה הנ"ל של 

הצדיקים, שמגרשים אותם על ידי קולות דבריהם 
כמוב"פ. דאי לא תימא הכי תיקשי לך איזה שייכות 

ו הקדושים שדקדק וכתב כי עיקר יש לדברי
ההתגברות וכו'. האם הזכיר למעלה מאיזה נצחון 
והתגברות על האויבים, שמתגברים על ידי 
הגבורות של הקולות, שיהיה שייך להוסיף ולהודיע 
שעיקר ההתגברות ושדיית החצים הוא מהחסדים 
המשתתפים עמה. אלא וודאי שגערת המריבה של 

החמץ המריבות עמהם הצדיקים המשברת קליפות 
זה זה גערת הקול דקדושה בכוחות וגבורות שכתב 
לעיל, שכשזה קם בגבורותיו דקדושה נופל זה 
הקנה דסטרא אחרא שהוא כלליות הקולות של 
החיות הרעות, שאין דבריהם נשמעין כלל. כי כל 
שמיעת הדיבור הוא על ידי זה שמשברים אותם 

בעצמו בעיקרי יניקתם שבהמוחין כנ"ל. שמזה 
נתהווים המוחין בבחינת מצה כמוב"פ. גם מחמת 
שעיקר כח הגבורות לשברם הוא בישע הימין 
כמוב"פ. תבין ביותר לפי הנ"ל במאמר הזוהר 
הקדוש שמביא לזה שמסטרא דימינא מוחא חיורא 
ככספא. כי גם המוחין בעצמם נטהרים על ידי זה 
כנ"ל. גם לפי זה תבין מרחוק במה שקורא את 

שם "פרשא", על כי הוא המפרש והמוציא החסד ב
לאור תעלומות. כי עיקר התגלות המוחין 
להתפרשות דברים המצומצמין, וההתגברות על 
האויבים המאטימים אותם. הוא על ידי שיתוף 
 הגבורות בחסדים, דהבא בכספא, שמאלא בימינא:

ולהעמיק יותר בכל הנ"ל, נחלק ונסדר דברי הביאור 
 באות אחר אות:

פי הנ"ל בדיבור המתחיל הגבורות בחינת א( ל
רעמים וכו', שתיקון היראה בשני אופנים, היינו 
בכח ובפועל. יש להוסיף ולבאר מהשתוות היראה 
והחכמה שבמאמר המשנה אם אין חכמה וכו' 
שמביא לזה, שכמו כן גם תיקון החכמה ופתיחתו 
מהאטימה, נחלק גם כן לשני אופנים בכח ובפועל. 

ה וקנה הקול בעלייתה ופגיעתה כי כמו הירא
בהמוח, מקבלת מאתו תיקון יותר מכפי שהיתה 
קודם בשמירתה לבד. כמו כן לא יגרע גם הוא לקבל 
יותר תיקון בצירופו ויחודו בקולות היראה בעת 
פגיעתם בו. כי אמנם כן שגם בשמירתו לבד אינו 
נאטם חס ושלום, אבלעדיין אין זה נחשב רק 

תיחה האמיתית שנפתח אחר לפתיחה בכח כנגד הפ
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כך בפועל ממש כשנתייחד בקולות היראה 
 והגבורה:

ב( בהעלאתו הנ"ל מדבריו הקדושים, ובפשיטות 
פירוש תיבת גער. מבאר יותר בביאורו לזה הכתוב 
גער וכו'. כי הוא הקול היוצא בכח וגבורה, ומרחק 
מהמוח את הסטרין אוחרנין המאטימים כנ"ל, אשר 

 בשם ח'י'ת' וכו': בכלליותם נקראים

ג( בהנ"ל באותיות הקודמים, יש לפרש כוונתו 
בפירושו להמאמר הנ"ל הקול מעורר הכוונה 
בכפלים לתושיה, שבתחילה הקול מעורר כוונת 

 המוח, ואחר כך חוזר ומעורר ומיישר כוונת הלב:

ד( לכאורה יש להתפלא קצת בצירוף פירושו את 
הנ"ל ירד  הכתוב גער וכו' לפירושו בהמאמר חז"ל

גבריאל ונעץ קנה וכו', שפתח בקנה הקול ומסיים 
בקנה החכמה. ואולם, בביאורינו הנ"ל יש לבאר גם 
כאן בכוונתו הקדושה, שעל ידי זה שבאתערותא 
דלתתא נתעורר ועולה ממקום היראה והגבורות 
שבנפש הישראלי קנה הארותיהם למעלה לפגוע 
 ולהכלל )בהחכמה( בים החכמה, ]שנשאב בזה
הקנה הארת זה הים[ להאיר לתתא למקום היראה 
כנ"ל, שלפי זה מבאר יותר בביאורו להכתוב ירעם 
הים וכו', כי גם הים החכמה בעצמו נתתקן בתיקון 
זה הרעם והקנה כנ"ל. ועוד יש להוסיף ולבאר, שגם 
מזה הוא פתיחתו בפועל הנ"ל ]יען אשר בהעדר 

כמובן הכלי, מוכרח גם כן להמוח שיהיה באטימה, 
במקום אחר )מובא בהרבה מקומות עיין כעין זה 

 בליקו"מ ח"א תורה ל"ו אות ז([:

ה( בכלל זה לעומת זה הנ"ל בהקדמה, יש לבאר, 
שכמו שבקדושה כל המשכת הקולות מהלב 
והיראה הוא להמוח, ולהתתקן זה מזה בכל עת 
יותר. כמו כן בהיפוך חס ושלום, כל המשכת קולות 

רא ]מהסוספיתא והפסולת החית קנה דסטרא אח
שנמצא ברוע הלב[ הוא להמוח, באופן שיהיה 
נטמא ונאטם בכל עת יותר חס ושלום. וגם לפי זה 
נכון ומבואר צירופי דבריו הקדושים בסימן ד' שעל 
ידי השתלשלות הגבורות שהוא בחינת סוספיתא 
וכו' נשאר הקול נעוץ באטימת השכל. וכן לקמן 

ת ירד גבריאל. ]ויתיישב כלל ותני בחינת חמץ בחינ
 לפי זה פליאת הרב ב"פרפראות לחכמה"[:

ו( גם לפי הנ"ל יש לפרש מה שכופל את דבריו 
בפירוש המאמר חז"ל ירד גבריאל וכו'. כי אחר 
שכתב בזה הלשון: פי' מהשתלשלות הגבורות 
היינו יראה חיצוניות נעץ קנה בים החכמה. קנה דא 

לשונו. אשר בזה בחינת קול היוצא מהקנה. עד כאן 
כבר פירש את המאמר לענינינו, ואחר כך כפל וכתב 
בזה הלשון: היינו על ידי השתלשלות הגבורות 
סוספיתא דדהבא יראות חיצוניות נשאר הקול נעוץ 
וכו'. ואולם, כפי הנ"ל יש לפרש בכוונתו הקדושה, 
שבאמת הקלקול ]נכפל[ לשנים. כי העוסק בעבודת 

ימן ג', גם אם עדיין לא התפילה שהזכיר תחילה בס
זכה לשמור יראתו, ונשאר הקול נעוץ בים החכמה 
ולא אישתמע. אבל על כל פנים אין שייך לומר שזה 
הקול של התפילה יוסיף לואטימה חס ושלום, ולא 
יהיה חוטא נשכר במה שאינו מתפלל כלל. אבל 
בזה החוטא והפושע נמצא הקלקול השני והגרוע 

ספיתא ]והפסולת לגמרי יותר. כי בירידתו להסו
שהזכיר שם רבינו ז"ל בכפולת דבריו הנ"ל[, 
נמשכים ובאים גם הקולות הרעים שבו אל המוח. 
אשר בזה הם מוסיפים עליו אטימה וטומאה לגמרי 

 חס ושלום:

ז( בהודעתו שבסימן ה', שצריך לשתף הגבורות 
בחסדים האהבה עם יראה, כי עיקר ההתגלות וכו'. 

כי לכאורה לא נזכר כלל תחילה יתפלא הקורא שם 
במידת היראה שם התגלות, עד שיהיה שייך אחר 
כך להודיע על האהבה המשותפת בה שעל ידה לבד 
עיקר ההתגלות. ואולם בהעלאתו הנ"ל מדבריו 
הקדושים בסימן ד' שקול הגבורה והיראה גורם גם 
בפועל פתיחה להמוחין מאטימתם, נראה מבואר, 

גלותם. ועל כן מוסיף שפתיחת המוחין הוא הת
להודיע בזה, כי עיקר ההתגלות הוא על ידי האהבה 

 והחסד שנשתתף עם היראה והגבורה:

ח( מכל הנ"ל נבא גם בלשונו הקדושה על אודות 
האהבה וימין החסד הנ"ל, שעיקר ההתגברות על 
ידה. ומרמז בזה מהכתוב שב לימיני עד אשית 

תתגבר על אויבך וכו', וכן מסיים שם בזה הלשון: ו
אויבך עכ"ל. וגם בזה יתפלא הקורא, כי לכאורה 
לא הזכיר כלל שם האויב בדבר היראה, עד שיהיה 
שייך להוסיף ולהודיע כי עיקר ההתגברות וכו'. 
אבל בהעלאתו הנ"ל באות הקודם תבין מרחוק, 
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שבזה סובב על האויבים הרוחניים, שהם הסטרין 
מין את אוחרנין שהזכיר תחילה, המחמיצים ומאטי

המוח, דצדיקייא עבדין עמהם מצותא דלא יתקרבו 
למשכן הקדושה, שאף על פי שגם בקול הגבורה 
והיראה מכניעים אותם, וגורמין להמוחין הפתיחה 
בפועל הנ"ל, אבל עיקר ההתגברות עליהם, 
להזדכך מהם לגמרי, הוא במידת האהבה והחסד, 

 כי מהסטרא דימינא לבד מוחא חיוורא:

ל יבואר לך גם בפירושו למאמר רבה ט( בכל הנ"
בר בר חנה, מה שקרא את החסד בשם פרשא מוציא 
לאור תעלומות, דברים המצומצמין הוא מפרש 
אותם, כי עיקר התגלות המוחין לפרש דברים 
 המצומצמין, הוא רק על ידי החסד והאהבה כנ"ל:

י( לפי הנ"ל באות ד' יש לפרש עוד בדבריו 
ה וחשיבותה ]ספינתא[ הקדושים, שכל הקדם הירא

כזהב הנ"ל, הוא מוכרח לכלי הקנה ]הנ"ל באות ד'[ 
הנתהווים מאתה. ואם לא כלי הספינה הזאת, לא 
יגיע כלל תועלת ממימי ים החכמה, ועוד בתכלית 
ההיפוך נטבעים ונשקעים בו לעד ולנצח חס 

 ושלום:

יא( בחיבור האהבה עם החכמה המוב"פ, ]אשר 
חא חיוורא וכו', שזה עיקר מסיטרא דימינא לבד, מו

המח שנקרא בשם לבנון לבונא דמוחא כמוב"פ 
בסי' ג' הנ"ל[. יש לבאר בהקדמת היראה לאהבה 
המוב"פ, שהוא כענין הקדמת היראה להחכמה 
שהזהירו חז"ל. וכמו בהקדם היראה להחכמה כבר 
ביארתי לעיל באות הקודם ]מלשונו הקדוש שקרא 

מקה לאין תכלית לחכמה בשם ים[, שברוב גדלה וע
נטבעים ונשקעים בה כל הבאים בה בלי הקדם כלי 
היראה והצמצום, ]שנקראתבשם קנה, ובשם 
ספינה, כמוב"פ[ שמתקדמים בה. כן מעין זה יש 
לפרש גם במדת האהבה האחודה ]עם החכמה[ 
כנ"ל, שיש ביכלתה להחלות ולהזיק חס ושלום 

-ה' ה'-בחולת אהבה כנודע )לשון הכתוב שה"ש ב'
ח', ועיק זוהר ח"א צח: קכב. ועי' ספר משנה למלך 
להרה"ק ר' אלעזר מריישא פרשת עקב הובא בספר 
'מטבע שטבעו חכמים' ערך אהבה(, להבלתי 
מתקדמים בכלי היראה שהיא הצמצום כנ"ל. ולפי 
זה נראה שעל כרחך דבריו בענין הקדימה אומרים 
פרשוני, שכוונתו מוכפלת לשני טעמים. טעם אחד: 

א המפורש מדבריו שאז תבוא האהבה ממילא. הו
וטעם הב': הוא היוצא בהעלאותיו הנ"ל מהכרח 
הכלי והצמצום כנ"ל. ועוד לפי זה יש לסובב גם 
במשנת חז"ל המוב"פ אם אין יראה וכו'. שעל 
כרחך גם דבריהם אומרים פרשונו, שהעיקר הוא 
היראה, והחכמה תבא ממילא בהקדם היראה 

ובא במקום אחר בדבריו והמעשים טובים, כמ
הקדושים )ספר המדות אות דעת סעיף ל"ד(, שלפי 
הגדלת המעשים טובים של האדם, כן מעמיקין לו 
מחשבותיו היינו שנותנים לו מח גדול. ועוד יש בזה 

 לבאר ומאהבת הקיצור קצרתי:

יב( בהתאחדות האהבה והחכמה הנ"ל. יש לבאר 
]שזה[ מה שחושב בסוג שמירת המח מחכמות 

 חיצוניות ותאוות, שהם אהבות חיצוניות:

יג( לפי הנ"ל יש לפרש גם במשנה הנ"ל, שלא נזכר 
בו רק היראה והחכמה ולא נזכר בו כלל האהבה. כי 
גם זה הוא מחמת שברוב פעולות האהבה בהחכמה 
לזככה תתאחד אתה להיות בשם אחד, ]כאשר נבאר 
לקמן מדבריו הקדושים, בענין הקנה שבסיטרא 

[. וגם לפי זה נכון ונפלא הבאתו ראיה דימינא
לקדימת ]ספינת[ היראה למדת האהבה ]והחסד 
 שבפרשא הנ"ל[, מהכתוב ראשית חכמה יראת ה':

יד( לפי הנ"ל יש לבאר, שגם באחדות האהבה עם 
החכמה הנ"ל נחשבים שניהם יחד לבעלי אבידה, 
]שנזכר בסוף דבריו הקדושים[. שמחזרים תמיד 

וא השמאלא וגבורת היראה, באהבה לאבידתם שה
שתעלה ותפגע בהם להכלל זה מזה בהכלליות 

 הנ"ל:

טו( כפי הנ"ל מדבריו הקדושים שכל פסולת 
הסטרא אחרא בעקמימות ויראות חיצוניות הוא 
בהלב ומקום היראה, ]והיא הפסולת היוצא 
מהתהוות הכלים, כמובא מזה גם במקום אחר 

ם הוא )אפשר הכוונה ע"פ הידוע שהתהוות הכלי
מבחי' גבורות, עיין ליקו"ה הל' מילה ה"ה אות 
י"א. וזה ידוע שבהשתלשלות הגבורות נעשה 
פסולת ממש עי' ליקו"מ ח"א תורה ע"ב ודו"ק([. 
יש להתפלא לכאורה בדבריו הקדושים בסימן ד' 
שהעיקר לשמור מוחו וכו'. ואולם בהעלאתו הנ"ל 

' מדבריו הקדושים, שאף על פי שכל העקמימות וכו
הוא בהלב ומקום היראה, בכל זאת תהיה כל 
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המשכתו ליניקה ואחיזה רק בהמוח ]והראש[. 
ותבין מרחוק שעל כן מוכרח כנגד זה שיהיה עיקר 

 השמירה להמוח:

טז( בהעלאתו הנ"ל באות ב' מדבריו הקדושים 
שקול גערת המריבה לגרש הסטרין אוחרנין הוא 

א קול הגבורה והיראה שבלב. נראה מבואר שהו
כענין המובא במקום אחר )ליקו"מ ח"ב תורה ד' 
אות ט' י"א, וע"ע בח"א תורה ח'בענין הכנעת 
הצינור של הרשע( כי מיניה וביה אבא ליזול ביה 
נרגא )סנהדרין ל"ט(. כי מחמת זה בעצמו שכל 
פסולת הסטרין אוחרנין נתהווה ונשתלשל 
מהגבורה והיראה, על כן מוכרח ונחוץ לבא בזאת 

 צמה כדי להכניעם:המדה בע

יז( וגם לפי זה יש לבאר שנמצא בזה משקל נפלא 
שלא יתגברו יותר, ]וכמובן גם זה במקום אחר 
)אפשר הכוונה ע"פ תורה ח' אות ה' בליקו"מ ח"א, 
וע"ע כעין זה בליקו"מ ח"א תורה נ"ד אות ב([. 
ושגם מחמת זה מוכרח לשתף את הגבורה עם 

צא יכולת החסד ואהבה, ובשיתוף הזה לבד נמ
 להכניעם:

יח( כפי הנ"ל באות ד' יש לבאר עוד, שכל מה שקול 
התפילה עולה ויורד ומתגבר ליישר את הלב 
בשמחה. נתתקן על ידי זה יותר קול התפילה העולה 
מהלב הזה בפעם השני, להיות ]כנגד הקול 
הראשון[ בקנה החכמה ]שכבר נתאחד עמה[, 

וגם אם שהוא הנאחז יותר מבחינת האהבה כנ"ל. 
נמצא בזה כמה מדריגות ושינויים בלי ערך. אף על 
פי כן בדרך כלל אינם נחשבים רק לשני תיקונים. 
ובכלל הנ"ל בהקדמה שכל בחינה כלול מכל 
הבחינות, יש לבאר עוד שהם העומדים בשני אופני 
התפילה המוב"פ. כי קול התפילה בהלבשה נחשב 
 לקול קנה החכמה כנגד קול קנה התפילה שלא
בהלבשה. אשר לפי זה ממילא מבואר שאין ביכולת 
לעסוק בהתפלה בהלבשה אם לא מתקדמים תחילה 
בתיקון קול התפלה שלא בהלבשה. ושבזה לבד 
מתפרש ומתבאר דבר היכולת, הנ"ל בדיבור 

 המתחיל יכולים וכו':

יט( לפי הנ"ל יש להשכיל ולהבין דבר מתוך דבר 
לשיתוף  שגם בתיקון קול התפלה בהלבשה מוכרח

היראה עם האהבה, ]כי כל בחינה כלול מכל 

הבחינות[, ומהאהבה עיקר התיקון כנ"ל. ומה טוב 
ונעים לפי זה ביאורו בתיבת יחד לענין פני התפלה 
בהלבשה, בסיפורים יחד, ]שזה ענין אהבה ואחדות 

 בשבתם יחד[:

כ( בהכרח גבורת היראה הנ"ל שמוכרח להקדים, 
אר עוד שקול גערת ]ובהנ"ל באות ב'[, יש לב

מריבת הצדיקים זה עם זה הוא בקול תפלתם 
בהלבשת המאמרים המוב"פ. ושבזה לבד אינם 
זזים משם עד שנעשו אוהבים זה לזה )קדושין ל:(, 
ומלבישים תפלתם במאמר וסיפורים יחד באהבה 

 כנ"ל:

כא( כאשר נראה כמה פעמים בהפלאת כוונתו 
לבאר גם הקדושה שהיא כפולה ומשולשת וכו' יש 

כאן באריכות לשונו בענין המראה מקום מהמאמר 
חז"ל על אודות נבואת משה בזה הדבר שלמדו 
מהכתוב וידבר משה אל ראשי המטות וכו' 
)והכתוב הזה בעצמו נפלא, כי לא נמצא דוגמתו 
בכל התורה, ומחמת זה הביא בו רש"י ז"ל הלימוד 
חז"ל מזה, שהתרת נדרים ביחיד מומחה, אבל דברי 

ורה כפטיש יפוצץ וכו', ועיין לקמן באות ל"ו(. כי ת
למרחוק ישא את דעתו וכוונתו גם בדבר הקומה 
כלליות הנ"ל שהנשיאים אשר בבני ישראל עומדים 
בראשי הקומה, ונקראים בשם ראשי המטות. ולפי 
זה נראה מבואר ]ובכלל הנ"ל בהקדמה שכל בחינה 
כלולה מכל הבחינות[ שגם אם כל בני ישראל 

ומדים כנגדם במדריגת לב, נחשבים גם הם לראש ע
כנגד כלליות התבל ויושביבה, והוא כנגדם 
במדריגת לב לבד. ומה נעים ונפלא ביאורו בכתוב 
תבל ויושבי בה בהמאמר הזוהר הקדוש דא בחינת 

 לבא וערקין דילה:

כב( בהנ"ל תבין מרחוק שגם כל הדינים 
והמקטריגים העומדים בסטרא דשמאל שהזכיר 
בסי' א'. יהיה כעין אטימה כביכול להראש והעליון 
על כל בעצמו יתברך, שאוטם את אזנו ודעתו לבלי 
ישמע ויקבל חס ושלום את התפלה להציל מהצרה. 
אשר מחמת זה מוכרח להלביש את התפלה 
באמצעות פתיחת המוחין של מטה לשמוע בקול 
גבורת התפלה, עד שגורמים באיתערותא דלעילא 

בעצמו שומע ומקבל את התפלה  שהשם יתברך
 להציל מכל צרה אף לאחר גזר דין:
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כג( בהעלאתו הנ"ל מדבריו הקדושים, כפי 
הביאורים הנ"ל בהעלאת קול שופר אשר ברעם 
גבורותיו כגבורי כח ]המוב"פ[ עושה דברו לשמוע 
מלמטה. עד שגורם גם למעלה לשמוע התרועה 
 והתפלה. מבאר אגב אורחא בנוסח הברכה לשמוע

קול שופר. ]וכפי הנזכר בהכללים, הנ"ל בהקדמה, 
 שכל בחינה כלול מכל הבחינות[:

כד( גם לפי זה תבין ותתבונן בהפלאת הבאתו ראיה 
לפירוש הכתוב יחד הרים ירננו שהוא התפלה, 

 מהכתוב לשמוע וכו':

כה( בהעלאתו אשר ביארנו לעיל בפרט באות כ' יש 
גם בפירושו  לבאר, ]כעין הנ"ל באותיות הקודמים[,

להכתוב אוזן שומעת וכו' בשמעו קול הגבורה 
והמריבה. כי בהלבשת התפלה המוכרחת להיות 
בסיבת האטומים בפגם טיפי מוחם שלמטה, ]שזה 
גורם האטימה הנ"ל שלמעלה כביכול[. כי לפי 
הנ"ל יש לבאר שכסגולת התפלה בהלבשה 
להסתתר מהמקטריגים, ולהיות נשמע למעלה. כן 

א סגולתה להסתתר מהסתותיהם נפלא ונור
שלמטה, ושתהיה נשמעת גם לאוזן הנאחזים 
מהסתותיהם, עד שישובו גם הם ממות לחיים 

 כמוב"פ, ודי לחכימא כי ההכרח לקצר.

כו( מכל הנ"ל נשוב לדבריו הקדושים בסימן ב', על 
אודות הגזר דין שעל חלקי הקומה, ובכלל החמישי 

להראש  הנ"ל בהקדמה, ובדבר המשכת הדינים
בכלליות ובפרטיות הנ"ל. תבין מרחוק תפיסתו 
לדוגמא ראש הקומה, ושזה כל מלחמת הדינים 
בראש ]וקומת[ השנה, ועומק הפלאת דבריו בענין 
קול השופר שמוכרח בראש השנה, ואשר אז סבב 
בכלליות השגתו הזאת שנאמרה בראש השנה 
כמובא בחיי מוהר"ן )שיחות השייכות לתורות א' 

 נ"ט(:

ז( בהעלאתו הנ"ל באותיות הקודמים, שגם כ
התפלה שהצדיקים מלבישים אותה להיות בסתר 
והסתרה מהמקטרגים ]באמצעות הסיפורים[, 
מוכרחת להיות ברעם קול היראה, ובה לבד נענה 
הצדיק לבטל את הצרה והגזירה. ועוד בצרוף 
העלאותיו הנ"ל שבזאת התפלה לבד תבא הגבורה 

הבחנה למי לרחק. מבאר וגערת המריבה להבחין ב
יותר מכל זה בלשון הכתוב הנ"ל בצרה קראת 

אחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה. 
וגם תחלת המזמור מדבר בענין ראש השנה, וקול 

 שופר הנ"ל:

כח( בסיבוב דבריו הקדושים בקומה הפרטיות 
והכלליות הנ"ל. מבואר יותר דבריו הקדושים בענין 

מי שיש בו יראת שמים דבריו המאמר חז"ל, כל 
נשמעין, ובמאמר הזוהר הקדוש כד קלא נפיק וכו'. 
שמפרש בהם בפרטיות שנשמעין דבריו למוחו 

 ולבבו. וגם בכלליות שנשמעין דבריו לברייתא:

כט( בהעלאתו מדבריו הקדושים ]אשר ביארנו 
לעיל, כעין המובא בדברי חז"ל )סוכה נ"ב:([ 

ת מניחים כל יושבי שהאויבים בגשמיות וברוחניו
תבל ואינם עולים להתגבר רק על הראש ]כלליות 
ישראל כנ"ל[. מצרף גם לפירושו בדרש לענין 

 התיקון, ]כי כשזה קם זה נופל[:

ל( ביחוד פירוש הפשוט והדרש שבכתוב וישב הים 
המוב"פ. ]ואשר בזה ממילא מבאר גם היתר החמץ 

ע שבזה התיקון והשלמתו בכל שנה בזה היום כנוד
)מובא הרבה בליקו"ה וע"ע בהל' פסח ה"ח הבנויה 
על מאמר זה )ועיי"ש בסעיף א' וג'(([. יש לבאר 
עוד בכוונתו אשר בצירופי דבריו הקדושים, שזה 
הוא אשר כל שבירת קנה החית להיות בהא הוא 
בסטרא דשמאלא לבד. כי כל יציאת האויבים הנ"ל 

א הוא מאטימת ירידת גבריאל. אבל בסטרא דימינ
הוא בתכלית ההיפך. כי הוא הדבוק בראשו ]וגגו[ 
דייקא באטימה וסתימה, ]וכמבואר במקום אחר 
)ליקו"מ ח"א תורה כ"ד אות ח( שכל שלימות 
המוחין הוא דייקא על ידי הסתימה והעיכוב[. 
ואחרי שמאבדין ומרחיקין למי שצריכין לרחק 
מהסטרא דשמאלא, יש ביכולת להכלל שמאלא 

ת כזה עד שאין צריך לשבר עוד גם בימינא בכלליו
בסטרא דשמאלא. כי גם היראה שבתורי זהב כנ"ל, 
נתתקן ונתחבר בנקודת הכסף הנ"ל שבימין 

 האהבה, שזכינו תחלה ביציאת מצרים כנ"ל:

לא( כאשר נחסר מאתי בעת ההעתקה קצת ענינים, 
וזה אני זוכר שבהעלאתו הנ"ל מבאר גם סוף ענין 

וכו', ושומע תוכחת קונה  הכתוב הנ"ל אוזן שומעת
 לב. וגם תחלת הענין ותפילת צדיקים ישמע:

לב( כאשר חשב רביז"ל כמה מאמרים שהם בסוד 
כוונת התפילין הזכיר גם זה המאמר בכללם 
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)ליקו"מ ח"א סוף תורה ל"ח(. תבין מרחוק לפי זה 
כי מאד עמקו מחשבותיו בתיקון הראש והלב 

ף סימן ב' שמיציאת מצרים הנ"ל. ובראייתו בסו
מהמאמר חז"ל קלני מראשי קלני מזרועי אשר כנגד 

 הלב הנ"ל מקום התפילין:

לג( ברוממות ים החכמה הנ"ל יש לבאר עוד, שגם 
אם כל המשכת הלוחמים להלחם הוא אליו לבד. 
נמצא בכל זאת כח ותוקף בהחכמה לנצחם 
ולהכניעם ]כי מדה טובה מרובה, וכמובן במקום 

פסוק וידעת כי ה' אלוקיך אחר )עיין רשב"ם על 
וכו' )ואתחנן ז' פסוק ט' י((, על פסוק וידעת וכו'[. 
וברוב רבויי מימיו לבד אין ביכולת שיתגלה ויאיר 
בהאדם המוגבל, אם לא כשיתלבש כחו וגבורתו 
במדת היראה והאהבה, ושמחמת זה נקראים בשם 
שמאל וימין המוב"פ, ]כי הן הן הידים שיש בים 

ם במקום אחר )עי' ליקו"מ ח"ב החכמה כמובא ג
תורה ז' אות י([. כי בהם בלבד, תתגלה פעולתו 
וכחו, ]ועל שהצמצום נמצא יותר במדת היראה, 

 מוכרח להקדימה ותהיה לעיקר[:

לד( בהמבואר מדבריו הקדושים שעיקר התיישרות 
הלב בשמחה הוא בתיקון האהבה שנשתתף 

זה בהגבורה והרעמים. יש לבאר כוונתו הקדושה ש
מחמת שהשמחה בעצמה ]אשר ישמח ישראל 
בעושיו[, תבוא ותכנס בסוג אהבת ישראל להשם 
יתברך, כי מאהבת השם יתברך ומצוותיו לבד נכנס 

 בלב ישראל השמחה בעושיו:

לה( וטרם נגמור דברינו עוד נשים את לבנו ליחוד 
פירוש הפשוט והדרש שבכתוב אענך וכו' מי 
מריבה. שיש להתפלא לפי זה בפירושו למי מריבה 
שמרמזים על קדושת המצה. שהוא לכאורה 
בתכלית ההיפוך מפירוש הפשוט, שנמצא במי 
מריבה קלקול ועונש למשה רבינו ע"ה. ואולם 

לאותיו הנ"ל שכל תיקון מצירופי דבריו והע
המריבה והגבורה הוא מהאהבה אשר בסוג 
השמחה. תבין מרחוק כי בעליית העושק מלב 
קומת הנפשות להולל ולמעט שמחת הראש 
שעליהם משה בעצמו. כמבואר בפנים מיעוט 
שמחת משה על ידי העושק הנ"ל. הוא עומד בסוג 
מיעוט האהבה המוכרח להמריבה. וזולת השלמת 

הבה והשמחה נהפך תיקון המריבה להזיק תיקון הא
 ולהגביר הדינים על משה רבינו ע"ה עד שנסתלק:

לו( עוד מצאתי באמתחת הכתבים שלי מה שכתבתי 
 .כבר בביאור זה המאמר

שיש להתפלא בשתי השמחות ]בזקיפו ובשיפולי[ 
המבואר בפנים. אשר ישראל באיתערותא דלתתא 

דלעילא ישמח בעושיו. והשם יתברך באיתערותא 
ישמח במעשיו. ומאלינו נבין ונתבונן שעיקר 
שמחתו הוא בהמובחר שבמעשיו שהם נפשות 
ישראל בעצמם. והעיקר דעיקר בהמובחר גם מהם 
שהוא משה רבינו ע"ה בעצמו, שהוא העולה יותר 
מכולם בהאהבה והשמחה בו יתברך. כי לפי כל זה 
יש להתפלא בהמבואר מדבריו הקדושים שגם בחי' 

ין יכול לעשות בשמחה כל חלקי קומת משה א
המצוות אם לא תתקדם לזה השלמת השמחה 
שלמעלה, כי לפי שמחתו כן שמחתינו כמוב"פ. 
ולכאורה נמצא בזה סתירה להכלל המבואר בכל 
מקום, שבתחילה מוכרח להקדים האיתערותא 
דלתתא. ושגם אם עובר מה שעובר על רובם ככולם 

ים משה בעצמו מנפשות ישראל, מוכרח על כל פנ
להקדים האיתערותא דלתתא )עי' מענין זה 

 בליקו"ה הל' פדיון בכור ה"ה אות ל"ג(.

ועוד יש בכל זה להאריך, אבל מאהבת והכרח 
הקיצור הנני להודיע בדרך כלל מה שנראה לעניות 

ופרשוני,  דעתי. כי על כרחך יאמר זה הענין דרשוני
בת שכל מיעוט יכולת עשיית המצוות בשמחה ]בסי

העצבות שלמעלה[, לא נאמר רק כפי מדריגת משה 
בזה הדבר ]ואספקלריא המאירה[ ופני חמה 
שבגאולתינו ממצרים, אשר עדיין לא נשלם קול 
רינתו ושירתו שבתיקון החית שבקריעת ים סוף 
הנ"ל כמו לעתיד אשר ישיר משה וכו'. כי כנגד 
מדריגתו שלעתיד לא נחשב מדריגתו הראשונה 

דריגת לב לבד שבקומת עולם' שנה' הנ"ל, רק למ
נפש' הנ"ל. ושגם מחמת זה בעצמו לא נמצא עדיין 
ביכולת אהבתו ושמחתו להמתיק את הגבורה 
ומימי המריבה כנ"ל. ולא כן במדריגתו השניה 

 שלעתיד, בים החכמה....:

לז( בכלל הרביעי הנ"ל בהקדמה, שמחמת זה 
ה נחוצים ומוכרחים יותר אלה התיקונים לכל הרוצ

לבוא בהם, גם אם זכה רבינו ז"ל ביראתו וגבורת 
כחו למשמע קלין מלעילא, ולהשמיע אותם גם 

 :לאחרים
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 דשבתאיקרא 
 

וארץ בחינת שבת הוא בחינת תכלית מעשה שמים 
עולם הבא. גם הוא בחינת השגת רוח הקודש בחינת 
נבואה כמבואר בזוהר הקדוש וכנ"ל בסי' ג', ונבואה 
הוא בחינת הקיבול שכר של המצוות בחינת יבא 
ברינה נושא אלומותיו ר"ת נביא כמבואר בפנים. 
ויש שני בחינות נבואה כי עיקר שמחת המצוות הוא 

ת מאחיזת העצבות בשבת כי אז עולין כל המצוו
שנאחז בהם בששת ימי המעשה וזוכין לשמחה 
כמבואר במאמר ימי חנוכה בליקוטי תנינא סימן ב'. 
ויש מי ששמחתו הוא משכר שיקבל על המצוות 
לעתיד לבוא. כי על ידי שבשבת שורה עליו בחינת 
רוח הקודש בחינת נבואה הוא צופה ומשיג בלבו 

המצות  מרחוק השכר הגדול שיקבל על עשיית
בעולם הבא ביום שכולו שבת ועל ידי זה מלא 
שמחה, בפרט שקדושת שבת בעצמה שקולה כנגד 
כל המצוות, כמו שאמרו רז"ל על כן הוא מלא 
שמחה. אך עם כל זה השמחה הזאת הוא בחינת 

 נביא באספקלריא שאינה מאירה. 

ועיקר השלימות הוא שיזכה לבחינת רוח הקודש 
ג גודל מעלת עשיית רוח נבואה כזה עד שמשי

המצוות בעצמן עד שלא יחפוץ בשום שכר עולם 
הבא כלל רק שיהיה שכרו ושמחתו עם עשיית 
המצוה בעצמה שזה בחינת ב'יומו ת'תן ש'כרו 

 המבואר בפנים. 

ביומו תתן שכרו ראשי תיבות שב"ת כמבואר בכתבי 
האריז"ל. וזה בחינת נביא באספקלריא המאירה ואז 

על כל פנים בשמחת השם יתברך  זוכין ליכנס בשבת
בעצמו כביכול, כי מבואר בזוהר הקדוש ובתיקונים 
גודל השמחה שנמשך ונתעורר בכל שבת ושבת בכל 
העולמות וגודל שמחתו יתברך בעצמו כביכול 
בשבת, וזה בחינת ישמח ה' במעשיו כי בשבת נשלם 
הבריאה של כל העולמות ומקבלין חיות בשלימות 

א בחינת אמונה בחינת שבת מקומת המצוות שהו
שהוא שקול כנגד כל התורה והמצוות והוא בחינת 
תכלית שמים וארץ, ואז הקב"ה משמח ומתענג 
מהם בחינת ישמח ה' במעשיו ומי שזוכה לשמחת 
המצוה הזאת כנ"ל הוא נכנס כביכול בשמחת השם 

יתברך בעצמו בבחינת ישמח ישראל בעושיו. ואז 
ן ובין לאחר גזר דין יכול לידע בין קודם גזר די

כמבואר בפנים. ובשבת נמתקין כל הדינים ואין כח 
למקטרגים לעורר שום דין ח"ו כמבואר בזוהר 
הקדוש בבחינת וכל שולטני רוגזין ומארי דדינא 
כולהו ערקין וכו', והדינין שנגזרו כבר ח"ו מבטלין 
וממתיקים אותם גם כן על ידי שמלבישים התפלה 

 שאין שואלין צרכיו בשבת.  במאמר שזה בחינת מה

והנכנס לבקר את החולה בשבת לא יבקש עליו 
רחמים כמו בחול רק יאמר שבת היא מלזעוק 
ורפואה קרובה לבא וכו'. )שבת יב( היינו שמלביש 

 תפלתו במאמר כנ"ל. 

גם בשבת זוכין לישרת לב ולפשט כל העקמימות 
שבלב שזה בחינת מה שמבואר בתיקונים ושמרו בני 

ל את השבת לעשות את השבת לדרתם דא ישרא
דירתא דלבא וכו', שזה בחינת מה שבמזמור שיר 
ליום השבת מבאר בזה שלא להרהר אחר השם 
יתברך ח"ו מחמת הצלחת הרשעים, שזה בחינת 
איש בער לא ידע וכו' כי מאד עמקו מחשבותיו 
יתברך וכו', צדיק כתמר יפרח ודרשו רז"ל מה תמר 

ישראל לבם מכוונין לאביהם לבו מכוון למעלה אף 
שבשמים וסיים להגיד כי ישר ה' וכו'. וכן אחר כך 
עדותיך נאמנו מאד וכו'. גם בשבת נמשך בחינת 
התיקון של הרעמים שהוא בחינת תפלה בקול ובכח 
וביראת שמים, שזה בחינת מה שמובא בשם 
האריז"ל שבשבת צריכין להרים קולו בתפלתו יותר 

ין קולות שבמזמור לדוד מבחול, וזה בחינת הזי
שאומרים בכניסת שבת ושם מבואר גם כן מענין 
הרעמים אל הכבוד הרעים ה' וכו' המבואר בפנים. 
וזה גם כן בחינת מקולות מים רבים וכו' כמבואר 

 בכוונות של שבת. 

גם שבת הוא בחינת יראה ירא שבת ואז נתבטלין כל 
 היראות חיצוניות כמבואר בתיקונים, גם שבת הוא
בחינת שלימות הדעת ואז עולין עד החכמה כנ"ל 
בסימן ד' ואז זוכין לזכך את המוח מחכמות 
חיצוניות ומחשבות זרות וכו'. כי שבת הוא עולם 
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המחשבה כידוע. ואמרו רז"ל שבות ממחשבות 
 עבודה וכו'. 

וניצולין מבחינת חמץ סטרא דמותא וזוכין לחיים 
ביום  בחינת טועמיה חיים זכו, וזה בחינת אך

הראשון תשביתו שאור תשביתו דייקא לשון שבת. 
וענג שבת הוא בחינת מצוה כמבואר במאמר שאלו 
את רבי יוסי בן קיסמא סימן נ"ז, ואז נתגרשין 
ונכנעין כל סטרין אחרנין כמבואר בזוהר הקדוש 

ונתבטלין כל מיני מחלוקת ומריבה ונמשך שלום 
בחינת שבת שלום כמבואר בזוהר הקדוש, גם 
בשבת מתגלין ומאירין חסדים גדולים וכולו אהבה 
וכו' אהבה בתענוגים בחינת אור אהבת השם יתברך 
המאיר בשבת כנ"ל בחינת רשפיה רשפי אש וכו' 
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וכו' בחינת 
מנוחת אהבה ונדבה. ועל ידי זה עיקר ההתגברות 

יב על האויבים וכו'. שזה בחינת שבת להשבית או
 ומתנקם כמבואר בסימן נ"ז הנ"ל: 

 

 

 הארץזמרת 
 

עיקר שלימות קומת המצוה שהיא החיות של כל 
הג' קומות היא בארץ ישראל. כמאמר רז"ל לא 
נתאוה משה ליכנוס לא"י אלא ל קיים המצות שבה. 
כי הרבה מצות תלויין בארץ. ועל כן שם עיקר 
המקום שיכולים לידע על איזה חלק מהקומה נגזר 

שכר המצות. כמו  הדין. וגם שם עיקר מקום קיבול
שכתוב למען ירבו ימיכם וכו' על האדמה וכו'. ועוד 
פסוקים רבים כאלה. ושילום שכר היא בחי' נבואה. 
ועיקר הנבואה הוא בארץ ישראל כמאמרם ז"ל 
וכנ"ל. ועל כן שם עיקר המקום שיכולים לזכות 
לעשות המצות בשמחה כל כך עד שלא ירצה בשום 

ה. בחי' שכר מצוה שכר כי שכרו הוא המצוה בעצמ
 מצוה. שזה בחינת נבואת משה בבחינת זה הדבר.

)ואגב יש לומר בדרך צחות שבזה מובן מה שהביא 
רש"י ז"ל ענין דרשת רז"ל מנבואת משה בזה הדבר 
גבי פרשת נדרים דייקא והלא כתיב זה הדבר גם גבי 
שחוטי חוץ ובנות צלפחד. ואם שיש דרשות רז"ל 

בר דנדרים יש דרשות. עי' על זה. הלא גם על זה הד
נדרים )ע"ז ע"ח.( בבא קמא )ק"כ קכ"א.( אך לפי 
הנ"ל מובן קצת. כי בשאר המצות מאחר שהם 
מצות ד' ויש עליהם שכר ממילא לא נדע אם 
שמחתו מהמצוה בעצמה או מקבול שכרה. אבל 
נדרים הוא שמוסיף על עצמו מדעתו ומרצונו איזה 

ע"פ התורה כלל  חיוב בשבילו ית' מה שאינו מחויב
מזה מובן שהוא חפץ בהמצוה בעצמה. בחי' 
במצותיו חפץ מאד ולא בשכר מצותיו כמו שאמרו 

ז"ל. וע"כ נאמר אצל זה זה הדבר. כי הוא בבחי' 
נבואת משה. ובזה מובן קצת גם מארז"ל סוטה 
)י"ד( שאמר משה הרבה מצות אינם מתקיימים 

ן על אלא בארץ אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כול
ידי. ויש לדקדק הלשון שיתקיימו כולם על ידי 
דייקא. א"ל הקב"ה כלום אתה מבקש אלא לקבל 
שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם וכו'. ודקדק 
החידושי ארגדות הלא אמרו ז"ל אל תהיו כעבדים 
וכו' על מנת לקבל פרס. עיי"ש מה שתירץ על זה. 

דרך  כי מאחר שאינו מחויב בהם עדיין וכו'. ]ועל
זה שמעתי לפרש דברי רבינו ז"ל ג"כ מה שאמר 
במאמר זה אילו לא היו נותנין לו עולם הבא לא הי' 
עושה וכו'. רצה לומר במצות שאינו מחויב בציצית 
וכיוצא בזה[. ולפי דברינו הנ"ל מובן ביותר קצת. 
כי משה רבינו זכה לנבואת זה הדבר כי נכנס 

אחד עם בשמחת המצות עצמן עד שנעשה אחדות 
המצוות. כי משה רבינו גימט' תרי"ג בחי' קומת כל 
המצות. ומחמת שקיום כל המצות בפועל ממש הוא 
בא"י דייקא. על כן אמר אכנס אני לארץ ישראל כדי 
שיתקיימו כל המצות על ידי דייקא. כי הוא זכה 
לשלימות קיום המצות בבחינת זה הדבר שקיבול 

פץ מאד גם שכרו בהמצוה בעצמה. ועל כן הוא ח
 בהמצות שאינו מחויב בהם עדיין(.

)ועל כן אמר לו הקב"ה כלום אתה מבקש אלא 
לקבל שכר. היינו שקיום המצות בעצמן יהי' קיבול 
שכרו. מעלה אני עליך כאילו עשיתם כו'. כי מאחר 
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שאינו רוצה בשום שכר על המצות כי המצות 
בעצמן שזוכה לעשות בהם רצונו ית' זה יקר וחביב 

ו מכל שכר. אם כן צריך לעשות גם בזה רצונו אצל
ית' לבלי להפציר בו ליכנס לא"י בשביל טובת 
ישראל ותיקון מתי מדבר כמו שאמרו ז"ל. ובזה 
בעצמו שחפץ כל כך ליכנס לא"י בשביל לקיים 
המצות ואף ע"פ כן מבטל רצונו מפני רצונו ית'. 
בזה בעצמו כלול כל קומת המצות בחי' כל מצותיך 

ה. וזהו שאמרו שם לכן אחלק לו ברבים וכו'. אמונ
כי יש לו חלק בקיום כל המצות של ישראל. וכל מי 
שזוכה לקיים המצות בשמחה בשלימות הכל על 
ידי שמאיר בו איזה הארה מבחי' נבואת משה רבינו 
ע"ה. ועיי"ש עוד ותבין ביותר. ולענין זה הדבר 

חר צל נדרים דייקא. י"ל כפי הנ"ל בדרך אאשנאמר 
מרווח קצת. כי אדרבה באלו המצות שכבר מחויב 
בהם לא שייך לומר שעושה המצות רק בשכר עולם 
הבא. כי על זה נאמר אל תהיו כעבדים כו'. אך 
נדרים שמחייב עצמו בדבר שאינו חייב בו בזה י"ל 

וכסברת החי' אגדות הנ"ל.  שראוי לבקש שכר
אעפ"כ עיקר השלימות שגם מצות כאלו בחינת 
מצות נדרים יהיו גם כן רק בבחי' זה הדבר שלא 

 .יהי' רוצה בשום שכר רק בהמצוה בעצמה כנ"ל(

וע"כ שם בא"י זוכין ביותר לבחינת תיקון התפלה 
כי שם עיקר מקום התפלה כנ"ל. וכשהוא לאחר גזר 

אמר שזה בחי' ואתחנן אל דין מלבישין התפלה במ
ד' בעת ההוא לאמר. היינו שהתפלל שיכנס לא"י 
ששם זוכין בשלימות לבחי' קיום המצות בשמחה 
כל כך עד שיודעין ע"י זה בין קודם גזר דין לאחר 
גזר דין. ואז מלבישין בתפלה במאמר כנ"ל. ואולי 
י"ל שמשה רבינו ע"ה בעצמו הלביש אז תפלתו 

' אחר גזר דין. וזה ואתחנן במאמר. מחמת שכבר הי
אל ד' וכו' לאמר שהלביש תפלתו במאמר כנ"ל. 
וגם א"יש ם מקור השמחה בחי' שמחה לארצך 
בפרט בציון וירושלים שהיא בחי' הלב של העולם 
כידוע )זוהר ח"ב קצ"ג( ושם מקור השמחה. בחי' 
נתת שמחה בלבי. ועל כן נקראת משוש כל הארץ. 

וכן שמעה ותשמח ציון. וזה רני ושמחי בת ציון. 

ועוד רבים כאלה. ושם עיקר שלימות המוחין 
והחכמה. כמאמרם ז"ל אין חכמה כחכמת ארץ 
ישראל. וגם שם עיקר שלימות היראה. ועל כן 
נקראת ארץ המוריה שממנה יראה יוצאת לעולם 
כמאמרם ז"ל. וע' זוהר )ח"א קמ"א( ובלקו"מ 

רץ יראה תנינא סי' ע"ח. והיראה בעצמה היא בחי' א
כמובא במקום אחר. והיא נקראת ארץ החיים היפוך 

 בחי' חימוץ המוח שזה בחי' סטרא דמותא.

וזהו שאמרו ז"ל גלתה יהודה מעוני שאכלו חמץ 
בפסח. וזה שכתוב בתיקונים ארעא דישראל הוא 
מתובא דאת ה"א בחי' ה' של מצה. גם א"י היא בח' 

כמובא  אהבה בחינת ימין בחי' בנימין שנולד בא"י.
במאמר משפטים לקו"מ א' סי' יוד. וזה בחי' 
ואוהבי שמו ישכנו בה. ועל כן שם עיקר תיקון 
המוח כנ"ל. וגן שם בחי' תיקון הקול. כמו שכתוב 
וקול התור נשמע בארצנו נשמע דייקא בחי' 
אשתמע קלא. ורבותינו ז"ל דרשו פסוק זה לענין 

זה גשמים. כי הקול הזה פוגע בעבי מטרא. וקול ה
הוא בחי' קול שופר. בחי' תקעו שופר בציון וכו'. 
וכיבוש יריחו הי' ע"י שופר וע"י זה זוכין לישרות 
לב שעי"ז זוכין בשלימות לירושת ארץ ישראל שזה 
בחי' מה שהוכיח אותם משה לא בצדקתך וביושר 
לבבך אתה בא לרשת את הארץ וכו'. כי זה עיקר 

י' מקור השלימות לזכות לירושת הארץ שהיא בח
השמחה והקדושה כנ"ל ע"י ישרות לב דייקר. כמו 
שכתוב ולישרי לב שמחה כנ"ל. שזה כי ישרים 

 )דייקא( ישכנו ארץ )משלי ב'(. 

זה שפירש"י ישכנו ארץ לעוה"ב. כי שם זוכין 
להרגיש שמחת ותענוג המצוה שהיא בחי' עולם 
הבא גם בעולם הזה. בחי' ביומו תתן שכרו וכו'. 

תראה בחייך. ועל כן גם כן נקראת ארץ  בחי' עולמך
החיים בחי' חיים אמתיים של עולם הבא. ועל כן 
אמרו ז"ל המהלך ד' אמות בא"י מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא. וע' )זוהר ח"א קע"ז:( כל דזכי בהאי 
ארעא קדישא אית ליה חולקא לעלמא דאתי. ועי' 

 )זוהר ח"ב קנ"ב(: 
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 ירח האיתנים
 

ראש השנה הוא יום ראשון לבריאת העולם כ"ש זה 
היום תחילת מעשיך וכו' ובו נברא אדם הראשון 
שהוא תכלית הבריאה כולה והוא היה צריך לעסוק 
בתיקון העולם ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל 
בעבורם כמו שפירש"י ז"ל על פסוק ואדם אין 
לעבוד את האדמה וכו' ובא הנחש ופיתה את חוה 

מה דהוה ונידון ויצא בדימוס ומאז נקבע בזה והוה 
היום ראש השנה ליום דין לדורות כמו שארז"ל, 
ובכל ר"ה נמשך בחי' התחדשות הבריאה וצריך כל 
אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי וצריך 
אני לראות ולעיין בתיקון העולם ולמלאות חסרון 
העולם ולהתפלל בעבורם. ומחמת תוקף התגברות 

ינים בר"ה ע"כ צריכין להלביש התפלה במאמר הד
בכדי שלא יקטרגו המלאכים העומדים לשמאל, 
וזהו שהתקינו רז"ל להתפלל על החיים אז בשלש 
ראשונות שהם שבחו של מקום כמו שמתפללין 
זכרנו וכן מי כמוך אומרים שלא בנוסח תפלה 
ובקשה רק בדרך שבח והודאה מחמת שהוא 

ורות וכן בשלש בברכת אתה גבור שהוא גב
אחרונות אומרים וכתוב וכו' בספר חיים וכו' מה 
שאין לעשות כן בכל השנה כמו שדקדקו הפוסקים 
בזה וכל זה בכדי להלביש את התפלה ולהסתיר 
אותה ולכלול אותה בשבחו של מקום בכדי שלא 
יקטרגו, וע"כ צריכין אז לדקדק ביותר שלא 
להרבות בשאלות צרכיו הגשמיים רק העיקר 

 .להתפלל אז על הרוחניות כמובא בספרים הק'

על התגלות מלכותו  וע"כ מרבין אז להתפלל העיקר
ית' וימלא כבוד ה' את כל הארץ שעל תפלות כאלו 
אי אפשר להם לקטרג כ"כ מאחר שהכל רק בשביל 
כבודו ית' ובתוך זה כוללין ג"כ תפלות ובקשות על 
הרמת קרנם של ישראל וישועתם והצלחתם וביטול 
מלכות דסט"א וכל זה בכדי להלביש התפלה 
ולהסתירה ולהעלימה כנ"ל, וע"כ בתפילת מוסף 
שאז מאריכין בתפלה אבל הכל רק בדרך מאמר 
וסיפור שבחו של מקום ובתוך זה חוטפין וכוללין 
גם התפלה ובקשה שאנו צריכין וזה שאמרינן אז 
במלכיות עלינו לשבח וכו' ומרבין בזה בפסוקי 

וכתובים ובתוך זה כוללין גם התפלה  תורה נביאים
ובקשה ומסיימין מלוך על כל העולם וכו', וכן 
בזכרונות מתחילין בדרך סיפור ושבח אתה זוכר 
מעשה עולם וכו' ומרבין בפסוקים ומסיימין זכרנו 
בזכרון טוב וכו', וכן בשופרות מתחילין אתה נגלית 
וכו' ומסיימין תקע בשופר גדול וכו', והכל בכדי 

הלביש התפלה ולכוללה בשבחו של מקום ל
ובאמירת פסוקי תורה בכדי שלא יקטרגו, שזה בחי' 
מה שמבואר בפנים שלאחר גזר דין צריכין להלביש 
התפלה במאמר. כמו כן צריכין זאת בר"ה ג"כ 
מחמת תוקף התגברות הדינים והקטירוגים 
שמתגברין אז, וזה שארז"ל אמרו לפני מלכיות 

ני עליכם אמרי לפני זכרונות בר"ה כדי שתמליכו
כדי שיעלה זכרונותיכם לפני לטובה ובמה בשופר, 
אמרו לפני דייקא מרמזין על מה שעיקר אירכות 
התפלות של מלכיות זכרונות ושופרות הם בדרך 
סיפור ומאמר שזה בחי' הלבשת התפלה במאמר 
כנ"ל, ומחמת שדרך זה בשלימות איך להלביש 

רק הצדיקים כמובן התפלה במאמר אינם יודעים 
בפנים על פסוק ובמאמר קדישין שאילתין וכן על 
פסוק יחד הרים ירננו, על כן צריכין ליזהר ביותר 

 לבוא על ר"ה אל הצדיקים ולהתפלל עמהם: 

ומחמת שלענין זה זוכין רק ע"י עשיית המצוה 
בשמחה כ"כ עד שלא יחפוץ בשום שכר עוה"ב 

ה קיבול שכרו בהמצוה בעצמה בשבילה רק יהי
ועיקר השמחה הוא בלב ואי אפשר ללב לשמוח עד 
שיסיר עקמימיות שבלבו ויהיה לו ישרות לב ולזה 
זוכין ע"י תפלה בכח וביראת שמים שזה בחי' 
רעמים שהקול יוצא מגבורות בחי' יראה ופוגע 
בהמוחיןואז הלב שומע גם אישתמע קלא לברייתא 

סיטרא דיצחק שזה בחי' ודא אינון רעמים שהם מ
קול שופר ותרועה וכו' אך לזה צריך לזה לשמור 
היראה שלא יהיה לו יראה חיצוניות גם לשמור 
המוחין מחמץ שלא יחמיץ חכמתו בחכמות 
חיצוניות ובתאוות והרהורים וגם צריך לשתף 
הגבורות בחסדים היינו אהבה עם היראה כי עיקר 

י שמסר התגלות ע"י החסדים בחי' אברהם אוהב
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נפשו על קדושת שמו ית', ובכן תן פחדך זה כנגד 
בחי' תיקון היראה וע"כ היא כנגד יצחק בחי' פחד 
יצחק ומחמת שצריך לשתפ הגבורותבחסדים שהם 
בחי'ימין ע"כ אומרים שם וגבורה בימינך, ובכן תן 
כבוד הוא כנגד יעקב שזכה לבחי' הקול הנ"ל שזה 

ול היוצא בחי' הקול קול יעקב שזה בחי' הק
מהגבורות ופוגע במוחין שהם בחי' כבוד כמבואר 
בפנים כי יעקב אבינו שרשו בדעת ובמוחין כידוע, 
וע"י כ"זזוכין לשמחה וזה בחי' ובכן צדיקים יראו 
וישמחו וישרים יעלוזו וכו' וישרים דייקא בחי' 
ולישרי לב שמחה, וזה ובכן הוא כנגד ודד בחי' 

זה התפלה בשלימות, מלכות בחי' תפלה כי ע"י כל 
וזה בחי' תקיעת שופר של ר"ה שבזה ממשיכין 
בחי' רעמים הנ"ל עד שזוכין לשמחה שזה בחי' 
בשמך יגילון כל היום וכו' וכן כי חדות ה' היא 
מעוזכם שנאמר ג"כ על ר"ה, וזה שמברכין לשמוע 
קול שופר כי זה עיקר המצוה שלמוע את הקול הזה 

יות שבלבו ויזכה בלבו היטב עד שיתפשט העקמימ
לישרות לב, ועל כן התקיעות הם ג"כ כנגד אברהם 

מובא שזה בחי' כלל התיקונים יצחק יעקב ודוד כ
 .הנ"ל

ומחמת שהעיקר צריך לשמור מוחו שלא יחמיץ 
שזה סוד ביעור חמץ ואכילת מצה בפסח כמובן 
בפנים, וזה שמבואר בזוהר שמות דף קפ"ג ע"כב 

אותן שלא נזהרו שעיקר הקיטרוג בר"ה הוא על 
מחמץ שהוא בפסח וע"כ מתפללין אז זכרנו לחיים 
וכן עוד הרבה כיוצא בזה היינו ההיפוך מחמץ 
שהוא סטרא דמותא ח"ו, וע"כ צריכין בר"ה ליזהר 
ביותר בקדושת המחשבה כמבואר במ"א, וזה ג"כ 
ענין עשי"ת ויו"כ וסוכות ושמיני עצרת הכל סובב 

הנ"ל כמבואר  והולך על מה שמבואר במאמר זה
קצת בליקוטי הלכות ה' חזקת קרקעות ה"ג ע"ש 

 ן לבאר עוד בזה: יוצריכ

 

 

ֵאל נוֲֹהגִּים ָהיָה אוֵֹמר בְַּצחּות ָהַרב ַהָקדוׁש ַרבִּי ָברּוךְּ מִּמֶּעזְּבּוז זַַצ"ל, אִּּלּו ָהיּו בְּנֵי יִּשְּרָ 
ֹכל ַתרְּנְּגוֹלִּים לִּים לֶּא לִּבְּּכוֹת בְֹּחדֶּׁש נִּיָסן ׁשֶּיַצִּיֵלם ַהֵשם יִּתְָּבַרךְּ מִַּמשֶּהּו ָחֵמץ בְּפֶַּסח, ָהיּו יְּכוֹ 
ל מִַּמשֶּהּו ָחֵמץ בְּפֶַּסח וְַּאּוָזִּים פְּטּומוֹת בְֹּחדֶּׁש תִּׁשְֵּרי, ּכִּי ּכְָּבר ָאַמר ָהֲארִּ"י ַהָקדוׁש ׁשֶּמִּי ׁשֶּיִּנָצֵ 

הֳֶּחָדׁשִּים.  דֶּרֻמבְָּטח לֹו ׁשֶֹּּלא יֶּח ָטא ָּכל ַהָשנָה. ּוֵמָהָראּוי ָהיָה ַלֲהֹפךְּ ַהמִּנְָּהג ׁשֶּנוֲֹהגִּים בְּסֵ 
'ָהֲעבוָֹדה  ּוֵפֵרׁש לְּפִּי זֶּה ַהָּכתּוב )שמות יג( "וֲַעַבדְּתֶּם אֶּת ָהֲעבוָֹדה ַהזֹאת ַבֹחדֶּׁש ַהזֶּה". וְַּהיְּנּו

אֶּת ַהזֹאת' הִּיא ֲעבוַֹדת ַהתְּׁשּוָבה ׁשֶּל ֹחדֶּׁש א לּול וְֵּסדֶּר "ָהֲעבוָֹדה" ׁשֶּל יוֹם ַהּכִּפּורִּים, וְּ 
ה, ָלכֶּם ָצרִּיךְּ ַלֲעשוֹת 'ַבֹחדֶּׁש ַהזֶּה' הּוא ֹחדֶּׁש נִּיָסן ּכְּמֹו ׁשֶּנֶּא ַמר 'ַהֹחדֶּׁש ַהזֶּ ָהֲעבוָֹדה ַהזֹו 

ֵמץ ָהיּו יְּכוֹלִּים ֹראׁש ֳחָדׁשִּים'. וְּאִּּלּו ָהיּו בְּנֵי יִּשְָּרֵאל בוֹכִּים בְּנִּיָסן ׁשֶּיִּׁשְּמְֵּרם ה' מִַּמשֶּהּו חָ 
.רִּים ּובְֹּחדֶּׁש ַהתְּׁשּוָבהּולִּצְֹּהל בְּשִּמְָּחה בְּיוֹם ַהּכִּפ

 שרפי קודששיח 
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 הנחלמי 
 בחצוצרות -סימן ה 

 

אות א' נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני 
לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלאות 
חסרון העולם וכו'. רוצה לומר וממילא מובן מזה 
כשהעולם נברא בשבילי צריכין להזהר מאד להיות 
תמיד בורח מן העבירה ומכל הפגמים ומכל המדות 

חס ושלום חסרון והיזק  רעות בכדי שלא יגרום
ומכשול לו בעצמו ולכל העולם רק אדרבא לעיין 
בכל עת בתיקון העולם ולמלאות חסרון העולם 

 ולהתפלל בעבורם.

שם אות ב' כי המצות הם קומה שלימה וכו'. רוצה 
לומר כי יש רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים 

 ושס"ה לא תעשה כנגד שס"ה גידים.

ידי -הקומות וכו'. ר"ל כי על שם והם מחיין את כל
המצוות שעושין משפיעין חיות לכל רמ"ח איברים 
ושס"ה גידים מקומת האדם ולכל הקומה של 
העולם )כי גם העולם בכלל הוא קומה שלימה 
מראש ולב ושאר איברים כידוע( ולכל הקומה של 
השנה )כי שי גם בהשנה קומה שלימה מראש ולב 

שה קומות כולם ושאר איבירם כידוע( וכל השל
 מקבלין חיות מקיום המצוות בשמחה.

הוא הוא אחדות פשוט עם -בורך-שם והקדוש
המצות. ר"ל כידוע מדברי הזהר כי שתי אותיות 
הראשונות מתיבת מצוה היינו מ"צ הם בא"ת ב"ש 
אותיות י"ה ובשתי אותיות האחרונות מתיבת מצוה 

-כן כשהקדוש-היינו ו"ה נשלם השם הויה ועל
וא הוא אחדות פשוט עם המצוות כשעושין ה-ברוך

 איזה מצוה נכללין בו יתברך.

שם ומי שנכנס בתוך השמחה יכול בוודאי לידע לפי 
ענין השמחה אם הוא קודם גזר דין אם הוא לאחר 
גזר דין. היינו כשהוא קודם גזר דין שאז נגרע 

הוא שמלובשת בהמצוה -ברוך-משמחת הקדוש
ה שאז נכלל בו כן כשהאדם עושה אז המצו-ועל

יתברך וגם בשמחתו שמלובשת בהמצוה אז יכול 
לעשותה בשמחה ויודע מזה שאז קודם גזר דין אבל 

-כשהוא לאחר גזר דין שאז נגרע משמחת הקדוש

כן כשהאדם -הוא שמלובשת בהמצווה ועל-ברוך
עושה אז המצוה שאז נכלל בו יתברך אינו יכול 

זר לעשותה בשמחה ויודע מזה שאז הוא לאחר ג
דין. גם מובן ממה שדייק בלשונו "יוכל בוודאי 

זה -ידי-לידע לפי ענין השמחה" שגם יכול לידע על
מה שנאמר על העולם אם גזירה גדולה או גזירה 
קטנה היינו אם אינו יכול לעשות כל המצוה 
בשמחה זה סימן שנגזרה גזירה גדולה ונגרע 

כן אינו יכול -הוא הרבה ועל-ךורב-משמחת הקדוש
שות כלל המצוה בשמחה ואם עושה המצוה לע

בשמחה רק שהשמחה לא בשלימות זה סימן 
-שהגזירה היא קטנה ואז הגירעון משמחת הקדוש

כן גם הוא עושה -כך על-הוא אינו גדול כל-בורך
המצוה בשמחה אך לא בשלימות וכל זה יודע 

 ומרגיש לפי עומק השמחה ששמח בהמצוה.

. אם אינו יכול שם גם יכול לידע איזה חלק וכו'
לעשות בשמחה ראשי המצוות וכו'. ידע שהדין 
נגזר על ראשי עולם שנה נפש. ר"ל כמו שמבואר 
למעלה כי עולם שנה נפש מקבלין חיות מן המצות 
נמצא שראשי עולם שנה נפש מקבלין חיות 
מהמצות התלוים בראש וכן בשאר איברי העש"נ 

כן כשאינו יכול לעשות בשמחה המצות -על
ים בראש ידע שהדין נגזר על ראשי עש"נ וכן התלו

בשאר קומת המצות כי קומת המצוות וקומת עש"נ 
 דבוקים זה בזה.

שם ירגיש בששת ימי המעשה שהם בחינת המצות 
שבהם נבראו עש"נ. ר"ל כי מפרש זכרהו מאחד 
בשבת בשני אופנים, היינו שירגיש שמחת עולם 
הבא במעשה המצות שבהם נבראו עש"נ בששת 

זה ירגיש הגזר דין שנגזר על -ידי-מי המעשה ועלי
עש"נ שנבראו בששת ימי המעשה אם הוא קודם 

 גזר דין אם הוא לאחר גזר דין.

כו'. ר"ל שיסיר שיסיר עקמומיות שבלבו  שם אות ג
העקמימות והעקשות והמדות הרעות שבלבו כמו 

 שכתוב לבב עקש יסור ממני רע לא אדע.
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ו שכתוב ולישרי לב שם שיהא לו ישרות לב כמ
ידי הישרת לב יזכו לעשות -שמחה. היינו שעל

המצוה בשמחה מהמצוה בעצמו שזה בחינת 
אספקלריא המאירה כמב"פ לעיל וזה שכתוב 
מקודם בהפסוק אור זרוע לצדיק היינו כי עשיית 
המצות נקרא בשם זרע כמו שמבואר לעיל על פסוק 
נושא משך הזרע והצדיק זוכה לעשות המצוה 

וא בחינת זריעה בבחינת אור אספקלירא שה
זה זוכין -המאירה ששמחתו מהמצוה בעצמה שכל

ידי ישרת לב וזה שסיים הפסוק ולישרי לב -על
 שמחה היינו שמחה מהמצוה בעצמה.

שם נעשה מהקול רעמים ונשמע לברייתא. היינו 
שקול תפלתו נשמע להעולם ומעורר גם אותם 

 להשם יתברך.

ידי קול -כוונה. ר"ל כי עלשם כמ"ש קול מעורר ה
זה נתעורר -ידי-תפלתו שהוא בבחינת רעמים על

הלב ויוכל לכווין שישמע מה שהוא מדבר ואז 
נפשט העקמימיות שבלבו וזוכה לשמחה הנ"ל. כי 

כן -זה תלוי בזה מחמת שזוכה לכוונת הלב על
 נפשט העקמימות שבלב.

שם כי מי שיש בו יראה קולו נעשה רעמים. ר"ל כי 
ידי שיש לו יראת שמים יוכל להוציא בכח גדול -על

תפלתו כי הקול שאדם מוציא בכח הוא מבחינת 
גבורות כמב"פ מקודם וגם היראה הוא מבחינת 
גבורות כי יצחק שהוא בחינת גבורה כתוב בו פחד 
יצחק בחינת יראה שם וזה פירוש גיבורי כח וכו' 
לשמוע בקול דברו היינו שמפרש הפסוק בשני 

גיבורי כח שהם היראים שמוציאין קולות אופנים 
תפלתם בכח גדול הם זוכים לשמוע בקול דברו 
שלבם ישמע מה שהם מדברים וגם פירש לשמוע 
בקול דברו שגם אחרים שומעין קול תפלתו 

זה כי מהקול נעשה רעמים -ידי-ומתעוררים על
 ונשמע לברייתא.

שם וזה בחינת קול השופר וכו'. היינו כי הקול 
וציא בכח בתפלתו מחמת יראתו מהשם שאדם מ

יתברך הוא בחינת קול השופר שזכר לאילו של 
 יצחק שהוא בחינת יראה.

שם ומי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד וכו'. 
ר"ל מאיש ירא דייקא שקולו וקול השופר הם 
בחינת רעמים לא ידאג כל השנה מרעמים כי בשכר 

שהם  זה ששומע ונתעורר מקול השופר מאיש ירא

בחינת רעמים ישמור אותו השם יתברך מהיזק 
 הרעמים.

שם סוספיתא דדהבא יראה חיצונית נשאר הקול 
נעוץ באטימת השכל וכו'. ר"ל כי זהב הוא בחינת 
יראה כידוע סוספיתא דדהבא הוא בחינת יראה 

זה נשאר הקול נעוץ באטימת -ידי-חיצונית ועל
ידי יראה -השכל. באטית השכל דייקא כי על

זה נעשה -ידי-יצונית נעשה חכמה חיצוניות שעלח
אטימת השכל כמו שמביא לעיל המשנה אם אין 

 יראה אין חכמה ועיין בפרפראות מה שמבאר זה.

שם ותדע שנעוץ קנה היינו חכמות חיצוניות נעוצים 
בים חכמתך. ולעיל פירוש נעוץ קנה דא בחינת קול 
היוצא מהקנה היינו שמפרש נעץ קנה בים החכמה 

ידי שנעץ קנה בחינת חכמות -בשני אופנים כי על
חיצוניות בים חכמתך נשאר הקול היוצא מהקנה 

ידי בחינת -זה נעשה על-נעוץ באטימת השכל וכל
ירד גבריאל בחינת השתלשלות הגבורות יראה 

-זה נאטם השכל בטומאה ועל-ידי-חיצוניות ועל
זה נשאר הקול נעוץ ולא נשמע לברייתא ועיין -ידי

 אות שמבאר כל זה הענין.בפרפר

שם וז"פ אענך בסתר רעם וכו'. וזה שמתחיל הפסוק 
ידי מה זכית כשהיה -בצרה קראת ואחלצך היינו על

ידי רעם -לך צרה וקראת אלי חלצתיך ועניתיך על
היינו שקולך היה בבחינת רעמים המב"פ אבחנך 
היינו בחנתיך על מי מריבה שמוחך היה נקי 

היה קולך בבחינת רעמים זה -ידי-בבחינת מצה על
ונפשט עקמימות שבלבך וזכית לשמחה והיית יודע 
בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין והיית יכול 

ידי שתלביש -להתפלל אלי אפילו לאחר גזר דין על
את תפלתך במאמר שזה בחינת אענך בסתר דייקא 

זה -ידי-כי התפלה נסתרת ומלובשת בהמאמר ועל
 עניתיך.

ינא מוחא חוורא ככספא. ר"ל כי שם מסטרא דימ
מסטרא דימינא שזה בחינת אהבה דקדושה לאהוב 

זה מוחא חוורא היינו -ידי-את השם יתברך על
שנעשה המוח נקי מחכמות חיצוניות וממחשבות 
זרות ומתאוות שהם אהבת רעות והם האויבים 
שבאים לבלבל אותו מקדושת יהדותו וצריכין 

 .פירש הפסוקלגעור בהם ולגרשם מעליו כמו ש

 חסר... .
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שם במימרא ברבב"ח הוה אזלינן בספינתא. שהוא 
בחינת יראה על הים דייקא ים החכמה כי אם אין 
יראה אין חכמה וזה שסיים גילדנא דימא הוא דימא 
דייקא כי גילדנא הוא גבורות יראה שבזה תלוי ים 
החכמה שיהיו זך ונקי ועיין בפרפראות על זה 

 שמבאר בקישור כל המימרא דרבב"ח.

ידי בחינת -הפסוק בחצוצרות היינו על שם בפירוש
קול דנפיק. ר"ל קול היוצא בכח גדול בתפלתו 

-ידי-שהוא בחינת קול השופר כמו שפרש לעיל על
ידי שפוגע -זה ירעם הים נעשה בחינת רעמים על

 הקול בים החכמה וזה ירעם הים דייקא.

שם וז"פ יחד שמלבישים תפלתם בסיפורים יחד. 
השם כי בא לשפוט את  וזה שסיים הכתוב לפני

הוא שופט הארץ -ברוך-הארץ היינו בעת שהקדוש
ידי התיקונים האלה שנזכרים בהתורה הזאת -אז על

הצדיקים יודעים אם הוא קודם גזר דין ומתפללים 
תפלתם כסדר או לאחר גזר דין ומלבישין את 
תפלתם בסיפורים יחד. ונראה שזה שיסדו אנכה"ג 

שמתפללין כסדר  תאזין שועתינו היינו התפלה
ותקשיב מנו מאמר היינו התפלה שמלבישין 

 במאמר.

ידי שמחת הלב יכולין להתפלל ולהלביש -שם על
את תפלתן במאמר וכו'. עיין בפרפראות מה 
שמבאר בזה שלכאורה קשה ואינו מובן לשון 
יכולים להתפלל ולהלביש וכו' הלא העיקר מבואר 

גזר דין  ידי השמחה יכול לידע בין קודם-לעיל שעל
בין לאחר גזר דין אם הוא לאחר גזר דין אז צריכין 
להלביש ואיך שייך על זה הלשון יכולין להתפלל 
ולהלביש עיין שם מה שביאר בזה ולענ"ד נראה 
לפרש שדבר זה מובן מהתורה הזאת בעצמו כי 
מקודם מבאר שצריכן לשתף האהבה עם היראה 

תו כדי שיתעביד רעמים שהקול שמוציא בכח בתפל
זה יזכה להפשיט עקמימות -ידי-יפגע בהמוח ועל

שבלבו ויזכה לשמחה כי עיקר התגברות על 
האויבים שהם הם המחשבות זרות שמבלבלים את 

זה לא יכול לזכות לבחינת רעמים -ידי-מוחו שעל
ידי האהבה בבחינת שב לימיני עד -הנ"ל הוא על

אשית אויביך הדום לרגלך ומובן שם באות ה' 
דע שצריך לשתף הגבורות בחסדים שמתחיל ות

שמאלא בימינא וכו' ומסיים וכן צריך לשתף 
האהבה עם היראה וכו' נמצא ע"י שמשתפין 

האהבה עם היראה נעשה שיתוך גבורות בחסדים 
שזה בחינת המתקת הדינים וכשנעשה המתקת 
הדינים אז יעשו התפלות פעולתם בשלימות ויכולין 

כדי לבטל  להתפלל ולהלביש את תפלתם במאמר
ידי שמחת הלב שזוכין לזה -הדינים וזה שכתב שעל

שיתוף האהבה עם י "עבחינת רעמים שנעשים י "ע
שיתוף הגבורות בחסדים בחינת  'היראה שזה בחי

המתקת הדינים אז יכולים להתפלל ולהלביש את 
תפלתן במאמר כי אז כבר נמתקו הדינים ויעשו 

שיתוף האהבה  התפלות פעולתם בשלימות. וגם כי
עם היראה זה בחינת שיתוף שמאלא בימינא 
כמב"פ והנה המלאכים המקטרגים הם העומדים 

וכשמשתפין שמאל בימין  'לשמאל כמב"פ אות א
אז הימין הוא ישע שלא יבינו המלאכים העומדים 

שזה  מרלשמאל לקטרג את התפלה המלובשת במא
 .בגבורות ישע ימינו המב"פ 'בחי

ידי שיתוך -ארתי למעלה שעלולענין מה שבי
האהבה עם היראה נעשה המתקת הדינים כי שיתוף 
האהבה עם היראה זה בחינת שיתוף גבורות 
בחסדים שזה בחינת המתקת הדינים יש לבאר יותר 

ידי האהבה מתגברין על -כי כבר מבואר שעל
האויבים בבחינת שב לימיני עד אשית אויבך הדום 

ת והתאוות לרגלך שהם בחינת המחשבות זרו
והחכמות חיצוניות שמחמיצין את המוח והנה ידוע 
כי הוא המסית הוא המקטרג נמצא המלאכים 
העומדים לשמאל הם המסיתים להתאוות והחכמות 

ידי האהבה -כן על-חיצוניות והם המקטרגים ועל
שמתגברין על ידה על החכמות חיצוניות ונמתקין 

ביש את ידי זה הדינים ואז יכולין להתפלל ולהל-על
תפלתן ישע שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל 
את התפלה המלובשת במאמר וגם יש עוד לבאר כי 
התפלה שמתפללין כסדר הוא בחינת יראה בבחינת 
אשה יראת השם יהא תתהלל כי יראה היא בחינת 

כן -מלכות בחינת יראה של מלכות ותפלה הוא גם
בחינת מלכות כידוע ותפלה במאמר היא בחינת 

כן נרמזה בהפסוק יחד הרים ירננו שזה -אהבה ועל
ענין אהבה ואחוה לשבת יחד בבחינת הנה מה טוב 

ידי מדת -כן על-ומה נעים שבת אחרים גם יחד ועל
האהבה יכולין להלביש את התפלה במאמר ויצא 

 חינת אהבה כי אמירה היא רכה דבריכן ב-שהוא גם
רכות ותחנונים באהבה להשם יתברך.
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 עלים לתרופה
 

ַרת ֶעזְּ ם ב ְּ ֵּׁ ַרךְּ  ַהש   ב ָּ י ִיתְּ אֵּׁ ת מֹוצָּ ב ָּ ַ דֹול ש   :א"תקצ ַהג ָּ

ִני ֲאהו ִבי  ֶעֶרב, ב ְּ ת ב ְּ ב ָּ ַ י ש  ת ִ ַלחְּ ָּ ךָּ  ש  ִבי לְּ ָּ ת  ֲאִריכו ת ִמכְּ אי, ב ַ ַוד ַ ה ו בְּ יָּ ךָּ  הָּ ַנַחת לְּ , לְּ

ה תֹודָּ ל וְּ אֵּׁ ר לָּ בָּ ה ִלי הֹוִעיל כ ְּ ֵּׁ ב  ב ַהרְּ ָּ ת  כְּ ִ י ַהמ  ת ִ ַתבְּ ָּ כ  ֶ ךָּ  ש  ַרת לְּ ֶעזְּ ם ב ְּ ֵּׁ ב ָּ  ַהש   , ַרךְּ ִיתְּ

ים ךָּ  ֹשִ ב ִלב ְּ יטֵּׁ ִרים הֵּׁ בָּ ה ַלד ְּ ל ֶ אֵּׁ ֶיֱעַרב הָּ ךָּ  וְּ ֶנַצח לְּ ת, לָּ עֵּׁ ין כ ָּ ש   אֵּׁ ַחד ֵּׁ ר לְּ בָּ ֶיֱעַרב, ד ָּ  וְּ

ֶכם ַחת לָּ מְּ ג ֹשִ דֹוש ֶהחָּ א ַהק ָּ ינו   ַהב ָּ לֵּׁ ה עָּ טֹובָּ ה, לְּ ֶ כ  ִתזְּ ש   וְּ ַחד ֵּׁ ִהתְּ ה לְּ ָּ ַעת  י מֵּׁ רֵּׁ ַגמְּ  לְּ

את צֵּׁ דו ת לָּ ַעבְּ רו ת מֵּׁ חֵּׁ ם לְּ ץ עֹולָּ מֵּׁ חָּ ה מֵּׁ ַמצ ָּ ֹא לְּ ל  ֶ ִמיץ ש  חְּ ַ לֹום ַחס ֹמֲחךָּ  ֶאת עֹוד ת  ָּ ש   וְּ

ו ם ש  בֹות ב ְּ ָּ ל. ִחיצֹוִני ֹות ַמֲחש  ן ִמכ ָּ ֵּׁ כ  ֶ ל ש  כָּ ן וְּ ֵּׁ כ  ֶ ו ם ש  ש  ה ב ְּ ֲאוָּ ַ הו ר ת  ִהרְּ לֹום ַחס וְּ ָּ ש  , וְּ

ַקי ֵּׁם ַער ו תְּ ת ג ְּ ֶנה ַחי ַ ר קָּ ֹבאָּ מְּ ן כ ַ ִסימָּ ן' ה ב ְּ ם ַעי ֵּׁ ָּ ַעל ש  י וְּ דֵּׁ ה ֶזה יְּ ֶ כ  זְּ ה ת ִ חָּ מְּ ֹשִ כו   לְּ ' וְּ

ן מֵּׁ ן אָּ ֵּׁ ִהי כ  צֹון יְּ  :רָּ

י רֵּׁ בְּ ִביךָּ  ד ִ ש   אָּ ֹורֵּׁ ךָּ  ַהד  לֹומְּ ה ש ְּ ַאֲהבָּ ן: ב ְּ ֶלב נָּתָּ ֶרסְּ  :ִמב ְּ

 
 

רו ךְּ  ם ב ָּ ֵּׁ ֶלב ב"תר ַצו' ה יֹום ַהש   ֶרסְּ  :ב ְּ

לֹום ַרב  ָּ ִני ַלֲאהו ִבי ש  ִני ֲחִביִבי ב ְּ ַרב ָּ נו   הָּ ַרב מֹורֵּׁ ק הָּ חָּ ֶיה ִיצְּ חְּ י ִ ֶ ל ִעם ש  י כ ָּ אֵּׁ  יֹוצְּ

יו צָּ יו   ֲחלָּ חְּ י ִ ֶ  :ש 

ה  ָּ ין ַעת  ה אֵּׁ ֹוִני ִמל ָּ ש  לְּ ש   ב ִ ַחד ֵּׁ י. לְּ ר כ ִ בָּ י כ ְּ ת ִ ַתבְּ ָּ ךָּ  כ  ת לְּ צָּ ֶרת קְּ ֶ ִאג  ל ב ָּ ֶ מֹול ש  ם. ֶאתְּ  ג ַ

ה ָּ אי ַעת  ַוד ַ א ב ְּ רָּ קְּ ִבים ת ִ ָּ ת  כְּ ִ י ַהמ  ת ִ ַלחְּ ָּ ש   ֶ עהִרין ש  ֶ ש  ט, ִלטְּ רָּ כ ָּ  ַמה ו ִבפְּ ֶ יש   ת ִ ר ַתבְּ ' לְּ

יֶלי ֶ ֶיה ַאב  חְּ י ִ ֶ ַרת, ש  ֶעזְּ ם ו בְּ ֵּׁ ַרךְּ  ַהש   ב ָּ ַחי ו   ִיתְּ ךָּ  יְּ ש ְּ י. ַנפְּ ם כ ִ ֹאד ֶהֱחיו   אֹוִתי ג ַ ת מְּ עֵּׁ  ב ְּ

ִבי ֹותְּ ם כ  י, אֹותָּ ֶֶפש   כ ִ ל ַהנ  עֵּׁ ַ פ  יִרין ִמתְּ כ ִ זְּ ַ מ  ֶ ש  מוֹ  כ ְּ ת ֶאת ַעצְּ ֻדל ַ תוֹ  ג ְּ ֹורָּ כו   ת  י', וְּ ֹאד כ ִ  מְּ

קו   מְּ יו עָּ בֹותָּ ש ְּ ל ו ֶבֱאֶמת. ַמחְּ כָּ ה ב ְּ ֹורָּ ה ת  תֹורָּ י וְּ ת ִ רְּ ַ כ  ִהזְּ ֶ ב ש  ָּ ת  כְּ ִ מ  ֶרת ל"ַהנ ַ  ב ַ ֶ ַדב  ְּ מ  ֶ  ש 

ַסח ֶ ץ ִמפ  מֵּׁ חָּ ה וְּ כו   ו ַמצ ָּ כֹוִלין', וְּ אֹות יְּ ת ִלרְּ ֻדל ַ א ג ְּ ֹורֵּׁ ַרךְּ  ַהב  ב ָּ ת ִיתְּ ֻדל ַ תוֹ  ו גְּ ֹורָּ  ת 

ה ָּ דֹוש  קו ת ַהק ְּ ַעמְּ קו ת וְּ צֹות ַעמְּ עֵּׁ ֹות הָּ דֹוש  ִאיר ַהק ְּ הֵּׁ ֶ נו   ש  חֹוק לָּ רָּ ר, מֵּׁ יֹותֵּׁ נָּס ו בְּ  ִנכְּ

ה ָּ ֹעֶמק ַעת  ִבי ב ְּ בָּ ַתב ַמה לְּ כ ָּ ֶ ם ש   ָּ ר ש  הֵּׁ ו ץ ִלז ָּ ִחמ  ֹחַ  מֵּׁ כו   ַהמ  ַקי ֵּׁם', וְּ ַער ו לְּ ת ג ְּ ֶנה ַחי ַ  קָּ

כו   ה ַעד', וְּ ֶ כ  זְּ נ ִ ֶ את ש  צֵּׁ ץ לָּ מֵּׁ חָּ ה מֵּׁ ַמצ ָּ י לְּ חֵּׁ הֵּׁ  ת"מֵּׁ כו   א"לְּ ִאם', וְּ נָּם וְּ מְּ ייָּ  אָּ ת ִ ה ַדעְּ ָּ מ  ַ  כ 
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ל ד כ ָּ ד ֶאחָּ ֶאחָּ ד וְּ כ ָּ ֶזה ִנלְּ י, ב ָּ ִיינו   ִאם כ ִ ִמים הָּ ַקי ְּ ר ֹזאת מְּ בָּ ה כ ְּ יָּ נו   הָּ ה לָּ ו עָּ ש  ה יְּ מָּ לֵּׁ  ש ְּ

ל כָּ ִנים ב ְּ ֳאפָּ כו   הָּ ם ַאךְּ ', וְּ ֶזה ג ַ ִריִכין ב ָּ ַהֲחיֹות צְּ מוֹ  ֶאת לְּ ה ַעצְּ ֶ מ  ַתב ב ַ כ ָּ ֶ סו ק ַעל ש  ָּ  פ 

עֹוד ַעט וְּ ין מְּ אֵּׁ ע וְּ ָּ ש  כו   רָּ הו א' וְּ ֶ ה ש  ֹורָּ ה ַהת  רָּ ְּ אלַקי ֲאַזמ  עֹוִדי לֵּׁ כו   ב ְּ נו  ', וְּ ַהיְּ ה ד ְּ ֶ מ   ב ַ

ל כ ָּ ֶ ד ש  ל זֹוֶכה ֶאחָּ כָּ ַעם ב ְּ ַ ר פ  ֵּׁ ב  ַ ש  בֹות לְּ ָּ ֲחש  ַ עֹות ַהמ  ר רָּ ֵּׁ ב  ַ ש  ו ץ ו מְּ ֹחַ  ִחמ  ר ַהמ  גֹועֵּׁ  וְּ

ֶהם ַעל, ב ָּ ֶ י ש  דֵּׁ ת זֹוֶכה ֶזה יְּ צָּ ל קְּ ל ֵּׁ ַ פ  ִהתְּ ִחיַנת לְּ בְּ ד ב ִ ִפיק כ ָּ א ַהאי נָּ לָּ ַרא קָּ ִאעָּ י וְּ בֵּׁ עָּ  ב ְּ

א רָּ ם ִמטְּ הֵּׁ ֶ ִֹחין ש  ִחיַנת ַהמ  ר ב ְּ אֵּׁ ים ַמִים ב ְּ כו   ַחי ִ ַעל', וְּ ֶ י ש  דֵּׁ ט זֹוִכין ֶזה יְּ ֵּׁ ַפש   ִמימו ת לְּ  ַעקְּ

ב ל ֵּׁ ב ַ ֶ י ַעל ש  דֵּׁ ִחיַנת יְּ ִמים ב ְּ עָּ ַעל, רְּ ֶ י ש  דֵּׁ ה זֹוִכין ֶזה יְּ חָּ מְּ ֹשִ כו   לְּ ה'. וְּ ךָּ  ֹאַמר מָּ ִני לְּ  ב ְּ

ים ךָּ  ֹשִ ב ִלב ְּ יטֵּׁ ַרי הֵּׁ בָּ ה ִלדְּ ל ֶ ַהֲחיֹות אֵּׁ ךָּ  לְּ מְּ ֶזה ַעצְּ י ב ָּ ת ִ ַתבְּ ָּ כ  ֶ ל ַמה ש  כָּ ב ְּ ֶ ַעם ש   ַ ךָּ  יֵּׁש   פ   לְּ

דֹול ַצַער ו ץ ג ָּ ִחמ  ֹחַ  מֵּׁ ה, ַהמ  ָּ ַאת  ר וְּ ֵּׁ ב  ַ ג  ל ִמתְּ ד ֵּׁ ַ ת  ל ו ִמש ְּ כָּ ֲֹחךָּ  ב ְּ ֹרחַ  כ  ֶהם ִלבְּ ֹער מֵּׁ ִלגְּ  וְּ

ֶהם ה ב ָּ ָּ ַכמ  ה וְּ ָּ ַכמ  ְּ  וְּ ִמיםפ  ָּ  עָּ ת  לְּ י ַעל ִנצ ַ דֵּׁ ה ֶזה יְּ ַ ָּ  ִממ  ת  לְּ צ ַ נ ִ ֶ ֶזה. ש   ַחי ֶה ו בָּ ךָּ  ת ְּ ש ְּ . ַנפְּ

ר ִעק ָּ הָּ ֹכחוֹ  וְּ ל ב ְּ ֶ יק ש  ד ִ ה ַהצ ַ ל ָּ ג ִ ֶ הו א ֹזאת ש  ֶ כֹול ש  ן יָּ ֵּׁ ַתק  ֹל לְּ ַעל, ַהכ  י וְּ דֵּׁ  תו ַכל ֶזה יְּ

ר ֵּׁ ב  ַ ג  ִהתְּ ֹכחוֹ  לְּ דֹול ב ְּ ֹרחַ  ַהג ָּ ה ִלבְּ ָּ ַעת  ו ץ מֵּׁ ִחמ  ֹחַ  מֵּׁ ַקי ֵּׁם ַהמ  ַער ו לְּ ת ג ְּ את ַחי ַ צֵּׁ לָּ ל וְּ כָּ  ב ְּ

ַעם ַ ץ פ  מֵּׁ חָּ ה מֵּׁ ַמצ ָּ כו   לְּ יֵּׁש  '. וְּ ֶזה וְּ ה ב ָּ ֵּׁ ב  ה ַהרְּ ֵּׁ ב  ר ַהרְּ ֵּׁ ַדב  ַמן ַאךְּ . לְּ ה זְּ חָּ נְּ ִ יעַ  ַהמ  , ִהג ִ

ר ִעק ָּ הָּ ח וְּ ַ מ  ֹשַ ת ְּ ֶ ךָּ  ש  ש ְּ ל ַנפְּ כָּ ִכיתָּ  ַמה ֹעז ב ְּ ז ָּ ֶ ל ַעל ש   ִנים כ ָּ ָּ יֹות פ  ֶנה ִלהְּ ין ִנמְּ ֵּׁ ו ץ ב  ב   ַהק ִ

דֹוש   אֹוֲחִזים ַהק ָּ ם הָּ מָּ אֹור ַעצְּ דֹוש   ב ָּ י ַהז ֶה ַהק ָּ ֵּׁ ו ש  ִחד  ֹורֹות ב ְּ ו   ת  ל  אֵּׁ ל ַעל כ ָּ ר כ ָּ בָּ  ד ָּ

ר בָּ דָּ ַסח ַעל וְּ ֶ ל ַעל פ  ה כ ָּ ָּ לש  ְּ ִלים ַהש   גָּ ַעל רְּ ל וְּ ֹות כ ָּ ד  ִ ַעל ַהמ  ל וְּ וֹות כ ָּ צְּ ִ כו   ַהמ  כו  ' וְּ  '.וְּ

ם ֵּׁ ַהש   ַרךְּ  וְּ ב ָּ ןיִ  ִיתְּ ֵּׁ ֶכם ת  נו   לָּ לָּ ַסח וְּ ֶ ר פ  ֵּׁ ש  ה, כ ָּ ִגילָּ ה נָּ חָּ מְּ ִנֹשְּ תוֹ  וְּ ו עָּ יש  ן: ב ִ ֶלב נָּתָּ ֶרסְּ  :ִמב ְּ
 

 

ַרת ֶעזְּ ם ב ְּ ֵּׁ ַרךְּ  ַהש   ב ָּ ִני יֹום ִיתְּ ֵּׁ ִמיִני, ש  ֶלב ג"תר, ש ְּ ֶרסְּ  :ב ְּ

ֹב ת  ִיכְּ ה ִאם ִלי וְּ יָּ חַ  הָּ מֵּׁ פו ִרים ֹשָּ או י ב ְּ רָּ ָּ יךְּ , כ  אֵּׁ ה וְּ יָּ הָּ ֶ ִריִכין ש  ה צְּ ָּ ש   ַעת  ֵּׁ ַבק  ל לְּ ל ֵּׁ ַ פ  ִהתְּ  ו לְּ

ם ֵּׁ ַהש   ַרךְּ  לְּ ב ָּ ל ִיתְּ ֵּׁ ַקב  י ְּ ֶ נו   ש  תֵּׁ חָּ מְּ ל ֹשִ ֶ ו ִרים ש  וֹות לכ ָּ  ִעם פ  צְּ ִ ל ַהמ  ֶ ו ִרים ש  ו   פ  ִאל   כ ְּ

נו ם מְּ או י ִקי ַ רָּ ָּ ל כ  כָּ יֶהם ב ְּ טֵּׁ רָּ ְּ כו   פ  ה ַעד'. וְּ ֶ כ  זְּ נ ִ ֶ י ַעל ש  דֵּׁ ת ֶזה יְּ ַ ֻדש   ֳהַרת ִלקְּ טָּ ה וְּ רָּ ָּ  ַהפ 

ה ָּ כו   ֲאֻדמ  נו  '. וְּ ַטֲהרֵּׁ ַאת לְּ מְּ ֻ ת ִמט  ַמַען מֵּׁ ה לְּ ֶ כ  יֹות ִנזְּ הֹוִרים ִלהְּ ן טְּ ב ַ רְּ קָּ ַסח לְּ ֶ יֹות פ  ִלהְּ  וְּ

ִרים הָּ ִרים ִנזְּ מָּ ִנש ְּ י ַעל וְּ דֵּׁ הו   ֶזה יְּ ֶ ש   ַ ץ ִממ  מֵּׁ ִמי ו ת חָּ ַגש ְּ ִני ו ת ב ְּ רו חָּ ר וְּ הֵּׁ ִנז ָּ ֹאד וְּ  מְּ

ַהֲחִמיץ ֹחַ  ִמל ְּ לֹום ַחס ַהמ  ָּ ש  בֹות וְּ ָּ ַמֲחש  עֹות ב ְּ רֹות רָּ זָּ לֹום ַחס וְּ ָּ ש  ַקי ֵּׁם וְּ ַער לְּ ת ג ְּ  ַחי ַ

ֶנה כו   קָּ יב ַעד' וְּ ש ִ נ ָּ ֶ ץ ש  מֵּׁ חָּ ה מֵּׁ ַמצ ָּ ית לְּ חֵּׁ הֵּׁ  מֵּׁ ֶות א"לְּ ָּ ים ִממ  ַחי ִ כו   לְּ כו  ' וְּ יב ַמה'. וְּ ש ִ  נ ָּ

ל' ַלה מו לֹוִהי כ ָּ גְּ ַ ינו   ת  לֵּׁ ל עָּ כָּ ב ְּ ֶ ה ש  וָּ ה ִמצְּ וָּ ט ו ִמצְּ רָּ ל ו ִבפְּ כָּ ים ב ְּ ַמנ ִ ים ַהז ְּ ש ִ ֻקד ָּ  ַהמְּ

ל כָּ וֹות ו בְּ צְּ ִ ֹוֲהִגים ַהמ  ם ַהנ  ֻכל ָּ ִכינו   ב ְּ ֹמעַ  זָּ ִרים ִלש ְּ בָּ ִאים ד ְּ ִאים נֹורָּ לָּ ִנפְּ ִבים וְּ ָּ ג  ִנֹשְּ  וְּ
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ה ל ֶ אֵּׁ ן כ ָּ ַחי ִ ל ַהמְּ ֶנֶפש   ֶנֶפש   כ ָּ ל וָּ כָּ קֹום ב ְּ הו א מָּ ֶ גֹון, ש  ַין כ ְּ ִענְּ ת מֵּׁ ַ ֻדש   ַסח קְּ ֶ ר פ  ֵּׁ ַדב  ְּ מ  ֶ  ש 

וֹ  ה ב  ֵּׁ ב  ַלל ַהרְּ כְּ ל ב ִ ה כ ָּ ָּ לש  ְּ ִלים ַהש   גָּ ה רְּ ֹורָּ ַהת  א" ב ְּ רָּ יש ְּ א מֵּׁ ינָּ ַסכ ִ ה" ד ְּ ֹורָּ ַהת  עו   ו בְּ קְּ  ת ִ

ה' א ֹורָּ ַהת  ֶאת ו בְּ ִבים וְּ ֹערְּ יִתי הָּ ךָּ  ִצו ִ לְּ ֶ כ  ַכלְּ ַבד. לְּ ר ֶזה ו ִמל ְּ ֵּׁ ַדב  ַסח מְּ ֶ ה ִמפ  ֹורָּ ַהת   ב ְּ

ֶחֶלת ל"ַהנ ַ  תְּ ַ רֹות ַהמ  ֲחֹצצְּ ַין ב ַ ִענְּ ִהירו ת מֵּׁ ו ץ זְּ ִחמ  ֹחַ  מֵּׁ כו   ַהמ  ה', וְּ ֹורָּ ַהת  ִנין ט" ו בְּ ו  ק  " ת ִ

ַין ִענְּ ִריַאת מֵּׁ ה קְּ דָּ ָּ הו א ַהַהג  ֶ ו ן ש  ק  ִרית ת ִ ע ַהב ְּ ב ַ ַארְּ ֹוסֹות וְּ כו   כ  ה'. וְּ ֹורָּ ַהת   ל"ַהנ ַ  ו בְּ

ו ִרים פ  ֶ ה ש  נָּ ֶפַסח ֲהכָּ עֹוד לְּ ה וְּ ָּ ַכמ  קֹומֹות ב ְּ ן. מְּ כֵּׁ ַין וְּ ִענְּ ת ב ְּ ַ ֻדש   ֹות קְּ בו עֹות ֻסכ  ָּ ש   וְּ

ֹראש   ה וְּ נָּ ָּ יֹום ַהש   ו ר וְּ פ  כו   כ ִ ר' וְּ ֵּׁ ַדב  ם מְּ ל ָּ ֻ ה ִמכ  ָּ מ  ַ מִ  כ  עָּ ְּ ל יםפ  לָּ כְּ ט ב ִ רָּ ן ו ִבפְּ כֵּׁ י וְּ רֵּׁ אָּ ש ְּ  ב ִ

וֹות ר ִמצְּ ֹבאָּ מְּ ִקי כ ַ יו ַלב ָּ רָּ פָּ סְּ ים ב ִ דֹוש ִ ינו  , ַהק ְּ רֵּׁ ֹוב ַמה ַאש ְּ נו   ט  קֵּׁ כו   ֶחלְּ ן ִמי', וְּ ֵּׁ  ִית 

ה ֶ כ  זְּ נ ִ ֶ ךְּ  ש  ילֵּׁ ֶהם לֵּׁ ַלֲעֹסק ב ָּ ם וְּ הֵּׁ מֹוֲעדוֹ  ב ָּ וֹ  ב ְּ ַמנ  ִבזְּ כֹות, ו  ַסח ִהלְּ ֶ ַסח ֹקֶדם פ  ֶ ש   פ  רֵּׁ פָּ  לְּ

נו   תֵּׁ יחָּ יו ֹשִ נָּ פָּ ַרךְּ  לְּ ב ָּ ַסח ֹקֶדם ִיתְּ ֶ ֹות פ  כ  ב ִלזְּ רֵּׁ קָּ ִהתְּ יו ו לְּ לָּ ַרךְּ  אֵּׁ ב ָּ י ַעל ִיתְּ דֵּׁ ת יְּ ַ ֻדש    קְּ

ַסח ֶ ַעל פ  י וְּ דֵּׁ צֹות יְּ עֵּׁ ֹות הָּ ִזים ֲעֻמק  מו  רְּ ֹורֹות הָּ ַהת  ִרים ל"ַהנ ַ  ב ְּ ַדב ְּ ַסח ַהמְּ ֶ ן. ִמפ  כֵּׁ ל וְּ כָּ  ב ְּ

ֹוֲעִדים ים ַהמ  דֹוש ִ ין הִמז ֶ  ֶיֶתר. ַהק ְּ ַנאי אֵּׁ ְּ ַהֲאִריךְּ  פ  ט. לְּ רָּ פְּ י ֵּׁש   ב ִ ֶ ה ִלי ש  ָּ דֹול ַצַער ַעת   ג ָּ

י ד ִ ֶכְּ י ִמנ  ן ַרב ִ מָּ ֶיה ַנחְּ חְּ י ִ ֶ ל ש  ו טָּ מ  ֶ ַוי ֶעֶרשֹ  ַעל ש  הו  ' ַוה ד ְּ דֵּׁ עָּ ה ִיסְּ רָּ הֵּׁ ח ַוֲאִני מְּ רָּ ה ֻמכְּ ָּ  ַעת 

ךְּ  ילֵּׁ לוֹ  לֵּׁ רוֹ  ֶאצְּ ַבק ְּ א. לְּ לֵּׁ א ַרֲחִמים מָּ פו אֹות ו בֹורֵּׁ הו   רְּ אֵּׁ ְּ ַרפ  ה יְּ רָּ הֵּׁ הו  . מְּ יבֵּׁ נוֹ  ִויש ִ יתָּ אֵּׁ  לְּ

מו ת לֵּׁ ש ְּ ה ַקל ִחיש   ב ִ רָּ הֵּׁ ַלה. מְּ ה' וְּ ו עָּ ש   :ַהיְּ

י רֵּׁ בְּ ִביךָּ  ד ִ ה אָּ ֶ ַצפ  ה ַהמְּ ו עָּ ן: ִליש  תָּ ֶלב נָּ ֶרסְּ  :ִמב ְּ
 

 

ֶלב: ֶרסְּ ן, תר"ד ב ְּ , יֹום ב', י"ב ִניסָּ ַרךְּ ב ָּ ם ִיתְּ ֵּׁ ַרת ַהש   ֶעזְּ   ב ְּ

לֹום ָּ ִני ש  ִני ֲחִביִבי ִלבְּ ַרב ָּ ִתיק הָּ כו   ַהו ָּ נו  ' וְּ ַרב מֹורֵּׁ ק הָּ חָּ ֶיה ִיצְּ חְּ י ִ ֶ ל ִעם, ש  י כ ָּ אֵּׁ  יֹוצְּ

יו צָּ יו   ֲחלָּ חְּ י ִ ֶ  :ש 

ה ַעד  ָּ ִייִתי ַעת  ד הָּ ה עֹומֵּׁ ֶ ַצפ  ֹאד ו מְּ בוֹ  מְּ ָּ ת  ִמכְּ ת. לְּ עֵּׁ כָּ א וְּ ר ב ָּ ב מֹוסֵּׁ תָּ יִתי ֶזה כ ְּ בֵּׁ  לְּ

בוֹ  ִעם ָּ ת  ֹוב ִמכְּ ִעם ַהט  ֶפן ַיִין וְּ ֶ ֶפַסח ג  ו ַאת. לְּ ש  ן ת ְּ ֶכם חֵּׁ ט לָּ רָּ ָּ  ַמה ו ִבפְּ ת  ַרזְּ ז ֵּׁ ֶ ךָּ  ש   מְּ  ַעצְּ

לחַ  י ַעל ִלש ְּ דֵּׁ ד ִציר יְּ ֻיחָּ ם מְּ ל ֵּׁ ַ ש  ךָּ ' ה יְּ לְּ עָּ ָּ ִהי פ  ךָּ  ו תְּ ת ְּ רְּ ֻ כ  ה ַמֹשְּ מָּ לֵּׁ ת ש ְּ אֵּׁ ה' ה מֵּׁ ֶ כ  ִתזְּ  וְּ

ל ֵּׁ ַקב  ַסח לְּ ֶ דֹוש   ַהפ  ה ַהק ָּ ָּ ֻדש   קְּ ה ב ִ ֳהרָּ טָּ  :ו בְּ

ש    ַחד ֵּׁ ִהתְּ ה ו לְּ ָּ ַעת  ג ִ  מֵּׁ ַהרְּ ךָּ  יללְּ מְּ ֹחַ  ַעצְּ כ  י ִלש ְּ רֵּׁ ַגמְּ ַבר ַמה לְּ עָּ ֶ נ ָּה ַעד ש    ַלֲעֹשֹות ַרק הֵּׁ

מוֹ  ינוֹ  ַעצְּ אֵּׁ עַ  כ ְּ ל יֹודֵּׁ לָּ ה. כ ְּ בָּ ָּ ֲחש  ַ ַהמ  ַיד וְּ ם ב ְּ דָּ אָּ ה   הָּ ֹותָּ ַהט  צֹונוֹ  לְּ רְּ ק, כ ִ ַחז ֵּׁ ִתתְּ ל וְּ כָּ  ֹעז ב ְּ

ַהֲחִזיק ה לְּ בָּ ָּ ֲחש  ַ ךָּ  ַהמ  דְּ יָּ ֹנב ב ְּ מוֹ  ִלגְּ בֹות ַעצְּ ָּ ֲחש  ַ עֹות ִממ  ב רָּ ֵּׁ ש  ַאל ב ְּ ה וְּ ֲעֹשֶ ַ ִאם. ת   ַחס וְּ

לֹום ָּ ש  י ַעל ַאף וְּ ִ ן פ  ם כֵּׁ ִרים הֵּׁ ב ְּ ַ ג  ַקי ֵּׁם ִמתְּ ַער יְּ ת ג ְּ ֶנה ַחי ַ ֹער קָּ ֶהם ִלגְּ ר. ב ָּ ִעק ָּ הָּ ֹמר וְּ  ִלש ְּ
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ץ מֵּׁ חָּ ַעל, מֵּׁ ֶ ל ש  ִנים כ ָּ ָּ ִמיץ לא פ  וֹ  ֶאת ַיחְּ ת  בְּ ַ ֶהם ַמֲחש  לֹום ַחס ב ָּ ָּ ש  מוֹ  וְּ תו ב כ ְּ כ ָּ ֶ  ש 

ה ֹורָּ ַהת  רֹות ב ְּ ֲחֹצצְּ ן ב ַ ט' ה ִסימָּ רָּ ה ו ִבפְּ ָּ ת ַעת  עֵּׁ ל ַהז ֹאת ב ָּ כ ָּ ֶ ל ש  אֵּׁ רָּ נו   ִיֹשְּ ם ַוֲאַנחְּ תֹוכָּ  ב ְּ

ִקים ר עֹוסְּ ַבעֵּׁ ץ לְּ מֵּׁ נו   ֶהחָּ ו תֵּׁ ש  רְּ נו   מֵּׁ בו לֵּׁ ל ו גְּ כָּ נו   ב ְּ ֹחֵּׁ מוֹ . כ  ן כ ְּ נו   כֵּׁ ִריִכים אָּ ר צְּ  יֹותֵּׁ

ר יֹותֵּׁ ר וְּ ַבעֵּׁ ו ץ לְּ ֹחַ  ִחמ  ַמש  ֶ  ַהמ  נו   הו  ב ְּ בו לֵּׁ ֹכחַ  ִמג ְּ י ב ְּ יקֵּׁ ד ִ ם ֱאֶמת ַהצ ַ הֵּׁ ֶ ִחיַנת ש  ה ב ְּ  ַמצ ָּ

ִדין בְּ עָּ א ד ְּ ו תָּ א ַמצ  רָּ ִסטְּ א ב ְּ רָּ א ַאחְּ לָּ בו   ד ְּ רְּ קָּ נָּא ִיתְּ ָּ כ  ִמש ְּ ה לְּ ָּ ֻדש   קְּ ה ַעד. ד ִ ֶ כ  זְּ נ ִ ֶ י ַעל ש  דֵּׁ  יְּ

ט ֶזה ֵּׁ ַפש   ִמימו ת לְּ נו   ַעקְּ בֵּׁ בָּ לְּ ב ִ ֶ ה ַעד ש  ֶ כ  זְּ נ ִ ֶ רו ת ש  ַיש ְּ ב לְּ ה לֵּׁ חָּ מְּ ֹשִ ית ו לְּ כו   ֲאִמת ִ '. וְּ

ינו   רֵּׁ ִכינו   ַאש ְּ ז ָּ ֶ ֹמעַ  ש  ל ִלש ְּ ַעט. ֶזה כ ָּ ַעט ו מְּ מְּ ִכינו   ד ִ ז ָּ ֶ ַקי ֵּׁם ש  ֹוב ַמה ִמז ֶה לְּ ִעים ו ַמה ט  ָּ , נ 

יַני ִמיד עֵּׁ ָּ כו   ֶזה ֶאל ת  ה' וְּ ֶ כ  זְּ נ ִ ֶ ַקי ֵּׁם ש  מו ת לְּ לֵּׁ ש ְּ ל ב ִ ה ֶזה כ ָּ ִגילָּ ה נָּ חָּ מְּ ִנֹשְּ תוֹ  וְּ ו עָּ יש  . ב ִ

ֵּׁה ִהנ  בוֹ  וְּ ָּ ת  ה ִמכְּ י ֶהֱחיָּ ש ִ ֹאד ַנפְּ אֹוִתי מְּ רְּ י ב ִ ַרי כ ִ בָּ ִסים ד ְּ נָּ וֹ  ִנכְּ ִלב  ַקי ֵּׁם ַוֲאִני ב ְּ ֶזה מְּ  ב ָּ

ם ָּ ת  הֹוַדעְּ ֶניךָּ  וְּ בָּ נֵּׁי לְּ ִלבְּ ֶניךָּ  וְּ ן ִמי. בָּ ֵּׁ ךָּ  ִית  נְּ ב ִ ֶ י הו א ש  ד ִ ִוד ֶנכְּ ִבי ד ָּ ֶיה צְּ חְּ י ִ ֶ ֶיה ש  ם ִיהְּ  ג ַ

ן ֵּׁ ִגי כ  בֹוא לרָּ ינו   לָּ לֵּׁ ֹמעַ  אֵּׁ ל ִלש ְּ ֵּׁ ַקב  י ו לְּ רֵּׁ בְּ ים ֱאלִקים ד ִ ִעים ַחי ִ ֹובְּ ַחל ַהנ  ַ ַהנ  עַ  מֵּׁ  נֹובֵּׁ

קֹור ה מְּ מָּ כְּ ר ִאם חָּ ָּ ש  בֹוא ֶאפְּ י ָּ ֶ ִמים ַעל ש  ַאֲחרֹוִנים יָּ ל הָּ ֶ ַסח ש  ֶ א פ  ינו   ַהב ָּ לֵּׁ ה עָּ טֹובָּ  לְּ

ֹוב ַמה י ט  ִפי כ ִ ע כ ְּ מָּ ש ְּ רֹוב ַהנ ִ יו   קָּ הְּ י ִ ֶ ִחים ש  י ַעל אֹורְּ מֵּׁ ג יְּ ַאֲחרֹוִנים ֶהחָּ ֶיה הָּ ִיהְּ ם וְּ  ג ַ

ֶנה הו א ֶהם ִנמְּ ָּ ן ִמי, ִעמ  ֵּׁ ה ִית  ֶ כ  זְּ נ ִ ֶ ר ש  ֵּׁ ַדב  ֹשו חַ  לְּ לָּ ל וְּ כָּ יו ב ְּ אֹותָּ לְּ ֹות. ִנפְּ יתָּ  ַרב  ֹשִ ה עָּ ָּ  ַאת 

אֹוֶתיךָּ  ֱאלַקי' ה לְּ בֹוֶתיךָּ  ִנפְּ ש ְּ ינו   ו ַמחְּ לֵּׁ כו   אֵּׁ מֹול'. וְּ י ֶאתְּ ת ִ ַתבְּ ָּ ש ֶ  כ  או י עהִריןִלטְּ רָּ ֶ  ש 

נו   ל לָּ כָּ ד לְּ ן, ֶאחָּ ֵּׁ ת  י ִ ֶ וֹ  ֶאל ש  ִבין ִלב  יָּ י וְּ ר לא כ ִ בָּ יק ד ָּ ִכינו   ַמה הו א רֵּׁ ז ָּ ֶ ֹור ש   ד   ַהז ֶה ב ַ

אֹור ֶזה לְּ ָּ ל. כ  כָּ פו ם ַחד וְּ ר ַמה כ ְּ עֵּׁ ַ ש  מְּ ה   ד ִ ֵּׁ ִלב  או י ב ְּ מוֹ  לֹוַמר לוֹ  רָּ ַעצְּ אֹות לְּ  נֹורָּ

אִתי לֵּׁ ִאים ִנפְּ לָּ יךָּ  ִנפְּ י ַמֲעֹשֶ ש ִ ַנפְּ ֹאד יֹוַדַעת וְּ ַמן, מְּ זְּ ה ו  חָּ נְּ ִ יעַ  ַהמ  ַגם ִהג ִ י וְּ ת ִ ַרחְּ  ֻהכְּ

ֹב ת  ֶרת ִלכְּ ֶ צו ף ִאג  רָּ ֹפה הָּ עהִרין לְּ ֶ ש  ן ַעל. ִלטְּ ֵּׁ ר ִאי כ  ָּ ש  ַהֲאִריךְּ  ֶאפְּ ר לְּ ֶיֱעַרב, יֹותֵּׁ ֶכם וְּ  לָּ

ַחת מְּ ג ֹשִ דֹוש   ֶהחָּ א ַהק ָּ ינו   ַהב ָּ לֵּׁ ה עָּ טֹובָּ  :לְּ

י רֵּׁ בְּ ִביךָּ  ד ִ ה אָּ ֶ ַצפ  ה ַהמְּ ו עָּ ן ִליש  תָּ ֶלב נָּ ֶרסְּ  :ִמב ְּ
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 הלכה ד – הלכות תפילין

 

ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר"     א ַ ֲאַמר "ב  ַ י ַהמ  ִּ ַעל־פ 

ן  יָמן ה'(, ַעי ֵ סִּ אׁשֹון )ב ְ ֵטי מֹוַהַר"ן ָהרִּ ו  ק  ֵסֶפר לִּ ב ְ

ל ָאָדם לֹוַמר  ָ ב כ  י ַחי ָ ֹו, כ ִּ ל  ֻּ ֲאָמר כ  ַ ל ַהמ  ָ ם כ  ׁשָ

ין לז( ְוֵאיְך  ' )ַסְנֶהְדרִּ ְבָרא ָהעֹוָלם ְוכו  י נִּ ילִּ בִּ ׁשְ ב ִּ

ין ב ֵ  ין ַעל־ְיֵדי יֹוְדעִּ זַר ד ִּ ין ְלַאַחר ג ְ זַר ד ִּ ין קֶֹדם ג ְ

ין  עֹושִֹּ ׁשֶ ְמָחה ְוַדְוָקא כ ְ שִֹּ ין ב ְ ָאנו  עֹושִֹּ ְצֹות ׁשֶ ַהמ ִּ

ין ׁשו ם  ֵאין רֹוצִּ ְך ַעד ׁשֶ ַ ל כ  ָ דֹוָלה כ  ְמָחה ג ְ שִֹּ אֹוָתן ב ְ

א הו א רֹוֶצה  ָ יָלם, ֶאל  בִּ ׁשְ א ב ִּ ַכר עֹוָלם ַהב ָ שְֹ

ין לֹו  ְזמִּ י ַ ַכר ׁשֶ שְֹ ְצָוה ַאֶחֶרת ב ִּ רו ְך הו א מִּ ָ דֹוׁש ב  ַהק ָ

ַכר  ְֹ ש  ֶרק ד'( ׁשֶ ֶ יַנת )ָאבֹות פ  ְבחִּ ְצָוה זֹאת, ב ִּ מִּ

ַעְצָמה  ְוזֶהו   ְצָוה ב ְ י הו א ֶנֱהֶנה ֵמַהמ ִּ ְצָוה, כ ִּ ְצָוה מִּ מִּ

ַאת  נו  ְלֵבין ְנבו  ֵ ה ַרב  ין ְנבו ַאת ֹמׁשֶ ֵ ב  ו ק ׁשֶ ל  ַהחִּ

ים ְוכו   יאִּ ָאר ְנבִּ יל ׁשְ בִּ ׁשְ ְצָוה ב ִּ ה ַהמ ִּ עֹושֶֹ י זֶה ׁשֶ ', כ ִּ

ְקַלְרָיא  ַ ַאְספ  יא ב ְ יַנת ָנבִּ ְבחִּ א הו א ב ִּ עֹוָלם ַהב ָ

ְצָוה  ה ַהמ ִּ עֹושֶֹ ', ֲאָבל זֶה ׁשֶ יָרה ְוכו  ֵאיָנה ְמאִּ ׁשֶ

ם  ׁשו  ֵאינֹו רֹוֶצה ב ְ , ׁשֶ ַעְצָמה  ְצָוה ב ְ ְמָחה ֵמַהמ ִּ שִֹּ ב ְ

א, ַרק ׁשֶ  ַכר עֹוָלם ַהב ָ ְצָוה שְֹ ַהמ ִּ ֹו ב ְ ל  א ׁשֶ ָ עֹוָלם ַהב 

 ,' יָרה ְוכו  ְקַלְרָיא ַהְמאִּ ַ יַנת ַאְספ  חִּ , זֶה ב ְ ַעְצָמה  ב ְ

ֵהא  י ְ ָכרֹו, ׁשֶ ן שְֹ ֵ ת  יֹומֹו ת ִּ ים כד( ב ְ ָברִּ יַנת )ד ְ חִּ ְוזֶה ב ְ

א(,  ָ יְלת  ' ְוזֶהו  )ְמכִּ ַעְצָמן ְוכו  ְצֹות ב ְ ָכרֹו ֵמַהמ ִּ שְֹ

 ַ ׁש  ַ ג עֹוָלם ָזְכֵרהו  ֵמֶאָחד ב  ְמַחת ְוַתֲענו  ת, ַהְינו  שִֹּ ב ָ

ת ְיֵמי  ׁשֶ ׁשֵ יׁש ב ְ ת, ַיְרג ִּ ָ ב  יַנת ׁשַ חִּ הו א ב ְ א, ׁשֶ ָ ַהב 

ֶהם  ָ ב  ְצֹות ׁשֶ ה ַהמ ִּ יַנת ַמֲעשֵֹ חִּ ֵהם ב ְ ה, ׁשֶ ֲעשֶֹ ַ ַהמ 

ְמָחה הו א  ִֹּ ר ַהש  ק ַ ' ְועִּ ָנה ֶנֶפׁש ְוכו  ְבְראו  עֹוָלם ׁשָ נִּ

ר ַלל ֵ  י ֶאְפׁשָ ֵלב, ְואִּ ַ יר ב  סִּ י ָ א ַעד ׁשֶ ָ ֹמַח ֶאל  שְֹ ב לִּ

רו ת ֵלב, ְוָאז  ֵהא לֹו ַיׁשְ י ְ ֹו ׁשֶ ב  לִּ ב ְ י ו ת ׁשֶ ימִּ ַעְקמִּ

ים צז(,  ל ִּ הִּ תו ב )ת ְ ָ כ  מֹו ׁשֶ ְמָחה, כ ְ ה ְלשִֹּ ֶ ְזכ  יִּ

ב  ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ְמָחה". ְוַעְקמִּ ֵרי ֵלב שִֹּ ׁשְ ְליִּ "ו 

ָאמְ  מֹו ׁשֶ ים, כ ְ ין ַעל־ְיֵדי ְרָעמִּ יטִּ ֹוֵתינו  ַמְפׁשִּ רו  ַרב 

ים  ְבְראו  ְרָעמִּ ָרכֹות נט(, לֹא נִּ ְבָרָכה )ב ְ ְכרֹוָנם לִּ זִּ

ים הו א  ְרָעמִּ ב ו  ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ט ַעְקמִּ ֵ א ְלַפׁש  ָ ֶאל 

ז ֶה  מִּ תֹו, ו  ָ ל  ְתפִּ ֹכַח בִּ יא ב ְ ָאָדם מֹוצִּ יַנת קֹול ׁשֶ חִּ ב ְ

ְנָחס רלה(, ִּ ז ַֹהר )פ  ַ יָתא ב  י אִּ ים, כ ִּ ה ְרָעמִּ ד  ַנֲעשֶֹ ַ כ 

ַמע  ת ְ ׁשְ ְטָרא אִּ יק ַהאי ָקָלא ואערא בעבי מִּ ָנפִּ

ים  ר ָהְרָעמִּ ק ַ ים ְועִּ ן ְרָעמִּ ינו  ְרָייָתא ְוָדא אִּ ָקָלא ְלבִּ

י ֹוב כו(, "ְוַרַעם  תו ב )אִּ ָ כ  מֹו ׁשֶ בו רֹות, כ ְ ג ְ ֵהם מִּ

ַֹח  יַנת כ  חִּ בו רֹות ֵהם ב ְ ֹוָנן" ְוַהג ְ ְתב  י יִּ בו רֹוָתיו מִּ ג ְ

ָרה ׁשֶ  ְגבו  ֹול ו  דֹול, ְוַהק  ָ ֹכַח ג  ֹול ב ְ יא ַהק  ָאָדם מֹוצִּ

ם  ָ ׁש  מ ִּ ין ׁשֶ יַנת ֹמחִּ חִּ ְטָרא, ַהְינו  ב ְ עֵבי מִּ ֹוֵגע ב  ַהז ֶה פ 

ֵאר  ם(, ב ְ ז ַֹהר )ׁשָ ַ תו ב ב  ָ כ  מֹו ׁשֶ ין, כ ְ ִּ פ  ין טִּ ִּ פ  ין טִּ יֹוְרדִּ

מֹוָחא  ו נא ד ְ ב  ן לִּ ן ְלָבנֹון מִּ ים מִּ ים ְונֹוְזלִּ ם ַחי ִּ ַמיִּ

ְכׁשֶ  ַמע ָקָלא ו  ת ְ ׁשְ ְטָרא ֲאזַי אִּ עֵבי מִּ ֹוֵגע ב  פ 

יַנת  חִּ ' ְוזֶה ב ְ ים ְוכו  יַנת ְרָעמִּ חִּ ְרָייָתא, ַהְינו  ב ְ ְלבִּ

א  ֹוָפר, ד ָ יַנת קֹול ַהׁש  חִּ ָנה, ְוזֶהו  ב ְ ו ָ ַ קֹול ְמעֹוֵרר ַהכ 

יַנת ְוַרַעם  חִּ ְצָחק, ב ְ ל יִּ ל, ֵאילֹו ׁשֶ ל ַאיִּ ׁשֹוָפר ׁשֶ

בו רֹוָתיו ְוזֶה ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ג ְ ים פט(, "ַאׁשְ ל ִּ הִּ ו  )ת ְ

יַנת עבי  חִּ ַֹח, ב ְ מ  ַ ֹול ב  ע ַהק  ַ ְפג  י ִּ '", ׁשֶ ָעה ְוכו  ְתרו 

ין  ֹחִּ ֹות ֶאת ַהמ  יְך ְלַפנ  ', ֲאָבל ָצרִּ ְטָרא ְוכו  מִּ

ֹא  ל  בֹות ָזרֹות ֵמָחֵמץ ׁשֶ ֲחׁשָ ַ מ  י ֹות ו מִּ ֹונִּ צ  ֵמָחְכמֹות חִּ

ָחכְ  יץ ֶאת ָחְכָמתֹו ב ְ ְבַתֲאוֹות ַיֲחמִּ י ֹות ו  ֹונִּ צ  מֹות חִּ

ת נו(,  ב ָ ' ְוזֶהו  )ׁשַ ְרָאתֹו ְוכו  ֹמר יִּ ׁשְ ם יִּ ַ ', ג  ֵדי ְוכו  כ ְ

ֹמר ֹמחֹו  ׁשְ ר לִּ ק ָ ' ְועִּ ם ְוכו  י ָ ַ יֵאל ְוָנַעץ ָקֶנה ב  ְברִּ ַ ָיַרד ג 

ים סח(, "ְגַער ַחי ַת ָקֶנה"  ל ִּ הִּ יץ ְוזֶהו  )ת ְ ֹא ַיֲחמִּ ל  ׁשֶ

ז ַֹהר ַ יָתא ב  ְדאִּ ר  כ ִּ ֵ ב  ׁשַ ְנָחס רנא(, ָקֶנה ֵחית ת  ִּ )פ 

ה, ַהְינו   ה ֵמָחֵמץ ַמצ ָ ה הא, ְוַתֲעשֶֹ נ ָ ֶ מ  ה מִּ ְוַתֲעשֶֹ

יָבה,  , 'ְגַער' ְלׁשֹון ְמרִּ יץ ָחְכָמְתָך ְוזֶהו  ֲחמִּ ַ ֹא ת  ל  ׁשֶ

ֹמר  ׁשְ ת ִּ ׁשֶ ', ַהְינו  כ ְ ין ַמצו ָתא ְוכו  יַקי ָא ַעְבדִּ ְדַצד ִּ

ְכנוֹ  ֹא יִּ ל  י ֹות, ֶאת ָחְכָמְתָך ׁשֶ ֹונִּ צ  ֹו ָחְכמֹות חִּ ס ב 

יַנת  חִּ ֵהם ב ְ ים, ׁשֶ ים ָרעִּ רִּ ְרהו  הִּ ַהְרֵהר ב ְ ֹא ת ְ ל  ׁשֶ

יָנה  ֶנֶגד ָחְכָמה, ָקֶנה ב ִּ ְטָרא ַאֲחָרא כ ְ סִּ ָקֶנה ד ְ
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ְטָרא  הו א סִּ ֵצל ֵמָחֵמץ ׁשֶ נ ָ ה, ַעל־ְיֵדי זֶה ת ִּ ָ ׁש  ְקדֻּ ד ִּ

ל ַמצו ָתא ו   ָ כ  ין ׁשֶ ' ְוַתֲאמִּ מֹוָתא ְוכו  י ֵׁש ד ְ יָבה ׁשֶ ְמרִּ

ָגְרׁשו   י ְ ֵדי ׁשֶ א כ ְ ָ ים ֵאין זֶה ֶאל  ֵלמִּ ְ ים ַהׁש  יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ֵ ב 

ֵלי טו(, "ֹאֶזן  ׁשְ רו ׁש )מִּ ֵ ין ְוזֶה פ  ין ַאֲחָרנִּ ְטרִּ סִּ

ין", ְלׁשֹון  לִּ ָ ים ת  ֶקֶרב ֲחָכמִּ ים ב ְ ֹוַכַחת ַחי ִּ ׁשֹוַמַעת ת 

ה ׁשֹוֵמע מְ  ָ ַאת  ׁשֶ יָבה. כ ְ ְמרִּ ָנה ו  לו  ין ת ְ ֵ ב  יבֹות ׁשֶ רִּ

ֹוֵכָחה ַעל  ין אֹוְתָך ת  יעִּ מִּ ז ֶה ַמׁשְ ַדע ׁשֶ ֵ ים, ת  יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

ם ב(,  ַעל זֶה ֶנֱאַמר )ׁשָ י מֹוֲחָך, ׁשֶ ֵ פ  ָ ְבטִּ ַגְמת  ָ פ  ׁשֶ

ים"  יגו  ָאְרחֹות ַחי ִּ ִֹּ ן ְולֹא ַיש  ֶאיָה לֹא ְיׁשו בו  ָ ל ב  ָ "כ 

יַנת חִּ מֹוָתא ב ְ ְטָרא ד ְ סִּ בו ק ב ְ ה ד ָ ָ ַאת  ',  ׁשֶ ָחֵמץ ְוכו 

ַמע  ׁשְ ַם מֹוֲחָך לֹא ָהָיה נִּ ְפג  ם לֹא ָהָיה נִּ אי אִּ ְבַוד ַ ו 

א  ָ יָבה ֶאל  ים, ְוֵאין ַהְמרִּ יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ֵ ב  יבֹות ׁשֶ ְלָך ְמרִּ

ים, ֵמָחֵמץ  ֶות ְלַחי ִּ ָ מ  ׁשו ב מִּ ָ ת  ֵדי ׁשֶ יְלָך כ ְ בִּ ׁשְ ב ִּ

ל זֶה ֵהיֵטב וְ  ָ ם כ  ן ׁשָ ', ַעי ֵ ' ְוכו  ה ְוכו  ֵתַדע ְלַמצ ָ

ָמאָלא  ים שְֹ ֲחָסדִּ ַ בו רֹות ב  ף ַהג ְ ֵ ת  יְך ְלׁשַ רִּ צ ָ ׁשֶ

ֵלי, ֶזה  ו  פ  ׁשִּ יפו  ַוֲאָנן ב ְ ְזקִּ יהו  ב ִּ ', אִּ יָנא ְוכו  ימִּ ב ִּ

יו,  עֹשָֹ ָרֵאל ב ְ שְֹ ַמח יִּ שְֹ יו יִּ ַמֲעשָֹ ַמח ה' ב ְ שְֹ יַנת יִּ חִּ ב ְ

ל זֶה ֵהיֵטב ָ ם כ  ן ׁשָ ', ַעי ֵ  ְוכו 

פֵ  י ב ְ ַמְעת ִּ ז ֶה )ו ְכָבר ׁשָ נו  ז"ל ׁשֶ ֵ י ַרב  ִּ פ  ׁש מִּ רו 

ֱאְמרו   ֶ נ  ים ׁשֶ מו כִּ ים ַהס ְ ה ַמֲאָמרִּ ָ מ  ַ ם כ  ֲאָמר עִּ ַ ַהמ 

נֹות  ו ָ ַ ֹוד כ  ס  ים מִּ רִּ ם ְמַדב ְ ָ ל  ֻּ ים כ  ַמנ ִּ אֹוָתן ַהז ְ ב ְ

ְמצֹא  ׁש לִּ ְלַבק ֵ ֹר ו  ן חֹוָבה ָעֵלינו  ַלְחת  ֵ ין, ַעל־כ  ל ִּ פִּ ת ְ

יַנת חִּ ב ְ ים מִּ ֹו ֵאיזֶה ְרָמזִּ ֹוב ְיַרֵחם  ב  ין, וה' ַהט  ל ִּ פִּ ת ְ

יֵלנו   ה ְוַיצ ִּ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהק ְ יר ֵעיֵנינו  ב ְ ְלָהאִּ

ְבֵרי ֱאֶמת(: נו  ד ִּ ֵ ב  לִּ ים ב ְ יאֹות ְוָישִֹּ גִּ ְ ׁש   מִּ

ן     ב ו  ק  יַנת ת ִּ חִּ ים, ב ְ יַנת ְרָעמִּ ְבחִּ ין ֵהם ב ִּ ל ִּ פִּ י ת ְ כ ִּ

ט עַ  ְפׁשָ ַעל־ְיֵדי זֶה נִּ ', ׁשֶ ין ְוכו  ֹחִּ י ו ת ַהמ  ימִּ ְקמִּ

ְמָחה  ִֹּ יַנת ַהש  חִּ "ל. ְוזֶה ב ְ ַ נ  ַ ְמָחה כ  ין ְלשִֹּ ב ְוזֹוכִּ ֵ ל  ַ ב  ׁשֶ

ְבָרָכה  ְכרֹוָנם לִּ ֹוֵתינו  זִּ ָאְמרו  ַרב  מֹו ׁשֶ ין, כ ְ ל ִּ פִּ ל ת ְ ׁשֶ

ה ַהָוה ָחֵדי כולה יֹוָמא, ָאַמר,  ָ ָרכֹות לה(, ַרב  )ב ְ

י ְבחִּ ין ֵהם ב ִּ ל ִּ פִּ י ת ְ ין ָקא מנחנא כ ִּ ל ִּ פִּ ְמָחה ת ְ ַנת שִֹּ

יר  יַנת )ׁשִּ חִּ ֶנֶגד הלה ב ְ ן ֵהם כ ְ ֵ "ל, ְוַעל־כ  ַ נ  ַ כ 

ֵדי  ' כ ְ ְך ְוכו  ֵ ב  חֹוָתם ַעל לִּ י כ ְ יֵמנִּ ים ח'( שִֹּ ירִּ ִּ ַהׁש 

ְמָחה  ֹות ְלשִֹּ ְזכ  ֵדי לִּ ב, כ ְ ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ט ַעְקמִּ ֵ ְלַפׁש 

ל ִּ  פִּ י ַהת ְ "ל, כ ִּ ַ נ  ַ ְמָחה כ  ֵרי ֵלב שִֹּ ׁשְ ְליִּ יַנת ו  חִּ ין ֵהם ב ְ

יק ָהאי ָקָלא  ד ָנפִּ ַ יַנת כ  חִּ ים, ב ְ יַנת ְרָעמִּ ְבחִּ ב ִּ

ַמע ָקָלא  ת ְ ׁשְ ֵדין אִּ ְטָרא כ ְ ואערא בעבי מִּ

ין  ל ִּ פִּ ר ַהת ְ ק ַ י עִּ ', כ ִּ ים ְוכו  ן ְרָעמִּ ינו  ְרָייָתא ְוָדא אִּ ְלבִּ

ַהְינו   ְיָלה, ד ְ ַ ל  ַ ין ב  עֹוְסקִּ ֹוָרה ׁשֶ ין ַעל־ְיֵדי ַהת  ַנֲעש ִּ

ֹוָרה ַעל־ְיֵדי ׁשֶ  ת  ַ ים ב  ֲחצֹות ַלְיָלה ְועֹוְסקִּ ַ ים ב  מִּ ק ָ

יַנת  חִּ יַמת ֲחצֹות זֶה ב ְ ים ְוקִּ ָתבִּ כ ְ ַ ו ָבא ב  מ  ַ ', כ  ְוכו 

בו רֹוָתיו  יַנת ַרַעם ג ְ חִּ יַנת קֹול ׁשֹוָפר, ב ְ חִּ ים, ב ְ ְרָעמִּ

ְקָרא כג( ַהאי  יַנת )זַֹהר ַוי ִּ חִּ ז ֶה ב ְ ֹוָנן, ׁשֶ ְתב  י יִּ מִּ

ֶאׁשָ  ְלהֹוָבא ד ְ ַתְרְנגֹוָלא ׁשַ י ד ְ ֹוהִּ יש ְבַגְדפ  ָבטִּ א ד ְ

י ָנַתן  י ֹוב לח( מִּ יַנת )אִּ חִּ ' ְוזֶה ב ְ ְכֵדין קארי ְוכו  ו 

ַעל־ ְרְנגֹול, ׁשֶ ַ ֹול ַהת  ק  ְמָצא, ׁשֶ ' נִּ יָנה ְוכו  י ב ִּ ְכוִּ ֶֹ ַלש 

ַ"ל  יַנת קֹול ַהנ  חִּ ֲחצֹות, הו א ב ְ ַ ים ב  ְיֵדי זֶה ָקמִּ

י חִּ בו רֹות, ב ְ ג ְ י ַהי ֹוֵצא מִּ בו רֹוָתיו מִּ ַנת ַרַעם ג ְ

"ל ְוַעל־ ַ נ  ַ יָנה כ  י ב ִּ ְכוִּ ֶֹ י ָנַתן ַלש  יַנת מִּ חִּ ֹוָנן, ב ְ ְתב  יִּ

ֹוָרה, ְוזֶה  ת  ַ ים ב  ֲחצֹות ְועֹוְסקִּ ַ ים ב  ְיֵדי זֶה ָקמִּ

ְטָרא,  יק ַהאי ָקָלא ואערא בעבי מִּ ד ָנפִּ ַ יַנת כ  חִּ ב ְ

ֲחצֹות ֲאזַי הו א עִּ  ַ י ָאז ב  ין, כ ִּ ֹחִּ ֵהם ַהמ  ן ׁשֶ ו  ק  ר ת ִּ ק ַ

יג  ִֹּ ל ְלַהש  ָ ג  ַמן ַהְמסֻּ ר ַהז ְ ק ַ ָאז עִּ ו ָבא, ׁשֶ מ  ַ ַֹח, כ  ַהמ 

ֹוָרה  .סֹודֹות ַהת 

יַנת  חִּ י ׁשֹוָפר הו א ב ְ ֹוָפר, כ ִּ יַנת קֹול ַהׁש  חִּ ְוזֶה ב ְ

ים  נִּ יַנת עו רו  ְיׁשֵ חִּ יָנה, ב ְ ֵ ְתעֹוְררו ת ַהׁש  הִּ

יַמת ֲחצֹות  יַנת קִּ חִּ ז ֶה ב ְ ו ָבא, ׁשֶ מ  ַ ְרֵדַמְתֶכם כ  ַ ת  מִּ

ְרְנגֹול  ַ יָנה ַעל־ְיֵדי קֹול ַהת  ֵ ים ֵמַהׁש  ְתעֹוְררִּ מ ִּ ׁשֶ

בו   ג ְ ְרׁשֹו מִּ ָ ׁש  א, ׁשֶ ֵאׁשָ ְלהֹוָבא ד ְ יַנת ַהאי ׁשַ חִּ רֹות ב ְ

יַנת  חִּ ן ב ְ ֵ ַם כ  הו א ג  ֹוָפר ׁשֶ יַנת קֹול ַהׁש  חִּ ז ֶה ב ְ ׁשֶ

יַנת  חִּ ים, ב ְ יַנת ְרָעמִּ חִּ ז ֶה ב ְ יָנה, ׁשֶ ֵ ְתעֹוְררו ת ַהׁש  הִּ

י  ְכוִּ ֶֹ י ָנַתן ַלש  יַנת מִּ חִּ ֹוָנן, ב ְ ְתב  י יִּ בו רֹוָתיו מִּ ַרַעם ג ְ

' כ ַ  יָנה ְוכו  יק ַהאי ָקָלא ואערא ב ִּ "ל, ַוֲאזַי ָנפִּ ַ נ 

ַֹח זְָך ְוָצלו ל,  י ָאז ַהמ  ין, כ ִּ ֹמחִּ ְטָרא, ַהְינו  ב ְ בעבי מִּ

ז ֶה  ׁש, ׁשֶ ְקד ָ ית ַהמ ִּ ֵ ְנַין ב  ְבבִּ ֹוָרה ו  ת  ַ ים ב  ְוָאז עֹוְסקִּ

ר  ק ַ י ָאז עִּ ָמקֹום ַאֵחר, כ ִּ ָבא ב ְ ו  מ  ַ ַעת כ  יַנת ד ַ חִּ ב ְ

חִּ  ין ב ְ ֹחִּ ן ַהמ  ו  ק  ְטָרא ת ִּ י עבי מִּ ְטָרא, כ ִּ יַנת עבי מִּ

ְעָיה  יׁשַ תו ב ב ִּ ָ כ  מֹו ׁשֶ ן ֵעֶדן, כ ְ ַ יַנת ַהג  חִּ זֶה ב ְ

יר ָעָליו  ה ֵמַהמטִּ ים ֲאַצו ֶ )קפיטיל ה'(, "ַעל ֶהָעבִּ

ם  ן ׁשָ ן ֵעֶדן, ַעי ֵ ַ ג  יו מִּ ַרכת ִּ ֵ ֵפֵרׁש רש"י ת  ָמָטר" ו 

גַ  ְטָרא ֵהם ב ְ יַנת עבי מִּ חִּ ר ב ְ ק ַ עִּ ְמָצא, ׁשֶ י נִּ ן ֵעֶדן, כ ִּ

ית ב'(  ֵראׁשִּ יַנת )ב ְ חִּ ין ֵהם ב ְ ֹחִּ ן ַהמ  ו  ק  ר ת ִּ ק ַ ם עִּ ׁשָ
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ֲחצֹות ֲאַזי  ַ ים ב  עֹוְמדִּ ְכׁשֶ ' ו  ָנָהר ַהי ֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְוכו 

ָאז  ז ַֹהר, ׁשֶ ַ ו ָבא ב  מ  ַ ַגן ֵעֶדן, כ  ב ב ְ ו  יֹוׁשֵ ל  אִּ ב כ ְ ֶנֱחׁשָ

ם ַצד ִּ  יְך הו א לאשתעשע עִּ רִּ א ב ְ ְדׁשָ ית קֻּ א ָנחִּ יַקי ָ

ֹוָרה  ת  ַ עֹוֵמד ָאז ְועֹוֵסק ב  י ׁשֶ מִּ ', ו  ֵעֶדן ְוכו  ְנָתא ד ְ גִּ ב ְ

מֹו  ַגן ֵעֶדן, כ ְ ב ְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ם אֹוָתן ַהנ ְ ר עִּ ֵ ְתַחב  מִּ

ְקָרא יג( ַוֲאזַי זֹוֶכה  דֹוׁש, )ַוי ִּ ז ַֹהר ַהק ָ ַ ם ב  תו ב ׁשָ ָ כ  ׁשֶ

ֵהם ְמאִּ  ין ׁשֶ יַנת ֹמחִּ חִּ ְטָרא ב ְ יַנת עבי מִּ ְבחִּ ין לִּ ירִּ

 ' ה ְוכו  ים ֲאַצו ֶ יַנת ְוַעל ֶהָעבִּ חִּ ְיָקא, ב ְ ַגן ֵעֶדן ד ַ ב ְ

ן ֵעֶדן  ַ ג  ֵרׁש מִּ ָ ְתג  נ ִּ ׁשֶ אׁשֹון כ ְ ֱאַמר ַעל ָאָדם ָהרִּ ֶ ַהנ 

ֲחצֹות ַעל־ְיֵדי קֹול  ַ ים ב  מִּ ק ָ ׁשֶ ְמָצא כ ְ "ל נִּ ַ נ  ַ ' כ  ְוכו 

י ד ָנפִּ ַ יַנת כ  חִּ ים, ב ְ יַנת ְרָעמִּ חִּ ְרְנגֹול זֶה ב ְ ַ ק ַהת 

', ְוַעל־ְיֵדי זֶה  ְטָרא ְוכו  ַהאי ָקָלא ואערא בעבי מִּ

ר  ק ַ י עִּ ו ָבא, כ ִּ מ  ַ ֶקר כ  ֹ ב  ַ ין ב  ל ִּ פִּ יֹוֵצא אֹור ַהת ְ

ָאז ָהַרג ה'  יַנת ֲחצֹות, ׁשֶ חִּ ין ֵהם ַעל־ְיֵדי ב ְ ל ִּ פִּ ַהת ְ

ׁשו   ְתַקד ְ ם ְוַעל־ְיֵדי זֶה נִּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ כֹור ב ְ ל ב ְ ָ כ 

ָראֵ  שְֹ כֹוֵרי יִּ יַנת ב ְ חִּ ין, ב ְ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ ר ב ְ ק ַ ז ֶה עִּ ל, ׁשֶ

כֹור הו א  י ב ְ ', כ ִּ כֹור ְוכו  ל ב ְ ָ י כ  ׁש לִּ מֹות יג( ַקד ֵ )ׁשְ

ַעת, ְוַעל־ ית ד ַ יַנת ֵראׁשִּ חִּ ַעת, ב ְ יַנת ד ַ חִּ ית ב ְ ֵראׁשִּ

יַע  ְכנִּ ם הִּ ְצַריִּ כֹוֵרי מִּ ַרְך ב ְ ָ ְתב  ם יִּ ֵ ה ַהׁש  ָ כ  הִּ ְיֵדי ׁשֶ

טְ  סִּ ַעת ד ְ יַנת ְגַער חית ָקֶנה, ַהד ַ ְבחִּ ָרא ַאֲחָרא ב ִּ

מֹו  ַער, כ ְ יר ַהי ַ ו ֲחזִּ יַנת ֵעשָֹ חִּ 'חית ָקֶנה' זֶה ב ְ

הו א  ֶרק סה(, ׁשֶ ֶ א פ  ית ַרב ָ ֵראׁשִּ ָאְמרו  רז"ל )ב ְ ׁשֶ

ו  ל ֵעֹשָ רֹו ׁשֶ י שָֹ ְטָרא ַאֲחָרא, כ ִּ סִּ כֹור ד ְ יַנת ב ְ חִּ ב ְ

ו ָבא מ  ַ ם, כ  ְצַריִּ ל מִּ רֹו ׁשֶ  .ָהָיה שָֹ

ֵדי  ו כ ְ כֹוָרה ֵמֵעשָֹ יַקח ַהב ְ ל ַיֲעקֹב לִּ ד ֵ ַ ת  ׁשְ ן הִּ ֵ ְוַעל־כ 

יַנת  חִּ הו א ב ְ ְטָרא ַאֲחָרא ׁשֶ סִּ ַעת ד ְ יַע ַהד ַ ְלַהְכנִּ

ה  ָ כ  הִּ "ל ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַ נ  ַ ַעת כ  ית ד ַ יַנת ֵראׁשִּ חִּ כֹור, ב ְ ב ְ

ְטָרא  סִּ ַעת ד ְ יַע ַהד ַ ְכנִּ ם ְוהִּ ְצַריִּ כֹוֵרי מִּ ל ב ְ ָ ה' כ 

יַנת ַאחֲ  חִּ ה ב ְ ָ ׁש  ְקדֻּ ַעת ד ִּ ר ַהד ַ ֵ ב  ַ ְתג  ָרא, ַוֲאזַי נִּ

י  כֹורִּ י ב ְ נִּ מֹות ד'( ב ְ יַנת )ׁשְ חִּ ָרֵאל, ב ְ שְֹ כֹוֵרי יִּ ב ְ

"ל, ַוֲאַזי  ַ נ  ַ ְתַקי ֵם, "ְגַער חית ָקֶנה" כ  ָרֵאל ַוֲאזַי נִּ שְֹ יִּ

יַנת ָקֶנה חית  חִּ ה ב ְ ָרֵאל ֵמָחֵמץ ְלַמצ ָ שְֹ ָיְצאו  יִּ

"ל ַ נ  ַ ' תשבר כ  יַנת ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְוכו  חִּ , ְוזֶה ב ְ

ה  ָרׁשָ ָ יא פ  הִּ כֹור ׁשֶ ל ב ְ ָ י כ  ׁש לִּ ת ַקד ֵ ָפָרׁשַ ֱאַמר ב ְ ֶ ַהנ 

יַנת ְגַער חית ָקֶנה  חִּ ין, זֶה ב ְ ל ִּ ְתפִּ ב ִּ אׁשֹוָנה ׁשֶ רִּ

ם,  ְצַריִּ כֹוֵרי מִּ יַגת ב ְ יַנת ֲהרִּ חִּ ַעְצמֹו ב ְ ז ֶה ב ְ "ל, ׁשֶ ַ נ  ַ כ 

י חִּ ֵהם ב ְ ו ׁשֶ יַנת ֵעֹשָ חִּ ְטָרא ַאֲחָרא, ב ְ סִּ כֹור ד ְ ַנת ב ְ

ַעת  יַנת ד ַ חִּ ָרֵאל, ב ְ שְֹ כֹוֵרי יִּ ׁשו  ב ְ ְתַקד ְ ' ַוֲאזַי נִּ ְוכו 

יַנת  חִּ כֹור, ב ְ ל ב ְ ָ י כ  ׁש לִּ יַנת ַקד ֵ חִּ ז ֶה ב ְ ה, ׁשֶ ָ ׁש  ְקדֻּ ד ִּ

מֹו  ְיָלה, כ ְ ַ ֲחצֹות ַהל  ַ "ל, ְוָכל זֶה ָהָיה ב  ַ נ  ַ ין כ  ל ִּ פִּ ת ְ

כ ָ  י יֹוֵצא ׁשֶ ְיָלה ֲאנִּ ַ ֲחצֹות ַהל  ַ ם יא(, "כ  תו ב )ׁשָ

 "' ם ְוכו  ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ כֹור ב ְ ל ב ְ ָ ם ו ֵמת כ  ְצַריִּ תֹוְך מִּ ב ְ

יַנת  חִּ ין ַעל־ְיֵדי ב ְ ין ַנֲעש ִּ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ ר ב ְ ק ַ י עִּ כ ִּ

"ל: ַ נ  ַ ' כ   ֲחצֹות ְוכו 

"ל ׁשֶ      ג ַ יַנת קֹול ַהנ  ְבחִּ ין ֵהם ב ִּ ל ִּ פִּ י ת ְ הו א יֹוֵצא כ ִּ

יַנת  חִּ ' ְוזֶה ב ְ יַנת ֵיָרֶאה ְוכו  חִּ ב ְ בו רֹות מִּ ג ְ מִּ

י ַיֲעקֹב הו א  ֹול קֹול ַיֲעקֹב, כ ִּ ית כז( ַהק  ֵראׁשִּ )ב ְ

ים  לו ל ֵמֲחָסדִּ ָ י ַיֲעקֹב כ  ו ָבא, כ ִּ מ  ַ ין כ  ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ ב ְ

הו א יֹוֵצא  "ל ׁשֶ ַ ינֹות קֹול ַהנ  חִּ ְגבו רֹות, ְוזֶה ב ְ ו 

ב ג ְ "ל, מִּ ַ נ  ַ ים כ  ֲחָסדִּ ַ בו רֹות ב  ף ַהג ְ ֵ ת  יְך ְלׁשַ ו רֹות ְוָצרִּ

הו א  ְצָחק, ׁשֶ הו א זֶַרע יִּ יַנת קֹול ַיֲעקֹב ׁשֶ חִּ ְוזֶה ב ְ

ה  ָ ל  ְתחִּ ן ב ִּ ֵ ַע, ְוַעל־כ  דו  י ָ ַ ְגבו רֹות כ  ים ו  לו ל ֵמֲחָסדִּ ָ כ 

י  ל ֹראׁש, כ ִּ ְך ׁשֶ ָ ל ַיד ְוַאַחר כ  ה ׁשֶ ָ ל  פִּ ין ת ְ יחִּ ַמנ ִּ

ל ָ  פִּ יַנת ת ְ חִּ הו א ב ְ ֹמאל ׁשֶ ְזרֹוַע שְֹ ין ב ִּ יחִּ ל ַיד ַמנ ִּ ה ׁשֶ

בו רֹוָתיו  יַנת ַרַעם ג ְ חִּ ֹול ב ְ ם יֹוֵצא ַהק  ָ ׁש  מ ִּ בו רֹות ׁשֶ ג ְ

ר  ק ַ ז ֶה עִּ ְטָרא, ׁשֶ "ל, ְוַהאי ָקָלא אערא בעבי מִּ ַ נ  ַ כ 

ם  ֵאר ַמיִּ יַנת ב ְ חִּ ין, ב ְ יַנת ֹמחִּ חִּ ין, ב ְ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ ב ְ

ים ז ֶה  ַחי ִּ מֹוָחא, ׁשֶ ן לבונא ד ְ ן ְלָבנֹון, מִּ ים מִּ ְונֹוְזלִּ

ר 'ְולֹא  ָ כ  ז ְ ן נִּ ֵ ַע, ְוַעל־כ  דו  י ָ ַ ין כ  ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ ר ב ְ ק ַ עִּ

יַנת ְגַער חית  חִּ ין, זֶה ב ְ ל ִּ ְתפִּ ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ', ב ִּ

יַנת  חִּ ר ב ְ ק ַ ז ֶה עִּ ין, ׁשֶ ֹחִּ ן ַהמ  ו  ק  יַנת ת ִּ חִּ ז ֶה ב ְ ָקֶנה, ׁשֶ

ין, ת ְ  ל ִּ ְתפִּ ב ִּ י ֹות ׁשֶ ָרׁשִּ ָ יַנת ד' פ  חִּ "ל, ְוזֶה ב ְ ַ נ  ַ ין כ  ל ִּ פִּ

יְך  ם ָצרִּ ַ ְטָרא, ג  יַנת עבי מִּ חִּ ַֹח ב ְ ן ַהמ  יְך ְלַתק ֵ י ָצרִּ כ ִּ

ְרָאה  ', ו מֹוָחא ָחְכָמה, ְויִּ ְרָאה ְוכו  ֹמר ֶאת ַהי ִּ ׁשְ לִּ

ָמקֹום ַאֵחר  ָבא ב ְ ו  מ  ַ ב, כ  ֵ סו ר ַלל  ָ ָבר ַהמ  הו א ד ָ

ק   ם יֹוֵצא )לִּ ָ ׁש  מִּ יָמן א'(, ובינה לבא ו  ְנָיָנא סִּ ֵטי ת ִּ ו 

ף  ֵ ת  יְך ְלׁשַ י ָצרִּ ְגבו רֹות, כ ִּ ים ו  לו ל ֵמֲחָסדִּ ָ כ  ֹול ׁשֶ ַהק 

י ֹות  ָרׁשִּ ָ יַנת ד' פ  חִּ ים, ְוזֶה ב ְ ֲחָסדִּ ַ בו רֹות ב  ַהג ְ

יָנה, ֶחֶסד  יַנת ָחְכָמה ו בִּ חִּ ֵהם ב ְ ין ׁשֶ ל ִּ ְתפִּ ב ִּ ׁשֶ

ָרה, ַהְינ ְגבו  "ל:ו  ַ נ  ַ  ו  כ 

יַנת ְגַער חית     ד חִּ ֹמר ֹמחֹו ֵמָחֵמץ, ב ְ ׁשְ ר לִּ ק ַ ְועִּ

ֹות  ' ְוַלֲעש  בֹות ָרעֹות ְוכו  ֲחׁשָ ַ מ  ַ ְגַער ב  ָקֶנה, לִּ
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ָנא  כ ְ ְתָקְרבו  ְלַמׁשְ ֹא יִּ ל  ם, ׁשֶ ֶהם ְלָגְרׁשָ ָ מ  יָבה עִּ ְמרִּ

ין  ֵ ב  יבֹות ׁשֶ רִּ ל ַהמ ְ ָ כ  ין ׁשֶ יְך ְלַהֲאמִּ ה ְוָצרִּ ָ ׁש  ְקדֻּ ד ִּ

 ,' יְלָך ְוכו  בִּ ׁשְ א ב ִּ ָ ים ֵאין זֶה ֶאל  ֵלמִּ ְ ים ַהׁש  יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

ֵפי  ָ בטִּ ַגְמת  ָ פ  ֹוֵכָחה ַעל ׁשֶ ין אֹוְתָך ת  יעִּ מִּ ז ֶה ַמׁשְ ׁשֶ

ַם מֹוֲחָך, לֹא ָהָיה  ְפג  ו  לֹא ָהָיה נִּ ל  אי אִּ ְבַוד ַ מֹוֲחָך, ו 

ים ְוֵאין ַהְמרִּ  יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ֵ ב  יָבה ׁשֶ רִּ ַמע ְלָך ַהמ ְ ׁשְ יָבה נִּ

ים, ֵמָחֵמץ  ֶות ְלַחי ִּ ָ מ  ׁשו ב מִּ ָ ת  ֵדי ׁשֶ יְלָך כ ְ בִּ ׁשְ א ב ִּ ָ ֶאל 

ים  ֹוַכַחת ַחי ִּ ' ְוזֶהו , "ֹאזֶן ׁשֹוַמַעת ת  ה ְוכו  ְלַמצ ָ

"ל ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ "ל ב  ַ נ  ַ '" כ  ין ְוכו  לִּ ָ ים ת  ֶקֶרב ֲחָכמִּ  .ב ְ

ֹחַ  ן ַהמ  ו  ק  ֵהם ת ִּ ין, ׁשֶ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ ר ב ְ ק ַ ֹות ְוזֶה עִּ ְזכ  , לִּ

ָאְמרו   מֹו ׁשֶ ין כ ְ ל ִּ פִּ ְצַות ת ְ ים ַעל־ְיֵדי מִּ ְלַחי ִּ

יַח  נִּ ֵ ְבָרָכה )ְמָנחֹות מ"ד(, ַהמ  ְכרֹוָנם לִּ ֹוֵתינו  זִּ ַרב 

י  " כ ִּ ְחיו  ֱאַמר, "ה' ֲעֵליֶהם יִּ ֶ נ  ים, ׁשֶ ין זֹוֶכה ְלַחי ִּ ל ִּ פִּ ת ְ

ֹות ֵלי ְזכ  ין לִּ ֹחִּ ן ַהמ  ו  ק  יַנת ת ִּ חִּ ין ֵהם ב ְ ל ִּ פִּ ַדע ת ְ

ים, ַהְינו   ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹהִּ ו  ד ִּ ו  ָוֵאל  י ֵאל  ין, כ ִּ ְלַהֲאמִּ ו 

ין  ֵ י ֵׁש ב  ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַ יבֹות ְוַהמ  רִּ ָלל ַהמ ְ ֹמַע כ ְ ׁשְ י לִּ ְבלִּ לִּ

ו   ו  ָוֵאל  י ֵאל  ים כ ִּ ינִּ י ַמֲאמִּ ים, כ ִּ י ִּ ת ִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

י אִּ י ׁשֶ ִּ ים, ַאף־ַעל־פ  ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹהִּ ר  ד ִּ ֶאְפׁשָ

יר ְוֵכן  י זֶה אֹוֵסר ְוזֶה ַמת ִּ , כ ִּ ְכֵלנו  שִֹּ ין זֹאת ב ְ ְלָהבִּ

י  ים, כ ִּ ינִּ י־ֵכן ַמֲאמִּ ִּ יֵני ַמֲחלֶֹקת, ַאף־ַעל־פ  ָאר מִּ ׁשְ

יַנת  חִּ ים ְוזֶה ב ְ ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹהִּ ו  ד ִּ ו  ָוֵאל  ֱאֶמת ֵאל  ֶ ב 

י חִּ ַ ְמֹאד ְמֹאד, ב ְ ֹבה  ָ ל ג  ָ כ  ֵהם ׁשֶ ין ׁשֶ ל ִּ פִּ ַנת ת ְ

ֲחלֶֹקת  ַ ל ַהמ  ֶכל ׁשֶ ֵֹ יַנת ַהש  חִּ ז ֶה ב ְ ים, ׁשֶ יפִּ ַמק ִּ

יַנת  חִּ הו א ב ְ יֵקי ֱאֶמת, ׁשֶ ין ַצד ִּ ֵ י ֵׁש ב  ה ׁשֶ ָ ׁש  ְקדֻּ ד ִּ

ר  י ֶאְפׁשָ אִּ ים, ׁשֶ ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹהִּ ו  ד ִּ ו  ָוֵאל  ֵאל 

ין  ל ג' ָראׁשִּ יַנת שי"ן ׁשֶ חִּ ֶכל ְוזֶה ב ְ ֵֹ יג זֶה ַהש  ִֹּ ְלַהש 

ל ו   שי"ן ׁשֶ ֹו ָחד ְוֵאל  ל  ֻּ כ  יַנת ׁשֶ חִּ ים, זֶה ב ְ ד' ָראׁשִּ

ים  ל ד' ָראׁשִּ י שי"ן ׁשֶ ים, כ ִּ ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹהִּ ו  ד ִּ ָוֵאל 

ין  קִּ ְתַחל ְ ְגבו רֹות ֵהם נִּ ים ו  ַהֲחָסדִּ יַנת ׁשֶ חִּ זֶה ב ְ

יַנת  חִּ ים, זֶה ב ְ ל ג' ָראׁשִּ ין ׁשֶ ין, ְוׁשִּ ֵני ֹמחִּ ׁשְ לִּ

ָרה ֵהם  ְגבו  ַהֶחֶסד ו  ה ֵמֶהם ׁשֶ ין ַיַחד ְוַנֲעשֶֹ ְכָללִּ נִּ

ֲחלֶֹקת ֵהם  ַ יַנת ֹמַח ֶאָחד, ְוָכל ַהמ  חִּ ַעת ב ְ ד ַ

ְמָצא,  ַע נִּ דו  י ָ ַ ְגבו רֹות, כ  ים ו  יַנת ֲחָסדִּ חִּ ב ְ מִּ

ל  ים ושי"ן ׁשֶ ל ג' ָראׁשִּ ין ַעל־ְיֵדי השי"ן ׁשֶ ל ִּ ְתפִּ ב ִּ ׁשֶ

י י ַהֲחָסדִּ ֹו ָחד כ ִּ ל  ֻּ כ  ים ׁשֶ ים ָאנו  רֹואִּ ם ד' ָראׁשִּ

יַנת  חִּ ז ֶה ב ְ ין ׁשֶ ֵני ֹמחִּ ׁשְ ין לִּ קִּ ְתַחל ְ מ ִּ ְגבו רֹות ׁשֶ ו 

ֱאֶמת ֹמַח ֶאָחד,  ֶ "ל ֵהם ב  ַ נ  ַ ים כ  ל ד' ָראׁשִּ שי"ן ׁשֶ

י  אִּ "ל ַרק ׁשֶ ַ נ  ַ ין כ  ל ג' ָראׁשִּ יַנת שי"ן ׁשֶ חִּ ז ֶה ב ְ ׁשֶ

ין הו א  ל ד' ָראׁשִּ י שי"ן ׁשֶ יג זֹאת, כ ִּ ִֹּ ר ְלַהש  ֶאְפׁשָ

יַנת ַמק ִּ  ְבחִּ ים, ב ִּ ְפנִּ ין לִּ ֹחִּ ין ַהמ  ְכָנסִּ נ ִּ ין קֶֹדם ׁשֶ יפִּ

ל  ַעת ׁשֶ ַֹח ְוַהד ַ ז ֶה ַהמ  ים, ַהְינו  ׁשֶ ָתבִּ כ ְ ַ ו ָבא ב  מ  ַ כ 

ל ד'  יַנת שי"ן ׁשֶ חִּ ז ֶה ב ְ ה ׁשֶ ָ ׁש  ְקדֻּ יַנת ַמֲחלֶֹקת ד ִּ חִּ ב ְ

ר  י ֶאְפׁשָ י אִּ ין, כ ִּ יפִּ יַנת ַמק ִּ ְבחִּ "ל הו א ב ִּ ַ נ  ַ ין כ  ָראׁשִּ

יג זֶה ִֹּ ָאַמר  ְלַהש  מֹו ׁשֶ ְרֵכי ה' כ ְ י הו א ד ַ ַעת, כ ִּ ַהד ַ

יַנת  חִּ יָמן נ"ו( ְוזֶה ב ְ סִּ ָמקֹום ַאֵחר )ב ְ נו  ז"ל ב ְ ֵ ַרב 

ים  דֹולִּ ים ַהג ְ יקִּ ד ִּ ם ְוַהצ ַ ', ַעי ֵן ׁשָ ים ְוכו  ְרָעמִּ

ַעת  ם זֶה ַהד ַ ׁש עִּ ֵ מ  ַ ת  ׁשְ ים ְלהִּ יכִּ ים ְצרִּ י ִּ ת ִּ ָהֲאמִּ

חִּ  הו א ב ְ ַ ְמֹאד, ׁשֶ ֹבה  ָ ה ַהג  ָ ׁש  ְקדֻּ יַנת ַמֲחלֶֹקת ד ִּ

מֹו  ', כ ְ ין ְוכו  ין ַאֲחָרנִּ ְטרִּ יל ְלָגֵרׁש סִּ בִּ ׁשְ "ל ב ִּ ַ נ  ַ כ 

ים  ֵדי ְלָקֵרב ָהְרחֹוקִּ "ל כ ְ ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ נו  ב  ֵ ָאַמר ַרב  ׁשֶ

ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר,  ַֹח ׁשֶ ְגמו  בטפי ַהמ  ָ פ  ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ

 ִֹּ ן ְולֹא ַיש  ֶאיָה לֹא ְיׁשו בו  ָ ל ב  ָ ים" "כ  יגו  ֹאְרחֹות ַחי ִּ

ים, ְוַעל־ יַנת ַחי ִּ חִּ הו א ב ְ ַֹח, ׁשֶ ְגמו  בטפי ַהמ  ָ י פ  כ ִּ

ים ה ָלֶהם ָלׁשו ב ְלֹאְרחֹות ַחי ִּ ן ָקׁשֶ ֵ  .כ 

ב  ים וחֹוׁשֵ ַרְך ָמֵלא ַרֲחמִּ ָ ְתב  ם יִּ ֵ ֲאָבל ַהׁש 

ן ׁשֹוֵלַח ָלנו   ֵ ח, ְוַעל־כ  ד ָ ו  נִּ נ  ֶ מ  ח מִּ ד ַ בֹות ְלַבל יִּ ַמֲחׁשָ

ַעת ַצד ִּ  ים ְמֹאד, ְוַעל־ְיֵדי ַהד ַ ים ְונֹוָראִּ דֹולִּ ים ג ְ יקִּ

א  הו  ה, ׁשֶ ָ ׁש  ְקדֻּ יַנת ַמֲחלֶֹקת ד ִּ חִּ ל ב ְ ַ ׁשֶ ֹבה  ָ ַהג 

ין  נִּ ְיָקא ֵהם ְמַתק ְ ין, ַעל־ְיֵדי זֶה ד ַ יפִּ יַנת ַמק ִּ חִּ ב ְ

ְגמו   ָ פ  ים ׁשֶ ו  ָהְרחֹוקִּ ו  ֵאל  ל  ְתׁשו ָבה ֲאפִּ ים ב ִּ ירִּ ַמֲחזִּ ו 

ַֹח, "ל, ְוֵאין  בטפי ַהמ  ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ ֵפרו ׁש ב  ְמֹבָאר ב ְ ַ כ 

ֶות  ָ מ  ׁשו ב מִּ ָ ת  ֵדי ׁשֶ יְלָך כ ְ בִּ ׁשְ א ב ִּ ָ יָבה ֶאל  ַהְמרִּ

ְתַרֵחק ַעל־ ין ְלהִּ ְכאֹוָרה ֵהם ְיכֹולִּ י לִּ ', כ ִּ ים ְוכו  ְלַחי ִּ

י ֵאין  ים, כ ִּ יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ֵ ב  ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַ ְיֵדי זֶה, ַעל־ְיֵדי ַהמ 

ין ֵאי יֹות ַעל־ְיֵדי יֹוְדעִּ ׁשְ ה ָלֶהם קֻּ ְתָקֵרב ְוָקׁשֶ ְך ְלהִּ

ְתַרֵחק יֹוֵתר  ין ח"ו, ְלהִּ כֹולִּ י ְ ְמָצא ׁשֶ ֲחלֶֹקת, נִּ ַ ַהמ 

ֲחלֶֹקת  ַ ֱאֶמת ַהמ  ֶ ֲחלֶֹקת, ֲאָבל ב  ַ ַעל־ְיֵדי ַהמ 

י ָלֶהם  ֱאֶמת ָראו  ֶ י ב  ָנם, כ ִּ ו  ק  ְיָקא ת ִּ ה זֶה ד ַ ָ ׁש  ְקדֻּ ד ִּ

ְת  ׁשו ב ב ִּ ָ ל  יָקם מִּ י ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר, ְלַהְרחִּ ָבה, כ ִּ ׁשו 

ין  יׁשִּ ְרג ִּ ַ מ  ׁשֶ ֶכף כ ְ ֵ ן" ֲאָבל ת  ֶאיָה לֹא ְיׁשו בו  ָ ל ב  ָ "כ 

ים אֹוָתם, ו ְכמֹו  ַרֲחקִּ מ ְ ים ׁשֶ ינִּ ְמבִּ ין ו  זֹאת ְורֹואִּ

ם  ַ ְפג  ו  לֹא ָהָיה נִּ ל  אי אִּ ְבַוד ַ ם, ו  נו  ז"ל ׁשָ ֵ ַתב ַרב  ָ כ  ׁשֶ
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ַמע ְלָך הַ  ׁשְ ין מֹוֲחָך לֹא ָהָיה נִּ ֵ ב  יבֹות ׁשֶ רִּ מ ְ

ָבזֶה  יְלָך, ו  בִּ ׁשְ א ב ִּ ָ יָבה ֶאל  ים ְוֵאין ַהְמרִּ יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

ָ בטפי מֹוֲחָך,  ַגְמת  ָ פ  ֹוֵכָחה ַעל ׁשֶ ין אֹוְתָך ת  יעִּ מִּ ַמׁשְ

ן  '", ַעי ֵ ן ְוכו  ֶאיָה לֹא ְיׁשו בו  ָ ל ב  ָ ַעל זֶה ֶנֱאַמר, "כ  ׁשֶ

יעִּ  מִּ ַעְצמֹו ַמׁשְ זֶה ב ְ ָ ב  ְמָצא, ׁשֶ ם נִּ ין אֹוְתָך ׁשָ

ָנם,  ו  ק  ְיָקא ַעל־ְיֵדי זֶה הו א ת ִּ י ד ַ ֹוֵכָחה, כ ִּ ת 

ֲחלֶֹקת  ַ ַמע ְלָאְזֵניֶהם ַהמ  ׁשְ נ ִּ ַעְצָמן ׁשֶ ין ב ְ רֹואִּ ׁשֶ כ ְ

ים  ינִּ ים, ַוֲאזַי ֵהם ְמבִּ ֵלמִּ ְ ים ַהׁש  יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ֵ ב  ׁשֶ

ים  ילִּ ה, ַוֲאזַי ֵהם ַמְתחִּ ָ ׁש  דֻּ ין אֹוָתם ֵמַהק ְ ַרֲחקִּ מ ְ ׁשֶ

ַעְצָמן ֵהיָכן ֵהם ְלַר  ים ב ְ לִּ כ ְ ַ ְסת  ֵחם ַעל ַעְצָמן מִּ

ין אֹוָתן ַוֲאזַי  יקִּ ְרחִּ ַ מ  ְך ַעד ׁשֶ ַ ל כ  ָ ְגמו  כ  ָ פ  עֹוָלם, ׁשֶ ָ ב 

ְתָקְרבו ת ית ַההִּ ְכלִּ ַ ְתַרֲחקו ת הו א ת   .ַההִּ

ְפֵני  ֲעֹמד ב ִּ י ַ ָבר ׁשֶ ֹו ֵאין ׁשו ם ד ָ ת  ֱאֶמת ַלֲאמִּ ָ י ב  כ ִּ

ָבה, ְוַאף־ַעל־ ׁשו  ֶאיָה לֹא ַהת ְ ָ ל ב  ָ תו ב כ  ָ כ  י ׁשֶ ִּ פ 

ׁשו ָבה  יל ת ְ ֵאין מֹועִּ ז ַֹהר ׁשֶ ַ יָתא ב  ', ְואִּ ן ְוכו  ְיׁשו בו 

ֹו  ת  ֱאֶמת ַלֲאמִּ ֶ י־ֵכן ב  ִּ ַֹח, ַאף־ַעל־פ  ַגם טפי ַהמ  ְ ַעל פ 

ָסר, ו ְכמֹו  ְפֵרי מו  ָכל סִּ ָבא ב ְ ו  ָבה ְוַכמ  ׁשו  יל ת ְ מֹועִּ

נו  ז" ֵ י ַרב  ִּ פ  י מִּ ַמְעת ִּ ָ ׁש  ֵפרו ׁש, ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ל ב ְ

ֹות  ְתַנס  יְך ְלהִּ ן הו א ָצרִּ ֵ ְך, ַעל־כ  ַ ל כ  ָ ַגם כ  ָ פ  ׁשֶ

ְתַרֲחקו ת  ל הִּ ָסיֹון ַהז ֶה ׁשֶ נ ִּ ַ ְצָטֵרף ְוַלֲעֹמד ב  ְלהִּ ו 

יֵני  ָכל מִּ ְך ב ְ ַ ל כ  ָ יקו  אֹותֹו כ  ְרחִּ י ַ ַהְינו  ׁשֶ ַהז ֹאת, ד ְ

ין ָעלָ  ֹוְתבִּ כ  ַהְינו  ׁשֶ ְתַרֲחקו ת, ד ְ יל הִּ ֵאין מֹועִּ יו ׁשֶ

י ְוָסָכל ְוֵאינֹו ְמַרֵחם ַעל  תִּ ֶ הו א פ  ְכׁשֶ '. ו  ָבה ְוכו  ׁשו  ת ְ

ד ֶאת עֹוָלמֹו ח"ו, ֲאזַי מֹוֵצא  ֵ ֹא ְלַאב  ל  ַעְצמֹו ׁשֶ

ׁשו ָבה ֵמַאַחר  ן ַהת ְ ְתַרֵחק מִּ טו ר ְלַעְצמֹו ְלהִּ ְ פ 

ׁשו ָבה ח" יל לֹו ת ְ ֵאין מֹועִּ ב ָעָליו ׁשֶ ַ ְכת  ָבר נִּ כ ְ ו, ׁשֶ

ֹו ְוֵיׁש לֹו  ל  ית ׁשֶ ְכלִּ ַ ֱאֶמת ַעל ַהת  ֶ ב ב  חֹוׁשֵ י ׁשֶ ֲאָבל מִּ

ל  ָ רֹוֶאה כ  י ׁשֶ ִּ ַרֲחָמנו ת ַעל ַעְצמֹו, ֲאזַי ַאף־ַעל־פ 

ב  תו  ָ כ  י ׁשֶ ִּ עֹוָלם ְוַאף־ַעל־פ  ָ ב  ְתַרֲחקו ת ׁשֶ יֵני הִּ מִּ

י־ֵכן ֵאין  ִּ ׁשו ָבה ַאף־ַעל־פ  יל לֹו ת ְ ֵאין מֹועִּ ָעָליו ׁשֶ

ל ֵ כ  ַ ְסת  א, ֵיׁש לֹו ַרֲחָמנו ת  מִּ ָ ַרב  ָלל, ַאד ְ ַעל זֶה כ ְ

סֹופֹו  י־ֵכן ַמה ְיֵהא ב ְ ִּ י ַאף־ַעל ־פ  יֹוֵתר ַעל ַעְצמֹו, כ ִּ

ֵאינֹו רֹוֶצה  י ׁשֶ מִּ ה, ו  ד ָ קֻּ ְ ה ְליֹום פ  ַמה ַיֲעשֶֹ ו 

ד ֶאת עֹוָלמֹו ח"ו,  ֵ ֹא ְלַאב  ל  ְלַהְטעֹות ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ

ֹוֵצא ְורֹוֶאה מ  ֶ ל ַמה ׁש  ָ ין אֹותֹו יֹוֵתר,  כ  ַרֲחקִּ מ ְ ׁשֶ

הו א ְמַרֵחם ַעל ַעְצמֹו יֹוֵתר ְוצֹוֵעק ֶאל ה' יֹוֵתר 

יף ְוֵיֶרא ה'  קִּ א, ַעד ַיׁשְ ָ ב  לִּ ְויֹוֵתר מעומקא ד ְ

א,  ַרְך ָחֵפץ ֶחֶסד הו  ָ ְתב  ם יִּ ֵ ֱאֶמת ַהׁש  ֶ י ב  ם, כ ִּ ַמיִּ ָ ׁש  מִּ

ׁשו ָבה ְפֵני ַהת ְ ֲעֹמד ב ִּ י ַ ָבר ׁשֶ ו ְכמֹו  ְוֵאין ׁשו ם ד ָ

ים  דֹולִּ ים ג ְ עִּ ה ְרׁשָ ָ ה ְוַכמ  ָ ָבר ְבַכמ  ינו  כ ְ צִּ ָ מ  ׁשֶ

י־ֵכן  ִּ ר ְוַאף־ַעל־פ  ק ָ עִּ ָ ַֹח ְוָכְפרו  ב  ְגמו  בטפי ַהמ  ָ פ  ׁשֶ

ָסיֹון  נ ִּ ַ ז ֹוֶכה ַלֲעֹמד ב  ׁשֶ ָבה, ַוֲאזַי כ ְ ְתׁשו  לו  ב ִּ ְתַקב ְ נִּ

נ ִּ  י ׁשֶ ִּ ֵלָמה ַאף־ַעל־פ  ָבה ׁשְ ְתׁשו  ב ב ִּ ְדֶמה לֹו ַהז ֶה ְוׁשָ

ַרְך ְמַרֵחם  ָ ְתב  ם יִּ ֵ "ל, ֲאזַי ַהׁש  ַ נ  ַ ין אֹותֹו כ  יקִּ ְרחִּ ַ מ  ׁשֶ

ָעַמד  ְיָקא, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְתָקֵרב ַעל־ְיֵדי זֶה ד ַ ָעָליו ְונִּ

"ל ְוָהֵבן ְוזֶהו   ַ נ  ַ ְתַרֲחקו ת כ  ל הִּ ָסיֹון ַהז ֶה ׁשֶ נ ִּ ַ ב 

"ל ׁשֶ  ַ ה ַהנ  ָ ׁש  ְקדֻּ יַנת ַמֲחלֶֹקת ד ִּ חִּ ַעְצמֹו ב ְ ין ב ְ ֵ י ֵׁש ב 

ֹו ַעל־ְיֵדי זֶה  ת  ֱאֶמת ַלֲאמִּ ָ ב  ים ׁשֶ י ִּ ת ִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

ים  ֶות ְלַחי ִּ ָ מ  ין מִּ יבִּ ְמׁשִּ ין ו  ְיָקא ֵהם ְמָקְרבִּ ַעת ד ַ ַהד ַ

"ל,  ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ "ל ב  ַ נ  ַ ַֹח כ  ְגמו  בטפי ַהמ  ָ פ  ו  ׁשֶ ֶאת ֵאל 

פֶ  סו ס כ ְ י ְוָסָכל כ ְ תִּ ֶ הו א פ  י ׁשֶ ין, ַאְך מִּ ֶרד ֵאין ָהבִּ

רֹוֶאה  ְתַרֵחק יֹוֵתר ַעל־ְיֵדי זֶה, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֲאזַי מִּ

"ל, ֲאָבל  ַ נ  ַ ים כ  י ִּ ת ִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ֵ ב  ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ

ים  ֹוַכַחת ַחי ִּ ָקְדֳקדֹו ֲאזַי ׁשֹוֵמע ת  י ֵׁש לֹו ֹמַח ב ְ י ׁשֶ מִּ

ין הַ  ֵ ב  יבֹות ׁשֶ ֹוֵמַע ַהְמרִּ ׁש  ים ַעל־ְיֵדי זֶה ׁשֶ יקִּ ד ִּ צ ַ

יַנת  חִּ "ל ב ְ ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ תו ב ב  ָ כ  מֹו ׁשֶ ים, כ ְ י ִּ ת ִּ ָהֲאמִּ

ין  לִּ ָ ים ת  ֶקֶרב ֲחָכמִּ ים ב ְ ֹוַכַחת ַחי ִּ ֹאזֶן ׁשֹוַמַעת ת 

ְתַרֲחקו תֹו  ֶדל הִּ ֹ י רֹוֶאה ַעל־ְיֵדי זֶה ג  "ל, כ ִּ ַ נ  ַ ' כ  ְוכו 

ְך ַעד ׁשֶ  ַ ל כ  ָ ְתַרֵחק כ  נ ִּ ַרְך, ׁשֶ ָ ְתב  ם יִּ ֵ ַמע ֵמַהׁש  ׁשְ נ ִּ

ר ַעל־ְיֵדי  ָ ְזכ  ים, ְונִּ יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ֵ ב  יבֹות ׁשֶ ְלָאְזָניו ַהְמרִּ

ם לֹא ָהָיה  י אִּ ַֹח, כ ִּ ַגם בטפי ַהמ  ָ פ  ָגם ׁשֶ ְ ֶדל ַהפ  ֹ זֶה ג 

"ל,  ַ נ  ַ ' כ  יבֹות ְוכו  ַם ֹמחֹו לֹא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ַהְמרִּ ְפג  נִּ

רֹואֶ  יל ְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ֵמַאַחר ׁשֶ ה ַוֲאזַי ַמְתחִּ

ְתָקֵרב  ה, ַוֲאזַי נִּ ָ ׁש  דֻּ ְתַרֲחקו תֹו ֵמַהק ְ ֶדל הִּ ֹ ין ג  ֵמבִּ ו 

ין  ֵ ב  ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַ ֱאֶמת ַהמ  ֶ י ב  ְיָקא, כ ִּ ַעל ־ְיֵדי זֶה ד ַ

יל  בִּ ׁשְ ֱאֶמת ַרק ב ִּ ֶ ים הו א ב  י ִּ ת ִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

 ,' ים ְוכו  ֶות ְלַחי ִּ ָ מ  ים מִּ יב ֶאת ָהְרחֹוקִּ ְלָהׁשִּ ְלָקֵרב ו 

מוֹ  א  כ ְ ָ יָבה ֶאל  ם, ְוֵאין ַהְמרִּ נו  ׁשָ ֵ ָאַמר ַרב  ׁשֶ

:' ים ְוכו  ֶות ְלַחי ִּ ָ מ  ׁשו ב מִּ ָ ת  ֵדי ׁשֶ יְלָך, כ ְ בִּ ׁשְ  ב ִּ

ו       ה ו  ָוֵאל  ֱאֶמת ֵאל  ֶ ב  ין זֹאת ׁשֶ ֲאמִּ ַ מ  ׁשֶ ַוֲאזַי כ ְ

ילֹו  בִּ ׁשְ א ב ִּ ָ יָבה ֶאל  ים ְוֵאין ַהְמרִּ ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹקִּ ד ִּ

"ל, ׁשֶ  ַ נ  ַ ' כ  ַֹח ְוַעל־ְיֵדי זֶה ְוכו  ן ַהמ  ו  ק  יַנת ת ִּ חִּ ז ֶה ב ְ
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"ל ֲאזַי  ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ ָבן ב  ו  מ  ַ ים, כ  ין ְרָעמִּ ְיָקא ַנֲעש ִּ ד ַ

ל  ָ י כ  ב, כ ִּ ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ט ַעל־ְיֵדי זֶה ַעְקמִּ ְפׁשָ נִּ

ַגם ח"ו, בטפי  ָ פ  י ׁשֶ ְפָרט מִּ ב, ו בִּ ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ָהַעְקמִּ

ֲאזַי  ַֹח ׁשֶ ה ַהמ  ָ ֹו ְבַכמ  ב  ם לִּ ְתַעק ֵ ַם ֹמחֹו ַוֲאזַי נִּ ְפג  נִּ

ל  ַ ְפת  ם ְונִּ ְתַעק ֵ נ ִּ עו ר ְוֵעֶרְך ׁשֶ י ׁשִּ לִּ י ו ת ב ְ ימִּ יֵני ַעְקמִּ מִּ

ו   י ו ת ְוָכל ֵאל  ימִּ ים ְוַעְקמִּ לִּ ו  ת  ִּ יֵני פ  ה מִּ ָ ֹו ְבַכמ  ב  לִּ

י ְסַחְרַחר ֵהם  ב ִּ יַנת לִּ חִּ ב ב ְ ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ָהַעְקמִּ

יַנת  חִּ ַע ב ְ יַנת )הֹוׁשֵ חִּ ְטָרא ַאֲחָרא, ב ְ סִּ ַמֲחלֶֹקת ד ְ

יַנת  ְבחִּ יא ב ִּ ְטָרא ַאֲחָרא הִּ י ַהס ִּ ם, כ ִּ ָ ב  י'( ָחַלק לִּ

ֵטי ֲהָלכֹות א'  ו  ק  ָמקֹום ַאֵחר )לִּ ו ָבא ב ְ מ  ַ ַמֲחלֶֹקת, כ 

יָמן ס"ב(  .סִּ

יַנת  חִּ ְטָרא ַאֲחָרא ב ְ ל ַהס ִּ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַ ְוזֶה ַהמ 

ב ַ  י ו ת ׁשֶ ימִּ יֵני ַעְקמִּ ה מִּ ָ ְרׁשֹו ְבַכמ  ב ׁשָ ֵ ל 

ה  ָ ׁש  ְקדֻּ ב ִּ יַנת ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ חִּ ב ְ לו ת מִּ ְלׁשְ ַ ת  ׁשְ הִּ

ין  ֵ ׁש ב  י ֵ ה ׁשֶ ָ ׁש  ְקדֻּ ב ִּ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַ מ  ין ׁשֶ ֲאמִּ ַ מ  ְכׁשֶ ו 

ְבֵרי  ו  ד ִּ ו  ָוֵאל  י ֵאל  ֹו ָחד, כ ִּ ל  ֻּ ים כ  י ִּ ת ִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

ק וְ  ָ ְמת  ים, ֲאזַי נִּ ים ַחי ִּ יֵני ֱאלֹקִּ ל מִּ ָ ל כ  ֵ ט  ַ ְתב  נִּ

ֲחלֶֹקת  ַ מ  ְרׁשֹו מִּ ָ ׁש  ְטָרא ַאֲחָרא ׁשֶ ל ַהס ִּ ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ

יֵני  ל מִּ ָ כ  ים מִּ ֹוַכַחת ַחי ִּ ה ַוֲאזַי ׁשֹוֵמע ת  ָ ׁש  ְקדֻּ ב ִּ ׁשֶ

יקֹו  ים ְלַהְרחִּ ֵהם רֹוצִּ ב ׁשֶ ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ַעְקמִּ

ַעְצמוֹ  ין ַעל־ְיֵדי זֶה ב ְ ה ְוהו א ֵמבִּ ָ ׁש  דֻּ ֶדל  ֵמַהק ְ ֹ ג 

ְמַרֵחם ַעל  ֵלָמה ו  ָבה ׁשְ ְתׁשו  ב ב ִּ ֹו ְוׁשָ ל  ָגם ׁשֶ ְ ַהפ 

ְיָקא, ַעל־ְיֵדי  ַעְצמֹו ְמֹאד ְמֹאד ַעל־ְיֵדי זֶה ד ַ

ֹו  ב  ין לִּ מִּ ַעק ְ מ ְ ֶ ל ַמה ׁש  ָ י כ  ב, כ ִּ ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ָהַעְקמִּ

ין ַעל־ְיֵדי  ֵמבִּ י ו ת יֹוֵתר הו א רֹוֶאה ו  ימִּ ַעְקמִּ ָ יֹוֵתר ב 

ְך ַעד  זֶה ַ ל כ  ָ ַגם כ  ָ פ  ֹו ׁשֶ ל  ָגם ׁשֶ ְ ֶדל ַהפ  ֹ יֹוֵתר ג  ב ְ

יֹוֵתר  ְך ַוֲאזַי ְמַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ב ְ ַ ל כ  ָ ֹו כ  ב  ם לִּ ְתַעק ֵ נ ִּ ׁשֶ

מֹו  י כ ְ ַרְך, כ ִּ ָ ְתב  ם יִּ ֵ ְיָקא ְלַהׁש  ְתָקֵרב ַעל־ְיֵדי זֶה ד ַ ְונִּ

ים הָ  יקִּ ד ִּ ל ַהצ ַ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַ ל ַהמ  ָ כ  ין ׁשֶ ֲאמִּ ַ מ  ים ׁשֶ י ִּ ת ִּ ֲאמִּ

ְבֵרי  ו  ד ִּ ו  ָוֵאל  ֱאֶמת ֵאל  ֶ י ב  נֹו, כ ִּ ו  ק  יל ת ִּ בִּ ׁשְ ֹל ב ִּ ַהכ 

מֹו ֵכן  ילֹו, כ ְ בִּ ׁשְ יא ַרק ב ִּ יָבה הִּ רִּ ים ְוַהמ ְ ים ַחי ִּ ֱאלֹקִּ

ב  ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ יֵני ַעְקמִּ ל מִּ ָ כ  ין ׁשֶ ין ְלַהֲאמִּ יכִּ ְצרִּ

י ה, כ ִּ ָ ׁש  דֻּ ק ְ ַ אי ֵיׁש לֹו ׁשֶֹרׁש ב  ַוד ַ ַמֲחלֶֹקת  ב ְ ְרׁשֹו ב ְ ׁשָ

ב  ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ אי ָהַעְקמִּ ְבַוד ַ "ל ו  ַ נ  ַ ה כ  ָ ׁש  ְקדֻּ ב ִּ ׁשֶ

יקֹו ח"ו,  ים ְלַהְרחִּ ו  רֹוצִּ ל  אִּ ְתַרֲחקו ת כ ְ יא הִּ הִּ ׁשֶ

ְתַרֲחקו ת  י ַההִּ ְתָקְרבו ת, כ ִּ ית ַההִּ ְכלִּ ַ ֱאֶמת הו א ת  ֶ ב 

י ַעל ־ְיֵדי זֶה ְתָקְרבו ת, כ ִּ ית ַההִּ ְכלִּ ַ ְיָקא  הו א ת  ד ַ

רֹוֶאה ַעל ־ְיֵדי  ַרְך ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ָ ְתב  ם יִּ ֵ ְתָקֵרב ְלַהׁש  יִּ

ַרְך ְוָכל ַמה  ָ ְתב  ם יִּ ֵ ְתַרֲחקו תֹו ֵמַהׁש  ֶדל הִּ ֹ זֶה ג 

ָכל  ב הו א ׁשֹוֵמַע ב ְ ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ רֹוֶאה יֹוֵתר ַעְקמִּ ֶ ׁש 

ין אֹות יעִּ מִּ ׁשְ ַ מ  ים ׁשֶ ֹוַכַחת ַחי ִּ ַעם ַעל־ְיֵדי זֶה ת  ַ ֹו פ 

ם  י אִּ ַֹח, כ ִּ ַגם בטפי ַהמ  ָ פ  ֹוֵכָחה ַעל ׁשֶ ַעל־ְיֵדי זֶה ת 

ב  י ו ת ַוֲאזַי ׁשָ ימִּ ְך ַעְקמִּ ַ ל כ  ָ ַלאו לֹא ָהיו  לֹו כ 

יֵני  ל מִּ ָ כ  י מִּ ְיָקא, כ ִּ ְתׁשו ָבה ַעל־ְיֵדי זֶה ד ַ ב ִּ

"ל  ַ נ  ַ ' כ  ים ְוכו  ֹוַכַחת ַחי ִּ ב ׁשֹוֵמַע ת  ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ַעְקמִּ

ב ַעל ־ְיֵדי ַוֲאזַי נִּ  ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ט ַעל־ְיֵדי זֶה ַעְקמִּ ְפׁשָ

ֹוֵדַע  י  ַהְינו  ַעל־ְיֵדי ׁשֶ "ל, ד ְ ַ נ  ַ ים כ  יַנת ְרָעמִּ חִּ ב ְ

ים הו א  י ִּ ת ִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ד ִּ ין ַהצ ַ ֵ ב  ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַ ַהמ  ׁשֶ

ל  ָ כ  ין ׁשֶ ַעל־ְיֵדי זֶה זֹוֶכה ְלָהבִּ ', ׁשֶ ילֹו ְוכו  בִּ ׁשְ ב ִּ

ו   י  ימִּ ֶדל ָהַעְקמִּ ֹ ְלַהְראֹות לֹו ג  ירֹו ו  ֵדי ְלַהְזכ ִּ ת הו א כ ְ

 ' ה ָלׁשו ב ַעל־ְיֵדי זֶה ְוכו  ֶ ְזכ  י ִּ ֵדי ׁשֶ ֹו, כ ְ ל  ָגם ׁשֶ ְ ַהפ 

ל ג'  ין ׁשֶ יַנת ׁשִּ חִּ ין, ב ְ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ "ל. ְוזֶה ב ְ ַ נ  ַ כ 

ו   יַנת ֵאל  חִּ ז ֶה ב ְ ים, ׁשֶ ל ד' ָראׁשִּ ין ׁשֶ ים, ׁשִּ ָראׁשִּ

ְבֵר  ו  ד ִּ "ל:ָוֵאל  ַ נ  ַ ' כ  ים ְוכו  ים ַחי ִּ  י ֱאלֹקִּ

יַנת     ו חִּ ֵהָמה, זֶה ב ְ ין ַעל עֹור ב ְ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ ְוזֶה ב ְ

יַנת  חִּ ים סח( ְגַער ַחַית ָקֶנה, 'ַחַית ָקֶנה' זֶה ב ְ ל ִּ הִּ )ת ְ

ין  דִּ ֵהָמה ו ְמַעב ְ ין עֹור ב ְ ֹוְקחִּ ל  יו ת ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֶהמִּ ֶ ב 

ין  ל ִּ פִּ ם ת ְ ל אֹותֹו ְלׁשֵ י ֹות ׁשֶ ָרׁשִּ ָ ין ָעָליו פ  ְוכֹוְתבִּ

י ו ת,  ֶהמִּ ֶ יַנת ב  חִּ ין ב ְ יעִּ ין ַעל־ְיֵדי זֶה ַמְכנִּ ל ִּ פִּ ת ְ

יָנה  יַנת חית ָקֶנה ַעל־ְיֵדי ָקֶנה ָחְכָמה ָקֶנה ב ִּ חִּ ב ְ

ֹו  ין ב  ֹוְתבִּ כ  יַנת ַהָקֶנה ׁשֶ חִּ ז ֶה ב ְ ה, ׁשֶ ָ ׁש  ְקדֻּ ד ִּ

יַנת ָקֶנה חָ  חִּ הו א ב ְ ין, ׁשֶ ל ִּ ְתפִּ ה. ב ִּ ָ ׁש  ְקדֻּ ' ד ִּ ְכָמה ְוכו 

י  ְמעֹונִּ יַנת )ַיְלקו ט ׁשִּ חִּ יא ב ְ הִּ ָתב ׁשֶ יַנת ַהכ ְ חִּ ְוזֶה ב ְ

ד  ַ יַנת כ  חִּ י ֵאׁש ְלָבָנה, זֶה ב ְ ֵ ב  ַ חָֹרה ַעל ג  רפ( ֵאׁש ׁשְ

ֵהם לבונא  ְטָרא ׁשֶ יק ַהאי ָקָלא ואערא בעבי מִּ ָנפִּ

י ֵ ב  ַ חָֹרה ַעל ג  יַנת ֵאׁש ׁשְ חִּ מֹוָחא ְוזֶה ב ְ ֵאׁש ְלָבָנה,  ד ְ

חָֹרה  יַנת ֵאׁש ׁשְ חִּ בו רֹות זֶה ב ְ ג ְ ֹול ַהי ֹוֵצא מִּ י ַהק  כ ִּ

ֹול ַהי ֹוֵצא  ַע, ְוַהק  דו  י ָ ַ בו רֹות כ  יַנת ג ְ חִּ הו א ב ְ ׁשֶ

ֹוֵגע בעבי  חָֹרה, פ  יַנת ֵאׁש ׁשְ חִּ הו א ב ְ בו רֹות, ׁשֶ ג ְ מִּ

יַנת ֵאׁש  חִּ מֹוָחא, ְוזֶה ב ְ ֵהם לבונא ד ְ ְטָרא, ׁשֶ מִּ

ין ׁשְ  ל ִּ פִּ ין ַהת ְ י ֵאׁש ְלָבָנה ַוֲאזַי ַנֲעש ִּ ֵ ב  ַ חָֹרה ַעל ג 

ְתנֹות אֹור  ָ יַנת כ  ְבחִּ ֵהָמה ב ִּ ין ֵמעֹור ב ְ ֲעשִֹּ ַ ַהנ 
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יַנת אֹור  חִּ ֵהם ב ְ ין, ׁשֶ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ ז ֶה ב ְ ָאֶלף, ׁשֶ ב ְ

ְפֵריה   ֶרק ד'( ׁשו  ֶ יָעא פ  ָבא ְמצִּ ָ יַנת )ב  חִּ ים, ב ְ נִּ ָ ַהפ 

ַיֲעקֹב כ ְ  ָהָיה קֶֹדם ַהֵחְטא ד ְ ָאָדם ׁשֶ ְפֵריה  ד ְ ֵעין ׁשו 

ז ֶה  ים, ׁשֶ מִּ ז מז' ַהי ָ נו  ָ יר אֹור ַהג  ָאז ָהָיה ֵמאִּ ׁשֶ

ל  ַעת ׁשֶ יַנת ַהד ַ חִּ ָאֶלף ְוזֶה ב ְ ְתנֹות אֹור ב ְ ָ יַנת כ  חִּ ב ְ

ְבֵרי  ו  ד ִּ ו  ָוֵאל  יַנת ֵאל  חִּ "ל, ב ְ ַ ה ַהנ  ָ ׁש  ְקדֻּ ַמֲחלֶֹקת ד ִּ

ים ים ַחי ִּ  .ֱאלֹקִּ

ה   ָ תו ב ב  ָ ָהָיה כ  יר ׁשֶ ל ר' ֵמאִּ ֹוָרתֹו ׁשֶ יַנת ת  חִּ ְוזֶה ב ְ

ְכרֹוָנם  ֹוֵתינו  זִּ ָאְמרו  ַרב  מֹו ׁשֶ ָאֶלף כ ְ ְתנֹות אֹור ב ְ ָ כ 

יר  י ר' ֵמאִּ ֶרק ט'(, כ ִּ ֶ א פ  ית ַרב ָ ֵראׁשִּ ְבָרָכה )ב ְ לִּ

ֵני ַמה לֹא  ְ פ  מִּ ֲהָלָכה, ו  ַ ים ב  יר ֵעיֵני ֲחָכמִּ ָהָיה ֵמאִּ

ֹא ָעְמדו  ֲחֵבָריו ַעל סֹוף ָקְבעו   ל  מֹותֹו? ׁשֶ ֲהָלָכה כ ְ

ַמְרֶאה לֹו  ָהָיה אֹוֵמר ַעל ָטֵמא ָטהֹור ו  ֹו ׁשֶ ְעת  ד ַ

ים  ֶרץ בק"ן ְטָעמִּ ֶ ים ְוָהָיה ְמַטֵהר ֶאת ַהׁש  נִּ ָ פ 

ַעת  יר ָהָיה לֹו ַהד ַ ְמָצא, שר' ֵמאִּ ין יג( נִּ )ֵערו בִּ

יַנת ַמֲחלֶֹקת ד ִּ  חִּ ל ב ְ ָגה ׁשֶ ָֹ ו  ְוַהש  יַנת ֵאל  חִּ ה, ב ְ ָ ׁש  ְקדֻּ

א  ֵ ז ֶה ְמַטמ  י ׁשֶ ִּ ים ַאף־ַעל־פ  ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹקִּ ו  ד ִּ ָוֵאל 

ן ָהָיה אֹוֵמר ַעל ָטֵמא ָטהֹור  ֵ ' ְוַעל־כ  ְוזֶה ְמַטֵהר ְוכו 

י  ֹו, כ ִּ ְעת  ֱאֶמת לֹא ָעְמדו  ַעל סֹוף ד ַ ֶ ן ב  ֵ ' ְוַעל־כ  ְוכו 

ַעת  יג זֶה ַהד ַ ִֹּ ר ְלַהש  י ֶאְפׁשָ ֵמֲחַמת זֶה אִּ ָלל ו  כ ְ

ָאֶלף,  ְתנֹות אֹור ב ְ ָ תֹוָרתֹו כ  תו ב ב ְ ָ ַעְצמֹו ָהָיה כ  ב ְ

ְך  ְמׁשָ נ ִּ דו ַע ׁשֶ י ָ ַ יַנת ַמֲחלֶֹקת כ  חִּ ְתנֹות עֹור זֶה ב ְ ָ י כ  כ ִּ

ְתנֹות עֹור זֶה  ָ י כ  ַעת טֹוב ְוָרע, כ ִּ יַנת ֵעץ ַהד ַ חִּ ב ְ מִּ

ז ֶה  ַע, ׁשֶ דו  י ָ ַ ָלה כ  יַנת ַהְבד ָ חִּ יַנת ַמֲחלֶֹקת, ב ְ חִּ ב ְ

יַנת ַמֲחלֶֹקת  חִּ ל ב ְ ַעת ׁשֶ ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ַהד ַ

ְבֵרי  ו  ד ִּ ו  ָוֵאל  ֵאל  ים ׁשֶ ינִּ ַמֲאמִּ ים ו  ֹוְדעִּ י  ה ׁשֶ ָ ׁש  ְקדֻּ ב ִּ ׁשֶ

יֵני ַמֲחלֶֹקת ַוֲאַזי  ל מִּ ָ ק כ  ָ ְמת  ים ֲאזַי נִּ ים ַחי ִּ ֱאלֹקִּ

י זֶ ָאֶלף, כ ִּ ְתנֹות אֹור ב ְ ָ יַנת כ  חִּ ה ב ְ ַעת ַנֲעשֶֹ ה ַהד ַ

ז ֶה  ית, ׁשֶ ֵראׁשִּ ז מז' ְיֵמי ב ְ נו  ָ יַנת אֹור ַהג  חִּ הו א ב ְ

ֵהם ז'  ין, ׁשֶ ל ד' ָראׁשִּ ין ְוׁשֶ ל ג' ָראׁשִּ ין ׁשֶ יַנת ׁשִּ חִּ ב ְ

ר  י ֶאְפׁשָ אִּ ית ׁשֶ ֵראׁשִּ ְבַעת ְיֵמי ב ְ יַנת ׁשִּ חִּ ין, ב ְ ָראׁשִּ

ן ְוָגנו ז  י הו א ָצפו  ָלל, כ ִּ ַעת כ ְ יג זֶה ַהד ַ ִֹּ ְלַהש 

ז ָָכה ְלֶזה  יר ׁשֶ ן ר' ֵמאִּ ֵ "ל, ְוַעל־כ  ַ נ  ַ ' כ  ים ְוכו  יקִּ ד ִּ ַלצ ַ

"ל, ַעל־ ַ נ  ַ ה כ  ָ ׁש  ְקדֻּ ב ִּ יַנת ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ חִּ ל ב ְ ַעת ׁשֶ ַהד ַ

"ל  ַ נ  ַ ָאֶלף כ  ְתנֹות אֹור ב ְ ָ תֹוָרתֹו כ  תו ב ב ְ ָ ן ָהָיה כ  ֵ כ 

ב ְ  ין מִּ עֹושִֹּ י עֹור ׁשֶ ֵ ב  ַ ין ַעל ג  ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ יַנת ְוזֶה ב ְ חִּ

ר  ק ַ "ל ְועִּ ַ נ  ַ ' כ  ְתנֹות אֹור ְוכו  ָ יַנת כ  חִּ ְתנֹות עֹור, ב ְ ָ כ 

י  ְיָקא, כ ִּ ֵהָמה ד ַ ין ַעל־ְיֵדי עֹור ב ְ ין ַנֲעש ִּ ל ִּ פִּ ַהת ְ

נו ז,  ָ יַנת אֹור ַהג  חִּ ים ְמֹאד ב ְ בֹוהִּ ין ג ְ ין ֵהם ֹמחִּ ל ִּ פִּ ת ְ

י ׁשֶ  מִּ "ל, ו  ַ נ  ַ ה כ  ָ ׁש  ְקדֻּ ב ִּ יַנת ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ חִּ רֹוֶצה ב ְ

אי לֹא ָיׁשו ב ְולֹא  ַוד ַ ַעת, ב ְ ין זֶה ַהד ַ ֵנס ְלָהבִּ ָ כ  ח"ו, לִּ

י ַעל  ל ְמֹאד, כ ִּ ְכׁשָ ְהֶיה נִּ י יִּ ים, כ ִּ יג ֹאְרחֹות ַחי ִּ ִֹּ ַיש 

י  '". כ ִּ ְדרֹוׁש ְוכו  ָך ֶאל ת ִּ מ ְ מו ְפָלא מִּ זֶה ֶנֱאַמר, "ב ְ

יךְ  "ל ְוָצרִּ ַ נ  ַ ַעת כ  יג זֶה ַהד ַ ִֹּ ר ְלַהש  י ֶאְפׁשָ ְסֹמְך  אִּ לִּ

י  ִּ יֵקי ֱאֶמת ַאף־ַעל־פ  ַצד ִּ ין ב ְ ָנה ְלַהֲאמִּ ַעל ֱאמו 

ו   ֱאֶמת ֵאל  ֶ י ב  ַמֲחלֶֹקת, כ ִּ יָבה ו  יֵניֶהם ְמרִּ ֵ י ֵׁש ב  ׁשֶ

ין  ל ִּ פִּ ן ת ְ ֵ "ל, ְוַעל־כ  ַ נ  ַ ' כ  ים ְוכו  ים ַחי ִּ ְבֵרי ֱאלֹקִּ ו  ד ִּ ָוֵאל 

ְיָקא, זֶה ב ְ  ֵהָמה ד ַ י עֹור ב ְ ֵ ב  ַ ין ַעל ג  בִּ ָ ְכת  ֵני נִּ יַנת ב ְ חִּ

ֵהָמה,  ְְ ְב ין ַעְצָמן כ ִּ ימִּ ְמש ִּ ַדַעת ו  ים ב ְ ֲערו מִּ ָאָדם ׁשֶ

ֹו  ְעת  ק ד ַ ֵ ְבֵהָמה ְלַסל  ו ם ַעְצמֹו כ ִּ ין ָלש  יכִּ רִּ צ ְ ׁשֶ

ְסמֹוְך ַרק  ָלל ְולִּ ַעת כ ְ ו  ֵאין לֹו ׁשו ם ד ַ ל  אִּ ְלַגְמֵרי כ ְ

ְך ֹמחֹו ַעל־ ֵ כ  ְזד ַ "ל ַוֲאזַי נִּ ַ נ  ַ ָנה כ  ְיֵדי זֶה ְוזֹוֶכה ַעל ֱאמו 

ְיָקא  ֵהָמה ד ַ ין ֵמעֹור ב ְ ֵהם ַנֲעשִֹּ ין ׁשֶ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ ְבחִּ לִּ

רֹוֶאה ָאָדם  ׁשֶ י כ ְ ֹו, כ ִּ ב  לִּ ב ְ י ו ת ׁשֶ ימִּ ט ַעְקמִּ ְפׁשָ ַוֲאזַי נִּ

י ֵׁש לֹו ח"ו,  ׁשֶ ְפָרט, כ ְ ֹו ב ִּ ב  לִּ ב ְ י ו ת ׁשֶ ימִּ י ֵׁש לֹו ַעְקמִּ ׁשֶ

ב   לִּ ה ב ְ ֵ י ו ת ַהְרב  ימִּ ק ַעְקמִּ ֵ יְך ְלַסל  ֹו, ֲאזַי הו א ָצרִּ

ָלל, ְוֵיֵלְך  ַעת כ ְ ו  ֵאין לֹו ׁשו ם ד ַ ל  אִּ ֹו ְלַגְמֵרי כ ְ ְעת  ד ַ

ְך  ָ יטו ת ְלַבד, ַוֲאזַי זֹוֶכה ַאַחר כ  ְפׁשִּ ימו ת ו  ְתמִּ ַרק ב ִּ

ין  ֵהם ֹמחִּ ין, ׁשֶ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ דֹול ְמֹאד ְוזֶה ב ְ ָ ְלַדַעת ג 

 ָ ְכת  נ ִּ ים ְמֹאד ׁשֶ בֹוהִּ ְיָקא ְוַעל ג ְ ֵהָמה ד ַ ין ַעל עֹור ב ְ בִּ

"ל: ַ נ  ַ ' כ  ב ְוכו  ֵ ל  ַ ב  י ו ת ׁשֶ ימִּ ט ַעְקמִּ ְפׁשָ  ָיָדם נִּ

ֹו ַעל־ְיֵדי     ז ב  לִּ ב ְ י ו ת ׁשֶ ימִּ ט ַעְקמִּ ְפׁשָ נ ִּ ׁשֶ ַוֲאזַי כ ְ

ְמָחה  ים, ֲאזַי זֹוֶכה ְלשִֹּ יַנת ְרָעמִּ חִּ ֵהם ב ְ ין, ׁשֶ ל ִּ פִּ ת ְ

 ִֹּ יַנת ַהש  חִּ "ל ְוזֶה ב ְ ַ נ  ַ "ל ְוֶזה כ  ַ נ  ַ ין כ  ל ִּ פִּ ל ת ְ ְמָחה ׁשֶ

ג  ֲענו  ַ ין ת  יׁשִּ ְרג ִּ ַ מ  ת, ׁשֶ ב ָ ׁשַ יַנת ָזְכֵרהו  ֵמֶאָחד ב ְ חִּ ב ְ

ְצָוה  ַהמ ִּ ת, ב ְ ב ָ יַנת ׁשַ חִּ הו א ב ְ א, ׁשֶ ָ עֹוָלם ַהב 

עֹוָלם ַהז ֶה  ָ ַהְינו  ב  ה, ד ְ ֲעשֶֹ ַ ת ְיֵמי ַהמ  ׁשֶ ׁשֵ ַעְצָמה  ב ְ ב ְ

ְצֹות  ה ַהמ ִּ ַמֲעשֵֹ י ב ְ ין, כ ִּ ל ִּ פִּ יַנת ת ְ חִּ "ל ְוזֶה ב ְ ַ נ  ַ ' כ  ְוכו 

ת  ָ ב  ל ׁשַ ה ׁשֶ ָ ׁש  דֻּ יְך ַהק ְ יל ְלַהְמׁשִּ בִּ ׁשְ ין הו א ב ִּ ל ִּ פִּ ת ְ

ים אֹות  ְקָראִּ ין ֵהם נִּ ל ִּ פִּ י ת ְ ה, כ ִּ ֲעשֶֹ ַ ת ְיֵמי ַהמ  ׁשֶ ׁשֵ ב ְ

י  ין, כ ִּ ל ִּ פִּ ין ת ְ יחִּ ת ֵאין ַמנ ִּ ב ָ ׁשַ י ב ְ ת, כ ִּ ב ָ יַנת ׁשַ חִּ ב ְ

ׁש ֵהם ַעצְ  ְתַקד ֵ ין ְלהִּ יכִּ ָאנו  ְצרִּ חֹול ׁשֶ ַ ָמן אֹות ַרק ב 
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ין ַוֲאזַי  ל ִּ פִּ ין ת ְ יחִּ ת ֲאזַי ָאנו  ַמנ ִּ ָ ב  ת ׁשַ ַ ׁש  ְקדֻּ ב ִּ

ׁשָ  דו  ין ַהק  לִּ ְמַקב ְ ין ו  יכִּ יֵמי  הַמְמׁשִּ ַם ב ִּ ת ג  ב ָ ל ׁשַ ׁשֶ

ין  ,ַהחֹול ל ִּ פִּ י ַעל־ְיֵדי ַהת ְ "ל, ַהְינו  כ ִּ ַ יַנת ַהנ  חִּ ְוזֶה ב ְ

יַנת ָזְכֵרהו   חִּ "ל ַוֲאזַי הו א ב ְ ַ נ  ַ ְמָחה כ  ין ְלשִֹּ זֹוכִּ

א,  ָ ג עֹוָלם ַהב  ֲענו  ַ ין ת  יכִּ ְמׁשִּ ַ מ  ת, ׁשֶ ב ָ ׁשַ ֵמֶאָחד ב ְ

ת ְיֵמי ַהחֹול ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ׁשֵ ַם ב ְ ת, ג  ב ָ יַנת ׁשַ חִּ ב ְ

ְמָחה ׁשֶ  ִֹּ ין ַעל־ְיֵדי ַהש  ז ֹוכִּ ַעְצָמה  ׁשֶ ְצָוה ב ְ ל ַהמ ִּ

ל ד'  ין ׁשֶ ים, ׁשִּ ל ג' ָראׁשִּ ין ׁשֶ "ל ׁשִּ ַ נ  ַ ' כ  ין ְוכו  ל ִּ פִּ ַהת ְ

יַנת ז' קֹולֹות  חִּ ין, ֵהם ב ְ ֵהם ז' ָראׁשִּ ים, ׁשֶ ָראׁשִּ

ְטָרא,  יַנת עבי מִּ חִּ ֵהם ב ְ ם, ׁשֶ יִּ ַ ד ַעל ַהמ  וִּ ָאַמר ד ָ ׁשֶ

ל ִּ  פִּ יַנת ת ְ חִּ ז ֶה ב ְ יַנת קֹול ה' ׁשֶ חִּ "ל ְוזֶה ב ְ ַ נ  ַ ' כ  ין ְוכו 

ְכרֹוָנם  ֹוֵתינו  זִּ חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ְוָדְרׁשו  ַרב 

ֹחָרה ַעל  ֵאׁש ׁשְ ֹול ֶנְחָקק ב ְ ָהָיה ַהק  ז ֶה, ׁשֶ ְבָרָכה מִּ לִּ

יַנת  חִּ ז ֶה ב ְ ַֹח, ׁשֶ מ  ַ ֹוֵגע ב  ֹול פ  י ַהק  י ֵאׁש ְלָבָנה, כ ִּ ֵ ב  ַ ג 

חָֹרה ַעל ג ַ  "ל:ֵאׁש ׁשְ ַ נ  ַ י ֵאׁש ְלָבָנה כ  ֵ  ב 
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 ליקוטי הלכות

ת ַ ִציַעת ַהפ   ֲהָלָכה ג - ב ְּ

 

ת ַ ִציַעת ַהפ  ַין ב ְּ  :ִענְּ

ַין  ִענְּ רֹות )ִסיָמן ה( ב ְּ ֲחצֹצְּ ַ ֲאָמר ב  ַ מ  ַ י ִאיָתא ב  כ ִ

בֹות  ָ ֲחש  ַ ַֹח ִממ  ת ַהמ  ֹות אֶׁ ַפנ  ִריִכין לְּ צ ְּ ֶׁ ָעִמים ש  ָהרְּ

ת ֹמחֹו  ֹא ַיֲחִמיץ אֶׁ ל  ֶׁ ַתֲאוֹות ש  ִרים וְּ הו  ֵמִהרְּ ָזרֹות ו 

ַתֲאוֹות וְּ  זֶׁה ב ְּ בֹות, וְּ ָ ֲחש  ַ ו  ַהמ  ֵאל  עֹר ב ְּ ָצִריךְּ ִלגְּ '. וְּ כו 

ַער ַחי ַת ָקנֶׁה.  ִחיַנת ג ְּ ִריָבה, ב ְּ ֹון מְּ ש  ה לְּ ִחיַנת ַמצ ָ ב ְּ

ה  נ ָ ֶׁ ה ִממ  ַתֲעש ֶׁ ר וְּ ֵ ב  ַ ש  ה ֵחית ת ְּ ז ַֹהר ָקנֶׁ ַ ִאיָתא ב  וְּ

ֹא  ל  ֶׁ נו  ש  ה, ַהיְּ ה ֵמאֹוִתי ֹות ָחֵמץ ַמצ ָ ַתֲעש ֶׁ ֵה"א וְּ

ִמיץ חָ  חְּ ַ ָך ת  ָמתְּ ת ָחכְּ ֹמר אֶׁ ש ְּ ת ִ ֶׁ ש  נו  כ ְּ ָך. ַהיְּ ָמתְּ כְּ

ֵהר  ַהרְּ ֹא ת ְּ ל  ֶׁ מֹות ִחיצֹוִני ֹות ש  ֹו ָחכְּ ֹנס ב  ֹא ִיכְּ ל  ֶׁ ש 

ִחיַנת  ֵצל ִמב ְּ נ ָ ֵדי זֶׁה ת ִ ', ַעל־יְּ כו  ִרים ָרִעים וְּ הו  ִהרְּ ב ְּ

ת  צֶׁ מֶׁ ִאיָתא ַמחְּ דְּ מֹוָתא כ ִ ָרא ד ְּ הו א ִסטְּ ֶׁ ָחֵמץ ש 

כו   ַתֲאִמין וְּ ', וְּ כו  ים, וְּ ַחי ִ ת לְּ וֶׁ ָ ו ב ִממ  ש  ָ ת  ֶׁ ֵדי ש  ' כ ְּ

ל זֶׁה  ָ ם כ  ָ ן ש  ', ַעי ֵ כו  ֵה"א וְּ ה, ֵמֵחית לְּ ַמצ ָ ֵמָחֵמץ לְּ

 ֵהיֵטב:

ֹוֵתינו  זַ"ל     א או  ַרב  רְּ ק ָ ֶׁ ת ש  ַ ִציַעת ַהפ  ִחיַנת ב ְּ זֶׁה ב ְּ וְּ

ו   ִכנ  ֹוֵצַע', וְּ ם 'ב  ֵ ש  ֹוִציא ב ְּ ת ַהמ  ַ כ  רְּ ָבֵרךְּ ב ִ ת ַהמְּ אֶׁ

ר הַ  ת ִעק ַ רו  אֶׁ ָאמְּ ֶׁ מֹו ש  ַע, כ ְּ ו  צ  ם ַהב ִ ֵ ָרָכה ַעל ש  ב ְּ

 . ָבֵרךְּ אֹוֵרַח מְּ ֹוֵצַע וְּ ִית ב  ַ ַעל־ַהב  ַ ָרכֹות מו(: ב  )ב ְּ

ם־ ַ ֹוִציא ג  ת ַהמ  ַ כ  רְּ ָבֵרךְּ ב ִ ת ַהמְּ או  אֶׁ ה לֹא ָקרְּ ָ ָלמ  וְּ

ָרא  ָכל ָמקֹום ִנקְּ ֵכן ב ְּ ֹוִציא. וְּ ָבֵרךְּ ַהמ  ם מְּ ֵ ש  ן ב ְּ ֵ כ 

ֹוִציא וְּ  ת ַהמ  ַ כ  רְּ ֹוֵצַע ב ִ ם ב  ֵ ש  ם ב ְּ חֶׁ ר ֲאִכיַלת לֶׁ ֵכן ִעק ַ

ֲאלו   ָ תו ב )ֵאיָכה ד(: עֹוָלִלים ש  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ו פֹוֵרס, כ ְּ

ָיה נח(:  עְּ ַ ש  תו ב )יְּ ָ כ  ֶׁ מֹו ש  כְּ ם. ו  ֹוֵרס ֵאין ָלהֶׁ ם פ  חֶׁ לֶׁ

קֹומֹות  ה מְּ ָ ַכמ  ֵכן ב ְּ ָך, וְּ מֶׁ רֹס ָלָרֵעב ַלחְּ ְּ ֲהלֹא פ 

ש ֵ  ם ב ְּ חֶׁ ה ֲאִכיַלת לֶׁ ֻכנ ָ מ ְּ ֶׁ ַעל ש  ַ ֵכן ב  ֹוֵרס ו בֹוֵצַע, וְּ ם פ 

ת  ַ כ  רְּ ל ב ִ ֶׁ ִדיִנים ש  ל ֲהָלכֹות וְּ ָ ךְּ כ  ָחן ָערו  לְּ ֻ ַהש  

ת',  ַ ִציַעת ַהפ  כֹות ב ְּ ם 'ִהלְּ ֵ ש  ֹוִציא ָקָרא ב ְּ ַהמ 

ז ַֹהר  ַ ָבן ב  ֵכן מו  ַע, וְּ ו  צ  ר הו א ַהב ִ ָהִעק ָ ֶׁ ה ש  אֶׁ רְּ נ ִ ֶׁ ש 

י ֵש  סֹודֹות ג ְּ  ֶׁ ק ג קפז:( ש  דֹוש  )ֵחלֶׁ ַין ַהק ָ ִענְּ דֹוִלים ב ְּ

ֹוֵתינו  זַ"ל  ֵרי ַרב  ִדבְּ ו ָבא ב ְּ ַכמ  ת וְּ ַ ִציַעת ַהפ  ב ְּ

ִרית  ָ ַאל לֹו ֵמֵהיָכן ָקא ש  ָ ש   ֶׁ ִרין קב:( ש  דְּ הֶׁ )ַסנְּ

:' כו  ֹוִציא וְּ  ַהמ 

ל ֲאִכיָלָתם ָצִריךְּ     ב ָ ָרֵאל ַעם ָקדֹוש  כ  י ִיש ְּ כ ִ

ִחיַנת ֲאִכיַלת ַמצ ָ  בְּ ה ב ִ ָ ֻדש   קְּ יֹות ב ִ ִחיַנת ִלהְּ י ב ְּ ה, כ ִ

ָאסו ר ַלֲאִכיַלת  מֹוָתא וְּ ָרא ד ְּ ָחֵמץ הו א ִסטְּ

יֹות ַמֲאָכל  ל ֲאִכיָלָתם ָצִריךְּ ִלהְּ ָ כ  ֶׁ נו  ש  ָרֵאל, ַהיְּ ִיש ְּ

ִמז ֲֻהַמת  ֹון ו  א ָאָדם ָהִראש  ךְּ ֵמֵחטְּ ֵ כ  ד ַ ִנזְּ ֵרר וְּ ָ ב  תְּ נ ִ ֶׁ ש 

ָלם הַ  ֲאָכל ִנש ְּ ַ ֵדי זֶׁה ַהמ  ֲאזַי ַעל־יְּ ֶׁ , ש  ָחש  ַעת ַהנ ָ ד ַ

יֹוֵתר.  ב ְּ

בֹות  ָ נו  ַמֲחש  ַהיְּ ִחיַנת ֹמִחין, ד ְּ ה, ב ְּ ִחיַנת ַמצ ָ זֶׁה ב ְּ וְּ

ֹון ָהָיה  א ָאָדם ָהִראש  י ֵחטְּ "ל. כ ִ ַ נ  ַ ֹות כ  זַכ  ֹות וְּ דֹוש  קְּ

ז ֶׁה  ֶׁ ַעת טֹוב ָוָרע ש  ָאַכל ֵמֵעץ ַהד ַ ֶׁ ֲאִכיָלה ש  ָ ב 

יֹום  י ב ְּ ִחיַנת כ ִ מֹוָתא, ב ְּ ָרא ד ְּ ִחיַנת ָחֵמץ ִסטְּ ב ְּ

 ֶׁ ָך ִממ  ִחיַנת ֲאָכלְּ נו  ב ְּ ַהיְּ ית ב(, ד ְּ ֵראש ִ ' )ב ְּ כו  ו  וְּ נ 

ץ  ֵ ַחמ  ִמתְּ ַֹח ו  ב ַהמ  ֵ ב  ַערְּ ַעל ָידֹו ִנתְּ ֶׁ ַמֲאָכל ש 

ַעת טֹוב  ִחיַנת ֵעץ ַהד ַ ז ֶׁה ב ְּ ֶׁ בֹות ָזרֹות ש  ָ ַמֲחש  ב ְּ

ַעת  ם ַהד ַ ָ ג  ֵדי ֲאִכיָלה זֹו ִנפְּ ַעל־יְּ ֶׁ נו  ש  ַהיְּ ָוָרע, ד ְּ

ַהיְּ  ָעֵרב טֹוב ָוָרע, ד ְּ ִנתְּ בֹות וְּ ָ ָנִסין ַמֲחש  כְּ נ ִ ֶׁ נו  ש 

ךְּ ֵעץ  "ל, ֵהפֶׁ ַ נ  ַ ִחיַנת ָחֵמץ כ  ז ֶׁהו  ב ְּ ֶׁ ַֹח ש  ַהמ  ָרעֹות ב ְּ

ת  ַ ֻדש   ִחיַנת קְּ ה, ב ְּ ִחיַנת ַמצ ָ הו א ב ְּ ֶׁ ים ש  ַהַחי ִ

ֲאָמר  ַ מ  ַ "ל ב  ַ נ  ַ ים כ  ִחיַנת ַחי ִ הו א ב ְּ ֶׁ ָבה ש  ָ ֲחש  ַ ַהמ 

וֹ  א ָאָדם ָהִראש  ֵדי ֵחטְּ ַעל־יְּ "ל. וְּ ַ ָלה ַהנ  ַקל ְּ ן ִנתְּ

ֵכן  ם ג(, וְּ ָ ה )ש  נ ָ ֹאֲכלֶׁ בֹון ת  ִעצ ָ ִחיַנת ב ְּ ָהֲאָדָמה ב ְּ

מו   ג ְּ ֵדי זֶׁה ִנפְּ ַעל־יְּ ם. וְּ חֶׁ ֹאַכל לֶׁ ָך ת  ֶׁ זֵַעת ַאפ  ב ְּ

ר  רו  ֵ ִריִכין ב  ם צְּ ָ ל  ֻ כ  ֶׁ ֲאָכִלים ַעד ש  ַ ל ַהמ  ָ בו  כ  ָערְּ ִנתְּ וְּ
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ם ר ִחי ו ת ָהָאָדם ש ָ הו א ִעק ַ ֶׁ ם ש  חֶׁ ֶׁ ָרט ַהל  ִבפְּ  ו 

ה. ֵ ב  ִרים ַהרְּ רו  ֵ ִריִכין ב   צְּ

ָלאכֹות ִויִגיעֹות  ה מְּ ָ ַכמ  ה וְּ ָ מ  ַ ִחיַנת כ  זֶׁה ב ְּ וְּ

ֵרר  ָ ב  ִנתְּ ָמר וְּ גְּ נ ִ ֶׁ ם ש  ם קֹדֶׁ חֶׁ ֶׁ ל  ַ רַֹח ב  ִריִכין ִלטְּ צ ְּ ֶׁ ש 

ֵיש   '. וְּ כו  ִריָעה וְּ זְּ ה ו  ָ נו  ֲחִריש  ַהיְּ ַלֲאִכיַלת ָאָדם, ד ְּ

י עַ  ת, כ ִ ַ פ  ַ וֹות ב  ה ִמצְּ ָ ַכמ  ה וְּ ָ מ  ַ וֹות כ  צְּ ֵדי ַהמ ִ ל־יְּ

ה  ֲחִריש ָ ַ יֹות ב  לו  וֹות ַהת ְּ נו  ִמצְּ ַהיְּ ת, ד ְּ ַ פ  ַ יֹות ב  לו  ַהת ְּ

ֵכן  ֹוֵצא. וְּ ַכי  ַבֲחמֹור' וְּ ֹור ו  ש  גֹון 'לֹא ַתֲחרֹש  ב ְּ כ ְּ

ֵדי  ַעל־יְּ ת, וְּ ַ פ  ַ וֹות ב  ר ִמצְּ ש ֶׁ י עֶׁ ַכי ֹוֵצא, כ ִ ִריָעה וְּ זְּ ב ִ

ת עַ  ַ פ  ַ יֹות ב  לו  ו  ַהת ְּ וֹות ֵאל  ֵרר ִמצְּ ָ ב  ֵדי זֶׁה ִנתְּ ל־יְּ

ֹון  א ָאָדם ָהִראש  ָחש  ֵמֵחטְּ ם ִמז ֲֻהַמת ַהנ ָ חֶׁ ֶׁ ַהל 

ת  ַ ָיה ַהפ  או  ָאז רְּ ה, וְּ נ ָ ֹאֲכלֶׁ בֹון ת  ִעצ ָ ִחיַנת ב ְּ ִמב ְּ

ַעת  ש ְּ רו ר הו א ב ִ ֵ ַמר ַהב  ר ג ְּ ִעק ַ ַלֲאִכיַלת ָאָדם. וְּ

ָרָכה מֹוִציִאין אֹותֹו  ֵדי ַהב ְּ ַעל־יְּ ֶׁ ָרָכה, ש  ַהב ְּ

ָלה ָהֲאָדָמה ִמק ְּ  ַקל ְּ תְּ נ ִ ֶׁ ה ש   ַ נו  ִממ  ַהיְּ ָרָכה, ד ְּ ָלָלה ִלבְּ

ִרין אֹותֹו  ָברְּ ֹון, מְּ א ָאָדם ָהִראש  ֵדי ֵחטְּ ַעל־יְּ

ָרָכה  ֵדי ַהב ְּ ָרָכה, ַעל־יְּ ָלָלה ִלבְּ ַמֲעִלין אֹותֹו ִמק ְּ ו 

ֵרר ַלֲאִכיַלת  ָ ב  ם ִנתְּ חֶׁ ֶׁ ַהל  ֶׁ ש  ָאז כ ְּ ִכין ָעָליו, וְּ ָברְּ מ ְּ ֶׁ ש 

ָרֵאל אֲ  ִחיַנת ֵעץ ִיש ְּ הו א ב ְּ ֶׁ ה ש  ִחיַנת ַמצ ָ בְּ זַי הו א ב ִ

ִחיַנת ָחֵמץ  ךְּ ב ְּ ַעת ֵהפֶׁ ת ַהד ַ ַ ֻדש   ִחיַנת קְּ ים, ב ְּ ַהַחי ִ

ַעת טֹוב ָוָרע. ִחיַנת ֵעץ ַהד ַ ַעת, ב ְּ ַגם ַהד ַ ְּ הו א פ  ֶׁ  ש 

ִחיַנת  בְּ ִמיד ב ִ ָ יֹות ת  ִריָכה ִלהְּ ָרֵאל צְּ י ֲאִכיַלת ִיש ְּ כ ִ

ה, כ ְּ  חו ָמא ֲאִכיַלת ַמצ ָ נְּ ַ ֹוֵתינו  זַ"ל )ת  רו  ַרב  ָאמְּ ֶׁ מֹו ש 

ן.  ָ ֵלי ַהמ  אֹוכְּ א לְּ ָ ל  ֹוָרה אֶׁ ָנה ַהת  ַלח כ(: לֹא ִנת ְּ ַ ש  ב ְּ

ֹוֵתינו  זַ"ל  רו  ַרב  ָאמְּ ֶׁ מֹו ש  ה, כ ְּ ִחיַנת ַמצ ָ ָמן הו א ב ְּ ו 

ַרִים,  צְּ ָרֵאל ִממ ִ הֹוִציאו  ִיש ְּ ֶׁ ה ש  ָ ין לח(: ֻעג  ו ש ִ )ִקד 

ֹות נו  ַמצ  ַהיְּ ז ֹוִכין ד ְּ ֶׁ ש  י כ ְּ ם ַטַעם ָמן. כ ִ הֶׁ ָ , ָטֲעמו  ב 

ֲאָכל  ַ ָבֵרר ַהמ  זֹוִכין לְּ ָטֳהָרה וְּ ה ו בְּ ָ ֻדש   קְּ ֱאֹכל ב ִ לֶׁ

ה  ִחיַנת ַמצ ָ בְּ ֲאָכל הו א ב ִ ַ ָרָכה ֲאזַי ַהמ  ֵדי ַהב ְּ ַעל־יְּ

ִפי ָהֲאִכיָלה  ַעת הו א כ ְּ י ַהד ַ ַֹח. כ ִ ת ַהמ  ַ ֻדש   הו א קְּ ֶׁ ש 

חו ש   ָבן ב ְּ ו  מ  ַ ָמקֹום כ  נו  זַ"ל ב ְּ ֵ ֵרי ַרב  ִדבְּ ָבן ב ְּ ו  ַכמ  וְּ

ה  ָ ֻדש   קְּ ֱאֹכל ב ִ ִריִכין לֶׁ ן צְּ ֵ ַעל־כ  ַאֵחר )ִסיָמן יז(, וְּ

בֹות  ָ ַמֲחש  ים ו  ֹמִחין זַכ ִ ֹות לְּ כ  ֵדי ִלזְּ ָטֳהָרה כ ְּ ו בְּ

ֵדי ֲאִכיָלה זֹו, ַוֲאזַי ָהֲאִכיָלה ַהז ֹאת  הֹורֹות ַעל־יְּ טְּ

 ֶׁ ה ש  ִחיַנת ַמצ ָ בְּ ת הו א ב ִ ַ ֻדש   ִחיַנת קְּ הו א ב ְּ

ָבה. ָ ֲחש  ַ  ַהמ 

ֵדי זֶׁה  ֹוִציא, ַעל־יְּ ת ַהמ  ַ כ  רְּ ֵדי ב ִ ַעל־יְּ ֶׁ ָצא, ש  ִנמְּ

ה.  ִחיַנת ַמצ ָ בְּ ם ַוֲאזַי ָהֲאִכיָלה הו א ב ִ חֶׁ ֶׁ ִרין ַהל  ָברְּ מְּ

ִרין ָקנֶׁה  ב ְּ ַ ש  מ ְּ ֶׁ ֵדי ש  ה הו א ַעל־יְּ ִחיַנת ַמצ ָ ר ב ְּ ִעק ַ וְּ

ה הֵ  נ ָ ֶׁ ין ִממ  עֹוש ִ ִחיַנת ה ַהֵחית וְּ זֶׁה ב ְּ "ל, וְּ ַ נ  ַ "א כ 

מֹו  ֹוִציא כ ְּ ַהמ  ִעים ה' ד ְּ ַהטְּ ִריִכין לְּ צ ְּ ֶׁ ֹוִציא ש  ַהמ  ד ְּ

ִחיַנת  ָרכֹות לח(, זֶׁה ב ְּ רו  ֲחָכֵמינו  זַ"ל )ב ְּ ָאמְּ ֶׁ ש 

ִחיַנת ה'  ָרה  ִהיא ב ְּ ִעק ָ ֶׁ ה ש  ִחיַנת ַמצ ָ "ל ב ְּ ַ ַהֵה"א ַהנ 

ה  ִרין ָקנֶׁ ב ְּ ַ ש  מ ְּ ֶׁ ֵדי ש  "ל ַעל־יְּ ַ נ  ַ ה כ  נ ָ ֶׁ ין ִממ  עֹוש ִ ַהֵחית וְּ

"ל. ַ נ  ַ  ֵה"א כ 

ת  ַ צַֹע ַהפ  ִריִכין ִלבְּ צ ְּ ֶׁ ת ש  ַ ִציַעת ַהפ  ִחיַנת ב ְּ זֶׁה ב ְּ וְּ

ָרָכה  ֵדי ַהב ְּ ָאז ַעל־יְּ ֶׁ ז ש  ֵ ַרמ  ָרָכה לְּ ַאַחר ַהב ְּ

נֶׁה  ִרין קְּ ב ְּ ַ ש  מ ְּ ֶׁ ה ש  ַמצ ָ ת ֵמָחֵמץ לְּ ַ מֹוִציִאין ַהפ 

ַעל ה ֵה"א וְּ נ ָ ֶׁ ין ִממ  עֹוש ִ ִציָעה,  ַהֵחית וְּ ז ַהב ְּ ֵ ַרמ  זֶׁה מְּ

ת  ִרין אֶׁ ב ְּ ַ ש  ִעין ו מְּ ֹוצְּ ב  ֶׁ רו ר ַמה ש   ֵ ר ַהב  י זֶׁה ִעק ַ כ ִ

ֹוִציִאין ָאז  מ  ֶׁ ז ש  ֵ ַרמ  מ ְּ ֶׁ ָקא ש  יְּ ָרָכה ד ַ ַעת ב ְּ ש ְּ ת ב ִ ַ ַהפ 

ה  נֶׁ ִביַרת קְּ ִחיַנת ש ְּ ז ֶׁה ב ְּ ֶׁ ה ש  ַמצ ָ ת ֵמָחֵמץ לְּ ַ ת ַהפ  אֶׁ

י זֶׁה ִעק ַ  "ל. כ ִ ַ נ  ַ ֵה"א כ  ֵברו ר ַהֵחית לְּ ן ו  ו  ק  ר ת ִ

זֶׁה  "ל. וְּ ַ נ  ַ ה כ  ַמצ ָ ת ֵמָחֵמץ לְּ ַ הֹוִציא ַהפ  ָהֲאִכיָלה לְּ

ִחיַנת  ה ִהיא ב ְּ י ַמצ ָ "ל, כ ִ ַ נ  ַ ת כ  ַ ִציַעת ַהפ  ִחיַנת ב ְּ ב ְּ

ה  צ ָ ַ ִרין ַהמ  ב ְּ ַ ש  מ ְּ ֶׁ ִחיַנת ַמה ש   זֶׁה ב ְּ ָסה. וְּ רו  ְּ פ 

ִכין ַעל ֲאכִ  ָברְּ ָדה ו מְּ ָ ם ַהַהג  ָצִעית קֹדֶׁ מְּ יַלת ָהאֶׁ

ה הו א  ר ַמצ ָ י ִעק ַ ָקא, כ ִ יְּ רו ָסה ד ַ ְּ ה, ַעל ַהפ  ַמצ ָ

נֶׁה  ִרים קְּ ב ְּ ַ ש  מ ְּ ֶׁ ֵדי ש  נו  ַעל־יְּ ַהיְּ רו ָסה, ד ְּ ְּ ִחיַנת פ  ב ְּ

ִסין ָאז  ֹורְּ ן פ  ֵ ַעל־כ  "ל. וְּ ַ נ  ַ ה ֵה"א כ  נ ָ ֶׁ ין ִממ  עֹוש ִ ַהֵחית וְּ

ר ַהמ ַ  י זֶׁה ִעק ַ ֹוִציא, כ ִ ת ַהמ  ַ כ  רְּ ם ב ִ ַסח קֹדֶׁ פֶׁ ה ב ְּ צ ָ

ֹוִציא,  ת ַהמ  ַ כ  רְּ ם ב ִ ָרה קֹדֶׁ ב ְּ ִנש ְּ ָסה וְּ רְּ ָבר ִנפְּ כ ְּ ֶׁ ש 

ֵדי  ה ה' ַעל־יְּ ַנֲעש ָ נֶׁה ַהֵחית וְּ ר קְּ ַ ב  ָבר ִנש ְּ כ ְּ ֶׁ נו  ש  ַהיְּ ד ְּ

ִלין  י ָאז אֹוכְּ ִמיץ, כ ִ חְּ ַ ֹא ת  ל  ֶׁ ה ש  צ ָ ַ ת ַהמ  רו  אֶׁ מְּ ָ ש   ֶׁ ש 

רו ָסה פְּ ָוָתה  ב ִ ר ִמצְּ ן ִעק ַ ֵ ַעל־כ  . וְּ ש  ָ ה ַממ  ז  ַמצ ָ ֵ ַרמ  לְּ

ָרה  ַעד  בְּ ָ ש  ין ִמל ְּ ת ִ ַהמְּ ִריִכין לְּ י ֵאין צְּ "ל, כ ִ ַ ַעל ַהנ 

 . ש  ָ ה ַממ  ה ַמצ ָ ָבר ַנֲעש ָ י ִהיא כ ְּ יָה כ ִ כו  ָעלֶׁ ָברְּ י ְּ ֶׁ ש 

ִחיַנת  ר ב ְּ י זֶׁה ִעק ַ , כ ִ ִרין אֹוָתה  ב ְּ ַ ש  ף מְּ כֶׁ ֵ ן ת  ֵ ַעל־כ 

"ל: ַ נ  ַ ה כ   ַמצ ָ

ָסִחים קטז( וְּ     ג ְּ ִחיַנת )פ  ֹו זֶׁה ב ְּ כ  רְּ ם עִֹני' ַמה ד ַ חֶׁ 'לֶׁ

ִחיַנת  ךְּ ִמב ְּ ָ ש  ר ָהֲעִני ו ת ִנמְּ י ִעק ַ רו ָסה. כ ִ פְּ ל ָעִני ב ִ ֶׁ ש 

ֵדי ֲאִכיַלת ֵעץ  א ַעל־יְּ ב ָ ֶׁ ה ש  נ ָ ֹאֲכלֶׁ בֹון ת  ִעצ ָ ב ְּ
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ָעִני  ן הֶׁ ֵ ַעל־כ  ִחיַנת ָחֵמץ. וְּ הו א ב ְּ ֶׁ ַעת טֹוב ָוָרע ש  ַהד ַ

יֹום ֲאכָ  ִחיַנת ב ְּ ת ב ְּ ֵ מ  ַ ו ב כ  ', ו ִמי ָחש  כו  ו  וְּ נ  ֶׁ ָך ִממ  לְּ

ה  מֹו ֲאזַי הו א ַמֲעלֶׁ חְּ ַ נֹוֵתן לֹו ִמל  ָעִני וְּ ת הֶׁ חֹוֵנן אֶׁ ֶׁ ש 

בֹון  ִעצ ָ ִחיַנת ב ְּ ִחיַנת ֲעִני ו ת, ִמב ְּ ָעִני ִמב ְּ ת הֶׁ אֶׁ

ָרא  ן ִנקְּ ֵ ַעל־כ  ִחיַנת ָחֵמץ. וְּ א ִמב ְּ ָ ב  ֶׁ ה ש  נ ָ ֹאֲכלֶׁ ת 

כ ָ  ֶׁ מֹו ש  רו ָסה, כ ְּ ְּ ם פ  ֵ ש  ָדָקה ב ְּ ָיה נח(: ַהצ ְּ עְּ ַ ש  תו ב )יְּ

ה אֹותֹו  י הו א ַמֲעלֶׁ ָך. כ ִ מֶׁ רֹס ָלָרֵעב ַלחְּ ָ ֲהלֹוא פ 

ִחיַנת  ז ֶׁה ב ְּ ֶׁ ה, ש  ִחיַנת ַמצ ָ ִחיַנת ָחֵמץ ִלבְּ ִמב ְּ

"ל.  ַ נ  ַ ֵנה ַהֵחית כ  ִביַרת קְּ ִחיַנת ש ְּ ָרה ב ְּ בו  רו ָסה ו ש ְּ ְּ פ 

ר ת ִ  י ִעק ַ ם עִֹני. כ ִ חֶׁ ה לֶׁ צ ָ ַ ֵראת ַהמ  ן ִנקְּ ֵ ַעל־כ  ן וְּ ו  ק 

ֵדי  ה ַעל־יְּ ִחיַנת ַמצ ָ ֵדי ב ְּ ִחי ו תֹו הו א ַעל־יְּ ָהֲעִני ו ת וְּ

ָדָקה  י צְּ ה. כ ִ ַמצ ָ ִחיַנת ָחֵמץ לְּ ֲעִלין אֹותֹו ִמב ְּ ַ מ  ֶׁ ש 

ָדָקה  ו ן ַהצ ְּ ק  ר ת ִ י זֶׁה ִעק ַ ִחיַנת ה'. כ ִ ן ב ְּ ֵ ַם־כ  הו א ג 

דו   י ָ ַ ָדָקה כ  ק צְּ דֶׁ ין ִמצ ֶׁ עֹוש ִ יִכין ה' וְּ ש ִ מְּ ַ מ  ֶׁ ַע )תקו"ז ש 

ִחיַנת ֵה"א  "ל, ב ְּ ַ ִחיַנת ֵה"א ַהנ  נו  ב ְּ כא דף נח:(, ַהיְּ

ה  ךְּ ַמצ ָ ָ רו ָסה כ  פְּ ל ָעִני ב ִ ֶׁ ֹו ש  כ  רְּ זֶׁה ַמה ד ַ ה. וְּ ַמצ ָ ד ְּ

ר  זֶׁה ִעק ַ ה, וְּ ִחיַנת ַמצ ָ ר ב ְּ י זֶׁה ִעק ַ רו ָסה כ ִ ְּ ִהיא פ 

' כ ַ  כו  "ל וְּ ַ ִחיַנת ֵה"א ַהנ  י זֶׁה ב ְּ ָעִני, כ ִ "ל. ִחי ו ת הֶׁ ַ נ 

ם,  ֹוֵרס ֵאין ָלהֶׁ ם פ  חֶׁ ֲאלו  לֶׁ ָ ִחיַנת עֹוָלִלים ש  זֶׁה ב ְּ וְּ

"ל. ַ נ  ַ ָקא כ  יְּ ֹוֵרס' ד ַ  'פ 

 ' כו  ַנֲחמֹו וְּ ם ַעל ָאֵבל לְּ סו  ָלהֶׁ רְּ לֹא ִיפְּ ִחיַנת וְּ זֶׁה ב ְּ וְּ

מֹוָתא  ָרא ד ְּ ֹו ִסטְּ ָעה ב  גְּ נ ָ ֶׁ י ָהָאֵבל ש  ָיה טז(, כ ִ מְּ )ִירְּ

ן ֵאין ֵ לֹום, ַעל־כ  ָ ש  ֹצַע  ַחס וְּ ִלבְּ רֹס וְּ ַֹח ָאז ִלפְּ לֹו כ 

מֹוָתא  ָרא ד ְּ ִניַע ִסטְּ ַהכְּ י ֵאינֹו ָיכֹול ָאז לְּ ת, כ ִ ַ ַעל ַהפ 

ַהֲעלֹותֹו  לְּ ת ו  ַ ת ַהפ  רֹס אֶׁ ִלפְּ ִחיַנת ָחֵמץ וְּ הו א ב ְּ ֶׁ ש 

י ָאז ֵאין לֹו זֶׁה  "ל, כ ִ ַ נ  ַ ֵה"א כ  ה ֵמֵחית לְּ ַמצ ָ ֵמָחֵמץ לְּ

אֱ  ן ָאסו ר לֹו לֶׁ ֵ ַעל־כ  ַֹח. וְּ ֹוָנה ַהכ  ה ָהִראש  ֻעד ָ ֹכל סְּ

ל ֲאֵחִרים,  ֶׁ רֹותֹו ִמש   ַהבְּ ִריִכין לְּ ן צְּ ֵ ַעל־כ  ֹו, וְּ ל  ֶׁ ִמש  

ר לֹו ַלֲעלֹות  ָ ש  פְּ ִאי אֶׁ ֶׁ ִחיַנת ָעִני ש  בְּ י הו א ָאז ב ִ כ ִ

ִסים לֹו  ֹורְּ פ  ֶׁ ֵדי ֲאֵחִרים ש  י ִאם ַעל־יְּ ה כ ִ ַמצ ָ ֵמָחֵמץ לְּ

ֵדי זֶׁה ַמֲעִלין אֹותוֹ  ַעל־יְּ ָמם וְּ חְּ ַ ה  ִמל  ַמצ ָ ֵמָחֵמץ לְּ

"ל: ַ נ  ַ  כ 

ֹוֵתינו  זַ"ל ָעָליו  ו  ַרב  ש  רְּ ד ָ ֶׁ ם עִֹני ש  חֶׁ ִחיַנת לֶׁ זֶׁה ב ְּ וְּ

 ' כו  רו ָסה וְּ פְּ ל ָעִני ב ִ ֶׁ ֹו ש  כ  רְּ ָסִחים קטז(: ַמה ד ַ ְּ )פ 

ָבִרים  עֹוִנין ָעָליו ד ְּ ֶׁ ם ש  חֶׁ ָבר ַאֵחר: לֶׁ "ל, ד ָ ַ נ  ַ כ 

ֵדי ב ְּ  י ַעל־יְּ , כ ִ נו  ַהךְּ ה, ַהיְּ ֵ ב  ֵדי ַהרְּ ה ַעל־יְּ ִחיַנת ַמצ ָ

ִחיַנת  ה ֵה"א ב ְּ נ ָ ֶׁ ין ִממ  עֹוש ִ ֵנה ַהֵחית וְּ ִרין קְּ ב ְּ ַ ש  מ ְּ ֶׁ ש 

ָבה  ָ ֲחש  ַ ת ַהמ  ַ ֻדש   ֵדי קְּ נו  ַעל־יְּ ַהיְּ ה, ד ְּ ַער ַחי ַת ָקנֶׁ ג ְּ

ֹול  הֹוִציא ַהק  ֹכַח לְּ ל ב ְּ ֵ ל  ַ פ  ִהתְּ כֹוִלין לְּ ֵדי זֶׁה יְּ ַעל־יְּ

זֶׁה תֹו. וְּ ָ ִפל  תְּ דֹול ב ִ ָ ֹכַח ג  עֹוִנין  ב ְּ ֶׁ ם ש  חֶׁ ִחיַנת לֶׁ ב ְּ

ה, ַעל־ ִחיַנת ַמצ ָ ם זֶׁה, ב ְּ חֶׁ ֵדי לֶׁ י ַעל־יְּ ', כ ִ כו  ָעָליו וְּ

כֹוִלין  ֵדי זֶׁה יְּ י ַעל־יְּ דֹול, כ ִ ָ קֹול ג  ֵדי זֶׁה עֹוִנין ב ְּ יְּ

ֹבָאר  מְּ ַ ֹכַח כ  ה ב ְּ ָ ִפל  נו  ת ְּ ַהיְּ דֹול, ד ְּ ָ קֹול ג  ל ב ְּ ֵ ל  ַ פ  ִהתְּ לְּ

