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 ַׁשַער ַהַּכָּונֹות
 

 ְּדרּוֵׁשי ַהֶּפַסח
 

רּוׁש א  'אּדְ
 

 ְּבִעְנַין ֶּפַסח ִויִציַאת ִמְצַרִים
 
 

מֹות  ׁשָ דוּ ׁשֶֹרׁש ַהּנְ ַעּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ִמְצַרִים ׁשֶ  ּבְ
ָאְמרּו  ה נֹוַדע ַמה ׁשֶ י אֹוָתם ַהּדֹורֹות ָהִראׁשֹונֹות ּדֹור] ֲחָכֵמינוּ [ִהּנֵ ֱאנֹוׁש  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ

ִביִעי ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוָתם ְ ִכיָנה ְלַמְעָלה ֵמָרִקיַע ַהׁשּ ְ קּו ֶאת ַהׁשּ י . ְודֹור ַהְפָלָגה ִסּלְ ְוַדע ּכִ
ל ֶקִרי  ּצֹוצֹות ׁשֶ ִחיַנת אֹוָתם ַהּנִ ְעּבּוד ִמְצַרִים ָהיּו ּבְ ל ׁשִ אֹותֹו ַהּדֹור ׁשֶ ָהיּו ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

הֹוִציא ָאָדם ָהִראׁשֹון  אֹוָתם ׁשֶ תל "קּבְ ּלֹא נֹוַלד ׁשֵ ִנים ַעד ׁשֶ ָאְמרּו  ,ׁשָ מֹו ׁשֶ ] ֲחָכֵמינוּ [ּכְ
ּבּול. ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה דֹור ַהּמַ ִגְלּגּול ּבְ אּו ּבְ ְך ּבָ ִחיִתים ַזְרָעם  ,ְוַאַחר ּכָ ם ֵהם ַמׁשְ ְוָלֵכן ָהיּו ּגַ

ם נֹוְצרּו ְוח ,ַעל ָהָאֶרץ ָ ר ִמׁשּ ֵעין ַהׁשֹוֶרש ֲאׁשֶ ִנימֹוחוּ ּכְ  . ֹוְצבּו ַעד ׁשֶ
ל ֲעֹון ֶקִרי  ּגֶֹדל ָהַרע ׁשֶ

תּוב  ָאַמר ַהּכָ ה ָרַעת ' הַוַיְרא 'ְוֶזה ַמה ׁשֶ י ַרּבָ ָאֶרץּכִ י  )'ה' בראשית ו(' ָהָאָדם ּבָ ְונֹוַדע ּכִ
תּוב  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ְקָרא ַרע ְוַהמֹוִציאֹו ִנְקָרא ַרע ּכְ ִרי ּנִ כוֹ 'ַהּקֶ ֵעיֵני ַוְיִהי ֵער ּבְ ר ְיהּוָדה ַרע ּבְ

ע ָרע'ּוְכִתיב  )'ח ז"בראשית ל(' 'ה תהלים (' לֹא ְיגּוְרָך ָרע'ּוְכִתיב ) א"י' ישעיה ג(' אֹוי ָלָרׁשָ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר )'ה' ה ְדָרׁש ּבְ ּנִ דּוַע הּוא  ּכַ ׁש ָרַעת ָהָאָדם ַהּיָ י ַהּדֹור ַההּוא ָהיּו ַמּמָ ְוִנְמָצא ּכִ

ָראִתי'ְוֶזה ַמה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב  ,ָאָדם ָהִראׁשֹון ר ּבָ ' בראשית ו(' ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ַרְך ַעְצמוֹ  ,הּוא ָאָדם ָהִראׁשֹון ַעְצמוֹ  )'ז ם ִיְתּבָ ֵ ְבָרא ַעל ְיֵדי ַהׁשּ ּנִ ְוָרָצה  ,ְוֵאּלּו ִניצֹוצֹוָתיו ,ׁשֶ

  .ִלְמחֹוָתם
דֹור ַהְפָלָגה ְלּגּול ּבְ  ַהּגִ

ךְ  דֹור ַהְפָלָגה ְוַאַחר ּכָ ִתיב  ,ֵהם ַעְצָמם ָחְזרּו ְוִנְתַגְלְגלּו ּבְ ִלְראֹות ֶאת ' הַוֵיֶרד 'ַוֲעֵליֶהם ּכְ
ֵני  נּו ּבְ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ְגּדָ ָאָדם  )'א ה"בראשית י(' ' ָהָאָדםָהָאָדםָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ נֹוי ּדְ ְוָהֵבן  ,ַקְדָמָאהַקְדָמָאהּבְ

ֵני ָהָאָדם ִלְרמֹז כִּ . ֶזה ִלי  ,י ָהיּו ִטּפֹות ֶקִריְוָלֵכן ִנְקָרִאים ּבְ ֵני ָהָאָדם ְדכּוָרא ּבְ ְוָלֵכן ֵהם ּבְ
 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

, ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַהְתִחיל ְּדרּוֵׁשי ַהָּיִמים טֹוִבים ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשָנה ֶאָחד ְלֶאָחד: ָאַמר ְׁשמּוֵאל א
אׁשֹון ְוַגם ִר , ַיַען ֵהם ָהיּו ִראׁשֹוִנים ְלִנֵּסי ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַמְרִּתי ְלַהְתִחיל ִמְּדרּוֵׁשי ֶּפַסח ִויִציַאת ִמְצַרִים

ְוַגם ִּכי ֶנֶאְמרּו ַּבּתֹוָרה . 'כוְוַגם ִמּׁשּום ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה הּוא ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים , ְלָכל ַהּמֹוֲעִדים
', כוַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ', כוִמְקָרֵאי קֹוֶדׁש ' דֵאֶּלה מֹוֲעֵדי , ְּבָפָרַׁשת ֱאמֹור

 .'כו' אְּדרּוׁש , ֵהם ְּבִאיָמא ִעיָּלָאה ְוַגם ִּכי

http://dailyzohar.com/


http://DailyZohar.com 

ל  .נּוְקָבא אֹותֹו ָעֹון ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֶעְליֹון ֲאָבל לֹא ָהיּו ּבְ ְוַגם ָאז הֹוִסיפּו ַלֲחטֹא עֹוד ִלְמרֹוד ּבָ
ּבּול דֹור ַהּמַ ָחַתת ֶזַרע ּכְ  . ַהׁשְ

ָהב ָצֵרף ֶאת ַהּזָ  ַהּכּור ַהּמְ
ֶבֶטן ָהֲאָדָמהְוָצִרי ָהב ַהּנֹוָצר ּבְ ִעְנַין ַהּזָ מֹות ֵהם ּכְ ׁשָ י ִעְנַין ַהּנְ ַדע ּכִ ּתֵ מֹוִציִאין אֹותֹו  ,ְך ׁשֶ ׁשֶ ּוּכְ

ר לֹא ְיׁשּוָער ְולֹא תֹוַאר ָזָהב לֹו ְולֹא ָהָדר ָבר ֲאׁשֶ ם  ,הּוא ָמֵלא ִטיּנּוף ְוִסיִגים ּדָ ַעד ִיְתַחּכֵ
ְרִאי ֶזה ּוְבָכל ַהּצֹוֵרף ַלֲהגֹות ִסיִגים ִמ  ַעם ִזיּכּוְך ַאַחר ִזיּכּוך לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ ַעם ַאַחר ּפַ ֶסף ּפַ ּכֶ

ָהב יִגים ִנְפָרִדים ִמן ַהּזָ ל ַהּסִ ר ּכָ ְך ְלַאט ְלַאט ַעד ֲאׁשֶ ּכֵ ר ֱהיֹותֹו  ,ִזיּכּוך ִמְזּדַ ְך ִנּכָ ְוַאַחר ּכָ
ֶחְטאֹו . ָזָהב י ּבְ מֹות ּכִ ְנׁשָ ָרע ּוִבְפָרט ְוֵכן ָהִעְנָין ּבַ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְתָעֵרב טֹוב ּבְ ׁשֶ

ק הֹוִליד ּבְ ֶ ִרי ׁשּ ל ַהּקֶ ִניצֹוצֹות ָהֵאּלּו ׁשֶ ִניםל "ּבְ  . ׁשָ
ִרי ל ִניצֹוצֹות ַהּקֶ ָגם ׁשֶ  ַהּפְ

ַעל ֵהִמיָטה ַמע ׁשֶ ְיָלה ּוִבְקִריַאת ׁשְ ִכיַבת ַהּלַ ְדרּוׁש ׁשְ ֵאר ֶאְצֵלנּו ּבִ י ,ּוְכָבר ִנְתּבָ ִניצֹוצֹות  ּכִ
ִרי ֵהם ֲחׁשּובֹות ְמאֹד ּוְקדֹוׁשֹות ְקִליּפֹות ,ַהּקֶ ּיֹוְצִאים ּוִמְתָעְרִבים ּבַ א ׁשֶ ירּור  ,ֶאּלָ ּוְצִריִכים ּבִ

ָנם ירּור ְלַתּקְ יצֹוצֹות הֹוְלכֹות ְוִנְתָקנֹות ְלַאט ְלַאט ַעד  ,ַאַחר ּבִ ֶרְך ֶזה ָהיּו ֵאּלּו ַהּנִ ְוַעל ּדֶ
ר ִהְתִחילוּ  ֶהם ֲאׁשֶ ּבָ ָהב ׁשֶ ִחיַנת ַהּזָ ֵקן ּוְלֵהָראֹות ּבְ דֹור ִמְצַרִים ,ְלִהּתָ  . ְוֶזה ָהָיה ּבְ

ִמְצַרִים דּו ּבְ ַעּבְ ּתַ ה ִנׁשְ ַעם ָלּמָ  ַהּטַ
ֶנֶגד ַמה  י ּכְ מֹותֹו ּכִ ֵאין ּכְ ֶ ה ׁשּ ׁשֶ ְעּבּוד ַהּקָ ִ ה ִנְגַזר ֲעֵליֶהם אֹותֹו ַהׁשּ ִבין ַטַעם ָנכֹון ָלּמָ ּוָבֶזה ּתָ

ִחית ֶאת ַזְרָעם ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ּבּול ְלַהׁשְ דֹור ַהּמַ ּלֹוד ַהְיאֹוָרה 'ָחְטאּו ּבְ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּכָ
ִליכּוהוּ  ּבּול ַעְצמוֹ  )ב"כ' שמות א(' ַתׁשְ דֹור ַהְפָלָגה . דּוְגַמת עֹוֶנׁש ַהּמַ ָחְטאּו ּבְ ּוְכֶנֶגד ַמה ׁשֶ

ָנה ְלֵבִנים' ְלֵבִנים'ֶנֱאַמר  ,)'א ג"בראשית י( 'כו' ָהָבה ִנְלּבְ חֹוֶמר ּוּבִ יֶהם ּבְ  'כו' ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ
ֶזה ,)ד"י' שמות א( ָמקֹום ַאֵחר ּבָ י ּבְ ן  ,ּוְכָבר ֶהֱאַרְכּתִ ָמָרה ִאיְפקּוד ְוַעּיֵ ת ְוִדיִנין ּבְ ּבָ סֹוד ׁשַ ּבְ

ם ֵהיֵטב  מֹות(ׁשָ ת ׁשְ ָרׁשַ סּוִקים ּפָ ַער ַהּפְ  . )ׁשַ
יֲעּבוּ  ְוָקאַטַעם ַהׁשִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּדַ  ד ּבְ

אֹות ִמן  מֹות ּבָ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ ה נֹוַדע ׁשֶ י ִהּנֵ ַעם הּוא ּכִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַהּטַ ְעּבּוד ּבְ ִ ְוָאְמָנם ֱהיֹות ַהׁשּ
ַעת מֹוַח ַהּדַ ר ּבְ בּורֹות ֲאׁשֶ ּוּוג ,ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ לּוי סֹוד ַהּזִ ם ּתָ י ׁשָ ת ,ּכִ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ּוב ּכְ

ּתוֹ ' ה ִאׁשְ  ,)ז"ד ט"בראשית כ(' ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעה' ,)'א' בראשית ד( 'כו' ְוָהָאָדם ָיַדע ֵאת ַחּוָ
ר ,ַּדַעתַּדַעתָלֵכן ִנְקָרא  ְזּכָ ּנִ ְלׁשֹון ְיִדיָעה ּכַ ְקָרא ּבִ ּוּוג ַהּנִ ת ַהּזִ ֶכת ִטּפַ ם ִנְמׁשֶ ָ י ִמׁשּ  . ְלהֹורֹות ּכִ

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ת - מֹׁשֶ  ׁשֵ
לֹום ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ל ַהּדֹור ַההּוא ׁשֶ מֹות ׁשֶ ׁשָ ם אֹוָתם ַהּנְ ֵאר  ,ּוַמה ּגַ ּוְכָבר ִנְתּבָ

ַעת ִחיַנת ַהּדַ ה הּוא ִמּבְ י מֹׁשֶ ַעת ,ֶאְצֵלנּו ּכִ ִחיַנת ַהּדַ ל ַהּדֹור ַההּוא ֵהם ִמּבְ א  ,ְוֵכן ּכָ ֶאּלָ
ֵהם ָיְצאּו ֶאל ַהְקִליּפוֹ  קׁשֶ ת ֱהיֹוָתם ִטיּפֹות ֶקִרי ּבְ תל "ת ְלִסּבַ ּנֹוַלד ׁשֵ ִנים קֹוֶדם ׁשֶ ֲאָבל  .ׁשָ

ּנֹוַדע ת ַעְצמֹו ּכַ ִחיַנת ׁשֵ ה ָהָיה ִמּבְ ַמר  ,מֹׁשֶ י טֹוב הּוא'ְוָלֵכן ָעָליו ִאּתְ ֵרא אֹותֹו ּכִ שמות (' ַוּתֵ
ל ָאָדם ָהִראׁשֹון )'ב' ב ָאר ִטיּפֹות ָרעֹות ׁשֶ ׁשְ ק ְוֵאינֹו ּכִ ָנהל "ּבְ ת  ,ׁשָ ם נֹוַלד ׁשֵ ּלָ י ַאַחר ּכֻ ּכִ

ַצְלמוֹ  ְדמּותֹו ּכְ ִדין ְורּוִחין ְוִליִלין ,ּבִ ְדמּות ׁשֵ ה ֲעֵליֶהם  ,ֲאָבל ָהֲאֵחִרים ָהיּו ּבִ ְוָלֵכן ָאַמר מֹׁשֶ
ָרָעִתי'  :)ו"א ט"במדבר י(' ְוַאל ֶאְרֶאה ּבְ
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ִאים  ֲאִחיַזת ַהְקִליּפֹות ִאם ֵיׁש ַחּטָ
י ּוְכָבר  ַעת ְונֹוַדע ּכִ ִחיַנת ַהּדַ ל אֹותֹו ַהּדֹור ָהיּו ִמּבְ י ּכָ ָמקֹום ַאֵחר ְוִלְהיֹות ּכִ ֵאר ֶזה ּבְ ִנְתּבָ

ה ּוְסִפיָרה ֶעְליֹוָנה ֵאיזֹו ִמּדָ ה ּבְ לֹום ּפֹוְגִמים ְלַמּטָ ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ה ֵהם ּגֹוְרִמים ַהְקִליּפֹות  ,ּכְ ִהּנֵ
ַפע ִמ  ִיְתַאֲחזּו ְוִיְקחּו ׁשֶ םׁשֶ ְפּגַ ּנִ קֹור ַההּוא ׁשֶ ֵהם סֹוד  ,ן ַהּמָ ָרֵאל ְלִמְצַרִים ׁשֶ ְוָלֵכן ָיְרדּו ִיׂשְ

ַעת ָהֶעְליֹון ל ּדַ ַאחֹוַרִיים ׁשֶ ֶבת ּבְ ה ַהּיֹוׁשֶ ִליּפָ ִעְנַין ִמְצַרִים  ,ַהּקְ ֵאר ֶאְצֵלנּו ּבְ ְתּבָ ּנִ ּוְכמֹו ׁשֶ
רֹון הּוא ַהּגָ הּוא ֵמַצר ָהֶעְליֹון ׁשֶ ַעתּוַפְרעֹ  ,ׁשֶ ֲאחֹוֵרי ַהּדַ ּבְ ה ׁשֶ ׁשֶ ְוָהיּו  ,ה הּוא ָהעֹוֶרף ַהּקָ

ין ַעת ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְך ִמן ַהּדַ ְמׁשָ ַפע ַהּנִ ל ׁשֶ ָרֵאל  ,אֹוָתם ַהְקִליּפֹות ֶנֱאָחִזים ְויֹוְנִקים ּכָ ְוָלֵכן ִיׂשְ
ָגם ׁשֶ  סֹוד ַהּפְ ָהיּו ּבְ א ׁשֶ ַעת ֶאּלָ ֵהם ִמן ַהּדַ אֹותֹו ַהּדֹור ׁשֶ ּבְ ּצֹוצֹות ֶקִרי ָלֵכן ׁשֶ ִחיַנת ַהּנִ ָהיּו ּבְ

י ֵהם ָגְרמּו ְלָכל ֶזה ַעת ַיַען ּכִ ַפע ַהּדַ ל ׁשֶ דּו ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים ַהּיֹוְנִקים ּכָ ַעּבְ ּתַ ְוָכל ִעְנַין  ,ִנׁשְ
דֹוׁשֹות ִחיַנת ִניצֹוצֹות ַהּקְ ן ּבְ ל ִמְצַרִים ָהָיה ְלָצֵרף ּוְלַתּקֵ ה ׁשֶ לּות ַהּזֶ סֹוד  ַהּגָ ַוּיֹוִציא 'ָהֵהם ּבְ

ְצַרִים ְרֶזל ִמּמִ ר  ,)'כ' דברים ד(' ֶאְתֶכם ִמּכּור ַהּבַ י ִנְדָמה ִמְצַרִים ֶאל ַהּכּור ֲאׁשֶ ְוָהֵבן ֶזה ּכִ
יִגים ְוִנְתַקן ָהב ְוִנְפַרד ִמן ַהּסִ ך ַהּזָ תֹוכֹו ִניּתַ  . ּבְ

ֶטן ִאימָּ  תֹוְך ּבֶ ין ְלִעּבּור ּבְ ָאהֲחָזַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ  א ִעיּלָ
ה  לֹום ֵמֲחַמת ַמֲעׂשֵ ֵאיזֹו ְסִפיָרה ַחס ְוׁשָ ְהיֹות ְלַמְעָלה ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ּבְ י ּבִ ה נֹוַדע ּכִ ְוִהּנֵ

ְחּתֹוִנים ָהָרִעים ם  ,ַהּתַ ָ ַפע ַרב ִמׁשּ ּלֹא ֵיֵצא ׁשֶ ֵדי ׁשֶ קֹום ַההּוא ּכְ ַפע ִמן ַהּמָ ֶ ק ַהׁשּ ּלֵ ה ִמְסּתַ ִהּנֵ
ְתִחיַלת ֲאִצילּותוֹ  ,יםֶאל ַהִחיצֹונִ  ין ּבִ ִעְנַין ֲאִצילּות ְזֵעיר ַאְנּפִ יָך ּבְ הֹוַדְעּתִ ְבִחיַנת  ,ּוְכמֹו ׁשֶ ּבִ

ְלַבד ה ְקָצוֹות ּבִ ָ ׁשּ ּבוֹ  ,ׁשִ ר ְסִפירֹות ׁשֶ לּול ֵמֶעׂשֶ ְרעֹה ּוִמְצַרִים  ,ְולֹא ּכָ ִהְתַאֵחז ּפַ י ּבְ ְוִנְמָצא ּכִ
ּדֹור הַ  ַעת ָהֶעְליֹון ּבַ ּדַ ִעיּבּור ִראׁשֹוןּבַ ִבְזַמן ֱהיֹותֹו ּבְ ין ְלַקְדמּותֹו ּכְ ּגֹו  ,הּוא ָחַזר ְזֵעיר ַאְנּפִ

סֹוד  ָאה ּבְ א ִעיּלָ ג 'גִאיּמָ ִליָלן ּבְ ּנֹוָדע ֶאְצֵלנוּ ' ּכְ  : ּכַ
ִני  ַקְטנּות ְוַגְדלּות ִראׁשֹון ְוׁשֵ

ֶטן אִ  ּנֹוַלד ְוָיָצא ִמּבֶ ין ַאַחר ׁשֶ ה ְזֵעיר ַאְנּפִ ָאהְוִהּנֵ א ִעיּלָ ְדלּות ,יּמָ  ,ֵיׁש לֹו ְזַמן ַקְטנּות ּוְזַמן ּגַ
ִחינֹות מֹוִחין ה ִיְהיּו לֹו ּבְ לֹׁשָ ְ ָכל ְזַמן ֵמֵאּלּו ַהׁשּ ּבְ ר לֹו . ּומּוְכָרח הּוא ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ם נֹוַדע ׁשֶ ּגַ

ִחיָלה ּתֹוְך ֶנַצח הֹוד יְ  ׁשּו ּתְ ִיְתַלּבְ ל ַהּמֹוִחין ִאם לֹא ַעד ׁשֶ ְך  ,סֹוד ְדִאיָמאְלַקּבֵ ְוַאַחר ּכָ
תֹוכוֹ  ׁשּו ּבְ א ֶנַצח הֹוד  ,ִיְתַלּבְ ְטנּות ֵאין לֹו ֶאּלָ ְזַמן ַהּקַ ְזַמן ָהִעיּבּור ָהִראׁשֹון אֹו ּבִ ּבִ א ׁשֶ ֶאּלָ

ְלַבד ְבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּוָתם ּבִ ְמקֹומוֹ  ,ְיסֹוד ְדִאיָמא ּבִ י ְזַמן ,ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ּבִ לּות  ְוִנְמָצא ּכִ ּגָ
ָאה א ִעיּלָ סֹוד ִעיּבּור ּתֹוְך ִאיּמָ ֵנס ּבְ ין ִליּכָ ר ָחַזר ְזֵעיר ַאְנּפִ ם ָאז  ,ִמְצַרִים ֲאׁשֶ ָהָיה ׁשָ

ּנוּ  ַפע ִמּמֶ ּלֹא ִיְתַאֲחזּו ַהְקִליּפֹות ּבֹו ְוִייְנקּו ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ְתַלת ּכְ ִליָלן ּבִ ַלת ּכְ ְבִחיַנת ּתְ ם ָאז . ּבִ ה ּגַ ִהּנֵ
ה מֹוִחין ָהיּו לֹו בְּ  לֹׁשָ ל ׁשְ ין ּתֹוְך ִחיצֹוִנּיֹות ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא ְוָאז ּכָ ׁשִ ִחיַנת מֹוִחין ְמלּוּבָ

ם  ַגם ַהּדֹור ַההּוא ּכּוּלָ לּוי ּפְ ם ּתָ ר ׁשָ בּורֹות ֲאׁשֶ ּבֹו ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ ַעת ׁשֶ ּלֹו ּוִבְפָרט מֹוַח ַהּדַ ׁשֶ
ִקים ָאז ִממֶּ  ּלְ ל ֶנַצח ָהיּו ִמְסּתַ ִלים ׁשֶ ים ְוַהּכֵ בּוׁשִ תֹוכֹו ַרק ִחיצֹוִנּיֹות ַהּלְ ּנּו ְולֹא ָהיּו ְמִאיִרים ּבְ

ְלַבד  . הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא ּבִ
ַדַעת ִויסֹוד ְדִאיָמא  ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ּדְ

ַד  ּבַ בּורֹות ׁשֶ ה ְוֵכן ַהּגְ ָ ַדַעת ֵהם ֲחִמׁשּ ּבַ י ַהֲחָסִדים ׁשֶ ה נֹוַדע ּכִ ה  ,ַעת ֵהם ָחֵמׁש ְוִהּנֵ ְוִהּנֵ
ֶרת ַהֲחָסִדים  תֹוָכם ֶאת ֲעׂשֶ יׁש ּבְ הּוא ַמְלּבִ יָון ׁשֶ סֹוד ְדִאיָמא ּכֵ ִלי ַהּיְ ּכְ מּוְכָרח הּוא ׁשֶ
ִחינֹות  ר ּבְ ִחיַנת ֶעׂשֶ א ִיְהיּו ּבֹו ּבְ ל ִאיּמָ ְקָרא ְיסֹוד ׁשֶ ה ַעְצמֹו ַהּנִ ְלבּוׁש ַהּזֶ ּבִ אי ׁשֶ בּורֹות ַוּדַ ְוַהּגְ
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א ִנְקֵראת ּולְ  ִאּמָ ּנֹוָדע הה""ֶאְהיֶ ֶאְהיֶ ִפי ׁשֶ סֹוד  ,ּכַ תֹוכֹו ּבְ ין ּבְ ְזַמן ֱהיֹות ְזֵעיר ַאְנּפִ ּוִבְפָרט ּבִ
ם ֶאְהיֶ  ,ָהִעיּבּור ׁשֵ א ּבְ ן ִנְקֵראת ִאיּמָ ם ּכֵ ר ַעל ׁשֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ,ה"ֲאׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ת ַאֲחֵרי מֹות  ָפָרׁשַ ר  ,1@'ָדא ּוְלִאְתַגְלָיאַאָנא ָעִתיד ְלאֹולָ 'ּבְ ִחינֹות ֲאׁשֶ ר ּבְ ְוָלֵכן ֵאּלּו ָהֶעׂשֶ
ל ֶאְהיֶ  מֹות ׁשֶ ָרה ׁשֵ יסֹוד ְדִאיָמא ִיְהיּו ֲעׂשָ ָרה ֲחָסִדים  ,ה"ּבִ ים ֶאל ֲעׂשָ ים ַמְלּבּוׁשִ ְוֵהם ַנֲעׂשִ

ְדלּות ְזַמן ַהּגַ ַעת ּבִ ל ַהּדַ ְזַמן הָ . ּוְגבּורֹות ׁשֶ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ִעיּבּור ָהִראׁשֹון ֵאין ְמִאיִרין ֲאָבל ַעּתָ
ין ָהֵאּלוּ  ָרה ְלבּוׁשִ ין ַרק ֲעׂשָ ַעת ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ּדַ מֹות ֶאְהיֶ  ,ּבַ ר ׁשֵ ֵהם ֶעׂשֶ לּוִלים  ,ה"ׁשֶ ַהּכְ

יסֹוד ְדִאיָמא  .ּבִ
ְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים הּוא ְלַמְעָלה ּבִ ִנים , ַמה ׁשֶ ִחיַנת ּפָ ה ּבְ ה ְלַמּטָ  ַנֲעׂשֶ

ם ָצִריךְ  ה  ּגַ ם ְלַמּטָ ִרְדּתָ ְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ּבְ הּוא ְלַמְעָלה ּבִ ל ַמה ׁשֶ י ְלעֹוָלם ּכָ ַדע ּכִ ּתֵ ֶ ׁשּ
ִנים ִחיַנת ּפָ ם ּבְ ים ׁשָ מֹות ֶאְהיֶ  ,ַנֲעׂשִ ִניִמּיּות ֵהם ׁשֵ ִנים ְוַהּפְ ִחיַנת ַהּפָ י ּבְ ִסְדָרןה "ְוִנְמָצא ּכִ  ,ּכְ

ֵהם ִחיַנת ִחיצֹוִנּיּוָתם ׁשֶ ִחיַנת ָהֲאחֹוַרִים ֲאָבל ּבְ ם ֶאְהֶיה ,ּבְ ל ׁשֵ א אה  :ָכֶזה ,ֵהם ָהִריּבּוע ׁשֶ
ים  .ד"מָהעֹוֶלה  ,אהי אהיה ׁשִ ְתַלּבְ ְיסֹוד ְדִאיָמא ַהּמִ ּבַ מֹות ְדֶאְהֶיה ׁשֶ ר ׁשֵ י ָהֶעׂשֶ ְוִנְמָצא ּכִ

ִהְתלַ  ר ּבְ ֶהם ֲאׁשֶ ּלָ סֹוד ָהֲאחֹוַרִים ׁשֶ ין ֵהם ּבְ ַעת ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ּדַ ים ּבַ ין ַנֲעׂשִ ְזֵעיר ַאְנּפִ ׁשּוָתם ּבִ ּבְ
ִנים ְבִחיַנת ּפָ ם ּבִ ם ,ׁשָ ָעִמים ּדָ ר ּפְ ם  ,ְוֵהם ֶעׂשֶ ה ָחֵמׁש ּדָ ָ ִאׁשּ ּבְ ִמים ׁשֶ ר ּדָ ְוֵאּלּו ֵהם סֹוד ֶעׂשֶ

ם ָטֵמא ה ,טֹוַהר ְוָחֵמׁש ּדָ ֶכת ִנּדָ ַמּסֶ ְלמּוד ּבְ ּתַ ר ּבַ ְזּכָ ּנִ ַרעְ  ,ּכַ ָיא ְמֵהיְמָנא ּוְבֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ
ת ַתְזִריעַ  ָרׁשַ  . 1@ּפָ

בּורֹות ה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ּגְ ָ  ְוִעְנָיָנם, ֲחִמׁשּ
ין ַדַעת ְזֵעיר ַאְנּפִ ּבְ בּורֹות ׁשֶ ה ֲחָסִדים ְוֶהָחֵמׁש ּגְ ָ י ֵאּלּו ַהֲחִמׁשּ ה  ,ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ ָ ה ַהֲחִמׁשּ ִהּנֵ

ֶהם  ּלָ ים ׁשֶ ה ְלבּוׁשִ ָ יןֲחָסִדים ִעם ֲחִמׁשּ יסֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ בּורֹות ִעם  ,יֹוְרִדין ּבִ ְוֶהָחֵמׁש ּגְ
ֵקָבה יסֹוד ַהּנְ ֶהם יֹוְרִדין ּבִ ּלָ ים ׁשֶ ה ְלבּוׁשִ ָ ין ִמן . ֲחִמׁשּ ִעיר ַאְנּפִ ּוּוג נֹוֵתן ַהּזָ ֵעת ַהּזִ ְך ּבְ ְוַאַחר ּכָ

ה חֲ  ָ ם ֶאת ַהֲחִמׁשּ נּוְקָבא ּגַ סֹוד ּדְ ּבֹו ֶאל ַהּיְ סֹוד ׁשֶ יֶהםַהּיְ ה ְלבּוׁשֵ ָ ְוִנְמְצאּו  ,ָסִדים ִעם ֲחִמׁשּ
ים בּוׁשִ ָרה ַהּלְ ל ֲעׂשָ ֵקָבה ּכָ יסֹוד ַהּנְ ָעִמים  ,ּבִ ר ּפְ ֵהם ֶעׂשֶ ְך ִמן ם "דׁשֶ ר ְלֵעיל ְוַאַחר ּכָ ְזּכָ ּנִ ּכַ

ֵקָבה ֶבֶטן ַהּנְ ָלד ּבְ בּורֹות ַעְצָמן נֹוָצר ֵמֶהם ַהּוָ   .ַהֲחָסִדים ּוִמן ַהּגְ
ירּור הַ  םּבִ ה ִעּמָ ִמים ּוַמה ַנֲעׂשָ  ּדָ

ִבְטָנהּ  ְרִרים ּבְ ה ִמְתּבָ ִמים ִהּנֵ ָרה ּדָ ֵהם ֲעׂשָ ים ׁשֶ ָרה ְלבּוׁשִ ֵהם  ,ֲאָבל ָהֲעׂשָ ְוֶחְצָיים ׁשֶ
ם טֹוַהר י ַהֶחֶסד ִנְקָרִאים ּדָ ה ְלבּוׁשִ ָ ִמים ֲחִמׁשּ ה ּדָ ָ ֵעֶרְך ֱהיֹוָתם ֲאחֹוַרִים . ֲחִמׁשּ י ּבְ ּכִ

רלְ ָּדם ָּדם ִנְקָרִאים  ְזּכָ ה ַהּנִ י ַהֲחָסִדים ִנְקָרִאים טֹוַהר ,ִסּבָ ְוָאְמָנם  ,ּוִבְבִחיַנת ֱהיֹוָתם ְלבּוׁשֵ
ּנֹוָדע ָלד ַהּנֹוָלד ּכַ ֶהם ֶאת ַהּוָ ִכים ְלָחָלב ְלָהִניק ּבָ ְרִרים ְלַגְמֵרי ּוִמְתַהּפְ ְוָאז  ,ִלְפָעִמים ִמְתּבָ

ירּוָרם ְוִזיּכּוָכם ִחיַנת ּבֵ ם טֹוַהר ָאְמָנם ָחֵמׁש ֲאָבל יֵ  ,הּוא ּבְ ה ּדַ ֲעׂשָ סֹוֶלת ַהּנַ ֶהם ְקָצת ּפְ ׁש ּבָ
ה  ה ְקִליּפָ ֲעׂשָ ְרִרים ּנַ ִמְתּבָ סֹוֶלת ַהּיֹוֵצא ֵמֶהם ַאַחר ׁשֶ ְרִרים ְוַהּפְ בּורֹות ֵהם ִמְתּבָ י ַהּגְ ְלבּוׁשֵ

ם ָטֵמא ְקֵראת ּדַ מּוָרה ַהּנִ ים בֵּ  ,ּגְ בּוׁשִ י ֵהם ַעְצָמם ַהּלְ ל ְוִנְמָצא ּכִ ין ׁשֶ ל ַהֲחָסִדים ּבֵ ין ׁשֶ
בּורֹות ְרִרים ,ַהּגְ ה ,ֵהם ִמְתּבָ סֹוֶלת  ,ְוַעְצמּוָתם הּוא ְקדּוׁשָ ְבִחיַנת ּפְ ָאר ֵמֶהם ּבִ ׁשְ ֲאָבל ַהּנִ

ְרָרם ֵני ֲחָלִקים ,ַאַחר ִהְתּבָ הּוא  ,ֶנְחָלק ִלׁשְ ם טֹוַהר ׁשֶ ה ּדַ י ַהֶחֶסד ַנֲעׂשָ סֹוֶלת ְלבּוׁשֵ י ּפְ ּכִ
ִחינַ  ה ְוָקדֹוׁש ּבְ ין ָקׁשֶ ר ,ת ּדִ ְזּכָ ּנִ ה ָחָלב ּכַ בּורֹות ֵהם  ,ְוִלְפָעִמים ַנֲעׂשָ י ַהּגְ סֹוֶלת ְלבּוׁשֵ ּוּפְ

מּורֹות ם ָטֵמא ,ְקִליּפֹות ּגְ  : ּדָ
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ם ֶאְהיֶ  יןה "ֲאחֹוֵרי ׁשֵ תֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ְכָנס ּבְ  ַהּנִ
י נֹוַדע  ֵביאּור ּכִ ַהֲוָיה ְדמַ ּוְנָבֵאר ִעְנַין ֶזה יֹוֵתר ּבְ יןה "ׁשֶ ְזֵעיר ַאְנּפִ ַהֲוָיה זֹו  ,ְדַאְלִפין ִהיא ּבִ ּוּבְ

סֹוד ִריּבּוע ְוַאחֹוַרִים  ְהיֹותֹו ּבְ ם ֶאְהֶיה ּבִ ה ַאְלִפין ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם מֹוֶרה ַעל ׁשֵ לֹׁשָ ֵיׁש ׁשְ
ִגיַמְטִרּיָא ָד  עֹוֶלה ּבְ רם "ׁשֶ ְזּכָ ּנִ א ִעילָּ  ,ּכַ ִחיַנת ִאיּמָ ין ְוהּוא ּבְ ט ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵ ׁשּ ְתּפַ ָאה ַהּמִ

ּנֹוָדעה "ְוִהיא ִנְקָרא ֶאְהיֶ  יִנין ִמְתָעִרין. ּכַ י ִמיָנּה ּדִ ְבִחיַנת ָד  ,ְוִלְהיֹות ּכִ ית ּבִ ם "ָלֵכן ִהיא ַנֲעׂשֵ
ר ְזּכָ ּנִ  .ּכַ

ם מַ  טּות ְוִהְתַחְלקּות ׁשֵ ְ ׁשּ רּוט ִהְתּפַ יןה "ּפֵ ְזֵעיר ַאְנּפִ  ּבִ
ם ֲהָוָיה ְדמַ ְוֶזה ֵסֶד  טּות ְוִהְתַחְלקּות ׁשֵ ְ ׁשּ יןה "ר ִהְתּפַ ְזֵעיר ַאְנּפִ י אֹות יּוד ִהיא  ,ְדַאְלִפין ּבִ ּכִ

ין רֹאׁשֹו ִדְזֵעיר ַאְנּפִ יןא "ְוהֵ  ,ּבְ סֹוד  ,ָהִראׁשָֹנה ְבָגרֹון ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ׁש ַהּיְ ם ִמְתַלּבֵ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
תֹוכֹו מֹוַח ַהּדַ  ר ּבְ בּורֹותְדִאיָמא ֲאׁשֶ ה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ּגְ ָ לּול ֵמֲחִמׁשּ סֹוד  ,ַעת ַהּכָ ּוְבִחיַנת ַהּיְ

ל ִמילּוי  ִחיַנת ַאֶלף ׁשֶ ין הּוא ּבְ ָגרֹון ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ר ּבְ ה ְדִאיָמא ֲאׁשֶ י  ,ִראׁשֹוָנה' הַהּזֶ ' הּכִ
רֹון ּגָ סֹוד ְדִאי ,ַעְצָמּה ִהיא ּבַ ִמילּוָיה הּוא ַהּיְ ּבְ רֹוןְוַאֶלף ׁשֶ תֹוְך ַהּגָ ּבְ ְוָלֵכן זּו ָהַאֶלף  ,ָמא ׁשֶ

ִריּבּוַע ָהעֹוֶלה ָדם ם ֶאְהֶיה ּבְ סֹוד  ,ִהיא ׁשֵ ין ּבְ ַחּיֶה ֶאת ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוֶזה ִנְקָרא ַדם ִחיּות ַהּמְ
ִתיב  ר ּבֹו ּכְ תֹוכֹו ֲאׁשֶ ּבְ ַעת ׁשֶ ְלאוּ 'ַהּדַ ם ְונֹוַדע . )'ד ד"משלי כ(' ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ י ַהּדָ ּכִ

ׁשּוט ָגרֹון ִנְקָרא ַדם ִחיּות ְוֶזה ּפָ ּבַ   .ׁשֶ
ין  ו"אֹות ָוא ְזֵעיר ַאְנּפִ ָאָדם -ּבִ  ׁשֹוֵפְך ַדם ָהָאָדם ּבָ
ְפֶאֶרת ו "ְואֹות ָוא ִליׁש ֶעְליֹון ְדּתִ ׁשְ ה ּבִ ַעת ְויֹוֵרד ְלַמּטָ ט ַהּדַ ֵ ׁשּ ר ִמְתּפַ ֲאׁשֶ ה ּכַ הּוא ְלַמּטָ

ין עַ  ה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ָ טּות ֲחִמׁשּ ׁשְ ִהְתּפַ ַעת ּבְ ה ַהּדַ ּלֶ ּבֹו ְוָאז ִמְתּגַ ד ְמקֹום ַהָחֶזה ׁשֶ
בּורֹות ִמילּוי אֹות ָוא. ּגְ ּבְ ן ו "ְוִהּנֵה אֹות ַאֶלף ׁשֶ ם ּכֵ ם ֶאְהֶיה ּגַ ֵני ַהָוִוין הּוא ׁשֵ ין ׁשְ תּוָנה ּבֵ ַהּנְ

