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ג שֹיְךלחֹיָשכד  ישל תוישל תוכלה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח ּכּפים נׂשיאת קפו  ִ ַ ַ ַ ִ ְ ְ ִהלכֹות

הרב  ּבחינת הּוא הּכהן ּכי ּדלעּלא, אתערּותא ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחינת

ּבבחינת  הם יׂשראל וכל והּצּדיק ּכּנ"ל, ׁשּבּדֹור ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצּדיק

ׁשּמּׁשם  הּכהן ׁשל החסד ועלּֿכן ּכּידּוע, ונּוקבא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדכר

אם  ּכי ּברכה להמׁשי מתעֹורר אין ּכּנ"ל, הּברכֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּכל

ּכי  ּדוקא, אֹותֹו ׁשּקֹוראין עלֿידי הּתפּלה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבׁשעת

ּבׁשעת  ועלּֿכן ּכּנ"ל, ּתחּלה ּדלתּתא אתערּותא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָצריכין

אז  ּכּנ"ל, וכּו' ּדקדּׁשה ּכּסּופין ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻהּתפּלה

אתערּותא  ּבחינת ׁשהּוא הּתפּלה ׁשל הּכּסּופין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעלֿידי

החסד  איׁש הּכהן מעֹוררין עלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּדנּוקבא

ּדלעּלא. אתערּותא ּדדכּורא, אתערּותא ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָׁשהּוא

"אמֹור  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּדיקא, ּבּפה לקרֹותֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָּוצריכין

הּוא  הּפעל אל מּכח הּנפׁש יציאת עּקר ּכי ְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלהם",

ּבבחינת הּפה, ה)עלֿידי השירים יצאה (שיר "נפׁשי : ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

הּכהן  ּכׁשּקֹוראין ואזי הּנ"ל, ּבּמאמר ּכּנ"ל ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַַָֹּבדּברֹו",

העליֹון, החסד ּגם נתעֹורר אזי הּתפּלה, ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּפה

איׁש ּכהן ּבחינת ׁשהּוא ּדלעּלא, אתערּותא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבבחינת

ּכי  יׂשראל, את ּומבר עֹולה הּכהן ואזי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחסד,

ּכּנ"ל. הּברכֹות ּכל נׁשלמין ְְְִִֵֶַַַַָָָעלֿידיֿזה

ּכל וזהוּ  ּבמּלה מּלה הּכהן את ּׁשּמקרין מה ּכן ּגם ְ◌ֶ◌ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּכהנים י"ג)ּברּכת סעיף קכ"ח סימן או"ח הּכהן (שו"ע ּכי . ְֲִִִֵַַֹֹ

עלֿידי  ּדיקא ׁשּמתעֹורר ּדלעּלא, אתערּותא ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּוא

הּמתּפּלל  צרי ועלּֿכן ּכּנ"ל, ּדלתּתא ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָאתערּותא

ּבמּלה, מּלה ּכהנים ּברּכת ּכל הּכהן את ּתחּלה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלהקרֹות

ּבחינת  העליֹון, חסד ּבחינת הּכהן, מתעֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואז

ּו ּדלעּלא, ּכּנ"ל.אתערּותא יׂשראל את מבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

את וזה ּכהנים ּבברּכת לבר ּׁשּנֹוהגין מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹ

נתּתּקן  ּכהנים ּברּכת עלֿידי ּכי .לּדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹהּיֹוצא

ּכל  ּכי ּבּדרכים, לאדם ׁשּיׁש וצער הּיּסּורין מּכל ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר

הרקיע, ּגלּגּלי ּבסּבת הּוא ּבּדר לאדם ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּיּסּורים

הּנ"ל, ּבּמאמר זה ּכל היטב ּכמבאר ּבּברית, ּתלּוי ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹוהּכל

חסד  ּבחינת ׁשהּוא ּכהנים ּברּכת עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹועלּֿכן

ׁשעלֿידיֿזה  ּכּנ"ל, ּברית ּבחינת עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַׁשּמתּגּלה

עלֿידי  הּגלּגּלים ּכנגד ׁשהם הּברכֹות ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנׁשלמין

עלֿידיֿזה  עלּֿכן ּכּנ"ל, ּברית עלֿידי ׁשּקּיּומּה ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאמּונה

נתּתּקנים  הּדרכים ּכי ,ּבּדר ויּסּורין צער מּכל ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָנּצֹול

ּכּנ"ל: ּכהנים ּברּכת ּבחינת ׁשהּוא ּברית, ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַֹעלֿידי

„ ‰ÎÏ‰¬»»

לּקּוטי על־ ּפ י כ"ב סימן חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם הּתֹורה ַ◌ִ◌ְִִֵַָָָָ

לסֹופּה. מראׁשּה הּתֹורה ּכל ׁשם עּין א', ְֵֵֵֶַַָָָָָֹחלק

ּפעמים:ּדּברנּוּוכבר ּכּמה הּזאת ּבּתֹורה ְְְִִַַַַָָָָֹ

נׂשיאת וזהא עלֿידי הּכהנים ּכי ּכּפים. נׂשיאת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַֹ

ּבחינת  ממׁשיכין הם ּכהנים, ּבברּכת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹּכּפיהם

ּבבחינת אמּונה, ּבחינת ׁשהּוא הּידין ט)חֹותם :(ויקרא ְְֱִִִִֶַַַַָָ

מבאר  ּכי ויברכם". העם אל ידיו את אהרן ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ"וּיּׂשא

הּנ"ל ּבהּתֹורה ג')ׁשם חֹותם (באות לבחינת ׁשּלזּכֹות ְְְִִִֶַַַַַָָ

וכּו', רֹועים מּׁשבעה הּידים למּלאת צריכין ְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹהּידין

כט)ּבבחינת עּין (שמות וכּו'", ידם ּתמּלא ימים "ׁשבעת : ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

הּכהּנה  חּנּו על ּכי ּדיקא, הּכהנים זֹוכין וזה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֻׁשם,

ּכמבאר  ידם", ּתמּלא ימים "ׁשבעת זה: מקרא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹנאמר

ׁשהּוא  העגל חטא לתּקן אז היה זה וכל ּבּפרׁשה. ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשם

היה  ּכחם ׁשעּקר הּברית, ּפגם ׁשהּוא זרה, ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹעבֹודה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּידם, ׁשּקּבל עלֿידי ּדיקא, הּידים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי

לב) ּכמבאר (שם וכּו'", ּבחרט אתֹו וּיצר מּידם "וּיּקח :ְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּנ"ל ּבהּתֹורה ב')ׁשם ואחרּֿכ(באות ׁשם, עּין , ְְֵַַַַַַָָָָ

ור  יתּבר ה' החטא ּכׁשּנתרּצה זה ּולתּקן למחל צה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אז  הּמׁשּכן, לעׂשֹות וצּוה העגל ׁשל זרה העבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל

"ׁשבעת  ׁשם: נאמר והּכהנים הּמׁשּכן ׁשל החּנּו ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבׁשעת

הּידין, חֹותם ּתּקּון ּבחינת ׁשהּוא ידם", ּתמּלא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָימים

זה  ׁשּכל מהרֹועים, ׁשּמקּבלין האמּונה ּבחינת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

ימים  "ׁשבעת זה: מקרא נאמר ׁשעליהם הּכהנים ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹוכין

לבחינת  זֹוכין ׁשהּכהנים נמצא ּכּנ"ל. ידם" ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּתמּלא

'ירּוׁשלים' ּבחינת אמּונה, ּבחינת ׁשהּוא הּידין ְְְֱִִִִֶַַַַַָָָחֹותם

נאמנה" א)"קריה .(ישעיה ְֱִֶָָָ

ּבירּוׁשלים ועל ־ּכ ן הּוא הּכהנים ׁשל  עבֹודתם ּכל ְ◌ַ◌ֵ◌ֲֲִִִֶַַָָָָֹ

ירּוׁשלים  ׁשל ּובנין ׁשלמּות עּקר ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָּדוקא,

ׁשּזֹוכין  הּכהנים עלֿידי הּוא אמּונה, ּבחינת ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשהּוא

ּכּנ"ל: אמּונה ּבחינת ׁשהּוא הּידין ְְֱִִֶַַַַַָָלחֹותם

ׂשים וזהוּ ב אצל הּתפּלה ּבגמר ּכהנים ּברּכת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹ

אפׁשר  ׁשאי הּנ"ל ּבהּתֹורה מבאר ּכי ְְְִִֶֶַַַָָָָֹׁשלֹום.

הלכות נשיאת כפים ד



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל תוישל תוכלהה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח ּכּפים נׂשיאת 372 ִ ַ ַ ַ ִ ְ ְ ִהלכֹות

ׁשהם לזּכֹות הּנ"ל רֹועים ׁשבעה לבחינת להתקרב ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

האמּונה  עּקר ּכי הּידין, חֹותם את ּוממּלאים ְְְֱִִִִִִֶַַַַַָָָממׁשיכין

אם  ּכי אליהם להתקרב אפׁשר ואי עלֿידם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנמׁש

אפׁשר  אי ּדקדּׁשה ּולעּזּות ּדקדּׁשה, עּזּות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻֻעלֿידי

ועּקר  וכּו', וחדוה ׂשמחה עלֿידי אם ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלזּכֹות

ּדהינּו ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת עלֿידי זֹוכין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּׂשמחה

ּכי  ונסּתר, נגלה ּבחינת ׁשהּוא ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָעלֿידי

ּדבקּות  ּבחינת נׁשמע, ּבחינת נסּתר, ּבחינת הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתפּלה

ּפעם  ּבכל לעלֹות אחד ּכל וצרי סֹוף. לאין ְְֲִִֵֶַַַָָָָָּובּטּול

נגלה, מּנסּתר נעׂשה, מהּנׁשמע לעׂשֹות לדרּגא, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּדרּגא

ּגבּה אחר 'נׁשמע' לֹו יהיה ואז וכּו', ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּתפּלה

זה  ּכל ּכמבאר ׁשם, עּין וכּו', לעֹולם וכן וכּו', ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹמּמּנּו

היטב. ּבאר ֵֵֵַָׁשם

הּוא וּ מבאר ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא ׁשהּנׁשמע ׁשם, ְ◌ָֹ◌ְְְִִִֶֶַַָָָ

יראה, ּבחינת ׁשהּוא 'ּבראׁשית', ְְְְִִִִֵֶַַָּבחינת

לׂשמחה, זֹוכין ועלֿידיֿזה וכּו'. הּׁשלם מאמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבחינת

ּבחינת  ׁשהּוא הּתפּלה עלֿידי הּׂשמחה ׁשלמּות עּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּכי

לעּזּות  זֹוכין הּׂשמחה ועלֿידי וכּו'. ׁשלם' ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ'יראה

וזֹוכין  הּגּוף, עּזּות מׁשּברין ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻּדקדּׁשה,

ּולהּצּדיק  להּנׁשמה הּגּוף להתקרב וׁשּיקּבל הּדֹור, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּכל  יקּבלּו מהּצּדיק העֹולם ּכללּיּות וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָמהּנׁשמה,

רֹואין  הּדֹור והּצּדיק ׁשהּנׁשמה וההּׂשגֹות ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָההארֹות

ּבחינת  ׁשהיא האמּונה נׁשלם ואז וכּו'. ּתמיד ְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָּומּׂשיגין

האמּונה  נקראת זה ׁשם ועל נאמנה'. קריה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ'ירּוׁשלים

ׁשלם' 'יראה ׁשהיא י)'ירּוׁשלים' נו, רבה עּקר (בראשית ּכי , ְְִִִִִֵֶַַָָָ

ירא  – 'ּבראׁשית ׁשהּוא הּנׁשמע ּבחינת עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבנינּה

כד.)ּבׁשת' דף ז' תיקון זוהר 'יראה (תיקוני הינּו הּׁשלם, מאמר , ְְֲִֵֶַַַָָָֹ

היטב: זה ּכל ׁשם ע ּין וכּו', ְֵֵֵֵֶַָָָׁשלם'

נׁשמע,ועל ־ ּכ ןג ּבחינת הּוא והּתפּלה הּתפּלה, ּבגמר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְְִִִִִַַַַָָָ

הּתפּלה  ּובגמר ּכּנ"ל, וכּו' נסּתר ְְְְְִִִִַַַַַָָּבחינת

הּתפּלה, ּגמר ׁשהם וכּו' ּומֹודים רצה לברּכת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּכׁשּמּגיעין

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו וכּו', מרּבֹו ּפרס ׁשּקּבל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכעבד

לד.) לעׂשֹות (ברכות הּנׁשמע, להּׂשיג לזּכֹות צריכים ואז ,ְְְְְֲִִִִִַַַָָ

– 'ירּוׁשלים לבחינת לזּכֹות ּדהינּו נעׂשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמהּנׁשמע

ּבחינת  ׁשהּוא 'רצה' ּברּכת ּבחינת וזהּו ׁשלם', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָיראה

רֹוצין  ׁשהּכהנים ּבעת ׁשם אֹומרים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹיראה,

ּביראה  נעבד 'וׁשם ׁשם: אֹומרים ׁשאז ּכּפיהם, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלּׂשא

נעבד'. ּביראה לבּד ׁשאֹות' הּברכה: וסּיּום ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹוכּו'',

נׂשיאת  ּבׁשביל רגליהם עֹוקרין הּכהנים אז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹועלּֿכן

ח')ּכּפים סעיף קכ"ח סימן או"ח טוש"ע לח: ואחרּֿכ(סוטה , ְִַַַַָ

הּברכה  ועּקר ׁשלֹום', 'ׂשים אצל יׂשראל את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמברכין

ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּברכתם, ּגמר סּיּום ׁשהּוא ׁשלֹום ְְְְִִִֶֶַָָָהּוא

הּכהנים  ׁשל ּכּפים נׂשיאת עּקר ּכי ׁשלֹום". ל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ"ויׂשם

ּבחינת  ׁשהּוא הּידין חֹותם ּבחינת להמׁשי ְְְְִִִִֶַַַַַָהּוא

ׁשהּוא  הּתפּלה עלֿידי ׁשּזֹוכין נאמנה', קריה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ'ירּוׁשלים

ּבׁשעת  ּכּפיהם נֹוׂשאין ועלּֿכן ּכּנ"ל. נׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָּבחינת

וזה  ׁשלֹום', 'ׂשים ּברּכת אצל הּוא והעּקר ּדיקא. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּתפּלה

הינּו ּכּנ"ל, ׁשלֹום" ל "ויׂשם ּבחינת ּברכתם, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָעּקר

רג  ע ֹוקרין ּכי הּנ"ל, הּׁשלם' 'מאמר ליהם ּבחינת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ

מברכין  ואחרּֿכ ּכּנ"ל, יראה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּבעבֹודה

ּבחינת  ׁשהּוא ׁשלם', 'יראה ּבחינת הינּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבׁשלֹום,

הּידין  חֹותם ּבחינת עּקר ׁשּזה נאמנה', קריה ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ'ירּוׁשלים

ּכּנ"ל: ידיהם נׂשיאת עלֿידי ּדיקא הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּממׁשיכין

מבאר ּכ יד ּכי ּבזה. ּתלּוי וזה אחד, הּכל ּבאמת ִ◌ְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

האמּונה  ׁשלמּות לקּבל ׁשּצריכין הּנ"ל ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָּבהּתֹורה

וכן  וכ ּו', רֹועים ׁשבעה ּכללּיּות ׁשהּוא הּדֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמהּצּדיק

ההארֹות  ּכל ׁשּלֹו מהּנׁשמה לקּבל אחד ּכל ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצרי

מּזה. ידע ּכן ּגם ׁשהּגּוף מּׂשגת, ׁשהּנׁשמה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוההּׂשגֹות

ּדקדּׁשה  עּזּות עלֿידי אם ּכי לזּכֹות אפׁשר אי זה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻוכל

ׁשהּוא  הּׂשמחה עלֿידי זֹוכין ּולעּזּות ׁשם, ּכמבאר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹוכּו',

הּוא  הּׂשמחה ׁשלמּות ועּקר ונׁשמע, נעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּבחינת

ּפעם  ּבכל ּוצריכין ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנׁשמע ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּבחינת

וׁשּיהיה  נעׂשה, מהּנׁשמע לעׂשֹות לדרּגא מּדרּגא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָליל

נכלל  ׁשּיהיה עד לעֹולם, וכן וכּו', מּמּנּו ּגבּה נׁשמע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלֹו

זֹוכין  ׁשעלֿידיֿזה לׂשמחה, זֹוכה ואז וכּו', סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבאין

וההּׂשגֹות  ההארֹות לקּבל זֹוכין ועלֿידיֿזה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָלעּזּות,

לקּבל  יכֹולין העֹולם ּכללּיּות וכל מּׂשגת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּנׁשמה

ונׁשלם  ׁשלמה לאמּונה זֹוכין ואז וכּו', הּדֹור ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָמּצּדיק

הּנ"ל. ּבהּתֹורה ׁשם מבאר זה ּכל וכּו'. הּידין ְְְִֶַַַַַָָָָָֹחֹותם



ד שֹיְךלחֹיָשכד  ישל תוישל תוכלה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח ּכּפים נׂשיאת קפז  ִ ַ ַ ַ ִ ְ ְ ִהלכֹות

לזּכֹות ולכאוֹ רה אפׁשר ׁשאי נראה, רהטא  לפּום ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ

לצּדיק  וכן וכּו' ׁשּלֹו להּנׁשמה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָלהתקרב

ּדהינּו העליֹון, ונ ׁשמע נעׂשה עלֿידי אם ּכי וכּו', ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהּדֹור

ּתמּוּה הּדבר זה לפי ּכן ואם וכּו', סֹוף ּבאין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנכלל

ּכזה, ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה זכה ּכׁשּכבר ּבוּדאי ּכי ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמאד,

הארֹות  קּבל ּכבר ּכן אם הּנסּתרֹות, ׁשהּׂשיג ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדהינּו

ּבעצמֹו, הּנׁשמע  הּׂשגת ּכי מהּנׁשמה, הרּבה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהּׂשגֹות

והּׂשגת  הארת ּבוּדאי ּבעצמֹו זהּו הּנסּתר, הּׂשגת ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָָּדהינּו

הּזה  הּנׁשמע הּׂשגת ׁשעלֿידי לֹומר ׁשּי ואי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּנׁשמה,

להתקרב  ולזּכֹות ה ּגּוף, עּזּות לׁשּבר לעּזּות, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָיזּכה

נעׂשה  הּׂשיג ּכׁשּכבר ּבוּדאי ּכי ּולהּצּדיק, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָלהּנׁשמה

לאו, אם ּכי הּגּוף, עּזּות ׁשבר ּכבר ּבוּדאי ּכזה, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָונׁשמע

לה  זֹוכה היה ּכזה?אי הּנׁשמע ּׂשגת ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

הּׂשגת א ּבוּדאי ּכי ּבזה, זה קׁשּורים הּדברים ּבאמת ַ◌ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּצריכין  וההּׂשגֹות ההארֹות ּבעצמֹו זהּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּנׁשמע

ּכּנ"ל, מהּצּדיק העֹולם ּכללּיּות מהּנׁשמה, הּגּוף ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָלקּבל

מהּנׁשמה  העֹולם ּוכללּיּות הּגּוף ּׁשּמקּבלין מה ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּכי

היה  ׁשּבּתחּלה ונסּתר, נׁשמע ּבחינת הּוא ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָוהּצּדיק,

ּכי  ,ּכ הּוא וקּׁשּורם הּדברים המׁש א מהם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָנסּתר

מּמּנּו, נסּתר עדין ׁשההּׂשגה ּבעת נקרא 'נׁשמע' ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאמת

נקרא  אינֹו ׁשּוב הּנׁשמע, להּׂשיג ּכׁשּזֹוכה אחרּֿכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּכי

ּכׁשּמּׂשיג  ּכי 'נעׂשה', ּבׁשם אם ּכי 'נׁשמע', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשם

נׁשמע  לֹו ויׁש נעׂשה, מהּנׁשמע נעׂשה אזי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנׁשמע

ּבכל  ונׁשמע נעׂשה ׁשם ועּקר לעֹולם, וכן מּמּנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּגבּה

ּתֹורה  ּבחינת ונסּתר, נגלה ּבחינת הּוא ודרּגא ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּדרּגא

ׁשהּוא  ׂשמחה, לבחינת זֹוכין ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּותפּלה,

ּכל  לקּבל זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה ּדקדּׁשה, עּזּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּבחינת

ּבעצמֹו ׁשּזהּו ּומהּצּדיק, מהּנׁשמה וההּׂשגֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָההארֹות

ּבעצמֹו. הּנׁשמע הּׂשגת ְְְְִִַַַַַָָּבחינת

ּבּמדרגה דּ הינוּ  העֹומד ּפׁשּוט אדם למׁשל, ְ◌ַ◌ְ◌ְְֵֵַַָָָָָָָ

ּתֹורה  ּבחינת הּוא ׁשּלֹו והּנעׂשה ְְְֲִֶֶַַַַַָָהּתחּתֹונה,

ּכן  ּגם הּוא הּנסּתר, ׁשהּוא ׁשּלֹו והּנׁשמע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבפׁשיטּות,

יֹודע  אינֹו הּוא ּכי מּמּנּו, הּגבּה קטּנה מדרגה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאיזה

והעצֹות  הּדרכים וכל ה', ּבעבֹודת ועצה ּדר ׁשּום ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעדין

ּבחינת  ׁשהּוא אצלֹו, נסּתר ּבחינת 'נׁשמע', ּבחינת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהם

לה' הרּבה להתּפּלל צרי ׁשהּוא הינּו ּדבקּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּתפּלה

ּולהרּבֹות  , יתּבר אליו עצמֹו ּולבּטל ,ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָיתּבר

ּותפּלֹות  ּובתחּנֹות קֹונֹו לבין ּבינֹו וׂשיחֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵּבהתּבֹודדּות

ּבחינת  ׁשהּוא נׁשמע ּבחינת הּוא זה וכל וכּו', ְְְְְִִִֶֶַַַָָָּובּקׁשֹות

ה' ׁשּיֹורהּו יתּבר לה' ּׁשּמתּפּלל מה ּדהינ ּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתפּלה,

הּדר ׁשעּתה ,יתּבר לעבֹודתֹו יׁשרה ועצה ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָיתּבר

ּכּנ"ל. 'נׁשמע' ּבבחינת מּמּנּו, נסּתר היא הּזאת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהעצה

ּבחינת  ׁשהּוא ּבעצמֹו והּתפּלה הּדבקּות זה עלֿידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָואזי

לבֹוא  זֹוכין עלֿידיֿזה ּבחינת'נׁשמע', (ישעיה לׂשמחה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

מּנעׂשה לה) ׁשּנעׂשה ראׁשם" על עֹולם "וׂשמחת :ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

הּתֹורה  עלֿידי ּכי ּותפּלה, מּתֹורה הינּו ּכּנ"ל, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָונׁשמע

הּתפּלה  ועלֿידי מדרגתֹו, לפי ׁשּלֹומד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפׁשּוטה

לפני  עצמֹו ּומׁשּתּטח ּכּפיו ׁשּפֹורׂש ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוההתּבֹודדּות

מּמּנּו, הּנסּתר לעבֹודתֹו ועצה ּדר ׁשּיֹורהּו יתּבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה'

הּׂשמחה  ועלֿידי לׂשמחה, זֹוכה ּבעצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידיֿזה

ּגּופֹו עּזּות נׁשּבר ואזי ּכּנ"ל, ּדקדּׁשה לעּזּות זֹוכה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָֹֻהּזאת

וכן  ׁשּלֹו, מהּנׁשמה והּׂשגֹות הארֹות לקּבל ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוזֹוכה

הּנׁשמע  הּׂשגת מהם ׁשּמקּבל הינּו הּדֹור, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמהּצּדיק

והעצה  הּדר עּתה ׁשּמּׂשיג הינּו הּנסּתר, הּׂשגת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּוא

האמּונה, נׁשלם ּכן הּׂשגתֹו לפי ואז מּמּנּו, נסּתר ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהיה

'ירּוׁשלים  ּבחינת ׁשהּוא הּידין, חֹותם ּבחינת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ׁשּזֹוכין  ׁשלם', 'יראה ּבחינת ׁשהּוא נאמנה', ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָקריה

הּׁשלם' 'מאמר יראה, ּבחינת ׁשהּוא הּנׁשמע ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָעלֿידי

'ירּוׁשלים  ּבחינת זהּו ּבעצמֹו הּנׁשמע הּׂשגת ּכי ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָּכּנ"ל,

ׁשּמקּבלין  האמּונה ׁשלמּות ּבחינת הינּו נאמנה', ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָקריה

ּכּנ"ל: ּומהּנׁשמה ְִֵֵַַַַַָָמהּצּדיק

לצאת והּכ לל,ה ּכׁשּזֹוכין ודרּגא ּדרּגא ׁשּבכל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה זה ונׁשמע ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹמּנעׂשה

ּבעצמֹו זהּו הּנ"ל, ּבהּתֹורה ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֵֶֶַַַַָָָיֹותר,

מהּנׁשמה  ׁשּמקּבלין וההארֹות ההּׂשגֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבחינת

ּבעצמֹו, ונׁשמע נעׂשה עלֿידי לזה וזֹוכין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומהּצּדיק,

עלֿידי  הינּו ּותפּלה, ּתֹורה ונסּתר, נגלה עלֿידי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּדהינּו

לה' עצמן ּומדּבקין ׁשּמתּפּללין והּדבקּות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהּתפּלה

ּבעצמֹו עלֿידי ֿזה מּמּנּו, נסּתר ׁשהּדבר ּבעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתּבר

ּדקדּׁשה  לעּזּות זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה לׂשמחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻזֹוכין

מהּנׁשמה  והּׂשגֹות הארֹות ּולקּבל הּגּוף, עּזּות ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָּולׁשּבר



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל תוישל תוכלהי ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח ּכּפים נׂשיאת 374 ִ ַ ַ ַ ִ ְ ְ ִהלכֹות

והּנסּתר. הּנׁשמע הּׂשגת ּבחינת ּבעצמֹו ׁשּזהּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָוהּצּדיק,

נאמנה', קריה 'ירּוׁשלים ּבחינת האמּונה, נׁשלם ְְְְְֱֱִִִִֶַַָָָָָָָָואז

נעׂשה  ואז ּכּנ"ל, וכּו' הּידין חֹותם ּבחינת ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

הּזה  והּנסּתר הּנׁשמע אין ׁשּוב ואז נעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמהּנׁשמע

ונגלה, נעׂשה ּבׁשם אם ּכי ונסּתר, נׁשמע ּבׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָנקרא

חֹוזר  ואז מּזה, ּגבּה ונסּתר נׁשמע ּבחינת לֹו יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואז

ּומרּבה  ,יתּבר ה' לפני עצמֹו ּומׁשּתּטח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומתּפּלל

והּנׁשמע  הּנסּתר יתּבר ה' ׁשּיֹורהּו והתּבֹודדּות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבׂשיחה

נקרא  והּדבקּות וההתּבֹודדּות הּתפּלה זאת ואז ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹהּזה,

הּתפּלה  ׁשהּוא הּזה הּנׁשמע עלֿידי ואז נׁשמע, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשם

וחֹוזר  אחרא ּדסטרא העּזּות ּביֹותר ּומׁשּבר חֹוזר ְְְְְֳִֵֵֵֵַַַַָָָָהּנ"ל,

וזאת  ּומהּצּדיק. מהּנׁשמה ּגדֹולה יֹותר הארה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּומקּבל

הּנ"ל  הּנׁשמע הּׂשגת ּבעצמֹו הּוא וההּׂשגה, ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָההארה

קריה  'ירּוׁשלים ּביֹותר ונבנה נׁשלם ואז יֹותר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּגבּה

לעֹולם: וכן לדרּגא, מּדרּגא וכן ְְְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָנאמנה',

לנעׂשה ּכ יו זה ונׁשמע מּנעׂשה לצאת ׁשּצרי קדם ִ◌ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

קדם  ירידה לֹו ׁשּיהיה צרי יֹותר, ּגבּה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹונׁשמע

ׁשּקדם  והירידה העלּיה, ּתכלית היא והירידה ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהעלּיה,

ּבכל  ׁשּמתּגּבר הּגּוף עּזּות ּבחינת ּבעצמֹו זהּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהעלּיה

ׁשבירת  ועּקר לדרּגא, מּדרּגא לצאת ּכׁשרֹוצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפעם

הּׂשמחה, ֿ ידי על הּוא אחרא, ּדסטרא עּזּות הּגּוף, ְְְְֳִִֵַַַַַָָָָעּזּות

ׂשמחה  ֿ ידי על אם ּכי עליו להתּגּבר אפׁשר אי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכי

ונׁשמע, נעׂשה עלֿידי זֹוכין ּולׂשמחה ּדיקא, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָוחדוה

ׁשּלֹומד, הּתֹורה עלֿידי הינּו ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהינּו

יתּבר לה' ׁשּמתּפּלל וההתּבֹודדּות הּתפּלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָועלֿידי

ּגבּה למדרגה ולעלֹות זאת מּמדרגה לצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיזּכה

ּבחינת  ׁשהּוא וההתּבֹודדּות הּתפּלה עלֿידי ועּקר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָיֹותר,

עּקר  ּכי ּכּנ"ל, הּׂשמחה ׁשלמּות עּקר ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָנׁשמע

וכּו', וההתּבֹודדּות הּתפּלה עלֿידי זֹוכין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָהּׂשמחה

הּגּוף  עּזּות לׁשּבר ּדקדּׁשה, לעּזּות זֹוכין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֻׁשעלֿידיֿזה

ׁשּקדם  הירידה ּבחינת ׁשהּוא ּפעם, ּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמתּגּבר

להתחּזק  וההתּבֹודדּות הּתפּלה עלֿידי זֹוכין ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהעלּיה,

עד  ּדקדּׁשה, ּגדֹול ועקׁשנּות ּבעּזּות ּולהתּגּבר ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻּבׂשמחה,

ּומהּפ אחרא, ּדסטרא הּגּוף עּזּות הירידה ׁשּמׁשּברין כין ְְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָ

עליו, ׁשהתּפּלל והּנסּתר הּנׁשמע להּׂשיג וזֹוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלעלּיה,

ׁשהּנׁשמה  וההארה ההּׂשגה ּבחינת ּבעצמֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו

קריה  'ירּוׁשלים נׁשלם ׁשעלֿידיֿזה ּבֹו, מאירין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּצּדיק

ּכּנ"ל: ֱֶַַָָנאמנה'

נׂשיאת ועל־ ּפ יז ענין היטב מבארים האּלה הּדברים ְ◌ַ◌ִ◌ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּכי  אחרֹונֹות, ּבׁשלׁש הּתפּלה ּבגמר ְְְֲִִִִַַַַַָָֹּכּפים

לה' ׁשּמתּפּללין ּדהינּו 'נׁשמע', ּבחינת הּוא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָהּתפּלה

הּוא  ּתפּלתנּו עּקר ּכי והּנסּתר, הּנׁשמע להּׂשיג ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָיתּבר

ּכמבאר  ּולפרנסתּה, הּנפׁש לרפּואת ׁשּנזּכה זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשביל

ז"ל רּבנּו ט')ּבדברי אות י"ד סימן מוהר"ן ּבגמר (ליקוטי ואז , ְְְְִִֵֵַַַָ

ׁשה' ּבטּוחים ׁשאנּו האמצעּיֹות, ּברכֹות ּבגמר ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהּתפּלה,

ּכמֹו מׁשאלֹותנּו, וימּלא ּפה ּכל ּתפּלת ׁשֹומע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיתּבר

ואז  ּתפ ּלה', ׁשֹומע וכּו' אּתה ּברּו' מסּימין: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשאנּו

מרּבֹו ּפרס ׁשּקּבל ּכעבד אחרֹונֹות ׁשלׁש לסּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמתחילין

ׁשאֹומרים: ּכמֹו יראה, מזּכירין אז ועלּֿכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָוכּו',

ּבחינת  הּוא הּיראה ּכי נעבד', ּביראה לבּד ׁשאֹות'ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹ

הּתפּלה, עלֿידי להּׂשיג ׁשּזֹוכין ּכּנ"ל, הּׁשלם' ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ'מאמר

ּבחינת  ׁשהּוא ירּוׁשלים ּבנין נׁשלם להיֹות מתחיל  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשאז

רגליהם  עֹוקרין הּכהנים אז ועלּֿכן ּכּנ"ל, הּידין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹחֹותם

וכּנ"ל. ּכּפים ְְִִִַַַַַלנׂשיאת

 ּבמֹודים,ואחר־ ּכ וכֹורעין וכּו'' 'מֹודים אֹומרים ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִ

הּנּסים  ּכל על יתּבר לה' ְִִִִַַַַָָּומֹודים

ּכמֹו וכּו', עת ּובכל יֹום ּבכל עּמנּו ׁשעֹוׂשה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָוהּנפלאֹות

ׁשּבכל  נּסי ועל וכּו', אנחנּו 'מֹודים אֹומרים: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָׁשאנּו

הּוא  ההֹודאה ועּקר וכּו'', נפלאֹותי ועל עּמנּו ְְְְְִִִֶַַַָָָיֹום

ׁשה' והּטֹובֹות והּנפלאֹות הּנּסים על הּנפׁש, יׁשּועת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָעל

יֹום  ּבכל מּיׂשראל ואחד אחד ּכל עם עֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָיתּבר

עת, ּבכל לטֹובתֹו סּבֹות ׁשּמסּבב וׁשעה, עת ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָּובכל

ּפנים, ּכל על לנצח ּתּקּון לֹו יהיה סֹוף ּכל ׁשּסֹוף ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבאפן

ּגדֹולֹות  למעלֹות עלֿידיֿזה לזּכֹות יּוכל ירצה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַואם

.יתּבר לה ' לׁשּוב להתעֹורר ׁשּירצה עת ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָונפלאֹות,

מעׂשיו,ּכ י ּכל על ורחמיו ּתמיד לּכל טֹוב יתּבר ה' ִ◌ְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹ

הּוא וז  אמּתּיֹות והּטֹובֹות הרחמנּות ׁשעּקר ידּוע ה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

הלכֹות  חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח ּכּפים נׂשיאת קפח  ִ ַ ַ ַ ִ ְ ְ ִהלכֹות

יתּבר לעבֹודתֹו להתקרב לזּכֹות הּנצחּיית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָטֹובה

רחמי  עּקר אין ּובוּדאי הבל, הּכל מּזה וחּוץ ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹּבאמת,

ּבזה, וכּיֹוצא ּובריאּות ּפרנסה להאדם לתת יתּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָה'

וׁשלֹום  חס יזּכה לא אם זה ּבכל לֹו ּיתרֹון מה ְְְְִִִִֶֶַַָָֹּכי

זה  אין ּבוּדאי ּכי ,יתּבר אליו להתקרב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעלֿידיֿזה

אדּומים  אלף לאדם יּתנּו אם ורחמנּות טֹובה ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָנקרא

ּבעּנּויים  אֹותֹו וייּסרּו יּכּו ואחרּֿכ ּבמּתנה, יֹותר ְְְְִִִֵַַַַַָָָאֹו

יתּבר ה' ּובפרט ׁשנים, מאֹות ּכּמה ּומרים ְְִִִִִֵַַָָָָָָקׁשים

ׁשּכל  ּכמֹותֹו יֹודע ּומי העתידֹות, ּכל יֹודע ְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

טֹובה  ׁשּום ואין עֹובר, ּכצל וריק הבל הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹולם

ׁשּום  ואין ּכלל, טֹובה ּבׁשם נקראת הּזה העֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשל

ּכׁשּיצמח  אם ּכי טֹובה ּבׁשם נקראין ורחמנּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָטֹובה

וכל  .יתּבר ה' לעבֹודת ויׁשּועה טֹובה איזה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמּזה

עּמנּו עֹוׂשה יתּבר ׁשה' והּנפלאֹות והּנּסים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהּטֹובֹות

יתּבר ּׁשהּוא מה רק הּוא הּכל עת, ּובכל יֹום ְְְִֵֶַַַַָָָֹּבכל

והּוא  לעֹולם, נּדח מּמּנּו יּדח לבל מחׁשבֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָחֹוׁשב

למה  האדם ׁשּיזּכה ּבאפן לפעלם, מתהּפ ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמסּבֹות

יהיה  לא ּפנים ּכל על לאו, ואם ירצה, אם ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּׁשּיזּכה

א לאדם, הּבחירה נתן יתּבר ה' ּכי לגמרי, ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנאבד

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ל:)אףֿעלּֿפיֿכן יֹום (קידושין 'ּבכל : ְְִֵֵַַַַָָ

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ואלמלא עליו, מתּגּבר אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָיצרֹו

זמן  איזה ׁשּנכנס ּומי וכּו'', ּבידֹו נֹופל היה עֹוזרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָהּוא

נּסים  ּפלאֹות ּפלאי מרחֹוק לראֹות יכֹול ה', ְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבעבֹודת

ּבאפן  ואחד, אחד ּכל עם עֹוׂשה יתּבר ׁשה' ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹונפלאֹות

וכּו'. יׂשראל ּבקדּׁשת קּים ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻׁשּיּׁשאר

לה'והּכ לל, מׁשּבחין ׁשאנּו והּנפלאֹות הּנּסים ׁשעּקר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

עּקר  ּכּנ"ל, 'מֹודים' ּבחינת ׁשּזהּו ְְִִִִֶֶַַַַַָיתּבר

ׁשעֹוׂשה  הּנפׁש, ׁשל הּנפלאֹות יׁשּועֹות על הּוא ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָההֹודאה

ּובכל  יֹום ּבכל ונֹוראֹות ּגדֹולֹות ונפלאֹות נּסים ְְְְְְִִִִָָָָָעּמנּו

ׁשעה  ּובכל חס עת מּמּנּו להתרחק לבלי ׁשּנזּכה ּבאפן , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הרּבים, ּבעונֹותינּו אֹותנּו מרחק ׁשאין ּדי ולא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹוׁשלֹום,

הירידה  מהּפ הּוא המרּבים רחמיו ּבעצם ּגם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֻאף

ונפלאֹות  נ ּסים עּמנּו ועֹוׂשה לזכּיֹות, העונֹות ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹֻלעלּיה,

מאפלה  לצאת ּפעם ּבכל ׁשּנזּכה ּבאפן עת, ּבכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנֹוראֹות

חנּכה  ׁשל הּנס ּבחינת ׁשּזהּו ּגדֹול, לאֹור מחׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלאֹורה,

ּכלל  ּׁשּזכּו מה ׁשהּוא נּסים, ּבברּכת ׁשּמזּכירין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָּופּורים

ׁשמֹו, יּמח הרׁשע המן וכן יון, מלכּות להכניע ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיׂשראל

והמן  מעב ֹודתם, לבּטלם ורצּו ּביׂשראל נתקּנאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשּכּלם

חס  לגמרי לכּלֹותם רצה זאת קנאה מחמת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹהרׁשע

מּיגֹון  הפ העצּומים ּברחמיו יתּבר וה' ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָוׁשלֹום,

ׁשּלא  ּדי ׁשּלא מּמׁש, ּבהפ הּדבר ׁשהּפ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלׂשמחה,

זכינּו ּגם אף וׁשלֹום, חס הרעה מחׁשבּתם ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָנתקּימה

ׁשהם  קדֹוׁשים טֹובים ימים ׁשני עלֿידיֿזה לנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנתוּסף

ּגדֹולֹות  הארֹות ּבהם לקּבל זֹוכין ׁשאנּו ּופּורים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻחנּכה

עלֿידי  ׁשּנתחּדׁשּו חדׁשֹות מצות ּבהם ּולקּים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹונפלאֹות,

מגּלה  ּומקרא וכּו' חנּכה נר הדלקת ׁשהם אּלּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּנּסים

אז  מרּודים יׂשראל ׁשהיּו הירידה ׁשּנתהּפ נמצא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוכּו',

וכּו' קדרה ּכׁשּולי ּפניהם והׁשחרּו מאד יא.מאד (מגילה ְְְְְְְְֲֵֵֵֶָֹֹֻ

יא.) חגיגה ונתהּפירושלמי מּמׁש, ּבהפ נתהּפ עּתה ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

למצות  ּכזה, ּגדֹול לאֹור ׁשּזכינּו ּגדֹולה, לעלּיה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹמירידה

ּובכל  אדם ּבכל הּוא וכן ּכאּלּו. קדֹוׁשים וימים ְְְְְְִִֵֵָָָָָָקדֹוׁשֹות

יתּבר ה ' וצהרים, ובקר ערב עת, ּובכל יֹום ׁשּבכל ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזמן,

לבלי  ׁשּנזּכה ּבאפן אמּתּיֹות, ונפלאֹות נּסים עּמנּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶָָֹעֹוׂשה

ּבכל  ּדבר הּבעל ׁשרֹוצה ּכמֹו וׁשלֹום חס לגמרי ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹלּפל

מהּפ הּוא העצּומים ּברחמיו אּדרּבא, וׁשלֹום, חס ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָיֹום

וכּנ"ל: ּגדֹולה לעלּיה הירידה עת ּבכל ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָלנּו

ׁשל וזהוּ ח הּכריעה ּבחינת וזהּו מֹודים, ּברּכת עּקר ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ

לה' ׁשּמֹודים וההׁשּתחויה הּכריעה ּכי ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָמֹודים.

הּצרה  עּקר ׁשּזה הּנפׁש ׁשל מהּצרה ּכׁשּנּצֹולין ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיתּבר

ׁשּנתהּפכה  הירידה ּבחינת ּבעצמֹו זהּו ּכּנ"ל, וׁשלֹום ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָחס

ּבחינ  נפילה, ּבחינת הּוא הירידה ּכי (תהילים תלעלּיה, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ

ּבחינתעג) והּוא רגלי", נטיּו "ּכמעט מד): ׁשחה (שם "ּכי : ְְְְִִִַַַָָָָָ

צריכין  ואז ּבטננּו", לארץ ּדבקה נפׁשנּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלעפר

ּובהׁשּתחויה, ּבכריעה יתּבר ה' לפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהׁשּתּטח

ּבבחינת ּבּקׁשה, ּתפּלה ג)ּבתחּנה ּפיהּו(איכה ּבעפר "יּתן : ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

אצלנּו ּכמבאר ּבזה, חזק ּכׁשהּוא ואז ּתקוה", יׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּולי

הירידה  ׁשּיתהּפ זֹוכה אז ּבאריכּות, אחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבמקֹומֹות

ׁשאז  מֹודים, ׁשל הּכריעה ּבחינת ׁשּזהּו ּגדֹולה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלעלּיה

ׁשּזכינּו והּנפלאֹות ׁשהּנּסים ׁשּמרּמז ּבהֹודאה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכֹורעין

ׁשאנּו עד הּגּוף, עּזּות ּולׁשּבר ׁשּנּצלנּו מּמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלהּנצל



ז שֹיְךלחֹיָשכד  ישל תוישל תוכלה ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח ּכּפים נׂשיאת 374 ִ ַ ַ ַ ִ ְ ְ ִהלכֹות

והּנסּתר. הּנׁשמע הּׂשגת ּבחינת ּבעצמֹו ׁשּזהּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָוהּצּדיק,

נאמנה', קריה 'ירּוׁשלים ּבחינת האמּונה, נׁשלם ְְְְְֱֱִִִִֶַַָָָָָָָָואז

נעׂשה  ואז ּכּנ"ל, וכּו' הּידין חֹותם ּבחינת ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

הּזה  והּנסּתר הּנׁשמע אין ׁשּוב ואז נעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמהּנׁשמע

ונגלה, נעׂשה ּבׁשם אם ּכי ונסּתר, נׁשמע ּבׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָנקרא

חֹוזר  ואז מּזה, ּגבּה ונסּתר נׁשמע ּבחינת לֹו יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואז

ּומרּבה  ,יתּבר ה' לפני עצמֹו ּומׁשּתּטח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומתּפּלל

והּנׁשמע  הּנסּתר יתּבר ה' ׁשּיֹורהּו והתּבֹודדּות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבׂשיחה

נקרא  והּדבקּות וההתּבֹודדּות הּתפּלה זאת ואז ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹהּזה,

הּתפּלה  ׁשהּוא הּזה הּנׁשמע עלֿידי ואז נׁשמע, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשם

וחֹוזר  אחרא ּדסטרא העּזּות ּביֹותר ּומׁשּבר חֹוזר ְְְְְֳִֵֵֵֵַַַַָָָָהּנ"ל,

וזאת  ּומהּצּדיק. מהּנׁשמה ּגדֹולה יֹותר הארה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּומקּבל

הּנ"ל  הּנׁשמע הּׂשגת ּבעצמֹו הּוא וההּׂשגה, ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָההארה

קריה  'ירּוׁשלים ּביֹותר ונבנה נׁשלם ואז יֹותר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּגבּה

לעֹולם: וכן לדרּגא, מּדרּגא וכן ְְְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָנאמנה',

לנעׂשה ּכ יו זה ונׁשמע מּנעׂשה לצאת ׁשּצרי קדם ִ◌ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

קדם  ירידה לֹו ׁשּיהיה צרי יֹותר, ּגבּה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹונׁשמע

ׁשּקדם  והירידה העלּיה, ּתכלית היא והירידה ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהעלּיה,

ּבכל  ׁשּמתּגּבר הּגּוף עּזּות ּבחינת ּבעצמֹו זהּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהעלּיה

ׁשבירת  ועּקר לדרּגא, מּדרּגא לצאת ּכׁשרֹוצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפעם

הּׂשמחה, ֿ ידי על הּוא אחרא, ּדסטרא עּזּות הּגּוף, ְְְְֳִִֵַַַַַָָָָעּזּות

ׂשמחה  ֿ ידי על אם ּכי עליו להתּגּבר אפׁשר אי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכי

ונׁשמע, נעׂשה עלֿידי זֹוכין ּולׂשמחה ּדיקא, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָוחדוה

ׁשּלֹומד, הּתֹורה עלֿידי הינּו ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהינּו

יתּבר לה' ׁשּמתּפּלל וההתּבֹודדּות הּתפּלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָועלֿידי

ּגבּה למדרגה ולעלֹות זאת מּמדרגה לצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיזּכה

ּבחינת  ׁשהּוא וההתּבֹודדּות הּתפּלה עלֿידי ועּקר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָיֹותר,

עּקר  ּכי ּכּנ"ל, הּׂשמחה ׁשלמּות עּקר ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָנׁשמע

וכּו', וההתּבֹודדּות הּתפּלה עלֿידי זֹוכין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָהּׂשמחה

הּגּוף  עּזּות לׁשּבר ּדקדּׁשה, לעּזּות זֹוכין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֻׁשעלֿידיֿזה

ׁשּקדם  הירידה ּבחינת ׁשהּוא ּפעם, ּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמתּגּבר

להתחּזק  וההתּבֹודדּות הּתפּלה עלֿידי זֹוכין ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהעלּיה,

עד  ּדקדּׁשה, ּגדֹול ועקׁשנּות ּבעּזּות ּולהתּגּבר ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻּבׂשמחה,

ּומהּפ אחרא, ּדסטרא הּגּוף עּזּות הירידה ׁשּמׁשּברין כין ְְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָ

עליו, ׁשהתּפּלל והּנסּתר הּנׁשמע להּׂשיג וזֹוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלעלּיה,

ׁשהּנׁשמה  וההארה ההּׂשגה ּבחינת ּבעצמֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו

קריה  'ירּוׁשלים נׁשלם ׁשעלֿידיֿזה ּבֹו, מאירין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּצּדיק

ּכּנ"ל: ֱֶַַָָנאמנה'

נׂשיאת ועל־ ּפ יז ענין היטב מבארים האּלה הּדברים ְ◌ַ◌ִ◌ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּכי  אחרֹונֹות, ּבׁשלׁש הּתפּלה ּבגמר ְְְֲִִִִַַַַַָָֹּכּפים

לה' ׁשּמתּפּללין ּדהינּו 'נׁשמע', ּבחינת הּוא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָהּתפּלה

הּוא  ּתפּלתנּו עּקר ּכי והּנסּתר, הּנׁשמע להּׂשיג ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָיתּבר

ּכמבאר  ּולפרנסתּה, הּנפׁש לרפּואת ׁשּנזּכה זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשביל

ז"ל רּבנּו ט')ּבדברי אות י"ד סימן מוהר"ן ּבגמר (ליקוטי ואז , ְְְְִִֵֵַַַָ

ׁשה' ּבטּוחים ׁשאנּו האמצעּיֹות, ּברכֹות ּבגמר ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהּתפּלה,

ּכמֹו מׁשאלֹותנּו, וימּלא ּפה ּכל ּתפּלת ׁשֹומע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיתּבר

ואז  ּתפ ּלה', ׁשֹומע וכּו' אּתה ּברּו' מסּימין: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשאנּו

מרּבֹו ּפרס ׁשּקּבל ּכעבד אחרֹונֹות ׁשלׁש לסּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמתחילין

ׁשאֹומרים: ּכמֹו יראה, מזּכירין אז ועלּֿכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָוכּו',

ּבחינת  הּוא הּיראה ּכי נעבד', ּביראה לבּד ׁשאֹות'ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹ

הּתפּלה, עלֿידי להּׂשיג ׁשּזֹוכין ּכּנ"ל, הּׁשלם' ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ'מאמר

ּבחינת  ׁשהּוא ירּוׁשלים ּבנין נׁשלם להיֹות מתחיל  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשאז

רגליהם  עֹוקרין הּכהנים אז ועלּֿכן ּכּנ"ל, הּידין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹחֹותם

וכּנ"ל. ּכּפים ְְִִִַַַַַלנׂשיאת

 ּבמֹודים,ואחר־ ּכ וכֹורעין וכּו'' 'מֹודים אֹומרים ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִ

הּנּסים  ּכל על יתּבר לה' ְִִִִַַַַָָּומֹודים

ּכמֹו וכּו', עת ּובכל יֹום ּבכל עּמנּו ׁשעֹוׂשה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָוהּנפלאֹות

ׁשּבכל  נּסי ועל וכּו', אנחנּו 'מֹודים אֹומרים: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָׁשאנּו

הּוא  ההֹודאה ועּקר וכּו'', נפלאֹותי ועל עּמנּו ְְְְְִִִֶַַַָָָיֹום

ׁשה' והּטֹובֹות והּנפלאֹות הּנּסים על הּנפׁש, יׁשּועת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָעל

יֹום  ּבכל מּיׂשראל ואחד אחד ּכל עם עֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָיתּבר

עת, ּבכל לטֹובתֹו סּבֹות ׁשּמסּבב וׁשעה, עת ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָּובכל

ּפנים, ּכל על לנצח ּתּקּון לֹו יהיה סֹוף ּכל ׁשּסֹוף ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבאפן

ּגדֹולֹות  למעלֹות עלֿידיֿזה לזּכֹות יּוכל ירצה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַואם

.יתּבר לה ' לׁשּוב להתעֹורר ׁשּירצה עת ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָונפלאֹות,

מעׂשיו,ּכ י ּכל על ורחמיו ּתמיד לּכל טֹוב יתּבר ה' ִ◌ְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹ

הּוא וז  אמּתּיֹות והּטֹובֹות הרחמנּות ׁשעּקר ידּוע ה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

הלכֹות  חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח ּכּפים נׂשיאת קפח  ִ ַ ַ ַ ִ ְ ְ ִהלכֹות

יתּבר לעבֹודתֹו להתקרב לזּכֹות הּנצחּיית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָטֹובה

רחמי  עּקר אין ּובוּדאי הבל, הּכל מּזה וחּוץ ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹּבאמת,

ּבזה, וכּיֹוצא ּובריאּות ּפרנסה להאדם לתת יתּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָה'

וׁשלֹום  חס יזּכה לא אם זה ּבכל לֹו ּיתרֹון מה ְְְְִִִִֶֶַַָָֹּכי

זה  אין ּבוּדאי ּכי ,יתּבר אליו להתקרב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעלֿידיֿזה

אדּומים  אלף לאדם יּתנּו אם ורחמנּות טֹובה ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָנקרא

ּבעּנּויים  אֹותֹו וייּסרּו יּכּו ואחרּֿכ ּבמּתנה, יֹותר ְְְְִִִֵַַַַַָָָאֹו

יתּבר ה' ּובפרט ׁשנים, מאֹות ּכּמה ּומרים ְְִִִִִֵַַָָָָָָקׁשים

ׁשּכל  ּכמֹותֹו יֹודע ּומי העתידֹות, ּכל יֹודע ְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

טֹובה  ׁשּום ואין עֹובר, ּכצל וריק הבל הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹולם

ׁשּום  ואין ּכלל, טֹובה ּבׁשם נקראת הּזה העֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשל

ּכׁשּיצמח  אם ּכי טֹובה ּבׁשם נקראין ורחמנּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָטֹובה

וכל  .יתּבר ה' לעבֹודת ויׁשּועה טֹובה איזה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמּזה

עּמנּו עֹוׂשה יתּבר ׁשה' והּנפלאֹות והּנּסים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהּטֹובֹות

יתּבר ּׁשהּוא מה רק הּוא הּכל עת, ּובכל יֹום ְְְִֵֶַַַַָָָֹּבכל

והּוא  לעֹולם, נּדח מּמּנּו יּדח לבל מחׁשבֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָחֹוׁשב

למה  האדם ׁשּיזּכה ּבאפן לפעלם, מתהּפ ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמסּבֹות

יהיה  לא ּפנים ּכל על לאו, ואם ירצה, אם ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּׁשּיזּכה

א לאדם, הּבחירה נתן יתּבר ה' ּכי לגמרי, ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנאבד

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ל:)אףֿעלּֿפיֿכן יֹום (קידושין 'ּבכל : ְְִֵֵַַַַָָ

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ואלמלא עליו, מתּגּבר אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָיצרֹו

זמן  איזה ׁשּנכנס ּומי וכּו'', ּבידֹו נֹופל היה עֹוזרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָהּוא

נּסים  ּפלאֹות ּפלאי מרחֹוק לראֹות יכֹול ה', ְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבעבֹודת

ּבאפן  ואחד, אחד ּכל עם עֹוׂשה יתּבר ׁשה' ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹונפלאֹות

וכּו'. יׂשראל ּבקדּׁשת קּים ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻׁשּיּׁשאר

לה'והּכ לל, מׁשּבחין ׁשאנּו והּנפלאֹות הּנּסים ׁשעּקר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

עּקר  ּכּנ"ל, 'מֹודים' ּבחינת ׁשּזהּו ְְִִִִֶֶַַַַַָיתּבר

ׁשעֹוׂשה  הּנפׁש, ׁשל הּנפלאֹות יׁשּועֹות על הּוא ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָההֹודאה

ּובכל  יֹום ּבכל ונֹוראֹות ּגדֹולֹות ונפלאֹות נּסים ְְְְְְִִִִָָָָָעּמנּו

ׁשעה  ּובכל חס עת מּמּנּו להתרחק לבלי ׁשּנזּכה ּבאפן , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הרּבים, ּבעונֹותינּו אֹותנּו מרחק ׁשאין ּדי ולא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹוׁשלֹום,

הירידה  מהּפ הּוא המרּבים רחמיו ּבעצם ּגם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֻאף

ונפלאֹות  נ ּסים עּמנּו ועֹוׂשה לזכּיֹות, העונֹות ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹֻלעלּיה,

מאפלה  לצאת ּפעם ּבכל ׁשּנזּכה ּבאפן עת, ּבכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנֹוראֹות

חנּכה  ׁשל הּנס ּבחינת ׁשּזהּו ּגדֹול, לאֹור מחׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלאֹורה,

ּכלל  ּׁשּזכּו מה ׁשהּוא נּסים, ּבברּכת ׁשּמזּכירין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָּופּורים

ׁשמֹו, יּמח הרׁשע המן וכן יון, מלכּות להכניע ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיׂשראל

והמן  מעב ֹודתם, לבּטלם ורצּו ּביׂשראל נתקּנאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשּכּלם

חס  לגמרי לכּלֹותם רצה זאת קנאה מחמת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹהרׁשע

מּיגֹון  הפ העצּומים ּברחמיו יתּבר וה' ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָוׁשלֹום,

ׁשּלא  ּדי ׁשּלא מּמׁש, ּבהפ הּדבר ׁשהּפ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלׂשמחה,

זכינּו ּגם אף וׁשלֹום, חס הרעה מחׁשבּתם ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָנתקּימה

ׁשהם  קדֹוׁשים טֹובים ימים ׁשני עלֿידיֿזה לנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנתוּסף

ּגדֹולֹות  הארֹות ּבהם לקּבל זֹוכין ׁשאנּו ּופּורים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻחנּכה

עלֿידי  ׁשּנתחּדׁשּו חדׁשֹות מצות ּבהם ּולקּים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹונפלאֹות,

מגּלה  ּומקרא וכּו' חנּכה נר הדלקת ׁשהם אּלּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּנּסים

אז  מרּודים יׂשראל ׁשהיּו הירידה ׁשּנתהּפ נמצא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוכּו',

וכּו' קדרה ּכׁשּולי ּפניהם והׁשחרּו מאד יא.מאד (מגילה ְְְְְְְְֲֵֵֵֶָֹֹֻ

יא.) חגיגה ונתהּפירושלמי מּמׁש, ּבהפ נתהּפ עּתה ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

למצות  ּכזה, ּגדֹול לאֹור ׁשּזכינּו ּגדֹולה, לעלּיה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹמירידה

ּובכל  אדם ּבכל הּוא וכן ּכאּלּו. קדֹוׁשים וימים ְְְְְְִִֵֵָָָָָָקדֹוׁשֹות

יתּבר ה ' וצהרים, ובקר ערב עת, ּובכל יֹום ׁשּבכל ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזמן,

לבלי  ׁשּנזּכה ּבאפן אמּתּיֹות, ונפלאֹות נּסים עּמנּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶָָֹעֹוׂשה

ּבכל  ּדבר הּבעל ׁשרֹוצה ּכמֹו וׁשלֹום חס לגמרי ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹלּפל

מהּפ הּוא העצּומים ּברחמיו אּדרּבא, וׁשלֹום, חס ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָיֹום

וכּנ"ל: ּגדֹולה לעלּיה הירידה עת ּבכל ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָלנּו

ׁשל וזהוּ ח הּכריעה ּבחינת וזהּו מֹודים, ּברּכת עּקר ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ

לה' ׁשּמֹודים וההׁשּתחויה הּכריעה ּכי ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָמֹודים.

הּצרה  עּקר ׁשּזה הּנפׁש ׁשל מהּצרה ּכׁשּנּצֹולין ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיתּבר

ׁשּנתהּפכה  הירידה ּבחינת ּבעצמֹו זהּו ּכּנ"ל, וׁשלֹום ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָחס

ּבחינ  נפילה, ּבחינת הּוא הירידה ּכי (תהילים תלעלּיה, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ

ּבחינתעג) והּוא רגלי", נטיּו "ּכמעט מד): ׁשחה (שם "ּכי : ְְְְִִִַַַָָָָָ

צריכין  ואז ּבטננּו", לארץ ּדבקה נפׁשנּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלעפר

ּובהׁשּתחויה, ּבכריעה יתּבר ה' לפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהׁשּתּטח

ּבבחינת ּבּקׁשה, ּתפּלה ג)ּבתחּנה ּפיהּו(איכה ּבעפר "יּתן : ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

אצלנּו ּכמבאר ּבזה, חזק ּכׁשהּוא ואז ּתקוה", יׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּולי

הירידה  ׁשּיתהּפ זֹוכה אז ּבאריכּות, אחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבמקֹומֹות

ׁשאז  מֹודים, ׁשל הּכריעה ּבחינת ׁשּזהּו ּגדֹולה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלעלּיה

ׁשּזכינּו והּנפלאֹות ׁשהּנּסים ׁשּמרּמז ּבהֹודאה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכֹורעין

ׁשאנּו עד הּגּוף, עּזּות ּולׁשּבר ׁשּנּצלנּו מּמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלהּנצל



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל תוישל תוכלהח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ִ ַ ַֹארח ּכּפים נׂשיאת 376 ִ ַ ַ ַ ִ ְ ְ ִהלכֹות

ׁשהּוא  הּנׁשמע והּׂשגת הארת עּתה להמׁשי ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָזֹוכין

הירידה  עלֿידי זכינּו זה ּכל ּכּנ"ל, ׁשלם' 'יראה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבחינת

הירידה  ּכי הּכריעה, ּבחינת ׁשּזה העלּיה, ּתכלית ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשאז  ,יתּבר לה' והׁשּתחויה ּכריעה לבחינת ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנתהּפכה

הּנֹוראֹות  האֹורֹות עצם מּגדל ּכּידּוע ּגדֹול, אֹור ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹמקּבלין

עלֿידי  ּובפרט הּתפּלה, ׁשל הּכריעֹות עלֿידי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנמׁשכין

מֹודים. ְִִַּכריעת

ירידה נמצא ּבחינת הּוא והּכריעה מֹודים ׁשּברּכת ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּבחינת  נׁשלם ואז הּנ"ל, העלּיה ְְְְֲִִִִַַַַָָָָּתכלית

הּׁשלם', 'מאמר ּבחינת ׁשהּוא הּנ"ל, הּנׁשמע ְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָהּׂשגת

אז  מֹודים ּברּכת אחר אז ועלּֿכן ׁשלֹום, ְְְִִִֵַַַַַָָָּבחינת

יׂשראל  את ּומברכין ידיהם ונֹוׂשאין הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולין

הּׂשגת  ּבחינת ּבׁשלמּות לקּבל זֹוכין אז ּכי ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּבּׁשלֹום,

ׁשלֹום, ּבחינת הּׁשלם', 'מאמר ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּנׁשמע,

קריה  'ירּוׁשלים ּבחינת הּידין, חֹותם ּבחינת ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

ּכּנ"ל. ֱֶַַָָנאמנה'

הּידין,וזהוּ  חֹותם ּבחינת הינּו ּכּפים, נׂשיאת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִַַַַַַַַָ

לקּבל  יׂשראל ׁשּזֹוכין האמּונה ּבחינת ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

ּבחינת הּברכה, עּקר ׁשּזהּו אּלּו, ידים (משלי עלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ז"ל כח) רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו ּברכֹות", רב אמּונֹות "איׁש :ְְֱִֵֶַַַַָָ

אחר כ"ד)ּבמקֹום סימן מוהר"ן ּבחינת (ליקוטי ּבעצמֹו וזהּו . ְְְְְִֵֶַַַָ

ק  'ירּוׁשלים ּבחינת ׁשּזהּו הּׁשלם', נאמנה','מאמר ריה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

וכּנ"ל. ׁשלֹום הּוא הּברכה עּקר ועלּֿכן ׁשלם', ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ'יראה

כט)וזהּו עּמֹו(תהילים את יבר ה' יּתן לעּמֹו עז "ה' : ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

לׁשלֹום, זֹוכין ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי הינּו ְְְְִִֵַַַַָָָֻבּׁשלֹום",

קריה  'ירּוׁשלים ּבחינת ׁשהּוא ׁשלֹום', 'יראה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבחינת

ׁשּזהּו ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי לזה ׁשּזֹוכין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻנאמנה',

ׁשעּקר  ּכּנ"ל, ּכהנים ּברּכת ּבחינת הּברכה, ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹעּקר

בּׁשלֹום", עּמֹו את יבר "ה' ּבחינת: ׁשלֹום, ְְְִִֵֶַַַָָָָָּברכתם

ואמן: ְֵֵָָאמן

‰ ‰ÎÏ‰¬»»

ּכהנים על ־ּפ יא ממלכת לי ּתהיּו 'ואּתם הּתֹורה ַ◌ִ◌ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

ל"ד)וכּו'' סימן מוהר"ן ּכל (ליקוטי ׁשם עּין , ְֵַָָ

ַָהּתֹורה.

הּנקּדה מבאר לקּׁשר ׁשהּוא הּתפּלה, ענין ׁשם ְ◌ָֹ◌ְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּזהּו הּלב, אל מֹוׁשל' 'צּדיק ּבחינת ְִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשהּוא

לפרׁש קֹונֹו, לבין ּבינֹו לדּבר ּׁשּצריכין מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָענין

,יתּבר לעבֹודתֹו לּבֹו לעֹורר ,יתּבר לפניו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׂשיחתֹו

וכן  וכּו', ׁשמים ּביראת חברֹו עם לדּבר צריכין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָוכן

לקּבל  ּכדי הּכל ּבעצמֹו, הּצּדיק עם לדּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַֹצריכין

מֹוׁשל" "צּדיק ּבחינת ׁשהּוא הּקדֹוׁשה הּנקּדה ְְְִִֵֶַַַַָָֻאֹור

כג) ב ידּבר (שמואל "ּפי ּבחינת להאיר הּלב, אל לקּׁשרֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

מט)חכמֹות" תבּונֹות",(תהילים לּבי "והגּות ּבחינת לתֹו ְְְְְִִִַָָ

האהבֹות  ּכל ׁשהם לב, ערלת לב, חרּפת לבּטל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי

ׁשֹורה  הּנקּדה אצל ׁשם ּכי הּנפּולין, אהבֹות ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻרעֹות,

ׁשם, עּין ׁשם, נׁשאר החסד אֹור ּכי הּקדֹוׁשה, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאהבה

לב, החרפֹות ּכל נתּבּטלין הּקדֹוׁשה האהבה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָועלֿידי

וכּו'" אהבה ּתכּסה ּפׁשעים ּכל "על י)ּכי עּין (משלי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

היטב. זה ּכל ֵֵֶָָׁשם

ׁשם וּ מבאר עּין הּתפּלה, ענין ׁשּזהּו ּבתחּלתֹו ׁשם ְ◌ָֹ◌ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּתפּלה, מענין ׁשם ּׁשּכתּוב מה ג' ְְְִִֵֶַַַָָָּבאֹות

ּכמֹו הּדּבּור, ּכלי עלֿידי הּׁשפע להמׁשי ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשהּוא

א)ׁשּכתּוב וכּו'",(דברים לכם ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר" : ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּובמלאּה, ּבׁשלמּות ּבוּדאי הם הּצּדיק ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּדּבּורים

נקרא  ועלֿידיֿזה ליׂשראל, הּׁשפע להמׁשי יכֹול ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלכן

ּבמלאּה ׁשּלֹו ׁשהּפה להֹורֹות 'מלאפּום', ְְְְִִֶֶֶַַָָֹּבחינת

ּבחינת  ּבֹו יׁש מּיׂשראל ואחד אחד וכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּובׁשלמּות.

וזהּו' וכּו'. 'מלאפּום' ּבחינת ׁשהּוא מֹוׁשל' (תהילים צּדיק ְְְְִִֵֶֶַַָ

ּפיפא) הרחב מצרים מארץ הּמעל אלקי ה' "אנכי :ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

הּוא  ּומלאפּום וכּו'. 'מלאפּום' ּבחינת זה ְְְְְֲִֵֶַַַָָואמלאהּו",

יׁש מלאפּום ּובחינת וכּו'. ואו עם נקּדה ְְְְְִִִֵַַָָָֻּבחינת

הּלּוחֹות  עם הּדּברֹות עׂשרת ּכי ּובפרטּיּות, ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָּבכללּיּות

היטב. זה ּכל ׁשם ע ּין ְֵֵֵֶַָָוכּו',

אחד נמצא ׁשּבכל מחמת היא הּתפּלה ׁשעּקר ִ◌ְ◌ָ◌ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

'צּדיק  ּבחינת ׁשהּוא טֹובה נקּדה יׁש ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻמּיׂשראל

ּבחינת ס)מֹוׁשל', ּוכפי (ישעיה צּדיקים", ּכּלם ועּמ" : ְְְִִִִֵֵַַַָֻ

עלֿידי  ׁשפע להמׁשי יכֹול ּכן ׁשּלֹו טֹובה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּנקּדה

ועּקר  ואמלאהּו", ּפי "הרחב ּבחינת: ּדיקא, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָהּדּבּור

להאיר  הּוא מֹוׁשל', 'צּדיק ּבחינת ְְְִִִֵֶַַַָָָהּממׁשלה,

וזה  ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו', יתּבר לה' הּלב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּולהתעֹורר

ׁשהּוא  והתּבֹודדּות, הּתפּלה ׁשל הּדּבּור עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָנעׂשה



ט שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי 104 ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבחינת ,ּכרצ ֹונ ה ּכל ׁשּיהיה  ,"לּב מ ׁשאל ֹות  ל ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַֹ"וי ּתן

כ) ֿ ידי (שם על זֹוכין וזה  ," מׁשאלֹותי ּכל ה' "ימ ּלא  :ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

ׁשּבת . ֶַָֹענג

יעקבוזה: נחלת  והאכל ּתי וכ ּו' ה' על ּתתע ּנג  "אז ְ◌ֶ◌ְְְְֲֲֲִִַַַַַַַַָֹ

"נח)אבי ּכמ ֹו(ישעיה מצרים ', ּבלי 'נחלה ּבחינת  , ְְְְֲִִִִַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו קיח.)ׁשאמרּו ה ּנ"ל(שבת רחמנּות  ּבחינת  הינּו , ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָ

רק ּכלל, ודין מצר  ׁשּום ׁשם ׁשאין רּבים , רחמים  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשה ּוא

ּבכל ׁשּמרחם מצרים', ּבלי 'נחלה  ּבחינת רחמים, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֻּכּלֹו

ּכי  ּכלל . וצמצּום מצר  ׁשּום ּבלי הענינים, ּובכל ְְְְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָהאפנים

ּבר ּור  ּכי ׁשּבת , ענג על ֿידי היא האמ ּונה הת ּגּלּות ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָֹע ּקר

ּבחינת  אמּונה , עלֿידי  הּוא  לז)ה ּמאכלים  "ּורעה(תהילים : ְְְֱֲִִֵֵַַַַָָ

אחר  ּבמקֹום  ז"ל ר ּבנּו ׁשּכתב  ּכמֹו ס"ב)אמ ּונה ", ,(בסימן ְְֱֵֵֶַַַַָָָ

ּכ האמ ּונה מתּגּלה ׁשאז ּבׁשּבת אז ועל ּֿכן על ּֿכן ּנ"ל , ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הת ּגּלּות עלֿידי ּבקד ּׁשה הּמאכל אז ּכי לאכל , ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻמצוה 

ׁשּבת ׁשל סע ּדֹות ה ּׁשלׁש נקראים ועל ּֿכן ּכּנ"ל , ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָֻהאמ ּונה

ּכּנ"ל . אמּונה  ּבחינת  הם  ּכי  ּדמהימנּותא', ְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָ'סע ּודתא

ּומ ּׁשםוזה  סעּדה ׁשע ּור  ׁשּמּניחין ּתח ּומין, ער ּובי ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

ּבחינת הארת  ע ּקר ּכי א ּמה . האלּפים  ְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָמתחילין

ׁשעל ה ּנ"ל, הרחמנּות  ׁשני ּבחינת  ׁשהם  א ּמה  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהאל ּפים 

א ּמה , האלּפים ּבת ֹו מט ּילין רק לטלטל , צריכין אין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָידם

הת ּגּלּות עלֿידי ּבׁשּבת  ה ּמאירין ר ּבים  הרחמים  ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָּבתֹו

ׁשּבת ּבענג ּתל ּוי  זה  וכל ּכּנ"ל, ּבׁשּבת ׁשּמת ּגּלה  ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאמ ּונה

מתחילין  מ ּׁשם ׁשּבת, ׁשל ה ּסע ּדה  מּמקֹום  ועלּֿכן  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻּכּנ"ל,

ׁשעלֿידיֿזה ּבאמ ּונה , ּתלּויים ׁשהם  ה ּנ"ל , א ּמה  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהאל ּפים 

ּכּנ"ל: וכ ּו' הרחמנ ּות  ְְֲִֶַַַַָָמת ּגּלה
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חֹותם'על ־ּפ י ּבת ֹו 'חֹותם כ"ב)הּמאמר  ,(בסימן ַ◌ִ◌ְֲַַָָָ

ּדצניע ּותא . ּדספרא  חמּׁשאה 'ּפרקא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָהּמתחיל:

אב מאמר . חצי – ּברא  מאמר, – ּברא ׁשית ּברא . ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָּברא ׁשית 

ּתּתאה ': עדן וגניז, ּדסתים ע ּלאה עדן וגליא, סתים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּובן,

והםּכ יא וכּו', רגלין ּבחינת  והם ה ּדֹור , מֹוכיחי י ׁש ִ◌ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַ

וכּו', ּבעֹולם ׁשלֹום  מר ּבין  והם  חֹותם, ְְְְִִֵַַָָָָּבחינת 

ה ּנ"ל החֹותם על וׁשל ֹום חס ּגֹובר  ה ּדֹור  ׁשל ְְֵֶֶַַַַַַַָָָּוכ ׁשהרע 

הע ֹולם ׁשלֹום  נתקלקל אזי  וׁשלֹום , חס א ֹותֹו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָּומקלקל 

ּבחינת ה ּׁשלֹום ,  הפ ּבע ֹולם, ּומחלקת ּגר ּוׁשין (איוב ונע ׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הםיח) ּכי 'נּדת', נע ׂשה מ 'חֹותם' ּכי ינידּוה ּו", "ּומ ּתבל :ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

מ ּזה למעלה  ׁשה ּוא ח ֹותם  וי ׁש ּכּמּובא. ה ּׁשוה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמס ּפר

מאּלּו מּוסר  המקּבלים ידים ּבחינת הינּו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהח ֹותם ,

ּבחינת לז)הּמֹוכיחים, וה ּידים(שם יחּתֹום", אדם  ּכל "ּביד : ְְְְִִִִַַַַַַָָָָ

ּבחינת  וכ ּו', ה ּמּוסר  ּבּה ׁשּנתקּבל אמּונה  ּבחינת  (שמות זה  ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָ

צרייז) אמ ּונה ׁשל הח ֹותם  וזה אמ ּונה", ידיו  "ויהי :ְְֱֱִִֶֶַַָָָָָָ

וׁשלֹום ּכׁשחס ּכי וׁשלֹום, חס יתקלקל  ׁשּלא יתרה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשמירה 

הח ֹותם  זה  לחֹותםנתקלקל וׁשלֹום  חס  להתקרב  יּוכל ּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

נתקלקל וׁשלֹום  ּוכׁשחס וכּו', הּפנימי חֹותם ׁשהּוא  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהרגלין

וׁשלֹום , חס זרה  עבֹודה ּבחינת  ּכפירֹות, נע ׂשה הח ֹותם  ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָזה 

ּבחינת  נּדת , נע ׂשה מח ֹותם  ּכי האמ ּונה, הפ (ישעיה ׁשה ּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וכּו'.א) זרה  עב ֹודה הינ ּו וכּו'", מלא ּו דמים  "ידיכם  :ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ

ׁשהםועּק ר ר ֹועים , ׁשבעה על ֿידי מק ּבלין האמּונה  ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָ

הּקדּׁשה , ּכלל ּיּות  ׁשהם  הּדֹור צּדיקי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻּכלל ּיּות 

ׁשם על  ר ֹועים , נקראים  ֿ ידיֿזה לז)ועל "ּורעה(תהילים : ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ּולהׁשלימ ּה לתּקנּה האמ ּונה  את  ר ֹועים הם  ּכי  ְְְְֱֱִִִֵֶַַָָָָָאמ ּונה ",

עּזּות , על ֿידי אם ּכי הרֹועים לאּלּו לבֹוא  אפׁשר  ואי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוכ ּו',

טו)ּבבחינת צרי(שמות ּכי ,"קדׁש נוה אל  בע ּז "נהלּת : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

יׁש ּכי ּפנים, העּזי ּכנגד לעמד  ּדקד ּׁשה עּזּות  לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּיהיה 

וע ּקר  ה ּדֹור  מפרסמי ּגם ּֿכן והם אחרא  ה ּסטרא  ׁשל  ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻרֹועים

לעּזּות צריכים  עלּֿכן ע ּזּות , עלֿידי  הּוא  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָממ ׁשלּתם 

על מאד  לרחם ּכל ֿאחד וצרי ע ּזּותם. נגד לעמד  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּדקד ּׁשה 

ה ּׂשגה ּומּכל הארה מּכל לֹו להראֹות  ה ּגּוף, ְְְִִֶַַַַָָָָָָּבׂשר 

וזה הה ּׂשגה, מּזה  ידע  ֿ ּכן ּגם ׁשהּגּוף  מ ּׂשגת, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשה ּנׁשמה 

וכּו', ה ּגּוף עּזּות ׁשּמׁשּבר  על ֿידי וזה וכ ּו' לה ּנׁשמה  ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָט ֹובה 

הן  צעקה , ק ֹול  הן ּדקד ּׁשה, ע ּזּות ּבחינת הם ה ּקֹול ֹות  ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻוכל

וכּו', וכּו' ּדקד ּׁשה עּזּות  ּבחינת הם  ּכּלם  וכּו', זמרה ְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻק ֹול

היטב: זה  ּכל  ׁשם  ֵֵֵֶַָָעּין

וחדוה ,ולב וֹ א ב ׂשמחה עלֿידי ה ּוא  ּדקדּׁשה  לע ּזּות  ְ◌ָ◌ְְְְְְִִֵֶַַָָָֻ

ח)ּבחינת מע ּזכם ",(נחמיה היא ה ' חדות  "ּכי : ְְְִִִֶֶַַָֻ

י ׂשראל נכּתר ּו ׁשּמהם  ונׁשמע , נע ׂשה ּבחינת זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוׂשמחה 

ז"ל  ר ּבֹותינ ּו ׁשאמר ּו ּכמ ֹו עדיים, פח.)ּבׁשני  ּפסּוק(שבת על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לה) ה ּׁשני (ישעיה וא ּלּו ראׁשם ". על ע ֹולם  "וׂשמחת  :ְְְְִֵֵַַַָָֹ

הלכות עירובי תחומין ד



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלהו ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי נג  ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבחינת הם  ונעׂשה , מ ּנׁשמע  ׁשּנעׂשּו ּכתרים  ׁשני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעדיים,

ּבחינת  ונגלה, כט)נס ּתר אלקינּו(דברים לה' "ה ּנסּתר ֹות  : ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבחינת ּותפ ּלה , ּתֹורה  ּבחינת  וכּו'", ּולבנינּו לנּו ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָוה ּנגלֹות 

ּבחינת נס ּתר, ּבחינת היא ּתפּלה ּכי ותֹורת ֹו. ה' ְְְְְִִִִִִַַַָָָּתֹורת 

ּדר  ּבכל  ויׁש וכ ּו', ה' ע ֹולםּתֹורת ּבכל וכן ודר ּגא  ּגא ְְְְְְְְֵֵַַַָָָָָ

ּבחינת ּׁשה ּוא מה  ּכי ונׁשמע , נע ׂשה ּבחינת  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוע ֹולם 

ּבחינת נע ׂשה, ּבחינת  ה ּוא לזה, נס ּתר ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָנׁשמע,

לדר ּגא , מ ּדרּגא וכן מ ּמדרגת ֹו, למעלה  ׁשה ּוא למי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנגלה,

אחד ּכל וצרי וכּו', וכּו' לזה נגלה לזה ּׂשּנס ּתר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָמה 

ּתמיד לזּכֹות  לעֹולם , מעֹולם לדרּגא, מ ּדרּגא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָליל

ונ ׁשמע נע ׂשה לֹו ׁשּיהיה  ׁשּיזּכה  יֹותר , ּגב ּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלמדרגה 

וכּו'. ּפעם  ּבכל יֹותר  ְְְִֵַַָֹּגבהים 

לּגב ּהוּ כׁש צּ ריכים זה  ונ ׁשמע נעׂשה  מ ּמדרגת  לצאת ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

העלּיה , קדם ירידה להיֹות   צרי ְְֲִִִִִֶֶָָָָֹמ ּמּנּו

ז"ל ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו ּכמ ֹו העל ּיה, ּתכלית היא  הירידה  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּכי

ד:) זרה וזה ּו(עבודה וכּו'', מע ׂשה לא ֹות ּה רא ּוי ּדוד  היה  'לא :ְְְֲִֶֶַָָָָָֹ

ג) ת ֹורה(ישעיה ּדברי 'אּלּו – " יד ּתחת  ה ּזאת  וה ּמכ ׁשלה  :ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

וזה ּו נ)וכּו'', י ׂשראל(ירמיה עון יב ּקׁש הה ּוא "ּבּיֹום  : ְְְְֲִֵֶַַַָֹֻ

ּתֹורה לעתיד נע ׂשה יהיה  יׂשראל מעונֹות ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואינּנּו",

וכּו', זכ ּיֹות  נע ׂשין  זדֹונֹות  ׁשעל ֿידיֿזה ה ּתׁשּובה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֻעלֿידי

נכללין  ׁשּיהיּו ואינּנּו, יׂשראל עונֹות אז  יבקׁשּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻועלּֿכן 

וכ ּו': וכ ּו' ְְְִַּבאין

'ח ֹותם 'וזהג א ֹותּיֹות 'ּתח ּום' ּכי ׁשּבת, ּתח ּום ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִַַָָ

עדיים הּׁשני יׂשראל  מק ּבלין ּבׁשּבת  ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָּכּמּובא ,

ּבׁשעת י ׂשראל  את ׁשהכּתירּו ּכתרים  ה ּׁשני  ׁשהם  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה ּנ"ל,

מ ׁשה 'יׂשמח ּבכּונת ּכּמּובא ּבׁשּבת, ׁשהיה  ּתֹורה  ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמ ּתן 

לי ׂשראל מחזיר ׁשּמׁשה  א ֹור ֹות האלף  ּבענין חלקֹו' ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּתנת

וזה ּו ׁשם . ע ּין וכ ּו' ׁשּבת  ּתֹוספֹות  ּבחינת ׁשּזהּו ׁשּבת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכל 

ה ׂשמחה , ע ּקר הּוא  זה  ּכי  ׁשּבת , ׁשל הׂשמחה  ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת 

ׁשּבת , ענג ּבחינת וזהּו ראׁשם ", על  עֹולם  "וׂשמחת  ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבחינת 

ה ' חדות  "ּכי ּבבחינת  ּדקדּׁשה , לעּזּות  זֹוכין ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֻּכי

ׁשאֹומרים קֹול ֹות ה ּׁשבעה ּבחינת  וזה  מעּזכם ", ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻהיא

ּבנ  לה' "הבּו מזמ ֹור ׁשה ּוא ׁשּבת, וכ ּו'"ּבק ּבלת אלים י ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

כט) ּדקדּׁשה ,(תהילים הּקֹולֹות ּכל לכללּיּות זֹוכין ּבׁשּבת ְְְִִִִִַַָָָָֻּכי

ׁשּמסּים ּוכמֹו ׁשם , ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ע ּזּות, ּבחינת  הם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּכּלם 

וכּו'". יּתן לעּמֹו עז "ה' ה ּמזמ ֹור : ְְְְִִֵֶַַֹּבזה 

ועלֿועל ־ּכ ן ּדקד ּׁשה לע ּזּות ּבׁשּבת  ׁשּזֹוכין מחמת  ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ

עלּֿכן  הּגּוף , ע ּזּות ונת ּבּטל  נׁשּבר  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָידיֿזה 

ול ׁשּתֹות לאכל ׁשּבת, ּבתענּוגי להר ּבֹות ּגד ֹולה  ְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹמצוה 

הם הּגּוף  ּתענּוגי ּכל ּבׁשּבת  אז ּכי ּבזה, וכּיֹוצא  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹול ׂשמח 

ּדסטראֿאחרא עּזּות  נתּבּטל  ׁשאז  מאחר  ּגד ֹולה , ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבקד ּׁשה

לעּזּות ּכׁשּזֹוכין אז ּכי  ּכּנ"ל, ּדקד ּׁשה לעּזּות ְְְְְִִִִֶַַַַָָֻוזֹוכין

ט ֹובה הּוא  אז אחרא  ּדסטרא  ע ּזּות ונת ּבּטל ְְְְְֳִִִֵַַָָָָָָֻּדקד ּׁשה 

ֿ ידי  על למעלת ּה לחזר יכֹולה ה ּנׁשמה  ּכי ְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹלהּנׁשמה,

אז  ועלּֿכן הּנ"ל , ּבּמאמר  ּכמבאר וכּו' הּגּוף  ְְְֲֲֵֵַַַַַַַַָָָֹּתענּוגי

ּבחינת  ה ', על  יג)מתעּנגין ל ׂשבע(משלי אכל "צ ּדיק : ְְְְִִִִֵַַַַַֹֹ

מאן  'צּדיק  ּכי ּדקד ּׁשה, לע ּזּות ׁשּזֹוכה הּצּדיק ּכי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻנפ ׁשֹו",

ּברית' נט:)ּדנטיר דף נח עּזּות(זוהר עּקר  ה ּוא  ה ּברית  ּוׁשמירת  , ְְְְִִִִִַַַַָ

ּכּמּובא ּתקּפא' ּבֹו עז, 'ּבֹו ּכי עה:)ּדקדּׁשה , דף ל"א ּכי (תיקון . ְְִִִַַָָָֻֻ

ערין' ּבמק ֹום אּלא  ּבׁשת צד:)'אין דף נ"ח ועלּֿכן (תיקון , ְְְֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֿ ידי  על ּבׁשת , ּבחינת  ׁשהיא  הּתאוה  זאת  ל ׁשּבר  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהעּקר 

עז  יהיה ועלֿידי ֿזה  ,ית ּבר מה' אנּפין ּבׁשת  לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיהיה 

עּזּות עּקר  וזהּו יצרֹו, את לכּבׁש ויתּגּבר  ויתח ּזק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכּנמר,

ּבׁשת מ ּבחינת מקּבלין ּדקדּׁשה  עּזּות עּקר  ּכי  ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹֻֻּדקד ּׁשה ,

ּבחינת ּדקדּׁשה, כ)ּפנים  ה, עדן',(אבות לגן ּפנים  'ּוב ׁשת : ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

ּבן  'יהּודא הּמׁשנה על  ּבס ֹופֹו הּנ"ל  ּבּמאמר ׁשם ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָֹּכמבאר

וכּו''. ּכּנמר  עז הוי אֹומר  ְֱֵֵֵֵַַָָּתימא 

אכילת ֹוועל־ ּכ ן על ּֿכן ּדקדּׁשה  לע ּזּות  ׁשּזֹוכה  הּצּדיק ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻ

מתעּנגת אכילתֹו עלֿידי  ּכי  מאד, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹיקרה 

מה ּׂשגֹות ׁשּלּה ותענּוגים  מעלת ּה זֹוכרת ּכי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה ּנׁשמה ,

ּבּמאמר  ּכמבאר  הּגּוף , ּתענּוגי עלֿידי  עלי ֹונֹות  ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוהארֹות

וזה וכּנ"ל . נפׁשֹו" לׂשבע אכל "צ ּדיק ּבחינת וזה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַֹֹה ּנ"ל.

על ּתתעּנג "אז ּבחינת  ׁשּבת, ענג ׁשּבת , אכילת  ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבחינת 

וכּנ"ל . וכּו' ּדקד ּׁשה לע ּזּות זֹוכין ּבׁשּבת אז ּכי ְְְְְִִִַַַַָָָֻה '",

ה ּואועל־ ּכ ן הע ּקר ּכי ׁשּבת , ּבליל היא הּזּוּוג עּקר  ְ◌ַ◌ֵ◌ְִִִִִֵַַַָָָ

ּבתא ה ּגּוף ע ּזּות ׁשםלׁשּבר ּכי ּכּנ"ל, זֹו וה ְְֲִֵַַַַַַָָ

אנּפין  ּבׁשת לֹו ׁשאין אחרא , ּדסטרא עּזּות  אחיזת ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹע ּקר

ּדקדּׁשה לבּוׁשה זֹוכין אז ּוב ׁשּבת  וׁשלֹום , חס  ית ּבר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻמה '

– "ּבראׁשית " ּבבחינת  ּכּנ"ל, ּדקד ּׁשה עּזּות ּבחינת  ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֻׁשהיא

אנּפין  ּבׁשת ל ֹו ׁשּיהיה  זֹוכין ואז ּבׁשת', 'ירא  ׁשּבת', ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ'ירא 

ּבּתאוה וׁשלֹום  חס נלּכד יהיה ׁשּלא  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמ ּקד ׁשאּֿבריֿה ּוא,

זֹוכה ואז וׁשל ֹום, חס ע ּזּות לֹו יהיה  ׁשּלא  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹה ּבהמ ּיּות ,

ּבבׁשת ּביראה , ּבאימה  ּגד ֹולה, ּבקדּׁשה  ז ּוּוגֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻׁשּיהיה 

מּבחינת ה ּוא ּדקדּׁשה  עּזּות  ּכי  ּבּתּקּונים. ּכּמּובא  ְְְִִִִִִִַַַַַָָֻאנּפין,

ּבׁשת לֹו ׁשּיׁש על ֿידי ּכי  ּכּנ"ל . עדן' לגן ּפנים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ'ּובׁשת 

הלכֹות  חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי 106 ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ּדקדּׁשה לעּזּות  זֹוכה  עלֿידי ֿזה  הּוא ,  ּברי מ ּקדׁשא  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻֻאנּפין

ממ ּתּקים ּוׁשתּו מ ׁשמּנים "אכל ּו ּבחינת: וזה ּכּנ"ל . ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַוכ ּו'

ּדקדּׁשה , לע ּזּות  ּכׁשּזֹוכין הינּו מע ּזכם", היא ה ' חדות  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻֻּכי

"אכל ּו נאמר אז מעּזכם ", היא  ה ' חדות  "ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֻּבחינת 

ּגדֹולה , מצוה  האכילה אז  ּכי ממ ּתּקים", ּוׁשת ּו ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָמ ׁשמ ּנים 

מ ּזה מתעּנגת  ה ּנׁשמה  אז ּכי ׁשּבת, אכילת ּבחינת  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזה ּו

ּכּנ"ל . נפׁשֹו" ל ׂשבע  אכל "צ ּדיק ּבחינת  ְְְִִֵַַַַַַַַֹֹּכּנ"ל,

חֹותםועל־ ּכ ן הח ֹותמ ֹות, ׁשני  ׁשּנתּתּקנין ּבׁשּבת  זֹוכין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּבחינת חֹותם, ח)ּבתֹו השירים "ׂשימני (שיר : ְְִִִֵַָ

עּזּות על ֿידי ּכי ,"זרֹוע על ּכח ֹותם  ל ּב על ְְִִֵֶֶַַַַַַָָּכחֹותם

אל נכנסין עלֿידי ֿזה  ּכּנ"ל, ּבׁשּבת  ׁשּזֹוכין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּדקד ּׁשה 

ּבחינת ר ֹועים , מ ּׁשבעה הארה  לק ּבל  וז ֹוכין  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻה ּקד ּׁשה

הּנ"ל , ּבּמאמר  ּכּנ"ל  "קדׁש נוה אל  בעז ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ"נהלּת

הת ּגּלּות ע ּקר  ּכי ׁשלמה, לאמּונה  זֹוכין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָועלֿידיֿזה 

הע ֹולם , חּדּוׁש על מ ֹורה  ׁשּבת  ּכי  ּבׁשּבת , ה ּוא  ְֱִִֶַַַָָָָָָהאמ ּונה

אחר ּבמק ֹום ל"א)ּכמבאר  סימן מוהר"ן חֹותם(ליקוטי ּבחינת  וזה ּו , ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

יד ע ֹולם , זר ֹוע ֹות ׁשהם אבהן ּתלת  ּבחינת  ׁשהם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָה ּידין,

ׁש ּבחינת  ׁשּזה ּו הרמה, ויד החזקה  ויד  סע ּדֹותה ּגדֹולה  לׁש ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

אמּונה , עלֿידי היא האכילה  ּתּקּון ע ּקר ּכי  ׁשּבת , ְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשל 

ועלּֿכן  אחר. ּבמק ֹום ּכּמּובא אמּונה ", "ּורעה ְְְְֱִֵֵֵַַַַָָָּבחינת 

זֹוכין  ועל ֿידיֿזה ּדקדּׁשה  עּזּות  לבחינת  זֹוכה ׁשאז  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשּבת 

האכילה אז ּכי לאכל , מצוה  אז עלּֿכן ּכּנ"ל ְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלאמ ּונה

האכילה ּתּקּון  עּקר  ׁשּזה ּו אמ ּונה, ּבבחינת  ְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָָֻּבקד ּׁשה

ּכנגד ׁשּבת , ׁשל סע ּדֹות  ׁשלׁש ּבחינת  וזהּו ּכּנ"ל. ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻּדקד ּׁשה 

ּבחינת ׁשּזהּו וכּמּובא , ּכּנ"ל  ידים  ׁשלׁש ׁשהם  אבהן  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתלת 

ּכּנ"ל . אמּונה  ּבחינת  ׁשהּוא  ה ּידין ְֱִִֶַַַַָָָח ֹותם 

ּבחינתנמצא ׁשהּוא  ה ּידין ח ֹותם  נת ּתּקן ׁשּבׁשּבת ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

מ ּמילא ואזי הח ֹותם , זה ה ּוא והעּקר  ְֱֲִִֵֶַַַָָָָָאמ ּונה,

ּבׁשּבת ּכי הּנ"ל , ּבּמאמר  ּכמבאר  הרגלין ח ֹותם  ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹנת ּתּקן

ּבבחינת ה ּקד ּׁשה, אל הרגלין נח)ע ֹולין ּתׁשיב(ישעיה "אם : ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻ

יניקה י ׁש ּבחל ּכי ׁשּבת , קד ּׁשת ע ּקר  וזה  ,"רגל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻמ ּׁשּבת 

ּבבחינת  רגלין, מּבחינת  אחרא ה)לה ּסטרא  "רגליה(משלי : ְְְְְְֳִִִִִִֶַַַַַָָָָ

ּבחינת ׁשה ּוא הרגלין ח ֹותם  ּפגם ּבחינת וזה  וכ ּו'", ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹירד ֹות

אחיזת ּה ׁשעּקר ּכּמּובא, ה ּנח ׁש זהמת  ׁשה ּוא ּכּנ"ל , ֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻנּדת

ׁשּזה ּו וטלט ּולים  ּגר ּוׁש ּבחינת ה ּוא ואז החל, ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבבחינת

וזה ּו ה ּנ"ל. ּבּמאמר  ּכמבאר  הרגלין ח ֹותם  ּפגם  ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹּבחינת 

החל ּבימי עצמ ֹו לטלטל  צרי ׁשהאדם  הּטלט ּולים  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבחינת 

ּגרּוׁש ּבחינת זה  ּפרנסת ֹו, ּבׁשביל  למקֹום  מּמקֹום  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹולנסע

ּבחינת הּנ"ל , ג)וטלט ּולים האדם ",(בראשית את "ויגרׁש : ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

אחר  ּבמק ֹום ז"ל ר ּבנּו ּׁשּכתב  מה  ּבחינת  ּבעצמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָוזה ּו

מ') ּתח ּומין(בסימן ּבהלכֹות לעיל ג')ּומ ּובא  ֿ ידי (הלכה ׁשעל , ְְְְְִִֵֵֶַָ

מ ּמקֹום ּולטלטל  לנסע  צריכין עלֿידי ֿזה  האמ ּונה, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּפגם

ה ּידין, ח ֹותם  ּפגם ּבחינת  הּוא  האמ ּונה ּפגם  ּכי ְְְְֱִִִַַַַַָָָָלמק ֹום,

ּוכ ׁשּנפ ּגם הרגלין, ח ֹותם  וׁשלֹום  חס  נפ ּגם מ ּמילא  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָואזי

וטלט ּולים ּגרּוׁש מ ּזה נע ׂשה וׁשלֹום  חס  הרגלין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָח ֹותם 

אבל ּכּנ"ל, ולנסע לּטלטל צריכין  זה  ּוב ׁשביל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֹּכּנ"ל,

ּבבחינת אחרא, הּסטרא  מן הרגלין ע ֹולין אז קדׁש, ְְְְֳִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבׁשּבת 

חֹותם נת ּתּקן ואז ּכּנ"ל, "רגל מּׁשּבת ּתׁשיב  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ"אם 

ּבחינת ׁשה ּוא ּבׁשלמ ּות לאמ ּונה זֹוכין אז ּכי ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָהרגלין,

הּיד טלטּולח ֹותם  ׁשּום  אין ּבׁשּבת ועלּֿכן וכּנ"ל , וכּו' ין ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

ּכלל . ְְִָָּונסיעה

חטאּכ י מּבחינת  ּבאים  הם  והּטלט ּולים  ה ּנסיעֹות  ּכל ִ◌ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

הרגלין, החֹותם קלקּול ּבחינת ׁשה ּוא הראׁשֹון, ְְְִִִִֶַַַַָָָָאדם

הּנח ׁש, זהמת  ׁשהּוא  נּדת ּבחינת נעׂשה  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשעלֿידיֿזה 

ּבחינת ּכּנ"ל, ּבע ֹולם  וטלט ּולים ּגר ּוׁש נע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשעלֿידיֿזה 

יׁש ׁשאז החל ּבימי רק הּוא  זה  וכל האדם ", את  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ויגרׁש

להׁשיב ּגדֹולה יגיעה  צריכין ואז ּכּנ"ל, אחיזה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלהם 

מ ּמקֹום טלטּולים  יׁש אז  ועלּֿכן הּקדּׁשה , אל  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהרגלין

נת ּתּקנין  אז ּבׁשּבת  אבל  ה ּנ"ל. ּגרּוׁש ּבחינת  ׁשהם  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלמק ֹום

עלּֿכן  ּכּנ"ל, הרגלין וח ֹותם  ה ּידין חֹותם הח ֹותמ ֹות, ְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָׁשני

ּתּקּון  הּוא  ׁשּבת ּכי  וה ּטלט ּולים, הּגר ּוׁשין ּכל  נתּבּטל ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָאז

ּכּמּובא  עליה ּו אגין ׁשּבת  ּכי הראׁשֹון, אדם תרומה חטא  (זוהר ְְֲִִִֵַַַָָָָָָ

קלח.) לצאתדף ׁשאסּור ּדהינּו ּתחּומין , א ּסּור  ּבחינת  וזה  .ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

אין  ּבׁשּבת  ּכי ׁשּבת , לתח ּום חּוץ  למק ֹום מ ּמקֹום  ְְְְִִִֵַַַָָָָָּבׁשּבת 

אז  ּכי ּכּנ"ל , ּגרּוׁש ּבחינת  ׁשה ּוא ּונסיעה טלט ּול ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּום 

'ּתחּום ' ּכי ׁשּבת, ּתחּום  וזה ּו ּכּנ"ל, הרגלין ח ֹותם  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָנת ּתּקן

ּכי  הּתחּום , ּבעצמ ֹו ה ּוא  הח ֹותם ּכי ּכּנ"ל, 'ח ֹותם ' ְְְִִִַַַַַָָא ֹותּיֹות 

זה מחמת ּכּנ"ל, ּדקדּׁשה  החֹותם ּבׁשּבת ׁשּמאיר  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעלֿידי

הּגרּוׁש ּכל נת ּבּטל אז ּכי ל ּתח ּום, ח ּוץ לצאת ְְִִֵֵֵַַַָָָָאסּור

נת ּתּקן  אז ּכי ּכּנ"ל, הח ֹותם  קלקּול  ׁשהּוא  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוה ּטלטּולים

ּכּנ"ל: ּתח ּום ּבחינת ׁשה ּוא ּדקד ּׁשה ְְְִִֶַַַַָָֻהח ֹותם

ה ּתח ּוםוזהד עּקר  ּכי  אּמה, אלּפים ׁשּבת ּתחּום  ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִַַַַַַַָָ

מ ּׁשני  נמ ׁש ה ּוא ה ּנ"ל  חֹותם ּבחינת  ְְְִִִֵֶַַַָָׁשהּוא 



וי שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלה ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי נג  ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבחינת הם  ונעׂשה , מ ּנׁשמע  ׁשּנעׂשּו ּכתרים  ׁשני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעדיים,

ּבחינת  ונגלה, כט)נס ּתר אלקינּו(דברים לה' "ה ּנסּתר ֹות  : ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבחינת ּותפ ּלה , ּתֹורה  ּבחינת  וכּו'", ּולבנינּו לנּו ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָוה ּנגלֹות 

ּבחינת נס ּתר, ּבחינת היא ּתפּלה ּכי ותֹורת ֹו. ה' ְְְְְִִִִִִַַַָָָּתֹורת 

ּדר  ּבכל  ויׁש וכ ּו', ה' ע ֹולםּתֹורת ּבכל וכן ודר ּגא  ּגא ְְְְְְְְֵֵַַַָָָָָ

ּבחינת ּׁשה ּוא מה  ּכי ונׁשמע , נע ׂשה ּבחינת  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוע ֹולם 

ּבחינת נע ׂשה, ּבחינת  ה ּוא לזה, נס ּתר ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָנׁשמע,

לדר ּגא , מ ּדרּגא וכן מ ּמדרגת ֹו, למעלה  ׁשה ּוא למי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנגלה,

אחד ּכל וצרי וכּו', וכּו' לזה נגלה לזה ּׂשּנס ּתר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָמה 

ּתמיד לזּכֹות  לעֹולם , מעֹולם לדרּגא, מ ּדרּגא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָליל

ונ ׁשמע נע ׂשה לֹו ׁשּיהיה  ׁשּיזּכה  יֹותר , ּגב ּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלמדרגה 

וכּו'. ּפעם  ּבכל יֹותר  ְְְִֵַַָֹּגבהים 

לּגב ּהוּ כׁש צּ ריכים זה  ונ ׁשמע נעׂשה  מ ּמדרגת  לצאת ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

העלּיה , קדם ירידה להיֹות   צרי ְְֲִִִִִֶֶָָָָֹמ ּמּנּו

ז"ל ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו ּכמ ֹו העל ּיה, ּתכלית היא  הירידה  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּכי

ד:) זרה וזה ּו(עבודה וכּו'', מע ׂשה לא ֹות ּה רא ּוי ּדוד  היה  'לא :ְְְֲִֶֶַָָָָָֹ

ג) ת ֹורה(ישעיה ּדברי 'אּלּו – " יד ּתחת  ה ּזאת  וה ּמכ ׁשלה  :ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

וזה ּו נ)וכּו'', י ׂשראל(ירמיה עון יב ּקׁש הה ּוא "ּבּיֹום  : ְְְְֲִֵֶַַַָֹֻ

ּתֹורה לעתיד נע ׂשה יהיה  יׂשראל מעונֹות ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואינּנּו",

וכּו', זכ ּיֹות  נע ׂשין  זדֹונֹות  ׁשעל ֿידיֿזה ה ּתׁשּובה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֻעלֿידי

נכללין  ׁשּיהיּו ואינּנּו, יׂשראל עונֹות אז  יבקׁשּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻועלּֿכן 

וכ ּו': וכ ּו' ְְְִַּבאין

'ח ֹותם 'וזהג א ֹותּיֹות 'ּתח ּום' ּכי ׁשּבת, ּתח ּום ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִַַָָ

עדיים הּׁשני יׂשראל  מק ּבלין ּבׁשּבת  ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָּכּמּובא ,

ּבׁשעת י ׂשראל  את ׁשהכּתירּו ּכתרים  ה ּׁשני  ׁשהם  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה ּנ"ל,

מ ׁשה 'יׂשמח ּבכּונת ּכּמּובא ּבׁשּבת, ׁשהיה  ּתֹורה  ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמ ּתן 

לי ׂשראל מחזיר ׁשּמׁשה  א ֹור ֹות האלף  ּבענין חלקֹו' ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּתנת

וזה ּו ׁשם . ע ּין וכ ּו' ׁשּבת  ּתֹוספֹות  ּבחינת ׁשּזהּו ׁשּבת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכל 

ה ׂשמחה , ע ּקר הּוא  זה  ּכי  ׁשּבת , ׁשל הׂשמחה  ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת 

ׁשּבת , ענג ּבחינת וזהּו ראׁשם ", על  עֹולם  "וׂשמחת  ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבחינת 

ה ' חדות  "ּכי ּבבחינת  ּדקדּׁשה , לעּזּות  זֹוכין ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֻּכי

ׁשאֹומרים קֹול ֹות ה ּׁשבעה ּבחינת  וזה  מעּזכם ", ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻהיא

ּבנ  לה' "הבּו מזמ ֹור ׁשה ּוא ׁשּבת, וכ ּו'"ּבק ּבלת אלים י ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

כט) ּדקדּׁשה ,(תהילים הּקֹולֹות ּכל לכללּיּות זֹוכין ּבׁשּבת ְְְִִִִִַַָָָָֻּכי

ׁשּמסּים ּוכמֹו ׁשם , ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ע ּזּות, ּבחינת  הם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּכּלם 

וכּו'". יּתן לעּמֹו עז "ה' ה ּמזמ ֹור : ְְְְִִֵֶַַֹּבזה 

ועלֿועל ־ּכ ן ּדקד ּׁשה לע ּזּות ּבׁשּבת  ׁשּזֹוכין מחמת  ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ

עלּֿכן  הּגּוף , ע ּזּות ונת ּבּטל  נׁשּבר  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָידיֿזה 

ול ׁשּתֹות לאכל ׁשּבת, ּבתענּוגי להר ּבֹות ּגד ֹולה  ְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹמצוה 

הם הּגּוף  ּתענּוגי ּכל ּבׁשּבת  אז ּכי ּבזה, וכּיֹוצא  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹול ׂשמח 

ּדסטראֿאחרא עּזּות  נתּבּטל  ׁשאז  מאחר  ּגד ֹולה , ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבקד ּׁשה

לעּזּות ּכׁשּזֹוכין אז ּכי  ּכּנ"ל, ּדקד ּׁשה לעּזּות ְְְְְִִִִֶַַַַָָֻוזֹוכין

ט ֹובה הּוא  אז אחרא  ּדסטרא  ע ּזּות ונת ּבּטל ְְְְְֳִִִֵַַָָָָָָֻּדקד ּׁשה 

ֿ ידי  על למעלת ּה לחזר יכֹולה ה ּנׁשמה  ּכי ְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹלהּנׁשמה,

אז  ועלּֿכן הּנ"ל , ּבּמאמר  ּכמבאר וכּו' הּגּוף  ְְְֲֲֵֵַַַַַַַַָָָֹּתענּוגי

ּבחינת  ה ', על  יג)מתעּנגין ל ׂשבע(משלי אכל "צ ּדיק : ְְְְִִִִֵַַַַַֹֹ

מאן  'צּדיק  ּכי ּדקד ּׁשה, לע ּזּות ׁשּזֹוכה הּצּדיק ּכי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻנפ ׁשֹו",

ּברית' נט:)ּדנטיר דף נח עּזּות(זוהר עּקר  ה ּוא  ה ּברית  ּוׁשמירת  , ְְְְִִִִִַַַַָ

ּכּמּובא ּתקּפא' ּבֹו עז, 'ּבֹו ּכי עה:)ּדקדּׁשה , דף ל"א ּכי (תיקון . ְְִִִַַָָָֻֻ

ערין' ּבמק ֹום אּלא  ּבׁשת צד:)'אין דף נ"ח ועלּֿכן (תיקון , ְְְֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֿ ידי  על ּבׁשת , ּבחינת  ׁשהיא  הּתאוה  זאת  ל ׁשּבר  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהעּקר 

עז  יהיה ועלֿידי ֿזה  ,ית ּבר מה' אנּפין ּבׁשת  לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיהיה 

עּזּות עּקר  וזהּו יצרֹו, את לכּבׁש ויתּגּבר  ויתח ּזק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכּנמר,

ּבׁשת מ ּבחינת מקּבלין ּדקדּׁשה  עּזּות עּקר  ּכי  ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹֻֻּדקד ּׁשה ,

ּבחינת ּדקדּׁשה, כ)ּפנים  ה, עדן',(אבות לגן ּפנים  'ּוב ׁשת : ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

ּבן  'יהּודא הּמׁשנה על  ּבס ֹופֹו הּנ"ל  ּבּמאמר ׁשם ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָֹּכמבאר

וכּו''. ּכּנמר  עז הוי אֹומר  ְֱֵֵֵֵַַָָּתימא 

אכילת ֹוועל־ ּכ ן על ּֿכן ּדקדּׁשה  לע ּזּות  ׁשּזֹוכה  הּצּדיק ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻ

מתעּנגת אכילתֹו עלֿידי  ּכי  מאד, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹיקרה 

מה ּׂשגֹות ׁשּלּה ותענּוגים  מעלת ּה זֹוכרת ּכי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה ּנׁשמה ,

ּבּמאמר  ּכמבאר  הּגּוף , ּתענּוגי עלֿידי  עלי ֹונֹות  ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוהארֹות

וזה וכּנ"ל . נפׁשֹו" לׂשבע אכל "צ ּדיק ּבחינת וזה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַֹֹה ּנ"ל.

על ּתתעּנג "אז ּבחינת  ׁשּבת, ענג ׁשּבת , אכילת  ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבחינת 

וכּנ"ל . וכּו' ּדקד ּׁשה לע ּזּות זֹוכין ּבׁשּבת אז ּכי ְְְְְִִִַַַַָָָֻה '",

ה ּואועל־ ּכ ן הע ּקר ּכי ׁשּבת , ּבליל היא הּזּוּוג עּקר  ְ◌ַ◌ֵ◌ְִִִִִֵַַַָָָ

ּבתא ה ּגּוף ע ּזּות ׁשםלׁשּבר ּכי ּכּנ"ל, זֹו וה ְְֲִֵַַַַַַָָ

אנּפין  ּבׁשת לֹו ׁשאין אחרא , ּדסטרא עּזּות  אחיזת ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹע ּקר

ּדקדּׁשה לבּוׁשה זֹוכין אז ּוב ׁשּבת  וׁשלֹום , חס  ית ּבר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻמה '

– "ּבראׁשית " ּבבחינת  ּכּנ"ל, ּדקד ּׁשה עּזּות ּבחינת  ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֻׁשהיא

אנּפין  ּבׁשת ל ֹו ׁשּיהיה  זֹוכין ואז ּבׁשת', 'ירא  ׁשּבת', ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ'ירא 

ּבּתאוה וׁשלֹום  חס נלּכד יהיה ׁשּלא  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמ ּקד ׁשאּֿבריֿה ּוא,

זֹוכה ואז וׁשל ֹום, חס ע ּזּות לֹו יהיה  ׁשּלא  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹה ּבהמ ּיּות ,

ּבבׁשת ּביראה , ּבאימה  ּגד ֹולה, ּבקדּׁשה  ז ּוּוגֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻׁשּיהיה 

מּבחינת ה ּוא ּדקדּׁשה  עּזּות  ּכי  ּבּתּקּונים. ּכּמּובא  ְְְִִִִִִִַַַַַָָֻאנּפין,

ּבׁשת לֹו ׁשּיׁש על ֿידי ּכי  ּכּנ"ל . עדן' לגן ּפנים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ'ּובׁשת 

הלכֹות  חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי 106 ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ּדקדּׁשה לעּזּות  זֹוכה  עלֿידי ֿזה  הּוא ,  ּברי מ ּקדׁשא  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻֻאנּפין

ממ ּתּקים ּוׁשתּו מ ׁשמּנים "אכל ּו ּבחינת: וזה ּכּנ"ל . ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַוכ ּו'

ּדקדּׁשה , לע ּזּות  ּכׁשּזֹוכין הינּו מע ּזכם", היא ה ' חדות  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻֻּכי

"אכל ּו נאמר אז מעּזכם ", היא  ה ' חדות  "ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֻּבחינת 

ּגדֹולה , מצוה  האכילה אז  ּכי ממ ּתּקים", ּוׁשת ּו ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָמ ׁשמ ּנים 

מ ּזה מתעּנגת  ה ּנׁשמה  אז ּכי ׁשּבת, אכילת ּבחינת  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזה ּו

ּכּנ"ל . נפׁשֹו" ל ׂשבע  אכל "צ ּדיק ּבחינת  ְְְִִֵַַַַַַַַֹֹּכּנ"ל,

חֹותםועל־ ּכ ן הח ֹותמ ֹות, ׁשני  ׁשּנתּתּקנין ּבׁשּבת  זֹוכין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּבחינת חֹותם, ח)ּבתֹו השירים "ׂשימני (שיר : ְְִִִֵַָ

עּזּות על ֿידי ּכי ,"זרֹוע על ּכח ֹותם  ל ּב על ְְִִֵֶֶַַַַַַָָּכחֹותם

אל נכנסין עלֿידי ֿזה  ּכּנ"ל, ּבׁשּבת  ׁשּזֹוכין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּדקד ּׁשה 

ּבחינת ר ֹועים , מ ּׁשבעה הארה  לק ּבל  וז ֹוכין  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻה ּקד ּׁשה

הּנ"ל , ּבּמאמר  ּכּנ"ל  "קדׁש נוה אל  בעז ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ"נהלּת

הת ּגּלּות ע ּקר  ּכי ׁשלמה, לאמּונה  זֹוכין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָועלֿידיֿזה 

הע ֹולם , חּדּוׁש על מ ֹורה  ׁשּבת  ּכי  ּבׁשּבת , ה ּוא  ְֱִִֶַַַָָָָָָהאמ ּונה

אחר ּבמק ֹום ל"א)ּכמבאר  סימן מוהר"ן חֹותם(ליקוטי ּבחינת  וזה ּו , ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

יד ע ֹולם , זר ֹוע ֹות ׁשהם אבהן ּתלת  ּבחינת  ׁשהם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָה ּידין,

ׁש ּבחינת  ׁשּזה ּו הרמה, ויד החזקה  ויד  סע ּדֹותה ּגדֹולה  לׁש ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

אמּונה , עלֿידי היא האכילה  ּתּקּון ע ּקר ּכי  ׁשּבת , ְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשל 

ועלּֿכן  אחר. ּבמק ֹום ּכּמּובא אמּונה ", "ּורעה ְְְְֱִֵֵֵַַַַָָָּבחינת 

זֹוכין  ועל ֿידיֿזה ּדקדּׁשה  עּזּות  לבחינת  זֹוכה ׁשאז  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשּבת 

האכילה אז ּכי לאכל , מצוה  אז עלּֿכן ּכּנ"ל ְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלאמ ּונה

האכילה ּתּקּון  עּקר  ׁשּזה ּו אמ ּונה, ּבבחינת  ְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָָֻּבקד ּׁשה

ּכנגד ׁשּבת , ׁשל סע ּדֹות  ׁשלׁש ּבחינת  וזהּו ּכּנ"ל. ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻּדקד ּׁשה 

ּבחינת ׁשּזהּו וכּמּובא , ּכּנ"ל  ידים  ׁשלׁש ׁשהם  אבהן  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתלת 

ּכּנ"ל . אמּונה  ּבחינת  ׁשהּוא  ה ּידין ְֱִִֶַַַַָָָח ֹותם 

ּבחינתנמצא ׁשהּוא  ה ּידין ח ֹותם  נת ּתּקן ׁשּבׁשּבת ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

מ ּמילא ואזי הח ֹותם , זה ה ּוא והעּקר  ְֱֲִִֵֶַַַָָָָָאמ ּונה,

ּבׁשּבת ּכי הּנ"ל , ּבּמאמר  ּכמבאר  הרגלין ח ֹותם  ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹנת ּתּקן

ּבבחינת ה ּקד ּׁשה, אל הרגלין נח)ע ֹולין ּתׁשיב(ישעיה "אם : ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻ

יניקה י ׁש ּבחל ּכי ׁשּבת , קד ּׁשת ע ּקר  וזה  ,"רגל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻמ ּׁשּבת 

ּבבחינת  רגלין, מּבחינת  אחרא ה)לה ּסטרא  "רגליה(משלי : ְְְְְְֳִִִִִִֶַַַַַָָָָ

ּבחינת ׁשה ּוא הרגלין ח ֹותם  ּפגם ּבחינת וזה  וכ ּו'", ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹירד ֹות

אחיזת ּה ׁשעּקר ּכּמּובא, ה ּנח ׁש זהמת  ׁשה ּוא ּכּנ"ל , ֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻנּדת

ׁשּזה ּו וטלט ּולים  ּגר ּוׁש ּבחינת ה ּוא ואז החל, ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבבחינת

וזה ּו ה ּנ"ל. ּבּמאמר  ּכמבאר  הרגלין ח ֹותם  ּפגם  ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹּבחינת 

החל ּבימי עצמ ֹו לטלטל  צרי ׁשהאדם  הּטלט ּולים  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבחינת 

ּגרּוׁש ּבחינת זה  ּפרנסת ֹו, ּבׁשביל  למקֹום  מּמקֹום  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹולנסע

ּבחינת הּנ"ל , ג)וטלט ּולים האדם ",(בראשית את "ויגרׁש : ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

אחר  ּבמק ֹום ז"ל ר ּבנּו ּׁשּכתב  מה  ּבחינת  ּבעצמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָוזה ּו

מ') ּתח ּומין(בסימן ּבהלכֹות לעיל ג')ּומ ּובא  ֿ ידי (הלכה ׁשעל , ְְְְְִִֵֵֶַָ

מ ּמקֹום ּולטלטל  לנסע  צריכין עלֿידי ֿזה  האמ ּונה, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּפגם

ה ּידין, ח ֹותם  ּפגם ּבחינת  הּוא  האמ ּונה ּפגם  ּכי ְְְְֱִִִַַַַַָָָָלמק ֹום,

ּוכ ׁשּנפ ּגם הרגלין, ח ֹותם  וׁשלֹום  חס  נפ ּגם מ ּמילא  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָואזי

וטלט ּולים ּגרּוׁש מ ּזה נע ׂשה וׁשלֹום  חס  הרגלין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָח ֹותם 

אבל ּכּנ"ל, ולנסע לּטלטל צריכין  זה  ּוב ׁשביל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֹּכּנ"ל,

ּבבחינת אחרא, הּסטרא  מן הרגלין ע ֹולין אז קדׁש, ְְְְֳִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבׁשּבת 

חֹותם נת ּתּקן ואז ּכּנ"ל, "רגל מּׁשּבת ּתׁשיב  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ"אם 

ּבחינת ׁשה ּוא ּבׁשלמ ּות לאמ ּונה זֹוכין אז ּכי ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָהרגלין,

הּיד טלטּולח ֹותם  ׁשּום  אין ּבׁשּבת ועלּֿכן וכּנ"ל , וכּו' ין ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

ּכלל . ְְִָָּונסיעה

חטאּכ י מּבחינת  ּבאים  הם  והּטלט ּולים  ה ּנסיעֹות  ּכל ִ◌ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

הרגלין, החֹותם קלקּול ּבחינת ׁשה ּוא הראׁשֹון, ְְְִִִִֶַַַַָָָָאדם

הּנח ׁש, זהמת  ׁשהּוא  נּדת ּבחינת נעׂשה  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשעלֿידיֿזה 

ּבחינת ּכּנ"ל, ּבע ֹולם  וטלט ּולים ּגר ּוׁש נע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשעלֿידיֿזה 

יׁש ׁשאז החל ּבימי רק הּוא  זה  וכל האדם ", את  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ויגרׁש

להׁשיב ּגדֹולה יגיעה  צריכין ואז ּכּנ"ל, אחיזה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלהם 

מ ּמקֹום טלטּולים  יׁש אז  ועלּֿכן הּקדּׁשה , אל  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהרגלין

נת ּתּקנין  אז ּבׁשּבת  אבל  ה ּנ"ל. ּגרּוׁש ּבחינת  ׁשהם  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלמק ֹום

עלּֿכן  ּכּנ"ל, הרגלין וח ֹותם  ה ּידין חֹותם הח ֹותמ ֹות, ְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָׁשני

ּתּקּון  הּוא  ׁשּבת ּכי  וה ּטלט ּולים, הּגר ּוׁשין ּכל  נתּבּטל ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָאז

ּכּמּובא  עליה ּו אגין ׁשּבת  ּכי הראׁשֹון, אדם תרומה חטא  (זוהר ְְֲִִִֵַַַָָָָָָ

קלח.) לצאתדף ׁשאסּור ּדהינּו ּתחּומין , א ּסּור  ּבחינת  וזה  .ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

אין  ּבׁשּבת  ּכי ׁשּבת , לתח ּום חּוץ  למק ֹום מ ּמקֹום  ְְְְִִִֵַַַָָָָָּבׁשּבת 

אז  ּכי ּכּנ"ל , ּגרּוׁש ּבחינת  ׁשה ּוא ּונסיעה טלט ּול ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּום 

'ּתחּום ' ּכי ׁשּבת, ּתחּום  וזה ּו ּכּנ"ל, הרגלין ח ֹותם  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָנת ּתּקן

ּכי  הּתחּום , ּבעצמ ֹו ה ּוא  הח ֹותם ּכי ּכּנ"ל, 'ח ֹותם ' ְְְִִִַַַַַָָא ֹותּיֹות 

זה מחמת ּכּנ"ל, ּדקדּׁשה  החֹותם ּבׁשּבת ׁשּמאיר  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעלֿידי

הּגרּוׁש ּכל נת ּבּטל אז ּכי ל ּתח ּום, ח ּוץ לצאת ְְִִֵֵֵַַַָָָָאסּור

נת ּתּקן  אז ּכי ּכּנ"ל, הח ֹותם  קלקּול  ׁשהּוא  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוה ּטלטּולים

ּכּנ"ל: ּתח ּום ּבחינת ׁשה ּוא ּדקד ּׁשה ְְְִִֶַַַַָָֻהח ֹותם

ה ּתח ּוםוזהד עּקר  ּכי  אּמה, אלּפים ׁשּבת ּתחּום  ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִַַַַַַַָָ

מ ּׁשני  נמ ׁש ה ּוא ה ּנ"ל  חֹותם ּבחינת  ְְְִִִֵֶַַַָָׁשהּוא 



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלהוב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי נד  ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ה ּכתרים ׁשני ּכּנ"ל , ונׁשמע נעׂשה  ׁשהם  ה ּנ"ל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה ּכתרים

רא ׁש ׁשה ּוא אלף  ּבחינת  הּוא  ּכתר  ּכי אלפין , ׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהם

ׁשּמקּבלין  האֹור ֹות  אלף ּבחינת  וזהּו הא ֹותּיֹות, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָלכל

ּכי  א ֹור ֹות, אלף רק  הּוא  ה ּתֹוספֹות  עּקר  ּכי ּכּנ"ל , ְִִִֶֶַַַַַַָָּבׁשּבת 

ׁש ה ּנׁשמע  את ׁשּמקּבלין ה ּוא ה ּתֹוספ ֹות ּבחינתעּקר  ה ּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָ

נ ׁשמע לֹו יׁש ואזי ּכּנ"ל, נעׂשה  מהּנׁשמע וע ֹוׂשין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָנס ּתר

ּתֹוספֹות לקּבל ּׁשּזֹוכה מה ׁשעּקר  נמצא מּמּנּו, ּגב ּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאחר 

זֹוכה ה ּנסּתר  ּבחינת הּנׁשמע ּׁשּבחינת  מה  רק  ה ּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהארה

רק ה ּוא הּקּבלה ע ּקר  ֿ ּכן ועל נעׂשה , ּבבחינת לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּית ּגּלה 

ּׁשּזכה מה  ּדהינּו הּנע ׂשה, ּכתר  ּבחינת  אחד , ּכתר  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחינת 

ל ֹו ׁשּיׁש ה ּנׁשמע  ּכי נעׂשה , מּנׁשמע אצלֹו נעׂשה  ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיה 

ּתֹוספֹות ק ּבלת  ע ּקר  ועלּֿכן מ ּמּנּו, נסּתר  עדין זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָעכׁשו

ּכּנ"ל , אחד  ּכתר  ּבחינת ׁשהם  א ֹור ֹות  אלף רק ה ּוא ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבת

ונעׂשה נׁשמע  ּכתרים  ל ׁשני ּבׁשּבת זֹוכה  ּבאמת  ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאבל 

ּכתר  ּבחינת  רק הּוא  ּומּׂשיג ּׁשּמקּבל מה ׁשע ּקר  רק ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַּכּנ"ל,

ּומאּלּו ּכּנ"ל, א ֹורֹות אלף  ּבחינת נע ׂשה, ּבחינת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחד,

אלפים ׁשני אלפין, ׁשני  ּבחינת ׁשהם ה ּנ"ל ּכתרים  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה ּׁשני

ּתח ּום ּבחינת  ׁשהם ה ּנ"ל החֹותמ ֹות  נע ׂשין מהם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָא ֹור ֹות ,

ּכּנ"ל: א ּמה  אלּפים ְִַַַַַַָָׁשּבת 

ׁשעּור וזהה ׁשּמּניחים  ׁשּבּמקֹום ּתחּומין, ער ּובי ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ע ּקר  ּכי ׁשּבת, ה ּתח ּום מתחיל מּׁשם  ְְְִִִִַַַַָָָֻסע ּדה 

רק נמׁש זה  ּכּנ"ל ח ֹותם  ּבחינת ׁשהּוא  ׁשּבת  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָה ּתח ּום 

חֹותם נׁשמר  אמ ּונה עלֿידי ּכי ּכּנ"ל , אמ ּונה ְְְֱֱִִֵֵַַַַַָָָעלֿידי

מ ּמקֹום וה ּטלטּולים  הּגרּוׁש נת ּבּטל ׁשעלֿידי ֿזה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהרגלין,

מ ּמקֹום יֹוצאין ׁשאין ׁשּבת  ּתח ּום ּבחינת  ׁשּזה ּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלמק ֹום,

ׁשּנמׁש האמּונה  על ֿידי ׁשהעּקר  נמצא ּכּנ"ל. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמק ֹום

וכלֿזה ּכּנ"ל, ּבׁשּבת ׁשּזֹוכין  ּדקד ּׁשה עּזּות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻעלֿידי

ּתתע ּנג "אז ּבחינת  ׁשהּוא  ׁשּבת , אכילת  על ֿידי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָמקּבלין

"אכל ּו ּבחינת  ּדקד ּׁשה , ע ּזּות  ּבחינת  ׁשּזה  ה'", ְְְְִִִִֶֶַַַַָֻעל

"ּורעה ּבחינת  מעּזכם ", היא  ה ' חדות  ּכי וכ ּו' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻמ ׁשמ ּנים 

ׁשה ּוא ׁשּבת  הּתחּום  עּקר ועלּֿכן ּכּנ"ל , וכּו'" ְְְֱִֵֶַַַַַַָָאמ ּונה 

ּתּקּון  ע ּקר מ ּׁשם ּכי הּסעּדה, מ ּמקֹום  מתחיל חֹותם, ְְְְִִִִִִִַַַַָָָֻּבחינת 

ּכּנ"ל: ּתח ּום ּבחינת ׁשה ּוא הח ֹותם ְְְִִֶַַַַַָּבחינת 

ׁשני וזהו ׁשהם ואסּתר , מרּדכי ּבחינת ּפּורים , ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ונעׂשה , נ ׁשמע ּבחינת  ה ּנ"ל, העדיים  ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָּכתרים ,

ּכי  ה ּנ"ל. החֹותמֹות  ׁשני נתּתּקנין ידם ׁשעל ונגלה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנס ּתר

וׁשלֹום חס  לקלקל יׂשראל על להתּגּבר  רצה הר ׁשע  ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָהמן 

ּכּמּובא ה ּנחׁש זהמת  הּוא  המן ּכי ה ּנ"ל, החֹותמֹות  ,ׁשני ְֲִֵַַַַַַָָָָָָֻ

ּדקדּׁשה החֹותם קלקּול  ּבחינת  ׁשהּוא  נּדת ּדם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֻּבחינת 

ּכמ ֹו אמ ּונה, ּפגם  עלֿידי ה ּוא הת ּגּבר ּות ֹו ועּקר  ְְְְְְֱִִֵַַַַַָָּכּנ"ל,

ז"ל  ר ּבֹותינּו י:)ׁשאמר ּו זרה ,(מגילה עבֹודה עצמ ֹו ׁשעׂשה  ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשהיה עמלק מ ּזרע ה ּוא ּכי אמ ּונה, ּפגם  זרה, עבֹודה  ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהינּו

אחר  ּבמקֹום  ּכמבאר  ּגדֹול  י"ט)ּכֹופר  סימן תנינא וע ּקר (ליקוטי . ְְְִֵֵַַַָָָֹ

וׁשלֹום חס ׁשּמתּגּבר  על ֿידי ה ּוא וׁשל ֹום חס ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהתּגּבר ּות ֹו

היה המן ּכי ּכּנ"ל, הגּוף עּזּות  ׁשהּוא  אחרא ּדסטרא  ְְֳִִֶַַַַַָָָָָָָע ּזּות

ׁשּנמ ּכר  אדֹונֹו מר ּדכי נגד  ּפניו ׁשהעיז ּביֹותר , ּפנים  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעז

והעיז  והחציף  ּפניו מעל  הּבּוׁשה ס ּלק  וה ּוא לעבד, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָל ֹו

ויׁשּתחוּו יכרעּו וׁשּכּלם אל ֹוּה עצמ ֹו ׁשעׂשה  ּכזאת  ְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻּבעּזּות 

זה ׁשּכל וׁשל ֹום, חס לֹו יׁשּתחוה אדֹונֹו מר ּדכי וׁשּגם  ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָל ֹו

ּבחינת  ׁשה ּוא אחרא , ּדסטרא עּזּות  ּתקף קה.)ה ּוא :(סנהדרין ְְְֳִִֶֶַַָָָֹ

ּבחינת  ּתּגא ', ּבלא  מלכּותא – נו)'עּזּות "וה ּכלבים(ישעיה : ְְְְְִִַַַַָָָָֹ

נפ ׁש". ֵֶֶַע ּזי 

הּמלועל־ ּכ ן לפני הּמלּכה ו ׁשּתי את  להביא  אז רצ ּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אׁשר  והעּמים, ה ּׂשרים ּכל לפני ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻערּמה 

לס ּלק ּכזאת  עּזּות  לע ׂשֹות ּבעֹולם, נׁשמע  לא  ּכזה ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּדבר 

חס להגּביר  אז רצ ּו הם   א ּפניהם, מעל לגמרי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָה ּבּוׁשה 

ה ּוא העּזּות  ועּקר  ּבע ֹולם, אחרא  ּדסטרא עּזּות ְְְְֳִִַַַָָָָָָָוׁשל ֹום 

חס לגמרי  הּבּוׁשה לס ּלק  אז רצ ּו והם  ּכּנ"ל, זֹו ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָָּבתאוה

ועלּֿכן  ּבע ֹולם . אחרא  ּדסטרא  עּזּות  ּתקף  ּולהגּביר  ְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹוׁשל ֹום 

'ּבׁשת ּבחינת  הּוא  ׁשּבת ּכי  ּבׁשּבת , ער ּמה להביאה  ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻצ ּוּו

חס רצ ּו והם ּכּנ"ל, ּדקדּׁשה  ע ּזּות ּבחינת  עדן', לגן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻּפנים

ׁשּבת , קדּׁשת  ּבחינת ּדקד ּׁשה, ּבּוׁשה ּבבחינת לפ ּגם  ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹֻֻוׁשל ֹום 

לא ּכזה  ּדבר א ׁשר  אחרא , ּדסטרא ע ּזּות ּתקף  ְְְְֲֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּולהגּביר 

ּבע ֹולם . ְִַָָנׁשמע 

ׁשאמרּווהנּ ה ּכמֹו נת ּכּונה עברה לדבר היא אף  ְ◌ִ◌ֵ◌ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ז"ל יד:)רּבֹותינּו ּבידּה(מגילה עלתה  לא  א , ְְֵַַַָָָָֹ

לגמר  להם  ה ּניח לא  ּברחמיו  ית ּבר ה' ּכי ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּובידם,

לּה ועׂשה  ּגבריאל  ּבא ּכי  ה ּימים , ּבא ֹותן הרעה  ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָמח ׁשבּתם

ז"ל ר ּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו וכ ּו', ּתעלה(שם)זנב ׁשּלא ּכדי  , ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

עּזּות ּתקף וׁשלֹום  חס  להגּביר  הרעה  מח ׁשבּתם  ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹּבידם 

ה ּמרׁשעת ו ׁשּתי ּכי הּוא , ונהפֹו ּבעֹולם, אחרא ְְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָּדסטרא 

הּנ"ל , ּתאוה ּבחינת אחרא , ּדסטרא עּזּות  ּבחינת  עּקר  ְְְְֲֳִִִִִַַַַַַַָָָָהיא

מלאכה ּבהם וע ֹוׂשה יׂשראל  ּבנֹות ּפֹוׁשטת  היתה  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָועלּֿכן 

ּפגם על ֿידי אחרא ּדסטרא  עּזּות  להג ּביר  זה  וכל  ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַַַָָָָָּבׁשּבת ,



וג שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי 108 ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

מלאכה ּבהן ע ֹוׂשה היתה ועל ּֿכן ּכּנ"ל, וכ ּו' ׁשּבת  ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָֻקדּׁשת 

ּדיקא ּבׁשּבת  אחרא ּדסטרא  ע ּזּות  להגּביר  ּכדי ְְְְְְְֲֳִִֵַַַַָָָָָֻער ּמֹות,

עליה ונגזר  ער ּומים מחׁשבת מפר   ית ּבר וה ' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכּנ"ל,

נקם ּבעצמּה ׁשּבת  ּכי  ּבׁשּבת , ערּמה  ׁשּתהרג זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשביל

ּדסטרא העּזּות  עלֿידי א ֹותּה והרג אֹות ּה והכניע  ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּבּה,

נר ּגא ' ּביּה ליזיל  אּבא ּוביּה ּו'מ ּני ּה ּדיקא , (סנהדרין אחרא ְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּבּה,לט:) ונקם אֹות ּה הרג ּבעצמֹו אחרא ּדסטרא  הע ּזּות ּכי ,ְְְְְֳִִַַַַָָָָָָָָ

אז  ׁשּנת ּגּבר אחרא  ּדסטרא עּזּות  עלֿידי  היה  מ ּפלּתּה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכי

היא ואף ּבׁשּבת, ער ּמה להביאה  ׁשּצּוּו עד  ּכל ּֿכ יד ּה ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻעל

ה '  א מאד, ּבזה  חפצה  והיתה נתּכּונה  עברה  ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלדבר 

עלֿידי ֿ ונהרגה  ּכּנ"ל מחׁשב ּתם  לגמר הּניח  לא  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹית ּבר

ּכי  ּבעצמ ֹו, הע ּזּות עלֿידי היה  מ ּפל ּתּה ׁשע ּקר נמצא  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָזה .

לֹו" יׁשּלם אדם  "פעל ּכי , ית ּבר ה ' ּדרכי הם  לד)ּכ ,(איוב ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּכּמּובא . ּבהאדם נֹוקמת  ּבעצמּה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהעברה 

התחילואז ׁשּמאז יׂשראל, יׁשּועת  קרן צמיחת  היתה ְ◌ָ◌ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יעלה הּסר ּפד  "ּתחת  ּכי  לּמּכה , רפּואה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָלהקּדים 

נה)הדס" אס ּתר (ישעיה מלכה וׁשּתי ּתחת  ּכי י:), ,(מגילה ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

ה ּמל ּכה אסּתר  ּכי ,הפ אל מהּפּו מ ּמּנה   ההפ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיתה 

ׁשאמרּו ּכמֹו מאד , מאד ּביֹותר  ּגדֹולה צנּועה  ְְְְְְְְֵֶָָָָָֹֹהיתה 

ז "ל יג:)רּבֹותינּו וכּו'',(מגילה ּברחל  ׁשהיתה  צניעּות  'ּבׂשכר  : ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּכּלם היּו אסּתר  יחּוס  ה ׁשּתל ׁשלּות עּקר ׁשּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻנמצא 

ּכּנ"ל , ּביֹותר  צנּועה היתה היא  וכן ּגדֹולים , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָצנּועים

את ׁשמרה ואס ּתר  אנ ּפין. ּבׁשת  ּבחינת  זה  ה ּׁשּבתּוצניע ּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ז"ל  ר ּבֹותינ ּו ׁשאמר ּו ּכמ ֹו יג.)ּביֹותר , ׁשבע(שם "ואת  : ְְְְֵֵֵֶֶַַַָ

וכּו'" ב)ה ּנער ֹות  נמצא(אסתר ה ּׁשּבת ', ימי ּבהן 'ׁשּמנתה – ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּדסטרא ע ּזּות  ּתקף ׁשּנכנע ּברחמיו  ית ּבר ה' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּסּבב 

ּדקדּׁשה , ּוצניעּות  ּפנים  ּבׁשת  קדּׁשת  ּתקף ונת ּגּבר ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻֻאחרא

ּכּנ"ל: וכ ּו' וׁשּתי ּתחת אסּתר  ׁשּמלכה  ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָעד 

אז ועּק רז י ׂשראל ׁשּנכ ׁשלּו עלֿידי היה  המן התּגּבר ּות  ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּפגם ּכי ּבּכתבים , ּכּמּובא נכר ּיֹות , ְְְְִִִִַַַָָָָּבנׁשים 

נ ׁשּג"ז ּבפרט  זֹונה)הּברית, ּגֹויה ׁשפחה ע ּקר (נּדה זה וׁשלֹום, חס  ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

ּדסטרא עּזּות ע ּקר ׁשם  ּכי אחרא, ּדסטרא  עּזּות ְְְְְֳִִִִִַַַַָָָָָּבחינת 

ּדסטרא עּזּות ּבעצמן הם הם העּכּו"ם  ּכי ּכּנ"ל, ְְְְֳִִֵֵַַַַַָָָָָאחרא

ּככלב , היא  ואף נפ ׁש", עּזי "והּכלבים  ּבחינת ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחרא,

ּתקף ע ּקר  זה נׁשּג"ז ּבפרט וׁשלֹום  חס ה ּברית  ּפגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹועלּֿכן 

אחרא ּדסטרא הע ּזּות  ע ּקר הם ּכי אחרא, ּדסטרא ְְְְֳֳִִִִֵַַַָָָָָָָָהעּזּות 

ּכי  נּדת , ּבחינת החֹותם, ּפגם  ּבחינת  ּבעצמ ֹו וזהּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָּכּנ"ל,

מאד , ה ּפגם  אז ׁשּנת ּגּבר  ּומחמת  נ ׁשּג"ז. נקראים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהם

מּבחינת זֹו, מ ּבחינה ׁשהיה הרׁשע המן  נתּגּבר  ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעלּֿכן

ה ּנחׁש, זהמת  אחרא, ּדסטרא  רצהּדםע ּזּות ֿ ּכן ועל נּדת , ְְְֲֳִִֵַַַַַַָָָָָָָֻ

חס לגמרי להעבירם  ו ׁשל ֹום, חס יׂשראל על  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלהת ּגּבר

ׁשפיכת הת ּגּבר ּות  ּבחינת  וכ ּו', להרג להׁשמיד ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָֹוׁשל ֹום 

ּבחינת  ּביׂשראל, א)ּדמים מלא ּו",(ישעיה ּדמים "ידיכם : ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּומחמת החֹותם, קלקּול  על ֿידי הּדמים  התּגּבר ּות  ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָּדהינּו

ׁשפיכת ּבחינת להגּביר רצה  ּביֹותר החֹותם אז ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּנתקלקל

ּבחינת וזה  וׁשלֹום . חס לגמרי אֹותם  להרג ח)ּדמים :(אסתר ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ּדקדּׁשה , ח ֹותם  ּפגם ּבחינת ,"הּמל ּבטּבעת  ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֻ"ונח ּתֹום

אחרא . ּדסטרא ח ֹותם  וׁשלֹום  חס  מתּגּבר  ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידי ֿזה 

אׁשר וּ באמת  מאד מאד  גד ֹולה ּבס ּכנה יׂשראל אז היּו ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹֹ

ה '  א ּבּספרים, ּכּמּובא נהיתה , לא ְְִִַַַָָָָָֹּכמ ֹוהּו

ואסּתר , מר ּדכי ה ּצּדיקים ׁשני את אז ׁשלח  ּברחמיו  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָית ּבר

מ מאד ּגבהה מעלתם  הםא ׁשר  ואס ּתר  מר ּדכי ּכי אד, ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

נס ּתר  ונע ׂשה, נׁשמע  ּבחינת  הּנ"ל, ה ּכתרים ׁשני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָּבחינת 

ּבחינת הּוא  ּומר ּדכי נסּתר , ּבחינת  היא  אסּתר  ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָונגלה,

אחר  ּבמק ֹום ז"ל ר ּבנּו ּבדברי ּכּמּובא  י')נגלה , ועל(סימן , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

וזכ ּו , הפ אל מהפ ה ּדבר  ונתה ּפ ה ּנס ּתקף  היה  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹידם

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ה ּתֹורה, לקּבלת  ט)אז וק ּבל ּו(אסתר "קּימ ּו : ְְְְְִִֶַַַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשּדר ׁשּו ּכמֹו פח.)וכ ּו'", עלֿידי ֿ(שבת ונעׂשה  , ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָ

וכּו', ט ֹוב ויֹום  ּומ ׁשּתה  "ׂשמחה  ה ּפּור, ׁשם  על  ּפּורים ְְְְִִִֵֶֶַַָזה 

מ ׁשּפחה ודֹור  ּדֹור  ּבכל  ונעׂשים  נזּכרים הא ּלה  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָוה ּימים 

ועיר " ועיר  ּומדינה מדינה  ט)ּומ ׁשּפחה .(אסתר ְְְְִִִִִָָָָָ

ּבכלּכ י וד ֹור, ּדֹור  ּבכל הּיׂשראלי איׁש עבֹודת  ע ּקר  זה ִ◌ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּבת ֹורה ה ' את  לעבד ׁשּצריכין זמן, ּובכל  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹאדם

ועת , עת ּבכל ה ּתֹורה ק ּבלת  לבחינת  ׁשּיזּכה  עד  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּותפּלה

ונ ׁשמע נעׂשה  לבחינת  ּופעם ּפעם  ּבכל  ׁשּיז ּכה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָּדהינּו

יהיה נסּתר , ּבחינת מהּנׁשמע, נע ׂשה ׁשּיהיה  ּדהינּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמחדׁש,

לבחינת ויזּכה  נגלה, ּבחינת נעׂשה , ּבחינת  מ ּמּנּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַנע ׂשה

היטב ּכמבאר  ּופעם , ּפעם ּבכל  וכן י ֹותר , ּגבּה ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹנׁשמע

ּכי  ּפעם, ּבכל הּתֹורה  ק ּבלת ּבחינת  וזה ה ּנ"ל, ְְְֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָּבּמאמר 

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו יֹום, ּבכל ה ּתֹורה את  לק ּבל  ּתמיד צריכין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאנּו

ו) ּבעיני(דברים יהיּו יֹום 'ּבכל – ה ּיֹום " מצ ּו אנכי "א ׁשר  :ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

שם)ּכחד ׁשים ' יֹותר ,(פסיקתא ּגב ּה לבחינה ׁשּזֹוכין וקדם , ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּיהיה צרי ּכּנ"ל  י ֹותר  ּגבּה ונׁשמע נעׂשה  לבחינת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּדהינּו



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלהוה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי נה  ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

העלּיה . ּתכלית  היא ּבעצמּה והירידה  העלּיה, קדם ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹירידה

נעׂשה הירידה  על ֿידי להעל ּיה  ּכׁשּזֹוכין ׁשאחר ּֿכ ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנמצא 

מכׁשלה , הּתֹורה נקרא  ועלּֿכן ּתֹורה , עצמּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמהירידה

ׁשּכתּוב ג)ּכמֹו 'אּלּו(ישעיה – " יד ּתחת הּזאת "וה ּמכׁשלה  : ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

וכּו'' ּתֹורה  קכ.)ּדברי הּנ"ל ,(שבת ּבּמאמר היטב ּכמבאר  , ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָֹ

היטב . ׁשם  ֵֵֵַָעּין

נתנ ּסהוזהוּ  ׁשהאדם  וה ּצרּופים ה ּנסיֹונֹות ּכל  ע ּקר ְ◌ֶ◌ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

האדםו  ּכי ּוזמן, עת  ּבכל הּזה  ּבעֹולם נצטרף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

קּבלת ּבחינת  ׁשּזה ּו ועבֹודה, ּבתֹורה  ּתמיד לח ּדׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצרי

יֹותר , ּגבּה מחדׁש ונׁשמע  נע ׂשה ּבחינת  ּפעם, ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹה ּתֹורה

ּדאֹוריתא חּדּוׁשין מ ּמׁש לחּדׁש זֹוכה  ׁשאינֹו מי אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכי

אף ֿעל ּֿפיֿכן  ּכּנ"ל, ונׁשמע  נעׂשה ּבחינת  ׁשהם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוה ּׂשגֹות

ּכׁשר  איׁש ּכׁשהּוא  הּיׂשראלי אי ׁש ׁשל  ּבעצמּה העב ֹודה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּגם 

לעב ֹודת ֹו ּביֹותר להתעֹורר  ּפעם  ּבכל ּכׁשּזֹוכה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבאמת ,

קּבלת ּבחינת  ה ּוא זה ּגם  חד ׁש, ּבהתע ֹורר ּות  ּבאמת   ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָית ּבר

על ׁשּמק ּבל  מחדׁש, ונׁשמע נע ׂשה ּבחינת מחדׁש, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּתֹורה

יעׂשה ה ' ּדּבר  א ׁשר  וכל מחדׁש הּתֹורה את לק ּים ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעצמ ֹו

אחר  ּבמק ֹום  ז"ל ר ּבנּו ּבדברי  זה וכ ּמּובן  (בסימן ויׁשמע, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

מּמׁש,קנ"ט) לה ּׂשג ֹות  לזּכֹות יכֹול ּבעצמ ֹו ֿ זה  ועלֿידי  .ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ

ּבכ ׁשר ּות ּכ ּכל ׁשּיתנהג ּותמימ ּות ֹו ּפׁשיטּות ֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָעלֿידי

לבחינת ׁשּיזּכה עד  ּפעם ּבכל  חדׁש ּבהתע ֹורר ּות  ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבאמת 

ּדהינּו ּבאמת , ונׁשמע נעׂשה  ּבחינת  מ ּמׁש, הּתֹורה ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָק ּבלת

וכן  ּתח ּלה , מ ּמּנּו נסּתר  ּׁשהיה מה  ּולהבין לה ּׂשיג ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיזּכה 

ונ ׁשמע נע ׂשה ּבחינת  ׁשּזהּו סֹוף , אין עד  לדרּגא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ ּדרּגא

ּכּנ"ל . ְַַוכּו'

ֿ ידי אבל על אם ּכי יֹותר  ּגבּה למדרגה זֹוכה  האדם אין ֲ◌ָ◌ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

אדם ּבכל וזה וכ ּו', העלּיה  קדם ירידה  לֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיהיה

לזּכֹות  ׁשּצרי מי  אפּלּו ודר ּגא , ּדר ּגא ּובכל זמן ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּובכל

ׁשּיהיה צרי חדׁש, להתע ֹורר ּות  אפ ּלּו קט ּנה , ּדר ּגא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלאיזה 

ּבחינת היא  והירידה  מדרגת ֹו, לפי ירידה  איזה  מּקדם  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹל ֹו

מּדרגא ׁשע ֹולה מ ּקדם  ל ֹו ׁשּיׁש וה ּצרּופים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹה ּנסיֹונֹות

העלּיה קדם  ׁשּיׁש הירידה ּבׁשעת  ּבאמת והּנה  ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלדר ּגא .

ונ ׁשמע נע ׂשה ּבחינת מחדׁש הּתֹורה ק ּבלת ּבחינת  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיא

ּבאמת ה ּוא האדם הירידה ּבׁשעת  אז ּכּנ"ל, י ֹותר  ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּגב ּה

ה ּכי ּגד ֹולה. רחמנאּבס ּכנה ירידתם  על ֿידי נפלּו ר ּבה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

צרי וגם  י ּמֹוט , ּבל  חזק ּכג ּבֹור  להיֹות אז וצרי ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָלצלן ,

ׁשּלאּדׁשמּיאסּיעּתא הירידה  ּבׁשעת עצמ ֹו להחזיק ׁשּיזּכה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

עד עז ּבכל עצמ ֹו יחזיק רק  וׁשל ֹום, חס לגמרי ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹֹיּפל

ּכפי  ּול ׁשּבר  לבּטל ּׁשּצרי מה ּולב ּטל  ל ׁשּבר  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיזּכה 

העלּיה , לבחינת ית ּבר ּברחמיו ׁשּיזּכה  עד  ׁשּלֹו, ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהירידה 

ּתכלית היא  הירידה  ּכי  לעלּיה, הירידה  ׁשּיתהּפ זֹוכה  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָואז

ּכּנ"ל . ֲִַַָָהעלּיה 

ובפרט ,וזאת ּבכלל  זמן, ּובכל אדם  ּבכל הּוא  הּבחינה ְ◌ְְְְְְִִִַַָָָָָָָֹ

אחד ּכל  אצל ּבפרטּיּות  הן  יׂשראל ּבכלל ּיּות  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהן

נעׂשה מ ּבחינת  לצאת ׁשּצרי ּפעם ּבכל מּיׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואחד 

וכּנ"ל . י ֹותר  ּגבּה ונׁשמע נעׂשה לבחינת  זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹונׁשמע

ליׂשראל מר ּדּות  רצּועה מעֹולם יח)ועמלק חוקת ,(תנחומא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

ּכמ ֹו י ׂשראל, עם להּלחם  עמלק  ּבא ּתֹורה  מ ּתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוקדם 

יז)ׁשּכתּוב ה ּוא(שמות ּכי  וכ ּו'", וּיּלחם עמלק  "וּיבא  : ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּובפרט . ּבכלל  ּתמיד  יׂשראל על  ׁשא ֹורב הּגד ֹול ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה ּׂשֹונא

ּפעם ּבכל ּוזמן, עת ּבכל ודֹור , ּדֹור  ּבכל  ּתמיד  כן ְְְְְִֵֵַַַָָָָָּוכמֹו

מּבחינת ּדהינּו לדר ּגא , מּדר ּגא לעלֹות  צריכין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּיׂשראל

ׁשּיהיה צרי ׁשאז ּכּנ"ל, מ ּמּנּו לּגב ּה זה ונעׂשה  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנׁשמע

האדם ׁשאז הירידה  ּבׁשעת אז העל ּיה, קדם ירידה  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹל ֹו

ּומתּכּון  ליׂשראל אֹורב  הּוא  אז ּכּנ"ל, ּבס ּכנה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאמת 

ּדיקא אז ּובא  לי ׂשראל החזקה  וׂשנאתֹו ר ׁשעת ֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּבתקף

עם וּיּלחם  עמלק "וּיבא ּבבחינת: יׂשראל , עם  ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהּלחם 

מן  ידיהם  ׁשרפ ּו ידים, 'ּברפיֹון – ּברפידים" ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל

א)הּתֹורה ' עמלק פרשת ואז (מכילתא ה ּתֹורה, ק ּבלת קדם אז ּכי , ְִֶַַַַָָָָָֹ

ּבחינת וזהּו ּכּנ"ל , ירידה  ּבחינת  ׁשּיהיה צרי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמ ּקדם

ּבחינת  ה ּתֹורה, מן ידים  כה)רפיֹון ויגע(דברים עיף  "ואּתה : ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

– 'ּברא ׁשית  ּבחינת  זה אלקים" "ירא  אלקים ", ירא  ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹולא

ׁשּבֹו נׁשמע , ּבחינת  ה ּׁשלם , מאמר  ׁשה ּוא ּבׁשת ', ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָירא 

האדם ׁשּזֹוכה  וקדם ה ּנ"ל , ּבּמאמר ּכמבאר  ה ּכל ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹּכלּול

נעׂשה ּבחינת  ּברא ׁשית, ּבחינת  ׁשה ּוא יראה לבחינת  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלזה,

ּבחינ  ויגע , עיף  האדם  לזה  קדם  ׁשּקדםונׁשמע , ירידה ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּצּותה וזה ּכּנ"ל. עמלק" "ו ּיבא ּדיקא אז ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהעל ּיה,

לה ' ּומלחמה  וכּו' עמלק  מעׂשה  לזּכר  ּביֹותר  ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹה ּתֹורה

עת ּבכל  וד ֹור , ּדֹור  ּבכל נעׂשה  זה  ּכי ּדֹור , מ ּדֹור ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבעמלק 

ּגב ּה לבחינה  זה  ונׁשמע  נעׂשה  מ ּבחינת לעלֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּצריכין

הירידה ּבעת  עמלק מלחמת  ללחם צריכין אזי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹיֹותר ,

ּכּנ"ל: וכּו' העל ּיה  ְֲִֶֶַַָָֹׁשּקדם

נס ּתר ּכ יח  ׁשהם  ונע ׂשה ׁשּנׁשמע  הּנ"ל , ּבּמאמר  מבאר  ִ◌ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

וחצי  מאמר ּברא , ּברא ׁשית  ּבחינת הם  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָונגלה 



טי שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי 110 ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבעת הינּו ּדֹור ", "מּדֹור  וזה ּו: וכ ּו', ּובן אב ְְְְֲִֵֵֶַַָָמאמר 

לנעׂשה , מ ּנׁשמע  לבן, מאב  לדֹור, מּדֹור  ה ֹולכת  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשה ּתֹורה

ּבבחינת  לנגלה, ד)מ ּנסּתר  ולבני (דברים לבני "והֹודעּתם : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ

מ ּדֹור  לבן מאב  לגּלֹות צריכים  ׁשהּתֹורה  וכּו'", יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָבני

ּבבחינת ּכּנ"ל, וכּו' קמה)לדֹור  י ׁשּבח(תהילים לדֹור  "ּדֹור  : ְְְְְִִַַַַַ

מ ּדֹור  'נע ׂשה ' ּבחינת  ה' מעׂשי לגּלֹות  ׁשּצריכין ,"ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַמעׂשי

ּבחינת ּכי  ּכּנ"ל , וכּו' לנע ׂשה מּנׁשמע לבן, מאב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלדֹור ,

לגּבי  נס ּתר  ּבחינת  נׁשמע ּבחינת ה ּוא האב ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה ּנעׂשה 

והבן : ה ּנ"ל ּבה ּתֹורה  ּכּמּובן ְְֵֵַַַַַָָָהּבן,

ׁשה ּואוזהוּ ט  עמלק, מ ּזרע המן  ּכי ּפּורים , ּבחינת ְ◌ֶ◌ְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּקדם הירידה  ּבעת  ּתמיד  ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאֹורב

מחד ׁש, ונׁשמע  נעׂשה לבחינת ׁשּזֹוכין קדם  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעל ּיה,

היּו הּימים ּבאֹותן ואז ּכּנ"ל . הּתֹורה  קּבלת  ּבחינת  ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָׁשה ּוא

ליר ּוׁשלים לארץֿיׂשראל לׁשּוב לז ּכֹות יׂשראל  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָצריכים 

ויר ּוׁשלים מחדׁש, ׁשני ּביתֿה ּמק ּדׁש ולבנֹות הּקדׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעיר 

ה ּׁשלם , מאמר  ּברא ׁשית ׁשה ּוא ׁשלם, יראה  ּבחינת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהיא

וׁשם ה ּנ"ל. ּבּמאמר  ּכמבאר  ונעׂשה , נׁשמע  ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָֹּבחינת 

ּתֹורה , ּתצא  מּׁשם  א ׁשר  הּבית ֿה ּמק ּדׁש ה ּוא  ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביר ּוׁשלים

ׁשּכת ּוב יז)ּכמ ֹו מן (דברים וכּו' יֹור ּו אׁשר  הּתֹורה "עלּֿפי  : ְְֲִִֶֶַַָָ

" וכּו'", ההּוא  ה 'הּמקֹום  ּודבר  ת ֹורה  ּתצא מּצּיֹון ּכי ְְִִִֵֵַַַָָ

ב)מיר ּוׁשלים" .(ישעיה ִִָָ

יז)ּבחינת וזה וכּו'",(דברים לּמׁשּפט  ּדבר  מ ּמ יּפלא "ּכי  : ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבחינת זה ּבּתֹורה , ּדין איזה  יֹודעין ּכׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהינּו

מדרגת ֹו לפי מ ּמּנּו ה ּנסּתר  ּבחינת את להּׂשיג זֹוכין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

לה ּׂשיג זֹוכין ּכׁשאין ואז אצלֹו, נׁשמע  ּבחינת  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשהיא

ואזי  ּכּנ"ל ּבׁשלמ ּות החֹותם אין אזי ונעׂשה נׁשמע  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּבחינת 

ּבין  להבחין יכֹולין אין ּכי לדם ", ּדם "ּבין יֹודעין ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָאין

נעׂשה ׁשאז החֹותם, ׁשּנפגם מחמת נּדֹות , לדם טה ֹור ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּדם

ועלית "וקמ ּת ה ּוא: הּתּקּון ואז ּכּנ"ל, 'נּדת ' ּבחינת  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָמ ּמּנּו

ּבחינת הם ויר ּוׁשלים צּיֹון ּכי הה ּוא", הּמקֹום  אל ְְִִִִִֵֶַַַַָָוכ ּו'

ׁשם ּכי  תֹורה , ּתצא  מּׁשם  ּכי ּכּמּובא , ח ֹותם ּבת ֹו ְִִִֵֵַָָָָָָח ֹותם 

ונס ּתר  ּׁשּנעלם  מה ּכל  מגּלין  והם ה ּגדֹול  ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיֹוׁשבין

אׁשר  הּתֹורה  ֿ ּפי 'על ׁשּכתּוב : ּכמ ֹו ואחד , אחד ּכל  ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאצל 

ׁשהם נמצא ּתעׂשה ", וכ ּו' הּמׁשּפט  ֿ ּפי ועל וכּו' ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָיֹור ּו

מקֹום ה ּוא ׁשם  ּכי נע ׂשה, מהּנׁשמע ועֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָמת ּקנים

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו נו)הּתפּלה, ּתפ ּלה ",(ישעיה ּבית  ביתי "ּכי : ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ה ּגדֹול ּדין ּבית  ׁשם י ֹוׁשבין ועל ּֿכן נׁשמע, הּוא  ְְְְִִִִֵֵַַַָָָּותפּלה

ּומגּלין  נעׂשה , מהּנׁשמע ּתֹורה, מה ּתפ ּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוע ֹוׂשים 

עלּֿפי  וכּו' יּפלא "ּכי  ּבחינת מהם , הּנס ּתר  ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָליׂשראל 

ׁשּבנין  נמצא ּכּנ"ל. וכּו'"  ל יאמר ּו א ׁשר  ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹה ּתֹורה

ונעׂשה , נׁשמע  ּבחינת  ה ּוא וירּוׁשלים צ ּיֹון  ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּביתֿה ּמק ּדׁש

ּכּנ"ל . וכּו' ת ֹורה ּתצא מּׂשם  ּכי ה ּתֹורה, קּבלת  ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחינת 

והיּווּ מחמת ה ּגלּות , ּבסֹוף  היה  אחׁשור ֹוׁש ּבימי ׁשאז ֵ◌ֲ◌ַ◌ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּביתֿ ולבנֹות ליר ּוׁשלים  ל ׁשּוב ְְְִִִִִֵַָָצריכים 

ה ּתֹורה , ּבחינת  מחדׁש להּׂשיג ּבחינת  ׁשה ּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָה ּמקּדׁש,

להם ׁשּיהיה  אז מכרחים  היּו עלּֿכן  ונע ׂשה, נׁשמע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבחינת 

לעלּיה אז צריכים ׁשהיּו ּומחמת  העלּיה, קדם  ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹירידה

ּבׁשביל ׁשהּוא  מחדׁש ֿ הּמקּדׁש ּבית לבנֹות  ּדהינּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּגד ֹולה ,

והתּגּברה מאד, אז הירידה הת ּגּברה  עלּֿכן י ׂשראל, ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּכלל

ואז  הּנכר ּיֹות, ּבּנׁשים מאד  ׁשּנכׁשל ּו עד אחרא  ה ּסטרא  ְְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָָֹאז

עליהם להת ּגּבר  ורצה  ׁשמ ֹו, יּמח עמלק המן עליהם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָארב 

מאד מאד  ועצּומה  ּגדֹולה ּבס ּכנה  אז  היּו ועל ּֿכן מאד , ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָֹֹֹאז

ּכמ ּבעתא ׁשר  עליהם  הת ּגּבר ּכי  ּכּמּובא, נהיתה  לא ֹוה ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכי  וכּו'", ויגע עיף "וא ּתה  ּבחינת מאד, ה ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹירידתם 

ׁשהיה מחמת היגיעה , ּבתכלית ויגעים  עיפים  אז  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיּו

ה ּסטרא מת ּגּברת ׁשאז למק ֹומם , ׁשּובם  קדם  ה ּגלּות  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבסֹוף 

י ׁשּוב ּו מהרה ׁשּבקל רֹואה  ׁשהיא ּבעת  ּביֹותר, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַָָָָָאחרא

ה ּנ"ל הּגד ֹול  ּבעון ּבאמת  אז ׁשּנת ּפס ּו ּבפרט  ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמק ֹומם ,

וכּו'. ליעקב ּגד ֹולה צרה  עת  אז היה  עלּֿכן לצלן, ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָֹרחמנא

נע ׂשה "א א ׁשר  ּכל את ידע  ד)"מרּדכי ה ּוא(אסתר ּכי , ַ◌ְְֲֲִֶֶַַַָָָָ

מן  עצמן יתיאׁשּו לבל ּביׂשראל  והאיר  זאת  ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹידע

נֹופל וׁשלֹום  חס ׁשהאדם  ּבעת  הע ּקר  ה ּוא זה ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחמים .

חס נכׁשל אם אפ ּלּו ׁשּיהיה , אי יהיה ירידה , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבאיזה 

מן  עצמֹו ליא ׁש לֹו אס ּור  אףֿעלּֿפיֿכן מאד , אז ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹוׁשל ֹום 

"וּיצא ע ּמֹו, יׂשראל  וכל אז מרּדכי ׁשע ׂשה ּוכמ ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרחמים ,

ּכל וכן וכּו'", ּומרה  ּגד ֹולה  זעקה ו ּיזעק העיר ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָּבתֹו

וכּו'". מ ּגיע  ודתֹו הּמל ּדבר  א ׁשר  מקֹום  "ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

ֿ ידי  על הגדֹולה וצעקתם  זעקתם  לקֹול  ׁשמע  יתּבר ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָוה '

מ ּזה ונעׂשה  ּגדֹולה  לעל ּיה  הירידה  נתה ּפ ואז ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמר ּדכי,

"קּימ ּו ּבחינת מחדׁש, הּתֹורה לקּבלת  וזכּו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָּפּורים,

ּכל את  ידע  מר ּדכי  ּכי מר ּדכי , עלֿידי זה וכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוק ּבל ּו",

ּכל את יֹודע ׁשהיה 'נעׂשה ', מּתח ּלהּבחינֹותא ׁשר  ה ּנעׂשה  ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכי  ּביֹותר , הּגב ּה ה ּנעׂשה  את ּומ ּׂשיג יֹודע ׁשהיה  ס ֹוף, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹועד

ׁשּזֹוכין  נמצא נעׂשה , מ ּנׁשמע  ּפעם  ּבכל לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָצריכין



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלהטז ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי נו  ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

נעׂשה ּבחינת ׁשה ּוא חדׁשה  וידיעה  להת ּגּלּות ּפעם  ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבכל 

האצילּות , ּתח ּלת  עד לדרּגא מ ּדר ּגא  וכן ּכּנ"ל, יֹותר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּגב ּה

נעׂשהּבּמאמר ּכמבאר  אׁשר  ּכל את  ידע  ּומר ּדכי ה ּנ"ל, ְְְֲֲֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

יכֹול היה  זה  ּומחמת הּמעלה, ּבתכלית מעלה  למעלה ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָעד

ל ּגם  זהלהאיר  ּכי הירידה , ׁשפלּות  ּבתכלית למ ּטה  מּטה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

אחר ּבמק ֹום ר ּבנ ּו ּבדברי ּומבאר ל')מ ּובן מה(בסימן ׁשּכל , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּגד ֹולה להּׂשגה  וזֹוכה ּביֹותר  ּגדֹולה ּבמעלה  ה ּוא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשה ּצּדיק 

ויֹותר , ּבי ֹותר  נמ ּוכה  ּבמדרגה להאיר יכ ֹול ה ּוא ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָּביֹותר ,

יֹותר , ּגבּה נעׂשה  לבחינת  הּצּדיק ׁשּזֹוכה  ּפעם  ּבכל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹנמצא 

למּטה למּטה  להאיר יכֹול ה ּוא ּכּנ"ל , יֹותר  הת ּגּלּות  ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּדהינּו

ּכי  'נעׂשה ', הּנגלה ּבחינת נקרא  זה  ּוב ׁשביל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָּביֹותר ,

יתרה , לה ּׂשגה  וזכה  לנע ׂשה מ ּנׁשמע  ׁשּנגלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעלֿידי

ּביֹותר . עׂשּיה ּבבחינת להאיר  יכֹול ה ּוא ֿ ידיֿזה  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָעל

ועדוזהוּ : מ ּתח ּלה  נע ׂשה ", א ׁשר  ּכל את  ידע  "ּומר ּדכי ְ◌ֶ◌ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָ

היה ה ּוא  עלּֿכן  ּתכלית , אין עד סֹוף  מאין ְִֵֵֵֵַַַָָס ֹוף,

יתיא ׁשּו לבל ירידתם ּבתכלית אפּלּו ּביׂשראל להאיר  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָיכ ֹול 

אל מה ּפּו ׁשּיתהּפ יד ֹו על ׁשּזכּו עד הרחמים, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמן

ּבחינת העלּיה, ּתכלית  יהיה  הירידה ותכלית  ,אסתר ה ּפּו) ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָ

ּביֹותר ,ט) ּגדֹולה לה ּׂשגה  אז וזכ ּו וכ ּו'", הּוא  ונהפֹו" :ְְְְְְֲֵַַָָָָָ

וזכ ּו וקּבלּו", "ק ּימ ּו ּבחינת  מחדׁש, הּתֹורה  ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָלקּבלת 

נמׁש ׁשּיהיה  ּדהינּו הא ּלה ", ה ּפּורים  "ימי מּזה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלעׂשֹות 

ודֹור  ּדֹור  ׁשּבכל ו ׁשנה , ׁשנה ּבכל  ודֹור , ּדֹור ּבכל  ז ֹו ְְְְֶֶָָָָָָָָָָָהארה

ׁשל ה ּזאת  ה ּגדֹולה  הארה  עלינּו יאיר ו ׁשנה  ׁשנה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹּובכל

וׁשנה ׁשנה ּבכל  ּכח לנ ּו יהיה ׁשעל ֿידיֿזה מרּדכי, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבחינת 

הירידֹות ּכל  ולהפֹו ׁשּבע ֹולם  הירידֹות  מּכל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלצאת

נזּכרים הא ּלה  "וה ּימים  ּבבחינת : העל ּיה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָלתכלית

וכּו'". ּומ ׁשּפחה מׁשּפחה  ודֹור , ּדֹור ּבכל  ְְְְְֲִִִַָָָָָָונע ׂשים

להיטיבּכ י מרחֹוק  ח ׁשב  הּמר ּבים  ּברחמיו  ית ּבר ה ' ִ◌ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻ

ּכל סֹוף עד ּומ ּביט  צֹופה  יתּבר ה ' ּכי ְֲִִִִֵֶַַַַָָאחריתנּו,

ּבסֹוף מׁשיחא ּבעּקב ֹות הּללּו ׁשּבּדֹור ֹות  וראה ְְְְְִִֶַַַָָָָה ּדֹור ֹות ,

וקדם נצח ּיית, ּגא ּלה  ויהיה  ליר ּוׁשלים  ׁשּנׁשּוב קדם  ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻה ּגלּות 

מ ּקדם ותהיה מאד, אחרא הּסטרא ּתת ּגּבר ּבוּדאי  ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלזה

מּקדם , עּמנּו היטיב על ּֿכן מאד , מאד ּגדֹולה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהירידה 

ואסּתר , מר ּדכי על ֿידי האּלה ה ּפּורים  ימי את  לנּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונתן

הּגד ֹולה הארה ּבחינת  וׁשנה  ׁשנה  ּבכל  עלינּו ׁשּיאיר  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּכדי

הא ׁשהיא  מר ּדכי, ׁשל  מאדוהעצ ּומה  מאד , ּגד ֹולה רה  ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

הירידֹות ּכל להפ ֹו יכֹולין ה ּזאת  ה ּגדֹולה הארה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשעלֿידי

ּבּכתבים  וכ ּמּובא פ"ה)לעלּיֹות, הפורים שער חיים עץ ׁשהארה(פרי ְְֲִִֶֶַַַָָָָ

ּפּורים ׁשל זֹו והארה  הע ׂשּיה , ס ֹוף עד  מאיר  מר ּדכי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשל 

הירידֹות ּכל  נתה ּפכין ואז וכּו', זמן ּבׁשּום נמצא  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָאין

ּכּנ"ל . העלּיה  ּתכלית היא ּכי ְֲֲִִִִִַַַַָָלעל ּיֹות ,

ּדֹור וזה ּבכל ונעׂשים  נזּכרים האּלה "וה ּימים ּבחינת : ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ונעׂשה , נׁשמע ּבחינת זה  ונעׂשים" "נזּכרים  ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָוד ֹור ".

ּכּמּובא ּבלּבא ּתליא  זּכר ֹון ּכי נׁשמע , ּבחינת  זה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָ"נז ּכרים"

נ"ד) סימן מוהר"ן ּבלּבא(ליקוטי 'ׁשמיעה ּכי  ׁשמיעה , ּתליא  ות ּמן ,ְְְְְִִִִַַָָָָָ

הא ּלה "וה ּימים  וזהּו: אחר . ּבמקֹום  ּכּמּובא  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתליא ',

לקּבלת זֹוכין האלה  ּבּימים  אז ּכי  ונע ׂשים ", ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָנזּכרים

ּבחינת ׁשה ּוא ּכּנ"ל, וכ ּו'" וק ּבל ּו "קּימ ּו ּבחינת  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָה ּתֹורה,

וזה ּו: ּכּנ"ל. וכ ּו' ונע ׂשה נ ׁשמע  ּבחינת  ונע ׂשים", ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָ"נז ּכרים

וד ֹור , ּדֹור  ּבכל  נעׂשה הּדבר זה  ּכי  הינּו וד ֹור ", ּדֹור  ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָ"ּבכל 

מ ּנׁשמע ה ּתֹורה  הּׂשגת  להמ ׁשי ׁשּצריכין עת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבכל 

ּדהינּו ודֹור ", ּדֹור  "ּבכל ּבחינת ּבעצמ ֹו ׁשּזהּו ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָלנעׂשה ,

לה ' "מלחמה  ּבחינת ׁשּזה ּו לדֹור , מ ּדֹור  לבן, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמאב

ּדר ּבעמלק  לה ּׂשגתמּדר  זֹוכין ּבפ ּורים ואז ּכּנ"ל . וכּו'" ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ואז  ּכּנ"ל , ודֹור ' 'ּדֹור ּבחינת  ּובן, אב  ׁשהם  ונעׂשה  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָנׁשמע

ּכּנ"ל: לעלּיֹות הירידֹות  ּכל  ׁשּנתהּפכין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָזֹוכין

ּבפּוריםוזהוּ י  ׁשעֹוׂשין ּוׂשח ֹוק  ה ּצח ֹוק מיני ּכל  ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִֵֶַַָ

ברמ"א) תרצ"ו סימן או"ח ערוך ּבימי (שולחן ׁשאז לרּמז ,ְִֵֵֶַָ

ה ּכל וקטנּות, ירידֹות  מיני ּכל מעלין האּלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹה ּפּורים 

נתה ּפ הירידה  ּכי ּתֹורה, מ ּזה  ונע ׂשה עכ ׁשו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתהּפ

ּכּנ"ל: העל ּיה ּתכלית  ירידה  ּבבחינת  ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָלעל ּיה ,

מֹורידּכ ייא ה ּוא ּגדֹול , ּדעת  לֹו ׁשּיׁש הּגד ֹול הּצּדיק  ִ◌ִִֶֶַַַַַָָ

קט לעניני  ּבכ ּונה  לפעמים  ּומּלי עצמ ֹו נּות  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ּבבחינת צט.)ּדׁשטּותא, זה ּו(מנחות ּתֹורה  ׁשל 'ּבּטּולּה : ְְִִִִֶֶַָָָ

אחר  ּבמק ֹום  ז"ל ר ּבנ ּו ּבדברי מ ּזה וכּמבאר  (ליקוטי ק ּיּומ ּה', ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ע"ח) סימן העלּיה ,תנינא ׁשּקדם  ירידה  ּבחינת  ּגםּֿכן וזהּו ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבמח ֹו ליל ע ֹוד יכֹול  ואינֹו נתיּגע ׁשּמח ֹו ׁשר ֹואה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמחמת 

ּומּלי  קטנּות לעניני  עצמ ֹו לה ֹוריד  מכרח הּוא  אזי  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֻיֹותר ,

ה ּקד ֹוׁש ּבּזהר וכּמּובא וכּיֹוצא , מז:)ּדׁשטּותא דף ּברב(תזריע ְְְְִֵַַַַַַָָָֹ

מּלי  ּפרקי ּתלת  ק ּמיּה מס ּדרין ּדהוּו סבא  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהמנ ּונא 

לתכלית זֹוכה  ירידה  ּבחינת עלֿידי ואחר ּֿכ ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּדׁשטּותא.

'ּבּטּולּה ּבחינת  העלּיה , ּתכלית ירידה ּבבחינת  ְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָָָהעל ּיה,

ז"ל ר ּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמ ֹו קּיּומ ּה', זה ּו ּתֹורה  נד.)ׁשל (ברכות ְְִֵֶֶֶַַָָָ

ּפס ּוק קיט)על  ּתֹורת".(תהילים הפרּו לה' לע ׂשֹות  "עת : ֲֵֵֵֶַַַָָ



וז שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלה ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי נו  ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

נעׂשה ּבחינת ׁשה ּוא חדׁשה  וידיעה  להת ּגּלּות ּפעם  ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבכל 

האצילּות , ּתח ּלת  עד לדרּגא מ ּדר ּגא  וכן ּכּנ"ל, יֹותר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹּגב ּה

נעׂשהּבּמאמר ּכמבאר  אׁשר  ּכל את  ידע  ּומר ּדכי ה ּנ"ל, ְְְֲֲֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

יכֹול היה  זה  ּומחמת הּמעלה, ּבתכלית מעלה  למעלה ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָעד

ל ּגם  זהלהאיר  ּכי הירידה , ׁשפלּות  ּבתכלית למ ּטה  מּטה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

אחר ּבמק ֹום ר ּבנ ּו ּבדברי ּומבאר ל')מ ּובן מה(בסימן ׁשּכל , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּגד ֹולה להּׂשגה  וזֹוכה ּביֹותר  ּגדֹולה ּבמעלה  ה ּוא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשה ּצּדיק 

ויֹותר , ּבי ֹותר  נמ ּוכה  ּבמדרגה להאיר יכ ֹול ה ּוא ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָּביֹותר ,

יֹותר , ּגבּה נעׂשה  לבחינת  הּצּדיק ׁשּזֹוכה  ּפעם  ּבכל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹנמצא 

למּטה למּטה  להאיר יכֹול ה ּוא ּכּנ"ל , יֹותר  הת ּגּלּות  ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּדהינּו

ּכי  'נעׂשה ', הּנגלה ּבחינת נקרא  זה  ּוב ׁשביל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָּביֹותר ,

יתרה , לה ּׂשגה  וזכה  לנע ׂשה מ ּנׁשמע  ׁשּנגלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעלֿידי

ּביֹותר . עׂשּיה ּבבחינת להאיר  יכֹול ה ּוא ֿ ידיֿזה  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָעל

ועדוזהוּ : מ ּתח ּלה  נע ׂשה ", א ׁשר  ּכל את  ידע  "ּומר ּדכי ְ◌ֶ◌ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָ

היה ה ּוא  עלּֿכן  ּתכלית , אין עד סֹוף  מאין ְִֵֵֵֵַַַָָס ֹוף,

יתיא ׁשּו לבל ירידתם ּבתכלית אפּלּו ּביׂשראל להאיר  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָיכ ֹול 

אל מה ּפּו ׁשּיתהּפ יד ֹו על ׁשּזכּו עד הרחמים, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמן

ּבחינת העלּיה, ּתכלית  יהיה  הירידה ותכלית  ,אסתר ה ּפּו) ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָ

ּביֹותר ,ט) ּגדֹולה לה ּׂשגה  אז וזכ ּו וכ ּו'", הּוא  ונהפֹו" :ְְְְְְֲֵַַָָָָָ

וזכ ּו וקּבלּו", "ק ּימ ּו ּבחינת  מחדׁש, הּתֹורה  ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָלקּבלת 

נמׁש ׁשּיהיה  ּדהינּו הא ּלה ", ה ּפּורים  "ימי מּזה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלעׂשֹות 

ודֹור  ּדֹור  ׁשּבכל ו ׁשנה , ׁשנה ּבכל  ודֹור , ּדֹור ּבכל  ז ֹו ְְְְֶֶָָָָָָָָָָָהארה

ׁשל ה ּזאת  ה ּגדֹולה  הארה  עלינּו יאיר ו ׁשנה  ׁשנה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹּובכל

וׁשנה ׁשנה ּבכל  ּכח לנ ּו יהיה ׁשעל ֿידיֿזה מרּדכי, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבחינת 

הירידֹות ּכל  ולהפֹו ׁשּבע ֹולם  הירידֹות  מּכל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלצאת

נזּכרים הא ּלה  "וה ּימים  ּבבחינת : העל ּיה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָלתכלית

וכּו'". ּומ ׁשּפחה מׁשּפחה  ודֹור , ּדֹור ּבכל  ְְְְְֲִִִַָָָָָָונע ׂשים

להיטיבּכ י מרחֹוק  ח ׁשב  הּמר ּבים  ּברחמיו  ית ּבר ה ' ִ◌ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻ

ּכל סֹוף עד ּומ ּביט  צֹופה  יתּבר ה ' ּכי ְֲִִִִֵֶַַַַָָאחריתנּו,

ּבסֹוף מׁשיחא ּבעּקב ֹות הּללּו ׁשּבּדֹור ֹות  וראה ְְְְְִִֶַַַָָָָה ּדֹור ֹות ,

וקדם נצח ּיית, ּגא ּלה  ויהיה  ליר ּוׁשלים  ׁשּנׁשּוב קדם  ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻה ּגלּות 

מ ּקדם ותהיה מאד, אחרא הּסטרא ּתת ּגּבר ּבוּדאי  ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלזה

מּקדם , עּמנּו היטיב על ּֿכן מאד , מאד ּגדֹולה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהירידה 

ואסּתר , מר ּדכי על ֿידי האּלה ה ּפּורים  ימי את  לנּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונתן

הּגד ֹולה הארה ּבחינת  וׁשנה  ׁשנה  ּבכל  עלינּו ׁשּיאיר  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּכדי

הא ׁשהיא  מר ּדכי, ׁשל  מאדוהעצ ּומה  מאד , ּגד ֹולה רה  ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

הירידֹות ּכל להפ ֹו יכֹולין ה ּזאת  ה ּגדֹולה הארה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשעלֿידי

ּבּכתבים  וכ ּמּובא פ"ה)לעלּיֹות, הפורים שער חיים עץ ׁשהארה(פרי ְְֲִִֶֶַַַָָָָ

ּפּורים ׁשל זֹו והארה  הע ׂשּיה , ס ֹוף עד  מאיר  מר ּדכי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשל 

הירידֹות ּכל  נתה ּפכין ואז וכּו', זמן ּבׁשּום נמצא  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָאין

ּכּנ"ל . העלּיה  ּתכלית היא ּכי ְֲֲִִִִִַַַַָָלעל ּיֹות ,

ּדֹור וזה ּבכל ונעׂשים  נזּכרים האּלה "וה ּימים ּבחינת : ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ונעׂשה , נׁשמע ּבחינת זה  ונעׂשים" "נזּכרים  ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָוד ֹור ".

ּכּמּובא ּבלּבא ּתליא  זּכר ֹון ּכי נׁשמע , ּבחינת  זה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָ"נז ּכרים"

נ"ד) סימן מוהר"ן ּבלּבא(ליקוטי 'ׁשמיעה ּכי  ׁשמיעה , ּתליא  ות ּמן ,ְְְְְִִִִַַָָָָָ

הא ּלה "וה ּימים  וזהּו: אחר . ּבמקֹום  ּכּמּובא  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתליא ',

לקּבלת זֹוכין האלה  ּבּימים  אז ּכי  ונע ׂשים ", ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָנזּכרים

ּבחינת ׁשה ּוא ּכּנ"ל, וכ ּו'" וק ּבל ּו "קּימ ּו ּבחינת  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָה ּתֹורה,

וזה ּו: ּכּנ"ל. וכ ּו' ונע ׂשה נ ׁשמע  ּבחינת  ונע ׂשים", ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָ"נז ּכרים

וד ֹור , ּדֹור  ּבכל  נעׂשה הּדבר זה  ּכי  הינּו וד ֹור ", ּדֹור  ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָ"ּבכל 

מ ּנׁשמע ה ּתֹורה  הּׂשגת  להמ ׁשי ׁשּצריכין עת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבכל 

ּדהינּו ודֹור ", ּדֹור  "ּבכל ּבחינת ּבעצמ ֹו ׁשּזהּו ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָלנעׂשה ,

לה ' "מלחמה  ּבחינת ׁשּזה ּו לדֹור , מ ּדֹור  לבן, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמאב

ּדר ּבעמלק  לה ּׂשגתמּדר  זֹוכין ּבפ ּורים ואז ּכּנ"ל . וכּו'" ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ואז  ּכּנ"ל , ודֹור ' 'ּדֹור ּבחינת  ּובן, אב  ׁשהם  ונעׂשה  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָנׁשמע

ּכּנ"ל: לעלּיֹות הירידֹות  ּכל  ׁשּנתהּפכין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָזֹוכין

ּבפּוריםוזהוּ י  ׁשעֹוׂשין ּוׂשח ֹוק  ה ּצח ֹוק מיני ּכל  ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִֵֶַַָ

ברמ"א) תרצ"ו סימן או"ח ערוך ּבימי (שולחן ׁשאז לרּמז ,ְִֵֵֶַָ

ה ּכל וקטנּות, ירידֹות  מיני ּכל מעלין האּלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹה ּפּורים 

נתה ּפ הירידה  ּכי ּתֹורה, מ ּזה  ונע ׂשה עכ ׁשו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתהּפ

ּכּנ"ל: העל ּיה ּתכלית  ירידה  ּבבחינת  ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָלעל ּיה ,

מֹורידּכ ייא ה ּוא ּגדֹול , ּדעת  לֹו ׁשּיׁש הּגד ֹול הּצּדיק  ִ◌ִִֶֶַַַַַָָ

קט לעניני  ּבכ ּונה  לפעמים  ּומּלי עצמ ֹו נּות  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ּבבחינת צט.)ּדׁשטּותא, זה ּו(מנחות ּתֹורה  ׁשל 'ּבּטּולּה : ְְִִִִֶֶַָָָ

אחר  ּבמק ֹום  ז"ל ר ּבנ ּו ּבדברי מ ּזה וכּמבאר  (ליקוטי ק ּיּומ ּה', ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ע"ח) סימן העלּיה ,תנינא ׁשּקדם  ירידה  ּבחינת  ּגםּֿכן וזהּו ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבמח ֹו ליל ע ֹוד יכֹול  ואינֹו נתיּגע ׁשּמח ֹו ׁשר ֹואה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמחמת 

ּומּלי  קטנּות לעניני  עצמ ֹו לה ֹוריד  מכרח הּוא  אזי  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֻיֹותר ,

ה ּקד ֹוׁש ּבּזהר וכּמּובא וכּיֹוצא , מז:)ּדׁשטּותא דף ּברב(תזריע ְְְְִֵַַַַַַָָָֹ

מּלי  ּפרקי ּתלת  ק ּמיּה מס ּדרין ּדהוּו סבא  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהמנ ּונא 

לתכלית זֹוכה  ירידה  ּבחינת עלֿידי ואחר ּֿכ ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּדׁשטּותא.

'ּבּטּולּה ּבחינת  העלּיה , ּתכלית ירידה ּבבחינת  ְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָָָהעל ּיה,

ז"ל ר ּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמ ֹו קּיּומ ּה', זה ּו ּתֹורה  נד.)ׁשל (ברכות ְְִֵֶֶֶַַָָָ

ּפס ּוק קיט)על  ּתֹורת".(תהילים הפרּו לה' לע ׂשֹות  "עת : ֲֵֵֵֶַַַָָ

הלכֹות  חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי 112 ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ונעׂשה ,וזהוּ : נׁשמע  ּבחינת  ּדיקא, לה '" לעׂשֹות  "עת ְ◌ֶ◌ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָ

ה', ּתֹורת  ּבחינת  הּוא  הּנע ׂשה ּכנגד ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַוה ּנׁשמע 

הּנ"ל , ּבּמאמר  ּכמבאר וכּו', סֹוף האין אל ּבּטּול  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹּבחינת 

– "לעׂשֹות " העת ּכׁשּמּגיע  לה '", לע ׂשֹות  "עת  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָוזה ּו:

ה', ּתֹורת ּבחינת  נ ׁשמע, ּבחינת – "לה '" נעׂשה , ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַּבחינת 

צריכין  אז ,"ּתֹורת "הפר ּו ואז ס ֹוף , האין אל  ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּבּטּול 

קּיּומ ּה', זה ּו ּתֹורה  ׁשל  'ּבּטּול ּה ּבחינת  העל ּיה , קדם ְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹירידה

ּכי  ז"ל, ר ּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמ ֹו ," ּתֹורת "הפר ּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבחינת 

ּפּורים ּבחינת  וזה ּו ּכּנ"ל. העלּיה ּתכלית  היא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָהירידה 

מיני  ּכל עֹוׂשין אז ּכי 'ּפּורים', נקרא זה ׁשם  ועל  ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּכּנ"ל,

לתכלית זֹוכין אז  ּכי  ּדׁשט ּותא , ּומּלי  וקטנּות ְְְְְְִִִִִֵַַָָׂשח ֹוק

מר ּדכי  הארת מאד , מאד עצ ּומה  והארה  לה ּׂשגה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהעל ּיה,

הירידֹות ּכל  נתה ּפכין ואז מאד, ׂשגבה  ׁשהארת ֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹה ּיהּודי 

ּכּנ"ל . העלּיה  לתכלית דׁשט ּותא  מ ּלי וכל  ה ּבּטּולים  ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָוכל 

"הפרּווזה ל ׁשֹון  הּפּור , ׁשם על 'ּפּורים ' ׁשם  ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְְִִֵֵֵֵַַַ

ׁשל והּׁשר ׁש 'ּפּורים ' מּלת ׁשל  ה ּׁשרׁש ּכי ," ְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹּתֹורת

קצת לֹו ׁשּיׁש למי ּכמבאר  אחד , ׁשר ׁש הם  'הפר ּו' ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמ ּלת 

ּבבחינת זֹו, ּבבחינה הּוא  ּפּורים  ענין עּקר  ּכי ּבזה, ְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָידיעה

ּתחת ה ּזאת  "והּמכׁשלה ּבחינת : העלּיה , ּתכלית  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹירידה

א ּלא עליהם  ע ֹומד אדם  ׁשאין תֹורה ּדברי 'א ּלּו – " ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָיד

ּב ׁשּזה ּו ׁשם , עּין וכּו'', ּבהם  נכׁשל ּכן "עתאם  חינת  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכּנ"ל . " ּתֹורת הפר ּו לה ' ֲֵֵֶַַַַָלעׂשֹות 

ט)ּבחינתוזה ה ּפּורים(אסתר ּדברי קּים , אס ּתר  "ּומאמר  : ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַ

ּבחינת  זה  "ּומאמר" ּבּספר". ונכּתב מאמר הא ּלה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבחינת ׁשהיא  אס ּתר ּבחינת  יראה, ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּׁשלם 

ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ּבחינתמאמר נסּתר , וזה  (שם ה ּׁשלם , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

לבית 'ב) א ּלא  לבת ּתקרי 'אל - לבת" לֹו מר ּדכי "לקח ּה :ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

יג.) ׁשּזה ּו(מגילה ה ּׁשלם  מאמר  ׁשה ּוא ּדברא ׁשית  ּבית  ּבחינת ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבחינת אס ּתר", "ּומאמר וזהּו: ּכּנ"ל, אסּתר  מאמר ּבחינת  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּבחינת זה  "קּים" הא ּלה ", הּפּורים ּדברי  "ק ּים  ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה ּׁשלם ,

הא ּלה ", הּפּורים "ּדברי וזה ּו: ּתפּלה, ּבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָעמידה,

נׁשמע , ּבחינת ׁשהם  ּתֹורה ּדברי ּבחינת  ּדיקא , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ּדברי"

"ונכּתב וזהּו: היטב. ׁשם  עּין ה ּנ"ל, ּבּמאמר  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכמבאר

זה הּנכ ּתב  הּספר  ּכי נעׂשה , ּבחינת זה  נכ ּתב  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּספר ",

אחר  ּבמקֹום  ּכּמּובא  עׂשּיה  ק"כ)ּבחינת  ׁשּבחינת(בסימן הינּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

"ונכּתבמאמר  ּבחינת  נע ׂשה, ּבחינת  נעׂשה  וכּו' הּׁשלם ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ה ּנ"ל:ּבּספר  ּבּמאמר  היטב ע ּין ּכּנ"ל, וכ ּו'" ְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ

מאדוזהיב ּגבּה ה ּוא ה ּמגּלה ּכי ה ּמגּלה , קריאת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹֹ

ּדברי  ּבבחינת היא  ּכי ּבּכתבים, ּכּמּובא  ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמאד 

ּבחינת ה ּנ"ל, ט)ּתֹורה ּכי (אסתר הּזאת", הא ּגרת  "ּדברי : ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהם מצות, ׁשלׁש ׁשּתים  רק  ּכתּובים ּבהּמגּלה  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבאמת 

וכּו', ּומ ׁשּתה  וׂשמחה  לאבי ֹונים  ּומ ּתנֹות  מנֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָמ ׁשלֹוח 

מעׂשה ּכל ׁשּמסּפרת מאד ארּכה  ּבעצמּה ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוה ּמג ּלה

ּבחינת ה ּוא זה וכל וכּו', וכּו' ּווׁשּתי והמן ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָאח ׁשורֹוׁש

יֹותר  ּגבהים  הם  הּתֹורה ׁשל  ה ּסּפּורים ּכי  ּתֹורה , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּדברי

הם ּכי ּבעצמן, ה ּתֹורה מּמצות  ּדהינּו עצמּה, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמה ּתֹורה 

וזה ה ּנ"ל, ּבּמאמר ּכּנ"ל  נׁשמע ּבחינת ּתֹורה , ּדברי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָּבחינת 

וא ּכּנ"ל , ה ּמגּלה אתּבחינת  לקר ֹות  ּבפּורים  זֹוכין אנ ּו ז ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

וכּו', נׁשמע ּבחינת ת ֹורה , ּדברי מ ּבחינת  וע ֹוׂשין ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָה ּמגּלה 

ּבבחינת נע ׂשה, ּבחינת  מ ּזה  לא)עֹוׂשין ימי (שם את  "לק ּים : ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

ּדברי  ּכל "על ּבחינת : ּבזמ ּניהם ", וכּו' האּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה ּפּורים 

ׁשני  את ע ֹוׂשים  "להיֹות  ּבחינת : וכּו'", הּזאת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹהאּגרת

וכ ּו'": הא ּלה  ְִֵֶַָָה ּימים

ּכמ ֹווזהוּ יג ט ּובא ', זמּנים  'זמן – "ּבזמּניהם" ּבחינת : ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִֵֶַַַַָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ב.)ׁשּלמד ּו הּפסּוק(מגילה מּזה  ְִֵֶֶַַַָָ

זמּנים ּכּמה י ׁש ּכי וכּו', ּבי"ב  ּבי"א נקראת  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשּמגילה 

מה ּנׁשמע לעׂשֹות  ּבחינת ׁשה ּוא הּמגּלה , קריאת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָלבחינת

ּבחינת ֹו לפי ונע ׂשה נׁשמע לֹו יׁש אחד ּכל ּכי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָנע ׂשה,

לעׂשֹות ה ּכח  זה  להם  ׁשאין הּכפרים  ּבני ועלּֿכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכּנ"ל,

ּולהאיר  להן לקרֹות אחר  וצרי ּבעצמן, נעׂשה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמה ּנׁשמע

לבֹוא הּכניסה לי ֹום  להק ּדים צריכין  הם  ז ֹו, הארה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבהם 

מקּדימין  והם  ּבטלנין, ע ׂשרה ׁשם  ׁשּיׁש  הּכר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָלתֹו

לא ׁשעדין אף ֿעל ּֿפי ּכי אז , ה ּמגּלה את להם  ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוק ֹורין

נעׂשה ה ּׂשגת עּקר  ׁשהם ּבעצמֹו, ה ּפּורים  ימי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה ּגיע

אף ֿעלֿ ונע ׂשים ", נזּכרים  הא ּלה "והּימים  ּבחינת  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָונׁשמע,

ׁשּבטלים ּבטלנין עׂשרה  ׁשם ׁשּיׁש  הּכר ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפיֿכן

יכ ֹולים הם  עלּֿכן ּגבּה, לה ּׂשגה  וז ֹוכים ּבּתֹורה  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹוע ֹוסקים 

ּבחינת ה ּמג ּלה, קריאת ּבחינת  ה ּכפרים ּבבני  ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָלהאיר 

ּכי  ּפּורים . קדם  ימים  איזה  ּגם ונעׂשה , נׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹה ּׂשגת

אצל הּוא  ּפּורים קדם  להם  ׁשּיׁש ה ּכר ּבני ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹה ּנעׂשה 

ועלּֿכן  ּפּורים . הארת ּבחינת  נׁשמע , ּבחינת ה ּכפרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבני

ׁשּיהיּו ּכדי הּכר ּכים , מּבני מ ּקדם ה ּמגּלה את  ׁשֹומעין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהם

הּכר ּכים , לבני  ּומׁשּתה מזֹון להס ּפיק  ה ּפּורים  ּבימי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָּפנּויים 

ּבני  ּבחינת  אין הּכר ּכים  ּבני ּבחינת  ׁשל הּפּורים עצם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּכי



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלהוח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי נז  ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ּגב ּה ׁשּלהם ה ּנׁשמע  הּׂשגת  ּכי לה ּׂשיג, יכ ֹולין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹה ּכפרים

ּבימי  אליהם מר ּכבה  להי ֹות  צריכין רק  מאד , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹועצּום 

ּפּורים . ל ׂשמחת להם  להסּפיק ְְְְִִִִֶַַַָה ּפּורים 

ז"ל וזהוּ  ה.)ׁשאמר ּו ּבֹו(מגילה ׁשּיׁש ּכל ?ּכר 'איזהּו : ְ◌ֶ◌ְְֵֵֶֶֶַַָָ

נקראין  הם  ּכי ּדיקא , 'ּבטלנים ' ּבטלנים ', ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָעׂשרה

מּדר ּגא ּתמיד ה ּוא  הּׂשגתם ׁשעּקר  עלֿׁשם ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבטלנין 

זֹוכ אין ׁשּזה  'ּבּטּולּהלדרּגא, ּבחינת  עלֿידי אם  ּכי  ין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

הפרּו לה' לע ׂשֹות "עת  ּבחינת קּיּומ ּה', זה ּו ּתֹורה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשל 

נקראים ועל ּֿכן ּכּנ"ל , ּפּורים  ּבחינת ׁשּזהּו ," ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹורת

ּבזמּנּה, הּמגּלה  את  לקר ֹות יֹודעים ּדיקא  והם  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ'ּבטלנים ',

ה ּכפרים ּבני  ּבבחינת אבל ּבזמּנֹו, ּפּורים ה ּׂשגת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָלהּׂשיג

ׁשל זֹו להּׂשגה  זֹוכין ואין ּבטלנין ע ׂשרה  להם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאין

את ולקרֹות להאיר יכ ֹולין הם ה ּנ"ל, ה ּכר ּכים ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבחינת 

ואחד אחד ּכל  ּכי ּכּנ"ל, ּפּורים  קדם  ּגם  להם  ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה ּמגּלה 

ּכּנ"ל . מדרגתֹו לפי ונעׂשה  נׁשמע  לֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָי ׁש

ּדֹור וזה ּבכל ונעׂשים  נזּכרים האּלה "וה ּימים ּבחינת : ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

עיר  ּומדינה  מדינה  ּומ ׁשּפחה , מ ׁשּפחה ְְְְִִִִִָָָָָָָוד ֹור ,

ּומדינה מדינה  וכל  ּומ ׁשּפחה מׁשּפחה  ׁשּכל הינּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָועיר ",

ּבחינת ה ּזה ּבּיֹום  לקּבל זֹוכה  אחד ּכל  ועיר, עיר  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוכל

אחד ּכל  ּכי מדרגת ֹו, לפי ואחד  אחד ּכל ּפּורים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהארת

ונעׂשים" "נזּכרים  ּבחינת ׁשה ּוא  ונׁשמע נעׂשה  לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָיׁש

ּכּנ"ל: וכּו' מדרגת ֹו ְְְִֵַַַָּכפי

ג.)ּבחינת וזהיד  לׁשמע(מגילה ּתֹורה ּתלמ ּוד 'מבּטלין : ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִַַַַָֹ

ה ּוא ּפּורים  ּבחינת  ּכי הינּו מגּלה ', ְְְְִִִִִַַָָמקרא 

ּכל ׁשּנתהּפכין קּיּומ ּה', זהּו ּתֹורה  ׁשל  'ּבּטּולּה ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָּבבחינת

וזה ּו ּכּנ"ל, וכּו' עלּיה  לבחינת והּבּטּולים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָהירידֹות 

מקרא ּכי מגּלה', מקרא  לׁשמע ּתֹורה  ּתלמּוד  ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹ'מבּטלין

ּתֹורה ׁשל  ּבּטּול ּה מּבחינת  נמׁש ּפּורים הארת  הינּו ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָמגּלה 

ּכּנ"ל: וכ ּו'' ּתֹורה ּתלמּוד  'מב ּטלין ּבחינת ּכּנ"ל, ְְְְְְִִַַַַַַַָוכּו'

ּכי וזהטו ּפּורים , אחר  ׁשּקֹורין  ּפרה  ּפר ׁשת  ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְִִִִֶַַַַָָָָ

ׁשאי  ּגדֹול  חּדּוׁש הּוא  אדּמה ּפרה  ֲִִֶַָָָָָָֻּפר ׁשת 

ׁשּכת ּוב ּכמֹו להּׂשיג, ז)אפ ׁשר  והיא(קהלת אח ּכמה "אמרּתי : ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּכי  מת , מ ּטמאת  מטהרין ּדיקא  ידּה ועל וכּו'", ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻרחֹוקה

ּבחינת נׁשמע  ּכי  ונע ׂשה , נׁשמע  ּבחינת  הּוא  החּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַע ּקר

זה זהנסּתר  ונעׂשה  לה ּׂשיגה, אפׁשר ׁשאי ה ּנׁשמה  ּבחינת  ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ולעׂשֹות הּנׁשמע ּבחינת להמׁשי ּוכ ׁשּזֹוכין ה ּגּוף, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַּבחינת 

ּומאירה ה ּגּוף עם ה ּנׁשמה  נתחּבר  ֿ זה  עלֿידי  נעׂשה , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ ּמּנּו

ה ּוא החּיים עּקר  ּכי החּיים , עּקר  וזה  ּבהּגּוף , ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָה ּנׁשמה 

ּבבחינת יב)ה ּדעת, ּדהינּו(שם וכּו'", ּתח ּיה "החכמה : ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָ

ּבחינת ׁשהּוא  מ ּמּנּו נס ּתר  ּׁשהיה  מה ּולה ּׂשיג ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלדעת

ּכּנ"ל . ְִַַַַה ּנׁשמע 

לע ֹולם ,ואלּ וּ  לחיֹות יכֹולים  היּו הרא ׁשֹון אדם חטא  לא ְ◌ִ◌ְְְִִִָָָָָָָֹ

ה ּנׁשמע ּבחינת  ּתכלית  את  לה ּׂשיג לזּכֹות  ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַּדהינּו

הֹולכים היּו ּכי חּיּות ֹו, ּבח ּיים  ּבע ֹודֹו ּבי ֹותר  הּגב ּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹונע ׂשה

ּתֹורת ּבבחינת  סֹוף , ּבאין  נכללים ׁשהי ּו עד  לדרּגא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמ ּדרּגא

ּבעֹוד ֹו ׁשם, ׁשּיׁש ונׁשמע נעׂשה  ּבחינת  ׁשהם ה' ּותפ ּלת  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָה '

ּבבחינת  ג)ּבּגּוף , ֿ ידי (בראשית על  א לע ֹולם ", וחי "ואכל  : ְְְְִִֵַַַַַַָָָ

ּדהינּו הּתכלית , אל לבֹוא  אפ ׁשר  אי  הרא ׁשֹון אדם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחטא

ׁשּנסּתּלק מיתה על ֿידי אם ּכי הּנ"ל , ונׁשמע הּנע ׂשה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָאל

עלֿידיֿזה אחר ּֿכ זֹוכין ואז ה ּגּוף, מן הּנפ ׁש יד ּה ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל

נעׂשה לבחינת  הּתכלית , לעּקר  יזּכּו ואז ה ּמתים, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָלתח ּית

"וׂשמחת ּבבחינת ּבחּייו, להּׂשיג יכ ֹול היה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹונׁשמע

ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשעתיד ז"ל ר ּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ראׁשם " על  ְִֵֶֶַַַַָָָָָֹע ֹולם 

ׁשהם ונׁשמע  ה ּנעׂשה ּכי לעתיד, לנּו להחזירּה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבר ּוֿה ּוא

ּומכרח הּבא, עֹולם ׁשעׁשּוע ע ּקר  הם  עֹולם  ׂשמחת  ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֻּבחינת 

למה ׁשּיזּכה  קדם  העפר אל  ולׁשּוב להס ּתּלק אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ּתכלית ירידה ּבחינת  זה  וההסּתּלק ּות  וה ּמיתה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּׁשּיזּכה ,

העפר  אל ׁשּׁשב  הּמיתה  ּכמֹו ירידה  אין ּבוּדאי ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעל ּיה,

קיסטא רק  ח ּיּות ּבלא ונ ׁשאר  מס ּתּלקת  וה ּנפ ׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹמ ּמׁש,

נסּתּלק , הח ּיּות ע ּקר  אבל ּדמעט , מעט  ׁשהּוא  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּדחּיּותא,

ּגד ֹולה ירידה  ׁשהּוא  נמצא הּמצות , מּכל חפ ׁשי  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹונע ׂשה

אבל וכּו', הּטמא ֹות ּכל מט ּמא  הּוא  ּבאמת ואז ְְְְְֱֲֵֶֶַַָָָֹֻמאד,

ז"ל ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו ּכמֹו מאד ט ֹוב ה ּמיתה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹאףֿעלּֿפיֿכן

ט) רבה ּכי (בראשית העלּיה , ּתכלית ירידה  ּבבחינת היא  ּכי ,ְְְֲִִִִִִִִַַָָָ

הירידה , ּתכלית  ׁשהיא העפר  אל ׁשּׁשב  עלֿידיֿזה  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדיקא 

ולקּום לׁשּוב  ,אחר ּֿכ העל ּיה  לתכלית  זֹוכה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעלֿידיֿזה 

לׂשמח אחר ּֿכ ולזּכֹות ה ּמתים ּבחינתלתחּית  ע ֹולם , ת  ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָ

ּכּנ"ל . מ ּקדם  לזּכֹות יכֹול  היה  ׁשּלא  ונע ׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנׁשמע

ֿ ידי ועל־ ּכ ן על אם  ּכי  מת מּטמאת  להּטהר  אפׁשר  אי ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשאי ֿ הּתֹורה  ח ּקת ׁשהּוא  אדּמה , ּפרה  ְֲִִֶֶַַַָָָָֻֻּבחינת

הּגב ּה נׁשמע ּבחינת  והיא  אפן , ּבׁשּום  להּׂשיגּה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹאפׁשר

הּמל ׁשלמה  ׁשאפ ּלּו ּביֹותר , ה ּגבּה נס ּתר  ּבחינת  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹמאד,

"אמר ּתי  ׁשּכת ּוב: ּכמ ֹו זאת , ה ּׂשיג לא  ה ּׁשלֹום ְְִִִֶַַָָָָָֹֹעליו

ּגבֹוה ּתֹורה ׁשהיא  זֹו ּבחינה על ֿידי ודיקא  וכ ּו'", ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאח ּכמה

יכ ֹולין  ּדיקא על ֿידיֿזה ּבי ֹותר , הּגב ּה נׁשמע  ּבחינת  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹמאד,

מה ּכל  ּכי הירידה, מ ּתכלית מת, מּטמאת  ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֻלהּטהר

ּגב ּה נׁשמע  להמ ׁשי צרי ּביֹותר  ּגדֹולה היא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּׁשהירידה 

עלֿידיֿזה הּנׁשמע ה ּׂשגת וגבה ּות ּגדּלת ׁשּמחמת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻּביֹותר ,



וט שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי 114 ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבחינת עלֿידי ּדיקא ועל ּֿכן יֹותר , למּטה להאיר  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיכ ֹולין

עלֿידיֿזה מאד, מאד נעלם ּדבר ׁשה ּוא אדּמה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּפרה 

הירידה ּתכלית ׁשה ּוא  מת מ ּטמאת להּטהר יכֹולין  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּדיקא 

ּכּנ"ל . ְַַוכּו'

מט ּמאהועל ־ּכ ן  והיא  ל ּמחנה , מחּוץ  ּפרה מע ׂשי  ּכל  ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

חּדּוׁש היא אדּמה  ּפרה  ּכי ּבּה, העֹוסקין ְֲִִִִָָָָָָֻּכל 

להאיר  ׁשּיכֹול עד ּכלּֿכ ּגבּה מ ּמק ֹום ונמ ׁש ּכזה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹנפלא 

ועלּֿכן  לּמחנה , מח ּוץ אפּלּו הע ׂשּיה , ּתכלית  ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּבתכלית

העֹוסקים ּכל ּכי טמאים , ּומטהר  טהֹורים  מט ּמאה  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהיא

עצמם מ ֹורידים  ׁשהם  מחמת הערב, עד טמאים  הם  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּפרה

ּכל את ּולטהר לה ֹוציא ל ּמחנה, חּוץ  לבחינת ּכזֹו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָלירידה 

מת: ּבטמאת  ונטמא ּו ׁשּנפל ּו ְְְְְְִֵֵֶַָֻא ּלּו

ד:)ּבחינתוזהטז זרה לאֹות ּה(עבודה רא ּוי  ּדוד  היה  'לא  : ְ◌ֶ◌ְְִִַָָָָָֹ

ּבחינת ׁשהיא  ּתׁשּובה ', לה ֹורֹות אם  ּכי  ְְְֲִִִִֶֶַַָמע ׂשה

וזה הּנ"ל . ּבּמאמר  ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו העל ּיה  ּתכלית  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָירידה

ד.)ּבחינת  וׁשליא(ברכות ׁשפיר  ּבדם מלכלכֹות ידי 'ואני : ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָֻ

ר ּבנּו מ ּפי זאת  נ ׁשמע ּכאׁשר  לבעלּה', א ּׁשה לטהר  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּכדי

לה ֹוציאז"ל  ּתמיד ע ֹוסק  ׁשהיה על  עצמֹו, על  זאת ׁשאמר  ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

 יתּבר לה' ּולקרבם להגּביהם ּגדֹולה  מירידה  אדם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּבני

קנ"ד) סימן מוהר"ן ּבחינת(חיי ּביֹותר , ה ּגדֹול  ׁשה ּצּדיק  נמצא  .ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּכדי  לפעמים ירידה איזה  לֹו יׁש הּׁשלֹום , עליו הּמל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּדוד

ׁשּבּׁשמים , לאביהם  י ׂשראל  את  ּולטהר  ּולהגּביּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהרים 

ּבבחינת ה ּוא ּכא ּלּו, למקֹומ ֹות ׁשּיֹורד ירידת ֹו ּבׁשעת  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָואז

אדּמה ּׁשּפרה  מה  ּבחינת  וזה ּו וכ ּו''. ּבדם  מלכלכֹות ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֻֻ'ידי

מחּוץ ׁשעבֹודת ּה מחמת ּבּה, הע ֹוסקין ּכל ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָמט ּמאה

רק ה ּוא הּנ"ל וה ּלכלּו ה ּטמאה אבל  ּכּנ"ל, וכּו' ְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַָָֻל ּמחנה

אבל הערב , עד  אם ּכי טמא  אינֹו ּכי ׁשעה, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ׁשּבי ׂשראל הּטמאים  את ּומטהר  מגּביּה ה ּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעלֿידיֿזה 

וזה ּו מת . טמאת  ּבחינת  ׁשהיא  ּגד ֹולה טמאה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻֻמ ּבחינת

טמאים , ּומטהר  טה ֹורים מט ּמאה אדּמה ׁשּפרה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּבחינת 

לבעל ּה', א ּׁשה לטהר ּכדי וכּו' ּבדם מלכלכ ֹות 'ידי ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּבחינת 

ועלּֿכן  ּכּנ"ל, ׁשּבּׁשמים לאביהם  יׂשראל ּכנסת  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהם

ּבחינת עּקר  זה  ּכי ּפּורים , אחר  ּתכף ּפרה ּפר ׁשת  ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָק ֹורין

ּכּנ"ל: ִַַּפּורים

ג:)ּבחינתוזהיז למקרא(מגילה ּתֹורה  ּתלמּוד  'מב ּטלין : ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִַַַָָ

ה ּכל ּכי ּכּלה ', ּולהכנסת  הּמת  ּולהֹוצאת  ְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹמגּלה 

ונעׂשה , נ ׁשמע הּׂשגת  ּבחינת זה מגּלה מקרא  ּכי  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאחד,

'ּבּטּולה ּבחינת  צריכין ולזה  ּכּנ"ל, ּפּורים ּבחינת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּזה ּו

וכּו'' ּתֹורה  ּתלמ ּוד 'מב ּטלין  ּבחינת  קּיּומּה', זה ּו ּתֹורה  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשל 

ּבׁשביל הּוא  ה ּבּטּול ּכי ה ּמת', 'ּולהֹוצאת  וזהּו: ְְְִִִִֵֶַַַַַָּכּנ"ל,

ֿ ידי  על ּכי  ּדמֹותא, סטרא להכניע ּכדי הּמת, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָה ֹוצאת

ה ּוא עלֿידיֿזה  הּנמ ּוכים  לּמקֹומ ֹות עצמ ֹו מֹוריד  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַׁשה ּצּדיק 

מכניע ה ּוא ועל ֿידיֿזה ל ׁשם, ׁשּנפלּו את  מ ּׁשם  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלה

ה ּוא ואז העלּיה , ּתכלית  הירידה  ואז ּדמ ֹותא , ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָסטרא

ידי  'ואני ּבבחינת  ֿ ידיֿזה, על לבעלּה א ּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמטהר 

ּכּלה', ּולהכנסת הּמת 'להֹוצאת  וזה ּו: וכּו'', ְְְְְְְֵֶַַַַַָָָָֻמלכלכֹות 

מב ּטלין  זה ׁשּלכל ּכּנ"ל, וכּו' לבעלּה א ּׁשה לטהר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהינּו

ק ּיּומ ּה", זהּו ּתֹורה  ׁשל  "ּבּטּולה  ּבחינת ּתֹורה, ְְִִִֶֶַַָָָָּתלמ ּוד

לה ' לע ׂשֹות "עת ּבחינת העלּיה, ּתכלית  ירידה ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָּבחינת 

ׁשהפר  א ּלּו ּיע ׂשּו מה ר ׁש"י: ּופרׁש ," ּתֹורת תֹורתהפר ּו ּו ֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

תֹורת ׁשהפר ּו אּלּו ּכי  ׁשם . עּין ּתׁשּובה , לעׂשֹות  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשר ֹוצין

ה ּמקּים ה ּצּדיק  על ֿידי ּתּקּונם ע ּקר  ּׁשעבר ּו, מה על  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָועבר ּו

עצמ ֹו ׁשּמב ּטל  ּדהינּו ," ּתֹורת הפר ּו לה ' לע ׂשֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָ"עת 

זה ּו ּתֹורה ׁשל 'ּבּטּולה ּבבחינת  למק ֹומם , עצמ ֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָּומ ֹוריד

ואז  יֹותר , ּגבּה ונעׂשה  נׁשמע  לה ּׂשיג וזֹוכה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹק ּיּומּה',

ואז העלּיה , לתכלית  הירידה מעונֹותנעׂשהנתה ּפ ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבבחינת  ּתֹורה, נ)יׂשראל עון (ירמיה יבּקׁש ההּוא  "ּבּיֹום  : ְְְֲִִִֵַַַַָָֹֻ

ּכּנ"ל: וכ ּו' לׁשר ׁשם  אֹותם מגּביּה ּובזה  ואינּנּו", ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אחדוזהיח  ּכל ּכי לרעהּו", איׁש מנ ֹות  "מׁשל ֹוח ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכל וצרי מדרגתֹו, לפי ונעׂשה נׁשמע  ל ֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָי ׁש

וזה ּו לחברֹו, ׁשּלֹו ונעׂשה  ה ּנׁשמע  מ ּבחינת להאיר  ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאחד

ׁשה ּוא ונע ׂשה נ ׁשמע מהארת ּכי מנֹות , מ ׁשל ֹוח ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבחינת 

ּבחינת ׁשה ּוא ּדקד ּׁשה האכילה נמ ׁש מ ּזה הּתֹורה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻה ּׂשגת

ה ' חדות ּכי  וכ ּו' מעד ּנים "אכלּו ּבחינת : ׁשּבת, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֻסעּדת

ּבחינת  וזה  ּכּנ"ל. מעּזכם' מ)היא  ּבתֹו(תהילים ות ֹורת" : ְְְְְְִִֶֶַַַָָֻ

ּבחינת  ט)מעי", ּכי (משלי ּוׁשת ּו", ּבלחמי לחמ ּו "לכ ּו : ְְְְְֲִִִֵַַַָ

ׁשּמקּבלין, הּתֹורה  עלֿידי  ּכי ּתֹורה , ּבחינת  היא  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהאכילה 

ּבקדּׁשה , לאכל  יכ ֹולין על ֿידיֿזה ונׁשמע , נעׂשה  ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻּבחינת 

ֿ ידי  על ועלּֿכן וה ּגּוף, ה ּנׁשמה  מח ּברת  האכילה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכי

ואז  ּדקדּׁשה  לע ּזּות זֹוכין ֿ ידיֿזה ׁשעל ונע ׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻה ּנׁשמע 

לאכל יכֹולין  אז על ּֿכן ּבּגּוף , להאיר  הּנׁשמה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹיכ ֹולה

האכילה עלֿידי והּגּוף  ה ּנׁשמה  ׁשּיתח ּבר ּדהינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבקד ּׁשה,

וזה ּכּנ"ל, וכ ּו' הח ּיים  עּקר  ׁשּזה ּבהּגּוף  ה ּנׁשמה  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָותאיר 

ּפּורים , סע ּדת  ּבחינת  וזה ּכּנ"ל, וכּו' ׁשּבת  סע ּדת  ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָֻֻּבחינת 

ט)ּבחינת זֹוכין (אסתר אז ּכי ט ֹוב", ויֹום  ּומ ׁשּתה  "ׂשמחה  : ְְְְִִִִִֶַָָ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלה  ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי נח  ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

ואז  ּכּנ"ל, מע ּזכם" היא  ה ' חדות  "ּכי ּבחינת  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻל ׂשמחה ,

ממ ּתּקיםהא ּוׁשתּו מ ׁשמ ּנים  "אכל ּו ּבחינת: ּבקד ּׁשה, כילה  ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֻ

ּכּנ"ל . וכ ּו'" היא  ה ' חדות ְְִִֶַַַּכי

סע ּדתנמצא ּבחינת  ׁשה ּוא ּדקדּׁשה , האכילה ׁשּבת ֹו ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֻֻ

ּבחינת ה ּתֹורה, הארת ּבחינת  ּבּה מאיר  ְְִִִִֵֶַַַַָָָּפּורים ,

וזה ּכּנ"ל. מעי" ּבת ֹו  ותֹורת" ּבחינת ונׁשמע, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָנע ׂשה

ל ֹו יׁש אחד ּכל ּכי לרעה ּו", איׁש מנֹות  "מׁשל ֹוח  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבחינת 

ׁשֹולח אחד  ּכל ועלּֿכן מדרגתֹו, ּכפי  ונׁשמע  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנע ׂשה

ּבחברֹו להאיר  צרי אחד ּכל ּכי לחברֹו, ׁשּלֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמהארה 

ממ ּתּקים ּוׁשתּו מעד ּנים "אכל ּו וזהּו: והּׂשגת ֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהארת ֹו

היא ה' חדות  ּכי וכ ּו', ל ֹו נכֹון לאין מנֹות  ְְְְְִִִֵֶַָָוׁשלחּו

הינּו וכּו'", ה' "חדות  לבחינת  ּכׁשּזֹוכין ּכי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֻמעּזכם",

וזה האכילה , ּבתֹו מאיר  וזה  וכּו', ונׁשמע נעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת 

אחד ּכל  להאיר  מנֹות  לׁשל ֹוח צריכין אז ּפּורים, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָּבחינת 

ּכּנ"ל . וכּו' ְֲֵַַַּבחבר ֹו

העׁשיר ּותוזה וּ  ׁשפע  ּכי  לאביֹונים ", "מּתנֹות ּבחינת : ְ◌ֶ◌ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

ּבחינת  ּדקדּׁשה , ע ּזּות ּבחינת  זה (משלי ּדקד ּׁשה ְְְְִִִִֶַַַָָֻֻ

ּבחינת יח) עּזֹות ", יענה "עׁשיר  י): יענה(קהלת "ה ּכסף : ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָ

ּבחינת ׁשה ּוא ק ֹולֹות, ּבחינת זה  "יענה " הּכל ", ְְֲִִֶֶֶֶַַַַֹאת

ּׁשּכתּוב מה ּבחינת וזה  העני, על לרחם וצרי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָע ּזּות,

ּגּוף ּכי הּגּוף , ּבׂשר על  לרחם  ׁשּצריכין ה ּנ"ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָּבּמאמר 

ה ּבר ּיֹות על המרחם ו 'כל ועני, עׁשיר  ּבחינת  הם  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָונפ ׁש

וכּו'' עליו קנא:)מרחמין על(שבת מרחם ׁשה ּוא ּכמ ֹו הינּו , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

עּזּות ּבבחינת ׁשהּוא  ּופרנסה, ׁשפע לֹו ּוממ ׁשי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהעני

ּגב ּור ֹות ּבבחינת  הּפרנסה, נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּדקד ּׁשה 

ׁשּיּוכל ּדעת  ל ֹו ונֹותנין עליו  מרחמים כן ּכמ ֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּגׁשמים,

והּׂשגֹות , האר ֹות  מ ּכל  ּבֹו להאיר  ּגּופ ֹו ּבׂשר  על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלרחם

נח)ּבחינת  מ ּמׁש(ישעיה ׁשּזה ּו ּתתע ּלם ", אל  ּומ ּבׂשר" : ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ל ׂשמחת ׁשּזֹוכין ּבפ ּורים ועל ּֿכן לעני, צדקה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבחינת 

להאיר  צרי מע ּזכם", היא  ה' "חדות  ּבחינת וכ ּו', ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻע ֹולם 

ּבחינת וזה מ ּזה, ידע הּגּוף  ׁשּגם  הּגּוף  אל  זֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהארה

ׁשה ּוא ה ּממ ֹון ׁשפע  ּבחינת ׁשּמאירין לאביֹונים , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמ ּתנ ֹות 

ה ּׁשפע ּכי העני , אל  ּכּנ"ל ּדקד ּׁשה עּזּות ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻּבחינת 

ּכל ׁשּמּׁשם  הּתֹורה, מהּׂשגת  נמ ׁש ּבעצמ ֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהעׁשיר ּות 

נמׁש כן ּוכמ ֹו העני, אל ז ֹו הארה   ּוממ ׁשי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָההׁשּפעֹות ,

הּגּוף ,ה אל מה ּנׁשמה  ּדקד ּׁשה ע ּזּות  ּבחינת  הּתֹורה  ארת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

האר ֹות מ ּכל  ל ֹו לגּלֹות ה ּגּוף על ּתרחם  ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשה ּנׁשמה 

ּכמבאר  מהם , ידע  ּגםּֿכן ׁשה ּגּוף מ ּׂשגת, ׁשהיא  ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוה ּׂשגֹות

ה ּנ"ל: ֲַַַַָּבּמאמר 

ז:)ּבחינת וזהיט  עד(מגילה ּבפּורּיא  לבס ּומי אינׁש 'ח ּיב  : ְ◌ֶ◌ְְְֱִִֵַַַַָָָ

אז  ּכי  מרּדכי', לבר ּו המן אר ּור ּבין ידע ְְְְִֵַַָָָָָָָֹּדלא

ׂשמחת לבחינת  וזֹוכין העל ּיה , לתכלית  הירידה  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָנתהּפ

ה ּׂשגה ּבחינת  ׁשהּוא  ונׁשמע , נע ׂשה ּבחינת  ׁשהּוא  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָע ֹולם ,

נע ׂשין  יהיּו ואז ּתׁשּובה, ּכּלֹו יהיה ׁשאז לבֹוא  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּלעתיד 

ּדלא 'עד  ּבחינת  וזה  ּכּנ"ל. וכּו' ּתֹורה  יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹמעונֹות 

ׁשּנמ ׁשכין  העונֹות  ּכל ּבחינת ׁשהּוא  המן' אר ּור ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹידע

ּבחינת  ה ּנחׁש, ג)מ ּזהמת וכּו'",(בראשית א ּתה  "אר ּור : ְְֲִִַַַַָָָָֻ

ונעׂשה ּכזכּיֹות  נעׂשים העונֹות ּגם  ּכי מרּדכי', ְְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹֻל 'בר ּו

יבּקׁש הה ּוא  "ּבּיֹום  ּבחינת  הּתׁשּובה , עלֿידי ּתֹורה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֻמהם

ּכּנ"ל: ואינּנּו" יׂשראל ְְֲִֵֵֶַַָֹעון

דכיא 'וזה כ 'מרי – "מר ּדכי " קלט:)ּבחינת ּבחינת(חולין , ְ◌ֶ◌ְְְְְִִֵַַַַָָָ

נתקּדׁשּו ידֹו ׁשעל ה ּמׁשחה  ׁשמן ׁשל  הּטֹוב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָריח 

ּבחינת ׁשהם  הּקדׁש, אל מחל ונכנסּו ה ּמׁשּכן ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכל

ֿ ידי  ׁשעל נמצא  החטאים . ּכל ׁשּכֹולל העגל חטא  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתּקּון

ׁשמן  ׁשל ה ּבׂשמים ראׁש ּדר ֹור , מר  ּבחינת  ׁשהּוא  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹמר ּדכי

ונת ּתּקן  ונמ ּתק ה ּקד ׁש אל מחל נכנסין עלֿיד ֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה ּמׁשחה ,

ונעׂשה ונתה ּפ העגל, חטא  ּבחינת  ׁשהם החטאים  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ּכמ ֹו ּכּנ"ל, תֹורה  ּתצא מ ּׁשם א ׁשר מׁשּכן ּבחינת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ ּזה

כה)ׁשּכתּוב  וכּו'",(שמות א ּת וד ּבר ּתי ׁשם  ל "ונֹועד ּתי : ְְְְְְְִִִִֶַַָָ

ּכּנ"ל , וכ ּו' מרּדכי הארת ּבחינת  ׁשה ּוא ּפּורים  ּבחינת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָוזה 

ז)ּבחינת  השירים הּדּודאים ,(שיר ׁשני ריח ", נתנּו "הּדּודאים  : ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

הם ּגם מרע , תאכלנה לא  א ׁשר  הרע ֹות ּתאנים הּדּוד ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹאפּלּו

ריח ּבחינת  ׁשהּוא  מרּדכי ּבחינת  על ֿידי הּטֹוב, ריח  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנתנּו

ּבחינת  ל)ט ֹוב, ּכּנ"ל:(שמות וכּו'" ּדר ֹור  מר ראׁש "ּבׂשמים  : ְְְְִִַַַָָֹ

החֹותמ ֹות ,ואזיכא  ׁשני וחֹותםנת ּתּקנין הּידין ח ֹותם  ַ◌ֲ◌ַ◌ְְְְִִִֵַַַַַָָ

החֹותם נמסר אחר ּֿכ ועל ּֿכן ּכּנ"ל , ְְְִִֵַַַַַַַַָָָהרגלין

ׁשּזה ּו עמלק, זכר  למח ֹות  ה ּמל ּבט ּבעת ונחּתֹום  ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלמרּדכי,

ּבחינת ׁשהּוא  נּדֹות  ּדם ׁשּמכניע ּדקדּׁשה  ח ֹותם  ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻּבחינת 

נאמר  ה ּגזרה ּבׁשעת ועל ּֿכן ּכּנ"ל, הּנח ׁש זהמת  ְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻעמלק

ד) ּכמ ֹו(אסתר נּדה ׁשּפרסה  מאד ", ה ּמל ּכה "וּתתחלחל :ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

ז"ל ר ּבֹותינּו טו.)ׁשּדרׁשּו ׁשּמחמת(מגילה ּכּנ"ל , הינּו , ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָ

ּדקדּׁשה , ח ֹותם  ּפגם ּבחינת  ׁשהּוא  המן חֹותם אז ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהתּגּבר 

אחרּֿכ אבל  ּכּנ"ל, 'נ ּדת' מהח ֹותם  וׁשלֹום חס נעׂשה  ְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָָואז

נמסר  ואז ואסּתר , מרּדכי ֿ ידי  על ּדקדּׁשה ח ֹותם  לת ּקן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻזכ ּו

וּיחּתם מר ּדכי, ליד  ּדקדּׁשה חֹותם ּבחינת   ה ּמל ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻט ּבעת



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחו יבולשחיתוכלה י ּבְ הלכֹות חֹיָשכ חּיים  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ִ ַ ַֹארח תחּומין ערּובי 116 ִ ְ ֵ ֵ ְ ִהלכֹות

מר ּדכי  ּכי ּכּנ"ל, וכּו' עמלק המן למח ֹות  ה ּמל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבטּבעת 

אחר  ּבמק ֹום ּכמבאר  ורגלין ידין ּבחינת הם  (סימן ואסּתר  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבחינתי') וזה  חֹותם, ּבתֹו ח ֹותם ּבחינת ה), השירים :(שיר ְְְְִִֶַַָָ

הּמנעּול ", ּכּפֹות  על  עבר  מֹור  ואצּבעתי מ ֹור  נטפּו ְְְְְְֵֶַַַַַַָָֹֹ"וידי

ּבחינת הּידין, ח ֹותם  ׁשהּוא  ּדר ֹור , מר  מר ּדכי ּבחינת ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָזה 

הּמנעּול ", ּכּפֹות "על וזה ּו: וכ ּו'". מ ֹור  נֹוטפ ֹות ְְְְְֶַַַַַָ"וידי

ּבחינת ח ֹותם , ד)לׁשֹון חת ּום":(שם מעין נע ּול "ּגן : ְְְִַַַָָָָ

ּבן ועל ־ּכ ן כב  יהֹוׁשע  מימ ֹות חֹומה ה ּמּקפ ֹות  ּכר ּכים  ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִַַַָָֻֻ

ּבט "ו קֹוראין ב.)נּון ׁשּׁשם(מגילה ּבׁשּוׁשן  ּכי , ְְְִִֶָָ

זֹוכין  ׁשם ה ּנס, עּקר  היה וׁשם  ּבעצמם  ואסּתר  מר ּדכי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהיּו

הינּו העֹולם, מּכל ּבי ֹותר  הּׁשלמּות  ּבתכלית  ּפּורים  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלהארת 

ׁשם ּכי ּבי ֹותר , ה ּגב ּה ונׁשמע נעׂשה  לבחינת  זֹוכין ׁשם  ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכי

עֹוׂשין  הם  ועלּֿכן  ואס ּתר, מר ּדכי הארת  ּביֹותר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמאיר

אז  ל ֹוחמין הם ּפּורים  אצלנּו ׁשהּוא  ּבי"ד ּכי ּבט "ו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָּפּורים

ה ּוא ׁשּלהם  ּפּורים וה ּׂשגת והארת עמלק , מלחמת  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעדין

ּבט"ו  יֹותר  ּגבּה ונׁשמע  לנעׂשה  זֹוכין ּכי ּבט "ו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאחר ּֿכ

הּלבנה . מּלּוי ְְִִֵַָָּבׁשלמ ּות

להםועל ־ ּכ ן נתנ ּו יהֹוׁשע מימ ֹות ח ֹומה  הּמּקפין  ּכר ּכין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִֶַַַָָָָֻֻ

ׁשאמרּו ּכמ ֹו ׁשּוׁשן ּכמ ֹו ּבט"ו  ּגם  לקר ֹות ְְְְְִֶַָָָּכבֹוד

ז"ל  ב:)ר ּבֹותינּו יה ֹוׁש(שם מימ ֹות  חֹומה מּקפֹות  ּכי זה, ע ְִִֵֶַַַָָֻֻ

ח ֹומת , ּבחינת  ׁשהּוא  הח ֹותם  הארת  להם  ׁשּנמ ׁש ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחינת 

מימ ֹות נמׁש וזה  ּכּמּובא, 'חֹותם' א ֹותּיֹות  'חֹומת' ְְִִִִֶַַָָָּכי

ולחם ארץֿיׂשראל ׁשּכב ׁש הראׁשֹון היה  ׁשהּוא  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻיה ֹוׁשע,

ׁשּכתּובמלחמ ֹות ּכמֹו יז)עמלק, ה ּלחם(שמות "צא : ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ

אחר  ּבמקֹום  ּכּמּובא  ו')ּבעמלק ", סימן מוהר"ן ׁשּיהֹוׁשע(ליקוטי ְְֲֵֵֶַַַַָָָֻ

יד ֹו על  ועל ּֿכן עמלק , מלחמת ללחם  לזה  מיחד  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻה ּוא

ׁשּזה  ח ֹותם , ּבחינת  ׁשהּוא  ח ֹומה  ּבחינת נעׂשהנמ ׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

עמלק ׁשה ּוא  אחרא  ּדסטרא ע ּזּות ׁשּמכניעין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָעלֿידי

ּבן  קפץ וכּו', לאמ ּבטי 'מ ׁשל ּביֹותר, ּפנים  עז ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

וכ ּו'' לתֹוכה אחד ט')ּבל ּיעל תצא כי העז (תנחומא היה ׁשה ּוא , ְְְִֶֶַַַָָָָָ

זהמת הּוא  עמלק  ּכי אז, לי ׂשראל  להזּדּוג ּבי ֹותר  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻּפנים

ּבמקֹום ּכּמּובא אחרא  ּדסטרא  ע ּזּות ּבחינת  ׁשה ּוא ְְְְֳִִֶַַַַָָָָָָָה ּנחׁש,

ל"ח)אחר  עּזּות(סימן מכניעין עמלק את  ׁשּמכניעין  ועלֿידי  , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

נת ּתּקן  ועל ֿידיֿזה ּדקד ּׁשה, לעּזּות  וזֹוכין אחרא  ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּדסטרא 

זה וכל  ּכּנ"ל, וכ ּו' ח ֹומת ּבחינת ׁשהּוא  ּדקדּׁשה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻהח ֹותם 

נעׂשה ּבחינת מעּזכם ", היא  ה ' "חדות מ ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֻנמ ׁש

מימ ֹות ח ֹומה הּמּקפין ּכר ּכין ועלּֿכן ּכּנ"ל . וכּו' ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻונׁשמע

ּדהינּו העליֹון, ּבׁשלמ ּות  ּפּורים לה ּׂשגת זֹוכין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻיה ֹוׁשע

ּבט"ו  קֹורין ועלּֿכן  יֹותר , ה ּגבּה ונׁשמע  נעׂשה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבחינת 

יֹותר  ּגבּה ונע ׂשה  נׁשמע לה ּׂשגת זֹוכין ׁשּׁשם ׁשּוׁשן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו

ּכּנ"ל: ְַַוכ ּו'
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סימן על־ ּפ י ּתנינא  ּבלּקּוטי אמּונה ' – 'ּתקע ּו הּתֹורה  ַ◌ִ◌ְְְֱִִִִֵַָָָָָ

ה ּתֹורה . ּכל  היטב ׁשם  עּין ֵֵֵַַָָָה ',

אחדוהּכ לל ּכל  וצרי האמ ּונה, ה ּוא ׁשהעּקר  לעניננּו, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָָָ

וה ּתּקּון  וכ ּו', ּבאמ ּונה עצמֹו את ּולח ּזק ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָלחּפׂש

ולמצא לחּתר  ׁשּצריכין הּוא  מּנפילתּה האמ ּונה ְְְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָֹֹלהעלֹות 

ּבחינת הם הּמים ואּלּו האמ ּונה, ּגדלה ׁשּמּׁשם  ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה ּמים 

ּבבחינת  האמּונה , ּגדלה  ׁשּמהם כה)עצֹות  "א ֹודה(ישעיה : ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשעלֿ אמן", אמּונה  מרח ֹוק עצ ֹות ּפלא, ע ׂשית ּכי   ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשמ

ּגדלה  העצ ֹות ה ּלב ,ידי  עמק ּבחינת  הם  ועצֹות  האמּונה , ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

מן  לצעק צריכין אזי וכּו' האמ ּונה ונֹופל  ּכׁשּנתקלקל  ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹהינּו

ּבבחינת לבד, ב)ה ּלב  וכּו'",(איכה ה ' אל  לּבם "צעק  : ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ה'" קראתי קל)"מ ּמעמ ּקים ועמק(תהילים ּדלּבא, מעמקא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֻ

ּבבחינת  עצֹות , ּבחינת  זה  כ)ה ּלב  עצה(משלי עמ ּקים "מים  : ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֻ

עלֿידי ֿ ּבע ֹולם ׁשּנתּגּלין העצֹות  ועל ֿידי וכּו'", איׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבלב 

וכּו', הּנ"ל  ּכל ונת ּתּקן  ח ֹוזר  ואזי וכּו' האמּונה  ּגדלה ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָזה 

וכּו'. ּפלא  ּבחינת  הם  העצֹות  ְְִִֵֵֶֶַָּכי

לזהולדלוֹ ת  העצ ֹות, ּדהינ ּו הּנ"ל הּמים ּולגּלֹות  ְ◌ִ◌ְ◌ְְְִֵֶַַַַַַָָ

ה ּוא ּתבּונֹות  ואי ׁש וכ ּו', ּתבּונֹות  אי ׁש ְְְְְִִִִצריכין

ה ּנׁשמה , ּולזּכ לצחצח  וצרי וכּו', נׁשמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמי

לתֹו אלק ּות  ר ּוחנּיּות  ׁשּממ ׁשי עלֿידי נעׂשה  ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹוזה 

ר ּוחנּיּות המ ׁשכת  על ֿידי ּכי וה ּכלל  וכּו'. ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָצמצ ּומים 

עלֿידיֿזה ּגּופים  לת ֹו ּדהינּו צמצּומים לתֹו ְְְְְְֱִִִֵֶַַֹאלק ּות

אלקּות ר ּוחנּיּות ּכׁשּממׁשי ּכי ּפרנסת ֹו, ונתרּבה  ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָֹנכ ּפל

ּכי  ּבריאה , ּבחינת  זה  ּגּופים , לתֹו ּדהינּו צמצ ּומים  ְְְְְְְִִִִִִֶַַָלתֹו

אלקּות ר ּוחנ ּיּות  חּבּור  ֿ ידי על חדׁשה  ּבריאה ע ּתה  ְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹנע ׂשה

ועלֿידיֿזה וכּו', ה ּבריאה  עּקר  ׁשּזה וה ּצמצּום  הּגּוף  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָעם

ֿ ידי  ועל ׁשם, ע ּין ׁשם, ּכמבאר  וכּו', ּפרנסה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹנמ ׁש

רק ה ּוא הּצּדיק  אכילת ּכי נפ ׁשֹו, מצחצח  ה ּוא ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָה ּפרנסה 

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ה ּנׁשמה , יג)ּבׁשביל ל ׂשבע(שם אכל "צּדיק : ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ׁשּמצחצח ה ּצחצ ּוח  ּבחינת  זה  הּנפ ׁש ּוׂשביעת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַנפ ׁשֹו",

ּבבחינת אכילת ֹו, על ֿידי נח)נׁשמת ֹו "וה ׂשּביע(ישעיה : ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלבותוכלה ב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ֵ ֶיֹורה ּביצים 180 ִ ֵ ְ ִהלכֹות

ח ּדין' רא ׁשיה  'ּוׁשני  ׂשכל. ׁשּום  ּבלי  ּבחינת לגמרי  זה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

סימן הם  א ּלּו ּבחינֹות ּוׁשני  אמּונה , ּבלי  לבד ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָׂשכל

אמּונה  עלֿידי  הּוא  ה ּקדּׁשה ׁשלמ ּות  ע ּקר ּכי  ְְְְֱִִֵֵַַַָָָֻֻטמאה ,

ואמּונה  י ׂשראל, אמּונת  ּדקדּׁשה, אמּונה  ּדהינּו ְְְְְֱֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָֻו ׂשכל,

ו ׂשכל ּבאמּונה  ואפּלּו וחד'. 'ּכד ּבחינת  זה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָו ׂשכל

אמּונ ֹות  י ׁש ּכי לטמא , טה ֹור ּבין להבחין ְְְְֱִִִִֵֵֵַָָצריכין

ׁשל מּוטעית סברא איזה  ּגם ּֿכן ׁשּמראין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכֹוזבּיֹות 

ּכד אחד ּכׁשרא ׁשֹו אפּלּו ֿ ּכן  ועל לאמ ּונתם , ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹׁשט ּות 

על לסמ אפׁשר אי ֿ כן  ֿ ּפי  ֿ על אף חד, אחד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹורא ׁשֹו

ּפל ֹוני  מעֹוף ׁשהם  נאמן מּפי ׁשּיׁשמע עד לבד ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה 

ה ּוא א')וטהֹור סעיף פ"ו סימן דעה (יורה ערּו ּבּׁשלחן ּכי )(ּכמבאר , ְְְִַַָָָָֹֻ

צריכין ואנּו ּכלל, עצמ ֹו הבנת על לסמ אפׁשר  ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹאי 

מּפי  ק ּבלתנּו על  רק ולסמ לגמרי ׂשכלנּו  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹלהׁשלי

אמ ּתּיים מאבֹותינּוחכמים  קּבלנ ּו וכא ׁשר ּדקדּׁשה, ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

וכּו', אחר)הּקדֹוׁשים ּבמקֹום זה ּכל :(ּכמבאר ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

„ ‰ÎÏ‰¬»»

ׁשני סימני אם  טה ֹור: מעֹוף ׁשהם  לה ּכיר ּביצים ִ◌ָ◌ֵ◌ְְִִִֵֵֵֵֶַָ

חלמ ֹון ׁשהיה א ֹו ח ּדין , א ֹו ּכּדין ְִִֶֶֶַַָָָָרא ׁשיה 

עֹוף ּביצת  ׁשהּוא  ּבידּוע – מ ּבפנים  וחלּבֹון  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמ ּבחּוץ

חד הּׁשני  ורא ׁשֹו ועגל ּכד  אחד ראׁשֹו ואם  וכּו'. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹטמא

ׁשה ּוא  אפׁשר מּבפנים, וחלמֹון מ ּבחּוץ וחלּבֹון ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹועגל

לפיכ טה ֹור, עֹוף ּביצת ׁשהּוא  ואפ ׁשר טמא ע ֹוף ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּביצת 

וכּו' ּפלֹוני  ע ֹוף ׁשל אמר אם  וכּו', י ׂשראל לצּיד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשֹואל

וכּו' עליו  פ"ו)סֹומ סימן דעה :(יורה ְֵָָ

כ"בעל־ּפ י ּבסימן חֹותם ' ּבת ֹו 'חֹותם  (עּין ה ּתֹורה  ַ◌ִ◌ְְִֵַַָָָָ

היטב) הּתֹורה ּכל ׁשאי ׁשם לעניננּו וה ּכלל . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עּזּות , עלֿידי  אם  ּכי  הּקדּׁשה  אל להתקרב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאפׁשר

ּגדּלתם  ׁשע ּקר ׁשּבּדֹור ּפנים  העּזי  ּכנגד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻלעמד

מֹונעים  והם עּזּות, עלֿידי  רק ה ּוא  ְְְְְְִִֵֵַַַַָוהתנ ּׂשא ּותם 

ה ּדֹור  לצּדיקי  להתקרב ּבאמת  ׁשחפץ למי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹולים 

לעמד אפ ׁשר אי ֿ ּכן  על אמּתּיים , ּוכ ׁשרים  ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹויראים

ּבעּזּות  להתּגּבר ּכנגּדם  ּפנים  עז ּכׁשּיהיה  אם  ּכי  ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכנג ּדם

ּדקדּׁשה  וע ּזּות ה ּנ"ל. הּמֹונעים ּפנים  העּזי נגד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻּדקדּׁשה

הם  ּכּלם  ּדקדּׁשה ה ּקֹולֹות ּכל  ּכי  קֹולֹות , ּבחינת  ְְִִִֵַַָָָֻֻהּוא 

ּבחינת  עּזּות, סח)ּבחינת קֹול(תהילים ּבקֹולֹו י ּתן  "הן  : ְְְִִִֵֵַַַ

ה ּוא  קֹולֹות  ּבחינת  ׁשהּוא  ּדקדּׁשה  לעּזּות  ולז ּכֹות ְְְְְִִִֶַַָֹֻעז".

ונ ׁשמע', 'נעׂשה  ּבחינת  עלֿידי  ׁשּזֹוכין ׂשמחה  ֿ ידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

וכּו', וכּו' ּותפּלה  ּתֹורה  ונסּתר, נגלה  ּבחינת  (עּין ׁשהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

היטב) זה ּכל :ׁשם ֵֵֶָָ

ּבּתּקּונים וזהא  איתא ּכי  ּביצים , סימני (בהקדמה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְִִִִִִִֵֵַַָָ

א:) א ֹודף אפרחים  וכּו' צּפֹור קן יּקרא  "ּכי  :ְְִִִִֵֶַָֹ

כב)ּביצים " ׁשם .(דברים עּין  מקרא ', 'מארי  הם ׁשּביצים , ְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ה ּמתחילים  הּנעּורים  ּבני  ּבחינת  זה מקרא' ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּו'מארי 

ּבאמת  החפצים  ה ', לעב ֹודת  ולכנס עצמן  ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹלח ּנ

ה ּדר א ֹותם  ׁשּיֹורּו אמת לאנׁשי  הּיׁשר להתקרב  ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ה ּקדּׁשה  אל להתקרב ה ּמתחילים  א ּלּו ּכי  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהאמת .

ׁשה ּוא  מקרא' 'מארי ּבבחינת הם  ה ' ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹולכנס

לכנס ּכׁשּמתחיל הּתינ ֹוק ּכמ ֹו ה ּתֹורה , לּמּוד ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹהתחלת 

ּבענין כן  ּכמֹו מקרא , ה ּוא לּמּודֹו התחלת  החדר, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָאל

ּבבחינת  ה ּוא ה' ּבעבֹודת  לכנס ּכׁשּמתחילין ה ', ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַֹעבֹודת 

ּבּתּקּונים . ּכּנ"ל ּביצים  ּבחינת  ׁשהם  מקרא ', ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ'מארי 

ונסי ֹונ ֹות  הר ּבה  מניע ֹות  עליהם  לעבר  צרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹועדין 

ּפרי . ויעׂשּו יצליחּו אז  ּבהם  לעמד יזּכּו ואם  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹהרּבה ,

רקועל־ּכ ן ּבקדּׁשתם, ּכּלם  נׁשארין  אין  רב עלּֿפי  ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִִֵַַָָָָֹֻֻ

ׁשּנׁשארים  א ּנּון ּוזעירין  נ ֹופלים, מהם  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָהרּבה

ּפסּוק על ז"ל רּבנ ּו ׁשּכתב ּכמֹו ּבקדּׁשתם, ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻקבּועים

ד) ׁשם (ישעיה עּין לֹו" יאמר קדֹוׁש ּבירּוׁשלים "וה ּנֹותר :ְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה ּקדׁש' 'היכל נ"ט)ּבה ּתֹורה ׁשאמרּו(בסימן ּוכעין  . ְְְֵֵֶֶַַַָָֹ

הּלּמּוד  לענין ז"ל א)רּבֹותינּו ב, רבה נכנסין(ויקרא 'אלף : ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

נכנסין מאה  למׁשנה . מאה  מהם  יֹוצאים  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָלמקרא ,

ׁשּיצליח מאלף  אחד רק ׁשּנׁשאר עד וכּו'', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלמ ׁשנה 

ּפס ּוק על ׁשם  ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ז)היטב, אחד(קהלת "אדם  : ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבענין ה ּוא מּמׁש כן ּוכמ ֹו וכּו'". מצאתי  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָמאלף

עּקר  ּגם ּכי  אחד, הּכל ּכי  ,יתּבר ה' לעבֹודת ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹהתקרבּות 

ּבׁשביל הּוא  הּכל לּמקרא', נכנסין 'אלף ּבחינת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹהּלּמּוד,

הּמעׂשה ' א ּלא העּקר  הּוא  ה ּמדרׁש 'לא  ּכי  ה ', ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹעבֹודת 

יז) א, .(אבות

מקרא ',ועל־ּכ ן 'מארי  ּבחינת הּמתחילים, נקראים  ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

לא  ׁשעדין ּביצים  ּכמ ֹו הם  ּכי  'ּביצים ', ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַֹּבׁשם 

ׁשּלא  ּגדֹולה  ׁשמירה  ּוצריכים  העֹוף , צ ּורת  ּבהם  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹנת ּגּלה 

ו ׁשלֹום . חס ּבקל  לׁשברם  וׁשּלא ְְְְְְְֶַַָָָָָֹלהרסם 

ּכדוזה אחד רא ׁשֹו הּביצים: סימן ז"ל חכמינּו ׁשּנתנ ּו ְ◌ֶ◌ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשהם  אפ ׁשר ואז  ועגל, חד ה ּׁשני  ורא ׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹועגל

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ֵ ֶיֹורה ּביצים צא  ִ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבוּדאי  הם  חּדים, א ֹו ּכּדים  רא ׁשיה ׁשני  אבל  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָטה ֹורים ,

להתקרב הּמתחילים ׁשל ה ּסימן ׁשע ּקר רמז  זה  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָטמאים .

ּדקדּׁשה  ע ּזּות להם  ּכׁשּיׁש ה ּוא ּביצים  ּבבחינת  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשהם 

מּבחינת ּדקדּׁשה , מ ּבּוׁשה ה)ה ּנמ ׁש ּפנים (אבות 'ּובׁשת : ְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֻ

נמ ׁש ׁשּלֹו ׁשהעּזּות  ּדהינּו עדן ', 'נעׂשה לגן  מ ּבחינת   ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּתפּלה  ּבחינת  'נׁשמע ', ּבחינת  ה ּוא ועּקר ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָונׁשמע ',

ׁשם) עּין הּנ"ל, ּבהּתֹורה ׁשם ּבחינת (ּכמבאר יראה , ּבחינת  ׁשה ּוא  , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשהיא  מּבׁשת נמ ׁש ּדקדּׁשה  ׁשעּזּות נמצא  ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֻּבׁשת.

ׁשם . עּין  ּותפּלה , ּתֹורה  ונׁשמע , נע ׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבחינת 

זה וזה 'חד' חד'. אחד וראׁשֹו ּכד אחד 'רא ׁשֹו ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְְִֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּכנגד לעמד וחריף וחד עז ׁשה ּוא  עּזּות , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹּבחינת 

ה ּוא  ה ּׁשני מ ּצד אבל  ּבאמת , מהּקדּׁשה  למנע ֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהרֹוצים

ׁשהם  ונ ׁשמע' 'נעׂשה  ּבחינת  ּבּוׁשה, ּבחינת  זה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ'ּכד',

ּדא ֹוריתא , ספרין  כ"ד ּבחינת ׁשהם  ה ּתֹורה , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָּכלל ּות 

ּבחינת  ּדקדּׁשה, הּבּוׁשה  עד)ׁשּמּׁשם י ׁשב(תהילים "אל : ְְִִִֶַַַָָָָֹֻ

כ "ד ּבחינת אמּונה , ּתפּלה , ּבחינת  ׁשה ּוא  נכלם ", 'ּד'ְְְְֱִִִִֶַַַָָָ

ועד', לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּד'ברּו (וכמבאר אתון  ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשם) עּין יד.), (דף ּבּתּקּונים זה ׁשה ּוא ענין ע ּזּות לֹו ׁשּיׁש הינ ּו . ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּדקדּׁשה  עּזּות היא  ׁשּלֹו הע ּזּות אבל 'חד', ְְֲִִִֶַַַַָָָֻּבחינת 

ּבחינת  'ּכד', ּבחינת  ׁשה ּוא ּותפּלה, מ ּתֹורה  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמׁש

ׁשם  ּד'ברּו אתון  כ"ד ּבחינת  ּדאֹוריתא , ספרין  ְְְְְְִִֵַַַָָָָכ"ד

ּבּוׁשה  ּבחינת  ׁשּמּׁשם ועד', לעֹולם  מלכּות ֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָּכב ֹוד

ּכּנ"ל. וכּו'" נכלם  ּד י ׁשב "אל ּבחינת  ְְְְִִִַַַַַָָָֹֻּדקד ּׁשה,

ספק,ואז ה ּדבר עדין ּכי טה ֹור , ׁשה ּוא אפׁשר ּדיקא  ְ◌ָ◌ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מי  אבל ּובׁשת , עּזּות  ּבֹו ׁשרֹואין ֿ ּפי ֿ על אף ֲִִִִֶֶַַַָֹּכי 

אחד י ׁש ּכי מה ּקדּׁשה , ׁשניהם  וה ּבׁשת  העּזּות  אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻיֹודע

ּפנים  עזּות  ׁשהּוא  ,להפ ּוׁשניהם  ּובׁשת  עּזּות  לֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּיׁש

ּוכנגד ה ּדֹור, ּכׁשרי  ּכנגד ּפניו ׁשּמעז  אחרא  ְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּדסטרא 

עלּֿכן ּכנגּדם . ּומת ּבּטל ּפנים ּבׁשת לֹו יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשקרנים

'רא ׁשֹו ּבחינת ׁשהם ּוב ׁשת ע ּזּות ּבֹו ׁשרֹואין ֿ ּפי ֿ על ְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹאף

ה ּוא  אם לידע צריכין  עדין ּכד', אחד ורא ׁשֹו חד ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאחד

אלקים  ּדברי  מה ּפ הּוא  אּולי  ּכי  ּדקדּׁשה , ְְְְֱִִִִִִֵֵַַָָֹֻמ ּסטרא

– 'זכה  ּכח ֹות: ׁשני  ּבּה יׁש הּתֹורה  ּכי  ּכּנ"ל, ְִִֵֵַַַַָָָָֹח ּיים

וכּו'' זכה  לא  חּיים, סם  לֹו עב:)נע ׂשה .(יומא ְֲִֶַַַָָֹ

ח ּדים אבל ראׁשיהם  ׁשני  א ֹו ּכּדים  ראׁשיהם  ׁשני  אם ֲ◌ָ◌ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּכׁשר  הינּו טמאים , ּבו ּדאי  ׁשה ּוא הם  אחד  ֹואין  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּבֹו ׁשאין  צדדיו, מּכל ּבׁשת  ּבחינת ׁשהיא 'ּכד' ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבבחינת 

לֹו אפׁשר ואי  ה ּטמאה  מּצד ּבוּדאי זה  ּכלל, עּזּות  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻׁשּום 

אל להתקרב  אפׁשר אי  ּכי  ה ּקדּׁשה , אל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻלהתקרב

ׁשאמרּו ּכמ ֹו עּזּות , עלֿידי אם  ּכי  ה ּקדּׁשה ואל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻהּתֹורה

ז "ל כה:)רּבֹותינּו לי ׂשראל?(ביצה ּתֹורה  ּנּתנה  מה  'מּפני  : ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ח ּדים , רא ׁשיה ׁשני  אם  וכן  וכּנ"ל. עּזין ' ׁשהן  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמ ּפני

ה ּוא  ּכלל, ּבׁשת  ּבֹו ואין  עּזּות  מלא  רק  ׁשהּוא  ְְְְֵֵֶֶַַַָָֹּדהינּו

ׁשּלֹו ׁשהעּזּות  סימן זה ּכי טמא, ּבוּדאי  ה ּוא ּגם ּֿכן ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחינת  ׁשה ּוא  אחרא , ּדסטרא  כ)עּזּות  ה, ּפנים (אבות 'עז : ְְְֳִִִֶַַַָָָָ

ּכד אחד 'רא ׁשֹו ה ּוא : טהרה ה ּסימני ע ּקר ּכי  ְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלגיהּנֹום'.

ׁשהעּזּות  ועּזּות , ּבׁשת  לֹו ׁשּיׁש ּדהינּו חד', אחד ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹורא ׁשֹו

אם  לידע צריכין לזה וגם  ּכּנ"ל. מ ּבׁשת  נמׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלֹו

ּובׁשת  עּזּות  לאחד י ׁש לפעמים  ּכי  טהֹור, מע ֹוף ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹהּוא 

ּכּנ"ל. להפ ְְֵֵֶֶַַּוׁשניהם 

ה ּדברים ּכ י וכל ועֹופ ֹות  ּובהמ ֹות הח ּיֹות ּכל ּבאמת  ִ◌ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָ

מּיׂשראל רק חּיּותם  מקּבלים  ּכּלם ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּבעֹולם

ּבׁשבילם , ּומתקּים נברא  ה ּכל ּכי ה ּתֹורה , את  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהמקּימים 

ׁשּכת ּוב א)ּכמֹו 'ּבׁשביל(בראשית – ּברא " "ּבראׁשית  : ְְְִִִֵֶָָָ

רא ׁשית' ׁשּנקראים  ה ּתֹורה  ּובׁשביל ּבדברי י ׂשראל (וכמבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּפעמים) ּכּמה ז"ל ח ּיּות רּבנּו מקּבלים  טה ֹורים  הּמינים  וכל . ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

מהּסטרא  ח ּיּותם  טמאים מינים  ּולהפ ה ּקדּׁשה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמ ּצד

א ֹו ּכּדים  ראׁשיהם  ׁשּׁשני ה ּביצים  אּלּו ֿ ּכן  על ְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחרא ,

אחרא , מהּסטרא  ח ּיּותם  ׁשּמק ּבלים  מֹורה  זה  ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָח ּדים 

להתקרב יכֹולים  ׁשאינם  יתּבר מה ' הרחֹוקים  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָמא ֹותן

ּבׁשת  א ֹו מ ּדאי  י ֹותר  עּזּות  להם  ׁשּיׁש מחמת  האמת, ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאל

אחד ורא ׁשּה ּכד אחד ראׁשּה אבל ּכּנ"ל. מ ּדאי ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹיֹותר

ּובׁשת  ע ּזּות לֹו ׁשּיׁש מ ּזה  ח ּיּותֹו ׁשּנמׁש סימן זה  ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹחד,

עד ּכּנ"ל, וכּו' ספק הּוא  עדין אבל טהרה , סימן  ְֲֲֳִִֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא 

ּכּנ"ל: ּדטהרה  מּסטרא  ׁשה ּוא  ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיתּברר

עדין: נתּבארּו ׁשּלא ּפרקים ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹראׁשי

עּזּות ׁש חיטה להכניע ּדקדּׁשה , עּזּות  ּבחינת היא ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְִִִִַַַַַָֻ

ּדסטרא  הּבהמ ֹות ,ה ּגּוף רּוח  ּבחינת אחרא , ְְְְֳִִֵַַַַָָָ

עּזּות , ּבחינת  ּגבּורֹות , ּבחינת  ׁשחיטה  ׁשל חרב ְְְְִִִִֶֶֶַַַָּכי

ּבחינת  קֹול ֹות , קמט)ּבחינת ּבגר ֹונם (תהילים אל "רֹוממֹות : ְְְְִִִֵַַָ

ּפיפ ּיֹות ". ְִִֶֶוחרב

הלכות ביצים ד



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלבותוכלה ג ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ֵ ֶיֹורה ּביצים 180 ִ ֵ ְ ִהלכֹות

ח ּדין' רא ׁשיה  'ּוׁשני  ׂשכל. ׁשּום  ּבלי  ּבחינת לגמרי  זה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

סימן הם  א ּלּו ּבחינֹות ּוׁשני  אמּונה , ּבלי  לבד ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָׂשכל

אמּונה  עלֿידי  הּוא  ה ּקדּׁשה ׁשלמ ּות  ע ּקר ּכי  ְְְְֱִִֵֵַַַָָָֻֻטמאה ,

ואמּונה  י ׂשראל, אמּונת  ּדקדּׁשה, אמּונה  ּדהינּו ְְְְְֱֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָֻו ׂשכל,

ו ׂשכל ּבאמּונה  ואפּלּו וחד'. 'ּכד ּבחינת  זה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָו ׂשכל

אמּונ ֹות  י ׁש ּכי לטמא , טה ֹור ּבין להבחין ְְְְֱִִִִֵֵֵַָָצריכין

ׁשל מּוטעית סברא איזה  ּגם ּֿכן ׁשּמראין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכֹוזבּיֹות 

ּכד אחד ּכׁשרא ׁשֹו אפּלּו ֿ ּכן  ועל לאמ ּונתם , ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹׁשט ּות 

על לסמ אפׁשר אי ֿ כן  ֿ ּפי  ֿ על אף חד, אחד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹורא ׁשֹו

ּפל ֹוני  מעֹוף ׁשהם  נאמן מּפי ׁשּיׁשמע עד לבד ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה 

ה ּוא א')וטהֹור סעיף פ"ו סימן דעה (יורה ערּו ּבּׁשלחן ּכי )(ּכמבאר , ְְְִַַָָָָֹֻ

צריכין ואנּו ּכלל, עצמ ֹו הבנת על לסמ אפׁשר  ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹאי 

מּפי  ק ּבלתנּו על  רק ולסמ לגמרי ׂשכלנּו  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹלהׁשלי

אמ ּתּיים מאבֹותינּוחכמים  קּבלנ ּו וכא ׁשר ּדקדּׁשה, ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

וכּו', אחר)הּקדֹוׁשים ּבמקֹום זה ּכל :(ּכמבאר ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

„ ‰ÎÏ‰¬»»

ׁשני סימני אם  טה ֹור: מעֹוף ׁשהם  לה ּכיר ּביצים ִ◌ָ◌ֵ◌ְְִִִֵֵֵֵֶַָ

חלמ ֹון ׁשהיה א ֹו ח ּדין , א ֹו ּכּדין ְִִֶֶֶַַָָָָרא ׁשיה 

עֹוף ּביצת  ׁשהּוא  ּבידּוע – מ ּבפנים  וחלּבֹון  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמ ּבחּוץ

חד הּׁשני  ורא ׁשֹו ועגל ּכד  אחד ראׁשֹו ואם  וכּו'. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹטמא

ׁשה ּוא  אפׁשר מּבפנים, וחלמֹון מ ּבחּוץ וחלּבֹון ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹועגל

לפיכ טה ֹור, עֹוף ּביצת ׁשהּוא  ואפ ׁשר טמא ע ֹוף ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּביצת 

וכּו' ּפלֹוני  ע ֹוף ׁשל אמר אם  וכּו', י ׂשראל לצּיד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשֹואל

וכּו' עליו  פ"ו)סֹומ סימן דעה :(יורה ְֵָָ

כ"בעל־ּפ י ּבסימן חֹותם ' ּבת ֹו 'חֹותם  (עּין ה ּתֹורה  ַ◌ִ◌ְְִֵַַָָָָ

היטב) הּתֹורה ּכל ׁשאי ׁשם לעניננּו וה ּכלל . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עּזּות , עלֿידי  אם  ּכי  הּקדּׁשה  אל להתקרב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאפׁשר

ּגדּלתם  ׁשע ּקר ׁשּבּדֹור ּפנים  העּזי  ּכנגד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻלעמד

מֹונעים  והם עּזּות, עלֿידי  רק ה ּוא  ְְְְְְִִֵֵַַַַָוהתנ ּׂשא ּותם 

ה ּדֹור  לצּדיקי  להתקרב ּבאמת  ׁשחפץ למי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹולים 

לעמד אפ ׁשר אי ֿ ּכן  על אמּתּיים , ּוכ ׁשרים  ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹויראים

ּבעּזּות  להתּגּבר ּכנגּדם  ּפנים  עז ּכׁשּיהיה  אם  ּכי  ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכנג ּדם

ּדקדּׁשה  וע ּזּות ה ּנ"ל. הּמֹונעים ּפנים  העּזי נגד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻּדקדּׁשה

הם  ּכּלם  ּדקדּׁשה ה ּקֹולֹות ּכל  ּכי  קֹולֹות , ּבחינת  ְְִִִֵַַָָָֻֻהּוא 

ּבחינת  עּזּות, סח)ּבחינת קֹול(תהילים ּבקֹולֹו י ּתן  "הן  : ְְְִִִֵֵַַַ

ה ּוא  קֹולֹות  ּבחינת  ׁשהּוא  ּדקדּׁשה  לעּזּות  ולז ּכֹות ְְְְְִִִֶַַָֹֻעז".

ונ ׁשמע', 'נעׂשה  ּבחינת  עלֿידי  ׁשּזֹוכין ׂשמחה  ֿ ידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

וכּו', וכּו' ּותפּלה  ּתֹורה  ונסּתר, נגלה  ּבחינת  (עּין ׁשהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

היטב) זה ּכל :ׁשם ֵֵֶָָ

ּבּתּקּונים וזהא  איתא ּכי  ּביצים , סימני (בהקדמה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְִִִִִִִֵֵַַָָ

א:) א ֹודף אפרחים  וכּו' צּפֹור קן יּקרא  "ּכי  :ְְִִִִֵֶַָֹ

כב)ּביצים " ׁשם .(דברים עּין  מקרא ', 'מארי  הם ׁשּביצים , ְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ה ּמתחילים  הּנעּורים  ּבני  ּבחינת  זה מקרא' ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּו'מארי 

ּבאמת  החפצים  ה ', לעב ֹודת  ולכנס עצמן  ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹלח ּנ

ה ּדר א ֹותם  ׁשּיֹורּו אמת לאנׁשי  הּיׁשר להתקרב  ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ה ּקדּׁשה  אל להתקרב ה ּמתחילים  א ּלּו ּכי  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהאמת .

ׁשה ּוא  מקרא' 'מארי ּבבחינת הם  ה ' ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹולכנס

לכנס ּכׁשּמתחיל הּתינ ֹוק ּכמ ֹו ה ּתֹורה , לּמּוד ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹהתחלת 

ּבענין כן  ּכמֹו מקרא , ה ּוא לּמּודֹו התחלת  החדר, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָאל

ּבבחינת  ה ּוא ה' ּבעבֹודת  לכנס ּכׁשּמתחילין ה ', ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַֹעבֹודת 

ּבּתּקּונים . ּכּנ"ל ּביצים  ּבחינת  ׁשהם  מקרא ', ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ'מארי 

ונסי ֹונ ֹות  הר ּבה  מניע ֹות  עליהם  לעבר  צרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹועדין 

ּפרי . ויעׂשּו יצליחּו אז  ּבהם  לעמד יזּכּו ואם  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹהרּבה ,

רקועל־ּכ ן ּבקדּׁשתם, ּכּלם  נׁשארין  אין  רב עלּֿפי  ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִִֵַַָָָָֹֻֻ

ׁשּנׁשארים  א ּנּון ּוזעירין  נ ֹופלים, מהם  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָהרּבה

ּפסּוק על ז"ל רּבנ ּו ׁשּכתב ּכמֹו ּבקדּׁשתם, ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻקבּועים

ד) ׁשם (ישעיה עּין לֹו" יאמר קדֹוׁש ּבירּוׁשלים "וה ּנֹותר :ְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה ּקדׁש' 'היכל נ"ט)ּבה ּתֹורה ׁשאמרּו(בסימן ּוכעין  . ְְְֵֵֶֶַַַָָֹ

הּלּמּוד  לענין ז"ל א)רּבֹותינּו ב, רבה נכנסין(ויקרא 'אלף : ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

נכנסין מאה  למׁשנה . מאה  מהם  יֹוצאים  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָלמקרא ,

ׁשּיצליח מאלף  אחד רק ׁשּנׁשאר עד וכּו'', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלמ ׁשנה 

ּפס ּוק על ׁשם  ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ז)היטב, אחד(קהלת "אדם  : ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבענין ה ּוא מּמׁש כן ּוכמ ֹו וכּו'". מצאתי  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָמאלף

עּקר  ּגם ּכי  אחד, הּכל ּכי  ,יתּבר ה' לעבֹודת ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹהתקרבּות 

ּבׁשביל הּוא  הּכל לּמקרא', נכנסין 'אלף ּבחינת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹהּלּמּוד,

הּמעׂשה ' א ּלא העּקר  הּוא  ה ּמדרׁש 'לא  ּכי  ה ', ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹעבֹודת 

יז) א, .(אבות

מקרא ',ועל־ּכ ן 'מארי  ּבחינת הּמתחילים, נקראים  ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

לא  ׁשעדין ּביצים  ּכמ ֹו הם  ּכי  'ּביצים ', ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַֹּבׁשם 

ׁשּלא  ּגדֹולה  ׁשמירה  ּוצריכים  העֹוף , צ ּורת  ּבהם  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹנת ּגּלה 

ו ׁשלֹום . חס ּבקל  לׁשברם  וׁשּלא ְְְְְְְֶַַָָָָָֹלהרסם 

ּכדוזה אחד רא ׁשֹו הּביצים: סימן ז"ל חכמינּו ׁשּנתנ ּו ְ◌ֶ◌ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשהם  אפ ׁשר ואז  ועגל, חד ה ּׁשני  ורא ׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹועגל

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ֵ ֶיֹורה ּביצים צא  ִ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבוּדאי  הם  חּדים, א ֹו ּכּדים  רא ׁשיה ׁשני  אבל  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָטה ֹורים ,

להתקרב הּמתחילים ׁשל ה ּסימן ׁשע ּקר רמז  זה  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָטמאים .

ּדקדּׁשה  ע ּזּות להם  ּכׁשּיׁש ה ּוא ּביצים  ּבבחינת  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשהם 

מּבחינת ּדקדּׁשה , מ ּבּוׁשה ה)ה ּנמ ׁש ּפנים (אבות 'ּובׁשת : ְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֻ

נמ ׁש ׁשּלֹו ׁשהעּזּות  ּדהינּו עדן ', 'נעׂשה לגן  מ ּבחינת   ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּתפּלה  ּבחינת  'נׁשמע ', ּבחינת  ה ּוא ועּקר ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָונׁשמע ',

ׁשם) עּין הּנ"ל, ּבהּתֹורה ׁשם ּבחינת (ּכמבאר יראה , ּבחינת  ׁשה ּוא  , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשהיא  מּבׁשת נמ ׁש ּדקדּׁשה  ׁשעּזּות נמצא  ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֻּבׁשת.

ׁשם . עּין  ּותפּלה , ּתֹורה  ונׁשמע , נע ׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבחינת 

זה וזה 'חד' חד'. אחד וראׁשֹו ּכד אחד 'רא ׁשֹו ּבחינת  ְ◌ֶ◌ְְִֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּכנגד לעמד וחריף וחד עז ׁשה ּוא  עּזּות , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹּבחינת 

ה ּוא  ה ּׁשני מ ּצד אבל  ּבאמת , מהּקדּׁשה  למנע ֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהרֹוצים

ׁשהם  ונ ׁשמע' 'נעׂשה  ּבחינת  ּבּוׁשה, ּבחינת  זה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ'ּכד',

ּדא ֹוריתא , ספרין  כ"ד ּבחינת ׁשהם  ה ּתֹורה , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָּכלל ּות 

ּבחינת  ּדקדּׁשה, הּבּוׁשה  עד)ׁשּמּׁשם י ׁשב(תהילים "אל : ְְִִִֶַַַָָָָֹֻ

כ "ד ּבחינת אמּונה , ּתפּלה , ּבחינת  ׁשה ּוא  נכלם ", 'ּד'ְְְְֱִִִִֶַַַָָָ

ועד', לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּד'ברּו (וכמבאר אתון  ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשם) עּין יד.), (דף ּבּתּקּונים זה ׁשה ּוא ענין ע ּזּות לֹו ׁשּיׁש הינ ּו . ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּדקדּׁשה  עּזּות היא  ׁשּלֹו הע ּזּות אבל 'חד', ְְֲִִִֶַַַַָָָֻּבחינת 

ּבחינת  'ּכד', ּבחינת  ׁשה ּוא ּותפּלה, מ ּתֹורה  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמׁש

ׁשם  ּד'ברּו אתון  כ"ד ּבחינת  ּדאֹוריתא , ספרין  ְְְְְְִִֵַַַָָָָכ"ד

ּבּוׁשה  ּבחינת  ׁשּמּׁשם ועד', לעֹולם  מלכּות ֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָּכב ֹוד

ּכּנ"ל. וכּו'" נכלם  ּד י ׁשב "אל ּבחינת  ְְְְִִִַַַַַָָָֹֻּדקד ּׁשה,

ספק,ואז ה ּדבר עדין ּכי טה ֹור , ׁשה ּוא אפׁשר ּדיקא  ְ◌ָ◌ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מי  אבל ּובׁשת , עּזּות  ּבֹו ׁשרֹואין ֿ ּפי ֿ על אף ֲִִִִֶֶַַַָֹּכי 

אחד י ׁש ּכי מה ּקדּׁשה , ׁשניהם  וה ּבׁשת  העּזּות  אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻיֹודע

ּפנים  עזּות  ׁשהּוא  ,להפ ּוׁשניהם  ּובׁשת  עּזּות  לֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּיׁש

ּוכנגד ה ּדֹור, ּכׁשרי  ּכנגד ּפניו ׁשּמעז  אחרא  ְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּדסטרא 

עלּֿכן ּכנגּדם . ּומת ּבּטל ּפנים ּבׁשת לֹו יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשקרנים

'רא ׁשֹו ּבחינת ׁשהם ּוב ׁשת ע ּזּות ּבֹו ׁשרֹואין ֿ ּפי ֿ על ְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹאף

ה ּוא  אם לידע צריכין  עדין ּכד', אחד ורא ׁשֹו חד ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאחד

אלקים  ּדברי  מה ּפ הּוא  אּולי  ּכי  ּדקדּׁשה , ְְְְֱִִִִִִֵֵַַָָֹֻמ ּסטרא

– 'זכה  ּכח ֹות: ׁשני  ּבּה יׁש הּתֹורה  ּכי  ּכּנ"ל, ְִִֵֵַַַַָָָָֹח ּיים

וכּו'' זכה  לא  חּיים, סם  לֹו עב:)נע ׂשה .(יומא ְֲִֶַַַָָֹ

ח ּדים אבל ראׁשיהם  ׁשני  א ֹו ּכּדים  ראׁשיהם  ׁשני  אם ֲ◌ָ◌ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּכׁשר  הינּו טמאים , ּבו ּדאי  ׁשה ּוא הם  אחד  ֹואין  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּבֹו ׁשאין  צדדיו, מּכל ּבׁשת  ּבחינת ׁשהיא 'ּכד' ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבבחינת 

לֹו אפׁשר ואי  ה ּטמאה  מּצד ּבוּדאי זה  ּכלל, עּזּות  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻׁשּום 

אל להתקרב  אפׁשר אי  ּכי  ה ּקדּׁשה , אל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻלהתקרב

ׁשאמרּו ּכמ ֹו עּזּות , עלֿידי אם  ּכי  ה ּקדּׁשה ואל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻהּתֹורה

ז "ל כה:)רּבֹותינּו לי ׂשראל?(ביצה ּתֹורה  ּנּתנה  מה  'מּפני  : ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ח ּדים , רא ׁשיה ׁשני  אם  וכן  וכּנ"ל. עּזין ' ׁשהן  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמ ּפני

ה ּוא  ּכלל, ּבׁשת  ּבֹו ואין  עּזּות  מלא  רק  ׁשהּוא  ְְְְֵֵֶֶַַַָָֹּדהינּו

ׁשּלֹו ׁשהעּזּות  סימן זה ּכי טמא, ּבוּדאי  ה ּוא ּגם ּֿכן ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחינת  ׁשה ּוא  אחרא , ּדסטרא  כ)עּזּות  ה, ּפנים (אבות 'עז : ְְְֳִִִֶַַַָָָָ

ּכד אחד 'רא ׁשֹו ה ּוא : טהרה ה ּסימני ע ּקר ּכי  ְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלגיהּנֹום'.