ן ש ָ  "ל, ַעי ֵ ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ  ם:ב 

נו      ד ַהיְּ ו ן ָהֲאִכיָלה, ד ְּ ק  ִחיַנת ת ִ ן ב ְּ ֵ ַם־כ  זֶׁה ג  וְּ

ֵדי  "ל כ ְּ ַ נ  ַ ה כ  ַמצ ָ ם ֵמָחֵמץ לְּ חֶׁ ֶׁ ַהֲעלֹות ַהל  לְּ ָבֵרר ו  לְּ

י  "ל. כ ִ ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ ֹבָאר ב  מְּ ַ ֹכַח, כ  ה ב ְּ ָ ִפל  ֹות ִלתְּ כ  ִלזְּ

ֵדי ָהֲאִכיָלה  ִחי ו תֹו הו א ַעל־יְּ ַֹח ָהָאָדם וְּ ר כ  ִעק ַ

ִחיַנת  ךְּ ִמב ְּ ָ ש  י ָהֲאִכיָלה ִנמְּ , כ ִ חו ש  ַ ה ב  אֶׁ רְּ נ ִ ַ כ 

ִחיַנת  ז ֶׁה ב ְּ ֶׁ ִמים ש  ָ ש  בו רֹות ג ְּ ִחיַנת ג ְּ בו רֹות ב ְּ ג ְּ

ִמים ֵהם ַעל־ ָ ש  י ג ְּ "ל, כ ִ ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ "ל ב  ַ נ  ַ ָעִמים, כ  רְּ

ֵכן  ָהֲאִכיָלה. וְּ ָנָסה וְּ רְּ ַ ךְּ ַהפ  ָ ש  ם ִנמְּ ָ ִמש   ָעִמים ו  ֵדי רְּ יְּ

ַעל־ִעק ַ  "ל. וְּ ַ נ  ַ ִפי ָהֲאִכיָלה כ  ַעת הו א כ ְּ ן ַהד ַ ו  ק  ר ת ִ

ֹכַח  ֹול ַהי ֹוֵצא ב ְּ ה ֲאזַי ַהק  ָ ֻדש   קְּ אֹוֵכל ב ִ ֶׁ ש  ן כ ְּ ֵ כ 

"ל  ַ נ  ַ ַֹח ָהֲאִכיָלה כ  ֵדי כ  ךְּ ַעל־יְּ ָ ש  מְּ נ ִ ֶׁ תֹו ש  ָ ִפל  תְּ ב ִ

ב ֵ ָעִמים, ַוֲאזַי ַהל  ו  רְּ נ  ֶׁ ה ִממ  ַֹח ֲאזַי ַנֲעש ֶׁ מ  ַ  ו פֹוֵגַע ב 

י  לו  ָ ֹל ת  ַהכ  ֶׁ ָצא, ש  "ל. ִנמְּ ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ "ל ב  ַ נ  ַ ֹוֵמַע כ  ש 

ר  ם ִעק ַ ָ ִמש   ַֹח ו  ךְּ ַהכ  ָ ש  ם ִנמְּ ָ ש   מ ִ ֶׁ ה ש  ָ ֻדש   קְּ ֲאִכיָלה ד ִ ַ ב 

אֹות  ֹוצְּ ו  ת  נ  ֶׁ מ  מ ִ ֶׁ ָאה ש  רְּ ם ַהי ִ ַ "ל. ג  ַ נ  ַ ַעת כ  ֵלמו ת ַהד ַ ש ְּ

קְּ  ֵדי ֲאִכיָלה ב ִ ן ַעל־יְּ ֵ ַם־כ  ֹול הו א ג  י ַהק  ה, כ ִ ָ ֻדש  

ו ָבא  מ  ַ ַעת ֲאִכיָלה כ  ש ְּ ָאה ָלָאָדם ב ִ ָ ָאה ב  רְּ ר ַהי ִ ִעק ַ

נו  זַ"ל )ליקו"מ ב' ז(: ֵ ֵרי ַרב  ִדבְּ ָמקֹום ַאֵחר ב ְּ  ב ְּ

ֹוִציא?     ה ִרית ַהמ  ָ ִחיַנת ֵמֵהיָכן ָקא ש  זֶׁה ב ְּ וְּ

י ַעל־ ִרין קב:(, כ ִ דְּ הֶׁ ָלא )ַסנְּ ו  ש   ָקִדים ב ִ ֵמֵהיָכא ד ְּ

ֵדי ָהאֲ  ֵרר יְּ ָ ב  ֵדי זֶׁה ִנתְּ ֵדי ָהֵאש  ַעל־יְּ ה ַעל־יְּ ִפי ָ

ֵלם  ֹאכְּ ָהֵאש  ת  י ֵמָהֵאש  ָיָצאו  וְּ ם, כ ִ חֶׁ ֶׁ ן ַהל  ק ֵ ַ ת  ִנתְּ וְּ

ֵרר  ָ ב  ֵדי ָהֵאש  ִנתְּ ן ַעל־יְּ ֵ ַעל־כ  ֵקאל טו(. וְּ זְּ חֶׁ )יְּ

ֹצַע  ִריִכין ִלבְּ ן צְּ ֵ ַעל־כ  . וְּ ָחש  ם ִמז ֲֻהַמת ַהנ ָ חֶׁ ֶׁ ַהל 

ש    ָקִדים ב ִ ִחיל ָהֵאש  ֵמֵהיָכא ד ְּ ִהתְּ ֶׁ קֹום ש  ָ ָלא ִממ  ו 

ן  ו  ק  ַהת ִ רו ר וְּ ֵ ִחיל ַהב  ם ִהתְּ ָ י ש  ה, כ ִ ָ ִחל  ת ְּ ַ לֹט ב  ִלש ְּ
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ַעל־ ֶׁ ֹוִציא, ש  ָבֵרךְּ ַהמ  לְּ צַֹע ו  ִריִכין ִלבְּ ם צְּ ָ ן ש  ֵ ַעל־כ  וְּ

ִחיַנת ֵה"א  ין ה' ב ְּ עֹוש ִ ֵנה ַהֵחית וְּ ִרין קְּ ב ְּ ַ ש  ֵדי זֶׁה מְּ יְּ

ֹוִציא, ַוֲאזַי מוֹ  ַהמ  ה ד ְּ ַמצ ָ ם ֵמָחֵמץ לְּ חֶׁ ֶׁ ִציִאין ַהל 

"ל: ַ נ  ַ רו ר כ  ֵ ר ַהב  ז ֶׁה ִעק ַ ֶׁ ֵהא ש   ֵמֵחית לְּ

ָרֵאל ָהָיה       ו ץ־ִיש ְּ רֶׁ ו ש  אֶׁ ב  ָחַלת כ ִ ן ַהתְּ ֵ ַעל־כ  וְּ

ֵני  ָלה ִמב ְּ ֵ פ  כְּ ַ ָעַרת ַהמ  ת מְּ ָרָהם אֶׁ ָנה ַאבְּ ק ָ ֶׁ ֵעת ש  ב ְּ

ָעה ֲעָמִמין, בְּ ִ ֹוָנה ִמש   ה ִראש  ָ ֵהם ֻאמ  מֹו  ֵחת. וְּ כ ְּ

י  '. כ ִ כו  ָהֱאמֹוִרי וְּ י וְּ ָבִרים כ(: ַהִחת ִ תו ב )ד ְּ ָ כ  ֶׁ ש 

ִלים א  ֵ ֹות )כ  ֻדש   ר קְּ ש ֶׁ ל ָהעֶׁ ָ ם כ  ָ ָרֵאל ש  ץ־ִיש ְּ רֶׁ אֶׁ

ץ־ רֶׁ אֶׁ ת ֵהם ב ְּ ַ פ  ַ ִיים ב  לו  וֹות ַהת ְּ צְּ ָכל ַהמ ִ מו(. וְּ

ר  ם ִעק ַ ָ ן ש  ֵ ַעל־כ  ָעה. וְּ ָ פ  ר ַהַהש ְּ ם ִעק ַ ָ ִמש   ָרֵאל ו  ִיש ְּ

ר ֵ ה ֵמֵחית ַהב  ַמצ ָ רֹו ֵמָחֵמץ לְּ ָברְּ ת לְּ ַ ל ַהפ  ֶׁ ו ר ש 

ָרֵאל  ץ־ִיש ְּ רֶׁ ָטַחת אֶׁ ר ַהבְּ ן ִעק ַ ֵ ַעל־כ  ֵה"א וְּ לְּ

ֵה"א,  ָרָהם ב ְּ ָראֹו ַאבְּ ק ְּ ֶׁ ֵעת ש  ָתה ב ְּ ָרָהם ָהיְּ ַאבְּ לְּ

 ,' כו  ָך וְּ מְּ ֵרא ש ִ לֹא ִיק ָ ית יז(: וְּ ֵראש ִ תו ב )ב ְּ ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ו כְּ

י לְּ  ָנַתת ִ ֱאַמר: וְּ ם נֶׁ ָ ש  ַנַען וְּ ץ כ ְּ רֶׁ ת אֶׁ ֲעָך אֶׁ זַרְּ לְּ ָך ו 

ת  ַ ֻדש   ָרֵאל הו א קְּ ץ־ִיש ְּ רֶׁ ת אֶׁ ַ ֻדש   ר קְּ י ִעק ַ '. כ ִ כו  וְּ

י  ים, כ ִ כ ִ ָרֵאל ַמחְּ ץ־ִיש ְּ רֶׁ אֶׁ ִחיַנת ֲאִויָרא ד ְּ ַעת ב ְּ ַהד ַ

ִחיַנת  ז ֶׁה ב ְּ ֶׁ ַעת ש  ת ַהד ַ ַ ֻדש   ה הו א קְּ ָ ֻדש   ר ַהק ְּ ִעק ַ

כָ  ָרֵאל. וְּ ץ־ִיש ְּ רֶׁ ת אֶׁ ַ ֻדש   ִחיַנת ֵה"א קְּ ל זֶׁה הו א ב ְּ

"ל: ַ נ  ַ  כ 

ֵני ֵחת וְּ     ז ה ֵמֵאת ב ְּ דֶׁ ָ ָרָהם ַהש   ן ָקָנה ַאבְּ ֵ ַעל־כ 

י  ָרֵאל, כ ִ ץ־ִיש ְּ רֶׁ אֶׁ ֹות ב ְּ כ  ִחיל ִלזְּ ָאז ִהתְּ ָקא, וְּ יְּ ד ַ

ֵדי  ָרֵאל הו א ַעל־יְּ ץ־ִיש ְּ רֶׁ ת אֶׁ ַ ִביש  ר כ ְּ ִעק ַ

ַער  ִחיַנת ג ְּ ִחיַנת ֵחית, ב ְּ ִרין ב ְּ ב ְּ ַ ש  מ ְּ ֶׁ ה ש  ַחי ַת ָקנֶׁ

ָגלו   ש  וְּ ד ָ קְּ ית־ַהמ ִ ֵ ת ַהב  ֱחִריב אֶׁ הֶׁ ֶׁ ו ש  הו א ֵעש ָ ֶׁ ש 

ֹות  כ  ר ִלזְּ ָ ש  פְּ ן ִאי אֶׁ ֵ ָרֵאל. ַעל־כ  ץ־ִיש ְּ רֶׁ ָרֵאל ֵמאֶׁ ִיש ְּ

ִרין ַחי ַת  ב ְּ ַ ש  מ ְּ ֶׁ ֵדי ש  י ִאם ַעל־יְּ ָרֵאל כ ִ ץ־ִיש ְּ רֶׁ אֶׁ ב ְּ

 ֶׁ ה ֵה"א ש  נ ָ ֶׁ ין ִממ  עֹוש ִ ה ֵחית וְּ נֶׁ נו  קְּ ַהיְּ ה, ד ְּ א ָקנֶׁ הו 

ת ָהֲאִכיָלה  ַ ֻדש   ִחיַנת קְּ הו א ב ְּ ֶׁ ה ש  ִחיַנת ַמצ ָ ב ְּ

וֹות  צְּ ל ַהמ ִ ָ ם כ  ָ ש   ֶׁ ָרֵאל ש  ץ־ִיש ְּ רֶׁ אֶׁ הו א ַרק ב ְּ ֶׁ ש 

א  הו  ֶׁ ָרָהם ש  ַאבְּ ִחיַנת ֵה"א ד ְּ זֶׁה ב ְּ ת. וְּ ַ פ  ַ יֹות ב  לו  ַהת ְּ

"ל: ַכנ ָ ָרֵאל וְּ ץ־ִיש ְּ רֶׁ אֶׁ ז ָָכה לְּ ֶׁ ֹון ש   ִראש 

ֱאֹכל  ִריִכין לֶׁ י צְּ ת כ ִ לֶׁ ב )קֹהֶׁ תו  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ָחה, כ ְּ מְּ ש ִ ב ְּ

תו ב  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  '. ו כְּ כו  ָך וְּ מֶׁ ָחה ַלחְּ מְּ ש ִ ט(: ֵלךְּ ֱאֹכל ב ְּ

ֹות  ת  ִלש ְּ ֱאֹכל וְּ י ִאם לֶׁ )קהלת ח(: ֵאין טֹוב ָלָאָדם כ ִ

ָאז  ֶׁ "ל ש  ַ נ  ַ ה כ  ָ ֻדש   קְּ ִלין ב ִ אֹוכְּ ֶׁ ש  נו  כ ְּ ', ַהיְּ כו  ֹמַח וְּ ִלש ְּ וְּ

ִחיַנת בְּ ִחיַנת  ָהֲאִכיָלה ב ִ "ל, ַוֲאזַי זֹוִכין ִלבְּ ַ נ  ַ ה כ  ַמצ ָ

ֹבָאר  מְּ ַ ֹו כ  ִלב  ב ְּ ֶׁ ִמיִמי ו ת ש  ט ַעקְּ ָ ש  ָעִמים ַוֲאזַי ִנפְּ רְּ

יַטב  ת ְּ ַוי ִ ִחיַנת ַוי ֹאַכל ַוי ֵש ְּ זֶׁה ב ְּ "ל. וְּ ַ ֲאָמר ַהנ  ַ מ  ַ ב 

ָאז זֹוִכין  ב, וְּ ֵ ל  ַ ב  ֶׁ ִמיִמי ו ת ש  ךְּ ַעקְּ ֹו )רות ג(, ֵהפֶׁ ִלב 

ָחה ב ְּ  מְּ ש ִ ָחה )תהלים צז(, לְּ מְּ ֵרי ֵלב ש ִ ִיש ְּ לְּ ִחיַנת ו 

י ֲאִכיָלה  ה. כ ִ נ ָ ֹאֲכלֶׁ בֹון ת  ִעצ ָ ִחיַנת ב ְּ ךְּ ב ְּ ֵהפֶׁ

ו ן  ק  ִחיַנת ת ִ "ל הו א ב ְּ ַ נ  ַ ה כ  ִחיַנת ַמצ ָ בְּ ה ב ִ ָ ֻדש   קְּ ד ִ

ק  ָ ת  ִנמְּ ל וְּ ֵ ט  ַ ב  "ל, ַוֲאזַי ִנתְּ ַ נ  ַ ֹון כ  א ָאָדם ָהִראש  ֵחטְּ

בֹון  ִעצ ָ ִחיַנת ב ְּ ִחיַנת ב ְּ ֵדי ב ְּ י ַעל־יְּ ה, כ ִ נ ָ ֹאֲכלֶׁ ת 

ָחה  מְּ ש ִ ה זֹוִכין לְּ ָ ֻדש   קְּ הו א ֲאִכיָלה ד ִ ֶׁ ה ש  ַמצ ָ

 ' כו  אֹות טֹוב וְּ ִלרְּ ֹמַח וְּ ִלש ְּ ֹות וְּ ת  ִלש ְּ ֱאֹכל וְּ ִחיַנת לֶׁ ב ְּ

קֹול  רֹות וְּ ֲחצֹצְּ ַ ֲאָמר ב  ַ מ  ַ ל זֶׁה ֵהיֵטב ב  ָ ן כ  "ל. )ַעי ֵ ַ נ  ַ כ 

ם ָ ן ש  "ל, ַעי ֵ ַ ֹוָפר ַהנ   (:ש 
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 ליקוטי הלכות

 הלכה ח – הלכות פסח
 

ַסח: ֶׁ ל פ  ֶׁ ִביִעי ש   ִעְנַין ש ְ

ו ל ָחֵמץ  ט  ִחיַנת ב ִ ְפִריָעה ִהיא ב ְ ִמְצַות ִמיָלה ו 

ָין ַעל ֵעיִנין,  ְ ְמַכס  ֵרין ֲעָנִנין ד ִ ֵהם ת ְ ֶׁ אֹור ש  ו ש ְ

ַער ַחי ַת ָקנֶׁה,  ִחיַנת ג ְ ָמֵעאל, ב ְ ו ְוִיש ְ ִחיַנת ֵעש ָ ב ְ

ו ָבא  מ  ַ ר כ  ֵ ב  ַ ש  ל ָחֵמץ ת ְ ֶׁ ה ֵחית ש  ם, ָקנֶׁ ָ ן ש  ז ַֹהר, ַעי ֵ ַ ב 

ה. ְוזֶׁהו   ה ֵמָחֵמץ ַמצ ָ ה ֵהא ַוֲאזַי ַנֲעש ֶׁ נ ָ ֶׁ ה ִממ  ְוַתֲעש ֶׁ

ת  ַ ָרש  ָ ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא פ  ם ב ְ ָ ן ש  ה, ַעי ֵ ַער ַחי ַת ָקנֶׁ ג ְ

ְנָחס: ִ  פ 

ֲחצְֹצרֹות ְוק ַ ַמֲאַמר 'ב  נו  ב ְ ֵ ִדְבֵרי ַרב  ֹול ְוִאיָתא ב ְ

ֹא  ל  ֶׁ ִריְך ש  צ ָ ֶׁ ַהְינו  ש  ֵטי א ִסיָמן ה, ד ְ ו  ִלק  ֹוָפר' ב ְ ש 

ִרים ְוָצִריְך  ַתֲאוֹות ְוִהְרהו  ָבה ב ְ ָ ֲחש  ַ ְלַהְחִמיץ ַהמ 

ִחיַנת  ם, ְוזֶׁהו  ב ְ ָ ְלָגְרש  בֹות ו  ָ ֲחש  ַ ו  ַהמ  ֵאל  ִלְגעֹר ב ְ

ְיָקא, ְוַעל־ְיֵדי זֶׁ  ַער' ד ַ "ל. 'ג ְ ַ ַער ַחי ַת ָקנֶׁה ַהנ  ה ג ְ

ה',  ִחיַנת 'ַמצ ָ ה. ְוזֶׁהו  ב ְ ִחיַנת ָחֵמץ ְלַמצ ָ יֹוְצִאין ִמב ְ

ו ָתא  יַקי ָא ַעְבִדין ַמצ  ַצד ִ ְמִריָבה ד ְ ה ו  ֹון ַמצ ָ ְלש 

ָנא  כ ְ ָלא ִיְתָקִריבו  ְלַמש ְ ִסְטִרין ָאֳחָרִנין ד ְ ב ְ

ֵהם  ֶׁ אֹור, ש  ש ְ ָחֵמץ ו  ֶׁ ם. ִנְמָצא, ש  ָ ן ש  ה, ַעי ֵ ָ ְקֻדש   ד ִ

ִחי ץ ב ְ ו  ִחיַנת ִחמ  "ל, ֵהם ב ְ ַ ה ַהנ  ַנת ַחי ַת ָקנֶׁ

ם  הֶׁ ָ לֹום, ְוָצִריְך ִלְגעֹר ב  ָ ָבה, ַחס ְוש  ָ ֲחש  ַ ַהמ 

ְבָרם. ָ ְלש   ו 

ִרית  ן ַהב ְ ו  ק  ֵהם ת ִ ֶׁ ְפִריָעה, ש  ִחיַנת ִמיָלה ו  ְוזֶׁה ב ְ

ֵרין ֲעָנִנין  ַמֲעִביִרין ת ְ ִלין ו  ְוַעל־ְיֵדי זֶׁה ְמַבט ְ

ָין ַעל  ְ ְמַכס  בֹות ָזרֹות ד ִ ִחיַנת ַמֲחש ָ ֵהם ב ְ ֶׁ ֵעיִנין, ש 

מֹו  "ל, כ ְ ַ נ  ַ אֹור כ  ש ְ ִחיַנת ָחֵמץ ו  ֵהם ב ְ ֶׁ ה, ש  ָ ִפל  ת ְ ַ ב  ֶׁ ש 

ִסיָמן  ֲֹהִנים' )ב ְ ל ַהכ  ַמֲאַמר 'ֱאֹמר אֶׁ נו  ב ְ ֵ ַתב ַרב  ָ כ  ֶׁ ש 

ֵהם ָהֲעָנִנין  ֶׁ בֹות ָזרֹות, ש  ָ ֲחש  ַ ן ַהמ  ו  ק  ת ִ ֶׁ ב(, ש 

ָין ַעל ֵעינִ  ְ ְמַכס  ן ד ִ ִרית, ַעי ֵ ן ַהב ְ ו  ק  ין, הו א ַעל־ְיֵדי ת ִ

ם. ָ  ש 

ִלין ָחֵמץ  ִרית ְמַבט ְ ו ן ַהב ְ ק  ַעל־ְיֵדי ת ִ ֶׁ ִנְמָצא, ש 

 .' ֵרין ֲעָנִנין ְוכו  בֹות ָזרֹות ת ְ ָ ַהְינו  ַמֲחש  אֹור, ד ְ ו ש ְ

ֵרין  ְלַבֵער ת ְ ְפִריָעה ְלַהֲעִביר ו  ִחיַנת ִמיָלה ו  ְוזֶׁהו  ב ְ

ָמֵעאל ַחי ַת ָקנֶׁה ֲעָנִנין ָחמֵ  ו ְוִיש ְ אֹור, ֵעש ָ ץ ו ש ְ

ת  ַ ִחיַנת ְקִלפ  ה זֶׁה ב ְ ֶׁ צֹו ָקש  ו  אֹור ִחמ  י ש ְ "ל, כ ִ ַ ַהנ 

ה  ֶׁ צֹו ָקש  ו  הו א ַרע ְלַגְמֵרי, ְוָחֵמץ ֵאין ִחמ  ֶׁ ָהָעְרָלה, ש 

ִהיא  ֶׁ ִריָעה, ש  ְ ת ַהפ  ַ ִחיַנת ְקִלפ  ְך. ְוזֶׁה ב ְ ָ ל כ  ָ כ 

ִחיַנת ֹנַגה  לֹו ָסבִ  ִחיַנת ֵעץ ב ְ ְזֵקאל א(, ב ְ יב )ְיחֶׁ

ִחיַנת ָחֵמץ,  ית ב(, ְוזֶׁהו  ב ְ ֵראש ִ ַעת טֹוב ָוָרע )ב ְ ַהד ַ

י  ו ב טֹוב ָוָרע, כ ִ ֹו ִעְרב  ן ֵיש  ב  ֵ ַם כ  י ָחֵמץ הו א ג  כ ִ

ת  כֶׁ ֶׁ ָל"ה ַמס  הו  )ש ְ ֶׁ א ַמש   ָ ל  ה אֶׁ ין ָחֵמץ ְלַמצ ָ ֵ ֵאין ב 

ין ֵחית ְלהֵ  ֵ ַהְינו  ב  ָסִחים(, ד ְ ְ "ל. ִנְמָצא, פ  ַ נ  ַ א כ 

ֹות  ְברֹו ְוַלֲעש  ָ ר ְלש  ָ ְפש  אֶׁ ֶׁ ֹוב ַעד ש  ל ַהט  ְך אֶׁ מו  ָ ס  ֶׁ ש 

"ל  ַ נ  ַ הו  כ  ֶׁ ש   ַ ִביַרת ַהמ  ה ַעל־ְיֵדי ש ְ ִחיַנת ַמצ ָ ו  ב ְ נ  ֶׁ ִממ 

ִחיַנת  , ב ְ ִחיַנת ֹנַגה  הו א ב ְ ֶׁ ִחיַנת ַמְתְקָלא, ש  ְוהו א ב ְ

דֶׁ  ְתְקָלא עֹומֶׁ ַ י ַהמ  ַעת, כ ִ , ֵעץ ַהד ַ הו  ֶׁ ש   ַ ת ַעל ַהמ 

ְתְקָלא ְלָכאן אֹו  ַ ְכִריִעין ַהמ  ַ מ  ֶׁ ַהְינו  ַהַהְכָרָעה ש  ד ְ

ָקל  ש ְ ֹון ַהמ ִ י ְלש  , כ ִ הו  ֶׁ ַמש   ָיה ב ְ לו  הו א ת ְ ֶׁ ְלָכאן ש 

ָעָרה ֲאַזי  ְ הו  חו ט ַהש   ֶׁ ְכִריִעין אֹותֹו ַמש   ַ מ  ֶׁ ה ו ְכש  וֶׁ ָ ש 

ְך. ִנמְ  ְתְקָלא ַהַהְכָרָעה ְלַצד זֶׁה ְוֵכן ְלֵהפֶׁ ַ ַהמ  ֶׁ ָצא, ש 

"ל: ַ נ  ַ הו  כ  ֶׁ ַמש   ָיה ב ְ לו   ת ְ

הו א ַרק  ֶׁ ה ש  ין ָחֵמץ ְלַמצ ָ ֵ ְפֵרש  ב  ִחיַנת ַההֶׁ ְוזֶׁה ב ְ

ִחיַנת  ֵהם ב ְ ֶׁ אֹור, ש  ן ָחֵמץ ו ש ְ ֵ "ל. ְוַעל־כ  ַ נ  ַ הו  כ  ֶׁ ַמש  

ָמֵעאל,  ו ְוִיש ְ ִחיַנת ֵעש ָ "ל, ֵהם ב ְ ַ נ  ַ ְפִריָעה כ  ָעְרָלה ו 

מְ  י ִיש ְ ִריָעה. כ ִ ְ ֵעאִלים ֵהם נֹוֲהִגים ִמיָלה ְולֹא פ 

ִריָעה, ֲאָבל  ְ ת ַהפ  ַ ִחיַנת ְקִלפ  ֵהם ַרק ב ְ ֶׁ ִנְמָצא, ש 

ִחיַנת ַרע ְלַגְמֵרי ְוֵאין נֹוֲהִגין ִמיָלה  ו הו א ב ְ ֵעש ָ

ת ָהָעְרָלה, ְוַעל־ְיֵדי ִמיָלה  ַ ִחיַנת ְקִלפ  ָלל ְוֵהם ב ְ כ ְ

ַמֲעבִ  ֹוְרִתין ו  ְפִריָעה כ  ַער ו  ְבִחיַנת ג ְ יִרין אֹוָתם ב ִ

ין  ל ָחֵמץ ְועֹוש ִ ֶׁ ֹוְבִרין ַהֵחית ש  ש  ֶׁ ה, ש  ַחי ַת ָקנֶׁ

ִהיא  ֶׁ ַעת, ש  ִהיא ֵהא ַהד ַ ֶׁ ה, ש  ל ַמצ ָ ֶׁ ה ֵהא ש  נ ָ ֶׁ ִממ 

ִחיַנת  ִהיא ב ְ ֶׁ ו ָבא, ש  מ  ַ ִרית, כ  ן ַהב ְ ו  ִתק  ָיה ב ְ לו  ת ְ

ה ַעל־ְיֵדי ִמצְ  ָ ל  ַ ְתג  נ ִ ֶׁ ַאְבָרָהם ש  ַות ִמיָלה. ְוזֶׁה ֵהא ד ְ

"ל. ַ ה ַהנ  ַער ַחי ַת ָקנֶׁ ִחיַנת ג ְ  ב ְ
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ֵני ָזֵקן  ְ ָ פ  ִחיַנת ְוָהַדְרת  ִרית ִהיא ב ְ ן ַהב ְ ו  ק  י ת ִ זֶׁה  -כ ִ

ִחיַנת קֹול  ִחיַנת ָקנֶׁה מֹוִציא קֹול, ב ְ ָקָנה ָחְכָמה, ב ְ

ִרית ְוזֶׁהו  ָקנֶׁה  ו ן ַהב ְ ִתק  ָיה ב ְ לו  ת ְ ֶׁ יָרה ש  ְנִגיָנה ְוש ִ

 ֶׁ ִרית ש  ַגם ַהב ְ ְ ה ָרצו ץ פ  ִחיַנת ָקנֶׁ ֹו ב ְ ְגד  ְכנֶׁ ה, ו  ָ ְקֻדש   ב ִ

ַמִיית  ֲאָמר 'ְרִציָצא ד ְ ַ מ  ַ ו ָבא ב  מ  ַ לֹום, )כ  ָ ַחס ְוש 

ם( ְוַעל־ְיֵדי ִמיָלה  ָ ן ש  ִסיָמן כז, ַעי ֵ ' ב ְ ָבעו ֵתה  ב ְ

ה  ִחיַנת ָקנֶׁ "ל ב ְ ַ ה ַהנ  ִרין ַחי ַת ָקנֶׁ ב ְ ַ ְפִריָעה ְמש  ו 

ִביָרה, ָרצו ץ וְ  ֹון ש ְ ה ָרצו ץ' ְלש  ַעל־ְיֵדי זֶׁה ִנְקָרא 'ָקנֶׁ

ָרֵאל,  ִביָרה ַעל־ְיֵדי ִיש ְ י עֹוֵמד ִלְרִציָצה ְוִלש ְ כ ִ

ן ְקֵנה  ק ֵ ַ "ל ַוֲאזַי ִנְתת  ַ נ  ַ ה כ  ַער ַחי ַת ָקנֶׁ ְבִחיַנת ג ְ ב ִ

ִחיַנת  ִחיַנת ָקנֶׁה מֹוִציא קֹול ַעל־ְיֵדי ב ְ ָחְכָמה, ב ְ

ִר  ן ַהב ְ ו  ק  ָרֵאל ת ִ ן ָמלו  ַעְצָמן ִיש ְ ֵ "ל. ְוַעל־כ  ַ נ  ַ ית כ 

ל  ו  ט  ִחיַנת ב ִ ֲאזַי הו א ב ְ ֶׁ ְצַרִים ש  ֵליל ְיִציָאָתם ִממ ִ ב ְ

ת ִמְצַרִים ָלֵצאת  ַ ֻאל  ָיה ג ְ לו  זֶׁה ת ְ ָ ב  ֶׁ אֹור ש  ָחֵמץ ו ש ְ

י ַעל־ְיֵדי  ן ֻהְכְרחו  ָלמו ל ָאז, כ ִ ֵ ה ְוַעל־כ  ֵמָחֵמץ ְלַמצ ָ

לִ  "ל:זֶׁה ְמַבט ְ ַ נ  ַ ֵרין ֲעָנִנין כ  אֹור ת ְ  ין ָחֵמץ ו ש ְ

ַסח ְקִריַעת ַים סו ף     א ֶׁ ל פ  ֶׁ ִביִעי ש  ִחיַנת ש ְ ְוזֶׁה ב ְ

תו ב  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ִרית, כ ְ ן ַהב ְ ו  ק  ִחיַנת ת ִ ָהָיה ַעל־ְיֵדי ב ְ ֶׁ ש 

ל  ֶׁ ָרָאה ֲארֹונֹו ש  ֶׁ ֹנס, ש  ים קיד(: ַהי ָם ָרָאה ַוי ָ ִהל ִ )ת ְ

ז ָָכה לְ  ֶׁ ָנס יֹוֵסף ש  תו ב: ַוי ָ ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ִרית, כ ְ ן ַהב ְ ו  ִתק 

ם  ַ י ְקִריַעת ַים סו ף זֶׁה ג  ו ָבא, כ ִ מ  ַ ָצה, כ  ֵצא ַהחו  ַוי ֵ

ֵהם  ֶׁ בֹות ָזרֹות, ש  ָ ֲחש  ַ ִביַרת ַהמ  ו ל ו ש ְ ט  ִחיַנת ב ִ ן ב ְ ֵ כ 

"ל. ַ נ  ַ אֹור כ  ִחיַנת ָחֵמץ ו ש ְ ' ב ְ ָין ְוכו  ְ ְמַכס   ֲעָנִנין ד ִ

י ֵיש  'יָ  ְנִתיבֹות כ ִ ָרִכים ו  ֹו ד ְ ם ַהָחְכָמה' ְוֵיש  ב 

ְבַמִים  ְך ו  רֶׁ י ָם ד ָ ַ ֹוֵתן ב  ְבִחיַנת ַהנ  יג ַהָחְכָמה ב ִ ִ ְלַהש  

ֵהם  ֶׁ ְעָיה מג(, ְוֵיש  ְמצו לֹות ָים, ש  ַ ים ְנִתיָבה )ְיש  ַעז ִ

בֹות ִחיצֹוִני ֹות,  ָ ְטָרא ָאֳחָרא, ַמֲחש  ִחיַנת ַהס ִ ב ְ

ִרים ָרִעים,  '. ִהְרהו  ָין ַעל ֵעיִנין ְוכו  ְ ְמַכס  ֲעָנִנין ד ִ

ִבין  ְמַעְרב ְ ין ַעל ָים ַהָחְכָמה ו  צו לֹות ָים ְמַכס ִ ְוַהמ ְ

ָרם  ב ְ ַ ָים ַהָחְכָמה ְוָצִריְך ְלש  י ֵש  ב ְ ֶׁ ִתיב ש  ְך ְוַהנ ָ רֶׁ ַהד ֶׁ

ָרִכים  יִגין ד ְ ִ ַמש   ה ָים ַהָחְכָמה ו  ֶׁ ל  ַ ם ַוֲאזַי ִנְתג  ָ ְלָגְרש  ו 

ְנִתיבוֹ  גֹות. ְוזֶׁהו  ו  ָ יג ַהש   ִ ָים ַהָחְכָמה ְלַהש   ת ב ְ

ְך  רֶׁ י ָם ד ָ ַ ֹוֵתן ב  ְבִחיַנת ַהנ  ִחיַנת ְקִריַעת ַים סו ף ב ִ ב ְ

ָאְמרו   ֶׁ מֹו ש  דֹולֹות, כ ְ גֹות ג ְ ָ ם ָזכו  ְלַהש   ָ י ש  ', כ ִ ְוכו 

ה  ַלח פ"ב(. ְוזֶׁה ַנֲעש ָ ַ ש  א ב ְ ָ ֹוֵתינו  זַ"ל )ְמִכיְלת  ַרב 

ו  ְמצו לֹות ָים ַעל־ְיֵדי  ְרש  ָ ְתג  נ ִ ֶׁ ַהְינו  ש  ם, ד ְ ְקַרע ַהי ָ נ ִ ֶׁ ש 

ִחיַנת ְקִריַעת ַים סו ף  ֹוְטִפין ְוטֹוְבִעין, ְוזֶׁה ב ְ ַהש  

ַער ַחי ַת ָקנֶׁה  ִחיַנת ג ְ , ב ְ ה ָוסו ף ָקֵמלו  ֹון ָקנֶׁ ְלש 

"ל  ַ נ  ַ ְרֵכי ָים ַהָחְכָמה כ  ו  ד ַ ל  ַ "ל. ְוַעל־ְיֵדי זֶׁה ִנְתג  ַ נ  ַ כ 

ְיָקא, וְ  ִרית ד ַ ן ַהב ְ ו  ק  ִחיַנת ת ִ ן ָהָיה ַעל־ְיֵדי ב ְ ֵ ַעל־כ 

א  ַֹח ְוַהָחְכָמה ְלָגֵרש  ְמצו לֹות ָים הו  ן ַהמ  ו  ק  י ת ִ כ ִ

ן  ו  ה ְלִתק  ז ֹוכֶׁ ֶׁ ִמי ש  "ל, ו  ַ נ  ַ ִרית כ  ן ַהב ְ ו  ק  ַעל־ְיֵדי ת ִ

בֹות ָזרֹות  ָ ִרית יו ַכל ְלָגֵרש  ְמצו לֹות ָים ַמֲחש  ַהב ְ

ם ְוִהְר  ְבִחיַנת ַהי ָ ְבִחיַנת ְקִריַעת ַים סו ף, ב ִ ִרים ב ִ הו 

"ל. ַ נ  ַ ל יֹוֵסף כ  ֶׁ ָרָאה ֲארֹונֹו ש  ֶׁ ֹנס, ש   ָרָאה ַוי ָ

ַסח  ֶׁ ל פ  ֶׁ ִביִעי ש  ש ְ ן ָהָיה ְקִריַעת ַים סו ף ב ִ ֵ ְוַעל־כ 

י  אֹור, כ ִ ו ל ָחֵמץ ו ש ְ ט  ְכִלית ב ִ ַ י ָאז הו א ת  ְיָקא, כ ִ ד ַ

ַמר הו א יֹום ָהַאחֲ  ְכִלית ג ְ ַ ָאז ִהיא ת  ֶׁ ַסח ש  ֶׁ ל פ  ֶׁ רֹון ש 

ָחֵמץ  ר הֶׁ ַ ָאז ָוָהְלָאה ֻהת  ֵ מ  ֶׁ אֹור ַעד ש  ו ל ָחֵמץ ו ש ְ ט  ב ִ

ק  ַ ל ְוִנְמת  ֵ ט  ַ ְתב  נ ִ ֶׁ ֵלמו ת ש  ש ְ ו לֹו ב ִ ט  ְכִלית ב ִ ַ ְוזֶׁהו  ת 

ָבר  י כ ְ ר ְלַגְמֵרי, כ ִ ַ ֻהת  ֶׁ אֹור ַעד ש  ש ְ ָחֵמץ ו  ת הֶׁ ַ ְקִלפ 

ר ְוַעל־ִנְכַנע ְוִנְת  ֵ ת  ָחזַר ְלהֶׁ ֶׁ ל ָהַרע ְלַגְמֵרי ַעד ש  ֵ ט  ַ ב 

ַם  י ְקִריַעת ַים סו ף הו א ג  ן ָאז ִנְקַרע ַהי ַם סו ף, כ ִ ֵ כ 

ו ן  ק  אֹור ַעל־ְיֵדי ת ִ ו ל ָחֵמץ ו ש ְ ט  ִחיַנת ב ִ ן ב ְ ֵ כ 

ִחיַנת  "ל, ְוזֶׁה ב ְ ַ נ  ַ ִחיַנת ִמיָלה כ  ִרית, ַעל־ְיֵדי ב ְ ַהב ְ

ְך,  ְלגֹוזֵר ַים סו ף ֶׁ ת  ֹון חֶׁ ים קלו(, ְלש  ִהל ִ ִלְגָזִרים )ת ְ

ו  ְמצו לֹות  ְרש  ָ ְתג  נ ִ ֶׁ ַהְינו  ש  ְך ָהָעְרָלה, ד ְ ו  ִחיַנת ִחת  ב ְ

ִחיַנת  ִחיַנת ְקִריַעת ַים סו ף, ב ְ "ל. ְוזֶׁה ב ְ ַ נ  ַ ָים כ 

י ְקִריַעת ַים סו ף הו א  ִריָעה, כ ִ ְ ְקִריַעת עֹור ַהפ 

ן ִמְצַות ִמיָלה כ ַ  ו  ק  ָרֵאל ת ִ ן ָאז ָזכו  ִיש ְ ֵ "ל ְוַעל־כ  ַ נ 

ו ן  ק  ן ַעל־ְיֵדי ת ִ ק ֵ ַ יָרה ִנְתת  י קֹול ש ִ יַרת ַהי ָם, כ ִ ְלש ִ

ַמֲאַמר 'ְרִציָצא  ְמֹבָאר ֵהיֵטב ב ְ ַ "ל )כ  ַ נ  ַ ִרית כ  ַהב ְ

"ל(: ַ  ְדַמִיית' ַהנ 

ן     ב ֵ ֹוֵהל ְמַנג  ַהמ  ֶׁ יָלה ש  יֹום ַהמ ִ ֹוֲהִגין ב ְ נ  ֶׁ ְוזֶׁה ש 

יַר  י ֵש  ש ִ ֶׁ יֹום ש  ה' ב ְ ָ ש  ָ ִיט ָיַסד 'יֹום ְלַיב  ַ ם ְוֵכן ַהפ  ת ַהי ָ

ִחיַנת  ה ַעל־ְיֵדי ב ְ ֶׁ ל  ַ ם ִנְתג  יַרת ַהי ָ י ש ִ ֹו ִמיָלה, כ ִ ב 

ַעל־ְיֵדי זֶׁה זֹוִכין ִלְבִחיַנת ְקִריַעת ַים סו ף  ֶׁ ִמיָלה, ש 

"ל. ַ נ  ַ יָרה כ  ְלש ִ  ו 

ְנָהג ִלְזרֹק ֱאגֹוִזים ו   ן ַהמ ִ ֵ ֵעת ְוַעל־כ  ִמיֵני ַמֲאָכל ב ְ

 , ש  ֹרֶׁ ֵאין לֹו ש  ֶׁ ָבר ש  אי ֵאין ד ָ ינֹוק. ו ְבַוד ַ ִלין ַהת ִ ָ מ  ֶׁ ש 

ָרֵאל, ְוַעל־ ָחְטפו  ִיש ְ ֶׁ ז ַת ַהי ָם ש  ז ַעל ב ִ ֵ ַרמ  מ ְ ֶׁ ַהְינו  ש 

ְחְטפו   י ַ ֶׁ ֵדי ש  ָבִרים כ ְ ָאר ד ְ ן זֹוְרִקין ֱאגֹוִזים ו ש ְ ֵ כ 
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ז ַת הַ  ינֹוקֹות ִלְרֹמז ב ִ ז ָכו  ַעל־ְיֵדי ִמיָלה ַהת ִ ֶׁ י ָם ש 

ם  ַ הו א ג  ֶׁ ן, ש  ְרד ֵ ָעְברו  ֵמי ַהי ַ ֶׁ ם ש  ן קֹדֶׁ ֵ "ל. ְוַעל־כ  ַ נ  ַ כ 

ל  ָרֵאל ָלמו  ִחיַנת ְקִריַעת ַים סו ף, ֻהְכְרחו  ִיש ְ ן ב ְ ֵ כ 

ֹא ָהְיָתה ַעל־ ל  ֶׁ ִריָעה ש  ְ ַהְינו  פ  "ל, ד ְ ַ נ  ַ ָפְרעו  כ  ִנית ו  ֵ ש 

י ִעק ַ  ה, כ ִ ֶׁ ִים הו א ַעל־ְיֵדי ְיֵדי ֹמש  ַ ר ְקִריַעת ַהמ 

ֹא  ל  ֶׁ ה ש  ֶׁ יֵמי ֹמש  ן ב ִ ֵ "ל. ְוַעל־כ  ַ נ  ַ ן ִמְצַות ִמיָלה כ  ו  ק  ת ִ

ה ְלָפָניו  ֶׁ ת ָקש  ֱאמֶׁ ֶׁ ִריָעה ָהָיה ב  ְ מו  ִמְצַות פ  ִקי ְ

ְזכו ת  ש  ב ִ ֵ מ  ַ ת  ְקִריַעת ַים סו ף ְוֻהְצְרכו  ְלִהש ְ

ִבְזכו ת יֹוֵסף ְוֻדְגָמָתם ְצָוה  ַאְבָרָהם ו  מו  ַהמ ִ י ְ ק ִ ֶׁ ש 

ת  ב ָ ַ ו  לֹא ָמל )ש  ִאל  ַרע כ ְ ָ י ָמל ְולֹא פ  ֵלמו ת, כ ִ ש ְ ב ִ

 , ת ֹנַגה  ַ ר ְיִניָקָתם ַעל־ְיֵדי ְקִלפ  י ִעק ַ פי"ט מ"ו(, כ ִ

ו ָבא. מ  ַ ִריָעה, כ  ְ ִחיַנת פ  ִהיא ב ְ ֶׁ  ש 

ה ְמקֹומֹות ַעל  ָ ַכמ  ת ב ְ רֶׁ ֹוָרה ַמְזהֶׁ ן ַהת  ֵ ְוַעל־כ 

ָחֵמץ יוֹ  ָחֵמץ, הֶׁ ר ְלַבֵער הֶׁ י ָהִעק ָ אֹור, כ ִ ְ ֵתר ִמן ַהש  

 , ִחיַנת ֹנַגה  ַעת טֹוב ָוָרע, ב ְ ִחיַנת ֵעץ ַהד ַ הו א ב ְ ֶׁ ש 

ִלין ְיִניָקָתם ִמן  ַעל־ְיֵדי זֶׁה ְמַבט ְ ֶׁ ִריָעה, ש  ְ ִחיַנת פ  ב ְ

ְרַוְיהו  ָחֵמץ  ַ ב ת  ַ ן ְצִריִכין ְלִמיְכת  ֵ ה, ְוַעל־כ  ָ ֻדש   ַהק ְ

אֹור ִמי ֹו ַצד ו ש ְ ָחד ֵיש  ב  ל אֶׁ ָ י כ  ְפִריָעה, כ ִ ָלה ו 

הו א ַרע ְלַגְמֵרי, ְוזֶׁה ֵמֲחַמת  ֶׁ ר, זֶׁה ֵמֲחַמת ש  חֹמֶׁ

ִחיַנת  ְיָקא. ְוזֶׁה ב ְ ה ַעל ָידֹו ד ַ ָ ֻדש   ל ְיִניָקָתם ֵמַהק ְ ָ כ  ֶׁ ש 

ְצִריֵכי  ֹוֵתינו  זַ"ל ד ִ ָאְמרו  ַרב  ֶׁ ִריכו ָתא ש  ַהצ ְ

ְרַוְיהו  ָחמֵ  ַ ב ת  ַ ו צֹו ְלִמְכת  אֹור ִחמ  י ש ְ אֹור, כ ִ ץ ו ש ְ

ַתב  ָ "ל. ְוִאי כ  ַ נ  ַ הו א ַרע ְלַגְמֵרי כ  ֶׁ ה, ַהְינו  ש  ֶׁ ָקש 

י ַלֲאִכיָלה,  ָראו  ו ם ד ְ ַרֲחָמָנא ָחֵמץ ַהָוה ֲאִמיָנא ִמש  

ן ֵאין ָיכֹול ִליֹנק  ֵ ָלל ְוַעל־כ  י כ ְ אֹור ֵאין ָראו  י ש ְ כ ִ

ה, ֲאָבל ָחמֵ  ָ ֻדש   ָלל ִמן ַהק ְ ִחיַנת ֵעץ כ ְ הו א ב ְ ֶׁ ץ, ש 

ֹו טֹוב  י ְמעָֹרב ב  י ַלֲאִכיָלה, כ ִ ַעת טֹוב ָוָרע, ָראו  ַהד ַ

ֵברו ר. ו ֵמֲחַמת זֶׁה  ֹו ֲאִכיָלה ו  ן ֵיש  ב  ֵ ָוָרע, ְוַעל־כ 

י ֵמֲחַמת זֶׁה ָיכֹול  יֹוֵתר, כ ִ ו רֹו ב ְ ְיָקא ָחמו ר ִאס  ד ַ

ן עִ  ֵ "ל. ְוַעל־כ  ַ נ  ַ ה כ  ָ ֻדש   ז ַמְלכו ת ִליֹנק ִמן ַהק ְ מֶׁ ר רֶׁ ק ַ

ר  ֹ ב  ר ִלש ְ י ָהִעק ָ "ל, כ ִ ַ נ  ַ ל ָחֵמץ כ  ֶׁ ֵחית ש  ָעה ב ְ ָ ָהְרש 

"ל: ַ נ  ַ ם ְיִניָקָתם כ  ָ ש   מ ִ ֶׁ ָחֵמץ ש   הֶׁ

ל     ג ֶׁ גֶׁד ַהֵחית ש  נֶׁ ִמיִני כ ְ ש ְ ִחיַנת ִמיָלה ב ִ ְוזֶׁה ב ְ

ִמיִני ַעל־ְיֵדי  ְ י ֹום ַהש   ַ ִרין אֹוָתה  ב  ב ְ ַ ש  מ ְ ֶׁ ָחֵמץ ש 

ִחיַנת ִמְצוַ  ִמיִני זֶׁה ב ְ ְ י יֹום ַהש   "ל, כ ִ ַ נ  ַ ת ִמיָלה כ 

יִנין ִמְתָעִרין  ִמיָנה  ד ִ יָנה ד ְ ִחיַנת ב ִ ָאֵתי, ב ְ ָעְלָמא ד ְ

ָחֵמץ  ל ֲאִחיזַת הֶׁ ֵ ְלש  ַ ת  ם ִמש ְ ָ ִמש   )זַֹהר ַוִיְקָרא י:( ו 

ים שע"ג  ֹו )ֵעץ ַחי ִ ְרש  ָ ש  א ב ְ ָ ל  ק אֶׁ ָ ין ִנְמת  ְוֵאין ַהד ִ

ל פי"א(,  ֵ ט  ַ ק ְוִנְתב  ָ ִמיִני ֲאזַי ִנְמת  ְ י ֹום ַהש   ַ ן ב  ֵ ַעל־כ 

"ל  ַ נ  ַ ל ָחֵמץ כ  ֶׁ ָחֵמץ, ַהְינו  ַהֵחית ש  ִחיַנת הֶׁ ְלַגְמֵרי ב ְ

ַהְינו  ה'  ה ֵהא, ד ְ נ ָ ֶׁ ה ִממ  ר ַהֵחית ְוַנֲעש ֶׁ ָ ב  ַוֲאזַי ִנש ְ

ִחיַנת  ה ַעל־ְיֵדי ב ְ ָ ל  ַ ְתג  נ ִ ֶׁ ַאְבָרָהם ש  ַעת ה' ד ְ ַהד ַ

י ַע.ַהמ ִ דו  י ָ ַ ָאה כ  ָ ִחיַנת ֵהא ִעל  ם הו א ב ְ ָ י ש   ָלה, כ ִ

ה' ַהְיִדיָעה,  ְיָקא, ב ְ ִמיִני ד ַ ְ ִחיַנת ו ַבי ֹום ַהש   ְוזֶׁה ב ְ

ִמיִני ַעל־ְיֵדי ִמְצַות  ש ְ ה ב ִ ֶׁ ל  ַ ְתג  נ ִ ֶׁ ַעת ש  ַהְינו  ה' ַהד ַ ד ְ

ל ָחֵמץ  ֶׁ ִביַרת ַהֵחית ש  ִחיַנת ש ְ ִהיא ב ְ ֶׁ ִמיָלה ש 

"ל.  ַ נ  ַ ִביִעי כ  ש ְ ָחֵמץ ְלַגְמֵרי ב ִ ו ל הֶׁ ט  ִחיַנת ב ִ ְוזֶׁה ב ְ

ִמיִני  ְ ַסח הו א יֹום ַהש   ֶׁ ל פ  ֶׁ ִביִעי ש  "ל, ש ְ ַ נ  ַ ַסח כ  ֶׁ ל פ  ֶׁ ש 

ב  רֶׁ עֶׁ ו לֹו ב ְ ט  ת ב ִ ַ ִחל  י ת ְ ָחֵמץ, כ ִ ו ל הֶׁ ט  ת ב ִ ַ ִחל  ִמת ְ

ֹון  י ֹום ָהִראש  ַ מֹות יב(: ַאְך ב  תו ב )ש ְ ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ַסח, כ ְ ֶׁ פ 

 ַ ְקָרא ת  נ ִ ֶׁ ַסח ש  ֶׁ ב פ  רֶׁ הו א עֶׁ ֶׁ אֹור, ש  יתו  ש ְ ב ִ ש ְ

ַסח הו א יֹום  ֶׁ ל פ  ֶׁ ִביִעי ש  י ֹום ש ְ ֶׁ ֹון. ִנְמָצא, ש  ִראש 

א  ַסח ְוָאז הו  ֶׁ ב פ  רֶׁ ַהְינו  ְלעֶׁ ֹון, ד ְ ִמיִני ַלי ֹום ָהִראש  ש ְ

ר  ָ ב  ש ְ נ ִ ֶׁ ַהְינו  ש  ִביָרתֹו, ד ְ ָחֵמץ ו ש ְ ו ל הֶׁ ט  ְכִלית ב ִ ַ ת 

ִחיַנת ִמְצַות ִמיָלה ַהֵחית כ ַ  ה ב ְ ֶׁ ל  ַ ן ִנְתג  ֵ "ל. ְוַעל־כ  ַ נ 

ִחיַנת ְקִריַעת ַים סו ף  הו א ב ְ ֶׁ "ל, ש  ַ נ  ַ ִרית כ  ן ַהב ְ ו  ק  ת ִ

ְבִחיַנת ְקִריַעת ַים  י ִמְצַות ִמיָלה הו א ב ִ "ל, כ ִ ַ נ  ַ כ 

בו   ֻ ש  ם יד(: ַוי ָ ָ ֱאַמר )ש  ְקִריַעת ַים סו ף נֶׁ י ב ִ סו ף, כ ִ

ֲחנו  לִ  ָרֵאל ַוי ַ ו  ִיש ְ ְצַטו  נ ִ ֶׁ ', ש  י ַהִחירֹת ְוכו  ִ ְפֵני פ 

ְרֹעה  ַ ֵדי ְוָאַמר פ  ם ְלַצד ִמְצַרִים כ ְ ו ב ְלַאֲחֵריהֶׁ ָלש 

ֹף  ְרד  י ִ ֶׁ ֵדי ש  ', כ ְ ָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ְוכו  ִלְבֵני ִיש ְ

ם.  ַאֲחֵריהֶׁ

ִרית,  ַגם ַהב ְ ְ ן פ  ָבה ְלַתק ֵ ו  ש  ר ַהת ְ ִחיַנת ִעק ַ ְוזֶׁה ב ְ

מוֹ  ַמֲאַמר 'ְרִציָצא ְדַמִיית  כ ְ נו  ב ְ ֵ ַתב ַרב  ָ כ  ֶׁ ש 

ם:  יב ָלהֶׁ '. ְוֵהש ִ ֵחה  ָבעו ֵתיה ֵמֵהיָכא ָנִפיק רו  ב ְ

ֲאלו  ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין  ָ ש   ֶׁ ָאעל, ַהְינו  ש  ַהְינו  ד ְ ב ְ

יב  ִרית? ְוֵהש ִ ַגם ַהב ְ ְ ְפלו  ַעל־ְיֵדי פ  נ ָ ֶׁ יצֹוצֹות ש  ַהנ ִ

ָאע ַהְינו  ד ְ ם: ב ְ ְכְנסו  ְוָנְפלו  ָלהֶׁ נ ִ ֶׁ ְך ש  רֶׁ ד ֶׁ ַ ל, ַהְינו  ב 

יו  ָ ִרית, ְוַעְכש  ַגם ַהב ְ ְ ַהְינו  ַעל־ְיֵדי פ  יצֹוצֹות, ד ְ ַהנ ִ

ר  ֵ ב  ַ ִרים ְוהו א ְמש  ו  ַהִהְרהו  ִרים ָעָליו ֵאל  ב ְ ַ ְתג  מ ִ ֶׁ ש  כ ְ

ֲאָותֹו  ַ ֹוָכם,  -ת  יצֹוצֹות ִמת  ַעל־ְיֵדי זֶׁה מֹוִציִאין ַהנ ִ

ם הֵ  ָ ן ש  ה ַעי ֵ ז ֹוכֶׁ ֶׁ ל ִמי ש  ָ ֵמֲחַמת זֶׁה כ  יֵטב. ו 
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ֹוְצִאין  י  ֶׁ ִחיַנת ְיִציַאת ִמְצַרִים ש  ז ֶׁה ב ְ ֶׁ ו ָבה, ש  ִלְתש 

ה הו א ָצִריְך  ָ ֻדש   ְטָרא ָאֳחָרא ְלתֹוְך ַהק ְ ו ת ַהס ִ ֵמְרש 

ל  ָ ְך כ  רֶׁ ו ב ְוַלֲחזֹר ַלֲעֹבר ד ֶׁ ַמִים ָלש  ָ ְכֵרַח ִמן ַהש   הֶׁ ב ְ

ָהָיה  ֶׁ קֹומֹות ש  ה ַהמ ְ ֶׁ ְתַנס  י ִ ֶׁ ֵדי ש  ה כ ְ ָ ִחל  ת ְ ַ ם ב  ָ ש 

ו ָבה  ש  ר ַהת ְ ז ֶׁה ִעק ַ ֶׁ , ש  ש  ָ אֹותֹו ִעְנָין ַממ  ְוִיְצָטֵרף ב ְ

ָקל, ְוַעל־ְיֵדי זֶׁה ְמָבֵרר  ש ְ ו ַבת ַהמ ִ ש  ִחיַנת ת ְ ב ְ

ָאעל  ַהְינו  ד ְ ְבִחיַנת ב ְ ה ב ִ ָ ִחל  ת ְ ַ ְפלו  ב  נ ָ ֶׁ יצֹוצֹות ש  ַהנ ִ

"ל: ַ נ  ַ  כ 

ו  ַאַחר ְוזֶׁה     ד ְצַטו  נ ִ ֶׁ ', ש  ֲחנו  ְוכו  בו  ַוי ַ ֻ ש  ִחיַנת ַוי ָ ב ְ

ְיָקא ְלַצד ִמְצַרִים,  ו ב ְוַלֲחזֹר ד ַ ְיִציַאת ִמְצַרִים ָלש 

ִבים  ָ ֵהם ש  ֶׁ ְטָרא ָאֳחָרא רֹוָאה ש  ַהס ִ ֶׁ ש  ְוֲאזַי כ ְ

ם  ם ֵהם אֹוְמִרים ָסַגר ֲעֵליהֶׁ ִמְתָקְרִבים ֲאֵליהֶׁ ו 

ְנֻבִכים הֵ  ְך ו  רֶׁ יֹוֵתר ִעם ַהד ֶׁ ִרים ב ְ ב ְ ַ ם, ַוֲאזַי ֵהם ִמְתג 

ם ַוֲאזַי ִהיא ֵעת ָצָרה  הֶׁ ָ י ֵש  ב  ֶׁ יצֹוצֹות ש  ל ַהנ ִ ָ ַֹח כ  כ 

ְך  ָ י ַאַחר כ  ַע, כ ִ ֵ ש  ְיָקא ִיו ָ ו  ד ַ נ  ֶׁ ִממ  ָרֵאל ו  דֹוָלה ְלִיש ְ ג ְ

יָעם ַוֲאזַי  ֹו ו מֹוש ִ ַרְך ְמַרֵחם ַעל ַעמ  ָ ם ִיְתב  ֵ ַהש  

יצֹוצֹות מֹוִציִאין ַעל־ ל ַהנ ִ ָ ְיָקא כ  ְיֵדי זֶׁה ד ַ

ִחיַנת ְקִריַעת  "ל. ְוזֶׁה ב ְ ַ נ  ַ תֹוָכם כ  ָהיו  ב ְ ֶׁ ֹות ש  דֹוש  ַהק ְ

ְטָרא  ִמְצַרִים ְוַהס ִ ְכַנע ְמצו לֹות ָים ו  נ ִ ֶׁ ַים סו ף ש 

דֹול  ָ ָרֵאל ָזכו  ָאז ִלְרכו ש  ג  ָאֳחָרא ָנְפלו  ְלתֹוָכם ְוִיש ְ

ַהיְ  ז ַת ַהי ָם, ד ְ יצֹוצֹות ִמב ִ ל ַהנ ִ ָ הֹוִציאו  כ  ֶׁ נו  ש 

"ל. ַ נ  ַ ֹוָכם כ  ֹות ִמת  דֹוש   ַהק ְ

ו   ִרית, ְוִהְקש  ן ַהב ְ ו  ק  ִהיא ת ִ ֶׁ ִחיַנת ִמיָלה ש  ְוזֶׁה ב ְ

ה לֹא  ָ יָלה ָלמ  מ ִ ַ ה ב  ַרְך רֹוצֶׁ ָ ם ִיְתב  ֵ יִנים: ִאם ַהש   ַהמ ִ

. ְוִאי ְדָרש  מ ִ ַ ָבא ב  ו  מ  ַ ת ָהָאָדם ָמהו ל?! כ  ָרא אֶׁ ָ ָתא ב 

ו ק' )ִסיָמן  ה ַלֲחַבק  ָ ִפל  ֲאָמר 'ת ְ ַ מ  ַ נו  זַ"ל ב  ֵ ִדְבֵרי ַרב  ב ְ

ֵדי  עֹוָלם ַהז ֶׁה כ ְ ָ אן ב  ָ ְיָקא ְלמו לֹו כ  ִריִכין ד ַ צ ְ ֶׁ יט( ש 

ם ֵהיֵטב,  ָ ן ש  ַעת, ַעי ֵ ֹוב ֵמֵעץ ַהד ַ ְלַהֲעלֹות ַהט 

ה ִעם ָהָעְרָלה  ָ ִחל  ָהָאָדם ֻהְכַרח ִלְהיֹות ִנְבָרא ת ְ ֶׁ ש 

ַגם וְ  ְ ן פ  ֵדי ְלַתק ֵ ְבָרה  כ ְ ָ ְלש  ְך ְלָחְתָכה  ו  ָ ַאַחר כ 

ן ֵחְטא ָאָדם  ִאין ְלַתק ֵ ָ ֹורֹות ב  ל ַהד  ָ י כ  ִרית, כ ִ ַהב ְ

ן ֻהְכְרחו   ֵ ו ָבא, ַעל־כ  מ  ַ ִרית, כ  ב ְ ַ ַגם ב  ָ פ  ֶׁ ֹון ש  ָהִראש 

ְהיֶׁה ֲאִחיָזה ְלָהָעְרָלה  י ִ ֶׁ ֵדי ש  ָלֹבא ִעם ָעְרָלה כ ְ

ְטָרא  , ְוַעל־ְוַהס ִ ְך חֹוְתִכין אֹוָתה  ָ ָאֳחָרא ְוַאַחר כ 

ם: ה ֵמהֶׁ ָ ֻדש   יצֹוצֹות ַהק ְ ְיָקא מֹוִציִאין ַהנ ִ  ְיֵדי זֶׁה ד ַ

ִריְך ַלֲעֹבר     ה צ ָ ֶׁ ִמיִני, ש  ְ ש   ַ ִחיַנת ִמיָלה ב  ְוזֶׁה ב ְ

ִהיא  ֶׁ י ֵש  ֲאִחיָזה ְלָהָעְרָלה ש  ֶׁ ְבָעה ָיִמים ש  ָעָליו ש ִ

ֹולֵ  ִחיַנת ַרע ַהכ  ֵדי ב ְ ְבִעים ֲעָמִמין כ ְ ל ש ִ ֶׁ ל ש 

ְך חֹוְתִכים אֹוָתם  ָ ְצָטֵרף ַעל־ְיֵדי זֶׁה ְוַאַחר כ  י ִ ֶׁ ש 

ְבָעה  י ש ִ "ל, כ ִ ַ נ  ַ ן כ  ו  ק  ר ַהת ִ "ל, ְוזֶׁה ִעק ַ ַ נ  ַ ְלַגְמֵרי כ 

ְבִעים ֲעָמִמין  ִחיַנת ש ִ ל ָעְרָלה ֵהם ב ְ ֶׁ ָיִמים ש 

ַתב  ָ כ  ֶׁ ִלים ִמז ִַין, ו ְכמֹו ש  לו  כ ְ ֶׁ ִסיָמן לו( ש  נו  )ב ְ ֵ ַרב 

ֹוָרה ְצִריִכין ַלֲעֹבר  ו ת ַהת  ל  ַ ז ֹוִכין ְלִהְתג  ֶׁ ם ש  ֹדֶׁ ק  ֶׁ ש 

ְלִהְצָטֵרף  "ל ו  ַ נ  ַ ְבִעים ֲעָמִמין כ  ִ לו ת ַהש   ָ ְך ג  רֶׁ ד ֶׁ

ִהיא  ֶׁ ֹוָרה ש  ו ת ַהת  ל  ַ ְך זֹוִכין ְלִהְתג  ָ תֹוָכם, ְוַאַחר כ  ב ְ

ְבִעים נַ  ִחיַנת ש ִ ִנים ב ְ ָ ְבִעים פ  ית ַיֲעקֹב, ש ִ ֵ ֹות ב  ְפש 

ַעת ַעל־ְיֵדי  ו ת ַהד ַ ל  ַ ִהיא ִהְתג  ֶׁ ִחיַנת ִמיָלה ש  ז ֶׁה ב ְ ֶׁ ש 

ְבִעים ֲחָסִדים  ִ ִחיַנת ַהש   "ל. ְוזֶׁה ב ְ ַ נ  ַ ִרית כ  ן ַהב ְ ו  ק  ת ִ

ן  ִחיַנת ָמל, ַעי ֵ ים ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ִמיָלה, ב ְ ל ִ ַ ְתג  ַהמ ִ

ֹוָרה. ֵטי ת  ו  ִלק   ב ְ

ד הו   סֶׁ י ַהחֶׁ י ֹום כ ִ ַ ִחיַנת ַוְיִהי ב  ַעת, ְוזֶׁה ב ְ א ַהד ַ

ָרֵאל  ְלִזְקֵני ִיש ְ ְלָבָניו ו  ה ְלַאֲהרֹן ו  ֶׁ ִמיִני ָקָרא ֹמש  ְ ַהש  

ש  ִניָסן  ִמיִני' הו א רֹאש  חֹדֶׁ ְ י ֹום ַהש   ַ )ַוִיְקָרא ט(. 'ב 

ן  ו  ק  ִחיַנת ת ִ הו א ב ְ ֶׁ ת ִמְצַרִים, ש  ַ ֻאל  ָאז ַמְתִחיל ג ְ ֶׁ ש 

ִרית, וְ  ִחיַנת ִמְצַות ַהב ְ ִמיִני, ב ְ ְ י ֹום ַהש   ַ ִחיַנת ב  זֶׁה ב ְ

ֹול  ִמיִני ִימ  ְ ם יב(: ו ַבי ֹום ַהש   ָ תו ב )ש  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ִמיָלה, כ ְ

ַעת ְלַאֲהרֹן, הו א  הו א ַהד ַ ֶׁ ה ש  ֶׁ ', ָקָרא ֹמש  ְוכו 

ד,  סֶׁ ֵֹהן ִאיש  חֶׁ י ַאֲהרֹן הו א כ  ִחיַנת ַהֲחָסִדים, כ ִ ב ְ

ִחיַנת ַאְבָרהָ  ה ב ְ ָ ים קי(: ַאת  ִהל ִ ֹו )ת ְ ֱאַמר ב  ֶׁ נ  ֶׁ ם ש 

ו ֵדי ה'  ִחיַנת ִלמ  ְלָבָניו' ֵהם ב ְ ֵֹהן ְלעֹוָלם. ְוזֶׁהו  'ו  כ 

יָלה,  ו ת ַהֲחָסִדים ַעל־ְיֵדי ַהמ ִ ל  ַ ר ִהְתג  ם ִעק ַ ָ ש   ֶׁ ש 

נֹות. ו ָ ַ כ  ַ ם ב  ָ ו ָבא ש  מ  ַ  כ 

ְבִעים ְזֵקִנים,  ִחיַנת ש ִ ָרֵאל', זֶׁה ב ְ ְלִזְקֵני ִיש ְ ְוזֶׁהו  'ו 

ִאיִרין ַעל־ מ ְ ֶׁ ית ַיֲעקֹב ש  ֵ ֹות ב  ְבִעים ַנְפש  ִחיַנת ש ִ ב ְ

א  ם ָזֵקן הו  ַ "ל, ג  ַ נ  ַ ְבִעים ֲחָסִדים כ  ִ ו ת ַהש   ל  ַ ְיֵדי ִהְתג 

ֵני  ְ ָ פ  ִחיַנת ְוָהַדְרת  ִרית, ב ְ ן ַהב ְ ו  ק  ִחיַנת ת ִ  -ָזֵקן ב ְ

ִרית הו א ַעל־ ן ַהב ְ ו  "ל. ְוִתק  ַ נ  ַ ' כ  זֶׁה ָקָנה ָחְכָמה ְוכו 

"ל.  ַ נ  ַ ו ת ַהֲחָסִדים ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ִמיָלה כ  ל  ַ ְיֵדי ִהְתג 

ה ַעל  ד, ְמֻצו ֶׁ סֶׁ ִחיַנת ַהחֶׁ הו א ב ְ ֶׁ ֵֹהן, ש  ן ַהכ  ֵ ְוַעל־כ 

הו א חֶׁ  ֶׁ דֹול, ש  ָ יֹוֵתר. ְוֹכֵהן ג  ִרית ב ְ ִמיַרת ַהב ְ ד ש ְ סֶׁ
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ִמיַרת  יֹוֵתר ַעל ש ְ ה ב ְ ְליֹון ְמֹאד ְמֻצו ֶׁ דֹול ְועֶׁ ָ ג 

ן  ו  ק  י ת ִ ֹות ְיֵתרֹות, כ ִ ִרית ְוֵיש  לֹו ִמְצוֹות ְקדֹוש  ַהב ְ

ו ת ַהֲחָסִדים ַעל־ְיֵדי  ל  ַ ִחיַנת ִהְתג  ִרית הו א ב ְ ַהב ְ

ז ֶׁה  ֶׁ "ל, ש  ַ נ  ַ ִרית כ  ַגם ַהב ְ ְ הו א פ  ֶׁ ַהְכָנַעת ָהָעְרָלה ש 

ִחינַ  ש  ב ְ ֵ דֹול ִמְתַלב  ָ ֵֹהן ג  ן כ  ֵ "ל. ְוַעל־כ  ַ נ  ַ ת ִמיָלה כ 

מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ִחיַנת ש ְ ד ב ְ גֶׁ נֶׁ ָגִדים כ ְ מֹוָנה ב ְ ש ְ ב ִ

דֹול  ָ ֵֹהן ג  ה כ  ז ֹוכֶׁ ֶׁ ֵלמו ת ש  ש ְ ִרית ב ִ ן ַהב ְ ו  ק  ַהְינו  ת ִ ד ְ

"ל: ַ נ  ַ  כ 

לו  ִיש ְ     ו ב ְ ק ִ ֶׁ ן ִמיָלה ִהיא ִמְצָוה ש  ֵ ָרֵאל ְוַעל־כ 

י ִמיָלה  ְמָחה, כ ִ ש ִ ין אֹוָתה  ב ְ ְמָחה ַוֲעַדִין עֹוש ִ ש ִ ב ְ

ָבה,  ָ ֲחש  ַ ו ץ ַהמ  ַהְינו  ִחמ  ו ל ָחֵמץ, ד ְ ט  ִחיַנת ב ִ הו א ב ְ

ה  ְהיֶׁה קֹולֹו ַנֲעש ֶׁ י ִ ֶׁ ֹכַח ש  ל ב ְ ֵ ל  ַ ַוֲאזַי ְיכֹוִלין ְלִהְתפ 

ְבִחי ְמָחה, ב ִ ה ש ִ ַנת ְרָעִמים ְוַעל־ְיֵדי זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ֲאָמר  ַ מ  ַ ל זֶׁה ב  ָ ֹבָאר כ  מ ְ ֶׁ מֹו ש  ְמָחה, כ ְ ֵרי ֵלב ש ִ ְלִיש ְ ו 

ם ֵהיֵטב. ָ ן ש  "ל, ַעי ֵ ַ ֲחצְֹצרֹות' ַהנ  ַ  'ב 

ו ן  ק  ִחיַנת ת ִ יק', זֶׁה ב ְ ד ִ ִחיַנת אֹור' ָזֻרַע' ַלצ ַ ְוזֶׁה ב ְ

"ל.  ַ נ  ַ ְמָחה כ  ֵרי ֵלב ש ִ ְלִיש ְ ִרית, ַעל־ְיֵדי זֶׁה ו  ַהב ְ

ן ס" ֵ ִחיַנת ְקִריַעת ַים ְוַעל־כ  ו ָבא, ב ְ מ  ַ ת קר"ע, כ 

ֵרי ֵלב  ְלִיש ְ "ל. ְוזֶׁה: ו  ַ נ  ַ ִחיַנת ִמיָלה כ  ִהיא ב ְ ֶׁ סו ף, ש 

ָבא,  ו  מ  ַ יַמְטִרי ָא טֹוב, כ  בֹות ג ִ ֵ ְמָחה, סֹוֵפי ת  ש ִ

מֹות  תו ב )ש ְ ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ִרית, כ ְ ן ַהב ְ ו  ק  ִחיַנת ִמיָלה ת ִ ב ְ

ן ִמְדַרש  ַר  א אֹותֹו ב, ב. ְוַעי ֵ רֶׁ ֵ מֹות פ"א(: ַות  ה ש ְ ב ָ

ַתב ָהֲאִר"י זַ"ל,  ָ כ  ֶׁ ֹוַלד ָמהו ל. ְוזֶׁה ש  נ  ֶׁ י טֹוב, ש  כ ִ

ל  ֶׁ ין ש  זַר ד ִ ִלין ג ְ ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ִמיָלה ְמַבט ְ ֶׁ ש 

"ל  ַ ְמָחה ַהנ  ִ י ַעל־ְיֵדי ַהש   ם. כ ִ ָ ן ש  ָנה, ַעי ֵ ָ מֹוִנים ש  ש ְ

ין,  זַר ד ִ ל ַהג ְ ֵ זַר ְיכֹוִלין ְלַבט  ם ג ְ ין קֹדֶׁ ֵ י יֹוְדִעין ב  כ ִ

ל  ֵ ל  ַ ין ְוַעל־ְיֵדי זֶׁה יֹוְדִעין ְלִהְתפ  זַר ד ִ ין ְלַאַחר ג ְ ד ִ

ֲחצְֹצרֹות'  ַ ֲאָמר 'ב  ַ מ  ַ ם ֵהיֵטב ב  ָ ן ש  לֹו )ַעי ֵ ְלַבט ְ ו 

"ל(: ַ  ַהנ 

י  מֹות טו(: כ ִ ֱאַמר )ש ְ ם נֶׁ יַרת ַהי ָ ן ַאַחר ש ִ ֵ ְוַעל־כ 

י ש ִ  ָך. כ ִ ְקִריַעת ַים סו ף הו א ֲאִני ה' רְֹפאֶׁ ם ו  יַרת ַהי ָ

ִהיא ְצִריָכה  ֶׁ "ל ש  ַ נ  ַ ן ִמְצַות ִמיָלה כ  ו  ק  ִחיַנת ת ִ ב ְ

ה יז:(:  ָ ֹוֵתינו  זַ"ל )ְמִגל  ָאְמרו  ַרב  ֶׁ מֹו ש  ְרפו ָאה, כ ְ

יָלה  ֵני ַהמ ִ ְ ִמיִנית? ִמפ  ש ְ ֵני ָמה ָקְבעו  ְרפו ָאה ב ִ ְ ִמפ 

צ ְ  ֶׁ ִמיִני ש  ְ ש   ַ ָנה ב  ת ְ נ ִ ֶׁ ת ש  ֱאמֶׁ ֶׁ י ב  ִריָכה ְרפו ָאה, כ ִ

ַעל־ְיֵדי זֶׁה  ֶׁ ִרית, ש  ן ַהב ְ ו  ק  ִחיַנת ת ִ הו א ב ְ ֶׁ יָלה, ש  ַהמ ִ

ֲאָמר 'ְרִציָצא'  ַ מ  ַ נו  ב  ֵ ַתב ַרב  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  לֹום )כ ְ ָ זֹוִכין ְלש 

ם. ַאְך ֵמֲחַמת  ָ תו ב ש  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  "ל( ִהיא ְרפו ָאה, כ ְ ַ ַהנ 

לֹום ְלִהְת  ָ ְך ַהש   רֶׁ ד ֶׁ ֶׁ מֹו ש  ְמִרירו ת, כ ְ ש  ב ִ ֵ ַלב 

ִחיַנת ַצַער ו ְכֵאב  ם. ְוזֶׁה ב ְ ָ ן ש  ם, ַעי ֵ ָ ֹבָאר ש  מ ְ ֶׁ ש 

רֹוִצין  ֶׁ ש  ֹל ְמִרירו ת ְוַצַער כ ְ ִריִכין ִלְסב  צ ְ ֶׁ יָלה ש  ַהמ ִ

ַאת  ִרית, ְרפו  ן ַהב ְ ו  ק  הו א ת ִ ֶׁ לֹום, ש  ָ ֹות ְלש  ִלְזכ 

ֵמֲחַמת זֶׁה  ִחיַנת ִמיָלה. ו  , ב ְ ש  פֶׁ ֶׁ ְך ַהנ  ָ ְצִריִכין ַאַחר כ 

אֹות  ְ ֵדי ְלַרפ  לֹום כ ְ ָ ל ַהש   ֶׁ ִלְרפו ָאה ַעל ָהְרפו ָאה ש 

"ל. ְוזֶׁה  ַ נ  ַ לֹום כ  ָ ֹו ַהש   ש  ב  ֵ ְתַלב  נ ִ ֶׁ ִרירו ת ש  ֵאב ַהמ ְ כ ְ

י  ֵ ת  ִלין ַעל ש ְ ל ְ ַ ְתפ  מ ִ ֶׁ ִחיַנת ְרָפֵאנו  ה' ְוֵנָרֵפא ש  ב ְ

ֵאב הָ  ֹאת כ ְ ַהְינו  ְלַרפ  ִחיַנת ְרפו אֹות, ד ְ ָאה, ב ְ ְרפו 

ם  ֵ ְך ַהש   רו  ָ "ל. ב  ַ נ  ַ ָאה כ  ִהיא ְרפו  ֶׁ יָלה, ש  ֵאב ַהמ ִ כ ְ

 ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן:

ֹא ִיְהיו      ז ל  ֶׁ ֵדי ש  ִמיִני? כ ְ ְ ש   ַ ֵני ָמה ִמיָלה ב  ְ ִמפ 

א  י ִמיָלה הו  ֹו ֲעֵצִבים, כ ִ ֵמִחים ְוָאִביו ְוִאמ  ָהעֹוָלם ש ְ

ו ת ל  ַ ִחיַנת ִהְתג  מֹו  ב ְ , כ ְ ש  ִרית קֹדֶׁ ַהחֹוָתם ב ְ

 .' ֱאָצָאיו ָחַתם ְוכו  אֹוְמִרים )שבת קלז:(, ְוצֶׁ ֶׁ ש 

ה,  וֶׁ ָ ר ַהש   ַ ִמְספ  י ֵהם ב ְ ת, כ ִ ְך ִנד ַ ְוחֹוָתם הו א ֵהפֶׁ

ו ָבא: מ  ַ  כ 

ִמיִני  ְ ין ַעד יֹום ַהש   ן ְצִריִכין ְלַהְמת ִ ֵ ְוַעל־כ 

ו ת, ֲאזַי  ם ִנד  ל ד ַ ֵ ט  ַ ְתב  נ ִ ֶׁ "ל. ש  ַ נ  ַ ה ַהחֹוָתם כ  ֶׁ ל  ַ ִנְתג 

י ַעְצבו ת הו א  בֹון, כ ִ ֹא ִיְהיֶׁה ִעצ ָ ל  ֶׁ ֵדי ש  ְוזֶׁהו  כ ְ

ית ג(  ֵראש ִ תו ב )ב ְ ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ו ת, כ ְ ם ִנד  ִחיַנת ד ַ ב ְ

ן  ֵ ו ת. ְוַעל־כ  ם ִנד  בֹוֵנְך זֶׁה ד ַ ה ִעצ ְ ֶׁ ה ַאְרב  ָ ַהְרב 

מְ  ה ש ִ ָ ל  ַ ָאז ִנְתג  ֶׁ ִמיִני ש  ש ְ יָלה ב ִ י ַהמ ִ "ל, כ ִ ַ נ  ַ ָחה כ 

ְמָחה ִהיא  ִ "ל. ְוַהש  ַ נ  ַ ְמָחה כ  ֹות ְלש ִ יָלה ִהיא ִלְזכ  ַהמ ִ

"ל  ַ נ  ַ יָנה כ  ִחיַנת ב ִ הו א ב ְ ֶׁ ִמיִני, ש  ְ ְבִחיַנת יֹום ַהש   ב ִ

ים  ִהל ִ תו ב )ת ְ ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ְמָחה, כ ְ ִ ם ַהש  ָ א ְוש  ָ ִביָנה ִלב  ו 

ם ָהְר  ָ י. ְוש  ִלב ִ ְמָחה ב ְ ָ ש ִ ַעל ָיָדם ד( ָנַתת  ֶׁ ָעִמים ש 

תו ב )ִאי ֹוב כו(  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  "ל, כ ְ ַ נ  ַ ְמָחה כ  זֹוִכים ְלש ִ

ֹוָנן: בו רָֹתו ִמי ִיְתב   ְוַרַעם ג ְ
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 ליקוטי הלכות

 הלכה ב – ספירת העומר

 

בּועֹות ָ ֲאָמר  ִעְנַין ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְוַחג ַהש ּ י ַהּמַ ַעל־ּפִ

ם  ָ ן ש  ִסיָמן ה ְוכּו', ַעּיֵּ ֹוָפר" ּבְ ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ש  "ּבַ

יָפא: א ְלסֵּ ָ יש  רֵּ ֲאָמר מֵּ ל ַהּמַ  ּכָ

ִביִלי ִנְבָרא  ש ְ ל ָאָדם לֹוַמר, ּבִ י ַחּיָב ּכָ ּוְבִקּצּור, ּכִ

ִתּקּון ָהעֹוָלם  ן ּבְ ן ָצִריְך ִלְראֹות ּוְלַעּיֵּ ָהעֹוָלם. ְוַעל־ּכֵּ

י  נֵּ ש ְ ה ִהיא ּבִ ִפּלָ ֲעבּוָרם ְוַהּתְ ל ּבַ ּלֵּ ְוכּו' ּוְלִהְתּפַ

סֵּ  ִלין ּכְ ּלְ ין ּוִמְתּפַ זַר ּדִ ִנים, ַהְינּו קֶֹדם ּגְ ֶדר ּפָ

יש   ין ָצִריְך ְלַהְלּבִ זַר ּדִ ה ְוכּו', ֲאָבל ְלַאַחר ּגְ ִפּלָ ַהּתְ

ין  זַר ּדִ ין קֶֹדם ּגְ יַדע ּבֵּ ִסּפּוִרים ְוכּו', ְולֵּ ה ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

ין  ָאנּו עֹוש ִ ֶ ְצוֹות ש  י ַהּמִ ין הּוא ַעל־ְידֵּ זַר ּדִ ְלַאַחר ּגְ

ְמָחה גְּ  ש ִ ְצוֹות ּבְ ין ַהּמִ עֹוש ִ ֶ ש  ְך ְוַדְוָקא ּכְ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ

א הּוא  א, ֶאּלָ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ּום ש ְ ש  ין רֹוֶצה ּבְ אֵּ ֶ ַעד ש 

ַרְך ִמְצָוה ַאֶחֶרת  ם ִיְתּבָ ֵּ ְזִמין לֹו ַהש ּ ּיַ ֶ רֹוֶצה ש 

ינּו ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ֶ מֹו ש  ַכר ִמְצָוה, ּכְ ש ְ ּבִ

ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה ְוכּו'. ְוזֶה בְּ  ּשְ ֶ ִחיַנת ִלְבָרָכה ש 

ִאיָרה ְוכּו',  ְקַלְרָיא ַהּמְ ִחיַנת ַאְסּפַ ה, ּבְ ֶ ְנבּוַאת ֹמש 

א  ַכר עֹוָלם ַהּבָ ִביל ש ְ ש ְ ְצָוה ּבִ ה ַהּמִ עֹוש ֶ ֶ ֲאָבל ִמי ש 

יָנּה ְמִאיָרה ְוכּו' ּוִמי  אֵּ ֶ ְקַלְרָיא ש  ִחיַנת ַאְסּפַ זֶה ּבְ

ַעְצָמה ְצָוה ּבְ ַהּמִ ְמָחה מֵּ ש ִ ְצָוה ּבְ ה ַהּמִ עֹוש ֶ ֶ , הּוא ש 

י זֶה  רּוְך הּוא ְוכּו' ְוַעל־ְידֵּ דֹוש  ּבָ ְמַחת ַהּקָ ש ִ ִנְכָנס ּבְ

י  ין, ּכִ זַר ּדִ ין ְלַאַחר ּגְ זַר ּדִ ין קֶֹדם ּגְ יַדע ּבֵּ ָיכֹול לֵּ

ָנה, ֶנֶפש   ָ ל ַהּקֹומֹות עֹוָלם, ש  ין ּכָ ם ְמַחּיִ ְצֹות הֵּ ַהּמִ

ינוּ  ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ֶ ם. ְוזֶהּו ש  ָ ן ש  ִזְכרֹוָנם  ְוכּו', ַעּיֵּ

ת, ַהְינּו  ּבָ ַ ש  ֶאָחד ּבְ הּו מֵּ ת, ָזְכרֵּ ּבָ ַ ש  ִלְבָרָכה ּבְ

ת,  ּבָ ַ ִחיַנת ש  הּוא ּבְ ֶ א, ש  ְמַחת ְוַתֲענּוג עֹוָלם ַהּבָ ש ִ

ה  ִחיַנת ַמֲעש ֵּ ן ּבְ הֵּ ֶ ה, ש  ֲעש ֶ י ַהּמַ ת ְימֵּ ֶ ש  ֵּ ש  יש  ּבְ ַיְרּגִ

ָנה, ֶנֶפש   ָ ֶהם ִנְבְראּו עֹוָלם, ש  ּבָ ֶ ְצוֹות ש  ְוכּו'  ַהּמִ

י ְרָעִמים. ּוְרָעִמים הּוא  ְמָחה הּוא ַעל־ְידֵּ ְוָלבֹוא ְלש ִ

תֹו,  ְתִפּלָ דֹול ּבִ ֹכַח ּגָ א ּבְ ָאָדם מֹוצֵּ ֶ ִחיַנת ַהּקֹול ש  ּבְ

ד ָנִפיק ַהאי ָקָלא  , ּכַ דֹוש  זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ֶ מֹו ש  ּכְ

בוּ  ם ִמּגְ ר ָהְרָעִמים הֵּ י ְוכּו'. ְוִעּקַ ָעבֵּ רֹות ְוִאָעָרא ּבְ

ּמַֹח ְוכּו'. ֲאָבל ָצִריְך ְלַפּנֹות  ם ּפֹוְגִעים ּבַ ְוכּו' ְוהֵּ

בֹות ָזרֹות  ָ ֲחש  ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּוִמּמַ ַהּמַֹח מֵּ

ָחְכמֹות  ּלֹא ַיְחִמיץ ֶאת ָחְכָמתֹו ּבְ ֶ ץ ש  ָחמֵּ מֵּ

ּנּו  ּמֶ ּמִ ֶ ֹמר ִיְרָאתֹו ש  ם ִיש ְ ִחיצֹוִנּיֹות ּוְבַתֲאוֹות ְוכּו'. ּגַ

ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ִיְרָאה ִחיצֹוִנּיֹות ּתֹוצְ  ֶ אֹות ַהּקֹול ש 

ר  ּלֹא ְיַהְרהֵּ ֶ ּלֹא ַיְחִמיץ ש  ֶ ֹמר ֹמחֹו ש  ר ִלש ְ ְוִעּקָ

ץ ִסְטָרא  ִחיַנת ָחמֵּ ם ּבְ הֵּ ֶ ִהְרהּוִרים ָרִעים, ש  ּבְ

"ל, ַעל־ ּנַ ר ֹמחֹו ְוִיְרָאתֹו ּכַ ֹומֵּ ש ּ ֶ ש  מֹוָתא. ַוֲאזַי ּכְ ּדְ

ה קוֹ  י זֶה ַנֲעש ֶ י זֶה ְידֵּ ְבִחיַנת ְרָעִמים, ְוַעל ְידֵּ לֹו ּבִ

בּורֹות  ף ַהּגְ ּתֵּ ַ "ל. ְוָצִריְך ְלש  ְמָחה ַהּנַ זֹוֶכה ַלּשִ

ְתָעִביד  ּיִ ֶ י ש  דֵּ ְרָאה ּכְ ן ָהַאֲהָבה ִעם ַהּיִ ֲחָסִדים ְוכֵּ ּבַ

וָרא  יִמיָנא ֹמָחא ִחּוָ ְטָרא ּדִ ְרָעִמים ְוזֶה, ִמּסִ

ב ַהיָּ  ָ ש  א. ְוזֶה, ַוּיָ ַכְסּפָ יָתנֹו ּכְ ֶקר ְלאֵּ ם ִלְפנֹות ּבֹ

ב(: יטֵּ ב הֵּ יטֵּ ל זֶה הֵּ ם ּכָ ָ ן ש   ְוכּו', )ַעּיֵּ

ר     א י ִעּקַ ַלת ַהּתֹוָרה, ּכִ בּועֹות־ַקּבָ ָ ִחיַנת ש  ְוזֶה ּבְ

ֹות  מּות ַלֲעש  לֵּ ְ ַלת ַהּתֹוָרה ָהָיה ִלְזּכֹות ְלזֶה ַהש ּ ַקּבָ

ְך ַעד ש ֶ  ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ְמָחה ּגְ ש ִ ְצוֹות ּבְ ּלֹא ִיְרֶצה ַהּמִ

ְרֶצה ְזכּות ְלִמְצָוה  ּיִ ֶ א, ַרק ש  ַכר עֹוָלם ַהּבָ ּום ש ְ ש  ּבְ

ּלֹו  ֶ א ש  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ַכר ִמְצָוה זֹאת, ּכִ ש ְ ַאֶחֶרת ּבִ

ִחיַנת  זֶּהּו ּבְ ֶ "ל, ש  ּנַ ַעְצָמּה ּכַ ְצָוה ּבְ ַהּמִ הּוא מֵּ

ַמֲעַמד ַהר  ל ּבְ ָראֵּ ִאיָרה. ְוִיש ְ ְקַלְרָיא ַהּמְ ִסיַני ַאְסּפַ

ה, ָזכּו ְלזֶה  ֶ י ֹמש  ל ַהּתֹוָרה ַעל־ְידֵּ זָּכּו ְלַקּבֵּ ֶ ש 

ִאיָרה,  ְקַלְרָיא ַהּמְ ִחיַנת ַאְסּפַ זֶּהּו ּבְ ֶ מּות, ש  לֵּ ְ ַהש ּ

ֶכם".  ר ה' ִעּמָ ּבֶ ָפִנים ּדִ ִנים ּבְ תּוב, "ּפָ ּכָ ֶ מֹו ש  ּכְ

ִאיָרה.  ְקַלְרָיא ַהּמְ ִחיַנת ַאְסּפַ ָפִנים' זֶה ּבְ ִנים ּבְ 'ּפָ

ְיָקא, וְ  נּו ּדַ ה ַרּבֵּ ֶ י ֹמש  לּו ַהּתֹוָרה ַעל־ְידֵּ ן ִקּבְ ַעל־ּכֵּ

ִאיָרה ְוַעל ָידֹו ָזכּו  ְקַלְרָיא ַהּמְ י הּוא ָזָכה ְלַאְסּפַ ּכִ
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ַלת ַהּתֹוָרה ִלְבִחיַנת  ַעת ַקּבָ ש ְ ן ּבִ ם ּכֵּ ל ּגַ ָראֵּ ל ִיש ְ ּכָ

ִחיַנת ש ִ  זֶּהּו ּבְ ֶ "ל, ש  ּנַ ִאיָרה ּכַ ְקַלְרָיא ַהּמְ ְמָחה ַאְסּפַ

"ל ּנַ ַעְצָמּה ּכַ ְצָוה ּבְ ל ַהּמִ ֶ  .ש 

ּמּוָבא  בּועֹות, ּכַ ָ ל ש  ֶ ְמָחה ש  ִחיַנת ַהּשִ ְוזֶהּו ּבְ

ְמָחה  ֶדל ַהּשִ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּגֹ י ַרּבֹותֵּ ִדְברֵּ ּבְ

י ָאז  א, ּכִ ף ְוַכּיֹוצֵּ ַרב יֹוסֵּ ּמּוָבא ּבְ בּועֹות, ּכַ ָ ל ש  ֶ ש 

י ְמָחה ֲאִמּתִ רּוְך זֹוִכין ְלש ִ דֹוש  ּבָ ל ַהּקָ ֶ ְמָחה ש  ת, ש ִ

ַעְצָמּה  ְצָוה ּבְ ַהּמִ ְמָחה מֵּ ְבָיכֹול, ַהְינּו ַהּשִ הּוא, ּכִ

ִחיַנת  "ל. ְוזֶה ּבְ ּנַ ִאיָרה ּכַ ְקַלְרָיא ַהּמְ ִחיַנת ַאְסּפַ ּבְ

זֶּהּו  ֶ ָמע, ש  ה ְלִנש ְ ל ַנֲעש ֶ ָראֵּ ימּו ִיש ְ ִהְקּדִ ֶ ַמה ש ּ

מֹו ש ֶ  ְמָחה, ּכְ ִחיַנת ש ִ ינּו ִזְכרֹוָנם ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ

ם",  ָ ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראש  סּוק, "ְוש ִ ִלְבָרָכה ַעל ּפָ

ָמקֹום  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ י ַרּבֵּ ִדְברֵּ ּמּוָבא ּבְ )ּכַ

ים  ר ְלַהְקּדִ ָ יְך ֶאְפש  מּוַה, אֵּ י ִלְכאֹוָרה ּתָ ר. ּכִ ַאחֵּ

ְקָרא ּמִ ֶ ִמיָעה, ּוִבְפָרט ש  ה ִלש ְ ּיָ ר  ֲעש ִ ּבֵּ א ּדִ ָמלֵּ

ָמע".  ה ְוִנש ְ ר ה' ַנֲעש ֶ ּבֶ ר ּדִ ֶ תּוב, "ּכֹל ֲאש  ַהּכָ

ה הּוא ַאַחר  ּיָ ָהֲעש ִ ֶ ָפסּוק ש  ֹבָאר ּבְ ּמְ ֶ ִנְמָצא, ש 

ִמיָעה?!  ה ִלש ְ ּיָ ימּו ֲעש ִ יְך ִהְקּדִ ן אֵּ ר ה' ְוִאם ּכֵּ ַדּבֵּ ּיְ ֶ ש 

זָּכּו ָאז ַלּשִ  ֶ "ל ש  י ַהּנַ ש  ַעל־ּפִ ר ְלָפרֵּ ָ ְמָחה ַאְך ֶאְפש 

א  ַכר עֹוָלם ַהּבָ ּום ש ְ ש  ּלֹא ָרצּו ּבְ ֶ "ל ַעד ש  ַהּנַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵּ ְזִמין ָלֶהם ַהש ּ ּיַ ֶ ְצָוה ַרק ש  ַכר ַהּמִ ש ְ ּבִ

ַכר ִמְצָוה זֹאת. ש ְ  ִמְצָוה ַאֶחֶרת ּבִ

ר  ר ְיַדּבֵּ ֶ ל ֲאש  ּו ּכָ ֲעש  ּיַ ֶ ַמע, ַהְינּו ש  ה ְוִנש ְ ְוזֶהּו ַנֲעש ֶ

ר ְמַגּמָ  ַמע' ה' ְוִעּקַ ָכָרם הּוא 'ְוִנש ְ ָתם ְוִקּבּול ש ְ

ּיַת ִמְצָוה  ַכר ֲעש ִ ש ְ ֹמַע ִמְצָוה ַאֶחֶרת ּבִ ְזּכּו ִלש ְ ּיִ ֶ ש 

ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ן ָקְראּו ַרּבֹותֵּ זֹאת. ְוַעל־ּכֵּ

י זֶהּו  "ל, ּכִ ּנַ ְמַחת עֹוָלם ּכַ ם ש ִ ֵּ ש  ַמע ּבְ ה ְוִנש ְ ַנֲעש ֶ

מְ  מּות ַהּשִ לֵּ ר ש ְ ְצָוה ִעּקַ ַהּמִ ְמָחה מֵּ ּיֵּש  לֹו ש ִ ֶ ָחה ש 

א  ַכר עֹוָלם ַהּבָ ּום ש ְ ש  ין רֹוֶצה ּבְ אֵּ ֶ ַעְצָמּה ַעד ש  ּבְ

ַכר ִמְצָוה  ש ְ ֹמַע ִמְצָוה ַאֶחֶרת ּבִ ַרק ִלְזּכֹות ִלש ְ

רּוְך הּוא  דֹוש  ּבָ ְמַחת ַהּקָ ִחיַנת ש ִ זֶּהּו ּבְ ֶ זֹאת, ש 

ְמחַ  ן ִנְקָרא "ש ִ "ל, ְוַעל־ּכֵּ ּנַ ם ּכַ ֵּ י ַהש ּ ת עֹוָלם", ּכִ

ן  ם ָלֶנַצח', ְוַעל־ּכֵּ ְבָיכֹול, 'ַחי ָלַעד ְוַקּיָ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ

ם  ֵּ ְמַחת ַהש ּ ִהוא ש ִ ֶ ַעְצָמּה, ש  ְצָוה ּבְ ַהּמִ ְמָחה מֵּ ַהּשִ

ְמַחת עֹוָלם. ְוָלבֹוא  ְבָיכֹול, ִהוא ש ִ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ

ם הֵּ ֶ י ְרָעִמים, ש  ְמָחה זֹו הּוא ַעל־ְידֵּ ִחיַנת קֹול  ְלש ִ ּבְ

ִחיַנת  "ל(. ְוזֶהּו ּבְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ֹוָפר, )ּכַ ש 

מֹו  ן ּתֹוָרה, ּכְ ל ַמּתַ ֶ ֹוָפר ש  ָהְרָעִמים ְוקֹול ַהש ּ

יָת  יֶהם ִנְגלֵּ קֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעלֵּ אֹוְמִרים, "ּבְ ֶ ש 

ן  ל ַמּתַ ֶ ֹוָפר ש  ". ְוַהש ּ יֶהם הֹוָפְעּתָ ֹוָפר ֲעלֵּ ּוְבקֹול ש 

הּוא ּת  ֶ ל ִיְצָחק, ש  ֶ ל ַאִיל ש  ֶ ֹוָפר ש  ֹוָרה ָהָיה ש 

ְמֹבָאר  "ל, )ּכַ ִחיַנת ְרָעִמים ַהּנַ בּורֹות, ּבְ ִחיַנת ּגְ ּבְ

ֹוָפר  י ְרָעִמים ְוקֹול ַהש ּ י ַעל־ְידֵּ "ל(, ּכִ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ּבַ

ב ְוָזכּו  ּלֵּ ּבַ ֶ ט ַעְקִמיִמּיּות ש  ָ ן ּתֹוָרה ִנְפש  ל ַמּתַ ֶ ש 

ְמָחה ַהנַּ  "ל, ֲאָבל ָצִריְך ְלַפּנֹות ֶאת ַהּמַֹח ַלּשִ

ִחיַנת  זֶּהּו ּבְ ֶ ִהְרהּוִרים, ש  בֹות ִחיצֹוִנּיֹות מֵּ ָ ֲחש  ִמּמַ

"ל: ּנַ ְרָאה ְוכּו' ּכַ ֹמר ַהּיִ ם ָצִריְך ִלש ְ ץ, ּגַ  ָחמֵּ

ֶהם יֹוְצִאין     ב ּבָ ֶ ִפיָרה ש  י ַהּסְ ִחיַנת מ"ט ְימֵּ ְוזֶהּו ּבְ

י  דֵּ ְמָאה ְלָטֳהָרה ּכְ ַלת ִמּטֻּ ִלְהיֹות ְראּוִיים ְלַקּבָ

ְמַאת  ר ַעְצמֹו ִמּטֻּ ֳהָרה הּוא ְלַטהֵּ ר ַהּטָ ַהּתֹוָרה. ְוִעּקַ

ַעת  ָהָיה ַהּדַ ֶ לּות ִמְצַרִים ָהָיה ש  ר ּגָ ִמְצַרִים. ְוִעּקַ

ִרית.  ַגם ַהּבְ ִחיַנת ּפְ זֶּהּו ּבְ ֶ ּמּוָבא, ש  ָגלּות, ּכַ ּבְ

נ ּוָ ר ּכַ ִפיָרה ִעּקַ י ַהּסְ ֳהָרה הּוא ּוְבמ"ט ְימֵּ ֹות ַהּטָ

ִרית,  ַגם ַהּבְ הּוא ּפְ ֶ ַעת, ש  ַגם ַהּדַ ר ַעְצמֹו ִמּפְ ְלַטהֵּ

י זֶה  ץ ְוַעל־ְידֵּ ִחיַנת ָחמֵּ ְמַאת ִמְצַרִים, ּבְ זֶּהּו טֻּ ֶ ש 

ְמַאת  ִפיָרה ִמּטֻּ י ַהּסְ ימֵּ ַעת ּבִ ַטֲהִרין ַהּדַ ּמְ ֶ ש 

ַעת ַוֲאזַי ַנֲעש ֶ  ַגם ַהּדַ ִחיַנת ּפְ הּוא ּבְ ֶ ה ִמְצַרִים, ש 

ָמִעין קֹול  ִהְרהּוִרים ְוכּו', ֲאזַי ִנש ְ ַהּמַֹח ָנִקי ְוזְַך מֵּ

"ל  ְמָחה ַהּנַ ַלת ַהּתֹוָרה ְוזֹוִכין ַלּשִ ל ַקּבָ ֶ ָהְרָעִמים ש 

"ל. ּנַ ְרָאה ְוכּו' ּכַ ֹמר ַהּיִ ם ָצִריְך ִלש ְ "ל. ּגַ ּנַ  ּכַ

ֳחַרת  ִניִפין ִמּמָ ּמְ ֶ עֹוִרים ש  ִחיַנת עֶֹמר ש ְ ְוזֶהּו ּבְ

א ַהּפֶ  ִגיַמְטִרּיָ עָֹרה' ּבְ 'ּשְ ֶ ָתִבים ש  ּכְ י ִאיָתא ּבַ ַסח, ּכִ

ם  ְך הֵּ ְך ּוַמְנְצּפָ ָעִמים ַמְנְצּפָ ם ב' ּפְ תקע"ה ְוהֵּ

י ֲהָנַפת עֶֹמר  ִחיַנת ִיְרָאה, ְוַעל־ְידֵּ בּורֹות ּבְ ּגְ

פּולֹות  ְראֹות ַהּנְ ל ַהּיִ י זֶה ְמִניִפין ּכָ עֹוִרים, ַעל־ְידֵּ ש ְ

ם. ְוזֶ ָ ְרש  ָ ִהיא ְלש  ֶ ְרָאה, ש  ּקּון ַהּיִ ִחיַנת ּתִ הּו ּבְ

עָֹרה' ִעם  'ּשְ ֶ "ל. ְוזֶהּו ש  ּנַ ֹוָפר ּכַ ִקיעֹות ש  ִחיַנת ּתְ ּבְ

ֹוָפר, ַהְינּו  חֶֹדש  ש  ְקע"ּו ּבַ ִגיַמְטִרּיָא ּתִ ל ּבְ ַהּכֹולֵּ

ִחיַנת ִיְרָאה,  הּוא ּבְ ֶ ֹוָפר, ש  ִקיַעת ש  ִחיַנת ּתְ ּבְ

ִחינַ  ר ּבְ ם ִעּקַ ָ ש ּ ּמִ ֶ ם ש  ְמֹבָאר ש ָ ת ָהְרָעִמים, )ּכַ

ם(: ָ ן ש  "ל, ַעּיֵּ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ  ּבַ
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עֹוִרים ַמְתִחיִלין      ג יֹום ֲהָנַפת ָהעֶֹמר ש ְ ן ּבְ ְוַעל־ּכֵּ

ֹמר ֹמחֹו  ר הּוא ִלש ְ י ִעּקַ ִלְסּפֹר ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ּכִ

"ל, ֲאָבל ַהַהְתָחָלה ָצִריְך ִלְהיֹות  ּנַ ַעת ּכַ ר ַהּדַ ְלַטהֵּ

רּור ִמיִּ  ר ּבֵּ י ִעּקַ י ִיְרָאה קֹוֶדֶמת ָלעֹוָלם, ּכִ ְרָאה, ּכִ

ִחיַנת ֶחֶסד,  ִחיַנת ַאֲהָבה, ּבְ י ּבְ ַעת הּוא ַעל־ְידֵּ ַהּדַ

א  ְרּתָ יִמיָנא ֹמָחא ִחּוַ ְטָרא ּדִ ִאיָתא, ִמּסִ ֶ מֹו ש  ּכְ

מֹו  "ל. ְוִיְרָאה קֹוֶדֶמת ְלַאֲהָבה, ּכְ ּנַ א ּכַ ַכְסּפָ ּכְ

ם ַרּבֵּ  ָ ַתב ש  ּכָ ֶ ֲאָמר ַהּנַ"ל ש  ּמַ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבַ

א  ָ ְרש  ָדא ּפָ ָ ר ָחָנא, ְוִכי ש  ר ּבַ ה ּבַ ַעל ַמֲאַמר ַרּבָ

ַעל  י ּבַ י ִיְרָאה קֹוֶדֶמת, ּכִ ּה ִאיִהי. ּכִ יָרא ָקְדָמא לֵּ ּגִ

ִמיד  ִריְך ּתָ ּצָ ֶ ָדתֹו. ִנְמָצא, ש  ָדה ַמֲחִזיר ַעל ֲאבֵּ ֲאבֵּ

ְרָאה ְוַעל ְך ְלַהְתִחיל ִמּיִ ָ יָלא ִנְמש  ְרָאה ִמּמֵּ י ַהּיִ ־ְידֵּ

ֱאֶמת  י ּבֶ ר ַהּמַֹח, ּכִ י זֶה ְיכֹוִלין ְלַטהֵּ ַאֲהָבה ְוַעל־ְידֵּ

ֲעבֹוַדת ה',  רֹוִצין ִלְכֹנס ּבַ ֶ ת ַהִהְתָקְרבּות ש  ְתִחּלַ ּבִ

ְרָאה  ר ַהַהְתָחָלה ִהיא ִמּיִ ר ַעְצמֹו, ִעּקַ ש  ּוְלַטהֵּ ְלַקּדֵּ

ְרָאה זֹוכֶ  י ַהּיִ ר ֹמחֹו ְוַעל־ְידֵּ ה ְלַאֲהָבה ְוָלַדַעת ְלַטהֵּ

מּות. לֵּ ש ְ  ְוַדְעּתֹו ּבִ

ְמַאת ִמְצַרִים ְוִלְזּכֹות  את ִמּטֻּ רֹוִצין ָלצֵּ ֶ ש  ן ּכְ ְוַעל־ּכֵּ

ֲהָנַפת ָהעֶֹמר  ַלת ַהּתֹוָרה, ַמְתִחיִלין מֵּ ְלַקּבָ

ִהיא קֹוֶדֶמת. ְוָאז  ֶ ְרָאה, ש  ּקּון ַהּיִ ִהיא ּתִ ֶ עֹוִרים, ש  ש ְ

ִמים ְוָכל יֹום ָויֹום סֹוְפִרין ֶאל ָהעֶֹמר, סֹוְפִרין הַ  ּיָ

ם. ְוַעל־ ּלָ ן ּכֻּ אֹוְמִרים, יֹום ֶאָחד ָלעֶֹמר, ְוכֵּ ֶ מֹו ש  ּכְ

ָכל יֹום  ְרָאה ּבְ ּקּון ַהּיִ יִכין ַעל ַעְצָמן ּתִ י זֶה ַמְמש ִ ְידֵּ

י  עֹוִרים ְוַעל־ְידֵּ ּסֹוְפִרין ֶאל ָהעֶֹמר ש ְ ֶ י ש  ָויֹום ַעל־ְידֵּ

ְרָאה מִ  ָדה ַהּיִ ַעל ֲאבֵּ י ּבַ ְך ָהַאֲהָבה, ּכִ ָ יָלא ִנְמש  ּמֵּ

י זֶה ְמַטֲהִרין  "ל, ְוַעל־ְידֵּ ּנַ ָדתֹו ּכַ ַמֲחִזיר ַעל ֲאבֵּ

וָרא  יִמיָנא ֹמָחא ִחּוָ ְטָרא ּדִ ְבִחיַנת ִמּסִ ַהּמִֹחין ּבִ

ְמַאת  ּיֹוְצִאין ִמּטֻּ ֶ ֳהָרה ש  ר ַהּטָ א. ְוזֶהּו ִעּקַ ַכְסּפָ ּכְ

ַגם הַ  ַעת ִמְצַרִים, ִמּפְ ת ַהּדַ ַ ש ּ ַעת, ְלָטֳהַרת ּוְקדֻּ ּדַ

"ל. ְוָאז  ּנַ ְרָאה ּכַ ַהַהְתָחָלה הּוא ִמּיִ ֶ "ל, ַרק ש  ּנַ ּכַ

ִנין  ִפיָרה ּוְמַתּקְ י ַהּסְ מ"ט ְימֵּ ַטֲהִרין ַעְצָמן ּבְ ּמְ ֶ ש  ּכְ

ַלת  יֹום ַקּבָ ָמִעין ָהְרָעִמים ּבְ ְרָאה ְוַהּמַֹח, ֲאזַי ִנש ְ ַהּיִ

ִחיַנת  ַהּתֹוָרה ְוָאז זֹוִכין בּועֹות, ּבְ ָ ל ש  ֶ ְמָחה ש  ְלש ִ

ִאיָרה,  ְקַלְרָיא ַהּמְ ִחיַנת ַאְסּפַ ְמַחת עֹוָלם, ּבְ ש ִ

יש   ְרּגִ ּיַ ֶ "ל ש  ּנַ ַעְצָמּה ּכַ ְצָוה ּבְ ַהּמִ ְמָחה מֵּ ַהְינּו ַהּשִ ּדְ

ַעְצָמּה  ְצָוה ּבְ ַהּמִ א ּבְ ַהְינּו ָהעֹוָלם ַהּבָ ת, ּדְ ּבָ ַ עֶֹנג ש 

ש ֶ  "ל. ְוָאז ּכְ ּנַ יק ּכַ ְמָחה זֹו ְוָאז ָיכֹול ְלַהְמּתִ זֹּוֶכה ְלש ִ

זַר  ין ְלַאַחר ּגְ זַר ּדִ ין קֶֹדם ּגְ ַע ּבֵּ י יֹודֵּ יִנים, ּכִ ל ַהּדִ ּכָ

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם  ש ְ "ל. ְוָאז ָיכֹול לֹוַמר ּבִ ּנַ ין ּכַ ּדִ

"ל. ְוזֶהּו  ּנַ ן ָהעֹוָלם ּכַ י הּוא ָיכֹול ְלַתּקֵּ "ל, ּכִ ּנַ ּכַ

ִחינַ  י ּבְ ִ ש ּ הּוא ש ִ ֶ בּועֹות, ש  ָ ש  ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ת ַקּבָ

ה  ָ ש ּ לּוי ַעד ש ִ ָהָיה ּתָ ֶ ס ָהעֹוָלם ש  ּסֵּ ָאז ִנְתּבַ ֶ ִסיָון, ש  ּבְ

לּו  ּבְ ּקִ ֶ ִסיָון ש  ה ּבְ ָ ש ּ ש ִ ּבְ ֶ ִסיָון ְוכּו'. ִנְמָצא, ש  ּבְ

ל לֹוַמר  ָראֵּ ל ִיש ְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ָאז ָיְכלּו ּכָ ָראֵּ ִיש ְ

ִבי ש ְ ִחיַנת ּבִ י ּבְ ִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ְוזֶהּו ַעל־ְידֵּ

י זֶה ְיכֹוִלין לֹוַמר  ַעל־ְידֵּ ֶ "ל, ש  ּנַ "ל ּכַ ְמָחה ַהּנַ ַהּשִ

"ל: ּנַ ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם ּכַ ש ְ  ּבִ

י ַעל־     ד תֹות, ּכִ ּבָ ַ ַבע ש  ֶ ּסֹוְפִרין ש  ֶ ִחיַנת ש  ְוזֶה ּבְ

ַלת הַ  ִפיָרה זֹוִכין ְלַקּבָ י ַהּסְ ּתֹוָרה ְוָאז זֹוִכין ְידֵּ

א,  יש  ָהעֹוָלם ַהּבָ ַהְינּו ְלַהְרּגִ "ל, ּדְ ְמָחה ַהּנַ ַלּשִ

ַעְצָמּה. ְוזֶה  ְצָוה ּבְ ַהּמִ ת, ּבְ ּבָ ַ ִחיַנת ש  הּוא ּבְ ֶ ש 

ִחיַנת  "ל. ְוזֶהּו ּבְ ּנַ ת ּכַ ּבָ ַ ש  ֶאָחד ּבְ הּו מֵּ ִחיַנת ָזְכרֵּ ּבְ

 ַ ֳחַרת ַהש ּ תֹות ִמּמָ ּבָ ַ ַבע ש  ֶ ּסֹוְפִרין ש  ֶ ת ַעד ש  ּבָ

ת ַעל  ּבָ ַ ִחיַנת ש  יְך ּבְ י ְלַהְמש ִ דֵּ ת, ּכְ ּבָ ַ ֳחַרת ַהש ּ ִמּמָ

"ל,  ְמָחה ַהּנַ י ִלְזּכֹות ַלּשִ דֵּ ִפיָרה, ּכְ י ַהּסְ ל ְימֵּ ּכָ

ַבע  ֶ י ש  ת, ּכִ ּבָ ַ ש  ֶאָחד ּבְ הּו מֵּ ִחיַנת ָזְכרֵּ הּוא ּבְ ֶ ש 

הֶ  ּבָ ֶ ית ש  אש ִ רֵּ י ּבְ ְבַעת ְימֵּ ֶנֶגד ש ִ ם ּכְ תֹות הֵּ ּבָ ַ ם ש 

ְצוֹות  י ַהּמִ ִריָאה ַעל־ְידֵּ ר ַהּבְ ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ְוִעּקַ

הּוא  ֶ ת, ש  ּבָ ַ ִחיַנת ש  יש  ּבְ "ל. ְוָצִריְך ְלַהְרּגִ ּנַ ּכַ

ת  ּיַ ֲעש ִ ַהְינּו ּבַ ָכל יֹום ָויֹום, ּדְ א, ּבְ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ית. ְוַעל־ אש ִ רֵּ י ּבְ ְבַעת ְימֵּ ם ִקּיּום ש ִ הֵּ ֶ ְצוֹות, ש  ַהּמִ

ן ְצִר  ל יֹום ָויֹום ּכֵּ ּכָ ֶ י ש  דֵּ תֹות ּכְ ּבָ ַ ַבע ש  ֶ יִכין ִלְסּפֹר ש 

י  ת, ּכִ ּבָ ַ ש  ית ִיְהֶיה ִנְכָלל ּבְ אש ִ רֵּ י ּבְ ְבַעת ְימֵּ ִ ִמש ּ

ל  ִתים ַוֲאזַי ִנְכָלל ּכָ ּבָ ַ ַבע ש  ֶ בּועֹות יֵּש  ש  ָ ְבָעה ש  ש ִ ּבְ

יש   ת, ַהְינּו ְלַהְרּגִ ּבָ ַ ש  ית ּבְ אש ִ רֵּ י ּבְ ְבַעת ְימֵּ ִ  יֹום ִמש ּ

ה  ַמֲעש ֵּ א ּבְ הּוא עֹוָלם ַהּבָ ֶ ת ש  ּבָ ַ ִחיַנת ש  ּבְ

ית  אש ִ רֵּ י ּבְ ְבַעת ְימֵּ ִחיַנת ש ִ ם ּבְ הֵּ ֶ ְצוֹות, ש  ַהּמִ

י ֲאִפּלּו יֹום  "ל, ּכִ ּנַ ְצוֹות ּכַ י ַהּמִ ְבְראּו ַעל ־ְידֵּ ּנִ ֶ ש 

, ְצִריִכין קֶֹדם  ת קֶֹדש  ּבַ ַ ַעְצמֹו ש  הּוא ּבְ ֶ ִביִעי, ש  ְ ַהש ּ

ן ּתֹוָרה י  ַמּתַ דֵּ בּוַע ֶאָחד ּכְ ָ ֶנְגּדֹו ש  ן ִלְסּפֹר ּכְ ם ּכֵּ ּגַ

ת  ּבָ ַ ֱאֶמת ש  י ּבֶ ת, ּכִ ּבָ ַ ּלֹו ש  ּכֻּ ֶ יֹום ש  ְהֶיה ִנְכָלל ּבְ ּיִ ֶ ש 

ן ָיכֹול  י־כֵּ א, ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ין עֹוָלם ַהּבָ עֵּ הּוא מֵּ
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ִביל  ש ְ ָנה ּבִ ּוָ ת ִיְהֶיה ַהּכַ ּבָ ַ יֹום ַהש ּ ֲאִפּלּו ּבְ ֶ ִלְהיֹות ש 

כַ  ְך ש ְ ּכֵּ ן ְצִריִכין ְלִהְזּדַ ש  ְוַעל־ּכֵּ א ַמּמָ ר עֹוָלם ַהּבָ

ית  אש ִ רֵּ י ּבְ ְבַעת ְימֵּ ל ש ִ ְך ּכָ ִפיָרה ְלזַּכֵּ י ַהּסְ ימֵּ ּבִ

יֶהם  יְך ֲעלֵּ י ְלַהְמש ִ דֵּ ת קֶֹדש  ּכְ ּבָ ַ ַוֲאִפּלּו יֹום ש 

י ִלְזּכֹות  דֵּ ת ּכְ ּבָ ַ ּלֹו ש  ּכֻּ ֶ א יֹום ש  ִחיַנת עֹוָלם ַהּבָ ּבְ

ית, ְלַהְרגִּ  אש ִ רֵּ י ּבְ ְבַעת ְימֵּ ָכל ש ִ א ּבְ עֹוָלם ַהּבָ יש  ּבָ

ּום  ּלֹא ִיְרֶצה ש  ֶ ְצוֹות ַעד ש  ה ַהּמִ ָכל ַמֲעש ֵּ ַהְינּו ּבְ ּדְ

ְצָוה  ַהּמִ ְמָחתֹו מֵּ ָלל, ַרק ִיְהֶיה ש ִ א ּכְ עֹוָלם ַהּבָ

"ל: ּנַ ַעְצָמּה ּכַ  ּבְ

ים יֹום' וְ       ה ִ רּו ֲחִמש ּ ְסּפְ ִחיַנת 'ּתִ לֹא ֶנֱאַמר ְוזֶה ּבְ

ים,  ִ ִביל יֹום ַהֲחִמש ּ ש ְ ִפיָרה ּבִ ר ַהּסְ י ִעּקַ מ"ט יֹום, ּכִ

א,  ִחיַנת עֹוָלם ַהּבָ דֹול, ּבְ ל ַהּגָ ִחיַנת יֹובֵּ הּוא ּבְ ֶ ש 

ים ַעל  ִ ִחיַנת יֹום ַהֲחִמש ּ יְך ּבְ ּמּוָבא, ַהְינּו ְלַהְמש ִ ּכַ

יש  הָ  ַהְינּו ְלַהְרּגִ ִפיָרה, ּדְ י ַהּסְ ל מ"ט ְימֵּ עֹוָלם ּכָ

ים,  ִ ִחיַנת יֹום ַהֲחִמש ּ הּוא ּבְ ֶ ת, ש  ּבָ ַ ּלֹו ש  ּכֻּ ֶ א ש  ַהּבָ

י  ְבַעת ְימֵּ ִחיַנת ש ִ ם ּבְ הֵּ ֶ בּועֹות, ש  ָ ְבָעה ש  ִ ָכל ַהש ּ ּבְ

י ֶזה  "ל. ּכִ ּנַ ְצוֹות ּכַ ִחיַנת ַהּמִ ם ּבְ הֵּ ֶ ית, ש  אש ִ רֵּ ּבְ

י  זֹּוִכין ַעל־ְידֵּ ֶ מּות ש  לֵּ ְ ְכִלית ְוַהש ּ ר ַהּתַ ִעּקַ

י ַהּסְ  "ל. ְוַעל־ְידֵּ ּנַ ַלת ַהּתֹוָרה ּכַ יֹום ַקּבָ ִפיָרה, ּבְ

ַלת ַהּתֹוָרה,  י זֶה, זֹוִכין ְלַקּבָ ַעל ְידֵּ ֶ ִפיָרה, ש  ַהּסְ

ה  ִפּלָ יש  ַהּתְ "ל ָאז ְיכֹוִלין ְלַהְלּבִ ְמָחה ַהּנַ ַהְינּו ַלּשִ ּדְ

ָבִרים. י ּדְ ִסּפּורֵּ  ּבְ

י ַעל־יְ  ם זֶה ִנְקָרא ְסִפיָרה, ּכִ ֵּ י זֶה ְיכֹוִלין ְוַעל ש  דֵּ

ֱאֶמת  י ּבֶ ָבִרים, ּכִ י ּדְ ִסּפּורֵּ ה ּבְ ִפּלָ יש  ַהּתְ ְלַהְלּבִ

ם  ָבִרים, הֵּ ֹון ִמְנַין ְוִסּפּור ּדְ הּוא ְלש  ֶ ְסִפיָרה, ש 

ל  י ּכָ ם ֶאָחד, ּכִ ֵּ ש  ן ִנְקָרִאים ּבְ ִחיָנה ַאַחת. ְוַעל ־ּכֵּ ּבְ

ַלל ָהע ם ּכְ הֵּ ֶ עֹוָלם, ש  ּבָ ֶ ָבִרים ש  י ּדְ ר ִסּפּורֵּ ֹוָלם, ִעּקַ

ְנָין הּוא  י ַהּמִ ְנָין, ּכִ ִחיַנת ְסִפיַרת ַהּמִ ְיִניָקָתם ִמּבְ

ה  י ֶאָחד ָמה ַאּתָ י ִלְפנֵּ ִריָאה, ּכִ ִחיַנת ַאַחר ַהּבְ ּבְ

ל  ּכָ ֶ ִריָאה. ִנְמָצא, ש  ִחיַנת קֶֹדם ַהּבְ ר. ְוזֶהּו ּבְ סֹופֵּ

ל זֶ ֶ ָבִרים ש  י ּדְ ּפּורֵּ ה ְוָכל ַהּסִ ּלָ ִריָאה ּכֻּ ה ָהעֹוָלם ַהּבְ

ִחיַנת ַאַחר  זֶּהוּ ּבְ ֶ ִחיַנת ְסִפיַרת ִמְנָין, ש  ְיִניָקָתם ִמּבְ

י זֶה  ִפיָרה, ַעל־ְידֵּ י ַהּסְ ן ַעל־ְידֵּ ִריָאה. ְוַעל־ּכֵּ ַהּבְ

י ַעל־ ָבִרים, ּכִ י ּדְ ִסּפּורֵּ ה ּבְ ִפּלָ יש  ַהּתְ זֹוִכין ְלַהְלּבִ

ר ַהּמַֹח ְוזֹוִכין ִפיָרה זֹוִכין ְלַטהֵּ י ַהּסְ ְמָחה  ְידֵּ ַלּשִ

ה  ִפּלָ יש  ַהּתְ י זֶה ְיכֹוִלין ְלַהְלּבִ ַעל־ְידֵּ ֶ "ל, ש  ַהּנַ

י  "ל(. ּכִ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ָבִרים, )ּכַ י ּדְ ִסּפּורֵּ ּבְ

ְיָקא ְיכֹוִלין  "ל ָאז ּדַ ְמָחה ַהּנַ זֹּוִכין ַלּשִ ֶ ש  ְיָקא ּכְ ּדַ

י  ָבִרים, ּכִ י ּדְ ִסּפּורֵּ ה ּבְ ִפּלָ יש  ַהּתְ זֹּוֶכה ְלַהְלּבִ ֶ ש  ּכְ

ְצָוה  ַהּמִ ְמָחה מֵּ ּיֵּש  לֹו ש ִ ֶ ַהְינּו ש  "ל, ּדְ ְמָחה ַהּנַ ַלּשִ

רּוְך הּוא, ִנְמָצא  דֹוש  ּבָ ְמַחת ַהּקָ הּוא ש ִ ֶ ַעְצָמּה, ש  ּבְ

ְצָוה ְוָכל  י ַהּמִ ַרְך ַעל־ְידֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהש ּ ְכָלל ּבְ ּנִ ֶ ש 

ַרְך, כִּ  ם ִיְתּבָ ֵּ ַהש ּ ם ָהעֹוָלם ִנְכָלל ִעּמֹו ּבְ ְצוֹות הֵּ י ַהּמִ

ְצָוה  י ַהּמִ ְכָלל ַעל־ְידֵּ ּנִ ֶ "ל ּוְכש  ּנַ י ָהעֹוָלם ּכַ מֵּ ְמַקּיְ

ל ָהעֹוָלם,  ם ּכָ ְכָלל ּגַ ּנִ ֶ ַרְך, ִנְמָצא ש  ם ִיְתּבָ ֵּ ַהש ּ ּבְ

ַרְך, ַוֲאַזי  ם ִיְתּבָ ֵּ ַהש ּ ְצוֹות, ּבְ י ַהּמִ ּיּומֹו ַעל־ְידֵּ ּקִ ֶ ש 

ּלֹו ִנְכָלל ּבְ  ל ָהעֹוָלם ּכֻּ ּכָ ֶ ש  ַרְך, ֲאַזי ּכְ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהש ּ

ָבִרים,  י ּדְ ּפּורֵּ ל ַהּסִ ֹות ִמּכָ אי ְיכֹוִלין ַלֲעש  ַוּדַ ּבְ

ָבִרים.  י ּדְ ִסּפּורֵּ ה ּבְ ִפּלָ יש  ַהּתְ ִפּלֹות, ּוְלַהְלּבִ ּתְ

ַרְך. ל ָהעֹוָלם ִנְכָלל ּבֹו ִיְתּבָ ּכָ ֶ ַאַחר ש   מֵּ

ִבילִ  ש ְ ְיָקא ְיכֹוִלין לֹוַמר ּבִ ן ָאז ּדַ י ִנְבָרא ְוַעל־ּכֵּ

ַאַחר  ִבילֹו מֵּ ש ְ אי ִנְבָרא ָהעֹוָלם ּבִ ַוּדַ י ּבְ ָהעֹוָלם, ּכִ

ק  ְקּדֵּ ּדִ ֶ ַרְך. ְוזֶהּו ש  ַעל ָידֹו ִנְכָלל ָהעֹוָלם ּבֹו ִיְתּבָ ֶ ש 

"ל  ֲאָמר ַהּנַ סֹוף ַהּמַ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָכַתב ּבְ ַרּבֵּ

ַעל־יְ  ֶ נּו", ש  סּוק, "ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵּ ְמָחה ַעל ּפָ י ַהּשִ דֵּ

ִסּפּוִרים  ָתם ּבְ ִפּלָ יש  ּתְ יִקים ְלַהְלּבִ ּדִ ְיכֹוִלין ַהּצַ

י זֶה  ַעל־ְידֵּ ֶ ְיָקא, ש  ְמָחה ּדַ י ַהּשִ י ַעל־ְידֵּ ַיַחד, ּכִ

ַרְך ְיכֹוִלין  ּלֹו ּבֹו ִיְתּבָ ל ָהעֹוָלם ּכֻּ ִנְכָלִלין ִעם ּכָ

"ל ּנַ ִסּפּוִרים ַיַחד ּכַ ָתם ּבְ ִפּלָ יש  ּתְ ן.  ְלַהְלּבִ ְוָהבֵּ

ן: ן ְוָאמֵּ ם ְלעֹוָלם, ָאמֵּ ֵּ רּוְך ַהש ּ  ּבָ

יל: ְך ְלעֵּ ּיָ ַ  ש 

תּוב, "ַוְיַכל ֱאלִֹקים  ּכָ ֶ מֹו ש  א ְמנּוָחה, ּכְ ת ּבָ ּבָ ַ א ש  ּבָ

ת  ּבָ ַ ְך לֹוַמר ּגַם ַעל ש  ּיָ ַ ן ש  ִביִעי". ְוַעל־ּכֵּ ְ ּיֹום ַהש ּ ּבַ

נּוָחה הּוא  י ַהּמְ ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּכִ ֶ ִקּיּום ָהעֹוָלם ש 

"ל: ּנַ  ּכַ

ְצָוה       ו ר ִעְנַין ַהּמִ אֵּ "ל ִיְתּבָ ֲאָמר ַהּנַ י ַהּמַ ַעל־ּפִ

ָדה ּוָפטּור  ָבה ַוֲאבֵּ ְגנֵּ ב ּבִ ַחּיָ ֶ ָכר ש  ר ש ָ ֹומֵּ ין ש  ל ּדִ ֶ ש 

ה  ּתֹוָרה. ְוִהּנֵּ ֶֹרש  ּבַ ָבר יֵּש  ש  י ְלָכל ּדָ ֳאָנִסין, ּכִ ּבָ

ר  ֹומֵּ ם ְוש  ר ִחּנָ ֹומֵּ ם ִעְנַין ש  ְרֶאה הֵּ ָכר ְלִפי ַהּנִ ש ָ

"ל,  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ֱאָמִרים ּבַ י ֲעבֹודֹות ַהּנֶ נֵּ ְבִחיַנת ש ְ ּבִ

ינֹו רֹוֶצה  אֵּ ֶ ְמָחה ש  ש ִ ד ּבְ ִחיַנת ָהעֹובֵּ ַהְינּו ּבְ ּדְ
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ִחיַנת  "ל. ְוזֶה ּבְ ּנַ א ְוכּו' ּכַ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ּום ש ְ ש  ּבְ

ּום ש ָ  ש  ין רֹוֶצה ּבְ אֵּ ֶ ם ש  ר ִחּנָ ֹומֵּ ָכר ש  ר ש ָ ֹומֵּ ָכר ְוש 

ָרס. ְוֶזה  ל ּפְ ד ַעל ְמָנת ְלַקּבֵּ ִחיַנת ָהעֹובֵּ הּוא ּבְ

ָכר. רֹוֶצה ש ָ ֶ ָכר ש  ר ש ָ ֹומֵּ ִחיַנת ש   ּבְ

טּור  ם ּפָ ר ִחּנָ ֹומֵּ י ש  יֶהם, ּכִ ִדינֵּ ן ֲחלּוִקים ּבְ ְוַעל־ּכֵּ

ָדה ּוָפטּור  ָבה ַוֲאבֵּ ְגנֵּ ב ּבִ ָכר ַחּיָ ר ש ָ ֹומֵּ ּכֹל ְוש  ּבַ

ֳאָנִסי ַהְינּו ּבָ "ל, ּדְ ְמָחה ַהּנַ י ָלבֹוא ִלְבִחיַנת ש ִ ן, ּכִ

"ל,  ּנַ א ְוכּו' ּכַ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ּום ש ְ ש  ּלֹא ִיְרֶצה ּבְ ֶ ש 

י ְרָעִמים ְוכּו' ְוָלזֶה ְצִריִכין ְלַפּנֹות  הּוא ַעל־ְידֵּ

בֹות ָזרֹות,  ָ ֲחש  ַהְינּו ִמּמַ ץ, ּדְ ָחמֵּ ַהּמִֹחין מֵּ

ִהְרהּוִרים ְוכּו', ְוגַ  ּלֹא מֵּ ֶ ְרָאה ש  ֹמר ַהּיִ ם ְצִריִכין ִלש ְ

ֹמַע  ִיְהֶיה לֹו ִיְראֹות ְנפּולֹות ְוכּו', ְוָאז ְיכֹוִלין ִלש ְ

ַהְינּו  "ל, ּדְ ְמָחה ַהּנַ קֹול ָהְרָעִמים ְוָאז זֹוִכין ַלּשִ

ְצָוה  ַכר ַהּמִ ש ְ א ּבִ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ּום ש ְ ּלֹא ִיְרֶצה ש  ֶ ש 

ה  "ל. ְוִהּנֵּ ּנַ ִחיָנתֹו הּוא ְוכּו' ּכַ ּבְ ֶ ם ש  ר ִחּנָ ֹומֵּ ַהש ּ

ינֹו רֹוֶצה  אֵּ ֶ ד ש  ִחיַנת ָהעֹובֵּ ַהְינּו ּבְ ִחיָנה זֹו, ּדְ ּבְ

ִחיָנה  הּוא ִמּבְ ֶ ַאַחר ש  ן מֵּ ָכר ְוכּו', ְוַעל־ּכֵּ ּום ש ָ ש  ּבְ

הּוא  ֶ ַאַחר ש  י מֵּ ּכֹל, ּכִ טּור ּבַ ן הּוא ּפָ זֹו, ַעל־ּכֵּ

ִחיָנה זֹו ְוִלְבִחיָנה זֹו ִאי י ִאם  ִמּבְ ר ִלְזּכֹות ּכִ ָ ֶאְפש 

ַהּמַֹח,  ֶ ְרָאה. ּוְכש  ִנין ּוְמַטֲהִרין ַהּמַֹח ְוַהּיִ ַתּקְ ּמְ ֶ ש  ּכְ

ּום ֶהזֵּּק  ין ש  ִנין, ֲאזַי אֵּ ּקָ ְרָאה ְמתֻּ ַעת ְוַהּיִ ַהְינּו ַהּדַ ּדְ

ָדה  ָבה ַוֲאבֵּ נֵּ ם ּגְ י ֶהזֵּּקֹות ְוהֵּ י ִמינֵּ נֵּ י יֵּש  ש ְ זֶק, ּכִ ְונֵּ

ה ַגם  ָוֳאָנִסין ְוִהּנֵּ י ּפְ ָדה הּוא ַעל־ְידֵּ ָבה ַוֲאבֵּ נֵּ ּגְ

י  ם ַעל־ְידֵּ דֹות הֵּ בֹות ַוֲאבֵּ נֵּ ל ַהּגְ י ּכָ ַעת, ּכִ ַהּדַ

ִלי  ָבה הּוא ּבְ נֵּ ר ַהּגְ י ִעּקַ ַעת. ּכִ קּות ַהּדַ ּלְ ִהְסּתַ

ָבה  נֵּ ּגְ ֶ ָדה. ִנְמָצא, ש  ן ָהֲאבֵּ ְיִדיַעת ָהָאָדם ְוכֵּ

קּות ַהּדַ  ּלְ י ִהְסּתַ ם ַעל־ְידֵּ ָדה הֵּ י ַוֲאבֵּ ַעת, ַעל־ְידֵּ

ַהְינּו ִלְסִטים  ַעת, ֲאָבל ֳאָנִסין, ּדְ ַגם ַהּדַ ִחיַנת ּפְ ּבְ

ינֹו  אֵּ ֶ יִדיַעת ָהָאָדם, ַרק ש  ם ּבִ ה ָרָעה הֵּ ן אֹו ַחּיָ ְמזֻּּיָ

ַגם  י ּפְ ִאים ַעל־ְידֵּ ם ּבָ יֶהם, ַאְך הֵּ ר ֲעלֵּ ּבֵּ ָיכֹול ְלִהְתּגַ

ין ַמעֲ  אֵּ ֶ י ִמי ש  פּולֹות, ּכִ ְראֹות ַהּנְ ל ַהּיִ ֶלה ּכָ

ַהְינּו ְלִיְרָאה  ן, ּדְ ָ ְרש  ָ פּולֹות ְלש  ְראֹות ַהּנְ ַהּיִ

גֹון  ָבר, ּכְ ל ּדָ א ִמּכָ ֶעְליֹוָנה, ֲאזַי הּוא ִמְתָירֵּ

ם ְיכֹוִלים  א ְוהֵּ ה ָרָעה ְוַכּיֹוצֵּ ַחּיָ ְסִטים אֹו מֵּ ִמּלִ

ְסִטים ְוכּו',  ּלּו ָהֳאָנִסין ִמּלִ ל אֵּ י ּכָ ר ָעָליו, ּכִ ּבֵּ ְלִהְתּגַ

ּו ּכֻּ  ש  ְתַלּבְ ּנִ ֶ פּולֹות ש  ְראֹות ַהּנְ ִחיַנת ַהּיִ ם ִמּבְ ם הֵּ ּלָ

ְרָאה  ן ַהּיִ זֹּוֶכה ְלַתּקֵּ ֶ דּוַע. ּוִמי ש  ּיָ ָבר ּכַ זֶה ַהּדָ ּבְ

פּולֹות  ְראֹות ַהּנְ ל ַהּיִ מּות ּוַמֲעֶלה ּכָ לֵּ ש ְ ֶעְליֹוָנה ּבִ

זְ  ן ִמּגַ ָבר, הֵּ ּום ּדָ א ִמש ּ ין ִמְתָירֵּ ן, ֲאזַי אֵּ ָ ְרש  ָ ָלן ְלש 

ְרָאה  ֲעֶלה ַהּיִ ּמַ ֶ ַאַחר ש  א, מֵּ ה ָרָעה ְוַכּיֹוצֵּ ַחּיָ אֹו מֵּ

ין  ּה אֵּ ָ ְרש  ָ ְרָאה ְלש  ֲעֶלה ַהּיִ ּמַ ֶ ש  ּה ַוֲאזַי ּכְ ָ ְרש  ָ ְלש 

א  ְתָירֵּ ּמִ ֶ ר ַמה ש ּ ר ָעָליו. ְוִעּקַ ּבֵּ ּום ּכַֹח ְלִהְתּגַ ָלֶהם ש 

ר ָעָליו הּוא ַרק ּבֵּ כֹוִלים ְלִהְתּגַ ּיְ ֶ ֶהם ּוַמה ש ּ  מֵּ

ֲחַמת ֶזה  ּה ּומֵּ ָ ְרש  ָ ְרָאה ְלש  ין ַמֲעֶלה ַהּיִ אֵּ ֶ ֲחַמת ש  מֵּ

ר ָעָליו. ִנְמָצא,  ּבֵּ ֶהם ִויכֹוִלים ְלִהְתּגַ א מֵּ ִמְתָירֵּ

ִאים  ַעת, ָוֳאָנִסין ּבָ ַגם ּדַ א ִמּפְ ָדה ּבָ ָבה ַוֲאבֵּ נֵּ ּגְ ֶ ש 

ְרָאה  ַעת ְוַהּיִ ר ַהּדַ ֹומֵּ ש ּ ֶ ְרָאה ּוִמי ש  ַגם ַהּיִ ִמּפְ

מּות לֵּ ש ְ ָבה ּבִ נֵּ ַהְינּו ִמּגְ ל ֶהזֵּּק, ּדְ , הּוא ִנּצֹל ִמּכָ

ֹו  ְרש  ָ ש ּ ֶ ם ש  ר ִחּנָ ֹומֵּ ן ַהש ּ ָדה ָוֳאָנִסין. ְוַעל־ּכֵּ ַוֲאבֵּ

ָכר  ּום ש ָ ש  ין רֹוֶצה ּבְ אֵּ ֶ ַהְינּו ש  "ל, ּדְ ִחיָנה ַהּנַ ִמּבְ

י ִאם ַעל־ ר ָלבֹוא ּכִ ָ "ל ְוִלְבִחיָנה זֹו ִאי ֶאְפש  ּנַ ְוכּו' ּכַ

קּ  י ּתִ ַעת ְידֵּ ַהּדַ ֶ ש  "ל. ַוֲאזַי ּכְ ּנַ ְרָאה ּכַ ַעת ְוַהּיִ ּון ַהּדַ

ָבה  נֵּ זֶק ִמּגְ ל ֶהזֵּּק ְונֵּ ִנין, ֲאזַי ִנּצֹל ִמּכָ ּקָ ְרָאה ְמתֻּ ְוַהּיִ

טּור  ם ּפָ ר ִחּנָ ֹומֵּ ן ַהש ּ "ל. ְוַעל־ּכֵּ ּנַ ָדה ָוֳאָנִסין ּכַ ַוֲאבֵּ

ָבה ַואֲ  נֵּ ן ּגְ ִאים הֵּ ל ַהֶהזֵּּקֹות ַהּבָ י ּכָ ּכֹל, ּכִ ָדה אֹו ּבַ בֵּ

ּדֹו  י ִמּצִ אּו, ּכִ ּה ּבָ ילֵּ ִגיָרא ּדִ אי ָלאו ּבְ ַוּדַ ֳאָנִסין, ּבְ

ְבִחיַנת  הּוא ּבִ ֶ ַאַחר ש  זֶק, מֵּ ּום ֶהזֵּּק ְונֵּ ין ש  אֵּ

י זֶה ִנּצֹוִלין  ַעל־ְידֵּ ֶ "ל, ש  ּנַ ְרָאה ּכַ ַעת ְוַהּיִ מּות ַהּדַ לֵּ ש ְ

ּלוּ  ן אֵּ "ל. ְוַעל־ּכֵּ י ֶהזֵּּקֹות ַהּנַ י ִמינֵּ נֵּ ְ ַהֶהזֵּּקֹות  ִמש ּ

י  ְפִקיד, ּכִ ַאֲחָריּות ַהּמַ ַאֲחָריּותֹו ַרק ּבְ יָנם ּבְ אֵּ

ַרם  ַמְפִקיד ּגָ אי ַמזָּל ּדְ ין ֶהזֵּּק ְוֶנזֶק ּוְבַוּדַ ּדֹו אֵּ ִמּצִ

ד  ִחיַנת ָהעֹובֵּ זֶּהּו ּבְ ֶ ָכר, ש  ר ש ָ ֹומֵּ "ל. ֲאָבל ַהש ּ ְוַכּנַ

ד ַעל ְמָנת ְלקַ  ָרס ְוָהעֹובֵּ ל ּפְ ָרס ַעל ְמָנת ְלַקּבֵּ ל ּפְ ּבֵּ

ְרָאה  ד ִמּיִ י ָהעֹובֵּ ְרָאה, ּכִ ד ִמּיִ ִחיַנת ָהעֹובֵּ זֶהּו ּבְ

יש   ין ַמְרּגִ י אֵּ ָדָבר, ּכִ לּוי ּבְ ִנְמָצא ֲעבֹוָדתֹו ּתָ

ֲחַמת  ַעְצָמּה ַרק ֲעבֹוָדתֹו מֵּ ְצָוה ּבְ ַהּמִ ֲענּוג ּבְ ַהּתַ

ד ַעל ְמָנת  ִחיַנת ָהעֹובֵּ א ְוזֶה ּבְ ְתָירֵּ ּמִ ֶ ְרָאה ש  ַהּיִ

א לְ  ַכר עֹוָלם ַהּבָ ש ְ לּוי ּבִ ֲעבֹוָדתֹו ּתָ ֶ ָרס ש  ל ּפְ ַקּבֵּ

ָכר ַהּטֹוב: ד ַהּשָ ּלֹא ְיַאּבֵּ ֶ א ש  ְתָירֵּ ּמִ ֶ  ש 

ִחיַנת  ָרס זֶה ּבְ ל ּפְ ד ַעל ְמָנת ְלַקּבֵּ ָהעֹובֵּ ֶ ִנְמָצא, ש 

ִחיַנת  זֶּהּו ּבְ ֶ ַאֲהָבה, ש  ד מֵּ י ָהעֹובֵּ ְרָאה, ּכִ ד ִמּיִ ָהעֹובֵּ

ַעת,  מּות ַהּדַ לֵּ י ש ְ ַאֲהָבה, ּכִ לּוי ּבְ ַעת ּתָ י ּדַ ּכִ
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א ַוֲאַזי  ַכְסּפָ וָרא ּכְ יִמיָנא ֹמָחא ִחּוָ ְטָרא ּדִ ִמּסִ

ּום  ש  ין רֹוֶצה ּבְ ַאֲהָבה ָוַדַעת, ֲאזַי אֵּ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ֶ ש  ּכְ

ֲחַמת  ָבר ַרק מֵּ ּום ּדָ ש  לּוי ּבְ ין ֲעבֹוָדתֹו ּתָ ָכר ְואֵּ ש ָ

ּמְ  ֶ ְמָחה ש  קּות ְוש ִ ְצָוה ַאֲהָבה ּוְדבֵּ ַהּמִ ַח ּבְ ּמֵּ ש ַ

ין  ַעְצָמּה ְואֵּ ְצָוה ּבְ ַהּמִ ֲענּוג ּבְ יש  ַהּתַ ַעְצָמּה ּוַמְרּגִ ּבְ

ָכר,  ר ש ָ ֹומֵּ ן ַהש ּ "ל. ְוַעל־ּכֵּ ּנַ ָכר ּכַ ּום ש ָ רֹוֶצה ש 

ָכר.  ל ש ָ ד ַעל ְמָנת ְלַקּבֵּ ִחיַנת ָהעֹובֵּ הּוא ִמּבְ ֶ ש 

ַאחַ  ְרָאה ּומֵּ ד ִמּיִ ִחיַנת ָהעֹובֵּ זֶּהּו ּבְ ֶ ן ש  ּקֵּ ּלֹא ּתִ ֶ ר ש 

י ִאם  ּקּון ֲעַדִין ּכִ ַעת לֹא ּתִ ְרָאה ְוַהּדַ י ִאם ֶאת ַהּיִ ּכִ

ּום  ש  ַעת לֹא ָהָיה רֹוֶצה ּבְ ן ּגַם ֶאת ַהּדַ ָהָיה ְמַתּקֵּ

ִחיַנת  זֶּה ּבְ ֶ ָכר, ש  רֹוֶצה ש ָ ֶ ַאַחר ש  "ל ּומֵּ ּנַ ָכר ּכַ ש ָ

חִ  זֶּהּו ּבְ ֶ ָכר, ש  ל ש ָ ד ַעל ְמָנת ְלַקּבֵּ ד ָהעֹובֵּ יַנת עֹובֵּ

ן  מּות ֲעַדִין, ַעל־ּכֵּ לֵּ ש ְ ינֹו ּבִ ַעת אֵּ ְרָאה ְוַהּדַ ִמּיִ

ֳאָנִסין,  ָדה ּוָפטּור ּבָ ָבה ַוֲאבֵּ ְגנֵּ ב ּבִ ָכר ַחּיָ ר ש ָ ֹומֵּ ַהש ּ

ַעת, הּוא  ַגם ַהּדַ ִאים ִמּפְ ם ּבָ הֵּ ֶ ָדה, ש  ָבה ַוֲאבֵּ נֵּ י ּגְ ּכִ

ַאַחר ש ֶ  ּדֹו מֵּ ִאים ִמּצִ ם ּבָ י הֵּ ֶהם, ּכִ ב ּבָ ן ַחּיָ ּקֵּ ּלֹא ּתִ

בֹות  נֵּ ִאים ּגְ י זֶה ּבָ ַעל־ְידֵּ ֶ מּות, ש  לֵּ ש ְ ַעת ּבִ ֶאת ַהּדַ

ֳאָנִסין  "ל. ֲאָבל ּבָ ּנַ ַעת ּכַ ַגם ַהּדַ י ּפְ דֹות, ַעל־ְידֵּ ַוֲאבֵּ

זָָּכה  ֶ ַאַחר ש  ּדֹו, מֵּ ין ָהֳאָנִסין ִמּצִ י אֵּ טּור, ּכִ הּוא ּפָ

ָכר הּוא מִ  ר ש ָ ֹומֵּ י ַהש ּ ִחיַנת ִלְבִחיַנת ִיְרָאה, ּכִ ּבְ

זֹּוִכין ְלִיְרָאה ִנּצֹוִלין  ֶ "ל ּוְכש  ּנַ ְרָאה ּכַ ד ִמּיִ ָהעֹובֵּ

יּה,  ילֵּ יָרא ּדִ ין ָהֳאָנִסין ִמּגִ ן אֵּ "ל. ְוַעל־ּכֵּ ּנַ ֳאָנִסין ּכַ מֵּ

ם ְלעֹוָלם,  ֵּ רּוְך ַהש ּ "ל, ּבָ ּנַ ֳאָנִסין ּכַ טּור ּבָ ן ּפָ ְוַעל־ּכֵּ

ן: ן ְוָאמֵּ  ָאמֵּ
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 ליקוטי הלכות

 הלכה ג – הלכות חלה

 

אׁשֹון  ּקּוֵטי ָהרִּ לִּ ֲחצְֹצרֹות ּבְ ֲאָמר ּבַ י ַהּמַ ַעל־ּפִּ

ֲאָמר: ל ַהּמַ ם ּכָ ן ׁשָ יָמן ה, ַעּיֵ סִּ  ּבְ

ה     א ְזּכֶׁ ּיִּ ְראֹות ׁשֶׁ ין לִּ יכִּ רִּ ּצְ ְנָיֵננּו ׁשֶׁ ָלל ְלעִּ ְוַהּכְ

ּלֹא  ְך ַעד ׁשֶׁ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ְמָחה ּגְ ׂשִּ ְצָוה ּבְ ַלֲעׂשֹות ַהּמִּ

ַכר עוֹ  ה ׁשּום ׂשְ ְרצֶׁ הּו יִּ זַּכֵ ּיְ ה ׁשֶׁ ְרצֶׁ א יִּ ּלָ א אֶׁ ָלם ַהּבָ

ְצָוה  ַכר מִּ ׂשְ ת ּבִּ רֶׁ ְצָוה ַאחֶׁ ַרְך ַלֲעׂשֹות מִּ ְתּבָ ה' יִּ

יַנת  חִּ ְצָוה ְוכּו'. ְוזֶׁהּו ּבְ ַכר מִּ ּשְ ָאְמרּו ׁשֶׁ מֹו ׁשֶׁ זֹאת, ּכְ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו זַ"ל  ָכרֹו ְוכּו'. ְוזֶׁהּו ׁשֶׁ ן ׂשְ ּתֵ יֹומֹו ּתִּ ּבְ

ת ָזְכֵרה ּבָ ׁשַ ְמַחת ּבְ ת, ַהְינּו ׂשִּ ּבָ ׁשַ ָחד ּבְ ּו ֵמאֶׁ

יׁש  ת ַיְרּגִּ ּבָ יַנת ׁשַ חִּ הּוא ּבְ א. ׁשֶׁ ְוַתֲענּוג עֹוָלם ַהּבָ

ְצֹות  ה ַהּמִּ יַנת ַמֲעׂשֵ חִּ ֵהן ּבְ ה ׁשֶׁ ֲעׂשֶׁ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶׁ ׁשֵ ּבְ

ר  ּקַ ׁש ְוכּו' ְועִּ פֶׁ ָנה נֶׁ ְבְראּו עֹוָלם ׁשָ ם נִּ הֶׁ ּבָ ׁשֶׁ

ב ְוכּו' ּלֵ ְמָחה הּוא ּבַ ֹמַח ַהּשִּ ׂשְ ב לִּ ר ַלּלֵ ְפׁשָ י אֶׁ . ְואִּ

ְהיֶׁה לֹו  ּיִּ ּבֹו ׁשֶׁ לִּ ּבְ ּיּות ׁשֶׁ ימִּ יר ַעְקמִּ סִּ ּיָ א ַעד ׁשֶׁ ּלָ אֶׁ

תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְמָחה, ּכְ ה ְלׂשִּ ְזּכֶׁ רּות ֵלב ְוָאז יִּ ַיׁשְ

ין  יטִּ ב ַמְפׁשִּ ּלֵ ּבַ ּיּות ׁשֶׁ ימִּ ְמָחה. ְוַעְקמִּ ֵרי ֵלב ׂשִּ ׁשְ ּוְליִּ

ים ְוכּו'. וּ  ה ַעל־ְיֵדי ְרָעמִּ ּלָ פִּ יַנת ּתְ חִּ ים ֵהם ּבְ ְרָעמִּ

יַנת  ְבחִּ ְזּכֹות לִּ ר לִּ ְפׁשָ י אֶׁ ֹכַח ְוכּו', ֲאָבל אִּ ּבְ

יט ַעל־ְיֵדי־זֶׁה  ֹכַח ְלַהְפׁשִּ ה ּבְ ּלָ פִּ הּוא ּתְ ים, ׁשֶׁ ְרָעמִּ

ין ֵמָחֵמץ  ין ַהּמֹחִּ ַפּנִּ ּמְ ׁשֶׁ ם ּכְ י אִּ ב ּכִּ ּלֵ ּבַ ּיּות ׁשֶׁ ימִּ ַעְקמִּ

ְבּתוֹ  ת ַמֲחׁשַ יץ אֶׁ ּלֹא ַיֲחמִּ ּיֹות  ׁשֶׁ יצֹונִּ ָחְכמֹות חִּ ּבְ

ף  ּתֵ ין ְלׁשַ יכִּ ים ְוכּו'. ּוְצרִּ ְרהּורִּ ּוְבַתֲאֹות ּוְבהִּ

ְטָרא  ּסִּ י מִּ יָנא, ּכִּ ימִּ ָמאָלא ּבִּ ים ׂשְ ֲחָסדִּ בּורֹות ּבַ ַהּגְ

ין  ּכּוְך ַהּמֹחִּ ר זִּ ּקַ עִּ א, ׁשֶׁ ַכְסּפָ ָרא ּכְ ּוָ יָנא ֹמָחא חִּ ימִּ ּדִּ

ה ף ַהּטָ סֶׁ ּכֶׁ ְהיֶׁה ַהּמַֹח ַצח ּכַ ּיִּ ְטָרא ׁשֶׁ ּסִּ ֹור הּוא מִּ

ר ְלֵאיָתנֹו  קֶׁ ְפנֹות ּבֹ ב ַהּיָם לִּ ׁשָ יָנא. ְוזֶׁהּו, ַוּיָ ימִּ ּדִּ

מֹו  ים, ּכְ ּלּות ַעל־ְיֵדי ַהֲחָסדִּ ְתּגַ ר הִּ ּקַ י עִּ ְוכּו'. ּכִּ

ל זֶׁה ֵהיֵטב: ם ּכָ ן ׁשָ י ְוכּו', ַעּיֵ ינִּ ימִּ ב לִּ תּוב, ׁשֵ ּכָ  ׁשֶׁ

ּתֵ     ב ין לִּ יכִּ רִּ ּצְ ה ׁשֶׁ יַנת ַחּלָ חִּ ן ְוזֶׁה ּבְ ן ַלּכֵֹהן מִּ

ּלֹא  ֹמר ַהּמַֹח ְמֹאד ֵמָחֵמץ ׁשֶׁ ׁשְ ין לִּ יכִּ י ְצרִּ ה, ּכִּ ּסָ ָהעִּ

בֹות ָרעֹות  ַמֲחׁשָ לֹום ּבְ ְעּתֹו ַחס ְוׁשָ ת ּדַ יץ אֶׁ ַיֲחמִּ

מֹוָתא  ְטָרא ּדְ הּוא סִּ יַנת ָחֵמץ ׁשֶׁ חִּ זֶּׁהּו ּבְ "ל, ׁשֶׁ ּנַ ּכַ

ֲחׁשָ  ּמַ ַהְינּו מִּ ין ֵמָחֵמץ, ּדְ ָמרִּ ׁשְ ּנִּ ׁשֶׁ בֹות ָרעֹות ְוָאז ּכְ

ין  ָמרִּ ׁשְ ּנִּ לֹום ּוְכׁשֶׁ ת ַהּמַֹח ַחס ְוׁשָ ין אֶׁ ֵהם ְמַטְמְטמִּ ׁשֶׁ

ין  יטִּ ים ּוַמְפׁשִּ יַנת ְרָעמִּ ְבחִּ ין לִּ ם ָאז זֹוכִּ ֵמהֶׁ

"ל. ּנַ ְמָחה ְוכּו' ּכַ ין ְלׂשִּ ב ְוזֹוכִּ ּלֵ ּבַ ּיּות ׁשֶׁ ימִּ  ַעְקמִּ

ם  יהֶׁ ָרֵאל ַלֲאבִּ ׂשְ ְתָקְרבּות יִּ ת הִּ ּלַ ְתחִּ ן ּבִּ ְוַעל־ּכֵ

זֵָּהר ְמֹאד ׁשֶׁ  ין לִּ יכִּ ַסח ְצרִּ פֶׁ ַהְינּו ּבְ ם, ּדְ ַמיִּ ָ ׁשּ ּבַ

ֵהם  ם ׁשֶׁ חֶׁ ּלֶׁ ּסּור ָחֵמץ הּוא ּבַ ר אִּ ּקַ הּו ָחֵמץ ְועִּ ֶׁ ׁשּ ּמַ מִּ

מֹו  ב, ּכְ ם סֹוֵעד ַהּלֵ חֶׁ י ַהּלֶׁ ָגן, ּכִּ יֵני ּדָ ת מִּ ֲחֵמׁשֶׁ

מֹו  א, ּכְ ּבָ לִּ א ָסֲעָדא ּדְ ּתָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל, ּפִּ ׁשֶׁ

תוּ  ּכָ י ׁשֶׁ ְסָעד. ּכִּ ם ְלַבב ֱאנֹוׁש יִּ חֶׁ ים קד(, ְולֶׁ ּלִּ הִּ ב )ּתְ

יא ַהָחְכָמה  ּיּות הִּ ר ַהחִּ ּקַ ְחיֶׁה ָהָאָדם ְועִּ ם יִּ חֶׁ ַעל ַהּלֶׁ

ת ז(, ַהָחְכָמה  לֶׁ תּוב )קֹהֶׁ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ל ְוַהּמַֹח, ּכְ כֶׁ ְוַהּשֵ

ל  ַקּבֵ ּמְ ּיּות ָהָאָדם ׁשֶׁ ר חִּ ּקַ ן עִּ יָה. ְוַעל־ּכֵ ָעלֶׁ ַחּיֶׁה ּבְ ּתְ

ר ַעל־יְ  ּקַ הּוא עִּ ם ׁשֶׁ חֶׁ ר ַעל־ְיֵדי ַהּלֶׁ ּקָ יָלתֹו ְועִּ ֵדי ֲאכִּ

ַעת  ין ְוַהּדַ ּיּות הּוא ַהּמֹחִּ ר ַהחִּ ּקַ יָלה, עִּ ָהֲאכִּ

ים.  ְכלּו ֵרעִּ יַנת אִּ ְבחִּ יָלה ּבִּ ין ַעל־ְיֵדי ָהֲאכִּ כִּ ְמׁשָ ּנִּ ׁשֶׁ

ין  ֵהם ַהּמֹחִּ ין ׁשֶׁ ְרׁשִּ ְתּפָ ָלא מִּ ין ּדְ ֵרין ֵרעִּ ֵהם ּתְ ׁשֶׁ

ין  כִּ ְמׁשָ ּנִּ ּיּות ׁשֶׁ ר ַהחִּ ּקַ ֵהם עִּ יָלה ׁשֶׁ ַעל־ְיֵדי ָהֲאכִּ

יַדת  ר ְסעִּ ּקַ יָלה. ְוזֶׁהּו עִּ ין ַעל־ְיֵדי ָהֲאכִּ לִּ ַקּבְ ּמְ ׁשֶׁ

ין  ַהּמֹחִּ ׁשֶׁ י ּכְ יָלה, ּכִּ ין ַעל־ְיֵדי ָהֲאכִּ לִּ ַקּבְ ּמְ ב ׁשֶׁ ַהּלֵ

"ל.  ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדׁשּ יָלה ּדִּ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ֲאכִּ ֵלמּות, ּדְ ׁשְ ּבִּ

ב ַעל־ְיֵדי־זֶׁה זוֹ  ּלֵ ּבַ ּיּות ׁשֶׁ ימִּ ט ַעְקמִּ ְפׁשָ ּנִּ ין ׁשֶׁ כִּ

ל  ֲענּוג ׁשֶׁ ּיּות ְוַהּתַ ר ַהחִּ ּקַ ַרת ֵלב. ְוזֶׁהּו עִּ ׁשְ ין ְליִּ ְוזֹוכִּ

ְמָחה  ה ְלׂשִּ ימּותֹו ְוזֹוכֶׁ ט ֵמַעְקמִּ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּנִּ ׁשֶׁ ב ּכְ ַהּלֵ

ְמָחה. ֵרי ֵלב ׂשִּ ׁשְ יַנת ּוְליִּ ְבחִּ  ּבִּ

ת ח(  לֶׁ יַנת )קֹהֶׁ ְבחִּ ה ּבִּ ָ ְקֻדׁשּ יָלה ּדִּ יַנת ֲאכִּ חִּ ְוזֶׁהּו ּבְ

ֹמַח  ׂשְ ּתֹות ְולִּ ׁשְ ֱאֹכל ְולִּ ם לֶׁ י אִּ ָאָדם ּכִּ ֵאין טֹוב ּבָ

ה  ָ ְקֻדׁשּ יָלה ּדִּ ין ַלֲאכִּ זֹּוכִּ ׁשֶׁ י ּכְ ְראֹות טֹוב ְוכּו'. ּכִּ ְולִּ



 בחצוצרות וקול שופר                      חלה גליקוט על תורה ה'                       

 ע  

זוֹ  יָלה ּכָ ין ַעל־ְיֵדי ֲאכִּ ה ָאז זֹוכִּ יַלת ַמּצָ יַנת ֲאכִּ חִּ  ּבְ

י ַעל־ ֹמַח, ּכִּ ׂשְ ּתֹות ְולִּ ׁשְ ֱאֹכל ְולִּ יַנת לֶׁ חִּ ְמָחה ּבְ ְלׂשִּ

ַעל־ְיֵדי־זֶׁה  ים ׁשֶׁ יַנת ְרָעמִּ ְבחִּ ין לִּ ה זֹוכִּ ְיֵדי ַמּצָ

ין  ַעל־ְיֵדי־זֶׁה זֹוכִּ ב ׁשֶׁ ּלֵ ּבַ ּיּות ׁשֶׁ ימִּ ט ַעְקמִּ ְפׁשָ נִּ

"ל ּנַ ְמָחה ּכַ  .ְלׂשִּ

הְ  ּיִּ ין ׁשֶׁ יכִּ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש ְצרִּ ׂשְ ן יִּ יֶׁה ְוַעל־ּכֵ

וא  הִּ ה ׁשֶׁ יַנת ַמּצָ ְבחִּ ָנה ּבִּ ָ ָכל ַהׁשּ יד ּבְ מִּ יָלָתם ּתָ ֲאכִּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל, לֹא  ה. ּוְכמֹו ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ יָלה ּדִּ ֲאכִּ

יַנת  חִּ ן. ּוָמן הּוא ּבְ א ְלאֹוְכֵלי ַהּמָ ּלָ ָנה ּתֹוָרה אֶׁ ּתְ נִּ

ין לח( ּדּוׁשִּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל )קִּ מֹו ׁשֶׁ ה, ּכְ , ַמּצָ

ם  ְצַריִּ ּמִּ ָרֵאל מִּ ׂשְ יאּו יִּ הֹוצִּ ה ׁשֶׁ ַהְינּו ַמּצָ ה, ּדְ ֻעּגָ

ת  ין ְלַקּיֵם אֶׁ יכִּ ָרֵאל ְצרִּ ׂשְ י יִּ ּה ַטַעם ָמן, ּכִּ ָטֲעמּו ּבָ

ֵלמּות  ׁשְ ְצֹות ּבִּ ּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִּ ר קִּ ּקַ ַהּתֹוָרה ְועִּ

"י  ְתֵבי ָהֲארִּ כִּ ּמּוָבא ּבְ ְצָוה, ּכַ ל ַהּמִּ ְמָחה ׁשֶׁ יא ַהּשִּ הִּ

ְצָוה.  ל ַהּמִּ ְמָחה ׁשֶׁ יא ַהּשִּ ֵלמּות הִּ ְ ר ַהׁשּ ּקַ עִּ זַ"ל ׁשֶׁ

ת ה'  ר לֹא ָעַבְדּתָ אֶׁ ַחת ֲאׁשֶׁ תּוב, ּתַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ְוכּו'. ְוַכְמֹבָאר  ׂשִּ יָך ּבְ ֱאלֹקֶׁ

ה ְמקֹומֹות.  "ל ּוְבַכּמָ ַהּתֹוָרה ַהּנַ נּו זַ"ל ּבְ ְבֵרי ַרּבֵ דִּ ּבְ

מְ  ר ַהּשִּ ּקַ ְמָחה ְועִּ ין ַלּשִּ זֹּוכִּ ׁשֶׁ ְצָוה הּוא ּכְ ל מִּ ָחה ׁשֶׁ

ְמָחה  ְהיֶׁה לֹו ׂשִּ ּיִּ "ל ׁשֶׁ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ת ּבַ רֶׁ "ל ַהְמֹבאֶׁ ַהּנַ

י  ְמָחה אִּ "ל. ְוזֶׁה ַהּשִּ ּנַ ַעְצָמּה ְוכּו' ּכַ ְצָוה ּבְ ֵמַהּמִּ

יַנת  חִּ וא ּבְ הִּ ה ׁשֶׁ ם ַעל־ְיֵדי ַמּצָ י אִּ ְזּכֹות ּכִּ ר לִּ ְפׁשָ אֶׁ

ַעל־ְיֵדי ין ָמן ׁשֶׁ יטִּ ים ּוַמְפׁשִּ ְרָעמִּ ין לִּ ־זֶׁה זֹוכִּ

ין  ַרת ֵלב ְוָאז זֹוכִּ ׁשְ ין ְליִּ ב ְוזֹוכִּ ּיּות ַהּלֵ ימִּ ַעְקמִּ

"ל. ְצָוה ַהּנַ ל מִּ ְמָחה ׁשֶׁ  ְלׂשִּ

ן  ם ְלאֹוְכֵלי ַהּמָ י אִּ ָנה ַהּתֹוָרה ּכִּ ּתְ ן לֹא נִּ ְוַעל־ּכֵ

 ָ ְקֻדׁשּ ין ּבִּ ּקּון ַהּמֹחִּ הּוא ּתִּ ה, ׁשֶׁ יַנת ַמּצָ חִּ הּוא ּבְ ה ׁשֶׁ

"ל,  ּנַ ְמָחה ּכַ ין ְלׂשִּ ְיָקא זֹוכִּ ַעל־ְיֵדי־זֶׁה ּדַ דֹוָלה ׁשֶׁ ּגְ

ַלת  ר ַקּבָ ּקַ זֶּׁהּו עִּ ְמָחה ׁשֶׁ ׂשִּ ְצֹות ּבְ ַהְינּו ְלַקּיֵם ַהּמִּ ּדְ

בּועֹות  ל ׁשָ ְמָחה ׁשֶׁ יַנת ַהּשִּ חִּ זֶּׁהּו ּבְ "ל, ׁשֶׁ ּנַ ַהּתֹוָרה ּכַ

אׁשוֹ  ים ָהרִּ יקִּ ּדִּ ָהיּו ַהּצַ ינּו ׁשֶׁ צִּ ּמָ מֹו ׁשֶׁ ים ּכְ ֵמחִּ ים ׂשְ נִּ

ר  ּקַ י עִּ ַלת ַהּתֹוָרה, ּכִּ הּוא ַקּבָ בּועֹות ׁשֶׁ ׁשָ ְמֹאד ּבְ

מֹו  ְצָוה. ּכְ ל מִּ ְמָחה ׁשֶׁ יא ַהּשִּ ַלת ַהּתֹוָרה הִּ ַקּבָ

ֱאַמר  זֶּׁהּו נֶׁ ם ׁשֶׁ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ תּוב, ְוׂשִּ ּכָ ׁשֶׁ

ַלת  ַעת ַקּבָ ׁשְ ָרֵאל ּבִּ ׂשְ זָּכּו יִּ ים ׁשֶׁ ָתרִּ ֵני ַהּכְ ַעל ׁשְ

ת פח( ְוַעל־הַ  ּבָ ַמע )ׁשַ ׁשְ ה ְונִּ ָאְמרּו ַנֲעׂשֶׁ ׁשֶׁ ּתֹוָרה ּכְ

יד  מִּ יָלָתם ּתָ ְהיֶׁה ֲאכִּ ּתִּ ָרֵאל ׁשֶׁ ׂשְ ין יִּ יכִּ ן ְצרִּ ּכֵ

ׁש  ַהְינּו ְלַקּדֵ "ל, ּדְ ּנַ יַנת ָמן ּכַ ְבחִּ ה ּבִּ יַנת ַמּצָ ְבחִּ ּבִּ

ה ַעל־ְיֵדי  ְזּכֶׁ ּנִּ ן ׁשֶׁ ֹאפֶׁ יָלָתם ְמֹאד. ּבְ ת ֲאכִּ אֶׁ

יָלה ְלֹמחִּ  יַנת ָהֲאכִּ חִּ זֶּׁהּו ּבְ ים. ׁשֶׁ ים ְוזַּכִּ ין ְקדֹוׁשִּ

ְבַעת ְיֵמי  ׁש ׁשִּ ה ַמּמָ ים ַמּצָ י ָאנּו אֹוְכלִּ ה ּכִּ ַמּצָ

ין  ׁשִּ ַעל־ְיֵדי־זֶׁה ָאנּו ְמַקּדְ וא ַאְסְוָתא ׁשֶׁ הִּ ַסח ׁשֶׁ ַהּפֶׁ

ה ְוָאז  ָ ֻדׁשּ ר ַהּקְ ּקַ זֶּׁהּו עִּ נּו ׁשֶׁ ת ֹמֵחנּו ְוַדְעּתֵ אֶׁ

ְלנּו ָהְרפ ּבַ ָבר קִּ ּכְ ׁשֶׁ ַסח ָאז ּכְ פֶׁ ין ּבְ ל ַהּמֹחִּ ּוָאה ׁשֶׁ

יָתא  אִּ מֹו ׁשֶׁ ְך ּגַם ָחֵמץ, ּכְ ֱאֹכל ַאַחר ּכָ ין לֶׁ ָאנּו ְיכֹולִּ

ה  ל ַמּצָ ַעל־ְיֵדי ָהְרפּוָאה ׁשֶׁ זַֹּהר, ַהְינּו ׁשֶׁ ּבַ

ְך.  ל ּכָ ין ּכָ ת ַהּמֹחִּ ׁש אֶׁ ין ְלַקּדֵ ַסח זֹוכִּ פֶׁ ין ּבְ אֹוְכלִּ ׁשֶׁ

אוֹ  ׁשֶׁ ּלּו ּכְ ְך ֲאפִּ ַאַחר ּכָ ן ַעד ׁשֶׁ ם ּכֵ ין ָחֵמץ הּוא ּגַ ְכלִּ

ין  ְזּכֹות ְלֹמחִּ ין לִּ ָאנּו ְיכֹולִּ דֹוָלה ַעד ׁשֶׁ ה ּגְ ָ ְקֻדׁשּ ּבִּ

ָכל  ין ּבְ אֹוְכלִּ יַלת ָחֵמץ ׁשֶׁ ין ּגַם ַעל־ְיֵדי ֲאכִּ זַּכִּ

ה  ין ַלֲהֹפְך ֵמָחֵמץ ְלַמּצָ י ָאנּו ְיכֹולִּ ּה, ּכִּ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ַהׁשּ

 ֵמֵחית ְלֵהא ְוכּו'.

ינַ  חִּ ם ְוזֶׁהּו ּבְ הֶׁ ׁש ּבָ ּיֵ ת ׁשֶׁ ּפַ ׁש ּבַ ּיֵ ֹות ׁשֶׁ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ת ּכָ

ין  יכִּ י ְצרִּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל ּכִּ מֹו ׁשֶׁ ֹות ּכְ ר ְקֻדׁשּ ׂשֶׁ עֶׁ

יַנת  ְבחִּ ְהיֶׁה ּבִּ ּיִּ ֵדי ׁשֶׁ ם ְמֹאד ּכְ חֶׁ ת ַהּלֶׁ ׁש אֶׁ ְלַקּדֵ

ב,  ְסעֹד ַהּלֵ ּיִּ ֵדי ׁשֶׁ ה ּכְ ָ ְקֻדׁשּ ין ּדִּ יַנת ֹמחִּ ְבחִּ ה, ּבִּ ַמּצָ

ַהיְ  ַרת ֵלב ּדְ ׁשְ ְזּכּו ַעל־ְיֵדי־זֶׁה ְלטּוב ֵלָבב ְליִּ ּיִּ נּו ׁשֶׁ

ת  ַ ר ְקֻדׁשּ ׂשֶׁ י עֶׁ ּבֹו, ּכִּ יַטב לִּ ּתְ ַוּיִּ ׁשְ יַנת ַוּיֹאַכל ַוּיֵ ְבחִּ ּבִּ

ין  ְקָראִּ ֵהם נִּ ין ׁשֶׁ ת ַהּמֹחִּ ַ יַנת ְקֻדׁשּ חִּ ת זֶׁה ּבְ ּפַ ּבַ ׁשֶׁ

ֻד  ה. ְוַהּקְ ָ ֻדׁשּ ר ַהּקְ ּקַ ם עִּ י ׁשָ דּוַע, ּכִּ ּיָ ׁש ּכַ וא קֹדֶׁ ה הִּ ָ ׁשּ

ָפחֹות  ה ּבְ ָ י ֵאין ְקֻדׁשּ דּוַע, ּכִּ ּיָ יַנת יּו"ד ּכַ חִּ ּבְ

ירּו ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל  ְזהִּ הִּ ֶׁ יָנה ַמה ׁשּ חִּ ָרה ְוזֶׁהּו ּבְ ֵמֲעׂשָ

ם  חֶׁ יא ַהּלֶׁ ֵדי ְלהֹוצִּ יא ּכְ ַה'ּמֹוצִּ ים ה' ּדְ ְלַהְטעִּ

י ָאנּו  ה ֵמֵחית ְלה' ּכִּ יַנת ַמּצָ ְבחִּ יַנת ָחֵמץ לִּ חִּ ּבְ מִּ

י ה ְצרִּ יַנת ַמּצָ ְבחִּ יָלֵתנּו ּבִּ ְהיֶׁה ֲאכִּ ּתִּ יד ׁשֶׁ מִּ ין ּתָ כִּ

ים  יַנת ְרָעמִּ ְבחִּ ה ַעל־ְיֵדי־זֶׁה לִּ ְזּכֶׁ ּנִּ ֵדי ׁשֶׁ "ל. ּכְ ּנַ ּכַ

ַעל־ְיֵדי־זֶׁה  ב ׁשֶׁ ּלֵ ּבַ ּיּות ׁשֶׁ ימִּ ין ַעְקמִּ יטִּ ֵהם ַמְפׁשִּ ׁשֶׁ

"ל. ּנַ ְצָוה ּכַ ל מִּ ְמָחה ׁשֶׁ ין ְלׂשִּ  זֹוכִּ

יַנת )יֹוֵאל ב( וַ  חִּ בֹוַע ְוזֶׁהּו ּבְ ם ָאכֹול ְוׂשָ ֲאַכְלּתֶׁ

ם  כֶׁ ּמָ ה עִּ ר ָעׂשָ ם ֲאׁשֶׁ ם ה' ֱאלֵֹקיכֶׁ ת ׁשֵ ם אֶׁ ְלּתֶׁ ּלַ ְוהִּ

ֵהם  ים ׁשֶׁ יַנת ְרָעמִּ חִּ יא זֶׁהּו ּבְ יא. ְלַהְפלִּ ְלַהְפלִּ

ּיֹוב לז(  תּוב )אִּ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ים ּכְ עִּ ים ּדֵ מִּ ְפְלאֹות ּתְ נִּ
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ְפָלאֹות. ְוזֶׁהּו ַוֲאַכְלּתֶׁ  קֹולֹו נִּ ם ָאכֹול ַיְרֵעם ֵא ל ּבְ

ם  יַלְתכֶׁ ְהיֶׁה ֲאכִּ ּתִּ ם ְוכּו', ַהְינּו ׁשֶׁ ְלּתֶׁ ּלַ בֹוַע ְוהִּ ְוׂשָ

יק ֹאֵכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו. ְוזֶׁהּו,  יַנת ַצּדִּ ְבחִּ ה ּבִּ ָ ְקֻדׁשּ ּבִּ

ְזּכוּ ַעל־ ּתִּ ם ְוכּו', ַהְינוּ ׁשֶׁ ְלּתֶׁ ּלַ בֹוַע. ְוָאז, ְוהִּ ָאכֹול ְוׂשָ

ְתפִּ  ת ה', ַהְינּו לִּ ל אֶׁ יא ְיֵדי־זֶׁה ְלַהּלֵ הִּ ָנה ׁשֶׁ ַכּוָ ה ּבְ ּלָ

ים ֵהם  י ְרָעמִּ יא, ּכִּ ים. ְוזֶׁהּו ְלַהְפלִּ יַנת ְרָעמִּ חִּ ּבְ

ה  ָ ְקֻדׁשּ יָלה ּבִּ ָהֲאכִּ ׁשֶׁ י ּכְ ְפָלאֹות ְוכּו', ּכִּ יַנת נִּ חִּ ּבְ

ָנה  ַכּוָ ה ּבְ ּלָ ְתפִּ ין ַעל־ְיֵדי־זֶׁה לִּ ה זֹוכִּ יַנת ַמּצָ ְבחִּ ּבִּ

ר ָהְר  ּקַ י עִּ ים, ּכִּ יַנת ְרָעמִּ חִּ יא ּבְ הִּ ים ֵהם ַעל־ׁשֶׁ ָעמִּ

"ל: ּנַ ה ּכַ יַנת ַמּצָ חִּ  ְיֵדי ּבְ

ן      ג ּתֵ ין לִּ יכִּ ה ְצרִּ ּסָ עִּ ם ּבָ ין ַמיִּ ּנֹוְתנִּ ׁשֶׁ ן ּכְ ְוַעל־ּכֵ

ה,  יַנת ַמּצָ חִּ ין ּבְ ת ַהּמֹחִּ ַ ר ְקֻדׁשּ ּקַ י עִּ ה ַלּכֵֹהן, ּכִּ ַחּלָ

יַנת  חִּ הּוא ּבְ ד ׁשֶׁ סֶׁ ין ַעל־ְיֵדי ַהחֶׁ ים זֹוכִּ יַנת ְרָעמִּ חִּ ּבְ

ר ּכֵֹהן, בְּ  ּקַ י עִּ י, ּכִּ ינִּ ימִּ ב לִּ יַנת ׁשֵ ְבחִּ ין ּבִּ יַנת ָימִּ חִּ

ְטָרא  ּסִּ יַנת מִּ ְבחִּ "ל. ּבִּ ּנַ ד ּכַ סֶׁ ּלּות ַעל־ְיֵדי ַהחֶׁ ְתּגַ הִּ

ן ַעל־ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ א ּכַ ַכְסּפָ ָרא ּכְ ּוָ יָנא ֹמָחא חִּ ימִּ ּדִּ

ה ַעל־ְיֵדי־זֶׁה  ּסָ ן ָהעִּ ין ַלּכֵֹהן מִּ ּנֹוְתנִּ ה ׁשֶׁ ְיֵדי ַהַחּלָ

יכִּ  הּוא ַמְמׁשִּ ין ׁשֶׁ יַנת ָימִּ חִּ ים ּבְ יַנת ֲחָסדִּ חִּ ין ּבְ

ה  "ל, ַאּתָ יְטל ַהּנַ ּפִּ ּקַ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶׁ יַנת ּכֵֹהן, ּכְ חִּ ּבְ

הּוא  ד ׁשֶׁ סֶׁ יׁש ַהחֶׁ ֹכֵהן ְלעֹוָלם, ַהְינּו ַאְבָרָהם אִּ

י  ינִּ ימִּ ב לִּ ֱאַמר ׁשֵ יַנת ּכֵֹהן ְוָעָליו נֶׁ חִּ ין, הּוא ּבְ ָימִּ

ַעל־ְיֵדי־זֶׁה  "ל ׁשֶׁ יַנת ַהּנַ חִּ ְתַהּוּות ּבְ ר ַההִּ ּקַ עִּ

ין  יאִּ ים ּומֹוצִּ רִּ ּבְ ְתּגַ "ל. ְוַעל־ְיֵדי־זֶׁה מִּ ּנַ ים ּכַ ָהְרָעמִּ

ין  יַנת ָחֵמץ ְוזֹוכִּ חִּ ּבְ מֹוָתא מִּ ְטָרא ּדְ ּסִּ ה מִּ ּסָ ת ָהעִּ אֶׁ

ם  ָ ׁשּ ּמִּ ים ׁשֶׁ יַנת ְרָעמִּ ְבחִּ ה ּבִּ יַנת ַמּצָ ְבחִּ ְהיֶׁה ּבִּ ּתִּ ׁשֶׁ

מֹו ׁשֶׁ  ם, ּכְ חֶׁ ּדּול ַהּלֶׁ ר ּגִּ ּקַ ן עִּ ים קד(, מִּ ּלִּ הִּ תּוב )ּתְ ּכָ

ץ.  ן ָהָארֶׁ ם מִּ חֶׁ יא לֶׁ קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון ְוכּו' ְלהֹוצִּ

ַהְינּו  ה, ּדְ ּסָ ית ָהעִּ ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶׁ ה הּוא ּכְ ר ַהַחּלָ ּקַ ן עִּ ְוַעל־ּכֵ

ּמּוץ ְוָאז  ְכַלל חִּ ָאה לִּ ָאז ּבָ ם ׁשֶׁ ּה ַמיִּ ין ּבָ ּנֹוְתנִּ ׁשֶׁ ּכְ

ה  ּסָ ׁש ָהעִּ ין ְלַקּדֵ יכִּ ַעל־ְצרִּ ה ַלּכֵֹהן ׁשֶׁ ַעל־ְיֵדי ַהַחּלָ

ין  ין ּוַמֲעלִּ יַנת ָימִּ חִּ ין ַעל־ְיֵדי ּבְ רִּ ּבְ ְתּגַ ְיֵדי־זֶׁה מִּ

"ל: ּנַ ה ּכַ  ֵמָחֵמץ ְלַמּצָ

ת      ד ּבָ ם ַעל ׁשַ חֶׁ ֱאפֹות לֶׁ ק לֶׁ ין ְלַדְקּדֵ ן נֹוֲהגִּ ְוַעל־ּכֵ

ְלָחן ָערּוךְ  ֻ ׁשּ תּוב ּבַ ּכָ ה. ּוְכמֹו ׁשֶׁ יׁש ַחּלָ ֵדי ְלַהְפרִּ  ּכְ

ת  ּבָ ם ְלׁשַ חֶׁ ין לֶׁ ת ַעּכּו"ם אֹופִּ ין ּפַ ּלּו ָהאֹוְכלִּ ֲאפִּ ׁשֶׁ

ים  ֹאַרח ַחּיִּ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ה, ּכְ יׁש ַחּלָ ֵדי ְלַהְפרִּ ּכְ

ין אֹותֹו  ת קֹורִּ ּבָ ל ׁשַ ם ׁשֶׁ חֶׁ ל ַהּלֶׁ יָמן רמב. ְוֵכן ּכָ סִּ

ְזּכֹות  ֵדי לִּ ה הּוא ּכְ ת ַהַחּלָ ר ַהְפָרׁשַ ּקַ י עִּ ה, ּכִּ ַחּלָ

 ַ ְקֻדׁשּ "ל לִּ ְצָוה ַהּנַ ְמַחת ַהּמִּ וא ׂשִּ הִּ ת ׁשֶׁ ּבָ ת ׁשַ

ְצָוה  ַהּמִּ ת ּבְ ּבָ הּוא ׁשַ א ׁשֶׁ ין ָהעֹוָלם ַהּבָ יׁשִּ ְרּגִּ ּמַ ׁשֶׁ

יַנת ָזְכֵרהּו  חִּ ת, ּבְ ּבָ יַנת ׁשַ חִּ זֶּׁהּו ּבְ ַעְצָמּה, ׁשֶׁ ּבְ

ין ַעל־ְיֵדי  ְמָחה זֹו זֹוכִּ ת ְוכּו' ְוׂשִּ ּבָ ׁשַ ָחד ּבְ ֵמאֶׁ

ה ַעל־ְיֵד  יַנת ַמּצָ חִּ זֶּׁה ּבְ "ל. ׁשֶׁ ּנַ ים ּכַ יַנת ְרָעמִּ חִּ י ּבְ

ה  יַנת ַהַחּלָ חִּ הּוא ּבְ ין ׁשֶׁ יַנת ָימִּ חִּ ין ַעל־ְיֵדי ּבְ זֹוכִּ

ק  ין ְלַדְקּדֵ יכִּ ן ְצרִּ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ין ַלּכֵֹהן ּכַ ּנֹוְתנִּ ׁשֶׁ

"ל. ּנַ ת ּכַ ּבָ ל ׁשַ ם ׁשֶׁ חֶׁ לֶׁ ה ּבְ ְצַות ַחּלָ יֹוֵתר ְלַקּיֵם מִּ  ּבְ

ילָ  יַנת ֲאכִּ חִּ דֹוָלה, ְוזֶׁה ּבְ ְצָוה ּגְ וא מִּ הִּ ת ׁשֶׁ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶׁ

יַנת ָמן,  חִּ ה ּבְ ָ ְקֻדׁשּ יָלה ּדִּ וא ֲאכִּ ת הִּ ּבָ יַלת ׁשַ י ֲאכִּ ּכִּ

יַלת  ֲאכִּ ין ּבַ עֹוׂשִּ ְלָחן ָערּוְך. ׁשֶׁ ֻ ׁשּ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

זֶּׁהּו  ֻקְפָסא ׁשֶׁ ח ּבְ ֻמּנָ ָהָיה ּכְ ן ׁשֶׁ ר ַלּמָ ת זֵכֶׁ ּבָ ׁשַ

ּפ  י ַהּמַ ּתֵ יַנת ׁשְ חִּ ת ָנתּון ּבְ ּבָ ל ׁשַ ם ׁשֶׁ חֶׁ ַהּלֶׁ ֹות ׁשֶׁ

א  יַנת עֹוָלם ַהּבָ חִּ וא ּבְ הִּ ת ׁשֶׁ ּבָ ׁשַ י ּבְ ם ְוכּו', ּכִּ יֵניהֶׁ ּבֵ

ת  ּבָ ל ׁשַ ין ְלַקּבֵ זֹּוכִּ ׁשֶׁ עֹוָלם ַהזֶּׁה ּכְ ין ּבָ יׁשִּ ְרּגִּ ּמַ ׁשֶׁ

יָלה  י ָאז ָהֲאכִּ ֱאֹכל, ּכִּ דֹוָלה לֶׁ ְצָוה ּגְ ָראּוי. ְוָאז מִּ ּכָ

ינַ  ְבחִּ ה ּבִּ ָ ְקֻדׁשּ יָנה ְלַמַען ּבִּ חִּ ה, ּבְ יַנת ַמּצָ ְבחִּ ת ָמן ּבִּ

מֹו  ת. ּכְ ּבָ ג ׁשַ יַנת עֹנֶׁ חִּ ם, ּבְ ְגּתֶׁ ְתַעּנַ ֹמּצּו ְוהִּ ּתָ

יָמן נז( ְוַעל־ סִּ ָמקֹום ַאֵחר )ּבְ נּו זַ"ל ּבְ ָבֵאר ַרּבֵ ּמְ ׁשֶׁ

זֶּׁהּו  ְצָוה. ׁשֶׁ ל מִּ ְמָחה ׁשֶׁ ין ְלׂשִּ זֹו זֹוכִּ יָלה ּכָ ְיֵדי ֲאכִּ

ת ׁשֶׁ  ּבָ ג ׁשַ ר עֹנֶׁ ּקַ ְמַחת ָהעֹוָלם עִּ ֲענּוג ְוׂשִּ ין ּתַ יׁשִּ ְרּגִּ ּמַ

"ל. ְוזֶׁהּו  ּנַ עֹוָלם ַהזֶּׁה ּכַ ת ּבָ ּבָ יַנת ׁשַ חִּ הּוא ּבְ א ׁשֶׁ ַהּבָ

תֹות  ּבָ ֱאַמר ַעל ׁשַ זֶּׁהּו נֶׁ ֹמַח, ׁשֶׁ ׂשְ ּתֹות ְולִּ ׁשְ ֱאֹכל ְולִּ לֶׁ

יָלה  י ָאז ָהֲאכִּ ְדָרׁש, ּכִּ ּמִּ ּמּוָבא ּבַ ים, ּכַ ים טֹובִּ ְוָימִּ

 ָ ְקֻדׁשּ ְמָחה, ַהְינּו ּבִּ ין ְלׂשִּ ַעל־ְיֵדי־זֶׁה זֹוכִּ ה ׁשֶׁ

א  יׁש ָהעֹוָלם ַהּבָ ְצָוה ְלַהְרּגִּ ל מִּ ְמָחה ׁשֶׁ ְלׂשִּ

"ל: ּנַ ת ּכַ ּבָ יַנת ׁשַ חִּ זֶּׁהּו ּבְ ַעְצָמּה ׁשֶׁ ְצָוה ּבְ ַהּמִּ  ּבְ

ת      ה ּבָ ׁשַ ין ּבְ אֹוְכלִּ ה ׁשֶׁ נֶׁ ׁשְ ם מִּ חֶׁ יַנת לֶׁ חִּ ְוזֶׁהּו ּבְ

ֵנה ּתוֹ  ׁשְ יַנת מִּ חִּ יַנת ָלֵכן זֶׁהּו ּבְ חִּ הּוא ּבְ ָרה, ׁשֶׁ

יָרא  יַנת לֹא תִּ חִּ זֶּׁהּו ּבְ יָרׁשּו. ׁשֶׁ ה יִּ נֶׁ ׁשְ ַאְרָצם מִּ ּבְ

ים. ְוָדְרׁשּו  נִּ יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ ל ּבֵ י ּכָ ג ּכִּ לֶׁ ָ ׁשּ ְלֵביָתּה מִּ

ת  לֶׁ ַהּתֹוָרה ּכֹופֶׁ ם ׁשֶׁ ַניִּ ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל ָלבּוׁש ׁשְ

כָּ  מֹו ׁשֶׁ ְצֹות. ּכְ ָכל ַהּמִּ יָה ּבְ ָברֶׁ יב, ּדְ ׁשִּ ב ּתָ תּוב, ָהׁשֵ

ח ְוכּו', ַהְינּו  ְפּתַ ֹתַח ּתִּ ן, ּפָ ּתֵ יק, ָנתֹון ּתִּ ֲענִּ ַהֲעֵניק ּתַ
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ד  ְצֹות ְלַלּמֵ רֹב ַהּמִּ יָה ּבְ ָברֶׁ ת ּדְ לֶׁ ַהּתֹוָרה ּכֹופֶׁ ׁשֶׁ

ְצָוה  יל ַלֲעׂשֹות מִּ בִּ ׁשְ ְהיֶׁה ּבִּ ְצֹות יִּ ּיּום ַהּמִּ ר קִּ ּקַ עִּ ׁשֶׁ

ְצָוה זֹאת כְּ  ַכר מִּ ׂשְ ת ּבִּ רֶׁ ַכר ַאחֶׁ ּשְ ָאְמרּו ׁשֶׁ מֹו ׁשֶׁ

ְצֹות  ּיּום ַהּמִּ ֵלמּות קִּ ר ׁשְ ּקַ זֶּׁהּו עִּ ְצָוה. ׁשֶׁ ְצָוה מִּ מִּ

יַנת  חִּ ם ּבְ ַניִּ יַנת ָלֻבׁש ׁשְ חִּ "ל. ְוזֶׁהּו ּבְ ּנַ ְמָחה ּכַ ׂשִּ ּבְ

ָדָקה  ְצַות ַהּצְ ר מִּ ּקַ עִּ ח ְוכּו', ַהְינּו ׁשֶׁ ְפּתַ ֹתַח ּתִּ ּפָ

ן עֹוד ּתֵ ה לִּ ְזּכֶׁ ּיִּ ֵדי ׁשֶׁ ְהיֶׁה ּכְ ָכל  יִּ ְצָדָקה ּוְכמֹו ֵכן ּבְ

יַנת ָלֻבׁש  חִּ ֵנה ּתֹוָרה, ּבְ ׁשְ יַנת מִּ חִּ ְצֹות. ְוזֶׁהּו ּבְ ַהּמִּ

"ל. ים ַהּנַ נִּ  ׁשָ

ץ  ָארֶׁ זֶׁהּו ָהעֹוָלם ּבָ ם ּבְ ַאְרָצם', ַהְינּו ּגַ ְוזֶׁהּו 'ָלֵכן ּבְ

זֶׁה ָהעֹוָלם  ם ּבְ ה ּגַ ְזּכֶׁ ּנִּ יָרׁשּו' ׁשֶׁ ה יִּ נֶׁ ׁשְ ַהזֹּאת 'מִּ

ַכר עֹוָלם ׂשְ יַנת  לִּ חִּ ה, ּבְ נֶׁ ׁשְ יַנת מִּ חִּ הּוא ּבְ א ׁשֶׁ ַהּבָ

ְצֹות  ל ַהּמִּ ה ַלֲעׂשֹות ּכָ ְזּכֶׁ ּנִּ ַהְינּו ׁשֶׁ ֵנה ּתֹוָרה, ּדְ ׁשְ מִּ

"ל, ַהְינּו  ים ַהּנַ נִּ יַנת ָלֻבׁש ׁשָ חִּ ה ּבְ נֶׁ ׁשְ יל ַהּמִּ בִּ ׁשְ ּבִּ

ּיָה  נִּ ְצָוה ׁשְ ְכּפֹל עֹוד ְלַקּיֵם מִּ ּנֹות ְולִּ ה ְלׁשַ ְזּכֶׁ ּנִּ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

ְצָוה ּבִּ  ְצָוה מִּ ַכר מִּ ּשְ יַנת ׁשֶׁ ְבחִּ ְצָוה זֹאת ּבִּ ַכר מִּ ׂשְ

ת  ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶׁ נֶׁ ׁשְ ם מִּ חֶׁ יַנת לֶׁ חִּ "ל. ְוזֶׁהּו ּבְ ּנַ ּכַ

י  ְיָקא, ּכִּ ת ּדַ ּבָ ל ׁשַ יָלה ׁשֶׁ ין ַעל־ְיֵדי ָהֲאכִּ מִּ ַקּיְ ּמְ ׁשֶׁ

ַרת ֵלב  ׁשְ ין ְליִּ ת זֹוכִּ ּבָ ל ׁשַ יָלה ׁשֶׁ ַעל־ְיֵדי ָהֲאכִּ

ַעל־ְיֵד  "ל. ׁשֶׁ ּנַ ֱאֹכל ּכַ יַנת לֶׁ ְבחִּ ְמָחה ּבִּ ין ְלׂשִּ י־זֶׁה זֹוכִּ

יַנת  ְבחִּ וא ּבִּ ְמָחה הִּ ר ַהּשִּ ּקַ ֹמַח. ְועִּ ׂשְ ּתֹות ְולִּ ׁשְ ְולִּ

יַנת ָלֻבׁש  חִּ ֵנה ּתֹוָרה, ּבְ ׁשְ יַנת מִּ חִּ ה, ּבְ נֶׁ ׁשְ ם מִּ חֶׁ לֶׁ

ְצָוה  ְצָוה מִּ ַכר מִּ ּשְ יַנת ׁשֶׁ חִּ הּוא ּבְ "ל. ׁשֶׁ ים ַהּנַ נִּ ׁשָ

"ל: ּנַ  ּכַ

ינַ  חִּ "ל. ְוזֶׁהּו ּבְ ּנַ ה ּכַ יַנת ַמּצָ חִּ וא ּבְ הִּ יַלת ָמן ׁשֶׁ ת ֲאכִּ

ְמָחה  ׂשִּ ְצָוה ּבְ ין ַלֲעׂשֹות ַהּמִּ ַעל־ְיֵדי־זֶׁה זֹוכִּ ׁשֶׁ

ין ָהעֹוָלם  יׁשִּ ת ּוַמְרּגִּ רֶׁ ְצָוה ַאחֶׁ יל ַלֲעׂשֹות מִּ בִּ ׁשְ ּבִּ

ין ׁשּום  ׁשִּ ֵאין ְמַבּקְ ַעְצָמּה ַעד ׁשֶׁ ְצָוה ּבְ ַהּמִּ א ּבְ ַהּבָ

א  ַכר עֹוָלם ַהּבָ יַנת ׂשְ חִּ "ל ְוזֶׁהּו ּבְ ּנַ ְצָוה ּכַ ַכר ַהּמִּ ׂשְ ּבִּ

יַנת  חִּ הּוא ּבְ י לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא, ׁשֶׁ יַנת ּכִּ חִּ ָמן, ּבְ

י  ְמָחה זֹאת אִּ י ׂשִּ ר לֹא ֵנַדע, ּכִּ יָעה ֲאׁשֶׁ ית ַהְידִּ ְכלִּ ּתַ

ּכֹל ָוֹכל  ין ַעְצמֹו מִּ לִּ ַבּטְ ּמְ ׁשֶׁ ם ּכְ י אִּ ְזּכֹות ּכִּ ר לִּ ְפׁשָ אֶׁ

ֵאין יֹוְדעִּ  יַנת ַעד ׁשֶׁ ְבחִּ ין לִּ יעִּ ָלל ּוַמּגִּ ין ֵמַעְצמֹו ּכְ

י  יַנת ּכִּ חִּ זֶּׁהּו ּבְ ר לֹא ֵנַדע ׁשֶׁ יָעה ֲאׁשֶׁ ית ַהְידִּ ְכלִּ ּתַ

ַכר עֹוָלם  ין ׁשּום ׂשְ לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא. ְוָאז ֵאין רֹוצִּ

ָלל: א ּכְ  ַהּבָ

ם  ְצַריִּ ּמִּ ָרֵאל מִּ ׂשְ יאּו יִּ הֹוצִּ ה ׁשֶׁ יַנת ַמּצָ חִּ ְוזֶׁהּו ּבְ

וא בְּ  הִּ ֵצק ׁשֶׁ ת ַהּבָ "ל. ְוזֶׁהּו, ַוּיֹאפּו אֶׁ ּנַ יַנת ָמן ּכַ חִּ

י  י לֹא ָחֵמץ ּכִּ ם ֻעֹגת ַמּצֹות ּכִּ ְצַריִּ ּמִּ יאּו מִּ ר הֹוצִּ ֲאׁשֶׁ

ם. ַמּצֹות  ם ְוכּו' ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלהֶׁ ְצַריִּ ּמִּ ֹגְרׁשּו מִּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל ַעל  מֹו ׁשֶׁ ְצֹות ּכְ יַנת מִּ חִּ זֶׁה ּבְ

סּוק וּ  ּצֹות ּפָ י ַהּמַ ְקרִּ ּצֹות. ַאל ּתִּ ת ַהּמַ ם אֶׁ ַמְרּתֶׁ ׁשְ

ה  ּצָ ת ַהּמַ ין אֶׁ יצִּ ֵאין ַמֲחמִּ ְך ׁשֶׁ רֶׁ דֶׁ ְצֹות ּכְ א ַהּמִּ ּלָ אֶׁ

ְצָוה ְוכּו'. ת ַהּמִּ ין אֶׁ יצִּ ְך ֵאין ַמֲחמִּ  ּכָ

ְצֹות  זָּכּו ְלַקּיֵם ַהּמִּ ם, ׁשֶׁ ְוזֶׁהּו, ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלהֶׁ

בִּ  ׁשְ ְמָחה ְולֹא ּבִּ ׂשִּ הּוא ּבְ א ׁשֶׁ ַכר עֹוָלם ַהּבָ יל ׂשְ

ְצֹות  ין ְלַעְצָמן ַעל־ְיֵדי ַהּמִּ ינִּ כִּ ּמְ יַנת ֵצָדה ׁשֶׁ חִּ ּבְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶׁ ץ, ּכְ ל ָהָארֶׁ י ּכָ ְך, ּכִּ רֶׁ ֵצָדה ַלּדֶׁ

י  יָלא ְוַאף־ַעל־ּפִּ יָקא ּוְזָווָדא ְקלִּ זַ"ל ָאְרָחא ְרחִּ

זּ  י ׁשֶׁ ֵרי מִּ הּוא טֹוב ְמֹאד. ְוַאׁשְ ין ׁשֶׁ ה ָלזֶׁה ְלָהכִּ ֹוכֶׁ

זֶׁה. ֲאָבל  ְך ָרחֹוק ְמֹאד ְמֹאד ּכָ רֶׁ ְלַעְצמֹו ֵצָדה ְלדֶׁ

ֵלמּות הּוא  ְ ר ַהׁשּ ּקַ י עִּ ֵלמּות, ּכִּ ְ ית ַהׁשּ ְכלִּ ֵאין זֶׁה ּתַ

ה,  יַנת ַמּצָ ְבחִּ ְצֹות ּבִּ ת ַהּמִּ ֹמר אֶׁ ׁשְ ין לִּ זֹּוכִּ ׁשֶׁ ּכְ

י ֵאין ֵמכִּ ם ׁשֶׁ יַנת ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלהֶׁ ְבחִּ ן ּבִּ

י  ְצֹות, ּכִּ ּמִּ עֹוֵסק ּבַ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ְלַעְצמֹו ׁשּום ֵציָדה ּבְ

ּיּום  ַעת קִּ ׁשְ א ּבִּ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ן ְלׁשּום ׂשְ ֵאינֹו ְמַכּוֵ

ְצָוה  א ַהּמִּ ְמָחתֹו ְוַתֲענּוגֹו הוִּ ר ׂשִּ ּקַ ְצֹות ַרק עִּ ַהּמִּ

"ל ּנַ ַעְצָמּה ּכַ  .ּבְ

יזּות ן ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל ְזרִּ ְצֹות  ְוַעל־ּכֵ ל ַהּמִּ ׁשֶׁ

ה  ּצָ ת ַהּמַ ין אֶׁ יצִּ ֵאין ַמֲחמִּ ְך ׁשֶׁ רֶׁ דֶׁ "ל. ּכְ ּנַ ּצֹות ּכַ ּמַ מִּ

ָאה ְלָיְדָך  ְצָוה ַהּבָ ְצָוה ּומִּ ת ַהּמִּ ין אֶׁ יצִּ ְך ֵאין ַמֲחמִּ ּכָ

יזּות  י ְזרִּ ד. ּכִּ ּיָ ה אֹוָתּה מִּ ה ַרק ֲעׂשֵ ּנָ יצֶׁ ֲחמִּ ַאל ּתַ

ין זֹּוכִּ ׁשֶׁ וא ַרק ּכְ ֵלמּות הִּ ׁשְ ְצָוה ּבִּ ה  ַהּמִּ יַנת ַמּצָ ְבחִּ לִּ

ַעל־ְיֵדי־זֶׁה  ין ׁשֶׁ ת ַהּמֹחִּ ַ ְקֻדׁשּ ַהְינּו לִּ ֵלמּות, ּדְ ׁשְ ּבִּ

ַכר עֹוָלם  ין ׁשּום ׂשְ ֵאין רֹוצִּ "ל ׁשֶׁ ְמָחה ַהּנַ ין ַלּשִּ זֹוכִּ

אי  ַוּדַ ַעְצָמּה ְוָאז ּבְ ְצָוה ּבְ ְמָחתֹו ֵמַהּמִּ א ַרק ׂשִּ ַהּבָ

ין א ְצָוה ַרק עֹוׂשִּ ת ַהּמִּ ין אֶׁ יצִּ ֹוָתּה ֵאין ַמֲחמִּ

ְמָחתֹו  ל ׂשִּ ּכָ דֹול ְמֹאד ְמֹאד ֵמַאַחר ׁשֶׁ יזּות ּגָ ְזרִּ ּבִּ

ה  ַעְצָמּה ְוהּוא ְמַצּפֶׁ ְצָוה ּבְ ְוַתֲענּוגֹו הּוא ַרק ֵמַהּמִּ

ן  ְצָוה. ְוַעל־ּכֵ ַרְך ַלֲעׂשֹות מִּ ְתּבָ הּו ה' יִּ זַּכֵ ּיְ יד ׁשֶׁ מִּ ּתָ

זְ  ה אֹוָתּה ּבִּ אי הּוא עֹוׂשֶׁ ַוּדַ ָאה ְלָידֹו ּבְ ּבָ ׁשֶׁ יזּות ּכְ רִּ

ְצָוה  ְצָוה מִּ ַכר מִּ ּשְ א ׁשֶׁ ּנָ ַמְך ַהּתַ ּסָ דֹול ְמֹאד ְוזֶׁהּו ׁשֶׁ ּגָ
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ם,  ָאְמרּו ׁשָ מֹו ׁשֶׁ ְצָוה. ּכְ ל ַהּמִּ יזּות ׁשֶׁ רִּ ְלַאְזָהַרת ַהזְּ

ן  ַבֲחמּוָרה ּובֹוֵרַח מִּ ה ּכְ ְצָוה ַקּלָ ֱהֵוי ָרץ ְלמִּ וֶׁ

ַכר ּשְ ְצָוה ְוכּו' ׁשֶׁ ת מִּ רֶׁ ְצָוה ּגֹורֶׁ ּמִּ ְצָוה  ָהֲעֵבָרה ׁשֶׁ מִּ

יזּות הּוא ַעל־ְיֵדי־זֶׁה  רִּ ר ַהזְּ ּקַ י עִּ ְצָוה ְוכּו'. ּכִּ מִּ

ַכר  ּשְ יַנת ׁשֶׁ חִּ וא ּבְ הִּ "ל ׁשֶׁ ְמָחה ַהּנַ ין ַלּשִּ זֹּוכִּ ׁשֶׁ

ְצָוה  ין ְלַקּיֵם ַהּמִּ ַעל־ְיֵדי־זֶׁה זֹוכִּ ְצָוה. ׁשֶׁ ְצָוה מִּ מִּ

נַּ  ה ּכַ ְצָוה ַקּלָ יַנת ֱהֵוי ָרץ ְלמִּ ְבחִּ דֹול ּבִּ יזּות ּגָ ְזרִּ "ל. ּבִּ

י  ָמקֹום ַאֵחר, ּכִּ נּו זַ"ל ּבְ ְבֵרי ַרּבֵ דִּ ְוַכְמֹבָאר ּבְ

ְך ָהַעְצלּות  ְמָחה ֵהפֶׁ יַנת ׂשִּ חִּ וא ּבְ יזּות הִּ רִּ ַהזְּ

יָנה ַאַחת. חִּ ן ּבְ ם ּכֵ ֵהם ּגַ  ְוָהַעְצבּות ׁשֶׁ

ֵצק ֻעֹגת ַמּצֹות. ַמּצֹות זֶׁה  ת ַהּבָ ְוזֶׁהּו, ַוּיֹאפּו אֶׁ

ְצָוה,  יזּות ַהּמִּ יַנת ְזרִּ חִּ ְצָוה ּבְ יַנת ֱהֵוי ָרץ ְלמִּ חִּ ּבְ

ה  ּצָ ת ַהּמַ ין אֶׁ יצִּ ֵאין ַמֲחמִּ ְך ׁשֶׁ רֶׁ דֶׁ "ל ּכְ ּנַ ה ְוכּו' ּכַ ַקּלָ

יַנת ּובֹוֵרַח  חִּ ם זֶׁהּו ּבְ ְצַריִּ ּמִּ י ֹגְרׁשּו מִּ "ל. ּכִּ ּנַ ְוכּו' ּכַ

יַנת ְמדֹור  חִּ וא ּבְ ם הִּ ְצַריִּ י מִּ ן ָהֲעֵבָרה, ּכִּ מִּ

ּמִּ  יַנת ֲעֵברֹות ׁשֶׁ חִּ ּפֹות, ּבְ לִּ ְברַֹח ַהּקְ ין לִּ יכִּ ם ְצרִּ ָ ׁשּ

י ֹגְרׁשּו  יַנת ּכִּ ְבחִּ דֹול ּבִּ יזּות ּגָ ְזרִּ ֵרׁש ּבִּ ְתּגָ ּוְלהִּ

"ל. ְוזֶׁהּו,  ּנַ ן ָהֲעֵבָרה ּכַ יַנת ּובֹוֵרַח מִּ חִּ ם, ּבְ ְצַריִּ ּמִּ מִּ

זָּכּו  דֹול ׁשֶׁ יזּות ּגָ , ַהְינּו ְזרִּ ְתַמֲהֵמּהַ ְולֹא ָיְכלּו ְלהִּ

ן ָהֲעֵבָרה ְוָלרּוץ  ְברַֹח מִּ יַנת לִּ חִּ וא ּבְ הִּ ְצָוה ׁשֶׁ ְלמִּ

ְמָחה  זָּכּו ַלּשִּ דֹול. ְוָכל זֶׁה ֵמֲחַמת ׁשֶׁ יזּות ּגָ ְזרִּ ה ּבִּ ַמּצָ

זֶּׁהּו  ם, ׁשֶׁ יַנת ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלהֶׁ חִּ וא ּבְ הִּ "ל ׁשֶׁ ַהּנַ

ינּו  י לֹא ֵהכִּ ְצָוה ְוכּו', ּכִּ ְצָוה מִּ ַכר מִּ ּשְ יַנת ׁשֶׁ חִּ ּבְ

ְך, ּדְ  רֶׁ ם ׁשּום ֵצָדה ַלּדֶׁ י ָלהֶׁ א, ּכִּ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ַהְינּו ׂשְ

ַעְצָמּה  ְצָוה ּבְ יא ַהּמִּ ם הִּ הֶׁ ּלָ א ׁשֶׁ ר ָהעֹוָלם ַהּבָ ּקַ עִּ

ל  ּכָ ְמָצא ׁשֶׁ "ל. נִּ ּנַ ְצָוה ּכַ ְצָוה מִּ ַכר מִּ ּשְ יַנת ׁשֶׁ ְבחִּ ּבִּ

"ל: סּוק ַהּנַ ּפָ ת ּבַ ׁשֶׁ "ל ֱהֵוי ָרץ ְוכּו' ְמֹפרֶׁ ָנה ַהּנַ ׁשְ  ַהּמִּ

יַנת     ו חִּ ָרֵאל ְוזֶׁהּו ּבְ ׂשְ זָּכּו יִּ ַמע ׁשֶׁ ׁשְ ה ְונִּ ַנֲעׂשֶׁ

ּיַת  ּיּום ֲעׂשִּ ל קִּ זָּכּו ְלַקּבֵ ַלת ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ַעת ַקּבָ ׁשְ ּבִּ

ת  רֶׁ ְצָוה ַאחֶׁ ֹמַע עֹוד מִּ ׁשְ יל לִּ בִּ ׁשְ ְצֹות ּבִּ ַהּמִּ

ֵדי  ְצָוה זֹו ּכְ ה מִּ ֲעׂשֶׁ ּנַ ַמע ׁשֶׁ ׁשְ ה ְונִּ יַנת ַנֲעׂשֶׁ ְבחִּ ּבִּ

ֹמַע ְוַלֲעׂשֹות  ׁשְ ְזּכֹות לִּ ַכר לִּ ׂשְ ת ּבִּ רֶׁ ְצָוה ַאחֶׁ עֹוד מִּ

ָמּה  ין ְלַקּיְ ַצּפִּ ּמְ ה ׁשֶׁ ּיָ נִּ ְ ְצָוה ַהׁשּ י ַהּמִּ ְצָוה זֹאת, ּכִּ מִּ

ׁשּוָקה  ַמע הּוא ּתְ ׁשְ י נִּ ַמע, ּכִּ ׁשְ יַנת נִּ ְבחִּ וא ּבִּ הִּ

ָמקֹום ַאֵחר,  נּו זַ"ל ּבְ ְבֵרי ַרּבֵ דִּ ְמֹבָאר ּבְ ּוְדֵבקּות, ּכַ

ה ׁשֶׁ  ּיָ נִּ ְ ְצָוה ַהׁשּ ָמּה ַהְינּו ַהּמִּ ן לֹא ָזכּו ְלַקּיְ ֲעַדיִּ

יַנת  חִּ ְצָוה זֹאת, הּוא ּבְ ַכר מִּ ׂשְ ָמּה ּבִּ ין ְלַקּיְ ַצּפִּ ּמְ ׁשֶׁ

ְצָוה  ַכר מִּ ּשְ יַנת ׁשֶׁ חִּ ַמע ּבְ ׁשְ ה ְונִּ ַמע. ְוזֶׁהּו ַנֲעׂשֶׁ ׁשְ נִּ

ה  ן ַנֲעׂשֶׁ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ְמָחה ּכַ ר ַהּשִּ ּקַ זֶּׁהּו עִּ ְצָוה ׁשֶׁ מִּ

ְמָחה, ְקָרא ׂשִּ ַמע נִּ ׁשְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ"ל  ְונִּ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

יַנת  חִּ הּוא ּבְ ם ׁשֶׁ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ סּוק ְוׂשִּ ַעל ּפָ

ְמָחה  ר ַהּשִּ ּקַ י עִּ ַמע, ּכִּ ׁשְ ה ְונִּ ל ַנֲעׂשֶׁ ים ׁשֶׁ ָתרִּ ַהּכְ

ה  יַנת ַנֲעׂשֶׁ ְבחִּ ְצֹות ּבִּ ין ְלַקּיֵם ַהּמִּ זֹּוכִּ ׁשֶׁ וא ּכְ הִּ

ְצָוה זֹאת  ה מִּ ֲעׂשֶׁ ּיַ ַמע ׁשֶׁ ׁשְ ְצָוה ְונִּ ֵדי ַלֲעׂשֹות מִּ ּכְ

זֶּׁהּו  "ל. ׁשֶׁ ּנַ ְצָוה ּכַ ְצָוה מִּ ַכר מִּ ּשְ יַנת ׁשֶׁ ְבחִּ ת ּבִּ רֶׁ ַאחֶׁ

"ל: ּנַ ַלת ַהּתֹוָרה ּכַ ר ַקּבָ ּקַ  עִּ
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 ליקוטי הלכות

 הלכה ג – חזקת קרקעות

 

חזקת קרקעות הוא בג' שנים כשאוכל     א

פירות הקרקע שלש שנים רצופים בלא מחאה 

אז הקרקע הוא בחזקתו ואין שום מערער יכול 

 לערער עוד: 

ע"פ התורה המתחלת החצוצרות וקול שופר 

בליקוטי מוהר"ן הראשון )סי' ה'( ע"ש כל 

ן המצות בשמחה התורה והכלל שע"י שעושי

מהמצוה בעצמה עי"ז זוכין לידע בין קודם גזר 

דין לאחר גז"ד כי המצות הם קומה שלימה והם 

מחיין כל השלשה קומות שהם עולם שנה נפש 

וכו'. ולבא לשמחה הוא ע"י רעמים שהם 

מפשיטין עקמימיות שבלב ואז זוכה לישרת לב 

שעי"ז זוכין לשמחה כ"ש ולישרי לב שמחה. 

ם בחי' תפלה בכח וכו' ועיקר הרעמים ורעמים ה

הם מגבורות וכו' וצריך לפנות את המוחין 

מחכמות חצוניות וממחשבות זרות מחמץ שלא 

יחמיץ את חכמתו בחכמות חיצוניות ובתאוות 

כדי כשיוציא את הקול ויפגע במוחו יתעביד 

ממנו רעם אבל כשאין מוחו פנוי ממחשבות 

ן נעשה חיצוניות מחמץ אין קולו נשמע ואי

מקולו בחי' רעמים, גם ישמור יראתו שממנו 

תוצאות הקול וכו' והעיקר לשמור מוחו שלא 

יחמיץ וזהו גער חית קנה כדאיתא בזוהר קנה 

חי"ת תשבר ותעשה ממנה ה"א ותעשה 

מאותיות חמץ מצה היינו שלא תחמיץ חכמתך 

וכו' וכו' וצריך לשתף הגבורות בחסדים 

התגברות ע"י שמאלא בימינא וכו' כי עיקר 

 האהבה כ"ש שב לימיני וכו' ע"ש כל זה היטב: 

וזה בחי' חזקת קרקעות שלש שנים כי כל     ב

העירעורים והסכסוכים שיש על קרקע ישראל 

הם נמשכין מבחי' העירעורים שיש על ארץ 

ישראל כי בכל מקום שישראל דרים שם הוא 

בחי' א"י כי הם מקדשין כל המקומות שהם 

בחי' א"י כ"ש רבינו ז"ל בהתורה יושבים בהם ב

חדי' ר' שמעון )סי' ס"א( וכ"ש כי הפיצותים 

בגוים וזריתים בארצות ואהי להם למקדש מעט 

וכמבואר בדרז"ל בכמה מקומות. וע"כ בכל 

מקום שאחד מישראל קונה איזה קרקע ומחזיק 

בה הוא בחי' א"י כנ"ל וכל העירעורים שיש על 

על א"י כי יש הקרקע הם בחי' הערעורים שיש 

ז' עממין שהם הקליפות החופין על א"י שמהם 

נמשכין כל הערעורים והסכסוכים וכל 

המריבות שיש על קרקע איש הישראלי שהוא 

 .בחי' א"י כנ"ל

וזהו בחי' ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין 

רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי אז בארץ שע"י 

שהיה אז עדיין אחיזת הז' עממין בארץ עי"ז הי' 

ריב ומחלוקת שהם ערעורים וסכסוכים שיש על 

א"י. וכן הוא תמיד בכל דור ודור שצריכין 

לגרש אחיזת הקליפות מא"י ועי"ז מבטלין ריב 

ת משם וזוכין להחזיק בחלקו שיש לו ומחלוק

בארץ כי כ"א מישראל יש לו חלק בארץ ואפי' 

עכשיו בגלות שאנו רחוקים מא"י אעפ"כ בכל 

מקום שישראל יושבין שם אפי' בחו"ל הוא ג"כ 

בחי' א"י כנ"ל. וע"כ אפי' בחו"ל א"א להחזיק 

בקרקע בשלוה בלי ערעור ומחלוקת עד 
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ינו בחי' שמגרשין אחיזת הקליפות משם הי

הקליפות החופין על א"י כנ"ל ולגרש 

המערערים מארץ ישראל הוא ע"י בחי' רעמים 

הנ"ל שעיקרם ע"י קדושת המוח על ידי 

ששומרים את המוח מחמץ היינו ממחשבות 

י ולגרש הקליפות "זרות וכו' כנ"ל ועי"ז זוכין לא

המערערים משם בבחי' צדיקים ירשו ארץ 

ועיקר שמירת  וצדיק הוא מאן דנטיר ברית.

הברית הוא ע"י קושת המחשבה היינו לשמור 

מוחו מחמת שלא יחמיץ את חכמתו במחשבות 

זרות והרהורים ח"ו כי מחשבות רעות הם בחי' 

חמץ בחי' חית קנה כמבואר שם שזה ובחי' גער 

 חית קנה ע"ש.

נמצא שמחשבות זרות הם בחי' חית קנה וחית 

עשו קנה הם עשו וישמעאל כמבואר בדרז"ל ו

וישמעאל הם הקליפות החופין על א"י בגלות 

הזה שעיקר יניקתן מפגם הברית פגם 

המחשבה שנקרא חמץ בחי' חית קנה הנ"ל כי 

שני הפירושים על חית קנה הנ"ל הם אחד וזה 

תלוי בזה כי חית קנה שהוא קנה החית של חמץ 

שהוא בחי' חימוץ המוח היינו מחשבות זרות 

עאל שנקראין חית זהו בעצמו בחי' עשו וישמ

קנה שיניקתם רק משם מבחי' חימוץ המוח 

מפגם המשחבה וכמ"ש בתיקונים אוקירו 

לנשייכו וכו' ואוקירו דלהון לנטרא טפה 

קדמאה לבת זוגי' וכו' דפסולת דאברהם ויצחק 

גרם שיתעבדון אומין דעלמא בבניהון וכו'. 

נמצא שע"י פגם המחשבה נמשך גלות עשו 

עכשיו על א"י וע"כ א"א  וישמעאל שהם שולטין

להחזיק בקרקע ולגרש הערעורים משם כ"א ע"י 

שמגרשין הקליפות החופין עכשיו על א"י שהם 

בחי' עשו וישמעאל וזה תלוי בקדושת 

המחשבה ע"י שנזהרין מחמץ היינו מחימוץ 

 המוח בחי' גער חית קנה וכו' כנ"ל: 

וע"כ סמכה התורה ירושת א"י למצות    ג

סור חמץ כ"ש והי' כי יביאך ה' אכילת מצה ואי

אל ארץ הכנעני והחתי וכו' שבעת ימים תאכל 

מצות וכו' ולא יראה לך חמץ וכו'. היינו כנ"ל כי 

א"א ליקחו א"י מיד הז' עממין שהם הכנעני וכו' 

שהיתה הארץ בידם אז כ"א ע"י מצות מצה 

ואיסור חמץ שהוא בחי' שנזהרין שלא להחמיץ 

 ל: המוח במחשבות רעות כנ"

וע"כ תיכף כשיוצאין ממרצים דהיינו בפסח 

צריכין ליזהר ממשהו חמץ כי עיקר יציאת הוא 

לצאת ממרצים ולבא לא"י כי עיקר יצ"מ הי' 

בשביל זה כדי שיבואו לא"י כ"ש אני ה' 

אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים 

לתת לכם את ארץ כנען וכו' וכמבואר עוד 

פך א"י וצריכין במכה פסוקים כי מצרים הוא הי

לצאת ממרצים ולבא לא"י וע"כ צריכין אז 

לאכול מצה וליזהר מחמץ כי א"א לבא לא"י 

 כ"א ע"י שנזהרין מחמץ כנ"ל: 

וכשנזהרין מחמץ היינו מחימוץ המוח עי"ז      ד

נעשין רעמים ועי"ז זוכין לשמחה של מצוה 

שמחיה כל השלשה קומות שהם עולה שנה 

שני חזקה שהם כנגד נפש כנ"ל. וזה בחי' ג' 

שלשה קומות הנ"ל שמקבלין חיות ע"י השמחה 

של מצה שזוכין ע"י רעמים שעיקרן תלויים 

בקדושת המוח מחמץ שעי"ז זוכין להחזיק בא"י 

ולגרש כל הערעורים והמריבות משם שנמשכין 

כולם מהקליפות החופין על א"י שהם בחי' ז' 

עממין ובגלות הזה הם בחי' עשו וישמעאל 

. כי עיקר חזקת הקרקע הוא אכילת פירות כנ"ל

והפירות שבקרקע הם החיות של הקרקע ועירק 

גידולם וחיותם הוא ע"י השמחה שהוא החיות 

של כל דבר. וז"ש )תהלים ס"ז( ישמחו וירננו 

לאומים וכו' ארץ נתנה יבולה כי יבול הארץ 

הוא ע"י השמחה שמחי' הכל וע"כ בשעת גידול 

מחה גדולה כמבואר הפירות ואסיפתם הוא ש

בכמה פסוקים כ"ש ביואל ובני ציון שמחו וגילו 

בה' כי נתן לכם את הגשם וכו' וכ"ש )ישעיה ט( 

שמחו לפניך כשמחת בקציר וכ,ש בא יבא 
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ברנה נושא אלומותיו. וע"כ כשאוכל פירות 

הקרקע ג' שנים זהו בחי' שכבר נמשך בחי' 

החיות הנמשך מהשמחה כנ"ל שעי"ז עיקר 

פירות ונמשך ג' שנים רצופים שהם גידול ה

כנגד השלש קומות הנ"ל וכשנמשך השמחה 

בכל הג' קומות כבר נתבטלו כל הערעורים וכל 

המריבות, כי א"א להמשיך השמחה כ"א על 

ידי רעמים שנעשין על ידי קדושת המוח מחמץ 

על ידי שמשברין חית קנה הנ"ל שעי"ז משברין 

ומבטלין קליפת עשו וישמעאל שעי"ז 

אותן נתבטלין כל הערעורים כנ"ל.  ןשמשברי

נמצא כשאוכל פירות הקרקע ג' שנים זה מורה 

שכבר נתבטלין מקרקע זו כל הערעורים 

בחי'  םהנמשכין מחית קנה מעשו וישמעאל שה

חמץ כנ"ל כי כבר זכה לבחי' השמחה המחי' 

כל הג' קומות שהם בחי' ג' שנים שכל החיות 

נמשך מרעמים וכל הפירות נמשכין משם שזה 

שתלויים בביטול החמץ בחי' חית קנה הנ"ל 

 כנ"ל: 

כי עיקר א"י תלויה ברעמים כי רעמים הם     ה

בשביל הגשמים וכ"ש שם בזוהר המובא 

בהתורה הנ"ל כדין אפיק טפין טפין וכו' ועיקר 

י שותה תחילה "הגשמים הם בא"י כשרז"ל א

כ"ש למטר השמים תשתה מים ארץ אשר ד' 

ש אותה ודרז"ל וכי כל הארצות אינו אלקיך דור

דורש וכו' אלא העיקר הוא א"י וע"י אותה 

דרישה וכו'. נמצא שעיקר הגשמים שהם בחי' 

רעמים הם בא"י כי הרעמים הם בחי' תפילה 

בכח כ"ש שם ותפילה בכח הוא בחי' כח מעשיו 

בהמאמר  'שעיקר קדושת א"י הוא עי"ז וכמב

לה הוא על אשר מעלתם וכו'. כי עיקר התפ

בא"י כי שם עיקר עליות התפילות. ועיקר 

הרעמים נעשין כשנזהרין מחמץ דייקא וע"כ 

א"א לזכות לא"י כ"א ע"י קדושת המחשבה 

שעי"ז מגרשין הקליפות המערערין משם 

 שמשם נמשכין כל הערעורים וכו' כנ"ל: 

וזה בחי' ר"ה יוה"כ סוכות ש"ע. כי בר"ה       ו

ם בחי' תפלה בכח אז נעשין הרעמים הנ"ל שה

וכמבואר בהתורה הנ"ל שזהו בחי' שופר של 

איל אילו של יצחק בחי' בקולות וברקים עליהם 

נגלית ובקול שופר וכו' ע"ש. וע"כ עיקר קדושת 

א"י תלוי' בר"ה כ"ש למטר השמים תשתה מים 

ארץ אשר ד' אלקיך דורש אותה תמיד עיני ה' 

אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה כי 

הרעמים שה םבחי' גשמים בחי' למטר השמים 

תשתה וכו' שעי"ז עיקר קדושת א"י כנ"ל אלו 

הרעמים נעשין בר"ה שהוא בחי' בגורות 

שמשם הרעמים שהם בחי' קול שופר שעי"ז 

נמשך קדושת א"י חבי' תמיד עיני ה'אלקיך בה 

 מראשית השנה וכו': 

וביוה"כ אז נפשט עקמימיות שבלב שזהו        ז

סליחה וביטל עוונות שהם בחי' עקמימיות  בחי'

שבלב בחי' לבי סחרחר )תהלים ל"ח(. וביהו"כ 

אז נתבטלין ונמחלין כל העוונות שהם 

עקמימיות שבלבל. כי ר"ה התחלת התשובה 

כי ר"ה הוא יום ראשון לעשי"ת ואז מעוררין 

הרעמים ע"י השופר כנ"ל ועי"ז מתחילין 

טל להפשיט העקמימיות שבלב דהיינו לב

העוונות ע"י התשובה של עשי"ת. וביוה"כ הוא 

הגמר והסוף ואז נמחלין כל העוונות ונתבטלין 

לגמרי ואז זוכין לישרת לב בחי' ולישרי לב 

שמחה שזה נמשך מקדושת המחשבה שזהו 

עיקר קדושת הברית בחי' צדיק. וזהו שאומרים 

בכניסת יוה"כ אור זרוע לצדיק ולישרי לב 

יק זהו בחי' שמירת שמחה, אור זרוע לצד

הברית כידוע שזהו זוכין רק כשנזהרין מאד 

מחמץ היינו שלא יתחמץ מוחו בהרהורים 

ומחשבות זרות, ועי"ז נעשין רעמים. שמפשיטין 

עקמימיות שבלב וזוכין לישרת לב בחי' ולישרי 

 לב שמחה כנ"ל: 

וע"כ עיקר שלימות התפילה הוא ביוה"כ כי אז 

ה' עינוים שהם בחי'  זוכין לה' תפלות שהם בחי'
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ה' קולות כמבואר בכוונות וכ"ז נמשך ע"י 

הרעמים שזוכין בר"ה שנעשין ע"י שנזהרין 

מחמץ ועושין מחית של חמץ ה' של מצוה וה' 

הזאת היא בחי' קולות הנ"ל שהם בחי' ה' 

גבורות כמבואר בכוונות שזהו בחי' קול 

הרעמים שהוא בחי' גבורות שזהו בחי' הה' 

עינוים שכולם הם בחי' ה' גבורות ה' תפילות ה' 

קולות בחי' קול הרעמים שנעשין ע"י הה' של 

מצה ע"י שמשברין מחשבות רעות והרהורים 

שהם חימוץ המוח שזהו בחי' שמירת הברית 

שעי"ז זוכין לשמחה כנ"ל בחי' אור זרוע לצדיק 

 ולישרי לב שמחה וכנ"ל: 

ובסוכות זוכין לקבל השמחה הגדולה     ח

שנמשכת ע"י הישרת לב שזוכין בר"ה ויוה"כ 

בחי' ולישרי לב שמחה כנ"ל וע"כ תיכף אחר 

ר"ה ויוה"כ נעשה סוכות שהוא זמן שמחתינו 

היינו השמחה הנ"ל שזוכין ע"י הרעמים 

שמפשיטין עקמימיות שבלב שזוכין לזה בר"ה 

 ויוה"כ כנ"ל: 

היא שיהי' שמחתו מהמצוה ועיקר השמחה       ט

בעצמה ויהי העוה"ב שלו בהמצוה בעצמה עד 

שלא ירצה שום שכר עוה"ב בשביל המצוה רק 

העוה"ב שלו הוא תיכף ומיד בעוה"ז בהמצוה 

בעצמה שעושה כ"ש שם וזהו בחי' סוכה שאז 

עיקר השמחה בחי' זמן שמחתינו כי סוכה הוא 

 הבחי' עוה"ב כ"ש וסוכה תהיה לצל יומם )ישעי

שזהו נאמר על עלמא דאתי כי סוכה הוא ( ד

בחי' בינה אימא דמסככא על בנין ובינה הוא 

עלמא דאתי כידוע היינו שבאלו הימים אחרי 

ריוה"כ אנו זוכין לישב בסוכה ולשמוח אז 

בתכלית השמחה כי אנו זוכין עכשיו להמשיך 

בחי' עוה"ב שהוא בחי' סוכה בעוה"ז שזהו עיקר 

שיך העוה"ב בעוה"ז השמחה כשזוכין להמ

שזהו בחי' סוכה שהוא בחי' עוה"ב שאנו זוכין 

עכשיו לישב בה בעוה"ז ובזה אנו מראין מה 

שזכינו בר"ה ויוה"כ לסליחת עוונות ולהפשיט 

עקמימיות שבלב עד שאנו זוכין להרגיש 

שמחמת העוה"ב בהמצוות בעצמן שעושין 

בעוה"ז שזהו בחי' סוכה שהוא בחי' עוה"ב 

ן עכשיו לישב בה וע"כ אז הוא זמן שאנו זוכי

שמחתינו כי זה עיקר השמחה כשמרגישין 

העוה"ב עכשיו בחי' ביומו תתן שכרו וכו' כנ"ל 

 בהתורה הנ"ל: 

כי עיקר השמחה זוכין בסוכות כי אז נמשכין 

כל החסדים הפנימיים והמקיפים של כל 

הבחינות כמבואר בכוונות ועיקר ההתגברות 

ר בהתורה הנ"ל בסופו הוא ע"י החסדים כמבוא

ע"ש וע"כ אז עיקר השמחה ע"י שממשיכין אז 

 כל החסדים שעי"ז ההתגברות כנ"ל: 

וזהו בחי' ש"ע שאז כביכול הש"י שמח       י

עמנו כמבואר בכוונות כ"ש בפרש"י )פנחס( 

בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום א' היינו כי אז 

נכללין כל השמחות יחד בחי איהו בזקיפו ואנן 

יפולי כפי שמחתו כן שמחתינו בחי' ישמח בש

ה' במעשיו ישמח ישראל בעושיו כמבואר שם 

בהתורה הנ"ל. כי באתערותא דלתתא אתער 

לעילא היינו כי בכל ז' ימי הסוכות זכינו 

להמשיך השמחה עלינו לשמוח בה' לשמוח 

בהמצוות בעצמן להמשיך שמחת העוה"ב בחי' 

' שמחת סוכה בעוה"ז לתוך המצוות. וזהו בחי

בית השואבה ששמחין מאד בעת ששאבו 

המים לנסוך החג שאז היה עיקר השמחה שלא 

נראה דוגמתה כשרז"ל מי שלא ראה שמחת 

בית השואבה וכו'. כי עיקר השמחה נמשכת 

מהמים שהם בחי' רעמים בחי' אל הכבוד 

הרעים ה' על מים רבים )תהלים כט( שמשם 

ז עיקר השמחה וע"כ מרבין בשמחה גדולה א

בשאיבת המים דייקא כי משם עיקר השמחה 

כנ"ל ואח"כ בש"ע וש"ת אז הש"י שמח עמנו 

בחי' ישמח ה' בעמשיו שאומרין אז בשעת 

הקפות ואז נכללין כל השמחות יחד שתופסין 

התורה ושמחין עמה כי אנו שמחין עמו והוא 
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שמח עמנו יחד. בחי' איהו בזקיפו ואנן בשיפולי 

נ"ל כי אנו אוחזין כפי שמחתו כן שמחתינו כ

התורה בשעת השמחה להורות שכל שמחתינו 

הוא רק התורה בעצמה כי כל שמחתינו הוא 

מצוות התורה בעצמן שאנו זוכין לעשות ובזה 

לבד אנו שמחין שזהו עיקר שלימות השמחה 

 כנ"ל: 

וזה בחי' נטילת ד' מינים בסוכות זמן     יא

שמחתינו כדי להשמיך השמחה של מצוה הנ"ל 

וא בחי' עוה"ב לתוך הלב. כי אע"פ שזוכין שה

להמשיך בחי' עוה"ב בעוה"ז ומרגישין בדעתו 

בחי' עוה"ב העיקר הוא להרגיש השמחה בחי' 

עוה"ב בתוך הלב כ"ש במאמר הנ"ל ועיקר 

השמחה הוא בלב כ"ש נתת שמחה בלבי. כי 

האדם בעצמו כלול מכל העולמות כידוע ויש 

בחי' ראש וגוף בהאדם בחי' עוה"ב ועוה"ז שהם 

כי הראש שהוא הדעת הקודש שבמוח הוא 

בחי' עוה"ב. כי עיקר עוה"ב הוא השגת הדעת 

בחי' כי תמלא הארץ דעה לדעת את ה' וכו'. 

והגוף הוא בחי' עוה"ז. וע"כ עיקר הבחירה הוא 

בתוך הלב שהוא בתוך הגוף שיש בו שני 

חללים חלל הימיני וחלל השמאלי ששם משכן 

צר טוב ויצה"ר שהם בחי' יצר שני היצרין, י

משחבו תלב כידוע וע"כ העיקר להמשיך הדעת 

הקדוש לתוך הלב בבחיט' וידעת היום והשבות 

אל לבבך שצריכין להמשיך הדעת לתוך הלב 

כ"ש רבינו ז"ל במ"א. וזהו בחי' סוכה וד' מינים 

שמקיימין בסוכות זמן שמחתינו כי הכל 

"ב כנ"ל בשביל השמחה. כי סוכה הוא בחי' עוה

שאנו ממשיכין ע"י מצוות סוכה בחי' עוה"ב 

לתוך העוה"ז כדי שנזכה לשמחה הנ"ל להרגיש 

השמחה בחי' העוה"ב בתוך המצוות בעצמן. 

אבל עדיין אנו צריכין להמשיך השמחה לתוך 

הלב כי אשפר שירגיש בחי' עוה"ב במוחו 

ודעתו אבל לא בלבו והעיקר הוא להרגיש 

"ל שם ועיקר השמחה השמחה בלב כ"ש רבינו ז

הוא בלב כנ"ל. ולזה אנו נוטלין ד' מניים 

ומנענעין בהם בכל הו' קצוות וכל הנענועים עד 

הטבורא דלבא כדי להמשיך השמחה מהמוח 

אל הלב כדי להרגיש השמחה בעוה"ז ממש 

שהוא בחי' הגוף שהוא בחי' שש קצוות כי ע"י 

הנענועים ממשיכין הארת החסדים לתוך הגוף 

ל האתרוג בחי' מלכו תכמבואר ומשם א

בכוונות. ועיקר התגלות השמחה הוא ע"י 

החסדים כנ"ל ועכשיו ממשיכין החסדים לתוך 

הגוף והלב שהוא בחי' אתרוג כי אתרוג דא 

לבא כ"ש בזוה"ק. וע"י המשכת החסדים לתוך 

הלב עי"ז ממשיכין השמחה לתוך הלב כי עיקר 

גיש השמחה ע"י החסדים כנ"ל ואז כשזוכין להר

השמחה בלב. זהו עיקר שלימות השמחה 

שזוכין לשמחה של עוה"ב בעוה"ז ממש בתוך 

הלב שבחלל הגוף שהוא בבחי' עוה"ז כנ"ל. 

וז"ש ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר 

וכו' ושמחתם לפני ה' אלקיכם וכו' כי עיקר 

השמחה ע"י הד' מניים שעי"ז ממשיכין השמחה 

הגוף שנזכה  של מצוה לתוך העוה"ז לתוך

לעשות כל המצוות בכל השנה בשמחה גדולה 

מהמצוה בעצמה עד שלא נרצה שום עוה"ב 

בשכר המצוה. רק כל שמחתינו יהיה המצוה 

 בעצמה שזה עיקר השמחה כנ"ל: 

פרי עץ שטעם  עיקר הוא האתרוג שהואו      יב

עצו ופריו שוה היינו שזוכין שהעוה"ב והעוה"ז 

צוות העוה"ב בעוה"ז, הכל א'. כי מרגישין בהמ

כי עוה"ז שעושין בו המצוות הוא בחי' העץ 

שעושה פירות ועיקר איכלת וטעם הפירות 

מקבלין בעוה"ב כי היום לעשותם ומחר לקבל 

שכרם וע"כ העוה"ז כמו שזורעין או נוטעין עץ 

עושה פרי ואח"כ לעתיד בעת קבול השכר יזכה 

 לקבל פירותיו מהעץ החיים ע"י המצוות ומע"ט

שזכה לסגל בעוה"ז הוא הזריעה והנטיעה 

ובעוה"ב הוא זמן אסיפת הפירות אבל מי 

שזוכה לעשות המצוות בשמחה הנ"ל עד שאין 
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רוצה שום עוה"ב רק כל העוה"ב שלו הוא 

המצוה בעצמה נמצא שמרגיש טעם הפרי 

בתוך העץ הנטוע בעצמו שזהו בחי' אתרוג 

 שטעם עצו ופריו שוה. כי מרגישין טעם הפרי

שהוא בחי' עוה"ב בתוך העץ הנטוע בעצמו 

שהוא בחי' עוה"ב כנ"ל כי ע"י מצוות אתרוג 

 ומיניו זוכין לזה כנ"ל: 

וע"כ סוכות הוא חג האסיף בזמן שאוספין       יג

הפירות לבית, זהו בחי' בא יבא ברנה נושא 

אלומותיו שהוא ר"ת נבי"א בחי' קיבול שכר 

ין כמבואר בהתורה הנ"ל כי אנו ממשיכ

השמחה הנ"ל בזמן האסיף להורות שאנו 

מרגישין עכשיו בעוה"ז את השמחה של המצוה 

בעצמה בחי' עוה"ב שהוא בחי' אסיפת הפירות 

בחי' בא יבא ברנה כוו' כנ"ל ואנו זוכין 

להשמיך זאת בעוה"ז כי אנו שמחין בהמצוה 

בעצמה ומרגישין העוה"ב שהוא בחי' אסיפת 

 הפירות גם בעוה"ז כנ"ל: 

"כ מסככין בפסולת דייקא כי הפסולת וע

והאוכל מרמז על העוה"ז והעוה"ב כי עיקר 

 הפירות והאוכל נזכה לעוה"ב כ"ש )ישעיה ס"ה(

ש תערוך לפני שלחן ורכו'. "הנה עבדי יאכלו וכ

אבל העוה"ז הוא בח'י פסולת בחי' מוץ ותבן 

שחופין על המאכל שהוא בחי' קליפה הקודמת 

ליפה שהוא בחי' לפירי שצריכין לשבר הק

העוה"ז כעדי לזכות להפרי שהוא קדושת 

המצוות בחי' עוה"ב שאז יקבלו הצדיקים שכרן 

שהוא בחי' גוף הפרי כנ"ל. וע"כ סוכה שמרמז 

על עוה"ב שזוכין בעוה"ז להרגיש בעשיית 

המצות בעצמן את העוה"ב כנ"ל, ע"כ מסככין 

בפסולת ואסור לסכך בהאוכל בעצמו, להורות 

רוצין שום שכר עוה"ב שהוא בחי' שאין אנו 

אכילת הפירות רק אנו מרגישין בהעוה"ז 

בעצמו שהוא בחי' פסולת אנו מרגישין את 

שמחת העוה"ב שהוא בחי' סוכה שעושין 

 מפסולת דייקא כנ"ל: 

וע"כ סכך הסוכה וד' מינים כולם הם ממין 

הצומח מן הארץ כי צמיחת הארץ היא בחי' 

כו' ארץ נתנה יבולה שמחה בחי' ישמחו וירננו ו

 כנ"ל: 

וזה בחי' משארז"ל שאתרוג דר באילן ג' שנים. 