ן ָד  ם ּכֵ ִריּבּועֹו ָהעֹוֶלה ּגַ םוְ ם "ּבְ ִטים ׁשָ ְ ׁשּ ְתּפַ בּורֹות ַהּמִ י ַהֶחֶסד ְוַהּגְ ִחינֹות ְלבּוׁשֵ . ֵהם ּבְ
ִגיַמְטִרּיָא ָד  ִסיר אֹות ַאֶלף זֹו ִמן ָהַהֲויָ  ,ם"ְוִהּנֵה אֹות ַאֶלף זּו ִהיא ּבְ ֵאר ה "ְדמַ ה "ְוִאם ּתָ ָ ִתׁשּ

ּבֹון ָד  ֶחׁשְ ןם "ַהֲהָוָיה ּכְ ם ּכֵ ל ָהַהֲויָ  ,ּגַ י ּכָ ִגיַמְטִרּיָא ָד ה "ְוִנְמָצא ּכִ ם "זּוַלת ַאֶלף זֹו ִהיא ּבְ
ם ֶאְהיֶ  ִגיַמְטִרּיָא ָד ה "ְוַאֶלף זֹו ָהרֹוֶמֶזת ְלׁשֵ ם הּוא ּבְ ִריּבּועֹו ּגַ תֹוְך  ,ם"ּבְ ם ּבְ ן הּוא ּדָ ִאם ּכֵ

ם ָהַהֲויָ  ֵאִרית ׁשֵ ַדם ׁשְ רּות ַדם ֶאְהֶיה ּבְ ִהְתַחּבְ ם ּוּבְ ִמְנַין  ה"ַהּכֹל מַ יהיה ְדַאְלִפין ה "ּדָ ּכְ
ָמקֹום ,ָאָדםָאָדם ָאָדם ַכְמבֹוָאר ּבְ  . ַאֵחר ְוֶזה סֹוד ׁשֹוֵפְך ַדם ָהָאָדם ּבָ

ין ה ֵמֶהָחֶזה ִדְזֵעיר ַאְנּפִ בּורֹות ְדִאיָמא ְלַמּטָ ּלּות ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ  ִהְתּגַ
ה ִמן ֶהָחֶזה ָאז ֵיׁש ְקצָ  בּורֹות ְלַמּטָ ּלּות ַהֶחֶסד ְוַהּגְ ִהְתּגַ ה ּבְ ֶהם ְוִהּנֵ ת ֲאִחיָזה ֶאל ַהִחיצֹוִנים ּבָ

ַעת טֹוב ְוַרע ְדרּוׁש ַהּדַ סּוק , ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלינּו ּבִ ַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב'ְוֶזה סֹוד ּפָ ' ְויֹוִסיף ּדַ
הּוא ַעד ֶהָחֶזה ,)ח"י' קהלת א( סֹוד ְדִאיָמא ׁשֶ ה ּתֹוְך ַהּיְ ַעת ֶנְעָלם ּוְמֻכּסֶ ְהיֹות ַהּדַ י ּבִ ָאז  ,ּכִ

אי ֶהָאָרתֹו ִנּתֹוֶסֶפת  ,ין ַהְקִליּפֹות ֶנֱאָחִזים ּבוֹ אֵ  ר ָאז ַוּדַ ה ִמן ֶהָחֶזה ֲאׁשֶ ִהְתַגלּותֹו ְלַמּטָ ּוּבְ
ִגּלּוי ְהיֹותֹו ּבְ ם ּבִ ם' יֹוִסיף ַמְכאֹוב'ָאז  ,ׁשָ ֱאָחִזים ׁשָ ֵהם ַהְקִליּפֹות ַהּנֶ דֹול  ,ׁשֶ ְוֵאין ַמְכאֹוב ּגָ

 . ִמַמְכאֹוב ֶזה
ם מַ א "אֹות הֵ  ל ׁשֵ ין, ה"ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ָרֵחל נּוְקָבא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ  ּבְ
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ִחינֹות ֵני ּבְ ִקים ִלׁשְ ה ֵמֶהָחֶזה ִמְתַחּלְ ם ְלַמּטָ בּורֹות ׁשָ ְהיֹות ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ ם  ,ְוָאז ּבִ ָחֵמׁש ּדָ
ם ָטֵמא ין ,טֹוַהר ְוָחֵמׁש ּדָ ם ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ְהיֹוָתם ׁשָ ר ֵאּלּו  ,ְוָכל ֶזה ּבִ ֲאׁשֶ ְך ּכַ ְוַאַחר ּכָ

ין ִנים ֶאל ָרֵחל נּוְקָבא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ בּורֹות ִניּתָ ְקֵראת הֵ  ,ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ ל ' ַהּנִ ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ
ּוּוג ,ְדַאְלִפיןה "ֲהָוָיה ְדמַ  סֹוד ַהּזִ ִמילּוי אֹות הֵ  ,ּבְ ּבְ ַהּזֹאת ָהַאֲחרֹוָנה א "ָאז אֹוָתּה ָהַאֶלף ׁשֶ

ם ֶאְהיֶ הִ  ִריּבּועֹו ָהעֹוֶלה ָד ה "יא רֹוֶמֶזת ֶאל ׁשֵ ָרֵחלם "ּבְ ן ּבְ ֵמי  ,ַהִניּתָ ּה ָחֵמׁש ּדְ ין ּבָ ְוָאז ַנֲעׂשִ
ֵמי טּוְמָאה  : טֹוַהר ְוָחֵמׁש ּדְ

ַלת ּתְ ִליָלן ּבִ ַלת ּכְ ִחיַנת ִעיּבּור ּתְ ין ִלּבְ  ֲחָזַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ
י ,ְוַנְחזֹור ְלִעְנַין ִראׁשֹון ין ַיֲחזֹור  ּכִ הּוא ְזֵעיר ַאְנּפִ ָרֵאל ָהֶעְליֹון ׁשֶ ׂשְ ּיִ ַרם ׁשֶ לּות ִמְצַרִים ּגָ ִעְנַין ּגָ

ַלת ּתְ ִליָלן ּבִ ַלת ּכְ ְבִחיַנת ּתְ ָאה ּבִ א ִעיּלָ סֹוד ָהִעיּבּור ּתֹוְך ִאיּמָ ם ּבְ ם ֵהם ְמקֹום  ,ְלִהְתַעּלֵ ְוׁשָ
ִליַטת ִמְצַרִים ּוַפְרעֹה ּנֹוָדע ֶאְצֵלינוּ ְקִליּפֹות ָהֶעלְ  ,ׁשְ ֵמַצר ָהֶעְליֹון ּכַ ּבְ ְוָאז לֹא ָהיּו  ,יֹוִנים ׁשֶ

ָרה ֶאְהיֶ  ֵהם ֲעׂשָ ים ׁשֶ בּוׁשִ ָרה ַהּלְ ין ַרק ֲעׂשָ ַדַעת ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ֵהם ה "ְמִאיִרים ּבְ ִריּבּוַע ׁשֶ ּבְ
ִמְנַין  ִגיַמְטִרּיָא ּכְ ֵהם ּבְ ָעִמים ָדם ׁשֶ ר ּפְ לּות ִמְצַרִים ְרד ְוָלֵכן ָהיוּ  ,ו"רדֶעׂשֶ ֵני ּגָ ר ׁשְ ּו "ִמְסּפַ

סֹוד  ָנה ּבְ ָמה'ׁשָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ,)'ב ב"בראשית מ(' ְרדּו ׁשָ מֹו ׁשֶ מדרש (ּכְ
  .א)'א פסקה ב"רבה בראשית פרשה צ

לּות ִמְצַרִים ְרד ָנה"ַטַעם ּגָ  ּו ׁשָ
ה ֶעשֶׂ  י ִהּנֵ ָבר הּוא ּכִ ל ֶאְהיֶ ְוַטַעם ַהּדָ מֹות ׁשֶ ִמילּוי ִמילּוָייםה "ר ׁשֵ ָכל ִמילּוי ֵמֶהם  ,ּבְ ֵיׁש ּבְ

סֹוד ִמילּוי ַהִמילּוי זַ  ּנֹוָדעך "ּבְ ָעִמים זַ  ,אֹוִתּיֹות ּכַ ר ּפְ ה ֶעׂשֶ ִגיַמְטִרּיָא ך "ְוִהּנֵ ְוֵאּלּו  ,ֵערֵערֵהם ּבְ
אּום  ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲעׂשָ ל ֶקִרי ּדְ יצֹוצֹות ׁשֶ  ,)'ח ז"בראשית ל(' ַוְיִהי ֵער ָרע'סֹוד בְּ  ,ַרעַרעַהּנִ

ּלֹו ֵהם  ָרה ֲאחֹוַרִים ׁשֶ ר ֲעׂשָ ם ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ׁשֵ לּוִיים ּבְ לּות ִמְצַרִים ֵהם ּתְ ר ּגָ נֹות ִמְסּפַ ְוָלֵכן ׁשְ
ר ְרד ִמְסּפַ ר"ּכְ ְזּכָ ּנִ ָנה ּכַ  : בּו ׁשָ

ֶנה ּסְ נּו ּבַ ה ַרּבֵ  מֹׁשֶ

 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

ַהָאְמָנם . ּו"ְו�א ְּכִמְנַין ְרד, ַּתםַּתםִּגיַמְטִרָּיא , ִּכי ֲעָׂשָרה ְּפָעִמים ַדם, ָצִרי� ִעּיּון: ָאַמר ְׁשמּוֵאל א
, ּו"ָהיּו ְרד, ר ְׁשנֹות ַהָּגלּותֶׁשִּמְסָּפ , לֹוַמר, ְצִריִכין ָאנּו ְלַתֵּקן ִּדְבֵרי ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֹאֶפן ֶזה

ְּבִריּבּוָעם ַנֲעִׂשים ֲעָׂשָרה  ֲאֶׁשר ַאַחר ָּכ�, ּו"ְועֹוִלים ִּגיַמְטִרָּיא ְרד, ְּפׁשּוִטיםה "ֶׁשֵהם ֲעָׂשָרה ֶאְהיֶ 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ּומֹוַׁשב ְּבֵני , ִּכי ִיְרמֹז ְלַמה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב, ְוַאף ָּדא �א ַּתְבָרא. ְּפָעִמים ַדם
ְותֹוִסיף ֲעֵליֶהם עֹוד ִמְסַּפר , ִמֶּלֶדת ִיְצָחק ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָׁשָנה' ָׁשָנה ְות' לְּבִמְצַרִים 

ן ּכֵ . ְּבִריּבּוַע ה "ְּכִמְסַּפר ֲעָׂשָרה ֶאְהיֶ  ,,ָּתםָּתםַיֲעֶלה ַהּכֹל , ָׁשָנהל "ַעל ַהת, ָהִעָּקִריםה "ֲעָׂשָרה ֶאְהיֶ 
 .ִנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי

ְוֵהם , ְּבִריּבּוַע ה "ִנְמָצא ֶׁשֵהם ֲעָׂשָרה ְּפָעִמים ֶאְהיֶ , ֶזה ְלׁשֹונֹו', אַעֵּין ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים ֶּפֶרק 
ְוִאם . לּות ִמְצַרִיםְּכִמְנַין ּגָ , ּו"ֵהם ִּגיַמְטִרָּיא ְרד, ְּפׁשּוִטיםה "ַוֲעָׂשָרה ְּפָעִמים ֶאְהיֶ , ְּבִגיַמְטִרָּיא ַדם

ֶׁשְּכָבר ִנְׁשַמר מֹוֵרנּו ָהַרב , ֵּכן ִנְסַּתֵּלק ָצִרי� ִעּיּון ְדמֹוֵרנּו ָהַרב ְׁשמּוֵאל ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה
 .ַחִּיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

 .ַאף ֶזה ַהָּלׁשֹון הּוא ֻמְטֶעה: ָאַמר ְׁשמּוֵאל ב
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 ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ לּות ִמְצַרִיםָאְמָנם מֹׁשֶ ִעְנַין ּגָ הּוא ּבְ ֶנה ׁשֶ ַמְרֶאה ַהּסְ י  ,לֹום ּבְ ב ּכִ ָהָיה חֹוׁשֵ
ל  ר ֲהָויֹות ׁשֶ ֵהם ֶעׂשֶ ַעת ָהֶעְליֹון ׁשֶ קּות ַהּדַ ּלְ אֹותֹו ַהּדֹור ָגְרמּו ֶאל ִהְסּתַ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ּיִ יָון ׁשֶ ּכֵ

בּורֹות ה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ּגְ ָ ן הֶ  ,ַהֲחִמׁשּ ר ֲהָויֹות ִאם ּכֵ ר ָהֶעׂשֶ ִמְסּפַ לּוָתם ִיְהֶיה ּכְ ֵני ּגָ ְך ׁשְ ְמׁשֵ
ֲעֹוָנם קּו ּבַ ּלְ ר ִנְסּתַ א  ,ֲאׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ֵהם ּבְ ֱאַמר ,ס"רׁשֶ ּנֶ י סָ ' ַוַיְרא ה' ,ְוֶזה ַמה ׁשֶ ' ִלְראֹותר "ּכִ

ה ָהָיה ֶהָעוֹ  ,)'ד' שמות ג( ל מֹׁשֶ ְכלֹו ׁשֶ ִפי ְראֹות ׂשִ ּכְ ר ֲהָויֹות ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ ֶעׂשֶ לּוי ּבְ ן ּתָ
ּבֹוָנם סָ  ֶחׁשְ לּות ,ר"ׁשֶ ּגָ ָרם ִיְהיּו ּבַ ִפי ִמְסּפָ אּוָלה, ְוָלֵכן ּכְ יַע ֲעַדִיין ְזַמן ַהּגְ ָאז  .ּוְכִפי ֶזה לֹא ִהּגִ

קוּ ' הָאַמר לֹו  ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶ ַעת ׁשּ ַהָויֹות ַהּדַ לּוי ּבְ לּוָתם ּתָ י ֵאין ֵקץ ּגָ ַרְך ּכִ ַאחֹוַרִיים ֶאלָּ  ,ִיְתּבָ א ּבָ
ין ַדַעת ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ֲארּו ּבְ ׁשְ ּנִ מֹות ֶאְהֶיה ׁשֶ ה ,ְדׁשֵ לּות ַהּזֶ ּגָ ר ֵמֶהם יֹוְנִקים ַהִחיצֹוִנים ּבַ  ,ֲאׁשֶ

ם ְלּתָ ֵני ֶמְמׁשַ ר ׁשְ ְך ִמְסּפַ ְך ֶהְמׁשֵ ר ְמקֹום ְיִניָקָתם ּכָ ר ,ּוְכִפי ִמְסּפַ ְזּכָ ּנִ ָנה ּכַ  ְוֶזה .ְוֵהם ְרדּו ׁשָ
תּוב  ָאַמר ַהּכָ ָלַחִני ֲאֵליֶכם'ַמה ׁשֶ ָרֵאל ֶאְהֶיה ׁשְ  ,)ד"י' שמות ג(' ַוּיֹאֶמר ּכֹה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיׂשְ

ֶלת ַהִחיצֹוִנים  ה ּוֵמֶהם ֲאִחיַזת ֶמְמׁשֶ ים ַעּתָ ּלִ ְתּגַ ל ֶאְהֶיה ֵהם ַהּמִ י ֲאחֹוַרִים ׁשֶ ְלהֹורֹות ּכִ
ֵהם ְרד ַבר "ׁשֶ ן ּכְ ָנה ְוִאם ּכֵ יַע ְזַמן ְגאּוָלָתםּו ׁשָ  . ִהּגִ

דֹול ָהָיה ף ּגָ ֵ ע ְמַכׁשּ ְרעֹה ָהָרׁשָ ין , ּפַ ָחַזר ְזֵעיר ַאְנּפִ ּסֹוד ׁשֶ ְוָהָיה יֹוֵדַע ּבַ
ִחיַנת ִעיּבּור  ִלּבְ

ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה מֹו ׁשֶ מֹוהּו ּכְ דֹול ָהָיה ֵאין ּכָ ף ּגָ ֵ ע ְמַכׁשּ ְרעֹה ָהָרׁשָ ה ּפַ  ְוָיַדע ,ְוִהּנֵ
ָאה א ִעיּלָ סֹוד ָהִעיּבּור ּתֹוְך ִאיּמָ ֵנס ּבְ דֹוׁש ַוֲחָזָרתֹו ִליּכָ ין ַהּקָ קּות ְזֵעיר ַאְנּפִ ּלְ ָחְכָמתֹו ִהְסּתַ  ,ּבְ

עֹוָלם יט ָאז ּבָ ּלִ יַח ְוׁשַ ּגִ ם ֲהָוָיה ַמׁשְ ְקָרא ׁשֵ ין ַהּנִ י ֵאין ְזֵעיר ַאְנּפִ ה  ,ְוָרָאה ּכִ בֹא מֹׁשֶ ְוָלֵכן ּבְ
ַפר ִעיָקר ֵאָליו ּכָ י ֶאת ' ,ְוָאַמר ,ּבָ ה  ,)'ב' שמות ה( ''הלֹא ָיַדְעּתִ י ְיִניַקת ְקִליּפָ י ָרָאה ּכִ ּכִ

ֹוֶלֶטת ָעָליו ְרעֹה ,ָהֶעְליֹוָנה ַהׁשּ ם ,ַעל ּפַ ָ י ֶאת 'ְוֶזהּו  ,לֹא ָהְיָתה יֹוֶנֶקת ִמׁשּ הּוא  ''הלֹא ָיַדְעּתִ
ין ּנֹוָדע ,ְזֵעיר ַאְנּפִ ְקָרא ֲהָוָיה ּכַ ם ָאַמר  .ַהּנִ קֹולוֹ ' הִמי 'ּגַ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ ָרָצה  ,)'ב' שמות ה(' ֲאׁשֶ

ְקָרא  ין ַהּנִ ה ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵדי  ה"והילֹוַמר ִהּנֵ ִליחּותֹו ֵאַלי ֵהיָכן הּוא ּכְ ׁשְ א ּבִ ה ּבָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
סֹוד ָהִעיּבּור ָחתֹו ְוִנְכַנס ּבְ ּגָ קֹולֹו ַוֲהלֹא ִסיֵלק ַהׁשְ ַמע ּבְ ֶאׁשְ ֵסֶפר  ,ׁשֶ ֲארּו ּבְ ֶרְך ֶזה ּבֵ ְוַעל ּדֶ

ָפסּוק  ְרעֹה' הַוְיַחֵזק 'ַהּזַֹהר ּבְ ם  ,)ב"י' שמות ט(' ֶאת ֵלב ּפַ ָהָיה ׁשֹוֵמַע ׁשֵ ׁשֶ י ּכְ י ' הּכִ ִמּפִ
ק ֶאת ִלּבוֹ  ה ֶזה ָהָיה ּגֹוֵרם לֹו ְלַחּזֵ ה ְוָהָיה  ,מֹׁשֶ ּלֶ ּלֹא ָהָיה ָאז ִמְתּגַ ָחְכָמתֹו ׁשֶ י ָיַדע ּבְ ֶנְעָלם ּכִ

סֹוד ָהִעיּבּור י ֲהֵרי יֹוֵסף ָאַמר לֹו . 1@ּבְ ם ֱאלִֹהים ָהָיה מֹוֶדה ּכִ ׁשֵ ַיֲעֶנה ם "ֱאלִֹהי'ַהָאְמָנם ּבְ
ְרעֹה לֹום ּפַ יב ְוָאַמר  ,)ז"א ט"בראשית מ(' ֶאת ׁשְ ' 'כוַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאלִֹהים אֹוְתָך 'ְוהּוא ֵהׁשִ

ָהיָ  , )ט"א ל"בראשית מ( ם ֱאלִֹהיםְוִנְמָצא ׁשֶ ׁשֵ ם ֲהָוָיה ּומֹוֶדה ּבְ ׁשֵ  . ה ּכֹוֵפר ּבְ
ם ֲהָויָ  ׁשֵ ין מֹוִחין ּדְ ַגְדלּות ֵיׁש ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ם ה "ּבְ ׁשֵ ַקְטנּות מֹוִחין ּדְ ּוּבְ

 ם"ֱאלִֹהי
ׁשֵ  ין ֵיׁש לֹו מֹוִחין ּדְ ְדלּות ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְהיֹות ְזַמן ּגַ ה ּבִ י ִהּנֵ ם ַהֲהָוָיה ּוִבְהיֹותֹו ְוָהִעְנָין הּוא ֶזה ּכִ

ָהָיה  ה ׁשֶ ה ַעּתָ ֱאלִֹהים ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ְוִהּנֵ ְזַמן ָהִעיּבּור ֵיׁש לֹו מֹוִחין ּדֶ ְטנּות אֹו ּבִ ְזַמן ַהּקַ ּבִ
ֲהוָ  ֱאלִֹהים ְולֹא ְדַהֲוָיה ְוָלֵכן ָהָיה ּכֹוֵפר ּבַ סֹוד ָהִעיּבּור ָהָיה לֹו מֹוִחין ּדֶ ין ּבְ ָיה ְזֵעיר ַאְנּפִ

ֱאלִֹהים  . ּומֹוֶדה ּבֶ
 ְמקֹום ְיִניַקת ַהִחיצֹוִנים
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ם ַהֲהָוָיה ׁשֵ לֹום ּבְ ִליַטת ַהִחיצֹוִנים ֵאיָנם ַחס ְוׁשָ ְ ׁשּ ה נֹוַדע ׁשֶ י ִהּנֵ ם ָהִעְנָין הּוא ּכִ א  ,ּגַ ֶאּלָ
ם ֱאלִֹהים ׁשֵ סֹוד ָהִעיּבּור ָהָיה ,ּבְ ין ָהָיה ּבְ ר ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ֲאׁשֶ ְבִחיַנת מֹוִחין  ְוָלֵכן ַעּתָ ּבִ

ם ִחיצֹוִנים ִליַנק ּוְלִהְתַאֵחז ׁשָ ֱאלִֹהים ְוָהָיה ְיכֶֹלת ָאז ּבַ ֱאלִֹהים . ּדֶ ם ֶזה ּדֶ י ׁשֵ ַעם הּוא ּכִ ְוַהּטַ
ר ּבֹו  ל ַיִין ֲאׁשֶ ָמִרים ׁשֶ ְ סֹוף ַמְדֵריָגה ָהַאֲחרֹוָנה ִמן ַהׁשּ ּבְ ֶ ט ַמְדֵרגֹות ַרּבֹות ַעד ׁשּ ֵ ׁשּ ִמְתּפַ

ר יֹוֵצא ִמ  ְזּכָ ּנִ ְקָרִאים ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּכַ ִחיַנת ַהְקִליּפֹות ַהּנִ ֵסֶפר ַהּזַֹהר[סֹוָפם ּבְ א ] ּבְ ַסּבָ ּבְ
ַדף  ָפִטים ּבְ ִמׁשְ סּוק  1@א"ו ע"צּדְ ְוָהִעְנָין  ).'ז ט"תהלים מ(' 'כוָמַלְך ֱאלִֹהים ַעל ּגֹוִיים 'ַעל ּפָ

ה מוֹ  לֹׁשָ י ׁשְ ְטנּות ְוָהִעיּבּורהּוא ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ּכִ ְזַמן ַהּקַ מֹות  ,ִחין ֵיׁש ּבִ לֹׁש ׁשֵ ְוֵהם סֹוד ׁשָ
ֲאחֹוֵרי  ,ֱאלִֹהים ּבְ ְבִחיַנת ָהעֹוֶרף ׁשֶ הּוא ֶנֱאַחז ּבִ ם ֶנֱאָחִזים ְקִליּפֹות ִמְצַרִים ּוַפְרעֹה ׁשֶ ָ ּוִמׁשּ

ר ָהא ִקים ְוׂשַ ׁשְ ר ַהּמַ ְרעֹה ֵהם ׂשַ ֵרי ּפַ ה ׂשָ לֹׁשָ ַעת ּוׁשְ ֵהם ִמּסֹוד ַהּדַ ִחים ׁשֶ ּבָ ר ַהּטַ ֹוִפים ְוׂשַ
ם ֵהיֵטב ן ׁשָ ְפֵני ַעְצמֹו ְוַעּיֵ ְדרּוׁש ּבִ ר ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ּבִ ְזּכָ ה ֱאלִֹהים ַהּנִ לֹׁשָ  . ׁשְ

רֹון א ּגָ ִגיַמְטִרּיָ  ֲאֵחִרים ּבְ
לֹׁש ַהּמֹוִחין ֵאּלוּ  ׁשָ ּבְ ה ֱאלִֹהים ׁשֶ לֹׁשָ ְ ם ִמׁשּ ָ ת ֱהיֹוָתם  ,ְדִעיּבּור ִויִניָקָתם הּוא ִמׁשּ ְוֶזהּו ִסּבַ

ה  לֹׁשָ א ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ֵהם ּבְ רֹון ׁשֶ ִמְנַין ּגָ ִגיַמְטִרּיָא ּכְ י ֲאֵחִרים הּוא ּבְ ִנְקָרא ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּכִ
טּוָתם ֶאל ַמְדֵריגוֹ  ְ ׁשּ רֹון ְוַעל ְיֵדי ִהְתּפַ ּגָ ִטים ּבַ ְ ׁשּ ְתּפַ ר ַהּמִ ְזּכָ מֹות ֱאלִֹהים ַהּנִ ת ַרּבֹות יֹוֵצא ׁשֵ

ית ְיִניָקָתם  ם ֵראׁשִ ָ ׁשּ רֹון ׁשֶ ִמְנַין ּגָ ים ֲאֵחִרים ּכְ טּוָתם ְוַנֲעׂשִ ְ ׁשּ ִסּיּום ִהְתּפַ ָמִרים ּבְ ְ ֵמֶהם ַהׁשּ
ם ֲאִחיַזת ִמְצַרִים ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנוּ  ר ׁשָ ם הּוא ֵמַצר ָהֶעְליֹון ֲאׁשֶ ָ ׁשּ  : ׁשֶ

סֹופוֹ  ְוַיִין, ְמקֹום ְיִניַקת ַהְקִליּפֹות ָמִרים ּבְ ְ  ָהֶעְליֹון ְוַהׁשּ
יעּור  ם ֱאלִֹהים הּוא ַעד ׁשִ טּות ׁשֵ ְ ׁשּ יעּור ִהְתּפַ ּיֵׁש ּבוֹ ך "קְוָאְמָנם ׁשִ י  ,ֵצירּוִפים ׁשֶ ּנֹוָדע ּכִ ּכַ

ת ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ּבֹוָנה  ַבת ּבַ ל ּתֵ יםך "קּכָ ּתִ ְבִחיַנת ַמְדֵריך "ְוֵאּלּו ַהק ,ּבַ גֹות ֵצירּוִפים ֵהם ּבִ
ְבִריָאה ין ּדִ ֵעיר ַאְנּפִ ה ְוֵהם ַמְתִחיִלים ִמּזְ דּוׁשָ ּיָה ,ַהּקְ ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו  ,ַעד סֹוף ָהֲעׂשִ

ף  ה ּדַ ָרא ַרּבָ ִאּדְ ִביִבין 'ח "קכּבָ ה  .''כוְדָיִתיב ַעל ּכּוְרַסָיא ִדׁשְ ה ֵהם ַהְקִליּפָ ם ּוְלַמּטָ ָ ּוִמׁשּ
ְקָרא ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוכָ  ה ִהיא ִמן ַהּנִ ֵהם ך "קל ְיִניַקת ַהְקִליּפָ י ׁשֶ ֵצירּוִפים ָהֵאּלּו ַאף ַעל ּפִ

ה ֶנֱאָחִזים ּבוֹ  ֵהם ַהְקִליּפָ ָמִרים ׁשֶ ְ ר ַהׁשּ סֹוד ַיִין ָהֶעְליֹון ֲאׁשֶ מּוָרה ּבְ ה ּגְ   .ְקדּוׁשָ
 ְיִניַקת ְקִליּפֹות ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוַפְרעֹה

ה ְיִניַקת ֶאֶרץ ִמְצַריִ  ל ְוִהּנֵ ם ֱאלִֹהיםך "קם ּוַפְרעֹה ֵאיָנּה ִמּכָ ח "מַרק ִמן  ,ֵצירּוֵפי ׁשֵ
ּבוֹ  י אֹוִתּיֹות , ֵצירּוִפים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּתֵ ׁשְ לּוִיים ּבִ י  ,ִמן ֱאלִֹהיםם "יַהּתְ ּנֹוָדע ּכִ ֵצירּוִפים ד "כּכַ

אֹות  אֹות ד "ְוכ ,'אַמְתִחיִלים ּבְ אֹות ד "ְוכ ,'לּבְ אד "ְוכ ,'הּבְ אֹות ד "ְוכ ,'יֹות ּבְ ר  ,'מּבְ ּוִמְסּפַ
ם ֵהם  קֹולוֹ ' הִמי 'ְוֶזה סֹוד  ,ֵצירּוִפיםך "קכּוּלָ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ כַֹח ְיִניָקתֹו ִמן ' ֲאׁשֶ י ּבְ ח "מּכִ

ֵני אֹוִתּיֹות ִמ  ֶנֶגד ׁשְ ּכְ ם ַהֲהָוָיהי "ֵצירּוִפים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ׁשֵ ל ֱאלִֹהים ָהָיה ּכֹוֵפר ּבְ ְלִפי  ,ׁשֶ
ים ָהְיָתה ְיִניָקתֹו ִמן אֹוִתּיֹות ִמ  ּלִ ִאם מֹוִחין ְדַהֲוָיה ְדַגְדלּות ָהיּו ִמְתּגַ ל ֱאלִֹהים י "ׁשֶ ׁשֶ

ּנֹוָדע ֶלת ּכַ ּטֶ אֹוִתּיֹות ִמ  ,ְדִעיּבּור ִמְתּבַ ם ּבְ ָהָיה לֹו ָאז ְיִניָקה ַוֲאִחיָזה ׁשָ ל י "ּוִבְראֹותֹו ׁשֶ ׁשֶ
י ם ַהֲהָוָיה ֱאלִֹהים ָהְיָתה הֹוָרָאתֹו ּכִ ׁשֵ  . לֹא ִנְגֵלית ַהֲהָוָיה ְוָלֵכן ָהָיה ּכֹוֵפר ּבְ

ר ַמּכֹות ִמן אֹוִתּיֹות  ֶעׂשֶ ְרעֹה ּבְ ה ֶאת ּפַ ַרְך ִהּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ם ה "אלַהׁשּ ֵ ִמׁשּ
 ם"ֱאלִֹהי
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לֹׁש אוֹ  ר ַמּכֹות ִמן ׁשָ ה אֹותֹו ֶעׂשֶ ֵדי ְלַהְכִניעֹו ִהּכָ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ם אלה ִתּיֹות ְוָאְמָנם ַהׁשּ ֵ ִמׁשּ
ֱאַמר  ּנֶ ר הּוא לֹא ָהָיה ֶנֱאַחז ְויֹוֵנק ֵמֶהם ְוֶזה ַמה ׁשֶ ִתי אֹותֹוַתי 'ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ֵאֶּלה ֵאֶּלה ְלַמַען ׁשִ

ִקְרּבוֹ  לֹׁש אֹוִתּיֹות  ,ָרָצה לֹוַמר ,)'א' שמות י(' ּבְ י ׁשָ ֱאלִֹהיםֵאֶּלה ֵאֶּלה ּכִ ר לֹא ָהָיה  ,ּדֶ ֲאׁשֶ
ֶהםְלַפְרעֹה ֲאִחיָזה ִויִני ֵני אֹוִתּיֹות ִמ  ,ָקה ּבָ ָרם ִעם ׁשְ י "ָהָיה רֹוֶצה ְלַהּכֹותֹו ַעל ָיָדם ּוְלַחּבְ

הּוא יֹוֵנק ֵמֶהם ְרעֹה ׁשֶ ל ּפַ ִקְרּבֹו ׁשֶ ר ּבְ ם ֱאלִֹהים  ,ֲאׁשֶ ַלם ׁשֵ רּוָתם יּוׁשְ ְוַעל ְיֵדי ִהְתַחּבְ
הּו ַעל ָיָדם ין ְוָאז ַיּכֵ הּוא ּכַֹח ַהּדִ  . ׁשֶ

מִּ  ַעם ׁשֶ  י"ְצַרִים יֹוְנִקים ַדְווָקא ֵמאֹוִתּיֹות ִמ ַהּטַ
יׁשֹון ְוִאם  ן ֵעֶדן הּוא ּפִ ע ַנֲהרֹות ּגַ י רֹאׁש ַאְרּבַ ְמָלכֹות ּכִ ְתַמּה ִאם ִמְצַרִים רֹאׁש ַהּמַ ְוַאל ּתִ

ל ֱאלִֹהים ֵתי אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ׁשֶ ְ ן ֵאיְך יֹוֵנק ִמׁשּ י ִהּנֵה אֹוִתּיֹות. ּכֵ ֲעבּור ּכִ ְמעּולֹות  יי""ִמ ִמ  ּבַ
סּוק ֵאֶּלה ֵאֶּלה ֵמאֹוִתּיֹות  ָפִטים ַעל ּפָ ִמׁשְ א ּדְ ַסּבָ ר ּבְ ְזּכָ עּוֶפיָנהֵאֶּלה ֵאֶּלה ִמי 'ְוַכּנִ ָעב ּתְ ' ישעיה ס(' ּכָ

ה יי""ִמ ִמ  ,)'ח י אֹוִתּיֹות ֵאּלּו  ,ַכְמבֹוָאר סֹודֹו ֶאְצֵלינוּ  ,הּוא ְלַמְעָלה ֵמֵאּלֶ ּתֵ ֶנֶגד ׁשְ י ּכְ ּוְבאּוַלי ּכִ
ַסח ַלֲעֶצֶרת ְוֵהם סֹוד ' נסֹוד  ֵהם יי""ְדמִ  ין ּפֶ ּבֵ יָנה ְדַגְדלּות' נָיִמים ׁשֶ ֲעֵרי ּבִ ֶנֶגד ַהנ ,ׁשַ ' ּכְ

 . ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלינוּ י "ְוֵאּלּו ֵהם אֹוִתּיֹות מִ  ,ְדַקְטנּות
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִנְקָרא ֶאֶרץ ָחם ַעם ׁשֶ  ַהּטַ

ה ַהֵצירּוִפים ׁשֶ  י ִהּנֵ ה ִלְהיֹות ּכִ י אֹוִתּיֹות ִמ ְוִהּנֵ ּתֵ ׁשְ  ,ֵצירּוִפיםד "כֵהם י "ַהְתָחָלָתם ּבִ
אֹות  אֹות ד "ְוכ ,'יַמְתִחיִלים ּבְ ֵניֶהם ֵהם  ,'מֵצירּוִפים ַמְתִחיִלים ּבְ ֵצירּוִפים ָלֵכן ח "מּוׁשְ

ם ֶאֶרץ ָחם תּוב  ,ִנְקָרא ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ׁשֵ ָאַמר ַהּכָ ֶאֶרץ ָחם'ּוְכמֹו ׁשֶ תהלים (' ִנְפָלאֹות ּבְ
רח "ַעל ֱהיֹוָתם יֹוְנִקים ִממ, )ב"ו כ"ק ְזּכָ ן נַֹח ֲאִבי ִמְצַרִים ,ֵצירּוִפים ַהּנִ ם ֶזה סֹוד ָחם ּבֶ  ,ּגַ

תּוב  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים 'ּכְ  . )'ח' פרק א', דברי הימים א(' 'כוּבְ
ָרֵאל' הּכֹה ָאַמר  כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ  ּבְ

ְקָרא ְוִהנֵּ  ין ַהּנִ ֵעיר ַאְנּפִ ּזְ יָון ׁשֶ י ּכֵ ב ּכִ ע ָהָיה חֹוׁשֵ ְרעֹה ָהָרׁשָ ם ְּבָרא ּבּוְכָרא ְּבָרא ּבּוְכָרא ה ּפַ ָחַזר ְלִהְתַעּלֵ
א סֹוד ָהִעיּבּור ,ּתֹוְך ִאיּמָ ּלֹות ְוָלֵצאת ַלחּוץ  ,ּבְ לֹום לֹא ַיֲחזֹור ְלַקְדמּותֹו ְלִהְתּגַ ַחס ְוׁשָ ׁשֶ

ָאה א ִעיּלָ ֶטן ִאיּמָ מֹו וְ  ,ִמּבֶ ָרֵאל ַעל ׁשְ ְקָרִאים ִיׂשְ ְחּתֹוִנים ַהּנִ ָרֵאל ַהּתַ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ן ּגַ ַעל ְיֵדי ּכֵ
לּות ּתֹוְך ִמְצַרִים ּגָ ֲארּו ּבַ ָ ם ֵהם ִיׁשּ ָרֵאל ּגַ ְקָרא ִיׂשְ ין ַהּנִ ל ְזֵעיר ַאְנּפִ ָרֵאל ָהֶעְליֹון  ,ׁשֶ ׂשְ ּיִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ל ַחס וְ  ּטֵ ֹוֵלט ֲעֵליֶהם ִנְתּבַ לֹום ְמִציאּותוֹ ַהׁשּ ה  .ׁשָ ַרְך ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַלח לֹו ַהׁשּ ָלֵכן ׁשָ
ָרֵאל' הּכֹה ָאַמר ' כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ְקָרא  ,)ב"כ' שמות ד(' ּבְ כֹור ָהֶעְליֹון ַהּנִ ן ּבְ ִלְרמֹוז ֶאל ַהּבֵ

לֹום ל ַחס ְוׁשָ ּטֵ י ִקּיּומֹו ַקָיים ְולֹא ִנְתּבַ ָרֵאל ּכִ   .ִיׂשְ
דֹוׁש ָלֵכן  ְלִפי כֹור ָהֶעְליֹון ַהּקָ ן ַהּבְ ְמִציאּות ַהּבֵ ַפר ּבִ ע ּכָ ְרעֹה ָהָרׁשָ ּפַ ׁשֶ

כֹורֹות ת ּבְ ַמּכַ  ִיְהֶיה ֶנֱעַנׁש ּבְ
כֹורֹות ְלִפי  ת ּבְ ַמּכַ ה ּבְ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ְמִציאּותֹו ָלֵכן ִיְהֶיה ֶנֱעַנׁש ִמּדָ ַפר ּבִ ּכָ ֶ י ְלִפי ׁשּ ְוהֹוִדיעֹו ּכִ

פַ  ּכָ ֶ ַרךְ ׁשּ כֹור ָהֶעְליֹון ִיְתּבָ ן ַהּבְ ּבֵ תּוב  ,ר ּבַ ָאַמר ַהּכָ ַח 'ְוֶזה ַמה ׁשֶ ּלֵ ה ְלׁשַ ' כוְוִאם ָמֵאן ַאּתָ
כֹוֶרָך כו ְנָך ּבְ ה ָאנִֹכי הֹוֵרג ּבִ תּוב  ,)ג"כ' שמות ד('' ִהּנֵ ָאַמר ַהּכָ ָאְלָך 'ְוֶזה ַמה ׁשֶ י ִיׁשְ ְוָהָיה ּכִ