ׁשהעּזּות  ועּזּות , ּבׁשת  לֹו ׁשּיׁש ּדהינּו חד', אחד ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹורא ׁשֹו

אם  לידע צריכין לזה וגם  ּכּנ"ל. מ ּבׁשת  נמׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלֹו

ּובׁשת  עּזּות  לאחד י ׁש לפעמים  ּכי  טהֹור, מע ֹוף ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹהּוא 

ּכּנ"ל. להפ ְְֵֵֶֶַַּוׁשניהם 

ה ּדברים ּכ י וכל ועֹופ ֹות  ּובהמ ֹות הח ּיֹות ּכל ּבאמת  ִ◌ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָ

מּיׂשראל רק חּיּותם  מקּבלים  ּכּלם ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּבעֹולם

ּבׁשבילם , ּומתקּים נברא  ה ּכל ּכי ה ּתֹורה , את  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהמקּימים 

ׁשּכת ּוב א)ּכמֹו 'ּבׁשביל(בראשית – ּברא " "ּבראׁשית  : ְְְִִִֵֶָָָ

רא ׁשית' ׁשּנקראים  ה ּתֹורה  ּובׁשביל ּבדברי י ׂשראל (וכמבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּפעמים) ּכּמה ז"ל ח ּיּות רּבנּו מקּבלים  טה ֹורים  הּמינים  וכל . ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

מהּסטרא  ח ּיּותם  טמאים מינים  ּולהפ ה ּקדּׁשה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמ ּצד

א ֹו ּכּדים  ראׁשיהם  ׁשּׁשני ה ּביצים  אּלּו ֿ ּכן  על ְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחרא ,

אחרא , מהּסטרא  ח ּיּותם  ׁשּמק ּבלים  מֹורה  זה  ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָח ּדים 

להתקרב יכֹולים  ׁשאינם  יתּבר מה ' הרחֹוקים  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָמא ֹותן

ּבׁשת  א ֹו מ ּדאי  י ֹותר  עּזּות  להם  ׁשּיׁש מחמת  האמת, ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאל

אחד ורא ׁשּה ּכד אחד ראׁשּה אבל ּכּנ"ל. מ ּדאי ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹיֹותר

ּובׁשת  ע ּזּות לֹו ׁשּיׁש מ ּזה  ח ּיּותֹו ׁשּנמׁש סימן זה  ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹחד,

עד ּכּנ"ל, וכּו' ספק הּוא  עדין אבל טהרה , סימן  ְֲֲֳִִֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא 

ּכּנ"ל: ּדטהרה  מּסטרא  ׁשה ּוא  ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיתּברר

עדין: נתּבארּו ׁשּלא ּפרקים ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹראׁשי

עּזּות ׁש חיטה להכניע ּדקדּׁשה , עּזּות  ּבחינת היא ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְִִִִַַַַַָֻ

ּדסטרא  הּבהמ ֹות ,ה ּגּוף רּוח  ּבחינת אחרא , ְְְְֳִִֵַַַַָָָ

עּזּות , ּבחינת  ּגבּורֹות , ּבחינת  ׁשחיטה  ׁשל חרב ְְְְִִִִֶֶֶַַַָּכי

ּבחינת  קֹול ֹות , קמט)ּבחינת ּבגר ֹונם (תהילים אל "רֹוממֹות : ְְְְִִִֵַַָ

ּפיפ ּיֹות ". ְִִֶֶוחרב



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלבותוכלה ה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ֵ ֶיֹורה ּביצים 182 ִ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבחינתעוֹ פוֹ ת קֹולֹות , ּבחינת  י)הם עֹוף(קהלת "ּכי  : ְְִִִֵַַ

נמׁשלּו ועלּֿכן ה ּקֹול". את  י ֹולי ְְְִִִֵֶַַַַָה ּׁשמים

קּדי ׁשין 'נ ׁשמתין  ׁשּכת ּוב: ּכמ ֹו לעֹופ ֹות , ְְְְִִִִֶַַָָָהּנׁשמֹות 

ּבּתּקּונים  ׁשּכת ּוב ּוכמֹו וכּו'', ּכצּפרים  (תיקון ּדמתח ּדׁשין ְְְְְְֳִִִִִִֶַַָ

כג.) דף 'נׁשמתיןו' ּבחינת  ׁשהּוא  צ ּפֹור' 'קן ְְְְִִִִִֶַַַָלענין 

ה ּוא  ה ּנׁשמה  קדּׁשת עּקר ּכי וכּו''. מאתריה ּו ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּדאת ּתרכּו

ׁשל ּפה  ההבל  הּוא  ה ּקֹול ּכי  ּדקדּׁשה , קֹולֹות  ְְִִִֶֶֶֶַַַָֻּבחינת 

וההבל ה ּנׁשמה  ׁשהּוא  ה ּנׁשימה, ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאדם 

הת ּגּברּות  עּקר ּכי  קֹול. ּבחינת ׁשהּוא  האדם  ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשל

ּבחינת  ׁשהם  ק ֹולֹות עלֿידי  ה ּוא  ה ּגּוף על ְְְִֵֵֶַַַַַָָהּנׁשמה

ה ּגּוף ע ּזּות ּכנגד מת ּגּברים ֿ ידי ֿזה  ׁשעל ּדקדּׁשה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻע ּזּות

ה ּנ"ל, ּבה ּתֹורה  ׁשּכת ּוב ּכמֹו ׁשּבּדֹור, ּפנים  העּזי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכנגד

ׁשם : ֵַָע ּין

‰ ‰ÎÏ‰¬»»

רא ׁשיהם סימני ׁשני  א ֹו ּכּדים ראׁשיהם  ׁשני ּביצים : ִ◌ָ◌ֵ◌ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ורא ׁשֹו ּכד אחד רא ׁשֹו טמאים . ּבו ּדאי  ְְְִִֵֶַַַַָֹֹחּדים ,

ּכׁשאֹומר  ּומהני  טה ֹור, ׁשה ּוא להי ֹות יכֹול חד, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

וכּו' ּפלֹוני  פ"ו)מעֹוף  סימן דעה :(יורה ְְִֵ

ּתנינאּכ יא ּבלּקּוטי  פ"ה)איתא  'אג ֹוזים (בסימן ה ּמתחיל ִ◌ְְְֱִִִִִֵַַָָָ

זה . הענין ּכל ׁשם  עּין  וכּו'', לּוזים  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָה ּנקראים

ׁשּנגמרים  לּוזים  ּבבחינת  הם  ׁשּביצים  ׁשם, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמבאר

ׁשּבין י ֹום  ואחד עׂשרים ּכנגד ׁשהם י ֹום  ואחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָּבעׂשרים 

ּבית ֿה ּמק ּדׁש, חרּבן  על ּבהם  ׁשּמתא ּבלין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּמצרים

לבחינת לנחמה , זֹוכין ֿ ידי ֿזה  מ)ׁשעל "נחמּו(ישעיה : ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ה ּנחמה  עּקר ּכי  וכּו'', נחמ ּו 'ׁשּבת  ּבחינת  ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָנחמ ּו",

ּגם ּֿכן וזה ּו וכּו'. ה ּתחּיה ע ּקר ׁשּמּמּנּו לּוז  עצם ֿ ידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעל

ּכמֹו י ֹום ואחד ּבעׂשרים  נגמרת ׁשהיא  ּביצה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבחינת 

ּביצה  א ֹוכלין זה  ּוב ׁשביל ׁשם , עּין וכּו', לּוז ְְְִִִִֵֵֶַַָָאילן

ׁשם .ּב עּין  וכּו', ה ּמפסקת ּסעּדה  ְְְֵֶֶַַַַָָֻ

לּוזולכאוֹ רה ּבחינת  ׁשה ּביצה  מאחר ּתמ ּוּה, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְִֵֵֶַַַַַָָ

ּדיקא  הם מ ּדּוע ה ּנחמה , על ְְְִֵֶַַַַַַָָָמרּמזין 

האבלּות  על ׁשּמרּמז י ֹום , ואחד ּבע ׂשרים  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָנגמרין

וגם  ה ּמצרים , ׁשּבין  י ֹום  ואחד עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמתא ּבלין

הלא  ה ּמפסקת , ּבּסעּדה  האבלּות  ּבעת  ה ּביצה  ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹוכלין 

הּנחמה , עּקר ׁשהם  'לּוז ' ּבבחינת  ה ּוא  ה ּביצה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּדרּבא ,

וכּו'? ה ּמתים  ּתחּית  ׁשם)ּבחינת  עּין ׁשם, ׁשּכתּוב .(ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

לׁשּום א אפׁשר ׁשאי  לאדם  ּומרּמז  מ ֹורה  זה ּכל ַ◌ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּכי  ט ֹובה ה ּתקוה  אל לב ֹוא  ּובפרט  ּבכלל ְְְִִִִֶַָָָָָָָאדם

ּבחינת  ׁשהיא  ּגדֹול, ּומרירּות  וי ּסּורים  צער עלֿידי  ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָאם 

חרּבן על ּוממררין ּומצטערין ׁשּמתאּבלין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָֻאבלּות

ה ּצער  על ּוממררין  ּכׁשּמתא ּבלין ּגם  אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָּבית ֿה ּמק ּדׁש,

ּבגלּותנּו ּכלּֿכ רח ֹוקים ׁשאנ ּו על והעּקר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻוהחר ּבן,

ו ׁשלֹום , חס ּבזה לּׁשאר אסּור אז ּגם  ׁשּבּׁשמים, ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמאבינּו

ׁשאנּו ה ּתקוה  ּבגדל ּפעם ּבכל עצמ ֹו את לנחם  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹרק

לא ֹור  מאפלה  מה ּגלּות לצאת  טֹוב לאחרית ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָמקּוים 

ּבאיכה ּכמבאר וכּו'. תמנּו לא  ה ' חסדי ּכי  (פרק ּגדֹול, ְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹ

ראה ג') ה ּגבר "אני  מר: ּבקֹול ׁשּצֹועק הּקינה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבמרירּות

נהג  "א ֹותי  ּגדֹול: ּבמרירּות  ׁשם  ׁשּצֹועק וכּו'", ְְֳִִִִֵֶַָָָעני 

ּבת ֹו וכּו'. וכּו' בּמרֹורים " הׂשּביעני וכּו', חׁש ְְְְְְִִִִֶַַַַֹֹו ּיל

ּבעצמֹו, עצמ ֹו את מנחם  צעקת ֹו מרירּות  ּבת ֹו ,ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָּכ

א ׁשיב זאת  וכּו', נצחי  אבד "ואמר  ׁשם : ׁשּכת ּוב  ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹּכמ ֹו

וכּו', תמנּו לא  ּכי  ה ' חסדי  א ֹוחיל, עלּֿכן לּבי  ְְְִִִִֵֵֶַַָֹאל

ׁשהחסדים  רׁש"י : ּופרׁש וכּו'", לּבקרים  ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָחדׁשים 

לתׁשּועת  ודּומם  ויחיל "ט ֹוב וכּו' ּבקר  ּבכל ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹמתח ּדׁשים 

וכּו'. וכ ּו' ְְה'"

לקּבלוּ מי  צרי האמּתּיים , ח ּייו  על לפּקח  ׁשרֹוצה  ִ◌ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

וה ּצער  הּמרירּות  ׁשּבכל מּזה , עצֹות  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָלעצמֹו

ה ּיּסּורים  ּבעּקר ּבפרט עליו , ׁשעֹוברין ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָוה ּיּסּורין

ׁשהיא  ה ּגדֹול וגלּותּה הּנפׁש י ּסּורי ׁשהם  ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאמּתּיים ,

ּׁשּמצּפים  מה וכל ׁשּבּׁשמים , מאביה  ּכלּֿכ ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָרח ֹוקה

וי ֹותר, י ֹותר ּפעם  ּבכל הרע  מתּגּבר לט ֹוב, מרע ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלצאת 

חס נצחֹו אבד לֹומר מסית ֹו ּדבר הּבעל א ׁשר ְְֲִִֶַַַַַַַָָָעד

צר  ה ּוא  אבל וׁשלֹום , חס  עצמֹווׁשלֹום את  לנחם   י ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

עליהם  ׁשּנאמר הּתקוה, אסירי  ּבכלל ולהי ֹות ּפעם  ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבכל

ט) לה ׁשיב(זכריה הּתקוה ", אסירי  לב ּצרֹון "ׁשּובּו :ְְְֲִִִִֵַָָָ

ׁשאמר  ּכמ ֹו ּתקוה , לי  י ׁש עדין לֹומר ּפעם  ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָלעצמֹו

ז"ל ורּבנ ּו מ ֹורנּו ע"ח)אדֹוננ ּו סימן תנינא ׁשּום (ליקוטי ׁשאין  ְֲֵֵֵֵֶַַ

עלּֿכן לּבי  אל א ׁשיב "זאת  ּולקּים: ּכלל. ּבעֹולם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיא ּוׁש

רחמיו כלּו לא  ּכי  תמנּו לא  ּכי  ה' חסדי  ְְֲִִִֵַַָָָֹֹאֹוחיל,

וכּו'". ְְָלעֹולם 

ׁשלוה 'ּכ י וסֹופן  יּסּורין  ּתחּלתן רבה 'הּצּדיקים  (בראשית ִ◌ְְְִִִִִַַַָָָָ

ד) ּכמֹוסו, צ ּדיק, ּבחינת  ה ּוא מ ּיׂשראל אחד וכל  ,ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ס)ׁשּכתּוב מי (ישעיה וכל וכּו'". צּדיקים  ּכּלם ועּמ" : ְְְִִִֵֶַַָָָֻ

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי א  ָ ֵ ֶיֹורה חכם ותלמיד רּבֹו ּכבֹוד 90 ָ ָ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ְ ִהלכֹות

ּכי  וכּו'", חֹוללּתי ּבעוֹון "הן ּבחינת: ְְְְְִִִִֵַַָָָֻהמטּנפים,
עלֿידיֿזה  ּכּנ"ל, 'אּיה' ּבחינת ׁשהּוא הּקּדיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעלֿידי
עּקר  ׁשעלֿידיֿזה וכּו', 'אּיה' לבחינת לׁשם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָעֹולין

והבן: וכּנ"ל, זה ּכל על ְְִֵֶַַַַָָהּתּקּון
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ּמאלקי"מּפ ני ויראת וכּו', והדרּת ּתקּום ׂשיבה ִ◌ְ◌ֵ◌ְְְְֱֵֵֵֶַָָָָָָֹ
יט)וכּו'" מּׁשבעים (ויקרא ּפחֹות ׂשיבה 'אין . ְְִִִֵֵָָ

עה.)ׁשנה' בתרא :(בבא ָָ

ׁשמעֹון'ועיּ ן רּבי 'ּפתח ס')ּבּמאמר סימן מוהר"ן ,(ליקוטי ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲִִַַַַָָ
ׁשהם  ׁשנה ׁשבעים ּבחינת ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹמבאר
התעֹוררּות  נעׂשה עלֿידיֿזה ּפנים, ׁשבעים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבחינת

ׁשם: עּין ליראה, זֹוכין ועלֿידיֿזה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשנה,

ּפני וזהוּ  ּכׁשרֹואה ּכי ּתקּום", ׂשיבה "מּפני רמז: ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּפנים, ׁשבעים ּבחינת ׁשנה, ׁשבעים ּבן ְְְִִִִִִֵֶַָָָָׂשיבה
הּׁשנה, התעֹוררּות ּבבחינת ּולהתעֹורר, לקּום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻמחּיב

ׁשּכתּוב ו)ּכמֹו ּבחינת (משלי וזה ."מּׁשנת ּתקּום "מתי : ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשהּוא  ּפנים, הדרת ּבחינת זה ּכי זקן", ּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"והדרּת
ּפנים, ׁשבעים ׁשנים, הּׁשבעים ּכל ּכללּיּות ְְְְִִִִִִִִַַָָָָּבחינת
,"ּמאלקי "ויראת ּדסּים והינּו ׁשם. עּין ׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכמבאר

ׁשם: עּין ּכּנ"ל, ליראה זֹוכין עלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכי
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חֹותם'על־ּפ י ּבתֹו 'חֹותם ּבּמאמר (ליקוטי המבאר ַ◌ִ◌ְְֲַַַָָָָֹ
כ"ב) סימן ונׁשמע,מוהר"ן נע ׂשה ּבחינת ְְְֲִִֵֶֶַַָׁשּיׁש

ּב ונסּתר, נגלה ּבחינת ּותפּלה,ׁשהם ּתֹורה חינת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
מאמר. וחצי מאמר ּברא, ּבראׁשית ְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָּבחינת

נעׂשה,והּכ לל ּבחינת הּוא ׁשּנגלה מּׁשם הּיֹוצא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת הּוא ְְְְְְִִִִִַַָָָונסּתר
עמידה, ּבחינת ּבׁשת', ירא - 'ּבראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּבחינת

לעׂשֹות  לראֹות צרי אחד וכל ה'. ּתֹורת ְְְֲִִִֶַַַָָָּבחינת
את  ּולהבין להּׂשיג ׁשּיזּכה ּדהינּו נעׂשה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמהּנׁשמע
ּתפּלה  ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ׁשהּוא הּנסּתר ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּבחינת
מהּנסּתרֹות  נעׂשה, מהּנׁשמע נעׂשה ׁשּיהיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכּו',

היטב: ׁשם עּין וכּו', ְְִֵֵֵַָנגלֹות

ׁשּמאיר והנּ הא ּבחינת זה מהרּבי, ּׁשּמקּבלין מה ְ◌ִ◌ֵ◌ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּנׁשמע, ּבחינת את ּבֹו ּומכניס ְְְִִִֵֶַַַָָעיניו
ּכי  נגלה, ּבחינת אצלֹו נעׂשה ׁשּיהיה הּנסּתר, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבחינת
הּסתּומֹות  ּכל  לֹו ּומבאר הּנסּתר לֹו מגּלה ְְְְִֵֶַַַַָָָָהרב
נׁשמע, ּבבחינת מּתחּלה ׁשהיּו מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָוהּנסּתרֹות
הּנסּתר  לֹו נתּגּלה הרב ועלֿידי אצלֹו, נסּתר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבבחינת
חּיב  ועלּֿכן נגלה, ּבחינת אצלֹו ונעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּמּנּו
הּוא  הרב ּבבחינת ׁשם ּכי מּמּנּו, לירא ְְִִִִִִֶַַַַָָֹהּתלמיד
ּבׁשת', ירא - 'ּבראׁשית ּבחינת ׁשהּוא הּיראה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבחינת
הּתלמיד  אצל הרב ּכי נסּתר, ּבחינת ּתפּלה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבחינת
ּכי  יראה, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת נסּתר, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָהּוא
הרב  ועלֿידי הּתלמיד, אצל נסּתר היא הרב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׂשגת

ּכּנ"ל, מּמּנּו נסּתר ּׁשהיה מה להּתלמיד ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָנתּגּלה
ׁשם  ּכי מהרב, יראה להּתלמיד ׁשּיהיה חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלּֿכן
ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא הּנסּתר ּבבחינת הּיראה, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָמקֹום
ּכּנ"ל. ּבׁשת' ירא - 'ּבראׁשית ּבחינת נׁשמע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבחינת

הרב ועל־ּכ ן ּבבחינת ׁשם ּכי הרב, ּבפני לעמד חּיב ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
נסּתר, ּבחינת ׁשהּוא עמידה ּבחינת ְְְֲִִִִֶַַָָהּוא
ּכמבאר  עמידה, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹּבחינת

ּבחינת ׁשּזה היטב, כא.)ׁשם ּגמליאל (מגילה רּבן 'ּבימי : ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
היטב: ׁשם עּין ּבעמידה', ּתֹורה לֹומדים ְֲִִֵֵֵַַָָָָהיּו

ּכוזהב והּזקן, החכם ּבפני קימה זה ּבחינת - 'זקן י ְ◌ֶ◌ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
והּׂשיג  ׁשּקנה הינּו ּדיקא, 'קנה' חכמה', ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָקנה
את  ׁשהּׂשיג עד ליגע ׁשּזכה מּמּנּו, נעלם ּׁשהיה ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמה
נעׂשה, מהּנׁשמע ועׂשה והּנסּתר, הּנׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבחינת
מּתחּלה  ּכי ׁשּלֹו, להיֹות החכמה את קנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשעלֿידיֿזה

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו 'ּתֹורתֹו', היא ועכׁשו ה'' 'ּתֹורת ְְְְִִֶַַָָָהיא
ז"ל יט.)רּבֹותינּו זרה היטב (עבודה זה ענין וכמבאר , ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּבחינת  היא הּנסּתר, ּבחינת הּנׁשמע, ּכי הּנ"ל, ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָּבּמאמר
ּבחינת  היא הּנגלה, הינּו והּנעׂשה, ה'', ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַ'ּתֹורת
מ'ּתֹורת  נעׂשה אזי הּנסּתר, להּׂשיג ּוכׁשּזֹוכה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָ'ּתֹורתֹו',
קנה  זה - 'זקן נקרא ועלּֿכן 'ּתֹורתֹו', ּבחינת ְְְִִֵֵֶַַָָָָָה''
נקרא  להיֹות ׁשּלֹו, להיֹות קנה ּכי ּדיקא, 'קנה' ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָחכמה',



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ביהל ביליש תוהלח כלה ד ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי א  ָ ֵ ֶיֹורה חכם ותלמיד רּבֹו ּכבֹוד 90 ָ ָ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ְ ִהלכֹות

ּכי  וכּו'", חֹוללּתי ּבעוֹון "הן ּבחינת: ְְְְְִִִִֵַַָָָֻהמטּנפים,
עלֿידיֿזה  ּכּנ"ל, 'אּיה' ּבחינת ׁשהּוא הּקּדיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעלֿידי
עּקר  ׁשעלֿידיֿזה וכּו', 'אּיה' לבחינת לׁשם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָעֹולין

והבן: וכּנ"ל, זה ּכל על ְְִֵֶַַַַָָהּתּקּון
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ּמאלקי"מּפ ני ויראת וכּו', והדרּת ּתקּום ׂשיבה ִ◌ְ◌ֵ◌ְְְְֱֵֵֵֶַָָָָָָֹ
יט)וכּו'" מּׁשבעים (ויקרא ּפחֹות ׂשיבה 'אין . ְְִִִֵֵָָ

עה.)ׁשנה' בתרא :(בבא ָָ

ׁשמעֹון'ועיּ ן רּבי 'ּפתח ס')ּבּמאמר סימן מוהר"ן ,(ליקוטי ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲִִַַַַָָ
ׁשהם  ׁשנה ׁשבעים ּבחינת ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹמבאר
התעֹוררּות  נעׂשה עלֿידיֿזה ּפנים, ׁשבעים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבחינת

ׁשם: עּין ליראה, זֹוכין ועלֿידיֿזה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשנה,

ּפני וזהוּ  ּכׁשרֹואה ּכי ּתקּום", ׂשיבה "מּפני רמז: ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּפנים, ׁשבעים ּבחינת ׁשנה, ׁשבעים ּבן ְְְִִִִִִֵֶַָָָָׂשיבה
הּׁשנה, התעֹוררּות ּבבחינת ּולהתעֹורר, לקּום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻמחּיב

ׁשּכתּוב ו)ּכמֹו ּבחינת (משלי וזה ."מּׁשנת ּתקּום "מתי : ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשהּוא  ּפנים, הדרת ּבחינת זה ּכי זקן", ּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"והדרּת
ּפנים, ׁשבעים ׁשנים, הּׁשבעים ּכל ּכללּיּות ְְְְִִִִִִִִַַָָָָּבחינת
,"ּמאלקי "ויראת ּדסּים והינּו ׁשם. עּין ׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכמבאר

ׁשם: עּין ּכּנ"ל, ליראה זֹוכין עלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכי
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חֹותם'על־ּפ י ּבתֹו 'חֹותם ּבּמאמר (ליקוטי המבאר ַ◌ִ◌ְְֲַַַָָָָֹ
כ"ב) סימן ונׁשמע,מוהר"ן נע ׂשה ּבחינת ְְְֲִִֵֶֶַַָׁשּיׁש

ּב ונסּתר, נגלה ּבחינת ּותפּלה,ׁשהם ּתֹורה חינת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
מאמר. וחצי מאמר ּברא, ּבראׁשית ְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָּבחינת

נעׂשה,והּכ לל ּבחינת הּוא ׁשּנגלה מּׁשם הּיֹוצא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת הּוא ְְְְְְִִִִִַַָָָונסּתר
עמידה, ּבחינת ּבׁשת', ירא - 'ּבראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּבחינת

לעׂשֹות  לראֹות צרי אחד וכל ה'. ּתֹורת ְְְֲִִִֶַַַָָָּבחינת
את  ּולהבין להּׂשיג ׁשּיזּכה ּדהינּו נעׂשה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמהּנׁשמע
ּתפּלה  ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ׁשהּוא הּנסּתר ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּבחינת
מהּנסּתרֹות  נעׂשה, מהּנׁשמע נעׂשה ׁשּיהיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכּו',

היטב: ׁשם עּין וכּו', ְְִֵֵֵַָנגלֹות

ׁשּמאיר והנּ הא ּבחינת זה מהרּבי, ּׁשּמקּבלין מה ְ◌ִ◌ֵ◌ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּנׁשמע, ּבחינת את ּבֹו ּומכניס ְְְִִִֵֶַַַָָעיניו
ּכי  נגלה, ּבחינת אצלֹו נעׂשה ׁשּיהיה הּנסּתר, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבחינת
הּסתּומֹות  ּכל  לֹו ּומבאר הּנסּתר לֹו מגּלה ְְְְִֵֶַַַַָָָָהרב
נׁשמע, ּבבחינת מּתחּלה ׁשהיּו מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָוהּנסּתרֹות
הּנסּתר  לֹו נתּגּלה הרב ועלֿידי אצלֹו, נסּתר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבבחינת
חּיב  ועלּֿכן נגלה, ּבחינת אצלֹו ונעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּמּנּו
הּוא  הרב ּבבחינת ׁשם ּכי מּמּנּו, לירא ְְִִִִִִֶַַַַָָֹהּתלמיד
ּבׁשת', ירא - 'ּבראׁשית ּבחינת ׁשהּוא הּיראה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבחינת
הּתלמיד  אצל הרב ּכי נסּתר, ּבחינת ּתפּלה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבחינת
ּכי  יראה, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת נסּתר, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָהּוא
הרב  ועלֿידי הּתלמיד, אצל נסּתר היא הרב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׂשגת

ּכּנ"ל, מּמּנּו נסּתר ּׁשהיה מה להּתלמיד ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָנתּגּלה
ׁשם  ּכי מהרב, יראה להּתלמיד ׁשּיהיה חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלּֿכן
ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא הּנסּתר ּבבחינת הּיראה, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָמקֹום
ּכּנ"ל. ּבׁשת' ירא - 'ּבראׁשית ּבחינת נׁשמע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבחינת

הרב ועל־ּכ ן ּבבחינת ׁשם ּכי הרב, ּבפני לעמד חּיב ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
נסּתר, ּבחינת ׁשהּוא עמידה ּבחינת ְְְֲִִִִֶַַָָהּוא
ּכמבאר  עמידה, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹּבחינת

ּבחינת ׁשּזה היטב, כא.)ׁשם ּגמליאל (מגילה רּבן 'ּבימי : ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
היטב: ׁשם עּין ּבעמידה', ּתֹורה לֹומדים ְֲִִֵֵֵַַָָָָהיּו

ּכוזהב והּזקן, החכם ּבפני קימה זה ּבחינת - 'זקן י ְ◌ֶ◌ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
והּׂשיג  ׁשּקנה הינּו ּדיקא, 'קנה' חכמה', ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָקנה
את  ׁשהּׂשיג עד ליגע ׁשּזכה מּמּנּו, נעלם ּׁשהיה ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמה
נעׂשה, מהּנׁשמע ועׂשה והּנסּתר, הּנׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבחינת
מּתחּלה  ּכי ׁשּלֹו, להיֹות החכמה את קנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשעלֿידיֿזה

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו 'ּתֹורתֹו', היא ועכׁשו ה'' 'ּתֹורת ְְְְִִֶַַָָָהיא
ז"ל יט.)רּבֹותינּו זרה היטב (עבודה זה ענין וכמבאר , ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּבחינת  היא הּנסּתר, ּבחינת הּנׁשמע, ּכי הּנ"ל, ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָּבּמאמר
ּבחינת  היא הּנגלה, הינּו והּנעׂשה, ה'', ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַ'ּתֹורת
מ'ּתֹורת  נעׂשה אזי הּנסּתר, להּׂשיג ּוכׁשּזֹוכה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָ'ּתֹורתֹו',
קנה  זה - 'זקן נקרא ועלּֿכן 'ּתֹורתֹו', ּבחינת ְְְִִֵֵֶַַָָָָָה''
נקרא  להיֹות ׁשּלֹו, להיֹות קנה ּכי ּדיקא, 'קנה' ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָחכמה',

הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם ד



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ביהל ביליש תוהלח כלה י ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ֵ ֶיֹורה חכם ותלמיד רּבֹו ּכבֹוד מו  ָ ָ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ְ ִהלכֹות

נעׂשה, מהּנׁשמע ועׂשה ּומצא ׁשּיגע עלֿידי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּתֹורתֹו,
ּכּנ"ל. 'ּתֹורתֹו' - ה'' 'ּתֹורת מּבחינת נגלה, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָמהּנסּתר
ׁשּזכה  מאחר ּכי מּפניו, ולעמד לקּום חּיבים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹועלּֿכן
הּנסּתר  ּבחינת את להּׂשיג זכה ּכי הּנׁשמע, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָלבחינת

חּיבים  עלּֿכן עמידה, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבחינת  הּוא הּנׁשמע ּבבחינת ׁשם ּכי מּפניו, ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹלעמד

ּכּנ"ל: ֲִַַָעמידה

אףֿעלּֿפי וזהוּ ג הּׂשיבה מּפני קימה ּבחינת ּכן ּגם ְ◌ֶ◌ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ

מּׁשבעים  ּפחֹות ׂשיבה 'אין ּכי חכם, ְִִִִֵֵֵֶָָָָׁשאינֹו
מקּבלים  ּכּלם האדם, חּיי ׁשל הּׁשנים ּכל ּכי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשנה',
'ׁשבעים  ויׁש ימינּו, ואר חּיינּו ׁשהיא מהּתֹורה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹחּיּות
ׁשנים  הּׁשבעים חּיּות מקּבלים ּומּׁשם לּתֹורה', ְְְִִִִִִִַַַָָָָּפנים
ׁשהם  הּתֹורה ּפנימּיּות סתרי יׁש א האדם, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשל
ּבחינת  והם הּתֹורה, ׁשל ּפנים מהּׁשבעים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלמעלה
מּכל  ּפנים, הּׁשבעים מּכל למעלה ׁשהם ּפנים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהדרת
ׁשמעֹון  רּבי 'ּפתח ּבּמאמר זה וכּמּובן ׁשנים, ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָהּׁשבעים

ׁשם עּין וכּו'', לה' לעׂשֹות עת סימן ואמר מוהר"ן (ליקוטי ְְֲֵֵַַַַָָ
ּפנים,ס') מהּׁשבעים למעלה ׁשהם הּנסּתרֹות ואּלּו ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

עמידה  ּבחינת נׁשמע, ּבחינת הם ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָמּׁשבעים
לׂשיבה  ׁשּזכה מי ועלּֿכן ּכּנ"ל, נסּתר ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיא

עכׁשו  מקּבל ׁשהּוא נמצא ׁשנה, הּׁשבעים ּכל על ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָועבר
ׁשהּוא  נסּתר מּבחינת ּפנים, הדרת מּבחינת ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָחּיּות
עלּֿכן  ּכּנ"ל, ׁשנים מּׁשבעים ּפנים, מּׁשבעים ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָלמעלה

מּׁשבעים חּיב  למעלה ׁשם ּכי מּפניו, ולקּום להּדרֹו ין ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
ּפנים, הדרת ּבחינת הּוא ּפנים, מּׁשבעים למעלה ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָׁשנה,
מּפני  ולעמד להּדר חּיבין ועלּֿכן עמידה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹּבחינת

ּכּנ"ל: וזקן ְֵֵַַָָׂשיבה

הּוא גםד והּזקן, הרב את לכּבד ׁשּמחּיבין הּכבֹוד ַ◌ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא  והּזקן להרב ׁשּיכה ׁשהיא הּיראה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבכלל
ּבכלל  נכלל הּכבֹוד ּכי ּכּנ"ל, וכּו' נׁשמע ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָּבבחינת
ּבדברי  ּכמבאר הּכבֹוד, ׁשרׁש היא הּיראה ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהּיראה,

מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני לברכה צּדיק זכר (ליקוטי רּבנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
י"ד) סימן ׁשּכתּובמוהר"ן ּוכמֹו טו), ה'(תהילים יראי "ואת : ְְְִֵֶֶָ

ׁשהיא  הּיראה, ּבכלל הּוא הּכבֹוד ועלּֿכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָיכּבד",
ּבחינת  נׁשמע, ּבבחינת ׁשהם והּזקן הרב ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבבחינת

ּכּנ"ל: עמידה ּבחינת ְְֲִִִַַַָָיראה,

‚ ‰ÎÏ‰¬»»
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ּתֹוכחה'על־ּפ יא 'ּתקעּו ח')הּתֹורה סימן תנינא ,(בליקוטי ַ◌ִ◌ְִַָָָ
ׁשם  מבאר ח', ז' ה' ּבאֹות ׁשם ְְֵַָָָֹעּין
ועלֿידי  הּנבּואה, התּפּׁשטּות נמׁש הּכבֹוד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָׁשעלֿידי
זֹוכין  המדּמה ּברּור ועלֿידי המדּמה, נתּברר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנבּואה
ּולבּקׁש לחּפׂש צריכין זה ּובׁשביל ׁשלמה. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָלאמּונה
ּכל  ּכי אליו, להתקרב אמּתי צּדיק מנהיג אחרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמאד
ׁשּבטלה  עּתה ואפּלּו נבּואה, רּוח ּבחינת לֹו יׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמנהיג
ּבחינת  איזה מנהיג לכל יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּנבּואה
ּברּור  ׁשעלֿידיֿזה נבּואה, ּבחינת ׁשהּוא הּקדׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹרּוח

עּקר  ׁשּזה האמּונה קּיּום עּקר ׁשעלֿידיֿזה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמדּמה,
היטב: זה ּכל ׁשם עּין וכּו', ְֵֵֵֶַַָָֹהּכל

הּוא נמצאב האמת להרב ההתקרבּות ׁשעּקר ִ◌ְ◌ָ◌ְְְֱִִֶֶַַַָָָ
העּקר  ׁשּזהּו לאמּונה, לזּכֹות ְְֱִִִִֶֶֶָָָּבׁשביל
ׁשעלֿידיֿזה  רּבֹו, ׁשל הּקדׁש רּוח עלֿידי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּזֹוכין
וזה  ּכּנ"ל, לאמּונה זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה המדּמה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנתּברר
עלֿידי  הרב מקּבל נבּואה, רּוח ּבחינת הּקד ׁש, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהרּוח
ּבכבֹוד  מחּיבים זה ּובׁשביל ּכּנ"ל, ׁשּנתּגּלה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּכבֹוד

ּכב  לנהג ה'רּבֹו, ּכבֹוד הּוא ּכבֹודם ּכי ּברּבֹו, ּגדֹול ֹוד ְְְְִִַַָָָֹ
עלֿידיֿזה  רּבֹו, את ׁשּמכּבד הּכבֹוד ועלֿידי ,ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָיתּבר
נבּואה  רּוח הּקדׁש, רּוח המׁשכת ּבחינת ונתרּבה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹנגּדל
נתּברר  ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל , מ ּכבֹוד ׁשּנמׁש רּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל

לקּבל  ּׁשּצרי מה העּקר ׁשּזה לאמּונה, וזֹוכה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהמדּמה
ז"ל  ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ּׁשּכתב מה וזה ּכּנ"ל. ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמרּבֹו

קכ"ו) סימן מוהר"ן ׁשּׁשּבחּו(ליקוטי מקֹום ׁשּבכל ְְִִֶֶֶָָָׁשּמצינּו
עֹוד  להם אמר יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי את ְְִִֶֶַַַַַַָָָָהחברּיא
והגּדילּו אֹותֹו ׁשּׁשּבחּו עלֿידי ּכי ׁשם, עּין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּתֹורה,
ׁשּלֹו, הּקדׁש הרּוח ונתּגּדל נתרּבה עלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכבֹודֹו,
קדׁשֹו רּוח עלֿידי ּתֹורה, עֹוד להם אמר ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָועלֿידיֿזה

ּכּנ"ל: הּכבֹוד עלֿידי ּביֹותר ְְְִֵֵֵֶַַַַַָׁשּנתּגּדל

יתּברוזהג לה' והּתׁשּבחֹות הּׁשירֹות רּבּוי ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִַַַַַָָ
לנּו ּתּקנּו ּכאׁשר יֹום, ּבכל לֹומר צריכין ְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשאנּו
ּכי  יֹום. ּבכל וכּו' ּדזמרה ּפסּוקי לֹומר ז"ל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָחכמינּו



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב ז ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 212 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו יז)לזּכרֹון, זּכרֹון (שמות זאת "ּכתב : ְְְִִֶָָָֹֹ
מּבחינת  והּזּכרֹון הּכתיבה את להעלֹות ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבּספר",
זאת  "ּכתב ׁשּכתּוב: וזה ּכּנ"ל. אדם לבחינת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה
ׁשּנעׂשה  הּקלף ּדהינּו ּדיקא, "ּבּספר" ּבּספר", ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזּכרֹון

צרי לזּכרֹון ׁשהיא הּכתיבה ּכי וכּו', ּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמעֹור
להעלֹות  ּכדי ּכּנ"ל, ּבהמה עֹור על ּדיקא ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָלהיֹות

ּכּנ"ל. אדם לבחינת ּבהמה ְְְִִִֵַַַַָָָּבחינת

לא)ׁשּכתּובוזה הּׁשירה (דברים את לכם ּכתבּו "ועּתה : ְ◌ֶ◌ְְִִֶֶֶַַָָָָ

תּׁשכח  לא ּכי לעד ּבכם ּתהיה למען וכּו', ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּזאת
הּתֹורה  ּתּׁשכח ׁשּלא ּבטּוחים אנּו ּכי זרעֹו", ְְִִִִִֶַַַָָָֹמּפי
חס  אחרא הּסטרא והתּגּברּות הּגלּות ּבתקף ְְְְְֲֳִִִֶַַַַָָָָֹאפּלּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו אסּתיר (שם)וׁשלֹום, הסּתר "ואנכי : ְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
תּׁשכח  לא ּכי וכּו' "וענתה ואףֿעלּֿפיֿכן: ְְְְְִִִֵַַַָָָֹוכּו'",
ׁשאנּו מאחר ּכי הּתֹורה, ּכתיבת מחמת זה וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכּו'",
ּבהמה  ּבחינת ׁשּמהּפכין נמצא הּתֹורה, את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכֹותבין
ּדיקא  הּתֹורה זכרֹון קּיּום ועֹוׂשין אדם, ְְְְִִִִִַַַָָָָלבחינת
ּתתּגּבר  ׁשּלא ּבטּוחים ועלּֿכן ּבהמּיּות, ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַֹעלֿידי
רּבנּו ּבדברי ּכּמּובא ּבהמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשכחה,

ל"ז) סימן מוהר"ן ּבהמה,(ליקוטי ּבחינת הּוא ְְְִִֵֶַַָָׁשהּׁשכחה
ּכח  מּׁשם קּבלּו ואּדרּבא, אֹותּה, הכניעּו ׁשּכבר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמאחר

רּׁשאי  אּתה אי ׁשּבכתב 'ּדברים ועלּֿכן ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּזּכרֹון.
ּפה', ּבעל ס:)לאמרם ּגּטין ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו צרי(ּכמֹו ּכי , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּתֹורה, ּבחינת עּקר ׁשּזה ּכּנ"ל, לכתבם ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּדיקא
ּכּנ"ל. אדם לבחינת ּבהמה ּגדר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלהעלֹות

לאמרן אבל רּׁשאי אּתה אי ּפה ׁשּבעל 'ּדברים ֲ◌ָ◌ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
ּבהלכֹות  לעיל ּׁשמבאר מה עלּֿפי ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּבכתב'.

א')ּתערֹובֹות ׁשּבחינת (הלכה והּכלל, היטב. ׁשם ועּין , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
הּבא  הּקדׁש לׁשֹון ׁשלמּות ּבחינת הּוא ׁשּבכתב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּתֹורה
למׁשל  ּדהינּו לגמרי, הרע הפ ׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמלמעלה,
ׁשּיׁש נמצא זה, ּדבר לעׂשֹות ׁשּלא מזהרת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּתֹורה

וט  רע רע ּכאן הּוא הּתֹורה על ּכׁשעבר ּדהינּו ֹוב, ְְְְֶַַַַַַָָָ
נמצא  טֹוב, ּכּלֹו הּוא הּתֹורה ּדברי ּוכׁשּמקּים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻלגמרי,
ּכֹותבין  ועלּֿכן לגמרי. הרע את מכנעת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשהּתֹורה
להעלֹות  ּכדי ּבהמה, עֹור על היא והּכתיבה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָאֹותּה,
מהּפּו ולהפ ּכּנ"ל, אדם לבחינת הּבהמּיּות ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹּבחינת
הּוא  ׁשּזה לאדם, מּבהמה לטֹוב, מרע ,הּפּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָאל

וטֹוב, רע ּכאן ׁשּיׁש מאחר א ּכּנ"ל. הּתֹורה ְְִֵֵֶַַַַַַַַָָּבחינת
ואזי  לרע, טֹוב ּבין ממּצע ׁשהּוא הּבחירה ּכח ּכאן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֻיׁש
ׁשהּוא  ורע' טֹוב הּדעת 'עץ ּבחינת מּמילא ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָנעׂשה
ּתֹורה  ּבחינת הּוא זה ּוכנגד וכּו', ּברע טֹוב ְְְְְִֶֶֶַַָָֹמערב

נגּה, ּבחינת הּדעת, עץ קלּפת ּכנגד ׁשהּוא ּפה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשּבעל
אסּור  ּבין לפסּול, ּכׁשר ּבין ּולברר להפריׁש ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָּכדי
הּטֹוב  ּולהעלֹות הרע מן הּטֹוב להפריׁש ּכדי ְְְְְֲִִֵַַַַַָָֻלמּתר,
ּבהלכֹות  לעיל ועּין הרע, ּולהכניע הּקדּׁשה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻאל
אּדרּבא  אזי ּכי לכתבּה, אסּור ועלּֿכן ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָּתערֹובֹות.
ׁשהּוא  מאחר הּבהמּיּות, ּבחינת וׁשלֹום חס ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָיתּגּבר
ּבעל  לאמרּה צרי רק ּכּנ"ל, וכּו' הּדעת עץ ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָּבבחינת
ּבין  עֹומד הּוא ּכי ממּצע, ּבחינת הּוא הּדּבּור ּכי ְְִִִִֵֵֶַַָֻּפה,

רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו והארץ, י"א)הּׁשמים סימן מוהר"ן (ליקוטי ְְִֵֶֶַַַַָָָָ
הּדּבּור  ועלֿידי לארעא, ׁשמּיא ּבין ּדקאי הּצּפר ּתא ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָעל
הּטֹוב  ּולברר להפריׁש לטֹוב, רע ּבין לברר ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָיכֹולין

ּכּנ"ל: הרע ְְִַַַַַָּולהכניע
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ּתֹורה מצות ספר מּיׂשראל אחד ּכל ׁשּיכּתב עׂשה ִ◌ְ◌ַ◌ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
ּתֹורה  הּספר ׁשּיכּתב הּמצוה ועּקר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלעצמֹו,

ׁשּכתּוב ּכמֹו לא)ּבעצמֹו, את (דברים לכם ּכתבּו "ועּתה : ְְְְְִֶֶֶַַָָָ
וכּו'". הּזאת ְִַַָֹהּׁשירה

'ּפרקא על־ּפ י כ"ב: ּבסימן הּמתחיל הּמאמר ַ◌ִ◌ְְְֲִִִַַַַָָָ
ּברא, ּבראׁשית ּדצניעּותא, ּדספרא ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָחמּׁשאה
סתים  ּובן, אב מאמר, חצי ּברא מאמר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָּבראׁשית
ּכל  ׁשם עּין וכּו'", חֹותם ׁשּיׁש ּדע וכּו'. ְְְְֵֵֶַַַָָָָוגליא

ּכּלֹו: ֲַַָֻהּמאמר

זֹוכין והנּ הא ונׁשמע נעׂשה ׁשעלֿידי הּכלל, ְ◌ִ◌ֵ◌ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּבחינת  הם ונׁשמע ונעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָלׂשמחה,

ׁשהכּתיר  ּבחינת הּכתרים והם ּבחֹורב, יׂשראל את ּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבחינת  ותֹורתֹו, ה' ּתֹורת ּבחינת ׁשהם ונגלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָנסּתר
ּבחינת  נגלה, ּבחינת הּוא הּנעׂשה ּכי ּותפּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָּתֹורה
ּתפּלה, ּבחינת הּוא והּנׁשמע ּתֹורתֹו, ּבחינת ְְְְְִִִִַַַַָָָּתֹורה,
לצאת  אחד ּכל וצרי נסּתר. ּבחינת ה', ּתֹורת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבחינת
נעׂשה, מהּנׁשמע לעׂשֹות ׁשּיׁשּתּדל לדרּגא, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמּדרּגא
עֹולם  ּבכל ּכי וכּו', נגלה מהּנסּתר ּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמהּתפּלה

הלכות ספר תורה ב



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב ח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר קז  ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

נעׂשה  ּבחינת יׁש ּומדרגה מדרגה ּובכל ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָועֹולם
אדם  אצל אֹו זאת ׁשּבמדרגה הּנׁשמע ּובחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹונׁשמע,
אחר  אדם אצל נגלה, ּבחינת נעׂשה, ּבחינת הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה,
לדרּגא  מּדרּגא וכן מּמּנּו, הּגבּה אחרת מדרגה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹו

מהּנסּתר  נעׂשה מהּנׁשמע ּוכׁשעֹוׂשה לעֹולם, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומעֹולם
מעֹולם  וכן מּמּנּו, ּגבּה אחר נׁשמע לֹו יׁש אז ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנגלה
היטב. היטב זה ּכל ׁשם ועּין סֹוף, אין עד ְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָלעֹולם

ועלֿידי ועל־ידי לׂשמחה, זֹוכין ונׁשמע נעׂשה ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָ

 ֿ ועל קֹולֹות, ּבחינת לעּזּות, זֹוכין ְְְְִִִַַַָׂשמחה
להּׁשבעה  ּומתקרבין הּקדּׁשה אל נכנסין עּזּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻידי
ממׁשיכין  ׁשהם יׂשראל, אמּונת ּכללּיּות ׁשהם ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָרֹועים
הּידים  את ממּלאין ועלֿידיֿזה ליׂשראל, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאמּונה
וזֹוכין  רֹועים, מהּׁשבעה הארה להם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּוממׁשיכין
זֹוכין  ועלֿידיֿזה האמּונה, חֹותם ׁשהּוא הּידין ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָלחֹותם
ׁשם  עּין וכּו', ּבאמּונה ּתלּוי עּקר ּכי החֹותמֹות, ְְֱִִִֵֵַַָָָָָָלׁשני

היטב: היטב זה ֵֵֵֵֶָּכל

ּכל וזהב ׁשּצרי ּתֹורה, ספר ּכתיבת מצות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
אֹו לעצמֹו, ּתֹורה ספר לכּתב מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאחד
ּכן  ּגם ׁשּנחׁשב אחת אֹות ּבּה יּגיּה ּפנים ּכל ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעל
ּכחֹוטף  ּתֹורה ספר הּקֹונה אבל ּבעצמּה, ּכתבּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּכאּלּו
לקּבל  צרי מּיׂשראל אחד ּכל ּכי הּׁשּוק, מן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמצוה

ׁשּכתּוב ּכמֹו מחדׁש, הּתֹורה ד)את אנכי (דברים "אׁשר : ְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו הּיֹום", טז)מצּו כו, שם :(רש"י ְְְְֵַַַַָ

הּתֹורה  קּבלת ועּקר ּכחדׁשים', ּבעיני יהיּו יֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ'ּבכל

ונׁשמע  נעׂשה ּבבחינת הּוא זמן ּובכל אדם ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּבכל
ּכל  ּגדֹול, ועד מּקטן מּיׂשראל אחד ּכל ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּנ"ל,

ונׁשמע  נעׂשה ּבחינת לֹו יׁש ּבחינתֹו לפי ּדהינּואחד , ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּוא  נעׂשה, ּבחינת זה ּומבין יֹודע ּׁשהּוא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַמה
ּׁשּנסּתר  ּומה ּכּנ"ל, וכּו' ּתֹורה ּבחינת נגלה, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבחינת
ּכּנ"ל. ּתפּלה ּבחינת נׁשמע, ּבחינת זה מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָונעלם
עת  ּבכל הּתֹורה את לקּבל להׁשּתּדל  אחד ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוצרי
את  ּולהבין להּׂשיג ּפעם ּבכל ׁשּיזּכה ּדהינ ּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמחדׁש,
נעׂשה, מהּנׁשמע ולעׂשֹות מּמּנּו, והּנעלם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּנסּתר
ּגבּה נׁשמע לֹו יׁש ואזי ּכּנ"ל, וכּו' נגלה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמהּנסּתר
מּדרּגא  יֹותר להּלן ליל צרי ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָיֹותר,
לֹו יׁש ואזי נעׂשה, הּנׁשמע מּזה ולעׂשֹות ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָלדרּגא

לדרּגא  מּדרּגא ּתמיד יל וכן יֹותר, ּגבּה עֹוד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹנׁשמע

ונׁשמע  לנעׂשה זה ונׁשמע מּנעׂשה ּפעם ּבכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָולצאת
לעֹולם. וכן יֹותר, ְְֵֵַָָֹּגבּה

הּספר וזה ׁשל הּכתב ּכי ּתֹורה, ספר ּכתיבת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּממׁשיכין  ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָּתֹורה
ּכי  נעׂשה, ּבחינת מּמּנּו ועֹוׂשין למּטה הּנׁשמע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָּבחינת
לא  אם ּכי ּדוקא, לׁשמּה ּתֹורה הּספר את לכּתב ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹצרי
חל  לא ּכי ּפסּולה, ּתֹורה ספר קדּׁשת לׁשם ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻּכתבּה

ׁשּבּה הּׁשמֹות ּכל ׁשּיכּתב צרי וגם הּקדּׁשה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעליה
לכּון  הּסֹופר ׁשּצרי והּכּונה הּׁשם, קדּׁשת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻלׁשם
קדּׁשת  ּולׁשם ּתֹורה ספר קדּׁשת לׁשם לׁשמּה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻֻלכתבּה
ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת היא הּכּונה זאת ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּׁשם,
מּׁשם  ּכי סֹוף, לאין ּובּטּול ּדבקּות ּבחינת ְְְִִִִִֵֵֶַָׁשהיא
הּכתיבה  קדם הּסֹופר וצרי הּקדּׁשֹות, ּכל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻממׁשיכין
נׁשמע  ּבחינת ׁשּזהּו ,יתּבר ּבה' מחׁשבּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָלדּבק
ׁשּיכּתבּנה  ּדהינּו הּקדּׁשה, מּׁשם להמׁשי ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכּנ"ל,
קדּׁשת  ּול ׁשם ּתֹורה ספר קדּׁשת לׁשם ,יתּבר ה' ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻֻלׁשם
ואזי  ּתֹורה, הּספר ׁשּיכּתב צרי זֹו ּובכּונה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשם,
לׁשם  ,יתּבר לה' ּבכּונה הּתֹורה אֹותּיֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּכֹותב
הּנסּתר, ּבחינת הּנׁשמע, ּבחינת ממׁשי אזי ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָֻקדּׁשה,

ּבּספר  הּנכּתבים אֹותּיֹות לתֹו סֹוף, האין אֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבחינת
ּגׁשמּיּות, עׂשּיה ּבחינת נעׂשה, ּבחינת ׁשהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָּתֹורה

לנעׂשה. מּנׁשמע ׁשּממׁשי ְְְְֲִִִִֶֶַַַָנמצא

רּוחנּיים ּכ י אֹורֹות הם ּבׁשרׁשן הּתֹורה אֹותּיֹות ּבאמת ִ◌ְְֱִִִֵֶֶַָָָָ
ּכביכֹול, יתּבר ּבֹו מׁשרׁשים וכּלם מאד, ְְְְְְִִִִַָָָָֹֻֻּוגבֹוהים
למּטה, להמׁשיכם צריכין ּומּׁשם סֹוף, האין ְְְְְִִִִֵַַָָָָּבאֹור
ּבכּונה  ּתֹורה הּספר לכּתב ּׁשּצריכין מה ּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּזהּו
לׁשם  וכֹותבין ׁשּמכּונים הּכּונה עלֿידי ּכי ּכּנ"ל, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּדיקא
ּכּונה  עלֿידי הּׁשם, קדּׁשת ּולׁשם ּתֹורה ספר ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻקדּׁשת
האין  ּבאֹור יתּבר ּבה' מחׁשבּתֹו הּסֹופר מדּבק ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָזֹו
ּתֹורה  הּספר ׁשל הּקדּׁשֹות ּכל מקֹור הּוא ׁשּׁשם ְְֵֶֶֶַַָָָֻסֹוף,
האֹותּיֹות  ּכֹותב זֹו ּובכּונה הּקדֹוׁשים, הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָוׁשל
מהּנׁשמע  ועֹוׂשה ממׁשי ועלֿידיֿזה ּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבּספר

ּכּנ"ל. וכּו' ּתֹורתֹו ה' מּתֹורת ְֲִֶַַַַָנעׂשה,

לבנה'וזה אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה 'אׁש רבה ּבחינת (דברים ְ◌ֶ◌ְְְִֵֵֵַַַָָָ
יב) ּכי ג, ּתֹורה, ספר ּכתיבת ּבחינת ׁשהּוא ,ְְִִִֵֶֶַַָ

ׁשחֹורה, אׁש ּבחינת הּוא נסּתר ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּנׁשמע
להּׂשיגֹו, אפׁשר ׁשאי מחמת ׁשחֹור נקרא הּנׁשמע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָּכי

יח)ּבבחינת ּתֹורה (תהילים ׁשּסתרי סתרֹו", חׁש "יׁשת : ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 214 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבחינת ּכּמּובא נקראים הּמּׂשג, מעמק וׁשחרּות חׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
לטעם  ׁשרֹוצה 'מי הּנ"ל ּבּמאמר ז"ל רּבנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבדברי

וכּו'' הּגנּוז אֹור ט"ו)טעם להמׁשי(סימן וצרי , ְְְְִִַַַַָָ
ּבחינת  לתֹו ׁשחֹורה, אׁש ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּנסּתר

ּכתיבת  ּבחינת ׁשּזהּו לבנה, אׁש ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּנגלה
לבנה', אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה 'אׁש ּבחינת: ּתֹורה, ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָספר
האׁש ּכׁשּנמׁש ּכי נגלה, מהּנסּתר ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדהינּו
אֹותּיֹות  ׁשּממׁשיכין ּדהינּו לבנה, האׁש לתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשחֹורה
הּספר, ּגּבי על ׁשּנכּתבין עד למּטה מּׁשרׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתֹורה
נעׂשה  ואז קצת, ּולהּׂשיגם להבינם יכֹולים אנּו ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָאזי

נעׂשה. מהּנׁשמע נגלה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמהּנסּתר

ׁשעֹוׂשין נמצא ּבחינת הּוא ּתֹורה ספר ׁשּכתיבת ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִִֵֶֶֶַַָ
אחד  ּכל צרי ועלּֿכן נעׂשה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּנׁשמע
אחד  ּכל ּכי לעצמֹו, ּתֹורה ספר ּבעצמֹו ּדיקא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיכּתב
ועלּֿכן  ּבחינתֹו, לפי ּבעצמֹו ונׁשמע נעׂשה לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָיׁש
ׁשּכתבּה ּתֹורה הּספר עם לצאת יכֹול אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבוּדאי

ּבחינ  ּולקּבל להּׂשיג צרי הּוא ּכי ׁשּלֹואחר, הּנׁשמע ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ּגבּה אֹו אחר, ונׁשמע נעׂשה לֹו יׁש חברֹו ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדיקא,

לא  ּבוּדאי מּמּנּו ּגבּה חברֹו ואם מּמּנּו, נמּו אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמּמּנּו
אם  מּמּנּו, נמּו הּוא ואם ׁשּלֹו, הּנׁשמע לקּבל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָיּוכל
ׁשעׂשה  חברֹו ׁשל ּתֹורה ספר ּכתיבת עם יצא אי ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכן
זֹו ּדרּגא עבר ּכבר ׁשהּוא מאחר נעׂשה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמהּנׁשמע
צרי ֿ ּכן על י ֹותר, ּגבּה נׁשמע להּׂשיג צרי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹוהּוא
ּולקּבל  להּׂשיג ּכדי ּתֹורה, הּספר ּבעצמֹו ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיכּתב
ּבחינת  ׁשּזהּו ּבחינתֹו, לפי ונׁשמע נעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבחינת

ּכּנ"ל: לׁשמּה ּתֹורה ספר ְְִִֵֶַַַָָּכתיבת

ּכי וזהג ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
הּכלּולה  ּבכתב ּתֹורתֹו לנּו מסר יתּבר ְְְִִַַַָָָָָָה'
ּפעם  ּבכל ליל צרי האדם אבל ונׁשמע, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּנעׂשה
ולצאת  ּפעם, ּבכל חדׁשֹות ּולהּׂשיג לדרּגא ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמּדרּגא
עלּֿכן  מּמּנּו, ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה זה ונׁשמע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּנעׂשה
רק  לבד, ּבכתב הּתֹורה ּכל ּולבאר לכּתב רצה ְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹלא

ּבכלל  ׁשּבכתב ּתֹורה ּכי ּפה, ּובעל ּבכתב הּתֹורה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמסר
עׂשּיה, ּבחינת הּוא הּכתב ּכי נעׂשה, ּבחינת ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָהּוא
ּבחינת  מלכּות, ּבחינת ׁשהיא ּפה ׁשּבעל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָותֹורה
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה עּקר ּכי נׁשמע, ּבחינת הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָּתפּלה,

ודֹור, ּדֹור ּבכל מחּדׁשין אמּתּיים ּׁשהחכמים מה ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָהּוא
ׁשּכתּוב ּכמֹו להם, לׁשמע מזהרין יז)ׁשאנּו "לא (דברים : ְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹֻ

והּבאּורים  החּדּוׁשים וכל וכּו'", הּדבר מן ְְְִִִִֵַַַָָָָתסּור
ׁשלׁש עלֿידי ּבּתֹורה ּומחּדׁשין ּדֹורׁשין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹׁשהחכמים

ּבחינת  ׁשהם ּבהם, נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעׂשרה
ּדהינּו ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת הם ּפה, ׁשּבעל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹורה
ּפרּוׁש הבינּו לא מּתחּלה ּכי נעׂשה, מהּנׁשמע ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשעֹוׂשין
וחּדּוׁשם  ּבאּורם עלֿידי ועכׁשו וחּדּוׁשיה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה
מאּתנּו נסּתר ּׁשהיה מה והחּדּוׁש, הּפרּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנגלה
נׁשמע. ּבחינת הּוא ּפה ׁשּבעל ׁשּתֹורה נמצא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמּתחּלה,
צרי אחד וכל ּפה, ּובעל ּבכתב הּתֹורה נּתנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָועלּֿכן
ּכל  ּכי ּפה, ׁשּבעל ּובּתֹורה ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹלעסק

ל  צרי ּפעם אחד ּבכל ולעלֹות ונׁשמע ּבנעׂשה עסק ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּנסּתר  ּולהּׂשיג ּבּתֹורה לחּדׁש לדרּגא, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָמּדרּגא
ּתֹורה  עּקר ׁשּזה נעׂשה, מהּנׁשמע ולעׂשֹות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּתֹורה,

ּכּנ"ל: ּפה ְֶֶַַַׁשּבעל

ּכי וזהד וסּכֹות, הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִִַַַָָֹֻ
נעׂשה  ּבחינת הם הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹראׁש
ׁשהם  ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָונׁשמע,

ּבּתּקּונים ּכּמּובא חֹותמת', ויד ּכֹותבת 'יד (תיקון ּבחינת ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לב:) דף חֹותמת י"ח יד ּדבכתב, אֹוריתא ּדא ּכֹותבת 'יד :ְְְִֶֶֶֶַָָָָָ
ּבחינת  הּוא הּׁשנה ראׁש ּכי ּפה', ּדבעל אֹוריתא ְְְִִִֶַַַַָָָָֹּדא
הּׁשנה  'ּבראׁש ּכי ּכֹותבת', 'יד ּבחינת ׁשּבכתב, ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּתֹורה  הּׁשנה ּבראׁש עֹוסקין ועלּֿכן ְְְִִֵֵַַַָָָָֹיּכתבּון',
וזכרֹונֹות  מלכּיֹות ּבּתפּלה אֹומרים ּכי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻׁשּבכתב,
הּיֹום  'זה ּכי ׁשּבכתב, מּתֹורה ּפסּוקים ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָוׁשֹופרֹות
ועּקר  הראׁשֹון, אדם נברא ּבֹו ּכי ,'מעׂשי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָּתחּלת
ׁשהּוא  הּתֹורה קּבלת ּבׁשביל היה האדם ְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבריאת
אין  אזי הּבריאה ּבתחּלת אבל ונׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבחינת
ּבחינת  ׁשהּוא הראׁשֹון ונׁשמע הּנעׂשה רק ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמּׂשיגין
הּתֹורה  ּגּוף ּבחינת הּוא ׁשהּנעׂשה ׁשּבכתב, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּתֹורה
ואחרּֿכ הּתֹורה, ׁשל והּבאּור הּפרּוׁש הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָוהּנׁשמע

מּדרּגא  ליל צריכין ּובאּור ּפרּוׁש איזה לידע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכׁשּזֹוכין
להּלן, וכן יֹותר, ּגבּה וחּדּוׁש ּפרּוׁש להּׂשיג ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹלדרּגא,
רזין  ׁשּבּתֹורה, נסּתרֹות וסתרי נסּתרֹות ׁשּיּׂשיג ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעד
הּוא  והּנׁשמע הּנעׂשה ּבּתחּלה אבל ּדרזין, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָורזין



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב ט ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר קז  ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

נעׂשה  ּבחינת יׁש ּומדרגה מדרגה ּובכל ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָועֹולם
אדם  אצל אֹו זאת ׁשּבמדרגה הּנׁשמע ּובחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹונׁשמע,
אחר  אדם אצל נגלה, ּבחינת נעׂשה, ּבחינת הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה,
לדרּגא  מּדרּגא וכן מּמּנּו, הּגבּה אחרת מדרגה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹו

מהּנסּתר  נעׂשה מהּנׁשמע ּוכׁשעֹוׂשה לעֹולם, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומעֹולם
מעֹולם  וכן מּמּנּו, ּגבּה אחר נׁשמע לֹו יׁש אז ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנגלה
היטב. היטב זה ּכל ׁשם ועּין סֹוף, אין עד ְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָלעֹולם

ועלֿידי ועל־ידי לׂשמחה, זֹוכין ונׁשמע נעׂשה ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָ

 ֿ ועל קֹולֹות, ּבחינת לעּזּות, זֹוכין ְְְְִִִַַַָׂשמחה
להּׁשבעה  ּומתקרבין הּקדּׁשה אל נכנסין עּזּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻידי
ממׁשיכין  ׁשהם יׂשראל, אמּונת ּכללּיּות ׁשהם ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָרֹועים
הּידים  את ממּלאין ועלֿידיֿזה ליׂשראל, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאמּונה
וזֹוכין  רֹועים, מהּׁשבעה הארה להם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּוממׁשיכין
זֹוכין  ועלֿידיֿזה האמּונה, חֹותם ׁשהּוא הּידין ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָלחֹותם
ׁשם  עּין וכּו', ּבאמּונה ּתלּוי עּקר ּכי החֹותמֹות, ְְֱִִִֵֵַַָָָָָָלׁשני

היטב: היטב זה ֵֵֵֵֶָּכל

ּכל וזהב ׁשּצרי ּתֹורה, ספר ּכתיבת מצות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
אֹו לעצמֹו, ּתֹורה ספר לכּתב מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאחד
ּכן  ּגם ׁשּנחׁשב אחת אֹות ּבּה יּגיּה ּפנים ּכל ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעל
ּכחֹוטף  ּתֹורה ספר הּקֹונה אבל ּבעצמּה, ּכתבּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּכאּלּו
לקּבל  צרי מּיׂשראל אחד ּכל ּכי הּׁשּוק, מן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמצוה

ׁשּכתּוב ּכמֹו מחדׁש, הּתֹורה ד)את אנכי (דברים "אׁשר : ְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו הּיֹום", טז)מצּו כו, שם :(רש"י ְְְְֵַַַַָ

הּתֹורה  קּבלת ועּקר ּכחדׁשים', ּבעיני יהיּו יֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ'ּבכל

ונׁשמע  נעׂשה ּבבחינת הּוא זמן ּובכל אדם ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּבכל
ּכל  ּגדֹול, ועד מּקטן מּיׂשראל אחד ּכל ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּנ"ל,

ונׁשמע  נעׂשה ּבחינת לֹו יׁש ּבחינתֹו לפי ּדהינּואחד , ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּוא  נעׂשה, ּבחינת זה ּומבין יֹודע ּׁשהּוא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַמה
ּׁשּנסּתר  ּומה ּכּנ"ל, וכּו' ּתֹורה ּבחינת נגלה, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבחינת
ּכּנ"ל. ּתפּלה ּבחינת נׁשמע, ּבחינת זה מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָונעלם
עת  ּבכל הּתֹורה את לקּבל להׁשּתּדל  אחד ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוצרי
את  ּולהבין להּׂשיג ּפעם ּבכל ׁשּיזּכה ּדהינ ּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמחדׁש,
נעׂשה, מהּנׁשמע ולעׂשֹות מּמּנּו, והּנעלם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּנסּתר
ּגבּה נׁשמע לֹו יׁש ואזי ּכּנ"ל, וכּו' נגלה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמהּנסּתר
מּדרּגא  יֹותר להּלן ליל צרי ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָיֹותר,
לֹו יׁש ואזי נעׂשה, הּנׁשמע מּזה ולעׂשֹות ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָלדרּגא

לדרּגא  מּדרּגא ּתמיד יל וכן יֹותר, ּגבּה עֹוד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹנׁשמע

ונׁשמע  לנעׂשה זה ונׁשמע מּנעׂשה ּפעם ּבכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָולצאת
לעֹולם. וכן יֹותר, ְְֵֵַָָֹּגבּה

הּספר וזה ׁשל הּכתב ּכי ּתֹורה, ספר ּכתיבת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּממׁשיכין  ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָּתֹורה
ּכי  נעׂשה, ּבחינת מּמּנּו ועֹוׂשין למּטה הּנׁשמע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָּבחינת
לא  אם ּכי ּדוקא, לׁשמּה ּתֹורה הּספר את לכּתב ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹצרי
חל  לא ּכי ּפסּולה, ּתֹורה ספר קדּׁשת לׁשם ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻּכתבּה

ׁשּבּה הּׁשמֹות ּכל ׁשּיכּתב צרי וגם הּקדּׁשה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעליה
לכּון  הּסֹופר ׁשּצרי והּכּונה הּׁשם, קדּׁשת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻלׁשם
קדּׁשת  ּולׁשם ּתֹורה ספר קדּׁשת לׁשם לׁשמּה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻֻלכתבּה
ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת היא הּכּונה זאת ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּׁשם,
מּׁשם  ּכי סֹוף, לאין ּובּטּול ּדבקּות ּבחינת ְְְִִִִִֵֵֶַָׁשהיא
הּכתיבה  קדם הּסֹופר וצרי הּקדּׁשֹות, ּכל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻממׁשיכין
נׁשמע  ּבחינת ׁשּזהּו ,יתּבר ּבה' מחׁשבּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָלדּבק
ׁשּיכּתבּנה  ּדהינּו הּקדּׁשה, מּׁשם להמׁשי ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכּנ"ל,
קדּׁשת  ּול ׁשם ּתֹורה ספר קדּׁשת לׁשם ,יתּבר ה' ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻֻלׁשם
ואזי  ּתֹורה, הּספר ׁשּיכּתב צרי זֹו ּובכּונה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשם,
לׁשם  ,יתּבר לה' ּבכּונה הּתֹורה אֹותּיֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּכֹותב
הּנסּתר, ּבחינת הּנׁשמע, ּבחינת ממׁשי אזי ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָֻקדּׁשה,

ּבּספר  הּנכּתבים אֹותּיֹות לתֹו סֹוף, האין אֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבחינת
ּגׁשמּיּות, עׂשּיה ּבחינת נעׂשה, ּבחינת ׁשהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָּתֹורה

לנעׂשה. מּנׁשמע ׁשּממׁשי ְְְְֲִִִִֶֶַַַָנמצא

רּוחנּיים ּכ י אֹורֹות הם ּבׁשרׁשן הּתֹורה אֹותּיֹות ּבאמת ִ◌ְְֱִִִֵֶֶַָָָָ
ּכביכֹול, יתּבר ּבֹו מׁשרׁשים וכּלם מאד, ְְְְְְִִִִַָָָָֹֻֻּוגבֹוהים
למּטה, להמׁשיכם צריכין ּומּׁשם סֹוף, האין ְְְְְִִִִֵַַָָָָּבאֹור
ּבכּונה  ּתֹורה הּספר לכּתב ּׁשּצריכין מה ּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּזהּו
לׁשם  וכֹותבין ׁשּמכּונים הּכּונה עלֿידי ּכי ּכּנ"ל, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּדיקא
ּכּונה  עלֿידי הּׁשם, קדּׁשת ּולׁשם ּתֹורה ספר ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻקדּׁשת
האין  ּבאֹור יתּבר ּבה' מחׁשבּתֹו הּסֹופר מדּבק ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָזֹו
ּתֹורה  הּספר ׁשל הּקדּׁשֹות ּכל מקֹור הּוא ׁשּׁשם ְְֵֶֶֶַַָָָֻסֹוף,
האֹותּיֹות  ּכֹותב זֹו ּובכּונה הּקדֹוׁשים, הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָוׁשל
מהּנׁשמע  ועֹוׂשה ממׁשי ועלֿידיֿזה ּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבּספר

ּכּנ"ל. וכּו' ּתֹורתֹו ה' מּתֹורת ְֲִֶַַַַָנעׂשה,

לבנה'וזה אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה 'אׁש רבה ּבחינת (דברים ְ◌ֶ◌ְְְִֵֵֵַַַָָָ
יב) ּכי ג, ּתֹורה, ספר ּכתיבת ּבחינת ׁשהּוא ,ְְִִִֵֶֶַַָ

ׁשחֹורה, אׁש ּבחינת הּוא נסּתר ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּנׁשמע
להּׂשיגֹו, אפׁשר ׁשאי מחמת ׁשחֹור נקרא הּנׁשמע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָּכי

יח)ּבבחינת ּתֹורה (תהילים ׁשּסתרי סתרֹו", חׁש "יׁשת : ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 214 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבחינת ּכּמּובא נקראים הּמּׂשג, מעמק וׁשחרּות חׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
לטעם  ׁשרֹוצה 'מי הּנ"ל ּבּמאמר ז"ל רּבנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבדברי

וכּו'' הּגנּוז אֹור ט"ו)טעם להמׁשי(סימן וצרי , ְְְְִִַַַַָָ
ּבחינת  לתֹו ׁשחֹורה, אׁש ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּנסּתר

ּכתיבת  ּבחינת ׁשּזהּו לבנה, אׁש ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּנגלה
לבנה', אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה 'אׁש ּבחינת: ּתֹורה, ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָספר
האׁש ּכׁשּנמׁש ּכי נגלה, מהּנסּתר ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדהינּו
אֹותּיֹות  ׁשּממׁשיכין ּדהינּו לבנה, האׁש לתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשחֹורה
הּספר, ּגּבי על ׁשּנכּתבין עד למּטה מּׁשרׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתֹורה
נעׂשה  ואז קצת, ּולהּׂשיגם להבינם יכֹולים אנּו ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָאזי

נעׂשה. מהּנׁשמע נגלה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמהּנסּתר

ׁשעֹוׂשין נמצא ּבחינת הּוא ּתֹורה ספר ׁשּכתיבת ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִִֵֶֶֶַַָ
אחד  ּכל צרי ועלּֿכן נעׂשה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּנׁשמע
אחד  ּכל ּכי לעצמֹו, ּתֹורה ספר ּבעצמֹו ּדיקא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיכּתב
ועלּֿכן  ּבחינתֹו, לפי ּבעצמֹו ונׁשמע נעׂשה לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָיׁש
ׁשּכתבּה ּתֹורה הּספר עם לצאת יכֹול אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבוּדאי

ּבחינ  ּולקּבל להּׂשיג צרי הּוא ּכי ׁשּלֹואחר, הּנׁשמע ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ּגבּה אֹו אחר, ונׁשמע נעׂשה לֹו יׁש חברֹו ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדיקא,

לא  ּבוּדאי מּמּנּו ּגבּה חברֹו ואם מּמּנּו, נמּו אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמּמּנּו
אם  מּמּנּו, נמּו הּוא ואם ׁשּלֹו, הּנׁשמע לקּבל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָיּוכל
ׁשעׂשה  חברֹו ׁשל ּתֹורה ספר ּכתיבת עם יצא אי ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכן
זֹו ּדרּגא עבר ּכבר ׁשהּוא מאחר נעׂשה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמהּנׁשמע
צרי ֿ ּכן על י ֹותר, ּגבּה נׁשמע להּׂשיג צרי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹוהּוא
ּולקּבל  להּׂשיג ּכדי ּתֹורה, הּספר ּבעצמֹו ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיכּתב
ּבחינת  ׁשּזהּו ּבחינתֹו, לפי ונׁשמע נעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבחינת

ּכּנ"ל: לׁשמּה ּתֹורה ספר ְְִִֵֶַַַָָּכתיבת

ּכי וזהג ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
הּכלּולה  ּבכתב ּתֹורתֹו לנּו מסר יתּבר ְְְִִַַַָָָָָָה'
ּפעם  ּבכל ליל צרי האדם אבל ונׁשמע, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּנעׂשה
ולצאת  ּפעם, ּבכל חדׁשֹות ּולהּׂשיג לדרּגא ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמּדרּגא
עלּֿכן  מּמּנּו, ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה זה ונׁשמע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּנעׂשה
רק  לבד, ּבכתב הּתֹורה ּכל ּולבאר לכּתב רצה ְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹלא

ּבכלל  ׁשּבכתב ּתֹורה ּכי ּפה, ּובעל ּבכתב הּתֹורה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמסר
עׂשּיה, ּבחינת הּוא הּכתב ּכי נעׂשה, ּבחינת ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָהּוא
ּבחינת  מלכּות, ּבחינת ׁשהיא ּפה ׁשּבעל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָותֹורה
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה עּקר ּכי נׁשמע, ּבחינת הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָּתפּלה,

ודֹור, ּדֹור ּבכל מחּדׁשין אמּתּיים ּׁשהחכמים מה ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָהּוא
ׁשּכתּוב ּכמֹו להם, לׁשמע מזהרין יז)ׁשאנּו "לא (דברים : ְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹֻ

והּבאּורים  החּדּוׁשים וכל וכּו'", הּדבר מן ְְְִִִִֵַַַָָָָתסּור
ׁשלׁש עלֿידי ּבּתֹורה ּומחּדׁשין ּדֹורׁשין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹׁשהחכמים

ּבחינת  ׁשהם ּבהם, נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעׂשרה
ּדהינּו ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת הם ּפה, ׁשּבעל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹורה
ּפרּוׁש הבינּו לא מּתחּלה ּכי נעׂשה, מהּנׁשמע ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשעֹוׂשין
וחּדּוׁשם  ּבאּורם עלֿידי ועכׁשו וחּדּוׁשיה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה
מאּתנּו נסּתר ּׁשהיה מה והחּדּוׁש, הּפרּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנגלה
נׁשמע. ּבחינת הּוא ּפה ׁשּבעל ׁשּתֹורה נמצא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמּתחּלה,
צרי אחד וכל ּפה, ּובעל ּבכתב הּתֹורה נּתנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָועלּֿכן
ּכל  ּכי ּפה, ׁשּבעל ּובּתֹורה ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹלעסק

ל  צרי ּפעם אחד ּבכל ולעלֹות ונׁשמע ּבנעׂשה עסק ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּנסּתר  ּולהּׂשיג ּבּתֹורה לחּדׁש לדרּגא, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָמּדרּגא
ּתֹורה  עּקר ׁשּזה נעׂשה, מהּנׁשמע ולעׂשֹות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּתֹורה,

ּכּנ"ל: ּפה ְֶֶַַַׁשּבעל

ּכי וזהד וסּכֹות, הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִִַַַָָֹֻ
נעׂשה  ּבחינת הם הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹראׁש
ׁשהם  ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָונׁשמע,

ּבּתּקּונים ּכּמּובא חֹותמת', ויד ּכֹותבת 'יד (תיקון ּבחינת ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לב:) דף חֹותמת י"ח יד ּדבכתב, אֹוריתא ּדא ּכֹותבת 'יד :ְְְִֶֶֶֶַָָָָָ
ּבחינת  הּוא הּׁשנה ראׁש ּכי ּפה', ּדבעל אֹוריתא ְְְִִִֶַַַַָָָָֹּדא
הּׁשנה  'ּבראׁש ּכי ּכֹותבת', 'יד ּבחינת ׁשּבכתב, ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּתֹורה  הּׁשנה ּבראׁש עֹוסקין ועלּֿכן ְְְִִֵֵַַַָָָָֹיּכתבּון',
וזכרֹונֹות  מלכּיֹות ּבּתפּלה אֹומרים ּכי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻׁשּבכתב,
הּיֹום  'זה ּכי ׁשּבכתב, מּתֹורה ּפסּוקים ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָוׁשֹופרֹות
ועּקר  הראׁשֹון, אדם נברא ּבֹו ּכי ,'מעׂשי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָּתחּלת
ׁשהּוא  הּתֹורה קּבלת ּבׁשביל היה האדם ְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבריאת
אין  אזי הּבריאה ּבתחּלת אבל ונׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבחינת
ּבחינת  ׁשהּוא הראׁשֹון ונׁשמע הּנעׂשה רק ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמּׂשיגין
הּתֹורה  ּגּוף ּבחינת הּוא ׁשהּנעׂשה ׁשּבכתב, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּתֹורה
ואחרּֿכ הּתֹורה, ׁשל והּבאּור הּפרּוׁש הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָוהּנׁשמע

מּדרּגא  ליל צריכין ּובאּור ּפרּוׁש איזה לידע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכׁשּזֹוכין
להּלן, וכן יֹותר, ּגבּה וחּדּוׁש ּפרּוׁש להּׂשיג ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹלדרּגא,
רזין  ׁשּבּתֹורה, נסּתרֹות וסתרי נסּתרֹות ׁשּיּׂשיג ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעד
הּוא  והּנׁשמע הּנעׂשה ּבּתחּלה אבל ּדרזין, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָורזין



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב  ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר קח  ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

הּׁשנה  ּבראׁש ועלּֿכן ּכּנ"ל, ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹּבחינת
ּתֹורה  ּבחינת הּוא אז הּבריאה, ּתחּלת הּוא ְְְִִִֶַַַָָָָׁשאז

ּכּנ"ל. ְִֶַַָׁשּבכתב

מּתֹורה ועל־ּכ ן ּפסּוקים הרּבה אז ּבּתפ ּלה אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִֵַַָָָ
ׁשּבכתב, ּתֹורה ׁשהּוא ּכתּובים ְְְִִִִֶֶָָנביאים
מזּכירין  ּכי ּתפּלה, מּתֹורה ׁשעֹוׂשין ּבחינת ְְְִִִִִִִֶֶַַָָׁשהּוא
רּבנּו ּבדברי איתא ּכי אז. ּבּתפּלה  ּתֹורה ּפסּוקי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהרּבה

כ"ה)ז"ל סימן תנינא ּכאׁשר (ליקוטי ּתפּלה, מהּתֹורה לעׂשֹות ְֲֲִֵֶַַַַָָ

מה  ּכל ּדהינּו ּפעמים, ּכּמה זה על אֹותנּו ְְְְִִִֶַַַַָָָָהזהיר
יבּקׁש טֹובה והנהגה טֹובה מּדה איזה לֹומד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם

הּתֹור  לקּים לזה, ׁשּיזּכה יתּבר והּנה מה' ׁשּלמד, ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מבאר  ׁשם ּכי ,להפ הּנ"ל ּבהּמאמר נזּכר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלכאֹורה
אּדרּבה  ּבאמת א ּכּנ"ל. ּתֹורה מהּתפּלה ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָָָלעׂשֹות
לעׂשֹות  הּנ"ל ענין היטב מבאר הּנ"ל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָֹּבּמאמר
הם  ּותפּלה ׁשּתֹורה מבאר ׁשם ּכי ּתפּלֹות, ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמהּתֹורֹות
ותֹורתֹו ה' ּתֹורת ּבחינת והם ונגלה, נסּתר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּבחינת
ּדברי  את לקּים זֹוכה ׁשהאדם קדם והּנה ּכּנ"ל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכּו'
ּכי  אצלֹו, נסּתר ּבחינת הּוא הּתֹורה ּכל אזי ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהּתֹורה
אּלא  עּקר הּמדרׁש 'לא ּכי הּתֹורה, קּיּום הּוא ְִִִִִֶַַָָָָָֹעּקר

יז)הּמעׂשה' א, עדין (אבות זכה ׁשּלא הּתֹורה ּכל ואזי , ֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֹ

ואזי  ּתפּלה, ּבחינת אצלֹו, נסּתר ּבחינת הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָלקּים
צרי ׁשהּוא ּדהינּו ּתפּלה, מהּתֹורה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָצרי
ּדברי  ּכל את לקּים ׁשּיזּכהּו יתּבר לה' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלהתּפּלל
נסּתר  ּבחינת ׁשהּוא לקּימּה זכה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה
ּכי  ּתפּלה, מהּתֹורה ׁשעֹוׂשין נמצא ּכּנ"ל, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאצלֹו
נסּתר  ּבחינת ׁשהּוא לקּים עדין זכה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה
היא  הּתֹורה זאת ּכי ּכּנ"ל, ּתפּלה ּבחינת הּוא ְְְִִִִֶַַַַָָֹאצלֹו
ּבחינת  נסּתר, ּבחינת ה', ּתֹורת ּבחינת אצלֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָעדין
אצל  ּבּקׁשתֹו לפעל ּכׁשּזֹוכה ואחרּֿכ ּכּנ"ל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּתפּלה
לקּים  לזה, להּגיע וזכה ּתפּלתֹו ונתקּבלה יתּבר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָה'
יתּבר מה' ׁשּבּקׁש והּמצות הּתֹורה ּדברי ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאת
ה' מּתֹורת נעׂשה, מהּנׁשמע נעׂשה אזי ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָלקּימם,

ּתפּלתֹו נתקּבלה עכׁשו ּכי ּתֹורה, מּתפּלה ְְְְְִִִִִַַָָָָָָּתֹורתֹו,
ואזי  עליה, מתּפּלל ׁשהיה הּתֹורה את לקּים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוזֹוכה
ׁשּמתּפּלל  ּדהינּו וכּו', מּמּנּו ּגבּה אחר נׁשמע לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹיׁש
ּכּיֹוצא  וכן ּבהּמצות, ׁשּיׁש והּכּונֹות הּסֹודֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹלהּׂשיג

לדרּגא, מּדרּגא ּׁשּכתּוב ּבזה מה ּכי אחד, הּכל (נמצא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לקּימּה עדין זכה ׁשּלא מהּתֹורה הינּו ּתפּלה, מהּתֹורה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

לעׂשֹות  הּזאת ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה ּבעצמֹו ׁשּזהּו להּׂשיגּה, ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹאֹו

עדין  זכה ׁשּלא הּתֹורה ּכי ּתֹורה, מּתפּלה נעׂשה, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמהּנׁשמע

אחד) והּכל וכּו', ּתפּלה ּבחינת ה ּוא וכּו' .לקּימּה ְְְְְְְִִֶַַַָָָֹ

אז ועל־ּכ ן הּבריאה ּתחּלת ׁשהיא הּׁשנה ּבראׁש ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִֶַַַָָָָֹ
ּבבחינת  הּוא ּבעצמּה ׁשּבכתב ְְְְִִִֶַַַָָָהּתֹורה
ואז  ,יתּבר ה' את להּכיר מתחילין אנּו אז ּכי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּתפּלה,
ונׁשמע  לנעׂשה יתּבר ה' ׁשּיזּכנּו להתּפּלל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָצריכין
ּתֹורה  ּבחינת הּתֹורה, ּכתיבת ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִִֶַַַַָָָהראׁשֹון
ׁשּבכתב  ּתֹורה מּפסּוקי עֹוׂשין ועלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבכתב

ּבבחינת  ּתפּלה, ּבבחינת אצלנּו עדין הם ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּתפּלה,

ּכּנ"ל. ְִַַָנסּתר

ּפחּדוזה ּתן 'ּובכן הּׁשנה: ּבראׁש מתּפּללין ׁשאנּו ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
מה  ּכל על ואימת מעׂשי ּכל על אלקינּו ְְֱֲֵֵֶַַַַָָָֹה'
ׁשאנּו ּדהינּו וכּו'', הּמעׂשים ּכל וייראּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּׁשּבראת
הּנׁשמע  ּכי נעׂשה, מהּנׁשמע נעׂשה ׁשּיהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַמתּפּללין
ירא  - 'ּבראׁשית ּבחינת ׁשהּוא יראה, ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּוא

מבקׁשים  אנּו ועלּֿכן הּנ"ל. ּבּמאמר ּכמבאר ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשת',
הּמעׂשים, ּכל  על ויראתֹו ּפחּדֹו ׁשּימׁש יתּבר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻמה'
נסּתר, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ׁשהּוא הּיראה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָּדהינּו
נעׂשה, ּבחינת ׁשהם הּמעׂשים, ּכל על נתּגּלה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּתהיה

ּכּנ"ל. נעׂשה מהּנׁשמע נעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַׁשּיהיה

'מלכּיֹות'וזה וׁשֹופרֹות. וזכרֹונֹות מלכּיֹות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִַַַָֻֻ

ּבחינת  ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא נׁשמע, ּבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַַָהּוא
רֹוצין  ׁשאנּו הּנסּתר ׁשהּוא הּנׁשמע ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָ'מלכּות',
העליֹונה, ׁשּבּמדרגה 'מלכּות' ּבחינת הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָלהּׂשיג
זהּו ּכי העליֹונה, ׁשּבּמדרגה הּתחּתֹונה מדרגה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּדהינּו
מדרגה  אם ּכי לדרּגא מּדרּגא להּׂשיג אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכלל
אחר, ּבמקֹום ּכמבאר העליֹונה, ׁשּבּמדרגה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּתפּלה, ּבחינת 'מלכּות', ּבחינת הּוא ׁשהּנׁשמע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָנמצא

הּׁשנה. ּבראׁש ׁשאֹומרין 'מלכּיֹות' ּבחינת ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֻוזה

ׁשּממׁשיכין 'זכרוֹ נוֹ ת' ּדהינּו נעׂשה, ּבחינת הּוא ִ◌ְ◌ְְְְֲִִִֶֶַַַַ
ּכתב  ּבחינת ׁשהּוא לנעׂשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָמהּנׁשמע
זאת  "ּכתב ּבחינת: 'זכרֹונֹות', ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶַַַַֹֹּכּנ"ל,
מּנׁשמע  ּומגּלין ׁשּממׁשיכין ּדהינּו ּבּספר", ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזּכרֹון

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 216 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

עד ּתמיד לנעׂשה ׁשּנזּכר עד לזּכרֹון, ּבספר ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכלל, ּבּה ּתפיסא מחׁשבה לית ּבאמת ּכי ,יתּבר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו
ּולדּבק  יתּבר ּבֹו להאמין צריכין אנּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָאבל

נׁשמע,מח  ּבחינת ׁשּזהּו ּתמיד, יתּבר אליו ׁשבֹותינּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עד  סֹוף, לאין ּודבקּות ּבּטּול ּבחינת ּתפּלה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָּבחינת
ּבתֹורתֹו וידיעה הּׂשגה איזה לנּו ׁשּיתּגּלה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכה
הּוא  ּברי וקדׁשא 'אֹוריתא ּכי אחדּותֹו, ְְְְְִִִֶַַָָֻׁשהיא

חד' ּכּלא עג.)ויׂשראל דף אחרי אנּו(זוהר ועלֿידיֿזה , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
ותפארּתֹו ורֹוממּותֹו מּגדלֹו ,יתּבר מּמּנּו קצת ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָיֹודעין
ּבלּבנּו, הּזאת הידיעה לקּׁשר צריכין ואנּו ,ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹיתּבר

ּבבחינת ּכתיבה, ּבבחינת לעֹולם, ג)לזכרּה :(משלי ְְְְְְִִִִִַַָָָָ
לעֹולם, אֹותֹו נׁשּכח לא למען ,"לּב לּוח על ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ"ּכתבם
זּכרֹון, ּבחינת זהּו נעׂשה מהּנׁשמע ּכׁשעֹוׂשין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנמצא,
ּבחינת  וזהּו ּכּנ"ל, ּבּספר" זּכרֹון זאת "ּכתב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבחינת

הּׁשנה. ּבראׁש ׁשאֹומרים ְְְִִֶַָָֹ'זכרֹונֹות'

ונׁשמע,נמצא נעׂשה ּבחינת הם וזכרֹונֹות ׁשּמלכּיֹות ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֻ
 ֿ ועל לׂשמחה ז ֹוכין ונׁשמע נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָועלֿידי
ּדקדּׁשה, קֹולֹות ּדהינּו לעּזּות, זֹוכין הּׂשמחה ְְְְְְִִִֵַַַָָֻידי

וזהּו 'ׁשֹופרֹות', ּבחינת וזהּו הּנ"ל, ּבּמאמר ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹּכמבאר
אצל  הּׁשנה ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ׁשֹופר קֹול ְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבחינת
ּבחינת  הּוא ׁשֹופר קֹול ּכי וׁשֹופרֹות, וזכרֹונֹות ְְְְְִִִַַָָֻמלכּיֹות

ּבחינת ּדקדּׁשה, סח)עּזּות קֹול (תהילים ּבק ֹולֹו יּתן "הן : ְְְִִִֵֵַַָֻ
נעׂשה  ֿ ידי על ז ֹוכין ׁשּזה הּנ"ל ּבּמאמר ּכמבאר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹעז",
קֹול  ּדהינּו ּדקדּׁשה עּזּות ועלֿידי ּכּנ"ל. ְְְְְְְִִֵַַַַַָָֻונׁשמע
להתקרב  ּדהינּו ה ּקדּׁשה, אל לכנס זֹוכין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻהּׁשֹופר,
האמּונה  הּממׁשיכין רֹועים הּׁשבעה ְְְֱִִִִִִַַַָָָָלכללּיּות
הּׁשנה, ראׁש עבֹודת עּקר זה ּכי ליׂשראל, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁשה
ז"ל  רּבנּו ּבדברי ּכּמּובא ׁשלמה, לאמּונה ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָלזּכֹות

מקֹומֹות: ְְַָּבכּמה

ּכי וזהה הּכּפּורים, ויֹום ּתׁשּובה ימי עׂשרת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
מּדרּגא  ּפעם ּבכל לעלֹות צריכין ְְְֲִִִַַַַַַָָָאחרּֿכ

ּבתׁשּובה, ּתלּוי וזה יֹותר, ּגבּה לנׁשמע לזּכֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלדרּגא,
לנעׂשה  זה ונׁשמע מּנעׂשה לעלֹות ּכׁשרֹוצין ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַּכי
העלּיה, קדם ירידה ׁשּיהיה צרי יֹותר ּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹונׁשמע

העלּיה, ּתכלית הירידה ז"ל ּכי רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

ה.) זרה ולא (עבודה מעׂשה לאֹותֹו ראּוי ּדוד היה 'לא :ְְֲִֶַָָָָֹֹ
ּתׁשּובה', להֹורֹות  ּכדי אּלא וכּו', ראּויים יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֶָָָָהיּו
לעלּיה  ּכׁשּזֹוכין ואזי הּנ"ל, ּבּמאמר זה ּכל ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכמבאר

הּנׁשמע  להּׂשיג ׁשּזֹוכין ּדהינּו הירידה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָעלֿידי
ׁשּכל  ּדהינּו לעלּיה, הירידה נתהּפ ואזי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהּנסּתר
ונעׂשה  לזכּיֹות נתהּפכין ירידה ּבחינת ׁשהם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהעונֹות

ּתֹורה. ֲֵָָֹמהעונֹות

ׁשם וזה ּׁשּכתּוב מה ענין הּנ"ל, ּבּמאמר ׁשם ׁשּנסמ ְ◌ֶ◌ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ
ּפסּוק נ)על יׂשראל (ירמיה עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום ְְֲִֵַַַַָָֹֻ

ּתֹורה, יׂשראל מעונֹות נעׂשין יהיּו ׁשּלעתיד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹואינּנּו",
עון, עֹוד למצא ּכדי יׂשראל עונֹות ויבּקׁשּו יחּפׂשּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹֹואז
ּכל  נכללין יהיּו אז ּכי ּתֹורה, מּמּנּו נעׂשה ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכדי
ּכל  נכללין ׁשּיהיּו "ואינּנּו", ּבחינת סֹוף, ּבאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהעונֹות
להּׂשיג  ּכׁשּזֹוכין ּכי ׁשם, עּין וכּו', ּבאין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהעונֹות
ואז  לדרּגא מּדרּגא לעלֹות ּדהינּו והּנסּתר, ְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָהּנׁשמע
סֹוף, אין ּבחינת הּוא הּנׁשמע ּכי סֹוף, ּבאין ְְְִִִִִֵֵַַַָָנכללין

לעלּיה  הירידה נתהּפ ואז הּנ"ל, ּבּמאמר ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָּכּמּובן
ּבאין  ּכּלם נכללּו ּכי לזכּיֹות, העונֹות ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָֹֻֻונתהּפכין

ּכּנ"ל. ונסּתר נׁשמע ּבחינת ְְְְִִִֶַַַַָׁשהּוא

מאד וכל ּגבּה ּתׁשּובה ּכי הּתׁשּובה, עלֿידי זֹוכין זה ְ◌ָ◌ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּתֹורה, סתרי ּבחינת מהּתֹורה, למעלה ְְְְְִִֵֵַַַָָָוהּוא
נפילה  איזה ׁשּנפל ּומי ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבחינת
וׁשלֹום  חס נפל לפעמים אם ואפּלּו ה', ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָמעבֹודת
רחמנא  וׁשלֹום חס מּמׁש לעונֹות ּגדֹולה , נפילה ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלאיזה

עצמֹו את ליאׁש לבלי מאד מאד להתחּזק צרי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלצלן,
ּוכׁשאינֹו ּפעמים. ּכּמה אצלנּו ּכמבאר וׁשלֹום, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹחס
ּבכל  ה' אל וׁשב עצמֹו את ּומחּזק עצמֹו את ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָמיאׁש
ּגדֹולה  לעלּיה לעלֹות הּתׁשּובה עלֿידי זֹוכה אזי ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָלּבֹו,
ּתכלית  הּוא הירידה ּכי ּדיקא, הּזאת הירידה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹעלֿידי
ׁשעל  לתׁשּובה, זכה הירידה עלֿידי ּכי ּכּנ"ל, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעלּיה
לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות והּנסּתר, להּנׁשמע זכה ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָידּה
ּכּנ"ל, מּמּנּו ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה זה ונׁשמע ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּנעׂשה

לזכּיֹות,ואז העונֹות ּכל ונתהּפכין סֹוף ּבאין נכלל ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹֻ
ּכּנ"ל. ואינּנּו" יׂשראל עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻּבבחינת

לנעׂשה נמצא זה ונׁשמע מּנעׂשה העלּיה ׁשעּקר ִ◌ְ◌ָ◌ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
הּתׁשּובה  עלֿידי הּוא מּמּנּו ּגבּה ְְְְִִֵֶַַַָָָֹונׁשמע
הּכּפּורים, ויֹום ּתׁשּובה ימי עׂשרת ּבחינת וזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּכּנ"ל,
הּוא  הּכּפּורים ּוביֹום ההתחלה, הּוא הּׁשנה ּבראׁש ְְְִִִַַַַָָָָֹּכי
את  לנּסר הּוא הּימים ּבאּלּו עבֹודתנּו ּכל ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּגמר,
האמּונה, היא עּקר ּכי אמּונה, היא ּומלכּות ְְֱֱִִִִַַַָָָָהּמלכּות,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב י ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר קח  ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

הּׁשנה  ּבראׁש ועלּֿכן ּכּנ"ל, ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹּבחינת
ּתֹורה  ּבחינת הּוא אז הּבריאה, ּתחּלת הּוא ְְְִִִֶַַַָָָָׁשאז

ּכּנ"ל. ְִֶַַָׁשּבכתב

מּתֹורה ועל־ּכ ן ּפסּוקים הרּבה אז ּבּתפ ּלה אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִֵַַָָָ
ׁשּבכתב, ּתֹורה ׁשהּוא ּכתּובים ְְְִִִִֶֶָָנביאים
מזּכירין  ּכי ּתפּלה, מּתֹורה ׁשעֹוׂשין ּבחינת ְְְִִִִִִִֶֶַַָָׁשהּוא
רּבנּו ּבדברי איתא ּכי אז. ּבּתפּלה  ּתֹורה ּפסּוקי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהרּבה

כ"ה)ז"ל סימן תנינא ּכאׁשר (ליקוטי ּתפּלה, מהּתֹורה לעׂשֹות ְֲֲִֵֶַַַַָָ

מה  ּכל ּדהינּו ּפעמים, ּכּמה זה על אֹותנּו ְְְְִִִֶַַַַָָָָהזהיר
יבּקׁש טֹובה והנהגה טֹובה מּדה איזה לֹומד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם

הּתֹור  לקּים לזה, ׁשּיזּכה יתּבר והּנה מה' ׁשּלמד, ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מבאר  ׁשם ּכי ,להפ הּנ"ל ּבהּמאמר נזּכר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלכאֹורה
אּדרּבה  ּבאמת א ּכּנ"ל. ּתֹורה מהּתפּלה ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָָָלעׂשֹות
לעׂשֹות  הּנ"ל ענין היטב מבאר הּנ"ל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָֹּבּמאמר
הם  ּותפּלה ׁשּתֹורה מבאר ׁשם ּכי ּתפּלֹות, ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמהּתֹורֹות
ותֹורתֹו ה' ּתֹורת ּבחינת והם ונגלה, נסּתר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּבחינת
ּדברי  את לקּים זֹוכה ׁשהאדם קדם והּנה ּכּנ"ל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכּו'
ּכי  אצלֹו, נסּתר ּבחינת הּוא הּתֹורה ּכל אזי ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהּתֹורה
אּלא  עּקר הּמדרׁש 'לא ּכי הּתֹורה, קּיּום הּוא ְִִִִִֶַַָָָָָֹעּקר

יז)הּמעׂשה' א, עדין (אבות זכה ׁשּלא הּתֹורה ּכל ואזי , ֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֹ

ואזי  ּתפּלה, ּבחינת אצלֹו, נסּתר ּבחינת הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָלקּים
צרי ׁשהּוא ּדהינּו ּתפּלה, מהּתֹורה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָצרי
ּדברי  ּכל את לקּים ׁשּיזּכהּו יתּבר לה' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלהתּפּלל
נסּתר  ּבחינת ׁשהּוא לקּימּה זכה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה
ּכי  ּתפּלה, מהּתֹורה ׁשעֹוׂשין נמצא ּכּנ"ל, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאצלֹו
נסּתר  ּבחינת ׁשהּוא לקּים עדין זכה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה
היא  הּתֹורה זאת ּכי ּכּנ"ל, ּתפּלה ּבחינת הּוא ְְְִִִִֶַַַַָָֹאצלֹו
ּבחינת  נסּתר, ּבחינת ה', ּתֹורת ּבחינת אצלֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָעדין
אצל  ּבּקׁשתֹו לפעל ּכׁשּזֹוכה ואחרּֿכ ּכּנ"ל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּתפּלה
לקּים  לזה, להּגיע וזכה ּתפּלתֹו ונתקּבלה יתּבר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָה'
יתּבר מה' ׁשּבּקׁש והּמצות הּתֹורה ּדברי ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאת
ה' מּתֹורת נעׂשה, מהּנׁשמע נעׂשה אזי ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָלקּימם,

ּתפּלתֹו נתקּבלה עכׁשו ּכי ּתֹורה, מּתפּלה ְְְְְִִִִִַַָָָָָָּתֹורתֹו,
ואזי  עליה, מתּפּלל ׁשהיה הּתֹורה את לקּים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוזֹוכה
ׁשּמתּפּלל  ּדהינּו וכּו', מּמּנּו ּגבּה אחר נׁשמע לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹיׁש
ּכּיֹוצא  וכן ּבהּמצות, ׁשּיׁש והּכּונֹות הּסֹודֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹלהּׂשיג

לדרּגא, מּדרּגא ּׁשּכתּוב ּבזה מה ּכי אחד, הּכל (נמצא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לקּימּה עדין זכה ׁשּלא מהּתֹורה הינּו ּתפּלה, מהּתֹורה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

לעׂשֹות  הּזאת ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה ּבעצמֹו ׁשּזהּו להּׂשיגּה, ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹאֹו

עדין  זכה ׁשּלא הּתֹורה ּכי ּתֹורה, מּתפּלה נעׂשה, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמהּנׁשמע

אחד) והּכל וכּו', ּתפּלה ּבחינת ה ּוא וכּו' .לקּימּה ְְְְְְְִִֶַַַָָָֹ

אז ועל־ּכ ן הּבריאה ּתחּלת ׁשהיא הּׁשנה ּבראׁש ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִֶַַַָָָָֹ
ּבבחינת  הּוא ּבעצמּה ׁשּבכתב ְְְְִִִֶַַַָָָהּתֹורה
ואז  ,יתּבר ה' את להּכיר מתחילין אנּו אז ּכי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּתפּלה,
ונׁשמע  לנעׂשה יתּבר ה' ׁשּיזּכנּו להתּפּלל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָצריכין
ּתֹורה  ּבחינת הּתֹורה, ּכתיבת ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִִֶַַַַָָָהראׁשֹון

ׁשּבכתב  ּתֹורה מּפסּוקי עֹוׂשין ועלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבכתב
ּבבחינת  ּתפּלה, ּבבחינת אצלנּו עדין הם ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּתפּלה,

ּכּנ"ל. ְִַַָנסּתר

ּפחּדוזה ּתן 'ּובכן הּׁשנה: ּבראׁש מתּפּללין ׁשאנּו ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
מה  ּכל על ואימת מעׂשי ּכל על אלקינּו ְְֱֲֵֵֶַַַַָָָֹה'
ׁשאנּו ּדהינּו וכּו'', הּמעׂשים ּכל וייראּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּׁשּבראת
הּנׁשמע  ּכי נעׂשה, מהּנׁשמע נעׂשה ׁשּיהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַמתּפּללין
ירא  - 'ּבראׁשית ּבחינת ׁשהּוא יראה, ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּוא

מבקׁשים  אנּו ועלּֿכן הּנ"ל. ּבּמאמר ּכמבאר ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשת',
הּמעׂשים, ּכל  על ויראתֹו ּפחּדֹו ׁשּימׁש יתּבר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻמה'
נסּתר, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ׁשהּוא הּיראה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָּדהינּו
נעׂשה, ּבחינת ׁשהם הּמעׂשים, ּכל על נתּגּלה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּתהיה

ּכּנ"ל. נעׂשה מהּנׁשמע נעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַׁשּיהיה

'מלכּיֹות'וזה וׁשֹופרֹות. וזכרֹונֹות מלכּיֹות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִַַַָֻֻ

ּבחינת  ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא נׁשמע, ּבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַַָהּוא
רֹוצין  ׁשאנּו הּנסּתר ׁשהּוא הּנׁשמע ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָ'מלכּות',
העליֹונה, ׁשּבּמדרגה 'מלכּות' ּבחינת הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָלהּׂשיג
זהּו ּכי העליֹונה, ׁשּבּמדרגה הּתחּתֹונה מדרגה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּדהינּו
מדרגה  אם ּכי לדרּגא מּדרּגא להּׂשיג אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכלל
אחר, ּבמקֹום ּכמבאר העליֹונה, ׁשּבּמדרגה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּתפּלה, ּבחינת 'מלכּות', ּבחינת הּוא ׁשהּנׁשמע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָנמצא

הּׁשנה. ּבראׁש ׁשאֹומרין 'מלכּיֹות' ּבחינת ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֻוזה

ׁשּממׁשיכין 'זכרוֹ נוֹ ת' ּדהינּו נעׂשה, ּבחינת הּוא ִ◌ְ◌ְְְְֲִִִֶֶַַַַ
ּכתב  ּבחינת ׁשהּוא לנעׂשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָמהּנׁשמע
זאת  "ּכתב ּבחינת: 'זכרֹונֹות', ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶַַַַֹֹּכּנ"ל,
מּנׁשמע  ּומגּלין ׁשּממׁשיכין ּדהינּו ּבּספר", ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזּכרֹון

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 216 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

עד ּתמיד לנעׂשה ׁשּנזּכר עד לזּכרֹון, ּבספר ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכלל, ּבּה ּתפיסא מחׁשבה לית ּבאמת ּכי ,יתּבר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו
ּולדּבק  יתּבר ּבֹו להאמין צריכין אנּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָאבל

נׁשמע,מח  ּבחינת ׁשּזהּו ּתמיד, יתּבר אליו ׁשבֹותינּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עד  סֹוף, לאין ּודבקּות ּבּטּול ּבחינת ּתפּלה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָּבחינת
ּבתֹורתֹו וידיעה הּׂשגה איזה לנּו ׁשּיתּגּלה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכה
הּוא  ּברי וקדׁשא 'אֹוריתא ּכי אחדּותֹו, ְְְְְִִִֶַַָָֻׁשהיא

חד' ּכּלא עג.)ויׂשראל דף אחרי אנּו(זוהר ועלֿידיֿזה , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
ותפארּתֹו ורֹוממּותֹו מּגדלֹו ,יתּבר מּמּנּו קצת ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָיֹודעין
ּבלּבנּו, הּזאת הידיעה לקּׁשר צריכין ואנּו ,ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹיתּבר

ּבבחינת ּכתיבה, ּבבחינת לעֹולם, ג)לזכרּה :(משלי ְְְְְְִִִִִַַָָָָ
לעֹולם, אֹותֹו נׁשּכח לא למען ,"לּב לּוח על ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ"ּכתבם
זּכרֹון, ּבחינת זהּו נעׂשה מהּנׁשמע ּכׁשעֹוׂשין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנמצא,
ּבחינת  וזהּו ּכּנ"ל, ּבּספר" זּכרֹון זאת "ּכתב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבחינת

הּׁשנה. ּבראׁש ׁשאֹומרים ְְְִִֶַָָֹ'זכרֹונֹות'

ונׁשמע,נמצא נעׂשה ּבחינת הם וזכרֹונֹות ׁשּמלכּיֹות ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֻ
 ֿ ועל לׂשמחה ז ֹוכין ונׁשמע נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָועלֿידי
ּדקדּׁשה, קֹולֹות ּדהינּו לעּזּות, זֹוכין הּׂשמחה ְְְְְְִִִֵַַַָָֻידי

וזהּו 'ׁשֹופרֹות', ּבחינת וזהּו הּנ"ל, ּבּמאמר ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹּכמבאר
אצל  הּׁשנה ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ׁשֹופר קֹול ְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבחינת
ּבחינת  הּוא ׁשֹופר קֹול ּכי וׁשֹופרֹות, וזכרֹונֹות ְְְְְִִִַַָָֻמלכּיֹות

ּבחינת ּדקדּׁשה, סח)עּזּות קֹול (תהילים ּבק ֹולֹו יּתן "הן : ְְְִִִֵֵַַָֻ
נעׂשה  ֿ ידי על ז ֹוכין ׁשּזה הּנ"ל ּבּמאמר ּכמבאר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹעז",
קֹול  ּדהינּו ּדקדּׁשה עּזּות ועלֿידי ּכּנ"ל. ְְְְְְְִִֵַַַַַָָֻונׁשמע
להתקרב  ּדהינּו ה ּקדּׁשה, אל לכנס זֹוכין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻהּׁשֹופר,
האמּונה  הּממׁשיכין רֹועים הּׁשבעה ְְְֱִִִִִִַַַָָָָלכללּיּות
הּׁשנה, ראׁש עבֹודת עּקר זה ּכי ליׂשראל, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁשה
ז"ל  רּבנּו ּבדברי ּכּמּובא ׁשלמה, לאמּונה ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָלזּכֹות

מקֹומֹות: ְְַָּבכּמה

ּכי וזהה הּכּפּורים, ויֹום ּתׁשּובה ימי עׂשרת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
מּדרּגא  ּפעם ּבכל לעלֹות צריכין ְְְֲִִִַַַַַַָָָאחרּֿכ

ּבתׁשּובה, ּתלּוי וזה יֹותר, ּגבּה לנׁשמע לזּכֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלדרּגא,
לנעׂשה  זה ונׁשמע מּנעׂשה לעלֹות ּכׁשרֹוצין ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַּכי
העלּיה, קדם ירידה ׁשּיהיה צרי יֹותר ּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹונׁשמע

העלּיה, ּתכלית הירידה ז"ל ּכי רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

ה.) זרה ולא (עבודה מעׂשה לאֹותֹו ראּוי ּדוד היה 'לא :ְְֲִֶַָָָָֹֹ
ּתׁשּובה', להֹורֹות  ּכדי אּלא וכּו', ראּויים יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֶָָָָהיּו
לעלּיה  ּכׁשּזֹוכין ואזי הּנ"ל, ּבּמאמר זה ּכל ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכמבאר

הּנׁשמע  להּׂשיג ׁשּזֹוכין ּדהינּו הירידה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָעלֿידי
ׁשּכל  ּדהינּו לעלּיה, הירידה נתהּפ ואזי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהּנסּתר
ונעׂשה  לזכּיֹות נתהּפכין ירידה ּבחינת ׁשהם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהעונֹות

ּתֹורה. ֲֵָָֹמהעונֹות

ׁשם וזה ּׁשּכתּוב מה ענין הּנ"ל, ּבּמאמר ׁשם ׁשּנסמ ְ◌ֶ◌ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ
ּפסּוק נ)על יׂשראל (ירמיה עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום ְְֲִֵַַַַָָֹֻ

ּתֹורה, יׂשראל מעונֹות נעׂשין יהיּו ׁשּלעתיד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹואינּנּו",
עון, עֹוד למצא ּכדי יׂשראל עונֹות ויבּקׁשּו יחּפׂשּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹֹואז
ּכל  נכללין יהיּו אז ּכי ּתֹורה, מּמּנּו נעׂשה ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכדי
ּכל  נכללין ׁשּיהיּו "ואינּנּו", ּבחינת סֹוף, ּבאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהעונֹות
להּׂשיג  ּכׁשּזֹוכין ּכי ׁשם, עּין וכּו', ּבאין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהעונֹות
ואז  לדרּגא מּדרּגא לעלֹות ּדהינּו והּנסּתר, ְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָהּנׁשמע
סֹוף, אין ּבחינת הּוא הּנׁשמע ּכי סֹוף, ּבאין ְְְִִִִִֵֵַַַָָנכללין

לעלּיה  הירידה נתהּפ ואז הּנ"ל, ּבּמאמר ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָּכּמּובן
ּבאין  ּכּלם נכללּו ּכי לזכּיֹות, העונֹות ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָֹֻֻונתהּפכין

ּכּנ"ל. ונסּתר נׁשמע ּבחינת ְְְְִִִֶַַַַָׁשהּוא

מאד וכל ּגבּה ּתׁשּובה ּכי הּתׁשּובה, עלֿידי זֹוכין זה ְ◌ָ◌ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּתֹורה, סתרי ּבחינת מהּתֹורה, למעלה ְְְְְִִֵֵַַַָָָוהּוא
נפילה  איזה ׁשּנפל ּומי ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבחינת
וׁשלֹום  חס נפל לפעמים אם ואפּלּו ה', ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָמעבֹודת
רחמנא  וׁשלֹום חס מּמׁש לעונֹות ּגדֹולה , נפילה ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלאיזה

עצמֹו את ליאׁש לבלי מאד מאד להתחּזק צרי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלצלן,
ּוכׁשאינֹו ּפעמים. ּכּמה אצלנּו ּכמבאר וׁשלֹום, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹחס
ּבכל  ה' אל וׁשב עצמֹו את ּומחּזק עצמֹו את ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָמיאׁש
ּגדֹולה  לעלּיה לעלֹות הּתׁשּובה עלֿידי זֹוכה אזי ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָלּבֹו,
ּתכלית  הּוא הירידה ּכי ּדיקא, הּזאת הירידה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹעלֿידי
ׁשעל  לתׁשּובה, זכה הירידה עלֿידי ּכי ּכּנ"ל, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעלּיה
לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות והּנסּתר, להּנׁשמע זכה ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָידּה
ּכּנ"ל, מּמּנּו ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה זה ונׁשמע ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּנעׂשה

לזכּיֹות,ואז העונֹות ּכל ונתהּפכין סֹוף ּבאין נכלל ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹֻ
ּכּנ"ל. ואינּנּו" יׂשראל עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻּבבחינת

לנעׂשה נמצא זה ונׁשמע מּנעׂשה העלּיה ׁשעּקר ִ◌ְ◌ָ◌ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
הּתׁשּובה  עלֿידי הּוא מּמּנּו ּגבּה ְְְְִִֵֶַַַָָָֹונׁשמע
הּכּפּורים, ויֹום ּתׁשּובה ימי עׂשרת ּבחינת וזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּכּנ"ל,
הּוא  הּכּפּורים ּוביֹום ההתחלה, הּוא הּׁשנה ּבראׁש ְְְִִִַַַַָָָָֹּכי
את  לנּסר הּוא הּימים ּבאּלּו עבֹודתנּו ּכל ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּגמר,
האמּונה, היא עּקר ּכי אמּונה, היא ּומלכּות ְְֱֱִִִִַַַָָָָהּמלכּות,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב ב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר קט  ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

ׁשהיא  ּבעֹולם האמּונה את לגּלֹות צריכים אנּו ְְֱִִִִֶֶַָָָָָּכי
יֹודעין  האמּונה עלֿידי ּכי מלכּותֹו, התּגּלּות ְְְְְֱִִִִֵַַַַָָּבחינת
עּקר  הּוא זה ׁשּכל הארץ, ּכל על מל יתּבר ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשאנּו ּכמֹו הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּבּקׁשתנּו

וייראּו וכּו', מעׂשי ּכל על ּפחּד ּתן 'ּובכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָאֹומרים:
מל וכּו', לבּד ה' אּתה ותמל וכּו', הּמעׂשים ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹּכל
ּכי  ּפעּול ּכל וידע וכּו', ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְִִֵֶַַָָָָָֻעל
ּכל  ויאמר יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין פעלּתֹו ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹאּתה
ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ה' ּבאּפֹו נׁשמה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹאׁשר
ּכּונתנּו ׁשּכל הרּבה, ּבזה וכּיֹוצא מׁשלה', ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּכל
ּבכל  ּומלכּותֹו אמּונתֹו ׁשּתתּגּלה ּותפּלֹותנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָּותׁשּוקתנּו
ּתהיה  ׁשּלא הּמלכּות, נסירת ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹהעֹולם,
יֹודעין  אין ׁשאז ,יתּבר ּבֹו נעלמת והאמּונה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמלכּות
ּכלל', ּבּה ּתפיסא מחׁשבה 'לית ּכי ּכלל, יתּבר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּמּנּו
האמּונה  עלֿידי אם ּכי יתּבר מּמּנּו לדעת אפׁשר ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואי
יתּבר ּבֹו קׁשּורה ׁשהאמּונה זמן וכל ְְְְְֱִֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה,

יתּבר מּמּנּו יֹודעין אין יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָונעלמת
והאמּונה  הּמלכּות את לנּסר צריכין אנּו ֿ ּכן על ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָּכלל,
על  האמּונה ׁשּתתּגּלה ּבאפן האמּונה קֹומת ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹולבנֹות

וכּו'. ּפעּול ּכל ׁשּידע עד עֹולם, ּבאי ְֵֵֶַַָָָָָּכל

נעׂשה ואי עלֿידי אם ּכי לאמּונה לזּכֹות אפׁשר ְ◌ִ◌ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבאּלּו עֹוסקין אנּו עלּֿכן ּכּנ"ל, וכּו' ְְְְְִִֵֵַַַָָונׁשמע

ּבתׁשּוב  ועלֿידי הּימים ּתׁשּובה, ימי עׂשרת הם ּכי ה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מעׂשרת  ויֹום יֹום ּבכל ׁשעֹוׂשין ּותׁשּובה ּתׁשּובה ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָּכל
לדרּגא  מּדרּגא לעלֹות זֹוכין עלֿידיֿזה ּתׁשּובה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָימי
ּתכלית  ירידה ּבבחינת יֹותר, ּגבּה לנׁשמע ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹוזֹוכין
הּתׁשּובה, ֿ ידי על לזכּיֹות העונֹות נתהּפכין ּכי ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻהעלּיה,
מעׂשרת  יֹום ּבכל ׁשּזֹוכין ונׁשמע הּנעׂשה ּבחינת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּולפי
קֹולֹות, ּבחינת ּדקד ּׁשה, לעּזּות זֹוכין ּכן ּתׁשּובה, ְְְְְִִִֵֵַַָָֻימי
ּבעֹולם, הּקדֹוׁשה האמּונה להמׁשי זֹוכין כן ְְְְֱִִֵַַָָָָָּוכמֹו
ׁשם  עּין הּנ"ל, ּבּמאמר זה ּכל היטב ּומּובן ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכמבאר
חלק  ננסר יֹום ּׂשּבכל מה ּבחינת וזהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהיטב.

הּתׁשּובה  ּכפי ּכי אמּונה, ּבחינת ׁשהיא ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָמהּמלכּות
זֹוכין  ּכן ּתׁשּובה ימי מעׂשרת יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּזֹוכין
ואז  לזכּיֹות, העונֹות להפ ּדהינּו עונֹות, ְְְְְֲֲֲִִִַַַָָֹֹֹֻלסליחת
וזֹוכין  לדרּגא מּדרּגא ועֹולין לעלּיה, הירידה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָנתהּפ

לׂשמחה, זֹוכין ועלֿידיֿזה יֹותר, ּגבּה ונׁשמע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלנעׂשה
קֹולֹות  ּדהינּו ּדקדּׁשה, לעּזּות זֹוכין ְְְְְְִִֵֶַַַָֻועלֿידיֿזה
האמּונה  ּולהמׁשי לקּבל זֹוכין ועלֿידיֿזה ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֻּדקדּׁשה,

ּכּנ"ל: רֹועים הּׁשבעה עלֿידי הּנמׁשכת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקדֹוׁשה

עּקר ועּק רו ׁשאז הּכּפּורים. ּביֹום הּוא הּגמר ְ◌ִ◌ַ◌ְְִִִֶַַַָָ
לתׁשּובה  זֹוכין ואז והּכּפרה, ְְְְִִִַַַָָָָָהּסליחה

ואז  יׂשראל, עּמֹו עונֹות מֹוחל יתּבר ה' ואז ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשלמה,
קּבלת  עּקר ועלּֿכן לזכּיֹות. העונֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹֻנתהּפכין
יתּבר ה' נתרּצה אז ּכי הּכּפּורים, ּביֹום הּוא ְְְִִִִִַַַַָָָָהּתֹורה
ירד  ואז העגל, חטא על 'סלחּתי' לֹו ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמׁשה,
הּנעׂשים  העדיים ׁשני ּבחינת ׁשהם הּלּוחֹות, עם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשה
ׁשּבכתב  מּתֹורה ּכלּולים הּלּוחֹות ּכי ונׁשמע, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָמּנעׂשה
ּבׁשני  לּוחֹות ׁשני ּבחינת ׁשהם ּפה, ׁשּבעל  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָותֹורה
ותֹורה  ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשהם ׂשמאל, ויד ימין יד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹידיו,
ויד  ּכֹותבת יד ּבחינת ׁשהם ּכּידּוע, ּפה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבעל
נגמר  אז ּכי יחתמּון, הּכּפּורים ּביֹום ּכי ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָחֹותמת,
ּבחינת  ׁשהם ּבׁשלמּות, ונׁשמע הּנעׂשה ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּדין,
ּביֹום  ּכי ּכּנ"ל, ּפה ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָָּתֹורה

אז  ּכי העליֹון, הּנׁשמע לבחינת זֹוכין ְְְִִִִִִִֶַַַַָָהּכּפּורים
ׁשּיה  ּכמֹו הּבּטּול ּבתכלית סֹוף ּבאין יה נכללין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

הּבא  עֹולם ּבחינת הּוא הּכּפּורים יֹום ּכי ְִִִִִֶַַַָָָלעתיד,
ּכּידּוע. ּוׁשתּיה אכילה ּבֹו ְֲִִֵֶַַָָָׁשאין

החטאים ועל־ּכ ן ּכל מתוּדין הּזה הּקדֹוׁש ּבּיֹום ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲִִִֶַַַַַָָָ
ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשעׂשּו והּפׁשעים ְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֻוהעונֹות
נעׂשין  ּכּלם ּכי ּתֹורה, העונֹות מּכל נעׂשין עכׁשו ְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹֻּכי
ועלּֿכן  אז, ׁשעֹוׂשין ׁשלמה הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻזכּיֹות
העליֹון  לּנׁשמע זֹוכין העונֹות וּדּוי עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּדיקא
עליֹונים, ּתֹורה  סתרי ׁשהּוא הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִִִֵֶֶֶַָׁשּזֹוכין
העונֹות  ּכי ּכּנ"ל, העלּיה ּתכלית ירידה ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹּבבחינת
סתרי  עליֹונה, ּתֹורה מהם ונעׂשה לזכּיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻנתהּפכין
יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום נתקּים: הּכּפּורים ּביֹום ואז ְְְְִִִֵַַַַַָָֻּתֹורה.
אז  ועלּֿכן ּכּנ"ל. ּדיקא "יבּקׁש" ואינּנּו", יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻעון

אז  זֹוכין ּכי הּתפּלה, ׁשלמּות עּקר  הּוא הּכּפּורים ְְְִִִִִִֵַַַָָּביֹום
ׁשהּוא  העליֹון להּנׁשמע זֹוכין אז ּכי ּתפּלֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלחמׁש
נׁשלם  הּכּפּורים ּביֹום אז ועלּֿכן ּכּנ"ל. ּתפּלה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָּבחינת
זֹוכין  אז ּכי מאד, ּגדֹול ּבאֹור ּומאירה ְְְֱִִִָָָָָֹהאמּונה

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 218 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

זֹוכין  ׁשעלֿידיֿזה הּׁשלמּות, ּבתכלית ונׁשמע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלנעׂשה
ּכּנ"ל. ׁשלמה ְֱֵֶַַָָלאמּונה

ּבּיֹום וזה ּבֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּטֹובל טבילֹות חמׁש ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
לבן  לבגדי זהב מּבגדי ׁשּמׁשּנה ּפעם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכל
ּבׁשלמא  קׁשה, ולכאֹורה זהב, לבגדי לבן ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּומּבגדי
מעבֹודת  ּדהינּו לבן, לבגדי זהב מּבגדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּמׁשּנה

ׁשּנכנס  מאחר ׁשּיטּבל, ראּוי ּבוּדאי לפנים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹחּוץ
זהב, לבגדי לבן מּבגדי אבל יֹותר, ּגבּה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֻלקדּׁשה
עלּֿפי  ּבאמת א לטּבל? לֹו לּמה לחּוץ, ְְֱִִִִֶֶַַַָָֹמּפנים
ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת הם ּופנים חּוץ ּכי ניחא, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּנ"ל
ּכׁשּנכנס  ּתכף ועלּֿכן ונסּתר, נגלה ּבחינת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהם
ׁשם  ועׂשה הארֹון, למקֹום ולפנים לפני הּגדֹול ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹהּכהן
ּבחינת  ׁשהּוא הּנׁשמע להּׂשיג מּיד וזכה ּפנים, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָעבֹודת
ּגבּה לנׁשמע זכה ואז נעׂשה, מהּנׁשמע ונעׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנסּתר,
חּוץ  עבֹודת לעבד זכה לחּוץ ּכׁשּיצא ואזי ְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָֹיֹותר,
לֹו ׁשהיה הּנׁשמע ּבבחינת נעׂשה ּבחינת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

יֹותר,ּבּתח  ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה עכׁשו זכה ּכי ּלה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּכי  לחּוץ, מּפנים אפּלּו טבילה צרי ּבוּדאי ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָועלּֿכן

לבחינת  יֹותר, ּגבּה למדרגה עֹולה הּוא ּפעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבכל
ּכּנ"ל: יֹותר ּגבּה ונׁשמע ְְֲִֵֶַַַַָָֹנעׂשה

ּכי וזהז הּכּפּורים, ּביֹום ׁשּזֹוכין הּקֹולֹות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְִִִִִֶַַַ
קֹולֹות, חמּׁשה ּבחינת הם עּנּויים ְֲֲִִִִִֵַָָחמּׁשה
זֹוכין  ונׁשמע נעׂשה עלֿידי ּכי ּבּכתבים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּכּמּובא
הארת  עּקר ועלּֿכן ּכּנ"ל. עּזּות ּבחינת ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָלקֹולֹות
הּוא  אז ּכי ּכּידּוע, קֹולֹות ּבחינת הּוא הּכּפּורים ְִִִִַַַַָָיֹום
ּכּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה ּבחינת הּתֹורה, קּבלת ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָעּקר
ּכּנ"ל. קֹולֹות ּבחינת ׁשהּוא לעּזּות זֹוכין ְְְִִֵֶֶֶַַַַַׁשעלֿידיֿזה

הּקֹולֹות ועל־ּכ ן מעֹוררין ּתׁשּובה ימי עׂשרת ּבכל ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְֲִֵֶֶַָָ
"מּמעמּקים  יֹום ּבכל ואֹומרים ְְְְֲִִִִַַָָֻּדקדּׁשה

וכּו'" בקֹולי ׁשמעה ה' ה', קל)קראתי ,(תהילים ְְְְִִִָָ
ּכי  אמּונה, ּבחינת ׁשהיא הּמלכּות נתנּסר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָועלֿידיֿזה
ּבחינת  ׁשהם הּקֹולֹות עלֿידי מקּבלין האמּונה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָעּקר
רֹועים  להּׁשבעה להתקרב זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעּזּות,

ּכּנ"ל. הּקדֹוׁשה לאמּונה זֹוכין ידם ְֱִֶַַַַָָָָָׁשעל

עּמוזה ּכי וכּו', ּתׁשמר עונֹות "אם ׁשאֹומרים: ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִִֶָֹ
סליחת  עלֿידי ּכי ּתּורא", למען ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּסליחה

והירידה  ּכּנ"ל, זכּיֹות מהעונֹות ׁשּנעׂשין ּדהינּו ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹֻעונֹות,
נעׂשה  מהּנׁשמע לעׂשֹות זֹוכין אז העלּיה, ּתכלית ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהיא
ּבחינת  יראה, ּבחינת הּוא והּנׁשמע ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִִַַַַַַָוכּו'

ּכמֹו ּבׁשת', ירא - ּבּמאמר ׁשּכתּוב 'ּבראׁשית ׁשם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכי  ּתּורא', למען הּסליחה עּמ 'ּכי וזהּו: ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּנ"ל,
להּׂשיג  זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה עונֹות סליחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹעלֿידי
הּוא  הּנׁשמע ּכי ליראה, זֹוכין עלֿידיֿזה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּנׁשמע,

ּכּנ"ל: יראה ְְִִַַַָּבחינת

ּכי וזהח הּכּפּורים, יֹום אחר ׁשעֹוׂשין סּכה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְִִִִִֶַַַַָֻ
'אּמא  ּבחינת ׁשהּוא ,הּסכ הּוא הּסּכה ְְִִִֶַַַַָָָֻעּקר
ּגרן  מּפסלת הּוא הּסכ ועּקר ּבנין', על ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹּדמסּככא
ה' חסדי ועצם ּכחנּו ּגדל מראין אנּו ּובזה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹויקב,
ּכל  יתּבר ה' לנּו ׁשּמחל רֹואין אנּו ּבזה ּכי ,ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיתּבר
מעונֹות  ונעׂשּו לזכּיֹות העונֹות ּכל ונתהּפכּו ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵַַָָֹֹֹֻעונֹותינּו

ר  אנּו זה ּכי ּתֹורה, סּכה,יׂשראל מצות עלֿידי ֹואין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשּמעונֹות  ּבחינת ׁשּזהּו הּסּכה, נעׂשה ּדיקא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּמּפסלת
לזכּיֹות  העונֹות ּכׁשּנתהּפכין ּכי ּתֹורה, נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻיׂשראל
ּתֹורה  סתרי היא הּתֹורה זאת ּתֹורה, מהעונֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹונעׂשה
ׁשהיא  ּתׁשּובה ּבחינת ּכּנ"ל, נׁשמע ּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָּדיקא,
מאד  ּגבּה סּכה ּכי סּכה, ּבחינת וזהּו מהּתֹורה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֻלמעלה

ּבחינת  ּתׁשּובה, ּבחינת ּתֹורה, סתרי ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַָָוהּוא
ּתקרא" לּבינה ו"אם ּבנין', על ּדמסּככא (משלי 'אּמא ְְְְְִִִִִִַַַָָָָ

היא ב) ׁשהּסּכה נמצא ּתֹורה, סתרי ּבחינת ׁשהּוא ,ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ
ּדיקא  נעׂשית והיא ּתֹורה. סתרי ּבחינת נׁשמע, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָּבחינת
קלּפה  ׁשהם ותבן, מץ ּבחינת ׁשהם ויקב, ּגרן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹמּפסלת
ּדיקא  ּומהם עונֹות, ּבחינת ׁשהם חּטה, על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדחפיא
הּכּפּורים, ּביֹום זֹוכין אנּו זה ּכל ּכי הּסּכה, ְֲִִִִֶֶַַַָָָֻנעׂשה
העונֹות  ׁשּנתהּפכּו עד עונֹותינּו יתּבר ה' לנּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמחל
סּכה  ּדיקא מּפסלת עכׁשו נעׂשין ועלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻלזכּיֹות

ּכּנ"ל. וכּו' ּתֹורה סתרי ּבחינת ְְְִִִֵֶַַַָׁשהיא

ואנּווּ בזאת הּימים ׁשבעת ּכל יֹוׁשבין אנּו הּסּכה ְ ◌ְְְִִִַַַָָָָָֹֻ
עכׁשו  ּכי ּבּסּכה, רֹועים הּׁשבעה ְְְְִִִִַַַַָָָֻמקּבלין
המׁשכת  ע ּקר ידם ׁשעל רֹועים הּׁשבעה לקּבל ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָזֹוכין
הּכּפּורים  ויֹום הּׁשנה ּבראׁש עבֹודתנּו ׁשּכל ְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָֹהאמּונה,
אנּו הּקדֹוׁשה הּסּכה ּובזאת ּכּנ"ל, זה ּבׁשביל ְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻהיה
מּכל  אֹותנּו וׁשֹומרת עלינּו מגנת והּסּכה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻיֹוׁשבין,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב ג ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר קט  ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

ׁשהיא  ּבעֹולם האמּונה את לגּלֹות צריכים אנּו ְְֱִִִִֶֶַָָָָָּכי
יֹודעין  האמּונה עלֿידי ּכי מלכּותֹו, התּגּלּות ְְְְְֱִִִִֵַַַַָָּבחינת
עּקר  הּוא זה ׁשּכל הארץ, ּכל על מל יתּבר ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשאנּו ּכמֹו הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּבּקׁשתנּו

וייראּו וכּו', מעׂשי ּכל על ּפחּד ּתן 'ּובכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָאֹומרים:
מל וכּו', לבּד ה' אּתה ותמל וכּו', הּמעׂשים ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹּכל
ּכי  ּפעּול ּכל וידע וכּו', ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְִִֵֶַַָָָָָֻעל
ּכל  ויאמר יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין פעלּתֹו ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹאּתה
ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ה' ּבאּפֹו נׁשמה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹאׁשר
ּכּונתנּו ׁשּכל הרּבה, ּבזה וכּיֹוצא מׁשלה', ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּכל
ּבכל  ּומלכּותֹו אמּונתֹו ׁשּתתּגּלה ּותפּלֹותנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָּותׁשּוקתנּו
ּתהיה  ׁשּלא הּמלכּות, נסירת ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹהעֹולם,
יֹודעין  אין ׁשאז ,יתּבר ּבֹו נעלמת והאמּונה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמלכּות
ּכלל', ּבּה ּתפיסא מחׁשבה 'לית ּכי ּכלל, יתּבר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּמּנּו
האמּונה  עלֿידי אם ּכי יתּבר מּמּנּו לדעת אפׁשר ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואי
יתּבר ּבֹו קׁשּורה ׁשהאמּונה זמן וכל ְְְְְֱִֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשה,

יתּבר מּמּנּו יֹודעין אין יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָונעלמת
והאמּונה  הּמלכּות את לנּסר צריכין אנּו ֿ ּכן על ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָּכלל,
על  האמּונה ׁשּתתּגּלה ּבאפן האמּונה קֹומת ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹולבנֹות

וכּו'. ּפעּול ּכל ׁשּידע עד עֹולם, ּבאי ְֵֵֶַַָָָָָּכל

נעׂשה ואי עלֿידי אם ּכי לאמּונה לזּכֹות אפׁשר ְ◌ִ◌ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבאּלּו עֹוסקין אנּו עלּֿכן ּכּנ"ל, וכּו' ְְְְְִִֵֵַַַָָונׁשמע

ּבתׁשּוב  ועלֿידי הּימים ּתׁשּובה, ימי עׂשרת הם ּכי ה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מעׂשרת  ויֹום יֹום ּבכל ׁשעֹוׂשין ּותׁשּובה ּתׁשּובה ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָּכל
לדרּגא  מּדרּגא לעלֹות זֹוכין עלֿידיֿזה ּתׁשּובה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָימי
ּתכלית  ירידה ּבבחינת יֹותר, ּגבּה לנׁשמע ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹוזֹוכין
הּתׁשּובה, ֿ ידי על לזכּיֹות העונֹות נתהּפכין ּכי ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻהעלּיה,
מעׂשרת  יֹום ּבכל ׁשּזֹוכין ונׁשמע הּנעׂשה ּבחינת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּולפי
קֹולֹות, ּבחינת ּדקד ּׁשה, לעּזּות זֹוכין ּכן ּתׁשּובה, ְְְְְִִִֵֵַַָָֻימי
ּבעֹולם, הּקדֹוׁשה האמּונה להמׁשי זֹוכין כן ְְְְֱִִֵַַָָָָָּוכמֹו
ׁשם  עּין הּנ"ל, ּבּמאמר זה ּכל היטב ּומּובן ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכמבאר
חלק  ננסר יֹום ּׂשּבכל מה ּבחינת וזהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהיטב.