כי אתרוג הוא בחי' שמחה הנ"ל שמחיה כל הג' 

קומות עולם שנה נפש כנ"ל שזהו בחי' ג' שני 

חזקה שבהם נתבטלין כל המערערים שזהו 

בחי' ג' שני ערלה שצריכין לעבור על האילן 

עוברין ג' קודם שאוכלין מפירותיו כי קודם ש

שנים יש עדיין אחיזת הקליפו הנמשכין מחית 

קנה הנ"ל. אבל כשהפירות גדילין כבר ג' שנים 

כבר נתבטל חית קנה שהוא בחי' הקליפות 

שהם המערערים וכו' כנ"ל ואז נמשך השמחה 

בשלימות בכל הג' קומות ואז הפירות ראוים 

לאכילה כי הפירות הם בחי' השמחה שאין 

עשו וישמעאל בחיט' חית מתבררים מאחיזת 

קנה הנ"ל כ"א בג' שנים שהם בחי' ג' קומות כי 

כל שנה הוא קומה שלימה וג' שנים הם ג' קומות 

כנגד בחי' עולם שנה נפש כנ"ל כי כל קומה 

כלולה מכל הג' כידוע. וע"כ צריכין לעבור על 

הפירות ג' שנים כדי לדחות בחי' חית קנה הנ"ל 

מות שאז דייקא ולהמשיך השמחה בכל הג' קו

ראוים לאכלם כי נתבררים מן הקליפות שהם 

בחי' בעצבון תאכלנה כי בג' שנים הם ג' ראשי 

שנים והעיקר הוא ר"ה שאז נדחה חית קנה 

כנ"ל כי אז נעשין רעמים הנ"ל כנ"ל. וזהו בחי' 

ג' שני חזקה שבהם נדחין המערערים והחולקים 

 כנ"ל וע"כ אתרוג דר בא ילן ג' שנים להורות

שע"י אתרוג נמשך חיות לכל ג' קומות הנ"ל 

שחיותם ע"י שמחת המצות שזהו בחי' אתרוג 

 כנ"ל: 
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ַיד  ין לְּ עִּ רָּ פְּ ּנִּ ֶ יּות ַהּלֹוֶוה ַעד ש  ַאֲחרָּ עֹות ּבְּ ַהּמָּ

ן  ֶ חֹש  ר ּבְּ ֹבאָּ מְּ כּו', ּכַ לּוחֹו וְּ ַיד ש ְּ ֶוה אֹו לְּ לְּ ַהּמַ

ן ק"כ וקכ"א: ימָּ סִּ ט ּבְּ ּפָּ ש ְּ  מִּ

כּו'"       א ר וְּ ֹופָּ קֹול ש  רֹות וְּ ֲחצֹצְּ ר "ּבַ ֲאמָּ י ַהּמַ ַעל ּפִּ

קּ  לִּ י ּבְּ ל, ּכִּ לָּ ַהּכְּ ם. וְּ ָּ ן ש  ן ה, ַעּיֵ ימָּ סִּ ֹון ּבְּ אש  רִּ ּוֵטי הָּ

א  א ֶאּלָּ רָּ בְּ ם לֹא נִּ עֹולָּ ל הָּ ם לֹוַמר, ּכָּ דָּ ל אָּ יךְּ ּכָּ רִּ צָּ

ל ֵעת  כָּ ן ּבְּ ַעּיֵ אֹות ּולְּ רְּ יךְּ לִּ רִּ י צָּ ן ֲאנִּ ַעל ּכֵ י, וְּ ילִּ בִּ ש ְּ ּבִּ

זַר  ין קֶֹדם ּגְּ ין ֵליַדע ּבֵ יכִּ רִּ כּו'. ּוצְּ ם וְּ עֹולָּ ּקּון הָּ תִּ ּבְּ

ין  עֹושִֹּ ֶ ֵדי ש  ין ַעל יְּ זֶה זֹוכִּ כּו' וְּ ין וְּ זַר ּדִּ ַאַחר ּגְּ ין לְּ ּדִּ

ֵאין רֹוֶצה  ֶ ךְּ ַעד ש  ל ּכָּ ה ּכָּ דֹולָּ ה ּגְּ חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ ַהּמִּ

זֶהּו  כּו' וְּ ה וְּ וָּ צְּ יל ַהּמִּ בִּ ש ְּ א ּבִּ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ּום ֹשְּ ש  ּבְּ

בוּ  ֵבין נְּ נּו לְּ ה ַרּבֵ ֶ בּוַאת ֹמש  ין נְּ ּבֵ ֶ ּלּוק ש  ַאת ַהחִּ

יל  בִּ ש ְּ ה ּבִּ וָּ צְּ ה ַהּמִּ עֹושֶֹ ֶ י ש  י מִּ כּו', ּכִּ ים וְּ יאִּ בִּ ר נְּ אָּ ש ְּ

ּה  ֵאינָּ ֶ יָּא ש  ַלרְּ קְּ ּפַ יַנת ַאסְּ חִּ א זֶה ּבְּ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ שְֹּ

ן  חֹוק, ּכֵ ר ֵמרָּ בָּ רֹוֶאה ֵאיזֶה ּדָּ ֶ ם ש  דָּ מֹו אָּ ה ּכְּ ירָּ אִּ מְּ

ֵעת  א לְּ ּה ַהּבָּ רָּ כָּ יל שְֹּ בִּ ש ְּ ה ּבִּ וָּ צְּ ה ַהּמִּ הּוא עֹושֶֹ

א רָּ  רָּ קְּ ר נִּ כָּ ּלּום שָֹּ ש ִּ ם ַהזֶּה וְּ נּו ַאַחר עֹולָּ חֹוק, ַהיְּ

ֵיש  לֹו  ה וְּ וָּ צְּ ה ַהּמִּ עֹושֶֹ ֶ ל זֶה ש  כּו', ֲאבָּ יא וְּ בִּ ם נָּ ֵ ש  ּבְּ

ין  ל מִּ כָּ ֵאס ּבְּ מָּ ּמְּ ֶ ּה ַעד ש  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ

א  יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ יַנת ַאסְּ חִּ בְּ יא ּבִּ בִּ יַנת נָּ חִּ כּו' זֶה ּבְּ ר וְּ כָּ שָֹּ

זַר ַהמְּ  ין קֶֹדם ּגְּ ז הּוא יָּכֹול ֵליַדע ּבֵ אָּ כּו' וְּ ה וְּ ירָּ אִּ

דּותֹו  וֹות ֵהם ַאחְּ צְּ י ַהּמִּ כּו', ּכִּ ין וְּ זַר ּדִּ ַאַחר ּגְּ ין לְּ ּדִּ

ה  וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ַהּמִּ עֹושֶֹ ֶ י ש  ַרךְּ ּומִּ ּבָּ תְּ יִּ

ה  וָּ צְּ ּמִּ ּבַ ֶ ה ש  חָּ מְּ ַהּשִּ ס ּבְּ נָּ כְּ ּנִּ ֶ ש  א, ּכְּ צָּ מְּ ּה. נִּ מָּ ַעצְּ ּבְּ

ַח  ּמֵ שַֹ ּמְּ ֶ רּוךְּ הּוא ש  דֹוש  ּבָּ ַחת ַהּקָּ מְּ שִֹּ ס ּבְּ נָּ כְּ הּוא נִּ

זַר  ין קֶֹדם ּגְּ ֵדי זֶה יָּכֹול ֵליַדע ּבֵ ַעל יְּ כּו' וְּ יו וְּ ַמֲעשָֹּ ּבְּ

רֹון  אֹות ֶחסְּ ַמּלְּ ם ּולְּ עֹולָּ ן הָּ ַתּקֵ ין ּולְּ זַר ּדִּ ַאַחר ּגְּ ין לְּ ּדִּ

כּו': ל זֶה ֵהיֵטב וְּ ם ּכָּ ָּ ן ש  כּו', ַעּיֵ ם וְּ עֹולָּ  הָּ

זֹּוֶכה      ב ֶ ש  ם הּוא ּכְּ דָּ אָּ ֵלמּות הָּ ר ש ְּ ּקַ עִּ ֶ א, ש  צָּ מְּ נִּ

ה  חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ ל ַהּמִּ ה ּכָּ ֲעשֶֹ ּיַ ֶ ה זֹו ש  ֵרגָּ ַמדְּ בֹוא לְּ לָּ

א  ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ּום שְֹּ ֶצה ש  רְּ ּלֹא יִּ ֶ ה ַעד ש  דֹולָּ ּגְּ

ֶיה  הְּ ּלֹו יִּ ֶ א ש  ם ַהּבָּ עֹולָּ וֹות ַרק הָּ צְּ יל ַהּמִּ בִּ ש ְּ ּבִּ

וָּ  צְּ ַהּמִּ ַרךְּ ּבְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ל ּבַ לָּ כְּ ז הּוא נִּ אָּ ּה וְּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ

דּותֹו  וֹות ֵהם ַאחְּ צְּ י ַהּמִּ ה, ּכִּ וָּ צְּ ּיַת ַהּמִּ ַעת ֲעשִֹּ ש ְּ ּבִּ

יל ה'  בִּ ש ְּ וֹות ַרק ּבִּ צְּ ה ַהּמִּ הּוא עֹושֶֹ ַרךְּ וְּ ּבָּ תְּ יִּ

י ֵאינֹו רֹוֶצה  ל, ּכִּ לָּ מֹו ּכְּ יל ַעצְּ בִּ ש ְּ ַרךְּ לֹא ּבִּ ּבָּ תְּ יִּ

ר ַרק ֵיש   כָּ ּום ֹשָּ ּה ש  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ לֹו שִֹּ

ה'  ל ּבַ לָּ כְּ ּנִּ ֶ א, ש  צָּ מְּ . נִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ דּותֹו יִּ הּוא ַאחְּ ֶ ש 

ה  דֹולָּ ה ּגְּ חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ ּיַת ַהּמִּ ֵדי ֲעשִֹּ ַרךְּ ַעל יְּ ּבָּ תְּ יִּ

ַאַחר  ין לְּ זַר ּדִּ ין קֶֹדם ּגְּ . ַוֲאזַי הּוא יֹוֵדַע ּבֵ ךְּ ל ּכָּ ּכָּ

בֹ  מְּ כּו', ּכַ ין וְּ זַר ּדִּ כֹול ּגְּ ֵדי זֶה הּוא יָּ ַעל יְּ ם, וְּ ָּ ר ש  אָּ

מֹו  כּו', ּכְּ ם וְּ עֹולָּ רֹון הָּ אֹות ֶחסְּ ַמּלְּ ם ּולְּ עֹולָּ ן הָּ ַתּקֵ לְּ

ם. ָּ ר ש  ֹבאָּ מְּ ֶ  ש 

ֵאינֹו  ֶ ֶוה. ש  לְּ ל ַהּלֹוֶוה ַלּמַ ֶ ּלּוק ַהחֹוב ש  יַנת סִּ חִּ זֶה ּבְּ וְּ

מֹו אֹו  ַעצְּ ֶוה ּבְּ לְּ ַיד ַהּמַ ק לְּ ַסּלֵ ּיְּ ֶ ר ֵמחֹובֹו ַעד ש  טָּ פְּ נִּ

נּו  אָּ ֶ וֹות ש  צְּ ל ַהּמִּ י ּכָּ מֹותֹו. ּכִּ הּוא ּכְּ ֶ לּוחֹו ש  ַיד ש ְּ לְּ

נּו ַחּיָּ  אָּ ֶ ּלּוק ַהחֹוב ַמה ש ּ יַנת סִּ חִּ ין ֵהם ּבְּ ים עֹושִֹּ בִּ

ה  יאָּ רִּ ל ַהּבְּ א ֶאת ּכָּ רָּ ַרךְּ ּבָּ ּבָּ תְּ י ה' יִּ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ַלה' יִּ

יל  בִּ ש ְּ ֵאל ּובִּ רָּ שְֹּ יל יִּ בִּ ש ְּ ַעד סֹוף ַהּכֹל ּבִּ ֵמרֹאש  וְּ

מֹו  ה, ּכְּ ֵאל ֶאת ַהּתֹורָּ רָּ שְֹּ מּו יִּ ַקּיְּ ּיְּ ֶ ֵדי ש  ה ּכְּ ַהּתֹורָּ

ים  א ֱאלֹקִּ רָּ ית ּבָּ ֵראש ִּ ית א(, "ּבְּ ֵראש ִּ תּוב )ּבְּ ּכָּ ֶ ש 

יל וְּ  בִּ ש ְּ ה, ּבִּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ כּו'". וְּ

כּו'.  ית וְּ ין ֵראש ִּ אִּ רָּ קְּ ּנִּ ֶ ה ש  יל ַהּתֹורָּ בִּ ש ְּ ֵאל ּובִּ רָּ שְֹּ יִּ

ל  ה. ֲאזַי ּכָּ ֵאל ֶאת ַהּתֹורָּ רָּ שְֹּ לּו יִּ ּבְּ ּקִּ ֶ קֶֹדם ש  וְּ

ַעד סֹוף  ַרךְּ ֵמרֹאש  וְּ ּבָּ תְּ א ה' יִּ רָּ ּבָּ ֶ ּה ש  ּלָּ ה ּכֻּ יאָּ רִּ ַהּבְּ

ַאת ֵחן ַהכֹּ  וָּ יַנת ַהלְּ חִּ בְּ ַקּיֵם ַרק ּבִּ תְּ ה מִּ יָּ ל הָּ

ֱאַמר  ֶנה ַהּנֶ ּבָּ ם ֶחֶסד יִּ יַנת עֹולָּ חִּ בְּ ילּות ֶחֶסד, ּבִּ מִּ ּוגְּ

ַאת  וָּ ַהלְּ ילּות ֶחֶסד וְּ מִּ יַנת ּגְּ חִּ ם, ּבְּ יַאת עֹולָּ רִּ בְּ ּבִּ

ֵאין  ה וְּ לֹא ַהּתֹורָּ ם ּבְּ עֹולָּ ּיּום לָּ ֱאֶמת ֵאין קִּ י ּבֶ ֵחן, ּכִּ

הִּ  ם יָּכֹול לְּ עֹולָּ לֹא הָּ ּלּו ֶרַגע ַאַחת ּבְּ ַקּיֵם ֲאפִּ תְּ
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יָּה  ה הָּ ן ּתֹורָּ ם קֶֹדם ַמּתַ עֹולָּ ּיּום הָּ ל קִּ כָּ ה וְּ ַהּתֹורָּ

ַמל ֶחֶסד  ּדֹו ּגָּ ַחסְּ ַרךְּ ּבְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ֶ ה ש  אָּ וָּ יַנת ַהלְּ חִּ בְּ ּבִּ

ל  א ֶאת ּכָּ רָּ זֹו ּובָּ ה ּכָּ דֹולָּ ה ּגְּ אָּ וָּ נּו ַהלְּ ה לָּ וָּ לְּ הִּ נּו וְּ ּמָּ עִּ

ּלֹו ֵמרֹאש   ם ּכֻּ עֹולָּ י  הָּ לִּ ַבד ּבְּ ּדֹו לְּ ַחסְּ ַעד סֹוף ּבְּ וְּ

יל  בִּ ש ְּ ַהּכֹל ּבִּ ל. וְּ לָּ א ּכְּ ַתּתָּ לְּ א ּדִּ רּותָּ עָּ תְּ ּום אִּ ש 

ם  עֹולָּ מּו ֶאת הָּ ַקּיְּ ּיְּ ֶ ם ש  עֹולָּ ים ּבָּ יקִּ יּו ַצּדִּ הְּ ּיִּ ֶ ה ש  פָּ ּצָּ ֶ ש 

ַרךְּ  ּבָּ תְּ ין ַלה' יִּ קִּ ַסּלְּ ים ֵהם מְּ יֶהם ַהּטֹובִּ ֵדי ַמֲעשֵֹ ַעל יְּ

ין לֹו, ּכִּ  מִּ ּלְּ ַ ש  ּכַֹח ֶאל ּומְּ יא מִּ הֹוצִּ ֶ ל ַמה ש ּ יָּכֹול, ּכָּ בְּ

ה  אָּ וָּ ַהלְּ א ּבְּ רָּ ּבָּ ֶ ה ש  יאָּ רִּ ּיּות ַהּבְּ לִּ לָּ נּו ּכְּ ַהיְּ ַהּפַֹעל, ּדְּ

יֶהם  ם ּוַמֲעשֵֹ ותָּ וָּ צְּ ֵדי מִּ ים ַעל יְּ יקִּ ּדִּ י ַהּצַ ם, ּכִּ ילָּ בִּ ש ְּ ּבִּ

ל  ין ּכָּ ימִּ רִּ ין ּומְּ אִּ ַנּשְּ ין ּומְּ ים ֵהם ַמֲעלִּ ַהּטֹובִּ

ּה  ּלָּ ה ּכֻּ יאָּ רִּ ּה ַהּבְּ קֹומָּ מְּ ּה לִּ ָּ ש  רְּ ָּ ש  ר  -לְּ ֶ קֹור ֲאש  ַלּמָּ

ל  ל ּכָּ ֶ ַנת ש  ּוָּ ר סֹוד ּכַ ּקַ י זֶה עִּ ם, ּכִּ ָּ ש ּ ה מִּ בָּ ּצְּ חֻּ

ֵהם  ֶ וֹות ש  צְּ ַהּמִּ ה וְּ ֵדי ַהּתֹורָּ י ַעל יְּ ם, ּכִּ ּלָּ וֹות ּכֻּ צְּ ַהּמִּ

י  , ּכִּ ה ֶנֶפש  נָּ ָּ ם ש  עֹולָּ ֶנֶגד קֹוַמת הָּ ה ּכְּ ֵלמָּ ה ש ְּ קֹומָּ

ּיּות ש ֶ  ֶֹרש  ַהחִּ ֵדי ֵהם ש  ַעל יְּ "ל וְּ ּנַ ל ַהּקֹומֹות ּכַ ל ּכָּ

ם  עֹולָּ ל הָּ לָּ כְּ ֵדי זֶה נִּ וֹות, ַעל יְּ צְּ ין ַהּמִּ מִּ ַקּיְּ ּמְּ ֶ ש 

וֹות  צְּ ַקּיֵם מִּ יק מְּ ּדִּ ַהּצַ ֶ ש  א, ּכְּ צָּ מְּ דּוַע. נִּ ּיָּ ֹו ּכַ ש  רְּ ָּ ש  ּבְּ

ל  יּהַ ּוַמֲעֶלה ֶאת ּכָּ ּבִּ ים ּוַמגְּ זֶה הּוא ֵמרִּ ה ּובָּ ַהּתֹורָּ

ּלֹו ּוַמֲחזִּ  ם ּכֻּ עֹולָּ קֹור הָּ ֹון ַלּמָּ אש  רִּ ֹו הָּ ש  רְּ ָּ ש  ירֹו לְּ

ק  ַסּלֵ ם ּומְּ ּלֵ ַ ש  הּוא מְּ ֶ א, ש  צָּ מְּ ם. נִּ ָּ ש ּ ה מִּ בָּ ּצְּ ר חֻּ ֶ ֲאש 

יַאת  רִּ בְּ ה ּבִּ וָּ לְּ הִּ ֶ אֹות ש  וָּ ל ַהַהלְּ ַרךְּ ּכָּ ּבָּ תְּ ַלה' יִּ

יר ַהּכֹל  יק ַמֲעֶלה ּוַמֲחזִּ ּדִּ ו ַהּצַ ָּ ש  י ַעכְּ "ל, ּכִּ ּנַ מֹו ּכַ עֹולָּ

ַסלֵּ  ַרךְּ ּומְּ ּבָּ תְּ י ַלה' יִּ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ה ַלה' יִּ אָּ וָּ ל ַהַהלְּ ק ּכָּ

ּיּות  לִּ לָּ ל ּכְּ כָּ ם וְּ עֹולָּ ל הָּ יר ּכָּ הּוא ַמֲעֶלה ּוַמֲחזִּ

ה,  עֹושֶֹ ֶ יו ש  וֹותָּ צְּ ֵדי מִּ , ַעל יְּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ה ַלה' יִּ יאָּ רִּ ַהּבְּ

"ל: ּנַ ַרךְּ ּכַ ּבָּ תְּ חֹוזֵר ַהּכֹל ַלה' יִּ ֵדי זֶה עֹוֶלה וְּ ַעל יְּ ֶ  ש 

ל הַ       ג ּכָּ ֶ א, ש  צָּ מְּ עֹון חֹוב נִּ רְּ יַנת ּפִּ חִּ וֹות ֵהם ּבְּ צְּ ּמִּ

וֹות  צְּ אּו ַהּמִּ רְּ קְּ ן נִּ ַעל ּכֵ . וְּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ה ַלה' יִּ אָּ וָּ ַהַהלְּ

ל  ֹון ֵאֶצל ּכָּ ש  ל ַהּלָּ ּגָּ רְּ ּמֻּ חֹובֹות ּכַ ים וְּ ּיּובִּ ֹון חִּ ש  לְּ ּבִּ

ה  ַין ַמּצָּ נְּ עִּ תֹו לְּ ֵדי חֹובָּ ם יְּ דָּ וֹות. יֹוֵצא אָּ צְּ ַהּמִּ

ֵכן ֵאצֶ  ה. וְּ ּכָּ סֻּ ר וְּ ֹופָּ ש  ַמן וְּ ל זְּ י ּכָּ וֹות, ּכִּ צְּ ל ַהּמִּ ל ּכָּ

ם  ּלֵ ַ ש  ַעל חֹוב לְּ וֹות הּוא ּבַ צְּ ֵאין זֹוֶכה ַלֲעשֹֹות ַהּמִּ ֶ ש 

ַח  ּכֹ יא מִּ הֹוצִּ ֶ ה ש  יאָּ רִּ אֹות ַהּבְּ ל הֹוצָּ ַרךְּ ּכָּ ּבָּ תְּ ַלה' יִּ

ה  עֹוֹשֶ ֶ ש  ילֹו. ּוכְּ בִּ ש ְּ ה ּבִּ אָּ וָּ תֹוַרת ַהלְּ ֶאל ַהּפַֹעל ּבְּ

ֵלמּות הּוא י ש ְּ ה ּבִּ וָּ צְּ ק ַהּמִּ ַסּלֵ י מְּ תֹו, ּכִּ ֵדי חֹובָּ ֹוֵצא יְּ

יר ַהּכֹל  י ַמֲחזִּ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ה ַלה' יִּ אָּ וָּ חֹוב ַהַהלְּ

ע  ָּ ש  רָּ ן הָּ ַעל ּכֵ "ל. וְּ ּנַ וֹות ּכַ צְּ ֵדי ַהּמִּ ֹו ַעל יְּ ש  רְּ ָּ ש  לְּ

ם,  ּלֵ ַ ש  לֹא יְּ ע וְּ ָּ ש  א לֶֹוה רָּ רָּ קְּ וֹות נִּ צְּ ַקּיֵם ַהּמִּ ֵאינֹו מְּ ֶ ש 

ּפְּ  , מִּ מּוּהַ ה ּתָּ אֹורָּ כְּ י לִּ ֶלךְּ ּכִּ ד ַהּמֶ וִּ ה ּדָּ ַכּנֶ ה מְּ ֵני מָּ

י  כִּ כּו', וְּ ע וְּ ָּ ש  ם לֶֹוה רָּ ֵ ש  ע ּבְּ ָּ ש  רָּ לֹום, ֶאת הָּ ָּ יו ַהש ּ לָּ עָּ

ה זֹו  יל ֲעֵברָּ בִּ ש ְּ ם ּבִּ י אִּ ע ּכִּ ָּ ש  א רָּ רָּ קְּ ם נִּ דָּ אָּ ֵאין הָּ

ה  ּמָּ ינּו ּכַ צִּ ם, ַוֲהלֹא מָּ ּלֵ ַ ש  ֵאינֹו מְּ ה וְּ וָּ ּלָּ ֶ ַבד ש  לְּ

מֹוֲעדָּ  ין ּבְּ עִּ ּפֹורְּ ֶ ים ש  עִּ ָּ ש  י ֵכן רְּ ַאף ַעל ּפִּ ם וְּ ַמּנָּ זְּ ם ּובִּ

ה  ל ַהּתֹורָּ ים ַעל ּכָּ רִּ עֹובְּ ֹאד וְּ ים מְּ דֹולִּ ים ּגְּ עִּ ָּ ש  ֵהם רְּ

ן  ּוָּ כֻּ "ל מְּ י ַהּנַ ַלן?! ַאךְּ ַעל ּפִּ צְּ א לִּ נָּ ּה, ַרֲחמָּ ּלָּ ּכֻּ

יל  בִּ ש ְּ ע ּבִּ ָּ ש  הּוא רָּ ֶ י ש  ל מִּ י ּכָּ ק ֵהיֵטב, ּכִּ ּדָּ קְּ דֻּ ּומְּ

א לֶֹוה רָּ קְּ הּוא, נִּ ֶ ה ש  ם,  ֵאיזֶה ֲעֵברָּ ּלֵ ַ ש  לֹא יְּ ע וְּ ָּ ש  רָּ

ֵאינֹו יֹוֵצא  ה וְּ וֹות ַהּתֹורָּ צְּ עֹוֵבר ַעל מִּ ֶ י ֵמַאַחר ש  ּכִּ

ה  אָּ וָּ ל חֹוב ַהַהלְּ ַרךְּ ּכָּ ּבָּ תְּ ם ַלה' יִּ ּלֵ ַ ש  תֹו לְּ ֵדי חֹובָּ יְּ

א  רָּ קְּ אי נִּ ַוּדַ ן ּבְּ ַעל ּכֵ יו וְּ לָּ ל עָּ ּטָּ ה ַהּמֻּ יאָּ רִּ ל ַהּבְּ ֶ ש 

י ֵאינוֹ  ם, ּכִּ ּלֵ ַ ש  לֹא יְּ ע וְּ ָּ ש  ַרךְּ  לֶֹוה רָּ ּבָּ תְּ ם ַלה' יִּ ּלֵ ַ ש  מְּ

"ל: ַכּנַ תֹו וְּ ֵדי חֹובָּ  יְּ

יַנת     ד חִּ בְּ ין ֵהם ּבִּ עֹושִֹּ ֶ וֹות ש  צְּ ל ַהּמִּ ּכָּ ֶ א, ש  צָּ מְּ נִּ

ן ַהחֹוב ַעד  ר מִּ טָּ פְּ ל ַהּלֹוֶוה ֵאינֹו נִּ יַעת חֹוב, ֲאבָּ רִּ ּפְּ

מֹו הּוא  ַעצְּ ֶוה ּבְּ לְּ ַהּמַ מֹו. וְּ ַעצְּ ֶוה ּבְּ לְּ ַיד ַהּמַ ק לְּ ַסּלֵ ּיְּ ֶ ש 

תְּ  יָּדֹו ה' יִּ יר לְּ ַהֲחזִּ ין לְּ יכִּ רִּ ּצְּ ֶ יָּכֹול, ש  בְּ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ

מֹות  ש ְּ נִּ לּול ּבְּ ּכָּ ֶ ה ש  יאָּ רִּ ל ַהּבְּ יָּכֹול, ּכָּ בְּ , ּכִּ ש  ַמּמָּ

ּה לֹו  נָּ יַנת 'ּתְּ חִּ בְּ א ַהּכֹל ּבִּ רָּ בְּ ם נִּ ילָּ בִּ ש ְּ ּבִּ ֶ ֵאל ש  רָּ שְֹּ יִּ

ַיד ה'  יר ַהּכֹל לְּ ַהֲחזִּ ר לְּ ָּ ש  י ֶאפְּ אִּ '. וְּ ךְּ ּה לָּ נָּ תָּ ּנְּ ֶ מֹו ש  ּכְּ

ין ַלֲעשֹֹות יִּ  זֹּוכִּ ֶ ש  ם ּכְּ י אִּ יָּכֹול, ּכִּ בְּ מֹו, ּכִּ ַעצְּ ַרךְּ ּבְּ ּבָּ תְּ

ה  חָּ מְּ ּיֵש  לֹו שִֹּ ֶ ךְּ ש  ל ּכָּ ה ּכָּ דֹולָּ ה ּגְּ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ וָּ צְּ ַהּמִּ

ַכר  ּום שְֹּ ל ש  ַקּבֵ ֵאינֹו רֹוֶצה לְּ ּה וְּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ֵמַהּמִּ

ה הַ  עֹושֶֹ ֶ ש  ז ּכְּ אָּ ה וְּ וָּ צְּ יל ַהּמִּ בִּ ש ְּ א ּבִּ ם ַהּבָּ ה עֹולָּ וָּ צְּ ּמִּ

יָּכֹול,  בְּ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ל ּבַ לָּ כְּ זֹו ֲאזַי הּוא נִּ ה ּכָּ חָּ מְּ שִֹּ ּבְּ

ֲאַזי  "ל, וְּ ּנַ דּותֹו ּכַ ֵהם ַאחְּ ֶ וֹות ש  צְּ ּיַת ַהּמִּ ַעת ֲעשִֹּ ש ְּ ּבִּ

ה'  ם ּבַ ּלָּ ין ּכֻּ לִּ לָּ כְּ נִּ ּמֹו וְּ לֹאֹו עִּ ם ּומְּ עֹולָּ ל הָּ ל ּכָּ לָּ כְּ נִּ

ֵהם חִּ  ֶ וֹות ש  צְּ ֵדי ַהּמִּ ַרךְּ ַעל יְּ ּבָּ תְּ ֵהם יִּ ֶ ם, ש  עֹולָּ ּיּות הָּ

 , ַרךְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ל ַהּכֹל ַיַחד ּבַ לָּ כְּ נִּ . וְּ ַרךְּ ּבָּ תְּ דּותֹו יִּ ַאחְּ

ַיד  ּה לְּ לֹאָּ ם ּומְּ עֹולָּ ל הָּ יר ּכָּ ֶהֱחזִּ ֶ א, ש  צָּ מְּ יָּכֹול. נִּ בְּ ּכִּ

ֵדי  ַרךְּ ַעל יְּ ּבָּ תְּ ל ּבֹו יִּ לָּ כְּ י נִּ מֹו, ּכִּ ַעצְּ ַרךְּ ּבְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ

ה מֵ  חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ ּיַת ַהּמִּ יא ֲעשִֹּ הִּ ֶ ּה ש  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ַהּמִּ
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ֹו  ש  רְּ ָּ ש  ל ַהּכֹל ּבְּ לָּ כְּ ֵדי זֶה נִּ ַעל יְּ ֶ ַרךְּ ש  ּבָּ תְּ דּותֹו יִּ ַאחְּ

וֹות  צְּ ם זֹוֶכה ַלֲעשֹֹות ַהּמִּ דָּ ל אָּ או ּכָּ ל לָּ "ל, ֲאבָּ ַכּנַ וְּ

ַרךְּ  ּבָּ תְּ ה' יִּ ל ַהּכֹל ּבַ לָּ כְּ ֶיה נִּ הְּ ּיִּ ֶ זֹו ַעד ש  ה ּכָּ חָּ מְּ שִֹּ ּבְּ

יָּכֹול, כַּ  בְּ מֹו, ּכִּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ַהּמִּ עֹושֶֹ ֶ י ש  י מִּ "ל, ּכִּ ּנַ

יא  בִּ יַנת נָּ חִּ א הּוא ּבְּ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ יל שְֹּ בִּ ש ְּ ּבִּ

רֹוֶאה  ֶ י ש  מֹו מִּ ה ּכְּ ירָּ אִּ ּה מְּ ֵאינָּ ֶ א ש  יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ ּבְּ

ה  וָּ צְּ ה ַהּמִּ מֹו ֵכן הּוא עֹושֶֹ חֹוק ּכְּ ר ֵמרָּ בָּ ֵאיזֶה ּדָּ

חֹוק וּ  ֵעת רָּ א לְּ ּה ַהּבָּ רָּ כָּ יל שְֹּ בִּ ש ְּ מֹו ֵכן ֵאינֹו ּבִּ כְּ

חֹוק  ַרךְּ ַרק עֹוֵמד ֵמרָּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ֶעֶצם ּבַ ל ּבְּ לָּ כְּ נִּ

ים  לּויִּ ּה ַהּתְּ לֹאָּ ם ּומְּ עֹולָּ ל הָּ ם ּכָּ ה עִּ וָּ צְּ ה ַהּמִּ יכָּ רִּ ּוצְּ

ם ַעד  עֹולָּ ם לְּ יחּות ֵמעֹולָּ לִּ ש ְּ ַח ּבִּ ּלֵ ּתַ ש ְּ הִּ ּה לְּ ּבָּ

זֶּהּו ּבְּ  ֶ ֹו ש  ש  רְּ ָּ ש  ַלל ּבְּ יֻּכְּ ה וְּ ַעּלֶ תְּ יִּ ֵרר וְּ ּבָּ תְּ ּיִּ ֶ יַנת ש  חִּ

י ֵיש   , ּכִּ ֶרךְּ יּות ַהּדֶ ז ֵיש  ַאֲחרָּ אָּ ּלּוק ַהחֹוב וְּ סִּ

ים  גִּ רְּ ַקטְּ ה מְּ ּמָּ ּכַ ֶרךְּ מִּ ּדֶ דֹול ּבַ יּות ּגָּ ַאֲחרָּ

לֹל  כְּ לִּ ֲעלֹות וְּ ּלַ וֹות מִּ צְּ ים ַהּמִּ עִּ ים ּומֹונְּ גִּ רְּ ַקטְּ ַהמְּ

ם ש ָּ רְּ ָּ ש  ם וְּ קֹומָּ מְּ  .ּבִּ

ו צְּ ל ַהּמִּ ים ַלֲעשֹֹות ּכָּ יכִּ רִּ נּו צְּ ן אָּ ַעל ּכֵ ַעת וְּ ֹות ַעל ּדַ

ַעת  ש ְּ ֵמנּו ּבִּ ר ַעצְּ ֵ ַקש ּ לֹום, ּולְּ ָּ יו ַהש ּ לָּ נּו, עָּ ה ַרּבֵ ֶ ֹמש 

ּדֹור  ּבַ ֶ ֱאֶמת ש  יק הָּ ּדִּ ַהּצַ ה לְּ וָּ צְּ ה ּומִּ וָּ צְּ ל מִּ ּיַת ּכָּ ֲעשִֹּ

יא  בִּ יַנת נָּ חִּ נּו, ּבְּ ה ַרּבֵ ֶ יַנת ֹמש  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ש 

י יכִּ רִּ ּצְּ ֶ נּו ש  ַהיְּ ה, ּדְּ ירָּ אִּ א ַהמְּ יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ ר ּבְּ ֵ ַקש ּ ן לְּ

ל  זֹּוֶכה ַלֲעשֹֹות ּכָּ ֶ ֱאֶמת ש  יק הָּ ּדִּ זֶה ַהּצַ מֹו לְּ ַעצְּ

ֵאינֹו רֹוֶצה  ֶ ּה ש  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ ַהּמִּ

זֶה  ה. וְּ וָּ צְּ יל ַהּמִּ בִּ ש ְּ א ּבִּ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ּום ֹשְּ ש  ּבְּ

יו כַּ  וֹותָּ צְּ ֵדי מִּ ַרךְּ ַעל יְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ל ּבַ לָּ כְּ יק נִּ ּדִּ "ל ַהּצַ ּנַ

"ל.  ּנַ ֹו ּכַ ש  רְּ ָּ ש  ּה ּבְּ לֹאָּ ם ּומְּ עֹולָּ ל הָּ ל ּכָּ לָּ כְּ ּמֹו נִּ עִּ וְּ

ים  נּו עֹושִֹּ אָּ ֶ וֹות ש  צְּ ל ַהּמִּ ין ּכָּ רִּ ְּ ַקש ּ נּו מְּ אָּ ֶ ש  ּוכְּ

ין  חִּ ֹולְּ נּו ש  ֵאּלּו ֲאזַי אָּ ים ּכָּ ּיִּ ּתִּ ים ֲאמִּ יקִּ ַצּדִּ לְּ

"ל עַ  ּנַ ּלּוק חֹובֹוֵתינּו ּכַ יַנת סִּ חִּ ֵהם ּבְּ ֶ וֹוֵתינּו ש  צְּ ל מִּ

ן  יַח ֶנֱאמָּ לִּ ָּ ֵדי ש  נּו ַעל יְּ יו, ַהיְּ חָּ ֹלְּ ש  ן לְּ יר ֶנֱאמָּ ֵדי צִּ יְּ

יו,  לָּ ֱאַמר עָּ ּנֶ ֶ ה ש  ֶ יַנת ֹמש  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ַרךְּ ש  ּבָּ תְּ ל ה' יִּ ֶ ש 

יַח ה'  לִּ א ש ְּ רָּ קְּ י הּוא נִּ ן הּוא". ּכִּ י ֶנֱאמָּ יתִּ ל ּבֵ כָּ "ּבְּ

"ל ּנַ ֶוה ּכַ לְּ יַח ַהּמַ לִּ יַנת ש ְּ חִּ זֶּהּו ּבְּ ֶ , ש  ַרךְּ ּבָּ תְּ  יִּ

ַיד  ין לְּ קִּ ַסּלְּ ּלּו מְּ אִּ דֹו הּוא ּכְּ יָּ ין לְּ קִּ ַסּלְּ ּמְּ ֶ ש  ּכְּ ֶ ש 

ֵתֶכף  יו וְּ חָּ ֹלְּ ש  ן לְּ יר ֶנֱאמָּ י הּוא צִּ מֹו, ּכִּ ַעצְּ ֶוה ּבְּ לְּ ַהּמַ

ּה  דֹו הּוא ַמֲעֶלה אֹותָּ יָּ נּו לְּ ּלָּ ֶ ה ש  וָּ צְּ ה ַהּמִּ אָּ ּבָּ ֶ ש 

עוֹ  ֵקי הָּ ל ֶחלְּ ל ּכָּ לָּ כְּ נִּ ַרךְּ וְּ ּבָּ תְּ ּיָּד ַלה' יִּ ּה מִּ ירָּ ם ּוַמֲחזִּ לָּ

ל  לָּ כְּ ֵאל נִּ רָּ שְֹּ ּיִּ ד מִּ ֶאחָּ ד וְּ ל ֶאחָּ כָּ נּו ּבְּ ים ּבָּ לּויִּ ַהּתְּ

ֵתנּו  ֵדי חֹובָּ ים יְּ אִּ נּו יֹוצְּ ַרךְּ ַוֲאזַי אָּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ַהּכֹל ּבַ

ל  ּכָּ ין מִּ ּצֹולִּ נִּ ֵלמּות וְּ ש ְּ ים ַהחֹוב ּבִּ קִּ ַסּלְּ ּומְּ

ֵלינּו ֵמַאַחר  יּות עָּ ַאֲחרָּ ּוב ֵאין הָּ י ש  יּות, ּכִּ ַאֲחרָּ הָּ

לַּ  ּסִּ ֶ ַגם ש  "ל. וְּ ּנַ ֶוה ּכַ לְּ יַח ַהּמַ לִּ ַיד ש ְּ נּו ַהּכֹל לְּ קְּ

ה ֵאין  ֶ יַנת ֹמש  חִּ זֶה ּבְּ יַח ּכָּ לִּ ָּ ֵדי ש  ין ַעל יְּ חִּ ֹולְּ ש ּ ֶ ש  ּכְּ

ק  ַסּלֵ י הּוא מְּ ל, ּכִּ לָּ ֶרךְּ ּכְּ יּות ַהּדֶ ּום ַאֲחרָּ ש  ש  ַ ֲחש 

ל  לָּ כְּ י הּוא נִּ מֹו, ּכִּ ַעצְּ ֶוה ּבְּ לְּ ַיד ַהּמַ ד לְּ ּיָּ ַהּכֹל מִּ

ה יד ּבַ מִּ "ל ּתָּ ּנַ ה ּכַ חָּ מְּ שִֹּ יו ּבְּ וֹותָּ צְּ ֵדי מִּ ַרךְּ ַעל יְּ ּבָּ תְּ ' יִּ

"ל: ּנַ ַרךְּ ּכַ ּבָּ תְּ ה' יִּ ל ַהּכֹל ּבַ לָּ כְּ דֹו נִּ ַעל יָּ  וְּ

יק         ה ּדִּ ֵדי ַהּצַ ַעל יְּ ֶ "ל ש  ר ַהּנַ ֲאמָּ ּמַ ר ּבַ ֹבאָּ ּמְּ ֶ זֶה ש  וְּ

הּוא  ֶ "ל ש  ּנַ ה ּכַ דֹולָּ ה ּגְּ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ַהּמִּ עֹושֶֹ ֶ ש 

יַנת מֹ  חִּ ם ּבְּ עֹולָּ ן הָּ ּקֵ ּתַ תְּ א נִּ קָּ יְּ דֹו ּדַ "ל, ַעל יָּ ּנַ ה ּכַ ֶ ש 

י  "ל, ּכִּ ּנַ כּו' ּכַ ם וְּ עֹולָּ רֹון הָּ א ֶחסְּ ַמּלֵ י הּוא מְּ כּו', ּכִּ וְּ

ה'  לֹאֹו ּבַ ם ּומְּ עֹולָּ ל הָּ ל ּכָּ לָּ כְּ יק נִּ ּדִּ ֵדי זֶה ַהּצַ ַעל יְּ

ה ַוֲאזַי  חָּ מְּ שִֹּ יו ּבְּ וֹותָּ צְּ ּיַת מִּ ֵדי ֲעשִֹּ ַרךְּ ַעל יְּ ּבָּ תְּ יִּ

ַוּדַ  ן ּבְּ ּקֵ ּתַ תְּ נִּ יּות וְּ יֵני ַאֲחרָּ ל מִּ ּכָּ ם מִּ עֹולָּ ּצֹול הָּ אי נִּ

ר  בָּ י ּכְּ ים, ּכִּ רּוגִּ טְּ ל ַהּקִּ ּכָּ ין מִּ ּצֹולִּ נִּ רֹונֹות וְּ ל ַהֶחסְּ ּכָּ מִּ

ּבֹו  ַרב ֶאת לִּ י הּוא זֶה עָּ ַרךְּ ּומִּ ּבָּ תְּ יר ַהּכֹל ַלה' יִּ ֶהֱחזִּ

ַמר ה': ת ֵאַלי אָּ ֶ ֶגש   לָּ

ה ַאּדִּ      ו יָּ הָּ תּוב, "וְּ ּכָּ ֶ זֶה ש  לֹו וְּ ּנּו ּוֹמש ְּ ּמֶ ירֹו מִּ

י הּוא זֶה  י מִּ י ּכִּ ּגַש  ֵאלָּ נִּ יו וְּ ּתִּ ַרבְּ קְּ הִּ ּבֹו ֵיֵצא וְּ רְּ ּקִּ מִּ

י  ה ל(. ּכִּ יָּ מְּ רְּ ם ה'" )יִּ אֻּ ת ֵאַלי נְּ ֶ ֶגש  ּבֹו לָּ ַרב ֶאת לִּ עָּ

א  ּמּובָּ ה ּכַ ֶ הּוא ֹמש  ֶ יַח ש  ש ִּ א ֶנֱאַמר ַעל מָּ רָּ קְּ זֶה ַהּמִּ

ש ְּ  "ל ּבִּ ה ַהּנַ ינָּ חִּ ה ַלּבְּ ּכֶ זְּ ּיִּ ֶ יַנת ש  חִּ בְּ ֵלמּות לִּ

ה  חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ ה ַלֲעשֹֹות ַהּמִּ ירָּ אִּ א ַהמְּ יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ

ה'  ל ּבַ לָּ כְּ ֶיה נִּ הְּ ֵדי זֶה יִּ ַעל יְּ ּה וְּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ֵמַהּמִּ

ַעל  ּמֹו וְּ ל עִּ לָּ כְּ ֶיה נִּ הְּ ם יִּ עֹולָּ ל הָּ כָּ ֵלמּות וְּ ש ְּ ַרךְּ ּבִּ ּבָּ תְּ יִּ

ם ַעל  עֹולָּ ּקּון הָּ ר ּתִּ ּקַ ֶיה עִּ הְּ ן יִּ יו ּכֵ ּתִּ ַרבְּ קְּ הִּ זֶהּו וְּ דֹו. וְּ יָּ

ל  לָּ כְּ ֶיה נִּ הְּ ּמֹו יִּ עִּ י וְּ ל ּבִּ לָּ כְּ ֶיה נִּ הְּ ּיִּ ֶ א ש  קָּ יְּ י ּדַ ּגַש  ֵאלָּ נִּ וְּ

ם  ַסּיֵ ּמְּ ֶ מֹו ש  ן ַהּכֹל ּכְּ ּקֵ ּתַ תְּ אי יִּ ַוּדַ ם ֲאזַי ּבְּ עֹולָּ ל הָּ ּכָּ

כּו'  ת ֵאַלי וְּ ֶ ֶגש  ּבֹו לָּ ַרב ֶאת לִּ י הּוא זֶה עָּ א ּומִּ רָּ קְּ ַהּמִּ

עַ  "ל. וְּ ַכּנַ יַנת וְּ חִּ י הּוא ּבְּ ל, ּכִּ ֵ יר ּומֹוש  א ַאּדִּ רָּ קְּ ן נִּ ל ּכֵ

מֹו  ל ּכְּ לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ י ֵאינֹו ּבְּ ל, ּכִּ ֵ יק מֹוש  ַצּדִּ

ם: ָּ ן ש  ן, ַעּיֵ ַקּמָּ ר לְּ ֹבאָּ מְּ ֶ  ש 
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ה,      ז ר ֵמַעּתָּ בָּ ש  ּדָּ ַחּדֵ אי לְּ ַ יא ַרש ּ בִּ ן ֵאין נָּ ַעל ּכֵ וְּ

ּום ין ַלֲעשֹֹות ש  כֹולִּ נּו יְּ י ֵאין אָּ י  ּכִּ ה ּכִּ גָּ הָּ ַהנְּ ה וְּ וָּ צְּ מִּ

יא  בִּ הּוא נָּ ֶ לֹום, ש  ָּ יו ַהש ּ לָּ נּו, עָּ ה ַרּבֵ ֶ י ֹמש  ם ַעל ּפִּ אִּ

יו  וֹותָּ צְּ ֵדי מִּ ַעל יְּ ֶ ה, ש  ירָּ אִּ א ַהמְּ יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ ּבְּ

תֹו  בּואָּ נְּ ה ּבִּ בּורָּ י ַהּגְּ ּפִּ ל מִּ ּבֵ ּקִּ ֶ ים ש  דֹוש ִּ ַהּקְּ

ַגם עַ  ה וְּ ירָּ אִּ א ַהמְּ יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ ה ּבְּ ָּ דֹוש  נּו ַהּקְּ ו אָּ ָּ ש  כְּ

ל  ין ּכָּ רִּ ְּ ַקש ּ ּתֹו ּומְּ עְּ וֹות ַעל ּדַ צְּ ל ַהּמִּ ין ּכָּ עֹושִֹּ

וֹות,  צְּ רֹב ַהּמִּ ים ּבְּ רִּ נּו אֹומְּ אָּ ֶ מֹו ש  יו ּכְּ לָּ וֹות עָּ צְּ ַהּמִּ

דֹו  ַעל יָּ כּו'. וְּ ךְּ וְּ ּדֶ ה ַעבְּ ֶ ֵדי ֹמש  י ַעל יְּ נִּ יתָּ ּוִּ ר צִּ ֶ ֲאש  ּכַ

צֹון ה' יִּ  אֹות רְּ ַמּלְּ ין לְּ כֹולִּ נּו יְּ א אָּ קָּ יְּ ן ּדַ ַתּקֵ ַרךְּ ּולְּ ּבָּ תְּ

ֹו  ש  רְּ ָּ ש  ם לְּ עֹולָּ ל הָּ ַהֲעלֹות ּכָּ ּלֹו ּולְּ ם ּכֻּ עֹולָּ ל הָּ ּכָּ

ה  וָּ צְּ ּום מִּ ין ַלֲעשֹֹות ש  כֹולִּ נּו יְּ ן ֵאין אָּ ַעל ּכֵ "ל וְּ ַכּנַ וְּ

ר  בָּ ש  ּדָּ ַחּדֵ אי לְּ ַ יא ַרש ּ בִּ י ֵאין נָּ יא, ּכִּ בִּ י נָּ ַעל ּפִּ

אּו ּבְּ  ַנּבְּ תְּ ים הִּ יאִּ בִּ ל ַהּנְּ י ּכָּ ה, ּכִּ א ֵמַעּתָּ יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ

לֹום,  ָּ יו ַהש ּ לָּ נּו, עָּ ה ַרּבֵ ֶ ַבד ֹמש  ה לְּ ירָּ אִּ ּה מְּ ֵאינָּ ֶ ש 

יַנת  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ה ש  ירָּ אִּ א ַהמְּ יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ א ּבְּ ַנּבֵ תְּ הִּ

ין  כֹולִּ א יְּ קָּ יְּ דֹו ּדַ ַעל יָּ ֶ ּה ש  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ

ל הַ  ַלֲעשֹֹות ּכָּ ַרךְּ וְּ ּבָּ תְּ צֹון ה' יִּ ַקּיֵם רְּ ֵהם לְּ ֶ וֹות ש  צְּ ּמִּ

"ל: ּנַ ם ּכַ עֹולָּ ּקּון הָּ תִּ ּיּות וְּ  חִּ

רֹונֹות      ח ל ַהֶחסְּ אֹות ּכָּ ַמּלְּ ם לְּ עֹולָּ ּקּון הָּ ר ּתִּ ּקַ י עִּ ּכִּ

הּוא  ֶ ה ש  ֶ יַנת ֹמש  חִּ ֵדי ּבְּ א ַעל יְּ קָּ יְּ ם הּוא ּדַ עֹולָּ ל הָּ ֶ ש 

י  הּוא מִּ ֶ ה ש  ירָּ אִּ יָּא ַהמְּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ יא ּבְּ בִּ יַנת נָּ חִּ ּבְּ

זֹּוֶכה  ֶ ה ש  וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ דֹולָּ ה ּגְּ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ וָּ צְּ ַלֲעשֹֹות ַהּמִּ

ם  ַכר עֹולָּ ּום שְֹּ ל ש  ַקּבֵ ֵאינֹו רֹוֶצה לְּ ֶ ּה ַעד ש  מָּ ַעצְּ ּבְּ

ּלֹו הּוא  ֶ א ש  ם ַהּבָּ עֹולָּ י הָּ ה, ּכִּ וָּ צְּ ַעד ַהּמִּ א ּבְּ ַהּבָּ

יַאת  רִּ ר ּבְּ ּקַ י עִּ "ל, ּכִּ ּנַ כּו' ּכַ ּה וְּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ַהּמִּ ּבְּ

יָּ  ם הָּ עֹולָּ ּכֹות הָּ זְּ ית ַהזֶּה לִּ לִּ כְּ יל ַהּתַ בִּ ש ְּ ה ַרק ּבִּ

ֶיה  הְּ ּיִּ ֶ ּכֹות ש  זְּ נּו לִּ ַהיְּ "ל, ּדְּ ה ַהּנַ וָּ צְּ ל מִּ ֶ ה ש  חָּ מְּ שִֹּ לְּ

ֶצה  רְּ ּלֹא יִּ ֶ ּה ַעד ש  מָּ ה ַעצְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ ם שִֹּ דָּ אָּ הָּ לְּ

ַנת  ּוָּ ית ּכַ לִּ כְּ ר ּתַ ּקַ זֶּה עִּ ֶ א ש  ם ַהּבָּ ּום עֹולָּ ש 

יל זֶה בִּ ש ְּ ה, ּובִּ יאָּ רִּ ֵדי  ַהּבְּ ן ַעל יְּ ַעל ּכֵ א ַהּכֹל. וְּ רָּ בְּ נִּ

ית  לִּ ַתכְּ לֹאֹו ּבְּ ם ּומְּ עֹולָּ ל הָּ א עֹוֶלה ּכָּ קָּ יְּ זֶה ּדַ

ם  עֹולָּ ל הָּ ן ּכָּ ּקֵ ּתַ תְּ נִּ ֹו וְּ ש  רְּ ָּ ש  ל ּבְּ לָּ כְּ נִּ ה וְּ ּיָּ ֲעלִּ הָּ

דּוַע  י זֶה יָּ ם, ּכִּ עֹולָּ ל הָּ ֶ רֹונֹות ש  ל ַהֶחסְּ א ּכָּ ַמּלֵ תְּ נִּ וְּ

ה ש ֶ  יאָּ רִּ ל ַהּבְּ ַלל ּכָּ ר ּכְּ ּקַ עִּ ֶ ם ש  ּלָּ מֹות ּכֻּ עֹולָּ ל הָּ ל ּכָּ

ֵדי  ם ּכְּ דָּ אָּ יל הָּ בִּ ש ְּ ה ַרק ּבִּ יָּ ַעד סֹוף ַהּכֹל הָּ ֵמרֹאש  וְּ

ר  ּכֵ ּתַ שְֹּ הִּ ם ַהזֶּה ַלֲעֹבד ּולְּ עֹולָּ ם ּבָּ דָּ אָּ ה הָּ ּכֶ זְּ ּיִּ ֶ ש 

ר ַיֲעֹבד ֶאת ה'  ֶ תֹו ֲאש  י ֲעבֹודָּ ם ַעל ּפִּ ּלֵ ַ ש  רֹו מְּ כָּ שְֹּ

חִּ  י ּבְּ ם ַעל ּפִּ עֹולָּ זֶה הָּ ַרךְּ ּבְּ ּבָּ תְּ ּלֹא יִּ ֶ ֵדי ש  תֹו, ּכְּ ירָּ

יָּה  יל זֶה הָּ בִּ ש ְּ ר ַרק ּבִּ ֶ א ֲאש  ּסּופָּ כִּ א ּדְּ יֹאַכל ַנֲהמָּ

ים רִּ פָּ ּסְּ א ּבַ דּוַע ּומּובָּ ּיָּ ּה ּכַ ּלָּ ה ּכֻּ יאָּ רִּ ל ַהּבְּ  .ּכָּ

א  ה אֹוֶכֶלת ַנֲהמָּ מָּ ָּ ש  ה ַהּנְּ תָּ יְּ ה הָּ ּלָּ חִּ ּתְּ י מִּ ּכִּ

ית  הִּ ֵליּה ּבָּ או ּדִּ לָּ ל ּדְּ כִּ אָּ אן ּדְּ א ּומָּ ּסּופָּ כִּ ּדְּ

אִּ  יב לְּ ֵהיטִּ ַרךְּ רֹוֶצה לְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ יּה. וְּ ַאּפֵ ּכּוֵליּה ּבְּ ּתַ סְּ

א  ּלֹא ֹתאַכל ַנֲהמָּ ֶ ה ש  מָּ ָּ ש  ַהּנְּ יב לְּ ֵהיטִּ ֵפץ לְּ חָּ וְּ

ּה  ּלָּ ה ּכֻּ יאָּ רִּ ל ַהּבְּ א ּכָּ רָּ יל זֶה ּבָּ בִּ ש ְּ א ּובִּ ּסּופָּ כִּ ּדְּ

ה,  חָּ מְּ ית הּוא ַהּשִּ לִּ כְּ ר ַהּתַ ּקַ עִּ ַעד סֹוף. וְּ ֵמרֹאש  וְּ

ר ַהּשָּ  ּקַ הּוא עִּ ֶ ה ש  ּכֶ זְּ ז נִּ אָּ ֶ ַאֲחרֹון, ש  ר הָּ ֶ ֹאש  הָּ ר וְּ כָּ

תּוב,  ּכָּ ֶ מֹו ש  , ּכְּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ה ּבַ ֵלמָּ ה ש ְּ חָּ מְּ שִֹּ לְּ

ה  ילָּ גִּ כּו' נָּ ה ֱאלֵֹקינּו וְּ ּנֵ ּיֹום ַההּוא הִּ ַמר ּבַ אָּ "וְּ

רּו ַרּבֹוֵתינּו  מְּ אָּ ֶ מֹו ש  תֹו". ּוכְּ ּועָּ יש  ה ּבִּ חָּ מְּ שְֹּ נִּ וְּ

ית לא ֲענִּ ה )ּתַ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּוךְּ זִּ דֹוש  ּבָּ יד ַהּקָּ תִּ (, עָּ

כּו'.  בֹוא וְּ יד לָּ תִּ ים ֶלעָּ יקִּ ּדִּ חֹול ַלּצַ הּוא ַלֲעשֹֹות מָּ

כּו',  יגּו וְּ ה ַיּשִּ חָּ מְּ שִֹּ שֹֹון וְּ כּו' ֹשָּ ה ֵתֵצאּו וְּ חָּ מְּ שִֹּ י ּבְּ ּכִּ

חֹות ֶאת  מָּ ים טז(, "שַֹבע שְֹּ ּלִּ הִּ תּוב )ּתְּ ּכָּ ֶ מֹו ש  ּוכְּ

"י, שִֹּ  כּו'". ּוֵפֵרש  ַרש ִּ ֶניךָּ וְּ יא ּפָּ ּה ֵקץ הִּ ֵאין לָּ ֶ ה ש  חָּ מְּ

ים  סּוקִּ פְּ ר ּבִּ ֹבאָּ ֵכן מְּ כּו'. וְּ יד וְּ תִּ ל עָּ ֶ ה ש  חָּ מְּ ַהּשִּ

ה,  חָּ מְּ ַרךְּ הּוא ֶעֶצם ַהּשִּ ּבָּ תְּ י ה' יִּ ֹאד, ּכִּ ים מְּ ַרּבִּ

יו  נָּ פָּ ר לְּ דָּ הָּ ם צז(, "הֹוד וְּ ָּ תּוב )ש  ּכָּ ֶ מֹו ש  יָּכֹול, ּכְּ בְּ ּכִּ

ּדֹו  ַחסְּ ה ּבְּ צָּ רָּ קֹמֹו". וְּ מְּ ה ּבִּ וָּ ֶחדְּ זַּכֹות עֹז וְּ טּובֹו לְּ וְּ

נּו  ה ַהזֹּאת, ַהיְּ חָּ מְּ ּכּו ַלּשִּ זְּ ּיִּ ֶ ֵאל ש  רָּ שְֹּ מֹות יִּ ש ְּ ֶאת נִּ

ֵתנּו,  חָּ מְּ ֶיה שִֹּ הְּ ן ּתִּ תֹו ּכֵ חָּ מְּ י שִֹּ פִּ ּכְּ ֶ ּלֹו ש  ֶ ה ש  חָּ מְּ ִּ ַלש ּ

ה  "ל ַעל ַמֲאַמר ַרּבָּ ר ַהּנַ ֲאמָּ ּמַ ם ּבַ ָּ ר ש  ֹבאָּ מְּ ֶ מֹו ש  ּכְּ

א ַואֲ  יפָּ קִּ זְּ יהּו ּבִּ א, אִּ נָּ ר חָּ ר ּבַ י ּבַ פִּ ּפּוֵלי ּכְּ ש ִּ ן ּבְּ נָּ

ַמח ה'  שְֹּ תּוב, "יִּ ּכָּ ֶ מֹו ש  ֵתנּו, ּכְּ חָּ מְּ ן שִֹּ תֹו ּכֵ חָּ מְּ שִֹּ

ה  חָּ מְּ ִּ יו". ַאךְּ ַלש ּ עֹשָֹּ ֵאל ּבְּ רָּ שְֹּ ַמח יִּ שְֹּ יו יִּ ַמֲעשָֹּ ּבְּ

וֹות  צְּ ֵדי מִּ ם ַעל יְּ י אִּ ּכֹות ּכִּ זְּ ר לִּ ָּ ש  י ֶאפְּ ַהזֹּאת אִּ

ע ל ּבָּ פָּ ָּ ם ַהש ּ דָּ אָּ ל הָּ ֶ ים ש  ים טֹובִּ ם ַהזֶּה ּוַמֲעשִֹּ ֹולָּ

ר  ּכֵ ּתַ שְֹּ הִּ זֹּוֶכה לְּ ֶ ה ש  ירָּ חִּ ַעל ּבְּ הּוא ּבַ ֶ א ש  קָּ יְּ ּדַ

ה  עֹוֹשֶ ֶ ים ש  יו ַהּטֹובִּ יו ּוַמֲעשָֹּ וֹותָּ צְּ ֵדי מִּ רֹו ַעל יְּ כָּ שְֹּ

ע ֵמֲחַמת  רָּ רֹו הָּ צְּ ּיַת יִּ פִּ ֵדי ּכְּ ה ַעל יְּ דֹולָּ ה ּגְּ יעָּ יגִּ ּבִּ

א הּוא יָּ  קָּ יְּ ֵדי זֶה ּדַ ה, ַעל יְּ ירָּ חִּ ַעל ּבְּ הּוא ּבַ ֶ כֹול ש 
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יא  הִּ ֶ ּה ֵקץ ש  ֵאין לָּ ֶ ה ַהזֹּאת ש  חָּ מְּ ִּ ּכֹות ַלש ּ זְּ לִּ

ַמן  ל זְּ י ּכָּ יָּכֹול, ּכִּ בְּ מֹו, ּכִּ ַעצְּ ַרךְּ ּבְּ ּבָּ תְּ ַחת ה' יִּ מְּ שִֹּ

תֹו ַרק  י ֲעבֹודָּ ר ַעל ּפִּ כָּ ין ַהּשָּ רִּ ּכְּ ּתַ שְֹּ ֵאין מִּ ֶ ש 

ַבע  ּטֶ ֶ י ש  ם, ַאף ַעל ּפִּ ּנָּ ַנת חִּ ַמּתְּ ר ּבְּ כָּ ין ַהּשָּ לִּ ַקּבְּ ּמְּ ֶ ש 

ל ַהּטוֹ  יב לֹו ּכָּ ֵהיטִּ ֵפץ לְּ ַרךְּ חָּ ּבָּ תְּ ה' יִּ יב וְּ ֵהיטִּ ב לְּ

ה  חָּ מְּ שִֹּ ה לְּ ּכֶ זְּ ּיִּ ֶ ר ש  ָּ ש  י ֶאפְּ י ֵכן אִּ טּוב, ַאף ַעל ּפִּ

ר  ּכֵ ּתַ שְֹּ הִּ ֵאינֹו זֹוֶכה לְּ ֶ ַמן ש  ל זְּ י ּכָּ ֵלמּות, ּכִּ ש ְּ ּבִּ

יא  הִּ ֶ ל ש  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ תֹו הּוא ּבְּ י ֲעבֹודָּ רֹו ַעל ּפִּ כָּ שְֹּ

ּלּות יַנת ּדַ חִּ ר  ּבְּ ּקַ ם עִּ ָּ ש ּ ֶ ים, ש  לִּ ַקּבְּ ֵהם מְּ ֶ ּיּות, ש  ַוֲענִּ

ית  הִּ ֵליּה ּבָּ או ּדִּ לָּ יל ּדְּ כִּ אָּ אן ּדְּ י מָּ בּות, ּכִּ ַעצְּ הָּ

תֹו הּוא ֶלֶחם  ילָּ ל ֲאכִּ כָּ יּה וְּ ַאּפֵ ּכּוֵלי ּבְּ ּתַ סְּ אִּ לְּ

ה  בֹון ּתֹאֲכֶלּנָּ ּצָּ עִּ יַנת ּבְּ חִּ בּות ּבְּ ַעצְּ לּות וְּ ַעצְּ

ל. ַקּבֵ י ַהמְּ נִּ ֱאַמר ַעל ֶהעָּ ּנֶ ֶ  ש 

ה  יאָּ רִּ ל ַהּבְּ ַרךְּ ּכָּ ּבָּ תְּ א ה' יִּ רָּ מֹו ּבָּ ַעצְּ יל זֶה ּבְּ בִּ ש ְּ ּובִּ

א  ה ַנֲהמָּ מָּ ָּ ש  ּלֹא ּתֹאַכל ַהּנְּ ֶ ֵדי ש  ה ּכְּ יָּ ַהּכֹל הָּ ֶ ּה ש  ּלָּ ּכֻּ

זַּכֹות ֶאת  ה לְּ צָּ ַרךְּ רָּ ּבָּ תְּ י ה' יִּ נּו ּכִּ א, ַהיְּ ּסּופָּ כִּ ּדְּ

מְּ  הּוא שִֹּ ֶ ה ש  ּוֶ קֻּ ר ַהמְּ כָּ ַהּשָּ ה לְּ ּכֶ זְּ ּתִּ ֶ ה ש  מָּ ָּ ש  ה ַהּנְּ חָּ

י  ה זֹו אִּ חָּ מְּ שִֹּ ּלְּ ֶ ּה ֵקץ ש  ֵאין לָּ ֶ ה ש  חָּ מְּ ַרךְּ שִֹּ ּבָּ תְּ ּבֹו יִּ

ַלל  כְּ ֵאינֹו ּבִּ ֶ ש  ם ּכְּ י אִּ ּום ֹאֶפן ּכִּ ש  ּכֹות ּבְּ זְּ ר לִּ ָּ ש  ֶאפְּ

ל  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ הּוא ּבִּ ֶ ַמן ש  ל זְּ י ּכָּ ל, ּכִּ לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ מְּ

ּיּות יַנת ֲענִּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ בּות ש  יַנת ַעצְּ חִּ ז ּבֹו ּבְּ , ֶנֱאחָּ

ר  ָּ ש  י ֶאפְּ ן אִּ ַעל ּכֵ ה וְּ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָּ ּצָּ עִּ יַנת ּבְּ חִּ ּבְּ

י  "ל ּכִּ ה ַהּנַ חָּ מְּ ִּ נּו ַלש ּ ַאֲחרֹון, ַהיְּ ר הָּ ֶ ֹאש  הָּ ּכֹות לְּ זְּ לִּ

ֵאין  ל וְּ לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ ז ֵאינֹו מְּ אָּ ֶ תֹו ש  ֵדי ֲעבֹודָּ ם ַעל יְּ אִּ

תֹו  ֵדי ֲעבֹודָּ ה ַעל יְּ ּכֶ זְּ ז יִּ אָּ בּות, וְּ ּום ַעצְּ ז ּבֹו ש  ֶנֱאחָּ

י לְּ  זֶה ּכִּ ּכֹות לָּ זְּ ר לִּ ָּ ש  י ֶאפְּ אִּ ֶ ּה ֵקץ ש  ֵאין לָּ ֶ ה ש  חָּ מְּ שִֹּ

"ל: ּנַ ל ּכַ לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ֵאינֹו ּבְּ ֶ י ש  ם מִּ  אִּ

ז לֹא      ט אָּ ה וְּ יאָּ רִּ ַרךְּ ֶאת ַהּבְּ ּבָּ תְּ א ה' יִּ רָּ ּבָּ ֶ ש  ּוכְּ

א  ַתּתָּ לְּ א ּדִּ רּותָּ עָּ תְּ ּום אִּ ש  ה וְּ ּום ֲעבֹודָּ ן ש  ה ֲעַדיִּ יָּ הָּ

ַר  צְּ הֻּ ל וְּ לָּ תֹוַרת ּכְּ ּדֹו ּבְּ ַחסְּ ה ּבְּ יאָּ רִּ רֹא ֶאת ַהּבְּ בְּ ךְּ לִּ

יַנת חִּ בְּ ם ּבִּ עֹולָּ ז הָּ ה אָּ יָּ ן הָּ ַעל ּכֵ ַבד וְּ ל,  ֶחֶסד לְּ ַקּבֵ מְּ

ּום  י ש  לִּ ַבד ּבְּ ם לְּ ּנָּ ֶחֶסד חִּ א ַרק ּבְּ רָּ בְּ ּנִּ ֶ ֵמַאַחר ש 

ין  יזַת ַהּדִּ יָּה ֲאחִּ יל זֶה הָּ בִּ ש ְּ א ּובִּ ַתּתָּ לְּ א ּדִּ רּותָּ עָּ תְּ אִּ

ם עֹולָּ יַאת הָּ רִּ בְּ ין ּבִּ יזַת ַהּדִּ ר ֲאחִּ ּקַ עִּ ֶ א, ש  יתָּ אִּ . וְּ

א  רּותָּ עָּ תְּ י אִּ לִּ ם ּבְּ עֹולָּ א הָּ רָּ בְּ ּנִּ ֶ ֵדי ש  הּוא ַרק ַעל יְּ

"ל  ּנַ נּו ּכַ יזַ"ל, ַהיְּ ֲארִּ ֵבי הָּ תְּ כִּ ן ּבְּ ּמּובָּ א, ּכַ ַתּתָּ לְּ ּדִּ

ה  יָּ ּלֹא הָּ ֶ ם ש  עֹולָּ יַאת הָּ רִּ ַעת ּבְּ ש ְּ ּבִּ ֶ ֲחַמת ש  ּמֵ ֶ ש 

ַת  לְּ א ּדִּ רּותָּ עָּ תְּ ּום אִּ ן ש  א ֶאת ֲעַדיִּ רָּ ל, ַרק ּבָּ לָּ א ּכְּ ּתָּ

ה  יָּ הָּ ֶ א, ש  צָּ מְּ ם. נִּ ּנָּ ַנת חִּ ַמּתְּ ַבד ּבְּ ּדֹו לְּ ַחסְּ ם ּבְּ עֹולָּ הָּ

בּות  יַנת ַעצְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ל ש  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ם ּבִּ עֹולָּ ל הָּ ּכָּ

ן  ַעל ּכֵ דּוַע. וְּ ּיָּ א ּכַ ינָּ דִּ א ּדְּ רָּ טְּ בּות הּוא סִּ ַעצְּ "ל וְּ ּנַ ּכַ

ין יזַת ַהּדִּ ה ֲאחִּ יָּ ֵרַח הָּ ֶהכְּ ם  ּבְּ עֹולָּ יַאת הָּ רִּ ַעת ּבְּ ש ְּ ּבִּ

י  נּו ּכִּ א, ַהיְּ ַתּתָּ לְּ א ּדִּ רּותָּ עָּ תְּ ה אִּ יָּ ּלֹא הָּ ֶ ֵמֲחַמת ש 

הּוא  ֶ ל ש  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ם ּבִּ עֹולָּ יָּה הָּ ֵמֲחַמת זֶה הָּ

ין ַהזֶּה  "ל. ּוֵמַהּדִּ ּנַ ין ּכַ יַנת ּדִּ חִּ בּות, ּבְּ יַנת ַעצְּ חִּ ּבְּ

רֹונוֹ  ל ַהֶחסְּ ין ּכָּ אִּ ין ּובָּ לִּ ש ְּ לְּ ּתַ ש ְּ זֵרֹות, נִּ ל ַהּגְּ כָּ ת וְּ

ם. עֹולָּ ין ַעל הָּ אִּ לֹום, ַהּבָּ ָּ ש   ַחס וְּ

ן  ַתּקֵ ין ַהזֶּה ּולְּ יק ַהּדִּ ּתִּ ַהמְּ ר לְּ ָּ ש  י ֶאפְּ ן אִּ ַעל ּכֵ וְּ

ֵדי  ם ַעל יְּ י אִּ ם ּכִּ עֹולָּ רֹון הָּ אֹות ֶחסְּ ַמּלְּ ם ּולְּ עֹולָּ הָּ

ה  חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ זֹּוֶכה ַלֲעשֹֹות ַהּמִּ ֶ ֱאֶמת ש  יק הָּ ּדִּ ַהּצַ

ּום  ל ש  ַקּבֵ ֵאינֹו רֹוֶצה לְּ ּה וְּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ דֹולָּ ּגְּ

כַ  ן שְֹּ ַתּקֵ א יָּכֹול לְּ קָּ יְּ יק ּדַ ּדִּ זֶּה ַהּצַ ֶ א ש  ם ַהּבָּ ר עֹולָּ

י  ים, ּכִּ ינִּ ל ַהּדִּ יק ּכָּ ּתִּ ַהמְּ רֹונֹות ּולְּ ל ַהֶחסְּ ּכָּ ם מִּ עֹולָּ הָּ

ּום  ֵאין ּבֹו ש  ל וְּ לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ יק ֵאינֹו ּבְּ ּדִּ זֶה ַהּצַ

ֵאין  ֶ ַמן ש  ל זְּ י ּכָּ ל, ּכִּ לָּ ין ּכְּ ַהּדִּ בּות וְּ ַעצְּ יזַת הָּ ֲאחִּ

ם ז ַכר עֹולָּ ן שְֹּ ה זֹו ַרק הּוא רֹוֶצה ֲעַדיִּ ינָּ חִּ בְּ ין לִּ ֹוכִּ

מּור  יק ּגָּ הּוא ַצּדִּ ֶ י ש  יו, ַאף ַעל ּפִּ וֹותָּ צְּ ַעד מִּ א ּבְּ ַהּבָּ

ים  ַחּיִּ קֹו ּבַ ֶחלְּ ה וְּ ּבֵ א ַהרְּ ם ַהּבָּ ֵיש  לֹו עֹולָּ ֱאֶמת וְּ ּבֶ

יַנת  חִּ יזַת ּבְּ ן ֵיש  ּבֹו ֲאחִּ י ֵכן ֲעַדיִּ ֵרי לֹו, ַאף ַעל ּפִּ ַאש ְּ

בּות,  יַנת ַעצְּ חִּ ּבְּ יזָּה מִּ הּוא ֵאיזֶה ֲאחִּ ֶ ת ש  צָּ ל קְּ ַקּבֵ מְּ

א  ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ר שְֹּ ּכֵ ּתַ שְֹּ הִּ ה לְּ זָּּכָּ ֶ י ש  י ַאף ַעל ּפִּ ּכִּ

י  ים, ַאף ַעל ּפִּ יו ַהּטֹובִּ יו ּוַמֲעשָֹּ וֹותָּ צְּ ַכר מִּ שְֹּ ּלֹו ּבִּ ֶ ש 

י  ל, ּכִּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ הּוא ּבְּ ם וְּ ּנָּ ַנת חִּ ֵכן ַהּכֹל הּוא ַמּתְּ

ּו  ש  רְּ ּדָּ ֶ מֹו ש  יב. ּוכְּ תִּ ם ּכְּ ּלֵ ַ י ַוֲאש  יַמנִּ ּדִּ קְּ י הִּ מִּ

ֶרק כז(,  א ּפֶ רָּ קְּ ש  ַוּיִּ רָּ דְּ ה )מִּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ ַרּבֹוֵתינּו זִּ

ת?  יִּ י לֹו ּבַ ַתּתִּ ּלֹא נָּ ֶ זּוזָּה ַעד ש  י מְּ ה לִּ שָֹּ לּום עָּ ּכְּ

ֶגד?  י לֹו ּבֶ ַתּתִּ ּלֹא נָּ ֶ ית ַעד ש  יצִּ י צִּ ה לִּ ֹשָּ לּום עָּ ּכְּ

"ל ּנַ ן ֵהם ּכַ מָּ ַעצְּ ית ּבְּ יצִּ ַהּצִּ ּה וְּ מָּ ַעצְּ זּוזָּה ּבְּ ַגם ַהמְּ . וְּ

ּיּותֹו  חִּ ם וְּ דָּ אָּ ל ּכַֹח הָּ ַגם ּכָּ ַרךְּ וְּ ּבָּ תְּ ל ה' יִּ ֶ ן ש  ם ּכֵ ּגַ

ךָּ  ּמְּ י מִּ ַבּדֹו, ּכִּ ַרךְּ לְּ ּבָּ תְּ ל ה' יִּ ֶ יו ַהּכֹל ש  רָּ ֵאיבָּ גּופֹו וְּ וְּ

ה  ה זָּכָּ ּמֶ ן ּבַ ם ּכֵ אִּ . וְּ ךְּ ַתּנּו לָּ ךָּ נָּ דְּ ּיָּ ם ַהּכֹל ּומִּ דָּ אָּ הָּ

תֹו  ֵדי ֲעבֹודָּ א ַעל יְּ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ר ֹשְּ ּכֵ ּתַ שְֹּ הִּ לְּ
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ים  ל ַמֲעשִֹּ י ּכָּ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ל ה' יִּ ֶ ַהּכֹל ש  ֶ ֵמַאַחר ש 

ַמן  ל זְּ ן ּכָּ ַעל ּכֵ ַבד?. וְּ ּתֹו לְּ ים ַהּכֹל ֵמאִּ ַהּטֹובִּ

י  יו ַאף ַעל ּפִּ וֹותָּ צְּ יל מִּ בִּ ש ְּ ר ּבִּ כָּ ם רֹוֶצה שָֹּ דָּ אָּ הָּ ֶ ש 

ֱאֶמת יִּ  ּבֶ ֶ י ֵכן ש  פּון ַאף ַעל ּפִּ ר טֹוב ַהּצָּ כָּ ֹשָּ ה לְּ ּכֶ זְּ

ם  ּלֵ ַ י ַוֲאש  יַמנִּ ּדִּ קְּ י הִּ י מִּ ל, ּכִּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ הּוא ּבִּ

ן  ל, ַעל ּכֵ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ן ּבִּ הּוא ֲעַדיִּ ֶ "ל ּוֵמַאַחר ש  ּנַ ּכַ

ַהּכֹל  ֶ ם ש  עֹולָּ הָּ ז ּבְּ ֱאחָּ ין ַהּנֶ יק ַהּדִּ ּתִּ ַהמְּ ֵאין לֹו ּכַֹח לְּ

ש ֵ  לְּ ּתַ ש ְּ ה. נִּ יאָּ רִּ ת ַהּבְּ ּלַ חִּ ּתְּ ז מִּ ֱאחָּ ין ַהּנֶ ל ֵמַהּדִּ

ל  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ם ּבִּ עֹולָּ ה הָּ יָּ הָּ ֶ הּוא ַרק ֵמֲחַמת ש  ֶ ש 

ן  ַעל ּכֵ "ל. וְּ ּנַ ה ּכַ חָּ מְּ בּות ֵהֶפךְּ ַהּשִּ יַנת ַעצְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ש 

ל  ַבּטֵ יק ּולְּ ּתִּ ַהמְּ אי ֵאינֹו יָּכֹול לְּ ַוּדַ יק ּבְּ ּדִּ זֶה ַהּצַ

ֵרי מֵ  ַגמְּ ין לְּ יַנת ַהּדִּ חִּ בְּ ן ּבִּ ן ֲעַדיִּ ם ּכֵ הּוא ּגַ ֶ ַאַחר ש 

כּו'  א וְּ ם ַהּבָּ ל עֹולָּ ַקּבֵ רֹוֶצה לְּ ֶ ל ֵמַאַחר ש  ַקּבֵ מְּ

י  ֵלמּות, ּכִּ ש ְּ ה ּבִּ וָּ צְּ תֹו ֵמַהּמִּ חָּ מְּ אי ֵאין שִֹּ ַוּדַ "ל ּובְּ ַכּנַ וְּ

ל,  לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ֵאינֹו ּבִּ ֶ ש  ה הּוא ּכְּ חָּ מְּ ר ַהּשִּ ּקַ עִּ

יַנת מְּ  חִּ בְּ י ּבִּ הּוא ּכִּ ֶ בּות ש  ַעצְּ ז הָּ ם ֶנֱאחָּ ָּ ל ש  ַקּבֵ

יל זֶה ֵאינֹו יָּכֹול  בִּ ש ְּ "ל ּובִּ ַכּנַ ה וְּ חָּ מְּ ֵהֶפךְּ ַהּשִּ

ין  יק ַהּדִּ ּתִּ ַהמְּ נּו לְּ ַהיְּ ם, ּדְּ עֹולָּ רֹון הָּ אֹות ֶחסְּ ַמּלְּ לְּ

"ל: ּנַ  ּכַ

ֵרי      י ַגמְּ ים לְּ ינִּ ּטּול ַהּדִּ ה ּובִּ קָּ ּתָּ ר ַהַהמְּ ּקַ ן עִּ ַעל ּכֵ וְּ

ֵדי  ה ַלֲעשֹֹות הּוא ַרק ַעל יְּ זָּּכָּ ֶ ֱאֶמת ש  יק הָּ ּדִּ זֶה ַהּצַ

ּיֵש  לֹו  ֶ ךְּ ַעד ש  ל ּכָּ ה ּכָּ דֹולָּ ה ּגְּ חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ ל ַהּמִּ ּכָּ

ּום  ֵאין רֹוֶצה ש  ֶ ּה ַעד ש  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ

זֶּה  ֶ א, ש  צָּ מְּ כּו'. נִּ ה וְּ וָּ צְּ ַכר ַהּמִּ שְֹּ א ּבִּ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ שְֹּ

יק ֵאינֹו ש   ּדִּ י ֵאינֹו ַהּצַ ל, ּכִּ לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ּום ּבְּ

ל  לָּ א ּכְּ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ּום שְֹּ ל ש  ַקּבֵ ֱאֶמת לְּ רֹוֶצה ּבֶ

ה  לָּ ַליְּ ם וָּ יד יֹומָּ מִּ ַרךְּ ּתָּ ּבָּ תְּ עֹוֵבד ה' יִּ ֵגַע וְּ הּוא יָּ וְּ

ֵאינֹו ֶנֱהֶנה  ֹאד וְּ ה מְּ ה ַרּבָּ ה ּוַבֲעבֹודָּ דֹולָּ ה ּגְּ יעָּ יגִּ ּבִּ

ּלוּ  ל ֲאפִּ לָּ ם ּכְּ עֹולָּ ן הָּ ַמר  מִּ אָּ ֶ מֹו ש  ה. ּכְּ ַטּנָּ ע קְּ ּבַ ֶאצְּ ּבְּ

ֶניךָּ  פָּ דּוַע לְּ יָּ לּוי וְּ תֹו, ּגָּ יתָּ ֵני מִּ פְּ דֹוש  לִּ נּו ַהּקָּ ַרּבֵ

ּלּו  י ֲאפִּ לֹא ֶנֱהֵניתִּ כּו' וְּ עֹוַתי וְּ ּבְּ ר ֶאצְּ ֶעשֶֹ י ּבְּ ּתִּ ַגעְּ ּיָּ ֶ ש 

ה  כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ נּו זִּ ַמז ַרּבֵ רָּ ֶ מֹו ש  ה. ּוכְּ ַטּנָּ ע קְּ ּבַ ֶאצְּ ּבְּ

עֲ  ַהּמַ ר ּבְּ ַדּבֵ הּוא מְּ ֶ שֹ ש  ֶלירְּ עטְּ ה ּבֶ עָּ בְּ ִּ ל ַהש ּ ֶ ה ש  שֶֹ

ים  יקִּ ּדִּ ַהּצַ ֶ ם ש  ָּ ז ש  ּמָּ רֻּ ּמְּ ֶ ים, ש  מֹונִּ דְּ ים ַהּקַ יקִּ ּדִּ ן ַהּצַ מִּ

לּות  ּכְּ ּתַ סְּ ּום הִּ ֶהם ש  ים ֵאין לָּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ים הָּ דֹולִּ ַהּגְּ

ּום  ין ש  עִּ ֹומְּ ַגם ֵאין ש  ל. וְּ לָּ ם ּכְּ עֹולָּ זֶה הָּ א ּבְּ מָּ לְּ עָּ ּבְּ

ל  ֶ ּבּור קֹול ש  ּום ּדִּ ים ש  רִּ ַדּבְּ ַגם ֵאין מְּ ם וְּ עֹולָּ זֶה הָּ

ַגם ֵאין  ַרךְּ וְּ ּבָּ תְּ ים ַלה' יִּ חִּ בָּ ֵאינֹו ש ְּ ֶ ם ש  עֹולָּ זֶה הָּ ּבְּ

כּו'  ם וְּ עֹולָּ זֶה הָּ ה ּבְּ ימָּ ש ִּ ּום ֶהֶבל ּונְּ יַח ש  ַהּנִּ ים לְּ רֹוצִּ

א  ַכּמּובָּ ים, וְּ ַהחּוש ִּ ים וְּ רִּ ֵאיבָּ ר הָּ אָּ ש ְּ ַכּיֹוֵצא ּבִּ וְּ

זַֹּהר ַהּקָּ  יֵליּה ּבַ ּדִּ ֵני מִּ הָּ יתְּ א אִּ לָּ אן ּדְּ ה מָּ אָּ : זַּכָּ דֹוש 

לּום.  ּכְּ

ם  ים ֵאינָּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ים הָּ דֹולִּ ים ַהּגְּ יקִּ ּדִּ ַהּצַ ֶ א, ש  צָּ מְּ נִּ

חּוט  ּלּו ּכְּ ם ֲאפִּ עֹולָּ זֶּה הָּ ים מִּ ֶנֱהנִּ ים וְּ ש ִּ ַבּקְּ מְּ

ל  כָּ ים ּבְּ עִּ ַיּגְּ ים ּומְּ דִּ ֵהם עֹובְּ ק, וְּ ן ַהּדַ ק מִּ ה ּדַ ֲערָּ ַהּשַ

ל יְּ  ם ּכָּ י ּכֹחָּ ַאף ַעל ּפִּ ֱאֶמת. וְּ ֲעבֹוַדת ה' ּבֶ ֵמיֶהם ּבַ

ל  ל, ַרק ּכָּ לָּ א ּכְּ ם ַהּבָּ ּום עֹולָּ ים ש  ם ֲחֵפצִּ ֵכן ֵאינָּ

ם  תָּ חָּ מְּ ר שִֹּ ּקַ עִּ ֶ ּה, ש  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ַהּמִּ ם הּוא ּבְּ תָּ חָּ מְּ שִֹּ

צֹון ה'  יֶהם ַלֲעשֹֹות רְּ ַחּיֵ ים ּבְּ ֵהם זֹוכִּ ֶ הּוא ַמה ש ּ

ֲענ י ֵאין ּתַ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ לּוד יִּ ּיְּ ֶ זֶּה ש  ה יֹוֵתר מִּ חָּ מְּ שִֹּ ּוג וְּ

ה ַלֲעשֹֹות  ּכֶ זְּ רּוץ ֵמחֶֹמר יִּ ה קָּ רּוחָּ ה סְּ ּפָּ ה טִּ ָּ ש ּ אִּ

ר  ֶ ַקּיָּם ֲאדֹון ּכֹל ֲאש  ַרךְּ ֵאל ֶמֶלךְּ ַחי וְּ ּבָּ תְּ צֹון ה' יִּ רְּ

זֶה  ּכֹות לָּ זְּ ר לִּ ָּ ש  י ֶאפְּ תֹו ֵאין ֵחֶקר. ּוֶבֱאֶמת אִּ ּלָּ דֻּ גְּ לִּ

ינוֹ  חִּ ֵדי ַהּבְּ ם ַעל יְּ י אִּ ר ּכִּ ֲאמָּ ּמַ ם ּבַ ָּ ים ש  רִּ ֱאמָּ ת ַהּנֶ

ּבֹו  לִּ ּבְּ ֶ ּיּות ש  ימִּ מִּ יט ַעקְּ ש ִּ פְּ ּמַ ֶ ֵדי ש  נּו ַעל יְּ ַהיְּ "ל, ּדְּ ַהּנַ

ֹכַח  ה ּבְּ ּלָּ פִּ יַנת ּתְּ חִּ ֵהם ּבְּ ֶ ים ש  מִּ עָּ יַנת רְּ חִּ ֵדי ּבְּ ַעל יְּ

זֵָּּהר  ּיִּ ֶ ַבד ש  לְּ כּו', ּובִּ ל ַהּכֹחֹות וְּ ם ּכָּ ל עִּ ּלֵ ּפַ תְּ הִּ לְּ

כוּ  ּמּוץ ַהּמַֹח וְּ ם.: ֵמחִּ ָּ ן ש  ם, ַעּיֵ ָּ ר ש  ֹבאָּ מְּ ֶ מֹו ש  ', ּכְּ

זֶה ַלֲעשֹֹות  זֹּוֶכה לָּ ֶ יק ש  ּדִּ י זֶה ַהּצַ ֵננּו, ּכִּ יָּ נְּ עִּ ַנֲחזֹר לְּ

ּה ַעד  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ דֹולָּ ה ּגְּ חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ ַהּמִּ

ל,  לָּ א ּכְּ ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ּום שְֹּ ֱאֶמת ש  ֵאינֹו רֹוֶצה ּבֶ ֶ ש 

יק ֵאינוֹ  ּדִּ ן הּוא  זֶה ַהּצַ ַעל ּכֵ ל, וְּ לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ּבְּ

ר  ּקַ י עִּ ית, ּכִּ לִּ ַתכְּ ה ּבְּ חָּ מְּ שִֹּ ה לְּ דֹולָּ ה ּגְּ חָּ מְּ שִֹּ זֹוֶכה לְּ

ם  ָּ ש ּ ֶ ל ש  לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ֵאינֹו ּבְּ ֶ ש  ה ּכְּ חָּ מְּ ַהּשִּ

"ל. ּנַ בּות ּכַ ַעצְּ יזַת הָּ  ֲאחִּ

יק ּתִּ ַהמְּ א הּוא יָּכֹול לְּ קָּ יְּ יק ּדַ ּדִּ ן זֶה ַהּצַ ַעל ּכֵ ל  וְּ ּכָּ

י  ם, ּכִּ עֹולָּ רֹון הָּ אֹות ֶחסְּ ַמּלְּ ם ּולְּ עֹולָּ ן הָּ ים מִּ ינִּ ַהּדִּ

ין  כִּ ָּ ש  מְּ לֹום, נִּ ָּ ש  ים, ַחס וְּ ינִּ ַהּדִּ רֹונֹות וְּ ל ַהֶחסְּ ּכָּ

ֵדי  ה ַעל יְּ יאָּ רִּ ת ַהּבְּ ּלַ חִּ תְּ ֱאַחז ּבִּ ּנֶ ֶ ין ש  ֶֹרש  ַהּדִּ ש ּ מִּ

יַנת  חִּ בְּ ם ּבִּ עֹולָּ ה הָּ יָּ הָּ ֶ בּות ֵמֲחַמת ש  ַעצְּ יַנת הָּ חִּ ּבְּ

קַ  יק ַהזֶּה מְּ ּדִּ ֵדי ַהּצַ ן ַעל יְּ ַעל ּכֵ "ל. וְּ ּנַ כּו' ּכַ ל וְּ ּבֵ

יק ַהזֶּה  ּדִּ ֵדי ַהּצַ ו ַעל יְּ ָּ ש  י ַעכְּ ם ַהּכֹל, ּכִּ לָּ ש ְּ נִּ ק וְּ ּתָּ מְּ נִּ
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ית  לִּ ַתכְּ ה לְּ זָּּכָּ ֶ ל. ש  לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ֵאינֹו ּבְּ ֶ ש 

א  רָּ בְּ ּנִּ ֶ ּלֹו ש  ם ּכֻּ עֹולָּ ל הָּ דֹו עֹוֶלה ּכָּ ה, ַעל יָּ חָּ מְּ ַהּשִּ

ש ְּ  יַנת ּבִּ חִּ ּלֹו ֵאינֹו ּבְּ ם ּכֻּ עֹולָּ ל הָּ ו ּכָּ ָּ ש  י ַעכְּ ילֹו, ּכִּ בִּ

רֹא ֶאת  בְּ אּוי לִּ ה רָּ יָּ אי הָּ ַוּדַ י ּבְּ ל. ּכִּ לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ מְּ

ה  ֶ יַנת ֹמש  חִּ הּוא ּבְּ ֶ יק ַהזֶּה ש  ּדִּ יל ַהּצַ בִּ ש ְּ ם ּבִּ עֹולָּ הָּ

ה  חָּ מְּ ית ַהּשִּ לִּ ַתכְּ ה לְּ זָּּכָּ ֶ ל, ש  לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ ֵאינֹו מְּ ֶ ש 

יל בִּ ש ְּ ּבִּ ֶ ּכֹות  ש  זְּ ֵדי לִּ ה ּכְּ יאָּ רִּ ַנת ַהּבְּ ּוָּ ר ּכַ ּקַ ה עִּ יָּ זֶה הָּ

ֵאינֹו  ֶ ש  ם ּכְּ י אִּ ין ֵאֶליהָּ ּכִּ ֵאין זֹוכִּ ֶ ה ַהזֹּאת ש  חָּ מְּ ִּ ַלש ּ

"ל: ּנַ ק ַהּכֹל ּכַ ּתָּ מְּ ֵדי זֶה נִּ ַעל יְּ ֶ "ל, ש  ּנַ ל ּכַ לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ  מְּ

ש       יא רָּ דְּ ּמִּ א ּבַ יתָּ י אִּ ה, ּכִּ ילָּ ַות מִּ צְּ יַנת מִּ חִּ זֶה ּבְּ  וְּ

ֲאלּו, ַמּדּוַע לֹא  ָּ ין ש  ינִּ ַהּמִּ ֶ ֶרק יא( ש  ית ּפֶ ֵראש ִּ )ּבְּ

יךְּ  רִּ י ַהּכֹל צָּ ם, ּכִּ ָּ יבּו ש  ֵהש ִּ הּול? וְּ ם מָּ דָּ אָּ א הָּ רָּ בְּ נִּ

ין  יכִּ רִּ ין צְּ ּטִּ ּקּון, ַהחִּ יךְּ ּתִּ רִּ ין צָּ מֹוסִּ ּקּון. ַהּתּורְּ ּתִּ

הְּ  ם יִּ דָּ אָּ הָּ ֶ ֵרַח ש  ֶהכְּ י ּבְּ "ל, ּכִּ ּנַ נּו ּכַ כּו', ַהיְּ ּקּון וְּ ֶיה ּתִּ

ֵמנּו  ן ַעצְּ ַתּקֵ ם ַהזֶּה נְּ עֹולָּ נּו ּבָּ ה ַוֲאַנחְּ לָּ רְּ ם עָּ א עִּ רָּ בְּ נִּ

הּוא יֹוֵצא  ֶ ֵעת ש  ם ּבְּ דָּ אָּ י הָּ ה, ּכִּ ילָּ ַות מִּ צְּ ֵדי מִּ ַעל יְּ

ם ַוֲאַזי  עֹולָּ א לָּ צָּ ּיָּ ֶ ּום זְּכּות ש  ן ֵאין לֹו ש  ם ֲעַדיִּ עֹולָּ לָּ

עֹולָּ  א הָּ רָּ בְּ ּנִּ ֶ ה ש  יאָּ רִּ ת ַהּבְּ ּלַ חִּ יַנת ּתְּ חִּ בְּ ם הּוא ּבִּ

יַנת  חִּ בְּ "ל ַוֲאזַי הּוא ּבִּ ּנַ ם ּכַ ּנָּ ַנת חִּ ַמּתְּ ּדֹו ּבְּ ַחסְּ ּבְּ

ין  ַהּדִּ בּות וְּ ַעצְּ יזַת הָּ ם ֲאחִּ ָּ ש ּ ּמִּ ֶ "ל. ש  ּנַ ל ּכַ ַקּבֵ מְּ

יַנת  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ה ש  לָּ רְּ עָּ יזַת הָּ ם ֲאחִּ ָּ ש ּ ּמִּ ֶ "ל, ש  ּנַ ּכַ

ַגם  יַנת ּפְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ יֵרי ש  ה ַהּקֹוֶדֶמת ַלּפֵ ּפָּ לִּ ַהּקְּ

ית רִּ הּוא ַהּבְּ ֶ ית, ש  רִּ ַגם ַהּבְּ ה הּוא ּפְּ לָּ רְּ י עָּ , ּכִּ

א  ּמּובָּ ית. ּכַ רִּ ַגם ַהּבְּ ר ּפְּ ּקַ הּוא עִּ ֶ בּות, ש  יַנת ַעצְּ חִּ ּבְּ

קֹומֹות  ה מְּ ַכּמָּ ה ּבְּ כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ נּו זִּ ֵרי ַרּבֵ בְּ דִּ ּבְּ

ה. וּ  חָּ מְּ יַנת שִֹּ חִּ ית הּוא ּבְּ רִּ ּקּון ַהּבְּ ּתִּ ֶ ית ש  רִּ ַגם ַהּבְּ פְּ

בּות.  הּוא ַעצְּ

ַעל ית,  וְּ רִּ ַגם ַהּבְּ הּוא ּפְּ ֶ ה, ש  לָּ רְּ עָּ יזַת הָּ ר ֲאחִּ ּקַ ן עִּ ּכֵ

ל  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ז ּבִּ ֱאחָּ בּות ַהּנֶ יַנת ַעצְּ חִּ ּבְּ הּוא מִּ

תֹו הּוא  ירָּ צִּ ת יְּ ּלַ חִּ תְּ ם ּבִּ דָּ אָּ הָּ ֶ "ל. ּוֵמֲחַמת ש  ּנַ ּכַ

ן, ַרק  ּום זְּכּות ֲעַדיִּ י ֵאין לֹו ש  ל, ּכִּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ּבִּ

יוֹ  א וְּ רָּ בְּ ַנת הּוא נִּ ַמּתְּ ַבד ּבְּ ּדֹו לְּ ַחסְּ ם ּבְּ עֹולָּ ֵצא לָּ

ֵרַח  ֶהכְּ ן ּבְּ ַעל ּכֵ ה, וְּ יאָּ רִּ ת ַהּבְּ ּלַ חִּ תְּ מֹו ּבִּ ם ּכְּ ּנָּ חִּ

ם  עֹולָּ זֶה הָּ נּו ּבְּ ה ַוֲאַנחְּ לָּ רְּ עָּ ם הָּ ם עִּ עֹולָּ ֵצא לָּ ּיֵ ֶ ש 

ין  לִּ נּו מָּ ֲאַנחְּ ֶ ֵדי ש  ַעל יְּ ן אֹותֹו, וְּ ַתּקֵ ין לְּ יכִּ רִּ צְּ

י תִּ נּו ּכֹורְּ י אָּ ֵמנּו, ּכִּ א ַעל ַעצְּ יָּ ַחפְּ ה ּדְּ לָּ רְּ עָּ ן ֶאת הָּ

זֶה לֹא  ּקֶֹדם לָּ י מִּ ם, ּכִּ דָּ אָּ ּקּון הָּ ר ּתִּ ּקַ זֶּה עִּ ֶ ית, ש  רִּ ּבְּ

ם  דָּ מּות אָּ ר ֶצֶלם ּדְּ ּקַ י עִּ ל, ּכִּ לָּ ם ּכְּ דָּ ֶגֶדר אָּ ה ּבְּ יָּ הָּ

ַות  צְּ ֵדי מִּ ַעל יְּ ֶ א, ש  צָּ מְּ הּול. נִּ ֵאל ַהּמָּ רָּ שְֹּ ן יִּ הּוא ּבֶ

י נִּ ַתּקְּ ֵמנּו מְּ ַעצְּ נּו ּבְּ ה אָּ ילָּ ֵדי זֶה מִּ ַעל יְּ ֵמנּו, וְּ ן ַעצְּ

י  ּה, ּכִּ ָּ ש  רְּ ָּ ש  ה ּבְּ לָּ רְּ עָּ ין הָּ לִּ ַבּטְּ ין ּומְּ יעִּ נִּ מֹו ַמכְּ ַעצְּ ּבְּ

יַנת  חִּ הּוא ּבְּ ֶ בּות ש  יַנת ַעצְּ חִּ ּבְּ ּה מִּ יזָּתָּ ר ֲאחִּ ּקַ עִּ

ֵדי  א ַעל יְּ רָּ בְּ ם נִּ דָּ אָּ הָּ ֶ ךְּ ֵמֲחַמת ש  ָּ ש  מְּ זֶּה נִּ ֶ ל, ש  ַקּבֵ מְּ

ל ַעכְּ  מֹו, ֲאבָּ ַעצְּ ַרךְּ ּבְּ ּבָּ תְּ נּו ה' יִּ ּלּו ֲאַנחְּ אִּ ו ּכְּ ָּ ש 

ין  לִּ נּו מָּ אָּ ֶ ֵדי ש  ם ַהזֶּה ַעל יְּ דָּ אָּ ינּו ֶאת הָּ שִֹּ ֵמנּו עָּ ַעצְּ ּבְּ

ם  דָּ אָּ ה הָּ ֲעשֶֹ ּנַ ֶ ש  ם ּוכְּ דָּ ה אָּ ֵדי זֶה ַנֲעשֶֹ ַעל יְּ ֶ אֹותֹו, ש 

ל  ּטֵ ּבַ תְּ נִּ ל וְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ל ּבְּ ּטֵ ּבַ תְּ ֵדינּו נִּ ַעל יָּ

ל  ּטֵ ּבַ תְּ ֵדי זֶה נִּ ַעל יְּ בּות, וְּ ַעצְּ ּה הָּ ָּ ש  רְּ ָּ ש  ה ּבְּ לָּ רְּ עָּ הָּ

סֹוד  יק יְּ הּוא ַצּדִּ ֶ ית ש  רִּ ה ַהּבְּ ּלֶ ּגַ תְּ "ל ַוֲאזַי נִּ ּנַ ּכַ

יק חֹוֵנן  יַנת ַצּדִּ חִּ יַע, ּבְּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ם, ש  עֹולָּ

ה  תָּ יְּ ו הָּ ָּ ש  י ַעד ַעכְּ ל, ּכִּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ נֹוֵתן ֵהֶפךְּ ּבְּ וְּ

הּ  יזָּתָּ ֲאחִּ ֶ ית ש  רִּ ה ַעל ַהּבְּ ה חֹופָּ לָּ רְּ עָּ יַנת  הָּ חִּ ּבְּ מִּ

ַרת  ה ֶהאָּ ּלָּ ּגַ תְּ ן לֹא נִּ ַעל ּכֵ ל וְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בּות, ּבְּ ַעצְּ

ל  יַע, ֲאבָּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ם ש  סֹוד עֹולָּ יק יְּ ּדִּ ַהּצַ

ן ֶאת  ַתּקֵ ינּו לְּ ֵמנּו זָּכִּ ַעצְּ נּו ּבְּ אָּ ֶ ֵדי ש  ו ַעל יְּ ָּ ש  ַעכְּ

ה ַעל יְּ  ָּ ש  ה ֲחדָּ ּיָּ רִּ ַלֲעשֹותֹו ּבְּ ֶלד ַהזֶּה וְּ ַות ַהּיֶ צְּ ֵדי מִּ

ל  ֶ דֹול ש  ַבל ַצַער ּגָּ מֹו סָּ ַעצְּ ינֹוק ּבְּ ַהּתִּ ה וְּ ילָּ מִּ

ֵאל, ַעל  רָּ שְֹּ ֶגֶדר יִּ ֵנס ּבְּ ּכָּ ה לִּ ּכֶ זְּ ּיִּ ֶ יל ש  בִּ ש ְּ ה ּבִּ ילָּ ַהּמִּ

א  צָּ ו יָּ ָּ ש  ן ַעכְּ ַעל ּכֵ מֹו וְּ ה ֶאת ַעצְּ שָֹּ ּלּו עָּ אִּ ב ּכְּ ָּ ן ֶנֱחש  ּכֵ

ל  ּטֵ ּבַ תְּ ֵדי זֶה נִּ ַעל יְּ ל, וְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ּבְּ ה מִּ לָּ רְּ עָּ הָּ

ן  ַעל ּכֵ "ל. וְּ ּנַ ל ּכַ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ּבְּ ּה מִּ יזָּתָּ ֲאחִּ ֶ ּה ש  ָּ ש  רְּ ָּ ש  ּבְּ

יק  ַרת ַצּדִּ יַנת ֶהאָּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ית ש  רִּ ה ַהּבְּ ּלֶ ּגַ תְּ ו נִּ ָּ ש  ַעכְּ

יַנת  חִּ יַע ֵהֶפךְּ ּבְּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ם, ש  סֹוד עֹולָּ יְּ

"ל: ּנַ ל ּכַ ַקּבֵ  מְּ

ַות מִּ    יב צְּ ן מִּ ַעל ּכֵ לּו וְּ ּבְּ ּקִּ ֶ ה ש  וָּ צְּ יא מִּ ה הִּ ילָּ

ה,  חָּ מְּ שִֹּ ּה ּבְּ ין אֹותָּ ן עֹושִֹּ ה ַוֲעַדיִּ חָּ מְּ שִֹּ ֵאל ּבְּ רָּ שְֹּ יִּ

ר  ּקַ י עִּ ה, ּכִּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶ מֹו ש  ּוכְּ

ּקּון  הּוא ּתִּ ֶ ה ש  חָּ מְּ יַנת שִֹּ חִּ ה זֹו הּוא ּבְּ וָּ צְּ יַנת מִּ חִּ ּבְּ

יַנת ַצּדִּ  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ית, ש  רִּ יַע ַהּבְּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ יק, ּבְּ

בּות,  יַנת ַעצְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ל, ש  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ֵהֶפךְּ ּבְּ

ה  ּלֶ ּגַ תְּ נִּ ּה וְּ ין אֹותָּ תִּ ּכֹורְּ ֶ ה ש  לָּ רְּ עָּ יַנת הָּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ש 
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 פז  

הּוא  ֶ יַע, ש  ּפִּ יק ַמש ְּ יַנת ַצּדִּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ית, ש  רִּ ַהּבְּ

י ּדִּ ַע ַלּצַ יַנת אֹור זָּרֻּ חִּ ה, ּבְּ חָּ מְּ יַנת שִֹּ חִּ ֵרי ּבְּ ש ְּ יִּ ק ּולְּ

"ל: ַכּנַ ה וְּ חָּ מְּ  ֵלב שִֹּ

ַרע      יג לֹא ּפָּ ל וְּ ה ּומָּ יעָּ רִּ ה ּופְּ ילָּ יַנת מִּ חִּ זֶה ּבְּ וְּ

ם  רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶ מֹו ש  ל, ּכְּ ּלּו לֹא מָּ אִּ ּכְּ

ים  ה ַהחֹופִּ יעָּ רִּ עֹור ַהּפְּ ה וְּ לָּ רְּ עָּ י עֹור הָּ ה, ּכִּ כָּ רָּ בְּ לִּ

יַנת ש ְּ  חִּ ית קֶֹדש  ֵהם ּבְּ רִּ ין ַעל ַהּבְּ ּפֹות ַהחֹופִּ לִּ ֵני קְּ

ם  כָּ תְּ חָּ ַע לְּ ַיּגֵ תְּ הִּ יךְּ לְּ רִּ ם צָּ דָּ ל אָּ ּכָּ ֶ יק ש  ּדִּ ַעל ַהּצַ

יַנת  חִּ ה הּוא ּבְּ לָּ רְּ עָּ י עֹור הָּ ם, ּכִּ לָּ ַבּטְּ ם ּולְּ רָּ ּבְּ ַ ש  ּולְּ

ה  מּורָּ ה ַהּגְּ ּפָּ לִּ יַנת ַהּקְּ חִּ דּוַע זֶה ּבְּ ּיָּ מּור ּכַ ַרע ּגָּ

ּבָּ  תְּ ֵכי ה' יִּ רְּ ּדַ ם מִּ דָּ אָּ ית ֶאת הָּ סִּ ּמֵ ֶ רֹוֶצה ש  ַרךְּ וְּ

יו  וֹותָּ צְּ ּמִּ לֹו מִּ ַבּטְּ ֵרי ּולְּ ַגמְּ ים לְּ ֶרךְּ ַהַחּיִּ ּדֶ עֹו מִּ נְּ מָּ לְּ

ין  יכִּ רִּ אי צְּ ַוּדַ זֶה ּבְּ לֹום, וְּ ָּ ש  ֵרי, ַחס וְּ ַגמְּ ַרךְּ לְּ ּבָּ תְּ יִּ

ךְּ  ּתֹ ין ַלחְּ זֹּוכִּ ֶ ש  ּלּו ּכְּ ל ֲאפִּ ר, ֲאבָּ ּבֵ ַ ש  יַע ּולְּ נִּ ַהכְּ לְּ

ין לַ  זֹוכִּ ה ַהזֹּאת וְּ ּפָּ לִּ ר ַהּקְּ ּבֵ ַ ש  ַרךְּ ּולְּ ּבָּ תְּ ֲעבֹוַדת ה' יִּ

ַלֲעשֹֹות  סּור ֵמַרע וְּ ַרךְּ לָּ ּבָּ תְּ יו יִּ וֹותָּ צְּ ַלֲעשֹֹות מִּ וְּ

ה  ּפָּ לִּ ר ַהּקְּ ּבֵ ַ ש  ין לְּ יכִּ רִּ ן צְּ י ֵכן ֲעַדיִּ ַהּטֹוב, ַאף ַעל ּפִּ

יַנת עֹור  חִּ יא ּבְּ הִּ ֶ יַנת ֹנַגּה, ש  חִּ וא ּבְּ הִּ ֶ ה ש  ּקָּ ַהּדַ

ּמִּ  ל מִּ ֵ ש  לְּ ּתַ ש ְּ ּה נִּ יזָּתָּ ֲאחִּ ֶ ה ש  יעָּ רִּ ה ַהּפְּ ּלֹא זָּכָּ ֶ י ש 

א  ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ן שְֹּ רֹוֶצה ֲעַדיִּ ֵרי וְּ ַגמְּ מֹו לְּ ךְּ ַעצְּ זַּכֵ לְּ

ם  ָּ ש ּ ּמִּ ֶ ן, ש  ל ֲעַדיִּ ַקּבֵ הּוא מְּ ֶ יו ש  וֹותָּ צְּ יל מִּ בִּ ש ְּ ּבִּ

יַזת  ל ֲאחִּ ֵ ש  לְּ ּתַ ש ְּ ם נִּ ָּ ש ּ ּמִּ ֶ ין, ש  ַהּדִּ בּות וְּ ַעצְּ יזַת הָּ ֲאחִּ

"ל ּנַ ּפֹות ּכַ לִּ  .ַהּקְּ

זֶּה  ֶ ל ֵמֲחַמת ש  י ֲאבָּ מּור, ּכִּ ל ּגָּ ַקּבֵ יק ֵאינֹו מְּ ּדִּ ַהּצַ

ַכר  ֹשְּ ם ּבִּ ּלֵ ַ ש  ר מְּ כָּ ר ֹשָּ ּכֵ ּתַ שְֹּ הִּ ה לְּ י ֵכן זָּכָּ ַאף ַעל ּפִּ

ל  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ּבְּ ה מִּ ּקָּ יזָּה ּדַ ּיֵש  ּבֹו ֲאחִּ ֶ יו ַרק ש  וֹותָּ צְּ מִּ

ה  ּפָּ לִּ ֵדי זֶה קְּ ל ַעל יְּ ֵ ש  לְּ ּתַ ש ְּ ן נִּ בּות, ַעל ּכֵ יַנת ַעצְּ חִּ ּבְּ

הוּ  ֶ ה, ש  ּקָּ ין ּדַ יכִּ רִּ ּצְּ ֶ ה, ש  יעָּ רִּ ת ַהּפְּ ּפַ לִּ יַנת קְּ חִּ א ּבְּ

סֹוד  יק יְּ ּדִּ ַרת ַהּצַ ַגּלֹות ֶהאָּ ֵדי לְּ ּה ּכְּ ָּ ש  רְּ גָּ ּה, ּולְּ עָּ רְּ קָּ לְּ

ר  ָּ ש  י ֶאפְּ י אִּ יַע, ּכִּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ם ש  עֹולָּ

ם  י אִּ יַע ּכִּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ יק ּבְּ ּדִּ ַרת ַהּצַ ה ֶהאָּ ּלֶ ּגַ תְּ ּיִּ ֶ ש 

י כִּ זַּכְּ ּמְּ ֶ ש  ל ּכְּ ַקּבֵ יזַת מְּ ּום ֲאחִּ ֵאין ּבֹו ש  ֶ מֹו ַעד ש  ן ַעצְּ

"ל  ּפֹות ַהּנַ לִּ י ַהּקְּ ּתֵ ל ש ְּ ַבּטֵ ּמְּ ֶ ש  נּו ּכְּ ַהיְּ ל, ּדְּ לָּ ּכְּ

נּו  ַהיְּ ה, ּדְּ ּיָּ נִּ ְּ ה ַהש ּ ּקָּ ה ַהּדַ ּפָּ לִּ יזַת ַהּקְּ ל ּגַם ֲאחִּ ַבּטֵ ּמְּ ֶ ש 

א  ם ַהּבָּ ַכר עֹולָּ ּלּו ֹשְּ ל ֲאפִּ ַקּבֵ ֵאינֹו רֹוֶצה לְּ ֶ ש 

יל  בִּ ש ְּ א ּבִּ קָּ יְּ ֵדי זֶה ּדַ ַעל יְּ ֶ "ל, ש  ּנַ כּו' ּכַ יו וְּ וֹותָּ צְּ מִּ

יַע  ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ יק ש  ּדִּ ַרת ַהּצַ ה ֶהאָּ ּלֶ ּגַ תְּ נִּ

ּלּום,  ש ִּ ה וְּ יעָּ רִּ ֹון ּפְּ ש  ה לְּ יעָּ רִּ א ּפְּ רָּ קְּ ן נִּ ַעל ּכֵ "ל: וְּ ּנַ ּכַ

וֹות  צְּ ל ַהּמִּ ֵדי ּכָּ י ַעל יְּ ַעל חֹוב, ּכִּ יַעת ּבַ רִּ יַנת ּפְּ חִּ ּבְּ

עוֹ  ֶ ַרךְּ ֶאת חֹוב ש  ּבָּ תְּ ין ַלה' יִּ מִּ ּלְּ ַ ש  ין ּומְּ עִּ ין, ּפֹורְּ שִֹּ

"ל  ּנַ ה ּכַ יאָּ רִּ ת ַהּבְּ ּלַ חִּ ּתְּ ין לֹו מִּ בִּ ַחּיָּ ֶ ה ש  אָּ וָּ ַהַהלְּ

ֹרַע  פְּ ר לִּ ָּ ש  י ֶאפְּ ל אִּ ֵעיל, ֲאבָּ ן לְּ ן ַעּיֵ יָּ נְּ עִּ ת הָּ ּלַ חִּ תְּ ּבִּ

ֵדי  ם ַעל יְּ י אִּ ַרךְּ ֶאת ַהחֹוב ּכִּ ּבָּ תְּ ם ַלה' יִּ ּלֵ ַ ש  ּולְּ

יק  ּדִּ ה ַהּצַ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ַהּמִּ עֹושֶֹ ֶ ש ּ

חֹוֵזר  ם וְּ עֹולָּ ל הָּ א עֹוֶלה ּכָּ קָּ יְּ ֵדי זֶה ּדַ ַעל יְּ ֶ ּה ש  מָּ ַעצְּ ּבְּ

יַנת  חִּ ֵדי ּבְּ א ַעל יְּ קָּ יְּ ּדַ ֶ א, ש  צָּ מְּ "ל. נִּ ּנַ כּו' ּכַ ֹו וְּ ש  רְּ ָּ ש  לְּ

"ל  יק ַהּנַ ּדִּ יַנת ַהּצַ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ה, ש  יעָּ רִּ ַות ּפְּ צְּ מִּ

יַע  נִּ כְּ ּמַ ֶ ֵאינֹו ש  ֶ ֵדי ש  "ל. ַעל יְּ ּנַ ה ּכַ ּיָּ נִּ ְּ ה ַהש ּ ּפָּ לִּ ַהּקְּ

א  קָּ יְּ ֵדי זֶה ּדַ א, ַעל יְּ ם ַהּבָּ ּום עֹולָּ ל ש  ַקּבֵ רֹוֶצה לְּ

ה  יאָּ רִּ ל חֹוב ַהּבְּ ַרךְּ ּכָּ ּבָּ תְּ ין ַלה' יִּ מִּ ּלְּ ַ ש  ין ּומְּ עִּ ּפֹורְּ

ַעל  יַעת ּבַ רִּ יַנת ּפְּ חִּ ה ּבְּ יעָּ רִּ א ּפְּ רָּ קְּ ן נִּ ַעל ּכֵ "ל. וְּ ּנַ ּכַ

כוּ  "ל:חֹוב וְּ ַכּנַ  ' וְּ

ֵרךְּ ַאַחר      יד בָּ ין לְּ יאִּ בִּ ּמְּ ֶ ן ש  יַנת ּכֹוס ַייִּ חִּ זֶה ּבְּ וְּ

ֵדי  ין ַעל יְּ זֹּוכִּ ֶ ַח ש  ּמֵ שַֹ ן ַהמְּ יַנת ַייִּ חִּ ה, זֶה ּבְּ ילָּ ַהּמִּ

י  "ל, ּכִּ ּנַ ה ּכַ חָּ מְּ יַנת שִֹּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ה ש  ילָּ ַות מִּ צְּ מִּ

חַ  ּמֵ שַֹ ן ַהמְּ ם ַייִּ ֵ ש  ה ּבְּ ּנָּ כֻּ יד מְּ תִּ ל עָּ ֶ ה ש  חָּ מְּ , שִֹּ

יר  תּוב )ש ִּ ּכָּ ֶ מֹו ש  יד, ּכְּ תִּ ר ֶלעָּ ּמָּ ֻּ ש  ן ַהמְּ יַנת ַייִּ חִּ ּבְּ

ה ּדֶֹדיךָּ  ירָּ ּכִּ ךְּ ַנזְּ ה ּבָּ חָּ מְּ שְֹּ נִּ ה וְּ ילָּ גִּ ים א(, "נָּ ירִּ ִּ ַהש ּ

"ל: ּנַ ן" ּכַ יִּ ּיַ  מִּ

ינֹוק ַאַחר     טו ין ַלּתִּ נִּ ּנֹותְּ ֶ ם ש  ֵ יַנת ַהש ּ חִּ זֶה ּבְּ וְּ

" ּנַ ה ּכַ חָּ מְּ יַנת שִֹּ חִּ יא ּבְּ הִּ ֶ ה ש  ילָּ ר ַהּמִּ ּקַ י עִּ ל, ּכִּ

יו  ֵדי ַמֲעשָֹּ ה ַעל יְּ ּכֶ זְּ ּיִּ ֶ יל ש  בִּ ש ְּ א ּבִּ רָּ בְּ ם נִּ דָּ אָּ הָּ

ה,  יאָּ רִּ קֶֹדם ַהּבְּ ה ּבְּ יאָּ רִּ לֹל ַאַחר ַהּבְּ כְּ ים לִּ ַהּטֹובִּ

יַנת  חִּ ל ּבְּ ַבּטֵ ם, לְּ עֹולָּ ן הָּ ין מִּ ַהּדִּ בּות וְּ ַעצְּ ל הָּ ַבּטֵ לְּ

תְּ  ם מִּ עֹולָּ ֵאין הָּ ֶ ש  ר ּכְּ ּבֹו ַהֶנֱאמָּ ב ֶאל לִּ ַעּצֵ תְּ ַנֵהג ַוּיִּ

ַמח ה'  שְֹּ ַקּיֵם יִּ תְּ ּיִּ ֶ לֹום, ַרק ש  ָּ ש  ה, ַחס וְּ ּורָּ ש ּ ּכַ

ר  ָּ ש  י ֶאפְּ י אִּ יו, ּכִּ עֹשָֹּ ֵאל ּבְּ רָּ שְֹּ ַמח יִּ שְֹּ יו יִּ ַמֲעשָֹּ ּבְּ

נּו  ה, ַהיְּ יאָּ רִּ קֶֹדם ַהּבְּ ה ּבְּ יאָּ רִּ ַלל ַאַחר ַהּבְּ ּיֻּכְּ ֶ ש 

ה  חָּ מְּ ֵדי ַהּשִּ ם ַעל יְּ י אִּ ֹו. ּכִּ ש  רְּ ָּ ש  ם לְּ עֹולָּ ֲחזֹר הָּ ּיַ ֶ ש 

אֲ  ההָּ וָּ צְּ ית ֵמַהּמִּ ּתִּ י  מִּ דּותֹו, ּכִּ יא ַאחְּ הִּ ֶ ּה ש  מָּ ַעצְּ ּבְּ

ם  עֹולָּ הָּ ֶ ַמן ש  ל זְּ ן ּכָּ ַעל ּכֵ קֹום, וְּ ֵני ַהּמָּ פְּ בּות לִּ ֵאין ַעצְּ

יזָּה  ֵיש  ּבֹו ֵאיזֶה ֲאחִּ ל וְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ הּוא ּבִּ



 בחצוצרות וקול שופר              העושה שליח לגבות חובו בליקוט על תורה ה'              

 פח  

 , ַרךְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ לֹל ּבַ כְּ בּות ֵאינֹו יָּכֹול לִּ יַנת ַעצְּ חִּ ּבְּ מִּ

יָּכֹול, ּכִּ  בְּ בּוש  ּכִּ לְּ ֶלךְּ ּבִּ ַער ַהּמֶ ַ בֹוא ֶאל ש  י ֵאין לָּ

ה  וָּ ֶחדְּ ל ַרק עֹז וְּ לָּ בּות ּכְּ ּום ַעצְּ ם ֵאין ש  ָּ י ש  ק, ּכִּ שָֹּ

יַנת  חִּ ּבְּ ם מִּ עֹולָּ הָּ יזָּה לְּ ּיֵש  ֲאחִּ ֶ ַמן ש  ל זְּ כָּ קֹמֹו, וְּ מְּ ּבִּ

ם ַרק  ָּ י ש  ֹו, ּכִּ ש  רְּ ָּ ש  ם ּבְּ ָּ לֹל ש  כְּ ר לִּ ָּ ש  י ֶאפְּ בּות אִּ ַעצְּ

ה וְּ  וָּ ֶחדְּ ה וְּ חָּ מְּ קֹום שִֹּ ֵני ַהּמָּ פְּ בּות לִּ ּום ַעצְּ ֵאין ש 

"ל. ּנַ  ּכַ

ל  י ּכָּ ם ה', ּכִּ ֵ יַנת ש  חִּ ם הּוא ּבְּ עֹולָּ ּיּות הָּ לִּ לָּ ּוכְּ

כּותֹו  ּלּות ַמלְּ ּגַ תְּ יַנת הִּ חִּ ם ֵהם ּבְּ ּלָּ מֹות ּכֻּ עֹולָּ הָּ

ם  י אִּ ע ּכִּ ַרךְּ נֹודָּ ּבָּ תְּ י ֵאין ה' יִּ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ֶוֱאלֹקּותֹו יִּ

עַ  ֶ יו ש  ּלֹותָּ עֻּ ד ּפְּ ּצַ ּנּו מִּ ּמֶ ין מִּ עִּ נּו יֹודְּ ַבד אָּ ֵדי זֶה לְּ ל יְּ

יַנת  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ם ה' ש  ֵ יַנת ש  חִּ זֶּהּו ּבְּ ֶ , ש  ַרךְּ ּבָּ תְּ יִּ

ל זֶה.  דּוַע ּכָּ ּיָּ ַרךְּ ּכַ ּבָּ תְּ כּותֹו ֶוֱאלֹקּותֹו יִּ ּלּות ַמלְּ ּגַ תְּ הִּ

ֵדי  ַרךְּ ַעל יְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ל ּבַ לָּ כְּ לֹאֹו נִּ ם ּומְּ עֹולָּ הָּ ֶ ש  ּוכְּ

צְּ  ל מִּ ֶ ה ש  חָּ מְּ ד ַהּשִּ ַקּיֵם ה' ֶאחָּ תְּ "ל ֲאזַי נִּ ּנַ ה ּכַ וָּ

תּוב,  ּכָּ ֶ מֹו ש  יד, ּכְּ תִּ ֶיה ֶלעָּ הְּ ּיִּ ֶ מֹו ש  ד ּכְּ מֹו ֶאחָּ ּוש ְּ

נּו  ד". ַהיְּ מֹו ֶאחָּ ד ּוש ְּ ֶיה ה' ֶאחָּ הְּ ּיֹום ַההּוא יִּ "ּבַ

ל  לָּ כְּ ה נִּ יאָּ רִּ ַאַחר ַהּבְּ ֶ ַרךְּ ש  ּבָּ תְּ ל ּבֹו יִּ לָּ כְּ ם נִּ ֵ ַהש  ֶ ש 

ַהּכֹל  ה וְּ יאָּ רִּ קֶֹדם ַהּבְּ "ל ּבְּ ה ַהּנַ חָּ מְּ ֵדי ַהּשִּ ַעל יְּ

"ל. ּנַ  ּכַ

קֹום ַאֵחר  מָּ ה ּבְּ כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ נּו זִּ ַתב ַרּבֵ ּכָּ ֶ זֶה ש  וְּ

ם  דָּ אָּ בּות ֵאין הָּ ַעצְּ ֵדי הָּ ַעל יְּ ֶ ַר"נ( ש  יחֹות הָּ שִֹּ )ּבְּ

ַאַחר  מֹו לְּ ֹוֵכַח ש ְּ ם ש  דָּ אָּ ֵדי זֶה הָּ ַעל יְּ מֹו וְּ ְּ ש ּ יֹוֵדַע מִּ

עַ  ֵדי הָּ ַהּכֹל ַעל יְּ תֹו וְּ יתָּ יךְּ מִּ רִּ ם צָּ דָּ אָּ י הָּ בּות, ּכִּ צְּ

יל זֶה  בִּ ש ְּ י ּבִּ תֹו, ּכִּ יתָּ ַאַחר מִּ מֹו לְּ ּכֹר ֶאת ש ְּ זְּ לִּ

מֹור ַיַחד,  ש ָּ לֹל זָּכֹור וְּ כְּ ם לִּ דָּ אָּ א הָּ רָּ בְּ נִּ

א  יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ ה ּבְּ ירָּ אִּ ּה מְּ ֵאינָּ ֶ א ש  יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ

נּו  ד, ַהיְּ מֹו ֶאחָּ ד ּוש ְּ יַנת ה' ֶאחָּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ה ש  ירָּ אִּ ַהמְּ

ם, ש ֶ  ֵ יַנת ש  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ם, ש  עֹולָּ ל הָּ ל ּכָּ לָּ כְּ ֶיה נִּ הְּ ּיִּ

יַנת  חִּ ה, ּבְּ ירָּ אִּ ּה מְּ ֵאינָּ ֶ א ש  יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ יַנת ַאסְּ חִּ ּבְּ

בּות,  ַעצְּ יזַת הָּ ּיֵש  ּבֹו ֲאחִּ ֶ ל ש  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ מֹור, ּבְּ ָּ ש 

ה  וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ ים ּבְּ יו ַהּטֹובִּ ֵדי ַמֲעשָֹּ ּכֹות ַעל יְּ זְּ לִּ

הּ  מָּ ַעצְּ ל ּבְּ ַקּבֵ ינֹות ַהמְּ חִּ ל ּבְּ ל ּכָּ ַבּטֵ ּיְּ ֶ , ַעד ש 

ה  נָּ בָּ ֶיה אֹור ַהּלְּ הְּ ּיִּ ֶ ם ַעד ש  עֹולָּ ן הָּ בּות מִּ ַעצְּ הָּ וְּ

ֵני  תּוב, "ֶאת ש ְּ ּכָּ ֶ א ש  רָּ קְּ ּיַם מִּ קֻּ ּיְּ ֶ ה, ש  אֹור ַהַחּמָּ ּכְּ

ל  לָּ כְּ ה נִּ יאָּ רִּ ֶיה ַאַחר ַהּבְּ הְּ ּיִּ ֶ ים". ש  דֹלִּ ֹארֹת ַהּגְּ ַהּמְּ

י ה, ּכִּ יאָּ רִּ קֶֹדם ַהּבְּ יו  ּבְּ ֵדי ַמֲעשָֹּ ֱאֶמת ַעל יְּ יק הָּ ּדִּ ַהּצַ

ם מֹות ֵאינָּ עֹולָּ ל הָּ ּכָּ ֶ ים זֹוֶכה ַעד ש  ים  ַהּטֹובִּ אִּ רָּ קְּ נִּ

ילֹו  בִּ ש ְּ א ּבִּ רָּ בְּ י ַהּכֹל נִּ ל, ּכִּ לָּ ים ּכְּ לִּ ַקּבְּ ם מְּ ֵ ש  ּבְּ

יק  יַנת ַצּדִּ חִּ יַע ּבְּ ּפִּ הּוא ַמש ְּ ֶ ים ּבֹו ש  לּולִּ ם ּכְּ ּלָּ כֻּ וְּ

"ל. ַוֲאזַ ּנַ נֹוֵתן ּכַ יַנת חֹוֵנן וְּ חִּ ק ּבְּ ּתָּ מְּ נִּ ֵרר וְּ ּבָּ תְּ י נִּ

ה  יאָּ רִּ ל ַאַחר ַהּבְּ לָּ כְּ י נִּ ה, ּכִּ ירָּ אִּ א ַהמְּ יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ

ַאַחר  ם לְּ ֵ יַרת ַהש ּ כִּ יַנת זְּ חִּ זֶה ּבְּ ה. וְּ יאָּ רִּ קֶֹדם ַהּבְּ ּבְּ

יַנת  חִּ בְּ ל ּבִּ לָּ כְּ ם נִּ ֵ ֶיה ַהש ּ הְּ ּיִּ ֶ ין ש  יכִּ רִּ י צְּ תֹו, ּכִּ יתָּ מִּ

י ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ֶזה זָּכֹור ש  א, וְּ כּורָּ דְּ א ּדִּ רָּ טְּ ַע סִּ

יַנת  חִּ ם ּבְּ ֵ ל ַהש ּ לָּ כְּ ּנִּ ֶ מֹו ש  זֹּוֵכר ֶאת ש ְּ ֶ ֵדי ש  ַעל יְּ

א  רָּ טְּ הּוא סִּ ֶ רֹון, ש  ּכָּ יַנת זִּ חִּ בְּ מֹות, ּבִּ עֹולָּ ּיּות הָּ לִּ לָּ ּכְּ

ֵדי  ין ַעל יְּ זֶּה זֹוכִּ ֶ יַע ש  ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ א, ּבְּ כּורָּ דְּ ּדִּ

יל זֶה  בִּ ש ְּ ּבִּ ֶ "ל ש  ּנַ ה ּכַ חָּ מְּ י זֶה ַהּשִּ "ל, ּכִּ ּנַ א ּכַ רָּ בְּ נִּ

ם  ֵ יַנת ש  חִּ ֵהם ּבְּ ֶ מֹות ש  עֹולָּ ל הָּ ּיּות ּכָּ לִּ לָּ יַנת ּכְּ חִּ ּבְּ

ַעל  "ל. וְּ ּנַ ד ּכַ מֹו ֶאחָּ ד ּוש ְּ יַנת ה' ֶאחָּ חִּ ן, ּבְּ ָּ ש  רְּ ָּ ש  ה' ּבְּ

ה  חָּ מְּ שִֹּ ֵאין זֹוֶכה לְּ ֶ נּו ש  ַהיְּ בּות, ּדְּ ּיֵש  לֹו ַעצְּ ֶ י ש  ן מִּ ּכֵ

 ֵ לֹל ֶאת ַהש ּ כְּ ֵאין זֹוֶכה לִּ נּו וְּ ַהיְּ ֹו, ּדְּ ש  רְּ ָּ ש  ם ּבְּ

ֹוֵכַח  ן ש  ַעל ּכֵ "ל וְּ ַכּנַ ֹו וְּ ש  רְּ ָּ ש  ה לְּ יאָּ רִּ ַהֲעלֹות ַהּבְּ לְּ

בּות  ּיֵש  לֹו ַעצְּ ֶ י ֵמַאַחר ש  לֹום, ּכִּ ָּ ש  מֹו, ַחס וְּ ֶאת ש ְּ

הּוא  ֶ רֹון ש  ּכָּ ם ַהזִּּ ּגָּ פְּ ן נִּ ל ַעל ּכֵ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ש 

יַנת זָּכוֹ  חִּ א, ּבְּ כּורָּ דְּ א ּדִּ רָּ טְּ ֵאינֹו זֹוֶכה סִּ דּוַע וְּ ּיָּ ר ּכַ

י ֵאינֹו זֹוֶכה  רֹון, ּכִּ ּכָּ יַנת זִּ חִּ בְּ ם ּבִּ ֵ לֹל ֶאת ַהש ּ כְּ לִּ

יַע  ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ בְּ ֹו ּבִּ ש  רְּ ָּ ש  ה ּבְּ יאָּ רִּ לֹל ַאַחר ַהּבְּ כְּ לִּ

"ל: ַכּנַ ה וְּ חָּ מְּ ֵאין לֹו שִֹּ ֶ  ֵמַאַחר ש 

נִּ  ה נֹותְּ חָּ מְּ יַנת שִֹּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ה ש  ילָּ ן ַאַחר ַהּמִּ ַעל ּכֵ ין וְּ

ֹו,  ש  רְּ ָּ ש  ם ּבְּ ֵ ל ַהש ּ לָּ כְּ ֶיה נִּ הְּ ּיִּ ֶ ֵדי ש  ינֹוק ּכְּ תִּ ם לְּ ֵ ַהש ּ

ם  ֵ ל ַהש ּ לָּ כְּ ֶיה נִּ הְּ ּיִּ ֶ ם ש  ֵ ּכֹר ֶאת ַהש ּ זְּ ה לִּ ּכֶ זְּ ּיִּ ֶ ֵדי ש  ּכְּ

יַנת  חִּ בְּ ֹו, ּבִּ ש  רְּ ָּ ש  מֹות ּבְּ עֹולָּ ּיּות הָּ לִּ לָּ יַנת ּכְּ חִּ ּבְּ

זֶּ ֶ ה, ש  חָּ מְּ יַנת שִֹּ חִּ יַע, ּבְּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ יק ּבְּ הּו ַצּדִּ

"ל: ּנַ ד ּכַ מֹו ֶאחָּ ד ּוש ְּ יַנת ה' ֶאחָּ חִּ  ּבְּ

ם     טז רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶ יַנת ַמה ש ּ חִּ זֶה ּבְּ וְּ

ת  ּבָּ ַ י ש  י ּפֹוֵרַע, ּכִּ ַלי ַוֲאנִּ וּו עָּ ת, לְּ ּבָּ ַ ַין ש  נְּ עִּ ה לְּ כָּ רָּ בְּ לִּ

ּה  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ וָּ צְּ יַנת מִּ חִּ הּוא ּבְּ

ת  ּבָּ ַ י ש  ּה, ּכִּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ַהּמִּ ּלֹו ּבְּ ֶ א ש  ם ַהּבָּ עֹולָּ הָּ ֶ ש 

ת הּוא יֹום ּבְּ  ּבָּ ַ י ש  א, ּכִּ ם ַהּבָּ מֹו הּוא ֵמֵעין עֹולָּ ַעצְּ

ר  ֲאמָּ ּמַ ר ּבַ ֹבאָּ ַכמְּ מֹות, וְּ עֹולָּ ל הָּ כָּ ה ּבְּ וָּ ֶחדְּ ה וְּ חָּ מְּ שִֹּ
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ה, זָּכֹור  כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ "ל ַעל ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו זִּ ַהּנַ

הּוא  ֶ כּו', ש  ת וְּ ּבָּ ַ ש  ד ּבְּ ֵרהּו ֵמֶאחָּ ת: זָּכְּ ּבָּ ַ ֶאת יֹום ַהש ּ

חִּ  א, ּבְּ צָּ מְּ ּה. נִּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ וָּ צְּ יַנת מִּ

יַנת  חִּ "ל ּבְּ ה ַהּנַ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ וָּ צְּ יַנת מִּ חִּ ת הּוא ּבְּ ּבָּ ַ ש ּ ֶ ש 

ל  ין ּכָּ ת עֹולִּ ּבָּ ַ ש  ן ּבְּ ַעל ּכֵ ה וְּ ירָּ אִּ א ַהמְּ יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ

ּיַת  ר ֲעלִּ ּקַ י עִּ דּוַע, ּכִּ ּיָּ ן ּכַ ָּ ש  רְּ ָּ ש  מֹות לְּ עֹולָּ הָּ

מוֹ  עֹולָּ ה הָּ וָּ צְּ ַחת ַהּמִּ מְּ ֵדי שִֹּ ן הּוא ַעל יְּ ָּ ש  רְּ ָּ ש  ת לְּ

ין  קִּ ַסּלְּ ֵדי זֶה מְּ ַעל יְּ ֶ "ל ש  ּנַ ּה ּכַ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ֵמַהּמִּ

"ל, ַוֲאַזי  ּנַ ַרךְּ ּכַ ּבָּ תְּ ל ַהחֹובֹות ַלה' יִּ ין ּכָּ מִּ ּלְּ ַ ש  ּומְּ

כּו'  ל וְּ ַקּבֵ יַנת לֹוֶוה ּומְּ חִּ ּבְּ ם מִּ עֹולָּ ין ֶאת הָּ יאִּ מֹוצִּ

זֶה ש ֶ  "ל. וְּ ּנַ ה ַעל ּכַ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ

ת  ַ ש ּ דֻּ ֵדי קְּ י ַעל יְּ י ּפֹוֵרַע. ּכִּ ַלי ַוֲאנִּ וּו עָּ ת, לְּ ּבָּ ַ ש 

יַנת לֹוֶוה,  חִּ בְּ ַרךְּ ּבִּ ּבָּ תְּ ה ה' יִּ יָּכֹול, ַנֲעשֶֹ בְּ ת, ּכִּ ּבָּ ַ ש 

ם  ּום עֹולָּ ֵאינֹו רֹוֶצה ש  ֶ "ל ש  יק ַהּנַ ּדִּ ֵדי זֶה ַהּצַ י ַעל יְּ ּכִּ

א ַרק  ּה ַהּבָּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ ֵלמָּ ה ש ְּ חָּ מְּ ֵיש  לֹו שִֹּ

ל, ַאף  לָּ ל ּכְּ ַקּבֵ ם לֹוֶוה ּומְּ ֵ ש  א ּבְּ רָּ קְּ ֵאינֹו נִּ ֶ י ש  לֹא ּדַ

ֶוה,  ם ַמלְּ ֵ ש  א ּבְּ רָּ קְּ יֹות נִּ הְּ ֵהֶפךְּ הּוא זֹוֶכה לִּ ּגַם לְּ

יַנת  חִּ בְּ ַרךְּ ּבִּ ּבָּ תְּ יַע ַלה' יִּ ּפִּ ֶוה ּוַמש ְּ ּלּו הּוא ַמלְּ אִּ ּכְּ

ֶוה ה' חוֹ  ל ַמלְּ יק הּוא חֹוֵנן ּדַ ּדִּ י זֶה ַהּצַ ל, ּכִּ ֵנן ּדַ

א  רָּ קְּ ה נִּ יָּ הָּ ֶ ם ש  עֹולָּ ל הָּ ם ּכָּ ה עִּ ינָּ ה ֶחֶסד ַוֲחנִּ עֹושֶֹ ֶ ש 

יק  ּדִּ ֵדי ַהּצַ ַעל יְּ ל, וְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ה ּבִּ ַדל ַעד ֵהּנָּ י וָּ נִּ עָּ

ּלּו  אִּ ב ּכְּ ָּ הּוא ֶנֱחש  "ל, וְּ ּנַ ם ּכַ עֹולָּ ן הָּ ּקֵ ּתַ תְּ ַהזֶּה נִּ

ֶוה ּוַמש ְּ  ל ּבֹו ַמלְּ ֵ יק מֹוש  ּדִּ י ַהּצַ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ יַע ַלה' יִּ ּפִּ

ה  כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶ מֹו ש  , ּכְּ ַרךְּ ּבָּ תְּ יִּ

רּו  מְּ אָּ ים. וְּ ַאת ֱאלֹקִּ רְּ יִּ ל ּבְּ ֵ יק מֹוש  יַנת ַצּדִּ חִּ ּבְּ

י  יק, ּכִּ י? ַצּדִּ ל ּבִּ ֵ י מֹוש  ה, מִּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ ַרּבֹוֵתינּו זִּ

רָּ  קְּ , הּוא נִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ יַע ַלה' יִּ ּפִּ ֶוה ּוַמש ְּ ל ּוַמלְּ ֵ א מֹוש 

יַנת  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ת ש  ּבָּ ַ ש ּ ן ֶנֱאַמר ּבַ ַעל ּכֵ יָּכֹול, וְּ בְּ ּכִּ

ֵני י ּוֵבין ּבְּ ינִּ ם ּבֵ ית עֹולָּ רִּ יַנת ּבְּ חִּ "ל, ּבְּ יק ַהּנַ  ַצּדִּ

י ַעל  י ּפֹוֵרַע. ּכִּ ַלי ַוֲאנִּ וּו עָּ כּו', ֶנֱאַמר ּבֹו, לְּ ֵאל וְּ רָּ שְֹּ יִּ

ֵדי  "ל, יְּ ה ַהּנַ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ וָּ צְּ יַנת מִּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ת, ש  ּבָּ ַ ש 

יַנת לֹוֶוה  חִּ בְּ רּוךְּ הּוא ּבִּ דֹוש  ּבָּ ה ַהּקָּ ֵדי זֶה ַנֲעשֶֹ ַעל יְּ

"ל: ּנַ  ּכַ

ל      יז ין ּכָּ ת עֹולִּ ּבָּ ַ ל ש  ֶ ה ש  חָּ מְּ ֵדי ַהּשִֹּ ן ַעל יְּ ַעל ּכֵ

מֹור ַיַחד ּבְּ  ש ָּ ל זָּכֹור וְּ לָּ כְּ נִּ ן וְּ ָּ ש  רְּ ָּ ש  מֹות לְּ עֹולָּ יַנת הָּ חִּ

יַנת  חִּ זֶּהּו ּבְּ ֶ רּו, ש  ד ֶנֶאמְּ ּבּור ֶאחָּ דִּ מֹור ּבְּ ָּ ש  זָּכֹור וְּ

ה  חָּ מְּ ֵדי ַהּשִֹּ ין ַעל יְּ זֹּוכִּ ֶ "ל ש  ּנַ ד ּכַ מֹו ֶאחָּ ד ּוש ְּ ה' ֶאחָּ

ן  ַעל ּכֵ "ל, וְּ ּנַ ת ּכַ ּבָּ ַ ל ש  ֶ ה ש  חָּ מְּ הּוא שִֹּ ֶ "ל, ש  ַהּנַ

ה' אֶ  א ּדְּ נָּ ימְּ א אּוקִּ הָּ ת וְּ ּבָּ ַ ַלת ש  ַקּבָּ ים ּבְּ רִּ ד אֹומְּ חָּ

ד מֹו ֶאחָּ י  ,ּוש ְּ ּתֵ לֹל ש ְּ כְּ ֵלמּות לִּ ְּ ר ַהש ּ ּקַ י עִּ ּכִּ

ה  ירָּ אִּ יָּא ַהמְּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַיַחד ַאסְּ ינֹות ּבְּ חִּ ַהּבְּ

יַנת  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ה ש  ירָּ אִּ ּה מְּ ֵאינָּ ֶ יָּא ש  ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ וְּ

זֶּהּו  ֶ ה, ש  יאָּ רִּ קֶֹדם ַהּבְּ ה ּבְּ יאָּ רִּ ּיּות ַאַחר ַהּבְּ לִּ לָּ ּכְּ

מ ד ּוש ְּ יַנת ה' ֶאחָּ חִּ ין ּבְּ יכִּ רִּ ּצְּ ֶ נּו ש  ד, ַהיְּ ֹו ֶאחָּ

"ל  ה ַהּנַ ינָּ חִּ יַע ַלּבְּ ַהּגִּ ה לְּ ּכֶ זְּ ּיִּ ֶ רַֹח ַעד ש  טְּ לִּ ַע וְּ ַיּגֵ תְּ הִּ לְּ

כּו'  ּה וְּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ וֹות ּבְּ צְּ ה ַהּמִּ ֲעשֶֹ ּיַ ֶ ש 

"ל. ּנַ ֹו ּכַ ש  רְּ ָּ ש  ם ּבְּ עֹולָּ ל הָּ ל ּכָּ לָּ כְּ ז נִּ אָּ "ל, וְּ ַכּנַ  וְּ

יּ  לִּ לָּ ּכְּ ֶ א, ש  צָּ מְּ ל נִּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ֵהם ּבִּ ֶ מֹות ש  עֹולָּ ּות הָּ

ים  לִּ ַקּבְּ דֹו ּומְּ אּו ַעל יָּ רְּ בְּ ם נִּ ּלָּ י ּכֻּ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ֶנֶגד ה' יִּ ּכְּ

ֵהם  ֶ ֶרַגע, ּוֵמֲחַמת ש  ל ֵעת וָּ כָּ ַרךְּ ּבְּ ּבָּ תְּ ּנּו יִּ ּמֶ ּיּות מִּ חִּ

הּוא  ֶ בּות ש  יַנת ַעצְּ חִּ ֶהם ֵאיזֶה ּבְּ ז ּבָּ ים ֶנֱאחָּ לִּ ַקּבְּ מְּ

יַנת ּדִּ  חִּ תֹו ּבְּ ֵדי ֲעבֹודָּ יק ַעל יְּ ּדִּ ל ַהּצַ "ל, ֲאבָּ ּנַ ין ּכַ

יל ֶזה  בִּ ש ְּ ּבִּ ֶ "ל ש  ית ַהּנַ ּיִּ ּתִּ ה ֲאמִּ חָּ מְּ שִֹּ ה ּבְּ ֵלמָּ ְּ ַהש ּ

ם  עֹולָּ "ל, הּוא ַמֲעֶלה ֶאת הָּ ּנַ ם ּכַ עֹולָּ ל הָּ א ּכָּ רָּ בְּ נִּ

ּנּו  ּמֶ ל מִּ ַקּבֵ ַלל מְּ כְּ ם ּבִּ עֹולָּ ו ֵאין הָּ ָּ ש  י ַעכְּ ֹו, ּכִּ ש  רְּ ָּ ש  לְּ

ַרךְּ ּכְּ  ּבָּ תְּ ל יִּ ֵ יק מֹוש  ּדִּ ַהּצַ ל ּבְּ לָּ כְּ י ַהּכֹל נִּ ל, ּכִּ לָּ

ל  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ּבְּ ֶ א, ש  צָּ מְּ יַע. נִּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ש 

הּוא  ֶ ה, ש  ירָּ אִּ ּה מְּ ֵאינָּ ֶ יָּא ש  ַלרְּ קְּ ּפַ יַנת ַאסְּ חִּ ּבְּ

יַנת  חִּ יק, ּבְּ יַנת ַצּדִּ חִּ בְּ ל ּבִּ לָּ כְּ מֹות, נִּ עֹולָּ ּיּות הָּ לִּ לָּ ּכְּ

יַנת אַ  חִּ יַע, ּבְּ ּפִּ זֶּהּו ַמש ְּ ֶ ה, ש  ירָּ אִּ יָּא ַהמְּ ַלרְּ קְּ ּפַ סְּ

ל  ן ּכָּ ַעל ּכֵ ים. וְּ דֹלִּ ֹאֹרת ַהּגְּ ֵני ַהּמְּ יַנת ֶאת ש ְּ חִּ ּבְּ

ה  תָּ יְּ ם הָּ תָּ בּואָּ ּנְּ ֶ י ש  ים ַאף ַעל ּפִּ יאִּ בִּ ַהּנְּ

יא  בִּ ן ֵאין נָּ ַעל ּכֵ ה, וְּ ירָּ אִּ ּה מְּ ֵאינָּ ֶ א ש  יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ ּבְּ

כוֹ  נּו יְּ ֵאין אָּ ר וְּ בָּ ש  ּדָּ ַחּדֵ אי לְּ ַ ּום ַרש ּ ים ַלֲעשֹֹות ש  לִּ

נּו  י ֵכן אָּ "ל. ַאף ַעל ּפִּ ּנַ ם ּכַ דָּ ה ַעל יָּ גָּ הָּ ַהנְּ ה וְּ וָּ צְּ מִּ

ם  תָּ בּואָּ ר נְּ ּקַ ל עִּ י ּכָּ ית, ּכִּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ם הָּ תָּ בּואָּ ין נְּ יכִּ רִּ צְּ

ֵאל  רָּ שְֹּ יַח ֶאת יִּ הֹוכִּ זֵָּרז ּולְּ ַחזֵּק ּולְּ ַקּיֵם ּולְּ הּוא ַרק לְּ

נּו,  ה ַרּבֵ ֶ מּו ּתֹוַרת ֹמש  ַקּיְּ ּיְּ ֶ מֹו ש  לֹום, ּוכְּ ָּ יו ַהש ּ לָּ עָּ

רּו  כְּ ים, זִּ יאִּ בִּ ל ַהּנְּ הּוא סֹוף ּכָּ ֶ י, ש  כִּ אָּ ּיֵם ַמלְּ ּסִּ ֶ ש 

בּוַאת  ל נְּ ר ּכָּ ּקַ י זֶה עִּ כּו'". ּכִּ ה וְּ ֶ ּתֹוַרת ֹמש 

מּו ּתֹוַרת  ַקּיְּ ּיְּ ֶ ֵאל ש  רָּ שְֹּ יַח ֶאת יִּ הֹוכִּ ים לְּ יאִּ בִּ ַהּנְּ

יַנת  חִּ ב ּבְּ ָּ ם ֶנֱחש  תָּ בּואָּ ל נְּ זֶה ּכָּ ה ּובָּ ֶ ֹמש 
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ן אַ  מָּ ים ַעצְּ רִּ ְּ ַקש ּ ם מְּ ּלָּ י ּכֻּ ה, ּכִּ ירָּ אִּ א ַהמְּ יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ סְּ

ם  ּלָּ כֻּ ים וְּ יאִּ בִּ ל ַהּנְּ ל ּכָּ ֶ ן ש  הּוא ַרּבָּ ֶ ה ש  ֶ ֹמש  לְּ

ים  יאִּ בִּ ל ַהּנְּ י ּכָּ ּנּו, ּכִּ ּמֶ ים מִּ לִּ ַקּבְּ ים ּבֹו ּומְּ לּולִּ ּכְּ

ם  רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶ מֹו ש  יַני, ּכְּ דּו ַעל ַהר סִּ מְּ עָּ

כָּ  רָּ בְּ ים לִּ יאִּ בִּ ל ַהּנְּ ּיּות ּכָּ לִּ לָּ רּות ּוכְּ ְּ ַקש ּ תְּ ַההִּ ה. וְּ

א  יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ּיּות ַאסְּ לִּ לָּ יַנת ּכְּ חִּ נּו זֶה ּבְּ ה ַרּבֵ ֶ ֹמש  ּבְּ

זֶּהּו  ֶ ה, ש  ירָּ אִּ יָּא מְּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ ה ּבְּ ירָּ אִּ ּה מְּ ֵאינָּ ֶ ש 

ֵדי זֶה  ַעל יְּ ֶ ן ש  ָּ ש  רְּ ָּ ש  מֹות ּבְּ עֹולָּ ּיּות הָּ לִּ לָּ יַנת ּכְּ חִּ ּבְּ

ן הַ  ּקֵ ּתַ תְּ ים נִּ יקִּ ּדִּ ַהּצַ ים וְּ יאִּ בִּ ל ַהּנְּ ן ּכָּ ַעל ּכֵ "ל וְּ ּנַ ּכֹל ּכַ

ן  ם מִּ עֹולָּ ימּו ֶאת הָּ לִּ ש ְּ הִּ ם וְּ עֹולָּ נּו ֶאת הָּ ּקְּ ּתִּ

רּות  ְּ ַקש ּ תְּ הִּ ֹכַח ּוזְּכּות וְּ ַהּכֹל ּבְּ רֹונֹות. וְּ ַהֶחסְּ

יַנת  חִּ ֵהם ּבְּ ֶ ים ש  דֹולִּ ים ַהּגְּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ים הָּ יקִּ ּדִּ ַהּצַ

קְּ  ּפַ יַנת ַאסְּ חִּ ה, ּבְּ ֶ "ל:ֹמש  ַכּנַ ה וְּ ירָּ אִּ א ַהמְּ יָּ  ַלרְּ

ל      יח י ּכָּ ל, ּכִּ ּלּו לֹא מָּ אִּ ַרע ּכְּ לֹא ּפָּ ל וְּ ן מָּ ַעל ּכֵ וְּ

ה  יעָּ רִּ ל ַהּפְּ ֶ ה ַהזֹּאת ש  ּקָּ ה ּדַ ּפָּ לִּ ן קְּ ר ֲעַדיִּ אָּ ש ְּ ּנִּ ֶ ַמן ש  זְּ

ל  ַקּבֵ רֹוֶצה לְּ ֶ "ל ש  ה ַהּנַ ּיָּ נִּ ה ש ְּ ינָּ חִּ ּבְּ ּה מִּ יזָּתָּ ֲאחִּ ֶ ש 

רֹו אַ  כָּ שְֹּ א ּבִּ ם ַהּבָּ ַתם ֶאת עֹולָּ ר חָּ בָּ ּכְּ ֶ י ש  ף ַעל ּפִּ

י  לֹום, ּכִּ ָּ ש  ַאֵחז, ַחס וְּ תְּ הִּ ה לְּ כֹולָּ ן יְּ ה ֲעַדיִּ לָּ רְּ עָּ הָּ

ה זֹו.  ינָּ חִּ ּבְּ ּפֹות הּוא מִּ לִּ ַהּקְּ ה וְּ לָּ רְּ עָּ יזַת הָּ ר ֲאחִּ ּקַ עִּ

ם  עֹולָּ ן הָּ ַתּקֵ ר לְּ ָּ ש  י ֶאפְּ אִּ "ל. וְּ ּנַ ל ּכַ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ּבְּ מִּ

ֵרי ּכִּ  ַגמְּ ּפֹות לְּ לִּ יַע ַהּקְּ נִּ ַהכְּ יק ּולְּ ּדִּ ֵדי ַהּצַ ם ַעל יְּ י אִּ

א  יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ יַנת ַאסְּ חִּ ה, ּבְּ ֶ יַנת ֹמש  חִּ הּוא ּבְּ ֶ ַהזֶּה ש 

דֹו  ַעל יָּ ֶ א ש  ם ַהּבָּ ּום עֹולָּ ֵאינֹו רֹוֶצה ש  ֶ ה ש  ירָּ אִּ ַהמְּ

זֶּהּו  ֶ ּפֹות ש  לִּ ל ַהּקְּ ין ּכָּ לִּ ּטְּ ּבַ תְּ נִּ ין וְּ עִּ נָּ כְּ א נִּ קָּ יְּ ּדַ

עַ  ֶ "ל, ש  ּנַ כּו' ּכַ ה וְּ יעָּ רִּ יַנת ּפְּ חִּ א ּבְּ קָּ יְּ ֵדי זֶה ּדַ ל יְּ

יַנת  חִּ ם, ּבְּ סֹוד עֹולָּ יק יְּ יַנת ַצּדִּ חִּ ית ּבְּ רִּ ה ַהּבְּ ּלֶ ּגַ תְּ נִּ

ר  ֵ ַקש ּ תְּ הִּ ין לְּ יכִּ רִּ ן ַהּכֹל צְּ ַעל ּכֵ "ל. וְּ ּנַ יַע ּכַ ּפִּ ַמש ְּ

ה  ַמֲעלָּ ים ּבְּ דֹולִּ ים ַהּגְּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ים הָּ יקִּ ּדִּ ַהּצַ ן לְּ מָּ ַעצְּ

א יָּ ַלרְּ קְּ ּפַ ה ַאסְּ ֶ יַנת ֹמש  חִּ בְּ ֵהם ּבִּ ֶ מֹו  ש  ה. ּוכְּ ירָּ אִּ ַהמְּ

ל ּדֹור ֵיש   כָּ ּבְּ ֶ ה, ש  כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶ ש 

י  ה, ּכִּ ירָּ אִּ יָּא ַהמְּ ַלרְּ קְּ ּפַ ַאסְּ ים ּבְּ לִּ ּכְּ ּתַ סְּ ים ַהּמִּ יקִּ ַצּדִּ

ּפֹות  לִּ ל ַהּקְּ ל ּכָּ ַבּטֵ ין לְּ כֹולִּ ים ֵאּלוּ יְּ יקִּ ֵדי ַצּדִּ ַרק ַעל יְּ

ים ּולְּ  ינִּ ל ַהּדִּ יק ּכָּ ּתִּ ַהמְּ רֹונֹות ּולְּ ל ַהֶחסְּ ים ּכָּ לִּ ַהש ְּ

ֵמן  ית, אָּ ּיִּ ּתִּ ה ֲאמִּ חָּ מְּ שִֹּ ֱאֶמת ּבְּ ַלֲעֹבד ֶאת ה' ּבֶ וְּ

ֵמן: אָּ  וְּ

ֵסֶפר      יט ה ּבְּ כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ נּו זִּ ַתב ַרּבֵ ּכָּ ֶ זֶה ש  וְּ

ּטֹוב  ֶ או( ש  ן וָּ ימָּ ש  )אֹות מֹוֵהל סִּ דָּ א"ב ֶהחָּ הָּ

י ם ַלּתִּ ֵ ּנֹוֵתן ַהש ּ ֶ ֵדי ַלֲעשֹֹות ֶחֶסד קֶֹדם ש  נֹוק, ּכְּ

ז  יךְּ ַלֲעשֹֹות אָּ רִּ י צָּ ם. ּכִּ ָּ ן ש  כּו', ַעּיֵ ם וְּ ֵ ַקּיֵם ַהש ּ תְּ ּיִּ ֶ ש 

ה  קָּ דָּ ה צְּ עֹושֶֹ יק הָּ יַנת ַצּדִּ חִּ בְּ ֶיה ּבִּ הְּ ּיִּ ֶ ֵדי ש  ֶחֶסד ּכְּ

יַנת  חִּ יק ּבְּ ם ַצּדִּ דָּ אָּ א הָּ רָּ קְּ ֵדי זֶה נִּ ַעל יְּ ֶ ֶחֶסד ש  וָּ

יַנת חִּ הּוא ּבְּ ֶ "ל ש  ּנַ נֹוֵתן ּכַ יק חֹוֵנן וְּ ֵדי  ַצּדִּ יַע ּכְּ ּפִּ ַמש ְּ

מֹות  עֹולָּ ּיּות הָּ לִּ לָּ יַנת ּכְּ חִּ ם ּבְּ ֵ ל ַהש ּ לָּ כְּ ֶיה נִּ הְּ ּיִּ ֶ ש 

יַע  ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ יַנת ֶחֶסד, ּבְּ חִּ בְּ א, ּבִּ כּורָּ דְּ א ּדִּ רָּ טְּ סִּ ּבְּ

ין, ַחס  ז ַהּדִּ ם ֶנֱאחָּ ָּ ש ּ ֶ ל, ש  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ , ּבְּ ֵהֶפךְּ

הּוא ֶ ם ש  ֵ יק ַהש ּ ּתִּ ַהמְּ ר לְּ ּקָּ י עִּ לֹום, ּכִּ ָּ ש  יַנת  וְּ חִּ ּבְּ

י ֵלית ֵליּה  דּוַע, ּכִּ ּיָּ ל ּכַ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ כּות, ּבְּ ַמלְּ

יַנת  חִּ בְּ ֶיה ּבִּ הְּ ּתִּ ֶ ּה ש  יקָּ ּתִּ ַהמְּ לּום, לְּ ֵמיּה ּכְּ רְּ ּגַ מִּ

אֹור  ה ּכְּ נָּ בָּ ֶיה אֹור ַהּלְּ הְּ ּיִּ ֶ יַע ש  ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ ֶחֶסד, ּבְּ

יַנת ה' אֶ  חִּ ם, ּבְּ ֵ יַרת ַהש ּ כִּ יַנת זְּ חִּ זֶּה ּבְּ ֶ ה, ש  ד ַהַחּמָּ חָּ

"ל: ַכּנַ א ַחד וְּ ּלָּ ֱאֶמת ּכֻּ י ּבֶ ד, ּכִּ מֹו ֶאחָּ  ּוש ְּ

מֹות    כ חָּ ַהּנֶ ה )לא( ּבְּ יָּ מְּ רְּ יִּ תּוב ּבְּ ּכָּ ֶ זֶה ש  וְּ

ה  ֵהרָּ מְּ בֹוא ּבִּ ּיָּ ֶ יַח ש  ש ִּ מֹות ַהּמָּ א ַעל יְּ ַנּבֵ תְּ הִּ ֶ ש 

י  ה, ּכִּ ֹוֵבבָּ ת ַהש ּ ין ַהּבַ קִּ ַחּמָּ תְּ ַתי ּתִּ ֵמינּו, ַעד מָּ יָּ ּבְּ

אָּ  ה ּבָּ ָּ ש  א ה' ֲחדָּ רָּ ֶבר. ּוֵפֵרש  בָּ סֹוֵבב ּגָּ ה ּתְּ ֵקבָּ ֶרץ נְּ

ֶנֶסת  נּו ּכְּ ֶבר, ַהיְּ יֹות ּגֶ הְּ סֹוֵבב לִּ ה ּתְּ ֵקבָּ ַהּנְּ ֶ "י, ש  ַרש ִּ

ם,  ָּ ן ש  כּו', ַעּיֵ ּיֹוֵרש  ַהּכֹל וְּ ֶ ֶבר ש  יַנת ּגֶ חִּ בְּ ֵאל ּבִּ רָּ שְֹּ יִּ

לּו  בְּ ּסָּ ֶ זֵרֹות ש  ַהּגְּ רֹות וְּ ל ַהּצָּ ר ּכָּ ּקַ עִּ ֶ "ל ש  ּנַ נּו ּכַ ַהיְּ

ֵאל  רָּ שְֹּ ין יִּ ֶֹרש  ַהּדִּ ש ּ ךְּ מִּ ָּ ש  מְּ לּות ַהּכֹל נִּ מֹות ַהּגָּ ל יְּ ּכָּ

יַנת  חִּ בּות, ּבְּ יַנת ַעצְּ חִּ ּבְּ ה מִּ יאָּ רִּ ת ַהּבְּ ּלַ חִּ ל ּתְּ ֶ ש 

ם הּוא  עֹולָּ הָּ ֶ ךְּ ֵמֲחַמת ש  ַ ש  מְּ ּנִּ ֶ ּבֹו, ש  ב ֶאל לִּ ַעּצֵ תְּ ַוּיִּ

ל  ֶ צֹונֹו ש  ין ַלֲעשֹֹות רְּ ֵאין זֹוכִּ ֶ ש  ל ּכְּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ בְּ ּבִּ

קֹום ּבִּ  ּה מָּ מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ה ֵמַהּמִּ חָּ מְּ שִֹּ ֵלמּות ּבְּ ש ְּ

ל  ּדֵ ּגַ תְּ יַח ֲאזַי יִּ ש ִּ ימֹות ַהּמָּ יד ּבִּ תִּ ל ֶלעָּ "ל. ֲאבָּ ַכּנַ וְּ

ים  סּוקִּ ל ַהּפְּ כָּ תּוב ּבְּ ּכָּ ֶ מֹו ש  ֹאד ּכְּ ֹאד מְּ ה מְּ חָּ מְּ ַהּשִֹּ

ֹאד  ים מְּ יגִּ לִּ פְּ ּמַ ֶ ה ש  ַאֲחרֹונָּ ה הָּ ּלָּ אֻּ ּגְּ ים מִּ רִּ ַדּבְּ ַהמְּ

ּבּוי ַהּשִֹּ  עֶֹצם רִּ מֹו ּבְּ ז, ּכְּ ֶיה אָּ הְּ ּיִּ ֶ ה ש  דֹולָּ ה ַהּגְּ חָּ מְּ

שֹֹון  כּו'". "שָֹּ שֹֹון וְּ שָֹּ ם לְּ לָּ י ֶאבְּ ּתִּ ַפכְּ הָּ תּוב, "וְּ ּכָּ ֶ ש 

ה  חָּ מְּ שִֹּ י ּבְּ ה". "ּכִּ חָּ גֹון ַוֲאנָּ סּו יָּ נָּ יגּו וְּ ה ַיּשִֹּ חָּ מְּ שִֹּ וְּ

ז  ה אָּ ּכֶ זְּ ּנִּ ֶ נּו ש  ה, ַהיְּ ּבֵ זֶה ַהרְּ ַכּיֹוֵצא ּבָּ כּו'". וְּ ֵתֵצאּו וְּ

חָּ  מְּ ִּ תּוב, ַלש ּ ּכָּ ֶ מֹו ש  , ּכְּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ֹמַח ּבֹו יִּ שְֹּ "ל לִּ ה ַהּנַ



 בחצוצרות וקול שופר              העושה שליח לגבות חובו בליקוט על תורה ה'              

 צא  

ֵאל  רָּ שְֹּ ַמח יִּ שְֹּ יַנת יִּ חִּ ". ּבְּ ךְּ ה ּבָּ חָּ מְּ שְֹּ נִּ ה וְּ ילָּ גִּ "נָּ

ּה  מָּ ַעצְּ ה ּבְּ וָּ צְּ ישֹ ֵמַהּמִּ שִֹּ נָּ יל וְּ גִּ ּנָּ ֶ נּו ש  יו, ַהיְּ עֹשָֹּ ּבְּ

ה  חָּ מְּ ית ַהּשִֹּ לִּ כְּ זֶּהּו ּתַ ֶ , ש  ַרךְּ ּבָּ תְּ דּותֹו יִּ הּוא ַאחְּ ֶ ש 

" ּנַ י יֹוֵצא ּכַ ם, ּכִּ עֹולָּ ל הָּ ן ּכָּ ּקֵ ּתַ תְּ ֵדי זֶה נִּ ַעל יְּ ל, וְּ

יק  יַנת ַצּדִּ חִּ בְּ יַע, לִּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ בְּ ל לִּ ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ּבְּ מִּ

ֶרץ  אָּ ה ּבָּ ָּ ש  א ה' ֲחדָּ רָּ י בָּ זֶהּו, "ּכִּ "ל. וְּ ּנַ ל ּכַ ֵ מֹוש 

ֵהם  ֶ ֵאל ש  רָּ שְֹּ ֶנֶסת יִּ ּכְּ ֶ נּו ש  ֶבר", ַהיְּ סֹוֵבב ּגָּ ה ּתְּ ֵקבָּ נְּ

יַנת חִּ ם  ּבְּ ּלָּ מֹות ּכֻּ עֹולָּ ל הָּ ים ּכָּ לּולִּ ֶהם ּכְּ ּבָּ ֶ ם ה' ש  ֵ ש 

ה,  ֵקבָּ יַנת נְּ חִּ בְּ ו ּבִּ ָּ ש  ה ַעד ַעכְּ יָּ הָּ ֶ ַעד סֹוף ש  ֵמרֹאש  וְּ

ים  ינִּ ל ַהּדִּ יזַת ּכָּ ה ֲאחִּ יָּ ם הָּ ָּ ש ּ ּמִּ ֶ ל ש  ַקּבֵ יַנת מְּ חִּ ּבְּ

ֶבר  יֹות ּגֶ הְּ סֹוֵבב לִּ ה ּתְּ ֵקבָּ ו נְּ ָּ ש  "ל, ַעכְּ ּנַ כּו' ּכַ וְּ

א רָּ טְּ יַנת סִּ חִּ יַנת  ּבְּ חִּ יַע ּבְּ ּפִּ הּוא ַמש ְּ ֶ א ש  כּורָּ דְּ ּדִּ

יו  וֹותָּ צְּ מִּ ה ּבְּ חָּ מְּ ֵדי עֶֹצם ַהּשִֹּ ל ַעל יְּ ֵ יק מֹוש  ַצּדִּ

"ל: ּנַ ן ַהּכֹל ּכַ ּקֵ ּתַ תְּ נִּ ק וְּ ּתָּ מְּ ֵדי זֶה נִּ ַעל יְּ ֶ "ל, ש  ַכּנַ  וְּ

יד     כא תִּ ֶלעָּ ֶ יזַ"ל ש  ֲארִּ ֵבי הָּ תְּ כִּ תּוב ּבְּ ּכָּ ֶ זֶה ש  וְּ

ת ַחיִּ  ֶ ַקּיֵם ֵאש  תְּ בֹוא יִּ "ל לָּ ּנַ נּו ּכַ ּה ַהיְּ לָּ עְּ ל ֲעֶטֶרת ּבַ

ֵאל  רָּ שְֹּ ֶנֶסת יִּ יַנת ּכְּ חִּ ם ּבְּ ֵ יַנת ש  חִּ כּות ּבְּ לְּ ּמַ ֶ ש 

ה  לָּ ַמעְּ יָּכֹול, לְּ בְּ ֶיה ּכִּ הְּ מֹות יִּ עֹולָּ ּיּות הָּ לִּ לָּ יַנת ּכְּ חִּ ּבְּ

יַנת  חִּ בְּ ל ּבִּ ֵ יק מֹוש  יַנת ַצּדִּ חִּ בְּ יַע ּבִּ ּפִּ יַנת ַמש ְּ חִּ בְּ ּבִּ

כוּ  אֵני ּדְּ מָּ ת ּבְּ ַ ש  ַלּבְּ תְּ ּלּו ה' אִּ אִּ יָּכֹול, ּכְּ בְּ כּו' ּכִּ א וְּ רָּ

וֹוֵתינּו  צְּ ּיַת מִּ ֵדי ֲעשִֹּ נּו ַעל יְּ ּתָּ ל ֵמאִּ ַקּבֵ ַרךְּ מְּ ּבָּ תְּ יִּ

זֶּהּו  ֶ א ש  ם ַהּבָּ ּום עֹולָּ ים ש  ֵאין רֹוצִּ ֶ ה ש  חָּ מְּ שִֹּ ּבְּ

"ל:  ַכּנַ ם קֹונֹו וְּ ד עִּ ַחּסֵ תְּ יד ַהּמִּ סִּ יַנת ֵאיזֶהּו חָּ חִּ  ּבְּ

ְך ְלֵעיל: י ָּ ַׁ  ש 

ילּות       כב מִּ ַאת ֵחן ּוגְּ וָּ ַות ַהלְּ צְּ יַנת מִּ חִּ זֶהּו ּבְּ וְּ

י"  ֶוה ֶאת ַעּמִּ לְּ ֶסף ּתַ ם ּכֶ תּוב, "אִּ ּכָּ ֶ מֹו ש  ֶחֶסד ּכְּ

י  ה. ּכִּ הּוא חֹובָּ ֶ ה ש  כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ וְּ

ַרךְּ  ּבָּ תְּ ה' יִּ ֶ מֹו ש  יו ּוכְּ ּדֹותָּ מִּ ק ּבְּ ּבֵ ּדַ תְּ הִּ ין לְּ יכִּ רִּ נּו צְּ אָּ

ַקיֵּ  ה מְּ יָּ ּיֹום הָּ ה מִּ אָּ וָּ תֹוַרת ַהלְּ ֶחֶסד ּבְּ מֹו ּבְּ ם עֹולָּ

יּו  מֹות הָּ עֹולָּ ל הָּ ּכָּ ֶ ה ש  ן ּתֹורָּ ה ַעד ַמּתַ יאָּ רִּ ַהּבְּ

ַגם  "ל וְּ ַכּנַ ֶחֶסד וְּ ה וָּ אָּ וָּ תֹוַרת ַהלְּ ין ַרק ּבְּ מִּ ַקּיְּ תְּ מִּ

צֹונֹו ַחס  ין רְּ רִּ עֹובְּ ֶ ל ֵעת ש  כָּ ה ּבְּ ן ּתֹורָּ ַאַחר ַמּתַ

יַּ  ֶ אּוי ש  ה רָּ יָּ לֹום, הָּ ָּ ש  י וְּ ֹבהּו ּכִּ ֹתהּו וָּ ם לְּ עֹולָּ ֲחזֹר הָּ

ם  עֹולָּ ז הָּ אָּ ה וְּ לֹא ַהּתֹורָּ ם ּבְּ עֹולָּ הָּ ּיּום לְּ ֵאין קִּ

ּדֹו  ַחסְּ ַקּיֵם ַרק ּבְּ תְּ ם ַהחֹוֵטא מִּ דָּ אָּ ט הָּ רָּ פְּ ּובִּ

ַמן ַעד  יב לֹו זְּ חִּ ַרךְּ ַמרְּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ֶ ה ש  אָּ וָּ יַנת ַהלְּ חִּ בְּ ּבִּ

ּנִּ  ֶ ק לֹו ַמה ש ּ יַסּלֵ ם וִּ ּלֵ ַ יש  ּוב וִּ ּיָּש  ֶ ַחּיֵב חֹובֹות ש  תְּ

ם  יִּ יַנת ֶאֶרךְּ ַאּפַ חִּ זֶּהּו ּבְּ ֶ יו ש  ֵדי ֲעוֹונֹותָּ ה ַעל יְּ ּבֵ ַהרְּ

יַנת  חִּ הּוא ּבְּ ֶ יב ֵליּה ש  הִּ יָּ תְּ א אִּ ּכָּ רְּ יַנת אָּ חִּ ּבְּ

ם  דָּ אָּ ם הָּ ַרךְּ ּגֹוֵמל ֶחֶסד עִּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ֶ ַמן ש  ַבת ַהזְּּ חָּ ַהרְּ

ַמן זְּ  ַמן זְּ ַמן ַאַחר זְּ יב לֹו זְּ חִּ ין ּוַמרְּ ּתִּ א ּוַממְּ ים טּובָּ ַמּנִּ

א  רָּ קְּ ֵדי זֶה נִּ י ַעל יְּ ק ַהּכֹל ּכִּ ַסּלֵ ז יְּ אָּ ֶ ּוב ש  ּיָּש  ֶ ַעד ש 

יַקת ַלֲאַתר  רִּ ּדְּ זְּ אִּ ם ּדְּ ֵ א" ַעל ש  קָּ ה "זַרְּ ּובָּ ש  ּתְּ

ר  בָּ יב ַהּדָּ יר ּוֵמש ִּ ֲחזִּ ּמַ ֶ ן ש  ּמָּ ּתַ יַלת מִּ טִּ נְּ תְּ אִּ ּדְּ

רוֹ  כְּ נּו זִּ ַתב ַרּבֵ ּכָּ ֶ מֹו ש  ם ּכְּ ָּ ש ּ ל מִּ ּטַ ּנִּ ֶ קֹום ש  מָּ נֹו לְּ

ה'  ֶ א ש  צָּ מְּ ן לה(. נִּ ימָּ קֹום ַאֵחר )סִּ מָּ ה ּבְּ כָּ רָּ בְּ לִּ

ַאת ֵחן  וָּ ַהלְּ ילּות ֶחֶסד וְּ מִּ ַות ּגְּ צְּ ַקּיֵם מִּ ַרךְּ מְּ ּבָּ תְּ יִּ

ים  בִּ נּו ַחּיָּ מֹו ֵכן אָּ ה, ּכְּ עָּ ָּ ש  ל ֵעת וְּ כָּ ֹאד ּבְּ ה מְּ ּבֵ ַהרְּ

וֹות  ַהלְּ ים ּולְּ ּיִּ ֲענִּ ַרֵחם ַעל הָּ יו ּולְּ ּדֹותָּ מִּ ק ּבְּ ּבֵ ּדַ תְּ הִּ לְּ

ֶהם וְּ  תּוב לָּ ּכָּ ֶ מֹו ש  ה ּכְּ ֶ נֹוש  יֹות לֹו ּכְּ הְּ י לִּ לִּ בְּ לִּ

נּו  ַרךְּ ֵאינֹו נֹוֵגשֹ אֹותָּ ּבָּ תְּ ה' יִּ ֶ מֹו ש  "ל, ּכְּ א ַהּנַ רָּ קְּ ּמִּ ּבַ

ה  ּכֶ זְּ ּנִּ ֶ ַעט ַעד ש  ַעט מְּ ק לֹו מְּ ַסּלֵ ּנְּ ֶ נּו ַעד ש  יךְּ לָּ ּוַמֲארִּ

ֵמן: ק ַהּכֹל, אָּ ַסּלֵ  לְּ

ה   כג ֵמחָּ ים שְֹּ נִּ יַנת ֵאם ַהּבָּ חִּ זֶה ּבְּ ּה וְּ לּויָּ ַהלְּ

ים קיג קיד ּלִּ הִּ כּו' ( )ּתְּ ם וְּ יִּ רָּ צְּ ּמִּ ֵאל מִּ רָּ שְֹּ ֵצאת יִּ ּבְּ

כּו'  יו וְּ לֹותָּ ש ְּ ֵאל ַממְּ רָּ שְֹּ ֹו יִּ ש  דְּ קָּ ה לְּ הּודָּ ה יְּ תָּ יְּ הָּ

ֵראת  קְּ ּנִּ ֶ ֵאל ש  רָּ שְֹּ ֶנֶסת יִּ ל ּכְּ ֶ ה ש  חָּ מְּ ֵדי ַהּשִֹּ ַעל יְּ ֶ ש 

ם  ַריִּ צְּ יַאת מִּ צִּ ַעת יְּ ש ְּ ֶהם ּבִּ ה לָּ יָּ הָּ ֶ ים ש  נִּ ֵאם ַהּבָּ

מֹו וְּ  ֹאד, ּכְּ ה מְּ חָּ מְּ ה ַהּשִֹּ לָּ דְּ ז ּגָּ אָּ ֶ ה ש  ַלת ַהּתֹורָּ ַקּבָּ

ף פח(,  ת ּדַ ּבָּ ַ ה )ש  כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶ ש 

זֶּהּו ֶנֱאַמר ַעל  ֶ ם, ש  ָּ ם ַעל רֹאש  ַחת עֹולָּ מְּ שִֹּ וְּ

ַעת  ש ְּ רּו ּבִּ מְּ אָּ ֶ ַמע ש  ש ְּ נִּ ה וְּ ל ַנֲעשֶֹ ֶ ים ש  רִּ תָּ ַהּכְּ

ה וְּ  ַלת ַהּתֹורָּ יַנת ַקּבָּ חִּ בְּ ה זָּכּו לִּ חָּ מְּ ֵדי ַהּשִֹּ ַעל יְּ

י ַעל  יו, ּכִּ לֹותָּ ש ְּ ֵאל ַממְּ רָּ שְֹּ יַנת יִּ חִּ ל, ּבְּ ֵ יק מֹוש  ַצּדִּ

ל  ֵ יק מֹוש  יַנת ַצּדִּ חִּ בְּ ין לִּ ה זֹוכִּ חָּ מְּ ֶדל ַהּשִֹּ ֵדי ּגֹ יְּ

ין ּבֹו  לִּ ֵאל מֹוש ְּ רָּ שְֹּ ּיִּ ֶ יו ש  לֹותָּ ש ְּ ֵאל ַממְּ רָּ שְֹּ יַנת יִּ חִּ ּבְּ

כֹול ּכִּ  יָּ בְּ , ּכִּ ַרךְּ ּבָּ תְּ ין, יִּ לִּ ַבּטְּ ֵהם מְּ ה וְּ זֵרָּ י הּוא ּגֹוזֵר ּגְּ

ַהּכֹל ַעל  ה. וְּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶ מֹו ש  ּכְּ

ם  ּיֵם, "ַהּיָּ ּסִּ ֶ זֶה ש  "ל. וְּ ַכּנַ ה וְּ וָּ צְּ ל מִּ ֶ ה ש  חָּ מְּ ֵדי ַהּשִֹּ יְּ

ה  וָּ צְּ ל מִּ ֶ ה ש  חָּ מְּ שִֹּ ּכֹות לְּ זְּ נּו לִּ כּו'", ַהיְּ ֹנס וְּ ה ַוּיָּ אָּ רָּ

"ל ש ֶ  ה ַהּנַ ַלת ַהּתֹורָּ ל ַקּבָּ ֶ ה ש  חָּ מְּ יַנת שִֹּ חִּ הּוא ּבְּ

הּוא  ֶ יַעת ַים סּוף ש  רִּ יַנת קְּ חִּ ֵדי ּבְּ ין ַעל יְּ זֶה זֹוכִּ לָּ



 בחצוצרות וקול שופר              העושה שליח לגבות חובו בליקוט על תורה ה'              

 צב  

ים,  מִּ עָּ יַנת רְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ ֹכַח, ש  ה ּבְּ ּלָּ פִּ יַנת ּתְּ חִּ ּבְּ

נּו  ם ַרּבֵ ָּ ַתב ש  ּכָּ ֶ מֹו ש  לֹאֹו, ּכְּ ם ּומְּ ַעם ַהּיָּ רְּ יַנת יִּ חִּ ּבְּ

ה בַּ  כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ מֹו זִּ ֵאר ֵהיֵטב, ּכְּ "ל ּבָּ ר ַהּנַ ֲאמָּ ּמַ

ֶקר  נֹות ּבֹ פְּ ב ַהּיָּם לִּ ָּ ש  סּוק, "ַוּיָּ תּוב ַעל ּפָּ ּכָּ ֶ ש 

ֵדי  ַעל יְּ ֶ "ל, ש  ים ַהּנַ מִּ עָּ יַנת רְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶ נֹו", ש  ֵאיתָּ לְּ

ין  ֵדי זֶה זֹוכִּ ַעל יְּ ֶ "ל, ש  ה ַהּנַ חָּ מְּ ִּ ין ַלש ּ זֶה זֹוכִּ

ֵאל מַ  רָּ שְֹּ ל יִּ ֵ יק מֹוש  יַנת ַצּדִּ חִּ בְּ "ל:לִּ ּנַ יו ּכַ לֹותָּ ש ְּ  מְּ
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר ערב 

 

ה זֶה-ְיֵדי  קיא.ְרָעִמים ַנֲעׂשֶ

1 

ִחיַנת ַמָצה' ֵמי ְמִריָבה' ִחיַנת ֹמ, ֶּזה ּבְ  . ִחיןּבְ
 לתבוע החל הע
 .בזכותה במדבר מי
 לה
 סיפקה אשר הבאר פסקה ,מרי
 נפטרה כאשר ]קי[ 


 היכה ש
 ,"'ה את ישראל בני רבו" שבו המקו
 .נגד
 ולהתלונ� ומאהרו� ממשה מי
 במדבר( "מריבה מי" נקרא ,שמי
 ש
 קידוש בכ� ומנע ,אליו לדבר במקו
 הסלע את משה

 אלא אינה "מריבה"ו ,המוחי� ,המוח כלחלוחית "מי
" מתפרשי
 שלנו בהקשר .)יג כ
 הצדיקי
 שבי� למחלוקות רומז ,כ��א
 ,"מריבה מי" .)צד ,פט הערות ,כדלעיל( "מצה"ה

 .המוחי� את המתקנות

ה ְרָעִמים-ְיֵדי-ַעל  .ֶזה ַנֲעׂשֶ
, בצרה קראת ואחלצ�: "מתהלי
 קושר רבנו יחדיו כמה ממושגי התורהבהביאו פסוק זה  ]קיא[ 


" חילו!"כיצד נעשית ראוי למענה ול, כלומר". אבחנ� על מי מריבה סלה, אענ� בסתר רע
אבחנ� על מי . "משו
 שקול� היה בבחינת רע
? כאשר קראת לי בשעת צרה, ממני

צדיקי
 וראיתי שמוח� היה ניסיתי אות� באמצעות המחלוקת בי� ה,  כלומר–" מריבה
 ,כ� נעשה קול� לרע
. לא נדחית או הוטעית בגלל מחלוקותיה
. 'מצה'בבחינת , טהור

�ה מכ� זכית לשמחה ולמדת להבחי� בי� קוד
 גזירה כתוצא. אשר יישר את עקמומיות לב
ידי �על, הדבר איפשר ל� להתפלל אפילו לאחר שהגזירה נגזרה כבר. ובי� לאחר גזירה

שכ� תפילת� הייתה מולבשת ומוסווה , " רע
·Ò˙¯"לכ� נאמר . 'מאמר'התפילה בהלבשת 
 ".אענ� "–ומשו
 כ� , במאמר

כדי להדריכו כיצד אפשר לכוו� , נת�' רשני סעיפי
 אחרוני
 אלה בתורה יועדו עבור 
אשר ביקש לה מרפא אצל , נת�' ררית של זו הייתה דאגתו העיק. )א ראה הערה(בתפילה 

 
רבי נחמ� , בנוס$ לכ�. )ו-פרקי� ג, ראה באש ובמי�(כמה מגדולי החסידות של אות
 ימי
 ביחס למחלוקות המתמשכות בי� גדולי הצדיקי
 נת�' רכיוו� להתלבטותו האישית של 

, ועת ההשכלהזכור החכמות החיצוניות אינו אלא ביקורת על תננית� לשער ג
 שִא. בימיו
ראה (ה
 רמז סמוי לגזירות השמד העומדות להיות מוטלות על ישראל " קרבות"וה

 .)א הערה

„Ú Ô‡Î: ÏÚ ÏÎ Ì„‡ ˙ÏËÂÓ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÍÂÙ‰Ï ˙‡ ÌÏÂÚ‰ ·ÂËÏ ¯˙ÂÈ. ‡Â‰ ÏÂÎÈ 
˙Â˘ÚÏ ˙‡Ê ÏÚ-È„È ‰ÏÈÙ˙ ¯Â·Ú ˙·ÂË ÌÏÂÚ‰, ÔÎ˘ ‰ÏÈÙ˙Ï ˘ÈÂ� 
ÁÂÎ‰ ˜È˙Ó‰Ï ˙Â¯ÈÊ‚. ÌÏÂ‡, Ì‡ ‰¯ÈÊ‚‰ ‰¯Ê‚� ¯·Î, ÂÈ‡ËÁÂ Ï˘ 
Ì„‡‰ ÌÈÏÈÙ‡Ó ÏÚ ÂÈ˙ÂÏÈÙ˙, ÂÈÏÚ Ô˙ÂÂÒ‰Ï ·'¯Ó‡Ó' )ÛÈÚÒ ‡(. È„Î 
˙Ú„Ï Ì‡‰ ‰¯Ê‚� ¯·Î ‰¯ÈÊ‚‰, ÍÈ¯ˆ Ì„‡‰ ÌÈÈ˜Ï ˙‡ ˙ÂÂˆÓ‰ 

‰ÁÓ˘· – ‡ÏÏ ÏÎ ‰ÈÈÙÈˆ ¯Î˘Ï È„È˙Ú, ‡Ï‡ ÍÂ˙Ó ˙˘ÂÁ˙ ‚Â�Ú˙ 
ÌÂÈ˜· ˙ÂÂˆÓ‰ ÂÓˆÚ. ˙„ÈÓ Ó˘‰‰Á ‡Â‰˘ ÁÈÏˆÓ ˘ÂÁÏ Ê‡ ‰¯ÂÓ ÂÏ 

È‰Ó ˙„ÈÓ Â˙ÁÓ˘ Ï˘ ‰,' ˙˘·ÂÏÓ‰ ˙ÂÂˆÓ·, Ì‡ ‰ÏÂ„‚ ‡È‰, Â‡ 
‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚‰ ‰¯Ê‚� ¯·Î )ÛÈÚÒ ·(. È„Î ˘ÂÁÏ ‰ÁÓ˘ ÂÊ, ˜Â˜Ê Ì„‡‰ 

˙Â¯˘ÈÏ ·Ï‰, ·ÏÏ Â˙ÂÈÓÂÓ˜Ú˘ ‰¯ÒÂ‰ ÏÚ-È„È ÌÚ¯‰ – Â�ÈÈ‰„, ÈÂÏÈ‚ 
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר רפ 

 

יבות – ְּסִפיְנָתא בוָרה ִיְרָאהקלב,ְּלׁשֹון ֲחׁשִ ִחיַנת ּגְ ּ ָדא ּבְ ְּכמֹו , ּ
ָכתוב  ּׁשֶ יבותקלג,"ִהיא אֹוָצרֹו' ִיְרַאת ה: ")ו  לגישעיה(ּ ִהיא ִעַקר ַהֲחׁשִ ּ ׁשֶ  קלד.ּ

יָצא  ָכתוב , ְלׁשֹון ָצָרה –ׁשִ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ַּוֲאַכֶלה ֹאָתם ְכָרַגע"ּ ּ" ,
ֵצי ַיְתהֹון': ְּוַתְרּגומֹו   קלה.'ַוֲאׁשַ

ִחיַנת ִמְצוֹות –ּיֹוָמא ְוֵלילוָתא  ְּתָלָתא ֶהם , ָּדא ּבְ ֵיׁש ּבָ ּׁשֶ

1 

יבותן ֲחְלׁשֹו –ְּסִפיְנָתא   ,ּׁשִ
ראה ג� (א  ,קט� כח�ראה מועד, בארמית' חשוב'שפירושו ', ספי�'דומה ל' ספינתא'המילה  ]קלב[ 

 .)סד תורה א הערה

בוָרה ִיְרָאה ִחיַנת ּגְ ָּדא ּבְ מֹו, ּ תובּכְ ּכָ  ,"ָצרֹוִהיא אֹו' ִיְרַאת ה: "ּ ׁשֶ
' גבורות גשמי
'והגמרא קושרת אוצר זה ל',  של הזוכה לאוצרו' י מפרש שירא ה"רש ]קלג[ 

 .)ג סעי�(כדלעיל , מכא� רואי
 אנו את הקשר שבי� יראה וגבורות. )א ,תענית ב(

יבות ִהיא ִעַקר ַהֲחׁשִ ּׁשֶ ּ. 
היא אומרת שאוצרו , "היא אוצרו' יראת ה", כאשר הגמרא מפרשת פסוק זה מישעיה ]קלד[ 

, אד
 היודע את התורה אול
 חסר יראת שמי
, אתע
 ז. הוא התורה' הגדול ביותר של ה
דומה לאד
 שיש לו את המפתחות לדלתות הפנימיות אול
 אי� לו כל מפתח לדלתות 

ולמרות שבתורה שלנו רבי נחמ� לא . )א ,שבת לא(? כיצד יוכל להיכנס פנימה. החיצוניות
 היא ההיפ� שכ� חכמת התורה, היא נרמזת בדבריו על השכל, הזכיר את התורה במפורש

ממש כש
 שאי אפשר לזכות לשכל טהור ללא יראת שמי
 , לכ�. הגמור מחכמות חיצוניות
. לא נית� להשיג את עומקיה הפנימיי
 של התורה ואמיתותיה ללא יראת שמי
, )עח הערה(

משו
 כ� . חמ!, סיטרא דמותא, ניתדומה תורה זו לחכמה חיצו, אפילו א
 לומד הוא תורה
' ספינתא' מוסי$ שביאור המילה מי הנחל. יראת שמי
 היא החשובה ביותר: אומר רבנו

היראה חוצה האד
 את י
 /גבי הספינה�שכ� על. כמשל ליראת שמי
 מתאי
 ביותר
 .)עח הערה, ד סעי�, כדלעיל(" אי� חכמה, א
 אי� יראה"כמו שאמרו חכמינו , השכל / החכמה

יָצא  מֹו, ן ָצָרהְלׁשֹו –ׁשִ תוב ּכְ ּכָ ָרַגעַּוֲאַכֶלה ֹא"ּ ׁשֶ ֵצי ': ְּוַתְרּגומֹו, "ָתם ּכְ ַוֲאׁשַ
 . 'ןַיְתהֹו

על פניו נראית . )כא במדבר טז(למשה ואהרו� כאשר קורח ועדתו מרדו כנגד
 ' כ� אמר ה ]קלה[ 
במורדו כנגד משה פג
 , אול
. רבנו מכנה כא� מחלוקת בי� הצדיקי
מחלוקת
 כמו מה ש

' שיצא'זהו . )צג ראה ג� הערה(ולכ� הוא נענש במוות , וגר
 לו להחמי! כחמ!, קורח במוחו
 .המציי� אסו� וגזירות

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



���������0��%����(� 

 

� ��� ,� ��� � ��	 � �� ,� �� �� � ��	 �� ��� ,�� � � ���� ! �� � �� � �� �� ����� �� �������"
� #�� ��� �� �� � ��� �)
� �	 �� �	 ���! �� ����
�����

��%	� � ! �������
� ������� �� ��� ������� � ��-����� �� ��� ���"
�#��� �� ��� ���$�� ��� &� �� ���
� 

�� ��� ��� ��� �	 �� �� ��� ���� �� ��� ���
�����

� � ���� ��� � �� �� �� ��� & ���%� ����-�� ���� � � ����  � ��� �� ��� � ��� ��� � � ���$�������

����"
�#�� �	��� �!� �	�"��� ������
�����

��
���
 � �� �� ���
 � ����� %� ��
 � �	�+
��� 
* ��� � ��� �� 
��� � ����� ���� ��� 
� +��  �� ���� � �� ������ ��� +( 
��� ����

�� �(+� 
�����
��������	���
������	�����
������
������������	��������
��
�	��<�
��	���
����������

� 	����� ������ ��� ���*��
��� ����� �� ����� ��������������� ���� ���� ��	���
�
��	����
�����	�����������������������������������
�������������	���������#�

� ������ ����� ������ 	���	� ��*��
��� �������� 	�� 	��
�� ���	����� ��	���
�� ��
� 	�
�	�� ������ 	��	���*��
��� �� ����� 	����� ������� �
���� ��� 
�� ������ ��	����

������
&���!���$�����
�������"��

 �� ������ �� 
���-�!�� ��� ��� �' �� 
������ �� 
� �� ��� ����-�
�������� �����	������	�	���
����	�	�� ��	��������������
��������� ��������������� �
��

	���
��


� %��� ��� ���
!���� ��
��� �� �����
��� ��� � ��+
� ��� �� 
������-�!��� �� 
� ���"�� �� $	 �� 
��-��-
� ���� �� �� 
� ���� ��
��	 
���� ����-�

���������� ����� �	������ 	����	� �	�� ��� �� ��
�� 	���
� ������ ���	
 ���
�� ��
�
"��
�� 	�
�� #�	� ������ ���� ����� ��

� ����	��� �� �	�������� ��
�� ���
�
� �����

������%�������	��������"���


��� �	 ��
� �	�� �	 ��
' ��� %	 ���+
���� ���� ������� 
����� ��� �� ��-�!��� 
���� �� 
��� ��� � �� 
����-�
������������� ���� �	�������� ���
� ��
�� �� ����� ����� ���
� ��� "� � 	�����
���
���"��

���
���
��
������
�������
����
�����
�������
������	���	�����
��#��������

�� 	����� ��� ��� 	������ � ����0	����� "� ����� ��
� �� ���0������ "������� ���

��������	������������������

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



�(������ ������	
���	���

 

��%� �" ���� �� � ! �� �� �� ��� ��-�� ����� ��)����� �� ��� �� ��� � 
�!� �� �� �� ��)�!� ��� ��� ��� �! �� �� ��
�� �� ����� ��)���
��

� � �"���� � � ! �" �� � �� � ! � ��� ��� �.�� � ! �" ���-� �% ��� ���� �� ��� � � �����  ���� ����
� ��� �	&� ���� ��� �	��� �* ���� �� �� �� �( �� ������ �� �* �� ,* �� ���!� �� �� ��� � �! �� �����
���

� �"�����-�� ���� ����	��
���"#�
��	 �����* ����+��! �� ,� ���� �
 �
��� �������� �� ���#�

��

� %� � ��
!� �� ��� 
� �� �� �	� � �+
����� 
�'�� ��� �� 
���� ��� �����

��
����;��������������������	���������	���������
��	��
������������������
���
�	�
��	��������
���� ����������������"��	���������������	
�������

�� �� ��'� � �� ��� � ��������� 
�'� �	 �� 
���� �����
���
����	������������� ���������	���"����	��
��$�����@/������-�����������
���	�
����

=A/�9A�-
-�� �@/�� ��� /�-�
@/�
� ��� ��� ��-�
������ �� ���� ��	������ 	�� #�
�� �
���� �����
�������������
��������������������	�	������������������������
���%�	�

�������#�
���������� �� �������
�����	��
��������������������
������� ���$

�� ��� ������&��"� �������� �������� ���	���� 	������ �
��� #�
�� �
��� ��� �	���
	������� ����� 	���� ��� ����� ���� 	��� ��	�� ����@/�� ����-���� �*�
����� �������

��	�������
������
�	��������������
��������
�	���������	�����	�	�����	���� ��
���

	���
���	�
�	���
�	���
��	���
���
�����	���
�������������	���
�����
	���
�� �"������ ���� ���� ��
�� ����� 	���� ��� ��� #���0�� ���� ����� �����
"��

�����
�	�����������	����
�������������������
�����*�
��������������������
	�
�����	������	������	
��0�	���������������������#�����������


 � � � ��
 � ��� � ��
 � �� ��� 
 � � ��� �+� ��� � ��
�
+
� �# ��� � ��� �� 
��� � ���� ����� ��� ������ ��� �� �*��
����� $	 ��� ������ � �� �& 
�������� �� �* 
� +* 
� ��� � �� �� 
�� ���� �����

��
���������������
�����������������������������	������������	��
�����������
+��� ��������	
� �� +��� ��������	
������� ����� ����� �� ������ ������� !������� ���$

���
��� �������"� ����������
��������������	
����� ��������	���	��������$����
������� ��%�������������"� ������ �+������������� ������� �������������� �
��� ������

��� ��
	�
�	����
��	�
���	��


� � � ���+
� ���-�!�* ���� �� 
��� ��+� 
���)� � �-���
���
��������� �� ����+��� �	���
�$� ���
�� 	�����
� ����?#�;O /�� ���#
��� ���
���� ��#�
�� ���

�
���
���	
��
������������&�	����
���#
���������

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



������"��#� $���)*� 

 

 

�� ����������������� ����&�����

� 
	�
	� � �
��� � �� �� ������ �(�
� ��� ��� � � � �� ��� " !���� ��� �  �(�� ��� � �� ��!� ����
" �� �( ��
��������" �� ��� � ��� ��� � ����� �� �� ���" ����  ������ ����&����

����� ��� ��� ��* �$� ������ !�� �� !����� � �� ��!��" !( �� ��� �' ���� ���' !� �� ���� � � �� ������� � �� ���
� � �� ��!�� !���� � �(��)� �� ���� �(� �!���)� � �(�
� ����� � � �(��� � ! � ���� �� ��� � �������� � ( ! � � �
�� �(� �!���)� � !� ! ���� �� �������� � ��
	�� � �
����� ����&����� ������ '�� � �� �� �* �� � � �( �� ����

��
 ��� �	 ���
 �%�(
�� ��� ��� ��
� ���
(�� ����
$


�*���+��������
������
�������������������
�����"%
����	���� ���������#� ��������$������
�	��
� 
�
�	�� �

� ������� ������� �
�
���� �
������ ������� �	� ������ �
�����

	��
���� ������� ����� 	� ���
��� ���	� ����� 
��� 	��	"%
����#� ����
���� ��
�� �
���� ����� $��� ���� ��
��� �
�������� ������ �����
�� ��������� ������ ��� ��

�
�������
������������
��������� �������

���
���	��������������������
��4���� 3$/8 9������
�
�
�������$�����
����������������
��	��
����
�����������

�
�������

������������� �� 	� �������
� �� ���
� � �� ��
 ��� �	 ���
 �%�� �%
����
� ��
� � �� �� �� ���� �� �%
���� ���

�� ��� ����(
�� �� �� �	
 � ��� ��
(�� ����
$


�*���+�� ���	� �
��� �����"� �
��	
��
#�� ����� �����&������ ���
��� ��	� ��
�� ����
� ����&�	�
� �
��� ����� �
��� ����� ������ ��
����� �	1���	��� ���������

���������
���1�	�
�����
��� ���� �� ������ �� �
����� �
��� ��
�� ��
	��� ��	������
�

��� �
����� ���

������������������
��
��������
������	����	�����������
�����������$�����

� ��� �� ���� �* �"
 �� �	
� ���
� ���
�
�� � �� �� ��
 �% �� ���
' ���
� ���
' �� �� ���� � � �
�

�*���+��	��
������
�	������	���	��
��������
�����
������

����	����-*�	�
��+"������

�����#��

��&
� � �� �����
� �%� � �� �� ��
 �	�
���� �� ���
% �����
�� ���
� �% ��
� ��
�� �� �� ��
��
��� ��&
� �	 � ��
�� �%
��� ��&
� �%�
�� �%�
�
�� �� ����� ������ ������� ����
$


�*���+��
�����
��
���������	���
����)��	��
�������������
�����������������	����

�
���������	��
�����
������������
����	������
����	��	��������	������	�
�,�
���	��	�
���������������	�������������������������
���
�������
�
������

���

�����
������

����������������	����	��
�����
������������
����	�
���

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



���������������	
���	���

 

 

�� �� �	�� %	�#� ��������� ����� �� ����!� ���� %������� ��� � + !� $��� � � ����� � 	 ����� ����%&
��� �� �	� 	 ��� ����
�� �� �� �,� ��� � �� ���� ��,� ��# $�� ��� � �� ���� ����� %	 �# ����� �� �� �,� � �!� ��

��� �� �	� 	 ��� ��� � ����� �� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� �� � ��� ���,� �� � �������,� "# �� ��� � �� !���%
�� �� �,� �� ���� ����� �� ��� �� $�� $�� 1	 �� ��������%������
	%�
��,� �� ��� �� ��"������� �� �� �	���� ��� �

�� ��� �� �� ��� � !�� + ��'� �� �� � ��� ������� %��� �� $�� � ��� ��� � �
� ��	 !� �� �,� ��� � �� �,� ��
���,� ��# ���
�%� �� �,� �+��� ��� ���!���� ����!� ��� ��%� � �� ���+ �	 ��#�� �� �,� ��	 �� "�� ��%������
	��

�$(��� ����
	�� ��� ���� �� !� ��� ����������� ���� � ��� %��!� �� �� �,� � !�� ��� �� �� �,� � ��� �	� ��%
	 �# ����!� ������ �� �	���	 ��� ����� �� ��"���$(������

�� � � ��� �� �� �,� ������� ��� �'��,� �� �	� �!�� �� !� �� ��� ��%	 �#�+ �# ��������� ��� ��!� �������

��
��� '� �� �� � �� ��� � �� �� �����%�� �� �� ��� �� �� ��� � �� ���&��� �� �� ��� � � ���	� �� 	 � � �! ���� + � 
���� 	� 	� ���

� 	� ��
�% ������(��% ���� �� �� �����$�
���
����������������	�����

��� 
�� ��%� � �� �� �� ������ �� �,�� �! �� �,� ���� � �	� �� �� ��&��� �� �� ��� 	 �! �� �,� � � � ���% ��� 	���� �� �� ��� �� $�� ��%
��� ��� ����&'�� ���� �&�,� ��������� �,� �� �� ���� �! ������� �� �� ����	 
�� 
��0� ����� ���� �! �� �,� �� ���	��� ��%�#����

���
���!���������	���	����������

� �! � �� ����,� ������ ��� �� ���� � �%� + ��)� � �� �� ��� �� �! ��� ���&'�� ���� �&����� ���� ��%��	 ��% 
�� ��#� "�! �� �,� ��
��� ���� � � �� �,� ���� �,�#� ���� ��� �� � ��� �% �,� � +� �� ���� �  � �� ����� � �% �,� � �� ����� �� ��� ��� + ��� �� ��%�#��$

� 
*���������
���
���� ��� �������� �����
��� � ������	 �! �� �,� �� �� ��� 	 �! �� �,� �� �%����� �� ��&� � ��&�� �! � ����
*�
��% ���� �� �� ����� ���$�

���������	��������	�	������	����� ��	�� ��	��
��	
	����%�����	�"!	��� �"�	����		���������
� 	���� 	��	"	����� �"�	��� �		������ ������� 	���	�����
��� ��	�� ����� �
�
� ������

!�������

� �� �� ���� �� � �� ���� �! �� �,��	 � � �! ����)� �,� �� ���'�� ���� ��&+ �� ���	 � � �! ����� � ���$�
�����������������������������	������
���	����
���		�
��	����������	�����������

	��� ��� ������� ���� ���� ��� 	�������������� �� ����
� ���� ����� ����� ����� 	�

������ (�� ��� ��
�� ������ ����� ����
� �	�� �������� ����� �� �	���� ���� ��	���

�����	�
�����	�
	
�������������������
����
�����������
�������������
	�	���� ����� 	�	��� �	������ ���� ������ ����� ��� ����	��� ����
� ���� ������ ��� ���

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



���������0��%����(� 

 

���"����#" �� �� ����� ���� �"�� �� �� �������$���& ���%� ����� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� $
���� �� ��� � �� �� ���� #	��) �	��)��� � + �� �� ��� 	 ��������� �� �� �� !�� ����� ��)� ���� �� ��� � ��"�� 

� �� �	��) �	�) ��� � � �� �)�� �( ����  !� �� �� ��� � �� �� �� � � ��� &��� ��� ������ �	 ��� � �� �� ��� �� ����� #���"
��� �� �� ���� �� ��� �� �	 ��� ������� �� ���� � �� ���� �� ����#�����	�� ���!� �� �� ����� �� ��� �$������

� �� ��� � �� �� ���  	 ��� � �	 ��� ���� ��� � ����� ��)��� ��� ��� ��) �� ��� � �� �� ���� � � �-�� �� ��
!� �� �% &���� ��� ��� ��� �� �	��� ��� �� �	 �	 �� �� �	�+� �� �* ���� ��� ���
	 ���0 �� ���-	 ��-� ��(-���

� �� ���� ���� ���� �� �� �� �� �	�+� �� �*� � � �������������"&� �� �� �� �� &��	 �� ��� � �� ��� �� �� &��	
3��� �� �� �� ��� �� �� �� ��� � ��� ��� � ��  � �� �� �� �	� ! �� ��� ���"#���$��� �	� �� � ��� 	 ��� � ��� �� ��� ����"

� 
���#���	����
�������������������������������������������������
�������$�$

��
����������	���
�	�����
��#��

���� �
����	������"��

����
���! �	 ��
� �	� ��
� � 
� �� ��
� ���
 $
��� �	 ��
� �	�� �	 ��
' ��� %	 ��� ��� 
����"� ��� �� 
�����
� ����!��(��
��' ����) 
� �	 ���� ��' 
����

����������������������
���
��
��������
�����
����������������������������
���
��
� ��� ����� �������"� ����� ����� ������ ���� ������� ����� ���� �	��� ���
� ���� ������

������������������������
�0����������	�$�����������������
��������
����
����������	���
������	��
���
��	�������


!� ��� ��������� 
�'�� ��� �� 
������������& ���� �� 
� ��' 
� �' 
����� �	 
'��� � �� �	 
������ ���� �� $	 �� 
�� � ����
����������������	����
���
���

� �� �(� 	 �� �� 
� �� 
��� !�� �( ��� � ��� �� 
��� �����	 
�� �� ���� ��� ��� � ���� �� ��� �� 
��� !��� � �� �	 
�� �� 
� 
� ��� ��
�� 
��"���

�������%�����������	
��������������������

� �� ��� � �� �� 
�� ���' 
� ��� � ��( �	 ������� 
�' ��� ��� 
��� ����� ��� �� �	� � �� ����, � �� �#$�� � �� 
�� ��)� �� �* 
�


�� 
� �� �� �� 
� �� 
�� ��� ��� ����� ������� ����-����
�������������%�������

4 �� 
�,� �	,� �&�,� �� 
� �� ���� ���� �� �� 
( �� 
��)� �� �*�� ��� � 
���
��������������
������� ���������������"��

��� �� ��$��� �	��� ��$� ���� �� ��$��� �	 ����� ���2���� 
���� �� ����� 
� �� �� ����� �������� 
� ��� �� �� 
� ��� ���!�
����������� ��� ����
�� ���� 	�� 	�����
� ����� 	�����
�� ����
�� ��� ��	�� ��	�� %����� ���

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



�(������ ������	
���	���

 

� ��� ���� �� �����! �� �� �	�	 ��� ��� � �� �� &�� ��	�� �� �� �� ����$�� ���$������

�� �� ��(�� #� ��� ��� ���� �� ��� � �� ��� � �� ���� ��� �� � ��� ���� �� ��� � ���� � �� &� ��� � ��� � �� 
���� �� ��� � ������� �� ���� ��� � ��� !� �� �� �� �	� +� �� �*� ��� 	 �� ��� � � ��  ��� �	 ��� � ��� ��� "��� � ��� �

� �	� �� �� � � �� &� �� ����  �� �� ���� ��� � �� ��� � ���"�� �� �� � �� �	 ���� � �� &� �� ��� � ��� � � �
�� �� ����  ��� �� �� &��� �� ������"&� �� �� �� �� &��	�� ��� �� ����  ��� ���
	1������� �� �� �� �� �� � ! �' ���� � �

�" % ��� �  ! ��� �� ��� � !�4�����"������� �� ����#�� �"����� � ! �" ��� �� � ! ���� ��� ��� ���$�����

� 
����������	���������������������
��	�
��#����

"�� �� 
� ���� �� ���� �� �������� 
�� � � ���� �� ���� �� �� 
��� �� ��������� �� 
� �� ��� �� ��$���"�� 
��"���
��������	�������
�� ����������"�����	����
���
�����	��������������������������
�&

��������������������
�!�
����������
�1������	���������
����8�����������
��������������������������
����������

�������������������������������	�����

��	�� ����������������	������"��

� �� �&� ��!� �� ���� ��� �� 
����� ���� �� 
� �� 
�� � � ���� ��� �� 
�������� ��$� ���� ���� ����	�� �� ���� ����
��������������
�������������������	��������������������
�����
�����
�	� ���������

���������"���
���������������	
�	���	�����
��������������� %�����"� ������	�����������

���� ��� �	����0���0���� ������ �� �	��� ���� � 	�������"�� &������ 	���� ��� ��
�����*�������	������������������� ��	��������� ��� ������ "���
�����������

�	��� ������"���0����0������

� �� 
� �� ��� � ���  � �� 
( �� 
�� )� �� �*� � ���� � �	 
�� � 
� ���� ��� ���� � ����� ��� �� ��� � ��$� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ���
���� � ��$� �� ���� �� ��� � �� 
� �� ��� � �� ��� � ������ 
��� � �� ��� � ��� �� �� ��$� ��� � �� ��$�� � �	 ���� � ����� �� ��

��� �� ��$����� ����-��/� ���& 
��� � ��� ��( ����� �& ���� �� 
	 �� �� �) ���� �� 
��3�
������������	������������������������������
�
������ �� ��������� ���"� ����� ��	��
�

����	��������	
�	���	������������	�	
��	���������������	�����	
���
���
	����������������$��������
��	���������������������������������������������

� �
����� ������� ������ #�� ����� 	�� 	����
 �	�� 	��	��"� ��� 	���� ��� ���� �����$���
	���� 	��� �	����$��� !������ ���� ����� ����� ��� ����

� ����� ��	� �������

�	��������2�

� ��� �� 
�������
���!��
� ��� � ��
� �� ��� 
� � ��� �
� � ��� 
����"�
������������������������ ����"�	�������� +�"������������2�������
��
���

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



���������0��%���"(� 

 

" �� �� ���� �"��� ! ��$��� ���� �� �� �	 ��� ��� �� �� ������ ���$�.�� �� �� �	�����
��������� �� ����! ������#�	 ���� ��������� �� ����� ����� ��)� �� ���������

� ��� � ���� ��� ���#���$� �������$� �� ����	$! �	 ����
�$� ���� ������� �� ��� � �� ����
� �� �� �	 ��)�������� ��� �� �����)�
	 �! ��� ������� &�
����� �	 ��� ���������� �� ����! ����

� 
��
����������%���
�� &	�����������	�����	������������������������ �����

�	
����� ��	���� ������������"� ��������������� ��
�1	���������
� �����
�����
��� ���� 	���	�� 	���� 	���
� ��� 	���	��� ������$	��� ���$��� ����� ���*����

� ��
�����	���#������
��*������
�$���������
� ��$�$�����	�����	�����
������ �	����"���������	�����	�
�������	���������������	������1������	��	

�� 	��
��� ���� ��������� ����� ����� ��+�� ���� ����� �*�
����� ���	���� ����
������ 	���

*������� ���� �
���� �������� �	��� �
����� ��
���� �	���$��������
�

����������������� �����������������
	�	����������
������� ���������������
�
����� ����� +��	��� �$����	����� ���
��� ����� ����	� 	��� 	�	�
��� ������

����������������������&��
���	����*��	��������

� ��� ��
� � 
  �	 �� ��
 $
� �	 �� ��
� �� �� �� ��
 �� ��� � ��� 
��"�.�
� �� �� ��� ���� �� �� ��� �� 
���������#����
����� 
�'� � ��� �� 
��� ��� ��� ��� ���� ��� � ��� ��� ���� � ���� ��� !��"� � ������"�� ��� ���"��	�  ����"��� ����

� ���� ���� ����
�������� �	�� ����������� ����
�� 	���	� ������� ����� ��� ���	��� 	���
� ��$������

�	�������������������������������	����������
��������	���
�������������		�
�������	
��	���	�	�����������
�
�������������	������������
���	��������

 ��������������
��"�������	�����������������
 ���������	�����������������
��������"� ��	������	�����	
���

� ����$
� �
��	�������� !� ����� �����"� ���������

� ���
� 	������ 	������� 	�� ��	
��� �����
��
� ������� ������� 	���
�
 ��� ����
� ���
��� 	���	� �������� ������ �"%���� ��	��
� ��� ����� �����

	��������	�
�����������������*���������������*�	���������������	�
������
��
������������������#��������������
�	���
������������	
��0�����������

��� �������� 	����
� 	������� ����� ����0�� ������ 	��
�� � ����� ������"� �����
+
���	����
�	�������	�����0�	��
 %�����"� �#����� ����
�	����
�	����������

���	
����������	�������	����������	��	����
���$��
�����$�����
����	����
� 	�������� �	�� �*������ �� ��	
�� 	���	� ������� ����*�
����� ����� ����� 	��

	���������	�
�����
�	��������������������0�+
���0�	��
���

��������� �� �� 
� ��'�� ���� ���� ���'���-�����$�� �� 
���-������ 
� �������
�������� �������	���
�� ������ ������� 	����
�� ������ ������������ �����
�$����� ������

� ���� 	��	��� ��� ����
���������� ����
�� �� ����
�� ����
 ���%.���
�� %��� ����!

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



�(������ ������	
���	���

 

	)�
� ���� ���
	�����

� 
���	.���
�� 	�	� ���� !����.������ ����� ���� !����.������ ����� ��	� �"������� ���

�������#������������������
������
��	��	������
�����$�������������������
�����
�
��� �� ������ ������ ����
� ���� #����� +�� ���� ���$����� ��
�� ��
�� ��� ���
��� ���!�����

	������� ����
��� 	����� ������ ��� ����� ����� ��
�"� ���
���������������������������
�
���
�	������	��������	���������������������
�	��������������������
�����&
�
���������������������

�'�� �� ���
� ���-����� ����-���
������������������$�����	�������������������	��
����	�
��������������������������&

������������ ���������������	�
�
�%������������������#�	�����������������"�
����%��������	���&��������������� ������ �����������	�
������� ������
�����

	���
�����	����
����
�	�������	������0�$��������������������	�
�
�����
�����
������
���
��*����	��������������
���$��������������*�	���	
�	�����

�	�������	���
�
�������������������������������$����	�����������	���������
 �����"��������������������������������	����������������������	�
������������
 ��������"*	������0�	�����*����������������
��
������������������	�����������#�	
���������
��	�����
���	�������#��&

�������� ����
$�$���	������ ����	������� ��������$������ �	�	
�� �����
�� ����������� �� �� ��� %��������� ���� ����"� ���� ����� 	�����
� ���� 	����$����

 %�����"���������������������������������	������	��������	
��������	�
�������
�
 ���� ����"� �� �����	�� ��	��	������	������ �	��� ����	
���� ���%��"� �#����������

�������	������	������������	�������������������������$��
���������������
�� 	�� ����� ��
�� ����0� ����� ��
� 	����
� ��� ��� %���� ��� " %�����"� ������	�� ���

����
�� ������ ������� 	������ ������ ������ 	���
�� 	�����
� 	������ ��� ����0�
	����������	�	
�	���0�	�
��	���
�������������	����
�����������	�����

��������������������	���
�����������������������
��������#���$����	����������
�	������������ �
������� %�����"� �����	��
�
���	������
����� %����"� �������

���	�����
������
������������
����������
�	���������
������� ���������&

%����������	������"����$����	���
�����������������
��	���
���������������$���
� �	�
�� 	��
*� ���
� ��
��� 	��
� 	�� 	���
��*�������� ���� ������ ���� �����

������
���������0�������������������������������������������	����������������
����� �	���� ��	����	���
����������� ������� �������	������������� #���

��
�
��	���	 %������!	������������"���������������������������������������������
����	��������������
������

�����������	���	�	���
�	��������
����������

�������������������*������������������	
�� %�����������������"�*������������

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



���������0��%����(� 

 

� 
������������	���
�	����������� �	������������	������������� ����� ��������

�����������
$���������������������	���������
�������������
��������	��
�
	�������	������	����	���������������������	������
��������������
������*�

� ���
�� ����*���
� 	����� 	�� 	���
� #���� ����� ��� ��	���� �������� ���
����	��
� ������� ����� �
�������� 	�� ���� ���� ���
� ����	� 	���� ��	����

�
�
�����	�������������������������������	����	
��������������
������������
�	�������������$�$���&�

��� ���� ���#��#�	
� �� ��	����� �	����� ���� ��
� �	����������
� ������ 	��� ���
�������*�����$�$��	��
��
�	�������
���	����������	�����	����������
��������

�������������������������	������!����������������������������������������*�
����� ��� ������ 	������ 	����� ������� ����� ���� ��
��� 	���� 	���	�� �
�� ���

�������������
0������*�
��������
����������������������
�����������������������������������	���������������	��������������
���������

���	��
����������%����� �� ����� ���������� �����������	������ ������ ��������� �*�
��� ���� ��� ������ ������� ���� 	���� #���$��
��	���
� ����� ���� ��	���
�� 	�
�

�������� ���� 	����� ���
�� ���
� &�� ��	�
����� 	�
���� ���� ����� ��
�� 	���
�
����� �	�
���������������� ������
��� �������� �������������	�
���	����
��

 %����"��
������	�����!����������� ���� ����������������� �������������������
���

�������������!����
�	�����&��
���������������1�
��������������
��&�����
�
	���������������������������
����
�����
����*��
�������� ���������� ������


	��
�
�����
� ���	������������� ����	��� ����������$������	��
� ���� ���������
�����	��	��������
�����
��������
���
����������������
����
��� ����������"��

������	������
����$��	����������
��	����	�����	�������	�������
����!������ �����+����������� ����� �*��������������������������� �����0����
	������	��#���0����� ����	���������������������	��	���������������
����

	������������&�������	�
����	����	���	����
���� %�����"���
� ���� �������� �����	���
� �	��� �*#�� �������� �	���$�	�� ������� �����
� ��
��

	��$������	����	������
�������
���	�������
�������������������������������������������	���!�������������
����&�������

���� ��� ������� ���� ��������� ���� ��� ���� �*#������ ��	�� ��	

� ���� ����
	�����0�
�� �������� 	��� ������� ����� #�� ��� 	�� ����
�� ����� 	�� ����� ���

	���
��	�
��	����������������������������������������	����
������
�������
������ ����	� ���	
��� ����� ���� ������ ���� �
�� ��� ����� ���	
��� ����� ���

�
�
�	���
������	�	���
��������

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



*������ ������	
���	���

 

������ ���� �� ��(�#�����

�" � ��  ! �	 ��� ���� ��" �)�) 
� ����� ���$�.	 ����� �� ����-�� �( �� ���	 �������� �� ��� �� �� ���� 
��� ���
	 ���	 ���-� �� ��-���"&�����&�� �" ���� ������ $!� �� �� ������� �� ��� �� ��� &���� ���� �� ����#

	��) �	��)���� + �� �� ��� 	 �����
����� � ��� �%� � ! ����� 	 %� %�� �-��� � �� �	� ���� �� ��� � � ���

��	� ���� �� ���� ��� �� �� �� �� ��� � ��� ��� ��#�� ���!� �� �� ����� �� �� �����	� �� $�

�����	 %� %���.�� ��� �� ������ %	�������,������.� �� � ��� ����� �� �	�� ���� �� ��� � ��� ��� � �
 ���� ������"
� #� ��� ��� �� �� �� ���
�  � �	 ��� �	 ��� ���! ��� ����� ���� � ���� �� '���� ��� � ��� ����� #���	

�� ��� !� �� �� ��� �� �� �� ��� �$����	 �� ���-� �� ��-��"� #�. ��� �� 
� �� ���� ��" �� ���-������ �� ���

��
�����
�� �� �&�� ��!�

����������	��������������	���
�����������������
�������	���������
�������

��� 
**$� �����( 
����� � ����)�� �� ������ 
& ����	� �� ���� �&
 � �"�!���� 
��� �� ��� �	 
� ��� �� ���� �� 
� � 
��� �� ���� ��!��� �� 
����$� 
� �����
����� �� 
��  � �� ��� � �� ��� 4 ���� !�� ��� 
& ��� "�� ��� ��& 
� ��� � ��� � ���� � �� �� � �� 
���  � �� �	 
�� ( �� �* 
��� ��� ��� ��& 
� ��� 0 ��� ���!

 �������	����"�

�(�� ����� �(��� ��
��� �� 
�
 ���� 
��"�.� �	���
� ����,��(�� ��� �� 
���� �� 
�(� �& �� 
�������� ����-����
�������	���� ����� ���� ���� ����$����� ���� ���	
� ��
�� ������ �
�� ���� ����� �����

 %������!������
"��

� �	,� �� 
�,� ���
 '�� ��
 ' �� � ����� 
��� �" � �� �	 
�� � ��� �� 
��� � �� $	 ��� �� ��� �� 
��-� !��(�) 
� �	 ��� ��

� ��' 
� ��' �����-�
����������������
��������
��������������*�������������
�����#����������� %�����!��
�����"��

�� ��
 � %� %��
 � ��
 � %� ����+
�	 
�� � ��� ��� � ��� �� 
��� � ����� �( 
�� ��� ���� �� ���� 
���� 
� �� �� ��� !����� 
� 
� ��� ��
�� 
�� � �� �	 
����"�

�� ���
� %� %��.������� ������ %�
�� �����
�� ���.�� � 
��� ��� �� 
�������� 
����� ��� �� ��-�!� ��� ��� �� 
� �� 
��-��
�� �( ��� �� 
� ������ �� ���������

�����������
��	������	��	���������������&����������
����&	��	���������������������
*�����	����

��� 
��� �� %��������!���� 
�� � �� �	 
���� 
� 
� ����� �"���
���������������������������
���
������������������������������#��
������
���������

���	��
�
���	���

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



���������0��%����*� 

 

� �� �� ���� ��� ���
	� 
� �� �� ��� �� �	�� �� ��� �� �	���
����

�	 �� ����� ���� �� ����� �� �����%�� �" ���&� �" ���� �� ���-����� ��� #� �	 �( ����� �� �	� ��  � ��� ���
� � �� �� ���� � ����
��������"
� #� ��� �� ��� 	 ��� ���� ��� �	� 
�� ���$�����&� �" ������� �� ��� �

!� ��� �� �*� ������ �� � ��� �	 �� �	�� 	�	 ��( �� �� �	� � �	 ��� ��� � �	 ��� � �� �� ��� � � �� ��� 	 ��� �� ��� �� �
&� �� ��� �  �� �	 �( ��� � ��� �� �� ���� �� ��� ��"�)��� � ��� ��� �� �� ��� ���� � �� ��  � �� �� ��(� ��"���� �� ��� 

� �����!� ��� �( �% ��� �! �� �	 �( ���!� ��� � ��� �	 �� ���� � � �#�����

��
� �	 
�,� �� 
�,����!�� �� ��
/ �
���� �	 ��
��+
� �� 
� �� �� ��� �� 
������ ����-���-��� �� 
� �� ������ �� 
� �� 
���-�

����������������������
������	���
���
������
��������������� %����"��

�� �� 
� �� ���� �� 
��� �	 
��
�� %�� � ��
'� � ��
� �����+
� �� ����!�� � 
�� �� �& 
���� ������ 
����� ��� �� ��-�!�� 
� ��� �	
� �� �� ���� ����-�� 
��"���

����������������
�����������������	�����������������������


'� � �� � �(� �� �*�� ��� �� 
������
�������	����	��	�������	������
��	�� 	������������	�����
�
��"�������������
�

� ���� � ������� �����"�������� ��� ���
�� �� ��� �� ���
�"�� &����� ��
�� � +���� 	�
�"��
�����	
������	��
�������������������������������������	����������
����	�

������������������	���������	�������
 ��������	���������"��

��� 
����� ���� �� 
� �� �� �� 
��� �	���
� ��� ��� 
������ �& 
� �� 
���� ��� � �� ��$� �� 
���� �� �� �& 
��� ��� � � ��� 
�� ����
��������������������������������������$�������������
��������	�	�
�����
������

	����
� ����	� ��� ���� �� �
�
� ������� ��� �
�� ��*�������� ����	�� ���
��
�������
�����	��������������*��������	��#�������� �
����	������!����������

���"��

�� �� ���� ��
'���� ������� �� �� �� 
��� � ���� � �� �&����
�� �� ������� �� ��� � ���& �# 
��� �� �� �& 
�� � �� � ��� 
� �� ��� �� �����
���������	�������������������������
�
���������	������������	����
������
���������

���� ����	� 	����� ������ 	�� �� �	������ ����	� %���� ���������� ���"� ����
���� ���
����� ����$��������"��&���
�	����������	���������$��
�	���������
������

����������������������������	������&�
����������������������
���������	��� *������������	
��������������	���	

�����	
�����������������
�����

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



�*������ ������	
���	���

 

� 
� ��������������*� ��� ���
�	����� ����� ����
� ���� ������ ���� ����� "��
�����

����������
 ����"�
�������������*����������������������������	������
�����

�%����
�������	*�
�
�������
�����������	��������
�����������������
�		���������
��*	������	���
�	�������������� �����	������������	���
� �����

��������������
������������	�
��������������	�
��#�������������� ����������
���	�
��������	��������������	
��$����������	��������������������������������
������������������������	����	
��$�
�
�����	��	���������

�� �	���  �&����������� ��*�������� ��+����	���������*�
����� ������������
�	�����*��������������������������	���
��������������������	����	�	�����	��

�������	���	������� ������
"��
�����
�%���
�&����������
�����������	���������
� ������
��"��&��	����������

���		������ ����������������������
��������������������"��������
��	���
������	
�
�
������������� ����������
� ��������
� ��������	��"&����
������
����

� ��� ����� 	�� ������� ���
���� �	���� 	���
�$�����	� ���	��� ����
� ���� ��
�
������� 	�� ����� ������ �	��� 	���
��$����
�
� �	���	� 	�������� ����� ����

������� ����� ������ ������� 	�� ����� �����	� ����
�� 	��
�
� ��� ���� &�����	
��	������*�
������������	������������
����	�������*�
������	���
������	���

�� ��	�� ���
� ���� ������ ��
����� ��
������ ��	���
� ����� ���� ������ �
�

�������������������������������������
�$#��$���� %����"� ��	�����
����

������������������ ������� ��	����	�	������������������������� ����� �������
�	������������
������������������8� %����������!	��	$���	�"��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ית
יל
 ע
תר
בי

 - 
ות
חצ

ל 
ול
בכ

ה 
ור
חב
 ב
וד
ימ
 ל
ור
עב

ד 
לב
 ב
מי
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



הוצאה לאור             'שיר חדש'

תורה ה
מהדורה מיוחדת 

לחבורות ההולכות עם התורות 
ועוסקות עתה בתורה

בחצוצרות

 ספר

חברותא לליקוטי מוהר"ן 

 פעיה"ק יפו תובב"א 

תשע"ח





סיפור התגלות המאמר
תקס"ג.  שנת  ברסלב  פה  השנה  בראש  אמר  ה')  (סימן  בחצוצרות  התורה 
פה  לישיבתו  הראשון  השנה  ראש  היה  והוא  ושלישי.  שני  ביום  אז  חל  השנה  וראש 
ולהתקרבותי אליו. ואז נשמע בעולם הגזירות שרצו לגזור בעולם אשר יצאו בימינו 
אלו  כי  מעתה,  לצלן  רחמנא  לחיל,  ישראל  בני  את  ליקח  היינו  הרבים,  בעוונותינו 
מרוסיא  הודו  ירום  הקיסר  שכבש  קודם  פולין  מלכות  בימי  לצמוח  התחילו  הגזירות 
חזר  ואח"כ  קצת,  הדבר  נשקט  מדינתינו  את  כבישתו  בתחילת  ואח"כ  מדינתינו,  את 
ונתעורר שנשמע בעולם שרוצין לגזור כמה גזירות שקורין פונקטין. ואז אמר רבינו 
נברא  לא  העולם  כל  לומר  אדם  כל  צריך  'כי  מתחלת  והיא  בחצוצרות,  התורה  ז"ל 
היינו  וכו',  להשי"ת  עבורם  ולהתפלל  העולם  חסרון  ולמלאות  וכו',  בשבילי  אלא 
פרפראות  בספר  [ועיין  הנ"ל.  הגזירות  על  מרמז  וזה  עיי"ש,  וכו''  דין  גזר  קודם 
גזר  לאחר  הוא  שכבר  ז"ל  רבינו  אז  שרמז  ז"ל,  מאבי  ושמעתי  שם,  כתב  לחכמה, 
שעי"ז  עד  הדין,  להמתיק  השנה  בכל  הרבה  זצ"ל  רבינו  אז  עסק  אעפי"כ  אך  דין. 
שנים  עשרה  שש  עד  הפועל  אל  הגזירה  יצאה  ולא  הדבר,  שנתעכב  בתפילתו  פעל 
אחר הסתלקותו. ויש בזה הרבה לספר, ויבואר במקום אחר עיי"ש. ואנשי שלומינו 
אפ  דאס  האב  איך  הלשון:  בזו  שאמר  ז"ל  מרבינו  אז  ששמעו  ספרו,  הזקנים 
גישטופט אויף עטליכע און צוואנציג יאהר (אני דחיתי זאת לעשרים וכמה שנים). 
לפועל  הגזירה  יציאת  שנת  עד  הנ"ל  התורה  אמירת  משנת  כי  ממש,  מכוון  היה  וכן 

בשנת תקפ"ז בסופה, יש ערך חמש ועשרים שנים] (חיי"מ א).
כראוי,  שמתפללים  אנשים  שיש  ראה  השנה,  ראש  על  ז״ל  מוהרנ״ת  וכשבא 
שמע  ואח"כ  כראוי.  בכוונה  להתפלל  אז  יכול  היה  לא  הוא  כי  מאד,  בהם  והתקנא 
בהתורה  השגה  שום  לו  היה  שלא  ואמר  ה'),  (סימן  בחצוצרות  התורה  ז"ל  מרבינו 
כי  וכו',  חיים"  תוכחת  שומעת  "אוזן  הפסוק  של  הפשט  לו  נראה  היה  אלא  הנ"ל, 
זאת היה נצרך לו מאד, כדי שיתורץ לו עיקר הקושיא של חותנו הרב ר' דוד צבי 

ז"ל, מה שהחסידים חולקים זה על זה (אבניה ברזל א, ח).
התורה ה׳ בחצוצרות נאמרה בראש השנה הראשון של התקרבות מוהרנ"ת זלל"ה, 
ולהמתיקן  לבטלן  שנשמעו,  גזירות  שהם  הפינקטין  לענין  אדמו"ר  דיבר  שזה  הגם 
שלו  העבר  על  הן  מוהרנ"ת,  לענין  הזאת  התורה  כל  כמעט  נאמרה  העיקר  אך  כידוע, 
השנה  ראש  על  שבאו  אנ"ש  לשאר  וכן  להבא.  ה'  עבודת  לעבוד  איך  העתיד,  על  והן 

זלל"ה  אדמו"ר  שכיוון  אמר  אחד  שכל  הקיבוץ  מאנשי  כמה  היו  זלל"ה,  לאדמו"ר 
חדש  מקורב  היה  ז"ל  מוהרנ"ת  שזה  כפי  היינו  בשבילו.  רק  הקדושים  בדיבוריו 
עליו  שעבר  איך  ועבודתו  ממדותיו  לבו  כל  את  סיפר  לא  ועדיין  שבועות,  משלושה 
פרטיים,  דברים  אך  זלל"ה,  לאדמו"ר  ברוחניות  והן  בגשמיות  הן  הקודמות  משנים 
וכמו  אודותיו,  לדבר  שנתקרב,  השנה  ראש  קודם  מן  הקצר  הזמן  עוד  הספיק  לא  כי 
הצמא שתאב לשאוב ולשתות לכבות ולרוות את צמאונו. כידוע שאדמו"ר ז"ל אמר 
ז"ל  מוהרנ"ת  הבין  מזה  שגם  וכו',  נצבים'  'אתם  פסוק  על  תורה  השנה  ראש  מקודם 
אעפ"כ  אך  לחייו.  הנצרך  לרפואתו  ומזור  תחבושת  כמו  לו  נותן  זלל"ה  שאדמו"ר 
'ביומו  ומענין  המצוות,  כל  שמחת  מענין  המדברת  בחצוצרות  בהתורה  השנה  בראש 
תתן שכרו', שאין רוצה שכר עולם הבא רק שכר מצוה אחרת, עיין שם, וכן לפשוט 
המובא  חמץ  הנקראים  ממחשבות  המח  ולפנות  בתפילה,  קולות  ע"י  עקמומיות  מלב 
שם, זה היה ממש כמו שדיבר אדמו"ר רק עבור תיקון נפשו לבד, מחמת שמוהרנ"ת 
היה  שזה  שיעור,  לאין  מחשבה  בעל  זלל"ה  לאדמו"ר  התקרבותו  מקודם  היה  זלל"ה 
בשלימות  מהמצוות  שלו  השמחה  היה  לא  זה  ומחמת  השי"ת,  לעבודת  יסורים  אצלו 
רק בשביל עולם הבא, והגם שהיה גם מקודם ירא שמים גדול ועצום, אך לא הרגיש 
התפלל  ומאז  מזה,  הזאת  בהתורה  שמבואר  כפי  והאהבה,  היראה  ממידת  חיות  שום 
מצותא  כל  כי  'ותאמין  זלל"ה  רבינו  כשאמר  ואז  עיי"ש.  רעמים  בחינת  בקולות 
ומריבה שיש בין הצדיקים השלימים אין זה רק שיגרשו סטרין אוחרנין', עם הפסוק 
אוזן שומעת וכו', אמרו אח"כ הקיבוץ למוהרנ"ת זלל"ה, שבזה נתיישב דעתם כל כך, 
ובפרט  קנטור,  איזה  כזה  ובהיר  וטהור  קדוש  אור  על  יהיה  איך  מקודם  הבינו  לא  כי 
וכו'',  שומעת  'אוזן  הפסוק  זה  של  הפירוש  מאדמו"ר  כששמעו  אך  מחלוקת,  ח"ו 
הבינו שזה לטובתם, עיי"ש היטב התורה הזאת, ומאז והלאה לא היה קשה להם שום 
לחיים,  עם  המון  שיזכו  כדי  רק  זה  כי  גדולים,  גדולי  על  אפילו  מהמחלוקת  קושיות 
בחינת 'תוכחת חיים'. ומוהרנ"ת אמר שבזה התורה גילה לו רבינו זלל"ה כל היהדות 
בעצמה,  מהמצוה  בשמחה  מצוות  לעשות  ואיך  להתפלל,  איך  היינו  להתנהג,  איך 
לדרוך  נזכה  כן  שם.  כמבואר  ממחשבות  המח  את  ולטהר  ואהבה,  היראה  ומידת 
והעיקר  זלל"ה,  אדמו"ר  ממקורבי  וכמה  כמה  בו  שדרכו  האלו  הקדושים  בנתיבות 
ע"י מוהרנ"ת זלל"ה, שעל ידו נשאר לנו ירושה גדולה הזאת בזה ובבא (רינת ציון ה). 

ּב
עצה ותושיה

לומר  אדמ  כל  צריך 
נברא  לא  העולמ  כל 

כנ  על  בשבילי,  אלא 

צריכ כל אדמ לראות 

ולעיינ בכל עת בתיקונ 

ת  ולמלאו למ,  העו

 , מ ל ו ע ה נ  ו ר 	 ח

בעבורמ  ולהתפלל 

א). ה,  ליקו"מ  (קיצור 

ּב 
ואני תפלה

מ,  ָל עֹו ֶשל  ִרּבֹונֹו 
ִּבְשֵלמּות  ְלַקֵּימ  ָעְזֵרנּו 

ַרּבֹוֵתינּו  ֶּשָאְמרּו  ַמה 

ה  ָכ ָר ְב ִל מ  ָנ ֹו ר ְכ ִז

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַחָּיב 

ִנְבָרא  ִּבְשִביִלי  לֹוַמר 

ְוֶאְזֶּכה ִלְשמֹור  ָהעֹוָלמ, 

ְּבִלִּבי  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרימ 

ְוַעל  ֵעת,  ְּבָכל  ֵהיֵטב 

ִלְהיֹות  ֶאְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי 

נ  ִמ ַח  ֵר ֹו ּב ד  י ִמ ָּת

ִמְּפַגמ  ַוַאִפּלּו  ָהַעֵבָרה, 

ְרצֹוְנָכ  ֶנֶגד  ֶשהּוא  ַקל 

ַח	 ְוָשלֹומ, ִּבְכֵדי ֶשֹּלא 

רֹונ  ָּ ֶאְגרֹמ ַעל ְיֵדי ֶזה ִח

ְוַתָּקָלה  ּוִמְכשֹול  ְוֶהֵּזק 

ַח	  ָהעֹוָלמ  ּוְלָכל  ִלי 

ְוָשלֹומ. ְוֶאְזֶּכה ַאְדַרָּבא 

ְּבָכל  נ  ֵּי ַע ּוְל ִלְראֹות 

ָהעֹוָלמ,  ְּבִתּקּונ  ֵעת 

נ  ֹו ר 	ְ ֶח ת  א ֹּל ַמ ְל ּו

ל  ַּפֵּל ְת ִה ְל ּו מ,  ָל עֹו ָה

ת  ו ל פ ת ) מ  ָר ּו ב ַע ַּב

ותחנונימ ה).

כל העולם לא נברא אלא בשבילי. איתא בדגל מחנה אפרים (פ׳ וישלח) בזה״ל: 
דכתיב  הוא  הדא  א)  עז,  (ב״ר  במדרש  ואיתא  וגו׳׳.  לבדו  יעקב  ֵתר  ׳ַוִּיוָּ
(ישעיה ב) ׳ונשגב ה׳ לבדו ביום ההוא׳, עד כאן. והנה המדרש הזה הוא תמוה 
לז) ׳כל אחד מחויב לומר כל העולם  (סנהדרין  מאוד. ויש לפרש ע״פ הגמרא 
לא נברא אלא בשבילי׳, עד כאן, והנה כשנשים לב על דברי הגמרא זו, הוא 
לא  העולם  שכל  בדעתו  כשעולה  כי  האדם,  להדרכת  ישרה  ודרך  גדול  מוסר 
נברא אלא בשבילו, נמצא הוא יחיד בעולם, וכל העמדת העולם וקיומו תלוי בו, 
בהטבת מעשיו הוא מקיים את העולם, וח״ו להיפוך הוא מחריב את העולם, 
ואינו צריך לעשות עבודתו באיזה פניה שישבחוהו בני אדם או כיוצא בזה, כי 

הוא העיקר בעולם, וכל העולם טפלים אליו ואינו צריך להם, רק כולם צריכים לו. וזה מדריגה גדולה מאוד כשזוכה לזה, ואז בודאי הוא עובד לה׳ לבדו בלי 
ֵתר יעקב  שום בלבול ועירוב מחשבה ופניה אחרת, וגורם בזה ביטול כל הקליפות, ונכנעים תחת יד הקדושה והשכינה כביכול. וזה יש לומר שמרמז המדרש, ׳ַוִּיוָּ
לבדו׳, היינו כשזכה למדריגה גדולה זו שהבין והאמין שהוא לבדו יחיד בעולם וכל העולם תלוי עליו ועל מעשיו, אז ׳ונשגב ה׳ לבדו׳, היינו שבודאי עבודתו תמה 

ושלימה ונקיה וביטול כל הקליפות ונכנעים תחת יד הקדושה, ונראה ונגלה כי ׳נשגב ה׳ לבדו׳, והוא לבדו ואין בלתו, רק הוא אחד ושמו אחד, והבן. 

מילואי חכמה
זה  ענין  גבי  א)  ד,  (בב״ח  בליקו״ה  איתא  בשבילי.  אלא  נברא  לא  כל העולם 
העולמות  כל  את  יתברך  הוא  ועשה  ויצר  וברא  האציל  זה  בשביל  בזה״ל: 
מראש ועד סוף, הכל בשביל האדם השפל הזה, כדי שיכיר אותו יתברך בזה 
עת  בכל  העולמות  הנהגת  השי״ת  משנה  זה  ובשביל  כידוע.  דייקא,  העולם 
העולם  נברא  בשבילי  לומר  אדם  כל  חייב  כי   (...) האדם.  בשביל  הכל  ורגע, 
(סנהדרין לז), ועל כן צריך כל אדם להאמין, שבכל עת ושעה ורגע כל ימי חייו 
יש בכח האדם להתחיל מעתה, ואל יסתכל כלל על יום שלפניו ולאחריו, רק יחזק 
עצמו עתה להתקרב להשי״ת במה שיוכל בעסק התורה או תפלה או איזה מצוה. 

ילקוט הנחל

על מאמר זה ייסד מוהרנ״ת את ההלכות הבאות: תפילין ד׳, בציעת הפת 
ג׳, פסח ח׳, ספיה״ע ב׳, חלה ג׳, העושה שליח לגב״ח ב׳, חזקת קרקעות ג׳.

כל העולם לא נברא אלא בשבילי. איתא בזה בעצוה״מ (תפלה ט) 
כולו  העולם  שכל  ולהאמין  לומר  תמיד  צריך  אדם  כל  בזה״ל: 
נברא בשבילו, כמבואר בדברי חז״ל. 
עת,  בכל  להשתדל  צריך  כן  על 
בתיקון העולם, ועיקר תיקון העולם 
אמיתית,  דעת  בעולם  להכניס  הוא 
היינו שבאי עולם ידעו ממנו יתברך 
להשתדל  וצריך  הפרטית.  ומהשגחתו 
הקיים  החיסרון  את  למלא  מאד 
את  העולם  מן  לבטל  היינו  בעולם, 
בודאי  שאלו  היסורים,  ואת  הצרות 
ההשתדלות  ועיקר  העולם.  חסרון 
עבור  להתפלל  היינו  בתפלה,  היא 
ברוחניות  תיקונו  על  הן  העולם, 
ובהשגחתו  בהשי״ת  יכירו  שהכל 
היינו  בגשמיות,  לתיקונו  הן  העולם,  תיקון  עיקר  שזה  הפרטית, 
שלא יהיו חלילה בעולם שום צרות, רק שלום ושלוה בכל הפרטים. 
כשהעולם  מזה,  מובן  וממילא  בזה״ל:  (ה)  הנחל  במי  עוד  בזה  וביאר 
נברא בשבילי צריכין להיזהר מאד להיות תמיד בורח מן העבירה 
ומכל הפגמים ומכל המידות רעות, בכדי שלא יגרום ח״ו חסרון 
עת  בכל  לעיין  אדרבא  רק  העולם,  ולכל  בעצמו  לו  ומכשול  והיזק 

בתיקון העולם, ולמלאות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. 

בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני וכו׳. מאמר זה נאמר בראש 
השנה תקס״ג, ומיוסד על מזמור צ״ח בתהלים המדבר 
נבואות  כל  ויתקיימו  נפלאות,  של  חדש  שיר  יתגלה  עת  דלעתיד,  בגאולה 
א,  (צח,  בתהלים  הכתוב  לשון  וזה  מאד.  במאד  השמחה  ותגדל  הישועה, 

ו–ט): ִמְזמֹור ִׁשירּו ַלה׳ ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי 
ִנְפָלאֹות ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע 
ׁשֹוָפר  ְוקֹול  ַּבֲחצְֹצרֹות   (...) ָקְדׁשֹו: 
ַהָּים  ִיְרַעם  ה׳:   ֶַהֶּמל ִלְפֵני  ָהִריעּו 
ּוְמאֹו ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו 
ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: ִלְפֵני ה׳ ִּכי ָבא 
ִלְׁשּפֹט ָהָארֶץ ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבצֶֶדק ְוַעִּמים 
המאמר,  בסוף  להלן  וראה  ְּבֵמיָׁשִרים: 
ומלביש  אלו,  פסוקים  דורש  רבינו  שם 
בהם את כלל השגתו בדרכו הפנימית. 

כל העולם לא נברא אלא בשבילי. 
וזה לשון הגמ׳ במסכת סנהדרין (לז 
ע״א) גבי אזהרות הדיינים לעדי נפשות: 

אותן  מכניסין  היו  נפשות,  עידי  על  העדים,  את  מאיימין  כיצד 
ומאיימין עליהן, שמא תאמרו ֵמאֹוֶמד ומשמועה עד מפי עד ומפי 
בדרישה  אתכם  לבדוק  שסופנו  יודעין  אתם  אי  שמא  נאמן.  אדם 
ובחקירה. הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות, דיני ממונות 
אדם נותן ממון ומתכפר לו, דיני נפשות דמו ודם זרעותיו תלויין 
בו עד סוף העולם, שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר ׳דמי 
אחיך צועקים׳, אינו אומר ׳דם אחיך׳, אלא ׳דמי אחיך׳, דמו ודם 
זרעותיו. דבר אחר, ׳דמי אחיך׳, שהיה דמו מושלך על העצים ועל 

האבנים. לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש 
אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא, (...) ולהגיד גדולתו של הקב״ה, שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולן 
דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקב״ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהן דומה לחבירו, לפיכך כל אחד ואחד 
חייב לומר בשבילי נברא העולם. ופירש רש״י (שם) מאיימין.מאיימין. שלא יעידו עדות שקר. דיני ממונות.דיני ממונות. אם העיד שקר נותן ממון לזה שנפסד על 

הריעו  שופר  וקול  בחצוצרות 
לפני וכו' (תהלים צח):

    צריך כי  א 
(סנהדרין      
     לז.)

תורה ה
בחצוצרות

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



סיפור התגלות המאמר
ודע, ששמעתי מפיו הקדוש, שחשב כמה וכמה תורות, ואמר שכולם הם סוד כוונות 
תפילין, דהיינו התורה 'בחצוצרות וקול שופר', (...) אשרי הזוכה להשיגם (ליקו"מ לח).
הסמוכים  מאמרים  כמה  עם  המאמר  שזה  ז"ל,  רבינו  מפי  בפירוש  שמעתי  וכבר 

שנאמרו באותן הזמנים, כולם מדברים מסוד כוונות תפילין, על כן חובה עלינו לחתור 
בתורתו  עינינו  להאיר  ירחם  הטוב  וה'  תפילין.  מבחינת  רמזים  איזה  בו  למצוא  ולבקש 

הקדושה, ויצילנו משגיאות, וישים בליבנו דברי אמת (ליקו"ה או"ח תפילין ד, א).

ּב 
ואני תפלה

ְּבַרַחֶמיָכ  ֵרנּו  ַתַעְז ְו
ל  ַכ ּו ּנ ֶש  , מ י ִּב ַר ָה

ָּכל  ַעבּור  ְלִהְתַּפֵּלל 

ת  א ֹּל ַמ ְל ּו  , מ ָל ֹו ע ָה

ְוָכל  ָהעֹוָלמ,  ֶחְ	רֹונ 

ֶשִּנְגְזרּו  ְּגֵזרֹות  ִמיֵני 

מ  ָּל ֻּכ  , מ ָל עֹו ָה ל  ַע

ְיֵדי  ַעל  ְלַבֵּטל  ִנְזֶּכה 

ָלַדַעת  ְוִנְזֶּכה  ְּתִפָּלֵתנּו. 

קֶֹדמ  הּוא  ִאמ  ּוְלַהִּשיג 

ְלַאַחר  אֹו  ִּדינ  ְּגַזר 

ֵליַדע  ּוְתַזֵּכנּו  ִּדינ.  ְּגַזר 

ְלָפֶניָכ,  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵאיְכ 

ְּתִפָּלֵתנּו  ּוְלַהְלִּביש ֶאת 

ִּבְזַמנ  ְּדָבִרימ  ְּבִ	ּפּוֵרי 

ה  ָכ י ִר ְצ ה  ָע ָּש ַה ֶש

ָּבֵעת  ָאְמָנמ  ְוִאמ  ְלָכְכ. 

ְרחֹוִקימ  ָאנּו  ַהּזֹאת 

ְוַהָּשָגה  ִמַּדַעת  ְמאֹד 

ְּבָיְדָכ  ֶזה  ָּכל  ִעמ  זֹאת, 

ִיָּבֵצר  ֹלא  ּוִמְּמָכ  ַהּכֹל 

יי ֹלא  "ַאָּתה  ָּדָבר,  ָּכל 

ִמֶּמִּני,  ַרַחֶמיָכ  ִתְכָלא 

ָּתִמיד  ַוַאִמְּתָכ  ַחְ	ְּדָכ 

י  ִנ ֵר ְז ַע ַת ְו  , " י ִנ ּו ר ְּצ ִי

ְוָלבֹוא  ְלַהִּגיַע  ּוְתַזֵּכִני 

ֶּשִּבַּקְשִּתי  ַמה  ְלָכל 

ִמְּלָפֶניָכ (ליקו״ת ה).

מילואי חכמה
לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. כדאיתא במסילת ישרים (פי״ט) בזה״ל: 
הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן, 
מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו ית׳, ויתאוה לגאולה לפי שבה יהיה 
עילוי לכבוד השי״ת, (...) ויתפלל תמיד על גאולתן של ישראל והשבת כבוד 
הגלות  על  שאתפלל  ספון  אני  ומה  אני  מי  אדם  יאמר  ואם  לעילוי.  שמים 
תשובתו  הישועה,  ותצמח  הגליות  יכונסו  תפלתי  המפני  וכו׳,  ירושלים  ועל 
בצדו, כאותה ששנינו לפיכך נברא אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי 
מבקשים  בניו  שיהיו  יתברך  לפניו  הוא  רוח  נחת  וכבר  העולם,  נברא 
או  הזמן  הגיע  שלא  מפני  בקשתם  ֵּתעשה  שלא  ואף  זאת,  על  ומתפללים 

מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקב״ה שמח בזה. 
הצדיקים,  מדריגות  בזה״ל:  תולדות)  (פ׳  ושמש  במאור  איתא  להלביש התפלה. 
מבין  דבריהם  השומע  שאין  במלבושים,  בקשתם  מלבישים  שהם 
פנימיות מחשבתם, ומדמה שהוא מדבר דברים פשוטים, אמנם האמת אינו 
ואפילו  תכלית,  אין  עד  למעלה  למעלה  הוא  מחשבתם  פנימיות  רק  כן, 
המלאכים אינם מבינים המכוון של תפלתם, רק השי״ת לבדו כי הוא יודע 
המחשבות. וכדרך שפירשנו המדרש על פסוק ׳ויעתר׳, פירש המדרש מלמד 
התפלה  להעלים  הצדיקים  מדרך  הנה  כי  ואמרנו,  בעושר,  תפלתו  ששפך 
המחשבה  כי  קטרוג,  עליה  יהיה  שלא  כדי  אחר,  בדבר  אותה  להלביש 
יש  בנים,  שצריך  למי  ולזה  להם,  ידוע  אין  המלאכים  גם  התפלה  ופנימיות 
ֶׁשָּלָמה לו לאדם עשירות, רק בשביל בנים,  וידוע  עשירות,  על  שיתפלל  עצה 
להלבישם ולהנעילם ולהחזיקם לתלמוד תורה ולהשיאם ולשדך אותם עם תלמידי 
בעושר,  תפלתו  ששפך  יצחק,  עשה  וכן  בנים,  על  תפלה  הוא  ממילא  חכמים, 

היינו שהיה צריך בנים, והתפלל על עשירות, ותוכן מחשבתו על הבנים. 
גזר דין. ביאר והרחיב בזה הרמח״ל בספרו דרך ה׳ (ח״ב, ו), וז״ל: ענין הבתי דינין ענין הבתי דינין 
מה  בין  כולה,  עולמו  שהנהגת  ב״ה,  האדון  סידר  א.  מעלה.  מעלה.של  של 
שלמשפט המעשים של בני הבחירה, ובין למה שראוי להתחדש בעולם ובריותיו, 
כעין  דרקיעא  מלכותא  חז״ל,  אמרו  וכן  הארץ.  מלכות  כעין  בסדר  יעשה 
וחוקותיהם  דרכיהם  כל  עם  וסנהדראות,  דינין  בבתי  והיינו  דארעא,  מלכותא 
לזה. כי הנה סידר בתי דינים שונים של נמצאים רוחניים, במדריגות ידועות 
ובגזירתם  לישפט,  הראוים  העניינים  כל  יערכו  שלפניהם  ידועים,  ובסדרים 
שלמעלה. ב. והנה הוא ית״ש מופיע בכל הסנהדראות האלה, ומשפיע בם,  בב״ד  שלמעלה.הדין  בב״ד  יקומו כל הדברים. וכמו שאמר דניאל, ׳בגזרת עירין פתגמא וכו׳׳. הדין 
ומעמידם על תוכן הענין שבאמת, שיצא המשפט לאמיתו. ויש מן הסנהדראות שהקב״ה שם לראש, וכענין שנאמר, ׳ראיתי את ה׳ יושב על כסאו וכל צבא 
השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו׳, ופירשו חז״ל, אלו מיימינים לזכות ואלו משמאילים לחובה. (...) כבר ביארנו למעלה כמה מן הדקדוק נמצא בדינו של כל 
איש ואיש. כי הנה בכלל, בכל איש מן האנשים, ימצאו טענות רבות לפי סיבות שונות, להיות נידון האיש ההוא לדרכים רבים מדרכי המשפט. ובפרט גם כן, 
בכל מעשה ומעשה ממנו, הנה ימצא בו בחינה לזכות ובחינה לחובה לכמה צדדין רבים, כי כל ענייני העולם מורכבים בהרכבות רבות באמת ונמשכים בדרכים 
שונים. ואולם כל הבחינות האמיתיות האלה מתגלות בבתי דינין העליונים האלה לאמיתם, וכל אחד מן הצבא הנמצא באותו הבית דין, מתגלה לו לפי עניינו 
אחת מן הבחינות, עד שבין כולם מתגלות הבחינות כולם לא נכחד דבר. ואז יישקל הענין לפי כל הבחינות האמיתיות ההם, ותצא הגזירה כפי הנאות. ואולם 
לכל  יניח  לפניו,  צפוי  שהכל  אע״פ  הנה  לראש,  שם  ויושב  רוצה  ב״ה  שהאדון  דינים  מהבתי  הוא  ואם  ההוא.  דין  בבית  ראש  שהוא  מי  יעשהו  הזה,  הגמר 

תיקון העולם
הוא   (...) האמת  הצדיק 
של  האמיתי  הבית  הבעל 

העולם, שעיקר תיקון כל בני 

עולם לשוב להשי"ת הוא על 

ידו (ליקו"ה שבת ה, ט).