ְנָך ָמָחר ֵלאמֹר כֹור  ,)ד"יג "שמות י(' ּבִ דֹוׁש ַהּבְ ן ַהּקָ ְך ִמן ַהּבֵ ְמׁשָ כֹור ַהּנִ ן ַהּבְ י ַהּבֵ ּכִ
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ֵאָלה זוֹ  ָאְלָך ׁשְ ר ִיׁשְ ְרעֹה  ,ָהֶעְליֹון הּוא ֲאׁשֶ י ּבֹו ָהָיה רֹוֶצה ּפַ ֵאָלה ּכִ ְ ַיַען ֵאָליו נֹוֵגַע זֹו ַהׁשּ
ַחת ְרׁשּות לּות ּתַ ּגָ ָרֵאל ּבַ ב ֶאת ִיׂשְ  : וֹ ִלְכפֹור ּבֹו ּוְלַעּכֵ

 
ֵני קֹוְטִבים לּות ִמְצַרִים סֹוֵבב ַעל ׁשְ י ּגָ ָרֵאל . ְוַנְחזֹור ְלִעְנָין ִראׁשֹון ּכִ ָהִראׁשֹון הּוא ִעְנַין ִיׂשְ

ַלת ִליָלן ּגֹו ּתְ ַלת ּכְ ְבִחיַנת ּתְ סֹוד ָהִעיּבּור ּבִ ֵנס ּבְ ָחַזר ִליּכָ ין ׁשֶ ְוהּוא ַעְצמֹו  ,ָהֶעְליֹון ְזֵעיר ַאְנּפִ
ְחּתֹוִנים ּתֹוְך ִמְצַרִיםִעְנַין גָּ  ָרֵאל ַהּתַ ר  .לּות ִיׂשְ ְזּכָ ּנִ י ֵמֲחַמת ֲעִלָייתֹו ְלַמְעָלה ּכַ ִני הּוא ּכִ ֵ ְוַהׁשּ

ּנֹוַדע ה ְקָצוֹות ּכַ ָ ׁשּ ִטים ְבׁשִ ְ ׁשּ ְתּפַ ה ֲחָסִדים ַהּמִ ָ טּות ַהֲחִמׁשּ ְ ׁשּ ִחיַנת ִהְתּפַ ּנּו ּבְ ק ִמּמֶ ּלֵ  ,ִנְסּתַ
סֹוד  ְוִנְתֲעלּו ְלַמְעָלה ם הּוא ִסּיּום ַהּיְ ָ ׁשּ ּבֹו ׁשֶ רֹון ׁשֶ ָמקֹום ַהּגָ ּבֹו ּבְ ַעת ׁשֶ מֹוַח ַהּדַ ם ּבְ ְרׁשָ ׁשָ ּבְ

ּנֹוָדע ין ּכַ תֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ּבְ הּוא ָמקֹום  ,ְדִאיָמא ׁשֶ ת ִמְצַרִים ׁשֶ רֹון הּוא ֲאִחיַזת ְקִליּפַ ּגָ ם ּבַ ְוׁשָ
ְבִחיַנת ְולֹא ָהָיה אָ  ,ַצר ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנוּ  א ּבִ ין ֶאּלָ גּוָפא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ַעת ּבְ ז ֵמִאיר מֹוַח ַהּדַ

ִרים ְלֵעיל ְזּכָ ִמים ַהּנִ ָרה ּדָ ֵהם ֲעׂשָ ל ְיסֹוד ְדִאיָמא ׁשֶ ים ׁשֶ בּוׁשִ ל ַהּלְ ֵני  ,ָהֲאחֹוַרִים ׁשֶ ּוׁשְ
ְחּתֹון ּגֹוֵרם ֶאל י ַטַעם ַהּתַ י ְלָכְך הּוְצָרְך ַלְחזֹור  ִעְנָייִנים ֵאּלּו ֵהם ֲאחּוִזים ַיַחד ּכִ ָהֶעְליֹון ּכִ

ַלת ּתְ ִליָלן ּבִ ַלת ּכְ ִחיַנת ּתְ   .ִלּבְ
ָדָמִיךְ   ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ

יֶחְזֵקאל  ֱאַמר ּבִ ּנֶ ָדָמִיְך 'ְוֶזה ַמה ׁשֶ  ,)'ז ו"יחזקאל ט(' 'כוָוֶאֱעבֹור ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ
ת ָר  חֹוֶמר ּוִבְלֵבִנים הּוא ְבִסיּבַ ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות ּבְ ת ֱהיֹוֵתְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבַ י ִסיּבַ ָצה לֹוַמר ּכִ

ְזֵעיר  ִטים ּבִ ְ ׁשּ ִאיִרים ּוִמְתּפַ ֵהם ַהּמְ ִמים ׁשֶ ָרה ּדָ ת ֵאּלּו ָהֲעׂשָ י ְבִסיּבַ ַמִיְך ָרָצה לֹוַמר ּכִ ּדָ
רּות  ּבְ ין ָלֵכן ֵיׁש ִהְתּגַ ֶהםַאְנּפִ ָרֵאל  ,ִויִניָקה ֶאל ַהִחיצֹוִנים ּבָ ד ֶאת ִיׂשְ ְעּבֵ רּו ְלׁשַ ּבְ ְוָלֵכן ִנְתּגַ
ׁשֹות ֵאּלּו ָהֲעבֹודֹות ַהּקָ  . ּבְ

ָדַמִיְך ֲחִיי  ָואֹוַמר ָלְך ּבְ
ן ִעְנַין ֶזה ָלֵכן  ָדַמִיְך ֲחִיי'ּוְלַתּקֵ מוּ  ,ָרָצה לֹוַמר ,)'ז ו"יחזקאל ט(' ָואֹוַמר ָלְך ּבְ י ּתְ ַרת ֵאּלּו ּכִ

הּוא ִעְנַין ֵליַדת ְזֵעיר  ים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ כּו ָלְך ַחּיִ ׁשְ ְדּתְ ִיּמָ ְעּבַ ּתַ ָתם ִנׁשְ ִסיּבָ ר ּבְ ִמים ֲאׁשֶ ַהּדָ
ין ְוִהְתַגְדלּותוֹ  ְקָרִאים  ,ַאְנּפִ ְנסּו ּבֹו מֹוִחין ְדַגְדלּות ַהּנִ ֵהם סֹוד  ,ַחִּייםַחִּייםְוָאז ִיּכָ ה ה ""אהיאהיׁשֶ

לּות ,ֹוָאר ֶאְצֵלנוּ ַכְמב הה""ה אהיה אהי""יהויהו ים ֵאּלּו ֵתְצאּו ִמן ַהּגָ ִחינֹות  .ַעל ְיֵדי ַחּיִ ֵני ּבְ ְ ׁשּ ּוְלִפי ׁשֶ
ִמים ֵהם ָעִמים  ,ַדם טֹוַהר ְוַדם ָטֵמא ,ּדָ ֵני ּפְ ַפל ְוָאַמר ׁשְ ָדַמִיְך ֲחִיי'ָלֵכן ּכָ ָדַמִיך ֲחִיי ּבְ  ,'ּבְ

ִאּלּו אָ  ָדַמִיְך ּכְ ת ּבְ ִמּלַ ַמִיךְ ' בַמר ְוַגם ִנְרָמז ּבְ  . ּדָ
ָדַמִיךְ  ַסח ְוַדם ִמיָלה, ּבְ  ֵהם סֹוד ַדם ּפֶ

ֵהם  ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ י ֵאּלּו ַעְצָמם ֵהם סֹוד ַמה ׁשֶ ַסח ְוַדם ' בְוַדע ּכִ ִמים ַדם ּפֶ ּדָ
י ַדם ִמיָלה ֵהם ַדם טֹוַהר ,ִמיָלה י ֵהם ִמן ַהֶחֶסד ,ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ ְת  ּכִ פּוָמא ַהּמִ ים ּבְ ּלִ ּגַ

אָ  ְדכּוָראּדְ ה ְיסֹוד ּדִ נּוְקָבא ,ּמָ ֵהם ּבְ בּורֹות ׁשֶ ֶנֶגד ַהּגְ ַסח הּוא ּכְ י סֹוד  ,ְוַדם ּפֶ ּנֹוָדע ּכִ ּכַ
נּוְקָבא ַסח הּוא ּבְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ,ַהּפֶ ר ּבְ ְזּכָ ּנִ סּוק  ,1@ּכַ ָדה ּפָ ִרים ַהַהּגָ יְקנּו ַהְמַסּדְ ה זֹו ּתִ ּוְלִסיּבָ

ַסחֶזה בְּ  ָדה ֵליל ּפֶ   .ֶאְמַצע ֵסֶדר ַהּגָ
דֹול ְמאֹד ת ִמְצַרִים ָהָיה ַעל ְיֵדי ֵנס ּגָ ֻאּלַ  ִעְנַין ּגְ
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דֹול ְמאֹד לּות ִמְצַרִים ָהָיה ַעל ְיֵדי ֵנס ּגָ י ִעְנַין ְגאּוַלת ּגָ ְוֶזהּו ִעְנַין ְגדּוַלת ֵנס ְיִציַאת  ,ְוִנְמָצא ּכִ
ה ַעם ִמְצַריִ  י ִהּנֵ ַעת ָהֶעְליֹון ִמְצַרִים ּכִ ים ִליַנק ִמן ַהּדַ ְך ֲאחּוִזים ּוְמׁשּוָרׁשִ ל ּכָ ם ּוַפְרעֹה ָהיּו ּכָ

ִהיא  ַלת ׁשֶ ּתְ ִליָלן ּבִ ַלת ּכְ סֹוד ּתְ סֹוד ָהִעּבּור ּבְ ין ּבְ ַרם ַלֲחזֹור ְזֵעיר ַאְנּפִ ּגָ ֶ ין ַעד ׁשּ ִדְזֵעיר ַאְנּפִ
 ֶ ַתְכִלית ַהִמיעּוט ְוַהֵגיָרעֹון ׁשּ ִחיַנת ּבְ הּבְ ּנָ ה ִמּמֶ ֲאִציל ָהֶעְליֹון ַלֲחזֹור  ,ֵאין ְלַמּטָ ְוהּוְצַרְך ַהּמַ

ל ְיִניַקת  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָלה ּכְ ל ַהַהְגּדָ ַתְכִלית ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ין ּוְלַהְגִדילֹו ּבְ ְלהֹוִליד ֶאת ְזֵעיר ַאְנּפִ
דֹול ַההּוא ְוַעל ם ֵמֲחַמת ּתֹוֵקף ָהאֹור ַהּגָ ָ לּות ַהִחיצֹוִנים ִמׁשּ ן ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ  : ְיֵדי ּכֵ

 
 

 :'בְּדרּוׁש 
 

ִני אּור ַקְטנּות ְוַגְדלּות ִראׁשֹון ְוׁשֵ  ּבֵ
יִציַאת ִמְצַרִים ין ּבִ ַלת ְזֵעיר ַאְנּפִ ִעְנַין ּתֹוֵקף ַהְגּדָ ִעְנַין  .ּבְ ָמה ַאַחת ּבְ ים ַהְקּדָ ִחיָלה ַנְקּדִ ּוַבּתְ

ין ַלת ְזֵעיר ַאְנּפִ דֹול ּדַ . ֵסֶדר ַהְגּדָ ין ָאז הּוא ְזַמן ַקְטנּותֹו ַעד ֱהיֹותֹו ּגָ ּנֹוַלד ְזֵעיר ַאְנּפִ ׁשֶ י ּכְ ע ּכִ
ן  ִניםג "יּבֶ ר ְלֵעיל ,ׁשָ ְזּכָ ּנִ ן מֹוִחין ְדַקְטנּות ּכַ ם ּכֵ ׁש לֹו ּגַ ּיֵ אי ׁשֶ ה ַוּדַ ְטנּות ַהּזֶ  ,ּוִבְזַמן ַהּקַ

ִחי ְטנּות ֵהם ּבְ ְזַמן ַהּקַ ל ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמאְוַהמֹוִחין ָהֵאּלּו ּדִ ִלים ׁשֶ ים ְוַהּכֵ בּוׁשִ  ,ַנת ַהּלְ
א ַאּבָ ל ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ים ׁשֶ בּוׁשִ ם ַהּלְ ים ּגַ ׁשִ ְוָכל ֵאּלּו ִנְכָנִסין ּתֹוְך ְזֵעיר  ,ּוְבתֹוָכם ִמְתַלּבְ

ן  דֹול ִמּבֶ סֹוד מֹוִחין ְדַקְטנּות ַעד ֱהיֹותֹו ּגָ ין ּבְ ִניםג "יַאְנּפִ  . ָוַמְעָלה ׁשָ
ַקְטנּות  מֹות ֱאלִֹהי -ּבְ  ם"ׁשֵ

ר ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא ְזּכָ ים ַהּנִ בּוׁשִ ִחיַנת ַהּלְ ל  ,ְוָאְמָנם ּבְ מֹות ׁשֶ ְטנּות ֵהם ׁשֵ ְזַמן ַהּקַ ּבִ
ְבִחיַנת ָהֲאחֹוַרִים ׁשֶ  ,ֱאלִֹהים ּנֹוָדע ּוִבְפָרט ּבִ יָנה ִנְקֵראת ֱאלִֹהים ּכַ ה ַהּבִ י ִהּנֵ ל ֶנַצח הֹוד ּכִ

ִחיַנת  ל ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא ְוֵהם ּבְ ים ַהּיֹוֵתר ִחיצֹוִנים ׁשֶ בּוׁשִ ֵהם ַהּלְ ְיסֹוד ְדִאיָמא ׁשֶ
ים ּתֹוְך ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד  ׁשִ ִאים ְמלּוּבָ א ּבָ ַאּבָ ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ַהּמֹוִחין ְדַקְטנּות ּוְלִפי ׁשֶ

לִּ  א ְדִאיָמא ְוֵאיָנם ִמְתּגַ ין ֶאּלָ ְזֵעיר ַאְנּפִ ים ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד י "עים ּבִ בּוׁשִ ם ַהּלְ יָנה ָלֵכן ּגַ ַהּבִ
ֱאלִֹהים ַעל א ֵהם ִנְקָרא מֹוִחין ּדֶ ַאּבָ א ְוָהֵבן ֶזה ּדְ ם ִאיּמָ  .ׁשֵ

מֹות ֶאְהיֶ   ה"ׁשֵ
ין ַגְדלּות ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ים ְדֶנַצח הֹוד ְיסוֹ  ,ְוָאְמָנם ּבְ בּוׁשִ ים ָאז ַהּלְ ִניִמּיִ ד ְדִאיָמא ֵהם יֹוֵתר ּפְ

ל ֶאְהיֶ  מֹות ׁשֶ ְבִחיַנת ׁשֵ ר ְלֵעילה "ְוֵהם ּבִ ְזּכָ ּנִ סֹוד  ,ּכַ הּוא ַהּיְ ְלַבד ׁשֶ ַעת ּבִ מֹוַח ַהּדַ י ּבְ ּכִ
ֶרְך ֶזה ֶהם ְוַעל ּדֶ ּלָ סֹוד ָהֲאחֹוַרִים ׁשֶ מֹות ֶאְהֶיה ּבְ ר ׁשֵ ִמים ְוֵהם ֶעׂשֶ ָרה ּדָ  ְדִאיָמא ֵיׁש ֲעׂשָ

ְבִחיַנת ֶאְהיֶ  ַצח ְוַההֹוד ִיְהיּו ּבִ ם ַהּנֶ לּות ִמְצַרִים ָהיּו . ה"ּגַ ּגָ ּבַ ָאַמְרנּו ְלֵעיל ׁשֶ י ַמה ׁשֶ ְוִנְמָצא ּכִ
ִמים ֵאּלוּ  ָרה ּדָ ים ֲעׂשָ ּלִ ְדלּות ,ִמְתּגַ ְזַמן ַהּגַ ּבִ ים ׁשֶ בּוׁשִ ִחיַנת ַהּלְ ה ֵהם ּבְ ְזַמן  ,ִהּנֵ י ּבִ ּכִ

ְטנּות ֵהם ְלבוּ  ְקָרִאים ֱאלִֹהיםַהּקַ ים ַהּנִ ם ֶאְהיֶ  ,ׁשִ יָנה ֵיׁש ׁשֵ ּבִ י ּבַ ּנֹוָדעה "ּכִ ם ֱאלִֹהים ּכַ  . ְוׁשֵ
ְדלּות ִנְכָנִסים מֹוִחין ְדַהָויוֹ   ת"ּגַ

ן  ין ְוהּוא ּבֶ ְדלּות ְזֵעיר ַאְנּפִ א ְזַמן ּגַ ְך ּבָ ִחיַנת מֹוִחין ג "יְוַאַחר ּכָ ׁש ּבְ ִנים ְוִנְכָנִסים ּבֹו ַמּמָ ׁשָ
ר פְּ  ְזּכָ ּנִ מֹות ֶאְהֶיה ּכַ ִחיַנת ׁשֵ ים ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא ִמּבְ בּוׁשִ ים ְדַהָויֹות ּתֹוְך ַהּלְ ִניִמּיִ
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א ,ְלֵעיל ַאּבָ ים ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ים ְדַהָויֹות ּתֹוְך ְלבּוׁשִ ִניִמּיִ ֶרְך ֶזה מֹוִחין ּפְ ְוֵאּלּו  ,ְוֵכן ַעל ּדֶ
ִחיַנת   . ְדֶצֶלם ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנוּ  ''צצְוֵהם אֹות  ,םם""ֶצלֶ ֶצלֶ ֵהם ּבְ
 ְדמֹוִחין ְדַגְדלּותמ "ַמִקיֵפי לָ 

ז ְך ּבְ ִנים ָהֲאֵחִרים ִנְכָנִסים ' ַאַחר ּכָ י אֹוִתּיֹות לָ ' זׁשָ ּתֵ יִפים ְדמֹוִחין ְדַגְדלּות ְוֵהם ׁשְ מ "ַמּקִ
ּבֹוָנם  ֶחׁשְ ן  ,'זְדֶצֶלם ׁשֶ ין הּוא ּבֶ ִנְכֵסי ' ךְוָאז ְזֵעיר ַאְנּפִ ן ּבְ א ְוִליּתֵ מּוִרים ְוָיכֹול ִליׁשָ ָנה ּגְ ׁשָ

ַקְרָקעֹות ִחיָנה  .ָאִביו ֲאִפילּו ּבְ יִפים ֵאיָנם ַרק ּבְ ים ּוַמּקִ ִניִמּיִ ִחינֹות ֵאּלּו ְדמֹוִחין ּפְ י ּבְ ּתֵ ה ׁשְ ְוִהּנֵ
ְדלּות ִראׁשֹון ֵניֶהם ִנְקָרא ְזַמן ּגַ  . ַאַחת ּוׁשְ

א ֶנְחֶלֶקת לִ  ִחינֹותִאיּמָ י ּבְ ּתֵ יָנה ּוְתבּוָנה, ׁשְ  ּבִ
ִחינֹות י ּבְ ּתֵ ָאה ַהֶנְחֶלֶקת ִלׁשְ א ִעיּלָ ּנֹוָדע ִעְנַין ִאיּמָ ָמה ׁשֶ ה ָהִעְנָין הּוא ּבְ יָנה ּוְתבּוָנה :ְוִהּנֵ  .ּבִ

בּוָנה ְרצּוף ּתְ ה ִנְקָרא ּפַ י ִמן ַהָחֶזה ּוְלַמּטָ ינָ  ,ּכִ בּוָנה  .הּוֵמַהָחֶזה ּוְלַמְעָלה ִנְקָרא ּבִ ה ַהּתְ ְוִהּנֵ
ְפֵני ַעְצמוֹ  ְרצּוף ּבִ ְפֵני ַעְצמוֹ  ,ִהיא ּפַ ְרצּוף ּבִ יָנה ִהיא ּפַ ְרצּוף ֶאָחד  ,ְוַהּבִ ַיַחד ֵהם ּפַ ֵניֶהם ּבְ ּוׁשְ

ר ְזּכָ ּנִ ֵלם ּכַ ָאה ,ׁשָ ְרצּוף ֶאָחד ְדִאיָמא ִעיּלָ   .ְוִנְקָרא ּפַ
ִרים ְמ  ן ֶעׂשְ ֵרה ַעד ּבֶ לֹׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ בּוָנהִמּבֶ ל מֹוִחין ִמּתְ  ַקּבֵ

ַגְדלּותֹו  ין ּבְ ּלֹוֵקַח ְזֵעיר ַאְנּפִ יִפים ְדִאיָמא ׁשֶ ים ּוַמּקִ ִניִמּיִ ַצח הֹוד ְיסֹוד ְדמֹוִחין ּפְ ְוֵאּלּו ַהּנֶ
ן  ְהיֹותֹו ּבֶ ָנהג "יּבִ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ בּוָנה ,ַעד ֱהיֹותֹו ּבֶ ְרצּוף ַהּתְ ל ּפַ ְבִחיַנת ּכָ י בַּ  ,הּוא ּבִ ְתִחיָלה ּכִ

ים ּבֹו  תֹוָכם ְוַנֲעׂשִ ּבְ ֶ ים ׁשּ ִניִמּיִ ין ְולֹוֵקַח ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא ִעם ַהּמֹוִחין ּפְ עֹוֶלה ְזֵעיר ַאְנּפִ
ן  ְהיֹותֹו ּבֶ ים ּבִ ִניִמּיִ ָנהג "ימֹוִחין ּפְ ז ,ׁשָ ְך ּבְ ל ' ְוַאַחר ּכָ ְחּתֹון ׁשֶ ֲחִצית ּתַ ִנים ֲאֵחִרים לֹוֵקַח ַהּמַ ׁשָ

יִפיםּתִ  ים ּבֹו מֹוִחין ַמּקִ ּבֹו ְוַנֲעׂשִ י לָ . ְפֶאֶרת ְדִאיָמא ִעם ַהּמֹוִחין ׁשֶ מ "ּוְכִפי ֶזה ִנְמָצא ּכִ
ְפֶאֶרת ְדִאיָמאם "ְדֶצלֶ  ְחּתֹוִנים ְדּתִ ים ּתַ ִליׁשִ י ׁשְ ּתֵ יעּור ׁשְ ָנה ,ֵהם ׁשִ ִרים ׁשָ ַלם ְלֶעׂשְ  .ְוָאז ִנׁשְ

ל פַּ  ַבר ָלַקח ּכָ י ּכְ בּוָנה ּכּולוֹ ְוִנְמָצא ּכִ א  ,ְרצּוף ַהּתְ ְרצּוף ִאיּמָ ֲאָבל ֵאיֶנּנּו ַרק ַמֲחִצית ּפַ
ר ְזּכָ ּנִ ְלַבד ּכַ ָאה ּבִ יָנה  ,ִעיּלָ ְרצּוִפים ּבִ י ּפַ ּתֵ ָאה ֶנְחֶלֶקת ִלׁשְ ִאיָמא ִעיּלָ מֹו ׁשֶ י ּכְ ְונֹוַדע ּכִ

ׁש  ,ּוְתבּוָנה ֶרְך ֶזה ַמּמָ ָאה ֶנְחָלק ַעל ּדֶ א ִעיּלָ ן ַאּבָ ָרֵאל ָסָבא ּכֵ ְרצּוִפים ָחְכָמה ְוִיׂשְ ֵני ּפַ  : ִלׁשְ
ָרֵאל ָסָבא ִיׂשְ  מֹוִחין ּדְ

ן  ין ִמּבֶ ַקח ְזֵעיר ַאְנּפִ ּלָ מֹו ׁשֶ יִפים ג "יְוִהּנֵה ּכְ ים ּוַמּקִ ִניִמּיִ ִרים מֹוִחין ְדִאיָמא ַהּפְ ן ֶעׂשְ ַעד ּבֶ
ר ּכּולֹו ֵאיֶנּנּו ַרק ַמחֲ  בּוָנה ֲאׁשֶ ַפְרצּוף ַהּתְ ְרצּוף ְדִאיָמאּבְ ן מֹוִחין  ,ִצית ּפַ ם ּכֵ ן ָלַקח ּגַ מֹו ּכֵ ּכְ

ְרצּוף  ר ּכּולֹו ֵאיֶנּנּו ַרק ַמֲחִצית ּפַ ָרֵאל ָסָבא ֲאׁשֶ ְרצּוף ִיׂשְ ּפַ ים ּוַמִקיִפין ּבַ ִניִמּיִ א ּפְ ַאּבָ ּדְ
א ַאּבָ ִניִמ  ,ּדְ ין ָלַקח מֹוִחין ּפְ ַקְטנּותֹו ִדְזֵעיר ַאְנּפִ י ּבְ ד ִחיצֹוִנּיּות ְוִנְמָצא ּכִ יִפים ִמּצַ ים ּוַמּקִ ּיִ

ָרֵאל ָסָבא  ִניִמּיּות ִיׂשְ ד ּפְ יִפים ִמּצַ ים ּוַמּקִ ִניִמּיִ ַגְדלּותֹו ָלַקח מֹוִחין ּפְ ָרֵאל ָסָבא ּוְתבּוָנה ּוּבְ ִיׂשְ
 . ּוְתבּוָנה

ִני  ַקְטנּות ְוַגְדלּות ׁשֵ
ִחיַנת ַק  ין ִלּבְ ְך חֹוֵזר ְזֵעיר ַאְנּפִ ְבִחיַנת ְוַאַחר ּכָ ְטנּות ְוַגְדלּות ֲאֵחִרים יֹוֵתר ֶעְליֹוִנים ְוהּוא ּבִ

ֶהם  ּלָ א ְוִאיָמא ֵמֶהָחֶזה ׁשֶ ְרצּוף ַאּבָ ל ּפַ ֵהם ֲחָצִאין ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ יָנה ׁשֶ ְרצּוף ָחְכָמה ּוּבִ ּפַ
ים אֹוָתם וְ  ,ּוְלַמְעָלה ְטנּות ְוַהַגְדלּות ָהִראׁשֹון ָאנּו ְמַכּנִ קֹוִרים אֹוָתם ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְוָלֵכן ַהּקַ

א ְוִאיָמא ַאּבָ בּוָרה  ,ּדְ ִחיַנת ֶחֶסד ּגְ ים ְוקֹוִרים אֹוָתם ּבְ ִני ָאנּו ְמַכּנִ ֵ ְוַהַקְטנּות ְוַהַגְדלּות ַהׁשּ
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א ְוִאיָמא ַאּבָ ְפֶאֶרת ּדְ א ְוִאיָמא ּוְלַמְעָלה אֲ  ,ּתִ ַאּבָ יָנה ֵהם ִמן ַהָחֶזה ּדְ ַהָחְכָמה ּוּבִ ר ְלִפי ׁשֶ ׁשֶ
ֶהם ּלָ ְפֶאֶרת ׁשֶ בּוָרה ּתִ ִחיַנת ֶחֶסד ּגְ ם הּוא ּבְ ָנה חֹוֵזר ְזֵעיר  .ׁשָ ִרים ׁשָ י ַאַחר ֶעׂשְ ְוִנְמָצא ּכִ

סֹוד מֹוִחין  יָנה ּבְ א ְוִאיָמא ָחְכָמה ּוּבִ ין ַלֲעלֹות ֲעִלָייה ַאֶחֶרת ְולֹוֵקַח ִחיצֹוִנּיּות ַאּבָ ַאְנּפִ
יִפים ים ּוַמּקִ ִניִמּיִ יןוְ  ,ּפְ ִני ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְך חֹוֵזר ַלֲעלֹות עֹוד ְולֹוֵקַח . ָאז ִנְקָרא ַקְטנּות ׁשֵ ְוַאַחר ּכָ

ין ִני ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְדלּות ׁשֵ יִפים ְוָאז ִנְקָרא ּגַ ים ּוַמּקִ ִניִמּיִ סֹוד מֹוִחין ּפְ יָנה ּבְ ִניִמּיּות ָחְכָמה ּוּבִ  .ּפְ
ֵני ִמיֵני ַקְטנּות וּ  יָנהַוֲהֵרי ֵהם ׁשְ ָרֵאל ָסָבא ּוְתבּוָנה ּוְבָחְכָמה ּוּבִ ִיׂשְ ְדלּות ּבְ ֵני ִמיֵני ּגַ  .ׁשְ

א ְוִאיָמא ַאּבָ ְרצּוִפים ּדְ ֵני ּפַ כֹור יֹוֵרׁש  .ְוכּוָלם ֵאיָנם ַרק ׁשְ ן ּבְ ְקָרא ּבֶ ין ַהּנִ ְוָאז ְזֵעיר ַאְנּפִ
ׁש  ,ְמקֹום ָאִביו ְוִאּמֹו ֶעְליֹוִנים חּורוְ  ,ְוִנְקָרא ָזֵקן ַמּמָ ָעָלה ְלַמְדֵריָגה ָחְכָמה  ,ֵאינֹו ּבָ ְלִפי ׁשֶ

ְקָרא ְזֵקִנים יָנה ָהֶעְליֹוִנים ַהּנִ  . ּוּבִ
בּועֹות ָ ת ּוְבַחג ַהׁשּ ּבָ ל ׁשַ ת ִמְנָחה ׁשֶ ְתִפּלַ ין ּבִ ַאִריְך ַאְנּפִ ין ּבְ ת ְזֵעיר ַאְנּפִ  ֲעִלּיַ

ין ַלֲעלֹות בְּ  ְך חֹוֵזר עֹוד ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ר ְוַאַחר ּכָ ְזּכָ ּנִ יֵליּה ּכַ ָאה ּדִ ִדיְקָנא ִעיּלָ ין ּבְ ַאִריְך ַאְנּפִ
יאּור אֹוֶפן ֲעִלָייה זוֹ  ת ְוֵאין ֶזה ְמקֹום ַהְרָחַבת ּבֵ ּבָ ת ִמְנַחת ׁשַ ִפּלַ סֹוד ּתְ ם  ,ֶאְצֵלנּו ּבְ ָ ּוִמׁשּ

ְכלִ  ם הּוא ּתַ י ׁשָ ין ּכִ  . ית ֲעִלָייתוֹ ָוָהְלָאה ֵאין עֹוד ֲעִלּיָה ַאֶחֶרת ֶאל ְזֵעיר ַאְנּפִ
ִפְרֵקי ָאבֹות ָנה ּבְ ׁשְ ּמִ ין ִנְרְמזּו ּבַ ל ֲעִלּיֹות ְזֵעיר ַאְנּפִ  ּכָ

ין ִחינֹות ֲעִלּיֹות ְזֵעיר ַאְנּפִ כּוָלם ,ְוָכל ּבְ ּבְ ְדלּות  ,ִמן ַקְטנּותֹו ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְכִלית ּגַ ַעד סֹוף ּתַ
ִפְר  ,ָהַאֲחרֹון ְוַעִלָייתֹו ָהֶעְליֹוָנה ַנת ִנְרַמז ּבְ ִמׁשְ ן 'ֵקי ָאבֹות ּבְ ִנים ' ההּוא ָהָיה אֹוֵמר ּבֶ ׁשָ

ִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ִמן ָהעֹוָלם' כוְלִמְקָרא  ן ֵמָאה ּכְ ְוָכל אֹוָתם ַהַמְדֵריגֹות  ,)א"ה כ"אבות פ(' ּבֶ
ין ִמַמְדֵריָגה ִראׁשֹוָנה ַעד ַמְדֵריָגה ַאֲחרֹוָנה ִחינֹות ֲעִלּיֹות ְזֵעיר ַאְנּפִ ה וְ  .ֵהם ּבְ ֵאין ָאנּו ַעּתָ

ָנה זוֹ  ֶרְך ֵסֶדר ִמׁשְ יאּור ַהַמְדֵריגֹות ַעל ּדֶ ְפָרטּות ּבֵ   .ּבִ
ֶדֶרְך ְקָצָרה ין ּבְ יאּור ַמְדֵרגֹות ֲעִלּיֹות ְזֵעיר ַאְנּפִ  ּבֵ

 ַקְטנּות ִראׁשֹון
ֶדֶרְך ְקָצָרה ָלל ָהעֹוֶלה ּבְ ין יֵ  ,ֲאָבל ּכְ ּנֹוַלד ְזֵעיר ַאְנּפִ י ַאַחר ׁשֶ ׁש לֹו ַקְטנּות ִראׁשֹון הּוא ּכִ

ָרֵאל ָסָבא ּוְתבּוָנה ִיׂשְ ֵהם ִחיצֹוִנּיּות ּדְ ְלַבד ׁשֶ ִלים ּבִ ים ְוַהּכֵ בּוׁשִ ים  ,ְוהּוא ְלִקיָחתֹו ַהּלְ ְוַנֲעׂשִ
יִפים ים ּוַמּקִ ִניִמּיִ ם ֶנצַ  ,לֹו מֹוִחין ּפְ ׁשֵ ים אֹוָתם ְוקֹוִרים אֹוָתם ּבְ ח הֹוד ְוֵאּלּו ַהּמֹוִחין ָאנּו ְמַכּנִ

א ְוֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא ַאּבָ  . ְיסֹוד ּדְ
ְדלּות ִראׁשֹון  ּגַ

ַצח הֹוד ְיסֹוד  תֹוְך ַהּנֶ ּבְ ִניִמים ׁשֶ ְדלּות ִראׁשֹון ְוהּוא ְלִקיָחתֹו ַהּמֹוִחין ּפְ ְך ֵיׁש לֹו ּגַ ְוַאַחר ּכָ
א ְוִאיָמא ַאּבָ ָרֵאל ָסָבא ּוְתבּונָ  ,ּדְ ִניִמּיּות ִיׂשְ ֵהם ּפְ   .הׁשֶ
ִני  ַקְטנּות ׁשֵ

יָנה ִעיָלִאין ל ָחְכָמה ּוּבִ ים ְוַהִחיצֹוִנים ׁשֶ בּוׁשִ ְך חֹוֵזר לֹוֵקַח ַהּלְ ים לֹו מֹוִחין  ,ְוַאַחר ּכָ ְוַנֲעׂשִ
ִני יִפים ְדַקְטנּות ׁשֵ ים ּוַמּקִ ִניִמּיִ בּוָרה  ,ּפְ ם ֶחֶסד ּגְ ׁשֵ ים ְוקֹוִרים ּבְ ְוֵאּלּו ַהּמֹוִחין ָאנּו ְמַכּנִ

פְ  א ְוִאיָמאּתִ ַאּבָ   .ֶאֶרת ּדְ
ִני ְדלּות ׁשֵ  ּגַ
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יָנה תֹוְך ָחְכָמה ּוּבִ ּבְ ִניִמּיּות ַהּמֹוִחין ׁשֶ ִני ְוֵהם ּפְ ְדלּות ׁשֵ ְך לֹוֵקַח ּגַ ים  ,ְוַאַחר ּכָ ְוָאנּו ְמַכּנִ
ִניִמיּ  ְבִחיַנת ּפְ א ְוִאיָמא ּבִ ַאּבָ ְפֶאֶרת ּדְ בּוָרה ּתִ ם ֶחֶסד ּגְ ׁשֵ   .ּוָתםְוקֹוִרים אֹוָתם ּבְ

ִדיְקָנא ְדַאִריךְ  ין ּבְ ת ְזֵעיר ַאְנּפִ  ֲעִלּיַ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ין ּכַ ִדיְקָנא ְדַאִריְך ַאְנּפִ ְך עֹוֶלה ּבְ  . ְוַאַחר ּכָ

יאּור ַמַהְרח  וּ "ּבֵ
ים י ַחּיִ ְעּתִ ים ְדַקְטנּות ִראׁשֹון ֵהם ִחיצֹוִניּ , ְוִנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ּדַ ִניִמּיִ י ַהּמֹוִחין ּפְ ָרֵאל ּכִ ּות ִיׂשְ

ה ֶהם ּוְלַמּטָ ּלָ ְקָרא ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ,ָסָבא ּוְתבּוָנה ִמן ַהָחֶזה ׁשֶ ְוַהַמִקיִפים  ,ְדֶצֶלם' צ, ַהּנִ
ֵני  ֶהם ּוְלַמְעָלה ׁשְ ּלָ ָרֵאל ָסָבא ּוְתבּוָנה ִמן ַהָחֶזה ׁשֶ ִיׂשְ ֶהם ְדַקְטנּות ֵהם ִחיצֹוִנּיּות ּדְ ּלָ ׁשֶ

חִ  ֵהם ּבְ יִפים ׁשֶ ֶהם ְוֵהם לָ ַמּקִ ּלָ ַעת ׁשֶ יָנה ּדַ ְפֶאֶרת ְוָחְכָמה ּבִ בּוָרה ּתִ . ם"ְדֶצלֶ מ "ינֹות ֶחֶסד ּגְ
ָרֵאל ָסָבא ּוְתבּוָנה ִמן  ִיׂשְ ִניִמּיּות ַהּמֹוִחין ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ְדלּות ִראׁשֹון הּוא ּפְ ְך ּגַ ְוַאַחר ּכָ

יִפי ּקִ ֵני ַהּמַ ה ׁשְ ֶהם ּוְלַמּטָ ּלָ ָרֵאל ָסָבא ּוְתבּוָנה ִמן ַהָחֶזה ַהָחֶזה ׁשֶ ִניִמּיּות ִיׂשְ ֶהם הּוא ּפְ ּלָ ם ׁשֶ
יָנה ַדַעת ְפֶאֶרת ְוָחְכָמה ּבִ בּוָרה ּתִ ֶהם ּוְלַמְעָלה ֶחֶסד ּגְ ּלָ ַעם  .ׁשֶ ֶרְך ֶזה הּוא ּפַ ְוֵכן ַעל ּדֶ

יָנה ִעיָלִאין ַפְרצּוף ָחְכָמה ּוּבִ ִני ּבְ ֵ ִנית ַקְטנּות ְוַגְדלּות ַהׁשּ  : ּוְזכֹור ֶזה ֵהיֵטב ׁשֵ
ַקְטנּות ִראׁשֹוןם "ֲחלּוַקת ִמּלּוֵיי ֱאלִֹהי ַצח הֹוד ְיסֹוד ּבְ ּנֶ  ּבַ

 ֶנַצח
בּוָנה  ִחיַנת ַהּתְ הּוא ּבְ הּוא ִמֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא ׁשֶ ְחּתֹון ׁשֶ ְטנּות ָהִראׁשֹון ַהּתַ ה ַהּקַ ְוִהּנֵ

ם ֱאלֹ  ׁשֵ ר ָלֵכן הּוא ִנְקָרא ּבְ ְזּכָ ּנִ בּוׁש ּכַ ין ַהָאְמָנם ַהּלְ ִחיַנת ַהּדִ ם ֶזה מֹוֶרה ַעל ּבְ י ׁשֵ ִהים ּכִ
ְקָרא יּוד י הּוא ַקו ַהָחְכָמה ַהּנִ ִמין סֹודֹו יּוִדין ּכִ י ַקו ַהּיָ ִמילּוי יּוִדין ּכִ  . ְדֶנַצח הּוא ֱאלִֹהים ּבְ

 הֹוד
מֹאל י ַקו ׂשְ ְקָרא הֵ  ּוְלבּוׁש ַההֹוד הּוא ֱאלִֹהים ְדִמילּוי ֵהִהין ּכִ יָנה ַהּנִ   .'הּוא ַקו ַהּבִ

 ְיסֹוד
ְקָרא ַאֶלף ַעת ַהּנִ י ַקו ָהֶאְמָצִעי הּוא ַקו ַהּדַ , ּוְלבּוׁש ַהְיסֹוד הּוא ֱאלִֹהים ְדִמילּוי ַאְלִפין ּכִ