הּתׁשּובה  ּכפי ּכי אמּונה, ּבחינת ׁשהיא ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָמהּמלכּות
זֹוכין  ּכן ּתׁשּובה ימי מעׂשרת יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּזֹוכין
ואז  לזכּיֹות, העונֹות להפ ּדהינּו עונֹות, ְְְְְֲֲֲִִִַַַָָֹֹֹֻלסליחת
וזֹוכין  לדרּגא מּדרּגא ועֹולין לעלּיה, הירידה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָנתהּפ

לׂשמחה, זֹוכין ועלֿידיֿזה יֹותר, ּגבּה ונׁשמע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלנעׂשה
קֹולֹות  ּדהינּו ּדקדּׁשה, לעּזּות זֹוכין ְְְְְְִִֵֶַַַָֻועלֿידיֿזה
האמּונה  ּולהמׁשי לקּבל זֹוכין ועלֿידיֿזה ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֻּדקדּׁשה,

ּכּנ"ל: רֹועים הּׁשבעה עלֿידי הּנמׁשכת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקדֹוׁשה

עּקר ועּק רו ׁשאז הּכּפּורים. ּביֹום הּוא הּגמר ְ◌ִ◌ַ◌ְְִִִֶַַַָָ
לתׁשּובה  זֹוכין ואז והּכּפרה, ְְְְִִִַַַָָָָָהּסליחה

ואז  יׂשראל, עּמֹו עונֹות מֹוחל יתּבר ה' ואז ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשלמה,
קּבלת  עּקר ועלּֿכן לזכּיֹות. העונֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹֻנתהּפכין
יתּבר ה' נתרּצה אז ּכי הּכּפּורים, ּביֹום הּוא ְְְִִִִִַַַַָָָָהּתֹורה
ירד  ואז העגל, חטא על 'סלחּתי' לֹו ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמׁשה,
הּנעׂשים  העדיים ׁשני ּבחינת ׁשהם הּלּוחֹות, עם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשה
ׁשּבכתב  מּתֹורה ּכלּולים הּלּוחֹות ּכי ונׁשמע, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָמּנעׂשה
ּבׁשני  לּוחֹות ׁשני ּבחינת ׁשהם ּפה, ׁשּבעל  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָותֹורה
ותֹורה  ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשהם ׂשמאל, ויד ימין יד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹידיו,
ויד  ּכֹותבת יד ּבחינת ׁשהם ּכּידּוע, ּפה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבעל
נגמר  אז ּכי יחתמּון, הּכּפּורים ּביֹום ּכי ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָחֹותמת,
ּבחינת  ׁשהם ּבׁשלמּות, ונׁשמע הּנעׂשה ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּדין,
ּביֹום  ּכי ּכּנ"ל, ּפה ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָָּתֹורה

אז  ּכי העליֹון, הּנׁשמע לבחינת זֹוכין ְְְִִִִִִִֶַַַַָָהּכּפּורים
ׁשּיה  ּכמֹו הּבּטּול ּבתכלית סֹוף ּבאין יה נכללין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

הּבא  עֹולם ּבחינת הּוא הּכּפּורים יֹום ּכי ְִִִִִֶַַַָָָלעתיד,
ּכּידּוע. ּוׁשתּיה אכילה ּבֹו ְֲִִֵֶַַָָָׁשאין

החטאים ועל־ּכ ן ּכל מתוּדין הּזה הּקדֹוׁש ּבּיֹום ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲִִִֶַַַַַָָָ
ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשעׂשּו והּפׁשעים ְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֻוהעונֹות
נעׂשין  ּכּלם ּכי ּתֹורה, העונֹות מּכל נעׂשין עכׁשו ְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹֻּכי
ועלּֿכן  אז, ׁשעֹוׂשין ׁשלמה הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻזכּיֹות
העליֹון  לּנׁשמע זֹוכין העונֹות וּדּוי עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּדיקא
עליֹונים, ּתֹורה  סתרי ׁשהּוא הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִִִֵֶֶֶַָׁשּזֹוכין
העונֹות  ּכי ּכּנ"ל, העלּיה ּתכלית ירידה ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹּבבחינת
סתרי  עליֹונה, ּתֹורה מהם ונעׂשה לזכּיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻנתהּפכין
יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום נתקּים: הּכּפּורים ּביֹום ואז ְְְְִִִֵַַַַַָָֻּתֹורה.
אז  ועלּֿכן ּכּנ"ל. ּדיקא "יבּקׁש" ואינּנּו", יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻעון

אז  זֹוכין ּכי הּתפּלה, ׁשלמּות עּקר  הּוא הּכּפּורים ְְְִִִִִִֵַַַָָּביֹום
ׁשהּוא  העליֹון להּנׁשמע זֹוכין אז ּכי ּתפּלֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלחמׁש
נׁשלם  הּכּפּורים ּביֹום אז ועלּֿכן ּכּנ"ל. ּתפּלה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָּבחינת
זֹוכין  אז ּכי מאד, ּגדֹול ּבאֹור ּומאירה ְְְֱִִִָָָָָֹהאמּונה

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 218 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

זֹוכין  ׁשעלֿידיֿזה הּׁשלמּות, ּבתכלית ונׁשמע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלנעׂשה
ּכּנ"ל. ׁשלמה ְֱֵֶַַָָלאמּונה

ּבּיֹום וזה ּבֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּטֹובל טבילֹות חמׁש ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
לבן  לבגדי זהב מּבגדי ׁשּמׁשּנה ּפעם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכל
ּבׁשלמא  קׁשה, ולכאֹורה זהב, לבגדי לבן ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּומּבגדי
מעבֹודת  ּדהינּו לבן, לבגדי זהב מּבגדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּמׁשּנה

ׁשּנכנס  מאחר ׁשּיטּבל, ראּוי ּבוּדאי לפנים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹחּוץ
זהב, לבגדי לבן מּבגדי אבל יֹותר, ּגבּה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֻלקדּׁשה
עלּֿפי  ּבאמת א לטּבל? לֹו לּמה לחּוץ, ְְֱִִִִֶֶַַַָָֹמּפנים
ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת הם ּופנים חּוץ ּכי ניחא, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּנ"ל
ּכׁשּנכנס  ּתכף ועלּֿכן ונסּתר, נגלה ּבחינת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהם
ׁשם  ועׂשה הארֹון, למקֹום ולפנים לפני הּגדֹול ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹהּכהן
ּבחינת  ׁשהּוא הּנׁשמע להּׂשיג מּיד וזכה ּפנים, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָעבֹודת
ּגבּה לנׁשמע זכה ואז נעׂשה, מהּנׁשמע ונעׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנסּתר,
חּוץ  עבֹודת לעבד זכה לחּוץ ּכׁשּיצא ואזי ְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָֹיֹותר,
לֹו ׁשהיה הּנׁשמע ּבבחינת נעׂשה ּבחינת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

יֹותר,ּבּתח  ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה עכׁשו זכה ּכי ּלה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּכי  לחּוץ, מּפנים אפּלּו טבילה צרי ּבוּדאי ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָועלּֿכן

לבחינת  יֹותר, ּגבּה למדרגה עֹולה הּוא ּפעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבכל
ּכּנ"ל: יֹותר ּגבּה ונׁשמע ְְֲִֵֶַַַַָָֹנעׂשה

ּכי וזהז הּכּפּורים, ּביֹום ׁשּזֹוכין הּקֹולֹות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְִִִִִֶַַַ
קֹולֹות, חמּׁשה ּבחינת הם עּנּויים ְֲֲִִִִִֵַָָחמּׁשה
זֹוכין  ונׁשמע נעׂשה עלֿידי ּכי ּבּכתבים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּכּמּובא
הארת  עּקר ועלּֿכן ּכּנ"ל. עּזּות ּבחינת ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָלקֹולֹות
הּוא  אז ּכי ּכּידּוע, קֹולֹות ּבחינת הּוא הּכּפּורים ְִִִִַַַַָָיֹום
ּכּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה ּבחינת הּתֹורה, קּבלת ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָעּקר
ּכּנ"ל. קֹולֹות ּבחינת ׁשהּוא לעּזּות זֹוכין ְְְִִֵֶֶֶַַַַַׁשעלֿידיֿזה

הּקֹולֹות ועל־ּכ ן מעֹוררין ּתׁשּובה ימי עׂשרת ּבכל ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְֲִֵֶֶַָָ
"מּמעמּקים  יֹום ּבכל ואֹומרים ְְְְֲִִִִַַָָֻּדקדּׁשה

וכּו'" בקֹולי ׁשמעה ה' ה', קל)קראתי ,(תהילים ְְְְִִִָָ
ּכי  אמּונה, ּבחינת ׁשהיא הּמלכּות נתנּסר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָועלֿידיֿזה
ּבחינת  ׁשהם הּקֹולֹות עלֿידי מקּבלין האמּונה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָעּקר
רֹועים  להּׁשבעה להתקרב זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעּזּות,

ּכּנ"ל. הּקדֹוׁשה לאמּונה זֹוכין ידם ְֱִֶַַַַָָָָָׁשעל

עּמוזה ּכי וכּו', ּתׁשמר עונֹות "אם ׁשאֹומרים: ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִִֶָֹ
סליחת  עלֿידי ּכי ּתּורא", למען ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּסליחה

והירידה  ּכּנ"ל, זכּיֹות מהעונֹות ׁשּנעׂשין ּדהינּו ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹֻעונֹות,
נעׂשה  מהּנׁשמע לעׂשֹות זֹוכין אז העלּיה, ּתכלית ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהיא
ּבחינת  יראה, ּבחינת הּוא והּנׁשמע ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִִַַַַַַָוכּו'

ּכמֹו ּבׁשת', ירא - ּבּמאמר ׁשּכתּוב 'ּבראׁשית ׁשם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכי  ּתּורא', למען הּסליחה עּמ 'ּכי וזהּו: ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּנ"ל,
להּׂשיג  זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה עונֹות סליחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹעלֿידי
הּוא  הּנׁשמע ּכי ליראה, זֹוכין עלֿידיֿזה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּנׁשמע,

ּכּנ"ל: יראה ְְִִַַַָּבחינת

ּכי וזהח הּכּפּורים, יֹום אחר ׁשעֹוׂשין סּכה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְִִִִִֶַַַַָֻ
'אּמא  ּבחינת ׁשהּוא ,הּסכ הּוא הּסּכה ְְִִִֶַַַַָָָֻעּקר
ּגרן  מּפסלת הּוא הּסכ ועּקר ּבנין', על ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹּדמסּככא
ה' חסדי ועצם ּכחנּו ּגדל מראין אנּו ּובזה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹויקב,
ּכל  יתּבר ה' לנּו ׁשּמחל רֹואין אנּו ּבזה ּכי ,ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיתּבר
מעונֹות  ונעׂשּו לזכּיֹות העונֹות ּכל ונתהּפכּו ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵַַָָֹֹֹֻעונֹותינּו

ר  אנּו זה ּכי ּתֹורה, סּכה,יׂשראל מצות עלֿידי ֹואין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשּמעונֹות  ּבחינת ׁשּזהּו הּסּכה, נעׂשה ּדיקא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּמּפסלת
לזכּיֹות  העונֹות ּכׁשּנתהּפכין ּכי ּתֹורה, נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻיׂשראל
ּתֹורה  סתרי היא הּתֹורה זאת ּתֹורה, מהעונֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹונעׂשה
ׁשהיא  ּתׁשּובה ּבחינת ּכּנ"ל, נׁשמע ּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָּדיקא,
מאד  ּגבּה סּכה ּכי סּכה, ּבחינת וזהּו מהּתֹורה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֻלמעלה

ּבחינת  ּתׁשּובה, ּבחינת ּתֹורה, סתרי ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַָָוהּוא
ּתקרא" לּבינה ו"אם ּבנין', על ּדמסּככא (משלי 'אּמא ְְְְְִִִִִִַַַָָָָ

היא ב) ׁשהּסּכה נמצא ּתֹורה, סתרי ּבחינת ׁשהּוא ,ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ
ּדיקא  נעׂשית והיא ּתֹורה. סתרי ּבחינת נׁשמע, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָּבחינת
קלּפה  ׁשהם ותבן, מץ ּבחינת ׁשהם ויקב, ּגרן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹמּפסלת
ּדיקא  ּומהם עונֹות, ּבחינת ׁשהם חּטה, על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדחפיא
הּכּפּורים, ּביֹום זֹוכין אנּו זה ּכל ּכי הּסּכה, ְֲִִִִֶֶַַַָָָֻנעׂשה
העונֹות  ׁשּנתהּפכּו עד עונֹותינּו יתּבר ה' לנּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמחל
סּכה  ּדיקא מּפסלת עכׁשו נעׂשין ועלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻלזכּיֹות

ּכּנ"ל. וכּו' ּתֹורה סתרי ּבחינת ְְְִִִֵֶַַַָׁשהיא

ואנּווּ בזאת הּימים ׁשבעת ּכל יֹוׁשבין אנּו הּסּכה ְ◌ְְְִִִַַַָָָָָֹֻ
עכׁשו  ּכי ּבּסּכה, רֹועים הּׁשבעה ְְְְִִִִַַַַָָָֻמקּבלין
המׁשכת  ע ּקר ידם ׁשעל רֹועים הּׁשבעה לקּבל ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָזֹוכין
הּכּפּורים  ויֹום הּׁשנה ּבראׁש עבֹודתנּו ׁשּכל ְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָֹהאמּונה,
אנּו הּקדֹוׁשה הּסּכה ּובזאת ּכּנ"ל, זה ּבׁשביל ְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻהיה
מּכל  אֹותנּו וׁשֹומרת עלינּו מגנת והּסּכה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻיֹוׁשבין,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב ה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר קי  ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

חס  אֹותנּו להרחיק הרֹוצים והרֹודפים ְְְְְִִִִַַַָָָהּׂשֹונאים
ּבה' ּבטּוחים אנּו הּסּכה ּכח עלֿידי ּכי ְְְִִֵַַַַָָָֹֻוׁשלֹום,
ּתמיד  יתּבר ּבֹו ּודבקים סמּוכים ׁשּנהיה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָיתּבר
,יתּבר מּמּנּו ׁשּירחיקנּו ּדבר ׁשּום ואין ועד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלעֹולם

קדּׁשה  ׁשהּוא העליֹונה, סּכה ּבצל נסּתרים אנּו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻֻּכי
לזכּיֹות, העונֹות ּכל נתהּפכין ׁשּׁשם עד ּכלּֿכ ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹֻּגבּה
מּׁשּום  מתיראים אנּו אין ׁשּוב הּזה החסד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּובכח
יתּבר אליו נׁשּוב ּתמיד ּבוּדאי ּכי ׁשּבעֹולם, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהרחקה
ּבֹו ּוכלּולים ּדבּוקים נׁשארים נהיה סֹוף ּכל ְְְְְִִִִִֶָָוסֹוף
הּקדּׁשה  ּבאֹור לכנס עכׁשו ׁשּזכינּו מאחר ,ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻיתּבר

ה  סּכה ּבצל ּדמסּככא העליֹונה, 'אּמא ׁשהיא ּקדֹוׁשה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
העונֹות  ּכל ׁשּׁשם ּתׁשּובה ּבחינת ׁשהיא ּבנין', ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹעל
ּכח  עצם רֹואין ׁשאנּו נמצא לזכּיֹות, ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֻנתהּפכין
ׁשּמּכל  ּומחּכים ּבטּוחים אנּו עלּֿכן ְְְִִִֵֶַַַָָָהּתׁשּובה,
מּכּלם  ׁשּבעֹולם, ההרחקֹות ּומּכל והירידֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻהּנפילֹות
ליׁשב  ׁשּנזּכה עד ׁשלמה ּבתׁשּובה יתּבר אליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנׁשּוב

לויתן. ׁשל ְְִֶָָָֻּבסּכה

מן ועל־ּכ ן מגנת ּדיקא הּסּכה ּתהיה לבֹוא לעתיד ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ד)הּגיהּנם, "וסּכה (ישעיה : ְְִֵֶַָָֹֻ

ּכי  ּומּמטר", מּזרם ּולמסּתֹור ּולמחסה וכּו' ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָּתהיה

וכּו'" ּפחים רׁשעים על יא)"ימטר אֹור (תהילים ּכי , ְְְִִִֵַַַָ
העונֹות  ּכל ׁשּׁשם ּכלּֿכ ּגבּה מּמקֹום נמׁשכת ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻהּסּכה
מן  ּומּצלת מּגּנת הּסּכה ועלּֿכן לזכּיֹות, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻֻנתהּפכין
רחמנא  וׁשלֹום, חס העברֹות על ענׁש ׁשהּוא ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּגיהּנם
ועלּֿכן  ּכּנ"ל, לזכּיֹות העונֹות מהּפכת הּסּכה ּכי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻלצלן,

ּכּנ"ל: הּכּפּורים יֹום אחר סּכֹות ִִִַַַַַֻעֹוׂשין

יד)ּבחינתוזהט סלחּתי (במדבר ה' "וּיאמר : ְ◌ֶ◌ְְִִֶַַַָֹ
הּנׁשמע  ּכי ּדיקא, "ּכדבר" ,"ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכדבר
ׁשהם  ּתֹורה, ּדברי ּבחינת הּוא ּתֹורה סתרי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא
אל  ה' "וידּבר ּבחינת הּמצוה, ׁשּסביבֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּדברים
הּנׁשמע, ּובחינת הּנ"ל, ּבּמאמר ּכמבאר וכּו'", ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹֹמׁשה
לאין  ּדבקּות ּבחינת הּוא ּתֹורה, ּדברי ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָׁשהּוא
ּכׁשּזֹוכין  לזכּיֹות העונֹות נתהּפכין ׁשּׁשם ְְְְֲִִִִֶֶַָָֹֻסֹוף,
ׁשאז  ּתֹורה, ּדברי ּבחינת ׁשהּוא הּנׁשמע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלהּׂשיג
ּכּנ"ל. זכּיֹות נעׂשין ּומעונֹות לעלּיה הירידה ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֻנתהּפ
,"ּכדבר "סלחּתי למׁשה : יתּבר ה' ׁשאמר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

ּכן  ׁשּל ּתֹורה הּדברי ּכפי ּדיקא , "ּכדבר"ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּתֹורה, סתרי ּבחינת להּׂשיג זכה מׁשה ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהּסליחה,
 ֿ ׁשעלֿידי נׁשמע, ּבחינת ּתֹורה, ּדברי ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשהם

ּכּנ"ל. לזכּיֹות נתהּפכין העונֹות ּכי הּסליחה, ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹֻזה

א)ּבחינתוזה מׁשה (דברים ּדּבר אׁשר הּדברים "אּלה : ְ◌ֶ◌ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
מקֹום  ׁשּכל רׁש"י ּופרׁש וכּו'", ּבערבה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּבּמדּבר
ּבּמקרא  ׁשם ּכי ּתֹוכחה, ּדברי הם 'ּדברי' ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר

'ּבּמד  לּמקֹום ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות ּכל ּבר חֹוׁשב ְְְִִִֵֶַַַָָָ
ז"ל רּבנּו ּבדברי איתא ּכי וכּו''. תנינא ּבערבה (ליקוטי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ח') עונֹות סימן להזּכיר ּדהינּו ּתֹוכחה, לֹומר ְְְְֲִֶַַַָָָֹׁשאסּור
להֹוכיח  ׁשּיכֹול מי אם ּכי עליהם, ּולהֹוכיחם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל
נתן  ּתֹוכחּתֹו ׁשעלֿידי הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו

ּבבחינת טֹוב, ריח א)ּבהם השירים ריחֹו"(שיר נתן "נרּדי : ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
רּבנּו ׁשּמׁשה נמצא נתן', אּלא נאמר לא 'עזב  -ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלֿידיֿזה  יׂשראל, עונֹות ׁשהזּכיר ּתֹוכחּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעלֿידי
העונֹות  להפ יכֹול היה ּכי טֹוב, ריח ּבהם נתן ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּדיקא
הּׂשיג  ּכי ּבׁשלמּות, ונׁשמע לנעׂשה זכה ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֻלזכּיֹות,
ׁשעלֿידיֿזה  נׁשמע, ּבחינת ׁשהם ּתֹורה, ּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבחינת
ׁשּנקראת  וזהּו ּכּנ"ל, לזכּיֹות נתהּפכין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֻהעונֹות

ּדיקא. 'ּדברי' ְְִֵַַָָָהּתֹוכחה

וכּו'",וזהוּ : מׁשה ּדּבר אׁשר הּדברים "אּלה ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבחינת  ּדיקא, 'ּדברי' ּבחינת ּדיקא, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ"ּדברים"
ּדיקא  ׁשעלֿידיֿזה נׁשמע, ּבחינת ּדהינּו ּתֹורה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדברי
עונֹותיהם  ּולהזּכיר יׂשראל את להֹוכיח יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
'ּדברים', ּבחינת עלֿידי ּכי וכּו'", ּבערבה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ"ּבּמדּבר

היה  עלֿידיֿזה נׁשמע, ּבחינת ּתֹורה, ּדברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבחינת
ּכל  ׁשם הזּכיר ועלּֿכן לזכּיֹות, העונֹות ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻמהּפ
ּבחינת  עלֿידי לזכּיֹות נתהּפכּו ּכּלם ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻֻעונֹותיהם,
ּתֹורה, ּדברי ּבחינת ּדהינּו מׁשה", ּדּבר אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ"הּדברים
העונֹות  ּכל ׁשעלֿידיֿזה ׁשהּׂשיג, נׁשמע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבחינת
את  להֹוכיח יכֹולין ּדיקא ׁשאז ּכּנ"ל, לזכּיֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻנתהּפכין
יׂשראל  את ׁשהֹוכיחּו הּצּדיקים ּכל וכן ּכּנ"ל. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
וכּו'" קהלת "ּדברי ּבחינת: 'ּדברי', ּתֹוכחּתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנקראת

א) הֹוכיחּו(קהלת לא ּכּלם ּכי ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ,ְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ׁשהיא  מׁשה ׁשל הּתֹוכחה ּבבחינת אם ּכי יׂשראל ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
ׁשעלֿידיֿזה  נׁשמע, ּבחינת ּתֹורה, ּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּבבחינת
יכֹולין  ּדיקא ׁשעלֿידיֿזה לזכּיֹות, העונֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֻנתהּפכין

ּכּנ"ל: ְִַַַלהֹוכיח

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 220 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

לא)ּבחינתוזהי ה (דברים "וענתה לפניו : הּזאת ּׁשירה ְ◌ֶ◌ְְְְִִַַַָָָָָֹ
רּבנּו מׁשה ּכי זרע ֹו", מּפי תּׁשכח לא ּכי ְְִִִִִֵֵֶַַַָֹֹלעד
ׁשעתידין  הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד ראה הּׁשלֹום  ֲִִֶַַַָָָָָָעליו
מאד  ּגדֹולה ירידה לירד הּימים ּבאחרית ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹיׂשראל

ּבבחינת מׁשיחא, א)ּבעּקבֹות ּפלאים",(איכה "וּתרד : ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
הסּתר  ואנכי וכּו', ידעּתי "ּכי ׁשם: ׁשּכתּוב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּכמֹו
ׁשירת  ּכתב ועלּֿכן וכּו'", ההּוא ּבּיֹום ּפני ְְְִִֵַַַַַַַָָאסּתיר
ּדברי  היא הּׁשירה ּכל ּכי מּתֹוכחה, ׁשּמדּברת ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאזינּו
ּכמֹו מעׂשיהם, על יׂשראל את ׁשּמֹוכיח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹוכחה
וכל  וכּו'", הּמה ּתהּפכֹות דר "ּכי ׁשם: ְְְִֵֶַָָָָֹֻׁשּכתּוב
מה  ׁשירה, קראּה לּמה ּכן אם קׁשה ולכאֹורה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהּפרׁשה,
זאת, ּתֹוכחה עלֿידי אי וגם זאת, הּוא וׁשיר ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹׁשבח
הּתֹורה  תּׁשכח ׁשּלא יׂשראל יזּכּו האזינּו, ׁשירת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדהינּו
זרעֹו". מּפי תּׂשכח לא "ּכי ּבחינת לעֹולם, ְְְִִִִִִִֶַַַָָֹמּפיהם

זכה א ּכי הּנ"ל, ּבבחינה הֹוכיחם רּבנּו מׁשה ּבאמת ַ◌ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכל  נתהּפכין ׁשּׁשם הּנ"ל, העליֹון ונׁשמע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָלנעׂשה
מעׂשיהם  ּומזּכיר ּׁשּמֹוכיחם מה וכל לזכּיֹות, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהעונֹות
"ּבּיֹום  ּבחינת מצות, ּבחינת ּתֹורה, מּזה נעׂשה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהרעים
ועלֿידי  ּכּנ"ל, ואינּנּו" יׂשראל עון יבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻההּוא
הירידֹות  ּבכל אפּלּו קּיּום ליׂשראל יׁש זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּבחינה

הּזאת  הּתֹוכחה נקראת ועלּֿכן ׁשּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּנפילֹות
ׁשיר  מהם ונעׂשה לזכּיֹות נתהּפכין העונֹות ּכי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻ'ׁשירה',
מּברּור  נע ׂשה הּׁשיר ּבחינת עּקר ּכי וׂשמחה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָוׁשבח
אחר  ּבמקֹום ז"ל רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו הרע, מן ְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹוב

נ"ד) סימן מוהר"ן נתהּפכין (ליקוטי עונֹות ּבחינת ׁשּזהּו ,ְְְֲִִִֶֶַַֹ
הּׁשירה  ּבכח ועלּֿכן לטֹוב, נתהּפ ׁשהרע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻלזכּיֹות,
רּבנּו מׁשה הראה ׁשּבזה האזינּו, ׁשירת ּדהינּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּזאת,
לתכלית  לעל ֹות ׁשּזכה והּׂשגתֹו, ּכחֹו עצם מיתתֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹקדם
העונֹות  נתהּפכין ׁשּׁשם עד העליֹונה הּמדרגה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹרּום
מעׂשים  על מּתֹוכחה לעׂשֹות ׁשּיכֹול עד ְֲֲִִִֶַַַַָָָֻלזכּיֹות,
הּוא  זה ּבכח ועלּֿכן ׁשירה, מּזה לעׂשֹות יכֹול ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹרעים,
יתּבר מה' יתרחקּו לא ׁשּלעֹולם ליׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמבטיח

ּבתקף  אפּלּו ּׁשּיעׂשּו, מה יעׂשּו אם אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַֹלגמרי,
הסּתר  "ואנכי ּבחינת: הסּתרה, ׁשּבתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹההסּתרה

הּׁש וענתה תּׁשכח אסּתיר, לא ּכי לעד לפניו הּזאת ירה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשאין  רֹואים אנּו הּזאת הּׁשירה עלֿידי ּכי זרעֹו", ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּפי
יהיּו יזּכּו אם ּכי ּבעֹולם, נפילה ׁשּום ואין יאּוׁש ְְְְִִִִִֵֵָָָׁשּום
ׁשּזכה  רֹואין ׁשאנּו ּכמֹו לזכּיֹות, העונֹות ּכל ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻנתהּפכין
ּכּנ"ל, וׂשמחה ׁשירה עונֹות מּתֹוכחת לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶַַַַַָָֹֹמׁשה

ׁשּלא  רק ה', אל לׁשּוב יכֹולין אנּו ּתמיד ְְִִֵֶֶַַָָָֹועלּֿכן
ז"ל  רּבנּו ׁשאמר ּכמֹו ּתמיד, ה' אל מּלצעק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנתיאׁש

ׁשם. עּין הּמעׂשּיֹות, ספר ּבסֹוף ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכּנדּפס

וסּכֹות ועל־ּכ ן ּתׁשּובה ימי עׂשרת ׁשל הּללּו ּבּימים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֻ
הם  אז ּכי האזינּו, ׁשירת וקֹורין עֹוסקין ְְֲִִִִִֵַַָָאנּו
ּבחינת  זכּיֹות, מהעונֹות נעׂשין ואז ּתׁשּובה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָֹֻימי
האזינּו ׁשירת ּבחינת זה וכל ּכּנ"ל, "ּכדבר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָ"סלחּתי
עּמֹו", אדמתֹו "וכּפר הּׁשירה: מסּימת ועלּֿכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּנ"ל.
ּבחינת  עונֹות , סליחת ּבחינת היא הּזאת הּׁשירה ְְְֲִִִִִִַַַַַָֹֹּכי
נעׂשין  ּכי ואינּנּו", יׂשראל עון יבּקׁש ההּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֻ"ּבּיֹום

ּכּנ"ל: וכּו' ּתֹורה יׂשראל ְְֲִֵֵַַָָֹמעונֹות

מׁשנה וזהיא הּוא הּדברים" "אּלה ספר ׁשּקֹורין ְ◌ֶ◌ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
הֹוׁשענא  ּבליל ּדהינּו סּכֹות, ּבסֹוף ְְְְְֵַַָָֻּתֹורה
ּביֹום  ׁשּפעלנּו ּכחנּו, מראין אנּו ּבסּכֹות ּכי ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֻרּבא,
ׁשאנּו עד ּתֹורה יׂשראל מעונֹות ׁשּנעׂשין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכּפּורים
ויקב  ּגרן מּפסלת עֹוׂשין ואנּו קּדיׁשא, ּבצּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹיֹוׁשבין

לזכּיֹות  נתהּפכין עונֹות ּבחינת ׁשהּוא הּקדֹוׁשה, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֻֻסּכה
אנּו ׁשאז רּבה ּבהֹוׁשענא סּכֹות ּבסֹוף ֿ ּכן ועל ְְְְֵֶַַַַַָָָָֻּכּנ"ל,
זה  ׁשּכל חֹותם, ּבתֹו חֹותם החֹותמֹות, לגמר ְְְִִִֶֶַָָָָֹצריכין
ׁשהם  רֹועים, הּׁשבעה עלֿידי הּנמׁשכת ּבאמּונה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתלּוי
להתקרב  ׁשּזֹוכין ּבּסּכה ׁשּנכנסּו קּדיׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻאׁשּפיזין
קֹולֹות, ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֻאליהם
הּנעׂשה  ׂשמחה, עלֿידי ּדקדּׁשה העּזּות לזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּזֹוכין
העליֹון  ונ ׁשמע לנעׂשה לבֹוא ׁשּזֹוכין ונׁשמע, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּנעׂשה
העונֹות  ּכי העלּיה, ּתכלית ׁשהּוא הירידה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹעלֿידי
ּבּמאמר  היטב זה ּכל ּכמבאר ּכּנ"ל, לזכּיֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻנתהּפכין
ּבגמר  סּכֹות ּבסֹוף ועלּֿכן היטב, ׁשם עּין ְְְִֵֵֵֵַַַַַָֻהּנ"ל,

" ספר קֹורין מׁשה"החֹותמֹות ּדּבר אׁשר הּדברים אּלה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ונׁשמע  נעׂשה ּבחינת הּנ"ל, ּתֹורה ּדברי ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
לזכּיֹות  נתהּפכין עונֹות ּבחינת ׁשהּוא הּנ"ל, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹֻהעליֹון
וכּו', לׂשמחה זֹוכין הּזה ונׁשמע נעׂשה ועלֿידי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּכּנ"ל,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב ד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר קי  ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

חס  אֹותנּו להרחיק הרֹוצים והרֹודפים ְְְְְִִִִַַַָָָהּׂשֹונאים
ּבה' ּבטּוחים אנּו הּסּכה ּכח עלֿידי ּכי ְְְִִֵַַַַָָָֹֻוׁשלֹום,
ּתמיד  יתּבר ּבֹו ּודבקים סמּוכים ׁשּנהיה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָיתּבר
,יתּבר מּמּנּו ׁשּירחיקנּו ּדבר ׁשּום ואין ועד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלעֹולם

קדּׁשה  ׁשהּוא העליֹונה, סּכה ּבצל נסּתרים אנּו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻֻּכי
לזכּיֹות, העונֹות ּכל נתהּפכין ׁשּׁשם עד ּכלּֿכ ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹֻּגבּה
מּׁשּום  מתיראים אנּו אין ׁשּוב הּזה החסד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּובכח
יתּבר אליו נׁשּוב ּתמיד ּבוּדאי ּכי ׁשּבעֹולם, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהרחקה
ּבֹו ּוכלּולים ּדבּוקים נׁשארים נהיה סֹוף ּכל ְְְְְִִִִִֶָָוסֹוף
הּקדּׁשה  ּבאֹור לכנס עכׁשו ׁשּזכינּו מאחר ,ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻיתּבר

ה  סּכה ּבצל ּדמסּככא העליֹונה, 'אּמא ׁשהיא ּקדֹוׁשה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
העונֹות  ּכל ׁשּׁשם ּתׁשּובה ּבחינת ׁשהיא ּבנין', ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹעל
ּכח  עצם רֹואין ׁשאנּו נמצא לזכּיֹות, ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֻנתהּפכין
ׁשּמּכל  ּומחּכים ּבטּוחים אנּו עלּֿכן ְְְִִִֵֶַַַָָָהּתׁשּובה,
מּכּלם  ׁשּבעֹולם, ההרחקֹות ּומּכל והירידֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻהּנפילֹות
ליׁשב  ׁשּנזּכה עד ׁשלמה ּבתׁשּובה יתּבר אליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנׁשּוב

לויתן. ׁשל ְְִֶָָָֻּבסּכה

מן ועל־ּכ ן מגנת ּדיקא הּסּכה ּתהיה לבֹוא לעתיד ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ד)הּגיהּנם, "וסּכה (ישעיה : ְְִֵֶַָָֹֻ

ּכי  ּומּמטר", מּזרם ּולמסּתֹור ּולמחסה וכּו' ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָּתהיה

וכּו'" ּפחים רׁשעים על יא)"ימטר אֹור (תהילים ּכי , ְְְִִִֵַַַָ
העונֹות  ּכל ׁשּׁשם ּכלּֿכ ּגבּה מּמקֹום נמׁשכת ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻהּסּכה
מן  ּומּצלת מּגּנת הּסּכה ועלּֿכן לזכּיֹות, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻֻנתהּפכין
רחמנא  וׁשלֹום, חס העברֹות על ענׁש ׁשהּוא ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּגיהּנם
ועלּֿכן  ּכּנ"ל, לזכּיֹות העונֹות מהּפכת הּסּכה ּכי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻלצלן,

ּכּנ"ל: הּכּפּורים יֹום אחר סּכֹות ִִִַַַַַֻעֹוׂשין

יד)ּבחינתוזהט סלחּתי (במדבר ה' "וּיאמר : ְ◌ֶ◌ְְִִֶַַַָֹ
הּנׁשמע  ּכי ּדיקא, "ּכדבר" ,"ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכדבר
ׁשהם  ּתֹורה, ּדברי ּבחינת הּוא ּתֹורה סתרי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא
אל  ה' "וידּבר ּבחינת הּמצוה, ׁשּסביבֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּדברים
הּנׁשמע, ּובחינת הּנ"ל, ּבּמאמר ּכמבאר וכּו'", ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹֹמׁשה
לאין  ּדבקּות ּבחינת הּוא ּתֹורה, ּדברי ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָׁשהּוא
ּכׁשּזֹוכין  לזכּיֹות העונֹות נתהּפכין ׁשּׁשם ְְְְֲִִִִֶֶַָָֹֻסֹוף,
ׁשאז  ּתֹורה, ּדברי ּבחינת ׁשהּוא הּנׁשמע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלהּׂשיג
ּכּנ"ל. זכּיֹות נעׂשין ּומעונֹות לעלּיה הירידה ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֻנתהּפ
,"ּכדבר "סלחּתי למׁשה : יתּבר ה' ׁשאמר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

ּכן  ׁשּל ּתֹורה הּדברי ּכפי ּדיקא , "ּכדבר"ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּתֹורה, סתרי ּבחינת להּׂשיג זכה מׁשה ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהּסליחה,
 ֿ ׁשעלֿידי נׁשמע, ּבחינת ּתֹורה, ּדברי ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשהם

ּכּנ"ל. לזכּיֹות נתהּפכין העונֹות ּכי הּסליחה, ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹֻזה

א)ּבחינתוזה מׁשה (דברים ּדּבר אׁשר הּדברים "אּלה : ְ◌ֶ◌ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
מקֹום  ׁשּכל רׁש"י ּופרׁש וכּו'", ּבערבה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּבּמדּבר
ּבּמקרא  ׁשם ּכי ּתֹוכחה, ּדברי הם 'ּדברי' ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר

'ּבּמד  לּמקֹום ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות ּכל ּבר חֹוׁשב ְְְִִִֵֶַַַָָָ
ז"ל רּבנּו ּבדברי איתא ּכי וכּו''. תנינא ּבערבה (ליקוטי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ח') עונֹות סימן להזּכיר ּדהינּו ּתֹוכחה, לֹומר ְְְְֲִֶַַַָָָֹׁשאסּור
להֹוכיח  ׁשּיכֹול מי אם ּכי עליהם, ּולהֹוכיחם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל
נתן  ּתֹוכחּתֹו ׁשעלֿידי הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו

ּבבחינת טֹוב, ריח א)ּבהם השירים ריחֹו"(שיר נתן "נרּדי : ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
רּבנּו ׁשּמׁשה נמצא נתן', אּלא נאמר לא 'עזב  -ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלֿידיֿזה  יׂשראל, עונֹות ׁשהזּכיר ּתֹוכחּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעלֿידי
העונֹות  להפ יכֹול היה ּכי טֹוב, ריח ּבהם נתן ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּדיקא
הּׂשיג  ּכי ּבׁשלמּות, ונׁשמע לנעׂשה זכה ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֻלזכּיֹות,
ׁשעלֿידיֿזה  נׁשמע, ּבחינת ׁשהם ּתֹורה, ּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבחינת
ׁשּנקראת  וזהּו ּכּנ"ל, לזכּיֹות נתהּפכין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֻהעונֹות

ּדיקא. 'ּדברי' ְְִֵַַָָָהּתֹוכחה

וכּו'",וזהוּ : מׁשה ּדּבר אׁשר הּדברים "אּלה ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבחינת  ּדיקא, 'ּדברי' ּבחינת ּדיקא, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ"ּדברים"
ּדיקא  ׁשעלֿידיֿזה נׁשמע, ּבחינת ּדהינּו ּתֹורה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדברי
עונֹותיהם  ּולהזּכיר יׂשראל את להֹוכיח יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
'ּדברים', ּבחינת עלֿידי ּכי וכּו'", ּבערבה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ"ּבּמדּבר

היה  עלֿידיֿזה נׁשמע, ּבחינת ּתֹורה, ּדברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבחינת
ּכל  ׁשם הזּכיר ועלּֿכן לזכּיֹות, העונֹות ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻמהּפ
ּבחינת  עלֿידי לזכּיֹות נתהּפכּו ּכּלם ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻֻעונֹותיהם,
ּתֹורה, ּדברי ּבחינת ּדהינּו מׁשה", ּדּבר אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ"הּדברים
העונֹות  ּכל ׁשעלֿידיֿזה ׁשהּׂשיג, נׁשמע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבחינת
את  להֹוכיח יכֹולין ּדיקא ׁשאז ּכּנ"ל, לזכּיֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻנתהּפכין
יׂשראל  את ׁשהֹוכיחּו הּצּדיקים ּכל וכן ּכּנ"ל. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
וכּו'" קהלת "ּדברי ּבחינת: 'ּדברי', ּתֹוכחּתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנקראת

א) הֹוכיחּו(קהלת לא ּכּלם ּכי ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ,ְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ׁשהיא  מׁשה ׁשל הּתֹוכחה ּבבחינת אם ּכי יׂשראל ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
ׁשעלֿידיֿזה  נׁשמע, ּבחינת ּתֹורה, ּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּבבחינת
יכֹולין  ּדיקא ׁשעלֿידיֿזה לזכּיֹות, העונֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֻנתהּפכין

ּכּנ"ל: ְִַַַלהֹוכיח

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 220 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

לא)ּבחינתוזהי ה (דברים "וענתה לפניו : הּזאת ּׁשירה ְ◌ֶ◌ְְְְִִַַַָָָָָֹ
רּבנּו מׁשה ּכי זרע ֹו", מּפי תּׁשכח לא ּכי ְְִִִִִֵֵֶַַַָֹֹלעד
ׁשעתידין  הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד ראה הּׁשלֹום  ֲִִֶַַַָָָָָָעליו
מאד  ּגדֹולה ירידה לירד הּימים ּבאחרית ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹיׂשראל

ּבבחינת מׁשיחא, א)ּבעּקבֹות ּפלאים",(איכה "וּתרד : ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
הסּתר  ואנכי וכּו', ידעּתי "ּכי ׁשם: ׁשּכתּוב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּכמֹו
ׁשירת  ּכתב ועלּֿכן וכּו'", ההּוא ּבּיֹום ּפני ְְְִִֵַַַַַַַָָאסּתיר
ּדברי  היא הּׁשירה ּכל ּכי מּתֹוכחה, ׁשּמדּברת ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאזינּו
ּכמֹו מעׂשיהם, על יׂשראל את ׁשּמֹוכיח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹוכחה
וכל  וכּו'", הּמה ּתהּפכֹות דר "ּכי ׁשם: ְְְִֵֶַָָָָֹֻׁשּכתּוב
מה  ׁשירה, קראּה לּמה ּכן אם קׁשה ולכאֹורה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהּפרׁשה,
זאת, ּתֹוכחה עלֿידי אי וגם זאת, הּוא וׁשיר ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹׁשבח
הּתֹורה  תּׁשכח ׁשּלא יׂשראל יזּכּו האזינּו, ׁשירת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדהינּו
זרעֹו". מּפי תּׂשכח לא "ּכי ּבחינת לעֹולם, ְְְִִִִִִִֶַַַָָֹמּפיהם

זכה א ּכי הּנ"ל, ּבבחינה הֹוכיחם רּבנּו מׁשה ּבאמת ַ◌ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכל  נתהּפכין ׁשּׁשם הּנ"ל, העליֹון ונׁשמע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָלנעׂשה
מעׂשיהם  ּומזּכיר ּׁשּמֹוכיחם מה וכל לזכּיֹות, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהעונֹות
"ּבּיֹום  ּבחינת מצות, ּבחינת ּתֹורה, מּזה נעׂשה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהרעים
ועלֿידי  ּכּנ"ל, ואינּנּו" יׂשראל עון יבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻההּוא
הירידֹות  ּבכל אפּלּו קּיּום ליׂשראל יׁש זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּבחינה

הּזאת  הּתֹוכחה נקראת ועלּֿכן ׁשּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּנפילֹות
ׁשיר  מהם ונעׂשה לזכּיֹות נתהּפכין העונֹות ּכי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻ'ׁשירה',
מּברּור  נע ׂשה הּׁשיר ּבחינת עּקר ּכי וׂשמחה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָוׁשבח
אחר  ּבמקֹום ז"ל רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו הרע, מן ְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹוב

נ"ד) סימן מוהר"ן נתהּפכין (ליקוטי עונֹות ּבחינת ׁשּזהּו ,ְְְֲִִִֶֶַַֹ
הּׁשירה  ּבכח ועלּֿכן לטֹוב, נתהּפ ׁשהרע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻלזכּיֹות,
רּבנּו מׁשה הראה ׁשּבזה האזינּו, ׁשירת ּדהינּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּזאת,
לתכלית  לעל ֹות ׁשּזכה והּׂשגתֹו, ּכחֹו עצם מיתתֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹקדם
העונֹות  נתהּפכין ׁשּׁשם עד העליֹונה הּמדרגה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹרּום
מעׂשים  על מּתֹוכחה לעׂשֹות ׁשּיכֹול עד ְֲֲִִִֶַַַַָָָֻלזכּיֹות,
הּוא  זה ּבכח ועלּֿכן ׁשירה, מּזה לעׂשֹות יכֹול ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹרעים,
יתּבר מה' יתרחקּו לא ׁשּלעֹולם ליׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמבטיח

ּבתקף  אפּלּו ּׁשּיעׂשּו, מה יעׂשּו אם אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַֹלגמרי,
הסּתר  "ואנכי ּבחינת: הסּתרה, ׁשּבתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹההסּתרה

הּׁש וענתה תּׁשכח אסּתיר, לא ּכי לעד לפניו הּזאת ירה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשאין  רֹואים אנּו הּזאת הּׁשירה עלֿידי ּכי זרעֹו", ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּפי
יהיּו יזּכּו אם ּכי ּבעֹולם, נפילה ׁשּום ואין יאּוׁש ְְְְִִִִִֵֵָָָׁשּום
ׁשּזכה  רֹואין ׁשאנּו ּכמֹו לזכּיֹות, העונֹות ּכל ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻנתהּפכין
ּכּנ"ל, וׂשמחה ׁשירה עונֹות מּתֹוכחת לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶַַַַַָָֹֹמׁשה

ׁשּלא  רק ה', אל לׁשּוב יכֹולין אנּו ּתמיד ְְִִֵֶֶַַָָָֹועלּֿכן
ז"ל  רּבנּו ׁשאמר ּכמֹו ּתמיד, ה' אל מּלצעק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנתיאׁש

ׁשם. עּין הּמעׂשּיֹות, ספר ּבסֹוף ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכּנדּפס

וסּכֹות ועל־ּכ ן ּתׁשּובה ימי עׂשרת ׁשל הּללּו ּבּימים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֻ
הם  אז ּכי האזינּו, ׁשירת וקֹורין עֹוסקין ְְֲִִִִִֵַַָָאנּו
ּבחינת  זכּיֹות, מהעונֹות נעׂשין ואז ּתׁשּובה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָֹֻימי
האזינּו ׁשירת ּבחינת זה וכל ּכּנ"ל, "ּכדבר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָ"סלחּתי
עּמֹו", אדמתֹו "וכּפר הּׁשירה: מסּימת ועלּֿכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּנ"ל.
ּבחינת  עונֹות , סליחת ּבחינת היא הּזאת הּׁשירה ְְְֲִִִִִִַַַַַָֹֹּכי
נעׂשין  ּכי ואינּנּו", יׂשראל עון יבּקׁש ההּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֻ"ּבּיֹום

ּכּנ"ל: וכּו' ּתֹורה יׂשראל ְְֲִֵֵַַָָֹמעונֹות

מׁשנה וזהיא הּוא הּדברים" "אּלה ספר ׁשּקֹורין ְ◌ֶ◌ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
הֹוׁשענא  ּבליל ּדהינּו סּכֹות, ּבסֹוף ְְְְְֵַַָָֻּתֹורה
ּביֹום  ׁשּפעלנּו ּכחנּו, מראין אנּו ּבסּכֹות ּכי ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֻרּבא,
ׁשאנּו עד ּתֹורה יׂשראל מעונֹות ׁשּנעׂשין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכּפּורים
ויקב  ּגרן מּפסלת עֹוׂשין ואנּו קּדיׁשא, ּבצּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹיֹוׁשבין

לזכּיֹות  נתהּפכין עונֹות ּבחינת ׁשהּוא הּקדֹוׁשה, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֻֻסּכה
אנּו ׁשאז רּבה ּבהֹוׁשענא סּכֹות ּבסֹוף ֿ ּכן ועל ְְְְֵֶַַַַַָָָָֻּכּנ"ל,
זה  ׁשּכל חֹותם, ּבתֹו חֹותם החֹותמֹות, לגמר ְְְִִִֶֶַָָָָֹצריכין
ׁשהם  רֹועים, הּׁשבעה עלֿידי הּנמׁשכת ּבאמּונה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתלּוי
להתקרב  ׁשּזֹוכין ּבּסּכה ׁשּנכנסּו קּדיׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻאׁשּפיזין
קֹולֹות, ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֻאליהם
הּנעׂשה  ׂשמחה, עלֿידי ּדקדּׁשה העּזּות לזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּזֹוכין
העליֹון  ונ ׁשמע לנעׂשה לבֹוא ׁשּזֹוכין ונׁשמע, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּנעׂשה
העונֹות  ּכי העלּיה, ּתכלית ׁשהּוא הירידה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹעלֿידי
ּבּמאמר  היטב זה ּכל ּכמבאר ּכּנ"ל, לזכּיֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻנתהּפכין
ּבגמר  סּכֹות ּבסֹוף ועלּֿכן היטב, ׁשם עּין ְְְִֵֵֵֵַַַַַָֻהּנ"ל,

" ספר קֹורין מׁשה"החֹותמֹות ּדּבר אׁשר הּדברים אּלה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ונׁשמע  נעׂשה ּבחינת הּנ"ל, ּתֹורה ּדברי ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
לזכּיֹות  נתהּפכין עונֹות ּבחינת ׁשהּוא הּנ"ל, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹֻהעליֹון
וכּו', לׂשמחה זֹוכין הּזה ונׁשמע נעׂשה ועלֿידי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּכּנ"ל,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל ת לשי דלב י ּבְ הלכֹות חֹיָשכ דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר קיא  ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

חֹותם  ּבתֹו חֹותם החֹותמֹות, מתּקנין ְְְְִֵֶֶַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
ַַּכּנ"ל:

ּתֹורה,ועל־ּכ ןיב  ׂשמחת עֹוׂשין סּכֹות אחר מּיד ְ◌ַ◌ֵ◌ְִִִַַַָָֻ
ּבחינת לה)ׁשהּוא עֹולם (ישעיה "וׂשמחת : ְְְִִֶַַָ

ּבכל  ׁשּזכינּו ונׁשמע נעׂשה עלֿידי ּכי ראׁשם", ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הּתֹורה  קּבלת ּבחינת עּקר ׁשהם ּכּנ"ל, האּלה ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּימים
ּתֹורה, ׂשמחת ּבחינת לׂשמחה, זֹוכין עלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכּנ"ל,
ׁשני  על הּנאמר ראׁשם" על עֹולם "וׂשמחת ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָֹּבחינת
ּבחֹורב  יׂשראל את ׁשהכּתירּו הּכתרים ׁשהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעדיים
עטרה  ׁשויא 'ּכדין ּתֹורה ּבׂשמחת ּכי ונׁשמע, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָמּנעׂשה

ּבּתּקּונים ׁשאיתא ּכמֹו צּדיק', ּכל  נו.)ּבריׁש דף כ"א ,(תיקון ְְִִִִֵֶַַָָ
ונׁשמע  מּנעׂשה הּנעׂשין הּנ"ל הּכתרים הינּו ׁשם, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָעּין

ּבחינת  ּתֹורה, ׂשמחת ׁשל הּׂשמחה עּקר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהם
ּכּנ"ל. ראׁשם" על עֹולם ְְִַַַַָָֹ"וׂשמחת

וחֹוזרין וזה ּתֹורה ּבׂשמחת הּתֹורה ׁשּמסּימין ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִֶַַַָָ
צריכין  וׁשנה ׁשנה ּבכל ּכי מּיד, ְְְְִִִִִִַָָָָָָּומתחילין
ׁשנה  ׁשּבכל ּדהינּו מחדׁש, הּתֹורה את ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָלהתחיל
ּכי  יֹותר, ּגבּה ונׁשמע נעׂשה להּׂשיג לראֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹצריכין
ז"ל  רּבנּו ּבדברי ואיתא לּתֹורה', ּפנים 'ׁשבעים ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָיׁש

ס') סימן מוהר"ן ּבכל (ליקוטי ּכי ׁשנים, ׁשבעים ּבחינת ְְְִִִִִֵֶַָָׁשהם
מּבחינת  לּתֹורה חדׁשֹות ּפנים להּׂשיג צריכים ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָׁשנה

מחדׁש, ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ׁשּזהּו ּפנים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבעים
יֹותר  ּפעם ּבכל ׁשּבּתֹורה נסּתרֹות להּׂשיג ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכּלּה, ה ּׁשנה ּכל ּבזה עֹוסקין ואנּו ּכּנ"ל, ְְְִֵֶַַַָָָָָָֻויֹותר
חדׁש ּובכל וׁשבּוע ׁשבּוע ּובכל ויֹום יֹום ּבכל ְְְְְִֶַַַָָָָָָֹלהּׂשיג
להּׂשיג  ונׁשמע, נעׂשה ּבבחינת מהּתֹורה, חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוחדׁש
עד  הּנסּתר, ּבחינת מהּתֹורה, נׁשמע ּבחינת ּפעם ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָּבכל
נׁשמע  מּׂשיגים הם ּבכלל יׂשראל הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבגמר
להּׂשיג  צריכין ואז נעׂשה, מהּנׁשמע ונעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחדׁש,

יֹותר. ּגבּה חדׁש ְִֵַַָָָֹנׁשמע

ּומתח וזהוּ  הּתֹורה סּיּום סּיּום ּבחינת ּכי מּיד, ילין ְ◌ֶ◌ְְִִִִִִִַַַָָ
זֹו ּבׁשנה הּתֹורה הּׂשיגּו ׁשּכבר ּבחינת ְְְִִִֶֶַַָָָָזהּו
הּתֹורה  ּכללּיּות ּבחינת ׁשּזה נעׂשה, מהּנׁשמע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָועׂשּו
"ּבראׁשית" ּכי יׂשראל", ּכל "לעיני עד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָמ"ּבראׁשית"
ּכי  נׁשמע, ּבחינת הּׁשלם, מאמר ּבחינת ְְְֲִִִִֵַַַַַָָהּוא
ה', ּתֹורת ּבחינת עדין היא אז הּתֹורה ְְְֲִִִַַַַַַָָָּבהתחלת
עצמן  ּוממיתין ּבּה מתיּגעין ואחרּֿכ נׁשמע, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָּבחינת

ואז  לנעׂשה, מּנׁשמע אֹותּה ׁשּמּׂשיגין עד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָעליה
ּכל  "לעיני הּתֹורה סּיּום ּבחינת וזהּו ּתֹורתֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנעׂשית
עד  נעׂשה מהּנׁשמע ׁשּנעׂשה ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָיׂשראל",

ּבעין. עין אֹותּה מּׂשיגין יׂשראל ְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכל

לד)ּבחינתוזה אׁשר (דברים הּגדֹול הּמֹורא "ּולכל : ְ◌ֶ◌ְְֲִֶַַַָָֹ
הּגדֹול' 'מֹורא יׂשראל", ּכל לעיני מׁשה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹעׂשה
ּבחינת  יראה, ּבחינת ׁשהּוא נׁשמע, ּבחינת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָזה
הּנ"ל, ּבּמאמר ׁשם ּכמבאר ּבׁשת', ירא - ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ'ּבראׁשית

ּדיקא, מׁשה" עׂשה אׁשר הּגדֹול הּמֹורא "ּולכל ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזהּו:
ּבהם  והכניס יׂשראל ּבני עיני האיר רּבנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּמׁשה
נעׂשה, מהּנׁשמע אצלם נעׂשה ׁשּיהיה הּנסּתר, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבחינת
ּכּנ"ל, נׁשמע ּבחינת הינּו הּגדֹול", הּמֹורא ְְְְִִַַַַַַַָָֹ"ּולכל
נעׂשה, ּבחינת ּדיקא, "עׂשה" מׁשה", עׂשה ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹ"אׁשר
יׂשראל  ּבית ּכל לעין ׁשּגּלה יׂשראל", ּבני "לעיני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוזה
נעׂשה, מהּנׁשמע להם ועׂשה הּתֹורה סתרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת

נגלה. ְְִִֵֶַָמהּנסּתר

הּתֹורה נמצא הּׂשגת מרּמז הּתֹורה ׁשּסּיּום ִ◌ְ◌ָ◌ְִֵֶַַַַַָָָ
ּומּיד  ּתכף ועלּֿכן לנעׂשה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּנׁשמע
מּיד  ּולהתחיל לחזר צריכין הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹׁשּמסּימין
לעׂשֹות  ּכׁשּזֹוכין ּתכף ּכי וכּו'", ְְְֲִִִֵֵֶֶַ"ּבראׁשית
יׁש אזי יׂשראל', ּכל 'עיני ׁשהּוא נעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהּנׁשמע
"ּבראׁשית", ּבחינת ׁשהּוא חדׁש, נׁשמע ּתכף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהם
לעׂשֹות  ּולהתיּגע ּולהׁשּתּדל לחזר ּתכף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַֹּוצריכין
ועלּֿכן  נעׂשה, ּבחינת החדׁש הּנׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּזה

נׁשמע  ּבחינת ׁשהּוא "ּבראׁשית" מּיד ְְְְִִִִִִֵֶַַַָמתחילין
ּבׁשנה  להתחיל צריכין ׁשאנּו עּתה ׁשּזֹוכין ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהחדׁש
לנעׂשה, מּנׁשמע החדׁש הּנׁשמע להּׂשיג ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹזאת,
ונעלם  סתּום ׁשהּוא מ"ּבראׁשית" לנגלה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָמּנסּתר
יׂשראל  ּכל לעיני ׁשּיתּגּלה יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעד

ּכּנ"ל: נגלה ְְִִִֶַַַּבבחינת

ּבפרׁשת ועל־ּכ ןיג עֹוסקין היּו הּמעמד אנׁשי ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲִֵַַַַָָָָ
ּכי  "האזינּו", ּופרׁשת ְֲִִִֵַַָָ"ּבראׁשית"
נעׂשה  ׁשּזה זכּיֹות, מהעונֹות ונעׂשין מכּפרין ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּקרּבנֹות
ּותפּלה  ּתֹורה ׁשהּוא ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעלֿידי
ּכי  ּותפּלה, ּתֹורה ּבביתֿהּמקּדׁש היה ועלּֿכן ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּכּנ"ל,
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּתפּלה, ּבית נקרא הּביתֿהּמקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָעּקר

הלכֹות  דעה  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ֵ ֶיֹורה ּתֹורה ספר 222 ָ ֶ ֵ ְ ִהלכֹות

נו) עֹולין (ישעיה היּו ׁשם ּכי ּתפּלתי", ּבבית "וׂשּמחּתים :ְְְְִִִִִִֵַָָָ
ׁשהּוא  ּתפּלה ּבחינת הם הּקרּבנֹות וכל הּתפּלֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכל
היּו ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשם ועלּֿכן קרּבן. ְְְְְִִֵֵַַָָָָָּבמקֹום
עֹוׂשין  היּו הם ּכי ּבּתֹורה, ועֹוסקין יֹוׁשבין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהּסנהדרין

אנׁשי  ועלּֿכן ּכּנ"ל. נעׂשה מהּנׁשמע ּתֹורה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָמהּתפּלה
ּבחינת  ׁשהּוא 'ּבראׁשית', ּבפרׁשת עֹוסקין היּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמעמד
ּתֹורה, מהּתפּלה נעׂשה, מהּנׁשמע לעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָנׁשמע,
ּבחינת  ׁשּזהּו ּכּנ"ל, העונֹות סליחת עּקר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשעלֿידיֿזה
לזכּיֹות  נתהּפכין עונֹות ּבחינת ׁשהּוא האזינּו, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַֹֻׁשירת
ונׁשמע  הּנעׂשה להּׂשיג ׁשּזכה מׁשה ׁשל ּכחֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעלֿידי

ּכּנ"ל. ְֶַַָהעליֹון

אּלא ועל־ּכ ן עמידה 'אין ּכי מעמד ֹות, נקראים ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
ו:)ּתפּלה' ׁשם (ברכות ז"ל רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו , ְְִֵֶַַַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו מאמר כא.)על ּגמליאל (מגילה רּבן 'ּבימי : ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָ
אנׁשי  ּכי ׁשם, עּין ּבעמידה', ּתֹורה לֹומדין ְְֲִִִֵֵַַַָָָָהיּו

ּבּתֹורה, ועֹוסקין הּקרּבנֹות על עֹומדין היּו ְְְְֲִִַַַַַָָָָָהּמעמד
ּבחינת  ּתפּלה, מּבחינת מהּנׁשמע, עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָוהיּו
והּתפּלה  הּקרּבנֹות עבֹודת ּכי עמידה, ּבחינת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָקרּבנֹות,
 ֿ ׁשעלֿידי ּתֹורה, מּזה עֹוׂשין והיּו ּדיקא ּבעמידה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהיּו

ּכּנ"ל: הּקרּבנֹות עלֿידי העונֹות מחילת עּקר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹזה

‚ ‰ÎÏ‰¬»»

ספר מצות לֹו לכּתב מּיׂשראל איׁש ּכל  על עׂשה ִ◌ְ◌ַ◌ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹ
ּתֹורה  ספר אבֹותיו לֹו הּניחּו ואפּלּו ֲֲִִִֵֶַָָָּתֹורה,

מצוה  ּכחֹוטף הוי ּדבר ּבּה הּגיּה ולא לקחּה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹוכּו',
על  ּדבר ּבּה להּגיּה אֹו ּבעצמֹו לכּתב צרי ּכי ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹוכּו',

ּפנים: ִָָּכל

ׁשלעל־ּפ יא הּנֹוראה החמיׁשי,הּמעׂשה יֹום ַ◌ִ◌ֲֲִִֶֶַַַַָָ
חטֹוטרֹות  הּבעל עצמֹו את ְְֲִֵֶֶַַַַָָׁשהתּפאר
המרּבה, את מחזיק מעט ּבענין מעלתֹו הפלגת ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻּבעצם
לאיזה  ׁשּזכה ואחד אחד ּכל ׁשל הּמעלֹות מּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיֹותר
הּוא  ּכי המרּבה, את מחזיק מעט ׁשל זה ּבענין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻּבחינה
את  מחזיק 'מעט לבחינת זכה הּוא ּכי מּכּלם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֻֻלמעלה
ּולמעלה  ׁשּמּׁשם לגמרי, הּמקֹום קצה ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהמרּבה'
לנּׂשא  יכֹול ּדיקא הּוא ועלּֿכן ּכלל, מקֹום ְְְְֵֵֵַַַָָָָאין

הּמקֹום, מן למעלה לבחינת מקֹום מּבחינת ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָּולהעלֹות

למעלה  ׁשהּוא והּנֹורא הּקדֹוׁש להאילן ְְְְְִִֶַַַָָָָָָּולהביא
הּוא  אחד ׁשרׁש ׁשרׁשים: ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמהּמקֹום,
ּגּוף  ואמת ענוה, והּׁשליׁשי יראה, והּׁשני ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָאמּונה,
הענין  ּכל ׁשם עּין וכּו', ענפים יֹוצאים ּומּׁשם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָהאילן,

ׁשם  עּין סֹופֹו, ועד מּתחּלתֹו ההּוא והּנׂשּגב ְְְְִִִֵַַַַַָָָָהּנֹורא
ׁשם: עּין וכּו', אילן ׁשּיׁש ׁשחקרּו הּכת ּובענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיטב,

ּכל וזהב על ׁשּמצוה ּתֹורה, ספר ּכתיבת מצות ְ◌ֶ◌ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּתֹורה, ספר לעצמֹו ׁשּיכּתב מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחד

לעלֹות  לזּכֹות ּכדי הּוא ּתֹורה ספר ּכתיבת ְְְֲִִִֵֵֶַַָּכי
לבֹוא  ּכדי מהּמקֹום, למעלה לבחינת ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָמהּמקֹום
הּבא  ע ֹולם ּתענּוג עּקר ׁשּׁשם הּנ"ל הּקדֹוׁש ְֲִִֶַַַַַַָָָָָָלהאילן
ּכי  הּטֹובים, מעׂשיהם עלֿידי הּצּדיקים ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַׁשּזֹוכין
בּה, לכּלא מזֹון חּיים עץ ּבחינת הּוא הּנ"ל ְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהאילן
ידּורן  ּובענפֹוהי ּברא, חיות ּכל ּתטלל "ּתחתֹוהי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשר

ׁשמּיא" ד)צּפרי ּבהּמעׂשה (דניאל ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
ועל  ּבצּלֹו, החּיֹות ּכל ׁשֹוכנים האילן ׁשּתחת ְְְִִִֶַַַַַַַָָָהּנ"ל
הּתענּוג  וגדל ׁשם, עּין עֹופֹות, מיני ּכל ׁשֹוכנים ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹענפיו
הּׂשכר  קּבּול ועּקר ׁשם, עּין וכּו', לׁשער אין ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיׁש
ׁשהּוא  הּנ"ל להאילן לבֹוא ּכׁשּזֹוכה הּוא הּנׁשמה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
עֹולה  ׁשּׁשם מהּמקֹום, למעלה ׁשהּוא חּיים ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהעץ

ּבנעם  לחזֹות ה', על להתעּנג חּיים העץ ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנׁשמה
ׁשרׁש הּוא חּיים העץ וזה לזה. הּזֹוכה אׁשרי וכּו', ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה'

ׁשּנקראת ג)הּתֹורה לּמחזיקים (משלי היא חּיים "עץ : ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
א  אי אבל ׁשהּוא ּבּה". חּיים להעץ להּגיע פׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבהּדר ׁשהֹולכין עלֿידי אם ּכי הּנ"ל הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאילן
והּדר החּיים', עץ ּדר' ּבחינת החּיים, לעץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַההֹול
ּכמֹו ,ּדר ׁשּנקראים הּקדֹוׁשה הּתֹורה מצות ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהם

ה)ׁשּכתּוב אתכם (דברים צּויתי אׁשר הּדר "ּבכל : ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
הרּבה. ּבפסּוקים וכן ְְְִִֵֵֵֵַּתלכ ּו",

ֿ אבל ועל ׁשכחה, נתהּוה הּלּוחֹות ׁשבירת מחמת ֲ◌ָ◌ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
ׁשאין  עד ּביׂשראל מחלקת נתרּבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹידיֿזה
ּומּׁשם  אחד, ּבמקֹום ּברּורה ּומׁשנה ּברּורה ְְְְֲִִֶָָָָָָָָהלכה
ּובין  העֹולם, ׁשּבכל הּגמּור הּמחלקת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשּתלׁשל
ּבעּתים  ּבפרט חכמים, הּתלמידי ּובין ּבעצמן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו הרּבים, ּבעונֹותינּו הּמחלֹוקֹות ׁשּנתרּבה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּללּו

ז"ל רּבֹותינּו מט:)ׁשאמרּו מׁשיחא (סוטה 'ּבעּקבֹות : ְְְְִִֵֶַַָָ

וכּו', ביתֹו אנׁשי איׁש אֹויבי וכּו', יסּגא  ְְְְְְִִֵֵֵֶַָֻחצּפא
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נו) עֹולין (ישעיה היּו ׁשם ּכי ּתפּלתי", ּבבית "וׂשּמחּתים :ְְְְִִִִִִֵַָָָ
ׁשהּוא  ּתפּלה ּבחינת הם הּקרּבנֹות וכל הּתפּלֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכל
היּו ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשם ועלּֿכן קרּבן. ְְְְְִִֵֵַַָָָָָּבמקֹום
עֹוׂשין  היּו הם ּכי ּבּתֹורה, ועֹוסקין יֹוׁשבין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהּסנהדרין

אנׁשי  ועלּֿכן ּכּנ"ל. נעׂשה מהּנׁשמע ּתֹורה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָמהּתפּלה
ּבחינת  ׁשהּוא 'ּבראׁשית', ּבפרׁשת עֹוסקין היּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמעמד
ּתֹורה, מהּתפּלה נעׂשה, מהּנׁשמע לעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָנׁשמע,
ּבחינת  ׁשּזהּו ּכּנ"ל, העונֹות סליחת עּקר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשעלֿידיֿזה
לזכּיֹות  נתהּפכין עונֹות ּבחינת ׁשהּוא האזינּו, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַֹֻׁשירת
ונׁשמע  הּנעׂשה להּׂשיג ׁשּזכה מׁשה ׁשל ּכחֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעלֿידי

ּכּנ"ל. ְֶַַָהעליֹון

אּלא ועל־ּכ ן עמידה 'אין ּכי מעמד ֹות, נקראים ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
ו:)ּתפּלה' ׁשם (ברכות ז"ל רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו , ְְִֵֶַַַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו מאמר כא.)על ּגמליאל (מגילה רּבן 'ּבימי : ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָ
אנׁשי  ּכי ׁשם, עּין ּבעמידה', ּתֹורה לֹומדין ְְֲִִִֵֵַַַָָָָהיּו

ּבּתֹורה, ועֹוסקין הּקרּבנֹות על עֹומדין היּו ְְְְֲִִַַַַַָָָָָהּמעמד
ּבחינת  ּתפּלה, מּבחינת מהּנׁשמע, עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָוהיּו
והּתפּלה  הּקרּבנֹות עבֹודת ּכי עמידה, ּבחינת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָקרּבנֹות,
 ֿ ׁשעלֿידי ּתֹורה, מּזה עֹוׂשין והיּו ּדיקא ּבעמידה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהיּו

ּכּנ"ל: הּקרּבנֹות עלֿידי העונֹות מחילת עּקר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹזה

‚ ‰ÎÏ‰¬»»

ספר מצות לֹו לכּתב מּיׂשראל איׁש ּכל  על עׂשה ִ◌ְ◌ַ◌ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹ
ּתֹורה  ספר אבֹותיו לֹו הּניחּו ואפּלּו ֲֲִִִֵֶַָָָּתֹורה,

מצוה  ּכחֹוטף הוי ּדבר ּבּה הּגיּה ולא לקחּה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹוכּו',
על  ּדבר ּבּה להּגיּה אֹו ּבעצמֹו לכּתב צרי ּכי ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹוכּו',

ּפנים: ִָָּכל

ׁשלעל־ּפ יא הּנֹוראה החמיׁשי,הּמעׂשה יֹום ַ◌ִ◌ֲֲִִֶֶַַַַָָ
חטֹוטרֹות  הּבעל עצמֹו את ְְֲִֵֶֶַַַַָָׁשהתּפאר
המרּבה, את מחזיק מעט ּבענין מעלתֹו הפלגת ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻּבעצם
לאיזה  ׁשּזכה ואחד אחד ּכל ׁשל הּמעלֹות מּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיֹותר
הּוא  ּכי המרּבה, את מחזיק מעט ׁשל זה ּבענין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻּבחינה
את  מחזיק 'מעט לבחינת זכה הּוא ּכי מּכּלם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֻֻלמעלה
ּולמעלה  ׁשּמּׁשם לגמרי, הּמקֹום קצה ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהמרּבה'
לנּׂשא  יכֹול ּדיקא הּוא ועלּֿכן ּכלל, מקֹום ְְְְֵֵֵַַַָָָָאין

הּמקֹום, מן למעלה לבחינת מקֹום מּבחינת ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָּולהעלֹות

למעלה  ׁשהּוא והּנֹורא הּקדֹוׁש להאילן ְְְְְִִֶַַַָָָָָָּולהביא
הּוא  אחד ׁשרׁש ׁשרׁשים: ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמהּמקֹום,
ּגּוף  ואמת ענוה, והּׁשליׁשי יראה, והּׁשני ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָאמּונה,
הענין  ּכל ׁשם עּין וכּו', ענפים יֹוצאים ּומּׁשם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָהאילן,

ׁשם  עּין סֹופֹו, ועד מּתחּלתֹו ההּוא והּנׂשּגב ְְְְִִִֵַַַַַָָָָהּנֹורא
ׁשם: עּין וכּו', אילן ׁשּיׁש ׁשחקרּו הּכת ּובענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיטב,

ּכל וזהב על ׁשּמצוה ּתֹורה, ספר ּכתיבת מצות ְ◌ֶ◌ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּתֹורה, ספר לעצמֹו ׁשּיכּתב מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחד

לעלֹות  לזּכֹות ּכדי הּוא ּתֹורה ספר ּכתיבת ְְְֲִִִֵֵֶַַָּכי
לבֹוא  ּכדי מהּמקֹום, למעלה לבחינת ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָמהּמקֹום
הּבא  ע ֹולם ּתענּוג עּקר ׁשּׁשם הּנ"ל הּקדֹוׁש ְֲִִֶַַַַַַָָָָָָלהאילן
ּכי  הּטֹובים, מעׂשיהם עלֿידי הּצּדיקים ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַׁשּזֹוכין
בּה, לכּלא מזֹון חּיים עץ ּבחינת הּוא הּנ"ל ְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהאילן
ידּורן  ּובענפֹוהי ּברא, חיות ּכל ּתטלל "ּתחתֹוהי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשר

ׁשמּיא" ד)צּפרי ּבהּמעׂשה (דניאל ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
ועל  ּבצּלֹו, החּיֹות ּכל ׁשֹוכנים האילן ׁשּתחת ְְְִִִֶַַַַַַַָָָהּנ"ל
הּתענּוג  וגדל ׁשם, עּין עֹופֹות, מיני ּכל ׁשֹוכנים ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹענפיו
הּׂשכר  קּבּול ועּקר ׁשם, עּין וכּו', לׁשער אין ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיׁש
ׁשהּוא  הּנ"ל להאילן לבֹוא ּכׁשּזֹוכה הּוא הּנׁשמה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
עֹולה  ׁשּׁשם מהּמקֹום, למעלה ׁשהּוא חּיים ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהעץ

ּבנעם  לחזֹות ה', על להתעּנג חּיים העץ ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנׁשמה
ׁשרׁש הּוא חּיים העץ וזה לזה. הּזֹוכה אׁשרי וכּו', ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה'

ׁשּנקראת ג)הּתֹורה לּמחזיקים (משלי היא חּיים "עץ : ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
א  אי אבל ׁשהּוא ּבּה". חּיים להעץ להּגיע פׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבהּדר ׁשהֹולכין עלֿידי אם ּכי הּנ"ל הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאילן
והּדר החּיים', עץ ּדר' ּבחינת החּיים, לעץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַההֹול
ּכמֹו ,ּדר ׁשּנקראים הּקדֹוׁשה הּתֹורה מצות ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהם

ה)ׁשּכתּוב אתכם (דברים צּויתי אׁשר הּדר "ּבכל : ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
הרּבה. ּבפסּוקים וכן ְְְִִֵֵֵֵַּתלכ ּו",

ֿ אבל ועל ׁשכחה, נתהּוה הּלּוחֹות ׁשבירת מחמת ֲ◌ָ◌ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
ׁשאין  עד ּביׂשראל מחלקת נתרּבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹידיֿזה
ּומּׁשם  אחד, ּבמקֹום ּברּורה ּומׁשנה ּברּורה ְְְְֲִִֶָָָָָָָָהלכה
ּובין  העֹולם, ׁשּבכל הּגמּור הּמחלקת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשּתלׁשל
ּבעּתים  ּבפרט חכמים, הּתלמידי ּובין ּבעצמן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו הרּבים, ּבעונֹותינּו הּמחלֹוקֹות ׁשּנתרּבה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּללּו

ז"ל רּבֹותינּו מט:)ׁשאמרּו מׁשיחא (סוטה 'ּבעּקבֹות : ְְְְִִֵֶַַָָ

וכּו', ביתֹו אנׁשי איׁש אֹויבי וכּו', יסּגא  ְְְְְְִִֵֵֵֶַָֻחצּפא



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלת ודלי בודלייותישלה ח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ העזר  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ֶ ֶ ָ ֶ ֶאבן איׁשּות והלכֹות ּורבּיה ּפרּיה כו  ִ ְ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ְ ִהלכֹות

נׁשאר  יהיה חלק איזה מּמּנּו ׁשּכׁשּיחּתכּו ּכזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאיבר
חּתּו אחר האיבר זה ּכמֹו ׁשלמה ּבתמּונה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָצלמֹו
ׁשהּוא  הערלה ּכׁשּמעבירין נמצא, והּפריעה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהערלה
הּזה  עֹולם ּתאוֹות ּבחינת חסרֹון, ּבחינת ְְְֲִִֶֶַַַַַָהּמּום,

מהּמֹותרֹות, הּנמׁשכין חסרֹונֹות ׁשּכּלם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻוחכמֹותיו
הּמֹותרֹות, ּוכׁשּמעבירין ּגֹורע', הּמֹוסיף 'ּכל ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּבבחינת
'ּתמים', נקרא ּדיקא אז ּכי החסרֹון, נׁשלם ּדיקא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָאז
אז  ּכי ּכּנ"ל, תמים" והיה לפני התהּל" ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבחינת
ּכל  ׁשּׁשם החּיים ּבחי עצמֹו את לדּבק יכ ֹול ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדיקא

ּכּנ"ל. ְֵַַַהּׁשלמּות

יׂשראל ועל־ ּכ ן ׁשּקּבלּו מצוה היא מילה מצות ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
ּכי  ּבׂשמחה, אֹותּה עֹוׂשין ועדין ְְְְֲִִִִִַַָָָּבׂשמחה,

ּבחינת  ׁשהם החסרֹונֹות, ׁשהם הּמֹותרֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּכׁשּמבּטלין
עצמֹו לדּבק זֹוכה אזי והבליו, הּזה עֹולם ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַָָָּתאוֹות
הּׂשמחה, ׁשרׁש ׁשּׁשם החּיים, ּבחי הּיׁשר, קֹול ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבבחינת

העׂשר  ּכל ׂשמחתן ׁשרׁש ׁשעּקר נגינה, מיני ה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
זֹוכין  ׁשּזה הּיׁשר, ּבקֹול ּכׁשּנכללין הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּוׁשלמּותן
הערלה, ׁשּמעבירין עלֿידי מילה, מצות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי
 ֿ ׁשעל ּכּנ"ל, והחסרֹון הּמּום ׁשהּוא הּמֹותרֹות, ְְֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא
ּבּקֹול  הּנאחז הּקלּפֹות אחיזת לבּטל זֹוכין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָידיֿזה
עּקר  ׁשּזה הּיׁשר, קֹול ּבבחינת הּכל נכלל ואז ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהחֹוזר,
הּברית, ּבתּקּון ה ּתלּויים נגינה מיני עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָׁשלמּות

ּכּנ"ל. הּׂשמחה ׁשלמּות ְְִֵֶַַַָׁשהּוא

ּתקף וזהוּ  ּכׁשּמעבירין ּכי ּופריעה, מילה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹ
לתּפס  יכֹולין אז הערלה, ׁשהיא ְְְֲִִִֶַָָָָָֹֻהּזהמא,
ואנחה  הּיגֹון אחיזת עֹוד ּבהם ׁשּיׁש הּקלּפֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאר
ׁשהיא  הּפריעה קלּפת ּבחינת ׁשּזהּו הּׂשמחה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָלתֹו
ּבחינת  ׁשּזהּו הּקדּׁשה, ּבתֹו ׁשּנכלל נגּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֻּבחינת
הּיגֹון  את ׁשּתֹופסין וכּו'', יּׂשיגּו וׂשמחה ְְְְִִִֶֶַַָָָ'ׂשׂשֹון

וכּנ"ל: הּׂשמחה לתֹו ְְְֲִַַַַָָָואנחה

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Cea»¿»»≈¿»≈

קמט)ּבחינתוזהוּ  וחרב (תהילים ּבגרֹונם אל "רֹוממֹות : ְ◌ֶ◌ְְְְִִֵֶֶַָ
ּכּידּוע, מילה מצות על ׁשּמרּמז ּבידם", ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּפיפּיֹות
הּסטרא  ׁשהּוא הערלה מכניעין מילה עלֿידי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכי
הּנאחז  חסרֹונֹות ּבחינת ׁשהּוא מֹותרֹות, ּבחינת ְְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָאחרא,

עצמֹו את לדּבק זֹוכין ואז החֹוזר, קֹול ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבבחינת
אל  "רֹוממֹות ּבחינת ׁשהּוא הּיׁשר, קֹול ְְְִִִֵֶַַַָָּבבחינת
ּבחינת  ׁשהם נגינה מיני עׂשרה ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבגרֹונם",
הּפסּוק  זה לנּגן נֹוהגין ועלּֿכן וכּנ"ל. הּברית ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָּתּקּון

ּכּנ"ל: הינּו מילה, ּכׁשּיׁש אל" ְְְִֵֵֶַַַָ"רֹוממֹות

עּיּון  צרי הּנ"ל וכּו'' מילה מצות  ּבחינת 'וזהּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ(מן:

ּדברים) :ּבכּמה ְְִַָָ

„ ‰ÎÏ‰¬»»

וכּו'''חיּ ב ולרבֹות לפרֹות ּכדי אּׁשה לּׂשא (שלחן אדם ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִֵָָָָ

א') סימן העזר אבן :ערוך

אףֿעלּֿפיֿכן 'ּכ ל וכּו', ּכׁשרֹות ּבחזקת הּמׁשּפחֹות ָ◌ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ּתמיד  ּבזֹו זֹו ׁשּמתּגרֹות מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית ְְְִִִִִֵֶָָָָָָאם
ראית  אֹו ּבזה, זה ׁשּמתּגרים אדם ּבני ׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאֹו

ראית  אֹו ּתמיד, ּומריבה מּצה ּבעלת ׁשהיא ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָמׁשּפחה
מ  מרּבה ׁשהּוא ּביֹותר,איׁש ּפנים ועז הּכל עם ריבה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

סימני  ׁשאּלּו מהם, להתרחק וראּוי להם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
ּפנים  עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי וכן וכּו', הם ְְְִִֵֵֵֶַָּפסּולּות
ׁשּמא  לֹו חֹוׁשׁשין וכּו', הּברּיֹות את וׂשֹונא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָואכזרּיּות
ב' סימן ערּו ׁשלחן לׁשֹון ּכאן עד הּוא', ְְְִִִַָָָָֻּגבעֹוני

ב': ְִסעיף

עּזּות נמצא עלֿידי הּוא הּמׁשּפחה ּפסּול ׁשעּקר ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִֵֶַַַַָָ
ּבהם  ׁשר ֹואין מׁשּפחה ׁשּכל אחרא, ְְְֳִִִֶֶֶָָָָָָָּדסטרא
צריכין  ּומּצה, ריב ּובעלי ּביֹותר ּפנים עּזי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהם
עלּֿפי  מבאר וזה מהם. לּׂשא ׁשּלא מהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלהתרחק

חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם כ"ב)הּתֹורה ׁשם (בסימן מבאר , ְְַָָָָָֹ
ּפנים  העּזי עלֿידי הּוא מהּקדּׁשה התרחקּות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשעּקר
אמת, מּצּדיקי להרחיק ּביֹותר מתּגּברין ׁשהם ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבּדֹור,
האמּונה  המׁשכת ׁשּכל רֹועים הּׁשבעה ּבחינת ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהם
אל  להתקרב אפׁשר אי עלּֿכן עלֿידם, הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁשה

אדם  ּכל ׁשּצרי ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי אם ּכי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה
עּזּותם  נגד לעמד ׁשּיּוכל ּכדי ּדקדּׁשה עּזּות לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּיהיה
ּכי  לעצמן, הּממׁשלה ׁשּנֹוטלים ּפנים העּזי ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרע
הּוא  ועּזּות ׁשם. עּין וכּו', ּתגא' ּבלא מלכּותא ְְְְֵַַַַָָָָָ'עּזּות

הלכֹות  העזר  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ֶ ֶ ָ ֶ ֶאבן איׁשּות והלכֹות ּורבּיה ּפרּיה 52 ִ ְ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ְ ִהלכֹות

ּבחינת קֹולֹות, סח)ּבחינת קֹול :(תהילים ּבקֹולֹו יּתן "הן ְְְִִִֵֵַַ
ׁשּזֹוכין  ׂשמחה עלֿידי הּוא לעּזּות ולבֹוא ְְְְִִֵֶַַָָֹעז",
ונׁשמע, נע ׂשה ּבחינת ׁשהם הּכתרים, ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
ּבחינת  וכּו', ונסּתר נגלה ּותפּלה, ּתֹורה ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשהם

ליל אדם ּכל וצרי וכּו'. ּובן אב ּברא", ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָ"ּבראׁשית
נקּדת  ּבתחּלת נכלל ׁשּיהיה עד וכּו' לדרּגא ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻמּדרּגא
ׁשם  סֹוף ּבאין ּכׁשּנכלל ואחרּֿכ וכּו', ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּבריאה
ה' ּתפּלת היא והּתפּלה מּמׁש, ה' ּתֹורת היא ְְְִִִִַַַַַָָָהּתֹורה
לדרּגא  מּדרּגא ועֹולין ׁשּיֹוצאין וקדם ׁשם. עּין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמׁש,
היא  הירידה ּכי העלּיה, קדם ירידה לֹו ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹצרי

היטב: זה ּכל ׁשם עּין וכּו', העלּיה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּתכלית

הּקדֹוׁשה ּכ י האמּונה ּבׁשביל היתה הּבריאה  עּקר  ִ◌ְְְְֱִִִִַַַָָָָָָ
נברא  זה ׁשּבׁשביל ,יתּבר מּמּנּו יֹודעין ידּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשעל
לפרֹות  ּכדי אּׁשה לּׂשא החּיּוב ּגדל וזה ּכּידּוע. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל

אמ  ׁשּיתּגּלה ּכדי העֹולם, קּיּום ּבׁשביל ּונתֹוולרּבֹות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ
ּכי  ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל אדם ּבני רּבּוי עלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּומלכּותֹו
ּכמֹו לדֹור, מּדֹור הּקדֹוׁשה האמּונה להמׁשי ְְְְְְֱִִִִַַָָָצריכין

ק)ׁשּכתּוב ודר (תהילים "לדר אמּונתֹו", ודר ּדר "ועד : ְְֱֶַָָָָֹֹֹֹ
וּתעמד" ארץ ּכֹוננּת קיט)אמּונת ּבריאת (שם ׁשע ּקר , ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ

"לדר  ּבׁשביל הּוא וּתעמד ארץ ׁשּכֹונן העֹולם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹוקּיּום

ועלּֿכן  לדֹור. מּדֹור האמּונה ׁשּימׁשיכּו ,"אמּונת ְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָֹודר
ּפנים  מעּזי ּביֹותר להתרחק ז"ל חכמינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָהזהירּו
מהאמּונה  מרחיקין ּפנים העּזי ּכי ּכּנ"ל, מהם ְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּלּׂשא
מּלהתקרב  הּגדֹולים הּמֹונעים הם ּכי ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָהּקדֹוׁשה,
הּקדֹוׁשה, האמּונה המׁשכת עּקר ׁשּמהם אמת ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלצּדיקי
הּוא  הנּׂשּואין עּקר ּכי מהם, לּׂשא אסּור ּבוּדאי ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָועלּֿכן
ּכּנ"ל. לדֹור מּדֹור הּקדֹוׁשה האמּונה להמׁשי ְְְְְֱִִִִַַַַָָָּבׁשביל

ּתאוה ועל־ ּכ ן ּבענין הּוא האדם ׁשל הּמלחמה עּקר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ
ּבחינת  ּדקדּׁשה, העּזּות העּקר  ׁשם ּכי ְְִִִִַַָָָָָֹֻזאת,
העליֹונה, מקדּׁשה נמׁש וׁשרׁשֹו ּתקּפא', ּבֹו עז, ְְְְְְִִֶַָָָָָָָֻ'ּבֹו
ונׁשמע, נעׂשה ׁשהם: הּנ"ל הּכתרים ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּבחינת
ּבחינת  ׁשהם וכּו', ונגלה נסּתר ּותפּלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּתֹורה
ּבחינת  הם הּנ"ל הּכתרים ׁשני ּכי ּברא", ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ"ּבראׁשית
ּתֹורה  ּבחינת ׁשהם ואּׁשה, איׁש ּבחינת ּולבנה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָחּמה
 ֿ ׁשעל ּדקדּׁשה, עּזּות נמׁש ׁשּמּׁשם ּכּידּוע, ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּותפּלה

זה  אבל ּכּנ"ל, הּקדֹוׁשה האמּונה המׁשכת עּקר ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָידיֿזה
אחיזת  עּקר ׁשם עלּֿכן האלקים, עׂשה זה ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻלעּמת
ּגדֹולה. מלחמה הּוא עלּֿכן אחרא, ּדסטרא ְְְְֳִִֵַַָָָָָָָהעּזּות

לׂשּמחם וזה מצוה ׁשהּוא וכּלה, חתן ׂשמחת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
ׂשמחה  עלֿידי ּכי ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָּכמֹו

ּבחינת ּדקדּׁשה, לעּזּות ח)זֹוכין ה'(נחמיה חדות "ּכי : ְְְְִִִִֶַַַָֻ
מה  ּבחינת וזה ׁשם. ׁשּמבאר ּכמֹו מעּזכם", ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻהיא

ז"ל רּבֹותינּו ו:)ּׁשאמרּו מּסעּדת (ברכות ׁשּנהנה מי 'ּכל : ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
וכּו'', קֹולֹות ּבחמׁשה עֹובר מׂשּמחם, ואינֹו וכּלה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָחתן
הּׂשמחה  ועּקר ּכּנ"ל, עּזּות ּבחינת הם הּקֹולֹות ּכל ְְְִִִִֵַַַַַַַָָּכי
ׁשהם  הּקדֹוׁשים, הּקֹולֹות ּבׁשביל הּוא וכּלה חתן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשל

ּדקדּׁשה  ע ּזּות העּזּות ּבחינת להג ּביר ׁשּיזּכּו ּכדי , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ

 ֿ עלֿידי ׁשּיזּכּו ּכדי אחרא, ּדסטרא העּזּות על ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּדקדּׁשה
עּקר  זה ׁשּבׁשביל הּקדֹוׁשה, האמּונה להמׁשי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָזה

ּכּנ"ל. הנּׂשּואין ְִִִַַַַמצות

חתן וזה מׂשּמחין ׁשּבהם הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
להמׁשי ּכדי ּברכֹות, ׁשבע ּבחינת וזה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָוכּלה,
ּבחינת  ּדקדּׁשה, עּזּות ּבחינת ׁשהּוא הּׂשמחה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻעלֿידי
הּׁשבעה  קדּׁשת עלֿידיֿזה להמׁשי ּדקדּׁשה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻֻקֹולֹות
ּכמֹו הּקד ֹוׁשה, האמּונה המׁשכת עּקר ידם ׁשעל ְְְֱִִֶַַַַַָָָָָָרֹועים

הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת הם ועלּֿכן ׁשם. עּין ׁשם, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכתּוב
הׁשבעה  ּבחינת וזה הּנ"ל. רֹועים הּׁשבעה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּכנגד
עּזּות  ּבחינת ּדקדּׁשה, קֹולֹות ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֶַַַָָֻּברכֹות,
הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּבכל אֹותן ׁשּמברכין  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻּדקדּׁשה,
עּקר  ידם ׁשעל רֹועים הּׁשבעה קדּׁשת להמׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכדי
היא  האמּונה ּכי ּכּנ"ל, הּקדֹוׁשה האמּונה ְְֱֱִִַַַַַָָָָָָהמׁשכת
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּברכֹות, מקֹור הּוא ּכי ּברכֹות, ְְְְְִִֶַַָָָּבחינת

כח) ּבמקֹום (משלי ּכמבאר ּברכֹות", רב אמּונֹות "איׁש :ְְְֱִַַָָָֹ
ל"א)אחר  סימן מוהר"ן :(ליקוטי ֵַ
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ּתנינא על־ ּפ יא ּבלּקּוטי ּתֹוכחה' 'ּתקעּו הּתֹורה ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָ
ּבהלכֹות  מבאר ּוכבר ׁשם, עּין ח', ְְְְִִֵַָָָָֹסימן

הלכות פריה ורביה ואישות ד



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלת ודלי בודלייותישלה ט ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  העזר  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ֶ ֶ ָ ֶ ֶאבן איׁשּות והלכֹות ּורבּיה ּפרּיה כו  ִ ְ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ְ ִהלכֹות

נׁשאר  יהיה חלק איזה מּמּנּו ׁשּכׁשּיחּתכּו ּכזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאיבר
חּתּו אחר האיבר זה ּכמֹו ׁשלמה ּבתמּונה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָצלמֹו
ׁשהּוא  הערלה ּכׁשּמעבירין נמצא, והּפריעה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהערלה
הּזה  עֹולם ּתאוֹות ּבחינת חסרֹון, ּבחינת ְְְֲִִֶֶַַַַַָהּמּום,

מהּמֹותרֹות, הּנמׁשכין חסרֹונֹות ׁשּכּלם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻוחכמֹותיו
הּמֹותרֹות, ּוכׁשּמעבירין ּגֹורע', הּמֹוסיף 'ּכל ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּבבחינת
'ּתמים', נקרא ּדיקא אז ּכי החסרֹון, נׁשלם ּדיקא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָאז
אז  ּכי ּכּנ"ל, תמים" והיה לפני התהּל" ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבחינת
ּכל  ׁשּׁשם החּיים ּבחי עצמֹו את לדּבק יכ ֹול ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדיקא

ּכּנ"ל. ְֵַַַהּׁשלמּות

יׂשראל ועל־ ּכ ן ׁשּקּבלּו מצוה היא מילה מצות ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
ּכי  ּבׂשמחה, אֹותּה עֹוׂשין ועדין ְְְְֲִִִִִַַָָָּבׂשמחה,

ּבחינת  ׁשהם החסרֹונֹות, ׁשהם הּמֹותרֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּכׁשּמבּטלין
עצמֹו לדּבק זֹוכה אזי והבליו, הּזה עֹולם ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַָָָּתאוֹות
הּׂשמחה, ׁשרׁש ׁשּׁשם החּיים, ּבחי הּיׁשר, קֹול ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבבחינת

העׂשר  ּכל ׂשמחתן ׁשרׁש ׁשעּקר נגינה, מיני ה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
זֹוכין  ׁשּזה הּיׁשר, ּבקֹול ּכׁשּנכללין הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּוׁשלמּותן
הערלה, ׁשּמעבירין עלֿידי מילה, מצות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי
 ֿ ׁשעל ּכּנ"ל, והחסרֹון הּמּום ׁשהּוא הּמֹותרֹות, ְְֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא
ּבּקֹול  הּנאחז הּקלּפֹות אחיזת לבּטל זֹוכין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָידיֿזה
עּקר  ׁשּזה הּיׁשר, קֹול ּבבחינת הּכל נכלל ואז ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהחֹוזר,
הּברית, ּבתּקּון ה ּתלּויים נגינה מיני עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָׁשלמּות

ּכּנ"ל. הּׂשמחה ׁשלמּות ְְִֵֶַַַָׁשהּוא

ּתקף וזהוּ  ּכׁשּמעבירין ּכי ּופריעה, מילה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹ
לתּפס  יכֹולין אז הערלה, ׁשהיא ְְְֲִִִֶַָָָָָֹֻהּזהמא,
ואנחה  הּיגֹון אחיזת עֹוד ּבהם ׁשּיׁש הּקלּפֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאר
ׁשהיא  הּפריעה קלּפת ּבחינת ׁשּזהּו הּׂשמחה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָלתֹו
ּבחינת  ׁשּזהּו הּקדּׁשה, ּבתֹו ׁשּנכלל נגּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֻּבחינת
הּיגֹון  את ׁשּתֹופסין וכּו'', יּׂשיגּו וׂשמחה ְְְְִִִֶֶַַָָָ'ׂשׂשֹון

וכּנ"ל: הּׂשמחה לתֹו ְְְֲִַַַַָָָואנחה
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קמט)ּבחינתוזהוּ  וחרב (תהילים ּבגרֹונם אל "רֹוממֹות : ְ◌ֶ◌ְְְְִִֵֶֶַָ
ּכּידּוע, מילה מצות על ׁשּמרּמז ּבידם", ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּפיפּיֹות
הּסטרא  ׁשהּוא הערלה מכניעין מילה עלֿידי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכי
הּנאחז  חסרֹונֹות ּבחינת ׁשהּוא מֹותרֹות, ּבחינת ְְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָאחרא,

עצמֹו את לדּבק זֹוכין ואז החֹוזר, קֹול ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבבחינת
אל  "רֹוממֹות ּבחינת ׁשהּוא הּיׁשר, קֹול ְְְִִִֵֶַַַָָּבבחינת
ּבחינת  ׁשהם נגינה מיני עׂשרה ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבגרֹונם",
הּפסּוק  זה לנּגן נֹוהגין ועלּֿכן וכּנ"ל. הּברית ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָּתּקּון

ּכּנ"ל: הינּו מילה, ּכׁשּיׁש אל" ְְְִֵֵֶַַַָ"רֹוממֹות

עּיּון  צרי הּנ"ל וכּו'' מילה מצות  ּבחינת 'וזהּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ(מן:

ּדברים) :ּבכּמה ְְִַָָ

„ ‰ÎÏ‰¬»»

וכּו'''חיּ ב ולרבֹות לפרֹות ּכדי אּׁשה לּׂשא (שלחן אדם ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִֵָָָָ

א') סימן העזר אבן :ערוך

אףֿעלּֿפיֿכן 'ּכ ל וכּו', ּכׁשרֹות ּבחזקת הּמׁשּפחֹות ָ◌ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ּתמיד  ּבזֹו זֹו ׁשּמתּגרֹות מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית ְְְִִִִִֵֶָָָָָָאם
ראית  אֹו ּבזה, זה ׁשּמתּגרים אדם ּבני ׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאֹו

ראית  אֹו ּתמיד, ּומריבה מּצה ּבעלת ׁשהיא ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָמׁשּפחה
מ  מרּבה ׁשהּוא ּביֹותר,איׁש ּפנים ועז הּכל עם ריבה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

סימני  ׁשאּלּו מהם, להתרחק וראּוי להם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
ּפנים  עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי וכן וכּו', הם ְְְִִֵֵֵֶַָּפסּולּות
ׁשּמא  לֹו חֹוׁשׁשין וכּו', הּברּיֹות את וׂשֹונא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָואכזרּיּות
ב' סימן ערּו ׁשלחן לׁשֹון ּכאן עד הּוא', ְְְִִִַָָָָֻּגבעֹוני

ב': ְִסעיף

עּזּות נמצא עלֿידי הּוא הּמׁשּפחה ּפסּול ׁשעּקר ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִֵֶַַַַָָ
ּבהם  ׁשר ֹואין מׁשּפחה ׁשּכל אחרא, ְְְֳִִִֶֶֶָָָָָָָּדסטרא
צריכין  ּומּצה, ריב ּובעלי ּביֹותר ּפנים עּזי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהם
עלּֿפי  מבאר וזה מהם. לּׂשא ׁשּלא מהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלהתרחק

חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם כ"ב)הּתֹורה ׁשם (בסימן מבאר , ְְַָָָָָֹ
ּפנים  העּזי עלֿידי הּוא מהּקדּׁשה התרחקּות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשעּקר
אמת, מּצּדיקי להרחיק ּביֹותר מתּגּברין ׁשהם ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבּדֹור,
האמּונה  המׁשכת ׁשּכל רֹועים הּׁשבעה ּבחינת ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהם
אל  להתקרב אפׁשר אי עלּֿכן עלֿידם, הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁשה

אדם  ּכל ׁשּצרי ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי אם ּכי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה
עּזּותם  נגד לעמד ׁשּיּוכל ּכדי ּדקדּׁשה עּזּות לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּיהיה
ּכי  לעצמן, הּממׁשלה ׁשּנֹוטלים ּפנים העּזי ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרע
הּוא  ועּזּות ׁשם. עּין וכּו', ּתגא' ּבלא מלכּותא ְְְְֵַַַַָָָָָ'עּזּות

הלכֹות  העזר  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ֶ ֶ ָ ֶ ֶאבן איׁשּות והלכֹות ּורבּיה ּפרּיה 52 ִ ְ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ְ ִהלכֹות

ּבחינת קֹולֹות, סח)ּבחינת קֹול :(תהילים ּבקֹולֹו יּתן "הן ְְְִִִֵֵַַ
ׁשּזֹוכין  ׂשמחה עלֿידי הּוא לעּזּות ולבֹוא ְְְְִִֵֶַַָָֹעז",
ונׁשמע, נע ׂשה ּבחינת ׁשהם הּכתרים, ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
ּבחינת  וכּו', ונסּתר נגלה ּותפּלה, ּתֹורה ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשהם

ליל אדם ּכל וצרי וכּו'. ּובן אב ּברא", ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָ"ּבראׁשית
נקּדת  ּבתחּלת נכלל ׁשּיהיה עד וכּו' לדרּגא ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻמּדרּגא
ׁשם  סֹוף ּבאין ּכׁשּנכלל ואחרּֿכ וכּו', ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּבריאה
ה' ּתפּלת היא והּתפּלה מּמׁש, ה' ּתֹורת היא ְְְִִִִַַַַַָָָהּתֹורה
לדרּגא  מּדרּגא ועֹולין ׁשּיֹוצאין וקדם ׁשם. עּין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמׁש,
היא  הירידה ּכי העלּיה, קדם ירידה לֹו ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹצרי

היטב: זה ּכל ׁשם עּין וכּו', העלּיה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּתכלית

הּקדֹוׁשה ּכ י האמּונה ּבׁשביל היתה הּבריאה  עּקר  ִ◌ְְְְֱִִִִַַַָָָָָָ
נברא  זה ׁשּבׁשביל ,יתּבר מּמּנּו יֹודעין ידּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשעל
לפרֹות  ּכדי אּׁשה לּׂשא החּיּוב ּגדל וזה ּכּידּוע. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל

אמ  ׁשּיתּגּלה ּכדי העֹולם, קּיּום ּבׁשביל ּונתֹוולרּבֹות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ
ּכי  ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל אדם ּבני רּבּוי עלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּומלכּותֹו
ּכמֹו לדֹור, מּדֹור הּקדֹוׁשה האמּונה להמׁשי ְְְְְְֱִִִִַַָָָצריכין

ק)ׁשּכתּוב ודר (תהילים "לדר אמּונתֹו", ודר ּדר "ועד : ְְֱֶַָָָָֹֹֹֹ
וּתעמד" ארץ ּכֹוננּת קיט)אמּונת ּבריאת (שם ׁשע ּקר , ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ

"לדר  ּבׁשביל הּוא וּתעמד ארץ ׁשּכֹונן העֹולם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹוקּיּום

ועלּֿכן  לדֹור. מּדֹור האמּונה ׁשּימׁשיכּו ,"אמּונת ְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָֹודר
ּפנים  מעּזי ּביֹותר להתרחק ז"ל חכמינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָהזהירּו
מהאמּונה  מרחיקין ּפנים העּזי ּכי ּכּנ"ל, מהם ְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּלּׂשא
מּלהתקרב  הּגדֹולים הּמֹונעים הם ּכי ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָהּקדֹוׁשה,
הּקדֹוׁשה, האמּונה המׁשכת עּקר ׁשּמהם אמת ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלצּדיקי
הּוא  הנּׂשּואין עּקר ּכי מהם, לּׂשא אסּור ּבוּדאי ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָועלּֿכן
ּכּנ"ל. לדֹור מּדֹור הּקדֹוׁשה האמּונה להמׁשי ְְְְְֱִִִִַַַַָָָּבׁשביל

ּתאוה ועל־ ּכ ן ּבענין הּוא האדם ׁשל הּמלחמה עּקר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ
ּבחינת  ּדקדּׁשה, העּזּות העּקר  ׁשם ּכי ְְִִִִַַָָָָָֹֻזאת,
העליֹונה, מקדּׁשה נמׁש וׁשרׁשֹו ּתקּפא', ּבֹו עז, ְְְְְְִִֶַָָָָָָָֻ'ּבֹו
ונׁשמע, נעׂשה ׁשהם: הּנ"ל הּכתרים ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּבחינת
ּבחינת  ׁשהם וכּו', ונגלה נסּתר ּותפּלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּתֹורה
ּבחינת  הם הּנ"ל הּכתרים ׁשני ּכי ּברא", ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ"ּבראׁשית
ּתֹורה  ּבחינת ׁשהם ואּׁשה, איׁש ּבחינת ּולבנה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָחּמה
 ֿ ׁשעל ּדקדּׁשה, עּזּות נמׁש ׁשּמּׁשם ּכּידּוע, ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּותפּלה

זה  אבל ּכּנ"ל, הּקדֹוׁשה האמּונה המׁשכת עּקר ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָידיֿזה
אחיזת  עּקר ׁשם עלּֿכן האלקים, עׂשה זה ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻלעּמת
ּגדֹולה. מלחמה הּוא עלּֿכן אחרא, ּדסטרא ְְְְֳִִֵַַָָָָָָָהעּזּות

לׂשּמחם וזה מצוה ׁשהּוא וכּלה, חתן ׂשמחת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
ׂשמחה  עלֿידי ּכי ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָּכמֹו

ּבחינת ּדקדּׁשה, לעּזּות ח)זֹוכין ה'(נחמיה חדות "ּכי : ְְְְִִִִֶַַַָֻ
מה  ּבחינת וזה ׁשם. ׁשּמבאר ּכמֹו מעּזכם", ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻהיא

ז"ל רּבֹותינּו ו:)ּׁשאמרּו מּסעּדת (ברכות ׁשּנהנה מי 'ּכל : ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
וכּו'', קֹולֹות ּבחמׁשה עֹובר מׂשּמחם, ואינֹו וכּלה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָחתן
הּׂשמחה  ועּקר ּכּנ"ל, עּזּות ּבחינת הם הּקֹולֹות ּכל ְְְִִִִֵַַַַַַַָָּכי
ׁשהם  הּקדֹוׁשים, הּקֹולֹות ּבׁשביל הּוא וכּלה חתן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשל

ּדקדּׁשה  ע ּזּות העּזּות ּבחינת להג ּביר ׁשּיזּכּו ּכדי , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ

 ֿ עלֿידי ׁשּיזּכּו ּכדי אחרא, ּדסטרא העּזּות על ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּדקדּׁשה
עּקר  זה ׁשּבׁשביל הּקדֹוׁשה, האמּונה להמׁשי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָזה

ּכּנ"ל. הנּׂשּואין ְִִִַַַַמצות

חתן וזה מׂשּמחין ׁשּבהם הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
להמׁשי ּכדי ּברכֹות, ׁשבע ּבחינת וזה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָוכּלה,
ּבחינת  ּדקדּׁשה, עּזּות ּבחינת ׁשהּוא הּׂשמחה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻעלֿידי
הּׁשבעה  קדּׁשת עלֿידיֿזה להמׁשי ּדקדּׁשה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻֻקֹולֹות
ּכמֹו הּקד ֹוׁשה, האמּונה המׁשכת עּקר ידם ׁשעל ְְְֱִִֶַַַַַָָָָָָרֹועים

הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת הם ועלּֿכן ׁשם. עּין ׁשם, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכתּוב
הׁשבעה  ּבחינת וזה הּנ"ל. רֹועים הּׁשבעה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּכנגד
עּזּות  ּבחינת ּדקדּׁשה, קֹולֹות ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֶַַַָָֻּברכֹות,
הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּבכל אֹותן ׁשּמברכין  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻּדקדּׁשה,
עּקר  ידם ׁשעל רֹועים הּׁשבעה קדּׁשת להמׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכדי
היא  האמּונה ּכי ּכּנ"ל, הּקדֹוׁשה האמּונה ְְֱֱִִַַַַַָָָָָָהמׁשכת
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּברכֹות, מקֹור הּוא ּכי ּברכֹות, ְְְְְִִֶַַָָָּבחינת

כח) ּבמקֹום (משלי ּכמבאר ּברכֹות", רב אמּונֹות "איׁש :ְְְֱִַַָָָֹ
ל"א)אחר  סימן מוהר"ן :(ליקוטי ֵַ

‰ ‰ÎÏ‰¬»»
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ּתנינא על־ ּפ יא ּבלּקּוטי ּתֹוכחה' 'ּתקעּו הּתֹורה ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָ
ּבהלכֹות  מבאר ּוכבר ׁשם, עּין ח', ְְְְִִֵַָָָָֹסימן



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלד יידלגת ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה כה  ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

ּכי  ׁשּבכתב, ּתֹורה ּבחינת זה קֹול  ּכי קֹול. ל ֹו אין  ְְִִִִֵֶֶֶַָָּפה

היא ּפה ׁשּבעל  ותֹורה קֹול, ּבחינת  היא ׁשּבכתב ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּתֹורה

ּבעדים הּׁשטר  קּיּום עּקר  ּגם ועלּֿכן ּכּיד ּוע, ּדּבּור ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָּבחינת

ׁשל ּדין  ּבית ּכי  ׁשל ׁשה, ׁשל  ּדין הּבית ֿ ידי על  רק ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהּוא

רגלים, הּׁשל ׁש ּבחינת  ׁשהם אבהן ּתלת ּכנגד הם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשל ׁשה

ֿ ּכן  ועל  ּכּמּובא, אבֹות הּׁשלׁשה ּכנגד  הם רגלים ׁשל ׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכי

ׁשהם העדים ּכי ּבעדים, הּׁשטר  נתק ּים ּדין  הּבית ֿ ידי  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָעל 

ׁשל ּדין  הּבית עלֿידי נתקּימים הם ּכּנ"ל , נביאים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַּבחינת

עלֿידי  ּכי  ּכּנ"ל, רגלים הּׁשל ׁש ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשל ׁשה

ּבבחינת הם ּדין הּבית ּכי  הּיראה, נ ׁשלם צדק ּדין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית

הּׁשל ׁש ּכנגד  ׁשל ׁשה הם ֿ ּכן  ועל  ּדין , ּבחינת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיראה

ּכּנ"ל , ּדין ּבחינת  ׁשהיא  הּיראה  נׁשלם ידם ׁשעל ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָרגלים 

ּבחינת ׁשּזהּו הּנבּואה, ונתקּים נמׁש ידם על  ֿ ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועל 

ׁשל ּדין הּבית ֿ ידי על  נביאים ּבבחינת ׁשהם העדים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקּיּום

מהּלק ֹוח ֹות לטרף להּמלוה ּכח יׁש ואזי ּכּנ"ל , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹׁשל ׁש

ּכּנ"ל: ל ֹווה ׁשל  ּבכחֹו ְִֶֶֶַַָֹׁשּבאים

נאמרּבׁשעתÔkŒÏÚÂה מצרים יא)יציאת "ּדּבר (שמות : ¿«≈ְְְֱִִִִֶֶַַַַַ

עּקר  ּכי  וכ ּו'", כסף ּכלי  ויׁשאל ּו כ ּו' ְְְְֲִִִֵֶֶַָנא

להעל ֹות מצרים רכ ּוׁש ּכל  לּקח  ּבזה, ּתל ּוי היתה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻהּגאּלה 

ּכל ּכׁשחֹוזרין הּתפּלה ׁשלמ ּות ׁשּזהּו הּקדּׁשה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻאל 

ּבחינת הּוא מצרים ויציאת הּקד ּׁשה. אל  ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֻהה ׁשּפעֹות

רּבנּו ּבדברי  ּכּמּובן  הּגלּות, מן ועלתה הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנגאלת

מק ֹומ ֹות ּבכ ּמה ז')ז"ל  סימן מוהר"ן היה(ליקוטי ּבמצרים  ּכי  , ְְְְִִִַַַָָָ

מּמצרים ּוכׁשּיצאּו ּכּידּוע, וכ ּו' ּבּגל ּות ּתפּלה ׁשל  ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּדּבּור 

'ּפה ּבבחינת מהּגלּות, הּתפּלה להֹוציא צריכים הי ּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאז

הּקד ּׁשה, אל ההׁשּפעֹות  ּכל  להחזיר  צריכים ואזי ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֻסח ',

היה לא ׁשעדין ּומחמת ּכּנ"ל, מצרים ּבּזת ּבחינת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוזה

מהם הה ׁשּפעֹות ל ּקח יכֹולים הי ּו לא ֿ ּכן על ּתֹורה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהם

ההׁשּפעֹות ל ּקח אפׁשר  אי  ּכי  ׁשאלה, ּבתֹורת אם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּכי

מהּתֹורה ּכח  מקּבלת ּכׁשהּתפּלה אם ּכי מהם  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוהּכחֹות

לּקח הכרחּו ל ּתֹורה זכ ּו לא ׁשעדין ּבמצרים אבל  ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֻּכּנ"ל ,

כּו'". "ויׁשאלּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבׁשאלה, ְְְְֲִִֵֵֶֶָָמהם

‰ÊÂׁשּלא מחמת הּכל אז, יׂשראל  ׁשל  הח ּפזֹון ּבחינת ¿∆ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

והכרח ּו מ ּׁשם לצאת קׁשה  היה עדין הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻקּבל ּו

ׁשאז  לעתיד אבל  ּבּתּקּונים, ּכּמּובא ּבחּפזֹון, ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלצאת

יצטרכ ּו לא ֿ ּכן  ועל  הּתֹורה, זכ ּות יהיה מהּגל ּות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשּיצא ּו

ּכל יעל ּו אז ֿ ּכן על  ּבּתּקּונים, ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחּפזֹון, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלצאת

מאליהם, ׁשּבּקד ּׁשה  ׁשרׁשם אל  ההׁשּפעֹות  וכל  ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּכח ֹות

ח ֹוזרים הּכחֹות ּכל  ואזי  מהּגל ּות ה ּתפּלה יעלה אז ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכי

ּכמבאר  מׁשיח, התנֹוצצּות ּבחינת ׁשּזהּו ּכּנ"ל , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹל ׁשר ׁשם

והבן : הּנ"ל  ְֲֵַַַַָָּבּמאמר

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Cea»¿»»≈¿»≈
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עּין ÈtŒÏÚא כ "ב, סימן חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם הּמאמר  «ƒְֲִֵַַַָָָָ

אל להתקרב אפׁשר ׁשאי ׁשם ּומבאר ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשם,

עז  'הוי  ּבחינת ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי אם ּכי ְְְְֱִִִִֵֵַַַַַָָֻֻהּקד ּׁשה

כ)ּכּנמר ' ה, מ ֹונעין (אבות ׁשהם  ר ּבים ּפנים עּזי י ׁש ּכי , ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וה מאד, ּגד ּלתםמהּקדּׁשה ׁשעּקר ׁשקר ׁשל  ה ּמנהיגים ם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ

מלכּותא 'עּזּות ּכי  עּזּות, עלֿידי הּוא ׁשּלהם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָוהתנּׂשאּות

וכ ּו' ּתגא' קה.)ּבלא ּכי (סנהדרין מהם להּנצל  אפׁשר  ואי , ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

להתקרב  ׁשר ֹוצה מי ׁשּכל  ּדקדּׁשה, עּזּות ֿ ידי  על  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאם 

נגד לעמד עּזּות ל ֹו ׁשּיהיה ּבהכרח  ית ּבר לה' ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבאמת

אל להתקרב י ּוכל  ואז ׁשּבּדֹור  ּפנים העּזי ׁשל  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעּזּותם

ּבבחינת אמּתּיים, ּוכ ׁשרים לצּדיקים  ּדהינּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָֻהּקד ּׁשה,
טו) ּכלל ּיּות(שמות ׁשהם ,"קדׁש נוה אל  בעּז "נהל ּת :ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשהם האמּתּיים, הּצּדיקים ׁשהם ּדקד ּׁשה ר ֹועים ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּׁשבעה

ׁשני  לתּקן זֹוכין ואז וכ ּו', ליׂשראל  האמּונה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַָָָָממׁשיכין

האמ ּונה וזֹו ׁשּנתּתּקן, הּידין חֹותם ׁשהם  ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָהח ֹותמֹות,

ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו', ּדקד ּׁשה העּזּות  ֿ ידי על  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּזֹוכין

ׁשה ּוא הרגלין, חֹותם ונתּתּקן נׁשמר האמ ּונה ֿ ידי ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָועל 

ּבין  ׁשל ֹום עֹוׂשין  ׁשהם הּדֹור מֹוכיחי ׁשל  ּתֹוכחה ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחינת

ּכי  וכ ּו', רגלין  ּבחינת ׁשהם ׁשּבּׁשמים לאביהם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל 

ׁשהיא האמ ּונה ֿ ידי על  אם  ּכי ּתֹוכחה לקּבל  אפׁשר ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאי

ׁשם. עּין  וכ ּו', הּתֹוכחה ֿ ידי ֿזה  על לקּבל  ידים ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבחינת

ּבחינת עלֿידי ׁשּזֹוכין ׂשמחה ֿ ידי  על  הּוא לעּזּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָולזּכֹות

את ׁשהכּתירּו העדיים ׁשני ּבחינת ׁשהם ונ ׁשמע ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה

היטב: זה ּכל  ׁשם עּין וכ ּו', ּבח ֹורב ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

ז"לÊe‰ב ר ּבנּו ּׁשּכתב למה קצת רמז למצא אפׁשר  »∆ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

וזה ג' סימן ּתֹוכחה  ּבאֹות החדׁש הא"ב ְְְִֵֶֶֶָָָָָָּבספר 

ידע  אצלֹו נתקּבל  ואינֹו ּתֹוכחה ׁשּׁשֹומע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָל ׁשֹונֹו:

ל ּדבר  וסימן אחרים, אצל  ללוֹות כט)ׁשּיצטר :(משלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּוכתיב עבד ", י ּוסר לא  כב)"ּבדברים לוה(משלי "עבד  : ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹ

עּתיקים והּדברים ל ׁשֹונֹו. ּכאן עד  מלוה"', ְְְְְִִִִֶַַַַָָלאיׁש

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה 50 ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשלסתּומים ה ּדברים  ּכל  ּכי  קץ, עת עד מאד  וחתּומים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ

א חי, ּכל  מעין מאד מאד  ונעלמּו ּגבה ּו החדׁש ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהא "ב

ּכי  קצת, רמז איזה למצא  אפׁשר הּנ"ל  הּמאמר  ֿ ּפי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל 

ׁשה ּוא האמּונה ּפגם מחמת זהּו ּתֹוכחה  מקּבל ׁשאין ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

הּתֹוכחה, מקּבלין יד ּה ׁשעל  הּידין חֹותם ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָּבחינת

נ  החיצֹון, חֹותם ׁשהּוא  ּבאמ ּונה חֹותםּוכ ׁשּפֹוגמין פּגם ְְְֱִִִֶֶַָָָָָ

ּתֹוכחה. ּבחינת ׁשהּוא  הרגלין, ח ֹותם  ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּפנימי

ּבאמּונה, ּפגם ּבו ּדאי ּתֹוכחה מקּבל  ׁשאינֹו זה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנמצא ,

ׁשּפגם העּזּות, ּפגם ֿ ידי  על  הּוא האמּונה ּפגם ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָועּקר

אם ּכי לאמּונה לזּכֹות אפׁשר  אי  ּכי ּדקד ּׁשה, ְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָֻּבעּזּות

הּנ"ל , ּבּמאמר  ׁשם ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ּדקד ּׁשה , עּזּות  ֿ ידי  ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֻעל 

ׁשעּקר  ּדקד ּׁשה ּבעּזּות ּפגם ּבוּדאי ּבאמּונה ׁשּפגם  ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻוזה

נתקּבל ׁשאין זה ֿ ּכן  ועל  ּכּנ"ל . יד ֹו על זֹוכין ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאמּונה 

ּפגם ׁשהּוא האמּונה ּפגם  ֿ ידי  על  ׁשּזהּו הּתֹוכחה ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָאצל ֹו

ענׁשֹו ֿ ּכן  ועל  ּבעּזּות, ׁשּפגם  נמצא ּדקדּׁשה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻהעּזּות

מלוה' לאיׁש לוה 'עבד  ונעׂשה מאחרים ללוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּמכרח

ּבחינת ּדקד ּׁשה, העּזּות  ּפגם  ּבחינת ׁשּזהּו אליו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻונכנע 

חֹובֹו' ּבעל ּבפני  ּפניו מעז אדם ג.)'אין מציעא ּכי (בבא , ְִִֵֵֵֵַַָָָָ

להעז  ּכּנמר עז היה ולא ּדקדּׁשה ּבעּזּות ׁשּפגם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמחמת

מהם להתּבּיׁש ולבלי ה' ּבעב ֹודת עליו  הּמלעיגים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנגד 

חזק  מצחֹו ויהיה נגּדם, ּגד ֹול  עּזּות ל ֹו ׁשּיהיה רק ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָּכלל ,

לׁשמע  לבלי נח ׁשת ּוכחֹומת ּברזל  ּכעּמּוד  מצחם ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹֻלעּמת

והּמתל ֹוצצים הּמלעיגים ׁשל  וליצנּות ּבל ּבּול  לׁשּום ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּכלל 

ּכזה עּזּות ל ֹו היה אם ואז והי ׁשרים, ה ּתמימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמ ּדרכי 

ׁשל מ ּמנהיגים להּנצל  זֹוכה היה ּדקדּׁשה עּזּות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא

לאמ ּונה זֹוכה והיה  אמ ּתּיים, למנהיגים ּולהתקרב ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשקר

לקּבל זֹוכה היה ֿ זה ֿ ידי ועל  ּכּנ"ל, ידם על ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמה

עלֿידי  אם  ּכי  ּתֹוכחה  לקּבל אפׁשר אי  ּכי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּתֹוכחה,

נפּגם ֿ זה ֿ ידי ׁשעל  ּבעּזּות ׁשּפגם  מאחר אבל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמ ּונה,

לקּבל זֹוכה אינֹו זה ּומחמת ּכּנ"ל , אצלֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמּונה 

מלוה ', לאיׁש לוה 'עבד  ׁשּיהיה ענ ׁשֹו ֿ ּכן על  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּתֹוכחה,

ּפניו  מעז אדם  'אין ּבחינת הע ּזּות, ּפגם ּבחינת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא

ּכּנ"ל: חֹובֹו' ּבעל  ְִֵַַַַּבפני

ּבלאÊÂ‰ג  להלוֹות לבלי מאד  ז"ל  רּבֹותינּו ׁשהזהיר ּו ¿∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבּגמרא ּכּמּובא ועדים, עה:)ׁשטר מציעא (בבא ְְְִֵַַָָָָ

ּבע  עדיםׁשאפּלּו ּבלא להלוֹות רצה  לא ׁשּבת  רב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ּכ לידי ׁשּבא ה ּלוה ׁשּזה מאחר ּכי  וכ ּו', ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשטר

אמּונה, מּפגם נמׁש ׁשּזה מאחרים, ללוֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּמכרח

חס  ׁשּיבֹוא  מאד ׁשכיח  ֿ ּכן  על  ּכּנ"ל , העּזּות ְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּפגם 

ׁשּנפּגם מאחר והכחׁשה, ּכפירה איזה לידי  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוׁשל ֹום

יכ ֹול ֿ ּכן על  ּכּנ"ל , אצל ֹו והאמּונה ּדקד ּׁשה ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָֻהעּזּות

הפ ׁשהּוא  ּוכפירה הכחׁשה לידי וׁשל ֹום חס ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלבֹוא

עּקר  ּכי  ּבאמ ּונה . ול ּתן ל ּׂשא ׁשּצריכין ְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָהאמּונה 

ממֹון, מּתאו ֹות ּכׁשּנׁשמרין  ּבּממֹון, ּתל ּויה היא ְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָהאמּונה 

ּכׁשוה אפּלּו חברֹו ּבממֹון וׁשל ֹום חס ל ּגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָלבלי 

נמׁש זה הלואה לידי  ׁשּבא ׁשּזה ּומאחר  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפרּוטה,

ּדקד ּׁשה העּזּות ּפגם  ֿ ידי  על ׁשּבא האמּונה ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֻמ ּפגם

לגמרי  ּבאמּונה  יפּגם ׁשּלא  ח ׁשׁש יׁש ֿ ּכן על  ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכּנ"ל ,

האמּונה, הפ ׁשּזהּו ו ׁשל ֹום, חס ּבעמיתֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָויכחׁש

ּכּנ"ל , אצלֹו ּדקדּׁשה העּזּות ׁשּנפּגם מחמת הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהעּקר

חס  הכח ׁשה לידי לבֹוא יכ ֹול  ּדיקא ֿ זה ֿ ידי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעל 

ּכּנ"ל: האמּונה  ּפגם ׁשהּוא ְְֱֶַַַָָָו ׁשל ֹום,

ר ּבהe‰ÊÂד  ג.)ׁשאמר  מציעא ּתֹורה(בבא אמרה  מה 'מּפני  : ¿∆ְְִֵֶַַָָָָָָ

אדם אין חזקה י ׁשבע? הּטענה  ּבמקצת ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָמֹודה

לי ּה ּדל ֹודי  ּבעי ּבכּלי והאי ח ֹובֹו, ּבעל  ּבפני  ּפניו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻמעז 

ּתמ ּוּה ולכאֹורה וכ ּו''. ּדלכּפריּה ּבעי ּבכ ּליּה והאי ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻוכ ּו',

מֹודה ּתֹורה אמרה מה 'מ ּפני טעם נתינת מהּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹמאד 

וכּו'', ּפניו מעז  אדם אין חזקה יּׁשבע? הּטענה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבמקצת 

ׁשבּועה. ּבלא להאמינֹו ראּוי היה זה מחמת ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאּדרּבא,

ׁשם ּופר ׁשּו והמפר ׁשים, ּתֹוספֹות  ּבזה הר ּגיׁשּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָּובאמת

מבאר  הּנ"ל  ֿ ּפי על  א וכ ּו'. ּבמיג ֹו להאמינֹו ראּוי ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשהיה

להעז  יכ ֹול  ׁשאינֹו זה מחמת ּדיקא ּכי  נכ ֹון, על  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהיטב

ׁשּכֹופר  אֹותֹו ח ֹוׁשדין  אנּו זה מחמת  חֹובֹו, ּבעל  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבפני

ּפגם עּקר  ּכי  ּכּנ"ל , הּקד ֹוׁשה ּבאמ ּונה ּופֹוגם  חבר ֹו ְְֱֲִִֵֵַַַַַָָָָממֹון

ּבאמת ּכי ּדקדּׁשה, העּזּות ּפגם ֿ ידי  על הּוא ְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָֻהאמּונה

העּזּות ּבענין ּבזה מאד  ּדרכיו ל ׁשקל האדם  ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֹצרי

עּזּות יׁש ּכי הּנ"ל , מאמר ּבסֹוף  וכמבאר ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻּדקד ּׁשה,

לברח ׁשּצריכין מאד  רעה מּדה ׁשהיא אחרא ְְְְְֳִִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹּדסטרא

'ע  ּכי  מאד , מאד  ּבקד ּׁשהמּמּנה ּולהפ לגיהּנם', ּפנים ז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻ

אם ּכי ּבאמת הּקדּׁשה אל  אפן ּבׁשּום להתקרב אפׁשר  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאי

ּדרכיו  לפּלס אדם ּכל צרי ֿ ּכן על  וכ ּנ"ל , עּזּות ֿ ידי  ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָעל 

ׁשּיהיה להתּגּבר ׁשּצריכין ּבמקֹום האמת על  ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּולהסּתּכל 

ּבזה להתחּזק ׁשּצריכין ׁשּבקד ּׁשה, ּדבר ּבׁשביל  עּזּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻל ֹו

להתרחק  ּולהפ ּכּנ"ל . וכ ּו'' ּכּנמר  עז 'הוי ּבחינת ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹמאד,

הלכות הלואה ג



תי שֹיְךלחֹיָשכד  ישלד יידלג ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה כה  ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

ּכי  ׁשּבכתב, ּתֹורה ּבחינת זה קֹול  ּכי קֹול. ל ֹו אין  ְְִִִִֵֶֶֶַָָּפה

היא ּפה ׁשּבעל  ותֹורה קֹול, ּבחינת  היא ׁשּבכתב ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּתֹורה

ּבעדים הּׁשטר  קּיּום עּקר  ּגם ועלּֿכן ּכּיד ּוע, ּדּבּור ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָּבחינת

ׁשל ּדין  ּבית ּכי  ׁשל ׁשה, ׁשל  ּדין הּבית ֿ ידי על  רק ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהּוא

רגלים, הּׁשל ׁש ּבחינת  ׁשהם אבהן ּתלת ּכנגד הם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשל ׁשה

ֿ ּכן  ועל  ּכּמּובא, אבֹות הּׁשלׁשה ּכנגד  הם רגלים ׁשל ׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכי

ׁשהם העדים ּכי ּבעדים, הּׁשטר  נתק ּים ּדין  הּבית ֿ ידי  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָעל 

ׁשל ּדין  הּבית עלֿידי נתקּימים הם ּכּנ"ל , נביאים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַּבחינת

עלֿידי  ּכי  ּכּנ"ל, רגלים הּׁשל ׁש ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשל ׁשה

ּבבחינת הם ּדין הּבית ּכי  הּיראה, נ ׁשלם צדק ּדין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית

הּׁשל ׁש ּכנגד  ׁשל ׁשה הם ֿ ּכן  ועל  ּדין , ּבחינת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיראה

ּכּנ"ל , ּדין ּבחינת  ׁשהיא  הּיראה  נׁשלם ידם ׁשעל ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָרגלים 

ּבחינת ׁשּזהּו הּנבּואה, ונתקּים נמׁש ידם על  ֿ ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועל 

ׁשל ּדין הּבית ֿ ידי על  נביאים ּבבחינת ׁשהם העדים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקּיּום

מהּלק ֹוח ֹות לטרף להּמלוה ּכח יׁש ואזי ּכּנ"ל , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹׁשל ׁש

ּכּנ"ל: ל ֹווה ׁשל  ּבכחֹו ְִֶֶֶַַָֹׁשּבאים

נאמרּבׁשעתÔkŒÏÚÂה מצרים יא)יציאת "ּדּבר (שמות : ¿«≈ְְְֱִִִִֶֶַַַַַ

עּקר  ּכי  וכ ּו'", כסף ּכלי  ויׁשאל ּו כ ּו' ְְְְֲִִִֵֶֶַָנא

להעל ֹות מצרים רכ ּוׁש ּכל  לּקח  ּבזה, ּתל ּוי היתה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻהּגאּלה 

ּכל ּכׁשחֹוזרין הּתפּלה ׁשלמ ּות ׁשּזהּו הּקדּׁשה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻאל 

ּבחינת הּוא מצרים ויציאת הּקד ּׁשה. אל  ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֻהה ׁשּפעֹות

רּבנּו ּבדברי  ּכּמּובן  הּגלּות, מן ועלתה הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנגאלת

מק ֹומ ֹות ּבכ ּמה ז')ז"ל  סימן מוהר"ן היה(ליקוטי ּבמצרים  ּכי  , ְְְְִִִַַַָָָ

מּמצרים ּוכׁשּיצאּו ּכּידּוע, וכ ּו' ּבּגל ּות ּתפּלה ׁשל  ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּדּבּור 

'ּפה ּבבחינת מהּגלּות, הּתפּלה להֹוציא צריכים הי ּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאז

הּקד ּׁשה, אל ההׁשּפעֹות  ּכל  להחזיר  צריכים ואזי ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֻסח ',

היה לא ׁשעדין ּומחמת ּכּנ"ל, מצרים ּבּזת ּבחינת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוזה

מהם הה ׁשּפעֹות ל ּקח יכֹולים הי ּו לא ֿ ּכן על ּתֹורה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהם

ההׁשּפעֹות ל ּקח אפׁשר  אי  ּכי  ׁשאלה, ּבתֹורת אם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּכי

מהּתֹורה ּכח  מקּבלת ּכׁשהּתפּלה אם ּכי מהם  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוהּכחֹות

לּקח הכרחּו ל ּתֹורה זכ ּו לא ׁשעדין ּבמצרים אבל  ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֻּכּנ"ל ,

כּו'". "ויׁשאלּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבׁשאלה, ְְְְֲִִֵֵֶֶָָמהם

‰ÊÂׁשּלא מחמת הּכל אז, יׂשראל  ׁשל  הח ּפזֹון ּבחינת ¿∆ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

והכרח ּו מ ּׁשם לצאת קׁשה  היה עדין הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻקּבל ּו

ׁשאז  לעתיד אבל  ּבּתּקּונים, ּכּמּובא ּבחּפזֹון, ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלצאת

יצטרכ ּו לא ֿ ּכן  ועל  הּתֹורה, זכ ּות יהיה מהּגל ּות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשּיצא ּו

ּכל יעל ּו אז ֿ ּכן על  ּבּתּקּונים, ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחּפזֹון, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלצאת

מאליהם, ׁשּבּקד ּׁשה  ׁשרׁשם אל  ההׁשּפעֹות  וכל  ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּכח ֹות

ח ֹוזרים הּכחֹות ּכל  ואזי  מהּגל ּות ה ּתפּלה יעלה אז ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכי

ּכמבאר  מׁשיח, התנֹוצצּות ּבחינת ׁשּזהּו ּכּנ"ל , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹל ׁשר ׁשם

והבן : הּנ"ל  ְֲֵַַַַָָּבּמאמר

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Cea»¿»»≈¿»≈

‚ ‰ÎÏ‰¬»»

עּין ÈtŒÏÚא כ "ב, סימן חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם הּמאמר  «ƒְֲִֵַַַָָָָ

אל להתקרב אפׁשר ׁשאי ׁשם ּומבאר ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשם,

עז  'הוי  ּבחינת ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי אם ּכי ְְְְֱִִִִֵֵַַַַַָָֻֻהּקד ּׁשה

כ)ּכּנמר ' ה, מ ֹונעין (אבות ׁשהם  ר ּבים ּפנים עּזי י ׁש ּכי , ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וה מאד, ּגד ּלתםמהּקדּׁשה ׁשעּקר ׁשקר ׁשל  ה ּמנהיגים ם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ

מלכּותא 'עּזּות ּכי  עּזּות, עלֿידי הּוא ׁשּלהם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָוהתנּׂשאּות

וכ ּו' ּתגא' קה.)ּבלא ּכי (סנהדרין מהם להּנצל  אפׁשר  ואי , ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

להתקרב  ׁשר ֹוצה מי ׁשּכל  ּדקדּׁשה, עּזּות ֿ ידי  על  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאם 

נגד לעמד עּזּות ל ֹו ׁשּיהיה ּבהכרח  ית ּבר לה' ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבאמת

אל להתקרב י ּוכל  ואז ׁשּבּדֹור  ּפנים העּזי ׁשל  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעּזּותם

ּבבחינת אמּתּיים, ּוכ ׁשרים לצּדיקים  ּדהינּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָֻהּקד ּׁשה,
טו) ּכלל ּיּות(שמות ׁשהם ,"קדׁש נוה אל  בעּז "נהל ּת :ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשהם האמּתּיים, הּצּדיקים ׁשהם ּדקד ּׁשה ר ֹועים ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּׁשבעה

ׁשני  לתּקן זֹוכין ואז וכ ּו', ליׂשראל  האמּונה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַָָָָממׁשיכין

האמ ּונה וזֹו ׁשּנתּתּקן, הּידין חֹותם ׁשהם  ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָהח ֹותמֹות,

ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו', ּדקד ּׁשה העּזּות  ֿ ידי על  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּזֹוכין

ׁשה ּוא הרגלין, חֹותם ונתּתּקן נׁשמר האמ ּונה ֿ ידי ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָועל 

ּבין  ׁשל ֹום עֹוׂשין  ׁשהם הּדֹור מֹוכיחי ׁשל  ּתֹוכחה ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחינת

ּכי  וכ ּו', רגלין  ּבחינת ׁשהם ׁשּבּׁשמים לאביהם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל 

ׁשהיא האמ ּונה ֿ ידי על  אם  ּכי ּתֹוכחה לקּבל  אפׁשר ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאי

ׁשם. עּין  וכ ּו', הּתֹוכחה ֿ ידי ֿזה  על לקּבל  ידים ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבחינת

ּבחינת עלֿידי ׁשּזֹוכין ׂשמחה ֿ ידי  על  הּוא לעּזּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָולזּכֹות

את ׁשהכּתירּו העדיים ׁשני ּבחינת ׁשהם ונ ׁשמע ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה

היטב: זה ּכל  ׁשם עּין וכ ּו', ּבח ֹורב ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

ז"לÊe‰ב ר ּבנּו ּׁשּכתב למה קצת רמז למצא אפׁשר  »∆ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

וזה ג' סימן ּתֹוכחה  ּבאֹות החדׁש הא"ב ְְְִֵֶֶֶָָָָָָּבספר 

ידע  אצלֹו נתקּבל  ואינֹו ּתֹוכחה ׁשּׁשֹומע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָל ׁשֹונֹו:

ל ּדבר  וסימן אחרים, אצל  ללוֹות כט)ׁשּיצטר :(משלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּוכתיב עבד ", י ּוסר לא  כב)"ּבדברים לוה(משלי "עבד  : ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹ

עּתיקים והּדברים ל ׁשֹונֹו. ּכאן עד  מלוה"', ְְְְְִִִִֶַַַַָָלאיׁש

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה 50 ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשלסתּומים ה ּדברים  ּכל  ּכי  קץ, עת עד מאד  וחתּומים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ

א חי, ּכל  מעין מאד מאד  ונעלמּו ּגבה ּו החדׁש ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהא "ב

ּכי  קצת, רמז איזה למצא  אפׁשר הּנ"ל  הּמאמר  ֿ ּפי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל 

ׁשה ּוא האמּונה ּפגם מחמת זהּו ּתֹוכחה  מקּבל ׁשאין ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

הּתֹוכחה, מקּבלין יד ּה ׁשעל  הּידין חֹותם ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָּבחינת

נ  החיצֹון, חֹותם ׁשהּוא  ּבאמ ּונה חֹותםּוכ ׁשּפֹוגמין פּגם ְְְֱִִִֶֶַָָָָָ

ּתֹוכחה. ּבחינת ׁשהּוא  הרגלין, ח ֹותם  ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּפנימי

ּבאמּונה, ּפגם ּבו ּדאי ּתֹוכחה מקּבל  ׁשאינֹו זה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנמצא ,

ׁשּפגם העּזּות, ּפגם ֿ ידי  על  הּוא האמּונה ּפגם ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָועּקר

אם ּכי לאמּונה לזּכֹות אפׁשר  אי  ּכי ּדקד ּׁשה, ְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָֻּבעּזּות

הּנ"ל , ּבּמאמר  ׁשם ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ּדקד ּׁשה , עּזּות  ֿ ידי  ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֻעל 

ׁשעּקר  ּדקד ּׁשה ּבעּזּות ּפגם ּבוּדאי ּבאמּונה ׁשּפגם  ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻוזה

נתקּבל ׁשאין זה ֿ ּכן  ועל  ּכּנ"ל . יד ֹו על זֹוכין ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאמּונה 

ּפגם ׁשהּוא האמּונה ּפגם  ֿ ידי  על  ׁשּזהּו הּתֹוכחה ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָאצל ֹו

ענׁשֹו ֿ ּכן  ועל  ּבעּזּות, ׁשּפגם  נמצא ּדקדּׁשה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻהעּזּות

מלוה' לאיׁש לוה 'עבד  ונעׂשה מאחרים ללוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּמכרח

ּבחינת ּדקד ּׁשה, העּזּות  ּפגם  ּבחינת ׁשּזהּו אליו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻונכנע 

חֹובֹו' ּבעל ּבפני  ּפניו מעז אדם ג.)'אין מציעא ּכי (בבא , ְִִֵֵֵֵַַָָָָ

להעז  ּכּנמר עז היה ולא ּדקדּׁשה ּבעּזּות ׁשּפגם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמחמת

מהם להתּבּיׁש ולבלי ה' ּבעב ֹודת עליו  הּמלעיגים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנגד 

חזק  מצחֹו ויהיה נגּדם, ּגד ֹול  עּזּות ל ֹו ׁשּיהיה רק ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָּכלל ,

לׁשמע  לבלי נח ׁשת ּוכחֹומת ּברזל  ּכעּמּוד  מצחם ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹֻלעּמת

והּמתל ֹוצצים הּמלעיגים ׁשל  וליצנּות ּבל ּבּול  לׁשּום ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּכלל 

ּכזה עּזּות ל ֹו היה אם ואז והי ׁשרים, ה ּתמימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמ ּדרכי 

ׁשל מ ּמנהיגים להּנצל  זֹוכה היה ּדקדּׁשה עּזּות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא

לאמ ּונה זֹוכה והיה  אמ ּתּיים, למנהיגים ּולהתקרב ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשקר

לקּבל זֹוכה היה ֿ זה ֿ ידי ועל  ּכּנ"ל, ידם על ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמה

עלֿידי  אם  ּכי  ּתֹוכחה  לקּבל אפׁשר אי  ּכי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּתֹוכחה,

נפּגם ֿ זה ֿ ידי ׁשעל  ּבעּזּות ׁשּפגם  מאחר אבל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמ ּונה,

לקּבל זֹוכה אינֹו זה ּומחמת ּכּנ"ל , אצלֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמּונה 

מלוה ', לאיׁש לוה 'עבד  ׁשּיהיה ענ ׁשֹו ֿ ּכן על  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּתֹוכחה,

ּפניו  מעז אדם  'אין ּבחינת הע ּזּות, ּפגם ּבחינת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא

ּכּנ"ל: חֹובֹו' ּבעל  ְִֵַַַַּבפני

ּבלאÊÂ‰ג  להלוֹות לבלי מאד  ז"ל  רּבֹותינּו ׁשהזהיר ּו ¿∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבּגמרא ּכּמּובא ועדים, עה:)ׁשטר מציעא (בבא ְְְִֵַַָָָָ

ּבע  עדיםׁשאפּלּו ּבלא להלוֹות רצה  לא ׁשּבת  רב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ּכ לידי ׁשּבא ה ּלוה ׁשּזה מאחר ּכי  וכ ּו', ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשטר

אמּונה, מּפגם נמׁש ׁשּזה מאחרים, ללוֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּמכרח

חס  ׁשּיבֹוא  מאד ׁשכיח  ֿ ּכן  על  ּכּנ"ל , העּזּות ְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּפגם 

ׁשּנפּגם מאחר והכחׁשה, ּכפירה איזה לידי  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוׁשל ֹום

יכ ֹול ֿ ּכן על  ּכּנ"ל , אצל ֹו והאמּונה ּדקד ּׁשה ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָֻהעּזּות

הפ ׁשהּוא  ּוכפירה הכחׁשה לידי וׁשל ֹום חס ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלבֹוא

עּקר  ּכי  ּבאמ ּונה . ול ּתן ל ּׂשא ׁשּצריכין ְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָהאמּונה 

ממֹון, מּתאו ֹות ּכׁשּנׁשמרין  ּבּממֹון, ּתל ּויה היא ְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָהאמּונה 

ּכׁשוה אפּלּו חברֹו ּבממֹון וׁשל ֹום חס ל ּגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָלבלי 

נמׁש זה הלואה לידי  ׁשּבא ׁשּזה ּומאחר  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפרּוטה,

ּדקד ּׁשה העּזּות ּפגם  ֿ ידי  על ׁשּבא האמּונה ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֻמ ּפגם

לגמרי  ּבאמּונה  יפּגם ׁשּלא  ח ׁשׁש יׁש ֿ ּכן על  ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכּנ"ל ,

האמּונה, הפ ׁשּזהּו ו ׁשל ֹום, חס ּבעמיתֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָויכחׁש

ּכּנ"ל , אצלֹו ּדקדּׁשה העּזּות ׁשּנפּגם מחמת הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהעּקר

חס  הכח ׁשה לידי לבֹוא יכ ֹול  ּדיקא ֿ זה ֿ ידי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעל 

ּכּנ"ל: האמּונה  ּפגם ׁשהּוא ְְֱֶַַַָָָו ׁשל ֹום,

ר ּבהe‰ÊÂד  ג.)ׁשאמר  מציעא ּתֹורה(בבא אמרה  מה 'מּפני  : ¿∆ְְִֵֶַַָָָָָָ

אדם אין חזקה י ׁשבע? הּטענה  ּבמקצת ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָמֹודה

לי ּה ּדל ֹודי  ּבעי ּבכּלי והאי ח ֹובֹו, ּבעל  ּבפני  ּפניו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻמעז 

ּתמ ּוּה ולכאֹורה וכ ּו''. ּדלכּפריּה ּבעי ּבכ ּליּה והאי ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻוכ ּו',

מֹודה ּתֹורה אמרה מה 'מ ּפני טעם נתינת מהּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹמאד 

וכּו'', ּפניו מעז  אדם אין חזקה יּׁשבע? הּטענה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבמקצת 

ׁשבּועה. ּבלא להאמינֹו ראּוי היה זה מחמת ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאּדרּבא,

ׁשם ּופר ׁשּו והמפר ׁשים, ּתֹוספֹות  ּבזה הר ּגיׁשּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָּובאמת

מבאר  הּנ"ל  ֿ ּפי על  א וכ ּו'. ּבמיג ֹו להאמינֹו ראּוי ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשהיה

להעז  יכ ֹול  ׁשאינֹו זה מחמת ּדיקא ּכי  נכ ֹון, על  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהיטב

ׁשּכֹופר  אֹותֹו ח ֹוׁשדין  אנּו זה מחמת  חֹובֹו, ּבעל  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבפני

ּפגם עּקר  ּכי  ּכּנ"ל , הּקד ֹוׁשה ּבאמ ּונה ּופֹוגם  חבר ֹו ְְֱֲִִֵֵַַַַַָָָָממֹון

ּבאמת ּכי ּדקדּׁשה, העּזּות ּפגם ֿ ידי  על הּוא ְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָֻהאמּונה

העּזּות ּבענין ּבזה מאד  ּדרכיו ל ׁשקל האדם  ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֹצרי

עּזּות יׁש ּכי הּנ"ל , מאמר ּבסֹוף  וכמבאר ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻּדקד ּׁשה,

לברח ׁשּצריכין מאד  רעה מּדה ׁשהיא אחרא ְְְְְֳִִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹּדסטרא

'ע  ּכי  מאד , מאד  ּבקד ּׁשהמּמּנה ּולהפ לגיהּנם', ּפנים ז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻ

אם ּכי ּבאמת הּקדּׁשה אל  אפן ּבׁשּום להתקרב אפׁשר  ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאי

ּדרכיו  לפּלס אדם ּכל צרי ֿ ּכן על  וכ ּנ"ל , עּזּות ֿ ידי  ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָעל 

ׁשּיהיה להתּגּבר ׁשּצריכין ּבמקֹום האמת על  ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּולהסּתּכל 

ּבזה להתחּזק ׁשּצריכין ׁשּבקד ּׁשה, ּדבר ּבׁשביל  עּזּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻל ֹו

להתרחק  ּולהפ ּכּנ"ל . וכ ּו'' ּכּנמר  עז 'הוי ּבחינת ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹמאד,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלד יידלגתב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה כו  ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

ועּזּות ּדקד ּׁשה  ּבּוׁשה יׁש ּכי מאד, אחרא ּדסטרא ְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֹֻמעּזּות

ּדסטרא ועּזּות אחרא ּדסטרא ּבּוׁשה י ׁש ּולהפ ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֻּדקד ּׁשה,

ּולהבּדיל ּדקד ּׁשה  ועּזּות ּבּוׁשה ׁשל  אּלּו ּובחינֹות ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָֻאחרא.