לנו  שולח  ודור  דור  בכל 
הדור,  כפי  חכמים  השי"ת 

(...) ואנו צריכין להאמין בהם 

ולבלי לנטות מדברי החכמים 

ודור,  דור  שבכל  האמיתיים 

העולם  תיקון  עיקר  וזה 

(ליקו"ה יבום ג, טז).

העולם  את  ברא  השי״ת 
דייקא  העולם  שיהיה  בכוונה 

ושהאדם  תיקון,  מחוסר 

דייקא יתקן הכל, כמ"ש אשר 

דהיינו  לעשות,  אלקים  ברא 

העולם  כל  את  ברא  שהש"י 

שהאדם  לעשות  ומלואו 

מלאכות  דבר  בכל  יעשה 

ואומנות הרבה, שעי"ז דייקא 

הבריאה  תיקון  כל  יהיה 

(ליקו"ה פקדון ה, טז).

בחכמה  מאז  יתברך  הוא 
יסד ארץ על מכונות, נשמות 

אשר  ברא,  אשר  קדושות 

ולקיימו  עולם  לתקן  בהן  כח 

ויחלק  ימוט,  בל  עצמיי  קיום 

בכל  הראויות  הנשמות  מאז 

דור ודור מפני תיקון העולם, 

בצדיקים  ולקיימו  להקימו 

הם  אשר  ודור,  דור  שבכל 

(אלשיך   עולם  יסוד  באמת 

בראשית כח, יא).

לעבוד  אדה"ר  שנברא  אחר 
את האדמה ולשמרה, אז ע"י 

קיצץ  ההוא  ביום  תפילתו 

וסילק  הכרם  מן  הקוצים 

הקליפות אשר שם. (...) וכמו 

כן  אצילות,  בעולם  שתיקן 

העולמות  בכל  תיקון  גרם 

והחזירם  יצירה  בריאה  של 

עשיה  עולם  אבל  פב"פ, 

הרע  ששם  לפי  תיקן,  לא 

חיים  (עץ  הטוב  על  מרובה 

שער לו, ד). 

באמת,  התיקון  סדר 
הרע  שיוסר  צריך  בתחילה 

התיקון,  את  המעכב  שהוא 

תיקון  העולם  יתוקן  אח"כ 

עולם  לתקן  וזהו  תיקון.  אחר 

יהפוך  והנה  וכו',  במלכות 

הנמצאים  כל  את  הקב"ה 

עיקר  וזהו  לטובה,  מרעה 

שבחו (רמח"ל, מאמר החכמה).

שלא  הוא,  העולם  תיקון 
חוקי  לפי  כלל  מתנהגים  היו 

גם  ימצאו  שבהם  הטבע, 

ויסורין,  מוות  וצרות  רעות 

לפי  ההנהגה  כלל  היתה  כי 

(מלבי"ם  הנסיית  ההנהגה 

שמות כ, ח).

קודם גזר דין, 
לאחר גזר דין

דין  [גזר]  איזה  כשגוזרין 
שיודעין  קודם  האדם,  על 

בנקל  הוא  אדם  בני  מזה 

המידות  ספר  ) להתהפך 

המתקת דין, כג).

לבטל  יוכל  השפלות  ע״י 
המתקת  המידות  (ספר  דין  גזר 

דין, קו).

שבועה  עמו  שיש  דין  גזר 
נקרא  הוא  לעשות,  רוצה  הוא  שכך  אלא  יהיה,  שכך  הקב"ה  שגזר  קודם  יז:).     (ר"ה  אדם  של  דינו  גזר  שמקרעת  תשובה  גדולה  קה.).     (יבמות  חסדים  בגמילות  מתכפר   (...) אמר,  אביי  תורה.  בדברי  הוא  מתכפר  אבל   (...) מתקרע,  אינו 

יב).         כ,  במדבר  אריה  (גור  צעקה  ולא  תפילה  לא  מועיל  אין  שבועה,  עמו  שיש  דין  גזר  ואחר  גדול.  וזכות  גדולה  וצעקה  תפילה  ע"י  אלא  שתתבטל  אפשר  אי  כשנגזרה,  אבל  שתתבטל.  גדול  וזכות  תפילה  כך  כל  צריך  ואין  במחשבה',  'עלה 

סדר התפלה  כל סדר התפלה הוא כדי לעורר ולתקן השמחה בכל עולם ועולם (ליקו"ה קריאת שמע ב, לא).    עשיית המצוה בשמחה ובחינת סדר התפלה, הם בחינה אחת, שעל ידם עולין העולמות (ליקו"ה נפילת אפים ד, א).    ׳ויעבור 
ה' על פניו ויקרא', אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם (ר"ה יז:).    אנשי כנסת 

חכמתם  חייבה  וכן  זלה"ה.  האר"י  בכוונת  כנזכר  'אצילות',  'בריאה'  'יצירה'  'עשיה'  התפלה  חלקי  ארבעה  יש  לעומתם  ’עשייה,  ’יצירה  'בריאה  ’אצילות  העולמות  השתלשלות  כסדר  התפלה  סדר  ענייני  לנו  תקנו  בהירותם,  לגודל  הגדולה 

הרמה, לעומת סדר כללות המדריגות, כן סידרו בחינת יחודים וזווגים של התפלה, כל אחד במקומה הראוי להיות (אור המאיר, בלק).

בזה״ל:  (צד)  בליקו״מ  איתא  זה  וכעין  העולם.  בתיקון  עת  בכל  לראות ולעיין 
אמרו רז״ל, חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם וחייב לתקנו. 
ומהו התיקון, הענין הוא כך, שיראה שיעלה כל הניצוצות שבכל דבר, והניצוצות 
הדיבור  וע״י  דיבורים,  נעשים  והאותיות  אותיות.  מעלה  נמצא  אותיות,  הם 
לקבל  כלים  הם  התיבות  בזה״ל:  (קב)  שם  איתא  ועוד  לישראל.  טוב  רב  נשפע 
השפע  לעורר  שיוכל  באופן  שיתפלל  בתפילתו  יזהר  אחד  כל  כן  ועל  השפע. 
בעולם, על דרך שאמרו רז״ל חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. ובאיזה 
ענין יוכל לעורר השפע בעולם, ביראה, כמו שאמרו רז״ל כל מי שיש בו יראת 
שמים דבריו נשמעין.   בתיקון העולם. איתא בשיהר״ן (רלט) בזה״ל: הקב״ה 
נתתקן  פעם  בכל  ואח״כ  מקולקל,  העולם  היה  ובתחילה  העולם,  את  ברא 
ואח״כ  ויעקב,  יצחק  אברהם  בא  אח״כ  כי  יותר,  אצלו  העולם  ונחשב  העולם 
העולם  את  פעם  בכל  ומתקנים  צדיקים  באים  פעם  בכל  וכן  וכו׳,  משרע״ה 
יבוא  בסוף  ואח״כ  ביותר.  העולם  יתברך  אצלו  פעם  בכל  ונחשב  ויותר,  יותר 
(ג,  בשיש״ק  איתא  וכן  העולם.   תיקון  גמר  יהיה  ואז  בימינו,  במהרה  משיח 
תקצה) בזה״ל: אמר ראבר״נ ז״ל, צריך האדם לדעת, שהשי״ת יגמור בודאי כפי 
על  גם  השי״ת  שיגמור  שנזכה  הוא,  ועבודתינו  האדם.  מבלעדי  גם  רצונו, 

ידינו, ושיהיה גם לנו חלק בגמר תיקון העולם. 
כי  בזה״ל:  תשל״ט)  (אייר–סיון  הנחל  מבועי  בקובץ  איתא  ולהתפלל בעבורם. 
כל  לעשות  במעשה,  הן  העולם,  בטובת  להשתדל  צריכים  בודאי 
מה שבכוחו לעשות לטובתן, הן בתפלה. ואדרבא, בד בבד עם המעשה, עיקר 
מועלת  והתפלה  ית׳,  מאיתו  הכל  כי  דייקא,  בתפלה  להיות  צריך  השתדלות 
חובה  כ״א  גרידא,  ומעלה  ענין  אינה  העולם  ולטובת  לצורך  והתפלה  תמיד. 
גדולה, וכדאיתא בספר המידות (תפילה ס) ׳מי שאינו מתפלל על צרת ישראל 
נפש  במסירות  מתפללים  שהיו  בצדיקים  שמצינו  מה  בחי׳  שזה  חוטא׳,  נקרא 
ומתפלל,  וחוזר  מתפלל  שהיה  אבינו  אברהם  אצל  שמצינו  כמו  דורם,  עבור 
וטוען לפני השי״ת להציל אפילו אנשי סדום, וזה בחי׳ מה שמצינו אצל משה 
חטאתם  תשא  ׳אם  לב)  (שמות  וכמ״ש  ישראל,  עבור  ממש  נפשו  שמסר  רבינו 
ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת׳, וזה בחי׳ משחז״ל (סוטה מט) ׳אלמלא 
תפילתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב, ואלמלא תפילתו של חבקוק היו ב׳ 

ילקוט הנחל

ידו, ומחזירו לו, ומתכפר. לפיכך נברא אדם יחידי.לפיכך נברא אדם יחידי. כל זה אומר להם, 
לפיכך נברא אדם יחידי, להראותך שמאדם אחד נברא מלואו של 
לדורות  להראות  יחידי,  נברא  לכך  ועוד,  גדולתו.  גדולתו.ולהגיד  ולהגיד  עולם. 
הבאים גדולתו של הקב״ה, שבחותם הראשון כל הדורות טבועות, 

אחד.  חותם  אלא  תחלה  היה  שלא 
שהצורה  ברזל  אותו  היינו  חותם.חותם. 

חקוקה בו. טובע כמה מטבעות בחותם טובע כמה מטבעות בחותם 
אחד.אחד. כל המטבעות שאדם טובע ע״י 

נברא  נברא בשבילי  בשבילי  דומין.  כולן  אחת  ברזל 
כעולם  אני  חשוב  כלומר  העולם.העולם. 

מן  עצמי  את  אטרד  לא  מלא, 
וימשוך  אחת,  בעבירה  העולם 

ממנה. ואמר בזה רבינו פה במאמר זה, שעל כן צריך אני לראות ולעיין 
חכמים  שנו  כך  (פכ״ה):  בתנדא״ר  איתא  וכן  העולם,  בתיקון  עת  בכל 
במשנה, כל אחד ואחד מישראל חייב לומר בשבילי נברא העולם, 
ולא יאמר האדם בלבו לעצמו אין העוה״ב אלא תוהו ובוהו, לכן 
אלך בשרירות לבי ואוכל ואשתה ואהנה בעוה״ז, ואח״כ אלך מן 

העוה״ז. ואם הוא עושה כן, עליו הכתוב אומר ׳אמר נבל בלבו 
אין אלקים׳ (תהלים יד), ואם הוא ת״ח, חוׂשך ממנו חכמה ובינה, 
ואם פנה א״ע לדברים אחרים, עליו הכתוב אומר (ישעיה לב) ׳כי 
נבל נבלה ידבר וגו׳׳. וכן לא יראה אדם את הרבים בצער, ויאמר 
ואשתה  ואוכל  לבי  בשרירות  אלך 
ואהנה מן העוה״ז. (...) אפי׳ חכם 
אב  שהיה  כמרע״ה  שהוא  מישראל 
וחסיד  הנביאים,  ואבי  לחכמים 
הריני  יאמר  לא  אחיו,  כאהרן 
נפשי,  עליך  ושלום  בביתי  בשמחה 
הציבור  עם  ויהא  מביתו,  יצא  אלא 
בצער.   קודם גזר דין וכו׳ לאחר 
גזר דין. כעין זה איתא במסכת ראש השנה (יז ע״ב): צעקו קודם גזר 
דין נענין, צעקו לאחר גזר דין אינן נענין. (...) רבי יצחק אמר, 
יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. ופירש 
רש״י (שם): לומר לא בכל שעה שיצעקו אל ה׳ בצר להם יוציאם 

ממצוקותיהם, אלא אם כן צעקו קודם גזר דין.

      
  


 

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
מקור חכמהּבוכינויים



בחזיונות  הייתי  רואה  א 

בהיותי  במוחי  שהופיעו 
קדוש  מלאך  והנה  ישן, 
 (...) יורד:  השמים  מן 
האנשים  משאר  לבבו 
ינתן  חיה  ולב  ישתנה, 
יעברו  שנים  ושבע  לו, 
מגזירת  זה:  במצב  עליו 
ו  מלאכים יצא הדבר וִמצַּ
למען  ההחלטה,  קדושים 
שאכן  החיים  כל  ידעו 
מושל ה׳ העליון במלכות 
בני האדם, ולמי שיחפוץ 
והפחות  אותה,  יעניק 
שבאנשים יעלה לפעמים 

למלכות:

באמת,  הענין  מבחינות  להם  המתגלה  כפי  שיטענו  שלפניו,  הצבא  המשרתים 
ויגמור הדבר כפי הראוי, וכמ״ש. ענין העדים בב״ד שלמעלה.ענין העדים בב״ד שלמעלה. ג. נמצא לפי 
שרש זה, שאין הקב״ה דן את העולם בבחינת ידיעתו, אלא בבחינת הסדרים 
ענין  לישפט  יבוא  שלא  הוא,  בזה  עוד  שסידר  וממה  לענין.  וסידר  שרצה 
מהעניינים בשום בית דין מאלה, עד שיובא לפניו, מפקידים שהפקיד לענין 
זה. והיינו, שהנה הפקיד בחפצו ית׳ שמו פקידים מן הסוג המלאכיי, שישגיחו 
על  ויעידו  שלמעלה  דין  לבית  יבואו  ואלה  בעולם,  ההוים  העניינים  כל  על 
הדברים שהשיגו ונגלה להם, ואז יבואו העניינים במשפט. וכבר זכרתי פעמים, 
אחד  שום  היו  לא  כי  ית׳,  ידיעתו  אחר  נמשכים  האלה  העניינים  שאין 
וסידר  גזר  שכן  אלא  מעולם,  לפניו  צפוי  שהכל  לו,  צריכים  האלה  מהעניינים 
ואותם   (...) באמת.  העולם  מתנהג  הסדרים  אלה  וע״פ  הנפלאה,  בחכמתו 
׳עיני  יקראו  עליהם,  ולהעיד  העולם  ענייני  על  להשגיח  המופקדים  המלאכים 
ה׳׳. ובהגלותו ית״ש על אחד מהבתי דינים לשפוט ענין מהעניינים, כגון ענין 
בוני המגדל בזמנו, נאמר, ׳וירד ה׳ לראות וכו׳׳, וכן כל כיוצא בזה. ואולם צריך 
אלא  הארץ,  במלכות  שנעשה  מה  עם  העניינים  באלה  הדמיון  שאין  שתתבונן, 
בסדרים, אך באופן העשות הדברים, אין הדמיון אמיתי. כי בגשמים נעשים 
כפי מה ששייך בהם בהשגתם ובכל ענייניהם, וברוחניים כפי מה ששייך בהם 
הקטיגור. ד. והנה ָׂשם האדון ב״ה את הקטיגור  הקטיגור.ענין  בהשגתם ובענייניהם. ענין 
בבתי  דין  לתבוע  ופקודתו  בתוכם׳,  השטן  גם  ׳ויבא  בו  שנאמר  השטן,  והוא 
שלא  שמו,  ית׳  טובו  וממדת  וישפוטו.  הדיינים  יתעוררו  תובע  וכשהוא  הדין, 
יתפוס בדין עד שיקטרג המקטרג, ואע״פ שחטאי החוטא גלוים לפניו. ואולם 
יהיה  איך  המקטרג  של  לקטרוגו  פירוש  סדרים,  וסידר  חוקים  חקק  לזה  גם 
מ״ש  וכן  הסכנה,  בשעת  מקטרג  השטן  ז״ל,  שכתבו  מה  וכענין  יהיה,  ומתי 
חז״ל, שלשה מזכירים עונותיו של אדם, ופרטים רבים כיוצא בזה. חוקות הדין חוקות הדין 
חוקים  ובפרטיהם,  בכללם  האלה,  המשפטים  ענייני  לכל  ואולם  ה.  שלמעלה.שלמעלה. 
ודרכים מסודרים, כמו שגזרה חכמתו ית׳ לזמני המשפט ולבחינותיו. כגון מה 
תחילה  נכנם  ׳מלך  שאמרו  ומה  נידון׳,  העולם  פרקים  ׳בארבעה  ז״ל  שאמרו 
מקמי דליפוש חרון אף׳, וכן מה שאמרו ׳תבואה תרי דיני מתדנא׳, וההפרשים 

שבין קודם גזר דין ולאחר גזר דין וכמה פרטים אחרים כיוצא באלו.

מילואי חכמה

עירין
כלומר  מלאכים,  עירין. 
שהם  חכמים,  תלמידי 

רש"י,  ) השרת  כמלאכי 

פסחים לג ע"א).

כוחן  אשר  המלאכים 
מלאכי  הם  ימין  מצד  וסיבתן 

מצד  הם  ואשר  רחמים, 

ממונין  מלאכים  הם  שמאל 

יתכן  לא  ולכך  הדין.  על 

עושה  אחד  מלאך  שיהיה 

על  הממונה  כי  ודין,  רחמים 

לא  מכוחו  והבא  הרחמים 

וכן  דין,  לעשות  לעולם  יתכן 

יבוא  לא  שמאל  מצד  הבא 

(רקנאטי  הרחמים  על  לעולם 

בראשית ב, כ).    

שהוא  השמאלי  המלאך 
גוונים,  לשני  מתהפך  יצה"ר 

הוא  ולפעמים  קטיגור,  הא' 

כללות  שבו  ונמצא  סניגור. 

נשפט  והוא  כוחות,  שני 

לשנים (פרד"ר לא, ד).    

שעומדים  מלאכים  יש 
הנקראים  הקב"ה  של  מימינו 

מלאכים  ויש  'קדישין', 

של  משמאלו  העומדים 

'עירין'  הנקראים  הקב"ה 

(עמק המלך טז, סב).    

המשמשין  הדין  מלאכי 
עליהם  הראש  קשה,  בדין 

מחנותיו  וכל  גבריא"ל 

ולרבבות  לאלפים  בשרפים 

(ברית מנוחה, הדרך הג').

ת״ח מתכסין בטלית אחת ועוסקים בתורה׳. ועל כן כל שבידו להתפלל ואינו 
דם  על  תעמוד  ׳לא  יט)  (ויקרא  על  עובר  פעמים  שהרבה  מזה  חוץ  מתפלל, 
דף  בראשית,  השמטות  (ס״ת,  רעך׳, לבסוף נענש, שזה בחי׳ מה דאיתא בזוה״ק 
רנד:) מה השיב הקב״ה לנח כשיצא מן התיבה וראה את העולם חרב, והתחיל 
וכו׳,  בריותיך  על  לרחם  לך  היה  רחום  נקראת  רבש״ע  ואמר,  לפניו,  לבכות 
השיבו הקב״ה ואמר, רעיא שטיא השתא אמרת דא וכו׳ וכען דאתאביד עלמא 
צא:) ׳מפני מה  (ב״ב  פתחת פומך למללא קדמי בעיין ותחנונים, וכמ״ש חז״ל 
נענשו אבימלך ובניו, שהיה להם לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו׳. וכל אדם 
מתאווה  והקב״ה  הכלל,  עבור  להתפלל  ראוי  שהוא  להאמין  וחייב  צריך 
אדם  יאמר  שלא  ׳מנין  כב)  משפטים,  דרשב״י  (מכילתא  שאחז״ל  וכמו  לתפילתו, 
איני כדאי להתפלל על ביהמ״ק ועל ארץ ישראל׳, ת״ל ׳שמוע אשמע צעקתו׳, 
וכדאיתא במדרש (תנחומא ואתחנן ד) ׳אין הקב״ה פוסל תפילת כל בריה׳. ועל 
כן אשרי החוגר מתניו ללמד זכות על ישראל בתפילתו, ולהתפלל תמיד עבור 
ידו,  על  תבוא  שהתשועה  יזכה  שעי״ז  ורוחניות,  בגשמיות  והצטרכיותם  צרתם 

אכי״ר (ועי׳ ספר המידות תפלה יט, ועי׳ שמו״ר לח, ד). 
אליו  ׳ויגש  וזה  בזה״ל:  א)  (ציצית  אב״ן  בלקוטי  איתא  התפלה.  צריך להלביש 
יהודה׳, אין ׳ויגש׳ אלא תפלה, היינו כשאיש הישראלי רוצה להתפלל 
צריך לבקש מאת השי״ת, ׳ויאמר אליו בי אדוני׳, היינו שעיקר תלוי בי, כי 
העולם  עבור  להתפלל  צריך  אני  כן  ועל  בשבילי,  אלא  נברא  לא  העולם  כל 
ולתקן העולם. ואפילו אם הוא ח״ו אחר גזר דין, אני מבקש מאתך ׳ידבר 
נא עבדך דבר באזני אדוני׳, היינו שיוכל להלביש את התפלה, שלא ישמעו 
׳ידבר  וזהו  בעצמו,  השי״ת  רק  לשמאל,  העומדים  המקטריגים  התפלה  את 
נא עבדך דבר באזני אדוני׳, שרק אדוני ישמע ויבטל כל הדינים מישראל. 
׳ואל יחר אפך בעבדך׳, כי כל העונשים הבאים על העולם הם נוגעים לכל 
עת  בכל  ולעיין  עליהם,  ולהתפלל  העולם  לתקן  צריך  הוא  כי  מישראל  אחד 
מה  רש״י  ופירש  כפרעה׳,  כמוך  ׳כי  וזה  חסרונם.  ולמלא  העולם,  בתיקון 
פרעה גוזר ואינו מקיים אף אתה גוזר ואינו מקיים, וכמו שכתב אדומו״ר 
יראת  מושל  ׳צדיק  בחי׳  מבטל,  וצדיק  גוזר  השי״ת  אתה  אף  זה,  ע״פ  ז״ל 
אלקים׳ וכמו שדרשו רז״ל, היינו שע״י מאמר וסיפור דברים בלבד יכול כל 
בחי׳  היראה,  ע״י  זה  וכל  דין,  גזר  אחר  אפילו  הדין  לבטל  מישראל  אחד 
׳צדיק מושל יראת אלקים׳, היינו אימתי השי״ת גוזר וצדיק מבטל, כשיש להצדיק יראת אלקים, כי ע״י היראה זוכה להבין בין קודם גזר דין לאחר גזר 
דין, ויכול להלביש את התפלה במאמר ובדברים בכדי שלא יבינו המלאכים ולא יקטרגו ח״ו, ואזי זוכה לבטל כל הגזירות רעות מישראל, אמן ואמן.   
התפלה  להלביש  צריכין  כן  על  בר״ה,  הדינים  התגברות  תוקף  מחמת  בזה״ל:  השנה  בראש  התפלה  הלבשת  ענין  גבי  (ה)  האיתנים  בירח  איתא  להלביש התפלה. 
במאמר, בכדי שלא יקטרגו המלאכים העומדים לשמאל. וזהו שהתקינו רז״ל להתפלל על החיים אז בשלוש ראשונות שהם שבחו של מקום, כמו 
בשלוש  וכן  גבורות,  שהוא  גבור  אתה  בברכת  שהוא  מחמת  והודאה,  שבח  בדרך  רק  ובקשה  תפלה  בנוסח  שלא  אומרים  כמוך׳  ׳מי  וכן  ׳זכרנו׳,  שמתפללין 
אחרונות אומרים ׳וכתוב וכו׳ בספר חיים וכו׳׳, מה שאין לעשות כן בכל השנה כמו שדקדקו הפוסקים בזה, וכל זה בכדי להלביש את התפלה ולהסתיר 
אותה ולכלול אותה בשבחו של מקום, בכדי שלא יקטרגו. ועל כן צריכין אז לדקדק ביותר שלא להרבות בשאלות צרכיו הגשמיים, רק העיקר להתפלל אז 
על הרוחניות כמובא בספרים הקדושים, ועל כן מרבין אז להתפלל העיקר על התגלות מלכותו ית׳ ׳וימלא כבוד ה׳ את כל הארץ׳, שעל תפילות כאלו אי 
אפשר להם לקטרג כ״כ מאחר שהכל רק בשביל כבודו ית׳, ובתוך זה כוללין ג״כ תפילות ובקשות על הרמת קרנם של ישראל וישועתם והצלחתם וביטול 
מלכות דסט״א, וכל זה בכדי להלביש התפלה ולהסתירה ולהעלימה כנ״ל.   להלביש התפלה. עיין נוסח אחר בגירסת הליקו״מ שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.   
הצדיק  וז״ל:  כה),  ג,  נדרים  (יו״ד  בליקו״ה  איתא  זה  וכעין  יחד׳,  בסיפורים  תפילתם  ׳שמלבישים  ז״ל  רבינו  כתב  המאמר  בסוף  במאמר.  שאלתם  הצדיקים מלבישים 
מעשיות.  בסיפורי  התפלה  להלביש  צריך  והוא  כפשוטו,  התפלה  להעלות  אפשר  אי  הקטרוגים  מגודל  כי  מעשיות,  בסיפורי  התפלה  מלביש 
ואזי במקומו שמוציא הקול אין שומעין הקול כלל, כי נדמה שמספר מעשה בעלמא, אבל למעלה במקומו שומע השי״ת עי״ז קול תפילת עמו ישראל 

ברחמים, שהוא קול כנסת ישראל שנשלך אליו יתברך ע״י הצדיק.

ילקוט הנחל

היינו  פתגמין  בגזירת עירין 
ביאר  דין.  גזר  לאחר 
בזה בפל״ח (ה, א) בזה״ל: רוצה לומר, 
דין  הגזר  ונתפרסם  נתפשט  שכבר 
אז  ׳עירין׳,  שנקראין  המלאכים  בין 
שלא  כדי  התפלה  להלביש  צריכין 
׳ובמאמר  וזה  המלאכים.  יקטרגו 
במאמר.  שאלתם  מלבישין  הקדושים  שהצדיקים  שאלתין׳,  קדישין 

בגזירת עירין פתגמין. ענין זה של מלאכי הדין העומדים לשמאל, כבר הובא בחלום נבוכדנאצר, כדכתיב בדניאל (ד, י–יד): אָחֵזה ֲהֵוית ְּבֶחְזֵוי 
ֵראִׁשי ַעל ִמְׁשְּכִבי ַוֲאלּו ִעיר ְוַקִּדיׁש ִמן ְׁשַמָּיא ָנִחת: (...) ִלְבֵבּה ִמן ֲאָנָׁשא ְיַׁשּנֹון ּוְלַבב ֵחיָוא ִיְתְיִהב ֵלּה ְוִׁשְבָעה ִעָּדִנין ַיְחְלפּון ֲעלֹוִהי: 
ִּבְגֵזַרת ִעיִרין ִּפְתָגָמא ּוֵמאַמר ַקִּדיִׁשין ְׁשֵאְלָּתא ַעד ִּדְבַרת ִּדי ִיְנְּדעּון ַחַּיָּיא ִּדי ַׁשִּליט ִעָּלָאה ְּבַמְלכּות ֲאָנָׁשא ּוְלַמן ִּדי ִיְצֵּבא ִיְּתִנַּנּה ּוְׁשַפל ֲאָנִׁשים 
מן  ירד  קדוש  והוא  מחריב,  מלאך  והנה  ואלו.ואלו.  מטתי.  על  ישן  בהיותי  ראשי  במראית  הייתי  רואה  חזה. חזה.  (שם):  המצו״ד  ופירש  ֲעַלּה:  ְיִקים 

נשתנה  אח״כ  לבבה.לבבה.   (...) השמים. 
לבבו מלבב אדם. ולבב חיוא.ולבב חיוא. וניתן לו 
משום  התיירא  שלא  עד  חיה,  לב 
משתתף  כמוהם  חיה  והיה  חיה 
 . וכו׳ עדנין  . ושבעה  וכו׳ עדנין  ושבעה  יחד.  עימהם 
ר״ל  זמנים,  שבעה  עליו  ויחלפו 
שבעה  יהיה  הזה  השיגעון  שבתוך 
בכל  החולי  עליו  שישתנה  שינויים, 

בגזרת.בגזרת.  נתרפא.  שבו  האחרון  השינוי  שיבוא  עד  תקופה  או  שנה 
המקום.  דין  העושים  המחריבים  המלאכים  בגזרת  נגזר  הדבר 

שאלתא.שאלתא. הגזרה ההיא עשויה במאמר המלאכים הקדושים. והיא היא, וכפל הדבר במ״ש. עד דברת.עד דברת. בעבור אשר ידעו כל החי, אשר העליון 

מושל במלכות אנשים, ולמי אשר יחפוץ יתן אותה. ושפל.ושפל. וכאשר ירצה יעמיד על המלוכה אדם שפל ופחות מן האנשים. ועוד ביאר בזה 
במלבי״ם (שם) בזה״ל: ואלו עיר וקדיש מן שמיא.ואלו עיר וקדיש מן שמיא. שירד מן השמים מלאך שנקרא ׳עיר וקדיש׳, עיר הוא המלאך הממונה להוציא הדבר אל 
הפועל, וקדיש הוא המלאך הגבוה ממנו המשפיע עליו, בענין שראה את השוטר והשופט עמו. (...) בגזרת עירין פתגמא.בגזרת עירין פתגמא. הוצאת הגזרה 
על הפועל שתהיה גזרה חרוצה הוא ע״י העירין, והם קבלו הדבר במאמר קדישין.מאמר קדישין. שהם המלאכים הגבוהים, שהם שאלו את הדבר מהגבוה 
על גבוה אשר עליהם, שהוא השי״ת. וכך נעשה סדר הדין דלעילא, כדאיתא בתנחומא (שמות פ׳ יח): כתיב ׳בגזרת עירין פתגמא ובמאמר קדישין 
שאלתא וכו׳׳ (דניאל ד), כשם שנושאין ונותנין בהלכה למטן כך נושאין ונותנין בהלכה למעלן, והכל במשפט. (...) ממי את למד, ממיכה, 
ראה מה כתיב ׳ויאמר מיכיהו לכן שמעו דבר ה׳ ראיתי את ה׳ יושב על כסאו וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו׳ (מל״א כב), 
וכי יש שמאל למעלן, אלא אלו מימינים מטין לכף זכות, ואלו משמאילים מטין לכף חובה, (...) משנגמר הדין הקב״ה נכנס למקום שאין 

להם רשות ליכנס וחותם את הדין, שנאמר ׳והוא באחד ומי ישיבנו׳, והוא יודע דעת כל בריותיו, ואין מי שישיב על דבריו.

     
    
    (ד (דניאל  



 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



 צריך לעשות המצוה בשמחה גדולה כל ככ, עד שלא ירצה בשומ שכר עולמ הבא בשבילה, (...) כי הוא נהנה מהמצוה בעצמה (קיצור ליקו"מ ה, ב). עצה ותושיה

ּב 
ואני תפלה

יי  ִמְּלָפֶניָכ  ָרצֹונ  ְיִהי 
ַאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֶאֹלַהי 

ִני  ְותֹוִשיֵע ִני  ֵר ְז ֶשַּתַע

מ  י ִּב ַר ָה ָכ  י ֶמ ַח ַר ְּב

ְּגדֹוָלה  ְלִשְמָחה  ִלְזּכֹות 

ָכ,  ְת ָד בֹו ַע ַּב ֶמת  ֶא ֶּב

"ִעְבדּו  ֶשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְוִגילּו  ְּבִשְמָחה  יי  ֶאת 

י  ִנ ֵּכ ַז ְת ּו  . " ה ָד ָע ְר ִּב

מ  י ִּב ַר ָה ָכ  י ֶמ ַח ַר ְּב

ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ַלַעשֹות 

ה  ָל ֹו ד ְּג ה  ָח ְמ ִש ְּב

י  ִל ְהֶיה  ֶשִּי ֶּבֶאֶמת, 

ִשְמָחה ְּגדֹוָלה ֵמַהִּמְצָוה 

ל  י ִג ָא ֶש  , ּה ָמ ְצ ַע ְּב

ִּבְשַעת  ְמאֹד  ְוֶאְשַמח 

ה  ָו ְצ ִמ ל  ָּכ ת  ַּי ִש ַע

ֶשָּזִכיִתי  ַּבֶּמה  ּוִמְצָוה, 

ת  ֹו ש ַע ַל ָכ  י ֶמ ַח ַר ְּב

ִשְמָחִתי  ְוָכל  ַהִּמְצָוה. 

ְלַבד  ַהִּמְצָוה  ַרק  ִיְהֶיה 

ר  ַכ ְש יל  ְשִב ִּב ֹלא 

ֶשֵּכנ  ִמָּכל  ַהָּבא,  עֹוָלמ 

ַיַעֶלה  ֶשֹּלא  ֶשֵּכנ  ְוָכל 

ָשלֹומ  ְו ַח	  ְּבַדְעִּתי 

ְשטּות  ֶשל  ֹות  ִנּי ְּפ

אֹו  ָאָדמ  ְּבֵני  ִּבְשִביל 

עֹוָלמ  ִעְ	ֵקי  ִּבְשִביל 

ַרק  ְוָשלֹומ,  ַח	  ַהֶּזה 

ָּכל  ַלַעשֹות  ֶשֶאְזֶּכה 

ה  ָח ְמ ִש ְּב ת  ֹו ו ְצ ִּמ ַה

ה  ָו ְצ ִּמ ַה ֵמ ה  ָל ֹו ד ְּג

ָּכל  ְהֶיה  ִי ְו ְּבַעְצָמּה. 

י  ִּל ֶש ַהָּבא  ָלמ  ָהעֹו

ַעד  ְּבַעְצָמּה,  ְּבַהִּמְצָוה 

ֶשֹּלא ֶאְרֶצה שּומ ְשַכר 

ִּבְשִביל  ַהָּבא  עֹוָלמ 

ֶשָּכל  ַרק  ה,  ָו ְצ ִּמ ַה

ֶשְּתַזֵּכִני  ִיְהֶיה  ְשָכִרי 

ַאֶחֶרת  ִמְצָוה  ַלַעשֹות 

זֹאת,  ִמְצָוה  ִּבְשַכר 

ַרּבֹוֵתינּו  ֶשָאְמרּו  ְּכמֹו 

ִלְבָרָכה ֶשְּשַכר  ִזְכרֹוָנמ 

ִמְצָוה ִמְצָוה (ליקו״ת ה).

מילואי חכמה
ַּתַחת  מז):  (כח,  בדברים  גדולה. כדכתיב  בשמחה  המצוות  ודווקא כשעושין 
ֲאֶׁשר א ָעַבְדָּת ֶאת ה׳ ֱאֶקי ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל: וביאר 
בשמחה,  העבודה  היתה  ולא  השי״ת  בעבדו  הכתוב  יאשימנו  (שם):  בחיי  רבינו 
המצוה,  במעשה  והשמחה  במצוות,  בהתעסקו  השמחה  על  האדם  שחייב  לפי 
השמחה,  על  שכר  לו  יש  המצוה  על  לו  שיש  השכר  מלבד  עצמו,  בפני  מצוה 
ולכך  בשמחה.  עשאה  כשלא  המצוה  עבודת  שעובד  למי  בכאן  יעניש  כן  ועל 
צריך שיעשה אדם המצוות בשמחה ובכוונה שלמה. ועוד איתא ברבינו בחיי (דברים 
כו, טו) בזה״ל: כמה גדול שכר המצוה כשהיא בשמחה, שהיא מהפכת מידת הדין 
לי  ויש  בזה״ל:  המצוות)  לקיום  (תנאים  חרדים  בספר  בזה  איתא  ועוד  רחמים.  למידת 
להקדים, כל התנאים שאדם צריך ליזהר בכל מצוה ומצוה לעשותה כהלכתה כדי 
דאתי.  לעלמא  בכיסופא  ניעול  ולא  יתברך  יוצרנו  מלכנו  לפני  לרצון  שתקובל 
כדפסקו  חובתינו,  ידי  לצאת  בכוונה  ומצוה  מצוה  כל  שנעשה  הראשון,  התנאי 
לעשות  והשלישי,  השני  התנאי  כוונה.  צריכות  מצוות  ורמב״ן  והרמב״ם  הרי״ף 
בדחילו  איהי  דלאו  פקודא  כל  רשב״י  כדאמר  רבה,  ובאהבה  ביראה  המצוה 
מצוה  דכל  במצוה,  הגדולה  השמחה  הרביעי,  התנאי  היא.  פקודא  לאו  ורחימו 
ומצוה שתזדמן לו דורנא הוא דשדיר ליה קודשא בריך הוא, ולפי רוב השמחה 
לאיש  זצ״ל  אשכנזי  יצחק  מהר״ר  המקובל  החסיד  הרב  גילה  וכן  שכרו.  יגדל 
שהיה  בשכר  הקודש,  ורוח  החכמה  שערי  לו  שנפתחו  שהשיג  מה  שכל  סודו, 
ישרים  במסילת  בזה  איתא  וכן  תכלית.  לאין  גדולה  שמחה  מצוה  כל  בעשיית  שמח 
(פי״ט) בזה״ל: עיקר גדול בעבודה, והוא מה שדוד מזהיר ואומר (תהלים ק) ׳עבדו 
את ה׳ בשמחה בואו לפניו ברננה׳, ואומר (שם סח) ׳וצדיקים ישמחו יעלצו לפני 
אלקים וישישו בשמחה׳, וארז״ל (שבת ל) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של 
מצוה, ועל הפסוק שזכרנו למעלה עבדו את ה׳ בשמחה, אמרו במדרש (מדרש 
שאתה  עליך,  שמח  לבך  יהא  להתפלל  לפני  עומד  כשתהיה  אייבו,  א״ר  תהלים) 
מתפלל לאלקים שאין כיוצא בו, כי זאת היא השמחה האמיתית, שיהיה לבו של 
אדם עלז על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו 
החכמה  במשל  שלמה  ואמר  הנצחי.  והיקר  האמיתי  השלימות  שהם  ובמצותיו, 
(שה״ש א) ׳משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך׳, כי כל 
מה שזוכה האדם ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל 
בעושיו  ישראל  ׳ישמח  קמט)  (תהלים  ואומר  בקרבו,  שש  לבו  ויהיה  השמחה,  בו 
בני ציון יגילו במלכם׳. ודוד שכבר הגיע אל המעלה הזאת שיעור גדול, אמר 
(שם קד) ׳יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה׳׳, ואומר (שם מג) ׳ואבואה אל מזבח 
אלקים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלקים אלקי׳, ואמר (שם עא) ׳תרננה 
מתגברת  היתה  כך  כל  כי  והיינו,  פדית׳,  אשר  ונפשי  לך  אזמרה  כי  שפתי 
בהיותו  ומרננות  מאליהם  מתנענעות  היו  השפתים  שכבר  השמחה,  בקרבו 
עוסק בתהלותיו ית׳, וכל זה מגודל התלהטות נפשו שהיתה מתלהטת בשמחתה 
לפניו, הוא מה שסיים ׳ונפשי אשר פדית׳. ומצינו שנתרעם הקב״ה על ישראל 
לא  אשר  ׳תחת  כח)  (דברים  שנאמר  הוא  בעבודתם,  זה  תנאי  שחיסרו  מפני 
בעת  ישראל  את  שראה  לפי  ודוד  לבב׳,  ובטוב  בשמחה  אלקיך  ה׳  את  עבדת 
התנדבם על בנין הבית שכבר הגיעו למעלה הזאת, התפלל עליהם שתתקיים 
עמך  ׳ועתה  כט)  א׳  (ד״ה  שכתוב  מה  הוא  תסור,  ולא  בהם  הטובה  המדה 
הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך ה׳ אלקי אברהם יצחק וישראל אבותינו 

שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך׳.
בהאי  מצוה  שכר  בזה״ל:  ואתחנן)  (פ׳  עה״ת  בבעש״ט  איתא  מצוה.  שכר מצוה 
עלמא ליכא (קדושין לט ע״ב), כי אין העולם יכול לקבל אור השכר של 
שום מצוה ושום דבר הגון, כי הוא מאין סוף ברוך הוא, וניצוץ כלול מכולו, 
(פ׳  לוי  בקדושת  זה  ענין  גבי  איתא  מצוה.  מצוה  שכר  סוף.    לו  יש  והעולם 
עקב) בזה״ל: דהכלל הוא, דבאמת מה שהקב״ה נותן שכר בעד המצוה זה הפחות שבתענוגים, והתענוג העיקר והשכר הוא המצוה גופא, מה שאדם עושה נחת 
רוח ליוצרו ועושה רצונו ומקיים מצותו, כמו שאמר התנא (אבות ד, ב) שכר מצוה מצוה, דגופא של מצוה הוא התענוג והשכר בעד המצוה. ומה שהקב״ה משלם 

השכר לעולם הבא הוא פחות שבתענוגים, אבל עיקר התענוג הוא המצוה גופא, מה שאדם עושה רצון הבורא ומשמח כביכול הבורא כל העולמות.   
שכר מצוה מצוה. וכן איתא גבי ענין זה במאור עינים (פ׳ וירא) בזה״ל: אך האמת הוא כך, דעשיית המצוה הוא העיקר ע״י בחינת קבלת פני השכינה, שהוא 
הדביקות מלשון ׳צוותא׳, כדמשמע מלשון ׳מצוה׳, כמ״ש באבות ששכר מצוה מצוה, שעיקר שכר מן המצוה הוא המצוה, שהוא הדביקות האלקי והתענוג 
הרוחני שבעשיית המצוה שהיא בחינת קבלת פני השכינה, כי לולא זאת נקרא מצוה בריקניא, שהוא בלי חיות ונשמה ואינו רק גוף המצוה כנודע, ואינו נקרא 

שמחה
שלימה  קומה  הוא  שמחה 
גידים,  ושס"ה  אברים  מרמ"ח 

מרקד,  או  שמח  כשהוא  כן  ועל 

בכל  שיעבור  לראות  צריך 

עקב  ועד  מראש  השמחה 

(ליקו"מ קעח).

המצוות  כל  נקודות  שורש 
יט)  (תהלים  כי  השמחה,  היא 

לב,  משמחי  ישרים  ה'  פקודי 

וכל מצוה מתרי"ג מצוות יש לה 

לפי  מצוה  כל  מהשמחה,  איבר 

בחינתה. ועל כן אם פגם באיזה 

אזי  ל"ת,  או  מ"ע  הן  מצוה 

בקומת  והולך  ועובר  כששמח 

בזה  כשפוגע  אזי  השמחה, 

מצוה  אותה  כנגד  שהוא  האיבר 

לשמוח  לו  אפשר  אי  שעבר, 

באותה  שם  שפגם  מחמת  שם, 

כנ"ל,  שמחה  שנקודתה  המצוה 

שהוא  דאגה  לו  יש  ואדרבא, 

היפך השמחה (ליקו"מ קעח).

שמחה,  נקרא  שמות  עשרה 
גילה,  שמחה,  ששון,  הן,  אלו 

עליזה,  צהלה,  דיצה,  רינה, 

עליצה  תפארת,  חדוה, 

(אדר"נ לד, ט).

מגבורה  הוא  השמחה  סוד 
ממותקות (קה"י, שמחה).

הבנים  'אם  שמחה  נקרא  בינה 
נפקא  חידו  כל  דמינה  שמחה', 

(קה"י, שמחה).

שמחה  נקרא  דעת  בחינת 
(קה"י, שמחה).

ששון הוא בגלוי והשמחה בלב 
(מלבי"ם ישעיה לה, י).

השמחה  מורים  וגיל  שמחה 
על  מורה  ששמחה  לבד  שבלב. 

מורה  וגיל  תמידית,  שמחה 

אשר  הפתאומית,  השמחה  על 

לו  יגיע  עת  האדם  לב  תפתח 

(מלבי"ם  פתאום  טובה  בשורה 

ישעיה סו, י). 

שכר עוה״ב
שכר עולם הבא, עין לא ראתה 
שיהיה  מאחר  כי  זולתך,  אלקים 

כולו אחד, לא יהיה עין שיראה, 

רק אלקים זולתך (ליקו"מ נא).

ושעשוע  תענוג  הרגשת  עיקר 
עולמות  הש"י  וכל  הבא  עולם 

הכל הוא בלב (ליקו"מ קצא).

אפשר  אי  הבא  עולם  תענוג 
מחמת  וזה  עכשיו,  להשיג  לנו 

דבר  וכל  בגבול,  עכשיו  שאנו 

לו  אפשר  אי  גבול  לו  שיש 

להשיג תענוג עולם הבא הרוחני 

(ליקו"מ ח"ב, עב). 

שכר  רואה  האדם  היה  אם 
היה  לא  העולם,  בזה  המצוות 

(ליקו"ה  כלל  ובחירה  נסיון 

ריבית ה, ד).

אותו  ולהכיר  לדעת  לזכות 
הבא,  עולם  שכר  כל  זהו  יתברך, 

דעה  הארץ  תמלא  כי  כמ"ש 

לדעת את ה' (ליקו"ה גיטין ג, טו).

גדול  מחלוקת  נפל  כבר 
האחרון,  הנצחי  בשלימות 

בגוף  או  לבדו  לנפש  יהיה  אם 

סוברים  וסיעתו  הרמב"ם  ונפש. 

האמת  וחכמי  לנפש,  שהוא 

שהנצחיות  כהרמב"ן  סוברים 

שהיתה  כמו  כי  ולנפש,  לגוף 

השכר,  קבול  יהיה  כן  העבודה 

ונפש  בגוף  היתה  העבודה 

הקבול  יהיה  כן  הזה,  בעולם 

ספר  (של"ה,  ונפש  בגוף  שכר 

תולדות אדם, בית דוד, לא).    

לזרע  להטעים  רצה  הקב״ה 
הבא  עולם  שכר  ישראל 

את  להם  נתן  ולכך  הרוחני, 

מעין  תענוג  דהוא  השבת  יום 

אדם  כל  ובשבת  הבא,  עולם 

הרוחני  התענוג  להבחין  יכול 

(קדושת לוי, פ' כי תשא).    

יכול  אדם  אין  אמיתי  שכר 
להשיג גודל התענוג, ובהאי עלמא ליכא שכר מצות כלל. (...) כי האמת שהשכר הוא תענוגי כל התענוגים, והיינו הדביקות בו יתברך שמו שהוא מקור כל התענוגים (קדושת לוי, פירושי אגדות).    עיקר עולם הבא הוא דביקות במלכותו יתברך שמו, כמו שנאמר (שמו"א כה) 'והיתה 

נפש אדני צרורה בצרור החיים', והוא סוד גן עדן עליון (קה"י, מאד).        שכר מצוה   פירוש, שכר מצוה תתאה הוא האור הגדול והקדוש העליון, שהוא השורש של המצוה (מקור מים חיים, פ' בשלח).    שכר מצוה מצוה, הוא הארת פניו ית"ש שהסתיר אותם מן האדם 

בתחלת יצירתו (...) ומעשי המצוות מאירים עליו האור הגנוז, עד שבהשלימו חוק מצוותיו נשלם עצמו עימהם לאור באור החיים האלה (דעת תבונות מ).

איך  נפלאה  עצה  בזה  איתא  ה)  (כה,  ובליקו״מ  בשמחה.  כשעושין המצוות 
לזכות לזה, וז״ל: צריך שיעורר שמחה של מצוה על עצמו, היינו 
שישמח ע״י שיזכור שזכה להתקרב להשי״ת, וזכה להתקרב לצדיקים המקרבין 
אותו להשי״ת.   כשעושין המצוות בשמחה גדולה כל כך. איתא גבי ענין 
גדול  דבר  בוודאי  הוא  דקדושה  שמחה  בזה״ל:  ח)  ד,  תפילה  (או״ח  בליקו״ה  זה 
מאד, דהיינו לשמוח בה׳ ובתורתו הקדושה, שזה עיקר שלימות העבודה, כמ״ש 
הוא  דקדושה  שמחה  כי  וכו׳.  בשמחה  אלקיך  ה׳  את  עבדת  לא  אשר  תחת 
כי  לב.  משמחי  ישרים  ה׳  פקודי  כמ״ש  המצוות,  כל  של  הקדושה  הנקודה 
העיקר הוא לזכות לשמוח בה׳, בבחינת אנכי אשמח בה׳, וכמ״ש כי בו ישמח 
וגילו  בה׳  שמחו  וכתיב  גילי,  שמחת  אל  אל  וכו׳  ואבואה  וכתיב  וכו׳,  ליבנו 
צדיקים, וכתיב ה׳ מלך תגל הארץ וכו׳, ישמחו השמים ותגל הארץ וכו׳, ועל זה 
אמר שלמה המלך עליו השלום ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם 
וכו׳ כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, שדרשו רז״ל לאכול ולשתות ולשמוח בשבתות 
לו  יש  האמיתיית  הקדושה  האמונה  בכלל  שהוא  מי  באמת  כי  טובים.  וימים 
לשמוח כל ימיו בכל עת ובכל רגע, כשיזכור את עצמו הטובה והחסד הנפלא 
עינינו  את  פתח  אשר  השלום,  עליו  רבינו  משה  ע״י  עימנו  השי״ת  שעשה 
תורתו  לקיים  עבדו,  ובמשה  בה׳  להאמין  הקדושה  האמונה  את  עלינו  והמשיך 
ומצוותיו הקדושים בכל יום, אשר אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, 
וכולנו מאמינים באלקים חיים ומלך עולם, חי לעד וקיים לנצח, אדון כל לעילא 
לבאר  אפשר  ואי  לנצח.  חי  כל  בפי  שמו  יתברך  מיניה,  לעילא  ולית  כולא  מן 
בכתב ובעל פה עוצם השמחה הזאת, כי לגדולתו אין חקר, כי השמחה הזאת 

הוא לכל חד כפום מה דמשער בליביה, בבחינת נודע בשערים בעלה וכו׳.
אומר  היה  בזה״ל:  תיח)  (ו,  בשיש״ק  איתא  בשמחה.  כשעושין המצוות 
(הרה״ח רל״י זצ״ל), כמו שבכל המצוות והמעשים טובים עיקר 
של  עצותיו  בכל  הדבר  כן  המקיימם,  זה  של  השמחה  כפי  תלוי  שלימותם 
המקיימם,  לזה  שיש  והחדווה  השמחה  כפי  תלוי  מעלתם  שעיקר  רבינו, 

ולפי שמחתו בהם כן מתעלה על ידם.
אלא הוא רוצה שיזמין לו הקב״ה מצוה אחרת בשכר מצוה זאת. איתא 
בזה בליקו״ה (יו״ד חלה ג, ו) בזה״ל: וזהו בחינת נעשה ונשמע שזכו ישראל 
עוד  לשמוע  בשביל  המצוות  עשיית  קיום  לקבל  שזכו  התורה,  קבלת  בשעת 
לשמוע  לזכות  כדי  זו  מצוה  שנעשה  ונשמע,  נעשה  בבחינת  אחרת,  מצוה 
ולעשות עוד מצוה אחרת בשכר מצוה זאת. כי המצוה השניה שמצפין לקיימה 
רבינו  בדברי  כמבואר  ודביקות,  תשוקה  הוא  נשמע  כי  נשמע,  בבחינת  הוא 
שמצפין  לקיימה  זכו  לא  שעדיין  השניה  המצוה  היינו  אחר,  במקום  ז״ל 
בחינת  ונשמע,  נעשה  וזהו  נשמע.  בחינת  הוא  זאת,  מצוה  בשכר  לקיימה 
נקרא  ונשמע  נעשה  כן  ועל  כנ״ל.  השמחה  עיקר  שזהו  מצוה,  מצוה  ששכר 
בחינת  שהוא  ראשם,  על  עולם  ושמחת  פסוק  על  רז״ל  שאמרו  כמו  שמחה, 
המצוות  לקיים  כשזוכין  הוא  השמחה  עיקר  כי  ונשמע,  נעשה  של  הכתרים 
בבחינת  אחרת,  מצוה  לעשות  כדי  זאת  מצוה  שיעשה  ונשמע,  נעשה  בבחינת 

ששכר מצוה מצוה כנ״ל שזהו עיקר קבלת התורה כנ״ל. 
מן  אכילת  בחינת  וזהו  בזה״ל:  ה)  (שם,  שם  איתא  ועוד  מצוה.  שכר מצוה 
בשביל  בשמחה  המצוה  לעשות  זוכין  שעי״ז  כנ״ל,  מצה  בחינת  שהוא 
לעשות מצוה אחרת, ומרגישין העולם הבא בהמצוה בעצמה, עד שאין מבקשין 
שום שכר עולם הבא בשכר המצוה כנ״ל, וזהו בחינת מן, בחינת כי לא ידעו 
מה הוא, שהוא בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, כי שמחה זאת אי אפשר 
לזכות, כי אם כשמבטלין עצמו מכל וכל עד שאין יודעין מעצמו כלל ומגיעין 

ילקוט הנחל

בזה  איתא  כך.  כל  גדולה  בשמחה  המצוות  ודווקא כשעושין 
התורה  קיום  עיקר  בזה״ל:  ב)  ג,  חלה  (יו״ד  בליקו״ה 
והמצוות בשלימות היא השמחה של המצוה, כמובא בכתבי האר״י 
אשר  תחת  וכמ״ש  המצוה,  של  השמחה  היא  השלימות  שעיקר  ז״ל 

בשמחה  אלקיך  ה׳  את  עבדת  לא 
בדברי  וכמבואר  וכו׳,  לבב  ובטוב 
ובכמה  הנ״ל  בהתורה  ז״ל  רבינו 
מצוה  של  השמחה  ועיקר  מקומות. 
הוא כשזוכין לשמחה הנ״ל המבוארת 
שמחה  לו  שיהיה  הנ״ל,  במאמר 
בזה  איתא  וכן  וכו׳.  בעצמה  מהמצוה 
מבואר  בזה״ל:  י)  (תפלה  בעצוה״מ 
ששמחים  שהשמחה  הלכות,  בליקוטי 
במצוה, גדולה יותר מן המצוה עצמה.

שכר מצוה מצוה. איתא במשנה דאבות (פ״ד, מ״ב): בן עזאי אומר, 
שמצוה  העבירה,  מן  ובורח  כבחמורה  קלה  למצוה  רץ  הוי 
ושכר  מצוה,  מצוה  ששכר  עבירה.  גוררת  ועבירה  מצוה,  גוררת 
מצוה. כך מנהגו של  גוררת  מצוה.שמצוה  גוררת  עבירה עבירה. ופירש רע״ב (שם): שמצוה 
לו  נוח  אחת  מצוה  העושה  עולם, 
בעבירות  והמתחיל  אחרות,  לעשות 
קשה לפרוש מהם. ועוד ששכר מצוה 
מסייעין  השמים  שמן  מצוה, 
ומזמינים ביד מי שעשה מצוה אחת 
שיעשה אחרת, כדי לתת לו שכר על 
פירוש  וכו׳.  עבירה  שכר  וכן  שתיהן. 
מה  שכל  מצוה.  מצוה  ששכר  מצוה.  מצוה  ששכר  אחר 
בעשיית  ומתענג  משתכר  שאדם 
המצוה נחשב לו למצוה בפני עצמה, 
ועל  שעשה  המצוה  על  שכר  ונוטל 
העונג וההנאה שנהנה בעשייתה. ושכר עבירה עבירה.ושכר עבירה עבירה. השכר וההנאה שמגעת לו לאדם בעשיית העבירה נחשב לו כעבירה בפני עצמה, ולוקה 
על העבירה שעשה ועל השכר וההנאה שמקבל בעשייתה. ועוד ביאר בזה ע״ד הפשט בתפארת ישראל (שם) בזה״ל: ששכר מצוה מצוה וכו׳.ששכר מצוה מצוה וכו׳. ר״ל לא 
לבד דהכי אורחא, אלא גם משמים יסבבו לו כך, דזה אחד משכרי המצוה, דבעשה מצוה אחת קטנה בשמחה לכבוד ה׳, יגלגלו לו לעשות 

      אבל  ב 
      
    
    
       
      
     
(אבות פ״ד ב)

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



מצוה רק ע״י התשוקה והדביקות חלק האלקי השוכן בתוכו אל השורש ברוך 
הוא עם כל חלקי ישראל, כנודע שבכל עבודת אלקי הן בדיבור הן במעשה, 
הם בחינת גוף ונשמה המחיה הדיבור או המעשה ההוא, שבלעדי זאת הוא 
בלי חיות. ולכך נקראים הרשעים בחייהם מתים, על שם שמעשיהם בלי חיות. 
(ח״א,  במרום  אדיר  בספר  ברמח״ל  זה  ענין  גבי  ביאר  אספקלריא המאירה. 
היא  המאירה,  אספקלריא  בזה״ל:  דרישא)  עינוי  דרוש 
האספקלריא שאין המסך לאחריה כדרך שיש באספקלריאות העשויות להסתכל 
מי  ואז  עבר,  אל  מעבר  בה  עובר  שהאור  לבדה  הזכוכית  שהיא  אלא  בהם, 
אך  ההוא.  הזכוכית  של  האחר  מצד  שיש  מה  יראה  אחד  מצד  שהוא 
שיש  בה,  להסתכל  העשויה  האספקלריא  היא  מאירה,  שאינה  האספקלריא 
מסך לאחוריה, ואז אי אפשר לראות בה מעבר אל עבר, אלא שהמסתכל בה 
הדבר  יראה  הנה  המאירה  באספקלריא  שהמסתכל  ותראה,  בתוכה.  מתראה 
אשר מצד האחר עצמו, אלא שיראה אותו דרך מסך, אך המסתכל באספקלריא 
בהתנוצצות  שם  המצטייר  דמותו  אלא  הדבר,  עצמות  רואה  אינו  נהרא,  דלא 
במלכות,  אלא  אינו  הנביאים  של  הראיות  כל  והנה  לקראתו.  המתהפך  האור 
שמתוכה נראים הספירות העליונים. אבל מלכות הנה יש בה ב׳ פעולות, או 
פעולת חומה, או פעולת מעבר. והיינו, או שהיא סותמת את המאורות שלא 
יגיעו למטה, או אדרבא שממשיכם למטה, בסוד ׳ולא יכנף עוד מוריך׳ (ישעיה 
ל). והנה בהגיעתה אותם למטה היא אספקלריא המאירה, כי היא כמו קיר 
של זכוכית המראה מעבר אל עבר מה שיש בתוכה, אך כשהיא בסוד חומה, 
היא  כי  מאיר,  אינו  התחתונים,  כלפי  שהיא  מה  דהיינו  התחתון  חציה  הנה 
בסוד חושך. כי הלא באמת זהו כל סוד עניינה, אם הגבורות מתגברות בה 
בסוד החושך, אז היא בסוד חומה הסותמת, אך אם החסדים מתחזקים בה 
ואין הגבורות יכולות לסתום כל כך, אז היא מעברת ההארה למטה. והנה אם 
כשהיא בסוד חומה אעפי״כ אינה כולה חשוך, רק חלקה התחתון שהוא מה 
שהיא מבטת אל התחתונים, אך חלקה העליון בבחינת מה שהיא מקבלת, הוא 
המגיע  העליון  אור  מן  מאירה  להיות  צריכה  היא  כי  בשחקים,  וטהור  בהיר 
אליה. והנה המסתכל בה בהיותה בבחינת אספקלריא המאירה, יראה המסתכל 
מה שלמעלה ממנה ממש, כי איננה אלא בבחינת קיר זכוכית, אך המסתכל 

מילואי חכמה

אספקלריא מאירה 
ושאינה מאירה

הלילה היא בחינת אספקלריא 
השגת  בחינת  מאירה,  שאינה 

ההשגה  בחינת  והיא  מטה,  דרי 

אבל  כבודו,  הארץ  כל  מלא  של 

בחינת  יותר,  גבוה  הוא  היום 

בחינת  המאירה,  אספקלריא 

איה  בחינת  מעלה,  דרי  השגת 

מקום כבודו. ועל כן שם דייקא 

כל  יתברך  אלקותו  נתגלה  אין 

כך (ליקו"ה קריאת שמע ג, ח). 

לבנה,  בחינת  הוא  מלכות 
נהרא  דלא  אספקלריא  שהוא 

אמונה,  בחינת  שזהו  מגרמה, 

שאין  במה  דייקא  שהוא 

שסומכין  רק  משיג,  השכל 

כמו  אמת  וצדיקי  אבותינו  על 

בחינת  שזה  מהם,  שקיבלנו 

מעצמה,  אור  לה  שאין  לבנה 

מהשמש  שמקבלת  מה  אם  כי 

הצדיק  אור  בחינת  שהוא 

(ליקו"ה ר"ח ו, א).

כולם  ישראל  של  הנביאים  כל 
מאוד  וטהורים  קדושים  היו 

מחמת  רק  הברית,  בקדושת 

משה,  לקדושת  הגיעו  שלא 

בבחינת  נבואתם  היתה  כן  על 

רק  מאירה,  שאינה  אספקלריא 

שלימות  לתכלית  זכה  משה 

אספקלריא  בחינת  הנבואה 

לזכות  אפשר  אי  כי  המאירה. 

אם  כי  רוה"ק  שהוא  לנבואה 

מה  וכפי  הברית,  תיקון  ע"י 

הברית  תיקון  לבחינת  שזוכה 

כן זוכה לנבואה ורוה"ק (ליקו"ה 

חדש ד, ז).

כי נבואת משה רבינו עליו  דע 
בתפאר"ת  נתאחדה  השלום 

מאירה,  אספקלריאה  שהיא 

בספירות  נתדבק  ומשם 

הנביאים  כל  ושאר  עליונות, 

שהוא  בתפארת  נתאחדו  לא 

אמצעות  ע"י  אלא  הוי"ה,  סוד 

ולא  התחתונות.  הספירות 

הוי"ה  דיבוק  הנביאים  השיגו 

ויסוד  מלכות  באמצעות  אלא 

אמר  ’כה  סוד  וזהו  והוד,  נצח 

ה' צבאות' (שערי אורה שער ג).

נתנבא  שמתוכה  המעלה 
המאירה,  אספקלריא  משה 

נסים  יעשו  שבה  המדה  היא 

ביצירה,  מחודשים  מפורסמים 

שד"י  א"ל  של  ואספקלריא 

נסתרים,  נסים  יעשו  בה  אשר 

שאינה  אספקלריא  קרא 

האבות  השגת  והיא  מאירה, 

(רבינו בחיי, הקדמה לפ' וארא). 

נוטריקון  'אספקלריא'  מלת 
כלומר  קלריא,  ספק  היא 

זכה  מראה  והיא  אורה.  שפע 

הזך  הזכוכית  כענין  מצוחצחת, 

מחוץ  רואה  שאדם  והמבהיק, 

מה שבתוכו (רבינו בחיי, שם).

נתנבאו  הנביאים  כל 
מאירה,  שאינה  מאספקלריא 

מלא  חרד  ועמדו  שיראו 

המראות  על  ואימה,  פחד 

סוד  וזהו  עליה.  שיתגלו  שלה 

שכינה',  גילוי  זו  גדול  ’ובמורא 

ומפשיטים  החומר,  המחלישים 

של  מהצורה  הגוף  חומר 

להגוף  אפשר  שאי  הנשמה, 

כן  ולא  ההיא.  הקדושה  לקבל 

המאירה,  אספקלריא  מדרגת 

רבינו  משה  עם  דברה  שהיא 

פנים,  אל  פנים  השלום  עליו 

חיבה  של  ופנים  ונפש  בגוף 

(עמק המלך יד, קד).

האלקים',  אל  עלה  ׳משה 
היה  משה  נבואת  כלומר 

והאיר  המאירה,  אספקלריא 

ובכבודו  בעצמו  וה'  ה',  שם  בו 

עבר  רק  הנפלאות,  כל  עשה 

דרך משה מעבר בעלמא (של"ה, 

וארא תורה אור).    

רואים  היו  הנביאים 
תשע  מתוך  נבואתם 

מתוך  ראה  ומשה  אספקלריות, 

נבוב).     (קה"י,  אחד  אספקלריא 

ט).  ב,  בראשית  (מלבי"ם  מאירה  שאינה  אספקלריא  נקרא  שזה  הדמיון,  כח  של  ולבושים  מסכים  דרך  עבר  השכלי  כח  על  שהגיע  והשפע  ודמיונות,  מחזות  חזו  כן  ועל  חומרי,  כח  שהוא  המדמה  הכח  באמצעות  היו  ממרע"ה  חוץ  הנביאים  כל  נבואות 

לבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שזהו בחינת כי לא ידעו מה הוא, ואז 
אין רוצין שום שכר עולם הבא כלל. וזהו בחינת מצה שהוציאו ישראל ממצרים 
עוגות  ממצרים  הוציאו  אשר  הבצק  את  ויאפו  וזהו  כנ״ל,  מן  בחינת  שהוא 
מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים וכו׳ וגם צידה לא עשו להם, מצות זה 
תקרי  אל  המצות,  את  ושמרתם  פסוק  על  רז״ל  שאמרו  כמו  מצוות,  בחינת 
את  מחמיצין  אין  כך  המצה  את  מחמיצין  שאין  כדרך  המצוות,  אלא  המצות 
ולא  בשמחה  המצוות  לקיים  שזכו  להם,  עשו  לא  צידה  וגם  וזהו  וכו׳,  המצוה 
בשביל שכר עולם הבא שהוא בחינת צידה שמכינין לעצמן ע״י המצוות צידה 
לדרך כל הארץ, כמו שאמרו רז״ל אורחא רחיקא וזוודא קלילא, ואע״פ שהוא 
מאד  מאד  רחוק  לדרך  צידה  לעצמו  להכין  לזה  שזוכה  מי  ואשרי  מאד,  טוב 
כזה, אבל אין זה תכלית השלימות, כי עיקר השלימות הוא כשזוכין לשמור את 
המצוות בבחינת מצה, בבחינת וגם צידה לא עשו להם, שאין מכין לעצמו שום 
צידה בשעה שעוסק במצוות, כי אינו מכוון לשום שכר עולם הבא בשעת קיום 
למדו  כן  ועל  כנ״ל.  בעצמה  המצוה  הוא  ותענוגו  שמחתו  עיקר  רק  המצוות, 
רז״ל זריזות של המצוות ממצות כנ״ל, כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין 
מחמיצין את המצוה, ומצוה הבאה לידך אל תחמיצנה רק עשה אותה מיד, כי 
דהיינו  בשלימות,  מצה  לבחינת  כשזוכין  רק  הוא  בשלימות  המצוה  זריזות 
לקדושת המוחין (כמובא לקמן במאמר באות ד׳) שעי״ז זוכין לשמחה הנ״ל, שאין 
אין  בוודאי  ואז  בעצמה,  מהמצוה  שמחתו  רק  הבא,  עולם  שכר  שום  רוצין 
שכל  מאחר  מאד,  מאד  גדול  בזריזות  אותה  עושין  רק  המצוה  את  מחמיצין 
שמחתו ותענוגו הוא רק מהמצוה בעצמה, והוא מצפה תמיד שיזכהו השי״ת 
גדול  בזריזות  אותה  עושה  הוא  בוודאי  לידו  כשבאה  כן  ועל  מצוה,  לעשות 
מאד. וזהו שסמך התנא ששכר מצוה מצוה לאזהרת הזריזות של המצוה, כמו 
שאמרו שם והוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה, שמצוה גוררת 
מצוה וכו׳ ששכר מצוה מצוה וכו׳, כי עיקר הזריזות הוא עי״ז שזוכין לשמחה 
הנ״ל שהוא בחינת ששכר מצוה מצוה, שעי״ז זוכין לקיים המצוה בזריזות גדול 
בבחינת הוי רץ למצוה קלה כנ״ל, וכמבואר בדברי רבינו ז״ל במקום אחר, כי 
הזריזות הוא בחינת שמחה, היפך העצלות והעצבות שהם גם כן בחינה אחת. 
וזהו החילוק שבין נבואת משה רבינו לבין נבואת שאר נביאים. וכעין זה 
בין  חילוק  שיש  שאמר  ז״ל,  בשמו  שמעתי  בזה״ל:  (רב)  בשיהר״ן  איתא 
באספקלריא  שהיה  השלום  עליו  רבינו  משה  לנבואת  מאירה  שאינה  באספקלריא  נביא  בין  חילוק  שיש  רז״ל  שאמרו  כעין  הצדיקים,  שמגלין  תורה  החידושי 
דברי  בתוך  היטב  ונכנסים  מכוונים  אין  אבל  רז״ל,  מאמר  או  פסוק  באיזה  אותם  ומכניסים  אמיתיים  תורה  חידושי  שאומרים  צדיקים  יש  כי   (...) המאירה. 
המקרא וכו׳ רק באיזה רמז וסמיכות בעלמא, וזה בחינת נביא באספקלריא שאינה מאירה שאינו מתנבא רק בבחינת כה אמר ה׳ וכו׳. אבל יש צדיקים נוראים 
בחינת  וזה  בהם,  אותם  מכניסים  שהם  רז״ל  מאמר  או  בהפסוק  היטב  ומפורשים  ומבוארים  כשמש  וזכים  ברורים  הם  תורתם  שחידושי  משה,  בבחינת  שהם 

אספקלריא המאירה בחינת ׳זה הדבר׳, כי דבריהם מבוארים ומפורשים היטב בהמקרא וכו׳ שהם מפרשים כפי דרכם, שזהו בחינת ׳זה הדבר׳.   
זה הדבר. איתא בזה בספר זמרת הארץ (ה) בזה״ל: יש לומר בדרך צחות, שבזה מובן מה שהביא רש״י ז״ל ענין דרשת רז״ל מנבואת משה ב׳זה הדבר׳ גבי פרשת 
נדרים דייקא, והלא כתיב ׳זה הדבר׳ גם גבי שחוטי חוץ ובנות צלפחד. ואם שיש דרשות רז״ל על זה, הלא גם על ׳זה הדבר׳ דנדרים יש דרשות, עי׳ נדרים 
(ע״ז ע״ח.) בבא קמא (ק״כ קכ״א.). אך לפי הנ״ל מובן קצת, כי בשאר המצוות מאחר שהם מצוות ה׳ ויש עליהם שכר, ממילא לא נדע אם שמחתו מהמצוה בעצמה 
או מקיבול שכרה, אבל נדרים הוא שמוסיף על עצמו מדעתו ומרצונו איזה חיוב בשבילו ית׳ מה שאינו מחוייב ע״פ התורה כלל, מזה מובן שהוא חפץ בהמצוה 

בעצמה, בחי׳ ׳במצוותיו חפץ מאד׳, ולא בשכר מצוותיו כמו שאמרו ז״ל. וע״כ נאמר אצל זה ׳זה הדבר׳.

ילקוט הנחל

אמר  בכה  נתנבאו  כל הנביאים 
משה  עליהם  נוסף  ה׳, 
שהתנבא בזה הדבר. ואיתא גבי ענין 
זה בליקו״ה (חו״מ מתנה ה, מז) בזה״ל: 
באספקלריא  נתנבאו  הנביאים  כל 
נבואתם  שראו  מאירה,  שאינה 
מרחוק מאד, אבל משה התנבא גם 
שראה  בחינת  שהוא  הדבר,  בזה 
הנבואה בראיה יפה וברה. אבל גם 
כמה  היו  כי  בכה,  התנבא  משה 
לראותן  הוכרח  הוא  שגם  נבואות 
מרחוק מאד, וזה בחינת כה אמר ה׳ כחצות הלילה אני יוצא וכו׳. 
ועי״ע בנח״נ לקמן בסוף ד״ה ׳ומי שהוא במדרגה הזאת וכו׳׳, שם איתא 

בזה דברי מוהרנ״ת גבי החילוק בין משה רבינו לשאר נביאים. 

מצוה גדולה מהראשונה. וכמו כן תהיה אחד מעונשים היותר חמורים לחוטא, שיתנו לו מקום לטעות ולחטוא יותר, שכשיטמא עצמו מעט 
מטמאין אותו הרבה, דהבא לטהר מסייעין לו והבא לטמא פותחין לו. א״נ דה״ק, דהשכר שירבו לך עבור שתעשה מצוה קלה בשמחה, 

גם זהו מצוה, כי רק למחיה שלחך הקב״ה לארץ שירבה שכרך בעוה״ז ובעוה״ב, וכמ״ש רצה הקב״ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה וכו׳.   
וידבר משה אל ראשי המטות וכו׳ זה הדבר. כדכתיב בבמדבר (ל, ב): ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר זֶה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 

(שם):  רש״י  ופירש  ה׳:  ִצָּוה 
הדבר. (ספרי) משה נתנבא (שמות  הדבר.זה  זה 

הלילה׳,  כחצות  ה׳  אמר  ב׳כה  יא) 
ה׳׳,  אמר  ב׳כה  נתנבאו  והנביאים 
בלשון  שנתנבא  משה  עליהם  מוסף 
׳זה הדבר׳. וביאר השפתי חכמים (שם): 
וזה מעלה יתירה, ד׳זה הדבר׳ משמע 
הדבר עצמו וברור ששמע מהקב״ה, 
משא״כ  המאירה,  אספקלריא  ונקרא 
להם  מדבר  היה  דלא  נביאים  בשאר 
אלא בחידות או ע״י חלומות, ונקרא 
אבל  מאירה,  שאינה  אספקלריא 

למשה היה מדבר הדבר עצמו שיאמר לבני ישראל, כענין שנאמר 
(במדבר יב) ׳פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות׳. ועוד ביאר 
מכוון  על  מורה  ׳כה׳  מלת  וז״ל:  רש״י,  דברי  את  (שם)  במזרחי  בזה 
שכל  ומפני  בעינו.  הרמוז  הענין  על  מורה  ׳זה׳  ומלת  הענין, 

הנביאים לא נתנבאו רק באספקלריאה שאינה מאירה, ואין בם יכולת לקבל רק המכוון מן הענין שהראו להם, הוכרחו להזכיר בלשונם ׳כה 
אמר ה׳׳, שפירושו המכוון מדבריו, לא הדברים בעינם. ומשה רבינו עליו השלום בעבור שנבואתו היתה ע״י האספקלריאה המאירה, והיה 
בו כח לקבל מה שהראו לו בעינו כפי מה שהוא, הזכיר בלשונו זה הדבר, שפירושו זה הדבר בעינו, מבלתי שום שינוי כלל. ומפני שמשה 
רבינו בתחילת נבואתו עדיין לא עלה אל המדרגה שזכה בה באחרונה, הוכרח גם הוא להזכיר בלשונו ׳כה אמר ה׳׳ בהרבה מקומות, ומשזכה 
באספקלריאה המאירה, שוב לא הזכיר בלשונו רק זה הדבר. וזה שאמרו, ׳משה נתנבא בכה אמר׳, רוצה לומר בתחילת נבואתו, ׳וכל הנביאים 
בכה אמר׳, רצה לומר תמיד. מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון ׳זה הדבר׳, רצה לומר משזכה באספקלריאה המאירה ואילך. וכן איתא במסכת 
יבמות (מט ע״ב): כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה. וביאר בזה המהרש״א (שם): כל 
הנביאים ראו כבודו מתוך אספקלריא שאינה מאירה, באור כחוש ונדמה כו׳, וזהו כאדם זקן שאורו כחוש, ורואה הנמוך כאילו גבוה והאחד 
כשנים כו׳, ומשה רבינו נסתכל בכבוד והוד השכינה באספקלריא המאירה, מאחורי הוד השכינה. ועי׳ עוד במילוא״ח ד״ה ׳אספקלריא המאירה׳. 

     

     
    
    

     


 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



וישא׳  השלישי  ׳ביום  ב 

וירא  עיניו  את׳  אברהם׳ 
מרחוק׳  המקום  את 
המקום  את  ׳וירא   (...)
שנאמר  כמו   , מרחוק׳
לי׳  נראה  ה׳  ׳מרחוק 
(...) מרחוק ראה אותו, 
מאיר  שאינו  ראי  תוך 
ראה  כך  ומשום  בלבדו, 
התגלה  לא  אבל  אותו. 
היה  שאילו  הכל,  לו 
מצוי ראי שמאיר על זה 
הראי שאינו מאיר, היה 
משיג אברהם את הדבר 
ו  עכשי אבל   , י כראו

מרחוק בלבד היה.

המלך,  בבית  נאמן  ג 

ואם  למלך.  הוא  קרוב 
תאמר,

מילואי חכמה
בה בהיותה בלתי מאירה, לא יוכל המסתכל להביט ממנה אלא בצדה המאיר, 
ואז יראה משם דמות המלך, ולא המלך עצמו, בסוד ׳וביד הנביאים אדמה׳.  
העשר  כל  כי  דע,  בזה״ל:  ב)  ו,  (שמות  הרקנאטי  בפירוש  זה  ענין  גבי  איתא  ועוד 
ספירות נקראו אספקלריאות, ולאחרונה קראו שאינה מאירה, כי יש בה טיפי 
חשך רמז למידת הדין, ועוד מפני שהיא מתרחקת מן המעין הגדול. והמשל 
על זה, אם תשים לפני אור השמש בגד פשתן לבן דק מאוד, יאיר השמש 
ממה  יותר  אורו  זוהר  לסבול  כנגדו  עיניו  להעמיד  אדם  יוכל  אבל  אורו, 
שהיה יכול לסבול תחילה, ואם ישים עוד בגד שני יוכל לסבול יותר ויותר, 
וכל שכן אם ישים עשרה בגדים, אע״פ שכולם דקים ולבנים, כל אחד חשך 
מעט מאור השמש, עד שמגיע לעשירי, שאינו מונע עצמו מלהעמיד עיניו 
מאירות  שכולם  אע״פ  ספירות  העשר  כך,  לו.  מזיק  ואינו  אורו  כנגד 
ומזהירות יוכלו הנביאים לסבול אור האחרונה יותר מן הראשונה אליה, לפי 
שאותן הספירות הנקראין אבות, מקבלות זוהר האור הפנימי מלפני ולפנים, 
דומה  ואינו  הסוף,  עד  לזו  מזו  ההוא  האור  מתפשט  ומהם  מזולתו,  ולא 

האור השנייה לאור הראשונה והשלישית לאור השנייה.

(שבועות  חכמה  מקור  בקובץ  בזה  איתא  ברנה.  יבא  בא  וכו׳  ובכה  הלוך ילך 
תשנ״ב, עמ׳ יג) בזה״ל: כל מדריגה בשמחת המצוות נקראת אספקלריא 
ממנה  שלמעלה  המדריגה  ולערך  ממנה,  שלמטה  המדריגה  לערך  מאירה 
נקראת אספקלריא שאינה מאירה. (...) ובזה אפשר לבאר מה שהביא רבינו 
ז״ל רמז בפסוק ׳הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע׳ – שמצטער בעשייתה, 
המצוות,  שכר  כשיקבל  לעתיד  שישמח   – אלומותיו׳  נושא  ברינה  יבא  ׳בא 
ר״ת של יבא ברינה נושא אלומותיו ר״ת נביא, שלפי פשוטו מדבר פסוק 
לשמחת  עדיין  זכה  שלא  מאירה,  שאינה  אספקלריא  של  מהמדריגה  זה 
אכן  מצוותיו.  שכר  כשיקבל  לעתיד  אם  כי  ישמח  ולא  בשלימות,  המצוות 
ובכה  ילך  ׳הלוך  כי  המדריגות,  ב׳  נרמזים  זה  שבפסוק   (...) לומר  אפשר 
נושא וגו׳׳, היא מדריגת אספקלריא שאינה מאירה, ׳בא יבא ברינה נושא 
מדויק  ובזה  השכר,  שילום  שזהו  המאירה,  אספקלריא  מדריגת  הוא  וגו׳׳, 
לשה״כ ׳הלוך ילך וגו׳ בא יבא וגו׳׳, כי זהו תפקיד האיש הישראלי, לילך 
תמיד מדרגא לדרגא, והדרגא שהולך ממנה היא בגדר אספקלריא שאינה 

מאירה נגד הדרגא שבא אליה, וכן תמיד.

ילקוט הנחל

אותה.  עושה  היה  לא  בשכרה  עוה״ב  לו  נותנין  היו  אילו לא 
ביאר בזה בפל״ח (ה, ג) בזה״ל: יש לדקדק, כי הגם שהסכימו 
המפרשים ז״ל שגם העובד על מנת לקבל פרס הוא בכלל עובדי 
ה׳ יחשב, אלא שאין שלימות בעבודתו (ועיין תוי״ט פ״א דאבות), אבל 

איך יתכן לומר שאם לא היו נותנין 
לו עולם הבא בשכרה לא היה עושה 
אותה, הלא גזירת המלך הוא, בפרט 
כי כבר ידוע וברור שיש שכר הרבה 
ראתה.  לא  עין  ומצוה  מצוה  כל  על 
לומר,  דרוצה  לפרש,  ההכרח  כן  על 
שעיקר ההנאה שמקבל בשעת עשיית 
המצוה הוא מחמת שיודע שיש שכר 
היו  לא  ואילו  בשבילה,  הבא  עולם 
נותנין לו עולם הבא בשכרה לא היה 
עושה אותה, היינו שלא היה עושה 
מחמת  רק  ובשמחה,  בהנאה  אותה 
שגזירת המלך עליו ומוכרח לעשותה, 
יקפיד  לא  שהמלך  לומר  יתכן  ואילו 
עליו אם לא יעשנה, לא היה עושה 
אותה, מאחר שאין לו הנאה בה. 

א׳לומותיו  נ׳ושא  י'בוא ב׳רנה 
ביאר  נביא.  תיבות  ראשי 
בזה״ל: רוצה לומר,  ז)  (ה,  בפל״ח  בזה 
כי ע״פ רוב בא עשיית המצוה לאדם 

רק  בעשייתה,  שמצטער  וכו׳׳,  ובכה  ילך  ׳הלוך  בחינת  שזה  בצער, 
שהכתוב מבטיחו שעתיד לקבל שכרו, שזה בחינת ׳יבוא ברנה נושא 
אלומותיו׳, ולפום צערא אגרא, ועל כן אז ישמח מאוד. אבל מאין 
נמשך השמחה לאדם עכשיו בעולם הזה, בשעה זו גופא שמצטער 
לעשות  שזוכה  על  מאוד  בליבו  שמח  ואעפ״כ  המצוה,  בעשיית 
מצוותיו יתברך, והלא עכשיו אין רואה עדיין שום קיבול שכר על 
להם  והנח  נבואה,  בחינת  שזה  רק  השמחה,  לו  יבוא  ומאין  זה, 
לישראל וכו׳ בני נביאים הם, כמו שאמרו רז״ל (פסחים סו ע״א), ואף 
על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי, ונפשו יודעת מאוד גודל נעימות 
נפלאות חלקו וגורל של מי שזוכה לעשות מצוה, שזה בחינת י׳בוא 
ב׳רנה נ׳ושא א׳לומותיו ראשי תיבות נבי״א. כי יש בכל אחד מישראל 
שכר  מהקיבול  והארה  התנוצצות  בנבואה  שרואה  נבואה,  בחינת 
אע״פ  כי  דייקא,  תיבות  ראשי  בחינת  שזהו  המצוות,  על  שלעתיד 
גם  לקרות  שיודע  מי  מקום  מכל  להדיא,  מבוארין  התיבות  שאין 
בראשי תיבות, הדבר אצלו כמבואר בהדיא, רק שאעפ״כ הוא נכתב 
כבר  עכשיו  שמקבל  והשמחה  ההנאה  כן  כמו  תיבות,  בראשי  רק 
מקיבול השכר שלעתיד, הוא בחינת ראשי תיבות של הקיבול שכר, 
והוא בבחינת נבואה, כי השגה והארה זו בעולם הזה הוא בבחינת 
במה  רק  ששמחתו  מי  כי  בחינות,  שתי  יש  בזה  שגם  רק  נבואה. 
זה  המצוה,  עבור  הבא  בעולם  שכר  שיקבל  מאוד  יודעת  שנפשו 
בחינת אספקלריא שאינה מאירה, ומי שזוכה ששמח בעשיית המצוה 
עצמה, זה בחינת אספקלריא המאירה, שזה בחינת נביא בבחינת זה 
הדבר, כי השגה והארה הזאת בוודאי אי אפשר להשיג בעולם הזה 
בשכל האנושי, רק ע״י הארה והתנוצצות קודש שהוא בחינת נבואה 

ממש, בבחינת זה הדבר, ואי אפשר לבאר בכתב כל כך. 

בזהר  זה  ענין  גבי  איתא  מרחוק.  דבר  איזה  שרואה  כמו אדם 
את׳  אברהם׳  וישא׳  השלישי  ב ׳ביום  בזה״ל:  ע״א)  קכ  (וירא, 
מרחוק׳,  המקום  את  ׳וירא   (...) מרחוק׳  המקום  את  וירא  עיניו 
כמה דאת אמר (ירמיה לא) ׳מרחוק ה׳ נראה לי׳ (...) מרחוק חמא 
נהרא  דלא  אספקלריאה  גו  ליה, 
ולא  ליה.  חמא  כך  ובגין  בלחודוי, 
אספקלריאה  דאלו  כלא,  אתגלי 
האי  על  שכיח  הוה  דנהרא 
אתקיים  נהרא,  דלא  אספקלריאה 
אבל,  יאות,  כדקא  אברהם  עליה 
מרחוק בלחודוי הוה. ועוד איתא בזה 
ע״א) בזה״ל:  (מדרש רות צד  בזהר חדש 
קרא  פתח  אליעזר  בר  חלקיה  רבי 
וגו׳׳.  לי  נראה  ה׳  ׳מרחוק  דכתיב 
כשהקב״ה מדבר עם הנביאים, אינו 
כן  ועל  מרחוק,  אלא  אליהם  נגלה 
העומד  כאדם  דברים,  דמות  רואים 
רבי  דאמר  ממשה,  חוץ  ממרחק. 
אלעזר אמר רבי חנינא, כל הנביאים 
מתוך  אלא  נתנבאו  לא  כולם 
משה  מאירה,  שאינה  אספקלריא 
שאר  המאירה.  אספקלריא  מתוך 
מקרוב.  ומשה  מרחוק,  הנביאים 
שנאמר ׳לא כן עבדי משה בכל ביתי 
תימא,  ואי  למלכא.  הוא  קריב  מלכא,  בבית  גמהימנא  הוא׳.  נאמן 
עליהם.  מקום  של  אהבתו  אין  מרחוק,  נתנבאו  הנביאים  דכל  כיון 
והכתיב, ׳מרחוק ה׳ נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך 
בידוע  בציחצוח,  הנביאים  כשרואין  אמר,  חלקיה  רבי   (...) חסד׳. 

שהעולם נידון למיטב, וכשרואים בחשיכה, נידון לפורעניות.
והשיבה  בבל  גלות  על  נוסד  זה  מזמור  אלומותיו.  נושא  יבא ברנה 
ממנה, כדכתיב בתהלים (קכו, א–ו): ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ה׳ ֶאת 
ָאז  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  ְּכחְֹלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת 
יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה׳ ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶה: ִהְגִּדיל ה׳ ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו 
ַהֹּזְרִעים  ַּבּנֶגֶב:  ַּכֲאִפיִקים  ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ה׳  ׁשּוָבה  ְׂשֵמִחים:  ָהִיינּו 
ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו: ָהלֹו ֵיֵל ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה 
גלות  מן  ה׳  ישיב  כאשר  בשוב.בשוב.  (שם):  המצו״ד  וביאר  ֲאֻלּמָֹתיו:  נֵֹׂשא 
בבל את בני ציון, יאמרו אז, הנה כל הצרות שעברו הרי הם כאילו 
חלמנו חלום, ר״ל, לרוב הטובה שיהיה להם אז, ידמה להם שלא 
היו הצרות באמת, כי אם בחלום ראו כאילו מצרים להם. הגדיל ה׳. הגדיל ה׳. 
לעשות  ה׳  הגדיל  לעשות   ה׳  הגדיל  במקרה.  באו  ולא  מה׳,  הם  האלה  הגדולות  ר״ל, 
עמנו. עמנו. כאילו ישיבו ישראל לומר, הן אמת שה׳ הגדיל לעשות עמנו, 

ובעבור בטחון הישועה ההיא היינו שמחים מאז, עוד היינו בגולה. 
ונהיה  למקומם,  הגולה  בני  השב  יאמרו,  בגולה,  עודם  ה׳.  ה׳.שובה  שובה 

כאפיקים בנגב, ר״ל, כמים הנגרים בחוזק במקום נגובה ִויֵבָׁשה. 
בדמעה,  זרעו  הלא  ההוא,  הנגוב  במקום  הזורעים  אשר  הזורעים. הזורעים. 

בחשבם פן לא תצמח ויפסידו הזרע. ברנה יקצרו. ברנה יקצרו. כשבא שם אפיקי 
המים והצמיחה, הנה יקצורו התבואה ברנה. נושא משך הזרע.נושא משך הזרע. ר״ל, 
בעת היה נושא משיכת ְוהֹוָלַכת הזרע אל השדה, הלא ילך ויבכה, 
ישא  בעת  ברנה,  לביתו  יבוא  אבל  יבא.  יבא. בא  בא  תצמח.  לא  פן  מפחדו 
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מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



אין  כי  בזה״ל:  ד)  (סו,  בליקו״מ  זה  ענין  גבי  ואיתא  בעצמה.  במצוה  אלא רוצה 
להאדם לפטור את עצמו ולמצוא לעצמו תירוץ ע״י המניעה, לומר שהוא 
כן  ועל  והאונס,  המניעה  מחמת  לו  אפשר  שאי  רק  הדבר,  אותו  לעשות  חפץ 
יהיה נחשב לו כאילו עשאה, כמו שאמרו רז״ל חשב לעשות מצוה ונאנס ולא 
עשאה, כאילו עשאה. כי באמת בוודאי כשיש לו אונס נחשב כאילו עשאה, כמו 
שאמרו רז״ל. אבל כל זה נאמר על מי שרוצה לצאת בזה אזי יוצא בה, כי מה 

לו לעשות כי יש לו אונס. אבל מי שאינו רוצה לצאת, רק שהוא רוצה המצוה 
בעצמה, או הדבר שבקדושה שרוצה לעשות, הוא חפץ בהדבר עצמו. אם כן מה 
מועיל לו מה שמקילין לו שנחשב כאילו עשאה, כי אינו מקרר דעתו כלל בזה. 
כי הוא תאב וחפץ ומתגעגע מאד, לעשות המצוה בעצמה, ולא לצאת עם הכאילו 
שנחשב כאילו עשאה. (...) ואזי, כשחושק מאד באמת ואינו מקרר דעתו כלל במה 
שנחשב עליו כאילו עשאה, אזי בוודאי יגמור הדבר ויוציאו מכח אל הפועל. 

ילקוט הנחל

נמצא שעוה״ב שלו בהמצוה בעצמה. וביאר בזה בליקו״ה (חו״מ 
חזקת קרקעות ג, יב) בזה״ל: עולם הזה שעושין בו המצוות 
הפירות  וטעם  אכילת  ועיקר  פירות,  שעושה  העץ  בחינת  הוא 
מקבלין בעולם הבא, כי היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. ועל כן 
העולם הזה כמו שזורעין או נוטעין 
בעת  לעתיד  ואח״כ  פרי,  עושה  עץ 
פירותיו  לקבל  יזכה  השכר  קיבול 
ומעשים  המצוות  ע״י  החיים  מהעץ 
הזה,  בעולם  לסגל  שזכה  טובים 
בבחינת בא יבא ברנה נשא אלומותיו 
לפי  וקצרו  לצדקה  לכם  זרעו  וגו׳, 
חסד. נמצא בעולם הזה הוא הזריעה 
זמן  הוא  הבא  ובעולם  והנטיעה, 
שזוכה  מי  אבל  הפירות,  אסיפת 
עד  הנ״ל  בשמחה  המצוות  לעשות 
כל  רק  הבא  עולם  שום  רוצה  שאין 
המצוה  הוא  שלו  הבא  העולם 
בעצמה, נמצא שמרגיש טעם הפרי 

בתוך העץ הנטוע בעצמו. 
ומי שהוא במדריגה הזאת שעושה המצוה בשמחה גדולה כל 
כך עד שאין רוצה בשום שכר עוה״ב בשבילה, הוא יכול 
לידע בין קודם גז״ד לאחר גז״ד . וכתב בליקו״ה (חו״מ העושה שליח 
ובפרט  בכלל,  המצוות  עשיית  לענין  חשובה  הקדמה  ח–י)  ב,  חוב  לגבות 
לענין עשייתם בשמחה מהמצוה בעצמה, וז״ל: עיקר בריאת העולם היה 
דהיינו  הנ״ל,  מצוה  של  לשמחה  לזכות  הזה,  התכלית  בשביל  רק 
לזכות שיהיה להאדם שמחה מהמצוה עצמה, עד שלא ירצה שום 
נברא  זה  ובשביל  הבריאה,  כוונת  תכלית  עיקר  שזה  הבא,  עולם 
הכל. ועל כן עי״ז דייקא עולה כל העולם ומלואו בתכלית העליה 
של  החסרונות  כל  ונתמלא  העולם,  כל  ונתתקן  בשורשו,  ונכלל 
העולם. כי זה ידוע, שעיקר כלל כל הבריאה של כל העולמות כולם 
האדם  שיזכה  כדי  האדם,  בשביל  רק  היה  הכל  סוף,  ועד  מראש 
בעולם הזה לעבוד ולהשתכר שכרו משלם ע״פ עבודתו אשר יעבוד 
נהמא  יאכל  שלא  כדי  בחירתו,  ע״פ  העולם  בזה  השי״ת  את 
דכסופא, אשר רק בשביל זה היה כל הבריאה כולה, כידוע ומובא 
בספרים. כי מתחילה היתה הנשמה אוכלת נהמא דכסופא, ומאן 
דאכל דלאו דיליה בהית לאסתכוליה באפיה, והשי״ת רוצה להיטיב, 
וחפץ להיטיב להנשמה שלא תאכל נהמא דכסופא, ובשביל זה ברא 
כל הבריאה כולה מראש ועד סוף. ועיקר התכלית הוא השמחה, 
שלימה  לשמחה  נזכה  שאז  האחרון,  והאושר  השכר  עיקר  שהוא 
בהשי״ת, כמ״ש ואמר ביום ההוא הנה אלקינו וכו׳ נגילה ונשמחה 
בישועתו, וכמו שאמרו רז״ל (תענית לא) עתיד הקב״ה לעשות מחול 
ושמחה  ששון  וכו׳,  תצאו  בשמחה  כי  וכו׳,  לבוא  לעתיד  לצדיקים 
ישיגו וכו׳, וכמ״ש (תהלים טז) שבע שמחות את פניך וכו׳, ופירש 

האלומות מן השדה, אשר ברכו ה׳ והביא בו אפיקי המים, והוא 
כפל ענין במ״ש, ור״ל, כן נהיה אנחנו, ִעם כי בגולה אנו זורעים 
מעשה המצות בדמעה, על כי חושבים אנחנו שח״ו אבדה תקותינו, 
אז  הגאולה,  זמן  יבוא  בא  כאשר  הנה  המצות,  מעשי  כל  ובחנם 

מרובה.  בשמחה  הגמול  נקבל 
בזה״ל:  עוד  בזה  ביאר  (שם)  ובמלבי״ם 
על  בבל  בגלות  הוסד  המעלות.  המעלות. שיר  שיר 

שיעור  ה׳.  ה׳.בשוב  בשוב  והגולה.  ציון  שיבת 
הכתוב, היינו כחולמים, בשוב ה׳ את 
שיבת ציון. אז ימלא שחוק פינו.אז ימלא שחוק פינו. מציון 
תקוות ישראל, מה שיקוו שימלא ה׳ 
הבטחתו ע״י נביאיו להשיב שבותם. 
את  שרואה  נבואיי,  חלום  כחולם 
העתיד כדבר הוה עתה, וכאילו הוא 
במציאות, ושמח עליו כשמח על דבר 
׳על  ירמיה  כמ״ש  עתה,  הווה  טוב 
ערבה  ושנתי  ואראה  הקיצותי  זאת 
הנביא  ראיית  בין  הבדל  ואין  לי׳. 
יצא  בעת  הדבר  ראיית  ובין  במחזה 

אל הפועל, רק שהנביא שמחתו הוא בלב בלבד, ואינו יכול להוציא 
שכבר  אמר  זה  על  ולשון,  בפה  ורנה  שחוק  ע״י  בפועל  השמחה 
היינו כחולמים.היינו כחולמים. ראינו דבר זה כבר במחזה, אשר בעת שישיב ה׳ את 

בלבנו  הנמצא  שהשחוק  פינו.  שחוק  ִיָּמֵלא  אז  בפועל,  ציון  שיבת 
ולשוננו.ולשוננו.  ממנו.  פינו  ימלא  אז  פינו,  את  למלאות  יכול  ואינו  עתה 
הרונן עתה בחלום בלא תנועה רק בכח ולא בפועל, אז ימלא רנה. 
וזולת זה ההבדל, היה הדבר אצלנו כאילו כבר יצא אל המציאות, 
בעת היינו כחולמים. אז.אז. ר״ל, אצל הגוים יהיה זה דבר חדש, והם 
אלה. כאילו הדבר התחדש אז. אבל  עם  לעשות  ה׳  אלה.הגדיל  עם  לעשות  ה׳  יאמרו אז הגדיל 
אצלנו אינו דבר חדש, כי כבר היינו שמחים, הגדיל ה׳ לעשות עמנו.הגדיל ה׳ לעשות עמנו. 
כבר שמחנו ע״ז בעבר, בעת היינו כחולמים, ראינו ושמחנו בעת 
ישנה  שמחה  אצלנו  והיא  עמנו,  לעשות  ה׳  שהגדיל  על  החזיון 
כאילו  אצלנו  ברור  הדבר  היה  כי  קדומים,  מראשית  בה  ששמחנו 
ע״פ ההצעה  כבר יצא אל המציאות, בעת ראינוהו במחזה. שובה. שובה. 
חדש  בדבר  התשועה  שתהיה  ה׳  שיעשה  המשורר  יבקש  הנזכרת, 
אשר לא קיוו עליה, והוא מה שיביא הגאולה קודם הזמן, כי אם 
תבוא הגאולה בזמן המיועד מפי הנביאים אחרי שבעים שנה היינו 
גיא  ראש  על  תבואה  שדה  לקוצר  דומה  בבל,  גלות  זמן  היה  שזה 
והשמחה  אלומותיו,  שיישא  בליבו  בטח  אשר  טובה,  בארץ  שמנים 
הגאולה  תבוא  אם  משא״כ  חדש.  דבר  אינו  כי  כ״כ,  גדולה  אינה 
קודם זמן המיועד, ידמה למי שזרע בארץ נגובה, שכבר התייאש 
למצוא שם פרי תבואה, ופתאום באו אפיקי מים והשקו את פני 
קיווה  שלא  דבר  שזה  לששון,  אבלו  נהפך  לקצור  ובבוא  האדמה, 
עליו, וז״ש שובה ה׳ את שביתנו. שובה ה׳ את שביתנו. קודם הזמן, בעניין שנדמה לאפיקים 
שכר  ממצוא  התייאש  הזריעה  שבעת  בדמעה.  בדמעה.הזורעים  הזורעים  אשר  בנגב. 

בעמלו, ופתאום יקצרו ברנה. ומוסיף והולך עוד ציור יותר גדול, שאם גם אח״כ שכבר באו אפיקים והשקו את האדמה לא ידע בעל השדה 
מזה, עד שגם בעת שהולך לקציר הוא בוכה עדיין, וז״ש, הלוך ילך ובכה. שבעת הליכתו לקצור עדיין בוכה, מפני שחושב שיישא משך הזרע. משך הזרע. 
ר״ל, שלא יישא מן השדה רק מה שזרע, שאם זרע כור אינו מצפה לקצור רק כור, כפי מה שזרע, ואח״כ פתאום בא יבא.בא יבא. מן השדה לביתו 
ברנה. כי פתאום הוא נושא אלומותיו. נושא אלומותיו. של הזרע. ושמחה זו גדולה עוד יותר, שהיא שמחה פתאומית. ובאור המשל הראשון, שתהי׳ הגאולה 
קודם הזמן. ובאור המשל השני, שהגם שגם בעת הגאולה לא קיוו רק תשועה מועטת כמו בימי כורש שהיו תחת רשות מלכי פרס, ימצאו 
תשועה גדולה, וישאו אלומות ההצלחה. ועוד איתא גבי ענין זה בבינה לעתים (דרוש עב) בזה״ל: כי הזורע אין ליבו בטוח, כי הוא ספק קוצר 
ספק אינו קוצר, ולפיכך יזרע בדמעה, כי לא ידע מה ילד יום. אבל הקוצר ירון וישמח, כי כבר תבואתו בידו. (...) אבל הישרי לב, הבוטחים 

בו ית׳, ויודעים בלי ספק שמעשיהם הטובים עושים פירות ופירי פירות, הנה יש להם שמחה מעת הזריעה כאילו היא שעת קצירה.

     
     

     
     
      
    
      
     
     


 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



רש״י, שמחה שאין לה קץ היא השמחה של עתיד וכו׳, וכן מבואר 
בפסוקים רבים מאד. כי השי״ת הוא עצם השמחה כביכול, כמ״ש 
וטובו  בחסדו  ורצה  במקומו,  וחדוה  עוז  לפניו  והדר  הוד  צז)  (שם 
לזכות את נשמות ישראל שיזכו לשמחה הזאת, היינו לשמחה שלו, 

שמחתינו,  תהיה  כן  שמחתו  שכפי 
הנ״ל  במאמר  שם  שמבואר  כמו 
בר  רבה  מאמר  על  ה)  באות  (לקמן 
בר חנה, איהו בזקיפא ואנן בשפולי, 

ישראל  ישמח  במעשיו  ה׳  ישמח  כמ״ש  שמחתינו,  כן  שמחתו  כפי 
מצוות  ע״י  אם  כי  לזכות  אפשר  אי  הזאת  לשמחה  אך  בעושיו. 
בעל  שהוא  דייקא  הזה  בעולם  השפל  האדם  של  טובים  ומעשים 
בחירה, שזוכה להשתכר שכרו ע״י מצוותיו ומעשיו הטובים שעושה 
בחירה,  בעל  שהוא  מחמת  הרע  יצרו  כפיית  ע״י  גדולה,  ביגיעה 
שהיא  קץ,  לה  שאין  הזאת  לשמחה  לזכות  יכול  הוא  דייקא  עי״ז 
שמחת השי״ת בעצמו כביכול. כי כל זמן שאין משתכרין השכר ע״פ 
הטוב  שטבע  אע״פ  חינם,  במתנת  השכר  שמקבלין  רק  עבודתו, 
להיטיב והשי״ת חפץ להיטיב לו כל טוב, אעפ״כ אי אפשר שיזכה 
ע״פ  שכרו  להשתכר  זוכה  שאינו  זמן  כל  כי  בשלימות,  לשמחה 
עבודתו, הוא בחינת מקבל שהיא בחינת דלות ועניות שהם בחינת 
בהית  דיליה  דלאו  דאכיל  מאן  כי  העצבות,  עיקר  ששם  מקבלים, 
בחינת  ועצבות,  עצלות  לחם  הוא  אכילתו  וכל  באפיה,  לאסתכולי 
בעצבון תאכלנה, שנאמר על העני המקבל. ובשביל זה בעצמו ברא 
השי״ת כל הבריאה כולה, שהכל היה כדי שלא תאכל הנשמה נהמא 
להשכר  שתזכה  הנשמה  את  לזכות  רצה  השי״ת  כי  היינו  דכסופא, 
המקווה שהוא ִׂשְמָחה בו יתברך, שמחה שאין לה קץ, שלשמחה זו 
אי אפשר לזכות בשום אופן כי אם כשאינו בכלל מקבל כלל, כי כל 
בחינת  שהוא  עצבות  בחינת  בו  נאחז  מקבל  בבחינת  שהוא  זמן 
להאושר  לזכות  אפשר  אי  כן  ועל  תאכלנה,  בעצבון  בחינת  עניות, 
האחרון היינו לשמחה הנ״ל, כי אם ע״י עבודתו, שאז אינו מקבל 
כלל ואין נאחז בו שום עצבות, ואז יזכה ע״י עבודתו לשמחה שאין 
לה קץ, שאי אפשר לזכות לזה כי אם מי שאינו בחינת מקבל כלל 
כנ״ל. וכשברא השי״ת את הבריאה, ואז לא היה עדיין שום עבודה 
בחסדו  הבריאה  את  לברוא  והוצרך  כלל,  דלתתא  אתערותא  ושום 
מאחר  מקבל,  בבחינת  העולם  אז  היה  כן  ועל  לבד,  חסד  בתורת 
שנברא רק בחסד חינם לבד בלי שום אתערותא דלתתא. ובשביל זה 
היה אחיזת הדין בבריאת העולם, ואיתא, שעיקר אחיזת הדין הוא 
בכתבי  כמובן  דלתתא,  אתערותא  בלי  העולם  שנברא  ע״י  רק 
היה  שלא  העולם  בריאת  שבשעת  שמחמת  כנ״ל,  היינו  האריז״ל, 
עדיין שום אתערותא דלתתא כלל רק ברא את העולם בחסדו לבד 
במתנת חינם, נמצא, שהיה כל העולם בבחינת מקבל שהוא בחינת 
עצבות כנ״ל, ועצבות הוא סטרא דדינא כידוע, ועל כן בהכרח היה 
אתערותא  היה  שלא  מחמת  העולם,  בריאת  בשעת  הדין  אחיזת 
דלתתא, היינו כי מחמת זה היה העולם בבחינת מקבל שהוא בחינת 
עצבות, בחינת דין כנ״ל. ומהדין הזה נשתלשלין ובאין כל החסרונות 
אפשר  אי  כן  ועל  העולם.  על  הבאין  ושלום  חס  הגזירות  וכל 
אם  כי  העולם,  חסרון  ולמלאות  העולם  ולתקן  הזה  הדין  להמתיק 
מהמצוה  גדולה  בשמחה  המצוות  לעשות  שזוכה  האמת  הצדיק  ע״י 
בעצמה ואינו רוצה לקבל שום שכר עולם הבא, שזה הצדיק דייקא 
זה  כי  הדינים,  כל  ולהמתיק  החסרונות  מכל  העולם  לתקן  יכול 
הצדיק אינו בחינת מקבל כלל, ואין בו שום אחיזת העצבות והדין 
שכר  עדיין  רוצה  הוא  רק  זו,  לבחינה  זוכין  שאין  זמן  כל  כי  כלל, 
לו  ויש  באמת  גמור  צדיק  שהוא  אע״פ  מצוותיו,  בעד  הבא  עולם 
בו  יש  עדיין  אעפ״כ  לו,  אשרי  בחיים  וחלקו  הרבה  הבא  עולם 
כי  עצבות,  מבחינת  אחיזה  איזה  שהוא  קצת,  מקבל  בחינת  אחיזת 
אע״פ שזכה להשתכר שכר עולם הבא שלו בשכר מצוותיו ומעשיו 
הטובים, אעפ״כ הכל הוא מתנת חינם והוא בחינת מקבל, כי מי 
כז),  פרק  ויקרא  (מדרש  רז״ל  שדרשו  וכמו  כתיב,  ואשלם  הקדימני 
ציצית  לי  עשה  כלום  בית,  לו  נתתי  שלא  עד  מזוזה  לי  עשה  כלום 
עד שלא נתתי לו בגד, כנ״ל, וגם המזוזה בעצמה והציצית בעצמן 

הם גם כן של השי״ת, וגם כל כח האדם וחיותו וגופו ואיבריו הכל 
של השי״ת לבדו, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, ואם כן במה זכה 
של  שהכל  מאחר  עבודתו,  ע״י  הבא  עולם  שכר  להשתכר  האדם 
זמן  כל  כן  ועל  לבד.  מאיתו  הכל  הטובים  מעשים  כל  כי  השי״ת, 
מצוותיו,  בשביל  שכר  רוצה  שהאדם 
טוב  לשכר  יזכה  שבאמת  אע״פ 
מקבל,  בבחינת  הוא  אעפ״כ  הצפון, 
כי מי הקדימני ואשלם כנ״ל. ומאחר 
שהוא עדיין בבחינת מקבל, על כן אין לו כח להמתיק הדין הנאחז 
 (...) הבריאה,  מתחילת  הנאחז  מהדין  נשתלשל  שהכל  בהעולם, 
ובשביל זה אינו יכול למלאות חסרון העולם, דהיינו להמתיק הדין 
כנ״ל. ועל כן עיקר ההמתקה וביטול הדינים לגמרי הוא רק עי״ז 
הצדיק האמת שזכה לעשות כל המצוות בשמחה גדולה כל כך עד 
עולם  שכר  שום  רוצה  שאין  עד  בעצמה  מהמצוה  שמחה  לו  שיש 
הבא בשכר המצוה וכו׳, נמצא שזה הצדיק אינו שום בחינת מקבל 
כלל, כי אינו רוצה באמת לקבל שום שכר עולם הבא כלל, והוא ָיֵגַע 
ועובד השי״ת תמיד יומם ולילה ביגיעה גדולה ובעבודה רבה מאד, 
ואינו נהנה מן העולם כלל אפילו באצבע קטנה, כמו שאמר רבינו 
הקדוש לפני מיתתו, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי וכו׳ 
בהמעשה  ז״ל  רבינו  שרמז  וכמו  קטנה,  באצבע  אפילו  נהניתי  ולא 
הקדמונים,  הצדיקים  מן  מדברת  שהיא  בעטלירש  השבעה  של 
שמרומז שם שהצדיקים הגדולים האמיתיים אין להם שום הסתכלות 
בעלמא בזה העולם כלל, וגם אין שומעין שום קול של זה העולם, 
להשי״ת,  שבחים  שאינו  העולם  בזה  דיבור  שום  מדברים  אין  וגם 
וכיוצא  וכו׳,  העולם  בזה  ונשימה  הבל  שום  להניח  רוצים  אין  וגם 
דלא  מאן  זכאה  הקדוש,  בזהר  וכמובא  והחושים,  האיברים  בשאר 
יכול  הוא  דייקא,  הצדיק  זה  כן  ועל   (...) כלום.  מדיליה  איתהני 
כל  כי  העולם,  חסרון  ולמלאות  העולם  מן  הדינים  כל  להמתיק 
החסרונות והדינים חס ושלום נמשכין משורש הדין שנאחז בתחילת 
הבריאה ע״י בחינת העצבות, מחמת שהיה העולם בבחינת מקבל 
עכשיו  כי  הכל,  ונשלם  נמתק  הזה  הצדיק  ע״י  כן  ועל  כנ״ל,  וכו׳ 
ע״י הצדיק הזה שאינו בחינת מקבל כלל, שזכה לתכלית השמחה, 
על ידו עולה כל העולם כולו שנברא בשבילו, כי עכשיו כל העולם 
כולו אינו בחינת מקבל כלל. כי בוודאי היה ראוי לברוא את העולם 
שזכה  כלל,  מקבל  שאינו  משה  בחינת  שהוא  הזה  הצדיק  בשביל 
לתכלית השמחה, שבשביל זה היה עיקר כוונת הבריאה, כדי לזכות 
כנ״ל,  כלל  מקבל  כשאינו  אם  כי  אליה  זוכין  שאין  הזאת,  לשמחה 
שעי״ז נמתק הכל כנ״ל. ובהמשך דבריו (שם, יז) כתב בזה עוד בזה״ל: 
המאירה  אספקלריא  ביחד,  הבחינות  שתי  לכלול  השלימות,  עיקר 
הבריאה  אחר  כלליות  בחינת  שהוא  מאירה,  שאינה  ואספקלריא 
שבחינת   (...) אחד,  ושמו  אחד  ה׳  בחינת  שזהו  הבריאה,  בקודם 
העולמות,  כלליות  שהוא  מאירה  שאינה  אספקלריא  בחינת  מקבל 
נכלל בבחינת צדיק בחינת משפיע בחינת אספקלריא המאירה, שזהו 
אע״פ  הנביאים,  כל  כן  ועל  הגדולים.  המאורות  שני  את  בחינת 
שנבואתם היתה באספקלריא שאינה מאירה, ועל כן אין נביא רשאי 
ידם  על  והנהגה  מצוה  שום  לעשות  יכולים  אנו  ואין  דבר  לחדש 
כנ״ל, אעפ״כ אנו צריכין נבואתם האמיתית, כי כל עיקר נבואתם 
הוא רק לקיים ולחזק ולזרז ולהוכיח את ישראל שיקיימו תורת משה 
הנביאים,  כל  סוף  שהוא  מלאכי  שסיים  וכמו  השלום,  עליו  רבינו 
זכרו תורת משה וכו׳, כי זה עיקר כל נבואת הנביאים, להוכיח את 
בחינת  נחשב  נבואתם  כל  ובזה  משה,  תורת  שיקיימו  ישראל 
אספקלריא המאירה, כי כולם מקשרים עצמן למשה שהוא רבן של 
כל הנביאים, וכולם כלולים בו ומקבלים ממנו, כי כל הנביאים עמדו 
הנביאים  כל  וכלליות  וההתקשרות  רז״ל.  שאמרו  כמו  סיני  הר  על 
במשה רבינו, זה בחינת כלליות אספקלריא שאינה מאירה באספקלריא 
הכל  נתתקן  שעי״ז  בשורשן,  העולמות  כלליות  בחינת  שזהו  מאירה, 
כנ״ל, ועל כן כל הנביאים והצדיקים תקנו את העולם והשלימו את 
הצדיקים  והתקשרות  וזכות  בכח  והכל  החסרונות,  מן  העולם 
האמיתיים הגדולים שהם בחינת משה בחינת אספקלריא המאירה.

     
       

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
נחל נובעּבוכינויים



 ְוֶאְזֶּכה ְלִהָּכֵלל ְּבָכ ַעל ְיֵדי ִמְצוֹוֶתיָכ ַהְּקדֹוִשימ ַאֶשר ֵהמ ַאְחדּוֶתָכ, ִויֻקַּימ ָּבנּו ִמְקָרא ֶשָּכתּוב "ִיְשַמח יי ְּבַמַעָשיו", "ִיְשַמח ִיְשָרֵאל ְּבעֹוָשיו", ֶשַאָּתה ִּתְשַמח ָּבנּו ַעל ְיֵדי ֶשְּתַזֵּכנּו ַלַעשֹות ואני תפלה
ַמַעִשימ טֹוִבימ ְּבֵעיֶניָכ, ַוַאַנְחנּו ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה ָּבְכ. ְוַתַעְזֵרנּו ְּבַרַחֶמיָכ ָהַרִּבימ ְלַהְמִשיְכ ִחּיּות ְוֶשַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ַעל ְיֵדי ַעִשַּית ִמְצוֹוֵתינּו ְּבִשְמָחה ְּגדֹוָלה ִלְרַמ"ח ֵאיָבֵרינּו ּוְשָ	"ה ִּגיֵדנּו, ּוְלָכל ָהעֹוָלמ ֻּכּלֹו, 

ּוְלָכל ַהָּשָנה ֻּכָּלּה, ְוָכל ַהְּשֹלָשה קֹומֹות, ֵהנ קֹוַמת עֹוָלמ ֵהנ קֹוַמת ָשָנה ֵהנ קֹוַמת ֶנֶפש, ֻּכָּלמ ִיְתָּבְרכּו ִויַקְּבלּו ַחִּיימ ְוטֹוָבה ּוְבָרָכה ּוְקֻדָּשה ְוָטָהָרה ַעל ְיֵדי ִקּיּומ ִמְצוֹוֵתינּו ְּבִשְמָחה ְּגדֹוָלה (ליקו״ת ה). 

מצוות  כל  וראה,  בא  ד 

וקן  בדי יות  תלו אלו 
וצריך   (. . .) המלך. 
שהן  המצוות  כל  לפרש 
יש  המלך.  ן  ק ו י בד
ויש  בראש,  שתלויות 
וכמה  בעיניים,  שתלויות 
מלאכים ומחנות עליונים 
ממונים  ה׳  עיני  שהם 
ות  ו מצ יש  ו  , הן י על
וכמה  באזנים,  שתלויות 
אזני  שנקראים  מלאכים 
ויש  עליהן,  ממונים  ה׳ 
בפנים,  שתלויות  מצוות 
שנקראים  מלאכים  וכמה 
עליהם.  ממונים  ה׳  פני 
שפשע  מי  וכל    (...)
פשע  כאילו  במצוה, 
אשרי  המלך.  בדיוקן 
בדיוקן  שהיא  הנשמה 
מצוות  שמקיים  אדונה, 
כל  תלויים  שבה  אלו, 
שנקראו  אלו  מלאכים 
וכל  ה׳,  אזני  ה׳,  עיני 
התיקונים וצבאות ומחנות 
של הגוף העליון. וכאשר 
אלו  כל  הנשמה,  עולה 
עימה,  עולים  הצבאות 
כל  יורדת,  היא  וכאשר 
יורדים  הצבאות  אלו 
סולם,  היא  עימה. 
אלקי״ם׳  מלאכי  ׳והנה 
בה,  ויורדים  עולים 
היא  וכאשר  ממש,  בה 
ומכריז  יורד  קול  עולה, 
לכל  רקיעים  ברומי 
תנו  והמחנות,  הצבאות 
המלך.  לדיוקן  כבוד 
בכל  סוף,  סוף   (...)
האדם  שמשתדל  מה 
הקב״ה  של  במצוותיו 
שכינתו,  ובשביל  בשבילו 
כך עוסק הקב״ה בשביל 
בעולם  זוגו  ובת  האדם 
הבא. אשרי חלקו של מי 
רצונו,  לעשות  שישתדל 
לומר  יכול  הפה  שאין 
הבא  בעולם  שלו  השכר 
דורות.  לדורי  שהוא 
להקדוש  עושה  אדם 
ו  נ ו צ ר א  ו ה ך  ו ר ב
בזה  שעה  לפי  שהוא 
בנין  לו  ובונה  העולם 
לו  בונה  הקב״ה  בו, 
בנין  שלו  בעולם  לאדם 
מי  אשרי  דורות.  לדורי 
הקב״ה  את  שמשרה 
שלו,  ואבר  אבר  בכל 
לשרות  מקום  לו  לעשות 
בכל  אותו  ולהמליך  בו, 
יהיה  שלא  ואבר,  אבר 
י  ו פנ אחד  אבר  בו 
אבר  חסר  שאם  ממנו, 
עליו  שורה  שלא  אחד 
הקב״ה, בגלל אותו אבר 
בגלגול,  לעולם  חוזר 
באברים  שנשלם  עד 
שלו להיות כולם שלמים 
שאם  הקב״ה,  בדיוקן 
הוא  ן  אי אחד  חסר 

בצלמו של הקב״ה. 

קדושה  שערי  בספר  בהרחבה  זה  ענין  גבי  ביאר  שלימה.  קומה  הם  כי המצות 
(ח״א, שער א) בזה״ל: כמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן בתבנית איברי 
הגוף, כן עשה הוא יתברך את הגוף שהוא לבוש הנפש, בתבנית דיוקן הנפש, 
ברמ״ח אברים, ולהם שס״ה גידים המקשרים את האברים, ולהמשיך על ידם 
הדם והחיות מאבר אל אבר כדמיון צנורות. ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש 
חיה כלולה מרמ״ח איברים רוחנים ושס״ה גידים, ויתלבשו תוך רמ״ח איברים 
שהם  הכלים  ע״י  פעולתן  הנפש  איברי  פועלים  ואז  הגוף,  של  גידים  ושס״ה 
הגוף  איברי  יפעלו  לא  כי  לזה,  והראיה  בו.  החוצב  ביד  כגרזן  הגוף  איברי 

פעולתם אלא בעוד הנפש בהם, עין רואה ואוזן שומעת וכו׳, ובהסתלק הנפש חשכו הרואות בארובות ונתבטלו כל החושים מרמ״ח אברים. ועל דרך זה שס״ה 
גידים רוחניים של הנפש מתלבשין תוך שס״ה גידים שבגוף, וממשיכין מזון הגופני שהוא הדם אל רמ״ח איברי הגוף, עם מזון הרוחני פנימי בתוכו לפרנס 
רמ״ח איברי הנפש. ואחר הפטירה אין שום חיות נשפע, וגידי הגוף גם הן מתפרקין ומתרקבין כמו רמ״ח האיברים והיו כלא היו, נמצא כי האדם בעצמו 
איננו, כי אם הנפש השכלית אשר מתלבשת בגוף הנקרא לבוש שלה בעולם הזה. (...) ואמנם מזון הרוחני של הנפש הקדושה נמשך אליה ע״י קיום התורה, 
ט) ׳לכו לחמו בלחמי׳, וכל אבר מן רמ״ח איברים נזון ממצוה פרטית  (משלי  הכלולה מתרי״ג מצוות כדמיון תרי״ג אברי הנפש גם הם, ונקרא לחם, כמ״ש 
המתיחסת לאותו אבר, וכאשר יחסר לאדם קיום איזו מצוה, גם האבר הפרטי המתיחס למצוה יחסר ממנו מזונו הנמשך לו מארבע אותיות ההוי״ה, כמ״ש 

(נחמיה ט) ׳ואתה מחיה את כולם׳. ובהם תלוים כל המצוות, כמו שאמרו רז״ל (בהקדמת התיקונים) י״ה עם שמי שס״ה ו״ה עם זכרי רמ״ח. 
כי המצות הם קומה שלימה. איתא גבי ענין זה בשל״ה (שער האותיות, קדושה) בזה״ל: רמ״ח מצות הם שיעור קומת האדם העליון, רמ״ח שייפין קדישין, וכל מצוה 
יש בה רמז הוי״ה כמו שפירש בתיקונים ורעיא מהימנא, כי מצוה בחילוף ׳מץ׳ בא״ת ב״ש הוא הוי״ה, והרי הוי״ה כללות כל הקומה, אלא שבכל אבר ואבר 
יש כללות הכל. וזה הוא שאמרו בסוטה (ג ע״ב) אמר ר׳ שמואל בר נחמני אמר ר׳ יונתן, כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו, כי יהיה נעשה 
מהמצוה מלאך אחד שלם ברמ״ח אברים שהוא סניגור לו. וכתב ראשית חכמה שהוא כענין אדם הראשון, שאמרו חז״ל באדם הראשון שהיו בו כללות כל הנשמות, 

יש מהם תלוים בשערות ראשו ויש מהם בזרועו, יש מהם בגופו יש מהם ברגלו, והרי כל נשמה כלולה מרמ״ח אברים, ומכל מקום היא חלק אבר פלוני. 
והם מחיין את כל הקומות הן קומת אדם. איתא במאור עינים (פ׳ בחקותי) בזה״ל: בתורה יש קומה רוחניות מן רמ״ח איברים רוחניים, היינו רמ״ח מצות עשה, 
ושס״ה גידים רוחניים שהם שס״ה לא תעשה, ובאדם יש גם כן רמ״ח אברים ושס״ה גידים. והנה האדם נברא בצלם אלקים, ולהבין הענין, וכי שייך 
לומר בו יתברך שום תמונה ח״ו, אך הפירוש הוא בצלם של התורה, שהתורה נקראת אלקים שהוא צמצום, שהשי״ת צמצם א״ע לתוך התורה, כדי שיוכל האדם 
שהוא בעל גבול ותכלית לדבק א״ע להשי״ת שהוא בלי גבול ותכלית, ולא היה באפשרי לדבק בו יתברך, לכן צמצם השי״ת עצמו לתוך התורה, ואדם נברא בצלם 
אלקים של התורה, שהוא הקומה רוחניות רמ״ח מצות עשה ושס״ה ל״ת. והנה האדם השלם הוא כשהוא א׳ עם הצלם, דהיינו הקומה גשמיות שלו הוא א׳ 
עם הקומה רוחניות של תורה אדם העליון, וכשמנענע אבר גשמי מנענע ומעורר אבר העליון, וזה נקרא אדם שלם, כמאמר ׳אך בצלם יתהלך איש׳, ר״ל מי 

שמהלך עם הצלם שהוא א׳ עם הצלם, אז נקרא ׳איש׳, אבל כשלא עשה איזה מצוה, או עבר איזה עבירה, הוא חסר אבר א׳ או גיד א׳, ואינו שלם. 
קומת שנה. איתא גבי ענין זה בערבי נחל (פ׳ חיי שרה) בזה״ל: כל שנה הוא שיעור קומה א׳ מחולק לאברים, הם הימים, כל יום מורה לאבר פרטי, כאשר 
גוף האדם א׳ מחולק לאברים, וכנודע כ״ז בסוד עולם שנה נפש. ולכן, כמו שיש מצוות תלוים באבר א׳ מה שאין בחבירו, כן יש מצוות התלוים 
ולכן  שנה,  הנקרא  הכולל  ממקום  קדושה  העולם  לזה  ניתוסף  העולם,  זה  אל  והשפיעו  השנה  ימי  כל  הקיפו  וכאשר  בחבירו.  שאין  מה  א׳  יום  בימים 
יתחדשו מצוות חדשות, כי נתעורר והשפיע שורש חדש הכולל, והוא ענין ר״ה והמצוות התלויות בו. וכמו שתמצא איזה מצוות שאינם תלוים באדם א׳, 
לא ע״י  מקוימים בכל שנה אם  אשר אינם  יש מצוות  כך  וכדומה,  כגון כהנים לוים  א׳,  בכלל שיעור קומה  ישראל אשר המה  מתקיימים ע״י כלל  רק 
צירוף הכלל, כענין שמיטה ויובל וכהאי גוונא. והוא, כי כאשר יקבל זה העולם חיות כל כך ימים אשר יש בהם שבע שנים, אז נתחדש חיות מן שורש 

כלל הכולל סוד שבע, ולכן נתחדש מצוה חדשה, וכן על דרך זה כמה וכמה פרטים, ישמע חכם ויוסיף לקח.

מילואי חכמה

קומה שלימה
במשל  מכונה  התיקון  עולם 
איברי  של  שלימה  קומה 

בראם...  ונקבה  ’זכר  האדם 

כי  אדם',  שמם  את  ויקרא 

וחכמה  הראש,  הוא  הכתר 

וחסד  הכתפים,  הם  ובינה 

עולם,  זרועות  שני  הם  וגבורה 

הנקראת  השכינה  המחבקים 

עם  הגוף  הוא  ות"ת  עולם, 

מקום  עד  מעים  ובני  הלב 

ונצח  הרגלים.  שמתחילים 

לבר  והם  השוקיים,  הם  והוד 

חוץ  יוצאים  שהם  מגופא, 

ברית  היסוד  ומכסים  לגוף, 

יותר  ומתפשטים  קודש, 

לה  כן,  כמו  והשכינה  למטה. 

עצמה.  בפני  מיוחד  פרצוף 

אדם  נקראים  יחד  ושניהם 

(עמק המלך ז, ב).

העולם המה קומה שלימה  כל 
עולם  בסוד  אחד,  ופרצוף 

בפרט  שיש  ומה  נפש,  שנה 

בכלל,  הוא  כך  יחידי  אדם 

חומר  פרטי  באדם  שיש  וכמו 

או  עיר  בכלל  הוא  כך  וצורה, 

הצורה  הם  עם  הראשי  מדינה, 

ובני  הדור,  בני  של  והנשמה 

הצורה  של  החומר  הם  הדור 

(בעש"ט עה"ת, פ' וישלח).

קומה  בחי'  הוא  האדם 
איברים  בכל  שלימה 

ועולם  עולם  כל  וכן  וגידים, 

ג"כ  הם  העליונים  מהעולמות 

עולם  כל  שלימה,  קומה  בבחי' 

כי  ומדרגתו.  בחינתו  לפי 

וכמוהו  קטן,  עולם  הוא  האדם 

בכל  שלימה  קומה  בבחי' 

גידים  ושס"ה  איברים  רמ"ח 

עם  כללות  וכל  העולמות.  כל 

קומה  ג"כ  הם  ישראל  בני 

ישראל,  (אוהב  כנודע  שלימה, 

פ' משפטים). 

ידוע, כמו שיש קומה שלימה 
יש  לעומתו  דקדושה,  בסטרא 

אחרא,  בסטרא  קומה  כן  גם 

בעין,  ושלום  חס  שחוטא  ומי 

לקומה  הרע  עין  משלים 

חס  חטא  ואם  אחרא,  דסטרא 

יד  בחינת  נעשה  ביד,  ושלום 

ושאר  רגל  או  אחרא,  בסטרא 

ונשלם  נעשה  כן  כמו  איברים, 

בהם  חטא  אשר  האברים  אלו 

שנשלם  עד  הטומאה,  בקומת 

(אור  ושלום  חס  שלימה  קומה 

המאיר, פ' ויצא).

כל  בפרטות  יש  פרצוף  בכל 
כלול  אחד  וכל  פרצופים,  הד' 

קומה  והוא  ספירות,  מעשר 

כללים  יעקב,  (ישרש  שלימה 

בסוד לאה ורחל).

עולם שנה נפש
שנה  עולם  קומות  שלוש 
וכולם  אחת,  בחינה  הם  נפש 

התורה  מקומת  חיות  מקבלים 

(ליקו"ה ס"ת ד, ו).

שנה  עולם  יש  דבר  בכל 
וכלי  השטח  הוא  עולם  נפש. 

נפש  הזמן,  הוא  שנה  המקבל, 

והוא  שבתוכו.  החיות  הוא 

ענין שבכל דבר מהותו וכמותו 

ענין  הוא  מהות  ואיכותו, 

הוא  איכות  והחיות,  העצמות 

זמן  הוא  כמות  העולם,  ענין 

(פרי הארץ, פ' מטות). 

הוא  שנה  השכל  הוא  נפש 
ואהבת  יראה  היינו  התנועות, 

המעשה,  הוא  עולם  השם. 

לוי,  (קדושת  המצוות  עשיות 

לקוטים).

סוף  עד  הבריאה  מראשית 
ובוקר  בוקר  בכל  הדורות,  כל 

כשרוצה לחדש עולמו, צופה ומביט אם יש צדיק יסוד עולם לברוא בשבילו את העולם מחדש. ולא כל מי שרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, לקנות לעצמו שם צדיק יסוד עולם, כי אם מי שזוכה לחבר ג' בחינות עולם שנה נפש, המוטל על צדיק 

יסוד עולם לתקן ג' בחינות אלו להעלותם לשורשם (אור המאיר, דרוש לר"ה).    קדושת ה' מתפשטת בעולם שנה נפש. וכמו שבנפש, הלב יש בו סגולה יותר מכל הגוף, כן בעולם, בחר במקום המקדש, ובשנה, בחר ביום השבת. זה הלב במקום וזה הלב 

בזמן (מלבי"ם ויקרא יט, ל).    עש״ן ראשי תיבות עולם שנה נפש, עולם מצד החסד, (...) שנה בחינת גבורה לשון השתנות, (...) נפש מצד התפארת האחוז בדעת, (...) והתפארת כולל חסד גבורה תפארת (קה"י, עשן).    אברהם תיקן בחינת עולם, ויצחק 

בחינת שנה, ויעקב בחינת נפש (קה"י, ערך אברהם).    עולם במלכות, שנה בתפארת, נפש בבינה. ועל כן תורה משיבת נפש, כי אורייתא מבינה נפקא (קה"י, עולם).

המצות הם קומה שלימה. איתא גבי ענין זה בליקו״ה (יו״ד ערלה ד, כ) בזה״ל: 
והכלל, שכל התורה והמצוות הם בבחינת קומת אדם כידוע, וכמו 
ומהודק  קשור  הכל  האדם  קומת  וכל  בחבירו,  תלוי  איבר  כל  אדם  שבקומת 
ומרוצת  והעורקים  הגידים  ע״י  וקשרים  ונתיבות  דרכים  בכמה  בחבירו  אחד 
לכל  פעם  בכל  לקבל  שצריכין  החיוני  הרוח  שהוא  האוויר  ותנועות  הדמים 
האיברים וכו׳ וכו׳, כמו כן ממש הוא בכל התורה והמצוות וכל המידות טובים 
ורעים, שהכל קשור ומהודק בחבירו בכמה וכמה דרכים ונתיבות בלי שיעור.  

ילקוט הנחל

והם מחיין את כל הקומות. איתא בזה בליקו״ה (חו״מ העושה שליח 
ומעשיהם  מצוותם  ע״י  הצדיקים  בזה״ל:  ב)  ב,  חוב  לגבות 
לשורשה  כולה  הבריאה  כל  ומרימין  ומנשאין  מעלין  הם  הטובים 
למקומה, למקור אשר חוצבה משם, כי זה עיקר סוד כוונת של כל 
התורה  ע״י  כי  כולם,  המצוות 
כנגד  שלימה  קומה  שהם  והמצוות 
הם  כי  נפש,  שנה  העולם  קומת 
כנ״ל  הקומות  כל  של  החיות  שורש 
נכלל  עי״ז  המצוות,  שמקיימין  וע״י 

העולם בשורשו כידוע.   
מקבלין  הן  נפש  שנה  עולם  כי 
ע״י  כי  ר״ל,  בזה״ל:  (ה)  הנחל  במי  בזה  ביאר  מהמצות.  החיות 
ושס״ה  איברים  רמ״ח  לכל  חיות  משפיעין  שעושין  המצוות 
העולם  גם  (כי  העולם  של  הקומה  ולכל  האדם  מקומת  גידים 
בכלל הוא קומה שלימה מראש ולב ושאר איברים כידוע) ולכל 
הקומה של השנה (כי יש גם בהשנה קומה שלימה מראש ולב 
חיות  מקבלין  כולם  קומות  השלושה  וכל  כידוע)  איברים  ושאר 

מקיום המצוות בשמחה.

כי המצות הם קומה שלימה. כדאיתא בתיקו״ז (תיקון ע, קלא ע״א–
בדיוקנא  תליין  אלין  פקודין  כל  חזי,  דתא  בזה״ל:  ע״א)  קלב 
דמלכא. (...) וצריך לפרשא כל פקודין דאינון בדיוקנא דמלכא. אית 
דתליין מרישא, ואית דתליין בעיינין, וכמה מלאכין ומשריין עלאין 

ואית  עלייהו,  ממנן  ה׳  עיני  דאינון 
וכמה  אודנין,  מן  דתליין  פקודין 
ממנן  ה׳  אזני  דאתקריאו  מלאכין 
עלייהו, ואית פקודין דתליין מאנפין, 
ה׳  פני  דאתקריאו  מלאכין  וכמה 
דפשע  מאן  וכל   (...) עלייהו.  ממנן 
בדיוקנא  פשע  כאילו  בפקודא, 

פקודין  דמקיים  דמאריה,  בדיוקנא  דאיהי  נשמתא  זכאה  דמלכא. 
אלין, דמינה תליין כל מלאכין אלין דאתקריאו עיני ה׳, אזני ה׳, וכל 
תקונין וחיילין משריין דגופא דלעילא. וכד סלקת נשמתא, כל אלין 
חיילין סלקין עמה, וכד נחתא, כל אלין חיילין נחתין עמה. איהי 
וכד  ממש,  בה  בה,  ונחתין  סלקין  אלקי״ם׳  מלאכי  ׳והנה  סולם, 
יקרא  הבו  ומשריין,  חיילין  לכל  רקיעין  ברומי  נחית  קלא  סלקא, 
לדיוקנא דמלכא. (...) סוף סוף, בכל מה דאשתדל בר נש בפקודוי 
דקודשא בריך הוא בגיניה ובגין שכינתיה, הכי אשתדל קודשא בריך 

הוא בגין בר נש ובת זוגיה בההוא עלמא. זכאה חולקיה מאן דישתדל למעבד רעותיה, דלית פומא יכיל למימר אגרא דיליה בההוא עלמא 
דאיהי לדרי דרין. בר נש עביד לקודשא בריך הוא רעותיה דאיהו לפום שעתא בהאי עלמא ובני ליה בניינא ביה, קודשא בריך הוא בני 
ליה לבר נש בעלמא דיליה בניינא לדרי דרין. זכאה מאן דשריא ליה בכל אבר ואבר דיליה, למעבד ליה אתר לשריא תמן, ולאמלכא ליה 
בכל אבר ואבר, דלא יהא ביה אבר פנוי מיניה, דאם חסר אבר חד דלא שריא עליה קודשא בריך הוא, בגין ההוא אבר אתחזר לעלמא 
בגלגולא, עד דאשתלים באברין דיליה למהוי כלהו שלימין בדיוקנא דקודשא בריך הוא, דאם חסר חד לאו איהו בצלמו דקודשא בריך הוא.   
עולם שנה נפש. כדאיתא בספר יצירה (פ״ג) בזה״ל: שלש אמות אמ״ש חקקן חצבן צרפן, יצר בהן שלש אמות בשנה, ושלש בעולם, ושלש 
בנפש, זכר ונקבה. ופירש בזה הרמ״ק בפירושו לספר יצירה (שם) בזה״ל: כי הם שלשה חלקים בנמצא הגשמי המתגלה, והם עולם שנה 
נפש וסימניך עש״ן, והם מציאותם. אחד, העולם הנמצא, והוא צורת אד״ם צורת עול״ם, ולו אברים במספר במשקל כנודע. (...) השני 
השנה, פירוש הזמן שהוא הנקראת עולם גם כן כמורגל בלשון רז״ל ובלשון בני אדם, כי הזמן וחילופו יקרא עולם משתנה מעולם אל 
עולם, והוא צורת אדם ובו אברים גם כן. (...) והשלישית הוא הנפש, צורת האדם, וכן קראוהו רז״ל עולם קטן. ועוד איתא בפירוש ר״י 

סגי נהור (שם) בזה״ל: כי כל מה שיש בעולם יש בשנה, וכל מה שיש בעולם ובשנה יש בנפש. והנשמה מכרעת את הכל.

      
      
      
     

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים





ּב 
ואני תפלה

ַעְּמָכ  ַעל  ַחמֹל  ֵּכנ  ַעל 
ִמי  ֵאינ  ִּכי  ִיְשָרֵאל, 

ִאמ  ִּכי  ַּבַעֵדינּו,  ַיַעמֹד 

ד  ַעמֹ ַי ַהָּגדֹול  ִשְמָכ 

ְוִתְקַּבע  ֶשִּתַּטע  ָלנּו, 

ָשה  דֹו ְּק ַה ְתָכ  ָנ ֶאמּו

ֵמַעָּתה  ֶּבֶאֶמת  ְּבִלֵּבנּו 

ָתִ	יר  ְו עֹוָלמ,  ַעד  ְו

ֶשְּבִלֵּבנּו,  ַעְקִמיִמּיּות 

ְּבִלֵּבנּו  ַעֶלה  ַי ֶשֹּלא 

ְושּומ  ַעְקִמיִמּיּות  שּומ 

ָשלֹומ  ְו ַח	  קּוְשָיא 

ְוִנְזֶּכה  ַהְנָהגֹוֶתיָכ,  ַעל 

י  ִּכ יד  ִמ ָּת נ  י ִמ ַא ַה ְל

ַאָּתה,  ָשר  ָי ְו ִּדיק  ַצ

ְוָכל  יי  ְּדַבר  ָיָשר  "ִּכי 

ָּכל  ֶּבֶאמּוָנה,  ַמַעֵשהּו 

ֶשֶקר  ֶאמּוָנה  ִמְצוֹוֶתיָכ 

ָחֵּננּו  ָעְזֵרִני".  ְרָדפּוִני 

ֶלֶאמּוָנה  ְוַזֵּכנּו  ַוַעֵננּו 

ָּתִמיד  ֶּבֶאֶמת  ְשֵלָמה 

(ליקו״ת ט).

ְּבָכ  ְלִהְתַדֵּבק  ַזֵּכִני  ְו
ּוְלַהִּכיר  ֶּבֶאֶמת,  ָּתִמיד 

ה  ָל ֹו ד ְּג ַה ָכ  ְת ָב ַה ַא

ֶאת  אֹוֵהב  ֶשַאָּתה 

ַהָּקדֹוש,  ִיְשָרֵאל  ַעְּמָכ 

ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחְרָּת  ַאֶשר 

ּו  נ ָּת ְמ ַמ רֹו ְו מ,  י ִּמ ַע ָה

 , ת ֹו נ ֹו ש ְּל ַה ל  ָּכ ִמ

ֶתיָכ  ְבִמְצוֹ ִקַּדְשָּתנּו  ְו

ֻלָּבש  ְמ ֶהמ  ָּב ַאֶשר 

ה  ָל ֹו ד ְּג ַה ָכ  ְת ָב ַה ַא

אֹוֵהב  ַאָּתה  ַאֶשר 

ֵאל,  ְשָר ִי ְּמָכ  ַע ֶאת 

ת  י ִּי ִּת ִמ ַא ה  ָב ַה ַא

ֶשֵאינ  ְוֶחְמָלה  ַאַהָבה 

ַאֶשר  ְוַתְכִלית,  ֵקצ  ָלּה 

ָלה  ְּגדֹו ַה ְתָכ  ָב ַה ַא ֵמ

ָהַאִמִּתִּיית  ּוֵמֶחְמָלְתָכ 

ל  ֵא ָר ְש ִי ָכ  ְּמ ַע ל  ַע

ָּת  ְמ ַצ ְמ ִצ  , ש ֹו ד ָּק ַה

ל  כֹו ָי ְב ִּכ ָכ  ְת הּו ָל ֶא

ָכ  ְת ָב ַה ַא ָּת  ְש ְלַּב ִה ְו

ת  וֹ ְצ ִמ ּו ה  ָר ֹו ּת ַה ְּב

ָנַתָּת  ַאֶשר  ַהְּקדֹוִשימ 

ְיֵדי  ַעל  ְּבַאַהָבה  ָלנּו 

ֶאַמנ  ֶנ ִביֶאָכ  ְנ ֶשה  מֹ

ִמְצָוה  ָּכל  ַאֶשר  ֵּביֶתָכ, 

ִשעּור  ִהיא  ְצָוה  ּוִמ

ְּכֵדי  ַהָּקדֹוש  ְוִצְמצּומ 

ֶזה  ֵדי  ְי ַעל  ֶשִּנְזֶּכה 

ּוְלַהִּשיג  אֹוְתָכ  ְלַהִּכיר 

ֶּבֶאֶמת  ּוְלָעְבְּדָכ  אֹוְתָכ 

(ליקו״ת לג).

מילואי חכמה
כלל  בזה״ל:  לך)  לך  (פ׳  חיים  מים  במקור  זה  ענין  גבי  איתא  אמונה.  כל מצותיך 
לכל  שורש  וזהו  האמונה,  הוא  העיקר  הוא,  ברוך  הבורא  לעבודת  גדול 
התורה והעבודה, וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום (תהלים קיט) ׳כל מצותיך 
ומי  בה׳.  להאמין  האמונה  הוא  המצוה  עיקר  כי  עזרני׳,  רדפוני  שקר  אמונה 
הוא  שהשי״ת  מאמין  הוא  אם  כי  יום,  בכל  להתפלל  יכול  בה׳  מאמין  שהוא 
מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, הוא בכל יום בריה חדשה, וכל העולמות 
הם בריאה חדשה, וצריך להתפלל וליתן שבח והודיה למי שברא הכל וגם ברא 
אינו  ואם  טוב.  וכל  פרנסתו  על  ובניו,  אשתו  ונפש  נפשו  על  ולהתפלל  אותו, 

מאמין באמונה שלימה שהקב״ה מחדש בכל יום מעשה בראשית, התפלה והמצוות נעשין אצלו כדבר ישן ורגיל, ונמאס אצלו לדבר דברים אחדים בכל יום ויום.   
בזה״ל: כמו שנהנה האב בהנאת בנו  כד)  ד,  מאמר  (ח״ב,  הברית  בספר  בהם. איתא  ומתענג  בהם  משמח  הקב״ה  אזי  וכסדרן  כתיקונן  וכשמעשה הקב״ה 
להצלחתו אף כי התועלת הוא להבן לא להאב, כן הקב״ה שמח ונהנה מאד ברבות הטובה והברכה והשכר שהאדם מקבל ממנו על התורה 
נפשי׳,  ובכל  לבי  בכל  באמת  וגו׳  אותם  להטיב  עליהם  ׳וששתי  לב)  (ירמיה  כנאמר  עצמה,  המצוה  עשיית  מן  ונהנה  ושמח  שש  שהוא  כמו  העבודה  ועל 
ובהיפך שהוא מצטער כביכול על העונש והצער שמקבל האדם על העבירה כמו שיש לו צער מן עשיית העבירה עצמה, כנאמר (בראשית ו) ׳ויתעצב אל 
לבו׳, כאב הרחמן האוהב את בנו ונפשו קשורה בנפשו, ֶׁשְּמַצּוֶה לבנו לעשות לו איזה עבודה, והוא נותן לו מתנה גדולה וטובה בעבור זה, ומה שהבן 
פיו  את  ממרה  כשהבן  ובהיפך  ההיא,  בעבודה  רצונו  עשיית  מן  שנהנה  כמו  האב  לפני  רוח  ונחת  ושמחה  עונג  עצמו  זה  ההוא,  במתנה  ומתענג  נהנה 

וחוטא לפניו והוא מייסר אותו על ַהֶּמִרי, האב מצטער ונעצב בעונש המגיע לבנו כמו שמצטער בעשותו אותו ַהֶּמִרי עצמו.   
לברוא  ב״ה  בהבורא  הגורמת  הוא  הצדיקים,  וממעשה  צדיקים  מנשמת  ב״ה  להבורא  אשר  השמחה  כי  בזה״ל:  (לקוטים)  לוי  בקדושת  איתא  במעשיו.  ישמח ה׳ 
שם  איתא  ועוד  העולמות.  להולדת  הגורמת  היא  כי  להעולמות,  האם  היא  השמחה  ונמצא  במעשיו׳.  ה׳  ׳ישמח  קד)  (תהלים  הכתוב  כמאמר  העולמות, 
(קדושת לוי, אגדה דסבי דבי אתונא) בזה״ל: כמה מעלות טובות עלינו, שהשי״ת שמח בעבודתינו, כנאמר בקרא (תהלים קד) ׳ישמח ה׳ במעשיו׳. ובחינה זו שישיג 
האדם שהשי״ת שמח בעבודתו, יכול להשיג מזה שרואה שחס ושלום כשסר מעבודת ה׳ ועושה חס ושלום להיפך רצונו, כביכול השי״ת מתרעם, כנאמר בקרא 
(עזרא ט) ׳כי עוונותיכם רבו למעלה ראש׳. אם כן, קל וחומר בן בנו של קל וחומר בעשות האדם רצונו שהשי״ת שמח, כמאמר רז״ל (סוטה יא) שמידה טובה 
מרובה ממידת פורעניות, ואם מתרעם על דבר עבירה, קל וחומר במידת הטוב שהוא מרובה, שהשי״ת שמח ועלז ומתענג בעבודת האדם לו. ועוד איתא שם 
(קדושת לוי, פורים) בזה״ל: חיוב על כל אדם שיהיה לו שמחה במה שהאל הקדוש משמח בו ומשעשע בעבודתו. והנה אם אדם יהיה עניו, ויאמר, מה אני ומה 
חיי שאגרום שמחה להבורא ברוך הוא, אזי יבין בלבבו ויאמר בלבבו, באמת הוא אחת מחסדי ה׳ ומנפלאותיו הבורא ברוך הוא, שאדם קרוץ מחומר יגרום 
במעשיו׳,  ה׳  ׳ישמח  קד)  (תהלים  המשורר  כמ״ש  רמים,  כל  על  ורם  גבוהים  כל  על  גבוה  הוא  אשר  האדונים  ואדוני  האלקים  באלקי  וחדוה  ותענוג  שמחה 
ובמעשיו הוא עולם העשיה עולם התחתון, הוא עושה נחת רוח להבורא ברוך הוא. מחמת שיש להאל ברוך הוא נחת רוח מבני אדם אשר המה מזרע ישראל 

עבדו, מגודל השעשועים הוא מביא שפע לכל הנבראים והיצורים והנעשים. וכן כתב הפייטן, ׳הציב וירה אבן פינתו, עבור לשעשע באיומתו׳.   
כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי והכלי הוא יפה. וכעין זה איתא במדרש תהלים (קיט), וז״ל המדרש: אמר דוד, אתה האלקים ׳ידיך עשוני ויכוננוני׳. הכלי 

הזה, בזמן שהוא נאה מי משתבח, הוי אומר מי שעשאו. כך אמר דוד, אני הכלי ואתה הוא האומן, ֲעֵׂשה אותי נאה בשביל שיקלסוך. 

אחדות פשוט 
אחד  ה'  בחינת  הוא  ה'  שם 
יתברך  שמו  כי  אחד,  ושמו 

הוא אחדות פשוט, אך למטה 

יתברך  משמו  משתלשל 

יסודות  הארבעה  בחינת 

(ליקו"מ ח"ב, סז).

פשוט,  אחדות  הוא  השי״ת 
לעבוד  ִחיָנה  בְּ בַּ באמת  אבל 

חילוק,  יש  יתברך  אותו 

במדת  אותו  שעובד  יש 

אותו  עובד  ואחד  אהבה, 

בבחינות  ואחד  יראה,  במדת 

התפארת, וכן בשאר המדות, 

ובאמת  שוים.  אינם  אשר 

שעובד  ומדה  מדה  כל  האדם 

הוא  ברוך  הבורא  את  בה 

צריך לדבק בשם הוי"ה ברוך 

מדת  על  מורה  שהוא  הוא, 

לוי,  (קדושת  הפשוט  אחדות 

פ' ואתחנן). 

בעולם  שישנם  הכוחות  כל 
באלופו  דבוקים  כולם  הם 

הפשוט,  ובאחדות  עולם  של 

ולית  עלמין,  כל  ממלא  והוא 

יצוייר  ואם  מיניה.  פנוי  אתר 

איזה  ויופרש  שיופרד  ח"ו 

אזי  ומאחדותו,  משורשו  כח 

(אוהב  נחשב  ותוהו  כאפס 

ישראל, פ' בא).

דמידות  באמת,  הנה 
אף  הקדושות,  וספירות 

מאוד  ונשאים  רמים  שהם 

נפלאים  רוחנים  אורות  והם 

אסור  אעפ"כ  ונעלמים, 

כי  ח"ו,  לבדן  להן  להתפלל 

ומפריד  בנטיעות  מקצץ  ח"ו 

לאלוהות  אותן  שמחזיק  ח"ו, 

שמדביק  לא  אם  ח"ו, 

הפשוט  האחדות  לשורשן 

לתוכן  השופע  ב"ה  א"ס 

וכדאיתא  אותן,  ומחיה 

תסתלק  אנת  וכד  בתזוה"ק 

כולהון  אשתארן  מינייהו 

(אוהב  נשמתא  בלא  כגופא 

ישראל, פ' יתרו).

השמחה של 
הקב״ה

יש  בה'',  אשיש  ׳שוש 
שמחה  להם  שיש  צדיקים 

נחת  לעשות  שיוכלו  מזה 

(בעש"ט  הקב"ה  לשמח  רוח 

עה"ת, פ' עקב).

לבו  וחרד  ירא  שהוא  מי 
לעבודת ה' להתפלל בכוונה 

פומיה  שיהיו  שלימה 

שמא  לייחד  שווין  ולביה 

מרוצה  קב"ה  אזי  קדישא, 

תיבה  וכל  בתפלתו,  ושמח 

ומתקבלת  לעילא  סלקא 

המלאכים  בפני  בשמחה 

שעולה  עד  הממונים, 

העליונה,  למדריגה  למעלה 

מלך  ראש  על  כתר  להיות 

(קב  הקב"ה  המלכים  מלכי 

הישר, לח).

לתת  עבודתינו  עיקר 
ברוך  להבורא  רוח  נחת 

ולבוראינו  ליוצרינו  הוא 

ובכל  תמה,  בעבודתינו 

ממשיכין  אנחנו  הדיבורים 

הברואים  בכל  רב  שפע 

(קדושת  והנעשים  והיצורים 

קלט).    להתעדן באור ה' ובנועם עדן  פורים).        תענוג   כמו האב שיש לו תענוג גדול כשבנו מתחיל להלך, אף שאינו הולך כראוי, עם כל זה משתעשע מאד ממנו, כך הקב"ה משתעשע מאד מכל אחד מישראל כשעושה מצוה (ליקו"מ  לוי, 

העליון הוא התענוג שאין מתהפך, כי תענוגי עולם הזה מתהפכים לנגע בחילוף אתוון, בעץ הדעת טוב ורע, ולא תענוג עליון שאין בו היפוך, כי כולו תמים עם ה' ואין בו עצב (יערות דבש ח"ב, דרוש יב).    עיקר התענוג הוא בדרך כלל השגת הידיעה 

יג).    הדעת הוא היחוד, והוא הנקרא תענוג. ועכשיו קודם ביאת המשיח אי אפשר לשום אדם לסבול התענוג עליון כזה והיחוד אמתי בלי שום אמצעי  דרוש  האמתית בכל הדברים, כי זו היא תשוקת הנפש המשכלת ונטייתה הטבעית (בינה לעתים 

מגמתו  כל  אם  כי  תענוג,  יקבל  בעצמו  שהוא  נתנו,  ליהנות  לאו  מצוות  כי  שבעבודה,  המובחר  זה  אין  ובאמת  בעשותם.  עצמו  את  להתענג  יכול  שהאדם  תענוגים,  בחינת  יש  שם  גם  ומצוות,  בתורה  עליונים  במדריגות  אפילו  מטות).     פ'  הארץ,  (פרי 

והשתדלותו בעשיות המצוות לעשות נחת רוח ליוצרו, והכל עבור השכינה, כי העבודה צורך גבוה ולא צורך הדיוט (אור המאיר, פ' וירא).    עיקר בחינת עונג בבינה, כמו שנאמר ’אז תתענג על ה'', היא הבינה (קה"י, ענג).     בעונג רמז גם כן תפארת 

ומלכות הכלולים בה, 'ענג' ראשי תיבות עדן נהר גן, עדן סוד בינה, נהר תפארת, גן מלכות (קה"י, ענג).    הרשע שמורגל בתענוגים גשמיים הוא רחוק שיהיה נמצא תענוג בעולם מבלי אכילה ושתייה, מה שאין כן העוסק בתורה ורואה התענוג שיש לו 

כשמתרץ איזה קושיא שמרגיש הנעימות ועריבות, והוא עבור שנתגלה ההלכה לו לאמיתה, והוא ניצוץ מזיו השכינה, על אחת כמה וכמה לעתיד שיהיה גילוי השכינה. וזה שאמר 'רחוק מרשעים ישועה' העתידה, 'כי חוקיך לא דרשו', ולא השיגו תענוג 

ועריבות רוחני, מה שאין כן עוסקי תורה משיגים עריבות ותענוג נפלא, והתענוג הלז בא מבחינת נצח (קה"י, קושיא).    התענוג הגשמי הוא פוסק ואינו נצחי (מלבי"ם תהלים טז, יא).

׳מעשהו׳  בזה״ל:  (ה)  הנחל  שעשועי  בקונטרס  בזה  איתא  באמונה.  וכל מעשיהו 
בגימט׳ כמו ר״ת ע׳ולם ש׳נה נ׳פש עם הכולל.   כל מצותיך אמונה. 
איתא בליקו״ה (יו״ד נדרים ד, יג) בזה״ל: האמונה הוא במה שאין מבינים כידוע, 
באמונה,  תלויה  כולה  ההתקשרות  עיקר  ידה  שעל  התורה  כל  באמת  וע״כ 
איך  להבין  אפשר  אי  שכל  ע״פ  בוודאי  כי  אמונה,  מצוותיך  כל  כמ״ש 
מתקשרים תחתונים בעליונים ע״י מצוות מעשיות הנעשים בדברים גשמיים, 
וע״כ באמת אי אפשר להבין טעמי המצוות בשום שכל כי אם באמונה לבד. 

ילקוט הנחל

והקב"ה הוא אחדות פשוט עם 
במי  בזה  ביאר  המצות. 
אותיות  שתי  כי  בזה״ל:  (ה)  הנחל 
היינו  מצוה,  מתיבת  הראשונות 
מ״צ, הם בא״ת ב״ש אותיות י״ה, 
מתיבת  האחרונות  אותיות  והשתי 
השם  נשלם  ו״ה,  היינו  מצוה, 
הוא  כשהקב״ה  כן  ועל  הוי״ה. 
אחדות פשוט עם המצוות, כשעושין 

איזה מצוה נכלל בו ית׳.

א–ד): ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבה׳ ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה: הֹודּו ַלה׳ ְּבִכּנֹור ְּבֵנבֶל ָעׂשֹור ַזְּמרּו לֹו: ִׁשירּו לֹו  (לג,  כתיב בתהלים  באמונה.  וכל מעשיהו 
ִׁשיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: ִּכי ָיָׁשר ְּדַבר ה׳ ְוָכל ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: ורבינו דורש בדרכו הפנימית מפסוק זה, ש׳כל מעשהו׳, היינו, כל 
הבריאה הכוללת קומות עולם שנה ונפש, נבראו באמונה, ומקבלים חיותם מן המצוות, כמו שמקשר ודורש מן הפסוק הבא.   כל מצותיך אמונה. 
כדכתיב בתהלים (קיט, פו): ָּכל ִמְצֹוֶתי ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: ומצוות הם בחי׳ אמונה, כדפירש המלבי״ם (שם): הנה באמת כל מצותיך 
יסוד  וזה  להאמין,  שצריך  אמונה, 
ּוְבִמְצֹוָתיו,  ַצוֶּה  ַּבמְּ שיאמין  המצוות, 
בם  יסבור  ולא  עליהם  יחקור  ולא 
סברות, רק יעשם באמונה.    
כתיקונן  וכשמעשה הקב״ה 
י  אז וכסדרן 
הוא  זה  לשון  בהם.  משמח  הקב״ה 
כה),  (פרק  בתנדא״ר  המדרש  לשון  כעין 
וז״ל המדרש: ברוך המקום ברוך הוא 
ידיו,  מעשה  מכל  בישראל  שבחר 
וקנה אותם קנין גמור, וקרא אותם 
הוא  לפעמים  לשמו.  ועבדים  בנים 
מדבר עמהם כמו שהוא מדבר עם 
מדבר  הוא  ולפעמים  הרבים, 
עם  מדבר  שהוא  כמו  עמהם 
היחיד, וכל כך למה, אלא בשביל האהבה שהוא אוהב אותם ובשביל השמחה שהוא משמח בהם, לכן הוא מדבר עמהם בלשון יחיד 
ובלשון רבים. לפיכך הייתי אומר שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב, שלא קנו 
האבות העוה״ז והעוה״ב וימות בן דוד אלא בשביל מעשיהם הטובים ות״ת. וכך שנו חכמים במשנה, כל אחד ואחד מישראל חייב 
לומר בשבילי נברא העולם ודוק ְוַקֵּׁשר בקשרי הדברים למובא לעיל ריש אות א׳.   ישמח ה׳ במעשיו. מזמור זה מדבר כולו מיצירת מעשה 
בראשית שכולל עולם שנה ונפש, וכשהם כתיקונן הקב״ה משמח ומתענג בהם, כדכתיב בתהלים (קד, לא–לד): ְיִהי ְכבֹוד ה׳ ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה׳ ְּבַמֲעָׂשיו: 
ַהַּמִּביט ָלָארֶץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְויֱֶעָׁשנּו: ָאִׁשיָרה ַלה׳ ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאַקי ְּבעֹוִדי: יֱֶעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח ַּבה׳: ואיתא בתנחומא 
(שמיני, פ׳ ב): כשברא הקב״ה את עולמו היתה שמחה גדולה לפניו, שנאמר (תהלים קד) ׳יהי כבוד ה׳ לעולם ישמח ה׳ במעשיו׳, וכן 

הוא אומר (בראשית ח) ׳וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד׳, ללמדך שהיה הקב״ה מתגאה ומשתבח במעשיו מאד. 
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מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

מ,  ָל עֹו ֶשל  ִרּבֹונֹו 
ַעל  ַרֵחמ  ַרַחִמימ,  ָמֵלא 

ַאֶשר  ַהְּשִכיָנה  ַצַעַקת 

ר  ַמ ְּבקֹול  ֶקת  ֶע צֹו

ָהָרִעימ,  ַמַעֵשינּו  ַעל 

ַקַּלִני  אִשי  ֵמרֹ ַקַּלִני 

ִלְ	ּבֹל  ָיכֹל  ִמי  ִמְּזרֹוִעי, 

ַהָּמָרה,  ַצַעָקָתּה  קֹול 

ּגֶֹדל  יֹוֵדַע  ְלַבד  ַאָּתה 

ְגדֹוָלה  ְצָעָקה  ְמִריַרת 

ַרֵחמ  את.  ַהּזֹ ּוָמָרה 

ְוַהִּציֵלנּו  ְוָשְמֵרנּו  ַרֵחמ, 

ָרִעימ  ִמַּמַעִשימ  ֵמַעָּתה 

ָרעֹות,  ַחָשבֹות  ַּמ ִמ ּו

ֵאֶליָכ  ָלשּוב  ֵּכנּו  ַז ְו

ַח  כֹ ְו ִּבְזכּות  ֶּבֶאֶמת 

ָהַאִמִּתִּיימ,  ַהַּצִּדיִקימ 

ר  ֵא ָּפ ְת ִּת ֶש נ  ֶפ אֹ ְּב

ֵמַעָּתה,  ָּבנּו  ַהְּשִכיָנה 

מ  י ִע שּו ַע ַש ֵּבל  ַק ְת ּו

ִהְתָּפַארּות  ְו ְּגדֹוִלימ 

ְּבָכל  ֵמִאָּתנּו  ַהְרֵּבה 

ד  ָח ֶא ל  ָּכ ִמ  , ת ֵע

ת  ּו ּי ִט ָר ְפ ִּב ד  ָח ֶא ְו

(ליקו״ת ח״ב כט).

ישראל  חביבים  כמה  ה 

ששמחתם  הקב״ה,  לפני 
בו,  אלא  אינם  ושבחם 
שמחה  כל  שנינו  שכך 
של ישראל שלא משתפים 
בה את הקב״ה אין היא 
שכתוב    (...) שמחה. 
בעושיו,  ישראל  ישמח 
ישראל  של  שמחה  אותה 

אינה אלא בעושיו.

ויתעצב אל לבו. ביאר גבי ענין זה בספר עבודת הקודש (ח״ב, מד) בזה״ל: והנה 
עצב ושמחה זה הפך זה, העצב נמשך מהרע שבעץ הדעת טוב 
לעושים  או  מצוה  בדרך  להולכים  העצב  נמשך  משם  כי  מקורו,  והוא  ורע, 
זה  ועל  בדבר.  עצבים  שיהיו  יעשוה  ואם  יעשוה,  שלא  כדי  מהונם,  צדקה 
נאמר ׳עבדו את ה׳ בשמחה׳, כי העבודה בשמחה למטה מעוררת השמחה 
למעלה, והאור הזך נמשך מהמקור עד לב השמים, ושמח, כי השמחה בלב, 
שמחה,  שמים  מלכות  עצב  וכשהוא  העצבון.  ממנו  כי  בזה  עצב  הרע  וצד 
חס  ואם  שבשמים.  אביהם  רצון  עושין  כשבניה  שמחה׳  הבנים  ׳אם  בסוד 
ושלום משחיתים את דרכם ואין משלימים מה שכוון בהם ואין עושין רצונו 
של מקום, אז ׳ויתעצב אל לבו׳, וצד הרע שמח, ונמסרים בידו וביד אומות 
אלקיך  ה׳  את  עבדת  לא  אשר  ׳תחת  נאמר  זה  ועל  מכוחו.  הבאים  העולם 
שמחה  אין  וכביכול  בהם,  הכוונה  נשלמה  לא  כי  וגו׳׳,  לבב  ובטוב  בשמחה 
בזה״ל:  קל)  (אות  תבונות  דעת  בספרו  הרמח״ל  בזה  ביאר  ועוד  כבודו.   כסא  לפני 
הקב״ה תאב כביכול להשתעשע בברואיו, ושמח בם, כענין שנאמר ׳ישמח ה׳ 

במעשיו׳. ובהיותו באמת פונה אליהם, הנה מאהבתו אותם ומשמחתו ששמח 
בם, כביכול חושב מחשבות ואינו פוסק להיטיב להם ולהרבות אותם, ומחדש 
לתיקונם  נאות  היותר  אופן  בכל  השפעה,  אחר  השפעה  תמיד  טובו  להם 
זה  בכל  העיקר  והנה  בנו.  אל  באהבתו  הפונה  האב  יחשוב  כאשר  וטובתם, 
הוא ישראל, כי להם תאוותו. (...) אמנם קשה העבירה, לעשות ולגרום שיהיה 
האב על בנו. ועל  או  אשתו  על  הכועס  וכבעל  מישראל,  ח״ו  פונה  הקב״ה 
ח״ו,  ובריותיו  העולם  על  שמח  אינו  כי  לבו׳,  אל  ׳ויתעצב  נאמר  ההוא  הזמן 
אינה  הרע  בריאת  כי  ונמצא,  ח״ו.  ההצלחה  וסרה  נעדרת,  השפעה  כל  ואז 
התחתונים  לגבי  באהבה  פונה  לא  ב״ה  שהאדון  הפנים,  מהסתר  אלא  נולדת 

ולא שמח בם, והרי זו סיבה לכל העדר ההשפעה שזכרנו.
קלני מראשי וכו׳. וביאר גבי ענין זה התורת חיים (סנהדרין מו ע״א) בזה״ל: דלכך 
נקט ראש וזרוע, לפי שהן מקום הנחת תפילין, דגם הוא יתברך מניח 
תפילין, כדאיתא במסכת ברכות, מניין שהקב״ה מניח תפילין, שנאמר ׳נשבע 
ומוח  הלב  נגד  תפילין  מניחין  שאנחנו  כשם  והענין,  עוזו׳.  ובזרוע  בימינו  ה׳ 

מילואי חכמה

וזה שנכנס בתוך השמחה יכול בודאי לידע לפי ענין השמחה 
אם הוא קודם גז״ד אם הוא לאחר גז״ד. ביאר בזה במי הנחל 
משמחת  נגרע  אינו  שאז  גז״ד  קודם  כשהוא  היינו,  בזה״ל:  (ה) 
הקב״ה שמלובשת בהמצוה, ועל כן כשהאדם עושה אז המצוה שאז 
נכלל בו ית׳ וגם בשמחתו שמלובשת 
בשמחה,  לעשותה  יכול  אז  בהמצוה, 
אבל  גז״ד.  קודם  שאז  מזה  ויודע 
נגרע  שאז  גז״ד,  לאחר  כשהוא 
בהמצוה,  שמלובשת  הקב״ה  משמחת 
המצוה  אז  עושה  כשהאדם  כן  ועל 
שאז נכלל בו ית׳, אינו יכול לעשותה 
בשמחה, ויודע מזה שאז הוא לאחר 
בלשונו  שדייק  ממה  מובן  גם  גז״ד. 
׳יוכל בוודאי לידע לפי ענין השמחה׳, 
עי״ז מה שנגזר על  לידע  יכול  שגם 
גזירה  או  גדולה  גזירה  אם  העולם 
סימן  זה  בשמחה,  המצוה  כל  לעשות  יכול  אינו  אם  היינו  קטנה, 
שנגזרה גזירה גדולה ונגרע משמחת הקב״ה הרבה, ועל כן אינו יכול 
לעשות כלל המצוה בשמחה, ואם עושה המצוה בשמחה רק שהשמחה 
לא בשלימות, זה סימן שהגזירה היא קטנה, ואז הגירעון משמחת 
הקב״ה אינו גדול כ״כ, על כן גם הוא עושה המצוה בשמחה אך 
לא בשלימות. וכ״ז יודע ומרגיש לפי עומק השמחה ששמח בהמצוה.

ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  א–ד):  (קמט,  בתהלים  נאמר  בעושיו.  ישמח ישראל 
ַלה׳ ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים: ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו 
ְּבֵני ִצּיֹון ָיִגילּו ְבַמְלָּכם: ְיַהְללּו ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבתֹף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו לֹו: ִּכי 
בפירושו  בזה  ביאר  רבינו  הנה  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר  ְּבַעּמֹו  ה׳  רֹוצֶה 

הפנימי, שהשמח במצוה בעצמה נכנס בתוך 
אמנם  הש״י.  שמחת  שזוהי  ׳עושיו׳, 
הפשט  ע״ד  בזה  פירש  (שם)  המלבי״ם 
בעת  ואז  ישמח. ישמח.  וז״ל:  אחר,  באופן 
שישמח ישראל בעושיו, ר״ל, שישמח 
בה׳ מצד שעשהו לו לעם כמ״ש ׳הוא 
שהם  ציון.  ציון. בני  בני  אז  אנחנו׳,  ולו  עשנו 
יגילו  ה׳,  אל  והקרובים  החסידים 
במלכם. ומבואר אצלי שיש הבדל בין 
גיל ובין שמחה, שגיל מורה השמחה 
תמיד  יגילו  ציון  ובני  חדש,  דבר  על 
יתהלך  מלכם  כי  חדשה,  גילה 

בקרבם, וישיגו אותו בכל פעם מדרגה אחר מדרגה, ׳ילכו מחיל אל 
ריט  (פנחס,  בזהר  זה  ענין  גבי  איתא  ועוד  בציון׳. .  אלקים  אל  יראו  חיל 
דחדוה  הוא,  בריך  קודשא  קמי  ישראל  חביבין  הכמה  בזה״ל:  ע״ב) 
דלהון ותושבחתא דלהון לאו איהו אלא ביה, דהכי תנינן, כל חדוה 
דכתיב   (...) חדוה  איהו  לאו  לקוב״ה,  בה  משתתפי  דלא  דישראל 
׳ישמח ישראל בעושיו׳, ההיא חדוה דישראל לאו איהו אלא בעושיו.
ויתעצב אל לבו. רבינו מביא כעת ב׳ ראיות לכך שכשיש צער ודין 

בקומות עש״ן אזי נגרע משמחתו יתברך, ודוק וראה מה בא ללמדנו מכל אחת מהראיות (כלל טז). ראיה א׳, מהנאמר קודם המבול בבראשית 
(ו, ה–ח): ַוַּיְרא ה׳ ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָארֶץ ְוָכל ֵיצֶר ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום: ַוִּיָּנֶחם ה׳ ִּכי ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם ָּבָארֶץ ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבֹו: 
ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ַעד רֶֶמׂש ְוַעד עֹוף ַהָּׁשָמִים ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם: ְונַֹח ָמָצא 
ֵחן ְּבֵעיֵני ה׳: ופירש רש״י (שם): ויתעצב אל לבו.ויתעצב אל לבו. עלה במחשבתו של מקום להעציבו את האדם על רעתו, זהו תרגום אונקלוס. ד״א, ׳וינחם׳, 
נהפכה מחשבתו של מקום ממדת רחמים למדת הדין, עלה במחשבה לפניו מה לעשות באדם שעשה בארץ. וכן כל לשון ניחום שבמקרא 
לשון נמלך מה לעשות (...) ׳נחמתי כי המלכתי׳ (שמואל טו), כולם לשון מחשבה אחרת הם: ויתעצב אל לבו.ויתעצב אל לבו. נתאבל על אבדן מעשה ידיו, 
כמו (ש״ב יט) ׳נעצב המלך על בנו׳. וזה כתבתי לתשובת המינים. אפיקורוס אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה, א״ל אין אתם מודים 
שהקב״ה רואה את הנולד. אמר לו, הן. אמר לו, והא כתיב ׳ויתעצב אל לבו׳. אמר לו, נולד לך בן זכר מימיך. אמר לו, הן. אמר לו, 
ומה עשית. אמר לו, שמחתי ושימחתי את הכל. א״ל, ולא היית יודע שסופו למות. אמר לו, בשעת חדותא חדותא בשעת אבלא אבלא. 
אמר לו, כך מעשה הקב״ה, אע״פ שגלוי לפניו שסופן לחטוא ולאבדן, לא נמנע מלבראן בשביל הצדיקים העתידים לעמוד מהם. וכתב 
בזה האלשיך בספר תורת משה (שם) בזה״ל: כי עציבות הנאמר בו יתברך הוא העדר התפשטות אור שפע מאתו החוצה, כאדם העצב שזיו 
פניו נכנס בפנימיותו וישאר חיצוניותו ירוק. ואיתא בזהר מדה״נ (פ׳ נח) בזה״ל: א״ר אליעזר, האי ׳וינחם׳, לשון נחמה הוא. וכן כל וינחם 
שבתורה לשון נחמה הוא. רואה את הרע, ורואה את הטוב, ומתנחם עם הטוב. א״ל ר׳ עקיבא, לדבריך, מאי ׳ויתעצב אל לבו׳. א״ל, בא 
וראה מידת רחמנותו של הקב״ה, כי אע״פ שהתנחם לקח עצבון על אבדת הרשעים, שאע״פ שהיו רשעים, אינו חפץ במיתתן, ולא היתה 
כי מתחילה היתה הכוונה באדם העבודה והייחוד כדי שיתפאר בוראו בו,  בזה״ל:  מד)  (ח״ב,  הקודש  עבודת  בספר  שמחה לפניו. וכן איתא 
כענין מעשה ידי להתפאר, והוא הרצון והחפץ בקיום הנבראים בצלם ודמות וזה סוד ׳בן חכם ישמח אב׳, כשהוא הולך בדרך ישרה והוא 
חכם, ׳ישמח אב׳, אב סתם זה הקב״ה, לפי שהוא מייחד את השם הגדול בכבודו, וזאת היא השמחה האמורה כלפי מעלה ׳ישמח ה׳ 
במעשיו׳, (...) אבל כשלא נשלמה הכוונה העליונה באדם, נאמר ׳ויתעצב אל לבו׳, הרי העצבון בכל, באמרו ׳ויתעצב׳, ובאמרו ׳אל לבו׳, 
הן עצב הן שמחה הכל נוגע אל הלב הזה.   קלני מראשי. ראיה ב׳, ממה דאיתא גבי מצות הלנת המת במס׳ סנהדרין (מו ע״א): ׳לא תלין 
נבלתו על העץ כי קבור תקברנו כי קללת אלקים תלוי וגו׳׳, כלומר מפני מה זה תלוי, מפני שבירך את השם ונמצא שם שמים מתחלל. 
אמר רבי מאיר, בשעה שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי קלני מזרועי, אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים 
שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים. (...) תניא, אומר רבי מאיר, משלו משל למה הדבר דומה, לשני אחים תאומים בעיר אחת, 
רש״י  ופירש  והורידוהו:  המלך  צוה  תלוי,  המלך  אומר  אותו  הרואה  כל  ותלאוהו,  המלך  ציוה  לליסטיות,  יצא  ואחד  מלך  מינוהו  אחד 
(שם): שאדם מצטער.שאדם מצטער. שפורענות באה עליו בעוונו. מה לשון אומרת.מה לשון אומרת. באיזו לשון היא קובלת ומתנודדת עליו. קלני מראשי.קלני מראשי. כמו שהאדם שייגע 
ועייף אומר ראשי כבד עלי וזרועי כבד עלי. (...) לשני תאומים כו׳.לשני תאומים כו׳. אף אדם עשוי בדיוקנו של מקום. ואיתא ביערות דבש (ח״ב, ד) בזה״ל: 
ונראה, כי ודאי כמו שיש אבלות למטה כביכול יש אבלות למעלה, כדמצינו במבול שהתאבל הקב״ה למעלה, ובזמן שאדם בצער, 

כביכול השכינה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי וכו׳, ולכך כשיש כביכול אבלות למעלה לא חלה רוח הקודש. 
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 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



מילואי חכמה
הוא  גם  כך  עיניך׳,  בין  ׳ולזכרון  שנאמר  וייחודו,  באהבתו  תמיד  שנזכור  כדי 
יתברך כביכול מניח תפילין באלו מקומות, שיזכור תמיד באהבתינו, ושאנחנו 
עמו עם אחד. והיינו דקאמר התם, תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו, ׳מי 
כעמך ישראל גוי אחד בארץ׳, ׳ומי גוי גדול׳, ׳אשריך ישראל׳, ׳ולתתך עליון׳. 
וכו׳,  קלני  אומרת  לשון  מה  שכינה  מצטער  שאדם  בזמן  הכא,  קאמר  ולכך 
מכבידין  כביכול  מקום,  של  רצונו  עושין  יחידי  אדם  או  ישראל  שאין  שבזמן 
ומתישין כח של מעלה, כאילו אינו יכול להטיב עמהן, כמ״ש ׳צור ילדך תשי׳, 
ואומרת  קובלת  השכינה  לכך  וכו׳,  לפניו  מכעיסין  אתם  עמכם  להטיב  כשבא 
מזכירין  בהן  אשר  תפילין  הנחת  מקום  כלומר  מזרועי,  קלני  מראשי  קלני 
כח׳,  נא  יגדל  ׳ועתה  כמ״ש  למעלה,  מוסיפין  אז  כי  רצונו,  כשעושין  לטובה 
עתה שאין עושין רצונו, כביכול כאילו ראשו וזרועו כבדין עליו מלהטיב עמהן.
מצות התלוים בראש וכו׳ וכן בשאר קומת המצות. כעין זה איתא בילקו״ש 
(תהלים רמז תשכג): ׳כל עצמותי תאמרנה׳, אמר דוד, אני משבחך בכל 

מצוות
הגשמית  המצוה  בעשיית 
הרוחני  שורשה  מעורר 

רוחניותה  והנה  למעלה. 

שיעור  לה  אין  למעלה 

שער  חכמה,  (ראשית  וקץ 

היראה, ד).

קומה  שיעור  מצוה  כל 
יסתכל  וכאשר  שלימה. 

ְמַצוֶּה  בָּ המצוה  במציאות 

עשיית  ומהירות  אותה, 

ושלא  בעשייתה,  המצוה 

על  מורה  בעשייתה,  יאחר 

ולכן  בה.  לו  שיש  החשק  רוב 

צריך שיפנה עצמו מכל עסקי 

מחשבותיו,  ומכל  העולם 

הנפש  רצון  בו  שתתגבר  כדי 

נפשו  ותתלהב  ותתדבק 

בעשייתה, עד שאפילו נותנין 

היה  לא  שבעולם  ממון  כל  לו 

(ראשית  מלעשותה  מפסיק 

חכמה, שער האהבה, ד). 

כללות המצוות המה אחדין 
כללות  וגם  מתפרשין,  דלא 

במקומם  ישראל  נשמות 

חלק  אחד,  אחדות  המה 

שלימה  קומה  ממעל,  אלוה 

שיש  ומה  עקב.  עד  מראש 

ויכול  בפרט,  יש  בכלל 

מפרטי  בחינה  איזה  לקיים 

או  בארץ,  התלוים  המצוה 

כשלומד  וכדומה,  בכהן 

פנימיות  ומקשר  אותה 

השרשים,  לשורש  מחשבתו 

אותה.  קיים  כאילו  לו  עומד 

כללות  ובאמצעות   ( . . . )

לבבם,  ואחדות  ישראל 

כללות  ביניהם  נתקיים 

המאיר,  (אור  ומצותיה  התורה 

פ' נצבים).

ז)  ג,  הפירות  ברכת  (או״ח  בליקו״ה  זו  דרשה  גבי  ביאר  בשבת.  זכרהו מאחד 
בזה״ל: כי שבת הוא בחינת נפש, בחינת כי בו שבת וינפש, כי אז 
ניתנה  בשבת  כי  כמובא,  הדעת  התגלות  עיקר  ואז  יתירה,  לנשמה  זוכין 
תורה. וששת ימי החול הם בבחינת גוף בחינת כסילות, בחינת שטו העם 
החול,  ימי  ששת  על  שבת  קדושת  להמשיך  וצריך  כמובא.  בשטותא  ולקטו 
ע״י קדושת שבת שממשיכין עליהם. כי עיקר הנפש והחיות של ששת ימי 
חיות  מקבלין  החול  ימי  ששת  שכל  כמובא  שבת,  קדושת  ע״י  הוא  החול 
ראשון  יום  דהיינו  שבתא,  בתר  כי  בשבת,  שמקבלין  יתרה  הנפש  מהארת 
שני שלישי, מקבלין מנשמה יתרה של שבת שעבר וכו׳. וזה שהזהיר הכתוב 

זכור את יום השבת וכו׳, זכרהו מאחד בשבת.  
בחינת  וזה  בזה״ל:  ז)  ד,  תפילין  (או״ח  בליקו״ה  ואיתא  בשבת.  זכרהו מאחד 
זכרהו מאחד בשבת, שמרגישין תענוג עולם הבא שהוא בחינת שבת, 
המצוות  במעשה  הזה,  בעולם  דהיינו  המעשה,  ימי  בששת  בעצמה,  בהמצוה 
וכו׳ כנ״ל. וזה בחינת תפילין, כי תפילין הוא בשביל להמשיך הקדושה של שבת 

בששת ימי המעשה, כי תפילין הם נקראים אות בחינת שבת, כי בשבת אין מניחין תפילין כי הם עצמן אות, רק בחול שאנו צריכין להתקדש בקדושת שבת, 
אזי אנו מניחין תפילין, ואזי ממשיכין ומקבלין הקדושה של שבת גם בימי החול. וזה בחינה הנ״ל, היינו כי ע״י התפילין זוכין לשמחה כנ״ל, ואזי הוא בחינת 

זכרהו מאחד בשבת, שממשיכין תענוג עולם הבא בחינת שבת גם בששת ימי החול, ע״י השמחה של המצוה בעצמה שזוכין ע״י התפילין וכו׳.

ילקוט הנחל

גם יכול לידע על איזהו חלק מהקומה נגזר הדין וכו׳. וביאר בזה 
באוצ״ה (שמחה לה) בזה״ל: כי שמחה הוא קומה שלמה מרמ״ח 
אברים ושס״ה גידים, וע״כ כשהוא שמח או מרקד, צריך לראות 
שיעבור בכל השמחה מראש ועד עקב, כי לפעמים השמחה רק 

ברגלין, ולפעמים בלב, או בהמוחין, 
ראשם׳,  על  עולם  ׳ושמחת  בחינת 
בכל  שיעבור  השמחה  עיקר  אך 
שיש  הקומה  בכל  היינו  השמחה, 
רבות,  מצוות  לזה  וצריך  בהשמחה. 
היא  המצוות  כל  נקודת  שורש  כי 
ישרים  ה׳  ׳פיקודי  כי  השמחה, 
מתרי״ג  מצוה  וכל  לב׳,  משמחי 
כל  מהשמחה,  איבר  לה  יש  מצוות 
אם  כן  ועל  בחינתה,  לפי  מצוה 

כששמח  אזי  תעשה,  לא  או  עשה  מצוות  הן  מצוה  באיזה  פגם 
שהוא  האיבר  בזה  כשפוגע  אזי  השמחה,  בקומת  והולך  ועובר 
כנגד אותה מצוה שעבר, אי אפשר לו לשמוח שם, מחמת שפגם 
שם באותה המצוה שנקודתה שמחה כנ״ל, ואדרבא, יש לו דאגה 
עי״ז  וע״כ  מחטאתי׳,  ׳אדאג  בבחינת  השמחה.  היפך  שהוא 

מרגיש ונזכר החטא שעשה מקודם.  
אם אין יכול לעשות בשמחה ראשי המצות. איתא בליקו״ה (יו״ד 
נפש.  שנה,  עולם,  קומות,  שלוש  יש  כי  בזה״ל:  יח)  ד,  ערלה 
וכמו שבקומת נפש שהוא קומת האדם עיקר חיות האדם תלוי 
לחכמי  כידוע  הגוף,  קומת  כל  שמחיין  המוחין  ששם  בהראש, 
מהמוח,  נמשך  הכל  הרגל  ציפורני  עד  הגוף  כל  שחיות  הניתוח 
ששם עיקר משכן הנשמה המחיה את הגוף, כל אבר ואבר כפי 
חיותו, כמו כן ממש נקרא יום הקדוש והנורא הזה ראש השנה, 
׳ראש׳ דייקא, דהיינו שבו עיקר המוח והחיות של כל השנה, כי 
בו מתחילין כל התיקונים, והוא מחיה את כל ימות השנה, כמו 
הראש שבאדם שמחיה כל הגוף, ואין שום הרגשה וחיות בשום 
איבר בלא החיות הנמשך לו מהראש והמוח כידוע, כמו כן אין 
חיות ותיקון בכל ימות השנה כי אם ע״י ראש השנה. ודייק בזה 
בביאה״ל (ה, כו) בזה״ל: תבין מרחוק תפיסתו לדוגמא ראש הקומה, 
הפלאת  ועומק  השנה,  [וקומת]  בראש  מלחמת הדינים  כל  ושזה 
לקמן  (כמובא  השנה  בראש  שמוכרח  השופר  קול  בענין  דבריו 
במאמר באות ג׳), ואשר אז סיבב בכלליות השגתו הזאת שנאמרה 
(ה)  הנחל  במי  בזה  ביאר  ועוד  מוהר״ן.  בחיי  כמובא  השנה,  בראש 
מקבלין  נפש  שנה  עולם  כי  למעלה  שמבואר  כמו  ר״ל,  בזה״ל: 
חיות  מקבלין  נפש  שנה  עולם  שראשי  נמצא  המצוות,  מן  חיות 
מהמצוות התלויים בראש, וכן בשאר איברי העולם שנה נפש, על 
ידע  בראש,  התלויים  המצוות  בשמחה  לעשות  יכול  כשאינו  כן 

שהדין נגזר על ראשי עש״נ, וכן בשאר קומת המצוות כי קומת המצוות וקומת עש״נ דבוקים זה בזה.

ענינים  בשני  השגתו  את  רבינו  מלביש  כעת  בשבת.  זכרהו מאחד 
שונים, האחד ממצות ׳זכור את יום השבת׳ והשני ממצות ׳ביומו 
כדאיתא  א׳  הלבשה  מהן.  אחת  בכל  להדגיש  בא  מה  וראה  שכרו׳,  תתן 
במכילתא (פ׳ ז): אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן חנניה בן גרון אומר, 
תהא  לקדשו׳,  השבת  יום  את  ׳זכור 
זוכרו מאחד בשבת, שאם יתמנה לך 
שבת.  לשם  מתקנו  תהא  יפה  מנה 
מונה  תהא  לא  אומר,  יצחק  רבי 
תהא  אלא  מונין,  שאחרים  כדרך 
במסכת  איתא  וכן  שבת.  לשם  מונה 
ביצה (טז ע״א): תניא, אמרו עליו על 
אוכל  היה  ימיו  כל  הזקן,  שמאי 
לכבוד שבת, מצא בהמה נאה אומר 
הימנה,  נאה  אחרת  מצא  לשבת,  זו 
מניח את השניה ואוכל את הראשונה. אבל הלל הזקן מידה אחרת 
היתה לו, שכל מעשיו לשם שמים, שנאמר ׳ברוך ה׳ יום יום׳. תניא 
הלל  ובית  לשבתיך,  שביך  מחד  אומרים  שמאי  בית  הכי,  נמי 
הראשונה.  את  הראשונה. ואוכל  את  ואוכל  (שם):  רש״י  אומרים, ׳ברוך ה׳ יום יום׳. ופירש 
לה  דהויא  בשבת,  נאכלת  היפה  שתהא  כדי  לזו,  אוכלה  נמצא 
לו  שתזדמן  בוטח  שמים.  שמים. לשם  לשם  שבת.  לכבוד  הראשונה  של  אכילתה 
לשבת  לבך  תן  שלך  בשבת  מאחד  לשבתיך.  שביך  לשבתיך. מחד  שביך  מחד  לשבת.  נאה 
בזה  ביאר  ועוד  ועזרתנו.  צרכינו  את  לנו  יעמס  יום.  יום. יום  יום  הבאה. 
לכבוד שבת כו׳.אוכל לכבוד שבת כו׳. עיקר טעם הענין בזה, נראה  המהרש״א (שם): אוכל 
ימי  מששת  יום  שבכל  להשכיחו,  שבאת  מאחר  זכרהו,  לעיל  כמ״ש 
השבוע יזכור אותו להכין לו על צד היותר טוב, כמ״ש מחד משביך 
מידת  דודאי  כלומר  וכו׳,  בו  היתה  אחרת  מידה  שהלל  ואמר  כו׳. 
טובה  שיותר  אחרת  מידה  שזה  אלא  היא,  וטובה  מעולה  שמאי 
ומעולה ממנה סותרת אותה, דהיינו מידת הבטחון שבוטח בהקב״ה 
שיזמין לו הקב״ה נאה ממנה. ושבת היא מעין עוה״ב, כדאיתא בראשית 
לזכור  שהכוונה  וז״ל:  הנ״ל,  מכילתא  בביאור  פ״ב)  הקדושה  (שער  חכמה 
קדושת שבת בכל הששה ימים, שאם יתמנה לך מנה יפה מתקנה 
יתקן  כן  לשבת,  יפה  המנה  ומקדש  מתקן  שבגשמי  וכמו  לשבת. 
דוגמת  הוא  השבת  כי  והטעם  שבת.  קדושת  עליה  שתשרה  נפשו 
עולם הבא, וכמו שדימו ז״ל העולם הזה והעולם הבא לערב שבת 
ושבת, שאמרו (ע״ז ג׳ ע״א) מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אבל 
כן  גם  אמרו  וכן  בשבת,  יאכל  מה  שבת  בערב  טרח  שלא  מי 
אמרו  לא),  (שמות  מקדשכם׳  ה׳  אני  ׳כי  תשא)  כי  (פרשת  במכילתא, 
בעולם  שבת  קדושת  כגון  הבא,  לעולם  מקדשכם  ה׳  אני  כי  ז״ל, 
הוא  וכן  הבא,  העולם  קדושת  מעין  שהוא  למדים  נמצינו  הזה. 
אומר (תהלים צב) ׳מזמור שיר ליום השבת׳, לעולם שכולו שבת. 

      
       
     
     
       
ועי׳  (מכילתא   וזהו 
     (.טז ביצה 

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



אבריי ומקיים בהן המצוות, בראשי אני רופפו וקורא בתפילתי, בשערות ראשי 
אני מקיים ׳לא תקיפו פאת ראשכם׳, ותפלין אני מניח בראשי, בצוארי עטיפת 
ציצית, בעיני ׳וראיתם אותו׳, בפי ׳תהילת ה׳ ידבר פי׳, בשפתי ׳תבענה שפתי 
תהילה׳, בזקני ׳ולא תשחית את פאת זקנך׳, בלשוני ׳ולשוני תהגה צדקך׳, בלבי 
׳בלבי צפנתי אמרתך׳, בחזה הציצית אני משים כנגד הלב כל זמן שאני קורא 
קריאת שמע, שנאמר ׳והיו הדברים האלה על לבבך׳, מאחרי ומלפני השלכתי 
שני כנפיים של טלית כשאני עומד בתפלה, יד ימנית אני כותב בה ומראה בה 
ציצית  אוחז  אני  ובה  יד,  של  תפילין  קושר  אני  בה  שמאלית  יד  תורה,  טעמי 
בזמן קריאת שמע, ציפורנים לעשות בהם פריעה או מליקת העוף או שניהם 
מעי  כליותיי׳,  יסרוני  לילות  ׳אף  כליותיי  להבדלה,  אור  להסתכל  ובוהן  יחד, 

׳ותורתך בתוך מעי׳, קרבי ׳וכל קרבי את שם קדשו׳, רגל ימין לחליצה, רגל שמאל קודם לשלש פסיעות אחר התפלה, כרעים כריעת ברכים בתפלה, ַהִּגיד מצות 
מילה ופריעה, ִּבְרַּכִּים בהן אני עושה סנדיקוס לילדים בשעת מילה ופריעה, לכך נאמר ׳כל עצמותי תאמרנה ה׳ מי כמוך׳.

באמצע  עושה  שאדם  המצוות  כל  כי  שבת.  ר״ת  שכרו׳,  תתן  ׳ביומו  בזה״ל:  א)  השבת  (שער  בפע״ח  האריז״ל  בכתבי  זה  ענין  גבי  איתא  שכרו.  ביומו תתן 
השבוע, או אם קורא בתורה הרבה, אז יש לו אפילו בחול תוספת קדושה, כל מה שיכול עם הארץ וכללות בני האדם להשיג בתוספת שבת, 
כמ״ש רשב״י תלמיד חכם יש לו בכל יום נפש של עם הארץ שביום השבת. נמצא כי השכר שנותן לו הקב״ה לת״ח העוסק בתורה או מקיים המצות, 
אור  כל  כי  הכוונה,  גם  שבת.  בר״ת  נרמז  לכן  קדושה,  תוספת  לו  יש  בחול  אפילו  ההוא,  ביום  שכר  לו  שיש  והוא  פעלו׳,  יקוה  ל׳שכיר  נמשל  והוא 
תוספות קדושת שבת של השכר שניתן לאדם בימי החול, היא מצטרפת עם שאר תוספת קדושת שבת הבאה מאליה כנודע, וכל תוספות האלו ניתנין 
אל האדם ביום השבת, נמצא כי פריעת שכרו ביום השבת, לכן נרמז בר״ת שבת, בסוד מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. גם הכוונה, מי שמקיים 
המצוה של שכר שכיר בפרטות, יש לו סגולה שיזכה אדם המקיים אותה באמצעית תוספת נפש באותו שבת, והוא מדה כנגד מידה, כי בשכר שכיר 

נאמר ׳ואליו הוא נושא את נפשו׳, וכנגד זה נותן לו ג״כ נפש יתירה, שקיים נפשו של שכיר, לכן נרמז בר״ת שבת במצוה זו.   
ועיקר השמחה הוא בלב. איתא בקדושת לוי (פ׳ בשלח) בזה״ל: ׳אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה׳ ויאמרו לאמר׳, יש להבין, דהא עיקר 
השמחה הוא בלב, ואם כן מה צורך לדבר ולשיר בעת השמחה. והענין הוא, דהשמחה שבלב היתה נפסקת לשעה או ליותר, אבל כשהאדם 

מדבר דיבורים בעת שמחתו, השמחה מתפעלת ונתרבה יותר ויותר.

מילואי חכמה

לב
אמנם  המלכות.  הוא  הלב 
בשמאל  בהיותה  לב  תקרא 

לבינה  משכן  הדין,  בסוד 

ארז"ל  וע"ז  לשמאל,  שהוא 

הלב מבין. וע"י הבינה תקבל 

(פרד"ר  חכמה  נתיבות  ל"ב 

כג, יב).

בו  טוב,  הוא  הלב  כאשר 
הן  בשלימות,  הכל  נמצא 

בשלימות,  הנפשיות  כחות 

הוא  הלב  כי  הגופניות,  הן 

בעל  של  והשורש  המקור 

שהוא  מה  זה  על  מורה  חי. 

דבר  כל  כי  הגוף,  באמצע 

שורש  הוא  באמצע  שהוא 

חיים  (דרך  הכל  אל  והתחלה 

פ"ב, מ"ט).

מקור  הוא  הלב  כי  דע, 
הגוף,  באמצע  ניתן  החיים 

קדשי  בית  נגד  והוא 

נקודה  שהוא  הקדשים 

שער  (של"ה,  ָלעוָֹלם  אמצעית 

האותיות, לב טוב).

חלקי  לכל  המלך  הוא  הלב 
הוא  ואם  בם,  ונוהג  הגוף 

עבודתו  אל  עצמו  מביא  אינו 

שאר  עבודת  אין  יתברך, 

אשר  'אל  כי  כלום,  האברים 

ללכת  הלב  רוח  שמה  יהיה 

ילכו' (מסילת ישרים טז).

יקרים  ליקוטים  בספר  עיין 
בעי,  לבא  רחמנא  שכתב 

עכ"ל.  רחמנא,  בעי  לבא  ר"ל 

עיקר  שהלב  כוונתו,  נראה 

משכן  שיהיה  הוא  פעולתו 

להשי"ת, שישכון בו כביכול, 

נקרא  אינו  לאו,  ח"ו  ואם 

פועל  שאינו  כיון  כלל,  לב 

מים  (מקור  העקרי  פעולתו 

חיים, פ' ואתחנן).

ואם  המלך,  היכל  הוא  הלב 
אסורות,  מחשבות  בו  מכניס 

בהיכל  צלם  כמכניס  זה  הרי 

אלא  בלבד,  זו  ולא  ח"ו, 

לבו  מפנה  להיות  אפילו 

כדדרשו  אסור,  לבטלה 

אל  תפנו  'אל  בפסוק  חז"ל 

האלילים' (פלא יועץ, בר לבב).

'צור  שנאמר  הקב"ה,  זה  לב 
לבבי' (קה"י, לב).

המושל,  הכח  הוא  הלב 
ציוריו  המעלה  הוא  והרוח 

יחזקאל  (מלבי"ם  הלב  על 

יח, לא).

החיצוני  הכלי  מציין  לב 
הרוח  ישכון  שבו  החומריי, 

הנפשיי,  הפנימי  הכח  שהוא 

שהחומר  הוא  הלב  וטהרת 

הרע  אל  ותאוה  נטיה  לו  אין 

(מלבי"ם תהלים נא, יב).

הלב הוא כח הממשלה אשר 
כפי  כוחותיו  להנהיג  בנפש, 

שינהג  ומי  החכמה,  חוקי 

על  החכמה  מחוקי  היפך 

לב'  'עקש  נקרא  אחר,  דרך 

וכדומה (מלבי"ם משלי י, יג).

שמחת ותענוג עוה״ב שהוא בחי׳ שבת. איתא בזה בספר יקרא דשבתא (ה) 
שנמשך  השמחה  גודל  ובתיקונים  הקדוש  בזהר  מבואר  בזה״ל: 
ונתעורר בכל שבת ושבת בכל העולמות, וגודל שמחתו יתברך בעצמו כביכול 
כל  של  הבריאה  נשלם  בשבת  כי  במעשיו׳,  ה׳  ׳ישמח  בחינת  וזה  בשבת. 
אמונה,  בחינת  שהוא  המצוות  מקומת  בשלימות  חיות  ומקבלין  העולמות, 
תכלית  בחינת  והוא  והמצוות,  התורה  כל  כנגד  שקול  שהוא  שבת  בחינת 
שמים וארץ, ואז הקב״ה משמח ומתענג מהם, בחינת ׳ישמח ה׳ במעשיו׳. 
ומי שזוכה לשמחת המצוה הזאת כנ״ל, הוא נכנס כביכול בשמחת השי״ת 

בעצמו, בבחינת ׳ישמח ישראל בעושיו׳. 

ילקוט הנחל

בששת  ירגיש  שבת,  בחי׳  שהוא  הבא  עולם  שמחת ותענוג 
ימי המעשה. איתא בזה בליקו״ה (חו״מ העושה שליח לגבות 
חוב ב, טז) בזה״ל: וזה בחינת מה שאמרו רז״ל לענין שבת, לוו עלי 
ואני פורע, כי שבת הוא בחינת מצוה בשמחה מהמצוה בעצמה, 
שהעולם הבא שלו בהמצוה בעצמה, 
עולם  מעין  הוא  בעצמו  שבת  כי 
שמחה  יום  הוא  שבת  כי  הבא, 
וכמבואר  העולמות,  בכל  וחדוה 
זכור  רז״ל  מאמר  על  הנ״ל  במאמר 
את יום השבת, זכרהו מאחד בשבת 
בשמחה  מצוה  בחינת  שהוא  וכו׳, 
הוא  ששבת  נמצא  בעצמה.  מהמצוה 
בחינת  הנ״ל,  בשמחה  מצוה  בחינת 
בשבת  כן  ועל  המאירה,  אספקלריא 
כידוע,  לשורשן  העולמות  כל  עולין 
לשורשן  העולמות  עליית  עיקר  כי 
כנ״ל.  בעצמה  מהמצוה  המצוה  שמחת  ידי  על  הוא 
תיבת  בזה״ל:  (ה)  בביאה״ל  בזה  כתב  שכרו.  תתן  [וזהו] ביומו 
׳וזהו׳, הסביב מוהרנ״ת זצ״ל בשני חצאי עיגול. כי לא 
הכתוב  והסמיך  ז״ל,  רבינו  יד  בכתיבת  הזאת  תיבה  כלל  נזכר 
הזה לשכר ש׳ב׳ת׳ הנ״ל ועי׳ במקו״ח ד״ה ׳ביומו תתן שכרו׳ בסופו.
ועיקר השמחה הוא בלב. ביאר בזה בליקו״ה (חו״מ חזקת קרקעות 
ג, יא) בזה״ל: כי אעפ״י שזוכין להמשיך בחינת עולם הבא 
הוא  העיקר  הבא,  עולם  בחינת  בדעתו  ומרגישין  הזה,  בעולם 
להרגיש השמחה בחינת עולם הבא בתוך הלב, כמ״ש במאמר הנ״ל 
ועיקר השמחה הוא בלב כמ״ש נתת שמחה בלבי. כי האדם בעצמו 
כלול מכל העולמות כידוע, ויש בהאדם בחינת עולם הבא ועולם 
הזה, שהם בחינת ראש וגוף, כי הראש שהוא הדעת הקדוש שבמוח 
הדעת,  השגת  הוא  הבא  עולם  עיקר  כי  הבא,  עולם  בחינת  הוא 
בחינת כי תמלא הארץ דעה לדעת את ה׳ וכו׳, והגוף הוא בחינת עולם הזה. וע״כ עיקר הבחירה הוא בתוך הלב שהוא בתוך הגוף, 
שיש בו שני חללים חלל הימני וחלל השמאלי, ששם משכן שני היצרין יצ״ט ויצה״ר, שהם בחינת יצר מחשבות לב כידוע. וע״כ העיקר 
להמשיך הדעת הקדוש לתוך הלב, בבחינת וידעת היום והשבות אל לבבך, שצריכין להמשיך הדעת לתוך הלב, (...) כי אפשר שירגיש בחינת 
עולם הבא במוחו ודעתו, אבל לא בליבו, והעיקר הוא להרגיש השמחה בלב. (...) וע״י המשכת החסדים לתוך הלב, עי״ז ממשיכין השמחה 
לתוך הלב, כי עיקר השמחה ע״י החסדים כנ״ל (כמובא לקמן באות ה׳ שעיקר ההתגלות ע״י חסדים), ואז כשזוכין להרגיש השמחה בלב, זהו 

עיקר שלימות השמחה, שזוכין לשמחה של עולם הבא בעולם הזה ממש, בתוך הלב שבחלל הגוף שהוא בבחינת עולם הזה כנ״ל.

בדברים  כדכתיב  שכר,  הלנת  ממצות  ב׳  הלבשה  שכרו.  ביומו תתן 
 אֹו ִמֵּגְר א ַתֲעׁשֹק ָׂשִכיר ָעִני ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחי :(כד, יד–טו)
ֲאֶׁשר ְּבַאְרְצ ִּבְׁשָערֶי: ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְוא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי 
 ֶאל ה׳ ְוָהָיה ְב א ִיְקָרא ָעלֶיָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא נֵֹׂשא ֶאת ַנְפׁשֹו ְו

דרכו  ע״פ  זה  פס׳  דורש  רבינו  ֵחְטא: 
וע״ד  המצוות,  שכר  לענין  הפנימית 
(שם)  ברמב״ן  זו  מצוה  מבוארת  הפשט 
לשכור  המנהג  וז״ל:  אחר,  באופן 
יוצא  הוא  ולערב  אחד,  ביום  הפועל 
הכתוב  ויצוה  השמש.  בא  טרם 
לפרעו ביומו בהשלים מלאכתו מיד, 
ושלא תבוא עליו השמש, כדי שיקנה 
בשכרו לו ולאשתו ולבניו מה שיאכלו 
בלילה, כי עני הוא ְּכרּוֵּבי הנשכרים, 
נפשו,  נושא  הוא  הזה  השכר  ואל 
שיקנה בו מזון להחיות נפשו. ילמד 

אותנו בכאן, כי מה שאמר בתורה ׳לא תלין פעולת שכיר אתך עד 
בצאתו  תפרענו  לא  שאם  ביומו,  שתפרענו  בו  הכוונה  בוקר׳, 
ממלאכתו מיד, הנה ילך לביתו וישאר שכרו אתך עד בוקר, וימות 
הוא ברעב בלילה. ואיתא בשל״ה (חולין סא) בזה״ל: אמר רבי אליעזר 
(שבת קנג ע״ב), שוב יום אחד לפני מיתתך. ושאלו אותו התלמידים, 
וכי יודע באיזה יום ימות. והשיב להם, מכל שכן יעשה תשובה בכל 
יום ויום. כי בכל יום יש בחינת שבת שהוא עולם הבא, ויפה שעה 
אחת בתשובה בעולם הזה כו׳. ועל זה כתבו בזהר רמז, ׳ביומו תתן 
שכיר,  פעולת  ללין  ושלא  ביומו,  יום  דבר  תשובה  לעשות  שכרו׳, 
ראשי  שכרו׳  תתן  ׳ביומו  כן  ועל  שָעשה,  בפעולות  לַפקח  כלומר 
אלו  הלבשות  ב׳  כיצד  וראה  ודוק  הנ״ל.  כל  על  לרמז  ׳שבת׳,  תיבות 
מקושרות זו בזו, ועי׳ בנח״נ ד״ה ׳[וזהו] ביומו תתן שכרו׳, דברי ראבר״נ שם.

     
     
     
(דברים כד)
     



    ועיקר ג 

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

ְוֶאְזֶּכה ְלָהִ	יר ּוְלַבֵּטל 
ֵלב  ַהֶחְרּפֹות  ָּכל  ִמִּלִּבי 

ְוָכל  ֵלב,  ָהָעְרַלת  ְוָכל 

ֶשְּבִלִּבי,  ָהַעְקִמיִמּיּות 

ִּכי ִלִּבי ָמֵלא ַעְקִמיִמּיּות 

ִשעּור  ְּבִלי  ְמאֹד  ַרע 

"ָעקֹב  ּוִמְ	ָּפר,  ָוֵעֶרְכ 

הּוא  ְוָאֻנש  ִמּכֹל  ַהֵּלב 

יי  ְוַאָּתה  ֵיָדֶעּנּו".  ִמי 

חֹוֵקר ֵלב ּובֹוֵחנ ְּכָליֹות, 

ְרָפא ֶאת ִשְבִרי, ַוַחבֹש 

ְפִשי  ַנ ַמְכאֹוֵבי  ֶאת 

חּו	  ד.  ְמאֹ ַהְמֻרִּבימ 

ֶשל  ִרּבֹונֹו  ָעַלי  ַוַחמֹל 

ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ִּכי  עֹוָלמ, 

ְוָהַעְקִמיִמּיּות  ְלָבִבי  רַֹע 

ְוִנְתָעֵרב  ֶשֶּנֶאַחז  ָהָרע 

ִלִּבי  ֶשָּכל  ַעד  ְּבִלִּבי, 

ְוַתַאוֹת  ִהְרהּוִרימ  ָמֵלא 

ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ּוִבְלּבּוִלימ 

ָוֵעֶרְכ  ִשעּור  ְּבִלי  ְמאֹד 

ֶשָּקֶשה  ַעד  ּוִמְ	ָּפר, 

ָשָעה  ְוִלְשקֹט  ָלנּוַח  ִלי 

ֵעת  ְבָכל  ִּכי  ַאַחת. 

ַהַּתַאוֹת  רֹוְדִפינ  ְוָשָעה 

י  ַר ַח ַא מ  י ִל ִּבְלּבּו ַה ְו

נ  י ִר ַשְּב ְמ ּו נ  י ִפ ְר ָח ְמ ּו

ַאֶשר  ַעד  ְלָבִבי,  ֶאת 

ֶּדֶרְכ  שּומ  יֹוֵדַע  ֵאיִני 

ְוַתְחּבּוָלה  ְוֵעָצה  ּוְנִתיב 

ֵמֶהמ,                                  ְלִהָּמֵלט  ֵאיְכ 

ה  ַמ ּו  ּל ִפ ַא ַו

נ  ִי ַד ַע ִלי  ֶּשִּמְתנֹוֵצצ 

ת  ּו צ ְצ ֹו נ ְת ִה ה  ֶז י ֵא

ֵאיִני  טֹובֹות,  ֵעצֹות 

מ  ֶצ עֹ ֵמ מ  ָמ ְּי ַק ְמ

ת  ַע ַּד ַה ת  ּו ש י ִל ַח ַה

ַהֶּנֶפש ְו ַהֵּלב  ּוִפּזּור 

(ליקו״ת לד).

אמר  רעמים,  זה  מה  ו 

הנמצאים  עננים  שמואל 
שנאמר  הרקיע,  בגלגל 
׳קול רעמך בגלגל האירו 
ברקים תבל רגזה ותרעש 
אמרו,  ורבנן   , הארץ׳
מים  השופכים  עננים 
׳לקול  שנאמר  לזה,  זה 
תתו המון מים בשמים׳. 
רב אחא בר יעקב אמר, 
בענן  המבריק  חזק  ברק 
הקרח.  גושי  את  ושובר 
העננים  אמר  אשי  רב 
ונושבת  הם,  חלולים 
ונשמע  פיהם,  על  הרוח 
על  הנושבת  כרוח  הקול 
ומסתבר  הכדים.  פי 
כמו רבי אחא בר יעקב, 
שמבריק  רואים  שהרי 
העננים  ונוהמים  הברק 

ובא הגשם.

מילואי חכמה
ולישרי לב שמחה. ואיתא גבי ענין זה בספר פנים יפות (דברים יב, כג) בזה״ל: 
׳אור זרוע לצדיק וגו׳׳, דהיינו בתחילה כשכובש את יצרו הוא בצער 
כדכתיב  הזורע  דמיון  והוא  בסופו,  טוב  לשכר  מצפה  שהוא  אלא  מתחילתו, 
השמחה  בשביל  הזריעה  מאביד  שבתחילה  הזרע׳,  משך  נושא  ובכה  ילך  ׳הלוך 
מצוה  יותר  הוא  לטוב,  היצה״ר  ונתהפך  במצוה  הורגל  כשכבר  אבל  שבסופו. 
בדרך היושר בשמחה בלי מתנגד, היינו דכתיב ׳לישרי לב׳, דהיינו שני הלבבות 
של היצה״ר נעשה לב אחד, ועושה המצוה בדרך היושר כמו בתחילת הבריאה, 
חשבונות  בקשו  והמה  ישר  האדם  את  עשה  אלקים  ׳כי  כט)  ז,  (קהלת  דכתיב 
רבים׳, פירוש שבתחילה קודם שנכנס בו היצה״ר באכילת עץ הדעת היה עושה 
המצות במידת היושר, אבל לאחר שחטא הוצרך לחשבונות רבים, כמ״ש (אבות 
נראה  שבתחילה  אף  דהיינו  שכרה,  נגד  מצוה  הפסד  מחשב  הוי  מ״א)  פ״ב, 

כהפסד, יחשוב נגדה השכר הטוב שבעשותה.   
נח)  (פ׳  עינים  במאור  איתא  וכו׳.  עקמימיות  לפשט  אלא  רעמים  לא נבראו 
ג) ׳והאלקים עשה שיראו מלפניו׳, וכל הבריאה  (קהלת  בזה״ל: הנה כתיב 
שברא השם הוא מפני זה שיראו הבריות אותו, וזהו לא נבראו רעמים אלא 
ליישר עקמומית שבלב, והמה אחת מגבורותיו, כמה דאת אמר ורעם גבורותיו 
וכו׳. כי מחמת שעקוב הלב ואין לו לב לעבוד את השם ביושר לבב, לכן נבראו 
הוא  הנכון  והנה  בוראו.  את  האדם  ושיתיירא  העקמומית,  ליישר  הרעמים, 
להיות אדם ירא את השם גם בעת שהוא שופע לאדם טובה וברכה, וזהו אל 
גדול ונורא, פירוש, ׳אל׳ לשון ׳חסד אל כל היום׳, ׳גדול ונורא׳, צריך להתיירא 
לפניו, ולא כמו הרשעים, כד חזיין אנפי מלכא נהירין אז סר מהם היראה, 
ומחמת זה גורמין ח״ו צרות ודינין. והנה בעת שיש ח״ו איזה פחד בעולם, על 
זה כתיב (ירמיה י) ׳מאותות השמים אל תחתו׳ בעשותכם רצון השם, כי אומות 
העולם אינם יריאים כי אם מהצרות, אבל הצדיק אינו מפחד מהרעה ח״ו, כי 

אם מתעורר ומתחזק מזה אל יראת השם. 

עקמימיות שבלב
בשמחה,  המצוה  כשעושה 
שהיא  השכינה,  מעלה  אזי 

הלב,  שמחת  שהיא  המצוה, 

מבין הקליפות (ליקו"מ כד).

ע"י  הוא  הלב,  חיזוק  עיקר 
מעשים טובים (ליקו"מ נה).

לו  וקשה  חלוק  כשמוחו 
לו  ויש  הצדיק,  על  קושיות 

הצדיק,  על  בליבו  עקמומיות 

זאת המניעה מונע אותו יותר 

וכשליבו   (...) המניעות.  מכל 

מהשי"ת,  ופתלתול  עקום 

מכולם,  גדולה  המניעה  זאת 

מסובב  שליבו  דהיינו   (...)

בעקמומיות  ומעוקם  ומוקף 

וקושיות וכפירות על השי"ת 

(ליקו"מ ח"ב, מו). 

המחשבות  בלבולי  כל 
עקמימיות  בחינת  הם  רעות 

אחרא  דסטרא  ועקמות 

(ליקו"ה ביהכנ"ס ה, כד).

שיש  האדם,  כשרואה 
בפרט  בליבו,  עקמימות  לו 

ושלום  חס  לו  כשיש 

אזי  בליבו,  הרבה  עקמימות 

הוא צריך לסלק דעתו לגמרי 

כלל,  דעת  שום  לו  אין  כאילו 

ופשיטות  בתמימות  רק  וילך 

לדעת  אח"כ  זוכה  ואזי  לבד, 

עקמימות  ולפשט  מאד  גדול 

שבליבו (עצות ישרות, תפילין).

בכ"מ  הוא  עקמימות  לשון 
הוא  ועקש  לעקש,  סמוך 

שנאמר  כמו  עקום,  לשון 

(רש"י  למישור'  'ומעקשים 

משלי ב, טו).

לטוב,  ישר  בין  הפרש  יש 
שבין  לפי  לרע,  עקום  ובין 

שימצא  אפשר  לרע  טוב 

לא  שאינה  אמצעית  חלוקה 

בין  אמנם   (...) רע,  ולא  טוב 

ישר לעקום לא ימצא חלוקה 

דרך  כי  ביניהם,  שלישית 

הוא  אם  אחד  מקל  משל, 

הוא  ואם  עקום,  אינו  ישר 

מזעיר  מעט  אפי'  עקום 

הרי זה לא יקרא ישר, וכיון 

הוא  העיקום  שבהעדר 

שמואל  (מדרש  ישר  יקרא 

אבות פ"ב, מי"א).

שלבו  מי  הוא  לב  עקש 
(שהוא כח המושל שבו) הולך 

שלא  מעוקשים,  דרכים  ע"פ 

שהיא  החכמה  דרך  עפ"י 

שיחפש  הגם  הנכונה,  הדרך 

לא  שכלו,  ע"פ  הטוב  דרך 

הטוב  הדרך  כי  טוב,  ימצא 

שאי  החכמה,  ע"פ  רק  הוא 

רק  מדעתו  למוצאה  אפשר 

חכמים  מפי  הקבלה  ע"י 

(מלבי"ם משלי יז, כ).

בליקו״ה  איתא  שבלבו.  עקמימיות  שיסיר  עד  אלא  לשמוח  ללב  ואי אפשר 
(או״ח נפילת אפים ד, ב) גבי ענין התגברות הקליפות כנגד השמחה בזה״ל: ע״י 
כל  של  פגם  עיקר  שזהו  הקליפות,  בין  הקדושה  ניצוצי  נופלין  החטאים  כל 
החטאים שבעולם כידוע. ועיקר הפגם הוא מה שמתגבר חס ושלום העצבות 
ע״י החטאים, בבחינת אדאג מחטאתי, בחינת ויתעצב אל לבו, כי השכינה 
שהיא כלליות הקדושה היא שמחתן של ישראל. והקליפות שכנגד הקדושה 
ושלום  חס  גורמים  החטאים  וע״י   (...) דדינא,  תוקפא  עצבות  בחינת  הם 
בשמחת  לשמוח  בהשי״ת  לשמוח  השמחה  ניצוצי  בחינת  הקדושה  שניצוצי 
שנופלים  הקדושה  ניצוצי  בחינת  הם  השמחה  ניצוצות  אלו  יתברך,  אחדותו 
ואזי  כנ״ל,  הקדושה  היא  השמחה  כי  עצבות,  בחינת  שהם  הקליפות  בין 
העצבות והמרה שחורה מתגבר חס ושלום ואינם מניחים לישראל לשמוח, 

וזה עיקר גלות השכינה עיקר פגם כל החטאים שבעולם.   
עקמימיות שבלבו. איתא בליקו״מ (ח״ב מו) בזה״ל: המניעה הגדולה שבכל 
וליבו  שמוחו  מה  דהיינו  המוח,  מניעת  היא  המניעות 
כמה  לו  יש  שבתחילה  בתפילה,  וכן   (...) מהצדיק,  או  מהשי״ת  חלוקים 
מניעות על התפילה, ואח״כ כשעובר עליהם ובא להתפלל, כשליבו עקום 
ופתלתול מהשי״ת, זאת המניעה גדולה מכולם כנ״ל, היינו בחינת (תהלים 
מסובב  שליבו  דהיינו  סחור׳,  ׳סחור  ׳סביב׳,  תרגום  סחרחר,  לבי  לח) 
בחינת  שזה  השי״ת,  על  וכפירות  וקושיות  בעקמומיות  ומעוקם  ומוקף 
(שמות א) וימררו את חייהם בעבודה קשה וכו׳, ואיתא בתיקונים (תיקון יג 
הגדולה  המניעה  שהם  שבליבו,  הקושיות  היינו  וכו׳,  בקושיא  כח:)  דף 
ואזי  הלב,  מעמקי  חזק  בקול  שבשמים  לאביו  לצעוק  צריך  ואזי  מכולם. 
יפול  בעצמו  שמזה  להיות  ויכול  לצעקתו,  ופונה  קולו  שומע  השי״ת 
ויתבטל לגמרי כל הקושיות והמניעות הנ״ל, ועל כל פנים השי״ת שומע 

קולו, שזה ישועתו.

ילקוט הנחל

עד שיסיר עקמימיות שבלבו. ביאר בזה במי הנחל (ה) בזה״ל: ר״ל, 
כ״ש  שבליבו,  הרעות  והמידות  והעקשות  העקמימיות  שיסיר 
שמחה.  לב  ולישרי  אדע׳.    לא  רע  ממני  יסור  עיקש  ׳לבב 
איתא בליקו״ה (או״ח פסח ח, ו) בזה״ל: אור זרוע לצדיק (שזהו הרישא 

של זה הפס׳) זה בחינת תיקון הברית, 
הנחל  ובמי  שמחה.  לב  ולישרי  עי״ז 
היינו  וז״ל:  אחר,  באופן  זאת  דרש  (ה) 
שע״י הישרות לב יזכו לעשות המצוה 
בחי׳  שזה  בעצמו,  מהמצוה  בשמחה 
לעיל.  כמוב״פ  המאירה  אספקלריא 
׳אור  בהפסוק  מקודם  שכתוב  וזה 
עשיית  כי  היינו  לצדיק׳,  זרוע 
זרע, כ״ש לעיל  בשם  נקרא  המצוות 
על פסוק ׳נושא משך הזרע׳, והצדיק 

אספקלריא  אור  בבחי׳  זריעה  בחי׳  שהוא  המצוה  לעשות  זוכה 
המאירה, ששמחתו מהמצוה בעצמה, שכ״ז זוכין ע״י ישרות לב, וזה 
שסיים הפסוק ׳ולישרי לב שמחה׳, היינו שמחה מהמצוה בעצמה.

נתת שמחה בלבי. נאמר בתהלים (ד, ז–ט): ַרִּבים אְֹמִרים ִמי ַיְרֵאנּו 
ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה  ה׳:   ָּפנֶי אֹור  ָעֵלינּו  ְנָסה  טֹוב 
ְּדָגָנם ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן ִּכי ַאָּתה ה׳ ְלָבָדד 
רבים  טוב.  יראנו  מי  אומרים  טוב. רבים  יראנו  מי  אומרים  ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: ופירש רש״י (שם): רבים 
בעושר  רשעים  שרואין  יש  מישראל, 
טוב׳  יראנו  ׳מי  ואומרים  ובשלוה, 
כאלו.  תאוה  ומשיגי  עשירים  להיות 
עלינו. הרם עלינו לנס את אור  עלינו.נסה  נסה 

פניך, לשון ׳הרימו נס׳. (...) אבל אני 
נתונה  שמחה  כי  בהם,  מקנא  איני 
רבו׳,  ותירושם  דגנם  ׳מעת  בלבי 
בטוח אני, אם למכעיסים כך לעושי 
לעתיד  וכמה  כמה  אחת  על  רצונו 
ודוק  שכרם:  קבול  יום  שהוא  לבא 
פשט  גם  הרי  בלב,  הוא  השמחה  שמקום  שמלמדנו  מלבד  כי  וראה, 
הפסוקים עוסקים בענין ׳שכר המצוות׳ המובאת לעיל אות ב׳.  וכן איתא 
במדרש תהלים (פ׳ לז): ׳בטח בה׳ ועשה טוב׳. אמר לו הקב״ה לדוד, 
אם תראה שאני עושה טובה לרשעים, אל ירע לך כל כך, תוסיף 
ועשה טוב. (...) ולמה היה דוד דומה, לפועל שהיה עושה כל ימיו אצל המלך, ולא נתן לו שכרו, והיה אותו הפועל מיצר ואומר שמא 
לא אוציא בידי כלום, אחר זמן שכר המלך פועל אחר, ולא עשה עימו אלא יום אחד, האכילהו והשקהו ונתן לו שכרו מושלם, אמר אותו 
הפועל, ומה זה שלא עשה אלא יום אחד כך, אני שעשיתי עמו כל ימי, על אחת כמה וכמה, התחיל שמח בלבו. כך אמר דוד (תהלים 
ד) ׳נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׳.  וכן איתא גבי פס׳ זה במדרש רות זוטא (פ׳ א): ׳נתת שמחה בלבי וגו׳׳, אמר דוד לפני 
הקב״ה, רבונו של עולם, בשעה שאתה נותן שלוה ושובע לאומות העולם אני שמח, אם כך למכעיסיו, קל וחומר שאתה עתיד לשלם שכר 
לעושי רצונך. וכבר היו מהלכין ר׳ אלעזר בן עזריה ור׳ יהושע ורבן גמליאל ורבי עקיבא, והיו מהלכין לרומי, ושמעו קול המונה של רומי 
מטפלים מאה ועשרים מיל, התחילו היו בוכין ורבי עקיבא מצחק, אמר להם רבותינו מפני מה אתם בוכין, אמרו לו הרי גאון עמינו 
נבכה, אמר להם אף אני לכך מחייך, אם כך הוא  ומקום מקדשינו ותפארתינו חרב בעוונינו ותרטיראות וקרקסיאות יושבין בטח ולא 

עושה למכעיסיו, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. א״ל, ניחמתנו, תתנחם ברגלי המבשר. 
ולישרי לב שמחה. מזמור זה מדבר בלעת״ל עת תתגלה מלכותו ית׳ ותתרבה השמחה בעולם, כדכתיב בתהלים (צז, ט–יב): ִּכי ַאָּתה ה׳ ֶעְליֹון 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמאֹד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל ֱאִקים: אֲֹהֵבי ה׳ ִׂשְנאּו ָרע ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם: אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק 
ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבה׳ ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ופירש המצו״ד (שם): אור זרוע לצדיק. אור זרוע לצדיק. לצורך הצדיק יש אור זרוע, ר״ל, כמו 
שמחה.  לב  שמחה. ולישרי  לב  ולישרי  מיד.  שכרו  קיבל  מאילו  יותר  לצדיק,  מוכן  שכר  הרבה  כן  שזרע,  ממה  השדה  תוציא  יותר  הנה  מה  דבר  הזורע 
לישרי לב זרוע שמחה, וכפל הדבר במ״ש. אמנם בגמרא דרשו פס׳ זה באופן אחר, כדאיתא במסכת תענית (טו ע״א): לא הכל לאורה ולא 
הכל לשמחה, צדיקים לאורה וישרים לשמחה. צדיקים לאורה, דכתיב ׳אור זרוע לצדיק׳, ולישרים שמחה, דכתיב ׳ולישרי לב שמחה׳. ופירש 
רש״י (שם): ישרים לשמחה, דישרים עדיפי מצדיקים. ודוק וראה, כי גם פס׳ זה (כעין הפס׳ הקודם שהובא במאמר), מלבד שמלמדינו שהשמחה 

תלויה בישרות הלב, הרי גם פשט הפס׳ עוסק ומרמז על השכר הזרוע ומוכן לצדיקים לעת״ל. 
לא נבראו רעמים. איתא במס׳ ברכות (נט ע״א) בענין ברכות הראיה גבי השומע קול רעמים: ומאי רעמים, אמר שמואל ענני בגלגלא, שנאמר 
מים  המון  תתו  ׳לקול  שנאמר  להדדי,  מיא  דשפכי  ענני  אמרי,  ורבנן  הארץ׳,  ותרעש  רגזה  תבל  ברקים  האירו  בגלגל  רעמך  ׳קול 
בשמים׳. רב אחא בר יעקב אמר, ברקא תקיפא דבריק בעננא ומתבר גזיזי דברזא. רב אשי אמר ענני חלחולי מחלחלי, ואתי זיקא ומנשב 
אפומייהו, ודמי כזיקא על פום דני. ומסתברא כרבי אחא בר יעקב, דבריק ברקא ומנהמי ענני ואתי מטרא. (...)  אמר רבי אלכסנדרי 
אמר רבי יהושע בן לוי, לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב, שנאמר ׳והאלקים עשה שיראו מלפניו׳. ופירש רש״י (שם): ענני ענני 
בגלגלא. בגלגלא. עננים מתחופפין ומתחככין, ונשמע הקול. לשון אחר, העננים פוגעין בגלגל, ומתגלגלות עם הגלגל בעל כרחם, ואותו הקול היינו 

רעמים. ברקא.ברקא. ברקים של אש. ומתבר גזיזי דברזא.ומתבר גזיזי דברזא. ואותו הקול היינו רעמים, גזיזי גלציי״ש, חתיכות של ברד. חלחולי מחלחלי.חלחולי מחלחלי. ענני, ומנשב 
זיקא עלייהו, והיינו רעמים. מנהמי ענני.מנהמי ענני. הומות העננים. וביאר בזה המהרש״א (שם): לפשט עקמומיות כו׳.לפשט עקמומיות כו׳. משום דהרעם הוא דבר המחריד 

ביותר, ואין ידוע בו תועלת לעולם, מש״ה קאמר דלא נבראו אלא לפשט כו׳, דהיינו להחריד הלבבות של המינים שישובו.
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מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
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ּבוכינויים



 צריך להתפלל עמ כל הכוחות, ולהוציא את הקול בתפילתו בכח גדול, ועי"ז יפגע הקול במוח, ואז יוכל לכוינ, היינו שהלב ישמע מה שהוא מדבר. ועי"ז יזכה שיתפשט עקמומיות שבליבו, ויבוא עצה ותושיה
לשמחה, עד שיעשה המצוות בשמחה גדולה מהמצוות בעצמנ כנ"ל. ויזכה שיוכל להלביש את תפילתו ב	יפורי דברימ, ולבטל כל הגזירות אפילו לאחר גז"ד (קיצור ליקו"מ ה, ה). 

ּב 
ואני תפלה

ָכ  י ֶמ ַח ַר ְּב י  ִנ ֵּכ ַז ְת ּו
ל  ֵּל ַּפ ְת ִה ְל מ  י ִּב ַר ָה

ְוָכל  ּכִֹחי,  ְּבָכל  ְלָפֶניָכ 

ִּבי  ֶשִּנְמָצא  ּכַֹח  ִמיֵני 

ּוְשָ	"ה  ֵאָבַרי  ְּבַרַמ"ח 

ְוִגיִדינ  ְּבָבָשר  ִּגיַדי, 

מ  י ִק ְר ֹו ע ְו ת  מֹו ָצ ַע ַו

ַּבֵחֶלב ּוַבָּדמ, ְוָכל ַהּכַֹח 

ֶשָּברֹאש  ַח  ַּבּמֹ ֶשֵּיש 

ְּבָכל  ֶשִּמְתַּפֵּשט  ּוַבּמַֹח 

ֶשֵּיש  ַהּכַֹח  ְוָכל  ַהּגּופ, 

ְוָכל  חּוִשימ,  ַּבַחִמָּשה 

ֻּכָּלמ  ּכֹחֹות  ִמיֵני  ְשָאר 

ַהְּתִפָּלה.  ְּבתֹוְכ  ֻיְכְללּו 

ֶשֶאְזֶּכה ְלהֹוִציא ַהּקֹול 

ַהְּתִפָּלה  ֶשל  ְוַהִּדּבּור 

ֶּכה  ְז ֶא ְו ָּגדֹול  ַח  ְּבכֹ

ִנְשָמע  קֹוִלי  ְהֶיה  ֶשִּי

ְּגבּורֹוֶתיָכ,  ַרַעמ  ְּכמֹו 

ְיעֹוֵרר  ַהֶּזה  ַהּקֹול  ְו

ִיְהֶיה  ִלִּבי, ֶשִּלִּבי  ַּכָּוַנת 

ֵהיֵטב  ּוֵמִבינ  שֹוֵמַע 

ַּפֵּלל  ְת ִמ ִני  ַא ֶּש ַמה 

ה  ֶּכ ְז ֶא ֶש  , ָכ י ֶנ ָפ ְל

ת  ַנ ָּו ַכ ְּב ל  ֵּל ַּפ ְת ִה ְל

י  ִנ ֵר ְז ָע ְו  ( . . . ) ֵּלב.  ַה

ְּבָכל  ְלָפֶניָכ  ְלִהְתַּפֵּלל 

ָּכל  ִני	  ְכ ַא ֶש  , י ִח ּכֹ

ַהְּתִפָּלה,  ְּבִדּבּוֵרי  ּכִֹחי 

ַהּקֹול  ֶאת  ְואֹוִציא 

ַהְּתִפָּלה  ֶשל  ְוַהִּדּבּור 

ְּבכַֹח ָּגדֹול, ַעד ֶשִּיְהֶיה 

 , י ִח מֹ ְּב ּפֹוֵגַע  י  ִל קֹו

ִלִּבי  ְל ִנְשָמע  ְהֶיה  ִי ְו

 , מ י ִמ ָע ְר ל  קֹו מֹו  ְּכ

ע  ַמ ְש ִי ֵּלב  ַה ֶש ד  ַע

ַהְּתִפָּלה  ִּדּבּוֵרי  ֵהיֵטב 

ַלַעבֹוָדְתָכ  ְתעֹוֵרר  ִי ְו

ַנַעִשימ  ְוִיְהיּו  ֶּבֶאֶמת, 

ְּבִחיַנת  ְוִדּבּוִרי  ִמּקֹוִלי 

ְרָעִמימ (ליקו״ת ה). 

טבעות  שש  קנה,  ז 

כאחת,  מתחברות  בקנה 
אלים׳,  ׳בני  נקראות  והן 
על  לנשב  רוח  מוציאות 
מצד  ובאות  העולם. 
הן  וכאשר  הגבורה. 
מתחברות כאחת הן כמו 
נקראות  ואלו  שופר, 
שופר, שופר של איל של 
בשן׳,  בני  ׳אלים  יצחק. 
אלים׳,  בני  לה׳  ׳הבו 
אלים של יצחק. ומוציאים 
הקול  ואותו  וקול,  רוח 
יוצא, ופוגע בענני מטר, 
ונשמע לבריות לחוץ, ועל 
זה כתוב ׳ורעם גבורותיו 
מצד  שודאי  יתבונן׳,  מי 
ולכן  באים.  הגבורה 
הכבוד  ׳אל  בזה  נאמר 
מים  על  ה׳  הרעים 
לא  רועם  ה׳  אל  רבים׳, 
הכבוד  ׳אל  אלא  כתוב, 
אלים,  בני  ע״י  הרעים׳, 
זה  בשבח  שידע  מי  ואין 

הקול, ז״ש ׳מי יתבונן׳.

הנה,  בזה״ל:  עקב)  (פ׳  המאיר  אור  בספר  זה  זהר  גבי  וביאר  וכו׳.  נפיק  כד קלא 
בעולם,  שיש  מה  שכל  לנו,  רומז  הזוהר  קדוש  לדברי  איך  יראה  הרואה 
יכול  ומרוחניותו  קטן,  עולם  להיותו  האדם,  קומת  במלא  דוגמתו  יש  הכל 
להשיג במושכלות ברוחניות, אורות הבהירים והנעלמים, ע״ש ותשכיל נפלאות. 
וכלל היוצא, המחשבה טרם התלבשותה בבחינת הקול והדיבור, לית בה תפיסה 
כלל, ואח״כ שית עזקאין דקנה מפקי רוחא לנשבא על עלמא, ומפקין רוחא 
שמתלבש  עד  בשלימות,  התגלות  כן  גם  לו  אין  עדיין  הקול  זה  והנה  וקלא. 
בבחינת ה׳ מוצאות הפה וחותכת את הקול לבחינת פרטי אותיות, ואז נשמע 
בהירות  את  שמכסה  הכוונה  מטרא׳,  ׳עבי  אותם  וקורא  בשלימות.  הדיבור 

השכל שרוצה לגלות, בבחינת עבים, שהן המה המכסים טוהר השמים, ועל דרך שבארנו פירוש הפסוק (תהלים קמז, ח) ׳המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר׳, 
הכוונה, כשרוצה להשפיע שפע וברכה עליונה לשכינה שנקרא ארץ (זוה״ק ח״א נ, ב), מכסה תחילה את השמים, כינוי לשכלים, בעבים, מורים בחינת ׳נצח ׳הוד 
׳יסוד (תיקונים מזו״ח צח, ב) המרמזים גם כן לשפתים, והם העבי מטרא שנשפע לשכינה, וגם ה׳ מוצאות הפה נקראים עבי מטרא, להיותם בחינת התלבשות 
להקול. ולזה רומז הזהר ׳ורעם גבורותיו מי יתבונן׳, נודע בינה כינוי בשם מי (זוה״ק ח״ב קיז, א), באמצעות התלבשות הרעמים, היינו בחינת הקול שמוציא משית 

עזקאין, הוא בחינת רעמים באדם, לעומת רעמים שיש בעולם, וכשהקול מתלבש בה׳ מוצאות הפה, ׳מי יתבונן׳, יש התגלות והתבוננת לבינה הנקרא ׳מי׳.

מילואי חכמה

רעמים
ע"י  נעשין  הרעמים 
וקיטורים  אדים  שיוצאין 

הענן  בתוך  ובאים  חמים, 

נקרע  ועי"ז  שם,  ונתלהבים 

קול  נשמע  ומזה  הענן, 

הרעמים,  ופעולות  הרעם. 

של  המים  נתחלקין  שעי"ז 

הצריך  כפי  ומקום,  מקום  כל 

ובמשקל,  במידה  להשקותו 

המקום  לפי  הראוי  כפי 

(ליקו"מ סז, וע"ע ליקו"מ רפג). 

שהוא  בשעה  הזה  הרעם 
בריה  כל  אין  כתיקונו,  יוצא 

ופקחין  עליו,  לעמוד  יכולה 

יודעין רמזו של דבר והגיונו. 

רעם  של  סדרו  על  ואם 

על  לעמוד,  יכול  אתה  אי 

אחת  על  עולם  של  סדרו 

רמז  איוב  (ילקו"ש  וכמה  כמה 

תתקיד).

כוחות  הם  כולם  רעמים 
היראה  מן  המתפשטים  הדין 

וכאשר  אדם,  בני  לייסר 

ביסורין,  לאדם  ר  ְיַיסֵּ הקב"ה 

השולט  מהדין  ליכנע,  חייב 

ולא  ערפו,  יקשה  ולא  עליו, 

(ראשית  ביסורין  בועט  יהא 

חכמה, שער היראה, יא).

שלוחותייהו  הרעמים 
כמה  כי  עבדין,  דרחמנא 

היזק  מגיע  אין  לרוב  פעמים 

ע"י  שיתפחד  אם  כי  לאדם 

הבעש"ט  אמר  וכן  רעמים. 

אפילו  הפחדים  שכל  ז"ל 

לאדם,  המגיע  חיים  בבעלי 

ב"ה  השם  כוונת  הוא 

לירא  שיזכור  כדי  להפחידו, 

פ'  עינים,  (מאור  השם  את 

שמיני).    

טבעי,  קול  הוא  הרעם 
והוא נחשב אצל ה' רק כהגה 

זאת  ובכל  חלוש,  וקול  קל 

מפניו  ויחרד  האדם  יתבהל 

אם  שיתבהל  שכן  וכל  מאד, 

הנפלאות  של  בקול  ה'  ירעם 

הטבע,  מן  למעלה  שהם 

ונורא  גדול  קול  שהוא 

(מלבי"ם איוב לז, א).    

קול הרעם יוצא אחר הברק, 
יוצא  הרעם  באמת  אבל 

מפני  רק  הברק,  לפני  תחילה 

עד  בדרך  מתאחר  שהקול 

וחוש  השומע,  אוזן  אל  שבא 

העין רואה תחילה, לכן נראה 

אבל  הרעם,  קודם  הברק 

תיכף  קולו  נשמע  היה  אם 

יוצא  הקול  היה  לא  בצאתו, 

כי  הברק,  ובעקבות  מאוחר 

בעקביו  לא  תיכף  נשמע  היה 

(מלבי"ם איוב לז, ד).

קול שאדם 
מוציא בכח

הכוונה,  מעורר  שהקול  כמו 
מעורר  הכוונה  להיפך,  כן 

בכוונה  שכשמתפלל  הקול, 

ליבו  כל  להכניס  ונזהר 

דיבורי  בתוך  ומחשבתו 

יתעורר  ממילא  אזי  התפלה, 

כראוי  בקול  להתפלל  קולו 

(שיהר"ן רצג).

זוכין  התשובה  עיקר 
בחינת  שזהו  קולות,  ע"י 

התחלת  שהוא  השנה  ראש 

ראשון  יום  הוא  כי  התשובה 

שאז  תשובה,  ימי  לעשרת 

הקולות  כל  לצעוק  מתחילין 

חו"מ  ליקו"ה  ) הקדושים 

שלוחין ד, יד). 

הקול  רוממות  כוונת 
בתי  וכוונת  בתפלות 

תפלת  וזכות  הכנסיות 

הרבים, זהו שיהיה לבני אדם 

לאל  ויודו  יתקבצו  מקום 

שנקראת  כיון  טז).     יג,  שמות  (רמב"ן  לבישה  נצח  חציפא  קול,  צריכה  שתפלה  למד  אתה  מכאן  ג),  (יונה  בחזקה'  אלקים  אל  'ויקראו  ה"א)  פ"ב  תענית  (ירושלמי  ז"ל  שאמרו  במה  כוונתם  וזו  אנחנו.  בריותיך  לפניו  ויאמרו  זה,  ויפרסמו  והמציאם,  שבראם 

התפלה עבודה וישראל נקראו עבדים, ראוי לטרוח בקול גדול בתפלה ונענוע כל האיברים וכוונת הלב ושמיעת האוזן, עד שיהיה עיף ויגע מרוב העבודה (ספר חרדים פס"ו).    יש לעשות מעשה התפלה בשמחה גדולה, בקול גדול, וידים המשמיעים 

קול שמחה, ובזה ניטל גם הידים מעשו וניתן ליעקב וז"ש 'הקול קול יעקב והידים', ר"ל גם הידים וגו', והבן (תוי"י הקדמה, ז).    ברבים טוב יותר להרים קול, בין בתפלה שנקרא צדק כנודע בין בתורה, תדברון בהכרזה (תוי"י, פ' קדושים).

ו,  הכנסת  בית  (או״ח  בליקו״ה  זה  גבי  איתא  בתפילתו.  בכח  מוציא  קול שאדם 
לבטל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בבתי  מאד  מאד  ליזהר  צריכין  בזה״ל:  ט) 
כבוד עצמו לגמרי, רק להרבות כבוד המקום. (...) וע״כ כל מי שעוסק בבנין 
הבית המדרש ותיקונו וקיומו, או כל אלו הנכנסין לבית המדרש וכוונתו בשביל 
שכן  וכל  שכן  מכל   (...) מאד,  פוגם  הוא  ושלום,  חס  כבודו  בשביל  עצמו 
החותרים  המדרש,  בית  בכל  הנמצאים  האמיתיים  ה׳  יראי  על  כשחולקים 
ומתייגעים להתפלל בכוונה עד שמוכרחים להגביה קולם לעורר הכוונה, ושאר 
טרודים  והם  בכוונה,  להתפלל  בזה  עצמם  מייגעים  שאינם  די  לא  העם 

ילקוט הנחל

ורעמים הוא בחי׳ קול שאדם מוציא בכח בתפילתו. ביאר בזה 
בפל״ח (טו, י) בזה״ל: היינו ע״י תפלה ביראת ה׳ ובכח 
וז״ל: צריך  יא),  (תפלה  בעצוה״מ  בזה  ביאר  וכן  גדול ובקול חזק וכו׳. 
להתפלל בכל הכוחות, היינו שצריך להתאמץ ולהתחזק בכל הכוחות 
היטב  לכוין  והלב,  המוח  בריכוז 
למח  להכניס  ולא  התפילה,  בתיבות 
התפילה.  בשעת  זרה  מחשבה  שום 
הכוחות  בכל  להתחזק  צריך  ובפרט 
ותפילת  שמע  קריאת  בעת  להתפלל 
שמונה עשרה כמבואר בשולחן ערוך. 
כמבואר  הכוחות  בכל  תפילה  וע״י 
בסעיף זה, פוגע הקול במוח, היינו 
שמרגיש במוח ובלב את קול התיבות 
את  ליישר  זוכה  ועי״ז  התפילה.  של 
לטהרו  היינו  שבלב,  העקמומיות 
מעקמים  שאלו  ומקושיות,  מכפירות 
שמים.  ומיראת  מאמונה  הלב  את 
וזוכה לשמחה. כי כאשר הלב מתיישר ומיטהר מקושיות ומכפירות, 
הוא זוכה בוודאי לאמונה ולשמחה, וזוכה לקיים מצוות ברוב שמחה.