 . יּוִדין ֵהִהין ַאְלִפין, א"יהְוִסיָמָנם 
מֹות אכדט ִנים "ׁשֵ ַקְטנּות ׁשֵ  ּבְ

ִני ָהעֶ  ֵ ְפֶאֶרת ְדִאיָמאְוַהַקְטנּות ַהׁשּ בּוָרה ּתִ הּוא ִמן ֶחֶסד ּגְ יָנה ֵאין  ,ְליֹון ׁשֶ ִחיַנת ּבִ הּוא ּבְ ׁשֶ
בּוָנה ּתְ מֹו ּבַ ם ּכְ ים ׁשָ ּלִ יִנים ִמְתּגַ ם  ,ַהּדִ ׁשֵ הּוא ִחילּוף  ,ם"אכדטְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא ּבְ ׁשֶ

ּנֹוַדעד "באבגֱאלִֹהים  לְּ  ,ּכַ אֹוִתּיֹות ׁשֶ ף ּבָ  . ָפָניוְוהּוא ִמְתַחּלֵ
ם ֱאלִֹהי פּות ׁשֵ אכדטם "אֹוֶפן ִהְתַחּלְ  ם"ּבְ

ף ֶפת  ,ְוָאְמָנם אֹות ַאֶלף ֵאין אֹות ְלָפֶניָה ְוָלֵכן ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתַחּלֵ ֲאָבל אֹות ַלֶמד ִמְתַחּלֶ
ָפֶניהָ  ּלְ אֹות ָכף ׁשֶ ָפֶניהָ ' ְואֹות הֵ  ,ּבָ ּלְ אֹות ַדֶלת ׁשֶ אֹות ט ,ּבְ ָפֶניהָ ' ְואֹות יּוד ּבְ ּלְ ְואֹות ֵמם  ,ׁשֶ

אֹות  ָפֶניהָ ' מְסתּוָמה ּבְ ּלְ תּוָחה ׁשֶ ר  ,ּפְ יָבה ִאי ֶאְפׁשָ סֹוף ַהּתֵ ה ִהיא ּבְ ַעּתָ ַהָאְמָנם ְלִפי ׁשֶ
ֶבת ְסתּוָמה תּוָחה ְוָלֵכן ִנְכּתֶ ֵאר ּפְ ָ  . ְלִהׁשּ

ם  ם ֱאלִֹהים "אכדטׁשֵ ֵ  ם"הּוא יֹוֵתר ַרֲחִמים ִמׁשּ
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ם ַהּזֶה ה ׁשֵ ִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות  ְוִהּנֵ י ֲהֵרי הּוא ּבְ ם ֱאלִֹהים ּכִ ֵ הּוא יֹוֵתר ַרֲחִמים ּוְפִניִמי ִמׁשּ
ם ֱאלִֹהים ,ַהּקֹוְדמֹות ְלאֹוִתּיֹות ֱאלִֹהים אּוָחרֹות ְלׁשֵ אֹוִתּיֹות ַהּמְ ף ּבָ ְוהּוא  ,ְוִאּלּו ָהָיה ִמְתַחּלֵ

ם  ין ְויֹוֵתר חִ  ,ןן""במוכבמוכׁשֵ הּוא יֹוֵתר ּדִ אי ׁשֶ ם ֱאלִֹהיםַוּדַ ֵ רּו  ,יצֹון ִמׁשּ מּורֹות ֵאּלּו ִנְזּכְ י ּתְ ּתֵ ּוׁשְ
קּוֵדי ת ּפְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ ִנית. 1@ּבְ ה ׁשֵ ן  ,עֹוד ִסיּבָ ין ִאם ּכֵ ם ֱאלִֹהים הּוא ּדִ ֵ ׁשּ יָון ׁשֶ י ּכֵ ּכִ

ּנוּ  ם ַההֲ  ,ְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ַרֲחִמים יֹוֵתר ִמּמֶ ׁשֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ הּוא ַרֲחִמיםַמה ׁשּ ִהְתַחְלפֹו  ,ָוָיה ׁשֶ י ּבְ ּכִ
מּוַרת ָהַרֲחִמים הּוא ּתְ ין ׁשֶ ל  .מֹוֶרה ַעל ַהּדִ ם ֶזה ׁשֶ ִחיַנת ׁשֵ יָנה  םם""אכדטאכדטּוְלּבְ ִנְקֵראת ַהּבִ

ם  ,ֱא�ִהים ַחִּייםֱא�ִהים ַחִּיים ים רֹוֵמז ֶאל ׁשֵ ם ֱאלִֹהים ַחּיִ ר ׁשֵ ְזּכַ ּנִ י הּוא  ,ם"אכדטּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּכִ
ם ֱאלִֹהים ְסָתםיֹוֵתר  ֵ ִניִמי ְויֹוֵתר ֶעְליֹון ִמׁשּ  . ַרֲחִמים ְויֹוֵתר ּפְ

ים  ְלבּוׁשִ
ְפֶאֶרת ְדַגְדלּות  בּוָרה ּתִ ים ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדַגְדלּות ִראׁשֹון אֹו ְדֶחֶסד ּגְ בּוׁשִ ְוָאְמָנם ַהּלְ

ִני ל ֶאְהֶיה ,ׁשֵ מֹות ׁשֶ ִחיַנת ׁשֵ ר ְלֵעיל בִּ  ,ֵהם ּבְ ְזּכָ ּנִ רּוׁש ּכַ ְוֵהם ֶאְהֶיה ְדיּוִדין  ,ְתִחיַלת ַהּדְ
ֶנַצח הֹוד ,ּבְ סֹוד ,ּוְדַאְלִפין ּבְ ּיְ ֵליל  ,ה"יאְוִסיָמָנם  ,ּוְדֵהִהין ּבַ ָלִלים ּבְ ְדרּוׁש ַהּכְ ַכְמבֹוָאר ּבִ

ה ְעָנא ַרּבָ ין ֶנַצח הֹוד ְיסוֹ  ,הֹוׁשַ נּוֵייֶהם ַמה ּבֵ י ִחּלּוֵקיֶהם ְוׁשִ ְלּתִ ד ְדַגְדלּות ֲאָבל לֹא ִקּבַ
ִני ְפֶאֶרת ְדַגְדלּות ׁשֵ בּוָרה ּתִ ַצח  .ִראׁשֹון ְלֶחֶסד ּגְ ַקְטנּות ִראׁשֹון ַהּנֶ י ּבְ ֵאר ּכִ ָבר ִנְתּבָ י ּכְ ּכִ

ְפֶאֶרת ֵהם  ,הֹוד ְיסֹוד ֵהם ֱאלִֹהים בּוָרה ּתִ ִני ְדֶחֶסד ּגְ ַקְטנּות ׁשֵ ְוָאְמָנם ֶזה  ,ם"אכדטּוּבְ
י ְבִחיַנת ְלבּוׁשֵ ים  הּוא ּבִ ׁשִ ְתַלּבְ ים ַעְצָמם ַהּמִ ִניִמּיִ ְבִחיַנת ַהּמֹוִחין ַהּפְ ְדלּות ֲאָבל ּבִ ַהּגַ

ּנּוי ֶהם ׁשִ ִחיַנת ֲהָויֹות ְוֵאין ּבָ ם ֵהם ּבְ תֹוָכם ּכּוּלָ ַאְרנּו ְלֵעיל ,ּבְ ּבֵ ֶ מֹו ׁשּ ָבר הּוא ּכְ  ,ְוַטַעם ַהּדָ
ין ַקְטנּות ָהִראׁשֹון וּ  ְטנּות ּבֵ ְזַמן ַהּקַ י ּבִ ין מֹוִחין ּכִ ִני ֵאין לֹו ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ֵ ַקְטנּות ַהׁשּ ֵבין ּבְ

בּוָרה  ְלַבד ְדִחיצֹוִניּות ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא אֹו ְדֶחֶסד ּגְ ים ּבִ בּוׁשִ ֲאֵחִרים זּוַלת ֵאּלּו ַהּלְ
ם ֵהם ֵהם ַהּמֹוִחין ִדזְ  ין ַעְצָמן ְלַבּדָ ְפֶאֶרת ְדִאיָמא ְוֵאּלּו ַהְלבּוׁשִ ַקְטנּותֹו ּתִ ין ּבְ ֵעיר ַאְנּפִ

ין  מֹות ְלבּוׁשִ ין ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ֶאל ׁשֵ מֹות ְלבּוׁשִ ׁשֵ ִני ְוָלֵכן ֵיׁש ִחּלּוק ּבְ ֵ ָהִראׁשֹון אֹו ַהׁשּ
י ֵאּלּו ֱאלִֹהים ְוֵאּלּו אכדט ְפֶאֶרת ּכִ בּוָרה ּתִ ין . ם"ְדֶחֶסד ּגְ ין ּבֵ ַגְדלּות ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ֲאָבל ּבְ

גַ  ִניִמּיּות ַעְצָמן ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא ּבְ ִחיַנת ּפְ ִני ֵאיָנן ּבְ ֵ ַגְדלּות ַהׁשּ ין ּבְ ְדלּות ָהִראׁשֹון ּבֵ
ְפֶאֶרת ְדִאיָמא בּוָרה ּתִ ׁש  ,אֹו ְדֶחֶסד ּגְ ִכים ֻמְמִחין  ,ָאְמָנם ֵהם ִטיּפֹות מֹוִחין ַמּמָ ְמׁשָ ַהּנִ

ֵעת ַהזִּ  ׁש ּבְ א ְוִאיָמא ַמּמָ ַאּבָ ֵני ְוכּוָלם ֵהן , ּוּוגּדְ ְדלּות ִראׁשֹון ִלׁשְ ין ּגַ ּנּוי ּבֵ יֵניֶהם ׁשִ ְוֵאין ּבֵ
ין ּתֹוְך ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד אֹו ְדֶחֶסד  ׁשִ ִאים ְמלּוּבָ ם ֵהם ּבָ ּגַ ִחיַנת ֲהָויֹות ֲאָבל ֵאין ָהָכא ָנֵמי ׁשֶ ּבְ

נּ  ִניִמּיּות ּכַ ִחיַנת ּפְ ְפֶאֶרת ְדִאיָמא ִמּבְ בּוָרה ּתִ תֹוָכם  .ֹוָדעּגְ ּיֵׁש מֹוִחין ַעְצָמן ּבְ יָון ׁשֶ ֲאָבל ּכֵ
ין ם ַהְלבּוׁשִ ֵהם ֲהָויֹות ְולֹא ַעל ׁשֵ ם ַהּמֹוִחין ַעְצָמם ׁשֶ א ַעל ׁשֵ אן  .ֵאיָנם ִנְקָרִאים ֶאּלָ ַעד ּכָ

ִיַעְדנּו ְלָך ְלָבֲאָרהּ  ָמה ׁשֶ  : ְלׁשֹון ַהְקּדָ
 
 

 :'גְּדרּוׁש 
 

 יַאת ִמְצַרִים ְוִעְנָין ֶּפַסחְיבַֹאר ּבֹו ִעְנַין ְיִצ 
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ין  ֲאִציל ָהֶעְליֹון ֶאת ְזֵעיר ַאְנּפִ יל ַהּמַ ל ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ִהְגּדִ ְכֵדי ְלַבּטֵ ּבִ
ְדלּות  ַתְכִלית ַהּגַ ַבת ַאַחת ּבְ  ּבְ

ֻד  ּקְ ַתְכִלית ּבַ לּות ִמְצַרִים ָהיּו ַהִחיצֹוִנים ֶנֱאָחִזים ּבְ ּגָ ּבְ ְהיֹות ׁשֶ ה ּבִ ָחַזר ְזֵעיר ִהּנֵ ה ַעד ׁשֶ ָ ׁשּ
ַלת ּתְ ִליָלן ּבִ ַלת ּכְ ְבִחיַנת ּתְ הּוא ֱהיֹותֹו ּבִ רּוָעה ׁשֶ ין ְלַמְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר ּגְ ְרצֹון  ,ַאְנּפִ ָלֵכן ָעָלה ּבִ

ַתְכלִ  ֵעי ִאּמֹו ּוְלַהְגִדילֹו ּבְ סֹוד ֵליָדה ִמּמְ ין ּבְ ֲאִציל ָהֶעְליֹון ְלהֹוִציא ֶאת ְזֵעיר ַאְנּפִ ית ַהּמַ
ר ִלְהיֹות לוֹ  ֶאְפׁשָ ְדלּות ׁשֶ ֵני רֹוב  ,ַהּגַ ּנּו ִמּפְ ל ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ִמּמֶ ּטֵ ְתּבַ ן ּתִ ְוַעל ְיֵדי ּכֵ

ה ל ַעּתָ ְלַבד ,ֶהָארֹוָתיו ׁשֶ ְדלּות ָהִראׁשֹון ּבִ ל ּגַ ּדֵ ְתּגַ ּיִ ָמה ׁשֶ יק ּבְ ִחיַנת  ,ְולֹא ִהְסּפִ ר הּוא ּבְ ֲאׁשֶ
ָאר ָיִמים טֹוִבים  ֵאין ַעִלַיית ְזֵעיר ְונּוְקָבא ׁשְ ֶ ִמים טֹוִבים ׁשּ ִעְנַין ַהּיָ ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ְלֵעיל ּבְ

ּנֹוָדע ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ִדְתבּוָנה ְלַבד ּכַ ִביָנה ,ָאז ַרק ּבְ ִמילּוי יּוִדין הּוא ּבְ ם ֶאְהֶיה ּבְ י ׁשֵ  ,ּכִ
ְתבּוָנהג "ַוֲהָוָיה ְדס א ְוָלֵכן יֹום טֹוב  ,ִהיא ּבִ ִגיַמְטִרּיָ ִמְנַין ֲהָוָיה ְדס ,ג"עהּוא ּבְ ר ג "ּכְ ִעם ֶעׂשֶ

ִמְנַין יֹום טֹוב ,ג"עאֹוִתּיֹות ֵהם  ה ֵמֵאָליו ֲאָבל ַאַחר . ּכְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ א ַמה ׁשּ י ֵאין ֶזה ֶאּלָ ע ּכִ ֲאָבל ּדַ
יָנה ִעיָלאִ  עֹוִלים ַעד ָחְכָמה ּוּבִ אי ׁשֶ ִפּלֹוֵתינּו ַוּדַ ְך ַעל ְיֵדי ּתְ ָפסּוק  ,יןּכָ ם ּבְ ֵאֶלה 'ַכְמבֹוָאר ׁשֵ

  ).'ג ד"ויקרא כ(' 'כוִמְקָרֵאי קֹוֶדׁש ' המֹוֲעֵדי 
ַסח ֵליל ּפֶ ָלה ּבְ  ּגֶֹדל ַהַהְגּדָ

יָנה  ְבִחיַנת ָחְכָמה ּוּבִ הּוא ּבִ ִני ׁשֶ ֵ ְדלּות ַהׁשּ ין ֲאִפילּו ּגַ ַדל ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ַסח ּגָ ֵליל ּפֶ ה ּבְ ֲאָבל ַעּתָ
ין  ,ִעיָלִאין ת ֵאין ֶאל ְזֵעיר ַאְנּפִ ּבָ ֵליל ׁשַ י ּבְ ת ּכִ ּבָ יל ׁשַ ּלֵ דֹוָלה ּמִ ַסח ּגְ יל ּפֶ ּלֵ א ׁשֶ ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

ְדלּות ָהִראׁשֹון ְלַבד יף ְדאֹות ' ְוַהל ,זּוָלִתי ּגַ ּקִ יִפין ְדֶצֶלם ַוֲאִפילּו ַהּמַ ִחיַנת ַמּקִ ל ּבְ ' מׁשֶ
נִּ  ת ּכַ ּבָ ֵליל ׁשַ ְמקֹומוֹ ְדֶצֶלם ֵאין לֹו ּבְ ר ּבִ ִני  ,ְזּכָ ְדלּות ׁשֵ ַסח ֵיׁש לֹו ַאף ּגַ ֵליל ּפֶ ֲאָבל ּבְ

ר ְזּכָ ּנִ יָנה ִעיָלִאין ּכַ   .ְדָחְכָמה ּוּבִ
ַבת ַאַחת ין ּבְ ַסח ִנְגַדל ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵליל ּפֶ  ּבְ

ָאר ָיִמים טֹוִבים ְוׁשַ  ְ ַסח יֹוֵתר ִמׁשּ ֵליל ּפֶ ִחיַנת ַמְעָלה ַאֶחֶרת ּבְ תֹותעֹוד ֵיׁש ּבְ י  ,ּבָ ְוהּוא ּכִ
ַפַעם ֶאָחד ין עֹוֶלה ַמְדֵרגֹוָתיו ּבְ ת ֵאין ְזֵעיר ַאְנּפִ ּבָ יֹום טֹוב ּוְבׁשַ ֲאָבל עֹוֶלה ַמְדֵרָגה ַאַחר  ,ּבְ

ה עֹוֶלה ַמְדֵרָגה ַאַחת ,ַמְדֵרָגה ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ ֲחִרית ּומּוָסף  ,ּוְבָכל ּתְ ת ׁשַ ְתִפּלַ ר ֶאְצֵלנּו ּבִ ְזּכָ ּנִ ּכַ
תוּ  ּבָ ׁשַ ִפּלֹות  ,ִמְנָחה ּדְ ּלֹא ַעל ְיֵדי ּתְ ְדֵרגֹות ׁשֶ ל ַהּמַ ַפַעם ֶאָחד עֹוֶלה ּכָ ַסח ּבְ ֵליל ּפֶ ֲאָבל ּבְ

ם ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ ָבֵאר ּבְ ּנְ מֹו ׁשֶ ִני ּכְ ֵ ְדלּות ַהׁשּ ַפַעם ַאַחת עֹוֶלה ַעד ּגַ א ּבְ  : ַרּבֹות זֹו ַאַחר זֹו ֶאּלָ
ת עֹוֶלה ְזֵעיר ַאְנפִּ  ּבָ ׁשַ תּבְ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ין ּבְ ִדיְקָנא ְדַאִריְך ַאְנּפִ ּוְבֶפַסח , ין ּבְ

בּועֹות ין ַעד ׁשָ ִדיְקָנא ְדַאִריְך ַאְנּפִ ין ּבְ  ֵאין עֹוֶלה ְזֵעיר ַאְנּפִ
יָנה ִעיָלִאין ְלבַ  ַסח עֹוֶלה ַעד ָחְכָמה ּוּבִ ֵליל ּפֶ י ּבְ ַסח ּכִ יל ּפֶ ּלֵ ת ּמִ ּבָ ְתרֹון ְלׁשַ ד ַהָאְמָנם ֵיׁש ּיִ

ְמקֹומוֹ  ם ּבִ ין ַכְמבֹוָאר ׁשָ ִמְנָחה עֹוֶלה ַעד ִדיְקָנא ְדַאִריְך ַאְנּפִ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ֲאָבל  ,ֲאָבל ּבְ
בּועֹות ָ ין ַעד ַחג ַהׁשּ ִדיְקָנא ְדַאִריְך ַאְנּפִ ֶפַסח ֵאינֹו עֹוֶלה ּבְ ֶעְזַרת  ,ּבְ ן ּבְ ָבֵאר ְלַהּלָ ּנְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ  . ַהׁשּ
ְר  ַדִים ָנכֹונּו ַוּתִ ֲעִדי ֲעָדִיים ׁשָ בֹוִאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ  ּבִ

ַפַעם ַאַחת  ֵדל ּבְ ְהיֹותֹו ּגָ לּו ַהִחיצֹוִנים ִמְלִהְתַאֵחז ּבֹו ּבִ ּטְ ְתּבַ ּיִ ֶ ֵדי ׁשּ ה ִהיא ּכְ ּבָ ְוָכל ַהּסִ
ר ְזּכָ ּנִ ה ּכַ ָלה ְוָהֲעִלּיָ ל ַמְדֵרגֹות ַהַהְגּדָ ְכִלית ּכָ ִסְדרּוהּו ְוִעְניָ . ּתַ ָפסּוק ֶאָחד ׁשֶ ן ֶזה ִנְרָמז ּבְ
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ָדה תֹוְך ֵסֶדר ַהַהּגָ ַסח ְלָאְמרֹו ּבְ ָדה ְדֵליל ּפֶ ֲעֵלי ַהַהּגָ סּוק  ,ּבַ בֹוִאי 'ְוהּוא ּפָ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ ַוּתִ
ֲעִדי ֲעָדִיים  י ,)'ז ז"יחזקאל ט(' 'כוּבַ ה ּבִ י ַעּתָ יַאְרנּו ּכִ ּבֵ ֶ ה ְוהּוא ִעם ַמה ׁשּ ִציַאת ִמְצַרִים ַרּבָ

ַפַעם ַאַחת תֹו ּבְ דּוּלָ ַתְכִלית ַמְדֵרגֹות ּגְ ין ּבְ בּוָרה  ,ְוָגֵדל ְזֵעיר ַאְנּפִ ַדל ַעד ֶחֶסד ּגְ ּגָ ַעד ׁשֶ
א ְוִאיָמא ַאּבָ ְפֶאֶרת ּדְ ר ,ּתִ ְזּכָ ּנִ יָנה ִעיָלִאין ּכַ ִחיַנת ַהָחְכָמה ּוּבִ ֵהם ּבְ בּוָרה  ,ׁשֶ ֶחֶסד ּגְ ם ּבְ ְוׁשָ

ַדִייםּתִ  ָ ים ְוַהׁשּ ּדִ ֱאַמר  .ְפֶאֶרת הּוא ְמקֹום ַהּדַ ּנֶ ִלי 'ְוֶזה ַמה ׁשֶ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ ָשַדִים ָנכֹונּו ' ''כוַוּתִ
 .''כו

י  ְרּבִ ְדלּות ִראׁשֹון -ַוּתִ  ּגַ
ְדלּות ִראׁשֹון ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ֶנֶגד ּגַ י ּכְ ְרּבִ   .ְוָאַמר ַוּתִ

ִלי  ְגּדְ ְדלּות ׁשֵ  -ַוּתִ  ִניּגַ
ְפֶאֶרת בּוָרה ּתִ ִני ְדֶחֶסד ּגְ ְדלּות ׁשֵ ֶנֶגד ּגַ ִלי ּכְ ְגּדְ  . ְוָאַמר ַוּתִ

ִלי הּוא ַעל ְיֵדי  ְגּדְ ֲעִדי ַעָדִיים'ַוּתִ מֹות , 'ּבַ ֵהם ׁשֵ  ם"אכדטׁשֶ
ֵאיֶזה ָמקֹום הּוא ִני ּבְ ֵ ְדלּות ֶזה ַהׁשּ יֵאר ָהִעְנָין ַהּגַ ֲעִדי עַ 'ְוָאַמר  ,ּוּבִ ְוֵהם  ,'ָדִייםַוָתבֹוִאי ּבַ

מֹות אכדט ה ׁשֵ לֹׁשָ ר"ׁשְ ְזּכָ ְפֶאֶרת ַהּנִ בּוָרה ּתִ ֶחֶסד ּגְ ּבֶ ל ֶאָחד ֵמֶהם הּוא  ,ם ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ִגיַמְטִרּיָא  ֲעִדי ַעָדִיים'ְוֶזהּו  ,דד""עעּבְ ָעִמים ' בֲעָדִיים ' אֲעִדי ' ּבַ ה ּפְ לֹׁשָ  . ד"עֲהֵרי ׁשְ

מֹות  בוּ ם "אכדטּוְמקֹום ׁשֵ ֶחֶסד ּגְ ים ֵהם ּבְ ּדִ ם ְמקֹום ַהּדַ ָ ׁשּ ְפֶאֶרת ׁשֶ ָרה ּתִ
ַדִים ָ  ְוַהׁשּ

ל  מֹות ֵאּלּו ׁשֶ ה ׁשֵ לֹׁשָ יֵאר ֵהיָכן הּוא ְמקֹום ׁשְ בּוָרה ם "אכדטּוּבִ ֶחֶסד ּגְ ֵהם ּבְ ְוָאַמר ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ַדִיים ְוֶזה ַמה ׁשֶ ָ ים ְוַהׁשּ ּדִ ם ְמקֹום ַהּדַ ר ׁשָ ְפֶאֶרת ֲאׁשֶ ַדִים ָנכֹונוּ 'ּתִ  . 'ׁשָ

ָפסּוק ֶזה אּור נֹוָסף ּבְ  ּבֵ
י  ְרּבִ  ַקְטנּות ִראׁשֹון -ַוּתִ

ר ְלָפֵרׁש  י'אֹו ִאיְפׁשַ ְרּבִ ֶנֶגד ַקְטנּות ִראׁשֹון' ַוּתִ ְבִחיַנת  ,ּכְ סֹוד ָהִעיּבּור ָהָיה ּבִ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ י ּבַ ּכִ
ַלת ּתְ ִליָלן ּבִ ַלת ּכְ הּוא ְזַמן הַ  ,ּתְ ַקְטנּות ִראׁשֹון ׁשֶ ה ּבְ ה ְקָצוֹותְוַעּתָ ָ ׁשּ ִ ל ַהׁשּ  . ְיִניָקה ִנְגלּו ּבֹו ּכָ

ִלי  ְגּדְ ְדלּות ִראׁשֹון -ַוּתִ  ּגַ
ְדלּות ִראׁשֹון ֶנֶגד ּגַ ִלי ּכְ ְגּדְ  .ַוּתִ
ֲעִדי ֲעָדִיים  בֹוִאי ּבַ ִני -ַוּתָ  ַקְטנּות ׁשֵ

ִני ֵ ֲעִדי ֲעָדִיים ַקְטנּות ַהׁשּ בֹוִאי ּבַ ם  ,ַוּתָ הּוא ׁשֵ   .ם"אכדטׁשֶ
ַדִים ִני -ָנכֹונּו  ׁשָ ְדלּות ׁשֵ  ּגַ

ְפֶאֶרת בּוָרה ּתִ ֶנֶגד ֶחֶסד ּגְ ַדִים ָנכֹונּו ּכְ ִני ,ׁשָ ְדלּות ׁשֵ ֵאר ַטַעם ְלִמְצַות ִסיּפּור  ,ּגַ ּוָבֶזה ִיְתּבָ
ַסח ֵליל ּפֶ  : ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ

ַסח  ֵליל ּפֶ מָ  -ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ִני ַמְתִחיל ּבְ ְדלּות ׁשֵ ל ּגַ ה ׁשֶ קֹום ַהּפֶ
בּוָנה  ַהּתְ

ת  ִבין ֲהָבַנת ִמּלַ ם ּתָ ר ,ַמה ִעְנָיָנהּ ֶּפַסח ֶּפַסח ּגַ ְזּכָ בּוָנה ִהיא  ,ְוָהִעְנָין הּוא יּוַבן ִעם ַהּנִ י ִהּנֵה ַהּתְ ּכִ
ְפֶאֶרת ,ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאיָמא בּוָרה ּתִ יָנה הּוא ֶחֶסד ּגְ בּוָנה ,ְוַהּבִ י רֹאׁש ַהּתְ הּוא  ְוִנְמָצא ּכִ
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יָנה ּיּום ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדּבִ ּסִ ְקָרא  ,ּבַ ְרצּוף ֶאָחד ַהּנִ ּפַ ְהיֹוָתם ִנְכָלִלים ַיַחד ּבַ ּבִ ִעם ֱהיֹות ׁשֶ
א ר ,ִאיּמָ ְזּכָ ּנִ ְפֶאֶרת ְדִאיָמא ּכַ בּוָרה ּתִ יָנה ֶחֶסד ּגְ י ַהְתָחַלת ְמקֹום  ,ִנְקֵראת ַהּבִ ְוִנְמָצא ּכִ

ִני ִדזְ  ֵ ְדלּות ַהׁשּ ַסחַהּגַ ֵליל ּפֶ ה ּבְ ין ַהִניּתֹוֵסף ַעּתָ ָאר ֵליֵלי יֹום טֹוב  ,ֵעיר ַאְנּפִ ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ׁשּ
ר ְזּכָ ּנִ תֹות ּכַ ּבָ בּוָנה ,ְוׁשַ ל ַהּתְ ה ׁשֶ ָמקֹום ַהּפֶ ם הּוא ּבְ ה ,ִהּנֵה ׁשָ ּבָ לֹׁש ִראׁשֹנֹות ׁשֶ ׁשָ הּוא ּבְ  ,ׁשֶ

י ׁשָ  ,חח""ָס ָס ה ה ""ֶּפ ֶּפ  ,ֶּפַסחֶּפַסחְוֶזהּו ָלׁשֹון  בּוָנהּכִ ל ַהּתְ ה ׁשֶ ְוָלֵכן ָצִריְך ְלַהְרּבֹות  ,ם הּוא ַהּפֶ
ַבח ְיִציַאת ִמְצַרִים ִסּפּור ׁשֶ  . ּבְ

ן ים ִויבֹוַארּו ְלַקּמָ רּוׁשִ  ְוֵיׁש עֹוד ּפֵ
ַסח ּוְבִעְנַין ִסיּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ִעְנַין ּפֶ ים ֲאֵחִרים ּבְ ירּוׁשִ ִעְנַין ֶזה ּפֵ ן ּולְ  ,עֹוד ֵיׁש ּבְ ַקּמָ

ם ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ ֵאר ּבְ  . ִיְתּבָ
ַסח ֵליל ּפֶ ל ּבְ  ַטַעם ֲאִמיַרת ַהּלֵ

ין ִני ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְדלּות ׁשֵ ְכִלית ּגַ ֵהם ַעד ּתַ ִרים ְלֵעיל ׁשֶ ְזּכָ י ֵאּלּו ַהּמֹוִחין ַהּנִ ְכָנִסים  ,ְוַדע ּכִ ַהּנִ
ַסח ֵליל ּפֶ תֹוכֹו ּבְ ה זֹו ָאנּו אֹומְ  ,ּבְ ה ְלִסּבָ ַסחִהּנֵ ֵליל ּפֶ מּור ּבְ ל ּגָ ן  ,ִרים ַהּלֵ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ׁשּ

ָאר ֵליֵלי יֹום טֹוב ׁשְ ַסח ְוָלֵכן  ,ּבִ ל ּפֶ ְיָלה ְוָכל יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ל ַהּלַ ְוֵהם ִמְתַקְייִמים ּבֹו ּכָ
ַסח ל ּפֶ יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ מּור ּבְ ל ּגָ ִקים ְלַגְמֵרי ,אֹוְמִרים ַהּלֵ ּלְ ְך ִמְסּתַ ִמְתִחָלה ְוַאַחר  ְוַאַחר ּכָ ּכְ

ַסח ַעד  ל ּפֶ ִני ׁשֶ ֵ ְדֵרגֹות ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה ִמן ַהּיֹום ַהׁשּ ֵסֶדר ַהּמַ ֵנס ּבְ ְך חֹוְזִרים ִליּכָ ּכָ
לּום  ׁשְ בּועֹות' נּתַ ָ הּוא ַחג ַהׁשּ ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ׁשֶ ם ,יֹום ׁשֶ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ ָבֵאר ּבְ ּנְ מֹו ׁשֶ ִעְנַין  ,ּכְ ּבְ

ִדילּוג ,יַרת ָהעֹוֶמרְספִ  א ּבְ מּור ֶאּלָ ל ּגָ ַסח ַהּלֵ ָאר ְיֵמי ַהּפֶ ׁשְ  . ְוָלֵכן ֵאין אֹוְמִרים ּבִ
ָבר ְלִעְנָין ֶזה  ַטַעם ַהּדָ

ַתְכִלית ּתֹוֶקף ֲאִחיָזָתם ָלֵכן  ין ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ת ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ּבִ י ְלִסּבַ ָבר הּוא ּכִ ְוַטַעם ַהּדָ
ל ַהְגָדָלתוֹ הּוְצָרְך ְלהִ  ְדֵרגֹות ׁשֶ ל ַהּמַ ַפַעם ַאַחת ּכָ לּו ַהִחיצֹוִנים ,ָגֵדל ּבְ ּטְ ְתּבַ ּיִ ֶ ֵדי ׁשּ ְוַאַחר  ,ּכְ

ֵסֶדר ַהְגָדָלתֹו ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה ָבר ְלִטְבעֹו ִליָגֵדל ּבְ ל ֻהְחַזר ַהּדָ ּטֵ ְתּבַ ּנִ  : ׁשֶ
ַהיִ  דֹוׁש ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ַעם ׁשֶ ַסח הּוא ֵמִאְתעֲ חַהּטַ ֵליל ּפֶ רּוָתא ּוד ּבְ

ְלֵעיָלא  ּדִ
ַסח  ֵליל ּפֶ י ּבְ ת ֱאמֹור ּכִ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ ָאְמרּו ּבְ ִבין ַמה ׁשֶ ֶזה ּתָ ם ּבָ ָאה א הוּ ּגַ ִזיּוּוָגא ִעיּלָ

יָלן ְטָרא ּדִ ְלֵעיָלא ְולֹא ִמּסִ ְטָרא ּדִ ָאר ַהיָּ . 1@ִמּסִ ׁשְ י ּבִ ִמים טֹוִבים ִנְכָנִסין ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ
ִטְבָעם ְדֵרגֹות ּבְ ֵסֶדר ַהּמַ ְתִפלֹוֵתינּו  ,ַהּמֹוִחין ּבְ ּוּוג ָהֶעְליֹון ַעל ָיֵדינּו ּבִ ה ַהּזִ ְוָלֵכן ַנֲעׂשֶ

ינוּ  ָיֵד  ,ּוַמֲעׂשֵ י לֹא ָהָיה ְיכֶֹלת ּבְ ֶדֶרְך ֶטַבע ּכִ ּלֹא ּכְ ין ׁשֶ ַסח הּוְגַדל ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵליל ּפֶ ינּו ֲאָבל ּבְ
ָלה ְכִלית ַהַהְגּדָ ֶרַגע ֶאָחד ּתַ ילֹו ּבְ ֵתינּו ְלַהְגּדִ ִפּלָ ֲאִציל  ,ַעל ְיֵדי ּתְ ַרֲחֵמי ַהּמַ א ּבְ ְוֵאין ֶזה ֶאּלָ

ֶדֶרְך ֶטַבע ְולֹא  ּלֹא ּכְ דֹול ַההּוא ׁשֶ ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ֵנס ַהּגָ ר ִהְפִליג ַחְסּדֹו ּבְ ַרְך ֲאׁשֶ ִיְתּבָ
ה ַעל ָיֵדינוּ  א ֵמֵאָליו ַנֲעׂשֶ ַסח. ֶאּלָ ֵליל ּפֶ ּוּוג ּבְ ִבין ִעְנַין ִאּסּור ַהּזִ ָאר  ,ּוָבֶזה ּתָ ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ׁשּ

ּוּוג ֵאֵלינוּ  ר ַהּזִ ֻהּתַ ִמים טֹוִבים ׁשֶ ה ֵיׁש ִחּיּוב ִמְצַות עֹוָנהּ  ,ַהּיָ י ַעל ְיֵדי  ,ְוַאְדַרּבָ ַיַען ּכִ
ּווּ  ה ָאז ַהּזִ ְחּתֹוִנים ַנֲעׂשֶ ה ַעל ָיֵדינּו  ,ג ָהֶעְליֹוןַהּתַ ּוּוג ָהֶעְליֹון ַנֲעׂשֶ ֵאין ַהּזִ ֶ ַסח ׁשּ ֵליל ּפֶ ֲאָבל ּבְ

ְחּתֹון ּוּוג ַהּתַ  . ֶנֱאסֹר ָלנּו ַהּזִ
ַסח ַעד ַהּבֶֹקר  ל ֵליל ּפֶ ּתֹוָרה ּכָ ה נֹוֲהִגים ַלֲעסֹק ּבַ י ַמֲעׂשֵ  ַאְנׁשֵ
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ה נֹוֲהִגים לַ  י ַמֲעׂשֵ י ָרִאיִתי ַאְנׁשֵ תּוב ְוַדע ּכִ ּכָ ַסח ַעד ַהּבֶֹקר ּוְכמֹו ׁשֶ ל ֵליל ּפֶ ּתֹוָרה ּכָ ֲעסֹק ּבַ
ל אֹותֹו  יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ִרים ּבִ ָהיּו ְמַסּפְ ן ֲעַזְרָיה ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ

ְיָלה   : 'כוַהּלַ
בְ  סֹוד ְיֵמי ְסִפיַרת ׁשִ יםְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ֵהם ּבְ  ָעה ְנִקּיִ

ת ֱאמֹור ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ תּוב ּבְ ּכָ ִבין ַמה ׁשֶ ֶזה ּתָ ם ּבָ י ִעְנַין ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר  ,1@ּגַ ּכִ
סֹוד ְסִפיַרת  בּועֹות' זֵהם ּבְ ָ ַחג ַהׁשּ ה ָהֶעְליֹוָנה ְלַבֲעָלּה ּבְ ָ ְטַהר ָהִאׁשּ ּתִ ֵדי ׁשֶ ים ּכְ . ְיֵמי ְנִקּיִ

ָיא טוּ  ת ְוַקׁשְ ָפָרׁשַ ם ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ ׁשֵ ַכְרנּו ּבְ ּזָ מֹו ׁשֶ ַסח ּכְ ֵליל ּפֶ ָהָיה ִזּוּוג ֶעְליֹון ּבְ ָבא ְדֵכיָון ׁשֶ
לּות ִמְצַרִים ְוִנְטֲהָרה ְלַבֲעָלּה ְוִנְזַדְווָגה  ,ֱאמֹור ל ּגָ ן ֲהֵרי ָיָצאת ֵמֶחְלַאת טּוְמָאה ׁשֶ ִאם ּכֵ

יםְוֵאיְך חֹוֶזֶרת ַאַחר ַהזִּ  ,ִעּמוֹ  י ִהּנֵה . ּוּוג ַההּוא ִלְספור ְיֵמי ְנִקּיִ ר ּכִ ְזּכָ ֲאָבל ָהִעְנָין יּוַבן ִעם ַהּנִ
לּות  ְזַמן ּגָ ָלה ּבִ ּבְ ּקִ ל טּוְמָאה ׁשֶ ִמים ׁשֶ ה ּדָ ָ ֶכת ֵמאֹוָתם ֲחִמׁשּ ְמָאה ַהּזֹאת ִהיא ִנְמׁשֶ ִעְנַין ַהּטֻ

ְמִצי בּורֹות ִמּתַ ִחיַנת ְלבּוׁש ַהּגְ ר ְלֵעילִמְצַרִים ִמּבְ ְזּכָ ּנִ ָאר ֵמִסיֶגיה ּכַ ׁשְ ְוָלֵכן ִהיא  ,ת ַהּנִ
ֵמִאים ִמים ַהּטְ ֵהר ֵמאֹוָתם ַהּדָ ן ,ְצִריָכה ְלִהּטָ ם ּכֵ ּה ּגַ י ָאז ָהיּו ַהִחיצֹוִנים ֶנֱאָחִזים ּבָ  ,ּכִ

ל ָהַהְגָדלֹות ָהֵהם נִ  ֶרַגע ֶאָחד ּכָ ין ּבְ יל ְזֵעיר ַאְנּפִ ר ִהְגּדִ ַסח ֲאׁשֶ ִמים ּוְבֵליל ּפֶ ְפְסקּו ַהּדָ
ָלל ְוִעיָקר ְוָלֵכן ִנְטֲהָרה  נּוְקָבא ּכְ ין ְולֹא ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ָהֵהם ְוִנְתַבְטָלה ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים לֹא ּבִ