והן  אדם ּבני ּכנגד הן הּבחינֹות, ּבכל  הם אחרא ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּדסטרא

מאד ּבזה  לּזהר ּוצריכין ּכביכ ֹול,  יתּבר ה' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכנגד 

ּדברי  להפ ולא ּבקד ּׁשה ּכראּוי מּדה ּבכל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻלהׁשּתּמׁש

וׁשל ֹום. חס חּיים ְֱִִַַָֹאלקים 

‡e הּׁשאר הּמׂשּכיל יבין  ּומּמילא מ ּזה  מעט קצת ¿»≈ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

צרי ּבוּדאי   יתּבר ה ' ּכנגד  ּכי ּדבר. מ ּתֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּדבר 

וׁשּליט רב ּכנגד  ונֹוראה  ּגד ֹולה ּבּוׁשה להאדם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיהיה

ּגד ֹולה מעלה היא  והּבּוׁשה עלמין , ּדכל וׁשרׁשא  ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָעּקרא

ׁשּמתּבּיׁשין  מחמת מחטאים  נּצֹולין ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמאד 

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ,יתּבר כ)מּמּנּו ּתהיה(שמות "ּובעבּור  : ְְְֲִִִֶֶֶַַָָ

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו תחטאּו", לבל ּתי  ּפניכם  על  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָיראתֹו

כ.) ז"ל(נדרים ר ּבֹותינּו ׁשהפליג ּו ּוכמֹו הּבּוׁשה', 'זֹו :ְְִִֵֶַַַָ

ׁשּיהיה ּבהכרח  ֿ כן  ֿ ּפי ֿ על  אף אבל  הּבּוׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבמעלת

הּבּוׁשה ּגדל  לפי ּכי  , יתּבר ה' ּכנגד ּגד ֹול עּזּות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלהאדם

ּדבר  ׁשּום לעׂשֹות יד ֹו להרים י ּוכל  לא  יתּבר ְְֲִִִַַַָָָָָָָֹמ ּפניו

על לפניו להתּפּלל  ּכלל  ּפיו לפּתח י ּוכל  ולא  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּבקד ּׁשה

מ ּזה ז"ל רּבנּו ּבדברי וכמבאר  הּבּוׁשה, מּגדל  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹצרכיו

הּבּוׁשה לסּלק צריכין הּתפּלה ׁשּבׁשעת אחר , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבמק ֹום

ּפניו  להעז   יתּבר נגּדֹו ּגד ֹול  ּבע ּזּות ּולהתּגּבר ּפניו  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמעל

ׁשּכת ּכמֹו צרכיו, ּכל  יתּבר מּלפניו כב)ּובלבּקׁש :(תהילים ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ּכמבאר  בֹוׁשּו" ולא בטחּו ּב וכּו' אבֹותינ ּו ּבטח ּו ּב"ְְְְְְְֲֵַָָָֹֹ

ל') .(בסימן

ËÙeנג ּדֹו ׁשּפגם ּפגם ּבאיזה וׁשל ֹום חס ׁשּנכ ׁשל  מי ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

חטא ו ׁשל ֹום חס חטא אם ׁשּכן  מ ּכל  , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָיתּבר

ׁשּמלכלכים אנׁשים ּכּמה  ׁשּיׁש ּכמ ֹו ׁשּכן  מּכל  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּגמּור ,

מּפניו  מאד  להתּבּיׁש צריכין ּובוּדאי מאד , ר ּבים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֹֹּבעונֹות

מאד לּזהר צריכין אבל ,יתּבר ּכנגּדֹו ׁשחטא ּו על ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיתּבר

ּדהינּו הּבּוׁשה , מחמת וׁשל ֹום חס ּבדעּתם יּפל ּו ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

יתּבר נג ּדֹו ּפניהם להרים ׁשּמתּבּיׁשין הּבּוׁשה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמחמת

ּכלל , מחילה יבּקׁשּו ולא וׁשל ֹום, חס לגמרי  ּפיהם ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹיסּתמּו

מּפניו  ׁשּמתּבּיׁשין מחמת ועונֹותיהם חטאיהם יתו ּדּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹולא

ֿ ּפי  ֿ על  אף ּבאמת ּכי מאד . ל ּזהר צריכין מּזה ּכי ,ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹיתּבר

ּגדל על  יתּבר מּפניו  מאד  להת ּבּיׁש צריכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבוּדאי 

ּולהתח ּזק  להתּגּבר צריכין ֿ כן ֿ עלּֿפי אף אבל  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹעונֹותיו,

יתּבר נג ּדֹו ּפניו להעז ּדקד ּׁשה ּגדֹול  ּבעּזּות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻמאד 

מּלפניו, ּומחילה ּכּפרה ּולבּקׁש עונֹותיו לפניו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹלהתוּדֹות

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ,ית ּבר רצֹונֹו זהּו כח)ּכי  "מכּסה(משלי : ְְְְִִֶֶֶַַָָ

ירחם ". ועזב ּומֹודה  יצליח לא ְְְְִֵֶַַָָָֹֹֻפׁשעיו 

‰ÊÂ ּוקׁשי ּפנים עּזי אנ ּו 'ׁשאין ּבה ּוּדּוי: אֹומרים ׁשאנ ּו ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

צ ּדיקים אבֹותינּו ואלקי אלקינּו ה ' לפני לֹומר  ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹערף

ולכאֹורה וכּו''. חטאנּו אנחנּו אבל  חטאנ ּו ולא ְְְְְְֲֲֲִַַָָָָָָֹאנחנ ּו

עּזי  אנּו ׁשאין זאת לבאר לנ ּו ל ּמה  מאד , הּדבר  ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹּתמ ּוּה

וכ ּו', אבל  חטאנ ּו, ולא אנחנּו צּדיקים ל ֹומר וכ ּו' ְְְְֲֲִִִַַַָָָָֹּפנים

ל ֹומר  לנּו ול ּמה החטאים ּבפרּוׁש מתוּדין אנּו ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹהלא

אנּו א וכ ּו''. ּפנים עּזי  אנּו 'ׁשאין  ׁשלילה, הּלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּתח ּלה

ׁשּיׁש מצח העּזּות ּגדל על  התנּצל ּות הּוּדּוי קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹאֹומרים

לפניו  ּולהתוּדֹות ּבחטאינּו לפניו לבֹוא  ית ּבר נג ּדֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָלנּו

ּפנינּו להרים  יכ ֹולין אנ ּו אי ּכי  וכ ּו'', 'חטאנ ּו ְְְְִִִֵֵַָָָָָול ֹומר

לפניו, חטאינּו לפרׁש זאת לד ּבר  לפניו ּפינּו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹולפּתח

חסדים לנּו ׁשעׂשה ל ּכל ּומיטיב טֹוב נגד  ֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשחטאנּו

ולגד ּל וכ ּו' ּכאּלה מעלהוטֹובֹות ּדרי  וכל חקר, אין תֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

רצֹונֹו עֹוׂשים  וכּלם לפניו, ירעד ּון ּכּלם  מּטה ְְְְְֲִִֵַָָָָָָֻֻודרי

טּפה אּׁשה ׁשּיל ּוד י ּתכן ואי ּובאהבה, ּוביראה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבאימה

לנּו ראּוי  והיה וׁשל ֹום, חס הּקד ֹוׁש רצֹונֹו ימרה  ְְְְְֶַַַָָָָָָָסרּוחה

ּכלל לפניו ּפינּו לפּתח ולבלי ארצה ּפנינּו על  ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹל ּפל 

חטאינּו. לפניו ְְְֲִֵַָָָלהתוּדֹות

˙Ó‡eאבל וי ֹותר, ויֹותר  ּדעת ּבר לכל  ראּוי ּכ ∆¡∆ְְְֲֵֵַַַָָָָ

ׁשּנסּתם  יתּבר רצֹונֹו זה אין ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹאף

לפרׁש צרי ּכי  ה ּבּוׁשה, מחמת וׁשל ֹום חס לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּפינּו

ּגד ֹול לעּזּות לבֹוא להת ּגּבר  צרי ֿ ּכן ועל  החטא. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָאת 

וכמבאר  , יתּבר מּפניו  לֹו ׁשּיׁש ה ּגדֹולה הּבּוׁשה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמ ּתֹו

מּבּוׁשה ּדיקא נמׁש ּדקד ּׁשה  ׁשעּזּות הּנ"ל  ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֻּבּמאמר

מּפניו  ּגד ֹולה ּבּוׁשה ל ֹו ׁשּיׁש ֿ עלּֿפי  ׁשאף ּדהינּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּדקד ּׁשה,

ׁשעּור  ּבלי המר ּבים ּברחמיו יבטח ֿ כן ֿ ּפי אףֿעל ,ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֻיתּבר

יתּבר נג ּדֹו ּפניו ויעז ּפניו מעל  הּבּוׁשה ויסּלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוער

ה ּוא ּכ ּכי מחילה, ויבּקׁש חטאיו ּכל  לפניו  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָויתוּדה 

ּבבּוׁשה, ו ׁשל ֹום חס יׁשאר אם ּכי  ּכּנ"ל . יתּבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָרצֹונ ֹו

יבּקׁש ולא ּכלל יתוּדה ולא  יתּבר מּפניו ׁשיתּבּיׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּדהינּו

זהּו אּדר ּבא, אזי הּבּוׁשה, מחמת ּכלל  וכ ּפרה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָמחילה

על מ ֹודה ואינֹו  יתּבר ה' לפני  ּפניו  ׁשּמעז העּזּות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעּקר

ׁשּכתּוב ּכמֹו לפניו, ב)האמת אֹות(ירמיה נׁשּפט "הּנני  : ְְְְֱִִִֶֶָָָָָָ

מחילה לבּקׁש יתּגּבר לא אם וגם חטאתי ", לא   אמר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹעל 

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה 52 ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

וׁשל ֹום, חס מחטאיו ׁשּיּציל ֹו יתּבר ה' לפני  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּולהתּפּלל 

ּדסטרא העּזּות עּקר ׁשהם  ּבחטאים, להּבא  להּכׁשל  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּוכל

חס  חטא איזה  לעׂשֹות יתּבר ה' ּבפני ּפניו  ׁשּמעז ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחרא

ְָוׁשל ֹום.

BÓÎeׁשהם ּבזה, ׁשּנכ ׁשלים אדם ּבני ּכּמה ׁשּמצינּו ¿ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ה ּוא ּבּתח ּלה  ּכי  חּיים, אלקים ּדברי ְְְְֱִִִִִִֵַַַָֹמה ּפכים

עברה לעׂשֹות ּכזה עּזּות ל ֹו וי ׁש  יתּבר ה' נגד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָח ֹוטא

ע  למרֹות ו ׁשל ֹום, ׁשּיׁשחס נמצא ו ׁשל ֹום, חס ּכבֹוד ֹו יני ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

החטא ׁשע ׂשה אחר  ּכ ֿ ואחר מאד , ּגד ֹול  עּזּות ְְְֵֶַַַַַַָָָָֹל ֹו

ׁשּזהּו ל ֹו ונדמה מאד  מאד  ּבדעּתֹו נֹופל  הּוא ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָֹֹֹוהעון

ׁשאינֹו עד , יתּבר לפניו מאד  ׁשּמת ּבּיׁש ּבּוׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבכלל 

ׁשּבקד ּׁשה, ּדבר ׁשּום ולעׂשֹות ּכלל להתּפּלל אפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֻיכ ֹול

העונֹות מחמת מאד ּבדע ּתֹו ׁשּנפל  הּנפילה ּגדל  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹמחמת

וכ ּמה ּכּמה ׁשל  הּנפיל ֹות ּכל  ּבאים ּומּזה ּבהם, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנכ ׁשל

זה וכל  לצלן, רחמנא ּׂשּנֹופלים למה  ׁשּנֹופלים  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָאנׁשים

החטא, אחר להם ׁשּיׁש הּגד ֹולה הּבּוׁשה מחמת ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּוא

ׁשּום לעׂשֹות ּומתּבּיׁשים ּבדעּתם נֹופלים זה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָּומחמת

עד מּטה מּטה י ֹורדין ֿ ידי ֿזה  ועל ׁשּבקד ּׁשה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּדבר

לצלן. רחמנא ּׁשּבאים למה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשּבאים

˙Ó‡e ּכי ,הּפּו אל  מהּפּו הּדר מהּפכים הם ∆¡∆ְְִִִִֵֵֶֶֶַַ

ּכי  מּמׁש, ּבהפ להתנהג  צריכים  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאּדרּבא,

לפניו  ּגד ֹולה ּבּוׁשה לֹו ׁשּיהיה צרי ּבוּדאי  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּבּתח ּלה 

לבלי  ודם ּבׂשר  ּכמ ֹורא עליו ׁשמים מֹורא ויהיה ,ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָיתּבר

ּכבר  אם אבל  ,יתּבר נג ּדֹו ועון חטא ׁשּום ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹלעׂשֹות

וׁשל ֹום, חס  ׁשּנכׁשל  ּבּמה ונכ ׁשל  ּדבר הּבעל  עליו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהת ּגּבר 

יתּבר נג ּדֹו מאד  ּגד ֹול עּזּות לֹו ׁשּיהיה להתּגּבר   ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצרי

לבטח רק ּכלל, ּבדעּתֹו ל ּפל  לבלי עז  ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹּולהתאּמץ 

עת ּבכל להתחיל  ּולהתחּזק ׁשעּור  ּבלי המרּבים  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻּברחמיו

רק  הּנה, עד  ּׁשעבר מה על  ּכלל  יסּתּכל ולא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמחד ׁש,

לפניו  ויתו ּדה מּלפניו ויבּקׁש  יתּבר לפניו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָיׁשּתּטח 

יתּבר מּלפניו ויתחּנן עליהם, מחילה ויבּקׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹעונֹותיו

ּבלי  המרּבים ּברחמיו יתּבר ה' ׁשּיּצילה ּו להּבא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻעל 

נמׁש ּכי  ּבּוׁשה, ה ּוא העּזּות זה ּבאמת ּכי ְֱִִִִֶֶֶַָָָׁשעּור ,

העּזּות נמ ׁש ׁשּמּׁשם עדן' לגן ּפנים 'ּבׁשת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמ ּבחינת

להּנצל יזּכה הּזה הע ּזּות ֿ ידי על  ּכי  ּכּנ"ל , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּדקד ּׁשה

ּבּוׁשה, ּבחינת  ׁשּזהּו ּכרצֹונ ֹו, ולהיֹות להּבא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָמחטאים

, יתּבר מצותיו על  לעבר לבלי לפניו מעּתה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּיתּבּיׁש

הּבּוׁשה, זה - ּפניכם" על יראתֹו ּתהיה  "ּובעבּור  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּבחינת

אחרא ּדסטרא הּבּוׁשה ּולהפ וכ ּנ"ל. תחטאּו" ְְְְְְֱֳִִִֵֶֶַַַָָָָָ"לבלּתי

לפ  לדּבר לעבֹודתֹוׁשּמת ּבּיׁש עצמ ֹו ּולהרים  יתּבר ניו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּדסטרא הע ּזּות עּקר זהּו עונֹותיו, ּגדל מחמת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹיתּבר

עלֿידי  הלא ּכי  אחרא, ּדסטרא מּבּוׁשה ׁשּנמׁש ְְְְֲֳֳִִִִֵֶַָָָָָָָֹאחרא

ואינֹו יתּבר נג ּדֹו מאד  ּפניו מעז הּוא אּדר ּבא, זֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבּוׁשה

אם חלילה ּׁשּיבֹוא למה יבֹוא ו ׁשל ֹום וחס ּכלל , ְְְְְִִֶַַָָָָָָעֹובד ֹו

וכ ּנ"ל . ו ׁשל ֹום חס ּבדעּתֹו ְְְְִַַַַָֹיּפל 

e‰ÊÂעּזּות לנּו ׁשּיׁש על   יתּבר לפניו מתנּצלים ׁשאנ ּו ¿∆ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמת ּכי ּופׁשעינ ּו, חטאינּו לפניו להתוּדֹות ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכזה

על מתוּדה ׁשאינֹו מי  ּולהפ ּכּנ"ל , ּבּוׁשה הּוא העּזּות ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

אנּו 'ׁשאין ׁשאֹומרים: וזהּו וכ ּנ"ל . העּזּות עּקר  זה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחטאיו 

ולא אנחנּו צּדיקים וכּו'  לפני ל ֹומר  ערף ּוקׁשי ּפנים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעּזי

ׁשּמתּבּיׁשים הּבּוׁשה  מחמת ׁשּלפעמים  הינּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָחטאנּו',

לגמרי  נג ּדֹו ּכֹופר  ֿ זה עלֿידי נג ּדֹו, ׁשחטא על ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמחבר ֹו

מּכל ּכּנ"ל, העּזּות עּקר  זהּו ּובאמת חטאתי, לא ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואֹומר

וזהּו ּתעל ּומֹות. ּכל  יֹודע ׁשהּוא יתּבר נג ּדֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּכן

ּבאמת ּכי  ּכל ֹומר  וכ ּו', ּפנים' ע ּזי אנּו 'ׁשאין  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאֹומרים:

אנּו אין ּכי וׁשל ֹום, חס עּזּות זה אין מתוּדים ּׁשאנּו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמה

ּבאמת ּכי  חטאנּו', ולא אנחנּו 'צּדיקים ל ֹומר ּפנים ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעּזי

ׁשּנדמה אף חטאתי, לא ׁשאֹומר  מי עּזּות הּוא ּדיקא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

ּבאמת אבל  ּבּוׁשה, מחמת חטאתי  לא אֹומר  ׁשהּוא ֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹל ֹו

אנחנּו אבל  וכּנ"ל. אחרא ּדסטרא  העּזּות עּקר  ּדיקא ְְְְְֲֲֳִִֶַַַַַַָָָָָָזה

ּבעּזּות מתּגּברין ׁשאנּו רק וׁשלֹום, חס העּזּות זה לנ ּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאין

'אבל וזהּו: 'חטאנּו'.  לפני ול ֹומר להתוּדֹות ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּדקד ּׁשה

אבל ּגד ֹול, ע ּזּות ׁשהּוא ֿ ּפי ואף ֿעל וכ ּו'', חטאנ ּו ְְְֲֲִֶַַַַָָָָאנחנ ּו

ּדקד ּׁשה מּבּוׁשה נמׁש העּזּות וזה חפץ, אּתה העּזּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻזה

וכ ּנ"ל: יתּבר ה' לעבֹודת  מאד  מכרח  העּזּות  ׁשּזה ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָֹֻּכּנ"ל ,

הּטענהe‰ÊÂ:ה ּבמקצת מֹודה ּתֹורה אמרה מה 'מּפני  ¿∆ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

 ֿ ּבעל ּבפני ּפניו מעז אדם אין חזקה ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָיּׁשבע?

ּדקד ּׁשה ּבעּזּות ׁשּפגם זה מחמת ּדיקא ּכי  עדחֹובֹו', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבחינת ׁשהּוא הלואה, לידי כב)ׁשּבא ל ֹווה(משלי "עבד  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבעל נגד ּפניו  להעז יכ ֹול  אינֹו זה  ׁשּמחמת מלוה", ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלאיׁש

לגמרי  ׁשּכֹופר  חֹוׁשׁשין אנּו ּדיקא זה מחמת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָח ֹובֹו,

ּפגם ֿ ידי על  הּוא האמ ּונה ּפגם עּקר  ּכי חברֹו, ְְְְֱֲִִֵֵַַַַָָָּבממֹון 

ּבאמת ּכי  זאת, מבינים ּפׁשּוטֹו ֿ ּפי  על  וגם ּכּנ"ל , ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹהעּזּות

חֹובֹו ּבעל  ּבפני ּפניו להעז  ראּוי  אין ׁשּבוּדאי ֿ ּפי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאףֿעל 



תג שֹיְךלחֹיָשכד  ישלד יידלג ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה כו  ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

ועּזּות ּדקד ּׁשה  ּבּוׁשה יׁש ּכי מאד, אחרא ּדסטרא ְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֹֻמעּזּות

ּדסטרא ועּזּות אחרא ּדסטרא ּבּוׁשה י ׁש ּולהפ ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֻּדקד ּׁשה,

ּולהבּדיל ּדקד ּׁשה  ועּזּות ּבּוׁשה ׁשל  אּלּו ּובחינֹות ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָֻאחרא.

והן  אדם ּבני ּכנגד הן הּבחינֹות, ּבכל  הם אחרא ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּדסטרא

מאד ּבזה  לּזהר ּוצריכין ּכביכ ֹול,  יתּבר ה' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכנגד 

ּדברי  להפ ולא ּבקד ּׁשה ּכראּוי מּדה ּבכל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻלהׁשּתּמׁש

וׁשל ֹום. חס חּיים ְֱִִַַָֹאלקים 

‡e הּׁשאר הּמׂשּכיל יבין  ּומּמילא מ ּזה  מעט קצת ¿»≈ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

צרי ּבוּדאי   יתּבר ה ' ּכנגד  ּכי ּדבר. מ ּתֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּדבר 

וׁשּליט רב ּכנגד  ונֹוראה  ּגד ֹולה ּבּוׁשה להאדם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיהיה

ּגד ֹולה מעלה היא  והּבּוׁשה עלמין , ּדכל וׁשרׁשא  ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָעּקרא

ׁשּמתּבּיׁשין  מחמת מחטאים  נּצֹולין ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמאד 

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ,יתּבר כ)מּמּנּו ּתהיה(שמות "ּובעבּור  : ְְְֲִִִֶֶֶַַָָ

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו תחטאּו", לבל ּתי  ּפניכם  על  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָיראתֹו

כ.) ז"ל(נדרים ר ּבֹותינּו ׁשהפליג ּו ּוכמֹו הּבּוׁשה', 'זֹו :ְְִִֵֶַַַָ

ׁשּיהיה ּבהכרח  ֿ כן  ֿ ּפי ֿ על  אף אבל  הּבּוׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבמעלת

הּבּוׁשה ּגדל  לפי ּכי  , יתּבר ה' ּכנגד ּגד ֹול עּזּות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלהאדם

ּדבר  ׁשּום לעׂשֹות יד ֹו להרים י ּוכל  לא  יתּבר ְְֲִִִַַַָָָָָָָֹמ ּפניו

על לפניו להתּפּלל  ּכלל  ּפיו לפּתח י ּוכל  ולא  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּבקד ּׁשה

מ ּזה ז"ל רּבנּו ּבדברי וכמבאר  הּבּוׁשה, מּגדל  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹצרכיו

הּבּוׁשה לסּלק צריכין הּתפּלה ׁשּבׁשעת אחר , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבמק ֹום

ּפניו  להעז   יתּבר נגּדֹו ּגד ֹול  ּבע ּזּות ּולהתּגּבר ּפניו  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמעל

ׁשּכת ּכמֹו צרכיו, ּכל  יתּבר מּלפניו כב)ּובלבּקׁש :(תהילים ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ּכמבאר  בֹוׁשּו" ולא בטחּו ּב וכּו' אבֹותינ ּו ּבטח ּו ּב"ְְְְְְְֲֵַָָָֹֹ

ל') .(בסימן

ËÙeנג ּדֹו ׁשּפגם ּפגם ּבאיזה וׁשל ֹום חס ׁשּנכ ׁשל  מי ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

חטא ו ׁשל ֹום חס חטא אם ׁשּכן  מ ּכל  , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָיתּבר

ׁשּמלכלכים אנׁשים ּכּמה  ׁשּיׁש ּכמ ֹו ׁשּכן  מּכל  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּגמּור ,

מּפניו  מאד  להתּבּיׁש צריכין ּובוּדאי מאד , ר ּבים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֹֹּבעונֹות

מאד לּזהר צריכין אבל ,יתּבר ּכנגּדֹו ׁשחטא ּו על ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיתּבר

ּדהינּו הּבּוׁשה , מחמת וׁשל ֹום חס ּבדעּתם יּפל ּו ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

יתּבר נג ּדֹו ּפניהם להרים ׁשּמתּבּיׁשין הּבּוׁשה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמחמת

ּכלל , מחילה יבּקׁשּו ולא וׁשל ֹום, חס לגמרי  ּפיהם ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹיסּתמּו

מּפניו  ׁשּמתּבּיׁשין מחמת ועונֹותיהם חטאיהם יתו ּדּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹולא

ֿ ּפי  ֿ על  אף ּבאמת ּכי מאד . ל ּזהר צריכין מּזה ּכי ,ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹיתּבר

ּגדל על  יתּבר מּפניו  מאד  להת ּבּיׁש צריכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבוּדאי 

ּולהתח ּזק  להתּגּבר צריכין ֿ כן ֿ עלּֿפי אף אבל  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹעונֹותיו,

יתּבר נג ּדֹו ּפניו להעז ּדקד ּׁשה ּגדֹול  ּבעּזּות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻמאד 

מּלפניו, ּומחילה ּכּפרה ּולבּקׁש עונֹותיו לפניו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹלהתוּדֹות

ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ,ית ּבר רצֹונֹו זהּו כח)ּכי  "מכּסה(משלי : ְְְְִִֶֶֶַַָָ

ירחם ". ועזב ּומֹודה  יצליח לא ְְְְִֵֶַַָָָֹֹֻפׁשעיו 

‰ÊÂ ּוקׁשי ּפנים עּזי אנ ּו 'ׁשאין ּבה ּוּדּוי: אֹומרים ׁשאנ ּו ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

צ ּדיקים אבֹותינּו ואלקי אלקינּו ה ' לפני לֹומר  ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹערף

ולכאֹורה וכּו''. חטאנּו אנחנּו אבל  חטאנ ּו ולא ְְְְְְֲֲֲִַַָָָָָָֹאנחנ ּו

עּזי  אנּו ׁשאין זאת לבאר לנ ּו ל ּמה  מאד , הּדבר  ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹּתמ ּוּה

וכ ּו', אבל  חטאנ ּו, ולא אנחנּו צּדיקים ל ֹומר וכ ּו' ְְְְֲֲִִִַַַָָָָֹּפנים

ל ֹומר  לנּו ול ּמה החטאים ּבפרּוׁש מתוּדין אנּו ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹהלא

אנּו א וכ ּו''. ּפנים עּזי  אנּו 'ׁשאין  ׁשלילה, הּלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּתח ּלה

ׁשּיׁש מצח העּזּות ּגדל על  התנּצל ּות הּוּדּוי קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹאֹומרים

לפניו  ּולהתוּדֹות ּבחטאינּו לפניו לבֹוא  ית ּבר נג ּדֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָלנּו

ּפנינּו להרים  יכ ֹולין אנ ּו אי ּכי  וכ ּו'', 'חטאנ ּו ְְְְִִִֵֵַָָָָָול ֹומר

לפניו, חטאינּו לפרׁש זאת לד ּבר  לפניו ּפינּו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹולפּתח

חסדים לנּו ׁשעׂשה ל ּכל ּומיטיב טֹוב נגד  ֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשחטאנּו

ולגד ּל וכ ּו' ּכאּלה מעלהוטֹובֹות ּדרי  וכל חקר, אין תֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

רצֹונֹו עֹוׂשים  וכּלם לפניו, ירעד ּון ּכּלם  מּטה ְְְְְֲִִֵַָָָָָָֻֻודרי

טּפה אּׁשה ׁשּיל ּוד י ּתכן ואי ּובאהבה, ּוביראה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבאימה

לנּו ראּוי  והיה וׁשל ֹום, חס הּקד ֹוׁש רצֹונֹו ימרה  ְְְְְֶַַַָָָָָָָסרּוחה

ּכלל לפניו ּפינּו לפּתח ולבלי ארצה ּפנינּו על  ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹל ּפל 

חטאינּו. לפניו ְְְֲִֵַָָָלהתוּדֹות

˙Ó‡eאבל וי ֹותר, ויֹותר  ּדעת ּבר לכל  ראּוי ּכ ∆¡∆ְְְֲֵֵַַַָָָָ

ׁשּנסּתם  יתּבר רצֹונֹו זה אין ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹאף

לפרׁש צרי ּכי  ה ּבּוׁשה, מחמת וׁשל ֹום חס לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּפינּו

ּגד ֹול לעּזּות לבֹוא להת ּגּבר  צרי ֿ ּכן ועל  החטא. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָאת 

וכמבאר  , יתּבר מּפניו  לֹו ׁשּיׁש ה ּגדֹולה הּבּוׁשה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמ ּתֹו

מּבּוׁשה ּדיקא נמׁש ּדקד ּׁשה  ׁשעּזּות הּנ"ל  ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֻּבּמאמר

מּפניו  ּגד ֹולה ּבּוׁשה ל ֹו ׁשּיׁש ֿ עלּֿפי  ׁשאף ּדהינּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּדקד ּׁשה,

ׁשעּור  ּבלי המר ּבים ּברחמיו יבטח ֿ כן ֿ ּפי אףֿעל ,ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֻיתּבר

יתּבר נג ּדֹו ּפניו ויעז ּפניו מעל  הּבּוׁשה ויסּלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוער

ה ּוא ּכ ּכי מחילה, ויבּקׁש חטאיו ּכל  לפניו  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָויתוּדה 

ּבבּוׁשה, ו ׁשל ֹום חס יׁשאר אם ּכי  ּכּנ"ל . יתּבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָרצֹונ ֹו

יבּקׁש ולא ּכלל יתוּדה ולא  יתּבר מּפניו ׁשיתּבּיׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּדהינּו

זהּו אּדר ּבא, אזי הּבּוׁשה, מחמת ּכלל  וכ ּפרה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָמחילה

על מ ֹודה ואינֹו  יתּבר ה' לפני  ּפניו  ׁשּמעז העּזּות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעּקר

ׁשּכתּוב ּכמֹו לפניו, ב)האמת אֹות(ירמיה נׁשּפט "הּנני  : ְְְְֱִִִֶֶָָָָָָ

מחילה לבּקׁש יתּגּבר לא אם וגם חטאתי ", לא   אמר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹעל 

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה 52 ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

וׁשל ֹום, חס מחטאיו ׁשּיּציל ֹו יתּבר ה' לפני  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּולהתּפּלל 

ּדסטרא העּזּות עּקר ׁשהם  ּבחטאים, להּבא  להּכׁשל  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּוכל

חס  חטא איזה  לעׂשֹות יתּבר ה' ּבפני ּפניו  ׁשּמעז ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחרא

ְָוׁשל ֹום.

BÓÎeׁשהם ּבזה, ׁשּנכ ׁשלים אדם ּבני ּכּמה ׁשּמצינּו ¿ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ה ּוא ּבּתח ּלה  ּכי  חּיים, אלקים ּדברי ְְְְֱִִִִִִֵַַַָֹמה ּפכים

עברה לעׂשֹות ּכזה עּזּות ל ֹו וי ׁש  יתּבר ה' נגד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָח ֹוטא

ע  למרֹות ו ׁשל ֹום, ׁשּיׁשחס נמצא ו ׁשל ֹום, חס ּכבֹוד ֹו יני ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

החטא ׁשע ׂשה אחר  ּכ ֿ ואחר מאד , ּגד ֹול  עּזּות ְְְֵֶַַַַַַָָָָֹל ֹו

ׁשּזהּו ל ֹו ונדמה מאד  מאד  ּבדעּתֹו נֹופל  הּוא ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָֹֹֹוהעון

ׁשאינֹו עד , יתּבר לפניו מאד  ׁשּמת ּבּיׁש ּבּוׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבכלל 

ׁשּבקד ּׁשה, ּדבר ׁשּום ולעׂשֹות ּכלל להתּפּלל אפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֻיכ ֹול

העונֹות מחמת מאד ּבדע ּתֹו ׁשּנפל  הּנפילה ּגדל  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹמחמת

וכ ּמה ּכּמה ׁשל  הּנפיל ֹות ּכל  ּבאים ּומּזה ּבהם, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנכ ׁשל

זה וכל  לצלן, רחמנא ּׂשּנֹופלים למה  ׁשּנֹופלים  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָאנׁשים

החטא, אחר להם ׁשּיׁש הּגד ֹולה הּבּוׁשה מחמת ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּוא

ׁשּום לעׂשֹות ּומתּבּיׁשים ּבדעּתם נֹופלים זה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָּומחמת

עד מּטה מּטה י ֹורדין ֿ ידי ֿזה  ועל ׁשּבקד ּׁשה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּדבר

לצלן. רחמנא ּׁשּבאים למה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשּבאים

˙Ó‡e ּכי ,הּפּו אל  מהּפּו הּדר מהּפכים הם ∆¡∆ְְִִִִֵֵֶֶֶַַ

ּכי  מּמׁש, ּבהפ להתנהג  צריכים  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאּדרּבא,

לפניו  ּגד ֹולה ּבּוׁשה לֹו ׁשּיהיה צרי ּבוּדאי  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּבּתח ּלה 

לבלי  ודם ּבׂשר  ּכמ ֹורא עליו ׁשמים מֹורא ויהיה ,ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָיתּבר

ּכבר  אם אבל  ,יתּבר נג ּדֹו ועון חטא ׁשּום ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹלעׂשֹות

וׁשל ֹום, חס  ׁשּנכׁשל  ּבּמה ונכ ׁשל  ּדבר הּבעל  עליו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהת ּגּבר 

יתּבר נג ּדֹו מאד  ּגד ֹול עּזּות לֹו ׁשּיהיה להתּגּבר   ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצרי

לבטח רק ּכלל, ּבדעּתֹו ל ּפל  לבלי עז  ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹּולהתאּמץ 

עת ּבכל להתחיל  ּולהתחּזק ׁשעּור  ּבלי המרּבים  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻּברחמיו

רק  הּנה, עד  ּׁשעבר מה על  ּכלל  יסּתּכל ולא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמחד ׁש,

לפניו  ויתו ּדה מּלפניו ויבּקׁש  יתּבר לפניו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָיׁשּתּטח 

יתּבר מּלפניו ויתחּנן עליהם, מחילה ויבּקׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹעונֹותיו

ּבלי  המרּבים ּברחמיו יתּבר ה' ׁשּיּצילה ּו להּבא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻעל 

נמׁש ּכי  ּבּוׁשה, ה ּוא העּזּות זה ּבאמת ּכי ְֱִִִִֶֶֶַָָָׁשעּור ,

העּזּות נמ ׁש ׁשּמּׁשם עדן' לגן ּפנים 'ּבׁשת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמ ּבחינת

להּנצל יזּכה הּזה הע ּזּות ֿ ידי על  ּכי  ּכּנ"ל , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּדקד ּׁשה

ּבּוׁשה, ּבחינת  ׁשּזהּו ּכרצֹונ ֹו, ולהיֹות להּבא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָמחטאים

, יתּבר מצותיו על  לעבר לבלי לפניו מעּתה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּיתּבּיׁש

הּבּוׁשה, זה - ּפניכם" על יראתֹו ּתהיה  "ּובעבּור  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּבחינת

אחרא ּדסטרא הּבּוׁשה ּולהפ וכ ּנ"ל. תחטאּו" ְְְְְְֱֳִִִֵֶֶַַַָָָָָ"לבלּתי

לפ  לדּבר לעבֹודתֹוׁשּמת ּבּיׁש עצמ ֹו ּולהרים  יתּבר ניו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּדסטרא הע ּזּות עּקר זהּו עונֹותיו, ּגדל מחמת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹיתּבר

עלֿידי  הלא ּכי  אחרא, ּדסטרא מּבּוׁשה ׁשּנמׁש ְְְְֲֳֳִִִִֵֶַָָָָָָָֹאחרא

ואינֹו יתּבר נג ּדֹו מאד  ּפניו מעז הּוא אּדר ּבא, זֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבּוׁשה

אם חלילה ּׁשּיבֹוא למה יבֹוא ו ׁשל ֹום וחס ּכלל , ְְְְְִִֶַַָָָָָָעֹובד ֹו

וכ ּנ"ל . ו ׁשל ֹום חס ּבדעּתֹו ְְְְִַַַַָֹיּפל 

e‰ÊÂעּזּות לנּו ׁשּיׁש על   יתּבר לפניו מתנּצלים ׁשאנ ּו ¿∆ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמת ּכי ּופׁשעינ ּו, חטאינּו לפניו להתוּדֹות ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכזה

על מתוּדה ׁשאינֹו מי  ּולהפ ּכּנ"ל , ּבּוׁשה הּוא העּזּות ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

אנּו 'ׁשאין ׁשאֹומרים: וזהּו וכ ּנ"ל . העּזּות עּקר  זה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחטאיו 

ולא אנחנּו צּדיקים וכּו'  לפני ל ֹומר  ערף ּוקׁשי ּפנים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעּזי

ׁשּמתּבּיׁשים הּבּוׁשה  מחמת ׁשּלפעמים  הינּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָחטאנּו',

לגמרי  נג ּדֹו ּכֹופר  ֿ זה עלֿידי נג ּדֹו, ׁשחטא על ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמחבר ֹו

מּכל ּכּנ"ל, העּזּות עּקר  זהּו ּובאמת חטאתי, לא ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואֹומר

וזהּו ּתעל ּומֹות. ּכל  יֹודע ׁשהּוא יתּבר נג ּדֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּכן

ּבאמת ּכי  ּכל ֹומר  וכ ּו', ּפנים' ע ּזי אנּו 'ׁשאין  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאֹומרים:

אנּו אין ּכי וׁשל ֹום, חס עּזּות זה אין מתוּדים ּׁשאנּו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמה

ּבאמת ּכי  חטאנּו', ולא אנחנּו 'צּדיקים ל ֹומר ּפנים ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעּזי

ׁשּנדמה אף חטאתי, לא ׁשאֹומר  מי עּזּות הּוא ּדיקא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

ּבאמת אבל  ּבּוׁשה, מחמת חטאתי  לא אֹומר  ׁשהּוא ֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹל ֹו

אנחנּו אבל  וכּנ"ל. אחרא ּדסטרא  העּזּות עּקר  ּדיקא ְְְְְֲֲֳִִֶַַַַַַָָָָָָזה

ּבעּזּות מתּגּברין ׁשאנּו רק וׁשלֹום, חס העּזּות זה לנ ּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאין

'אבל וזהּו: 'חטאנּו'.  לפני ול ֹומר להתוּדֹות ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּדקד ּׁשה

אבל ּגד ֹול, ע ּזּות ׁשהּוא ֿ ּפי ואף ֿעל וכ ּו'', חטאנ ּו ְְְֲֲִֶַַַַָָָָאנחנ ּו

ּדקד ּׁשה מּבּוׁשה נמׁש העּזּות וזה חפץ, אּתה העּזּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻזה

וכ ּנ"ל: יתּבר ה' לעבֹודת  מאד  מכרח  העּזּות  ׁשּזה ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָֹֻּכּנ"ל ,

הּטענהe‰ÊÂ:ה ּבמקצת מֹודה ּתֹורה אמרה מה 'מּפני  ¿∆ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

 ֿ ּבעל ּבפני ּפניו מעז אדם אין חזקה ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָיּׁשבע?

ּדקד ּׁשה ּבעּזּות ׁשּפגם זה מחמת ּדיקא ּכי  עדחֹובֹו', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבחינת ׁשהּוא הלואה, לידי כב)ׁשּבא ל ֹווה(משלי "עבד  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבעל נגד ּפניו  להעז יכ ֹול  אינֹו זה  ׁשּמחמת מלוה", ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלאיׁש

לגמרי  ׁשּכֹופר  חֹוׁשׁשין אנּו ּדיקא זה מחמת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָח ֹובֹו,

ּפגם ֿ ידי על  הּוא האמ ּונה ּפגם עּקר  ּכי חברֹו, ְְְְֱֲִִֵֵַַַַָָָּבממֹון 

ּבאמת ּכי  זאת, מבינים ּפׁשּוטֹו ֿ ּפי  על  וגם ּכּנ"ל , ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹהעּזּות

חֹובֹו ּבעל  ּבפני ּפניו להעז  ראּוי  אין ׁשּבוּדאי ֿ ּפי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאףֿעל 



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלד יידלגתה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה כז  ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשאינֹו זה מּפני  וכי  ּכן אם אבל  ּכזה, טֹובה לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשעׂשה

ׁשּכֹופר  זה ּבוּדאי  ּכי לגמרי, לֹו יכ ּפר ּפניו  להעז ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיכ ֹול

לׁשּלם, ל ֹו ׁשאין מחמת הּוא רב ֿ ּפי על  חברֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָֹממֹון

ה ּוא 'אׁשּתמּוטי ׁשם: ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ְְְְִֵֵֶַַָָּוכמֹו

רק  ליּה', ּופרענא זּוזי  לי ּדהוי  עד  סבר ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָּדקמׁשּתּמיט,

חֹובֹו ּבעל  ּבפני  ּפניו להעז יכ ֹול  ׁשאינֹו ּבּוׁשה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמחמת

ּבֹו ּכֹופר ֿ ּכן על  מעֹות, לי  ׁשּיהיה עד  לי  המּתן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָל ֹומר

לכ ּפר  ּגמּור  עּזּות  לידי ּבא ּבּוׁשה ׁשּמחמת נמצא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלגמרי,

ּכי  וכ ּנ"ל. ּדקדּׁשה העּזּות  ּפגם ע ּקר וזהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻּבחבר ֹו,

 ל טֹוב ל ׁשּלם,  ל ׁשאין ׁשּמאחר מּמׁש, להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָצריכים

מּפני הּבּוׁשה ּותסּלק חֹוב ּבעל  נגד ּפני ּתעז  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם 

ּגדֹולה, טֹובה ּוגמל ּתני  מּמ ׁשּלויתי אמת לֹו: ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹותאמר 

עד לי המּתן עכ ׁשו, לׁשּלם לי  אין ּכי אעׂשה מה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאבל 

ּפגם מחמת  ׁשּדיקא נמצא , ל וא ׁשּלם לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה

ּדיקא זה  מחמת ּפניו, להעז  יכ ֹול ׁשאינֹו מחמת ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעּזּות,

ּכביכֹול ,  יתּבר ה' נגד העּזּות לענין וכ ּנ"ל ּבֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכֹופר 

מחמת ֿ ּכן ועל ּכּנ"ל . האמּונה  ּפגם הּוא העּזּות ּפגם ְְְֱֲִֵֵַַַַַַַָָָּכי

ּבפני  ּפניו מעז  אדם ׁשאין מחמת לּׁשבע,  צרי ּדיקא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה

מחמת לגמרי לכ ּפר  יכ ֹול  זה ׁשּמחמת ח ֹוב ֹו, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבעל 

נפּגם ֿ זה ֿ ידי ׁשעל  ּדקדּׁשה, העּזּות ּפגם ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּוׁשה,

וכ ּנ"ל: ְֱַַָָהאמּונה

העדיםÔkŒÏÚÂו  ּכי ּוׁשטר, עדים ּבלא להלוֹות אסּור  ¿«≈ְְְְִִִֵֵַָָָֹ

האמ ּונה את וׁשֹומרים האמת ְְְְֱֱִִֶֶָָָָמבררים

אחר . ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמ ֹו אמת, ּבחינת ׁשהיא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָהּקד ֹוׁשה

ׁשני  מּבחינת נמׁשכין אמת ׁשאֹומרין העדים  ׁשני ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּכי

נעׂשה ּבחינת ׁשהם ה ּנ"ל  ּבּמאמר  המבארין ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהעדיים 

ּכמ ֹוונׁשמע, עד ּות , ׁשּנקרא הּתֹורה  ּכלל ּיּות ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

יט)ׁשּכתּוב עדיים(תהילים מ ּׁשני ּכי נאמנה", ה' "עד ּות : ְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָ

לאמּונה, זֹוכין ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  ּדקד ּׁשה העּזּות נמׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּנ"ל 

ה' "עד ּות זה מקרא ז"ל  רּבנּו ׁשם ׁשהביא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָּוכמֹו

עד ּות הּׁשני  ֿ ּכן ועל ׁשם. ע ּין זה, לענין ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנאמנה"

ֿ ידי ֿזה ׁשעל  ה ּנ"ל  עדיים ׁשני  ּבחינת הם אמת ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמעידין

אחד יכּפר ׁשּלא מּׁשקר  מּצילין והם  האמּונה , ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנׁשמר

ּתּקּון  ׁשהיא ּדקד ּׁשה עּזּות ּתּקּון עּקר ּכי ְֲִִִִִִֵֶַַַָֻּבחבר ֹו,

ּבחינת ׁשהם הּנ"ל, עדיים ׁשני  ֿ ידי  על  הּוא  ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהאמּונה

ּכּנ"ל: אמת עדי  ְֱֵֵֵֶַַׁשני 

ידםÔkŒÏÚÂז חתימת חֹותמין  ּכׁשהעדים הּוא העּקר ¿«≈ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

אז  ּכי האמ ּונה, ׁשמירת  עּקר ׁשאז ְְֱִִִִֶַַָָָָָּבׁשטר,

ה ּוא ׁשטר  ּבלא ּבעדים מלוה אבל  ּכלל , לכ ּפר  יכֹול  ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹֹאינֹו

ׁשמירת עּקר  ּכי  ּפרעּתי. לטען: ויכ ֹול ּפה, על  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹמלוה

ּבחינת הּידין, חֹותם ּבחינת ידים, ּבבחינת הּוא ְְְֱִִִִִִַַַַַַָָָָהאמּונה 

יז) חתימת(שמות ּבחינת ׁשּזהּו ּכּנ"ל , אמּונה " ידיו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ויהי 

ּבחינת זהּו העדים ׁשני ׁשל  הח ֹותמֹות ׁשני ּכי העדים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָידי 

ׁשמירת עּקר  ֿ זה ֿ ידי ׁשעל  חֹותם, ּבתֹו וח ֹותם  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָח ֹותם

ּפגם ׁשהּוא ההלואה, ּתּקּון ׁשהּוא והּתֹוכחה, ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָהאמּונה 

אנּו ֿ זה ׁשעלֿידי העּזּות, ּפגם האמּונה, ּפגם ְְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹוכחה ,

ועלֿידי  וׁשלֹום. חס ּבחבר ֹו לגמרי  יכ ּפר  ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹח ֹוׁשׁשין

הּנ"ל החֹותמֹות ׁשּתי  ּבחינת ׁשהּוא העדים ׁשני  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָחתימת

הּבחינֹות מּׁשני ּכל ּולים העדים ּכי ּכּנ"ל , זה ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָנתּתּקן

עד ּות 'אין ּכי הּידין, וחֹותם הרגלין חֹותם מּבחינת ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּנ"ל ,

ה' לפני וכ ּו' האנׁשים ׁשני  "ועמד ּו כּו''. ּבעמידה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאּלא

יט)וכ ּו'" הרגלין,(דברים חֹותם ּבחינת רגלין, ּבחינת זה . ְְְְְִִִִֶַַַַַָ

ֿ ּכן  ועל  הּידין. ח ֹותם ּבחינת זה העדים ידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוחתימת 

ה ּוא ּבחבר ֹו אחד יכּפר ׁשּלא מּׁשקר הּׁשמירה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהעּקר

ׁשמירת עּקר  ּכי ּבידם, העדים ּבֹו ׁשח ֹותמין ׁשטר ֿ ידי  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל 

ׁשה ּוא הּידין חֹותם ֿ ידי על  הּוא הּנ"ל  החֹותמ ֹות  ְְִֵֵֶַַַַַַָָׁשּתי

ׁשחֹותם נמצא ׁשם, עּין ׁשם , ּכמבאר ּכּנ"ל , אמּונה ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבחינת

הרגלין  מחֹותם הח ֹותמֹות, מ ּׁשּתי ּכלּול  הּוא  ְְִִִֵֵַַַַָָָָהּידין

הּידין  חֹותם ׁשהּוא האמ ּונה הּוא עּקר ּכי הּידין, ְֱִִִִֶַַַַָָָָָוחֹותם

העדים ׁשני  ׁשל  ידם חתימת  ּבחינת וזהּו ה ּכל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹומר

החֹותמ ֹות ׁשּתי ּכלּול  ׁשּבהם  הּידין חֹותם ּבחינת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהם

ּדוקא חתימ ֹות ׁשני ּבחינת ׁשּזהּו ח ֹותם , על  ח ֹותם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּנ"ל ,

ׁשּכל ּול הּנ"ל  החֹותמ ֹות ׁשּתי ּכנגד  עדים, ׁשני ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל 

עּקר  ֿ זה ׁשעלֿידי אמּונה, ּבחינת ׁשהּוא הּידין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבח ֹותם

ּכּנ"ל: אמּונה הפ ׁשהּוא ּוכפירה מהכח ׁשה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמירה

עדe‰ÊÂח ּבהם  מׁשה ׁשּנתקּׁשה  ׁשקלים, ּבחינת ¿∆ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

אׁש ׁשל  מטּבע ֿ הּוא הּקד ֹוׁשּֿבר ּו לֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהראה

ּבׁשלמא ּתמּוּה, הּדבר ולכאֹורה יּתנּו. זה לֹו: ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָואמר 

ּכי  עליהם, להתקּׁשֹות ׁשּי מנ ֹורה ּומעׂשה החדׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹקּדּוׁש

ׁשּצריכין  ׁשקלים אבל  ועמ ּקֹות , ּגדֹול ֹות חכמֹות ּבהם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֻיׁש

ּקּׁשּוי  מה  ׁשנה ּבכל  הּׁשקל  מחצית ל ּתן ואחד  אחד  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל 

ּכאן. ׁשּי ֲַָָָָהבנה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה 54 ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

C‡ה ּוא יׂשראל  ּבני על  לכ ּפר ׁשקלים נתינת ּבאמת «ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה ּוא העּזּות עּקר ּכי  ּדקדּׁשה, העּזּות ּתּקּון ְְִִִִִַַַַָָָֻּבחינת

ּבחינת יח)ּבממֹון, ּבחינת(משלי עּזֹות", יענה "עׁשיר (שם : ְְְֲִִִֶַַַַָָ

חטאיא) לידי  ּבאּו ויׂשראל  עּזֹו", קרית עׁשיר "ה ֹון :ְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻ

ר ּבּוי  ֿ ידי  על  היה העּקר מאד , ּגד ֹול  עּזּות ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעגל

ׁשּכתּוב ּכמֹו להם, ׁשהיה א)הּזהב זהב",(דברים "ודי : ְְִֶֶֶַָָָָָָָָ

ז"לׁשאמרּוּוכמ ֹו לב.)ר ּבֹותינּו זהב (ברכות 'מרב : ְְֵֵֶַַָָָֹ

הּמׁשּכן  למעׂשה  ׁשּנֹותנין  ּוׁשקלים וכ ּו''. להם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהׁשּפעּת

ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ּכמֹו זה, חטא ּתּקּון  הם צּבּור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּולקר ּבנֹות

עוֹון  על  לכ ּפר  היה הּמׁשּכן  ונדבת  הּׁשקלים ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָז"ל

ּדקד ּׁשה. העּזּות ּתּקּון הם ׁשּׁשקלים נמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהעגל ,

ÏÚÂ צריכין הי ּו לכאֹורה ּכי מאד , מׁשה נתקּׁשה זה ¿«ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹ

 ֿ ׁשעל מאחר  האחר ֹון, קצה עד  מהעּזּות ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלהתרחק

ּכי  הּדבר , כן לא ּובאמת זה, חטא לידי  ּבא ּו העּזּות ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹידי 

ּכי  מאד , מאד מהעּזּות להתרחק ׁשּצריכין ֿ ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹאףֿעל

עּזּות צריכין ּבהכרח ֿ כן  ֿ ּפי ֿ על  אף לגיהּנם', ּפנים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ'עז

ו  עלֿידי ּדקד ּׁשה, אם ּכי הּקדּׁשה אל להתקרב אפׁשר אי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

מאד ּדרכיו  לׁשקל  צריכין ֿ ּכן ועל  וכ ּנ"ל . ּדקדּׁשה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹֻעּזּות

יהיה לא ֿ כן ֿ ּפי ואףֿעל  ּדיקא ּדקד ּׁשה  עּזּות ל ֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּיהיה

ׁשם וכמבאר  אחרא, ּדסטרא  ּבעּזּות וׁשל ֹום חס ְְְְְְְֳִִַַַָָָָָָָֹנכ ׁשל 

הּתּנא התּפּלל  זה ׁשעל  הּנ"ל הּמאמר כ)ּבסֹוף  ה, :(אבות ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּתרּתי  הם ּכי  ּבימינּו'. ּבמהרה  עיר ׁשּתבנה רצֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'יהי 

וכּו'', לגיה ּנם ּפנים 'עז ּכי  לכאֹורה, אהדדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹּדסתרי 

עז  'הוי  ּבחינת עּזּות, ּדיקא צריכין ּבקד ּׁשה ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָֻּובאמת

ׁשּתבנה רצֹון 'יהי הּתּנא: הת ּפּלל  זה ועל  וכ ּו'', ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכּנמר

נבנית ׁשּמּמּנּו ּדקדּׁשה לעּזּות ׁשּיזּכה וכ ּו'',  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָֻעיר

ׁשם. עּין ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמ ֹו וכ ּו', נאמנה קריה ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָירּוׁשלים

זאת להּׂשיג   אי זה על רּבנ ּו מ ׁשה נתקּׁשה ֿ ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹועל 

מּממ ֹונם ׁשּנֹותנין ׁשקלים ּכי  ּבי ׂשראל , זה  ּדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּולהכניס

ֿ ידי ֿזה ׁשעל  עּזּות ּבחינת ה ּוא והּממֹון הּמׁשּכן  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָלנדבת

עכ ׁשו  ראּוי היה  ֿ ּכן  ועל  ּכּנ"ל , הּנ"ל לחטא ְְְֵֵַַַַַַַָָָָָּבאּו

ולבלי  לגמרי עּזּות ּבחינת  ׁשהּוא הּממֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלהרחיק

ודיקא להפ צּוה ית ּבר וה' ּכלל , ע ּמֹו עֹוד  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

עלֿידי  ׁשּדיקא עליהם וצּוה יתּתּקנּו, ּבֹו ׁשּקלקלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּדבר 

עלֿידי  ּכי חטאם , יתּקנּו עּזּות ּבחינת  ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּממֹון

ֿ ידי ֿזה על  הּמׁשּכן, לנדבת מּממ ֹונם ׁשּיּתנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצדקה

יתּתּקן  ֿ זה ועלֿידי הּקד ּׁשה אל  ויחזר ממ ֹונם ּכל  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻיתּתּקן

ּדקד ּׁשה. לעּזּות ויזּכּו מּׁשם הּנמ ׁש ְְְְְִִִִַַַָָָָֻהעּזּות

ÔÎÂעּזּות ּבחינת הּוא ׁשּצדקה הּנ"ל  ּבּמאמר ׁשם מרּמז ¿≈ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָֻ

ּבחינת הם הּקֹול ֹות ׁשּכל ׁשם איתא  ּכי ְְִִִִֵֶַַָָָָֻּדקד ּׁשה.

קׁשקּוׁש קֹול  ׁשּגם ּבפרּוׁש אז  ז"ל רּבנּו ואמר  ְְְִֵֵֶַַַַַָָעּזּות,

ּדקד ּׁשה, עּזּות ּבחינת הּוא צדקה מעֹות ׁשל  ְְְְְְִִֶַַַַָָָֻהּמטּבעֹות

עדין נד ּפסּו ׁשּלא ּבה ׁשמטֹות י"ז)ּכמבאר סימן מוהר"ן .(חיי ְְְְְֲִִֶַַַָָֹֹ

הרּבה, ממֹון  ּבעל העׁשיר , ּכי  ּבחּוׁש. ּומּובן נראה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוכן

מעׂשי  לתּקן זֹוכה ּוכ ׁשאינֹו הרּבה , עּזּות לֹו יׁשיׁש אזי ו  ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

וכ ּיֹוצא. הג ּונים ענּיים ונגד  ּכׁשרים אנׁשים נגד  עּזּות ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָל ֹו

ׁשמּור  עׁשר הּוא ּכזה ועׁשר אחרא, ּדסטרא עּזּות ְְְְֳִֶֶֶֶַָָָָָֹֹוזהּו

זרה עבֹודה ּבחינת הּוא ּכזה ּוממ ֹון  לרעתֹו, ְְְֲִִֶַָָָָָָָָָלבעליו

ׁשּנפּגם אמּונה ּפגם ׁשהּוא אחר, ּבמקֹום ּכמבאר ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ ּמׁש,

אחרא ּדסטרא עּזּות ֿ ידי על  ּדהינ ּו העּזּות, ּפגם ֿ ידי  ְְְְְְְֳִֵֵַַַַַַָָָָעל 

אזי  מּממֹונֹו ּבצדקה להרּבֹות  ּכׁשּמתּגּבר אבל  ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָוכ ּנ"ל ,

ּדקד ּׁשה, לע ּזּות ממֹונ ֹו ֿ ידי על  וזֹוכה ממֹונֹו ּכל  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻנתּתּקן

נגד ּבעּזּותֹו לעמד ּדהינּו עּזֹו", קרית עׁשיר "הֹון ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֻּבחינת:

להּציל האמּתּיים ה' מּדרכי הּמֹונעים ונגד  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהרׁשעים 

ּכפי  וכ ּו' ר ֹודפיהם מּיד  לה ּצילם הּנר ּדפים ּכח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחל ּוׁשי

האמ ּונה ּתּקּון ׁשעּקר ּדקדּׁשה עּזּות וזהּו ּבאמת, ה' ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּדרכי

ּדהינּו ׁשּׁשקלים נמצא ּכּנ"ל , יד ּה על  הּוא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָהּקד ֹוׁשה

ּדקד ּׁשה. עּזּות ּבחינת זהּו ְְְִִֶַַָָָֻצדקה

ÔkŒÏÚÂ, ּגדֹול מ ׁשקל ּבזה י ׁש ּכי  'ׁשקלים', נקראים ¿«≈ְְְִִִִִֵֶָָָָָ

להּכׁשל לבלי ּבזה מאד  ּדרכיו ל ׁשקל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹׁשּצריכין

להכריע  להתּגּבר רק אחרא, ּדסטרא ּבעּזּות  ו ׁשל ֹום ְְְְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָָָחס

הּקד ּׁשה, אל  העּזּות ּכל  להעלֹות הּקדּׁשה, אל ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּמׁשקל

ל)ּבחינת וכ ּנ"ל ,(שמות לה'" ּתרּומה הּׁשקל "מחצית : ְְְֲִִֶֶַַַַַַָ

עונֹותיו, ּכל  על ולסליחה לכּפרה זֹוכין ּדיקא ֿ זה ֿ ידי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹועל 

מי  ּכי ּבּׁשקלים. הּנאמר נפׁשתיכם" על "לכ ּפר  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּבחינת

לה' להתקרב ל ֹו אפׁשר אי ו ׁשל ֹום חס ּבעונֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנכ ׁשל

אם ּכי  ולסליחה לכ ּפרה ולזּכֹות אפן ּבׁשּום ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹיתּבר

הּמֹונעים מת ּגּברים עליו ּכי  ּדיקא, ּדקד ּׁשה עּזּות ֿ ידי  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻעל 

והּליצנים ּפנים העּזי  מתּגרים ּובֹו מאד , מאד  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹוהמע ּכבים

ל ּפל יכ ֹול  ּבדעּתֹו וגם ּבאמת, הח ּיים  מּדר למנע ֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּביֹותר 

עליו  ׁשּיעבר צרי וגם ּפׁשעיו, ּגדל  מחמת מאד  ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹמאד 

אם מ ּזה, ויֹותר  זה ּכל  ּומחמת ויריד ֹות, על ּיֹות ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאלפים

ורע  מנּול ו ׁשל ֹום חס ויהיה ּדקד ּׁשה עּזּות ל ֹו יהיה  ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻלא

הּמֹונעים ּכל  לפני  ויתּבּטל  ׁשלימזלניק, ׁשּקֹורין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָמ ּזל 

מּמּנּו, וצּדיקים טֹובים ׁשהם ל ֹו ׁשּנדמה מחמת ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַאֹותֹו

יתּבר לה' להתקרב י ּוכל  לא אפן.ּבו ּדאי ּבׁשּום ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ



תד שֹיְךלחֹיָשכד  ישלד יידלג ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה כז  ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשאינֹו זה מּפני  וכי  ּכן אם אבל  ּכזה, טֹובה לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשעׂשה

ׁשּכֹופר  זה ּבוּדאי  ּכי לגמרי, לֹו יכ ּפר ּפניו  להעז ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיכ ֹול

לׁשּלם, ל ֹו ׁשאין מחמת הּוא רב ֿ ּפי על  חברֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָֹממֹון

ה ּוא 'אׁשּתמּוטי ׁשם: ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ְְְְִֵֵֶַַָָּוכמֹו

רק  ליּה', ּופרענא זּוזי  לי ּדהוי  עד  סבר ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָּדקמׁשּתּמיט,

חֹובֹו ּבעל  ּבפני  ּפניו להעז יכ ֹול  ׁשאינֹו ּבּוׁשה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמחמת

ּבֹו ּכֹופר ֿ ּכן על  מעֹות, לי  ׁשּיהיה עד  לי  המּתן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָל ֹומר

לכ ּפר  ּגמּור  עּזּות  לידי ּבא ּבּוׁשה ׁשּמחמת נמצא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלגמרי,

ּכי  וכ ּנ"ל. ּדקדּׁשה העּזּות  ּפגם ע ּקר וזהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻּבחבר ֹו,

 ל טֹוב ל ׁשּלם,  ל ׁשאין ׁשּמאחר מּמׁש, להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָצריכים

מּפני הּבּוׁשה ּותסּלק חֹוב ּבעל  נגד ּפני ּתעז  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם 

ּגדֹולה, טֹובה ּוגמל ּתני  מּמ ׁשּלויתי אמת לֹו: ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹותאמר 

עד לי המּתן עכ ׁשו, לׁשּלם לי  אין ּכי אעׂשה מה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאבל 

ּפגם מחמת  ׁשּדיקא נמצא , ל וא ׁשּלם לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה

ּדיקא זה  מחמת ּפניו, להעז  יכ ֹול ׁשאינֹו מחמת ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעּזּות,

ּכביכֹול ,  יתּבר ה' נגד העּזּות לענין וכ ּנ"ל ּבֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכֹופר 

מחמת ֿ ּכן ועל ּכּנ"ל . האמּונה  ּפגם הּוא העּזּות ּפגם ְְְֱֲִֵֵַַַַַַַָָָּכי

ּבפני  ּפניו מעז  אדם ׁשאין מחמת לּׁשבע,  צרי ּדיקא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה

מחמת לגמרי לכ ּפר  יכ ֹול  זה ׁשּמחמת ח ֹוב ֹו, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבעל 

נפּגם ֿ זה ֿ ידי ׁשעל  ּדקדּׁשה, העּזּות ּפגם ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּוׁשה,

וכ ּנ"ל: ְֱַַָָהאמּונה

העדיםÔkŒÏÚÂו  ּכי ּוׁשטר, עדים ּבלא להלוֹות אסּור  ¿«≈ְְְְִִִֵֵַָָָֹ

האמ ּונה את וׁשֹומרים האמת ְְְְֱֱִִֶֶָָָָמבררים

אחר . ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמ ֹו אמת, ּבחינת ׁשהיא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָהּקד ֹוׁשה

ׁשני  מּבחינת נמׁשכין אמת ׁשאֹומרין העדים  ׁשני ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּכי

נעׂשה ּבחינת ׁשהם ה ּנ"ל  ּבּמאמר  המבארין ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהעדיים 

ּכמ ֹוונׁשמע, עד ּות , ׁשּנקרא הּתֹורה  ּכלל ּיּות ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

יט)ׁשּכתּוב עדיים(תהילים מ ּׁשני ּכי נאמנה", ה' "עד ּות : ְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָ

לאמּונה, זֹוכין ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  ּדקד ּׁשה העּזּות נמׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּנ"ל 

ה' "עד ּות זה מקרא ז"ל  רּבנּו ׁשם ׁשהביא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָּוכמֹו

עד ּות הּׁשני  ֿ ּכן ועל ׁשם. ע ּין זה, לענין ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנאמנה"

ֿ ידי ֿזה ׁשעל  ה ּנ"ל  עדיים ׁשני  ּבחינת הם אמת ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמעידין

אחד יכּפר ׁשּלא מּׁשקר  מּצילין והם  האמּונה , ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנׁשמר

ּתּקּון  ׁשהיא ּדקד ּׁשה עּזּות ּתּקּון עּקר ּכי ְֲִִִִִִֵֶַַַָֻּבחבר ֹו,

ּבחינת ׁשהם הּנ"ל, עדיים ׁשני  ֿ ידי  על  הּוא  ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהאמּונה

ּכּנ"ל: אמת עדי  ְֱֵֵֵֶַַׁשני 

ידםÔkŒÏÚÂז חתימת חֹותמין  ּכׁשהעדים הּוא העּקר ¿«≈ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

אז  ּכי האמ ּונה, ׁשמירת  עּקר ׁשאז ְְֱִִִִֶַַָָָָָּבׁשטר,

ה ּוא ׁשטר  ּבלא ּבעדים מלוה אבל  ּכלל , לכ ּפר  יכֹול  ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹֹאינֹו

ׁשמירת עּקר  ּכי  ּפרעּתי. לטען: ויכ ֹול ּפה, על  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹמלוה

ּבחינת הּידין, חֹותם ּבחינת ידים, ּבבחינת הּוא ְְְֱִִִִִִַַַַַַָָָָהאמּונה 

יז) חתימת(שמות ּבחינת ׁשּזהּו ּכּנ"ל , אמּונה " ידיו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ויהי 

ּבחינת זהּו העדים ׁשני ׁשל  הח ֹותמֹות ׁשני ּכי העדים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָידי 

ׁשמירת עּקר  ֿ זה ֿ ידי ׁשעל  חֹותם, ּבתֹו וח ֹותם  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָח ֹותם

ּפגם ׁשהּוא ההלואה, ּתּקּון ׁשהּוא והּתֹוכחה, ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָהאמּונה 

אנּו ֿ זה ׁשעלֿידי העּזּות, ּפגם האמּונה, ּפגם ְְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹוכחה ,

ועלֿידי  וׁשלֹום. חס ּבחבר ֹו לגמרי  יכ ּפר  ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹח ֹוׁשׁשין

הּנ"ל החֹותמֹות ׁשּתי  ּבחינת ׁשהּוא העדים ׁשני  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָחתימת

הּבחינֹות מּׁשני ּכל ּולים העדים ּכי ּכּנ"ל , זה ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָנתּתּקן

עד ּות 'אין ּכי הּידין, וחֹותם הרגלין חֹותם מּבחינת ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּנ"ל ,

ה' לפני וכ ּו' האנׁשים ׁשני  "ועמד ּו כּו''. ּבעמידה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאּלא

יט)וכ ּו'" הרגלין,(דברים חֹותם ּבחינת רגלין, ּבחינת זה . ְְְְְִִִִֶַַַַַָ

ֿ ּכן  ועל  הּידין. ח ֹותם ּבחינת זה העדים ידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוחתימת 

ה ּוא ּבחבר ֹו אחד יכּפר ׁשּלא מּׁשקר הּׁשמירה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהעּקר

ׁשמירת עּקר  ּכי ּבידם, העדים ּבֹו ׁשח ֹותמין ׁשטר ֿ ידי  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל 

ׁשה ּוא הּידין חֹותם ֿ ידי על  הּוא הּנ"ל  החֹותמ ֹות  ְְִֵֵֶַַַַַַָָׁשּתי

ׁשחֹותם נמצא ׁשם, עּין ׁשם , ּכמבאר ּכּנ"ל , אמּונה ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבחינת

הרגלין  מחֹותם הח ֹותמֹות, מ ּׁשּתי ּכלּול  הּוא  ְְִִִֵֵַַַַָָָָהּידין

הּידין  חֹותם ׁשהּוא האמ ּונה הּוא עּקר ּכי הּידין, ְֱִִִִֶַַַַָָָָָוחֹותם

העדים ׁשני  ׁשל  ידם חתימת  ּבחינת וזהּו ה ּכל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹומר

החֹותמ ֹות ׁשּתי ּכלּול  ׁשּבהם  הּידין חֹותם ּבחינת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהם

ּדוקא חתימ ֹות ׁשני ּבחינת ׁשּזהּו ח ֹותם , על  ח ֹותם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּנ"ל ,

ׁשּכל ּול הּנ"ל  החֹותמ ֹות ׁשּתי ּכנגד  עדים, ׁשני ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל 

עּקר  ֿ זה ׁשעלֿידי אמּונה, ּבחינת ׁשהּוא הּידין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבח ֹותם

ּכּנ"ל: אמּונה הפ ׁשהּוא ּוכפירה מהכח ׁשה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמירה

עדe‰ÊÂח ּבהם  מׁשה ׁשּנתקּׁשה  ׁשקלים, ּבחינת ¿∆ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

אׁש ׁשל  מטּבע ֿ הּוא הּקד ֹוׁשּֿבר ּו לֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהראה

ּבׁשלמא ּתמּוּה, הּדבר ולכאֹורה יּתנּו. זה לֹו: ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָואמר 

ּכי  עליהם, להתקּׁשֹות ׁשּי מנ ֹורה ּומעׂשה החדׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹקּדּוׁש

ׁשּצריכין  ׁשקלים אבל  ועמ ּקֹות , ּגדֹול ֹות חכמֹות ּבהם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֻיׁש

ּקּׁשּוי  מה  ׁשנה ּבכל  הּׁשקל  מחצית ל ּתן ואחד  אחד  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל 

ּכאן. ׁשּי ֲַָָָָהבנה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה 54 ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

C‡ה ּוא יׂשראל  ּבני על  לכ ּפר ׁשקלים נתינת ּבאמת «ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה ּוא העּזּות עּקר ּכי  ּדקדּׁשה, העּזּות ּתּקּון ְְִִִִִַַַַָָָֻּבחינת

ּבחינת יח)ּבממֹון, ּבחינת(משלי עּזֹות", יענה "עׁשיר (שם : ְְְֲִִִֶַַַַָָ

חטאיא) לידי  ּבאּו ויׂשראל  עּזֹו", קרית עׁשיר "ה ֹון :ְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻ

ר ּבּוי  ֿ ידי  על  היה העּקר מאד , ּגד ֹול  עּזּות ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעגל

ׁשּכתּוב ּכמֹו להם, ׁשהיה א)הּזהב זהב",(דברים "ודי : ְְִֶֶֶַָָָָָָָָ

ז"לׁשאמרּוּוכמ ֹו לב.)ר ּבֹותינּו זהב (ברכות 'מרב : ְְֵֵֶַַָָָֹ

הּמׁשּכן  למעׂשה  ׁשּנֹותנין  ּוׁשקלים וכ ּו''. להם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהׁשּפעּת

ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ּכמֹו זה, חטא ּתּקּון  הם צּבּור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּולקר ּבנֹות

עוֹון  על  לכ ּפר  היה הּמׁשּכן  ונדבת  הּׁשקלים ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָז"ל

ּדקד ּׁשה. העּזּות ּתּקּון הם ׁשּׁשקלים נמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהעגל ,

ÏÚÂ צריכין הי ּו לכאֹורה ּכי מאד , מׁשה נתקּׁשה זה ¿«ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹ

 ֿ ׁשעל מאחר  האחר ֹון, קצה עד  מהעּזּות ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלהתרחק

ּכי  הּדבר , כן לא ּובאמת זה, חטא לידי  ּבא ּו העּזּות ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹידי 

ּכי  מאד , מאד מהעּזּות להתרחק ׁשּצריכין ֿ ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹאףֿעל

עּזּות צריכין ּבהכרח ֿ כן  ֿ ּפי ֿ על  אף לגיהּנם', ּפנים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ'עז

ו  עלֿידי ּדקד ּׁשה, אם ּכי הּקדּׁשה אל להתקרב אפׁשר אי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

מאד ּדרכיו  לׁשקל  צריכין ֿ ּכן ועל  וכ ּנ"ל . ּדקדּׁשה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹֻעּזּות

יהיה לא ֿ כן ֿ ּפי ואףֿעל  ּדיקא ּדקד ּׁשה  עּזּות ל ֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּיהיה

ׁשם וכמבאר  אחרא, ּדסטרא  ּבעּזּות וׁשל ֹום חס ְְְְְְְֳִִַַַָָָָָָָֹנכ ׁשל 

הּתּנא התּפּלל  זה ׁשעל  הּנ"ל הּמאמר כ)ּבסֹוף  ה, :(אבות ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּתרּתי  הם ּכי  ּבימינּו'. ּבמהרה  עיר ׁשּתבנה רצֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'יהי 

וכּו'', לגיה ּנם ּפנים 'עז ּכי  לכאֹורה, אהדדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹּדסתרי 

עז  'הוי  ּבחינת עּזּות, ּדיקא צריכין ּבקד ּׁשה ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָֻּובאמת

ׁשּתבנה רצֹון 'יהי הּתּנא: הת ּפּלל  זה ועל  וכ ּו'', ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכּנמר

נבנית ׁשּמּמּנּו ּדקדּׁשה לעּזּות ׁשּיזּכה וכ ּו'',  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָֻעיר

ׁשם. עּין ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמ ֹו וכ ּו', נאמנה קריה ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָירּוׁשלים

זאת להּׂשיג   אי זה על רּבנ ּו מ ׁשה נתקּׁשה ֿ ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹועל 

מּממ ֹונם ׁשּנֹותנין ׁשקלים ּכי  ּבי ׂשראל , זה  ּדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּולהכניס

ֿ ידי ֿזה ׁשעל  עּזּות ּבחינת ה ּוא והּממֹון הּמׁשּכן  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָלנדבת

עכ ׁשו  ראּוי היה  ֿ ּכן  ועל  ּכּנ"ל , הּנ"ל לחטא ְְְֵֵַַַַַַַָָָָָּבאּו

ולבלי  לגמרי עּזּות ּבחינת  ׁשהּוא הּממֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלהרחיק

ודיקא להפ צּוה ית ּבר וה' ּכלל , ע ּמֹו עֹוד  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

עלֿידי  ׁשּדיקא עליהם וצּוה יתּתּקנּו, ּבֹו ׁשּקלקלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּדבר 

עלֿידי  ּכי חטאם , יתּקנּו עּזּות ּבחינת  ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּממֹון

ֿ ידי ֿזה על  הּמׁשּכן, לנדבת מּממ ֹונם ׁשּיּתנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצדקה

יתּתּקן  ֿ זה ועלֿידי הּקד ּׁשה אל  ויחזר ממ ֹונם ּכל  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻיתּתּקן

ּדקד ּׁשה. לעּזּות ויזּכּו מּׁשם הּנמ ׁש ְְְְְִִִִַַַָָָָֻהעּזּות

ÔÎÂעּזּות ּבחינת הּוא ׁשּצדקה הּנ"ל  ּבּמאמר ׁשם מרּמז ¿≈ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָֻ

ּבחינת הם הּקֹול ֹות ׁשּכל ׁשם איתא  ּכי ְְִִִִֵֶַַָָָָֻּדקד ּׁשה.

קׁשקּוׁש קֹול  ׁשּגם ּבפרּוׁש אז  ז"ל רּבנּו ואמר  ְְְִֵֵֶַַַַַָָעּזּות,

ּדקד ּׁשה, עּזּות ּבחינת הּוא צדקה מעֹות ׁשל  ְְְְְְִִֶַַַַָָָֻהּמטּבעֹות

עדין נד ּפסּו ׁשּלא ּבה ׁשמטֹות י"ז)ּכמבאר סימן מוהר"ן .(חיי ְְְְְֲִִֶַַַָָֹֹ

הרּבה, ממֹון  ּבעל העׁשיר , ּכי  ּבחּוׁש. ּומּובן נראה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוכן

מעׂשי  לתּקן זֹוכה ּוכ ׁשאינֹו הרּבה , עּזּות לֹו יׁשיׁש אזי ו  ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

וכ ּיֹוצא. הג ּונים ענּיים ונגד  ּכׁשרים אנׁשים נגד  עּזּות ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָל ֹו

ׁשמּור  עׁשר הּוא ּכזה ועׁשר אחרא, ּדסטרא עּזּות ְְְְֳִֶֶֶֶַָָָָָֹֹוזהּו

זרה עבֹודה ּבחינת הּוא ּכזה ּוממ ֹון  לרעתֹו, ְְְֲִִֶַָָָָָָָָָלבעליו

ׁשּנפּגם אמּונה ּפגם ׁשהּוא אחר, ּבמקֹום ּכמבאר ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ ּמׁש,

אחרא ּדסטרא עּזּות ֿ ידי על  ּדהינ ּו העּזּות, ּפגם ֿ ידי  ְְְְְְְֳִֵֵַַַַַַָָָָעל 

אזי  מּממֹונֹו ּבצדקה להרּבֹות  ּכׁשּמתּגּבר אבל  ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָוכ ּנ"ל ,

ּדקד ּׁשה, לע ּזּות ממֹונ ֹו ֿ ידי על  וזֹוכה ממֹונֹו ּכל  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻנתּתּקן

נגד ּבעּזּותֹו לעמד ּדהינּו עּזֹו", קרית עׁשיר "הֹון ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֻּבחינת:

להּציל האמּתּיים ה' מּדרכי הּמֹונעים ונגד  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהרׁשעים 

ּכפי  וכ ּו' ר ֹודפיהם מּיד  לה ּצילם הּנר ּדפים ּכח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחל ּוׁשי

האמ ּונה ּתּקּון ׁשעּקר ּדקדּׁשה עּזּות וזהּו ּבאמת, ה' ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּדרכי

ּדהינּו ׁשּׁשקלים נמצא ּכּנ"ל , יד ּה על  הּוא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָהּקד ֹוׁשה

ּדקד ּׁשה. עּזּות ּבחינת זהּו ְְְִִֶַַָָָֻצדקה

ÔkŒÏÚÂ, ּגדֹול מ ׁשקל ּבזה י ׁש ּכי  'ׁשקלים', נקראים ¿«≈ְְְִִִִִֵֶָָָָָ

להּכׁשל לבלי ּבזה מאד  ּדרכיו ל ׁשקל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹׁשּצריכין

להכריע  להתּגּבר רק אחרא, ּדסטרא ּבעּזּות  ו ׁשל ֹום ְְְְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָָָחס

הּקד ּׁשה, אל  העּזּות ּכל  להעלֹות הּקדּׁשה, אל ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּמׁשקל

ל)ּבחינת וכ ּנ"ל ,(שמות לה'" ּתרּומה הּׁשקל "מחצית : ְְְֲִִֶֶַַַַַַָ

עונֹותיו, ּכל  על ולסליחה לכּפרה זֹוכין ּדיקא ֿ זה ֿ ידי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹועל 

מי  ּכי ּבּׁשקלים. הּנאמר נפׁשתיכם" על "לכ ּפר  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּבחינת

לה' להתקרב ל ֹו אפׁשר אי ו ׁשל ֹום חס ּבעונֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנכ ׁשל

אם ּכי  ולסליחה לכ ּפרה ולזּכֹות אפן ּבׁשּום ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹיתּבר

הּמֹונעים מת ּגּברים עליו ּכי  ּדיקא, ּדקד ּׁשה עּזּות ֿ ידי  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻעל 

והּליצנים ּפנים העּזי  מתּגרים ּובֹו מאד , מאד  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹוהמע ּכבים

ל ּפל יכ ֹול  ּבדעּתֹו וגם ּבאמת, הח ּיים  מּדר למנע ֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּביֹותר 

עליו  ׁשּיעבר צרי וגם ּפׁשעיו, ּגדל  מחמת מאד  ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹמאד 

אם מ ּזה, ויֹותר  זה ּכל  ּומחמת ויריד ֹות, על ּיֹות ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאלפים

ורע  מנּול ו ׁשל ֹום חס ויהיה ּדקד ּׁשה עּזּות ל ֹו יהיה  ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻלא

הּמֹונעים ּכל  לפני  ויתּבּטל  ׁשלימזלניק, ׁשּקֹורין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָמ ּזל 

מּמּנּו, וצּדיקים טֹובים ׁשהם ל ֹו ׁשּנדמה מחמת ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַאֹותֹו

יתּבר לה' להתקרב י ּוכל  לא אפן.ּבו ּדאי ּבׁשּום ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלד יידלגתי ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה כח  ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

Èkמ ּיׂשראל אחד  ּכל  להחזיק צריכין  ׁשּבוּדאי  ֿ ּפי ֿ על  אף ƒְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

 ֿ אף ֿעל אבל ּבאמת, ׁשחטא מי  ּובפרט מּמּנּו, ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָטֹוב

הּבא הרח ֹוק על ּדבר הּבעל מתּגּבר לפעמים ֿ כן ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּפי

ּבאיזה ּדיקא עצמ ֹו את ּומתל ּבׁש  יתּבר לה' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהתקרב

מּדר למנעֹו רֹוצה האיׁש ׁשּזה עד מּמּנּו טֹוב ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָאיׁש

ּבּדֹורֹות עכ ׁשו  ּבפרט מאד , מאד  ׁשכיח ה ּדבר וזה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹהח ּיים,

להתקרב  הּבא הרחֹוק לזה ׁשּיהיה צרי ֿ ּכן על  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלל ּו.

מחמת נמׁש העּזּות ׁשּזה מאד , מאד  ּדקדּׁשה ּגד ֹול  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻעּזּות

מ ּמּני  ט ֹוב ׁשאּתה מּפני וכי ּבל ּבֹו: ויאמר ּדיקא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּוׁשה

ּבאּלה לא ּכי  הח ּיים, מ ּדר וׁשל ֹום  חס אֹותי למנע  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּתרצה

ּבאמת טֹוב היית אם אּדר ּבא, ּכי חלילה, יתּבר ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָרצֹונ ֹו

לה' לקרבני עז  ּבכל מתּגּבר היית ּבוּדאי להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּכראּוי 

רּבנּו ּבמ ׁשה ׁשראינּו ּכמֹו וׁשל ֹום, חס לרחק ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיתּבר

ׁשּמסרּו האמּתּיים  הּגד ֹולים הּצּדיקים ּובכל הּׁשל ֹום ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָעליו 

להתקרב  הּבאים ּדיקא הרח ֹוקים ּבׁשביל  ּתמיד  ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָנפׁשם

ּבפרט  יתּבר לה' ל ׁשּוב ׁשר ֹוצה מי עלּֿכן ,יתּבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלה'

ּבׁשּום הּקדּׁשה אל להתקרב ל ֹו אפׁשר  אי הּללּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּדֹור ֹות

עּזּות עלֿידי אם ּכי וכ ּפרה למחילה ולזּכֹות  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹאפן

נגד לעמד  מאד  ּגד ֹול  ּבע ּזּות להתּגּבר  ׁשּצרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּדקד ּׁשה,

נפׁשתיכם" על  "לכ ּפר  ּבחינת  וזה ה'. מּדרכי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּמֹונעים

זֹוכין  ֿ זה  ׁשעלֿידי צדקה, ּבחינת ׁשהם ּבּׁשקלים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנאמר 

לה' להתקרב זֹוכין  ֿ ידי ֿזה  ׁשעל וכ ּנ"ל , ּדקדּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻלעּזּות

אֹו מּמּנּו צּדיקים ׁשהם הן  הּמֹונעים, ּכנגד  ולעמד  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיתּבר

אינם ׁשהם מאחר  ׁשּיהיה , מי  יהיה  ר ׁשעים, אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבינֹונים

אֹותֹו ימנעּו ּדבריהם לפי רק ,יתּבר לה' אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמקרבים

לאחז  הר ֹוצים אמ ּתּיים ּוכ ׁשרים לצּדיקים ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָֹמ ּלהתקרב

עּזּות ל ֹו ׁשּיהיה צרי ֿ ּכן  על  , יתּבר לה' לקרבֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּביד ֹו

נגדם. ְְִֶָָֻּדקד ּׁשה

ÔÎÂל , יתּבר ה' נגד ּדקד ּׁשה עּזּות לֹו ׁשּיהיה בלי צרי ¿≈ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

 ֿ אף ּתמיד , אליו להתקרב חתירה לח ּתר  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹלהתּבּיׁש

התחיל ׁשּכבר  ֿ ּפי אףֿעל  ּׁשעׂשה , מה  ׁשעׂשה ֿ ּפי ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָעל 

ּכ ֿ ואחר יתּבר ה' לעבֹודת להתקרב ורצה ּפעמים ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָּכּמה

ּכ היה אם אפּלּו ּׁשנפל , למה ׁשּנפל ֿ ּפי  ֿ על  אף ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנפל ,

ּכּמה ׁשהבטיח ֿ ּפי  ֿ על  אף מסּפר, אין  ּפעמים וכ ּמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכּמה

קּים ולא ּׁשעׂשה מה עֹוד  יעׂשה ׁשּלא יתּבר לה' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּפעמים

ּכי  ּדבר, הּבעל  ּדר ּכ ּכי מּבּתחּלה, ּגר ּוע והיה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּדברֹו

מּמּנּו' ּגד ֹול  יצר ֹו מחבר ֹו הּגד ֹול  נב.)'ּכל ֿ (סוכה אף ֿעל , ְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּפניו, מעל  הּבּוׁשה ויסּלק ּכלל  זה על  יסּתּכל  אל ֿ כן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּפי

ויבּקׁש ויׁשּתּטח  ּפעם, ּבכל  יתּבר ה' נגד  ּפניו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָויעז

יתּבר לעבֹודתֹו ׁשּיקרבהּו ּתמיד  עת ּבכל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָמ ּלפניו

ה' וירא י ׁשקיף עד לפניו, ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁשיבהּו

מתּפּללין  ׁשאנּו ּוכמֹו ירחם, א ּולי יחּוס אּולי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמ ּׁשמים ,

לתֹורת אבינּו 'הׁשיבנ ּו ּפעמים: ׁשל ׁש ויֹום יֹום ְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹּבכל 

ל ֹו יהיה ואם .' לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָוכ ּו'

ּבפר ּוׁש, הּכל  לבאר  אפׁשר אי ּכי מּזה, וי ֹותר ּכזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעּזּות

ּבחינת עונֹותיו, ּכל  יתּבר ה' ל ֹו ׁשּימחל  ּבוּדאי יזּכה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאז

ׁשהם ׁשקלים ֿ ידי על  ׁשּזֹוכין נפׁשתיכם" על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ"לכּפר

ּדיקא ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  ּדקד ּׁשה  עּזּות ּבחינת צדקה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבחינת

ואמן : אמן וירחמהּו, ה' אל  ויׁשּוב  יתּבר לה' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיתקרב

ז"לe‰ÊÂט ר ּבֹותינ ּו יג:)ׁשאמרּו ּפסּוק (מגילה ג)על  :(אסתר ¿∆ְֵֶַַַָָ

ׁשאמר  וכ ּו'", אׁשקֹול ּכסף ּכּכר אלפים ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ועׂשרת

ל ׁשקלי ׁשקליהם קדמּו ּכבר  'ר ׁשע, ֿ הּוא: ּבר ּו ֿ ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָהּקד ֹוׁש

עּזּות ֿ ידי על  הּוא עמלק  המן  הת ּגּבר ּות עּקר  ּכי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָוכ ּו''.

ּפנים עז היה עמלק  ּכי  ּתגא', ּבלא 'מלכ ּותא ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָׁשהּוא

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ּכמֹו ט')ּביֹותר , תצא 'מׁשל(תנחומא : ְְְֵֵֶַַָָָ

לתֹוכּה', וקפץ ּבלּיעל  ּבן ּבא וכ ּו' רֹותחת ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָלאמ ּבטי 

ׁשהעז  הע ּכּו"ם מ ּכל  ּביֹותר  ּגד ֹול  עּזּות ל ֹו ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנמצא,

המן  וכן ּגד ּלתם, ּבעת ּתחּלה ליׂשראל  להזּדּקק ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֻּפניו

עלֿידי  היה ר ׁשעּותֹו התּגּבר ּות ע ּקר ׁשמֹו יּמח ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהרׁשע

ׁשּכת ּכמ ֹו ּביֹותר, ּפנים עז ׁשהיה אחרא, ּדסטרא ּוב עּזּות ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָָ
א) ז"ל(אסתר רּבֹותינּו ודרׁשּו ממּוכן ", "וּיאמר  יב:): :(מגילה ְְְֵֶַַַָָֹ

ּבחינת ׁשּזהּו ּברא ׁש'. ק ֹופץ ׁשהדי ֹוט  מ ּכאן המן, ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ'זה

ׁשּקפץ  ּתגא , ּבלא מלכ ּותא ׁשהיא אחרא ּדסטרא ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָָָעּזּות

ורצה ּבעׁשרֹו התּפאר  ֿ ּכן ועל  הּׂשרים. לכל קדם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּבראׁש

ׁשה ּוא עׁשר ֹו ֿ ידי  על וׁשל ֹום חס י ׂשראל  על  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלהתּגּבר

ּכּכר  אלפים "ועׂשרת  אמר: ֿ ּכן  ועל  ּכּנ"ל , עּזּות ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּבחינת

ֿ זה, ֿ ידי על  היה התּגּבר ּותֹו ע ּקר ּכי  וכּו'", אׁשקֹול  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכסף

ׁשּכל סבר ּכי וכ ּנ"ל , העּזּות  ּכל ׁשּׁשם ממ ֹון ר ּבּוי ֿ ידי  ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעל 

ּכל ׁשּׁשם הרּבה עׁשירּות לֹו ׁשּיׁש מאחר אצלם, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהע ּזּות

עּזּות ׁשּום  וׁשל ֹום  חס לי ׂשראל  ׁשאין וסבר  ּכּנ"ל , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהעּזּות

אי  ּכי ּכנג ּדֹו, לעמד  וׁשל ֹום  חס  י ּוכל ּו לא ועלּֿכן ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹּכלל ,

אם ּכי  וד ֹור  ּדֹור  ׁשּבכל ּפנים העּזי ּכנגד  לעמד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאפ ׁשר

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה 56 ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

אצלם העּזּות ׁשּכל  סֹוברין והם ּדקד ּׁשה , עּזּות ֿ ידי  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻעל 

ּכלל , עּזּות ׁשּום והּתמימים הּכׁשרים יׂשראל  לבני  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָואין

סֹוברים ֿ ּכן על  ּופׁשיטּות, ּבתמימ ּות הֹולכים ׁשהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַמחמת

ֿ ּכן  ועל  עּזּות, ׁשּום האמּתּיים להּכׁשרים ׁשאין ּפנים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהעּזי

הרעה ּבעּזּותם עליהם להתּגּבר ו ׁשל ֹום חס ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָרֹוצים

יתּבר ה' אמר ֿ ּכן על  וׁשל ֹום , חס מעבֹודתם ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָלבל ּבלם 

קדמ ּו ּכבר 'רׁשע, ׁשּבּדֹור: ּפנים  ע ּזי ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלהמן

ה ּוא צדקה ׁשהּוא הּׁשקלים  נתינת ּכי  ,' ל ׁשקלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשקליהם

ונתנּו הקּדימ ּו ׁשּכבר הינּו ּכּנ"ל, ּדקד ּׁשה עּזּות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻּבחינת

ּדקד ּׁשה, עּזּות לקּבל זכ ּו ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  ׁשקלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻיׂשראל 

סח)ּבבחינת ותעצמ ֹות(תהילים עז נתן הּוא י ׂשראל  "אל : ְְְֲִִִֵֵֵַַָֹֹֻ

ּבחינת וכ ּו'", כט)לעם ּכי (שם הינּו יּתן ". לעּמֹו עז "ה' : ְְְְִִִֵַַַָָֹ

ּביֹותר , ּגדֹול  עּזּות  להם יׁש ה ּכׁשרים י ׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאּדרּבא,

ול ּכנס  הּתֹורה לקּבל  אפׁשר  אי ּכי  ּדקד ּׁשה, עּזּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּדהינּו

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ּכמ ֹו עּזּות , ֿ ידי  על  אם ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּבהּקד ּׁשה

כה:) ׁשהן (ביצה מּפני ליׂשראל ? ּתֹורה נּתנה מה 'מּפני :ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

י  ּבוּדאי ּדקד ּׁשה עּזּותן ֿ ידי  על  ועלּֿכן וכ ּנ"ל . ּוכל ּועּזין' ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָֻ

ׁשּבכל ּפנים הע ּזי ּכל  ּכנגד  וכן הרׁשע  המן ּכנגד  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹלעמד 

אי  ּכי  ה', מּדרכי הּמֹונעים והּמלעיגים הּליצנים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָּדֹור 

ּכּנ"ל . ּדקד ּׁשה ע ּזּות ֿ ידי  על  אם ּכי  ּכנג ּדם לעמד  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻאפׁשר

אסּתר : ּכׁשאמרה היה המן ׁשל  מּפל ּתֹו סֹוף עּקר ֿ ּכן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָועל 

ה ּזה" הרע המן ואֹויב צר  ז)"איׁש ּבחינת(אסתר ׁשּזהּו . ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואמרה ּכנג ּדֹו מאד  ּפניה  ׁשהעּזה ּדקדּׁשה, ּגד ֹול  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻעּזּות

הרע  המן ואֹויב צר  "אי ׁש :הּמל לפני ּובעיניו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבפניו 

ּדקד ּׁשה עּזּות ֿ ידי על  היה מ ּפלּתֹו עּקר  ּכי  וכּנ"ל, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻהּזה"

ׁשקליהם הקּדימּו 'ּכבר  ּבחינת  ׁשּזהּו לי ׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

ּכּנ"ל: 'ְִֶַַָל ׁשקלי

„ ‰ÎÏ‰¬»»

‰ÂÏn‰מלוה אבל  מּמׁשעּבדים, ּגֹובה  ּבׁשטר  חבר ֹו את ««¿∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּפה על  מלוה ּגם מּמׁשעּבדים , ּגֹובה אינֹו ּפה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻעל 

נאמן : אינֹו ׁשטר  נגד  אבל  לכ ּפר , ְְֱֲִֵֶֶֶָָָָֹיכ ֹול 

ז"ל Èkא ור ּבנּו מ ֹורנּו אד ֹוננ ּו ּבדברי הר"ן איתא (שיחות ƒְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

קי"ב) מחין סימן ּבבחינת הּוא  מחבר ֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשהּלוה 

מלוה" לאיׁש לוה "עבד ּכי כב)ּדקטנּות, ואמרּו(משלי . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָֹ

ז"ל  מט:)רּבֹותינּו לעֹולם(קידושין ירד ּו ׁשנה קּבין 'עׂשרה : ְֲִֵֵַַַָָָָָָ

הסּתּלקּות ּבחינת היא וׁשנה עבדים', נטל ּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָותׁשעה

ׁשם. עּין ּדקטנ ּות, מחין ּבחינת ְְְִִִֵַַַַָֹֹהּמחין,

ÏÈLeּבלא ללוֹות ׁשּלא מאד  ז"ל  ר ּבֹותינּו הזהירּו זה ƒ¿ƒְְְְִִִֵֶֶַַֹֹֹ

רצה ׁשּלא ּבּגמרא מעׂשּיֹות ּכּמה ּכמבאר ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשטר ,

ׁשּיביא עד  ׁשּבת ּבערב חכם הּתלמיד  לחברֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהלוֹות

ׁשם עּין וכ ּו', עה:)ׁשטר מציעא ׁשההלואה(בבא מחמת ּכי  . ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

אחיזת ׁשע ּקר ידּוע וזה ּדקטנּות , מחין ּבבחינת  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹהיא

היא והּׁשכחה, והּׁשקר  הּכפירה ׁשה ּוא  אחרא  ְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּסטרא

ֿ ּכן  על  ּדינים, ּבחינת ׁשהם ּדקטנּות מחין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹּבבחינת

ׁשּלא ּכדי  ׁשטר , ּבלא להלוֹות ׁשּלא מאד  ל ּזהר  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹצריכין

ׁשהם מחמת ׁשכחה, אֹו והכח ׁשה ּכפירה לידי  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיבֹוא

ּדקטנּות מחין ּבחינת ׁשהיא ּבההלואה ׁשם ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֹנאחזים

ּבעדים סּגי ולא ּדיקא ׁשטר  צריכין  ֿ ּכן ועל  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָוכ ּנ"ל .

הּׁשטר  ּכי  ּדקטנּות, מחין  ּבחינת ממּתיק  ׁשטר ּכי  ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֹלחּוד ,

ּוצריכין צ  הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ּוכדת ּכדין נכּתב  ׁשּיהיה  רי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבסימן  ּכמבאר  קד ֹוׁשים, ספרים  ּבכתיבת ּכמ ֹו ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלדקּדק 

ויהיה וכ ּו' וזינין ּבווין להתּבֹונן ׁשּצריכין ג ' סעיף ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָמ "ב

ה ּוא הּׁשטר  ּכי וכ ּו', ּדבריו ּבכל  וׁשוה מיּׁשר ְְְְְְְִֶַַָָָָָָָֻהּכתב

ּתֹורה הּדין ּדנין  אנּו ֿ ּפיו על  ּכי  ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָּבבחינת

ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי מר ּמז וזה והּמלוה. הּלוה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּבין

מט:)ׁשאמרּו ּככתּובה(בכורות ּבּתֹורה הּכתּובה 'מלוה : ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ּבבחינת הּוא  ּתֹורה ּכדין  הּנכּתב הּׁשטר  ּכי  ּדמי', ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּבׁשטר

ּומב ּטל ממּתיק הּׁשטר ועלּֿכן וכ ּנ"ל , הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָּכתיבת

ׁשּמּׁשם ההלואה ּבחינת ׁשהּוא ּדקטנּות הּמחין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבחינת

ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבכתב ּתֹורה ּכי ּכּנ"ל , הּׁשקר  ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָאחיזת

ּדקטנּות, מחין ּבחינת ּוממ ּתיק מתּקן הּוא ְְְְְְִִִֵַַַַַָֹהּׁשטר ,

כא)ּבבחינת ה, ל ּמקרא ',(אבות ׁשנים חמ ׁש 'ּבן : ְְִִִִֵֶַַָָָ

מחין  ּבבחינת הּוא ׁשאז ׁשנים חמׁש ּבן ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּכׁשהאדם

צריכין  אז ּבקטנּות, ּומח ֹו עדין קטן  הּוא ּכי  ְְְְְֲִִִִַַַָָָֹּדקטנּות,

ּולהמּתיק  לתּקן ּכדי ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשהּוא מקרא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלל ּמד ֹו

האריז"ל ּבכתבי מּובא וכן ּדקטנּות, הּמחין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹּבחינת

וי ֹורדת ׁשּנמׁשכת מ ּמקֹום נמׁשכת  ׁשּבכתב ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָׁשּתֹורה

מחין  אחיזת ׁשעּקר יד ּוע  וזה העׂשּיה. עד  ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלמּטה

הינּו ה ּגׁשמּיּות, ּתכלית ׁשהּוא ּבעׂשּיה ה ּוא ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָּדקטנּות

ַַּכּנ"ל:

ודיקאÔkŒÏÚÂב מּמׁשעּבדים , ּגֹובה  ּבׁשטר  מלוה ¿«≈ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֻ

אחריּות להם ׁשּיׁש נכסים ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמ ּקרקעֹות

ּגֹובה אינֹו ּפה על  מלוה  אבל  מּמּטלטלים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹולא

ׁשרׁש לֹו יׁש ּדבר  ּכל  ּכי  מּקרקע ֹות. אפּלּו ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹֻמ ּמׁשעּבדים

ּכל ׁשל  וחּיּות ׁשרׁש ׁשהיא ּבהּתֹורה ּדהינּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹלמעלה,



תז שֹיְךלחֹיָשכד  ישלד יידלג ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה כח  ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

Èkמ ּיׂשראל אחד  ּכל  להחזיק צריכין  ׁשּבוּדאי  ֿ ּפי ֿ על  אף ƒְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

 ֿ אף ֿעל אבל ּבאמת, ׁשחטא מי  ּובפרט מּמּנּו, ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָטֹוב

הּבא הרח ֹוק על ּדבר הּבעל מתּגּבר לפעמים ֿ כן ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּפי

ּבאיזה ּדיקא עצמ ֹו את ּומתל ּבׁש  יתּבר לה' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהתקרב

מּדר למנעֹו רֹוצה האיׁש ׁשּזה עד מּמּנּו טֹוב ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָאיׁש

ּבּדֹורֹות עכ ׁשו  ּבפרט מאד , מאד  ׁשכיח ה ּדבר וזה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹהח ּיים,

להתקרב  הּבא הרחֹוק לזה ׁשּיהיה צרי ֿ ּכן על  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלל ּו.

מחמת נמׁש העּזּות ׁשּזה מאד , מאד  ּדקדּׁשה ּגד ֹול  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻעּזּות

מ ּמּני  ט ֹוב ׁשאּתה מּפני וכי ּבל ּבֹו: ויאמר ּדיקא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּוׁשה

ּבאּלה לא ּכי  הח ּיים, מ ּדר וׁשל ֹום  חס אֹותי למנע  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּתרצה

ּבאמת טֹוב היית אם אּדר ּבא, ּכי חלילה, יתּבר ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָרצֹונ ֹו

לה' לקרבני עז  ּבכל מתּגּבר היית ּבוּדאי להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּכראּוי 

רּבנּו ּבמ ׁשה ׁשראינּו ּכמֹו וׁשל ֹום, חס לרחק ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיתּבר

ׁשּמסרּו האמּתּיים  הּגד ֹולים הּצּדיקים ּובכל הּׁשל ֹום ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָעליו 

להתקרב  הּבאים ּדיקא הרח ֹוקים ּבׁשביל  ּתמיד  ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָנפׁשם

ּבפרט  יתּבר לה' ל ׁשּוב ׁשר ֹוצה מי עלּֿכן ,יתּבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלה'

ּבׁשּום הּקדּׁשה אל להתקרב ל ֹו אפׁשר  אי הּללּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּדֹור ֹות

עּזּות עלֿידי אם ּכי וכ ּפרה למחילה ולזּכֹות  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹאפן

נגד לעמד  מאד  ּגד ֹול  ּבע ּזּות להתּגּבר  ׁשּצרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּדקד ּׁשה,

נפׁשתיכם" על  "לכ ּפר  ּבחינת  וזה ה'. מּדרכי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּמֹונעים

זֹוכין  ֿ זה  ׁשעלֿידי צדקה, ּבחינת ׁשהם ּבּׁשקלים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנאמר 

לה' להתקרב זֹוכין  ֿ ידי ֿזה  ׁשעל וכ ּנ"ל , ּדקדּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻלעּזּות

אֹו מּמּנּו צּדיקים ׁשהם הן  הּמֹונעים, ּכנגד  ולעמד  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיתּבר

אינם ׁשהם מאחר  ׁשּיהיה , מי  יהיה  ר ׁשעים, אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבינֹונים

אֹותֹו ימנעּו ּדבריהם לפי רק ,יתּבר לה' אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמקרבים

לאחז  הר ֹוצים אמ ּתּיים ּוכ ׁשרים לצּדיקים ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָֹמ ּלהתקרב

עּזּות ל ֹו ׁשּיהיה צרי ֿ ּכן  על  , יתּבר לה' לקרבֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּביד ֹו

נגדם. ְְִֶָָֻּדקד ּׁשה

ÔÎÂל , יתּבר ה' נגד ּדקד ּׁשה עּזּות לֹו ׁשּיהיה בלי צרי ¿≈ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

 ֿ אף ּתמיד , אליו להתקרב חתירה לח ּתר  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹלהתּבּיׁש

התחיל ׁשּכבר  ֿ ּפי אףֿעל  ּׁשעׂשה , מה  ׁשעׂשה ֿ ּפי ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָעל 

ּכ ֿ ואחר יתּבר ה' לעבֹודת להתקרב ורצה ּפעמים ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָּכּמה

ּכ היה אם אפּלּו ּׁשנפל , למה ׁשּנפל ֿ ּפי  ֿ על  אף ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנפל ,

ּכּמה ׁשהבטיח ֿ ּפי  ֿ על  אף מסּפר, אין  ּפעמים וכ ּמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכּמה

קּים ולא ּׁשעׂשה מה עֹוד  יעׂשה ׁשּלא יתּבר לה' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּפעמים

ּכי  ּדבר, הּבעל  ּדר ּכ ּכי מּבּתחּלה, ּגר ּוע והיה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּדברֹו

מּמּנּו' ּגד ֹול  יצר ֹו מחבר ֹו הּגד ֹול  נב.)'ּכל ֿ (סוכה אף ֿעל , ְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּפניו, מעל  הּבּוׁשה ויסּלק ּכלל  זה על  יסּתּכל  אל ֿ כן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּפי

ויבּקׁש ויׁשּתּטח  ּפעם, ּבכל  יתּבר ה' נגד  ּפניו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָויעז

יתּבר לעבֹודתֹו ׁשּיקרבהּו ּתמיד  עת ּבכל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָמ ּלפניו

ה' וירא י ׁשקיף עד לפניו, ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁשיבהּו

מתּפּללין  ׁשאנּו ּוכמֹו ירחם, א ּולי יחּוס אּולי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמ ּׁשמים ,

לתֹורת אבינּו 'הׁשיבנ ּו ּפעמים: ׁשל ׁש ויֹום יֹום ְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹּבכל 

ל ֹו יהיה ואם .' לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה והחזירנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָוכ ּו'

ּבפר ּוׁש, הּכל  לבאר  אפׁשר אי ּכי מּזה, וי ֹותר ּכזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעּזּות

ּבחינת עונֹותיו, ּכל  יתּבר ה' ל ֹו ׁשּימחל  ּבוּדאי יזּכה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאז

ׁשהם ׁשקלים ֿ ידי על  ׁשּזֹוכין נפׁשתיכם" על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ"לכּפר

ּדיקא ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  ּדקד ּׁשה  עּזּות ּבחינת צדקה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבחינת

ואמן : אמן וירחמהּו, ה' אל  ויׁשּוב  יתּבר לה' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיתקרב

ז"לe‰ÊÂט ר ּבֹותינ ּו יג:)ׁשאמרּו ּפסּוק (מגילה ג)על  :(אסתר ¿∆ְֵֶַַַָָ

ׁשאמר  וכ ּו'", אׁשקֹול ּכסף ּכּכר אלפים ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ועׂשרת

ל ׁשקלי ׁשקליהם קדמּו ּכבר  'ר ׁשע, ֿ הּוא: ּבר ּו ֿ ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָהּקד ֹוׁש

עּזּות ֿ ידי על  הּוא עמלק  המן  הת ּגּבר ּות עּקר  ּכי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָוכ ּו''.

ּפנים עז היה עמלק  ּכי  ּתגא', ּבלא 'מלכ ּותא ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָׁשהּוא

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ּכמֹו ט')ּביֹותר , תצא 'מׁשל(תנחומא : ְְְֵֵֶַַָָָ

לתֹוכּה', וקפץ ּבלּיעל  ּבן ּבא וכ ּו' רֹותחת ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָלאמ ּבטי 

ׁשהעז  הע ּכּו"ם מ ּכל  ּביֹותר  ּגד ֹול  עּזּות ל ֹו ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנמצא,

המן  וכן ּגד ּלתם, ּבעת ּתחּלה ליׂשראל  להזּדּקק ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֻּפניו

עלֿידי  היה ר ׁשעּותֹו התּגּבר ּות ע ּקר ׁשמֹו יּמח ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהרׁשע

ׁשּכת ּכמ ֹו ּביֹותר, ּפנים עז ׁשהיה אחרא, ּדסטרא ּוב עּזּות ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָָ
א) ז"ל(אסתר רּבֹותינּו ודרׁשּו ממּוכן ", "וּיאמר  יב:): :(מגילה ְְְֵֶַַַָָֹ

ּבחינת ׁשּזהּו ּברא ׁש'. ק ֹופץ ׁשהדי ֹוט  מ ּכאן המן, ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ'זה

ׁשּקפץ  ּתגא , ּבלא מלכ ּותא ׁשהיא אחרא ּדסטרא ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָָָעּזּות

ורצה ּבעׁשרֹו התּפאר  ֿ ּכן ועל  הּׂשרים. לכל קדם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּבראׁש

ׁשה ּוא עׁשר ֹו ֿ ידי  על וׁשל ֹום חס י ׂשראל  על  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלהתּגּבר

ּכּכר  אלפים "ועׂשרת  אמר: ֿ ּכן  ועל  ּכּנ"ל , עּזּות ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּבחינת

ֿ זה, ֿ ידי על  היה התּגּבר ּותֹו ע ּקר ּכי  וכּו'", אׁשקֹול  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכסף

ׁשּכל סבר ּכי וכ ּנ"ל , העּזּות  ּכל ׁשּׁשם ממ ֹון ר ּבּוי ֿ ידי  ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעל 

ּכל ׁשּׁשם הרּבה עׁשירּות לֹו ׁשּיׁש מאחר אצלם, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהע ּזּות

עּזּות ׁשּום  וׁשל ֹום  חס לי ׂשראל  ׁשאין וסבר  ּכּנ"ל , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהעּזּות

אי  ּכי ּכנג ּדֹו, לעמד  וׁשל ֹום  חס  י ּוכל ּו לא ועלּֿכן ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹּכלל ,

אם ּכי  וד ֹור  ּדֹור  ׁשּבכל ּפנים העּזי ּכנגד  לעמד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאפ ׁשר

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הלואה 56 ָ ָ ְ ַ ְ ִהלכֹות

אצלם העּזּות ׁשּכל  סֹוברין והם ּדקד ּׁשה , עּזּות ֿ ידי  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻעל 

ּכלל , עּזּות ׁשּום והּתמימים הּכׁשרים יׂשראל  לבני  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָואין

סֹוברים ֿ ּכן על  ּופׁשיטּות, ּבתמימ ּות הֹולכים ׁשהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַמחמת

ֿ ּכן  ועל  עּזּות, ׁשּום האמּתּיים להּכׁשרים ׁשאין ּפנים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהעּזי

הרעה ּבעּזּותם עליהם להתּגּבר ו ׁשל ֹום חס ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָרֹוצים

יתּבר ה' אמר ֿ ּכן על  וׁשל ֹום , חס מעבֹודתם ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָלבל ּבלם 

קדמ ּו ּכבר 'רׁשע, ׁשּבּדֹור: ּפנים  ע ּזי ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלהמן

ה ּוא צדקה ׁשהּוא הּׁשקלים  נתינת ּכי  ,' ל ׁשקלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשקליהם

ונתנּו הקּדימ ּו ׁשּכבר הינּו ּכּנ"ל, ּדקד ּׁשה עּזּות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻּבחינת

ּדקד ּׁשה, עּזּות לקּבל זכ ּו ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  ׁשקלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻיׂשראל 

סח)ּבבחינת ותעצמ ֹות(תהילים עז נתן הּוא י ׂשראל  "אל : ְְְֲִִִֵֵֵַַָֹֹֻ

ּבחינת וכ ּו'", כט)לעם ּכי (שם הינּו יּתן ". לעּמֹו עז "ה' : ְְְְִִִֵַַַָָֹ

ּביֹותר , ּגדֹול  עּזּות  להם יׁש ה ּכׁשרים י ׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאּדרּבא,

ול ּכנס  הּתֹורה לקּבל  אפׁשר  אי ּכי  ּדקד ּׁשה, עּזּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּדהינּו

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ּכמ ֹו עּזּות , ֿ ידי  על  אם ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּבהּקד ּׁשה

כה:) ׁשהן (ביצה מּפני ליׂשראל ? ּתֹורה נּתנה מה 'מּפני :ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

י  ּבוּדאי ּדקד ּׁשה עּזּותן ֿ ידי  על  ועלּֿכן וכ ּנ"ל . ּוכל ּועּזין' ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָֻ

ׁשּבכל ּפנים הע ּזי ּכל  ּכנגד  וכן הרׁשע  המן ּכנגד  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹלעמד 

אי  ּכי  ה', מּדרכי הּמֹונעים והּמלעיגים הּליצנים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָּדֹור 

ּכּנ"ל . ּדקד ּׁשה ע ּזּות ֿ ידי  על  אם ּכי  ּכנג ּדם לעמד  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻאפׁשר

אסּתר : ּכׁשאמרה היה המן ׁשל  מּפל ּתֹו סֹוף עּקר ֿ ּכן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָועל 

ה ּזה" הרע המן ואֹויב צר  ז)"איׁש ּבחינת(אסתר ׁשּזהּו . ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואמרה ּכנג ּדֹו מאד  ּפניה  ׁשהעּזה ּדקדּׁשה, ּגד ֹול  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻעּזּות

הרע  המן ואֹויב צר  "אי ׁש :הּמל לפני ּובעיניו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבפניו 

ּדקד ּׁשה עּזּות ֿ ידי על  היה מ ּפלּתֹו עּקר  ּכי  וכּנ"ל, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻהּזה"

ׁשקליהם הקּדימּו 'ּכבר  ּבחינת  ׁשּזהּו לי ׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

ּכּנ"ל: 'ְִֶַַָל ׁשקלי

„ ‰ÎÏ‰¬»»

‰ÂÏn‰מלוה אבל  מּמׁשעּבדים, ּגֹובה  ּבׁשטר  חבר ֹו את ««¿∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּפה על  מלוה ּגם מּמׁשעּבדים , ּגֹובה אינֹו ּפה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻעל 

נאמן : אינֹו ׁשטר  נגד  אבל  לכ ּפר , ְְֱֲִֵֶֶֶָָָָֹיכ ֹול 

ז"ל Èkא ור ּבנּו מ ֹורנּו אד ֹוננ ּו ּבדברי הר"ן איתא (שיחות ƒְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

קי"ב) מחין סימן ּבבחינת הּוא  מחבר ֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשהּלוה 

מלוה" לאיׁש לוה "עבד ּכי כב)ּדקטנּות, ואמרּו(משלי . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָֹ

ז"ל  מט:)רּבֹותינּו לעֹולם(קידושין ירד ּו ׁשנה קּבין 'עׂשרה : ְֲִֵֵַַַָָָָָָ

הסּתּלקּות ּבחינת היא וׁשנה עבדים', נטל ּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָותׁשעה

ׁשם. עּין ּדקטנ ּות, מחין ּבחינת ְְְִִִֵַַַַָֹֹהּמחין,

ÏÈLeּבלא ללוֹות ׁשּלא מאד  ז"ל  ר ּבֹותינּו הזהירּו זה ƒ¿ƒְְְְִִִֵֶֶַַֹֹֹ

רצה ׁשּלא ּבּגמרא מעׂשּיֹות ּכּמה ּכמבאר ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשטר ,

ׁשּיביא עד  ׁשּבת ּבערב חכם הּתלמיד  לחברֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהלוֹות

ׁשם עּין וכ ּו', עה:)ׁשטר מציעא ׁשההלואה(בבא מחמת ּכי  . ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

אחיזת ׁשע ּקר ידּוע וזה ּדקטנּות , מחין ּבבחינת  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹהיא

היא והּׁשכחה, והּׁשקר  הּכפירה ׁשה ּוא  אחרא  ְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּסטרא

ֿ ּכן  על  ּדינים, ּבחינת ׁשהם ּדקטנּות מחין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹּבבחינת

ׁשּלא ּכדי  ׁשטר , ּבלא להלוֹות ׁשּלא מאד  ל ּזהר  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹצריכין

ׁשהם מחמת ׁשכחה, אֹו והכח ׁשה ּכפירה לידי  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיבֹוא

ּדקטנּות מחין ּבחינת ׁשהיא ּבההלואה ׁשם ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֹנאחזים

ּבעדים סּגי ולא ּדיקא ׁשטר  צריכין  ֿ ּכן ועל  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָוכ ּנ"ל .

הּׁשטר  ּכי  ּדקטנּות, מחין  ּבחינת ממּתיק  ׁשטר ּכי  ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֹלחּוד ,

ּוצריכין צ  הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ּוכדת ּכדין נכּתב  ׁשּיהיה  רי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבסימן  ּכמבאר  קד ֹוׁשים, ספרים  ּבכתיבת ּכמ ֹו ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלדקּדק 

ויהיה וכ ּו' וזינין ּבווין להתּבֹונן ׁשּצריכין ג ' סעיף ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָמ "ב

ה ּוא הּׁשטר  ּכי וכ ּו', ּדבריו ּבכל  וׁשוה מיּׁשר ְְְְְְְִֶַַָָָָָָָֻהּכתב

ּתֹורה הּדין ּדנין  אנּו ֿ ּפיו על  ּכי  ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָּבבחינת

ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי מר ּמז וזה והּמלוה. הּלוה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּבין

מט:)ׁשאמרּו ּככתּובה(בכורות ּבּתֹורה הּכתּובה 'מלוה : ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ּבבחינת הּוא  ּתֹורה ּכדין  הּנכּתב הּׁשטר  ּכי  ּדמי', ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּבׁשטר

ּומב ּטל ממּתיק הּׁשטר ועלּֿכן וכ ּנ"ל , הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָּכתיבת

ׁשּמּׁשם ההלואה ּבחינת ׁשהּוא ּדקטנּות הּמחין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבחינת

ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבכתב ּתֹורה ּכי ּכּנ"ל , הּׁשקר  ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָאחיזת

ּדקטנּות, מחין ּבחינת ּוממ ּתיק מתּקן הּוא ְְְְְְִִִֵַַַַַָֹהּׁשטר ,

כא)ּבבחינת ה, ל ּמקרא ',(אבות ׁשנים חמ ׁש 'ּבן : ְְִִִִֵֶַַָָָ

מחין  ּבבחינת הּוא ׁשאז ׁשנים חמׁש ּבן ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּכׁשהאדם

צריכין  אז ּבקטנּות, ּומח ֹו עדין קטן  הּוא ּכי  ְְְְְֲִִִִַַַָָָֹּדקטנּות,

ּולהמּתיק  לתּקן ּכדי ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשהּוא מקרא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלל ּמד ֹו

האריז"ל ּבכתבי מּובא וכן ּדקטנּות, הּמחין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹּבחינת

וי ֹורדת ׁשּנמׁשכת מ ּמקֹום נמׁשכת  ׁשּבכתב ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָׁשּתֹורה

מחין  אחיזת ׁשעּקר יד ּוע  וזה העׂשּיה. עד  ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלמּטה

הינּו ה ּגׁשמּיּות, ּתכלית ׁשהּוא ּבעׂשּיה ה ּוא ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָּדקטנּות

ַַּכּנ"ל:

ודיקאÔkŒÏÚÂב מּמׁשעּבדים , ּגֹובה  ּבׁשטר  מלוה ¿«≈ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֻ

אחריּות להם ׁשּיׁש נכסים ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמ ּקרקעֹות

ּגֹובה אינֹו ּפה על  מלוה  אבל  מּמּטלטלים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹולא

ׁשרׁש לֹו יׁש ּדבר  ּכל  ּכי  מּקרקע ֹות. אפּלּו ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹֻמ ּמׁשעּבדים

ּכל ׁשל  וחּיּות ׁשרׁש ׁשהיא ּבהּתֹורה ּדהינּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹלמעלה,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלת יחוכלבתח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ׁשלּוחין 390 ִ ְ ְ ִהלכֹות

ÔkŒÏÚÂ'עברה לדבר ׁשליח  מב:)'אין עלֿידי (קידושין ּכי , ¿«≈ְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

נ  האחד ּות,העברה מׁשרׁש וׁשלֹום חס פרד  ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

העברה א ּדרּבא, ּכי ׁשליח ּות, ּבעברה ׁשּי אין ֿ ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָועל 

הּׁשליח ּות ועּקר ּכּיד ּוע, אחד ּות ּבבחינת ּופגם ּפר ּוד  ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָהּוא

ּבחינת וזהּו ּכּנ"ל . אחד ּות פה.)ּבבחינת 'לתּקּוני (כתובות : ְְְְְִִִִֵֶַַַַַ

ט ֹוב  ּכּלֹו הּוא אחד  ּבחינת ּכי לעּוּותי', ולא  ְְְְְִִִִֵֶַַָָֻׁשדר ּתי

יכ ֹול ֿ ּכן ועל  ו ׁשל ֹום, חס וקלקּול עּוּות  ׁשם ואין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּכּנ"ל ,

ּכׁשעׂשיתי  ּבוּדאי ּכי  וכ ּו'', ׁשדר ּתי 'לתּקּוני ל ֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָל ֹומר

ּכּלֹו אחד  ּכּלֹו ּבחינת  ׁשּזה ּו ּכמ ֹוני, ׁשּתהיה ׁשליח ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻֻא ֹות

לעּוּות, ולא לתּקּון רק היה הּׁשליח ּות ּבוּדאי ֿ ּכן  על  ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹט ֹוב,

ּכּנ"ל . וטֹוב אחד ּבבחינת רק הּוא הּׁשליחּות ְְְִִִִֶַַַַַָּכי 

‰ÊÂ ּתּקּון עּקר ּכי צּבּור ', 'ׁשליח ׁשּנקרא הח ּזן ּבחינת ¿∆ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

ּכּלֹו אחד  ּכּלֹו ּבבחינת ׁשּתהיה  רק  הּוא  ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻֻהּתפּלה

'וּיאמר  ּבּמאמר יאיר נר ֹו רּבנּו ּבדברי  ּכּמּובא  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹט ֹוב,

וכ ּו'' ס"ה)ּבעז עלֿידי (סימן הּתפּלה ּתּקּון  עּקר  ֿ ּכן ועל  . ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ

ועֹוׂשה יחד  ּכּלם ּכֹולל  צּבּור הּׁשליח ּכי  ֿ צּבּור , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻהּׁשליח

ׁשליח ּבהלכ ֹות לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמהּתפּלה

ׁשם. עּין הּתפּלה, חזרת ּבחינת ׁשּזהּו ׁשם, עּין  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצּבּור,

אדם ׁשל  'ׁשל ּוח ֹו ּבחינת צּבּור ', 'ׁשליח נקרא ֿ ּכן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָועל 

ה ּתפּלה ּתּקּון ׁשּזהּו ּכּנ"ל  אחד  ּכּלֹו ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֻּכמֹותֹו',

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה מא:)ּכּנ"ל . '"ּגם(קידושין : ְְֵֶֶַַַַַָ

אדם ׁשל  ׁשּׁשל ּוח ֹו מ ּכאן  ׁשלּוחכם, לר ּבֹות - ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָאּתם"

ּבחינת ׁשהיא מלכ ּות ּבחינת היא  'גם' ּכי  ְְְְִִִִִֶַַַַּכמֹותֹו',

ׁשּגּמין  האר"י ּבכתבי ּכּמּובא ּדאחד , ד' ּבחינת  ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאמ ּונה,

ּומקּבצם ּבהם  עֹוצר  הּמל ֿ ּכן  ועל  ּבמלכ ּות, הם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואתין

ּפסּוק על ר ׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו יתּפּזר ּו, ׁשּלא (שמואל יחד  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ט) היאא הּמלכ ּות ּכי ׁשם. עּין  ּבעּמי ", יעצר "זה :ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

י ׂשראל נפׁשֹות ׁשרׁשי  וׁשם ּכּנ"ל , האחד ּות ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבחינת

הּׁשליח מרּבה 'ּגם' ֿ ּכן ועל  ּכּנ"ל, ּבאחּדּות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּׁשרׁשם 

ׁשה ּוא ּבאחּדּות ּתל ּוי זה ּכי  ּכמ ֹותֹו, אדם ׁשל  ְְְְִֶֶֶֶַָָָׁשּׁשל ּוחֹו

ׁש'ּגם' ּבּכתבים  ועּין ּכּנ"ל . 'ּגם' ּבחינת מלכ ּות, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָּבחינת

ׁשל קׁשר ּבחינת ּדאחד , ד ' ּבחינת ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבלאה

ׁשם. עּין ְִִֵַָּתפּלין ,

:e‰ÊÂׁשלּוח אף ּברית ּבני  אּתם ּכי 'מה ּברית'. ּבני כם ¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ּכל האחד ּות, ּבחינת אמּונה ּבחינת הּמלכ ּות ְְְְֱִִִַַַַַָָָּתּקּון

למלכ ּו' זכה ּברית ּדנטיר 'מאן  ּכי  ּבּברית, ּתלּוי (תיקוני זה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ל:) דף י"ד תיקון ל ֹו"זוהר נאמנת "ּובריתי ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו ,ְְֱִִֶֶֶֶָ

ׁשהם ּברית  ּבבני  אּלא נ ֹוהג  הּׁשליח ּות אין ֿ ּכן ועל  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּכּנ"ל ,

ּכּנ"ל: טֹוב ּכּלֹו אחד  ּכּלֹו ְִֶַַַָֻֻּבחינת
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BÁeÏL לדבר אבל ּכּלּה, ה ּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו אדם ׁשל  ¿ְְְֲִֶַַָָָָָָֻ

עברה: לדבר  ׁשליח אין ְֲֲִִֵֵֵַַָָָעברה

ּבתֹוÈtŒÏÚא 'חֹותם ּבּמאמר  ז"ל  ר ּבנּו ּׁשּכתב מה «ƒְֲֵֶַַַַַַָָָ

ׁשם עּין כ"ב)חֹותם', ּבחינת(בסימן יׁש ּכי , ְִִֵֵַַָָ

ּתֹורה ונסּתר ֹות, נגלֹות ּבחינת ׁשהם ונׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָנעׂשה

 ֿ ואחר  ה' ּתֹורת היא ּבּתחּלה ותֹורתֹו, ה' ּתֹורת ְְְְִִִַַַַַָָָּותפּלה,

ּכי  וכ ּו', לדרּגא מ ּדר ּגא ליל וצרי ּתֹורת ֹו, נעׂשית  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּכ

וכ ּו', וכ ּו' י ֹותר ּגב ּה ונׁשמע נעׂשה ּבחינת י ׁש ּדר ּגא  ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבכל 

הּבריאה, נקּדת  ּבראׁשית ׁשּבא עד  היטב. זה ּכל ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעּין

ּתֹורת ּבחינת היא הּנׁשמע וׁשם האציל ּות , ּתחּלת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָׁשהיא

אז  סֹוף  ּבאין ּכׁשּנכלל  ּכ ֿ ואחר וכ ּו'. וכ ּו' מּמׁש ְְְְְְִֵֶַַַָָָָה '

ה' ּכי ה', ּתפּלת היא והּנׁשמע ה' ּתֹורת הּוא ְְְֲִִִִֶַַַַַַהּנעׂשה

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ּכמֹו הּתֹורה, מקּים  ּבעצמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָיתּבר

יד.) מּנין (סוטה ּתפּלין? מניח ֿ הּוא ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש 'מּנין :ְִִִִִִִֵֶַַַַָָ

 ֿ הּקד ֹוׁש וכן וכ ּו', חֹולים?' מבּקר ֿ הּוא ּבר ּו ֿ ְְְִֵֵֶַַַָָָׁשהּקד ֹוׁש

ואזי  ז"ל , ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ּכמֹו מתּפּלל , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָּברּוֿהּוא 

ּבחינת היא והּתפּלה הּתֹורה אזי סֹוף, ּבאין  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּכׁשּנכלל 

ׁשם: ע ּין וכּו', מּמׁש ה' ּותפּלת  ה' ְְִֵַַַַָָּתֹורת

לזּכֹותp‰Â‰ב האחרֹון, והּׁשלמּות ה ּתכלית עּקר זה ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

סֹוף, ּבאין להּכלל העליֹונה זֹו לבחינה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָלבֹוא 

ּותפּלת ה' ּתֹורת ּבחינת ׁשּלֹו וה ּתפּלה הּתֹורה ׁשּיהיה  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָעד 

היא ה ּתפּלה ואזי  לזה. ׁשּזֹוכה מי אׁשרי ּכּנ"ל , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָה'

ּכמ ֹו ,ית ּבר ה' ּתפּלת ׁשהיא מ ּלפני', רצֹון 'יהי  ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָּבבחינת

ּבברכ ֹות ז"ל רּבֹותינּו ּבחינת(ז.)ּׁשאמרּו וזה כ), :(שמות ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ּדיקא,"ּבכל  "אזּכיר" ׁשמי", את אזּכיר  א ׁשר הּמקֹום ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

נמצא ה ', ּתפּלת  ּדהינּו ּכז ֹו, ּתפּלה לבחינת ׁשּזֹוכה מי ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָּכי

, יתּבר ּבֹו ׁשּנכלל  מאחר ,יתּבר ׁשמֹו את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּמזּכיר

, יתּבר ׁשמֹו את מזּכיר  ּבעצמֹו  יתּבר ׁשה' ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמצא 

ּבעצמ ֹו יתּבר ׁשה' נמצא ,יתּבר ּבֹו ׁשּנכלל  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמאחר

ה' ּתפּלת ּבחינת ׁשּזהּו ּכביכ ֹול ,  ית ּבר ׁשמֹו את ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָמז ּכיר 

ׁשמי", את אזּכיר אׁשר הּמקֹום "ּבכל  וזהּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָּכּנ"ל .