כאן  ומשולבים  המובאים  מהימנא  והרעיא  הזהר  דברי  נפיק.  כד קלא 
מדרוש  חלק  הינם  וד׳,  ג׳  באותיות  המאמר  ובהמשך  רבינו  בדברי 
בו  במקום  קטע  כל  להביא  (השתדלנו  השנה,  ראש  ענייני  על  כולו  הסובב 
רלה  (פנחס,  זה  בזהר  מבואר  המאוחר).   את  להקדים  ולא  מצטטו  רבינו 

הוא  האדם  איברי  פעולת  שסוד  ע״ב), 
וסוד  הבריאה,  פעולות  סוד  כדוגמת 
כעין  הוא  הקול,  יוצא  ידו  שעל  הקנה 
שית  זקנה,  וז״ל:  הרעם,  קול  יציאת 
עזקאן בקנה מתחבראן כחדא, ואינון 
אקרון בני אלים, מפקי רוחא לנשבא 
דגבורה.  מסטרא  ואתיין  עלמא.  על 
אינון  כחדא  מתחברן  אינון  וכד 
שופר,  אקרו  ואלין  דשופר,  כגוונא 
בני  ׳אלים  יצחק.  של  איל  של  שופר 
אלים  אלים׳,  בני  לה׳  ׳הבו  בשן׳, 
וההוא  וקלא,  רוחא  ומפקין  דיצחק. 
מטרא,  בעבי  ואערע  נפיק,  קלא 

ואשתמע לברייתא לבר, ועל דא כתיב (איוב כו) ׳ורעם גבורותיו מי 
הכבוד  ׳אל  דא  ובגין  אתיין.  קא  דגבורה  מסטרא  דודאי  יתבונן׳, 
הרעים ה׳ על מים רבים׳, אל ה׳ רועם לא כתיב, אלא ׳אל הכבוד 

הרעים׳, על ידא דבני אלים, ולית מאן דידע בשבחא דהאי קלא, הדא הוא דכתיב מי יתבונן. להשלמת ענין זה ראה להלן בסמוך, מקו״ח 
ד״ה ׳כמ״ש בזוהר באר מים חיים ונוזלים וכו׳׳.  ופירש המתוק מדבש (שם): סוד הקנה הוא, כי שש הטבעות שבקנה מתחברות יחד, ואלו נקראים 
׳בני אלים׳, הם ממונים להוציא את הרוח לנשב בעולם, שעי״ז בא הגשם, כמו שתיקנו חז״ל לומר ׳משיב הרוח ומוריד הגשם׳. והם באים 
מצד הגבורה, כי הגשם בא מצד הגבורה (כמ״ש חז״ל בריש מס׳ תענית ׳מאימתי מזכירין גבורות גשמים׳). וכשאלו המלאכים מתחברים 
יחד, הם כעין השופר, שהוא סוד הבינה שמשם שורשם, וכמו שהשופר מוציא קולות, כן אלו המלאכים מוציאים קולות הרעמים. ואלו 
המלאכים נקראים שופר של איל של יצחק (ה״ג הרמ״ק), לפי שהם מבחינת הגבורה ששורשה בבינה, והם סוד ׳אלים בני בשן׳ (בש״ן 
ר״ת נ׳ ש׳ערי ב׳ינה), הרומזים על בינה וגבורה, וכן מש״כ ׳הבו לה׳ בני אלים׳, היינו הם כח הגבורה של יצחק. והם מוציאים רוח וקול, 
אלו  כן  כמו  קול,  יוצאו  בחזקה  ויתקשרו  יתקשו  וכאשר  נחה,  רוח  יוציאו  רפויות  הם  שכאשר  הקנה,  בטבעות  הענין  הוא  כן  כי 
המלאכים, כשהם נפרדים מוציאים רוח, וכאשר מתקשרים יחד הם בבחינת שופר ומוציאים קול. ואותו הקול יוצא מן המלאכים, 
ופוגע בענני מטר, ואז נשמע קול הרעם להבריות שבחוץ, ועל זה נאמר ׳ורעם גבורותיו׳, שהם הקול של שש מדרגות המלאכים 
׳רעם  בהם  כתוב  לכן  הגבורה,  מצד  באים  הם  ודאי  כי  להשיגו,  יכול  מי  יתבונן׳  ׳מי  גבורות,  בחינות  הם  שאז  יחד,  הקשורים 
גבורותיו׳. ולכן כתוב ׳א״ל הכבוד הרעים ה׳ על מים רבים׳, ומפרש (ה״ג הרמ״ק) א״ל רועם בעצמו לא כתוב, אלא ׳א״ל הכבוד 
הרעים׳ על ידא דבני אלים, פי׳ המלכות הנקראת א״ל הכבוד, היא רועמת ע״י בני אלים, שהם שש מדרגות המלאכים הנזכרות. 
ואין מי שיודע בשבח של שורש הקול שבבינה, זהו שכתוב ׳מי יתבונן׳, פי׳ מי מן התחתונים שיכול להשיגו. ובענין זהר זה כתב בעל 
יסוד ושורש העבודה בספרו קרני אור (שם) בזה״ל: כי מה שמדמה האיברים הפנימיים שבאדם אל מדרגות העליונות בין של הקדושה 
ובין של הסט״א, דע, כי הן ממש בדוגמא אחת התנהגות אברי האדם כהנהגת עולם העליון, כי האדם הוא עולם קטן, והכל 

נכלל באדם הן קדושה והן הס״א, וזכור כלל זה תמיד ואל תשכח. וראה גם לעיל אות ב׳ מקו״ח ד״ה ׳עולם שנה נפש׳.
ורעם גבורותיו מי יתבונן. פס׳ זה הובא בדברי הזהר שהובאו לעיל (פנחס רלה ע״ב), ורבינו דורשו כעין המובא שם בזהר, והוא חלק מתשובת איוב 
לשוה״כ באיוב (כו, יג–יד): ְּברּוחֹו ָׁשַמִים ִׁשְפָרה חְֹלָלה ָידֹו ָנָחׁש ָּבִריַח: ֶהן ֵאּלֶה ְקצֹות ְּדָרָכיו  וזה  הנעלמים,  ה׳  דרכי  נפלאות  על  לרעיו 
ּוַמה ֶׁשֶמץ ָּדָבר ִנְׁשַמע ּבֹו ְוַרַעם ְּגבּורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן: ופירש המצו״ד (שם): הן אלה.הן אלה. הדברים האלה שהובאו בפסוקים הקודמים עי״ש המה מקצת 
דרכיו, ומה מאד דבר מעט אשר נשמע בו, ר״ל, הן לא ידענו ולא שמענו כ״א מעט מדרכיו, לא כולם, אף לא חלק גדול מהם. ורעם.ורעם. 
אף גבורותיו הנשמעים לכל כקול רעם, מי יוכל להתבונן לדעת מצפוני הנפלאות אשר בהם. וכן איתא בב״ר (יב, א): א״ר הונא, הרעם 
הזה בשעה שיוצא כתיקונו אין כל בריה יכולה לעמוד עליו, ׳נתבונן׳ אין כתיב כאן, אלא ׳יתבונן׳, הפקחים יודעין רמוזו והגיונו. א״ר 
הונא, אם על סדרו של רעם אין אתה יכול לעמוד, על סדר של עולם על אחת כמה וכמה, אתמהא. ואם יאמר לך אדם יכול אני 

לעמוד על סדרו של עולם, אמור לו, אחרי מלך ב״ו אי אתה יכול לעמוד, אחרי מלך מלכי המלכים הקב״ה אתה יכול לעמוד. 
ובשביל זה אנו מברכין שכחו וגבורתו וכו׳. כדתנן במשנה דברכות (נד ע״א): על הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים אומר ברוך שכחו 
וגבורתו מלא עולם. ונפסק בשו״ע (או״ח, רכז, א): ועל הברקים, ועל הרעמים, ועל רוחות שנשבו בזעף, על כל א׳ מאלו אומר, 
בא״י אמ״ה עושה מעשה בראשית, ואם ירצה יאמר בא״י אמ״ה שכחו וגבורתו מלא עולם. וכתב בזה הט״ז (שם) בזה״ל: והמנהג לומר על 

      
     
(:פינחס רלה)
     

(איוב כו)
     
      
      

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



הנאמן  הרועה  פתח  ח 

לבני  להם  אוי  ואמר, 
הלב  אטומי  שהם  אדם 
שלא  העינים,  סתומי 
גופם  איברי  יודעים 
מתוקנים.  הם  מה  על 
צבאות  שלוש  קנה  שהרי 
׳הבל׳,  אחד,  בו.  כלולים 
שיוצא  אש  להב  שהוא 
לשבעה  ונחלק  הלב,  מן 
קהלת.  שאמר  הבלים 
שני, ׳אויר׳, שנכנס אליו 
׳מים׳  שלישי,  מבחוץ. 
שהם  הריאה  כנפי  של 
בקנה. ומשלושה  דבוקים 
שהוא  קול,  נעשה  אלו 
ואש,  ורוח  ממים  נעשה 
ומתחלק כל אחד לשבעה, 
להבים,  שבעה  והם 
שבעה  אוירים,  שבעה 
פוגעים  וכאשר  נחלים. 
מטר  בענני  הלב  להבות 
הריאה,  כנפי  שהם 
זה  הריאה,  קנה  דרך 
גבורותיו  ׳ורעם  הוא 
לב  שבו   , יתבונן׳ מי 
בלב  שהיא  בבינה,  מבין 
וחסד  גבורה,  לשמאל 
כנפי  של  מים  לימין 
ריאה. ושם חכמה שהוא 
כנגד המוח, וממנו ׳מעין 
חיים  מים  באר  גנים 
ונוזלים מן לבנון׳, שהוא 
לבנונית המוח, נוזלים על 
שעלו  אחר  הריאה,  קנה 
ענני הבינה אל המוח. 

מילואי חכמה
ולא  בזה״ל:  ב)  קא,  (או״ח  רבה  באליה  זה  ענין  גבי  איתא  הכוונה.  קול מעורר 
ועיין  חנה.  מתפילת  למדו  גם  אמנה,  מקטני  דהוי  וכו׳.  קולו  ישמיע 
באליה זוטא מזה. ועוד כתבתי בשם מלבושי יום טוב, כל זה בתפילת שמונה 
שמגביהין  בהן,  וכיוצא  בפיוטים  הארצות  אלו  בכל  נוהגין  אבל  בלחש,  עשרה 
קולם וצועקים בקול רם עד שהנכרים מלעיגין על זה. ונצטערתי ִמָּיַמי לדעת 
מאין בא זה המנהג, כי מנהגן של ישראל תורה היא. עד שהאיר ה׳ את עיני, 
רוממות  וכוונת  הלשון,  בזה  שכתב  (יג,טז),  בא  פרשת  סוף  דרמב״ן  וראיתי 
הקולות בתפילות וכו׳, כמו שאמרו חז״ל (ירושלמי תענית פ״ב ה״א) ׳ויקראו אל 
כאן.  עד  קול,  צריכה  שתפילה  למד  אתה  מכאן  ג),  (יונה  בחזקה׳  האלקים 
דמחויבים  נ״ו  סימן  לעיל  לן  קיימא  הא  זוטא,  באליה  הקשיתי  גם   (...)
לענות אמן יהא שמיה רבה בקול רם, (...) ואף שכתב ר״י דאין צריך לתת 
דהיינו  כוחו  בכל  דפירש  היינו  אדם,  בני  ממנו  שיתלוצצו  עד  גדולות  קולות 
בכל כוונתו, אבל אנן קיימא לן כתוס׳ דבעינן נמי קול רם, ומשמע דפליגי, 
בקול  דבעינן  אף  לי,  נראה  מקום  ומכל  נ״ו.  בסימן  יוסף  בית  שכתב  וכמו 
רם, מכל מקום אפשר דמודים דאין צריך קולות גדולות, ולא פליגי. ולהלכה 
נתן  רבי  בדברי  ועי״ע  בזה,  להתנהג  כיצד  ת״ח  ובשימוש  בפוסקים  לברר  יש  למעשה, 

המובאים בילקוה״נ לעיל ד״ה ׳קול שאדם מוציא בכח בתפילתו׳.

נוזלים
שנוזל  מה  הוא  נוזלים 
(קה"י,  העליונים  ממזלות 

נוזלים).

כמו  מתיקות,  לשון  נוזלים 
(יג,  רבה  בבראשית  שאמר 

בעבים,  הן  מתמתקים  י), 

יזלו  'אשר  לו)  (איוב  שנאמר 

יזלו  רש"י  ופירש  שחקים', 

לשון מתיקות (קה"י, נוזלים).

לבנון / 
לבונא דמוחא

תלוי  דבר,  כל  תיקון 
להמשיך  דהיינו  בהמוח, 

בבחינת  המוח,  מן  לבנונית 

ונוזלים מן לבנון (ליקו"מ כט).

לתקן  מלשון  לבנונית, 
(ליקו"מ  הפגמים  כל  וללבן 

כט).

רחמים.  מורה  לבן  כל 
נקרא  החסד  שגם  אע"פ 

תו  י נ ו נ לב ן  אי  , ן לב

כי  המחשבה,  כלבנונית 

רחמים  היא  המחשבה 

וכל  אמתיים,  גמורים 

כשלג.  לובן  מורה  רחמים 

'אם  נאמר  המחשבה  ועל 

כשלג  כשנים  חטאיכם  יהיו 

כתולע  יאדימו  ואם  ילבינו 

הפליאה  (ספר  יהיו'  כצמר 

ד"ה בא וראה). 

עליון,  כתר  הוא  לבנון 
רוב  אל  לרמוז  כן,  ונקרא 

הרחמים  אל  ָהֶרֶמז  שֶׁ לבנותו, 

הפשוטים. ונקרא כן בהורדת 

מן  'ונוזלים  כדכתיב  השפע, 

לבנון' (פרד"ר כג, לבנון). 

לבנונית  מצד  עשה  מצות 
מצד  תעשה  ולא  הרחמים, 

תולדות  (של"ה  הדין  אודם 

אדם, בית חכמה תניינא, ל).

שום  שם  שאין  סוף  האין 
לבן,  בחינות  נקרא  גוון 

קודם  תחילה  הוא  שלבנונית 

פ'  לוי,  (קדושת  הגוונין  כל 

משפטים).

המוח,  ובו  ראש,  באדם  יש 
לבן  חוט  יוצא  המוח  ומן 

וחוט  השדרה,  חוט  הנקרא 

כל  את  המעמיד  הוא  זה 

שכל  מחמת  והוא  הגוף. 

במוח,  תלוי  האדם  חיות 

של  החיות  מקור  והוא 

הוא  המוח  ומן  האדם, 

לכל  ויורד  חיות  נשפע 

הפנימים  הגוף  איברי 

והחיצונים, היינו דרך אותו 

ממקור  יורד  הוא  החוט 

החיות. לכן הוא לבן, שהוא 

שהוא  המוח  מן  מתחיל 

משכן  ששם  החיים  מקור 

כי  לבן  ג"כ  והוא  הנשמה, 

החיים,  על  מורה  הלבנונית 

לבן.  הוא  זה  חוט  ג"כ  ולכן 

נמשך  שע"י  הצינור  והוא 

ונבין  נשכיל  ומזה  חיות. 

העליונים  בעולמות  ג"כ 

פ'  ישראל,  (אוהב  הרוחנים 

ויקהל).

הטעם  לי  נראה  הן',  שער 
עיט',  ידעו  לא  'נתיב  שהוא 

לא אתיידע, או הוא לעילא 

בבינה,  לתתא  או  בחכמה 

בל"ב  בשניהם,  דבוק  והוא 

שערי  ובנ'  החכמה,  נתיבות 

נון  לב  לבנון  כן  על  בינה, 

(קה"י, לבנון).        גלגל  גלגל רומז על התפארת (קה"י, גלגל).    גלגל הוא השכינה, שעל ידו מתגלגלים הנפשות (קה"י, גלגל).    גלגלא הוא סוד החשמל המקיף ושומר האדם, והיוצא ממנו לחוץ נופל לסטרא אחרא (קה"י, גלגל).    גלגל 

השכל הוא רקיע העליון, והוא בחינת כתר דעשיה (קה"י, גלגל).    גולגולת הוא רמוז לג' ראשונים (קה"י, גלגולת).

במחשבתם בשעת התפילה בכל מיני שטותים ובלבולים שלהם במשא ומתן וכו׳, 
כאשר הם יודעים בנפשם, אף גם הם חורקים שינם וגוערים על המתייגעים 
בטלים  בדברים  עוסקים  והם  הכוונה,  מן  אותם  ומבלבלים  בכוונה  להתפלל 
ושיחות חולין בשעת התפילה ובשעת קריאת התורה וכו׳, ומבלבלים התפילה, 
ועוד הם מחציפים פניהם ואומרים שאלו היראים המגביהים קולם בתפילה 
הם מבלבלים אותם מבלבול מחשבות רעות שלהם, וכל אלו וכיוצא בהם הם 
בכלל מחריבי הבית הכנסת ובית המדרש. וכן איתא גבי ענין זה אבני״ה ברזל (יד) 
בזה״ל: אחר הפסח כשנסע בחזרה רבי נתן עם רבינו זצוק״ל לביתו, אז היה 
אצל הרב רבי גדליה ז״ל. והתפללו אנ״ש בקול רם, ובפרט מוהרנ״ת. וישאל 
דממה  בקול  נכנסין  למלך  כשנכנסין  הלא  זצוק״ל,  רבינו  את  גדליה  ר׳  הרב 
דקה, והשיב לו רבינו זצוק״ל, אני אוחז מהחסידים של פעם, שקפצו פנימה 
בזה״ל:  רפב)  (ה,  בשיש״ק  בזה  איתא  ועוד  המשומן.  השרוול  עם  המלך  היכל  אל 
את רבי יעקב זיטאמיר ז״ל היו מכנים בשם רבי יעקב ׳שרייער׳, רבי יעקב 
לצעוק  יכול  והיה  נוראות,  וצעקות  בהתלהבות  מתפלל  היה  כי  ׳הצעקן׳, 
בנעימה, ולהתמהמה בצעקותיו בפרק צור ישראל וכו׳ במשך שעה ויותר. וכן 
תיבה  מכל  מתלהבים  לצידו  היושבים  היו  מעשיות,  סיפורי  קורא  כשהיה 
שקורא, עד שהיו קוראים עימו כל מלה במלה בהתעוררות עצומה, ולא היו 
נצרכים לשום תוספת דיבורים. ועוד איתא שם (ה, שפ) בזה בזה״ל: סיפר רל״י 

ז״ל, שבבואו לראשונה לאומאן (בחודש אלול תרע״ד), השתומם ממחזה הנורא שראה, איך שבקלויז צועקים ושואגים אנשי שלומינו בתפילתם, בפרט רבי 
געציל וחבורת העובדים, ושמע שם את הצעקות והשאגות מהמשתטחים על ציון רבינו הקדוש, וכששהה על הציון שמע הצעקות מהקלויז, עד שכל המקום 

שמסביב רעש וגעש מקולות תפילות אנשי שלומינו, וכל זה היה נדמה כמרקחה לוהטת, שאי אפשר לספרו ואי אפשר לשוכחו כלל וכלל.  
קול מעורר הכוונה. ובשיהר״ן (רצג) איתא עצה נפלאה לכך, וז״ל: שמעתי בשמו, מאיש אחד שדיבר עימו והזהירו להתפלל בכוונה. ואמר לו, שכמו שהקול 
מעורר הכוונה, כן להיפך הכוונה מעורר הקול, שכשמתפלל בכוונה ונזהר להכניס כל ליבו ומחשבתו בתוך דיבורי התפילה, אזי ממילא יתעורר 

קולו להתפלל בקול כראוי. וכן נראה בחוש כמה פעמים.

ילקוט הנחל

אשתמע קלא לברייתא היינו בחי׳ רעמים. ביאר בזה בעצוה״מ 
שפיו  את  במוחו  ששומע  היינו  בזה״ל:  יא)  (תפלה 

אומר, שזה מכונה ׳רעמים׳.
נעשה מהקול רעמים. כתב בזה בביאה״ל (ה) בזה״ל: נראה מבואר, 

ע״י  שמקבל  מחמת  שזה 
לבד  ובזה  המוחין,  הארת  הקול 

איתעביד לרעמים. 
בזה  ביאר  הכוונה.  קול מעורר 
בביאה״ל (ה) בזה״ל: שמתחילה 
הקול מעורר כוונת המוח, ואח״כ 
ומיישר  ומעורר  הקול  משם  חוזר 
וכן  כמוב״פ.  הלב  כוונת  ביותר 
ר״ל,  בזה״ל:  (ה)  הנחל  במי  בזה  כתב 
בבחי׳  שהוא  תפילתו  קול  ע״י  כי 
ויוכל  הלב  נתעורר  עי״ז  רעמים, 
מדבר,  שהוא  מה  שישמע  לכוון 
שבליבו  העקמימיות  נפשט  ואז 
תלוי  זה  כי  הנ״ל.  לשמחה  וזוכה 
הלב  לכוונת  שזוכה  מחמת  בזה, 
על כן נפשט העקמימות שבלב. 

בראשית,  מעשה  עושה  הברקים  ועל  וגבורתו,  שכחו  הרעמים 
משא״כ  כח  מראים  שהרעמים  אולי  לזה,  טעם  יודע  ואיני 
בברקים. וכתב בזה הרמ״ק בפרד״ר (כג, כ) בזה״ל: רעמים הם מצד 
פירש  וכן  כו׳׳,  גבורותיו  ׳ורעם  כו)  (איוב  כדכתיב  הגבורה, 
מברכין  שלכן  ואפשר  בתיקונים. 
עליהם שכחו וגבורתו מלא עולם.   
חיים  מים  באר  כמ"ש בזוהר 
דברי  לבנון.  מן  ונוזלים 
הזהר  לדברי  הם  מקושרים  זה  זהר 
נפיק׳  קלא  ׳כד  ד״ה  (מקו״ח  דלעיל 
בזהר  הרע״מ  בדברי  איתא  עי״ש). 
(פנחס, רלה ע״ב) בזה״ל: חפתח רעיא 
נשא  לבני  לון  ווי  ואמר,  מהימנא 
דאינון אטימין לבא סתימין עיינין, 
על  דגופיהון  אברים  ידעין  דלא 
מה אינון מתתקנין. דהא קנה תלת 
חילין כלילן ביה. חד, ׳הבל׳, דאיהו 
ואתפלג  לבא,  מן  דנפיק  אש  להב 
קהלת.  דאמר  הבלים  לשבעה 
תניינא, ׳אויר׳, דעאל לגביה מלבר. 
ריאה  דכנפי  ׳מים׳,  תליתאה, 
דאינון דבוקים בקנה. ומתלת אלין אתעביד קול, מים ורוח ואש, ומתפלג כל חד לשבעה, ואינון שבע להבים, שבעה אוירות, שבעה 
נחלים. וכד אערעו להבים דלבא בעבי מטרא דאינון כנפי ריאה, ארח קנה דריאה, האי איהו ׳ורעם גבורותיו מי יתבונן׳, דביה 
(שיה״ש ד) ׳מעין גנים  לב מבין בבינה, דאיהי בלבא לשמאלא גבורה, וחסד לימינא מים דכנפי ריאה. ותמן חכמה מוחא, ומניה 
באר מים חיים ונוזלים מן לבנון׳, דאיהו לבונא דמוחא, נוזלים על קנה דריאה, בתר דאסתלקו עננים דבינה לגבי מוחא.   

וזהו קול רעמך בגלגל. רבינו כעת מקשר את הגמ׳ בברכות (נט ע״ב) [הובאה לעיל במקו״ח ד״ה ׳לא נבראו רעמים וכו׳׳] עם דברי הזהר הנ״ל (פנחס 
רלה ע״ב), לגבי ענין ׳יצירת הרעמים׳ שעל ידם זוכים לישרות הלב. ודרש זאת מפסוק בתהלים (עז, יז–יט): ָראּו ַּמִים ֶאִקים ָראּו ַּמִים ָיִחילּו 
ָהָארֶץ:    ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל  ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל   ַרַעְמ קֹול  ִיְתַהָּלכּו:   ֲחָצצֶי ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות  ַמִים  ֹזְרמּו  ְתהֹמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף 
פי ידבר חכמות. כתיב בתהלים (מט, ד): ִּפי ְיַדֵּבר ָחְכמֹות ְוָהגּות ִלִּבי ְתבּונֹות: ופירש בזה המצו״ד (שם) על דרך הפשט: והגות.והגות. מחשבות 
לבי המה דברי תבונה. ר״ל, מלבד הדברים הנגלים שיש במה שאדבר, הנה יש בהם עוד דברים נסתרים, מה שאחשוב בלבי. 
ומלבד שדרש רבינו פס׳ זה בדרכו הפנימית, דוק וראה, כי תוכחת דהע״ה במזמור זה היא לאלו הבוטחים רק בעושרם, וכל שמחתם רק בעוה״ז, 
ואינם רוצים שום שכר רוחני, והם כזלע״ז של השמח במצוות עצמן בעוה״ז.   קול מעורר הכוונה. כעין זה איתא בשו״ע (או״ח סא, ד), וז״ל: 
נוהגין לקרות פסוק ראשון (דק״ש) בקול רם, כדי לעורר הכוונה. רבינו כתב פה גבי הענין ש׳קול מעורר הכוונה׳. אמנם, עי׳ עוד בזה 

במילוא״ח, מה שאיתא שם גבי ההנהגה הראויה בזה ליחיד ולציבור.   

     
(ע״ב רלה  דף  (פינחס     
      

     
     (עז (תהלים 


(שם מט)
 


     

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

ְוַזֵּכִני ֶשִּיְהֶיה ִלי ִיְרַאת 
ַעד  ֶאֶמת,  ֶּב מ  ִי ַמ ָש

ִנְשָמִעימ  ְּדָבַרי  ֶשִּיְהיּו 

ְתָכ  ָד ַעבֹו ַל ּיֹות  ִר ַלְּב

ל  ֹו ק ְו  . ָכ ְת ָא ְר ִי ְל ּו

ְלָפֶניָכ  ַיַעֶלה  ְּתִפָּלֵתנּו 

ִשְבָעה  ְּכמֹו  ְלָרצֹונ 

ַעל  ָּדִוד  ֶשָאַמר  קֹולֹות 

ֶשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהַּמִימ, 

ֵאל  ַהָּמִימ  ַעל  יי  "קֹול 

ַעל  יי  ִהְרִעימ  ַהָּכבֹוד 

יי  קֹול  ַרִּבימ,  ַמִימ 

ַּבּכַֹח" (ליקו״ת ה).

מצדו  אלקים׳  ׳יראי  ט 

הוא  ששם  יצחק,  של 
שאמר  השמיעה,  ענין 
חבקוק הנביא ה׳ שמעתי 

שמעך יראתי.

אלקי״ם,  יראי  שמיעה  י 

ה׳  ׳הטה  נאמר  ועליה 
ומשם   , ושמע׳ אזנך 
זה  יצחק,  ופחד  יראה 
שכתוב ׳ה׳ שמעתי שמעך 
שנשמע  ומי   , ׳ יראתי
בין  בתורה  בין  קולו  שם 
בלא  בצעקה  בין  בתפלה 
ה׳  ׳וישמע  מיד  יראה, 
בם  ותבער  אפו  ויחר 

אש ה׳׳.

בהם  יש  באזנים  יא 

ואכסדראות,  חדרים 
׳שיר  דוד  אמר  ועליהם 
כי  ׳ שהם   , ת׳ למעלו
שומר  גבוה  מעל  גבוה 
וגבוהים עליהם׳. אם הם 
למטה,  אזנים  אטומים 
שערי  אטומים  הם  כך 
השמיעה למעלה כנגדם. 
שנאמר  השערים  והם 
תפילה,  שומע  בהם 
שמע ישראל, משם צריך 
לו  אמר  בשמיעה.  לכוון 
והרי  אבא,  אלעזר,  רבי 
מקום  באיזה  שמיעה 
לו  אמר  למעלה.  תלויה 
(...) שמיעה כנגד שולחן 
זה  ִיְרָאה,  ושם  בצפון, 
שמעתי  ׳ה׳  שכתוב  הוא 

שמעך יראתי׳.

סטרא דיצחק 
משיח יבוא מסטרא דיצחק, 
יצחק  פחד  נמתק  שיהיה 

היינו  ישחק,  נעשה  ויהיה 

משיח  של  רוח  שהתגלות 

אף  חרון  המתקת  ע"י  הוא 

שהוא  הדין,  תוקף  דהיינו 

פחד (ליקו"ה ר"ה ב, ב).

דמיניה  בגין  דיצחק,  סטרא 
למידן  לחייביא  דינא  נפק 

יתהון (זהר חדש, חוקת).

סוד  הוא  ָהֶעֶרב  סוד  לעולם 
שלכן  דיצחק,  סטרא  הדין 

דמנחה  צלותא  תיקן  הוא 

שעת  (פי'  הערב  דיני  למתק 

רצון לזהר בראשית כא.).

בחינת גבורה ושורשו  יצחק 
נכלל  ואעפ"כ  בינה,  בחינת 

עמוד  והוא  החסד.  בו 

לכל  שורש  והוא  העבודה, 

איש  כל  של  רוח  בחינת 

רוח  מאברהם  נפש  ישראל, 

מיצחק (קה"י, יצחק).

העתידה  גאולה  ישֹחק, 
תהיה ע"י הארת בינה עלאה, 

ביצחק,  שורקת  שֹ'  שריא 

בגבורה.  שתתלבש  גבורה, 

בשֹין,  ישֹחק  כתיב  כן  על 

לרמוז על בינה עלאה, בחינת 

שֹ' שורקת (קה"י, ישחק).

שמיעה
בליבא  תליא  שמיעה 
לעבדך  ונתת  ג)  (מל"א  כמ"ש 

זו  שבלב  ועבודה  שמע,  לב 

ב), היינו ביטול  תפלה (תענית 

כב,  (ליקו"מ  לא"ס  ודביקות 

ט).

מה  בחינת  הוא  שמיעה 
צעקות  קול  שומע  שהשי"ת 

ותפלות ותרועת עמו ישראל 

ברחמים (ליקו"מ ח"ב, ה, יד).

תליא.  בליבא  שמיעה 
דברי  ושמע  אזנך  הט  בחינת 

אמונת  בחינת  זהו  חכמים, 

להטות  צריכין  כי  חכמים, 

לשמוע  היטב  היטב  אזנו 

בין  להבחין  חכמים,  דברי 

האמת  ובין  הברור  האמת 

בין  שכן  מכל  ברור,  שאינו 

השקר (ליקו"ה ביהכנ"ס ו, ו).

הרגשת  שם  השמע  בחוש 
בחינת  והקולות,  הנגינה 

מה  לאזניך  השמע  טו)  (ברכות 

(ליקו"ה  מפיך  מוציא  שאתה 

פו"ר ואישות ג, טז). 

האמונה  ידיעת  עיקר 
בחינת  ע"י  הוא  הקדושה 

עיקר  ושם   (...) השמע,  חוש 

אמונתו  תשוקת  ידיעת 

נודע  בבחינת  יתברך, 

בשערים בעלה, כל חד לפום 

(ליקו"ה  בליביה  דמשער  מה 

פו"ר ואישות ג, טז).

לב  נותן  שאדם  שמיעה  ע״י 
ומוסריו  ה'  דברי  אל  לשמוע 

במעלות  עולה  ולימודיו, 

כמאמרם  לקו.  קו  האושר 

ותחי  'שמעו  הפסוק  על  ז"ל 

נפשכם' (תורת משה להאלשיך, 

שמות יח, א-ב). 

האוזן,  מן  נמשכת  הנשמה 
שמיעה  והנה  בינה.  הנקראת 

הנרמז  תכ"ה,  בגימטריא 

'כ'ל ה'נשמה  בראשית תיבות 

ת'הלל יה' (שער ההקדמות לו:).

באוזן  לטובה  שמיעה  יש 
שומע  ’כי  שנאמר,  ימין, 

ואוזן   . ' ה' אביונים  אל 

ושלום,  חס  לרעה  שמאל 

של  רצונו  עושים  אינם  אם 

ה'  ’וישמע  שנאמר,  מקום, 

אש  בם  ותבער  אפו  ויחר 

הנקראים  הדינים  שהם  ה'', 

באיד"ר  אומרו  וזהו  אש. 

שמיעה  ’אית  ע"א)  (קל"ח 

לביש'  שמיעה  ואית  לטב 

(עמק המלך טז, נג).    אין השמיעה רק הסרת הפרגוד והמחיצה שהיה מבדיל בין הש"י ובין ישראל, ואז עלה צעקתם לפניו (גבורות השם, כא).    עיקר השמיעה היא בשמאל, ולכן צריך שאם משמיע קולו, שיהיה ביראה. זה לשונו (בתיקונים 

שהוא  דיבור  שום  ישמע  שלא  בשמיעה  יזהר  ט).     הקדושה,  שער  חכמה,  (ראשית   ' יראתי  שמעך  שמעתי  'ה'  ג)  (חבקוק  דכתיב  הוא  הדא  יצחק,  ופחד  דחילו  ותמן  ושמע',  אזנך  אלקי  'הטה  ט)  (דניאל  אתמר  ועליה  אלקים',  יראי  'שמיעה  קכב), 

לבטלה, כי כבר איפסק הלכתא ששומע כעונה (של"ה, שער האותיות, עמק ברכה, ג).

באודנין,  תלוי  יראה  בזה״ל:  (יט)  האיתנים  בירח  איתא  שמיעה.  תליא  כי תמן 
נתעורר  שעי״ז  בשופר,  תוקעין  ע״כ  יראתי׳.  שמעך  שמעתי  ׳ה׳  בבחי׳ 
הלב  נתעורר  עי״ז  גם  יחרדו׳.  לא  ועם  בעיר  שופר  ׳היתקע  כ״ש  יראה, 
שופר׳,  קול  ׳לשמוע  מברכין  וע״כ   (...) השגגות.  אפילו  לתקן  לתשובה 
׳לשמוע׳ דייקא, כי יראה תליא באודנין. גם תקיעת שופר הוא זכר למתן 
תורה שהיה בקול שופר, ואז זכו ישראל ליראה גדולה מאחר שכולם שמעו 
בעצמם מפי הקב״ה, כ״ש ׳השמע עם קול אלקים חיים מדבר וכו׳׳.   
כי תמן תליא שמיעה. איתא בליקו״ה (אה״ע פריה ורביה ואישות ג, טז) גבי חוש 
ַהֶּׁשַמע בזה״ל: כל הקולות שהם בחינת עשרה מיני נגינה, זהו בחינת חוש 
מה  לאזניך  השמע  טו)  (ברכות  בחינת  והקולות,  הנגינה  הרגשת  ששם  ַהֶּׁשַמע, 
חוש  בחינת  ע״י  הוא  הקדושה  האמונה  ידיעת  ועיקר  מפיך.  מוציא  שאתה 
שאיתא  כמו  שומע,  לב  לעבדך  ונתת  כמ״ש  תליא  בלבא  שמיעה  כי  ַהֶּׁשַמע, 
תליא  ששם  בהלב  ושם  כב),  (סימן  ז״ל  רבינו  בדברי  ומובא  הקדוש  בזהר 
בשערים  נודע  בבחינת  יתברך,  אמונתו  תשוקת  ידיעת  עיקר  שם  שמיעה, 
בעלה, כל חד לפום מה דמשער בליביה. כי זה ידוע שהשי״ת מרומם ומנושא 
למעלה מכל המחשבות, כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל, רק השי״ת מגודל 
מאלקותו  ולהודיעם  טעמו  מזיו  להטעימם  לנבראיו  להיטיב  שרצה  רחמנותו 

יתברך שמו, ע״כ צמצם עצמו כביכול בכמה וכמה צמצומים לאין תכלית, עד 
כמו  ודור,  דור  שבכל  אמיתיים  הצדיקים  בלב  אלקותו  השגות  הכניס  אשר 
האבות הקדמונים, וכן כל הצדיקים האמיתיים בכל דור ודור, שכולם זכו ע״י 
הוא  זה  וכל  צמצומים.  כמה  דרך  אלוקות  השגות  להשיג  האמיתית  עבודתם 
בחינת ׳שמיעה׳, כמו מי ששומע קול המדבר והמשמיע, אבל אי אפשר לראותו, 
וכמ״ש במתן תורה, קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול. 
ואפילו משה רבינו עליו השלום אמר הראני נא את כבודך וכו׳, והשיבו השי״ת 
כי לא יראני האדם וחי וכו׳, וראית את אחורי ופני לא יראו. ועיקר ההשגה 
שהשיג היה רק בבחינת חוש השמיעה, כמ״ש ובבא משה אל אהל מועד וישמע 
את הקול וכו׳. מכל שכן שאר הנביאים והצדיקים, שבוודאי כל השגתם וידיעתם 
הוא בבחינת חוש השמיעה דתליא בלבא, שהוא בחינת נודע בשערים בעלה, כל 
חד כפום מה דמשער בליביה, כמ״ש (חבקוק ג) ה׳ שמעתי שמעך יראתי וכו׳. 
ובפרט שאר אנשים פשוטים כמונו היום, שכל חיותנו וקדושתינו היא בבחינת 
שהיא  הקדושה,  התורה  לנו  שמסרו  אבותינו  לקול  שומעים  שאנו  ַהֶּׁשַמע,  חוש 
האמונה הקדושה מדור לדור, ואנו מחוייבים לשמוע בקולם ולקיים את כל דברי 
התורה הזאת. וזה שכתוב שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד, ׳שמע׳ דייקא, כי 

עיקר האמונה היא בבחינת שמיעה דתליא בלבא כנ״ל.   

ילקוט הנחל

נעשה  קולו  יראה  בו  שיש  כי מי 
(ה)  הנחל  במי  בזה  ביאר  רעמים. 
יראת  לו  שיש  ע״י  כי  ר״ל,  בזה״ל: 
גדול  בכח  להוציא  יוכל  שמים 
תפילתו, כי הקול שאדם מוציא בכח 
הוא מבחי׳ גבורות כמוב״פ מקודם, 
כי  גבורות,  מבחי׳  הוא  היראה  וגם 
בו  כתוב  גבורה  בחי׳  שהוא  יצחק 

׳פחד יצחק׳, בחי׳ יראה.   
לשמוע  דברו  עושי  גבורי כח 
בקול דברו. וביאר בזה במי 
הנחל (ה) בזה״ל: היינו,  שמפרש הפסוק בשני אופנים, ׳גיבורי כח׳ 
זוכים  הם  גדול,  בכח  תפילתם  קולות  שמוציאין  היראים  שהם 
פירש  וגם  מדברים.  שהם  מה  ישמע  שליבם  דברו׳,  בקול  ׳לשמוע 
׳לשמוע בקול דברו׳, שגם אחרים שומעין קול תפילתו ומתעוררים 

עי״ז, כי מהקול נעשה רעמים ונשמע לברייתא.

מי שיש בו יראת שמים. איתא במסכת ברכות (ו ע״ב): אמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין, שנאמר 
׳סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא וגו׳׳. מאי ׳כי זה כל האדם׳, אמר רבי אלעזר, אמר הקב״ה, כל העולם כולו לא נברא אלא 
בשביל זה. רבי אבא בר כהנא אמר, ָׁשקּול זה כנגד כל העולם כולו. רבי שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר, כל 
נשמעין. כי אם אין בו יראת שמים  דבריו  שמים  יראת  בו  שיש  אדם  נשמעין.כל  דבריו  שמים  יראת  בו  שיש  אדם  העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. וביאר בזה בעיון יעקב (שם): כל 

היאך יכול להוכיח לאחרים, אומרים 
לו קשוט עצמך תחילה. (...) אבל אם 
נשמעין,  דבריו  שמים  יראת  בו  יש 
ואדם,  אלקים  בעיני  חן  שמצא  לפי 
אדם  כל  מ״ט,  דף  בסוכה  כדאיתא 
יראת  בו  שיש  בידוע  חן  עליו  שיש 
כולו.  העולם  כל  כנגד  זה  כולו.ָׁשקּול  העולם  כל  כנגד  זה  שמים. ָׁשקּול 
כשעושה  הקטן  עולם  הוא  אדם  כי 
דהא  ועוד  חן,  ליודעי  כידוע  רצונו 
בשביל  אלא  נברא  לא  עולם  כל 
׳והאלקים  שנאמר  מלפניו,  שייראו 
עשה שייראו מלפניו׳ כדאיתא בשבת 

דף ל״א, וזה שיירא אלקים, הוא שקול כנגד כל העולם. וביאר בזה 
המהרש״א (שם): רישא דקרא מדבר בשבח ומעלה של ירא אלקים, יש 
ירא  של  בשבחו  האדם׳,  כל  זה  ׳כי  דקרא  סיפא  ג״כ  לפרש  לנו 
אלקים, למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה, ולא פליגי, אלא כל חד 
וחד חדא מג׳ עולמות (מלאכים, כוכבים ושפלים) נקט במלתיה. ז״ש 
עולם  גם  דהיינו  האדם׳,  בשביל  אלא  נברא  לא  כולו  העולם  ׳כל 

המלאכים לא נברא אלא בשביל האדם שהוא בעל בחירה, כדי לזכותו אם יהיה ירא אלקים וישמור מצותיו כדאיתא במדרשות. ושאמר 
׳שקול הוא כנגד כל העולם׳, דהיינו עולם האמצעי שנמשלו בו אף הצדיקים לכוכבים, כמ״ש (ב״ב עה ע״א) ׳פני משה כפני חמה ופני יהושע 
כפני לבנה׳, ובשאר צדיקים כתיב ׳והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וככוכבים וגו׳׳. ושאמר ׳כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה׳, 
דהיינו עולם התחתון לא נבראו אלא לצוותא לו בעלמא, כדי שישמשו אותו ויעשו עבודתו, כדאמרי׳ בפ׳ הרואה (ברכות נח ע״א) בן זומא 
ראה אוכלסא ע״ג מעלה בהר הבית אמר ברוך שברא כל אלו לשמשני, וק״ל. ודוק וראה, כי מלבד שבא ללמדנו שמי שיש בו יראה קולו נעשה 
רעמים, הרי בא עוד ללמדנו בשבח ַהְּיֵרא אלקים, שכל העולם לא נברא אלא בשבילו. וע״פ כללי ראבר״נ (כלל א), מה נפלא לקשר לשון הגמ׳ ללשון רבינו 

בתחילת המאמר ׳כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי׳, כי ַהְּיֵרא אלקים הוא הזוכה לזה.
כי רעם מסטרא דיצחק כמ״ש ורעם גבורותיו. עי״ל מקו״ח ד״ה ׳כד קלא נפיק׳.   כי תמן תליא שמיעה. ע״י שקולו יוצא כרעם, היינו 
ביראה, דבריו נשמעים, כי שמיעה תלויה ביראה, כדאיתא בזהר (פנחס, רל ע״א) בזה״ל: ׳ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקי״ם׳ 
(...), ט ׳יראי אלקי״ם׳ מסטרא דיצחק, דתמן שמיעה, דאמר חבקוק נביאה, (חבקוק ג) ׳ה׳ שמעתי שמעך יראתי׳. וכן איתא בתיקו״ז (תיקון 
ע, קכב ע״א) בזה״ל: ישמיעה יראי אלקי״ם, ועליה אתמר ׳הטה ה׳ אזנך ושמע׳, ותמן דחילו ופחד יצחק, הדא הוא דכתיב (חבקוק ג) 
׳ה׳ שמעתי שמעך יראתי׳, ומאן די משתמע תמן קליה בין באורייתא בין בצלותא בין בצעקה בלא דחילו, מיד ׳וישמע ה׳ ויחר אפו 
׳שיר  דוד  אמר  ועלייהו  ואכסדרין,  אדרין  בהון  אית  יאאודנין  בזה״ל:  ע״א)  קל  ע,  (תיקון  בתיקו״ז  זה  גבי  איתא  ועוד  ה׳׳.  אש  בם  ותבער 
למעלות׳, דאינון ׳כי גבוה מעל גבוה שומר וגבהים עליהם׳. אי אינון אטימין אודנין לתתא, הכי אינון אטימין תרעין דשמיעה לעילא 
לגבייהו. ואינון תרעין דאתמר בהון שומע תפלה, שמע ישראל, מתמן צריך לכוונא בשמיעה. אמר ליה רבי אלעזר, אבא, והא שמיעה 
באן אתר תליא לעילא, אמר ליה (...) שמיעה לקבל שולחן בצפון, ותמן דחילו, הדא הוא דכתיב (חבקוק ג) ׳ה׳ שמעתי שמעך יראתי׳.

ה' שמעתי שמעך יראתי. וז״ל הכתוב בספר חבקוק (ג, א–ב): ְּתִפָּלה ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ַעל ִׁשְגיֹנֹות: ה׳ ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲע ָיֵראִתי ה׳ ָּפָעְל ְּבֶקרֶב 
לי  שאמרת  מה  שמעתי  שמעך.  שמעך.שמעתי  שמעתי  הפשט:  דרך  על  (שם)  המצו״ד  בזה  ופירש  ִּתְזּכֹור:  ַרֵחם  ְּברֹגֶז  ּתֹוִדיַע  ָׁשִנים  ְּבֶקרֶב  ַחֵּייהּו  ָׁשִנים 

ְוִהְׁשַמְעָּת לאזני ֵמָהָּגלּות וארכו, והנה יראתי עד מאד. ורבינו ביארו כדברי הזהר שהשמיעה תלויה ביראה, כמובא לעיל בד״ה הקודם. 
גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו. רבינו מצטט פס׳ זה ע״מ לדורשו כדברי הזהר (המובאים בד״ה הבא), אך גם פשט הכתוב ומאמרי 
חז״ל שעליו, עולים בקנה אחד. נאמר בתהלים (קג, כ–כב): ָּבֲרכּו ה׳ ַמְלָאָכיו ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: ָּבֲרכּו ה׳ ָּכל ְצָבָאיו 
ְמָׁשְרָתיו עֵֹׂשי ְרצֹונֹו: ָּבֲרכּו ה׳ ָּכל ַמֲעָׂשיו ְּבָכל ְמקֹמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה׳: ופירש המצו״ד (שם): לשמוע.לשמוע. ר״ל, לא יעשו בעבור קבול 
שכר, כי עושים דברו בעבור ׳לשמוע בקול דברו׳, וזה כל מגמתם. ודוק ְוַקֵּׁשר הדברים להמובא לעיל אות ב׳ שכר מצוה מצוה׳. ועוד איתא במס׳ 
שבת (פח ע״א): אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת 
משתמשין בו, דכתיב ׳ברכו ה׳ מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו׳, ברישא ׳עושי׳ והדר ׳לשמוע׳. ופירש רש״י (שם): עושי עושי 
דברו לשמוע.דברו לשמוע. מוכנין לעשות קודם שישמעו, ולא כדרך שאר עבדים ששומעים תחילה את הדבר, לידע אם יכולין לקבלן עליהם אם לאו. 
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יא  חי רבי  פתח  יב 

מלאכיו  ה׳  ׳ברכו  ואמר, 
דברו  עושי  כח  גבורי 
ישראל  אשריהם   , ׳ וגו׳
העולם,  עמי  שאר  מכל 
מכל  בהם  רצה  שהקב״ה 
ועשה  העמים,  שאר 
ועל  ונחלתו.  חלקו  אותם 
התורה  את  להם  נתן  כן 
שכולם  מכיון  הקדושה, 
הר  על  אחד  ברצון  היו 
עשיה  והקדימו  סיני, 
כמו   ( . . . ) לשמיעה 
עושים  עליונים  שמלאכים 
ה׳  ׳ברכו  שכתוב  ברקיע, 
עושי  כח  גבורי  מלאכיו 
דברו לשמוע בקול דברו׳, 
בתחילה,  דברו׳  ׳עושי 
דבר   . ׳לשמוע׳ ואח״כ 
מלאכיו׳,  ה׳  ׳ברכו  אחר, 
בארץ,  הצדיקים  הם  אלו 
שהם חשובים לפני הקב״ה 
ברקיע,  עליון  כמלאכי 
כח׳,  ׳גבורי  שהם  בגלל 
יצרם,  על  שמתגברים 
שמתגבר  טוב  כגיבור 
בקול  ׳לשמוע  שונאו.  על 
יום  בכל  שזוכים  דברו׳, 
מלמעלה  קול  לשמוע 

בשעה שנצרכים לזה.

בה  נקרא  האוזן  זו  יג 

שמיעה, ובשמיעה נכללים 
אלו המוחין, חכמה נכללת 
לעבדך  ׳ונתת  שכתוב  בו, 
כמ״ש  בינה,  שומע׳.  לב 
עבדך׳,  שומע  כי  ׳דבר 
׳כי שומעים אנחנו׳. (...) 
בני  ׳שמע  כמ״ש  דעת, 
וקח אמרי׳, ׳ומצותי תצפון 
תלויים  שכולם  הרי  אתך׳, 

באוזניים.

כמ״ש  התרועה,  סוד  יד 

מי  ברזל׳.  בשבט  ׳תרועם 
הוא עם כישראל שיודעים 
סודות עליונים של אדונם, 
לעלות לפניו ולהתקשר בו, 
וכל אלו שיודעים את סוד 
ללכת  יתקרבו  התרועה 
באור פניו של הקב״ה, וזה 
הקב״ה  שגנז  קדמון  אור 
צריך  כן  ועל  לצדיקים, 

לדעת אותו.

תוקעים  ישראל  כאשר  טו 

ומתעורר  שופר,  באותו 
מלמטה אותו הקול היוצא 
ומים  מאש  כלול  משופר 
אותו  מכולם  ונעשה  ורוח 
כדי  השופר,  של  הקול 
העליון  הקול  את  לעורר 
שיוצא מתוך אותו השופר, 
שהוא גם כן כגון זה כלול 
ואז  ורוח.  ובמים  באש 
בכל  ומכריז  יוצא  הכרוז 
׳קול  ואומר,  הרקיעים 
וגו׳  בא  זה  הנה  דודי 
מציץ  החלונות  מן  משגיח 
יודעים  ואז  החרכים׳,  מן 
חס  הוא  שהקב״ה  כולם 
ואומרים,  ישראל,  על 
אשריהם ישראל שיש להם 
לעורר  כדי  בארץ  עצה 
וזהו  מלמעלה.  רחמים 
שכתוב ׳אשרי העם יודעי 
תרועה׳, יודעי תרועה הם 
תרועה׳,  ׳יודעי  בודאי, 
שמשברים את זו התרועה, 
שהכל  ָקֶׁשה  דין  שהיא 

נידונים בו.

שופר
הלב,  בחינת  זה  שופר 
דשופרא.  משופרא  שניזון 

יראה,  בחינת  הוא  שופר  גם 

היתקע  ג)  (עמוס  בבחינת 

יחרדו.  לא  ועם  בעיר  שופר 

נבואה,  בחינת  הוא  שופר  גם 

הרם  נח)  (ישעיה  בבחינת 

שופר  גם  קולך.  כשופר 

בבחינת  תפלה,  בחינת  הוא 

(תהלים קיח) מן המצר קראתי 

יה (ליקו"מ ח"ב, א).

שופר  שנאמר  מקום  בכל 
לישראל,  יפה  סימן  הרי 

אלקים  עלה  ' שנאמר 

ביום  'והיה  וגו'',  בתרועה 

גדול'  בשופר  יתקע  ההוא 

(ילקו"ש שמות רמז רפד).

סתם.  ושופר  גדול  שופר  יש 
 (...) הת"ת,  הוא  סתם  שופר 

אמנם שופר גדול הוא הבינה, 

ולכן נקראת גדול, מפני שבה 

היובל.  בסוד  החירות  תלוי 

(פרד"ר כג, שופר). 

שופר  נקרא  התפארת 
שהוא  ויופי,  שופרא  לשון 

פרד"ר  ) ישראל  תפארת 

כג, שופר).

לדבר  חרד  אשר  האיש  מי 
השופר  קול  כששומע  ה', 

רתת  ויתמלא  לבו  יחרד 

ומהדר  ה'  פחד  מפני  ורעדה 

שפר"ו  מרמז,  שופר  גאונו. 

דרכיכם  ועזבו  מעשיכם 

הרעים (קב הישר, מח).

גימטריא  הישועה  מעייני 
הבינה  סוד  שהוא  שופר, 

כמו  הישועה,  בא  שממנו 

שאמר 'ובשופר גדול יתקע', 

והצדיקים העוסקים בזה הם 

הישועה  מעייני  והם  מבינה, 

(קה"י, מעייני הישועה).

כשיעבור  התוקע  של  הרוח 
דרך  ומוגבל  צר  במקום 

ישמיע  היובל  וקרן  השופר 

אל  משל  והוא  תקיעה,  קול 

חיים  רוח  הנופח  ה'  רוח 

(מלבי"ם  העם  בקרב  וקדושה 

שמות יט, טז).

תמיד,  חרדה  סימן  שופר 
בשופר  להריע  דרך  והיה 

כל  על  או  גשמים  בתענית 

היו  לא  ההיא  ובעת  צרה, 

שיר.  בכלי  ומזמרים  מנגנים 

משוררים  הלווים  בר"ה  אבל 

מריעים  וגם  בבהמ"ק 

לא  השופר  ותרועת  בשופר 

ח)  (נחמיה  כמ"ש  יחרידם, 

קדוש  כי  וכו'  משמנים  'אכלו 

תעצבו  ואל  לאדונינו  היום 

מעוזכם'  היא  ה'  חדות  כי 

(מלבי"ם תהלים פא, ב).

קול השופר. איתא בחיי״מ (צו) מה שרימז רבינו ז״ל גבי ַהֶּקֶשׁר שבין השופר לשמחה, 
קול  לשמוע  בבית  לכנוס  רוצה  שהיה  לו  שחלם  אלול,  בימי  סיפר  וז״ל: 
ומרקדין  כף  אל  כף  ומכין  מזמרין  ששם  ושמע  אחד,  בית  לפני  ועבר  שופר. 
מאד, ושמחין בקפיצות וריקודין גדולים כדרך השמחים והשוחקים מאד. עניתי 

ואמרתי, הלא לכאן בודאי טוב ליכנס לשמוע קול שופר [והשאר איני זוכר]. 
(...) אח״כ שלח ה׳ בליבי, שמרומז בפסוק ששופר היא בחינת רינה ושמחה, 
כי (תהלים קכו) ׳אז ימלא ש׳חוק פ׳ינו ו׳לשוננו ר׳נה׳ ר״ת שופ״ר. וע״כ אחר 
פסוק (שם פט) ׳אשרי העם יודעי תרועה וכו׳׳ כתיב ׳בשמך יגילון כל היום׳.

ילקוט הנחל

בזה  וביאר  השופר.  קול  וזה בחי׳ 
כי  היינו,  בזה״ל:  (ה)  הנחל  במי 
בתפילתו  בכח  מוציא  שאדם  הקול 
מחמת יראתו מהשי״ת הוא בחי׳ קול 
שהוא  יצחק  של  לאילו  שזכר  השופר 
בחי׳ יראה.   אשרי העם יודעי 
תרועה. איתא בזה בביאה״ל (ה) בזה״ל: 
נסמך לזה הכתוב בשמך יגילון וכו׳. 
בעושיו,  ישראל  ושמחת  גילת  שהוא 

שנתהווה עי״ז כנ״ל בפנים.

יבפתח רבי חייא ואמר, ׳ברכו ה׳ מלאכיו גבורי כח עושי  בזה״ל:  ע״א)  צ  תורה,  סתרי  לך,  (לך  בזהר  איתא  מלעילא.  קלין  זכיין למשמע 
חולקיה  לון  ועבד  עמין,  שאר  מכל  בהו  אתרעי  הוא  בריך  דקודשא  דעלמא,  עמין  שאר  מכל  ישראל  אינון  זכאין  וגו׳׳,  דברו 
ואחסנתיה. ועל דא יהיב לון אורייתא קדישא, בגין דכלהו הוו ברעותא חדא על טורא דסיני, ואקדימו עשיה לשמיעה (...) כגוונא דמלאכי 
עלאי עבדי ברקיעא, דכתיב ׳ברכו ה׳ מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו׳, ׳עושי דברו׳ בקדמיתא, ולבתר ׳לשמוע׳. דבר אחר, 
׳ברכו ה׳ מלאכיו׳, אלין אינון צדיקיא 
קודשא  קמי  חשובין  דאינון  בארעא, 
ברקיעא,  עלאי  כמלאכי  הוא  בריך 
דמתגברי  כח׳,  ׳גבורי  דאינון  בגין 
על  דמתגבר  טב  כגבר  יצריהון,  על 
דזכאן  דברו׳,  בקול  ׳לשמוע  שנאיה. 
מלעילא  קלא  למשמע  יומא  בכל 
מכאן,  והעולה  דאצטריכו.  בשעתא 
אלו  הם  דברו׳  עושי  כח  ש׳גבורי 
גבורות,  בחי׳  היראה  את  שמקדימים 
היינו  דברו׳,  בקול  ׳לשמוע  זוכין  ועי״ז 

קלין מלעילא, וליבם שומע.   
ונתת לעבדך לב שומע. כשעלה שלמה המלך ע״ה למלוך על ישראל, הוא לא ביקש מהש״י שום שכר, אלא רק שיתן לו לב שומע לשפוט את ישראל, 
כדכתיב במלכים א (ג, ט–יב): ְוָנַתָּת ְלַעְבְּד ֵלב ׁשֵֹמַע ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמ ְלָהִבין ֵּבין טֹוב ְלָרע ִּכי ִמי יּוַכל ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמ ַהָּכֵבד ַהּזֶה: 
ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ֲאדָֹני ִּכי ָׁשַאל ְׁשמֹה ֶאת ַהָּדָבר ַהּזֶה: ַוּיֹאֶמר ֱאִקים ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֶאת ַהָּדָבר ַהּזֶה ְוא ָׁשַאְלָּת ְּל ָיִמים ַרִּבים ְוא 
ָׁשַאְלָּת ְּל עֶֹׁשר ְוא ָׁשַאְלָּת נֶֶפׁש אְֹיבֶי ְוָׁשַאְלָּת ְּל ָהִבין ִלְׁשמַֹע ִמְׁשָּפט: ִהֵּנה ָעִׂשיִתי ִּכְדָברֶי ִהֵּנה ָנַתִּתי ְל ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון ֲאֶׁשר ָּכמֹו א ָהָיה 
ְלָפנֶי ְוַאֲחרֶי א ָיקּום ָּכמֹו: ופירש המצו״ד (שם): ונתת.ונתת. לזאת אשאל, לתת לי לב מבין לשפוט וגו׳. כי מי יוכל.כי מי יוכל. אי אפשר לשפוט ָעם כאלה 
מחכמת לבבי, מבלי עזר מן השמים. ואיתא באדרא זוטא (זהר האזינו, רצד ע״ב) בזה״ל: יג האי אודנא קרי ביה שמיעה, ובשמיעה אתכלילן אינון 
׳כי  יח)  (מ״ב  עבדך׳,  שומע  כי  ׳דבר  ג)  (ש״א  אמר  דאת  כמה  בינה,  שומע׳.  לב  לעבדך  ׳ונתת  ג)  (מ״א  דכתיב  ביה,  אתכליל  חכמה  מוחי, 

שומעים אנחנו׳. (...) דעת, כמה דאת אמר (משלי ד) ׳שמע בני וקח אמרי׳, (שם ב א) ׳ומצותי תצפון אתך׳, הא כולא תליין באודנין.
דא שופר של איל אילו של יצחק. עיין בדברי הזהר המובאים לעיל בד״ה ׳כד קלא נפיק׳, מאחר וכל דברי רבינו המובאים בכל אות זו סובבים 
ומקושרים לדברי זהר אלו. ועוד איתא במס׳ ראש השנה (טז ע״א): אמר רבי אבהו, למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב״ה, תקעו לפני 
בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני. אמר רבי יצחק, למה תוקעין 
בראש השנה, למה תוקעין, רחמנא אמר ׳תקעו׳. אלא למה מריעין, מריעין, רחמנא אמר ׳זכרון תרועה׳. אלא למה תוקעין ומריעין כשהן 
יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטן. ואמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופה, מאי 
טעמא, דלא איערבב שטן. ופירש רש״י (שם): כדי לערבב.כדי לערבב. שלא ישטין, כשישמע ישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריו. ואיתא במדרש 
תהלים (פ׳ מז): ר׳ יהודה בר נחמן בשם ריש לקיש אמר, כיון שעלה הקב״ה לדין ויושב על כסא לדון, כיון שתוקעים בשופר הוא עולה 
כי בתקיעת שופר יתערבב השטן, כי השופר הוא למתק את הדין  בזה״ל:  יד)  (רה״ש  השל״ה  בזה  והופך מדת הדין למדת רחמים. וביאר 
ולהוציא הקולות כלילן רוחא ומיא ואשא באותו שופר גדול. כי בהתעוררות הדינין יגבר כח סמאל, ובהתמתקם אין לו כח ויניקה כלל.  
אשרי העם יודעי תרועה. מאמר זה כאמור לעיל נאמר בר״ה, ופעמים רבות רבינו משלב את דבריו, הן במפורש והן ברמז, בענייני ר״ה, כפי 
שיראה המעיין לאורך המאמר כולו. בפס׳ זה ביאר רבינו את דבריו עד כה, וראה לקשר הפשט עם פירושו הפנימי של רבינו (ע״פ כלל י״א). 
כתיב בתהלים (פט, טז–יח): ַאְׁשֵרי ָהָעם יְֹדֵעי ְתרּוָעה ה׳ ְּבאֹור ָּפנֶי ְיַהֵּלכּון: ְּבִׁשְמ ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְת ָירּומּו: ִּכי ִתְפֶארֶת ֻעָּזמֹו ָאָּתה 
תרועה. שיודעין לרצות את בוראם בראש השנה בתרועה, שמסדרים עליה מלכיות זכרונות  תרועה.יודעי  ּוִבְרצֹוְנ ָּתרּום ַקְרֵנינּו: ופירש רש״י (שם): יודעי 
א״ר יאשיה, כתיב ׳אשרי העם יודעי תרועה׳, וכי אין אומות העולם יודעים להריע, כמה  ד):  (כט,  בויק״ר  זה  פס׳  גבי  ושופרות. ואיתא 
קרנות יש להן, כמה בוקינוס יש להם, כמה סלפירגסי (פירש מתנות כהונה, מיני שופר וחצוצרות) יש להם, ואמרת ׳אשרי העם יודעי תרועה׳. 
הדין  מידת  להם  והופך  רחמים,  עליהם  ומתמלא  רחמים  לכסא  הדין  מכסא  עומד  והוא  בתרועה,  בוראן  את  לפתות  מכירין  שהן  אלא 
בשבט  ׳תרועם  ט)  ב  (תהלים  דכתיב  כמה  דתרועה,  יד רזא  בזה״ל:  ע״ב)  רלא  (פנחס,  בזהר  למידת רחמים, אימתי בחדש השביעי. וכן איתא 
ברזל׳. מאן עמא כישראל דידעין רזין עלאין דמאריהון, למיעל קמיה ולאתקשרא ביה, וכל אינון דידעי רזא דתרועה יתקרבון למיהך 
באור פניו דקודשא בריך הוא, ודא אור קדמאה דגניז קודשא בריך הוא לצדיקייא, ועל דא אצטריך למנדע לה. ועוד איתא בזהר (פקודי, 
רנ ע״ב) בזה״ל: טו כד ישראל תקעין בההוא שופר, ואתער מתתא ההוא קול דנפיק משופר כליל מאשא ומיא ורוחא ואתעביד מכולא 
ההוא קול, בגין לאתערא קול עילאה דנפקא מגו ההוא שופר, דאיהו כגוונא דא כליל באשא ובמיא ורוחא. כדין כרוזא נפקא ואכריז 
בכלהו רקיעין ואמר, ׳קול דודי הנה זה בא וגומר משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים׳, וכדין ידעי כלהו דהא קודשא בריך הוא 
חייס עלייהו דישראל, ואמרי, זכאין אינון ישראל דאית לון עיטא בארעא בגין לאתערא רחמי מלעילא. כדין כתיב (תהלים פט) ׳אשרי 
העם יודעי תרועה׳, יודעי תרועה ודאי, ׳יודעי תרועה׳, מתברי האי תרועה, דאיהו דינא קשייא דכלא אתדנו ביה. ואיתא בזה בשל״ה 
(רה״ש יד) בזה״ל: הנה ביארו עליהם השלום, כי מה שכתוב ׳אשרי העם יודעי תרועה׳, אין הכוונה בו הידיעה להריע, כי אם הידיעה 
בה לרצות המצווה בתרועה ההיא, וזה אי אפשר כי אם בידיעת כוונתו ורצותו בה, והיודעים זה הם ישראל, כי הם יודעים דרך ה׳ 
אשר הורם, ולהם בלבד גילה סודו, ולזה יודעים לרצות בוראם ולשנות דעתו מרעה לטובה. לפיכך צריך התוקע לדעת טעם הדבר 
ולכווין אליו, כי הוא סרסור בין ישראל לאביהם שבשמים לכפר בעדם לבטל הדין ולהמשיך הרחמים. וזהו עשיית הטוב בעיני ה׳, 
כי כפי ההתעוררות העולה מלמטה מתעורר נגדו למעלה, ואם הדברים עולים כהוגן ובכוונה שלימה, הנה גורם להתעוררות הרחמים 

מסיבה לסיבה, והעושה כן מוצא חן בעיני השם. וראה בסמוך דברי רבינו ׳ומי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד וכו׳׳. 

   (.צ דף  (לך   


(מלכים א, ג)
 
'וזה בחי
      
    (פט (תהלים  

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



 מאד מאד צריכינ ליזהר לפנות את המוח מחכמות חיצוניות וממחשבות זרות, מחמצ, שלא יחמיצ את חכמתו בחכמות חיצוניות ובתאוות, כי המ מטמטמינ ומטמאינ מוחו, ואי אפשר לו לכוונ עצה ותושיה
בתפילתו ואי אפשר לו לשמוח. [...] וצריכ לגעור באלו המחשבות שהמ 	טרא דמותא 	טרינ אחרנינ, ולגרשמ מדעתו ומחשבתו שלא יתקרבו אליו, ולשמור עצמו מאד שלא יכנ	ו במוחו אלו המחשבות ח	 ושלומ. גמ 

צריכ לשתפ האהבה עמ היראה, ואז דייקא יוכל לזככ מוחו (קיצור ליקו"מ ה, ח). 

ּב 
ואני תפלה

מ,  ָל עֹו ֶשל  ִרּבֹונֹו 
ֵּכנּו  ַז ַרַחִמימ,  ָמֵלא 

שֹוָפר  קֹול  ִלְשמֹוַע 

ַהָּקדֹוש  ַהָּשָנה  ְּברֹאש 

מ  י ִנ ּו ג ַה מ  י ִע ְק ּתֹו ִמ

ִלְדַבר  ַוַחֵרִדימ  ְיֵרִאימ 

ר  ָפ ּשֹו ַה ל  קֹו ְו  . י י

ְּבַהּמִֹחינ  ִיְפַּגע  ַהָּקדֹוש 

ַהֶּזה  ַהּקֹול  ְו  , ֶשָּלנּו

ְרָעִמימ,  ִּבְבִחיַנת  ִיְהֶיה 

ה  ֶז י  ֵד ְי ל  ַע ֶש ַעד 

ֵאיָמה  ָעֵלינּו  ִּתּפֹול 

יי  ִמַּפַחד  ָּגדֹול  ָוַפַחד 

ְוִנְזֶּכה  ְּגאֹונֹו,  ּוֵמַהַדר 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶשִּיְתַּפֵּשט 

ַעְקִמימּות  ֵני  ִמי ָּכל 

ה  ֶּכ ְז ִנ ְו  , ּו נ ֵּב ִל ְּב ֶש

ּוְלִשְמָחה  ֵלב  ְלַיְשרּות 

ְּכמֹו  ִּדְקֻדָּשה,  ְגדֹוָלה 

ֵלב  "ּוְלִיְשֵרי  ֶשֶּנֶאַמר 

ָּבנּו  יֻקַּימ  ִו ִשְמָחה", 

"ַאְשֵרי  ֶשָּכתּוב  ִמְקָרא 

יי  ְתרּוָעה  יֹוְדֵעי  ָהָעמ 

ְיַהֵלכּונ  ָּפֶניָכ  ְּבאֹור 

ַהּיֹומ  ָּכל  ְיִגילּונ  ְּבִשְמָכ 

ְוַעל  ָירּומּו".  ּוְבִצְדָקְתָכ 

ְיֵדי ְשִמיַעת קֹול שֹוָפר 

ֵמִאיש  ַהָּשָנה  ְּברֹאש 

ִּתְשְמֶרּנּו  ְוָחֵרד,  ָיֵרא 

ַהָּשָנה  ְּבָכל  ְוַתִּציֵלנּו 

מ  י ִד ָח ְּפ י  ֵנ י ִמ ל  ָּכ ִמ

ֵּזקֹות  ֶה ֵני  י ִמ ל  ּוִמּכֹ

ַעל  ִלְפָעִמימ  ַהָּבִאימ 

ְיֵדי ְּבָרִקימ ּוְרָעִמימ ַח	 

ֶשֶּנֶאַמר  ְּכמֹו  ְוָשלֹומ, 

מ  י ִק ָר ְב ּו ת  לֹו קֹו ְּב "

ּוְבקֹול  ִנְגֵליָת  ַעֵליֶהמ 

ַעֵליֶהמ הֹוָפְעָּת"  שֹוָפר 

(תפלות ותחנונימ ה).

ְוַזֵּכִני ְּבַרַחֶמיָכ ָהַרִּבימ 
מ  י ִל דֹו ְּג ַה ָכ  י ֶד 	ָ ַח ַו

י  ִח מֹ ת  ֶא ת  ֹו ּנ ַפ ְל

ֵמָחְכמֹות  ּוַמַחַשְבִּתי 

ּוִמַּמַחָשבֹות  ִחיצֹוִנּיֹות 

ַאַטְמֵטמ  ֶשֹּלא  ָזרֹות, 

ּוַמַחַשְבִּתי  ִחי  מֹ ֶאת 

ִהְרהּוִרימ  ְו ְּבַתַאוֹות 

ֹלא  ְו  , מ לֹו ָש ְו  	 ַח

י  ִח מֹ ת  ֶא צ  י ִמ ְח ַא

ְּבָחְכמֹות  ּוַמַחַשְבִּתי 

ַח	  ּוְבַתַאוֹת  ִחיצֹוִנּיֹות 

ַאַהְרֵהר  ְוֹלא  ְוָשלֹומ, 

 , מ י ִע ָר מ  י ִר הּו ְר ִה ְּב

שּומ  ִלי  ִיְהֶיה  ֶשֹּלא 

ת  ֶב ֶש ַח ַמ ּו ר  ּו ה ְר ִה

ַרק  ְּכָלל,  ָּבעֹוָלמ  חּוצ 

ּוַמַחַשְבִּתי  מִֹחי  ִיְהֶיה 

ֶשֹּלא  ָוַצח,  ְוַזְכ  ָנִקי 

שּומ  ְּבַמַחַשְבִּתי  ִיְכנֹ	 

ְּכָלל.  ִחיצֹוָנה  ַמַחָשָבה 

ְלִהְתַּגֵּבר  ּכַֹח  ִלי  ְוִתֵּתנ 

ַהַּמַחָשבֹות  ָּכל  ַעל 

ת  ֹו ב ָש ַח ַמ  , ת ֹו ע ָר

ְוִהְרהּוִרימ  ִחיצֹוִנּיֹות 

ְלַבְלֵּבל  ָעַלי  ַהָּבִאימ 

ֶשֹּלא   , י ִּת ְע ַּד ת  ֶא

ָמקֹומ  שּומ  ָלֶהמ  ֶאֵּתנ 

ל.  ָל ְּכ י  ִח מֹ ְּב  	 נֹ ְכ ִל

ָּבֶהמ,  ר  ִלְגעֹ ֶּכה  ֶאְז ְו

ְלָגְרָשמ  ִעָּמֶהמ  ְוָלִריב 

ְּגבּוִלי,  ּוֵמַעל  ֵמָעַלי 

שּומ  ָלֶהמ  ִיְהֶיה  ֶשֹּלא 

י  ִּת ְע ַד ְּב  	 נֹ ְכ ִל ַח  ּכֹ

ְלַקֵּדש  ְוֶאְזֶּכה  ְּכָלל, 

ָּתִמיד  ַמַחַשְבִּתי  ֶאת 

(ליקו״ת ה).

תם  רבינו  בזה״ל:  לא)  מצוה  נר  (שבועות  בשל״ה  איתא  מחכמות חיצוניות. 
בספר הישר מנה י״ד דברים שמבטלים עבודת השי״ת, והאחד 
מהם החכמות הרעות. וזה לשונו, יש חכמות משחיתות האמונה, כמין חכמת 
חיצונים וחכמת הפילסופיא. ואין צריך לעובד אלקים לשקוד עליהם, רק ירחק 
חכמים  וכמה  אמונתו.  יאבד  תועלת  מהם  שישיג  טרם  כי  כוחו,  בכל  מהם 
בעיניהם חשבו שעלו למרום החכמה ושעמדו בסוד גדול, ולא ידעו כי רחקו 
מהאמונה, ולא יכירו הדבר כי המתעסק בחכמת הפילוסופים תרחיקהו מעט 
מעט, והוא לא ידע. ולא יבטח הנכנס בפילוסופיא שלא תאבד אמונתו, (...) 
כי כל המשחיתים אמונתם המאבדים תקותם מהעולם הבא, הם אשר דבקו 
בחכמות חיצוניות ואשר התחברו ללומדיהם. ואם יחשוב שהוא חסיד ולא יוכלו 
מעט  מתרחק  הוא  אבל  ידמה,  כאשר  הדבר  אין  אמונתו,  להשחית  החכמות 
ידע  לא  והוא  בתומתו,  מחזיק  שהוא  ויחשוב  מרגיש,  ואינו  מהאמונה  מעט 
שהוא רחוק ממנה מאד.   ונטמתם בם. ביאר גבי זה ברבינו בחיי (ויקרא יא, 
באכילתן  בהם׳  תטמאו  ׳ולא  יאמר  בם׳.  ונטמתם  בהם  תטמאו  ׳ולא  מג): 
בגוף, שאם תעשו כן ׳ונטמתם בם׳ בנפש. והמלה חסרה אל״ף שהוא לשון 
רוח  ואין  האסורים,  הדברים  באכילת  מטמטם  שהלב  והטעם  טמטום, 
הקודש שורה בו. ויתכן שנאמר, כי מפני שאות אל״ף הוא מורה על הייחוד 
ממקום  מסתלקת  שהשכינה  לפי  מהמלה,  האל״ף  יחסר  כן  ועל  והקדמות, 
בקרב  מתהלך  אלקיך  ה׳  ׳כי  כג)  (דברים  שכתוב  וכענין  והחטא,  הטומאה 

מחניך וגו׳ ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך׳.

מילואי חכמה

חכמות חיצוניות
שכלו  בתוך  מכניס  כשאדם 
הם  חיצוניות,  מחשבות  הקדוש 

נתמעט  אזי  חיצוניות,  חכמות 

תפיסת  כפי  שכלו,  קדושת 

חיצוניות  חכמה  של  המקום 

(ליקו"מ לה, א).

נעוץ  היא  חיצוני  החכמה 
כקנה,  הקודש  השכל  בתוך 

ועל  הקדושה.  מקום  ומחסר 

השכל,  זה  היינו  הקנה,  זה 

כל  ומתחברים  מתלקטים 

(ליקו"מ  ומגונות  רעות  המידות 

לה, א).

נשתברו  האור  ריבוי  מחמת 
הקליפות  נתהוו  ומשם  הכלים, 

באים  חיצוניות  וחכמות  כידוע. 

כלים,  משבירת  היינו  משם, 

הקדושה  פסולת  ממותרות 

(ליקו"מ סד, ב).

כל  כלל  הם  חצוניות  חכמות 
אדם  לכל  שיש  בלבולים  מיני 

רעות  המחשבות  וכל  בעולם 

וזרים והרהורים ורעיונים רעים 

(ליקו"ה השכמת הבוקר ד, ג).

החיצוניות,  החכמות  כל 
חכמות  כמה  מהם  שיש  אע"פ 

יש  הם  כולם  אבל  גדולות, 

על  מיוסדים  כולם  כי  מיש, 

ועל  הראשונות  מושכלות 

המציאו  ומהם  החושים,  ראות 

מאמינים  ואנו  חכמתם. 

מהשי"ת  רק  נמשך  שחכמתם 

המלמד לאדם דעת (ליקו"ה ענין 

קדושה דסידרא ו, לו).

ע"פ  שנתיסדו  מהספרים 
אריסטו  שהם  חיצוניות  חכמות 

צריכין  מהם  וחבריו,  שמו  ימח 

אפילו  קשת,  כמטחוי  להתרחק 

ישראל  גדולי  חיברום  אם 

(ליקו"ה ר"ח ו, ז).

חכמות  בחינת  זה  ונפש  גוף 
התורה,  וחכמות  חיצוניות 

חכמת  חיצוניות  חכמות  כי 

בהמה,  גוף,  בחינת  הוא  הטבע, 

התורה  חכמת  כנגד  כסילות, 

בחינת  נפש,  בחינת  שהוא 

אמיתי  דעת  בחינת  אדם, 

(ליקו"ה דגים ג, א).

חיצונה  חכמה  יש  כי  דע, 
היא  קדם,  בני  חכמת  ונקראת 

לבני  אברהם  שנתן  חכמה 

הפילגשים (שערי צדק, שער ט).

העיונית שהיא חכמת  החכמה 
הולכת  הדעת  ושיקול  החקירה 

שהיא  לפי  הלב,  שרירות  אחר 

החיצונית  החכמה  מן  נמשכת 

קדם  בני  חכמת  הנקראת 

לבה  שרירות  אחר  ההולכת 

(עבודת  זו  לעומת  זו  כי  הרע, 

הקודש ח"ג, יט).

כל הבא ונכנס מתחילה בחכמה 
זו לא יוכל לצאת ממנה להיכנס 

בלבו חכמת התורה, כי לא יוכל 

ולא  טבעית,  מחכמה  לשוב 

התורה  חכמת  על  לעמוד  ישיג 

יהיה  כי  החיים,  ארחות  שהיא 

הטבע,  חכמת  על  תמיד  לבו 

שתי  להשוות  ברוחו  ותעלה 

ראיות  ולהביא  יחד  החכמות 

שני  כי  משפט,  ויעוות  לזו,  מזו 

ולא  לזו,  זו  צרות  הם  הפכים 

נר  שבועות,  (של"ה  אחד  במקום 

מצוה כט).

אטום 
ערלת  בבחינת  אטום  כשהלב 
הבריאה  את  מקלקל  הוא  לב, 

(ליקו"מ מט, ז).    

אומר  אני  ערלה  לשון  כל 
'ערלת   (. . . ) אטום,  שהוא 

ומכוסה  אטום  שהגיד  בשר', 

'וערלתם  יט)  ויקרא  ) בה. 

וכיסוי,  אוטם  לו  עשו  ערלתו', 

אם  בם',  ונטמתם  בהם  תטמאו  ׳ולא  יג).     מות,  אחרי  (ספרא  טומאה  קרויות  העריות  כל  טומאה    יג).         כא,  משלי  (מצו"צ  סותם  אוטם,  יב).     ו,  שמות  (רש"י  מלאכלו  ומובדל  ומכוסה  אטום  ערלים',  לכם  יהיה  שנים  'שלש  (שם)  אכילתו.  בפני  שיבדיל  איסור, 

ואסתאבא,  עלוי,  מסאבא  רוחא  ואתער  סלקא,  בישא  מלה  דההיא  בגין  לסגרא,  ויתחזי  שייפוי,  כל  ליה  אסתאבן  בישא,  לישנא  דאפיק  מאן  כל  יג).     מות,  אחרי  (ספרא  כלייה  לי  מתחייבים  ואתם  בכם  לי  יש  הנייה  ומה  מאחרי,  אתם  נפסלים  בהם  אתם  מטמאים 

אחר]  דיבור  נתעורר  שלמטה  בדיבור  אותו,  מטמאין  ליטמא  בא  ונטמא.  הטומאה,  רוח  עליהם  ומעורר  עולה,  הדיבור  שאותו  לפי  להסגר,  וראוי  איבריו,  כל  נטמאו  הרע  לשון  המוציא  כל  [ותרגומו,  אחרא:  מלה  אתער  דלתתא  במלה  ליה,  מסאבין  לאסתאבא  אתי 

אשר בטומאה  כח  נותן  כי  טמא,  כח  יברא  יחטא  אשר  עוון  בכל  ה-י).     טז,  ויקרא  להאלשיך,  משה  (תורת  ולטמאה  בקדושה  לידבק  והוא  ישראל,  את  להחטיא  חפץ  וכל  ישעו  כל  יצה"ר,  הוא  השטן  והוא  החיצונים,  עיקר  הוא  עשו  של  שרו  נג.).     מצורע  (זהר 

(שבועות  חכמה  מקור  בקובץ  בזה  איתא  מרעמים.  השנה  כל  ידאג  בודאי לא 
בזה,  העניינים  קישור  להבין  צריך  לכאורה  בזה״ל:  לח)  עמ׳  תשנ״ב, 
לזכות  לכך,  להיות  צריך  ומגמתינו  שאיפתנו  שכל  בדבה״ק  מבואר  דבתחילה 
מסיים  ולבסוף  כמוב״פ,  וכו׳  גדול  ובקול  בכח  התפלה  ע״י  והוא  לרעמים, 
רביז״ל שבכדי להינצל מדאגת הרעמים, העצה לזה הוא שמיעת תקיעת שופר 
מאיש ירא וחרד, וא״כ נראה כסתירה בדבה״ק. ובאמת אפשר לומר בפשטות 
דלא קשה מידי, והוא, דתכלית הרעמים שבאים מגבורות הוא כדי לעורר את 
האדם ליראה, אלא דכשאין האדם נתעורר, נשתלשל מזה דינים וגבורות ממש 
כאן  מבאר  שרביז״ל  מה  וזהו  להזיק.  כדי  בהם  ויש  ופחד,  אימה  שמטילים 
עקמימיות  שנתפשט  והיינו  יאות,  כדקא  הרעמים  מקבל  בכח  תפלה  דע״י 
שבלבו ובא ליראת ה׳, וא״כ אין לו פחד מזה, וכמו״כ הוא כששומע תקיעת 
שופר מאיש ירא וחרד, הוא זוכה שנתקבל אצלו הרעמים כיאות, ואינו דואג 
ומפחד מחמת זה. ואולי אפשר עוד לבאר, ע״פ המבואר בביאה״ל ׳שאפילו 
ויוצא  וכו׳׳,  אחרות  שמנפשות  הקולות  בו  שפוגעים  יש  יראתו,  שמזכך  מי 
עוד  ושייך  יראתו  לזכך  זכה  לא  שעוד  במי  הוא  שכמו״כ  שם,  דבריו  מכלל 
אצלו קולות שאינם מצד הקדושה, והוא הוא הרעמים דסט״א, שאם יפגעו 
בהמוח יקלקלו יותר, ע״פ זה אפש״ל דהיינו המבואר כאן, דרבינו נותן עצה 
איך להינצל מזה, שמי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד בודאי לא ידאג 

כל השנה מרעמים, והיינו מרעמים כאלו שהם מסט״א. 
בקשרי  בזה  כתב  כב)  (ה,  בביאה״ל  בטומאה.  אטום  דמוחא  אבל כשגלגלתא 
המאמר בין ענין אטימת המוחין לבין המלאכים העומדים לשמאל הנזכרים באות 
בעצמו  כל  על  והעליון  להראש  כביכול  אטימה  כעין  יהיה  א׳,  באות  שהזכיר  דשמאל  בסטרא  העומדים  והמקטריגים  הדינים  כל  שגם  מרחוק,  תבין  וז״ל:  א׳, 
יתברך, שאוטם את אוזנו ודעתו לבלי ישמע ויקבל חס ושלום את התפלה להציל מהצרה. אשר מחמת זה מוכרח להלביש את התפלה באמצעות פתיחת המוחין 

של מטה לשמוע בקול גבורת התפלה, עד שגורמים באיתערותא דלעילא שהשי״ת בעצמו שומע ומקבל את התפלה, להציל מכל צרה אף לאחר גזר דין. 

ילקוט הנחל

ומי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד. דייק בזה במי הנחל 
(ה) בזה״ל: ר״ל, מאיש ירא דייקא, שקולו וקול השופר הם 
בחי׳ רעמים, לא ידאג כל השנה מרעמים, כי בשכר זה ששומע 
ישמור  רעמים,  בחי׳  שהם  ירא  מאיש  השופר  מקול  ונתעורר 

אותו השי״ת מהיזק הרעמים. 
מחכמות  המוחין  לפנות את 
וממחשבות  חיצוניות 
(או״ח  בליקו״ה  איתא  מחמץ.  זרות, 
המוח  תיקון  בזה״ל:  א)  ח,  פסח 
והחכמה לגרש מצולות ים הוא ע״י 
שזוכה  ומי  כנ״ל,  הברית  תיקון 
לתיקון הברית יוכל לגרש מצולות ים 
איתא  ועוד  והרהורים.  זרות  מחשבות 
צריך  בזה״ל:  יא)  (תפלה  בעצוה״מ  בזה 
המוח  את  לפנות  מאד  להיזהר 
זרות,  וממחשבות  חיצוניות  מחכמות 
חכמות  כי  ׳חמץ׳.  מכונים  שאלו 
מזיקים  זרות  ומחשבות  חיצוניות 
כמו  כפירות,  בו  ומכניסים  למוח 
בימי  לצלן  רחמנא  חמץ  אכילת  ע״י 
חיצוניות  חכמות  ע״י  הפסח. 
להקשיב  אפשר  ואי  המוח,  מטמטם 
אי  ובפרט  כראוי,  התפלה  לתיבות 
בתפלה.  חיות  שום  להרגיש  אפשר 
החיצוניות  החכמות  ע״י  המתהוה  המוח  טמטום  מחמת  זה  וכל 
המחשבות  ע״י  כי  בשמחה,  להתגבר  אפשר  ואי  זרות.  ומחשבות 
ובטחונו  אמונתו  האדם  מן  נאבד  החיצוניות,  והחכמות  זרות 

האמיתיים, ומתגברים עליו דאגות ועצבות רחמנא לצלן. 

בקולות וברקים עליהם נגלית. כמו שאנו אומרים בתפילת מוסף 
ְלַדֵּבר   ָקְדֶׁש ַעם  ַעל   ְּכבֹוֶד ַּבֲעַנן  ִנְגֵליָת  ַאָּתה  לרה״ש: 
ִעָּמם. ִמן ַהָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּתם קֹולֶ, ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ְּבַעְרְּפֵּלי טַֹהר. ַּגם 
 ְּבִהָּגלֹוְת ִמֶּמָּך,  ָחְרדּו  ְּבֵראִׁשית  ּוְבִרּיֹות   ,ִמָּפנֶי ָחל  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל 

 ְלַעְּמ ְלַלֵּמד  ִסיַני:  ַהר  ַעל  ַמְלֵּכנּו 
הֹוד  ֶאת  ַוַּתְׁשִמיֵעם  ּוִמְצוֹות.  ּתֹוָרה 
ֵאׁש.  ִמַּלֲהבֹות   ָקְדְׁש ְוִדְּברֹות   ,ֶקֹול
ְּבקֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת, ּוְבקֹול 
ַּכָּכתּוב  הֹוָפְעָּת.  ֲעֵליֶהם  ׁשֹוָפר 
ִּבְהיֹות  ַהְּׁשִליִׁשי  ַבּיֹום  ַוְיִהי   ,ְּבתֹוָרֶת
ַהּבֶֹקר, ַוְיִהי קֹולֹות ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד 
ְמאֹד,  ָחָזק  ׁשֹוָפר  ְוקֹול  ָהָהר,  ַעל 
ַוּיֱֶחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחנֶה: ְונֱֶאַמר, 
ְמאֹד,  ְוָחֵזק   הֹוֵל ַהּׁשֹוָפר  קֹול  ַוְיִהי 
ְבקֹול:  ַיֲענֶּנּו  ְוָהֱאִקים  ְיַדֵּבר  מֶׁשה 
ְונֱֶאַמר, ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות, 
ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם, ְוֵאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ְוֶאת 
ָהָהר ָעֵׁשן, ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו 
ֵלאמֹר,  ָּכתּוב   ָקְדְׁש ּוְבִדְבֵרי  ֵמָרחֹק: 
ָעָלה ֱאִקים ִּבְתרּוָעה, ה׳ ְּבקֹול ׁשֹוָפר: 
ָהִריעּו  ׁשֹוָפר,  ְוקֹול  ַּבֲחצֹוְצרֹות  ְונֱֶאַמר 
ַבחֹדֶׁש  ִּתְקעּו  ְונֱֶאַמר  ה׳:   ֶַהֶּמל ִלְפֵני 
חֹוק  ִּכי  ַחֵּגנּו:  ְליֹום  ַּבֶּכֶסה  ׁשֹוָפר 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֵקי ַיֲעקֹב: 

ֶאת  ְּתַׁשְּקצּו  ַאל  מג–מה):  (יא,  בויקרא  כתיב  ונטמתם בם. 
ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשרֶץ ַהּׁשֵֹרץ ְוא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם 
ָּבם: ִּכי ֲאִני ה׳ ֱאֵקיֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני 
ְוא ְתַטְּמאּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשרֶץ ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָארֶץ: ִּכי ֲאִני ה׳ 
ַהַּמֲעלֶה ֶאְתֶכם ֵמֶארֶץ ִמְצַרִים ִלְהֹית ָלֶכם ֵלאִקים ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ִּכי 

ָקדֹוׁש ָאִני: הגם שמקרא זה ע״פ פשוטו של מקרא נאמר על טומאת שרצים, אבל חז״ל דרשהו לכלל ענייני טומאה, כדאיתא במסכת יומא (לט ע״א): 
תנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר, ׳ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׳, אל תקרי ׳ונטמאתם׳ אלא ׳ונטמטם׳. 
תנו רבנן, ׳ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׳, אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה, מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, בעולם הזה 
מטמאין אותו לעולם הבא. תנו רבנן, ׳והתקדשתם והייתם קדושים׳, אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה, מלמטה מקדשין אותו 
מלמעלה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא. ופירש רש״י (שם): מטמטמת.מטמטמת. אוטמת וסותמת מכל חכמה. ונטמתםונטמתם. חסר א׳. מטמאין אותו מטמאין אותו 
הרבה.הרבה. מניחין אותו ליטמא הרבה. והכי קאמר קרא, אל תטמאו בהן, ואם תטמאו סוף ונטמתם. ואיתא בספר החינוך (מצוה שסב) בזה״ל: 

לפי שענין הטומאה, ידוע לחכמים שיחליש כח הנפש השכלית ויערבב אותה ויפריד בינה ובין השכל עליוני השלם, ותהי נפרדת 
עד אשר תטהר, וכמ״ש בענין הטומאה (ויקרא יא) ׳ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׳, ודרשו ז״ל (יומא לט ע״א) ׳ונטמטם בם׳, כלומר 
המלוכלך  האיש  בו  להיות  ראוי  אין  שם,  אלקים  רוח  אשר  והטהור  הקדוש  במקום  כן  על  בטומאה.  מטמטמים  השכל  שמעיינות 
בטומאה. והענין הזה יש לדמותו על דרך משל לפלטרין של מלך, שמרחיקין ממנו כל איש צרוע ונמאס בגופו או אפילו במלבושיו, 

וכעין מה שכתוב (אסתר ד) ׳כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק׳. 

     
     
     
 
     
    



ד אבל
    
    
     

    
      (יא (ויקרא 

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



 צריך לשמור עצמו מיראות חיצוניות, שלא יפול עליו יראה משומ דבר שבעולמ, רק כשבא עליו איזה יראה ופחד יזכור מיד יראת השי"ת ופחדו הגדול, וימשיכ על עצמו עצה ותושיה
יראת ה' כל היומ תמיד (קיצור ליקו"מ ה, ט). 

ּב 
ואני תפלה

ְוַזֵּכִני ֶשִּיְהֶיה ִלי ִיְרַאת 
ָשַמִימ ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. 

ֶשֹּלא  ִנְשָמר  ְוֶאְהֶיה 

ִיְרָאה  שּומ  ִלי  ִיְהֶיה 

ֶשֹּלא  ְּכָלל,  ִחיצֹוָנה 

ֶאְפַחד  ְוֹלא  ִאיָרא 

ֶשָּבעֹוָלמ,  ָּדָבר  ִמּשּומ 

ְוֹלא  ְוָאדֹונ,  ִמַּשר  ֹלא 

ֶשָּבעֹוָלמ,  ָאָדמ  ִמּשּומ 

ה  ָע ָר ה  ָּי ַח ֵמ ֹלא  ְו

ִמּשּומ  ְוֹלא  ְוִלְ	ִטימ, 

ְוֹלא  ֶשָּבעֹוָלמ.  ָּדָבר 

ַּפַחד  שּומ  ִלי  ִיְהֶיה 

ְּכָלל,  ִחיצֹוָנה  ְוִיְרָאה 

ְלַבד  ְּמָכ  ִמ ִאמ  י  ִּכ

ָּתִמיד.  ְוֶאְפַחד  ִאיָרא 

ָכ  י ֶמ ַח ַר ְּב ה  ֶּכ ְז ֶא ְו

ִיְרַאת  ִעָּלָאה  ְלִיְרָאה 

ָהרֹוְממּות (ליקו״ת ה).

מילואי חכמה
שלימות  ענין  גבי  כש״ט)  בשם  עקב  (פ׳  עה״ת  בבעש״ט  איתא  יראתו.  גם ישמור 
היראה בזה״ל: הנה, תכלית הכל הוא היראה, כי (אבות פ״ג) אם אין יראה 
אין חכמה ספונה וחשובה כלל, ותכלית החכמה הוא יראה, הגם שצריך לעבוד 
השי״ת באהבה ויראה, אין צריך לתפוס רק יראה, וממילא תשרה עליו אהבת 
הבורא, כי דרכו של איש וכו׳ (קדושין ב ע״ב). ובזה הבחינה יבחין האדם את 
עצמו אם יש לו יראה בשלימות, ונבין זה ממשל, אם אחד מן השרים עומד 
לפני המלך, ויעבירו לפניו דבר שהוא אצלו הגדולה שבתאוות, שאם לא היה 
לפני  בעמדו  זה  כל  ועם  ההוא,  לתאווה  מתאווה  היה  המלך  לפני  עומד 
עליו  גדלה  כך  שכל  מפני  והוא  ההוא,  הדבר  תאוות  ממנו  נתרחק  המלך 
וכולם  במדותיו  עצמו  את  רואה  שאינו  עד  המלך,  מפני  והאימה  הבושה 
ע״א)  ח  (פסחים  ז״ל  רבותינו  שאמרו  וזהו  המלך.  יראת  נגד  ממציאות  בטלו 
דלא  בטיהרא  שרגא  כמו  אבוקה,  לפני  כנר  הקב״ה,  לפני  דומה  צדיק  ְלַמה 
שום  עושים  אינם  מדותיהם  הצדיקים  כן  כלל,  פעולתו  עושה  ואינו  מהני 

פעולה בתאוות העולם, כי תמיד הם בטלים ממציאותם מיראת הקב״ה.
ירד גבריאל וכו׳. איתא בויק״ר (יב, ה) גבי מה שנשא שלמה את בת פרעה: א״ר 
יודן, כל אותן שבע שנים שבנה שלמה ביהמ״ק לא שתה בהן יין, כיון 
בלוזמאות  ב׳  שם  והיו  יין,  שתה  הלילה  אותו  פרעה,  בת  בתיה  ונשא  שבנאו 

(המשך)
נפש  עד  וממשיכתה  שם,  השטן 

ובשורשה  בה  ופוגמת  החוטא, 

להאלשיך,  משה  (תורת  כנודע 

ויקרא טז, ה-י).    

בנפשות  הטומאה  דבקות  אין 
טמא  יתן  מי  כי  עצמיי,  ישראל 

(סנהדרין  ז"ל  וכמאמרם  בטהור, 

אין  חוטאים  כשישראל  סד) 

וזהו  הרבה.  בעוון  דבקים 

ישראל  'ויצמד  כה)  (במדבר 

שהם  כצמידים  פעור',  לבעל 

כשהם  אך  קצת.  רפויים 

לגמרי,  בה'  דבקים  כשרים, 

הדבקים  'ואתם  ד)  (דברים  וזהו 

כי  שכתבנו,  מה  והוא  וכו'.  בה'' 

בעצם  מתדבקת  הטומאה  אין 

להאלשיך,  משה  (תורת  בקדושה 

ויקרא טז, ה-י).    

מבטל  הטומאה  כי  ידוע 
דבר  וכל  הקדושה,  ומפסיד 

בטומאה  בנגעו  קדוש  שהוא 

חיים  (דרך  הקדושה  בטל  מיד 

פ"ה, מ"ט).    

פנים,  ב'  הם  הטומאות 
במישוש.  ושלא  במישוש 

נבילות,  מגע  כגון  במישוש, 

וכן  וכו'.  המת  טומאת  שרצים, 

עריות  כגון  עבירות  העובר 

אלה  האסורים,  דברים  והאוכל 

 (...) במישוש.  שהם  הטומאות 

במישוש,  שלא  שהיא  והטומאה 

ושמיעת  העינים,  ראיית  כגון 

בדבר  שפתים  ומבטא  האזנים, 

ולא  לראות  לו  ראוי  שאין 

והרהור  בו,  לדבר  ולא  לשמוע 

איסור  של  שהם  בדברים  הלב 

(ראשית חכמה, שער האהבה, יא).    

מדריגות  בז'  שפגם  מה 
טומאה  בשם  נקרא  זה  עליונות 

(נועם אלימלך, פ' תזריע).    

הלשון  ברית  שומר  שלא  ע״י 
הגורם  המעור,  ברית  נטמא 

איבריו  רמ"ח  לכל  טומאה 

ושס"ה גידיו (תוי"י, הקדמה).    

אב  ר"ל,  טומאות  ארבע  יש 
שלישי,  שני  ראשון  הטומאה 

הנחש  מחנות  ארבע  והם 

רוחות,  לארבע  שמתפשטות 

רוח  זנות,  רוח  שטות,  רוח 

ובהתייחד  חטאה.  רוח  חמדה, 

הטומאה  אז  הנחש  עם  ס"מ 

שם  א  ְוִתָמצֵּ למעלה,  הגדולה 

(קה"י,  הטומאה  אבות  אבי 

טומאה).

יראה חיצוניות
הנפולות  היראות  עליית  עיקר 
שהכל  שידע  הדעת,  ע"י  הוא 

שום  יתלה  שלא  יתברך,  ממנו 

דבר בטבע ובמקרה ח"ו, רק כל 

מה שיעבור עליו יאמין וידע כי 

וישוב  לבד,  יתברך  ממנו  הכל 

יתברך  מלפניו  ליראה  אליו 

(ליקו"ה בכור בהמה טהורה ד, ד).

יראה  ויש  חיצונית,  יראה  יש 
בעוד  חיצונית,  יראה  פנימית. 

גדולת  האדם  השיג  לא  אשר 

מיראת  עובד  והוא  השי"ת 

יראה  והיא  והיסורים,  העונש 

שמונע  כמי  הוא  והרי  חיצונית, 

עצמו מלהרוג או לגנוב מיראתו 

הזאת  ויראה  אותו.  יהרגו  שמא 

היא  מקום  מכל  ודאית,  איננה 

יראה  יש  אעפ"כ  טובה.  כוונה 

פנימית גדולה מזו, והיא היראה 

(שערי  ההשגה  דרך  על  הבאה 

אורה, שער ט).    

המונע  היא  חיצונית  יראה 
ליראת  העבירות  מן  עצמו 

יהיה  לא  אבל  העונש,  תוקף 

אותן  עשה,  במצוות  דבק 

ויראה  עונש.  בהן  שאין 

חושק  אשר  היא  פנימית 

התבונן  ט).     שער  אורה,  (שערי  האהבה  מן  למעלה  עולה  פנימית,  יראה  ממנה.  למעלה  אהבה  חיצונית,  יראה  ט).     שער  אורה,  (שערי  בעיניו  נקל  הוא  העבירות  מן  עצמו  להרחיק  אבל  בוראו,  מאמר  לקיים  כדי  עשה  מצוות  לקיים 

הספירה  הט',  השער  אורה  (שערי  וחיים  ברכה  ואצילות  שפע  מיני  כל  נקשרים  שבה  פנימית  יראה  לצד  אם  ונגעים,  ומכות  עונשים  מיני  כל  נקשרים  שבה  חיצונית  יראה  לצד  אם  נוטה,  הוא  צד  לאיזה  יראה,  בתורה  שתמצא  מקום  בכל 

כל  מלרדת  מתיירא  כי  היא,  חיצונית  ויראה  יראה.  לו  שיש  לפי  מלעלות  נמנע  אבל  שרשו,  אל  למעלה  ממקומו  לעלות  ורוצה  חפץ  שהוא  הוא,  פנימית  יראה  חיצונית.  ויראה  פנימית,  יראה  ונקראים,  האצילות,  בעולם  בחי'  ב׳  הב').    

חיצונית  יראה  ב).     ג,  מאמר  מאמרות,  בעשרה  (של"ה  השי"ת  את  ואוהב  השי"ת  את  שירא  הוא  הפנימית  והאהבה  והיראה  עצמו,  את  ואוהב  עצמו  את  שירא  הוא  חיצונית  ואהבה  יראה  סב.).     ההקדמות  (שער  ממדרגתה  למטה  שבו  ובחי'  בחי' 

שלא  פנימיות  יראה  ויש  חיצוניות,  יראה  והוא  עונש  יראת  יש  עקב).     פ'  עה"ת,  (בעש"ט  ה'  יראת  אל  מזה  שיתעורר  מהאדם  ומבקש  ושואל  פשוטה,  ימינו  יד  ה',  חסד  והוא  הפנימית,  היראה  אל  אותו  לעורר  כדי  הוא  האדם  על  הבאה 

הוא ולפעמים  'גבריאל'.  נקרא  ולכן  הגבורה,  מצד  יונק  הוא  גבריאל     יראה).         (קה"י,  לפניו  רוח  נחת  ולעשות  לעובדו  רק  תנועותיו  בכל  אליו  מרכבה  שיעשה  דפנימיות,  פנימיות  יראה  ויש  ובוראו,  אדונו  רצון  על  לעבור 

אם אין חכמה אין יראה וכו׳. איתא בזה בקובץ מבועי הנחל (אייר–סיון תשל״ט) 
בזה״ל: בענין הקולות דקדושה היוצאין בכח וגבורה מהלב ופוגעין בהמוח, 
לבי  ׳והגות  ונעשה  שבלב,  העקמימיות  ומפשיטין  וחוזרין  רעמים,  נעשין  ועי״ז 
תבונות׳ עי״ש כל הענין, וענין אם אין יראה אין חכמה אם אין וכו׳ המוב״פ. 
הלב  עם  המוח  לחבר  הוא  הענין  דכלל  זה,  בכל  דבה״ק  מצרופי  נלע״ד  והנה 
שישפיעו זל״ז, ע״י שיסיר המעכבים והמפרידים ביניהם שהם אטימות המוח 
ועקמימיות הלב. ובתחילה צריך לשמור את המוח מחכמות חיצוניות ואת הלב 
ואז  מזה,  זה  ויתגלו  יזדככו  ובלב  במוח  הפוגע  קול  ע״י  ואז  נפולות,  מיראות 
הלב,  אל  הדעת,  מי  מימיו  את  חיים,  מים  באר  בחי׳  שהוא  המוח  ישפיע 
שיהיה בבחי׳ ׳והגות לבי תבונות׳. וי״ל שענין שיתוף הגבורות בחסדים המבואר 
ושורש  בלב  הם  הגבורות  שורש  כי  זה,  על  ג״כ  סובב  ה׳  באות  בדבה״ק  להלן 
החסדים הם במוח. (...) וענין חיבור ואיחוד המוח עם הלב הוא עצם השמחה. 
ועי׳ בליקו״מ ח״ב סי׳ יו״ד וז״ל, ׳מכל זה ראוי ליקח לו שמחה לשמח דעתו, 
וזה בחי׳ (שבת עז ע״ב) בדיחא דעתיה שהוא דבר גדול, דהיינו שמקשר השמחה 
וגם  הדעת,  ישוב  לו  ויש  משוחרר  המוח  ואזי  ודעתו,  למוחו  בלב)  (שעיקרה 
למעלה נעשה מזה ייחוד גדול ע״י בדיחא דעתיה׳ עכ״ל. ואפשר שזהו עצמו 
חיות  להמשיך  שזוכה  לעיל,  בדבה״ק  המבואר  המאירה  אספקלריא  בחי׳  הוא 
דעוה״ב  והיינו  המעשה,  שבעולם  ממש  המצוות  עשיית  בתוך  עוה״ב  ותענוג 

הוא בחי׳ מוח ודעת כידוע, כי עיקר עוה״ב הוא שיזכו אז לשלימות הדעת, כי אז ימלא כל הארץ דעה את ה׳ וידעו אותו למקטנם ועד גדולם (עי׳ תורה ו׳ 
אות ג׳), ועשיית המצוות הם בחי׳ לב שמשם התעוררות המעשים, וכמ״ש ׳ודבק לבנו במצוותיך׳. והמשכת חיות ותענוג עוה״ב אל מעשה המצוות שבלב, הוא עצמו 
בחי׳ השפעת המוח אל הלב, בחי׳ באר מים חיים ונוזלים וגו׳ המוב״פ.   ירד גבריאל ונעץ קנה. עיין נוסח אחר בגרסת הליקו״מ שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.

ילקוט הנחל

גם ישמור יראתו שממנו תוצאות הקול. ביאר בזה בעצוה״מ (תפלה 
יא) בזה״ל: היינו, שלא לפחד משום דבר זולת השי״ת, כי ע״י 
עי״ז  השי״ת,  זולת  מדבר  שמתיירא  ע״י  היינו  חיצוניות,  יראות 
הוא מבולבל, ואינו יכול לכוון כהלכה בתפלה, ואינו יכול להתחזק 

בשמחה. כי ע״י היראות החיצוניות 
ומתגברות  מאמונה,  מתרחקים 

דאגות ועצבות רחמנא לצלן.
איתא  יראה.  אין  חכמה  אם אין 
ע״פ  בזה״ל:  (ה)  בביאה״ל  בזה 
ד״ה  ה׳  אות  בנח״נ  לקמן  המובא 
וכו׳׳,  לשתף  צריך  רעמים  בחי׳  ׳הגבורות 
אופנים,  בשני  היראה  שתיקון 

היראה  מהשתוות  ולבאר  להוסיף  יש  ובפועל.  בכח  היינו 
לזה,  שמביא  וכו׳  חכמה  אין  אם  המשנה  שבמאמר  והחכמה 
שכמו כן גם תיקון החכמה ופתיחתו מהאטימה נחלק גם כן 
הקול  וקנה  היראה  כמו  כי  ובפועל.  בכח  אופנים,  לשני 
מכפי  יותר  תיקון  מאיתו  מקבלת  בהמוח  ופגיעתה  בעלייתה 
שהיתה קודם בשמירתה לבד, כמו כן לא יגרע גם הוא לקבל 
בו,  פגיעתם  בעת  היראה  בקולות  ויחודו  בצירופו  תיקון  יותר 
כי אמנם כן שגם בשמירתו לבד אינו נאטם חס ושלום. אבל 
עדיין אין זה נחשב רק לפתיחה בכח, כנגד הפתיחה האמיתית 
שנפתח אח״כ בפועל ממש כשנתייחד בקולות היראה והגבורה.

א)  (לה,  בליקו״מ  בזה  איתא  ועוד  בים.  קנה  ונעץ  ירד גבריאל 
בזה״ל: חכמות חיצוניות, הם בחינת קנה. כי יש קנה בקדושה, 
זה  לעומת  וזה  חכמה.  קנה  ד)  (משלי  כמ״ש  קדושות,  חכמות  הם 
חית  גער  סח)  (תהלים  כמ״ש  שבקליפות,  קנה  היינו  אלקים,  עשה 
קנה, והם חכמות חיצוניות. ישראל הם עם קדוש, וכל אחד ואחד 
מישראל, יש לו חלק אלוה ממעל שהוא בחינת חכמה, כמ״ש (תהלים 
קד) כולם בחכמה עשית. ועל שם זה נקראים ראשית, כמ״ש (ירמיה 
ב) קודש ישראל לה׳ ראשית וכו׳. אבל בשעת הולדה, השכל מצומצם 
עבודת  בהתבוננות  בו  להשתמש  וכשמתחילין  ואחד.  אחד  כל  אצל 
השי״ת, אזי שכלו הולך וגדול, כמ״ש (מ״א ה) ותרב חכמת שלמה. 
וכשאדם מכניס בתוך שכלו הקודש מחשבות חיצוניות, הם חכמות 
חיצוניות, אזי נתמעט קדושת שכלו, כפי תפיסת המקום של חכמה 
חיצוניות, שכל חיצוני, בתוך שכל הקודש. והחכמה חיצוני היא נעוץ 
בתוך השכל הקודש כקנה, ומחסר מקום הקדושה. ועל זה הקנה, 
ומגונות.  רעות  המידות  כל  ומתחברים  מתלקטים  השכל,  זה  היינו 
גבריאל  ירד  פרעה,  בת  את  שלמה  כשנשא  ע״ב)  כא  (סנהדרין  וזהו 
שזהו  הגבורות  מהשתלשלות  למעלה,  שגם  היינו  בים.  קנה  ונעץ 

בחינת ירד גבריאל, נעשה סוספיתא דדהבא, היינו בחינת קליפות, שהם חכמות חיצוניות, הנקרא גם כן קנה, ונעץ בים החכמה, שמחסר 
מקום הקדושה. והעלה עליו שרטון, היינו בחינת מידות מגונות. ועליו נבנה כרך גדול של רומי, היינו נחש הקדמוני, הכרוך אחר קדושה. 

אם אין חכמה אין יראה וכו׳. כדאיתא במשנה דאבות (פ״ג, מי״ז): 
רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ. אם 
אין דרך ארץ אין תורה. אם אין חכמה אין יראה. אם אין יראה 
שאין  יראה.  אין  חכמה  אין  יראה.אם  אין  חכמה  אין  אם  (שם):  יונה  רבינו  ופירש  חכמה.  אין 
יראה שלימה בלא חכמה, לפי שהיא 
מחזקת אותה ומאירה לנחותו בדרך. 
שצריך  חכמה.  אין  יראה  אין  חכמה.אם  אין  יראה  אין  אם 

כן  שבלא  לחכמה,  היראה  שיקדים 
בה  ויקוץ  החכמה,  יקיים  לא  לסוף 
תיקון  לו  שאין  מאחר  כי  ויניחנה, 
ה׳,  את  ירא  ואינו  תחילה  המידות 
לקנות  כסיל  ביד  מחיר  זה  ׳למה 
צריכה  היראה  כי  ה׳.  דבר  את  להקים  יז)  (משלי  אין׳  ולב  חכמה, 
להיות קודם החכמה. ועוד פירש התפארת ישראל (שם): אם אין חכמה אם אין חכמה 
דכשאין בו חכמה להשכיל גדולת הבורא ב״ה להתבושש  יראה.  יראה. אין  אין 

שתהיה  אפשר  אבל  מאהבה,  יראה  בו  שתהיה  אפשר  איך  לפניו, 
יראתו כמי שירא מחזק ממנו, ואין זו היראה המתבקשת וראה גם 
כדכתיב  חכמה.  אין  יראה  אין  חכמה. אם  אין  יראה  אין  אם  יראתו׳.  ישמור  ׳גם  ד״ה  במילוא״ח 
על  ה׳  יראת  דכשאין  קיא),  (תהלים  ה׳׳  יראת  חכמה  ׳ראשית 
פניו לא יתבושש להחליט בהתחכמתו ַמַּׂשאת ָׁשְוא ּוַמדּוִחים, אף 
שיהיה נגד כבודו ורצונו ית׳, וחושב תועה מה׳ ותורתו, ומכ״ש 
שלא יהיה בו חכמת תוה״ק, דמלבד כי נקלתה בעיניו העכורות 
מלהעמיק בה כראוי, גם התושיה היא בעצמה תתרחק ממקום 

טינופת כזה שבמוחו בחי׳ אטום בטומאה. 
בר  שמואל  ר׳  אמר  ע״ב):  (נו  שבת  במס׳  כדאיתא  ירד גבריאל. 
אלא  אינו  חטא  שלמה  האומר  כל  יונתן,  רבי  אמר  נחמני 
טועה, (...) והכתיב ׳ויעש שלמה הרע בעיני ה׳׳, אלא מפני שהיה 
 (...) לו למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. 
אמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה 
זרה  לעבודה  עושין  כך  לו,  ואמרה  זמר,  מיני  אלף  לו  הכניסה 
פלונית וכך עושים לעבודה זרה פלונית, ולא מיחה בה. אמר רב 
ירד  פרעה,  בת  את  שלמה  שנשא  בשעה  שמואל,  אמר  יהודה 
גדול  כרך  נבנה  ועליו  שירטון,  בו  ועלה  בים,  קנה  ונעץ  גבריאל 
עגלי  שני  ירבעם  שהכניס  היום  אותו  תנא,  במתניתא  רומי.  של 
זהב אחד בבית אל ואחד בדן נבנה צריף אחד, וזהו איטליאה של 
קנה. ושרטון מדבק  קנה.נעץ  זמר. כלי שיר. נעץ  זמר.מיני  יוון. ופירש רש״י (שם): מיני 
בו, עד שנוסף והולך וגדל. ׳שרטון׳, חול ורפש וטיט שהים גורש. 
יוון  של  איטליא  והוא  לישראל,  מיצר  שהוא  רומי.  של  גדול  רומי.כרך  של  גדול  כרך 

     
     
(יז פ״ג  (אבות  
וזהו(שבת נו 
(ע״ב ובסנהדרין כא ע״ב

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



שנושב  רוח  אותו  טז 

הוא  הריאה,  בכנפי 
שהוא  בקנה  קול  מוציא 
׳קנה חכמה קנה בינה׳. 

יוצאת  הזהב  מצד  יז 

מתברר  כאשר  פסולת, 
מתפשטים  ומשם  הזהב. 
השמאל,  צדדי  אלו  כל 
אותה  של  היתוך  שהם 
פסולת הזהב, ומתפרשים 

לכמה צדדים. 

(המשך)
ואינו  האדם  את  דן  בעצמו 

הם  לזה  לקליפות,  נמסר 

יסורין של אהבה, והטעם, כי 

ולכן  החסד,  מצד  כלול  הוא 

מכה  כל  ולכן  'אל',  נקרא 

קרוב  זה  מצד  שבאת  ומכה 

להתרפאות (פרד"ר כד, ו).    

הסופר  הוא  גבריאל 
שאמר  כמו  שלמעלה, 

הסופר  'קסת  ט)  (יחזקאל 

כדיין  והוא   , במתניו'

מקום  וכל  הכבוד.  לפני 

וחבטן  מלאך  בא  שנאמר 

הדיין  שהוא  גבריאל,  הוא 

(קה"י, גבריאל). 

(קה"י,  שכלי  אש  גבריאל 
גבריאל).

רוח  בחינת  משמאל  הוא 
צפון (קה"י, גבריאל).

גבורתו  מראה  גבריאל 
אחד  פעם  אומות  לשרי 

כוחם  להתיש  כדי  בשנה, 

ישראל  את  יזיקו  ולא 

(קה"י, גבריאל).

אטמין  נקרא  גבריאל 
'פסקין',  סגרין,  פסקין 

מעלה,  כלפי  דברים  שפוסק 

עונותיהם  שאוטם  'אטמין', 

כיון  'סגרין',  ישראל,  של 

פותח  אינו  שוב  שסוגר 

(קה"י, ס"ג).

גבורות
גבורות,  נקראת  הבינה 
כח  מבטלים  שגבורותיה  לפי 

הגבורה (פרד"ר כג, ג).

מצד  גבריא"ל  המלאך  וכן 
פועל  נקרא  משם  יניקתו 

גבורות (פרד"ר כג, ג).

גבורות  בתורה  נקרא  בינה 
ימלל  'מי  שנא'  רבים,  בלשון 

א"ל  מי  'כי  ה'',  גבורות 

יעשה  אשר  ובארץ  בשמים 

ומדת  וכגבורותיך'.  כמעשיך 

גבורה  נקרא  יצחק  פחד 

גבורות  לפיכך  יחיד.  בלשון 

(שערי  וגבורה  כח  מבטלין 

צדק, שער ח).

קנה הקול / 
חית קנה

הם  בקדושה,  קנה  יש 
כמ"ש  קדושות,  חכמות 

זה  לעומת  וזה  חכמה,  קנה 

קנה  היינו  אלקים,  עשה 

חית  גער  כמ"ש  שבקליפות, 

חיצוניות  חכמות  והם  קנה, 

(ליקו"מ לה).    

בחינת  היא  הברית  תיקון 
קנה  זה  זקן,  פני  והדרת 

מוציא  קנה  בחינת  חכמה, 

קול, בחינת קול נגינה ושירה 

הברית,  בתיקון  שתלויה 

וכנגדו  שבקדושה  קנה  וזהו 

פגם  רצוץ  קנה  בחינת 

(ליקו"ה  ושלום  חס  הברית 

פסח ח, א).    

בחינת  הם  קנה  חית 
באים  שמשם  עלמא,  מזיקי 

והגזילות  הגניבות  כל 

הזיקות  מיני  וכל  וההכחשות 

שבעולם (ליקו"ה פקדון ד, יב).    

(זהר  קנה  שופר,  מאי 
נשא, קכא:).    

טבעות,  שש  יש  בקנה  קנה 
והם  ספירות,  שש  נגד  והם 

העליון.  לכסא  מעלות  ו' 

והיא  מבין  הלב  היא  בינה 

המוח  אל  הת"ת  דרך  עולה 

להתייחד עמו ועל ידו, בסוד הדעת (פרד"ר כג, יט).    מבין הקנה הזה יוצא הקול הכולל האש והמים והאויר והת"ת הפנימי בסוד הדעת (פרד"ר כג, יט).   הקול הוא כמו נשמה לקנה. והקנה הוא יחוד בין בינה וחכמה, בסוד 'קנה חכמה קנה בינה'. ויש 

קנה בצד הקליפה, והיינו ענין נעץ קנה בים. וזהו 'גער חית קנה', כי 'את זה לעמת זה עשה האלקים' (פרד"ר כג, יט).    קנה איהו סולם דביה 'מלאכי אלקים עולים ויורדים בו', דאינון הבלים דסלקין ביה מלבא. (...) ועל כן בקנה מתחברין הוי"ה אדני, 

והן המלאכין העולים ויורדין (קה"י, קן).    כל ההמשכה נקרא בשם קנה, כמו קנה הגשמי הממשיך הקול מהלב, וכן המשכת המוח אל הלב הוא דרך גידים דקים מובלעים בקנה (קה"י, קן).        ים החכמה  מימי הדעת הם בחינת ים החכמה, שזה 

ג).    השכל שהוא בחינת ים החכמה דרכו להתרומם ולהתנשא תמיד, לחפוץ לצאת לחוץ ע"י הגלים  ג,  הפת  ובציעת  לסעודה  נט"י  (ליקו"ה  ב).    ים החכמה נקרא קודש  ג,  הפת  ובציעת  לסעודה  נט"י  הדעת מציל ומטהר את ישראל מכל העוונות (ליקו"ה 

שהם בחינת התגברות המחשבות, שמתגברין ורוצין לעלות ולצאת לחוץ חס ושלום. והשי"ת גזר על השכל עד פה תבוא ופה ישית וכו', שצריך להכניע המחשבה לבל להניחה לצאת חוץ מגבול הקדושה, ולשבר הגלים שהם המחשבות שמתרוממין 

לצאת לחוץ, להכניעם ולשברם שלא יצאו מגבול הקדושה (ליקו"ה מעקה ושמירת הנפש א).    החכמה נקרא ים והבינה נקרא מי (פי' שעת רצון לזהר בראשית יז:)

היינו שמחות (כך פירש המתנות כהונה), אחת שמחה לבנין ביהמ״ק ואחת שמחה 
לבת פרעה. אמר הקב״ה של מי אקבל של אלו או של אלו, באותה שעה עלה 
על דעתו להחריב את ירושלים, הה״ד (ירמיה לב) ׳כי על אפי ועל חמתי היתה 
לי העיר הזאת וגו׳׳. א״ר הילל בר הילני, כזה שהוא עובר במקום המטונף 
ועיקם חוטמו מפני הסירחון, ומ״מ אינו נמנע לעבור שם לצרכיו, כך מכל מקום השרה 
אמר  יוסף).  העץ  פירש  (כך  בהיכל  צלם  שהועמד  עד  שנים  כמה  בירושלים  שכינתו  ה׳ 
רבי חוניא, פ׳ מיני ריקודין רקדה בת פרעה באותה הלילה, והיה שלמה ישן 
עד ד׳ שעות ביום ומפתחות של ביהמ״ק נתונות תחת ראשו, הדא הוא דתנן, 
נטלת   (...) והוכיחתו  אמו  נכנסה  שעות.  בארבע  שקרב  שחר  של  תמיד  על 
קורדיקון שלה היינו מנעלים שלה (כך פירש המתנות כהונה), והיתה מסטרתו לכאן 
לא) ׳מה ברי ומה בר בטני׳. א״ר הושעיה, מה בני  (משלי  ולכאן, ואמרה לו 
בר,  שנקראת  תורה  של  ואזהרות  צוואות  אלו  ברי,  מה  אלא  כאן,  כתיב  אין 
כד״א (תהלים ב) ׳נשקו בר שכל דבריה ברים׳, ומה בר נדרי, אמרה ליה ברי 

הרבה נשים נשא אביך, וכיון שבא נתן הנביא ואמר לו (ד״ה א כב) ׳הנה בן נולד לך כי שלמה יהיה שמו׳, היתה כל אחת אומרת אם מעמדת אני שלמה אני 
מקריבה כל קרבנות שבתורה, ועכשיו עמדתי וקרבנותי בידי, ואתה ישן, (משלי לא) ׳אל תיתן לנשים חילך׳.

מילואי חכמה
חסרון  כל  בזה״ל:  א)  (יא,  ותבונה  חכמה  בספר  איתא  החכמה.  בים  נעץ קנה 
בעצמו  זה  מחמת  כי  בה,  שנמצא  הטוב  מרוב  היא  החכמה  מידת 
שהחכמה והמוח הוא מאור זריחת הבורא האין סוף בעצמו ית׳, אין ביכולת 
אשר  וככל  כנ״ל.  והיראה  האמונה  בצמצום  לא  אם  בה  לבוא  המוגבל  האדם 
במשל  וכו׳]  בחצוצרות  הכתוב  [על  ה׳  סי׳  בליקו״א  ז״ל  רבינו  מדברי  ביארתי 
ודוגמא ממימי הים אשר סגולתם לרפאות מהרבה מחלות, אב לכל הרפואה 
ואת  רגליו  את  שומר  בהם  הרוחץ  אם  רק  יהיה  לא  בהם  אשר  והחיים 
פסיעותיו מלבוא בהם יותר מכפי מידתו, וכן בדבר התועלת המגיע ממימי 
הים לשוט ולבא בהם ממדינה למדינה במסחרם זה עם זה, שגם זה לא יהיה 
רק בכלי הספינה שהיא כעין הצמצום המוכרח למימי הדעת הנ״ל, שזולת זה 
בזה  איתא  השכל.  אטימת  ח״ו.    לגמרי  בהם  ונשקעים  נטבעים  הצמצום 

בפרפראות בנחל (ה) בזה״ל: אטימת השכל גימט׳ זהמת הנחש. 

ילקוט הנחל

נעץ קנה בים החכמה. איתא בזה בליקו״ה (או״ח פסח ח, א) בזה״ל: 
החכמה  להשיג  ונתיבות  דרכים  בו  ויש  החכמה,  ים  יש  כי 
בבחינת הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, ויש מצולות ים, שהם 
עננין  רעים,  הרהורים  חיצוניות,  מחשבות  אחרא,  הסטרא  בחינת 
דמכסין על עיינין וכו׳. והמצולות ים 
ומערבבין  החכמה,  ים  על  מכסין 
החכמה,  בים  שיש  והנתיב  הדרך 
נתגלה  ואזי  ולגרשם,  לשברם  וצריך 
ונתיבות  דרכים  ומשיגין  החכמה  ים 

בים החכמה להשיג השגות. 
קנה דא בחי׳ קול היוצא מהקנה. 
ה)  (ה,  בביאה״ל  בזה  וכדאיתא 
הנ״ל  זה  לעומת  זה  בכלל  בזה״ל: 
בהקדמה (כלל ו׳), יש לבאר, שכמו שבקדושה כל המשכת הקולות 
יותר.  עת  בכל  מזה  זה  ולהתתקן  להמוח,  הוא  והיראה  מהלב 
קנה  החית  קולות  המשכת  כל  ושלום,  חס  בהיפוך  כן  כמו 
הוא  הלב]  ברוע  שנמצא  והפסולת  [מהסוספיתא  אחרא  דסטרא 
להמוח, באופן שיהיה נטמא ונאטם בכל עת יותר חס ושלום.

נעוץ  הקול  נשאר  חיצוניות  יראה  סוספיתא דדהבא 
באטימת השכל. וביאר בזה במי הנחל (ה) בזה״ל: ר״ל, 
כי זהב הוא בחי׳ יראה כידוע, וסוספיתא דדהבא הוא בחי׳ יראה 
השכל  באטימת  השכל,  באטימת  נעוץ  הקול  נשאר  ועי״ז  חיצונית, 
דייקא, כי ע״י יראה חיצונית נעשה חכמה חיצוניות, שעי״ז נעשה 
אטימת השכל, כמו שמביא לעיל המשנה אם אין יראה אין חכמה.

בדברי  לקמן  מבואר  זה  ענין  השכל.  באטימת  נעוץ  נשאר הקול 
הפל״ח שבנח״נ אות ד׳ ד״ה ׳דצדיקיא עבדין מצותא וכו׳׳.

צריף  נבנה  העגלים  את  ירבעם  שהעמיד  צריף ביום  נבנה  העגלים  את  ירבעם  שהעמיד  ו:). ביום  (דף  במסכת מגילה 
אחד.אחד. באותו שרטון שגדל שם בימי שלמה. צריף, כוך קטן מציידין 

בתים.  על  בתים  נתוספו  ומאז  ערבה,  ומן  קנים  מן  שעושין 
מלכות  רומי  וכשנטלה  יוון.  ממדינת  והיא  העיר,  שם  איטליאה.איטליאה. 

ועוד  להם.  ונהפך  לכדוהו  יוונים, 
רבי  אמר  ע״ב):  (כא  בסנהדרין  איתא 
בת  את  שלמה  שנשא  בשעה  יצחק, 
פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, 
והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול 
שברומי. ואמר רבי יצחק, מפני מה 
שתי  שהרי  תורה,  טעמי  נתגלו  לא 
בהן  נכשל  טעמן,  נתגלו  מקראות 
לו  ירבה  ׳לא  כתיב  העולם,  גדול 

זקנת  לעת  ׳ויהי  וכתיב  אסור,  ולא  ארבה  אני  שלמה  אמר  נשים׳, 
ואמר  סוסים׳,  לו  ירבה  ׳לא  וכתיב  לבבו׳,  את  הטו  נשיו  שלמה 
בשש  ממצרים  מרכבה  ׳ותצא  וכתיב  אשיב,  ולא  ארבה  אני  שלמה 
וביאר  בויק״ר.   המדרש  דברי  גבריאל׳  ׳ירד  ד״ה  במילוא״ח  ועי״ע  וגו׳׳. 
בזה המהרש״א (שם): בשעה שנשא כו׳.בשעה שנשא כו׳. כי זה היה תחילת עבירה לע״ז 
בירושלים, כדאמרינן פרק במה בהמה (שבת נו ע״ב) שהכניסה לו 
אלף כלי זמרים, ואמרה לו, כך עובדים ע״ז פלוני, וזה היה תחילת 
בו  ולכך  מהרה׳.  ואבדתם  וגו׳  לבבכם  יפתה  ׳פן  כמ״ש  החורבן, 
שלא  כמ״ש  רומי,  של  יישובו  תחילת  היה  כי  כו׳,  קנה  נעץ  ביום 
נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים. והיה זה ע״י גבריאל, כי 
בידו ניתן גחלי אש לשרוף ירושלים כדאמרינן בפרק יוהכ״פ [יומא 
עז ע״א]. (...) ולא נעץ רק קנה אחד אבל מאליו העלה שרטון. ויש 
חית  ׳גער  עליו  שנאמר  רומי  מלכות  על  לרמוז  קנה,  שנעץ  לפרש 
קנה׳, ע״ש שנמשלו כחזיר יער הדר בין הקנים, וע״ז התפלל דוד 

׳גער חית קנה׳, גער אותה שחיותה במקום קנה שנעץ גבריאל בים, וק״ל. ועוד איתא במהרש״א (נדה סט ע״ב) בזה״ל: הענין מבואר, קודם 
שנשא בת פרעה היה הקדושה בציון, כמ״ש ׳וישב שלמה על כסא ה׳׳, כי אז היה השם שלם והכסא שלם, כנרמז בהאי קרא, ׳כי בחר ה׳ 
בציון אוה גו׳׳, אבל משנשא בת פרעה, נתן יד וכח לצד כישוף וטומאה להתגבר. ְוַקֵּׁשר לעיל אות ג׳ ׳ונתת לעבדיך לב שומע׳ שנאמר בשלמה, היינו 
ששמיעת הלב תלויה ביראה, וע״י שנשא שלמה את בת פרעה בחי׳ חכמה חיצונית, נמשכה גם יראה חיצונית, בחי׳ ירד גבריאל, וממילא בודאי אין לב שומע. 
תנו רבנן, כליות יועצות, לב מבין, לשון מחתך, פה גומר, וֶֶשט מכניס ומוציא כל  ע״א):  (סא  ברכות  במס׳  מהקנה. כדאיתא  קול היוצא 
מיני מאכל, קנה מוציא קול. וכן איתא בזהר (פנחס, רלד ע״א) בזה״ל: טזההוא רוחא דנשיב בכנפי ריאה, איהו אפיק קלא בקנה דאיהו 
׳קנה חכמה קנה בינה׳ ועי״ע לעיל מקו״ח אות ג ד״ה ׳כד קלא נפיק׳.   סוספיתא דדהבא. וכן איתא בזהר (פנחס, רלו ע״ב) בזה״ל: יזמסטרא 
דדהבא נפקא סוספיתא, כד אתבריר דהבא. ומתמן מתפשטי כל אינון סטרי שמאלא, דאינון התוכא דההוא סוספיתא דדהבא, ומתפרשאן 
דקדושה  מגבורה  כלומר,  הזהב,  ונזדכך  כשנתברר  והסיגים,  הפסולת  יוצא  הטוב  הזהב  מצד  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש  סטרין.  לכמה 
בהשתלשלות המדרגות יוצאים הקליפות והחיצונים. ומשם מתפשטים כל אותם החיצונים של צד השמאל, שהם ההיתוך של אותו פסולת 
הזהב, והם נבדלים ונחלקים לכמה מינים, לפי שיש בסט״א עשר ספירות ושבעה היכלות, ומהם יצאו כתות רבות של הרבה מיני חיצונים. 
לגמול.  הראויים  לכל  וז״ל: ע״י כח הגבורה נגמרים כל הדינין, והיא הגומלת  ג),  (כג,  בפרד״ר  בזה  כדביאר  הגבורות,  השתלשלות  ענין  וזהו 
וכשחטאו ישראל נחלשת כח הגבורה. (...) ולמעלה מהגבורה הזאת יש כח משפיע והיא הבינה, (נובעים ממנה כמה כוחות של גבורה) 
(תהלים קו) ׳מ״י ימלל גבורות ה׳׳, ו׳מי׳ היא הבינה כאשר יתבאר. ובהיותם ישראל טובים וזכאים, אותם  ונקראים גבורות, כדכתיב 
הגבורות נשפעים אל הגבורה ונוקמת נקמת ה׳, ואז ישראל מתגברים על אומות העולם. (...) וכן המלאך גבריא״ל מצד יניקתו משם 
נקרא פועל גבורות. ועוד איתא בשפע טל (הגהה ס) בזה״ל: מוכרח לומר כי גם היצה״ר יש לו מקור בקדושת אצילות ב״ה. והנה אחר 
שתדע זה, הנה תדע, כי שורש ומקור ומוצאו של יצה״ר הוא מגבורה מצד השתלשלות, אבל לא שיהיה שם בעצם ח״ו יצה״ר, כי שם 

ערל וטמא לא יבא כי כולה קדש קדשים, רק ע״י השתלשלות ע״י כמה סיבות רחוקות יש לו מציאות מקור שם מצד אחד. 


     
      

     
     

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



 ַרֵחם ָעַלי ְּבַרַחֶמיָכ, ַוַעזֹר ִלי ֵמַעָּתה ְלַקֵּדש ֶאת ַמַחַשְבִּתי ָתִמיד, ִּכי ַאפ ַעל ִּפי ֶשָּכל מִֹחי ָמֵלא ִעְרּבּוִבימ ּוִבְלּבּוִלימ ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְועֹוִלימ ַעל ַמַחַשְבִּתי ִהְרהּוִרימ ָרִעימ ּוַמַחָשבֹות ָזרֹות ואני תפלה
ְוִשְכִלּיֹות ִחיצֹוִנִּיימ ַהְרֵּבה ְמאֹד, ַאפ ַעל ִּפי ֵכנ ַעַדִינ ֵיש ִלי ִּתְקָוה ְלִהָּנֵצל ֵמֶהמ ְּבכַֹחָכ ַהָּגדֹול, ְלָגְרָשמ ּוְלַ	ְּלָקמ ֵמָעַלי ּוֵמַעל ְּגבּוִלי ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלמ. ַעל ֵּכנ ָּבאִתי ְלָפֵרש ִשיָחִתי, ְוִלְשטַֹח ַּכַּפי ְלָפֶניָכ יי 

ֶאֹלַהי ֵואֹלֵהי ַאבֹוַתי, ִּכי ַאָּתה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוָמֵלא ַרַחִמימ ַאִמִּתִּיימ ַוַחָ	ִדימ ַעצּוִמימ ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה ּוְבָכל ֶרַגע. חּו	 ַוַחמֹל ָעַלי, ֶוְהֵיה ִעִּמי ָתִמיד, ְוָעְזֵרִני ְוָשְמֵרִני ְלַקֵּדש ֶאת ַמַחַשְבִּתי ְוָחְכָמִתי 

יַח ַּדְעִּתי ֵמֶהמ  ִּ ָתִמיד. ְוֶאְזֶּכה ֶלֶאחֹז ְוִלְתּפֹ	 ֶאת מִֹחי ְוַדְעִּתי ּוַמַחַשְבִּתי, ְוֹלא ַאִּניַח ִלְכנֹ	 ְבַמַחַשְבִּתי שּומ ָחְכָמה ִחיצֹוָנה ְושּומ ַמַחָשָבה ִחיצֹוָנה ְּכָלל, ְוֶאְזֶּכה ִלְגעֹר ָּבֶהמ ּוְלָגְרָשמ ֵמָעַלי ּוֵמַעל ְּגבּוִלי, ּוְלַה

ְלַגְמֵרי, ְּכמֹו ֶשָּכתּוב "ְּגַער ַחַּית ָקֶנה", ְּבאֶֹפנ ֶשֶאְזֶּכה ְלַ	ְּלָקמ ּוְלַשְּבָרמ ּוְלַבְּטָלמ ִמֶּמִּני ְּבִבּטּול ָּגמּור ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלמ, ְוֶאְזֶּכה ִלְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה ִּדְקֻדָּשה (ליקו״ת לה). 

פתח  שמעון  רבי  יח 

קנה  חית  ׳גער  ואמר, 
בעגלי  אבירים  עדת 
זו  חית׳,  ׳גער  עמים׳. 
עשו.  בה  שנאחז  חיה 
שביום  למדנו,  ׳קנה׳, 
בת  המלך  שלמה  שלקח 
פרעה, בא גבריאל ונעץ 
ועליו  הגדול,  בים  קנה 
רומי.  של  כרך  נבנה 
הזכר  זה  הקנה,  מהו 
הרעה,  החיה  זו  של 
שיש לו צד קטן שמתאחז 
קנה  הוא  וזה  בקדושה, 
שנעץ בים הגדול, ומשום 
על  שולטת  היא  כך 
זה  שלטון  ועל  העולם, 
קמלו׳,  וסוף  ׳קנה  כתוב 
לכל  וראש  שלטון  קנה 
׳קנה׳,  ועוד,  המלכים. 
לשבור  הקב״ה  שעתיד 
בוא  זה.  כקנה  אותה 
היא  במצרים  וראה, 
שלטה, וממנה יצאו כמה 
שלטונים למיניהם. והכל 
בסוד החמץ, כיון ששבר 
הוציא  הקב״ה,  אותה 
חמץ והכניס מצה, במה, 
שבר  מהכל,  קטן  בחוט 
מצה  ונעשה  מחמץ  ח׳ 
היינו  האותיות,  מאלו 
החיה  זו  של  ח׳  ששבר 
ועל  חמץ,  שנקראת 
קנה׳,  ׳חית  נקראת  כן 
כקנה  להישבר  שנוחה 
בחוט  נשברה,  במה  זה. 
ח׳,  שבר  כנימה,  קטן 
ועברה מאיתנה ונעשתה 
מצה. ועל כן כתוב ׳גער 
בה  גער   , קנה׳ חית 
של  ח׳  ונשברה  הקב״ה, 
החמץ ונעשתה ה׳.  

מילואי חכמה
פסח)  (רמזי  ושמש  במאור  זה  גבי  איתא  ה״א.  ממנה  ותעשה  תשבר  קנה חית 
בזה״ל: יש לרמוז בזה, כי הנה ידוע כי החמץ הוא בחינת היצה״ר ומצה 
התחתונים  למים  העליונים  מים  בין  אין  חז״ל  מאמר  וידוע  להיצ״ט,  רומזת 
אלא כמלא נימא, וביאורו, שאין בין היצ״ט להיצה״ר שהן בחינת מים העליונים 
ומים התחתונים, אלא כמלא נימא, שצריך להזהר כחוט השערה לבל יטה מדרך 
החיים רק להתהלך במישרים. ומפני זה אמרו חז״ל שה׳ פתוחה מן הצד שהבא 
לשוב בתשובה נכנס דרך שם, ולמטה היא פתוחה שח״ו היוצא מדרך הטובה 

יוצא דרך שם, וזהו הבא ליטמא פותחין לו, שמניחין השער פתוח כה״ה שהיא 
פתוחה למטה, והבא לטהר מסייעין אותו שמראין לו שידחוק דרך שם ליכנס. 
לפניו,  הפתח  להסגר  גורם  הוא  אזי  הטובה  מדרך  נוטה  כשהאדם  ח״ו  אכן 
עד  התשובה  דלתי  על  לדפוק  וצריך  חי״ת,  ונעשה  למעלה  הה׳  רגל  ונמשך 
שפירושו  קנה׳,  חית  ׳גער  פסוק  על  הקדוש  בזהר  שאמרו  כמו  לו,  שיפתחו 
שיגרע החי״ת ויעשה ממנה ה״ה, (...) וכל זה הוא ע״י תשובה ומעשים טובים, 

ולהמתיק הגבורות בשרשן ולהמשיך אליהם אורות הרחמים העליונים.

חי״ת
בחינת  זה  בחי"ת,  הוא  חמץ 
בחינת  פה,  לו  שאין  שלום 

הדברי,  כח  לו  שאין   (...) חי 

היא  ומצה  השדה.  חיות  כמו 

מוצאות  ה'  בחינת  זה  בה"א, 

הדברי  כח  בחינת  הפה, 

(ליקו"מ נז, ח).

למצה,  חמץ  בין  החילוק 
החלל  הוא  ההבדל  עיקר 

לה"א,  חי"ת  שבין  והפתח 

וההבדל  החילוק  עיקר  כי 

הסטרא  לבין  הקדושה  שבין 

אחרא הוא רק כחוט השערה 

(ליקו"ה גילוח ג, יד).

לו  אין  מה  מפני  חי״ת 
שדבריו  מי  שכל  מפני  כתר, 

לו  אין  וחוטא  מכוערים, 

שם  ולא  הזה  בעולם  שבח 

וחרפה  גנאי  אלא  טוב, 

(בתי  פנים  ובושת  וכלימה 

מדרשות, מדרש אותיות דר"ע).

כמספר  חי  נקרא  הצדיק 
 , ן קט במספר  מצה 

ונדבק  נחתם  ובהעוותו 

כי  חי"ת,  ונעשה  הה"א  רגל 

התשובה  פתח  ממנו  נסתם 

 (...) הה"א.  מצד  שהוא 

שאור  בעצמו  והמשריש 

הצד  שער  סוגר  שבעיסה, 

חי"ת,  ונעשה  מהה"א 

מת  כמספר  הח'  שמספר 

משה  (תורת  קטן  במספר 

להאלשיך, שמות יב, יג-כ).

מצה  בשם  נקרא  הקדושה 
חמץ,  בשם  נקרא  והקליפה 

רק  ביניהם  חילוק  ואין 

לה"א.  חי"ת  שבין  המשהו 

מתחלפים  וה"א  חי"ת  והנה 

והענין  אחה"ע,  באותיות 

מצוי  אינו  דזה  הוא, 

לעבירה  יסיתנו  שהיצה"ר 

רק  לו,  ישמע  מי  כי  ידועה, 

מצוה,  שהוא  לו  שמראה 

לה"א  חי"ת  בין  לו  ומחליף 

(מאור עינים, פ' צו).

החיצונים  יונקים  ח'  מאות 
(קה"י, ח').

ה״א
כמ"ש  ה"א,  נקראת  השפע 

הא לכם זרע (ליקו"מ צז).

שברא  עולמות  י  שנ
ואחד  בה"י  אחד  הקב"ה, 

אם  יודע  ואיני  ביו"ד, 

והעולם  ביו"ד  הבא  העולם 

הזה  העולם  אם  בה"י,  הזה 

בה"י,  הבא  והעולם  ביו"ד 

כשהוא אומר 'אלה תולדות 

בהבראם',  והארץ  השמים 

אלא  בהבראם  תקרי  אל 

אומר  [הוי  בראם,  בה"י 

והעולם  בה"י  הזה  העולם 

מה  ומפני  ביו"ד].  הבא 

בה"י,  הזה  העולם  נברא 

לאכסדרה  שדומה  מפני 

יצא,  לצאת  הרוצה  שכל 

דאי  כרעיה,  תליא  ומ"ט 

ליה  מעיילי  בתשובה  הדר 

(מנחות כט:) 

רמז  מלמטן,  פתוח  ה"א  מה 
יורדין  שהן  עולם  באי  לכל 

לו  יש  ה"א  מה  לשאול. 

שהן  משעה  מלמעלן,  נקודה 

ה"א  מה  עולין.  הן  יורדין 

פותח  כך  צד,  מכל  פתוח 

תשובה  בעלי  לכל  פתח 

(ירושלמי חגיגה י.).    אות ה"א, רמז לשכינה (רבינו בחיי בראשית מו, ד).    אות ה"א עצמה, בבואה בראש תיבה, הרמז לבינה. ובבואה בסוף תיבה, הרמז למלכות (אור נערב ח"ז, חלק הכינויים, א).    אות ה"א מועיל לעין הרע (ילקוט ראובני, עין הרע).    ה׳ 

הוא דין, ובהתחברו אל אלקים כגון האלקים הוא רחמים. והוא פלא, שאלקים בפני עצמו הוא דין, וה' בפני עצמו הוא דין, ובהתחבר שניהם כאחד הוא רחמים (קה"י, ה).

כפי  בזה״ל:  טו)  (ה,  בביאה״ל  בזה  איתא  מוחו.  ועיקר לשמור 
הסטרא  פסולת  שכל  הקדושים  מדבריו  לעיל  הנזכר 
אחרא בעקמימות, ויראות חיצוניות הוא בהלב ומקום היראה, 
גם  מזה  כמובא  הכלים,  מהתהוות  היוצא  הפסולת  [והיא 

לכאורה  להתפלא  יש  במ״א]. 
ד׳,  באות  הקדושים  בדבריו 
ואולם  וכו׳.  מוחו  לשמור  שהעיקר 
בהעלאתו הנ״ל מדבריו הקדושים, 
הוא  וכו׳  העקמימות  שכל  שאע״פ 
זאת  בכל  היראה,  ומקום  בהלב 

תהיה כל המשכתו ליניקה ואחיזה רק בהמוח [והראש], ותבין 
מרחוק שעל כן מוכרח כנגד זה שיהיה עיקר השמירה להמוח.

לשמור מוחו שלא יחמיץ וזהו גער חית קנה. ביאר בזה בליקו״ה 
הברית  שמירת  עיקר  בזה״ל:  ב)  ג,  קרקעות  חזקת  (חו״מ 
הוא ע״י קדושת המחשבה, היינו לשמור מוחו מחמץ, שלא יחמיץ 
את חכמתו במחשבות זרות והרהורים חס ושלום, כי מחשבות רעות 
הם בחינת חמץ בחינת חית קנה, כמבואר שם שזהו בחינת גער 
קנה.  חית  בחינת  הם  זרות  שמחשבות  נמצא  שם,  עיין  קנה,  חית 
וחית קנה הם עשו וישמעאל כמבואר בדברי רז״ל, ועשו וישמעאל 
מפגם  יניקתן  שעיקר  הזה,  בגלות  א״י  על  החופין  הקליפות  הם 
הברית פגם המחשבה שנקרא חמץ, בחינת חית קנה הנ״ל. כי שני 
הפירושים על חית קנה הנ״ל הם אחד וזה תלוי בזה, כי חית קנה, 
שהוא קנה החית של חמץ שהוא בחינת חימוץ המוח היינו מחשבות 
קנה,  חית  שנקראין  וישמעאל  עשו  בחינת  בעצמו  זהו  זרות, 
וכמו  המחשבה,  מפגם  המוח,  חימוץ  מבחינת  משם  רק  שיניקתם 
ויצחק  דאברהם  דפסולת  וכו׳,  לנשייכו  אוקירו  בתיקונים,  שאיתא 
פגם  שע״י  נמצא  וכו׳,  בבניהון  דעלמא  אומין  דישתעבדון  גרם 

המחשבה נמשך גלות עשו וישמעאל. 
גער חית קנה. ביאר בזה בביאה״ל (ה, ב) בזה״ל: הוא הקול היוצא 
בכח וגבורה, ומרחק מהמוח את הסטרין אוחרנין המאטימים 
בדברי  לקמן  כנ״ל, אשר בכלליותם נקראים בשם ח׳י׳ת׳ וכו׳. ועי״ע 

הפל״ח שבנח״נ ד״ה ׳דצדיקייא עבדין מצותא וכו׳׳.
(או״ח  בליקו״ה  בזה  ביאר  ה״א.  ממנה  ותעשה  תשבר  קנה חית 
נוגה,  בחינת  שהוא  מתקלא,  בחינת  והוא  בזה״ל:  ח)  פסח 
בחינת עץ הדעת, כי המתקלא עומדת על המשהו, דהיינו ההכרעה 
לשון  כי  במשהו.  תלויה  שהוא  לכאן  או  לכאן  המתקלא  שמכריעין 
המשקל שוה, וכשמכריעין אותו משהו חוט השערה אזי ההכרעה 
וזה  כנ״ל,  במשהו  תלויה  שהמתקלא  נמצא  להיפך.  וכן  זה,  לצד 

בחינת ההפרש בין חמץ למצה שהוא רק משהו, כנ״ל.   

באויביו  שינקום  לה׳  דוד  בתפילת  מדבר  זה  מזמור  קנה.  גער חית 
ובפרט באדום ועמלק, כתיב בתהלים (סח, לא–לג): ְּגַער ַחַּית ָקנֶה 
ְקָרבֹות  ַעִּמים  ִּבַּזר  ָכֶסף  ְּבַרֵּצי  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת 
יְֶחָּפצּו: יֱֶאָתיּו ַחְׁשַמִּנים ִמִּני ִמְצָרִים ּכּוׁש ָּתִריץ ָיָדיו ֵלאִקים: ַמְמְלכֹות 
ָהָארֶץ ִׁשירּו ֵלאִקים ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה: 
זה  קנה.  חית  קנה. גער  חית  גער  (שם):  רש״י  ופירש 
בין  הדר  יער  כחית  שנמשל  עמלק, 
הקנים. עדת אבירים בעגלי עמים.עדת אבירים בעגלי עמים. עם 
בתוך  אבירים  כפרים  ְוֶעְׁשּתֹו  ֶׁשַּׁשְּמנֹו 
כעגלים  אלא  שאינם  האומות,  שאר 
לנגדם. מתרפס ברצי כסף.מתרפס ברצי כסף. אינם מתרצים לכל אדם אלא א״כ מרצה 
להם מעות. בזר עמים.  בזר עמים.  פזרו את השבטים, כד״א (דברים לג) ׳אף 
יאתיו יאתיו  בנו.  להלחם  חפצים  יחפצון,  קרבות  ותמיד  עמים׳,  חובב 
לך  יביאו  המשיח,  מלך  ויקום  עמלק  את  כשתחריב  ואז  חשמנים. חשמנים. 

דורונות ממצרים ומכוש. רבינו הביא פסוק זה על מנת לדורשו כדרשת 
לאמור  היטב  מקושר  והקשרו  הפסוק  פשט  גם  אך  בסמוך,  המובא  הזהר 
מצרים  עתידה  ע״ב):  (קיח  פסחים  במס׳  וכדאיתא  גבריאל׳,  ׳ירד  לעיל 
הקב״ה  לו  אמר  מהם,  מקבל  אינו  כסבור  למשיח,  דורון  שתביא 
׳יאתיו  מיד  במצרים,  לבניי  עשו  אכסניא  מהם,  קבל  למשיח, 
הללו  ומה  בעצמה,  וחומר  קל  כוש  נשאה  מצרים׳.  מני  חשמנים 
שנשתעבדו בהן כך, אני שלא נשתעבדתי בהן לא כל שכן, אמר לו 
מלכות  נשאה  לאלקים׳.  ידיו  תריץ  ׳כוש  מיד  מהם,  קבל  הקב״ה 
[רומי] הרשעה קל וחומר בעצמה, ומה הללו שאין אחיהן כך, אנו 
שאנו אחיהן לא כל שכן, אמר לו הקב״ה לגבריאל ׳גער חית קנה׳, 
בין  שדרה  קנה,  חית  געור  אחר,  דבר  עדה.  לך  וקנה  חיה  געור 
רבי  אמר  ירענה׳.  שדי  וזיז  מיער  חזיר  ׳יכרסמנה  דכתיב  הקנים, 
נכתבין  מעשיה  שכל  בחיה  געור  יוחנן,  רבי  אמר  אבא  בר  חייא 
אבירים  ששחטו  עמים׳,  בעגלי  אבירים  ׳עדת  אחד,  בקולמוס 
כעגלים שאין להם בעלים, ׳מתרפס ברצי כסף׳, שפושטין יד לקבל 
ממון ואין עושין רצון בעלים, ׳פזר עמים קרבות יחפצון׳, מי גרם 
חפצין  שהיו  קריבות  העולם,  אומות  לבין  שיתפזרו  לישראל  להם 
חזיר חזיר  ביער.  הקנים  בין  ישראל  עדת  וקנה. וקנה.  (שם):  רש״י  ופירש  בהן. 
מיער.מיער. זה אדום שכתוב בה (דניאל ז) ׳אכלה ומדקה ושארא ברגלה 

רפסה׳, וזה דרכו של חזיר. שכל מעשיה נכתבים בקולמוס אחד. שכל מעשיה נכתבים בקולמוס אחד. כלומר 
בזה  וביאר  יד.  פושט  פס,  מתיר  מתרפס. מתרפס.  להרע.  להם  אחד  פה 
המהרש״א (שם): לפי דרש זה, ׳קנה׳ בלשון יחיד, לרמוז על הקנה 
אחד שנעץ גבריאל בים ועליו נבנה כרך גדול של רומי כדאמרינן 
גורם  היה  שהוא  ׳גבריאל׳,  הכא  נמי  נקט  ולזה  כ״ג.  בפרק 
לתחילת בנינה, והוא יהיה תחילת חורבנה של רומי, דהיינו גערה 

ע״י גבריאל שהוא שלוחו של מקום בכ״מ לעשות דין.   
כדאיתא בזוהר קנה חית וכו׳. וז״ל הזהר (פנחס, רנא ע״ב): יח רבי שמעון פתח ואמר, (תהלים סח) ׳גער חית קנה עדת אבירים בעגלי 
עמים׳. ׳גער חית׳, דא חיה דאתאחד בה עשו. ׳קנה׳, תנינן, דביומא דנסב שלמה מלכא בת פרעה, בא גבריאל ונעץ קנה 
בימא רבא, ועליה אתבני קרתא דרומי. מאי ׳קנה׳, דא דכורא דהאי חיה בישא, דאית ליה סטרא זעירא דאחדותא דקדושה, ודא איהו 
קנה דנעיץ בימא רבא, ובגין כך איהי שלטא על עלמא, ועל שולטנו דא כתיב (ישעיה יט) ׳קנה וסוף קמלו׳, קנה שולטנותא וראש לכל 
מלכוון. תו, ׳קנה׳, דזמין קודשא בריך הוא לתברא ליה כקנה דא. תא חזי, במצרים איהי שלטא, ומינה נפקו כמה שלטנין לזנייהו. וכלא 
ברזא דחמץ, כיון דתבר לה קודשא בריך הוא, אפיק חמץ ואעיל מצה, במה, בחוטא זעירא מכלא, תבר ח׳ מחמץ ואתעביד מצה אינון 
אתוון. אלא דתבר ח׳ דהאי חיה דאקרי חמץ, ועל דא אקרי ׳חית קנה׳, דנוח לאתברא כקנה דא. במה אתבר, בחוטא זעירא כנימא, תבר 

ח׳, ואתעבר מאיתנה והוות מצה. ועל דא כתיב ׳גער חית קנה׳, גער בה קודשא בריך הוא, ואתבר ח׳ חמץ ואתעביד ה׳.

     ועיקר
(תהלים סח)(פנחס 
      (רנא

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

מ,  ָל עֹו ֶשל  ִרּבֹונֹו 
ַחג  ְקֻדַּשת  ְלַקֵּבל  ַזֵּכִני 

ִּבְזַמּנֹו  ַהָּקדֹוש  ַהֶּפַ	ח 

ִני  ִתְשְמֵר ְו ִּבְשֵלמּות, 

ח  	ַ ֶּפ ַה י  ֵמ ְי ל  ָכ ְּב

ַהָּקדֹוש ֵמִאּּור ַאִכיַלת 

ְּבַמֶּשהּו,  ַאִפּלּו  ָחֵמצ 

ִמְצַות  ְלַקֵּימ  ּוְתַזֵּכנּו 

ְּבֶפַ	ח  ַמָּצה  ַאִכיַלת 

ְוַעל  ְגדֹוָלה,  ִּבְקֻדָּשה 

ְלַקֵּבל  ֶאְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי 

מ  י ִש ֹו ד ְּק ַה נ  י ִח ּמֹ ַה

ַח  ּוְבכֹ ָאז.  ַהְּמִאיִרימ 

ר  ִלְשמֹ ֵּכנּו  ַז ְּת ַהֶּזה 

ְוַהַּמְחָשָבה ֶשִּלי  ַהּמִֹחינ 

ְּבָכל  ְגדֹוָלה  ִּבְקֻדָּשה 

ְלעֹוָלמ,  ַהָּשָנה  ֵמי  ְי

ְלשּומ  ָמקֹומ  ֶאֵּתנ  ְוֹלא 

ה  ָנ ֹו צ י ִח ה  ָב ָש ְח ַמ

ֶשֵּכנ  ּוִמָּכל  ּוְבֵטָלה, 

ָרָעה  ַמְחָשָבה  ְלשּומ 

ְוִהְרהּור ַרע ַח	 ְוָשלֹומ 

ַדְעִּתי  ְו ִחי  ְּבּמֹ ִלָּכֵנ	 

ָּלה,  ַק ֶרַגע  ְּכ ַאִפּלּו 

ִּפּתּוֵיי  ִעמ  ֶאְכנֹ	  ְוֹלא 

טֹוֵענ  ְּבשּומ  ָהָרע  ִיְצִרי 

ֶאְזֶּכה  ַרק  ְּכָלל,  ְוִנְטַענ 

י  ִר ְצ ִי ַעל  ֵּבר  ִהְתַּג ְל

ִמיֵני  ְוִלְגעֹר ְּבָכל  ָּתִמיד 

ִנּיֹות  ִחיצֹו ַמְחָשבֹות 

מ  ָש ְר ָג ְל ּו ת,  לֹו ֵט ּוְב

 , י ִח ּמֹ ִמ מ  ָק י ִח ְר ַה ְל ּו

ָּגמּור,  ְּבִבּטּול  ְלַבְּטָלמ 

ְּבאֹוֶפנ ֶשֹּלא ִיְהֶיה ָלֶהמ 

ַוַאִחיָזה  ְנִגיָעה  שּומ 

י  ִּת ְב ַש ְח ַמ ּו י  ִח ּמֹ ְּב

ְוֶאְזֶּכה  ְּבַמֶּשהּו,  ַאִפּלּו 

ִלְהיֹות ִּבְכַלל ַהַּצִּדיִקימ 

נ  י ִד ְב ַע ְד מ  י ִּי ִּת ִמ ַא

ה  ָב י ִר ְמ ּו א  ָת ּו ּצ ַמ

ְּדָלא  אֹוַחָרִנינ  ְּבִ	ְטִרינ 

א  ָנ ְּכ ְש ְלַמ יבּו  ִר ְק ְת ִי

ת  ו ל פ ת ) ה  ָּש ֻד ְק ִּד

ותחנונימ ה).

ָמֵלא  ַרַחָמנ  יי,  ָאָּנא 
ּוֵמִטיב  טֹוב  ַרַחִמימ, 

ָּת  ְע ַד ָי ָּתה  ַא ל,  ּכֹ ַל

ַהְּפָגמ  עֶֹצמ  ּגֶֹדל  ֶאת 

ַהּנֹוֵגַע  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול 

מ  ִני ֹו י ְל ֶע ָלמֹות  עֹו ְּב

ָּכל  י  ֵד ְי ל  ַע ד  ְמאֹ

ִמָּכל  ָרָעה,  ַמַחָשָבה 

ְיֵדי  ַעל  ֶשֵּכנ  ְוָכל  ֶשֵּכנ 

ְוָשלֹומ,  ָרע ַח	  ִהְרהּור 

ּוְמַקְלֵקל  ּפֹוֵגמ  ֶשהּוא 

ָהעֹוָלמֹות,  ְּבָכל  ְמאֹד 

ָאָדמ  ָה ֶאת  עֹוֵקר  ְו

ִמְּמקֹור  ָשלֹומ  ְו ַח	 

ֶשר  ַא ד  ַע מ,  י ִּי ַח ַה

ָלשּוב  עֹוד  לֹו  ָקֶשה 

ַחִּיימ,  אְֹרחֹות  ּוְלַהִּשיג 

ִמימ  ַהְּפָג ְשָאר  ָכל  ְו

ְוַהּנֹוָרִאימ  ָהַעצּוִמימ 

ימ  ִמ ְמרֹו י  ֵה ְב ָּג ַעד 

מ  ֹו ק ָמ ְּב מ  י ִע ְג ֹו ּנ ַה

ִשימ ַּנַע ֶש ימ,  ֹוְגִע ּנ ֶש

יט ׳מצה׳, מדוע נקראת 

שנינו,  כך  אלא  מצה, 
שאמר  י  מפנ  , שד״י
שיאמר   , די לעולמו 
כך  אף  די,  לצרותינו 
שמשדדת  מפני  מצה, 
ומבריחה את כל הצדדים 
קטטה  ועושה  רעים, 
של  ששד״י  כמו  איתם. 
שדים  שמבריח  מזוזה 
אף  השער,  של  ומזיקים 
אותם  מבריחה  היא  כך 
הקדושה,  משכני  מכל 
וקטטה  מריבה  ועושה 
בהם, כמו שנאמר ׳מסה 
כתוב  זה  על  ומריבה׳, 
מצה, והרי מסה בסמ״ך 
של  תרגומו  אלא  הוא, 

מסה הוא מצותא.

חמץ
האדם,  שבלב  וחמץ  שאור 
הוא המסית את האדם שיהרהר 

שבדור,  חכמים  תלמידי  אחר 

נאה  לא  וזה  נאה  זה  ולומר 

(ליקו"מ ח"ב פג, ה).

ואנחה,  יגון  נקרא  ושאור  חמץ 
(ליקו"ה  הדינים  תוקף  ועי"ז 

פסח ט, ג).

בחינת  הוא  דקטנות  מוחין 
חמץ ושאור, כי חמץ זהו בחינת 

כעס  לשון  לבבי,  יתחמץ  כי 

שהוא  מחלוקת,  בחינת  ושנאה 

לארץ  חוץ  של  מוחין  בחינת 

(ליקו"ה כיבוד אב ואם ב, ז).

הדין  למידת  רמז  החמץ 
החמוצה, (...) והמצה רמז למידת 

רחמים (רקנאטי, שמות יב, טו).

לאור  לא  אינה  החמץ  בדיקת 
ולא  הלבנה  לאור  ולא  החמה 

הנר,  לאור  אלא  האבוקה  לאור 

אלא  אינה  יצה"ר  בדיקת  כך 

הוא  נר,  הנקראת  הנשמה  לאור 

(כד  אדם'  נשמת  ה'  'נר  שכתוב 

הקמח, פסח).

גזילה,  מלשון  הוא  חמץ 
(ישעיה  חמוץ'  'אשרו  מלשון 

על  מרמז  חמץ  ולכך  א). 

בעצת  שהולך  שמי  היצה"ר, 

משרשו  נגזל  הוא  היצה"ר 

(עבודת ישראל, לשבת הגדול).

חמץ,  נקרא  דקליפה  דכורא 
חמץ  כן  ועל  שאור.  והנוקבא 

אחרים,  לחמץ  כוח  בו  אין 

כי  אחרים,  מחמץ  והשאור 

אדם  לבני  היצר  פיתוי  עיקר 

הוא רוחא דנוקבא (קה"י, חמץ).

בחידוש  כפירה  על  מורה  חמץ 
האפיקורסים  כדעת  עולם, 

חומר  שהעולם  שאומרים  ימ"ש 

קדום (קה"י, מצה).

שאור,  ובין  חמץ  בין  הבדל  יש 
את  בו  מחמיצים  שהשאור 

ממנו  הנחמצת  והעיסה  העיסה, 

בין  הבדל  ויש  חמץ.  נקרא 

כולל,  החומץ  חומץ.  ובין  חמץ 

שם  אבל  ובוסר,  יין  חומץ  כמו 

העיסה  רק  היא  ומחמצת  חמץ 

אילת  ויקרא,  (מלבי"ם  שנתחמצה 

השחר מב).

מצה
הקודש,  לשון  בחינת  מצה 
מצה  כי  תרגום.  בחינת  וחמץ 

מוצאות  חמש  בחינת  בה"א 

לשון  של  הדיבור  שהוא  הפה, 

הדיבור,  עיקר  שהוא  הקודש 

בהמה,  בחינת  בחי"ת  וחמץ 

כי  הדיבור,  העדר  בחינת 

לשונות העמים הם בחינת לשון 

עלגים, ואינם בכלל דיבור אדם 

(ליקו"ה חדש ד, ד).

כמספר  חי,  נקרא  הצדיק 
משה  (תורת  קטן  במספר  מצה 

להאלשיך, שמות יב, יג-כ).

עולם,  חידוש  על  מורה  מצה 
הזו  העיסה  ניקח  חמץ  כי 

משאור אחר, מה שאין כן עיסה 

של מצה (קה"י, מצה).

שאינו  הכנעה,  על  מורה  מצה 
נופח ועולה למעלה (קה"י, מצה).

מצה היא המלכות (קה"י, מצה).

ומריבה,  מצה  בין  הבדל  יש 
בהכאה  היא  ומצה  בפה  מריבה 

(מלבי"ם ישעיה מא, יב).

גערה (גער)
וסוד  הדינין  מצד  הגערה  סוד 
שאמר  וזה  דקטנות,  מוחין 

סח) 'גער חית קנה', קנה  (תהלים 

הוא סוד הקליפה בסוד נעץ קנה 

וחיותו  ע"ב),  כ"א  (סנהדרין  בים 

דמוחין  הדינין  מבחי'  הוא 

דקטנות (קה"י, גער).

סוד הגערה הוא סוד ה' גבורות, 
גימטריא  מנצפ"ך  אותיות  ה' 

נכללים  גבורות  הה'  כי  גער"ה, 

בגערה עליונה (קה"י, גערה).

ותעשה מאותיות חמץ מצה. בענין חמץ ומצה, איתא בדברי מוהרנ״ת המיוסדים 
על המאמר כמה דרושים גבי אכילה בקדושה, כדאיתא בליקו״ה (יו״ד חלה 
ג, ב) בזה״ל: וזהו בחינת אכילה דקדושה, בבחינת (קהלת ח) אין טוב לאדם כי 
דקדושה  לאכילה  כשזוכין  כי  וכו׳.  טוב  ולראות  ולשמוח  ולשתות  לאכול  אם 
ולשתות  לאכול  בחינת  לשמחה,  כזו  אכילה  ע״י  זוכין  אז  מצה,  אכילת  בחינת 
שבלב,  עקמימיות  נפשט  שעי״ז  רעמים,  לבחינת  זוכין  מצה  ע״י  כי  ולשמוח, 
אכילתם  שיהיה  צריכין  קדוש  עם  ישראל  כן  ועל  כנ״ל.  לשמחה  זוכין  שעי״ז 
(...) דהיינו לקדש את  תמיד בכל השנה בבחינת מצה שהוא אכילה דקדושה, 
אכילתם מאד, באופן שנזכה ע״י האכילה למוחין קדושים וזכים, שזהו בחינת 
מצה. כי אנו אוכלים מצה ממש שבעת ימי הפסח שהוא אסוותא, שעי״ז אנו 
מקדשין את מוחינו ודעתינו שזהו עיקר הקדושה, ואז כשכבר קיבלנו הרפואה 
בזוהר,  שאיתא  כמו  חמץ  גם  אח״כ  לאכול  יכולין  אנו  אז  בפסח  המוחין  של 
היינו שע״י הרפואה של מצה שאוכלין בפסח זוכין לקדש את המוחין כל כך, 
עד שאח״כ אפילו כשאוכלין חמץ הוא גם כן בקדושה גדולה, עד שאנו יכולין 
לזכות למוחין זכין גם ע״י אכילת חמץ שאוכלין בכל השנה כולה, כי אנו יכולין 
להפוך מחמץ למצה מחית להא וכו׳. וכן איתא שם (או״ח בציעת הפת ג, ב) בזה״ל: 
וזה בחינת מצה, בחינת מוחין, דהיינו מחשבות קדושות וזכות כנ״ל. כי חטא 
חמץ  בחינת  שזה  ורע,  טוב  הדעת  מעץ  שאכל  באכילה,  היה  הראשון  אדם 
סטרא דמותא, בחינת כי ביום אכלך ממנו וכו׳, דהיינו בחינת מאכל שעל ידו 
ורע,  טוב  הדעת  עץ  בחינת  שזה  זרות,  במחשבות  ומתחמץ  המוח  נתערבב 
דהיינו שע״י אכילה זו נפגם הדעת ונתערב טוב ורע, דהיינו שנכנסין מחשבות 
מצה,  בחינת  שהוא  החיים  עץ  היפך  כנ״ל,  חמץ  בחינת  שזהו  בהמוח  רעות 
חטא  וע״י  הנ״ל.  במאמר  כנ״ל  חיים  בחינת  שהוא  המחשבה  קדושת  בחינת 
אדם הראשון נתקללה האדמה, בחינת בעצבון תאכלנה, וכן בזעת אפך תאכל 
ובפרט  בירור,  צריכין  שכולם  עד  המאכלים  כל  ונתערבו  נפגמו  ועי״ז  לחם, 
כמה  בחינת  וזה  הרבה.  בירורים  צריכין  שם  האדם  חיות  עיקר  שהוא  הלחם 
לאכילת  ונתברר  שנגמר  קודם  בלחם  לטרוח  שצריכין  ויגיעות  מלאכות  וכמה 
שהוא  מצה  בבחינת  הוא  אזי  ישראל  לאכילת  נתברר  כשהלחם  ואז   (...) אדם, 
בחינת עץ החיים, בחינת קדושת הדעת, היפך בחינת חמץ שהוא פגם הדעת, 
בחינת עץ הדעת טוב ורע. כי אכילת ישראל צריכה להיות תמיד בבחינת אכילת 
(...) כי הדעת הוא כפי האכילה כמובן בחוש, וכמובן בדברי רבינו ז״ל  מצה, 

זכים  למוחין  לזכות  כדי  ובטהרה,  בקדושה  לאכול  צריכין  כן  ועל  אחר,  במקום 
ומחשבות טהורות ע״י אכילה זו, ואזי האכילה הזאת הוא בבחינת מצה, שהוא 
בחינת קדושת המחשבה. ועוד איתא שם (או״ח בציעת הפת ג, ד) בזה״ל: וזה גם כן 
כדי  כנ״ל,  למצה  מחמץ  הלחם  ולהעלות  לברר  דהיינו  האכילה  תיקון  בחינת 
לזכות לתפלה בכח כמבואר במאמר הנ״ל. כי עיקר כח האדם וחיותו הוא ע״י 
האכילה כנראה בחוש, כי האכילה נמשך מבחינת גבורות, בחינת גבורות גשמים 
ומשם  רעמים,  ע״י  הם  גשמים  כי  הנ״ל,  במאמר  כנ״ל  רעמים,  בחינת  שזה 
נמשך הפרנסה והאכילה. וכן עיקר תיקון הדעת הוא כפי האכילה כנ״ל. ועל כן 
כשאוכל בקדושה, אזי הקול היוצא בכח בתפלתו, שנמשך ע״י כח האכילה כנ״ל, 
הנ״ל.  במאמר  כנ״ל  שומע  הלב  ואזי  רעמים.  ממנו  נעשה  אזי  במוח,  ופוגע 
שלימות  עיקר  ומשם  הכח  נמשך  שמשם  דקדושה,  באכילה  תלוי  שהכל  נמצא 
הדעת כנ״ל. גם היראה שממנו תוצאות הקול הוא גם כן ע״י אכילה בקדושה, 

כי עיקר היראה באה לאדם בשעת אכילה, כמובא במ״א בדברי רבינו ז״ל. 
מצה . ענין המצה מקושר במאמרינו לכמה ענינים, כדאיתא בליקו״ה (או״ח פסח ב, 
(כמובא  שמחה  בחינת  מצה  כי  מצה,  אכילת  מצוות  וזהו  בזה״ל:  א) 
לשמור  שצריך  המוח,  תיקון  על  מרמז  שמצה  ה׳),  סימן  בחצוצרות  במאמר 
המוח מחמץ שלא יחמיץ את מוחו במחשבות והרהורים וכו׳. ועי״ז יוכל שיהיה 
קולו נעשה רעמים, שעי״ז זוכין לשמחה. וזהו בחינת שנקרא המצה לחם עוני, 
בסיפור  המצה  על  שצועקין  הקולות  בחינת  היינו  הרבה,  דברים  עליו  שעונין 
ה׳  אל  ונצעק  כמ״ש  ה׳,  אל  לצעוק  יכולים  המצה  שע״י  להורות  ההגדה, 
יהיה  קולו  כי  ה׳,  אל  ולהתפלל  לצעוק  יכולין  המצה  ע״י  כי  היינו  אלוקינו, 
נעשה רעמים. ואזי יוכל לכוון בתפילתו, כי הלב ישמע דיבוריו (כמבואר שם 
עי״ש), ועי״ז זוכין לשמחה כנ״ל. וזהו בחינת מצוות אכילת מצה, כדי לזכות 
לשמחה ע״י אכילה קדושה כזו דהיינו מצה כנ״ל. ולהיפוך חמץ ושאור שהם 

ס״מ ולילית בחינת יגון ואנחה כמובא, לא יראה ולא ימצא. 
רב  בזה״ל:  תר״ב)  צו  ה׳  יום  שנח,  (מכתב  בעל״ת  איתא  חכמתך.  שלא תחמיץ 
שלום לאהובי בני חביבי הרבני מורינו הרב יצחק שיחיה עם כל יוצאי 
שמדברת  הנ״ל  במכתב  שהזכרתי  ותורה  תורה  בכל  ובאמת   (...) שיחיו.  חלציו 
תורתו  וגדולת  יתברך  הבורא  גדולת  לראות  יכולין  וכו׳,  ומצה  וחמץ  מפסח 
נכנס  וביותר  מרחוק,  לנו  שהאיר  הקדושות  העצות  עמקות  ועמקות  הקדושה 
עתה בעומק לבבי מה שכתב שם ליזהר מחימוץ המוח וכו׳, ולקיים ׳גער חית 

ילקוט הנחל

ותעשה מאותיות חמץ מצה. ביאר בזה בליקו״ה (או״ח בציעת הפת ג, ג) בזה״ל: ע״י בחינת מצה, ע״י שמשברין קנה החית ועושין ממנה 
ה״א בחינת גער חית קנה, דהיינו ע״י קדושת המחשבה, עי״ז יכולין להתפלל בכח להוציא הקול בכח גדול בתפילתו. ועי״ע 
לקמן בדברי הפל״ח שבנח״נ ד״ה ׳דצדיקייא עבדין מצותא וכו׳׳.   דצדיקייא עבדין מצותא בסטרין אוחרנין. ביאר בזה בביאה״ל (ה, טז) 
בזאת  לבא  ונחוץ  מוכרח  כן  על  והיראה,  מהגבורה  ונשתלשל  נתהווה  אוחרנין  הסטרין  פסולת  שכל  בעצמו  זה  מחמת  כי  בזה״ל: 
להכניעם. כדי  בעצמה,  המידה 

מצותא  דצדיקייא עבדין 
אוחרנין.  בסטרין 
ח)  (ה,  הפל״ח  דברי  את  כאן  הצגנו 
העוסקים בכל דברי רבינו פה באות ד׳, 
וז״ל: הגם כי מובן כפשוטן כי צריכין 
בשלימות  שיהיה  שניהן  לשמור 
נעשין  שיהיו  בכדי  והיראה  החכמה 
רעמין, אעפ״כ לא יתכן על זה לומר 
אם אין חכמה וכו׳ אם אין יראה אין חכמה כמובא לעיל, וכן מה 
שכתב אח״כ ירד גבריאל וכו׳ בחינת יראה חיצונית נשאר הקול נעוץ 
באטימת השכל, מה ענין אטימת השכל ליראה חיצונית, הלא עיקר 
אטימת השכל הוא ע״י חכמות חיצוניות ותאוות כמבואר לעיל. גם 
להבין מה שכתוב אח״כ ׳גער חית קנה וכו׳׳ ותעשה מאותיות חמץ 
מצותא  עבדין  דצדיקייא  מריבה  לשון  גער  לשון  וזה  וכו׳,  מצה 
בסטרין אוחרנין דלא יתקרבו למשכנא דקדושה וכו׳, ותאמין כי כל 
מצותא ומריבה שיש בין הצדיקים השלימים אין זה אלא כדי שיגרשו 
סטרין אוחרנין, להבין זאת, איך עם המחלוקת שבין הצדיקים הם מגרשין סטרין אוחרנין. (...) אך הענין מבואר ע״פ מה שכתב במאמר 
אשרי זרקא סימן ל״ה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, היינו שגם למעלה מהשתלשלות הגבורות שזה בחינת ירד גבריאל, נעשה סוספיתא 
דדהבא היינו בחינת קליפות שהם חכמות חיצוניות הנקרא גם כן קנה, ונעץ בים החכמה וכו׳. נמצא מבואר שמהשתלשלות הגבורות שמבואר 
במאמרינו זה שנעשה מזה יראות חיצוניות, נעשה מזה גם כן חכמות חיצוניות, שעי״ז נאטם השכל. רק שלפעמים מתחיל הפגם להתגלות 
ע״י יראות חיצוניות, ולפעמים ע״י חכמות חיצוניות, והכל נמשך מבחינת השתלשלות הגבורות. ובזה מבואר מה שכתוב כאן אם אין חכמה 
אין יראה אם אין יראה אין חכמה, כי זה תלוי בזה, וכשנמשך ע״י השתלשלות הגבורות פגם בהיראה, עי״ז ממילא נפגם גם החכמה 
כנ״ל. ובזה מבואר גם מה שכתב שע״י יראה חיצוניות נשאר הקול נעוץ באטימת השכל, כי נמשך מזה גם אטימת השכל כנ״ל. ועיין 
במאמר ׳צדיק כתמר יפרח׳ סימן רע״ז, שע״י מחלוקת של צדיקים נמתקין הדינין בשורשן, ונמתק ונתבטל התמר דסטרא אחרא וכו׳. רק 
שיכולין לטעות ולומר שמחלוקת גמורה הוא של שנאה חס ושלום, על כן ביקש דוד המלך ע״ה כשיהיה עליו מחלוקת של צדיקים, שלא 
ישמע מן המחלוקת רק הטובות שעושין לו בזה שהוא בחינת המתקות דינין, ולא יטעה חס ושלום שהוא מחלוקת גמורה, כדי שלא ליתן 
להסטרא אחרא אחיזה בזאת המחלוקת וכו׳ עיין שם. ובזה תבין כל הענין של גער חית קנה המבואר בכאן, כי כשבאין החכמות חיצוניות 
ומחשבות זרות של תאוות וכו׳ לכנוס בתוך המוח של איש הישראלי שהוא בחינת משכן הקודש, כי שם בכלי המוחין שלו שורה חכמה דקדושה 
שהיא בחינת החלק אלוה ממעל שיש לכל אחד מישראל, וכמבואר בהמאמר ׳אשרי זרקא׳ הנ״ל, אזי צריך שידע כי החכמות חיצוניות אלו 
הם בחינת הקליפות, סוספיתא דדהבא, שנעשו מהשתלשלות הגבורות, והם בבחינת מחלוקת דסטרא אחרא, שבאין לחלוק עליו ולקטרג על 
קדושת יהדותו. על כן צריך הוא להמתיק הדינין בשורשן, ולעשות מבחינת השתלשלות הגבורות הנ״ל מחלוקת ומריבה דקדושה, ולריב את 
עצמו עם היצה״ר והחכמות חיצוניות והתאוות ולגעור בהם, שזה בחינת מה שאמרו רז״ל (ברכות ה) לעולם ירגיז אדם יצ״ט על יצה״ר, ירגיז 
דייקא כנ״ל, וצריכין להתפלל על זה להשי״ת שהוא ימתיק הדינין בשורשן והוא יריב את ריבינו, שזהו בחינת ׳גער חית קנה׳, ׳גער׳ דייקא. 
ובזה עושין מאותיות חמץ מצה, היינו שמבחינת חמץ גופא שהוא בחינת חכמות חיצוניות וכו׳ הבאין מהשתלשלות הגבורות, נתעורר מזה 
למריבה דקדושה שהוא בחינת מצה, שזהו בחינת המתקת הדינין בשורשן. והנה מחמת שלאו כל אחד זוכה לזה, על כן עוסקין הצדיקים 

מצה לשון מריבה. עי׳ בליקו״מ (נו, 
היא  מצה  ׳כי  רבינו  שכתב  ח) 
בחינת מחלוקת, כמ״ש (ישעיה מא) אנשי 
כתיב  וכן  עכ״ל.  כאין׳  יהיו  מצותך 
ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה וגו׳.  ד):  (נח,  בישעיה 
ענין  ומצה.  ומצה.  (שם):  המצו״צ  ופירש 
(משלי  מצה׳  יתן  ׳וזדון  כמו  מריבה 
ע״ב)  רנא  (פנחס,  בזהר  ואיתא  יג). 

בזה״ל: יט ׳מצה׳, אמאי אתקריאת מצה, אלא הכי תנינן, שד״י, בגין 
דאמר לעולמו די, דיאמר לצרותינו די, אוף הכי מצה, בגין דקא 
כגוונא  בהו.  קטטה  ועביד  בישין,  סטרין  לכל  ומברחת  משדד 
דשד״י דמזוזה דמבריח לשדים ומזיקים דתרעא, אוף הכי איהי 
מברחת לון מכל משכני קדושה, ועביד מריבה וקטטה בהו, כמה 
והא  מצה,  כתיב  דא  על  ומריבה׳,  ׳מסה  יז)  (שמות  אמר  דאת 

מסה בסמ״ך איהו, אלא תרגומו דמסה איהו מצותא.

     

     
    
    
     

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

ָּכל  ְיֵדי  ַעל  (המשך) 

ְוִהְרהּור  ָרָעה  ַמַחָשָבה 

 	 ַח ַח  ּמֹ ַּב  	 ָנ ְכ ִּנ ַה

ַאָּתה  מ  ַג ְו ָשלֹומ.  ְו

ל  ֶד ּגֹ ת  ֶא ָּת  ְע ַד ָי

ת  ּו ר ְּב ַּג ְת ִה ַה מ  ֶצ עֹ

ּו  נ י ֵל ָע מ  י ִר ְּב ַּג ְת ִּמ ֶש

ֶאת  ְלַבְלֵּבל  ַּפַעמ  ְּבָכל 

ָשבֹות  ַח ַמ ְּב ּו  נ ֵּת ְע ַּד

ָרִעימ  ְוִהְרהּוִרימ  ָרעֹות 

ֹלא  ָהַרִּבימ  ּוַבַעוֹנֹוַתי 

ֵמֶהמ  ְלִהָּשֵמר  ִנְזַהְרִּתי 

ַעד  ַעֵליֶהמ,  ּוְלִהְתַּגֵּבר 

מִֹחי  ֶאת  ָּפַגְמִּתי  ַאֶשר 

ְמאֹד ַעל ְיֵדי ַמְחְשבֹוַתי 

י  ִּת 	ְ ַנ ְכ ִה ֶש עֹות  ָר ָה

מִֹחי  ֶשָּכל  ַעד  ְּבמִֹחי, 

ַמַחָשבֹות  ָמֵלא  הּוא 

ַעל  ְוָעַבְרִּתי  ִחיצֹוִנּיֹות. 

ֶשָהִייִתי  ָחֵמצ,  ִאּּור 

י  ִח מֹ ת  ֶא צ  י ִמ ְח ַמ

ִהְרהּוִרימ  ְו ְּבַתַאוֹות 

ִמיֵני  ּוְבָכל  ּוִבְלּבּוִלימ 

י  ַּד ֹלא  ְו מ.  י ִת ְשטּו

ִמְתַּגֵּבר  ָהִייִתי  ֶשֹּלא 

ָרעֹות,  ַהַּמַחָשבֹות  ַעל 

ָלֶהמ  ָנַתִּתי  ַּגמ  ַאפ 

ְוֹלא  ְּבמִֹחי,  ִלְכנֹ	  ּכַֹח 

ָשמ  ְר ְלָג י  ִּת ְל ַּד ַּת ְש ִה

י  ִּת ְמ ַּי ִק ֹלא  ְו ל,  ָל ְּכ

ִשימ  ַהְּקדֹו ֶתיָכ  ַעצֹו

ַאֶשר ִּגִּליָת ִלי ְּבַרַחֶמיָכ 

ִמֶּמִּני  ְלָגְרָשמ  ָהַרִּבימ 

ְּבֵשב ְוַאל ַּתַעֶשה, ְוֹלא 

מֹוַרי.  ְלקֹול  ָשַמְעִּתי 

אֹוי ִלי, ַוי ִלי ַעל ַהָּיִמימ 

ל  ּו ּב ְל ִב ְּב ּו  ר ְב ָע ֶש

ת  ָשבֹו ַח ַמ ּו ת  ַע ַּד ַה

ִּביֵונ  "ָטַבְעִּתי  ָרעֹות, 

ָמָעָמד  ְוֵאינ  ְמצּוָלה 

ַמִימ  ְּבַמַעַמֵּקי  ָּבאִתי 

ָּכל  ְשָטָפְתִני",  ְוִשּבֶֹלת 

ִנְתַעְרֵּבב  ּומִֹחי  ַּדְעִּתי 

ְּבַמַחָשבֹות  ָּכְכ  ָּכל 

ַעד  ּוִבְלּבּוִלימ,  ָרעֹות 

ְּבָשָעה  ַאִפּלּו  ַאֶשר 

ֶשַאִני ָחֵפצ ְלִהְתַּגֵּבר ַעֵליֶהמ ְוִלְברַֹח ֵמֶהמ, ָקֶשה ָעַלי ְמאֹד, "יי ֶאֹלִהימ ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלִאַּוְלִּתי, ְוַאְשמֹוַתי ִמְּמָכ ֹלא ִנְכָחדּו". ֵהנ ַעל ָּכל ֵאֶּלה ָּבאִתי ְלָפֶניָכ יי ֶאֹלַהי ֵואֹלֵהי ַאבֹוַתי ְּבֵלב ִנְשָּבר ְוִנְדֶּכה, ְּבִקיָדה 

ּוִבְכִריָעה ּוְבִהְשַּתַחָוָיה, ִּבְתִחָּנה ּוַבָּקָשה, ְּכָעִני ַּבֶּפַתח, ֶנֶאָנח ְוִנְדֶּכה, שֹוֵאל ּוְמַבֵּקש ַמְּתַנת ִחָּנמ ְוִנְדַבת ֶחֶ	ד, ֶשְּתָחֵּנִני ְּבַרַחֶמיָכ ָהַעצּוִמימ ַוַחָ	ֶדיָכ ַהִּנְפָלִאימ, ְותֹוִציֵאִני ֵמַאֵפָלה ְלאֹוָרה, ְוַתַעזֹר ִלי 

ֵמַהּיֹומ ְלַקֵּדש ֶאת ַמַחַשְבִּתי ָּתִמיד ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלמ. ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלמ, צֹוֶפה ְּבֶעְלּבֹונ ַאנּוִחימ, ִּתיַקר ָנא ַנְפִשי ָהֻאְמָלָלה ְּבֵעיֶניָכ, ַוַחמֹל ָעַלי ְּבֶחְמָלְתָכ ַוַחִנינֹוֶתיָכ, ְוָעְזֵרִני ְוַ	ְּיֵעִני ְוַחְּזֵקִני ְוַאְּמֵצִני, 

ִּבְלּבּול  ְוֹלא שּומ  ֶשָּבעֹוָלמ  ַמַחֶשֶבת חּוצ  ַמַחַשְבִּתי שּומ  ְלתֹוְכ  ְּכָלל  ִלְכנֹ	  ַאִּניַח  ֶשֹּלא  ַעְצִמי,  ִלְשמֹר  ֵמַעָּתה  ֶשֶאְזֶּכה  ְּבאֶֹפנ  ֵמִאְּתָכ,  ְוָטָהָרה  ְקֻדָּשה  ָעַלי  ֶשִּיָּמֵשְכ  ָהֶעְליֹוָנה,  ִּבְקֻדָּשְתָכ  ְוַקְּדֵשִני 

ַהַּדַעת, ּוִמָּכל ֶשֵּכנ ְוָכל ֶשֵּכנ ֶשֹּלא ַאַהְרֵהר ְּבשּומ ִהְרהּור ָּבעֹוָלמ ְּכָלל, ַרק ַמַחַשְבִּתי ִּתְהֶיה ְקדֹוָשה ָּתִמיד, ַזָּכה ּוְנִקָּיה ִמָּכל ִ	יג ּוְפ	ֶֹלת (ליקו״ת ה).

שנושב  הרוח  אותו  כ 

הוא  הריאה,  בכנפי 
שהוא  בקנה  קול  מוציא 
׳קנה חכמה קנה בינה׳. 

בחלום  קנה  הרואה  כא 

הוא  זה  לחכמה,  זוכה 
קנה  חכמה  ׳קנה  שכתוב 
שהוא  קנה  שאין  בינה׳. 
י׳  שהן  משתיהן,  פחות 
ומפני  בינה.  ה׳  חכמה, 
זה צריך להתעורר בשופר 
הבא,  עולם  קנה,  שהוא 
אפים,  ארך  ארוך,  עולם 
שלוש  נמצאים  שממנו 
עשרה מידות הרחמים. 

אלעזר,  רבי  אמר  כב 

לא  מחמצת  ׳כל  כתוב 
תאכלו׳, וכתוב ׳לא יאכל 
וזו  זכר  זה  אלא  חמץ׳, 
׳מחמצת׳,   (...) נקיבה. 
שריח  מפני  הטעם,  מה 
׳חמץ׳  שם.  ישנו  המוות 
נקיבה,  ׳מחמצת׳  זכר, 
מוות,  יורדות  רגליה 
התיבה  וסוף  בראש 
המלה  בראש  אותו  תמצא 
אותיות  תמצא  ובסופה  מחמצת 
מת, ומפני זה, מי שאוכל 
חמץ בפסח היא מקדימה 
ושידע  המוות,  את  לו 
הזה  בעולם  הוא  שמת 
שכתוב  הבא,  ובעולם 

׳ונכרתה הנפש ההיא׳.    

הרהורים
קשו  עבירה  הרהורי 

מעבירה (יומא כט.). 

אדם  אין  דברים  שלושה 
הרהור  יום,  בכל  מהם  ניצול 

ועיון  הרע,  ולשון  עבירה, 

תפלה (ב"ב קסד:).

הלב  הרהור  עבירה  תחלת 
(דרך ארץ זוטא פ"ו).

מגוף  לפרוש  שצריך  כמו 
לפרוש  צריך  כך  העבירות 

יהרהר  שלא  ממחשבותם, 

באה  ואם  בלבו,  העבירה 

הוא  עליהם  מחשבה  לו 

עצמו  את  לאנוס  צריך 

שכן  כל  מלבו,  ולהוציאה 

אותה  לגמור  יתכוון  שלא 

שהמחשבה  ולפי  בלבו. 

המביאה  היא  הנגמרת 

עליו  וחשובה  מעשה,  לידי 

שער  חכמה,  (ראשית  כמעשה 

האהבה, יא).

במחשבה  שהם  העבירות 
השכלית  בנפש  פוגם  והרהור 

(שערי קדושה ח"ג, ג).

כוחו  עבירה  הרהור  כח 
ע"י  שהוא  לפי  מאד,  קשה 

היא  שהמחשבה  המחשבה, 

קשה  הוא  והשכל  שכלית, 

שהוא  המעשה  מגוף  יותר 

מעשה חמרי, ואינו קשה כמו 

המחשבה  ע"י  שהוא  הרהור 

(נתיבות עולם, נתיב הפרישות, ב).

ת  ו ר ז ת  ו שב ח מ ה
רעים  והרהורים  וההסתכלות 

אחרים  אלוהים  נקראים 

(נועם אלימלך, פ' שופטים). 

הריון,  לשון  הוא  הרהור 
המוליד את הדיבור וממשיכו 

הפלאה,  (ספר  הפה  לתוך 

כתובות ח:). 

הוא אחר המחשבה,  הרהור 
המחשבה  להוציא  שמהרהר 

בחינת  והוא  הדיבור,  אל 

הבריאה  עולם  בחינת  בינה 

(קה"י, הרהור).

והרהור  כלל,  הוא  מחשבה 
המחשבה  כי  פרט,  הוא 

בהתגלות,  קול  כמו  בהעלם 

דיבור  כמו  בהעלם  והרהור 

שבקול  וכמו  והבן.  בהתגלות 

רק  אותיות  מתגלים  אין 

במחשבה,  כך  פשוט,  קול 

אותיות  הוא  שהרהור  וכמו 

הוא  בהרהור  כך  בהתגלות, 

אותיות בהעלם (קה"י, דבר).

קנה וכו׳׳, עד שנזכה לצאת מחמץ למצה מחי״ת לה״א וכו׳. ואם אמנם ידעתי 
לנו  היה  כבר  זאת  מקיימים  היינו  אם  כי  בזה,  נלכד  ואחד  אחד  כל  כמה 
ישועה שלימה בכל האופנים וכו׳, אך גם בזה צריכין להחיות את עצמו במה 
לאלוקי  ׳אזמרה  התורה  שהוא  וכו׳׳,  רשע  ואין  מעט  ׳ועוד  פסוק  על  שכתב 
רעות  המחשבות  לשבר  פעם  בכל  זוכה  אחד  שכל  במה  דהיינו  וכו׳׳,  בעודי 
כד  בבחינת  להתפלל,  קצת  זוכה  שעי״ז  בהם,  וגוער  המוח  חימוץ  ומשבר 
חיים  מים  ׳באר  בחינת  המוחין  שהם  מטרא  בעבי  ואערא  קלא  האי  נפיק 
זוכין  שעי״ז  רעמים,  בחינת  ע״י  שבלב  עקמימות  לפשט  זוכין  שעי״ז  וכו׳׳, 
לשמחה וכו׳. מה אומר לך בני, שים לבך היטב לדברי אלה, להחיות עצמך 
בזה שכתבתי, מה שבכל פעם יש לך צער גדול מחימוץ המח, ואתה מתגבר 
ניצלת  פעמים  וכמה  וכמה  בהם,  ולגעור  מהם  לברוח  כוחך  בכל  ומשתדל 
עי״ז ממה שניצלת, ובזה תחיה נפשך. והעיקר בכוחו של הצדיק שגילה זאת 
מעתה  לברוח  הגדול  בכוחו  להתגבר  תוכל  ועי״ז  הכל,  לתקן  יכול  שהוא 
מחימוץ המוח, ולקיים ׳גער חית׳, ולצאת בכל פעם מחמץ למצה וכו׳. ויש 
בזה הרבה הרבה לדבר, אך זמן המנחה הגיע. והעיקר שתשמח נפשך בכל 
עוז מה שזכית על כל פנים להיות נמנה בין הקיבוץ הקדוש האוחזים עצמם 
באור הקדוש הזה בחידושי תורות כאלו על כל דבר ודבר, על פסח, על כל 
השלושה רגלים, ועל כל המידות, ועל כל המצוות וכו׳ וכו׳. והשי״ת יתן לכם 

ולנו פסח כשר, נגילה ונשמחה בישועתו. נתן מברסלב.  
עצה  איתא  יא)  והרהורים  (מחשבות  ובליקו״ע  רעים.  בהרהורים  שלא תהרהר 
מחשבות  שני  שיהיו  אופן  בשום  אפשר  שאי  הכלל,  וז״ל:  לזה,  נפלאה 
ואל  בשב  רק  רעות  המחשבות  לגרש  יכולין  בקל  כן  על  אחת.  בפעם  ביחד 

תעשה, דהיינו שלא לחשוב אותה המחשבה, רק לחשוב איזה מחשבה אחרת 
לאיזה  מחשבתו  שימשיך  בזה,  וכיוצא  ומתן  משא  אפילו  או  ועבודה  בתורה 
מחשבה אחרת, ועי״ז ייפטר ממילא ההרהורים והמחשבה רעה שבאין עליו, 

כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן.  
כאן  הנזכר  האמונה  ענין  גבי  ו)  ד,  תפילין  (או״ח  בליקו״ה  בזה  ותאמין . דייק 
ישוב  לא  בוודאי  הדעת,  זה  להבין  ליכנס  ח״ו  שרוצה  מי  בזה״ל: 
ולא ישיג אורחות חיים, כי יהיה נכשל מאד, כי על זה נאמר במופלא ממך 
על  לסמוך  וצריך  כנ״ל,  הדעת  זה  להשיג  אפשר  אי  כי  וכו׳,  תדרוש  אל 
אמונה. להאמין בצדיקי אמת אע״פ שיש ביניהם מריבה ומחלוקת כי באמת 
אלו ואלו דברי אלקים חיים. (...) ואזי נפשט עקמימיות שבלבו, כי כשרואה 
אדם שיש לו עקמימיות שבלבו, בפרט כשיש לו ח״ו עקמימיות הרבה בלבו, 
רק  וילך  כלל,  דעת  שום  לו  אין  כאילו  לגמרי  דעתו  לסלק  צריך  הוא  אזי 

בתמימות ופשיטות לבד, ואזי זוכה אח״כ לדעת גדול מאד.  
מריבות שבין הצדיקים. וכעין זה איתא בספר המידות (צדיק ח״ב יח), וז״ל: יש 
שני צדיקים, שאחד דיבוריו הם בחרישה, והשני דבריו בקצירה, או 
הזרע  את  הממשיכים  הם  דבריו  והשני  לזיווג,  הברית  הקמת  דבריו  אחד 
ומהווים את הוולד בבטן אמו ומגדלין אותו. בכן כשיש מחלוקת בין שני צדיקים 

האלו, אל יתערב זר בתוך דיבורם שמדברים זה על זה, כדי שלא יקלקל המכוון.   
מריבות שבין הצדיקים. איתא בליקו״ה (או״ח שבת ה, יג) בזה״ל: בעוונותינו 
ונעשה  בעולם,  המחלוקת  ונתרבה  מאד,  העולם  נתבלבל  הרבים 
האמת  יודע  האחד  שאין  עד  בעצמם,  חכמים  התלמידי  בין  גדולה  קטגוריא 
זה  ומחמת  בשלימות.  אותו  לתקן  שיוכל  האמיתי  הצדיק  הוא  מי  לאמיתו 

ילקוט הנחל

יתקרבו  דלא  אוחרנין  בסטרין  מצותא  עבדין  דצדיקייא  בכלל,  בזה 
למשכנא דקדושה ובמה מגרשין הסטרין אוחרנין, הוא ע״י ַהַּמצּות 
ומריבות שיש בין הצדיקים, כי במחלוקת זה כוונתם לטובה, בשביל 
שהם  אוחרנין  הסטרין  מיני  כל  ולבטל  בשורשם  הדינין  להמתיק 

להם  יהיו  שלא  מחלוקת,  בחינת 
ישראל.  של  וליבות  במוחות  אחיזה 
לידע  מאוד  ליזהר  צריכין  כן  ועל 
הוא  שביניהם  שהמחלוקת  ולהאמין 
כי  וכו׳,  ישראל  טובות  בשביל  רק 
מחלוקת  שהוא  לו  נדמה  יהיה  באם 
גמורה של שנאה חס ושלום, אזי יתן 
אחרא  להסטרא  ביותר  אחיזה  עי״ז 
וכמבואר  מחלוקת,  בחינת  שהיא 
במאמר ׳צדיק כתמר יפרח׳ הנ״ל. 

קנה  כנגד  אחרא  קנה דסטרא 
חכמה. וכדאיתא בליקו״ה (או״ח 
פסח ח) בזה״ל: כי תיקון הברית היא 
קנה  זה  זקן,  פני  והדרת  בחינת 

שתלויה  ושירה  נגינה  קול  בחינת  קול,  מוציא  קנה  בחינת  חכמה, 
בתיקון הברית, וזהו קנה שבקדושה. וכנגדו בחינת קנה רצוץ, פגם 
הברית חס ושלום.   ותאמין כי כל מצותא ומריבה. עיין לעיל 

בדברי הפל״ח שבנח״נ ד״ה ׳דצדיקייא עבדין מצותא וכו׳׳.   
כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים תדע שזה משמיעין 
מבאר   מוחך.  בטיפי  שפגמת  על  תוכחה  אותך 
בליקו״ה (או״ח תפילין ד, ד–ה) את עומק הענין המובא פה, וז״ל: כי אלו 
ואלו דברי אלוקים חיים, אע״פ שאי אפשר להבין זאת בשכלנו, כי 
זה אוסר וזה מתיר וכן שאר מיני מחלוקת, אעפ״כ מאמינים כי 
מאד  מאד  גבוה  שכל   (...) חיים  אלוקים  דברי  ואלו  אלו  באמת 
בחינת מקיפים, שזה בחינת השכל של המחלוקת דקדושה שיש בין 
צדיקי אמת שהוא בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים (...) בחינת 
שהחסדים וגבורות הם נכללין יחד ונעשה מהם דעת בחינת מוח 
אחד, וכל המחלוקת הם מבחינת חסדים וגבורות כידוע וקשר ענין 
אי  כי   (...) בחסדים׳  הגבורות  לשתף  ׳שצריך  ה׳  באות  לקמן  למובא  זה 
ז״ל  רבינו  שאמר  כמו  ה׳  דרכי  הוא  כי  הדעת,  זה  להשיג  אפשר 
במקום אחר (בסימן נו), וזה בחינת רעמים וכו׳ עיין שם. והצדיקים 
מאד  הגבוה  הדעת  זה  עם  להשתמש  צריכים  האמיתיים  הגדולים 
אחרנין  סטרין  לגרש  בשביל  כנ״ל  דקדושה  מחלוקת  בחינת  שהוא 
מאד  הרחוקים  לקרב  כדי  הנ״ל,  במאמר  רבינו  שאמר  כמו  וכו׳ 
מאד שפגמו בטיפי המוח, שעליהם נאמר כל באיה לא ישובון ולא 
ישיגו אורחות חיים, כי פגמו בטפי המוח שהוא בחינת חיים, ועל 
כן קשה להם לשוב לאורחות חיים, אבל השי״ת מלא רחמים וחושב 
גדולים  צדיקים  לנו  שולח  כן  ועל  נידח,  ממנו  ידח  לבל  מחשבות 

ְקֵנה  ָחְכָמה  ְקֵנה  ה):  (ד,  במשלי  כדכתיב  בינה.  קנה  קנה חכמה 
המלה  פי׳  הפשט  ע״ד  ִפי:  ֵמִאְמֵרי  ֵּתט  ְוַאל  ִּתְׁשַּכח  ַאל  ִביָנה 
החכמה  שתהא  ראה  קנהקנה.  (שם):  המצו״ד  כדפירש  קנין,  מלשון  ׳קנה׳ 
זו  מלה  דורש  רבינו  תשכחם.  ואל  אצלך,  ומצויים  לך  קנויים  והבינה 
(פנחס,  בזהר  כדאיתא  הקול,  קנה  על 
רלד ע״א) בזה״ל: כההוא רוחא דנשיב 
קלא  אפיק  איהו  ריאה,  בכנפי 
קנה  חכמה  ׳קנה  דאיהו  בקנה, 
רלב  (פנחס,  בזהר  מצינו  ועוד  בינה׳. 
ע״א) שדרש זה גם על קנה השופר, וז״ל: 
כאהרואה קנה בחלום זוכה לחכמה, 
קנה  ד)  (משלי  דכתיב,  הוא  הדא 
חכמה קנה בינה. דלית קנה דאיהו 
פחות מתרווייהו, דאינון י׳ חכמה, 
לאתערא  צריך  דא,  ובגין  בינה.  ה׳ 
דאתי,  עלמא  קנה,  דאיהו  בשופר 
דמשתכחי  אפים,  ארך  ארוך,  עולם 
ועי׳  דרחמי.  מכילין  י״ג  מיניה 
חי״ת׳. ׳קנה  היינו  דס״א,  קנה  של  זלע״ז  הוא  זה  שקנה  לעיל,  עוד 

כדאיתא מחמצת תמן סטרא דמותא. כדאיתא בזהר (פנחס, רנא 
׳כל  יב)  (שמות  כב אמר רבי אלעזר, כתיב  בזה״ל:  ע״ב) 
מחמצת לא תאכלו׳, וכתיב (שם יג) ׳לא יאכל חמץ׳, אלא דא דכר 
ודא נוקבא. (...) מחמצת, מאי טעמא, בגין דריחא דמותא אית 
מות׳,  יורדות  ׳רגליה  ה)  (משלי  נוקבא,  מחמצת  דכר,  חמץ  תמן. 
חמץ  דאכיל  מאן  דא,  ובגין  לה,  תשכח  דתיבה  וסיפא  ברישא 
בפסח איהי אקדימת ליה מותא, ולינדע דמית הוא בעלמא דין 

ובעלמא דאתי, דכתיב (שמות יב) ׳ונכרתה הנפש ההיא׳.
אזן שמעת תוכחת וכו׳. נאמר במשלי (טו, לא): אֹזֶן ׁשַֹמַעת ּתֹוַכַחת 
ַחִּיים ְּבֶקרֶב ֲחָכִמים ָּתִלין: ופירש בזה המצו״ד (שם) ע״ד פשט: 
סופה  חיים,  המביאה  התוכחה  תשמע  אשר  אוזן  שומעת.  שומעת.אוזן  אוזן 

תהיה כרוך אחר החכמה, ותלין בקרב חכמים לשמוע דבר חכמה. 
בה׳  ילין  ׳צדק  כמו  התמדה,  ענין  תלין.תלין.  (שם):  המצו״צ  בזה  וכתב 
בר״ש  יהודה  רבי  תתקנג):  רמז  (משלי  בילקו״ש  בזה  ואיתא  א).  (משלי 
זכו  אביהם,  תוכחות  ולוי  ושמעון  ראובן  שקבלו  לפי  נחמני,  בר 
להתיחס אצל משה ואהרן בספר ׳ואלה שמות׳, לקיים מה שנאמר 
׳אזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין׳. ועי״ע בבמדב״ר (יג, 
וקבלו  השבטים  בברכת  ולוי  שמעון  ראובן  את  יעקב  שקנטר  שמפני  ח), 
ואהרן.  משה  ממנו  שנמנו  לוי  שבט  קודם  תמיד  להימנות  זכו  תוכחתו, 
וע״פ כלל י״א מביאה״ל ראה כיצד דברי רבינו עולים בקנה אחד עם פי׳ 

הפשט, שדייקא ע״י התוכחה וההרחקה זוכים להתקרבות.
(ויצא),  מדה״נ  בזהר  דאיתא  מה  וכעין  ומריבה.  תלונה  תלין לשון 
וז״ל: ׳וילן שם׳, כד״א ׳וילונו העם על משה׳, לשון תרעומות.
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מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

ְּבַרַחֶמיָכ  ְּתַזֵּכִני  ּוְבֵכן 
נ  י ִמ ַא ַה ְל מ  י ִּב ַר ָה

ְוֹלא  ֶאֶמת,  ְּבַצִּדיֵקי 

י  ִּת ְב ַש ַח ַמ ְּב  	 נֹ ְכ ִי

ִהְרהּור  שּומ  ַדְעִּתי  ְו

ַעל  ָלל  ְּכ ַחָשָבה  ַמ ּו

ש  ֵּי ֶש ת  ֶק ֹל ַח ַּמ ַה

ֶאֶמת,  ַהַּצִּדיֵקי  ֵּבינ 

ְלַהַאִמינ  ֶּכה  ֶאְז ַרק 

ְּבַצִּדיֵקי ֶאֶמת ֶּבֶאמּוָנה 

ִלי  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ְשֵלָמה, 

ְוֻקְשָיא  ִהְרהּור  שּומ 

ַהַּמַחֹלֶקת  ְוַעל  ַעֵליֶהמ 

ִרּבֹונֹו  ְּכָלל.  ֶשֵּביֵניֶהמ 

ָאְמָנמ  ִאמ  עֹוָלמ,  ֶשל 

ִחי,  מֹ ְּבִטֵּפי  ְמִּתי  ָּפַג

ֵאיִני  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַאֶשר 

ְלִהְתָקֵרב  ּוְכַדאי  ָראּוי 

ְוִלְזּכֹות  ֶאֶמת  ְלַצִּדיֵקי 

ֶּבֶאֶמת,  ָּבֶהמ  ְלַהַאִמינ 

ָּבִאימ  ֶזה  ֵמַחַמת  ַאֶשר 

חּוצ  ַמְחְשבֹות  ַלי  ָע

ֵהר  ְר ַה ְל ימ  ִר ְרהּו ִה ְו

ְוָשלֹומ.  ַח	  ַאַחֵריֶהמ 

ַּתַעֶשה  ַאל  יי,  ָאָּנא 

ַאל  ְו  , י ַא ָט ַח ַּכ י  ִּמ ִע

 , י ַל ָע ְפ ִמ ְּכ י  ִנ ֵנ י ִד ְּת

ְוֹלא  ְלַמַעְנָכ  ַעֵשה  ַו

ַבָּקָשִתי  ּוַמֵּלא  ְלַמַעִני, 

ֶשֹּלא  ְוַזֵּכִני  ְּבַרַחִמימ, 

מ  שּו י  ִלִּב ְּב  	 נֹ ְכ ִי

ְּכָלל  ְוִהְרהּור  ֻקְשָיא 

ְוַעל  ֶאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  ַעל 

ֶשֵּביֵניֶהמ,  ַהַּמַחֹלֶקת 

ְלַהַאִמינ  ֶּכה  ֶאְז ַרק 

ֶּבֶאמּוָנה  ָּתִמיד  ָּבֶהמ 

ַוַחמֹל  ֶּבֶאֶמת.  ְשֵלָמה 

ָהַרִּבימ,  ְּבַרַחֶמיָכ  ָעַלי 

ֵאֶליָכ  ָלשּוב  ִני  ֵּכ ַז ְו

ג  י ִּש ַה ְל ּו ת  ֶמ ֶא ֶּב

ּוַבָּמקֹומ  ַחִּיימ,  אְֹרחֹות 

ֶשִּקְלַקְלִּתי ָשמ ֶאְתַּתֵּקנ 

(ליקו״ת ה).

טיפי המוח 
אצלו  מפקירין  הקב״ה, 
בחשאי,  לבנונית  של  טיפה 

להם  מחזיר  והקב"ה 

ומשובחות  שלימות  נשמות 

רמז  איוב  (ילקו"ש  בפרהסיא 

תתקכ).

 (...) טיפה,  נקרא  המלכות 
טיפה  נקרא  אחרא  והסטרא 

סרוחה (קה"י, טפה). 

שעמדו  נביאים  מ״ח 
ממ"ח  יניקתן  לישראל 

אל  מעדן  שמנטף  טיפות 

רוח  יורד  טיפה  כל  ועם  הגן, 

יניקת  היתה  ומשם  חכמה, 

הנביאים (קה"י, מח).

מתגברים המתנגדים החולקים לגמרי על כל החסידים והצדיקים שהיו מימות 
הבעש״ט רשכב״ה זצוק״ל, כי מתלוצצים ואומרים שהם מאמינים לכל דבריהם 
של כל החולקים זה על זה, וממילא לא נשאר אצלם גם אחד מהצדיק שיאמינו 
בו, כידוע ליצנות זאת בעולם. אבל באמת לא כך המידה, ולא כך יפה להם, 
אנו  אדרבא  כי  והאמונה,  האמת  אל  ליבם  וישיב  זה  על  להם  יסלח  והשי״ת 
בכתב  משה  תורת  דת  ע״פ  ישראל  שמנהיג  מי  בכל  בכולם,  להאמין  צריכין 
ובעל פה ע״פ הספרים המיוסדים על אדני פז של הגמרא הקדושה מדרשים 
וספרי הזהר הקדוש וכתבי האר״י ז״ל וכו׳, בוודאי אנו צריכין להאמין בכולם. 
כי רק מכת העוסקים בחכמות חיצוניות שעוסקים במקרא לבד ופונים עורף 
וכל  ובדרכיהם,  בהם  שבקי  למי  ממש  הקראים  כמו  והם  הקדושה,  מהגמרא 
המפורסמים  האפיקורסים  יסודות  ע״פ  הם  הרעים  ופירושיהם  הרע  לימודם 
כמו אריסטו וחביריו ימח שמם ונמח זכרם, מכתות כאלו ומספריהם צריכין 
להרחיק בתכלית הריחוק יותר מהרחקת בעלי ראתן, כי עליהם נאמר כל באיה 
עוצם  גודל  ישראל  דת  בעל  לכל  כידוע  חיים,  אורחות  ישיגו  ולא  ישובון  לא 
רשעותם וארסם הרע והנמהר רחמנא לישזבן מהם ומהמונם. אבל כל הצדיקים 
והבעש״ט  האר״י  ובכתבי  וזהר  בגמרא  רז״ל  דברי  ע״פ  המתנהגים  והכשרים 
ותלמידיו זיע״א, בוודאי אסור לחלוק על שום אחד מהם, וכמובן בדברי רבינו 

שומעת  אוזן  פסוק  על  ה׳)  (בסימן  הראשון  בליקוטי  בחצוצרות  בהתורה  ז״ל 
תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, שמי שרוצה לחוס על נפשו אסור לו לשמוע 

כלל המחלוקת שבין הצדיקים השלימים, רק להאמין בכולם.  
תוכחה על שפגמת בטיפי מוחך. עיין בזה בליקו״ה (אה״ע פריה ורביה ואישות 
בחינת  ממשיך  שאז  וז״ל:  כך,  כל  חמור  זה  פגם  מדוע  לזה  ביאורו  ז)  א, 
חס  להם  נותן  וכאילו  לבוש,  בלי  למטה  המוח  טיפי  דהיינו  בעצמה,  החכמה 
ושלום יניקה ואחיזה בהחכמה בעצמה. וע״כ זה הוא עוון הגדול בתורה, כי 
מן  ויונקת  נאחזת  אחרא  שהסטרא  רק  בזה,  פוגמים  אינם  העבירות  כל 
אפשיט  כאילו  ושלום,  חס  זה  עוון  ע״י  אבל  לבושין,  בחינת  ע״י  הקדושה 
למטה  הנמשכת  עילאה  החכמה  בחינת  כי  ושלום,  חס  מלבושהא  שכינה 
להתלבש בחכמה תתאה הוא מפשיט מלבושהא, ויונקים חס ושלום מהחכמה 
בעצמה, וע״כ הוא פוגם במחשבה בעצמה. וזה שאמרו אדם הראשון במחשבה 
שכל  אף  כי  רז״ל.  שאמרו  כמו  בזה  פגם  הוא  כי  זה,  עוון  על  והיינו  חאב, 
כאן  אבל  מחשבה,  בלי  דבר  לעשות  אפשר  אי  כי  במחשבה  פוגמים  העוונות 
פוגם בהמחשבה בעצמה, שנמשכת להם חס ושלום בלי לבוש, שזה בחינת חטא 
דור המבול שהשחיתו דרכם, שנאמר בהם ערום הלכו בלי לבוש כנ״ל ועיין עוד 

בהמשך הלכה זו, לתוספת ביאור המאמר. 

ילקוט הנחל

דקדושה  מחלוקת  בחינת  של  הגבוה  הדעת  וע״י  מאד,  ונוראים 
שהוא בחינת מקיפין, עי״ז דייקא הם מתקנין ומחזירים בתשובה 
אפילו אלו הרחוקים שפגמו בטפי המוח, כמבואר בפירוש במאמר 
הנ״ל ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב ממות לחיים וכו׳, כי 

עי״ז  להתרחק  יכולין  הם  לכאורה 
כי  הצדיקים,  שבין  המחלוקת  ע״י 
אין יודעין איך להתקרב וקשה להם 
נמצא  המחלוקת,  ע״י  קושיות 

שיכולין ח״ו להתרחק יותר ע״י המחלוקת, אבל באמת המחלוקת 
דקדושה זה דייקא תיקונם, כי באמת ראוי להם להרחיקם מלשוב 
תיכף  אבל  ישובון.  לא  באיה  כל  נאמר  עליהם  כי  בתשובה, 
שכתב  וכמו  אותם,  שמרחקים  ומבינים  ורואין  זאת  כשמרגישין 
רבינו ז״ל שם ובוודאי אילו לא היה נפגם מוחך לא היה נשמע 
ובזה  בשבילך,  אלא  המריבה  ואין  הצדיקים  שבין  המריבות  לך 
משמיעין אותך תוכחה על שפגמת בטפי מוחך, שעל זה נאמר כל 
באיה לא ישובון וכו׳ עיין שם, נמצא שבזה בעצמו משמיעין אותך 
שנשמע  בעצמן  כשרואין  תיקונם,  הוא  עי״ז  דייקא  כי  תוכחה, 
מבינים  הם  ואזי  השלימים,  הצדיקים  שבין  המחלוקת  לאזניהם 
עצמן,  על  לרחם  מתחילים  הם  ואזי  מהקדושה,  אותם  שמרחקין 
ומסתכלים בעצמן היכן הם בעולם, שפגמו כל כך עד שמרחיקין 
אותן, ואזי ההתרחקות הוא תכלית ההתקרבות. כי באמת לאמיתו 
אין שום דבר שיעמוד בפני התשובה, ואע״פ שכתוב כל באיה לא 
ישובון וכו׳ ואיתא בזוהר שאין מועיל תשובה על פגם טפי המוח, 
מוסר,  ספרי  בכל  וכמובא  תשובה  מועיל  לאמיתו  באמת  אעפ״כ 
וכמו ששמעתי מפי רבינו ז״ל בפירוש, רק מחמת שפגם כל כך, 
של  הזה  בניסיון  ולעמוד  ולהצטרף  להתנסות  צריך  הוא  כן  על 
התרחקות הזאת, דהיינו שירחיקו אותו כל כך בכל מיני התרחקות, 
דהיינו שכותבין עליו שאין מועיל תשובה וכו׳, וכשהוא פתי וסכל 
ואינו מרחם על עצמו שלא לאבד את עולמו ח״ו, אזי מוצא פטור 
לעצמו להתרחק מן התשובה מאחר שכבר נכתב עליו שאין מועיל 
לו  ויש  שלו  התכלית  על  באמת  שחושב  מי  אבל  ח״ו,  תשובה  לו 
רחמנות על עצמו, אזי אע״פ שרואה כל מיני התרחקות שבעולם, 
ואע״פ שכתוב עליו שאין מועיל לו תשובה, אעפ״כ אין מסתכל 
על זה כלל, אדרבא יש לו רחמנות יותר על עצמו, כי אעפ״כ מה 
יהא בסופו ומה יעשה ליום פקודה. ומי שאינו רוצה להטעות את 
עצמו שלא לאבד את עולמו ח״ו, כל מה שמוצא ורואה שמרחקין 
אותו יותר, הוא מרחם על עצמו יותר, וצועק אל ה׳ יותר ויותר 
השי״ת  באמת  כי  משמים.  ה׳  וירא  ישקיף  עד  דליבא,  מעומקא 
וכמו  התשובה,  בפני  שיעמוד  דבר  שום  ואין  הוא,  חסד  חפץ 
המוח  בטפי  שפגמו  גדולים  רשעים  וכמה  בכמה  כבר  שמצינו 
לעמוד  כשזוכה  ואזי  בתשובה.  נתקבלו  ואעפ״כ  בעיקר,  וכפרו 
בנסיון הזה ושב בתשובה שלימה אע״פ שנדמה לו שמרחיקין אותו 
כנ״ל, אזי השי״ת מרחם עליו, ונתקרב עי״ז דייקא, ע״י שעמד 

בניסיון הזה של התרחקות כנ״ל והבן. וזהו בעצמו בחינת מחלוקת 
דקדושה הנ״ל שיש בין הצדיקים האמיתיים, שבאמת לאמיתו עי״ז 
הדעת דייקא הם מקרבין ומשיבין ממות לחיים את אלו שפגמו 
כסוס  וסכל  פתי  שהוא  מי  אך  הנ״ל,  במאמר  כנ״ל  המוח  בטפי 
יותר  מתרחק  אזי  הבין,  אין  כפרד 
שבין  מחלוקת  שרואה  ע״י  עי״ז 
מי  אבל  כנ״ל,  האמיתיים  הצדיקים 
שומע  אזי  בקדקדו,  מוח  לו  שיש 
האמיתיים  הצדיקים  שבין  המריבות  ששומע  עי״ז  חיים  תוכחת 
בקרב  חיים  תוכחת  שומעת  אוזן  בחינת  הנ״ל,  במאמר  כמ״ש 
חכמים תלין וכו׳ כנ״ל, כי רואה עי״ז גודל התרחקותו מהשי״ת, 
הצדיקים,  שבין  המריבות  לאוזניו  שנשמע  עד  כך  כל  שנתרחק 
ונזכר עי״ז גודל הפגם שפגם בטפי המוח, כי אם לא היה נפגם 
מוחו לא היה שומע המריבות וכו׳ כנ״ל, ואזי מתחיל לרחם על 
ואזי  מהקדושה,  התרחקותו  גודל  ומבין  שרואה  מאחר  עצמו, 
הצדיקים  שבין  המחלוקת  באמת  כי  דייקא.  עי״ז  נתקרב 
הרחוקים  את  ולהשיב  לקרב  בשביל  רק  באמת  הוא  האמיתיים 
אלא  המריבה  ואין  שם  רבינו  שאמר  כמו  וכו׳,  לחיים  ממוות 
זאת  כשמאמין  ואזי  וכו׳.  לחיים  ממוות  שתשוב  כדי  בשבילך, 
שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים ואין המריבה אלא בשבילו 
רעמים  נעשין  דייקא  ועי״ז  המוח,  תיקון  בחינת  שזה  כנ״ל,  וכו׳ 
כל  כי  שבלב,  עקמימיות  עי״ז  נפשט  אזי  הנ״ל,  במאמר  כמובן 
העקמימיות שבלב ובפרט מי שפגם ח״ו בטפי המוח, שאזי נפגם 
וערך,  שיעור  בלי  עקמימיות  מיני  בכמה  לבו  נתעקם  ואזי  מוחו 
אלו  וכל  ועקמימיות,  פיתולים  מיני  בכמה  לבו  ונפתל  שנתעקם 
העקמימיות שבלב בחינת לבי סחרחר הם בחינת מחלוקת דסטרא 
אחרא, בחינת (הושע י) חלק ליבם, כי הסטרא אחרא היא בבחינת 
של  המחלוקת  וזה  סב),  (ליקו״מ  אחר  במקום  כמובא  מחלוקת 
מיני  בכמה  שורשו  שבלב,  עקמימיות  בחינת  אחרא  הסטרא 
שמחלוקת  וכשמאמין  שבקדושה,  מחלוקת  מבחינת  השתלשלות 
שבקדושה שיש בין הצדיקים האמיתיים כולו חד כי אלו ואלו דברי 
הסטרא  של  מחלוקת  מיני  כל  ונתבטל  נמתק  אזי  חיים,  אלוקים 
אחרא ששורשו ממחלוקת שבקדושה, ואזי שומע תוכחת חיים מכל 
מיני עקמימיות שבלב שהם רוצים להרחיקו מהקדושה, והוא מבין 
על  ומרחם  שלימה,  בתשובה  ושב  שלו  הפגם  גודל  בעצמו  עי״ז 
עצמו מאד מאד עי״ז דייקא, ע״י העקמימיות שבלב. כי כל מה 
שמעקמין לבו יותר בעקמימיות יותר הוא רואה ומבין עי״ז ביותר 
ואזי  כך,  כל  לבו  שנתעקם  עד  כך  כל  שפגם  שלו,  הפגם  גודל 
ואזי   (...) להשי״ת,  דייקא  עי״ז  ונתקרב  ביותר,  עצמו  על  מרחם 
נפשט עי״ז עקמימיות שבלב ע״י בחינת רעמים כנ״ל, דהיינו ע״י 
וכו׳,  בשבילו  הוא  האמיתיים  הצדיקים  שבין  שהמחלוקת  שיודע 
שעי״ז זוכה להבין שכל העקמימיות הוא כדי להזכירו ולהראות לו 

גודל הפגם שלו, כדי שיזכה לשוב עי״ז וכו׳ כנ״ל. 

     
(משלי ב)

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים נחל נובע





מילואי חכמה
בזה״ל:  פ״ח)  התשובה  (נתיב  עולם  בנתיבות  זה  גבי  איתא  ישובון.  לא  כל באיה 
באיה  ׳כל  שאמר  הכתוב  כי  שם,  מפרש  א׳)  (י״א,  דע״ז  קמא  בפרק 
בעל  שאין  המינות,  על  נאמר  שזה  חיים׳  ארחות  ישיגו  ולא  ישובון  לא 
חטא זה שב בתשובה, ואם שב בתשובה הוא מת כדאיתא התם. וכן מי 
כמו  מת,  הוא  שב  ואם  ישוב,  לא  הוא  בעבירה,  לגמרי  אדוק  שהוא 
שהגיע לרבי אלעזר בן דורדיא שהיה מת בתשובה כמו שיתבאר. והטעם 
וחטא  המינות  דהיינו  המיוחד  הזה  בחטא  ולחכמים  לנבונים  ידוע  אשר 
אחר,  איש  היה  כאילו  ונחשב  לגמרי  בו  דבק  שהמינות  מפני  עריות, 
לגמרי  נבדל  שהוא  עד  עמוק,  לבור  ונופל  הדרך  מן  שסר  לאדם  דומה 
מבני אדם, עד שאי אפשר לשוב ולהיות חוזר אל מקומו הראשון, והדבר 
נוטה  שהוא  המינות  דהיינו  שנים  אלו  איך  בינה,  ליודעי  מבואר  הזה 
הנפש  אל  הזה  והחטא  והאמת,  היושר  מן  יוצא  אחר  לצד  זרה  לעבודה 
שבו השכל, והערוה הוא לגוף, יוצא לצד אחר מן היושר, והם כנגד שני 

יצרא, דהיינו יצרא דעריות ויצרא דע״ז, שע״י מינות דבק לגמרי בעבודה 
משם  לצאת  אפשר  ואי  דעריות,  ביצרא  לגמרי  דבק  ערוה  וע״י  זרה, 
בחייו אלא אם נסתלק מן עולם הזה, ועוד יתבאר. ומ״מ יש ללמוד מזה 
כיון  האדם,  על  קשה  התשובה  ביותר  באדם  דבק  שהוא  החטא  כי 
שהחטא דבק בו קשה שיחזור בתשובה. ולפיכך ראוי לומר כי אלו דברים 
שמנאם  וכמו  התשובה,  את  מעכבים  שהם  האחרונים  ביד  שמקובל 
שהעבירה  הזה  הטעם  בהם  יש  כולם  (פ״ד)  תשובה  בהלכות  ז״ל  הרמב״ם 
אבל  בו.  דבק  החטא  ולכך  זר  דבר  הוא  שהענין  לגמרי,  בו  דביקה  היא 
הטעם  וזהו  התשובה.  אל  האדם  קרוב  באדם  אדוקה  שאין  עבירה 
שהמינות אין לו תשובה, שלכך נקרא מינות, שהוא מין בפני עצמו יוצא 
מן האמת, ומתעצם בחטא הזה עד שאין הסרה לחטא הזה, וכן הערוה, 
כי  אחר,  אדם  שהוא  עד  הזה,  בחטא  מתלבש  לגמרי  בה  דבק  כאשר 

מתלבש בחטא הזה.

ותדע שנעץ קנה היינו חכמות חיצוניות נעוצים בים חכמתך 
ובודאי אם לא היה נפגם מוחך לא היה נשמע לך. כתב 
׳ירד  זו,  בשיטה  שמפרש  נראה  בזה״ל:  י–יב)  (ה,  בפל״ח  בזה 
גבריאל׳, היינו, כשאתה שומע המחלוקת כפשוטה, שזה בחינת 

׳ירד גבריאל׳, תדע שנעץ קנה בים 
מוחך,  נפגם  שכבר  היינו  חכמתך, 
ואין המריבה אלא בשבילך, ולבסוף 
תיקון  מקבל  אתה  שאין  די  לא 
שיתגרשו  המריבה,  ע״י  וטובה 
אם  כי  עי״ז,  ממך  אחרא  הסטרא 
מריבה  שהוא  לך  כשנדמה  אדרבה 
ממש, אתה נותן להם כח להתאחז 
כנ״ל,  ושלום  חס  ביותר  במוחך 

תיכף  היינו  למצה,  החמץ  ע״י  נתעורר  הכשר  שהאיש  וכמו 
שרואה שמתגרין בו המחשבות שהם בחינת חמץ, נתעורר תיכף 
להמתיק הדבר בשורשו ע״י שעושה עימהם מצה ומריבה כנ״ל, 
מריבה  לעשות  צריכים  והצדיקים  לזה  זכה  שלא  מי  כן  כמו 
שיתגרשו  כדי  אלא  המריבה  שאין  להאמין  הוא  צריך  בשבילו, 
הסטרין אוחרנין, ולהתעורר עי״ז ששומע המריבה ביניהם לשוב 
שאלו  אע״פ  כי  לה״א.  מחי״ת  למצה,  מחמץ  לחיים,  ממוות 
שוות,  הנפילות  כל  לא  כי  בזה  רמז  אחת,  הם  בחינת  השלוש 
לפעמים נפילתו בבחינת מוות ממש, ולפעמים הוא רק בבחינת 
יותר,  בדקות  נפילתו  ולפעמים  דמותא,  סטרא  שהוא  חמץ 
וההפרש בינו לבין הקדושה הוא רק כמו בין חי״ת לה״א שאין 

ביניהם אלא משהו. ומכל הבחינות הנ״ל צריך לשוב ולזכות לתכלית שלימות עבודת ה׳, ולזכות ליראה טובה, לקול טוב, לחכמה טובה 
שיתרחק  זה  ניסיון  בשביל  רק  הוא  המחלוקת  כי  ולהאמין  לידע  צריך  כי  כפשוטו,  מפרש  ח׳,  אות  צדיק  עצות  בליקוטי  ועיין  וכו׳. 
המתרחק, כי מי שפגם בטיפי מוחו ראוי לרחקו, כי עליו נאמר (משלי ב) ׳כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׳, ואילו לא 
היה נפגם מוחו לא היה נשמע לו כלל המריבות שבין הצדיקים, ומאחר ששומע המריבה, ידע כי אין המריבה אלא בשבילו, והיינו 
ע״י  האמיתיים  החיים  מן  לגרשו  שרוצים  עד  כך  כל  מוחו  בטיפי  שפגם  בעולם,  הוא  היכן  שיזכור  בעצמו  עי״ז  שיתעורר  כדי 
המריבות שבין הצדיקים. ומי שהוא כסיל ואין מבין את זאת נתרחק באמת עי״ז, אבל מי שרוצה לחוס על עצמו באמת, נתעורר 
היינו  דקדושה,  למשכנא  יתקרבו  דלא  אוחרנין  בסטרין  מצותא  עבדין  דצדיקיא  כפשוטו,  לפרש  אפשר  זה  [וכפי   (...) דייקא.  עי״ז 
שעושין מחלוקת ביניהן, כדי שיתרחקו עי״ז אותם שהם דביקים בסטרין אוחרנין בסטרא דמותא, ע״י שפגמו בטיפי מוחין שזה 
בחינת חמץ סטרא דמותא, שעליהם נאמר ׳כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים׳. ועל כן מי שלא פגם בטיפי מוחו, בוודאי 
אינו שומע כלל המריבה ואינה מבלבלת אותו כלל, ומי ששומע המריבה, ידע כי אין המריבה אלא בשבילו כנ״ל, וצריך להתעורר 
עי״ז דייקא לשוב ממוות לחיים כנ״ל]. ועיין בליקוטי הלכות תפילין הלכה ד׳ אות ד׳ ה׳, מבואר ענין זה ביותר, ושם מרומז קצת 
יניחם  ושלא  ההרהורים  עם  בעצמו  לריב  זכה  שלא  מי  כי  אחד,  בקנה  עולים  המה  הנ״ל  הפירושים  שני  ובאמת  הנ״ל.  דברינו  גם 
ליכנס במוחו, אזי צריך לעמוד בניסיון זה של מחלוקת שבין הצדיקים, ועי״ז דווקא זוכה להתקרב ולשוב בתשובה וכו׳, עד שזוכה 
לבחינת רעמים וכו׳, וזה שכתוב שם אמר הכתוב (תהלים פא) ׳אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה׳, מי מריבה זה בחינת 
מצה בחינת מוחין וכו׳, היינו שנבחן תחילה אם זכה לשלימות המוחין ע״י שהוא בעצמו עשה מצה ומריבה עם ההרהורים, או על 

כל פנים עמד בניסיון זה של המחלוקת שבין הצדיקים לבלי להתרחק עי״ז חס ושלום, רק אדרבה כנ״ל. 
זוכה  היית  אם  כי  בזה״ל:  ט)  (ה,  בפל״ח  בזה  וביאר  הצדיקים.  שבין  מריבות  לך  נשמע  היה  לא  מוחך  נפגם  היה  לא  ובודאי אם 
להמתיק בעצמך ההשתלשלות הגבורות ע״י שהיית עושה מצה ומריבה עם הסטרין אוחרנין וכו׳ כנ״ל, ממילא לא היו 
כן  על  אותם,  מגרש  בעצמך  שאתה  מאחר  אוחרנין,  הסטרין  לגרש  בכדי  מחלוקת  ביניהם  לעשות  מצידך  שבדור  הצדיקים  צריכין 
לא היה מחלוקת שביניהם שום שייכות אליך, ולא היה נשמע אליך כלל, כי היית שומע ומבין היטיב שאין זה מחלוקת כלל, רק 
שעושין זאת בשביל המתקת דינין בשורשן וביטול הסטרא אחרא. רק מאחר שפגמת בטיפי מוחך וכו׳, ואתה דבוק בסטרא דמותא 
בחינת חמץ, בחינת ׳ירד גבריאל׳ היינו השתלשלות הגבורות, על כן אתה שומע גם המחלוקת כפשוטה, כאילו הוא גם כן בחינת 

דינין הבאין מהשתלשלות הגבורות, ובזה אתה נותן אחיזה להסטרא אחרא ביותר חס ושלום. 

כל באיה לא ישובון וגו׳. נאמר במשלי (ב, טז–יט): ְלַהִּציְל ֵמִאָּׁשה 
ָזָרה ִמָּנְכִרָּיה ֲאָמרֶיָה ֶהֱחִליָקה: ַהעֹזֶֶבת ַאּלּוף ְנעּורֶיָה ְוֶאת ְּבִרית 
ֱאֶקיָה ָׁשֵכָחה: ִּכי ָׁשָחה ֶאל ָמוֶת ֵּביָתּה ְוֶאל ְרָפִאים ַמְעְּגֶתיָה: ָּכל 
שבכח  מבאר  זה  מקרא  ַחִּיים:  ָאְרחֹות  ַיִּׂשיגּו  ְוא  ְיׁשּובּון  א  ָּבֶאיָה 
התורה להרחיק את האדם מן העבירות, 
עריות,  באיסורי  שדרשוהו  מרבותינו  יש 
אפיקורסות  באיסורי  שדרשוהו  ויש 
ומינות. ְוַקֵּׁשר למובא לעיל בריש אות זו, 
׳שלא יחמיץ את חכמתו בחכמות חיצוניות 
ובתאוות׳. ואיתא בזה באבות דר׳ נתן (ב, 
כתובים  שעשו  סייג  איזהו  ז): 
לדבריהם, הרי הוא אומר (משלי ה) 
׳הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל 
פתח ביתה׳. ׳הרחק מעליה דרכך׳, זו אפיקורסים, שאומרים לו 
לאדם אל תלך בין האפיקורסים ואל תיכנס לשם, שמא תיכשל 
בם, ואם אמר בוטח אני בעצמי שאע״פ שאני הולך שם איני 
נכשל בם, שמא תאמר שומע אני את דבריהם וחוזר בי, ת״ל 
(שם ב) ׳כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׳. (...) ד״א 
׳הרחק מעליה דרכך׳, שאומרים לו לאדם אל תלך בשוק זה ואל 
אני  בוטח  אומר  והוא  פריצות,  שם  שיש  זה,  במבוי  תיכנס 
בעצמי שאע״פ שאני הולך לשם איני נכשל בה, אמרו לו אע״פ 
שאתה בוטח בעצמך אל תלך לשם, שמא תיכשל, שנא׳ (שם) ׳כי 

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה׳. 

      

      
     
      


מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

ְוָתִׁשיב אֹוִתי ְּבַרַחֶמיָכ 
מ  י ִל דֹו ְּג ַה ָכ  י ֶד 	ָ ַח ַו

ֵמָחֵמצ  ְלַחִּיימ,  ִמָּמֶות 

ָרָעה  ִמִּיְרָאה  ְלַמָּצה, 

ִמּקֹול  טֹוָבה,  ְלִיְרָאה 

ְּפגּוָמה,  ֵמָחְכָמה  ָּפגּומ 

ְלָחְכָמה  טֹוב  ְלקֹול 

אַֹרח  "ּתֹוִדיֵעִני  טֹוָבה, 

ַחִּיימ שַֹבע ְשָמחֹות ֶאת 

ִּביִמיְנָכ  ְנִעימֹות  ָּפֶניָכ 

ְמקֹור  ִעְּמָכ  ִּכי  ֶנַצח. 

ִנְרֶאה  ְּבאֹוְרָכ  ַחִּיימ 

אֹור" (ליקו״ת ה).

שמאל  שהוא  יצחק  כג 

מקום  הקב״ה,  של 
ם  י ר ר ו מתע ו  נ שממ
והוא  העולם,  דיני  כל 
תחילת  השמאל  זרוע 
דינים  וכל  הדינים,  כל 
הוא  משם.  מתעוררים 
באותו  ואוחז  שנוטל  זה 
זכות,  שנקרא  ההיכל 
ולהיות  בדין  דין  לחבר 
מפני  אחד,  בקשר  הכל 
של  ן  הדי הוא  שזה 
הדינים  ורישומי  מעלה, 
זה   (...) בו.  קיימים 
ההיכל נכלל ביצחק, והכל 
אברהם,  של  בהיכל  הוא 
את  כולל  שהימין  מפני 
וראה,  ובוא  השמאל. 
את  כולל  ואחד  אחד  כל 
העמדנו  והרי  חבירו, 
עקד  אברהם  זה  שמפני 
בו  לכלול  כדי  יצחק,  את 
בימין)  (נ״א  הדין  את 
כלול  השמאל  ושיימצא 
הימין  ולהשליט  בימין, 
כן  ועל  השמאל.  על 
הקב״ה ציוה את אברהם 
למידת  בנו  את  להקריב 
עליו,  ולהגבירה  הדין 
ולא ציוה את יצחק, אלא 
כן  ועל  אברהם,  את 
נמצא זה בדין וזה בחסד, 
והכל אחד ונכלל זה בזה. 

שצריך לשתף הגבורות בחסדים. איתא גבי ענין זה במאור עינים (פ׳ תולדות) 
אבינו  אברהם  כי  אברהם.  ע״י  יצחק  עקידת  היא  זה,  סוד  בזה״ל: 
(ישעיה מא)  ע״ה המשיך מידת החסד מלמעלה לבני דורו, כמו שאמר הכתוב 
׳אברהם אוהבי׳, שנמשך על ידו מידת החסד והאהבה לעולם. אך לגודל הופעת 
אור החסד היה ביטול מציאות הפעולה, לכך היה המשכת הגבורה שהוא פחד 
יצחק, היראה העליונה שנמשכה ע״י יצחק ָלעולם, בכדי שיתקיים פעולת החסד 
שיוכלו  בכדי  החסד,  צמצם  יצחק  פחד  שע״י  להמשיך,  אברהם  התחיל  שכבר 
בחסדים,  המקבלים לקבלו. אך שהוא צריך להתכללות, להיות נכללים הגבורות 
שע״י  התקשרות,  לשון  שהוא  העקידה,  על  ע״ה  אביו  אברהם  נצטווה  לכך 
של  אהבתו  עבור  יצחק,  פחד  ממידת  אכזריות  מידת  בעצמו  אברהם  שמעורר 
הבורא יתברך, נתכלל מידת יצחק גם כן באברהם. וכאמור אצלנו במקום אחר 
מן  הגבורות  התכללות  כביכול  מפרידים  ברשעתן  והרשעים  מזה.  באריכות 
ממידת  המסתעפים  הדינים  ברוע  העולם  ואת  עצמם  את  ומפילים  החסדים, 
ע״י  והצדיקים  העליונה.  הגבורה  ממידת  נפולים  דינים  שהם  הגבורה, 
שמגביהים את עצמן עם הדינים ושורשן, ומכללין אותן בחסדים, אדרבה הוא 
מצמצמין  יצחק  פחד  ממידת  שהם  שהגבורות  שאמרו  וכמו  ולעזר,  לסעד  להם 
להם החסד ֵאל, בכדי שיוכלו לקבלו. וזה בעסק התורה ובכל הנהגת העולם. גם 
יצחק,  עם  פירוש  יצחק׳,  את  הוליד  ׳אברהם  בזה״ל:  שם  כדאיתא  ההולדה,  סוד  זהו 
שעיקר ההולדה היא אברהם עם יצחק, בהתכללות הגבורות בחסדים, שהם גם 
הולדה,  בחינת  שיהיה  בכדי  העולם,  קיום  לתיקון  שהוא  ע״י  יחשבו  לחסד  כן 

ע״י צמצום החסד שע״י מידת יצחק, וא״כ נעשין אחדות וכוונה אחד.

מילואי חכמה
ותשוב מיראה רעה מקול פגום מחכמה פגומה ליראה טובה לקול טוב 
שקול  מה  כל  בזה״ל:  יח)  (ה,  בביאה״ל  בזה  איתא  טובה.  לחכמה 
התפילה עולה ויורד ומתגבר ליישר את הלב בשמחה, נתתקן עי״ז יותר קול 
התפילה העולה מהלב הזה בפעם השני, להיות [כנגד הקול הראשון] בקנה 
החכמה [שכבר נתאחד עימה], שהוא הנאחז יותר מבחינת האהבה כנ״ל. וגם 
אינם  כלל  בדרך  אעפ״כ  ערך,  בלי  ושינויים  מדריגות  כמה  בזה  נמצא  אם 
מכל  כלול  בחינה  שכל  בהקדמה  הנ״ל  ובכלל  תיקונים.  לשני  רק  נחשבים 
כי  המוב״פ,  התפילה  אופני  בשני  העומדים  שהם  עוד  לבאר  יש  הבחינות, 
קול התפילה בהלבשה נחשב לקול קנה החכמה, כנגד קול קנה התפילה שלא 
בהלבשה, אשר לפי זה ממילא מבואר שאין ביכולת לעסוק בהתפלה בהלבשה, 

אם לא מתקדמים תחילה בתיקון קול התפלה שלא בהלבשה.   
(שבועות  חכמה  מקור  בקובץ  בזה  איתא  בחסדים.  הגבורות  שצריך לשתף 
תשנ״ב, עמ׳ יח) בזה״ל: אולי אפשר לבאר ענין שיתוף החסדים עם 
הגבורות בקול התפלה, ע״פ מש״כ רבינו בתורה פ׳ בענין קידוש ה׳, שהוא 
בשלהובין  נתלהב  הוא  מתחילה  כי  וגבורות,  חסדים  של  שיתוף  ע״י  ג״כ 
דרחימוחא, זהו בחי׳ חסדים, ואח״כ מתגבר על יצרו ומוסר את נפשו למות 
דמתחילה  כאן,  לפרש  יש  ועד״ז  עי״ש.  גבורות,  בחי׳  זהו  ה׳,  קידוש  על 
בחי׳  שהוא  תפלה,  ע״י  ית׳  אותו  ולעבוד  קונו  רצון  לעשות  רצון  בו  נתעורר 
בכח  התפלה  קול  את  ומוציא  חומריותו  על  מתגבר  הוא  ואח״כ  חסדים, 
ע״י  ה׳  קידוש  של  הנ״ל  שענין  פ׳,  בתורה  להדיא  מבואר  ובאמת  וגבורה. 

חסדים וגבורות, הוא עצה נפלאה לזכות להתפלל בכוונה עי״ש, ודו״ק.

ילקוט הנחל

ואין המריבה אלא בשבילך. ואיתא בזה בעצוה״מ (מחלוקת ומריבה 
בזה״ל: צריך להיזהר מאד לא להתבלבל נוכח המחלוקת  א) 
בין צדיקים אמיתיים, רק צריך להאמין בכל צדיקי האמת שאפשר 
ע״פ  העניינים  בכל  נוהגים  והם  השי״ת  אל  ידם  על  להתקרב 
הבלבולים  כל  כי  והאמת.  התורה 
האדם  במוח  המתעוררים  והקושיות 
מחמת  אמיתיים  צדיקים  על 
מחמת  נובעים  שביניהם,  המחלוקת 
מתאוות  מאד  מקולקל  שהמוח 
קלקול  ע״י  ובפרט  רעות,  ומידות 
רעים  הרהורים  היינו  הברית,  פגם 
קלקול  ומחמת  הכללית,  התאווה  מן 
הרעות  דעותיו  חפצות  מוחו, 
להרחיקו ולדחותו מצדיקים אמיתיים, 
ומאנשי אמת המקורבים אליהם. וכל 
התיקון  את  כי  לדעת,  צריך  אדם 
להשיג  הוא  יכול  ומעשיו  למידותיו 
לצדיקי  אמיתית  התקרבות  ע״י  רק 
האמיתיים,  ולתלמידיהם  אמת 
מאד  היצה״ר  מתגבר  זאת  ומחמת 
על כל אדם בכל מיני תחבולות שלא 
אמת  לצדיקי  להתקרב  לו  לתת 
ולאנשיהם. על כן צריך האדם לחוס 
ולרחם על עצמו ולהתבונן היטב, ודוקא ע״י הבלבולים והקושיות 
החודרים למוחו על צדיקי אמת ואנשיהם, צריך להתעורר ולקחת 
היטב,  להתבונן  צריך  כי  השי״ת,  אל  לשוב  ומוסר  תוכחה  לעצמו 
שהבלבולים והקושיות רוצים להרחיקו מצדיקים אמיתיים ואנשיהם, 
במידותיו  במוחו  מקולקל  חלילה  להישאר  יכול  זו  התרחקות  וע״י 
ובמעשיו לנצח אבל ע״י קירוב לצדיקים אמיתיים וקיום עצותיהם 

בוודאי יתוקן, הן במוח, הן במידות, הן במעשים. 
ו)  ב,  העומר  ספירת  (או״ח  בליקו״ה  בזה  כתב  לשמחה.  ואז תזכה 
ירצה  שלא  דהיינו  הנ״ל,  שמחה  לבחינת  לבוא  כי  בזה״ל: 
ולזה  וכו׳,  רעמים  ע״י  הוא  כנ״ל  וכו׳  הבא  עולם  שכר  בשום 
צריכין לפנות המוחין מחמץ, דהיינו ממחשבות זרות מהרהורים 
וכו׳, וגם צריכין לשמור היראה שלא יהיה לו יראות נפולות וכו׳, 
ואז יכולין לשמוע קול הרעמים, ואז זוכין לשמחה הנ״ל, דהיינו 

שלא ירצה שום שכר עולם הבא בשכר המצוה וכו׳.  
וזה פירוש אענך בסתר רעם. איתא בזה במי הנחל (ה) בזה״ל: וזה 
שמתחיל הפסוק ׳בצרה קראת ואחלצך׳, היינו, ע״י מה זכית 
היינו  רעם,  ע״י  ועניתיך,  חילצתיך  אלי  וקראת  צרה  לך  כשהיה 
שקולך היה בבחי׳ רעמים המוב״פ, ׳אבחנך׳, היינו בחנתיך על מי 
מריבה, שמוחך היה נקי בבחי׳ מצה, עי״ז היה קולך בבחי׳ רעמים, 
ונפשט עקמימות שבלבך, וזכית לשמחה, והיית יודע בין קודם גז״ד בין לאחר גז״ד, והיית יכול להתפלל אלי אפילו לאחר גז״ד ע״י שתלביש 
לשתף  את תפילתך במאמר, שזה בחי׳ ׳אענך בסתר׳ דייקא, כי התפלה נסתרת ומלובשת בהמאמר, ועי״ז ׳עניתיך׳.   ותדע שצריך 
יוצא  שהוא  הנ״ל  קול  בחינות  וזה  וגבורות,  מחסדים  כלול  יעקב  כי  בזה״ל:  ג)  ד,  תפילין  (או״ח  בליקו״ה  בזה  וכדאיתא  בחסדים.  הגבורות 

מגבורות. וצריך לשתף הגבורות בחסדים כנ״ל, וזה בחינת קול ׳יעקב׳ שהוא זרע ׳יצחק׳, שהוא כלול מחסדים וגבורות כידוע. 

רה״ש  מענייני  רבים  עניינים  רמוזים  זה  במזמור  רעם.  אענך בסתר 
מלביש  רבינו  ועתה  לעיל),  כמובא  זה  מאמר  אמירת  זמן  (שהוא 
בפס׳ זה את השגתו, וזה לשון הפס׳ בתהלים (פא, ד–יא): ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש 
ׁשֹוָפר ַּבֶּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: ִּכי חֹק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֵקי ַיֲעקֹב: 

ֶארֶץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות 
ֶאְׁשָמע:  ָיַדְעִּתי  א  ְׂשַפת  ִמְצָרִים 
ִמּדּוד  ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסבֶל  ֲהִסירֹוִתי 
 ַּתֲעבְֹרָנה: ַּבָּצָרה ָקָראָת ָוֲאַחְּלצֶָּך ֶאֶעְנ
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל   ֶאְבָחְנ ַרַעם  ְּבֵסֶתר 
ֶסָלה: ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּב ִיְׂשָרֵאל 
ָזר  ֵאל   ְב ִיְהיֶה  א  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם 
ה׳  ָאנִֹכי  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחוֶה  ְוא 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶארֶץ   ַהַּמַעְל  ֶקיֱא
(שם):  רש״י  ופירש  ַוֲאַמְלֵאהּו:   ִּפי
בצרה קראת.בצרה קראת. לי כולכם קראתם מצרת 

עבודת סבלות מצרים, ואחלץ אתכם. 
אענך בסתר רעם.אענך בסתר רעם. אתה קראתני בסתר 

ביני ובינך, ואני עניתיך בקול רעם, 
בפרהסיא.  ונוראות  גבורות  הודעתי 
ואע״פ  סלה.  מריבה  מי  על  סלה.אבחנך  מריבה  מי  על  אבחנך 

עתידים  שאתם  לפני  ובחון  שגלוי 
שנויה  כך  מריבה.  במי  להמרותי 
שמילת  לומר,  אפשר  ואולי  במכילתא. 