ֶדֶרְך ֶטַבע' זְולֹא הּוְצְרָכה ִלְמנֹות  ּלֹא ּכְ ָעה ׁשֶ י ִנְטֲהָרה ְלִפי ׁשָ ֲעבּור ּכִ ים ּבַ ֲאָבל ַאַחר . ְנִקּיִ
ִמים ֲאָבל לֹא ֲעבוֹ  ּדָ קּו ַהּמֹוִחין ָחְזרּו ַהִחיצֹוִנים ְלִהְתַאֵחז ּבַ ּלְ ַסח ְוִנְסּתַ ל ּפֶ ר יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ

דֹוָלה ָלה ֲאִחיָזָתם ַהּגְ ּטְ ָבר ִנְתּבַ י ּכְ ה ּכִ ִחּלָ ַבּתְ מּוָרה ּכְ ִמים  ,ֲאִחיָזה ּגְ ּדָ ְוָחְזרּו ְלִהְתַאֵחז ּבַ
ְדֵרגֹותְוָאז ִנְכָנִסין ַהּמוֹ  ,ָהֵהם ֵסֶדר ַהּמַ ֶהם ּבְ ְך הּוא ֵסֶדר  ,ִחין ּבָ ִניָסָתם ּכָ ּוְכִפי ֵסֶדר ּכְ

ְך ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ֶהְמׁשֵ ּטּול ֲאִחיָזָתם ְלַאט ְלַאט ּבַ הּוא ִעְנַין ְסִפיַרת  ,ּבִ ים' זׁשֶ ְוָאז  ,ְנִקּיִ
בוּ  ָ ַחג ַהׁשּ ֵהר ּבְ ְמָאָתּה ְוִנְגְמָרה ְלִהּטָ ָבֵאר  ,עֹותִנְטֲהָרה ִמּטֻ ּנְ מֹו ׁשֶ ְוָאז חֹוֶזֶרת ְלִהְזַדֵווג ִעּמֹו ּכְ

ם ִעְנַין ֶזה ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ ן ּבְ  . ְלַקּמָ
אָ  ַסחׁשְ  ר ְיֵמי ַהּפֶ

יָון  ַסח ִנְקָרִאים יֹום טֹוב ּכֵ ָאר ְיֵמי ַהּפֶ ְ ן ֵאיְך ׁשּ ִאם ּכֵ דָֹלה ׁשֶ ָיא ּגְ ר ֵיׁש קּוׁשְ ְזּכָ ִפי ַהּנִ ּכְ ְלִפי ׁשֶ
ֲעַדיִ  ין ׁשֶ ר ּבֵ ים ֲאׁשֶ י ֳחָדׁשִ תֹות ְוָראׁשֵ ּבָ בּועֹות ְוַגם ׁשַ ָ ְמָאָתּה ַעד ַחג ַהׁשּ ן לֹא ִנְטֲהָרה ִמּטֻ

ַסח ַלֲעֶצֶרת ֵאר ֶזה ֵהיֵטב . ּפֶ ַסח ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף ִיְתּבָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ִעְנַין יֹום ׁשְ ה ּבְ ּוְלַמּטָ
ם  ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ  : )ב"דרוש ילהלן (ּבְ

 
 

 :'דְּדרּוׁש 
 

אֹור  ִעְנַין ָחֵמץ ּוׂשְ
ט רּוׁש הּוא ְמֻלּקָ ֶפַסח ֲאָבל ַהּדְ אֹור ַמה ִעְנָייָנם ּבְ תּוב  .ְיבַֹאר ִעְנַין ֶהָחֵמץ ְוַהׂשְ ה ּכָ ִהּנֵ

ִפים מֹות ְמֻחּלָ נּוִים ְוׁשֵ ה ׁשִ ּמָ ּתֹוָרה ּכַ ִתיב  ,ּבַ י ּכְ ל כָּ 'ּוְכִתיב  ,)'ג ג"שמות י(' לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ'ּכִ
יֶכם'ּוְכִתיב  ,)'ב כ"שמות י(' ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלוּ  ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לֹא ִיּמָ  ,)ט"ב י"שמות י(' ׂשְ

ְמלֹוָתם 'ּוְכִתיב  ׂשִ ֲארֹוָתם ְצרּורֹות ּבְ   ).ד"ב ל"שמות י(' 'כוִמׁשְ
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 ּוֵבאּור ָהִעְנָין
ֵני  ין ֵיׁש ׁשְ ְזֵעיר ַאְנּפִ י ּבִ ִחינֹות מֹוִחין ֶאָחד ֶצֶלם ְדִאיָמאְוָהִעְנָין הּוא ֶזה ַדע ּכִ ְוֶאָחד ֶצֶלם  ,ּבְ

א ַאּבָ ּנֹוָדע ,ּדְ תֹוְך ֶזה ּכַ ֵניֶהם ֶזה ּבְ הּוא  ,ּוׁשְ י ׁשֶ ַמְעּתִ י ִאם ׁשָ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ַמה ׁשֶ ק ּבְ ֲאָבל ֲאִני ְמֻסּפָ
ְבִחיַנת מֹוִחין ְדַקְטנּות אֹו ְדַגְדלּות ִנים ְלָכאן ּוְלָכאן ְואֵ  ,ּבִ ָיִדי ְלַהְכִריַע ְוָלֵכן ְוֵיׁש ּפָ ין ּבְ

יר ִאם ֵהם ְדַקְטנּות אֹו ְדַגְדלּות ְבִחיַנת מֹוִחין ְסָתם ְולֹא ַאְזּכִ רּוׁש ּבִ ל ַהּדְ  . ֶאְכּתֹב ֶאת ּכָ
אֹור ם ׂשְ ם ָחֵמץ ְוׁשֵ  ׁשֵ

א מֹוִחין ְדִמַצד ַאּבָ ם ָחֵמץ הּוא ּבְ ִחיַנת ׁשֵ ה ּבְ מֹוחִ  ,ְוִהּנֵ אֹור הּוא ּבְ ם ׂשְ אְוׁשֵ  ,ין ְדִמַצד ִאיּמָ
א ל ַאּבָ יִפין ַעל ׁשֶ ּקִ יִנים ְדִאיָמא ֵהם יֹוֵתר ּתַ י ּדִ ּכֹחֹו ָחָזק ִמן ֶהָחֵמץ ,ּכִ אֹור ׁשֶ ְ ִדְמיֹון ַהׂשּ  ,ּכְ

אֹור ַמְחִמיץ ַלֲאֵחִרים ְ י ַהׂשּ ֵהם מֹוִחין  .ּכִ אֹור ׁשֶ ְ ׂשּ ה זֹו יֹוֵתר ֲאִחיָזה ֶאל ַהִחיצֹוִנים ּבַ ּוְלִסיּבָ
הּוא ָחֵמץ ְדִאיָמא א ׁשֶ  . ִמְדַאּבָ

ֶנֶגד מֹוִחין ְדִאיָמא אֹר ּכְ  ׂשְ
אֹור הּוא ָחֵסר  ם ׂשְ ה ׁשָ ּנֹוָדע' וְוִהּנֵ הּוא ' ְוִהּנֵה ַהש .ּכַ ֶנֶגד ַהמֹוַח ְדָחְכָמה ְדִאיָמא ׁשֶ הּוא ּכְ

ִגיַמְטִרּיָא  ם ֱאלִֹהים ְדיּוִדין ָהעֹוֶלה ּבְ ֶנֶגד ַהמוֹ ' ְוֶאת ָהר ,'שׁשֵ א ִהיא ּכְ ד ִאיּמָ יָנה ִמּצַ ַח ְדּבִ
הּוא עֹוֶלה  ִריּבּועֹו ׁשֶ ׁשּוט ּבְ ין ִממֹוח  ,'רְוהּוא ֱאלִֹהים ּפָ יָנה הּוא יֹוֵתר ּדִ ּמַֹח ַהּבִ ּוְלִפי ׁשֶ

ֱאלִֹהים סֹוד ָהֲאחֹוַרִים ּדֶ א' אְואֹות  ,ַהָחְכָמה ָלֵכן הּוא ּבְ ַעת ְדִמַצד ִאיּמָ  ,הּוא מֹוַח ַהּדַ
ם ֱאלֹ  הּוא ׁשֵ ִמילּוי ַאְלִפיןׁשֶ ַאְלִפין' אְוָלֵכן  ,ִהים ּבְ ֲאָבל ְלִפי  ,זֹו רֹוֶמֶזת ַעל ֱהיֹות ִמילּויֹו ּבְ

ּבֹון ִמילּויֹו ַרק  ר ּבֹו ֶחׁשְ ֵני ַהּמֹוִחין ָהֲאֵחִרים ָלֵכן ֵאין ִנּכָ רּוַע ְוָקָטן ִמׁשְ ּמַֹח ַהּזֶה הּוא ּגָ ׁשֶ
ַאְלִפין כַּ  הּוא ּבְ רהֹוָרַאת ִמילּויֹו ׁשֶ ְזּכָ ה מֹוִחין  ,ּנִ לֹׁשָ ָללּות ׁשְ אֹר ִהיא ּכְ ְ ת ׂשּ י ִמּלַ ְוִנְמָצא ּכִ

א ד ִאיּמָ ין ִמּצַ ְטנּות. ִדְזֵעיר ַאְנּפִ י ֵאּלּו ַהּמֹוִחין ֵהן ִמן ַהּקַ ה ִנְרָאה ּכִ ה ִמּזֶ   .ְוִהּנֵ
 ָחֵמץ ְּכֶנֶגד מֹוִחין ְּדַאָּבאָחֵמץ ְּכֶנֶגד מֹוִחין ְּדַאָּבא

אא מֹוִחין ְדִמַצד ַאּבָ   .ְוָחֵמץ הּוא ּבְ
סֹוד ַהנּוְקָבאַמחְ  ֶאֶרת ּבְ  ֶמֶצת ּוַמׁשְ

ַעת טֹוב ְוַרע יָך ִעְנַין ֵעץ ַהּדַ ַדַעת ִדְזֵעיר  ,ּוְכָבר הֹוַדְעּתִ ּבַ ִחיַנת ַהְיסֹוד ְדִאיָמא ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ
ָחֶזה ר ִנְפַסק ּבֶ ין ֲאׁשֶ ה ְוָאז ֵיׁש ְמקֹום ֲאִחיָזה ֶאל ַהִחיצֹוִנים ,ַאְנּפִ ּלֶ ם הּוא ִמְתּגַ ה וְ  .ְוׁשֵ ִהּנֵ

א  ד ִאיּמָ א ּוִמּצַ ד ַאּבָ ין ִמּצַ י ֵהם מֹוִחין ִדְזֵעיר ַאְנּפִ אֹור ֵהם ְזָכִרים ּכִ י ָחֵמץ ּוׂשְ ִנְמָצא ּכִ
תֹוכֹו ֵיׁש ְקָצת ֲאִחיָזה ֶאל ַהִדיִנין ִחינֹות  .בּוִבְהיֹוָתם ֲעַדִיין ּבְ ֶאֶרת ֵהם ּבְ ְוָאְמָנם ַמְחֶמֶצת ּוַמׁשְ

 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

הּוא ְּכמֹו , ַּגם ִמיַלת ְדַבׁש. ְׁש�ָׁשה מֹוִחין ְדַקְטנּות ָּכָאמּור, ְּׂשֹארְּׂשֹארְהיֹות ִמיַלת לִ : ָאַמר ְׁשמּוֵאל א
ָלֵכן . ְוָהַאֶלף הּוא ְּכֶנֶגד ֱא�ִקים ְדַאְלִפין, ְּכֶנֶגד ָהֵריׁש ֶׁשל ְּׂשֹאר, ַהִּׁשין הּוא ֱא�ִקים, ְוהּוא, ִאֶּׁשה

 .ִלְהיֹוָתם ִּדיִנין ַתִּקיִפין, 'ָכל ְדַבׁש �א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלדִצָּוה ַהָּכתּוב ִּכי ָּכל ְּׂשֹאר וְ 
�א , ֶׁשִּמַּלת ָחֵמץ הּוא ְּבמֹוִחין ְדִמַצד ַאָּבא, ְּבַמה ֶׁשָאַמר ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ָאַמר ְׁשמּוֵאל ב

ּוְבתֹוָכם (א "ְדַאּבָ ה "ִּבנָ ה "ִנּיּות ַּדְעִּתי לֹוַמר ִּכי ָחְכָמ ְוִלי ְמַנֵחם ִנְרָאה ַלֲע [ִקַּבְלִּתי ְּכלּום ֵּכיַצד ֵהם 
ֶׁשל ִמַּלת ' ְוַהצ' ִּכי ַהמ, ְוַהִּנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי לֹוַמר, ]ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחֵמץ) ִנְכַלל ַּגם ַהַּדַעת ַּכָּידּוַע 
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ס ְהיֹוָתם ּבְ ֵקָבהֵאּלּו ּבִ ֲאחֹוֵרי ַהּמֹוִחין  ,ֹוד ַהּנְ ׁש ּבַ ה ֵלָאה עֹוֶמֶדת ַמּמָ י ִהּנֵ ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ
ה ּוְבִחיַנת ֶהָאָרה ַהּיֹוֵצאת ִממֹוִחין  ּבָ ִחיַנת מֹוִחין ׁשֶ ּה ּבְ ים ּבָ ם ְוַנֲעׂשִ ָ ין ְויֹוֶנֶקת ִמׁשּ ִדְזֵעיר ַאְנּפִ

א ֶאל ֵלָאה ִנְקָרא ַמְחֶמֶצת נּוְק  ַאּבָ ְוֶהָאָרה ַהּיֹוֵצאת ִממֹוִחין ְדִאיָמא ֶאל ֵלָאה ִנְקָרא  ,ָבאּדְ
ֶאֶרת נּוְקָבא ת ַמְחֶמֶצת ִנְגַזר ִמן ָחֵמץ ,ַמׁשְ אֹור ,ּוִמּלַ ֶאֶרת ִמן ׂשְ ה ַמְחֶמֶצת הּוא  .ּוַמׁשְ ְוִהּנֵ
ם ם ,אֹוִתּיֹות ָחֵמץ ּתַ אֹר ּתַ ְ ֶאֶרת הּוא ׂשּ  . ְוֵכן ַמׁשְ

ם  ַמְטרֹוִניָתא ֵלָאהבַּ  -ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ  ְעָלּה ּדְ
ָפסּוק  יָך ּבְ הֹוַדְעּתִ ַמה ׁשֶ ם'ְוֶזה יּוַבן ּבְ ְעָלּה  ,ָרָצה לֹוַמר ,)ז"ה כ"בראית כ(' ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ ּבַ

ַמְטרֹוִניָתא ֵלָאה ְקֵראת  ,ּדְ סֹוד  ,ָּתםָּתםַהּנִ ת ,)'ט ה"תהלים ל(' ּוִמַדת ָיַמי ַמה ִהיא'ּבְ  :ִמּדַ
ְקֵראת  ,ָצה לֹוַמרְוָר  .'ם ד"ּתָ  ֵלָאה ַהּנִ ל ָחֵמץ ַהְמִאיִרין ּבְ ִנְקָרִאים  ,םם""ָּת ָּת ַהּמֹוִחין ׁשֶ

אֹ  ,ַמְחֶמֶצתַמְחֶמֶצת ל ׁשְ ְקֵראת ּתָ ר "ְוַהמֹוִחין ׁשֶ ֵלָאה ַהּנִ ֶאֶרת ,ם"ַהְמִאיִרין ּבְ ַוֲהֵרי . ִנְקָרִאים ַמׁשְ
ּתֹוָרה ּבַ אִוין ׁשֶ ֵאר ִעְנַין ַהּלָ ְדכּוָרא ,ִנְתּבָ  ,)'ג ג"שמות י(' לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ'ְוֵהם  ,ְקָצָתם ּבִ

יֶכם' ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לֹא ִיּמָ נּוְקָבא ,)ט"ב י"שמות י(' ׂשְ מֹו  ,ּוְקָצָתם ּבְ ל ַמְחֶמֶצת לֹא 'ּכְ ּכָ
 : )'ב כ"שמות י(' ֹתאֵכלוּ 

ע   "ֵלָאה"ַאְרּבַ
ֵביאּור יֹוֵתר ִענְ  .ְוַנְרִחיב ָהִעְנָין ּבְ יָך ּבְ ה הֹוַדְעּתִ ֶאֶרץ ִהּנֵ ע ַאּמֹות ּבְ ְך ַאְרּבַ ַהּלֵ ל ַהּמְ ַין ּכָ

ָרֵאל  ַער  ,'כוִיׂשְ ׁשַ ַער ֵמֲאָמַרי ַרזַ ' גְוהּוא ּבְ ׁשַ ַדף ל "ּבְ ם' וּבְ ן ׁשָ ִחינֹות ֵהם  .ְוַעּיֵ ע ּבְ י ַאְרּבַ ּכִ
א .ְוכּוָלם ִנְקָרִאים ֵלָאה ַאּבָ ד מֹוִחין ּדְ ַנִים ִמּצַ ד מֹוִחין ְדאִ  ,ׁשְ ַנִים ִמּצַ ֵאר . יָמאּוׁשְ ַגם ִנְתּבָ

ְדרּוׁש ַהי ֶהםח "ּבִ ר ּבָ ֶלְך ֻמּתָ ַהּמֶ ים ׁשֶ ם ,ָנׁשִ ן ׁשָ   .ְוַעּיֵ
ַעת הַ   "ֵלָאה"ְמקֹום ַאְרּבַ

ֵני הַ  א "ֵלָאה"ְמקֹום ׁשְ ד ַאּבָ  ִמּצַ
בְּ  א ׁשֶ ַאּבָ יסֹוד ּדְ ֶקת ּבִ א ָהַאַחת ֵמֶהם ִנְדּבֶ ַנִים ְדִמַצד ַאּבָ ְ י ַהׁשּ ֵאר ּכִ ם ִנְתּבָ תֹוְך ַדַעת ְוׁשָ

ין ין ,ְזֵעיר ַאְנּפִ תֹוְך ַדַעת ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ּבְ יסֹוד ְדִאיָמא ׁשֶ ֶקת ּבִ  . ְוָהַאֶחֶרת ִהיא ִנְדּבֶ
ֵני הַ  א" ֵלָאה"ְמקֹום ׁשְ ד ִאיּמָ  ִמּצַ

א ַנִים ְדִמַצד ִאיּמָ ְ יסֹוד ְדִאיָמא .ְוַהׁשּ ֶקת ּבִ חוּ  ,ָהַאַחת ֵמֶהם ִנְדּבֶ ץ ְוָהַאֶחֶרת עֹוֶמֶדת ּבַ
ין ַעת ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ֶנֶגד מֹוַח ַהּדַ ין ִמן ַהָחֶזה ּוְלַמְעָלה ַעד ּכְ ֲאחֹוֵרי ְזֵעיר ַאְנּפִ   .ּבַ

ה  לֹׁשָ ְ ׁשּ ְפִנים" ֵלאֹות"ְויֹוֵצא ׁשֶ חּוץ, עֹוְמדֹות ּבִ  ְוַאַחת ּבַ
ְפִנים ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנפִּ  ִחינֹות ְדֵלָאה ֵהם ּבִ ה ּבְ לֹׁשָ ְ י ַהׁשּ ּוְבִחיָנה ָהְרִביִעית ִהיא  ,יןְוִנְמָצא ּכִ

ין חּוץ ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ּה ַהִחיצֹוִנים .ּבַ ִיְתַאֲחזּו ּבָ ר ׁשֶ חּוץ ֶאְפׁשָ זּו ָהְרִביִעית ָהעֹוֶמֶדת ּבַ  .ְוָלֵכן ּבְ
ֶאֶרת ם ,ָרָצה לֹוַמר. ְוָלֵכן ִנְקֵראת זֹאת ַהִחיצֹוִנית ַמׁשְ אֹר ּתָ ְ ֶכת  .ׂשּ ְמׁשֶ י ִהיא ֵלָאה ַהּנִ ּכִ

רִמ  ְזּכָ ּנִ אֹר ּכַ ְ ְקָרִאים ׂשּ   .מֹוִחין ְדִאיָמא ַהּנִ

 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

�א ָיַדְעִּתי ֵאי� הּוא ְמֻרָּמז [ְוִנְמָצא ִּכי ָחֵמץ הּוא ֶצֶלם ', אְּבַאְלָפא ֵּביָתא ' ִמְתַחֵּלף ְּבח' ְוַהל, ֶצֶלם
 ].ֶׁשהּוא ְּדַאָּבא

http://dailyzohar.com/


http://DailyZohar.com 

חּוץ ל ַהֵלָאה ָהְרִביִעית ָהעֹוֶמֶדת ּבַ ימּור ׁשֶ  ַהׁשִ
ים יִנים ַרּבִ ּה ּדִ ֵני ִסּבֹות ִאם ִלְהיֹוָתּה ִממֹוִחין ְדִאיָמא ,ְוֵיׁש ּבָ חּוץ ,ִלׁשְ ְוָלֵכן  ,ְוִאם ִלְהיֹוָתּה ּבַ
ּלֹא ִיְתַאחֲ  ַחד ׁשֶ ּה ַהִחיצֹוִניםֵיׁש ּפַ דֹול ִמן ַהִחיצֹוִנים ,זּו ּבָ ּמּור ּגָ י  .ּוְצִריָכה ׁשִ ּתֵ ְוָלֵכן ֵיׁש ׁשְ

ִחינֹות מּוָרה ,ּבְ ה ׁשְ מּוָרה ,ָהַאַחת ִהיא ִנְקֵראת ַמּצָ ֵאיָנּה ׁשְ ה ׁשֶ ִנּיָה  .ְוָהַאַחת ַמּצָ י ֵלָאה ׁשְ ּכִ
מוּ  ִמיד ִהיא ׁשְ ְפִנים ּתָ א ָהעֹוֶמֶדת ּבִ ל ַאּבָ י ֵאין ׁשֶ ָרה ִמן ַהִחיצֹוִנים ְוֵאיָנּה ַמְחֶמֶצת ּכִ

הּ  ע ּבָ ין ,ַהִחיצֹוִנים ְיכֹוִלים ִליּגַ א ָהעֹוֶמֶדת חּוץ ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ל ִאיּמָ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ  ,ֲאָבל ֵלָאה ַהׁשּ
חּוץ מּוָרה ֵמַעְצָמּה ִלְהיֹוָתּה ּבַ ֵאיָנּה ׁשְ ה ׁשֶ הֵ  ,ִנְקֵראת ַמּצָ ֲחִמיץ ְוָלֵכן ָצִריְך ִליּזָ ּלֹא ּתַ ּה ׁשֶ ר ּבָ

ּה ַהִחיצֹוִנים ָהְיָתה ִנְקֵראת  ,ְוִיְתַאֲחזּו ּבָ ְך ָלאֹוִתּיֹות  ,ָּתםָּתםּוַמה ׁשֶ לֹום ְלִהְתַהּפֵ ְחזֹר ַחס ְוׁשָ ּתַ
ּנֹוָדע ,ת"מֵ  ְקָרִאים ָמֶות ּכַ ְחזֹר . ַהּמֹורֹות ַעל ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ַהּנִ ּתַ ימּור הּוא ׁשֶ ְוִעְנָין ַהׁשִ
ל הֶ  חּוץ ּכָ ֵאר ּבַ ָ ין ְולֹא ִתׁשּ ְפִנים ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵנס ּבִ ַסח' זָארֹוֶתיָה ִליּכָ  . ְיֵמי ַהּפֶ

ַסח ְבַעת ְיֵמי ַהּפֶ ל ׁשִ ְפִנים ּכָ  ֵלָאה ִנְכֶנֶסת ּבִ
רּוׁש ָהִראׁשֹון ּדְ ַאְרנּו ְלֵעיל ּבַ ּבֵ ֶ ִבין ַמה ׁשּ ִעְנַין ַהֲחרֹוֶסת ,ּוָבֶזה ּתָ ַנת ֵליל כִּ  ,ְוַגם ּבְ ּוָ ל ּכַ י ּכָ

ֵלָאה ְבִחיַנת ָרֵחל ְולֹא ּבְ ַסח הּוא ּבִ ֵדי  ,ּפֶ ְפִנים ּכְ ֶפַסח ְוִנְכֶנֶסת ּבִ ֶלת ּבְ ּטֶ ָאה ִמְתּבַ ּלֵ ְלִפי ׁשֶ
ה ּנָ ּלֹא ִייְנקּו ַהִחיצֹוִנים ִמּמֶ  . ׁשֶ

ן אֹוְכִלים ָחֵמץ ָנה ּכֵ ָ ָכל ַהׁשּ ּבְ ַעם ׁשֶ  ַהּטַ
עֲ  ּנַ ֶ יָון ׁשּ ה ּכֵ זְוִהּנֵ ה ּבְ ימּור ַהּזֶ ה ַהׁשִ ֵלָאה ִהיא ' ׂשָ ְטָלה ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ּבְ ַסח ְוִנְתּבַ ְיֵמי ַהּפֶ

ָנה ָ ל ְימֹות ַהׁשּ אן ָוֵאיָלְך ּכָ ֶמֶרת ֵמֵאֶליָה ִמּכָ ּנֹוָדע ,ִנׁשְ חּוץ ּכַ ָעְמָדּה ּבַ ׁש ּבְ ְוָלֵכן לֹא  ,ְוֵאין ֲחׁשָ
ינּו ַעל ֲאִכיַלת ָחֵמץ אֹו ׂשְ  זִנְצַטּוִ א ּבְ ַסח' אֹור ֶאּלָ ׁשּוָבה ,ְיֵמי ַהּפֶ יבוֹ  ְוזֹו ִהיא ַהּתְ ֵהׁשִ ֶ  ׁשּ

בִּ  ל "ַרׁשְ ינּו ּכָ ה לֹא ִנְצַטּוֵ ַאל לֹו ָלּמָ ָ ׁשּ ׁשֶ ת ֱאמֹור ּכְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ נֹו ּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ י ְלַרּבִ
ם אֹור ְיעּוַין ׁשָ ָנה ַעל ִאּסּור ָחֵמץ ְוַהׂשְ ָ  : 1@ְימֹות ַהׁשּ

ְפִניםַמה קֹוֶר  ֵלָאה ִנְכֶנֶסת ּבִ ׁשֶ  ה ּכְ
ז ֶטֶלת ּבְ ל ֵלָאה ַהִמְתּבַ ִחיָנה זֹו ׁשֶ ה ִמּבְ ה ַמה ַנֲעׂשֶ ַסח ְוִנְכָנִסין ֵאּלּו ' ּוְנָבֵאר ַעּתָ ְיֵמי ַהּפֶ

ין ְפִנים ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ּה ּבִ ּלָ ְפִנים ֵאין ָלהֶ  .ַהּמֹוִחין ׁשֶ ְנָסּה ּבִ ִהּכָ ה ּבְ ם ְוִהּנֵ ם ְמקֹום ַלֲעמֹוד ׁשָ
ָחֶזה ין ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ּבִ ין ַעד ְלַמּטָ רֹון ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִניִמּיּות ּתֹוְך ַהּגָ ֶרְך ּפְ  ְלַמְעָלה ְוֵהם יֹוְרִדים ּדֶ

ּלוֹ  ָאחֹור ,ׁשֶ ם ָאחֹור ּבְ רֹאׁש ָרֵחל ָהעֹוֶמֶדת ׁשָ ֲאחֹוֵרי ַהָחֶזה ְוִנְכָנִסין ּבְ ם יֹוְצאֹות ּבַ ִעם  ְוׁשָ
ין רֹאׁש ָרֵחל ,ְזֵעיר ַאְנּפִ ם ּבְ ִרְדּתָ ים ַהֶהָארֹות ָהֵאּלּו ּבְ ְך ְנָבֵאר ַמה ַנֲעׂשִ   .ְוַאַחר ּכָ

ֵלָאה ֵהם ֶנֱאָחִזים ּבְ ה ׁשֶ חֹות ִמּמַ ָרֵחל ּפַ  ַהִחיצֹוִנים ֶנֱאָחִזים ּבְ
ּלֹא ֵיְצאּו ֵאּלוּ  ה ָצִריְך ָלֵתת ַטַעם ָלָמה ִנְזַהְרנּו ׁשֶ ִחּלָ ַחד ֲאִחיַזת  ּוַבּתְ ַהֶהָארֹות ֶאל ֵלָאה ִמּפַ

ֵצאָתם ֶאל ָרֵחל ,ַהִחיצֹוִנים ה ּבְ ים ַעּתָ ׁשִ י ֵאין . ְוֵאין ָאנּו חֹוׁשְ ַעם הּוא ְלִסּבֹות ַרּבֹות ּכִ ְוַהּטַ
ֵלָאה מֹו ּבְ ָרֵחל ּכְ   .ַהִחיצֹוִנים ֶנֱאָחִזים ּבְ

ַעם ָהִראׁשֹון  ַהּטַ
ַעם ָהִראׁשֹון הּוא ְפֵני ַעְצמוֹ  ְלִפי ,ְוַהּטַ ְרצּוף ּבִ ָאה ֵאיָנּה ּפַ ּלֵ ְרצּוִפים  ,ׁשֶ ָאר ַהּפַ ׁשְ ּכִ

ֲאִצילּות ּבַ ֵעת  ,ׁשֶ ה ּבְ ַמּטָ ם ּלְ ְפלּו ׁשָ ּנָ ִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְדִאיָמא ׁשֶ ּטּול ַמְלֵכי ֲאָבל ִהיא ּבְ ּבִ
 . ֱאדֹום
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ִני ֵ ַעם ַהׁשּ  ַהּטַ
ִני הּוא ֵ ַעם ַהׁשּ קוֹ  ,ְוַהּטַ ִחיַנת ַהּמְ ים ְוַעל  ,מֹותִלּבְ ֻכּסִ ָמקֹום ָהאֹורֹות ַהּמְ י ֵלָאה עֹוֶמֶדת ּבְ ּכִ

הּ  ן ֵיׁש ְיכֶֹלת ַלִחיצֹוִנים ְלִהְתַאֵחז ּבָ ם  ,ְיֵדי ּכֵ ר ׁשָ ַחת ַהָחֶזה ֲאׁשֶ ֶבת ּתַ ֲאָבל ָרֵחל יֹוׁשֶ
ים ֵאין ,ָהאֹורֹות ֵהם ְמֻגּלִ ֶ קֹו ׁשּ ְרּתִ ּנַ ֶמׁש ַהּיֹוֵצא ּמִ ֶ ל ַהִחיצֹוִנים  ְודֹוִמים ְלאֹור ַהׁשּ ָהַעִין ָרָעה ׁשֶ

ם ל ׁשָ ּכֵ  . ְיכֹוָלה ְלִהְסּתַ
י ִליׁשִ ְ ַעם ַהׁשּ  ַהּטַ

ְרצּוִפים ַעם ְלאֹוֶפן ֲעִמיַדת ַהּפַ  ְוַהּטַ
י ִליׁשִ ְ ַעם ַהׁשּ ָאחֹור  ,ַהּטַ ין עֹוְמִדים ָאחֹור ּבְ ן ַטַעם ָלָמה ָרֵחל ִעם ְזֵעיר ַאְנּפִ ּובֹו ְנָבֵאר ַגם ּכֵ

יןְוֵלָאה ִעם זְ  ִנים ְדֵלָאה ֶנֶגד ָאחֹור ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ין עֹוְמִדים ּפָ ֲאָבל ָהִעְנָין הּוא . ֵעיר ַאְנּפִ
ָמקֹום ֶעְליֹון ְלַמְעָלה ִמן ָרֵחל ֵאין ַהִחיצֹוִנים  י ֵלָאה ִלְהיֹוָתּה עֹוֶמֶדת ּבְ מּוָרה ּכִ ַכָווָנה ּגְ ּבְ

ה ּה ַהְרּבֵ א ָאנּו רוֹ  ,ֶנֱאָחִזים ּבָ ַרּבָ ֶות ְוַאּדְ ע ַהּמָ ּלַ ן ּבִ ִאם לֹא ּכֵ ִצים ָלֵתת ָלֶהם ְקָצת ֲאִחיָזה ּדְ
עֹוָלמֹות ,ָלֶנַצח בֹוּהַ ֵהם ּבָ ה צֶֹרְך ּגָ תּוב  ,ְוַהְקִליּפָ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ' ְוִהֵנה טֹוב ְמאֹד'ּכְ

יםֶזה ַמְלַאְך הַ ] 'טֹוב'[ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ,)א"ל' בראשית א( ֶזה ' ְמאֹוד' ,ַחּיִ
ֶות ין .ַמְלַאְך ַהּמָ ֶנֶגד ֲאחֹוֵרי ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵני ֵלָאה עֹוֶמֶדת ּכְ ָאִרים  ,ְוָלֵכן ּפְ ַוֲאחֹוֵרי ֵלָאה ִנׁשְ

ִגילּוי חּו ֶחְלָקם ,ּבְ ּקְ ּיִ ֵדי ָלֵתת ֲאִחיָזה ֶאל ַהִחיצֹוִנים ׁשֶ ֶהם  ,ּכְ ִיְתַאֲחזּו ּבָ ְוֵאין ָאנּו ְיֵרִאים ׁשֶ
רְמאֹ  ְזּכָ ּנִ ָמקֹום ֶעְליֹון ּכַ  . ד ִלְהיֹוָתּה ּבְ

ִית ִית, ָרֵחל ֲעֶקֶרת ַהּבַ ל ּבַ רֹו ׁשֶ  ִעּקָ
ִית ל ּבַ ִית ִעיָקרֹו ׁשֶ ִהיא ֲעֶקֶרת ַהּבַ ְפֵני ַעְצמוֹ  ,ְוָאְמָנם ָרֵחל ׁשֶ ׁש ּבִ ְרצּוף ַמּמָ י ִהיא ּפַ ָכל  ,ּכִ ּכְ

ְרצּוִפים ָאר ַהּפַ יןְוִהיא נּוְקָבא ֲאִמּתִ  ,ׁשְ ּה ַהִחיצֹוִנים  ,ית ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִיְתַאֲחזּו ּבָ ֵאין רֹוִצים ׁשֶ
ָאה ה ִמּלֵ י ִהיא עֹוֶמֶדת ְלַמּטָ ם ,ּוִבְפָרט ּכִ ְהֶיה ֲאִחיָזָתם ] .הּ בָּ : נוסח אחר[ ְוִאם ִיְתַאֲחזּו ּבָ ּתִ

דֹוָלה ְמאֹד ִחית ָהעֹוָלם ּכּולוֹ  ,יֹוֵתר ּגְ ָעה ְוַתׁשְ ר ָהִרׁשְ ְתַגּבֵ לֹום ְוּתִ ה  .ַחס ְוׁשָ ה זֹו ָעׂשָ ּוְלִסיּבָ
ָאחֹור ַעְמדּו ְזֵעיר ְונּוְקָבא ָאחֹור ּבְ ּיַ ֲאִציל ָהֶעְליֹון ׁשֶ ׁשּו ְורּוַח ָרָעה לֹא  ,ַהּמַ ָאחֹור ִיּגָ ָאחֹור ּבְ

ַאחֹוַרִיי א ּבָ ִנים ֶאּלָ ְבִחיַנת ַהּפָ ק ּבִ ּבֵ י ֵאין ָלֶהם ְמקֹום ְלִהּדַ יֵניֶהם ּכִ ֲעבֹור ּבֵ ּנֹוָדעּתַ . ם ּכַ
ין ֲאחֹוֵרי ְזֵעיר ַאְנּפִ בּוִקים ּבַ ה ַאחֹוֶריָה ּדְ ם ,ְוִהּנֵ ֵנס ּוְלִהְתַאֵחז ׁשָ ְוָכל ֶזה  .ְוֵאין ָלֶהם ְמקֹום ִלּכָ

גּוָמה ֵבָנה ּפְ ֲעַדִין ַהּלְ ְנָיָנּה ׁשֶ ְתִחיַלת ּבִ קּו  ,הּוא ּבִ ֵבָנה ְוִיְתַמּתְ א ַהּלְ ְתַמּלֵ ּתִ ֲאָבל ַאַחר ׁשֶ
ִסיָרהַהִדינִ  סֹוד ַהּנְ ָנֵסר ּבְ ּה ְוּתִ ּבָ ִחיַנת ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ,ין ׁשֶ ֵהם ּבְ יָנה ׁשֶ ר ַתְחּתֶ ׂשָ ם ּבָ  ,ְויּוׂשַ

ָפִנים ּוִמְזַדְווִגים ִנים ּבְ ין ּפָ ַחד ִמן ַהִחיצֹוִנים ,ָאז חֹוְזִרים ִהיא ּוְזֵעיר ַאְנּפִ י ֵאין ָלֶהם  ,ְוֵאין ּפַ ּכִ
ִגילּויְיכֶֹלת ְלִהְתַאֵחז בָּ  ָלה ַאף ִאם ֵהם ּבְ ּלֹו ְוׁשֵ ָבר ִנְתְקנּו ְוִנְתַמְתקּו  ,ַאחֹוַרִיים ׁשֶ ּכְ יָון ׁשֶ ּכֵ

ֶהם ּבָ  . ַהִדיִנין ׁשֶ
י ִליׁשִ ְ ַעם ַהׁשּ  ּוָבֶזה ְיבַֹאר ַהּטַ

ַכְרנוּ  ּזָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַעם ַהׁשּ ֵאר ַהּטַ ָאה ַאחֹוֶריָה ְמ  ,ּוָבֶזה ִיְתּבָ ּלֵ יָון ׁשֶ י ּכֵ י ְוהּוא ּכִ ִמיד ּכִ ים ּתָ ֻגּלִ
ין ֲאחֹוֵרי ְזֵעיר ַאְנּפִ ֶניָה ּפֹוִנים ּבַ ז ,ּפָ ֲאחֹוֶריָה ַהְקִליּפֹות ּבְ א ִיְתַאֲחזּו ּבַ ּמָ ְיֵמי ' ָלֵכן ָאנּו ְיֵרִאים ׁשֶ

סֹוד ֶהָחֵמץ יֶניָה ּבְ ַסח ְוַתְחִמיץ ּדִ ְלַבד ְוהַ  ,ַהּפֶ ִמים ּבִ ֵאּלּו ַהּיָ ֶלת ּבְ ּטֶ ֶהָארֹות ְוָלֵכן ִהיא ִמְתּבַ
ין ְוֵאין ַהִחיצֹוִנים ְיכֹוִלים  ָאחֹור ִעם ְזֵעיר ַאְנּפִ רֹאׁש ָרֵחל ָהעֹוֶמֶדת ָאחֹור ּבְ ּה יֹוְרדֹות ּבְ ּלָ ׁשֶ
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ֲאחֹוֶריהָ  ָפֶניהָ  ,ְלִהְתַאֵחז ּבַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ל  ,ּוִמּכָ ֶניָה ׁשֶ ֶנֶגד ּפָ קֹום ַהִחיצֹוִנים הּוא ּכְ ּמְ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ
נּ  םָרֵחל ּכַ  : ֹוָדע ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתַאֵחז ׁשָ

רֹאׁש ָרֵחל ְכָנסֹות ּבְ ל ֵלָאה ַהּנִ  ַמה ִנְהָיה ִעם ֵאּלּו ָהאֹורֹות ׁשֶ
ִיַעְדנּו ְלַמְעָלה רֹאׁש  ,ּוְנָבֵאר ַמה ׁשֶ ְכָנסֹות ּבְ ל ֵלָאה ַהּנִ ֵאּלּו ַהֶהָארֹות ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשָ ְוהּוא ַמה ּנַ