ּכּנ"ל . ּדיקא ְְִַַַַָ"אז ּכיר "

‰p‰Â ׁשּיּגיע זֹו, ּבחינה ּבׁשביל  הּוא האדם ּבריאת עּקר  ¿ƒ≈ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּיהיה עד  יתּבר ּבֹו להּכלל ׁשּיזּכה הּתכלית , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלזה

אבל מּמׁש, ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת  ּבחינת ּותפּלתֹו ְְְֲִִִַַַַָָָָּתֹורתֹו

את לברא רצה יתּבר ה' ּכי מּיד, לזה  לבֹוא אפׁשר ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאי

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ׁשלּוחין קצו  ִ ְ ְ ִהלכֹות

קּיּוםהאדם ועּקר  ּבחירה, לֹו ׁשּיהיה ּכדי  העֹולם ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּובׁשביל ּבחירה, להאדם ׁשּיׁש ּבּמה ּבזה ּתל ּוי  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּתֹורה

עכ ּור , וחמר  ּגּוף  ּבתֹו העֹולם ּבזה האדם את ׁשלח ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָֹזה

ה ּזה ּבעֹולם ה ּוא  ׁשהאדם ּומאחר  ּבחירה. ל ֹו ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי 

הּתֹורה לק ּים ּבּתחּלה צרי הּוא ּגׁשמי, וחמר  ּגּוף  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבתֹו

ה ּגּוף  נתּבּטל  ׁשּלא זמן וכל  הּגּוף, ּבתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹוהּמצות

ׁשּמקּים והּתפּלה וה ּמצות הּתֹורה ּכל  אזי לגמרי  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹוהחמר 

ּבׁשר ׁשֹו, נכלל  לא עדין ּכי  ּותפּלתֹו, ּתֹורתֹו ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֹהּוא

את ועֹובד ה ּתֹורה את יֹותר  ּׁשּמקּים מה  וכל  סֹוף , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבאין

ּבכל ּומבּטל  לדרּגא מּדר ּגא ּפעם  ּבכל  י ֹוצא ה ּוא  ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָה ',

עד ס ֹוף, ּבאין  ּבׁשרׁשֹו יֹותר ונכלל יֹותר  הּגּוף את ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָּפעם

ונכלל לגמרי ה ּגּוף ׁשּיתּבּטל  הּתכלית אל  לבֹוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזֹוכה

ּותפּלת ה' ּתֹורת לבחינת זֹוכה ואזי  סֹוף, ּבאין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַלגמרי

ּכּנ"ל . מּמׁש ַַַָה'

ÈÊ‡Âהּתֹורה ּכל  נמצא סֹוף, ּבאין ּבׁשרׁשֹו ּכׁשּנכלל «¬«ְְְְְְִִֵֶַָָָָָ

ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת הם ׁשּמקּים  והּתפּלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּמצות

הּמצות עֹוׂשה ּכביכֹול  ּבעצמֹו  יתּבר ׁשה' נמצא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹמ ּמׁש,

קדם אבל  ּכּנ"ל , יתּבר ּבֹו ׁשּנכלל  מאחר עֹוׂשה , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

עֹוׂשה ּבעצמ ֹו האדם אזי ּכּנ"ל, לגמרי  יתּבר ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנכלל 

ׁשּמצּו הּׁשליח ּכמ ֹו ׁשליח, ּבבחינת הּוא ואזי הה ּמצות, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ועֹוׂשה מצּוה ה ּוא מּמׁש כן ּכמֹו ׁשליח ּותֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַָֻועֹוׂשה

לזה נׁשּתּלח  זה ּבׁשביל  ּכי  ,יתּבר הּבֹורא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשליחּות

והּמצות ה ּתֹורה לקּים  יתּבר ׁשליחּותֹו לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹהעֹולם,

ּבזה האדם ׁשל  העבֹודה ּכל ּכי  עליהם. מצּוה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻׁשהּוא

מּוסר  ספרי ּבכל  ּכּמּובא  ׁשליחּות, ּבׁשם מכ ּנה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֻהעֹולם

ּפקּדה ליֹום ּיעׂשה 'מה האדם את ּומזהירין ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּמֹוכיחין 

ּדבר'. לׁשֹולחֹו ּיׁשיב ְְִַָָָּומה

ÈtŒÏÚŒÛ‡Âלעׂשֹות הּׁשלמּות ּתכלית זה אין ׁשּבאמת ¿««ƒְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

הּׁשליח ּכמ ֹו ׁשליחּות ּבבחינת ה' ְְְֲִִִִַַַַָעבֹודת

רק  הּוא הּתכלית עּקר ּכי  המ ׁשּלח, ׁשליחּות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשעֹוׂשה

ּבבחינת ׁשּלֹו העבֹודה אין ואזי  ,יתּבר ּבֹו נכלל  ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה

הּמצות ּומקּים  ּׂשע ֹוׂשה מה ׁשּכל  מאחר ּכלל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשליחּות

יתּבר ה' עֹוׂשה ׁשהּוא הּמצות וכל  מּמׁש, ה' ּתֹורת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהם 

ּכלל , ׁשליח ּבבחינת  ׁשאינֹו נמצא אֹותם, עֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבעצמֹו

ׁשּיקּים ּבהכרח ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  אף ּכּנ"ל, הּתכלית  עּקר  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַוזהּו

אי  ּכי ׁשליחּות, ּבבחינת ּבּתח ּלה  והּמצות הּתֹורה ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָֹהאדם

ּבֹו להּכלל  הּנ"ל עליֹונה לבחינה מּיד לבֹוא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאפׁשר

ּבחירה יהיה ולא לגמרי החמר  יתּבּטל  ּכן אם ּכי  ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתּבר

לקּיּום מק ֹום היה ולא מּיד , ּבֹו נכלל היה אם ְְְְִִִִָָָָָָָָֹּכלל 

ּבּתחּלה. ּבֹו נכלל הּכל  היה אם העֹולם ּובריאת  ְְְִִִִַַַַָָָָָָָֹהּתֹורה

ׁשּיׁש ֿ ידי על  ה ּוא הּתֹורה קּיּום ׁשע ּקר מאחר  ֿ ּכן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָועל 

הּגׁשמי, ה ּזה העֹולם נברא  זה  ּבׁשביל  אׁשר  ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּבחירה,

הּגּוף, עם ה ּמצות האדם יקּים ׁשּבּתחּלה ּבהכרח  ֿ ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעל 

ּבבחינת הּוא ואזי  הּמצות , ּבעצמֹו האדם מקּים ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹואזי

ּכּנ"ל . ית ּבר הּבֹורא וצּוּוי  ׁשליחּות ׁשעֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשליחּות,

CkŒÁ‡Â ה ּגּוף עם יתּבר מצותיו ׁשּמקּים ֿ ידי על  ¿««»ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ֿ ידי ֿזה על  זֹוכה אזי ׁשליחּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַַּבבחינת

ה' מצות מקּים ּׁשהאדם מה ּכל  ּכי ,יתּבר ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהּכלל

ּגם נחׁשב ּכּנ"ל , וצּוּוי ׁשליח ּות  ּבבחינת הּגּוף עם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָאפּלּו

'ּבאתער ּותא ּכי  עֹוׂשה , ּבעצמֹו  יתּבר ה ' ּכאּלּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכן

ו  לעּלא', אתער ׁשּמקּיםּדלתּתא ֿ זה ֿ ידי על  אחר ּֿכ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

זֹוכה ֿ ידי ֿזה  על ,יתּבר ׁשליח ּותֹו ועֹוׂשה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהּמצות

ה' עֹוׂשה ׁשהּוא הּמצות ּכל  ואזי  ,יתּבר ּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹלהּכלל

הּתכלית, עּקר וזהּו ּכּנ"ל . אֹותם עֹוׂשה ּבעצמֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָיתּבר

וצּוּוי  ׁשליח ּות ּבבחינת הּמצות לעׂשֹות לבלי  ְְְְְְֲִִִִִִִִַַַֹלזּכֹות 

, יתּבר ּבעצמֹו והמצּוה  המ ׁשּלח  ּבבחינת  רק ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָּכּנ"ל ,

מּמׁש: ה' ּתֹורת ְִִַַַָּבבחינת

וכּו'",ÊÂ‰ג מ ׁשה אל ה' "ויד ּבר  ׁשל  העבֹודה ּבחינת ¿∆ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

נׁשמע, ּבחינת ׁשהם  ּתֹורה , ּדברי ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהם

העבֹודה ּכי היטב. ׁשם עּין הּנ"ל , ּבּמאמר ׁשם ְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּכמבאר

ׁשה ּוא מ ּמׁש, ה' ּתֹורת ּבחינת הּוא וכ ּו'" "ויד ּבר ְְְִֵֶֶַַַַַָׁשל 

ּבעצמ ֹו והמצּוה המד ּבר ׁשל  והּמצות הּתֹורה קּיּום  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹּבחינת

ּבחינת וזהּו ּכּנ"ל , המׁשּלח ּבחינת ׁשהּוא ,ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָיתּבר

ׁשל העבֹודה ּבחינת ׁשהּוא "ויד ּבר ", ׁשל  ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָהעבֹודה

ּכי  מ ּמׁש, ה' ּתֹורת ּבחינת ,יתּבר ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָהמד ּבר

המצּוה האדם עבֹודת הּוא ּבעצמ ּה, המצּוה ׁשל  ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהעבֹודה

ּבחינת היא 'ויד ּבר ' ׁשל  העבֹודה  אבל ׁשליחּותֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָלעׂשֹות

ּבהמׁשּלח, הׁשליח  ּכׁשּנכלל  זֹוכין ׁשּזה מּמׁש, ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתֹורת

והּמצות, הּתֹורה מקּים ּכביכ ֹול  ית ּבר ּבעצמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹוהמ ׁשּלח

ּתֹורת ׁשהיא "ויד ּבר", ּבחינת ׁשל  העבֹודה מתקּים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואזי

והמ ׁשּלח והמצּוה המד ּבר ׁשל  העבֹודה ׁשהּוא מּמׁש, ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָה'

הּדברים: והבן ּכביכ ֹול,  יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּבעצמֹו

ּכי ÊÂ‰ד  ה ּתֹורה, ּבכל  ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשל ּוחֹו ּבחינת ¿∆ְְְְִִֶַַָָָָ

קּיּום עּקר ּכי  ׁשליחּות, ּבחינת ׁשּיהיה  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַּבהכרח

ּדיקא ׁשליח ּות ּבחינת ֿ ידי על  ה ּוא והּמצות ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּתֹורה

הלכות שלוחין ב



תט שֹיְךלחֹיָשכד  ישלת יחוכלב ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ׁשלּוחין 390 ִ ְ ְ ִהלכֹות

ÔkŒÏÚÂ'עברה לדבר ׁשליח  מב:)'אין עלֿידי (קידושין ּכי , ¿«≈ְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

נ  האחד ּות,העברה מׁשרׁש וׁשלֹום חס פרד  ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

העברה א ּדרּבא, ּכי ׁשליח ּות, ּבעברה ׁשּי אין ֿ ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָועל 

הּׁשליח ּות ועּקר ּכּיד ּוע, אחד ּות ּבבחינת ּופגם ּפר ּוד  ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָהּוא

ּבחינת וזהּו ּכּנ"ל . אחד ּות פה.)ּבבחינת 'לתּקּוני (כתובות : ְְְְְִִִִֵֶַַַַַ

ט ֹוב  ּכּלֹו הּוא אחד  ּבחינת ּכי לעּוּותי', ולא  ְְְְְִִִִֵֶַַָָֻׁשדר ּתי

יכ ֹול ֿ ּכן ועל  ו ׁשל ֹום, חס וקלקּול עּוּות  ׁשם ואין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּכּנ"ל ,

ּכׁשעׂשיתי  ּבוּדאי ּכי  וכ ּו'', ׁשדר ּתי 'לתּקּוני ל ֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָל ֹומר

ּכּלֹו אחד  ּכּלֹו ּבחינת  ׁשּזה ּו ּכמ ֹוני, ׁשּתהיה ׁשליח ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻֻא ֹות

לעּוּות, ולא לתּקּון רק היה הּׁשליח ּות ּבוּדאי ֿ ּכן  על  ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹט ֹוב,

ּכּנ"ל . וטֹוב אחד ּבבחינת רק הּוא הּׁשליחּות ְְְִִִִֶַַַַַָּכי 

‰ÊÂ ּתּקּון עּקר ּכי צּבּור ', 'ׁשליח ׁשּנקרא הח ּזן ּבחינת ¿∆ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

ּכּלֹו אחד  ּכּלֹו ּבבחינת ׁשּתהיה  רק  הּוא  ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻֻהּתפּלה

'וּיאמר  ּבּמאמר יאיר נר ֹו רּבנּו ּבדברי  ּכּמּובא  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹט ֹוב,

וכ ּו'' ס"ה)ּבעז עלֿידי (סימן הּתפּלה ּתּקּון  עּקר  ֿ ּכן ועל  . ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ

ועֹוׂשה יחד  ּכּלם ּכֹולל  צּבּור הּׁשליח ּכי  ֿ צּבּור , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻהּׁשליח

ׁשליח ּבהלכ ֹות לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמהּתפּלה

ׁשם. עּין הּתפּלה, חזרת ּבחינת ׁשּזהּו ׁשם, עּין  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצּבּור,

אדם ׁשל  'ׁשל ּוח ֹו ּבחינת צּבּור ', 'ׁשליח נקרא ֿ ּכן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָועל 

ה ּתפּלה ּתּקּון ׁשּזהּו ּכּנ"ל  אחד  ּכּלֹו ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֻּכמֹותֹו',

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה מא:)ּכּנ"ל . '"ּגם(קידושין : ְְֵֶֶַַַַַָ

אדם ׁשל  ׁשּׁשל ּוח ֹו מ ּכאן  ׁשלּוחכם, לר ּבֹות - ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָאּתם"

ּבחינת ׁשהיא מלכ ּות ּבחינת היא  'גם' ּכי  ְְְְִִִִִֶַַַַּכמֹותֹו',

ׁשּגּמין  האר"י ּבכתבי ּכּמּובא ּדאחד , ד' ּבחינת  ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאמ ּונה,

ּומקּבצם ּבהם  עֹוצר  הּמל ֿ ּכן  ועל  ּבמלכ ּות, הם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואתין

ּפסּוק על ר ׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו יתּפּזר ּו, ׁשּלא (שמואל יחד  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ט) היאא הּמלכ ּות ּכי ׁשם. עּין  ּבעּמי ", יעצר "זה :ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

י ׂשראל נפׁשֹות ׁשרׁשי  וׁשם ּכּנ"ל , האחד ּות ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבחינת

הּׁשליח מרּבה 'ּגם' ֿ ּכן ועל  ּכּנ"ל, ּבאחּדּות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּׁשרׁשם 

ׁשה ּוא ּבאחּדּות ּתל ּוי זה ּכי  ּכמ ֹותֹו, אדם ׁשל  ְְְְִֶֶֶֶַָָָׁשּׁשל ּוחֹו

ׁש'ּגם' ּבּכתבים  ועּין ּכּנ"ל . 'ּגם' ּבחינת מלכ ּות, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָּבחינת

ׁשל קׁשר ּבחינת ּדאחד , ד ' ּבחינת ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבלאה

ׁשם. עּין ְִִֵַָּתפּלין ,

:e‰ÊÂׁשלּוח אף ּברית ּבני  אּתם ּכי 'מה ּברית'. ּבני כם ¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ּכל האחד ּות, ּבחינת אמּונה ּבחינת הּמלכ ּות ְְְְֱִִִַַַַַָָָּתּקּון

למלכ ּו' זכה ּברית ּדנטיר 'מאן  ּכי  ּבּברית, ּתלּוי (תיקוני זה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ל:) דף י"ד תיקון ל ֹו"זוהר נאמנת "ּובריתי ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו ,ְְֱִִֶֶֶֶָ

ׁשהם ּברית  ּבבני  אּלא נ ֹוהג  הּׁשליח ּות אין ֿ ּכן ועל  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּכּנ"ל ,

ּכּנ"ל: טֹוב ּכּלֹו אחד  ּכּלֹו ְִֶַַַָֻֻּבחינת

 ‰ÎÏ‰¬»»
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BÁeÏL לדבר אבל ּכּלּה, ה ּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו אדם ׁשל  ¿ְְְֲִֶַַָָָָָָֻ

עברה: לדבר  ׁשליח אין ְֲֲִִֵֵֵַַָָָעברה

ּבתֹוÈtŒÏÚא 'חֹותם ּבּמאמר  ז"ל  ר ּבנּו ּׁשּכתב מה «ƒְֲֵֶַַַַַַָָָ

ׁשם עּין כ"ב)חֹותם', ּבחינת(בסימן יׁש ּכי , ְִִֵֵַַָָ

ּתֹורה ונסּתר ֹות, נגלֹות ּבחינת ׁשהם ונׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָנעׂשה

 ֿ ואחר  ה' ּתֹורת היא ּבּתחּלה ותֹורתֹו, ה' ּתֹורת ְְְְִִִַַַַַָָָּותפּלה,

ּכי  וכ ּו', לדרּגא מ ּדר ּגא ליל וצרי ּתֹורת ֹו, נעׂשית  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּכ

וכ ּו', וכ ּו' י ֹותר ּגב ּה ונׁשמע נעׂשה ּבחינת י ׁש ּדר ּגא  ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבכל 

הּבריאה, נקּדת  ּבראׁשית ׁשּבא עד  היטב. זה ּכל ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעּין

ּתֹורת ּבחינת היא הּנׁשמע וׁשם האציל ּות , ּתחּלת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָׁשהיא

אז  סֹוף  ּבאין ּכׁשּנכלל  ּכ ֿ ואחר וכ ּו'. וכ ּו' מּמׁש ְְְְְְִֵֶַַַָָָָה '

ה' ּכי ה', ּתפּלת היא והּנׁשמע ה' ּתֹורת הּוא ְְְֲִִִִֶַַַַַַהּנעׂשה

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ּכמֹו הּתֹורה, מקּים  ּבעצמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָיתּבר

יד.) מּנין (סוטה ּתפּלין? מניח ֿ הּוא ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש 'מּנין :ְִִִִִִִֵֶַַַַָָ

 ֿ הּקד ֹוׁש וכן וכ ּו', חֹולים?' מבּקר ֿ הּוא ּבר ּו ֿ ְְְִֵֵֶַַַָָָׁשהּקד ֹוׁש

ואזי  ז"ל , ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ּכמֹו מתּפּלל , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָּברּוֿהּוא 

ּבחינת היא והּתפּלה הּתֹורה אזי סֹוף, ּבאין  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּכׁשּנכלל 

ׁשם: ע ּין וכּו', מּמׁש ה' ּותפּלת  ה' ְְִֵַַַַָָּתֹורת

לזּכֹותp‰Â‰ב האחרֹון, והּׁשלמּות ה ּתכלית עּקר זה ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

סֹוף, ּבאין להּכלל העליֹונה זֹו לבחינה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָלבֹוא 

ּותפּלת ה' ּתֹורת ּבחינת ׁשּלֹו וה ּתפּלה הּתֹורה ׁשּיהיה  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָעד 

היא ה ּתפּלה ואזי  לזה. ׁשּזֹוכה מי אׁשרי ּכּנ"ל , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָה'

ּכמ ֹו ,ית ּבר ה' ּתפּלת ׁשהיא מ ּלפני', רצֹון 'יהי  ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָּבבחינת

ּבברכ ֹות ז"ל רּבֹותינּו ּבחינת(ז.)ּׁשאמרּו וזה כ), :(שמות ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ּדיקא,"ּבכל  "אזּכיר" ׁשמי", את אזּכיר  א ׁשר הּמקֹום ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

נמצא ה ', ּתפּלת  ּדהינּו ּכז ֹו, ּתפּלה לבחינת ׁשּזֹוכה מי ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָּכי

, יתּבר ּבֹו ׁשּנכלל  מאחר ,יתּבר ׁשמֹו את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּמזּכיר

, יתּבר ׁשמֹו את מזּכיר  ּבעצמֹו  יתּבר ׁשה' ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמצא 

ּבעצמ ֹו יתּבר ׁשה' נמצא ,יתּבר ּבֹו ׁשּנכלל  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמאחר

ה' ּתפּלת ּבחינת ׁשּזהּו ּכביכ ֹול ,  ית ּבר ׁשמֹו את ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָמז ּכיר 

ׁשמי", את אזּכיר אׁשר הּמקֹום "ּבכל  וזהּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָּכּנ"ל .

ּכּנ"ל . ּדיקא ְְִַַַַָ"אז ּכיר "

‰p‰Â ׁשּיּגיע זֹו, ּבחינה ּבׁשביל  הּוא האדם ּבריאת עּקר  ¿ƒ≈ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּיהיה עד  יתּבר ּבֹו להּכלל ׁשּיזּכה הּתכלית , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלזה

אבל מּמׁש, ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת  ּבחינת ּותפּלתֹו ְְְֲִִִַַַַָָָָּתֹורתֹו

את לברא רצה יתּבר ה' ּכי מּיד, לזה  לבֹוא אפׁשר ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאי

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ׁשלּוחין קצו  ִ ְ ְ ִהלכֹות

קּיּוםהאדם ועּקר  ּבחירה, לֹו ׁשּיהיה ּכדי  העֹולם ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּובׁשביל ּבחירה, להאדם ׁשּיׁש ּבּמה ּבזה ּתל ּוי  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּתֹורה

עכ ּור , וחמר  ּגּוף  ּבתֹו העֹולם ּבזה האדם את ׁשלח ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָֹזה

ה ּזה ּבעֹולם ה ּוא  ׁשהאדם ּומאחר  ּבחירה. ל ֹו ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי 

הּתֹורה לק ּים ּבּתחּלה צרי הּוא ּגׁשמי, וחמר  ּגּוף  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבתֹו

ה ּגּוף  נתּבּטל  ׁשּלא זמן וכל  הּגּוף, ּבתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹוהּמצות

ׁשּמקּים והּתפּלה וה ּמצות הּתֹורה ּכל  אזי לגמרי  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹוהחמר 

ּבׁשר ׁשֹו, נכלל  לא עדין ּכי  ּותפּלתֹו, ּתֹורתֹו ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֹהּוא

את ועֹובד ה ּתֹורה את יֹותר  ּׁשּמקּים מה  וכל  סֹוף , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבאין

ּבכל ּומבּטל  לדרּגא מּדר ּגא ּפעם  ּבכל  י ֹוצא ה ּוא  ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָה ',

עד ס ֹוף, ּבאין  ּבׁשרׁשֹו יֹותר ונכלל יֹותר  הּגּוף את ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָּפעם

ונכלל לגמרי ה ּגּוף ׁשּיתּבּטל  הּתכלית אל  לבֹוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזֹוכה

ּותפּלת ה' ּתֹורת לבחינת זֹוכה ואזי  סֹוף, ּבאין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַלגמרי

ּכּנ"ל . מּמׁש ַַַָה'

ÈÊ‡Âהּתֹורה ּכל  נמצא סֹוף, ּבאין ּבׁשרׁשֹו ּכׁשּנכלל «¬«ְְְְְְִִֵֶַָָָָָ

ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת הם ׁשּמקּים  והּתפּלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּמצות

הּמצות עֹוׂשה ּכביכֹול  ּבעצמֹו  יתּבר ׁשה' נמצא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹמ ּמׁש,

קדם אבל  ּכּנ"ל , יתּבר ּבֹו ׁשּנכלל  מאחר עֹוׂשה , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

עֹוׂשה ּבעצמ ֹו האדם אזי ּכּנ"ל, לגמרי  יתּבר ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנכלל 

ׁשּמצּו הּׁשליח ּכמ ֹו ׁשליח, ּבבחינת הּוא ואזי הה ּמצות, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ועֹוׂשה מצּוה ה ּוא מּמׁש כן ּכמֹו ׁשליח ּותֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַָֻועֹוׂשה

לזה נׁשּתּלח  זה ּבׁשביל  ּכי  ,יתּבר הּבֹורא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשליחּות

והּמצות ה ּתֹורה לקּים  יתּבר ׁשליחּותֹו לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹהעֹולם,

ּבזה האדם ׁשל  העבֹודה ּכל ּכי  עליהם. מצּוה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻׁשהּוא

מּוסר  ספרי ּבכל  ּכּמּובא  ׁשליחּות, ּבׁשם מכ ּנה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֻהעֹולם

ּפקּדה ליֹום ּיעׂשה 'מה האדם את ּומזהירין ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּמֹוכיחין 

ּדבר'. לׁשֹולחֹו ּיׁשיב ְְִַָָָּומה

ÈtŒÏÚŒÛ‡Âלעׂשֹות הּׁשלמּות ּתכלית זה אין ׁשּבאמת ¿««ƒְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

הּׁשליח ּכמ ֹו ׁשליחּות ּבבחינת ה' ְְְֲִִִִַַַַָעבֹודת

רק  הּוא הּתכלית עּקר ּכי  המ ׁשּלח, ׁשליחּות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשעֹוׂשה

ּבבחינת ׁשּלֹו העבֹודה אין ואזי  ,יתּבר ּבֹו נכלל  ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה

הּמצות ּומקּים  ּׂשע ֹוׂשה מה ׁשּכל  מאחר ּכלל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשליחּות

יתּבר ה' עֹוׂשה ׁשהּוא הּמצות וכל  מּמׁש, ה' ּתֹורת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהם 

ּכלל , ׁשליח ּבבחינת  ׁשאינֹו נמצא אֹותם, עֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבעצמֹו

ׁשּיקּים ּבהכרח ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  אף ּכּנ"ל, הּתכלית  עּקר  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַוזהּו

אי  ּכי ׁשליחּות, ּבבחינת ּבּתח ּלה  והּמצות הּתֹורה ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָֹהאדם

ּבֹו להּכלל  הּנ"ל עליֹונה לבחינה מּיד לבֹוא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאפׁשר

ּבחירה יהיה ולא לגמרי החמר  יתּבּטל  ּכן אם ּכי  ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתּבר

לקּיּום מק ֹום היה ולא מּיד , ּבֹו נכלל היה אם ְְְְִִִִָָָָָָָָֹּכלל 

ּבּתחּלה. ּבֹו נכלל הּכל  היה אם העֹולם ּובריאת  ְְְִִִִַַַַָָָָָָָֹהּתֹורה

ׁשּיׁש ֿ ידי על  ה ּוא הּתֹורה קּיּום ׁשע ּקר מאחר  ֿ ּכן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָועל 

הּגׁשמי, ה ּזה העֹולם נברא  זה  ּבׁשביל  אׁשר  ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּבחירה,

הּגּוף, עם ה ּמצות האדם יקּים ׁשּבּתחּלה ּבהכרח  ֿ ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעל 

ּבבחינת הּוא ואזי  הּמצות , ּבעצמֹו האדם מקּים ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹואזי

ּכּנ"ל . ית ּבר הּבֹורא וצּוּוי  ׁשליחּות ׁשעֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשליחּות,

CkŒÁ‡Â ה ּגּוף עם יתּבר מצותיו ׁשּמקּים ֿ ידי על  ¿««»ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ֿ ידי ֿזה על  זֹוכה אזי ׁשליחּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַַּבבחינת

ה' מצות מקּים ּׁשהאדם מה ּכל  ּכי ,יתּבר ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהּכלל

ּגם נחׁשב ּכּנ"ל , וצּוּוי ׁשליח ּות  ּבבחינת הּגּוף עם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָאפּלּו

'ּבאתער ּותא ּכי  עֹוׂשה , ּבעצמֹו  יתּבר ה ' ּכאּלּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכן

ו  לעּלא', אתער ׁשּמקּיםּדלתּתא ֿ זה ֿ ידי על  אחר ּֿכ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

זֹוכה ֿ ידי ֿזה  על ,יתּבר ׁשליח ּותֹו ועֹוׂשה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהּמצות

ה' עֹוׂשה ׁשהּוא הּמצות ּכל  ואזי  ,יתּבר ּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹלהּכלל

הּתכלית, עּקר וזהּו ּכּנ"ל . אֹותם עֹוׂשה ּבעצמֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָיתּבר

וצּוּוי  ׁשליח ּות ּבבחינת הּמצות לעׂשֹות לבלי  ְְְְְְֲִִִִִִִִַַַֹלזּכֹות 

, יתּבר ּבעצמֹו והמצּוה  המ ׁשּלח  ּבבחינת  רק ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָּכּנ"ל ,

מּמׁש: ה' ּתֹורת ְִִַַַָּבבחינת

וכּו'",ÊÂ‰ג מ ׁשה אל ה' "ויד ּבר  ׁשל  העבֹודה ּבחינת ¿∆ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

נׁשמע, ּבחינת ׁשהם  ּתֹורה , ּדברי ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהם

העבֹודה ּכי היטב. ׁשם עּין הּנ"ל , ּבּמאמר ׁשם ְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּכמבאר

ׁשה ּוא מ ּמׁש, ה' ּתֹורת ּבחינת הּוא וכ ּו'" "ויד ּבר ְְְִֵֶֶַַַַַָׁשל 

ּבעצמ ֹו והמצּוה המד ּבר ׁשל  והּמצות הּתֹורה קּיּום  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹּבחינת

ּבחינת וזהּו ּכּנ"ל , המׁשּלח ּבחינת ׁשהּוא ,ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָיתּבר

ׁשל העבֹודה ּבחינת ׁשהּוא "ויד ּבר ", ׁשל  ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָהעבֹודה

ּכי  מ ּמׁש, ה' ּתֹורת ּבחינת ,יתּבר ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָהמד ּבר

המצּוה האדם עבֹודת הּוא ּבעצמ ּה, המצּוה ׁשל  ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהעבֹודה

ּבחינת היא 'ויד ּבר ' ׁשל  העבֹודה  אבל ׁשליחּותֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָלעׂשֹות

ּבהמׁשּלח, הׁשליח  ּכׁשּנכלל  זֹוכין ׁשּזה מּמׁש, ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתֹורת

והּמצות, הּתֹורה מקּים ּכביכ ֹול  ית ּבר ּבעצמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹוהמ ׁשּלח

ּתֹורת ׁשהיא "ויד ּבר", ּבחינת ׁשל  העבֹודה מתקּים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואזי

והמ ׁשּלח והמצּוה המד ּבר ׁשל  העבֹודה ׁשהּוא מּמׁש, ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָה'

הּדברים: והבן ּכביכ ֹול,  יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּבעצמֹו

ּכי ÊÂ‰ד  ה ּתֹורה, ּבכל  ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשל ּוחֹו ּבחינת ¿∆ְְְְִִֶַַָָָָ

קּיּום עּקר ּכי  ׁשליחּות, ּבחינת ׁשּיהיה  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַּבהכרח

ּדיקא ׁשליח ּות ּבחינת ֿ ידי על  ה ּוא והּמצות ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּתֹורה



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלת יחוכלב  ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ׁשלּוחין 392 ִ ְ ְ ִהלכֹות

ּבֹו 'מצוה א ּכּנ"ל , ּבחירה ׁשּיהיה ּבהכרח ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּכּנ"ל ,

ּבחינת ׁשּיתּבּטל  ה ּתכלית עּקר ּכי מּבׁשל ּוחֹו', ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַיֹותר 

מׁשּתל ׁשל הּׁשליח ּות ּבחינת עּקר ּכי ּכּנ"ל , ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַׁשליחּות

יתּבר ,מּׁשרׁש הּבֹורא ׁשל  ׁשליחּות ׁשהּוא הּׁשליחּות, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

אׁשר  , יתּבר ׁשליחּותֹו לעׂשֹות מצּוה ּׂשהאדם ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֻמה

ׁשליח ּותֹו לעׂשֹות העֹולם, ּבזה האדם נׁשּתּלח זה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבׁשביל

ׁשּיהיה ׁשּבהכרח ּומאחר , יתּבר מצותיו ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹיתּבר

ז  ּוב ׁשביל  ּגׁשמי ּבבחינתעֹולם  ה ּמצות לקּים ההכרח ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ּבחינת נ ׁשּתל ׁשל  מּזה ּכּנ"ל , ּבּתח ּלה ּדיקא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשליחּות

אדם ׁשל  'ׁשלּוחֹו ּבחינת לחברֹו, אחד  ּבין ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשליחּות

ּבחינת ׁשּיהיה האדם , נברא זה  ּבׁשביל  ּכי  ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָּכמֹותֹו',

ׁשליחּותֹו, עֹוׂשה ּוכ ׁשהּׁשליח המׁשּלח, ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּׁשליח

כה)ּבחינת הּׁשליח(משלי נכלל  ל ׁשֹולחיו", נאמן "ציר : ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָ

אפּלּו ּכי עֹוׂשה, ּבעצמֹו המׁשּלח ּכאּלּו ונחׁשב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבהמ ׁשּלח 

ּבבחינת ׁשליח ּות , ּבבחינת ה ּמצות עֹוׂשה  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹּכׁשהאדם

ּבעצמ ֹו יתּבר ה' ּכאּלּו ּכן ּגם נח ׁשב ּכּנ"ל , ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּתֹורתֹו

אתער  ּדלתּתא ּובאתערּותא ּגבּה צר העבֹודה  ּכי  ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעֹוׂשה,

מצותיו  האדם ׁשעֹוׂשה  ּבעצמ ֹו ֿ זה ֿ ידי ועל  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלעּלא,

יתּבר ּבֹו נכלל  ֿ זה עלֿידי ׁשליח ּות ֹו, ּומקּים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָיתּבר

נת ּבּטל אז ית ּבר ּבֹו לגמרי ּכׁשּנכלל  אחר ּֿכ א ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּכּנ"ל .

יֹותר  ּבֹו 'מצוה ּבחינת וזה ּכּנ"ל , לגמרי  ׁשליחּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָּבחינת

הּׁשליח ּות ּבחינת ׁשּיתּבּטל  הּתכלית עּקר  ּכי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַמ ּבׁשל ּוחֹו',

ּבחינת ׁשּיהיה ּבהכרח  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף א ּכּנ"ל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַלגמרי

ּכּנ"ל: והּבחירה העֹולם יתּבּטל  כן  לא אם ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹׁשליחּות,

ּדיקאe‰ÊÂה ותפסּו ּבּגמרא ז"ל רּבֹותינּו ּׁשּדקּדקּו מה ¿∆ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

לענין  מּבׁשל ּוח ֹו, יֹותר  ּבֹו ּׁשּמצוה מה זֹו, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָמצוה

לכבֹוד רי ׁשא מלח יֹוסף 'רב ׁשם ּכּמּובא ּדיקא, ְְִֵֵַַַַַָָָָָָׁשּבת

ׁשּבכל אף ׁשּבת, לענין ּכּלם מעׂשּיֹות, ּוׁשאר  וכּו'', ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּבת

א מ ּבׁשל ּוחֹו, יֹותר  ּבֹו ׁשל  ז ֹו מצוה ׁשּיכה ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּמצות 

העֹולם יתּבּטל  ואז  הּבא, עֹולם ּבחינת הּוא ׁשּבת ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבאמת

נכללין  קדׁש ׁשּבת ּביֹום  עכ ׁשו  וגם ּבׁשר ׁשֹו, נכלל ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹויהיה

אזי  ּבׁשרׁשֹו נכלל ּוכ ׁשהעֹולם  ּבׁשרׁשן, העֹולמ ֹות ְְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָּכל 

נת ּבּטל ואזי  מּמׁש ה' ּתֹורת ּבחינת היא ְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּתֹורה

יֹותר  ּבֹו 'מצוה ּבחינת  ׁשּזהּו לגמרי, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָהּׁשליחּות

ׁשּבת לענין זֹו מצוה ּתפסּו ֿ ּכן ועל  ּכּנ"ל . ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָמ ּבׁשל ּוחֹו'

ּבבחינת היא מ ּבׁשל ּוחֹו י ֹותר ּבֹו ׁשל  זֹו מצוה ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָּדיקא,

ׁש ּבׁשרׁשן , העֹולמֹות ּכלל ּיּות ׁשהּוא נת ּבּטלׁשּבת, אז ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּכּנ"ל: ְִַַַהּׁשליחּות

ּכי ‡Cו ּומּתן, ּבמּׂשא ה ּוא הּׁשליחּות ּבחינת  עּקר  «ְְְִִִִַַַַַָָ

ׁשליח ּות ּכי ׁשליח ּות , ּבבחינת הּוא ּומּתן  ְְְִִִִִַַַַָָהּמּׂשא

הרגלין, ׁשם על  הּׁשליחּות ׁשם ּכי  רגלין, ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָהּוא

ׁשּכתּוב ה)ּכמֹו ּכי (שופטים ּברגליו". ׁשּלח "ּבעמק : ְְְִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּי ׁשאז הּבריאה אחר  ּבבחינת ה ּוא  ְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשליחּות

נג ּדֹו רגלין ּבחינת  ה ּוא הּבריאה ּוכלל  וכ ּנ"ל , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָׁשליחּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ,סו)יתּבר רגלי".(ישעיה הדם "והארץ : ְְְְֲִֶֶַַָָָָָֹ

נגד רגלין  ּבחינת הּוא ּומ ּתן  ּבמּׂשא ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהעבֹודה

ׁשהּמדרגה ּכלל  זה ּכי ּותפּלה, ּתֹורה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָהעבֹודה

וכן  העליֹונה, ה ּמדרגה נגד רגלין ּבחינת הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתחּתֹונה

רגלין, ּבחינת הּוא ה ּנׁשמע ּבחינת ּכנגד  ה ּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַּבחינת

'ּברא ', ּבחינת הּבריאה, אחר ּבחינת הּוא ה ּנעׂשה ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָּכי
קדם ּבחינת הּוא והּנׁשמע הּנ"ל, ּבּמאמר ׁשם ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָֹּכּמּובא

ּכּנ"ל , ה' ּתֹורת ּבחינת 'ּבראׁשית', ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַַַַָהּבריאה,

וכ ּנ"ל , ה ּנׁשמע ּכנגד רגלין ּבחינת הּוא הּנעׂשה ֿ ּכן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַועל 

רגלין  ּבבחינת נעׂשה, ּבבחינת הּוא הּׁשליח ּות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַועּקר

ׁשליח ּותֹו ׁשעֹוׂשה נעׂשה, ּבחינת הּוא הּׁשליח ּכי  ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָּכּנ"ל ,

ׁשּׁשֹומעין  הּנׁשמע, ּבבחינת  הּוא והמ ׁשּלח ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹּומצותיו.

לעׂשֹות. ׁשּמצּוה  ְְֲֶֶַַָָּדבריו

‡ˆÓ ּכן ֿ ועל  רגלין , ּבבחינת הּוא הּׁשליחּות ׁשעּקר  ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶַַַַַ

ׁשה ּוא ּומּתן, מ ּׂשא  ּבבחינת הּׁשליחּות ְְִִִִֶַַַַַָָעּקר 

עּקר  ׁשם ּכי אחר , ּבמקֹום  ּכּמּובא רגלין, ְְְִִִִֵַַַַַָָָּבחינת

ּדבר  להביא למרחֹוק אחד את ׁשּמׁשּלחין ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּׁשליחּות,

ׁשהאדם ּומּתן, הּמּׂשא  ּבחינת הּוא מ ּמׁש כן ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמ ּמרחק,

הּקד ּׁשֹות ּולהעלֹות להגּביּה ּבׁשביל  ּומּתן הּמּׂשא ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֻעֹוׂשה

ּבחינת וה ּוא , יתּבר מ ּמּנּו מאד  ׁשרח ֹוקין ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹהּנפּול ֹות

ּכּנ"ל . הּׁשליחּות עּקר ׁשם ֿ ּכן ועל  ּכּנ"ל , מּמׁש ְְְִִִֵַַַַַַַַָָׁשליחּות

אדם ׁשל  ׁש'ּׁשל ּוחֹו ֿ ּפי ֿ על  אף הּמצות, ּכל  אצל  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

אבל מ ּבׁשל ּוחֹו', יֹותר  ּבֹו 'מצוה ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף ְְְֲִִִִֵֵַַָָּכמֹותֹו',

וכ ּנ"ל . ה ּׁשליחּות עּקר ׁשם ּומּתן ְְְִִַַַַַַָָָּבמּׂשא

‰ÊÂ עּקר ּכי לעּוּותי', ולא ׁשדר ּתי 'לת ּקּוני ּבחינת: ¿∆ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַֹ

נברא זה ּבׁשביל  ּכי הּתּקּון, ּבׁשביל ְְְְִִִִִִִִֶַַָהּׁשליח ּות

ׁשליח ּותה ּבחינת נתהּוה ֿ ידי ֿזה ׁשעל  הּגׁשמי  עֹולם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכדי  הּכל  העֹולם, ּבזה האדם  נׁשּתּלח זה  ּובׁשביל  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכּנ"ל ,

ּבחינת ׁשע ּקר נמצא ּכּיד ּוע. מ ּקלקּול ֹו העֹולם  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלתּקן

העֹולם ּבזה האדם ּבריאת ּבחינת ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשליחּות,

ּכי  ׁשליחּות, ׁשם ׁשּי ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  עכ ּור , ּבג ּוף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמי 

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ׁשלּוחין קצז  ִ ְ ְ ִהלכֹות

ּכׁשהיה ׁשםּבּתח ּלה  ׁשּי היה לא ּבׁשר ׁשֹו נכלל  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

העֹולם ּבזה ׁשּנׁשּתּלח עלֿידי הּׁשליחּות ועּקר  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשליחּות,

ׁשליחּות, ׁשם ׁשּי ׁשאז , יתּבר מּמּנּו ונתרחק  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגׁשמי 

לנּצח ּבׁשביל  והּכל מרח ֹוק, ּבנֹו את ׁשּׁשֹולחין  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכמֹו

לה' מתּקן ה ּכל  להׁשיב  הּקלק ּולים, ּכל  ּולת ּקן ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻמלחמֹות

ּתּקּון  ּבׁשביל ה ּׁשליחּות ּבחינת ׁשע ּקר נמצא ,ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָיתּבר

וׁשל ֹום. חס ו ׁשל ֹום חס לעּוּות ְְְְִַַָָֹולא 

e‰ÊÂׁשל 'ׁשלּוחֹו ּכי עברה ', לדבר  ׁשליח  'אין ּבחינת: ¿∆ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבהמ ׁשּלח הּׁשליח ׁשּנכלל  ּבחינת זה ּכמֹותֹו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאדם

ֿ ידי ֿזה ׁשעל  ּומצות, ּתֹורה ֿ ידי  על  ּדיקא  וזה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכּנ"ל ,

ּכביכֹול , ּבהמׁשּלח הּׁשליח ונכלל  יתּבר ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָנכללין

ּכמֹותֹו' אדם ׁשל 'ׁשל ּוחֹו לחבר ֹו אדם ּבין ּגם ֿ ּכן ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָועל 

, יתּבר מּמּנּו נפרדין אּדרּבא, עברה ֿ ידי על  אבל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכּנ"ל .

ׁשל ּוח ֹו ּבֹו ׁשּי ואין ׁשליחּות, ּדין ּבֹו אין  ֿ ּכן ְְְְִִֵֵֵַַָועל 

הּׁשליח ונתּפרד  נתרחק  ֿ ידי ֿזה  על א ּדרּבא, ּכי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכמֹותֹו,

ּכּנ"ל . ּכביכֹול  ְְִֵֵַַַַַָמהמׁשּלח

‰ÊÂמעֹולם הם ּכי לעּכּו"ם', ׁשליח ּות 'אין ּבחינת: ¿∆ְְְִִִֵֵֵַַַ

מּפניו  ויגרׁש והּמצות, הּתֹורה קּבל ּו לא ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהּפרּוד,

ּבכלל אינם ועלּֿכן ,יתּבר מּמּנּו ונתרחקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּגֹוים

ֿ ּכן  ועל  ּבהמׁשּלח, להּכלל  יכ ֹולים אינם ּכי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָׁשליחּות,

ה ּוא ׁשליחּות ּבחינת עּקר ּכי ׁשליחּות, ּבתֹורת ְְְְִִִִִֵַַַָאינם

ּכּנ"ל: ּבהמׁשּלח נכלל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָׁשהּׁשליח

לב)ּבחינתÊÂ‰ז  לפניו (בראשית מלאכים יעקב "וּיׁשלח : ¿∆ְְְְֲִִִַַַַַָָָֹ

מצות 'ותרי "ג  ּגר ּתי", לבן עם וכּו' עׂשו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאל 

וכּו'' שם)ׁשמרּתי  וזכ ּו(רש"י הּמר ּכבה הן הן  האבֹות ּכי  . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּב אברהםלהּכלל  'אלקי ׁשאֹומרים ּבבחינת , יתּבר ֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּׁשליח ונכלל  יתּבר ּבֹו ׁשּנכללין  ֿ ידי  ועל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוכ ּו'',

ׁשהם מלאכים על  ממ ׁשלה ל ֹו יׁש אזי  ּכביכ ֹול , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהמ ׁשּלח 

ׁשּמּׁשם הּבחירה, ּכח נמׁש ׁשּמּׁשם  ׁשלּוחים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבחינת

אחיזת ׁשּמּׁשם ורע, טֹוב הּדעת עץ אחיזת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנׁשּתל ׁשל

ועֹוׂשה ל ׁשֹולחיו נאמן ציר ׁשהּוא ּומי אחרא. ְְְְֱֳִִִֶֶֶַָָָָָהּסטרא

ּבחינת מז ּכ אזי  ּבׁשלמ ּות , העֹולם ּבזה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשליחּותֹו

ואזי  ּכּנ"ל , העֹולם ּבריאת ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָהּׁשליחּות

ּבבחינת ׁשאחיזת ּה אחרא ה ּסטרא אחיזת ְְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבּטל 

הּדעת עץ  אחיזת ׁשּמּׁשם ,מלא ּבבחינת  ּדיקא, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשליחּות

להּכלל ֿ זה ֿ ידי על  זֹוכה ואזי  ּכּידּוע, אחרא ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּסטרא

ה ּוא נעׂשה  ואזי ּכּנ"ל, ּבהמ ׁשּלח  הּׁשליח  ונכלל  ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָּבׁשרׁשֹו

ּבחינת ּכל על  מֹוׁשל  הּוא ואזי  המ ׁשּלח  ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָּבבחינת

ׁשּיהיה הּמלאכים על  הּממׁשלה ּבחינת וזה  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשל ּוחים.

ּבדברי  ּכּמּובא הּתכלית, עּקר ׁשּזהּו לעתיד , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהּצּדיקים

אחר ּבמקֹום  ז"ל  א')רּבנּו סימן תנינא הּמלאכים(בליקוטי ּכי  . ְְִִֵֵַַַַַָָ

ּוכ ׁשהאדם ׁשליח , ל ׁשֹון מלא ּכי ׁשל ּוחים, ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהם 

נכלל אזי הע ֹולם ּבזה  ּבׁשלמּות ׁשליח ּותֹו לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָזֹוכה

ויׁש מׁשּלח , ּבבחינת  ּבעצמֹו הּוא ואזי ּכביכ ֹול , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּבהמ ׁשּלח 

ואזי  מלאכים, ּבחינת ׁשהם הּׁשל ּוחים  ּכל  על  ממׁשלה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָל ֹו

ּכּנ"ל . אחרא הּסטרא ְְֳִִַַַָָָָנכנע

e‰ÊÂׁשּיהיה זכה יעקב  ּכי  מלאכים ", יעקב  "וּיׁשלח ¿∆ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשליח ּות לעׂשֹות וזכה הּמלאכים על  ממׁשלה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָלֹו

ּבבחינת ּבׁשרׁשֹו נכלל  הּוא ּכי  מּמׁש, מלאכים ְְְְְִִִִִִַַַַָָָעם

ׁשה ּוא עׂשו, אל  אֹותם ׁשלח  ֿ ּכן ועל  ּכּנ"ל , ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמ ׁשּלח 

ּבחינת לזּכ ׁשּזכה ֿ זה עלֿידי ּכי  אחרא, ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסטרא

ׁשה ּוא עד ּכביכ ֹול , ּבהמׁשּלח  ׁשּנכלל  עד  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָהּׁשליחּות

נכנע  ֿ זה עלֿידי הּמלאכים, ׁשהם הּׁשלּוחים על  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמ ֹוׁשל 

מ ּבחינת מ ּׁשם, ׁשאחיזתם עׂשו , ׁשה ּוא אחרא, ְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּסטרא

ּכּנ"ל . ְִַַׁשליח ּות

:e‰ÊÂזה ּכל  ּכי  ׁשמרּתי'. מצות ותרי "ג  - ּגרּתי  לבן  'עם ¿∆ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּדיקא, לבן אצל מצות הּתרי"ג  ׁשּׁשמר ֿ ידי  על  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹזכה

ה ּבתֹו עלּדהינּו ׁשּמתּגּבר  אחרא ה ּסטרא תּגּברּות ְְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַָָָ

ׁשּזֹוכה ֿ ידי  ועל  הּגׁשמי , והעֹולם העכ ּור מהּגּוף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצּדיק

ׁשה ּוא לבן, ּבבחינת ּדיקא, ׁשם מצות הּתרי"ג  ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹל ׁשמר

ּבחינת מזּכ ּדיקא ֿ זה עלֿידי אחרא, ה ּסטרא ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהת ּגּבר ּות

ּכׁשעֹוׂשה הּׁשליחּות ּבחינת עּקר  זה ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַהּׁשליחּות,

אחרא הּסטרא הת ּגּבר ּות ּומׁשּבר  הּגּוף, עם ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָֹהּמצות

ּכּנ"ל , ׁשליח  ּבבחינת האדם ּדיקא  ואזי  ּבהּגּוף, ְְְֱֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָהּנאחז

לבן  'עם ּבבחינת ל ׁשֹולחיו", נאמן  "ציר  ּכׁשהּוא ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָואז

ּבחינת מזּכ ֿ זה ֿ ידי  על  ׁשמר ּתי', מצות ותרי"ג - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּגר ּתי

ּבבחינת נעׂשה  ואזי ּבהמ ׁשּלח, הּׁשליח ונכלל  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּׁשליחּות

ּבחינת ׁשהם מלאכים עם ׁשליחּות לעׂשֹות ויכֹול  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמ ׁשּלח 

ּכּנ"ל: וכ ּו' מלאכים" יעקב "וּיׁשלח ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָֹׁשל ּוחים,
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ÏÎa ואין ּכמֹותֹו אדם ׁשל  ׁשל ּוחֹו ּכּלּה הּתֹורה ¿»ְְְֵֶַָָָָֻ

אין  ּגם לקטן. ׁשליחּות ואין לעּכּו"ם ְְְְְִִֵֵַַָָׁשליח ּות

עברה. לדבר  ְֲִִֵַַָָׁשליח

ÈtŒÏÚׁשיׁש לאבני  ּכׁשּתּגיעּו עקיבא רּבי 'אמר  הּתֹורה «ƒְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּדבר  ׁשּנאמר : מים, מים  ּתאמרּו אל  ְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹטהֹור 

א': ל ּקּוטי  נ"א סימן וכ ּו'' עיני לנגד יּכֹון  לא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹׁשקרים



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלת יחוכלב י ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ב  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ׁשלּוחין 392 ִ ְ ְ ִהלכֹות

ּבֹו 'מצוה א ּכּנ"ל , ּבחירה ׁשּיהיה ּבהכרח ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּכּנ"ל ,

ּבחינת ׁשּיתּבּטל  ה ּתכלית עּקר ּכי מּבׁשל ּוחֹו', ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַיֹותר 

מׁשּתל ׁשל הּׁשליח ּות ּבחינת עּקר ּכי ּכּנ"ל , ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַׁשליחּות

יתּבר ,מּׁשרׁש הּבֹורא ׁשל  ׁשליחּות ׁשהּוא הּׁשליחּות, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

אׁשר  , יתּבר ׁשליחּותֹו לעׂשֹות מצּוה ּׂשהאדם ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֻמה

ׁשליח ּותֹו לעׂשֹות העֹולם, ּבזה האדם נׁשּתּלח זה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבׁשביל

ׁשּיהיה ׁשּבהכרח ּומאחר , יתּבר מצותיו ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹיתּבר

ז  ּוב ׁשביל  ּגׁשמי ּבבחינתעֹולם  ה ּמצות לקּים ההכרח ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ּבחינת נ ׁשּתל ׁשל  מּזה ּכּנ"ל , ּבּתח ּלה ּדיקא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשליחּות

אדם ׁשל  'ׁשלּוחֹו ּבחינת לחברֹו, אחד  ּבין ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשליחּות

ּבחינת ׁשּיהיה האדם , נברא זה  ּבׁשביל  ּכי  ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָּכמֹותֹו',

ׁשליחּותֹו, עֹוׂשה ּוכ ׁשהּׁשליח המׁשּלח, ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּׁשליח

כה)ּבחינת הּׁשליח(משלי נכלל  ל ׁשֹולחיו", נאמן "ציר : ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָ

אפּלּו ּכי עֹוׂשה, ּבעצמֹו המׁשּלח ּכאּלּו ונחׁשב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבהמ ׁשּלח 

ּבבחינת ׁשליח ּות , ּבבחינת ה ּמצות עֹוׂשה  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹּכׁשהאדם

ּבעצמ ֹו יתּבר ה' ּכאּלּו ּכן ּגם נח ׁשב ּכּנ"ל , ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּתֹורתֹו

אתער  ּדלתּתא ּובאתערּותא ּגבּה צר העבֹודה  ּכי  ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעֹוׂשה,

מצותיו  האדם ׁשעֹוׂשה  ּבעצמ ֹו ֿ זה ֿ ידי ועל  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלעּלא,

יתּבר ּבֹו נכלל  ֿ זה עלֿידי ׁשליח ּות ֹו, ּומקּים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָיתּבר

נת ּבּטל אז ית ּבר ּבֹו לגמרי ּכׁשּנכלל  אחר ּֿכ א ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּכּנ"ל .

יֹותר  ּבֹו 'מצוה ּבחינת וזה ּכּנ"ל , לגמרי  ׁשליחּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָּבחינת

הּׁשליח ּות ּבחינת ׁשּיתּבּטל  הּתכלית עּקר  ּכי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַמ ּבׁשל ּוחֹו',

ּבחינת ׁשּיהיה ּבהכרח  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף א ּכּנ"ל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַלגמרי

ּכּנ"ל: והּבחירה העֹולם יתּבּטל  כן  לא אם ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹׁשליחּות,

ּדיקאe‰ÊÂה ותפסּו ּבּגמרא ז"ל רּבֹותינּו ּׁשּדקּדקּו מה ¿∆ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

לענין  מּבׁשל ּוח ֹו, יֹותר  ּבֹו ּׁשּמצוה מה זֹו, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָמצוה

לכבֹוד רי ׁשא מלח יֹוסף 'רב ׁשם ּכּמּובא ּדיקא, ְְִֵֵַַַַַָָָָָָׁשּבת

ׁשּבכל אף ׁשּבת, לענין ּכּלם מעׂשּיֹות, ּוׁשאר  וכּו'', ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּבת

א מ ּבׁשל ּוחֹו, יֹותר  ּבֹו ׁשל  ז ֹו מצוה ׁשּיכה ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּמצות 

העֹולם יתּבּטל  ואז  הּבא, עֹולם ּבחינת הּוא ׁשּבת ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבאמת

נכללין  קדׁש ׁשּבת ּביֹום  עכ ׁשו  וגם ּבׁשר ׁשֹו, נכלל ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹויהיה

אזי  ּבׁשרׁשֹו נכלל ּוכ ׁשהעֹולם  ּבׁשרׁשן, העֹולמ ֹות ְְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָּכל 

נת ּבּטל ואזי  מּמׁש ה' ּתֹורת ּבחינת היא ְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּתֹורה

יֹותר  ּבֹו 'מצוה ּבחינת  ׁשּזהּו לגמרי, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָהּׁשליחּות

ׁשּבת לענין זֹו מצוה ּתפסּו ֿ ּכן ועל  ּכּנ"ל . ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָמ ּבׁשל ּוחֹו'

ּבבחינת היא מ ּבׁשל ּוחֹו י ֹותר ּבֹו ׁשל  זֹו מצוה ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָּדיקא,

ׁש ּבׁשרׁשן , העֹולמֹות ּכלל ּיּות ׁשהּוא נת ּבּטלׁשּבת, אז ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּכּנ"ל: ְִַַַהּׁשליחּות

ּכי ‡Cו ּומּתן, ּבמּׂשא ה ּוא הּׁשליחּות ּבחינת  עּקר  «ְְְִִִִַַַַַָָ

ׁשליח ּות ּכי ׁשליח ּות , ּבבחינת הּוא ּומּתן  ְְְִִִִִַַַַָָהּמּׂשא

הרגלין, ׁשם על  הּׁשליחּות ׁשם ּכי  רגלין, ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָהּוא

ׁשּכתּוב ה)ּכמֹו ּכי (שופטים ּברגליו". ׁשּלח "ּבעמק : ְְְִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּי ׁשאז הּבריאה אחר  ּבבחינת ה ּוא  ְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשליחּות

נג ּדֹו רגלין ּבחינת  ה ּוא הּבריאה ּוכלל  וכ ּנ"ל , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָׁשליחּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ,סו)יתּבר רגלי".(ישעיה הדם "והארץ : ְְְְֲִֶֶַַָָָָָֹ

נגד רגלין  ּבחינת הּוא ּומ ּתן  ּבמּׂשא ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהעבֹודה

ׁשהּמדרגה ּכלל  זה ּכי ּותפּלה, ּתֹורה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָהעבֹודה

וכן  העליֹונה, ה ּמדרגה נגד רגלין ּבחינת הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתחּתֹונה

רגלין, ּבחינת הּוא ה ּנׁשמע ּבחינת ּכנגד  ה ּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַּבחינת

'ּברא ', ּבחינת הּבריאה, אחר ּבחינת הּוא ה ּנעׂשה ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָּכי

קדם ּבחינת הּוא והּנׁשמע הּנ"ל, ּבּמאמר ׁשם ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָֹּכּמּובא

ּכּנ"ל , ה' ּתֹורת ּבחינת 'ּבראׁשית', ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַַַַָהּבריאה,

וכ ּנ"ל , ה ּנׁשמע ּכנגד רגלין ּבחינת הּוא הּנעׂשה ֿ ּכן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַועל 

רגלין  ּבבחינת נעׂשה, ּבבחינת הּוא הּׁשליח ּות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַועּקר

ׁשליח ּותֹו ׁשעֹוׂשה נעׂשה, ּבחינת הּוא הּׁשליח ּכי  ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָּכּנ"ל ,

ׁשּׁשֹומעין  הּנׁשמע, ּבבחינת  הּוא והמ ׁשּלח ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹּומצותיו.

לעׂשֹות. ׁשּמצּוה  ְְֲֶֶַַָָּדבריו

‡ˆÓ ּכן ֿ ועל  רגלין , ּבבחינת הּוא הּׁשליחּות ׁשעּקר  ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶַַַַַ

ׁשה ּוא ּומּתן, מ ּׂשא  ּבבחינת הּׁשליחּות ְְִִִִֶַַַַַָָעּקר 

עּקר  ׁשם ּכי אחר , ּבמקֹום  ּכּמּובא רגלין, ְְְִִִִֵַַַַַָָָּבחינת

ּדבר  להביא למרחֹוק אחד את ׁשּמׁשּלחין ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּׁשליחּות,

ׁשהאדם ּומּתן, הּמּׂשא  ּבחינת הּוא מ ּמׁש כן ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמ ּמרחק,

הּקד ּׁשֹות ּולהעלֹות להגּביּה ּבׁשביל  ּומּתן הּמּׂשא ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֻעֹוׂשה

ּבחינת וה ּוא , יתּבר מ ּמּנּו מאד  ׁשרח ֹוקין ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹהּנפּול ֹות

ּכּנ"ל . הּׁשליחּות עּקר ׁשם ֿ ּכן ועל  ּכּנ"ל , מּמׁש ְְְִִִֵַַַַַַַַָָׁשליחּות

אדם ׁשל  ׁש'ּׁשל ּוחֹו ֿ ּפי ֿ על  אף הּמצות, ּכל  אצל  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

אבל מ ּבׁשל ּוחֹו', יֹותר  ּבֹו 'מצוה ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף ְְְֲִִִִֵֵַַָָּכמֹותֹו',

וכ ּנ"ל . ה ּׁשליחּות עּקר ׁשם ּומּתן ְְְִִַַַַַַָָָּבמּׂשא

‰ÊÂ עּקר ּכי לעּוּותי', ולא ׁשדר ּתי 'לת ּקּוני ּבחינת: ¿∆ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַֹ

נברא זה ּבׁשביל  ּכי הּתּקּון, ּבׁשביל ְְְְִִִִִִִִֶַַָהּׁשליח ּות

ׁשליח ּותה ּבחינת נתהּוה ֿ ידי ֿזה ׁשעל  הּגׁשמי  עֹולם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכדי  הּכל  העֹולם, ּבזה האדם  נׁשּתּלח זה  ּובׁשביל  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכּנ"ל ,

ּבחינת ׁשע ּקר נמצא ּכּיד ּוע. מ ּקלקּול ֹו העֹולם  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלתּקן

העֹולם ּבזה האדם ּבריאת ּבחינת ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשליחּות,

ּכי  ׁשליחּות, ׁשם ׁשּי ֿ זה ֿ ידי  ׁשעל  עכ ּור , ּבג ּוף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמי 

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ג  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ׁשלּוחין קצז  ִ ְ ְ ִהלכֹות

ּכׁשהיה ׁשםּבּתח ּלה  ׁשּי היה לא ּבׁשר ׁשֹו נכלל  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

העֹולם ּבזה ׁשּנׁשּתּלח עלֿידי הּׁשליחּות ועּקר  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשליחּות,

ׁשליחּות, ׁשם ׁשּי ׁשאז , יתּבר מּמּנּו ונתרחק  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגׁשמי 

לנּצח ּבׁשביל  והּכל מרח ֹוק, ּבנֹו את ׁשּׁשֹולחין  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכמֹו

לה' מתּקן ה ּכל  להׁשיב  הּקלק ּולים, ּכל  ּולת ּקן ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻמלחמֹות

ּתּקּון  ּבׁשביל ה ּׁשליחּות ּבחינת ׁשע ּקר נמצא ,ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָיתּבר

וׁשל ֹום. חס ו ׁשל ֹום חס לעּוּות ְְְְִַַָָֹולא 

e‰ÊÂׁשל 'ׁשלּוחֹו ּכי עברה ', לדבר  ׁשליח  'אין ּבחינת: ¿∆ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבהמ ׁשּלח הּׁשליח ׁשּנכלל  ּבחינת זה ּכמֹותֹו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאדם

ֿ ידי ֿזה ׁשעל  ּומצות, ּתֹורה ֿ ידי  על  ּדיקא  וזה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכּנ"ל ,

ּכביכֹול , ּבהמׁשּלח הּׁשליח ונכלל  יתּבר ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָנכללין

ּכמֹותֹו' אדם ׁשל 'ׁשל ּוחֹו לחבר ֹו אדם ּבין ּגם ֿ ּכן ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָועל 

, יתּבר מּמּנּו נפרדין אּדרּבא, עברה ֿ ידי על  אבל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכּנ"ל .

ׁשל ּוח ֹו ּבֹו ׁשּי ואין ׁשליחּות, ּדין ּבֹו אין  ֿ ּכן ְְְְִִֵֵֵַַָועל 

הּׁשליח ונתּפרד  נתרחק  ֿ ידי ֿזה  על א ּדרּבא, ּכי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכמֹותֹו,

ּכּנ"ל . ּכביכֹול  ְְִֵֵַַַַַָמהמׁשּלח

‰ÊÂמעֹולם הם ּכי לעּכּו"ם', ׁשליח ּות 'אין ּבחינת: ¿∆ְְְִִִֵֵֵַַַ

מּפניו  ויגרׁש והּמצות, הּתֹורה קּבל ּו לא ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהּפרּוד,

ּבכלל אינם ועלּֿכן ,יתּבר מּמּנּו ונתרחקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּגֹוים

ֿ ּכן  ועל  ּבהמׁשּלח, להּכלל  יכ ֹולים אינם ּכי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָׁשליחּות,

ה ּוא ׁשליחּות ּבחינת עּקר ּכי ׁשליחּות, ּבתֹורת ְְְְִִִִִֵַַַָאינם

ּכּנ"ל: ּבהמׁשּלח נכלל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָׁשהּׁשליח

לב)ּבחינתÊÂ‰ז  לפניו (בראשית מלאכים יעקב "וּיׁשלח : ¿∆ְְְְֲִִִַַַַַָָָֹ

מצות 'ותרי "ג  ּגר ּתי", לבן עם וכּו' עׂשו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאל 

וכּו'' שם)ׁשמרּתי  וזכ ּו(רש"י הּמר ּכבה הן הן  האבֹות ּכי  . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּב אברהםלהּכלל  'אלקי ׁשאֹומרים ּבבחינת , יתּבר ֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּׁשליח ונכלל  יתּבר ּבֹו ׁשּנכללין  ֿ ידי  ועל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוכ ּו'',

ׁשהם מלאכים על  ממ ׁשלה ל ֹו יׁש אזי  ּכביכ ֹול , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהמ ׁשּלח 

ׁשּמּׁשם הּבחירה, ּכח נמׁש ׁשּמּׁשם  ׁשלּוחים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבחינת

אחיזת ׁשּמּׁשם ורע, טֹוב הּדעת עץ אחיזת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנׁשּתל ׁשל

ועֹוׂשה ל ׁשֹולחיו נאמן ציר ׁשהּוא ּומי אחרא. ְְְְֱֳִִִֶֶֶַָָָָָהּסטרא

ּבחינת מז ּכ אזי  ּבׁשלמ ּות , העֹולם ּבזה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשליחּותֹו

ואזי  ּכּנ"ל , העֹולם ּבריאת ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָהּׁשליחּות

ּבבחינת ׁשאחיזת ּה אחרא ה ּסטרא אחיזת ְְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבּטל 

הּדעת עץ  אחיזת ׁשּמּׁשם ,מלא ּבבחינת  ּדיקא, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשליחּות

להּכלל ֿ זה ֿ ידי על  זֹוכה ואזי  ּכּידּוע, אחרא ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּסטרא

ה ּוא נעׂשה  ואזי ּכּנ"ל, ּבהמ ׁשּלח  הּׁשליח  ונכלל  ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָּבׁשרׁשֹו

ּבחינת ּכל על  מֹוׁשל  הּוא ואזי  המ ׁשּלח  ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָּבבחינת

ׁשּיהיה הּמלאכים על  הּממׁשלה ּבחינת וזה  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשל ּוחים.

ּבדברי  ּכּמּובא הּתכלית, עּקר ׁשּזהּו לעתיד , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהּצּדיקים

אחר ּבמקֹום  ז"ל  א')רּבנּו סימן תנינא הּמלאכים(בליקוטי ּכי  . ְְִִֵֵַַַַַָָ

ּוכ ׁשהאדם ׁשליח , ל ׁשֹון מלא ּכי ׁשל ּוחים, ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהם 

נכלל אזי הע ֹולם ּבזה  ּבׁשלמּות ׁשליח ּותֹו לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָזֹוכה

ויׁש מׁשּלח , ּבבחינת  ּבעצמֹו הּוא ואזי ּכביכ ֹול , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּבהמ ׁשּלח 

ואזי  מלאכים, ּבחינת ׁשהם הּׁשל ּוחים  ּכל  על  ממׁשלה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָל ֹו

ּכּנ"ל . אחרא הּסטרא ְְֳִִַַַָָָָנכנע

e‰ÊÂׁשּיהיה זכה יעקב  ּכי  מלאכים ", יעקב  "וּיׁשלח ¿∆ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשליח ּות לעׂשֹות וזכה הּמלאכים על  ממׁשלה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָלֹו

ּבבחינת ּבׁשרׁשֹו נכלל  הּוא ּכי  מּמׁש, מלאכים ְְְְְִִִִִִַַַַָָָעם

ׁשה ּוא עׂשו, אל  אֹותם ׁשלח  ֿ ּכן ועל  ּכּנ"ל , ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמ ׁשּלח 

ּבחינת לזּכ ׁשּזכה ֿ זה עלֿידי ּכי  אחרא, ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסטרא

ׁשה ּוא עד ּכביכ ֹול , ּבהמׁשּלח  ׁשּנכלל  עד  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָהּׁשליחּות

נכנע  ֿ זה עלֿידי הּמלאכים, ׁשהם הּׁשלּוחים על  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמ ֹוׁשל 

מ ּבחינת מ ּׁשם, ׁשאחיזתם עׂשו , ׁשה ּוא אחרא, ְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּסטרא

ּכּנ"ל . ְִַַׁשליח ּות

:e‰ÊÂזה ּכל  ּכי  ׁשמרּתי'. מצות ותרי "ג  - ּגרּתי  לבן  'עם ¿∆ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּדיקא, לבן אצל מצות הּתרי"ג  ׁשּׁשמר ֿ ידי  על  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹזכה

ה ּבתֹו עלּדהינּו ׁשּמתּגּבר  אחרא ה ּסטרא תּגּברּות ְְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַָָָ

ׁשּזֹוכה ֿ ידי  ועל  הּגׁשמי , והעֹולם העכ ּור מהּגּוף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצּדיק

ׁשה ּוא לבן, ּבבחינת ּדיקא, ׁשם מצות הּתרי"ג  ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹל ׁשמר

ּבחינת מזּכ ּדיקא ֿ זה עלֿידי אחרא, ה ּסטרא ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהת ּגּבר ּות

ּכׁשעֹוׂשה הּׁשליחּות ּבחינת עּקר  זה ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַהּׁשליחּות,

אחרא הּסטרא הת ּגּבר ּות ּומׁשּבר  הּגּוף, עם ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָֹהּמצות

ּכּנ"ל , ׁשליח  ּבבחינת האדם ּדיקא  ואזי  ּבהּגּוף, ְְְֱֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָהּנאחז

לבן  'עם ּבבחינת ל ׁשֹולחיו", נאמן  "ציר  ּכׁשהּוא ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָואז

ּבחינת מזּכ ֿ זה ֿ ידי  על  ׁשמר ּתי', מצות ותרי"ג - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּגר ּתי

ּבבחינת נעׂשה  ואזי ּבהמ ׁשּלח, הּׁשליח ונכלל  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּׁשליחּות

ּבחינת ׁשהם מלאכים עם ׁשליחּות לעׂשֹות ויכֹול  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמ ׁשּלח 

ּכּנ"ל: וכ ּו' מלאכים" יעקב "וּיׁשלח ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָֹׁשל ּוחים,

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Cea»¿»»≈¿»≈

‚ ‰ÎÏ‰¬»»

ÏÎa ואין ּכמֹותֹו אדם ׁשל  ׁשל ּוחֹו ּכּלּה הּתֹורה ¿»ְְְֵֶַָָָָֻ

אין  ּגם לקטן. ׁשליחּות ואין לעּכּו"ם ְְְְְִִֵֵַַָָׁשליח ּות

עברה. לדבר  ְֲִִֵַַָָׁשליח

ÈtŒÏÚׁשיׁש לאבני  ּכׁשּתּגיעּו עקיבא רּבי 'אמר  הּתֹורה «ƒְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּדבר  ׁשּנאמר : מים, מים  ּתאמרּו אל  ְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹטהֹור 

א': ל ּקּוטי  נ"א סימן וכ ּו'' עיני לנגד יּכֹון  לא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹׁשקרים



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 19 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

לקּבלֹו אפׁשר ׁשאי לבד, חּנם חסד הּתפּלה ׁשם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָה'
וזה  ּתֹורה. ּבחינת מׁשּפט, ּבחינת עלֿידי אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכלל
ּבעצמֹו יתּבר ה ' ׁשל הּתֹורה לּמּוד ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַַַָָעּקר

ּב ׁשעֹוסק ּגם ּכביכֹול, ׁשּכביכֹול הינּו יֹום, ּבכל ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

מּצדקה  ּתֹורה, מהּתפּלה לעׂשֹות עֹוסק ּבעצמֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָהּוא
חסד  לעׂשֹות עצמֹו אצל ּבתפּלתֹו ּכׁשּפֹועל ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמׁשּפט,
אם  ּכי ּבעֹולם להמׁשיכֹו אפׁשר אי יׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָעם
הּוא  ּכי מׁשּפט, ּבבחינת ּבהּתֹורה ׁשּמלּביׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָעלֿידי
ּבאמת  הּוא ּכי צדקה, עֹוׂשה ּדיקא ּבמׁשּפט ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָיתּבר

ּדעים. ּתמים ְְְִִִֵנפלאֹות

ׁשאז ועל־ ּכ ן ּתׁשּובה ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ
החסד  ממׁשי יתּבר והּוא העֹולם, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָנברא
ה' ּתפּלת ּבחינת ׁשהּוא ּכּנ"ל הּמעלה ּבתכלית ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָהעליֹון
ׁשם  להזּכיר אז אפׁשר אי צדקה, ּבחינת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּמׁש,
ּבֹו אין והּצדקה החסד זה ּכי ּכלל, והחסד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּצדקה

הּמׁשּפט, רק מזּכירין אז ועלּֿכן וכּנ"ל, ּכלל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּתפיסה
ואין  הּקדֹוׁש', הּמל' הּמׁשּפט' הּמל' רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָואֹומרים
זה  ּכי צדקה, ׁשם ולא חסד ׁשהּוא 'אל' ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמזּכירין
עלֿידי  אם ּכי ּכלל להזּכיר אפׁשר אי והּצדקה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחסד
מה  והּצדקה, החסד עּקר זה ּכי מׁשּפט , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבחינת
 ֿ ׁשעל מׁשּפט, ּבבחינת ּכזאת ּוצדקה חסד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּמלּביׁש
הּנעלמים  חסדיו ּבנפלאֹות מתקּימים אנּו ּדיקא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָידיֿזה
אחד  לכל ויֹורד מׁשּתלׁשל ּומּׁשם הּטֹוב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבּמׁשּפטֹו
מּיֹום  ׁשּממׁשיכין החסדים ׁשהם וכּו', וחסדים ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָרחמים

וכּו'. וכּו' סּכֹות סֹוף עד ְְִַֻּכּפּור

וכּו'"וזה: ּבהּמצאֹו ה' נה)"ּדרׁשּו עׂשרת (ישעיה אּלּו , ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִֵֶֶָ
מאד  נפלא חסד נמׁש אז ּכי ּתׁשּובה, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹימי

וזה ּכּנ"ל. ה' ּתפּלת ּבחינת רׁשע (שם)עלֿידי "יעזב : ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ
מחׁשבֹותיכם  מחׁשבֹותי לא ּכי וכּו', ויׁשב וכּו' ְְְְְְְְִֵֶַַַַָֹֹּדרּכֹו
אפׁשר  ׁשאי מאד מאד ּגבּה החסד זה ּכי וכּו'". ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹולא
ּתפּלת  ּבחינת העליֹון, נסּתר ּבחינת הּוא ּכי ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָלהּׂשיגֹו,

וכּנ"ל: ְַַה'

‰ ‰ÎÏ‰¬»»

קטן  לפרט ריׁש ּתיו הּׁשנה ראׁש ּבתרא: ְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹמהדּורא

ּבׁשּוקא צרי 'ּכתבּוהּו מּתנה ּבׁשטר לכּתב ָ◌ִ◌ְְְְִִַַָָָָֹ
מּתנּתא  להוי ּדלא היכי ּכי ּבברא, ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָוחתמּוה ּו

מ:)טמירּתא' בתרא :(בבא ְְִָ

ענין ּכ יא וׁשרׁש למעלה, ׁשרׁש לֹו יׁש ּדבר ּכל ִ◌ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ
נֹותן  ׁשאחד ּבעֹולם ּׁשּנמצא מה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָמּתנה,
נמצא  יתּבר אצלֹו ּׁשּגם מּמה נמׁש לחברֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתנה
חּנם  ּבמּתנת ונֹותן חֹונן ׁשּלפעמים חּנם, מּתנת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאֹוצר

ה' ּכי מׁשּפט. עלּֿפי לֹו מּגיע ׁשאינֹו ְִִִִִֵֶַַַַַָאףֿעלּֿפי
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּובמׁשּפט, ּבצדקה עֹולמֹו מנהיג ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָיתּבר

לג) ּוכתיב(תהילים ּומׁשּפט", צדקה "אֹוהב צט): :(שם ְְְִִֵָָָ
הּוא  ּובאמת עׂשית". אּתה ּביעקב ּוצדקה ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָֹ"מׁשּפט
אפׁשר  ׁשאי מאד והּנעלמים הּנפלאים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמּדרכיו
על  הּפּיּוט ּומתּפּלא ׁשּמתמיּה ּוכמֹו ּולהּׂשיג, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָלהבין
ּכמֹו הּׁשנה, ּדראׁש ראׁשֹון יֹום ׁשל ּביֹוצר ְְְִֵֶֶַָָֹזה
ּובאין  צדקה אין מׁשּפט 'ּובמקֹום ׁשם: ְְְְְִִִֵֵֶָָָָׁשאֹומרים
צדקה'. ּתעׂשה ּבמׁשּפט ואּתה צדקה, יׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָמׁשּפט

ה'ּכ י ּכי להבין, אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ּפלא הּוא ּבאמת ִ◌ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
הּבעל  האדם ּבׁשביל העֹולם את ּברא ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָיתּבר
ּבּמׁשּפט, הּגנּוז הּטֹוב ׂשכר לקּבל ׁשּיזּכה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבחירה,
ועלּֿכן  ּכּמּובא. ּדכּסּופא נהמא יאכל ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכדי
ּכן  אם לאו אם ּכי ּבמׁשּפט, העֹולם ׁשּינהיג ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהכרח
ואם  ּדכּסּופא, נהמא ׁשּיאכל ׁשהיה לכמֹות הּדבר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹחזר

הּבריאה. ּכל ּטרח מה על ְִֵַַַַָָֹּכן

על וזהוּ  ׁשּקטרגּו הּמלאכים קׁשיֹות ענין ּבאמת ְ◌ֶ◌ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֻ
תזּכרּנּו ּכי אנֹוׁש "מה ואמרּו: האדם ְְְְְֱִִִֶַָָָָָּבריאת
וכּו''. קּמ ּולארּגזא קּמ למחטי 'עתיד ּכי ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָוכּו'",
רחּום  נקראתי לחּנם 'וכי :יתּבר ה' להם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוהׁשיב

קארי  מאי לּה ּדקארי ּתמּוּה, ולכאֹורה וכּו''. ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוחּנּון
רחּום  יתּבר ׁשה' הּמלאכים ידעּו לא וכי ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלּה,
מעלה  ּדרי ּכל על ּומרחם מטיב הּוא והלא ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָֹוחּנּון,
ׁשהם  ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו חּנם. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָּבחסד
ּברחמים  רק ׁשהּוא ּדכּסּופא נהמא ּבחינת ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָאֹוכלין
ׁשהרעיׁשּו הּזה הרעׁש ּקֹול מה ּכן ואם חּנם, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבמּתנת
יתּבר ה ' הלא לחטא, ׁשעתיד האדם ּבריאת ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹעל

וחּנּון? ְַַרחּום

מּמה א ּכמֹו ׁשהקׁשּו הּנ"ל, ענין היה קׁשיתם ּכל ַ◌ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּוא  האדם ׁשּבריאת ּתכף הבינּו הם ּכי ,ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּנפׁש

יאכ  ולא ּבמׁשּפט ׂשכר ׁשּיקּבל ּדכּסּופא ּכדי נהמא ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּכי  ׁשּיתקּים, אפׁשר אי ּכן אם הקׁשּו ועלּֿכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכמֹותם,

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כ  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

לֹו ׁשּתמחל ּתאמר ואם וכּו'. למחטי עתיד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹהלא
ּגדֹולה  ּבבּוׁשה ּדכּסּופא נהמא יאכל ּכן אם ,ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּברחמי
ועכׁשו  חטא לא ּבריאתֹו קדם ּכי מּבּתחּלה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹיֹותר
ּכן  אם חּנם ּבמּתנת לֹו ונֹותן עליו מרחם ואּתה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָחטא

ה' אבל לבראתֹו? ל ולּמה מרּבה, יֹותר ְְְְְֲִֵָָָָָֹֻּבׁשּתֹו
לחּנם  וכי להם: והׁשיב עליהם, הׁשּגיח לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיתּבר
ׁשאין  להם ׁשהׁשיב הינּו וכּו'? וחּנּון רחּום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָנקראתי
רֹוצה  ׁשאני אףֿעלּֿפי ּכי ּדרכי, ּומּׂשיגין מבינין ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָאּתם
 ֿ אףֿעלּֿפי ּבמׁשּפט, ׂשכרֹו ׁשּיקּבל ּכדי האדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלברא
ּבוּדאי  ּכי וחּנּון, רחּום נקראתי לחּנם לא ּבוּדאי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹכן
אףֿעלּֿפי  האדם מן וחסדי רחמי ּדרכי אעזב ְֱֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלא
רחמנּותי  רּבּוי יתּגּלּו ּדיקא עליו ּכי ּבמׁשּפט, ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּנברא
נּכר  אין חֹוטאים ׁשאינם העליֹונים על ּכי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָוחנינּותי,
ּדיקא  האדם על רק רחמיו, רּבּוי ּכלּֿכ ידם ְֲִַַַַַָָָָָָָָָעל
עד  רחמי רּבּוי יתּגּלּו ּדיקא ידֹו על לחטא, ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹׁשעתיד
להּׂשיג  לכם אפׁשר אי ׁשּבוּדאי רק ותכלית. קץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאין

נפלאֹות  זהּו ּכי ּובצדקה, ּבמׁשּפט יתנהג אי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹזאת
וכּנ"ל. להּׂשיג אפׁשר ׁשאי ּדעים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתמים

את וזהוּ  לברא ּבּמחׁשבה עלה 'ּבּתחּלה ּבחינת: ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ
מתקּים  העֹולם ׁשאין ראה הּדין, ּבמּדת ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ולכאֹורה  הּדין'. ּבמּדת הרחמים מּדת וׁשּתף ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָעמד
ּומלא  ּומטיב טֹוב יתּבר ׁשה' ידּוע הלא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹקׁשה,
לגּלֹות  ּבׁשביל היה העֹולם ּבריאת וכל ְְְְֲִִִִַַַָָָָָרחמים
הּקדֹוׁשים, קּבלה ספרי ּבכל ּכמבאר וטּובֹו, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹרחמנּותֹו
ּבמּדת  העֹולם לברא ּבּמחׁשבה ׁשּיעלה ׁשּי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹואי
לברא  ּבּמחׁשבה ּׁשעלה מה ּגם ּבאמת א ְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין?
וחסדיו, רחמיו מּצד ּכן ּגם היה הּדין ּבמּדת ְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָהעֹולם
ׂשכרֹו ׁשּיקּבל האדם את לברא רצה רחמיו מעצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּכי
ראּוי  ּבוּדאי עלּֿכן ּדכּסּופא, נהמא יאכל ולא ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹּבמׁשּפט

ּדיק  רחמיו הּדין מּצד ּבמּדת העֹולם ׁשּיּברא א ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבאמת  ּכי ּדכּסּופא, נהמא יהיה כן לא אם ּכי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּומׁשּפט,
מחסּדֹו רק נמׁשכים יתּבר ּומׁשּפטיו ּדיניו ּכל ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָּגם

ׁשּיהיה  ּכדי אם ּכי נתהּוה לא הּדין מּדת ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֹוטּובֹו,
ּכּידּוע. ּבתֹוכם החסד לקּבל וכלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָצמצּומים

וכּמּובא ועל ־ ּכ ן ּגדֹול, חסד הּוא הּדין ּגם ּבאמת ְ◌ַ◌ֵ◌ְֱִֶֶֶֶַַַָָ
ּפסּוק כה)על את (בראשית הֹוליד "אברהם : ְִֶַַָָָ

וכּו'" ע"ד)יצחק סימן מוהר"ן ּבחינת(ליקוטי וזה כ). :(תהילים ְְְְִִֶַָ
ּכדי  האדם ּבׁשביל והּכל ימינֹו", יׁשע ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ"ּבגבּורֹות
ׁשאין  ראה אבל וכּנ"ל, ּבמׁשּפט הּטֹוב ׂשכרֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיקּבל
ּבמּדת  הרחמים מּדת ׁשּתף עלּֿכן מתקּים, ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהעֹולם

ּובצדקה  ּבמׁשּפט ׁשּיתנהג העֹולם את ּוברא וכּו' ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּדין
וכּנ"ל: זאת להּׂשיג אפׁשר אי ּובאמת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹּכּנ"ל,

ּבחינת ואלּ וּ ב הם ּוצדקה מׁשּפט ּבחינֹות הּׁשּתי ְ◌ֵ◌ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
ה' ּתֹורת ּבחינת הינּו ּותפּלה, ְְְִִַַַָָּתֹורה

ׁשּזֹוכה  מי אם ּכי להּׂשיג אפׁשר ׁשאי ה', ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָּותפּלת
ׁשּׁשם  סֹוף ּבאין ׁשּנכלל עד לדרּגא מּדרּגא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָלעלֹות

מּמׁש. ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת ְִַַַָהּוא

כ"ב ּכ י סימן חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם ּבהּתֹורה איתא ִ◌ְְִִַָָָָָ

ּכנגד  ּדקדּׁשה ּגדֹול ּבעּזּות להתחּזק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּצריכין
וכּו', עּזּות עלֿידי רק התנּׂשאּותם ׁשּכל ּפנים ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהעּזי
ועּזּות  וכּו'. ה ּגּוף עּזּות נגד ּדקדּׁשה עּזּות צריכין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻוכן
ׁשֹופר  קֹול ּבחינת וכּו', ּדקדּׁשה קֹולֹות ּבחינת ְְְְִִִַַָָֻהּוא

ּבחינת ׂשמחה, עלֿידי הּוא לעּזּות ולבֹוא (נחמיה וכּו'. ְְְְְְִִֵַַַָָ
זֹוכין ח) ּולׂשמחה מעּזכם". היא ה' חדות "ּכי :ְְְְִִִִֶֶַָָֻ

הּכתרים  ׁשני ׁשהם ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
ׁשהם  הּתֹורה, קּבלת ּבׁשעת יׂשראל את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהכּתירּו

לה)ּבחינת וכּו'".(ישעיה ראׁשם על עֹולם "וׂשמחת : ְְְְִִַַַָָֹ
ּתֹורה  ּבחינת ונסּתר, נגלה ּבחינת הם ונׁשמע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונעׂשה
'ּבראׁשית  ּבחינת ותֹורתֹו, ה' ּתֹורת ּבחינת ְְְְְִִִִֵַַַָָּותפּלה,
לעלֹות  וצרי וכּו'. וכּו' מאמר וחצי מאמר ְְְֲֲֲֲִִַַַַָָָָָּברא',

ּבתחּלת  נכלל ׁשּיהיה עד וכּו' לדרּגא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָמּדרּגא
הּנסּתר  וׁשם הּבריאה, נקּדת ראׁשית ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻהאצילּות

וכּו'. וכּו' מּמׁש ה' ּתֹורת הּוא ּתפּלה ואחרּֿכּבחינת ְְְְְִִַַַַַָָָ
הּוא  הּתֹורה ּבחינת הּנעׂשה ׁשם סֹוף ּבאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּנכלל
ּתפּלת  הּוא ּתפּלה, ּבחינת והּנׁשמע, מּמׁש, ה' ְְְְְִִִִַַַַַָָָּתֹורת
ּתֹורה  ּבחינת מצינּו יתּבר אצלֹו ּגם ּכי מּמׁש, ְְְִִִִֶַַַַָָָָה'

ּכמֹו ז"לׁשאמרּוּותפּלה, ו.)רּבֹותינּו 'מּנין (ברכות : ְְְִִִֵֶַַַָָ
אמרּו וכן וכּו''? ּתפּלין מּניח ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ז"ל מתּפּלל (שם)רּבֹותינּו ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא 'מּנין : ְִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּובין  ׁשּלנּו ּותפּלה ּתֹורה ּבין חּלּוק יׁש ּובוּדאי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָוכּו''?
לדרּגא  מּדרּגא ׁשעֹולין וקדם וכּו'. ה' ּותפּלת ה' ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹּתֹורת

הלכות מתנה ה



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ג ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 19 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

לקּבלֹו אפׁשר ׁשאי לבד, חּנם חסד הּתפּלה ׁשם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָה'
וזה  ּתֹורה. ּבחינת מׁשּפט, ּבחינת עלֿידי אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכלל
ּבעצמֹו יתּבר ה ' ׁשל הּתֹורה לּמּוד ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַַַָָעּקר

ּב ׁשעֹוסק ּגם ּכביכֹול, ׁשּכביכֹול הינּו יֹום, ּבכל ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

מּצדקה  ּתֹורה, מהּתפּלה לעׂשֹות עֹוסק ּבעצמֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָהּוא
חסד  לעׂשֹות עצמֹו אצל ּבתפּלתֹו ּכׁשּפֹועל ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמׁשּפט,
אם  ּכי ּבעֹולם להמׁשיכֹו אפׁשר אי יׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָעם
הּוא  ּכי מׁשּפט, ּבבחינת ּבהּתֹורה ׁשּמלּביׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָעלֿידי
ּבאמת  הּוא ּכי צדקה, עֹוׂשה ּדיקא ּבמׁשּפט ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָיתּבר

ּדעים. ּתמים ְְְִִִֵנפלאֹות

ׁשאז ועל־ ּכ ן ּתׁשּובה ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ
החסד  ממׁשי יתּבר והּוא העֹולם, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָנברא
ה' ּתפּלת ּבחינת ׁשהּוא ּכּנ"ל הּמעלה ּבתכלית ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָהעליֹון
ׁשם  להזּכיר אז אפׁשר אי צדקה, ּבחינת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּמׁש,
ּבֹו אין והּצדקה החסד זה ּכי ּכלל, והחסד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּצדקה

הּמׁשּפט, רק מזּכירין אז ועלּֿכן וכּנ"ל, ּכלל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּתפיסה
ואין  הּקדֹוׁש', הּמל' הּמׁשּפט' הּמל' רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָואֹומרים
זה  ּכי צדקה, ׁשם ולא חסד ׁשהּוא 'אל' ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמזּכירין
עלֿידי  אם ּכי ּכלל להזּכיר אפׁשר אי והּצדקה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחסד
מה  והּצדקה, החסד עּקר זה ּכי מׁשּפט , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבחינת
 ֿ ׁשעל מׁשּפט, ּבבחינת ּכזאת ּוצדקה חסד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּמלּביׁש
הּנעלמים  חסדיו ּבנפלאֹות מתקּימים אנּו ּדיקא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָידיֿזה
אחד  לכל ויֹורד מׁשּתלׁשל ּומּׁשם הּטֹוב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבּמׁשּפטֹו
מּיֹום  ׁשּממׁשיכין החסדים ׁשהם וכּו', וחסדים ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָרחמים

וכּו'. וכּו' סּכֹות סֹוף עד ְְִַֻּכּפּור

וכּו'"וזה: ּבהּמצאֹו ה' נה)"ּדרׁשּו עׂשרת (ישעיה אּלּו , ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִֵֶֶָ
מאד  נפלא חסד נמׁש אז ּכי ּתׁשּובה, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹימי

וזה ּכּנ"ל. ה' ּתפּלת ּבחינת רׁשע (שם)עלֿידי "יעזב : ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ
מחׁשבֹותיכם  מחׁשבֹותי לא ּכי וכּו', ויׁשב וכּו' ְְְְְְְְִֵֶַַַַָֹֹּדרּכֹו
אפׁשר  ׁשאי מאד מאד ּגבּה החסד זה ּכי וכּו'". ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹולא
ּתפּלת  ּבחינת העליֹון, נסּתר ּבחינת הּוא ּכי ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָלהּׂשיגֹו,

וכּנ"ל: ְַַה'

‰ ‰ÎÏ‰¬»»

קטן  לפרט ריׁש ּתיו הּׁשנה ראׁש ּבתרא: ְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹמהדּורא

ּבׁשּוקא צרי 'ּכתבּוהּו מּתנה ּבׁשטר לכּתב ָ◌ִ◌ְְְְִִַַָָָָֹ
מּתנּתא  להוי ּדלא היכי ּכי ּבברא, ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָוחתמּוה ּו

מ:)טמירּתא' בתרא :(בבא ְְִָ

ענין ּכ יא וׁשרׁש למעלה, ׁשרׁש לֹו יׁש ּדבר ּכל ִ◌ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ
נֹותן  ׁשאחד ּבעֹולם ּׁשּנמצא מה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָמּתנה,
נמצא  יתּבר אצלֹו ּׁשּגם מּמה נמׁש לחברֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתנה
חּנם  ּבמּתנת ונֹותן חֹונן ׁשּלפעמים חּנם, מּתנת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאֹוצר

ה' ּכי מׁשּפט. עלּֿפי לֹו מּגיע ׁשאינֹו ְִִִִִֵֶַַַַַָאףֿעלּֿפי
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּובמׁשּפט, ּבצדקה עֹולמֹו מנהיג ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָיתּבר

לג) ּוכתיב(תהילים ּומׁשּפט", צדקה "אֹוהב צט): :(שם ְְְִִֵָָָ
הּוא  ּובאמת עׂשית". אּתה ּביעקב ּוצדקה ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָֹ"מׁשּפט
אפׁשר  ׁשאי מאד והּנעלמים הּנפלאים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמּדרכיו
על  הּפּיּוט ּומתּפּלא ׁשּמתמיּה ּוכמֹו ּולהּׂשיג, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָלהבין
ּכמֹו הּׁשנה, ּדראׁש ראׁשֹון יֹום ׁשל ּביֹוצר ְְְִֵֶֶַָָֹזה
ּובאין  צדקה אין מׁשּפט 'ּובמקֹום ׁשם: ְְְְְִִִֵֵֶָָָָׁשאֹומרים
צדקה'. ּתעׂשה ּבמׁשּפט ואּתה צדקה, יׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָמׁשּפט

ה'ּכ י ּכי להבין, אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ּפלא הּוא ּבאמת ִ◌ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
הּבעל  האדם ּבׁשביל העֹולם את ּברא ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָיתּבר
ּבּמׁשּפט, הּגנּוז הּטֹוב ׂשכר לקּבל ׁשּיזּכה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבחירה,
ועלּֿכן  ּכּמּובא. ּדכּסּופא נהמא יאכל ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכדי
ּכן  אם לאו אם ּכי ּבמׁשּפט, העֹולם ׁשּינהיג ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהכרח
ואם  ּדכּסּופא, נהמא ׁשּיאכל ׁשהיה לכמֹות הּדבר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹחזר

הּבריאה. ּכל ּטרח מה על ְִֵַַַַָָֹּכן

על וזהוּ  ׁשּקטרגּו הּמלאכים קׁשיֹות ענין ּבאמת ְ◌ֶ◌ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֻ
תזּכרּנּו ּכי אנֹוׁש "מה ואמרּו: האדם ְְְְְֱִִִֶַָָָָָּבריאת
וכּו''. קּמ ּולארּגזא קּמ למחטי 'עתיד ּכי ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָוכּו'",
רחּום  נקראתי לחּנם 'וכי :יתּבר ה' להם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוהׁשיב

קארי  מאי לּה ּדקארי ּתמּוּה, ולכאֹורה וכּו''. ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוחּנּון
רחּום  יתּבר ׁשה' הּמלאכים ידעּו לא וכי ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלּה,
מעלה  ּדרי ּכל על ּומרחם מטיב הּוא והלא ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָֹוחּנּון,
ׁשהם  ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו חּנם. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָּבחסד
ּברחמים  רק ׁשהּוא ּדכּסּופא נהמא ּבחינת ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָאֹוכלין
ׁשהרעיׁשּו הּזה הרעׁש ּקֹול מה ּכן ואם חּנם, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבמּתנת
יתּבר ה ' הלא לחטא, ׁשעתיד האדם ּבריאת ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹעל

וחּנּון? ְַַרחּום

מּמה א ּכמֹו ׁשהקׁשּו הּנ"ל, ענין היה קׁשיתם ּכל ַ◌ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּוא  האדם ׁשּבריאת ּתכף הבינּו הם ּכי ,ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּנפׁש

יאכ  ולא ּבמׁשּפט ׂשכר ׁשּיקּבל ּדכּסּופא ּכדי נהמא ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּכי  ׁשּיתקּים, אפׁשר אי ּכן אם הקׁשּו ועלּֿכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכמֹותם,

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כ  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

לֹו ׁשּתמחל ּתאמר ואם וכּו'. למחטי עתיד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹהלא
ּגדֹולה  ּבבּוׁשה ּדכּסּופא נהמא יאכל ּכן אם ,ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּברחמי
ועכׁשו  חטא לא ּבריאתֹו קדם ּכי מּבּתחּלה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹיֹותר
ּכן  אם חּנם ּבמּתנת לֹו ונֹותן עליו מרחם ואּתה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָחטא

ה' אבל לבראתֹו? ל ולּמה מרּבה, יֹותר ְְְְְֲִֵָָָָָֹֻּבׁשּתֹו
לחּנם  וכי להם: והׁשיב עליהם, הׁשּגיח לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיתּבר
ׁשאין  להם ׁשהׁשיב הינּו וכּו'? וחּנּון רחּום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָנקראתי
רֹוצה  ׁשאני אףֿעלּֿפי ּכי ּדרכי, ּומּׂשיגין מבינין ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָאּתם
 ֿ אףֿעלּֿפי ּבמׁשּפט, ׂשכרֹו ׁשּיקּבל ּכדי האדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלברא
ּבוּדאי  ּכי וחּנּון, רחּום נקראתי לחּנם לא ּבוּדאי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹכן
אףֿעלּֿפי  האדם מן וחסדי רחמי ּדרכי אעזב ְֱֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלא
רחמנּותי  רּבּוי יתּגּלּו ּדיקא עליו ּכי ּבמׁשּפט, ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּנברא
נּכר  אין חֹוטאים ׁשאינם העליֹונים על ּכי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָוחנינּותי,
ּדיקא  האדם על רק רחמיו, רּבּוי ּכלּֿכ ידם ְֲִַַַַַָָָָָָָָָעל
עד  רחמי רּבּוי יתּגּלּו ּדיקא ידֹו על לחטא, ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹׁשעתיד
להּׂשיג  לכם אפׁשר אי ׁשּבוּדאי רק ותכלית. קץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאין

נפלאֹות  זהּו ּכי ּובצדקה, ּבמׁשּפט יתנהג אי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹזאת
וכּנ"ל. להּׂשיג אפׁשר ׁשאי ּדעים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתמים

את וזהוּ  לברא ּבּמחׁשבה עלה 'ּבּתחּלה ּבחינת: ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ
מתקּים  העֹולם ׁשאין ראה הּדין, ּבמּדת ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ולכאֹורה  הּדין'. ּבמּדת הרחמים מּדת וׁשּתף ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָעמד
ּומלא  ּומטיב טֹוב יתּבר ׁשה' ידּוע הלא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹקׁשה,
לגּלֹות  ּבׁשביל היה העֹולם ּבריאת וכל ְְְְֲִִִִַַַָָָָָרחמים
הּקדֹוׁשים, קּבלה ספרי ּבכל ּכמבאר וטּובֹו, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹרחמנּותֹו
ּבמּדת  העֹולם לברא ּבּמחׁשבה ׁשּיעלה ׁשּי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹואי
לברא  ּבּמחׁשבה ּׁשעלה מה ּגם ּבאמת א ְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין?
וחסדיו, רחמיו מּצד ּכן ּגם היה הּדין ּבמּדת ְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָהעֹולם
ׂשכרֹו ׁשּיקּבל האדם את לברא רצה רחמיו מעצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּכי
ראּוי  ּבוּדאי עלּֿכן ּדכּסּופא, נהמא יאכל ולא ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹּבמׁשּפט

ּדיק  רחמיו הּדין מּצד ּבמּדת העֹולם ׁשּיּברא א ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבאמת  ּכי ּדכּסּופא, נהמא יהיה כן לא אם ּכי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּומׁשּפט,
מחסּדֹו רק נמׁשכים יתּבר ּומׁשּפטיו ּדיניו ּכל ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָּגם

ׁשּיהיה  ּכדי אם ּכי נתהּוה לא הּדין מּדת ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֹוטּובֹו,
ּכּידּוע. ּבתֹוכם החסד לקּבל וכלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָצמצּומים

וכּמּובא ועל ־ ּכ ן ּגדֹול, חסד הּוא הּדין ּגם ּבאמת ְ◌ַ◌ֵ◌ְֱִֶֶֶֶַַַָָ
ּפסּוק כה)על את (בראשית הֹוליד "אברהם : ְִֶַַָָָ

וכּו'" ע"ד)יצחק סימן מוהר"ן ּבחינת(ליקוטי וזה כ). :(תהילים ְְְְִִֶַָ
ּכדי  האדם ּבׁשביל והּכל ימינֹו", יׁשע ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ"ּבגבּורֹות
ׁשאין  ראה אבל וכּנ"ל, ּבמׁשּפט הּטֹוב ׂשכרֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיקּבל
ּבמּדת  הרחמים מּדת ׁשּתף עלּֿכן מתקּים, ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהעֹולם

ּובצדקה  ּבמׁשּפט ׁשּיתנהג העֹולם את ּוברא וכּו' ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּדין
וכּנ"ל: זאת להּׂשיג אפׁשר אי ּובאמת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹּכּנ"ל,

ּבחינת ואלּ וּ ב הם ּוצדקה מׁשּפט ּבחינֹות הּׁשּתי ְ◌ֵ◌ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
ה' ּתֹורת ּבחינת הינּו ּותפּלה, ְְְִִַַַָָּתֹורה

ׁשּזֹוכה  מי אם ּכי להּׂשיג אפׁשר ׁשאי ה', ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָּותפּלת
ׁשּׁשם  סֹוף ּבאין ׁשּנכלל עד לדרּגא מּדרּגא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָלעלֹות

מּמׁש. ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת ְִַַַָהּוא

כ"ב ּכ י סימן חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם ּבהּתֹורה איתא ִ◌ְְִִַָָָָָ

ּכנגד  ּדקדּׁשה ּגדֹול ּבעּזּות להתחּזק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּצריכין
וכּו', עּזּות עלֿידי רק התנּׂשאּותם ׁשּכל ּפנים ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהעּזי
ועּזּות  וכּו'. ה ּגּוף עּזּות נגד ּדקדּׁשה עּזּות צריכין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻוכן
ׁשֹופר  קֹול ּבחינת וכּו', ּדקדּׁשה קֹולֹות ּבחינת ְְְְִִִַַָָֻהּוא

ּבחינת ׂשמחה, עלֿידי הּוא לעּזּות ולבֹוא (נחמיה וכּו'. ְְְְְְִִֵַַַָָ
זֹוכין ח) ּולׂשמחה מעּזכם". היא ה' חדות "ּכי :ְְְְִִִִֶֶַָָֻ

הּכתרים  ׁשני ׁשהם ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
ׁשהם  הּתֹורה, קּבלת ּבׁשעת יׂשראל את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהכּתירּו

לה)ּבחינת וכּו'".(ישעיה ראׁשם על עֹולם "וׂשמחת : ְְְְִִַַַָָֹ
ּתֹורה  ּבחינת ונסּתר, נגלה ּבחינת הם ונׁשמע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונעׂשה
'ּבראׁשית  ּבחינת ותֹורתֹו, ה' ּתֹורת ּבחינת ְְְְְִִִִֵַַַָָּותפּלה,
לעלֹות  וצרי וכּו'. וכּו' מאמר וחצי מאמר ְְְֲֲֲֲִִַַַַָָָָָּברא',

ּבתחּלת  נכלל ׁשּיהיה עד וכּו' לדרּגא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָמּדרּגא
הּנסּתר  וׁשם הּבריאה, נקּדת ראׁשית ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻהאצילּות

וכּו'. וכּו' מּמׁש ה' ּתֹורת הּוא ּתפּלה ואחרּֿכּבחינת ְְְְְִִַַַַַָָָ
הּוא  הּתֹורה ּבחינת הּנעׂשה ׁשם סֹוף ּבאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּנכלל
ּתפּלת  הּוא ּתפּלה, ּבחינת והּנׁשמע, מּמׁש, ה' ְְְְְִִִִַַַַַָָָּתֹורת
ּתֹורה  ּבחינת מצינּו יתּבר אצלֹו ּגם ּכי מּמׁש, ְְְִִִִֶַַַַָָָָה'

ּכמֹו ז"לׁשאמרּוּותפּלה, ו.)רּבֹותינּו 'מּנין (ברכות : ְְְִִִֵֶַַַָָ
אמרּו וכן וכּו''? ּתפּלין מּניח ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ז"ל מתּפּלל (שם)רּבֹותינּו ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא 'מּנין : ְִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּובין  ׁשּלנּו ּותפּלה ּתֹורה ּבין חּלּוק יׁש ּובוּדאי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָוכּו''?
לדרּגא  מּדרּגא ׁשעֹולין וקדם וכּו'. ה' ּותפּלת ה' ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹּתֹורת



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 20 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

היא  הירידה ּכי העלּיה, קדם ירידה ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹצרי
היטב. היטב זה ּכל ׁשם עּין וכּו', העלּיה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּתכלית

ּבחינת נמצא וזה ּותפּלה, ּתֹורה יתּבר אצלֹו ׁשּיׁש ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבחינת  ּתֹורה ּכי הּנ"ל, ּוצדקה" ְְְִִִַַַָָָָ"מׁשּפט
ּבחינת  הינּו מׁשּפט, נקראת הּתֹורה ּכי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָמׁשּפט,
מׁשּפט  ּכפי אבל הּתֹורה, מׁשּפט עלּֿפי ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָההנהגה

מחּיבת  הּתֹורה ּכי להתקּים, להעֹולם קׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה
היה  לא ּתׁשּובה ואפּלּו וׁשלֹום, חס ענׁשֹו ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹלהחֹוטא
ׁשּתף  יתּבר ה' אבל הּתֹורה, מׁשּפט עלּֿפי ְְֲִִִִִֵַַַַָָָמֹועיל
ׁשּזהּו וחסד, ּבצדקה העֹולם ּומנהיג ּבּדין ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָרחמים
מה  ׁשהּוא ה', ּתפּלת ּבחינת ּתפּלה, ְְְְִִִִֶַַַַָּבחינת
מעלי', ּכעסי את רחמי ׁשּיכּבׁשּו רצֹון 'יהי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשּמתּפּלל:
יתּבר ּׁשה' מה הינּו ז"ל, רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָּכמֹו
אףֿעלּֿפי  מאד עליֹונים רחמים ּפעם ּבכל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹממׁשי
עד  ׁשּיתקּימּו ּכדי ׁשחטאּו, ּכמֹו יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשחטאּו
יתּבר ׁשהּוא עלֿידי ּכי ּברחמיו, ּכּלם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּיׁשּובּו
והּמׁשּפט  הּדין ּוממּתיק ּכעסֹו וכֹובׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָמתּפּלל
מחליׁש הּוא ּבעצמֹו עלֿידיֿזה ּובצדקה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָּברחמים

ּוגבּורֹות, מּדינים ּכחֹו ׁשּכל הרע הּיצר ּכח ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּומבּטל
ּכמֹו ורחמים, מחסדים ׁשּכחֹו טֹוב הּיצר ּכח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּומגּביר
ע"ב, ּבסימן ּובפרט ּפעמים ּכּמה ז"ל רּבנּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּכתב

יתקּים ועלֿידיֿזה ׁשם. לו)עּין את (יחזקאל "ועׂשיתי : ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
וכּו'": תלכּו ּבחּקי ְְֲֵֵֶַֻאׁשר

הּיֹום וכלג 'זה ּכי הּׁשנה, ראׁש ּבחינת הּוא זה ְ◌ָ◌ְִִֶֶַַַָָֹ
ּכי  ראׁשֹון', ליֹום זּכרֹון ,מעׂשי ְְֲִִִִֶַַָּתחּלת
העֹולם, נּדֹון ּובֹו הראׁשֹון אדם נברא הּׁשנה ְְִִִַָָָָָָָָֹּבראׁש
ּכל  וזה ּכּנ"ל, ּבצדקה ׁשּיהיה צרי הּמׁשּפט ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאבל
ּבראׁש והעּקר ימיהם, ּכל הּגדֹולים הּצּדיקים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעבֹודת
עבֹודת  עּקר ּכי הּבריאה. ּתחּלת ׁשהּוא ְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּׁשנה
על  רחמים ּולהמׁשי ּדינים להמּתיק הּוא ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַהּצּדיקים
יׂשראל  את מחזירים הם ּבעצמֹו ועלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,

וכל  ּביֹותר ּגדֹול ּׁשהּצּדיק מה וכל וכּנ"ל. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבתׁשּובה
להמׁשי זֹוכה הּוא ּביֹותר, ּגבּה למדרגה ּׁשּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹמה
ׁשּמבאר  ּוכמֹו ויֹותר. יֹותר עליֹונים וחסדים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹרחמים
וכּו'. ּומׁשה ואברהם נח ׁשּבין החּלּוק הּקדֹוׁש ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבּזהר
ׁשּיׂשראל  הּגלּות מרירת אריכת ּבתקף עכׁשו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל

ּבבחינת הּגלּות, אריכת מחמת מאד א)ירדּו :(איכה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
עלֿידי  אם ּכי להם", עֹוזר אין ּפלאים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ"וּתרד

מּמׁש ה' ּותפּלת ה' לתֹורת ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַַַָהּצּדיקים
יׂשראל  ּבעד ּבעצמֹו ׁשּיתּפּלל יתּבר אֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמעֹוררין
ּבחינת  ּפעם, ּבכל חדׁשים וחסדים רחמים ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָוימׁשי

ּבחינת לעֹולם, ּכלים ׁשאינם וחסדים ג)רחמים :(שם ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ

הם  ּכי רחמיו", כלּו לא ּכי תמנּו לא ּכי ה' ְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ"חסדי
סֹוף. אין הרחמים ׁשּׁשם סֹוף האין ּבאֹור ְְֲִִִֵֵֶַָָָָנכללין

ראׁשוהעּק ר  ּבכל ּכי הּׁשנה, ּבראׁש ּבזה עֹוסקים ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְְְִִֶַָָָָֹֹ
ּבתחּלת  ּׁשהיה מה ונעׂשה חֹוזר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנה
ּבוּדאי  אבל ז"ל, האר"י ּבכתבי ּכמבאר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹהּבריאה,
ׁשהּוא  רק לגמרי, חדׁשֹות נעׂשה הּׁשנה ראׁש ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹּבכל
הּוא  ּבוּדאי אבל הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמעין
ה' ׁשאין ידּוע זה ּכי נפלא. התחּדׁשּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת

ועּקר  אחד. ּדבר ּפעמים ׁשּתי עֹוׂשה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיתּבר

מעין  הּׁשנה ּבראׁש הּנעׂשה הּנפלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹההתחּדׁשּות
ׁשּבכל  הּדינים, המּתקת ּבענין הּוא הּבריאה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּתחּלת
דברֹו עׂשי כח "ּגּברי הּצּדיקים ממׁשיכין הּׁשנה ְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹֹֹראׁש
ׁשהם  הּקדֹוׁש, ּבּזהר הּמזּכרים ּדברֹו" ּבקֹול ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻלׁשמע
ּבתכלית  ונׁשמע נעׂשה לבחינת ׁשּזכּו הּצּדיקים ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבחינת

ׁשּז ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת לבחינת ׁשּזכּו עד ה הּמעלה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ
אּלּו ּבאמת, ּבׁשלמּות ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָעּקר
ורחמים  חסדים הּׁשנה ראׁש ּבכל ממׁשיכין ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָֹהּצּדיקים
הּדינים  ּתקף ּכל להמּתיק מעֹולם, היה ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹחדׁשים
מּבחינת  ׁשּנמׁשכין הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹהּמתעֹוררים
ּבמּדת  הע ֹולם את לברא ּבּמחׁשבה עלה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹ'ּבּתחּלה

הּׁשנה. ּבראׁש היה ׁשּזה ְִֶֶַַָָָָֹהּדין',

הּדין ּכ י להמּתיק החסדים המׁשכת עּקר עכׁשו ִ◌ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָ
הּנ"ל, הּצּדיקים עלֿידי רק הּוא העֹולם ְְִִֵֵַַַַַַַָָּולקּים
מּדת  ּבעצמֹו יתּבר ה' המׁשי הּבריאה ּבתחּלת ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָּכי
היה  לא אז ּכי ּכּנ"ל, וכּו' הּדין ּבמּדת וׁשּתף ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹהרחמים
ּבהתעֹוררּות  ּתלּוי הּכל עכׁשו אבל ּבעֹולם, צּדיק  ְְְְֲִִַַַָָָָָֹׁשּום
ׁשהם  הּנ"ל, כח ּגּברי הּצּדיקים ּגדֹולי עלֿידי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹֹּתחּתֹון
נעׂשה  ּבחינת ּדברֹו", ּבקֹול לׁשמע דברֹו "עׂשי  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּבחינת
הּפסּוק  זה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו הּנ"ל. ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונׁשמע

ונׁשמע. נעׂשה ְְְְֲִִֶַַָלענין

הּצּדיקים וזהוּ  ׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל הּפלא ּגדל ְ◌ֶ◌ִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
חסדים  הּׁשנה ראׁש ּבכל ׁשּממׁשיכין ְְֲִִִֶַַַַָָָָֹהּנ"ל,
הּפגמים  ׁשל הּקטרּוגים לבּטל מאד נפלאים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹחדׁשים

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כא  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּדינים  מיני ּכל ׁשּממּתיקין עד הּׁשנה אֹותֹו ְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשל
והּיּסּורים  הּצרֹות ּכל מבּטלים ּומּמילא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבעֹולם,
יׂשראל. לבית טּוב ורב ׁשפע ּוממׁשיכין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,
ונפלאים  חדׁשים החסדים רּבּוי ׁשעלֿידי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָוהעּקר

מבּטלין  ֿ ידיֿזה על הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּממׁשיכין
ּתׁשּובה  הרהּורי ּומכניסין הרע הּיצר ּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּומחליׁשין
לׁשּוב  ּפעם ּבכל להתחיל ּביׂשראל נפלא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָוהתחּזקּות
מה  ּכל ּכי ׁשהּוא, מקֹום מּכל יתּבר ְִִִֵֶַַָָָָָאליו
ּכמֹו יֹותר, ּדינים ּוממּתיקין יֹותר חסדים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָּׁשּממׁשיכין
ׁשּכל  אחרא והּסטרא הרע הּיצר ּכח מחליׁשין ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹכן

ּכּנ"ל: מּדינים ִִִַַָֹּכחם

ונׁשמע וזהד נעׂשה ׁשעלֿידי הּנ"ל ּבּתֹורה ׁשּמבאר ְ◌ֶ◌ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
לעּזּות  זֹוכין ֿ ידיֿזה ׁשעל לׂשמחה, ְְְְִִִֵֶֶַַָזֹוכין
העּזי  ׁשל אחרא ּדסטרא עּזּות על להתּגּבר ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּדקדּׁשה

עלֿידי  ּכי ּתליא, ּבהא הא ּכי הּגּוף, וׁשל נעׂשה ּפנים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשעלֿידיֿזה  הּדינים, ּכל נמּתקין הּנ"ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָונׁשמע
ּבחינת  ׁשּזהּו הרע, יצר על טֹוב יצר ּכח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמגּבירין
אחרא  ּדסטרא עּזּות על ּדקדּׁשה עּזּות ְְְְְֳִִִַַַַָָָָֻהתּגּברּות
עלֿידי  הּוא הּקדּׁשה אל ההתקרבּות עּקר ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻוכּנ"ל.

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּדקדּׁשה, כה:)עּזּות :(ביצה ְְְִֵֶַַַָָֻ

וכּו'', עּזין ׁשהן מּפני ליׂשראל? ּתֹורה נּתנה מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'מּפני
הּנ"ל. ּבהּתֹורה ׁשם ׁשּכתּוב ְְֶַַַָָָּוכמֹו

התחּזקּות אבל צריכין ּכי הרּבה, ּבזה לדּבר צריכין ֲ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
עּזּות  ּבחינת ׁשהּוא ּפעם ּובכל יֹום ּבכל ְְְִֶַַַַָָָּגדֹול

ואחד  אחד ּכל על עֹובר הרּבה הרּבה ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה,
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ויֹום, יֹום נב.)ּבכל :(סוכה ְְְֵֶַַָָָ

ּכי  וכּו''. עליו מתחּדׁש אדם ׁשל יצרֹו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ'ּבכל
נקרא  ּכי לגמרי, ויׁשן זקן ּבאמת ׁשהּוא הרע, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּיצר
את  ּומעֹורר להתחּדׁש ּפעם ּבכל רֹוצה ּוכסיל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָזקן
עכׁשו, חדׁשים הם ּכאּלּו והבליו לׁשטּותיו ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָהאדם
חס  להתיּׁשן רֹוצה הּוא הּנפלאים הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָועצֹות
הּוא  ּובאמת וׁשלֹום. חס יׁשנים הם ּכאּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַָָָוׁשלֹום
מחדׁש, ּכנגּדֹו ּגדֹול ּבעּזּות להתּגּבר ּוצריכין ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהפ
הּתאוֹות  ּכי הּוא, נהפֹו ּכי ּבהאמת ּולהאמין ְְְֱֲֲֲִִִִֶַַַַָָּולהבין
ּכל  "אין ּכי מּכבר, יׁשנים הם והּבלּבּולים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָוהּׁשטּותים

הּׁשמׁש" ּתחת א)חדׁש מהּׁשמׁש(קהלת למעלה אבל , ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּפעם, ּובכל יֹום ּבכל חדׁשֹות יׁש ׁשם הּתֹורה, ְְֲֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
מתחּדׁשים  והם מאד מאד עמּקים הּתֹורה עצֹות ְְְְְֲֲִִִִֵַַָֹֹֻּכי
ּדקדּׁשה  ועּזּות ּבהתחּזקּות להתחּזק וצרי ּפעם, ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבכל
"הּיֹום  ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּפעם, ּבכל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָמחדׁש

לעם" נהיית כז)הּזה ּבעיני(דברים יהיּו יֹום 'ּבכל – ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
וכּו''. ְֲִַָּכחדׁשים

לנעׂשה אבל ׁשּזכּו הּצּדיקים עלֿידי זֹוכין זה ּכל ֲ◌ָ◌ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
מה  ּכל ּתליא, ּבהא והא הּנ"ל. ְְְְְִַַַַָָָָָונׁשמע
מה  וכל ּביֹותר, ּדקדּׁשה לעּזּות זֹוכה אליהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּׁשּמתקרב
אליהם  מתקרב הּוא ּביֹותר ּדקדּׁשה לעּזּות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּׁשּזֹוכה
האמּונה  לׁשלמּות לבֹוא ׁשּיזּכה עד וכּו', ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָּביֹותר
ּבאּור  צריכין ועדין וכּו'. רֹועים הּׁשבעה ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָׁשּממׁשיכין

הּנ" הּתֹורה את לבאר קצת ּגדֹול מּזה מבאר ּוכבר ל, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הרּבה  ּבזה לדּבר צריכין עדין אבל אחר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום
ּבאפן  וכּו', ׁשם המבאר העלּיה ׁשּקדם ירידה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבענין

עלֿידי  נפלא והתחּזקּות עצֹות להבין אחד ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיּוכל
הּנ"ל: ַַַָהּתֹורה

פו)ּבחינתוזהה והּצלּת(תהילים עלי ּגדֹול חסּד "ּכי : ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִַַַָָָָ
ׁשּקרבּתני  עלֿידי ּתחּתּיה", מּׁשאֹול ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָנפׁשי
הּמדרׁש ּבית מּיֹוׁשבי חלקי וׂשמּת אמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלצּדיקי
ועדת  עלי קמּו זדים "אלקים, אבל וכּו', ְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם
העּזי  ּכנגּדי ׁשּקמים הינּו וכּו'", נפׁשי ּבקׁשּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָעריצים
וחּנּון  רחּום אל ה' "ואּתה וכּנ"ל. וכּו' ׁשּבּדֹור ְְְְִֵֶַַַַַַָָּפנים
רחמים  ׁשל מּדֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבחינת ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַֹוכּו'",

ׁשּכתּוב ּכמֹו ה', מּתפּלת לד)ׁשּנמׁשכים "וּיעבר (שמות : ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

ּוכמֹו וכּו'", וחּנּון  רחּום אל ה' ה' וּיקרא ּפניו על ְְְְִֵַַַַָָָה'
ז"ל רּבֹותינּו יז:)ׁשּדרׁשּו השנה ׁשּנתעּטף (ראש 'מלּמד : ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּתפּלה' סדר ולּמדֹו צּבּור ּכׁשליח ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּגּלה  ּכביכֹול יתּבר ׁשה' הינּו מתעּטף, ׁשאני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ּבעצמֹו מתּפּלל יתּבר הּוא אי ולּמדֹו למׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹאז
ּכל  יתּפּלל וכ וכּו'', וחּנּון רחּום אל ה' 'ה' ְְְְְִֵֵֵַַַָָואֹומר
ה' מּתפּלת וחסדים רחמים ׁשּימׁשי מּיׂשראל ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָאחד

וכּנ"ל. ְְְַַַּבעצמֹו

עּזוזה ּתנה וחּנני אלי "ּפנה ׁשם: ׁשּמבּקׁש ְ◌ֶ◌ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
"ּתנה  מבּקׁש ׁשּצרי הּבּקׁשֹות ׁשּמּכל ,"ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָלעבּד
מה' ּדקדּׁשה עּזּות לקּבל ׁשּיזּכה ,"לעבּד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֻֻעּז



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 20 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

היא  הירידה ּכי העלּיה, קדם ירידה ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹצרי
היטב. היטב זה ּכל ׁשם עּין וכּו', העלּיה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּתכלית

ּבחינת נמצא וזה ּותפּלה, ּתֹורה יתּבר אצלֹו ׁשּיׁש ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבחינת  ּתֹורה ּכי הּנ"ל, ּוצדקה" ְְְִִִַַַָָָָ"מׁשּפט
ּבחינת  הינּו מׁשּפט, נקראת הּתֹורה ּכי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָמׁשּפט,
מׁשּפט  ּכפי אבל הּתֹורה, מׁשּפט עלּֿפי ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָההנהגה

מחּיבת  הּתֹורה ּכי להתקּים, להעֹולם קׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה
היה  לא ּתׁשּובה ואפּלּו וׁשלֹום, חס ענׁשֹו ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹלהחֹוטא
ׁשּתף  יתּבר ה' אבל הּתֹורה, מׁשּפט עלּֿפי ְְֲִִִִִֵַַַַָָָמֹועיל
ׁשּזהּו וחסד, ּבצדקה העֹולם ּומנהיג ּבּדין ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָרחמים
מה  ׁשהּוא ה', ּתפּלת ּבחינת ּתפּלה, ְְְְִִִִֶַַַַָּבחינת
מעלי', ּכעסי את רחמי ׁשּיכּבׁשּו רצֹון 'יהי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשּמתּפּלל:
יתּבר ּׁשה' מה הינּו ז"ל, רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָּכמֹו
אףֿעלּֿפי  מאד עליֹונים רחמים ּפעם ּבכל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹממׁשי
עד  ׁשּיתקּימּו ּכדי ׁשחטאּו, ּכמֹו יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשחטאּו
יתּבר ׁשהּוא עלֿידי ּכי ּברחמיו, ּכּלם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּיׁשּובּו
והּמׁשּפט  הּדין ּוממּתיק ּכעסֹו וכֹובׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָמתּפּלל
מחליׁש הּוא ּבעצמֹו עלֿידיֿזה ּובצדקה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָּברחמים

ּוגבּורֹות, מּדינים ּכחֹו ׁשּכל הרע הּיצר ּכח ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּומבּטל
ּכמֹו ורחמים, מחסדים ׁשּכחֹו טֹוב הּיצר ּכח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּומגּביר
ע"ב, ּבסימן ּובפרט ּפעמים ּכּמה ז"ל רּבנּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּכתב

יתקּים ועלֿידיֿזה ׁשם. לו)עּין את (יחזקאל "ועׂשיתי : ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
וכּו'": תלכּו ּבחּקי ְְֲֵֵֶַֻאׁשר

הּיֹום וכלג 'זה ּכי הּׁשנה, ראׁש ּבחינת הּוא זה ְ◌ָ◌ְִִֶֶַַַָָֹ
ּכי  ראׁשֹון', ליֹום זּכרֹון ,מעׂשי ְְֲִִִִֶַַָּתחּלת
העֹולם, נּדֹון ּובֹו הראׁשֹון אדם נברא הּׁשנה ְְִִִַָָָָָָָָֹּבראׁש
ּכל  וזה ּכּנ"ל, ּבצדקה ׁשּיהיה צרי הּמׁשּפט ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאבל
ּבראׁש והעּקר ימיהם, ּכל הּגדֹולים הּצּדיקים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעבֹודת
עבֹודת  עּקר ּכי הּבריאה. ּתחּלת ׁשהּוא ְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּׁשנה
על  רחמים ּולהמׁשי ּדינים להמּתיק הּוא ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַהּצּדיקים
יׂשראל  את מחזירים הם ּבעצמֹו ועלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,

וכל  ּביֹותר ּגדֹול ּׁשהּצּדיק מה וכל וכּנ"ל. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבתׁשּובה
להמׁשי זֹוכה הּוא ּביֹותר, ּגבּה למדרגה ּׁשּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹמה
ׁשּמבאר  ּוכמֹו ויֹותר. יֹותר עליֹונים וחסדים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹרחמים
וכּו'. ּומׁשה ואברהם נח ׁשּבין החּלּוק הּקדֹוׁש ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבּזהר
ׁשּיׂשראל  הּגלּות מרירת אריכת ּבתקף עכׁשו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל

ּבבחינת הּגלּות, אריכת מחמת מאד א)ירדּו :(איכה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
עלֿידי  אם ּכי להם", עֹוזר אין ּפלאים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ"וּתרד

מּמׁש ה' ּותפּלת ה' לתֹורת ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַַַָהּצּדיקים
יׂשראל  ּבעד ּבעצמֹו ׁשּיתּפּלל יתּבר אֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמעֹוררין
ּבחינת  ּפעם, ּבכל חדׁשים וחסדים רחמים ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָוימׁשי

ּבחינת לעֹולם, ּכלים ׁשאינם וחסדים ג)רחמים :(שם ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ

הם  ּכי רחמיו", כלּו לא ּכי תמנּו לא ּכי ה' ְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ"חסדי
סֹוף. אין הרחמים ׁשּׁשם סֹוף האין ּבאֹור ְְֲִִִֵֵֶַָָָָנכללין

ראׁשוהעּק ר  ּבכל ּכי הּׁשנה, ּבראׁש ּבזה עֹוסקים ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְְְִִֶַָָָָֹֹ
ּבתחּלת  ּׁשהיה מה ונעׂשה חֹוזר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנה
ּבוּדאי  אבל ז"ל, האר"י ּבכתבי ּכמבאר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹהּבריאה,
ׁשהּוא  רק לגמרי, חדׁשֹות נעׂשה הּׁשנה ראׁש ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹּבכל
הּוא  ּבוּדאי אבל הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמעין
ה' ׁשאין ידּוע זה ּכי נפלא. התחּדׁשּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת
ועּקר  אחד. ּדבר ּפעמים ׁשּתי עֹוׂשה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיתּבר

מעין  הּׁשנה ּבראׁש הּנעׂשה הּנפלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹההתחּדׁשּות
ׁשּבכל  הּדינים, המּתקת ּבענין הּוא הּבריאה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּתחּלת
דברֹו עׂשי כח "ּגּברי הּצּדיקים ממׁשיכין הּׁשנה ְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹֹֹראׁש
ׁשהם  הּקדֹוׁש, ּבּזהר הּמזּכרים ּדברֹו" ּבקֹול ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻלׁשמע
ּבתכלית  ונׁשמע נעׂשה לבחינת ׁשּזכּו הּצּדיקים ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבחינת

ׁשּז ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת לבחינת ׁשּזכּו עד ה הּמעלה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ
אּלּו ּבאמת, ּבׁשלמּות ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָעּקר
ורחמים  חסדים הּׁשנה ראׁש ּבכל ממׁשיכין ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָֹהּצּדיקים
הּדינים  ּתקף ּכל להמּתיק מעֹולם, היה ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹחדׁשים
מּבחינת  ׁשּנמׁשכין הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹהּמתעֹוררים
ּבמּדת  הע ֹולם את לברא ּבּמחׁשבה עלה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹ'ּבּתחּלה

הּׁשנה. ּבראׁש היה ׁשּזה ְִֶֶַַָָָָֹהּדין',

הּדין ּכ י להמּתיק החסדים המׁשכת עּקר עכׁשו ִ◌ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָ
הּנ"ל, הּצּדיקים עלֿידי רק הּוא העֹולם ְְִִֵֵַַַַַַַָָּולקּים
מּדת  ּבעצמֹו יתּבר ה' המׁשי הּבריאה ּבתחּלת ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָּכי
היה  לא אז ּכי ּכּנ"ל, וכּו' הּדין ּבמּדת וׁשּתף ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹהרחמים
ּבהתעֹוררּות  ּתלּוי הּכל עכׁשו אבל ּבעֹולם, צּדיק  ְְְְֲִִַַַָָָָָֹׁשּום
ׁשהם  הּנ"ל, כח ּגּברי הּצּדיקים ּגדֹולי עלֿידי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹֹּתחּתֹון
נעׂשה  ּבחינת ּדברֹו", ּבקֹול לׁשמע דברֹו "עׂשי  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּבחינת
הּפסּוק  זה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו הּנ"ל. ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונׁשמע

ונׁשמע. נעׂשה ְְְְֲִִֶַַָלענין

הּצּדיקים וזהוּ  ׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל הּפלא ּגדל ְ◌ֶ◌ִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
חסדים  הּׁשנה ראׁש ּבכל ׁשּממׁשיכין ְְֲִִִֶַַַַָָָָֹהּנ"ל,
הּפגמים  ׁשל הּקטרּוגים לבּטל מאד נפלאים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹחדׁשים

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כא  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּדינים  מיני ּכל ׁשּממּתיקין עד הּׁשנה אֹותֹו ְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשל
והּיּסּורים  הּצרֹות ּכל מבּטלים ּומּמילא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבעֹולם,
יׂשראל. לבית טּוב ורב ׁשפע ּוממׁשיכין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,
ונפלאים  חדׁשים החסדים רּבּוי ׁשעלֿידי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָוהעּקר

מבּטלין  ֿ ידיֿזה על הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּממׁשיכין
ּתׁשּובה  הרהּורי ּומכניסין הרע הּיצר ּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּומחליׁשין
לׁשּוב  ּפעם ּבכל להתחיל ּביׂשראל נפלא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָוהתחּזקּות
מה  ּכל ּכי ׁשהּוא, מקֹום מּכל יתּבר ְִִִֵֶַַָָָָָאליו
ּכמֹו יֹותר, ּדינים ּוממּתיקין יֹותר חסדים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָּׁשּממׁשיכין
ׁשּכל  אחרא והּסטרא הרע הּיצר ּכח מחליׁשין ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹכן

ּכּנ"ל: מּדינים ִִִַַָֹּכחם

ונׁשמע וזהד נעׂשה ׁשעלֿידי הּנ"ל ּבּתֹורה ׁשּמבאר ְ◌ֶ◌ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
לעּזּות  זֹוכין ֿ ידיֿזה ׁשעל לׂשמחה, ְְְְִִִֵֶֶַַָזֹוכין
העּזי  ׁשל אחרא ּדסטרא עּזּות על להתּגּבר ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּדקדּׁשה

עלֿידי  ּכי ּתליא, ּבהא הא ּכי הּגּוף, וׁשל נעׂשה ּפנים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשעלֿידיֿזה  הּדינים, ּכל נמּתקין הּנ"ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָונׁשמע
ּבחינת  ׁשּזהּו הרע, יצר על טֹוב יצר ּכח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמגּבירין
אחרא  ּדסטרא עּזּות על ּדקדּׁשה עּזּות ְְְְְֳִִִַַַַָָָָֻהתּגּברּות
עלֿידי  הּוא הּקדּׁשה אל ההתקרבּות עּקר ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻוכּנ"ל.

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּדקדּׁשה, כה:)עּזּות :(ביצה ְְְִֵֶַַַָָֻ

וכּו'', עּזין ׁשהן מּפני ליׂשראל? ּתֹורה נּתנה מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'מּפני
הּנ"ל. ּבהּתֹורה ׁשם ׁשּכתּוב ְְֶַַַָָָּוכמֹו

התחּזקּות אבל צריכין ּכי הרּבה, ּבזה לדּבר צריכין ֲ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
עּזּות  ּבחינת ׁשהּוא ּפעם ּובכל יֹום ּבכל ְְְִֶַַַַָָָּגדֹול

ואחד  אחד ּכל על עֹובר הרּבה הרּבה ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה,
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ויֹום, יֹום נב.)ּבכל :(סוכה ְְְֵֶַַָָָ

ּכי  וכּו''. עליו מתחּדׁש אדם ׁשל יצרֹו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ'ּבכל
נקרא  ּכי לגמרי, ויׁשן זקן ּבאמת ׁשהּוא הרע, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּיצר
את  ּומעֹורר להתחּדׁש ּפעם ּבכל רֹוצה ּוכסיל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָזקן
עכׁשו, חדׁשים הם ּכאּלּו והבליו לׁשטּותיו ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָהאדם
חס  להתיּׁשן רֹוצה הּוא הּנפלאים הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָועצֹות
הּוא  ּובאמת וׁשלֹום. חס יׁשנים הם ּכאּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַָָָוׁשלֹום
מחדׁש, ּכנגּדֹו ּגדֹול ּבעּזּות להתּגּבר ּוצריכין ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהפ
הּתאוֹות  ּכי הּוא, נהפֹו ּכי ּבהאמת ּולהאמין ְְְֱֲֲֲִִִִֶַַַַָָּולהבין
ּכל  "אין ּכי מּכבר, יׁשנים הם והּבלּבּולים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָוהּׁשטּותים

הּׁשמׁש" ּתחת א)חדׁש מהּׁשמׁש(קהלת למעלה אבל , ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּפעם, ּובכל יֹום ּבכל חדׁשֹות יׁש ׁשם הּתֹורה, ְְֲֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
מתחּדׁשים  והם מאד מאד עמּקים הּתֹורה עצֹות ְְְְְֲֲִִִִֵַַָֹֹֻּכי
ּדקדּׁשה  ועּזּות ּבהתחּזקּות להתחּזק וצרי ּפעם, ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבכל
"הּיֹום  ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּפעם, ּבכל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָמחדׁש

לעם" נהיית כז)הּזה ּבעיני(דברים יהיּו יֹום 'ּבכל – ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
וכּו''. ְֲִַָּכחדׁשים

לנעׂשה אבל ׁשּזכּו הּצּדיקים עלֿידי זֹוכין זה ּכל ֲ◌ָ◌ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
מה  ּכל ּתליא, ּבהא והא הּנ"ל. ְְְְְִַַַַָָָָָונׁשמע
מה  וכל ּביֹותר, ּדקדּׁשה לעּזּות זֹוכה אליהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּׁשּמתקרב
אליהם  מתקרב הּוא ּביֹותר ּדקדּׁשה לעּזּות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּׁשּזֹוכה
האמּונה  לׁשלמּות לבֹוא ׁשּיזּכה עד וכּו', ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָּביֹותר
ּבאּור  צריכין ועדין וכּו'. רֹועים הּׁשבעה ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָׁשּממׁשיכין

הּנ" הּתֹורה את לבאר קצת ּגדֹול מּזה מבאר ּוכבר ל, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הרּבה  ּבזה לדּבר צריכין עדין אבל אחר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום
ּבאפן  וכּו', ׁשם המבאר העלּיה ׁשּקדם ירידה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבענין

עלֿידי  נפלא והתחּזקּות עצֹות להבין אחד ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיּוכל
הּנ"ל: ַַַָהּתֹורה

פו)ּבחינתוזהה והּצלּת(תהילים עלי ּגדֹול חסּד "ּכי : ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִַַַָָָָ
ׁשּקרבּתני  עלֿידי ּתחּתּיה", מּׁשאֹול ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָנפׁשי
הּמדרׁש ּבית מּיֹוׁשבי חלקי וׂשמּת אמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלצּדיקי
ועדת  עלי קמּו זדים "אלקים, אבל וכּו', ְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם
העּזי  ּכנגּדי ׁשּקמים הינּו וכּו'", נפׁשי ּבקׁשּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָעריצים
וחּנּון  רחּום אל ה' "ואּתה וכּנ"ל. וכּו' ׁשּבּדֹור ְְְְִֵֶַַַַַַָָּפנים
רחמים  ׁשל מּדֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבחינת ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַֹוכּו'",

ׁשּכתּוב ּכמֹו ה', מּתפּלת לד)ׁשּנמׁשכים "וּיעבר (שמות : ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

ּוכמֹו וכּו'", וחּנּון  רחּום אל ה' ה' וּיקרא ּפניו על ְְְְִֵַַַַָָָה'
ז"ל רּבֹותינּו יז:)ׁשּדרׁשּו השנה ׁשּנתעּטף (ראש 'מלּמד : ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּתפּלה' סדר ולּמדֹו צּבּור ּכׁשליח ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּגּלה  ּכביכֹול יתּבר ׁשה' הינּו מתעּטף, ׁשאני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ּבעצמֹו מתּפּלל יתּבר הּוא אי ולּמדֹו למׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹאז
ּכל  יתּפּלל וכ וכּו'', וחּנּון רחּום אל ה' 'ה' ְְְְְִֵֵֵַַַָָואֹומר
ה' מּתפּלת וחסדים רחמים ׁשּימׁשי מּיׂשראל ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָאחד

וכּנ"ל. ְְְַַַּבעצמֹו

עּזוזה ּתנה וחּנני אלי "ּפנה ׁשם: ׁשּמבּקׁש ְ◌ֶ◌ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
"ּתנה  מבּקׁש ׁשּצרי הּבּקׁשֹות ׁשּמּכל ,"ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָלעבּד
מה' ּדקדּׁשה עּזּות לקּבל ׁשּיזּכה ,"לעבּד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֻֻעּז



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד י ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 21 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

וזהּו ,יתּברמּתֹורת הּנמׁש ּדיקא "עּז "ּתנה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבחינת  ׁשהּוא וחּנּון" רחּום "אל מּבחינת ,ְְְְְִִִִֵֶַַַַָּותפּלת
הּנמׁש ּדקדּׁשה לעּזּות ׁשּיזּכה הינּו ּכּנ"ל, ה' ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֻּתפּלת
ה' מּתֹורת הּנמׁש עּזּות הינּו ּבעצמֹו, יתּבר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָמה'

ּגּבֹור  ה' וגּבֹור עּזּוז "ה' ּכי ּבאמת, ה' ְְֱִִִִִֶֶַּותפּלת
הּוא  מלחמּתֹו ּוגבּורת נֹוראֹותיו עּזּוז וכל ְְְְְְִִִַַָָָָמלחמה",
ׁשּמהם  הּדינים לבּטל ּביׂשראל, ּדקדּׁשה עּזּות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלהכניס
אחרא, ּדסטרא עּזּות ּבחינת ׁשהּוא הרע הּיצר ּכח ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

ׁשהם והחסדים הרחמים צדקה,ּולהגּביר ּבחינת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּזהּו ּדקדּׁשה, העּזּות עּקר ׁשּמּׁשם ה', ּתפּלת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻּבחינת

סח)ּבחינת אל (תהילים ,מּמקּדׁשי אלקים "נֹורא : ְְֱִִִִֵֶַָָֹ
וכּו'". לעם ותעצמֹות עז נתן הּוא ְְְֲִֵֵַָָָֹֹֻיׂשראל

נט)וזה מׂשּגּבי (שם אלקים ּכי אזּמרה אלי "עּזי : ְ◌ֶ◌ְֱֲִִִִִֵֵֶַַָֹֻ
נמׁש ּדקדּׁשה העּזּות ע ּקר ּכי חסּדי", ְְְֱִִִִִֵַַַָָָֹֻאלקי
להתחּזק  מתּגּברין ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמהחסדים
אׁשר  עד ּולהמּתין לׁשמר ליׁשּועה, ּולצּפֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹלקּוֹות
ׁשּמתּגּברין  ׁשּלהם, הרע העּזּות ויתּבּטל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיּפל
אחרא  ּדסטרא ּגדֹול ּבעּזּות ּפעם ּבכל ְְְְְְֳִִִַַַַָָָָָּומתּפּׁשטין
והרּבה  ּכנגּדם לעמד קׁשה ׁשּכמעט עד ּבחינֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבכּמה

עליו  ה ּמל ּדוד אבל לצלן, רחמנא עלֿידיֿזה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנפלּו
"עּזֹו ואמר: ּדקדּׁשה ּבעּזּות עצמֹו התחּזק ְְְְְִִֵַַַַַָָָֻֻהּׁשלֹום
הינּו "עּזֹו", ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמ ֹו אׁשמרה", ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאלי
ּבעּזּות  ׁשּמתּגּברין החֹולקים הּׂשֹונאים ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָהעּזּות
אני  אבל הרּבה, וׁשנים ימים ּכלּֿכ אחרא ְְְְֲֲֳִִִִֵַָָָָָָָָּדסטרא
ה' ירחם עד ואמּתין ואׁשמר אעמד מׁשמרּתי ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַֹֹעל
ּכי  אׁשמרה אלי "עּזֹו ּבחינת: נגּדי, עּזּותם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻויּפיל

וכּנ"ל. וכּו'" יקּדמני חסּדי אלקי מׂשּגּבי, ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵַַַַַֹֹאלקים

היית וזה: ּכי חסּד לּבקר וארּנן עּז אׁשיר "ואני ְ◌ֶ◌ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לבֹוא, לעתיד ׁשהּוא ׁשּלּבקר, וכּו'". לי ְְִִִֶֶֶֶַָָָֹמׂשּגב
להגּבירני  עּמי ׁשעׂשית החסד ּגדל על ל וארּנן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאׁשיר
עּזּות  ּכנגד לעמד ׁשאּוכל ּכזה ּדקדּׁשה ּבעּזּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּולחּזקני
עלי  ׁשהׁשּפעּת ּדקדּׁשה עּזּות ּכי ּכזה, אחרא ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּדסטרא
הּנמׁשכים  מאד מאד נפלאים עליֹונים מחסדים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹנמׁש

וכּנ"ל, ה' ּתפּלת רק עלֿידי יתּגּלּו אּלּו חסדים (ׁשּסֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָ

ה', ּתפּלת ּבחינת העליֹון, הּנסּתר ּתפּלת ּבחינת הם ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלעתיד,

הּנ"ל) ּבהּתֹורה וכּמּובן העליֹון נסּתר ּבחינת :ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

וזה וכלו וכּנ"ל, הּׁשנה ּבראׁש ונתּתּקן נמׁש זה ְ◌ָ◌ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צג)ּבחינת וכּו'",(תהילים לבׁש ּגאּות מל "ה' : ְְִֵֵַָָָ

מגּלה  יתּבר ה' ׁשאז ּכּמּובא, הּׁשנה ראׁש על ְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
ּגאות  ּבגדי ולֹובׁש עז מלכּותֹו ה' "לבׁש וזהּו ֹו, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשּמׁשּפיע  הּנ"ל ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֻהתאּזר",
ּבל  ּתבל ּתּכֹון "אף ועלֿידיֿזה: ּכּנ"ל. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָּביׂשראל

רק  ּכי עלֿידיֿזה, העֹולם קּיּום עּקר ּכי ְִִִִִֵֶַַַָָּתּמֹוט",
ׁשאמרּו ּכמֹו הּתֹורה, את ּומקּימין מקּבלין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָעלֿידיֿזה
מּפני  ליׂשראל? ּתֹורה נּתנה מה 'מּפני ז"ל : ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָרּבֹותינּו
הּתֹורה, עלֿידי העֹולם קּיּום ועּקר וכּנ"ל. עּזין' ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהן

ׁשּכתּוב עה)ּכמֹו אנכי (שם יׁשביה וכל ארץ "נמֹוגים : ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּסלה". עּמּודיה ְִִֶֶַַָָתּכנּתי

ראׁשוזה: ּבחינת הינּו וכּו'", מאז ּכסא "נכֹון ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִֵַַָָֹ
לׁשּפט  ּכסאֹו על יֹוׁשב יתּבר ה' ׁשאז ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה
הּנמׁשכין  הּנ"ל הּתּקּונים ּכל עּקר ׁשאז ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָּבצדקה,
"ּבראׁשית  ּבחינת ׁשהם ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַעלֿידי
ׁשעלֿידיֿזה  וכּו', העֹולם נברא אז ּכי וכּו'", ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָּברא
קֹול  ּבחינת ׁשּזהּו קֹולֹות, ּבחינת ּדקדּׁשה, עּזּות  ְְְְִִִִֶֶַַַָָֻנמׁש
והּׁשאגֹות  הּקֹולֹות וכל הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְֶַַַָָָָָֹׁשֹופר
ּכמֹו עּזּות, ּבחינת ׁשּכּלם אז, יׂשראל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּצֹועקין

ׁשם. ְֶָָֹׁשּמבאר

רּבּוי אבל ּבחינת אחרא, ּדסטרא עּזּות ּכנגּדם יׁש ֲ◌ָ◌ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
ּדקדּׁשה  עּזּות אבל אחרא. ּדסטרא ְְְֲֳִִַַָָָָָֻהּקֹולֹות
וזהּו: עליהם. יתּגּבר ּבעצמֹו יתּבר מה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנמׁש
האֹויבים  הינּו קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', נהרֹות  ְְְְְְִַָָָָָָ"נׂשאּו
מּמׁש נהרֹות ּכמֹו ּכנגּדנּו הּמתּפּׁשטים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָוהחֹולקים

אחרא  ּדסטרא עּזּות ּבחינת ׁשהּוא ּבקֹולם, ְְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָּומתנּׂשאים
רּבים  מים "מּקלֹות אבל מאד. ּומתּגּבר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָֹֹהּמתּפּׁשט
עּזּות  ּבחינת קֹולֹות, ׁשהם ים", מׁשּברי ְְְִִִִֵֵֶַַַָאּדירים

אחרא, ׁשם)ּדסטרא עּין ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש "אּדיר (ּוכעין , ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
עליהם  ותּקיף אּדיר ּבוּדאי יתּבר ה' ּכי ה'", ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּבּמרֹום
ּכי  הּנ"ל. ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי ויׁשּפילם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָֻויכניעם
הּנ"ל  העדיים ּבחינת ,"עדתי" מאד", נאמנּו עדתי"ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּבחינת  ונׁשמע, נעׂשה ׁשל הּכתרים ׁשני ּבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהם

ּפסּוק על ׁשם ׁשּכתּוב ּוכמֹו ה', ּותפּלת ה' (תהילים ּתֹורת ְְִֶַַַָָָ
"נאמנּויט) העדֹות אּלּו ׁשם, עּין נאמנה", ה' "עדּות :ְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הּביתֿהּמקּדׁשמא  ׁשהּוא קדׁש", נאוה לבית ד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום עּקר וׁשם ּתֹורה ּתצא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּמּׁשם

נו)ׁשּכתּוב נמׁש(ישעיה ׁשּמּׁשם ּתפּלה", ּבית ביתי "ּכי : ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כב  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

אל  ,מּמקּדׁשי אלקים "נֹורא ּבחינת ּדקדּׁשה, ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּזּות
ימים",  לאר "ה' וזהּו: וכּו'". עז נתן הּוא ְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹֹיׂשראל
הּימים, ׁשארכּו אףֿעלּֿפי ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו
ּתֹורת  עלֿידי ּכי מאד", נאמנּו עדתי" ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹאףֿעלּֿפיֿכן

 ֿ עלֿידי ּכּנ"ל, "עדתי" ּבחינת ׁשהם ה', ּותפּלת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹה'
וכּנ"ל: הּכל לנּצח ּתמיד ּדקדּׁשה לעּזּות נזּכה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻזה

וזה וזהז ּבּכּונֹות, הּמּובא ּפליאה הּמדרׁש ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ליֹום  ּבּכסה ׁשֹופר  בחדׁש "ּתקעּו ְְְִֶֶֶַַָֹלׁשֹונֹו:
הוי  ּבֹו? מתּכּסית ׁשהּלבנה חג איזהּו ּתאנא: ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּגנּו,

לפי  הּלבנה? מתּכּסית ואּמאי הּׁשנה. ראׁש זה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹומר,
ודן  ּדין ּכּסא על יֹוׁשב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא זה ְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּביֹום
ּומזּכיר  יׂשראל על ּומקטרג ּבא והּׂשטן העֹולם, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאת
עדים, הבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ואֹומר ְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹעונֹותיהם,
 ֿ הּקדֹוׁש לֹו ואֹומר החּמה, את ּומביא הֹול ְְִֵֵֵֶַַַָָוהּוא
והֹול ּדבר", יקּום עדים ׁשנים "עלּֿפי ְְִִִֵֵַַָָָָּברּוֿהּוא:
ואינֹו אֹותּה ּומבּקׁש מתּכּסית והיא הּלבנה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלהביא
ּדין  מּכּסא עֹומד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ואז למצאּה, ְְְִִִֵֵַָָָָָָיכֹול

לׁשֹונֹו. ּכאן עד וכּו'", רחמים ּכּסא על ְְְֲִִֵֵַַַָויֹוׁשב

נעׂשה חּמ ה ּבחינת ּותפּלה, ּתֹורה ּבחינת הם ּולבנה ַ◌ָ◌ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּנקראת  ּתֹורה ּבחינת חּמה ּכי וכּו', ְְְְְִִִִֵֶַַָָָונׁשמע
הּׁשמׁש" "ּתחת ּפסּוק על רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשמׁש,
ּבחינת  ּכּידּוע, ּדוד מלכּות ּבחינת ּולבנה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבקהלת.