הצדיקים  שבין  המחלוקת  ניסיון  היינו  מבחן,  מלשון  היא  ׳אבחנך׳ 
נשתלשלה  מריבה  ִמֵּמי  שהרי  ועוד,  במוחו,  שפגם  לזה  שמשמיעים 
בזה״ל:  עד)  אופן  (ואתחנן  עמוקות  במגלה  כדאיתא  בישראל,  המחלוקת 
אבל  בעולם,  מחלוקת  היה  לא  ישראל  לארץ  משה  נכנס  אילו 
סלע  סוד  והוא  בישראל,  המחלוקת  רבו  בסלע  משה  משהיכה 
סוד  וזה  בישראל.  המחלוקת  בא  הסלע  מן  ר״ל,  המחלוקת, 
׳המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל׳ (במדבר כ), ר״ל בהכאות 
הסלע גרם משה שהתורה יורדת טיפין טיפין ובא המחלוקת. 
שצריך לשתף הגבורות בחסדים. כדאיתא בזהר (פקודי, רנז ע״א) 
בזה״ל: כג יצחק דאיהו שמאלא דקודשא בריך הוא, אתר 
דמניה מתערין כל דינין דעלמא, ואיהו דרועא דשמאלא שירותא 
דכל דינין, וכל דינין מתערי מתמן. האי איהו נטיל ואחיד ההוא 
קשורא  כלא  ולמהוי  בדינא  דינא  לאתחברא  זכותא,  דאקרי  היכלא 
חדא, בגין דהאי איהו דינא דלעילא, ורשימין דדינין קיימין ביה. 
דאברהם,  בהיכלא  איהו  וכולא  ביצחק,  אתכליל  היכלא  האי   (...)
בגין דימינא אכליל לשמאלא. ותא חזי, כל חד וחד כליל לחבריה, 
ביה  לאכללא  בגין  ליצחק,  עקד  אברהם  דא  דבגין  אוקימנא  והא 
ולאשלטא  בימינא,  כליל  שמאלא  ולאשתכחא  בימינא)  (נ״א  דינא 

     
    
     

    
      
    
    
וזה       
(תהלים פא) פירוש
       


   ותדע  ה
    

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



ּב 
ואני תפלה

ֶאת  ְלַאַהָבה  ֵּכִני  ַז ְו
ֶּבֶאֶמת,  ַהָּגדֹול  ִשְמָכ 

 , ר ֹו ש י ִּמ ַה ת  ַב ַה ַא

ְלַאַהָבה  ְלָבִבי  ְוַיֵחד 

ְשֶמָכ.  ֶאת  ִיְרָאה  ּוְל

ִמִּיְראֹות  אֹוִתי  ְוַתִּציל 

א  ֹּל ֶש  , ת ֹו ל ּו פ ְּנ ַה

ָּדָבר  ִמּשּומ  ֶאְתָיֵרא 

ִמְּמָכ  ִאמ  ִּכי  ֶשָּבעֹוָלמ, 

ֶאְפַחד  ְו ִאיָרא  ְלַבד 

ר  ּו ב ַע ַב ְל "  , ד י ִמ ָּת

ָּפַני"  ִיְרָאְתָכ ַעל  ִּתְהֶיה 

ְלעֹוָלמ  ֶאֶחָטא  ְלִבְלִּתי 

(ליקו״ת ה).

גבורה  ימין,  חסד  כד 

בזה  זה  התבשם  שמאל, 
כלול  שהוא  אדם,  ונקרא 
משני הצדדים. ולכן בכל 
הכתרים יש ימין ושמאל, 

דין ורחמים. 

המוח  הימין  מצד  כה 

לבן ככסף, ׳זרע אברהם 
אוהבי׳.

אהבה
מאבהן,  כלילא  אהבה 
כל',  'בכל מכל  דאתקרי בהון 

חסד  לך  'זכרתי  דמלה  רזא 

נעוריך אהבת כלולותיך' (זהר 

פנחס, רנז.).

ולכן  בחסד,  הוא  אהבה 
כי  אוהבי',  'אברהם  נקרא 

האהבה  כח  עליו  המשיך 

(פרד"ר כג, א). 

שהאוהב  האהבה,  מגדר 
אומנות  בידו  יקח  האמיתי 

במלאכתו  ויתעסק  אוהבו 

ויעשה בה תמיד באין הפסק, 

אוהבו  אל  בה  להדמות 

(עבודת הקודש ח"א, כז).

ובה  אהבה,  גורם  החסד 
בשמחה,  מתלהטת  הנשמה 

והדין  שוחקות.  פנים  ומראה 

והריחוק,  השנאה  גורם 

ואינה  עציבה  והנשמה 

הפנים  זעם  ונראה  מתלהטת, 

(קל"ח פתחי חכמה, נב).

אהבה  התעוררת  תחילת 
אתער  שמאלא  הגבורה,  ע"י 

הימין  ע"י  ואח"כ  רחימו, 

(קה"י, אהבה).

כנודע,  בבינה  הוא  אהבה 
ורחימו  דחילו  בסוד 

(קה"י, אהבה).

לאהוב  הטוב,  מטבע 
הכל  עם  ולהתחסד  הכל 

(קה"י, חבה).

לכלול  היא  האהבה  עיקר 
והיינו  הגבורה.  בדין  החסד 

'בכל נפשך', למסור נפשו על 

ינסהו  שכאשר  ה',  קדושת 

צד  כל  לו  וישפיע  הקב"ה 

גדול,  או  קטן  שיהיה,  דין 

נפשו,  מסירת  עד  לו  שיגיע 

ימסור  להקב"ה  אהבתו  מרב 

נכלל  בזה  הרי  וגופו,  נפשו 

לכלול  צריך  וכן  בדין.  החסד 

האדם  כי  בחסד,  הגבורה 

חסדיו  מצד  להקב"ה  יאהב 

עליו,  טובותיו  השפעת  ורוב 

וזה נמשך מצד החסד, אז לא 

אלא  הטובים,  במעשיו  יבטח 

שמא  ויאמר,  מהדין,  יירא 

יגרום החטא, נמצא בזה כולל 

האהבה  וזהו  בחסד.  הגבורה 

שלימות  שאין  השלימה, 

הגבורה  בכללות  אלא  לחסד 

לגבורה  שלימות  ואין  עמה, 

(ראשית  החסד  בכללות  אלא 

חכמה, שער האהבה, א).

יראה
יראה,  בחינת  הוא  שופר 
בעיר  שופר  היתקע  בבחינת 

ח"ב  (ליקו"מ  יחרדו  לא  ועם 

א, יד).

היראה,  ע"י  התפלה  עיקר 
היא  ה'  יראת  אשה  בבחינת 

תתהלל (ליקו"מ יד, ח).

בידי  הכל  חנינא,  רבי  אמר 
שמים,  מיראת  חוץ  שמים 

מה  ישראל  'ועתה  שנאמר 

כי  מעמך  שואל  אלקיך  ה' 

רבי  והאמר   (...) ליראה'  אם 

בן  שמעון  רבי  משום  חנינא 

בבית  להקב"ה  לו  אין  יוחי, 

יראת  של  אוצר  אלא  גנזיו 

שמים, שנאמר 'יראת ה' היא 

אוצרו' (ברכות לג:).  

קדמאה  פקודא  היא  הדא 
דא  פקודא  ואקרי  דכלא, 

'ראשית',  דאקרי  ה'',  'יראת 

דכתיב ’ראשית חכמה יראת ה'' (זהר בראשית, יא:).    מלה דא ראשית אקרי, ודא איהי תרעא לאעלא גו מהימנותא, ועל פקודא דא אתקיים כל עלמא (זהר בראשית, יא:).    יראה דאיהי עיקרא, למדחל בר נש למאריה, בגין דאיהו רב ושליט עיקרא 

דא,  פקודא  הכא  אתכליל  דא  ועל  אקרי,  דעת'  'ראשית  ה',  יראת  דאקרי  אתר  יא:).     בראשית,  (זהר  יראה  דאקרי  אתר  בההוא  רעותיה  ולשואה  חשיבין',  כלא  ארעא  דיירי  'וכל  ד)  (דניאל  דאתמר  כמה  חשיבין,  כלא  קמיה  וכלא  עלמין,  דכל  ושרשא 

עבר  דא  על  דעבר  דמאן  הארץ',  ואת  השמים  את  אלקי"ם  'ברא  יראה,  דאיהי  'בראשית',  כתיב  כך  ובגין  דכלא,  תרעא  דא  דהא  אורייתא,  פקודי  נטיר  לא  יראה  נטיר  לא  כולא,  נטיר  יראה  דנטיר  מאן  דאורייתא,  פקודין  שאר  לכל  ויסודא  עיקרא  ודא 

יא:).    היראה עיקר הכל, וגדולה היא משאר המדות, והיא העולה על כל המצוות, ששאר המצוות כתפילין וציצית וכיוצא בהן, יש להן זמן בזמן עשיתן, וכיון שגמר מלעשותן הרי הוא בטל ממנה, ולא כן מצוות  בראשית,  על פקודי דאורייתא (זהר 

נב).    שהיראה אוצר לחכמה, 'בלב כל חכם לב תנוח חכמה', אחת היא יראת ה' עם החכמה, כפי ערך  כח,  דברים  בחיי  יט) 'יראת ה' טהורה עומדת לעד' (רבינו  היראה, כי אין לה זמן, אבל היא קיימת לעולם בכל עת ובכל שעה, וזהו שכתוב (תהלים 

אריה). (קה"י,  הגבורה  בכללות  אלא  החסד  שלימות  אין  כי  גבורה,  וגימטריא  יראה  אותיות  הן  אריה  אותיות  שכן  הגבורה,  בו  נכלל  מקום  ומכל  הימין'.  אל  אריה  'ופני  חסד,  בחינת  אריה  מג)     מכתב  הארץ,  (פרי  היראה  להגדיל  החכמה  מקבל  היראה 

יט)  עמ׳  תשנ״ב,  (שבועות  חכמה  מקור  בקובץ  בזה  איתא  ימינו.  בגבורות ישע 
שהוא  הימין  של  ולעזר  ְליֶַׁשע  צריכות  שהגבורות  היינו,  בזה״ל: 
מקור  בקובץ  בזה  איתא  החסדים.  ע״י  התגלות  עיקר  כי  חסדים.    בחינת 
ענין  דתכלית  לעיל  דמבואר  היינו,  בזה״ל:  יט)  עמ׳  תשנ״ב,  (שבועות  חכמה 
הרעם הוא להסיר את האטימות שעל המוח (ועי״ז הוא חוזר אח״כ אל 
וע״י  וכיסוי.  סתימה  לשון  הוא  ואטימות  עקמימותו).  את  להפשיט  הלב 
ובזה  החסדים.  ע״י  הוא  המוח  וגילוי  מאטימותו.  המוח  נתגלה  הרעם 
דא  פרשא  פרשא,  ׳ושדי  מארבב״ח  בביאור  לקמן  רבינו  דברי  גם  תבין 

בחי׳ חסד, שהוא מוציא לאור תעלומות וכו׳׳. 
מסטרא דימינא מוחא חוורא ככספא. איתא בליקו״מ (עו) בזה״ל: אי אפשר 
כמ״ש  חטאיו.  על  שלמה  בתשובה  שישוב  עד  צח,  בשכל  להתפלל 
(דברים ל) ומל ה׳ את לבבך, ותרגומו, ויעדי ה׳ ית טפשות לבך. ובאיזה תשובה 
אין  מאהבה  כי   (...) כלל.  רושם  שום  יישאר  שלא  מאהבה,  בתשובה  נאמר, 
נשאר שום רושם, ויש לו שכל צח, ויכול להתפלל בלי עיון, ובכל יום ויום יכול 

שהוא  אדם  פירוש,  הדברים,  אחר  ויהי  הפסוק  פירוש  וזה  מוחו.  להתחדש 
המוחין,  בקטנות  שהוא  המוחין,  להתחדשות  לבוא  יכול  שאינו  בשווה,  תמיד 
שהוא בחינת אלקים, דינין, שזהו בחינת אחר הדברים כנ״ל, והאלקים נסה, 
היינו לנסות ולהרים את בחינת המוחין דקטנות שהם בחינת אלקים, זה זוכין 
ע״י בחינת אברהם שהוא בחינת אהבה, כי ע״י תשובה מאהבה זוכין למוחין 
דגדלות, שהם בחינת חסדים ורחמים כנ״ל. וזהו והאלקים נסה, את אברהם. 
בחינת  שהם  דקטנות,  המוחין  את  ומרימין  מנסין  אברהם,  בחינת  שע״י 
אלקים, וזוכין למוחין דגדלות כנ״ל. וזה פירוש הזוהר הקדוש מסטרא דימינא 
מוחא חוורא, פירוש, ממידת אהבה נעשה שכלו צח ככסף, הדא הוא דכתיב 
אהבה,  מדת  שהיא  אוהבי,  אברהם  זרע  נקרא  המוח  כי  אוהבי,  אברהם  זרע 
חוורא  מוחא  דימינא  מסטרא  כנ״ל.    צח  לשכל  בא  זאת  שממדה 
ככספא. איתא בזה בקובץ מקור חכמה (שבועות תשנ״ב, עמ׳ יט) בזה״ל: היינו, שע״י 
בבחי׳  ככספא,  חוורא  ונעשה  המוח  נזדכך  דימינא,  בסטרא  שהם  החסדים 

׳ליבונא דמוחא׳ המובא בדבה״ק לעיל באות ג׳.

ילקוט הנחל

וז״ל:  זה,  בפס׳  עוד  ביאר  (עד)  בליקו״מ  ימינו.  בגבורות ישע 
אברהם  כי  יצחק,  את  הוליד  אברהם  בחינת  וזהו 
יצחק.  פחד  בחינת  גבורה,  בחינת  הוא  ויצחק  חסד,  בחינת  הוא 
ונמשך  נולד  הוא  יצחק,  בחינת  שהוא  הקדוש,  הדין  שזה  היינו, 

כי  חסד.  בחינת  שהוא  מאברהם, 
באמת בזה הדין מלובש חסד גדול, 
אשר  את  בחינת  לטובתו,  הוא  כי 
בחינת  וזה  כנ״ל.  יוכיח  ה׳  יאהב 
שבתוך  ימינו,  ישע  בגבורות 
הגבורות והדינים מלובש בהם ישע 
הדין  זה  כי  חסד.  בחינת  ימינו, 
נמשך מחסד, בחינת אברהם הוליד 

את יצחק כנ״ל. וזהו בחינת כי גבר עלינו חסדו, שהגבורות הם 
חסדים באמת כנ״ל, כדי שיתקרב עי״ז יותר להשי״ת. 

וכן צריך לשתף האהבה. ביאר בזה בביאה״ל (ה, לד) לקשר את ענין 
כוונתו  לבאר  יש  וז״ל:  לעיל,  הנזכרת  השמחה  לענין  האהבה 
ישראל  ישמח  [אשר  בעצמה  שהשמחה  מחמת  שזה  הקדושה, 
מאהבת  כי  להשי״ת,  ישראל  אהבת  בסוג  ותיכנס  תבוא  בעושיו], 
השי״ת ומצוותיו לבד נכנס בלב ישראל השמחה בעושיו. ועוד איתא 
בזה בעצוה״מ (תפלה יא) בזה״ל: היינו שמלבד ההתחזקות ביראת ה׳ 
וחכמות  מיראות  מאד  להיזהר  שצריך  למעלה  כמבואר  כראוי, 
צריך  זה  מלבד  כראוי,  תהא  האמיתית  שהיראה  בכדי  חיצונית 
להתחזק באהבת ה׳ גם כן. היינו שצריך להתחזק לקיים את המצוות 
התורה ורצון השי״ת באהבה רבה גם כן. ואז כשזוכים ליראת השם 
ולאהבתו כראוי, אפשר לזכך ולטהר את המוח מכל מיני מחשבות 

רעות והרהורים רעים, ואפשר להתפלל בכל הכוחות כראוי. 
מסטרא דימינא מוחא חוורא ככספא. ביאר בזה במי הנחל (ה) 
אהבה  בחי׳  שזה  דימינא  מסטרא  כי  ר״ל,  בזה״ל: 
שנעשה  היינו  חוורא,  מוחא  עי״ז  השי״ת,  את  לאהוב  דקדושה, 
שהם  ומתאוות  זרות,  וממחשבות  חיצוניות  מחכמות  נקי  המוח 
אהבות רעות, והם האויבים שבאים לבלבל אותו מקדושת יהדותו, 
׳גער  הפסוק  שפירש  כמו  מעליו,  ולגרשם  בהם  לגעור  וצריכין 
חית קנה׳, ועיין בפרפראות על זה, וע״י האהבה דקדושה ינצל 
מהאויבים הללו ויתגבר עליהם, כ״ש ׳שב לימיני עד אשית אויבך 
נקי  יהיה  ומוחו  הללו  מהאויבים  כשינצל  ואז  לרגליך׳.  הדום 
יפגע  אז  בקדושה,  האהבה  מידת  ע״י  וכו׳,  חיצוניות  מחכמות 
הנ״ל.  לשמחה  ויזכה  רעמים,  מקולו  נעשה  ויהיה  בהמוח,  קולו 
מוחו  לזכך  יזכה  דקדושה  האהבה  ע״י  דייקא  כי  מזה,  ומובן 

ושקולו יהיה נעשה רעמים. 

ימינא על שמאלא. ועל דא קודשא בריך הוא פקיד ליה לאברהם 
אלא  ליצחק,  פקיד  ולא  עלוי,  ולאתקפא  לדינא  בריה  לקרבא 
חד  וכלא  בחסד,  ודא  בדינא  דא  אשתכח  דא  ועל  לאברהם, 
ואתכליל דא בדא. ועוד איתא בזהר (נשא, קמב ע״א) בזה״ל: כדחסד 
ימינא, גבורה שמאלא, אתבסם דא 
מתרין  כליל  אדם,  ואקרי  בדא 
סטרין. ובגין כך בכלהו כתרין אית 

ימינא ושמאלא, דינא ורחמי. 
כתיב  ימינו.  בגבורות ישע 
בתהלים (כ, ז): ַעָּתה 
ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ה׳ ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו 
ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי 
להושיעו  קדשו,  משמי  ענהו  אז  יענהו.יענהו.  (שם):  המצו״ד  ופירש 

בגבורות, התשועה הבאה מימינו.   
שב לימיני. כתיב בתהלים (קי, א): ְלָדִוד ִמְזמֹור ְנֻאם ה׳ ַלאדִֹני ֵׁשב 
הפס׳  על  בפרשנים  עי׳   :ְלַרְגלֶי ֲהדֹם   אְֹיבֶי ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני 
ובחז״ל, שדרשו מזמור זה על אברהם אבינו (בחי׳ חסד וימין כידוע), ורבינו 
הביאו ללמדנו שעיקר ההתגלות היא ע״י חסדים, וכן איתא במדרש אגדת 
בראשית (פ׳ כד): ׳לדוד מזמור נאם ה׳ לאדוני שב לימיני׳ (תהלים קי) 
מוצא  שאתה  מקום  כל  בכח׳,  נאדרי  ה׳  ׳ימינך  טו)  (שמות  זש״ה 
ימינו של הקב״ה הוא סניגור על ישראל. משל לבן מלך שהיה לו 
סניגור, כשהיה לו עסק היה מדבר על ידו, אחר זמן חבש המלך 
אותו הסניגור, והיה עסק לבנו, אמר לו אביו עשה עסקך, אמר 
לו הבן בבקשה ממך, סניגור שהיה מדבר ע״י חבשת, ואיני יכול 
לעשות כלום, אלא הוציא אותו ואח״כ אני עושה עסקי. כך סניגור 
הפך  כביכול  אותו,  כשהכעיסו  הקב״ה,  של  ימינו  הוא  ישראל  של 
ישראל,  לו  אמרו  ימינו׳.  אחור  ׳השיב  ב)  (איכה  שנאמר  לאחוריו, 
[אם] מבקש אתה שנזכה בדין, ׳הושיעה ימינך וענני׳ (תהלים ס), 
החזר את הימין למקומה. אמר להם, כך אני עושה, שנאמר ׳נאם 
בקה״י  כדאיתא  גילוי,  הוא  עניינו  וחסד  וגו׳׳.   לימיני  שב  לאדוני  ה׳ 
(גל) בזה״ל: כל גילוי הוא מבחינת חסד, שמגלה כל הדברים, שהוא 
הוא  גבורה  סטר  כן  שאין  מה  הדברים.  כל  המגלה  אור  בחינת 

בחינת צפון, עבור שהוא חושך, וכל חושך טמון לצפוניו.
בזה״ל:  ע״א)  קכט  ע,  (תיקון  בתיקו״ז  איתא  מסטרא דימינא. 
כהמסטרא דימינא מוחא חוורא ככספא, ׳זרע אברהם 
ולמה  בזה״ל:  והבן)  ראה  (ד״ה  הפליאה  בספר  בזה  איתא  ועוד  אוהבי׳. 
נקרא החסד כסף, אמר לו הרב לתלמיד, בעבור שהכסף הוא לבן, 
וכל דבר לבן מורה רחמים, וזהו שנאמר ׳לי הכסף ולי הזהב׳, והוא 
מאמר הבינה, ר״ל, ממני הרחמים שהיא כסף, ממני הדין שהיא 
הזהב, וזהו נאם ה׳. אמר לו, רבי, מאחר שהכסף מורה רחמים, 
והרחמים עיקר גדול בעולם יותר מן הדין, א״כ בדין היה להיות הכסף יקר אצל הזהב. אמר לו, בני, (...) היצר בא מזהב וקרוב לעולם 
השפל הזהב, והחסד אינו נמצא אלא לפרקים. ותרצה לדעת, קרא אחד סתם, ושים מאכלות טובות לפניו, וצא משם, ושלח אליו אדם 
אחר, ויאמר לו, אם תניחם ולא תאכלם ותתענה היום, תעשה לנפשך מעלה טובה גדולה, והוא אומר לא, אוכל ואוכל, ומה שיבוא יבוא, 
כי אוהב הרעה יותר מן הטובה. (...) ולכן יבחר בזהב, והוא יקר בעיניו, כי הוא מצד הרעה, ׳מצפון זהב יאתה׳ ׳מצפון תפתח הרעה׳.

     (כ (תהלים 

(קי (שם      
      

(.תיקון ע׳ דף קכא)

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



באשמורת  יהי  ו ׳ כו 

הקב״ה  השגיח  הבוקר׳, 
שהקדים  אברהם  בזכות 
בבוקר לעשות רצון קונו, 
אברהם  ׳וישכם  כמ״ש 
בבוקר׳. אז חזר הים ונסו 
ישראל,  מלפני  המים 
לפנות  הים  ׳וישב  כמ״ש 
ולמדנו,  לאיתנו׳,  בוקר 
לאותו  ׳לתנאו׳,  ׳לאיתנו׳ 
עימו  שהתנה  תנאי 
את  ברא  כאשר  הקב״ה 
כתוב  ׳לאיתנו׳,  העולם. 
שם  וכתוב  ׳לאיתנו׳,  כאן 
האזרחי׳,  לאיתן  ׳משכיל 
׳לפנות  נאמר  כן  ועל 
מן  ז תו  באו  , ׳ קר בו
לעשות  אברהם  שהקדים 
רצון קונו, אז נקרע הים. 

יהודה  רבי  פתח  כז 

לאיתן  ׳משכיל  ואמר, 
השבח,  זה   , ׳ האזרחי
אמרו  אבינו  אברהם 
בעבודת  שעסק  בשעה 
חסד  ועשה  הקב״ה, 
שיכירו  העולם  בני  עם 
ה,  ״ ב ק ה ת  א ל  כ ה
כל  על  שליט  שהקב״ה 
 , ׳ ׳איתן ונקרא  הארץ. 
בחוזקה  שהתחזק  מפני 

בו בהקב״ה. 

ם  אי ו ר ן  כ י מה כח 

ן  לשו ׳  ׳איתן שהמלה 
תקיף הוא, כמ״ש ׳איתן 

מושבך׳,

הרעים׳,  הכבוד  ׳אל  כט 

ורעם  ׳ שנאמר  כמו 
 , ׳ יתבונן מי  גבורתיו 
מן  שבא  הצד  הוא  זה 
ממנו.  ויוצאת  הגבורה 
הכבוד  ׳אל  אחר,  דבר 
שיוצא  ימין  זה  הרעים׳, 
ממנו שמאל. ׳ה׳ על מים 
רבים׳,  מים  ׳על  רבים׳, 
על אותו העומק הסתום 
שיוצא ממנו, כמו שנאמר 

׳ושבילך במים רבים׳.

ראש  זה   , ׳ואהבת׳ ל 

ב  לאהו  , ן מי הי ו  ק
באהבת  הקב״ה  את 
ומי   . בו ההתדבקות 
זה  הימין,  אותו  הוא 
מי  רחמים,  שמעורר  מי 
שהוא אוהב את הקב״ה, 
אליו  ימינו  מתעוררת 
באהבה.  אותו  ומקבלת 
לא  העולם  דברי  כל 
רוח  ברצון,  אלא  תלויים 
ממשיך רוח ומביא רוח.

ע״י  אבינו,  אברהם  בזה״ל:  דברים)  (פ׳  אלימלך  בנועם  איתא  אברהם אוהבי. 
קדושה,  שורש  לנו  והשפיע  פעל  רבה,  באהבה  שלימה  עבודתו 
שנהיה אנחנו גם כן יכולים לילך בדרכיו, לעבוד הבורא ברוך הוא באהבה.
אברהם  הזריע  הזאת  שאהבה  לומר  רוצה  אוהבי׳,  אברהם  ׳זרע  פירוש  וזהו 

לכל באי עולם, ובזכות אבותינו אנחנו חיים וקיימים בגלות המר הזה. 
אברהם אוהבי. ובבאר מים חיים (פ׳ לך לך) ביאר בזה את ענין כינוי אברהם בשם 
׳אברהם  וקראו  הכתוב  עליו  העיד  אבינו  אברהם  והנה  וז״ל:  זה, 
אוהבי׳, שהוא היה אוהב להשי״ת אהבת אמת, ולא לאהוב את עצמו, וכל ימיו 
מלכי  מלך  של  שמו  ולהתגדל  לבד,  לפניו  רוח  נחת  לעשות  מאוד  חפץ  היה 
המלכים בכל העולמות עד הארץ התחתונה, ולהיות דירתו יתברך בתחתונים 
כמו שהיה קודם החטא, שאמרו ז״ל (במדב״ר יג, ב) עיקר שכינה בתחתונים 

היתה, כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה לרקיע הראשון, (...) ורק לזה נתאוה השי״ת בעולמו שברא, בכדי לדור עם בריותיו בתחתונים כמאמר חז״ל. אשר 
על כן, בראותו גילוי כבודו יתברך אליו בארץ הלזו, והוא פעם הראשון אשר נראה אליו ה׳ כמו שמובא בדברי הרב האלשיך זללה״ה, הנה לא שמח שמחת 
עצמו שנתגלה לו ה׳ מה שאין אחרים זוכים לזה, ועיקר שמחתו היה במה שזה נחת רוח גדול לפניו יתברך שמו, אשר מצא אדם שראוי להשראת השכינה, 
שיוכל להרכין שכינתו אליו, ועי״ז יתגדל ויתראה כבוד מלכותו בארץ שזה עיקר כל הבריאה, ושעי״ז יוכלו נבראי הארץ להתקרב לה׳ אל אמת, לצד גילוי 

שכינתו יתברך בארץ, ובודאי כל הקליפות ובחינות הרעים נכנעו ונפלו מבחינתם הרבה, מפחד ה׳ והדר גאונו הנראה על פני תבל ויושבי בה. 
עיקר התגברות ע״י האהבה. איתא בראשית חכמה (שער האהבה פ״א) בזה״ל: כאשר יתדבק האדם בקונו באהבה גמורה מלב ומנפש, כן גורם שהקב״ה יתדבק 
בו כדמיון המים הפנים לפנים שפרשתי, וכן פירש רשב״י ז״ל (זהר תרומה קסב ע״א) זה לשונו ל ׳ואהבת׳, דא ראשיתא דימינא, למרחם ליה לקודשא בריך 
הוא ברחימו דאתדבקותא דיליה. ומאן איהו ימינא, דא אתער רחימו, מאן דרחים ליה לקודשא בריך הוא, אתער ימינא דיליה לגביה ומקבל ליה ברחימו. כל 
מלין דעלמא לא תליין אלא ברעותא, רוח אמשיך רוח ואייתי רוח (...) שכאשר האדם מוסר רוחו לאהבה את ה׳, כן גורם שה׳ יאהבהו ויתדבק בו, והוא מה 

שאמר ׳רוח אמשיך רוח ואייתי רוח׳, הכוונה, כי בעורר אדם רוחו אל ה׳ כן רוח ה׳ ימשך לו.

מילואי חכמה

אברהם אוהבי
 , אוהבי' אברהם  ' אקרי 
יתיר,  ליה  דרחים  בגין 

 (...) בעלמא,  חסד  אסגי 

חסד  תליא  וברחימותא 

(זהר ואתחנן, רסב:). 

אין לנו עובד לאלקים שעבד 
שנאמר  כאברהם,  מאהבה 

’אברהם אוהבי', שהיא המדה 

(מהרש"א  שבמדות  הגדולה 

סנהדרין לט:).

הנבראים  ראשון  אאע״ה 
ולזה  מאהבה,  שעבד 

שהיא  חסד  מדתו  היתה 

באמרו  האהבה,  סוד 

מדה  והיא  חסד',  'ואהבת 

ולפי   (...) בבנין.  ראשונה 

נקרא  באהבה,  שנקשר 

עבודת  ) אוהבי'  'אברהם 

הקודש ח"א, כז).

בתורה,  הנמצא  אהבה  מלת 
בענין  ביצחק  הוא  ראשון 

העקידה, 'קח נא את בנך את 

יחידך אשר אהבת את יצחק' 

לכלול  דהיינו  כב),  (בראשית 

'אברהם  כי  בחסד,  הגבורה 

סתם  כי  החסד,  היינו  אוהבי' 

'את  החסד,  מצד  הוא  אהבה 

יצחק', היינו הגבורה הכלולה 

שער  חכמה,  ראשית  ) בו 

האהבה, א).

אינו  האדם,  יעשה  אשר  כל 
אהבתו  מתוך  שהוא  ניכר 

מחשבתו,  בבעל  זולתי  ית', 

בהבלי  ומעשיו  ודיבורו 

יוצא  זמנו  וכל  וצרכיו  קניניו 

לשרתו  ית'  רצונו  לקיים 

לא  זה  דזולת  נאמן,  כאוהב 

אברהם  גם  כי  אוהב,  נקרא 

והשתדל  צרכיו  כל  בהניחו 

ית'  רצונו  לקיים  ימיו  כל 

נאמר בו 'זרע אברהם אוהבי'. 

וכהשכינה כשהיא יונקת מצד 

(עץ  אהבה  נקראת  החסד, 

הדעת טוב, פ' ואתחנן).

את  שעבד  אבינו  אברהם 
העיר  אהבה,  במדת  הבורא 

מדה,  כנגד  מדה  ה'  אהבת 

באהבה  בעבודתו  כן  ואם 

השי"ת  אהבת  ך  שַׁ מָּ שֶׁ פעל 

אליו (קדושת לוי, פ' לך לך).

(ה)  הנחל  במי  בזה  ביאר  בגלגל.  רעמך  קול  בחי׳  היינו  גבורות  לאיתנו דא 
שהוא  וגבורה,  בכח  היוצא  קול  בחי׳  הוא  גבורות  כי  ר״ל,  בזה״ל: 
לכל  ישראל  כל  זכו  סוף  ים  קריעת  בעת  אז  כי  מזה,  ומובן  רעמים.  בחי׳ 
ה׳׳,  את  העם  ׳ויראו  כ״ש  בשלימות,  היה  שלהם  שהיראה  האלה,  התיקונים 
בחי׳  שזה  יראה,  בחי׳  שהוא  דייקא  ׳זהב׳  לך׳,  נעשה  זהב  ׳תורי  אז  ונאמר 
׳לאיתנו׳ דא גבורות, וגם זכו אז לאהבה דקדושה, שזה בחי׳ ׳עם נקודות הכסף׳, 
שהוא בחי׳ אהבה, שזה בחי׳ ׳לפנות בוקר׳, ועי״ז ׳וישב הים׳, היינו ים החכמה 
החכמות  ועל  ותאוות  זרות  המחשבות  על  התגברות  ועיקר  ובצחות.  בזכות 
חיצוניות שהם בחי׳ חמץ הוא ע״י האהבה, וע״כ מיד בעת יציאת מצרים שזכו 

לאהבה דקדושה, נצטוו לבער החמץ ולאכול מצה שהיא בחי׳ מוחין זכים. 

ילקוט הנחל

את  לכבות  יוכלו  לא  מים רבים 
בליקו״מ  וכדאיתא  האהבה. 
שהם  רבים  מים  בזה״ל:  פג)  (ח״ב 
אהבות ויראות חיצוניות, אי אפשר 
להם לכבות התלהבות הזאת.  

וישב הים. כתיב בשמות (יד, כז): ַוֵּיט מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ה׳ ֶאת ִמְצַרִים 
ְּבתֹו ַהָּים: ופירש רש״י (שם): לפנות בקר.לפנות בקר. לעת שהבוקר פונה לבא. לאיתנו.לאיתנו. לתקפו הראשון. רבינו מלביש את דבריו בפס׳ זה. הים הוא 

ים החכמה, כמובא לעיל אות ד׳ ׳ירד גבריאל ונעץ קנה בים החכמה׳. ׳לפנות בוקר׳, בחי׳ אברהם, ימין, חסד ואהבה. ׳לאיתנו׳, לשון כח וגבורה.
בקר דאברהם. ובזהר (תרומה, קע ע״ב) דרש פס׳ זה בזה״ל: כו ׳ויהי באשמרת הבקר׳, אשגח קודשא בריך הוא בזכותא דאברהם דאקדים 

רעותיה  למעבד  בצפרא 
אברהם  ׳וישכם  כדכתיב  דמאריה, 
בבקר׳. כדין אהדר ימא וערקו מיין 
הים  ׳וישב  דכתיב  דישראל,  קמייהו 
לאיתנו  ותנינן,  לאיתנו׳,  בקר  לפנות 
עמיה  דהתנה  תנאי  לההוא  לתנאו, 
עלמא.  ברא  כד  הוא  בריך  קודשא 
׳לאיתנו׳, כתיב הכא ׳לאיתנו׳, וכתיב 
לאיתן  ׳משכיל  פט)  (תהלים  התם 

ימא. אתקרע  כדין  דמאריה,  רעותא  למעבד  אברהם  דאקדים  זמנא  בההוא  בקר׳,  ׳לפנות  דא  ועל  ע״ה,  אבינו  אברהם  היינו  האזרחי׳ 
רש״י  ופירש  אֲֹהִבי:  ַאְבָרָהם  זֶַרע   ְּבַחְרִּתי ֲאֶׁשר  ַיֲעקֹב  ַעְבִּדי  ִיְׂשָרֵאל  ְוַאָּתה  ח):  (מא,  בישעיה  וכתיב  ואהבה,  ימין  בחי׳  אוהבי.  בחי' אברהם 
(שם): זרע אברהם אוהבי.זרע אברהם אוהבי. שלא הכירני מתוך תוכחה ולימוד אבותיו, אלא מתוך אהבה. וכן כתב רבינו תם בספר הישר (שער ב), וז״ל: 
כי עבודתו היתה מאהבה ולא מיראה, והיא העבודה העליונה. ולא שיבח אותו הבורא יתברך ביראתו אותו, ולא אמר זרע אברהם הירא 

ממני או המפחד, רק אמר ׳זרע אברהם אוהבי׳. וכבר אמרנו כי היראה נכללת באהבה.   
לאיתנו דא גבורות. איתן לשון תוקף וגבורה, כדאיתא בזהר (ויחי, רל ע״ב) בזה״ל: כז פתח רבי יהודה ואמר (תהלים פט), ׳משכיל לאיתן 
עלמא  בני  עם  חסד  ועביד  דקב״ה,  בפולחנא  דאשתדל  בשעתא  אמרה  אבינו  אברהם  תושבחתא,  האי  האזרחי׳, 
דישתמודעון כלא לקב״ה, דקב״ה שליט על ארעא. ואקרי ׳איתן׳, בגין דאתתקף בתקיפו ביה בקב״ה. ועוד איתא במסכת ראש השנה 
(יא ע״א): רבי אליעזר אומר, מנין שבתשרי נולדו אבות, שנאמר ׳ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג׳, ירח 
שנולדו בו איתני עולם, כחמאי משמע דהאי ׳איתן׳ לישנא דתקיפי הוא, כדכתיב ׳איתן מושבך׳, ואומר ׳שמעו הרים את ריב ה׳ 
׳איתן  שנאמר  תקפו,  אלא  ׳איתנו׳  אין  לאיתנו׳,  בקר  לפנות  הים  ׳וישב  רלז):  רמז  (שמות  בילקו״ש  איתא  וכן  ארץ׳.  מוסדי  והאיתנים 
מושבך׳. ר׳ נתן אומר, אין איתן אלא לשון קשה, שנאמר ׳גוי איתן הוא׳. ודוק וראה, כי מלבד שבא רבינו ללמדנו שהמלה ׳איתנו׳ רומזת 

לתוקף וגבורה, הרי עוד מלמדנו בכך שהיראה והגבורה נכללות באהבה, כי הלא אאע״ה עצמו נקרא איתן כדדרשו חז״ל.
מים רבים וגו׳. ׳מים רבים׳ כינוי לאומות ולדינים, כנאמר בשה״ש (ח, ו–ז): ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּב ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶע ִּכי ַעָּזה ַכָּמוֶת ַאֲהָבה 
ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה: ַמִים ַרִּבים א יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות א ִיְׁשְטפּוָה ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת 
כחותם. בשביל אותה אהבה תחתמני על לבך, שלא תשכחני. ותראה כי עזה  כחותם.שימני  ָּכל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו: ופירש רש״י (שם): שימני 
ישטפוה.  ישטפוה.לא  רבים. האומות. ונהרות.ונהרות. שריהם ומלכיהם. לא  רבים.מים  (...) מים  כמות אהבה, האהבה שאהבתיך, עלי כנגד מיתתי, שאני נהרגתי עליך. 
ע״י חוזק ואימה, ואף ע״י פתוי והסתה. אם יתן איש את כל הון ביתו.אם יתן איש את כל הון ביתו. כדי להמיר אהבתך. בוז יבוזו לו.בוז יבוזו לו. כל אלה, הקב״ה ובית דינו מעידים 
קֹול ה׳ ַעל ַהָּמִים ֵאל  ג):  (כט,  בתהלים  כתיב  זה,  בפס׳  דבריו  את  רבינו  מלביש  הכבוד. כעת  שכך כנסת ישראל מתרפקת על דודה.   אל 
ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ה׳ ַעל ַמִים ַרִּבים: ופירש המצו״ד (שם): קול ה׳.קול ה׳. אז ישאג קול ה׳, להחריד הנמשלים לנחלי מים. הרעים.הרעים. ירעם בקול. ה׳ על ה׳ על 
וכן  האהבה.   ע״י  שההתגברות  וגו׳׳,  יוכלו  לא  רבים  ׳מים  הקודם  לפס׳  מקושר  רבים׳  ׳מים  רבים. ה׳ ירעם בקול על הנמשלים למים רבים.  רבים.מים  מים 

איתא בזהר (בראשית, לא ע״א), וז״ל: כט ׳ אל הכבוד הרעים׳, כמה דאת אמר (איוב כו) ׳ורעם גבורותיו מי יתבונן׳, דא סטרא דאתיא מן 
גבורה ונפקא מניה. דבר אחר, ׳א״ל הכבוד הרעים׳, דא ימינא דנפקא מניה שמאלא. ׳ה׳ על מים רבים׳, ׳על מים רבים׳, על 
ההוא עומקא סתימאה דנפיק מניה, כמה דאת אמר (תהלים עז) ׳ושבילך במים רבים׳. וביאר בזה הריקנאטי (פ׳ בראשית) בזה״ל: ׳אל 
׳ורעם  כו)  (איוב  כמ״ש  שהוא  ומתרץ  גבורה.  של  פעולה  היא  והרעים  חסד,  הוא  אל  שהרי  קשה,  כט).  (תהלים  הרעים׳  הכבוד 
גבורותיו מי יתבונן׳, שמתוך ההתבוננות מתגלה זו הבחינה ברעם הגבורה, כך ׳אל הכבוד׳ שהוא החסד מתגלה מחמת הגבורה. 

     (יד (שמות  

 (מא (ישעיה  
 (ח (ש״ה      


(תהלים כט)

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



לא מי זה חס״ד, חס״ד 

מחכמה  ויצא  שבא  א״ל 
עליונה.

חסד  מקום  בכל  אל  לב 

׳האל  שנאמר  כמו  הוא, 
הגדול׳. וזה אור החכמה 
בכל  אל   (...) העליונה, 
(גדולה)  הארה  מקום 
העליונה  החכמה  של 
בקיומו  ועומד  הוא. 
׳חסד  כמ״ש  יום  בכל 
ואלמלא  היום׳,  כל  אל 
בעולם,  מתעורר  א״ל 
העולם  יכול  היה  לא 
לעמוד אפילו שעה אחת, 
החזקים  הדינים  מפני 
בכל  בעולם  שמתעוררים 
שכתוב  הוא  זה  יום. 
השמים  תולדות  ׳אלה 
אל   , בהבראם׳ והארץ 
אלא  בהבראם  תקרא 
בהתעוררות  באברהם, 
מתקיימים,  אברהם  של 
אברהם  מתעורר  וכאשר 
בעולם, כל אותם הדינים 
ויום,  יום  בכל  שנמצאים 
לחוץ  אותם  דוחה  הוא 

ולא עומדים לפניו.

לג ובגלל שעשית מאמרו 

וציוויו בלא עיכוב בל״ב 
כל  נברא  שבהם  שבילין, 
נקראת  בראשית,  מעשה 

כבוד (המשך במקו״ח). 

מילואי חכמה
אל  שם  בזה״ל:  ׳אל׳  שם  של  עניינו  גבי  ביאר  ז)  (שער  אורה  בשערי  חסד.  אל דא 
ממונה על החסד והרחמים, והוא סוד המידה אשר ירש אברהם אבינו 
עליו השלום, כאמרו (בראשית כא) ׳ויקרא שם בשם ה׳ אל עולם׳. ועתה צריך 
אתה לדעת, כי בסנהדרי גדולה הנקראים אלקים יש ג׳ מאות ועשרה מחנות 
בכל  הדין  גומר  מהן  ומחנה  מחנה  וכל  בעולם,  משוטטות  הדין  מידות  של 
אלו  מכל  למעלה  כי  ודע   (...) לרע.  בין  לטוב  בין  ממונה,  שהוא  הדברים 
הרחמים  מידת  יושבת  אלקים,  הנקרא  הגדול  דין  מבית  ולמעלה  המחנות, 
הגמורה שאין בה תערובת דין בעולם, אלא כולה רחמים וחסד וחמלה וחנינה, 
ראויות  הבריות  שאין  אע״פ  מרחמת  הזאת  והמידה  שבעולם.  דין  צד  מבלי 
לרחמים, ונותנת מתנת חינם. ועל זה הדרך היו הצדיקים והחסידים יודעים 
דרך המידה הזאת, ובעת הצרה היו מתכוונים אליה והיו מצילין את העולם מכמה מיני צרות. ודע כי המידה הזאת העליונה שהיא רחמים גמורים נקראת 
א״ל. (...) וכשהיא נגלית, יודעים כולם שאין להם כוח להשחית ולהשמיד ולא להזיק ולא להרע לשום בריה שבעולם, כי כבר הופיע המידה הנקראת אל. (...) 
והנה אברהם אבינו עליו השלום השתדל כל ימיו אחרי המידה הזאת שכולה חסד ורחמים וחנינה, וקיבל עליו כמה מיני יסורים וכמה מיני צער כדי שיהיה 
זוכה לה, וברוב השתדלותו ואהבתו אותה, זכה שהיתה לו ירושת עולם, וזהו סוד ׳ברוך אברם לא״ל עליו״ן׳, ואמר (שם כא) ׳ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם 
בשם ה׳ אל עולם׳. והנה אברהם אבינו עליו השלום ירש המידה הזאת, ולפיכך נתברך בכל, שלא היה לו למעלה מקטרג ומערער, אלא היו מזומנין לחפצו, 

לפי שמידת אל היתה מתגלת עליו תמיד, ואז היה כל בעלי דינין בורחין מפניו, וזהו סוד ׳חסד לאברהם׳.

המבואר  לפי  והנה  בזה״ל:  מד)  (ה,  מלך  מעדני  בספר  בזה  כתב  חסד.  אל דא 
בפנים שצריך לשתף הגבורות בחסדים, ומבואר בפנים שהחסדים הם בחינת 
שם ׳אל׳, נמצא מבואר ביותר שם ׳גבריאל׳, היינו שיתוף הגבורות בחסדים, שהיו 
בקדושה, ועתה מחמת פגם הדעת ירד גברי״אל, היינו פגם הגבורות והחסדים, 
הוא  ובאמצע  וחסדים,  גבורות  והיינו  גבר׳י׳א׳ל,  אותיות  וזהו  והיראה.  האהבה 
אות היוד המרמז על החכמה כידוע, והיינו שבאות היוד שהוא בחי׳ החכמה בו 
׳ירד  בחינת  עי״ז  נעשה  וכשנפגם  דקדושה,  והחסדים  הגבורות  בחינת  נאחזים 
הגבורות  לשתף  שצריך  בפנים  המבואר  עם  ביותר  גם  מתיישב  וזה  גבריאל׳. 
בחסדים כדי שיתעביד רעם ויתתקן חכמתו וכו׳, והיינו בחי׳ גבר׳י׳אל בתיקונו. 

ילקוט הנחל

כדי  אהבה  עמהם  לשתף  צריך  רעמים  הגבורות בחינת 
מהם  שיתעביד  חכמה  בבחי׳  בכבוד  שיפגעו 
הנ״ל  הקדוש  מלשונו  כי  בזה״ל:  (ה)  בביאה״ל  בזה  וביאר  רעמים. 
מהם  ׳שיתעביד  למילים:  (כוונתו  לקרוא על שם העתיד בשם רעמים 

שמוכרח  הגבורות  את  גם  רעמים׳) 
לשתפם באהבה וכו׳, יש לבאר מזה, 
כי כוונתו הקדושה, שתיקון היראה 
כי  אופנים,  בשני  הוא  והגבורות 
עצמו  את  האדם  כששומר  מיד 
מיד  נתתקן  חיצוניות,  מיראות 
בבחינת  להיות  והגבורות  היראה 
התעלות  קודם  גם  בכח,  רעמים 
לפגוע  הקול  בקנה  הארתם 

בהמוחין, ואח״כ כשפוגע קנה הקול בהמוחין, מגיע גם עליהם 
מהמוח,  החוזר  הפועל  אל  הרעמים  ויציאת  התגלות  הארת 
להתעביד גם כן בבחינה הזאת. ולפי זה ממילא מובן שהתיקונים 
והגבורות  שהיראה  מה  כל  כי  חלילה,  פעם  בכל  חוזרים  בזה 
נתתקנים ביותר בהארת הרעמים בפועל שהגיע אליהם, נתתקנים 
השני,  בפעם  מהם  היוצאות  הקולות  גבורות  ביותר  אח״כ 
שגם  עד  עליונה,  היותר  במדריגה  בפועל  רעמים  להתעביד 
רק  כנגדם  עוד  נחשבים  אינם  לזה,  הקודמים  בפועל  הרעמים 

לבחינת רעמים בכח, הבלתי נשמעים ונראים כלל. 
ותתגבר על אויביך כמ״ש שב לימיני. וביאר בזה בביאה״ל (ה, 
הנ״ל  החסד  וימין  האהבה  אודות  על  בזה״ל:  ח) 
עד  לימיני  ׳שב  מהכתוב  בזה  ומרמז  ידה,  על  ההתגברות  שעיקר 
אשית אויבך וכו׳׳. וכן מסיים שם בזה הלשון ׳ותתגבר על אויבך׳, 
שם  כלל  הזכיר  לא  לכאורה  כי  הקורא,  יתפלא  בזה  וגם  עכ״ל, 
האויב בדבר היראה, עד שיהיה שייך להוסיף ולהודיע כי עיקר 
מרחוק  תבין  הקודם,  באות  הנ״ל  בהעלאתו  אבל  וכו׳,  ההתגברות 
שבזה סובב על האויבים הרוחניים, שהם הסטרין אוחרנין שהזכיר 
עמהם  עבדין  דצדיקייא  המוח,  את  ומאטימין  המחמיצים  תחילה 
מצותא דלא יתקרבו למשכן הקדושה, שאע״פ שגם בקול הגבורה 
הנ״ל,  בפועל  הפתיחה  להמוחין  וגורמין  אותם,  מכניעים  והיראה 
במידת  הוא  לגמרי,  מהם  להזדכך  עליהם  ההתגברות  עיקר  אבל 

האהבה והחסד, כי מהסטרא ׳דימינא׳ לבד, מוחא חיוורא. 

בזה״ל: לאמאן חס״ד,  ע״א)  צד  לך,  (לך  בזהר  חסד. כדאיתא  אל דא 
חס״ד א״ל דאתי ונפק מחכמה עלאה. ועוד איתא בזהר (צו, ל 
י)  (דברים  אמר  דאת  כמה  הוא,  חסד  אתר  בכל  לב אל  בזה״ל:  ע״ב) 
׳האל הגדול׳. ודא נהירו דחכמה עלאה (...) אל בכל אתר נהירו (רב) 
וקיימא  הוא.  עלאה  דחכמתא 
בקיומיה בכל יומא, דכתיב (תהלים נ) 
׳חסד אל כל היום׳, ואלמלא דהאי אל 
אתער בעלמא, לא יכיל עלמא למיקם 
דינין  מקמי  חדא,  שעתא  אפילו 
יומא.  בכל  בעלמא  דמתערין  תקיפין 
׳אלה  ב)  (בראשית  דכתיב  הוא  הדא 
תולדות השמים והארץ בהבראם׳, אל 
באברהם,  אלא  בהבראם  תקרי 
אינון  כל  בעלמא,  אברהם  אתער  וכד  קיימי,  דאברהם  באתערותא 
דינין דמשתכחי בכל יומא ויומא, דחי להו לבר ולא קיימין קמיה.   
כבוד דא חכמה כמ״ש כבוד חכמים ינחלו. כתיב במשלי (ג, לה): 
המלבי״ם  ופירש  ָקלֹון:  ֵמִרים  ּוְכִסיִלים  ִיְנָחלּו  ֲחָכִמים  ָּכבֹוד 
(שם): כבוד חכמים ינחלו.כבוד חכמים ינחלו. החכמים הם הנוהגים בחוקי החכמה, ינחלו 
כבוד, כי כבוד הנפש מאיר בם להתרומם מן הקלון, שהיא התאוה 
שהיא פחיחת הנפש ובזיונה, והכבוד הזה יהיה להם לנחלה עולמית, 
כי  אותם,  מרים  הקלון  הכסילים  אבל  נצחית.  היא  שהנפש  כמו 
התאוה שהיא קלון הנפש ובזיונה ירים אותם לחלוק על כבוד הנפש, 
ולהשפילה לפני דבר נקל ונבזה שהם תאות החומר ונפש הבהמית, 
ועי״ז יחלקו על חוקי החכמה, כי ציורי הקלון והתאוה מתרוממים 
מעומק הנפש, ויעלו על פני הלב, ויתגברו על ציורי הכבוד והחכמה, 
פ״ב)  היראה,  (שער  חכמה  בראשית  ואיתא  רצופה.  וחרפה  לקלון  וסופם 
בזה״ל: פירשו ברעיא מהימנא (פרשת קדושים פב) בענין ׳כבד את אביך 
ואת אמך׳, פירשו שם שחכמה תקרא כבוד, מפני שהיא כסא לכתר 
לשונו  וזה  נתיבותיה.  בל״ב  מאמרו  ולעשות  תחתיו  לשמש  עליון, 
בקיצור, לג ׳ובגין דעבידת מאמריה וצווייה בלא עכובא בל״ב שבילין, 
דבהון אתברי כל עובדא דבראשית, אתקריאת כבוד ׳ובהיכלו כולו 
אומר כבוד וכו׳׳ (תהלים כט). ואיתא בזה בקה״י (ערך כבוד), בדרך רמז, 
על  ותתגבר  חכמה.    נתיבות  ׳ל״ב׳  גימטריא  כבוד  בזה״ל: 
אויביך כמ״ש שב לימיני. וכדכתיב בסיום פס׳ זה, ׳ֵׁשב ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית 

אְֹיבֶי ֲהדֹם ְלַרְגלֶי׳, ועי״ל מקו״ח ד״ה ׳שב לימיני׳.

      
(משלי ג)
     
     
    


מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



לד מי חשוב מי ספון.

בר  בר  רבה  אמר  לה 

היינו  אחת  פעם  חנא, 
מהלכים בספינה, והילכה 
סנפיר  ן  בי הספינה 
של  הזנב  לסנפיר  הראש 
של  זמן  משך  דג,  איזה 
ושלושה  ימים  שלושה 
לילות, למרות שהוא שט 
ואנו  הרוח  כיוון  נגד 
ושמא  הרוח,  כיוון  עם 
תאמר לא שטה הספינה 
רב  בא  כאשר  מהר, 
בזמן  אמר,  מא״י,  דימי 
מים  קומקום  חימום  של 
שישים  הספינה  הילכה 
פרסאות, ואם היה יורה 
היתה  היא  חץ  פרש 
משיגתו. ואמר רב אשי, 
דג זה שמו הוא גילדנא 
שני  לו  שיש  הים,  של 

סנפירים. 

עדה  מתוך  התפרשו  לו 

זו, ואכלה אותם כרגע.

באוה״ח  איתא  זה  כעין  וחוקות.  ומקובלות  מושכלות  בהם  מצות שיש 
ו׳שמעיות׳  ׳שכליות׳  הם  התורה  מצוות  כל  וז״ל:  ב),  יט,  (במדבר 
(השמעיות הן המצוות המקובלות). ׳שכליות׳, שהשכל מחייבם, כגון כבוד אב ואם, 
הבורא,  שבת  בו  כי  שבת,  ׳שמעיות׳,  וכדומה.  רציחה,  אונאה,  גזילה,  גניבה, 
יום טוב, על הנס שנעשה לנו בהם, עבודה זרה, שלא לעבוד זולת אלקינו, כי 
מצוה  לך  ואין  הנגלה.  טעם  הוא  וזה  לזה,  וכדומה  וגו׳,  אותנו  המוציא  הוא 
ומצוה שאין בה עוד סודות נעלמים הנגלים למשה, ולאדם ראוי המשיג לקנות 
קנין התורה במ״ח דברים השנויים במשנת חסידים (אבות פ״ו), שאז מגלין לו 
רזי התורה שגילה ה׳ למשה מסיני, ומשה גם כן גילה לישראל בני דורו סודות 
התורה׳  חוקת  ׳זאת  שלפנינו  ובמה  דבר.  כל  ויסוד  המצות  וטעמי  הנסתרים 
(מצות פרה אדומה) ציווה ה׳ אליו שיסתום הדברים ויאמר להם הדבר בחוקה 
לאמר  משה  אל  ה׳  ׳וידבר  באומרו  אותנו  שהעיר  מה  והוא  טעם,  בלא 
לישראל׳, פירוש ומה הוא המאמר שצוה לו לומר להם, ׳זאת חקת התורה׳, 
אמר  וכאילו  לכם,  לאמר  ה׳  צוה  כן  התורה,  חקת  היא  זו  מצוה  פירוש 
הדברים  ומתוך  התורה׳  חקת  ׳זאת  הוא,  לכם  לאמר  ה׳  צוה  אשר  הכתוב 
אתה למד שנאמר למשה דברים מוטעמים במצוה זו, אלא שמה שצוה עליו 
כיון  הדבר,  טעם  להם  לומר  ישראל  יתבעוהו  לא  ובזה  ׳חוקה׳,  הוא  לאמר 

שה׳ צוה עליו לומר הדבר ׳בחוקה׳.

מילואי חכמה

ספינתא
וטמון,  ספון  לשון  ספינה, 
שהם  המקיפים  בחינת 

(כי  כל.  מעין  וטמונין  ספונים 

אשר  טובך  רב  מה  בחי'  הם 

וזה  כנ"ל).  ליראיך,  צפנת 

סוחר,  כאניות  היתה  בחינת 

בחינת  סחור,  סחור  לשון 

ספינה  בחינת  שהם  מקיפים, 

(ליקו"מ ח"ב ז, יג).

והענין,  ספינה.  פי׳  אניה 
במלכות,  היא  הים  כי 

הם  שבתוכו  והאניות   (...)

כוחותיה הנאצלים ממנה. (...) 

מקבלת  המלכות  בהיות  והנה 

דין אז הים הולך וסוער בסוד 

אין  והאניות  הדין,  סערת 

הם  כי  ומנוחה,  שקט  להם 

(פרד״ר  הדין  מן  ג״כ  יונקות 

כג, אניה).

דאצילות  המלכות  ספינה. 
דבריאה,  הים  על  הולכת 

וז"ס  התנינים,  ותחתיה 

סוחר'  כאניות  היתה  '

(מאורות נתן, ספינה).

ע"ד  ספינה,  נקרא  הגוף 
'ויונה  הקדוש  זהר  דאיתא 

הספינה',  ירכתי  אל  ירד 

אל  ירדה  הנשמה,  זו  יונה 

הוא  הגוף  גם  ע"ש.  הגוף 

בים,  המטורפת  ספינה  כמו 

ים  כמו  הוא  הזה  דעולם 

(נועם אלימלך, פ' ויחי).

עמ׳  תשנ״ב,  (שבועות  חכמה  מקור  בקובץ  בזה  איתא  דמיא.  כמיחם קומקומא 
לג) בזה״ל: ׳בפירוש רבב״ח לא מבואר הפירוש על ׳וכי תימא לא 
יראה  היינו  דספינתא  פשוט,  הוא  הפירוש  אבל  טובא׳,  ספינתא  מסגי 
(וכמוב״פ), ואם אחד אין לו יראה מה יעשה ויזכה לשמחה, וז״ש ׳וכ״ת 
גם  לו  שיש  והיינו  בשלימות,  ירא״ש  לו  שאין  טובא׳,  ספינתא  מסגי  לא 
יראות חיצוניות, על זה קאמר ׳כי אתא רב דימי אמר כמיחם קומקומא 
מעורר  הקול  בחי׳  זה  וכו׳,  רעמך׳  ׳קול  בחינת  היינו  וכו׳׳,  דמיא 
בשלימות,  ליראה  ויבוא  שבליבו  עקמימיות  לפשט  יבוא  ועי״ז  הכוונה, 

ועי״ז יבוא ממילא לשמחה, וכמוב״פ. 
צריך  בזה״ל:  נח)  (ה,  מלך  מעדני  בספר  בזה  כתב  דמיא.  כמיחם קומקומא 
הקשה  מי  וכו׳׳,  מסגי  לא  תימא  ׳וכי  הרבב״ח  בלשון  להבין 
אמר  דימי  רב  אתא  כי  שמתרץ  עד  טובא  מסגי  שלא  חשב  ומי  זו,  קושיא 
מינה  נפקא  ומאי  ב׳קומקומא׳,  החימום  ענין  דייקא  נקט  למה  וכן,  וכו׳? 
דמיא  כוזא  או  מים,  מעט  כמיחם  שיאמר  די  כך  ואף  חומם,  ובמה  היכן 
וכדו׳, מסגי שיתין וכו׳. ולולא דמסתפינא, יש לרמז ולפרש לפי כל המבואר 
התיבות ׳וכי תימא׳ לא בלשון שאלה וכו׳, רק כלשון המשך הסיפור. והיינו, 
צריך  לשיצא  שיצא  בין  שידע  עד  הנ״ל  לבחינות  שלזכות  היינו  תימא׳,  ׳וכי 
להוציא קולות בכח גדול, ואם רק יאמר התפלה לא מסגי ספינתא טובא, 
לא יזכה לתכלית בחינת היראה שהלך בה רבב״ח, וזהו שאמר ׳וכי תימא׳ 
קומקומא  קומקומ״א׳,  ׳מיחם  המשל  לשון  מדויק  יהיה  זה  ולפי  היראה,  לשלימות  יזכה  לא  טובא׳,  ספינתא  מסגי  ׳לא  בלבד,  באמירה  רק  צעקות  בלי 
קרא.    קרא  בקולו  שצועק  ע״ש  קרא  שנקרא  העורב  על  רז״ל  שאמרו  וכעין  רתיחתו,  בעת  קום  קום  שעושה  ע״ש  הקול  שם  על  קומקום  שם  כי  דייקא, 
בחינת  שהוא  הגבורות  ששורש  לעיל  הדברים  משמעות  ולפי  זה  לפי  לרמז  נראה  בזה״ל:  נו)  (ה,  מלך  מעדני  בספר  בזה  וכתב  יראה.  גבורה  דא בחינת 
שבא  והכ״ח  הגבור״ה  בחינת  שהוא  גבורות,  בבחינת  נקרא  ולרדת  להשתלשל  וכשמתחיל  יתברך,  ממנו  שמתיירא  היראה  בחינת  היינו  היראה, 
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כדאיתא  אוצרו.  היא  יראת ה׳ 
בהמה  בכור  (יו״ד  בליקו״ה 
היא  היראה  כי  בזה״ל:  ב)  ד,  טהורה 
וכונסת  שאוצרת  ממש,  אוצר  בחינת 
כל  ונצחי,  אמיתי  טוב  כל  בתוכה 
והשגות  ידיעת  שהם  דמלכא  גנזיא 
שום  נתפס  אין  כי  יתברך,  אלקותו 
ע״י  אם  כי  האדם  בלב  השגה 
(חו״מ  שם  איתא  ועוד  כנ״ל.  היראה 
גב״ח מקרקעות ואפותיקי ג, ה) בזה״ל: 
והקיום  והשמירה  האוצר  עיקר 
היראה,  הוא  השכל  של  וההשארה 
שהוא בחינת קיום התורה במעשה, 
כי הכל תלוי ביראה, כמ״ש מה ה׳ 
ליראה  אם  כי  מעמך  שואל  אלקיך 
וכו׳.  ה׳  מצוות  את  לשמור  וכו׳, 
ועוד ביאר בזה בביאה״ל (ה) בזה״ל: יש 
להמבואר  גם  סובב  שבזה  לבאר, 
ד׳,  באות  הקדושים  מדבריו 
׳דהבא׳,  בשם  נקראת  שהיראה 
כן  שלא  מבואר,  (לעיל)  ה׳  ובאות 
דימינא,  שבסטרא  האהבה  מדת 
אשר בה מוחא חיוורא כ׳כספא׳. 

אמר רבב״ח. רבינו מלביש כעת את דבריו באגדתא דרבב״ח. ותחילה מבאר בכלליות בלבד את עניני האגדתא והקשרם במאמר, ולאחר מכן שב ומבאר 
בפרטיות יותר כיצד השגתו מבוארת באגדה זו.   ספינתא לשון חשיבות. וכדאיתא במו״ק (כח ע״א): לדמאן חשיב מאן ספין. ופירשו 
התוספות (שם): ספין.ספין. חשוב.   יראת ה׳ היא אוצרו. כדכתיב בישעיה (לג, ו): ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתי חֶֹסן ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת ִיְרַאת ה׳ ִהיא 
אֹוָצרֹו: ופירש המצו״ד (שם): והיה אמונת עתיך.והיה אמונת עתיך. קיום זמנך וחוזק ישועתך יהיה ע״י חכמה ודעת ויראת ה׳ שהיא אוצרו של אדם, ר״ל, היא 

הצורך,  בעת  כאוצר  למבטח  לו 
הישועה  לכם  באה  הנה  וכאומר 
ואתם בשלום, ואם תרצו שתהא קיום 
לזמן מרובה וישועה, חזקו התעסקו 
עוד  ה׳.  את  וייראו  בדעת,  בחכמה 
הוא  היראה  (שם):  המלבי״ם  כתב 
החכמה  את  תאצרו  ששם  האוצר, 
שם  לשמרו  שהרווחתם,  והדעת 
באוצר עד עולם. ר״ל, ע״י יראת ה׳ 
בידכם.  והדעת  החכמה  תתקיים 
אמר  ע״ב):  (לג  ברכות  במסכת  ואיתא 
בן  שמעון  רבי  משום  חנינא  רבי 
גנזיו  בבית  להקב״ה  לו  אין  יוחי, 
שמים, שנאמר  אלא אוצר של יראת 

׳יראת ה׳ היא אוצרו׳. 
ותרגומו  כרגע  ואכלה אותם 
(טז,  בבמדבר  כתיב  וכו׳. 
ָּכל  ֶאת  קַֹרח  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְקֵהל  יט–כא): 
ַוֵּיָרא  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶּפַתח  ֶאל  ָהֵעָדה 
ְכבֹוד ה׳ ֶאל ָּכל ָהֵעָדה: ַוְיַדֵּבר ה׳ ֶאל 
 מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר: ִהָּבְדלּו ִמּתֹו
ְּכָרַגע:  אָֹתם  ַוֲאַכּלֶה  ַהֹּזאת  ָהֵעָדה 
לואתפרשו  כא):  (שם  אונקלוס  ותרגם 
יתהון  ואשצי  הדא,  כנשתא  מגו 
ופורענות.    צרה  כליה  לשון  כשעה. 
מושכלות  בהם  מצות שיש 
רבינו  וחוקות.  ומקובלות 
המצוות  לענין  ׳תלתא׳  המלה  את  דורש 
בחיי  וברבינו  סוגים.  לשלושה  המחולקות 

על אבות (סוף פ״ג) ביאר גבי שלושת הסוגים הללו בזה״ל: מצוות התורה נחלקים לשלושה חלקים, מושכלות הנקראים משפטים, שבהם ישובי 
אצל  האלקות  על  עדות  שהן  לומר  צריך  ואין  לכל,  נודע  טעמם  שאין  מפסוקים  האלקות  על  עדות  נקראים  שהן  ומקובלות  המדינות, 
היודעים פתרון. הבטיחה תורה שאפילו אומות העולם יודו לנו בחוקי התורה, כי מתוך שיראו שאר מצוות שבתורה שהן מצוות השמירה 
והמעשים איך הם מיוסדות על קו החכמה והיושר, והם מפורסמות שהן תועלת גדולות לכל, כמו ענין חכמות התקופות ומזלות שהוא 
חכמה מפורסמת לעיני האומות, מעתה כשישמעו החוקים שאין טעמם נודע, יעידו על חכמתם של ישראל, וידעו שאינו לבטלה, אלא 
שהם חכמה נפלאה, ודעתו של אדם קצרה להשיגם, וזהו שכתוב ׳ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמרון 
את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה׳. ואיתא ברבינו בחיי (בראשית א, א) גבי ביאור המצוות המושכלות והמקובלות 
בזה״ל: כל מצוה ומצוה מתרי״ג מצוות היא כללית, כל אחת ואחת כוללת מצוות הרבה, וכן כולן, עד לאין קץ. ותרי״ג מצוות הללו נחלקות 
לשני חלקים, ׳מושכלות׳ ו׳מקובלות׳, המצוות ׳המושכלות׳ הן אותן מצוות שהשכל מעיד עליהן ומבחין בהן, שאילו לא נכתבו היה המשכיל 
מוציא אותן בשכלו, כמצות כבוד אב ואם, והרציחה, והניאוף, והגניבה, ועדות שקר, והגזל, וכיוצא בהם. המצוות ׳המקובלות׳, הן אותן 
מצוות שלא ישיגם האדם לעולם, ולא ימצאם בשכלו כלל, אבל הוא צריך בהן אל הקבלה, כמצות השופר והסוכה והלולב, מצות היבום 
והחליצה, ומצות השמיטה והיובל, והקרבנות והכלאים, וכיוצא בהם. ועי״ע במילוא״ח ד״ה ׳מצות שיש בהם מושכלות וכו׳׳, דברי האוה״ח בזה. 

וזה פירוש לה אמר 
חנא  בר  בר  רבה 
הוה  חדא  זימנא 
בספינתא  אזלינן 
ספינתא  וסגאי 
בין שיצא לשיצא 
דכורא תלתא יומא 
לילותא  ותלתא 
ואנן  בזקיפו  איהו 
וכי  בשיפולי 
מסגי  לא  תימא 
כי  טובא  ספינתא 

קומקומא  כמיחם  אמר  דימי  רב  אתא 
פרשא  ושדי  פרסי  שיתין מסגי  דמיא 
אשי  רב  ואמר  איהי ליה  וקדמה  גירא 
ליה דאית  הוא דימא  גילדנא  ההוא 

תרי שיצא

    ספינתא
 (לג (ישעיה    

   שיצא      
יומא  תלתא        (יו (במדבר 

        ולילותא

בין בין  סנפיר.  שיצא.שיצא.  רש"י: 
בגב  סנפירין  לשיצא.  לשיצא.שיצא  שיצא 
ואחד  הראש  לצד  אחד  הדג 
בזקיפו.  בזקיפו.איהו  איהו  הזנב.  לצד 
ואנן ואנן  הרוח.  כנגד  הולך  שהיה 
שהרוח  כמו  בשיפולי.  בשיפולי.אזלינן  אזלינן 
הולך דמים שלהם אינם נובעין 
בהן.  הולכין  רוח  ע״י  אלא 
דמיא.  קומקומא  דמיא.כמיחם  קומקומא  כמיחם 
קומקומא  שמחממין  כשיעור 
פרשא  פרשא ושדיא  ושדיא  חמין.  מים  של 
גירא.גירא. כשהיה שום אדם יורה 
הים  שפת  על  ובקשת  בחץ 
לה  דקדמה  חזינן  הוי  לארץ 

ספינתא לחץ.

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



ברא  ת  בראשי ׳ ז  ל

המצוה  היא  זו  אלקים׳, 
הראשונה מכולן. ונקראת 
ה׳  יראת  ו  ז מצוה 
כמ״ש  ראשית,  שנקראת 
׳ראשית חכמה יראת ה׳׳, 
דעת׳,  ראשית  ה׳  ׳יראת 
נקראת  זו  שמלה  מפני 
השער  והיא  ראשית, 
האמונה,  לתוך  להיכנס 
מתקיים  זו  מצוה  ועל 

כל העולם.

מלמעלה,  שבא  והשיצא  הצרות  הדינים  בחינת  התחלת  שהוא  מלמעלה, 
בבחינת הרעמים שבאו לייראות את בני אדם לפשט עקמימות שבליבם. 
וכל מי שאינו שם ליבו לבחינת הגבורה כן נעשים הגבורות קשות יותר, 
כרגע׳  אותם  ׳ואכלה  בבחינת  לגמרי,  כליון  לבחינת  לבוא  שיכול  עד 
שיצא  ולומר  בלבד  התרגום  לשון  בהבאתו  די  היה  לכאורה  (כי  המוב״פ 
מבחינת  לדרגא  מדרגא  ההשתלשלות  בחינת  על  לרמז  והיינו  צרה).  לשון 

גדול  כרך  נבנה  שעליה  עד  ויותר,  יותר  שיורד  עד  בים׳,  קנה  ׳נעץ 
רבים  והרגו  והגלו  ביהמ״ק  שהחריבו  עד  ויותר  יותר  ונשתלשל  שברומי, 
מישראל, עד כדי בחינת ׳ואכלה אותם כרגע׳ ר״ל. וזהו שאמר ספינתא 
והיינו  ממש.  צרה  בחינת  נעשה  וכשמשתלשל  גבורה–יראה,  בחינת  דא 
רוצה  ויותר  יותר  וכשמשתלשל  ח״ו,  כליון  צרה,  גבורה,  יראה,  בחינת 

לכלות את כולם חלילה וברגע אחת.   

ילקוט הנחל

פרשא דא בחי׳ חסד. ביאר בזה בביאה״ל (ה) בזה״ל: במה שקורא 
את החסד בשם ׳פרשא׳, על כי הוא המפרש והמוציא 
דברים  להתפרשות  המוחין  התגלות  עיקר  כי  תעלומות.  לאור 
הוא  אותם,  המאטימים  האויבים  על  וההתגברות  המצומצמין, 

בחסדים,  הגבורות  שיתוף  ע״י 
דהבא בכספא, שמאלא בימינא. 

בחינת  דא  איהי  קדמה ליה 
קודם.  שהיא  יראה 
ספירת  (או״ח  בליקו״ה  בזה  כדאיתא 
הוא  עיקר  כי  בזה״ל:  ג)  ב,  העומר 
כנ״ל,  הדעת  לטהר  מוחו,  לשמור 
מיראה,  להיות  צריך  ההתחלה  אבל 
עיקר  כי  לעולם,  קודמת  יראה  כי 
בירור הדעת הוא ע״י בחינת אהבה, 
מסטרא  שאיתא  כמו  חסד,  בחינת 
כנ״ל.  ככספא  חוורא  מוחא  דימינא 
שכתב  כמו  לאהבה,  קודמת  ויראה 
על  הנ״ל  במאמר  ז״ל  רבינו  שם 
שדא  וכי  חנא,  בר  בר  רבה  מאמר 
כי  איהי.  ליה  קדמא  גירא  פרשא 
יראה קודמת, כי בעל אבידה מחזיר 
תמיד  שצריך  נמצא  אבידתו.  על 
להתחיל מיראה, וע״י היראה ממילא 
לטהר  יכולין  ועי״ז  אהבה,  נמשך 
המוח. כי באמת בתחילת ההתקרבות 
לקדש  ה׳,  בעבודת  ליכנס  שרוצין 
היא  ההתחלה  עיקר  עצמו,  ולטהר 
לאהבה  זוכה  היראה  וע״י  מיראה, 
ולדעת, לטהר מוחו ודעתו בשלימות. 
בחי׳  להשיג  איך  והדר מפרש 
רעם.  בחי׳  ע״י  שמחה 
׳וכי  בזה״ל:  יג)  (ה,  בפל״ח  בזה  ביאר 
תימא לא מסגי ספינתא טובא׳, היינו 
מאחר שעיקר הידיעה בין קודם גזר 
שעושין  המצוות  ע״י  הוא  וכו׳  דין 
זה  לענין  פעל  מה  כן  אם  בשמחה, 
כח היראה, ׳כי אתא רב דימי אמר 
וכו׳׳, היינו שפירש שאי אפשר לזכות 
לעשות המצוות בשמחה בשלימות עד 
שיסור עקמימות שבלבו, ולזה צריכין 
מגבורות  יוצאין  ורעמים  רעמים, 
שהם בחינת יראה, רק שצריכין לזה 
שאמר  וזה  המוחין,  תיקון  גם 
׳כמיחם קומקומא דמיא מסגי שיתין 
פרסי׳, היינו כשמתקן המוחין שהם 
פוגע  אז  דמיא,  קומקומא  בחינת 

גירא׳,  פרשא  ׳ושדי  רעמים,  ונעשין  מגבורות  היוצא  הקול  בהם 
היינו שעיקר ההתגברות ע״י החסדים שמשתתפין עם הגבורות.

והגית בו יומם ולילה. בנוסף למה שדרש רבינו גבי ה׳תלתא׳, דורש 
ע״פ  המצוות,  לענין  ולילותא׳  ׳יומא  המילים  את  גם  רבינו 
הנאמר בברכת ה׳ ליהושע קודם הכניסה לארץ ישראל, כדכתיב ביהושע (א, 
 ִצְּו ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ְּכָכל  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר  ְמאֹד  וֱֶאַמץ  ֲחַזק  ַרק  ז–ח): 
ָיִמין  ִמֶּמּנּו  ָּתסּור  ַאל  ַעְבִּדי  מֶׁשה 
ֲאֶׁשר  ְּבכֹל  ַּתְׂשִּכיל  ְלַמַען  ּוְׂשמֹאול 
ַהּזֶה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ָימּוׁש  א   :ֵּתֵל
ְלַמַען  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ּבֹו  ְוָהִגיָת   ִמִּפי
ִּתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהָּכתּוב ּבֹו ִּכי ָאז 

ַּתְצִליַח ֶאת ְּדָרֶכ ְוָאז ַּתְׂשִּכיל:
במקו״ח  עי״ל  לבנון.  ונוזלים מן 
בזוהר  ׳כמ״ש  ד״ה  ג׳  אות 

באר מים חיים ונוזלים מן לבנון׳.
(ג,  בשה״ש  כתיב  ששים גבורים. 
ֶׁשִּלְׁשמֹה  ִמָּטתֹו  ִהֵּנה  ז–ח): 
ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִמִּגּבֵֹרי ִיְׂשָרֵאל: 
ִאיׁש  ִמְלָחָמה  ְמֻלְּמֵדי  ֶחרֶב  ֲאֻחֵזי  ֻּכָלם 
שיתין  ַּבֵּלילֹות:  ִמַּפַחד  ְיֵרכֹו  ַעל  ַחְרּבֹו 
פרסי בחי׳ ׳שישים גבורים׳, המרמזים על 
לעיל  כדאיתא  והרעמים,  הגבורות  ענין 

אות ג׳ ׳שכוחו וגבורתו וכו׳׳. 
שלח חיצך ותהומם. פס׳ זה מדבר 
וביקש  לה׳  דוד  שהודה  במה 
בתהלים  כדכתיב  במלחמותיו,  שיסייעו 
(קמד, ה–ח): ה׳ ַהט ָׁשֶמי ְוֵתֵרד ַּגע 
ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  ְויֱֶעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים 
ְׁשַלח ִחּצֶי ּוְתֻהֵּמם: ְׁשַלח ָיֶדי ִמָּמרֹום 
ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים  ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני 
ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר: 
(שם):  המצו״ד  ופירש  ָׁשֶקר:  ְיִמין 
הם  חציך.חציך.  החרדה.  מגודל  ותפיצם.ותפיצם. 

והצילני  בידך  פצני  פצני.פצני.  הרעמים. 
אמר  ביאור  ולתוספת  רבים.  ממים 
גלולים  העובדי  הם  נכר׳,  בני  ׳מיד 
אשר קמו עליו. אשר פיהם.אשר פיהם. על אשר 
הוא  ימינם  וכח  שוא,  ידבר  פיהם 
גברו  ולא  שקר,  לעשות  מיומן 
׳הצילני  ולזה  אני,  כן  ולא  לאמונה. 
מידם׳. עי׳ וראה כמה עניינים המרומזים 
גם  ומובאים  זה  בקטע  כאן  רבינו  בדברי 
לעיל במאמר, הן ענין ה׳רעמים׳, הן ענין 
שקר׳  ימין  ׳ימינם  ענין  הן  רבים׳,  ׳מים 
המרומז בזלע״ז ד׳שב לימיני׳, ודו״ק.   
בתהלים  כתיב  ראשית חכמה. 
ָחְכָמה  ֵראִׁשית  י):  (קיא, 
עֵֹׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשכֶל  ה׳  ִיְרַאת 
הוא  הנכון  חכמה.  חכמה.ראשית  ראשית  (שם):  המצו״ד  ופירש  ָלַעד:  עֶֹמֶדת  ְּתִהָּלתֹו 
שבתחילת לימוד החכמה ישריש האדם בלבו יראת ה׳, ולשכל טוב 
להיות  לעד,  עומדת  תהלתו  תהיה  אז  כי  כן,  העושים  לכל  יחשב 
מהולל בחכמה כי תהיה מתקיימת, משא״כ אם לא תקדים היראה אל החכמה. ועוד איתא בזה בהקדמת הזהר (יא ע״ב) בזה״ל: לז ׳בראשית 
ברא אלקי״ם׳, הדא היא פקודא קדמאה דכלא, ואקרי פקודא דא יראת ה׳ דאקרי ראשית, דכתיב (תהלים קיא) ׳ראשית חכמה יראת ה׳׳, 
(משלי ז) ׳יראת ה׳ ראשית דעת׳, בגין דמלה דא ראשית אקרי, ודא איהי תרעא לאעלא גו מהימנותא, ועל פקודא דא אתקיים כל עלמא. 

    (א (יהושע  
  בשיפולי ואנן  בזקיפו  איהו 
     
כמיחם קומקומא דמיא
מסגא שיתין פרסי(ש״ה ד)
     
 גירא פרשא  שדי  וכי  


(תהלים קמד)
איהי ליה  קדמה  
     
(שם קיא)
      


      
      


    
     
     

      
      
     
     
     
      
     



מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



לח התורה שהיא תרי״א, 

ניתנה  דרגות  משתי 
שמשם  וגבורה,  מחסד 
אהבת  מצוות,  שתי  יש 
גבורה  של  ופחד  חסד 
שבהם  יראה,  שהיא 
מצוות.  תרי״ג  נשלמו 
התורה  שכל  י  ומפנ
צדדים  משני  ומצוותיה 
נתנה, העמידוהו חכמים 
חסיד  הארץ  עם  ׳ולא 
 . חטא׳ ירא  בור  ואין 
נאמר  זה  ומפני   (...)
תזריע׳,  כי  ׳אשה  בה 
להקדים  לה  יש  אשה 
שנאמר  המצוות,  בכל 
היא  ה׳  יראת  ׳אשה  בה 
מצא  זה  ומפני  תתהלל׳, 
מצא  בראשונה,  אשה 
׳טוב  בו  שנאמר  טוב 
מקדים  ואם  לכל׳.  ה׳ 
ו  מ כ לה,  י בתפ לה 
שהעמידוהו ׳אדני שפתי 
רצון  ׳ויפק  מיד  תפתח׳, 
מה׳׳. ומפני זה, הכוונה 
צריך  מחשבה,  שהיא 
ומפני  למצוה.  להקדים 
את  חכמים  החשיבו  זה 
התפלה  מחשבת  כוונת 
שכך  ראשונה,  בברכה 
׳אם  חכמים,  העמידוהו 
לא כוון בברכה ראשונה 

חוזר לראש׳. 

בא,  הימין  מצד  זכר  לט 

ונקיבה מצד השמאל.

בזה״ל:  אבות)  (מסכת  לוי  בקדושת  זה  ענין  גבי  איתא  היראה.  לאקדמא את 
דהנה יסוד ושורש עבודת השי״ת ליראה ולאהבה את שמו יתברך, 
ובכל מקום היראה קודמת לאהבה, שמקודם צריך לירא מהשי״ת ומהדר גאונו. 
שיהיה  ולהתאמץ  להשתדל  צריך  שהאדם  בער,  דוב  מו״ה  הקדוש  מורי  ואמר 
יראת שמים על פניו, ואז האהבה בא ממילא, שמחמת שזיכך את עצמו להיות 
כמו  שזהו  ז״ל,  הוא  ואמר  השי״ת.  לאהבת  כן  גם  זוכה  פניו,  על  ה׳  יראת 

שאמרו חז״ל (קידושין ב ע״ב) ׳דרכו של איש לחזור אחר אשה׳, שאשה מכונה ליראה, ׳אשה יראת ה׳׳, ואיש מכונה לאהבה. ודרכו של איש לחזור אחר אשה, היינו 
מי שירא ה׳ באמת חוזר אחריו גם כן מידת אהבה, ובא גם כן ממילא לאהבת השי״ת, עד כאן דבריו. והיראה הוא השער והתחלה לעבודת השי״ת, ואח״כ האהבה. 

מילואי חכמה
וצריך לאכללא שמאלא בימינא. וכעין זה איתא בליקו״ה (חו״מ נזקי שכנים ד, 
דקדושה,  שמאלא  בחי׳  שיר,  בבחי׳  שהם  הלוים  כח  כל  וז״ל:  טו), 
הוא ע״י הכהנים שהם בחי׳ ברכה מימינא. כי הלוים צריכין להיות נלוים 
אל הכהנים ולשרתם, כ״ש ונלוו עליך וכו׳, כי עיקר ההתגברות ע״י הימין 
שהוא חסד, בבחי׳ שב לימיני, כמבואר במ״א (בהתורה בחצוצרות בסי׳ ה׳).   

ילקוט הנחל

והדר אמר שעיקר התגברות הגבורות אינו אלא ע״י חסדים. 
הקשה ותירץ בזה בפל״ח (ה, יג) בזה״ל: אם כן הדרא קושיא 
היראה  והחשיבות  בכח  כך  כל  שהפליג  זה  מה  כן,  אם  לדוכתא, 
והגבורות, אחר שעיקר שלימות התיקון ע״י החסדים, על כן סיים 
׳וקדמא ליה איהו׳ (היינו ספינתא), 
ע״י  הוא  העיקר  שאעפ״כ  היינו 
בחינת  קודמת  היראה  כי  היראה, 
יראת  חכמה  ׳ראשית  קיא)  (תהלים 
שלימות  שעיקר  שאע״פ  היינו  ה׳׳, 
התיקון של המוח והחכמה הוא ע״י 
מסטרא  בחינת  וחסד,  האהבה 
ככספא,  חיוורא  מוחא  דימינא 
הוא  החכמה  תיקון  ראשית  אעפ״כ 
האהבה  באה  ואח״כ  ה׳,  יראת 
ממילא, נמצא שעיקר הכח והחשיבות 

הוא להיראה כנ״ל. 
שעיקר התגברות הגבורות אינו 
ביאר  חסדים.  ע״י  אלא 
הגבורות  בזה״ל:  (ה)  בביאה״ל  בזה 
מבחינת  [שנשתלשלות  הרעות 
אוחרנין  הסטרין  הן  הן  גבריאל] 
טיפי  בפגם  הממיתים  והקליפות 
האויבים  הם  והם  המוב״פ,  המוח 
מריבים  שהצדיקים  הקדושה,  של 
מדבריו  זאת  לך  יבואר  וכאשר   (...) ולשברם.  לגרשם  עימהם 
בענין  והולך  יוסיף  אשר  הרבב״ח,  ובפירוש  ה׳  שבאות  הקדושים 
אויביך  על  וכו׳  בהחסדים  הגבורות  לשתף  שצריך  להודיע  התיקון 
וכו׳, כי עיקר ההתגברות וכו׳ על אויביך וכו׳ אינו אלא ע״י חסדים 
עיין שם היטב, שגם מזה מבואר ומוכרח, שאלו האויבים הם הם 
הסטרין אוחרנין בעלי מריבה הנ״ל של הצדיקים, שמגרשים אותם 
ע״י קולות דבריהם כמוב״פ. דאי לא תימא הכי, תיקשי לך, איזה 
ההתגברות  עיקר  ׳כי  וכתב  שדקדק  הקדושים  לדבריו  יש  שייכות 
האויבים  על  והתגברות  נצחון  מאיזה  למעלה  הזכיר  האם  וכו׳׳, 
שמתגברים ע״י הגבורות של הקולות, שיהיה שייך להוסיף ולהודיע 
שעיקר ההתגברות ושדיית החצים הוא מהחסדים המשתתפים עימה 
(ע״פ כלל י״ז מח״י הכללים של ראבר״נ), אלא וודאי שגערת המריבה של 
גערת  זה  זה  עימהם,  המריבות  החמץ  קליפות  המשברת  הצדיקים 
הקול דקדושה בכוחות וגבורות שכתב לעיל, שכשזה קם בגבורותיו 
של  הקולות  כלליות  שהוא  אחרא  דסטרא  הקנה  זה  נופל  דקדושה, 
החיות הרעות, שאין דבריהם נשמעין כלל. כי כל שמיעת הדיבור 
הוא עי״ז שמשברים אותם בעיקרי יניקתם שבהמוחין כנ״ל, שמזה 

בעצמו נתהווים המוחין בבחינת מצה, כמוב״פ. 
ואעפ״כ צריך לאקדמא את היראה. ביאר בזה בביאה״ל שם (ה, 
יא) בזה״ל: יש לבאר בהקדמת היראה לאהבה המוב״פ, 
שהוא כענין הקדמת היראה להחכמה שהזהירו חז״ל. וכמו בהקדם 
היראה להחכמה, כבר ביארתי לעיל (שם, י) [מלשונו הקדוש שקרא לחכמה בשם ים] שברוב גודלה ועומקה לאין תכלית נטבעים ונשקעים 
בה כל הבאים בה בלי הקדם כלי היראה והצמצום [שנקראת בשם ׳קנה׳ ובשם ׳ספינה׳ כמוב״פ] שמתקדמים בה, כן מעין זה יש לפרש 
גם במידת האהבה האחודה [עם החכמה] כנ״ל, שיש ביכולתה להחלות ולהזיק חס ושלום בחולת אהבה כנודע, להבלתי מתקדמים בכלי 
היראה שהיא הצמצום כנ״ל. ולפי זה נראה שעל כרחך דבריו בענין הקדימה אומרים פרשוני, שכוונתו מוכפלת לשני טעמים. טעם אחד, 
הוא המפורש מדבריו שאז תבוא האהבה ממילא, וטעם הב׳, הוא היוצא בהעלאותיו הנ״ל מהכרח הכלי והצמצום כנ״ל.   האי גילדנא 

דימא. דייק בזה במי הנחל (ה) בזה״ל: דימא דייקא, כי גילדנא הוא גבורות יראה, שבזה תלוי ים החכמה שיהיה זך ונקי. 
האי גילדנא דימא. כתב בזה בפל״ח (ה, יד) בזה״ל: אמר רב אשי, האי גילדנא דימא הוא, היינו זה הכוורא דאית ליה תרי שיצא, הוא 
בחינת גילדנא דימא, בחינת השם של גבורות ששם שורש הגזר דין. נמצא, כי כל הסיפור הנ״ל, הכל סובב הולך על שלימות תיקון 
הגבורות והמתקתן בשורשן, כי היראה הוא מבחינת גבורות, ותיקון המוחין הוא לשמור אותם מחמץ הבא מהשתלשלות הגבורות. וכן ע״י 
היראה שהוא בחינת גבורות, זוכין ממילא לאהבה וחסד שהוא בחינת שלימות תיקון המוחין כנ״ל, ואז נמתקין הגבורות בחסדים, שזה 
עיקר שלימות התיקון, בכדי שלא ישתלשל מהגבורות דין גמור חס ושלום. וכן שורש הגזר דין הוא גם כן מבחינת גבורות, ושם יודעין 
בין קודם גזר דין לאחר גזר דין ע״י השמחה של המצוה, שזוכין לזה ע״י רעמים שנמשכין מבחינת תיקון הגבורות בשורשן כנ״ל (ועיין 
בספר ברית מנוחה דרך ב׳, ונקרא שם המקום הזה מקום היראה וכו׳, הוא שם אגל״א וכו׳. ועיין בפרי עץ חיים שער העמידה פרק 
י״ח בכוונות ברכות אתה גיבור וכו׳, מענין השם אגל״א הנ״ל, כתב שם ׳וכאן הוא היכל זכות שדנין בו לבני אדם וכו׳׳. ועיין זהר פקודי 

בזה״ל:  ע״א)  (ו  התיקו״ז  בהקדמת  כדאיתא  היראה.  לאקדמא את 
אתייהיבת  דרגין  מתרין  תרי״א,  דאיהי  לחאורייתא 
דגבורה  ודחילו  חסד  אהבת  פקודין,  תרין  דמתמן  וגבורה,  מחסד 
דאיהי יראה, דבהון אשתלימו תרי״ג פקודיא. ובגין דכל אורייתא 

אתיהיבת,  סטרין  מתרין  ופקודהא 
אוקמוהו רבנן ׳ולא עם הארץ חסיד 
דא  ובגין   (...) חטא׳.  ירא  בור  ואין 
אתתא  תזריע׳,  כי  ׳אשה  בה  אתמר 
פקודיא,  בכל  לאקדמא  לה  אית 
היא  ה׳  יראת  ׳אשה  בה  דאתמר 
אשה  מצא  דא  ובגין  תתהלל׳, 
ביה  דאתמר  טוב  מצא  בקדמיתא, 
לה  אקדים  ואי  לכל׳.  ה׳  ׳טוב 
׳אדנ״י  דאוקמוהו  כמה  בצלותא, 
שפתי תפתח׳, מיד ׳ויפק רצון מה׳׳. 
מחשבה,  דאיהי  כוונה  דא,  ובגין 
דא  ובגין  למצוה.  לאקדמה  צריך 
דצלותא  מחשבתא  כוון  רבנן  שויאו 
בברכה קדמאה, דהכי אוקמוהו, ׳אם 
לא כוון בברכה ראשונה חוזר לראש׳. 
למדנו  (פכ״ה):  בתנדא״ר  איתא  ועוד 
מעשיו  שבתחילת  אברהם  מאבינו 
היה לו יראה מלפני הקב״ה, שנאמר 
האלה  הדברים  ׳אחר  טו)  (בראשית 

מגן  אנכי  אברם  תירא  אל  לאמר  במחזה  אברם  אל  ה׳  דבר  היה 
שמים  ירא  שהוא  למי  אלא  תירא,  אל  לאדם  אומרים  ואין  לך׳, 
ירא  היה  מעשיו  שבתחילת  מיצחק,  למדנו  וכן   (...) לאמיתו. 
בשעה  יצחק  היה  שנה  וחמש  שבעים  בן  כי  לאמיתו,  שמים 
שנכנס אברהם לבית עולמו, ואמר יצחק, אוי לי שמא אין בי 
מעשים טובים כמו שהיה באבא, מה תהא עלי מלפני הקב״ה, 
מיד נתגלגלו רחמיו של הקב״ה עליו, ועמד עמו באותה שעה, 
שנאמר (שם כו) ׳וירא אליו ה׳ בלילה ההוא וגו׳׳. וכן למדנו מן 
הקב״ה,  מלפני  יראה  לו  היה  מעשיו  שבתחילת  אבינו,  יעקב 
(שם כח) ׳וירא ויאמר מה נורא המקום הזה וגו׳׳. וכן  שנאמר 
למדנו מאבותינו הראשונים, שבתחילת מעשיהם היה להם יראה 
מלפני הקב״ה, שנאמר (שמות יד) ׳וייראו העם את ה׳ וגו׳׳. 

דרכו של איש לחזור. כדאיתא במס׳ קידושין (ב ע״ב): תניא, ר״ש 
ולא  אשה׳,  איש  יקח  ׳כי  תורה  אמרה  מה  מפני  אומר, 
אשה  על  לחזר  איש  של  שדרכו  מפני  לאיש,  אשה  תלקח  כי  כתב 
ואין דרכה של אשה לחזר על איש. משל לאדם שאבדה לו אבידה, 
מי חוזר על מי, בעל אבידה מחזר על אבידתו. ופירש רש״י (שם): 
אבידה.אבידה. אחת מצלעותיו.   אהבה הוא בחינת איש ויראה היא 

לטדכר  בזה״ל:  ע״א)  ל  (בראשית,  בזהר  כדאיתא  כידוע.  אשה  בחינת 
מסטרא דימינא קא אתי, ונוקבא מסטרא דשמאלא.


     

      
     
      
      
      
      
      
     
      
     
      
      

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים





מחיה  (בברכת  בה  ויש  מ 

סוד  שהוא  שם,  המתים) 
גבורות ה׳, והוא ׳את״ה 
אדנ״י׳,  לעול״ם  גבו״ר 
וסוד שלו אגל״א, ובסוד 
סוד  וכולו  יגל״א,  אחר 

אחד.

מילואי חכמה
החצוצרות  ענין  גבי  ביאר  שפד)  (מצוה  החינוך  בספר  שופר.  בחצוצרות וקול 
לתקוע  ובמלחמה.  במקדש  חצוצרות  תקיעת  ובמלחמה. מצות  במקדש  חצוצרות  תקיעת  מצות  בזה״ל: 
בחצוצרות במקדש בכל יום בהקריב כל קרבן, וכמו כן בשעת הצרות, שנאמר 
(במדבר י) ׳וכי תבאו מלחמה וגו׳׳, וכתוב אחריו גם כן (שם, י) ׳וביום שמחתכם 
ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרות על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם 
יפה  דעתם  לכון  צריכין  היו  הקרבן  שבשעת  לפי  המצוה.  המצוה.משרשי  משרשי   (...) וגו׳׳. 
בענינו, כמו שידוע שהוא נפסל במחשבות ידועות, וגם כן צריך הקרבן כוונה שלמה לפני אדון הכל שציונו עליו, וגם כן בעת הצרה צריך האדם כיוון גדול 
בהתחננו לפי בוראו שירחם עליו ויצילהו מצרתו, ולכן נצטוו בתקיעת החצוצרות בעתים אלה. לפי שהאדם מהיותו בעל חומר צריך התעוררות גדול אל הדברים, 
כי הטבע מבלי מעיר יעמוד ְּכָיֵׁשן, ואין דבר יעוררהו כמו קולות הניגון, ידוע הדבר, וכל שכן קול החצוצרות שהוא הקול הגדול שבכל כלי ניגון. ועוד יש תועלת 
נמצא בקול החצוצרות לפי הדומה, מלבד ההתעוררות אל הכוונה, כי בכח הקולות יסיר האדם מלבו מחשבת שאר עסקי העולם, ולא יתן לב באותה שעה כי 
אם בדבר הקרבן, ומה אאריך וידוע זה לכל אשר הטה אוזן לשמוע חצוצרות וקול שופר בכוונה. ועי״ע לעיל בדברי רבינו אות ג׳ ׳קול מעורר הכוונה׳.  ואיתא בספר 
החינוך (מצוה תה) עוד, גבי ענין השופר, וז״ל: שנצטוינו לשמוע קול שופר ביום ראשון של תשרי שהוא רה״ש, וכדתנן במסכת ר״ה (ב ע״א), באחד בתשרי רה״ש 
לשנים, שנאמר (במדבר כט) ׳יום תרועה יהיה לכם׳. משרשי המצוה.משרשי המצוה. לפי שהאדם בעל חומר לא יתעורר לדברים כי אם על יד מעורר, כדרך בני אדם בעת 
המלחמה יריעו אף יצריחו כדי שיתעוררו יפה למלחמה, וגם כן ביום רה״ש שהוא היום הנועד מקדם לדון בו כל באי עולם, וכמו שאמרו ז״ל (ר״ה טז ע״א) 
ברה״ש כל באי העולם עוברין לפני ה׳ כבני מרון, כלומר, שהשגחתו על מעשי כל אחד ואחד בפרט, ואם זכויותיו מרובין יצא זכאי, ואם עוונותיו מרובין 
מאדון  חטאיו  על  רחמים  לבקש  טבעו  להעיר  אחד  כל  צריך  כן  על  חייב.  שהוא  מה  כפי  הגזירות  מן  לאחת  או  למות,  אותו  מחייבין  לחייבו,  שראוי  בכדי 
הרחמים, כי אל חנון ורחום הוא נושא עון ופשע וחטאה ונקה לשבים אליו בכל לבם, וקול השופר מעורר הרבה לב כל שומעיו, וכל שכן קול התרועה, כלומר 
הקול הנשבר. ומלבד ההתעוררות שבו, יש לו לאדם זֶֶכר בדבר, שישבור יצר לבו הרע בתאוות העולם ובחטאים, בשומעו קולות נשברים. (...) ופירוש ׳תרועה׳, 

כתרגומו, ׳יבבא׳, וענין יבבא הוא קול שבור, כלומר קול יללה. נמצא שהתורה ציותה אותנו לעשות בשופר קול הדומה ליללה. 
בחצוצרות וקול שופר. איתא ברבינו בחיי (במדבר י, ב) בזה״ל: ולפי שלא עלה שום נביא למדריגה זו בנבואה כמשה, לשמוע מן השם המיוחד, אלא הוא 
לבדו, לכך ציוהו שלא ישתמש בחצוצרות אלא הוא לבדו לא זולתו, הוא שכתוב ׳עשה לך׳, ודרשו חז״ל לך אתה עושה ואין אחר משתמש 
בהן, והוסיף עוד ואמר ׳והיו לך׳, כלומר והיו המידות לך לבדך ולא לאחר זולתך. ומרוב קדושת החצוצרות ובהיותם כלי שההשגות נרמזו בו, היו טעונין 
גניזה ונגנזו בחייו של משה.  ואל תתמה בהיותן שתיהן של כסף, כי כיון שהיו מקשה אי אפשר לעשותן אלא של כסף, וכענין הכרובים שהיו זהב ומקשה, 
כי הרחמים הוא מכריעו וכלול מן הדין, וכן בכאן בחצוצרות מידת הדין רפה היא וכלולה מן הרחמים, ומטעם זה לא נשתמש בחצוצרות אפילו יהושע 
דוד  של  מידתו  היא  וגם  מידתו,  היא  כי  האויבים  כנגד  מתוחה  הדין  מידת  להיות  בו,  להודיע  בשופר  נשתמש  אמנם  בכך.  השגתו  עלתה  שלא  תלמידו 
שנשתמש בכנור, והיא התכלת הצבוע מדם חלזון, שהוא הדג המצוי בים כנרת, שלכך נקראת מידה זו כנור דוד שהיה מנגן מאליו, נמצאת למד שכל אחד 
ואחד נשתמש בכלי הראוי לו לפי השגתו ונבואתו ומידתו שהוא שואב ממנה, וזה מבואר.   בחצוצרות. ביאר גבי ענין זה בעמק המלך (תיקוני שבת פ״ה) 
בזה״ל: הנה ידוע בזהר בכל מקום, ובדברי האר״י ע״ה, והברכה, כי סט״א תמיד רוצה לידבק בקדושה. ואנחנו עם קדוש בורחים מלהדבק בה, ולפרוש 
ממנה ומן ס״מ ולילית הרשעה, שתמיד רצונם להדבק באצילות הקדוש שאינו מינו. אבל הוא מזדעזע מקול השופר וסודו ליודעים כוונתו, שנאמר ׳אשרי 
העם יודעי תרועה׳ (תהלים פט), ולא אמר תוקעי אלא יודעי, דהיינו היודעים לכוין סוד התקיעה, ובה יזכור לו יום המיתה שלו, כאמרם ז״ל (סוכה נב ע״א) 
שעתיד הברוך הוא לשוחטו. ועל זה אומר הכתוב, ׳וכי תבאו מלחמה... על הצר הצורר... והרעותם׳ הוא ס״מ וסיעתו, ותיכף ׳ונושעתם מאויביכם׳. ואיתא 
בזהר חדש בראשית מדרש הנעלם דכ״ה א׳ (מאמר יהי מאורות), ׳תאני ר׳ יוסי בן פזי, ג׳ כתות של מלאכים עומדים ביום הדין, יש מהם מזכים, ויש מהם 
מחייבים, ותא חזי רחמנותו של הקב״ה שנתן עצה להנצל מיום הדין, דתניא, מאי דכתיב ׳זכרון תרועה׳, לא אשכחנא זכירה לתרועה בר מהאי, דאמר רבי 
יוסי, ׳וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר...׳ וזכר לתרועה זו אמר הקב״ה הריעו לפני בתרועה זו, שהיא זכרון אותה תרועה, מיד ׳ונושעתם מאויביכם׳.   
הטובות  מכריז  האחד  ברקיע,  כרוזים  שני  הם  וכו׳׳,  כסף  חצוצרות  שתי  לך  ׳עשה  בזה״ל:  זה  ענין  גבי  בהעלותך)  (פ׳  טוב  הדעת  עץ  בספר  בחצוצרות . כתב 
והרחמים, והשני מכריז הרעות והדין. וביד האדם לעשות שתיהן חסד הנקרא כסף לבן, כי גדולים צדיקים שמהפכים מידת הדין למידת 
הרחמים, ועי״כ נמצא כי שתיהן נעשו אחת לבדה. וז״ש ׳מקשה תעשה אותם׳, חיבור אחד יהיו שניהם מכסף הרחמים. או ירצה, היכולת בידך לעשות שתיהן 

אגל״א
ר"ת  מן  יוצא  אגל"א  שם 
א'דני'.   ל'עולם  ג'בור  'א'תה 

צירוף  היות  ואפשר,   (...)

לשון  והוא  אגא"ל,  הזה  השם 

כענין  בחסד,  והוא  גאולה, 

וכן  וכו'',  ימינך  ’הושיעה 

ולפי"ז  ימינו'.  לו  ’הושיעה 

כמו  הבינה,  עד  עולה  יהיה 

'אנכ"י  ד)  (רות  הכתוב  שאמר 

הנקרא  הבינה  והוא  אגאל', 

אנכי (פרד"ר כא, ו).

מידת  על  מיוסד  אגל״א, 
הגבורה,  מידת  שהוא  יצחק 

א'דנ"י'  ל'עולם  ג'בור  'א'תה 

(של"ה,  אגל"א  תיבות  ראשי 

חיי שרה תורה אור).

השראת  הוא  אגלא  שם 
ממנו  הגבורות  כל  הדינין, 

באו (בעש"ט עה"ת, פ' יתרו).

חצוצרות
הוא  החצוצרות  תקיעת 
ושולטנות  למלכות  סימן 

(רבינו בחיי דברים לא, כח).

תוקעין  היו  בתענית 
שאומר  כענין  בחצוצרות, 

על  ושב  דין  מכסא  עמוד 

במדבר  (הציוני,  רחמים  כסא 

י, ט).

חצי  לשון  הוא  חצוצרות 
ומיחד  שמחבר  היינו  צרות, 

כביכול,  השכינה  בצער  צערו 

שהיא  מחמת  לו  שבא  ומבין 

לבחינת  לבוא  מגעגעת 

אדם  בסוד  שיהיה  שמים, 

בראם'.  ונקבה  'זכר  שלם 

באים  הם  החסרונות  וכל 

ולהתפלל  ליחד  בכדי  משם, 

מחנה  (דגל  כידוע  חסרונה  על 

אפרים, פ' בהעלותך).

פירשו  כסף,  חצוצרות 
הוד.  נצח  הם  כי  ברע"מ 

'כסף',  חצוצרות  נקרא 

בקבלתם מחסד שהוא בחינת 

כסף (קה"י, חצוצרות).

בחצוצרות וקול שופר. מאמר זה נקט רבינו ז״ל כדוגמא כיצד לעשות מהתורות 
הזאת  מהתורה  הנה  הליקו״ת:  בהקדמת  מוהרנ״ת  וז״ל  תפילות, 
דיבר רבינו הקדוש ז״ל בעצמו עם אנשים מאנשיו לענין תפילה, שהזהיר אותם 
לעשות מהתורות תפילות, ולימד אותם סדר תפילה, ותפס להם לדוגמא תורה 
רחוקים  הם  כמה  עצמו  על  להסתכל  שיתחילו  בפשיטות  אותם  והורה  הזאת, 

ילקוט הנחל

מ״ג,  דף  בראשית  וזהר  וא״ו,  דף  שמות  וזהר  ורנ״ד,  רנ״א  דף 
השם  מענין  כן  גם  חמץ  ביעור  בכוונת  יעקב  קול  סידור  ועיין 
הקדוש הנ״ל ותבין לכאן). והנה, ידוע כי אין הדינין נמתקין אלא 
ו)  (בראשית  בבחינת  ממנה,  מתערין  שדינין  בבינה  היינו  בשורשן, 

נמתקין  ושם  וכו׳׳,  לבו  אל  ׳ויתעצב 
בשורשם, בבחינת (שם ח) ׳ויאמר אל 
מאמר  עיין  וכו׳׳,  אוסיף  לא  לבו 
כן  ועל  מ״ט.  סימן  וכו׳׳  ׳לשמש 
כשזוכין לרעמים שעי״ז זוכין לישרת 
לשמחה  זוכין  ואז  דייקא,  ׳לב׳  לב, 
ועיקר  שמחה׳,  לב  ׳ולישרי  בחינת 
השמחה הוא בלב, בחינת (תהלים ד) 
בינה  הוא  (והלב  בלבי׳  שמחה  ׳נתת 
(פתח אליהו), עיין מאמר תהלה לדוד 
דלתתא  ובאתערותא  י״ב),  סימן 
גם  שמחה  וגורם  לעילא,  אתער 
דף  שמות  זהר  (עיין  כביכול  למעלה 

קפ״ד), ועי״ז נמתקין הדינין בשורשן, ואז אם הוא קודם גזר דין 
יכול להתפלל ולבטל הדין, ואף אם הוא לאחר גזר דין, שאז הוא 
בחינת ׳ויתעצב אל לבו׳ כנ״ל, שכבר נגמר הדין בהיכל זכות הנ״ל 
ונתפרסם בין הממונים על הדין, שאז אי אפשר להתפלל כפשוטן 

ולבטל הדין, כדי שלא יקטרגו וכו׳ כמבואר בפנים, אעפ״כ ע״י ההמתקה של השמחה הנ״ל, שהוא מבחינת בינה עולם המחשבה, 
יכול לבטל הדין או לדחותו ולאחרו על כל פנים כנ״ל, ע״י שילביש תפלתו במאמר. היינו כי התפלה צריכה להיות בפה דייקא מחמת 
טעמים הידועים, וכאן אי אפשר להתפלל כפשוטו בפה על ביטול הגזר דין, בכדי שלא יקטרגו מאחר שכבר נגמר הדין, בחינת דינא 
דמלכותא דינא (ועיין בכוונות השם הקדוש הנ״ל שהוא במלכות), ומלכות פה, ועיקר ההמתקה עכשיו ע״י עולם המחשבה, על כן 

צריך להתפלל עכשיו על ביטול הגזר דין רק במחשבה, ובפה ילביש התפלה במאמר, ויש בזה עוד דברים עמוקים מאוד. 
שם אגל״א. כתב בזה בפל״ח (טו, י) בזה״ל: עיין בסידור קול יעקב בכוונת כל חמירא בשם האריז״ל, שבשם זה ביטל כח פרעה, וע״י שם זה 
כל העכו״ם כאין נגדו וכלא חשובין, ועיין בפע״ח בשער חג המצות, מענין הגאולה שלעתיד, שיהיה מבחי׳ גבורות בחי׳ יצחק וכו׳. 

שם אגל״א. איתא בזהר חדש (פ׳ תרומה) בזה״ל: מואית ביה (בברכת 
גבו״ר  ׳את״ה  ואיהו  ה׳,  דגבורות  רזא  שמא,  המתים)  מחיה 
לעול״ם אדנ״י׳, ורזא דיליה אגל״א, וברזא אחרא יגל״א, וכולא רזא 
הגבורה  שם  וז״ל:  השלישית),  (הדרך  מנוחה  בברית  איתא  וכן  חדא. 
ע״ה  המלך  דוד  בו  משמש  שהיה 
היוצא מן פסוקים אלו, ׳יהודה אתה 
יודוך אחיך׳, ׳גור אריה יהודה׳, ׳לא 
לגפן  ׳אוסרי  מיהודה׳,  שבט  יסור 
מאלו  ח–יא).  מט,  (בראשית  עירה׳ 
ושמו  זה,  שם  יוצא  פסוקים  הד׳ 
בברכת  חכמים  ותקנוהו  אגל״א, 
גבורה, ׳׳אתה ׳גבור ׳לעולם ׳אדני׳.

מזמור  שופר.  בחצוצרות וקול 
זה מדבר על הגאולה 
של  חדש  שיר  יתגלה  עת  דלעתיד, 
הישועה,  נבואות  כל  ויתקיימו  נפלאות, 
ותגדל השמחה במאד מאד (ועי׳ תנחומא 
בשלח י׳, זהר חיי שרה קכג ע״ב). כתיב בתהלים (צח, א–ט): ִמְזמֹור ִׁשירּו 
ָקְדׁשֹו:  ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו  ּלֹו  הֹוִׁשיָעה  ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר  ַלה׳ 
וֶֶאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו  ָזַכר  ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ה׳  הֹוִדיַע 

     
      
     
     



שופר  וקול  בחצוצרות  פירוש וזה 
      'וכו
      
      

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



כסף ורחמים, עם היות כי הא׳ היא דין והשנית רחמים, וזה יהי׳ ע״י אשר 
מקשה וחיבור אחד תעשה אותם את ישראל, ע״ד ׳חבור עצבים אפרים הנח 
לו׳, ובהיותם בלב אחד ובאחדות אחד, יחזרו גם שתי החצוצרות שתיהן רחמים. 
ועם היות כי שני הכרוזים הנ״ל הם מלאכים עליונים בשמים, יפנו עצמן מן 
עסקיהן לשוה השגחתם בך למטה, והיו לך לתועלתך למקרא העדה, פי׳ כי 
לטובה  יתאחדו  הם  שגם  הנ״ל  החצוצרות  אל  גורמים  למטה  ישראל  בהתאחד 
ולרחמים, ואז יגרמו עוד שיקראו את העדה העליונה, ב״ד וסנהדרי גדולה, 
אשר בשמים הנקראים עדה, נקראים לך לתועלתך, להיות מזומנים להיטיב לך, 
ויהיו כולם קהילה אחת שוין לטובה. ואם ח״ו יהי׳ פירוד בין ישראל, אז גם 
להטיב  שנקהלו  מעלה  של  פמליא  המחנות,  את  למסע  יהיו  הנ״ל  החצוצרות 
לכם, יתפרדו ויסיעו איש למקומו פנו, ולא ישגיחו עליכם לטובה, ולא עוד, 
ועתה  אחת,  קהילה  נקהלים  היו  כי  אחת,  עדה  נקראים  היו  שבתחלה  אלא 

בהתפרדם נעשו מחנות מחנות נפרדים כנ״ל. 

מילואי חכמה

תבל
א"י,  זו  'תבל'  אומר,  רשב״י 
בתבל  'משחקת  שם  שנאמר 

שמה,  תבל  נקרא  למה  ארצו'. 

שכל  בכל,  מתובלת  שהיא 

בזו,  שאין  מה  בזו  יש  הארצות 

חסרה  אינה  ישראל  ארץ  אבל 

כלום (ספרי עקב, א).

ארצו,  תבל  הוא  הזה  עולם 
גופי  בזכות  אלא  קיימת  ואינה 

(עמק  עליה  השוכנים  הצדיקים 

המלך, שער יט).

הארץ  מן  החלק  הוא  תבל 
(מצו"ד  אדם  מבני  המיושבת 

נחום א, ה).

פעמים  שני  גימטריא  תב״ל 
ירא"ה, מרמז שע"י תבל בחינת 

פנימיות  יראה  פעמים  שני 

בה',  'יושבי  עי"ז  וחיצוניות, 

יושבי  לכל  חיזוק  נמשך  ר"ל 

הארץ (בת עין, פ' מטות).

שהוא  שלנו,  ארץ  הוא  תבל 
והעליונה  השביעי,  הארץ 

יש  הזאת  ובארץ  ארצות,  מז' 

אשר  ארצות  מז'  דוגמא  בה 

של  שמות  להם  ויש  תחתיה, 

שלהם,  וטבע  ארצות  שבע 

משונים  אדם  בני  בה  ודרים 

אלו מאלו (קה"י, תבל).

דעיבור  מוחין  על  רומז  תבל 
(קה"י, תבל).

תיו
כל  את  מגבלת  היא  הת׳ 
התמונה,  סוף  והיא  האותיות, 

שאין אחריה לא אות ולא סימן 

(מגן דוד, אות ת). 

שאינו  אחד,  סימן  הוא  תי״ו 
שאינו  אחר  דבר  על  אות  אלא 

אלא  הסימן,  באותו  מתגלה 

מבינים  אז  הסימן,  אותו  כשיש 

דבר אחד (אדיר במרום ח"א). 

'תמים  בסוד  תמים,  ר"ל  תי״ו 
(אדיר  אלקיך'  ה'  עם  תהיה 

במרום ח"א). 

המדריגות  סוף  הוא  תי״ו 
'תי"ו  ורע,  טוב  הוא  ששם 

שהיא  תמות',  תי"ו  תחיה 

עינים,  (מאור  כידוע  הבחירה 

פ' בראשית).

ת'  אות  המליך  יצירה.  בספר 
בעולם,  צדיק  בהו  וצר  בחן, 

בנפש  ופה  בשנה,  שבת  יום 

(קה"י, ת).

בשורשן  הגבורות  כי  נודע, 
מאד,  וטובים  מתוקים  הן 

 (...) הדינים.  כל  כופפין  והן 

'תי"ו  קכ"ח:)  (איד"ר  סוד  וזה 

יומין'  לעתיק  רשימו  רשים 

(קה"י, תיו).

אך  גבורה,  הוא  הת'  סוד 
בשורשו הוא מתוקה (קה"י, תיו).

(במדבר  כמו  גבול,  לשון  תיו 
 (...) ’תתאו'.  ’והתאויתם',  לד) 

הוא  הקדושה  התיו  וזאת 

לכל  גבול  והוא  הדין,  במידת 

האותיות (קה"י, תיו).

כן  ועל  התורה,  על  רומז  תיו 
צדיקים  של  מצחן  על  נרשם 

ת' של דיו, לפי שהתורה מצלת 

מהפורעניות (קה"י, תיו).    

כל  נכפפים  ת'  מבחינת 
שאמרו  סוד  וזה  הדינים, 

הקב"ה  שאמר  נה)  (שבת  רז"ל 

מצחן  על  ורשום  לך  לגבריאל 

שלא  דיו,  של  תיו  צדיקים  של 

ועל  חבלה,  מלאכי  בהן  ישלטו 

דם,  של  תיו  רשעים  של  מצחן 

כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה 

(קה"י, תיו).

בשבילי,  אלא  נברא  לא  העולם  כל  לומר  מחוייב  אחד  כל  כי  זה,  מכל 
ולהתפלל על חסרון העולם, ולידע אם הוא קודם גזר דין או לאחר גזר דין. 
ויעתיר  ויתפלל  זה,  מכל  רחוק  הוא  כמה  עצמו  על  יסתכל  עתה  כן  ואם 
להשי״ת שיזכה להגיע לכל זה. ושאלו אותו אז, כי אין זה צריך לנו עכשיו, 
להם,  השיב  עכשיו.  מדרגתינו  לפי  זה  על  להתפלל  עכשיו  רחוקים  אנו  כי 
הלא ישמעו אוזניכם מה שפיכם מדבר בהתורה הזאת, כי הלא מבואר כאן, 
החוב  כן  ואם  בשבילי,  אלא  נברא  לא  העולם  כל  לומר  מחוייב  אדם  שכל 
מוטל על כל אחד ואחד בהכרח, ואינו יכול לפטור עצמו מזה וכו׳. (...) כי 
מה  עבר  אם  ואפילו  שבקלים,  והקל  שבפחותים  הפחות  יהיה  אם  אפילו 
שעבר חס ושלום, אם יתעורר באמת לשוב אל ה׳, ויתחיל לשפוך שיחו לפני 
במר  לומר  יתחיל  כי  לבבו.  עם  אשר  כל  דייקא  עי״ז  לפרש  יוכל  השי״ת, 
נפשו, הלא בשבילי נברא העולם, כי כך הזהירו אותנו חז״ל שהוא חיוב על 
כל אדם לומר כך שכל העולם לא נברא אלא בשבילי, וכמה וכמה אני רחוק 
עכשיו מזה. ואף שידמה לפי דעתו שהוא רחוק מאד מאד מזה בלי שיעור, 
עד אשר אין ראוי לו לדבר כלל מזה שבשבילו נברא העולם, לפי מדרגתו הפחותה והשפלה שיודע בנפשו, אעפ״כ אדרבא עי״ז דייקא יוכל לשפוך שיחו 
מי  יהיה  דייקא  אדם  כל  וכו׳,  לומר  אדם  כל  חייב  רז״ל  שאמרו  כמו  העולם,  נברא  שבשבילו  כך  לומר  עליו  החיוב  בודאי  לאמיתו  באמת  הלא  כי  ביותר 
שיהיה, רק שהוא נתרחק כל כך עד שקשה לו לדבר מזה, אם כן איפוא אדרבא עי״ז דייקא ישפוך לבו כמים נוכח פני ה׳, כשיסתכל על עצמו כמה הוא 
רחוק מזה ע״י מעשיו וכו׳, ודייקא עי״ז יכנוס בדברים עד שיוכל לדבר ולפרש כל לבו, את כל נגעי לבבו ומכאובי נפשו באותו העת. וכיוצא בזה בכל 
דיבור ודיבור מתורה הזאת, כי אח״כ יסתכל להלן בתורה הזאת, שמבאר שם, איך לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין הוא ע״י שמחה של מצוה, לעשות 
המצוה בשמחה גדולה מהמצוה בעצמה וכו׳ עיין שם, ויתחיל להתפלל על זה, ולהסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מזה, ויטעון טענות והפצרות לפני השי״ת 
שיזכהו להגיע לזה. וכמו כן להלן יותר, שמבאר שם איך לזכות לשמחה וכו׳, שהוא ע״י רעמים ע״י שמפשיטין עקמימות שבלב וכו׳, ורעמים הם התפילה 
בכח וכו׳, ולזכות לזה צריכין לפנות המוח ממחשבות זרות מחמץ, שלא יחמיץ את מוחו בתאוות והרהורים, ויגעור בהמחשבות זרות, כמ״ש ׳גער חית קנה 
וכו׳׳, שזה בחינת מצה וכו׳, וצריך לשמור עצמו מיראות חיצוניות וכו׳, והעיקר, לשמור עצמו מחמץ, שלא יחמיץ מחשבתו בשום מחשבה חיצונה כלל וכו׳, 
וצריך שיהיה לו אמונת חכמים, ולהאמין שכל המחלוקת שיש בין הצדיקים השלימים הוא רק בשבילו, כדי שיקח לעצמו תוכחה ומוסר על שפגם בטיפי 
מוחו, שעל זה נאמר ׳כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׳, כדי שיזכה לשוב ממות לחיים, מחמץ למצה וכו׳ ועל כן אסור לו שיהיה קשה לו שום 
קושיא על המחלוקת שבין הצדיקים האמיתיים, רק להאמין בכולם באמונה שלימה וכו׳, עיין שם כל התורה הנזכר לעיל. והנה על כל הדברים האלה צריך 
זרות  ממחשבות  המוח  לפנות  שיזכה  להתפלל  האדם  צריך  ותחינות  תפילות  וכמה  כמה  כי  זה,  לכל  להגיע  שיזכה  הרבה  ובקשות  בתחינות  שיחו  לשפוך 
והרהורים, ושלא יחמיץ את מוחו בתאוות ובחכמות חיצוניות והרהורים חס ושלום, כי כמעט כל אדם נלכד בזה מאד, וצריכין לבקש הרבה מהשי״ת להינצל 
מזה, ושיזכה למחשבות זכות וקדושות, וכן כמה צריכין להתפלל לזכות לתפילה בכוונה ובכח וכו׳, וכיוצא בזה בכל הדברים הנאמרים שם בתורה הזאת.  
נהרות ימחאו כף. איתא בזה בקובץ מבועי הנחל (אייר–סיון תשל״ט) בזה״ל: צריך ביאור, למה נרמזה השמחה בענין ׳נהרות ימחאו כף׳. אך ענין המחאת כף 
ע״י  והוא  הלב,  עם  המוח  יחד  התכללות  עצמם  שהם  בחסדים,  הגבורות  שיתוף  היינו  מ״ו,  בסי׳  בדבה״ק  כמבואר  ושמאל  ימין  כלליות  הוא 
המשכת מי הבאר מים חיים אל הלב, והיינו ׳נהרות׳, שהם בחי׳ המשכת המים כנ״ל, שעי״ז נכללים המוח עם הלב, חסדים וגבורות, ימינא ושמאלא, שזהו 
בחינת  וכו׳׳.   הרים  יראה  אין  חכמה  אין  ׳אם  ד״ה  ד׳,  אות  על  בילקוה״נ  ועי״ע  כנ״ל  השמחה  בחי׳  בעצמו  שזהו  כף׳  ימחאו  ׳נהרות  וזהו  כף׳,  ׳המחאת  בחי׳ 

צדיקים. איתא בזה בקובץ מקור חכמה (שבועות תשנ״ב, עמ׳ לד), בדרך רמז, בזה״ל: ׳הרים׳ בגימט׳ ׳צדיקים׳ (עם הכולל). 

ילקוט הנחל

יחד הרים ירננו. כתב בזה במי הנחל 
(ה) בזה״ל: וזה שסיים הכתוב 
׳לפני ה׳ כי בא לשפוט את הארץ׳, 
הארץ,  שופט  שהקב״ה  בעת  היינו 
שנזכרים  האלה  התיקונים  ע״י  אז 
יודעים  הצדיקים  הזאת,  בהתורה 
ומתפללים  דין  גזר  קודם  הוא  אם 
דין  גזר  לאחר  או  כסדר,  תפילתם 
בסיפורים  תפילתם  את  ומלבישין 
אנשי  שיסדו  שזה  ונראה  יחד. 
שועתינו׳,  ׳תאזין  הגדולה,  כנסת 
כסדר,  שמתפללין  התפלה  היינו 

׳ותקשיב מנו מאמר׳, היינו התפלה שמלבישין במאמר.

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָארֶץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֵקינּו: ָהִריעּו ַלה׳ ָּכל ָהָארֶץ ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: ַזְּמרּו ַלה׳ ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: ַּבֲחצְֹצרֹות 
ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמלֶ ה׳: ִיְרַעם ַהָּים ּוְמאֹו ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָּבּה: ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: ִלְפֵני ה׳ ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹט ָהָארֶץ ִיְׁשּפֹט 
ֵּתֵבל ְּבצֶֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:  ופירש המצו״ד (שם): הושיעה לו ימינו.הושיעה לו ימינו. ר״ל, אינו צריך תשועה מזולתו, כי ימינו הושיעה לו. הודיע.הודיע. טרם בוא 
התשועה פרסמה ע״י הנביאים, ועתה גילה צדקתו לעיני כל ועי״ל אות ב׳ ׳כל הנביאים התנבאו בכה אמר ה׳׳, ׳בשביל שכרה הבא לעת רחוק׳, 

ה׳  זכר.זכר.  נבואתם.  קיום  זמן  בא  ועתה 
שהבטיח  החסד  את  לישראל  זכר 
באמונתו. (...) ירעם.ירעם. ישמע קול רעם 
הממלאים  הבריות  ומלואו.ומלואו.  לשמחה. 
כף  אל  כף  יכו  כף.  כף.ימחאו  ימחאו  אותו. 
מליצה  ענין  והוא  השמחים,  כדרך 
כל  יחד.יחד.  השמחה.  רוב  על  להורות 
ה׳. השמחה  ה׳.לפני  ההרים ירננו יחד. לפני 
לשפוט.  בא  כי  על  ה׳,  לפני  תהיה 
לכל  כראוי  הישר  במשפט  במישרים.במישרים. 

כלל  גם  ה׳  כלל  ע״פ  ואחד.  אחד 
המזמור ופירושיו מקושרים לכלל המאמר, 
מקושרים  אלו  פסוקים  כיצד  וראה  ודוק 

ע״א),  (נה  שבת  מס׳  עי׳  תיו.  והתוית  המאמר.     לחלקי  הם 
שנצטווה גבריאל לרשום תיו של דיו לצדיקים ותיו של דם לרשעים במצחם, 

כדכתיב ביחזקאל (ט, ד): ַוּיֹאֶמר ה׳ ֵאָליו ֲעבֹר ְּבתֹו ָהִעיר ְּבתֹו ְירּוָׁשלִָ ם ְוִהְתִויָת ָּתו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנִׁשים ַהּנֱֶאָנִחים ְוַהּנֱֶאָנִקים ַעל ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות 
ַהַּנֲעׂשֹות ְּבתֹוָכּה: ופירש רש״י (שם): והתוית תו.והתוית תו. ורשמת רושם. על מצחות האנשים.על מצחות האנשים. הצדיקים, כדי להיות לאות שלא יפגעו בם המשחיתים.   
 לשמוע אל הרנה. פס׳ זה נאמר בתפילת שלמה המע״ה אחר הקימו את בנין ביהמ״ק, כדכתיב בספר מלכים א (ח, כח–כט): ּוָפִניָת אֶל ְּתִפַּלת ַעְבְּד
ְואֶל ְּתִחָּנתֹו ה׳ ֱאָקי ִלְׁשמַֹע אֶל ָהִרָּנה ְואֶל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ַעְבְּד ִמְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַהּיֹום: ִלְהיֹות ֵעינֶ ְפֻתחֹת אֶל ַהַּבִית ַהּזֶה ַלְיָלה ָויֹום 
אֶל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ִיְהיֶה ְׁשִמי ָׁשם ִלְׁשמַֹע אֶל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּד אֶל ַהָּמקֹום ַהּזֶה: ודרשו בזה חז״ל במסכת ברכות (לא ע״א): ׳לשמוע 

אל הרינה ואל התפילה׳, רינה זו תפילה, תפילה זו בקשה. ופירש רש״י (שם): רינה זו תפילה.רינה זו תפילה. של שבח. בקשה.בקשה. שאלת צרכיו.    
הקב״ה,  אמר  ההרים׳,  על  ׳מדלג  מהו  יהודה,  ר׳  אמר  בא׳,  זה  הנה  דודי  ׳קול  ד):  (טו,  בשמו״ר  צדיקים. כדאיתא  הרים בחינת 
(שמות ו)  אם אני מסתכל במעשיהם של ישראל אינן נגאלים לעולם, אלא למי אני מסתכל, לאבותיהם הקדושים, שנאמר 
אבות,  אלא  הרים  ואין  ההרים׳,  על  ׳מדלג  כתיב  לכך  גואלם.  אני  אבותם  בזכות  וגו׳׳,  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  ׳וגם 
שנאמר (מיכה ו) ׳שמעו הרים את ריב ה׳׳. ד״א, אמר רבי נחמיה, מהו ׳מדלג על ההרים׳, אלא אמר הקב״ה, אין להם מעשים 
לישראל שיגאלו אלא בזכות הזקנים, שנאמר (שמות ג) ׳לך ואספת את זקני ישראל׳, ואין ההרים אלא הזקנים, שכן בת יפתח אומרת 

לאביה (שופטים יא) ׳וירדתי על ההרים׳, וכי אל ההרים היתה הולכת, אלא על הזקנים.

    .בה ויושבי  תבל 
      
  תיו לב תיו  תבל
    (ט (יחזקאל  
      
   כף ימחאו  נהרות 
יחד הרים 
(ח א,  (מלכים     רנה ירננו
הרים  

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם
ערכים
ּבוכינויים



סיפורים
לנו  מספרת  שהתורה  מה 
בהם  אשר  הרבה  סיפורים 

נוראות  סודות  מלובשים 

כל  וכו',  וכו'  עלאין  ורזין 

בכל  שגם  לנו  להראות  זה 

הדברים  ובכל  הסיפורים 

תורה  בהם  מלובש  שבעולם 

(ליקו"ה  מאד  גבוה  וקדושה 

דגים ד ,ג).

בחינת  סיפור,  לשון  ספר, 
הארץ  בכל  שמי  ספר  ולמען 

(ליקו"ה ערב ד, ז).

'ספר'  וסיפור,  סופר  ספר 
'ספר',  וקראה  החכמה,  היא 

הולכים,  שהדורות  לפי 

כי  נשארת  החכמה  ואין 

נקראת  ומזה  ספר,  ע"י  אם 

ספר.  העליונה  החכמה  אף 

שאדם  יָנה  ַהבִּ הוא  'סופר' 

מלשון  והוא  בה,  מונה 

סיפור'  ' ומנין.  ספירה 

הספירות,  שאר  הוא 

להשיגם  אדם  לבני  שאפשר 

הספר  כי  ודע  בהם.  ולדבר 

הוא  סופר  היו"ד,  הוא 

הוא"ו,  הוא  סיפור  הה"א, 

מדה  שהיא  התפארת  והוא 

בחיי  (רבינו  והבן  ששית, 

בראשית א, ב).

עשר  כל  נאצלו  סוף  מאין 
להשפיע  כדי  ספירות, 

לעולם  וברכה  שפע 

החלק  ואותו  התחתון. 

נקרא  בשכלנו  נשיג  אשר 

ספירה  פירוש  'ספירה', 

פירוש  סיפור,  ן  לשו

כי  בהם,  לספר  שמותר 

(עבודת  לדבר  אין  סוף  באין 

הקודש ח"א, יד).

'גופא',  לה  אית  אורייתא 
דאקרון  אורייתא  ומילי 

שאומר  וזהו  תורה,  גופי 

ופתחי  'קינין  אבות,  בפרקי 

הלכות'  גופי  הן  הן  נדה 

ואע"פ   (...) פ"ג)  (אבות 

הלוא  מאוד,  לנו  שצריכים 

פי  על  'הנשמה'  ממנו  יותר 

בתוך  הנסתרת  הסוד,  דרך 

נשמתא  שכן  כל  הגוף, 

בתוך  הנסתרות  לנשמתא 

גופא  'האי  עצמה.  הנשמה 

דאינון  בלבושין  מתלבשא 

 , עלמא' דהאי  סיפורין 

כן  גם  לו  יש  שהגוף  כמו 

הוא  הסיפור  כך  מלבושים, 

וגוף  ההלכות,  לגוף  לבוש 

הנשמה,  אל  לבוש  ההלכות 

שהוא דרך הסוד (עמק המלך 

שער ה, מז).    מלת סיפור הוא סיפור דברים, וירמוז בזה לעולם המלאכים, אשר אין בהם רק 'סיפור', שמספרים כבוד אל וקדושתו, ואין בידיעתם לא 'ספר' ולא 'סופר' (אוצר השם לספר יצירה, א).

ע"י שמחת הלב יכולין להתפלל ולהלביש את תפילתן במאמר. 
הקשה ותירץ בזה בפל״ח (ה, טו) בזה״ל: לכאורה אין מובן לשון 
׳יכולים וכו׳׳, הלא העיקר מבואר לעיל, שע״י השמחה יכולין לידע 
בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין, אם הוא לאחר גזר דין אז 

צריכין להלביש התפלה במאמר, ואיך 
להתפלל  ׳יכולין  הלשון  זה  על  שייך 
מובן,  הנ״ל  כפי  אך  וכו׳׳.  ולהלביש 
הוא  בשורשה  ההמתקה  עיקר  כי 
ע״י השמחה, שעי״ז נמתקין הדינין 
בזהר  וכמפורש  כנ״ל,  בשורשן 

הדבר  כשנמתק  ואז  מלך,  ובמקדש  עי״ש  ע״ב,  קנ״א  בהעלותך 
שיתפלל  ע״י  שנגזר,  לאחר  אף  דין  הגזר  לבטל  יכול  אז  בשורשו, 
במחשבתו לבטל הדין, וילביש את תפלתו בפה גם כן במאמר. וכן 
(ה), וז״ל: יכולים וכו׳. נראה מבואר  כתב גבי הלשון ׳יכולין׳ בביאה״ל 
מאלה הדברים, שאם לכאורה לא בא לייעץ בפעולות הרעמים רק 
כדי לזכות לשמחה, אשר על ידה יודע אם הוא לאחר גזר דין עד 
שצריך להלביש את התפלה, אבל אגב אורחא מייעץ גם כן בהפלאת 
הדין.  להמתיק  כדי  התפלה  להלבשת  היכולת  למציאות  גם  דרכו 
בפירושו  הקדושה  כוונתו  בעומק  בכפלים  לבאר  יש  זה  ושלפי 
מהצלת  ויוצא  נצמח  אורחא  שאגב  גבריאל,  ירד  חז״ל  להמאמר 
הדינים]  התגברות  כל  לבד  הפסולת  [שמזה  מהפסולת  הגבורה 
העומדים  גבריאל]  [מחנה  המתקת  כל  האהבה,  בימין  ושיתופה 
לשמאל [הנ״ל בפנים], שלא יוסיפו לקטרג עוד. וכן כתב במי הנחל 
שלכאורה  בזה,  שמבאר  מה  בפרפראות,  עיין  וז״ל:  זה,  בענין  (ה) 
קשה ואינו מובן לשון ׳יכולים להתפלל ולהלביש וכו׳׳, הלא העיקר 
מבואר לעיל שע״י השמחה יכול לידע בין קודם גז״ד בין לאחר 
גז״ד, אם הוא לאחר גז״ד אז צריכין להלביש, ואיך שייך על זה 
ולענ״ד  בזה.  שביאר  מה  עי״ש  ולהלביש׳,  להתפלל  ׳יכולין  הלשון 
מקודם  כי  בעצמו,  הזאת  מהתורה  מובן  זה  שדבר  לפרש  נראה 
מבאר שצריכין לשתף האהבה עם היראה, כדי שיתעביד רעמים, 
שהקול שמוציא בכח בתפילתו יפגע בהמוח, ועי״ז יזכה להפשיט 
עקמימות שבליבו ויזכה לשמחה, כי עיקר התגברות על האויבים 
יכול  לא  שעי״ז  מוחו  את  שמבלבלים  זרות  המחשבות  הם  שהם 
לימיני  ׳שב  בבחי׳  האהבה,  ע״י  הוא  הנ״ל,  רעמים  לבחי׳  לזכות 
שמתחיל  ה׳,  באות  שם  ומובן  לרגלך׳,  הדום  אויביך  אשית  עד 
וכו׳,  בימינא  שמאלא  בחסדים  הגבורות  לשתף  שצריך  ותדע 
ע״י  נמצא  וכו׳,  היראה  עם  האהבה  לשתף  צריך  וכן  ומסיים, 
שמשתפין האהבה עם היראה נעשה שיתוף גבורות בחסדים, שזה 
בחי׳ המתקת הדינים, וכשנעשה המתקת הדינים אז יעשו התפלות 
פעולתם בשלימות, ויכולין להתפלל ולהלביש את תפילתם במאמר 
כדי לבטל הדינים. וזה שכתב שע״י שמחת הלב שזוכין לזה ע״י 

בחי׳  שזה  היראה  עם  האהבה  שיתוף  ע״י  שנעשים  רעמים  בחי׳ 
שיתוף הגבורות בחסדים בחי׳ המתקת הדינים, אז יכולים להתפלל 
ויעשו  הדינים  נמתקו  כבר  אז  כי  במאמר,  תפילתן  את  ולהלביש 
עם  האהבה  שיתוף  כי  וגם  בשלימות,  פעולתם  התפילות 
שמאלא  שיתוף  בחי׳  זה  היראה 
המלאכים  והנה  כמוב״פ.  בימינא 
לשמאל  העומדים  הם  המקטרגים 
כמוב״פ אות א׳, וכשמשתפין שמאל 
שלא  ׳ישע׳,  הוא  הימין  אז  בימין 
לשמאל  העומדים  המלאכים  יבינו 
ישע  ׳בגבורות  בחי׳  שזה  במאמר,  המלובשת  התפלה  את  לקטרג 
ימינו׳ המוב״פ. ולענין מה שביארתי למעלה שע״י שיתוף האהבה 
עם היראה נעשה המתקת דינים, כי שיתוף האהבה עם היראה 
זה בחי׳ שיתוף גבורות בחסדים, שזה בחי׳ המתקת הדינים, יש 
לבאר יותר, כי כבר מבואר שע״י האהבה מתגברין על האויבים, 
בחי׳  שהם  לרגלך׳,  הדום  אויבך  אשית  עד  לימיני  ׳שב  בבחי׳ 
המחשבות זרות והתאוות והחכמות חיצוניות שמחמיצין את המוח. 
המלאכים  נמצא  המקטרג,  הוא  המסית  הוא  כי  ידוע  והנה, 
חיצוניות,  והחכמות  ְלַהַּתֲאוֹות  הממיתים  הם  לשמאל  העומדים 
על  ידה  על  שמתגברין  האהבה  ע״י  כן  ועל  המקטרגים,  והם 
להתפלל  יכולין  אז  הדינים,  עי״ז  ונמתקין  חיצונית,  החכמות 
העומדים  המלאכים  יבינו  שלא  ׳ישע׳,  תפילתן  את  ולהלביש 

לשמאל את התפלה המלובשת במאמר.
דין  (המתקת  המידות  ובספר  בסיפורים.  שמלבישים תפילתם 
פב) איתא בזה״ל: אחר הגזר דין צריך להלביש את 
תפילתם  שמלבישים  מעשיות.    בסיפורי  התפילה 
בסיפורים יחד. ואיתא בזה בליקו״ה (או״ח ספירת העומר ב, ה) בזה״ל: 
כי דייקא כשזוכין לשמחה הנ״ל אז דייקא יכולין להלביש התפילה 
בסיפורי דברים, כי כשזוכה לשמחה הנ״ל, דהיינו שיש לו שמחה 
מהמצוה בעצמה, שהוא שמחת הקב״ה, נמצא שנכלל בהשי״ת ע״י 
המצוה, וכל העולם נכלל עימו בהשי״ת, כי המצוות הם מקיימי 
כל  גם  שנכלל  נמצא  בהשי״ת,  המצוה  ע״י  וכשנכלל  כנ״ל,  העולם 
העולם שקיומו ע״י המצוות בהשי״ת, ואזי כשכל העולם כולו נכלל 
בהשי״ת, אזי בוודאי יכולין לעשות מכל הסיפורי דברים תפילות, 
בו  נכלל  העולם  שכל  מאחר  דברים,  בסיפורי  התפילה  ולהלביש 
כי  העולם,  נברא  בשבילי  לומר  יכולין  דייקא  אז  כן  ועל  יתברך. 
בודאי נברא העולם בשבילו, מאחר שעל ידו נכלל העולם בו יתברך. 
יחד  פסוק  על  הנ״ל  המאמר  בסוף  וכתב  ז״ל  רבינו  שדקדק  וזהו 
תפילתם  להלביש  הצדיקים  יכולין  השמחה  שע״י  ירננו,  הרים 
בסיפורים יחד, כי ע״י השמחה דייקא, שעי״ז נכללין עם כל העולם 
כולו בו יתברך, יכולין להלביש תפילתם בסיפורים יחד כנ״ל, והבן. 

     
     
 יחד    



 ּבהמתרגםנחל נובע
ערכים
נחל נובעּבוכינויים
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התורה תמצית 

ליזהר א. צריך כן ומפני בשבילו נברא העולם שכל ולהאמין להתנהג לחשוב, אדם כל צריך

בתיקון  ולעיין לראות אחריות לו יש וכמו"כ ח"ו. בחטאים ולעולם לעצמו יקלקל שלא

קרחה  [ליקו"ה בתשובה העולם כל את להחזיר מישראל בכ"א כח  באמת יש כי העולם.

בעבורם. להשי"ת להתפלל צריך וכן א] ג, קעקע וכתובת

כפי ב. להתפלל יש הדין שנגזר קודם אופנים, בשני היא ח"ו צרה שיש בעת להשי"ת התפילה

בענין  העוסקת בתורה במאמר, התפילה את להלביש צריך גז"ד לאחר אך חז"ל שתיקנו

תפילתו. ועל עליו ויקטרגו המקטרגים, המלאכים בכך יבחינו יתפלל, שאם מפני הגזירה.

את  לעשות שזוכה מי רק יכול א"א, גז"ד אחר או קודם הוא אם שידע הזו, לדעת ולזכות

הקב"ה  של השמחה עם מתאחד הוא המצוה קיום שבשעת המצווה, מעצם בשמחה המצוות

כדלקמן. במצווה, שמלובשת

מעצם  בשמחה המצוות עשיית ע"י מדוע נבין שכשיצטרפו, הקדמות כמה רבינו מבאר וכאן

גז"ד. אחר או קודם, הוא אם לדעת לזכות אפשר המצווה, קיום

הם ג. אלא וכך, כך שנעשה רצונו גילוי  רק הם שאין השי"ת עם פשוט אחדות הם המצוות

כך, ומפני המצוות, מעשה עם מאוחד והוא ית' רצונו מלובש שבהם אלוקיים רוחניים כלים

במצוות. מלובשת הקב"ה שמחת

והמצוות ד. האיברים. בשאר וכן בלב, בראש, התלויים מצוות יש כי שלימה קומה הם המצוות

נחלקים  שהם נפש. שנה, העולם, חלקי לכל רוחנית אלוקית חיות להמשיך הכלים הם

נחלקת  השנה וכן וכו'. עיניים לב, ראש, שנקרא מקום שיש באופן מחולק העולם ל"קומה".

"ראש" בחינת שהוא מי יש האדם. בני היינו נפש וכן וכו'. עיניים לב, ראש, של ל"קומה"

והארה  קיום, חיות, ממשיכים בראש, התלויים והמצוות וכו'. ישראל של ו"לבם" ישראל בני

הקומה. חלקי בשאר וכן בלב, התלויים וכן נפש, שנה עולם לראשי

של ה. משמחתו הדבר, ממעט ע'ש'ן'] [ר"ת נפש שנה, בעולם, צער כשיש או דין, גזר כשנגזר

בפסוק כמ"ש ו)הקב"ה "ויתעצב (בראשית  דינם ונגזר המבול דור חטאי את השי"ת שראה אחר ,

לבו". אל

החלק  כפי אזי הקב"ה, בשמחת נתמעט אם המצוות, עם פשוט אחדות הוא שהקב"ה ומכיון

התלויים  המצוות את לעשות א"א כן נפש, שנה בעולם שנעשה מה מפני משמחתו שנתמעט

בשמחה. נ' ש' ה-ע' של חלק באותו

קבלת ו. לשם לא המצוות את שיעשה צריך הקב"ה, של שמחתו את להרגיש לזכות בכדי אך

בשעת  שמחתו וכל ית', רצונו לקיים בכדי רק אלא עוה"ב שכר ואפילו שהוא כל שכר

בשעת  בהשי"ת ולהתדבק להתחבר וחיבור, צוותא להיות שזוכה הדבר מעצם הוא המצווה

המצווה. קיום

יוכל  ואז המצוה, קיום בשעת השי"ת עם להתייחד זוכה זה באופן המצוות שעושה מי רק כי

נגזרה  כבר כי הוא סימן בשמחה, כלל לעשותה יכול אינו אם שבמצוה, השמחה לפי להרגיש

מצווה. לאותה השייך נפש, שנה, העולם, מקומת חלק באותו גזירה
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ודין. קטרוג יש כי הוא אות מועטת שמחתו ואם

השמחה ופנימיות עומק  לפי לא.וכן או קשה אם היא גזירה איזה לדעת יוכל

צריך ז. בהשי"ת ולהתדבק להתאחד רק שכר בשום רוצה שאינו זו למדרגה לזכות בכדי אך

גם  אלא האסורים, בדברים רק ולא גופו. ותאוות הרעות המידות מכלל החומר את שיזכך

קיום  בשעת השי"ת עם להתאחד יוכל לא כן לא אם כי נוגה], [הנקראים היתר של בדברים

שעדיין  ומי האנושי, החומר בגדרי נתפס ואינו גשמי, ואינו גבול, אינו השי"ת כי המצוה.

בו. להתדבק יוכל ולא השי"ת לבין בינו חוצץ הגוף, החומר, הגשם, אזי הגשמיים, בגבולות

כמ"שח. לה, זוכה אחד כל שאין קדושה היא הנ"ל שהשמחה לדעת, צז)וצריך זרוע (תהלים "אור

שבלבו "לצדיק – העקמומיות את שיישר מי רק זוכה לשמחה אבל לאור, אלא זוכה אינו אך

" לבכמ"ש שבלב,ולישרי עקמומיות ליישר צריך לב" "ישרי למדרגת ולזכות שמחה". –

עם  ישר לבו ואין לבו את ומעקמים שמסירים הרעות והמידות התאוות כל את כולל שזה

חיסרון  כי מהשי"ת. רק אלא בריה, משום יפחד ולא שמים יראת בליבו שתהיה וכמו"כ השם.

לשמחה. לזכות יוכל לב", ל"ישרי יזכה אם ורק הלב. "עקמומיות" היא שמים יראת

בכדי ט. אלא רעמים נבראו לא כמ"ש רעמים, הקב"ה ברא שבלב עקמומיות ליישר ובכדי

עקמו  שבלבליישר נט:)מיות של (ברכות בחינה יש עצמו האדם אצל שגם בזוה"ק ומבואר ,

מתפלל  כשאדם נעשה שזה – מפרש ורבינו שבלב. עקמומיות ליישר שבכוחם "רעמים"

עננים  כעין הוא והמוח דמוחא" ב"גלגלתא פוגע והקול רם, ובקול כוחו, בכל תפילה

מהם  נתהווים בעננים פוגעים הגבורה  ממדת היוצאים שכשהקולות וכשם במים, שמלאים

כששומע  הוא כן בם, הנמצאים המים את מורידים הם ועי"ז העננים את המזעזעים רעמים

שעי"ז  המוח, את המזעזעים רעמים כעין זה מקול נעשה וגבורה, בכח היוצא הקול את המוח

יורדין  וכן הכוונה. מעורר הקול כמ"ש בתפילתו לכוון זוכה וגם מאטימותו המוח נפתח

"רעמים", - "קולות" ממנו נשמעין וכן אלוקית, רוחנית השפעה כלומר, "מים", מהמוח

את  מיישרים ועי"ז ממנו לבבו יסור ולא השי"ת עם ישר שיהיה לכוונו ללב יורדים שהם

כמ"ש  לשמחה יזכה לבבו וכשיתיישר תפילתו, את השומע של לבו ושל שבלבו, העקמומיות

שמחה". לב, "ולישרי

בחי'י. היא שהיראה שמים, יראת בו שיש מי כגון אחרים, באופנים גם פועלים אלו רעמים

יתבונן". מי גבורותיו "ורעם כמ"ש גבורות הוא שעניינם כרעמים נעשה קולו ואז גבורה

המיישרים  כרעמים נעשה קולו כי נשמעים, דבריו שמים, יראת בו שיש מי ולכן

שבלב. עקמומיות

שקול  זוכה גבורה. יראה, נעשה קולו שאז וחרד, ירא מאיש שופר תקיעת ששומע מי וכן

שבלבו. העקמומיות את ליישר כרעם פועל השופר

תנאים:יא. שני צריכים לרעם ייהפך במוח הפוגע שהקול בכדי אך

אטום א . מוחו יהיה שאם מפני רעים. והרהורים ומתאוות חיצוניות מחכמות נקי יהי שמוחו

אליו  העולה מהקול להתהוות יוכל לא ותאוות, בהרהורים או חיצוניות בחכמות וסתום
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ולא  עצמו, למתפלל לא ישמע לא ובוודאי השכל, באטימות נעוץ הקול וישאר רעמים.

קול. מאותו מאומה לאחרים

למתפללב. בלבד שיהיה מהשי"ת שיירא דהיינו, חיצוניות" "יראות לו יהיו ולא שמים יראת

בכח  היוצא הקול של הרוחני והשורש הכח היא שהיראה מפני בריה, או אדם משום ולא

יראה. היא וגבורה גבורותיו ", "ורעם כמ"ש הרעם  נתהווה שממנו וגבורה,

את יב. להחמיץ המפתה היצה"ר, עם ומחלוקת מריבה לקיים צריך המוח לקדושת לזכות בכדי

"כל  נאמר שעלֿזה רח"ל, המוח בפגם האדם את ולפגום רעים והרהורים במחשבות המוח

מפני  חיים" "אורחות להשיג זוכה שאינו והטעם חיים", אורחות ישיגו ולא ישובון לא באיה

מארחות  ההיפך שהוא דמותא, מסטרא מהיצה"ר, נמשך מוחו את המחמיץ של זה שפגם

חמץ-מת,חיים  האותיות צירוף שהוא ל"מחמצת" נחשבת בתאוות המוח החמצת ולכן .

מאוד. קשה ותשובתו

וכמו"כ הצדיקים יג. רגל דריסת לו נותנים ואינם הסט"א את שלהם הקדושה ממשכן מרחיקין

הסטרין  את הקדושה ממשכן לגרש ובכדי הקדושה, קומת כלליות בתיקון הם עוסקים

נחלקים  השלמים שהצדיקים היא המלחמה מדרכי ואחד איתם. מלחמה עושים הם אוחרנין

שאומר  למאמר, לתורה, ומתנגד הסותר ה', בעבודת מהלך תורה, מאמר, אומר ואחד ביניהם,

להמתיק  כוונתם אלא בשר, בעיני הדבר שנראה כפי נחלקים הם שאין והאמת השני. הצדיק

שבעיני  שאע"פ להאמין וצריך להם. הידועים רוחניים באופנים הסט"א של המחלוקת את

ואע"פ  דא"ח, ואלו שאלו היא האמת טועה, מהם אחד ובודאי צודקים, ששניהם א"א שכלו

בזה. להאמין צריך זאת, להבין שא"א

שהם יד. השלמים שהצדיקים לדעת צריך דברוכי עושי כח בהמשך גיבורי שנא' למה זוכין ,

" – דברוהפסוק בקול  השמים."לשמוע מן מלעילא, קולות לשמוע זוכין שהם בזוה"ק וכתוב

של  השורש שהם הרוחניים הקולות כעין להם, שמשמיעים תורה דברי הם אלו וקולות

נפלאות". בקולו אל "ירעם שנא' כמו השמים מן הנשמעים הרעמים

מלביש  הוא ובה אומר, הוא שאותה תורה או מאמר מהקולות מקבל מהצדיקים אחד וכל

הדין. שנגזר לאחר גם הגזירה כנגד תפילתו את

אך  ביניהם חולקים שהם ונמצא השמים, מן לגמרי אחרים דיבורים שמקבל אחר צדיק ויש

הגזרות  את להכניע וסגולה כח בהם ויש חיים. אלוקים דברי ואלו שאלו ולהאמין, לדעת צריך

הסט"א. וכוחות הרעות

שפגם טו. מפני שזה נאמנה ידע ללבו, למוחו, חודרים המחלוקת של שהדברים שמרגיש  מי אך

לבדו  החוטא כי  הצדיקים, וזכות בכח היא בתשובה לחזור והעצה שהדרך מפני רח"ל, במוחו

הוא שכביכול ובזה לשוב, מאוד לו או שומע קשה מהצדיקים מתרחק ולכן המחלוקת את

כי  ולחשוב להתעורר, צריך הוא אליהם, להתבטל שוב יכול ואינו צדקתם באמיתת שמפקפק

מן  עליו שמקשים עד עוונותיו שגברו מפני הוא זה באופן לחשוב לו גרמה שהמחלוקת זה

לפנים  שיכול מהצדיק  להתרחק ידו  על שיכול נסיון לו מביאים ולכן בתשובה, לשוב השמים

הזה  הקשה הנסיון את לעבור בדוקא  וצריך בתשובה, ולהחזירו להשי"ת לקרבו הדין משורת

והבנתו, מיישותו להתבטל אדם אותו צריך ולכן וספיקות. המוח , מניעות של ניסיון שהוא

מהשמים  לו שמראים עד קשה כ"כ שמצבו שיבין בכדי לו שנשלח ניסיון זה שכל ולהאמין
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מונעים  הצדיקים, וזכות ובכח ע"י שהוא תיקונו, את לקבל יכול שהוא אופן יש אם שגם

וימשיך  המוח, מניעות על ויתגבר זאת יבין ואם ליבו. על העולות המחשבות ע"י  ממנו זאת

הנצחי. לתיקונו בנסיון] [שעמד דייקא עי"ז יזכה ועצותיהם, ובדרכיהם בצדיקים לדבוק

לעיל,טז. שנתבאר מה שמים,מלבד ירא מאדם שיצא צריך הרעמים יעשו שממנו הקול שעיקר

וגבור  רוחני.ובכח באופן לפעול בכוחו  שיהא רעם בחי' מהקול להתגלות שתוכל בכדי ה,

צריך  יפעלו שהגבורות שבכדי  קמ"ב.], דף נשא פ' באד"ר [ומקורו כלל שישנו לדעת צריך

היראת  מלבד שהמתפלל צריך ולכן הגילוי אל מהעלם כוחם יצא ואז בחסדים אותם לשתף

והשתוקקות, אהבה מתוך להשי"ת יתפלל תפילתו, בקול שמשקיע  והגבורה והכח שבו, שמים

הקול  יוכל הקול, בו שכשיפגע וזך, צח למח יזכה גם ואז החסדים. משורש היא ואהבה

הארת  בו מאירה וזך צח וכשהמח החסדים, שורש היא שהחכמה, מפני לרעם. להתהוות

בכח  שיתגלה רעם ממנו יתהוה ממנו, פוגע בגבורה היוצא וכשהקול החסד, שורש - החכמה

הקול  מוצא שגם צריך אך חסדים. חכמה, המח, עם המתאחד הגבורה, ממדת היוצא הקול

הקול  מוצא כשגם שאז כנ"ל, אהבה מתוך שיתפלל צריך כך ומפני בחסדים משותף יהיה

יזדכך, תאוות של והרהורים חיצוניות מחכמות השמור המוח וגם בחסדים, משותף יהיה

ואז  חסדים. בחי ' שהוא הזך, המוח עם להתאחד יוכל במוח הגבורה, הקול, שכשיפגע נמצא

יזדכך  לכך ובנוסף לשמחה. ויזכה שבלבו העקמומיות את ליישר שיוכל רעם מזה יתגלה

תפילותינו. לקבל יּפתח ברוךֿהוא, העליון" ה"מוח שגם יגרום ועי"ז מצמצומו ויפתח ִַָהמוח

כמ"ש יז. החשיבות עיקר שהיא היראה את להקדים צריך המידות ותיקון בזיכוך העבודה בסדר

לג) וכן(ישעיה אוצרו". היא ה' קיא)"יראת ה'(תהלים שיראת והיינו ה'". יראת חכמה "ראשית

ירצה  [אם ממילא ה' אהבת אליו תבוא ליראה, יזכה אם כי למוחין. לחכמה, קודמת

לכך]. וישתוקק

שהם יח. לפעמים יש כן במאמר, שאלתם את מלבישים שהצדיקים לעיל שנתבאר כשם

ותפילה  בקשה הוא הרוחני, הפנימי, שעניינם בסיפורים תפילתם – שאלתם את מלבישים

הגזירה. לביטול
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‰:‰Î¯·Ï Â�Â¯ÎÊ Â�È·¯ ÔÂ˘Ï

"˙Â¯ˆÂˆÁ·:"'ÂÎÂ È�ÙÏ ÂÚÈ¯‰ ¯ÙÂ˘ ÏÂ˜Â(Â ,Áˆ ÌÈÏ‰˙)

‡ÈÎ¯ÓÂÏ Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ(‡ ,ÊÏ ÔÈ¯„‰�Ò),ÈÏÈ·˘· ‡¯·� ÌÏÂÚ‰˘Î ,‡ˆÓ� .ÈÏÈ·˘· ‡Ï‡ ‡¯·� ‡Ï ÌÏÂÚ‰ ÏÎ :

.Ì¯Â·Ú· ÏÏÙ˙‰ÏÂ ,ÌÏÂÚ‰ ÔÂ¯ÒÁ ˙Â‡ÏÓÏÂ ÌÏÂÚ‰ ÔÂ˜È˙· ˙Ú ÏÎ· ÔÈÈÚÏÂ ˙Â‡¯Ï È�‡ ÍÈ¯ˆ

חכמה  מקור

אלּ א  נברא לא העוֹ לם ּכ ל לוֹ מר: אדם ּכ ל צרי. ּכ י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִא.

לז.)בּ ׁש בילי לחשוב,(סנהדרין צריך אדם כל כלומר, , ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אלא א להתנהג  נברא לא העולם שכל ולהאמין ,

שעי"ז  ומצוות בתורה שיעסוק צריך ולכן בשבילו.

אחד  כל כי עולמו בבריאת השי"ת רצון יתמלא

עמו  משמח הקב"ה מלא ב מישראל כעולם וחשוב .ג ,

בּ ׁש בילי, נברא ּכ ׁש העוֹ לם אחריות נמצא לי יש א"כ ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ולכן  בּ תּק וּ ן עליו עת בּ כל וּ לעין לראוֹ ת אני ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָצרי.

לקלקל העוֹ לם. שלא ליזהר יש לעצמו ד כי ולהזיק ָ◌ָ◌

חטאים  ע"י וכשחז"ל ה ולעולם יראה ו ח"ו, לעולם

עשה  חייב וחציו זכאי חציו כאילו העולם את אדם

לכף  כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע אחת מצוה

להיפך. ח"ו וכן עולם", יסוד "וצדיק שנא' זכות

בתיקון  לעסוק מישראל אחד בכל כח יש ובאמת

כ"א  כי בתשובה, העולם כל את להחזיר דהיינו העולם

להשתדל  ומחויב ישראל כלל מכל כלול מישראל

חז"ל ז בזה  שאמרו מה [וכעין תשובה ח . שעשה יחיד

כולו.] העולם ולכל לו אני וּ מוחלין צריך כן מפני

חס  העוֹ לם למלּ אוֹ ת הבריאה,רוֹ ן חסרון דהיינו, ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

והשלם  הראוי באופן יעמוד שהעולם בכדי והנבראים

יתקיים  כי ט שאז ובברואיו. במעשיו ה' ישמח

מהעולם  והטוב השפע נחסר חלילה, כשחוטאים

יתבאר י כמ"ש  ולקמן מכם". הטוב מנעו "וחטאיכם

שעושין  ע"י הוא העולם חסרון ולמלאות שלתקן

בשמחה. המצוות

בּ עבוּ רם. לעשות וּ להתּפ לּ ל שצריך מה מלבד כי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

דרכם  להיישיר אדם בני עם ולעסוק העולם בתיקון

אליבא  העולם, חסרון ולמלאות בתשובה ולהחזירם

ההשתדלות  עיקר תלוי כ דאמת, לפעול שזוכין ומה

זיין  הכלי עיקר שהיא היצה"ר ל בתפילה, לנצח

בתשובה. אדם בני ולהשיב

כראוי, אינם העולם מעשי רוב, שע"פ מכיון ועוד,

להרבות  שצריך העולם על וגזירות קטרוגים ישנם

ל"ז.א. סנהדרין יעקב עין על יוסף העץ בפי' תדא"ר ב.עי' עי'
ב"מילואים". עי' התד"א לשון כ"ה. המקיים ג.פ' וכל כמשחז"ל

מלא. עולם קיים כאילו הכתוב עליו מעלה מישראל אחת נפש
ל"ז.). ל"ז.ד.(סנהדרין סנהדרין הנחל.ה.רש"י מי קידושין ו.עי'

ד'. ג', תשובה הל' רמב"ם מ'. קרחה ז.ל"ט: הלכות לקו"ה
א. ג, קעקע פ"ו.ח.וכתובת התורה.ט.יומא במהלך כדלהלן

ה'.י. ט'.כ.ירמיה תפילה המבוארות א'.ל.עצות ב', ליקו"מ
שם. וקל"מ

והערות  מקורות

ביאורים 

העולם. בתיקון בכ"ע ולעיין לראות  אני ÏÎצריך ÈÎ"

‡Ï Ì‡Â ,ÂÈÏ‡ ÍÈÈ˘ ÌÏÂÚ· ‰‡Â¯ Ì„‡˘ ÔÂ¯ÒÁ Ï˘ ¯·„

È"ÈÂ˙) "Â‰‡Â¯ ‰È‰ ‡Ï Â�˜˙Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ê ¯·„Ó ıÓ˘ Â· ‰È‰

'Ù) Ë"˘Ú·‰ ¯Ó‡ÓÎ ,(Â�È·¯ Ï˘ Â�˜Ê Ô"¯‰ÂÓ Ì˘· ·˘ÈÂ

ÌÈÚ‚�‰ ÏÎ ('‰ ,'· ÌÈÚ‚�) ‰�˘Ó‰ ÏÚ (Â"Î˜ ˙Â‡ ˙È˘‡¯·

‰‡Â¯ Ì„‡˘ ÌÈÚ‚�‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰ ,ÂÓˆÚ ÈÚ‚�Ó ıÂÁ ‰‡Â¯ Ì„‡

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÂÏ ÌÈ‡¯Ó˘ ,ÂÓˆÚ ÈÚ‚�Ó Ì‰ ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ,ıÂÁ

.Í¯ˆ�‰ ˙‡ Ô˜˙È˘

ÏÒÙ" (.Á"Ï ÌÈ¯„�) Ï"ÊÁÓ ÏÚ 'Î (‰"Ú˜˙ '‰ ˙„Â·Ú) Ó"ÈÈÁ·Â

˙ÏÂÒÙ ‰ÊÈ‡ ‰‡¯˙˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·˘ ,ÍÏ˘ ‰È‰˙ ˙ÏÂÒÙ‰ Y "ÍÏ

È�ÙÓ ‡Â‰ ¯·„ ‰‡Â¯˘ ‰·ÈÒ‰ ÌÈÓÚÙÏÂ .Í· ˙ÏÂÒÙ‰ ‰Ï˙˙

ÈËÂ˜ÈÏ) ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ˙‡Ê ÂÏ Â‡¯‰ ÔÎÏÂ Â˙Â‡ Ô˜˙Ï ÂÁÂÎ· ˘È˘

.(Ë"˘Ú·‰ Ì˘· Á"Î Û„ „È‚Ó‰Ï ÌÈ¯Ó‡

ÂÊ ‰‚¯„ÓÓ ˜ÂÁ¯ ‡Â‰˘ ‰‡Â¯ ,ÂÓˆÚ· Ô�Â·˙Ó˘Î˘ Ì‚‰Â

ÔÂ¯ÒÁ Ô˜˙Ï Ï‚ÂÒÓ ‡Â‰˘Â ,"ÂÏÈ·˘· ‡¯·� ÌÏÂÚ‰ ÏÎ"˘

Ì˘· ˙"�¯‰ÂÓ ·˙Î [˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜ÈÏ ˙Ó„˜‰·] Ó"Ó .ÌÏÂÚ‰

ÏÏÙ˙‰Ï ÂÏ ˘È ,ÂÊ ‰‚¯„ÓÏ ÔÈÈ„Ú ÍÈÈ˘ Â�È‡ Ì‡ Ì‚˘ Â�È·¯

˘ÓÓ ÏÚÂÙ· Ì‚ È‡„Â· Í‡ .‰Ê ÏÎÏ ÚÈ‚‰Ï Â‰ÎÊÈ˘ ˙"È˘‰Ï

ÈÙÎ) Â˙‚¯„Ó ÈÙÎ ‡"Â‡ÎÏ ‰Ê ÔÈ�Ú ÍÈÈ˘ ‰�ÈÁ· ‰ÊÈ‡·

‡· ‰"·˜‰ ÔÈ‡ ÈÎ ,(˘"ÈÈÚ ,˙"Â˜ÈÏ· ˙"�¯‰ÂÓ ˘˜·Ó˘

‰Ó Â�ÓÓ ˘˜·Ó ÔÈ‡Â ,(.'‚ Û„ Ê"Ú) ÂÈ˙ÂÈ¯· ÌÚ ‡È�Â¯Ë·

.ÏÂÎÈ Â�È‡˘



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רי 

ÔÈ�ÚÂ,‰ÏÈÙ˙‰ ˘È·Ï‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÙ˙‰ ¯„ÒÎ ÔÈÏÏÙ˙Ó ÔÈ„ ¯Ê‚ Ì„Â˜ Â�ÈÈ‰ .ÌÈ�Ù È�˘· Ô‰ ‰ÏÈÙ˙‰

‡ÏÂ ,Ï‡Ó˘Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ‰ Â�È·È ‡Ï˘ È„Î ,‰ÏÈÙ˙‰ ˘È·Ï‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ„ ¯Ê‚ ¯Á‡Ï Ï·‡

·Â˙Î˘ ÂÓÎ .Â‚¯Ë˜È(„È ,„ Ï‡È�„),"ÔÈ˙Ï‡˘ ÔÈ˘È„˜ ¯Ó‡Ó·" ÈÊ‡ ,ÔÈ„ ¯Ê‚ ¯Á‡Ï Â�ÈÈ‰ ,"ÔÈÓ‚˙Ù ÔÈ¯ÈÚ ˙¯Ê‚·" :

.¯Ó‡Ó· Ì˙Ï‡˘ ÌÈ˘È·ÏÓ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÈÊ‡

חכמה  מקור

וענין  אחד, כל על מוטל וזה לבטלם, בכדי בתפילה

זה. מאמר של התוכן עיקר הוא זה

אחז"ל  שהרי תפילתי, תועיל מה אדם יאמר ואל

ית', רצונו בודאי וא"כ העולם נברא בשבילי

מתפילתי. רוח נחת לו ויהיה לפניו מ שאתפלל

ואינו נ ואחז"ל  חברו על רחמים לבקש לו שאפשר כל

המידות ובספר חוטא. נקרא ס')מבקש, איתא,(תפילה

וכל  חוטא, נקרא ישראל צרת על מתפלל שאינו שמי

כי ס אדם  וגאולתן ישראל צרת על להתפלל צריך

תפילת שומע פה השי"ת יצעק ע כמ"ש ,כל  כי "והיה

אני". חנון כי ושמעתי אלי,

הּת פלּ ה העולם וענין תיקון נעשה ידה פ שעל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הגזירות. וביטול החסרונות ּפ נים.והשלמת בּ ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהן

אופנים  אחר הינוּ בשני שמתפלל הוא הראשון האופן ַ◌ְ◌

שהוא  אלא עליהם, מקטרגת הדין ומדת שחטאו

דּ יןעדיין גּ זר הדין קדם  ונפסק הוחלט לא שעדיין ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ואז  הגזירה, נגזרה לא עדיין ולכן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ לין למעלה

רחמים  הּת פלּ ה,ומבקשים של צ שהוא ּכ סדר שבחו ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בפשיטות. צרכיו שאלת ואח"כ צרי.מקום ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואין

הּת פלּ ה, את להלבּ יׁש  ולהסתיר להעלים כלומר ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

דברי  של מאמר שהוא ב"לבוש", בכיסוי, התפילה

התורה  (ובסיום וביטולה הגזירה בענין שעוסק תורה

בס"ד). יתבאר ושם סיפורים של לבוש שיש נתבאר

דּ ין גּ זר לאחר כבר אבל פיו ועל הדין נפסק כשכבר ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

המקטרגים, למלאכים הדבר נודע וכבר הגזירה נגזרה

הּת פלּ ה, להלבּ יׁש  שפנימיות צרי. מאמר של בלבוש ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הגזירה. לביטול תפילה היא יבינוּ כוונתו ׁש לּ א ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ְּכ די

לשׂ מאל,המקטרגים הּמ לאכים  ק כמ"ש העוֹ מדים ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

עומד  השמים צבא וכל כסאו על יושב ה' את "ראיתי

במדרש  ופירשו ומשמאלו", מימינו מימינו ר עליו

שמשמאילים  אלו משמאלו, לזכות, שמיימינים אלו

שמתפלל  יבינו אם לשמאל, העומדים ואותם לחובה.

למקומה  שתעלה לתפילה יניחו לא הגזירה לבטל

התפילה,ש ותתקבל. את ומעלימים מלבישים ולכן

כוונתו יבינו שלא מהם להינצל יקטרגוּ .בכדי ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְולא

תפילתו. ועל המתפלל ׁש ּכ תוּ בעל ד)ּכ מוֹ  (דניאל ְ◌ֶ◌ָ◌

נחית. שמיא מן וקדיש עיר שראה נבוכדנצר בחלום

ער  שהוא מפני וקדיש עיר הנקרא מלאך דהיינו

קדוש  והוא שנגזר ת לעולם. הדין גזר את לבצע שירד ,

זה, שגז"ד כתוב מכן שלאחר ובפסוקים נבוכדנצר על

ּפ תגּ מין",נעשה  עירין נתפשט "בּ גזרת שכבר היינו ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

עירין  הנקראים המלאכים בין הגז"ד וכבר א ונתפרסם

מלשון  פתגמין עירין, בגזירת וזהו ממנו מדברים הם

דּ ין,דיבור. גּ זר לאחר הגזירה הינוּ  נגזרה שכבר ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

אזי ונתפרסמה ׁש אלּת ין", קדּ יׁש ין "בּ מאמר ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲאזי

"קדישין"ב הצּ דּ יקים  הנקראים למלאכים הדומים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ׁש אלתם ובקשתם-מלבּ יׁש ים בּ מאמר.תפילתם ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

נאמרה  זו שתורה מבואר א) (אות בחיי"מ
ה"פונקטין" גזירת שנשמעה שגזרה ג בזמן

של  לצבאו ישראל ילדי לקחת המלוכה
(אות  ובפל"ח דת. על להעבירם ושם הצאר,
כבר  שהוא רימז שרבינו אביו בשם כתב ב)

ובבה"ל  דין. גזר זה ד לאחר שמאמר הוסיף

י"ט.מ. פרק ישרים י"ב.נ.מסילת משפטים ס.ברכות דרשב"י מכילתא
ברמב"ן.ע.כ"ב. ועי"ש כ"ב. צ"ד.פ.שמות בליקו"מ גם ועיין כנ"ל

ז:צ. יט.ק.ע"ז כב, א' י"ח.ר.מלכים שמות תנחומא עי'ש.מדרש

צ"ז. תנינא ליקו"מ שם.ת.גם א'.א.רש"י סעיף וכפי'ב.פל"ח.
ל"ג. פסחים בגמ' הקנטוניסטים.ג.שפירשו גזירת בשם בה"ל ד.הידועה

שופר. תקיעת ד"ה

והערות  מקורות

ביאורים 

שאלתין. קדישין ·Ó‡Ó¯,במאמר Ì˙Ï‡˘ ÔÈ˘È·ÏÓ Ì‰˘ ,"ÔÈ˙Ï‡˘ ÔÈ˘È„˜ ¯Ó‡Ó·" ÏÚ Ï"ÊÈ·¯ ˘¯ÈÙ˘ ˘Â¯ÈÙ‰ „ˆÈÎ ¯‡·Ï

."ÌÈ‡ÂÏÈÓ"· ÔÈÈÚ ,˜ÂÒÙ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÚ „Á‡˙Ó
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חכמה  מקור

שעל  במאמר". התפילה "הלבשת מהוה עצמו
בפל"ח  כמ"ש הגזירה את רבינו דחה ידו
מעשרים  ליותר הגזירה את שדחה שאמר

.ה שנה 

לחשוב  אדם כל שצריך נתבאר זה בסעיף
צריך  ולכן בשבילו נברא שהעולם באופן ולהתנהג
וענין  עבורו. ולהתפלל בתיקונו ולהשתדל לראות

נחלק  ולתקן, לפעול, הכח עיקר שהיא התפילה
כסדר  להתפלל אפשר גז"ד קודם לשנים,
גז"ד  לאחר אך הקטרוגים, את ולבטל התפילה
המקטרגים  מחמת התפילה כסדר להתפלל א"א
את  להלביש צריך ולכן תפילתו ועל המתפלל על
בענין  העוסק תורה דברי של במאמר התפילה
איך  יבאר ב' בסעיף לתפילה. לבוש שהוא הגזירה

גז"ד. אחר או קודם הוא אם לדעת אפשר

ליקוטי־הלכות  ע"פ זה סעיף ביאור

אדם. כל  צריך מכל כי עצמו וקידש שזיכך הצדיק על היא רבינו כוונת שעיקר כתב בליקו"ה

המצוות  לעשות וזוכה וצח נקי ומוחו שלימה, ויראתו שנזדכך עד הרעות והמידות התאוות

מתאחד  המצוה קיום ובשעת זוכה בהשי"ת שלו ומהדבקות השי"ת, רצון קיום מעצם בשמחה

וק  חיות שכל ומפני "משפיע" לבחי' רק ל"מקבל" נחשב הוא ואין יתברך. ותיקון בשמחתו יום

והוא  בשבילו, נברא העולם שכל שנחשב זה הוא לכן הנ"ל, באופן המצות עשיית ע"י העולם

צריך כי הלשון יתפרש ובזה העולם. לתקן שיכול אדם זה אדם כי,כל  כי כל  לצדיק, כינוי הוא

יב)עה"פ אחז"ל(קהלת האדם". כל זה ו.)"כי כולו (ברכות העולם כל אר"א האדם, כל זה כי "מאי

האדם". "כל הצדיק נקרא כך שמפני ק"מ בתורה וכמ"ש זה". בשביל אלא נברא לא

כי  חסרונו. למלא וצריכין לו חסר שמעצמו מקבל, בבחי' שהוא מפני הוא, העולם חסרון והנה ,

הצדיק  אך "מקבלים". הם כי לו, לשלם להחזיר, צריכים והנבראים בחסדו, העולם ברא השי"ת 

את  וממלא "משפיע" נחשב הוא עוה"ב, שכר אפילו כלל לקבל רוצה ואין המצוות שמקיים

בכח  מ"מ אך העולם. חסרון למלאות שצריך במש"כ רבינו כוונת הזה הצדיק ועל הנ"ל. החסרון

מהחסרונות. אותו והשלימו העולם בתיקון הצדיקים שאר גם עסקו משה, בבחי' שהם הצדיקים

כשעושה  חסרונו ולמלא העולם לתקן במצוותיו כח יש ערכו, כפי מסוימת, בבחינה אדם כל וגם

משה. בחי' לצדיקים ובהתקשרות דעת על המצווה

ע"ד ו  עושים שאנו פירוש, עבדך". משה ע"י שציוויתנו "כמו בתפילה לומר חז"ל שתיקנו כפי

רבינו  י"ז.)משה י, ט, ה, ד, ב, סעיפים ב, חוב לגבות שליח העושה ג-ד. ב, העומר ספירת (ליקו"ה

משה. עלֿדעת אדומה הפרה שיקחו השי"ת שצוה שפירש חקת פ' ריש הק' באוה"ח ועיין

פקודי ל"ט)ובפרשת פרק ריש בהרחבה.(שמות נתבאר ו"במילואים"

ידעינן אי. אבל יודעים ב. הצדיקים אנו איך - ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עדיין בּ ין הוא בּ יןאם דּ ין, גּ זר הוא קדם אם ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

דּ יןכבר  גּ זר אופן לאחר באיזה שנדע בכדי ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

של  בלבוש או התפילה, כסדר אם להתפלל,

נדע זאת עוֹ שׂ ים,מאמר, ׁש אנוּ  הּמ צווֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל־ידי

הנובעת  בשמחה לקיימם שא"א מרגישים ואנו

כי  במצוות, המלובשת הקב"ה משמחת ונמשכת

ועי"ז  ית'. משמחתו נגרע  אזי גז"ד ◌ִ◌ְיכוֹ לין כשיש

בּ ין לידע הואאנחנוּ  דּ יןאם גּ זר שהוא קדם או ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌

דּ ין. גּ זר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלאחר

עטליכע ה. אויף גזירה די אפגעשטופט האב "איך זה: בלשון אמר רבינו
וכך  שנים. וכמה בעשרים הגזירה את דחיתי פירוש, יאהר". צוואנציג און

בשנת  החלו בפועל והגזירות תקס"ג, בר"ה נאמרה זו שתורה מפני היה,
מכן. לאחר שנים כ"ה שהם תקפ"ז,

והערות  מקורות
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חכמה  מקור

בשעת  השמחה אם רק א"א בזה להבחין בכדי אך

וזמש"כ  ית'. שמחתו עם מאוחדת המצוה עשיית

עד  ּכ ., ּכ ל גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה הּמ צווֹ ת ּכ ׁש עוֹ שׂ ין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא

רוֹ צה אותהׁש אין שעושה עוֹ לם הצדיק שׂ כר בּ ׁש וּ ם ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ביטל הבּ א, כי עצמית ומציאות יישות שום לו אין כי ַ◌ָ◌

כלל  מעצמו יודע שאין עד וכל מכל אין ו עצמו ולכן

בעוה"ב  שכר לקבל כי עוה"ב. שכר אפילו רוצה

נפרד  עדיין הוא המצוה קיום בשעת שעכשיו פירושו,

שהוא  שכרו, ויקבל עמו  יתאחד לעתיד ורק מהשי"ת,

בהשי"ת  והדביקות שרצונו ז העונג מכיון אולם .

המצוה  קיום בשעת השי"ת עם ולהתאחד להתדבק

ית', בו להתדבק שמחתו כל וזו חיותו, בחיים בעודו

אינו  כך מפני המצוות, במעשי המלובשת ובשמחתו

אינו  עדיין שעכשיו כך על המורה עוה"ב בשכר ֶרוצה

ית'. עמו להתאחד רוֹ צהיכול הוּ א ששכר א לּ א ֶ◌ָ◌ֶ◌

יהיה  מצוה המצוה הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ .־הוּ א לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יזמין

זאת  מצוה בּ שׂ כר זכרוֹ נם אחרת חכמינוּ , ּכ מאמר , ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ד)לברכה מצוה',(אבות - מצוה 'שׂ כר ששכר ח דהיינו : ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מן  לו ויזמינו יעזרו  זה שבזכות שקיים, המצוה

נוספת, מצוה לקיים שיוכל נהנה השמים  הוּ א ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִּכ י

בּ עצמּה . הדבר מהּמ צוה מעצם ודם ט ראשית, שבשר ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כל, אדון וקיים, חי אל השי"ת זיכהו מחומר קרוץ

מצוותיו  שמקיים בזה רצונו עושי ממשרתיו להיות

כך  על שבנוסף אלא בלבד, זו ולא רצונו. ועושה

במעשיו, מתענג והקב"ה להשי"ת נח"ר לעשות זוכה

במעשיו" ה' "ישמח יתקיים ידו שהשי"ת י ועל ומזה .

שמחתו. נובעת מכך במצוותיו , מתענג

בעיקר  שבשעת כ אך מפני ה', על ומתענג שמח ,

אחדות  שהוא בהשי"ת נשמתו דביקה המצוה קיום

במצוות. מלובשת השי"ת ושמחת המצוות עם פשוט

וחיבור  צוותא הצדיק נעשה המצוות ובקיום

הבינה, הארת שהיא יתברך ולשמחתו להשי"ת,

השמחה  הבא"ל מקור "עולם הנקראת  הכוונה מ , וזו

[כמ"ש  לעוה"ב המצוה קיום בשעת עכשיו שזוכה

לקמן]. רבינו

המצוה, בקיום השלימות תכלית היא זו, מדרגה והנה

כל  שביטל במעלה המופלג הצדיק זוכה שלזה

הידיעה  בתכלית שנתאחד עד ורצונותיו מציאותו

בהשי"ת  גשמיים נ וההשגה בגבולות שאדם כ"ז כי .

עוה"ב  תענוג את בעולם כאן להשיג לו אך ס א"א .

במעשה  השמחים צדיקים, של אחרת מדרגה יש

ה' על להתענג בעוה"ב יזכו שעי"ז מפני  המצוות

שכינתו. מזיו המדריגותו וליהנות שני בין זהוּ ההבדל ְ◌ֶ◌

ׁש כעין  נבוּ את ישהחלּ וּ ק לבין רבּ נוּ  מׁש ה נבוּ את בּ ין ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ּכ  נביאים, ב ׁש אר שמבואר רׁש "יפי הפסוק פרוּ ׁש  על ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ב'.) ל', זה (במדבר וכוּ ' הּמ ּט וֹ ת ראׁש י אל מׁש ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ"וידבּ ר

ה'", צוּ ה אׁש ר מיותר הדּ בר וכו'. הדבר זה שלכאו' ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

נדר  ידור כי "איש ה' ציווי את לישראל אמר שהרי

ה'.ו. ג', חלה הל' בסופו.ז.ליקו"ה מחיין והם ד"ה, רש"י ח.בה"ל
ע"פ  כך ג"כ שפי' הגר"א בביאור ועיי"ש ב', ד', אבות לפרקי בפירושו

ט'. בב"ב י'.ט.המבואר ב', חובו לגבות שליח העושה ליקו"ה

התורה.י. במהלך לקמן והנה כ.כמבואר ובד"ה מחיין, והן ד"ה בה"ל
ט"ו:ל.באמת. ויקרא צ"ח..מ זוה"ק דמשפטים כמבואר נ.סבא

ה. ג' חלה ובליקו"ה ס.בלקו"ה ע"ב. תורה בליקו"ת ט"ו, בתורה כמבואר

והערות  מקורות

ביאורים 

נבואה  בחי' ה' עבודת הבא עולם שכר קבלת
‰ÓÂ„ ·"‰ÂÚ ¯Î˘ ˙˘‚¯‰˘ ÌÚË‰˘ ¯‡È· Á"ÏÙ·

˙"È˘‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ‡"‡ È˘Â�‡ ÏÎ˘·˘ È�ÙÓ ,‰‡Â·�Ï

·"‰ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ ˙‡ Ì‚Â ,‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙Ú˘· Â˙‚˘‰Â

ÈÊÁ ‰ÈÏÊÓ ÈÊÁ ‡Ï Â‰È‡„ ‚"Ú‡ ˜¯ ,ÏÎ˘· ‚È˘‰Ï ‡"‡

‰¯È‡Ó‰ ˙ÂˆˆÂ�˙‰Â ‰¯‡‰ ÁÎÓ „Â‡Ó ˙Ú„ÂÈ Â˘Ù�Â

‡È‰˘ ,‰‡Â·� 'ÈÁ·· ˙‡¯˜� ÂÊ‰ ˙ÂˆˆÂ�˙‰‰Â Â˙Ó˘�·

.È˜ÂÏ‡ ÚÙ˘ ÁÎ· ‰‚˘‰



מוהר"ן לקוטי  ה  ריג בחצוצרות

È"˘¯ ˘¯ÈÙ ,"'‰ ‰Âˆ ¯˘‡ ¯·„‰ ‰Ê 'ÂÎÂ ˙ÂËÓ‰ È˘‡¯ Ï‡(· ,Ï ¯·„Ó·)Â‡·�˙� ÌÈ‡È·�‰ ÏÎ :

‡È¯Ï˜ÙÒ‡ ‡Â‰ "‰Î" ˙�ÈÁ· ÈÎ ."¯·„‰ ‰Ê"· :‡·�˙‰˘ ,‰˘Ó Ì‰ÈÏÚ ÛÒÂ� ,"'‰ ¯Ó‡ ‰Î"·

‡Â‰ "¯·„‰ ‰Ê"Â ,‰¯È‡Ó ‰�È‡˘.‰¯È‡Ó‰ ‡È¯Ï˜ÙÒ‡ ˙�ÈÁ·

ÂÏ‡Â‰�‰� Â�È‡˘ ,‡·‰ ÌÏÂÚ ¯Î˘· ‰ÂˆÓ‰ ‰˘ÂÚ‰ Ì„‡ ˘È .‡¯Â·‰ ˙„Â·Ú· ˘È ˙Â‡È·� ˙Â�ÈÁ· È˙˘‰

חכמה  מקור

כך ומפני רׁש "יוכו'". להורות ּפ רׁש  הפסוק שכוונת ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

בהשגתו  רבינו משה דברי של הנעלה המקור על

מפני  נביאים, משאר הנעלית ה', בדבר ובנבואתו

ה'",ש  אמר בּ "כה נתנבּ אוּ  הנּ ביאים פירושו ּכ ל "כה" ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌

נרמז  כך אבל אותו רואים אנו אין הדבר, הוא  ע כך

ה'. בדברי ונתפרש

מׁש ה, עליהם [ועיין נוֹ סף נבואתו מדרגת במעלת ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌

הדברים] בהגדרת בּ לקמן הדּ בר".לשון ׁש התנבּ א "זה ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כשרואים  רק כי עצמו. הדבר ראיית על מורה שהוא

הדבר" "זה לומר אפשר ממש, "ּכ ה"אותו בּ חינת ֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִּכ י

ה'. נאמרו הוּ אאמר או נראו שהדברים המורה ֶלשון

ב  מאירה,לנביא ׁש אינּה  את אסּפ קלריא שראה היינו ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מישור  ובאורח בבירור שלא ה' כבוד אלא פ מראה ,

זכוכית  כלי שהוא אספקלריא דרך אור הרואה כמו

וכמה  כמה דרך ולפעמים, מזוככת. מחיצות צ שאינה

באופן  רואה הוא שאין מאירות שאינם זכוכיות של

שיש  רואה אלא באספקלריא, הנמצא האור את ברור

הנביאים שם מראה את חז"ל הגדירו ודוגמתו אור.

בבירור  ראוהו שלא ה' כבוד את והשגתם בראייתם

רק  אך ה' כבוד מראה שהוא וראו ידעו ובוודאי וכו',

כעין  כך, הוא, שפירושה כה. הנקראת הנ"ל בבחינה

הדיבור  את גם ראו זה, באופן הראיה ומלבד זה.

של  באופן ה' עמהם וציורים ק שדבר ומשלים, חידות

שהוא. כמות ה', כבוד ומראה דבר את ולא

בלשון ו  שהתנבא רבינו הוּ אמשה הדּ בר" מפני "זה ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ב  ה' כבוד מראה את אסּפ קלריא שראה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ חינת

היינו ר אספקלריא הּמ אירה. קלריא, ספק מלשון הוא ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ומצוחצחת  זכה מראה והיא אורה של שפע שמספק

מה  מחוץ רואה שאדם והמבהיק הזך הזכוכית כענין

שרואהו  כאדם בעצמו האור את שרואה שבתוכו.

הדבר  זה  שאומר עד ברור באופן היתה ש מקרוב ת כן

שנאמר  משרע"ה בחידות.א השגת ולא "ומראה

יביט". ה' ותמונת

שהיא  מפני אספקלריא, דרך ראו שהנביאים והטעם

המלכות  ספירת ידו ב בסוד על שרק הכלי שהיא

בתיקו"ז  כמבואר השגה כל .ג משיגים

נביאוּ ת בּ חינוֹ ת ה,ּת י נביאים ואלּ וּ  שאר הראשונה, ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ברור. באופן אותו רואים לא אך ה' דבר את שמבינים

את  עיניו ולנגד בבירור שרואה משה נבואת והשניה

ה'. כבוד הבּ וֹ רא.מראה בּ עבוֹ דת אנו יׁש  אותו ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

כדלהלן. מצוותיו, בקיום עובדים

קיום  עם לנבואה יש שייכות איזה להבין ובכדי

הרמח"ל  דברי את נקדים של ד המצוות שענינה

חלה). (הל' ולקמן ע.הנ"ל ב'. ל', במדבר רש"י על המזרחי בפי' עי'
הרמ"ק. במרום פ.בדברי אדיר ועי' וירא. פ' בהקדמת בחיי רבינו עי'

ה'. ופרק ג' פרק ג' חלק לרמח"ל ה' ודרך דרישא. עינוי דרוש ח"א,
כתב,צ. נבוב ערך ובקה"י הנ"ל. ה' ודרך במרום" ב"אדיר רמח"ל

אספקלריות. ט' דרך ראו ועי'ק.שהנביאים מ"ט: יבמות מהרש"א עי'
ג'. כרך י', סי' ז' שער תיקו"ז להרמ"ק יקר בהקדמת ר.אור בחיי רבינו

וירא. הנ"ל.ש.פ' ה' בדרך מהארת ת.רמח"ל בה היתה משה השגת
ספירת  דרך וכולם מנו"ה שהשיגו הנביאים שאר משא"כ התפארת,

ג'). שער אורה ושערי היטב. ע"ש הנ"ל (רמ"ק י"ב,א.המלכות. במדבר
ובאור ב.ח'. פ"א. כ"ג שער בפרדס ועי' ל"ג: בראשית בזוה"ק כמבואר

צ"ה. דף ט' כרך ט'. סי' תרומה כ"ב.ג.יקר – כ"א דף דרך ד.תיקו"ז
ד'. סעיף ג', פרק השלישי חלק ה'

והערות  מקורות

ביאורים 

‰�È‡˘ ‡È¯Ï˜ÙÒ‡ ,"‰Î" Ï˘ ‰‚¯„Ó‰ ‰Ó È�ÙÓ ¯‡·Ó Ê"ÈÙÏÂ

‰�È¯'· ‡Â·'È ‡Â‰˘ ,‡È·� Ï˘ ˙"¯· ÔÓ˜Ï ˙ÊÓ¯� ,"‰¯È‡Ó

,˘¯ÂÙÓ Â�È‡Â ,¯Â¯· Â�È‡˘ ¯·„ ‡Â‰ ˙"¯ ÈÎ ,ÂÈ˙ÂÓÂÏ'‡ ‡˘Â'�

ÂÏ Ì‚Â ,˘¯ÂÙÓ ¯·„Î ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯·„‰ ˙Â˙ÈÓ‡ Ú„ÂÈ˘ ÈÓÏ ˜¯

˙‡Ê ‰‡Â¯ Â�È‡ ˙Â‡ÈˆÓ· Ï·‡ ,ÌÈ¯·„‰ ˙ÚÈ„È· ‡Ï‡ ‰Ê ÔÈ‡

.ÂÈ�ÈÚÏ ‰Ï‚�Â ‰‡¯�‰ ¯Â¯· ÔÙÂ‡·

,ÏÎ˘‰ Í¯„ ÏÏÎ ÚÈ‚Ó ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ,‰¯È‡Ó‰ ‡È¯Ï˜ÙÒ‡ Î"‡˘Ó

È˜ÂÏ‡ ÚÙ˘Â ‰¯‡‰ ‡Â‰ ‡Ï‡ Â˙Â‡ ÏÈ·‚Ó ÏÎ˘‰ ÔÈ‡Â

‰ÎÂÊ‰Ï ÈÎ ,˙"¯· ÊÓ¯� ‡Ï ‰ÊÂ ,¯·„‰ ‰Ê Ï˘ ‰‡Â·� 'ÈÁ· ˙ÂˆˆÂ�˙‰Â

.ÂÈ�ÈÚ „‚� ˘ÓÓ ‰‡Â¯˘ ÈÓÎ ¯Â¯· ‡Â‰ ,ÍÎÏ



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות ריד 

,"‰Î" ˙�ÈÁ· ‰ÊÂ ,‰˙Â‡ ‰˘ÂÚ ‰È‰ ‡Ï ,‰¯Î˘· ‡·‰ ÌÏÂÚ ÂÏ ÔÈ�˙Â� ÂÈ‰ ‡Ï ÂÏ‡ ,‰ÓˆÚ· ‰ÂˆÓ‰Ó

‡·‰ ‰¯Î˘ ÏÈ·˘· ‰ÂˆÓ‰ ‰˘ÂÚ ‡Â‰ ÔÎ ,˜ÂÁ¯Ó ¯·„ ‰ÊÈ‡ ‰‡Â¯˘ Ì„‡ ÂÓÎ .‰¯È‡Ó ‰�È‡˘ ‡È¯Ï˜ÙÒ‡

.‰Ê‰ ÌÏÂÚ ¯Á‡ Â�ÈÈ‰ ,˜ÂÁ¯ ˙ÚÏ

ÌÂÏÈ˘Â:Ï˘ ˙Â·˙ È˘‡¯ ÈÎ ,‡È·� Ì˘· ‡¯˜� ¯Î˘È‡··‰�¯�‡˘‡ÊÓ¯� ‰Ê‰ ˜ÂÒÙ· Ì˘Â ,ÂÈ˙ÂÓÏ

חכמה  מקור

בו  ויתדבק ית"ש בבורא ויתקשר אדם שיגיע הנבואה

מה  וישיג ההתדבקות, שירגיש באופן ממש דבקות

זאת  וכשמשיג יתברך. כבודו דהיינו בו מתדבק שהוא

א"א  זה ודבר הנבואה, ענין עיקר זהו חיותו בחיים

והידיעות  והמעשים. החומר שיזכך אחר רק שיהיה

אלא  אינם השי"ת, ששולחו והשליחות וההשכלות

כן  ודביקותו זיכוכו וכפי הנבואה, למדרגת נלווים

בשו"ע  וכמ"ש ביותר. ית' בו ויתדבק ה ישיג

ומכוונים  מתבודדים היו מעשה ואנשי שהחסידים

הגשמיות  להתפשטות מגיעים שהיו עד בתפילתם

הרוחני, לשכל [הכוונה השכלי כח ולהתגברות

הנבואה, למדריגת קרוב מגיעים שהיו עד האלוקי]

הנבואה. ענין באמת שזהו  מפני עכ"ל.

בחייו  הנביא שמשיג אותם ו ומה משיגים זה מעין ,

הבא  לעולם מזיו ז הזוכים ונהנים ה' על שמתענגים ,

ויודעים  ומכירים ית'ח שכינתו, אותו ומשיגים

החיים. בצרור ונצררת נכללת  ונשמתם

כי  רבינו, דברי יתבארו זו העוֹ שׂ ה ובהקדמה אדם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵיׁש 

יזכה הּמ צוה ידה שעל הבּ א,בגלל עוֹ לם בּ שׂ כר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כאן  אך בהשי"ת. והשגתו מדביקותו יתענג ששם

להשי"ת  הדבקות בדרגת אינו עדיין הזה, בעולם

בּ עצמּה ,מפני מהּמ צוה נהנה המצוה ׁש אינוֹ  כי ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דבק  שאינו ומי השי"ת, עם פשוט באחדות מאוחדת

להשי"ת  לתענוג ט בתכלית להתחבר יכול אינו ,

המצוה. קיום בעצם הנמצא האלוקי הרוחני

את  לעבוד גבוהה במדרגה שאינו מפני ובפשטות,

אדם אותו כך ומפני לבדו. לה' בלתי ◌ִאלּ וּ עבודתו

בּ שׂ כרּה , הבּ א עוֹ לם לוֹ  נוֹ תנין היוּ  שהוא לא הגם ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מ"מ  המצווה את לקיים עוֹ שׂ ה י מחוייב היה ◌ֶ◌ָ◌ָֹלא

מצוה אוֹ תּה , מקיים היה לא שכלל לפרש א"א ודאי ָ◌

בהנאה  אותה עושה היה שלא אלא בה, שמחויב

גזירת  ע"פ ומוכרח שמחויב כמי רק ושמחה, ועונג

מצוה  ולכן יקיימנה. לא המלך יקפיד לא ואם מלך

בה  מחוייב ד'כ שאין של בגד שאין למי ציצית כגון

מצות  יקיים לא עשייתו על שכר יקבל לא אם כנפות,

א  יהיה ואם שאמרו ציצית. במה עצמו יפטור נוס

עליו ל חז"ל  מעלה ונאנס מצוה לעשות אדם "חישב

ישתוקק  או יצטער ולא עשאה" כאילו הכתוב

בכל  ויתאמץ ישתוקק אם ובאמת, כוחו, בכל ויתאמץ

יזכה  בוודאי ולבסוף השי"ת יעזרהו ומאודו כוחו

המצווה  את .מ לעשות

היא וזה בהשי"ת השגתו הנ"ל באופן המצוה שעושה ְ◌ֶ◌

מאירה. ׁש אינּה  אסּפ קלריא "ּכ ה", שהאור בּ חינת ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

רק בבירור נראה אינו בה ׁש רוֹ אה המאיר אדם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְּכ מוֹ 

מרחוֹ ק דּ בר בהגדרת איזה דבר רבינו הוסיף כאן ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

בזוה"ק  דבה"ק ומקור מאירה שאינה נ אספקלריא

מרחוק  כמו רואה מאירה, שאינה שבאספקלריא

את ה דמות שרואה את לא אך עצמם.דברים הדברים

אזי  מרחוק, כשרואה הראות ס כי כח שיגיע קודם

ונתעכר. האויר בתוך מתפזר הנראה להדבר

הוּ אכמו  ש ּכ ן שׂ כרּה את עוֹ שׂ הזה בּ ׁש ביל הּמ צוה ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

רחוֹ ק, לעת קיום הבּ א שבשעת הבא בעולם דהיינו ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

לזמן  רחוק, לעת רק שם נמצא הוא אין המצוה

ממנו  אחרהרחוק ב הינוּ  חייו את הזּ ה.שיסיים עוֹ לם ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

שׂ כר ראׁש י עוה"ב וׁש לּ וּ ם ּכ י נביא, בּ ׁש ם נקרא ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אלּמ וֹ תיו, נשׂ א ברנּ ה יבא ׁש ל: כי ּת בוֹ ת נביא. הוא ֵ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌�◌ָ◌

א'.ה. צ"ח, סי' הנ"ל.ו.או"ח ה' בדרך המס"י.ז.עי' כלשון

ב'.ח. בליקו"ת, רבינו ג.ט.כלשון חלה ליקו"ה פל"ח י.ע"פ
ג'. נכתב כ.אות הדבר" "זה מדוע יתבאר שבזה וכ' ג'. אות פל"ח

או  עצמו לקדש שרוצה מי ורק חובה, אינם שנדרים מפני נדרים, בפ'
הדבר". "זה למדרגת שייך והוא נודר, מעוה"ז ו.ל.לפרוש ברכות

ד'.מ. ס"ו, תורה צ"ד.נ.ע"פ דף רות וזו"ח ק"כ. וירא זוה"ק עי'
כאדם  דברים דמות רואים הנביאים שע"כ לי", נראה ה' "מרחוק עה"פ
ונבואת  מאירה. שאינה אספקלריא נקרא וזה ממשה חוץ ממרחק העומד

מלשונו. ע"כ המאירה, אספקלריא מראה שזהו מקרוב ליקו"מ ס.משה
ד'. י"ג,

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  רטו בחצוצרות

:¯Î˘ ÌÂÏÈ˘ ÏÚ"Ú¯Ê‰ Í˘Ó ‡˘Â� ‰Î·Â ÍÏÈ ÍÂÏ‰",‰˙ÈÈ˘Ú· ¯ÚËˆÓ˘ ,‡˘Â� ‰�È¯· ‡Â·È ‡Â·"

"ÂÈ˙ÂÓÂÏ‡Ï˘ ˙Â·È˙ È˘‡¯ .˙ÂÂˆÓ‰ ¯Î˘ Ï·˜È˘Î ,„È˙ÚÏ ÁÓ˘È˘ ,È‡··‰�¯�‡˘‡,ÂÈ˙ÂÓÏ

˙Â·È˙ŒÈ˘‡¯.‡È·�

Ï·‡ÁÓ˘Ó ‡Â‰˘ ,‰ÓˆÚ· ‰ÂˆÓ· ‰ˆÂ¯ ‡Ï‡ ,˙ÂÂˆÓ‰ ¯Î˘· ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ ,"¯·„‰ ‰Ê"· ‡·�˙Ó˘ ‡È·�

˙�ÈÁ· ‰ÊÂ .‰ÓˆÚ· ‰ÂˆÓ‰· ÂÏ˘ ‡·‰ ÌÏÂÚ˘ ‡ˆÓ� ,¯Î˘ ÔÈÓ ÏÎ· Ò‡ÓÓ˘ „Ú ,‰˙ÈÈ˘Ú· ÍÎ ÏÎ

·Â¯˜Ó ¯·„ ‰‡Â¯‰ Ì„‡ ÂÓÎ ,‰¯È‡Ó‰ ‡È¯Ï˜ÙÒ‡ ˙�ÈÁ·· ,"¯·„‰ ‰Ê" :˙�ÈÁ·· ,¯Î˘ ÌÂÏÈ˘ Â�ÈÈ‰ ,‡È·�

.ÂÈ�ÈÚ „‚� Â¯Î˘Â ,‰ÓˆÚ· ‰ÂˆÓ‰Ó ‰�‰� ‡Â‰ ÔÎ ÂÓÎ ,‰¯·Â ‰ÙÈ ‰È‡¯·

חכמה  מקור

"בשוב  לבוא, לעתיד שיהיה במה עוסק המזמור כל

יאמרו  אז וכו', ימלא אז וכו' ציון שיבת את ה'

ע"י  ה', את ולדעת להשיג נזכה שאז וכו'" בגויים

אלוקי  הנבואה.ע שפע ענין שזהו

הדעת  ההכרה, שהוא עוה"ב שכר שילום כך ומפני

ב' בזה שיש נביא, בשם נקרא בהשי"ת והדביקות

ראיה  היא "כה" בחי' של המדרגה ְִָמדריגות.

היא  המצוות עשיית ומבחי' ברורה, שאינה

עיניו  לנגד רואה אינו המצוה, שכשעושה מתפרשת

מרחוק. שרואה כמו רק ברור, באופן השי"ת את

על נרמז הזּ ה בּ ּפ סוּ ק של וׁש ם ׁש לּ וּ ם המדריגה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

טורח פ לאדם שׂ כר המצוה עשיית שבשעת ָ◌ָ◌

כמ"ש  ומצטער קכ"ו)ומתייגע יל.(תהלים "הלוֹ . :ָ◌ֵ◌ֵ◌

שהואוּ בכה הזּ רע",בשעה מׁש . הזמן נוֹ שׂ א שהוא ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌

זה  מזרע שיגדל ע"מ המצוה מעשה את שזורע

מפני  ובוכה, הולך והוא עוה"ב, שכר שהוא פרי

בּ עשׂ יתּה , רק ׁש ּמ צטער ושמחה חיות לו ויש ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ברנּ המ  יבא לעתיד "בּ א שיהיה נשׂ א מזה ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌

ּכ ׁש יקבּ ל מהשמחה אלּמ וֹ תיו", לעתיד, ׁש ישׂ מח ֲ◌�◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הּמ צווֹ ת. הדבקות,שׂ כר ההכרה, הוא, ששכרם ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

בחי' שזה השי"ת את לדעת האלוקי, והשפע

כך ומפני כנ"ל, "י'בא נבואה ׁש ל ּת בוֹ ת ֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָראׁש י

נביא ראׁש י־ּת בוֹ ת א'לּמ וֹ תיו", נ'שׂ א במדרגת בּ 'רנּ ה ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌�◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

כנ"ל. צ "כה"

בּ  ׁש ּמ תנבּ א נביא הדּ בר",מדרגת אבל שהיא "זה ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הצדיק  של הּמ צווֹ ת,המדרגה בּ שׂ כר רוֹ צה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

בּ עצמּה , בּ ּמ צוה רוֹ צה יתברך אלּ א אחדותו שהיא ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עיקר  וזה בהשי"ת, לידבק זוכה המצוה קיום ובשעת

המאוחדת  השי"ת בשמחת לשמוח שזוכה שמחתו,

כדלקמן. במצוה זהׁש ומלובשת משׂ ּמ ח מטעם הוּ א ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

שׂ כר, מין בּ כל ׁש ּמ מאס עד בּ עשׂ יתּה , ּכ . כלומר,ּכ ל ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מין  איזה או גמול כעין שמתפרש דבר בכל שממאס

וחומריותו  עצמיותו כל ביטל כי מעשיו, על שכר ק של

לעתיד, שכר וקבלת ית'. עמו ונתאחד שנתדבק עד

ולכן ר מתפרשת  מהשי"ת, נפרד הוא כאילו אצלו 

וזה  לעתיד, רק בו, לדבק לזכות יכול אינו עכשיו

בעיניו. מאוס

ׁש לּ וֹ  הבּ א ׁש עוֹ לם בהשי"ת נמצא וההשגה הדביקות ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

וזההוא  בּ עצמּה . ומשמח בּ הּמ צוה המצוה שעושה ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

הוא הינוּ בעשייתה נביא, עלבּ חינת ׁש לּ וּ ם שמרמז ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

המדריגה שׂ כר, היא לעתיד, שנקבל שהשכר מפני ָ◌ָ◌

ולכן  לעיל, שנתבאר כפי בחייו, הנביא זוכה שאליה

נביא. בשם נקרא המצוות הדּ בר",שכר "זה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בחינת:

הרואה בּ בחינתשהוא  הּמ אירה,ב הנביא אסּפ קלריא ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ה' כבוד מראה את רואה הרוֹ אה שהוא אדם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְּכ מוֹ 

יפה בּ ראיה מּק רוֹ ב דרך דּ בר אספקלריא ש כרואה ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ביופיו, הדבר את שרואה כלומר וּ ברה,מזוככת ָ◌ָ◌

שהוא כמות הדבר את ולא שרואה ברור, באופן

ולא  ברור הדבר את רואה לכך, בנוסף עכורה. כמראה

וחידה. משל מ ע"י נהנה הוּ א כן והארת ּכ מוֹ  קיום ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌

וּ שׂ כרוֹ  בּ עצמּה , ה הּמ צוה וההשגה שהוא דביקות ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ממש  שנמצא כדבר הוא עיניו,בהשי"ת, דהיינו נגד ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ממש. בחוש שרואהו דבר

המצוות  בעשיית המדרגות ב' נתבארו כאן עד
לבאר  בא ועתה מדריגות בב' נבואה בבחינת שהם
גז"ד  קודם הוא אם שלדעת שכ' דבריו ריש את

יא.ע. כא, בתורה לחכמה.פ.כמבואר רבינו צ.פרפראות דברי וע"פ
האדמה  עובד ענין נרמז לבוא, לעתיד של בפסוק כיצד התמיהה, תתיישב

וכו'. בזריעתו ג'.ק.שמצטער חלה הלכות בליקו"ה בה"ל ר.כמבואר
זה. ולפי להרמח"ל.כמבוא ש.ד"ה ה' ודרך בחיי, רבינו מדברי לעיל ר

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רטז 

ÈÓÂ¯Î˘ ÌÂ˘· ‰ˆÂ¯ ÔÈ‡˘ „Ú ,ÍÎ ÏÎ ‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ˘· ‰ÂˆÓ‰ ‰˘ÂÚ˘ ,˙‡Ê‰ ‰‚¯„Ó· ‡Â‰˘

‡·‰ ÌÏÂÚÌ‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈÎ .ÔÈ„ ¯Ê‚ ¯Á‡Ï ÔÈ„ ¯Ê‚ Ì„Â˜ ÔÈ· Ú„ÈÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰ ,‰ÏÈ·˘·

ÈÎ ,‰�˘ ˙ÓÂ˜ Ô‰ ,ÌÏÂÚ ˙ÓÂ˜ Ô‰ ,Ì„‡ ˙ÓÂ˜ Ô‰ ,˙ÂÓÂ˜‰ ÏÎ ˙‡ ÔÈÈÁÓ Ì‰Â ,‰ÓÏ˘ ‰ÓÂ˜

Ô‰ ,˘Ù� ‰�˘ ÌÏÂÚ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙ÂÂˆÓ‰Ó ˙ÂÈÁ‰ ÔÈÏ·˜Ó(„ ,‚Ï ÌÈÏ‰˙),"‰�ÂÓ‡· Â‰˘ÚÓ ÏÎÂ" :

·È˙ÎÂ(ÂÙ ,ËÈ˜ Ì˘)."‰�ÂÓ‡ ÍÈ˙ÂˆÓ ÏÎ" :

חכמה  מקור

בבחי' המצוות קיום ע"י יודעים גז"ד לאחר או
המאירה. אספקלריא

בּ שׂ מחה  הּמ צוה ׁש עוֹ שׂ ה הזּ את, בּ ּמ דרגה ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מי

הבּ א  עוֹ לם שׂ כר בּ ׁש וּ ם רוֹ צה ׁש אין עד ּכ ., ּכ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה

הוּ א ש בּ ׁש בילּה , בּ יןזה לידע הוא יכוֹ ל גּ זר אם קדם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌

שהוא דּ ין דּ ין.או גּ זר לאחר ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

זאת. לדעת יכול הוא איך מבאר ועתה

ׁש למה, קוֹ מה הם הּמ צווֹ ת הם ת כי ּכ י מצוות, תרי"ג ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

שבאדם. איברים רמ"ח כנגד עשה, מצוות רמ"ח

שבאדם, גידין שס"ה כנגד תעשה לא מצוות ושס"ה

בזוה"ק.א כמבואר 

מפני  קומה נקראים שהמצוות רבינו מבאר ולקמן

מצוות  דהיינו המצוות", "ראשי הנקראים מצוות שיש

בשאר  וכן בלב, התלויים מצות וכן בראש, התלויים

השנה  של בחלק התלויים מצוות יש וכמו"כ איברים.

מצוות ראששהוא יש כן, כמו שופר. כגון השנה,

כגון  וכו', לב או ראש, הנקרא העולם בחלק שנוהגין

במקומות  רק או ישראל ארץ בכל שנוהג מה

וכיוצ"ב. בה הּק וֹ מוֹ ת,מסוימים ּכ ל את מחיין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוהם

הבריאה  כלולה אדם,שמהם קוֹ מת תרי"ג הן כי ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ש  הם מצוות שבאדם, איברים תרי"ג כנגד הם

בה  התלוי לאבר מצוה כל חיות וכמו"כ ב הממשיכין .

וכפי  הנפשות, לכלל אדם" ב"קומת לפרש ניתן

נפש, שנה עולם ראשי על שנגזר לקמן שמשמע

בחי' בהם שיש הנפשות. כלליות על שמדובר משמע

ישראל" אלפי העדה"ג "ראשי "עיני והמלך ד ויש

ישראל" "לב עוֹ לם,וכו'.ה הוא קוֹ מת כעין הן שהוא ֵ◌ַ◌ָ◌

יצירה  בספר כמבואר אדם רבה ו קומת ובמדרש ז .

דוגמא  בארץ ברא באדם, הקב"ה שברא מה כל כתב,

- ראש זאת. המוכיחים פסוקים והולך ומונה לו.
הארץ ח  עין את "וכסה - עינים תבל. עפרות וראש

כמ"ש ט וכו'" מהמצוות חיותו מקבל והעולם ,

וכו'".י בתורה  הארץ ונתנה וכו' תלכו בחוקותי "אם

וכן  וכו'". כנחושה ארצכם ואת וכו' לא כ "ואם

וכו'" ארצה כל שרפה ומלח ׁש נה,"גפרית קוֹ מת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵהן

ע"ש  כך נקרא השנה ראש כי שלימה. קומה בה שיש

שנה  בחי' של הראש לב ל שהוא והמועדים וחנוכה מ , ,

נו"ה  הם הדרך.נ ופורים ע"ז וכן הרגלין, ב' שהם ,

בזוה"ק  כש"כ מהמצוות חיותה מקבלת והשנה

קדושים  לו ס פרשת השייכים מצוות יש יום שבכל ,

וחי  אור לו ממשיכים  נפׁש ,ות והם ׁש נה עוֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִּכ י

יצירה  בספר כמבואר הבריאה כל כלל ◌ֵהן ע שהם

מהּמ צווֹ ת, החיוּ ת היא מקבּ לין לכך ּכ מוֹ והראיה ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ל"ג)ׁש ּכ תוּ ב בּ אמוּ נה",(תהלים מעשׂ הוּ  "וכל כל : כלומר, ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

נפש, שנה, העולם, את הכולל הבריאה מעשה

המצוות. קיום ע"י דהיינו אמונה, ע"י מתקיים

כיוּ  המצוות קיום פירושה שאמונה (שם כתיבהראיה ְ◌ִ◌

אמוּ נה".קי"ט) מצוֹ תי6 "ּכ ל לקיום שהרי : הטעם כל ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

הנחל.ת. מי חלק א.עי' למהרח"ו קדושה שערי ועי' ק"ע: דף וישלח
קל"א. תקו"ז ועיין, א'. שער א'.ב.א' שער ח"א למהרח"ו קדושה שערי

טז.ג. א, כ"ד.ד.במדבר ט"ו, ו'.ה.שם ג', מלכים בפרקים ו.רמב"ם
בטוטו"ד. לבאר שמאריך הרמ"ק בפי' ועיי"ש. ועוד, ה' ד' מדרש ז.ג'

לא. פ' דר"נ ואבות ט. א, קהלת ח.ח.רבה י.ט.משלי ויקרא י.שמות

ג-יט. כב.כ.כו כט, ליקו"ה ל.דברים ועיין צד. תורה תניינא ליקו"מ
ואכ"מ. אחר. באופן גם הדברים מבוארים ובתיקו"ז י"ח. ד', עי'מ.ערלה

ה'. ל', ופורים.נ.ליקו"מ חנוכה שער פ"ה.ס.פע"ח ג',ע.דף פרק
על  יתפרש היצירה ספר כל כי לדעת אתה "וצריך הראב"ד. הק' ועי' ג.

סי  הר וסימנם ובנפש. בשנה, בעולם, דרכים, כולו".ג' ע'ש'ן' ני

והערות  מקורות

ביאורים 

אמונה .כל  ‰ÂÒÙ˜מצוותיך ÔÂ˘Ï·ÏÎ,‰�ÂÓ‡ ÍÈ˙ÂÂˆÓ

˙Â‡¯˜�‰] ,Ô˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁÓ ¯˘È‰ ÏÎ˘‰˘ ˙ÂÂˆÓ‰ Ì‚˘ ¯‡·˙Ó

ÍÂ˙Ó ˙"È˘‰ ‰Âˆ ÍÎ˘ È�ÙÓ Ô˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ,["˙ÂÏÎ˘ÂÓ" ÔÓ˜Ï

Ï˘ ÔÙÂ‡· ˜¯ ,ÍÎ ÌÈ�È·Ó Â�‡˘ È�ÙÓ ‡ÏÂ ,˙"È˘‰· ‰�ÂÓ‡



מוהר"ן לקוטי  ה  ריז בחצוצרות

‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰Â.˙ÂÂˆÓ‰ ÌÚ ËÂ˘Ù ˙Â„Á‡ ‡Â‰,Ô¯„ÒÎÂ Ô�Â˜˙Î ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ ‰˘ÚÓ˘ÎÂ

חכמה  מקור

האמונה  רק שכן שמאמין, מפני רק הוא המצוות

יש  ועוד ה'. מצוות כל את לקיים מחייבת השלימה

של  החיות המשכת כל היינו מעשהו, וכל לבאר,

המלכות  מדת ע"י היא העולם, וקיום שהיא פ בריאת

האמונה  השפע צ בסוד נמשך שממנה הכלי והיא

כמ"ש  המצוות בקיום נמצאת זו והארה הזה. לעולם

אמונה". מצוותיך, "כל

עם ק והּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ .־הוּ א  ּפ ׁש וּ ט אחדוּ ת הוּ א ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

פשוט הּמ צווֹ ת. אחד ר אחדות שהוא דבר פירושו, ַ◌ִ◌ְ◌

יחד. שנתאחדו מחלקים מורכב לא בעצם,

של  ורצונות ציוויים רק המצוות אין כלומר,

חלילה  עצמם הם אך אותם, שנקיים הקב"ה

שבהם  אופנים הם אלא מאלוקותו, ,ש נפרדים

רצונו  הארת נמצאת הנמשכת ת בפנימיותם,

והו  המקיימם, לאדם דרכם חד ומתגלה ורצונו א

מלשון א הם  מצווה תיבת תתפרש כך ומפני .

וחיבור  סיבותב צוותא ב' המצוה ��������מפני כי .

– אותה שצווה מי עם וחיבור צוותא היא

אנו ������������הקב"ה. המצוה מקיימים שאנו ע"י

עמו  נעשית ג מתאחדים שהמצוה אע"פ כי

המחיה  האלוקית הפנימיות מ"מ גשמיים, בדברים

א"ס. שהוא ית' עמו מאוחדת המצוה מעשה את

באמת הגשמי כי החפץ של האמיתית המציאות

כאן  נמצאת שהיא אלא אלוהית חיות היא

.ד בלבושים 

הוּ א בּ רוּ . הּק דוֹ ׁש  הבריאה,וּ כׁש ּמ עשׂ ה דהיינו ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

שזה ּכ תּק וּ נןוהנבראים  קילקולים בלא מתוקן באופן ְ◌ִ◌ָ◌

העולם  תיקון כי מצוותיו, מקיימין האדם כשבני

פ"א.פ. אורה הלילה צ.שערי דרושי שעה"כ [ועיין רכג פקודי זוה"ק
ג']. הקב"ה ק.דרוש התואר מובן הוי', שם בענין לקמן המבואר כפי

פג: דף בתיקו"ז כמבואר הויה, שם - התפארת למדת כינוי עי'ר.שהוא
להרמח"ל. ה' דרך ואתחנן.ש.סוף פ' עה"ת בעש"ט תורה ת.עי' עיין

רצונו. כן כי המצוות... ד. ח"ב.א.לד, הקדמון אמונים שומר עי'ב.עי'
צוותא  לשון שמצווה, י"א. ד', שחרית נט"י וליקו"ה ו'. ד', ליקו"מ

הנ"ל.ג.וחיבור. ליקו"ה ליקו"מ ד.עי' ועי' ספרו. בריש השלה"ק כמ"ש
לג. תורה

והערות  מקורות

ביאורים 

."‰˘ÂÚÂ ‰ÂÂˆÓ"

ÌÂÈ˜Ó Í˘Ó� ÂÓÂÈ˜Â ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ ÏÎ È¯‰˘ ,‡Â‰ ÔÈ�Ú‰ ˜ÓÂÚÂ

.'Ô'˘'Ú Ï˘ ‰ÓÂ˜‰ ÏÎÏ ˙ÂÈÁ Í˘Ó� Ê"ÈÚ˘ ,‰ÓÂ˜‰ ÏÎ· ˙ÂÂˆÓ‰

Ì‰Â ,'˙È ÂÓÚ ËÂ˘Ù ˙Â„Á‡ Ì‰ ˙ÂÂˆÓ‰˘ È�ÙÓ ,‰Ê ÏÎ Í‡

‰˘ÂÚ˘Î ˜¯ ‰˘Ú� ‰ÊÂ ˙ÂÈÁÂ ‰¯‡‰ ˙"È˘‰Ó ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈÏÂÎÈ

È�ÙÓ ,(‡"Î ˙Â‡ '„ ÔÂ„˜Ù ‰"Â˜ÈÏ 'ÈÚ) ‰�ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó Ì˙Â‡

ÌÂÈ˜Â ˙ÂÈÁ ÍÈ˘Ó‰Ï ÈÏÎ‰ ‡È‰˘ ˙ÂÎÏÓ‰ „ÂÒ· ‡È‰ ‰�ÂÓ‡˘

Â�È‡ ÈÊ‡ ‰�ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó ˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÂÚ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÍÎÏ ÛÒÂ�· .ÌÏÂÚÏ

‡"‡ Î"‡Â ,˙"È˘‰Ï ¯Â·ÈÁÂ ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ó

‡È‰ ‰ÂˆÓ˘ Ê"Â˜È˙· ¯‡Â·ÓÎÂ .ÌÂÈ˜Â ˙ÂÈÁ ÌÏÂÚÏ Í˘ÓÈ˘

‡È‰ ˙ÂÎÏÓ ˙„ÈÓ Ï˘ ÏÚÂÙ· ‰„Â·Ú‰Â ,˙ÂÎÏÓ Y ‡˙�ÈÎ˘

ÔÈ�Ú· ÏÈÚÏ ¯Ó‡�‰ ÏÎÏ ¯Â˘˜ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ .(Ï"�‰ ‰"Â˜ÈÏ) ‰�ÂÓ‡

‰�ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó ÌÓÈÈ˜Ó˘ ÈÓ ˜¯ ‰ÊÏ ˙ÂÎÊÏ ‡"‡˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÁÓ˘

ÌÏÂÚÏ ÌÂÈ˜Â ˙ÂÈÁ ˙Î˘Ó� Â˙ÂÎÊ·˘ ˙"È˘‰Ï ¯Â·ÈÁÂ ˙Â¯˘˜˙‰Â

Ú"ÚÂ .(È-Á '· ·ÂÁ ˙Â·‚Ï ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ‰) ‰"Â˜ÈÏ· ·ËÈ‰ ¯‡Â·ÓÎ

˙‡ ÔÈ‚È˘Ó Â�‡ Ì„È ÏÚ˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ�Ú· ‚ '„ ÔÈËÈ‚ ‰"Â˜ÈÏ·

.‰˘Ú� ‰Ê ÍÈ‡‰ ÌÈ�È·Ó Â�‡ ÔÈ‡Â ÌÈ�ÈÓ‡Ó Â�‡˘ È�ÙÓ ˜¯ ˙"È˘‰

המצוות . עם פשוט אחדות  הוא הוא, ברוך ÔÎÏÂוהקדוש

˙"‡· ÈÎ ,(.‚"Ú Û„ Ê"Â˜È˙) ‰"ÈÂ‰ Ì˘ ˙ÂÈ˙Â‡ Ì‰ ‰ÂˆÓ ˙ÂÈ˙Â‡

Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰ '· Ì‰˘ ,'ˆ ‡Â‰ '‰Â ,'Ó ‡Â‰ 'È ˘"·

Û„) Ê"Â˜È˙·Â] '˙È ÂÓ˘ ÌÂÈÒ ‡Â‰˘ ‰"Â Ì‰Ï ÛÒÂ�˘ ,‰Â'ˆ'Ó

·˙ÎÂ .[‰ÈÂ‰ ÔÂÂ˙‡ '„Ó ‡ÏÈÏÎ ‰ÂˆÓ ‰‡˙˙ ‡˙�ÈÎ˘ (.‚"Ú

‰"ÈÂ‰ Ì˘ ,ÍÎ È�ÙÓ˘ ('‡ ¯Ú˘ ‡"Á) ,Â"Á¯‰ÓÏ ‰˘Â„˜ È¯Ú˘·

Ê"Â˜È˙· ˘"ÓÎ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÌÚ „Á‡˙ÓÂ ÌÈÏ˘Ó'ÈÚÂ .‚"Ò Û„)

"¯„ ¯„Ï È¯ÎÊ ‰ÊÂ ÌÏÚÏ ÈÓ˘ ‰Ê" Ù"‰Ú ('„ ˜¯Ù 'Â ¯Ú˘ Á"Ú·

"ÈÓ˘" ÌÚ ¯˘Â˜Ó‰ ,‰"ÈÂ‰ Ì˘ ‡Â‰ ‰Ê Ì˘Â .(Â"Ë ,'‚ ˙ÂÓ˘)

‡Ï ˙ÂÂˆÓ ‰"Ò˘ 'È‚· ‰"ÈÂ‰ Ï˘ ‰-È ÌÚ "ÈÓ˘" ÈÎ ."È¯ÎÊ"Â

ÏÎ ÈÎ .‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ Á"Ó¯ 'È‚· ‰"ÈÂ‰ Ï˘ ‰"Â ÌÚ "È¯ÎÊ" ,‰˘Ú˙

- ‡˙ÈÈ¯Â‡ ÈÎ ,ÂÓ˘ ÏÚ ˙‡¯˜�Â ÂÓ˘· ‰„ÂÁ‡ ‰È˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙‰

.(‚"Ú Û„ ˙ÂÓ È¯Á‡ 'Ù ˜"‰ÂÊ) „Á ‡ÏÎ ‰"·Â˜Â ,‰È˙ÂÂˆÓ

המצוות. עם פשוט [ÈÂ˜¯‡אחדות  .'˜‰ Á"‰Â‡‰ ÔÂ˘Ï ‰Ê

Ú"Ó „‚�Î Ì‰ ,ÂÈ„È‚ ‰"Ò˘Â ,Ì„‡‰ È¯·‡ Á"Ó¯ ÈÎ" ['„ ,Á"È

‰¯Â˘ ‰ÂˆÓ‰ ˙È˘Ú�˘ ¯·‡ Â˙Â‡· ‰ÂˆÓ Ì„‡‰ ˙Â˘Ú·Â ,˙"ÏÂ

ÚÂ„È ¯·„Â 'ÂÎÂ ‰ÈÂ‰ Ì˘ ˙ÂÈ˙Â‡ ‡È‰ ‰ÂˆÓ‰ ÈÎ '˙È ‰ÈÂ‰ Â·

‰˘Ú� ‰ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú· ÈÎ ...‡Â‰ ÂÓ˘Â ÂÓ˘ ‡Â‰ ‰"·˜‰ ÈÎ

Ì‰· ˙ÎÏÏ ‡"ÊÂ ,ÂÎÂ˙· '‰ ÍÏ‰˙ÓÂ ‰�ÈÎ˘Ï ‰·Î¯Ó Ì„‡‰

¯Ó‡ ÂÏÈ‡ÎÂ '‰ È�‡ ¯Ó‡Â Ì‰· ÍÏÂ‰‰ ‡Â‰ ÈÓ ˘¯ÈÙÂ ¯ÊÁÂ

‰ˆ¯È Ê"ÙÎÂ .ÌÎÂ˙· È˙�Î˘Â „ÂÒ ‡Â‰Â ,Ì‰· '‰ È�‡ ˙ÎÏÏ



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות ריח 

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ì‰· ‚�Ú˙ÓÂ Ì‰· ÁÓ˘Ó ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ ÈÊ‡(‡Ï ,„˜ Ì˘),‰Î‡ÏÓŒÏÚ· ÂÓÎ ."ÂÈ˘ÚÓ· '‰ ÁÓ˘È" :

˙˘·ÂÏÓ ‡È‰ ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ Ï˘ ‰ÁÓ˘‰Â ,‰· ‚�Ú˙Ó ‡Â‰ ÈÊ‡ ,‰ÙÈ ‡Â‰ ÈÏÎ‰Â ,ÈÏÎ ‰ÊÈ‡ ‰˘ÂÚ˘

,‰ÂˆÓ·˘ ‰ÁÓ˘‰· Ò�Î�˘Î ‡ˆÓ� ,‰ÓˆÚ· ‰ÂˆÓ‰Ó ‰ÁÓ˘· ‰ÂˆÓ‰ ‰˘ÂÚ˘ ÈÓÂ .Â˙Â„Á‡ Ì‰ ÈÎ ,˙ÂÂˆÓ‰·

˙�ÈÁ· ‰ÊÂ ,ÂÈ˘ÚÓ· ÁÓ˘Ó˘ ,‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ ˙ÁÓ˘· Ò�Î� ‡Â‰(· ,ËÓ˜ Ì˘)."ÂÈ˘ÂÚ· Ï‡¯˘È ÁÓ˘È" :

חכמה  מקור

הבריאה  נתתקנת שעי"ז המצוות מעשה ע"י נעשה

הראוי וּ כסדרן,והנבראים  ובזמן בסדר הכל שמתנהג ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מש"כ  כעין ית' רצונו כפי תלכו ה להם בחוקותי "אם

גשמיכם ונתתי תשמעו בעתם וכו' שמע אם "והיה ."

ארצכם מטר ונתתי וכו' מצותי [כי ו בעתואל ."

הראוי] ובזמן בסדר אינו אבל מתוקן הדבר לעיתים

בּ הם משׂ ּמ ח הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ .־הוּ א רצונו אזי שנתמלא ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ הם,בעולמו  בהם וּ מתענּ ג ומשתעשע ּכ מוֹ שנהנה ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ק"ד)ׁש ּכ תוּ ב נעשה :(שם שזה - לעולם" ה' כבוד "יהי ֶ◌ָ◌

כבודו. מתעלה שעי"ז ורצונו מצוותיו כשמקיימים

- הפסוק המשך מתקיים בּ מעשׂ יו".אזי ה' ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ"ישׂ מח

שנתמ  היא רצונו.והשמחה בּ על־מלאכה,לא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְּכ מוֹ 

מתענּ ג  הוּ א אזי יפה, הוּ א והּכ לי ּכ לי, איזה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ שׂ ה

בה בּ ה, בצורה ומתוקנת יפה כשהבריאה הוא כך ָ◌

בה. מתענג הקב"ה שאז ה' חפץ

מלבּ ׁש ת  היא הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ .־הוּ א, ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהשׂ מחה

אחדוּ תוֹ . הם ּכ י שהקב"ה בּ הּמ צווֹ ת, לעיל כמ"ש ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

כלים  שהם המצוות עם פשוט אחדות הוא

נשמת  כי בהם, המלובש השי"ת לאור ולבושים

ית' אורו היא שמח ז המצוה כשהקב"ה ולכן ,

בקיום  הנבראים בהנהגת תלוי שזה רצונו כשנעשה

במעשיו", ה' "ישמח שאז וכו' והמצוות התורה

המצוות, לתוך ושמחתו רצונו הארת נמשכת

הבינה  דאור האלוקי השפע היא זו ושמחה

היא  בינה כי עוה"ב, בחי' שזהו השמחה שמשם

דאתי  בּ שׂ מחה ח עלמא הּמ צוה ׁש עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מי

בּ עצמּה , הזוכה מהּמ צוה משה בחי' הצדיק שהוא ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עוה"ב, בחי' את המצוה קיום בשעת להרגיש

שמחתו  נמשכת ומשם הנ"ל, הדבר" "זה בבחי'

שאינה  בהשי"ת נפלאה ודבקות אהבה שהיא

רוחנית  שהיא מפני הטבע בגדרי להיתפש יכולה

הוּ א ואלוקית  ׁש בּ ּמ צוה, בּ השׂ מחה ּכ ׁש נּ כנס ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

ׁש ּמ שׂ ּמ ח  הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ .־הוּ א, בּ שׂ מחת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנכנס

בּ חינת וזה קמ"ט)בּ מעשׂ יו, ישׂ ראל (שם "ישׂ מח : ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

יד.ה. כו, יג..ו ויקרא יא, עקב.ז.דברים פרשת להאריז"ל לעיל.ח.לקו"ת נכתבו כבר זה לביאור המקורות

והערות  מקורות

ביאורים 

˙ÎÏÏ Â¯ÓÂ‡Ì‰·‰�Î‰‰ ˙È˘Ú� ‰ÂˆÓ‰ ˙È˘Ú· ÈÎ ,‰ËÂ˘ÙÎ

ÌÈ˜·„‰ Ì˙‡Â" ÌÎÎÂ˙· È˙ÎÏ‰˙‰Â Â¯ÓÂ‡ „ÂÒ Â‰ÊÂ ,‰· ˙ÎÏÏ

.Ï"ÎÚ "ÌÎÈ˜Ï‡ '‰·

בהם . ומתענג בהם �Ú˙Ó‚משמח ‰"·˜‰Â ‡Â‰ Â�È·¯ ÔÂ˘Ï

Ì‰·,˘¯Ù˙È ,Ì‰· ‚�Ú˙Ó ‰"·˜‰Â ,‰�È·‰ ˙¯‡‰ ‡Â‰ ,‚�ÂÚ‰ .

,Ì‰ÓÚ „ÁÂÈÓÂ Í˘Ó�‰ ‚�ÂÚ ÔÂÈÏÚ‰ ‚�ÂÚ‰ ˙¯‡‰Ó ÍÈ˘ÓÓ˘

- ‚�Ú˙Ó ‰"·˜‰ Â�ÈÈ‰„Ì‰·,.‰Ê ‚�ÂÚ ‡ˆÓ� Ì˘

ÁÓ˘Ó ÔÂ˘Ï‰ ‰"ÎÂÌ‰·ÈÎ .Ì‰Ó ÁÓ˘ Â‡ ,Ì‰· ÁÓ˘ ‡ÏÂ

‰"·˜‰ ÔÎÏÂ ,Ì‰· ˙„ÁÂ‡Ó '˙È Â˙ÁÓ˘˘ Â˙�ÂÂÎÁÓ˘Ó

,‰�È· ‡Â‰ ‚�ÂÚ‰˘ È�ÙÓ Ì˘ ‰¯Â˘ Â˙ÁÓ˘˘ Â�ÈÈ‰Â ,Ì‰·

¯È‡Ó˘ ‰¯‡‰‰ ‡È‰ ÂÊ˘ ,·"‰ÂÚ ,È˙‡„ ‡ÓÏÚ ˙‡¯˜�‰

'˙È ÂÓÚ ˙Â„ÁÂ‡Ó‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È"Ú ,ÂÓÏÂÚ· ˙"È˘‰

.‰�È·Ó ˙Î˘Ó�‰ ‰ÁÓ˘‰ ˘¯Â˘ Ì‚ ‰ÊÂ ,ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ

.ÔÏ‰Ï ‡·ÂÓ‰ ‰"Â˜ÈÏ· ¯‡Â·ÓÎ

מלאכה. בעל  Ê‰.כמו Ï˘Ó Í¯ˆ� ÚÂ„Ó Ô·ÂÓ ‡Ï 'Â‡ÎÏ

È¯‰˘ ,Ï˘Ó�Ï ÏÏÎ ‰ÓÂ„ Â�È‡ Ï˘Ó‰ È¯‰˘ ,‰˘˜ ¯˙ÂÈ·Â

ÍÈÈ˘ ‡Â‰ ÔÈ‡ Â˙Î‡ÏÓ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ "‰Î‡ÏÓ ÏÚ·"‰Ì‚Â ,ÈÏÎÏ

‡¯·˘ ˙"È˘‰ Î"‡˘Ó ,ÔÈ‡Ó ˘È ¯ˆÈ ‡Ï È¯‰ Â˙Â‡ ‰˘Ú˘Î

.‰‡È¯·‰ ˙‡ Ú‚¯ ÏÎ· ‰ÈÁÓ ‡Â‰Â ,ÔÈ‡Ó ˘È ÏÎ‰ ˙‡

Â·˘ ÌÂ˜Ó ‡¯·È˘ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ˙ÈÏÎ˙ È¯‰˘ ,‰‡¯�‰Â

Â˘ÙÁÈÂ Â˙Â‡ Â„·ÚÈ˘ Ì‰ ÌÈ‡¯·�‰Â ,˙"È˘‰ ¯˙Ò�Â ÌÏÚ�

,‰"·˜‰ Ï˘ Â˙ÁÓ˘ ÔÎÏÂ .ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ˙ÈÏÎ˙ ÂÊÂ ,Â˙Â‡

‡Â‰ ˙"È˘‰˘ ‰‡¯�˘ ÌÏÂÚ·˘ÏÂÎÈ·Î‰Î‡ÏÓ ÏÚ·" ÂÓÎ

ÔÈ‡ ÈÏÎ‰ ˙‡ ‰˘Ú˘ ¯Á‡˘ ¯ÓÂÏÎ ,"ÈÏÎ ‰ÊÈ‡ ‰˘ÂÚ˘

˙‡ ‰‡Â¯‰ Ì‚Â .ÈÏÎ‰ ÌÚ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÏ ˘È˘ ÏÏÎ ¯ÎÈ�

Ì‡Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ‡Â‰ ÔÎ .Â‡˘Ú ÈÓ Ú„ÂÈ Â�È‡ ÈÏÎ‰

¯˜ÈÚ Â‰Ê ,Â˙Â‡ ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈÚ„ÂÈÂ ÌÈ¯ÈÎÓ‰ ÌÈ˘�‡ ÌÈ‡ˆÓ�

.‰·Á¯‰· ·˙Î� ÌÈ‡ÂÏÈÓ·Â .Ô·‰Â ,'˙È ÂÏˆ‡ ‰˘Ú�˘ ¯"Á�‰



מוהר"ן לקוטי  ה  ריט בחצוצרות

חכמה  מקור

היא בּ עוֹ שׂ יו". שמחתו המצוה בעשיית כששמח כי ְ◌ָ◌

בעושיו. – בעצמו בהקב"ה

בפסוק  לעיל שנתבארה יתברך שמחתו ובאמת

לעשיית  שזכה מי ושמחת במעשיו", ה' "ישמח

ותכלית  שעיקר היינו ממש, הם חד זה, באופן המצוה

צדיקים  בעולם כאן כשיש היא, השי"ת שמחת

בשמחתו  שמחים שלהם, המצוות שבמעשה

השי"ת. עם פשוט אחדות שהם במצוות ט המלובשת

ישראל  ישמח לבוא שלעתיד נאמר, בפסוק והנה

שיזכו  ישראל בכל כן יתקיים שלעתיד מפני בעושיו

הזו, הנעלם לשלימות במדרש לבוא י כמ"ש שלעתיד

ישראל  "ישמח עם במעשיו", ה' "ישמח יתאחדו

עולמו, לשמח הקב"ה "עתיד וז"ל: ֵַבעושיו",

שנא' בבריותיו ק"ד)ולשמוח במעשיו (תהלים ה' "ישמח

בריותיו  עם הקב"ה שישמח היום אמר אבא רבי וכו'"

עכ"ל. העולם", שנברא מיום כמותה שמחה היתה לא

ובה"ל  ליקו"ה ע"פ במעשיו" ה' "ישמח הפסוק ביאור

"ישמח  כמ"ש וכו' בהם משמח הקב"ה אזי וכו' כתקונן הקב"ה שכשמעשה רבינו כתב

הוא  בעצמה מהמצווה בשמחה אותם שהעושה במצוות מלובשת זו ושמחה במעשיו". ה'

ישראל  בשמחת היא במעשיו ה' ששמחת לפי"ז ונמצא בעושיו". ישראל "ישמח בחי'

"עושיו" – הקב"ה בשמחת ששמח דהיינו דייקא בעושיו היא ישראל כששמחת בעושיו,

במצוותיו. המתאחדת

נברא  שבשבילו כשהצדיק היא במעשיו ה' שמחת שלימות שעיקר למדין אנו התורה ומקשרי

המלובשת  השי"ת משמחת השי"ת, מאור בעצמה, מהמצווה בשמחה המצוות מקיים העולם

כמ"ש  המצוה של והחיות והנשמה השורש היא שבמצוה הקב"ה ושמחת עצמה. במצווה

המצוה  המקיים עצמו באדם גם הוא שכן קע"ח . בתורה וכמבואר לב" משמחי ישרים ה' "פקודי

מהארה  נמשכת הנ"ל והשמחה שמקיים. המצות אור באיבריו שמתפשט כפי זו, לשמחה שזוכה

קע"ה]. תורה [ועי' הבא. עולם – דאתי עלמא שהיא הבינה

שמחה "נתת כמ"ש לליבו, השמחה את להמשיך בעוה"ז כאן נחשב ",בליביוהזוכה שהלב

מייחד  עוה"ב, שהיא השמחה הארת את בו וכשמאיר והתאוות, המידות כל שם כי כעוה"ז,

המצוה. קיום בשעת חיותו , בחיים כאן כבר העוה"ב, עם א"ע ומקשר

ונמצא  הקב"ה של שמחתו ונשלמת נתהוית עצמו ומזה האדם, בריאת תכלית עיקר וזו

ה' ישראל במעשיוש"ישמח ל"ישמח הזוכין ישראל שבהם והעיקר הנבראים, שהם - "

-בעושיו בהשי"ת הוא ששמחתם דהיינו שכל בעושיו" מכיון נפש, שנה, העולם, והנה .

הזוכה  מהצדיק ובעיקר בהם. ומתאחד  המלובש האלוקי מהאור היינו מהמצוות, חיותם

הצדיק  בזה נכלל בחינותיו בכל העולם כל לכן כנ"ל. האלוקית החיות את באמת להמשיך

– הבריאה אחר ולכלול להעלות הענין גם שזהו עוה"ב, לבחי' לשורשו, שיעלהו  בכדי

העולם. נברא שבהם הבנין ימי לז' הקודמת בינה. – עוה"ב. – הבריאה בקודם עוה"ז.

העשיה. עולם בבריאת השי"ת של הכוונה תכלית נשלמת ובזה

– ומתתא לשמחתינו. לתתא הקב"ה, שמחת – מעילא זב"ז הם ואחוזים שקשורים ונמצא

לקב"ה. לעילא שמחה גורמים אנו שעי"ז – שמחתינו

בשיפול  ואנן בזקיפו איהו לרבב"ח בביאור זה שמטעם בבה"ל שכתב וכ' כאחד לבארם רבינו כ' י

כתב  ולא הפסק, בלא כחדא וכללם בעושיו" ישראל ישמח במעשיו ה' ישמח בחי' "זה וז"ל

היטב. והבן זב"ז הם ומאוחדים כלולים שבאמת מפני לב'. זוכה הא'. שע"י

בה"ל.ט. הנעלם.י.ע"פ מדרש

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רכ 

,‡ˆÓ�·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ ˙ÁÓ˘Ó Ú¯‚� È‡„Â· ÈÊ‡ ,˘Ù� ‰�˘ ÌÏÂÚ· ÔÈ„Â ¯Úˆ ‰ÊÈ‡ ˘È˘Î

(Â ,Â ˙È˘‡¯·)Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ ,"Â·ÈÏ Ï‡ ·ˆÚ˙ÈÂ" :(‡ ,ÂÓ ÔÈ¯„‰�Ò).'ÂÎÂ 'È˘‡¯Ó È�Ï˜ Y ˙¯ÓÂ‡ ‰Ó ‰�ÈÎ˘' :

חכמה  מקור

קרקעות  חזקת יז, ה, ב, סעיפים ב' חובו לגבות שליח העושה ליקו"ה ע"פ: הם אלו ביאורים

בסופו. וכו', הקומות כל את מחיין והן ד"ה הליקוטים וביאור י"ב. י"א, ט', סעיפים ג'.

לית  כי הכתר ספירת שהוא ה', כשכבוד לעולם", ה' כבוד "יהי הדברים: בפנימיות להוסיף ויש 

כ' בלא רל"ה)כבוד פנחס ברע"מ כ'.(זוה"ק הנקראת הכתר ספירת רק כבוד בשם נקרא אין כלומר, .

ה', כבוד יהי עוה"ב. דאתי, עלמא היא ובינה בינה, שערי נ' של הנ' משער נעשה לעולם .והכתר

עולם הנקראת המלכות עד בע"ח)דהיינו ה'(כמ"ש ישמח אזי העשיה, עולם עד שנמשך דהיינו

והבן.במעשיו העשיה, בעולם -

נפׁש , ׁש נה בּ עוֹ לם ודין צער איזה ּכ ׁש יׁש  היינו נמצא ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

זה  ומחמת נתקלקלו, הע'ש'ן' בחלק העולם כשמעשי

ונגרם  פניו שהסתיר עד השי"ת את וציערו הכעיסו

ודין. שבעולם בעולם,צער מהמקומות באחד היינו

העולם. את המרכיבים היסודות באחד בשנה ,או

פורענות. של זמן נהיה בשנה מסויים שזמן היינו

או בנפש, אדם, מקומת איבר איזה או בחלק הכוונה

גזירה  או שבאדם, האיברים לאחד השייכת מחלה

מחלה  היא ולפעמים העולם. מאנשי חלק על

או  העולם, מאנשי או מהעולם, בחלק שנתפשטת

בשנה. מסויים בזמן

וקלקול  חטאי מפני והדין, הצער נתהווה מה ומפני

שקיום  ומכיון ה'. מצוות את קיימו שלא הנבראים

שהנבראים  הקב"ה של לשמחתו הגורם הוא המצוות

המצוות מקיימים כשאין לכן רצונו, ◌ַ◌ֲאזי מקיימים

הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ .־הוּ א  משׂ מחת נגרע שמחתו בּ ודּ אי כי ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לתכליתו  ומגיע כתיקונו מתנהג העולם, כשהכלי, היא

ה' "ישמח ואז לעולם", ה' כבוד "יהי שהיא

המעשים  מקלקול הרי נמשך העולם וצער במעשיו".

משמחת  נגרע ולכן לרעה, דין גזר שיצא הגורמים

גם  בצער ידיו כשמעשי לכך, בנוסף הקב"ה.

והנבראים  הבריאה כל גם כי גרעון, יש ית' בשמחתו

בעולם, כאן נעלם באופן בא שהוא רק ית' אורו הם

יתברך כ בלבושים  שאורו יצירה בספר וכמבואר

מזה  שנתהוה עד אותיות צירופי ברל"א משתלשל

הוייתו  מציאותו, באמת אך גשמי, שנראה דבר

ית' הוא בצער, כשהעולם ולכן אלוקית, היא וחיותו

בצער  כביכול .ל גם

שנעשה  דין על האחת ראיות, ב' מביא ולדבריו

צער. על והשניה בעולם.