י ֵאּלּו ַההֶ . ָרֵחל ין ַדע ּכִ רֹון ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִניִמּיּות ּגָ ל ַהּמֹוִחין ְדֵלָאה ַהיֹוְרִדין ּתֹוְך ּפְ ָארֹות ׁשֶ
ִחינֹות ֵני ּבְ רֹון ,ֶנֱחַלק ִלׁשְ ְתִחיַלת ַהּגָ ם ּבִ ִרְדּתָ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ י ּבַ ם הּוא ָמקֹום ַצר ְמאֹד ,ּכִ  ,ְוׁשָ

ִחיַנת ַהפֶּ  ה ּבְ קֹום ַההּוא ְוַנֲעׂשָ ֵקע ַהּמָ יןִמְתּבַ ִחיַנת ֶהֶבל ַהּיֹוֵצא  ,ה ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ם ּבְ ָ ְויֹוֵצא ִמׁשּ
ה ן ,ֵמַהּפֶ יף ְלָרֵחל ַגם ּכֵ ִחיַנת אֹור ַמּקִ ה ּבְ ִעְנַין  ,ְוַנֲעׂשָ ן ּבְ י ְלַקּמָ ַתְבּתִ ּכָ ֶרְך ַמה ׁשֶ ַעל ּדֶ

ן יף ְוַעּיֵ ּקִ ְבִחיַנת אֹור ַהּמַ ּה ּבִ ּלָ ּכֻ ת ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ׁשֶ ְרּכַ ם ּבִ ם  .ׁשָ ָאר ָהאֹורֹות ִנְכָנִסים ׁשָ ּוׁשְ
א ִדיָלהּ  ֵריׁשָ ם יֹוְצִאים ְוִנָתִנים ְלָרֵחל ְוִנְכָנִסין ּבְ ָ ְפִנים ַעד ַהָחֶזה ּוִמׁשּ  . ְויֹוְרִדין ּבִ

ַסח  ח"סָ ה "פֶּ  :ְוֶזה סֹוד ּפֶ
ַסח סוֹ  ,ח"סָ ה "פֶּ  ,ְוֶזה סֹוד ּפֶ ה ַהּיֹוֵצא ּבְ יף ַהּזֶ ּקִ הּוא אֹור ַהּמַ הׁשֶ יָחה ִמן ַהּפֶ ְוַגם ֶזה ַעל  ,ד ׂשִ

ם ן ׁשָ ִעְנַין ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ְוַעּיֵ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּנִ ֶרְך ַמה ׁשֶ  . ּדֶ
ל ֵלָאה י ֵיׁש ָלּה ַגם ֶאת ַהּמֹוִחין ׁשֶ ִלין ּכִ ְוֶזה סֹוד , ַהּמֹוִחין ְדָרֵחל ִנְכּפָ

ע ּכֹוסֹות  ַאְרּבַ
ִנית ֵ ִחיָנה ַהׁשּ רֹאׁש ָרֵחל ,ַהּיֹוֶרֶדת ַעד ַהָחֶזה ְוָאְמָנם ַהּבְ ִנים ּבְ ם ִנּתָ ָ ִלי ָסֵפק  ,ּוִמׁשּ ה ָאז ּבְ ִהּנֵ
ִלין ַהּמֹוִחין ְדָרֵחל ִנְכּפָ ַסח .ׁשֶ ל ּפֶ ֵליל ִראׁשֹון ׁשֶ ע ּכֹוסֹות ּבְ ן ַאְרּבַ ָנה  ,ְוֶזהּו סֹוד ַגם ּכֵ ּוָ ַהּכַ ׁשֶ

ל ַהּמֹוִחין ְד  ּתֹות ֵאּלּו ֶהָארֹות ׁשֶ רֹון ַעד ְמקֹום רֹאׁש הּוא ִלׁשְ ֶרְך ַהּגָ ְפִנים ּדֶ ְרדּו ּבִ ּיָ ֵלָאה ׁשֶ
הּ  רֹאׁשָ ְנסּו ּבְ ם ִיּכָ  . ָרֵחל ְוׁשָ

ָרה ּתֹוָרה ּבְ ִנים ּדִ ָעה ּבָ ֶנֶגד ַאְרּבָ  ּכְ
ַסח ַהָגַדת ֵליל ּפֶ תּוב ּבְ ּכָ ִבין ִעְנַין ַמה ׁשֶ ִנים ּדִ  :ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ,ּוָבֶזה ּתָ ָעה ּבָ ֶנֶגד ַאְרּבָ ָרה ּכְ ּבְ

אֹול ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ם ְוֶאָחד ׁשֶ ע ְוֶאָחד ּתָ י בֵּ  .ּתֹוָרה ֶאָחד ָחָכם ְוֶאָחד ָרׁשָ ן "ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ
ׁשּוטֹות ֵני ֲהָויֹות ּפְ ִגיַמְטִרּיָא הּוא ׁשְ ִנים ,ּבְ ָעה ּבָ ה ֵיׁש ָלּה ַאְרּבָ ָעה מֹוִחין  ,ְוַעּתָ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ

פּוִלים הּ ַאְרבַּ  ,ּכְ ּלָ ל ֵלָאה ,ע ׁשֶ ָעה ׁשֶ ִנים ,ְוַאְרּבָ ָעה ּבָ ֵהם ַאְרּבָ מֹוֶנה ֲהָויֹות ׁשֶ ל  ,ֵהם ׁשְ ּכָ
ֵני ֲהָויֹות ְ לּול ִמׁשּ הּוא בֵּ  ,מֹוַח ּכָ ָעִמים בֵּ  ,ן ֶאָחד"ׁשֶ ָעה ּפְ ְדקֹד ן "ְוֵאּלּו ַאְרּבָ ִחיַנת ַהּקָ ֵהם ּבְ

ל ָרֵחל ִגיַמְטִרּיָא ַאְרבַּ  ,ׁשֶ י ָקְדקֹד ּבְ ָעִמים בֵּ ּכִ  . ן"ע ּפְ
ִני ָעה ּבָ  ם"ֵסֶדר ָהַאְרּבָ

י ִמּמֹוֵרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַמְעּתִ ק ֵאיְך ׁשָ ִסְדָרן ֲאִני ְמֻסּפָ אֶֹפן ֶזה אֹו ֶזה  ,ַהָאְמָנם ּבְ ִאם הּוא ּבְ
ֵניֶהם  . ְוָלֵכן ֶאְכּתֹב ׁשְ

 ָהאֶֹפן ָהִראׁשֹון
ִהְתַחבְּ  ,ָהאֶֹפן ָהִראׁשֹון הּוא י ּבְ ן ָחָכםּכִ רּות ֲחָסִדים  ,רּות ָחְכָמה ְוָחְכָמה ִנְקָרא ּבֵ ְוִהְתַחּבְ

ם ע ,ִעם ֲחָסִדים ִנְקָרא ּתָ ן ָרׁשָ ִדיִנים ִנְקָרא ּבֵ יִנים ּבְ בּוָרה ּדִ בּוָרה ִעם ּגְ רּות ּגְ  ,ְוִהְתַחּבְ
א ׁשֶ  ִדיִנים ֶאּלָ יִנים ּבְ ן ּדִ ֵהם ַגם ּכֵ יָנה ׁשֶ יָנה ִעם ּבִ רּות ּבִ יִפין ִנְקָרא ְוִהְתַחּבְ ּקִ יִנים ּתַ ֵאיָנם ּדִ

אֹול ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ן ׁשֶ  . ּבֵ
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ִני ֵ  ָהאֶֹפן ַהׁשּ
ִני ֵ בּורֹות ,ְוֶזהּו יֹוֵתר ָנכֹון ֶאְצִלי ,ָהאֶֹפן ַהׁשּ ְבִחיַנת ֶהָחֵמׁש ּגְ י ַהּכֹל הּוא ּבִ רּות  ,ּכִ ִהְתַחּבְ י ּבְ ּכִ

בּוַרת ַהחֶ  בּוַרת ַהֶחֶסד ְדֵלָאה ִעם ּגְ ן ָחָכםּגְ ֵני  ,ֶסד ְדָרֵחל ִנְקָרא ּבֵ ְ ֵני ֲהָויֹות ִמׁשּ ֵהם ׁשְ ׁשֶ
ְגבּורֹות ּבַ ִחיַנת ֲחָסִדים ׁשֶ יֶהן ּבְ ּתֵ ְ ׁשּ בּורֹות ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָא בֵּ  ,ּגְ ת  ,ן"ְוֵהם ּבְ ֲאָבל הּוא ָחָכם ְלִסּבַ

ר ְזּכָ בּור .ַהּנִ בּורֹות ְדֵלָאה ִעם ּגְ בּורֹות ַהּגְ רּות ּגְ עְוִהְתַחּבְ ן ָרׁשָ בּורֹות ְדָרֵחל ִנְקָרא ּבֵ . ֹות ַהּגְ
ם ן ּתָ ְפֶאֶרת ְדֵלָאה ִנְקָרא ּבֵ ְפֶאֶרת ְדָרֵחל ִבְגבּוַרת ַהּתִ בּוָרה ַהּתִ רּות ּגְ רּות . ְוִהְתַחּבְ ְוִהְתַחּבְ

בּורֹות ָהַאֲחרֹונֹות ְדֶנַצח ְוהֹוד ְדָרֵחל י ּגְ ּתֵ ִחיָנה ַאַחת כַּ  ,ׁשְ ֵניֶהם ֵהם ּבְ ר ׁשְ ִעם  ,ּנֹוָדעֲאׁשֶ
ַדע  ֵאינֹו ִיּוָ ן ׁשֶ ִחינֹות ֵאּלּו ַנֲעׂשֹות ּבֵ י ּבְ ּתֵ ִחיָנה ַאַחת ּוׁשְ ם ֵהם ּבְ ּגַ בּוַרת ֶנַצח הֹוד ְדֵלָאה ׁשֶ ּגְ

אֹל  .ִלׁשְ
ֶלת ֶחְלָקה, ַהּתֹוֶסֶפת ְלָרֵחל ַקּבֶ ּמְ ּה ֵלָאה, ׁשֶ ַבת ַאַחת, ְוֵחֶלק ֲחֶבְרּתָ  ּבְ
ִחינֹות  י ּבְ ּתֵ ה ׁשְ הְוִהּנֵ ָרֵחל ַעּתָ ה ִדְזֵעיר  ,ֵאּלּו ַהּנֹוָספֹות ּבְ יף ַהּיֹוֵצא ִמּפֶ ּקִ ֵהם סֹוד אֹור ַהּמַ ׁשֶ

ין ִניִמּיּות ַעד רֹאׁש ָרֵחל ,ַאְנּפִ ֶרְך ּפְ ֵאִרית ָהאֹור ַהּיֹוֵרד ּדֶ ִחיַנת  ,ְוסֹוד ׁשְ ה ֶזה הּוא ּבְ ִהּנֵ
ַסח ַמה  ֵליל ּפֶ ה ְלָרֵחל ּבְ ּיֵׁש ַעּתָ ה ַהּתֹוֶסֶפת ׁשֶ י ַעּתָ ׁשּום ְזַמן ֵמַהְזַמִנים ֲאֵחִרים ּכִ ֵאין ָלּה ּבְ ֶ ׁשּ

ַבת ַאַחת ּה ּבְ  : לֹוַקַחת ֶחְלָקה ְוֵחֶלק ֵלָאה ֲחֶבְרּתָ
 
 

 :'הְּדרּוׁש 
 

 ְּבִעְנַין ָּגלּות ִמְצַרִים ְוִעְנָין ַּפְרעֹה
 

ְבִחיַנת ַקְטנוּ  ין ִלְהיֹות ּבִ ָגלּות ִמְצַרִים ָחַזר ְזֵעיר ַאְנּפִ  תּבְ
קּו  ּלְ ְבִחיַנת ַקְטנּות ְוִנְסּתַ ין ִלְהיֹות ּבִ ָגלּות ִמְצַרִים ָחַזר ְזֵעיר ַאְנּפִ י ּבְ ֵאר ֶאְצֵלינּו ּכִ ָבר ִנְתּבָ ּכְ

ּנּו ַהּמֹוִחין ְדַגְדלּות בּורֹות  ,ִמּמֶ ה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ּגְ ָ ִטים ּבֹו ַרק ֲחִמׁשּ ְ ׁשּ ְוָאז לֹא ָהיּו ִמְתּפַ
ִחיַנת ַהּקַ  הִמּבְ ָ ִאׁשּ ּבְ ִמים ְטֵמִאים ׁשֶ ִמים ְטהֹוִרים ְוָחֵמׁש ּדָ ְוֵהם  ,ְטנּות ְוֵהם סֹוד ָחֵמׁש ּדָ

תּוב  ָאַמר ַהּכָ ָדַמִיְך 'סֹוד ַמה ׁשֶ  ). 'ז ו"יחזקאל ט(' 'כוָוֶאֱעבֹור ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ
ָדַמִיךְ . ֵמת ּבֹוֶסֶסת: 'ִמְתּבֹוֶסֶסת' ַמִיךְ ' ב: ּבְ  ּדָ

א ד ַאּבָ בּורֹות ִמּצַ ה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ּגְ ָ ר ֲהָויֹות ֵהם ֲחִמׁשּ ה ֶעׂשֶ ר ֶאְהיֶ  ,ְוִהּנֵ סֹוד ה "ְוֶעׂשֶ ֵהם ּבְ
ד  ,ַדםַדםֲאחֹוַרִים ָהעֹוִלים  בּורֹות ִמּצַ ה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ּגְ ָ ר ֲחִמׁשּ ְזּכָ ִמים ַהּנִ ר ּדָ ֵהם ֶעׂשֶ ׁשֶ

א הּוא סֹוד ,ִאיּמָ ְרעֹה ׁשֶ רֹון ,ָהעֹוֶרף ְוָאז ּפַ הּוא ֵמַצר ַהּגָ ְהיֹות  ,ּוִמְצַרִים ׁשֶ ם ּבִ ָ ָהיּו יֹוְנִקים ִמׁשּ
רֹון ּגָ בּורֹות ָהֵהם ּבַ ֱאַמר  ,ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ ּנֶ ָדַמִיך'ְוֶזה ַמה ׁשֶ  ,ּבֹוֶסֶסתּבֹוֶסֶסתת ת ""ֵמ ֵמ ' ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ

ְקֵראת  ה ַהּנִ י ַהְקִליּפָ הּוא ֲאִבי ֲאבוֹ  ,ֵמתֵמתָרָצה לֹוַמר ּכִ ְמָאהׁשֶ מֹוָתא ,ת ַהּטֻ א ּדְ ְרּגָ ָהְיָתה  ,ּדַ
ָגרֹוןּבֹוֶסֶסת ּבֹוֶסֶסת  ּבַ ָדַמִיְך ׁשֶ ִמים ְטהֹוִרים ְוָדִמים  ,ָּדַמִי�ָּדַמִי�' ' בב ,ָרָצה לֹוַמר ,ְוֶנֱאֶחֶזת ּבְ ֵהם ּדָ ׁשֶ

ּגוּ  .ְטֵמִאים ה ּבַ טּו ְלַמּטָ ׁשְ רֹון ְוִנְתּפַ ַצר ַהּגָ הּוא ִמּמֵ ְצַרִים ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ ף ָאז ִנְפְסקּו ּוְבֵצאת ִיׂשְ
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ְרעֹה ּוִמְצַרִים ִליַנק ֵמֶהם ִמים ָהֵהם ְולֹא יּוְכלּו ּפַ ָהיּו  ,ַהּדָ בּורֹות ׁשֶ ְוָאז ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ
ין גּוָפא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ה ּבְ טּו ְלַמּטָ ׁשְ רֹון ָיְרדּו ְוִנְתּפַ ּגָ ְתִחיָלה ּבַ  . ּבַ

יָנה ָחְכָמה ּבִ  ַדַעת ֵסֶדר ַהּמֹוִחין ְדַקְטנּות ּבְ
סֹוד ַהּמֹוִחין ְדַקְטנּות ַסח הּוא ּבְ י ִעְנַין ֵליל ּפֶ ָעִמים ֱאלִֹהים ,ְוִנְמָצא ּכִ ה ּפְ לֹׁשָ ְדיּוִדין  ,ְוֵהם ׁשְ

ָחְכָמה ִביָנה ,ּבְ ַדַעת ,ּוְדֵהִהין ּבְ ִצּיּור  ,ּוְדַאְלִפין ּבְ ֲחָסִדיםי "יוֲאָבל ָהַאֶלף ּבְ ְוָהַאֶלף  ,הּוא ּבַ
ִצּיּור  ְגבּורֹותהד "יוּבְ יָנה .ּוא ּבַ ְקָרִאים ָחְכָמה ּוּבִ י מֹוִחין ַהּנִ ּתֵ סֹוד ׁשְ ה הּוא ּבְ ּצָ  ,ְוִהּנֵה ַהּמַ

ל ַקְטנּות ֵהם ׁשֶ י ׁשֶ י ִהוא  ,ְוַאף ַעל ּפִ מּוָרה ּכִ ה ׁשְ ה ְוִנְקָרא ַמּצָ ֵאין ׁשּום ֲאִחיָזה ֶאל ַהְקִליּפָ
יִקין ּזִ מּוָרה ִמן ַהּמַ ָאְמרוּ  ,ׁשְ סּוק  ּוְכמֹו ׁשֶ ִרים הּוא ַלה'ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ּפָ ּמֻ '' ֵליל ׁשִ

ִגיַמְטִרּיָא . )ב"ב מ"שמות י( ה ִהיא ּבְ י  ,ג"ב ס"עְוָלֵכן ַמּצָ ּתֵ יָנה ׁשְ ֵהם סֹוד ָחְכָמה ּוּבִ ׁשֶ
  .ַהּמֹוִחין

 ו"י וו"ו ד"ד
ה ַמּצֹות לֹׁשָ אֹות  ,ְוָאְמָנם ָהיּו ׁשְ לֹ ' הְלִפי ׁשֶ ּה ׁשְ ה ִצּיּוִריםֵיׁש ּבָ  ,ו"וואֹו  ,י"דאֹו  ,ו"דאֹו  :ׁשָ

ּנֹוָדע ה. ּכַ ה ִצּיּוִרים ֵאּלּו ֵהם ּבְ לֹׁשָ ר ְלֵעיל' ּוׁשְ ְזּכָ ם ֱאלִֹהים ַהּנִ ׁשֵ ּבְ   .זֹו ׁשֶ
 י"ד

ֶנֶגד ִצּיּור  ה ּכְ הּוא י "דְוִהּנֵ ִית ׁשֶ יעּור ַכּזַ ה ָהֶעְליֹוָנה ְלַהּמֹוִציא ׁשִ ּצָ ֵלָמה' יָאנּו ּבֹוְצִעין ַהּמַ  ,ׁשְ
ִהיא סֹוד  רּוָסה ׁשֶ ה ַהּפְ ּצָ ִית ִמן ַהּמַ ֵאר ,'דְוַכּזַ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ   .ּכְ

 ו"ד
ַנִיםו "דּוְכֶנֶגד ִצּיּור  ה ָהֶאְמָצִעית ִלׁשְ ַהֵחֶלק ָהֶאָחד ִיְהֶיה יֹוֵתר  ,ָאנּו ּבֹוְצִעין ַמּצָ ְוָצִריְך ׁשֶ

ֶנֶגד ַהו דֹול ּכְ ִני ִיהְ  ,'ּגָ ֵ ֶנֶגד דְוַהֵחֶלק ַהׁשּ   .'ֶיה יֹוֵתר ָקָטן ּכְ
 ו"וו

ל ו "ווּוְכֶנֶגד ִצּיּור  ִהּלֵ ׁש ּכְ ים ֵזֶכר ְלִמְקּדָ ִהיא ֶרֶמז ֶאל ' כוָאנּו עֹוׂשִ ית ׁשֶ ִליׁשִ ה ׁשְ ַמּצָ ּבְ
ה  לֹׁשָ רו "ווׁשְ ְזּכָ י ,ַהּנִ ִליׁשִ ה ׁשְ ְבִריָאה בְּ . ְוֵכן הּוא ַמּצָ ה ּדִ לֹׁשָ ָהָיה ּכֹוֵרְך ׁשְ ַיַחד ַגם ָרַמז ׁשֶ

ה ָוִוין לֹׁשָ ֶנֶגד ׁשְ ה ּוָמרֹור ּכְ ַסח ּוַמּצָ ר ַהּפֶ ׂשַ ֵהם ּבְ  . ׁשֶ
ם ֱאלִֹהי ׁשֵ אֹר ִנְרָמז ּבְ ְ  ם"ׂשּ

ָחֵמץ  ר ּבֹו ְוָלֵכן ֶנֶאְסרּו ּבְ ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ֲאׁשֶ ַעת ַהִחיצֹוִנים ִמְתַאֲחִזים ּבַ ְוָאְמָנם מֹוַח ַהּדַ
י ֶהָחֵמץ הּוא בַּ  אֹור ּכִ ְגבּורֹות ,ֲחָסִדיםְוַהׂשְ ה הּוא ּבַ ר ִחּמּוצֹו יֹוֵתר ָקׁשֶ אֹור ֲאׁשֶ י  ,ְוַהׂשְ ּכִ

ם ִמְתַאֲחִזים יֹוֵתר אֹר הּוא ָחֵסר . ׁשָ ְ ה ׂשּ ִמילּוי ' וְוִהּנֵ בּורֹות ְדַקְטנּות ּבְ ל ַהּגְ ְוהּוא ֱאלִֹהים ׁשֶ
אֹ ' שיּוִדין הּוא  ּלוֹ  ,ר"ִמן ׁשְ ׁשּוִטים ׁשֶ אֹר' רֵהם  ְוָהַאחֹוַרִיים ּפְ ְ ם ַעְצמֹו  ,ִמן ׂשּ ֵ ּוְכָללּות ַהׁשּ

ְפׁשּוטֹו הּוא  הּוא ֱאלִֹהים ּכִ אֹר' אׁשֶ ְ ל  .ִמן ׂשּ ַסח הּוא ְזַמן ַהְיִניָקה ׁשֶ יֵמי ַהּפֶ י ּבִ ְוִלְהיֹות ּכִ
בּועֹות ָ ר ְלֵעיל ֵאינֹו ִנְגַדל ַעד ַחג ַהׁשּ ְזּכָ ּנִ ין ּכַ ינּו ׁשֶ  ,ְזֵעיר ַאְנּפִ ַסח לֹא ָלֵכן ִנְצַטּוֵ ּפֶ ּלֹא ֵיָרֶאה ּבַ

ְטנּות ִדְזֵעיר  ל ַהּקַ ּלֹא ִייְנקּו ַהִחיצֹוִנים ִמן ַהֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ׁשֶ ֵדי ׁשֶ אֹור ּכְ ָחֵמץ ְולֹא ׂשְ
ֶהם ַהִחיצֹוִנים ּלֹא ִיְתַאֲחזּו ּבָ ֵדי ׁשֶ ַסח ּכְ ין ְוָצִריְך ְלַבֵער אֹוָתם ִמּקֶֹדם ַהּפֶ  . ַאְנּפִ

יאּור ַאְרבַּ  ם ֱאלִֹהיּבֵ ׁשֵ  ם"ע ּכֹוסֹות ּבְ
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ִמילּוֵיֶהם ה ֱאלִֹהים ּבְ לֹׁשָ ֶנֶגד ׁשְ ַסח ֵהם ּכְ ל ֵליל ּפֶ ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ה ִעְנַין ָהַאְרּבַ ן  ,ְוִהּנֵ י ּכֵ ּכֹוס ּכֹוס ּכִ
ִגיַמְטִרּיָא ֱאלִֹהים  . הּוא ּבְ

 ּכֹוס ִראׁשֹון
ֶנֶגד ֱאלִֹהים ְדיּוִדין ׁשֶ  מֹוַח ַהָחְכָמהְוִהּנֵה ּכֹוס ָהִראׁשֹון הּוא ּכְ ַהָחְכָמה ִנְקָרא  ,ּבְ ּוְלִפי ׁשֶ

ּנֹוָדע ַסח ֶנֱאַמר ַעל ַהּכֹוס ָהִראׁשֹון ,קֶֹדׁש ּכַ ל ֵליל ּפֶ ּדּוׁש ׁשֶ  . ָלֵכן ַהּקִ
ִני  ּכֹוס ׁשֵ

יָנה מֹוַח ּבִ ּבְ ֶנֶגד ֱאלִֹהים ְדֵהִהין ׁשֶ ִני הּוא ּכְ ֵ ָדה  ,ְוַהּכֹוס ַהׁשּ ר ַהַהּגָ ל ִסיּפּור ְוָלֵכן ּבֹו ִנְזּכָ ׁשֶ
כַֹח . ְיִציַאת ִמְצַרִים י ּבְ ּפּור ַעְצמֹו ' נְונֹוַדע ּכִ י ַהּסִ ְצַרִים ְוַגם ּכִ ָרֵאל ִמּמִ יָנה ָיְצאּו ִיׂשְ ֲעֵרי ּבִ ׁשַ

ִביָנה ָאה ְדִמיָנה ָנְפקּו קֹול ְוִדּבּור ,הּוא ּבְ ְקָרא קֹול ִעיּלָ רֹון ַהּנִ י ִהיא סֹוד ַהּגָ  . ּכִ
י  ִליׁשִ  ּוְרִביִעיּכֹוס ׁשְ

ֶנֶגד ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות י ְוָהְרִביִעי ֵהם ּכְ ִליׁשִ ְ ִמילּוי ַאְלִפין ,ְוַהּכֹוס ַהׁשּ ֵניֶהם ֵהם ֱאלִֹהים ּבְ  ,ּוׁשְ
ֲחָסִדים ִהיא צּוַרת  ּבַ ָהַאֶלף ׁשֶ א ׁשֶ ְגבּורֹות ִהיא צּוַרת  ,י"יוֶאּלָ ּבַ ֵניֶהם  ,ד"יוְוׁשֶ ְ ׁשּ ּוְלִפי ׁשֶ

לּוִלים ָיַחד בְּ  הּכְ ּתֶ י ִלְרִביִעי לֹא ִיׁשְ ִליׁשִ ין ׁשְ ַעת ָלֵכן ּבֵ   .מֹוַח ַהּדַ
 ָמרֹור

א  ִגיַמְטִרּיָ רֹור ּבְ ִריְך ְלָטֲחָנן ּוְלָלֲעָסן  ,תת""ָמוֶ ָמוֶ ְוִעְנָין ַהּמָ ּצָ ים ׁשֶ ׁשִ יִנים ַהּקָ ִחיַנת ַהּדִ ְוהּוא ּבְ
יַנִיים ׁשִ ֶהם ,ּבַ ּבָ ִרירּות ׁשֶ ק ַהּמְ ֵדי ְלַמּתֵ ּנֹוָד  ,ּכְ יִקים ּכַ ּדִ ָחִקים ַהּטֹוֲחִנים ָמן ַלּצַ ְ סֹוד ַהׁשּ ע ּבְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  .ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַלע ָמרֹור לֹא ָיָצא'ְוֶזה סֹוד ַמה ׁשֶ י  ,'ּבָ ּכִ
ּבוֹ  יִנים ׁשֶ ק ַהּדִ ֵדי ְלַמּתֵ ִריְך ְלָלֲעסֹו ּוְלָטֲחנֹו ּכְ  . ּצָ

 ֲחרֶֹסת
יטְוִעְנָין ַהֲחרוֹ  סֹוד ֵלָאה ,ֶסת הּוא ֵזֶכר ַלּטִ ּה  ,ְוהּוא ּבְ ּבָ יִנים ׁשֶ ק ַהּדִ י ָאנּו ְצִריִכים ְלַמּתֵ ּכִ

ן ֵני ַהֶטיִתין עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן ִט ' יְוִהּנֵה אֹות  ,ַגם ּכֵ ֶאְמַצע ׁשְ ּבְ ְוהּוא סֹוד ִמילּוי  ,ט"יַ י "ׁשֶ
עֹוֶלה יַ  גִ  ,ט"ַהֲהָוָיה ְדַאְלִפין ׁשֶ א ַחוָ ְוהּוא ּבְ ָעִמים  ,ה"יַמְטִרּיָ ֵני ּפְ  : ֵהם ֵלָאה ְוָרֵחלט "יּוׁשְ

 
 

 :'וְּדרּוׁש 
 

ְנָבֵאר ּבֹו ְּבֹאֶר� ֵסֶדר ֵליל ֶּפַסח ְוַהַמצֹות ְוַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְוַהַּכְרַּפס ְוַגם ַהֲחרֹוֶסת 
 ְוָכל ִעְנְיֵני ֵליל ֶּפַסח

אּור ְיסֹוִדי  ּבֵ
ֵאר ְלֵעיל כִּ  ה ִנְתּבָ ין מֹוִחין ְדַקְטנּות ִראׁשֹון ְוַגְדלּות ִהּנֵ ְזֵעיר ַאְנּפִ ַסח ִנְכָנִסין ּבִ ֵליל ּפֶ י ּבְ

ִני ִני ְוַגְדלּות ׁשֵ ד . ִראׁשֹון ְוַקְטנּות ׁשֵ א ּומֹוִחין ִמּצַ ד ַאּבָ י ֵיׁש מֹוִחין ִמּצַ ַדע ּכִ ּתֵ ֶ ְוָצִריְך ׁשּ
א ל ַהַמְדֵריג ,ִאיּמָ ִחיָנה ֵמֶהם ֵיׁש ּכָ רּוְבָכל ּבְ ְזּכָ ל ַקְטנּות ְוַגְדלּות ַהּנִ י ַהּמֹוִחין  .ֹות ׁשֶ ְונֹוַדע ּכִ

ין ּתֹוְך ַהּמֹוִחין ְדִאיָמא ׁשִ א ִמְתַלּבְ ַאּבָ ה  .ּדְ ּצָ סֹוד ַהּמַ א ִנְרָמִזים ּבְ ַאּבָ ִחיַנת ַהּמֹוִחין ּדְ ה ּבְ ְוִהּנֵ
ָחְכָמה הּוא ּבְ ֶחם ׁשֶ סֹוד ַהּלֶ ל ּוְבִחיַנת מֹוִחין ְדִאיָמא נִ  ,ּבְ ע ּכֹוסֹות ׁשֶ סֹוד ָהַאְרּבַ ְרָמִזים ּבְ

http://dailyzohar.com/


http://DailyZohar.com 

ָאה ,ַיִין ִאיָמא ִעיּלָ ַח הּוא ּבְ ּמֵ ל ַיִין ַהְמׂשַ י ּכָ ְקָצָרה . ּכִ ַסח ְנָבֵאר ּבִ ָבֵאר ֵסֶדר ֵליל ּפֶ ּנְ ְוֶטֶרם ׁשֶ
ִקּצּור ָבִרים ּבְ ְך ַהּדְ יּוְבנּו ַאַחר ּכָ ֵדי ׁשֶ ִרים ּכְ ְזּכָ ל ַהּמֹוִחין ַהּנִ ִחיַנת ּכָ   :ּבְ

 ַקְטנּות ִראׁשֹון
ֶנַצח ,ַדע ְתִחיָלה הּוא ֱאלִֹהים ְדִמילּוי יּוִדין ּבְ ְכָנס ּבַ י ַקְטנּות ָהִראׁשֹון ַהּנִ ֶוֱאלִֹהים ְדֵהִהין  ,ּכִ

הֹוד סֹוד ,ּבְ ּיְ  . אא""יהיהְוִסיָמָנם  ,ֶוֱאלִֹהים ְדַאְלִפין ּבַ
ְדלּות ִראׁשֹון  ּגַ

ְדלּות ָהִראׁשֹון  ְך ִנְכַנס ּגַ ֶנַצחב "ְדעה "ְוהּוא ֲהָויָ ַאַחר ּכָ הֹודג "ַוֲהָוָיה ְדס ,ְדיּוִדין ּבְ ה "ְוַהָויָ  ,ּבְ
סֹודה "ְדמ ּיְ ַעת . ְדַאְלִפין ּבַ הּוא מֹוַח ַהּדַ ְבִחיַנת ַהְיסֹוד ׁשֶ ַדע ִעְנַין ֶאָחד ּבִ ּתֵ ֶ ֲאָבל ָצִריְך ׁשּ

ּנֹוָדע ָעה מֹוִחין ֵהם ,ּכַ ה ַאְרּבָ י ִהּנֵ ֶנַצח ,ּכִ הֹוד ,ָחְכָמה ּבְ יָנה ּבְ סֹוד ,ּוּבִ ּיְ  ,ַוֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ּבַ
ְקָרא ַדַעת בּורֹות ֵהם מֹוַח ֶאָחד ַהּנִ ִחינֹות ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ ֵני ּבְ ֵני ִעְטִרין  ,ּוׁשְ ְחַלק ִלׁשְ ּנֶ א ׁשֶ ֶאּלָ

  .ֵאּלוּ 
ֱאלִֹהי בּורֹות ּבְ ין ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ ל ּבֵ  ְדַקְטנּות ִראׁשֹון ם"ַהֶהְבּדֵ

ּבוֹ  הּוא ֱאלִֹהים ְדַאְלִפין ׁשֶ ַאְרנּו ׁשֶ ר ּבֵ סֹוד ְדַקְטנּות ִראׁשֹון ֲאׁשֶ ּיְ י ּבַ ה ֵיׁש ּבֹו  ,ְוִנְמָצא ּכִ ִהּנֵ
ל ַהִמילּוי  ּבֹו ָצִריְך ְלַצּיֵר אֹות ַאֶלף ׁשֶ ם ֱאלִֹהים ְדַאְלִפין ׁשֶ י ַהֲחָסִדים ׁשֵ ִחינֹות ּכִ ֵני ּבְ ׁשְ

ּתִ  ֱאלִֹהים ׁשֶ ִצּיּור ְדאֹות ֵהא ּדֶ ֶזה יוי ְהֶיה ּבְ ֶהם  .י"יוּכָ ּבָ ם ָהֱאלִֹהים ׁשֶ בּורֹות ׁשֵ ֲאָבל ַהּגְ
ֶזה  ִצּיּור יוד ּכָ ּבֹו ּבְ  ינֵ ׁשְ ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלינּו ִעְנַין  .'אָצִריְך ְלַצּיֵר אֹות ָהַאֶלף ְדִמילּוי ֵהא ׁשֶ

סֵ  ר ּבְ ְזּכָ ה ְמקֹומֹות ְוַכּנִ ַהְרּבֵ ּיּוִרים ֵאּלּו ּבְ ּקּוִניםַהּצִ ַעם הּוא. ֶפר ַהּזַֹהר ּוַבּתִ י יוּ  ,ְוַהּטַ ד "ּכִ
ֶנֶגד ַהֶחֶסד ְהיֹוָתּה צּוַרת ַהיּוד ִהיא ָזָכר ּכְ ל צּוַרת ַאֶלף ּבִ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ּוִבְהיֹוָתּה צּוַרת  ,ַהּתַ

ּנֹוָדע בּוָרה ּכַ ֶנֶגד ַהּגְ ֶלת ִהיא ְנֵקָבה ּכְ י ַהד ,ּדָ   .רֹוֶמֶזת ְלַמְלכּות' ּכִ
ַגְדלּותהַ  בּורֹות ּבְ ין ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ ל ּבֵ  ֶהְבּדֵ

י ַהֲחָסִדים ֵהם ֲהָויָ  ּנּוי ַאֵחר ּכִ סֹוד ְדַגְדלּות הּוא ׁשִ ּיְ בּורֹות  ,ְדַאְלִפיןה "ְדמה "ְוָאְמָנם ּבַ ְוַהּגְ
ב  . ְדֵהִהיןן "ֵהם ֲהָוָיה ּדְ
ִני  ַקְטנּות ׁשֵ

ִני ְך ִנְכַנס ַקְטנּות ׁשֵ ם ְוהוּ  ,ְוַאַחר ּכָ ֶנַצח הֹוד ְיסֹודם "אכדטא ׁשֵ   .ּבְ
מֹות  ין ׁשֵ ינּוי ּבֵ ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ם"אכדטַהׁשִ ִני ּבְ ַקְטנּות ׁשֵ  ּבְ

ם  -ֶנַצח  אֹוִתּיֹוָתיום "אכדטׁשֵ  ּבְ
ם  י ׁשֵ ֶהם הּוא ּכִ ּבָ ינּוי ׁשֶ ֶנַצחם "אכדטֲאָבל ַהׁשִ ּבְ ה אֹוִתּיֹותָ  ,ׁשֶ ָ ְבִחיַנת ֲחִמׁשּ ן ּבֹו ּבִ ַכּוֵ ם ּתְ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ה אֹוִתּיֹות ֱאלִֹהים ּכַ ָ ֵהם ִחילּוף ֲחִמׁשּ ְלַבד ׁשֶ   .ַעְצָמם ּבִ
 ל"ם ג"א -הֹוד 
ם  הֹודם "אכדטְוׁשֵ ּבְ ֵני ֲחָלִקים ,ׁשֶ ְבִחיַנת ֱהיֹותֹו ֶנֱחַלק ִלׁשְ ן ּבֹו ּבִ ַכּוֵ  .לל""ם גם ג""אא :ְוֵהם ,ּתְ

ֵני אֹוִתּיֹוָתיו ָהִראׁשוֹ  ,ָרָצה לֹוַמר י ׁשְ ֵהם אֹוִתּיֹות ּכִ פֹות םם""אאִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ  ,ֵאיָנם ִמְתַחּלְ
ם ֱאלִֹהים ׁשֵ ְך ֵהם ַעְצָמם ּבְ י ּכָ ִעְנַין  ,ּכִ ה ּבְ י ֶזה מֹוֶרה ג "לּוְלַמּטָ ֵאר ַטַעם ָנכֹון ּכִ ָלעֶֹמר ִנְתּבָ
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י אֹוִתּיֹות  פּו ְלַרֲחִמים יֹוֵתר ֵמאֹוִתּיֹות ט ט ""כדכדּכִ םְוַעיֵּ  םם""אאִנְתַחּלְ לֹׁש אֹוִתּיֹות . ן ׁשָ ְוׁשָ
ֵהם  ִגיַמְטִרּיָא  טט""כדכדֶאְמָצִעּיֹות ׁשֶ אֹוִתּיֹות  לל""גגָהעֹוִלים ּבְ פֹות ּבְ ֱאלִֹהים יי""להלהֵהם ִמְתַחּלְ   .ּדֶ

ם  -ְיסֹוד  ר ׁשֵ  ם"אכדטִמְסּפַ
ם  ְיסֹודם "אכדטְוׁשֵ ּבַ ּבֹון אֹוִתּיֹוָתי ,ׁשֶ ר ְוֶחׁשְ ְבִחיַנת ִמְסּפַ ן ּבֹו ּבִ ַכּוֵ רֹו ּתְ עֹוֶלה ִמְסּפָ  ,ד"עו ׁשֶ

ְדרּוׁש ַרפַ  ל אֹורֹות ֶעְליֹוִנים ּוַמה ֶהְפֵרׁש ח "ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלינּו ּבִ ִניצֹוִצין ִעְנַין ַהַמְדֵריגֹות ׁשֶ
ם ן ׁשָ ּבֹוָנם ְוַעּיֵ ָרם ּוְבֶחׁשְ ִמְסּפָ צּוָרָתם ּוֵבין ָהאֹוִתּיֹות ּבְ ין ָהאֹוִתּיֹות ּבְ  . ֵיׁש ּבֵ