ּבחינת קט)ּתפּלה, ועּקר (תהילים ּתפּלה". "ואני : ְְְְֲִִִִִַַַָָ
וכּסּופין  רצֹונֹות ּבחינת הּוא נׁשמע, ּבחינת ְְְְְְִִִִִִַַַָָהּתפּלה,
האין  אֹור אל ּגמּור ּובּטּול ּבדבקּות יתּבר לה' ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחזקים
עליו  מרחם יתּבר ׁשה' לדּבּורים, ׁשּבא עד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָסֹוף,
ּבהּתֹורה  וכּמּובן לפניו, ׂשיחתֹו לפרׁש ּפיו ְְְְִִֵֵַַָָָָָָּופֹותח

ז"ל. ּבדבריו מקֹומֹות ּבכּמה וכן ְְְְִֵַַַַָָָהּנ"ל

טז)ּבחינתוזה מענה (משלי ּומה' לב מערכי "לאדם : ְ◌ֶ◌ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּמכין  הּלב ועריכת ההכנה ׁשעּקר ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלׁשֹון",

ּבכּסּופ  לּבֹו ּומערייתּבר ה' לפני ּובא חזקים ין ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָ
ּבחינת: ּבפיו, מענה נֹותן ּברחמיו וה' ׂשיחתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָלפרׁש

ׁשהּוא  נׁשמע ּבחינת עּקר וזה לׁשֹון". מענה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ"ּומה'
סֹוף, אין אֹור אל ּבּטּול ּבחינת ׁשהּוא ּתפּלה, ְְְִִִִֵֶֶַַָּבחינת
ה' ּתֹורת ׁשּיּׂשיג זֹוכה ועלֿידיֿזה ׁשם. ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּכמֹו
מהּנׁשמע  ׁשעֹוׂשה ּבחינת ׁשּזהּו ּתֹורתֹו, ׁשּנעׂשית ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד

ּתֹורה. מּתפּלה נגלה, מהּנסּתר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָנעׂשה,

ז"ל וזהוּ  ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ּׁשּכתב מה ּבעצמֹו ְ◌ֶ◌ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָ
לעׂשֹות  ּתנינא לּקּוטי כ"ה ּבסימן אחר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבמקֹום
נראים  רהטא ׁשּלפּום אףֿעלּֿפי ּתפּלה, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמהּתֹורה
מהּתפּלה  לעׂשֹות ּכתב ּכאן ּכי זה, את זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכסֹותרים

ּבאמת  א ּתפּלה. מהּתֹורה לעׂשֹות ּכתב וׁשם ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָּתֹורה,
ּכּמה  ּׁשּכתב מה ּכי נתּכּון, אחד לדבר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבׁשניהם
לעׂשֹות  ּכּונתֹו ּתפּלה, מהּתֹורה לעׂשֹות ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָּפעמים
לעׂשֹות  ּולהּׂשיגּה, לקּימּה עדין זכה ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹמהּתֹורה
לקּימּה ׁשּיזּכה יתּבר לה' להתּפּלל ּתפּלה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה
לעׂשֹות  ּכאן ּׁשּכתּוב מה ּבעצמֹו וזהּו ְְְְֲִֶֶַַַַָָָּולהּׂשיגּה,
מּזה  לעׂשֹות נׁשמע, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ה', ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָמּתֹורת
עדין  זכה ׁשּלא הּתֹורה ּכי וכּו', נעׂשה ּבחינת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּתֹורתֹו,
ה', ּתֹורת ּבחינת אצלֹו היא ּולהּׂשיגּה ּכראּוי ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלקּימּה
עצמֹו לבּטל צרי זה ועל מּמּנּו, נסּתרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת
ויּׂשיגּה ׁשּיקּימּה עד יתּבר לה' הרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּולהתּפּלל
מהּתֹורה  ׁשעֹוׂשה נמצא ּתֹורתֹו. ה' מּתֹורת ְֲִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות

ורחֹוק  הּנסּתר ׁשהּוא ה', ּתֹורת מּבחינת הינּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּתפּלה,
יתּבר לה' ׁשּמתּפּלל ּתפּלה, מּזה עֹוׂשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו,
ּבּקׁשתֹו לפעל ּכׁשּזֹוכה ואחרּֿכ לזה, לבֹוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיזּכה
נעׂשה  אזי ה', ּתֹורת ּבחינת הּנסּתר, ּבחינת ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָּומּׂשיג
נמצא  ּתֹורתֹו. ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא ה', ְְְִִִִֶַַָָָמּתֹורת

אחד. ְֵֶֶֶָׁשּׁשניהם

ורּבנּווּ נבאר מֹורנּו אדֹוננּו ּכּונת ּכי קצת, הּדבר ְ◌ָ◌ֵ◌ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ
ּתפּלה, מהּתֹורה לעׂשֹות מאד ׁשהזהיר ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹז"ל
הן  אליה להּגיע עדין זכה ׁשּלא מהּתֹורה ּכּונתֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהיה
ּכמֹו הּקּיּום. הּוא והעּקר ההּׂשגה, מּצד הן הּקּיּום ְְִִִִִֵַַַַַַָָָָמּצד

ׁש ּבּתֹורה ּכׁשּלֹומד זֹוכה למׁשל ציצית מצות עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מּנאּוף, טו)להּנצל תתּורּו(במדבר "ולא : ְְְִִִֵֶָָָֹ

נּצֹול  יהיה ועלֿידיֿזה עיניכם", ואחרי לבבכם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַאחרי
יזּכה  ועלֿידיֿזה וכּו', אמת ׁשאינם הפּוכֹות ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָמעצֹות
ּבעצמֹו ויֹודע וכּו', ּולארץֿיׂשראל ולתפּלה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָלאמּונה
יתּבר לה' הרּבה להתּפּלל צרי הּוא מּזה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָרחּוקֹו

יתּבר לה' להתּפּלל ּתפּלה, הּזאת מהּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹולעׂשֹות
לכל  ׁשּיזּכה ּבאפן ּכראּוי ציצית מצות לקּים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיזּכה
ּבחינת  אצלֹו היא הּזאת הּתֹורה ׁשּכל נמצא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהּנ"ל.
ּבּׁשלמּות  לקּימּה עדין זכה ׁשּלא מאחר ה', ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹּתֹורת

לכל ׁשּיּגיע ּבאפן ׁשּגּלה הראּוי ׁשהּצּדיק רק הּנ"ל, ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ז ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 21 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

וזהּו ,יתּברמּתֹורת הּנמׁש ּדיקא "עּז "ּתנה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבחינת  ׁשהּוא וחּנּון" רחּום "אל מּבחינת ,ְְְְְִִִִֵֶַַַַָּותפּלת
הּנמׁש ּדקדּׁשה לעּזּות ׁשּיזּכה הינּו ּכּנ"ל, ה' ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֻּתפּלת
ה' מּתֹורת הּנמׁש עּזּות הינּו ּבעצמֹו, יתּבר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָמה'

ּגּבֹור  ה' וגּבֹור עּזּוז "ה' ּכי ּבאמת, ה' ְְֱִִִִִֶֶַּותפּלת
הּוא  מלחמּתֹו ּוגבּורת נֹוראֹותיו עּזּוז וכל ְְְְְְִִִַַָָָָמלחמה",
ׁשּמהם  הּדינים לבּטל ּביׂשראל, ּדקדּׁשה עּזּות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלהכניס
אחרא, ּדסטרא עּזּות ּבחינת ׁשהּוא הרע הּיצר ּכח ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

ׁשהם והחסדים הרחמים צדקה,ּולהגּביר ּבחינת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּזהּו ּדקדּׁשה, העּזּות עּקר ׁשּמּׁשם ה', ּתפּלת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻּבחינת

סח)ּבחינת אל (תהילים ,מּמקּדׁשי אלקים "נֹורא : ְְֱִִִִֵֶַָָֹ
וכּו'". לעם ותעצמֹות עז נתן הּוא ְְְֲִֵֵַָָָֹֹֻיׂשראל

נט)וזה מׂשּגּבי (שם אלקים ּכי אזּמרה אלי "עּזי : ְ◌ֶ◌ְֱֲִִִִִֵֵֶַַָֹֻ
נמׁש ּדקדּׁשה העּזּות ע ּקר ּכי חסּדי", ְְְֱִִִִִֵַַַָָָֹֻאלקי
להתחּזק  מתּגּברין ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמהחסדים
אׁשר  עד ּולהמּתין לׁשמר ליׁשּועה, ּולצּפֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹלקּוֹות
ׁשּמתּגּברין  ׁשּלהם, הרע העּזּות ויתּבּטל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיּפל
אחרא  ּדסטרא ּגדֹול ּבעּזּות ּפעם ּבכל ְְְְְְֳִִִַַַַָָָָָּומתּפּׁשטין
והרּבה  ּכנגּדם לעמד קׁשה ׁשּכמעט עד ּבחינֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבכּמה

עליו  ה ּמל ּדוד אבל לצלן, רחמנא עלֿידיֿזה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנפלּו
"עּזֹו ואמר: ּדקדּׁשה ּבעּזּות עצמֹו התחּזק ְְְְְִִֵַַַַַָָָֻֻהּׁשלֹום
הינּו "עּזֹו", ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמ ֹו אׁשמרה", ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאלי
ּבעּזּות  ׁשּמתּגּברין החֹולקים הּׂשֹונאים ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָהעּזּות
אני  אבל הרּבה, וׁשנים ימים ּכלּֿכ אחרא ְְְְֲֲֳִִִִֵַָָָָָָָָּדסטרא
ה' ירחם עד ואמּתין ואׁשמר אעמד מׁשמרּתי ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַֹֹעל
ּכי  אׁשמרה אלי "עּזֹו ּבחינת: נגּדי, עּזּותם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻויּפיל

וכּנ"ל. וכּו'" יקּדמני חסּדי אלקי מׂשּגּבי, ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵַַַַַֹֹאלקים

היית וזה: ּכי חסּד לּבקר וארּנן עּז אׁשיר "ואני ְ◌ֶ◌ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לבֹוא, לעתיד ׁשהּוא ׁשּלּבקר, וכּו'". לי ְְִִִֶֶֶֶַָָָֹמׂשּגב
להגּבירני  עּמי ׁשעׂשית החסד ּגדל על ל וארּנן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאׁשיר
עּזּות  ּכנגד לעמד ׁשאּוכל ּכזה ּדקדּׁשה ּבעּזּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּולחּזקני
עלי  ׁשהׁשּפעּת ּדקדּׁשה עּזּות ּכי ּכזה, אחרא ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּדסטרא
הּנמׁשכים  מאד מאד נפלאים עליֹונים מחסדים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹנמׁש

וכּנ"ל, ה' ּתפּלת רק עלֿידי יתּגּלּו אּלּו חסדים (ׁשּסֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָ

ה', ּתפּלת ּבחינת העליֹון, הּנסּתר ּתפּלת ּבחינת הם ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלעתיד,

הּנ"ל) ּבהּתֹורה וכּמּובן העליֹון נסּתר ּבחינת :ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

וזה וכלו וכּנ"ל, הּׁשנה ּבראׁש ונתּתּקן נמׁש זה ְ◌ָ◌ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צג)ּבחינת וכּו'",(תהילים לבׁש ּגאּות מל "ה' : ְְִֵֵַָָָ

מגּלה  יתּבר ה' ׁשאז ּכּמּובא, הּׁשנה ראׁש על ְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
ּגאות  ּבגדי ולֹובׁש עז מלכּותֹו ה' "לבׁש וזהּו ֹו, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשּמׁשּפיע  הּנ"ל ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֻהתאּזר",
ּבל  ּתבל ּתּכֹון "אף ועלֿידיֿזה: ּכּנ"ל. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָּביׂשראל

רק  ּכי עלֿידיֿזה, העֹולם קּיּום עּקר ּכי ְִִִִִֵֶַַַָָּתּמֹוט",
ׁשאמרּו ּכמֹו הּתֹורה, את ּומקּימין מקּבלין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָעלֿידיֿזה
מּפני  ליׂשראל? ּתֹורה נּתנה מה 'מּפני ז"ל : ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָרּבֹותינּו
הּתֹורה, עלֿידי העֹולם קּיּום ועּקר וכּנ"ל. עּזין' ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהן

ׁשּכתּוב עה)ּכמֹו אנכי (שם יׁשביה וכל ארץ "נמֹוגים : ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּסלה". עּמּודיה ְִִֶֶַַָָתּכנּתי

ראׁשוזה: ּבחינת הינּו וכּו'", מאז ּכסא "נכֹון ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִֵַַָָֹ
לׁשּפט  ּכסאֹו על יֹוׁשב יתּבר ה' ׁשאז ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה
הּנמׁשכין  הּנ"ל הּתּקּונים ּכל עּקר ׁשאז ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָּבצדקה,
"ּבראׁשית  ּבחינת ׁשהם ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַעלֿידי
ׁשעלֿידיֿזה  וכּו', העֹולם נברא אז ּכי וכּו'", ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָּברא
קֹול  ּבחינת ׁשּזהּו קֹולֹות, ּבחינת ּדקדּׁשה, עּזּות  ְְְְִִִִֶֶַַַָָֻנמׁש
והּׁשאגֹות  הּקֹולֹות וכל הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְֶַַַָָָָָֹׁשֹופר
ּכמֹו עּזּות, ּבחינת ׁשּכּלם אז, יׂשראל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּצֹועקין

ׁשם. ְֶָָֹׁשּמבאר

רּבּוי אבל ּבחינת אחרא, ּדסטרא עּזּות ּכנגּדם יׁש ֲ◌ָ◌ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
ּדקדּׁשה  עּזּות אבל אחרא. ּדסטרא ְְְֲֳִִַַָָָָָֻהּקֹולֹות
וזהּו: עליהם. יתּגּבר ּבעצמֹו יתּבר מה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנמׁש
האֹויבים  הינּו קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', נהרֹות  ְְְְְְִַָָָָָָ"נׂשאּו
מּמׁש נהרֹות ּכמֹו ּכנגּדנּו הּמתּפּׁשטים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָוהחֹולקים

אחרא  ּדסטרא עּזּות ּבחינת ׁשהּוא ּבקֹולם, ְְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָּומתנּׂשאים
רּבים  מים "מּקלֹות אבל מאד. ּומתּגּבר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָֹֹהּמתּפּׁשט
עּזּות  ּבחינת קֹולֹות, ׁשהם ים", מׁשּברי ְְְִִִִֵֵֶַַַָאּדירים

אחרא, ׁשם)ּדסטרא עּין ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש "אּדיר (ּוכעין , ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
עליהם  ותּקיף אּדיר ּבוּדאי יתּבר ה' ּכי ה'", ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּבּמרֹום
ּכי  הּנ"ל. ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי ויׁשּפילם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָֻויכניעם
הּנ"ל  העדיים ּבחינת ,"עדתי" מאד", נאמנּו עדתי"ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּבחינת  ונׁשמע, נעׂשה ׁשל הּכתרים ׁשני ּבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהם

ּפסּוק על ׁשם ׁשּכתּוב ּוכמֹו ה', ּותפּלת ה' (תהילים ּתֹורת ְְִֶַַַָָָ
"נאמנּויט) העדֹות אּלּו ׁשם, עּין נאמנה", ה' "עדּות :ְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הּביתֿהּמקּדׁשמא  ׁשהּוא קדׁש", נאוה לבית ד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום עּקר וׁשם ּתֹורה ּתצא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּמּׁשם

נו)ׁשּכתּוב נמׁש(ישעיה ׁשּמּׁשם ּתפּלה", ּבית ביתי "ּכי : ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כב  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

אל  ,מּמקּדׁשי אלקים "נֹורא ּבחינת ּדקדּׁשה, ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּזּות
ימים",  לאר "ה' וזהּו: וכּו'". עז נתן הּוא ְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹֹיׂשראל
הּימים, ׁשארכּו אףֿעלּֿפי ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו
ּתֹורת  עלֿידי ּכי מאד", נאמנּו עדתי" ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹאףֿעלּֿפיֿכן

 ֿ עלֿידי ּכּנ"ל, "עדתי" ּבחינת ׁשהם ה', ּותפּלת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹה'
וכּנ"ל: הּכל לנּצח ּתמיד ּדקדּׁשה לעּזּות נזּכה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻזה

וזה וזהז ּבּכּונֹות, הּמּובא ּפליאה הּמדרׁש ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ליֹום  ּבּכסה ׁשֹופר  בחדׁש "ּתקעּו ְְְִֶֶֶַַָֹלׁשֹונֹו:
הוי  ּבֹו? מתּכּסית ׁשהּלבנה חג איזהּו ּתאנא: ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּגנּו,

לפי  הּלבנה? מתּכּסית ואּמאי הּׁשנה. ראׁש זה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹומר,
ודן  ּדין ּכּסא על יֹוׁשב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא זה ְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּביֹום
ּומזּכיר  יׂשראל על ּומקטרג ּבא והּׂשטן העֹולם, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאת
עדים, הבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ואֹומר ְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹעונֹותיהם,
 ֿ הּקדֹוׁש לֹו ואֹומר החּמה, את ּומביא הֹול ְְִֵֵֵֶַַַָָוהּוא
והֹול ּדבר", יקּום עדים ׁשנים "עלּֿפי ְְִִִֵֵַַָָָָּברּוֿהּוא:
ואינֹו אֹותּה ּומבּקׁש מתּכּסית והיא הּלבנה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלהביא
ּדין  מּכּסא עֹומד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ואז למצאּה, ְְְִִִֵֵַָָָָָָיכֹול

לׁשֹונֹו. ּכאן עד וכּו'", רחמים ּכּסא על ְְְֲִִֵֵַַַָויֹוׁשב

נעׂשה חּמ ה ּבחינת ּותפּלה, ּתֹורה ּבחינת הם ּולבנה ַ◌ָ◌ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּנקראת  ּתֹורה ּבחינת חּמה ּכי וכּו', ְְְְְִִִִֵֶַַָָָונׁשמע
הּׁשמׁש" "ּתחת ּפסּוק על רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשמׁש,
ּבחינת  ּכּידּוע, ּדוד מלכּות ּבחינת ּולבנה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבקהלת.

ּבחינת קט)ּתפּלה, ועּקר (תהילים ּתפּלה". "ואני : ְְְְֲִִִִִַַַָָ
וכּסּופין  רצֹונֹות ּבחינת הּוא נׁשמע, ּבחינת ְְְְְְִִִִִִַַַָָהּתפּלה,
האין  אֹור אל ּגמּור ּובּטּול ּבדבקּות יתּבר לה' ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחזקים
עליו  מרחם יתּבר ׁשה' לדּבּורים, ׁשּבא עד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָסֹוף,
ּבהּתֹורה  וכּמּובן לפניו, ׂשיחתֹו לפרׁש ּפיו ְְְְִִֵֵַַָָָָָָּופֹותח

ז"ל. ּבדבריו מקֹומֹות ּבכּמה וכן ְְְְִֵַַַַָָָהּנ"ל

טז)ּבחינתוזה מענה (משלי ּומה' לב מערכי "לאדם : ְ◌ֶ◌ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּמכין  הּלב ועריכת ההכנה ׁשעּקר ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלׁשֹון",

ּבכּסּופ  לּבֹו ּומערייתּבר ה' לפני ּובא חזקים ין ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָ
ּבחינת: ּבפיו, מענה נֹותן ּברחמיו וה' ׂשיחתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָלפרׁש

ׁשהּוא  נׁשמע ּבחינת עּקר וזה לׁשֹון". מענה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ"ּומה'
סֹוף, אין אֹור אל ּבּטּול ּבחינת ׁשהּוא ּתפּלה, ְְְִִִִֵֶֶַַָּבחינת
ה' ּתֹורת ׁשּיּׂשיג זֹוכה ועלֿידיֿזה ׁשם. ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּכמֹו
מהּנׁשמע  ׁשעֹוׂשה ּבחינת ׁשּזהּו ּתֹורתֹו, ׁשּנעׂשית ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד

ּתֹורה. מּתפּלה נגלה, מהּנסּתר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָנעׂשה,

ז"ל וזהוּ  ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ּׁשּכתב מה ּבעצמֹו ְ◌ֶ◌ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָ
לעׂשֹות  ּתנינא לּקּוטי כ"ה ּבסימן אחר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבמקֹום
נראים  רהטא ׁשּלפּום אףֿעלּֿפי ּתפּלה, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמהּתֹורה
מהּתפּלה  לעׂשֹות ּכתב ּכאן ּכי זה, את זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכסֹותרים

ּבאמת  א ּתפּלה. מהּתֹורה לעׂשֹות ּכתב וׁשם ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָּתֹורה,
ּכּמה  ּׁשּכתב מה ּכי נתּכּון, אחד לדבר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבׁשניהם
לעׂשֹות  ּכּונתֹו ּתפּלה, מהּתֹורה לעׂשֹות ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָּפעמים
לעׂשֹות  ּולהּׂשיגּה, לקּימּה עדין זכה ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹמהּתֹורה
לקּימּה ׁשּיזּכה יתּבר לה' להתּפּלל ּתפּלה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה
לעׂשֹות  ּכאן ּׁשּכתּוב מה ּבעצמֹו וזהּו ְְְְֲִֶֶַַַַָָָּולהּׂשיגּה,
מּזה  לעׂשֹות נׁשמע, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ה', ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָמּתֹורת
עדין  זכה ׁשּלא הּתֹורה ּכי וכּו', נעׂשה ּבחינת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּתֹורתֹו,
ה', ּתֹורת ּבחינת אצלֹו היא ּולהּׂשיגּה ּכראּוי ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלקּימּה
עצמֹו לבּטל צרי זה ועל מּמּנּו, נסּתרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת
ויּׂשיגּה ׁשּיקּימּה עד יתּבר לה' הרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּולהתּפּלל
מהּתֹורה  ׁשעֹוׂשה נמצא ּתֹורתֹו. ה' מּתֹורת ְֲִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות

ורחֹוק  הּנסּתר ׁשהּוא ה', ּתֹורת מּבחינת הינּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּתפּלה,
יתּבר לה' ׁשּמתּפּלל ּתפּלה, מּזה עֹוׂשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו,
ּבּקׁשתֹו לפעל ּכׁשּזֹוכה ואחרּֿכ לזה, לבֹוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיזּכה
נעׂשה  אזי ה', ּתֹורת ּבחינת הּנסּתר, ּבחינת ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָּומּׂשיג
נמצא  ּתֹורתֹו. ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא ה', ְְְִִִִֶַַָָָמּתֹורת

אחד. ְֵֶֶֶָׁשּׁשניהם

ורּבנּווּ נבאר מֹורנּו אדֹוננּו ּכּונת ּכי קצת, הּדבר ְ◌ָ◌ֵ◌ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ
ּתפּלה, מהּתֹורה לעׂשֹות מאד ׁשהזהיר ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹז"ל
הן  אליה להּגיע עדין זכה ׁשּלא מהּתֹורה ּכּונתֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהיה
ּכמֹו הּקּיּום. הּוא והעּקר ההּׂשגה, מּצד הן הּקּיּום ְְִִִִִֵַַַַַַָָָָמּצד

ׁש ּבּתֹורה ּכׁשּלֹומד זֹוכה למׁשל ציצית מצות עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מּנאּוף, טו)להּנצל תתּורּו(במדבר "ולא : ְְְִִִֵֶָָָֹ

נּצֹול  יהיה ועלֿידיֿזה עיניכם", ואחרי לבבכם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַאחרי
יזּכה  ועלֿידיֿזה וכּו', אמת ׁשאינם הפּוכֹות ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָמעצֹות
ּבעצמֹו ויֹודע וכּו', ּולארץֿיׂשראל ולתפּלה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָלאמּונה
יתּבר לה' הרּבה להתּפּלל צרי הּוא מּזה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָרחּוקֹו

יתּבר לה' להתּפּלל ּתפּלה, הּזאת מהּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹולעׂשֹות
לכל  ׁשּיזּכה ּבאפן ּכראּוי ציצית מצות לקּים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיזּכה
ּבחינת  אצלֹו היא הּזאת הּתֹורה ׁשּכל נמצא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהּנ"ל.
ּבּׁשלמּות  לקּימּה עדין זכה ׁשּלא מאחר ה', ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹּתֹורת

לכל ׁשּיּגיע ּבאפן ׁשּגּלה הראּוי ׁשהּצּדיק רק הּנ"ל, ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 22 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּתֹורתֹו, היא אצלֹו ּכי ּבׁשלמּות לזה זכה הּתֹורה ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹזאת
ּתֹורתֹו, מּבחינת מדרגֹות ורבבֹות ּבאלפים אצלֹו נמּוכה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ(וגם

ּבׁשבילנּו עצמֹו להֹוריד ׁשהכרח רק ׁשּלֹו, הּנגלה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֻמּבחינת

אחר) ּבמקֹום מּזה ּכמבאר וכ ּו', ּכ אצלנּולאמרּה אבל . ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

זכינּו ׁשּלא מאחר נסּתר, ּבחינת ה', ּתֹורת ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּוא
צריכין  זה ועל להּׂשיגּה, ׁשּכן מּכל ּכראּוי, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלקּימּה
ּתֹורת  מּבחינת הינּו מהּתֹורה, ועֹוׂשין ּכּנ"ל. ְְְְִִִִֵַַַַַַָָּתפּלה
זאת  ּולהּׂשיג לקּים לזה לבֹוא ׁשּזֹוכה עד ּתפּלה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹה',
ּתפּלה, ּבחינת ׁשהיא ה' מּתֹורת נעׂשה ואז ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָהּתֹורה,

ָּתֹורתֹו.

לעׂשֹות נמצא ּכאן ּׁשּכתּוב מה ּכי אחד, ׁשּׁשניהם ִ◌ְ◌ָ◌ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיהיה  ּתֹורתֹו, ּבחינת הינּו ּתֹורה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמהּתפּלה
נעׂשה  יהיה ה', ּתֹורת ּבחינת ׁשהיא מהּנסּתר, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנעׂשה
ׁשּזהּו ּתֹורתֹו, ּבחינת ּתפּלֹות רּבּוי עלֿידי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָמּזה
מהּתֹורה  לעׂשֹות אחר ּבמקֹום ּׁשּכתּוב מה ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָּבעצמֹו
ואנחנּו הּצּדיקים ּׁשּגּלּו מה ה' מּתֹורת הינּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָּתפּלה,
ׁשּנזּכה  עד ּתפּלה מּזה לעׂשֹות מּמּנה, רחֹוקים ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעדין

אחד  לדבר ּבׁשניהם והרי ּתֹורתֹו, נעׂשה ויהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
וכּנ"ל, ּתֹורה,נתּכּון ספר ּבהלכֹות מּזה אחר ּבמקֹום (ועּין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

(יתּבר ה' ּבעזר יֹותר מבאר :וכאן ְְְְִֵֵֶַָָָֹ

ּותפּלה,נמצאח ּתֹורה ּבחינת הם ּולבנה ׁשחּמה ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִֵֶַַָָָָָ
מהחּמה, קטּנה ׁשהּלבנה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָואףֿעלּֿפי

מבאר אוכאן יֹותר. ּגבּה נסּתר ּבחינת ׁשּתפּלה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
מקּבלת  הּתפּלה ּכי קצת, מבאר הּנ"ל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹעלּֿפי
הּתֹורה, את לקּים ׁשּיזּכה מתּפּלל ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהּתֹורה,
ּתֹורתֹו, ה' ּתֹורת לעׂשֹות לזה לבֹוא זֹוכה ְְֲֵֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה
ׁשהּתפּלה  נמצא סֹוף, אין עד לדרּגא מּדרּגא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוכן
הינּו מהּתֹורה, וגבה מהּנסּתר, הינּו מהּתֹורה, ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹקטּנה
ועֹוׂשין  הּכל ּפֹועלין הּתפּלה עלֿידי ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹמהּנגלה,

עטרת  חיל "אׁשת ּבבחינת היא ואזי נגלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהּנסּתר
יב)ּבעלּה" הּתפּלה (משלי עלֿידי ּכי ּבּכתבים. הּמּובא , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

עד  הּתחּתֹונה ּדיֹוטא ּתכלית מּתכלית לעלֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָיכֹולין
ׁשּיזּכה  עד סֹוף, אין עד העליֹונה, מעלה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּתכלית
הּנ"ל  ּבהּתֹורה למעּין ּכּמּובן ה', ּותפּלת ה' ְְְְִֵַַַַַַַַָָלתֹורת

אחר: ְֵַָּובמקֹום

ּולבנה,ואלּ וּ ט חּמה ּבחינת ׁשהם ּבחינֹות, הּׁשּתי ְ◌ֵ◌ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבחינת

העדיים  ׁשני ּבחינת הם ּכי עדים, ׁשני ּבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָהם
ונׁשמע  נעׂשה ּכׁשאמרּו ּבחֹורב יׂשראל את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהכּתירּו
ּבחינת  הם הּנ"ל, הּכתרים ׁשהם העדיים ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוכּנ"ל,
ּבבחינת  האדם, מעׂשי על מעידין הם ּכי  ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָעדים,

ּׁשּמקּים  מה ּכפי ּכי ּבֹו', מעידה האדם ׁשל  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'נׁשמתֹו
ּכמֹו הּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה ּבחינת עצמֹו על ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָּוממׁשי
ׁשהם  העדיים ּבׁשני למעלה נׁשמתֹו מכּתרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻכן

וׁשלֹום. חס להפ ּולהפ הּנ"ל, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּכתרים

ּׁשּכתּובוזהוּ  מה לג)ּבחינת את (שמות הֹורד "ועּתה : ְ◌ֶ◌ְְִֵֶֶַַַָָ
ׁשה' ,"ּל אעׂשה מה ואדעה מעלי ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָעדי
ׁשהם  עדים, ׁשּיֹורידּו עד לׁשפטם רצה לא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹיתּבר
יעידּו אׁשר ּכפי להם ּלעׂשֹות מה ידע ואז ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּכתרים,
ּבהם. ּפגמּו וכּמה אי ּבעצמם העדיים אּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעליהם

ּדבר,וזהוּ  ּבכל ׁשּנאמנים העדים ׁשני ּבחינת ּבעצמֹו ְ◌ֶ◌ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּפגם  ּבחינת זה הכחׁשה ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּכי
ׁשני  ּבחינת ׁשהם עדים ׁשני מביאין עלּֿכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָאמּונה,

ּבבחינת האמּונה, נבנית ידם ׁשעל הּנ"ל "עדּות עדיים ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לעֹולם, נאמנים עדים ׁשני ועלּֿכן הּנ"ל. נאמנה" ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה'
ּכבר  ּכי ונׁשמע, נעׂשה ּבבחינת הם עדים ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּכי
ׁשני  ואין ונׁשמע נעׂשה ּבחינת יׁש ּדרּגא ׁשּבכל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמבאר
אנׁשים  הּׁשני אּלּו עלּֿכן לזה, זה ּדֹומין אדם  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
וגדֹול, קטן ּבהם יׁש ּבוּדאי להעיד הּבאים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראלּיים

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ו.)ּכמֹו השנה את (ראש 'מכניסין : ְְְִִֵֶֶַַַָ
נעׂשה  ּבחינת הם וקטן וגדֹול וכּו'', ׁשּבהם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול

ּבחינת  עלֿידי ּכי נאמנים, הם ועלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָונׁשמע
נקראת  הּתֹורה ועלּֿכן האמּונה. נׁשלם ונׁשמע ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעׂשה

ׁשּכתּוב ּכמֹו כה)'עדּות', את (שמות הארן אל "ונתּת : ְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּוכתיב וכּו'", לא)העדת וכן (שם העדת", "לחת : ְְְִֵֵֵָָֹֻֻֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו עדּות, נקרא הּתפּלה וגם (תהילים הרּבה. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמבאר קכב) ּוכמֹו ה'", לׁשם להדֹות ליׂשראל  "עדּות :ְְְְְְִֵֵֵֶָָֹֹ

ׁשם, עּין ט', סימן וכּו'' יכסימּו 'ּתהֹומֹות ְְְְְִֵַַַָָָֻּבהּתֹורה
ּכּנ"ל: ְַַַהינּו

הּמדרׁשועל־ ּפ י־ זהי ּדברי יתּבר ּבעזרתֹו יתּבאר ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
להּׂשטן  אֹומר יתּבר ה' ּכי ְְִִֵַַַַָָָהּנ"ל,
ׁשהם  ּולבנה, החּמה להביא רֹוצה והּוא עדים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלהביא

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כג  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשהם  ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבחינת
ורֹוצה  העדים, עּקר ׁשהם הּנ"ל, העדיים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבחינת
מביא  והּוא ּבהם, ּפגמּו ׁשּיׂשראל להראֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלהביאם
על  להעיד מכרחת והיא ּתֹורה ּבחינת החּמה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻאת

ה' לֹו ואֹומר הּתֹורה, נגד ּבמעׂשיהם ׁשּפגמּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּפגמים
להביא  והֹול וכּו'". עדים ׁשנים "עלּֿפי :ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָיתּבר
מתּכּסית  והיא ּתפּלה, ּבחינת נסּתר, ּבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָהּלבנה
ׁשהּוא  הּנׁשמע, ּכי למצאּה. יכֹול ׁשאינֹו עד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹמאד
ׁשל  סֹוף האין אל ּובּטּול רצֹון ּבחינת ּתפ ּלה, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבחינת
ּולהּׂשיג  ולמצא להׂשטין יכֹול אינֹו זה הּיׂשראלי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹאיׁש
ואּמיץ  חזק וכּסּופם רצֹונם יׂשראל ּבני רב ּכי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹּכלל,
אלּול  ה ּימים ּבאּלּו ּבפרט ,יתּבר לה' מאד ְְְְְֱִִִֵַַַָָָֹֹמאד
ויֹום  הּׁשנה ּבראׁש ּבפרט ּתׁשּובה, ימי ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹועׂשרת
ּבקרּבם  נׁשּבר לּבם יׂשראל ּכל ׁשאז ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָהּכּפּורים

ּו הּכנסּיֹות ּבבּתי ּומרּבין ּומתקּבצים מדרׁשֹות בבּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ
לה' סֹוף אין עד חזק וכּסּופם ּורצֹונם ְְְִִִֵַַָָָָּבתפּלֹות,

סֹוף, אין עד עֹולים החזק רצֹונם ׁשעלֿידי עד ,ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתּבר
ה'. ּותפּלת ה' ּתֹורת ׁשהּׂשיגּו אמת הּצּדיקי ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַֹּבכח
ּבחינת  הּלבנה את ּכלל למצא יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹועלּֿכן
נסּתר, ּבחינת הּוא ּכי מאד, מתּכּסית היא ּכי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹּתפּלה,

סֹוף. אין עד ׁשעֹולה נׁשמע ְְִִֵֶֶַַָּבחינת

ז"ל וזהוּ  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבחינת ּבעצמֹו ְ◌ֶ◌ְְְְִֵֶַַַַַָ
אּבדּו הּנעׂשה ׁשּכתר ּבדברינּו, ּומּובא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמדרׁש
על  ׁשּמבאר ּכמֹו להם, נׁשאר הּנׁשמע וכתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל

ד)ּפסּוק  הינּו(דברים וכּו'", אל ׁשמע יׂשראל "ועּתה : ְְְְְִֵֶַַַָָָ
אנּו אין ּכי ּבעונֹותינּו, אּבדנּו הּנעׂשה ּכתר ּכי ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכּנ"ל,
אףֿעלּֿפי  ּכי ּבׁשלמּות, מצוה ׁשּום לקּים ְְְְִִִִִֵֵַַַָיכֹולין
יכֹולין  אנּו אין אבל ּבּגלּות, ּגם הּמצות מקּימין ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשאנּו
אי  מצות ּכּמה ּכי הראּוי, ּבּׁשלמּות מצוה ׁשּום ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלקּים
ואפּלּו וכּו', קרּבנֹות ּכמֹו ּבּגלּות ּכלל לקּים ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָאפׁשר
ּוצריכין  הראּוי ּבּׁשלמּות אינם ׁשּמקּימין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמצות
ּכתר  אבל ּכראּוי. מצוה איזה לקּים ּגדֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיגיעה

רצֹון  ּבחינת ׁשעּקרּה ּתפּלה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהּנׁשמע,
ּבׁשּום  מּיׂשראל לּקח אפׁשר אי זה הּנ"ל, וכּו' ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּובּטּול
חזק  וכסּפנּו רצֹוננּו אףֿעלּֿפיֿכן ׁשהּוא אי ּכי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאפן,
ּוכמֹו עת, ּבכל יתּבר לה' לׁשּוב מאד מאד ְְְְְְִִֵַַַָָָֹֹותּקיף

ח)ׁשּכתּוב השירים את (שיר ּתעֹוררּו ּומה ּתעירּו "מה : ְְִֶֶַַָָ

ׁשּתחּפץ", עד ּבהלכֹות האהבה מּזה, אחר ּבמקֹום (ועּין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ג') הלכה ׁשּכתּובערב ּוכמֹו כּמות (שם). עּזה "ּכי : ְֲִֵֶֶַַָָָָָָ
אׁש רׁשּפי רׁשפיה קנאה, כׁשאֹול קׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָאהבה,
האהבה  את לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשלהבתיּה,

רׁשּפי  על נאמר זה ׁשּכל וכּו'", יׁשטפּוה לא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹּונהרֹות
ּפנימּיּות  ּבעמק ּות ית ּבר לה' הּלב ּתבערת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשלהבת
הּתחּתֹונה  ּבּמדרגה ׁשּבּקטּנים הּקטן ׁשאפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָרצֹונֹו,
ּכתר  ועל ּֿכן סֹוף. אין עד יתּבר לה' לּבֹו ּבֹוער ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמאד

יׂשראל. אּבדּו לא ְְְִִִֵַָָֹהּנׁשמע

ּבחינת ועל ־ּכ ן רצֹון, ּבחינת הּנׁשמע, ּבחינת עלֿידי ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְִִִִֵַַַַַָָ
ּכמֹו הּמצות, ּכל מׁשלימין אנּו וכ ּו', ְְְְְִִִִַַָָָֹּתפּלה
מּלפני רצֹון 'יהי מצוה: ּכל קדם אֹומרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשאנּו
וכּו'', וכּונֹותיה ודק ּדּוקיה ּפרטיה ּבכל קּימּתיה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּכאּלּו
ׁשהּוא  הרצֹון עלֿידי קּיּומנּו עּקר ּכי ּכּנ"ל, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָהינּו
ּגם  ּכי סֹוף, אין עד ׁשעֹולה וכּו' נׁשמע ְְְִִִֵֶֶַַַָּבחינת
סֹוף, אין עד לכסף יכֹולין מאד הּתחּתֹונה ְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֹּבּמדרגה
ׁשּיׁש ּכאּלה הּׂשגֹות אמת הּצּדיקי לנּו ּגּלּו ׁשּכבר ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

חסד  ּבחינת נסּתרֹות, סתרי ּבחינת ׁשהּוא ה' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָּתפּלת
מאד. ונסּתר הּנעלם ְְְְְִֶַָָָָֹּוצדקה

ואז על ־ּכ ן ּכלל, הּלבנה את למצא יכֹול הּׂשטן אין ַ◌ֵ◌ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ
ויֹוׁשב  ּדין מּכּסא עֹומד ְִִִֵֵֵַָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
הּמדרׁש ּכל ּכי ׁשֹופר, ּתקיעת עלֿידי רחמים ּכּסא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָעל
ׁשֹופר  קֹול עּקר ּכי וכּו'", "ּתקעּו ּפסּוק על נדרׁש ְְְִִִִַַַַָָָהּנ"ל
ׁשעּקרּה מהּׂשמחה, נמׁש ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא
ּבחינת  ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת עלֿידי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָנמׁשכת
ועלֿידיֿזה  ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנ"ל, וכּו' ּובּטּול  ְְְְִֵֶֶַַַָָָרצֹון
הּׁשנה, ראׁש ּבכל חדׁשים נפלאים חסדים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָֹנמׁשכין
ּכל  נמּתקין ׁשעלֿידיֿזה מעֹולם, נתּגּלּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחסדים
ׁשּזה  ּבהּמׁשּפט, ׁשּנעלם הּצדקה נתּגּלה ּכי ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּדינים,
וכּנ"ל, וכּו' הּנׁשמע ּכתר עלֿידי הּתּקּון, ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָעּקר

מּכּסא  עֹומד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלֿידיֿזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָועלּֿכן
וכּו': ְִּדין

ּכּמה הּכ לל ,יא לֹו ׁשּיהיה צרי זמן ּבכל אדם ׁשּכל ַ◌ְ◌ָ◌ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ
אי  ּכי חּייו, ימי ּכל וירידֹות עלּיֹות ְְֲִִִִִֵַַָָָוכּמה
ירידה  ֿ ידי על אם ּכי לדרּגא מּדרּגא לעלֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָאפׁשר
ּכּמּובא. העלּיה ּתכלית היא הירידה ּכי העלּיה, ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּקדם



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ט ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 22 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּתֹורתֹו, היא אצלֹו ּכי ּבׁשלמּות לזה זכה הּתֹורה ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹזאת
ּתֹורתֹו, מּבחינת מדרגֹות ורבבֹות ּבאלפים אצלֹו נמּוכה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ(וגם

ּבׁשבילנּו עצמֹו להֹוריד ׁשהכרח רק ׁשּלֹו, הּנגלה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֻמּבחינת

אחר) ּבמקֹום מּזה ּכמבאר וכ ּו', ּכ אצלנּולאמרּה אבל . ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

זכינּו ׁשּלא מאחר נסּתר, ּבחינת ה', ּתֹורת ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּוא
צריכין  זה ועל להּׂשיגּה, ׁשּכן מּכל ּכראּוי, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלקּימּה
ּתֹורת  מּבחינת הינּו מהּתֹורה, ועֹוׂשין ּכּנ"ל. ְְְְִִִִֵַַַַַַָָּתפּלה
זאת  ּולהּׂשיג לקּים לזה לבֹוא ׁשּזֹוכה עד ּתפּלה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹה',
ּתפּלה, ּבחינת ׁשהיא ה' מּתֹורת נעׂשה ואז ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָהּתֹורה,

ָּתֹורתֹו.

לעׂשֹות נמצא ּכאן ּׁשּכתּוב מה ּכי אחד, ׁשּׁשניהם ִ◌ְ◌ָ◌ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיהיה  ּתֹורתֹו, ּבחינת הינּו ּתֹורה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמהּתפּלה
נעׂשה  יהיה ה', ּתֹורת ּבחינת ׁשהיא מהּנסּתר, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנעׂשה
ׁשּזהּו ּתֹורתֹו, ּבחינת ּתפּלֹות רּבּוי עלֿידי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָמּזה
מהּתֹורה  לעׂשֹות אחר ּבמקֹום ּׁשּכתּוב מה ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָּבעצמֹו
ואנחנּו הּצּדיקים ּׁשּגּלּו מה ה' מּתֹורת הינּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָּתפּלה,
ׁשּנזּכה  עד ּתפּלה מּזה לעׂשֹות מּמּנה, רחֹוקים ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעדין

אחד  לדבר ּבׁשניהם והרי ּתֹורתֹו, נעׂשה ויהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
וכּנ"ל, ּתֹורה,נתּכּון ספר ּבהלכֹות מּזה אחר ּבמקֹום (ועּין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

(יתּבר ה' ּבעזר יֹותר מבאר :וכאן ְְְְִֵֵֶַָָָֹ

ּותפּלה,נמצאח ּתֹורה ּבחינת הם ּולבנה ׁשחּמה ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִֵֶַַָָָָָ
מהחּמה, קטּנה ׁשהּלבנה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָואףֿעלּֿפי

מבאר אוכאן יֹותר. ּגבּה נסּתר ּבחינת ׁשּתפּלה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
מקּבלת  הּתפּלה ּכי קצת, מבאר הּנ"ל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹעלּֿפי
הּתֹורה, את לקּים ׁשּיזּכה מתּפּלל ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהּתֹורה,
ּתֹורתֹו, ה' ּתֹורת לעׂשֹות לזה לבֹוא זֹוכה ְְֲֵֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה
ׁשהּתפּלה  נמצא סֹוף, אין עד לדרּגא מּדרּגא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוכן
הינּו מהּתֹורה, וגבה מהּנסּתר, הינּו מהּתֹורה, ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹקטּנה
ועֹוׂשין  הּכל ּפֹועלין הּתפּלה עלֿידי ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹמהּנגלה,

עטרת  חיל "אׁשת ּבבחינת היא ואזי נגלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהּנסּתר
יב)ּבעלּה" הּתפּלה (משלי עלֿידי ּכי ּבּכתבים. הּמּובא , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

עד  הּתחּתֹונה ּדיֹוטא ּתכלית מּתכלית לעלֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָיכֹולין
ׁשּיזּכה  עד סֹוף, אין עד העליֹונה, מעלה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּתכלית
הּנ"ל  ּבהּתֹורה למעּין ּכּמּובן ה', ּותפּלת ה' ְְְְִֵַַַַַַַַָָלתֹורת

אחר: ְֵַָּובמקֹום

ּולבנה,ואלּ וּ ט חּמה ּבחינת ׁשהם ּבחינֹות, הּׁשּתי ְ◌ֵ◌ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבחינת

העדיים  ׁשני ּבחינת הם ּכי עדים, ׁשני ּבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָהם
ונׁשמע  נעׂשה ּכׁשאמרּו ּבחֹורב יׂשראל את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהכּתירּו
ּבחינת  הם הּנ"ל, הּכתרים ׁשהם העדיים ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוכּנ"ל,
ּבבחינת  האדם, מעׂשי על מעידין הם ּכי  ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָעדים,

ּׁשּמקּים  מה ּכפי ּכי ּבֹו', מעידה האדם ׁשל  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'נׁשמתֹו
ּכמֹו הּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה ּבחינת עצמֹו על ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָּוממׁשי
ׁשהם  העדיים ּבׁשני למעלה נׁשמתֹו מכּתרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻכן

וׁשלֹום. חס להפ ּולהפ הּנ"ל, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּכתרים

ּׁשּכתּובוזהוּ  מה לג)ּבחינת את (שמות הֹורד "ועּתה : ְ◌ֶ◌ְְִֵֶֶַַַָָ
ׁשה' ,"ּל אעׂשה מה ואדעה מעלי ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָעדי
ׁשהם  עדים, ׁשּיֹורידּו עד לׁשפטם רצה לא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹיתּבר
יעידּו אׁשר ּכפי להם ּלעׂשֹות מה ידע ואז ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּכתרים,
ּבהם. ּפגמּו וכּמה אי ּבעצמם העדיים אּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעליהם

ּדבר,וזהוּ  ּבכל ׁשּנאמנים העדים ׁשני ּבחינת ּבעצמֹו ְ◌ֶ◌ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּפגם  ּבחינת זה הכחׁשה ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּכי
ׁשני  ּבחינת ׁשהם עדים ׁשני מביאין עלּֿכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָאמּונה,

ּבבחינת האמּונה, נבנית ידם ׁשעל הּנ"ל "עדּות עדיים ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לעֹולם, נאמנים עדים ׁשני ועלּֿכן הּנ"ל. נאמנה" ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה'
ּכבר  ּכי ונׁשמע, נעׂשה ּבבחינת הם עדים ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּכי
ׁשני  ואין ונׁשמע נעׂשה ּבחינת יׁש ּדרּגא ׁשּבכל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמבאר
אנׁשים  הּׁשני אּלּו עלּֿכן לזה, זה ּדֹומין אדם  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
וגדֹול, קטן ּבהם יׁש ּבוּדאי להעיד הּבאים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראלּיים

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ו.)ּכמֹו השנה את (ראש 'מכניסין : ְְְִִֵֶֶַַַָ
נעׂשה  ּבחינת הם וקטן וגדֹול וכּו'', ׁשּבהם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול

ּבחינת  עלֿידי ּכי נאמנים, הם ועלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָונׁשמע
נקראת  הּתֹורה ועלּֿכן האמּונה. נׁשלם ונׁשמע ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנעׂשה

ׁשּכתּוב ּכמֹו כה)'עדּות', את (שמות הארן אל "ונתּת : ְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּוכתיב וכּו'", לא)העדת וכן (שם העדת", "לחת : ְְְִֵֵֵָָֹֻֻֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו עדּות, נקרא הּתפּלה וגם (תהילים הרּבה. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמבאר קכב) ּוכמֹו ה'", לׁשם להדֹות ליׂשראל  "עדּות :ְְְְְְִֵֵֵֶָָֹֹ

ׁשם, עּין ט', סימן וכּו'' יכסימּו 'ּתהֹומֹות ְְְְְִֵַַַָָָֻּבהּתֹורה
ּכּנ"ל: ְַַַהינּו

הּמדרׁשועל־ ּפ י־ זהי ּדברי יתּבר ּבעזרתֹו יתּבאר ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
להּׂשטן  אֹומר יתּבר ה' ּכי ְְִִֵַַַַָָָהּנ"ל,
ׁשהם  ּולבנה, החּמה להביא רֹוצה והּוא עדים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלהביא

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כג  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשהם  ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבחינת
ורֹוצה  העדים, עּקר ׁשהם הּנ"ל, העדיים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבחינת
מביא  והּוא ּבהם, ּפגמּו ׁשּיׂשראל להראֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלהביאם
על  להעיד מכרחת והיא ּתֹורה ּבחינת החּמה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻאת

ה' לֹו ואֹומר הּתֹורה, נגד ּבמעׂשיהם ׁשּפגמּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּפגמים
להביא  והֹול וכּו'". עדים ׁשנים "עלּֿפי :ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָיתּבר
מתּכּסית  והיא ּתפּלה, ּבחינת נסּתר, ּבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָהּלבנה
ׁשהּוא  הּנׁשמע, ּכי למצאּה. יכֹול ׁשאינֹו עד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹמאד
ׁשל  סֹוף האין אל ּובּטּול רצֹון ּבחינת ּתפ ּלה, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבחינת
ּולהּׂשיג  ולמצא להׂשטין יכֹול אינֹו זה הּיׂשראלי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹאיׁש
ואּמיץ  חזק וכּסּופם רצֹונם יׂשראל ּבני רב ּכי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹּכלל,
אלּול  ה ּימים ּבאּלּו ּבפרט ,יתּבר לה' מאד ְְְְְֱִִִֵַַַָָָֹֹמאד
ויֹום  הּׁשנה ּבראׁש ּבפרט ּתׁשּובה, ימי ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹועׂשרת
ּבקרּבם  נׁשּבר לּבם יׂשראל ּכל ׁשאז ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָהּכּפּורים

ּו הּכנסּיֹות ּבבּתי ּומרּבין ּומתקּבצים מדרׁשֹות בבּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ
לה' סֹוף אין עד חזק וכּסּופם ּורצֹונם ְְְִִִֵַַָָָָּבתפּלֹות,

סֹוף, אין עד עֹולים החזק רצֹונם ׁשעלֿידי עד ,ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתּבר
ה'. ּותפּלת ה' ּתֹורת ׁשהּׂשיגּו אמת הּצּדיקי ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַֹּבכח
ּבחינת  הּלבנה את ּכלל למצא יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹועלּֿכן
נסּתר, ּבחינת הּוא ּכי מאד, מתּכּסית היא ּכי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹּתפּלה,

סֹוף. אין עד ׁשעֹולה נׁשמע ְְִִֵֶֶַַָּבחינת

ז"ל וזהוּ  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבחינת ּבעצמֹו ְ◌ֶ◌ְְְְִֵֶַַַַַָ
אּבדּו הּנעׂשה ׁשּכתר ּבדברינּו, ּומּובא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמדרׁש
על  ׁשּמבאר ּכמֹו להם, נׁשאר הּנׁשמע וכתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל

ד)ּפסּוק  הינּו(דברים וכּו'", אל ׁשמע יׂשראל "ועּתה : ְְְְְִֵֶַַַָָָ
אנּו אין ּכי ּבעונֹותינּו, אּבדנּו הּנעׂשה ּכתר ּכי ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכּנ"ל,
אףֿעלּֿפי  ּכי ּבׁשלמּות, מצוה ׁשּום לקּים ְְְְִִִִִֵֵַַַָיכֹולין
יכֹולין  אנּו אין אבל ּבּגלּות, ּגם הּמצות מקּימין ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשאנּו
אי  מצות ּכּמה ּכי הראּוי, ּבּׁשלמּות מצוה ׁשּום ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלקּים
ואפּלּו וכּו', קרּבנֹות ּכמֹו ּבּגלּות ּכלל לקּים ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָאפׁשר
ּוצריכין  הראּוי ּבּׁשלמּות אינם ׁשּמקּימין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמצות
ּכתר  אבל ּכראּוי. מצוה איזה לקּים ּגדֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיגיעה

רצֹון  ּבחינת ׁשעּקרּה ּתפּלה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהּנׁשמע,
ּבׁשּום  מּיׂשראל לּקח אפׁשר אי זה הּנ"ל, וכּו' ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּובּטּול
חזק  וכסּפנּו רצֹוננּו אףֿעלּֿפיֿכן ׁשהּוא אי ּכי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאפן,
ּוכמֹו עת, ּבכל יתּבר לה' לׁשּוב מאד מאד ְְְְְְִִֵַַַָָָֹֹותּקיף

ח)ׁשּכתּוב השירים את (שיר ּתעֹוררּו ּומה ּתעירּו "מה : ְְִֶֶַַָָ

ׁשּתחּפץ", עד ּבהלכֹות האהבה מּזה, אחר ּבמקֹום (ועּין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ג') הלכה ׁשּכתּובערב ּוכמֹו כּמות (שם). עּזה "ּכי : ְֲִֵֶֶַַָָָָָָ
אׁש רׁשּפי רׁשפיה קנאה, כׁשאֹול קׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָאהבה,
האהבה  את לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשלהבתיּה,

רׁשּפי  על נאמר זה ׁשּכל וכּו'", יׁשטפּוה לא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹּונהרֹות
ּפנימּיּות  ּבעמק ּות ית ּבר לה' הּלב ּתבערת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשלהבת
הּתחּתֹונה  ּבּמדרגה ׁשּבּקטּנים הּקטן ׁשאפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָרצֹונֹו,
ּכתר  ועל ּֿכן סֹוף. אין עד יתּבר לה' לּבֹו ּבֹוער ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמאד

יׂשראל. אּבדּו לא ְְְִִִֵַָָֹהּנׁשמע

ּבחינת ועל ־ּכ ן רצֹון, ּבחינת הּנׁשמע, ּבחינת עלֿידי ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְִִִִֵַַַַַָָ
ּכמֹו הּמצות, ּכל מׁשלימין אנּו וכ ּו', ְְְְְִִִִַַָָָֹּתפּלה
מּלפני רצֹון 'יהי מצוה: ּכל קדם אֹומרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשאנּו
וכּו'', וכּונֹותיה ודק ּדּוקיה ּפרטיה ּבכל קּימּתיה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּכאּלּו
ׁשהּוא  הרצֹון עלֿידי קּיּומנּו עּקר ּכי ּכּנ"ל, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָהינּו
ּגם  ּכי סֹוף, אין עד ׁשעֹולה וכּו' נׁשמע ְְְִִִֵֶֶַַַָּבחינת
סֹוף, אין עד לכסף יכֹולין מאד הּתחּתֹונה ְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֹּבּמדרגה
ׁשּיׁש ּכאּלה הּׂשגֹות אמת הּצּדיקי לנּו ּגּלּו ׁשּכבר ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

חסד  ּבחינת נסּתרֹות, סתרי ּבחינת ׁשהּוא ה' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָּתפּלת
מאד. ונסּתר הּנעלם ְְְְְִֶַָָָָֹּוצדקה

ואז על ־ּכ ן ּכלל, הּלבנה את למצא יכֹול הּׂשטן אין ַ◌ֵ◌ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ
ויֹוׁשב  ּדין מּכּסא עֹומד ְִִִֵֵֵַָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
הּמדרׁש ּכל ּכי ׁשֹופר, ּתקיעת עלֿידי רחמים ּכּסא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָעל
ׁשֹופר  קֹול עּקר ּכי וכּו'", "ּתקעּו ּפסּוק על נדרׁש ְְְִִִִַַַַָָָהּנ"ל
ׁשעּקרּה מהּׂשמחה, נמׁש ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא
ּבחינת  ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת עלֿידי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָנמׁשכת
ועלֿידיֿזה  ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנ"ל, וכּו' ּובּטּול  ְְְְִֵֶֶַַַָָָרצֹון
הּׁשנה, ראׁש ּבכל חדׁשים נפלאים חסדים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָֹנמׁשכין
ּכל  נמּתקין ׁשעלֿידיֿזה מעֹולם, נתּגּלּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחסדים
ׁשּזה  ּבהּמׁשּפט, ׁשּנעלם הּצדקה נתּגּלה ּכי ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּדינים,
וכּנ"ל, וכּו' הּנׁשמע ּכתר עלֿידי הּתּקּון, ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָעּקר

מּכּסא  עֹומד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלֿידיֿזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָועלּֿכן
וכּו': ְִּדין

ּכּמה הּכ לל ,יא לֹו ׁשּיהיה צרי זמן ּבכל אדם ׁשּכל ַ◌ְ◌ָ◌ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ
אי  ּכי חּייו, ימי ּכל וירידֹות עלּיֹות ְְֲִִִִִֵַַָָָוכּמה
ירידה  ֿ ידי על אם ּכי לדרּגא מּדרּגא לעלֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָאפׁשר
ּכּמּובא. העלּיה ּתכלית היא הירידה ּכי העלּיה, ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּקדם



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד  ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 23 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּכי  מאד, ונפלּו נכׁשלּו הרּבה הירידֹות אּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹּומחמת
ּדקדּׁשה  עּזּות ּבחינת ׁשהּוא ּגדֹול התחּזקּות אז ְְְְִִִִֶַַַָָָָֻצרי

וכּנ"ל. הּבחינֹות ְְְִַַַָּבכל

ּכלל וזה ּכי יׂשראל, ּכלל ׁשל הּגלּות אריכת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
העלּיה, ׁשּקדם ירידה ּבחינת הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהּגלּות
צרי ּכׁשהיה ליעקב יתּבר ה' ּׁשאמר מה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבבחינת
מצרימה  עּמ ארד "אנכי ּבּגלּות: למצרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלירד

עלה"ואנכ  ּגם אעל מו)י הּגלּות (בראשית ּובפרט , ְְְִִַַַַָָָָֹֹ
וכּו'" ּפלאים "וּתרד נאמר ׁשעליו הּזה ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאחרֹון
ּכי  ּבפרטּיּות, ואחד אחד ּכל על עֹובר זה וכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּנ"ל.
ויׁש מירידתֹו, לעלֹות ּכלל מתעֹורר ׁשאינֹו מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָיׁש
עליו  ׁשעֹוברין הירידֹות מרּבּוי א קצת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמתעֹורר

נפלּו הרּבה לדרּגא, מּדרּגא ׁשּיעלה ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלטֹובתֹו
ׁשּתדע  צרי עלּֿכן מּזה. וכּמּובא הירידֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידי
ׁשעּור, ּבלי ּגדֹול ועקׁשנּות הרּבה התחּזקּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּצריכין
עלֿידי  ׁשּמקּבלין ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת הּוא זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּכל
ועּקר  וכּו'. ונׁשמע נעׂשה מּבחינת ׁשּנמׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָׂשמחה
ּבתכלית  אפּלּו ׁשהּוא מי להתחּזק ׁשּיּוכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַֹהּכח
"ּגּברי  מּבחינת ּכח ׁשּמקּבלין עלֿידי הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹהירידה,
הּצּדיקים  ׁשהם ּדברֹו", ּבקֹול לׁשמע דברֹו עׂשי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹכח
הּנ"ל, העליֹון ונׁשמע נעׂשה לבחינת ׁשּזֹוכין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּגבהים
החסד  ׁשּׁשם ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת ּבחינת ְְִִֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
תמנּו לא ּכי ה' "חסדי ּבחינת סֹוף, אין עד ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹוהּצדקה
הּׁשנה  ּבראׁש ּביֹותר ממׁשיכין החסד ׁשּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוכּו'",

וכּנ"ל. אחר ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגדֹול, חסד ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּנמׁשּכ י והּצדקה החסד להבין אפׁשר אי ּבאמת ִ◌ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
יתּבר ׁשה' ה', ּתפּלת ּבחינת הּוא ּכי ְְְִִִִִֶַַַָָמּׁשם,
להמׁשי זה, על להתּפּלל צרי ּכביכֹול ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבעצמֹו
אפׁשר  ׁשאי הּזה הּנעלם הּנפלא החסד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּולגּלֹות
נסּתרֹות  סתרי ּבחינת הּוא ה' ּתפּלת ּכי ְְְְְִִִִִִֵַַַָלהּׂשיגֹו,
העליֹון  נסּתר ּבחינת הּוא ּכי קץ, אין עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבּנסּתרֹות
עֹוׂשה  יתּבר הּוא אי ׁשּיּׂשיג מי ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּנ"ל,

וכּנ"ל. ּבצדקה ְְְִִַַַָָָהּמׁשּפט

עּקר וּ בזה ּכי עת, ּבכל אחד ּכל להתחּזק יכֹול ָ◌ֶ◌ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
מׁשּפט  ׁשּכפי ׁשּיֹודע מחמת הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָנפילתֹו
ּכּמה  עצמֹו חּזק ּכי וגם מאד, ּופגם חטא ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהּתֹורה

ּבחינת  ׁשהּוא יתּבר חסּדֹו על וסמ ּפעמים ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָוכּמה
מאד  ּבזה ּגם ּפגם אחרּֿכ אבל ּתפּלה, ּבחינת ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹנסּתר,
ּכׁשּמאמין  אבל ּתקוה. אפס וׁשלֹום חס אׁשר עד ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמאד
החסד  ׁשּׁשם וכּנ"ל, ז"ל חכמינּו ׁשּגּלּו ה' ּתפ ּלת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

מאד  ּגבּה נסּתר ּבחינת והּוא קץ, אין עד ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹוהּצדקה
הּמבחרים  הּצּדיקים ּגדֹולי אם ּכי להּׂשיגֹו אפׁשר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשאי
ּבכחם, להתחּזק יכֹול הּוא ּגם עלֿידיֿזה לזה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּזכּו
רק  וכּנ"ל. עליו ּגם ּדקדּׁשה עּזּות ממׁשיכין הם ְְְִִִִֵַַַַַַָָָֻּכי
להמׁשי ּכּנמר עז ויהיה הּגדֹול, ּבכחם ׁשּיאמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהעּקר
ּבענין  ׁשם ּכי מהם, הּנמׁש ּדקד ּׁשה העּזּות עצמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻעל
ההתחלה, מהיכן יֹודעין ּׁשאין מה העּקר ה ּוא ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעּזּות

רע"א) סימן אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב .(ּכמֹו ְְִֵֶַָָָ

העּזּות ּכ י עליו נמׁש יֹותר אליהם ּׁשּמתקרב מה ּכל ִ◌ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
העּזּות  עצמֹו על ּׁשּממׁשי מה וכל יֹותר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּדקדּׁשה
ּדברי  ּכל ּכי יֹותר, אליהם מתקרב הּוא יֹותר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֻּדקדּׁשה
ּבתחּלתם  סֹופם נעּוץ הּתֹורֹות ּכל וכן הּזאת ְְִִֵַַַָָָָָָֹהּתֹורה

אחר. ּבמקֹום ויתּבאר ּבסֹופם ְְְְְִִֵֵַָָָָָּותחּלתם

הֹולכין וכל ועלּֿכן ּביֹותר. הּׁשנה ּבראׁש זֹוכין זה ְ◌ָ◌ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
ראׁש ּבערב צּדיקים קברי על לבֹוא ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹונֹוסעין
ׁשּיכֹול  זה הּוא מי נדע ולא מּמּנּו נעלם ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׁשנה,
ירידתנּו, ּבעצם הּזה הּנפלא העליֹון החסד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהמׁשי
אם  ּכי מאד', מרּודים עּמ את 'ּוראה ׁשאֹומרים: ְְְְְְִִִִֵֶֶַֹּכמֹו
לבחינת  לזה, וזכּו זאת ּכל ׁשּגּלּו עפר ׁשֹוכני ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּצּדיקים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו וכּנ"ל, ה' ּותפּלת ה' טז)ּתֹורת :(תהילים ְְְִֶַַַַָ

וכּו'": הּמה ּבארץ אׁשר לקדֹוׁשים ,עלי ּבל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ"טֹובתי

הקדֹוׁשוזהיב הּזהר מאמר קצא.)ּבחינת דף :(בלק ְ◌ֶ◌ְֲִַַַַַַָֹ
ׁשאני  ּתראּוני "אל דכתיב: מאי ְְֲִִִִִֶַַָָ'ּתאנא,
לגּבי  סּגיא רחימא גֹו דאיהי ּבׁשעתא אבל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשחרחרת?

ּדלא  עד סּגי ּבזעירּו ּגרמּה אזעירת ּדילּה, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָרחימא
איהּו ּומאי חדא. ּדנקּדה זעירא ּבר מּנּה אֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָֻאתחזי
דילּה ּומׁשרין חילין מּכל אתּכסיאת ּכדין י', ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָאֹות
ּדלית  ׁשחרחרת", ׁשאני ּתראּוני "אל אמרת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹואיהי

לאעלא אתר ולית אתון, ּכׁשאר חּורא ּדא לכּוּבאֹות ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
עבדי  מה זעירא. חדא נקּדא ּדאנא וכּו', ּגדפאי ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָֻּתחֹות

וׁשא  קלין מּגֹו ּוכדין וכּו'. חילא ּתּקיפי ּגברין גין אנּון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כד  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

דילּה רחימא ּדֹודּה נפיק חילא ּתּקיפי ּגברין ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָדאנּון
ּובריחין  נבזּבזין ּובכּמה מּתנן ּבכּמה היכלּה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמּגֹו
דיּוקנא  ּבלא לּה ואׁשּכח לגּבּה ואתי ְְְְְְְְְִֵַַַָָָָָּובבּוסמין,

עד לּה ּומנּׁשק לגּבּה קריב ּכלל, דאתערית ּוׁשפירּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

דרחימא  ּובחדוה ּובּוסמין. ריחין מּגֹו זעיר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָזעיר
דילּה. ּבׁשפירּו ּבתּקּונהא ואתעבידת אתּבניאת ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָָּדעּמּה,
ּדבתקּפא  דברֹו", עׂשי  ּכח "גּברי ּכתיב ּדא ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹֹֻועל
וּדאי, דברֹו" "עׂשי ּדא, ּגרמין ּדילהֹון ְְְְְִִֵַַַָָָֹּוגבּורּתא
ּכאן  עד קדמאה', ּדיּוקנא לּה ּומהּדרין לּה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָמתּקנין

ְלׁשֹונֹו.

גבהי ואם ּברּום עֹולים הּזה הּקדֹוׁש הּזהר ּדברי ּכי ְ◌ִ◌ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ
אי  הּכּונֹות וגם ּבּכּונֹות, מעט וכּמּובן ְְְְִִַַַַַַַָָָמרֹומים
ּולהאמין  לידע צריכין זה אבל וכּו', להבין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאפׁשר
ּכי  ּבפרט, אדם לכל נאמרים הּקדֹוׁשים ּדבריו ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשעּקר
אחד  והּוא מּמעל, אלֹוק חלק הּוא מּיׂשראל אחד ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכל

עליו  אׁשר יׂשראל ּבכנסת הּכלּולים יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּנפׁשֹות
ּכל  ׁשּנאמר ּכמֹו ּכי הּזה. הּקדֹוׁש הּמאמר ּכל ְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר
כן  ּכמֹו לּמׂשּכיל, ּכמּובן יׂשראל כנסת ּכלל על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזה

ּבפרט: מּיׂשראל אחד ּכל על ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנאמר

ונקטנת,הינוּ יג יֹורדת מּיׂשראל ׁשּנפׁש ּבעת ּכי ַ◌ְ◌ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ
העלּיה, ׁשּקדם הּנ"ל ירידה ּבחינת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזהּו
זה  ּכל אבל מאד, מאד עצמּה ּבעיני נקטנת היא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואזי
,יתּבר ה' ׁשהּוא דילּה' רחימא לגּבי סגי רחימא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ'מּגֹו
ּברׁשּפי  יתּבר לה' ּבֹוערת היא ׁשּבׁשרׁשּה מחמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
לעׂשֹות  רק חפצה היא עלֿידיֿזה האהבה, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשלהבת

מתּגּבר  ׁשּבעּסה הּׂשאֹור אבל ּבׁשלמּות, קֹונּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָרצֹון
סגי' ּבזעירּו ּגרמּה 'ואזעירת ׁשּנקטנת עד ּכנגּדּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמאד
נקּדה  ּבחינת רק אֹות, ׁשּום מּמּנה נׁשאר ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻעד

י'. ּדאֹות נקּדה ּבחינת ְְְְִַָָֻׁשחֹורה,

עּקר ּכ י  ׁשהם אֹותּיֹות, נעׂשים טֹובים הּמעׂשים מּכל ִ◌ֲֲִִִִִִֵֶַַַַָ
ּדבר, ׁשּנקראת הּיׂשראלי נפׁש ׁשל והיפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּפאר

ד  "עׂשי ּפסּוק על ׁשּנאמר הּנ"ל ּבּמאמר ברֹו",ּכּמּובן ְֱֲֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבׁשם  ה ּנפׁשֹות מּכל ׁשּכלּולה יׂשראל ּכנסת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּקֹורא
נפׁש ׁשל ותפארּתּה ותקּפּה ּבנינּה עּקר ּכי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּדבר,

ּבבחינת הּדּבּור, עלֿידי הּוא ב)הּיׂשראלי :(בראשית ְְְְִִִִִֵֵַַַַ

ממּללא'. 'לרּוח ותרגּומּו: חּיה" לנפׁש אדם ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָ"ויהי
נׁשאר  ׁשּלא עד מאד נקטנת ירידתּה ּבעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאבל
י', ּדאת חדא נקּדה ּבחינת אם ּכי אֹות, ׁשּום ְְְֲִִִִֶַָָָָֻמּמּנה
קּצא  ּבחינת ׁשהּוא האמּונה, נקּדת ּבחינת ְְְֱִִֶֶַַַָָָֻֻׁשהּוא

ּדלת  ׁשּבין החּלּוק ׁשּזה יּו"ד, ּבחינת ׁשהיא ד', ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּדאת
ּבחינת ׁשּזהּו לד)לריׁש, לאל (שמות תׁשּתחוה "לא : ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

וכּמּובא. ְֵַַָאחר"

וכּו''ואיהי ׁשחרחרת ׁשאני ּתראּוני אל אמרת ְ◌ִ◌ִ◌ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ

ּכי  דילּה'. ּומּׁשרין חילין מּכל ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָואתּכסיאת
ּומּׁשרין  חילֹות ּכּמה לּה יׁש מּיׂשראל נפׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל
ּתלּויים  נפׁשֹות ּכּמה וגם ּכּידּוע. ּבּה הּתלּויים ְְְְְִִִַַַַַָָָָקדֹוׁשין
העֹולם', נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם ּכל 'חּיב ּכי ְְִִִִִַַָָָָָָָָּבּה,
אדם  ּבני ּכּמה עם לדּבר אחד ּכל צרי ּכן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָואם
אבל  אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשמים, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּביראת
ּומּׁשרין  חילין מּכל מתּכּסית היא קטנּותּה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמעצם
וכּו', ׁשחרחרת ׁשאני ּתראּוני 'אל ואֹומרת: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹדילּה
ּדאנא  וכּו', ּגדפאי ּתחֹות לכֹון לאעלא אתר ְְְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָולית
ודי  מאד, עצּום ּבקטנּות אני ּכי זעירא', חדא ְְְְְְֲֲִִִַַָָָָֹֻנקּדה

ּכזה. וקטנּות ּבירידה חי ּׁשאני ְְֲִִִֶֶַַַָָמה

מּגֹו'מה ּוכדין וכּו', חילא ּתּקיפי ּגברי אנּון עבדי ָ◌ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ
נפיק  חילא ּתּקיפא ּגברי דאנּון וׁשאגין ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָקלין
ּובבּוסמין  ּובריחין מּתנן ּבכּמה היכלּה מּגֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּדֹודּה
דברֹו, עׂשי ּכח גּברי ּכתיב ּדא 'ועל עד ְְְְִִֵֵַַַָָֹֹֹוכּו'',
הינּו וכ ּו''. ּדא גרמין ּדילהֹון ּוגבּורתא ְְְְְְְְִִִַַָָָֻדבתקּפא

"גּברי  עלֿידי ה ּוא הּנ"ל הּיׂשראלי נפׁש ּתּקּון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשעּקר
הּצּדיקים  ׁשהם דברֹו", ּבקֹול לׁשמע דברֹו עׂשי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּכח
 ֿ ׁשעל הּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה לבחינת ׁשזכּו ּכח ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹגּברי
אפּלּו הּיׂשראלי נפׁש ּומאּמצין מחּזקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַידיהם
יתּבר ׁשה' גֹורמין ּכי והּקטנּות, הירידה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָּבתכלית
ׁשּזהּו אלקּותֹו, התנֹוצצּות ּבדעּתֹו ּומאיר עליו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹמרחם

ּבכ  וכּו' היכלּה מּגֹו ּדֹודּה 'ּדנפיק וכּו'ּבחינת מּתנן ּמה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
ּובּוסמין', ּכּמה ׁשּמאיר ּובריחין אֹותּה ּומזּכיר ּבּה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אֹותּה ּומחּיה עּמּה ׁשעׂשה וחסדים טֹובֹות ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָוכּמה
את  ּומׁשיבין המחּיין ּתֹורה חּדּוׁשי וכּמה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבכּמה
עד  וכּו' טבין ּובּוסמין 'ריחין ּבחינת ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּנפׁש,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד י ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 23 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּכי  מאד, ונפלּו נכׁשלּו הרּבה הירידֹות אּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹּומחמת
ּדקדּׁשה  עּזּות ּבחינת ׁשהּוא ּגדֹול התחּזקּות אז ְְְְִִִִֶַַַָָָָֻצרי

וכּנ"ל. הּבחינֹות ְְְִַַַָּבכל

ּכלל וזה ּכי יׂשראל, ּכלל ׁשל הּגלּות אריכת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
העלּיה, ׁשּקדם ירידה ּבחינת הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהּגלּות
צרי ּכׁשהיה ליעקב יתּבר ה' ּׁשאמר מה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבבחינת
מצרימה  עּמ ארד "אנכי ּבּגלּות: למצרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלירד

עלה"ואנכ  ּגם אעל מו)י הּגלּות (בראשית ּובפרט , ְְְִִַַַַָָָָֹֹ
וכּו'" ּפלאים "וּתרד נאמר ׁשעליו הּזה ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאחרֹון
ּכי  ּבפרטּיּות, ואחד אחד ּכל על עֹובר זה וכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּנ"ל.
ויׁש מירידתֹו, לעלֹות ּכלל מתעֹורר ׁשאינֹו מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָיׁש
עליו  ׁשעֹוברין הירידֹות מרּבּוי א קצת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמתעֹורר

נפלּו הרּבה לדרּגא, מּדרּגא ׁשּיעלה ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלטֹובתֹו
ׁשּתדע  צרי עלּֿכן מּזה. וכּמּובא הירידֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידי
ׁשעּור, ּבלי ּגדֹול ועקׁשנּות הרּבה התחּזקּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּצריכין
עלֿידי  ׁשּמקּבלין ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת הּוא זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּכל
ועּקר  וכּו'. ונׁשמע נעׂשה מּבחינת ׁשּנמׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָׂשמחה
ּבתכלית  אפּלּו ׁשהּוא מי להתחּזק ׁשּיּוכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַֹהּכח
"ּגּברי  מּבחינת ּכח ׁשּמקּבלין עלֿידי הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹהירידה,
הּצּדיקים  ׁשהם ּדברֹו", ּבקֹול לׁשמע דברֹו עׂשי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹכח
הּנ"ל, העליֹון ונׁשמע נעׂשה לבחינת ׁשּזֹוכין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּגבהים
החסד  ׁשּׁשם ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת ּבחינת ְְִִֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
תמנּו לא ּכי ה' "חסדי ּבחינת סֹוף, אין עד ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹוהּצדקה
הּׁשנה  ּבראׁש ּביֹותר ממׁשיכין החסד ׁשּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוכּו'",

וכּנ"ל. אחר ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגדֹול, חסד ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּנמׁשּכ י והּצדקה החסד להבין אפׁשר אי ּבאמת ִ◌ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
יתּבר ׁשה' ה', ּתפּלת ּבחינת הּוא ּכי ְְְִִִִִֶַַַָָמּׁשם,
להמׁשי זה, על להתּפּלל צרי ּכביכֹול ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבעצמֹו
אפׁשר  ׁשאי הּזה הּנעלם הּנפלא החסד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּולגּלֹות
נסּתרֹות  סתרי ּבחינת הּוא ה' ּתפּלת ּכי ְְְְְִִִִִִֵַַַָלהּׂשיגֹו,
העליֹון  נסּתר ּבחינת הּוא ּכי קץ, אין עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבּנסּתרֹות
עֹוׂשה  יתּבר הּוא אי ׁשּיּׂשיג מי ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּנ"ל,

וכּנ"ל. ּבצדקה ְְְִִַַַָָָהּמׁשּפט

עּקר וּ בזה ּכי עת, ּבכל אחד ּכל להתחּזק יכֹול ָ◌ֶ◌ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
מׁשּפט  ׁשּכפי ׁשּיֹודע מחמת הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָנפילתֹו
ּכּמה  עצמֹו חּזק ּכי וגם מאד, ּופגם חטא ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהּתֹורה

ּבחינת  ׁשהּוא יתּבר חסּדֹו על וסמ ּפעמים ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָוכּמה
מאד  ּבזה ּגם ּפגם אחרּֿכ אבל ּתפּלה, ּבחינת ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹנסּתר,
ּכׁשּמאמין  אבל ּתקוה. אפס וׁשלֹום חס אׁשר עד ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמאד
החסד  ׁשּׁשם וכּנ"ל, ז"ל חכמינּו ׁשּגּלּו ה' ּתפ ּלת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

מאד  ּגבּה נסּתר ּבחינת והּוא קץ, אין עד ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹוהּצדקה
הּמבחרים  הּצּדיקים ּגדֹולי אם ּכי להּׂשיגֹו אפׁשר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשאי
ּבכחם, להתחּזק יכֹול הּוא ּגם עלֿידיֿזה לזה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּזכּו
רק  וכּנ"ל. עליו ּגם ּדקדּׁשה עּזּות ממׁשיכין הם ְְְִִִִֵַַַַַַָָָֻּכי
להמׁשי ּכּנמר עז ויהיה הּגדֹול, ּבכחם ׁשּיאמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהעּקר
ּבענין  ׁשם ּכי מהם, הּנמׁש ּדקד ּׁשה העּזּות עצמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻעל
ההתחלה, מהיכן יֹודעין ּׁשאין מה העּקר ה ּוא ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעּזּות

רע"א) סימן אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב .(ּכמֹו ְְִֵֶַָָָ

העּזּות ּכ י עליו נמׁש יֹותר אליהם ּׁשּמתקרב מה ּכל ִ◌ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
העּזּות  עצמֹו על ּׁשּממׁשי מה וכל יֹותר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּדקדּׁשה
ּדברי  ּכל ּכי יֹותר, אליהם מתקרב הּוא יֹותר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֻּדקדּׁשה
ּבתחּלתם  סֹופם נעּוץ הּתֹורֹות ּכל וכן הּזאת ְְִִֵַַַָָָָָָֹהּתֹורה

אחר. ּבמקֹום ויתּבאר ּבסֹופם ְְְְְִִֵֵַָָָָָּותחּלתם

הֹולכין וכל ועלּֿכן ּביֹותר. הּׁשנה ּבראׁש זֹוכין זה ְ◌ָ◌ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
ראׁש ּבערב צּדיקים קברי על לבֹוא ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹונֹוסעין
ׁשּיכֹול  זה הּוא מי נדע ולא מּמּנּו נעלם ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׁשנה,
ירידתנּו, ּבעצם הּזה הּנפלא העליֹון החסד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהמׁשי
אם  ּכי מאד', מרּודים עּמ את 'ּוראה ׁשאֹומרים: ְְְְְְִִִִֵֶֶַֹּכמֹו
לבחינת  לזה, וזכּו זאת ּכל ׁשּגּלּו עפר ׁשֹוכני ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּצּדיקים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו וכּנ"ל, ה' ּותפּלת ה' טז)ּתֹורת :(תהילים ְְְִֶַַַַָ

וכּו'": הּמה ּבארץ אׁשר לקדֹוׁשים ,עלי ּבל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ"טֹובתי

הקדֹוׁשוזהיב הּזהר מאמר קצא.)ּבחינת דף :(בלק ְ◌ֶ◌ְֲִַַַַַַָֹ
ׁשאני  ּתראּוני "אל דכתיב: מאי ְְֲִִִִִֶַַָָ'ּתאנא,
לגּבי  סּגיא רחימא גֹו דאיהי ּבׁשעתא אבל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשחרחרת?

ּדלא  עד סּגי ּבזעירּו ּגרמּה אזעירת ּדילּה, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָרחימא
איהּו ּומאי חדא. ּדנקּדה זעירא ּבר מּנּה אֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָֻאתחזי
דילּה ּומׁשרין חילין מּכל אתּכסיאת ּכדין י', ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָאֹות
ּדלית  ׁשחרחרת", ׁשאני ּתראּוני "אל אמרת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹואיהי

לאעלא אתר ולית אתון, ּכׁשאר חּורא ּדא לכּוּבאֹות ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
עבדי  מה זעירא. חדא נקּדא ּדאנא וכּו', ּגדפאי ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָֻּתחֹות

וׁשא  קלין מּגֹו ּוכדין וכּו'. חילא ּתּקיפי ּגברין גין אנּון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כד  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

דילּה רחימא ּדֹודּה נפיק חילא ּתּקיפי ּגברין ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָדאנּון
ּובריחין  נבזּבזין ּובכּמה מּתנן ּבכּמה היכלּה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמּגֹו
דיּוקנא  ּבלא לּה ואׁשּכח לגּבּה ואתי ְְְְְְְְְִֵַַַָָָָָּובבּוסמין,

עד לּה ּומנּׁשק לגּבּה קריב ּכלל, דאתערית ּוׁשפירּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

דרחימא  ּובחדוה ּובּוסמין. ריחין מּגֹו זעיר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָזעיר
דילּה. ּבׁשפירּו ּבתּקּונהא ואתעבידת אתּבניאת ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָָּדעּמּה,
ּדבתקּפא  דברֹו", עׂשי  ּכח "גּברי ּכתיב ּדא ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹֹֻועל
וּדאי, דברֹו" "עׂשי ּדא, ּגרמין ּדילהֹון ְְְְְִִֵַַַָָָֹּוגבּורּתא
ּכאן  עד קדמאה', ּדיּוקנא לּה ּומהּדרין לּה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָמתּקנין

ְלׁשֹונֹו.

גבהי ואם ּברּום עֹולים הּזה הּקדֹוׁש הּזהר ּדברי ּכי ְ◌ִ◌ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ
אי  הּכּונֹות וגם ּבּכּונֹות, מעט וכּמּובן ְְְְִִַַַַַַַָָָמרֹומים
ּולהאמין  לידע צריכין זה אבל וכּו', להבין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאפׁשר
ּכי  ּבפרט, אדם לכל נאמרים הּקדֹוׁשים ּדבריו ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשעּקר
אחד  והּוא מּמעל, אלֹוק חלק הּוא מּיׂשראל אחד ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכל

עליו  אׁשר יׂשראל ּבכנסת הּכלּולים יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּנפׁשֹות
ּכל  ׁשּנאמר ּכמֹו ּכי הּזה. הּקדֹוׁש הּמאמר ּכל ְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר
כן  ּכמֹו לּמׂשּכיל, ּכמּובן יׂשראל כנסת ּכלל על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזה

ּבפרט: מּיׂשראל אחד ּכל על ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנאמר

ונקטנת,הינוּ יג יֹורדת מּיׂשראל ׁשּנפׁש ּבעת ּכי ַ◌ְ◌ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ
העלּיה, ׁשּקדם הּנ"ל ירידה ּבחינת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזהּו
זה  ּכל אבל מאד, מאד עצמּה ּבעיני נקטנת היא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואזי
,יתּבר ה' ׁשהּוא דילּה' רחימא לגּבי סגי רחימא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ'מּגֹו
ּברׁשּפי  יתּבר לה' ּבֹוערת היא ׁשּבׁשרׁשּה מחמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
לעׂשֹות  רק חפצה היא עלֿידיֿזה האהבה, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשלהבת

מתּגּבר  ׁשּבעּסה הּׂשאֹור אבל ּבׁשלמּות, קֹונּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָרצֹון
סגי' ּבזעירּו ּגרמּה 'ואזעירת ׁשּנקטנת עד ּכנגּדּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמאד
נקּדה  ּבחינת רק אֹות, ׁשּום מּמּנה נׁשאר ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻעד

י'. ּדאֹות נקּדה ּבחינת ְְְְִַָָֻׁשחֹורה,

עּקר ּכ י  ׁשהם אֹותּיֹות, נעׂשים טֹובים הּמעׂשים מּכל ִ◌ֲֲִִִִִִֵֶַַַַָ
ּדבר, ׁשּנקראת הּיׂשראלי נפׁש ׁשל והיפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּפאר

ד  "עׂשי ּפסּוק על ׁשּנאמר הּנ"ל ּבּמאמר ברֹו",ּכּמּובן ְֱֲֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבׁשם  ה ּנפׁשֹות מּכל ׁשּכלּולה יׂשראל ּכנסת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּקֹורא
נפׁש ׁשל ותפארּתּה ותקּפּה ּבנינּה עּקר ּכי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּדבר,

ּבבחינת הּדּבּור, עלֿידי הּוא ב)הּיׂשראלי :(בראשית ְְְְִִִִִֵֵַַַַ

ממּללא'. 'לרּוח ותרגּומּו: חּיה" לנפׁש אדם ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָ"ויהי
נׁשאר  ׁשּלא עד מאד נקטנת ירידתּה ּבעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאבל
י', ּדאת חדא נקּדה ּבחינת אם ּכי אֹות, ׁשּום ְְְֲִִִִֶַָָָָֻמּמּנה
קּצא  ּבחינת ׁשהּוא האמּונה, נקּדת ּבחינת ְְְֱִִֶֶַַַָָָֻֻׁשהּוא

ּדלת  ׁשּבין החּלּוק ׁשּזה יּו"ד, ּבחינת ׁשהיא ד', ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּדאת
ּבחינת ׁשּזהּו לד)לריׁש, לאל (שמות תׁשּתחוה "לא : ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

וכּמּובא. ְֵַַָאחר"

וכּו''ואיהי ׁשחרחרת ׁשאני ּתראּוני אל אמרת ְ◌ִ◌ִ◌ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ

ּכי  דילּה'. ּומּׁשרין חילין מּכל ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָואתּכסיאת
ּומּׁשרין  חילֹות ּכּמה לּה יׁש מּיׂשראל נפׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל
ּתלּויים  נפׁשֹות ּכּמה וגם ּכּידּוע. ּבּה הּתלּויים ְְְְְִִִַַַַַָָָָקדֹוׁשין
העֹולם', נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם ּכל 'חּיב ּכי ְְִִִִִַַָָָָָָָָּבּה,
אדם  ּבני ּכּמה עם לדּבר אחד ּכל צרי ּכן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָואם
אבל  אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשמים, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּביראת
ּומּׁשרין  חילין מּכל מתּכּסית היא קטנּותּה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמעצם
וכּו', ׁשחרחרת ׁשאני ּתראּוני 'אל ואֹומרת: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹדילּה
ּדאנא  וכּו', ּגדפאי ּתחֹות לכֹון לאעלא אתר ְְְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָולית
ודי  מאד, עצּום ּבקטנּות אני ּכי זעירא', חדא ְְְְְְֲֲִִִַַָָָָֹֻנקּדה

ּכזה. וקטנּות ּבירידה חי ּׁשאני ְְֲִִִֶֶַַַָָמה

מּגֹו'מה ּוכדין וכּו', חילא ּתּקיפי ּגברי אנּון עבדי ָ◌ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ
נפיק  חילא ּתּקיפא ּגברי דאנּון וׁשאגין ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָקלין
ּובבּוסמין  ּובריחין מּתנן ּבכּמה היכלּה מּגֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּדֹודּה
דברֹו, עׂשי ּכח גּברי ּכתיב ּדא 'ועל עד ְְְְִִֵֵַַַָָֹֹֹוכּו'',
הינּו וכ ּו''. ּדא גרמין ּדילהֹון ּוגבּורתא ְְְְְְְְִִִַַָָָֻדבתקּפא

"גּברי  עלֿידי ה ּוא הּנ"ל הּיׂשראלי נפׁש ּתּקּון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשעּקר
הּצּדיקים  ׁשהם דברֹו", ּבקֹול לׁשמע דברֹו עׂשי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּכח
 ֿ ׁשעל הּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה לבחינת ׁשזכּו ּכח ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹגּברי
אפּלּו הּיׂשראלי נפׁש ּומאּמצין מחּזקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַידיהם
יתּבר ׁשה' גֹורמין ּכי והּקטנּות, הירידה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָּבתכלית
ׁשּזהּו אלקּותֹו, התנֹוצצּות ּבדעּתֹו ּומאיר עליו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹמרחם

ּבכ  וכּו' היכלּה מּגֹו ּדֹודּה 'ּדנפיק וכּו'ּבחינת מּתנן ּמה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
ּובּוסמין', ּכּמה ׁשּמאיר ּובריחין אֹותּה ּומזּכיר ּבּה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אֹותּה ּומחּיה עּמּה ׁשעׂשה וחסדים טֹובֹות ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָוכּמה
את  ּומׁשיבין המחּיין ּתֹורה חּדּוׁשי וכּמה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבכּמה
עד  וכּו' טבין ּובּוסמין 'ריחין ּבחינת ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּנפׁש,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 24 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ועל  וכּו', ּובּוסמין ריחין מּגֹו זעיר זעיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָדאתערית
מה  הּוא העּקר ּכי דברֹו', עׂשי כח ּגּברי ּכתיב ְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹֹּדא
ּבחינת  עּקר ׁשהּוא מּמׁש הּדּבּור את ּובֹונין ְִִִִִֶֶֶַַַַָּׁשעֹוׂשין
ּומתחלת  הּנפׁש ּׁשחֹוזרת מה הינּו ּכּנ"ל, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַהּנפׁש

ׁשחֹוזרת  ,יתּבר ה' לפני הן קדֹוׁשים, ּדּבּורים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלדּבר
,יתּבר ה' לפני ׂשיחתּה לפרׁש ּומתאּמצת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומתחּזקת
עד  ׁשמים ּביראת חברים עם לדּבר ּׁשחֹוזרת מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהן
ׁשהם  הּנ"ל, דברֹו" עׂשי ּכח "גּברי ּבכח והּכל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹֹֹוכּו',
הּנ"ל, ונׁשמע לּנעׂשה ׁשזכּו הּצּדיקים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּבחינת
היטב  והבן וכּנ"ל. לנצח ּתקותנּו ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה
עלי ּׁשּיעבר מה ּבכל עלֿידיֿזה להתחּזק ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהיטב

:חּיי ימי ְֵֶַָּכל

ׁשהּמלאכים וזהיד ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּיּתן  הּׁשמים", על הֹוד ּתנה "אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאמרּו:
למצרים  :יתּבר ה' להם והׁשיב הּתֹורה. את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהם
הּמלאכים  ּגם ּכי וכּו'. ּביניכם? יׁש הרע יצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירדּתם?
דברֹו" ּבקֹול לׁשמע דברֹו עׂשי ּכח "גּברי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹֹנקראים
ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמקּדימין
להם  ׁשּיּתן ׁשאלּו עלּֿכן וכּו'', לבני זה רז ּגּלה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'מי
נעׂשה  ּבחינת הּוא הּתֹורה ּכלל עּקר ּכי הּתֹורה, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָאת

הּתֹורה  ׁשעלֿידי הינּו ּכּנ"ל, ונסּתר נגלה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשמע,
ׁשאלּו עלּֿכן וכּו', לדרּגא מּדרּגא לעלֹות ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָזֹוכין
וכּו'" לׁשמע דברֹו "עׂשי הם ׁשּגם מאחר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹהּמלאכים
להם  ׁשּתּנתן ראּוי עלּֿכן לנׁשמע, נעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמקּדימין
ּגבּה ונׁשמע, לנעׂשה לעלֹות יזּכּו ׁשהם ּכדי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה,

ּכּנ"ל. וכּו' ּגבּה ְֵַַַַָֹמעל

לזה,והׁש יב לבֹוא להם אפׁשר ׁשאי יתּבר ה' להם ְ◌ֵ◌ִ◌ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אם  ּכי לדרּגא מּדרּגא לעלֹות אפׁשר אי ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּכי

ׁש ּתכלית עלֿידי הירידה ּכי העליה, קדם ירידה יהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּי אין יצרֿהרע לכם ׁשאין מחמת ואּתם ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלּיה,
לא  העֹולם לזה אתכם אֹוריד ואם ירידה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָֹאצלכם
עלּֿכן  ׁשירדּו, הּמלאכים ׁשּנכׁשלּו ּכמֹו לעלֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָתּוכלּו
מּדרּגא  לעלֹות ולזּכֹות הּתֹורה לקּבל לכם אפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאי

ּביֹותר. הּגבּה ונׁשמע לנעׂשה לבֹוא ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹלדרּגא,

ּדיקא,וזהוּ  'ירדּתם' ירדּתם?' 'למצרים להם: ׁשאמר ְ◌ֶ◌ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
העלּיה, קדם ׁשּצריכין הירידֹות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמרּמז
מצרימה  עּמ ארד "אנכי ּבבחינת ּכלּולים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּכּלם
הירידֹות  ּכללּיּות ׁשהם הּגלּיֹות ּכל ׁשּכֹולל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּו'",

ירידֹות  אצלכם ׁשּי ׁשאין ּומאחר העלּיֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּקדם
לקּבל  יכֹולים אינכם הרע, יצר ּבכם אין ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמצרים,
ׁשּזה  ּביֹותר, הּגבּה ונׁשמע לנעׂשה לזּכֹות הּתֹורה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
מּדרּגא  לעלֹות אפׁשר אי ּכי הּתֹורה, קּבלת ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָעּקר
וכּנ"ל: העלּיה ׁשּקדם ירידה עלֿידי אם ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלדרּגא

עלֿידי גּ םטו הּוא ירידה ּבׁשעת ההתחּזקּות ּכי ַ◌ְְְְְִִִִֵַַַַָ
אין  עד חסדיו נפלאֹות ּבעצם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹׁשּמאמינים
ׁשאּתם  ּומאחר וכּנ"ל, ה' ּתפּלת ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַסֹוף
הּתֹורה  נתינת על וכן האדם ּבריאת על  ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָמקטרגים
מחמת  והּכל ּכּידּוע. אחת ּבחינה ׁשניהם ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹליׂשראל,

ׁשּיׁש יתּבר ה' נסּתרֹות ּבנפלאֹות מאמינים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשאינכם
יכֹול  ׁשעלֿידיֿזה מאד נעלמים חסדים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹאצלֹו
לעלּיֹות  להּפכם ׁשּבעֹולם הירידֹות מּכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָלהעלֹות
הּתֹורה  לקּבל ראּויים אינכם ּבודאי עלּֿכן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָגדֹולֹות,
עלֿידי  העל ּיה עּקר ּכי לדרּגא, מּדרּגא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָולעלֹות
וכּנ"ל. וכּו' חסדיו נפלאֹות ּבעצם האמּונה ְְְְְְְֱֲִִֶַַַָָָָֹהתחּזקּות

הּגׁשמי ּכ י לעֹולם וירד האדם נברא זה ּבׁשביל רק ִ◌ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
ׁשיּוכל  ּכדי וכּו', והסתֹות קלּפֹות הּמלא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָהּזה
אל  מההעלם מאד מאד הּנעלמים החסדים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלהֹוציא
ּגדּלתֹו עּקר ּכי ,יתּבר הּבֹורא ּגדּלת עּקר ׁשּזה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּגּלּוי,
חסּדֹו ּׁשּמֹוציאין מה וכל ּגדּלה, ׁשּנקרא החסד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻהּוא

וז  יֹותר. יתּבר ּגדּלתֹו נתּגּלה הּגּלּוי אל ה מההעלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
הירידה  עלֿידי ּכי העליה, ּתכלית ירידה ּבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָעּקר
ּבעצם  האמּונה עלֿידי עצמֹו מחּזק ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
מגּלה  עלֿידיֿזה ותכלית , קץ אין עד יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחסדיו
הּנ"ל  נסּתר ּבחינת הּנעלם החסד ּומֹוציא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָחסדיו
ׁשּבׁשביל  ,יתּבר ּגדּלתֹו עּקר ׁשּזה הּגּלּוי, אל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמהעלם
וזה  וכּו'. וחסדיו רחמיו לגּלֹות ּכדי העֹולם ּברא ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָזה
ּבחינת  נׁשמע , ּבחינת ּׁשהּׂשיג מה ׁשהּוא עלּיתֹו, ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָעּקר
אּלּו ּבחינֹות ׁשּכל יֹותר, הּגבּה נסּתר ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּתפּלה,
מאד  נסּתרים ׁשהיּו ּביֹותר הּגבהים חסדים ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹהם

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כה  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּבעצם  ׁשהתחּזק עלֿידי להּׂשיגם וזֹוכה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוכּנ"ל,
ּולהתחּנן  ּולהתּפּלל יתּבר לה' להׁשּתֹוקק ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָהירידה
ּבֹו ׁשהכניסּו ּדקדּׁשה העּזּות ּגדל עלֿידי יתּבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻאליו
העצּומים  ּבחסדיו להאמין הּנ"ל ּכח ּגּברי ְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹהּצּדיקים

'ּבמקֹום  זה ּובׁשביל וכּנ"ל. לעֹולם ּכלים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשאינם
יכֹולים  ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָׁשּבעלי
ּביֹותר  ּומפרסמין מגּלין ּתׁשּובה הּבעלי ּכי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹלעמד',
ּבעצם  ּבחסּדֹו לבטח ׁשהתחּזקּו עלֿידי וטּובֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֹחסּדֹו
יתּבר ּגדּלתֹו עּקר ׁשּזה עליהם, ׁשעברּו ּכאלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻירידֹות

ְַַוכּנ"ל:

ּׁשהצריכּוונחזר טז מה ּבחינת וזה מּתנה. לענין ְ◌ַ◌ֲ◌ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ
ּגלּויה  מּתנה י ּתן ׁשהּנֹותן ז"ל ְִֵֵֵֶַַַַָָָרּבֹותינּו
ּבׁשּוקא  'ּכתבּוהּו מּתנה: ּבׁשטר לכּתב ּוצריכין ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹּדיקא,
טמירּתא', מּתנּתא להוי דלא היכי ּכי ּבברא, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוחתמּוהּו
מּבחינת  נמׁש מּתנה ענין ׁשּׁשרׁש ּכתבנּו ּכבר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכי
ּבני  עם יתּבר ה' ׁשעֹוׂשה עליֹון חסד ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָצדקה,
ּתפּלת  ּבחינת נסּתר, ּבחינת ׁשּזהּו וכּנ"ל, וכּו' ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָאדם
הּצּדיקים  עבֹודת ׁשּזה וכּו', נׁשמע ּבחינת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָה',
ּבחינת  עלֿידי הּזה הּנפלא החסד להמׁשי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּגדֹולים,
ּבכחם  להאמין להתחּזק צריכין ואנחנּו ה'. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָֹּתפּלת

ּתמיד  נזּכה ׁשעלֿידיֿזה הּזה, החסד עלינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּולהמׁשי
מּכל  יתּבר אליו וכּנ"ל.לׁשּוב ׁשּבעֹולם הירידֹות ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

אל  מההעלם החסד להמׁשי הּוא ּבזה העבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועּקר
הּבריאה  קדם ּתמיד ּומטיב טֹוב יתּבר ה' ּכי ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּגּלּוי,
ּכל  א לעֹולם, נפסק אינֹו וטּובֹו הּבריאה ְְְְְִִֵַַַַָָָָואחר
לגּלֹות  הינּו ורחמנּותֹו, טּובֹו לגּלֹות היתה ְְְְְְֲִַַַַַָָָָהּבריאה
ׁשּזה  הּגּלּוי, אל מההעלם וחסּדֹו טּובֹו להֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּדיקא,

וכּנ"ל. ּגדּלתֹו התּגּלּות ְְְִִַַַַָֻעּקר

לפניו וזה ׁשאֹומרים ותׁשּבחֹות הּׁשירֹות ּכל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
,יתּבר וחסּדֹו ּגדּלתֹו מזּכירין ׁשּבכּלם ,ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻֻיתּבר

קו)ּבבחינת לעֹולם (תהילים ּכי טֹוב ּכי לה' "הֹודּו : ְְִִִִַַָ
ּוכתיב פט)חסּדֹו", וכּו'".(שם אׁשירה עֹולם ה' "חסדי : ְְְְִִֵַַָָָ

ּברּיֹותיו  עם חסד ּכׁשעֹוׂשה וׁשבחֹו ּתהּלתֹו עּקר ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָּכי
הּתפּלֹות  ּבכל ׁשאֹומרים ּוכמֹו הנעלם, החסד ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָּומגּלה
ׁשאֹומרים  ּוכמֹו חסדיו. מרּבּוי והּתׁשּבחֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָוהּׁשירֹות
ּתפקד  אם ּיתרֹון 'ּומה הּׁשנה: ראׁש ערב ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבּסליחֹות

הּדבר  אבל וכּו', ׁשבחי ּבאּלה לא ּכדרּכנּו, ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעלינּו
ּבמּדת  ּבני עם להתנהג ולתהּלה לׁשם ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

וכּו''. ְֲִַרחמים

ּכׁשּנכּתב ועל־ ּכ ן אם ּכי מּתנה להּׁשטר קּיּום אין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
נמׁש מּתנה ּבחינת עּקר ּכי ְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבאתּגליא,

חּנם מּתנת חּנם ׁשּלמעלה,מאֹוצר חסד מּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
אל  מהעלם החסד להמׁשי ׁשהעּקר הּנ"ל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהעליֹון
חסד, ּבׁשם נקרא אינֹו ּבהעלם ׁשהּוא זמן וכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּגּלּוי,

ׁשּכתּוב 'חסדּבּזהר ּוכמֹו לבר'.דאתּפּׁשט הּקדֹוׁש: ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבׁשּוקא  'ּכתבּוהּו מּתנה ּבׁשטר לכּתב צריכין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹועלּֿכן
התּגּלּות  עלֿידי רק הּוא הּמּתנה קּיּום עּקר ּכי ְְְִִִִֵַַַַַַָָוכּו'',

וכּנ"ל: ּדיקא ְְֶֶַַַַָהחסד

ׁשּזכה וזהיז רחמים ׁשל מּדֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
סדר  לּמדֹו יתּבר ׁשה' ,להמׁשי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹמׁשה
ׁשאני  ּכדר' לֹו: ואמר צּבּור ּכׁשליח ונתעּטף ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתפּלה
וזהּו צרה '. ּבעת ּבני עֹוׂשין יהיּו ּכ ּומתּפּלל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָעֹומד
ּתפּלתֹו סדר לּמדֹו יתּבר ׁשה' הּנ"ל, ענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּכל
עֹוׂשין  יהיּו ׁשּכ ולּמדֹו ה', ּתפּלת ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶַַַָּבעצמֹו,
ועלֿידיֿזה  רחמים ׁשל מּדֹותיו ּכל ׁשּיזּכירּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבניו,

ּתמיד, נענין ריקם,יהיּו חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
 ֿ עלֿידי הּמרּבים רחמיו מּדֹות ׁשּמזּכירין עלֿידי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻּכי
ּבכח  והּכל הּגּלּוי, אל מהעלם החסד מֹוציאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹזה
ּכׁשליח  נתעּטף יתּבר ׁשה' ּבחינת ׁשּזהּו ה', ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָּתפּלת
ּגם  יזּכּו ׁשעלֿידיֿזה ולּמדֹו ּבעצמֹו, והתּפּלל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַצּבּור

הירידֹות  ּבכל צרתם עת ּבכל יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּכל
אל  מההעלם החסד להמׁשי ונפׁש ּבגּוף ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבעֹולם
ּכי  רחמיו, מּדֹות ּדיקא ּבּפה ׁשּיזּכירּו עלֿידי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּלּוי,
"עׂשי  ּבחינת ּכּידּוע, הּדּבּור עלֿידי ההתּגּלּות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָֹעּקר
ּובפרט  הּתפּלֹות רּבּוי מעלת ּגדל וזהּו הּנ"ל. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹדברֹו"
והעּקר  קֹונֹו, לבין ּבינֹו הרּבים והּׂשיחֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָההתּבֹודדּות
ׁשּכבר  רחמיו רּבּוי ּפעם ּבכל להזּכיר עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָלהרּגיל
לעֹורר  יזּכה ועלֿידיֿזה ּבפרטּיּות, ועּמֹו עּמנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשה
הירידֹות  ּבכל ּדקדּׁשה ּבעּזּות ּולהתחּזק ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻרחמיו
אׁשר  עד אפן ּבׁשּום לּפל עצמֹו יּניח ולא ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּבעֹולם,

וירחמהּו. ה' אל ֲִֵֶַָיׁשּוב



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ג ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 24 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ועל  וכּו', ּובּוסמין ריחין מּגֹו זעיר זעיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָדאתערית
מה  הּוא העּקר ּכי דברֹו', עׂשי כח ּגּברי ּכתיב ְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹֹּדא
ּבחינת  עּקר ׁשהּוא מּמׁש הּדּבּור את ּובֹונין ְִִִִִֶֶֶַַַַָּׁשעֹוׂשין
ּומתחלת  הּנפׁש ּׁשחֹוזרת מה הינּו ּכּנ"ל, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַהּנפׁש

ׁשחֹוזרת  ,יתּבר ה' לפני הן קדֹוׁשים, ּדּבּורים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלדּבר
,יתּבר ה' לפני ׂשיחתּה לפרׁש ּומתאּמצת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומתחּזקת
עד  ׁשמים ּביראת חברים עם לדּבר ּׁשחֹוזרת מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהן
ׁשהם  הּנ"ל, דברֹו" עׂשי ּכח "גּברי ּבכח והּכל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹֹֹוכּו',
הּנ"ל, ונׁשמע לּנעׂשה ׁשזכּו הּצּדיקים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּבחינת
היטב  והבן וכּנ"ל. לנצח ּתקותנּו ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה
עלי ּׁשּיעבר מה ּבכל עלֿידיֿזה להתחּזק ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהיטב

:חּיי ימי ְֵֶַָּכל

ׁשהּמלאכים וזהיד ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּיּתן  הּׁשמים", על הֹוד ּתנה "אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאמרּו:
למצרים  :יתּבר ה' להם והׁשיב הּתֹורה. את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהם
הּמלאכים  ּגם ּכי וכּו'. ּביניכם? יׁש הרע יצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירדּתם?
דברֹו" ּבקֹול לׁשמע דברֹו עׂשי ּכח "גּברי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹֹנקראים
ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמקּדימין
להם  ׁשּיּתן ׁשאלּו עלּֿכן וכּו'', לבני זה רז ּגּלה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'מי
נעׂשה  ּבחינת הּוא הּתֹורה ּכלל עּקר ּכי הּתֹורה, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָאת

הּתֹורה  ׁשעלֿידי הינּו ּכּנ"ל, ונסּתר נגלה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשמע,
ׁשאלּו עלּֿכן וכּו', לדרּגא מּדרּגא לעלֹות ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָזֹוכין
וכּו'" לׁשמע דברֹו "עׂשי הם ׁשּגם מאחר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹהּמלאכים
להם  ׁשּתּנתן ראּוי עלּֿכן לנׁשמע, נעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמקּדימין
ּגבּה ונׁשמע, לנעׂשה לעלֹות יזּכּו ׁשהם ּכדי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה,

ּכּנ"ל. וכּו' ּגבּה ְֵַַַַָֹמעל

לזה,והׁש יב לבֹוא להם אפׁשר ׁשאי יתּבר ה' להם ְ◌ֵ◌ִ◌ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אם  ּכי לדרּגא מּדרּגא לעלֹות אפׁשר אי ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּכי

ׁש ּתכלית עלֿידי הירידה ּכי העליה, קדם ירידה יהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּי אין יצרֿהרע לכם ׁשאין מחמת ואּתם ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלּיה,
לא  העֹולם לזה אתכם אֹוריד ואם ירידה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָֹאצלכם
עלּֿכן  ׁשירדּו, הּמלאכים ׁשּנכׁשלּו ּכמֹו לעלֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָתּוכלּו
מּדרּגא  לעלֹות ולזּכֹות הּתֹורה לקּבל לכם אפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאי

ּביֹותר. הּגבּה ונׁשמע לנעׂשה לבֹוא ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹלדרּגא,

ּדיקא,וזהוּ  'ירדּתם' ירדּתם?' 'למצרים להם: ׁשאמר ְ◌ֶ◌ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
העלּיה, קדם ׁשּצריכין הירידֹות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמרּמז
מצרימה  עּמ ארד "אנכי ּבבחינת ּכלּולים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּכּלם
הירידֹות  ּכללּיּות ׁשהם הּגלּיֹות ּכל ׁשּכֹולל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּו'",

ירידֹות  אצלכם ׁשּי ׁשאין ּומאחר העלּיֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּקדם
לקּבל  יכֹולים אינכם הרע, יצר ּבכם אין ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמצרים,
ׁשּזה  ּביֹותר, הּגבּה ונׁשמע לנעׂשה לזּכֹות הּתֹורה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
מּדרּגא  לעלֹות אפׁשר אי ּכי הּתֹורה, קּבלת ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָעּקר
וכּנ"ל: העלּיה ׁשּקדם ירידה עלֿידי אם ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלדרּגא

עלֿידי גּ םטו הּוא ירידה ּבׁשעת ההתחּזקּות ּכי ַ◌ְְְְְִִִִֵַַַַָ
אין  עד חסדיו נפלאֹות ּבעצם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹׁשּמאמינים
ׁשאּתם  ּומאחר וכּנ"ל, ה' ּתפּלת ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַסֹוף
הּתֹורה  נתינת על וכן האדם ּבריאת על  ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָמקטרגים
מחמת  והּכל ּכּידּוע. אחת ּבחינה ׁשניהם ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹליׂשראל,
ׁשּיׁש יתּבר ה' נסּתרֹות ּבנפלאֹות מאמינים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשאינכם
יכֹול  ׁשעלֿידיֿזה מאד נעלמים חסדים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹאצלֹו
לעלּיֹות  להּפכם ׁשּבעֹולם הירידֹות מּכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָלהעלֹות
הּתֹורה  לקּבל ראּויים אינכם ּבודאי עלּֿכן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָגדֹולֹות,
עלֿידי  העל ּיה עּקר ּכי לדרּגא, מּדרּגא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָולעלֹות
וכּנ"ל. וכּו' חסדיו נפלאֹות ּבעצם האמּונה ְְְְְְְֱֲִִֶַַַָָָָֹהתחּזקּות

הּגׁשמי ּכ י לעֹולם וירד האדם נברא זה ּבׁשביל רק ִ◌ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
ׁשיּוכל  ּכדי וכּו', והסתֹות קלּפֹות הּמלא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָהּזה
אל  מההעלם מאד מאד הּנעלמים החסדים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלהֹוציא
ּגדּלתֹו עּקר ּכי ,יתּבר הּבֹורא ּגדּלת עּקר ׁשּזה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּגּלּוי,
חסּדֹו ּׁשּמֹוציאין מה וכל ּגדּלה, ׁשּנקרא החסד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻהּוא

וז  יֹותר. יתּבר ּגדּלתֹו נתּגּלה הּגּלּוי אל ה מההעלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
הירידה  עלֿידי ּכי העליה, ּתכלית ירידה ּבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָעּקר
ּבעצם  האמּונה עלֿידי עצמֹו מחּזק ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
מגּלה  עלֿידיֿזה ותכלית , קץ אין עד יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחסדיו
הּנ"ל  נסּתר ּבחינת הּנעלם החסד ּומֹוציא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָחסדיו
ׁשּבׁשביל  ,יתּבר ּגדּלתֹו עּקר ׁשּזה הּגּלּוי, אל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמהעלם
וזה  וכּו'. וחסדיו רחמיו לגּלֹות ּכדי העֹולם ּברא ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָזה
ּבחינת  נׁשמע , ּבחינת ּׁשהּׂשיג מה ׁשהּוא עלּיתֹו, ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָעּקר
אּלּו ּבחינֹות ׁשּכל יֹותר, הּגבּה נסּתר ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּתפּלה,
מאד  נסּתרים ׁשהיּו ּביֹותר הּגבהים חסדים ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹהם

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כה  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּבעצם  ׁשהתחּזק עלֿידי להּׂשיגם וזֹוכה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוכּנ"ל,
ּולהתחּנן  ּולהתּפּלל יתּבר לה' להׁשּתֹוקק ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָהירידה
ּבֹו ׁשהכניסּו ּדקדּׁשה העּזּות ּגדל עלֿידי יתּבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻאליו
העצּומים  ּבחסדיו להאמין הּנ"ל ּכח ּגּברי ְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹהּצּדיקים

'ּבמקֹום  זה ּובׁשביל וכּנ"ל. לעֹולם ּכלים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשאינם
יכֹולים  ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָׁשּבעלי
ּביֹותר  ּומפרסמין מגּלין ּתׁשּובה הּבעלי ּכי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹלעמד',
ּבעצם  ּבחסּדֹו לבטח ׁשהתחּזקּו עלֿידי וטּובֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֹחסּדֹו
יתּבר ּגדּלתֹו עּקר ׁשּזה עליהם, ׁשעברּו ּכאלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻירידֹות

ְַַוכּנ"ל:

ּׁשהצריכּוונחזר טז מה ּבחינת וזה מּתנה. לענין ְ◌ַ◌ֲ◌ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ
ּגלּויה  מּתנה י ּתן ׁשהּנֹותן ז"ל ְִֵֵֵֶַַַַָָָרּבֹותינּו
ּבׁשּוקא  'ּכתבּוהּו מּתנה: ּבׁשטר לכּתב ּוצריכין ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹּדיקא,
טמירּתא', מּתנּתא להוי דלא היכי ּכי ּבברא, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוחתמּוהּו
מּבחינת  נמׁש מּתנה ענין ׁשּׁשרׁש ּכתבנּו ּכבר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכי
ּבני  עם יתּבר ה' ׁשעֹוׂשה עליֹון חסד ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָצדקה,
ּתפּלת  ּבחינת נסּתר, ּבחינת ׁשּזהּו וכּנ"ל, וכּו' ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָאדם
הּצּדיקים  עבֹודת ׁשּזה וכּו', נׁשמע ּבחינת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָה',
ּבחינת  עלֿידי הּזה הּנפלא החסד להמׁשי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּגדֹולים,
ּבכחם  להאמין להתחּזק צריכין ואנחנּו ה'. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָֹּתפּלת

ּתמיד  נזּכה ׁשעלֿידיֿזה הּזה, החסד עלינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּולהמׁשי
מּכל  יתּבר אליו וכּנ"ל.לׁשּוב ׁשּבעֹולם הירידֹות ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

אל  מההעלם החסד להמׁשי הּוא ּבזה העבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועּקר
הּבריאה  קדם ּתמיד ּומטיב טֹוב יתּבר ה' ּכי ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּגּלּוי,
ּכל  א לעֹולם, נפסק אינֹו וטּובֹו הּבריאה ְְְְְִִֵַַַַָָָָואחר
לגּלֹות  הינּו ורחמנּותֹו, טּובֹו לגּלֹות היתה ְְְְְְֲִַַַַַָָָָהּבריאה
ׁשּזה  הּגּלּוי, אל מההעלם וחסּדֹו טּובֹו להֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּדיקא,

וכּנ"ל. ּגדּלתֹו התּגּלּות ְְְִִַַַַָֻעּקר

לפניו וזה ׁשאֹומרים ותׁשּבחֹות הּׁשירֹות ּכל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
,יתּבר וחסּדֹו ּגדּלתֹו מזּכירין ׁשּבכּלם ,ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻֻיתּבר

קו)ּבבחינת לעֹולם (תהילים ּכי טֹוב ּכי לה' "הֹודּו : ְְִִִִַַָ
ּוכתיב פט)חסּדֹו", וכּו'".(שם אׁשירה עֹולם ה' "חסדי : ְְְְִִֵַַָָָ

ּברּיֹותיו  עם חסד ּכׁשעֹוׂשה וׁשבחֹו ּתהּלתֹו עּקר ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָּכי
הּתפּלֹות  ּבכל ׁשאֹומרים ּוכמֹו הנעלם, החסד ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָּומגּלה
ׁשאֹומרים  ּוכמֹו חסדיו. מרּבּוי והּתׁשּבחֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָוהּׁשירֹות
ּתפקד  אם ּיתרֹון 'ּומה הּׁשנה: ראׁש ערב ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבּסליחֹות

הּדבר  אבל וכּו', ׁשבחי ּבאּלה לא ּכדרּכנּו, ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעלינּו
ּבמּדת  ּבני עם להתנהג ולתהּלה לׁשם ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

וכּו''. ְֲִַרחמים

ּכׁשּנכּתב ועל־ ּכ ן אם ּכי מּתנה להּׁשטר קּיּום אין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
נמׁש מּתנה ּבחינת עּקר ּכי ְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבאתּגליא,

חּנם מּתנת חּנם ׁשּלמעלה,מאֹוצר חסד מּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
אל  מהעלם החסד להמׁשי ׁשהעּקר הּנ"ל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהעליֹון
חסד, ּבׁשם נקרא אינֹו ּבהעלם ׁשהּוא זמן וכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּגּלּוי,

ׁשּכתּוב 'חסדּבּזהר ּוכמֹו לבר'.דאתּפּׁשט הּקדֹוׁש: ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבׁשּוקא  'ּכתבּוהּו מּתנה ּבׁשטר לכּתב צריכין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹועלּֿכן
התּגּלּות  עלֿידי רק הּוא הּמּתנה קּיּום עּקר ּכי ְְְִִִִֵַַַַַַָָוכּו'',

וכּנ"ל: ּדיקא ְְֶֶַַַַָהחסד

ׁשּזכה וזהיז רחמים ׁשל מּדֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
סדר  לּמדֹו יתּבר ׁשה' ,להמׁשי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹמׁשה
ׁשאני  ּכדר' לֹו: ואמר צּבּור ּכׁשליח ונתעּטף ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתפּלה
וזהּו צרה '. ּבעת ּבני עֹוׂשין יהיּו ּכ ּומתּפּלל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָעֹומד
ּתפּלתֹו סדר לּמדֹו יתּבר ׁשה' הּנ"ל, ענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּכל
עֹוׂשין  יהיּו ׁשּכ ולּמדֹו ה', ּתפּלת ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶַַַָּבעצמֹו,
ועלֿידיֿזה  רחמים ׁשל מּדֹותיו ּכל ׁשּיזּכירּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבניו,

ּתמיד, נענין ריקם,יהיּו חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
 ֿ עלֿידי הּמרּבים רחמיו מּדֹות ׁשּמזּכירין עלֿידי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻּכי
ּבכח  והּכל הּגּלּוי, אל מהעלם החסד מֹוציאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹזה
ּכׁשליח  נתעּטף יתּבר ׁשה' ּבחינת ׁשּזהּו ה', ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָּתפּלת
ּגם  יזּכּו ׁשעלֿידיֿזה ולּמדֹו ּבעצמֹו, והתּפּלל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַצּבּור

הירידֹות  ּבכל צרתם עת ּבכל יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּכל
אל  מההעלם החסד להמׁשי ונפׁש ּבגּוף ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבעֹולם
ּכי  רחמיו, מּדֹות ּדיקא ּבּפה ׁשּיזּכירּו עלֿידי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּלּוי,
"עׂשי  ּבחינת ּכּידּוע, הּדּבּור עלֿידי ההתּגּלּות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָֹעּקר
ּובפרט  הּתפּלֹות רּבּוי מעלת ּגדל וזהּו הּנ"ל. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹדברֹו"
והעּקר  קֹונֹו, לבין ּבינֹו הרּבים והּׂשיחֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָההתּבֹודדּות
ׁשּכבר  רחמיו רּבּוי ּפעם ּבכל להזּכיר עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָלהרּגיל
לעֹורר  יזּכה ועלֿידיֿזה ּבפרטּיּות, ועּמֹו עּמנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשה
הירידֹות  ּבכל ּדקדּׁשה ּבעּזּות ּולהתחּזק ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻרחמיו
אׁשר  עד אפן ּבׁשּום לּפל עצמֹו יּניח ולא ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּבעֹולם,

וירחמהּו. ה' אל ֲִֵֶַָיׁשּוב



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 25 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּפסּוקים ועל־ ּכ ן אֹומרים הּסליחֹות ׁשּקדם נֹוהגין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲִִִִֶֶַֹ
ׁשהם  חקר, אין עד מּגדּלתֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֻהמדּברים
ּתפּלה  ׁשֹומע וכּו', הּצדקה ה' ל" מן ְְְְְִִִֵַַַָָָהּפסּוקים
ּולבּקׁש לדּבר להתחיל יכֹולים אנּו אין ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָוכּו'",

אם  ּכי וכּו', ּפגמינּו רּבּוי לעצם נא סלח ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹמּלפניו
עּקר  ּכי חקר, אין עד ּגדּלתֹו עצם ׁשּמזּכירין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻעלֿידי

וכּנ"ל: וחסדיו רחמיו רּבּוי הּוא יתּבר ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֻּגדּלתֹו

ז"לוזהיח רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה י:)ּבחינת :(שבת ְ◌ֶ◌ְְִֵֶַַַַָ
ולמדּו להֹודיעֹו', צרי לחברֹו מּתנה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָ'הּנֹותן

ּבבית  לי יׁש טֹובה 'מּתנה :יתּבר ה' ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשּבת
ל ליׂשראל, לּתנּה מבקׁש ואני ׁשמּה וׁשּבת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּגנזי
ּפלֹוני  מּתן להֹודיעֹו צרי' רׁש"י: לׁשֹון וזה ְְְְְִִִִִֶַַָָָוהֹודיעם',
ּומּתֹו לקּבלּה, יתּבּיׁש ּדׁשּמא ּכבֹוד ּדר וזה ,ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּתן
ה' ּכי וכּו''. ּבּדבר ּבֹוׁש ואינֹו ּבדברים מתרּצין ְְְְִִִִִֵַַָָָָּכ

מּתנ  לק ּבל ּבֹוׁש ׁשּיהיה ּבאדם הטּביע חּנם יתּבר ת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
לידי  ּתצריכני 'ואל מבקׁשין: ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָמחברֹו,
נברא  עּקרֹו ׁשהאדם מחמת וזה וכּו''. ודם ּבׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָמּתנת
ּדכּסּופא  נהמא יאכל ולא ּבמׁשּפט ׂשכרֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשיקּבל
עלֿידי  העֹולם יתקּים ׁשּלא ׁשראה מחמת אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכּנ"ל,
הּנ"ל, צדקה ּבחינת הרחמים מּדת וׁשּתף לבד ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָמׁשּפט

מּתנת  ׁשּיׁש ּבעֹולם נמׁש ּומּׁשם חּנם, מּתנת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבחינת
ּבֹוׁש ׁשהּוא האדם טבע אבל לחברֹו, נֹותן ׁשאחד ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחּנם
ּדכּסּופא, נהמא ּבחינת הּוא ּכי חּנם, מּתנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלקּבל
ּדילּה דלאו דאכיל 'מאן ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּוכמֹו

ּבאּפה'. לאסּתּכּולי ְְְִִֵֵַַָּבהית

לחברֹועל־ ּכ ן מּתנה ׁשהּנֹותן ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ַ◌ֵ◌ְֲֵֵֵֶַַַַַָָָ
יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי מּתחּלה, להֹודיעֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹצרי
נתרּצה  הּנֹותן ׁשּזה מאחר ּבאמת ּכי לקּבלּה. ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלּֿכ
מחמת  וזה אֹוהבֹו, הּוא ּבוּדאי לחברֹו מּתנה ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָלּתן
ּוכמֹו מחברֹו, אליו האהבה התּגּלּות איזה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשראה
נפׁשּה ניח לּה ּדעבד לאו 'אי ז"ל: רּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשאמרּו
ׁשעׂשה  רּוח הּנחת זה ׁשּמחמת רק לּה', יהיב הוי ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלא
אצלֹו ׁשּנתעֹורר רק ּכזאת, מּתנה לֹו מּגיע היה לא ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹו
ּכזאת, מּתנה לֹו לּתן ׁשּנתרּצה עד לחברֹו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאהבה
עצמֹו ויז ּכיר חברֹו ירּגיׁש ואז להֹודיעֹו, צרי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָעלּֿכן

חברֹו את מאד אֹוהב ׁשהּוא ׁשּביניהם האהבה ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹעצם
זאת  מּתנה לֹו ׁשּנֹותן עד ּביֹותר אֹוהבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹוחברֹו
ׁשם  רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו לזה, זה יתרּצּו ואז ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאהבה,
ּבּדבר. ּבֹוׁש ואינֹו ּבדברים לזה זה מתרּצין ּכ ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמּתֹו

ּבין ּכ י ּגמּור ּבאחדּות מאד חזקה ּכׁשהאהבה ּבוּדאי ִ◌ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָֹ
מחברֹו ּבֹוׁש אחד אין ׁשּוב ּבאמת, אנׁשים ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשני
מאחר  ּבחּנם, מרּבה מּתנה אפּלּו מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻלקּבל
מאד, יפה ּובעין ׁשלם ּבלב לֹו נֹותן ׁשחברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמרּגיׁש

מּמּנּו, מקּבל ׁשחברֹו מּזה ּגדֹול נחת לחברֹו ׁשּיׁש ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעד
מּתנה. מּמּנּו מקּבל הּוא ּכאלּו אצלֹו ׁשּנחׁשב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָעד
חׁשּוב, אדם המקּבל ׁשאם ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכעין
עּקר  א מּתנה. לחברֹו נתן ּכאּלּו קּבלתֹו ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָנחׁשב
חברֹו אהבת עצם ּומרּגיׁש רֹואה ׁשאינֹו מאחר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּבּוׁשה

להֹוד  צרי עלּֿכן זה אליו, מתרּצין ּכ ׁשּמּתֹו יעֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
א וכּנ"ל, מּכבר אֹותֹו אֹוהב ּבוּדאי המקּבל ּכי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָלזה,
האהבה  נתוּסף ואזי ּביֹותר אהבה אצלֹו נתוּסף ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעּתה
ּביניהם  האהבה ׁשּנגּדלת עד הּנֹותן, אצל ּגם ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּביֹותר
מתּבּיׁש אחד אין ׁשּוב ואזי מּמׁש, אחדּות הם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכאּלּו
אינֹו ׁשהּבן ׁשראינּו ּוכמֹו וכּנ"ל. מחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלקּבל
מחמת  וזה מאביו, מרּבה מּתנה אפּלּו לק ּבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמתּבּיׁש

ּתׁשּוקת  וׁשּכל אליו אביו אהבת עצם יֹודע ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּבן
אינֹו עלּֿכן ׁשּבעֹולם, טֹוב ּבכל עּמֹו להיטיב ְְִִִֵֵֵֶַָָָָאביו

מאביו. לקּבל ְְִִֵֵֵַַָמתּבּיׁש

ׁשאמר:וכל יתּבר מה' ז"ל רּבֹותינּו למדּו זה ְ◌ָ◌ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשמּה וׁשּבת ּגנזי ּבבית לי יׁש טֹובה  ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ'מּתנה
הּמּתנֹות  ּכל ׁשרׁש עּקר ּכי והֹודיעם'. ל ְְִִִֵֶַַַָָָֹוכּו',
יתּבר ה' ׁשל חּנם מּמּתנת ּבׁשרׁשֹו נמׁש ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבעֹולם
ׁשּזהּו ׁשלֹו, חּנם מּתנת ּתחּלה מֹודיע יתּבר וה' ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכּנ"ל,
עּקר  ׁשּזהּו הּגּלּוי, אל מהעלם החסד  ׁשּמֹוציא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַּבחינת
ּבטֹובת  מאד חפץ יתּבר ה' ּכי ּכּנ"ל, החסד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹקּיּום
ואףֿעלּֿפיֿכן  חּנם מּתנת להם לּתן ורֹוצה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
עלּֿכן  ּדכּסּופא. נהמא יהיה ולא לקּבלֹו יתּבּיׁשּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלא
לנּו מֹודיע הּוא עלּֿכן יׂשראל, עּמֹו את אהבתֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמעצם

ׁשהּוא האמּתּיים צּדיקיו מּתנת עלֿידי לנּו לּתן רֹוצה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כו  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ואזי  ,יתּבר אליו אהבה אצלנּו ׁשּיתוּסף ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּנם,
"ּכּמים  ּכי אלינּו, יתּבר אצלֹו האהבה ויתוּסף ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹיחזר
האהבה  ׁשּמּגדל עד חלילה, חֹוזר וכן לּפנים", ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּפנים

ּבבחינת ,יתּבר ּבֹו נכללים לו.)נהיה ּכ(קדושין 'ּבין : ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

נבֹוׁש לא ׁשּוב ואזי ּבנים', ל קרּויים אנּו ּכ ְְֲִִֵֵַַָָָֹּובין
להתקרב  נז ּכה ועל ֿידיֿזה ׁשּלֹו, חּנם מּתנת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלקּבל
ּבחינת  עלֿידי ּכי ׁשּבעֹולם, הירידֹות מּכל ּתמיד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאליו
רּבּוי  הּצּדיקים הֹודיעּונּו ׁשּכבר ׁשּלֹו חּנם ְְִִִִִֶֶַַַַָָמּתנת
ּתמיד  להתקרב יכֹולים סֹוף אין עד וחסדיו ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָרחמיו

וכּנ"ל. יתּבר ְְִֵַַַָָאליו

ג)ּבחינתוזה מּכל (צפניה תבֹוׁשי לא ההּוא "ּבּיֹום : ְ◌ֶ◌ְִִִֵַַַֹֹ
ּוכתיב וכּו'", ב)עלילתי אכֹול (יואל "ואכלּתם : ְְְֲֲִִִֶַַַָֹ

עּמכם  עׂשה אׁשר אלקיכם ה' ׁשם את והּללּתם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׂשבֹוע
בקרב  ּכי וידעּתם לעֹולם, עּמי יבׁשּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלהפליא
עּמי  יבׁשּו ולא וכּו', אלקיכם ה' ואני אני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׂשראל

רּבים. ּבפסּוקים וכן ְְְִִִֵַָלעֹולם",

ׁשהם וזהוּ  אמת, לצּדיקי התקרבּות מעלת ּגדל ְ◌ֶ◌ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהּוא  אי ּפעם ּבכל אחד לכל ְְִִֵֶֶַַָָָמֹודיעים
הּזאת  ההֹודעה ועלֿידי וחסדיו, רחמיו רּבּוי ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹעצם
ועלֿידיֿזה  הּגּלּוי, אל מהעלם החסדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמֹוציאין
יתּבר אליו וההׁשּתֹוקקּות האהבה אצלנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנתוּסף
מה  וכל ּכּנ"ל. חלילה חֹוזר וכן ׁשהּוא, מקֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָָָמּכל
לאביו  מּיׂשראל אחד ּכל ּבין האהבה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשנתוּסף
מהעלם  החסד ּביֹותר ּומאיר יֹוצא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשמים,

ׁשּלֹו חּנם מּתנת לקּבל יכֹול ועלֿידיֿזה הּגּלּוי, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאל
וכּנ"ל: עלֿידיֿזה אליו ּולהתקרב ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבאהבה

ׁשאמרּווכליט ּכמֹו ּדיקא, מּׁשּבת נלמד זה ְ◌ָ◌ְְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבבית  לי יׁש טֹובה 'מּתנה ז"ל: ְִֵֵֵַַַָָָרּבֹותינּו

קדׁש, ׁשּבת ּבחינת זה ּכל ּכי וכּו''. ׁשמּה וׁשּבת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹּגנזי
הּצּדיקי  ׁשּזֹוכין הּנ"ל הּכתרים מּׁשני נמׁש זה ּכל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכי
ּותפּלת  ה' ּתֹורת ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ׁשהם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָאמת
ּבׁשּבת  ּכי ׁשּבת, ּבחינת הּוא זה וכל וכּנ"ל, וכּו' ְְְְְִִֶַַַַַָָָה'
ׁשהּוא  הּצּדיק ּומקּבל חֹוזר ׁשּבת ּובכל ּתֹורה, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָנּתנה
ּבכּונֹות  ּכּמּובן הּנ"ל, הּכתרים את מׁשה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹּבחינת
אֹורֹות  האלף ּבענין חלקֹו' ּבמּתנת מׁשה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ'יׂשמח
נמׁש חּנם מּתנת ּבחינת עּקר ּכל ּכי ׁשם. עּין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָוכּו',

נקרא  ועלּֿכן ׁשּבת. ּבחינת ׁשהם הּנ"ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמהּכתרים
והֹודיעם  ,יתּבר ּגנזיו ּבבית לֹו ׁשּיׁש מּתנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבת

וכּנ"ל. לקּבלּה עצמֹו ׁשּיכינּו ּכדי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּתחּלה

ּכמֹוועל ־ ּכ ן הכנה, צרי ׁשּבת ז"ל: רּבֹותינּו אמרּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִֵַַַָָָָָ
טז)ׁשּכתּוב ּבוּדאי (שמות ּכי וכּו'". "והכינּו : ְְְִִֵֶַַָ

הּמעׂשה  ימי ׁשׁשת ּבכל עצמֹו להכין אחד ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי
ּכל  עצמֹו להכין צרי וכן הּזאת, טֹובה מּתנה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹלקּבל

ּכדי ׁשּבת ערב ׁשּנקראים חּייו אכל ל ׁשּיזּכה ימי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו הּבא, עֹולם ׁשהּוא ְְְֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּבת

ג.) זרה ּכי (עבודה ּבׁשּבת'. יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח 'מי :ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ
לא  ׁשאם ׁשּידע הּנ"ל, ּבחינה הינּו ההכנה, הּוא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעּקר
מּתנת  אֹוצר אצלֹו יׁש ּבמׁשּפט, לקּבל לזּכֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָיּוכל
הּצּדיקי  ּבכח עלֿידיֿזה לזּכֹות ׁשּיכֹולין וכּנ"ל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹחּנם
א מּזה. לנּו הֹודיעּו ּוכבר וכּנ"ל לׁשם ׁשעלּו ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָאמת
לזה, עצמנּו להכין צריכין אנּו ׁשעלּֿכלּֿפנים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהעּקר
וכּו', ּתמיד לחסּדֹו ּולצּפֹות זה ּבכל ּולהאמין ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלידע
מּלפניו  לבּקׁש יתּבר לפניו ּדּבּורים לדּבר ׁשּיזּכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד

ּכדאי ׁשּיקרבֹו אינֹו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּנם ּבמּתנת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
החסד  לגּלֹות יֹוסיף ּבעצמֹו ועלֿידיֿזה ּוכלל, ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּכלל
עד  הּגּלּוי, אל מההעלם ּביֹותר ּולהֹוציאֹו הּנ"ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַעליֹון

מּתנת  ּבבחינת יתּבר אליו ולּקרב לקּבלֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיזּכה
עצם  עלֿידי לעֹולם יתּבּיׁש לא ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּנם,
מתּבּיׁש ׁשאינֹו ּבן ּבבחינת להיֹות יזּכה ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהאהבה,

וכּנ"ל. מאביו ְְִֵֵַַַָלקּבל

ּובן,ּכ י אב  ּבחינת הּוא הּנ"ל ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ִ◌ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
הּוא  ועּקר ׁשם. עּין הּנ"ל, ּבהּתֹורה ׁשּמבאר ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּכמֹו
ּובן  אב ּבחינת היא ׁשּׁשם ּתפּלה ּבחינת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּנׁשמע
חּנם  חסד חּנם מּתנת ּבחינת ועּקר ׁשם. עּין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכחדא,