ׁש ּכ תוּ בהראשונה ו)ּכ מוֹ  המבול (בראשית דור במעשי ְ◌ֶ◌ָ◌

– הבריאה כל עי"ז ונתקלקלה מעשיהם שקלקלו

לבּ וֹ ", אל ית'"ויתעצּ ב מחשבתו שנתהפכה ופירש"י ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

רחמים הדיןממידת –למידת  הפסוק והמשך .

כו'". האדם את "אמחה

צער על נוספת ׁש ּכ תוּ בוראיה מו.)וּ כמוֹ  על (סנהדרין ְ◌ֶ◌ָ◌

שאדם בשעה עליו באה שפורענות מצטער ,אדם

וכוּ '. מראׁש י' קלני אוֹ מרת מה כן 'ׁש כינה אם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌

על מצטער המקום ק"ו שנשפך, רשעים של דמם על

והבעש"ט.�������� האריז"ל בדברי וכו'".ל.כמבואר בים טובעין ידי "מעשי י: מגילה כמאחז"ל דעכו"ם בצער אפילו יש זה, מענין ובחינה

והערות  מקורות

ביאורים 

לבו". אל ‰¯‡ÂÈ˙"ויתעצב '·Ï ¯˘˜· ÌÈ‡ÂÏÈÓ· 'ÈÚ

.Â�È·¯ ‡È·‰˘

מזרועי. קלני מראשי' ÚÂ„Óקלני ÌÈÓÚË '· ÌÈ‡ÂÏÈÓ· 'ÈÚ

.‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó ÏÎÏ ÌÈ¯Â˘˜ "ÈÚÂ¯Ê"Â "È˘‡¯"

מזרועי. קלני מראשי' ‡Ó¯קלני Â�È·¯˙˜ÒÂÚ ÂÊ ‰¯Â˙˘

˙ÂÂˆÓ ÔÂ‚Î ‡È‰ ÔÓ˜Ï Ë˜�˘ ‡Ó‚Â„‰ ÍÎ È�ÙÓÂ ,ÔÈÏÈÙ˙‰ „ÂÒ·

‰ˆ¯ ‰˙Â‡ ‰¯ÈÊ‚‰˘ Ô·ÂÓÂ .ÔÈÏÈÙ˙ Ì‰˘ ˘‡¯· ÌÈÈÂÏ˙‰

È˘‡¯ ÏÚ ‰¯Ê‚� ‰ÏÈÙ˙Ï ˘Â·Ï ‡Â‰˘ ‰Ê ¯Ó‡Ó· ˜È˙Ó‰Ï



מוהר"ן לקוטי  ה  רכא בחצוצרות

‰ÊÂ¯Á‡Ï ‡Â‰ Ì‡ ,ÔÈ„ ¯Ê‚ Ì„Â˜ ‡Â‰ Ì‡ ‰ÁÓ˘‰ ÔÈ�Ú ÈÙÏ Ú„ÈÏ È‡„Â· ÏÂÎÈ ,‰ÁÓ˘‰ ÍÂ˙· Ò�Î�˘

חכמה  מקור

נגרע  צער שכשיש מוכח ומכאן צדיקים. של דמן

הקב"ה. משמחת

לעיל  לנתבאר קשורה הפסוקים, בב' שכוונתו ויתכן

הפסוק  זב"ז. קשורים ישראל ושמחת ששמחתו

לבו" אל "ויתעצב של ודין בצער עוסק הראשון,

עוסק  זה ופסוק במעשיו". ה' מ"ישמח נגרע ואז

נגזרו  הנבראים חטאי שמפני השי"ת, של בצערו

דינים. עליהם

נשמת  שורש השכינה, מצער מדבר השני והפסוק

של  בצערם שמצטערת ע"ח] בתורה [כמבואר ישראל

גם ישראל  נגרע ישראל של משמחתם שכשנגרע

ה' ואחוזים במעשיומ"ישמח קשורים שהם מפני ,"

בזה. זה

מעצם וזה  בשמחה, המצוות את המקיים הצדיק ְ◌ֶ◌

בו  וכשדבק בקב"ה, שלו והדבקות ההתאחדות

ונמצא  במצוות המלובשת ית' בשמחתו נתדבק

השׂ מחה בּ תוֹ . ולכןׁש נּ כנס הקב"ה בּ ודּ אי של יכוֹ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

דּ ין,לידע  גּ זר קדם הוּ א אם השׂ מחה ענין אם או לפי ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

דּ ין גּ זר לאחר דין הוּ א גזר נגרע שקודם רק אזי ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

לבטלו. ואפשר הדין נגזר לא עדיין כי ית' משמחתו

לאחר  שהוא יודע אזי לשמוח, כלל לו א"א אם אך

דין  של .גזר ההנהגה פועלת דין גזר שלאחר מפני

הוא  אם וגם הדין. הנהגת שהיא ליבו, אל ויתעצב

ית', שמחתו נגרעת אופן באיזה תלוי דין, גזר לאחר

וכיוצא  השמחה פנימיות לפי וכן הרבה, או מעט

גדולה  או קטנה גזירה היא אם לדעת יכול .מ בזה,

בכדי  הקדמות ב' הקדים שרבינו בבה"ל וכתב

לאחר  דין גזר קודם בין להבחין ניתן כיצד להסביר

המצוות. קיום ע"י דין גזר

פשוט  אחדות הוא שהקב"ה היא, הראשונה ההקדמה

וכשמעשה  במצוות. מלובשת ושמחתו המצוות, עם

בהם, משמח הקב"ה אזי וכסדרן, כתיקונן הקב"ה

לבו". אל "ויתעצב אזי לא, ח"ו ואם

בעצם  רק רצונו שאין שהצדיק, להבין נוכל ומזה

עם  פשוט אחדות שהוא בהקב"ה נכלל המצווה קיום

המלובשת  הקב"ה בשמחת נכנס הוא ועי"ז המצוות,

נגרע  אזי הקב"ה, משמחת נגרע ואם במצוות.

אחדותו. שהם במצוות, השורה מהשמחה

מהקומה  חלק איזה על לדעת ניתן לא עדיין אך

הדין. נגזר

קומה  שהם שהמצוות שניה הקדמה הקדים ולכן

עולם  של השלימה הקומה כנגד המכוונת שלימה

נפש. שנה, עולם, של החיות גם הם נפש, שנה

וכסדרו, כתיקונו העולם אזי מצוות וכשמקיים

של שמחתו היא הזו כשרואה והחיות הקב"ה

גזירה, או חסרון יש אם אך כסדרו. מתנהג שהעולם

המצוות  של והחיות ההארה את שם שחסר [נמצא

הקב"ה. בשמחת חסר ולכן] ית' עמו המאוחדות

הנחל.מ. מי

והערות  מקורות

ביאורים 

˙¯ÎÊ�Â "‰�˘‰ ˘‡¯·" ‰¯Â˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊ Ì‚ ÍÎ È�ÙÓ ,Ô"˘Ú

ÔÎÏÂ ,[Â"Î ˙Â‡ Ï"‰· È"ÙÚ] ,¯ÙÂ˘ ˙ÂÂˆÓ Â· ÌÈÓÈÈ˜Ó˘ ‰ÂÂˆÓ‰

ÔÈÏÈÙ˙Â ¯"˘˙ „‚�Î Ì‰ "ÈÚÂ¯ÊÓ"Â "È˘‡¯Ó" Ï˘ ‡Ó‚Â„‰ Ì‚

.ÚÂ¯Ê‰ ÏÚ ÌÈÁ�ÂÓ‰ „È Ï˘

בודאי השמחה .לידע יכול  ענין ·ÍÏ‰Óלפי Ô�Â·˙Ó‰

˙‡ ˙Ú„ÏÂ ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ ‰‡¯È ,‰· ¯˘‡ ÌÈ¯˘˜‰Â ‰¯Â˙‰

ÔÈ‡˘ „Ú Â˙ÂÈ¯ÓÂÁÂ Â˙ÂÈÓˆÚ ÏË·˘ ÈÓ ˜¯ ,Ô‡Î ¯‡·˙�˘ ‰Ó

‰ÏÁ ˙ÂÎÏ‰] ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏ· ¯‡Â·ÓÎ ,ÏÏÎ ˙ÈÓˆÚ ˙Â‡ÈˆÓ ÂÏ

˙„ÁÂ‡Ó‰ ,‰ÂÂˆÓ‰ ˙Ú˘· ˙"È˘‰ ÌÚ Â˙Â„Á‡˙‰ ÈÙÎÂ .['‰ ,'‚

Ì‡ ˙Ú„Ï ÏÎÂÈ ÔÎ ,‰ÂÂˆÓ· ˙˘·ÂÏÓ Â˙ÁÓ˘ ¯˘‡ ,'˙È ÂÓÚ

.„"Ê‚ ¯Á‡ Â‡ Ì„Â˜

ÏÂÎÈ ‰ÁÓ˘‰ ÍÂ˙· Ò�Î�˘ ‰ÊÂ ,‡È‰ Â�·¯ ÔÂ˘Ï ÈÎÈ‡„Â·Ú„ÈÏ

˙‡ ‰˘ÂÚ‰˘ ˜ÙÒ Â‡ „ˆ ‰ÊÈ‡ ˘È Ì‡Â ,'ÂÎ ‰ÁÓ˘‰ ÔÈ�Ú ÈÙÏ

,¯ÓÂÁ‰ ˙˘‚¯‰Ó È˜�Â ÍÊ Â�È‡˘ Â‡ ÍÎ· ·ÈÈÁ ÂÓˆÚ ‰ÂÂˆÓ‰

˙‡ ˘È‚¯‰Ï Â�ÓÓ ÂÚ�Ó Â˙ÂÈÓ˘‚Â Â˙ÂÈ¯ÓÂÁ Â‡ Â‡ËÁ ÈÏÂ‡

ÏÂÎÈ˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ÍÈ‡ Î"‡Â ,‰ÁÓ˘‰È‡„Â·ÔÂÈÎÓ ‡Ï‡ .Ú„ÈÏ

ÔÎÏ ,ÈÓ˘‚‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÍÎÈÊÂ ÔÂÚÂ ‡ËÁ ÏÎÓ È˜�Â ÍÊ ‡Â‰˘

ÏÂÎÈÈ‡„Â·.‰ÁÓ˘‰ ÔÈ�Ú ÈÙÏ Ú„ÈÏ



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רכב 

˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ .˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÓÂ˜ ÈÙÏ Ú„ÂÈ ÈÎ ,ÔÈ„‰ ¯Ê‚� ‰ÓÂ˜‰Ó ˜ÏÁ Â‰ÊÈ‡ ÏÚ Ú„ÈÏ ÏÂÎÈ Ì‚ .ÔÈ„ ¯Ê‚

¯‡˘· ÔÎÂ ,˘Ù� ‰�˘ ÌÏÂÚ È˘‡¯ ÏÚ ¯Ê‚� ÔÈ„‰˘ Ú„È ,˘‡¯· ÌÈÈÂÏ˙‰ ˙ÂÂˆÓ Â�ÈÈ‰ ,˙ÂÂˆÓ‰ È˘‡¯ ‰ÁÓ˘·

.˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÓÂ˜

Â‰ÊÂ‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡˘(.ÊË ‰ˆÈ· ÔÈÈÚÂ ‡˙ÏÈÎÓ),'˙·˘· „Á‡Ó Â‰¯ÎÊ Y ˙·˘·' :˙ÁÓ˘ Â�ÈÈ‰

חכמה  מקור

קומת  כנגד שלימה, קומה הם שהמצוות ומכיוון

לקיימה  שא"א מצווה איזה לפי נפש, שנה, עולם,

מהעולם  חלק איזה על להבין אפשר בשמחה,

הגזירה  .נ נגזרה

רבינו שכתב מה חלק וזה איזהוּ  על לידע יכוֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַגּ ם

נפשמהּק וֹ מה שנה, עולם, הדּ ין של יוֹ דע .נגזר ּכ י ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

הּמ צווֹ ת. קוֹ מת קומות:לפי לג' חיות המשפיעות ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

והארה  שפע היא והחיות נפש. שנה, עולם,

כמ"ש החיות מקור הוא רק כי ט,מהשי"ת, (נחמיה

אחדות ו) הוא והקב"ה כולם", את מחיה "אתה

חיות. להשפיע הכלים שהם המצוות עם פשוט

לראשי  משפיעים לראש, השייכים המצוות כגון

לבחי' משפיעים ללב, והשייכים נפש. שנה, עולם,

הדרך. זה על וכן נפש, שנה, עולם, של לב

נגרע  בזה ודין, צער מסוים חלק על וכשנגזר

הקשורים  במצוות המלובשת השי"ת משמחת

המצווה  את בשמחה לעשות א"א ואז לעש"ן,

ולכן זה לעניין לעשׂ וֹ ת הקשורה יכוֹ ל אין  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִאם

הּת לוּ יים אתבּ שׂ מחה מצווֹ ת הינוּ  הּמ צווֹ ת, ראׁש י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

תפילין,בּ ראׁש , ראׁש י כגון על נגזר ׁש הדּ ין ידע ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

נפׁש , ׁש נה העולם עוֹ לם ראש שנקרא ס המקום ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

הוא ע כמ"ש  השנה, של ראש תבל". עפרות "וראש

הראש  בחינת שהוא משום כך הנקרא ראשֿהשנה

שהם פ השנה  או הדור, ראשי הם הנפש וראשי

אדם בני בראשי ומחלות ייסורים של ◌ֵ◌ְוכן גזירה

שלבּ ׁש אר החלקים, הּמ צווֹ ת.האברים, קוֹ מת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

מהעש"ן  ופרט חלק איזה על להכיר יכול וכמו"כ

השמחה  היא המצוות כל ששורש מכיוון הדין, נגזר

היא צ כמ"ש  והשמחה לב". משמחי ישרים ה' "פקודי

במוחין  שמחה יש כי המצוות, כקומת שלימה, קומה

הרגליים  עד שמגיע ויש בלב שבו ק ויש האבר ולפי

ופרט  חלק איזה על מבין השמחה, להרגיש יכול אינו

ממותק. או קשה דין זה אם וכן הדין נגזר מהעש"ן

בשמחה וזהוּ  המצווה העושה הצדיק מדרגת ְ◌ֶ◌

זוכה  רק שכר, בשום חפץ ואינו עצמה מהמצווה

המצווה  קיום בשעת עוה"ב משמחת תענוג ומרגיש

מה בחינת לברכה היא זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמרוּ 

טז.) ביצה ועיין ז' יתרו הפסוק ׁש בּ ת ענייןבּ (מכילתא על ר – ְ◌ַ◌ָ◌

שהכוונה חז"ל ופירשו השבת". יום את ◌ֵ◌ְ◌ָזכרהוּ "זכור

בּ ׁש בּ ת. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵמאחד

יזכור  החול מימי באחד יפה מנה לו נזדמנה שאם

לשבת  אותה וישמור לכבדו שצריך השבת יום את

שם) .(ביצה

קיים  יהיה השבת שזיכרון חז"ל, דברי ומשמעות

רבינו, ומפרש החול ימי  ששת בכל שׂ מחת אצלו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהינוּ 

ׁש בּ ת, בּ חינת ׁש הוּ א הבּ א, עוֹ לם כמ"ש ותענוּ ג ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

שבת  שכולו יום הוא שהעוה"ב תמיד .ש במסכת

כדאיתא  עוה"ב מעין להרגיש זוכין גם ובשבת

הפסוקת במכילתא  לא (על ה')שמות אני "כי

גם  בעוה"ז. השבת קדושת כגון בעוה"ב, מקדישכם"

הבא.א אמרו  מעולם משישים אחד שבת

בה"ל.נ. פסוקים ס.עפ"י מציין שם פל"א, דר"נ אבות ט. א, קהלת מ"ר
אדם. לקומת המקבילים העולם ח'.ע.לחלקי הל'.פ משלי ליקו"ה

י"ח. ד', יט.צ.ערלה קע"ח.ק.תהלים תורה עפ"י שמות ר.הביאור

של ש.ט. ויומו השביעי באלף יהיה שעוה"ב מפני צז. בסנהדרין וכ"ה
כיום  בעיניך שנים אלף "כי צ) (תהלים שנא' שנים אלף הוא הקב"ה

תשא.ת.אתמול". כי נז:א.פרשת ברכות

והערות  מקורות

ביאורים 

בשבת. מאחד זכרהו ·"˘בשבת È¯·„ Ì‰ ÂÏ‡˘ Ù"Ú‡Â

,(.ÊË ‰ˆÈ·)ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ÔÈÈÚÂ .‡˙ÏÈÎÓ· Ì˙Ò· ‡·Â‰ ÍÎ Ó"Ó

Ú"Â˘ÂË· ¯‡Â·ÓÎ ‰ÎÏ‰ Ù"Ú Ì‚ ‰ÈÂ‡¯‰ ‰‚‰�‰‰ ‡Â‰ ÍÎ˘

.‰·Á¯‰· ¯‡·˙� Ì˘ ,ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ÔÈÈÚÂ .�¯ ÔÓÈÒ Á"Â‡



מוהר"ן לקוטי  ה  רכג בחצוצרות

,˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓ ˙�ÈÁ· Ô‰˘ ,‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ ˙˘˘· ˘È‚¯È ,˙·˘ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,‡·‰ ÌÏÂÚ ‚Â�Ú˙Â

�˘ ÌÏÂÚ Â‡¯·� Ì‰·˘[Â‰ÊÂ] .˘Ù� ‰(ÂË ,„Î ÌÈ¯·„)ÂÓÂÈ·" :,ÔÓˆÚ· ˙ÂÂˆÓ‰Ó Â¯Î˘ ‡‰È˘ ,"Â¯Î˘ Ô˙˙

חכמה  מקור

מעשׂ ה  בּ חינת ׁש הן הּמ עשׂ ה, ימי בּ ׁש ׁש ת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַירגּ יׁש 

על הּמ צווֹ ת, מרמזים המעשה ימי ששת מה ומפני ַ◌ִ◌ְ◌

מפני המצוות, המצוות ׁש בּ הם מעשה ידי על דהיינו ֶ◌ָ◌ֶ◌

המעשהנבראוּ  ימי נפׁש .בששת ׁש נה כח עוֹ לם כי ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

לעיל  כמשנ"ת המצוות ע"י נמשך העולם עשיית

מחיין  והם שלימה קומה הם שהמצוות רבינו בדברי

מהמצוות  חיותם המקבלין עש"ן של הקומות כל את

לג (כמ"ש כל )תהלים דהיינו – באמונה" מעשהו "וכל

וחיותו  באמונה נברא, המעשה. ימי בששת הנברא

וכתיב  – האמונה הארת מכח לו נמשכת והנהגתו

שהקב"ה  לבאר, רבינו וכוונת אמונה". מצוותיך "כל

ימי  בששת העולם את ברא המצוות, עם המאוחד

הכ  שהם המצוות קומת ע"י אותו ומקיים לים המעשה

העולם. וקיום לבריאת

מפני  המעשה. ימי ששת נקראים המצוות מעשה לכן,

ע"י  נעשה המעשה, ימי בששת נעשה אשר שכל

עוה"ב. - השבת את בהם שירגיש וצריך המצוות,

הנעשים  המצוות במעשה שגם דה"ק, יתפרשו ועוד

ובעולם  המעשה, ימי בששת שנעשו גשמיים בדברים

צריך  מחומר, קרוץ נברא האדם גשמי, שהוא הזה

עוה"ב  הארת את בעוה"ז כאן שירגיש עד להזדכך,

עם  המתאחדת והשמחה בהשי"ת הדבקות שהיא

המצוה. נשמת שהיא במצוות המלובשת שמחתו

האריז"ל  והחיות ב כמ"ש הכוונה היא המצוה שנשמת

בה. אשר האלוקית

בשעת [וזהוּ ] הזה בעולם כאן להרגיש שצריך העניין ְ◌ֶ◌

נרמז  שבת בחינת שהוא העוה"ב את המצוות, קיום

הפסוק של כ"ד)בר"ת שׂ כרוֹ ",(דברים תּת ן "בּ יוֹ מוֹ  :ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

וכתב  עבד. שבו ביום שכרו את לשכיר לשלם שמצוה

זוכה ג האריז"ל  ידה שעל זו מצוה וסגולת שסוד

ולכן  החול בימי גם דשבת יתירה ונפש לתוספת

שבת.שתןת יומוב ר"ת כרו

שצריך  המצוה קיום בעניין הוא שכן רבינו ומפרש

שׂ כרוֹ  המצוותׁש יהא בּ עצמן,בעשיית מהּמ צווֹ ת ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המצוה.�������� וחיות כוונת שהוא המצווה נשמת שהוא ופנימי המצווה. מעשה גוף חיצוני, יש במצוות עקב. פרשת תצא ג.לקו"ת כי  פ' הפסוקים שער
כד. סימן

והערות  מקורות

ביאורים 

המעשה . ימי ÈÓÈבששת  ˙˘˘· ˘È‚¯È Ì‡ Â�˘¯ÈÙ

˙�ÈÁ· Ì‰˘ ‰˘ÚÓ‰˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓÌ‰·˘Ô"˘Ú Â‡¯·�

Â˙�ÂÂÎ Ì‡˘ È�ÙÓ ,'ÂÎÂÌ‰·˘Â�ÈÈ‰‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ ˙˘˘·

‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ ˙˘˘· ˘È‚¯È ·Â˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ,Ô"˘Ú Â‡¯·�

ÔÎ˙È Í‡ .˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓ 'ÈÁ· Ì‰˘ ,Ô"˘Ú Â‡¯·� Ì‰·˘

,˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓ 'ÈÁ· Ì‰˘ ‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ ˙˘˘· ,˘¯ÙÏ

Ô"˘Ú ‡¯·� ‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ ˙˘˘· ¯ÓÂÏÎ ,Ì‰·˘ È�ÙÓ ,ÚÂ„ÓÂ

ÈÚÏ È¯‰ÂÈ"Ú ‡Â‰ ,Ô"˘Ú‰ ˙ÂÈÁÂ ÌÂÈ˜˘ ¯‡·˙� ¯·Î Ï

.˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓÏ Ì‰ Ì‚ ÌÈ·˘Á� ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ Î"‡ ,˙ÂÂˆÓ‰

."ÏÁ�‰ ÈÓ"· ·ËÈ‰ 'ÈÚÂ

ימי בששת  ירגיש שבת  בחי' עוה"ב ותענוג שמחת

וכו'. ˘„·¯ÂÈהמעשה ,Â�·¯ ˙�ÂÂÎ· ˘¯ÙÏ ÛÈÒÂ‰ ÏÁ�‰ ÈÓ·

˙ÁÓ˘· Ò�Î�˘ È"Ú˘ ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ‰ÓÏ Ì‚ ÌÈÎÈÈ˘ Ô‡Î

ÔÈÈ�Ú ÈÙÏ ˙Ú„Ï ÏÂÎÈ ,‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ ˙˘˘ ÌÈ‡¯˜�˘ ˙ÂÂˆÓ‰

¯Á‡ Â‡ Ì„Â˜ ‡Â‰ Ì‡ ,˙·˘ ‚Â�Ú˙Â ‰ÁÓ˘ ˙‡¯˜�˘ ,‰ÁÓ˘‰

ÏÈÚÏ ÍÈÈ˘ ÂÓÂ˜Ó ‰Ê ¯Â‡È· È¯‰˘ ,ÂÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ˙ˆ˜ ˘ÈÂ .„"Ê‚

Â‡ ,·"‰ÂÚ ¯Î˘· ‰˘ÂÚ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰ ˙‡ ¯‡·Ó˘Î '· ÛÈÚÒ·

‡Ï ÚÂ„ÓÂ ,‰ÂˆÓ‰ ÌˆÚÓ ‰�‰� ‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙Ú˘·˘ ‰ÎÂÊ‰

ÂÈ¯·„· ÊÓ¯Ó Ì‡ Ï·‡ ,Ô‡Î ˜¯ ,ÏÈÚÏ ‰Ê‰ ÊÓ¯‰ ˙‡ Â�È·¯ ·˙Î

¯Ó‚˘ È¯Á‡ ,Ô‡Î ·˙Î� ÚÂ„Ó Ô·ÂÓ ,„"Ê‚ ÏÚ ‰ÚÈ„È‰ ÏÚ Ì‚

.„"Ê‚ ¯Á‡ Â‡ Ì„Â˜ ‰Ê Ì‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡ ¯‡·Ï

Â‰ÊÂ[וזהו]. ˙·È˙ ˙‡ ÌÈ¯‚ÂÒ· ÛÈ˜‰ ˙"�¯‰ÂÓ˘ ·˙Î Ï"‰··

Â�È·¯ ÔÂÂÎ˙‰ ‡Ï˘ Â˙�ÂÂÎ˘ ÔÎ˙ÈÂ ,Ó"Â˜Ï È¯ÙÒ ÏÎ· ÒÙ„� ÔÎÂ

È·˙Î· ¯‡Â·ÓÎ) ˙·˘ ˙"¯Ï ÊÓ¯Ï ˜¯ ,˜ÂÒÙ‰ ˙‡ ˘¯ÙÏ

.(Ï"�‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯Ú˘· Ï"ÊÈ¯‡‰

שכרו"." תתן ·ÔÈÈ�Úביומו ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�˘ ‰Ó ¯‡·˙È ‰Ê·

ÏÎÂ" ˜ÂÒÙ‰Ó ˙‡Ê ÁÈÎÂ‰Â ,˙ÂÂˆÓ‰ È"Ú Ô"˘ÚÏ ˙Î˘Ó�‰ ˙ÂÈÁ‰

ÌÈÈ˜Ó Ì‡ ˜¯ ÈÎ ,"‰�ÂÓ‡ ÍÈ˙ÂÂˆÓ ÏÎ" Y "‰�ÂÓ‡· Â‰˘ÚÓ

ÌÚ „Á‡˙Ó‰ ˙"È˘‰ ¯Â‡ ‰· ¯È‡Ó ,‰�ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó ˙ÂÂˆÓ‰

ÔÈÚÎ Ì·ÈÈÁÓ ÏÎ˘‰˘ Y ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂÂˆÓ Ì‰ Ì‡ Ì‚ .˙ÂÂˆÓ‰

'Ó‡˘ ÂÓÎÂ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÂˆÓ ‡È‰˘ ,¯ÈÎ˘ ¯Î˘ ˙ÂÂˆÓ



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רכד 

.Â˙ÂÓ ¯Á‡ ,Â˘Ó˘ ˙‡È· ¯Á‡ ‡È‰˘ ,‡·‰ ÌÏÂÚ ¯Î˘· ˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ ,"˘Ó˘‰ ÂÈÏÚ ‡Â·˙ ‡ÏÂ"

‚¯˜ÈÚÂ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,·Ï· ‡Â‰ ‰ÁÓ˘‰(Á ,„ ÌÈÏ‰˙)‡Ï‡ ,ÁÂÓ˘Ï ·ÏÏ ¯˘Ù‡ È‡Â ."È·Ï· ‰ÁÓ˘ ‰˙˙�" :

חכמה  מקור

אחז"ל  ופי'ד והנה ליכא, עלמא בהאי מצוה שכר

לו ה הבעש"ט  שאין א"ס מאור הוא שכרה המצוה כי

ולכן  גבול, שהוא בעוה"ז אותו לשלם וא"א גבול

אלא  אינו המצוה עשיית מעצם שכרו שיקבל הזוכה

גשמיותו  כל שביטל ומציאות ו הצדיק גבול לו ואין

הוא  ששכרו לזכות יכול הוא רק כי גשמית,

המצוה  קיום בשעת בקב"ה ודבקותו מהתאחדותו

ית'. עמו פשוט אחדות שהוא

הזוכה  מדרגת היא יתברך בו ודבקות והתאחדות

והדביקות  ההכרה שעניינו הבא העולם את להרגיש

בעוה"ז  כאן לזה זוכה הנ"ל והצדיק בשעת ז בקב"ה,

המצוה. ה,מׁש ",קיום עליו תבוֹ א ׁש לּ א דהיינו"ולא ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֹ

בּ  הּמ צווֹ ת שיקבליעשׂ ה כשיהיה שׂ כרגלל מותו אחר ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש היאב  הבּ א, נחשבת עוֹ לם זה, באופן שכר קבלת ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

שמקבל שכר מוֹ תוֹ .כעין אחר ׁש מׁש וֹ  בּ יאת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַאחר

קדושים פ' בזוה"ק שפ' פד:)וכעין זה (דף פסוק על

(ועיין  מהעולם. הנשמה אסיפת על שהכוונה

בהרחבה). הזוה"ק דברי כל הובאו שם במילואים

להתפלל  א"א גז"ד שלאחר נתבאר זה בסעיף
התפילה  את מלבישים אם רק התפילה כסדר
לאחר  או קודם הוא אם לדעת והדרך במאמר.
במדריגה  בשמחה המצוות עשיית ע"י הוא גז"ד,
בשעת  הקב"ה עם להתאחד רק רוצה שאינו כזו
עם  פשוט אחדות הם והמצוות המצוה, עשיית

זוכה  זה, באופן המצוות מקיים אם ולכן השי"ת.
במצוות. המלובשת הקב"ה בשמחת להיכלל
עולם  של הקומה כל את מחיין המצוות והנה

הקב"ה  שמחת היא ומזה נפש, ששמח שנה
נגרע  גזירה, או ודין צער בהם יש אם אך במעשיו,
שאינו  רואה כשהצדיק ולכן הקב"ה. משמחת
שמצוות  או בשמחה המצוות לקיים יכול
אם  להבין יכול בשמחה לקיים יכול אינו מסוימות
ששמחת  מפני גז"ד לאחר או גז"ד קודם הוא
גם  בהם. המלובשת הקב"ה שמחת היא המצוות
הדין. נגזר מהע'ש'ן' חלק איזה על להבין יכול

לשמחה. זוכין איך יבאר ג' ובסעיף

ושורשועּק רג. קומת השׂ מחה מקום בכל המתפשטת ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ לּ ב,האדם היא הוּ א השמחה של ח כי שלמה קומה ַ◌ֵ◌

המצוות, כל שורש והיא גידים, ושס"ה איברים רמ"ח

יט כמ"ש לב",)(תהלים משמחי ישרים ה' "פקודי

העיקר, אך מהשמחה אבר לה יש כ"א מצוות ותרי"ג

לכל  השמחה מתפשטת ומשם בלב הוא השורש,

ׁש ּכ תוּ בהאיברים. ד ּכ מוֹ  שׂ מחה )(תהלים "נתּת ה : ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הארה בלבּ י". היא שהשמחה מתבאר גם זה ומפסוק ְ◌ִ◌ִ◌

וע"כ  לעיל], [כמש"נ מהשי"ת, הנמשכת וקדושה

בליבי. שמחה ה', אתה "נתת", הפסוק לשון

השמחה ט ובליקו"ה  את שירגיש שיתכן פירש

השלימות  זו אין אך ודעתו, במוחו עוה"ב מהארת

לט:ד. הבעש"ט.ה.קידושין בשם בשלח סו"פ עינים כמבואר ו.מאור
יג. ב, חובו לגבות שליח  והעושה ה. ג, חלה כמבואר ז.בליקו"ה

יא. ג, קרקעות חזקת קע"ח.ח.בליקו"ה חזקת ט.ליקו"מ ליקו"ה
י"א. ג', קרקעות

והערות  מקורות

ביאורים 

ÂÈÏ‡Â ‡Â‰ È�Ú ÈÎ" ÂÓÂÈ· ÂÏ ÌÏ˘Ï ‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰˘ .·"È˜ Ó"··

ÏÈ·˘· ‰˙ÈÓÏ ˘ÓÓ ÂÓˆÚ ¯ÒÂÓ˘ "Â˘Ù� ˙‡ ‡˘Â� ‡Â‰

‰ÂÂˆÓ‰ ˙ÈÈ‰� ,‰�ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó ‰ÂÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ó Ì‡˘ È�ÙÓ ,·"‰Ú·

˘·Ï˙ÓÂ „Á‡˙Ó‰ ˙"È˘‰ ¯Â‡Ó ‰¯‡‰Â ˙ÂÈÁ ˙Î˘Ó‰Ï ÈÏÎ

˙‡ ‰˘ÂÚ˘ ÔÂÈÎÓ ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ‡Â‰˘ Ù"Ú‡ ,‰ÂÂˆÓ‰ ÌÚ

.‰ÂÂˆÓ‰ ÏÚ Â‰ÂÈˆ˘ ˙"È˘‰· Â˙�ÂÓ‡ ÏÏ‚· ‰ÂÂˆÓ‰

שבת  ר"ת שכרו". תתן È¯·„Ó"ביומו ,ÌÈ¯·„‰ ¯Â˜Ó .

Ì‚ Ï"ÊÂ ,„"Î ÔÓÈÒ ‡ˆ˙ ÈÎ 'Ù ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯Ú˘· Ï"ÊÈ¯‡‰

Â‚Ò ˘È ‰ÂˆÓÂ ‰ÂˆÓ ÏÎÏ ÈÎ ,ÍÈ˙Ú„Â‰˘ ‰Ó Ï‡ ÊÂÓ¯È‰Ï

,ÂÓÂÈ· ¯ÈÎ˘ ¯Î˘ ˙�È˙� ÌÂÈ˜ ˙ÂˆÓ ˙ÏÂ‚Ò Ì�ÓÂ‡Â ,˙ÈË¯Ù

˙·˘· ÌÂÈ Â˙Â‡· ‰¯È˙È ˘Ù�Â ,˙·˘ ˙ÙÒÂ˙ ÂÏ ÌÈ�˙Â�˘ ‡Â‰

„‚�Î ‰„ÈÓ ‡È‰Â ,ÂÊ ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜ ‰· ¯˘‡ ÚÂ·˘‰ Â˙Â‡ Ï˘

ÂÏ ‰ÓÈÏ˘‰Â ,"Â˘Ù� ˙‡ ‡˘Â� ‡Â‰ ÂÈÏ‡Â" „‚�Î ÈÎ .‰„ÈÓ

ÂÓÎ [˙ÂÓÈÏ˘ ‰· Ô˙� Ê"ÈÚÂ Â˘Ù� ˙‡ ÌÓÂ¯Â ‡˘�˘ Â�ÈÈ‰]

] ˙"¯· ÊÓ¯�‰ ‡È‰‰ ˙·˘· ‰¯È˙È ˘Ù� ÂÏ ÌÈ�˙Â� ÔÎ·ÂÓÂÈ

È˙Ô˙˘.‰·Á¯‰· ÌÈ¯·„‰ Â¯‡·˙� ÌÈ‡ÂÏÈÓ·Â .Ï"ÎÚ [Â¯Î



מוהר"ן לקוטי  ה  רכה בחצוצרות

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÁÓ˘Ï ‰ÎÊÈ Ê‡Â ,·Ï ˙Â¯˘È ÂÏ ‡‰È˘ ,Â·Ï·˘ ˙ÂÈÓÈÓ˜Ú ¯ÈÒÈ˘ „Ú(‡È ,Êˆ Ì˘)·Ï È¯˘ÈÏÂ" :

."‰ÁÓ˘

˙ÂÈÓÈÓ˜ÚÂ‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ Â�ÈÓÎÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,ÌÈÓÚ¯ È„ÈŒÏÚ ÔÈËÈ˘ÙÓ ·Ï·˘(‡ ,Ë� ˙ÂÎ¯·)Â‡¯·� ‡Ï

חכמה  מקור

רבינו וכמ"ש בליבו זאת כשירגיש השמחה רק ועיקר

אותה שהמוח בלבשירגיש מפני במוח. רק ולא

הדעת  תתגלה שאז עוה"ב לבחי' האדם בקומת נחשב

יא (כמ"ש והלב )ישעיה וכו'", דעה הארץ מלאה "כי

כל  ששם מפני לעוה"ז, האדם בקומת נחשב

נקודת  נמצאת ושם העוה"ז של החומריות ההרגשות

של  התיקון ועיקר כו'. הרע ויצר טוב יצר הבחירה

עוה"ב, הארת את בלבו, בעוה"ז, שירגיש האדם

כי  מעוה"ב שנמשכת השמחה את שמחה י דהייינו

הבינה  מבחי' ללב השמחה כ נמשכת מקור ל שהיא

כאן. מדובר זו שמחה ועל דאתי. עלמא הוא ובינה

עקמוּ מיוּ ת  ׁש יסיר עד אלּ א לשׂ מח, ללּ ב אפׁש ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְואי

רעות ׁש בּ לבּ וֹ , ומידות תאוות בלבו שיש .מ היינו ֶ◌ְ◌ִ◌

אדע".נ כמ"ש  לא רע ממני, יסור [עקום] עיקש "לבב

יראת  בלבו כשאין הוא הלב את שמעקם נוסף ודבר

לב,וצריךס ה' יׁש רוּ ת לוֹ  זך ׁש יהא לבו שיהיה ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

גם  אלא איסור. של רק ולא רעות, ומידות ע מתאוות

קליפה  שהיא "נגה" הנקראים המותרים מדברים

הלב המסב  את ומעקמת שתהיה פ בת צריך וכמו"כ .

בלבו  וברה נקיה ה' בלב.צ יראת היא היראה עיקר כי ,

ׁש ּכ תוּ ב  ּכ מוֹ  לשׂ מחה, יזּכ ה צ"ז ואז זרוע :)(שם "אור ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

שׂ מחה"לצדיק  לב בגמ'וּ ליׁש רי שהצדיקים ק כמבואר ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כמ"ש  לאורה רק בעוה"ב לצדיק".ר יזכו זרוע "אור

לה, שזוכה והשמחה לשמחה. גם יזכו לב ישרי אך

בחי' שזהו במצוה המלובשת הקב"ה שמחת היא

בעוה"ז  כאן שמרגיש שהיא ש העוה"ב והיראה, .

בבינה  שורשה הגבורה לי ת ממדת בינה "אני כמ"ש

בלבו.א גבורה" עקמומיות יש שאם מבואר וממילא .

שמים  ביראת חסרון היא העקמומיות של ב שפירושה

השמחה. הבינה, הארת תאיר זה שבלב א"א א"כ

תאוות  שהם מרע לבו שיזכך גם צריך זה ומטעם

- השמחה הארת שם שתשכון א"א שאל"כ עוה"ז,

יכול  אדם שאין רוחני אור שהיא עוה"ב - בינה

המגושם. בחומר כשמלובש להשיגו

בליקו"ה  המבואר לפי המצוות ג ובפרט שהעושה

כל  שביטל מי אלא אינו כו' מהמצוה בשמחה

המותרים  הדברים לרבות ורצונותיו, עצמיותו

"נגה" זיכך ד הנקראים שלא זמן שכל משום וזאת, .

עם  ולהתאחד להתדבק יכול אינו הגשמי החומר את

אלקית  הארה כי במצוה, המלובשת הקב"ה שמחת

בגבול" נתפסת ואינה גבול "אינה ד היא טו, .)(ליקו"מ

מפׁש יטין ׁש בּ לּ ב כמוועקמוּ מיוּ ת מיישרים (ר"ה דהיינו ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ישר)כו: שפירושו, פשוט " יעל של ◌ֵ◌ְ◌ַעל־ידי "שופר

לברכה זכרוֹ נם חכמינוּ  ׁש אמרוּ  ּכ מוֹ  (ברכות רעמים, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ט.י. סעיף טו:כ.שם. ויקרא צ"ח.ל.זוה"ק דמשפטים סבא
הנחל.מ. קא.נ.מי ברכות ס.תהלים הגמ' מדברי לקמן כמבואר

ע"ש. ובה"ל.ע.נט: ז. ו, ה, סעיפים ג, קרקעות חזקת ליקו"ה
ו.פ. ר"ה ליקו"ה י"ב, תניינא ג'.צ.ליקו"מ ט"ו, ליקו"מ

טו.ק. צז.ר.תענית קרקעות ש.תהלים חזקת בליקו"ה כמבואר
י"א. י':ת.ג, ויקרא ח.א.זוה"ק מהגמ'ב.משלי שמוכח כפי

נט. ה.ג.ברכות ג, חלה ג,ד.הלכות קרקעות חזקת ליקו"ה
ובה"ל. ו-ז.

והערות  מקורות

ביאורים 

שמחה"" לב Ï·.ולישרי È¯˘ÈÏÂ ˜È„ˆÏ ÚÂ¯Ê ¯Â‡" ˜ÂÒÙ·

:‡¯Â·‰ ˙„Â·Ú· ˘È˘ ˙Â�ÈÁ·‰ '· Â¯‡·˙�Â ÂÊÓ¯� ,"‰ÁÓ˘

È„Î· ,Ê"‰ÂÚ· Ô‡Î Ú¯ÂÊÂ ,‰ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙Ú˘· Á¯ÂË˘ ‰Ê .‡

¯Â‡" Â‰ÊÂ .·"‰ÂÚ· - "ÂÈ˙ÂÓÂÏ‡ ‡˘Â�" ‰È‰È ‡Â·Ï „È˙ÚÏ˘

ÚÂ¯ÊÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ‰˘ÚÓ ˙Ú˘·˘ ,Ú¯ÂÊ˘ ÈÓ ÂÓÎ ‡Â‰˘ ,"˜È„ˆÏ

.„È˙ÚÏ ˜¯ ,‰ÁÓ˘ ÂÏ

‰˘ÚÓ ˙Ú˘· ‡È‰ ‰ÁÓ˘‰ ÂÏˆ‡ ,"·Ï È¯˘È"Ï ‰ÎÂÊ‰ .·

‰Ê ˜ÂÒÙ˘ .ÊË ˙È�Ú˙ 'Ó‚· ¯‡Â·Ó˘ ÈÙÎÂ .Ú¯ÂÊÎ ‡ÏÂ

‡Ï ‰Ê ÌÚËÓÂ) ·Ï È¯˘ÈÂ ,˜È„ˆ :˙Â‚¯„Ó '·· ˜ÒÂÚ

Ú¯ÂÊ‰˘ Á"ÏÙ· ˘¯ÙÏ ˘"ÓÎÂ ,(ÏÁ�‰ ÈÓ È¯·„ Â�‡·‰

ÌˆÚ] .˘"ÈÈÚ ·"‰ÂÚ ¯Î˘· ‰ÂˆÓ‰ ‰˘ÂÚ˘ ÈÓ ‡Â‰

,·"‰ÂÚ ¯Î˘· Â�ÈÈ‰ ,„È˙ÚÏ Ú¯ÂÊÎ ‡Â‰˘ ÚÂ¯Ê ¯Â‡ ˘Â¯ÈÙ‰

È·¯ ˙È· ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ ,‰ÂˆÓ‰ ˙Ú˘· ‰ÁÓ˘ ·Ï È¯˘ÈÏÂ

.[‡"˜Ú¯ Ì˘·



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רכו 

˙�ÈÁ· ‡Â‰ ÌÈÓÚ¯Â .·Ï·˘ ˙ÂÈÓÈÓ˜Ú Ë˘ÙÏ ‡Ï‡ ÌÈÓÚ¯‰ÊÓÂ ,Â˙ÏÈÙ˙· ÁÎ· ‡ÈˆÂÓ Ì„‡˘ ÏÂ˜

חכמה  מקור

עקמימיוּ ת )נט. לפ,ט אלּ א רעמים נבראוּ  'לא :ִֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

יד (שנא'ׁש בּ לּ ב', ג, [את )קהלת עשה "והאלוקים ֶ◌ַ◌ֵ◌

מלפניו". שיראו הרעמים]

הכוונה  שבלב שעקמומיות למדין אנו הגמ' ומדברי

הלב  שמיישרין והרעמים שמים. יראת לו שאין

לשון  כך, ומפני שמים. יראת לו להביא בכוחם

-והאלוקים הפסוק גבורה על שמורה שם שהוא -

מלפניויראה, שייראו לעיל עשה שנתבאר מה מלבד .

הרעות  והמידות התאוות הלב.ה שגם את מעקמין ,

נמצאים וּ רעמים הגבורה, ממידת והארה כח שהם ְ◌ָ◌ִ◌

זה וענין האדם ׁש אצל קוֹ ל בּ חינת מוֹ ציא הוּ א אדם ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ תפלּ תוֹ , כל בּ כח עם להתפלל שצריך דהיינו ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

גדול" בכוח בתפילתו הקול את ולהוציא ו הכוחות

תפילה ז ובליקו"ה  דהיינו גדול בקול "שיתפלל כ'

"שיזכה  מוהרנ"ת מבקש תפילות  ובליקוטי בכח"

אברים  ברמ"ח שנמצא כוח מיני בכל להתפלל

בחלב  ועורקים ועצמות גידין בבשר גידים ושס"ה

ובמח  שבראש, במח שיש כוח ובכל ובדם,

חושים". בחמשה שיש והכוח הגוף בכל שמתפשט

להיות  צריך לזה לזכות בכדי להלן, שיתבאר וכפי

שמים  להוציא ח ירא והכח והיכולת, שהרצון, מפני .

מלהט  נובע רם, ובקול וגבורה בכח התפילה דיבורי

בזוה"ק  כנז' מיסוד ט הלב שהיא גבורה, - ומיראה ,

להתפלל י האש  וההתלהבות ההתעוררות שממנו ,

רם. ובקול כוחו שצריך כ בכל לקמן רבינו מ"ש וזה

הקול תוצאות שממנו היראה נעשׂ ה לשמור ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מזּ ה

רעמים רעמים. בבחי' קולו נעשה שעי"ז דהיינו ְ◌ָ◌ִ◌

שבלב. עקמומיות המיישרים

שלקמן  רק ל ואע"פ נעשים אינם שהרעמים מתבאר

ב"עבי  ופוגע דמוחא לגלגלתא מגיע שקולו לאחר

רעמים  בשם לקול כאן קרא מ"מ במוחין, מיטרא"

שכשיגיעו  בכח" "רעמים כעין נחשבים והם היות

ממש". בפועל ל"רעמים יתהוו  במוחין ויפגעו

לאחר  כלומר נעשה", "ומזה יתפרשו רבינו ודברי

ל-רעמים. זה קול יעשה במוח הקול כשיפגע ֵֶָמכן,

הזוה"ק  מדברי לקמן מש"כ את להבין בכדי
וב"מילואים" הזוה"ק דברי תמצית את נביא

בהרחבה. יתבאר

הנחל.�������� לקו"מ.ו.מי ג.ז.קצור ג, הפת בציעת הנחל.ח.הלכות במי פי' רלה:ט.כך פנחס פ"א.י.זוה"ק כ"ג שער פרדס ליקו"ה כ.עי'
ג. ג, הפת בציעת בה"ל.ל.הלכות

והערות  מקורות

ביאורים 

בתפלתו. בכח מוציא שאדם ‰‚Ìהקול ‰ÊÏ ˙ÂÎÊÏ Í¯„‰Â

(„Ú ‰ÁÈ˘) Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ˘· 'Î ,‰ÓÈÏ˘ ‰‡¯ÈÏ ‰ÎÊ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘

˙Ó‡· ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ „Ú ˙Â·‰Ï˙‰Â ˙ÂÓÈÓÁ ÂÓˆÚÏ ‰˘ÚÈ˘

.(ÊË ‰ÂˆÓ ÍÂ�ÈÁ‰ ¯ÙÒ) ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÈÙÎ ÏÚÙ� Ì„‡‰ ÈÎ .‰ÊÏ ÚÈ‚È

ÂÒ�ÎÈ ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÏÎ Ê‡Â „Â‡Ó ÔÂÂÎÏ ıÓ‡˙È˘ ,‰È�˘‰ ‰ˆÚ‰Â

ÏÈÙ˙ÏÔÈÈÚÂ ,(‚ˆ¯ ,‰Ú ,ÂÒ Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ˘) ÁÂÎ· ÏÏÙ˙‰Ï ‰ÎÊÈÂ ‰

.‰·Á¯‰· ÌÈ‡ÂÏÈÓ·

בתפלתו. בכח מוציא שאדם ˘˙ÏÈÙ‰הקול  ˙"�˘ÓÙÏ

ÏÎ˘ ‡ˆÓ� ,ÏÏÙ˙Ó‰ Ï˘ ÂÈ¯·‡ ‚"È¯˙ ÏÎ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ÁÂÎ·

ÔÂÈÎÓÂ .·Ï· ‰ÓÂ˜Ó˘ ,‰‡¯È ,‰¯Â·‚‰ ˙„ÈÓ· ÌÈÏÏÎ� ÂÈ¯·‡

·Ï‰ Ï‡ ÌÈˆ·˜˙� Ì‰ ÔÎÏÂ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ Ï˘ ˘¯Â˘‰ ‡Â‰ ·Ï‰˘

,·Ï‰ ¯˘ÈÈÓÂ ÌÚ¯ ÏÂ˜‰Ó ‰˘Ú�˘Î ÔÎÏ [Ï ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÎ]

˙‡ ˙Â˘ÚÏ ‰ÎÂÊ ,‰ÁÓ˘Ï ‰ÎÂÊ Ê"ÈÚÂÏÎ.‰ÁÓ˘· ˙ÂÂˆÓ‰

‡ÈˆÂÓ Ì„‡˘" Â�È·¯ 'Î˘ ÌÚË‰˘ ˜ÈÈ„Ï ˘ÈÂÁÎ·"Â˙ÏÈÙ˙·

¯˜ÈÚÂ ,·Ï‰ ‡Â‰ ÁÎ˘ ¯‡Â·Ó ÍÂÓÒ· ‡·ÂÓ‰ ˜"‰ÂÊ·˘ È�ÙÓ

.·Ï‰Ó Ú·Â� ,ÏÂ˜‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰¯Â·‚‰Â ÁÎ‰

בתפלתו. בכח מוציא שאדם ‰˜ÏÂהקול  ‡˜Â„˘ ÌÚË‰

ÁÎ· ‡ˆÂÈ‰˙Ú˘·‰ÏÈÙ˙‰ÌÈ¯˘ÈÈÓ‰ ÌÈÓÚ¯ ÏÂÚÙÏ ÂÁÂÎ·

‡ˆÈ˘ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÚ¯ ÂÂ‰˙È˘ È„Î·˘ È�ÙÓ ,·Ï·˘ ˙ÂÈÓÂÓ˜Ú

‡Â‰ ·ÏÂ .·Ï‰ ·‰ÏÓ Â�ÈÈ‰„ ,‰‡¯È‰Â ‰¯Â·‚‰ ˙Â�ÈÁ· ÏÎÓ ÏÂ˜‰

‰¯Â·‚‰ ˘¯Â˘ ‡È‰ ‰�È·‰Â ,‡·ÈÏ ‰�È· [:ÊÈ Ê"Â˜È˙] ˘"ÓÎ ‰�È·

‡¯È ÏÏÙ˙Ó‰ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,‰‡¯È‰ ˙„Ó ‡È‰ ‰¯Â·‚Â ,Ï"�Î

‡ˆÈ˘ ÍÈ¯ˆ ÂÓˆÚ ÏÂ˜‰ Ì‚Â ,‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó· ¯‡Â·ÓÎ ÌÈÓ˘

[Ù Ó"Â˜Ï] ‰¯Â·‚Ó ÂÓˆÚ ¯Â·È„‰Â ,ÏÂ„‚ ÏÂ˜·Â ‰¯Â·‚·Â ÁÎ·

ÔÂÈÎÓ ,ÍÎÏ ÛÒÂ�·Â .[Á ,„È Ó"Â˜Ï] ‰‡¯È È"Ú ‰¯˜ÈÚ ‰ÏÈÙ˙‰Â

'È‰È˘ Â˙Â‡ ÔÂÂÎÈÂ ¯˘ÈÈ ·Ï·˘ ˙ÂÈÓÂÓ˜Ú‰ ˙‡ ¯˘ÈÈÓ˘ ÁÎ‰˘

¯˜ÈÚ ÔÎÏ ,[˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï· ˙"�¯‰ÂÓ ÔÂ˘ÏÎ] "'‰ ÌÚ ¯˘È"

¯Â·ÈÁ ‡Â‰ ‰�ÈÈ�Ú ÏÎ˘ ,‰ÏÈÙ˙‰ È¯Â·È„ È"Ú ‰˘Ú� ¯·„‰

.‰·Á¯‰· ¯‡·˙� ÌÈ‡ÂÏÈÓ·Â ,"'‰ È�Ù ÁÎÂ�" ˙Â˜È·„Â



מוהר"ן לקוטי  ה  רכז בחצוצרות

¯‰ÂÊ· ‡˙È‡ ÈÎ ,ÌÈÓÚ¯ ‰˘Ú�(· ,‰Ï¯ ÒÁ�ÈÙ)‡˙ÈÈ¯·Ï ‡Ï˜ ÚÓ˙˘‡ ‡¯ËÓ È·Ú· ‡¯Ú‡Â ˜ÈÙ� ‡Ï˜ „Î' :

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙Â¯Â·‚Ó Ì‰ ÌÈÓÚ¯‰ ¯˜ÈÚÂ ,'ÌÈÓÚ¯ ÔÂ�È‡ ‡„Â(„È ,ÂÎ ·ÂÈ‡)."Ô�Â·˙È ÈÓ ÂÈ˙Â¯Â·‚ ÌÚ¯Â" :

ÏÈ·˘·ÂÏÂ˜‰ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ Ì„‡˘ ,‰¯Â·‚Â ÁÎ ˙�ÈÁ· Ì‰ ˙Â¯Â·‚‰Â .'ÂÎÂ 'Â˙¯Â·‚Â ÂÁÂÎ˘' ÔÈÎ¯·Ó Â�‡ ‰Ê

ÂÓÎ ,ÔÈÙÈË ÔÈÙÈË ÔÈ„¯ÂÈ Ì˘Ó˘ ,ÔÈÁÂÓ ˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰ ,‡¯ËÓ È·Ú· Ú‚ÂÙ ‰Ê‰ ÏÂ˜‰Â ,ÏÂ„‚ ÁÎ·

¯‰ÂÊ· ·Â˙Î˘(· ,‰Ï¯ ÒÁ�ÈÙ ¯‰ÂÊ)È·Ú· Ú‚ÂÙ˘ÎÂ .'‡ÁÂÓ„ ‡�Â·ÈÏ ÔÓ' Y "ÔÂ�·Ï ÔÓ ÌÈÏÊÂ�Â ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡·" :

חכמה  מקור

בזוה"ק  מספירת מ איתא ששורשם שהמלאכים
להוציא  הממונים הם בה, אשר מהגבורה - הבינה
ולכן  השופר, כעין שהם הרעמים קולות את
שהוא  יצחק של אילו בשם אלו מלאכים ֵנקראים
בענני  - מטרא בעבי פוגע זה קול הגבורה. מידת
קול  נשמע - לברייתא קלא נשמע ואז המטר,
ממידת  הם שהרעמים לזה והמקור לבריות. הרעם
יתבונן". מי גבורותיו "ורעם הפסוק הוא הגבורה

ברקיע  הדברים שנעשים שכשם שם ומבאר
וקול  הרעמים ענין את השי"ת נטע כן השמים,
בצלם  נעשה שכולו אדם, של בגופו הרעמים
יוצא  והקול העליונים, הכוחות על ורומז אלוקים
יתבארו  זו ובהקדמה הגבורה. מצד הלב, מלהב

לקמן. רבנו דברי

בּ זּ הר איתא רלה:ּכ י נפיק)(פינחס קלא כשהקול 'ּכ ד ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מהמלאכים  מטראיוצא בּ עבי בענני ואערא ופוגע ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לבריתאהמטר. קלא הקול אׁש ּת ּמ ע נשמע אזי ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

רעמים'לבריות אינוּ ן הרעמים ,נ ודא סוד וזהו ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בזוה"ק. מגּ בוּ רוֹ ת,כמבואר הם הרעמים ּכ מוֹ ועּק ר ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌

כ"ו ׁש ּכ תוּ ב יתבּ וֹ נן".)(איוב מי גּ בוּ רוֹ תיו "ורעם כמ"ש : ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כו'" גבורותיו "ורעם נאמר הזה הקול שעל בזוה"ק

כלומר, אתיין". קא דגבורה מסטרא "דוודאי

הגבורה. מצד [הרעמים] באים שבוודאי

מברכין  אנוּ  זה הרעמיםוּ בׁש ביל שמיעת ׁש ּכ חוֹ על ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֹ

וכוּ '. א וּ גבוּ רתוֹ  רכ"ז, או"ח שו"ע נ"ד: מפני )(ברכות ְ◌ָ◌ְ◌

ומבואר  כנ"ל, מ"גבורותיו" מכח, מגיעים שהרעמים

של  הקומה בחלק קיים שהדבר שכשם ברע"מ

ולקמן  האדם. שהוא נפש, של בקומה הוא כן העולם,

שופר. תקיעת ע"י השנה בקומת הוא שכן יבואר

האדםוהגּ בוּ רוֹ ת אצל דהיינו נפש, בּ חינת בבחי' הם ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌

הּק וֹ ל  את מוֹ ציא ׁש אדם וּ גבוּ רה, הוא ּכ ח שבו ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

גּ דוֹ ל,מתפלל בכל בּ כח להתפלל  שמתאמץ היינו ְ◌ַֹ◌ָ◌

רם  ובקול הזּ ה .ס כוחותיו, הגבורה והּק וֹ ל מן שהוא ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

מטרא , בּ עבי האדם.ּפ וֹ גע שאצל המטר, בענני ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ חינת כענניםמחין,הינוּ  וכן ׁש ּמ ,םשהם מהעננים, ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

טּפ ין,מהמוחין טּפ ין טיפות יוֹ רדין הם מהעננים, ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌

המוח.הגשם. מן היורדים הנוזלים הם ◌ְּכ מוֹ ומהמוח,

בּ זּ הר רלה:)ׁש ּכ תוּ ב הפסוק:(פינחס חיים על מים "בּ אר ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

דּ מחא'. לבּ וּ נא 'מן לבנוֹ ן" מן המים ונוֹ זלים מבאר ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

רל"ה:�������� פינחס -נ.זוה"ק הרעמים הם שאלו היא המשמעות אבל יתבונן". מי גבורותיו "ורעם כתיב, דא ועל אלא בזוה"ק נזכר לא הזה הלשון
ז"ל. רבינו תפילות.ס.וכמש"כ ולקוטי ג. ג, הפת בציעת ליקו"ה

והערות  מקורות

ביאורים 

יתבונן"." מי גבורותיו Î˙·ורעם  .ˆ Û„ ÍÏ ÍÏ ˜"‰ÂÊ·

ÂÈ˙Â¯Â·‚ ÌÚ¯Â" „"‰‰ ‡Ï˜ È‡‰„ ‡Á·˘· Ú„È„ Ô‡Ó ˙ÈÏÂ'ÈÓ

."Ô�Â·˙È.Â· Ô�Â·˙‰Ï ÏÂÎÈ ÈÓ ,Â�ÈÈ‰

‰ÎÂÊ‰˘ ‰�ÂÂÎ‰˘ ˜"‰ÂÊ· ¯ÎÊ� ÌÈÓÚÙ Î"ÂÎ˘ Ú„Â� ¯·ÎÂ

Ù"‰Ú [:‚Ó˜ Û„] Ê"Â˜È˙· ˘"ÓÎÂ .Ô�Â·˙È˘ ‰Ê ‡Â‰ ,ÈÓ 'ÈÁ·Ï

ıÚÈ ˙Â‡·ˆ '‰" („È ‰ÈÚ˘È)ÈÓÂ‰· ˘È˘] ‰�È· ,ÈÓ ,"¯ÙÈ

"ÈÓ" Â��ÈÈ�ÚÏ Î"ÂÓÎÂ .¯Ù‰Ï ÏÂÎÈ [È"Ó 'È‚· Ì‰˘ ÌÈ¯Ú˘ '�

ÚÓ˘ÓÏ ÔÈÈÎÊ„ ÔÈÏ‡Ó ‡Â‰ ,Ô�Â·˙È ‡Â‰ ÂÊ 'ÈÁ·Ï ‰ÎÂÊ‰ ˜È„ˆ‰

‰ÎÂÊÂ ,Â˙�ÈÁ· ÈÙÏ Â··Ï ¯˘ÈÈ˙Ó ÂÊ ‰·ÈÒÓÂ ,‡ÏÈÚÏÓ ÔÈÏ˜

˙Î˘Ó� Â˙ÁÓ˘ È¯‰ ÈÎ ,‰�È·‰ ˙¯‡‰ ‡È‰˘ ‰ÁÓ˘Ï

‡È‰ ,‰�È·˘ È�ÙÓ ,‰�È·‰ ˙¯‡‰ ‡È‰˘ ‰"·˜‰ ˙ÁÓ˘Ó

ÔÈÈÂˆ˘ ÈÙÎÂ ˜"‰ÂÊ· ‰Ê ÏÎ ¯‡Â·ÓÎ] ‰ÁÓ˘Ï ˘¯Â˘‰Â ¯Â˜Ó‰

·"‰ÂÚ 'ÈÁ· ‡È‰ ,Ì˘Ó ˙Î˘Ó�‰ ‰ÁÓ˘‰Â ,‰�È·Â .[ÏÈÚÏ

‡Â‰ ‰ÊÏ˘ [‰Ê ÔÈ�Ú· .‚ ˙ÂÚ˜¯˜ ˙˜ÊÁ ‰"Â˜ÈÏ· ¯‡Â·ÓÎ]

- ‡¯˜�˘ ‰Ê ÔÎÏÂ ,‰ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙Ú˘· ‰ÎÂÊÈÓ,‰�È· Y

‡Â‰Ô�Â·˙È˙Â�Â·˙ - È·Ï ˙Â‚‰Â ÔÓ˜Ï ˘¯Ù˙Ó ¯˜ÈÚ· ÂÈÏÚÂ ,

Ì‰˘ ‡ÏÈÚÏÓ ÔÈÏ˜‰ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ‰ÎÂÊ ˙Ó‡· ‡Â‰Â ,Ô�Â·˙È -

,‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ˘È·ÏÓ ‡Â‰ Â·˘ ¯Ó‡Ó‰ ,'‰ ¯·„ÈÙÎ]

[Ï"‰·· ¯‡·˙�˘.

דמוחא. ליבונא מן לבנון מן ˘‰ÁÂÓונוזלין ˘¯ÙÓ Â�È·¯

,Ô�Ú‰ ‡È‰ ‰‡È¯‰˘ ‡È·Ó ˜"‰ÂÊ·˘ Ù"Ú‡Â ,"‡¯ËÈÓ È·Ú"‰ ‡Â‰

,‡ÁÂÓ„ ‡�Â·ÈÏ ,ÔÂ�·Ï ÔÓ ÌÈÏÊÂ�‰ ˙ÚÙ˘‰˘ 'Î Í˘Ó‰· È¯‰



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רכח 

Â‰ÊÂ ,ÌÈÓÚ¯ ˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰ ,‡˙ÈÈ¯·Ï ‡Ï˜ ÚÓ˙˘‡ ÈÊ‡ ,‡¯ËÓ(ËÈ ,ÊÚ ÌÈÏ‰˙)Â�ÈÈ‰ ,"Ï‚Ï‚· ÍÓÚ¯ ÏÂ˜" :

.‡˙ÈÈ¯·Ï ÚÓ˘�Â ,ÌÈÓÚ¯ ÏÂ˜‰Ó ‰˘Ú� ,‡ÁÂÓ„ ‡˙Ï‚Ï‚· ‡¯Ú‡ „Î ,‡ÁÂÓ„ ‡˙Ï‚Ï‚·

חכמה  מקור

מקור  שהיא ע"ש כך הנקראת החכמה שהיא החיים,

כמ"ש ז')החיים והיא (קהלת כו'". תחי' "החכמה

טפין  טפין יורדין שמשם המוח של בלובן שורה

את  לקרר הריאה ואת הגוף את ולהחיות להשקות

מליבונא  לבנון, מן יורדין ונוזלין, וזהו הלב. להט

והארת  מטרא" "עבי המוח נקרא כך ומפני דמוחא.

הם  כי חיים מים בשם נקראת המוחין, – החכמה

חיים  הנקראים מהמוחין החכמה, מספירת נמשכים

מפני וּ כׁש כנ"ל. בהתלהבות המתפלל של הקול ְ◌ֶ◌

שזה  רם ובקול בכח שיתפלל גורם לבו שלהב

רעם מטרא,בחינת בּ עבי בבחי'ּפ וֹ גע שפוגע  דהיינו ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

- כעננים שהם -עבימוחין הגשם במי המלאים

וכמו מיטרא  במים מלאים הם המוחין שהרי ,

לעיל. שנתבאר

לבריתא, קלא אׁש ּת ּמ ע  הקול אזי נשמע אזי  ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ה'.ע לבריות  לעבודת שביארנו הינוּ ומעוררם מה זה ַ◌ְ◌

הוא גדול בכח היוצא רעמים,שהקול כי בּ חינת ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הרעמים, לפעולת בפעולתו ושווה דומה הוא

לפשט  וגבורה כח בו ויש שיוצא קול ֵשתכליתם,

שיהי' השי"ת עשה זה שמטעם שבלב. עקמומיות

ה'. אל לשוב יתעוררו שעי"ז כדי לבריתא" "נשמע

הדברים, מתפרשים עצמו המתפלל ואצל

להתפלל  שזוכה עד בתפילתו ומתעורר שכשמתלהב

שהמוח  דהיינו במוח זו הארה פוגעת גדול ובכח בקול

שכל  דהיינו מימיו, להשפיע ונפתח ומתעורר מזדעזע,

התפילה  בדיבורי וכוונה קלא"פ ומוחין "ואשתמע

הכוונה. מעורר קול כמ"ש הקול ששומע היינו

ומכוונים  ומיישרים ללב גם נשמעים האלו והרעמים

הכוונה"] מעורר ל"הקול נוסף פ' [וזהו דהיינו צ אותו

הלב. את ומיישרים שמכוונים

הרעמים  שע"י פירשו הנחל" וב"מי ליקו"מ, ובקיצור

שהוא  מה ישמע שהלב דהיינו בתפילתו, לכוון יזכה

שבלבו. עקמומיות תתיישר ועי"ז מדבר

שהפעולה וזהוּ  הזוה"ק ע"פ לעיל שכתוב מה ְ◌ֶ◌

הרקיע, בגלגל פוגע העליון כשהקול שנעשית

באדם, גם כמו"כ נעשית שם, הנמצאים ובעננים

הפסוק בלשון ע"ז יתפרש בּ גּ לגּ ל",)(תהלים רעמ6 "קוֹ ל :ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

"רעמך" הרוחני העליון הרעם קול הפסוק, ופירוש

הרקיע בגלגל הוא,הינוּ נשמע האדם אצל שפירושו ַ◌ְ◌

פוגע מהיראה הנמשך דּ מחא,שהקול ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ גלגּ לּת א

ל"עבי  הנחשב המוח נמצא שבתוכה בגולגולת

רעם. נתהווה בהם פוגע שכשהקול אערא מטרא" ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַּכ ד

רעמים, מהּק וֹ ל נעשׂ ה דּ מחא, כשמתפלל בּ גלגּ לּת א  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רעמים. בגלגלתא הפוגע מהקול נעשה ובכח, בקול

רעם, נעשה שמהקול רבינו כתב לעיל שכבר ואע"פ

במוחין, הפוגע הקול את כלל שהזכיר לפני עוד

רעמים יוצר לעיל שהנזכר בבה"ל בכחפירש

רעמים מהם יתהווה במוח וכוונת בפועלשכשיפגעו .

הנחל.ע. המוח פ.מי שנפתח "פרשא" נקרא שזה בבה"ל, כמבואר
הדברים "הקול ומתפרשין כוונת גם וזו "התגלות" וכן נעלמים. שהיו

המוח. כוונת גם שמעורר היינו זה, במאמר הנזכר הכוונה" מעורר
בה"ל.צ.

והערות  מקורות

ביאורים 

ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â „ÂÒ· ‰�È·„ ÌÈ��Ú‰ Ì˘Ï ÂÏÚ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰�È‡

ÌÈÓÚ¯ ˘È˘ ‡ˆÓ�Â ,·Ï‰ ˘‡Â Ë‰Ï Ì‰ ‰�È·„ ÌÈ��ÚÂ ,ı¯‡‰

ÌÈÓÚ¯ ˘ÈÂ ,Ô�ÚÎ ˙·˘Á� ‰‡È¯‰ ÈÎ ,‰‡È¯‰Â ·Ï‰ ¯Â·ÈÁ·

Ô˙Â� Ê‡Â ÌÈÓÚ¯Â ÌÈ��Ú Ì˘ ‰˘Ú�Â ÁÂÓ‰ Ï‡ ·Ï‰ ·‰Ï ‰ÏÂÚ˘Î

˙‡ „È¯ÂÈ˘ È„Î Ô�Ú‰ ˙‡ ÚÊÚÊÏ Ì�ÈÈ�Ú˘ ÌÈÓÚ¯‰ Í¯„Î ÂÈÓÈÓ

.[Á ,Ê"Ò Ó"Â˜ÈÏ· ¯‡Â·ÓÎ] ‰ÂÂ˘· ÂÈÓÈÓ Â˜ÏÁ˙È˘ Ì‚Â ,ÂÈÓÈÓ

רעמים . מהקול  נעשה דמוחא, בגלגלתא אערא כד

‡ÈˆÂÓ˘Î ‰ÏÈÁ˙·˘ ,Ï"‰·‰ È¯·„ ˙‡ Â�‡·‰ ‰ÓÎÁŒ¯Â˜Ó·

È¯Á‡ ˜¯Â ,"ÁÎ· ÌÈÓÚ¯"Ï ÂÏÂ˜ ·˘Á� ‰ÏÈÙ˙‰ ÏÂ˜ ˙‡

."ÏÚÂÙ· ÌÈÓÚ¯" ‰Ê ÏÂ˜Ó ‰ÂÂ‰˙� ÔÈÁÂÓ‰ ÌÚ „Á‡˙Ó˘

È¯Á‡ ,‰È�˘‰ ÌÚÙ·˘Î˘ ‡ˆÓ�˘ Ï"‰·· ·˙Î Ê"ÙÏÂ

[¯˙ÂÈ] ‰ÓÏ˘Â‰ Â˙‡¯ÈÂ ,Â·Ï ˙‡ Â¯˘ÈÈ "ÏÚÂÙ· ÌÈÓÚ¯"‰˘

ÏÏÙ˙È˘ÎÂÈ˘ÎÚ"ÏÚÂÙ· ÌÈÓÚ¯"‰ Â·˘ÁÈ ,ÁÎ· ‰ÏÈÙ˙

Â¯ˆÂ�˘È�ÙÏ‰ÏÈÙ˙‰ È·‚Ï "ÁÎ· ÌÈÓÚ¯" ˙�ÈÁ·Ï ,‰ÏÈÙ˙‰

„Á‡ Â‰Ê˘ ,Ï"‰·· ÛÈÒÂ‰Â .ÔÈÁÂÓ‰ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ÂÊ‰

Ì‰ ÔÈÁÂÓ‰ ÈÎ ,‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ÔÈ˘È·ÏÓ ÍÈ‡ ˘¯ÙÏ ÌÈ�ÙÂ‡‰Ó

‰‚¯„Ó ‰ÏÂÚ ‡È‰ ÂÊ ‰¯‡‰Â ,Ï·˜˙˙˘ È„Î· ‰ÏÈÙ˙Ï ˘Â·Ï

‡ÏÈÚÏÓ ÔÈÏ˜ ÚÂÓ˘Ï ÔÈÎÂÊ‰ Ï˘ ‰‚¯„Ó‰ „Ú ‰‚¯„Ï

¯Ó‡Ó‰ Ì‰ ÂÏ‡‰ ÔÈÏ˜‰Â ,‰"· ˙"È˘‰Ó ,‰�ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÎÁ‰Ó

.‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ÌÈ˘È·ÏÓ Ì‰ Â·



מוהר"ן לקוטי  ה  רכט בחצוצרות

‰ÊÂ(„ ,ËÓ Ì˘),‡ÁÂÓ„ ‡˙Ï‚Ï‚· Â�ÈÈ‰ ,‰ÓÎÁ· Ú‚ÂÙ ÈÙÓ ‡ˆÂÈ‰ ¯Â·È„‰ Â�ÈÈ‰ ,"˙ÂÓÎÁ ¯·„È ÈÙ" :

ÏÂ˜' :Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,·Ï‰ ¯¯ÂÚ˙� ,ÌÚ¯‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¯¯ÂÚ˙�˘ Â�ÈÈ‰ ,"'ÂÎÂ È·Ï ˙Â‚‰Â" :‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ

.'‰�ÂÂÎ‰ ¯¯ÂÚÓ

חכמה  מקור

ליראה  מהזוכה וגבורה בכח היוצא שהקול הדברים,

ממנו )(כדלהלן  נעשה המוחין עם ומתאחד כשפוגע

ליישר  שבכוחו אלוקי - רוחני כח בו שיש רעם

שבלב זהו עקמומיות לבריתא.רעם של נׁש מע ללבם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

הזו  התפילה את השומעים מתיישר ק הבריות ועי"ז ,

המתפלל  של ליבו גם כן [וכמו מעקמומיות לבם

כנ"ל].ר עצמו 

בפסוקוזה נרמז לבו מ"ט)שנתתקן ידבּ ר (שם "ּפ י : ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

תבונות"חכמוֹ ת, ליבי רבינווהגות ומפרש ידבר , "פי ָ◌ְ◌

מּפ י חכמות" היוֹ צא הדּ בּ וּ ר מפני הינוּ  חכמות ידבר ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

בּ חכמה,שהוא דּ מחא,שפוגעהינוּ ד ּפ וֹ גע בּ גלגּ לּת א ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

של  המשמעות מלבד זו, ופגיעה החכמה. משכן ששם

המוחין  את ומזעזע הפוגע רעם כעין שמתפרש פגיעה

חיים" מים מ"הבאר טיפין" ה"טיפין את ליתן

דהיינו  המוח" "נפתח זה שבכוח המטרא", ומ"עבי

גם  הפגיעה מתפרשת כנ"ל, בתפילתו לכוון שזוכה

המוחין  עם מתאחד שהרעם איחוד, של .ש במשמעות

ל"ידבר  הוא גם נחשב הרעם את שיוצר הדיבור ולכן

עם  מתאחד הרעם את שיוצר הדיבור כי חכמות"

חכמה, הוא שהדיבור שנחשב עד החכמה, המוחין,

ומשותף  המאוחד הרעם והדיבור, חכמות". "ידבר

הלב  אל "מדבר" החכמה דהיינו ת עם ה"חכמות" את ,

ומיישר  ברעם, המשותפות המוחין הארות

עם  יתאחד שהרעם שצריך [והטעם עקמומיותו.

להתגלות  יכול הרעם שאין לקמן רבינו כתב המוח

המוחין]. שהם החסדים ע"י אלא

לבּ יועל־ידי־זה: פירושה "והגוּ ת ליבי הגות תבונות". ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

ליבי  ורעיון בינה א מחשבת דברי מפני ב הם תבונה. –

כמ"ש  הבינה הארת שורה בו המקום הוא שהלב

הלב.ג בתיקו"ז  בישרות תלוי וזה ליבא' - 'בינה

בינה. לליבא, התיקון שהיא

הלּ ב, נתעוֹ רר הרעם, על־ידי־ זה ׁש נּ תעוֹ רר ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַהינוּ 

ומכח  הלב, נתעורר הרעם שע"י - כוונתו

גם  יוכל ועי"ז מעקמומיותו לבו נתיישר ההתעוררות

בתפילתו. לבו לכוון

הנחל.�������� בה"ל.ר.מי הנ"ל.ת.בה"ל.ש.ע"פ הבה"ל יט.א.ע"פ תהלים ותרגום שם יז:ג.מלבי"ם.ב.רש"י דף תיקו"ז

והערות  מקורות

ביאורים 

ליבי". "והגות  ‰·�È‰ועי"ז  ˙¯‡‰˘ ÔÂÈÎÓ˘ ¯‡·˙� ÏÈÚÏ

‡ÏÓ ·Ï· ‰¯˘˙˘ ‡"‡ ,·"‰ÂÚ - È˙‡„ ‡ÓÏÚ ˙¯‡‰ ‡È‰

¯Â‡Ó Ú�ÂÓ‰ ¯·„ „ÂÚ ˘È Í‡ .Ê"‰ÂÚ ˙ÂÂ‡˙ Â�ÈÈ‰„ ,˙ÂÈÓÂÓ˜Ú

‰‡¯È‰ ,‰¯Â·‚‰ ˘¯Â˘ ‰�È·‰˘ È�ÙÓ ,·Ï· ¯È‡‰Ï ‰�È·‰

),(:'È ‡¯˜ÈÂ ˜"‰ÂÊ˙‡¯È· ÔÂ¯ÒÁ ‡È‰ ·Ï·˘ ˙ÂÈÓÂÓ˜Ú‰˘ ÔÂÈÎÂ

ÔÂ˜È˙‰ ‰˘Ú� ‰Ê ÌÚËÓÂ .‰�È·‰ ˙¯‡‰Ï ‰ÎÊÈ˘ ‡"‡ ,ÌÈÓ˘

È�ÙÓ ,ÁÎ· ‰ÏÈÙ˙ È"Ú‰¯Â·‚·Â ÁÎ· ÏÂ˜‰ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ˘Î˘

ÌÈÓ˘ ˙‡¯È‰ ÁÎÓÂ ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ ·Ï‰ ·‰ÏÓ Í˘Ó� ‰Ê˘

) Â·˘("ÏÁ�‰ ÈÓ"· ¯‡È·˘ ÈÙÎ]‰Ê È¯‰ ,[ÔÏ‰Ï ¯‡·˙�˘ ÈÙÎÂ

˘È˘ ÔÂÂÈÎÓ Í‡ .‰‡¯È‰Â ‰¯Â·‚‰ ˘¯Â˘ ‡È‰˘ ‰�È·‰ ÁÎÓ

) ,‰ÓÈÏ˘ Â˙‡¯È ÔÈ‡ ,Â·Ï· ˙ÂÈÓÂÓ˜Ú ÔÈÈ„Ú'Ó‚· ¯‡Â·ÓÎ

,‡ˆÓ� ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÏ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÓÚ¯‰˘ .Ë"� ˙ÂÎ¯·

,(ÌÈÓ˘ ˙‡¯È· ÔÂ¯ÒÁ ‡Â‰ ·Ï·˘ ˙ÂÈÓÂÓ˜Ú˘ÏÏÙ˙Ó˘Î Í‡

) ÌÚ¯ ‰ÂÂ‰˙� Ê"ÈÚ ,‰¯Â·‚Â ÁÎ·(Ï"‰·˙ÂÈÓÂÓ˜Ú ¯˘ÈÈÏ „¯ÂÈ‰

‰�È·‰ ˙¯‡‰ ·Ï· ‰¯È‡Ó Ê‡Â ,‰‡¯È‰ ÔÂ˜È˙ Â�ÈÈ‰„ ·Ï·˘

,‰¯Â·‚‰ ,‰�È·‰ ,·Ï‰Ó ‰‡ˆÈ˘ ‰‡¯È‰ ,‰¯Â·‚‰ ˘¯Â˘ ‡È‰˘

,‰‡¯È‰·ËÈ‰ ¯‡·˙È Ê"ÈÙÏÂ .Â�˜˙Ï ‰ÏÂÎÈ ‰˘¯Â˘Ï ‰·˘˘ÎÂ

‡Â‰ ‰ÁÓ˘‰ ˘¯Â˘˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰ÁÓ˘ - "·Ï È¯˘È"Ï ˜¯ ÚÂ„Ó

‡È‰˘ ‰�È·‰Ó(Á"ˆ Û„ ÌÈËÙ˘Ó„ ‡·Ò)- "È˙‡„ ‡ÓÏÚ"

‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Ô‡Î ˘È‚¯‰Ï ‡È‰ ‰ÂÂˆÓ·˘ ‰ÁÓ˘‰ È¯‰Â ,·"‰ÂÚ

) ·"‰ÂÚ‰ Ï˘ ‚�ÂÚ‰Â ‰ÁÓ˘‰ ˙‡˙˜ÊÁ ‰"Â˜Ï· ¯‡Â·Ó‰ ÈÙÎ

,(‚ ˙ÂÚ˜¯˜] .‰ÁÓ˘Ï ‰ÎÂÊ Ï"�‰ ÔÂ˜È˙‰ È"Ú ÔÎÏ¯Â‡È·‰

[‰"Â˜ÈÏÂ Ï"‰· È"ÙÚ ·˙Î�.

הרעם . על־ ידי־זה ‰Â�ÈÈשנתעורר Ó"Â˜ÈÏ· ‰Ò¯È‚‰

Ê"ÈÚ" Â‰È‚‰Â Â¯ÈÚ‰ ÒÙ„�·Â ,·Ï‰ ¯¯ÂÚ˙� ÌÚ¯‰ Ê"ÈÚ ¯¯ÂÚ˙�˘

Ê"Î·˘ ‰‡¯� Í‡ .˙Á‡ ‰�ÂÂÎ‰Â ,"·Ï‰ ¯¯ÂÚ˙� ÌÚ¯‰ ¯¯ÂÚ˙�˘

˙"¯· ‰ÏÈÁ˙· ·˙Î�˘ ÔÎ˙ÈÂ ,¯˙È ˙Ù˘ Ô‡Î ˘ÈÊ"ÈÚ˘""ÌÚ¯‰

˙"¯‰ ˙‡ Á˙Ù ÒÈÙ„Ó‰Â ,·Ï‰ ¯¯ÂÚ˙�˘¯¯ÂÚ˙�Ê"ÈÚ,ÌÚ¯‰

Y ÍÎ ˙"¯‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ÍÈ¯ˆ˘ ˙Ó‡‰ Í‡Ê È"Ú˘ÌÚ¯‰ ‰

.ËÂ˘Ù ‰‡¯� ÍÎÂ ,·Ï‰ ¯¯ÂÚ˙�



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רל 

‰ÊÂ‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ Â�ÈÓÎÁ Â¯Ó‡˘(· ,Â ˙ÂÎ¯·)Â· ˘È˘ ÈÓ ÈÎ ,'ÔÈÚÓ˘� ÂÈ¯·„ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Â· ˘È˘ ÈÓ' :

חכמה  מקור

ׁש אמרוּ  הרא"ש ּכ מוֹ  הראשונים ורבינו ד רבותינו ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הּכ וּ נה'ה יונה  מעוֹ רר להעיר כלומר 'קוֹ ל בכוחו הקול ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

וכוונתו  הכוונה. הכוונה ו רוח ומחשבת רצון לעורר ,

גם רצוןוממש"כ שכוונתו מוכח הכוונה, ומחשבת

הלב  וכוונת .ז לרצון

שנתהווה  הקול זה: באופן הדברים יתבארו ולעניינינו

הלב. כוונת את מעורר אין לרעם הלב כוונת כי

היא  שעניינה המחשבה, המוח, ככוונת פירושה

אזנו  ויטה שיקשיב או ופירושם, הדברים הבנת

פיו  הרצון ח לאמרי להמשיך היא, הלב כוונת אלא ,

שאחז"ל  כדרך להשי"ת, דליבא אחד ט רעותא

לשמים. לבו שיכוון ובלבד הממעיט ואחד המרבה

אמרו  להיכן י וכן יודע ואינו בספינה שבא מי

הקודשים, קודשי בית כנגד לבו יכוון להתפלל

עומד  הוא כאילו ורעיונו בלבו שיחשוב דהיינו

השי"ת כ במקדש. לפני עצמו שיכוון בזה, והכוונה

ממנו. יסור ולא

עקמומיות  שמיישר בזה תלויה הלב כוונת כך ומפני

ע"י  ויראתו ומאהבתו מהשי"ת נתעקם שלבו שבלב,

לבו  לכוון יכול וכשמיישרו חיצוניות. ויראות תאוות

ליישר  בכדי נבראו שהרעמים אחז"ל שהרי להשי"ת,

כמ"ש שבלב, ג עקמומיות עשה )(קהלת "והאלוקים

יר "מלפניושייראו שאינו מי כי 'מכוון'. אינו שמים א

לבו  רק מוהרנ"ת ל להשי"ת, וכלשון ה'. מעם פונה

שיהיה בליקוטיֿתפילות  באמת לבב ליושר "אזכה

תמיד". ה' עם ישר ליבי

אופנים  בשני מתפרש הכוונה' מעורר ש'קול .מ ונמצא

ב"עבי  פוגע וגבורה בכוח היוצא כשהקול בתחילה,

המוחין, ונפתחים נתעוררים עי"ז במוחין, מיטרא",

ולהתבונן  לחשוב, דהיינו בתפילתו לכוון יכול ואזי

מבין  דהיינו "שומע" שהמוח אחרי בתפילתו,

הקול. את ומרגיש

עם  - גבורה מיראה, שנמשך מהקול מיכן ולאחר

והרעם  רעם. נתהוה (כדלקמן) חסדים שהוא המוח

ואז  שבלב. העקמומיות את ולכוון ליישר יורד הזה

דהיינו  הכוונה, מעורר [הרעם] – הקול מתפרש

הלב  .נ כוונת

מלהב  הוא: זו בתורה המבואר הדברים סדר
בינה שהוא שבלב יז:)האש בתיקו"ז ובינה (כמ"ש ,

כמ"ש הגבורה שורש יד)היא ח בינה (משלי "אני
גבורה" י:)לי ויקרא הקנה,(זוה"ק דרך קול יוצא

וגבורה. כח של באופן שנאמרים תפילה בדיבורי
גבורה, בחי' הוא גם עצמו הדיבור פ)והנה (לקו"מ

ה', מירא כשיוצא הוא לפעול כוחו ועיקר
שמים  ירא שאינו מי הנחל", ב"מי [ולפמש"כ
היא  אז כי כראוי] בכח הקול להוציא יכול אינו
שהרי  יראה, - גבורה - הבינה הארת שלימות
התפילה  דיבור ודוקא הגבורה, ממדת היא היראה
הנ"ל  והקול ח']. יד, [לקו"מ יראה בחי' שהיא
בבחינת  הם שגם האוזניים דרך לגלגלתא מגיע
ס"ו] פרק קומה שיעור בהקדמת [רמ"ק בינה,
(כנ"ל) הגבורה בחינות מכל הכלול וכשהקול
הם  והמוחין עמהם. מתאחד הוא במוחין פוגע
חסדים  שישתף בלא כי שיתאחדו, וצריך חסדים,
כדלקמן. התגלות, תתהווה לא הגבורות  עם
גבורה  שהוא הרעם קול נתגלה וכשמתאחדין,

בזוה"ק כמבואר מהבינה, רל"ה:)הנמשכת .(פינחס
את  לכוון עקמומיותו, ליישר הלב אל יורד והרעם
הארת  את ויבין שישמע כלי אותו ולעשות הלב,
כי  שומע" "לב בבחי' שנעשה עד המוחין,
לשורשה, הלב מלהב שיצאה ההארה כשחוזרת
המוחין  הארת עם משותפת כשהיא ללב,

הלב. מתיישר

אברהם  רבי בשם ע"ה יצחק לוי מרבי ושמעתי
לעיל  רבינו שהביא בפסוק נרמז גם שזה בר"נ
שהוא  בגלגל" רעמך "קול ה] בסעיף [ולקמן

אליו. וחזר מהלב שיצא החוזר כגלגל

למהוזה  לברכה הפירוש זכר וֹ נם חכמינוּ , ׁש אמרוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ו:) נׁש מעין',(ברכות דּ בריו ׁש מים, יראת בּ וֹ  ׁש יׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ'מי

מ.ד. סימן פ"ג כז:.ה.ברכות ח.ו.שם ס"ק יוםֿטוב ובט"ז ז.מעדני
קא. יחד או"ח כולם שאומרים שהוידויים מהררמ"י] ב"י  [בשם הביא

להתוודות כדי רם בקול לאמרם מותר לבביו"כ שכוונתו בכל ומבואר
או"ח  טוש"ע [ועי' כ"ד: בברכות יונה רבינו כתב זה וכעין הלב. לכוונת

רם] בקול ק"ש יקרא שלכן ד' ס"א ס"ו,ח.סימן הר"ן בשיחות כמבואר
קי.ט.ע"ה. דף כח:י.מנחות גם כ.ברכות הובא א. צ"ד באו"ח פרישה

סק"ג. [דברים ל.במ"ב ה'" מעם היום פונה לבבו "אשר הפסוק: כלשון
יז]. ומפרשיהם,נ.בה"ל.מ.כט, הראשונים לדברי שציינו במ"מ ועיין

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  רלא בחצוצרות

ÂÈ¯·„ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,"ÂÈ˙Â¯Â·‚ ÌÚ¯Â" :·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˜ÁˆÈ„ ‡¯ËÒÓ ÌÚ¯ ÈÎ ,ÌÈÓÚ¯ ‰˘Ú� ÂÏÂ˜ ,‰‡¯È

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÚÈÓ˘ ‡ÈÏ˙ ÔÓ˙ ÈÎ ,‡˙ÈÈ¯·Ï ‡Ï˜ ÚÓ˙˘Ó Â�ÈÈ‰ ,ÔÈÚÓ˘�(· ,‚ ˜Â˜·Á)ÍÚÓ˘ È˙ÚÓ˘ ,'‰" :

."È˙‡¯È

‰ÊÂ˘Â¯ÈÙ(Î ,‚˜ ÌÈÏ‰˙)¯‰ÂÊ· ‡˙È‡ ."Â¯·„ ÏÂ˜· ÚÂÓ˘Ï Â¯·„ È˘ÂÚ ÁÎ È¯Â·È‚" :(‡ ,ˆ ÍÏ ÍÏ)ÚÓ˘ÓÏ ÔÈÈÎÊ' :

חכמה  מקור

שמים  יראת של הנקודה דווקא מדוע נתבאר ולא

רבינו  ביאר ולכן יתקבלו, שדבריו הסיבה היא

הוא קוֹ לוֹ שהטעם יראה, בּ וֹ  ׁש יׁש  מי הנובע ּכ י ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

"היראה  לקמן רבינו כלשון שבו, שמים מיראת

שהוא כוח בו יש הקול", תוצאת ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה שממנה

כרעמים,רעמים,כ  קולו נעשה הרי ּכ י ומדוע ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

בזוה"ק  דּ יצחק,הוארעם ש ס נתבאר שהוא מּס טרא ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הגבורה  לא)כמ"שע מידת יצחק",(בראשית "ופחד

הרעמים, נעשים משם ׁש ּכ תוּ ב:אשר כו,ּכ מוֹ  (איוב ְ◌ֶ◌ָ◌

גּ בוּ רוֹ תיו",יד) הגבורה "ורעם ממידת היא והיראה ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בזוה"ק, בקולו,פ כמבואר שמרעים מפני זה ואין

הרעמים  וסגולת כוח בו יש קולו עצם .צ אלא

יראת  בו שיש ב"מי רבינו שכוונת לפרש, יש ועוד

נעשה  שקולו בכוח, שמתפלל שמים לירא שמים"

רעמים  שרק ק בבחי' הנחל" ב"מי לבאר כתב ועוד .

מפני  רעמים לבחי' נעשית שמים הירא של תפילתו

ובקול, בכוח להתפלל יוכל שמים ירא הוא אם שרק

להתפלל  והרצון והגבורה הכוח נמשך מהיראה כי

רעמים. בבחי' קולו ונעשה זוכה שאזי כוחו, בכל

כרעם,ועל־ידי־זה  נעשים שדבריו שמפני היינו ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הינוּ  נׁש מעין, מדברי דּ בריו לעיל שנתבאר כמו ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌

אזי הרעם שכשנוצר לבריתא,הזוה"ק קלא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ּמ ע

הבריות  נתיישר כלומר, הרעמים, את שומעין

בירא  הוא וכן שמים. ליראת וזוכין שבלבם עקמימות

שמיישר  כרעמים נעשה קולו שמדבר, שמים

שמ  ליראת וזוכין אדם בני שבלב ים.העקמומיות

היראה, במידת תלויה הבריות אצל השמיעה ומדוע

ּת ּמ ן  היראהּכ י במידת ׁש מיעהדהיינו תלוי ּת ליא ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

השמיעה. זה]כוח בענין במילואים מש"כ שפירושו [ועיין

להבין ׁש נּ אמר[דארהערן]להאזין, ג)ּכ מוֹ  "ה',(חבקוק  : ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יראתי" ׁש מע6 ברע"מ ׁש מעּת י כמבואר יראי ר – ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

חבקוק  דאמר שמיעה דתמן דיצחק מסטרא אלקים,

ש"יראתי" מפני שמעך", שמעתי "ה' מפני ש נביאה .

היראה. הגבורה, מידת היא נשמתו שורש שחבקוק

חבקוק  שמו גם וגם ת ולכן [גבורה]. יראה בגימ'

שמעך", ש"שמעתי מפני שירא מקרא של לפשוטו

זב"ז. תלויים הם כי ליראה, גרמה שהשמיעה הטעם

עצמו  המתפלל על גם פועל שהרעם לעיל, ונתבאר

רק  כי שלו, שמים ביראת תלוי וזה ליבו, שנתיישר

ידי  על שנעשה הרעם את "שומע" שלו הלב עי"ז

ופוגע  וגבורה בכח היוצא שמים הירא  של הקול

רעם. נוצר ועי"ז במוחין

עליון  כקול ללב נשמע הזה הרוחני העליון והקול

מעקמומיותו, שמיישרו עד ּפ רוּ ׁש רוחני  לפסוק וזה ְ◌ֶ◌ֵ◌

ק"ג  דּ ברוֹ ".)(תהלים בּ קוֹ ל לׁש מע דּ ברוֹ  עוֹ שׂ י כח "גּ בּ וֹ רי :ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌

בכוונת  וגם המחשבה, כוונת של באופן גם הדברים מתפרשים שבאמת
הלב. רל"א:ס.ורצון צ"ו.ע.פינחס דף לך לך ובזוה"ק פ.זוה"ק שם.

דחילו  ותמן קכ"ב. דך  ותיקו"ז דיצחק. מסטרא אלוקים" "יראי רל. פנחס
יצחק. השניה.צ.ופחד הפליאה בד"ה עי"ש מפירושיו אחד לפי הבה"ל

הנחל.ק. ומי ר"ל.ר.בה"ל, הנאמר ש.פנחס עפ"י הפסוק מתפרש כך
דף ת.ברע"מ. הזוה"ק בהקדמת שכתוב מה את האריז"ל שפירש כמו

המיטה, שעל ק"ש תמיד עולת כ"ה. כ"ד, תענית הש"ס ליקוטי עי' ז':
י"ג: דף אצילות ולימודי

והערות  מקורות

ביאורים 

דברו . בקול  ‰ÌÈ�ÈÈ�Úלשמוע  ÏÎ ÌÈÎÈÈ˘˘ È˘ÈÓÁ‰ ÏÏÎ·

ÈÎ ,[Ï·˙ ‰"„] Ï"‰·· 'Î ,Ó"Â˜ÈÏ· ‡·ÂÓ‰ ˜ÂÒÙÏ ·È·ÒÓ˘

ÁÂÎ· ‰ÏÈÙ˙ È"Ú˘ ÏÈÚÏ 'Ê�‰] "Ï‚Ï‚· ÍÓÚ¯ ÏÂ˜" ˜ÂÒÙ‰

Â¯È‡‰" ÍÈ˘ÓÓ [‡ÁÂÓ„ ‡˙Ï‚Ï‚· Ú‚ÂÙ˘Î ,ÌÚ¯ ‰ÂÂ‰˙�

"Ï·˙" ˙·È˙˘ Â�È·¯ ¯‡È· ‰¯Â˙‰ ÛÂÒ· ‰�‰Â ."Ï·˙ ÂÈ˜¯·

,ÚÂ„ÈÎ ÌÈÓÚ¯‰ Ï˘ ‰¯‡‰‰ Ì‰ ÌÈ˜¯·‰Â ,·Ï‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ

ÌÈ„ÁÂ‡Ó‰ ÔÈÁÂÓ‰ ‰¯‡‰ Ì‰ ,Ì„‡‰ Ïˆ‡˘ ÌÚ¯‰ ˙¯‡‰Â

,ÔÈÁÂÓ‰ Ì‰˘ ÌÚ¯‰ ˙¯‡‰ - "ÂÈ˜¯· Â¯È‡‰" Â‰ÊÂ .Ï"�Î ÂÓÚ

ÂÏ ÔÈ¯È‡ÓÂ ·Ï·˘ ˙ÂÈÓÂÓ˜Ú ÌÈ¯˘ÈÈÓ˘ ,·Ï‰ ˙‡ - "Ï·˙"

.ÔÈÁÂÓ‰ ˙¯‡‰Ó



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רלב 

,"˙Â�Â·˙ È·Ï ˙Â‚‰Â" :Â�ÈÈ‰Â ,ÚÓÂ˘ ·Ï‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÓÚ¯ ‰˘Ú� ˙Â¯Â·‚‰ È„ÈŒÏÚ Â�ÈÈ‰ ,'‡ÏÈÚÏÓ ÔÈÏ˜

·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ(Ë ,‚ '‡ ÌÈÎÏÓ)."Â¯·„ ÏÂ˜· ÚÂÓ˘Ï" :Â‰ÊÂ ,‡˙ÈÈ¯·Ï ÔÈÚÓ˘� ÂÈ¯·„ Ì‚Â ,"ÚÓÂ˘ ·Ï Í„·ÚÏ ˙˙�Â" :

חכמה  מקור

מקרא, של הגבורה א ופשוטו מידת של המלאכים

של  בשליחותו הטבע מערכות לשדד כח גיבורי שהם

אינם  דברו", "עושי נקראים הם כך ומפני הקב"ה

כל  רק שכר, לקבל בכדי ה' של "דברו" עושים

דברו  בקול שוב לשמוע לזכות בשביל היא כוונתם

משה]. בחי' הצדיק בענין לעיל כמבואר ממש [וזה

זה  בּ זּ הרועל צ.איתא החשובים )(לך צדיקים שישנם ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌

עושי  כח גיבורי שהם מפני כמלאכים, השי"ת לפני

בקול  "לשמוע יצרם על שמתגברים ה', של דברו

זה בזכות – מלּ עילא',דברו" קלין למׁש מע הם 'זכין ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

רוחניים  אלוקיים קולות יום בכל לשמוע זוכים

מלבישין  איך יתבאר שבזה כתב ובבה"ל מלמעלה.

בתפילה  עבודתם שע"י במאמר, שאלתם הצדיקים

"קולות  השמים, מן לשמוע זוכים כו', וביראה בכח

תפילתם, מלובשת בהם המאמרים שהם מלעילא",

מעשיהם  ע"י שהצדיקים יט, בתורה המבואר [כעין

מפי  תורה לשמוע וזוכין ה' דבר את בונים הטובים

מקבלים  שהצדיקים נ "ו, בתורה וכ"כ הקב"ה.

השמים]. מן דיבורים

הכח  גבורי לצדיקים הדברים, כוונת זה, ולפירוש

לבאר  רבינו בא ועתה מלעילא. קולות השומעים

שמים  ירא שהוא מי אצל נמצאת זו מהארה שבחינה

מפני  יצרו על שמתגבר משום כח', 'גיבורי שנקרא

כנ"ל] הם חד וגבורה [ויראה שמים יראת לו שיש

פוגע  והקול וגבורה כח של באופן מתפלל וכשהוא

וזמש"כ רעמים קולו נעשה ידי במוחין על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהינוּ 

נעשׂ ה  ל הגּ בוּ רוֹ ת הזה לפרש רעמים,הקול ויתכן ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

עושי הם שלכן אתדברולפי"ז, הדיבורים שעושים

שבא ועל־ידי־זה לרעמים. לרעם נעשה שהוא ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

משכן  שם כי ועליון רוחני מקום שהוא מהמוח

הלב  לגבי נחשב והוא והנשמה, המוחין החכמה,

מלעילא". ׁש וֹ מע,"קלין כעין הלּ ב שהוא הרעם את ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

העקמימות  מתיישרת ועי"ז רוחניים, עליונים קולות

גם הלב זוכה ואז המוחין לשמוע שבלב, הארת את

(בה"ל  הרעם עם .)המשותפים

חכמותוהינוּ , ידבר "פי הפסוק סיום לבּ י זהו "והגוּ ת ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

כנ"ל ּת בוּ נוֹ ת", "חכמות" הנקרא הפה מדיבור ְ◌

ליבי  "והגות ואז הלב, אל היורד רעם נתהווה

מעקמומיותו, בתשובה וישוב יתבונן שליבי תבונות"

המקום  מ"מ האזניים, הם השמיעה שאיבר אעפ"י כי

הלב, הוא השמיעה ופועלת מתקבלת ◌ְוּ כמוֹ שבו

ג ׁש ּכ תוּ ב  ׁש וֹ מע",)(מלכים-א' לב לעבדּ 6 "ונתּת  כי : ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

בחי' נקראת שבלבו, מהעקמומיות שישוב התשובה

ליבי היא"תבונות "והגות תשובה כי כמ"ש מבינה ,

ו  ושב".)(ישעיהו יבין, "ולבבו

ה  היינו ואצל מלעילא" "קלין לשמוע שזוכין צדיקים

אדם  כל אצל וגם ה', בהשגת יתבונן שליבם שזוכים

הלב  יוכל הלב, את יישר שהרעם שאחרי לפרש יש

עם  המאוחדים המוחין בהארת להתבונן – לשמוע

בבה"ל]. [כמבואר ללב הנשמע הרעם

בליקו"ה  בליבא,ב וכתב תליא שהשמיעה שהטעם

מחשבה  ולית ומנושא מרומם שהשי"ת מכיוון

א"א  דלעילא וההארות הקולות וכל ביה, תפיסא

כמ"ש  בליביה דמשער מה כפום חד כל רק להשיגם

ובפשטות,ג בזוה"ק  בליבא. תליא שמיעה ולכן ,

הבנה  היא משמעותה הזו, שהשמיעה מכיון

הבינה. מקום בלב, תלויה היא לכן והתבוננות,

עצמו וגם  שמים הירא שהמתפלל למה בנוסף , ְ◌ַ◌

וכן דּ בריו"שומע" כרעמים שנעשים שמים הירא של ְ◌ָ◌ָ◌

במלבי"ם.�������� ועי"ש בתהלים טז.ב.המפרשים ז, ורביה פריה קג:ג.הלכות ח"א זוה"ק

והערות  מקורות

ביאורים 

שומע"." לב לעבדך ÂÓÏÏ„ונתת  ˘È˘ „ÂÓÈÏ‰ ÏÏÎ·

‰·¯‰ ÍÈ¯ˆ˘ ÔÈ·‰Ï ˘È ,"ÚÓÂ˘ ·Ï Í„·ÚÏ ˙˙�Â" ˜ÂÒÙ‰Ó

˙˙�Â" ˙"È˘‰Ó ˘˜È·˘ ‰ÓÏ˘ ‰˘Ú˘ Ì˘Î ,˙"È˘‰Ï ÏÏÙ˙‰Ï

ÔÈ‡Â "ÚÓÂ˘ ·Ï Í„·ÚÏ.ÂÓˆÚÓ ‰˘Ú� ‰Ê



מוהר"ן לקוטי  ה  רלג בחצוצרות

‰ÊÂÂ‰ÊÂ ."ÂÈ˙Â¯Â·‚ ÌÚ¯Â" :˙�ÈÁ· ,˜ÁˆÈ Ï˘ ÂÏÈ‡ ,ÏÈ‡ Ï˘ ¯ÙÂ˘ ‡„ ,¯ÙÂ˘‰ ÏÂ˜ ˙�ÈÁ·(ÊË ,ËÙ ÌÈÏ‰˙):

חכמה  מקור

רעמים  בבחי' שהיא לבריתא,ד תפילתו –נׁש מעין ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

העקמומיות  מתיישר ועי"ז הבריות, אותם שומעים

ה', דבר את בליבם "לשמוע" וזוכים ◌ֶ◌ְוזהוּ :שבליבם

דּ ברוֹ ". בּ קוֹ ל וזוכין "לׁש מע המתפלל, שזוכה ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌

וקולט  ומבין ה"שומע" כלי להיות אותו השומעים

השי"ת  של דברו לבם.ה את יתיישר ועי"ז

זה: לפסוק פירושים חמישה  שישנם ונמצא

"גיבורי א. הגבורה מידת של המלאכים כפשוטו,

רק  שכר, לקבל בכדי לא ה' דבר את שעושים כח"

לזכות  בכדי דהיינו דברו" בקול "לשמוע לזכות בכדי

ה'. דבר עוד לשמוע

הדומים ב. צדיקים שישנם הזוה"ק, כפירוש

יצרם  על שמתגברים כח" "גיבורי שהם למלאכים

זוכ  הם ה', של דברו עושי בקול והם "לשמוע ים

השמים. מן ה' דבר לשמוע – דברו"

יצרו,ג. על ומתגבר שמים יראת לו שיש האדם

זה  שגם וגבורה בכח ומתפלל כח" "גיבורי שהוא

ופוגע  וגבורה בכח נמשך והקול כח", "גיבורי נחשב

הרעם  נשמע ואז רעם. ונעשה עמו ונתאחד במוחו,

הרעם  את השומע - ללבו המוחין, עם המאוחד

הארת  - ה"קול" את ו"שומע" מעקמומיותו ומתיישר

מלעילא. קלין שנחשב המוחין,

והוא ד. הגבורה, ממידת נמשכת שיראה שמים, ירא

בפליאה  [בה"ל שמדבר כח" "גיבורי יצרו על מתגבר

[בה"ל  רעמים בבחי' כשמתפלל או בספקו] רביעית

קולו  את השומעים שאנשים זוכה הנחל], ומי שם

הקול  מלעילא" ה"קלין את שומעין כרעמים, הנעשה

ועי"ז  תפילתו. - דיבוריו של העליון, הרוחני,

ה'. דבר ושומעין מעקמומיותו, לבם מתיישר

ה'ה. ביראת עבודתם שע"י הצדיקים כח. גיבורי

באהבה  (המשותף אש בלהב להשי"ת כשמתפללים

שנשמע  עד וגבורה, בכוח הדיבור ומוצאין כדלקמן)

ועי"ז  עמהם. ומתאחד מטרא" ב"עבי ופוגע למוחין

מעורר  ש"הקול מפני המוחין לפתיחת זוכין

ברוך  העליון מהמוח להם ומאיר ונפתח הכוונה".

של  קולות מלעילא", "קלין לשמוע וזוכין הוא

שנתהווים  המאמרים הם שהם אלקות והשגות תורה

יבינו  שלא בכדי הנצרכת לתפילה "לבוש"

המבואר  כעין הוא זה [מהלך המקטרגים. המלאכים

לשמוע  זוכין עבודתם ע"י שהצדיקים ט יט, בתורה

מהקב"ה]. תורה

שכתב  הדברים המשך את להבין בכדי
דברי  תמצית את בקיצור נכתוב רבינו

הזוה"ק 
בזוה"ק  הגבורות ו נתבאר מצד שהמלאכים

הרעמים  על הממונים הם הבינה, מן ששורשם
ונקראים  השופר. כעין הם יחד מתחברים וכשהם
יצחק. של אילו לזיכרון השופר כי יצחק של אילו
יצחק, של מדתו שהיא גבורה על מרמז שזה
שנעשה  כשם הרעמים שעניין בזוה"ק כ' ולהלן

אצל  הוא כן יתבארו בעולם ובזה כנ"ל. האדם
רבינו. דברי

ה,וֹ פר, קוֹ ל בּ חינת השנהוזה בראש דּ א שתוקעין ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

איל, ׁש ל איל ׁש וֹ פר של בשופר לתקוע זכר ז שמצוה , ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵֶ

יצחק,ל  ׁש ל עקדת אילוֹ  של הזכות את לעורר בכדי ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יצחק  של לאילו זכר הוא איל של והשופר יצחק,

רעמים  בחי' הוא השופר ולכן גבורה. היא שמידתו

ב  הגבורה ממידת גּ בוּ רוֹ תיו".שהם "ורעם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ חינת:

למש"כוזהוּ  פ"ט הביאור יוֹ דעי )(תהלים העם "אׁש רי : ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

התרועה תרוּ עה", מצות את דהע"ה תלה ומדוע ְ◌ָ◌

הנחל.ד. הנחל.ה.מי מי רלה:ו.עיין פנחס טז.ז.זוה"ק ר"ה

והערות  מקורות

ביאורים 

השופר . קול  בחינת  ÈÙÏוזה  Â�È·¯ È¯·„ ˙‡ ¯‡È· ÏÁ�‰ ÈÓ·

ÏÂ˜Î ‡Â‰˘] ÌÚ¯‰Â ,‰ÏÈÙ˙‰ ˙„Â·Ú· ˜ÒÂÚ‰ ‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó

:Â¯Â‡È· ‰ÊÂ ,ÁÎ· ‰ÏÈÙ˙Ó ‡ˆÂÈ‰ [¯ÙÂ˘‰‰ÊÂÌÚ¯‰ ÏÂ˜

Ï˘ Â¯Â·È„Â ,‰¯Â·‚Â ÁÎ· ÏÏÙ˙Ó‰ Ï˘ ˙Â¯Â·‚‰ ÁÎÓ ÚÓ˘�‰

ÌÈÓ˘ ‡¯È‰ ˜È„ˆ‰(‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó· ¯‡Â·ÓÎ)‡Â‰ÏÂ˜ ˙�ÈÁ·

,¯ÙÂ˘‰Â·˘ ¯ÙÂ˘‰ ÈÎ ‰¯Â·‚‰ ˙�ÈÁ·Ó ÂÏÂ˜ ˙‡ ÚÈÓ˘Ó˘



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רלד 

,ÌÈÓÚ¯ ˙�ÈÁ·· ‰È‰ÈÂ ,‡¯ËÓ È·Ú ˙Â�ÈÁ· ,ÁÂÓ· ÏÂ˜‰ Ú‚ÙÈ˘ ,‡˜ÈÈ„ 'ÈÚ„ÂÈ' ,"‰ÚÂ¯˙ ÈÚ„ÂÈ ÌÚ‰ È¯˘‡"

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÌÈÓÚ¯Ó ‰�˘‰ ÏÎ ‚‡„È ‡Ï È‡„Â· ,„¯ÁÂ ‡¯È ˘È‡Ó ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ÚÓÂ˘˘ ÈÓÂÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙·)

חכמה  מקור

רבינו פירש לכן ב"יודעי". דּ יקא,בשופר, כי 'יוֹ דעי' ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וצריך המוחין כלליות היא הּק וֹ לדעת היוצא ׁש יפגּ ע ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ו שהואבּ ּמ ח,מהשופר מטרא, עבי יהיה אזבּ חינוֹ ת ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

רעמים, ע"י בּ בחינת יתהוה במוח, כשיפגע כי ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וע"י  כנ"ל, רעמים לבחינת עימו והחיבור הפגיעה

וזהו  הדעת ותתגלה המוחין ויתגלו יפתחו הרעמים

עקמומיות יודעי המיישר הרעם מהארת ואז, תרועה.

בני  ליבות ליישר פעולתו את השופר יפעל שבלב,

ה' אל ולשוב .ח אדם,

יראלכןוּ  מאיׁש  ׁש וֹ פר ּת קיעת ׁש ,וֹ מע שמים מי ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

התקיעה ט וחרד, של הקול מוצא שאז ה', לדבר ְ◌ָ◌ֵ◌

והיראה  וחרד, ירא הוא שהתוקע מפני מיראה נמשך

גם  עצמו והשופר הגבורה. ממידת היא החרדה, -

הנשמע  והקול כנ"ל, הגבורה ממידת קולו הוא

כמ"ש וחרדה ליראה גורם הוא גם ו)ממנו ג' (עמוס

ולכן יחרדו" לא ועם בעיר שופר יתקע ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי "אם

מ  ה,נה ּכ ל ידאג ה לא שלא רעמים,קולות מי כי ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יינזק  שמא לדאוג צריך לבו יישר ולא יראתו, תיקן

בה"ל ח. ע"פ זה דברו.ט..ביאור על החרדים ט"ו בישעיה הפס' מלשון

והערות  מקורות

ביאורים 

ÔÈÚ˜Â˙,ÏÈ‡ Ï˘ ¯ÙÂ˘ ‡„Ï˘ ÌÈ�¯˜Ó ‰È‰È˘ ‰ÂˆÓ,ÏÈ‡¯ÎÊ

Ï˜ÁˆÈ Ï˘ ÂÏÈ‡,(.ÊË ‰"¯)‰¯Â·‚‰ ˙„ÈÓ ‡È‰ Â˙„ÈÓ˘˜"‰ÂÊ)

.(.Ï"¯ ÒÁ�Ù

‰¯Â·‚‰ ˙„ÈÓÓ Í˘Ó� ,ÌÚ¯Î ‡Â‰˘ ÏÂ˜‰ ÈÎÌÚ¯Â" :˙�ÈÁ·

,"ÂÈ˙Â¯Â·‚˜"‰ÂÊ‰ ÔÂ˘ÏÎÂ ,‰¯Â·‚‰ ˙„ÈÓÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈÓÚ¯‰

(:‰Ï¯ ÒÁ�Ù ˜"‰ÂÊ)˜ÁˆÈÂ ,˜ÁˆÈ Ï˘ ÏÈ‡ Ï˘ ¯ÙÂ˘„ ‡�ÂÂ‚Î

ÒÓ ‡Â‰,‰¯Â·‚„ ‡¯ËÈÂ‰ÊÂ(ËÙ ÌÈÏ‰˙)ÈÚ„ÂÈ ÌÚ‰ È¯˘‡" :

‡˜È„ 'ÈÚ„ÂÈ "‰ÚÂ¯˙˙�ÂÂÎÂ .ÔÈÁÂÓ‰ ˙ÂÈÏÏÎ ‡È‰˘ ˙Ú„ ÔÂ˘ÏÓ

ÌÈ¯·„‰ÏÂ˜‰ Ú‚ÙÈ˘,ÌÈÓÚ¯ 'ÈÁ· ‡È‰˘ ÁÂÎ· ‰ÏÈÙ˙‰ Ï˘

Ú‚Ù˙Â ,‰ÚÂ¯˙ ,¯ÙÂ˘ÁÓ·‡Â‰˘‰È‰ÈÂ ‡¯ËÓ È·Ú ˙Â�ÈÁ·

ÌÈÓÚ¯ ˙�ÈÁ··,‡ˆÂÈ‰ ÏÂ˜‰ È"Ú ÌÈ˘Ú� ÌÈÓÚ¯‰˘ Ì˘Î˘

ÏÏÙ˙Ó‰ Ï˘ ÂÏÂ˜Ó ‰˘Ú� ‰È‰È ÔÎ ‡¯ËÓ È·Ú· Ú‚ÂÙÂ ‰ÏÚÓÏÓ

(ÏÁ�‰ ÈÓ Ù"Ú ¯‡·˙� Ô‡Î „Ú) ÌÈÓÚ¯ ˙�ÈÁ·.

ביאור "בענין Î"˘Óתרועה".יודעי הפסוק 'ÈÚ

¯Â‡È·"Â "ÏÁ�‰ ÈÓ" Ï˘ ÍÏ‰Ó‰ ÈÙÏ ,‰·Á¯‰· "ÌÈ‡ÂÏÈÓ"·

."ÌÈËÂ˜ÈÏ‰

תרועה"." ·Ï"‰··ÔÈÁÂÓיודעי Ú‚ÂÙ‰ ÏÂ˜‰˘ Ì˘Î˘ 'Î

.‰ÏÚÓÏ Ì‚ ‰˘Ú� ÔÎ ,ÔÈÁÂÓ‰ ÔÈÏ‚˙�Â ,Ì˙ÂÓÈË‡Ó Ì˙Â‡ Á˙ÂÙ

ÚÂÓ˘ÏÓ Â"Á ÌË‡�˘ ˙"È˘‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ ÁÂÓ Á˙Ù�˘ ,Â�ÈÈ‰„

Ú‚ÂÙ˘ ,¯ÙÂ˘‰ È"Ú ‰˘Ú� ÔÎÂ .‰¯ÈÊ‚‰ ÏÂËÈ·Ï ‰ÏÈÙ˙‰ ÏÂ˜

·‰ÚÂ¯˙ ÈÚ„ÂÈÌ„‡‰ Ê‡Â ,Ì„‡‰ ˙Ú„· Â�ÈÈ‰„ ,Ì„‡‰ Ï˘

ÚÓÂ˘‡ÏÈÚÏ ¯Ú˙È‡ ‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡· Ê"ÈÚÂ ,‰ÚÈ˜˙‰ ˙‡

ÏË·ÏÂ ¯ÙÂ˘‰ ÏÂ˜ ˙‡ ÔÈÊ‡‰Ï Á˙Ù�˘ ÔÂÈÏÚ‰ ÁÂÓ· ÍÎ ‰˘Ú�Â

˘¯„Ó‰ È¯·„ Â¯È‡È ‰Ê·Â .ÔÈ„‰ ˙‡(„ ,ËÎ ‡¯˜ÈÂ ¯"Ó)ÏÚ

Ì‡¯Â· ˙‡ ˙Âˆ¯Ï ÌÈÚ„ÂÈ˘ "‰ÚÂ¯˙ ÈÚ„ÂÈ ÌÚ‰ È¯˘‡" ˜ÂÒÙ‰

¯ÙÂ˘· ÔÈÚ˜Â˙˘Î˘ [‚ ,‚Î] ‡�‰Î ·¯„ ‡˙˜ÈÒÙ· ÔÎÂ ,‰ÚÂ¯˙·

.Ô·‰Â ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎÏ ÔÈ„ ‡ÒÎÓ „ÓÂÚ ‰"·˜‰

תרועה"." ˙¯ÂÒÙ‰,"‰ÚÂ˜יודעי ÈÚ„ÂÈ ÌÚ‰ È¯˘‡" ¯Á‡Ï˘

‰ÏÂ ."ÌÂÈ‰ ÏÎ ÔÂÏÈ‚È ÍÓ˘·" ,‡Â‰È"Ú˘ ,ÂÊ ‰¯Â˙· ¯‡Â·Ó

ÈÚ„ÂÈ" ˜ÂÒÙ‰ ˘¯Ù˙È ,‰ÁÓ˘Ï ÔÈÎÂÊÂ ·Ï‰ ¯˘ÈÈ˙� ÌÈÓÚ¯‰

‰Ê ÏÂ˜ È"Ú ÌÈÓÚ¯ 'ÈÁ· ,¯ÙÂ˘‰ ÏÂ˜ ‡Â‰˘ ,"'ÂÎ ‰ÚÂ¯˙

.(Ï"‰·) ‰ÏÈ‚‰ ,‰ÁÓ˘‰ ÔÈ�Ú ‡Â‰˘ ,"ÔÂÏÈ‚È"

"ÍÓ˘·Ù"‰Ú ÏÈÚÏ ¯‡·˙�‰ ‡Â‰ ÍÓ˘· ."ÌÂÈ‰ ÏÎ ÔÂÏÈ‚È

.˙"È˘‰· ,"ÂÈ˘ÂÚ· Ï‡¯˘È ÁÓ˘È"

„ÂÚÂÌÚ ËÂ˘Ù ˙Â„Á‡ ‡Â‰ ‰"·˜‰˘ ÏÈÚÏ Î"˘ÓÙÚ ,¯‡·Ï ˘È

˙ÂÈ˙Â‡ ˘"· ˙"‡· ‡Â‰˘ ‰ÈÂ‰ Ì˘ ¯ÓÂÏÎ ÍÓ˘· ,˙ÂÂˆÓ‰

‰ÂˆÓ,[.‚Ú Û„ Ê"Â˜È˙· ˘"ÓÎ]‰Ê· ,‰ÂˆÓ Y ‰ÈÂ‰· ,ÍÓ˘·Â

(¯Â‡È· ˙ÙÒÂ˙· Ï"‰·) ,ÌÂÈ‰ ÏÎ ÔÂÏÈ‚È.

תרועה. ÂÏÚÙÈÂיודעי ÂÏ‚˙È˘ È„Î· ˙Â¯Â·‚‰˘ ¯‡Â·Ó ÔÏ‰Ï

¯‡Â·Ó ,¯ÙÂ˘‰ ÏÂ˜ ‰�‰Â .ÌÈ„ÒÁ· ÌÈÙ˙Â˘Ó ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆ

"‰ÚÂ¯˙"Â ,˙Â¯Â·‚Â ÌÈ„ÒÁ ÏÏÂÎ ‡Â‰˘ [.‰"Ï¯ ÒÁ�ÈÙ] ˜"‰ÂÊ·

Ê"Â˜È˙· 'Î[:ÁÙ Û„]˙¯‡Ù˙ Â˙„ÈÓ˘ ,·˜ÚÈ „‚�Î ‡È‰˘

Ï˘ ÂÏÈ‡ - ÏÈ‡ Ï˘ ¯ÙÂ˘" Î"ÂÓÎ .˙Â¯Â·‚Â ÌÈ„ÒÁ ˙ÏÏÂÎ‰

Â‰Ê˘ .Ï"¯ ÒÁ�Ù ˜"‰ÂÊ· ¯‡·˙� ,˜ÁˆÈ ˙„È˜ÚÏ ¯ÎÊ - "˜ÁˆÈ

ÍÏ‰˘ ‰Ê· ¯·‚˙‰˘ ,‰¯Â·‚‰ ˙„Ó· ,Ì‰¯·‡ - „ÒÁ‰ ÛÂ˙È˘

ÛÂ˙È˘‰ ÔÈ�Ú ¯ÎÊ� ÂÓˆÚ ‰Ê ˜ÂÒÙ·˘ ‡ˆÓ�Â .˜ÁˆÈ ˙‡ „Â˜ÚÏ

.˙Â¯Â·‚Â ÌÈ„ÒÁ Ï˘

וחרד . ירא  ÁÏ¯„,מאיש ‡¯È ÔÈ· Ï„·‰‰·Ï· ‡È‰ ‰‡¯È

"··Ï‰ Í¯Â ‡¯È‰ ˘È‡‰ ÈÓ" ˘"ÓÎ ,‡¯ÂÓ ˘È‚¯Ó‰,Î ÌÈ¯·„)

˘"ÓÎ Ì„‡ Ï˘ ÂÙÂ‚ ÏÎ· ‰ÓÈ‡Â „ÁÙ ˙˘‚¯‰ ‡È‰ ‰„¯ÁÂ ,(Á

ÚÂÊÚÊ ˜ÁˆÈ ÚÊÚ„Ê‡Â Ú"·È˙Â "˜ÁˆÈ „¯ÁÈÂ" (‚Ï ,ÊÎ ˙È˘‡¯·)

.(˙"Ú·Ó ÌÈ�˜Ê ˙Ú„· ˘"ÈÚÂ) È‚Ò



מוהר"ן לקוטי  ה  רלה בחצוצרות

(‰"¯ Ï˘˙ÂÏÂ˜Ó Ì‰ÈÏÚ ÚÈÙÂ‰ ¯ÙÂ˘‰ ÏÂ˜·˘ ,"˙ÚÙÂ‰ Ì‰ÈÏÚ ¯ÙÂ˘ ÏÂ˜·Â ,˙ÈÏ‚� Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜¯·Â ˙ÂÏÂ˜·" :

.ÌÈ˜¯·Â

„Ï·‡ıÈÓÁÈ ‡Ï˘ ,ıÓÁÓ ,˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓÓÂ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙ÂÓÎÁÓ ÔÈÁÂÓ‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ˙ÓÎÁ ˙‡

חכמה  מקור

והדין  הגבורה ממידת ששורשם מכיוון מהרעמים,

מירא  שופר תקיעת כששמע אך להזיקו. הם יכולים

זה  ידי על בוודאי זכה כבר וליישר י וחרד יראתו לתקן

ישמרהו. והשי"ת שבלב, שהתיקון כ עקמומיות מפני

מקול  יותר ופועל עליון, הוא השופר קול ע"י שנמשך

ויראתו  לבו את תיקן השופר ע"י בודאי וע"כ הרעמים,

כתב  כך שמפני להוסיף, ויש ביותר. המועיל  באופן

[ירא] של וחרדרבינו גופו כל מזעזעת החרדה כי

שנאמר ל אדם  מה וזה הרעמים, של מה"יראה" יותר

יחרדו". לא והעם וכו' שופר יתקע "אם שופר ְַָעל

לדבר, ׁש ּכ תוּ בוראיה ר"ה:ּכ מוֹ  של "בּ קוֹ לוֹ ת במוספין ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הוֹ פעּת ", עליהם ׁש וֹ פר וּ בקוֹ ל נגלית, עליהם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְוּ ברקים

לנו  שאמר ולפני סיני, בהר לנו נגלה הקב"ה פירוש,

כמ"ש  וברקים קולות השמיענו הדיברות עשרת מ את

הם  אלו וקולות וכו'". שופר וקול וברקים קולות "ויהי

עליהםנ רעמים  וברקים בקולות וזהו אבל נגלית . .

השופר  קול נשאר הדברות את הקב"ה שאמר בשעה

יט)כמ"ש מאוד".(שמות וחזק הולך השופר קול "ויהי

רבינו  שכתב מה וזה עליו. גבר הקב"ה של וקולו

וּ ברקים  מּק וֹ לוֹ ת עליהם הוֹ פיע ה,וֹ פר כי ׁש בּ קוֹ ל ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

היו הברקים, וכן הרעמים, שהם קבלת קודם הקולות

ה' גדולת התגלות שהיא שלהם וההתגלות התורה.

כמ"ש  יראה פעלה אשר ס וגבורתו, העם כל "ויחרד

והמשיכה  שבלבם העקמומיות את שיישרה במחנה",

אחר  בזיכוך נזדככו אח"כ אבל שמים. יראת להם

נמשכה  ממש, התורה בקבלת ה' דברי ובשעת זיכוך

ולכן  מהרעמים גבוהה שהיא השופר במדרגת היראה

עליהם שופר שהופיע הופעת "ובקול בשעה כי "

השופר. קול רק היה בדברו השי"ת ונגלה

וחרד, ירא מאיש שופר קול שהשומע ראיה, ומכאן

לתקן  הרעמים שיכולים מה כל את תיקן בוודאי

מזה. ויותר

אפשר  המצוות שמחת שע"י שנתבאר אחרי
איך  ביאר גז"ד, אחר או קודם הוא אם לדעת
שיישר  מי אצל רק שהיא לשמחה זוכים
שמחה". לב "ולישרי כמ"ש שבלבו עקמומיות
וגבורה  ובכח בקול שמתפלל ע"י הוא הלב ויישור
עולה  וכשקולו שמים יראת למתפלל ויש
ב"גלגלתא  ופוגע המוח נמצא שבה לגולגולת
עם  ומתאחד מטרא" "עבי הנקרא ובמח דמוחא"
להתפלל  עי"ז וזוכה רעם, זה מקול נעשה המח,
הלב, כוונת את מעורר שהרעם זוכה וכן בכוונה.
מעקמומיותו  הלב את מיישר - שמכוון דהיינו
שישנם  יבאר ד בסעיף לשמחה. זוכה זה, כל וע"י
לרעם. הקול יתהווה אותם כשיקיים שרק תנאים

במדרגת  עוסק כאן, עד שהתבאר המהלך עיקר
ירא  לכל גם שייך ומ"מ במעלתו, המופלג הצדיק
מהלך  מתחיל זה מסעיף השם. ועובד שמים

ערכו. לפי ואחד אחד לכל השייך

בהוצאת ד. תלוי הרעמים שעניין נתבאר עתה עד

של  שמים ביראת תלוי שזה וגבורה בכוח הקול

ומתאחד  פוגע וגבורה, בכח היוצא הקול שאז האדם

ליישר  היורד לרעם נתהווה ואז המוחין, עם

זה  מסעיף לשמחה. זוכה ועי"ז שבלב, עקמומיות

בתפילה  רק תלוי הדבר שאין לבאר רבינו מתחיל

הוא  שבו והמוח הקול של שהשורש צריך אלא בכח

וזמ"ש מזוככין, יהיו תלוי אבלפוגע הדבר אין ֲ◌ָ◌

בלבד. בכוח ובתפילה שמים לכך ביראת בנוסף כי

חיצוֹ ניוֹ ת מחכמוֹ ת הּמ חין את לפנּ וֹ ת שהם צרי. ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הטבע  חכמות חיצונית ע כלל חכמה מפני פ הנקראים

התורה. לחכמת מחוץ והם הקדושה, מחיצוניות שהם

והחקירה  הפילוסופיה מחכמות להיזהר צריך ובעיקר

עראי  דרך אפילו בהם ולעיין להביט כן ו .צ שאסור ְ◌

מאוד להיזהר זר וֹ ת.צריך הרהורי מ מּמ חׁש ב וֹ ת ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

הנקראים עוה"ז ותאוות יחמיץ ,חמץ עבירה ׁש לּ א ָ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌

הנחל.י. מי שיפגעו כ.עי' יתכן הכשר האיש שאפילו  בבה"ל ולמבואר
דסט"א, מרעמים גם השופר ע"י שינצל נמצא רשעים, של רעמים קולות בו

בביאורים.ל.והבן. טז.מ.כמ"ש יט, יוב"ע.נ.שמות שמות ס.תרגום

נר ע.שם. שבועות מס' בשלה"ק ועיין יט. ותניינא סד, סב, ליקו"מ עי'
לא. דף א.פ.מצוה ג, דגים עי'צ.ליקו"ה שבועות. מס' שלה"ק עי'

מד. תניינא ליקו"מ ק"ב. הר"ן שיחות

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רלו 

‡˙Ï‚Ï‚˘Î Ï·‡ ,ÌÚ¯ Â�ÓÓ „·Ú˙È ,ÂÁÂÓ· Ú‚ÙÈÂ ÏÂ˜‰ ˙‡ ‡ÈˆÂÈ˘Î È„Î ,˙ÂÂ‡˙·Â ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙ÂÓÎÁ·

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰‡ÓÂË· ÌÂË‡ ‡ÁÂÓ„(‚Ó ,‡È ‡¯˜ÈÂ)Ì˙ÓË�Â" :,Â˙‡¯È ¯ÂÓ˘È Ì‚ .ÚÓ˘� ÂÏÂ˜ ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,"Ì·

חכמה  מקור

חכמתוֹ  אלו את מחשבות ישהה שלא דהיינו ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

שהיא ק במוחו  גורמת המחשבה השהיית כי ,

וזהו  ממש, איסור ממנה שנהיה עד ותופחת מתגברת

וזה  הבצק, עם ששוהין ע"י שנעשית החמצה כעין

האחד אופנים. חיצוֹ ניוֹ תבשני שהם בּ חכמוֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

שהטבע  שנראה באופן הטבע מציאות את מבארים

את  ומעלימים עצמה בפני ומציאות יישות הוא

השי"ת, והוית שלא ו מציאות הוא השני האופן

מוחו את והלשון בתאווֹ ת,יחמיץ רעים. והרהורים ְ◌ַ◌ֲ◌

חז"ל  כלשון הוא רבינו שנקט לעשות ר חמץ רצוננו

מעכב ומי שבעיסה רצונך היצה"ר שאור  שהוא ,

שצריך  והטעם העיסה. – המח את ומקלקל המחמיץ

מחמץ  מטומאה, המח  את ּכ ׁש יוֹ ציא ש ּכ דילשמור ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

ויפגּ ע  הּק וֹ ל –את מיטרא" מוחו בּ מחוֹ ,ב"עבי יהיה ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ

ואז ונקי רעם,זך מּמ נּ וּ  של יתעבד מקולו יתהווה ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

רעמים. המתפלל

חמץ עתה, הם זרות שהמחשבות שנתבאר אחרי

לטומאה  גורם הזה שה"חמץ" לומר רבינו מוסיף

וזמש"כ המח אטוּ ם ואטימת דּ מחא ּכ ׁש גּ לגּ לּת א ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲאבל

וסתום ממולא ׁש ּכ תוּ ב דהיינו ּכ מוֹ  בפסוק בּ טמאה, ְ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

י"א  בּ ם",)(ויקרא "ונטמתם שלא ש ודחז"ל : שהטעם ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

שכוונת  מפני מקומות, כבשאר "ונטמאתם" נכתב

הלב  לטמטום מביאה שהטומאה לנו להורות הפסוק

אוטמת  דהיינו, ולכן ת והמח, חכמה, כל וסותמת

במשמעות  לקוראה שאפשר באופן נכתבה זו תיבה

טימטום. של

טומאה  של עבירות בענייני עוסק שהפסוק ואע"פ

כ' חיצוניות", ה"חכמות את גם רבנו מזכיר וכאן

האהבות א בבה"ל  שהם - והתאוות שהחכמות,

הם. אחד עניין החיצוניות,

התיקו"ז  מלשון לקמן רבינו דימינא ב וכמ"ש מסטרא ,

אהבה] –מוחא [חסד, ככספא וצח מחחוורא זך

אברהם "זרע הה"ד ."אוהביככסף,

למידת  קשור וחיצוניות, מרע ונקי זך שמוח נמצא

ע"ו, בתורה להדיא רבינו מבאר וכן האהבה,

שע"י  אוהבי, אברהם [מוחין] 'זרע' נקרא שהמוח

א  דגדלות.מידת מוחין צח, לשכל בא הבה

ספירת  שורש הוא שחכמה מפני הדבר, וטעם

האהבה ג החסד  מידת שממנה כשפוגם ד , ולכן .

שהם  תאוות או חיצוניות חכמות של במחשבות

ו  וסתום אטום מוחו נעשה חיצוניות אין אזי אהבות ֲ◌ַ◌ֵ◌

נׁש מע. דרך קוֹ לוֹ  נכנס רק המח, לפנימיות לתוך, ִ◌ְ◌ָ◌

ולקמן  וסתום. אטום שהוא הגולגלתא לחלל האזניים

ב' שיש ונמצא בטומאה, אטום עצמו שהשכל נתבאר

להיהפך  יכול ואינו נשמע, הקול אין מדוע סיבות

עצמולרעם. המח להיהפך מצד  יכול הקול אין ,

לקול  וא"א וסתום מצומצם שהמח מפני לרעם,

רעם  נעשה עי"ז שרק עמו ולהתאחד לתוכו לחדור

דמוחא כנ"ל. גלגלתא מפני ,ומצד  רעם, נעשה אינו

ה"עבי  של בחללים כשפוגע נעשה הרעם של שהקול

שבתוכו  הגולגלתא של החלל הוא ובאדם מטרא",

שיעשה  א"א בטומאה אטום הוא כאשר אבל ֵהמוח,

לרעם. בו הפוגע "נשמע הקול קולו אין שאז ובוודאי

קולו. את השומעים ולאחרים ללבו דהיינו לברייתא"

ב.ק. ג, קרקעות חזקת הרדב"ז ר.ליקו"ה תשובות ועיין יז. ברכות
במשהו. אפילו נאסר חמץ מדוע זה ע"פ לט.ש.שמבאר רש"י ת.יומא

מטמטמם. יב'א.ד"ה אות קכ"ב.ב..בה"ל דף לך ג.תיקו"ז זוה"ק
צד. דף רסב:ד.לך ואתחנן זוה"ק

והערות  מקורות

ביאורים 

אטום . דמוחא ˘‰¯Èכשגלגלתא ,Â�·¯ ˙�ÂÂÎ˘ ÔÎ˙È

¯‡Â·ÓÎ] "‡¯ÈÂÂ‡"Â "‡ÓÂ¯˜" ˘È ‡˙Ï‚ÏÂ‚Ï ‡ÁÂÓ‰ ÔÈ·

,˙Â�ÂÈÏÚ ˙Â‚¯„Ó ,ÔÂÈÏÚ‰ Ì˘¯˘· Ì‰˘ ,[¯"„‡· ˜"‰ÂÊ·

"‡˙Ï‚ÏÂ‚" ÂÏ ˘È˘ ÈÓ˘‚‰ Ì„‡· Ï˘Ï˙˘Ó Ì˘ÓÂ

.ÁÓ‰ Á�ÂÓ ÌÎÂ˙·Â Ì‰Ó ‰ËÓÏ˘ "‡¯ÈÂ‡"Â "‡ÓÂ¯˜"Â

Ú‚ÂÙ Ê‡Â ,ÏÏÁ· Ì˘ Ï‚Ï‚˙ÓÂ ‡˙Ï‚Ï‚Ï ¯„ÂÁ ÌÚ¯‰Â

ÍÙ‰� Ê‡Â Y ÂÓÚ „Á‡˙ÓÂ ÏÂ˜‰ ˙‡ "ÚÓÂ˘"‰ ÁÓ·

ÌˆÓÂˆÓ ÁÓ‰Â ÌÂ˙ÒÂ ÌÂË‡ ‡˙Ï‚Ï‚‰˘Î Í‡ .ÌÚ¯Ï ÏÂ˜‰

‡Ï ,‰�ÈÁ· ÌÂ˘Ó ÌÚ¯ ‰ÂÂ‰˙È˘ ÏÏÎ ‡"‡ ÌÂ˙ÒÂ

.ÁÂÓ‰Ó ‡ÏÂ ,‡˙Ï‚Ï‚ - ‰ÏÁ˙‰‰Ó



מוהר"ן לקוטי  ה  רלז בחצוצרות

‰ÊÂ ,˙È�ÂˆÈÁ ‰‡¯È ÂÏ ‰È‰È ‡Ï˘ ,"ÂÈ˙Â¯Â·‚ ÌÚ¯Â" :·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÏÂ˜‰ ˙Â‡ˆÂ˙ Â�ÓÓ˘˙Â·‡)

חכמה  מקור

שלא  שכ"ז ע"ו, בתורה המבואר כעין הוא זה ומהלך

שיזכה  א"א הרי עוונותיו , על מאהבה בתשובה שב

טפשות  הם [והתאוות] העוונות שהרי צח, לשכל

אונקלוס שתרגם כפי טו הלב, י ערלת )(דברים "את

וע"ד  החכמה. היפך שהיא לבכון, טפשות – לבבכם"

ג.(שאחז"ל נכנסה )סוטה אא"כ עבירה עובר אדם אין

את  מסיר מאהבה תשובה ע"י ורק שטות. רוח בו

וזוכה  רושם, שישאר בלי הכל ונתתקן הלב טפשות

ותפילה. בתורה שלימה ולכוונה  צח לשכל

ל"גבורה",גּ ם יחשב ממנו היוצא שהקול בכדי ַ◌

ש  צריך יראתוֹ ,ל"רעם", של ה שמקומה יׁש מר בלבו ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

כמשחז"ל  "ויראת".ו אדם בו נאמר ללב המסור דבר

הּק וֹ ל, ּת וֹ צאוֹ ת בזוה"ק כפי ׁש ּמ ּמ נּ וּ  שמקור ז שמבואר ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

שהיא  הבינה, ספירת שהוא הלב, בלהב הוא הקול

הגבורה  למידת שהקול ח השורש ובכדי יראה. –

והרעם  לרעם, יחשב וגבורה בכוח הוא ט היוצא

הגבורה ׁש ּכ תוּ ב ממידת גּ בוּ רוֹ תיו",י ּכ מוֹ  "ורעם : ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המתפלל כ ויראה  שיהא צריך לכן דגבורה, מסטרא

לאדם  שיהיה שבכדי פירש הנחל ובמי שמים. ירא

ירא  שיהיה צריך וגבורה בכוח להתפלל ורצון יכולת

האדם  יתעורר היראתֿשמים של בכוחה רק כי  שמים,

היא  יראתו על השמירה וכוונת זה. באופן להתפלל

חיצוֹ נית, יראה לוֹ  יהיה לא ׁש לּ א שבלבו דהיינו, ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

שבכוחם  ברייה או אדם משום ומורא פחד יהיה

וכשירא  מהשי"ת, ורק אך יירא אלא מורא להטיל

דבר  משום ירא לא בשלמות, .ל ממנו

הבה"ל  דברי ע"פ הקדמה

כלי  המח יהיה שעי"ז ומתאוות, חיצוניות מחכמות שמירה שצריכים נתבאר דלעיל בסעיפים

לא  מוחו את ויחמיץ יטמא ח"ו אם כי וגבורה, בכוח היוצא הקול עם ולהתאחד להכיל שיוכל

שאין  לב היא [העקמומיות, מעקמומיותו, ליישרו ללב שירד מה  יהיה ולא רעם, מהקול יתהווה

אם  כי הקול. מוצא שורש, שהיא יראתו שישמור צריך כמו"כ, בתאוות]. ומלא שמים יראת בו

הגבורה. ממידת והארה כח  שהוא לרעם, להתהוות קולו יוכל לא פגומה, יראתו

בדומה  האלו הרעמים לרעמים, נתהווים והם הקולות את שומע שמוחו בזה שיש התועלת ומלבד

הוא  זה, כעין מימיהם. את להריק העננים, – מטרא" ה"עבי את המזעזעים שבעולם, לרעמים

הצמצום, של מהמצב המח נפתח הרעם ע"י כדלעיל, מטרא" כ"עבי שהם האדם של במוחין

המח )(ההסתרה  [לקמן] נקרא גם ולכן לקמן. כמבואר התגלות של לאופן לכן, קודם היה בו

החכמה. מימי ונתגלים המוחין נפתחין הרעם שע"י מפני שמצומצמים, דברים שמפרש "פרשא"

זה  מהו א"כ יראֿשמים, שיהיה צריך לרעם יהפך שהקול בכדי אם שלכאורה בבה"ל והקשה

ש  רבינו [העקמומיות אחרישכתב מעקמומיותו לבו יישר אז רק ללב, וירד לרעם נהפך שהקול

שרק ונמצא חיצוניות], ויראות תאוות עדיין אחריהם ואם שמים, ליראת יזכה הרעם שיתהווה

כמו  ביראה. תלוי הרעם והרי הלב, ליישר שירדו רעמים מקולו יעשה איך שמים, יראת לו ֵאין

ואז, תאוות, של ומחשבות חיצוניות מחכמות מוחו שישמור שצריך רבינו במש"כ קשה כן

שיפתח רעם א"כ יתהווה ולהתגלות, להיפתח למח שיגרום זה הוא שהרעם מכיון וקשה, מוחו.

יתכן  וכיצד רעמים, כלל יתהוו לא כזה במוח הרי כן ואם מאטימותו נפתח מוחו אין הרעם בלא

העבודה  בתחילת אחד שכל ומתרץ, בטומאה. שאטום המוח את יתקן מתפילתו היוצא שהקול

יג.�������� ט"ו ל"ב.ו.ליקו"מ רל"ה.ז.קידושין דף פנחס י:ח.זוה"ק דף ויקרא שם.ט.שם יד.י.זוה"ק כו, שם.כ.איוב כמבואר ל.זוה"ק
ב. טו, בליקו"מ

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רלח 

(ÊÈ ,‚‰ÓÎÁ ÔÈ‡ Ì‡' :ÔÈ‡Ì‡ ;‰‡¯È.'‰ÓÎÁ ÔÈ‡ ‰‡¯È ÔÈ‡

Â‰ÊÂ(· ,‡Î ÔÈ¯„‰�Ò ;· ,Â� ˙·˘):ÌÈ· ‰�˜ ıÚ�Â Ï‡È¯·‚ „¯È�ÂˆÈÁ ‰‡¯È Â�ÈÈ‰ ,˙Â¯Â·‚‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó :˘Â¯ÈÙ .,˙È

ÌÈ· ‰�˜ ıÚ�.‰ÓÎÁ‰‰�˜‡È‰˘ ,˙Â¯Â·‚‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ È„ÈŒÏÚ Â�ÈÈ‰ .‰�˜‰Ó ‡ˆÂÈ‰ ÏÂ˜ ˙�ÈÁ· ‡„

חכמה  מקור

לזכות  כוחו בכל לעבוד וישתדל בעבודתו עצמו את ויכוון שמים, יראת לו שיהיה צריך

השם. ליראת

ערכו  וכפי מדרגתו. כפי כוחו בכל מוחו שישמור צריך המוחין וקדושת שמירת לעניין וכמו"כ

במוחין, וכשיפגע יראה. הגבורה, מידת להארת כלי ממנו היוצא מהקול יתהווה שמים, ביראת

מחכמות  מוחו לטהר לו יסייע וגם וההעלמה, מהצמצום יפתחם המוחין, בקדושת ערכו לפי

מקולו  יתהווה כן מוחו קדושת ערך וכפי מהם. להזדכך כ"כ זכה לא שעדיין ותאוות חיצוניות

יחשב  בכוח, יתפלל שוב כשאח"כ ואז מעקמומיותו יותר ולזככו לבו ליישר ירדו והם רעמים,

הם  עכשיו של הרעמים שלגבי קודם, להם שזכה הרעמים לגבי בפועל" "כרעמים קולו כבר

בכח". כ"רעמים רק נחשבים

דהיינו זהמהלךו  מ"חמץ" נקי המוח שכשאין ְ◌ֶ◌

בו  הפוגע שהקול א"א ותאוות, חיצוניות חכמות

הלב, את ליישר יוכל לא וממילא לרעם. יתהווה

חז"ל במאמר ג)נרמז פרק חכמה'(אבות אין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ'אם

אלא  התוה"ק, חכמת את במוחו אין אם כלומר,

אסורות, ומחשבות חיצוניות חכמות בו יש

מפני  חכמה" "אין נקרא זה ל"חמץ", הנחשבות

רבינו, כתב ועוד דקדושה. החכמה את שקלקל

בשם  נקראת חיצונית שחכמה א] לה, [ליקו"מ

הפירוש  שזהו חכמה. היא שאין בטילה" "חכמה

אז  חכמה" "אין יראה'אם מהקול 'אין יתהווה לא ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

חסרון  שהיא מעקמומיותו, הלב שיישר רעם

ו  כנ "ל. השם יראהביראת אין מוצא אם שממנה ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שהרעם  מפני רעם להיעשות הקול יוכל לא הקול,

אזי  יראה לו אין ואם יראה, - מהגבורה נמשך

חכמה  את אין ולגלות לפתוח יוכל לא כי , ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

החכמה  .מ המוחין,

שמהשתלשלות  ל"ה תורה ע"פ ביאר ובפל"ח

ליראות  בנוסף חיצוניות חכמות נתהוו הגבורות

נמשכין  חיצוניות חכמת ע"י לפעמים כי חיצוניות.

צריכין  ולכן להיפך, ולפעמים חיצוניות ליראות

יחד. גם משניהם להישמר

שיש  רק התוה"ק חכמת - חכמה" אין אם כך," ומפני

נפגמת  יראה" "אין וחמץ. חיצוניות, חכמות בו

אין  "אם חיצוניות. ליראות ונופל שמים היראת

יש  כי ונקיה ברה השם יראת לו שאין דהיינו יראה"

ירד  עי"ז כי חכמה". "אין חיצוניות, יראות בו

של  ומחשבות חיצוניות בחכמת ויכשל ממדרגתו

ח"ו. תאוות

המוחין  שיתגלו א"א היראה, את שכשפוגם ונמצא,

החכמה. –

שנרמז וזהוּ  חז"למה כא:בדברי ובסנהדרין נו: :)(שבת ְ◌ֶ◌

פרעה , בת  את שלמה שלמה כשנשא כשנשא פירוש

חיצונית  חכמה פרעה, בת את דקדושה חכמה שהוא

נגרם מזה א], לה, בתורה גּ בריאל [כמבואר ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ'ירד

בּ ים'. קנה רומי.ונעץ של גדול  כרך  נבנה ועליה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הגבורה ּפ רוּ ׁש : ממידת שורשו כך נ גבריאל, שמפני , ֵ◌

היינו ירד, גבריאל. הגּ בוּ רוֹ ת,נקרא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמהׁש ּת לׁש לוּ ת

וירדה  העליון ממקומה שנשתלשלה הגבורה ממידת

היראה  במידת פגם נגרם החיצונים בין השפל לעולם

ד  גבורה ל הינוּ – חיצוֹ נית,שנפל קנה אזייראה נעץ ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

למידתבּ ים כינוי ים החכמה.שהוא הנקראת ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קוֹ ל פירוש,.ס החכמה  בּ חינת דּ א היוֹ צא ע קנה ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

בה"ל.מ. ע"פ הפירוש קמז.נ.כל תרומה בזוה"ק כמבואר

נקראת ס. שהחכמה ל"ה. דף י"ג פ' ב' חלק ד' שער במבו"ש כמבואר
החכמה. שנתבאר ע.ים ובמה רלד. פנחס בזוה"ק ועי' סא. ברכות

קנה. אותו מהו שם

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  רלט בחצוצרות

.‡˙ÈÈ¯·Ï ÚÓ˙˘È ‡ÏÂ ,ÏÎ˘‰ ˙ÓÈË‡· ıÂÚ� ÏÂ˜‰ ¯‡˘� ,˙È�ÂˆÈÁ ‰‡¯È ,‡·‰„„ ‡˙ÈÙÒÂÒ ˙�ÈÁ·

¯˜ÈÚÂÂ‰ÊÂ ,ıÈÓÁÈ ‡Ï˘ ÂÁÂÓ ¯ÂÓ˘Ï(‡Ï ,ÁÒ ÌÈÏ‰˙)¯‰ÂÊ· ‡˙È‡„Î ,"‰�˜ ˙ÈÁ ¯Ú‚" :(‡ ,·�¯ Û„ ÒÁ�ÈÙ)‰�˜ :

חכמה  מקור

רבינומהּק נה ומפרש קנה נקרא הוא כך הינוּ ומפני ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

הגּ בוּ ר וֹ ת, הׁש ּת לׁש לוּ ת ירדו על־ידי – שנשתלשלו ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

בזוה"ק  ומבואר העליון, זו ׁש פ ממקומם השתלשלות ֶ◌

דּ דהבא, סוּ ספיתא בּ חינת פסולת צ היא סיגי היינו ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

של  שמהפסולת בזוה"ק כמבואר המזוקק. הזהב

והסטרא  החיצונים כוחות נמשכים הגבורה, הזהב,

הוא היראה – הזהב ופסולת חיצוֹ נית.אחרא. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיראה

בזוה"ק  בגבריאל"ק והנה דאתכליל "זהב איתא

לעילא  זהב בגבריאל, ונכלל שמתפשט דהיינו

מושרש  הזהב פירוש לתתא, ליה נטיל גבריאל

ההארה  את לוקח וגבריאל דאצילות דבינה בגבורה

אנפין] [זעיר דז"א גבורה (דרך הבריאה בעולם )הזו

לעולם  – גבריאל" כש"ירד אך ויניקתו, כוחו ומשם

טו"ר,ר העשייה  מעורב שבו הטוב ומיעוט רע שרובו

שאז  כשחוטאים בפרט בו, להיאחז לחיצונים כח יש

ביותר. כוחם מתגבר

בזוה"ק  וכדאיתא חיצונית יראה לאדם מגיע ומזה

סטרא  כל מתפשטין דדהבא שמסוספיתא רלו: פנחס

מהזהב – כל )(יראה דשמאלא שמשם פסולת יוצא

ומשם  שמאל בצד העומדים הדין, הגבורה, כוחות

דין  (גבורה, היראה חיצונית.)היא

אין  חיצונית, ביראה מעורבת רק ברה, יראתו וכשאין

אלא מאטימותו המח את לפתוח בקולו ◌ָ◌ְ◌ִנׁש אר כח

–הּק וֹ ל הקול יוצא שמהקנה מפני קנה, נעוּ ץ הנקרא ַ◌ָ◌

השׂ כל, אטימת ש ולא בּ אטימת ח"ו לו שיתווסף ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

וגבורה  בכח להשי"ת להתבטל רוצה שהרי השכל,

השכל  את לפתוח הקנה, הקול, יוכל שלא אלא כו',

יכול  ואינו ומצומצם סגור שהוא וצמצומו מאטימותו

רעם. ולהתהוות להתגלות

לבריתא:לכןו  יׁש ּת ּמ ע רק לא נתהווה הרעם כי ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

יכול  לא וזה המוחין, עם ומתאחד פוגע כשהקול

אטומים. כשהם להיעשות

"אטימת ת ובפל"ח  כאן רבינו שכתב שהטעם כ'

שע"י  מטעם הוא לעיל, כלל הוזכר שלא דבר השכל"

השכל. אטימת גם נגרם חיצונית יראה

תלוי  הרעמים של הנפלא שהתיקון נתבאר כאן עד

ויזהר  בלבו ה' יראת שתהא בלב, ובמוח. בלב

בחכמות  מוחו יחמיץ שלא ובמוח, חיצוניות. מיראות

ותאוות. ה ו חיצוניות שניהם לׁש מר הואעּק ר מבין ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

יחמיץ, ׁש לּ א ולא א מחוֹ  ממחשבתו שיגרש דהיינו ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌

ומחשבות  חיצוניות חכמות במוחו להשהות ייתן

תאוות. של אסורות

רלו.פ. פקודי זוה"ק דדהבא צ.עיין מסטרא רלז: פנחס הזוה"ק לשון
שמאלא  סטרי אינון כל מתפשטי ומתמן דהבא אתבריר כי סוספיתא נפקא

דדהבא. סוספיתא דההוא היתוכא קמז.ק.דאינון שער .ר תרומה ע"ח

ק"ז. דף ד' פרק אבי"ע ב'.ת.בה"ל.ש.קיצור אות ע"ד א.פל"ח
כתב  ורש"י כו' בצונן תלטוש תפח הבצק  שאם בא פ' במכילתא שאחז"ל

חימוץ". לידי יבואו "שלא בלשון זאת

והערות  מקורות

ביאורים 

החכמה. בים  קנה קול .ונעץ בחי' דא ·È‡¯קנה ÔÏ‰ÏÂ

.‰�È· ‰�˜ ,‰ÓÎÁ ‰�˜ ‡Â‰ ‰�˜˘ ,È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÙÂ‡· Â�È·¯

'Ù ˜"‰ÂÊ· Ó"Ú¯· ·Â˙Î˘ ‰Ó Ù"Ú ËÂ˘Ù ¯·Ò‰‰ ˙Ó‡·Â

,˙Ú„‰ ˙¯ÈÙÒÏ ·˘Á� ÏÂ˜‰ Ï˘ ‰�˜‰˘ (:‰Ï¯ Û„) ÒÁ�ÈÙ

ÁÂÓÏ ÂÊ‰ ‰¯‡‰‰ ˙‡ ‰¯È‡ÓÂ ,‰�È· - ·Ï‰ ÔÈ· ˙¯˘˜Ó‰

,‰ÓÎÁ ‰�˜ ·˘Á� ÏÂ˜‰ ‰�˜ ÔÎÏÂ .ÍÙÈ‰Ï ÔÎÂ ,‰ÓÎÁ -

ıÂÚ� ¯‡˘�˘ ‰�˜‰ ÏÚ ˘¯ÙÏ Ì‚ ¯˘Ù‡ Í„È‡ÓÂ ,‰�È· ‰�˜

.Ô·‰Â ,‰ÓÎÁ‰ ÌÈ·

דדהבא . ˘ÂÓ˙סוספיתא ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ ‰¯Â·‚· ‡Â‰ ·‰Ê

,"‰˙‡È ·‰Ê ÔÂÙˆÓ" [ÊÏ ·ÂÈ‡] ˘"ÓÎ :ËÒ Û„ Ê"Â˜È˙Â :·

‡Â‰ (‰¯Â·‚ ,ÔÈ„ ‡Â‰˘) ÂÏ‡Ó˘˘ ,Á¯ÊÓÏ ÂÈ�ÙÂ „ÓÂÚ‰ Ì„‡Î

˜"‰ÂÊ· ÔÈÈÚÂ .‚"Ù ÌÈ�ÂÂ‚‰ ¯Ú˘ Ò„¯Ù· ¯‡Â·ÓÎÂ ,ÔÂÙˆ „ˆÏ

[.ÁÓ˜ .ÊÓ˜ Û„] ‰ÓÂ¯˙‡Â‰ ·‰Ê‰ ˘¯Â˘˘ ¯‡·˙� Ì˘˘

‰�È·‰ ˙¯ÈÙÒ·˜"‰ÂÊ È"Ú) È�ÙÓ ,‰¯Â·‚‰ ˙„ÈÓÏ Í˘Ó� Ì˘ÓÂ

È�‡" (Á ÈÏ˘Ó) ˘"ÓÎ ‰�È·Ó ˙Ï˘Ï˙˘� ‰¯Â·‚˘ (:È ‡¯˜ÈÂ

."‰¯Â·‚ ÈÏ ‰�È·

יחמיץ. שלא מוחו È˘לשמור ,ÂÁÂÓ ¯ÂÓ˘Ï ¯˜ÈÚ‰˘ ÌÚË·

˘¯ÈÙ Ì˘ ¯Ó‡�‰ ÈÙ ÏÚ˘] ‰Ï ‰¯Â˙· Î"˘Ó Ù"Ú ÛÈÒÂ‰Ï

˘¯Â˘‰˘ ,['ÂÎÂ ‰‡¯È‰Â ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ‰ ˙ÂÓÎÁ‰ ÔÈ�Ú ˙‡ Á"ÏÙ·

ÌÈ�·� ÂÈÏÚ˙ÂÂ‡˙‰Â ˙ÂÚ¯‰ ˙Â„Ó‰ ÏÎÂ�ÈÈ‰ "‰�˜"‰ ‡Â‰

ÚÂ„Ó Ô·ÂÓÂ ,˙ÂÈ�ÂˆÈÁ‰ ˙ÂÓÎÁ‰¯˜ÈÚ‰‡Ï˘ ÂÁÂÓ ¯ÂÓ˘Ï



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רמ 

ÔÂ˘Ï Â‰ÊÂ .Í˙ÓÎÁ ıÈÓÁ˙ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰ ,‰ˆÓ Y ıÓÁ ˙ÂÈ˙Â‡Ó ‰˘Ú˙Â ,‡"‰ ‰�ÓÓ ‰˘Ú˙Â ¯·˘˙ ˙"ÈÁ

Â·È¯˜˙È ‡Ï„ ,ÔÈ�¯Á‡ ÔÈ¯ËÒ· ‡˙ÂˆÓ ÔÈ„·Ú ‡È˜È„ˆ„ .‰·È¯Ó ÔÂ˘Ï Y ‰ˆÓ ÈÎ ,‰·È¯Ó ÔÂ˘Ï Y '¯Ú‚'

חכמה  מקור

היוצא  הקול ע"י הוא  הרעם התהוות שעיקר ואע"פ

היראה במידת תלוי שזה וגבורה, וחלק בכוח שבלבו,

במוח, פוגע שכשהקול הוא לרעם השייך המוח

ומדוע רעם נתהווה הוא העיקר מהתאחדותם

מוחו. שישמור

בביטול  עוסק זה שמאמר שמכיוון בבה"ל, ביאר

ויאטם  גז"ד שיצא הגורם ועיקר תפילה, ע"י הגז"ד

הוא  תפילתנו, מלקבל הוא ברוך העליון המוח ח"ו

דלתתא, באתערותא שנעשה מהקלקול תוצאה

נאטם  שעי"ז מוחו, שמחמיץ בזה שחוטא מהחטא

מלמעלה  גם ח"ו כן שנעשה גורם ועי "ז המוח.

תפילתינו. מלקבל הוא ברוך העליון המח ֹשנאטם

הוא  שבאדם דקדושה" "המשכנא עיקר לכך, בנוסף

רבינו  וכלשון הנשמה, ששם הוא ב במוחין "השכל

והאהבה  דקדושה החכמה שוכנת ושם הנשמה",

היינו  להחמיץ, היצה"ר רוצה המוח זה ואת דקדושה.

להכניס  כן וכמו חיצוניות וחכמות כפירות בו להכניס

עם  אחד היא האהבה כי נפולות אהבות במוחו

"סוספיתא  – החיצונית היראה וגם כנ"ל. החכמה

העיקר  משם, היונק וסט"א הדין וכוחות דדהבא"

אל  שיגיע וגבורה בכוח קולם להשמיע הוא שבהם

רח"ל  בטומאה ולאטמו הקדוש , ג המוח

מתפרש וזהוּ  מוחו לשמור הוא שהעיקר שנתבאר  מה ְ◌ֶ◌

הפסוק על הזוה"ק ס"ח עפ"י קנה",)(תהלים חית "גּ ער :ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ זּ הר רנ"ב ּכ דאיתא ּת ׁש בּ ר )(פינחס חי"ת קנה כלומר,: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

גם  שמתפרשת ח' האות של השמאלי הקנה את שבור

חיות כחית  שהוא ד מלשון דסט"א חיות יש כי ַַ

חכמה  כנגד זה לעומת זה – חיצוניות מחכמות

החכמה – מתאוות תחיה דקדושה חיות וכן בעליה.

שזוהי  אותו ופוגמין המוח שמחמיצין הזה עולם

אינם  התאוות כי חיה מלשון חית הנקראת החיות

חיה  של רק אדם מעשה של ה נחשבים הח' הם ואלו

לשבור. צריך שאותו אותה,ו חמץ, תעשׂ ה כשתשבור ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ו  ה"א, מצּ ה,אזמּמ נּ ה חמץ מאוֹ תיוֹ ת תעשׂ ה ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

אין  אלא ו "כי מצה לאותיות חמץ אותיות בין

א"צ  ל-ה' ח' האות  את לשנות בכדי כי משהו",

במשהו  הקנה בשבירת די  רק לכתוב, או ז למחוק

חכמת6.ד  תחמיץ ׁש לּ א חיצוניות הינוּ  בחכמות ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ישהה  שלא הוא, החימוץ ופירוש ובתאוות.

עבירה  הרהורי של מחשבות רק ח במחשבתו

מחשבתו. יקדש

כאן, המבואר את לעיל רבינו כתב שכבר ואע"פ
זרות  מחשבות בו יכנסו ושלא מוחו, יחמיץ שלא
נוספים  ענינים ב' נתבארו כאן מ"מ וכו' וחכמות

ומריבהא. המצה קנה ב.ענין שהוא הקנה ענין
וכדלקמן. בים קנה נעץ וזלע"ז בינה, קנה חכמה

כתב וזהוּ  החית קנה של השבירה פעולת שאת הטעם ְ◌ֶ◌

ב  גּ ערהפסוק הואלׁש וֹ ן שגער ּכ י מפני מריבה, לׁש וֹ ן ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

מ מצּ ה מריבה.היא בזוה"ק לׁש וֹ ן אוף "ט כמבואר ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בישין  סטרין לכל ומברחת משדד דקא בגין מצה הכי

כד"א  בהו, וקטטה מריבה יז ועביד מסה )(שמות

מצה  מלשון והוא קטטה, פירושו (ומסה )ומריבה

ב.ב. לה, טו.ג.ליקו"מ אות א.ד.בה"ל המבואר ה.ליקו"מ [כעין
זה. פסוק על חז"ל כדרשת ד'] פקדון בחלק ו.בלקו"ה פסחים מס' של"ה

כי  בלבד, כמליצה לשונו את ולקחנו נשתנה. מה ביאור שמורה" "מצה

מועט  זמן הוא לחמץ, כשרה מצה בין המבדיל שהשיעור הכוונה בפשטות,
הזוהר. ע"פ ביארנו אך משהו, שם.ז.מאוד, הזוה"ק מדברי נתבאר כך

ב.ח. ג, קרקעות חזקת רנא:ט.ליקו"ה פנחס זוה"ק

והערות  מקורות

ביאורים 

˙Â·‰‡‰Â ˙ÂÂ‡˙‰˘ ,Ï"‰·· Î"˘Ó Ù"Ú ,¯‡·Ï ˘È „ÂÚÂ .ıÈÓÁÈ

ÂÏË·˙È ÂÁÂÓ ¯ÂÓ˘È˘ È"Ú ÔÎÏÂ ,‰ÓÎÁ· Ì˘¯˘ ˙ÂÏÂÙ�‰

.˙Â¯ÂÒ‡‰ ˙ÂÂ‡˙‰

תשבר. חית  Î˙·,קנה [‡"È ˜¯Ù Ê"Î ¯Ú˘ Ò„¯Ù] ˜"Ó¯‰

‡È‰ ‰�È·‰Â ,‰ÓÎÁ‰ ¯Â‡ ‰· ¯È‡Ó˘Î ‰�È·Ï ÈÂ�ÈÎ ‡Â‰ ˙"ÈÁ˘

"Ï‡È¯·‚ „¯È" ÌÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ·Ï ˙„¯ÂÈ ÂÊ ‰„ÈÓ˘ÎÂ ,‰¯Â·‚‰ ˘¯Â˘

.Á"ÏÙ· ¯‡·˙�˘ ÈÙÎ ıÓÁ Ï˘ ˙ÈÁ ‰�ÓÓ ‰ÂÂ‰˙� ,Ï"�Î

מריבה . לשון  ‰ÂˆÓ˙‡מצה ÔÈÈ�Ú˘ ¯‡·˙Ó Â�È·¯ È¯·„Ó

Ê"˘ÚÂ .‰˘Â„˜ ‰„Â·Ú ‡È‰ ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ‰ ÌÚ ‰·È¯Ó‰Â

˙˘Â„˜˘ ,˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·Ó ÈÎ ,‡˙ÂˆÓ ÔÂ˘Ï· ‰ˆÓ‰ ˙‡¯˜�



מוהר"ן לקוטי  ה  רמא בחצוצרות

.‰˘Â„˜„ ‡�Î˘ÓÏ

Â�ÈÈ‰˙�ÈÁ· Ì‰˘ ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯Â‰¯‰· ¯‰¯‰˙ ‡Ï˘ ,˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙ÂÓÎÁ Â· Ò�ÎÈ ‡Ï˘ Í˙ÓÎÁ ˙‡ ¯ÂÓ˘˙˘Î

חכמה  מקור

מצה". כתיב להוכיח ע"ד רבינו כתב ח נו, ובתורה

ולמצה" לריב "הן הפסוק מלשון מצותך י כן "אנשי

כאין" .כ יהיו

המריבה  מכוונת שנגדו ומי מריבה, ועושה והגוער

מה אחרנין,הוא בּ סטרין מצּ וּ תא עבדּ ין ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ צדּ יקיא

י  דּ קד,ה.דּ לא למׁש ּכ נא אלו תקריבוּ  הם הצדיקים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌

שלא  בכדי הסט"א כוחות עם מריבה שעושים

נאמר  וזה הקדושה. למשכן להכנס יוכלו ולא יתקרבו

היא  העניין של המשמעות אך כללי, בלשון

ועם  חיצוניות חכמות עם נלחמים שהצדיקים

למוח, יתקרבו שלא עוה"ז. תאוות של המחשבות

שם  כי דקדושה" "משכנא הוא ששם למחשבה,

הנשמה  משכן נאמר ל מקום עליה אשר שהיא ,

מישראל, אחד כל בתוך בתוכם", ושכינת מ "ושכנתי

ממעל. אלוה חלק שהיא הנשמה היא קדושתו

היא,הינוּ  אדם לכל למעשה הדברים כוונת ַ◌ְ◌

בּ וֹ ש  יּכ נס ׁש לּ א חכמת6 את חכמוֹ ת במוחּכ ׁש ּת ׁש מר ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

אותם חיצוֹ ניוֹ ת, ללימודי וישמע יקרא שלא דהיינו ִ◌ִ◌

ובנוסף רעים,חכמות, בּ הרהוּ רים ּת הרהר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶׁש לּ א

רעות. תאוות של במחשבות

שלא  נכתב לא שבהרהורים בו יכנסו והטעם

מפני  הוא חיצוניות, בחכמות שכתב כדרך הרהורים,

גם  מאליהם באות עוה"ז תאוות של שהמחשבות

ואפילוללא  לרבות נגדרצונו אדם, של רצונו

ל  בתורה כמבואר מ"ז, מגיעים להם שגם צדיקים

ולפעמים  לתקן, בכדי לפעמים לא. ובתורה בסופה,

כתב  ועוד עיי"ש. מרשעים היוצאים הבלים ע"י

פתאום נ רבינו  הלב על שבאה הראשונה שהמחשבה

הוא  האיסור אך ממנה" להימנע האדם ברשות "אין

שאסור  ובודאי להשהותה, דהיינו בה, להרהר

גם  שנעשה חמץ – כעין וזה בה. ולהתבונן להעמיק

העיסה. את שמשהה ע"י הוא

חיצו ׁש מפני רעיםחכמות והרהורים בּ חינת ניות הם ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אחרא, דּ סטרא זהקנה לעומת זה "קנה"ּכ נגדשהוא  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ד.י. נח, יב.כ.ישעיה – יא מא, ריש מ.ע"ח.ל.שם הק' אלשיך
בליקו"מ  הובא ס. דף תענית מס' שלה"ק תרומה. ספר נ.צד.פרשת

שאין  פתאום, הלב על העולה הרעה המחשבה מו. הרהורים המידות

וחוזר  יהרהר כאשר אלא עליה נענשין אין ממנה, להמנע האדם ברשות
ה  ד, נזיקין ליקו"ה וע' מאליו] הבא הוא הראשון [כשההירהור ומהרהר
גבוה. של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך ה:) (פסחים בחי' שזהו

והערות  מקורות

ביאורים 

.ÂÚÈ�Î‰ÏÂ ‡"ËÒ‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ÍÂ¯ÚÏ ÁÂÎ‰ ‡È‰ ‰ˆÓ‰
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,('· ,Ë"�˙ Á"Â‡ Ú"Â˘) "„Á‡ Ú‚¯ ÂÏÈÙ‡ ˜ÒÚ ‡Ï· Â�ÁÈ�È
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ÈÎ ˜˘Ú" (Î ,ÂÎ ˙È˘‡¯·) ÔÈÚÎ ‰·È¯Ó‰ ÔÈÈ�Ú ‡Â‰ Ì‚ Ú"Â˘·

È"˘¯ÈÙÂ ,‰ÈÓÚ Â˜ÒÚ˙È‡ È¯‡ ˜ÒÈÚ ‡"˙Â "ÂÓÚ Â˜˘Ú˙‰

.¯ÂÚ¯ÚÂ ‰·È¯Ó ÔÂ˘ÏÓ
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,‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ˘ ‰Ó· ÂÏ˘ ˙‡ ‰˘ÚÈ˘Î ÈÎ ,ÂÏ˘ ˙‡ ‰˘ÚÈ

Â�ÓÓ Â˜Ï˙ÒÈ ‰Ê· ,Ì‰ÈÏÚ ÁÈ‚˘È ‡ÏÂ ,Ó"ÂÓ Â‡ ‰ÏÈÙ˙

.(·"Ú Ó"Â˜ÈÏ)

„ÂÚÂ�Âˆ¯Î ‰˙ÂË‰Ï Ì„‡‰ „È· ‰·˘ÁÓ‰˘ ,� ˙"Â˜ÈÏ· ·˙Î

Ì‡Â .ÏÏÎ „ÁÈ· ˙Â·˘ÁÓ '· ÂÈ‰È˘ ‡"‡ ÈÎ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ ÌÂ˜ÓÏ

Ï‡ Î"Ú· ‰˙ÂË‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ Ì„‡‰ „È· ,Â˙·˘ÁÓ ‰˙Ë�

,˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ‰ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙¯Âˆ ‡È‰ ÂÊÂ .‰ÈÂ‡¯‰ ‰·˘ÁÓ‰

‰¯Â˙· ·Â˘ÁÏ ÏÈÁ˙È ÛÎÈ˙ Ê"Ó ‰‡·˘Î˘ "‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘"·

,¯Á‡ ¯·„ ÏÎ Â‡ Ó"ÂÓ· ÂÏÈÙ‡ ·Â˘ÁÈ - ÂÏ ‡"‡ Ì‡Â ,‰„Â·ÚÂ

Ú"Â˜ÈÏ· Ì‚ ÔÈÈÚÂ) ‰¯ÂÒ‡‰ ‰·˘ÁÓ‰ Â�ÓÓ ÍÏ˙ ‡ÏÈÓÓ Ê"ÈÚÂ

(‡"È ÌÈ¯Â‰¯‰Â ˙Â·˘ÁÓ.

‰·È¯Ó‰˘ È�ÙÓ ,‰ˆÓ ,‰·È¯Ó ,¯Ú‚Ï ÏÏÎ ¯Â˘˜ ‰Ê ÔÈ‡ Í‡

˙Â�‰ÏÂ ·Â˘ÁÏ ÔÂˆ¯‰ ÌÚ ,·Ï·˘ Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ÌÚ ‡È‰

,‰·È¯Ó ,‰¯Ú‚ ÍÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯Â‰¯‰Â ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙Â·˘ÁÓÓ

,'„ ˙Â·‡] Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ‰¯Â·‚Â ÁÎ ÌÏÂÎ Ì‰˘ ,‰ˆÓ
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מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רמב 

‡¯ËÒ ‡È‰˘ ,ıÓÁ ˙�ÈÁ·Ó Ïˆ�˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰˘Â„˜„ '‰�È· ‰�˜ ‰ÓÎÁ ‰�˜' „‚�Î ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒ„ ‰�˜
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חכמה  מקור

בפסוק הנרמז ד דקדושה. קנה )(משלי חכמה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ"קנה

דּ קד,ה. ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ִבּ ינה"

בתיבת  לעיל הנרמז החי"ת קנה הוא דסט"א קנה כי

חית  גער בסוד הם בינה קנה חכמה וקנה חמץ.

והרעות, החיצוניות המחשבות את שתשבר קנה,

ובינה  חכמה שהוא מצה. קדושת מזה ותעשה

שכשנשמרים  שבאדם המוחין דהיינו דקדושה.

ו  והבינה החכמה הארת בהם מאיר ◌ַעל־ בקדושה,

ׁש היא  חמץ, מבּ חינת ּת נּ צל סטרא החמץידי־זה ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּכ דאיתא רנא:)ס בזוה"ק דּ מוֹ תא, מחמצת,כל(פנחס ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

תאכלו דמוֹ תא.לא סטרא הוא ּת ּמ ן מחמצת כי ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מת. חמץ אותיות

הצּ דּ יקים  בּ ין ׁש יׁש  וּ מריבה מצּ וּ תא ּכ ל ּכ י ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְותאמין,

וזכו ה,למים, עצמם שהשלימו הצדיקים דהיינו ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ויראתם  עוה"ז. תאוות מכל ולהזדכך להתקדש

שדומין  דברו עושי כוח גיבורי נקראים שהם שלמה

השרת  ומריבה ע למלאכי מחלוקת ביניהם ויש ,

גערה, כעין וגבורה, דין של באופן היא ופעמים

יחלקו איך בשכל להבין הצדיקים ואיֿאפשר

ובוודאי השלמים  לשלמות, שזכו הצדיקים הם שהרי

ויש, ניצחון. תאוות או וגאוה כבוד של מטעם זה אין

דבריו  האחד שבוודאי נראה בשכלו להמתבונן אשר

לא. והשני רבינופ אמת כתב כן כי ותאמין ועל

מבין  השכל שאין למקום להגיע בכוחה צ האמונה

זהש  לךאין ומובן שנראה מחלוקתם אלּ אכפי כל ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ב  ׁש היא הםּכ די המחלוקת ה יגרׁש וּ ע"י סטרין את ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

שבאמת אחרנין, חושב האחד שהצדיק מפני ולא ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌

נעשית  המחלוקת עיקר כי הדבר, וביאור טועה. השני

להאמין  וצריך זה. את זה הסותרים מאמריהם ע"י

לשמוע  שזוכין כפי אלא אינם ודבריהם שמאמריהם

זוכין  שהם לעיל שנתבאר מה וכפי מלמעלה, ולקבל

המאמרים  דברי הן והן מלעילא". "קלין לשמוע

וכוחות  הגז"ד ולבטל להכניע לתפילתם לבוש שהם

המקטרגים. הסט"א

נמשכת  משם אשר אחרים דיבורים מקבל אחד וכל

אחד  שכל שאע"פ ט, נו, בתורה כמבואר המחלוקת

נאמר  ע"ז חברו, דברי אלוקים ק סותר דברי ואלו אלו

כמ"ש  רעמים, מבחינת השמים, מן ודיבוריהם ר חיים.

דעים  תמים נפלאות שהם בקולו" אל וכפי ש "ירעם

מלמעלה  שנשמעים הקולות הם אלו לעיל שנתבאר

הצדיקים, של המאמרים הן שהן רעמים הנקראים

למאמר  סתירה להיות יכול אחד צדיק של שמאמר

" נקראים הם ולכן השני. הצדיק בקולושל אל  ירעם

והטעם  מהשמים. רעמים קולות הם כי ת נפלאות",

אחיזת  כי מריבה, ע"י דווקא הסט"א לגרש שצריך

ביראה  לפוגמם ישראל בנשמות הדבקה הסט"א

רעמים  ע"י נעשית המוחין בפגם או חיצונית,

ולכן  הלב. ומעקמין המוח אוטמין שהם דסט"א,

או  קנה", חית "גער הגבורה, קולות ע"י דייקא

אותם, מרחיקין אל", "ירעם  בבחינת רעמים

דהיינו א וכשחז"ל  נרגא" ביה ניזיל אבא וביה "מיניה

נלקח  העצים, של "אבא" שהוא ביער אשר מהעץ

עצי  את בו לכרות בכדי [נרגא] בגרזן אשר העץ

הרע ב היער  שורש את להכניע צריך לתקן כדי כי .

ח', בתורה וכמבואר בא, הוא שממנו כוח ב.באותו

שלו. לצינור לרדת דייקא צריך הרשע להכניע שבכדי

ישראל  את מוכיחין מחלוקתם ע"י והצדיקים

מהם )(כדלקמן  מגרשין ועי"ז בתשובה שחוזרין עד

הסט"א. את

ובגזירות  הסט"א בכוחות נלחמים שהם וכשם

את  לגרש נלחמים הם כך מקטרוגיהם. הנמשכין

לרחק  שמצוה הפגומים בנפשות המלובש הסט"א

הצדיק  את ופוגמים שמזיקים רשעים יש כי אותם.

וכעין  נ"ט, בתורה כמבואר אנשיו את או בעצמו

תמןס. אית דמותא דריחא כגון הוא: הזוה"ק נוקבא ת חמצ מ לשון
בראש  דהיינו, לה. תשכח דתיבה וסיפא ברישא מות יורדות רגליה
חמץ. אותיות היא עצמה והתיבה מ"ת אותיות תמצא התיבה וסוף

צ.ע. דף לך לך ה.פ.זוה"ק ד, תפילין ליקו"מ צ.ליקו"ה

ז. ח, יג:ק.תניינא. לז.ר.עירובין הביאור ש.איוב כל
הליקוטים. וביאור ט. נו, ליקו"מ ד, ד, תפילין ליק"ה עי' הזה

יז.ת. טז, אותיות מבה"ל הוא לט:א.הביאור ע"פ ב.סנהדרין
רש"י.

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  רמג בחצוצרות
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חכמה  מקור

בזוה"ק  רב ג המבואר הערב בעניין באריכות

משה  ומדריגת בקדושת מאוד  ופגמו שהציקו,

שזכה  מדרגתו את איבד שמפניהם עד רבינו

ה-נ' שער .ד להשגת

לחכמה  ופרפראות הלכות לקוטי דברי ע"פ והמריבה המצותא ענין ביאור

שיגרשו  כדי אלא זה אין השלימים הצדיקים בין שיש ומריבה מצותא כל כי ותאמין,

אחרנין. סטרין

מחלוקת  שיש מכיוון הצדיקים, בין וקטטה מחלוקת ע"י להיעשות צריך הסט"א שגירוש הטעם

להחטיאו  רוצה ועי"ז מישראל כאו"א של יהדותו קדושת על ולקטרג לחלוק הבאה דסט"א

זו  מידה שמכח וצמצום, גבול הוא שדין מפני וגבורה, דין היא ומחלוקת ח"ו. מוחו ולאטום

ס"א  בליקו"מ (כמבואר בזה. זה ולהיכלל לוותר בלא וגבולו בצמצומו עצמו בפני עומד כ"א

ב' סעיף .)סוף

רע"ז) (ותורה ס"ב בתורה נתבאר דקדושה,והנה ממחלוקת הוא דסט"א המחלוקת ששורש

בקו  והיראה, הדין ושניהם, הקדושה. היראה מידת נמשכת הדין וממידת הדין, ממידת שנמשך

ובנוסף  האדם, על הסט"א מחלוקת גם נתגבר חיצונית, יראה ע"י  היראה את וכשפוגם אחד,

ואטימתם. המוחין וקלקול חיצונית חכמה של הפגם גם נמשך חיצונית מיראה לכך,

ונתבטל  ונמתק בשורשם הדינים נמתקין צדיקים של מחלוקת שע"י רבינו ביאר רע"ז בתורה והנה

במחלוקתם  שהצדיקים מפני דינים. שכולו הסט"א של התמורה החילוף, שהוא תמורה" – ה"תמר

דקדושה. ממחלוקת הוא דסט"א  המחלוקת ושורש בשורשו, הדין להמתיק מתכוונים

יצה"ר על יצ"ט להרגיז צריך שכאו"א ה.והאמת המחלוקת )(ברכות את הדין, את ימתיק ועי"ז

לחלוק  הצדיקים עוסקים לכן לזה, זוכה כ"א שלא מכיוון אך עמו, הרב היצה"ר של והמריבה

זה. באופן הסט"א עם

שכל  שידע צריך ללבו אך שהשפיע עד מוחו וזיכך שזוכה מי כי זה, מטעם רק היא מחלוקתם

את  שיישר רעם למוח העולה מהקול יתהווה עי"ז דמוחא, מליבונא לבנון", מן "ונוזלין מהארת

בתורה  כמבואר דסט"א המחלוקת שהם ומתאוות, חיצוניות מיראות הנמשכת שבלבו העקמומיות

בכדי  היא הצדיקים בין שהמחלוקת האמת את יבין לבו וכשיתיישר לבם", "חלק נקרא שזה ס"ב,

לאדם  שנראית כפי היא שהמחלוקת בדעתו יתפוס אם במוחו, כשפגם אך הסט"א. את להכניע

שיחלוק  זו אחיזה בו ותיתפס ממש במחלוקת לסט"א אחיזה יתן אזי הדברים, סוד את יודע שלא

בשבילך  אם כי  המחלוקת שאין  לדעת רבינו  הזהיר שלקמן הטעם גם וזה היצה"ר. עמו ויריב עליו

מוסר. תוכחת מזה שתבין בכדי

המחלוקת  וכל חיים אלקים דברי ואלו אלו בחי' הוא הצדיקים בין שהמחלוקת שמאמין ע"י כי

[דארהערן], להבין לשמוע, זוכה ואז דס"א המחלוקת כל את ומבטל ממתיק בשבילו, אלא אינה

שהפירוש יבין בהנ"ל כשיתבונן כי מדבריהם. חיים תוכחת המחלוקת,שהוא להבין את מפרש

תפילין  וליקו"ה ח', אות פל"ח [עפ"י לתשובה יתעורר הוא ומזה שלו, המוח פגמי בגלל נובע

ה']. ד',

קנז.�������� דף ויצא פרשת ד.ד.זוה"ק תפילין ליקו"ה ע"פ זה, ביאור ויסוד תשא. כי פ' לאריז"ל בלק"ת כמובא

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רמד 

‰ÊÂ˘Â¯ÈÙ(‡Ï ,ÂË ÈÏ˘Ó)‰˙‡˘Î .‰·È¯ÓÂ ‰�ÂÏ˙ ÔÂ˘Ï Y "ÔÈÏ˙ ÌÈÓÎÁ ·¯˜· ÌÈÈÁ ˙ÁÎÂ˙ ˙ÚÓÂ˘ ÔÊÂ‡" :

‰Ê ÏÚ˘ ,ÍÁÂÓ ÈÙÈË· ˙Ó‚Ù˘ ÏÚ ,‰ÁÎÂ˙ Í˙Â‡ ÔÈÚÈÓ˘Ó ‰Ê˘ ,Ú„˙ ,ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÈ·˘ ˙Â·È¯Ó ÚÓÂ˘

חכמה  מקור

ס"ב  בתורה [כמבואר דקדושה במחלוקת שורש לזה שיש שבלב עקמומיות כשמרגיש וכמו"כ,

וכאלו  בליבו, עקמומיות ויותר יותר שרואה פעם שבכל להבין, צריך עיי"ש], לבם" "חלק בענין

שפגם  מה ע"י נעשית שהעקמומיות שרואה ובפרט ליפול, לו ונותנין לבו מעקמים השמים מן

ליבו שנתעקם מי כי לבו, נתעקם ולכן אותו לרחק שרוצים מזה יבין מאודרח"ל, לו לשוב קשה 

אותו  שמרחקין שיראה בעצמו זה ע"י בתשובה, שישוב לעוררו בכדי שכ"ז כשיבין אבל ה'. אל

שבלבו, עקמומיות תתיישר רעמים בחי' הזו, התוכחה וע"י ה'. אל לשוב מוכרח שהוא יבין

ה]. ד, תפילין ליקו"ה [עפ"י ה' אל וישוב

ּפ רוּ ׁש  ט"ו)וזה חיים",(משלי ּת וֹ כחת ׁש מעת "אזן : ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יזכה  תוכחה, ומקבל השומע הוא, מקרא של פשוטו

שמי  מפרש ורבינו החכמים. בין "ללין" לשהות,

שהסיבה  ומבין הצדיקים שבין מחלוקת ששומע

נשמעת  לשני אחד בין שיש ה"תלונות" שהמחלוקת

שפגם, מה על חיים תוכחת למעשה היא לאזניו,

בפסוק  נרמז ּת לוּ נה שזה לׁש וֹ ן ּת לין" חכמים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ"בּ קרב

שם"ה וּ מריבה. "וילן על בזו"ח שפירש ו כעין ְ◌ִ◌ָ◌

משה" על העם "וילונו כמו מזה ז שהוא ומבין ,

חיים"תוכחה  מים "באר הנקרא המוח את שפגם על

נוטריקון  – מחמצת שכן דמותא. בסטרא ודבק

בזוה"ק  [כמבואר מת, ואם ח חמץ, ה"חיים". היפך [

לו  שגרמה נמצא בתשובה, ושב זאת והבין שמע

המקרא  בו יתקיים באמת ואז ל"חיים" התוכחה

[ללין] להיות יזכה כי תלין" חכמים "בקרב כפשוטו

הצדיקים. של במשכן דקדושה, במשכנא

ׁש זּ ה  ּת דע, הצּ דּ יקים ׁש בּ ין מריבוֹ ת ׁש וֹ מע ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְּכ ׁש אּת ה

אוֹ ת6 האלו מׁש מיעין שהדברים העובדה היינו ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

וללבך  למוחך וחודרים שמן ט נשמעים מפני הוא

בתורת  הזו המחלוקת את לך משמיעין השמים

מח6, בּ טּפ י ׁש ּפ גמּת  על בתיקו"ז ּת וֹ כחה, כמבואר ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌

המוח  מן נמשכין הז' שטיפות נ"ד] זה [דף ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש על

משה",�������� על העם "וילונו כד"א שם וילן לה. דף ויצא תרעומת.זו"ח יא.ו.לשון כח כד.ז.בראשית טו, רלא.ח.שמות דף פנחס ע"פ ט.זוה"ק
ט'. אות פל"ח

והערות  מקורות

ביאורים 

חיים"." תוכחת  שומעת  ‡ÔÊÂאוזן ,‡Â‰ ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù

ÚÓÂ˘‰ ˙‡ ‰‡È·Ó‰ ‰ÁÎÂ˙‰ È¯·„Ï ‰·È˘˜ÓÂ ˙ÚÓÂ˘˘

ËÂ˜ÏÈ·Â .ÌÈÓÎÁ‰ ÔÈ· ˙ÂÈ‰Ï ,˙Â‰˘Ï ,ÔÂÏÏ ‰ÎÊ˙ ,"ÌÈÈÁ"Ï

(‚�˜˙˙ 'ÊÓ¯ ÈÏ˘Ó È�ÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈ)Ô·Â‡¯ ÂÎÊ ‰Ê ÌÚËÓ˘ 'Î

·˜ÚÈ ÈÎ ,Ô¯‰‡Â ‰˘ÓÏ ÍÂÓÒ· ÌÒÂÁÈ ·˙Î�˘ ÈÂÏÂ ÔÂÚÓ˘

˙ÚÓÂ˘ ÔÊÂ‡" ÂÓÈÈ˜˘ ÔÂÂÈÎ˘ ,Â˙ÁÎÂ˙ ÂÏ·È˜ Ì‰Â ÌÁÈÎÂ‰

."ÔÈÏ˙ ÌÈÓÎÁ ·¯˜·"Ï ÂÎÊ "ÌÈÈÁ ˙ÁÎÂ˙

הצדיקים . שבין ˘·ÔÈמריבות ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÈÈ�Ú˘ ¯‡·Ï ˘È

.ÌÈ�Â˘‰ ‰È�ÂÂ‚· ‡"Ò‰ ˙ÂÁÂÎ· ‰ÓÁÏÓ ‰˘ÚÓÏ ‡Â‰ ÌÈ˜È„ˆ‰

ÈÓ‚ÙÂ ˙ÂÚ¯‰ ˙ÂÂ‡˙‰ Ì˘Ó˘ ,‰·‰‡‰ ,˜˘Á‰ „ˆÓ ‰‡·˘ ,˘È

ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎ ÔÎÂ ,˙È�ÂˆÈÁ ‰‡¯È Ì˘Ó˘ ‰‡¯È‰ „ˆÓ ˘ÈÂ ,ÁÂÓ‰

.'ÂÎ ˙ÂÈ¯ÊÎ‡ ,ÒÚÎÎ ,ÔÈ„Â ‰¯Â·‚ Ï˘

ÂÌÈÚÓÂ˘ Ì‰Â „ÒÁ‰ „ˆ· Ì˙ÊÈÁ‡ ¯˜ÈÚ˘ ÌÈ˜È„ˆ ˘È ,‰�‰

ÚÈ�Î‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰Ê·Â ,ÌÁÂÎÂ Ì˘¯Â˘ ÈÙÎ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÌÈ¯Ó‡Ó

˙Â·¯˜˙‰Â ‰·‰‡ Ï˘ ÍÏ‰Ó Ì‰È¯·„· ˘ÈÂ ,‰Ê „ˆÓ ‡"ËÒ‰ ˙‡

.'ÂÎ ·Â¯È˜Â ˙Â�ÓÁ¯Â

ÈÙÎ ÌÈÚÓÂ˘ Ì‚ Ì‰Â ,‰¯Â·‚‰ „ˆ· Ì˙ÊÈÁ‡˘ ÌÈ˜È„ˆ ˘ÈÂ

,ÔÈ„‰Â ‰¯Â·‚‰ „ˆÓ˘ ‡"ËÒ‰ ÚÈ�Î‰Ï È„Î· ,ÌÁÂÎÂ Ì˘¯Â˘

.'ÂÎ Ú¯‰ ˙Ú�Î‰Â ‡„ÈÙ˜Â ‰‡¯È Ï˘ ÌÈ¯·„ ÌÈ˘·ÏÂÓ Ì‰È¯·„·Â

.˙Ó‡ ÌÏÂÎÂ ,Ê"‡Ê ÌÈ¯˙ÂÒ Ì‰È¯Ó‡Ó·˘ ,‡ˆÓ�Â

˘ÈÂ ,ÌÈ˜ÏÂÁ È¯‰ Ì‰ ‰˘ÚÓÏÂ ‡„·ÂÚÏ ,Î"ÙÚ‡ Ï·‡

‰ÎÏ‰ È˜ÒÙ Â‡ ‰Ú„Â ‰‚‰�‰ È˜ÂÏÈÁ Ï˘ ÌÈ¯Â·È„ Ì‰È¯Ó‡Ó·

¯‡Â·ÓÎ .Â�È·‰Ï ‡"‡˘ ¯·„ ˙Ó‡· ‰ÊÂ Ì‰È�˘ ÌÈÈ˜Ï ‡"‡˘

Ï"‰·· Ì‚ ÔÈÈÚÂ) „Î ˙Â‡ ˙Â¯Â˙‰Ï ÌÈÎÈÈ˘‰ ˙ÂÁÈ˘ Ó"ÈÈÁ·

.(ËÎ ˙Â‡ 'Á ‰¯Â˙Ï

Ì˙ÏÂÊ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ˘ ÌÈ˜È„ˆ ˘È˘ Ú„ÈÏ Ì‚ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÈÏÏÎ·Â]

˘ È�ÙÓÌÈ˜È„ˆ‰ È¯·„· ˙ÁÎÂÓ ˙ÂÚË ˘È ˙Ó‡· Ì˙Ú„Ï

‰Ê Í‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ Ì‰ „·Ï· ˙Ó‡‰ ˙„Ó „ˆÓÂ ÌÈ¯Á‡‰



מוהר"ן לקוטי  ה  רמה בחצוצרות

¯Ó‡�(ËÈ ,· Ì˘),ıÓÁ ˙�ÈÁ· ,‡˙ÂÓ„ ‡¯ËÒ· ˜Â·„ ‰˙‡˘ ,"ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯‡ Â‚È˘È ‡ÏÂ ,ÔÂ·Â˘È ‡Ï ‰È‡· ÏÎ" :

חכמה  מקור

ב נאמר ישׂ יגוּ )(משלי ולא יׁש וּ בוּ ן, לא בּ איה "ּכ ל : ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌

חיים", זרה ארחוֹ ת "מאשה ט"ז בפסוק לעיל כמש"כ ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

וכו' שחה כי וכו' באיה מנכריה וכו'"כל  ישובון לא

מי כל לא שבא דהיינו, שם ופגם הטומאה למקום

בזוה"ק  כמ"ש בתשובה לשוב מועיל י יוכל שאין

ולא  גדולה. בתשובה לא אם זה פגם על תשובה

אורחות  את להשיג יוכל לא – חיים אורחות ישיגו

דהיינו  וזה כ החיים, חיים מים באר הנקראים המוחין

דּ מוֹ תא,מפני בּ סטרא דּ בוּ ק חמץ,ׁש אּת ה כי בּ חינת ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

הפוגם  אבל בס"א, דבוק אינו ואעפ"כ חוטא, יש

נהיה זה שהחמיץ דבוק בפגם מי ולכן בס"א, ממש

בשם  מכונה מוחו, טיפי את והמית פגם ועי"ז מוחו

פי"ז י. הקדושה שער ר"ח ועי' סב. נח זוה"ק וע"ע ריט. ויחי זוה"ק
שיחות  ועי' קשה. שתשובתו אלא התשובה בפני העומד דבר אין  שבודאי

רח"ל. במזיד כשפגם הוא בזוה"ק הנזכר שכל לדעת וצריך ע"א. הר"ן
שפגמת.כ. ד"ה בה"ל

והערות  מקורות

ביאורים 

‰‚¯„Ó ‡È‰˘ ‰˙ÈÓ‡Ï ˙Ó‡‰ ˙‡ Â‚È˘‰ ‡Ï˘ È�ÙÓ ‡Â‰

ÈÙÎ ‰ÏÂ‚Ò È„ÈÁÈ ÌÈ˜È„ˆÏ ˜¯ ‰Ï‚˙Ó ‰�È‡Â ˙ÓÏÚ�‰Â ‰‰Â·‚‰

‡˘Â�‰ ‰Ê ÔÈ‡ Í‡ ,'‰ ‰ÎÏ‰ ˙È·È¯ 'Ï‰ ‰"Â˜ÈÏ· Ê"Î ¯‡Â·Ó‰

.[ÂÊ ‰¯Â˙ Ï˘

ÌÈÎ¯„‰ ÔÈ·Ó ‰· ÍÏÈ Í¯„‰ ‡È‰ ‰Ó ˙Ú„Ï Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ È‡„Â·Â

È˜ÂÏÈÁ ÏÎÓ ¯·„ Â·ÈÏ·Â ÂÁÂÓ· Ò�ÎÈ ‡Ï˘ ÍÈ¯ˆ Í‡ ,˙ÂËÈ˘‰Â

ÒÂ�ÎÈ ‡Ï˘ ,Á"ÏÙ· ‰Ê ÔÈÚÎ ¯‡Â·ÓÎÂ ,˙Â˜ÂÏÁÓ‰Â ˙ÂÚ„‰

ÒÙ˙� Ì‡ ÈÎ ,˙˜ÂÏÁÓ‰ ÌÚ ˙ÂÎÈÈ˘ ÏÏÎ ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ Â·ÈÏ·

.˙‡Ê Ô˜˙Ï ÍÈ¯ˆÂ ÂÁÂÓ· Ì‚Ù˘ ‡Â‰ ÔÓÈÒ ,Â·ÈÏ·Â ÂÁÂÓ· ¯·„‰

˜ÏÁ ‡Â‰˘ ,˘ÓÓ ÔÈ„ È"ÙÚ ¯ÂÒ‡‰ ˜ÏÁ ‰Ê· ˘È˘ È‡„Â·Â

¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰ ˜¯ ,ÂÊ ‰¯Â˙Ï ÏÏÎ ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰ÊÂ ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ÌÈ¯Â·È„‰

.ÌÈ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÎÎ ‰¯Â˙

חיים"." ארחות  ישיגו ולא ישובון, לא באיה ¯·Â�Èכל  'Î

È"˘¯˘ ‚"Ú‡Â ,"ÔÂ·Â˘È ‡Ï ‰È‡· ÏÎ" ¯Ó‡� ÁÂÓ‰ Ì‚Ù ÏÚ˘

˘Â¯ÈÙ Ó"Ó ,˙Â�ÈÓ ÏÚ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ [˙ˆ˜ ÚÓ˘Ó˘ ÈÙÎ] ˘¯ÈÙ

‡Â‰ Â�È·¯ÂËÂ˘Ù[Â ,‡] ÈÏ˘Ó· ˘"ÓÎÂ ,‡¯˜Ó Ï˘Ï˘Ó ÔÈ·‰Ï

Ì‰È�˘Ï ,‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÂ Ï"ÊÁ Ï˘ ˘¯„‰˘ È"˘¯ÈÙÂ ,‰ˆÈÏÓÂ

˘¯„‰Â Ë˘Ù‰˘ ,ÛÈÒÂ‰ÏÂ ˜È˙Ó‰Ï ˘ÈÂ .ÍÏÓ‰ ‰ÓÏ˘ ÔÂÈÎ

'Î Â�È·¯ ÈÎ ,‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó· ¯‡·˙�˘ ÈÙÎ ÌÈÙ¯ËˆÓÂ ÌÈÏÂÚ

ÔÈÓ‚ÂÙ‰ ˙ÂÂ‡˙ Ï˘ ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ,ÁÂÓ‰ ÌÈÓ‚ÂÙ ÌÈ¯·„ È�˘˘

˙Â�ÈÓÏ ÍÈÈ˘ ‰Ê˘ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙ÂÓÎÁÂ ,ÁÂÓ‰ ÈÙÈË Ì‚Ù· ÁÂÓ‰

˙�˜ÒÓ· ·ËÈ‰ ÔÈÈÚÂ ,ÂÏ‡ ˙Â·˘ÁÓ· Â˙·˘ÁÓÂ ÂÁÂÓ Ì‚ÂÙ˘

ÌÈ¯Â˘˜ Ì‰˘ ÚÓ˘Ó˘ ,‡È„¯Â„ Ô· ‡"¯„ ‰˘ÚÓ· .ÊÈ Ê"Ú· 'Ó‚‰

.Ê"·Ê ÌÈÊÂÁ‡Â

חמץ. "˘‡˙‰בחינת Â�È·¯ 'Î˜Â·„‰Ê˘ "‡˙ÂÓ„ ‡¯ËÒ·

‰"Ï ‰¯Â˙· Ï"ÊÈ·¯ Î"˘Ó Ù"Ú ˘¯ÙÏ ˘È ,'ÂÎÂ Ï‡È¯·‚ „¯È 'ÈÁ·

Â�È·¯ È¯·„ ˙‡ Á"ÏÙ· ˘¯ÈÙ ‰Ê Ù"ÚÂ ,Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó Í˘Ó‰ ˙‡

‰Ê ÌÈÚÈÙ˘ÓÂ Ê"·Ê ÌÈ¯Â˘˜ ,˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙ÂÓÎÁÁÂ ,‰‡¯È‰ ˙ÏÈÙ�˘

.‰Ê ÏÚ

„¯È ‰Ú¯Ù ˙· ˙‡ ‰ÓÏ˘ ‡˘�˘ ‰Ú˘· :‡Â‰ Ï"ÊÁ ÔÂ˘Ï ,‰�‰Â

.ÈÓÂ¯ Ï˘ ÏÂ„‚ Í¯Î ‰�·� ‰ÈÏÚÂ ÌÈ· ‰�˜ ıÚ�Â Ï‡È¯·‚

.‰˘Â„˜„ ‰ÓÎÁ ‡Â‰ ‰ÓÏ˘ ,Â�È·¯ 'ÈÙÂ˙· ˙‡ ‰ÓÏ˘ ‡˘�˘Î

‰Ú¯Ù,ÂÏÎ˘ ÍÂ˙· ÒÈ�Î‰˘Î Â�ÈÈ‰„˙ÂÓÎÁÂ ˙Â·˘ÁÓ ,˘Â„˜‰

ÈÎ ,‰ÏÈË· ‰ÓÎÁ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó ,‰Ú¯Ù ˙· ÌÈ‡¯˜�‰ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ

Ù"‰Ú (.È˜ ˙ÂÁ�Ó) Ï"ÊÁ‡ÓÎ ‰ÓÎÁ ‰�È‡˘ ‰ÓÎÁ ‡È‰ ˙·

ÏË· ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ‰Ú¯ÙÂ (‚"Ó ‰ÈÚ˘È) ,"È˙Â�·Â 'ÂÎÂ È�· Â‡È·‰"

.('‰ ˙ÂÓ˘) "ÌÚ‰ ˙‡ ÂÚÈ¯Ù˙ Ï‡" ˘"ÓÎ

Ì¯‚ ‰ÊÂÌÈ· ‰�˜ ıÚ�Â Ï‡È¯·‚ „¯È˘˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó Â�ÈÈ‰ ,

˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙ÂÓÎÁ Ì‰˘ ,˙ÂÙÈÏ˜ Â�ÈÈ‰„ ,˙ÏÂÒÙ ‰˘Ú� ˙Â¯Â·‚‰

ÈÎ ,('„ ÈÏ˘Ó) "‰ÓÎÁ ‰�˜" ˜ÂÒÙ‰ ˘"Ú ‰�˜ Ì˘· ÌÈ‡¯˜�‰

‰�˜" ‡Â‰ ‰˘Â„˜„ ‰�˜˘ Ì˘ÎÂ ‰Ê ˙ÓÂÚÏ ‰Ê Ì‰ ˙ÂÙÈÏ˜‰

˙ÈÁ ¯Ú‚" ˘"ÓÎ "‰�˜" ˙È�ÂˆÈÁ ‰ÓÎÁ‰ Ì‚ ˙‡¯˜� ÍÎ "‰ÓÎÁ

‰Ê·˘ ,‰ÓÎÁ‰ ÌÈ· Ï‡È¯·‚ ıÚ� ‰Ê ‰�˜Â ,(Á"Ò ÌÈÏÈ‰˙) "‰�˜

.‰˘Â„˜‰ ÌÂ˜Ó ˙‡ ÂÊ ‰ˆÈÚ�· ¯ÒÈÁ˘ ÊÓ¯�ÔÂË¯˘ ÂÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â,

.‰�˜ Â˙Â‡ ÏÚ Âˆ·˜˙�˘ ˙Â�Â‚Ó ˙Â„ÈÓ Ì‰˘ ˙ÏÂÒÙ Â�ÈÈ‰

ÈÓÂ¯ Ï˘ ÏÂ„‚ Í¯Î ‰�·� ÂÈÏÚÂ,ÍÂ¯Î‰ È�ÂÓ„˜‰ ˘Á�‰ Â�ÈÈ‰

Ï‡¯˘È·˘ ÌÈÏÂ„‚ ¯Á‡ ¯˙ÂÈ· ÍÂ¯Î ‡Â‰˘ ˘"ÚÂ ‰˘Â„˜‰ ¯Á‡

‰ÓÎÁ‰ ˙„È¯È˘ Á"ÏÙ‰ ÁÈÎÂ‰ Ô‡ÎÓÂ .ÏÂ„‚ Í¯Î Ì˘· ‡¯˜�

‰‡¯È‰ Ì‚ÙÏ ˙Ó¯Â‚ ,ÂÁÂÓ· ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙ÂÓÎÁ ÒÈ�ÎÓ˘ Â�ÈÈ‰„

,Í„È‡Ó .¯"‰ˆÈÂ ˙ÂÂ‡˙Ï „ÂÒÈÂ ÒÈÒ· ‰È‰� Ê"ÈÚÂ ,Ï‡È¯·‚ „¯È Y

‰‡¯È - Ï‡È¯·‚ „¯È È"Ú˘ ÁÎÂÓ 'Ê ÛÈÚÒ· ÂÊ ‰¯Â˙· ¯‡Â·Ó‰Ó

.Ê"·Ê ÌÈ¯Â˘˜ Ì‰˘ ÁÈÎÂ‰ ÔÎÏÂ ,‰ÓÎÁÏ Ì‚Ù Ì¯‚� ,˙È�ÂˆÈÁ

ÔÂ˘Ï‰ ÔÈÚÎ ‡Â‰˘ ,"˜Â·„ ‰˙‡" ÔÂ˘Ï‰ ¯‡·˙È Ï"�‰ ÏÎÓÂ

˘È „ÂÚÂ .˜Â·„Â ÍÂ¯Î ÔÂ˘ÏÓ ‡Â‰˘ Â�È·¯ ˘¯ÈÙ˘ "ÏÂ„‚ Í¯Î"

ÔÈ‡Â˘È� ÔÈÚÎ ·˘Á� ‰Ê Ì‚Ù˘ È�ÙÓ ,"˜Â·„" ·˘Á�˘ ˘¯ÙÏ

'Ê ‰¯Â˙· ¯‡Â·Ó ÈÎ ,[‰Ê ÔÂ˘Ï· ˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù· Â·˙Î�˘]

‰"ÎÂ ,‰ÙÈÏ˜„ ÔÈ‡Â˘È� ÔÈÚÎ ‰Ê ÌÈÚ˘¯ Ï˘ ˙ÂˆÚ‰Â ‰ÓÎÁ‰˘

Ï"ÊÁ ÔÂ˘Ï· Ô‡Î‡˘�˘Î.Ô�Â·˙Ó‰Ï ÌÈ‡¯Â� ÌÈ¯·„‰Â ,‰ÓÏ˘



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רמו 

.Í˙ÓÎÁ ÌÈ· ÌÈˆÂÚ� ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙ÂÓÎÁ Â�ÈÈ‰ ,‰�˜ ıÚ�˘ Ú„˙Â ,'ÂÎÂ Ï‡È¯·‚ „¯È ˙�ÈÁ·

È‡„Â·Â‡Ï‡ ‰·È¯Ó‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÈ·˘ ˙Â·È¯Ó ÍÏ ÚÓ˘� ‰È‰ ‡Ï ,ÍÁÂÓ Ì‚Ù� ‰È‰ ‡Ï Ì‡

,‰ˆÓÏ ıÓÁÓ ,ÌÈÈÁÏ ˙ÂÓÓ ·Â˘˙˘ È„Î ,ÍÏÈ·˘·,‰Ú¯ ‰‡¯ÈÓ ·Â˘˙Â ,‡"‰Ï ˙"ÈÁÓ

חכמה  מקור

חמץ  האותיות ב' של ודיבוק חיבור שהם מחמצת

התיבה  כתיבת שאופן הנ"ל בזוה"ק כמ"ש מת -

מת  עם המוחין פגם - חמץ של החיבור על מורה

סטרא דמותא.-

הנמשכת  שמים ביראת גם פגמת להנ"ל ובנוסף

כשנשא  חז"ל במאמר נרמז וזה הגבורה, ממידת

שזה - פרעה בת את המוחין,בּ חינתשלמה פגם ְ◌ִ◌ַ◌

- וכוּ ',כנ"ל גּ בריאל ונתפרש ירד בים קנה ונעץ ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌

למקומות  היראה, – הגבורה לירידת שהכוונה לעיל

– הגבורה של הירידה – גבריאל ירד  וזהו נמוכים,

אחר  והלך האדם נתקלקל זו ירידה וע"י היראה.

חיצוניות  לסטרא ל חכמות עוה"ז להנאות עי"ז ונפל

ב  לה, בתורה [כמבואר המוח לפגם ומכיון מ דמותא [.

דין, – הגבורה למידת השייכת יראתך לכן נ שנפגמה

של  כמחלוקת הצדיקים מחלוקת לאזניך נשמעת

דין. גבורה, ניצחון,

קנה, ׁש נּ עץ גבורה,ירדכי ותדע על הרומז גבריאל ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

שגרמה  זו היא היראה, ונפילת ירידת כלומר, יראה,

קנה  הנקראים חיצוניות חכמות דהיינו קנה, שנעץ

ד  חכמה" "קנה כמ"ש לחכמה כינוי קנה הינוּ שהוא ַ◌ְ◌

חכמת6,של בּ ים נעוּ צים חיצוֹ ניוֹ ת היינו חכמוֹ ת ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

החכמה  ים בשם הנקראת שהיא ס בחכמה ע"ש .

והחכמות  ממנה. הנמשכים הכוחות מיני לכל המקור

והפגמים  התאוות כל נבנים עליהם חיצוניות,

'ונעץ  שכתוב מה את לבאר ב, לה, בתורה כמבואר

נבנה ועליה בים, גדולקנה היצה"ר כרך  שזה וכו' '

הגדולים[כרך]שכרוך .[גדול]אחר

נׁש מע  היה לא מח6, נפגּ ם היה לא אם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוּ בודּ אי

הצּ דּ יקים, ׁש בּ ין מריבוֹ ת אין ל6 רואה ע כי אדם ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

חטא  שלא הגם כי לו ששייך מה רק שומע או

שהיא  באיזו שפגם יתכן מסוים, בדבר ממש

שום  לך היה לא שאם רבינו, כתב כן ועל בחינה,

בכל  דבר, שום שומע או רואה היית לא פגם

המחלוקת. ענין

הדבר  היה לא מחלוקת שיש שומע היית אם וגם

כדרך  בדעתך, ונאחז נתפס דהיינו לאזניך נשמע

זה  שאין כלל לו שייך שאין דבר השומע אדם

לו  כלל.פ "נשמע" לו מפריע הדבר אין כך ומפני

ומפני  לך, ומפריעה לאזניך נשמעת כשמחלוקת אבל

בלבך  שנכנס או הצדיקים, על קושיות לך קשה כך

מהצדיקים  לאחד ביטול או שנאה או טינא

במוחך  פגמת שאתה ממה נובע זה השלימים,

שלך. שמים וביראת

אתה  ומחלוקת צ ובאמת מריבה לעשות צריך היית

כך  עשית כשלא אך ממך, ולגרשו הסט"א עם

הצדיקים, בזה בּ ׁש ביל6,עוסקים אלּ א הּמ ריבה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואין

רק  כלל עצמם מחמת מריבתם אין כי ק במקומך,

הסט"א  את ולבטל בשורשם הדינים להמתיק בכדי

רע"ז  בתורה מפריעה )(כמבואר כשהמחלוקת אבל

היא ומחלוקתם מוחך, את שהחמצת תדע ◌ֵ◌ְּכ די לך

מּמ ות הנקרא ׁש ּת ׁש וּ ב המוחין חימוץ מפגם – ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

חמץ-מת. אותיות שהיא לתיקון לחיים,ר מחמצת, ְ◌ַ◌ִ◌

הנקראים  תקבע ש המוחין ח"ו ואם חיים מים באר

כוח  תיתן מחלוקת כשאר היא זו שמחלוקת במוחך

במוחך. לסט"א ואחיזה

את  "שומע" שאתה שהסיבה כשתבין כלומר,

התרחקות  לך מרמזין כי במעשיך. תלויה המחלוקת

השמים  בזוה"ק ת מן שכתוב הפגם מועיל א על שאין

ה' אל ותצעק עצמך על לרחם תתחיל אז תשובה, לו

כי  משמים ה' וירא ישקיף עד דליבא מעומקא

וכמ"ש ב בוודאי  התשובה בפני העומד דבר אין

וב"תשובה ג בזוה"ק  שלימה בתשובה ישוב שאם

ח'.ל. אות פל"ח.מ.פל"ח ופל"ח.נ.ע"פ החכמה ס.בה"ל כי
פי"ג. ח"ב ש"ד במבו"ש כמ"ש החכמה, ים בעש"ט ע.נקראת

רבינו. של זקינו מוהר"ן בשם וישב פרשת תוי"י בראשית. פ' עה"ת
ט'.פ. אות דף ר.שם.ק.שם.צ.פל"ח פינחס בזוה"ק כמ"ש

י"ב.ת.בה"ל.ש.רנ"א. י"א, אותיות פל"ח ויחי א.ע"י זוה"ק
ס"ב. דף נח פרשת בזוה"ק וע"ע ריט: דף הרמב"ם ב.דף כפסק

ע"א. הר"ן שיחות ע"י זה פגם ובעניין תשובה ק זוה"ג.בהל'
קיד. ויקהל

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  רמז בחצוצרות

˙�ÈÁ·Ó ÍÁÂÓ ˙‡ ¯ÂÓ˘˙˘ÎÂ .‰·ÂË ‰ÓÎÁÏ ,·ÂË ÏÂ˜Ï ,‰·ÂË ‰‡¯ÈÏ ‰ÓÂ‚Ù ‰ÓÎÁÓ ,ÌÂ‚Ù ÏÂ˜Ó

¯ „·Ú˙ÈÂ ,Í˙Ï‚ÏÂ‚· ÍÏÂ˜ Ú‚ÙÈ ÈÊ‡ ,ÌÂË‡ ‰È‰È ‡Ï˘ ,ıÓÁ,Í·Ï·˘ ˙ÂÈÓÈÓ˜Ú Ë˘Ù˙ÈÂ ,ÌÚ

‰ÎÊ˙ Ê‡Â‰ÁÓ˘Ï·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,(‡È ,Êˆ ÌÈÏ‰˙)˘Â¯ÈÙ ‰ÊÂ ,"‰ÁÓ˘ ·Ï È¯˘ÈÏÂ" :(Á ,‡Ù Ì˘)¯˙Ò· Í�Ú‡" :

חכמה  מקור

לשוב ד סגיא" שקשה אלא תשובתו. תתקבל באמת, ,

הוא  זה לפגם התיקון ועיקר זה. פגם על בתשובה

הצדיק  ובכח כךה ע"י, שרק ומכיון לתקן , אפשר

ל"ד  בתורה גם [וכמבואר בשלימות. אלו פגמים

שבין  מחלוקת לו שמשמיעים זה א"כ ל"ו] ובתורה

פירושו  אליהם, להתקרב יכול אינו שעי"ז צדיקים

ולכן  פגמיו. לתקן יוכל שלא לו שמשמיעין דבר של

כי  בתשובה, ולשוב ביותר עצמו על לרחם צריך

הכולל  הריחוק את לסבול מוכרח הוא תיקונו לצורך

שאין  שמרגיש בזה, הכרוכין והיסורין הצער את

על  לעמוד יתעקש עם ורק השמים, מן בו חפצים

עמו, בל שלבו אע"פ מקומו את יניח ולא עמדו,

דרכי  את לו המורים הצדיקים לדברי ויתבטל

תשובתו  תתקבל .ו התשובה,

החטא  של המדרגות ג' את רבינו מבאר וכאן

לשוב  יש .ז שעליהם

עי"זהראשון שתשוב כדי לחיים הוא מפגם ממות ,

מוחו  בטיפי שפגם מפני מות, הנקרא ממש, המוח

בין  רח"ל. אותם והמית חיים" מים מ"באר הנמשכים

לבין  בינו שפגם ובין  ממש, עבירה של באופן שהוא

רח"ל. זה בפגם עצמו

דמותא"מחמץהשני, "סטרא רק ממש מיתה שאינו ֵ◌ָ◌ֵ◌

וצריך  איסור. במחשבות מוחו שמחמיץ כלומר,

מחמץ את למצּ ה,לשוב לגרש המלחמות שהיא ְ◌ַ◌ָ◌

האסורות. המחשבות

לה"א,השלישי, בבחינת מחי"ת ח"ו אינו לפעמים כי ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

לבין  בינו שההבדל רק חמץ, בבחינת לא ואף מוות,

[חמץ] ח' בין ההבדל כמו בדקות היא הקדושה

[אותיות  לה' נהפך הוא אותו ומתקנים כששוברים

שיטהר  צריך זה שבכלל עולה הבה"ל ומדברי מצה].

בלקו"ה. וכמ"ש נגה, מבחי ' ההיתר, מתאוות עצמו 

רעה, מיראה הנמשכת ש ותׁש וּ ב חיצונית יראה  היא ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

גבריאל" ּפ גוּ ם,מ"ירד ביראה מּק וֹ ל תלוי הרי הקול כי ִ◌ָ◌

כנ"ל. הקול מוצא שמשם הגבורה ממידת הנמשכת

ּפ גוּ מה  וכשפוגמו מחכמה במוח מקומה החכמה כי ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

חכמתו. נפגמת זרות, ובמחשבות חיצוניות בחכמות

שתזכה עד הנ"ל הפגמים מכל טוֹ בה,ותשוב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְליראה

שזה  דבר משום שירא ללא ברה, ה' יראת שהיא

וברה. שלימה טובה, היראה תהיה רק חיצונית, יראה

טוֹ ב, זוכין לקוֹ ל היראה ע"י מלהב ח כי הקול להוציא ְ◌

הכוחות  ומכלל האברים מכל וגבורה בכח ,ט הלב

של  הרעמים מקולות ניצולין לכך, הס"א י ובנוסף

הלב. את המעקמים

טוֹ בה. מקום לחכמה שהוא ובמח שבמחשבה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מחשבה  או חיצונית חכמה שום תכנס לא החכמה,

תהיה כ אסורה, ואז מוחך, בטיפי תפגום שלא וק"ו

ושלימה. טובה חכמתך

יהיה  ׁש לּ א חמץ, מבּ חינת מח6 את ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּת ׁש מר

בטומאהאטוּ ם, בּ גלגּ לּת 6,וסתום קוֹ ל6 יפגּ ע אזי ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌

דמוחא" ב"גלגלתא רעם,דהיינו שיתהווה ויתעבד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ללב שישמע עקמימיוּ ת ל עי"ז ו רעם יתּפ ,ט ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

"וּ ליׁש רי  ׁש ּכ תוּ ב: ּכ מוֹ  לשׂ מחה, ּת זּכ ה ואז ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ לבּ 6,

שׂ מחה  מעקמומיותו ",לב לבו ונתיישר שנתפשט שמי ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לשמחה. זוכה

ּפ רוּ ׁש  פ"א וזה ואחלצך :)(שם קראת כשהיית בצרה , ְ◌ֶ◌ֵ◌

אותך  חילצתי דין גזר לאחר היה שזה אע"פ בצרה

כמ"ש לתפילתך ועניתי רעם,מהצרה בּ סתר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ"אענ6

סלה", מריבה מי על "אענך אבחנ6 וז"ל ופירש"י ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

דבר ד. אין שבודאי פי"ז הקדושה שער חכמה בראשית ועי' סב. נח שם
קשה. שתשובתו אלא התשובה בפני תפילין ה.העומד בליקו"ה כמבואר

זה]. ממאמר מוכח שכן [שכתב יא, על ו.ב, בעיקר בנוי כולו ההסבר
ד. ד, תפילין הליקו"ה י'.ז.דברי אות פל"ח הנחל.ח.עפ"י מי עפ"י

ליקו"ת.ט. בה"ל.י.כלשון זו.כ.עפ"י בתורה לעיל המבואר ל.עפ"י
בכוונה  התפילה שע"י הנחל" "מי של פירושו את בנוסף הבאנו לעיל
להדיא  וכ"מ כאן, כמ"ש הוא הפשט עיקר אבל שבלבו. עקמומיות נתפשט

כאן. רבינו לשון מפשטות

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רמח 

.ÌÈÓÚ¯ ‰˘Ú� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ .ÔÈÁÂÓ ˙�ÈÁ· ,‰ˆÓ ˙�ÈÁ· ‰Ê '‰·È¯Ó ÈÓ' ."‰ÏÒ ‰·È¯Ó ÈÓ ÏÚ Í�Á·‡ ,ÌÚ¯

חכמה  מקור

ואני  לבינך ביני בסתר קראתני אתה רעם" בסתר

ונוראות  גבורות הודעתי רעם, בקול עניתיך

שגלוי  אע"פ סלה". מריבה מי על "אבחנך בפרהסיה.

מריבה. במי להמרותי עתידים שאתם לפני ובחון

רבינו, ומפרש מריבה'עלעכ"ל. מצּ ה,'מי בּ חינת זה ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

מריבה. – מצותא לשון מחין.שהיא שעיקר בּ חינת ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌

הסט"א  עם ולוחם כשרב מצותא, מצה, ע"י קדושתם

המוחין  כי מריבה' 'מי וזהו אותם. לטמא המבקש

"באר  הפסוק את הזוה"ק שפירש כמו מים נקראים

מריבה. ע"י שקדושתם וכו'", ונוזלין חיים מים

נעשה מ וכשאתה  המוחין, לקדושת שזכית הצדיק ,

[וכפרש"י  יראה גבורה, שהם רעמים שלך הקול

ששורשו  והקול כנ"ל], גבורה הוא כאן הנזכר שרעם

הקדושים  במוחין פגע נעשׂ המיראה ממנו על־ידי־זה ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הבה"ל.�������� והוספת ביאור בתוספת הנחל מי עפ"י

והערות  מקורות

ביאורים 

מריבה"." ˘Ìמי  Ì‰ "‰·È¯Ó ÈÓ"˘ ¯‡·˙Ó ‰Ê ¯Ó‡Ó·

ÈÓ· ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù· ,‰�‰Â .‡"Ò· ‰ÓÁÏÓ‰ ‡È‰˘ ‰·È¯ÓÏ

,"'‰ ˙‡ Ï‡¯˘È È�· Â·¯ ¯˘‡ ‰·È¯Ó ÈÓ ‰Ó‰" ¯Ó‡� ‰·È¯Ó

‰"Ú¯˘Ó ‰È‰ ‡Ï ,ÂÊ ‰·È¯Ó ‡ÏÓÏ‡Â ,‰˘Ó ˜Ï˙Ò� ÌÏÏ‚·Â

‡ÏÂ ,¯Âˆ· ‰ÎÓÔÈÙÈË ÔÈÙÈË ˜¯ ‰Ï‚˙˙˘ ‰¯Â˙Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â�ÈÈ‰

ÔÈ„Â ÌÂˆÓˆ· ˙‡ˆÂÈ‰ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙‰ ÈÎ ,˙˜ÂÏÁÓ‰ ˘¯Â˘ ‰ÊÓÂ

˘¯Â˘ ‡È‰˘ ÔÈ„Â ˙Â�Ë˜ ˙�ÈÁ· ÏÚ ÊÓ¯Ó ‰Ê ÔÈÙÈË ÔÈÙÈË ˜¯

ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‚ ‰Ê ÏÏ‚·Â ,Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙·˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰Â ˙ÂÈ˘Â˜‰

¯‡·˙Ó˘ ÈÙÎ ‰ÚÈ‚È ‡ÏÏ ‰�È·‰Ï ‡"‡Â Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙· ÁÂ¯ËÏ

ÈÓ"˘ Â�È·¯ Ô‡Î ¯‡·Ó ÍÈ‡ Î"‡Â ,[.„Ó Û„] Ê"Â˜È˙· ‰Ê ÏÎ

Í‡ .‰ˆÓ 'ÈÁ· ˘Â„˜ ÔÈ�Ú Ì‰ "‰·È¯ÓÔÙÂ‡· ˙‡Ê ¯‡·Ï ˘È

ÌÈ˘ÂÚ˘ ˙˜ÂÏÁÓ‰˘ ·˙Î˘ 'Ë ÛÈÚÒ Á"ÏÙ‰ È"ÙÚ ,‡ÏÙ�

,‰¯Â˙·˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓÂ ,‰˘Â„˜„ ˙˜ÂÏÁÓ ‡È‰ ,ÌÈ˜È„ˆ‰

ÏÚ ˜ÏÂÁ˘ ‡"ËÒ‰ ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘Ï˙˘� ‰�ÓÓ˘ ˘¯Â˘‰ ‡È‰

„Ú Â¯ˆÈ ÂÈÏÚ ˜ÏÁ˘ „Á‡ Â˙Â‡Â .Ï"�Î ‡"Î Ï˘ Â˙Â„‰È ˙˘Â„˜

ÈÓ Y ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙˜ÂÏÁÓ˘ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ ,Ï"Á¯ Ê"ÈÚ Ì‚Ù�˘

Â˜È˙ÓÈ Ê"ÈÚ˘ È„Î· ‡È‰ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙ ˙˜ÂÏÁÓ ˘¯Â˘ ,‰·È¯Ó

È"Ú ÔÈ„‰ ˜˙Ó� ÍÈ‡ Ê"Ú¯ ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÎ ,‡"ËÒ‰ ÂÚÈ�ÎÈÂ ÔÈ„‰

ÂËÂ˘ÙÎ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ·Ó Ì‡ Í‡ .˘"Ú ,‰˘Â„˜„ ˙˜ÂÏÁÓ‰

Í¯ˆ�‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ì˙˜ÂÏÁÓ È"Ú ÏÎÂÈ ‡Ï ‰Ê‰ ÔÁ·Ó· „ÓÂÚ ‡ÏÂ

.‰·Â˘˙· ·Â˘ÏÂ

סלה"." מריבה מי  על  „·¯Èאבחנך ˙‡ Â�‡·‰ ‰ÓÎÁ ¯Â˜Ó·

˙Á¯ÎÂÓ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÏÈÙ˙˘ ÔÂÂÈÎÓ˘ (ÊÎ) ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ ¯Â‡È·‰

ÏÈÚÏ ¯‡Â·Ó‰ ÌÚË‰Ó ,‰‡¯È‰ ÏÂ˜Â ÌÚ¯ Ï˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÈ‰Ï

˙‡ ÚÈ�Î‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,‰¯Â·‚‰Ó ,ÔÈ„‰Ó ‡"ËÒ‰Â ¯"‰ˆÈ‰ ÁÎ˘

¯Ó‡Ó È"Ú ‰˘Ú� ‰ÊÂ ,ÔÈ„ - ‰¯Â·‚‰ ˙„Ó È"Ú ,Â˘¯Â˘· ¯"‰ˆÈ‰

¯˙ÂÒ‰ ¯Ó‡Ó ¯ÓÂ‡ ˜È„ˆ ÏÎ˘ÎÂ ,‰ÏÈÙ˙‰ ˙˘·ÂÏÓ Â·˘

˙ÂÁÂÎ· ‰ÓÁÏÓ ‡È‰ ‰˙ÂÈÓÈ�Ù·˘ ,˙˜ÂÏÁÓ Ê"ÈÚ ‰˘Ú� Â¯È·ÁÏ

,‰¯Â·‚‰ È"Ú ˜Á¯Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÈÓ ˙‡ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó Ê"ÈÚÂ ,¯"‰ˆÈ‰

‡È‰˘ ,‰¯Â·‚‰ ,˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ÚÓÂ˘˘Î ,‰ÎÂÊ˘ ÈÓÂ .‰·È¯Ó‰

- Â·Ï·˘ ˙ÂÈÓÂÓ˜Ú‰ ˙‡ ‰Ê‰ "ÌÚ¯"‰ ¯˘ÈÈÓ ,ÌÚ¯ ˙�ÈÁ··

Ï˘ ÔÙÂ‡· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÏÎÂ .‰·Â˘˙· ·˘Â ,¯"‰ˆÈ‰

˙„ÈÓ ˙‡ ¯¯ÂÚÓ‰ ¯"‰ˆÈ‰ Ï˘ ‚Â¯Ë˜‰˘ È�ÙÓ ,"ÌÚ¯"Â ‰¯Â·‚

˘È·ÏÓ˘ ÔÙÂ‡· ÏÏÙ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÈÏÚ˘ „"Ê‚Ï ÌÂ¯‚ÏÂ ‚¯Ë˜Ï ÔÈ„‰

·˘Á�‰ ‰Ê ÔÙÂ‡· ˜¯ ÂÚÈ�Î‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,ÔÈ„ ‡Â‰ ,‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡

.ÌÚ¯ ˙�ÈÁ·Ï

˙‡¯˜ ‰¯ˆ·" ˘"ÓÎ ‰¯ˆ‰ ÔÈ�ÚÓ ¯·„Ó ˜ÂÒÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ ÔÎÏÂ

,ÌÚ¯ Ï˘ ÔÙÂ‡· ˙¯˙Ò�‰ ‰ÏÈÙ˙· ,"ÌÚ¯ ¯˙Ò· Í�Ú‡ ,ÍˆÏÁ‡Â

.ÔÈ„ ,‰‡¯È ,‰¯Â·‚

Á"ÏÙ‰ ˘¯ÈÙ˘ ÍÏ‰Ó· ÂÏ‡ ˙ÂÓ„˜‰ ÈÙÏ ˘¯ÙÏ ÔÎ˙È Í‡

¯˙Ò· Í�Ú‡" :‰Ê ÔÙÂ‡· ,Ì„‡ ÏÎ· Ì‚ ¯·„Ó ˜ÂÒÙ‰˘

‡"ËÒ‰ ˘Â¯È‚ ‰˘ÚÓÏ˘ ÔÈ·˙ Ì‡ Í˙ÏÈÙ˙Ï ‰�Ú‡ ,"ÌÚ¯

˙¯Ú‚· ˙˘·ÂÏÓ‰ ÂÊ ‡È‰Â ,‰¯Â·‚ ,ÌÚ¯ È"Ú ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ

‰Ó È�ÙÓ ÔÈ·‰Ï ‰ÎÊ˙ Ì‡ ÈÎ ,ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÈ·˘ ‰·È¯Ó‰

,ÌÚ¯ 'ÈÁ· ‡È‰˘ ,‰¯Ú‚‰ ¯˘ÈÈ˙ ,˙˜ÂÏÁÓ‰ ÍÈ�ÊÂ‡Ï ÚÓ˘�

ÏÚ ‰¯Ú‚‰Â ‰ÁÎÂ˙‰˘ ÏÈÚÏ„ÎÂ) ,Â˙ÂÈÓÂÓ˜ÚÓ Í·Ï ˙‡

,ÌÚ¯Î ‰Ê Ì‡‰ ,"Í�Á·‡" Â‰ÊÂ .(ÌÚ¯ 'ÈÁ· ‡È‰ ,Ì‚Ù˘

‰ÎÂÊ ‰˙‡ Ì‡‰ ÔÁ·Ó‰ Â�ÈÈ‰ ,"‰ÏÒ ‰·È¯Ó ÈÓ ÏÚ"

‰Á„� ‰˙‡˘ Â‡ ,·¯˜˙‰ÏÂ "ÌÚ¯" ˙˜ÂÏÁÓ‰Ó ÚÂÓ˘Ï

‰·È¯ÓÏ ˙ÒÙ˙�Â ‰¯Ú‚‰ ˙‡ ˙�·‰ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ ÌÈ˜È„ˆ‰Ó

˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ˙�·‰ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ Â�ÈÈ‰„ ,'ÂÎÂ ‰ËÂ˘ÙÎ

.Ô·‰Â ,ÔÁ·Ó‰ ‡Â‰

‰ÏÈÙ˙‰˘ ,‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó· ¯‡·˙� ÈÎ ,˘¯ÙÏ ÔÙÂ‡ „ÂÚ ˘ÈÂ

,·Ï‰ ·‰Ï ‡Â‰˘ ‰¯Â·‚‰Â ÁÎ‰ ¯Â˜ÓÓ ‰¯Â·‚Â ÁÎ· ˙‡ˆÂÈ‰

˙�Â ÂÓÚ ˙„Á‡˙ÓÂ ÁÂÓ· ˙Ú‚ÂÙ¯˘ÈÈÓÂ „¯ÂÈ‰ ,ÌÚ¯ ‰�ÓÓ ‰ÂÂ‰

Â˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ‰ÈÈ�˘‰ ÌÚÙ· ÏÏÙ˙Ó˘Î Ê‡Â ,·Ï·˘ ˙ÂÈÓÂÓ˜Ú

·Ï· ‡Â‰ ‰‡¯È‰Â ‰¯Â·‚‰Â ÁÂÎ‰ ¯Â˜Ó˘Î ,‰¯Â·‚Â ÁÂÎ·

È¯‰˘ ,ÔÈÁÂÓ‰ ÛÂ¯Èˆ· ‰¯Â·‚‰Ó ‰ÂÂ‰˙�˘ ÌÚ¯‰ È"Ú ¯˘ÈÈ˙�˘

,"‡ÁÂÓ„ ‡�Â·ÈÏ"· „Á‡˙ÓÂ Ú‚ÂÙ ÏÂ˜‰˘Î ‰˘Ú� ÌÚ¯‰,‡ˆÓ�



מוהר"ן לקוטי  ה  רמט בחצוצרות

‰,Ú„˙Â·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‡�ÈÓÈ· ‡Ï‡Ó˘ ,ÌÈ„ÒÁ· ˙Â¯Â·‚‰ Û˙˘Ï ÍÈ¯ˆ˘(Ê ,Î Ì˘),"Â�ÈÓÈ Ú˘È ˙Â¯Â·‚·" :

חכמה  מקור

הם רעמים: שהם מלעילא" "קלין לשמוע זכית ואז ְ◌ָ◌ִ◌

כנ"ל. התפילה מלובשת שבהם וזהו נ המאמרים

הנסתרת  בתפילה רעם" ב"סתר אענך הפירוש

שנענית  הרעם, ע"י לה שזכית במאמר ומלובשת

ונמצא  שבחנתיך מריבה" מי על ש"אבחנך משום

הסט"א  עם במריבה שעסקת משום וזך, קדוש מוחך

סלה". מריבה "מי

אדם.ס ובפל"ח  לכל גם ששייך באופן זאת פירש

האסורות  המחשבות עם מריבה עשית האם אבחנך,

מחלוקת  של ובמבחן בניסיון עמדת אם עכ"פ או

להתרחק  שלא ועכ"פ מריבה מי שזה להבין הצדיקים

כשתבין  כי בם. לדבוק להמשיך אלא מהצדיקים

דייקא  שצריך תבין המחלוקת לאזניך נשמעה מדוע

השם. אל תשוב ועי"ז בצדיקים, ולדבוק להמשיך

הס"א  עם שלו והמריבה שהגערה פירש, ובבה"ל

הס"א  עם הצדיקים של המריבה וכן לרעמים, נחשבת

רעמים. לגבורות, נחשבין ומחלוקת, גערה של באופן

כרעם  המריבה תפעל המריבה, סוד את יבין שאם

שבלב. עקמומיות המיישר

לרעם  יהפוך שהקול שבכדי נתבאר זה בסעיף
צריך  שבלב, עקמומיות ליישר בכוחו שיהיה
שמים  ירא להיות הקול את המוציא האדם
צריך  ובעיקר, בלבד. מהשי"ת אלא ירא שאינו
חיצוניות  מחכמות מחשבתו מוחו, את שישמור
שילחם  ע"י נעשה וזה רעים, ומהרהורים

ויגרשם. עמהם

בתיקונו, הצדיקים עוסקים בזה. פגם שח"ו מי אך
את  שומע אדם ואם ביניהם. שחולקים ע"י
שפגם  בגלל שזה יבין לו, מפריע וזה המחלוקת
לכן  הקדושה, ממשכן לרחקו ראוי ובאמת במוחו,

כדי  המחלוקת, ענין ללבו וחודר באזניו נשמע
בניסיון  יעמוד שאם אלא מתיקונו. להרחיקו
שבין  המחלוקת ע"י שנעשה ההתרחקות
מעוררין  שבזה יבין כי זה, על ויתגבר הצדיקים,
אליו  לזכות שיכול התיקון שגם לו לומר אותו
המחלוקת  כי מלבו נדחה הצדיקים בכח שהוא
מרוחק  הוא כמה יבין ואז ללבו, חודרת שביניהם
בתשובה  יחזור ריחוקו גודל שיבין וע"י מהקדושה
ביראת  רק די שאין יתבאר ה' ובסעיף (ליקו"ה).

ה'. אהבת עמה לשתף צריך אלא ה'

ללקו"מ, והמפרשים הבה"ל מדברי מהעולה
המיישרים  רעמים של אופנים כמה ישנם

שבלב. עקמומיות

"תפילה א. בשם הנקרא וגבורה בכח היוצא ֹהקול
וכשפ  בכח" ל"רעמים נחשב במוחין בכח" וגע ֹֹ

(בה"ל  בפועל" ל"רעמים ללב )נחשב נשמעים ואז
אותו. ומיישרים

שדבריו ב. הצדיק, שמים, הירא של קולו
להשומעים  רעמים נעשה שקולו מפני נשמעין,
ועי"ז  הנחל) מי (בה"ל, תפילתו או דבריו

ליבם. מתיישר

הצדיקים ג. שבין המחלוקת של וגערה המריבה
מיישר  ועי"ז ומבין להשומע כרעמים שהוא

כז  (בה"ל שבלבו .)עקמומיות

המחשבות ד. עם עושה שהאדם המריבה הגערה,
יתיישר  שעי"ז כרעמים, נחשבת הרעות

ובה"ל  לקו"ה (ע"פ שבלבו )העקמומיות

בּ חסדים,ה. הגּ בוּ רוֹ ת לׁש ּת ף ׁש צּ רי. ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְותדע,

הגבורה,ע שׂ מאלא  מידת החסד,בּ ימינא,– מידת – ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

הוא  בחסדים הגבורות לשתף שצריך לזה המקור

קמב.באד"ר קיום )(נשא יש החסדים ע"י רק כי .

הליקוטים.�������� אבחנך.ס.ביאור ד"ה י"ב חסד.ע.אות – ימין גבורה, – שמאל טז: בראשית זוה"ק

והערות  מקורות

ביאורים 

‰˙ÏÚÓ˘ ‰ÏÈÙ˙Î ·˘Á�Â ,ÔÈÁÂÓ‰ ¯Â‡· ˘·ÂÏÓ ÂÈ˘ÎÚ ÂÏÂ˜˘

˘Â·Ï· ‰ÏÈÙ˙Î ˙·˘Á�˘ „Ú ‰�Â˘‡¯‰ Â˙ÏÈÙ˙Ó ‰ÏÂ„‚

‚¯Ë˜Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ�ÂˆÈÁ‰ ÔÈ‡Â [ÔÈÁÂÓ‰ ˘Â·Ï ‡Â‰ ˘Â·Ï‰Â]

ÌÚ¯‰ È"Ú ‰˘Ú� ÂÊ‰ ‰ÏÈÙ˙‰ Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ÏÎ Ê"ÈÙÏÂ .‰ÈÏÚ

‰¯Â·‚ ,‰‡¯È Ï˘ ‰¯‡‰ ÍÈ˘ÓÓÂ ,ÌÓÈÚ „Á‡˙Ó ,ÔÈÁÂÓÏ ‰ÏÂÚ‰

:˜ÂÒÙ‰ ˘¯Ù˙È ÍÎÂ .·Ï‰ Ï‡ Y ÔÈÁÂÓ ,ÌÈ„ÒÁ· ˙˘·ÂÏÓ‰

˙¯˙Ò�‰ ‰ÏÈÙ˙· "ÌÚ¯ ¯˙Ò·" Í˙ÏÈÙ˙ Ï·˜‡ Y "Í�Ú‡"

ÔÈÈÚÂ ,Î ËÈ ÁÈ ˙ÂÈ˙Â‡ Ï"‰· È"ÙÚ] .Ô·‰Â ,ÌÚ¯‰ È"Ú ˙˘·ÂÏÓÂ

‡ÁÂÓ„ ‡˙Ï‚Ï‚· ‡¯Ú‡ „Î ‰"„· ÌÈ¯Â‡È·· Î"˘Ó· ÏÈÚÏ

.[ÌÈÓÚ¯ ÏÂ˜‰Ó ‰˘Ú�



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רנ 

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,ÌÈ„ÒÁ‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÂÏ‚˙‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ(‡ ,È˜ Ì˘)."È�ÈÓÈÏ ·˘" :

ÔÎÂ‰ÊÂ ,ÌÈÓÚ¯ „·Ú˙È˘ È„Î ,‰‡¯È‰ ÌÚ ‰·‰‡‰ Û˙˘Ï ÍÈ¯ˆ(Ú ÔÂ˜È˙)‡¯ÂÈÁ ‡ÁÂÓ ,‡�ÈÓÈ„ ‡¯ËÒÓ'

חכמה  מקור

את  ומבשמין ממתיקין שהחסדים מפני לגבורות,

אפשר  חסד, - הימין ע"י רק לכך, בנוסף הגבורות.

הארת  את [וכן הגבורה - השמאל הארת את לקבל

זו  תורה ובמהלך באד"ר], שם כמבואר המוחין

וגבורה  בכוח היוצאים שהקולות הדברים, מתפרשים

מידת  ע"י שנוצרים בכוח" "רעמים בחי' שהם

רק  בפועל, לרעמים שיהפכו א"א היראה, הגבורה,

ידם  על ויומתקו חסדים עם יתאחדו ׁש ּכ תוּ ב פ אם ◌ָ◌ֶ◌ְּכ מוֹ 

כ  ימינוֹ ",)(תהלים יׁש ע "בּ גבוּ רוֹ ת הישועה : תצא אימתי ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

כש-"ימינו" הגבורות, של הישע – הפועל אל מכוח

ימין. – החסד עם הגבורה כשישתף

לכך  "ישע צ בדומה מלובש שבגבורות לפרש, אפשר

לגבו  כח הנותן הוא הימין ישע כי לפעול.ימינו" רות

החסדים עם לשתפם שצריך עּק ר והטעם ◌ַ◌ִ◌ִּכ י

החסדים,היאהתגּ לּ וּ תה  ידי שהגבורות על מפני ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

שלא ק עניינם  האור והסתרת וגבול, מדה צמצום,

ענינם  וחסדים, הדין. מידת כפי רק יתפשט

ההתגלות ר התפשטות  שענין בבה"ל, וכתב וגילוי.

את  לפתוח בכוחם שהרעמים פירושו כאן הנזכר

כח  רק בהם שיהיה די אין אך מאטימותם. המוחין

אז  רק כי בחסדים, לשתפם צריך אלא הגבורות,

הנחל  ובמי שבהם. הנעלם ויתגלה המוחין יפתחו

לטובה  ישמשו הגבורות, שהדינים, שבכדי כתב,

החסדים, את בהם ולאחד להמתיקם צריך ולתיקון,

לטובה. פועלת הדין, - הגבורה ׁש ּכ תוּ בואז (שם ּכ מוֹ  ְ◌ֶ◌ָ◌

לימיני)ק"י  "ׁש ב לרגליך".: הדם אויבך אשית עד ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

היה  זה מזמור שאמר המלך דוד מקרא, של ובפשוטו

במלחמותיו  משתמש שהוא ת בשם ש הרי א', ל' ג' א'

אך  התורה]. בסוף המוזכר השם [והוא גבורה של שם

לו  נאמר ולכן גבורה של בשם די אין לנצח בכדי

ע"י לימיני"שב כי לרגלך", הדום אויבך אשית עד

רגליך  תחת מרמס יהיו אויביך לימיני" .א "שב

בגמ' אבינו ב והנה לאברהם נאמר זה שפסוק דרשו

לימיני  "שב הקב"ה, לו שאמר מלכים ד' במלחמת

במידת  תולה הניצחון והרי מלחמה", לך עושה ואני

שהוא  לימיני" "שב אברהם נתבקש ומדוע הגבורה

מהכח  הגבורה כח ויתגלה שיצא שבכדי אלא חסד

החסד. עם משותפת שתהא צריך הפועל, אל

שהקול, ג בסעיף לעיל הנאמר את רבינו מבאר ובזה

בעבי  ולהתאחד לפגוע צריך לרעמים שיעשה ֵֶָבכדי

עצמו  בקול די אין מדוע ולכאורה, במוחין. מטרא,

כרעם  נשמע ושם בגלגלתא לא ג הפוגע שאם אלא ,

הגבורה  את ישתף לא א"כ המוחין עם ויתאחד יפגע

לא  בלבד ומגבורה המוחין, - בחסדים הרעם, -

רעם. בחי' הזה מהקול יתגלה

הגבורות  לשתף שצריך נתבאר כאן עד והנה

בכדי  חסדים, הנקראים המוחין דהיינו בחסדים

בפועל", ל"רעמים בגלגלתא הפוגע הקול שיתהוה

היראה,כמוו  עם האהבה לׁש ּת ף צרי. הקול כן של ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שמים הירא האדם מן וגבורה בכח ◌ֵ◌ְּכ די היוצא

רעמים, להיעשות ׁש יתעבד יוכל שקולו היינו ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שהקול  לעיל נתבאר כי במוחין. כשיפגע רעמים

וכשפוגע  בכח" "רעמים נקרא וגבורה, בכח היוצא

בפועל". "רעמים מהקול נהיה דמוחא בגלגלתא

הנחל.פ. ומי ע"ד.צ.פל"ח ליקו"מ במאמר ק.עפ"י הרקיע זוהר עיין
קכג. פתח חכמה פתחי קלח ועי' קפ"ב מנוחה ש.שם.ר.האידרא ברית

לח: דף ג' הנזכרים ת.אופן פסוקים ד' של בר"ת יהודה, בברכת הנרמז

ו  יהודה. העמידה בברכת שער בפע"ח וכתב נב. דף תרומה בזו"ח כמבואר
אויביו. על מתגבר יהודה היה שבו בתהלים.א.פ"כ המפרשים כפי'

קי.ב. תהלים שוח"ט ובמדרש קח. סנהדרין לב: בה"ל.ג.נדרים ע"פ

והערות  מקורות

ביאורים 

היראה עם האהבה  לשתף  ˘ÔÂÈÎÓ.צריך ˘¯ÈÙ ÏÁ�‰ ÈÓ·Â

ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÌÚËÓ ,ÌÈ„ÒÁ· ˙Â¯Â·‚‰ Û˙˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡Â‰ ÏÏÎ‰˘

Ê"ÈÚ˘ È�ÙÓ ÍÎÏ ÌÚË‰˘ ¯‡È·Â ,‰‡¯È‰ ÌÚ ‰·‰‡‰ Û˙˘Ï

Ì˙ÏÂÚÙ ˙ÂÏÈÙ˙‰ Â˘ÚÈ Ê"ÈÚÂ ,‰¯Â·‚· Â˘¯Â˘˘ ÔÈ„‰ ˜˙Ó˙Ó

.ÔÈ„‰ ˙˜˙Ó‰ ‡È‰˘ ˙ÂÓÈÏ˘·



מוהר"ן לקוטי  ה  רנא בחצוצרות

‰ÊÂ .'‡ÙÒÎÎ(ÊÎ ,„È ˙ÂÓ˘)"ÌÈ‰ ·˘ÈÂ",‰ÓÎÁ‰ ÌÈ Â�ÈÈ‰ ,"¯˜Â· ˙Â�ÙÏ"˙�ÈÁ· ,Ì‰¯·‡„ ¯˜Â· ‡„ Y‰ÈÚ˘È)

(Á ,‡Ó."È·‰Â‡ Ì‰¯·‡" :"Â�˙È‡Ï"."Ï‚Ï‚· ÍÓÚ¯ ÏÂ˜" :˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰ .˙Â¯Â·‚ ‡„ Y

חכמה  מקור

הם  שגם בכח" ב"רעמים עוסקים כאן רבינו ודברי

בבחי' ורק אך יהיו אם זה בשם להיקרא יוכלו לא

ובקול  הלב, בלהב וגבורה בכח המתפלל לכן יראה.