ל בֵּ  ם ַהֶהְבּדֵ ר ׁשֵ ִמְסּפַ בּורֹות ּבְ סֹוד ְדַקְטנּות  ם"אכדטין ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ ּיְ ּבַ
ִני  ׁשֵ

י ִממֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַמְעּתִ ָ ׁשּ י ׁשֶ ְעּתִ ְיסֹוד ֵיׁש ּבֹו  ,ְוִנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ּדַ ּבַ ם ֶזה ׁשֶ ׁשֵ י ַגם ּבְ ּכִ
בּורֹות כְּ  ין ַהֲחָסִדים ּוֵבין ַהּגְ ּנּוי ּבֵ ְטנּות ָהִראׁשֹון ְוַהַגְדלּות ָהִראׁשֹוןׁשִ   .ִדְמיֹון ַהּקַ

א  -ֲחָסִדים  ִגיַמְטִרּיָ ה ִיחּוֵדי ֲהָויָ , ה"עִעם ַהּכֹוֵלל ּבְ לֹׁשָ ר ׁשְ ִמְסּפַ ה "ּכְ
 ם"ֱאלִֹהי

ם  ׁשֵ י ּבְ ל ַהֶחֶסדם "אכדטְוֶזה ִעְנָינֹו ּכִ ִגיַמְט  ,ׁשֶ ּלֹו הּוא ּבְ י ִעם ַהּכֹוֵלל ׁשֶ ן ּכִ ַכּוֵ  ,ה"ִרּיָא עּתְ
ָעִמים ַיּבֹ  ה ּפְ לֹׁשָ ל ֲהָוָיה ֱאלִֹהים  ,ק"ְוהּוא רֹוֵמז ֶאל ׁשְ ה ִיחּוִדים ְוִחּבּוִרים ׁשֶ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

ִמילּוי ַאְלִפין ,ק"ָהעֹוִלים ַיּבֹ  ם ִיְהיּו ּבְ לֹׁש ֱאלִֹהים ָהֵהם ּכּוּלָ לֹׁש ַהֲהָויֹות ָהֵהם ְוׁשָ  .ְוׁשָ
ִמ  ְמָנה ּבְ ר ּתִ ִמילּוֵיֶהםְוַכֲאׁשֶ ְהיֹוָתם ּבְ ר ָהאֹוִתּיֹות ּבִ ָללּות  ,אֹוִתּיֹות טט""ססֵהם  ,ְסּפַ ְוִעם ּכְ
מֹות ֲהֵרי  ה ׁשֵ ָ ׁשּ ִ ִמְנַין  הה""עעַהׁשּ  . ִעם ַהּכֹוֵללם "אכדטּכְ

בּורֹות  ִלי ַהּכֹוֵללד "ע -ּגְ  ּבְ
ם  בּורֹותם "אכדטּוְבׁשֵ ל ַהּגְ לְ  ,ׁשֶ ׁשּוט ּבִ ּבֹון ַהּפָ ֶחׁשְ ן ּבַ ַכּוֵ ִגיַמְטִרּיָא ּתְ הּוא ּבְ  .ד"עַבד ׁשֶ

רּועֹות ִמן ַהֲחָסִדים בּורֹות ּגְ ִגיַמְטִרּיָא  ,ְוִלְהיֹוָתם ּגְ ָללּות ִלְהיֹותֹו ּבְ ֶהם ַהּכְ ֵאין ָאנּו מֹוִסיִפין ּבָ
ֲחָסִדים ,ה"ע ַאְרנּו ּבַ ּבֵ ֶ ֶרְך ַמה ׁשּ י ,ַעל ּדֶ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ן ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ  .ּכֵ

ִני ְדלּות ׁשֵ  ּגַ
ִניאַ  ֵ ְדלּות ַהׁשּ ְך ִנְכַנס ַהּגַ ְדלּות ָהִראׁשֹון ,ַחר ּכָ ֶדֶרְך ּגַ ׁש ּכְ  . ְוהּוא ַמּמָ

ים ֶדֶרְך ַקּוִ ַסח ַהּמֹוִחין ִנְכָנִסים ּבְ ֵליל ּפֶ  ּבְ
ים ַמּנִ ָאר ַהּזְ ׁשְ ֵסֶדר ַהַמְדֵריגֹות ּכִ ה ִאם ֵאּלּו ַהּמֹוִחין ָהיּו ִנְכָנִסין ּבְ ָהיוּ  ,ְוִהּנֵ אי ׁשֶ ִנְכָנִסין  ַוּדַ

ְפֵני ָעְצָמה ל ַמְדֵריָגה ּוַמְדֵריָגה ּבִ ֶהם ּכָ ר ְוָהִיינּו ְמַכְווִנים ּבָ ְזּכָ ֶדר ַהּנִ ה ֵאיָנם . ַלּסֵ ָאְמָנם ַעּתָ
ַיַחד א ּבְ רּוׁש ָהִעְנָין .ִנְכָנִסים ֶאּלָ הּוא מֹוַח ַהָחְכָמה ְדִאיָמא ִנְכַנס ַיַחד  :ּפֵ ִמין ׁשֶ י ַקו ַהּיָ ּכִ

ָכל בְּ  ִני ,ִחינֹות ַקְטנּות ְוַגְדלּות ִראׁשֹוןּבְ מֹאל ִנְכַנס ַיַחד ַאַחר . ְוַקְטנּות ְוַגְדלּות ׁשֵ ְ ְוַקו ַהׂשּ
ִחינֹוָתיו ָכל ּבְ ְך ּבְ ִחינֹוָתיו. ּכָ ָכל ּבְ ַיַחד ּבְ ְך ּבְ   .ְוַקו ָהֶאְמָצִעי ִנְכַנס ַאַחר ּכָ

 ּכֹוס ִראׁשֹון
ָבִרים ל ּדְ אּוָרם ׁשֶ כוֹ . ְוֶזה ּבֵ ְזֵעיר ּבְ ּבִ הּוא מֹוַח ַהָחְכָמה ׁשֶ ן ֶאל ַקו ָיִמין ׁשֶ ַכּוֵ ס ִראׁשֹון ּתְ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ְלַבד ּכַ א ּבִ ד ִאיּמָ ין ִמּצַ ם ,ַאְנּפִ ְוָלֵכן ּכֹוס ֶזה . ְוַקו ֶזה הּוא ִנְכַנס ִראׁשֹון ְלֻכּלָ
ּנֹוָד  ָחְכָמה ּכַ ל קֶֹדׁש הּוא ּבְ י ּכָ   .עאֹוְמִרים ָעָליו ִקּדּוׁש ּכִ

http://dailyzohar.com/


http://DailyZohar.com 

ְדֵרגֹות ִפי ֵסֶדר ַהּמַ ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ ְתִחיָלה ַקְטנּות ִראׁשֹון, ִמן ָהָראּוי ָהָיה ׁשֶ  ּבַ
ְטנּות ִראׁשֹון ְדמֹוַח ֶזה ְדָחְכָמה ִחיָלה ַהּקַ ֵנס ּתְ ּכָ ּיִ ְדלּות ִראׁשֹון ,ּוִמן ָהָראּוי ָהָיה ׁשֶ  ,ְוַאֲחָריו ּגַ

ִני ְד  ,ְוַאֲחָריו ַקְטנּות ׁשֵ ִניְוַאֲחָריו ּגַ ְתִחיָלה ִנְכָנִסים ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ָהַאֲחרֹוִנים  ,לּות ׁשֵ י ּבַ ּכִ
ְפֶאֶרת ְדִאיָמא ,ְדִאיָמא בּוָרה ּתִ ִני ,ְוַאֲחָריו ִנְכָנִסים ֶחֶסד ּגְ ִני ְוַגְדלּות ׁשֵ ֵהם ַקְטנּות ׁשֵ   .ׁשֶ

מּור  ין ּגָ ַהַקְטנּות ִראׁשֹון הּוא ּדִ ַסח ְוַכָווָנתֵ ', וכוֲאָבל ְלִפי ׁשֶ ֵליל ּפֶ ינּו ּבְ
ית ֶאת ֶהָחֵמץ  ּבִ ְדלּות ', וכוְלַהׁשְ ְטנּות ִראׁשֹון ַרק ַאַחר ַהּגַ ָלֵכן ִנְכַנס ַהּקַ

ִני  ׁשֵ
ְכִלית ָהֲאִחיָזה מּור ּובֹו ֶנֱאָחִזים ַהִחיצֹוִנים ּתַ ין ּגָ ַהַקְטנּות ִראׁשֹון הּוא ּדִ ְוִהּנֵה . ֲאָבל ְלִפי ׁשֶ

לֵ  ה ּבְ ֱאלִֹהים ַכָווָנֵתינּו ַעּתָ ַקְטנּות ּדֶ הּוא ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ּבְ ית ֶהָחֵמץ ׁשֶ ּבִ ַסח ְלַהׁשְ יל ּפֶ
אֹר ְקָרא ָחֵמץ ּוׁשְ אֹור ,ַהּנִ ְדרּוׁש ֶהָחֵמץ ְוַהׂשְ ֵאר ִעְנָיָנם ּבִ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ י לּוֵלי ֱהיֹות  ,ּכְ ּכִ

ַתְכִלית לֹא ְיָלה ַהּזֹו ּבְ ּלַ ִרים ּבַ ּבְ ר ְלֵעיל ָהַרֲחִמים ִמְתּגַ ְזּכָ ּנִ ָלל ּכַ ְוָלֵכן ֵאיָנן . ָהיּו ִנְגָאִלים ּכְ
ְתִחיָלה ְטנּות ָהִראׁשֹון ּבַ   .ִנְכָנִסים ַהּקַ

ְטנּות ְוַהַגְדלּות ל ַהּקַ ה ׁשֶ ֶדר ְלַמֲעׂשֵ  ַהּסֵ
ְדלּות ָהִראׁשֹון ְתִחיָלה ִנְכָנִסים ּגַ ִני ,ָאְמָנם ּבַ ֵ ְך ַקְטנּות ַהׁשּ ִני ְוַאֲחָריו ,ְוַאַחר ּכָ ֵ ְדלּות ַהׁשּ  ,ּגַ

מּוִרים ֵהם ַרֲחִמים ּגְ ִני ׁשֶ ֵ ְדלּות ָהִראׁשֹון ְוַהׁשּ ָלה ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ֵמֲחַמת ּגַ ּטְ ָבר ִנְתּבַ  ,ְוָאז ּכְ
 ֵ ׁשּ ְטנּות ָהִראׁשֹון ַכְמבֹוָאר ְלֵעיל ׁשֶ מֹו ַהּקַ ין ּכְ ְבִחיַנת ּדִ ִני ֵאיֶנּנּו ּבִ ֵ ְטנּות ַהׁשּ ם ַוֲאִפילּו ַהּקַ

יםם "אכדט ְקָרִאים  ,הּוא ַרֲחִמים ְוִנְקָרא ֱאלִֹהים ַחּיִ ם ַהּנִ י ֵאין ַהִחיצֹוִנים ֶנֱאָחִזים ׁשָ ַיַען ּכִ
מֹוָתא ֶוֱאלִֹהים ֲאֵחִרים א ּדְ ְרּגָ י  ,ּדַ ׁש ּכִ י ָאז ֵאין ֲחׁשַ ַאֲחרֹוָנה ּכִ ְטנּות ָהִראׁשֹון ּבָ ְוָאז ִנְכַנס ַהּקַ

ְדלּות ִראׁשֹון לֹא יּוְכלּו ַהִחיצֹוִנים לַ  ל ּגַ דֹול ׁשֶ ֶהם ֵמֲחַמת ָהאֹור ַהּגָ ה ְלֵהָאֵחז ּבָ ֲחזֹור ַעּתָ
ָבר ְכְנסּו ּכְ ּנִ ִני ׁשֶ  . ְוׁשֵ

 ֵסֶדר ַהַכָוָנה
ד  ִני ְדמֹוַח ָחְכָמה ִמּצַ ִני ְוַגְדלּות ׁשֵ ְדלּות ִראׁשֹון ְוַקְטנּות ׁשֵ כֹוס ִראׁשֹון ִנְכַנס ּגַ י ּבְ ְוִנְמָצא ּכִ

א ת  ,ִאיּמָ ּבָ ָאר ֵליֵלי יֹום טֹוב ְוׁשַ ׁשְ ִמיד ֵמֵאָליו ּכִ ֵנס ּתָ ְרּכֹו ִליּכָ ְדלּות ָהִראׁשֹון ּדַ ַהָאְמָנם ּגַ
ן ּבֹו ַעל ַהּכֹוס ִני  ,ְוֵאין צֶֹרְך ְלַכּוֵ ַכָווַנת ּכֹוס ִראׁשֹון הּוא ַקְטנּות ׁשֵ ן ּבְ ִריְך ְלַכּוֵ ּצָ ְוָלֵכן ַמה ׁשֶ

ִני ן ,ְוַגְדלּות ׁשֵ ְדלּות ָהִראׁשֹון ּוְתַכּוֵ ְתִחיָלה ּגַ ָבר ִנְכַנס ּבַ ּכְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ י ִמּכָ  : ּכִ
ָווַנת ּכֹוס ִראׁשֹון  ֵסֶדר ּכַ

ד ָהאֹוֶחֶזת ּבוֹ   ְוִעְנָין ַהּכֹוס ְוַהּיָ
ָווַנת ּכֹוס ִראׁשֹון ִני .ְוֶזה ֵסֶדר ּכַ ֵ ְתִחיָלה ֶאל ַקְטנּות ַהׁשּ ן ּבַ ַכּוֵ  ,ַעְצמוֹ ְוהּוא ִעְנַין ַהּכֹוס בְּ  ,ּתְ

ה ִחיַנת ַמֲעׂשֵ הּוא ּבְ ר ֲעֵליֶהם  ,ְוַהּיָד ָהאֹוֶחֶזת ּבֹו ׁשֶ עֹות ַיד ְיִמיְנָך ֲאׁשֶ י ָחֵמׁש ֶאְצּבָ ן ּכִ ּוְתַכּוֵ
ִני ֵ ְטנּות ַהׁשּ ִחיַנת ַהּקַ ה ֵהם ּבְ ב ַהּכֹוס ַהּזֶ בּוָרה  ,יֹוׁשֵ ל ֶחֶסד ּגְ ים ׁשֶ בּוׁשִ ִלים ְוַהּלְ הּוא ַהּכֵ ׁשֶ

ְפֶאֶרת ְד  יןּתִ ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ּבִ ְכָנִסין ַעּתָ ְדלּות  ,ִאיָמא ַהּנִ ָבר ִנְכַנס ּגַ ּכְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ י ִמּכָ ן ּכִ ּוְתַכּוֵ
ר ְזּכָ ּנִ ִני .ִראׁשֹון ּכַ ֵ ְטנּות ַהׁשּ הּוא ַהּקַ ִגיַמְטִרּיָא ֱאלִֹהים ׁשֶ י ַהּכֹוס ַעְצמֹו הּוא ּבְ ן ּכִ  ,ּוְתַכּוֵ

מוּ  ְבִחיַנת ּתְ ם ָאְמָנם הּוא ּבִ הּוא ׁשֵ עֹות ַיד ם "אכדטָרתֹו ׁשֶ ר ְלֵעיל ְוֶהָחֵמׁש ֶאְצּבָ ְזּכָ ּנִ ּכַ
 . ם"אכדטְיִמיְנָך ֵהם סֹוד ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות 

http://dailyzohar.com/


http://DailyZohar.com 

ד ָהאֹוֶחֶזת ֶאת ַהּכֹוס ִעְנַין ַהּיָ  ּבְ
י ִממֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַמְעּתִ ָ ׁשּ י ׁשֶ ְעּתִ י ָחֵמׁש ֶאצְ  ,ְוִנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ּדַ עֹות ֵהם ַקְטנּות ּכִ ּבָ

ִני ,ָהִראׁשֹון ֵ י ,ֲאָבל ֵאין ִלְסמְֹך ַעל ֶזה .ְוַהּכֹוס הּוא ַקְטנּות ַהׁשּ ַתְבּתִ ּכָ א ַעל ַמה ׁשֶ י , ֶאּלָ ּכִ
י מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ֻקְנְטֵרס ִמן ַהֵעת ׁשֶ תּוב ּבְ  . ָמָצאִתי ּכָ

מֹוִחין ְדַקְטנּות ֵיׁש   ַעְצמּות ְוֵכִלים ַאף ּבְ
ִני   ַקְטנּות ׁשֵ

ֶהם ַעְצמּות ְוֵכִלים מֹוִחין ְדַקְטנּות ֵיׁש ּבָ י ַאף ּבְ ׁשּוט הּוא ּכִ ֵהם ָהאֹורֹות  ,ְוָאְמָנם ּפָ ׁשֶ
ׁש  ְקָרִאים מֹוִחין ַמּמָ תֹוָכם ַהּנִ ּבְ ֶ ֶהם ,ׁשּ ּלָ ים ׁשֶ בּוׁשִ ֵהם ַהּלְ ִלים ׁשֶ ִלי הּוא  .ְוַהּכֵ ה ַהּכְ ְוִהּנֵ

תֹוְך ַהּכֹוסַהּכוֹ  ּבְ ִין ׁשֶ ר ְוַהמֹוִחין ֵהם ַהּיַ ְזּכָ ּנִ ם  ,ס ּכַ ן ׁשֵ ִין ם "אכדטְוהּוא ַגם ּכֵ ה ַהּיַ י ִהּנֵ ּכִ
ִגיַמְטִרּיָא  עֹות ָהאֹוֲחִזים ּבֹו ֲהֵרי  ,'עּבְ ה ֶאְצּבָ ָ ֵרהּו ִעם ֲחִמׁשּ ִמְנַין  ,ה"עְוִאם ְתַחּבְ ם "אכדטּכְ
  .ִעם ַהּכֹוֵלל

ּבּור ְוַהכַּ  ִיןוָ ַהּדִ ת ַהּיַ ּדּוׁש ּוִבְרּכַ ת ַהּקִ ְרּכַ ל ּבִ  ָנה ׁשֶ
ִני ְדלּות ׁשֵ  ּגַ

ִין ת ַהּיַ ְרּכַ ּדּוׁש ּוּבִ ת ַהּקִ ְרּכַ ל ּבִ ּבּור ְוַעל ְיֵדי ַהַכָוָנה ׁשֶ ִני ִנְכַנס ַעל ְיֵדי ַהּדִ ֵ ְוָלֵכן  ,ְוַגְדלּות ַהׁשּ
ֵהם ֲהָויָ  ְבָרכֹות ֵאּלּו ׁשֶ ּבִ ַהָויֹות ׁשֶ ן ּבְ ַכּוֵ מֹוַח  ,ְדִמילּוי יּוִדיןב "ה ְדעּתְ י ִמילּוי יּוִדין הּוא ּבְ ּכִ

ּנֹוָדע ׁש א ,ַהָחְכָמה ּכַ ַאְרנּו ִמיַלת ַקּדֵ  . ַוֲהֵרי ּבֵ
וָ   ַנת ּוְרַחץּכַ

ְך ּוְרַחץ ְוהּוא ִעְנַין ָהְרִחיָצה ָהִראׁשֹוָנה ל . ַאַחר ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ל ָהְרִחיָצה ִהיא ּבְ ה ַהַכָוונֹת ׁשֶ ְוִהּנֵ
ם  ה"י י ׁשֵ ִמּלּואֹו ּכִ ּנֹוָדעה "יּבְ י. הּוא סֹוד ַהּמֹוִחין ּכַ ן ּבְ ִמילּוי ה "ּוְתַכּוֵ כזה ְדיּוִדין ב "עּבְ
ּדּוׁש  יי""ד הד ה""יויו ל ַאַחר ַהּקִ ָווַנת ָהְרִחיָצה זֹו ׁשֶ  : בְוֶזהּו ּכַ

ס  ְרּפַ ָווַנת ּכַ  ַקְטנּות ִראׁשֹון -ּכַ
ס ְרּפַ ְך ִעְנַין ַהּכַ ִני ְוָהִענְ . ַאַחר ּכָ ֵ ְדלּות ָהִראׁשֹון ְוַהַקְטנּות ַהׁשּ ְכְנסּו ַהּגַ ּנִ י ַאַחר ׁשֶ ָין הּוא ּכִ

ר ְזּכָ ּנִ ּדּוׁש ּכַ כֹוס ַיִין ַהּקִ א ּבְ ִני ְדמֹוַח ָחְכָמה ְדִמַצד ִאיּמָ ֵ ָבר ַהִחיצֹוִנים  ,ְוַהַגְדלּות ַהׁשּ ה ּכְ ִהּנֵ
ֵנס ַהּקַ  קּו ֲאִחיָזָתם ּוְכָבר ָיכֹול ִלּכָ ּלְ ה ,ְטנּות ָהִראׁשֹוןִנְסּתַ ין ָקׁשֶ הּוא ּדִ י ׁשֶ ְוִהּנֵה . ַאף ַעל ּפִ

ִגיַמְטִרּיָא ַּכְרַּפס ַּכְרַּפס ִמיַלת  הּוא  סס""ששהּוא ּבְ ִמילּוי יּוִדין ׁשֶ ם ֱאלִֹהים ּבְ  ,'שְוהּוא ׁשֵ
ין ִמילּוָאה ׁשִ ַמְלֶאָנה ּבְ ּתֶ ׁשֶ ס ,ּוּכְ ְרּפַ א ּכַ ִגיַמְטִרּיָ ְטנּות ִר . ִיְהֶיה ּבְ אׁשֹון ְדמֹוַח ָחְכָמה ְוהּוא ַהּקַ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ֶנַצח ְדִאיָמא ּכַ ּבְ יָנה ְוַדַעת  .ׁשֶ ְטנּות ִראׁשֹון ְדמֹוַח ּבִ ָאר ַהּקַ ְ ל ׁשּ ם ּכָ ּגַ ן ׁשֶ ּוְתַכּוֵ
א ַגם ֵהם ִנְכָנִסין ַיַחד ִעם ַקְטנּות ְדמֹוַח ַהָחְכָמה ּנּוי ַרק  .ְדִמַצד ִאיּמָ י ֵאין ׁשִ ְוִנְמָצא ּכִ

 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

 .ָמָצאִתי ָּכתּוב ְלזּוָלִתי ֶזה ֵסֶדר ַקֵּדׁש ּוְרַחץ: ָאַמר ְׁשמּוֵאל א
ְוֵכן . 'שֵהם , י"ְּפָעִמים ֵה ד "ֶׁשַּתֶּכה ַהּיּו, ֶׁשַהַּכָוָנה הּוא ָּכ�, ָמָצאִתי ָּכתּוב ְלזּוָלִתי: ָאַמר ְׁשמּוֵאל ב

ִּכי ִמֵּׁשם , ָרָצה לֹוַמר. ה"ָרַחץ י, ְוֶזהּו ַּכָּוַנת ְרִחיָצה. 'שְּפׁשּוטֹות ֵהם ה "יאֹוִתּיֹות ' ְּבבְרַחץ ְרַחץ ִמיַלת 
 . יֹוֵצא ִמיַלת ְרַחץ, ְּבַהָּכאֹו ָּכָאמּורה "י
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מֹוחַ  ִני ּבְ ֵ תֹו ַהׁשּ דּוּלָ ְכַנס ַקְטנּות ָהִראׁשֹון ַאַחר ּגְ ּנִ יָנה ְוַדַעת  ,ַהָחְכָמה ׁשֶ מֹוַח ַהּבִ ֲאָבל ּבְ
ִסְדָרן  ֶהם ְוֵהם ִנְכָנִסים ּכְ ּלָ ְדלּות ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְנסּו ַהּגַ ֶהם ֶטֶרם ִיּכָ ּלָ ִנְכַנס ַקְטנּות ִראׁשֹון ׁשֶ

א בְּ  ינּוי ֶאּלָ ׁש ְוֵאין ַהׁשִ רַמּמָ ְזּכָ ּנִ  . מֹוַח ַהָחְכָמה ּכַ
ו ֵמּהַ ֵאיְך ִנְכַנס ַעְכׁשָ ְטנּות ִראׁשֹון ַעְצמֹו ּתָ  ַהּקַ

ֲאלּו  ׁשְ ּיִ ֶ ֵדי ׁשּ ִביִאים אֹותֹו ּכְ ּמְ ס ׁשֶ ְרּפַ ִעְנַין ַהּכַ ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ְוֶזה סֹוד ַמה ׁשֶ
ינֹוקֹות עּוָדה ֲעַדִיין לֹא ָאַכְלנוּ  ,ְויֹאְמרוּ  ,ַהּתִ ְתִחיַלת ַהּסְ ה ְיָרקֹות ּבִ . ֶלֶחם ְוָאנּו אֹוְכִלים ַעּתָ

ְטנּות ָהִראׁשֹון ינֹוקֹות ֶרֶמז ִלְזַמן ַהּקַ י ַהּתִ ֵמִהים ֵאיְך  ,ְוסֹוד ָהִעְנָין הּוא ּכִ ְוָלֵכן ֵהם ַעְצָמם ּתְ
ִסְד  ּלֹא ּכְ ס ׁשֶ ְרּפַ הּוא ֲאִכיַלת ַהּכַ ְטנּות ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְדלּות  ,ָרןִנְכַנס ַהּקַ ָבר ִנְכַנס ּגַ ּכְ ַאַחר ׁשֶ

ּדּוׁש  ל ַהּקִ כֹוס ׁשֶ ִני ּבְ ִני ְוַגְדלּות ׁשֵ  . ִראׁשֹון ְוַקְטנּות ׁשֵ
ַאֲחרֹוָנה ְטנּות ִראׁשֹון ּבָ ה ִנְכְנסּו ַהּקַ רּוץ ָלּמָ ֵני ׁשֶ , ַהּתֵ ַעָבִדים ָהִיינּו 'הּוא ִמּפְ

ְרעֹה ְלטוּ , 'ְלּפַ ּלֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ִניַסת  ְוָלֵכן ּכְ ים ּכְ ַהִחיצֹוִנים הּוְצָרְך ְלַהְקּדִ
ְטנּות ָהִראׁשֹון ְדלּות ֶאל ַהּקַ  ַהּגַ

ֵאַלת  ֵאר ׁשְ ֶרְך ֶזה ִיְתּבָ ה 'ְוַגם ַעל ּדֶ ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ילֹות ֵאין ָאנּו ' כוַמה ִנׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
יִלין  ָאְמֵרנּו  ','כוַמְטּבִ ֵאָלה ְוִהיא ּבְ ּלֹא  ','כוַעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה 'ְוֵתרּוץ ׁשְ ֵדי ׁשֶ ְוָלֵכן ּכְ

ר  ְזּכָ ֶרְך ַהּנִ ְטנּות ָהִראׁשֹון ַעל ּדֶ ְדלּות ֶאל ַהּקַ ִניַסת ַהּגַ ים ּכְ ְלטּו ַהִחיצֹוִנים הּוְצָרְך ְלַהְקּדִ ִיׁשְ
 . ְלֵעיל

ס ְרּפַ  ָצִריְך ֶלֱאכֹול ַדְייָקא ּכַ
י ְלִקיַחת ַהכַּ  ִבין ּכִ ּלֹוֵקַח ּוָבֶזה ּתָ ְתבּו ַהּפֹוְסִקים ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ן ּכְ ּמֵ ִהְזּדַ ַסח ֵאיָנּה ּבְ ֵליל ּפֶ ס ּבְ ְרּפַ

ְמקֹומֹו ִאם ִיְרֶצה ְבֵרי ֲחָכִמים ּוִמְנָהָגם ּתֹוָרה ִהיא ,ָיָרק ַאֵחר ּבִ י ּדִ ְך ּכִ ְוָצִריְך  ,ְוֵאין ָהִעְנָין ּכָ
ְר  ְוָקא ַהּכַ ֵהר ֶלֱאכֹול ּדַ ס ְולֹא ָיָרק ַאֵחרְלַדּיֵק ּוְלִהּזָ  : ּפַ

ִני ֵ  ּכֹוס ַהׁשּ
ִני ֵ ָווַנת  ,ּכֹוס ַהׁשּ ִוים ֶאל ּכַ נֹוָתיו ֵהם ׁשָ ּוָ ָרֵטי ּכַ א ּוְבָכל ּפְ יָנה ְדִמַצד ִאיּמָ ִחיַנת מֹוַח ּבִ הּוא ּבְ

ַהּכֹוס ָהִראׁשֹון הּוא מֹוַח ָחְכָמה ְדִאיָמא ,ּכֹוס ָהִראׁשֹון ִני ,ַרק ׁשֶ ֵ הּוא מֹוַח  ְוֶזה ַהּכֹוס ַהׁשּ
יָנה ְדִאיָמא יֵניֶהם ,ּבִ ׁש ּבֵ ּיֵ ְטנּות ָהִראׁשֹון ְדמֹוַח . ְוֶזה ַהֶהְפֵרׁש ׁשֶ י ַהּקַ ן ּכִ ַכּוֵ ִחיָלה ּתְ ה ּתְ ִהּנֵ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ס ּכַ ְרּפַ ִעְנַין ּכַ ָבר ִנְכַנס ּבְ יָנה ְדִאיָמא ּכְ הּוא  ,ַהּבִ ה ּבֹו ׁשֶ ן ַעּתָ ַכּוֵ ל ֶזה ּתְ ְוִעם ּכָ
ִמילּוי . ִהים ְדִמילּוי ֵהִהיןֱאלֹ  ן ְדַגְדלּות ִראׁשֹון הּוא ֲהָוָיה ּבְ ַכּוֵ ְך ּתְ ְך  ,ג"סְוַאַחר ּכָ ְוַאַחר ּכָ

יָנה ל ַהמֹוַח ְדּבִ בּוׁש ׁשֶ ִלי ְוַהּלְ ִחיַנת ַהּכְ הּוא ּבְ ִני ׁשֶ ֵ ן ֶאל ַקְטנּות ַהׁשּ ַכּוֵ ם  ,ּתְ ִהּנֵה הּוא ׁשֵ
ְבִחינַ  ,ם"אכדט הּוא ּבִ א ׁשֶ ֵני ֲחָלִקים ֶאּלָ ר ְלֵעילל "ם ג"את ִהְתַחְלקּותֹו ִלׁשְ ְזּכָ ּנִ ּוְבָכל  ,ּכַ

ּכֹוס ָהִראׁשֹון ַאְרנּו ּבַ ּבֵ ֶ ֶרְך ַמה ׁשּ ן ַעל ּדֶ ַכּוֵ ָרִטים ּתְ ָאר ַהּפְ ְ ְדלּות  ,ׁשּ ן ֶאל ּגַ ַכּוֵ ְך ּתְ ְוַאַחר ּכָ
ִני ֵ ִמילּוי  ,ַהׁשּ  : אג"סְוַגם הּוא ֲהָוָיה ּבְ

יד ְוִסּפוּ   ר ְיִציַאת ִמְצַרִיםַמּגִ

 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

 .ִעְנַין ַהַּמָּצהּבְ , ִעְנַין ַיַחץ ִיְתָּבֵאר ְלַמָּטה: ָאַמר ְׁשמּוֵאל א
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יד ְוִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים הּוא פֶּ  .ִעְנַין ַמּגִ ַסח ׁשֶ ם ּפֶ ִעְנַין ׁשֵ ֵאר ְלַמְעָלה ּבְ ָבר ִנְתּבָ  ,ח"סַ ה "ּכְ
נֹות ֲאֵחרֹות ְוַגם  ּוָ ה ּכַ ה ְטָעִמים ְוַכּמָ ּמָ ֵאר ּכַ רּוׁש ִיְתּבָ ְכָלל ַהּדְ ן ּבִ ם ְלַקּמָ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ ַגם ּבְ

ָדהיִ  סּוֵקי ַהַהּגָ ֲארּו ִמְקָצת ִמּפְ  : ְתּבָ
 ָרְחָצה
ִניתְוִהיא  ,ָרְחָצה ֵ סֹוד  ,ְרִחיָצה ַהׁשּ ְרִחיָצה ָהִראׁשֹוָנהה "יַגם ִהיא ּבְ ר ּבָ ְזּכָ ֶרְך ַהּנִ  ,ַעל ּדֶ

ם  ֵ ׁשּ א ׁשֶ ן ֶאל ה "יֶאּלָ ַכּוֵ ל ֲהָויָ ה "יֲהֶזה ּתְ  : אג"ְדסה "ׁשֶ
ה  מֹוִציא ַמּצָ

ה ה .מֹוִציא ַמּצָ ּצָ א ִנְכָנִסין ַעל ְיֵדי  ,ִעְנַין ַהּמַ י ַהּמֹוִחין ְדִמַצד ִאיּמָ ֵאר ְלֵעיל ּכִ ה ִנְתּבָ ִהּנֵ
ִאיָמא ַח הּוא ּבְ ּמֵ ִין ַהְמׂשַ ַהּיַ ִין ְלִפי ׁשֶ ע ּכֹוסֹות ַהּיַ ִגיַמְטִריָּא  ,ַאְרּבַ ְוַגם ִעְנַין ַהּכֹוס הּוא ּבְ

א ְד  ,ֱאלִֹהים א ִנְרָמִזים  ,ִמיָנה ִמְתָעִרין ַהִדיִניןְוֶזה ְלהֹורֹות ַעל ִאיּמָ ַאּבָ ֲאָבל ַהּמֹוִחין ּדְ
לֹׁש ֲהָויֹות ִגיַמְטִרּיָא ׁשָ י ֶלֶחם הּוא ּבְ ְקָרא ֶלֶחם ּכִ ה ַהּנִ ֲאִכיַלת ַמּצָ ם ַהֲהָוָיה . ּבַ י ׁשֵ ְונֹוַדע ּכִ

ִאיָמא ם ֱאלִֹהים הּוא ּבְ א ְוׁשֵ ַאּבָ ֵני ַהּמֹוחִ . הּוא ּבְ י ׁשְ ְדלּות ְוַדע ּכִ ִחיַנת ּגַ א ִמּבְ ין ְדִמַצד ַאּבָ
י ַהּכֹוסֹות ָהִראׁשֹונֹות ּתֵ ִעְנַין ׁשְ ָבר ִנְכְנסּו ֵמֲאֵליֶהן ּבְ ְטנּות ָהִראׁשֹון . ָהִראׁשֹון ּכְ ְוָאְמָנם ַהּקַ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ה ַהּנִ א לֹא ִנְכַנס ְלִסּבָ ַאּבָ ִראׁשֹוָנה ,ּדְ ֵנס ּבָ י ֵאינֹו ָיכֹול ִלּכָ יִנין ְלפִ  ,ּכִ הּוא ּדִ י ׁשֶ
מּוִרים ִני ,ּגְ ֵ ְדלּות ַהׁשּ ֵנס ּגַ ּכָ ּיִ ן ַקְטנּות ָהִראׁשֹון ְדִאָמא ,ַעד ׁשֶ י ּכֵ ְכַנס  ,ּכִ ּנִ לֹא ִנְכַנס ַעד ׁשֶ

ִני ְדִאיָמא ְדלּות ׁשֵ ַקְטנּות ָהִראׁשֹון ְדִמַצד  .ּגַ ן ּבְ ה ָצִריְך ְלַכּוֵ ֲאִכיַלת ַמּצָ ה ּבַ י ַעּתָ ְוִנְמָצא ּכִ
אַאבָּ  ִני ְדִמַצד ַאּבָ ֵ ַגְדלּות ַהׁשּ ה . א ּוּבַ א ַגם הּוא ִנְכַנס ַעּתָ ִני ְדִמַצד ַאּבָ ֵ ְוָאְמָנם ַקְטנּות ַהׁשּ

ִני נֹות ַקְטנּות ִראׁשֹון ְוַגְדלּות ׁשֵ ּוָ י ִממֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה זּוָלִתי ּכַ ְלּתִ   .ֲאָבל לֹא ִקּבַ
א ַאּבָ ִני ּדְ ְדלּות ׁשֵ  ּגַ

י  :אּורוֹ ְוֶזה בֵּ  ן ּכִ ַכּוֵ ִגיַמְטִרּיָא ֲהָויָ ַמָּצה ַמָּצה ּתְ ֵני  ,ג"ְדיּוִדין ַוֲהָוָיה ְדסב "ְדעה "ִהיא ּבְ ְוֵהם ׁשְ
ְטנּות ָהִראׁשֹון ְלַטַעם  ְכָנס קֶֹדם ַהּקַ ִני ַהּנִ א ְדַגְדלּות ׁשֵ יָנה ְדִמַצד ַאּבָ מֹוִחין ָחְכָמה ּוּבִ

ר ְלֵעיל ְזּכָ י  .ַהּנִ ּתֵ ּצֹות ָהֶעְליֹוָנה ְוָהֶאְמָצִעיתְוֵאּלּו ֵהן ׁשְ ְחּתֹוָנה ִהיא מֹוַח  ,ַהּמַ ה ַהּתַ ּצָ ְוַהּמַ
ִני ֵ ְדלּות ַהׁשּ ִני ַוֲהֵרי ִנְרָמז ּגַ א ְדַגְדלּות ׁשֵ ַעת ְדִמַצד ַאּבָ   .ַהּדַ

א ַאּבָ  ַקְטנּות ִראׁשֹון ּדְ
ַקְטנּות ָהִראׁשֹון ן ּבְ ַכּוֵ ְך ּתְ י הַ  :ְוֶזה ִעְנָינוֹ  ,ַאַחר ּכָ ה ָהֶעְליֹוָנה ִהיא ֱאלִֹהים ְדיּוִדין ּכִ ּצָ ּמַ

א ַאּבָ יָנה ,ָחְכָמה ְדַקְטנּות ִראׁשֹון ּדְ ְחּתֹוָנה  ,ְוָהֶאְמָצִעית ֱאלִֹהים ְדֵהִהין ּבִ ה ַהּתַ ּצָ ְוַהּמַ
ִעְנַין ,ֱאלִֹהים ְדַאְלִפין ַדַעת ֶהם ּבְ ּלָ ָבר ָרַמְזנּו ַהַכָוָנה ׁשֶ ְדלּות ּכְ ִעְנַין ַהּגַ ּבֹון  ֲאָבל ּבְ ֶחׁשְ

הּוא  ה ׁשֶ רג "ְוסב "עאֹוִתּיֹות ַמּצָ ְזּכָ ּנִ  . ּכַ
אֹות ַאַחת ֵמֶהם ּנּוי ַרק ּבְ יֵניֶהם ׁשִ ִוים ְוֵאין ּבֵ מֹות ׁשָ ה ׁשֵ ּמָ ר ֵיׁש ּכַ ֲאׁשֶ  ּכַ

ְטנּות לֹׁשֶ  ,ּוְבִעְנַין ַהּקַ ׁשְ ת ֱאלִֹהים ֵאּלּו ּבִ לֹׁשֶ ן ֵאיְך ִנְרָמִזים ׁשְ ּצֹות ָאנּו ְצִריִכים ְלַכּוֵ ת ַהּמַ
ִחיַנת ִצּיּור אֹוִתיֹוֵתיֶהם. ָהֵאּלוּ  ִפי ּבְ ֶקת ּכְ ָווָנָתם ִהיא ְמֻחּלֶ י  ,ָרָצה לֹוַמר ,ְוָאְמָנם ִעְנַין ּכַ ּכִ