היראה, מדת [כי בו, שיש היראה ממידת הנמשך רם

גם  צריך ההתלהבות], לאש הגורמת היא הגבורה,

שתהיה  ימשך ומזה להשי"ת אהבה לו שיהיה

ובדביקות  והשתוקקות בכיסופים .ד תפילתו

היא  הצדיקים תוכחת שגם בבה"ל המבואר ולפי

דבריו  שמים שירא לעיל הנז' וכן רעמים, בבחי'

שצריך  בענינינו, הדבר יתפרש כרעם, נשמעים

של  באופן רק ולא ורחמנות אהבה מתוך גם שיוכיח

ודין. גבורה

מוחין  הם והגבורות החסדים והיראה ה והנה והאהבה ,

בלב  שמקומם מידות של ו הם בפועל העבודה ולכן .

היא  החסדים במחשבתו,ז שיתוף ויכוון שיחשוב

מתפלל. מה ולהבין לחשוב התפילה בדיבורי ויתרכז

מוחין, חכמה, נקראת שבמוח, הכוונה והמחשבה,

הוא, האהבה שיתוף של בפועל והעבודה חסדים,

בכיסופים  לבו ויתמלא להשי"ת אהבה מתוך שיתפלל

להשי"ת. האהבה,וזהוהשתוקקות שע"י שאמרנו ְ◌ֶ◌

ממחשבות  ויזדכך מאטימותו המוח יפתח החסדים

התיקו"ז  בדברי נרמז חיצוניות וחכמות ח רעות

ּכ כסּפ א חורא מחא דּ ימינא, ע)מּס טרא הה"ד .(תקון ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מא) ופירש (ישעיה לשונו. כאן עד אוהבי", אברהם "זרע

ב"מי  כאן פירש זה פי [ועל ע"ו, בתורה רבינו

שיהא  עד המוח יזדכך ימין, - האהבה שע"י  הנחל"],

פוגע  שהרעם מש"כ וזהו ככסף. צח - ככספא חוורא

– "חוורא" צח, כשהמוח היינו דמוחא" ב"ליבונא

הוא  והזך השלם החכמה שגוון מפני "ככספא", לבן,

הכסף  כגוון "חוורא ט לבן הצח המוח נקרא וע"כ ,

מזככת  שהאהבה והטעם דמוחא". ו"ליבונא ככספא"

חסדים  הם המוחין, - החכמה כי השורש י המוח, והם ,

האהבה  נחשבים כ למדת והאהבה שהחכמה ועוד .

ע"ו. בתורה כמבואר אחד כענין

משותף  כשהרעם הוא, הפירוש בבה"ל ולפמ"ש

אזי  המוחין, עם ומתאחד פוגע באהבה, [בחסדים],

בגוון  נהיים שהם עד המוחין ונזדככין נתגלין

"ככספא". - צח זך, לבן, שענינו: - "חוורא"

שתתגלה וזה בכדי בחסדים הגבורות לשתף שצריך ְ◌ֶ◌

בפסוק נרמז הרעמים הים",הארת בוקר "ויׁש ב לפנות ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

נבקע  שהים שאחר הוא, הפסוק ופירוש לאיתנו.

על  ידו את שיטה למשה ה' אמר בתוכו, עברו ובנ"י

לאיתנו, בוקר לפנות הים שב ואז עשה, וכן הים

נשלמה  ובזה בתוכו טבעו והמצרים הראשון, לתוקפו

אחריהם. שרדפו הסט"א מכוחות ישראל ישועת

הים וישב רבינו, החכמה,ופירש ים החכמה הינוּ  כי ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

החכמה"ל נקראת  בּ קר "ים דּ א בּ קר" ◌ֶֹ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ"לפנוֹ ת

בזוה"ק דּ אברהם הנזכר מ כמבואר בוקר" ש"לפנות ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

על  מרמז בבוקר"בפסוק, אברהם שעשה נ "וישכם ,

את  מקלקלת האהבה כי להשי"ת, מאהבתו זאת

ולכן  באותו ס השורה נזכרה וזכותו בבוקר, השכים

של  הזכות התעוררה שאז י"ס קריעת של בוקר

אוֹ הבי" "אברהם מ"א בּ חינת: גם .)(ישעיהו כלול ובזה ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

כמ"ש  אברהם של מידתו החסד, "חסד ע ענין

באהבה  כי החסד.פ לאברהם", מידת ◌ָ◌ֵ◌ְ"לאיתנוֹ "תלויה

בפסוק פירש"י לאיתנו)(שם ולכן ולגבורתו, ◌ָדּ א לתוקפו

בה"ל.ד. ליקו"מ ה.ע"פ ועין פ"ג, ל"ד ושער פ"ב כא שער ע"ח עי'
ש ו.פד. ב ט"ו ליקו"מ ש היראה עי' פג וליקו "מ בלב אהבה מקומה

א. מט ותורה לד תורה וע"ע בלב מוהר"ן ז.מקומה ליקוטי קיצור עי'
ע"ה. בנדר יצחק לוי מרבי שמעתי קכט.ח.וכן דף ע רמ"ק ט.תיקון

פ"ח. כ"ג שער הפרדס נהירו י.בס' [חסד] אל צד. דף לך לך זוה"ק עי'

החכמה. מהארת רסב:כ.דחכמתא, ואתחנן ד'ל.זוה"ק שער מבו"ש
לה. דף י"ג פ' קע:מ.ח"ב ג.נ.תרומה כב, סנהדרין ס.בראשית

ז.ע.קה: רסב:פ.מיכה ואתחנן זוה"ק

והערות  מקורות

ביאורים 

לאיתנו". וכו' הים "וישב על מורחב  ·ÌÈ‡ÂÏÈÓביאור ÔÈÈÚ.

תורה ע"פ  קרי "ס עד מצרים יציאת  מהלך לכל  לביאור 

הנחל". "מי ע"פ ·ÌÈ‡ÂÏÈÓ.זו ÔÈÈÚ

גבורות. דא ‡˙לאיתנו, ˘¯ÈÙ :Ï¯ Û„ ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù ˜"‰ÂÊ·

Â˙„ÈÓ˘ ,Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ÏÚ ,"ÈÁ¯Ê‡‰ Ô˙È‡Ï ÏÈÎ˘Ó" ˜ÂÒÙ‰

‚ ÔÂ˘ÏÓ "Ô˙È‡" ‡¯˜�Â ,„ÒÁ ‰˙ÈÈ‰˙‡ Û˙È˘ ÈÎ ,‰¯Â·



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רנב 

Â‰ÊÂ(Ê ,Á ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘)ÂÓÎ ,‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ˙Â¯·‚˙‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ,"‰·‰‡‰ ˙‡ ˙Â·ÎÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈÓ" :

חכמה  מקור

לאיתנו,גּ בוּ רוֹ ת. - הגבורות שפעולת יתבאר ובזה ְ◌

שנשתתפה  לאחר היתה המצרים את הטביעה שהיא

"לפנות  בתיבות הנרמזת האהבה, החסדים, עם

זה  ומהלך רעמ6בוקר". "קוֹ ל בּ חינת: גבורה,הינוּ  – ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הפוגע גבורותיו". "ורעם בגלגלתא בּ גּ לגּ ל":כמ"ש - ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

התהוות  דהיינו, חסדים, שהם במוחין דמוחא,

הוא  בפועל" "רעמים להיות הגבורות, הרעמים,

ב"גלגלתא  ב"גלגל" ומתאחדים פוגעים כשהם

ניצחון  שעיקר נתבאר לעיל והנה חסדים. - דמוחא"

כשמשתף  נעשה וחילותיו הסט"א עם המלחמה

ימינו". ישע "בגבורות בבחי' הגבורות עם החסדים

חילות  שהם המצרים על הקדושה ניצחון כך ומפני

כך: יתפרש והפסוק הזה. השיתוף ע"י נעשה הסט"א,

הים  שהיא וישב  החכמה, המוחין, – החכמה ים -

החסד. מידת בוקר .שורש מידת לפנות כשנתעוררה

דהיינו  בוקר לפנות דאברהם, בוקר – האהבה

האהבה. עם לאיתנובשיתוף ונתאחד ששב כלומר,

ואז  הפועל, אל מכח יצאו שעי"ז בכדי הגבורות

ע"פ  לפרש יש ועוד כנ"ל. ישראל ישועת נהיתה

היא  המוחין של ההתגלות שעיקר לעיל, הנאמר

משותף  כשהוא גבורה, – הרעם בהם כשפוגע

הים  שב אופן באיזה הים" "וישב ובאהבה, בחסדים

בוקר, לפנות המוחין, יתגלו כיצד היינו ונתגלה,

– הגבורה עם ומשותפת מתעוררת כשהאהבה

וגבורה  חוזק מלשון לתוקפו – .צ לאיתנו

ח וזהוּ  השירים - את )(שיר לכבּ וֹ ת יוּ כלוּ  לא רבּ ים "מים : ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

רבים האהבה", כלל ק מים שהם העולם אומות הם ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

הסט"א  והמידות ר כוחות התאוות את הכוללים

רבינו  וכלשון החיצוניות, והיראות והחכמות ש הרעות

א"א  חיצוניות, ויראות אהבות, שהם רבים, "ומים

לא  רבים, מים בבחי' הזאת התלהבות לכבות להם

המים  יסוד כי זלע"ז, והם האהבה". את לכבות יוכלו

התאוות  יסוד מים ת הוא "הבאר מימי כנגד שהוא

האהבה, החסדים, שורש שהם החכמה". "ים חיים",

שצריך  האהבה היא לכבותה שא"א והאהבה כנ"ל.

לבטל  האהבה שבכוח כנ"ל. היראה עם לשתפה

הנקראות  הנפולות והאהבות התאוות כל על ולהתגבר

רבים". "מים הת גּ בּ רוּ תבשם עּק ר האויבים ּכ י לנצח ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

רק היא וברוחניות ידיבגשמיות [הגבורה על ַ◌ְ◌ֵ◌

עם] לימיני"המאוחדת "ׁש ב ׁש ּכ תוּ ב: ּכ מוֹ  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה,

תוכל וכוּ '. עי"ז אהבה, – חסד – לימיני שכשתשב ְ◌

"שב  הפסוק, שממשיך וכפי אויביך. על להתגבר

בה"ל �������� ח.ק.ע"פ ו-קא.ר.שיהש"ר לו, בתורה פג.ש.כמבואר ההרכבה.ת.ליקו"ת מסכת חסידים ומשנת וב' א' שער קדושה שערי

והערות  מקורות

ביאורים 

È„ÒÁ ,"‰¯È˘‡ ÌÏÂÚ '‰ È„ÒÁ" ·˙Î ÔÎÏÂ ,ÌÈ„ÒÁ· ˙Â¯Â·‚‰

ÈÂÏ„ ‡¯ËÒÓ ‡È‰ ‰¯È˘ ÈÎ ,‰¯Â·‚ ‡È‰ ‰¯È˘‡Â ,„ÒÁ ‰Ê '‰

.ÔÈÓÈ· Ï‡Ó˘ ÏÏÎ�˘ ÏÚ ‰¯ÂÓ ‰Ê ˜ÂÒÙ ÔÎÏÂ ,‰¯Â·‚ ‡Â‰˘

(˘"Ú ‰·Á¯‰· ¯‡·˙� ÌÈ‡ÂÏÈÓ·Â).

בגלגל . רעמך ÏÂ˜‰˘Îקול  ‰Â‰˙� ÌÚ¯‰˘ ÏÈÚÏ ¯‡·˙�

Â�ÈÈ‰„ Ï‚Ï‚· Ú‚ÂÙ [·Ï‰ ·‰ÏÓ Â˘¯Â˘˘] ‰¯Â·‚Â ÁÎ· ‡ˆÂÈ‰

‡Â‰ „¯ÂÈ ‡ÁÂÓ„ ‡�Â·ÈÏ ÌÚ „Á‡˙Ó˘ÎÂ ,‡ÁÂÓ„ ‡˙Ï‚Ï‚·

Â¯˘ÈÓÂ ‰¯Â·‚ ,‰‡¯È‰ ˙„ÈÓ Ì˘˘ ·ÏÏ Â˘¯Â˘Ï ·Â˘

ÁÂÓ‰ ÌÚ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÓÚ¯‰˘ Ï"‰·· ¯‡·˙�Â .Â˙ÂÓÈÓ˜ÚÓ

,ÌÈÓÚ¯‰ Ì˘ ÏÚ ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜�˘ „Ú ,ÌÈ„Á‡˙Ó ,‰ÓÎÁ‰ -

„Á‡˙�˘ ,"ÌÈ‰ ÌÚ¯È" ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ ˘¯ÙÏ ‰¯Â˙‰ ÌÂÈÒ· ˘"ÓÎ

·˘ÈÂ" ˜ÂÒÙ‰ ˘¯Ù˙È Ê"ÈÙÏÂ .‰ÓÎÁ - ÌÈ‰ ÌÚ ‰¯Â·‚ - ÌÚ¯‰

ÔÓÊ· ‡Â‰˘ ¯˜Â· ˙Â�ÙÏ ,ÌÚ¯· ˙˘·ÂÏÓ‰ ‰ÓÎÁ‰ ,"ÌÈ‰

˘¯Ù˙ÈÂ .‰¯Â·‚ Y ·ÏÏ Y Â�˙È‡Ï ,„ÒÁ ,‰·‰‡‰ ÌÚ Û˙Â˘Ó˘

‰ÓÎÁ ‡Â‰˘ ,ÌÈ‰ ÌÚ „Á‡˙�Â Ú‚Ù˘ ÏÂ˜‰ "ÌÈ‰ ·˘ÈÂ" - ÍÎ

‰·‰‡ ÌÚ „ÁÂ‡Ó‰ ·Ï·˘ ˙Â¯Â·‚Ó ‡ˆÈ ÏÂ˜‰ ‰Ê˘ ,„ÒÁ -

Â�ÈÈ‰„ ,˙Â¯Â·‚Ï - Â�˙È‡Ï ,Â¯Â˜ÓÏ ¯ÊÁ ,·˘ ,¯˜Â· ˙Â�ÙÏ Y

¯·„Â] Â˙ÈÓÂÓ˜ÚÓ Â¯˘ÈÈÏ È„Î· ,‰¯Â·‚‰ ˘¯Â˘ ‡Â‰˘ ·ÏÏ

‡ˆÂÈ ,¯ÊÂÁ‰ Ï‚Ï‚Î ‡Â‰ ÈÎ "Ï‚Ï‚· ÍÓÚ¯ ÏÂ˜" 'ÈÁ· ‡Â‰ ‰Ê

,ÌÚ¯Ï ‰È‰�Â ,ÂÓÚ „Á‡˙Ó ,ÁÂÓ· Ú‚ÂÙ ,‰�˜‰ Í¯„ ·Ï‰Ó

‡¯˜� ÔÎÏÂ) ÌÈ - ÔÈÁÂÓ Â· Û˙Â˘Ó˘ ÌÚ¯Î ·˘Â - 'ÌÈ‰ ÌÚ¯È'

Û˙Â˘Ó ‡Â‰˘ È�ÙÓ ‡È‰ ÌÚ¯‰ ˙ÂÏ‚˙‰ ÈÎ ,"ÌÈ‰ ·˘ÈÂ"

ÂÊ ‰ÏÂÚÙÂ ,Â˙ÂÈÓÂÓ˜Ú ¯˘ÈÈÏ ·Ï‰ Ï‡ ‰¯ÊÁ· ,(ÌÈ ,ÔÈÁÂÓ·

[(�"·‡¯ Ì˘· ˆ"ÈÂÏ¯Ó È˙ÚÓ˘) .¯ÊÂÁ‰ Ï‚Ï‚Î ˙·˘Á�.



מוהר"ן לקוטי  ה  רנג בחצוצרות

˘Â¯ÈÙ Â‰ÊÂ ."'ÂÎÂ È�ÈÓÈÏ ·˘" :·Â˙Î˘(‚ ,ËÎ ÌÈÏ‰˙):"„Â·Î‰ Ï‡".Y Ï‡.„ÒÁ ‡„Y „Â·ÎÂÓÎ ,‰ÓÎÁ ‡„

·Â˙Î˘(‰Ï ,‚ ÈÏ˘Ó)."ÂÏÁ�È ÌÈÓÎÁ „Â·Î" :Y ÌÈÚ¯‰ÍÈ¯ˆ ,ÌÈÓÚ¯ ˙�ÈÁ· ˙Â¯Â·‚‰ Â�ÈÈ‰ ,ÌÈÓÚ¯ ˙�ÈÁ· ‡„

ÂÓÎ ,ÍÈ·ÈÂ‡ ÏÚ ¯·‚˙˙Â ,ÌÈÓÚ¯ Ì‰Ó „·Ú˙È˘ ,‰ÓÎÁ ˙�ÈÁ·· ,„Â·Î· ÂÚ‚ÙÈ˘ È„Î ,‰·‰‡ Ì‰ÓÚ Û˙˘Ï

חכמה  מקור

וכשם  לרגליך". הדום אויביך אשית עד – לימיני

נעשה  כן האויבים, העולם, באומות נעשה שהדבר

רבים". "מים הם גם הנקראים הסט"א בכוחות

שיתוף  ע"י נתהווים שהרעמים לעיל נתבאר והנה

אהבה, - חסדים עם יראה, - ּפ רוּ ׁש הגבורה ◌ֵ◌ֶ◌ְוזהוּ 

כ"ט  הּכ בוֹ ד".)(תהלים "אל רבים.: מים על ה' הרעים ֵ◌ַ◌ָ◌

חסד. דּ א בזוה"ק 'אל' וסימנך א כמ"ש חסד ב , אל ג , ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

היום  כנ"ל ד כל האהבה מידת שורש הוא וחסד

חכמה, דּ א חכמה 'ּכ בוֹ ד' הוא וכבוד המוחין, דהיינו ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּכ תוּ ב ג ּכ מוֹ  ינחלוּ ".)(משלי חכמים "ּכ בוֹ ד מה : כי ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היא  שהחכמה מפני הוא כבוד, נוחלים שהחכמים

הכבוד  השי"ת ה בסוד אותם מזכה לחכמה וכשזוכים ,

המשותפת  האהבה והחסד, בביאורים]. [עיין בכבוד

הפוגעת  ובגבורה בכח היוצא הקול עם היראה, עם

ידה  שעל זו היא חכמה, – הכבוד עם ומתאחדת

רעמים, בּ חינת דּ א האהבה 'הרעים' ידי על רק כי ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

החיבור  בכח לכך, בנוסף הרעם. ומתהווה מתגלה

כח  הפועל אל מהכח יוצא וכן המוחין, נתגלים הזה

בזוה"ק  נזכר זה ופירוש האויבים. על להתגבר ו הרעם

וכו'" גבורותיו "ורעם כד"א הרעים" הכבוד "אל

רעמים,ד  בּ חינת הגּ בוּ רוֹ ת "ורעם הינוּ  כמ"ש ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וגבורה  בכח היוצאים הקולות שהם גבורותיו"

ל  בכח"נחשבים לרעמים ז "רעמים שיתהוו ובכדי ,

אהבה,בפועל עּמ הם לׁש ּת ף שמתפלל שבשעהצרי. ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

הגבורה  עם ישתף וגבורה בכח הקול את ומוציא

– החסד ממידת הנמשכת אהבה גם שבלבו והיראה

להשי"ת  והשתוקקות אהבה הוא שעניינה הנ"ל, אל

ב  בּ ּכ בוֹ ד,שכ ּכ די בתפילתו בּ בחינת דהיינוׁש יפגּ עוּ  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

דמוחא"חכמה , ב"ליבונא דמוחא, בגלגלתא דהיינו ָ◌ְ◌ָ◌

רעמים, מהם -ׁש יתעבד רעמים שהם ממש. בפועל ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מאהבה וכח הארה בהם שיש ידם ו גבורות, על ְ◌

אוֹ יבי6, על המשותפת תתגּ בּ ר שהאהבה מפני ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

צד.�������� דף לך לך ועוד.ב.זוה"ק צז. עו, ד. יב, ליקו"מ ועיין אור ג.ג.מאורי נב, ז.ד.תהלים פרק אורה בשערי שער ה.כמבואר בפרדס עיין
פי"א. לא.ו.כ"ג דף בה"ל.ז.בראשית ע"פ

והערות  מקורות

ביאורים 

פירוש. ÏÈÏÏÎוזה ÔÙÂ‡· ÁÈÎÂ‰Ï Â�È·¯ ‡È·‰˘ ˙ÂÈ‡¯‰ ¯Á‡

Â�È·¯ ‡· ,‰·‰‡· ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈ„ÒÁ· ˙Â¯Â·‚‰ Û˙˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘

Û˙˘Ó˘ È"Ú ÌÈ˘Ú� ÌÈÓÚ¯‰˘ ˘¯ÂÙÓ· ÂÈ¯·„Î ÁÈÎÂ‰Ï

Ô‡Î ˜¯ ‰Ê ÌÚËÓ˘ ‰‡¯�Â .‰·‰‡Â ÌÈ„ÒÁ ÌÚ ,‰‡¯ÈÂ ˙Â¯Â·‚

·˙ÎÂ‰ÊÂ˘Â¯ÈÙÔ‡Î ÈÎ ,ÏÈÚÏ„ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÏÎÎ ‡Ï˘˘¯ÙÓ

.˜ÂÒÙ‰ ˙‡

הכבוד". "אל פירוש ÈÙ¯˘וזהו  (.‡Ï ˙È˘‡¯·) ˜"‰ÂÊ·

:‰Ê ÔÙÂ‡· ˜ÂÒÙ‰ ˙‡"ÌÈÚ¯‰ „Â·Î‰ Ï‡"‡�ÈÓÈ ‡„

,‡Ï‡Ó˘ ‰È�ÈÓ ‡˜Ù�„"ÌÈ·¯ ÌÈÓ ÏÚ ,['‰] ‰ÈÂ‰"‰ÈÂ‰ ,

‡Â‰‰ ÏÚ ÌÈ·¯ ÌÈÓ ÏÚ ,„"ÂÈ È¯˜‡„ ‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ ‡„

˙Î˘Ó�‰ ‰�È· Â�ÈÈ‰„ ,‰È�ÈÓ ˜ÈÙ�„ ‰‡ÓÈ˙Ò ‡˜ÓÂÚ

‡È‰˘ ,‰‡¯È ,‰¯Â·‚‰ ˘¯Â˘ ‡È‰ ‰�È·Â ,‰ÓÎÁ‰Ó

,‰Ê ÔÙÂ‡· ÔÈ�Ú‰ ˘¯Ù˙Ó Â�È�ÈÈ�ÚÏÂ .‡Ï‡Ó˘„ ‡¯ËÈÒÓ

ÌÚ ˙„¯ÂÈ‰ ÌÈÓÚ¯· ˙·ÏÂ˘Ó‰ ÔÈÁÂÓ‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯‡‰

ÏÚ .‰ÓÎÁ‰ ,‰ÈÂ‰ ['‰] Â�ÈÈ‰„ ,‡·ÈÏ ‰�È· - ·ÏÏ ÌÚ¯‰

Â¯˘ÈÏ ,ÌÈ·¯ ÌÈÓ - ·Ï‰ ÏÚ ÚÈÙ˘ÓÂ ‰¯Â˘ ,ÌÈ·¯ ÌÈÓ

.Â· ¯È‡‰ÏÂ

חכמה. דא Ï"·'כבוד' 'È‚ „Â·Î˘ È�ÙÓ „Â·Î ˙‡¯˜� ‰ÓÎÁ‰

,(‡"È ˜¯Ù ‚"Î ¯Ú˘) Ò„¯Ù· ¯‡Â·ÓÎ ,‰ÓÎÁ ˙Â·È˙� ·"Ï Ì‰˘

.Â„Â·Î ‰Ï‚È�Â ¯ÎÈ� Ì· ÈÎ ,Â„Â·Î ˙ÂÏ‚˙‰ Ì‰ ,ÂÏ‡ ˙Â·È˙� ·"Ï-Â

Ì‰˘ ,‰ÓÎÁ‰ ˙Â·È˙� ·"Ï ˙‡ ‚È˘‰Ï ÌÈÎÂÊ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÍÎ È�ÙÓÂ

.˙"È˘‰Ó Í˘Ó�‰ „Â·Î ÌÈÏÁÂ�Â ÌÈÎÂÊ ,ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ ÌÈÓÎÁ‰ Ì‰

È„Â·ÎÏ" ˘"ÓÎ '˙È Â„Â·ÎÏ ‡È‰ ‰‡È¯·‰ ˙ÈÏÎ˙ ,˙ÂË˘Ù·Â

È"Ú ˙"È˘‰ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈÂ ÌÈÏ‚Ó˘Î ‡Â‰ Â„Â·ÎÂ ,"'ÂÎÂ ÂÈ˙‡¯·

,"˙È˘Ú ‰ÓÎÁ· ÌÏÂÎ" ˘"ÓÎ ‰ÓÎÁ‰ ˙„ÈÓ· ‰‡¯·�˘ ‰‡È¯·‰

'‡ ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÎÂ ,Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ‡È‰ ÂÊÂ

,¯·„ ÏÎ ‰ÈÁÓ‰ È˜ÂÏ‡‰ ¯Â‡‰ ‡È‰ ¯·„ ÏÎ·˘ ‰ÓÎÁ‰˘

'Ù ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ ,‰ÈÏ ÔÈÚ„ÂÓ˙˘È„ ÔÈ‚· ‡È‰ ‰‡È¯·‰ ˙ÈÏÎ˙Â

ÂÊ˘ ‡ˆÓ�Â ,Ê"‰ÂÚ· ‰¯È‡ÓÂ ‰¯Â˘‰ 'È ˙Â‡‰ ÔÈ�Ú· :·Ó Û„ ‡·

.˘"ÈÈÚ ˜"‰ÂÊ· Ì˘ ¯‡Â·ÓÎ ,"ÂÈ˙‡¯· È„Â·ÎÏ" ˜ÂÒÙ‰ ˙�ÂÂÎ ‡È‰



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רנד 

."'ÂÎÂ È�ÈÓÈÏ ·˘" :·Â˙Î˘

חכמה  מקור

להתגבר כח בהם הנותנת היא בהם ◌ְּכ מוֹ ומאוחדת

וכוּ '", לימיני "ׁש ב אויביך ׁש ּכ תוּ ב: "אשית ועי"ז ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הכתוב ויתפרש לרגליך". אהבה,אלהדם הכבוד-

היראה  עם [המאוחדת כשהאהבה היינו חכמה. –

חכמה, - דמוחא בגלגלתא בכבוד, פוגעת גבורה]

כבוד. ואע"פ הרעיםהנקראת בפועל. רעם נתהוה

מכיון  מ"מ מגבורות, מגיע שהרעם הוא שפשוט

עמו, משותפת תהיה שהאהבה צריך שיתגלה שבכדי

ימ  ישע (בגבורות כוחו יתגלה עי"ז רק ולכן כי ינו)

בכח] [רעם גבורה היראה עם המשותפת האהבה

והבן. במוחין שתפגע זו היא

המיישר  רעם ע"י זוכין שלשמחה שנתבאר אע"פ
א"א  גבורה. ביראה, תלוי הדבר ועיקר הלב
בתפילתו  האדם ישתף אם רק להתהוות לרעמים
אהבה  גם והתלהבות, וגבורה כח מלבד
במחשבתו  יכוון וכמו"כ, וכיסופין. והשתוקקות
הרעמים  של הגילוי עיקר כי התפילה. פירוש את

וחסדים. אהבה, עמהם כשמשתפים נעשה

בה"ל. ע"פ האויבים, ענין ביאור - אויבך" על "ותתגבר

בבה"ל, ופירש אויבים. בהכנעת כלל עוסקים איננו התורה מהלך בכל שהרי לתמוה, יש לכאורה

ויראות  בתאוות הלב את המעקמים שהם הסט"א כוחות כלל הם זו, בתורה הנזכרים שהאויבים

גורמים  ועי"ז המוח את וסותמים האוטמים והתאוות, החכמותֿחיצוניות באים גם ומהם חיצוניות

יוכל  המתפלל, של הרעמים קולות וע"י תפילותינו מלקבל הוא ברוך העליון המוח ולאטום לקטרג 

הקול  ע"י היא הרעם והתגלות שבלב. העקמומיות ויישר המוחין את ויפתח  שיגלה ע"י להכניעם,

בפועל  לרעם נתהוה ועי"ז  עמו, להתאחד כלי ונהיו שנפתחו במוחין שנכלל בכח" ה"רעמים של

שע"י  "ההתגלות", עיקר רבינו במש"כ הפירוש הוא שזה ונתגלו. עצמם המוחין גם ונפתחו

"פרשא"נתגליןהחסדים בשם רבינו זאת כינה רבב"ח, למאמר ובביאור כנ"ל, המוחין, ונפתחים

מוחין  שמשמעותה החכמה גילוי ועניינו המצומצמים, ודברים תעלומות לאור ומוציא שמפרש

התפילה. וכוונת

בחינת  הגבורות עם ואהבה חסדים לשתף שצריך רבינו מש"כ על הבה"ל דברי סיכום
אויבך. על תתגבר ועי"ז רעמים

כיצד  נבאר אופן ובכל אופנים, ב-ד' הם כאן מדובר עליהם שהאויבים מבואר, בבה"ל

ה"רעמים". פועלים

הוא  וחפצם  אדם, של בליבו  שמקומה ה' אהבת את לכסות הבאים רבים" "מים הם האויבים, א.

שהם  מפני שבלב", "עקמומיות בשם הנקראים חיצוניות ויראות הנפולות אהבות באדם ליטוע

שבלבו. העקמומיות ליישר ויאירו ירדו במוחין שנתהוו והרעמים מהשי"ת, ליבו מעקמים

לטמא  המוח על שמתגברים עבירה הרהורי של והמחשבות החיצוניות החכמות הם האויבים, ב.

טומאתו. - מאטימותו המוח את ומזככים פותחים  והרעמים אותו, ולאטום

נמצא  האדם [ומכוחם להתגלות למוח נותנים ואינם שמצמצמים הדין כוחות הם האויבים ג.

בהסתר] בהעלם, המוחין, והרעמים בקטנות הפועל, אל מכח לצאת למוחין נותנים אינם וכמו"כ

מפרש  - "פרשא" המוח נקרא [לקמן] כך ומפני  כנ"ל, ה-"התגלות" ידם ועל המוח את פותחים

המצומצמים. דברים

חיצוניות, חכמות חיצוניות, יראות של והפגמים מהעוונות שנתהווים המקטרגים הם האויבים ד.

מוח  ח"ו שנאטם בזה נגרם המוח, נאטם וכשבעוונות לגז"ד. לגרום שבכוחם עוה"ז ותאוות



מוהר"ן לקוטי  ה  רנה בחצוצרות

‰ÊÂ:˘Â¯ÈÙ‡ˆÈ˘ ÔÈ· ‡˙�ÈÙÒ È‡‚ÒÂ ,‡˙�ÈÙÒ· Ô�ÈÏÊ‡ ‰Â‰ ‡„Á ‡�ÓÈÊ :‡�Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡

‡Ï ,‡ÓÈ˙ ÈÎÂ .ÈÏÂÙ˘· Ô�‡Â ÂÙÈ˜Ê· Â‰È‡ ,‡˙ÂÏÈÏ ‡˙Ï˙Â ‡ÓÂÈ ‡˙Ï˙ ‡¯ÂÂÎ„ ‡ˆÈ˘Ï

È„˘Â ,ÈÒ¯Ù ÔÈ˙˘ È‚ÒÓ ‡ÈÓ„ ‡ÓÂ˜ÓÂ˜ ÌÁÈÓÎ ¯Ó‡ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ ,‡·ÂË ‡˙�ÈÙÒ È‚ÒÓ

‡Â .È‰È‡ ‰ÈÏ ‰Ó„˜Â ‡¯È‚ ‡˘¯Ù.‡ˆÈ˘ È¯˙ ‰ÈÏ ˙È‡„ ,È‡Â‰ ‡ÓÈ„ ‡�„ÏÈ‚ ‡Â‰‰ È˘‡ ·¯ ¯Ó

:Ì"·˘¯

.‡ˆÈ˘:¯ÈÙ�Ò‡ˆÈ˘Ï ‡ˆÈ˘ ÔÈ·.:·�Ê‰ „ˆÏ „Á‡Â ˘‡¯‰ „ˆÏ „Á‡ ,‚„‰ ·‚· ÔÈ¯ÈÙ�ÒÂÙÈ˜Ê· Â‰È‡.:ÁÂ¯‰ „‚�Î ÍÏÂ‰ ‰È‰˘

ÈÏÂÙ˘· Ô�ÈÏÊ‡ Ô�‡Â.:Ô‰· ÔÈÎÏÂ‰ ÁÂ¯ È„ÈŒÏÚ ‡Ï‡ ,ÔÈÚ·Â� Ì�È‡ ÌÈ Ï˘ ÌÈÓ„ ,ÍÏÂ‰ ÁÂ¯‰˘ ÂÓÎ‡ÈÓ„ ‡ÓÂ˜Ó˜ ÌÁÈÓÎ.¯ÂÚÈ˘Î

:ÔÈÓÁ ÌÈÓ Ï˘ ‡ÓÂ˜Ó˜ ÌÈÓÓÁÓ˘‡¯È‚ ‡˘¯Ù ‡È„˘Â.Ô�ÈÊÁ ÈÂ‰ ,ı¯‡Ï ÌÈ‰ ˙Ù˘ ÏÚ ˙˘˜·Â ıÁ· ‰¯ÂÈ Ì„‡ ÌÂ˘ ‰È‰˘Î

:ıÁÏ ‡˙�ÈÙÒ ‰Ï ‰Ó„˜„

חכמה  מקור

את  להלביש צריכים [ולכן הגזירה. לבטל מתפללים שאנו התפילות ולקבל לשמוע העליון

העליון  מוח נפתח ועי"ז האדם, אצל המוחין  נפתחים הרעם וע"י לעיל]. כמבואר במאמר התפילה

האויבים. המקטרגים, הגזירות, ומנצח במאמר, המלובשות התפילות לקבל

הוה  חדּ א זימנא חנא: בּ ר בּ ר רבּ ה אמר ּפ רוּ ׁש : ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה

בּ ספינּת א, וכנגדנו אזלינן בספינא הפלגנו אחת פעם ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

גדלו, את מגדיר ורבב"ח בגדלו עצום דג בים שט

דּ כורא לׁש יצא ׁש יצא בּ ין ספינּת א ושטה וסגּ אי ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ואחד  הראש, בצד שאחד הדג סנפירי שני בין הספינה

[רשב"ם], הזנב לילוֹ תא,בצד וּ תלתא יוֹ מא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְּת לתא

והדג  שהספינה ולא לילות) ושלושה ימים (שלושה

אלא כיון, באותו שט,בּ זקיפוּ הדג איהוּ שטו כלומר, ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הרוח כיון נגד בּ ׁש ּפ וּ לי.שחה, שטנו ואנן אנחנו ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

בים. שנשבה הרוח לכיון  מסגּ י בספינה לא ּת ימא, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוכי

טוּ בא? שטה ספינּת א לא שספינתנו תאמר, ואולי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ש- תדע ּכ מיחם במהירות, אמר דּ ימי רב אתא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִּכ י

דּ מיא של קמקוּ מא קומקום שמחממים זמן בשיעור �◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ּפ רסי,מים, ׁש ּת ין  של מסגּ י מרחק הספינה שטה ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הפלגת  מהירות את המראה נוסף דבר פרסאות. ששים

הוא איהי.הספינה ליּה  וקדמה גּ ירא ּפ רׁש א ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוׁש די

ירה  במהירות, וקשת חץ ביריית אומן שהוא שכפרש,

כבר לים, ירד שהחץ שעד הרי מהספינה, הקדימה חץ

אורך  היה עצום מה נראה זה ומכל הספינה. אותו

דּ אית הדג. הואי, דּ ימא גּ ילדּ נא ההוּ א אׁש י רב ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר

ׁש יצא ּת רי עג:)לי ּה  בתרא הנקרא (בבא הדג הוא זה דג ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

בים. הנמצא גילדנא

ׁש יצא. לׁש יצא.סנּפ יר:רׁש בּ "ם: ׁש יצא סנּפ ירין בּ ין ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הדּ ג, הדגים בּ גב משאר שבשונה לומר שכוונתו [יתכן  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

שני  זה לדג גופם, צידי משני סנפירין להם שיש

בגב] הזּ נב:סנפירין לצד ואחד הראׁש  לצד איהוּ אחד ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הרוּ ח:בּ זקיפוּ . ּכ נגד הוֹ ל. בּ ׁש ּפ וּ לי.ׁש היה אזלינן ואנן ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

אלּ א  נוֹ בעין, אינם ים ׁש ל דּ מים הוֹ ל., ׁש הרוּ ח ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְּכ מוֹ 

בּ הן: הוֹ לכין רוּ ח דּ מיא.על־ידי קמקוּ מא ּכ מיחם ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

חּמ ין: מים ׁש ל קמקוּ מא ׁש ּמ חּמ מים וׁש דיא ּכ ׁש יעוּ ר ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌�◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

גּ ירא. על ּפ רׁש א וּ בקׁש ת בּ חץ יוֹ רה אדם ׁש וּ ם ּכ ׁש היה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

חזינן  הוי לארץ, הים ספינּת א.שׂ פת לּה  לחץ:דּ קדמה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בדברי  הנזכרים המושגים את רבינו מפרש בתחילה

כולו, המעשה משמעות את מבאר ואח"כ רבב"ח,

זו. בתורה שנתבאר מה לׁש וֹ ן היאספינּת אלפי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הברייתא חׁש יבוּ ת, מידת ח בלשון היא והחשיבות . ֲ◌ִ◌

נקראת  שהיראה יתפרש, הבה"ל דברי ולפי היראה.

צמצום, כלי, הוא הספינה, שמהות מכיון ספינה,

וכן  החכמה. מים תועלת להפיק אפשר ידו על שרק

הדין, מידת הגבורה, מצד שהיא היראה בענין הוא

החשיבות  עיקר היא ולכן כלי. צמצום, הוא שענינה

החכמה. מהארת תועלת לקבל אפשר ידה על רק כי

ועוד, אור. רבוי בבחי' החכמה בים יטבע כלי בלי כי

ממילא  זוכה היראה ע"י לקמן המבואר שלפי

שספינה �������� תנחומא מדרש בשם כ' ספינה ערך והערוך חשיב. מאן ספין מאן הגמ' על ספין תוד"ה כח. מו"ק ועיין  שפוני ד"ה ו. מגילה רש"י
חשיבות. היא

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רנו 

‡˙�ÈÙÒ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰‡¯È ‰¯Â·‚ ˙�ÈÁ· ‡„ ,˙Â·È˘Á ÔÂ˘Ï Y(Â ,‚Ï ‰ÈÚ˘È)‡È‰˘ ,"Â¯ˆÂ‡ ‡È‰ '‰ ˙‡¯È" :

.˙Â·È˘Á‰ ¯˜ÈÚY ‡ˆÈ˘·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰¯ˆ ÔÂ˘Ï(‡Î ,ÊË ¯·„Ó·):ÂÓÂ‚¯˙Â ,"Ú‚¯Î Ì˙‡ ‰ÏÎ‡Â" :

.'ÔÂ‰˙È Èˆ˘‡Â'Y ‡˙ÂÏÈÏÂ ‡ÓÂÈ ‡˙Ï˙·È˙ÎÂ ,˙Â˜ÂÁÂ ˙ÂÏ·Â˜ÓÂ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ Ì‰· ˘È˘ ,˙ÂÂˆÓ ˙�ÈÁ· ‡„

חכמה  מקור

[ובהרחבה, החשיבות. עיקר היא ולכן לאהבה,

מה  ע"פ פירש הנחל ובמי ב"מילואים"]. נתבאר

התורה במהלך לעיל ד שנזכר חז"ל )(סעיף מאמר על

יראה  אין חכמה אין ואם חכמה אין יראה אין אם

זל"ז  צריכים והם הים. במי שטה יראה, - שהספינה

וכן  הים. מי - חכמה, אין ספינה, - יראה אין אם כי

שבים.ל  בספינה דבריו את רבב"ח ביאר ולכן היפך,

חשיבות - ּכ מוֹ וספינתא יראה, גּ בוּ רה בּ חינת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָדּ א

ל"ג ׁש ּכ תוּ ב אוֹ צרוֹ ",)(ישעיהו היא ה' "יראת ופירש"י : ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

הוא  אוצר כי בעיניו", החשוב עיקר "היא ה' שיראת

היראה  נקראת ולכן חשוב  דבר אוצרים שבו מקום

מפני החׁש יבוּ ת.אוצר עּק ר רבינו ׁש היא וכוונת ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

במהלך  המתבארים החלקים שני שמבין להדגיש

היראה  אהבה. - והחסד, יראה, - הגבורה, זו, תורה

ומטעם  החשיבות עיקר זהב.ט היא נחשבת היראה זה

ה'] [סעיף כסף. האהבה, והחסד, ד'] סעיף [לעיל

האהבה  ע"י רק התגלות שום אין שלכאורה ואע"פ

ומושרשים  נמשכין הם שלכאורה ובפרט והחסד,

הלב  הוא יראה הגבורה, בצד ואילו בחכמה, במוחין,

הוא  החשיבות עיקר מ"מ מהמוח, במעלתו שפחות

לעיל. שנתבאר וכפי היראה,

ׁש ּכ תוּ ב ּכ מוֹ  צרה, לׁש וֹ ן קורח ׁש יצא במחלוקת ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

רבינו  משה ט"ז)על ּכ רגע",(במדבר אתם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ"ואכלּ ה

יתהוֹ ן' 'ואׁש צי של ותרגּ וּ מוֹ : שהצרה נמצא ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ויש  שיצא. בלשון נקראת מוות דהיינו "ואכלה"

על  היו שה"שיצא" שכתב הרשב"ם בדברי לרמוז

כמבואר גב פנים הסתר על מורה גב כי ֶהדג.

שיצא, - הסנפירים זה, בדג ולכן ב', בתורה

בגב. בּ חינת קבועים דּ א ולילוּ תא יוֹ מא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְּת לתא

משוםמצווֹ ת, תלתא בּ הם שנקראים שלשה ׁש יׁש  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

וחּק וֹ ת,חלקים וּ מקבּ לוֹ ת -י משׂ ּכ לוֹ ת מושכלות �◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌�◌

כמו  אותם מחייב שהשכל אלו ועריות,כ הם גזל,

ע"ז, ה', וקללת ואם, אב וכיבוד דמים, ושפיכות

שמצד  אלו הם - מקובלות ממונות. דיני וכל

וכו'".�������� ה' "יראת ד"ה כו.י.בה"ל טו, שמות בחיי מעילה כ.רבינו רמב"ם ד. יח, ויקרא כו'" משפטי "את הפסוק על כהנים, ותורת סז: יומא

והערות  מקורות

ביאורים 

החשיבות . עקר היא ÈÂˆ‡היראה 'Ù ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ ¯ÙÒ· ·˙Î

ÌÈ„ÒÁ‰Ó ÌÈÏÂÚÓ ¯˙ÂÈ Ì‰ ˙Â¯Â·‚‰ ÈÎ ˙Ú„È ¯·Î" :Ï"ÊÂ

˙Â¯Â·‚‰˘ ¯Á‡ Â‰Ê Ì�Ó‡ ,ÛÒÎ‰Ó ‰ÏÂÚÓ ‡Â‰˘ ·‰Ê‰ ÔÈ�ÚÎ

Ì‰È˙Â¯ËÚÂ ÌÈ·˘ÂÈ ÌÈ˜È„ˆ Ì‰ÈÏÚ ¯Ó‡� Ê‡Â Â˜˙Ó�

.Ï"ÎÚ ,"‰¯Â·‚‰Ó ‰ÏÂÚÓ „ÒÁ‰ ˜Â˙ÈÓ‰ Ì„Â˜ Ï·‡ ,Ì‰È˘‡¯·

˙ÂÈÏÏÎ·˘ ·˙Î (· ,„ ‰¯Â‰Ë ‰Ó‰· ¯ÂÎ·) ‰"Â˜Ï· ˙"�¯‰ÂÓÂ

˙Â¯ˆÂ‡˘ È�ÙÓ ,"¯ˆÂ‡" ˙‡¯˜�Â ˙Â·È˘Á‰ ¯˜ÈÚ ‡È‰ ‰‡¯È‰

ÌÈ‡ˆÓ� '˙È Â˙Â˜Ï‡ ˙‚˘‰Â ˙ÚÈ„È Ì‰˘ ‡ÎÏÓ„ ‡ÈÊ�‚ ÏÎ

˙‡¯È È"Ú ˜¯ Ì„‡‰ ·Ï· ÒÙ˙È‰Ï ‰‚˘‰ ÌÂ˘Ï ‡"‡ ÈÎ ‰ÎÂ˙·

Ù"Ú‡˘ :Ê ˜"‰ÂÊ‰ ˙Ó„˜‰· ÔÈÈÚÂ .‰ÓÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,'‰

,‰ÏÈÁ˙· ‡È‰ ‰ÓÎÁÂ ,ÛÂÒ· ‡È‰ ,˙ÂÎÏÓ‰ ‡È‰˘ ,'‰ ˙‡¯È˘

È�ÙÓ "'‰ ˙‡¯È ‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯" ·Â˙Î˘ ÌÚË‰ Ó"Ó ,˙È˘‡¯

È„Î· ,‰�Â˘‡¯‰ ‰„Â·Ú‰ ,Á˙Ù‰ ,˙È˘‡¯‰ ‡È‰ ‰‡¯È‰˘

.‰ÓÎÁ‰ ÏÎÈ‰Ï Ò�ÎÈ‰Ï

¯Ú˘Ï ‰Ó„˜‰· ‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯·Â :Â Û„ Ê"Â˜È˙· „ÂÚ ÔÈÈÚÂ

.‰‡¯È‰

כרגע ". אותם ‰Ê‰"ואכלה ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Â�È·¯ ·˙Î˘ ÌÚË‰

‰"Ú¯ÓÏ '‡�˘ ˜ÂÒÙ· Ì‚ ‡Â‰ ‰Ê‰ ÌÂ‚¯˙‰˘ Ù"Ú‡] ‡˜ÂÂ„

ÔÂ˘Ï‰˘ È�ÙÓ ‡Â‰ ,[(È ,·Ï ˙ÂÓ˘) Ï‚Ú· Â‡ËÁ˘ È¯Á‡

Ì˙Â‡ ‰ÏÎ‡Â"Ú‚¯ÎÂ˙�ÂÂÎÂ ,„"Ê‚ ¯Á‡Ï ‰Ê ‰È‰˘ ÏÚ ‰¯ÂÓ "

ÔÈÈÚÂ .Â˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ˘È·ÏÈ˘Î „"Ê‚‰ ÏË·Ï ÏÈÚÂÓ Ê‡ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ

‰˘Ó ÏÏÙ˙‰˘ ‰ÏÈÙ˙‰Â ,‰Ê ˜ÂÒÙ ¯Â‡È·· ÌÈ‡ÂÏÈÓ· Î"˘Ó·

.„"Ê‚‰ ÏË·Ï

וחוקות. ומקובלות  מושכלות  בהם „·¯Èשיש ‰¯Â‡ÎÏÂ

,ÍÎÏ ÛÒÂ�· .‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó ÏÎÏ ÌÈ¯Â˘˜ Ì�È‡ ÂÏ‡ Â�È·¯

¯Ó‡ÓÏ Â¯Â‡È·· ˘„ÁÓ Â�È‡ Â�È·¯ ,Ó"Â˜ÈÏ ˜"‰Ò· È¯‰

ÍÏ‰Ó· ¯ÎÊÂ‰ ‡Ï˘ ÔÈ�Ú ,ÛÂÒ· ¯ÎÊ�˘ ˜ÂÒÙÏ Â‡ Ï"ÊÁ

] ,ÊÓ¯· Â‡ ˘Â¯ÈÙ· ‰¯Â˙‰,Ï"‰·· ÌÈ¯‡Â·Ó‰ ÌÈÏÏÎ È"Á



מוהר"ן לקוטי  ה  רנז בחצוצרות

Ì‰·(Á ,‡ Ú˘Â‰È)."‰ÏÈÏÂ ÌÓÂÈ Â· ˙È‚‰Â" :Y ÈÏÂÙ˘· Ô�‡Â ÂÙÈ˜Ê· Â‰È‡,"ÂÈ˘ÚÓ· '‰ ÁÓ˘È" :˙�ÈÁ· ‰Ê

."ÂÈ˘ÂÚ· Ï‡¯˘È ÁÓ˘È"Y ‡ÈÓ„ ‡ÓÂ˜ÓÂ˜ ÌÁÈÓÎ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‡ÁÂÓ ‡„(ÂË ,„ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘)ÔÓ ÌÈÏÊÂ�Â" :

חכמה  מקור

לנו  כשניתנו אך אותם, יודעים היינו לא השכל

כמו  אותם, ומבינים מקבלים אנו שבת ל בתוה"ק

לשבות  מצווים אנו ולכן ית' הבורא שבת שבו

גזירת  שהם "דברים אלו - וחוקות בו. ולנוח

כמו  לנו הנגלה טעם בהם שאין אכילת מ מלך"

ופרה  וחליצה, ושעטנז, בחלב, ובשר אחר, דבר

ערופה. ועגלה המשתלח, ושעיר אדומה,

ולילותא  יומא בשם נקראים שהמצוות נתבאר והנה

כי ו  לכך, בּ הםהטעם א כתיב יוֹ מם )(יהושע בּ וֹ  "והגית : ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

המצוה ולילה בו". הכתוב ככל לעשות תשמור למען ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֹ

למען  ולילה, יומם התורה בלימוד שיעסוק היא

תעשה,תשמור  מלא להישמר בסוד נ - שהם

לילה  בבחי' הדין, בסוד -ס המלכות, לקיים לעשות

יום  בחי' חסד, בסוד שהם עשה, ולכן ע מצוות .

הפשוטה  שהמשמעות ואע"פ ולילה". "יומם הדגיש

הרי  מ"מ תורה, תלמוד למצוות נאמר שהפסוק היא

נמצא  וכו'", תשמור "למען הוא הפסוק המשך

ולילה" "יומם הק' בתורה - בו" "והגית של שתכלית

המצוות. את לקיים יוכל זה ידי שעל מפני הוא

"ישׂ מח בּ חינת: זה בּ ׁש ּפ וּ לי ואנן בּ זקיפוּ  ה'איהוּ  ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ עוֹ שׂ יו". ישׂ ראל ישׂ מח הפירוש בּ מעשׂ יו, בפשטות ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

איהו  לקראתו. ואנו לקראתנו הולך שהקב"ה הוא

כל  על "עליון עולם, של ברומו בזקיפו, הקב"ה

שאנו  המצוות ע"י אורו עלינו המשפיע הארץ",

ה' מעשה לכל חיות ממשיכים אנו שבזה מקיימים,

בשיפולי, ואנן במעשיו". ה' "ישמח - ואז בעולמו,

וכמ"ש  עשנו. שהוא בה' שמחים בעוה"ז למטה

להתמלא פ בליקו"ה, צריך מצוה שכשעושה

מהעולם  מחומר, קרוץ אדם יזכה איך כי בשמחה,

וכו', ושליט רב דאיהו השי"ת את לעבוד השפל

השפל. מהעולם לשמחה יבוא זה על וכשיחשוב

וכן  התורה. קשרי בעומק לעיל נתבאר כבר אך

ה' ישמח בחי' "זה שכתב כאן רבינו מדברי מוכח

מכוון  יותר ולכאו' בעושיו". ישראל ישמח במעשיו,

במעשיו. ה' ישמח בחי' זה בזקיפו, איהו לכתוב

ומדוע  בעושיו. ישראל ישמח בחי' זה בשיפולי, ואנן

ישמח  במעשיו, ה' "ישמח כאחד רבינו כתבם

של  שמחתו שעיקר בבה"ל, וביאר בעושיו". ישראל

ושמחתם  המצוות, שעושים מישראל הוא השי"ת

"ישמח  כמ"ש בהשי"ת שנכללים זה מעצם היא

בשכר בעושיוישראל ולא בהשי"ת, כלומר ,"

כי  במעשיו", ה' "ישמח נעשה עצמו ומזה עוה"ב,

בהשי"ת שמחים שמחתו בעושיוכשישראל נשלמת ,

ה' "ישמח ואז הבריאה, תכלית זו כי השי"ת של

ח. ח, ב..ל פרק יט, במדבר הק' שם.מ.אוה"ח רמב"ם שם, כי נ.יומא
המפרשים. כמ"ש עשה מצוות היא ועשיה ל"ת, היא זוה"ק ס.שמירה עיין

קלח. תרומה טז: ועיין ע.בראשית אור. מאורי ועיין טז: בראשית שם
ועוד. ע"ו ד יב, י.פ.ליקו"מ ב, חובו לגבות שליח העושה ליקו"ה

והערות  מקורות

ביאורים 

,[‰"Â˜ÈÏÓ ÏÏÎ‰ ¯Â˜ÓÂ .Ê"È‰ ÏÏÎ‰È¯‰ ‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó ÏÎ·Â

,‰Ê· ‰‡¯�‰Â .˘ÂÏ˘Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÈ�Ú ÏÏÎ ¯ÎÊÂ‰ ‡Ï

ÌÏÂÚ‰ ÌÂÈ˜ Ì‰ ˙ÂÂˆÓ‰˘ Â�È·¯ ·˙Î ‰¯Â˙‰ ˙ÏÈÁ˙·˘

ÏÎ" - ·Â˙ÎÂ ,(‚Ï ÌÈÏ‰˙) "‰�ÂÓ‡· Â‰˘ÚÓ ÏÎÂ" ·È˙Î ÈÎ

(ËÈ˜ Ì˘) "‰�ÂÓ‡ ÍÈ˙ÂÂˆÓÍÈ˙ÂÂˆÓ ÏÎÂ˙‡ Â�ÈÈ‰„ -

Ù"Ú‡Â .‰�ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÂˆÓ‰ È‚ÂÒ ÏÎ

Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÂ‚Î ,˙ÂÈÏÎ˘ ˙ÂÂˆÓ ˘È Ì‰È�È·˘

˙Â„Á‡" Ì‰ Ì‚Â '˙È Â�Âˆ¯ Ì‰· ˘·ÂÏÓ˘ ˙Ó‡‰ ,Â¯È·ÁÏ

‰ÎÂÊ˘Î ˜¯ ‰ÊÂ .ÏÈÚÏ Â�È·¯ ˘"ÓÎ ˙"È˘‰ ÌÚ "ËÂ˘Ù

,‰Ê ÔÙÂ‡· ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ó˘Î ˜¯ ÈÎ ,‰�ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó Ì˙Â˘ÚÏ

˙Ú„Ï ÏÎÂÈ Ê"ÈÚ˘ ,'˙È ÂÓÚ ËÂ˘Ù ˙Â„Á‡Î ÌÈ·˘Á� Ì‰

.ÏÈÚÏ ¯‡Â·Ó‰ ÏÎÎ ÔÈ„‰ ¯Ê‚� Ì‡‰ ,˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÁÓ˘ ÈÙÎ

ÛÈÚÒ·] Â�È·¯ ÔÈÈˆ˘ ‰˙Â‡ ‡È‰ ,ÍÎÏ ‡Ó‚Â„‰ ‡È‰˘ ‰ÂˆÓ‰Â

‡È‰˘ ,"Â¯Î˘ Ô˙È˙ ÂÓÂÈ·" ˙·˘ ˙"¯ ‡È‰˘ ÊÓÈ¯Â ['·

,ÏÎ˘ Ù"Ú ÌÚË ‰· ˘ÈÂ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

ÏÈÚÏ ˘"ÓÎ ˙·˘‰ ˙¯‡‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰˙ÏÂ‚Ò· ˘È Ó"ÓÂ

.Ï"ÊÈ¯‡‰ È¯·„Ó

בזקיפו. ÌÈÏÚÓאיהו Â�‡˘ ‰ÓÓ ,ÂÙÈ˜Ê· Â‰È‡ - ˘¯ÙÏ ÔÎ˙ÈÂ

ÚÈÙ˘Ó˘ ‰ÓÓ ÈÏÂÙÈ˘· Ô�‡Â ,ÂÙÈ˜Ê· - ‡ÏÈÚÏ ‡˙˙Ó ¯"Á� ÂÏ

ÌÏÂÚ ÈÏÂÙÈ˘ ,‡˙˙Ï ‡ÏÈÚÓ ‰ÁÓ˘ - Â˙Â„Á‡ ˙¯‡‰ Â�Ï

ÏÈÙ˘Ó˘ ÔÂ˘ÏÓ ‡Â‰ ÈÏÂÙÈ˘˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ÈÏÂ‡Â .‰ËÓÏ ,ÏÙ˘‰

.‡˙˙Ï ‡ÏÈÚÓ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎ ‰¯‡‰‰



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רנח 

."ÔÂ�·ÏY ÈÒ¯Ù ÔÈ˙˘ ‡‚ÒÓ.ÂÈ˙Â¯Â·‚ ÌÚ¯Â ,ÌÈ¯Â·‚ ÌÈ˘˘ ,˙Â¯Â·‚ ˙�ÈÁ· ‡„‡¯È‚ ‡˘¯Ù È„˘ ÈÎÂY

Y ‡˘¯Ù.Ì˙Â‡ ˘¯ÙÓ ‡Â‰ ÔÈÓˆÓÂˆÓ‰ ÌÈ¯·„ ,˙ÂÓÂÏÚ˙ ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂÓ ‡Â‰˘ ,„ÒÁ ˙�ÈÁ· ‡„Y ‡¯È‚

‡„(Â ,„Ó˜ ÌÈÏ‰˙)."'ÂÎÂ È�ÈÓÈÏ ·˘" :˙�ÈÁ· ‡„ ,"ÌÓÂ‰˙Â ÍÈˆÁ ÁÏ˘" :Y È‰È‡ ‰ÈÏ ‰Ó„˜‰‡¯È ˙�ÈÁ· ‡„

חכמה  מקור

יחד. כללם ולכן דמיא במעשיו", קמקוּ מא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ֵ◌ְּכ מיחם

ׁש ּכ תוּ במים ּכ מוֹ  מחא, רלה)דּ א הפסוק (פינחס על ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ד) לבנוֹ ן".(שיר-השירים מן "ונוֹ זלים נתבאר : וכבר ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

חיים', מים 'באר הנקרא למוח שהכוונה לעיל

דמוחא  לבונא מן הכוונה לבנון מן .צ ונוזלים

הכלי  שהיא הגלגלתא כעין זה דמיא וקומקומא

דהיינו  המים נמצא הכלי שבתוך קומקומא. -

חיים". "מים - הנקרא ּפ רסי המוח ׁש ּת ין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמסגּ א

ששים  וגבורה בכח במהירות שטה שהספינה

פרסי שתין קומקום. שמתחמם בזמן ◌ָדּ א פרסאות

גּ בוּ רוֹ ת, הגבורה בּ חינת סוד היא ששים כי ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

שלשלמה מיטתו "הנה כמ"ש ◌ִ◌ִׁש ,ים דקדושה

והטעם גּ בּ וֹ רים, לה" הם ק סביב שהגבורות ִ◌ִ◌

צירופים  שישים על מרמזים שהם מפני שישים,

ידי  ועל גבורה. של שם שהוא אלוקים, שם של

מפיו  היוצא התפילה דיבור דהיינו שהגבורות

"קומקומא  המוחין עם מתאחד וגבורה בכוח

ששורשו  רעם נתהווה המוחין, הם ומיא דמיא"

כמ"ש גּ בוּ רוֹ תיו":מגבורות ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ"ורעם

'ּפ רׁש א': גּ ירא ּפ רׁש א ׁש די המבאר וכי פירוש מלשון ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נעלם, לאוֹ ר דבר מוֹ ציא ׁש הוּ א חסד, בּ חינת ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָדּ א

והתפשטותר כי ּת עלוּ מוֹ ת, גילוי הוא דּ ברים חסד ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רק הּמ צמצמין ומפורש מבואר אינו שלהם שהשכל ַ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌

בוריו, על להבינו וא"א ומצומצם, מפרׁש נעלם ◌ֵ◌ָ◌ְהוּ א

מלשון אוֹ תם. הוא מפרש, כי אותם. ופותח שמגלה ָ◌

כמו  אותו, שפורשין מקופל כבגד וגלוי הרחבה

עליו" המשכן ש "ופרשו "ופרשו )(על ארגמן בגד

חץגּ יראת השמלה". קמ"ד דּ אהוא חצּ 6)(תהלים "ׁש לח : ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

לרעמים.וּ תהּמ ם", הכוונה שחיציך במצו"ד ופירש ְ◌�◌ֵ◌

וגבורה  בכח הפוגעים כחיצים שהם לעיל ונתבאר

רבינו  וכוונת הקדושה. של האויבים את ומכניעים

הוא  חסד, - ה"פרשא" גירא" פרשא שדא "וכי לפרש

רעמים  הנקראים החיצים את ושולח בקשת הדורך זה

בּ חינת: וכוּ '.א דּ א לימיני אויביך "ׁש ב אשית עד ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

חז"ל  שפי' אבינו ב וכו'", אברהם על הפסוק את

שאמר  מה וזה חיצים. ממנו ונעשה קש זורק שהיה

שע"י  דהיינו וכו'". אשית עד לימיני "שב הקב"ה לו

החיצים. יזרקו חסד, - לימיני שהגילוי שב אע"פ אך

הנ"ל.�������� בזוה"ק זה כל פ"ג.ק.כמבואר דקטנות מוחין שער קכג.ר.ע"ח פתח חכמה פתחי קלח יג.ש.עי' ד, יז.ת.במדבר כב, תהלים א.דברים
קח.ב.קי. נדרים

והערות  מקורות

ביאורים 

דמיא. קמקומא „ÈÓ‡"כמיחם ‡ÓÂ˜Ó˜ ÌÁÈÓÎ"·˘ ˙Ó‡‰

˘‡ È"Ú ‰È‰� "ÌÁÈÓÎ" ÈÎ ,„ÒÁ· ‰¯Â·‚‰ Ï˘ ÛÂ˙È˘‰ ¯‡·˙�

„Ú ,ÌÂ˜ÓÂ˜·˘ ÌÈÓ‰ ÌÚ ˙„Á‡˙Ó‰ ‰¯Â·‚‰ „ÂÒ· ‡È‰˘

ÁÏ ÌÈÎÙ‰� ÌÓˆÚ Ì‰˘ÔÈÚÎ] ˘‡‰ ˙ÚÙ˘‰Ó ÌÈÁ˙Â¯Â ÌÈÓ

ÌÈ�È„‰Â ˙Â¯Â·‚‰ ÌÈ˜˙Ó� Ê"ÈÚÂ ,["ÌÈ‰ ÌÚ¯È" ÏÚ Ï"‰·· Î"˘Ó

Â¯ÓÎÈ" ÔÈÚÎ ‡Â‰ ÌÈÓ‰ ÌÂÁÂ .ÌÈÓ‰ ÌÚ ÌÙÂ˙È˘· ˘‡‰ Ï˘

,ÌÈÓÁ¯Ï ÌÈÂ‰˙�Â ÌÈÓÓÁ˙�˘ ,[ÌÁ „Î] '· ‰¯Â˙· 'Ê�‰ "ÂÈÓÁ¯

„Î Ï˘ ÌÈÓÁ¯Ï ÌÈÎÙ‰� Ì‰ ˙Â¯Â·‚‰ ˘‡ ˙‡ ÔÈ˜È˙ÓÓ˘Î ÈÎ

.ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎÈ ,ÌÁ -

גבורים"." ·"ÌÈ‡ÂÏÈÓ".שישים ÔÈÈÚ ‰·Á¯‰· ‰Ê ÔÈ�Ú ¯Â‡È·Ï

לימינו. שב בחינת  דא ותהמם " חיציך  ÂËÂ˘ÙÏ"שלח Ì‚

˙Ú�Î‰Ï ‰ÏÈÙ˙Î ÍÏÓ‰ „Â„ È"Ú ¯Ó‡� ˜ÂÒÙ‰˘ ‡¯˜Ó Ï˘

] ,‡È‰ ˙Ó‡‰ ,Ì"ÂÎÚ‰ ÈÎÏÓÁ"È-‰Ó È˘ÈÓÁ‰ ÏÏÎ‰ ÈÙÏ

[,ÌÈÏÏÎÈ�È‚Ó 'ÂÎÂ È˙„ÂˆÓÂ È„ÒÁ" ,¯Ó‡� ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈ˜ÂÒÙ·˘

¯„ÒÓ ‰‡¯�˘ ."ÌÓ‰˙Â ÍÈˆÈÁ ÁÏ˘ 'ÂÎÂ ÍÈÓ˘ Ë‰ '‰ 'ÂÎÂ

È„ÒÁ") Â„ÒÁ ÂÈÏ‡ ‰ËÈ˘ ‰"·˜‰Ó ‰"Ú‰„ ˘˜È·˘ ÌÈ˜ÂÒÙ‰

ÍÈ¯ˆ ÂÏÚÙÈ ,ÌÈÓÚ¯ Y ıÁ Y ‰¯Â·‚‰˘ È„Î· ÈÎ ,("È˙„ÂˆÓÂ

‰¯Â·‚‰ ‡ˆ˙ Ê"ÈÚ˘ ,„ÒÁ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ‰¯Â·‚‰ ÌÚ Û˙˘Ï

"È�ÈÓÈÏ ·˘" 'ÈÁ· Ì‰ "ÍÈˆÈÁ ÁÏ˘" Â�È·¯ Î"˘ÓÊÂ ,ÏÚÂÙÏ

.ÌÈˆÈÁ‰ ÌÈÁÏ˘� Ê"ÈÚ˘



מוהר"ן לקוטי  ה  רנט בחצוצרות

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙Ó„Â˜ ‡È‰ ‰‡¯È‰˘ ,Ì„Â˜ ‡È‰˘(È ,‡È˜ Ì˘)."'ÂÎÂ ‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯" :

‰·¯˘ÏÂÎÈ˘ „Ú ,‰‡¯È‰ ÁÎ Ï„Â‚ ‰‡¯Â ,‰‡¯È‰ ˙„ÈÓ· ÍÎ ÏÎ ÍÏ‰˘ ,¯ÙÈÒ ‡�Á ¯· ¯·

Â‰ÊÂ ,ÔÈ„ ¯Ê‚ ¯Á‡Ï ÔÈ„ ¯Ê‚ Ì„Â˜ ÔÈ· ‰„È ÏÚ ÔÈ·‰ÏÔÈ·‡ˆÈ˘ÍÈ‡ ˘¯ÙÓ ¯„‰Â .'ÂÎÂ

חכמה  מקור

החסד ע"י יראה נעשה בּ חינת דּ א איהי ליּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָקדמה

קדם, קוֹ דמת,מפניׁש היא היא לחסד ׁש היראה ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש ּכ תוּ ב[לחכמה] קי"א)ּכ מוֹ  חכמה (שם "ראׁש ית : ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ה' יראת את להקדים צריך כלומר, ה'". יראת

היראה  את להקדים מצווה שהפסוק ואע"פ לחכמה.

היראה חכמה ל  הקדמת על מדבר רבינו ואילו ,

אחד חסדים ל  כענין נחשבים הם מ"מ .ג [ולאהבה]

דימינא  "מסטרא ה' בסעיף לעיל שכתוב וכמו

ככספא, חוורא [חכמה] מוחא ימין] החסד, [שהוא

אהבה]. [מדת אוהבי". אברהם זרע דכתיב הוא הדא

החסדים  שורש היא החכמה כי הדבר, וכן ד וטעם

בע"ח  כמ"ש בחסדים כלולה הם ה היא והחסדים ,

אהבה  .ו ממידת

אבל  היראה. את להקדים יש מדוע מפרש אינו ורבינו

מפני  לאהבה, היראה את להקדים שצריך כתב  לקמן

ממילא. האהבה אליו תבוא ליראה, שכשיזכה

המדות  בספר רבינו מש"כ כעין שזה כתב ובבה"ל

האדם  של המעש"ט הגדלת שלפי שמים, ביראת

שזוכה  כלומר, מחשבותיו. את לאדם מעמיקים כן

גדול. ֹלמח

כסדר  כולו רבב"ח מאמר את לבאר רבינו בא ועתה

סּפ ר,הדברים. חנא בּ ר בּ ר אזלינן ׁש רבּ ה חדא זימנא ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

בספינתא אזלינן כנ"ל, יראה היא ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הל.בספינתא

היראה, בּ מדּ ת ּכ . מה ּכ ל שהתבונן דהיינו ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

החשיבו  עיקר שהיא עד היא מעלתה, ורק ת

ה' "יראת כמ"ש השי"ת, של היא ה-"אוצר"

זהב, של כאוצר נחשבת שהיראה ועוד אוצרו".

ככסף, רק האהבה היראה,ז ואילו ּכ ח גּ דל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְוראה

ומזה  במח הפוגעים רעמים נעשים ידה שעל

עקמומיות  לישר הלב אל היורדים רעמים נעשה

שמחה, – לב" "ישרי למדריגת שזוכה עד שבו

ידּה  על להבין ׁש יכוֹ ל למעלה עד נעשה מה ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ולהבחין קיטרוגים כשיש הוא בּ יןבשמים אם ֵ◌

דּ ין גּ זר כברקדם שהוא וזהוּ או דּ ין, גּ זר לאחר ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ספינתא וסגאי ׁש יצאמש"כ שהלכה בּ ין לשיצא. ֵ◌ִ◌ָ◌

לעיל  שנתבאר ומכיון לסנפיר סנפיר בין הספינה

הליקוטים.�������� צד.ד.ביאור דף לך לך פרשת (מ"ק).ה.זוה"ק פ"ז. כ"ד שער זה.ו.ע"ח בענין עו ליקו"מ גם ועיין רסב: דף ואתחנן זוה"ק
בה"ל.ז. ע"פ

והערות  מקורות

ביאורים 

קודמת  היראה מה מפני

˜"‰ÂÊ· ·˙Î ,'‰ ˙‡¯È ‡È‰ ‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯˘ ÌÚË‰ ,˙ÂË˘Ù·

Â„È ÏÚ˘ ¯Ú˘‰ ‡È‰˘ ˙ÂÎÏÓ‰ „ÂÒ· ‡È‰ ‰‡¯È˘ È�ÙÓ :Ê Û„

¯ÙÒÏ ÔÈÈˆ˘ Ï"‰·· ˘"ÓÎÂ .‰ÓÎÁ‰ ˙‚˘‰Ï ˙ÂÎÊÏ ¯˘Ù‡

Ì„‡‰ Ï˘ Ë"˘ÚÓ‰ ˙Ï„‚‰ ÈÙÏ˘" („Ï ÛÈÚÒ ˙Ú„) ˙Â„Ó‰

ÁÓ ÂÏ ÌÈ�˙Â�˘ Â�ÈÈ‰„ ,ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ÂÏ ÔÈ˜ÈÓÚÓ ÔÎ '‰ ˙‡¯È·

‰ÎÂÊ ˙ÂÎÏÓ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È"Ú˘ ,'‡ ‰¯Â˙Ï Â�¯Â‡È·· ÔÈÈÚÂ ."ÏÂ„‚

,‰„Â·Ú‰ ¯„Ò· Ì‚ ‡Â‰ ÔÎ˘ ‡È‰ ˙Ó‡‰Â .‰ÓÎÁ‰ ˙¯‡‰Ï

ÌÈ„˜‰Ï ˘È .‰·‰‡Â ‰‡¯È Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È·‚Ï Ì‚ ‡Â‰ Î"ÂÓÎÂ

‰‡¯È‰ ¯Ú˘Ï ‰ÓÎÁŒ˙È˘‡¯‰ ˙Ó„˜‰· ˘"ÓÎÂ ‰‡¯È‰ ˙‡

'‰ ‰Ó (·È ,È ÌÈ¯·„) ˜ÂÒÙ· ·˙Î ÔÎÏ .˜"‰ÂÊ‰Â Ê"Â˜È˙‰ Ì˘·

˘È ÈÎ .‰·‰‡ÏÂ 'ÂÎ '‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‡ ÈÎ ÍÓÚÓ Ï‡Â˘ 'ÂÎ

.‰·‰‡Ï ‰‡¯È‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï

˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ,ÌÈ¯·„‰ ÌÈ˘¯Ù˙Ó ‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó·Â

‰È‰È˘ ÔÈÁÂÓ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏÂ ,‰ÓÎÁÏ ˙ÂÎÊÏ˘ È�ÙÓ ,‰‡¯È‰

˙‡¯È Ì„‡Ï ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ ,Ï"�Î ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÂÏ‚˙‰ ‰Ê˘ "‡˘¯Ù"

ÂÁÂÓ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ÂÏÎÂÈ˘ ÌÈÓÚ¯Ï ÂÏÂ˜ ‰˘ÚÈ Ê"ÈÚ ˜¯ ÈÎ ,ÌÈÓ˘≈

¯‡Â·ÓÎ ,ÌÈ„ÒÁÏ ˙·˘Á� ÂÊ ˙ÂÏ‚˙‰Â .Ì‰· ÌÏÚ�‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚ÏÂ

.(Ï"‰· Ì˘· ÏÈÚÏ ˘"ÓÎ) .ÏÈÚÏ

ידה . על להבין "‡·Ïשיכול  'Î˘ '· ÛÈÚÒÓ ˙Â˘˜‰Ï ÔÈ‡Â

ÌÈ˘ÂÚ Â�‡˘ ˙ÂÂˆÓ‰ È"Ú „"Ê‚ ¯Á‡Ï „"Ê‚ Ì„Â˜ ÔÈ· Ô�ÈÚ„È ÍÈ‡

ÏÚ ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ˘ „Ú ‰‡¯È‰ ÁÎ Ï„Â‚ ‰‡¯Â 'Î Ô‡ÎÂ "‰ÁÓ˘·

,Ì‰ ÌÈ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ˘ ËÂ˘ÙÂ .„"Ê‚ ¯Á‡Ï „"Ê‚ Ì„Â˜ ÔÈ· ‰„È

˙ÂÂˆÓ‰ È"ÚÔ�ÈÚ„ÈÔÂ˘Ï‰ Î"‡˘Ó ,„"Ê‚ ¯Á‡Ï Ì„Â˜ ÔÈ·

ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ" ‡Â‰ ‰‡¯È‰ È·‚Ï ·˙Î�˘‰„È ÏÚ˙È˘Ú� ÂÊ ‰�·‰Â "

ÔÈ„¯ÂÈÂ ÁÂÓ· ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ÌÈÓÚ¯ ÌÈ˘Ú� ‰„È ÏÚ˘ ,‰‡¯È‰ È"Ú



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רס 

ÏÚ Â�ÈÈ‰ ,ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ˙�ÈÁ· Ì‰˘ ,˙ÂÂˆÓ‰ È„ÈŒ‡ÓÂÈ ‡˙Ï˙,‰ÁÓ˘· Ô˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ˘Î ‡˜ÂÂ„Â .ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ ,'ÂÎÂ

,˙ÂÂˆÓ· ˙˘·ÂÏÓ ‡È‰ ‰ÁÓ˘‰Â ,ÂÈ˘ÚÓ· ÁÓ˘Ó ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ ÈÎ .ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÁÓ˘ È„ÈŒÏÚÂ

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰· ÔÎ Ì‚ ‰ËÓÏ ÔÈÁÓ˘Ó Â�Á�‡Â ,Ï"�Î(ËÓ˜ ÌÈÏ‰˙),"ÂÈ˘ÂÚ· Ï‡¯˘È ÁÓ˘È" :

חכמה  מקור

בין  להבחין ניתן ידה שעל היראה היא שהספינה

בספינה  זה ענין נרמז גז"ד לאחר גז"ד קודם

ידה  שעל עד בעומק כ"כ בה שהלך יראה שהיא

דהיינו  [כנ"ל] צרה, שהיא שיצא, בין להבחין יכל

והנה  דין. גזר קודם שהיא לצרה לשיצא, גז"ד.

נגזר  מה על תלוי עצמו בגז"ד שגם לעיל נתבאר

על  אם הדין, נגזר מהקומה חלק איזה ועל הדין,

זה  וגם הקומה, חלקי שאר על או ע'ש'נ' ראשי

סנפירין  שב' שפירש הרשב"ם בדברי כאן נרמז

לצד  ואחד הראש. לצד אחד לדג, היו [שיצא]

– הצרה בין להבחין גם שיכל נרמז ובזה הזנב.

- שיצא לבין ע'ש'ן', ראשי על שנגזרה הגזירה

על שנגזרה גזירה - סוף צרה שהוא זנב בחי'

ע'ש'ן'. של

שכתב מה מפרׁש וזה שע"י והדר שאמר דבריו את ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ו  גז"ד לאחר קודם בין להבין אפשר יכוֹ ל יראה ◌ָ◌ֵאי.

–להבין, ומפרש היראה. ע"י על־ידי זאת הינוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

וכוּ ', יוֹ מא ּת לתא בּ חינת ׁש הם בהם הּמ צווֹ ת, שיש ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ועליהם  וחוקות. מקובלות, מושכלות, בחינות ג'

א (נא' תלתא,)יהושע וזהו ולילה" יומם בו "והגית

יומם  בו "והגית – ולילותא יומא בחינות, שלוש

שהציווי  מפני המצוות, עשית שפירושו ולילה"

שנאמר  מה היא תכליתו ולילה", יומם בו "והגית

בכדי  היינו לעשות", תשמור "למען הפסוק בהמשך

עשית  ידי ועל וכנ"ל. המצוות, את לקיים שתדע

להבין.המצוה גז "דיכוֹ ל לאחר קודם דוקא זהו בין ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ שׂ מחה, אוֹ תן בשמחת ּכ ׁש עוֹ שׂ ין כששמח דהיינו ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

במצוות המלובשת שזוכה על־ידיאזו הקב"ה כמה ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ב  הּמ צווֹ תלשמוח להבין.כךשׂ מחת אינו יכוֹ ל אם ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

משמח  אינו שהקב"ה הדבר פירוש לשמוח כלל יכול

ואם  גז"ד, לאחר כבר שהוא מפני במעשיו כלל

לפי  וכן גז"ד, קודם עדיין הוא משמחתו נגרע רק

גז"ד  הוא אם להבין אפשר השמחה ופנימיות עומק

שהמצוה  ידע המצוות קומת לפי וכן חמור. או קל

שנה  העולם חלק היא בשמחה, לקיימה שא"א

הגזירה  נגזרה שעליו מתנהגת ּכ י.ח נפש כשהבריאה ִ◌

אז רצונו מקיימים והנבראים הראוי ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ־ כסדר

בּ מעשׂ יו,בּ רוּ .־הוּ א  קד (כמ"שמשׂ ּמ ח "ישמח )תהלים ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

במעשיו". הקב"הוהשׂ מחהה' מלבּ ׁש ת של היא ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌

המצוות בּ מצווֹ ת, עם פשוט אחדות הוא הקב"ה כי ְ◌ִ◌ְ◌

במצוות שמחתו מלובשת שמח, כשהוא ◌ַ◌ַּכ נּ "ל,ולכן

בעולם ואנחנוּ  למטה כאן המצוות עושין כשאנו ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

אנו  עצמנומשׂ ּמ חיןהזה, בעולם למּט האת כאן ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ .־הוּ א,השפל ּכ ן במצוות גּ ם המלובש ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מקיימים ׁש ּכ תוּ בשאנו קמט)ּכ מוֹ  "ישׂ מח (תהלים : ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ עוֹ שׂ יו", בעושיו ישׂ ראל היא במצוה ששמחתנו ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ואנחנו  עשנו שהוא עמו מתאחדים שאנו בזה דהיינו

עמו  להתאחד יכולים אנו ולכן ממעל אלוק חלק

שמחתינו שׂ כר,וזו בּ ׁש וּ ם רצוֹ ננוּ  חוץ ואין שהוא ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ית' עימו והדביקות שכר ט מההתאחדות קבלת כי .

ראויים  עדיין אנו אין שעכשיו כך על מורה ָלעתיד,

שכר, נקבל זמן לאחר אח"כ רק עמו להתאחד

הנחל.�������� מי ע"פ כולו בה"ל.ט.הביאור

והערות  מקורות

ביאורים 

‰˘ÚÈ˘Î Ê‡Â ,‰ÁÓ˘Ï ‰ÎÂÊ ÈÊ‡Â ,·Ï·˘ ˙ÂÈÓÂÓ˜Ú ¯˘ÈÈÏ

ÏÎÂÈ ‰ÁÓ˘· ˙ÂÂˆÓ‰Ú„ÈÏÊÓ¯ Í¯„·] .„"Ê‚ ¯Á‡Ï Ì„Â˜ ÔÈ·

ÔÂ˘Ï‰ÔÈ·‰ÏÏ"�ÎÂ ‰‡¯È ‰¯Â·‚‰ ˘¯Â˘ ‡Â‰ ·Ï‰ ÈÎ ‰�È· -

.['„ ÛÈÚÒÏ ÌÈ¯Â‡È··

לשיצא . שיצא ‡'בין  ‡ˆÈ˘ ÔÈ·˘ ÔÓÊ‰˘ ,˘¯ÙÏ Ô˙È�

·‰ ‡ˆÈ˘‰ ˙‡ ¯·ÂÚÂ ÛÏÂÁ˘ „Ú Â�ÈÈ‰ '· ‡ˆÈ˘Ï‡Â‰˘ '

ÏÚ ÌÈÚ„ÂÈ ,‰Ê‰ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰ È˙Ó ˙Ú„ÏÂ .ÔÈ„ ¯Ê‚ ¯Á‡Ï

‰˘Ï˘ ÌÈ‡¯˜�‰ ˙ÂÂˆÓ‰ Â�ÈÈÈ‰ "˙ÂÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘" È„È

‡Â‰˘ ‡ˆÈ˘ ÔÈ· ,Ì‚ ˘¯ÙÏ Ô˙È� ÛÒÂ�· .˙ÂÏÈÏÂ ÌÈÓÈ

‰ÓˆÚ ‡ˆÈ˘Ï ÚÈ‚Ó˘Î Â�ÈÈ‰ - ‡ˆÈ˘Ï ,ÔÈ„ ¯Ê‚ Ì„Â˜

ÈÎ ,ÔÈ„‰ ¯Ê‚�˘Î Â�ÈÈ‰ [Ï"�Î ‰˙Â‡ ¯·ÂÚÂ ÛÏÂÁ˘ ‡ÏÂ]

.„"Ê‚ ÏÚ ‰¯ÂÓ ‡ˆÈ˘‰



מוהר"ן לקוטי  ה  רסא בחצוצרות

:‰ÊÂ .Ï"�Î ,‡·‰ ÌÏÂÚ ¯Î˘ ÂÏÈÙ‡ ,¯Î˘ ÌÂ˘· Â��Âˆ¯ ÔÈ‡ÂÈÏÂÙ˘· Ô�‡Â ÂÙÈ˜Ê· Â‰È‡ÔÎ Â˙ÁÓ˘ ÈÙÏ ,

.ÔÈ·‰Ï ÔÈÏÂÎÈ Â�Á�‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Â�˙ÁÓ˘

¯„‰Â:Â‰ÊÂ .ÌÚ¯ ˙�ÈÁ· È„ÈŒÏÚ ,‰ÁÓ˘ ˙�ÈÁ· ‚È˘‰Ï ÍÈ‡ ˘¯ÙÓ:¯Ó‡ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ

‡ÈÓ„ ‡ÓÂ˜ÓÂ˜ ÌÁÈÓÎ"Ï‚Ï‚· ÍÓÚ¯ ÏÂ˜" :˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰ ,'ÂÎÂ(ÊÚ Ì˘).ÔÈ˙˘˙�ÈÁ· ‰Ê

:‡Ï˜ ÚÓ˙˘‡Â .ÌÈÓÚ¯ Â�ÓÓ ‰˘Ú�Â ,‡˙Ï‚Ï‚· ÔÈÚ‚ÂÙ‰ ,˙Â¯Â·‚:˙�ÈÁ· ,‰�ÂÎ‰ ¯¯ÂÚÓ ÏÂ˜‰ ˙�ÈÁ· ‰Ê

.'ÂÎÂ ÌÈÓÚ¯ Â‡¯·� ‡Ï

חכמה  מקור

שׂ כ  ב ראפלּ וּ  ית' עמו ּכ נּ "ל.שנתאחד הבּ א, עוֹ לם ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌

המלובשת  הקב"ה של בשמחתו שמחים שאנו וזה

שלימה, קומה הם שהמצוות מפני המצוות, במעשה

ה' מעשי שהם ה-ע'ש'ן' של הקומה כל מחיין והם

מתנהגת  והבריאה וכשהעולם עולמו, בבריאת

שמחתו  מלובשת אזי בה שמח והקב"ה כסדרה,

אחדותו. הם כי בּ זקיפוּ במצוות 'איהוּ  מלמעלה וזה, ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

במעשיו" ה' בּ ׁש ּפ וּ לי',"ישמח השפל ואנן בעולם ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

בעושיו" ישראל שׂ מחתוֹ "ישמח במעשיו לפי ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

במצוות שׂ מחתנוּ ,המלובשת בחינת ּכ ן ית' בו ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בעושיו". ישראל יכוֹ לין "ישמח אנחנוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל־ידי־זה

או להבין. גז"ד, קודם הוא אך קיטרוג יש אם ְ◌ָ◌ִ◌

של  מהקומה חלק איזה ועל גז"ד, לאחר שהוא

הדין. נגזר ע'ש'ן

נתפרש  שלא רבב"ח במאמר שאלה כאן יש והנה

ספינתא  מסגי לא תימא "וכי והיא, רבינו. בדברי

דימי. רב אתא כי  הגמ'] אומרת כך [ועל טובא"

בפל"ח  הכח י אכן שעיקר נתבאר, שהנה פירש,

עשית  ע"י הוא גז"ד לאחר גז"ד קודם בין להבין

רבב"ח  תלה מדוע יקשה וא"כ וכו' בשמחה המצוות

הפירוש  גם וזהו היראה, במידת הזו הידיעה את

ס  מסגי לא תימא "וכי דהיינו לשאלה טובא" פינתא

מסגי  "לא חשובה כ"כ היא אין ספינתא, היראה,

מפרׁש לכןו טובא", תלויהדר להשׂ יג שביראה אי. ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌

שׂ מחה, הואבּ חינת לשמחה לזכות בּ חינת כי על־ ידי ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌

גבורהרעם: – היראה מידת ע"י הסדר ו שנעשה ַ◌ַ◌ְ◌

לשמחה זוכה הרעם ע"י ב-זה וּ :כיצד ּכ י הנרמז ֶ◌ִ◌

וכוּ ', דּ מיא קמקוּ מא ּכ מיחם אמר: דּ ימי רב ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאתא

המוחין  היינו דמיא קומקומא פרסי. שיתין מסגי

המים, טבע הוא וכשהקול כ שטבעם ולח, קר

שבלב  האש מלהב ששורשו ובכח בגבורה היוצא

במים  הגבורה,ל פוגע באש – למיחם גורם הוא ,ֵ

דמוחא  הגלגלתא שהוא המוח וכלי המוחין את

עימו  הרעם (ונתאחד המוח נמצא בו )ה-"כלי"

המים. נמצאים בו לקומקום בּ חינת:בדומה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהינוּ 

רעמ6 כי בּ גּ לגּ ל הפוגעקוֹ ל דמוחא. בגלגלתא – ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

בשם מכונה מגבורות שבא הרעם ◌ִ◌ִׁש יּת ין קול

ש  גּ בוּ רוֹ ת,זה פרסי מרמז בּ חינת ש-שישים מפני  ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

שהוא  הרעם נעשה שמהם כנ"ל גבורים לשישים

הם  הגבורות והרעמים, גבורותיו". "ורעם בחי'

בּ גלגּ לּת א, הרעם,הּפ וֹ געין – הגבורות וכשמתאחד ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

חסדים, – דמוחא גלגלתא מּמ נּ וּ עם מהקול ונעשׂ ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

וגבורה, בכח המוח רעמים.היוצא פותחין שהם ְ◌ָ◌ִ◌

כוונת ומתעוררת בתפילתו מאטימותו לכוון המוח

קלא:אזו  הּק וֹ ל לברייתא ואׁש ּת מע בּ חינת זה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

הּכ וּ נה, ממנו מעוֹ רר נעשו למוח שכשמגיע הקול ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כנ"ל  המוח כוונת את מעורר ואח"כ מ רעמים, .

הלב  ומיישר ומכוון אותו, השומע ללב יורד

ה' עם ישר אינו שליבו ממה כלומר, מעקמומיותו,

אותו  המעקמים חיצוניות ויראות בתאוות מלא כי

מיישר  - מכוון והרעם להשי"ת, מכוון שאינו באופן

ב  וכוּ '.אותו רעמים נבראוּ  לא לפשט בּ חינת: אלא ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

דליבא  ברעותא מכוון גם ואז שבלב, עקמומיות

העקמומיות  וכשנתפשט בתפילתו. הלב ובמחשבת

השמחה  וע"י שמחה, - לב" ל-"ישרי זוכה שלו

גז"ד. לאחר קודם בין להבין הנ"ל יכול פי ועל

מעלת  את בעיקר רבב"ח החשיב מדוע יתבאר

הנ"ל. לכל הגורמת הסיבה היא כי הגבורה, היראה,

י"ג.�������� אות פל"ח ע"פ הביאור אבי"ע.כ.כל קיצור שער בע"ח רלה:ל.כמבואר פינחס בזוה"ק בה"ל.מ.כמבואר

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רסב 

¯„‰Â,Ï"�Î ,‡�ÈÓÈ· ‡Ï‡Ó˘ ‡ÏÏÎ‡Ï ÍÈ¯ˆÂ .ÌÈ„ÒÁ È„ÈŒÏÚ ‡Ï‡ Â�È‡ ˙Â¯Â·‚‰ ˙Â¯·‚˙‰ ¯˜ÈÚ˘ ,¯Ó‡

Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ) Â˙„·‡ ÏÚ ¯ÈÊÁÓ ‰„·‡ ÏÚ· ÈÎ ,‰‡¯È‰ ˙‡ ‡Ó„˜‡Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎŒÈÙŒÏÚŒÛ‡Â

‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ(· ,· ÔÈ˘Â„˜).'ÂÎÂ '‰„·‡ ÂÏ ‰„·‡˘ ,Ì„‡Ï Ï˘Ó .‰˘‡ ¯Á‡ ¯ÊÁÏ ˘È‡ Ï˘ ÂÎ¯„' :

:˘Â¯ÈÙ,‰‡¯È‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚÂ .ÚÂ„ÈÎ ,‰˘‡ ˙�ÈÁ· ‡È‰ ‰‡¯ÈÂ ,˘È‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰·‰‡ ÈÎ

‰„·‡ ÏÚ· ÈÎ ,„ÈÓ˙ ‰‡¯È‰ ¯Á‡ ˙¯ÊÁÓÂ ˙ÎÏÂ‰ ‰·‰‡‰ ÈÎ ,‡ÏÈÓÓ ‰·‰‡‰ ÂÈÏ‡ ‡Â·˙ Ê‡ ÈÎ

:˙�ÈÁ· Â‰ÊÂ .(˘Â¯Ù· ˘Â„˜‰ ÂÈÙÓ È˙ÚÓ˘ ÍÎ Ï"�Î ,Â˙„·‡ ¯Á‡ ¯ÊÁÓ‡¯È‚ ‡˘¯Ù ‡„˘ ÈÎÂ.'ÂÎÂ

חכמה  מקור

אמר, שאע"פוהדר התגּ בּ רוּ ת רבב"ח, ׁש עּק ר ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

חסדים. על־ידי א לּ א אינוֹ  לעיל הגּ בוּ רוֹ ת כמ"ש ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

- חיצים. - גירא חסד, - פרשא ושדי על לבאר

כנ"ל, לימיני" "שב בחי' ש ו רעמים, מפני צרי.זה ְ◌ָ◌ִ◌

ּכ נּ "ל, בּ ימינא, שׂ מאלא מדוע נ וא"כ לאכללא יקשה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌

שהוא  אמר לכן היראה, היא החשיבות עיקר

ש ו העיקר  מפני לאקדּ מא זאת צרי. אף־על־ּפ י־כן ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

היראה, זוכה את ממילא היראה את כשמקדים כי ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אם  מה ומפני היראה. היא העיקר וע"כ לאהבה

לאהבה זוכה היראה את נמשל ּכ ימקדים זה ִ◌

אבדהל  זה בּ על שהוא אבידה לו שאבדה אדם ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

אבדתוֹ ש  על האבידה.מחזיר את לחפש שהולך ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

ששמע  מה ע"פ רבינו דברי את מפרש ומוהרנ"ת

שכוונ  בע"פ היאמפיו במשל ׁש אמרוּ תו ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ(ּכ מוֹ 

לברכה זכרוֹ נם ב:)רבּ וֹ תינוּ , ללשון (קדושין בביאורם ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נאמר  לא מדוע שהקשו, מקדש", "האיש המשנה

מפני שזה ותירצו מתקדשת, ׁש ל האשה ◌ֶ◌ְ◌ַש'דּ רּכ וֹ 

א,ה'. אחר לחזר מעשה איׁש  את התנא תלה ולכן ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

באיש. -מׁש להקידושין דומה הדבר לאדם,למה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וכוּ ': אבדה' לוֹ  הרי ׁש אבדה - מי אחר מחזר מי ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

והאשה  אבידתו, על שמחזר זה הוא האבידה בעל

הקב"ה  שלקח מעצם שנבראה מפני אבידה נקראת

ממנו, ואבדה לו ס מהאיש שנאבדה האיש לכן

שמחזר  זה הוא האשה], שממנה [הצלע האבידה

לו. לקדשה הוא ּפ רוּ ׁש :וה אחריה הנמשל ,של ֵ◌

איׁש  בּ חינת הוּ א אהבה כח ּכ י היא אהבה כי ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

זה  שהוא האיש תכונת היא וזו הגילוי, ההשפעה,

הגילוי. ההולדה, שפע את היא שמשפיע ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויראה

ּכ ידוּ ע  א,ה, הזוה"קבּ חינת ע.)מדברי דף נח (פ' ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

מפני  וזה תתהלל", היא ה' יראת "אשה וכמ"ש

כלי  צמצום, עניינו ומקבל לקבל, תכונתה שהאשה

וזה  דין ע"פ שמגיע כפי השפע לקבל וגבול מידה

וגבול, צמצום שעניינה דין. הגבורה, ממידת נמשך

ּכ ן אחר ועל מחזר האהבה, - האיש שבמשל, כמו ְ◌ַ◌ֵ◌

בנמשל  הוא כן אליו אותה ומביא היראה, - האשה

את צרי.ש  מדתלהקדּ ים על היראה,העבודה ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ליראהּכ י יזכה אליואם ּת בוֹ א האהבה מדת אז ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

היראה  אחר וּ מחזּ רת הוֹ לכת האהבה ּכ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִמּמ ילא,

אבדה בּ על ּכ י חסד.ּת מיד, - אהבה - האיש, ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

ּכ נּ "ל; אבדתוֹ , אחר יראה,מחזיר האשה שהיא ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

באה  שהאהבה וכשם בה. ולהשפיע עמה להתייחד

ממילא, החסדים - החכמה מגיעה גם כן ממילא

המדות  בספר המעש"ט ע כמ"ש הגדלת שלפי

מחשבותיו  לו מעמיקין כן ה' ביראת האדם של

גדול  מח לו שנותנין מּפ יו פ דהיינו ׁש מעּת י ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָּכ .

בּ פרוּ ׁש ) הזוה"ק הּק דוֹ ׁש  בלשון "ובההוא צ וכדאיתא ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

שריא  דאהבה דאוקמוה כמה אהבה ולבתר יראה

יראה  דשארי כיון דמילה, ורזא יראה לבתר

הנ"ל.�������� ב:ס.פל"ח בקידושין לד.ע.המפרשים סעיף יד.פ.דעת יא, אותיות רטז.צ.בה"ל דף שמות זוה"ק עיין

והערות  מקורות

ביאורים 

ממילא. האהבה אליו תבוא אז ¯·Â�Èכי ˘¯ÈÙ ÏÈÚÏ ‰�‰

.'‰ ˙‡¯È ,‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯˘ È�ÙÓ ‰‡¯È‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ˘

·˙Î Ô‡ÎÂ .‰ÓÎÁ Î"Á‡Â ,‰‡¯È ‡Â‰ ‰„Â·Ú‰ ¯„Ò ¯ÓÂÏÎ

‰·‰‡‰ ‡ÏÈÓÓ ‰‡· Ê‡ ,‰˙Â‡ ÌÈ„˜Ó˘Î ‰‡¯È‰˘ ,¯Á‡ ÌÚË

.[Á"Â˜Ó· Â�˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎ ‰ÓÎÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‡È‰˘]

‰Ê ÔÈ‡ ,(‰‡¯È‰ ¯Ú˘ ˙Ó„˜‰· ‰ÓÎÁŒ˙È˘‡¯· ÔÈÈÚ) ,˙Ó‡· Í‡

Ì„Â˜ ‰·‰‡‰ ˙„Ó ÏÚ „Â·ÚÏ ‡"‡ Ì„‡‰ ˙„Â·Ú „ˆÓ ÈÎ ,¯˙ÂÒ

,˘"‡¯È ÂÏ ˘È˘ Ì„Â˜ ‰ÎÂÊ Â�È‡ ‰ÓÎÁÏ Î"ÂÓÎÂ ‰‡¯È‰ ˙„ÓÏ

˙ÂÎÊÏ ÏÎÂÈ ‡ÏÈÓÓ Ï˜· ,‰‡¯ÈÏ ‰ÎÂÊ˘Î ,ÍÎÏ ÛÒÂ�· Í‡

.‰‡¯È ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÚ ˙Â¯˘Ï ‰ˆÂ¯ ‰·‰‡‰ ˙„Ó˘ È�ÙÓ ,‰·‰‡Ï



מוהר"ן לקוטי  ה  רסג בחצוצרות

¯Ó‡Â‡ÓÈ„ ‡�„ÏÈ‚ È‡‰ :È˘‡ ·¯Y 'ÂÎÂ‡�„ÏÈ‚Ì˘ ˙�ÈÁ· ‡Â‰‡Ï"‚‡ÈÎ ,˙Â¯Â·‚ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ,

:˙Â·˙ È˘‡¯ ‡Â‰‡‰˙'‚¯Â·'ÏÌÏÂÚ'‡Î ,‡·ÂÓÎ ,È�„'È"�„‡ Ì˘Â ,Ï"‚‡ ˙ÂÈ˙Â‡ ‡Â‰ ‡�„ÏÈ‚ È

.Ï"�Î ,‡"Ï‚‡ Ì˘ Â�ÈÈ‰ ˙ÂÓÈÏ˘·

חכמה  מקור

דאיהו  אהבה לבתר איתער נש דבר רישיה על

האדם  ראש על היראה ששורה כיון פירוש, ימינא".

האדם  אח"כ נתעורר שמאל], - הגבורה מצד [שהיא

שכתב  מה וזהו ימין]. - החסד מצד [שהיא לאהבה

ליראה  כשזוכה כי היראה, להקדים שצריך רבינו,

האהבה. מתעוררת

לשתף  שצריך נתבאר הרי ה' בסעיף לעיל ולכאורה

עבודה  היא שזו ומשמע והאהבה, החסדים את

קשה  זה אין אך מאליו. נעשה הדבר ואין בפועל

יוכל  איך האהבה, מדת את לאדם שכשאין מכיון

המדה  את כלל לו אין והרי ביראה האהבה את לשתף

ואז  האהבה למדת זוכה ה' ירא שכשהוא אלא הזו,

האהבה  את ולעורר הפועל אל מכח להוציא יוכל

להשי"ת. אש ברשפי וכי [המוסתרת] בּ חינת: ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזהוּ 

וכוּ ', גּ ירא ּפ רׁש א לחסד ׁש דא שהכוונה לעיל ונתבאר ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌

יש  איהי, ליה קדמא  ואעפ"כ ההתגלות, ידו שעל

הספינה, של פרסי" ה"שיתין - היראה את להקדים

גיבורים  (ששים הגבורות -)היראה, החסד, לפני

פרשא. אהבה,

שיש  רק עצמו, הדג מהו כלל נתבאר לא עדיין והנה

הספינה  ענין וכמו"כ מידתו. ועצומה סנפירין, ב' לו

הגמ', מוסיפה ולכן במים, שטה שהיא והמהירות

האי  אׁש י: רב הזה ואמר ד הדג וכוּ ':גּ ילדּ נא ימא ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ חינת  ׁש הוּ א אג"לא, ׁש ם בּ חינת הוּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִגּ 'י'ל'דנ'א

ל'עוֹ לם  גּ 'בּ וֹ ר א'ּת ה ּת בוֹ ת: ראׁש י הוּ א ּכ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְגּ בוּ רוֹ ת,

ּכ ּמ וּ בא, חדש א'דני, חז"ל ק בזוהר תיקנוהו שלכן ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌

שפותחת גבורה ג'יבור בברכת א'תה של בתיבות

א'דני  אג"ל,ר ל'עולם אוֹ תיוֹ ת הוּ א גּ ילדּ נא שהוא ּכ י ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

א'דנישלהר"ת  ל'עולם ג'יבור אדנ"י א'תה ◌ָֹ◌ֲ◌ֵ◌ְוׁש ם

ּכ נּ "ל: אגל"א, ׁש ם הינוּ  אלף בּ ׁש למוּ ת כשהאות ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

הוא  השם שמקור מבואר [ובזו"ח לשניהם. משמשת

דאית ש י'ג'ל'א' ומסיים גילדנא], בר"ת נרמז הוא וגם

ואחר  גז"ד קודם בחינות, שני דהיינו שיצא, תרי ליה

שיצא  תרי בין מסגי יראה, - הספינה וע"י גז"ד.

גז"ד. לאחר קודם בין להבין יכולים

של  שם הוא אגל"א, לשם המצורף אדני שם והנה

וע"כ  דין. הוא וגם המלכות, אותיות ת מדת הוא

מקבלת  כשהמלכות והוא דמלכותא, ד'י'נ'א'

כו', ג'בור א'תה ר"ת שהוא רבינו ומש"כ מגבורות.

בזו"ח  הדברים הגבורות א מקור שבברכת מבואר שם .

שער  (כי אחת חסר בינה שערי נ' בסוד תיבות מ"ט יש

בפע"ח) כמ"ש הנ' כל את הכולל שער הוא הנ'

לגבורות  מכוונת הגבורה שברכת בזה והכוונה

ג, בסעיף המבואר עם מכוון והוא מבינה. היוצאות

יוצא  היראה ממדת וגבורה בכח המתפלל שקול

אגלא  שם ולכאורה והבן. בינה, שהוא הלב מלהב

כמ"ש  אהבה, חסד, חכמה, הוא והים גבורות, הוא

"גילדנא  הצירוף נתהוה איך וא"כ, ה'. בסעיף לעיל

מדברי ימא ד  ה] [בסעיף לעיל שנתבאר כפי אלא ."

שע"י  ומידה, גבול צמצום, כלי, הם הגבורות הבה"ל,

הגבורות  נתהוים החסדים, - הים עם מתאחדים שהם

ים  של האור את לקבל אפשר ידם שעל לכלים,

זה  עם זה שנתאחדים ומפני ומידה, בגבול החכמה

שנתפרש  וכעין דימא". "גילדנא אחד בשם נקראים

חכמה  - הים גבורה, ירעם הים", "ירעם על ה' בסעיף

וכעין  הים". "ירעם אזי וכשנתאחדין אהבה - חסד -

מיֿחסדים, מיֿזהב בענין קמב. דף באד"ר שנתפרש

נתבאר  ובמילואים בזה. זה שמתאחדים גבורות - זהב

של  השיתוף על גם מרמז עצמו זה שם איך בהרחבה

וגבורה. בדין וחסדים, רחמים

רבב"ח: מאמר לביאור סיכום

בספינתא אזלינן הוה חדא הפלגנו זימנא -
כך  כל היא מדוע היראה, במידת להתבונן

ה'. של האוצר עיקר שהיא עד חשובה,

נב.ק. דף תרומה ברית ר.פ' ועי' פי"ח. העמידה שער בפע"ח כמובא
לח: דף השלישית הדרך פסוקים ש.מנוחה ד' של מר"ת יוצא הוא כי

יהודה. בברכת קיח.ת.שנאמרו משפטים בזוה"ק זו"ח א.כמבואר
ובשעה"כ. בפע"ח והובא נב. תרומה

והערות  מקורות



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רסד 

חכמה  מקור

דכוורא  לשיצא שיצא בין ספינתא -וסגאי
היראה  במידת ומפליגים שהולכים שע"י וראינו
לאחר  גז"ד קודם בין שידעו לדרגא להגיע אפשר
קודם  צרה, - שיצא בין בתיבות נרמז וזה גז"ד,

גז"ד. לאחר צרה, - לשיצא גז"ד.

אמר  לזה היראה, ע"י זה את לדעת ניתן ואיך
לילותא  ותלתא יומא קיום תלתא ע"י –

חלקים, לשלשה שנחלקים תלתא,המצוות
ללומדם  שנצטוינו וחוקות. מקובלות, שכליות,
יומם  - המצוות דיני מצויים בה בתורה ולעסוק

– ולילותא.ולילה. יומא,

- בשיפולי ואנן בזקיפו רק איהו זה כל אך
שנכנס  עד כ"כ בשמחה המצוות מקיים אם
במצוות, המלובשת הקב"ה של בשמחתו
או  לשמוח, כלל כשא"א או מהשמחה, וכשנגרע
אנו  בשמחה לקיים א"א מהמצוות בחלק שרק
אחר  או גז"ד קודם הוא האם זה, לפי מבינים
שבשמחת  והאחדות הדין. נגזר מה ועל גז"ד,
באיהו  נרמז שמחתינו, עם המאוחדת הקב"ה
ואנן  במעשיו", ה' "ישמח מלמעלה, בזקיפו
כמ"ש: שמחים, השפל בעולמנו - בשיפולי

בעושיו". ישראל "ישמח

טובא ספינתא מסגי לא תימא ואם וכי -
לא  זו שאלה מהר, שטה לא שהספינה תאמר
הפל"ח  דברי וע"פ רבינו, בדברי נתבארה
זה: באופן הענין, קשרי לפי זו שאלה מתפרשת
שזוכין  עד ביראה "ללכת" א"א הרי תאמר, אם
שמחה  למדרגת לזכות אפשר איך שהרי להנ"ל,
והרי  היראה, מעלת מהי לכך, בנוסף כזו, נעלה
בין  לדעת יכולים בשמחה, המצוה עשיית ע"י רק
היראה, של חשיבותה ומה גז"ד לאחר קודם,

פל"ח  רבינו,)(ע"פ בלשון נרמז זה ופירוש "והדר .
שמחה" בחינת להשיג איך .מפרש

המשיך זה כמיחם ועל אמר דימי רב  אתא כי
פרסי  שתין מסגי דמיא בזמן קומקומא –

הספינה  שטה מים, קומקום חימום שלוקח
בגלגלתא  הנתון המוח היינו – פרסאות ששים

קומקומא המוחין דמיא נקרא "באר כי נקראים
שמקבל מים  דהיינו מתחמם, וכשהוא חיים"

בלהב  וגבורה, בכח, המתפלל של מהקול הארה
הנקראים  הגבורות מן נמשך הזה והקול אש,
במוח, וכשפוגע גיבורים" "שישים - שישים

המוחין  את שפותח רעם הזה מהקול נתהוה
וע"י  מעקמומיותו. ליישרו ללב ויורד מאטימותם,

ל" זוכה לב שנתיישר שמחה".ישרי

איהי  לה קדמא גירא פרשא שדי -וכי
בכדי  הספינה, אותו הקדימה חץ הפרש וכשירה
וזהו  בחסדים. במים, שיפגע צריך הרעם שיתהוה

עניינופרשא  שהחסד לפרש,פרשא גירא -
בחי' שהם המצומצמים הדברים את להרחיב
וגירא  וצמצום. גבול שעניינו, דין, גבורה, יראה,
כלומר, ותהמם", חיציך "שלח בחי' חץ הוא
- החץ נשלח שממנו זה הוא החסד, הפרשא,
מרמז  [וזה פעולתו. את ופעל הגבורה, - הרעם
לאברהם, הקב"ה שאמר חסד, – לימיני" "שב על
עה"פ  וכשאחז"ל במלחמתו ניצח החסד שבכח
אבל  לחיצים]. שזרק הקש שנהפך חיציך", "שלח
את  לגלות שבכדי אע"פ – איהי לה קדמה אעפ"כ
החסד, מידת את בו לשתף צריכים הרעם,
לה  קדמה וזהו, היראה, את להקדים יש המוחין,
מפני  כנ"ל. יראה בחי' שהיא הספינה דהיינו איהי,
והאהבה  היראה, במידת היא העבודה שעיקר

יד. יא. אות (בה"ל וכמו"כ ממילא מגיעה )באה
"ראשית  לעיל, כמ"ש ליראה שזכה למי החכמה
שלפי  המידות בספר וכמ"ש ה'". יראת חכמה

ה' (ביראת האדם של המעש"ט כן )הגדלת
גדול. מח לו שנותנין היינו מחשבותיו לו מעמיקין

אשי  רב גבורה,ואמר על מרמז דג שאותו תדע
הואי כי דימא גילדנא היה ההיא דג אותו -

מפני  גילדנא, בתיבת הנרמזת הגבורה מבחינת
של  שם שהוא א'ג'ל'א' השם נרמז זו שבתיבה
ל'עולם  ג'יבור א'תה הברכה של בר"ת הנרמז דין
הם  א'ד'נ'י' שם את גם יש זה [ובשם א'דני,

בזוה"ק]. כמבואר ד'י'נ'א' אותיות

שיצא  תרי ליה היראה,דאית ידי על ידו, שעל ,
סוגי  שני בין לדעת שאפשר עד התיקון נמשך
שיצא" ה"תרי כי גז"ד ואחר גז"ד, קודם דין,
הם  ולכן הגבורות מבחי' נמשכים דין, צרה, שהוא
ונמצא  גבורות. שהוא גילדנא הנקרא בדג קבועים
כי  א. היראה היא החשיבות עיקר מדוע שנתבאר
לישר  הרעמים נתהוין ידה שעל העיקר היא
עיקר  כי ב. לשמחה. ולזכות שבלב, עקמומיות
ממילא  לזה וכשזוכין ה', ביראת היא העבודה

ה'. לאהבת זוכין



מוהר"ן לקוטי  ה  רסה בחצוצרות

‰ÊÂ:˘Â¯ÈÙ¯ÙÂ˘ ÏÂ˜Â ˙Â¯ˆÂˆÁ·"‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï"�Î ,˜ÈÙ�„ ÏÂ˜ ˙�ÈÁ· È„ÈŒÏÚ Â�ÈÈ‰ Y "'ÂÎÂ

"ÌÈ‰ ÌÚ¯ÈÍÓÚ¯ ÏÂ˜" :˙�ÈÁ· ,ÌÈÓÚ¯ ˙�ÈÁ· ‰˘Ú� ,"'ÂÎÂ."Ï‚Ï‚·"‰· È·˘ÈÂ Ï·˙"‡„ Y

.'ÂÎÂ ÌÈÓÚ¯ Â‡¯·� ‡Ï :Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,‰ÈÏÈ„ ÔÈ˜¯ÚÂ ‡·ÈÏ ˙�ÈÁ·

ÈÎÏ·˙˙ÂÈ˙Â‡ YÂÈ˙ .·Ï ÂÈ˙·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÓÈ˘¯ ÔÂ˘Ï Y(„ ,Ë Ï‡˜ÊÁÈ)ÏÂ˜‰ Ì˘¯�˘ ,"Â˙ ˙ÈÂ˙‰Â" :

חכמה  מקור

על־ידי  הינוּ  וכוּ ', ׁש וֹ פר וקוֹ ל בּ חצצרוֹ ת ּפ רוּ ׁש : ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה

ּכ נּ "ל דּ נפיק, קוֹ ל דנפיק בּ חינת שקלא הזוה"ק, מלשון ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

הוא  זה וכעין הרעם. קול שהוא מטרא בעבי ואערא

האדם  ואצל הרעמים. קול בבחי' הוא כי השופר, קול

בתפילתו, גדול בכח היוצא הקול ע"י הרעמים נעשים

השופר  כקול ה'".ב שהיא המלך לפני "הריעו וזהו ,

שכשהוא  המלך. לפני עומדים שאז בתפילה היינו

זה  בשם הנקראים מטרא" "עבי שהם במוחין פוגע

וכפי  מים, המלאים כעננים מים מלאים שהם מפני

בזוה"ק  הפסוק ג שמפרש ונוזלין ד את חיים, מים "באר

אזי דמוחא", מ"לבונא - לבנון" דהיינו על־ידי־זה מן ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הנ"ל הרעם וכוּ '",ע "י הים בשם "ירעם הנקרא המוח ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

ש  דהיינו 'ירעם', החכמה", רעמים."ים בּ חינת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה 

עד  מהים לחלק נחשב שהרעם שהטעם ביאר, בבה"ל

שהרעם  מפני "ירעם", שהים הוא הפסוק שלשון

ומפרש  מאטימותם, המוחין את פותח במוחין הפוגע

זה  מתאחדים והם המוח נזדכך ועי"ז בהם הנעלם את

- הים הארת את ומקבל מתאחד הרעם כלומר, זה, עם

עד  הרעם, עם מתאחדים המוחין, הים, וכן המוחין,

שגם  נתבאר ולעיל הים". ל"ירעם הים שנחשב

וחסדים  אהבה עם ומאוחדים משותפים הרעמים

וכו' "בחצוצרות נאמר גם זה מבואר הריעוומטעם כי  ,

מג.)בתיקו"ז חסד (דף הכולל יעקב כנגד היא שתרועה

מחסד  ונמשכים כלולים חצוצרות וכן וגבורה,

בגלגל ה וגבורה  נשמעים בשמים שהרעמים וכשם ,

ב  בּ גּ לגּ ל".הרקיע רעמ6 "קוֹ ל אצל כןבּ חינת: הוא ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

הרעם  הוא הנ"ל הרעם וקול דמוחא. בגלגלתא האדם

נרמז  וזה כנ"ל, שבלב עקמומיות ומיישר היורד

הלב  יתיישר הרעם ע"י ומלואו", הים "ירעם בפסוק

ב- בּה "הנרמז ויׁש בי לבּ א תבל"ּת בל בּ חינת דּ א ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

דּ ילּה , העורקים,וערקין ראשי כי בה". "יושבי שהם ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

בה", "ויושבי נקראים הם כך ומפני בלב, מושבם

אלך" ליבי "בשרירות בתורה שנקרא מה ,ו והיינו

שם  שבלב השמאלי שבחלל שבעורקין בדמים ז כמו"כ

קשיות  "גידי רבינו שאמר וכעין היצה"ר, מדור

הרעמים ח לבו" מיישרים זה ואת לא .ט , ׁש אמרוּ : ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְּכ מוֹ 

וכוּ ' רעמים ולכן נבראוּ  שבלב, עקמומיות ליישר אלא ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

יתיישר  עי"ז ב"ים", - רעמים [הים]", "ירעם ע"י

בה. ויושבי הלב, – "תבל"

לב בחי' הוא ּת יו ותבל לב. ּת יו אוֹ תיוֹ ת ּת בל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִּכ י

ׁש ּכ תוּ ב ּכ מוֹ  רׁש ימה, ט לׁש וֹ ן ּת ו",)(יחזקאל "והתוית : ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

נה.ופירש"י האנשים )(שבת מצחות [על רושם ורשמת

הנחל.ב. רלה:ג.מי א'.ד.פינחס תצא ה.שה"ש כי בזוה"ק כמבואר
במילואים. עיין ובהרחבה רפג) יח.ו.(דף כ"ט, ב.ז.דברים ו, ליקו"מ

שמט.ח. אות הלב,ט.חיי"מ שכשמתיישר מבואר התורה מהלך מכלל

שבלב  שהעורקין מפני האדם אברי כל הדם יתיישרו את להוליך נמשכים
"יושבי  את גם מיישרים הלב את המיישרים והרעמים הגוף. בכל והחיות

מהלב. חיות להם שנמשך האיברים כל את היינו בה"

והערות  מקורות

ביאורים 

"תבל . (‰Î ÈÏ˘Ó) Ù"‰Ú ¯‡Â·Ó ‡"ˆ˜ ‰¯Â˙··ÏÂ

ÏÎ ÏÚ ÍÏÓ‰ Ï˘ ˙ÂÎÏÓ‰ ÏÎ˘ È�ÙÓ ,"¯˜Á ÔÈ‡ ÌÈÎÏÓ

Ô‡Î ˘¯ÙÏ ˘È ÂÊ Í¯„ ÏÚÂ .·Ï· ‡Â‰ 'ÂÎÂ ˙Â�È„Ó‰

‰"Â˜ÈÏ· ¯‡Â·ÓÎ] Â· ÏÏÎ� [Ï·˙] ÌÏÂÚ‰ ÏÎ˘ ˜È„ˆ‰˘

˙"�˘ÓÎ ,˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘ÚÓ ÂÏ˘ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘· [ÂÊ ‰¯Â˙Ï

Ï·˙ ,ÌÏÂÚ‰ ÏÎ˘ Ì˘ ÏÚ Ï·˙ ·Ï‰ ‡¯˜� ÔÎÏ ,ÏÈÚÏ

.Â· ÏÏÎ�

·�ÈÓÈ‡,תבל. ‡Ï‡Ó˘ ˙ÂÈÏÏÎ ‡Â‰ Ï·˙˘ Â"Ó ‰¯Â˙ ÔÈÈÚ

ÈÎ ,Ï·˙ ·Ï‰ ‡¯˜� ÔÎÏÂ .‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ,ÌÈ„ÒÁ· ˙Â¯Â·‚

ÁÂÓ‰Ó ‡ˆÂÈ‰ ÏÂ˜‰ ÂÓÚ „Á‡˙ÓÂ ÔÈ„‰ ˘¯Â˘ ‡È‰

.ÌÈ„ÒÁ· Û˙Â˘Ó‰

(ÊÓ Û„ ·"Á Á"Ú) Ï"ÊÈ¯‡‰ ,¯Á‡ Í¯„·Â‡È¯ËÓÈ‚ Ï·˙ ·˙Î

Ì‰ ,Â�È�ÈÈ�ÚÏÂ .[Ú„Â�Î ‰‡¯È ÔÎÂ Â"È¯ 'È‚ ,‰¯Â·‚Â] Â"È¯ Ù"· Ï˘

:˙Â¯Â·‚ '· Â�ÈÈ‰ ,Â"È¯ '·‡,‰¯Â·‚Â ÁÂÎ· ‡ˆÂÈ‰ ÏÂ˜‰ .·ÏÂ˜ .

Ì‰˘ÎÂ ,"ÂÈ˙Â¯Â·‚ ÌÚ¯Â" Ï"�‰ ÏÂ˜‰ È„È ÏÚ ‰Â‰˙�˘ ÌÚ¯‰

‰ÊÓ ‰Â‰˙� Â˙Â‡ ÔÈ¯˘ÈÈÓÂ ·ÏÏ ‰ÓÈ˘¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È‡ÓÂ ÌÈÙ¯ËˆÓ

.Ô·‰Â ,Ï"·˙

בה"." ˘ÁÓ.יושבי 'ÓÈ‚



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רסו 

:‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .'ÂÎÂ ÌÈÓÚ¯ Â‡¯·� ‡Ï :¯Ó‡�˘ ÂÓÎ ,·Ï·Y "ÛÎ Â‡ÁÓÈ ˙Â¯‰�"È¯˘ÈÏÂ" ,Ï"�Î ,‰ÁÓ˘ ˙�ÈÁ·

."‰ÁÓ˘ ·Ï

È„ÈŒÏÚÂ‰ÁÓ˘‰Y "Â��¯È ÌÈ¯‰ „ÁÈ"·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÏÈÙ˙ ÔÂ˘Ï :‰�È¯(ÁÎ ,Á '‡ ÌÈÎÏÓ)"‰�È¯‰ Ï‡ ÚÂÓ˘Ï" :

.'ÂÎÂÌÈ¯‰Ô˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ˘È·Ï‰ÏÂ ÏÏÙ˙‰Ï ÔÈÏÂÎÈ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ È„ÈŒÏÚ Â�ÈÈ‰ ,ÌÈ˜È„ˆ ˙�ÈÁ·

˘Â¯ÈÙ ‰ÊÂ ,ÔÈ„‰ ¯Ê‚� ÈÎ Â�È·È˘Î ,¯Ó‡Ó·„ÁÈ:„ÁÈ ÌÈ¯ÂÙÈÒ· Ì˙ÏÈÙ˙ ÌÈ˘È·ÏÓ˘ ,

חכמה  מקור

דהיינו לרשעים]. ובדם לצדיקים הּק וֹ ל בדיו ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ רׁש ם

רעם, ונהיה במוח תכלית בּ לּ ב,הפוגע כל זה כי ַ◌ֵ◌

מעקמומיותו. ליישרו בכדי בלב שירשם ◌ְּכ מוֹ הרעם

רעמים נבראוּ  לא עקמומיות ׁש נּ אמר: ליישר אלא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ל  שהכוונה "ירעם שבלב. – במוח שנתהווה רעם

שבלב. עקמומיות ליישר בכדי שנברא כנ"ל, הים"

שבזה  תועלת ישנה במוח הרעם שבפעולת הגם כי

לא  כי התכלית, זה אין אך מאטימותו, המוח נפתח

רעמים בריאתם אלא נבראו תכלית עיקר כלומר, ,

שבלב עקמומיות ליישר כדי ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל־ידי־זה:היא,

הלב לישרות צח)שזוכה כף"(תהלים ימחאוּ  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ"נהרוֹ ת

ּכ נּ "ל, שׂ מחה, לשון בּ חינת שהוא שם כפירש"י ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

עקמומיות  כשנתיישר נעשה וזה וחדוה. שמחה

עקמומיות  כשנתיישר רק לשמוח א"א כי שבלבו

כמ"ש, שׂ מחה":שבלב לב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ"וּ ליׁש רי

השׂ מחה  ידי ל ועל רנּ ה זוכים ירנּ נוּ ", הרים הוא "יחד ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש ּכ תוּ ב ּכ מוֹ  ּת פלּ ה, ח לׁש וֹ ן א' אל )(מלכים "לׁש מע : ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌

ודחז"ל הרנּ ה התפילה" הם י ואל ומי תפילה, זו רינה ָ◌ִ◌ָ◌

צדּ יקיםירננו,הרים המתפללים, בּ חינת כמ"ש הרים ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הלּ ב,ד כ בזוה"ק  שׂ מחת ידי על ימחאו הינוּ  "נהרות ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

כנ"ל, "ההרים",יכוֹ ליןכף" - להתּפ לּ ל הצדיקים ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הם ו "ירננו", יכולים ּת פלּ תן עי"ז את להלבּ יׁש  ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

הדּ ין, נגזר ּכ י ּכ ׁש יבינוּ  להלביש בּ מאמר, צריך שאז ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

התורה. בתחילת שנתבאר כפי התפילה ◌ֶ◌ְוזה את

ירננו יחד,לתיבתּפ רוּ ׁש ה  ׁש הרים הצדיקים , ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

יחד: בּ סּפ וּ רים ּת פלּ תם לומר ּמ לבּ יׁש ים ניתן כי ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌

לא.י. כג.כ.ברכות סי' בראשית הזוה"ק בהשמטות

והערות  מקורות

ביאורים 

כף"." ˘ÔÈÁÓÓימחאו ,‰ÁÓÓ ÔÂ˘ÏÓ "Â‡ÁÓÈ" ˘Â¯„ Í¯„·

ÔÈ˜˙Ó� ÛÎ ˙‡ÁÓ‰ È"Ú ÈÎ ,ÌÈ�È„‰ - ˙Â¯Â·‚‰ ˙‡ ÔÈ˜È˙ÓÓÂ

.‰ÁÓ˘ ‰Â‰˙� Ê"ÈÚÂ ÌÈ�È„‰""כף ימחאו Â·Ó‡¯נהרות 

˙Â¯‰� ÌÈ‡¯˜� ‰�È·‰Â ‰ÓÎÁ‰˘ („È ˜¯Ù ‚"Î ¯Ú˘) Ò„¯Ù·

˙Â¯‰�‰ Ï˘ ÛÂ¯Èˆ‰ ‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó ÈÙÎ ‰�‰Â ,˙¯‡Ù˙‰ ˙‡ÙÓ

,·Ï - ‰�È·‰ ÌÚ ÔÈÁÂÓ - ‰ÓÎÁ‰ ÛÂ¯Èˆ È"Ú ‰˘Ú� ÛÎ Â‡ÁÓÈ˘

,‰¯Â·‚‰ ˘¯Â˘ ‡È‰ ‰�È·Â ,„ÒÁ‰ ˘¯Â˘ ‡È‰ ‰ÓÎÁÂÔÎÏÂ

ÛÎ ˙‡ÁÓÂ ,‰¯Â·‚ - Ï‡Ó˘ „ÈÂ ,„ÒÁ - ÔÈÓÈ „È ÈÎ ,ÛÎ Â‡ÁÓÈ

‰�È· - ‰¯Â·‚ - Ï‡Ó˘· ,‰ÓÎÁ - „ÒÁ - ÔÈÓÈ ˙ÂÈÏÏÎ ‡È‰.

שמחה"." לב ¯˜ולישרי ‰Ï‚˙È ‰Ê‰ ¯ÂÓÊÓ‰˘ ·˙Î ˜"‰ÂÊ·Â

È�ÙÓÂ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ˙‡ˆÓ� ‡Ï˘ ‰ÁÓ˘ ‰È‰˙ Â·˘ ‡Â·Ï „È˙ÚÏ

Â¯È˘ ¯ÂÓÊÓ" Ì˙Ò ˜¯ „Â„Ï ¯ÂÓÊÓ Â‡ ¯ÂÓÊÓ „Â„Ï ·Â˙Î ‡Ï ÍÎ

'Ë ‰�ÂÓÂ ÍÏÂ‰˘ .È ÁÏ˘· ˙˘¯Ù ‡ÓÂÁ�˙ ˘¯„Ó 'ÈÚÂ ."'‰Ï

ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÔÎÏÂ ,"'‰Ï Â¯È˘ ¯ÂÓÊÓ" ‡È‰ ˙È¯È˘Ú‰Â ˙Â¯È˘

‰¯Â˙· ˙¯ÎÊ�‰ ‰ÁÓ˘Ï ÌÈÎÈÈ˘ [‰Ê‰ ¯ÂÓÊÓ‰Ó] Ô‡Î ÌÈ¯ÎÊ�‰

.Ï"�Î ,·"‰ÂÚ ˙¯‡‰ ‡È‰˘ ,ÂÊ

צדיקים. בחינת  ‰¯ÌÈ.הרים 'ÓÈ‚ ÏÏÂÎ‰ ÌÚ ÌÈ˜È„ˆ

יחד. בספורים תפלתם ËÈ)מלבישים ˙Â‡) Ï"‰È··

ÔÈ· „ÂÁÈ‡‰ ,„ÁÈ È"Ú ÌÈ˘Ú� ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰˘ ‰�ÂÂÎ‰ „ÁÈ ,˘¯ÈÙ

.ÔÈÁÂÓ‰ ,‰·‰‡‰ ,ÌÈ„ÒÁ‰ ÔÈ·Ï ,ÌÚ¯‰ ,˙Â¯Â·‚‰ ,‰‡¯È‰

‰ÏÈÙ˙‰ ÔÈ· „ÂÁÈ‡‰ ‰ÂÂ‰˙� ,„ÁÈ ÌÙÂ¯Èˆ· ,Ì˘Ó˘

ÛÈÒÂ‰ 'Î ˙Â‡·Â .ÌÈ˜È„ˆ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÈ¯Ó‡Ó Â‡ ÌÈ¯ÂÙÈÒÏ

Ì˙ÏÈÙ˙ ÌÈ˘È·ÏÓ˘ È"Ú ˙È˘Ú� ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÈ·˘ ‰·È¯Ó‰˘

¯Ó‡ÓÏ ‰¯Ú‚ ÔÈÚÎ Ì‚ Ì‰· ˘ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙ÂÒ‰ ÌÈ¯Ó‡Ó·

˜ÂÒÙ‰ ÏÚ Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ È¯‰ Í‡ .¯Á‡ ˜È„ˆ È„È ÏÚ ¯Ó‡�˘

‰Ê ÌÈ·‰Â‡ Â˘Ú�˘ „Ú Ì˘Ó ÌÈÊÊ ‡Ï˘ ."‰ÙÂÒ· ·‰Â ˙‡Â"

„ÁÈ ÌÈ¯·„ÓÂ Ì‰È�È· ÌÈ„ÚÂÂ˙Ó˘Î ÈÎ (:Ï ÔÈ˘Â„È˜) ‰ÊÏ

.‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ‰Ê· Ì‰ ÌÈ˘È·ÏÓ ÌÈ¯ÂÙÈÒ· Â‡ ÌÈ¯Ó‡Ó·

Í˘Ó� ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰ Â‡ ¯Ó‡Ó‰ ˘¯Â˘ ÏÎ˘ È�ÙÓ ,‡Â‰ ÔÈ�Ú‰Â

Ì‰˘ ,‡ÁÂÓ„ ‡�Â·ÈÏ ÔÓ ÔÈÏÊÂ�‰ ÔÈÁÂÓ‰ ,‰·‰‡‰ ÁÎÓ

Ì‚‰ ÔÎÏÂ .˘Â„˜‰ ÌÁÂÓ· ÌÈÚÓÂ˘˘ '‰ ¯·„ Ï˘ ˙ÂÏÂ˜‰

,"¯Ú‚"Â ˙˜ÂÏÁÓÂ ‰·È¯Ó Ï˘ ÔÙÂ‡· ÌÏÂÚ· ‰Ï‚˙Ó ‰Ê˘

‡¯˜� ‰Ê˘ ÌÈ„ÒÁÂ ‰·‰‡ ‡Ï‡ Ì�È‡ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù

.Ô·‰Â ,‰·‰‡· "„ÁÈ"



מוהר"ן לקוטי  ה  רסז בחצוצרות

חכמה  מקור

לעורר  עי"ז כוונתם בסיפורים עוסקים שכשהצדיקים

בתחילת  כמבואר במאמר כשעוסקים  וכן זכות,

עליונים  רחמים תעורר התורה וקדושת זכות התורה,

דהיינו  יחד אלא כך הדבר אין אך הגז"ד. לבטל

המאמר  (או התפילה,)הסיפורים עם מאוחדים הם

ענין  פנימיות והיא לתפילה לבוש שהם מפני

[בסעיף  התורה במהלך לעיל שנתבאר כפי הסיפורים

במאמר. התפילה הלבשת לענין ג]

הוא. לפסוק שהפירוש ונמצא

ה' המלך לפני הריעו שופר וקול בחצוצרות
ובלהט  וגבורה, בכח רם, בקול מתפלל כשאדם

ל  דומה תפילתו שבלבו, וקול האש חצוצרות
- וזה שופר ה'. לפני להתפלל יש וכך רעמים.

- הפסוק, ה'.שאמר המלך לפני הריעו

ומלואו  הים וגבורה ירעם בכח היוצא הקול -
וע"י  במוחין, החכמה", ב"ים פוגע השם מירא

חסדים ציר  שהם המוחין עם והגבורה, הכח וף
במוחין, ומלואו", ב"ים רעם יוצר ואהבה,
זב"ז  אחדותם ומעוצם החכמה" "ים הנקראים

הים". "ירעם אחד כדבר והים, הרעם נקראים

בה  ויושבי הארת תבל בצירוף רעמים אותם - ,
העקמומיות  ליישר הלב אל יורדים החכמה" "ים
האדם  קומת כל גם מתיישרת [ועי"ז שבו,
אותיות  בתבל, נרמז וזה מהלב] חיות המקבלת
שהרעם  דהיינו רשימה לשון הוא תיו כי לב-ת'

ה"יושבים" העורקים הם בה ויושבי בלב, נרשם
הקומה]. לכל [ומתפשטים בלב

כף  ימחאו הלב נהרות שנתיישר ע"י -
בבריאה. שמחה נתעוררת

ירננו  הרים הצדיקים יחד יכולים השמחה וע"י -
גז"ד, לאחר גז"ד קודם בין לדעת הרים הנקראים
מאמרים  או בסיפורים תפילתם את להלביש ואז
הנקראת  התפילה עם מאוחדים שהם דהיינו יחד,

מפני  ירננו, - הדינים ל רינה נמתקין השמחה שע"י
בזוה"ק  כמבואר הדין מ בשורשם לבטל יכול ואז

במחשבתו  שיתפלל ע"י גז"ד לאחר נ אפילו

במאמר. ילביש פיו ותפילת

שזכה  במאמר התפילה מלביש שאז כ' ובבה"ל
ובזה  השמים. מן - דלעילא" מה"קלין לקבלו

הפסוקס יתפרש  סיום בא גם כי ה' לפני
הארץ  המלובשת לשפוט התפילה סדר כל היינו

"בחצוצרות  ע"י שנעשית במאמרים או בסיפורים
לשפוט  בא שה' מפני נעשה וכו'" שופר וקול
שכשה' פירש, הנחל ובמי הארץ. על דין ולגזור
הנזכרים  התיקונים כל ע"י הארץ, את לשפוט בא
קודם  הוא אם המשפט מהות יודעים הם בתורה,
התפילה. להלביש וצריך גז"ד לאחר או גז"ד,
"תאזין  כנה"ג אנשי שתיקנו שהלשון וסיים
להנ"ל, מכוון מאמר" מנו ותקשיב שוועתינו
התפילה, להלביש כשא"צ שוועתינו" "תאזין
את  להלביש כשצריכין מאמר" מנו "ותקשיב

במאמר. התפילה

ביאורים 

יחד.ב  ¯·Â�Èסיפורים ·˙Î ‰¯Â˙‰ ˙ÏÈÁ˙· ,‰¯Â‡ÎÏ

ÌÈ˘È·ÏÓ˘ ¯ÈÎÊ‰ ÛÂÒ·Â ,¯Ó‡Ó· Ì˙Ï‡˘ ÌÈ˘È·ÏÓ ÌÈ˜È„ˆ‰˘

.ÌÈ¯ÂÙÈÒ· Ì˙ÏÈÙ˙

Ï"‰·‰ Ù"Ú '„ ÛÈÚÒÏ Â�˘Â¯ÈÙ· ¯‡·˙� ¯Ó‡Ó‰ ÔÈ�Ú ‰�‰Â

,‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰˘ ,"‡ÏÈÚÏÓ ÚÓ˘ÓÏ ÔÈÈÎÊ„ ÔÈÏ˜" Ì˙Â‡Ó ‡Â‰˘

,‰ÏÈÙ˙Ï ˘Â·Ï ‡Â‰˘ ¯Ó‡Ó È¯Â·È„ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ Ì‰ÈÏÚ Í˘Ó�˘

‡Ï Í‡ .ÂÈ¯·„ Â�‡·‰Â ˙"�¯‰ÂÓ È¯·„· ¯‡·˙� ,ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰ ÔÈÈ�ÚÂ

.ÌÈ¯ÂÙÈÒ· ÌÈÈÒÂ ¯Ó‡Ó· Á˙Ù ‰Ó È�ÙÓ ¯‡·˙�'Â‡ÎÏ˘ Ë¯Ù·

,‰¯Â˙‰ ÍÏ‰Ó ÏÎ˜¯ ¯‡·˙� 'ÂÎÂ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÈ·˘ ˙˜ÂÏÁÓ‰Â

.ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰ ‡ÏÂ ,¯Ó‡Ó‰ ÔÈ�Ú Ù"Ú

¯Ó‡Ó‰ ‡È‰ ‡È‰ ÂÊ ‰¯Â˙ ÌˆÚ˘ Ï"‰·· ¯‡·˙� È¯‰˘ ,¯˘Ù‡Â

˙ÏÈÁ˙· Â�È·¯ ·˙Î˘ Í¯„ŒÏÚ ‰ÊÂ ,‰ÏÈÙ˙‰ ˙˘·ÏÂÓ Â·˘

."ÔÈ˙Ï‡˘ ÔÈ˘È„˜ ¯Ó‡Ó·Â ,ÔÈÓ‚˙Ù ÔÈ¯ÈÚ ˙¯Ê‚·" ˘¯ÙÏ ‰¯Â˙‰

Ì‰È¯Ó‡Ó ‡Ï‡ Ì˙Ú„Ó ˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ Í‡

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ Ì‰Ï ÌÈ¯ÂÓ˘ ˘È "ÚÓ˘ÓÏ ÔÈÈÎÊ„ ÔÈÏ˜"‰ ÈÙÎ Ì‰

˜¯˘ ˙"�¯‰ÂÓ ¯Â‡È·ÎÂ ,‰˘ÚÓ ¯ÂÙÈÒ· Ì˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ˘È·Ï‰Ï

ÔÈÚÎÂ .‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ Â· ˘È·Ï‰ÏÂ ‰˘ÚÓ‰ ¯ÙÒÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì‰

ÌÈÓÚÙÏ˘ 'Ò ‰¯Â˙· ¯‡Â·Ó‰ Ú"ÓÂÙÒ‰ ÔÈ�Ú ,‡Ó‚Â„Â Ï˘Ó

¯ÙÒÏ Â�È·¯ ÏÈÁ˙‰˘ ˙Ú· ÈÎ .¯ÂÙÈÒ È"Ú ˜¯ ÏÂÚÙÏ ‡"‡

,ÌÈ¯ÊÂÚ Ì�È‡ ÌÈ¯Ó‡Ó‰Â ˙Â¯Â˙‰˘ ¯Á‡Ó˘ ¯Ó‡ ,˙ÂÈ˘ÚÓ‰

¯Ó‡Ó‰ ,‰¯Â˙‰˘ 'Ò ‰¯Â˙· ¯‡Â·ÓÂ .˙ÂÈ˘ÚÓ ¯ÙÒÏ ÏÈÁ˙È

„Á‡Ó ÏÙ�˘ Ì„‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ÂÏÎÂÈ Â„È ÏÚ˘ ˘Â·Ï ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ

‡"‡ ÌÈ�Ù 'Ú‰ ÏÎÓ ÏÙ�˘ ÈÓ Ï·‡ ,‰¯Â˙ Ï˘ ÌÈ�Ù ÌÈÚ·˘Ó

.˜È˙Ú 'ÈÁ· Ì‰˘ ,˙ÂÈ�ÂÓ„˜ ÌÈ�˘ Ï˘ Ú"ÓÂÙÈÒ È"Ú ˜¯ Â¯¯ÂÚÏ



מוהר"ן לקוטי  ה  בחצוצרות רסח 

חכמה  מקור

ליקו"ה  ע"פ בסיפורים התפילה הלבשת ענין

שנגזרה  הגזירה למעשה הדומים סיפורים הם התפילה את בהם שמלבישין הסיפורים בפשטות,

או  רחמיו. נתעוררים בזה שעוסקים שע"י ונפלאותיו ה' מעשי שהם חלקים ישנם ובסיפור

כשמזכי  נמשכת שזכותם מצדיקים ביומא שמספרים הגמ' כעין מהם ומספרים שמם "עד ע רים

הצדיקים  שהם ירננו" ב"הרים נרמזים והם חברון, ישיני זכות להזכיר בכדי וכמ"ש פ שבחברון"

למקטרגים צ בליקו"ה  ונדמה מעשיות בסיפורי להלבישה וצריך להתפלל א"א הקיטרוגים שמגודל

אך  בזה. המלובשת התפילה את השי"ת שומע במקומו למעלה אבל בעלמא מעשה שמספר

זו  לתורה השייך לשמחה ק בליקו"ה כשזוכה כי התורה. מהלך לכל מקושר הסיפורים שענין פירש

המצוה  שע"י נמצא המצוות. עם פשוט אחדות שהוא הקב"ה שמחת שהיא בעצמה מהמצוה

עולם  של הקומה כל את מחיין והן שלימה. קומה הם שהמצוות ומכיון בהשי"ת, ונתאחד נכלל

בסיפורים  ולכן בהשי"ת. ידו על נכלל המצוות ע"י  וחיותו שקיומו העולם שכל נמצא נפש, שנה

באופן  המצוה שעושה מפני ידו, על חיות שמקבלים נפש שנה העולם מעשי על מספר שהוא

זה  הוא לכן ידו, על נמשכין וענייניו  וקיומו העולם חיות כל זה ובאופן הקב"ה עם שמתאחד

את  יודע הוא הסיפור את מספר הזה שכשהצדיק מפני בסיפורים, התפילה את להלביש שיכול

ומה  לספר האיך יודע ולכן ית', עמו הסיפור שמאוחד וההתאחדות החיות, הפנימיות, השורש,

בסיפוריו. כח יש לכן בו נכלל העולם שכל מכיון וגם לספר,

כי  מהשי"ת הפירוד על מורה שהוא מספר , מלשון הוא כי ר סיפור  סופר, אתה מה אחד לפני

על ש הקב"ה  מורה סיפור תיבת שורש שהוא ומספר, בחושבן" ולא הוא הבריאה"ת "חד "אחר

הגז"ד  שורש כי להתקיים לגז"ד מקום יש פירוד של זה ובאופן מהבורא. הנבראים שנפרדו אחרי

אם  ולכן וגזירה. לדין מקום שום אין דרחמי", חד "עינא במדרגת כי מהשי"ת. מהפירוד הוא

היא  המספר של והאחיזה התפיסה - הגזירה, בענין הסיפור שיעסוק אע"פ סיפור אדם יספר

אך  התפילה. בו  ולהלביש הדין  להמתיק  יוכל לא ובוודאי מהשי"ת, בפירוד בגז"ד, בסיפור,

חיות  נמשכת שמשם הבריאה קודם בבחינת ית' אחדותו של הגילוי הוא הסיפור שאצלו הצדיק

במעשה  נכלל בו הנכלל העולם כל כי בסיפורים, התפילה להלביש יכול הוא בעש"ן, הנעשה כל

אחדותו, שהיא המצוה בקיום בהשי"ת דביקותו בעת בהשי"ת, מאוחדים שהם שלו המצוות

והפירוד  אורו, והעלמת והסתר צמצום שהוא מהדין, הם הקיטרוגים כל כי סיפורו. שורש ומשם 

ב', חוב, לגבות שליח העושה בהלכות נתבאר ועוד עמו, ההתאחדות ע"י רק לבטלו וא"א ממנו.

לאחר  וע"כ דין, שהם מקבלים בבחי' נקראים עוה"ב שכר בשביל מצוות שמקיים כולו שהעולם

הוא  משפיע בבחינת רק הוא כי כלל מקבל שאינו הצדיק ורק הדין, להמתיק להם א"א גז"ד

בו. אחיזה שום לדין אין כי הדין, ולבטל להמתיק יכול

עולם  בורא לאל שבח ונשלם תם

טו.�������� אות מלך.מ.פל"ח ובמקדש היטב עי"ש קנא: דף בהעלותך .ס.פל"ח.נ.זוה"ק כשיבינו ד"ה ועיי"ש ע.בה"ל א, משנה ג פרק יומא
כג.פ.ברע"ב. סי' בראשית הזוהר בהשמטות כה.צ.כמבואר ג, נדרים ב'.ק.ליקו"ה העומר ספירת ז'.ר.הלכות משנה א' פרק יצירה ספר

יז:ש. נא.ת.תיקו"ז בתורה כמבואר

והערות  מקורות



ה  תורה - רצז עיונים

ה  תורה

בספר  שנתבאר כפי התורה מהלך תמצית
הליקוטים  ביאור

התורה בביאור מהלך בביאור לעשות הפליא הליקוטים
שרשי  ובהבנת לסעיף סעיף שבין והקשרים
כו"כ  הקשה ובתחילה זה. במאמר המתבארים הדברים

נפלא. מהלך בנה שמכחם כלשונו] ["פליאות" קושיות

שיתהוו א. בכדי מטרא" ב"עבי לפגוע הקולות צריכים מדוע
דמוחא" ב"גלגלתא שנשמעים בזה די ואין לרעמים,

שיש ב. שמי ג' בסעיף רבינו שהזכיר מה האם להסתפק יש
רעמים. נעשה קולו ולכן נשמעין, דבריו שמים יראת בו
יראת  לו ויש וגבורה, בכח כשמתפלל [רק] הכוונה האם
בו  שמוציא שהכח שכשם או, לרעמים. קולו נעשה אז שמים,
דיבורו  הוא כן יראה הגבורה, ממידת הוא התפילה דיבורי את
שופר  תקיעת וכקול גבורה. היא יראה כי שמים – הירא של
נהפך  בשופר תוקע כשיר"ש אך שווה, באופן תוקעים שכולם
יותר. רם בקול תוקע שהוא מפני זה ואין לרעמים, הקול
יש  שמים ירא שהוא שמכיון בפשטות פירש הנחל [ובמי
הפירוש  ואם וכו']. בגבורה כוחו בכל להתפלל ובכוחו ברצונו
מדוע  וביראה, ובגבורה בכח הדיבור את יחד לצרף שצריך
מזוככת  שתהיה ביראה רק רבינו, עוסק לא התורה מהלך בכל
שדיבורו  נפרש ואם הגבורה. הכח, מהקול, מאומה הזכיר ולא
שכולם  שמכיון רק ובתפילה, בכוח דוקא אינו שמים הירא של
ייותר  לנו יתבאר א"כ פעולה, אותה פועלים הם אחת בבחינה

" רביז"ל שכ' שמים וזההלשון יראת בו שיש מי שאמחז"ל
התפילה  את שיחברו ותנאי המשך שאינו נשמעין" דבריו
וגבורה  כוח כעין דבר, עוד אלא לירא"ש, – וגבורה בכוח

הרי אך הזה הפירוש לפי וכ"ש הראשון פירוש לפי
ענין  את להגדיר דבריו בריש התחיל כשרביז"ל
ההשגה  כלליות את אומר בתחילה בליקו"מ [וכדרכו הרעמים,
מוציא  שאדם קול בחי' הם "ורעמים וז"ל כתב מפרש], ואח"כ
היר"ש. של הרעמים את כלל הזכיר ולא בתפילתו", בכוח

וממילא ואין כאחד נחשבים ויראה וגבורה שכוח לומר
וכתב  פירט ה' בסעיף שהרי בדבריו, נכללה היראה

היראה, עם האהבה לכלול שצריך לאחר שצריך שכתב
כבר  הרי הם חד ויראה גבורה ואם בחסדים, הגבורות לשתף

זאת. הזכיר

ואילךבנוסף זה מסעיף מכאן, של עיקר לכך דבריו
בסעיף  היראה. את רק ומבארים סובבים רביז"ל
לרבב"ח  ובפירושו ה', ובסעיף יראתו", "שישמור כתב ד'
ה' "יראת כמ"ש , יראה - גבורה חשיבות, – "ספינה כתב

אוצרו". היא

כתב ולא ד' בסעיף המבואר שכפי אלא בלבד, שללא זו
הזכיר  ולא דבר, איזה לפעול שבכוחו קול אין יראה

הגבורה. את כלל

יש ג. גבריאל" ל"ירד ד'. בסעיף רבינו של בביאורו
שאלות: ב'

הגבורות א) שמירידת הסביר גבריאל" ל"ירד בביאורו הרי
ומדוע  מהקנה. היוצא קול דא קנה החכמה, בים קנה נעץ
דדהבא, סוספיתא הגבורות, השתלשלות ע"י "היינו וביאר שב

השכל". באטימת נעוץ הקול נשאר

מפסולת ב) שמגיע מפני נעוץ ישאר שהקול כתב בתחילה
אם  גם כי המוחין, למדרגת ושייך קשור זה ואין היראה,
לסוספיתא  בביאורו ובסוף, רעמים. יתהוו לא צח, מוחו יהיה
יהיה  שאם ומשמע השכל, באטימת נעוץ שישאר  כתב דדהבא

רעמים. – מקולו להתהוות יוכלו כן וזך צח המוח

הקול ד. יוצא שממנו ע"ש קנה, בשם לקול קרא בתחילה
אח"כ  וכ"כ ובינה. לחכמה קנה קורא ביאורו ובהמשך
שנעץ  ותדע כתב וכו' גבריאל ירד בחי' חמץ, בחי' כשהוסיף
נראה  וזה חכמתך, בים נעוצים חיצוניות חכמות היינו קנה
זאת  הסביר לעיל ובאמת לכן, קודם שכתב למה כהמשך

הקול. קנה זה – קנה ונעץ פירש שהרי שונה באופן

החכמה.בנוסף – "ים" לחכמה קורא ביאור באותו לכך,
במאמר  הרי יתכן. זה ואיך החכמה. – "קנה" וגם
ולא  בים נעוץ שהקנה [ומשמע בים, קנה, ונעץ כתוב. חז"ל

החכמה. – הים עצמו הוא שהקנה

לשתף ה. צריך רעמים בחי' הגבורות רבינו, כ' ה'. בסעיף
שיתעביד  חכמה בבחינת בכבוד שיפגעו כדי אהבה עמהם

קושיות. ב' קשה ולכאו' רעמים, מהם

רק א) הרי רעמים", "בחינת בשם לגבורות לקרוא אפשר איך
לרעמים. יתהוו בחכמה כשיפגעו

כי ב) הקול תוצאות שמשם יראתו שישמור כ' ד' בסעיף
היא  היראה לפי"ז הקול, גם יתקלקל היראה בקלקול

הקול ה',לפני מוצא בסעיף מש"כ וא"כ במוחין. שפוגע
הגבורה  היראה, על גם כוונתו האהבה, עם היראה שישתף
אפשר  איך וא"כ הקול, יתתקן עי"ז כי הקול, תוצאות שממנה
יראה, בבחי' רק עדיין שהוא בזמן רעמים בשם לקול לקרוא
במוחין  פגע לא שעדיין מפני – ותיקון שלימות מחוסר ועדיין

בחי' הגבורות ה' בסעיף [כמ"ש קשה וזה רעמים רעמים שהם

כדי וכו' אהבה עמהם לשתף רעמים].צריך שיתעביד

מוצא מכח שהיא יראתו, שכששומר הבה"ל, מבאר זה
"בכח". רעמים לבחינת קולו נתהוה הקול ושורש
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רעמים  ואותם "בפועל". לרעמים יתהוו במוחו שכשיפגעו
חסרון  שהיא שבלב, עקמימיות  ליישר היורדים הם "בפועל"

נברא  לא אחז"ל שהרי עקמימיות היראה ליישר אלא רעמים ו
עשה "והאלוקים שנא' שהרעם שייראושבלב ונמצא מלפניו".

היראה. הגבורה, את מתקן

ומתאחדים ואותם שפוגעים ע"י נתהוים בפועל" "רעמים
בסוף  נתבאר זה ומטעם החכמה – המוחין עם
החכמה  ים הוא הים הים". "ירעם נקראים שהרעמים התורה
הוא  מתאחד מגבורה, מיראה, היוצא הקול עם שבהתאחדו
הים  גם שנחשב עד מהגבורה. מהקול, היוצא הרעם, עם
גילדנא  התורה בסוף פירש זו [ומסיבה הים. רעם, – לירעם
עם  שנתאחדו דימא גבורות, – אגלא שם – גילדנא דימא.
והרעם  היראה, לשלימות רק לא מועילה וההתאחדות הים].

למוחין. לחכמה גם אלא והלב,

חיצוניות מפני מחכמות המוח שמירת שהוא אחד חלק שיש
כדי  אך מוחו. יחמיץ שלא תאוות של ומהרהורים
מכח  הגילוי, אל ההעלם מן ויוציא מאטימותו המוח שיפתח
חיים", מים "באר הנקראת בו הגנוזה ההארה את הפועל, אל

הגבורה, היראה , את במוחין לאחד צריך החכמה", הרעם "ים

דמוחא בכח בגלגלתא פוגע הקול שכשקנה הקנה, מן היוצא
ומתגלים  המוחין נפתחין עמם ומתאחד מטרא" ב"עבי
שדרכו  חלול] [כקנה כלי נהיה והקנה הפועל אל מכח ויוצאים
לבנון  מן ונוזלין החכמה" "ים חיים" ה"מים ונמשכין נשאבין
אל  מכח ויציאתן המוחין ולפתיחת דמוחא. ליבונא מן –
ובפירושו  ההתגלות". "עיקר ה' בסעיף רבינו קרא לזה הפועל
המצומצמים. דברים ומפרש לאור שמוציא "פרשא" לרבב"ח
צריך  רק היראה בגבורה, היוצא בקול די אין זה ומטעם
במוחין  כשיפגע שעי"ז בחסדים, וישתפו אהבה לקולו שיצרף
האהבה  ע"י הגילוי עיקר כי הגילוי, אל מהעלם המוחין יצאו
שיתופם  ע"י רק ולכן ה']. בסעיף [כמבואר ביראה. המשותפת
זך  כשמוחו זה וכל הרעם. יתהוה המוחין שהם החסדים של
אוהבי" אברהם ל"זרע נחשב הוא שאז ככספא" "חוורא
לכלי, הקול" "קנה ונתהוה המוחין, וכשנפתחין כדלקמן.
חכמה". "קנה בשם נקרא הוא אז החכמה מימי להמשיך
הגבורה, שממנו שבלב האש להב המעלה "קנה", כלי, ואותו
פנחס  בזוה"ק באריכות (כמבואר שבתפילה, הקול היראה,
צמצום  היא גבורה, יראה [כי והצמצום הכלי הוא רלה:).
אפשר  וצמצום כלי בלא כי החכמה. מימי את להמשיך כידוע]

סיבות: מב' החכמה. שבים המים בריבוי לטבוע

ממעשיו"א) מרובה ל"חכמתו נהפכת מידה בלא חכמה
ג [אבות ועוקרתו רוח ובאה מתקיימת, כב]שאינה יב,

החכם  יהיה מעשיו, לפי לו הראויה מהמידה למעלה כשהוא
זה  ואין טז) יז, (משלי אין. ולב  – חכמה לקנות בבחי'

כלל. תכלית

בחי'ב) כלים לשבירת וח"ו אור", ל"ריבוי להגיע יוכל
יצילנו. ה' בנטיעות קיצץ או ומת הציץ או ונפגע, הציץ
[כמבואר  החכמה עם המאוחדת האהבה מדת גם בנוסף,
באופן  אהבה לחולת להתהוות יכולה כלים ללא להלן]

ח"ו. מאוד שיזיקנו

לפתוח וכשם גורם וחסדים באהבה בהתאחדו שהרעם
קדושת  בשמירת לאדם לסייע ואף מאטימתם המוחין
שנתאחדו  המוחין הארת בם שמאיר הרעמים כמו"כ המוח,
אם  גם כי היראה, ושורש מקום שהוא ללב מסייעים עמהם,
פסולת  – דדהבא סוספיתא – חיצוניות מיראות יראתו ישמור
התאוות  מכל שבלב עקמומיות ליישר צריך עדיין היראה,
ההיתר  - הרשות דברי כל שממנה נוגה מקליפת וגם הרעות
כמבואר  הלב, את ומעקם מסבב הנוגה גם כי בליבו. האחוזים
קליפה  על רביז"ל שאמר ו) ד, (ר"ה ובליקו"ה י"ב בליקו"ת
ומעקמת  מסבבת שהיא דהיינו – הארץ" דאס פאדרייט "עס זו
ואז  הלב את מיישרת רעמים הנקראת הנ"ל וההארה הלב. את
בשעת  בהשי"ת בהתאחדות שהשמחה מכיון לשמחה, זוכה
וקשורה  להשי"ת, ישראל מאהבת נמשכת המצוה קיום
הרעם  משיתוף נהיה וכ"ז לישראל, השי"ת באהבת - בשמחת
אך  אהבה. – לשמחה וזוכה הלב. נתיישר שעי"ז האהבה עם
להתהוות  יוכל הקול שאז יראתו שישמור באופן זה, כל
ב"כח" הרעם הקול שיתאחד ע"י שאז, מוחו וישמור לרעם,
הלב  ליישר ירד אשר רעם, ויתהוה המוח יפתח המוח, עם –
וזו  בחכמה. המלובשים הרעמים של מלעילא" ה"קלין ע"י
חז"ל: מאמר את לבאר ד' בסעיף שהביא במה רבינו כוונת

מהקול אם יתהוה ידו שעל זך. מוח – חכמה אין
היראה  את ולהשלים הלב, את ליישר שיוכל רעם,

יראה – .אין

הוא ואם שרק בכח" "רעם נעשה שמכוחה – יראה אין
המוחין  את לפתוח יוכל האהבה] עם [בהתאחדו

– הזו היראה את אין אם הפועל אל מכח איןולהוציאם

מוחין.חכמה  –

בפעם ובמהלך כי התפילה. את מלבישין במה גם יתבאר זה
הכח, הקול הרי וגבורה, בכח כשמתפלל השניה
כי  החכמה, המוחין, החסדים, בהארת כבר מלובש הגבורה
חסדים, חכמה, עם שמלובש יראה קול כבר הוא השני הקול
נחשב  שבתחילה שמה עד לדרגה, מדרגה הוא וכן אהבה.
לרעמים  יותר הגבוהה במדרגה  שוב נתהוה בפועל לרעמים

והבן. בכח

בתחילה ולפי"ז זה. באופן יתפרש הכוונה" מעורר ה"קול
עמו, ומתאחד במוח הקול מעורר פוגע זה ובכח

אותו, מפרש הגילוי אל מהעלם מוציאו המוח, כונת את הקול
לכוון  הכח למתפלל ימשך זה ומכח מאטימותו. ופותחו
והקול  רעם נתהוה המוח עם הקול שמתאחד וע"י בתפילתו.
- מלעילא רעמים – קלין מלעילא" "קלין נקרא הרעם - הזה
וליישרו  הלב. כוונת את לעורר הלב, אל היורד מהמוח
להשי"ת, מכוון שיהיה בכדי התאוות, וסיבוכי מעקמימותו
לכוון  גם יזכה ואז לשמים". לבו "שיכוון ובלבד חז"ל כלשון
בתפילתו. לבו לכוון וגם התפילה כוונת את ושכלו במחשבתו
דבריו  שמים יראת בו שיש "מי יתפרש גם זה ובאופן
– למוחו גם נשמעין לאחרים, שנשמעין שמלבד נשמעין",
זה  ובביאור ללבו. – האלו הרעמים ונשמעין רעמים, ונעשין

דלעיל. השאלות רוב יתיישבו
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ולכאו'והנה יחמיץ" שלא מוחו לשמור "והעיקר רבינו כ'
לכך, בנוסף בתורה. המהלך לעצם כ"כ שייך זה אין
– דהבא – היראה היא החשיבות שעיקר מבואר לקמן הרי
היא  שהיראה, פירוש, איהי" לה ו"קדמה ספינתא. – אוצרו
לחכמה, לאהבה, קדמה היראה – איהי ולכן לחכמה. הראשית

מוחו. לשמור ולא היראה, היא העיקר א"כ מוחין,

שלא אלא מוחו לשמור היא העיקר מדוע סיבות שתי שישנם
שעיקר  הסיבות לשתי כלל סותר זה ואין יחמיץ
מדוע  הראשונה הסיבה כדלקמן. היראה, היא החשיבות
המהלך  שכל מפני היא יחמיץ, שלא מוחו לשמור הוא העיקר
לזכות  ועי"ז הלב, לשמחת להגיע איך זו בתורה שנתפרש
עיקר  שזה התפילה. ולהלביש דין, גזר לאחר קודם בין לדעת
המוח. שמירת ע"י רק להיעשות יכול אינו זו, בתורה הנושא
לרעם  וגבורה בכח העולה הקול יעשה לא כן, לא אם ֵכי
הגבורה, כשהקול, רק אינה הרעם התהוות שכל מחמת
בטומאה  אטומים הם ואם המוחין, עם מתאחדת היראה,
לא  לרעם, יתהוה ולא השכל באטימת נעוץ הקול ישאר
לא  שבלב, עקמומיות לישר כרעם ירד ולא לברייתא, ישתמע
לכך, בנוסף לשמחה. יזכה לא ובוודאי היראה את יתקן
קנה  ואז בו כשנכלל נתקלקל קולו שגם גורמת המוח אטימת
ובנוסף  חיצוניות, חכמות למוח להשמיע בכדי כלי נהיה הקול
מלבות  הבוקעים דסט"א קולות למוח להשמיע כלי היות לכך,
דקדושה  מקול הגמור ההיפך והרהורים, תאוות שהם אדם בני

להשי"ת. הלב מלהב ונמשך הנובע

שכל והסיבה מפני העיקר. היא המוח ששמירת השניה
שהם  המקטרגים על בתורה המבואר המהלך
עד  הדין מידת את מעוררים שהם לשמאל העומדים המלאכים

המוחין.שנה  מפגם נמשך גז"ד, לאחר כבר יה

עוסקים כי האויבים, ה' בסעיף שנקראים וכפי המקטרגים,
והדעת  המוח שהוא דקדושה", "משכנא עם המלחמה

אדם. נשמת ה' נר משכן ששם

מלאך ואמרו והוא המקטרג הוא השטן הוא ט"ז. בב"ב
ומכשילם  אדם בני שמפתה ומסטין, יורד המוות,
לשוב  יוכלו ולא חיים. ארחות ישיגו שלא בכדי המוח בפגם
ויטמטם  יאטום ועי"ז וכו'] סגיא" ב"תשובה [רק ה' אל יותר
ש"עולה  זה פגם גורם העולם, בזה נעשה וכשזה מוחם.
כביכול  שנאטם עד וגזירות קטרוגים נמשכים שמזה ומקטרג"
היטב  [עיין תפילתינו. קול מלשמוע יתברך, העליון ומוח ראש

כ"ד]. כ"ג, כ"ב, בסעיפים גם

המאמר וטעם עצמה היא זו, שתורה שמכיון בדבר, יש נוסף
בחי' על שהיתה הגזירה על התפילה. מלובשת שבו
בחכמות  ישראל ילדי את לשמד הגזירה דהיינו הראש.
רח"ל  ישראל דת שימירו ע"י ישראל באלוקי וכפירה חיצוניות
בהיותם  המוח ופגם והרהורים בתאוות מוחם לקלקל וכמו"כ
המוחין, שמקדש ע"י נעשה התיקון עיקר לכן הצאר, בצבא
עולם  ראשי על הגזירה נגזרה אם "למשל רבינו נקט זה ומטעם
בה  והזכיר השנה, בראש זו תורה נאמרה ולכן נפש", שנה
כ"ו]. סעיף היטב [עי' השנה בראש רק שמתקיימת שופר מצות

שהם [בנוסף התפילין בסוד עוסקת זו תורה הרי לכך,
לח]. תורה בסוף מוהרנ"ת כמ"ש בראש

האויבים אך החמץ, הסט"א, שגירוש שנתבאר מכיון אעפ"כ,
הנמשכין  הקולות היא והגערה קנה, חית גער ע"י נעשה
שומע" "כשאתה חיים". תוכחת שומעת "אזן מיראה,
המריבה  קולות את שומע, הוא ומה השמיעה תלויה שביראה
וכו', כח גבורי של היראה קול שהם דלעילא מקלין הנמשכין
ונמצא  כנ"ל] במוחין מלובשים [כשהם דברו. בקול לשמוע

וכו'. החמץ הסט"א, את לגרש הקול, היראה, שבכח

מיראה והנה ולא המוחין מקלקול רק הוא כוחם כל אם
מוכח  כרחך ועל לגרשם. ביראה כח יש איך חיצונית
גם  נמשך השכל את ולטמטם לטמא האויבים של שהכח מזה
שורש  הדינים, הגבורות, הם שהם גבריאל" מ"ירד הוא
שהם  ע"ב] בתורה [כמבואר ודינים מגבורות הנמשך היצה"ר
עד  המקטרגים הדין, כוחות אלו, והם המוח, בפגם הממיתים
תפילותינו. ולקבל מלשמוע העליון מוח ואוטמים הדין, שנגזר

הקול וכשם את ומוליך מיראה נמשך דקדושה שקנה
מאטימותם  המוחין את ופותח בהם ונכלל למוחין
"חית  – דסט"א קנה כמו"כ ליישרו. הלב אל יורד ואח"כ

גברי  מ"ירד הנמשכין הקולות למוח קנה". למעלה עולים אל"
חיצוניות  בחכמות בזה זה ולהכלל ולטמאו, בו להיכלל
גערת  של הקנה כשקול כך ומפני חיצוניות. ויראה ותאוות,
עם  הנתאחד הקנה קול קם, שמשמיעים, והקולות הצדיקים

נופל. – תאוות שהוא קנה" "חית של הקנה

הם וקולות יכולים בגירושם, הצדיקים יתעסקו לא אם אלו
לנגדם, ה' יראת שאין באנשים רק לא לפגוע
היראים  אצל גם נשמעים קולותיהם אלא ח"ו, ופגומים
רעה, מיראה שלימה בתשובה לשוב שרוצים ואלו והכשרים,
הגערה  קולות ע"י נעשה לזה שהתיקון פגומים ומוחין

הצדיקים. שבין והמריבה

גבריאל.ובהנ"ל ירד בענין ביאורו כפל שלכאו' מה יתבאר
הענין  בתחילת שכתב מפירושו, ששינה ומה
ואח"כ  השכל. באטימת נעוץ הקול נשאר גבריאל " שמ"ירד

חיצוניות. לחכמות הכוונה גבריאל" ש"ירד פירש

בקול כי שעוסק הכשר, האדם על דבריו את פירש בתחילה
לשמור  שיזהר [ב"רעמים"] בכח, בתפילה דקדושה,
בו. שיש השכל באטימת נעוץ הקול ישאר שאל"כ יראתו
בקולות  עוסק שהרי אטימה עי"ז לו יתווסף שח"ו ולא

דקדושה. מסטרא

כי רק יתגלו. לא יפתחו, ולא אטומים המוחין שישארו
ממדת  ונמשך התלוי הרעם ע"י נעשה וגילויים פתיחתם

הזכה. היראה

בסט"א,משא"כ ודבוק במוחו, שפגם מאדם שמדבר להלן
וכמבואר  נתקלקל קולו שגם עד דמותא בסטרא
בו, שנכלל הקול קנה את גם פוגם המוחין שקלקול לעיל

חיצוניות. חכמות למוחו להשמיע לכלי ונתהוה
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סיבות ומה כמה היראה היא החשיבות שעיקר רבינו שכתב
בדבר. יש

האהבה.האחת: ממילא תבוא היראה ידי שעל מפני
אם  למחז"ל פירוש גם וזה התורה, בסוף כמבואר
בסעיף  כמבואר האהבה היא וחכמה חכמה, אין יראה אין
המעש"ט  שלפי ל"ד) אות (דעת המדות בספר וכמ"ש ה'.
כן  שמים, היראת לפי – מחשבותיו מעמיקין כן האדם של

לחכמה. זוכה

הנמשכין השנית: וצמצום כלי בלי לעיל שנתבאר כפי
ולכן  האהבה. מהחכמה, תועלת שום אין מיראה,
יראה  – ה"ספינתא" ה"קנה" הצמצום, הכלי, להקדים יש
הוא  הזה [והשיתוף החכמה. בים ולבוא לצאת הכלי שהיא
להשיגה  אפשר ידם שעל החכמה בים שיש הידים ב' בחי'

י.] ז, בליקו"ת כמבואר

ובגבורה.והעולה בכח תפילה של שהעבודה הנ"ל מכל
ונתאחדת  דמוחא, לגלגלתא עולה ואהבה, וביראה
גורם, וזה מאטימותו. המוח נפתח ועי"ז דמוחא", "לבּונא ִָעם

באיתערות  תפילתינו,שגם לקבל העליון מוח יפתח דלעילא א
ובזה  להשי"ת ויכוונו הדין שורש בינה, ללב, יירד זה וקול
וזהו  הלב. שמחת ע"י שנמתקת בבינה, הדינים שורש יתמתק
כי  שופר, קול לשמוע לברך תיקנו שחז"ל השופר תיקון גם
ברוך  העליון ישמע ועי"ז הקולות את המתפלל שישמע העיקר
מה  שאת הטעם מה יתבאר גם ובזה תקיעותינו, קול את הוא
נעשה  [שזה במאמר" שאלתם "מלבישים שהצדיקים שכתב
הפסוק: על דבריו את וסמך הוכיח הנ"ל]. התיקונים ע"י

היינולשמוע " התפילה". ואל הרנה ברוך שישמע אל העליון
ותפילותינו. רנתינו את הוא

שבין והנה, המחלוקת ע"י הגערות נעשים שבו האופן
לחבירו. הסותר מאמר אומר כשאחד הוא הצדיקים
מלעילא" למשמע דזכיין ה"קולות הן הן האלו והמאמרים
לו  מפריעה שהמחלוקת ומזה אחר. מאמר שומע אחד שכל
אין  מה ומפני עוונותיו. על לשוב חיים תוכחת וישמע יקח
כפשוטם, ומוסר תוכחה בדברי  הסט"א את מגרשין הצדיקים

את  ופוגמים ומכשילים המסיתים והסט"א שהמקטרגים מפני
אך  ה'. אל ולשוב מוסר תוכחת מלשמוע אותו אוטמים המוח,
יבין  שמזה מאמרים, הלבושים, ע"י נעשים כשהדברים
לצאת  ויוכל זאת, מבינים המסיתים המקטרגים, אין תוכחה,

ה'. אל ולשוב ידם מתחת

לפעמים ובזה הצדיקים מלבישים מה מפני לבאר יתכן
שלפעמים  ס'. בתורה המבואר כעין בסיפורים,
מכל  כשנופלים ולפעמים במאמר. בתורה, להלביש אפשר
מעתיק  הנמשכים בסיפורים להלביש צריך פנים. הע'
ה', אל להשיבם יוכלו האלו הלבושים רק כי יומין
מלבישים  הסיפורים שע"י ס' בתורה שם רבינו וכמ"ש
ויוכלו  אותם יכירו לא הסט"א כוחות ואז פנים להם

ידם. מתחת לצאת

הדבר ואז יעורר וטומאתו, מאטימותו ויצא מוחם כשיפתח
דלעילא, האיתערותא את דלתתא באיתערותא שנעשה

תפילתינו. לקבל העליון מוח ויפתח

חסדים,ומכיון אהבה, היראה, עם לשתף שצריך שנתבאר
במאמריהם  מריבות שעושים הצדיקים גם לכן
בסופה", והב "ואת יד) כא, (במדבר מקיימים זא"ז הסותרים
ל:) (קידושין לזה זה אוהבים שנעשים עד משם זזין לא
באהבה, יחד ומספרין ממאמריהם ומדברים ביניהם שנפגשים
כשם  ירננו. הצדיקים הרים, באהבה, דהיינו "יחד" שזהו
עם  – הגבורה היראה יחד שתהיה צריכה "רינה". שהתפילה

יחד. שנכללים הצדיקים – ב"הרים" הוא כן האהבה,

"אענך ובמה שהביא בפסוק רבינו דברי יתפרשו שנתבאר
את  שמסתיר ברעם יענך שהשי"ת וכו'". רעם בסתר 
רעם, של באופן באה התפילה שהלבשת מכיון התפילה קול
אענך  ואחלצך, קראת בצרה כך ומפני המריבה. וגערת גבורה,
מי  על אבחנך כנ"ל ברעם המוסתרת בתפילה רעם בסתר
"מי  את נכון תפרש אם תהיה לכך והבחינה סלה, מריבה
להשי"ת. ותשוב ועי"ז הצדיקים, שבין המחלוקת - מריבה",

הליקוטים".עד "ביאור של המופלאים דבריו תוכן כאן
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א 

בשבילי.כל אלא נברא לא כ"ה.העולם פרק תדא"ר עיין
מעשה  מכל מישראל שבחר הוא ברוך  המקום "ברוך
שהוא  כמו עמהם מדבר הוא ולפעמים וכו' לפעמים ידיו
שהוא  האהבה בשביל אלא למה, וכ"כ היחיד, עם מדבר
הוא  לכן בהם משמח שהוא השמחה ובשביל אותם אוהב
אומר  הייתי לפיכך רבים. ובלשון יחיד בלשון עמהם מדבר
למעשי  מעשי יגיעו מתי לומר חייב מישראל או"א שכל
העוה"ז  האבות קנו שלא  ויעקב, יצחק אברהם אבותי
תורה. ותלמוד הטובים מעשיהם בשביל אלא וכו', והעוה"ב
בשבילי  לומר חייב מישראל כאו"א במשנה חכמים שנו וכך

עכ"ל. העולם נברא

ב 

ולתקןכי וכו' העולם נברא בשבילי לומר  אדם כל צריך 

העולם. חסרון ולמלאות מוהרנ"ת העולם, בדברי
הזוכה  הצדיק על היא רבינו כוונת שעיקר מתבאר בליקו"ה
שהיא  הקב"ה משמחת הנמשכת בשמחה המצוות את לעשות
שכר  לרבות שכר בשום רוצה ואינו המצוות, עם פשוט אחדות
עצמו  מבטל הוא אלא התורה], מהלך ע"פ מתבאר [כך עוה"ב
ג', חלה [ליקו"ה כלל עצמית מציאות לו שאין עד וכל מכל
המאירה  אספקלריא התורה במהלך הנקראת זו ולמדרגה ה'].
היחידים  המופלגים הצדיקים זוכין משה, נביאות בבחי'
בלא  ה' ביראת רק מלא שלבם זו בתורה כמבואר במעלתם,
נקי  ומוחם אצלם מחוברים ויראתו ה' ואהבת חיצונית, יראה
רעות  ומידות מתאוות הם זכים רק ולא פסולת מכל וזך
כן  ומפני ההיתר, – הנוגה ענין את גם זיככו אלא האסורות,
[ליקו"ה  הנ"ל העליונה במדרגה המצוות לשמחת להגיע זוכין
ובסעיף  בתחילה, ח' פסח י"ג. ב', חובו לגבות שליח העושה

בה"ל]. ועי' ב'.

המצוות ומכיון קיום ע"י נמשך העולם של שהחיות
המצוות  כשעושה הוא הדבר ועיקר כדלקמן,
שמחתו, נמשכת וממנו בהשי"ת שנתדבק מחמת בשמחה
שנה, ל"עולם, החיות נמשכת הזה הצדיק ידי שעל נמצא
ויתעסק  לשורשו שיעלהו בכדי העולם כל בו נכלל לכן נפש",
בשבילי". אלא נברא לא העולם "כל נאמר ועליו בתיקונו,
העולם  ולכן דלעילא, אתערותא של באופן נברא העולם והנה,
אבל  מצוות, שמקיימים הגם העולם, ובני למקבל, נחשב
עדיין  בעולם שכאן נמצא לעוה"ב עי"ז לזכות שחפצים מכיון
נחשב  עבודתם גם כי הם, וחסרים ית' עמו מאוחדים אינם

שורש שהוא האריז"ל בדברי שמבואר מקבל, הדין.לבחי'
באמת  מ"מ בעוה"ב, שכרם שיטלו בדין הרי שלכאו' והגם

"שאין  ב' בתורה וכמבואר לו", ואשלם הקדימני "מי לאמיתה
המעשים  שכל מפני דבר, שום על שכר לקבל לחשוב ראוי

יתברך". מאתו הכל ותפילתינו ותורתינו שלנו טובים

להם ומפני אין גם ולכן דין, מקבל, לבחי' נחשבים עדיין כך
באמת  הוא זה וענין גז"ד. ולבטל להמתיק הכח את
העולם, לתקן שצריך המאמר בתחילת רבינו שהזכיר הענין
הוא  גם העולם וחסרון לשורשו. שמעלהו ע"י נעשה שתיקונו
ואת  מעצמו חיות לו וחסר מקבל, שהוא זה מענין נמשך
הוא  שאין משה, בחי' הצדיק רק למלאות יכול הזה החסרון
שכולל  ע"י וחיות הארה וממשיך משפיע רק מקבל בחי' כלל

בהשי"ת. אותו

צריךובזה בגירסא רבינו בחר מה מפני לנו אדם יתבאר כל

חייב הש"ס של בגירסא ולא וכו', ואחד לומר אחד כל
בשם  נקרא הוא רק שהצדיק מפני העולם, נברא בשבילי לומר

ק"מ. בתורה וכמבואר האדם", "כל

חייב ויתכן ולא אדם כל צריך הגירסא את לבאר גם בזה
הצדיק  על היא הכוונה שעיקר שכיון מפני וכו'.
צריך, הלשון את עליו לכתוב מכוון יותר במעלתו, המופלג
לליקוטי  מוהרנ"ת שבהקדמת האמת, אך זאת. לחייב א"א כי
הרי  אמר זו מתורה דיבר שכשרביז"ל במפורש כתב תפילות,

ולפי"ז מחויב כ"א כאו"א, על  מוטל החיוב וא"כ וכו' לומר
להיות, צריך שכך היא, משמעותו אדם" כל "צריך הלשון,

אדם". "חייב של במשמעות

וז"ל:והנה כתב תפילות לליקוטי מוהרנ"ת בהקדמת

הם "והורה כמה ע"ע להסתכל שיתחילו בפשיטות אותם
העולם  כל לומר מחויב כ"א כי זה, מכל רחוקים
ולידע  העולם. חסרון על ולהתפלל בשבילי, אלא נברא לא
הוא  כמה ע"ע יסתכל עתה וא"כ גז"ד, אחר או קודם הוא אם
זה. לכל להגיע שיזכה להשי"ת ויעתיר ויתפלל זה, מכל רחוק
מדרגתינו  לפי ע"ז להתפלל רחוקים אנו כי אותו... ושאלו
לומר  מחויב אדם שכל כאן מבאר הלא להם... השיב עכשיו.
על  מוטל החיוב וא"כ בשבילי, אלא נברא לא העולם כל
ומבואר  עכ"ל. מזה", עצמו לפטור יכול ואינו בהכרח כאו"א

כנ"ל. המופלג לצדיק רק ולא לכאו"א שכוונתו

הנאמר כמו"כ כל על מוהרנ"ת מתפלל תפילות בליקוטי
יראה  חיצונית יראה ללא שמים יראת על  זו בתורה
שעי"ז  לב וישרות בכח, ותפילה המחשבה, וקדושת עילאה,
הזכיה  בעצם רק המצוה עשית בשעת שישמח לשמחה יזכה
העולם  ולכל אבריו לכל חיות ימשיך שעי"ז המצוה, לקיים

ולמל  העולם כל על להתפלל שיוכל מבקש ואח"כ אות וכו'.
גז"ד, אחר או קודם הוא אם לדעת בכוחו ויהיה חסרונו,
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אמנם  "ואם וכו', התפילה ולהלביש תפילה, ע"י הדין ולבטל
בידך  עכ"ז זאת, והשגה מדעת מאוד רחוקים אנו הזאת בעת

דבר". כל יבצר לא וממך הכל

העושה והעולה בהלכות המבואר שכפי שאע"פ הנ"ל מכל
ובהל' י"ט. י"ז, י"ד, ז', ד', ב', חובו לגבות שליח
בתורה  הנאמר כל נעשה ידו שעל העיקר ב', העומר ספירת
והצדיקים  הנביאים שאר גם אך משה, בחי' הצדיק הוא זו
וזכות  בכח מהחסרונות אותו והשלימו העולם את תקנו
אדם  כל וגם י"ז). סעיף (שם משה. בחי' האמיתיים הצדיקים
העולם  חסרון ולמלא לתקן במצותיו כח יש מסוימת, בבחינה
בחי' לצדיקים ובהתקשרות דעת, על המצוה את כשעושה
שכתבת  כמו ציויתנו, כאשר לומר רז"ל תיקנו כך ומפני משה,

ד'.) (סעיף עבדך. משה ע"י עלינו,

מתפללין כי אנו בתפילה שהרי להתפלא, יש לכאורה
השבת  יום מוסף ואת ואומרים נוכח, בלשון להשי"ת
"ע"י  שמזכירין הטעם ומה  בתורתך. עלינו כמ"ש וכו',
אנו  דעתו ועל משה, דעת על שהוא אלא עבדך", משה

הקרבן. נקריב

ריש [וכעין פקודי ובפ' חקת. פ' ריש הק' האוה"ח כ' זה
ל"ט]. פ'

כל "ועל ולתקן השי"ת רצון למלאות יכולין אנו דייקא ידו
ז'). (סעיף לשורשו העולם כל ולהעלות כולו העולם
לפני  חסד שעושה ע"י מסויימת שבבחי' י"ט, בסעיף וכ"מ
וחסד  צדקה העושה צדיק בבחי' נעשה לתינוק, השם נתינת

עיי"ש. וכו' משפיע בחי'

ג 

במאמר .מלבישים רביז"ל שאלתם שפירש הפירוש
הפסוק משמעות עם שם)מתאחד (מלבי"ם

הפועל  אל והגזרה הדין הוצאת דהיינו, פתגמא. עירין בגזרת
את  יש ומעליהם (רש"י). דין מלאכי שהם העירין, ע"י נעשית
שהם  הגבוהים המלאכים שהם קדישין הנקראים המלאכים
שהוא  עליהם אשר גבוה על "מהגבוה הדבר את שאלו
הרצון  כשיעלה הדין בית בראש לפעמים היושב השי"ת.
ומפורש  כ"ב. א' במלכים מבואר זה וענין [מלבי"ם לפניו".
"דרך  בספרו ברמח"ל ונתבאר י"ח. שמות תנחומא במדרש
ייבא  דרב בספרא כתב, ו' שמות ובזוה"ק ו'.] פרק ח"ב ה'"
קדישין  ובמאמר פתגמא עירין בגזירת כתיב אמר, הכי סבא
בנ"א  ששואלין שאלתין וכל עלמא, דהאי דינין כל שאלתא,
מעיינין  סנהדרין ע"ב דתמן היכל בחד קיימי כלהו מהקב"ה

היכלא  וההיא דעלמא וכו',בדינין זכותא היכל איקרי
קדישין", "ובמאמר הפסוק ופירוש בזכותו. שם שמהפכים
קיבלו  ומהיכן הגז"ד, את העירין קיבלו הקדישין ממאמר
וכלשון  מהשי"ת. זאת ששאלו ממה שאלתין, ה"קדישין",
קורא  הגזירה שיגזרו קודם בהקב"ה שנמלכין וע"י רש"י
הגזירה, את לבטל בכדי להתפלל א"א והנה שאלתא. אותה
הדין, כוחות עצמם שהם מה"עירין" ולא להשי"ת רק אלא
אמר  שהרי הגבוהים המלאכים שהם מה"קדישין" לא ואף

יצווח  לא צרה אדם על בא "אם א') פ"ט, (ברכות בירושלמי
מיד". לו עונה ואני יצווח לי אלא לגבריאל ולא למיכאל לא
הגמ' מאמר ע"פ הוא  רחמים". "מלאכי שמבקשים [ומה
מאמצים  הכל שיהיו אדם יבקש לעולם אר"י מ"ד: בסנהדרין
שיסייעוהו  ופירש"י מלמעלה, צרים לו יהיו ולא כוחו את
מלמעלה, משטינים לו יהיו ושלא רחמים לבקש השרת מלאכי
אשר  תפילתו שתתקבל שיעזרוהו המלאכים מן בקשתו דהיינו,

ה']. לפני מתפלל

פתגמין,ויתפרשו עירין בגזירת כך . רביז"ל דברי
אז  [פתגמין] הגז"ד דבר העירין בין כשנתפרסם

הנקראים בּ מאמר  הצדיקים במאמר המלובשת בתפילה , ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ל"ג.קדּ י ׁש ין בפסחים המפורש [כפי למלאכים, דומים הם כי ַ◌ִ◌ִ◌

קדישין]. ומאמר עירין, שהם האמוראים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְׁש אלּת יןלגבי

הפשוט  הפירוש דרך על זה ויהיה מהשי"ת. רחמים שואלים
שאלו  זה שמאמר פירושו, שאלתין" קדישין ש"מאמר

הקב"ה. את ה"קדישין"

את אך הצדיקים מלבישים בו המאמר הענין, בעומק
לקמן  כמבואר עצמו השי"ת מאמר הוא שאלתם.
הם  והם מלעילא", "קלין לשמוע זוכים שהם ג' בסעיף
וכפי  להשי"ת, תפילתם את מלבישים הם שבהם המאמרים
הפסוק, למשמעות קרוב זה ויהיה ג. בסעיף  לקמן שיתבאר
שמעו  דהיינו שאלו שהם מה הם הקדישין מאמר שהרי

והבן. מהשי"ת, וקבלו

ד 

מצוה.שכר רץ מצוה הוי ב) ד' (אבות המשנה תחילת
כתב  מצוה. גוררת שמצוה וכו' כבחמורה קלה למצוה
שאמרו  מה כעין היא קלה שמצוה למשניות בפירושו הרמב"ם
ואע"פ  מקלט ערי ג' הפריש ע"ה רבינו שמשה י. במכות
עד  מקלט כערי לשמש יכלו ולא המצוה נגמרה לא שעדיין
רבינו  משה מ"מ ישראל, בארץ המקלט ערי ג' את שהפרישו
לידי  המצוה ובאה הואיל אמר כי קלה למצוה ורץ חיבב ע"ה
האמיתיות, משיג ע"ה רבינו במשה כיוצ"ב ואם אקיימנה? לא
מעלתו  כל על עשה מצות חצי להוציא נכסף שבשלמים, שלם
שנצטרעה  מי שיעשו צריך איך מעלתו) כל עם (כלומר,

עכ"ל. נפשם,

את ודבריו רוצה שאינו שמי בפל"ח שכתב מה ע"פ יומתקו
יעשנה  לא בה חייב לא אם בעצמה, מה המצוה ,

חיוב. לידי עצמו יביא בעצמה, המצוה שרוצה מי שאין

ה 

מלאכה.כמו של בעל  המשל כלל נצרך מה לשם להבין יש
יש  בנוסף דבר. מוסיף אינו הרי מלאכה". ה"בעל
שהרי  לנמשל. וכלל כלל דומה אינו המשל שהרי להתפלא,
כי  עמו מקושר הכלי אין הכלי, את שעשה אחר מלאכה בעל
רגע  ובכל עת בכל מחיה הרי השי"ת אבל מעשיו. כילה כבר
לאין  יהפכו חיותו ובלעדי לעולם, עזבה ולא הבריאה את ורגע

הבעש"ט כמאמר בשער ואפס גם והובא ש"ת. בדרוש ישראל (עבודת
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והאמונה  שדבר היחוד בשמים", ניצב דברך ה' "לעולם עה"פ (
וכן  השמים. את רגע בכל שמקיים זה והוא "לעולם" קיים ה'

הבריאה. בכל הוא

שלא והנראה באופן העולם את ברא השי"ת שהרי בס"ד
שם  ע"י בראו  וע"כ הבורא, הוא מי ויראה יתגלה
וההעלמה. ההסתר נמשך שמזה ודין, צמצום שהוא אלקים
(ולכן  אלקים, שם הנהגת שהיא הטבע בהנהגת נברא וע"כ
וצמצום. דין שעניינו י"ב) שער פרדס אלקים, גי' הטבע,
ימי  כל ועומד שמוטבע דבר של באופן עולם שנברא דהיינו
מחשבתו, להתקיים שתוכל בכדי טבע, לשון הוא שמזה עולם
שלמה  כתב ולכן כנודע. בחירה תהיה שבו עולם שיברא

בפסוק  קהלת בספר יא)המלך ג, נתן (קהלת העלם את "גם
העלם. מלשון לקוראו שניתן באופן שנכתב ו', חסר בליבם"

שם.) השפל (רש"י מהעולם דייקא הוא ית' שלו הנח"ר ועיקר
תהילה  "ואבית כמ"ש מגושם, מחומר שנבראו ומהבריות
שממנו  והחומר עצמם שמצד חומר", מקרוצי עפר, מגושי
של  והגילוי המציאות את מסתיר הטבעי החומר הרי נבראו,
באופן  שנבראה הבריאה, בכל הוא וכן ודבר. דבר בכל השי"ת
ונסתלק  כלי שעשה מלאכה לבעל דומה וזה כנ"ל. העלמה של
ולכן  ה' דבר הוא שהכל ההסתר את כשמגלים אך ממנו,
השי"ת, הוא המלאכה" ש"בעל מגלים כי ית', רצונו עושים
והנבראים  הבריאה את רגע בכל ומחיה ומקיים וקיים חי
הנבראים, מתנהגים ועי"ז מצוותיו, מקיים זה ומטעם
ה' שמח לכן ומתוקן, יפה באופן כסדרו העולם והבריאה-
בעל  "כמו שהוא באופן שנעשה בדבר במעשיו ומתענג

היטב. והבן כלי", איזה שעושה מלאכה

ה'ולכן ישמח הוא הפסוק העשיה בּ מעשׂ יולשון בעולם . ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ע"פ  ביותר יאיר זה וביאור גשמי. מחומר שנברא

לגבו  שליח [העושה בליקו"ה ג']המבואר חלה ב'. חובו ת
בעצמה  מהמצוה בשמחה המצוות לעשיית הזוכה שהצדיק
ורצונותיו  עצמותו וביטל בתכלית החומר את שזיכך מי הוא
שמחתו  עיקר וזו האדם, בריאת תכלית עיקר שזה להשי"ת,
האדם, הוא ב"כלי" הנמשל  עיקר כי השי"ת. שמתענג והעונג
עשה  האומן, ואתה הכלי אני דוד אמר כך במדרש, וכ"ש
"ידיך  עה"פ קי"ט שוח"ט [מדרש שיקלסוך בשביל נאה אותי

ויכוננוני"]. עשוני

נכתב החלק כו' הטבע וענין הדין במידת העולם בריאת של
ד'. לתורה ובה"ל ועץֿחיים י"ב שער הפרדס ע"פ

שם. שציינו ובמ"מ ד' תורה בריש עיין

ו 

לבו.ויתעצב כו'אל  ליבו אל ויתעצב הפסוקים ב' בעניין
היא  הפסוק שכוונת שפירש, ב. כד, תורה עיין
היא  והשכינה ישראל. של שמחתן והיא לב, הנקראת לשכינה
מגיע  והפגם הקלקול עיקר ולכן כאן השוכן השי"ת אור
ב' ולפיכך כידוע. מקוב"ה נפרדת בה וכשפוגמין אליה,
שהסיבה  היא [והאמת השכינה, צער על מורים הפסוקים

הקב"ה, של צערו עצמו מזה השכינה, לצער הגורמת
ממנו]. נפרדת עוזו כששכינת

ז 

לבו",מראשי .קלני אל "ויתעצב רבינו שהביא הפסוק
שנתבארו  התיקונים שני הם מראשי", "קלני ומחז"ל
לעשות  ולזכות הפגמים לתקן אפשר ידם שעל זו בתורה
במעשיו. הקב"ה של לשמחתו הגורם שזהו בשמחה, המצוות
שבלב  היראה לשמירת הזוכה של מהלב, היוצא הקול כי
באהבה  המשותף הלב, מלהב וגבורה כוח של באופן ויוצא
ועי"ז  יחמיץ, שלא לשומרו הזוכה של במוח פוגע שבלב,
ליישר  היורד רעם זה מקול שנהיה וזוכה ונטהר המוח נפתח
לשמחה  זוכה ואז בתשובה], האדם [ולהשיב שבלב עקמומיות
השמחה  אז מתקלקל וכשזה שמחה". לב "ולישרי כמ"ש
קלני  – והמוחין היראה תיקון לבו. אל ויתעצב – החסרה
מכיון  בנוסף, הלב. כנגד שהיא מזרועי קלני מוחין, – מראשי
נתבאר  שפיר התפילין בסוד עוסקת זו שתורה רבינו שגילה
קלני  הלב, כנגד תש"י. ראשי. תש"ר. והלב. הראש. ענין
נאמר  גם ולכן הלב. כנגד שהיא לזרוע מהנקשר מזרועי.

ל"ב]. אות [בה"ל והבן לבו. אל ויתעצב

קלני וכתב מראשי שקלני מו.] [סנהדרין חיים תורת בספר
תפילין  מניח השי"ת שגם התפילין כנגד הם מזרועי
שנזכור  כדי וזרוע בראש מניחין שאנו וכשם בברכות. כדאיתא
השי"ת  מניחם כן עיניך, בין ולזכרון כמ"ש  ואהבתו ייחודו
בתפילין  ולכן ונחלתו. עמו ושאנו באהבתינו תמיד שיזכור
אשריך  גדול, גוי ומי ישראל", כעמך "מי כתיב עלמא דמארי

למע  כח מוסיפין רצונו, וכשעושין עליון. ולתתך לה,ישראל,
כביכול  רצונו עושין כשאין אך ה'". כח נא יגדל "ועתה כמ"ש
כביכול  כי עמהם להיטיב יכול אין כי וזרועו ראשו כבידין
וכשבא  תשי", ילדך "צור כמ"ש מעלה, של כח מתישין

עכת"ד. ית', צערו וזה וכו', מכעיסים אתם עמכם להיטיב

ח 

בשבת .זכרהו וב"ה.מאחד  ב"ש נחלקו טז. ביצה בגמ'
אחרת  מדת ב"ה אך בשבת מאחד זכרהו ולב"ש
בשבת. מאחד הכין ולא לו שיזמין בה' בוטח והיה בו, היתה

כב"ה ולכאו' קיי"ל שהרי כהלכתא אינו רביז"ל מש"כ
קדושת  שמצד שכ' במהרש"א עיין אך ב"ש, במקום
הנהגת  על קשה זה שאין אלא כב"ש, לעשות עדיף השבת
מידת  שלמות והיא אחרת מעלה להם שהיה מפני ב"ה
הובא  וכן מחלוקת, בלא במכילתא כתוב וכב"ש הביטחון.
שהרי  עליו חולק שם והרמב"ן ח' כ', שמות רש"י בדברי
הטור  מלשון שמשמע א רנ, בסי' הד"מ וכתב כב"ש. הלכה
כב"ש, לנהוג שפסק ג] יח, ע "ש [הל' זרוע האור כדברי
בו  היתה אחרת מידה הזקן הלל אבל בגמ' שאמרו ואע"פ
עדיפה  שמאי שמידת מודה הלל גם כו', לש"ש מעשיו שכל

עי"ש. בקצב במעשה קיט. משבת כדבריו והוכיח טפי.
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להלכה וכן הביאו וכן רנ, ובסי' רמ"ב בסי' הב"ח פסק
ס"ק  רמב, סי' הט"ז הביא וכן יד. רמ"ג, סי' בפרישה
א. רנ, סי' היטב הבאר והביאם א, ס"ק ר"נ סי' והמ"א א',
פוסקים  הרבה שהסכימו כותב ב ס"ק רנ סי' ברורה ובמשנה

וש"א). ומ"א וב"ח וב"מ האו"ז ציין (ובשעה"צ לכך

ט 

בשבת .זכרהו מאחד מאחד  זכרהו לומר יש דרוש: בדרך
עמו  פשוט אחדות הם המצוות כי מאחדותו, בשבת,
ימי  מ"ששת שהוא משבת" ב"אחד (גם) נמצא והוא ית'
(ולכן  אחדותו – אחד נמצא שם המצוות, מעשה המעשה".

לשבת). מראשון זכרהו אמר לא

י 

שכרו.וזהו תתן כתבביומו  ובכדי וזהורביז"ל הפסוק. לבאר
בפירוש  הזוה"ק דברי את נקדים כראוי הדברים להבין

זו. מצווה

וכל בזוה"ק המצווה, בביאור מאריך [פה.] קדושים פ'
המבואר  המהלך ולכל לענייננו שייך שם המבואר
שנה, עולם, את המחיה  קומה שהם המצוות מעניין בתורה,

ח"ו. לרעה וגז"ד ודין, צער יש אז מבטלה ח"ו ואם נפש

שכיר בזוה"ק פעולת תלין "לא יג) יט, (ויקרא מהפסוק מק'
שילם  לא אם רק מתחייב מדוע בוקר", עד עד אתך

לשלם. בעה"ב חייב מלאכתו כשגמר מיד והרי הבוקר ,

טו)בנוסף כד, (דברים כתוב תצא כי בפ' שהרי הקשה,
וא"כ  השמש", עליו תבוא ולא שכרו תתן "ביומו
ובשני  בוקר", "עד נאמר בראשון לזה, זה הפסוקים סותרים

החמה. שקיעת עד דהיינו השמש" עליו תבוא "ולא

פירושו ופירש השמש עליו תבוא ולא שהפסוק בזוה"ק
זמנך, לפני העולם מן נשמתך ותסתלק תאסף שלא
לא  אשר עד ב) יב, (קהלת כמ"ש שמש נקראת והנשמה
השכיר  שנשמת גורם, שכיר שכר הלנת וענין השמש, תחשך

זמנו. קודם למות עלול ועי"ז השוכר, על מקטרגת

אפילו ומזה העני, של שכרו כראוי שמשלם שמי למדים
ממלא  הקב"ה מהעולם, להסתלק ימיו שהגיעו

ימיו. ומאריך

הכוונה ומה בוקר, עד אתך שכיר פעולת תלין לא שכתוב
העליונות  במעלות ללון תוכל לא נפשך זה, עוון שבגלל

הבוקר"). "עד (שהיא השינה בזמן

מקצר ומפרש, בזמן השכיר לעני ישלם כשלא מה מפני
ביתו  בני או העני ימי שקיצר מכיוון כי ימיו.
כנגד  מידה לכן אוכל, לשבור כסף בידם היה ולא שרעבו
של  מנשימותיו היוצאים ההבלים כל כי ימיו. יקצרו מיתה
לכפרת  כיסורים ומתקבלים הקב"ה לפני עולים העובד השכיר
ונפשות  נפשו מתלבשים לאכול בידו כשאין ובלילה עוונות
ומרוב  היום בסוף הקב"ה לפני שעולים האלו בהבלים ביתו

יכולה  לא נפשו ב. ימיו מקצר זה א. ולכן דין, תובעים צערם
שאין  הזוה"ק ומוסיף לה. הראוי למקום השינה בעת לעלות
שסיכן  מחמת לשלם, חייב עשיר לשכיר גם כי בעני, דוקא זה

מאוד. מאוד חמור הדבר שבעני אלא נפשו,

מיד בהמשך לשכירו שילם המנונא שרב הזוה"ק מספר
שהיתה  נפשך את קח לו ואמר מלאכתו, בגמר

כו'. בידי מופקדת

דף בהמשך ב"מ במסכת הגמרא דברי את הזוה"ק מביא
ששכירות  שמכיוון הנ"ל, הסתירה את ליישב קי:
היום  בסוף פעולתו גמר אם לכן בסוף", אלא משתלמת "אינה
לילה  בשכיר אך בבוקר. רק השמש, ביאת קודם נתחייב לא
לא  אם רק איסור עובר לתשלומיו, החיוב חל לא הבוקר שעד

השמש. בביאת שילם

שצריך אך יום בשכיר עוסקים הפסוקים ששני מפרש בזוה"ק 
השמש. שתבוא קודם יום, באותו עבודתו עבור לשלם
עליון  יום כנגדו יום בעולם, כאן שהווה יום שבכל מפני
ימי  ששת והם יום אותו כנגד המכוונת הספירה המידה, שהוא
וכו' שני, – גבורה ראשון, – חסד ספירות, ו' כנגד המעשה

השייך ובכל האלוקי והאור התיקון את להמשיך צריך יום
יום  לאותו השייכים המצוות ע"י נעשה שזה לו,

נ"ט]. דף בשעה"כ [וכמבואר

ל ולכן הפועל אם של שכרו דהיינו נפשו, את בעה"ב נתן א
השולטת  המידה הספירה, את כפוגם הוא יום באותו
שכרו, תתן ביומו נאמר כך ומפני יום, לאותו חיות ומשפיעה
ומאירה  שולטת השמש, בא אחר כי השמש עליו תבוא ולא

אחרת. ספירה

נפשך ומש"כ יתפרש, בוקר, עד אתך שכיר פעולת תלין לא
השינה  בזמן העליונים, לעולמות תעלה לא תלין, לא
ביתו  ובני העני של הנפשות מפני בוקר, עד שהיא –
והם  עבודתו בעת מהשכיר שיצאו בהבלים המתלבשים

כנ"ל. עליו מקטרגים

הואוהשייך זו, תורה החיות א למהלך הם שהמצוות .
היום, השנה, כי נפש. שנה, (עולם) של והקיום
לאותו  השייכת במצווה תלויים השוכר, הבעה"ב של הנפש
את  להחיות בכוחה , לחברו אדם בין של מצווה ואפילו יום
עמו  פשוט אחדות הם כולם המצוות שבאמת  והטעם, היום.

ית'. ממנו חיות להמשיך כלים והם ית'

ביאת ב  אחר לרמוז הכוונה השמש" עליו תבוא "ולא שהפי' .
מותו. אחר דהיינו נשמתו, שמשו,

יא 

כו'.ביומו שבת  ר "ת  שכרו האריז"ל תיתן מדברי נביא
שקשור  מה כ"ד, סימן תצא כי בפ' הפסוקים בשער

וז"ל: רבינו. לדברי

שקיעת גם קודם יום מבעוד שבת תוספת שיקבל ירמוז
שבת. ערב ביום כלומר שכרו תיתן ביומו וזהו החמה
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כדלקמן]גם [הת"ח שהאדם המצות כל כי להודיענו ירמוז
בימי  שעסק התורה עסק כל וכן חול, ימי בששת עושה
עצמם  החול בימי קדושה תוספת לו שיהיה לאדם גורם בחול,
צו  פ' (ברע"מ בזוה"ק וכמ"ש בשבת, אדם בני שאר בבחי'
שעמי  מה החול בימי יתירה לנפש זוכה הת"ח כי כ"ט.-:) דף
נמשל  בתורה העוסק הת"ח כי ונמצא בשבת. זוכים הארץ
שהוא  אפילו ממש ביומו יתברך מאתו פעלו יקוה לשכיר
הראוי  נשמה תוספת שכרו לו נותן הקב"ה ואז החול, בימי

של  בר"ת שבת נרמז ולכן השבת, בימי אדם בני יומו ב לשאר
כרו.ש יתןת 

על בהמשך לו שניתן "שכרו" הנקרא הזו שהתוספת כ'
לנשמה  בשבת מצטרפת החול, בימי עבודתו
וזשחז"ל  כפולה להארה זוכה ובשבת בשבת, הניתנת היתרה

בשבת. יאכל בע"ש שטרח מי ג.) (ע"ז

סגולה גם יש ומצוה מצוה לכל כי שהודעתיך, מה אל ירמוז
שכיר  שכר נתינת קיום מצות סגולת ואומנם פרטית,
יום  באותו יתירה ונפש שבת, תוספת לו שנותנים הוא ביומו,
מידה  והיא זו, מצוה קיים בה אשר השבוע אותו של בשבת
והשלימה  נפשו, את נושא הוא "ואליו כנגד כי מידה. כנגד

כמו לו  שלימות] בה נתן ועי"ז נפשו את ורומם שנשא [היינו
] בר"ת הנרמז ההיא בשבת יתירה  נפש לו נותנים יומו ב כן

עכ"ל.ש תןתי  כרו]

מדה"ק:ונמצינו ר"תא.למדים הוא ששבת יומו ב המקור
נרמז ב.כרו.ש יתןת  זו שבמצווה המבאר המהלך

של  שבת של בבחי' המעשה, ימי בששת המצווה עשיית
שבת. של הנשמה לנו ג.הארת שנראה מה גם שהמצוות, איך

אלוקית  חיות בהם יש לחברו" אדם "בין של כמצווה
את  שמזכה שכיר שכר תשלום כמו אותם לעושה הנמשכת

וגבוהה. עליונה יתירה" ל"נשמה המצווה מחיה ד.מקיים איך
ה  בחי' את וה שנה המצווה השבת. יום דהיינו -האדם נפש ,

אותה. לחברו ה.העושה אדם בין של במצווה גם אפשר איך
המצווה. בקיום שבת, עוה"ב, להרגיש

בתורה וזו המבואר פשוט טעם עליה שיש מצווה של דוגמה
טו). כד, (דברים נפשו" את נושא הוא ואליו הוא עני "כי
את  נושא הוא "ואליו הפסוק את פירשו קיב.) (ב"מ ובגמ'
מכיוון  ואעפ"כ שכרו. בשביל למיתה עצמו שמוסר נפשו"
רצונו  שזה אמונה מתוך זאת כשעושה אמונה" מצוותך ש"כל
ולקמן  במצווה. המולבשת השי"ת מחיות בו מאיר אזי ית',
מושכלות  בהם יש שהמצוות רביז"ל כ' רבב"ח בביאור
מעצמו, מבינו שאדם היינו מושכלות וחוקיות. ומקובלות
יכול  בתורה שנכתבו שאחרי  המצוות הם מקובלות, משכלו.
גזרת  שהם המצוות אלו וחוקיות ולהבינם. לקבלם אדם
אין  והרי רבב"ח של הביאור בתוך זאת הזכיר ומדוע הכתוב.
בריש  לנזכר קשור שזה אלא התורה. וביאור למהלך שייך זה
ומקובלות-אמונה. מושכלות, כולל - מצוותך" "כל התורה
המצוות- שכל השי"ת לאור ולבושים כלים הם שכך ומכיוון

והבן. עמו, פשוט אחדות הם

בב'והנה לעשותו  אפשר  המצוות שקיום נתבאר כאן עד
על  והולך סובב התורה מהלך עיקר אך מדרגות,
נבואת  בבחי' המצווה את שמקיים במעלה המופלג הצדיק
ובזה  העוה"ב. שכר אפילו שכר, בשום רוצה שאין משה,
שהאר"י  כ' הליקוטים ובס' תצא. כי פ' בשעה"מ מש"כ יתבאר
שכר  שילום של זו מצווה על גוזמא בדרך מאוד הקפיד ז"ל
אחרי  מנחה להתפלל צריך היה זה בשביל אם ואפילו שכיר.
שזו  מכוון הנ"ל כל ולפי טעמו שם נתבאר ולא השקיעה.

מדרגתו והבן.ש יתןת יומוב היתה השמש, עליו תבוא ולא כרו

יב 

הב ג.סעיף זה בסעיף רביז"ל דברי את להבין נויים בכדי
את  נביא רל"ה: דף פינחס ובזוה"ק הרע"מ על

בתרגומו. הזוה"ק

שבספירת שש נה"י חג"ת כנגד שהם שבקנה הטבעות
מלאכים  מדרגות שש מהם שיוצאים המלכות,
יחד. הנכללים הם ב"קנה" ובמלכות וגבורה, מבינה ששורשם

והם ומלאכים אלים" "בני כח') (בתהילים נקראים אלו
בא  ידה שעל בעולם, הרוח את לנשב הממונים

הגשם.

גשמים כי גבורות מזכירין כמ"ש הגבורה מצד בא הגשם
כעין  הם יחד מתחברים האלו וכשהמלאכים לג.), (ברכות
שמשם  בינה, הוא השופר [וכן קולות המוציא השופר

שורשם].

אלו וכן ומלאכים הרעמים. קולות את מוציאין אלו מלאכים
הגבורה  ושורש גבורה שהוא יצחק של אילו נקראים
בינה] שערי נ' [ר"ת בשן בני אלים גם נקראים הם ולכן מבינה
של  לקנה עניינם דומה ובזה וקול. רוח מוציאין והם כו'
וכשהם  רוח מוציאים נפרדים כשהם שהמלאכים כשם האדם.
ב"שית  הוא כן קול ומוציאים כשופר הם יחדיו מתקשרים

באדם. שנמצאים טבעות שש - עזקאין"

ונשמע ואותו המטר בענני ופוגע מהמלאכים היוצא קול
ורעם  כתוב וע"ז בחוץ הנמצאים לבריות קולו
הגבורה. מצד באים הרעמים בוודאי כי יתבונן מי גבורותיו
קול  כתוב ולא רבים. מים על ה' הרעים הכבוד אל כתוב ולכן
אלים" "בני על "הרעים" אלא מעצמו. שרועם משמע רועם ה'

לעיל. הנזכרים

שש היינו ע"י מרעימה הכבוד אל הנקראת המלכות שמדת
ורעם  וזמש"כ מבינה. ששורשם המלאכים מדרגות

ולהשיגו. בו להתבונן יכול מי היינו יתבונן מי גבורותיו

וסתומי ומיד לב אטומי אדם לבני להם אוי הרע"מ: מביא
איזה  גופם, אברי של הסודות את יודעים שאינם עיניים

בהם. יש רוחניים עליונים כוחות

כוחות:שהרי מג' כלול הקנה
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הלב,אחד: מן היוצא אש לה"ב שהוא חם] [שהוא הב"ל
הבלים  לז' ונחלק הגבורה. מצד הבא האש, כוח שזהו
הגבורה. שבמידת ספירות ז' כנגד הוא כי בקולות הנזכרים

הקנה הכוח כי מהחוץ, לקנה הנכנס האוויר הוא השני:
מצד  הוא והאוויר הריאה לתוך האוויר את שואב

כידוע. רוח, שהיא תפארת.

מהוושט.הכוח הקנה דרך הריאה ששואבת המים השלישי:
החסד. מצד הם והמים

שהם ומג' אש. רוח, מים, הכולל הקול נעשה אלו כוחות
תפארת. גבורה, חסד, כנגד

נחלקוכ"א השלושה שיש מאלו ספירות ז' כנגד לז'
אווירים. שבעה להבים. שבע שהם אחד. בכל

נחלים. שבעה

שהם וכשיפגשו המטר ענני עם מהלב היוצא האש כוח
זה  ועל קול יעשה הריאה קנה דרך הריאה כנפי

יתבונן". מי גבורותיו "ורעם נאמר

מן כי היוצא והגבורה האש מצד בא והקול הרעם, עיקר
ליבא, בינה שהיא "מי" יתבונן מי נאמר כך ומפני הלב
שמשם  השמאל מצד שהיא בבינה "הלב-מבין" כי יתבונן,

הגבורה. נמשכת

נמצא וחסד ימין שבצד ריאה, שבכנפי המים הם מימין הבא
של  השורש החכמה, מוח שהוא המים של השורש

החסד. מידת

חיים ומהחכמה, מים באר גנים מעין יוצא המים, שורש
דמוחא", "ליבונא שהוא לבנון, מן ונוזלים
קנה  על מים, נוזלים, יוצאין החכמה מוח מלבנונית דהיינו
הגבורה, של האש חום את לקרר כוח בו שיהא בכדי הריאה

שבלב.

המוח,וזה אל הלב, - הבינה של ההתעוררות ענני שעלו אחר
וממנו  לענן נהפך ולמעלה הארץ, מן יעלה ואד בסוד

הריאה. אל מהמוח החסד, מימי יורדין

החכמה והסוד אל [הלב] הבינה מן העולה ההתעוררות של
המדבר  מן עולה זאת מי מש"כ הוא [המוח],
המזבח  שע"ג הקטורת אש של לעשן הכוונה עשן, כתימרות
שכל  מהלב, התעוררות שעולה בינה כנגד שהוא הפנימי
כדתנן  העשן עמוד את להזיז יכולים אינם שבעולם רוחות

מ"ז. פ"ד באבות

תוכל וכוונתו לא עכ"ז רחמים, בחינת היא שהרוח שאע"פ
את  שיחממו עד לרחמים הלב להב את להפוך
ולח  קר שהם מים נחשב המוח כי החכמה, מוח של הקרירות
את  ויעוררו אבי"ע) קיצור שער ובע"ח - בשע"ק (כמובא

ורחמים. חסד משם להמשיך המוח

כ"ח וממשיך של נוטריקון היא שהחכמה לומר הרע"מ
שבחכמה  בבינה דהיינו בלב הוא כ"ח מ"ה,
הוא  ומ"ה אותיות. כ"ח בו יש דמ"ה הוי' של המילוי שמילוי
ע"י  הוא וייחודם החכמה. בספי' מ"ה שם יש שבה במוח.

מידות  ו' הכולל עלאה תפארת הנקרא הדעת שהוא הקנה
שהיא  משום כסא הנקרא לאימא מעלות שש שהם נה"י חג"ת

חכמה. - לאבא כסא

לבינה,ושש החכמה שפע את להוריד בכדי הם המעלות
זה  שמכוח בינה - הלב אל מהמוח-חכמה. דהיינו

מבין. הלב

יורד ומפני שהשפע מפני בינה, קנה חכמה קנה נאמר כך
זה  שבקנה קנה, הנקרא הדעת ע"י לבינה מהחכמה
אל  בינה - אימא עולה ובו הבינה. אל חכמה - אבא מח יורד

חכמה. - אבא

יג 

בתפלתו.שאדם בכח מדוע מוציא נתבאר לא רבינו בדברי
מוציא  "שאדם הדיבורים יש דווקא בתפילתו" בכוח

שבלב. עקמומיות וליישר כרעמים להשפיע בכוחם

דבריו שהרי שמים יראת בו שיש ש"מי רבנו מפרש לקמן
ולאו  היר"ש דברי לכל שכוונתו ומשמע נשמעין"
ירא  הוא שהמתפלל שמפני כתב, הנחל ובמי בתפילה. דוקא

בכח. תפילה של באופן להתפלל יכול הוא לכן שמים

מירא אך היוצא שהקול הכוונה האם בזה נסתפק בבה"ל
שמפני  לבאר וכתב תפילתו. קול דוקא הכוונה שמים
לכן  הגזירה. לביטול רבינו לתפילת לבוש מהווה זה שמאמר
נעשה  הזה התיקון אבל התפילה. ענין על דבריו את הלביש

שמים. הירא של הדיבורים ע"י גם אחרת בבחי'

הנוצר אך שהרעם שמכיוון הדברים, מקשרי נראה לכאו'
בינה, שהוא ומשורשם מהגבורות נמשך שיהיה צריך
רל"ה:] דף [פינחס בזוה"ק כמ"ש ברקיע הנשמע הרעם ע"ד
ואופן  בינה, שהוא שבלב, האש בלהב הקול יוצא לכן
משם  כי שמים ירא שיהא וצריך וגבורה, בכוח הוא הדיבור

הקול. מוצא

גבורה,ונמצא - היראה ממידת נמשך הקול בחינותיו שבכל
הגבורות  מן עצמו והדיבור בינה, - ומשורשה
את  רבינו ביאר כך ומפני תפילה. דיבורי ובעיקר פ], [ליקו"מ
יראה  ע"י היא התפילה שעיקר מכיוון התפילה לעניין דבריו
גם  עצמו התפילה שדיבור נמצא ח'], י"ד בתורה [כמבואר

היראה. בסוד הוא

לרעם ועוד יתהווה שהדיבור רוצים שאנו מכיון לומר יש
השם. עם ישר שיהיה אותו ויכוון הלב, את שיישר
דיבור  הוא התפילה של הדיבור בתפילתו], מוהרנ"ת [כלשון
עיקר  שזה ה', לפני העומד של ודביקות חיבור הוא ענינו שכל
לא  בגמ' מש"כ בשלימות יתקיים ועי"ז [כדלקמן] הלב כוונת
והבן. מלפניו, שיראו עשה והאלקים שנא' כו', רעמים נבראו

ענין בנוסף על והולך סובב זה מאמר שעיקר מכיוון לכך,
אפשר  ואיך גז"ד ואחר גז"ד קודם התפילה
גז"ד, אחר או קודם הוא אם זו לידיעה ולהגיע כו' להלבישה
לקמן  שיתבאר וכפי תפילה, ע"י רק א"א ולהלבישה
שהם  דמלעילא, מהקלין שהוא במאמר מולבשת שהתפילה
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יוצרת  היא רם ובקול וגבורה בכח שכשמתפלל לתפילה לבוש
לקמן  ומבואר מיטרא", ב"עבי והפגיעה והרעם  הקול את

הגזירה. ולביטול התפילה לקבל העליון מוח נפתח שעי"ז

במוחין ובפרט המשותפת שהתפילה בבה"ל מש"כ לפי
העמיד  ולכן כדלקמן. בלבוש, כתפילה נחשבת

בכח  תפילה על דבריו עיקר

יד 

ב קול בכח מוציא פעמים תפילתו.שאדם ולמעשה. לעובדא
להתפלל  שיוכל התעוררות, בלבו מרגיש האדם אין
עצות. ב' בשיהר"ן ע"ז וכתב ובקול, הלב, להב מתוך בכח,
ולב  וחמימות התלהבות לעצמו לעשות כתב, ע"ד בשיחה
שבא  עד רוגז לעצמו עושה שהאדם [כמו  להתפילה בוער
באמת  אח"כ יבוא ועי"ז ורוגז], כעס, של למצב באמת
לבו  שיבער ויזכה בהתפלה הלב וחמימות להתלהבות
שכ' ע"ד והיא עכ"ל. גדול" בהתלהבות ויתפלל להשי"ת
"כי  הלבבות. נמשכין הפעולות שאחר טז]. [מצוה החינוך
שכשאדם  כ', ס"ו ובשיחה פעולותיו". כפי נפעל האדם
ומטה  הדיבור אל המחשבה שמקשר דהיינו בכוונה מתפלל
ממילא  נמשכין הכוחות אזי מדבר שהוא מה ושומע אזנו
אע"פ  גדול בכח להתפלל וזוכה וכו' התפילה דיבורי לתוך
שיאמר  שאפילו ע"ה. בשיחה וכ"ה לזה. עצמו מכריח שאינו
ברחמיו  יזכה רוב ע"פ וכו' דיבורים כו"כ בפשיטות רק
לנסיון. זאת יעמיד שלא אך מאוד לבו שיתלהב עד להתעורר

להפך,וכ"כ כן הכוונה" מעורר ש"קול שכמו רצ"ג. בשיחה
ונזהר  בכוונה שכשמתפלל הקול מעורר הכוונה
ממילא  אזי התפילה דבורי בתוך ומחשבתו לבו כל להכניס
כמה  בחוש נראה וכן כראוי, בקול להתפלל קולו יתעורר

עכ"ל. פעמים

טו 

הכוונה.כמו מעורר  הקול עי'שאמרו הדברים במקור
את  שמביא מ' סימן שלישי פ' ברכות ברא"ש
מצלי  זבדא בר אבא רבי השחר, תפילת בפרק הירושלמי
בלחישא  מצלי הוי בכנישתא מצלי הוי כד יונא [רבי בקלא
ביתה  בני דילפי עד בקלא] מצלי הוי בביתא מצלי הוי כד
בקול, מתפלל היה כך כל פירוש הרא"ש וכתב מיניה, צלותא
כדי  בקול שהתפלל חמודות בדברי ופי' הכוונה, רוח להעיר
"רוח  הרא"ש דברי את לפרש כ' יו"ט ובמעדני לכווין.
ע"כ  ג' ס"א או"ח ובטור הכוונה. ומחשבת רצון הכוונה"
טוב  ומנהג רם בקול הראשון פסוק לקרות בספרד נוהגים

הראשון. בפסוק הכוונה להעיר הוא

טז 

דמוחא.פוגע בגלגלתא היינו פירשנו בחכמה התורה ביאור
ע"פ  גם לפרש אפשר כללי באופן אך הרמ"ק, ע"פ
היא  גלגלתא שבכלליות (בסופו) פ"ג יג שער בע"ח המבואר
גלגלתא  יש אך ובינה. חכמה המוחין את המקיף הכתר ספירת

לגבי  אך מוחא. נחשבת הכתר ספירת שלגבי עליון מוח שהיא
הרעם  פוגע ושם גלגלתא – לכתר זה מוח נחשב החכמה
שהם  מימיו שיתן עד רעם בבחי' המוח את מזעזע ומשם

דמוחא. ליבונא – מלבנון נוזלין

יז 

תרועה.אשרי יודעי כתב העם תרועה יודעי התיבות על
ומקורו  בתרועה, בוראם את לרצות שיודעים רש"י

ד. כט, שישראל מויק"ר בשעה ג] [כג, כהנא דרב ובפסיקתא
גם  רחמים. לכסא דין  מכסא עומד וכו' שופרות נוטלין
שמידתו  יעקב כנגד הוא שתרועה, כתב נ"ז:] [דף בתיקו"ז
כלליות  היא הרחמים מידת והנה רחמים. תפארת-מידת
א"א  גז"ד שלאחר נתבאר זו ובתורה והגבורות. החסדים
היוצא  הקול דהיינו השופר קול אבל התפילה. כסדר להתפלל
כפי  או הנחל", "מי כפמ"ש שופר בחי' שהוא וגבורה בכוח
בגלגלתא  יפגע ממש השופר לקול שהכוונה בבה"ל שפירש
הזה  הקול וע"י עמו. ויתאחד (בה"ל) חסדים שהוא דמוחא
ההתגלות  שעיקר לקמן וכמ"ש מאטימותו. המוח יפתח
רעמים  - הגבורות כשמשתף הוא והנצחון וההתגברות
המוח  שגם בזה ויגרום מוחו שיפתח וע"י מוחין. – בחסדים
ויש  בבה"ל). זה עניין (כמבואר וירחם יפתח ית"ש. העליון
א"א  שבר"ה ד', ר"ה בליקו"ה מוהרנ"ת דברי את בזה להוסיף
בבה"ל  כתב ולכן בשופר תוקעין ולכן המקטרגים מפני לדבר

" שלנו ובמוחין בדעת נשמע שהקול שכשם יודעי (כג)
שופר  קול "לשמוע" חז"ל תיקנו גם ולכן דעת מלשון תרועה"
נשמע  ושם ב"ה העליון של במוח הקול פוגע זה ע"י כמו"כ
התפילה  לענין הוא וכמו"כ הדין מתבטל ובזה התרועה, קול
נחשבים  המוחין עם שמתאחד אחר שהקול כתב בבה"ל כי
ה"עבי  אל שהיגעה בכוח" "ל"תפילה "כלבוש המוחין
"מלובשת" היא כי תפילתו נשמעת ואז המוחין. – מטרא"
ו"יודעי  בוראם את לרצות שיודעים – תרועה שיודעי ונמצא
- במוח תפגע בכוח" ה"תפילה השופר, שהתרועה, תרועה"

הם. חד "יודעי" דעת,

יח 

שופר .ומי תקיעת  והוא ששומע  גבורה, יראה, הוא השופר
גורם  והוא כו' ותיקונים בזוה"ק כמבואר בינה בחינת גם
דף  א. [ע"ג בנה"ש הרש"ש וכתב בלב, תשובה התעוררות
אוזן  הנקראת באימא פועל השופר קול אין "כי א'] טור לט.
הקול  שעולה לא אם בז"א המוחין להמשיך תשובה, ונקראת
הלב  מן היוצאים דברים ואז בתשובה הלב בהתעוררות

עי"ש. באוזן", נכנסים

יט 

הגבורה דדהבא.סוספיתא מצד שהוא אע"פ הזהב בענין
מה  סותר זה אין מ"מ  ב: שמות בזוה"ק כמבואר
שכוונת  מפני הם, זהב מיני ששבעה מד: ביומא שמבואר
חג"ת  מידות בשבעה הנמצאים הגבורות לשבעת הדברים,

שם. כמבואר נהי"מ,



ה  תורה - שיט מילואים

הקדים ובהמשך המשכן בפרשת מדוע לבאר בזוה"ק כ'
ונחושת, וכסף זהב כמ"ש לכסף, זהב הפסוק
קודמת  שהיא אהבה הוא וכסף יראה הוא זהב הרי ולכאורה

זהב. – ליראה במעלתה

מג'אלא שהיא הבינה בספירת הוא הזהב  ששורש מפני
זה  ומטעם אהבה. – חסד שהוא לכסף וקודמים מוחין
מזהב  הראש – דדהבא רישא הוא אנת לח') ב, (בדניאל נאמר
וזרועותיו, חזהו – כסף די ודרעוהי חדוהי לב) ב, (דניאל

וה  במעלתו גבוה הרי והראש שורשו מכסף זהב כי זהב. וא
עולה  וכשהכסף בראש אשר למוחין שייכת שהיא בבינה
דבריו. תוכן כאן עד בזהב. נכלל הוא אז שבבינה, למקורו

כ 

בגבורות.צריך החסדים במהלך לשתף  המבואר וכפי
שעברו  על הם לשמאל העומדים המלאכים התורה,
הגבורה  הדין, במדת גז"ד גורמים והם התורה מצוות על
הגם  ולכן בחסדים. שיתופו ע"י הדין להמתיק וצריך היראה,
לשתפו  צריך יראה, מגבורה כו' הלב המיישר הרעם שעיקר

הדין. יומתק שעי"ז האהבה, ועם החסדים עם

תרי"ג והנה כלל כנגד ל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח המצוות כל
רק  יפעל אם ולכן והשנה. והעולם, האדם, איברי
שהמ"ע  מפני כולו. לכוללו צריך כי הדין ימתיק לא ביראה
צריך  ולכן הגבורות. בסוד הם והל"ת החסדים, בסוד הם

והבן. וגבורות. חסדים שיכלול

כא 

לאיתנו.וישב בוקר  לפנות  מימי הים שהוא החכמה. ים
לפנות  לבנון". מן "ונוזלין חיים". מים "באר המוח
עה"פ  ק"ע:) (תרומה בזוה"ק כמ"ש דאברהם בוקר דא בוקר,
אברהם  "וישכם אברהם בזכות – הבוקר באשמורת ויהי
בבחי' בה מושרש שאברהם האהבה למדת שהכוונה בבוקר"
מסטרא  (קכט.) בתיקו"ז נאמר זה ופסוק אוהבי. אברהם זרע
ופירש  אוהבי אברהם זרע הה"ד ככספא חוורא מוחא דימינא
ויהיה  המוח יזדכך והאהבה החסדים שע"י ע"ו, בתורה רבינו
הקול, בו כשיפגע ואז כנ"ל. דמוחא" "ליבונא ככספא, חוורא
– בוקר לפנות החכמה. – הים וישב וזמש"כ לרעם. יתהוה
שע"י  היינו גבורות דא לאיתנו אוהבי. אברהם בחי' דאברהם
לאיתנו. לגבורה, לרעם, ונתהוה הים שב האהבה ששיתף
דהיינו  בגלגל, כשיפגע יתהווה רעמך קול בחי' היינו
ככספא". ה"חוורא המוח, עם ויתאחד דמוחא". ב"גלגלתא

ככסף. וצח הזך

לאיתן והנה משכיל הפסוק את פירשו רל:) (ויחי בזוה"ק
חסד  כשעשה אברהם על נאמר זה ששבח האזרחי.
העולם  על שליט שהקב"ה כולם שיכירו בכדי הבריות עם
וגבורה  בכח שהתחזק מפני וגבורה חוזק מלשון איתן ונקרא
עולם  ה' חסדי הוא הפסוק והמשך הקב"ה. של אזרח להיות
הגבורה  מצד הוא והשיר הזמר והרי הזוה"ק ומק' אשירה.
שבגבורה, השמאל נכלל זה שבפסוק וביאר, החסד, מצד ולא

בעקידת  אברהם את השי"ת ניסה זה ומטעם שבימין בחסד
שמש"כ  ונמצא הגבורה. את שבו בחסד לכלול כדי בנו. יצחק
הגבורות  את לשתף שצריך  זה מפסוק להוכיח  רביז"ל
משכיל  הפסוק על עצמו בזוה"ק נתפרש ובאהבה. בחסדים
בחסדים. המשותפים הגבורות שהם לאיתנו – האזרחי לאיתן

נפלא. והוא

כב 

בקר .וישב לפנות  והפסוקים הים יצי"מ את קישר הנחל במי
התורה. מהלך לכל סוף ים בקריעת העוסקים

שביערו כי היינו המוח פגם שהוא החמץ ביערו ישראל בני
החיצוניות  החכמות ואת תאוות. זרות, המחשבות את

ז  מוחין שהיא מצה, ואכלו המוח. את ובזה המחמיצות כים,
חיורא  ונהיה מוחם נזדכך ועי"ז דקדושה, האהבה את תיקנו
העם  וייראו כמ"ש ליראה גם זכו י"ס קריעת ובשעת ככספא.
לפנות  החכמה ים הים, וישב כמ"ש זכים למוחין וגם ה', את
עי"ז  ולכן ככספא מוחם שנזדכך היינו חסדים, אהבה, בוקר,
גער  הפ' על בזוה"ק וכמ"ש המצריים, – האויבים על נתגברו
במחשבות  לגעור שהכוונה לעיל {שנתפרש קנה חית
הסט"א, ממלכות ראש שהיא למצרים שהכוונה האסורות}
את  ה' וינער זה, פסוק לאחר כמ"ש להכניע זכו ואותה חמץ,
מחמץ, שמירה אהבה, יראה, של הכלים וע"י וכו' מצרים
הנבואה, למדרגת עד ולשמחה לב, לישרות זכו  מצה, אכילת
קלי  "זה" אמרו שכולם י"ס בקריעת כמ"ש הדבר" "זה בבחי'
לך  נעשה זהב תורי עה"פ יא. א, שה"ש במ"ר  מש"כ וזה .
שזכו  הים. וביזת י"ס קריעת מזמן שמדבר הכסף נקודות עם
חוורא  הכסף- נקודות עם ליראה, היינו זהב תורי – לזהב

אהבה. מוחין, ככספא-

כג 

האהבה.מים את  לכבות יוכלו לא לשון רבים לכאורה
הוא  שהחידוש באש, שייך לכבות" יוכלו "לא הפסוק
שייך  לא הרי מים אבל לכבותה, יוכלו לא רבים מים שגם
והרי  האהבה, את לכבות שייך איך יקשה הרי וא"כ לכבות,
הגבורה, מיסוד אלא אינה והאש מים, בסוד היא האהבה
רשפיה  לשון נקט הקודם שבפסוק שמפני כ' ורש"י היראה.
הזו  התורה ובמהלך לכבות". יוכלו "לא כ' לכן אש רשפי
חסד  – אהבה שיתוף על מדובר שכאן שמכיון לפרש, יתכן
בכח  היוצא שהקול מפני אש, גבורה, – יראה עם מים
רלח: דף פנחס בפ ' הזוה"ק וכלשון מהאש, נמשך ובגבורה
על  לקמן שפירש וכעין באהבה משותף והוא הלב", מ"להב
המים  את חיממה הגבורה שהאש, דמיא" קומקומא "כמיחם
את  שכשממתיקן הנודע, ע"פ לבאר יש ועוד  והבן. חסדים,

אהבה. של לאש לתוקף, נהפכת היא הגבורות אש

כד 

החשיבות .היראה עקר  ע"פ היא ביאר יא) (אות בבה"ל
שלשה  שישנם התורה במהלך הדברים קשרי

היראה.טעמ  היא החשיבות עיקר מדוע ים
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נקודת הראשון על היא העבודה שעיקר לקמן שיתבאר כפי
ממילא  האהבה אליו באה לכך והזוכה היראה.
הגדלת  שלפי לד.) סעיף דעת (אות המידות לספר שם וציין
היינו  מחשבותיו לו מעמיקין כן האדם של טובים המעשים

גדול. מח לו שנותנים

העבודה השני שעיקר מכיון ועוד.) ט"ז אות בה"ל (ע"פ
והגבורה, הדין מידת המקטרגים, האויבים את לסלק
שאינו  אלא השם. מירא וגבורה בכח היוצא הקול ע"י היא
האהבה, החסד, עם כשמתאחד רק לרעם להתהוות יכול
שהוא  בלב שמקומה גבורה, היראה, הוא העיקר אך המוחין.
מ"ירד  הנמשכין הקליפות להכניע וא"א הגבורה שורש בינה,
וביה  "מיניה לט) (סנהדרין בחי' שורשם ע"י רק גבריאל"
לתקנה  אפשר קילקל שבה הזו שהמדה נרגא" ביה ליזול אבא

מידה. אותה ע"י רק

לג.)השלישי אות ובה"ל ביאור. בתוספת הנ"ל (בה"ל
החכמה  עומק ע"ש ים נקרא שהחכמה מכיון
שכן  ומכיון סוף" להם שאין "מים שהם הים כמי והתפשטותה
כלים  ע"י רק ולהשיגה החכמה ממימי ליהנות א"א
שאחז"ל  כעין אור ריבוי מחמת יטבע כן לא שאם וצימצומים
וכו'. ונפגע הציץ אחד ומת, הציץ אחד לפרדס שנכנסו ד' על
שיעשה  לא אם החכמה, ממידת הנמשכין והאהבה החסד וגם
והכלי  אני. אהבה חולת כי כמ"ש ח"ו, יחלה זו למידה כלי
יראה, מגבורה הבא הקול" "קנה לעיל שנזכר הקנה הוא
הוא  זה וכלי מימיו להמשכת כלי להתהוות בכדי לים שנכנס
צמצום  הוא ומהותה שטבעה הדין. ממידת הנמשכת היראה.
גבולות  עם מקום שהיא הספינה הוא הכלי וכאן, וכלי.

החכמה. במימי ולבוא לצאת יוכל ידו שעל וצמצומים

הספירה והנה ענין מבאר ה' ב' העומר ספירת בהל' מוהרנ"ת
הנזכר  הלב ענין זה ולמעשה עוה"ב. יובל, יום. נ' שהיא
כתר. הוא הנ' ושער שערים נ' בה שיש בינה. שהוא בתורה.
המצוות  שכל ל', בתורה המתבאר גם וזהו פשוט. אחדות אין.
טעם  וזהו בבינה. שהם רגלים ובג' אחדותו שהם ללב עולים
כמבואר  והזהב, והאוצר, החשיבות, עיקר שהיא היראה

מחסד. למעלה שהיא בבינה, ומושרשת נמשכת כי בזוה"ק

כה 

כרגע .ואכלה המקרא אותם שכל החמישי הכלל לפי
הם  ואהרן, למשה נאמר זה שפסוק אחרי נתבאר,
האיש  בשר, לכל הרוחות אלוקי א-ל ואמר פניהם על נפלו

תקצוף. העדה כל ועל יחטא אחד

חסד וכ' של שם שהוא א-ל בשם משה שביקש הק' האוה"ח
הנז' לנו יתבאר ובזה והגבורות. הדינים להמתיק בכדי

חסד. א-ל שם בענין בתורה לעיל

הנחת,ומ"ש עיקר שהרי פירושו בשר. לכל הרוחות אל-הי
בשר  בתוך הנתונות מנשמות הוא ית' שלו והחפץ
שפירשנו  במה לעיל ועיין מכל. יותר  ה' חושק שבזה גשמי.

והבן. כלי, איזה שעושה מלאכה לבעל המשל בענין

כו 

ולילה .והגית יומם מכיון בו תרי"ג גמ' תבות, ד' עם
- [לילה ל"ת לשמור-מצוות הוא ה"והגית שתכלית

בתקו"ז  כמ"ש [יום] עשה מצות – ולעשות מלכות]

כז 

עד גיבורים.ישיםש  ה' סימן ז-ח פרשה בשהש"ר איתא
ומלך  ושרות בשרים רודה היה שלמה חטא שלא
ששים  לו מנה שחטא, כיון והשדים, הסט"א כוחות על אפי'
שהיה  מיטתו על לשמור והעמידן ישראל מגיבורי גיבורים
לרעמים  מרמזים אלו וגיבורים יזיקו, שלא הרוחות מן מתפחד
ששים, שהם והטעם גבורותיו, ורעם כמ"ש מגבורה הנמשכין
ששישים  פ"ג) דקטנות דמוחין שער (ע"ח האריז"ל כ'
גבורה, של שם שהוא אלוקים שם של צירופים ס' הם גיבורים
הם  ולכן מי' כלול וכ"א ספירות ו' הכולל ז"א ביסוד והם
מדברי  לעיל כמ"ש הרעמים בהתהוות נמצא זה ומהלך ששים
דקנה  עיזקאין משית נמשכין שהרעמים רלה:) (פינחס הזוה"ק
שעולים  ונמצא מ-י', כלול וכ"א דגבורה ספירות ו' שהם
בחי' הם גיבורים ה-ס' מה מפני יתבאר ולפ"ז שישים למספר
פרסי  בשיתין שהרעמים-הרמוזים למדים ונמצינו רעמים
מאוחדים  שנהיו אחרי דמיא, קומקומא שנתחמם הזמן שהוא
הם  אז דמיא", "קומקומא כמיחם מים הנקראים המוחין, עם
חיצוניות, מיראות שינצל, דהיינו שלימה, ליראה גורמים

בבה"ל. כמבואר

כח 

היראה.צריך את  וזוה"ק להקדים כו. דף תיקו"ז עי'
ששמי  מבואר שם רכח. דף ח"ג וזוה"ק כד. בראשית
רמ"ח  גימ' ו-ה עם וזכרי ל"ת, מצות – שס"ה גימ' י-ה עם
צריך  כך שמפני היראה בשער חכמה הראשית וכתב מ,ע. –
לו-ה. קודם הי-ה הוי' שבשם כשם לאהבה היראה להקדים

במוחין וביאור שהיא כיון ליראה קודמת שהיא הי-ה ענין
ד'. פרק ו' שער בע"ח עי' כו'

כט 

וכו'.גילדנא גבורות  בחינת  שהוא א'ג'ל'א' שם בחי' הוא

נ"ב. דף תרומה פ' בזו"ח הוא זה לשם המקור הנה
פסוקים  ד' של ר"ת הוא זה ושם אופנים. בב' מובא הוא ושם
מר"ת  יוצא הוא כי דוד. מלכות שורש יהודה, בברכת שנאמרו
יסור  ל'א יהודה, אריה ג'ור יודוך, אתה י'הודה הפסוקים. של
שבחילוף  י'ג'ל'א' ר"ת והם עירה. לגפן א'וסרי וכו'. שבט
ובאופן  היוד'. עם קמייתא הא' מתחלפת ב'כ'ר' באי"ק אותיות
עי"ש. א'ד-ני ל'עולם ג'בור א'תה ר"ת אגלא הוא אחר
ובו  ואמיץ גדול שם והוא כתב, פ"כ העמידה שער ובפע"ח
בו  שדנין זכות היכל הוא וכאן אויביו על מתגבר יהודה היה
מנוחה  ברית ובספר ולמות. לחיים ולרפואה לחולי אדם לבני
בו  משתמש דוד שהיה השם שהוא כתב ל"ח: דף ג' אופן
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ו' פרק השמות פרטי שער בפרדס והרמ"ק במלחמותיו.
ענינו. לבאר האריך

גאולה לוז" לשון והוא אגאל הזה השם צרוף חיות ואפשר
לו  הושיעה וכן וכו', ימינך הושיעה כענין בחסד והוא
א'נ'כ'י' הכתוב כמ"ש הבינה עם עולה יהיה ולפי"ז ימינו
היותו  ירחק לא בזה ועתה אנכי. הנקרא הבינה והוא אגאל
בעונות  בגלות הימין שפעמים היות ומפני ע"ב. שם חותם
גלות  לשון אל מצורף זה שם לכן ימינך הושיעה כדכתיב

לגלות. אלך - אגלה לשון כעין שהוא [דהיינו ֶֶאגל"א.

ב"ה ועם ה' של וישועתו גבורותיו אל מקוים אנו זה כל
א'ד-ני  ל'עולם ג'בור א'תה זה שם ע"י אומרים אנו ולכן

המכעיסים. נגד מדותיו כובש בהיותו וכו',

[שם וכן אלד שם והוא הזה בשם וענינו חשוב שם גם יש
אל  שם הוא אלד בשם א-ל כי ואפשר, אותיות. ג' בן]
ע"ב. שבשם עשירי הוא זה ושם אחד. ענין והכל שבחסד
כ' ש"מ דף למשה תפלה ובסידורו עכ"ל. נוראות. ופעולותיו
שהוא  אלד שם והרמז וכו'. ע"ב חותם שם הוא אגלא "שם
בשמאל  ולהיותו כזה. וזה שם, כמבואר ע"ב. משמות אחד
שהוא  גאולה בלשון ולא אג'ל'א'. שהוא גלות בלשון ְֶֶבא

וענני. ימינך הושיעה סוד וזהו אגאל

גבורה.והעולה של שהוא א-ג-ל-א בשם שגם מהדברים,
הושיעה  שעי"ז א-ל. שם בחסד השיתוף מונח
רבינו  בדברי לעיל הנזכר כעין ממש והוא וענני. ימינך

ימינו. ישע בגבורות-

נ'וזלין גילדנא. ד'מקבל ל'ב י'ראה, ג'בורה, ר"ת רמז בדרך
חוורא  מוחא דימינא מסטרא כי א'הבה לבנון) (מן

אוהבי. אברהם זרע הה"ד ככספא

ל 

הוו.ההוא דימא יד גילדנא אות לחכמה בפרפראות עי'
ע"י  נעשה הדין וביטול המתקת ענין שכל שביאר
הזכות  היכל גם הוא הגבורה היכל ולכן ברחמים, שיתופו

רנא. ופקודי מג: ובראשית ו. דף שמות בזוה"ק כמבואר

גבורה.אגלא של קאפיל שם  יעקב לרבי יעקב קול ובסידור
חמירא  "כל חמץ ביעור בכוונת כ' הבעש"ט תלמיד
הוא  פרעה עם הקב"ה נלחם שבו הגבורה שם דלא" וכו'
זה  שם וע"י א'דני ל'עולם ג'בור א'תה מר "ת היוצא א'ג'ל'א'
שהוא  אגלא, גימ' ו"דלא" חשובין כלא נגדו כאין הגוים כל

עכ"ל. פרעה כח ביטול

בשלימות.][הובא כאן הובא וע"כ בפל"ח, כמ"מ

גבורה.אגלא של כ'שם יח, פרק העמידה שער בפרע"ח
ומתחלף  ממנה היוצא והאור אהיה נקראת שהבינה
אות  [כל אהיה שם חילוף שהוא בוכ"ו שם הוא במלכות
והיא  קומתה כשיעור המלכות מתגדלת ובזה שלאחריה] באות
והוא  הגבורה שם והוא א' קדוש שם למלכות יש ואז לד, גימ'

ר" אגלא ע"ה,שם בוכו גימ' והוא א'דני ל'עולם ג'בור א'תא ת

שורש  מהבינה נמשך הוא הזה הגבורה שם ששורש ומובן
הארת  שהיא לשמוח ללב א"א זה ומטעם והדין, הגבורה
ואז  בחסדים, שיתופה ע"י והדין הגבורה שימתיק עד הבינה
כביכול  למעלה שמחה גורם שעי"ז בפל"ח וביאר הלב, ישמח

למעלה. הדין נמתק ועי"ז קפד) שמות זוה"ק (ועי '

ק:גילדנא. סנהדרין עי'

לא 

ע "יבחצוצרות היינו ה'. המלך  לפני הריעו שופר  וקול 

וכו'. הים ירעם עי"ז כנ "ל דנפיק  קול הנה בחי'
בהעלותך  בפ' הפסוק בלשון וכ"ה "הריעו" בפסוק הנזכר
[דף  בתיקו"ז ומבואר – תרועה ותקעתם בחצוצרות. והרעותם
בתפארת  היא שהתרועה צ"א:] ודף נ"ה. ודף מ"ט: ודף מ"ג.

יעקב. כנגד שהיא

השופר.וכ"ה בכוונת ופע"ח בשעה"כ

רק והנה להתגלות יכול אינו שהקול נתבאר התורה בכל
היראה. עם האהבה בחסדים. הגבורות כשמשתף
וגבורות. חסדים כלול שהוא "הריעו" הוא היוצא הקול ולכן,

תצא וכמו"כ כי ברע"מ נתבאר בתורה הנזכרות החצוצרות
ומפני  מחסד מקבלים כשהם והוד. נצח שהם רפ"ג.
חסד. – הימין בקו נצח, והנה חסד. – מכסף עשויות הם כך
את  יש בחצוצרות שגם ונמצא גבורה. – השמאל בקו והוד

בחסד. גבורות של השיתוף

חסדים וכ"ה ומים. – מאש מורכב שהוא השופר בקול גם
מבואר  והנה תפארת. שהיא – ורוח וגבורות. –
השופר. גם באמת אך לרעמים. שווה השופר שקול בזוה"ק
באהבה. בחסדים, משותפים הם כאשר נתהוים הרעמים וגם

לב 

תפלתןע"י את  ולהלביש להתפלל  יכולים הלב  שמחת 

וכו'. שבכל במאמר  הקשו, הנחל ומי בבה"ל בפל"ח
או  קודם הוא אם לדעת אפשר איך רק נתפרש לא התורה
את  להלביש זוכין עי"ז איך נתבאר לא אך גז"ד אחר

נתבאר לא גם לכך, ובנוסף הלבשת כיצד התפילה. נעשית
אלא  נמתק הדין שאין שמכיון פירש הפל"ח התפילה.
ע"י  והמתקתה בלב. שהיא בבינה. הדינים ושורש בשורשו.
ובפירוש  קנ"א: בהעלותך בזוה"ק [כמבואר הלב. שמחת
עולם  והיא מהבינה. היא גם שהשמחה שם]. מלך המקדש
ולכן  הדין. את ולבטל להמתיק אפשר ששם המחשבה,
הגז"ד  לבטל המתפלל של בכחו יש בשרשו, הדין כשנמתק
ואת  הדין. לבטל במחשבתו שיתפלל ע"י גזירה, לאחר אף
א"א  והרי פה בדיבור דוקא להוציא שצריך התפילה דיבורי
ובמי  מאמר. של בדיבורים ילביש הקטרוג, מחמת זה, באופן
הלב  שלשמחת מתבאר התורה מהלך כל שלפי פירש, הנחל
בכח  הקול שמתפלל ע"י זוכין ולרעמים רעמים. ע"י זוכין
אהבה. ישתף גבורה, – וביראה שמים. יראת לו ויש וגבורה



ה  תורה - מילואים שכב 

ישתף הגבורות להכניע ואת יכול האהבה וע"י חסדים. עם
האדם  את המסיתים הסט"א כוחות שהם האויבים
וכשאחז"ל  ותאוות חיצוניות, וחכמות זרות במחשבות
(והוא  המקטרג. הוא המסית. הוא שהיצה"ר ט"ז.) (ב"ב
לשמאל  העומדים שמלאכים נמצא המוות). מלאך גם
המוח  את המסבבים האויבים הם הם לקטרג בכדי

יהדותו. קדושת על ונלחמים

הדינים.ומכיון נמתקים החסדים, – האהבה שיתוף שע"י
ע"י  כי שלהם, הגבורות שורש את מכניעים עי"ז כי
והחכמות  זרות המחשבות שהם האויבים, את מנצחין אהבה

ע"י  בנוסף לקטרג. כוחם כל שמשם והתאוות . חיצוניות
ופועל  ימינו" "ישע הימין נעשה בשמאלא ימינא שיתוף
הנרמז  את להבין יוכלו לא בשמאל העומדים שהמלאכים

במאמר. ומלובש

את ומשיתוף מכניעים [שעי"ז החסדים, - האהבה
ליישר  ויורד הרעם, נתהווה הנ"ל] המקטרגים
הפועל  אל מכח יוצא שאז הלב. לשמחת ולהביאו הלב
היראה  עם האהבה משיתוף שנוצרו הרעמים של התיקון
ובעיונים  ה' לסעיף בביאורנו נתבאר הבה"ל של (המהלך

הספר). שבסוף
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