 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

 .ְוַגם ִהיא ַעל ֶּדֶר� ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל: ָאַמר ְׁשמּוֵאל א
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אֹות ַאַחת ֵמֶהם ּנּוי ַרק ּבְ יֵניֶהם ִחּלּוק ְוׁשִ ִוים ְוֵאין ּבֵ מֹות ְוכּוָלם ׁשָ ה ׁשֵ ּמָ ר ֵיׁש ּכַ ֲאׁשֶ ה ּכַ  ,ִהּנֵ
ינּויֵאין ָצִר  ּה ַהׁשִ ר ָנַפל ּבָ ּה ֲאׁשֶ אֹוָתּה ָהאֹות ְלַבּדָ ן ַרק ּבְ  . יְך ְלַכּוֵ

אֹות הֵ  ינּוי ּבְ ם ֱאלִֹהי' ַהׁשִ ׁשֵ  ם"ּבְ
ִוים ם ׁשָ ר ּכּוּלָ ְזּכָ ה ֱאלִֹהים ַהּנִ לֹׁשָ ה ׁשְ אֹות הֵ  ,ְוִהּנֵ א ּבְ ּנּוי ֶאּלָ יֵניֶהם ׁשִ ְלַבד' ְוֵאין ּבֵ י  ,ּבִ ּכִ

ל אֱ ' אֹות הֵ  ֶזה ,לִֹהיםֶזה ׁשֶ ִמילּוי יּוד ּכָ ָחְכָמה ִהיא ּבְ ְהיֹוָתּה ּבְ ִביָנה .י"ה :ּבִ  ,ּוִבְהיֹוָתם ּבְ
ֶזהה "הִמלּוָיה  ֶזה  .ּכָ ַאֶלף ּכָ ַדַעת ִמלּוָיה ּבְ ן ָאנּו  .א"הּוִבְהיֹוָתּה ּבְ ֶרְך ֶזה ַגם ּכֵ ְוַעל ּדֶ

ל מֹות ֵאּלּו ׁשֶ לֹׁש ׁשֵ ּנּוי ׁשָ ׁשִ ה ּבְ ִנים ַעּתָ אֹות  ְמַכּוְ ׁש ּבְ ּיֵ ה ִמיֵני ִצּיּוִרים ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ ם ֱאלִֹהים ּבִ ׁשֵ
א ,א"ַהה ַאּבָ ִחיַנת מֹוִחין ּדְ ֵהם ִמּבְ ִחיַנת ַקְטנּות ִראׁשֹון ְוַגם ׁשֶ ֵאּלּו ָהֱאלִֹהים ֵהם ּבְ  ,ּוְלִפי ׁשֶ

נּ  ׁשִ ֶהם ַרק ּבְ ּבָ ינּוי ַהִמילּוִיין ׁשֶ ֶהם ַהׁשִ ׁשּוָטה א "ּוי ִצּיּוֵרי אֹות ַההָלֵכן ֵאין ָאנּו ְמַכְווִנים ּבָ ַהּפְ
ם ֱאלִֹהים ׁשֵ ּבְ ין ֱאלִֹהים ְדָחְכָמה ֵלֱאלִֹהים  ,ַעְצָמּה ׁשֶ ׁש ּבֵ ּיֵ ר ַהֶהְפֵרׁש ׁשֶ ּוִבְבִחיַנת ִציּוָרה ֻיּכַ

ַדַעת יָנה אֹו ּדְ ׁשּוִט  ,ְדּבִ א ּפְ ִאים ֶאּלָ ֵאּלּו ָהֱאלִֹהים ֵאיָנם ְמֻמּלָ ה ֵיׁש ְזַמן ׁשֶ י ִהּנֵ ים ְוִאי ּכִ
ּנּוי ִצּיּוִרים  א ַעל ְיֵדי ׁשִ ַדַעת ֶאּלָ ִביָנה ְוֵאיֶזהּו ּבְ ָחְכָמה ְוֵאיֶזהּו ּבְ יר ֵאיֶזהּו ּבְ ר ְלַהּכִ ֶאְפׁשָ

יר ְוֶזה ִעְנָייָנה ,ָהֵאּלוּ  ְזּכִ ּנַ מֹו ׁשֶ  . ּכְ
אּור   ו"ו וו"י ד"דּבֵ

 י"ד
ֱאלִֹהים ְדָחְכָמה ִציּוָרה ְוצּוָר ' ִהּנֵה אֹות הֵ  יָנה  ,י"דָתּה ִהיא ּדֶ ל ַהּבִ ַעת  ,דוְוׁשֶ ל ַהּדַ ְוׁשֶ

ה ָוִוין לֹׁשָ ה צּוַרת אֹות הֵ  .ׁשְ י ִהּנֵ אּור הּוא ּכִ ה ְוֵאין ' ֲאָבל זֹו ַהו ,'וַעל ' דִהיא  ,'ְוַהּבֵ ִהיא ְקַטּנָ
ּה רֹאׁש  צּוַרת יּוד .ּבָ ַצד הַ  ,ְוָלֵכן ִלְפָעִמים ְנַצְייָרה ּבְ ְהיֹוָתּה ּבְ ה זֹו ַהו ,ָחְכָמהְוהּוא ּבִ י ִהּנֵ ' ּכִ

תֹוְך ַהה ּבְ ין' ׁשֶ ִחיַנת ְזֵעיר ַאְנּפִ ת  ,ּוִבְהיֹותֹו ּתֹוְך ַהָחְכָמה ִהיא צּוַרת יּוד ,ִהיא ּבְ הּוא ִטּפַ ׁשֶ
  .מֹוַח ַהָחְכָמה

 ו"ד
ִביָנה ה  ,ּוִבְהיֹותֹו ּבְ ֲעׂשָ י הּוא מֹוֶרה ַעל ְזַמן ָהִעיּבּור ,'וָאז ּנַ הּוא בְּ  ,ּכִ הּוא ו ,תֹוָכהּ ׁשֶ ' ׁשֶ

ה ְקָצוֹות ָ ׁשּ סֹוד ׁשִ   .ּבְ
 ו"וו

ַדַעת ין ,ּוִבְהיֹותֹו ּבְ תֹוְך ַהְזֵעיר ַאְנּפִ א ּבְ טּות ִאיּמָ ְ ׁשּ ְקָרא ַדַעת ,ָאז הּוא הֹוָרַאת ִהְתּפַ  ,ַהּנִ
ּבוֹ  סֹוד מֹוִחין ׁשֶ ּבוֹ  ,ּבְ ים ׁשֶ ה ַקּוִ לֹׁשָ ׁשְ ֶטת ּבִ ֶ ׁשּ ה ָוִוין ,וֹ ז' ָלֵכן צּוַרת הֵ  ,ּוִמְתּפַ לֹׁשָ ֶזה  ,ִהיא ׁשְ ּכָ

ר ,'ה ְזּכָ ּנִ ים ּכַ ה ַקּוִ לֹׁשָ הּוא הֹוָרַאת ׁשְ ּצּוָרתֹו צּוַרת  .ׁשֶ ַעת הּוא ַקו ֶאְמָצִעי ׁשֶ ה ַהּדַ  : 'וְוִהּנֵ
ּצֹותו "ו וו"י ד"ד ת ַהּמַ לֹׁשֶ ׁשְ  ּבִ

 ּוֵבאּור ַיַחץ
ה ִמיֵני ִצּיּוִרים ֵאּלּו ֵאי לֹׁשָ ה ְנָבֵאר ׁשְ ּצֹותְוַעּתָ ה ַהּמַ לֹׁשָ ׁשְ ֵאר  .ְך ִמְצַטְייִרים ּבִ ה ִנְתּבָ ִהּנֵ

ה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ֲהָוָיה ְדע י ַמּצָ ִני ּכִ ֵ ְדלּות ַהׁשּ ִעְנַין ּגַ ה ִהיא ֲהָוָיה  .מֹוַח ָחְכָמה ,ב"ּבְ ִנּיָ ְ ְוַהׁשּ
יָנה ,ג"ְדס ה ָהִראׁשֹוָנה ֵאיָנּה נֶ  .ְוהּוא מֹוַח ּבִ ּצָ ה זֹו ַהּמַ רּוסֹות ּוְלִסיּבָ ֵני ּפְ ְחֶלֶקת ְוִנְפֶרֶסת ִלׁשְ

ְקָרא אֹות  ֶנֶגד ַהָחְכָמה ַהּנִ י ִהיא ּכְ ֵלָמה ,'יּכִ ה  .ְוִהיא אֹות ַאַחת ׁשְ ִנּיָ ְ ה ַהׁשּ ּצָ ֲאָבל ַהּמַ
ּנֹוָדע רּוסֹות ּכַ י ּפְ ּתֵ ה ,ֶנְחֶלֶקת ְוִנְפֶרֶסת ִלׁשְ ְלִפי  ,ְוֶחְצָיּה ַלֲאִפיקֹוָמן ,ֶחְצָיּה ַלֲאִכיַלת ַמּצָ
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יָנה ִנְקֵראת אֹות הֵ  ַהּבִ י אֹוִתּיֹות  ,'ׁשֶ ּתֵ י  ,'וַעל ' דְוִהיא ֶנְחֶלֶקת ְלִצּיּור ׁשְ ּתֵ ְוָלֵכן ִנְפֶרֶסת ִלׁשְ
רּוסֹות יָנה ,ּפְ ְהיֹוָתם ּתֹוְך ַהּבִ ֵהם סֹוד ְזֵעיר ְונּוְקָבא ּבִ יָנה ִנְקֵראת הֵ  .ׁשֶ י ַהּבִ ְכָללֹוֶתיהָ ' ּכִ  ,ּבִ

ִצּיּור אֹות ְונּוְקָבא ִנְרמֶ  ל הֵ ' דֶזת ּבְ אֹות  ,'ׁשֶ ין ִנְרָמז ּבְ ל ַההֵ ' וּוְזֵעיר ַאְנּפִ ּוִבְהיֹוָתם  ,'ׁשֶ
ים אֹות הֵ  ִרים ְוַנֲעׂשִ ֵניֶהם ִמְתַחּבְ סֹוד ָהִעיּבּור ׁשְ תֹוָכּה ּבְ ַנִים .ַאַחת' ּבְ  ,ְוָלֵכן ֶנְחֶלֶקת ִלׁשְ

ּצּוָרָתּה  יחִ  ,'וְוֶחְצָיּה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּצּוָרָתּה  ,ין ַלֲאִפיקֹוָמןַמּנִ ִני ׁשֶ ֵ ֶנֶגד  ,'דְוֶחְצָיּה ַהׁשּ ִהיא ּכְ ׁשֶ
ֵלָמה ּוְמָבְרִכים  ְ ה ָהִראׁשֹוָנה ַהׁשּ ִהיא ַמּצָ ִרים אֹוָתּה ִעם ַהָחְכָמה ׁשֶ נּוְקָבא ָאנּו ְמַחּבְ

ה ֵלָמה ַוֲאִכילַ . ֲעֵליֶהם ַהּמֹוִציא ַוֲאִכיַלת ַמּצָ ְ ֶנֶגד ַהׁשּ רּוָסהַהּמֹוִציא ּכְ ֶנֶגד ַהּפְ ה ּכְ   .ת ַמּצָ
 ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא

ֶנֶגד אֹות  ִהיא ּכְ ִנּיָה ׁשֶ ְ רּוָסה ַהׁשּ ל ַההֵ ' דְוַעל זֹו ַהּפְ  .ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא: ָאנּו אֹוְמִרים ,'ׁשֶ
ְפרּוָסה  ,ּוְכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ל ָעִני ּבִ ְרּכֹו ׁשֶ ה  ,אְוָהִעְנָין הוּ  ,'כוַמה ּדַ ִחּלָ ּתְ י ּבַ ּכִ

ל ' צּוָרָתּה הֵ  ה  ,'ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא'ׁשֶ ְך ִנְפֶרֶסת ְוַנֲעׂשָ רּוָסה ַלְחָמא ַעְנָיא ַלְחָמא ַעְנָיא ְוַאַחר ּכָ הּוא ַהּפְ ׁשֶ
ר ְזּכָ ּנִ י אֹות  ,ּכַ ָהְיָתה אֹות הֵ  ,ְוָעִניל "הּוא ְלׁשֹון ָד ' דּכִ י ַמה ׁשֶ הּוא ' ּכִ ית ַלְחָמא ַעְנָיא ׁשֶ ַנֲעׂשֵ
ִהיא אֹות  ,'דאֹות  ֵלָמה ׁשֶ ְ ה ַהׁשּ ּצָ רֹו ִעם ַהּמַ ִהְתַחּבְ ה ּבְ יֶהם ִצּיּור ' יְוִהּנֵ ּתֵ  ,דיָאז ַנֲעׂשּו ׁשְ

רּוָסה ִהיא אֹות ַהד ֵלָמה ִהיא  ,'ַהּפְ ְ ר ְסִפירֹוֶתיהָ  ,'יְוַהׁשּ ֶעׂשֶ ֵלָמה ּבְ ִהיא ׁשְ ִהיא  ,ׁשֶ ּוְלִפי ׁשֶ
ָרה ִעם רּוָסה ָאנּו ְצִריִכים ְלַחּבְ ֵלָמה ּפְ ְ ֵלָמה ִנְקֵראת  ,ַהׁשּ ְ ּיּור  ,דידיְוָאז ַהׁשּ ֵאר ַהּצִ ַוֲהֵרי ִנְתּבָ

הּוא  ִני ׁשֶ ֵ ִנְפְרָסה דודוַהׁשּ ִנּיָה ֶטֶרם ׁשֶ ְ ה ַהׁשּ ּצָ ּמַ הּוא  ,ּבַ ּיּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִנְרָמז  דידיְוַהּצִ
רּוָסה ֵלָמה ִעם ַהּפְ ְ רּות ַהׁשּ ִהְתַחּבְ י .ּבְ ִליׁשִ ְ ּיּור ַהׁשּ ה ָוִוין ,ְוַהּצִ לֹׁשָ הּוא ׁשְ ה  ,ׁשֶ ַמּצָ ִנְרָמז ּבְ

ר ְזּכָ ְחּתֹוָנה ַהּנִ ר ,ַהּתַ ְזּכָ ה ָוִוין ַהּנִ לֹׁשָ ִמְנַין ׁשְ לֹׁש ַמּצֹות ּכְ ּה ֵהם ׁשָ י ִעּמָ ל  ,ּכִ ַוֲהֵרי ִנְכְנסּו ּכָ
ה  לֹׁשָ ְבִחיַנת ׁשְ א ּבִ ִני ְוַקְטנּות ִראׁשֹון ְדִמַצד ַאּבָ רַהּמֹוִחין ְדַגְדלּות ׁשֵ ְזּכָ ּנִ ּצֹות ּכַ  : ַהּמַ

אּור ַעל   'ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא'עֹוד ּבֵ
אּור  ירּוׁש  ','כוָהא ַלְחָמא ַעְנָיא 'עֹוד ִיְרֶצה ּבֵ ְקֵראת ֶלֶחם עִֹני ' הֵ  :ּפֵ ם ַהּנִ ֵ ׁשּ ּבַ ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

ָבָנה ֶחְסרֹון ַהּלְ ַפע ִנְקָרא עָ  ,ּבְ ל ׁשֶ סֹוד ָהֶעְליֹון ְמַקּבֵ ֵאין ַהּיְ ׁשֶ  ,ְוִהיא ִנְקֵראת ֶלֶחם עִֹני ,ִניּכְ
ַאּתְ ַאְמֵרת  ָמא ּדְ ר הּוא אֹוֵכל'ּכְ ֶחם ֲאׁשֶ י ִאם ַהּלֶ ָגלּות  ,)'ט ו"בראשית ל(' ּכִ ְוִהיא ָהְיָתה ּבְ

ַעת ָלֶהם ּפַ ַאּתְ ַאְמֵרת  ,ִמְצַרִים ִעם ֲאבֹוֵתינּו ּוַמׁשְ ָמא ּדְ ָצָרה'ּכְ א "תהלים צ(' ִעמֹו ָאנִֹכי ּבְ
תּוב ְוזֶ . )ו"ט ּכָ ִמְצַרִים'ה ַמה ׁשֶ ַאְרָעא ּדְ ה ַההֵ . 'ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ ֵני ' ְוִהּנֵ ֵיׁש ָלּה ׁשְ

הּוא סֹוד  ,י"דְוִאם סֹוד  ,ו"דִאם סֹוד  ,ִצּיּוִרים ְפֶאֶרת ׁשֶ ל ֵמַהּתִ ר ְמַקּבֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ִיְצַטּיֵר  ,'וּכִ
ּה סֹוד  סֹוד ,ו"דּבָ ל ִמּיְ ַקּבֵ ר ּתְ ְפֶאֶרת ָאז ִהיא ֶלֶחם עִֹני  ְוַכֲאׁשֶ ָעה ֵמַהּתִ ּפָ ִלי ַהׁשְ ְלַבד ּבְ

ּה סֹוד  תּוב . י"דְוִיְצַטֵייר ּבָ ּכָ ִמְצַרִים'ְוֶזה ַמה ׁשֶ ַאְרָעא ּדְ ּסֹוד  ,'ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ ּוְלִפי ׁשֶ
ְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול'ָלֵכן ָאנּו אֹוְמִרים  ,ָּכלָּכלְיסֹוד הּוא  ל ּדִ ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסחכָּ  ,ּכָ לֹוַמר  ,'ל ּדִ

ְפֶאֶרת ל ִמּתִ ֶחם ְולֹא ָהָיה ְמַקּבֵ ָהָיה ָעִני ְוָרֵעב ַלּלֶ סֹוד ָהֶעְליֹון ׁשֶ ַהּיְ ה ְוֵייכֹול ,ׁשֶ  ,ֵייֵתי ַעּתָ
הּוא ּתִ  ,ְוִיְזַדֵווג ִעם ַמְלכּות ְדָרה ׁשֶ ִ ֶרְך חּוט ַהׁשּ ה ַהּיֹוֶרֶדת ִמן ַהמֹוַח ּדֶ סֹוד ִטּפָ ְפֶאֶרת ּבְ

ַעת סֹוד ַהּדַ ִרית קֶֹדׁש ְלִזּוּוג ,ּבְ ר ִיְתעֹוֵרר ּבְ סֹוד  ,ְוַכֲאׁשֶ ה ָהֶעְליֹון ּבְ סֹוד ַהּפֶ מּו ַהִזּוּוִגין ּבְ ִיְקּדְ
ה סָ  ָרֵאל. ְוֶזהּו ֵייֵתי ְוִיְפַסחח "ּפֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ י ִאם ּבְ חּוָצה ָלָאֶרץ ֵאין ִזּוּוג ּכִ ה ּבְ ְוֶזה ַמה  ,ְוִהּנֵ
ת ּכָ א ָהָכא'ּוב ׁשֶ ּתָ ִלי ִזּוּוג' ָהׁשַ ָרֵאל' ,ּבְ ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ֶלְך ִעם ֶאֶרץ ' ְלׁשָ ְוִיְזַדֵווג ַהּמֶ

ָרֵאל ָהֶעְליֹוָנה ֶנֶגד  ,ִיׂשְ ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול'ְוֶזהּו ּכְ ל ּדִ ּוּוג' ּכָ הּוא סֹוד ַהּזִ ָרֵאל  ,ׁשֶ ּוְבֶאֶרץ ִיׂשְ

http://dailyzohar.com/


http://DailyZohar.com 

אֲ  ּוּוגָהֶעְליֹוָנה ּכַ ר ִיְהֶיה ַהּזִ הּוא ְמקֹום ַהֵחרּות ,ׁשֶ יָנה ׁשֶ ד ַהּבִ יִקין ִמּצַ ְוֶזה ַמה  ,ִיְהיּו ַהְנׁשִ
ְך  תּוב ַאַחר ּכָ ּכָ ֵני חֹוִרין'ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ָהָכא ַעְבֵדי ְלׁשָ ּתָ  : 'ָהׁשַ

 ָמרֹור ּכֹוֵרךְ 
ה ְנָבֵאר. ָמרֹור ּכֹוֵרךְ  ַסח הּוא ִעם ָרֵחל  ,ִעְנַין ַהֲחרֹוֶסת ְוַעּתָ ֵליל ּפֶ ה ּבְ ּוּוג ֲהַנֲעׂשֶ י ַהּזִ ע ּכִ ּדַ

ה ֵאר ְלַמּטָ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ֵליל ֶזה ּכְ ָלל ּבְ יק  ,ְוֵאין ִזּוּוג ִעם ֵלָאה ּכְ ל ֶזה ָאנּו ְצִריִכים ְלַהְמּתִ ְוִעם ּכָ
ה ּבָ ּווּ  ,ֶאת ַהִדיִנין ׁשֶ ֵאין ַהּזִ ֶ י ׁשּ הּ ַאף ַעל ּפִ ֲחרֹוֶסת ,ג ִעּמָ רֹור ּבַ ה ַעל ְיֵדי ִטּבּול ַהּמָ  ,ְוֶזה ַנֲעׂשָ

ת  ר ִמּלַ ירּוׁש ָהִעְנָין הּוא .חח""ת סת ס""רורוהּוא ִחּבּור ֲחרֶֹסת ֲחרֶֹסת ֲאׁשֶ ה נּוְקָבא ִדְזֵעיר  ,ּפֵ י ִהּנֵ ּכִ
ם  ְכָללּוָתּה ִנְקֵראת ׁשֵ ין ּבִ ַנִים ,יי""אדנאדנַאְנּפִ ה ֶנְחֶלֶקת ִהיא ִלׁשְ ר  ,ֵלָאה ְוָרֵחלְוֵהם  ,ְוִהּנֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ּנֹוָדע ִהיא ֲאחֹוַרִים ְדִאיָמא . ֵאיָנם ִנְכָללֹות ַיַחד ּכַ יִנין ְלִפי ׁשֶ ּה ּדִ י ֵלָאה ּכּוּלַ ְוִלְהיֹות ּכִ
ּנֹוָדע ם  ,ִעיָלָאה ּכַ ִחינֹות יי""אדנאדנָלֵכן ׁשֵ ֵני ּבְ ֶהם ִלׁשְ ק ּבָ ם  ,ִמְתַחּלֵ י ׁשֵ ְפׁשּוטֹו הּוא י "אדנּכִ ּבִ

ָרֵחל ֵלָאה ,ּבְ ִמילּואֹו הּוא ּבְ ִגיַמְטִרּיָא  ,ּוּבְ ִמּלּוי הּוא ּבְ ין ,םם""ֱא�ִהיֱא�ִהיְלִפי ׁשֶ הּוא ּדִ ְוָלֵכן  ,ׁשֶ
ן ְלֵלָאה  . ִנּתַ

ׁשּוט ּוִמילּואוֹ י "אדנ  ּפָ
י  ,ְוָהִעְנָין הּוא ִמּלּואֹו הּוא י "אדנּכִ הּוא  ,א"תרעּבְ ׁשּוטֹו ׁשֶ ִסיר ּפְ ר ּתָ י "אדנִמְנָין  ,ה"סְוַכֲאׁשֶ

ִגיַמְטִרּיָא  ,ְלָרֵחל הּוא ּבְ ֵאר ִמילּויֹו ׁשֶ ָ ֲחרֹוֶסת ת "רוְוֶזה סֹוד אֹוִתּיֹות . ֶאל ֵלָאה ,ת"רוִיׁשּ ּבְ ׁשֶ
ֵני אֹוִתּיֹות  ִחיַנת ֵלָאה ּוׁשְ ִהיא ּבְ ָאִריםח "סׁשֶ ׁשְ ֲחרֹוֶסת ַהּנִ ּבְ ִחיַנת ַהּמֹוִחין ִדְזֵעיר  ,ׁשֶ ֵהם ּבְ

ין ְקָר  ,ַאְנּפִ ֵהם ַהּנִ ֶלךְ ׁשֶ ִמְנַין  ,ִאים ַחֵיי ַהּמֶ ה  ,ח"סּכְ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ין ׁשֶ ִפּלִ ִעְנַין ַהּתְ ַכְמבֹוָאר ּבְ
מֹות   . אהיה הויה אהיהׁשֵ

ין ֶאל ֵלָאה ים ִמן ַהּמֹוִחין ִדְזֵעיר ַאְנּפִ יְך ַהַחּיִ ָנה ִהיא ְלַהְמׁשִ ּוָ  ְוַהּכַ
ר ִמ  ְזּכָ ים ַהּנִ יְך ַהַחּיִ ָנה ִהיא ְלַהְמׁשִ ּוָ ְקֵראת ְוַהּכַ ין ֶאל ֵלָאה ַהּנִ  ,ת"רון ַהּמֹוִחין ִדְזֵעיר ַאְנּפִ

יִנים קּו ּדִ ְתַמּתְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָא ָמוֶ . ּכְ ִהיא ּבְ רֹור ׁשֶ ִרים  ,ת"ְוֶזה סֹוד ַהּמָ יִנים ַהּמָ ֵהם סֹוד ּדִ ׁשֶ
ה ּבָ ְקָרִאים ָמוֶ  ,ׁשֶ ֶהם ֶנֱאָחִזים ַהְקִליּפֹות ַהּנִ ר ּבָ ים ּוְלַמְת  ,ת"ֲאׁשֶ ַכת ַהַחּיִ ָקּה ַעל ְיֵדי ַהְמׁשָ

ֵהם  ר ׁשֶ ְזּכָ ָלעֹו לֹא ָיָצא ְיֵדי . ח"סַהּנִ יׁש ַטַעם ְמִרירּות ְוִאם ּבְ ְרּגִ ּיַ ִריְך ׁשֶ ּצָ ְוֶזהּו ַטַעם ׁשֶ
יו ּנָ ׁשִ ִיְלָעֶסנּו ּבְ ִקים ּוִמְתַדְקְדִקי ,חֹוָבתֹו ַעד ׁשֶ יַנִיים ִמְתַמּתְ י ַעל ְיֵדי ְטִחיַנת ַהׁשִ ם ּכֹחֹות ּכִ

ַנת ָהֲאִכיָלה ַעל ְיֵדי  ּוָ ִעְנַין ּכַ ה ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ּבְ ּבָ ין ׁשֶ יַנִייםב "לַהּדִ ַער  ,ׁשִ ם ְבׁשַ ן ׁשָ ְוַעּיֵ
ת ֵעֶקב ָרׁשַ ְצֹות ּפָ ֶרְך . ַהּמִ ָרה ַרק ּדֶ ַסח ָלֵכן לֹא ֻהְזּכְ ֵליל ּפֶ ֵלָאה ּבְ י ֵאין ִזּוּוג ּבְ ְוִלְהיֹות ּכִ

ִמנְ  ִין ֲעַראי ּבְ מֹו ַהּיַ ְבֵרי סֹוְפִרים ְוֵאינֹו ִמְצָוה ּכְ ָעְלָמא ִמּדִ א ֵזֶכר ּבְ ֵאינֹו ֶאּלָ ַין ַהֲחרֹוֶסת ׁשֶ
ה כו ּצָ   .א'ְוַהּמַ

 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ֶׁשֵאיָנם ִמִּדְבֵרי , עֹוד ָמָצאִתי ִּבְסָפִרים ְלזּוָלִתי: ָאַמר ְׁשמּוֵאל א
: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ַאף ַעל ִּפי ֶׁש�א ָיְׁשרּו ְּבֵעיַני, ְמַנְעִּתי ִמְלּכֹוְתָבםִעם ָּכל ֶזה �א נִ , מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

, ְּבִמּלּואֹו' ְּפָעִמים י 'י, ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּבֶזה ָהֹאֶפן, ַּכִּנְזָּכרת "ָרמּוז ִעְנַין ָמוֶ , ִּכי ְּבֵׁשם ֲהָוָיה ְּבִמילּוי ֵהִהין
ְּפָעִמים ' ה, קמדֲהֵרי ' אַּפַעם ' א. 'נֲהֵרי , ה"ְּפָעִמים ֵה ' ה. 'רֲהֵרי , ֶׁשהּוא ֲעָׂשָרה ְּפָעִמים יּוד

ְוָקֶׁשה ִלי ְּבִמַּלת ָהַאֶלף . ֲהֵרי ָמֶות', בּוַּבָּפִנים ֶׁשל ֲהָוָיה ּוָּבָאחֹור ֶׁשֵהם . ד"תמֲהֵרי ', נֲהֵרי ה "ֵה 
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י ּוְרִביִעי ִליׁשִ  ּכֹוס ׁשְ
א ֵני מֹוִחין ְדִמַצד ַאּבָ ִחיַנת ׁשְ ֵני ּכֹוסֹות ָהֲאֵחרֹות ְוֵהם ּבְ ְ ְך ִעְנַין ַהׁשּ ריך צלכאורא [ אַאַחר ּכָ

א ְקָרִאים ַיַחד מֹוַח ַדַעת ,]לומר ִאּמָ ְקָרא ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ַהּנִ ֵני ּכֹוסֹות  ,ַהּנִ ְ ְוָלֵכן ֵאּלּו ַהׁשּ
ל ְרׁשּות ּתֹות ּכֹוס ַאֵחר ׁשֶ יֵניֶהם ִלׁשְ ֵניֶהם ֵהם מֹוַח ֶאָחד  ,ֵאין ָראּוי ְלַהְפִריד ּבֵ ְ ׁשּ ְלִפי ׁשֶ

ְקָרא ַדַעת ָרם ַיַחדְוָצִריְך ְלחַ  ,ַהּנִ ַאְרנוּ  ,ּבְ ּבֵ ֶ מֹו ׁשּ ֶזה ּכְ י  ,ְוִלְכלֹל אֹוָתם ֶזה ּבָ ִליׁשִ ין ׁשְ ְוָלֵכן ּבֵ
ה ּתֶ ָנה ,ִלְרִביִעי לֹא ִיׁשְ ׁשְ ּמִ ר ּבַ ְזּכָ ּנִ י ַהֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ֵהם ָזָכר ּוְנֵקָבה ְוָצִריְך  ,ּכַ ְוהּוא ּכִ

ָרם ָיַחד  : ְלַחּבְ
י ִליׁשִ  ּכֹוס ׁשְ

ה ְנבָ  ְפֵני ַעְצמוֹ ְוִהּנֵ ַנִים ּבִ ְ ל ּכֹוס ֵמֵאּלּו ַהׁשּ ַנת ּכָ ּוָ ה ּכַ ן ִלְכלֹל  ,ֵאר ַעּתָ ַכּוֵ ָנְתָך ּתְ ּוָ ּוְבֵעת ּכַ
ֵאר ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֵניֶהם ַיַחד ּכְ ה ּכֹוס ָהִראׁשֹון . ׁשְ י[ִהּנֵ ִליׁשִ ְ ַדַעת ,]שהוא ַהׁשּ ּבַ   .הּוא ַהֲחָסִדים ׁשֶ

 ַקְטנּות ִראׁשֹון
ה ַהּקַ  ּלֹו הּוא ֱאלִֹהים ְדִמילּוי ַאְלִפיןְוִהּנֵ ִמילּוי אֹות  ,ְטנּות ִראׁשֹון ׁשֶ ּבְ ֲאָבל צּוַרת ָהַאֶלף ׁשֶ

צּוַרת  ֱאלִֹהים ִהיא ּבְ ר ְלֵעילי "יוַהֵהא ּדֶ ְזּכָ ּנִ ֶזה א ,ּכַ   .'ּכָ
ְדלּות ִראׁשֹון  ּגַ

  .ְדַאְלִפיןה "ְוַגְדלּות ָהִראׁשֹון הּוא ֲהָוָיה ְדמ
 ִניַקְטנּות ׁשֵ 

ם  ִני הּוא ׁשֵ ֵ ּבֹונוֹ ם "אכדטְוַקְטנּות ַהׁשּ ְבִחיַנת ֶחׁשְ א  ,ּבִ ִגיַמְטִרּיָ הּוא ּבְ   .ד"עׁשֶ
ִני ְדלּות ׁשֵ  ּגַ

ִני הּוא ֲהָוָיה ְדמ ֵ   .ְדַאְלִפיןה "ְוַגְדלּות ַהׁשּ
 ּכֹוס ְרִביִעי

 ַקְטנּות ִראׁשֹון
ן י ַקְטנּות ָהִראׁשוֹ . ְוַהּכֹוס ָהַאֲחרֹון הּוא ּכֵ ּצּוַרת ּכִ א ׁשֶ ן הּוא ֱאלִֹהים ְדִמילּוי ַאְלִפין ֶאּלָ

ִמילּוי ַההֵ  ּבְ ֶזה ד "ִהיא צּוַרת יוא "ָהַאֶלף ׁשֶ   .'אּכָ
ְדלּות ִראׁשֹון  ּגַ

ב   .ְדֵהִהיןן "ְוַגְדלּות ִראׁשֹון הּוא ֲהָוָיה ּדְ
ִני  ַקְטנּות ׁשֵ

ִני הּוא  ֵ ּבֹונֹו ם "אכדטְוַקְטנּות ַהׁשּ ְבִחיַנת ֶחׁשְ הּוא ּבִ  . ד"עׁשֶ
ִני ְדלּות ׁשֵ  ּגַ

 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

ִּכי ָאנּו ה "ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּביה', אְהיֹוָתּה ְמֵלָאה לִ ה "יהָלָּמה ִּנְׁשַּתֵּנית ֵמַהְּׁש�ָׁשה אֹוִתּיֹות ֶׁשל 
  . ְוָצִרי� ִעּיּון, מֹוִנין אֹוָתם ְלַבָּדם ְּבִלי ִמילּוי

ְּדָהָיה לֹו לֹוַמר ְדִמַצד , ְוָקֶׁשה ִלי. ָּכ� ָמָצאִתי ָּכתּוב ְּבֵסֶפר מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ָאַמר ְׁשמּוֵאל א
 .ַמִּגיַּה ְּדִנְרֶאה לֹו ְדִמַצד ִאיָּמאש "שָלֵכן ָהַרב . ַלי ִמְׁשֶּגה הּואְואּו, ִאיָּמא
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ִני הּוא ֲהָויָ  ֵ בה "ְוַהַגְדלּות ַהׁשּ   .ְדֵהִהיןן "ּדְ
ֵני ַהּכֹוסֹות ל ׁשְ נֹות ׁשֶ ּוָ ר ֶאת ַהּכַ  ָצִריְך ְלַחּבֵ
כֹוס ֶאָחד נֹות ָיַחד ּבְ ּוָ ֵני ַהּכַ ר ׁשְ ַחּבֵ ה ּתְ ֵ  ,ָאְמָנם ַאּתָ ּכֹוס ַהׁשּ יֶהם ּבַ ּתֵ ן ׁשְ ַכּוֵ ְך ּתְ  .ִניְוַאַחר ּכָ

סֹוד ָזָכר ּוְנֵקָבה ר ְלֵעיל ִלְכלֹל אֹוָתם ָיַחד ּבְ ְזּכָ ּנִ ה ִהיא ּכַ ּבָ   .ְוַהּסִ
ם  ׁשֵ ִני ּבְ ַקְטנּות ׁשֵ בּורֹותם "אכדטִחּלּוק ּבְ ין ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ  ּבֵ

ּיֵׁש ִחלּ  י ׁשֶ ַמְעּתִ ָ ׁשּ י ׁשֶ ְעּתִ ְרֶאה ַלֲעִנּיּות ּדַ ַהּנִ ין ּוְכָבר ָאַמְרנּו ְלֵעיל ׁשֶ ִני ּבֵ ֵ ַקְטנּות ַהׁשּ ּוק ּבַ
ם  ׁשֵ ּבֹונֹו  ,ם"אכדטַהֲחָסִדים ַלְגבּורֹות ּבְ י ֶזה ֶחׁשְ ָעִמים ַיּבֹ  ,ה"עּכִ ה ּפְ לֹׁשָ סֹוד ׁשְ ְוֶזה  ,ק"ּבְ

ּבֹונֹו  י ִממֹוִרי ִזְכרוֹ  .ד"עֶחׁשְ ַמְעּתִ ָ ׁשּ י ּבֹו ַמה ׁשֶ ַתְבּתִ ּכָ ְנְטֵרס ׁשֶ ּקֻ תּוב ּבַ נֹו ֲאָבל לֹא ָמָצאִתי ּכָ
 : אִלְבָרָכה

 

 

 אא""ָע ָע יָ יָ אל זְ אל זְ יַט יַט ל וִ ל וִ ֵא ֵא מּומּוי ְׁש י ְׁש ּבִ ּבִ י ַר י ַר ִק ִק ��ֶא ֶא ל ָה ל ָה ּבָ ּבָ קּוקּוְמ ְמ ת ַה ת ַה הֹוהֹוגָ גָ ַה ַה 
 

ְוֶזה ְלׁשֹון מֹוִרי , ּוִמַּמה ַנֲעָׂשה, עֹוד ָרִאיִתי ִלְכּתֹב ְּבִעְנַין ַהֲחרֹוֶסת ֵּכיַצד ַנֲעָׂשה: ָאַמר ְׁשמּוֵאל א
ִאּמֹו [ֵּנה ָחַקְרִּתי ֶאת ִּפי ִאּמֹו ֶׁשל מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִה ]: א"ַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל ִזיַע [ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

ְוָאְמָרה ִלי ִּכי ֵאּלּו ֵהם ַהְּדָבִרים ֶׁשָהָיה , ַמה ִמיֵני ֵּפרֹות ָהָיה ַמִּניַח ַּבֲחרֹוֶסת] ַהָּקדֹוׁשי "ֶׁשל ָהֲאִר 
ּוְּבַעְרִבי , ִׁשּבֶֹלת ֵנְרְּד : ְׁש�ָׁשה ִמיֵני ַּתְבִלין, רֹוֶסתָרִגיל ָּתִמיד מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלָהִניַח ַּבֲח 

ֲעָנִבים : ְוֵהם, ְוִׁשְבָעה ִמיֵני ֵּפרֹות. ן"קומַהִּנְקָרא ה "וקאניל, י וזינגבילי"ובישש. סינבולִנְקָרא 
נֹוֲהִגין ָלִׂשים ִעָּקר , ָנִזיםֲאָבל ָהַאְׁשּכְ . ש"ופיראּוְתֵאִנים ְוִרּמֹוִנים ּוְתָמִרים ֶוֱאגֹוִזים ְוַתּפּוִחים 

ִּבְלׁשֹון ן "ֶאבֶ  ְוֵהם ָראֵׁשי ֵּתבֹות, ְוֵאּלּו ֵהם ַהּיֹוֵתר ֻמְכָרִחים, ַהֲחרֹוֶסת ִמְּׁש�ָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו
ֵהם , ה ֵּפרֹות ֵאּלּוִּכי ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְׁש�ָׁש . ופיראשְוַתּפּוִחים ֱאגֹוִזים : ְוֵהם. ַאְׁשְּכָנִזי

 .ַעד ָּכאן ָמָצאִתי, ְלַמְּלֹאתן "ּוַבֲחרֹוֶסת ֶאבֶ , ְונֹוְתִנים ִסיָמן ַלָּדָבר ..ןן""ֶאבֶ ֶאבֶ נֹוְטִריקֹון 
ְוִנְמָצא ֶׁשֶּזה ֵאינֹו , ְוִכְלׁשֹון ֶזה ָמָצאִתי ַּגם ֵּכן ְּבֵסֶפר ַהְדַרת קֹוֶדׁש ַמְחזֹור ָהַאְׁשְּכָנִזים, מ"ב א"נ

 .ל"נַעל ִּפי ִמְנָהג ָהַאְׁשְּכָנִזים , ּסֹוד ַרק ַמֲאַמר ָהַרב ְסָתםַעל ִּפי ַה 
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