ּתפּלה, מּבחינת נמׁש עלֿידיֿזה נׁשמע,הּנ"ל עלּֿכן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנכלל  מאחר חּנם, מּתנת לקּבל מתּבּיׁש אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּבוּדאי
מּגדל  הּבּוׁשה מתּבּטל ּבוּדאי ׁשאז ּבהאב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבן

וכּנ"ל: והאחדּות ְְְֲַַַַָָָהאהבה

סליחֹות ועל־ ּכ ןכ לֹומר ׁשּמתחילין יׂשראל נֹוהגין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
אז: ׁשאֹומרין ּוכמֹו ׁשּבת, ְְְִֵֶַָָָּבמֹוצאי
לבֹוא  הּכח עּקר ּכי ּתחּלה', קּדמנּו מנּוחה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ'ּבמֹוצאי
הּוא  נא סלח ּולבּקׁש המרּבים ּבחטאינּו יתּבר ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻלפניו



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 25 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּפסּוקים ועל־ ּכ ן אֹומרים הּסליחֹות ׁשּקדם נֹוהגין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲִִִִֶֶַֹ
ׁשהם  חקר, אין עד מּגדּלתֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֻהמדּברים
ּתפּלה  ׁשֹומע וכּו', הּצדקה ה' ל" מן ְְְְְִִִֵַַַָָָהּפסּוקים
ּולבּקׁש לדּבר להתחיל יכֹולים אנּו אין ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָוכּו'",

אם  ּכי וכּו', ּפגמינּו רּבּוי לעצם נא סלח ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹמּלפניו
עּקר  ּכי חקר, אין עד ּגדּלתֹו עצם ׁשּמזּכירין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻעלֿידי

וכּנ"ל: וחסדיו רחמיו רּבּוי הּוא יתּבר ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֻּגדּלתֹו

ז"לוזהיח רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה י:)ּבחינת :(שבת ְ◌ֶ◌ְְִֵֶַַַַָ
ולמדּו להֹודיעֹו', צרי לחברֹו מּתנה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָ'הּנֹותן

ּבבית  לי יׁש טֹובה 'מּתנה :יתּבר ה' ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשּבת
ל ליׂשראל, לּתנּה מבקׁש ואני ׁשמּה וׁשּבת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּגנזי
ּפלֹוני  מּתן להֹודיעֹו צרי' רׁש"י: לׁשֹון וזה ְְְְְִִִִִֶַַָָָוהֹודיעם',
ּומּתֹו לקּבלּה, יתּבּיׁש ּדׁשּמא ּכבֹוד ּדר וזה ,ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּתן
ה' ּכי וכּו''. ּבּדבר ּבֹוׁש ואינֹו ּבדברים מתרּצין ְְְְִִִִִֵַַָָָָּכ

מּתנ  לק ּבל ּבֹוׁש ׁשּיהיה ּבאדם הטּביע חּנם יתּבר ת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
לידי  ּתצריכני 'ואל מבקׁשין: ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָמחברֹו,
נברא  עּקרֹו ׁשהאדם מחמת וזה וכּו''. ודם ּבׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָמּתנת
ּדכּסּופא  נהמא יאכל ולא ּבמׁשּפט ׂשכרֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשיקּבל
עלֿידי  העֹולם יתקּים ׁשּלא ׁשראה מחמת אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכּנ"ל,
הּנ"ל, צדקה ּבחינת הרחמים מּדת וׁשּתף לבד ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָמׁשּפט

מּתנת  ׁשּיׁש ּבעֹולם נמׁש ּומּׁשם חּנם, מּתנת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבחינת
ּבֹוׁש ׁשהּוא האדם טבע אבל לחברֹו, נֹותן ׁשאחד ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחּנם
ּדכּסּופא, נהמא ּבחינת הּוא ּכי חּנם, מּתנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלקּבל
ּדילּה דלאו דאכיל 'מאן ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּוכמֹו

ּבאּפה'. לאסּתּכּולי ְְְִִֵֵַַָּבהית

לחברֹועל־ ּכ ן מּתנה ׁשהּנֹותן ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ַ◌ֵ◌ְֲֵֵֵֶַַַַַָָָ
יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי מּתחּלה, להֹודיעֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹצרי
נתרּצה  הּנֹותן ׁשּזה מאחר ּבאמת ּכי לקּבלּה. ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלּֿכ
מחמת  וזה אֹוהבֹו, הּוא ּבוּדאי לחברֹו מּתנה ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָלּתן
ּוכמֹו מחברֹו, אליו האהבה התּגּלּות איזה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשראה
נפׁשּה ניח לּה ּדעבד לאו 'אי ז"ל: רּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשאמרּו
ׁשעׂשה  רּוח הּנחת זה ׁשּמחמת רק לּה', יהיב הוי ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלא
אצלֹו ׁשּנתעֹורר רק ּכזאת, מּתנה לֹו מּגיע היה לא ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹו
ּכזאת, מּתנה לֹו לּתן ׁשּנתרּצה עד לחברֹו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאהבה
עצמֹו ויז ּכיר חברֹו ירּגיׁש ואז להֹודיעֹו, צרי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָעלּֿכן

חברֹו את מאד אֹוהב ׁשהּוא ׁשּביניהם האהבה ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹעצם
זאת  מּתנה לֹו ׁשּנֹותן עד ּביֹותר אֹוהבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹוחברֹו
ׁשם  רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו לזה, זה יתרּצּו ואז ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאהבה,
ּבּדבר. ּבֹוׁש ואינֹו ּבדברים לזה זה מתרּצין ּכ ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמּתֹו

ּבין ּכ י ּגמּור ּבאחדּות מאד חזקה ּכׁשהאהבה ּבוּדאי ִ◌ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָֹ
מחברֹו ּבֹוׁש אחד אין ׁשּוב ּבאמת, אנׁשים ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשני
מאחר  ּבחּנם, מרּבה מּתנה אפּלּו מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻלקּבל
מאד, יפה ּובעין ׁשלם ּבלב לֹו נֹותן ׁשחברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמרּגיׁש

מּמּנּו, מקּבל ׁשחברֹו מּזה ּגדֹול נחת לחברֹו ׁשּיׁש ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעד
מּתנה. מּמּנּו מקּבל הּוא ּכאלּו אצלֹו ׁשּנחׁשב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָעד
חׁשּוב, אדם המקּבל ׁשאם ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכעין
עּקר  א מּתנה. לחברֹו נתן ּכאּלּו קּבלתֹו ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָנחׁשב
חברֹו אהבת עצם ּומרּגיׁש רֹואה ׁשאינֹו מאחר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּבּוׁשה

להֹוד  צרי עלּֿכן זה אליו, מתרּצין ּכ ׁשּמּתֹו יעֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
א וכּנ"ל, מּכבר אֹותֹו אֹוהב ּבוּדאי המקּבל ּכי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָלזה,
האהבה  נתוּסף ואזי ּביֹותר אהבה אצלֹו נתוּסף ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעּתה
ּביניהם  האהבה ׁשּנגּדלת עד הּנֹותן, אצל ּגם ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּביֹותר
מתּבּיׁש אחד אין ׁשּוב ואזי מּמׁש, אחדּות הם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכאּלּו
אינֹו ׁשהּבן ׁשראינּו ּוכמֹו וכּנ"ל. מחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלקּבל
מחמת  וזה מאביו, מרּבה מּתנה אפּלּו לק ּבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמתּבּיׁש

ּתׁשּוקת  וׁשּכל אליו אביו אהבת עצם יֹודע ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּבן
אינֹו עלּֿכן ׁשּבעֹולם, טֹוב ּבכל עּמֹו להיטיב ְְִִִֵֵֵֶַָָָָאביו

מאביו. לקּבל ְְִִֵֵֵַַָמתּבּיׁש

ׁשאמר:וכל יתּבר מה' ז"ל רּבֹותינּו למדּו זה ְ◌ָ◌ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשמּה וׁשּבת ּגנזי ּבבית לי יׁש טֹובה  ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ'מּתנה
הּמּתנֹות  ּכל ׁשרׁש עּקר ּכי והֹודיעם'. ל ְְִִִֵֶַַַָָָֹוכּו',
יתּבר ה' ׁשל חּנם מּמּתנת ּבׁשרׁשֹו נמׁש ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבעֹולם
ׁשּזהּו ׁשלֹו, חּנם מּתנת ּתחּלה מֹודיע יתּבר וה' ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכּנ"ל,
עּקר  ׁשּזהּו הּגּלּוי, אל מהעלם החסד  ׁשּמֹוציא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַּבחינת
ּבטֹובת  מאד חפץ יתּבר ה' ּכי ּכּנ"ל, החסד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹקּיּום
ואףֿעלּֿפיֿכן  חּנם מּתנת להם לּתן ורֹוצה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
עלּֿכן  ּדכּסּופא. נהמא יהיה ולא לקּבלֹו יתּבּיׁשּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלא
לנּו מֹודיע הּוא עלּֿכן יׂשראל, עּמֹו את אהבתֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמעצם

ׁשהּוא האמּתּיים צּדיקיו מּתנת עלֿידי לנּו לּתן רֹוצה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כו  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ואזי  ,יתּבר אליו אהבה אצלנּו ׁשּיתוּסף ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּנם,
"ּכּמים  ּכי אלינּו, יתּבר אצלֹו האהבה ויתוּסף ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹיחזר
האהבה  ׁשּמּגדל עד חלילה, חֹוזר וכן לּפנים", ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּפנים

ּבבחינת ,יתּבר ּבֹו נכללים לו.)נהיה ּכ(קדושין 'ּבין : ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

נבֹוׁש לא ׁשּוב ואזי ּבנים', ל קרּויים אנּו ּכ ְְֲִִֵֵַַָָָֹּובין
להתקרב  נז ּכה ועל ֿידיֿזה ׁשּלֹו, חּנם מּתנת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלקּבל
ּבחינת  עלֿידי ּכי ׁשּבעֹולם, הירידֹות מּכל ּתמיד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאליו
רּבּוי  הּצּדיקים הֹודיעּונּו ׁשּכבר ׁשּלֹו חּנם ְְִִִִִֶֶַַַַָָמּתנת
ּתמיד  להתקרב יכֹולים סֹוף אין עד וחסדיו ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָרחמיו

וכּנ"ל. יתּבר ְְִֵַַַָָאליו

ג)ּבחינתוזה מּכל (צפניה תבֹוׁשי לא ההּוא "ּבּיֹום : ְ◌ֶ◌ְִִִֵַַַֹֹ
ּוכתיב וכּו'", ב)עלילתי אכֹול (יואל "ואכלּתם : ְְְֲֲִִִֶַַַָֹ

עּמכם  עׂשה אׁשר אלקיכם ה' ׁשם את והּללּתם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׂשבֹוע
בקרב  ּכי וידעּתם לעֹולם, עּמי יבׁשּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלהפליא
עּמי  יבׁשּו ולא וכּו', אלקיכם ה' ואני אני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׂשראל

רּבים. ּבפסּוקים וכן ְְְִִִֵַָלעֹולם",

ׁשהם וזהוּ  אמת, לצּדיקי התקרבּות מעלת ּגדל ְ◌ֶ◌ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהּוא  אי ּפעם ּבכל אחד לכל ְְִִֵֶֶַַָָָמֹודיעים
הּזאת  ההֹודעה ועלֿידי וחסדיו, רחמיו רּבּוי ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹעצם
ועלֿידיֿזה  הּגּלּוי, אל מהעלם החסדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמֹוציאין
יתּבר אליו וההׁשּתֹוקקּות האהבה אצלנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנתוּסף
מה  וכל ּכּנ"ל. חלילה חֹוזר וכן ׁשהּוא, מקֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָָָמּכל
לאביו  מּיׂשראל אחד ּכל ּבין האהבה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשנתוּסף
מהעלם  החסד ּביֹותר ּומאיר יֹוצא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשמים,

ׁשּלֹו חּנם מּתנת לקּבל יכֹול ועלֿידיֿזה הּגּלּוי, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאל
וכּנ"ל: עלֿידיֿזה אליו ּולהתקרב ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבאהבה

ׁשאמרּווכליט ּכמֹו ּדיקא, מּׁשּבת נלמד זה ְ◌ָ◌ְְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבבית  לי יׁש טֹובה 'מּתנה ז"ל: ְִֵֵֵַַַָָָרּבֹותינּו

קדׁש, ׁשּבת ּבחינת זה ּכל ּכי וכּו''. ׁשמּה וׁשּבת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹּגנזי
הּצּדיקי  ׁשּזֹוכין הּנ"ל הּכתרים מּׁשני נמׁש זה ּכל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכי
ּותפּלת  ה' ּתֹורת ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ׁשהם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָאמת
ּבׁשּבת  ּכי ׁשּבת, ּבחינת הּוא זה וכל וכּנ"ל, וכּו' ְְְְְִִֶַַַַַָָָה'
ׁשהּוא  הּצּדיק ּומקּבל חֹוזר ׁשּבת ּובכל ּתֹורה, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָנּתנה
ּבכּונֹות  ּכּמּובן הּנ"ל, הּכתרים את מׁשה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹּבחינת
אֹורֹות  האלף ּבענין חלקֹו' ּבמּתנת מׁשה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ'יׂשמח
נמׁש חּנם מּתנת ּבחינת עּקר ּכל ּכי ׁשם. עּין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָוכּו',

נקרא  ועלּֿכן ׁשּבת. ּבחינת ׁשהם הּנ"ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמהּכתרים
והֹודיעם  ,יתּבר ּגנזיו ּבבית לֹו ׁשּיׁש מּתנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבת

וכּנ"ל. לקּבלּה עצמֹו ׁשּיכינּו ּכדי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּתחּלה

ּכמֹוועל ־ ּכ ן הכנה, צרי ׁשּבת ז"ל: רּבֹותינּו אמרּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִֵַַַָָָָָ
טז)ׁשּכתּוב ּבוּדאי (שמות ּכי וכּו'". "והכינּו : ְְְִִֵֶַַָ

הּמעׂשה  ימי ׁשׁשת ּבכל עצמֹו להכין אחד ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי
ּכל  עצמֹו להכין צרי וכן הּזאת, טֹובה מּתנה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹלקּבל

ּכדי ׁשּבת ערב ׁשּנקראים חּייו אכל ל ׁשּיזּכה ימי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו הּבא, עֹולם ׁשהּוא ְְְֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּבת

ג.) זרה ּכי (עבודה ּבׁשּבת'. יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח 'מי :ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ
לא  ׁשאם ׁשּידע הּנ"ל, ּבחינה הינּו ההכנה, הּוא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעּקר
מּתנת  אֹוצר אצלֹו יׁש ּבמׁשּפט, לקּבל לזּכֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָיּוכל
הּצּדיקי  ּבכח עלֿידיֿזה לזּכֹות ׁשּיכֹולין וכּנ"ל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹחּנם
א מּזה. לנּו הֹודיעּו ּוכבר וכּנ"ל לׁשם ׁשעלּו ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָאמת
לזה, עצמנּו להכין צריכין אנּו ׁשעלּֿכלּֿפנים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהעּקר
וכּו', ּתמיד לחסּדֹו ּולצּפֹות זה ּבכל ּולהאמין ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלידע
מּלפניו  לבּקׁש יתּבר לפניו ּדּבּורים לדּבר ׁשּיזּכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד

ּכדאי ׁשּיקרבֹו אינֹו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּנם ּבמּתנת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
החסד  לגּלֹות יֹוסיף ּבעצמֹו ועלֿידיֿזה ּוכלל, ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּכלל
עד  הּגּלּוי, אל מההעלם ּביֹותר ּולהֹוציאֹו הּנ"ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַעליֹון

מּתנת  ּבבחינת יתּבר אליו ולּקרב לקּבלֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיזּכה
עצם  עלֿידי לעֹולם יתּבּיׁש לא ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּנם,
מתּבּיׁש ׁשאינֹו ּבן ּבבחינת להיֹות יזּכה ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהאהבה,

וכּנ"ל. מאביו ְְִֵֵַַַָלקּבל

ּובן,ּכ י אב  ּבחינת הּוא הּנ"ל ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ִ◌ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
הּוא  ועּקר ׁשם. עּין הּנ"ל, ּבהּתֹורה ׁשּמבאר ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּכמֹו
ּובן  אב ּבחינת היא ׁשּׁשם ּתפּלה ּבחינת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּנׁשמע
חּנם  חסד חּנם מּתנת ּבחינת ועּקר ׁשם. עּין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכחדא,

ּתפּלה, מּבחינת נמׁש עלֿידיֿזה נׁשמע,הּנ"ל עלּֿכן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנכלל  מאחר חּנם, מּתנת לקּבל מתּבּיׁש אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּבוּדאי
מּגדל  הּבּוׁשה מתּבּטל ּבוּדאי ׁשאז ּבהאב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבן

וכּנ"ל: והאחדּות ְְְֲַַַַָָָהאהבה

סליחֹות ועל־ ּכ ןכ לֹומר ׁשּמתחילין יׂשראל נֹוהגין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
אז: ׁשאֹומרין ּוכמֹו ׁשּבת, ְְְִֵֶַָָָּבמֹוצאי
לבֹוא  הּכח עּקר ּכי ּתחּלה', קּדמנּו מנּוחה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ'ּבמֹוצאי
הּוא  נא סלח ּולבּקׁש המרּבים ּבחטאינּו יתּבר ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻלפניו



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד י ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 26 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

האמת  להּצּדיק חֹוזרים ׁשאז קדׁש, ׁשּבת ּבכח ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹרק
ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת הּנ"ל, הּכתרים מׁשה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבחינת
ּבכל  מחדׁש עליֹון החסד המׁשכת עּקר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה

ׁש ֿ ׁשנה, ׁשעל וכּנ"ל, וכּו' טֹובה מּתנה ּבחינת הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסליחה, עּקר יד)ידיֿזה "סלח (במדבר : ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
וכּו'": חסּד ּכגדל הּזה העם לעון ְְְֲֶֶֶַַַָָָֹֹנא

צּדיקים וזהוּ כא קברי על ּׁשהֹולכין מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִִִֵֶַַַַ
ּתׁשּוקתֹו ּכל הּצּדיק ּכי הּׁשנה, ראׁש ְְִִֶֶַַַָָָָֹּבערב

ימי  ּכל עבֹודתֹו וזה לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּתמיד
מסּתּפק  אינֹו ׁשעֹולה למקֹום ּכׁשעֹולה ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּייו.
יֹותר  לעלֹות וכּו' ּומתּגעּגע חֹותר רק ּכלל, ּבזה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו

אחר, ּבמקֹום מּזה וכמבאר ועּין ויֹותר, מֹוהר"ן, חּיי (ּבספר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ל"ד) ל"ג, הר"ן ׁשבחי מּדרּגא ּבספר לעלֹות אפׁשר אי אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
וכל  ּכּנ"ל. העלּיה ׁשּקדם ירידה עלֿידי אם ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלדרּגא
ׁשהּוא  אףֿעלּֿפי העֹולם, ּבזה חי ׁשהּצּדיק ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּימים
יׁש אףֿעלּֿפיֿכן מאד, עצּומה ּבמדרגה ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹצּדיק
ּכי  עלּיה, ּכל קדם ּבחינתֹו לפי ירידה ּבחינת איזה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹלֹו
ּכּנ"ל. ירידה ּבחינת עלֿידי אם ּכי לעלֹות אפׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָאי
אין  הּבא ּבעֹולם וׁשם העֹולם, מּזה ּכׁשּנסּתּלק ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאבל
לעלֹות  אףֿעלּֿפיֿכן מׁשּתֹוקק והּצּדיק ירידה, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָׁשּי

ׁשּנסּתּלק  אףֿעלּֿפי ּכי לדרּגא, מּדרּגא ּפעם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָּבכל
ראתה  לא עין אׁשר טּוב לרב וזֹוכה ׁשּנסּתּלק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלמקֹום
ּכי  ויֹותר, יֹותר לעלֹות חפץ הּוא אףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִֵֵֵֵַַַָוכּו',
אם  ּכי לעלֹות אפׁשר אי אבל חקר, אין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻלגדּלתֹו

ּכּנ"ל. ירידה ׁשּי אין וׁשם ּכּנ"ל ירידה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָעלֿידי

רּבּוי על־ ּכ ן על וצֹועק קברֹו על אחד ּכׁשּבא ַ◌ֵ◌ְְְִִֵֶֶַַָָ
גֹורם  אזי ירידֹות, ּבחינת ׁשהם ְְֲֲִִֵֵֶַַָֹעונֹותיו,
עצמֹו מֹוריד הּצּדיק אזי ּכי להּצּדיק, ּגדֹול ְְֲֲִִִִַַַַַַַָּתענּוג
ּכי  ׁשם, להּוׁשע קברֹו על ׁשּבא זה ׁשל ירידתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָלמקֹום
יּוכל  ׁשּלא ּבעֹולם ירידה ׁשּום ׁשאין הבטיחנּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּכבר
נחׁשב  ואזי סֹוף, ּכל סֹוף מּׁשם ּולהעלֹותֹו ְְְֲֲִִֶַַַָָָלהֹוׁשיעֹו
עֹולה  הּצּדיק ועלֿידיֿזה ּבעצמֹו, ירד ּכאּלּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָלהּצּדיק
ירידה  ּבבחינת ּבחינתֹו לפי וכּו' ּולעּלא לעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָעֹוד
חסדים  עֹוד ולמצא לחּתר זֹוכה ּכי העלּיה, ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָֹֹּתכלית
מההעלם  אֹותם ּולגּלֹות מאד מאד ונעלמים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנפלאים

ּול  להֹוׁשיע ׁשּיּוכל ּבאֹופן הּגּלּוי, זה אל את העלֹות ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַ

אפׁשר  ׁשאי עכׁשו, ׁשירד העצּומה הירידה מאֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגם
חדׁשים  חסדים עלֿידי אם ּכי ּולהעלֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָלהֹוׁשיעֹו
.ּכלּֿכ עֹוד ולחטא לפּגם ׁשהֹוסיף מאחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹלגמרי,
חדׁשים  חסדים עּתה ממׁשי ּכחֹו ּבעצם הּצּדיק ְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹאבל

הירידה  עלֿידי הּבאה העלּיה עּקר ׁשּזה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפלאים,
ּגם  ּומֹוׁשיעֹו מעלהּו החסדים אּלּו ׁשעלֿידי ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָּכּנ"ל,

הירידה. ְִִַָֹמּזאת

ּתענּוגי וזה מּכל יֹותר הּצּדיק וׁשעׁשּוע ּתענּוג עּקר ְ◌ֶ◌ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַָ

טֹובה  עֹוׂשה ּכׁשהּוא לֹו, ׁשּיׁש הּבא ְֶֶֶֶַָָָעֹולם
זה  ּכי ׁשּירד, למקֹום ׁשּירד הּיׂשראלי לאיׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנצחּיית
עֹומד  ׁשהּוא הסּתלקּותֹו ּולאחר ּבחּייו עבֹודתֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָעּקר
לעזר  והּׁשּמּוׁש העבֹודה ׁשעּקר ּבּמרֹום, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹּומׁשּמׁש
הּצרה  ׁשעּקר צרתם, ּבעת ּובפרט ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָליׂשראל
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּנפׁש, צרֹות הּוא הּצרֹות מּכל ְְִֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹולה
ׁשּמֹוׁשיע  ֿ ידי על ּכי ינהגם'. מרחמם 'ּכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָּבהּתֹורה
חסדים  נתּגּלין עלֿידיֿזה ּכאלה, ּבירידֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָליׂשראל
יתּבר הּבֹורא ּגדּלת עּקר ׁשהם נפלאים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻחדׁשים
לגדּלתֹו ּכי ויֹותר, יֹותר ּפעם ּבכל לגּלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשּצריכין
הּצּדיק  וׁשעׁשּוע ּתענּוג עּקר ׁשּזה וכּנ"ל, חקר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַאין
ּגדּלת  ׁשהּוא יתּבר הּבֹורא ּגדּלת יֹותר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֻֻּכׁשּמּׂשיג

ּדיקא  עּתה ׁשּנתּגּלין וכּנ"ל, יתּבר וחסדיו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָרחמיו
מירידה  אֹותֹו ּומגּביּה ּומעלה ׁשּמקרב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
הּזה  האיׁש עלֿידי ׁשּדיקא נמצא הּזאת. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהעצּומה
זֹוכה  ּדיקא ידֹו על קברֹו, על ּכזאת מירידה ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּבא
העלּיה  ּתכלית ירידה לבחינת הסּתלקּותֹו אחר ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַָָָהּצּדיק

היטב: והבן ְְֵֵֵַַָוכּנ"ל,

ו)וזהוּ כב זה (בראשית וכּו'", נח נח ּתֹולדת "אּלה : ְ◌ֶ◌ְְֵֶֶַַֹֹֹ
עלֿידי  ׁשע ּקרֹו האמת הּצּדיק ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת
כח  'ּגּברי ּבחינת הּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה לבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּזֹוכה
'ניחא  נח', 'נח ּבחינת וזה וכּו''. לׁשמע דברֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹֹעׂשי
ּכמֹו לתּתא', נח לעּלא, נח לתּתאין, ניחא ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֹלעּלאין,

הּקדֹוׁש ּבּזהר נח:)ׁשּכתּוב דף נעׂשה (בראשית ּבחינת הינּו , ְְֲִֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשהּוא  הּנ"ל, ּבחינת ונׁשמע ונסּתר, נגלה ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

הּנסּתר  ּכי ותּתא, עּלא ׁשהּוא וכּו'' ּברא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ'ּבראׁשית
ּתּתאה  עדן לגּבי עּלאה עדן ּבחינת הּוא הּנגלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכנגד
נח", נח ּתֹולדת "אּלה וזהּו וכּו'. נגלה ּבחינת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשהּוא

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כז  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּזה  מהּצּדיק נמׁשכין ּכלם ׁשּבעֹולם הּתֹולדֹות ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּכל
'נח  ּבחינת ׁשהּוא ּבׁשלמּות, ונׁשמע לנעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּזכה
מּמּנּו נמׁשכין הּדֹורֹות ּכל ּכי מּמׁש, ההֹולדֹות הן ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנח',
הֹולדֹות  ּכל הן אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֵֵֶַָָָָוכּו'

הּוא  ּכי מּמּנּו, נמׁשכין ּכלם והּברכֹות ְְְְִִִִֶַַַָָָָֻההׁשּפעֹות
היצא  הּנהר ׁשּׁשם ּתּתאה, ועדן עּלאה עדן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבחינת
טֹובֹות  ההׁשּפעֹות ּכל ׁשּמּׁשם וכּו', להׁשקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָמעדן

ׁשּבעֹולם. הּברכֹות ְְֶַָָָָוכל

הּוא וזהוּ : ּכי ּבדרתיו", היה ּתמים צּדיק "איׁש ְ◌ֶ◌ְִִִִַָָָָֹֹ
ּכי  מּמּנּו, ׁשּנמׁשכין הּדֹורֹות ּבכל ּתמים ְְִִִִִִֶֶַַָָָצּדיק
האלקים  "את ּכי ּוקדּׁשתֹו, צדקתֹו ּבכּלם ְְְֱִִִִֵֶָָָָֹֻֻמאיר
ּכי  הינּו הידיעה, ּבה' "האלקים" נח", ְְְְֱִִִִֶַַַַָָֹֹהתהּל
הּדין  מּדת ּׁשהּוא מה ּוכפי הּדין, מּדת ּבחינת ְְֱִִִִִִִֶַַַַַַֹ'אלקים'
הּדין  – "האלקים" ּבחינת ׁשּזהּו עת, ּבכל ּדֹור ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹּבכל
להמּתיקֹו – נח" התהּל" והעת, הּדֹור ּכפי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹהּידּוע
ּבחינת  העליֹון, ונׁשמע לנעׂשה ׁשּזכה עלֿידי ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּולבּטלֹו
מיני  ּכל לבּטל יֹודע ׁשעלֿידיֿזה ה', ּותפּלת ה' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּתֹורת
ּבחינת  נח ּכי העת, ּוכפי הּדֹור ּכפי ׁשּבעֹולם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּדינים

ּבחינת ניחא, ּבחינת הּדינים, ו)המּתקת "ונח (בראשית : ְְְְְִִִִַַַַַַַָָֹ
ה'". ּבעיני חן ְֵֵֵָָמצא

זכרֹונֹות:וזה ּברּכת ּבתחּלת הּׁשנה ּבראׁש ׁשּמזּכירין ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹ
ראׁש עבֹודת עּקר ּכי זכרּת', ּבאהבה נח את ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ'וגם
עלֿידי  הּׁשנה ראׁש ׁשּבאֹותֹו הּדין להמּתיק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשנה
ּכּנ"ל, ה' ּתפּלת עלֿידי ׁשּממׁשיכין עליֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַהחסד

וכּנ"ל: נח" נח "ּתֹולדת ּבחינת ְְְִֶֶַַַַַֹֹֹׁשּזהּו
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ׁשכיב וזהכג 'ּדברי ז"ל: רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
ּומתקּימת  ּדמי', ּומסּורין ּככתּובין ְְְְִִִִִֶֶַַָמרע

הּקדֹוׁשה  הּתֹורה ּכי לבד. ּדּבּוריו עלֿידי ְְְְִִֵַַַַַָָָָמּתנתֹו
מחּיה  היא רק ּכי ׁשּבעֹולם, הּדברים ּבכל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻמלּבׁשת

הּכל  נעׂשה ּומקּימת ּבחינת היא הּתֹורה ּוכללּיּות . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
וכל  ּכּנ"ל, וכּו' ּותפּלה ּתֹורה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָונׁשמע,
ּכמֹו ּכי עלֿידיֿזה, נעׂשים ּומּתן הּמּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָעסקי
הּׂשיג, ּׁשּכבר מה הּוא הּנעׂשה הּקדֹוׁשה, ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּתֹורה
ׂשכלֹו ּביד ּׁשאינֹו מה הּוא הּנסּתר, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָוהּנׁשמע
והעסקים  החפצים ּבכל הּוא כן ּכמֹו להּׂשיגֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָוצרי

מהּתֹורה  מקּבלים ׁשּכּלם האדם ׁשל ּומּתן ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻוהּמּׂשא
זה  האדם ּביד ּכבר ׁשהם החפצים ּכי אּלּו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּבחינֹות
אבל  ּבידֹו, ּוגמּורים עׂשּויים הם ּכבר ּכי נעׂשה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָּבחינת
ּבחינת  הם להּׂשיגם וחפץ ּבידֹו עדין ׁשאינם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחפצים

ּכי  ּודבקּות, רצֹון ּתפּלה ּבחינת ׁשהּוא נסּתר, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָנׁשמע
עלֿידי  אם ּכי הּנסּתר ׁשהּוא הּנׁשמע להּׂשיג אפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָאי
החפצים  ּבענין הּוא כן ּוכמֹו וכּנ"ל, ּותפּלה חזק ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָרצֹון
מּמּנּו ּורחֹוקים נסּתרים עדין ׁשהם ּבידֹו עדין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינם

הרצֹון. עלֿידי אם ּכי להּׂשיגם יכֹול ְְְִִִֵֵַַָָָָואינֹו

ּדבר ועל־ ּכ ן ׁשּום להּׂשיג אפׁשר אי לאמּתֹו ּבאמת ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָ
ּכל  נׁשּתלׁשל ּומּׁשם ּתפּלה. עלֿידי אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּכי
חפץ  ׁשּזה לחברֹו, אדם ׁשּבין ּומּתן הּמּׂשא ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעסקי
נסּתר  ּבחינת ׁשּזהּו ּבידֹו, אינּה ׁשעדין ּפלֹוני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבחפץ
חברֹו, ׁשּביד ּבממֹון אֹו ּבחפץ חפץ וזה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָּכּנ"ל,
ׁשּכל  הּוא הּקנין ועּקר הּקנינים. נגמרים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָועלֿידיֿזה
ׁשּמה  ה ּנׁשמע, ּבחינת הּנסּתר, ּבחינת יּׂשיג ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָאחד
יּגיע  עּתה נסּתר, ּבחינת ׁשהּוא ּבידֹו היה לא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּׁשעדין
ּביד  ּׁשּכבר מה ּכי נעׂשה, ּבבחינת יהיה ׁשאז ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלידֹו
קנין  ׁשּגמר נמצא וכּנ"ל. נעׂשה ּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָהאדם
הּנׁשמע  ּבחינת נכלל ׁשיהיה הּוא ּומּתן ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמּׂשא

נעׂשה  ּבחינת והּנסּתר מהּנׁשמע ׁשּיהיה יחד, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָונעׂשה
וכּנ"ל. ְְַַוכּו'

והּמּתנה ועל־ ּכ ן הּמקח ׁשאין ז"ל רּבֹותינּו ּתּקנּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבוּדאי  ּכי ּבקנין, אם ּכי ּבדברים ְְְְְִִִִִִִַַָָָנגמר

ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבּדּבּורֹו. לעמד לאדם ראּוי ְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָֹּבאמת
ׁשם ז"ל מח.)רּבֹותינּו מציעא נקנין (בבא הּמּטלטלין 'ּכל : ְְְִִִִֵַַַַָָ

הימּנּו', נֹוחה חכמים רּוח ּדּבּורֹו המקּים וכל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמׁשיכה
על  להחמיר ז"ל רּבֹותינּו רצּו לא אףֿעלּֿפיֿכן ְְִִֵֵַַַַַַַָֹא
אדם  ּכל לאו ּכי לבד, ּבדּבּור הּקנין ׁשּיתקּים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאדם

הּדּבּור. לׁשלמּות ְִִֵֶַזֹוכה

ׁשּיזּכה ּכ י והּנסּתר הּנׁשמע הּׂשגת ׁשּבע ּקר ּכמֹו ִ◌ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּבבחינת לֹו אם נגלה ׁשּיתּגּלה ּכי אפׁשר אי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָ

להיֹות  ׁשּצריכה הּתפּלה עּקר ׁשהּוא הּדּבּור, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָעלֿידי
דברֹו עׂשי כח "ּגּברי ּבחינת ׁשּזהּו ּדיקא, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבדּבּור
עֹוׂשים  ּכח גּבֹורי ׁשהּצּדיקים ּדברֹו", ּבקֹול ְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֹלׁשמע

דבר, להאי הּקדֹוׁש)ּומתּקנים ּבּזהר ׁשּכתּוב ֿ (ּכמֹו ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ז ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 26 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

האמת  להּצּדיק חֹוזרים ׁשאז קדׁש, ׁשּבת ּבכח ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹרק
ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת הּנ"ל, הּכתרים מׁשה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבחינת
ּבכל  מחדׁש עליֹון החסד המׁשכת עּקר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה

ׁש ֿ ׁשנה, ׁשעל וכּנ"ל, וכּו' טֹובה מּתנה ּבחינת הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסליחה, עּקר יד)ידיֿזה "סלח (במדבר : ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
וכּו'": חסּד ּכגדל הּזה העם לעון ְְְֲֶֶֶַַַָָָֹֹנא

צּדיקים וזהוּ כא קברי על ּׁשהֹולכין מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִִִֵֶַַַַ
ּתׁשּוקתֹו ּכל הּצּדיק ּכי הּׁשנה, ראׁש ְְִִֶֶַַַָָָָֹּבערב

ימי  ּכל עבֹודתֹו וזה לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּתמיד
מסּתּפק  אינֹו ׁשעֹולה למקֹום ּכׁשעֹולה ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּייו.
יֹותר  לעלֹות וכּו' ּומתּגעּגע חֹותר רק ּכלל, ּבזה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו

אחר, ּבמקֹום מּזה וכמבאר ועּין ויֹותר, מֹוהר"ן, חּיי (ּבספר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ל"ד) ל"ג, הר"ן ׁשבחי מּדרּגא ּבספר לעלֹות אפׁשר אי אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
וכל  ּכּנ"ל. העלּיה ׁשּקדם ירידה עלֿידי אם ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלדרּגא
ׁשהּוא  אףֿעלּֿפי העֹולם, ּבזה חי ׁשהּצּדיק ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּימים
יׁש אףֿעלּֿפיֿכן מאד, עצּומה ּבמדרגה ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹצּדיק
ּכי  עלּיה, ּכל קדם ּבחינתֹו לפי ירידה ּבחינת איזה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹלֹו
ּכּנ"ל. ירידה ּבחינת עלֿידי אם ּכי לעלֹות אפׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָאי
אין  הּבא ּבעֹולם וׁשם העֹולם, מּזה ּכׁשּנסּתּלק ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאבל
לעלֹות  אףֿעלּֿפיֿכן מׁשּתֹוקק והּצּדיק ירידה, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָׁשּי

ׁשּנסּתּלק  אףֿעלּֿפי ּכי לדרּגא, מּדרּגא ּפעם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָּבכל
ראתה  לא עין אׁשר טּוב לרב וזֹוכה ׁשּנסּתּלק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלמקֹום
ּכי  ויֹותר, יֹותר לעלֹות חפץ הּוא אףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִֵֵֵֵַַַָוכּו',
אם  ּכי לעלֹות אפׁשר אי אבל חקר, אין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻלגדּלתֹו

ּכּנ"ל. ירידה ׁשּי אין וׁשם ּכּנ"ל ירידה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָעלֿידי

רּבּוי על־ ּכ ן על וצֹועק קברֹו על אחד ּכׁשּבא ַ◌ֵ◌ְְְִִֵֶֶַַָָ
גֹורם  אזי ירידֹות, ּבחינת ׁשהם ְְֲֲִִֵֵֶַַָֹעונֹותיו,
עצמֹו מֹוריד הּצּדיק אזי ּכי להּצּדיק, ּגדֹול ְְֲֲִִִִַַַַַַַָּתענּוג
ּכי  ׁשם, להּוׁשע קברֹו על ׁשּבא זה ׁשל ירידתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָלמקֹום
יּוכל  ׁשּלא ּבעֹולם ירידה ׁשּום ׁשאין הבטיחנּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּכבר
נחׁשב  ואזי סֹוף, ּכל סֹוף מּׁשם ּולהעלֹותֹו ְְְֲֲִִֶַַַָָָלהֹוׁשיעֹו
עֹולה  הּצּדיק ועלֿידיֿזה ּבעצמֹו, ירד ּכאּלּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָלהּצּדיק
ירידה  ּבבחינת ּבחינתֹו לפי וכּו' ּולעּלא לעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָעֹוד
חסדים  עֹוד ולמצא לחּתר זֹוכה ּכי העלּיה, ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָֹֹּתכלית
מההעלם  אֹותם ּולגּלֹות מאד מאד ונעלמים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנפלאים

ּול  להֹוׁשיע ׁשּיּוכל ּבאֹופן הּגּלּוי, זה אל את העלֹות ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַ

אפׁשר  ׁשאי עכׁשו, ׁשירד העצּומה הירידה מאֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגם
חדׁשים  חסדים עלֿידי אם ּכי ּולהעלֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָלהֹוׁשיעֹו
.ּכלּֿכ עֹוד ולחטא לפּגם ׁשהֹוסיף מאחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹלגמרי,
חדׁשים  חסדים עּתה ממׁשי ּכחֹו ּבעצם הּצּדיק ְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹאבל

הירידה  עלֿידי הּבאה העלּיה עּקר ׁשּזה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפלאים,
ּגם  ּומֹוׁשיעֹו מעלהּו החסדים אּלּו ׁשעלֿידי ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָּכּנ"ל,

הירידה. ְִִַָֹמּזאת

ּתענּוגי וזה מּכל יֹותר הּצּדיק וׁשעׁשּוע ּתענּוג עּקר ְ◌ֶ◌ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַָ

טֹובה  עֹוׂשה ּכׁשהּוא לֹו, ׁשּיׁש הּבא ְֶֶֶֶַָָָעֹולם
זה  ּכי ׁשּירד, למקֹום ׁשּירד הּיׂשראלי לאיׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנצחּיית
עֹומד  ׁשהּוא הסּתלקּותֹו ּולאחר ּבחּייו עבֹודתֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָעּקר
לעזר  והּׁשּמּוׁש העבֹודה ׁשעּקר ּבּמרֹום, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹּומׁשּמׁש
הּצרה  ׁשעּקר צרתם, ּבעת ּובפרט ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָליׂשראל
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּנפׁש, צרֹות הּוא הּצרֹות מּכל ְְִֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹולה
ׁשּמֹוׁשיע  ֿ ידי על ּכי ינהגם'. מרחמם 'ּכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָּבהּתֹורה
חסדים  נתּגּלין עלֿידיֿזה ּכאלה, ּבירידֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָליׂשראל
יתּבר הּבֹורא ּגדּלת עּקר ׁשהם נפלאים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻחדׁשים
לגדּלתֹו ּכי ויֹותר, יֹותר ּפעם ּבכל לגּלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשּצריכין
הּצּדיק  וׁשעׁשּוע ּתענּוג עּקר ׁשּזה וכּנ"ל, חקר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַאין
ּגדּלת  ׁשהּוא יתּבר הּבֹורא ּגדּלת יֹותר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֻֻּכׁשּמּׂשיג

ּדיקא  עּתה ׁשּנתּגּלין וכּנ"ל, יתּבר וחסדיו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָרחמיו
מירידה  אֹותֹו ּומגּביּה ּומעלה ׁשּמקרב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
הּזה  האיׁש עלֿידי ׁשּדיקא נמצא הּזאת. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהעצּומה
זֹוכה  ּדיקא ידֹו על קברֹו, על ּכזאת מירידה ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּבא
העלּיה  ּתכלית ירידה לבחינת הסּתלקּותֹו אחר ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַָָָהּצּדיק

היטב: והבן ְְֵֵֵַַָוכּנ"ל,

ו)וזהוּ כב זה (בראשית וכּו'", נח נח ּתֹולדת "אּלה : ְ◌ֶ◌ְְֵֶֶַַֹֹֹ
עלֿידי  ׁשע ּקרֹו האמת הּצּדיק ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת
כח  'ּגּברי ּבחינת הּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה לבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּזֹוכה
'ניחא  נח', 'נח ּבחינת וזה וכּו''. לׁשמע דברֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹֹעׂשי
ּכמֹו לתּתא', נח לעּלא, נח לתּתאין, ניחא ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֹלעּלאין,

הּקדֹוׁש ּבּזהר נח:)ׁשּכתּוב דף נעׂשה (בראשית ּבחינת הינּו , ְְֲִֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשהּוא  הּנ"ל, ּבחינת ונׁשמע ונסּתר, נגלה ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

הּנסּתר  ּכי ותּתא, עּלא ׁשהּוא וכּו'' ּברא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ'ּבראׁשית
ּתּתאה  עדן לגּבי עּלאה עדן ּבחינת הּוא הּנגלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכנגד
נח", נח ּתֹולדת "אּלה וזהּו וכּו'. נגלה ּבחינת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשהּוא

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כז  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּזה  מהּצּדיק נמׁשכין ּכלם ׁשּבעֹולם הּתֹולדֹות ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּכל
'נח  ּבחינת ׁשהּוא ּבׁשלמּות, ונׁשמע לנעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּזכה
מּמּנּו נמׁשכין הּדֹורֹות ּכל ּכי מּמׁש, ההֹולדֹות הן ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנח',
הֹולדֹות  ּכל הן אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֵֵֶַָָָָוכּו'

הּוא  ּכי מּמּנּו, נמׁשכין ּכלם והּברכֹות ְְְְִִִִֶַַַָָָָֻההׁשּפעֹות
היצא  הּנהר ׁשּׁשם ּתּתאה, ועדן עּלאה עדן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבחינת
טֹובֹות  ההׁשּפעֹות ּכל ׁשּמּׁשם וכּו', להׁשקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָמעדן

ׁשּבעֹולם. הּברכֹות ְְֶַָָָָוכל

הּוא וזהוּ : ּכי ּבדרתיו", היה ּתמים צּדיק "איׁש ְ◌ֶ◌ְִִִִַָָָָֹֹ
ּכי  מּמּנּו, ׁשּנמׁשכין הּדֹורֹות ּבכל ּתמים ְְִִִִִִֶֶַַָָָצּדיק
האלקים  "את ּכי ּוקדּׁשתֹו, צדקתֹו ּבכּלם ְְְֱִִִִֵֶָָָָֹֻֻמאיר
ּכי  הינּו הידיעה, ּבה' "האלקים" נח", ְְְְֱִִִִֶַַַַָָֹֹהתהּל
הּדין  מּדת ּׁשהּוא מה ּוכפי הּדין, מּדת ּבחינת ְְֱִִִִִִִֶַַַַַַֹ'אלקים'
הּדין  – "האלקים" ּבחינת ׁשּזהּו עת, ּבכל ּדֹור ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹּבכל
להמּתיקֹו – נח" התהּל" והעת, הּדֹור ּכפי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹהּידּוע
ּבחינת  העליֹון, ונׁשמע לנעׂשה ׁשּזכה עלֿידי ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּולבּטלֹו
מיני  ּכל לבּטל יֹודע ׁשעלֿידיֿזה ה', ּותפּלת ה' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּתֹורת
ּבחינת  נח ּכי העת, ּוכפי הּדֹור ּכפי ׁשּבעֹולם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּדינים

ּבחינת ניחא, ּבחינת הּדינים, ו)המּתקת "ונח (בראשית : ְְְְְִִִִַַַַַַַָָֹ
ה'". ּבעיני חן ְֵֵֵָָמצא

זכרֹונֹות:וזה ּברּכת ּבתחּלת הּׁשנה ּבראׁש ׁשּמזּכירין ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹ
ראׁש עבֹודת עּקר ּכי זכרּת', ּבאהבה נח את ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ'וגם
עלֿידי  הּׁשנה ראׁש ׁשּבאֹותֹו הּדין להמּתיק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשנה
ּכּנ"ל, ה' ּתפּלת עלֿידי ׁשּממׁשיכין עליֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַהחסד

וכּנ"ל: נח" נח "ּתֹולדת ּבחינת ְְְִֶֶַַַַַֹֹֹׁשּזהּו
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ׁשכיב וזהכג 'ּדברי ז"ל: רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
ּומתקּימת  ּדמי', ּומסּורין ּככתּובין ְְְְִִִִִֶֶַַָמרע

הּקדֹוׁשה  הּתֹורה ּכי לבד. ּדּבּוריו עלֿידי ְְְְִִֵַַַַַָָָָמּתנתֹו
מחּיה  היא רק ּכי ׁשּבעֹולם, הּדברים ּבכל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻמלּבׁשת

הּכל  נעׂשה ּומקּימת ּבחינת היא הּתֹורה ּוכללּיּות . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
וכל  ּכּנ"ל, וכּו' ּותפּלה ּתֹורה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָונׁשמע,
ּכמֹו ּכי עלֿידיֿזה, נעׂשים ּומּתן הּמּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָעסקי
הּׂשיג, ּׁשּכבר מה הּוא הּנעׂשה הּקדֹוׁשה, ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּתֹורה
ׂשכלֹו ּביד ּׁשאינֹו מה הּוא הּנסּתר, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָוהּנׁשמע
והעסקים  החפצים ּבכל הּוא כן ּכמֹו להּׂשיגֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָוצרי

מהּתֹורה  מקּבלים ׁשּכּלם האדם ׁשל ּומּתן ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻוהּמּׂשא
זה  האדם ּביד ּכבר ׁשהם החפצים ּכי אּלּו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּבחינֹות
אבל  ּבידֹו, ּוגמּורים עׂשּויים הם ּכבר ּכי נעׂשה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָּבחינת
ּבחינת  הם להּׂשיגם וחפץ ּבידֹו עדין ׁשאינם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחפצים

ּכי  ּודבקּות, רצֹון ּתפּלה ּבחינת ׁשהּוא נסּתר, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָנׁשמע
עלֿידי  אם ּכי הּנסּתר ׁשהּוא הּנׁשמע להּׂשיג אפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָאי
החפצים  ּבענין הּוא כן ּוכמֹו וכּנ"ל, ּותפּלה חזק ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָרצֹון
מּמּנּו ּורחֹוקים נסּתרים עדין ׁשהם ּבידֹו עדין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינם

הרצֹון. עלֿידי אם ּכי להּׂשיגם יכֹול ְְְִִִֵֵַַָָָָואינֹו

ּדבר ועל־ ּכ ן ׁשּום להּׂשיג אפׁשר אי לאמּתֹו ּבאמת ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָ
ּכל  נׁשּתלׁשל ּומּׁשם ּתפּלה. עלֿידי אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּכי
חפץ  ׁשּזה לחברֹו, אדם ׁשּבין ּומּתן הּמּׂשא ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעסקי
נסּתר  ּבחינת ׁשּזהּו ּבידֹו, אינּה ׁשעדין ּפלֹוני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבחפץ
חברֹו, ׁשּביד ּבממֹון אֹו ּבחפץ חפץ וזה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָּכּנ"ל,
ׁשּכל  הּוא הּקנין ועּקר הּקנינים. נגמרים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָועלֿידיֿזה
ׁשּמה  ה ּנׁשמע, ּבחינת הּנסּתר, ּבחינת יּׂשיג ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָאחד
יּגיע  עּתה נסּתר, ּבחינת ׁשהּוא ּבידֹו היה לא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּׁשעדין
ּביד  ּׁשּכבר מה ּכי נעׂשה, ּבבחינת יהיה ׁשאז ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלידֹו
קנין  ׁשּגמר נמצא וכּנ"ל. נעׂשה ּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָהאדם
הּנׁשמע  ּבחינת נכלל ׁשיהיה הּוא ּומּתן ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמּׂשא

נעׂשה  ּבחינת והּנסּתר מהּנׁשמע ׁשּיהיה יחד, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָונעׂשה
וכּנ"ל. ְְַַוכּו'

והּמּתנה ועל־ ּכ ן הּמקח ׁשאין ז"ל רּבֹותינּו ּתּקנּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבוּדאי  ּכי ּבקנין, אם ּכי ּבדברים ְְְְְִִִִִִִַַָָָנגמר

ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבּדּבּורֹו. לעמד לאדם ראּוי ְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָֹּבאמת
ׁשם ז"ל מח.)רּבֹותינּו מציעא נקנין (בבא הּמּטלטלין 'ּכל : ְְְִִִִֵַַַַָָ

הימּנּו', נֹוחה חכמים רּוח ּדּבּורֹו המקּים וכל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמׁשיכה
על  להחמיר ז"ל רּבֹותינּו רצּו לא אףֿעלּֿפיֿכן ְְִִֵֵַַַַַַַָֹא
אדם  ּכל לאו ּכי לבד, ּבדּבּור הּקנין ׁשּיתקּים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאדם

הּדּבּור. לׁשלמּות ְִִֵֶַזֹוכה

ׁשּיזּכה ּכ י והּנסּתר הּנׁשמע הּׂשגת ׁשּבע ּקר ּכמֹו ִ◌ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּבבחינת לֹו אם נגלה ׁשּיתּגּלה ּכי אפׁשר אי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָ

להיֹות  ׁשּצריכה הּתפּלה עּקר ׁשהּוא הּדּבּור, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָעלֿידי
דברֹו עׂשי כח "ּגּברי ּבחינת ׁשּזהּו ּדיקא, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבדּבּור
עֹוׂשים  ּכח גּבֹורי ׁשהּצּדיקים ּדברֹו", ּבקֹול ְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֹלׁשמע

דבר, להאי הּקדֹוׁש)ּומתּקנים ּבּזהר ׁשּכתּוב ֿ (ּכמֹו ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 27 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּדּבּור  על ֿידי ׁשזֹוכים ּדברֹו", ּבקֹול "לׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹידיֿזה
הּׂשגת  עּקר ּכי וכּו'", "לׁשמע ּבחינת נ ׁשמע, ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָֹלבחינת
ּבדּבּור. ׁשהיא הּתפּלה עלֿידי הּוא והּנסּתר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּנׁשמע
ּבׁשלמּות, הּתפּלה לדּבּור זֹוכה אדם ּכל היה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָואם

הּנׁשמע, להּׂשגת ּפעם ּבכל זֹוכה אדם ּכל היה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָּבוּדאי
להיטיב  וחפץ ּפה, ּכל ּתפּלת ׁשֹומע יתּבר ה' ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכי
רק  ׁשּבּתֹורה, נסּתרֹות מּיׂשראל אדם לכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּולגּלֹות
ועּקר  הּדּבּור, לׁשלמּות זֹוכה אדם ּכל ׁשּלאו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחמת
הּתפּלה  ּבדּבּורי להרּבֹות מׁשּתּדל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָמחמת
זֹוכה  אדם ּכל לאו עלּֿכן ּכראּוי, ּדּבּורֹו ְִֵֵֶַַָָָָָָּולקּדׁש

והּנסּתר. הּנׁשמע ְְְְִִִַַַָָלהּׂשיג

הּמּקח וּ מזּ ה ׁשאין ז"ל רּבֹותינּו ּׁשּתּקנּו מה נמׁש ִ◌ֶ◌ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
קדם  הּמּקח ׁשל החפץ ּכי לבד, ּבדברים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנגמר
ּכּנ"ל, נׁשמע ּבחינת נסּתר, ּבבחינת הּוא לזה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנקנה
יד  ּתחת ׁשּיהיה הּקֹונה לרׁשּות ׁשּיּגיע אפׁשר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשאי
הּדּבּור, עלֿידי אם ּכי נעׂשה, ּבחינת ׁשּזהּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַרׁשּותֹו,
הּמּׂשא  ּבׁשעת ׁשּמדּברים הּדּבּורים ּבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו
ּכל  ּומּׂשיג ּומּתן הּמּׂשא נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּומּתן,
מּמּנּו נסּתר מּתחּלה ׁשהיה הּמעֹות אֹו החפץ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
עלֿידי  ּבׁשלמּות נגמר הּמּקח אין עדין אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוכּנ"ל,

מחמת  וזה לחזר, אחד ּכל עדין ויכֹול לבד, ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּדּבּור
ּבמּׂשא  העֹוסקים עם המֹון ּבפרט אדם, ּבני ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשרב
זכּו ׁשּלא מחמת ּבׁשלמּות ּדּבּורם אין רּבם ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּומּתן,

ּבענין  והּנסּתר ּברּוחנּיּות ה ּנׁשמע להּׂשיג הּתֹורה עסק ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּמּׂשא  ּבענין ּגם עלּֿכן ּדּבּורם, עלֿידי ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּבּתֹורה
עלֿידי  מקחם מתקּים ׁשאין ז"ל חכמינּו ּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּתן
נגמר  ׁשּיהיה ּבׁשלמּות ּדּבּורם אין ּכי לבד, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּדּבּורם
ּכל  ׁשּמּׂשיג ּבחינת ׁשהּוא ּומּתן, הּמּׂשא ּדּבּורם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעלֿידי
ּבכלל  נעׂשה, ּבבחינת ׁשּיהיה מּמּנּו הּנסּתר ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

וכּנ"ל. ּברׁשּותֹו ׁשהם ידיו ְְֲִֵֵֶַַַָָמעׂשה

רּוח ועל־ ּכ ן ׁשאין ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּבאמת ְ◌ַ◌ֵ◌ְֱֵֵֶֶֶַַַָ
ּבדּבּורֹו, עֹומד ׁשאינֹו מּזה נֹוחה ְֲִִִֵֵֶֶָָחכמים
ּבזה  ּכי ּדּבּורֹו, להׁשלים ׁשּיראה לאדם ראּוי ּבוּדאי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכי
נׁשמע  ּבחינת להּׂשיג לזּכֹות הּתֹורה, קּיּום ְְְְִִִִִַַַָָָּתלּוי
אדם  ּכל על מּטל ׁשּזה ּפעם, ּבכל יֹותר הּגבּה ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻונעׂשה

'רּוח  הימּנּו', נֹוחה חכמים רּוח 'אין וזהּו: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּיׂשראל.
ׁשהם  החכמים מעלת עּקר ּכי ּדיקא, ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָחכמים'
ׁשהיּו חּדּוׁשים ּפעם ּבכל ׁשּמּׂשיגים עד ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָמתיּגעים
ּבבחינת  ׁשּיהיה הּנׁשמע הּׂשגת ׁשּזהּו מהם, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנסּתרים

עֹומד  ׁשאינֹו מּזה נֹוחה דעּתם אין עלּֿכן ּכּנ"ל, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנעׂשה
אףֿעלּֿפיֿכן  אבל וכּנ"ל, מּזה ּבהפ ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבדּבּורֹו
לבד, הּדּבּור עלֿידי הּמּקח ׁשּיתקּים לתּקן רצּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלא
אין  ּומּתן ּבמּׂשא העֹוסקים רב ׁשּבאמת ׁשּידעּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמחמת
ׁשלם  ּבדעת הּדּבּור אֹומרים ואינם ׁשלמּות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלדּבּורם
הּנסּתר, להּׂשיג מׁשּתּדלים ׁשאינם מחמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּומיּׁשב,
אפׁשר  ׁשאי ראּו עלּֿכן הּדעת, ׁשלמּות עּקר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו
מחמת  קנין, ּבלי לבד הּדּבּור עלֿידי הּמּקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּיתקּים
ׁשאינֹו החפץ עלֿידֹו להּׂשיג ׁשלם ּדּבּור אינֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדּבּורם

וכּנ"ל. נׁשמע ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַָּברׁשּותֹו

עלֿידי ועל ־ ּכ ן אם ּכי נגמר הּמּקח ׁשאין ּתּקנּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
סּודר  קנין אֹו מׁשיכה ּדהינּו מּמׁש, ְְְְֲִִִַַָָָָָעׂשּיה
החפץ  את ימׁשיכּו ּדיקא עׂשּיה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכּיֹוצא,
ׁשלמּות  ע ּקר ּכי נעׂשה, לבחינת נׁשמע נסּתר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָמּבחינת
עׂשּיה, לידי ּכׁשּבא הּוא ּבהּנעׂשה הּנׁשמע ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכללּיּות

ו  הּנׁשמע הּׂשגת עלֿידי ּביֹותר ּדהינּו יתּגּבר הּנסּתר ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּבחבריו  ּולהכניס מּבּתחּלה ויֹותר יֹותר טֹוב ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָלעׂשֹות
טֹוב, ׁשּיעׂשּו והתחּזקּות והתעֹוררּות עצֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָותלמידיו

ּביֹותר) זה ענין יתּבאר כ"ד ּבאֹות לקּמן .(ועּין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מתקּימין ועל־ ּכ ן ּדבריו ׁשּיהיּו ּתּקנּו מרע ּבׁשכיב ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָ

החלי, מאֹותֹו ּכׁשּמת וכמסּורים ְְְְִִִִִֵֵֶַֹּככתּובים
לזה  ּׁשּבא מה וכל חּייו ימי ּכל האדם עבֹודת ּכל ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכי
הּנעׂשה  הּׂשגת ּבׁשביל זה, ּבׁשביל רק הּוא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהעֹולם
ׁשרק  וקּיּומּה, הּתֹורה קּבלת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָוהּנׁשמע,
עד  ּבּתֹורה יגע ׁשּיהיה להעֹולם, האדם ּבא זה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשביל
ּכמֹו ּתֹורתֹו, ה' מּתֹורת לעׂשֹות מּמּנּו, הּנסּתר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּיּׂשיג
ּבזה: ּתהּלים ספר הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהתחיל
ּובתֹורתֹו חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ּכי וכּו' האיׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָ"אׁשרי
ז"ל: רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו וכּו'", ולילה יֹומם ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָיהּגה
ואחרּֿכ ה' ּתֹורת היא ּבּה ׁשּמתיּגע קדם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּתחּלה
נעׂשה, מהּנׁשמע ׁשעֹוׂשה ּבחינת ׁשּזהּו ּתֹורתֹו, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנעׂשית

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כח  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

אדם  וכל הּנ"ל. ּבהּתֹורה ׁשם ּכמבאר נגלה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמהּנסּתר
להּׂשיג  לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות ימיו ּכל להתיּגע ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָצרי
לעׂשֹות  יֹותר, הּגבּה ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ּפעם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹּבכל
וכּו', נעׂשה ּבחינת יֹותר הּגבּה מהּנׁשמע ּפעם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבכל

לזה  ׁשּזֹוכה ּומי הּנ"ל. ּבהּתֹורה ׁשּכתּוב ְְִֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
אחד  ּכל עלּֿכלּֿפנים אבל לֹו, אׁשרי ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבׁשלמּות
חלק  איזה לֹו ׁשיהיה ּבהכרח ּׁשהּוא, מה ּכפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמּיׂשראל
הּתֹורה  את לקּים האדם, ּכל זה ּכי ּבזה, ׁשה ּוא ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכל

ונׁשמע. ּבנעׂשה ְְְְֲִֶֶַָָׁשּכלּולה

מה וכל ּוכפי הּתֹורה, מצות ׁשּמקּים ּכפי אחד ְ◌ָ◌ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
טֹובים  ּורצֹונֹות ּבכּסּופין וחֹוׁשק ְְְְְִִִִֵֵֶַַּׁשּמתּגעּגע
ּׁשּנסּתר  מה ּולהבין ּולהּׂשיג יתּבר ה' את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלהּכיר
להּׂשיג  ּפטירתֹו לאחר זֹוכה הּוא כן ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָמּמּנּו,
חלקֹו ּבחינת עּקר ׁשּזה ּבחּייו הּׂשיג ּׁשּלא מה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּולהבין
הּׂשגת  הּוא הּבא עֹולם ׁשעׁשּוע עּקר ּכי הּבא, ֲִִַַַַַַַָָָָָָלעֹולם
ׁשּזכה  מי רק אלקּות, הּׂשגֹות ּבחינת ׁשהּוא ְֱִִֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה
ּתֹורה  סתרי הּזה ּבעֹולם ּגם להּׂשיג יגיעתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי
יֹותר  הּגבהים נסּתרֹות ּפעם ּבכל להּׂשיג ימיו ּכל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹוזכה

ּבעֹולם ו  מֹותֹו אחר להּׂשיג ּבּסֹוף זֹוכה הּוא כּנ"ל, ְְִֶַַַַַַָָ
מאד  מאד ונֹוראֹות ּגבֹוהֹות עצּומֹות הּׂשגֹות ְְְְֲַַָָָֹֹהּבא

עלּֿכלּֿפנים  אבל לֹו. אׁשרי ראתה, לא עין ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאׁשר
יׂשראל  ּבכלל ׁשהּוא מאחר ׁשּבּקטּנים, הּקטן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאפּלּו
ּבהכרח  הּבא, לעֹולם חלק אחד לכל להם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
הּזה  ּבעֹולם מּמּנּו נסּתר ּׁשהיה מה מֹותֹו לאחר ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיּׂשיג

יתּבר ּבעבֹודתֹו יגיעתֹו ׁשהּוא ּבזה ּכפי העֹולם ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
הּוא  הּזה העֹולם ּכלל ּכי הּנׁשמע, הּׂשגת ְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבחינת

הּוא ּכי נעׂשה, ׁשּכתּוב עֹולם ּבבחינת ּוכמֹו הּמעׂשה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָ

ז) הּוא (דברים ּבכלל הּבא והעֹולם לעׂשֹותם", "הּיֹום :ְְֲִַַַָָָָָ
הּבא  ּבעֹולם 'ּולמחר' ּבבחינת נסּתר, נׁשמע ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּבבחינת
הּנסּתר, הּׂשגת הּוא ׂשכר הּקּבּול וע ּקר ׂשכרם', ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָ'לקּבל

וכּנ"ל. נׁשמע ְְְִִַַַָּבחינת

נכלל נמצא ׁשּיהיה ּבהכרח מֹותֹו אחר ׁשהאדם ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבחינתֹו לפי ּבנעׂשה נׁשמע ּבחינת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָאצלֹו
מרע  ׁשכיב ׁשל ּדבריו ּבוּדאי ועלּֿכן ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָוכּנ"ל,

ּבהכרח מתקּימין  עכׁשו ּכי ּומסּורים, ּככתּובים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

עֹולמֹו, לבית הֹול הּוא ּכי לדבריו, קּיּום ְְְִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיהיה
לעֹולם  חלק לאיזה לזּכֹות ותקותֹו ּתכליתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכל

נכלל ׁשּיהיה הּנׁשמע הּׂשגת ׁשהּוא ּבנעׂשה הּבא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבבחינת  הּדּבּור, ׁשלמּות עלֿידי זֹוכין ׁשּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַוכּנ"ל,

ּבהכרח  ועלּֿכן ּכּנ"ל. וכּו'" לׁשמע דברֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ"עׂשי
מֹותֹו, קדם ּׁשּצּוה מה ּבכל ּגם לדבריו קּיּום ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
והּמּתנה  הּמקח ּׁשאין מה ּכי ּכּנ"ל, אחד הּכל ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּכי
להּדּבּור  ׁשאין מחמת הּוא הּדּבּור עלֿידי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַמתקּים

עלֿידֹו להמׁשי מּנסּתר מּנׁשמע ׁשלמּות לנעׂשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ּדּבּורֹולנגלה  לקּים ּבהכרח ּבסֹופֹו עכׁשו אבל  וכּנ"ל, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבהכרח עּתה ּכי ׁשלמּות, לדּבּורֹו ׁשּיּׂשיג ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּתקותֹו ּכל זה ּכי אצלֹו, והּנסּתר הּנׁשמע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבחינת
ּדּבּורֹו ׁשּיתקּים ּתּקנּו ועלּֿכן הּבא. לעֹולם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוחלקֹו
נמׁש הּדּבּור קּיּום עלֿידי ּכי לּתן, ּׁשּצּוה מה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבכל

הּנׁשמע ּכּנּבנעׂשה ּכללּיּות הּתֹורה קיּום "ל,ּבענין ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ
חלקֹו זה ּכי ּבחינתֹו, לפי לזה ׁשיבֹוא ּבהכרח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשעּתה

ּבהּנעׂשה, נכלל ׁשּיהיה הּנׁשמע ׁשּיּׂשיג עמלֹו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּכל
ּבזה  ועב ֹודה מצוה איזה ּׁשעׂשה מה ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּדהינּו

וכּנ"ל. ּדּבּורֹו ׁשּיתקּים ּתּקנּו ועלּֿכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהעֹולם,

ּככתּובין וזה מרע ׁשכיב 'ּדברי ואמרּו: ׁשּדקּדקּו ְ◌ֶ◌ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָ

ּדיקא, ּומסּורים' 'ּככתּובין ּדמּו', ְְְְְִִִִִַָָוכמסּורין
ּתֹורה  ּבחינת הּוא הּנעׂשה ּכי ונׁשמע, נעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָּבחינת
ּתֹורה  ּבחינת הּוא והּנׁשמע נגלה, ּבחינת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבכתב,
ונעלם  ּׁשּנס ּתר מה ּכי נסּתר, ּבחינת ׁשהּוא ּפה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבעל
ּבחינת  וזה ּפה. ּבעל החכמים מגּלים ׁשּבכתב ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה
ׁשּבכתב, ּתֹורה ּבחינת 'ּכתּובים' ּומסּורין', ְְְְְִִִִִֶַָָ'ּכתּובים
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה ּבחינת 'ּומסּורין', נעׂשה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָּבחינת

ּכּנ"ל,ׁשּנמסר  נׁשמע ּבחינת ׁשהּוא ּפה, ּבעל למׁשה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבאיזה הּׁשכיב ועלּֿכן לזה ׁשיבֹוא ׁשּבהכרח מרע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

'ּככתּובין  ּדבריו עלּֿכן ּכּנ"ל, מֹותֹו לאחר ְְְְִִִֵַַַַַָָָּבחינה
וכּנ"ל: ּדמי' ְְִֵַַָּומסּורים

ּכמֹוועל־ ּכ ןכד  נעׂשה, ּבׁשם הּנסּתר התּגּלּות נקרא ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ׁשם מהּנׁשמע ׁשּצריכין ׁשּכתּוב לעׂשֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

מהּנסּתר הּנסּתר נגלה.נעׂשה, הּׂשגת ׁשלמּות עּקר ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
דהינּו עׂשּיה, לבחינת נעׂשה, לבחינת ּכׁשּבא רק ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָהּוא



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ט ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 27 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּדּבּור  על ֿידי ׁשזֹוכים ּדברֹו", ּבקֹול "לׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹידיֿזה
הּׂשגת  עּקר ּכי וכּו'", "לׁשמע ּבחינת נ ׁשמע, ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָֹלבחינת
ּבדּבּור. ׁשהיא הּתפּלה עלֿידי הּוא והּנסּתר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּנׁשמע
ּבׁשלמּות, הּתפּלה לדּבּור זֹוכה אדם ּכל היה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָואם

הּנׁשמע, להּׂשגת ּפעם ּבכל זֹוכה אדם ּכל היה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָּבוּדאי
להיטיב  וחפץ ּפה, ּכל ּתפּלת ׁשֹומע יתּבר ה' ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכי
רק  ׁשּבּתֹורה, נסּתרֹות מּיׂשראל אדם לכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּולגּלֹות
ועּקר  הּדּבּור, לׁשלמּות זֹוכה אדם ּכל ׁשּלאו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחמת
הּתפּלה  ּבדּבּורי להרּבֹות מׁשּתּדל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָמחמת
זֹוכה  אדם ּכל לאו עלּֿכן ּכראּוי, ּדּבּורֹו ְִֵֵֶַַָָָָָָּולקּדׁש

והּנסּתר. הּנׁשמע ְְְְִִִַַַָָלהּׂשיג

הּמּקח וּ מזּ ה ׁשאין ז"ל רּבֹותינּו ּׁשּתּקנּו מה נמׁש ִ◌ֶ◌ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
קדם  הּמּקח ׁשל החפץ ּכי לבד, ּבדברים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנגמר
ּכּנ"ל, נׁשמע ּבחינת נסּתר, ּבבחינת הּוא לזה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנקנה
יד  ּתחת ׁשּיהיה הּקֹונה לרׁשּות ׁשּיּגיע אפׁשר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשאי
הּדּבּור, עלֿידי אם ּכי נעׂשה, ּבחינת ׁשּזהּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַרׁשּותֹו,
הּמּׂשא  ּבׁשעת ׁשּמדּברים הּדּבּורים ּבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו
ּכל  ּומּׂשיג ּומּתן הּמּׂשא נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּומּתן,
מּמּנּו נסּתר מּתחּלה ׁשהיה הּמעֹות אֹו החפץ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
עלֿידי  ּבׁשלמּות נגמר הּמּקח אין עדין אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוכּנ"ל,

מחמת  וזה לחזר, אחד ּכל עדין ויכֹול לבד, ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּדּבּור
ּבמּׂשא  העֹוסקים עם המֹון ּבפרט אדם, ּבני ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשרב
זכּו ׁשּלא מחמת ּבׁשלמּות ּדּבּורם אין רּבם ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּומּתן,

ּבענין  והּנסּתר ּברּוחנּיּות ה ּנׁשמע להּׂשיג הּתֹורה עסק ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּמּׂשא  ּבענין ּגם עלּֿכן ּדּבּורם, עלֿידי ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּבּתֹורה
עלֿידי  מקחם מתקּים ׁשאין ז"ל חכמינּו ּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּתן
נגמר  ׁשּיהיה ּבׁשלמּות ּדּבּורם אין ּכי לבד, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּדּבּורם
ּכל  ׁשּמּׂשיג ּבחינת ׁשהּוא ּומּתן, הּמּׂשא ּדּבּורם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעלֿידי
ּבכלל  נעׂשה, ּבבחינת ׁשּיהיה מּמּנּו הּנסּתר ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

וכּנ"ל. ּברׁשּותֹו ׁשהם ידיו ְְֲִֵֵֶַַַָָמעׂשה

רּוח ועל־ ּכ ן ׁשאין ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּבאמת ְ◌ַ◌ֵ◌ְֱֵֵֶֶֶַַַָ
ּבדּבּורֹו, עֹומד ׁשאינֹו מּזה נֹוחה ְֲִִִֵֵֶֶָָחכמים
ּבזה  ּכי ּדּבּורֹו, להׁשלים ׁשּיראה לאדם ראּוי ּבוּדאי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכי
נׁשמע  ּבחינת להּׂשיג לזּכֹות הּתֹורה, קּיּום ְְְְִִִִִַַַָָָּתלּוי
אדם  ּכל על מּטל ׁשּזה ּפעם, ּבכל יֹותר הּגבּה ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻונעׂשה

'רּוח  הימּנּו', נֹוחה חכמים רּוח 'אין וזהּו: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּיׂשראל.
ׁשהם  החכמים מעלת עּקר ּכי ּדיקא, ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָחכמים'
ׁשהיּו חּדּוׁשים ּפעם ּבכל ׁשּמּׂשיגים עד ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָמתיּגעים
ּבבחינת  ׁשּיהיה הּנׁשמע הּׂשגת ׁשּזהּו מהם, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנסּתרים

עֹומד  ׁשאינֹו מּזה נֹוחה דעּתם אין עלּֿכן ּכּנ"ל, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנעׂשה
אףֿעלּֿפיֿכן  אבל וכּנ"ל, מּזה ּבהפ ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבדּבּורֹו
לבד, הּדּבּור עלֿידי הּמּקח ׁשּיתקּים לתּקן רצּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלא
אין  ּומּתן ּבמּׂשא העֹוסקים רב ׁשּבאמת ׁשּידעּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמחמת
ׁשלם  ּבדעת הּדּבּור אֹומרים ואינם ׁשלמּות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלדּבּורם
הּנסּתר, להּׂשיג מׁשּתּדלים ׁשאינם מחמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּומיּׁשב,
אפׁשר  ׁשאי ראּו עלּֿכן הּדעת, ׁשלמּות עּקר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו
מחמת  קנין, ּבלי לבד הּדּבּור עלֿידי הּמּקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּיתקּים
ׁשאינֹו החפץ עלֿידֹו להּׂשיג ׁשלם ּדּבּור אינֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדּבּורם

וכּנ"ל. נׁשמע ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַָּברׁשּותֹו

עלֿידי ועל ־ ּכ ן אם ּכי נגמר הּמּקח ׁשאין ּתּקנּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
סּודר  קנין אֹו מׁשיכה ּדהינּו מּמׁש, ְְְְֲִִִַַָָָָָעׂשּיה
החפץ  את ימׁשיכּו ּדיקא עׂשּיה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכּיֹוצא,
ׁשלמּות  ע ּקר ּכי נעׂשה, לבחינת נׁשמע נסּתר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָמּבחינת
עׂשּיה, לידי ּכׁשּבא הּוא ּבהּנעׂשה הּנׁשמע ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכללּיּות

ו  הּנׁשמע הּׂשגת עלֿידי ּביֹותר ּדהינּו יתּגּבר הּנסּתר ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּבחבריו  ּולהכניס מּבּתחּלה ויֹותר יֹותר טֹוב ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָלעׂשֹות
טֹוב, ׁשּיעׂשּו והתחּזקּות והתעֹוררּות עצֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָותלמידיו

ּביֹותר) זה ענין יתּבאר כ"ד ּבאֹות לקּמן .(ועּין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מתקּימין ועל־ ּכ ן ּדבריו ׁשּיהיּו ּתּקנּו מרע ּבׁשכיב ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָ

החלי, מאֹותֹו ּכׁשּמת וכמסּורים ְְְְִִִִִֵֵֶַֹּככתּובים
לזה  ּׁשּבא מה וכל חּייו ימי ּכל האדם עבֹודת ּכל ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכי
הּנעׂשה  הּׂשגת ּבׁשביל זה, ּבׁשביל רק הּוא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהעֹולם
ׁשרק  וקּיּומּה, הּתֹורה קּבלת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָוהּנׁשמע,
עד  ּבּתֹורה יגע ׁשּיהיה להעֹולם, האדם ּבא זה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשביל
ּכמֹו ּתֹורתֹו, ה' מּתֹורת לעׂשֹות מּמּנּו, הּנסּתר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּיּׂשיג
ּבזה: ּתהּלים ספר הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהתחיל
ּובתֹורתֹו חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ּכי וכּו' האיׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָ"אׁשרי
ז"ל: רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו וכּו'", ולילה יֹומם ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָיהּגה
ואחרּֿכ ה' ּתֹורת היא ּבּה ׁשּמתיּגע קדם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּתחּלה
נעׂשה, מהּנׁשמע ׁשעֹוׂשה ּבחינת ׁשּזהּו ּתֹורתֹו, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנעׂשית

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כח  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

אדם  וכל הּנ"ל. ּבהּתֹורה ׁשם ּכמבאר נגלה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמהּנסּתר
להּׂשיג  לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות ימיו ּכל להתיּגע ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָצרי
לעׂשֹות  יֹותר, הּגבּה ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ּפעם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹּבכל
וכּו', נעׂשה ּבחינת יֹותר הּגבּה מהּנׁשמע ּפעם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבכל

לזה  ׁשּזֹוכה ּומי הּנ"ל. ּבהּתֹורה ׁשּכתּוב ְְִֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
אחד  ּכל עלּֿכלּֿפנים אבל לֹו, אׁשרי ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבׁשלמּות
חלק  איזה לֹו ׁשיהיה ּבהכרח ּׁשהּוא, מה ּכפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמּיׂשראל
הּתֹורה  את לקּים האדם, ּכל זה ּכי ּבזה, ׁשה ּוא ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכל

ונׁשמע. ּבנעׂשה ְְְְֲִֶֶַָָׁשּכלּולה

מה וכל ּוכפי הּתֹורה, מצות ׁשּמקּים ּכפי אחד ְ◌ָ◌ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
טֹובים  ּורצֹונֹות ּבכּסּופין וחֹוׁשק ְְְְְִִִִֵֵֶַַּׁשּמתּגעּגע
ּׁשּנסּתר  מה ּולהבין ּולהּׂשיג יתּבר ה' את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלהּכיר
להּׂשיג  ּפטירתֹו לאחר זֹוכה הּוא כן ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָמּמּנּו,
חלקֹו ּבחינת עּקר ׁשּזה ּבחּייו הּׂשיג ּׁשּלא מה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּולהבין
הּׂשגת  הּוא הּבא עֹולם ׁשעׁשּוע עּקר ּכי הּבא, ֲִִַַַַַַַָָָָָָלעֹולם
ׁשּזכה  מי רק אלקּות, הּׂשגֹות ּבחינת ׁשהּוא ְֱִִֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה
ּתֹורה  סתרי הּזה ּבעֹולם ּגם להּׂשיג יגיעתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי
יֹותר  הּגבהים נסּתרֹות ּפעם ּבכל להּׂשיג ימיו ּכל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹוזכה

ּבעֹולם ו  מֹותֹו אחר להּׂשיג ּבּסֹוף זֹוכה הּוא כּנ"ל, ְְִֶַַַַַַָָ
מאד  מאד ונֹוראֹות ּגבֹוהֹות עצּומֹות הּׂשגֹות ְְְְֲַַָָָֹֹהּבא

עלּֿכלּֿפנים  אבל לֹו. אׁשרי ראתה, לא עין ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאׁשר
יׂשראל  ּבכלל ׁשהּוא מאחר ׁשּבּקטּנים, הּקטן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאפּלּו
ּבהכרח  הּבא, לעֹולם חלק אחד לכל להם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
הּזה  ּבעֹולם מּמּנּו נסּתר ּׁשהיה מה מֹותֹו לאחר ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיּׂשיג

יתּבר ּבעבֹודתֹו יגיעתֹו ׁשהּוא ּבזה ּכפי העֹולם ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
הּוא  הּזה העֹולם ּכלל ּכי הּנׁשמע, הּׂשגת ְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבחינת

הּוא ּכי נעׂשה, ׁשּכתּוב עֹולם ּבבחינת ּוכמֹו הּמעׂשה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָ

ז) הּוא (דברים ּבכלל הּבא והעֹולם לעׂשֹותם", "הּיֹום :ְְֲִַַַָָָָָ
הּבא  ּבעֹולם 'ּולמחר' ּבבחינת נסּתר, נׁשמע ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּבבחינת
הּנסּתר, הּׂשגת הּוא ׂשכר הּקּבּול וע ּקר ׂשכרם', ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָ'לקּבל

וכּנ"ל. נׁשמע ְְְִִַַַָּבחינת

נכלל נמצא ׁשּיהיה ּבהכרח מֹותֹו אחר ׁשהאדם ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבחינתֹו לפי ּבנעׂשה נׁשמע ּבחינת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָאצלֹו
מרע  ׁשכיב ׁשל ּדבריו ּבוּדאי ועלּֿכן ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָוכּנ"ל,

ּבהכרח מתקּימין  עכׁשו ּכי ּומסּורים, ּככתּובים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

עֹולמֹו, לבית הֹול הּוא ּכי לדבריו, קּיּום ְְְִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיהיה
לעֹולם  חלק לאיזה לזּכֹות ותקותֹו ּתכליתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכל

נכלל ׁשּיהיה הּנׁשמע הּׂשגת ׁשהּוא ּבנעׂשה הּבא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבבחינת  הּדּבּור, ׁשלמּות עלֿידי זֹוכין ׁשּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַוכּנ"ל,

ּבהכרח  ועלּֿכן ּכּנ"ל. וכּו'" לׁשמע דברֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ"עׂשי
מֹותֹו, קדם ּׁשּצּוה מה ּבכל ּגם לדבריו קּיּום ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
והּמּתנה  הּמקח ּׁשאין מה ּכי ּכּנ"ל, אחד הּכל ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּכי
להּדּבּור  ׁשאין מחמת הּוא הּדּבּור עלֿידי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַמתקּים

עלֿידֹו להמׁשי מּנסּתר מּנׁשמע ׁשלמּות לנעׂשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ּדּבּורֹולנגלה  לקּים ּבהכרח ּבסֹופֹו עכׁשו אבל  וכּנ"ל, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבהכרח עּתה ּכי ׁשלמּות, לדּבּורֹו ׁשּיּׂשיג ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּתקותֹו ּכל זה ּכי אצלֹו, והּנסּתר הּנׁשמע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבחינת
ּדּבּורֹו ׁשּיתקּים ּתּקנּו ועלּֿכן הּבא. לעֹולם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוחלקֹו
נמׁש הּדּבּור קּיּום עלֿידי ּכי לּתן, ּׁשּצּוה מה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבכל

הּנׁשמע ּכּנּבנעׂשה ּכללּיּות הּתֹורה קיּום "ל,ּבענין ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ
חלקֹו זה ּכי ּבחינתֹו, לפי לזה ׁשיבֹוא ּבהכרח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשעּתה

ּבהּנעׂשה, נכלל ׁשּיהיה הּנׁשמע ׁשּיּׂשיג עמלֹו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּכל
ּבזה  ועב ֹודה מצוה איזה ּׁשעׂשה מה ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּדהינּו

וכּנ"ל. ּדּבּורֹו ׁשּיתקּים ּתּקנּו ועלּֿכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהעֹולם,

ּככתּובין וזה מרע ׁשכיב 'ּדברי ואמרּו: ׁשּדקּדקּו ְ◌ֶ◌ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָ

ּדיקא, ּומסּורים' 'ּככתּובין ּדמּו', ְְְְְִִִִִַָָוכמסּורין
ּתֹורה  ּבחינת הּוא הּנעׂשה ּכי ונׁשמע, נעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָּבחינת
ּתֹורה  ּבחינת הּוא והּנׁשמע נגלה, ּבחינת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבכתב,
ונעלם  ּׁשּנס ּתר מה ּכי נסּתר, ּבחינת ׁשהּוא ּפה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבעל
ּבחינת  וזה ּפה. ּבעל החכמים מגּלים ׁשּבכתב ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה
ׁשּבכתב, ּתֹורה ּבחינת 'ּכתּובים' ּומסּורין', ְְְְְִִִִִֶַָָ'ּכתּובים
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה ּבחינת 'ּומסּורין', נעׂשה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָּבחינת

ּכּנ"ל,ׁשּנמסר  נׁשמע ּבחינת ׁשהּוא ּפה, ּבעל למׁשה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבאיזה הּׁשכיב ועלּֿכן לזה ׁשיבֹוא ׁשּבהכרח מרע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

'ּככתּובין  ּדבריו עלּֿכן ּכּנ"ל, מֹותֹו לאחר ְְְְִִִֵַַַַַָָָּבחינה
וכּנ"ל: ּדמי' ְְִֵַַָּומסּורים

ּכמֹוועל־ ּכ ןכד  נעׂשה, ּבׁשם הּנסּתר התּגּלּות נקרא ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ׁשם מהּנׁשמע ׁשּצריכין ׁשּכתּוב לעׂשֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

מהּנסּתר הּנסּתר נגלה.נעׂשה, הּׂשגת ׁשלמּות עּקר ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
דהינּו עׂשּיה, לבחינת נעׂשה, לבחינת ּכׁשּבא רק ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָהּוא



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 28 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

עד  ּגמּור ּבׁשלמּות הּנסּתר להּׂשיג זֹוכה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכׁשהּצּדיק
עלֿידיֿזה אדם עׂשּיֹות ׁשּיגּלה ּבני ׁשּיביא טֹובֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּמדרׁש 'לא ּכי טֹובים, מעׂשים לידי עּקר עלֿידיֿזה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
איזה  מּׂשיג ּכׁשהּצּדיק אפּלּו ועלּֿכן הּמעׂשה', ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאלא

זמן  ּכל אצלֹו נחׁשבת אינה מאד ונסּתרת ּגבּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׂשגה
לידי  אדם ּבני את להביא אי ידּה על מבין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאינֹו

ּבתׁשּובה להחזירם עלֿידיֿזה טֹובים ּולחּזקם מעׂשים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ז"ל. מּמּנּו זה ּכל הבננּו ּכאׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַָוכּו',

ׁשּזכה וזה וּ  הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה מעלת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אי לנּו והֹורה הּתֹורה מצות ּכל את ְְְִֵֵֶַַָָָָֹלקּבל
ּכל  על עֹולה הּוא ועלּֿכן הּמצות, ּכל את ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹלקּים
האבֹות  ׁשּגם אףֿעלּֿפי ּכי לפניו, ׁשהיּו ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּצּדיקים
הרּבה, ונסּתרֹות הּׂשגֹות הּׂשיגּו ׁשלפניו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוהּצּדיקים

קּבלּו לא עדין להכניס אבל עדין זכּו ולא הּתֹורה, את ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָֹֹ
מצות  קצת רק ּבעֹולם, הּמצות מעׂשה ּכל ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹקּיּום
מׁשה  אבל ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּבזרעם, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהכניסּו
ליׂשראל, ּומסרּה והּמצות הּתֹורה ּכל את לקּבל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹזכה
לידי  להביאֹו הּנ"ל ּבבחינה הּנסּתר להּׂשיג זכה ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכי
ועֹוסקים  הּצּדיקים ּכל ּבאים ואחריו ּכּנ"ל, ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָמעׂשה
ועלּֿכן  ּבעֹולם. והּמצות הּתֹורה קּיּום להכניס ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבזה

הּׂשגתֹו עלֿידי ּכׁשּזֹוכה הּוא ּומעלתֹו הּצּדיק ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשלמּות
ּונתיבֹות  ּודרכים עצֹות עלֿידיֿזה להמׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָנסּתרֹות
ׁשּזה  מעׂשה, לידי יׂשראל להביא אי וכּו' ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָותחּבּולֹות
אלא  העּקר הּוא הּמדרׁש 'לא ּכי הּנסּתר, ׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹעּקר
נעׂשה, ּבׁשם הּנסּתר התּגּלּות נקרא ועלּֿכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמעׂשה'.

וכּנ"ל: לנעׂשה מּנׁשמע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָׁשּממׁשיכין

ׁשּזכּווע ּק רכה הּצּדיקים עלֿידי הּוא הּתקוה ְ◌ִ◌ַ◌ְְִִִֵֶַַַַָָ
ּכי  מּמׁש, ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת ְְִִִִַַַַָלבחינת
ּבכל  ּותפּלה ּבתֹורה עֹוסק ּכביכֹול ּבעצמֹו יתּבר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָה'

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ו.)יֹום, ּכביכֹול (ברכות ועֹוסק , ְְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּמתּפּלל  הינּו נעׂשה, מּנׁשמע ּתֹורה, מּתפּלה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָלעׂשֹות
ּפעם  ּבכל חדׁשים וחסדים רחמים להמׁשי ְְְְְֲֲֲִִִִַַַַַַָָָּבעצמֹו
עצֹות  מהם נעׂשים ׁשּיהיה הּתֹורה, ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּולהכניסם
ׁשּזה  ּבעֹולם, הּתֹורה קּיּום להכניס וכּו' ְְְְִִִֶֶַַָָָָּודרכים
וכּנ"ל, נעׂשה מהּנׁשמע לעׂשֹות הּנסּתר הּׂשגת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשלמּות

הּוא: עמק ּכי היטב ְִֵֵֵָָֹוהבן

יתּברוהעּק רכו ה' רחמי היכן עד מּזה ׁשּתבין ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ותבין  ותכלית, קץ אין עד ְְְִִִִֵֵַַַָמּגיעים
לא  ּכי תמנּו לא ּכי ה ' "חסדי הּפסּוק ּפרּוׁש ְְִִֵֵֵֵַַָָֹֹהיטב
ליל הּדּבּורים ּפׁשטיּות ׁשּתבין הינּו רחמיו", ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָכלּו

החסדים  ּכי ׁשּיהיה, אי יהיה ידם על להתחּזק ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהם
אינם  ּבוּדאי ּבעצמֹו ה' ּתפּלת עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָהּנמׁשכים

לעֹולם: ְִָָּכלים

יח)ּבחינתוזהכז אׁשר (בראשית למען ידעּתיו "ּכי : ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִֶַַַַ

ּדר וׁשמרּו אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָיצּוה
וכּו'" ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות ה'ה' ּדר עּקר זה ּכי . ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

ונׁשמע, נע ׂשה ּבחינת ׁשהּוא ּומׁשּפט, צדקה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹות
ּכמבאר  ּומׁשּפט, צדקה ּבחינת ׁשהם ּותפּלה, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּתֹורה
ואת  ּבניו את יצּוה אׁשר "למען וזהּו: היטב. ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלעיל
מרע  ׁשכיב צּואת ּבחינת הינּו וכּו'", אחריו ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָּביתֹו
הּוא  הּצּואה ּתּקּון ׁשעּקר ּביתֹו, ואת ּבניו את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמצּוה
הּנׁשמע  לכלל ּומׁשּפט", צדקה "לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹּבחינת

ּכל ּבהּנעׂשה, זה ּכי הּנפטר, ׁשל הּתּקּון עּקר ׁשּזה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
וכּנ"ל: הּבא לעֹולם ְְֶַַַָָָחלקֹו

סדֹום,ועל ־ּכ ן כח ּפרׁשת לענין זה מקרא נסמ ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְִִִֶַָָָָָ
יתּבר ה' יז)ׁשאמר אני (שם "המכּסה : ְְֲִִֶֶַַַַָָ

וכּו', ּבסדם לעׂשֹות חפץ אני אׁשר את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמאברהם"
ה' ּכי הינּו וכּו'". ידעּתיו ּכי וכּו' יהיה היֹו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָ"ואברהם
חפץ  והיה צּדיקים, ׁשל לתפּלתן ּומתאּוה חפץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיתּבר
וכּמּובן  סדם. על לפניו יתּפּלל ׁשאברהם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹמאד

מתעּנג  היה יתּבר ׁשה' מׁשל ׁשם ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּמדרׁש
ּפעל  לא ׁשאברהם אףֿעלּֿפי ּכי אברהם. ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹמּתפּלת
אףֿעלּֿפיֿכן  מּגזרתם, סדם את להּציל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּקׁשתֹו
ּכי  מאד, הרּבה ּפעל ּבאמת וגם נאבדת, אינה ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּתפּלתֹו
נּצֹול  ׁשעלֿידיֿזה ּפעלה סדם את להּציל ּתפּלתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹזכּות
דוד  התנֹוצצּות ויצא יׁשּתלׁשל ׁשּמהם וזרעֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָלֹוט
אףֿעלּֿפי  ּכי ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְִִִֵֶַַַַַָָמׁשיח,
אףֿעלּֿפיֿכן  אבל להּציל, הּמלא נׁשּתּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּכבר
ּבתפּלה  להרּבֹות ּדלתּתא אתערּותא צריכין היּו ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָעדין
מּתֹו לֹוט את להּציל היׁשּועה לגמר ְְְְֲִִִִֶַַַָֹותחנּונים

ּומׁשיח. ּדוד מּמּנּו להֹוציא ְֲִִִִֵֶַַָָָההפכה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כט  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּנ"ל ועל־ ּכ ן ידע ּתיו" "ּכי ּפסּוק לזה נסמ ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִֶַַַָָָ
ּכי  הּנ"ל, ּומׁשּפט צדקה מענין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמדּבר
עלֿידיֿזה  רק ה ּוא הּגזרה לבּטל הּתפּלה ּכח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל
להביא  ׁשרֹוצה אףֿעלּֿפי ,יתּבר מה' ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמבּקׁשין

עלּֿפי  ּבוּדאי ּכן ׁשּמּגיע וׁשלֹום, חס ּוגזרה ּדין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאיזה
צדקה  ּבחינת אצלֹו יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ּבאמת, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּפטֹו
לעֹורר  יכֹולים ּבתפּלתם ׁשהּצּדיקים הּמׁשּפט, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבתֹו
הּמׁשּפט  לתֹו ּכזה וחסד צדקה נמׁש ׁשּיהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד

לגמרי,ׁשּיֹו הּגזרה את ׁשּיבּטל עד ולׁשּפט לדּון ׁשב ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּפלאי  ׁשהּוא צדקה, עֹוׂשה ּבמׁשּפט יתּבר הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּכי
ּכּנ"ל. להבין אפׁשר ׁשאי מאד הּנסּתרים ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹּפלאֹותיו
צדקה  ׁשל ּדיקא זה ענין יתּבר ה' הזּכיר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָועלּֿכן
ּכדי  סדם ּגזרת לאברהם ׁשּגּלה קדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומׁשּפט
רק  הּוא הּתפּלה ּכח עּקר ּכי עליהם, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּיתּפּלל

וכּנ"ל: ְְֵֶַַַעלֿידיֿזה

ואת וזה:כט ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו "ּכי ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
צדקה  לעׂשֹות ה' ּדר וׁשמרּו אחריו ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָּביתֹו
צדקה  "לעׂשֹות ּבוּדאי, ה'" ּדר" הּוא ּכי ְְְֲִִֶֶַַַָָָּומׁשּפט",
ׁשּזה  צדקה, יעׂשה הּמׁשּפט ׁשּבתֹוך ּדהינּו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּומׁשּפט",
ה' ּדרכי ּבחינת הּוא ּכי ּכּנ"ל, ּכלל להבין אפׁשר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאי

עליו  רּבנּו מׁשה ּבּקׁש זה ׁשעל להבין, אפׁשר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאי
ּדרכי  לידע ׁשּבּקׁש ,"ּדרכי את נא "הֹודיעני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשלֹום:
עֹולמֹו מנהיג הּוא אי וצדקתֹו מׁשּפטיו ּדרכי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָה'
יׂשראל, על להתּפּלל אי ׁשּידע ּכדי ּומׁשּפט ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבצדקה
ׁשּלי  הּׂשכר ּתׁשלּום 'ואת ׁשם: רׁש"י ׁשּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
לבּטל  יּוכל אי להּׂשיג ׁשרצה הֹודיעני', הּזה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעם
ׁשּפעל  עד מּיׂשראל, טֹובֹות ׁשאינן ּגזרֹות מיני ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
טּובי  ּכל אעביר "אני :יתּבר ה' לֹו ׁשהׁשיב ְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאחרּֿכ

וכּו'" ּפני לג)על עׂשרה (שמות הּׁשלׁש ּכל לֹו וגּלה , ְְְְִֵֶֶַַָָָֹ
וכּנ"ל ה' ּתפּלת ּבחינת ׁשהם רחמים, ׁשל (באות מּדֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַ

הּוא י"ז) הּנ"ל ּומׁשּפט צדקה ׁשל זאת ׁשּבחינה נמצא .ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ
לעׂשֹות  ה' ּדר "וׁשמרּו ּבחינת וזהּו ה'. ּדרכי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּבחינת

ּבוּדאי  הּוא ּומׁשּפט צדקה ׁשמירת ּכי ּומׁשּפט", ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָצדקה
ּכּנ"ל. ה' ֶֶַַּדר

צריאבל  אברהם מּזרע ׁשהּוא מּיׂשראל אדם ּכל ֲ◌ָ◌ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבמּדֹותיו  להתּדּבק צריכין ּכי ּבזה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָליל

ה' אהב ועלּֿכן ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָיתּבר

וכּו' ּבניו את יצּוה אׁשר "למען אברהם את ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָיתּבר
ּבניו  ּכל ּכי ּומׁשּפט". צדקה לעׂשֹות ה' ּדר ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָוׁשמרּו

לּזה  צריכין עֹולם לדֹורֹות הּזה,וזרעֹו ה' ּדר לׁשמר ר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
להאמין  ּומׁשּפט, צדקה ּבחינת ׁשל זה ּבדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָליל

ּבחינת  ׁשהם מאד הּנעלמים ה' ּדרכי ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּתמיד
הּתֹורה  קּיּום עּקר ׁשעלֿידיֿזה הּנ"ל, ּומׁשּפט ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָצדקה
ּתקף  ּבכל ּׁשהּוא, מה ּכפי מּיׂשראל אחד ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמיד
עּקר  עלֿידיֿזה ּכי ּובפרט. ּבכלל הּגלּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהתּגּברּות
ׁשהּוא  מקֹום בכל אחד לכל יתּבר לה' ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָההתקרבּות
לבד  מׁשּפט ּבחינת עלֿידי ּכי והּׁשעה. העת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבאֹותֹו
ּבחּוט  ,יתּבר ה' ּגדּלת ּכפי ּכי להתקרב, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻקׁשה
הּמׁשּפט  עלּֿפי ראּוי היה ּבהּתֹורה ׁשּפֹוגמין ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהּׂשערה
ׁשּמבאר  ּכמֹו וׁשלֹום, חס ּׁשּיבֹוא מה האדם על ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיבֹוא

ּתנינא מ"ט)ּבלּקּוטי צדקתֹו(סימן ּברחמי לבטח ּוצריכין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹ
ּכן  אם א חּנם, ּומּתנת וחסד צדקה עּמנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיעׂשה
עלֿידי  רק ׁשּמקּבלין מאחר ּכלּום, לעׂשֹות צריכין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַאין

נגד  ּדעּתֹו לבּטל צריכין עלּֿכן חּנם, ּומּתנת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָצדקה
צדקה  ׁשאֹוהב ה' ּבדרכי ּולהאמין אמת הּצּדיקי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּדעת
ׁשאי  ּכּנ"ל צדקה עֹוׂשה ּבעצמֹו ׁשּבּמׁשּפט ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָומׁשּפט,

ּכּנ"ל. זאת להבין ְְִֶַַָָֹאפׁשר

להחזיק וכל ּבזה ליל ה', ּדר לׁשמר צרי אחד ְ◌ָ◌ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
עלֿידי  ּתמיד ותֹורתֹו יתּבר ּבה' ְְְְִִֵַַַַָָָעצמֹו
ּכי  ׁשּבעֹולם, ּדבר מּׁשּום ּבדעּתֹו יּפל ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹהּצדקה,
ׁשהּוא  להבין אפׁשר ׁשאי ה' ּדר ּבחינת יׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹהלא
ּכל  אףֿעלּֿפיֿכן א הּנ"ל, חּנם וחסד צדקה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבחינת
טֹוב, דמעט מעט עדין לעׂשֹות ידי ּתמצא ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָאׁשר
מה  ּכל חּיי ימי ּכל לחטף מחּיב אני מהרע, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻּולהתרחק
מה  ּכל הּקדֹוׁשה הּתֹורה מׁשּפטי לקּים ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּׁשאּוכל,
וגם  ּורבבה אלף חלק מקּים איני ּכי ואם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשאּוכל.
א הּנ"ל. צדקה ּבחינת יׁש הלא מאד, מרּבים ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֻּפגמי
ּכל  ועת יֹום ּבכל לקּים להתחּזק צריכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָאףֿעלּֿפיֿכן
מצות  ּדהינּו מׁשּפט, ּבחינת ׁשּזהּו ּדאפׁשר, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹמה

הּתֹורה. ְְִֵַָּומׁשּפטי

ּדרנמצא, לׁשמר זה ּבדר ליל צרי אדם ׁשּכל ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
ׁשהּוא  ּומׁשּפט, צדקה ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִֶֶַָָָה'
ּכל  ׁשעלֿידיֿזה להּׂשיג, אפׁשר ׁשאי ה' ּדרכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבחינת

יּוכל קּיאחד חּייו לּׁשאר ימי ּכל ה' ּבעבֹודת ם ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ



חי שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 28 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

עד  ּגמּור ּבׁשלמּות הּנסּתר להּׂשיג זֹוכה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכׁשהּצּדיק
עלֿידיֿזה אדם עׂשּיֹות ׁשּיגּלה ּבני ׁשּיביא טֹובֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּמדרׁש 'לא ּכי טֹובים, מעׂשים לידי עּקר עלֿידיֿזה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
איזה  מּׂשיג ּכׁשהּצּדיק אפּלּו ועלּֿכן הּמעׂשה', ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאלא

זמן  ּכל אצלֹו נחׁשבת אינה מאד ונסּתרת ּגבּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׂשגה
לידי  אדם ּבני את להביא אי ידּה על מבין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאינֹו

ּבתׁשּובה להחזירם עלֿידיֿזה טֹובים ּולחּזקם מעׂשים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ז"ל. מּמּנּו זה ּכל הבננּו ּכאׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַָוכּו',

ׁשּזכה וזה וּ  הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה מעלת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אי לנּו והֹורה הּתֹורה מצות ּכל את ְְְִֵֵֶַַָָָָֹלקּבל
ּכל  על עֹולה הּוא ועלּֿכן הּמצות, ּכל את ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹלקּים
האבֹות  ׁשּגם אףֿעלּֿפי ּכי לפניו, ׁשהיּו ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּצּדיקים
הרּבה, ונסּתרֹות הּׂשגֹות הּׂשיגּו ׁשלפניו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוהּצּדיקים

קּבלּו לא עדין להכניס אבל עדין זכּו ולא הּתֹורה, את ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָֹֹ
מצות  קצת רק ּבעֹולם, הּמצות מעׂשה ּכל ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹקּיּום
מׁשה  אבל ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּבזרעם, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהכניסּו
ליׂשראל, ּומסרּה והּמצות הּתֹורה ּכל את לקּבל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹזכה
לידי  להביאֹו הּנ"ל ּבבחינה הּנסּתר להּׂשיג זכה ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכי
ועֹוסקים  הּצּדיקים ּכל ּבאים ואחריו ּכּנ"ל, ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָמעׂשה
ועלּֿכן  ּבעֹולם. והּמצות הּתֹורה קּיּום להכניס ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבזה

הּׂשגתֹו עלֿידי ּכׁשּזֹוכה הּוא ּומעלתֹו הּצּדיק ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשלמּות
ּונתיבֹות  ּודרכים עצֹות עלֿידיֿזה להמׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָנסּתרֹות
ׁשּזה  מעׂשה, לידי יׂשראל להביא אי וכּו' ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָותחּבּולֹות
אלא  העּקר הּוא הּמדרׁש 'לא ּכי הּנסּתר, ׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹעּקר
נעׂשה, ּבׁשם הּנסּתר התּגּלּות נקרא ועלּֿכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמעׂשה'.

וכּנ"ל: לנעׂשה מּנׁשמע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָׁשּממׁשיכין

ׁשּזכּווע ּק רכה הּצּדיקים עלֿידי הּוא הּתקוה ְ◌ִ◌ַ◌ְְִִִֵֶַַַַָָ
ּכי  מּמׁש, ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת ְְִִִִַַַַָלבחינת
ּבכל  ּותפּלה ּבתֹורה עֹוסק ּכביכֹול ּבעצמֹו יתּבר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָה'

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ו.)יֹום, ּכביכֹול (ברכות ועֹוסק , ְְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּמתּפּלל  הינּו נעׂשה, מּנׁשמע ּתֹורה, מּתפּלה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָלעׂשֹות
ּפעם  ּבכל חדׁשים וחסדים רחמים להמׁשי ְְְְְֲֲֲִִִִַַַַַַָָָּבעצמֹו
עצֹות  מהם נעׂשים ׁשּיהיה הּתֹורה, ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּולהכניסם
ׁשּזה  ּבעֹולם, הּתֹורה קּיּום להכניס וכּו' ְְְְִִִֶֶַַָָָָּודרכים
וכּנ"ל, נעׂשה מהּנׁשמע לעׂשֹות הּנסּתר הּׂשגת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשלמּות

הּוא: עמק ּכי היטב ְִֵֵֵָָֹוהבן

יתּברוהעּק רכו ה' רחמי היכן עד מּזה ׁשּתבין ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ותבין  ותכלית, קץ אין עד ְְְִִִִֵֵַַַָמּגיעים
לא  ּכי תמנּו לא ּכי ה ' "חסדי הּפסּוק ּפרּוׁש ְְִִֵֵֵֵַַָָֹֹהיטב
ליל הּדּבּורים ּפׁשטיּות ׁשּתבין הינּו רחמיו", ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָכלּו

החסדים  ּכי ׁשּיהיה, אי יהיה ידם על להתחּזק ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהם
אינם  ּבוּדאי ּבעצמֹו ה' ּתפּלת עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָהּנמׁשכים

לעֹולם: ְִָָּכלים

יח)ּבחינתוזהכז אׁשר (בראשית למען ידעּתיו "ּכי : ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִֶַַַַ

ּדר וׁשמרּו אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָיצּוה
וכּו'" ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות ה'ה' ּדר עּקר זה ּכי . ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

ונׁשמע, נע ׂשה ּבחינת ׁשהּוא ּומׁשּפט, צדקה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹות

ּכמבאר  ּומׁשּפט, צדקה ּבחינת ׁשהם ּותפּלה, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּתֹורה
ואת  ּבניו את יצּוה אׁשר "למען וזהּו: היטב. ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלעיל
מרע  ׁשכיב צּואת ּבחינת הינּו וכּו'", אחריו ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָּביתֹו
הּוא  הּצּואה ּתּקּון ׁשעּקר ּביתֹו, ואת ּבניו את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמצּוה
הּנׁשמע  לכלל ּומׁשּפט", צדקה "לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹּבחינת

ּכל ּבהּנעׂשה, זה ּכי הּנפטר, ׁשל הּתּקּון עּקר ׁשּזה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
וכּנ"ל: הּבא לעֹולם ְְֶַַַָָָחלקֹו

סדֹום,ועל ־ּכ ן כח ּפרׁשת לענין זה מקרא נסמ ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְִִִֶַָָָָָ
יתּבר ה' יז)ׁשאמר אני (שם "המכּסה : ְְֲִִֶֶַַַַָָ

וכּו', ּבסדם לעׂשֹות חפץ אני אׁשר את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמאברהם"
ה' ּכי הינּו וכּו'". ידעּתיו ּכי וכּו' יהיה היֹו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָ"ואברהם
חפץ  והיה צּדיקים, ׁשל לתפּלתן ּומתאּוה חפץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיתּבר
וכּמּובן  סדם. על לפניו יתּפּלל ׁשאברהם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹמאד

מתעּנג  היה יתּבר ׁשה' מׁשל ׁשם ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּמדרׁש
ּפעל  לא ׁשאברהם אףֿעלּֿפי ּכי אברהם. ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹמּתפּלת
אףֿעלּֿפיֿכן  מּגזרתם, סדם את להּציל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּקׁשתֹו
ּכי  מאד, הרּבה ּפעל ּבאמת וגם נאבדת, אינה ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּתפּלתֹו
נּצֹול  ׁשעלֿידיֿזה ּפעלה סדם את להּציל ּתפּלתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹזכּות
דוד  התנֹוצצּות ויצא יׁשּתלׁשל ׁשּמהם וזרעֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָלֹוט
אףֿעלּֿפי  ּכי ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְִִִֵֶַַַַַָָמׁשיח,
אףֿעלּֿפיֿכן  אבל להּציל, הּמלא נׁשּתּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּכבר
ּבתפּלה  להרּבֹות ּדלתּתא אתערּותא צריכין היּו ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָעדין
מּתֹו לֹוט את להּציל היׁשּועה לגמר ְְְְֲִִִִֶַַַָֹותחנּונים

ּומׁשיח. ּדוד מּמּנּו להֹוציא ְֲִִִִֵֶַַָָָההפכה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה כט  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּנ"ל ועל־ ּכ ן ידע ּתיו" "ּכי ּפסּוק לזה נסמ ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִֶַַַָָָ
ּכי  הּנ"ל, ּומׁשּפט צדקה מענין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמדּבר
עלֿידיֿזה  רק ה ּוא הּגזרה לבּטל הּתפּלה ּכח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל
להביא  ׁשרֹוצה אףֿעלּֿפי ,יתּבר מה' ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמבּקׁשין

עלּֿפי  ּבוּדאי ּכן ׁשּמּגיע וׁשלֹום, חס ּוגזרה ּדין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאיזה
צדקה  ּבחינת אצלֹו יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ּבאמת, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּפטֹו
לעֹורר  יכֹולים ּבתפּלתם ׁשהּצּדיקים הּמׁשּפט, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבתֹו
הּמׁשּפט  לתֹו ּכזה וחסד צדקה נמׁש ׁשּיהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד

לגמרי,ׁשּיֹו הּגזרה את ׁשּיבּטל עד ולׁשּפט לדּון ׁשב ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּפלאי  ׁשהּוא צדקה, עֹוׂשה ּבמׁשּפט יתּבר הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּכי
ּכּנ"ל. להבין אפׁשר ׁשאי מאד הּנסּתרים ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹּפלאֹותיו
צדקה  ׁשל ּדיקא זה ענין יתּבר ה' הזּכיר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָועלּֿכן
ּכדי  סדם ּגזרת לאברהם ׁשּגּלה קדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומׁשּפט
רק  הּוא הּתפּלה ּכח עּקר ּכי עליהם, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּיתּפּלל

וכּנ"ל: ְְֵֶַַַעלֿידיֿזה

ואת וזה:כט ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו "ּכי ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
צדקה  לעׂשֹות ה' ּדר וׁשמרּו אחריו ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָּביתֹו
צדקה  "לעׂשֹות ּבוּדאי, ה'" ּדר" הּוא ּכי ְְְֲִִֶֶַַַָָָּומׁשּפט",
ׁשּזה  צדקה, יעׂשה הּמׁשּפט ׁשּבתֹוך ּדהינּו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּומׁשּפט",
ה' ּדרכי ּבחינת הּוא ּכי ּכּנ"ל, ּכלל להבין אפׁשר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאי

עליו  רּבנּו מׁשה ּבּקׁש זה ׁשעל להבין, אפׁשר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאי
ּדרכי  לידע ׁשּבּקׁש ,"ּדרכי את נא "הֹודיעני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשלֹום:
עֹולמֹו מנהיג הּוא אי וצדקתֹו מׁשּפטיו ּדרכי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָה'
יׂשראל, על להתּפּלל אי ׁשּידע ּכדי ּומׁשּפט ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבצדקה
ׁשּלי  הּׂשכר ּתׁשלּום 'ואת ׁשם: רׁש"י ׁשּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
לבּטל  יּוכל אי להּׂשיג ׁשרצה הֹודיעני', הּזה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעם
ׁשּפעל  עד מּיׂשראל, טֹובֹות ׁשאינן ּגזרֹות מיני ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
טּובי  ּכל אעביר "אני :יתּבר ה' לֹו ׁשהׁשיב ְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאחרּֿכ

וכּו'" ּפני לג)על עׂשרה (שמות הּׁשלׁש ּכל לֹו וגּלה , ְְְְִֵֶֶַַָָָֹ
וכּנ"ל ה' ּתפּלת ּבחינת ׁשהם רחמים, ׁשל (באות מּדֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַ

הּוא י"ז) הּנ"ל ּומׁשּפט צדקה ׁשל זאת ׁשּבחינה נמצא .ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ
לעׂשֹות  ה' ּדר "וׁשמרּו ּבחינת וזהּו ה'. ּדרכי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּבחינת

ּבוּדאי  הּוא ּומׁשּפט צדקה ׁשמירת ּכי ּומׁשּפט", ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָצדקה
ּכּנ"ל. ה' ֶֶַַּדר

צריאבל  אברהם מּזרע ׁשהּוא מּיׂשראל אדם ּכל ֲ◌ָ◌ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבמּדֹותיו  להתּדּבק צריכין ּכי ּבזה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָליל

ה' אהב ועלּֿכן ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָיתּבר

וכּו' ּבניו את יצּוה אׁשר "למען אברהם את ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָיתּבר
ּבניו  ּכל ּכי ּומׁשּפט". צדקה לעׂשֹות ה' ּדר ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָוׁשמרּו

לּזה  צריכין עֹולם לדֹורֹות הּזה,וזרעֹו ה' ּדר לׁשמר ר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
להאמין  ּומׁשּפט, צדקה ּבחינת ׁשל זה ּבדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָליל

ּבחינת  ׁשהם מאד הּנעלמים ה' ּדרכי ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּתמיד
הּתֹורה  קּיּום עּקר ׁשעלֿידיֿזה הּנ"ל, ּומׁשּפט ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָצדקה
ּתקף  ּבכל ּׁשהּוא, מה ּכפי מּיׂשראל אחד ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמיד
עּקר  עלֿידיֿזה ּכי ּובפרט. ּבכלל הּגלּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהתּגּברּות
ׁשהּוא  מקֹום בכל אחד לכל יתּבר לה' ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָההתקרבּות
לבד  מׁשּפט ּבחינת עלֿידי ּכי והּׁשעה. העת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבאֹותֹו
ּבחּוט  ,יתּבר ה' ּגדּלת ּכפי ּכי להתקרב, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻקׁשה
הּמׁשּפט  עלּֿפי ראּוי היה ּבהּתֹורה ׁשּפֹוגמין ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהּׂשערה
ׁשּמבאר  ּכמֹו וׁשלֹום, חס ּׁשּיבֹוא מה האדם על ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיבֹוא

ּתנינא מ"ט)ּבלּקּוטי צדקתֹו(סימן ּברחמי לבטח ּוצריכין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹ
ּכן  אם א חּנם, ּומּתנת וחסד צדקה עּמנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיעׂשה
עלֿידי  רק ׁשּמקּבלין מאחר ּכלּום, לעׂשֹות צריכין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַאין

נגד  ּדעּתֹו לבּטל צריכין עלּֿכן חּנם, ּומּתנת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָצדקה
צדקה  ׁשאֹוהב ה' ּבדרכי ּולהאמין אמת הּצּדיקי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּדעת
ׁשאי  ּכּנ"ל צדקה עֹוׂשה ּבעצמֹו ׁשּבּמׁשּפט ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָומׁשּפט,

ּכּנ"ל. זאת להבין ְְִֶַַָָֹאפׁשר

להחזיק וכל ּבזה ליל ה', ּדר לׁשמר צרי אחד ְ◌ָ◌ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
עלֿידי  ּתמיד ותֹורתֹו יתּבר ּבה' ְְְְִִֵַַַַָָָעצמֹו
ּכי  ׁשּבעֹולם, ּדבר מּׁשּום ּבדעּתֹו יּפל ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹהּצדקה,
ׁשהּוא  להבין אפׁשר ׁשאי ה' ּדר ּבחינת יׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹהלא
ּכל  אףֿעלּֿפיֿכן א הּנ"ל, חּנם וחסד צדקה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבחינת
טֹוב, דמעט מעט עדין לעׂשֹות ידי ּתמצא ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָאׁשר
מה  ּכל חּיי ימי ּכל לחטף מחּיב אני מהרע, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻּולהתרחק
מה  ּכל הּקדֹוׁשה הּתֹורה מׁשּפטי לקּים ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּׁשאּוכל,
וגם  ּורבבה אלף חלק מקּים איני ּכי ואם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשאּוכל.
א הּנ"ל. צדקה ּבחינת יׁש הלא מאד, מרּבים ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֻּפגמי
ּכל  ועת יֹום ּבכל לקּים להתחּזק צריכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָאףֿעלּֿפיֿכן
מצות  ּדהינּו מׁשּפט, ּבחינת ׁשּזהּו ּדאפׁשר, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹמה

הּתֹורה. ְְִֵַָּומׁשּפטי

ּדרנמצא, לׁשמר זה ּבדר ליל צרי אדם ׁשּכל ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
ׁשהּוא  ּומׁשּפט, צדקה ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִֶֶַָָָה'
ּכל  ׁשעלֿידיֿזה להּׂשיג, אפׁשר ׁשאי ה' ּדרכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבחינת

יּוכל קּיאחד חּייו לּׁשאר ימי ּכל ה' ּבעבֹודת ם ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדחב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 29 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ועּקרֹו מאברהם, התחיל זה ּדר ּכל אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּנ"ל.
ּכּמּובא  ׁשלמה, מּטתֹו ׁשהיתה יעקב עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹנמׁש
נברא  לא אמרי: 'רּבנן ּבחּקתי: ּפרׁשת ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֻּבּמדרׁש
"למען  ּדכתיב: הּוא הדא יעקב, ּבזכּות אלא ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹאברהם

ּומׁשּפט", צדקה לעׂשֹות וכּו' ּבניו את יצּוה ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָאׁשר
ׁשּנאמר יעקב, אּלא ּומׁשּפט צדקה צט)ואין :(תהילים ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּצּדיקים  וכן עׂשית"'. אּתה ּביעקב ּוצדקה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹ"מׁשּפט
הּדר זה ממׁשיכים ּדֹור ׁשּבכל האמּתּיים ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּגדֹולים
ׁשאינן  ּגזרֹות מיני ּכל מאּתנּו לבּטל ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָעלינּו,
ּבעמק  הּתֹורה ּבקּיּום ּולחּזקנּו עלֿידיֿזה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹטֹובֹות
ההתחּזקּות  עּקר ּכי הּזה, הּמר ּבּגלּות ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָירידתנּו

וכּנ"ל. עלֿידיֿזה הּוא ְְְִֵֶַַַַוהּקּיּום

צדקנּוועּק ר מׁשיח עלֿידי נגמר יהיה זאת ּבחינה ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
עליו ׁשּנאמר ּבימינּו, ּבמהרה (תהילים ׁשיבֹוא ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָ

וכן עב) ,"מל לבן וצדקת ּתן למל  מׁשּפטי" :ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
נאמר מׁשיח ּבחינת ׁשהּוא ח)ּבדוד ב "ויהי (שמואל : ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ

יׁשּועת  עּקר ּכי עּמֹו", לכל ּוצדקה מׁשּפט עׂשה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹדוד
זאת, ּבחינה עלֿידי הּוא מׁשיח ּדוד עלֿידי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹיׂשראל
מבּטלין  ׁשעלֿידיֿזה ּוצדקה, מׁשּפט ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּדינים  מיני ּכל ּוממּתיקין טֹובֹות, ׁשאינן הּגזרֹות ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכל

ּבכל  והתחּזקּות ּודרכים עצֹות ּומכניסין ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
להתקרב  מחד ׁש ּפעם ּבכל ׁשּיתעֹורר מּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד

וכּנ"ל: היׁשּועה עּקר ׁשּזה ,יתּבר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָאליו

לו)וזהל ּתהֹום (תהילים מׁשּפטי אל ּכהררי צדקת" : ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ּתהֹום  ׁש"ּמׁשּפטי ֿ ּפי ׁשאףֿעל וכּו'". ְְְִִֶֶֶַַַָָרּבה
ּבבחינת  הּתהֹום, עמקי עד הּזה ּבּגלּות ׁשירדנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָרּבה",
האחרֹון  הּגל ּות על ׁשּנאמר תהֹום", ּפני על וחׁש"ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּכהררי  צדקת" אףֿעלּֿפיֿכן עּתה, ּבֹו ׁשאנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּזה
מאד  ּגבּה הּוא ּבהּמׁשּפט הּנעלמת הּצדקה ּכי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאל",

ׁש אףֿעלּֿפי עּתה ּגם ועלּֿכן אל". "ּמׁשּפטי"ּכהררי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
אל" ּכהררי צדקת" אףֿעלּֿפיֿכן רּבה", ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָּתהֹום
אנּו ׁשאין רק רּבה", ּתהֹום ּב"מׁשּפטי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָנעלמים
אפׁשר  אי ּכי ּדעת, ּבלי ּכבהמֹות ואנּו ּדרכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמבינים
ּבצדקת לבטח מחּיבים אנּו רק אּלה, ּדרכי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻלהבין

ּכּנ"ל. ּדאפׁשר מה ּכל טֹוב ְְְֲֶַַַַָָֹולחטף

ׁשּדרׁשּווזהוּ : ּכמֹו ה'", תֹוׁשיע ּובהמה "אדם ְ◌ֶ◌ְְְִֵֶַָָָָ
ז"ל ה:)רּבֹותינּו ׁשערּומים (חולין אדם 'ּבני : ְֲִֵֵֶַַָָ

עּקר  זהּו ּבאמת ּכי ּכּבהמה'. עצמם ּומׂשימים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבדעת
וליל ּכּבהמה, עצמֹו לעׂשֹות האמּתית, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָהחכמה

וזהּו ּכּנ"ל. ּומׁשּפט צדקה ּבחינת ׁשהּוא הּזה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבּדר
ּכּנ"ל, ּכּבהמה עצמֹו העֹוׂשה ׁשהאדם ּובהמה", ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ"אדם
ּכי  אלקים", חס ּד ּיקר "מה ּכי ּבוּדאי, ה'" ְְְֱִִִִַַַַַָָֹ"ּתֹוׁשיע
עד  ּולהבין להּׂשיג אפׁשר ואי מאד ונעלם יקר ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹחסּד
ּבצל  אדם "ּבני וזהּו: מּגיעים. וחסדי רחמי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיכן
ּבגּוף  צרתם ּבכל ּומסּתּתרים ׁשחֹוסים יחסיּון", ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָּכנפי
עלֿידי  ּתעזבם לא ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ,ּכנפי ּבצל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹונפׁש,
עדני ונחל ּבית מּדׁשן "ירוין וכּנ"ל. צדקת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻרחמי
ּתּתאה  עדן ּבחינת רּבים, לׁשֹון "עדני" ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָתׁשקם",
ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ׁשהּוא וגניז, דסתים עּלאה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָועדן
הּנ"ל, ּומׁשּפט צדקה ּבחינת ׁשהם ּותפּלה, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּתֹורה
ּברחמי ּתׁשקם ּומּׁשם ה'. ּותפּלֹות ה' ּתֹורת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָּבחינת

לטֹובה  הּכל ולהפך לעלּיֹות הירידֹות ּכל ְְְֲֲֲִִַַַַַָָֹֹֹלהפך
וכּנ"ל: ורּוחנּיּות ְְְְִִַַַָּבגׁשמּיּות

הּנ"ל ועל־ ּכ ןלא "צדקת" הּפסּוק זה אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִֶַַַָָ
רעוא  הּוא ׁשאז ּבמנחה, ְְְֲִֶַַָָָָּבׁשּבת

ּכמֹו וכּו', דדינין ּומארי רגזין ּכל ונתּבּטלין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּדרעוין
אמת  הּצּדיקי ּבכח והּכל הּקדֹוׁש. ּבּזהר ְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹׁשּכתּוב
עּקר  ּכי ודוד, ויֹוסף מׁשה ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנסּתּלקּו,
הּצּדיקים  ּגדֹולי עלֿידי רק נמׁש זאת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹּבחינה

וכּנ"ל י"א)ׁשּנסּתּלקּו, אחרּֿכ:(באות ׁשאֹומרים וזהּו . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָ
גדלֹות  ע ׂשית אׁשר מרֹום, עד אלקים וצדקת"ְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹ
ּכבר  ּכי מרֹום, עד מּגיע צדקתֹו ּכי ,"כמֹו מי ְְֱִִִִִִַַַָָָָֹאלקים
גדֹולֹות  יׁשּועֹות ונֹוראֹות, גדֹולֹות יתּבר ה' ְְְְְִַָָָָעׂשה

צ  עלֿידי להבין ונפלאֹות "כמֹו מי "אלקים ּכי דקתֹו, ְְְְְֱִִִִִִֵַָָָָֹ
וכּנ"ל. אּלה ְְֵֶֶַַָּדרכי

צדק וזהוּ : הּוא ׁשּצדקתֹו לעֹולם", צדק צדקת" ְ◌ֶ◌ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָ
חּנם, וחסד צדקה רק ּתמיד עֹוׂשה ּכי ְְְִִִֶֶֶַָָָָָלעֹולם,
ׁשהיא  הּתֹורה ּכי אמת", ותֹורת" ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָואףֿעלּֿפיֿכן:
יתּבר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי אמת, היא מׁשּפט, ְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָּבחינת
ּכי  הּתֹורה, מּמׁשּפטי לפנים וחסד צדקה ּתמיד  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָעֹוׂשה
ּבחינת  הם יתּבר ּדרכיו ּכי להבין, אפׁשר אי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָּדרכיו

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה ל  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשּמלּביׁש ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ה', ּותפּלת ה' ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּתֹורת
ּבהּמׁשּפט, הּצדקה ּבהּנעׂשה, ׁשלֹו הּנׁשמע ּפעם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבכל
הּמׁשּפט  עֹוׂשה ׁשעלֿידיֿזה וכּנ"ל, ּבהּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתפּלה
קּים  אחד ּכל ׁשּיּׁשאר ּבאפן נפלא וחסד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבצדקה

הּצּדיקים  וכח ּבזכּות זה וכל וכּנ"ל. יתּבר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹּבעבֹודתֹו
ׁשּנסּתּלקּו דוד, מׁשה יֹוסף ּבחינת ׁשּנסּתּלקּו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּגדֹולים
אז  אֹומרים אנּו ועלּֿכן ּדרעוין, ּברעוא ּבמנחה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָּבׁשּבת

וכּנ"ל: זה ְֶַַָּכל

ז"ל וזהלב  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה צז.)ּבחינת :(סנהדרין ְ◌ֶ◌ְְִֵֶַַַַָ

מׁשיח, הּדעת: ּבהּסח ּבאים ּדברים ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ'ׁשלׁשה
מּיֹום  לחׁשב להאדם ׁשאין ּבזה ורמזּו עקרב'. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמציאה,
רגע  ּבכל אפּלּו ּכי לחברּתּה, מּׁשעה ואפּלּו ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלחברֹו
לטֹוב, מאד מאד ּומׁשּנים נפלאים ׁשּנּויים ְְְְְֲִִִִִִַָֹֹֻנעׂשים

ׁשּכתּוב ּכמֹו וׁשלֹום, חס ז)ּולהפ "וּתפקדּנּו(איוב : ְְְְְִֵֶֶֶַַָָ
יכֹול  לזה לב ׁשּמׂשים ּומי ּתבחנּנּו". לרגעים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָלבקרים
ויבין  ורגע, עת ּבכל יתּבר הּבֹורא נפלאֹות  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלראֹות
ורגע, עת ּבכל עּמֹו ּנעׂשה מה ּכלל יֹודע האדם אין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכי

הּפסּוק אמּתת היטב יט)ויבין מחׁשבֹות (משלי "רּבֹות : ְֲֲִִֵֵַַַַָָָ
ּוכתיב תקּום", היא ה' ועצת איׁש כז)ּבלב "אל (שם : ְְֲִִִֶַַַָ

ּוכתיב  יֹום", ּילד מה תדע לא ּכי מחר ּביֹום ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּתתהּלל

ג) ּיתרֹון (קהלת "מה חפץ", לכל ועת זמן "לּכל :ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
עמל" הּוא ּבאׁשר האדם (שם)העֹוׂשה ידע לא "ּכי , ֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

וכּצּפרים  רעה ּבמצֹודה ׁשּנאחזים ּכּדגים עּתֹו ְְֱֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאת
וכּו'" ּבּפח ט האחזֹות ירּבה )(שם "והּסכל ּוכתיב: , ְְְְֲִֶַַַָָָָֻ

יהיה  ואׁשר ּׁשּיהיה מה האדם ידע לא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹדברים,
לֹו" יּגיד מי י)מאחריו .(שם ֲִִֵַַָ

ּדעת וכל ללּמד הּנ"ל, ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי מרּמז זה ְ◌ָ◌ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָֻ
הרּבים, ּבמחׁשבֹותיו ותֹועה ׁשהֹול האדם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאת
ׁשֹונֹות  ּודאגֹות רּבֹות ּתחּבּולֹות עת ּבכל ְְְֵֵֶַַָָׁשחֹוׁשב
להבל  וכּלם העֹולם, זה ׁשל ועסקיו ּפרנסתֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבענין
וצרֹות  ּפגעים וׁשלֹום חס עליו ּבאים ּפתאם ּכי ְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹולריק,
הּבא  'עקרב' ּבבחינת ׁשהם ּדעּתֹו, על עלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּדֹואג  , להפ ולפעמים הּדעת. ּבהּסח ּפתאם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹונֹוׁש
מכּלה  ׁשּדאגתֹו עד הרּבים והצטרכּותֹו ּפרנסתֹו ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָעל
איזה  יתּבר ה' לֹו ׁשּמזמין יׁשּועה לֹו ּבא ּופתאם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹחּייו
וכּו'. הּיֹום ּופרנסת חפץ איזה אֹו קטן אֹו ּגדֹול ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָרוח
ׁשל  והּפרנסה הרוח רב עלּֿפי ּכי הּדעת, ּבהּסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹוהּכל

עלּֿכן  לזה. לּבֹו יׂשים אם הּדעת ּבהּסח ּבאים ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם
ילד  ולא לריק ייגע וׁשּלא חּייו על לחּוס ׁשרֹוצה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמי
רּבּוי  על מאד להתּגּבר להׁשּתּדל צרי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלּבהלה,
ּבכל  לּמרֹום עיניו לתלֹות רק ותחּבּולֹותיו ְְְְְְִֵַַַַָָָָָמחׁשבֹותיו

ׁשּכתּוב ּכמֹו סב)עת, נפׁשי (תהילים ּדֹוּמי לאלהים א" : ְְִִִֵֵֶַַָֹ
וכתּוב וכּו'", ּתקותי מּמּנּו טז)ּכי ה'(משלי על ּגל : ְְְִִִִֶַָָֹ

ּוכתיב וכּו'", מחׁשבתי ויּכנּו נה)ּדרּכ :(תהילים ְְְְְְִִֶֶַַֹֹ
וכּו'". יהב ה' על הׁשל"ְְְְֵַַָ

איּכ י ּכלל יתּבר ּדרכיו להבין אפׁשר אי ּבאמת ִ◌ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
והּׁשּנּויים  ּבפרטּיּות, אדם ּכל עם מתנהג ְְְִִִִִִֵַַָָָָהּוא
עת  ּובכל יֹום ּבכל ּבעצמֹו אחד אדם על ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָׁשעֹוברים
יׂשראל  וכל ידּוע זה ּכי לׁשער, אפׁשר אי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשר
עֹולמֹו ּומנהיג טֹוב ּכּלֹו יתּבר ׁשה' ּבזה, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻמאמינים
מה  ּבכל יתּבר ּכּונתֹו וכל ּברחמים, ּוברּיֹותיו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבחסד
ּבכל  ּפרטּיּות ּובפרטי ּובפרט ּבכלל יׂשראל על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּׁשעֹובר
מה  'ּכל ּכי לטֹובה, הּכל ׁשעה, ּובכל עת ּובכל ְְְִֵַַָָָָָָֹיֹום
ההרּפתקאֹות  ּכל א עבד'. לטב רחמנא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָּדעבד
הּנ"ל, ענין מחמת הּכל האדם על העֹוברים ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹוהּתלאֹות

ו  ּומׁשּפט, צדקה אֹוהב יתּבר ׁשה' כל מחמת ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מלּביׁש הּוא ׁשעֹוׂשה הרּבים והחסדים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּצדקֹות

להבין  אפׁשר ׁשאי הּנפלאים ּבדרכיו מׁשּפט ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבבחינת
וכּנ"ל. צדקה עֹוׂשה ּבמׁשּפט ּכי ְְְְְִִֶַַָָָָּכלל,

מּפגעי ועל־ ּכ ן להּנצל ותחּבּולה עצה ׁשּום אין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָ
ותחנּונים  ּתפּלה עלֿידי אם ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָָהעֹולם

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו יֹום. ּבכל להתּפּלל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּירּבה

מד:) וכּו'',(סנהדרין לצרה ּתפּלה אדם יקּדים 'לעֹולם :ְְְְְִִַָָָָָָ
ּדחק, אֹו וׁשלֹום, חס צרה איזה עליו ּכׁשּבא ׁשּכן ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּכל
עין  ּכהרף ּתבֹוא יׁשּועתֹו ּכי ּתמיד, מֹועלת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָוהּתפּלה
'נׁשיכת  ּבחינת הּצרֹות ׁשרב ּכמֹו ּדיקא, הּדעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָֹּבהּסח
ּכּמה  מּפי ׁשּנׁשמע ּוכמֹו הּדעת, ּבהּסח ּבא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָעקרב'
אּולּתם, על ּומֹודים עצמם על ׁשּצֹועקים ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָאנׁשים
ּדעּתֹו על עלה לא אתמֹול הלא ואבֹוי, אֹוי ְְְְֲֲִֶַַַָָֹֹואֹומרים:
והיה  וׁשלֹום, חס ׁשּיעדר אֹו עליו החביב ּבנֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיחלה
ּבׁשארי  וכן ּכסילּותֹו. רֹואה הּוא ועכׁשו ּפרנסה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּדֹואג
חס  ּוׂשרפֹות עלילֹות ּכגֹון וׁשלֹום, חס ּופגעים ְְְְֲִִֵַַָָָצרֹות

וכּו'. ְְָוׁשלֹום



חג שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 29 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ועּקרֹו מאברהם, התחיל זה ּדר ּכל אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּנ"ל.
ּכּמּובא  ׁשלמה, מּטתֹו ׁשהיתה יעקב עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹנמׁש
נברא  לא אמרי: 'רּבנן ּבחּקתי: ּפרׁשת ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֻּבּמדרׁש
"למען  ּדכתיב: הּוא הדא יעקב, ּבזכּות אלא ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹאברהם

ּומׁשּפט", צדקה לעׂשֹות וכּו' ּבניו את יצּוה ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָאׁשר
ׁשּנאמר יעקב, אּלא ּומׁשּפט צדקה צט)ואין :(תהילים ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּצּדיקים  וכן עׂשית"'. אּתה ּביעקב ּוצדקה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹ"מׁשּפט
הּדר זה ממׁשיכים ּדֹור ׁשּבכל האמּתּיים ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּגדֹולים
ׁשאינן  ּגזרֹות מיני ּכל מאּתנּו לבּטל ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָעלינּו,
ּבעמק  הּתֹורה ּבקּיּום ּולחּזקנּו עלֿידיֿזה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹטֹובֹות
ההתחּזקּות  עּקר ּכי הּזה, הּמר ּבּגלּות ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָירידתנּו

וכּנ"ל. עלֿידיֿזה הּוא ְְְִֵֶַַַַוהּקּיּום

צדקנּוועּק ר מׁשיח עלֿידי נגמר יהיה זאת ּבחינה ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
עליו ׁשּנאמר ּבימינּו, ּבמהרה (תהילים ׁשיבֹוא ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָ

וכן עב) ,"מל לבן וצדקת ּתן למל  מׁשּפטי" :ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
נאמר מׁשיח ּבחינת ׁשהּוא ח)ּבדוד ב "ויהי (שמואל : ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ

יׁשּועת  עּקר ּכי עּמֹו", לכל ּוצדקה מׁשּפט עׂשה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹדוד
זאת, ּבחינה עלֿידי הּוא מׁשיח ּדוד עלֿידי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹיׂשראל
מבּטלין  ׁשעלֿידיֿזה ּוצדקה, מׁשּפט ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּדינים  מיני ּכל ּוממּתיקין טֹובֹות, ׁשאינן הּגזרֹות ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכל

ּבכל  והתחּזקּות ּודרכים עצֹות ּומכניסין ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
להתקרב  מחד ׁש ּפעם ּבכל ׁשּיתעֹורר מּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד

וכּנ"ל: היׁשּועה עּקר ׁשּזה ,יתּבר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָאליו

לו)וזהל ּתהֹום (תהילים מׁשּפטי אל ּכהררי צדקת" : ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ּתהֹום  ׁש"ּמׁשּפטי ֿ ּפי ׁשאףֿעל וכּו'". ְְְִִֶֶֶַַַָָרּבה
ּבבחינת  הּתהֹום, עמקי עד הּזה ּבּגלּות ׁשירדנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָרּבה",
האחרֹון  הּגל ּות על ׁשּנאמר תהֹום", ּפני על וחׁש"ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּכהררי  צדקת" אףֿעלּֿפיֿכן עּתה, ּבֹו ׁשאנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּזה
מאד  ּגבּה הּוא ּבהּמׁשּפט הּנעלמת הּצדקה ּכי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאל",

ׁש אףֿעלּֿפי עּתה ּגם ועלּֿכן אל". "ּמׁשּפטי"ּכהררי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
אל" ּכהררי צדקת" אףֿעלּֿפיֿכן רּבה", ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָּתהֹום
אנּו ׁשאין רק רּבה", ּתהֹום ּב"מׁשּפטי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָנעלמים
אפׁשר  אי ּכי ּדעת, ּבלי ּכבהמֹות ואנּו ּדרכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמבינים
ּבצדקת לבטח מחּיבים אנּו רק אּלה, ּדרכי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻלהבין

ּכּנ"ל. ּדאפׁשר מה ּכל טֹוב ְְְֲֶַַַַָָֹולחטף

ׁשּדרׁשּווזהוּ : ּכמֹו ה'", תֹוׁשיע ּובהמה "אדם ְ◌ֶ◌ְְְִֵֶַָָָָ
ז"ל ה:)רּבֹותינּו ׁשערּומים (חולין אדם 'ּבני : ְֲִֵֵֶַַָָ

עּקר  זהּו ּבאמת ּכי ּכּבהמה'. עצמם ּומׂשימים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבדעת
וליל ּכּבהמה, עצמֹו לעׂשֹות האמּתית, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָהחכמה

וזהּו ּכּנ"ל. ּומׁשּפט צדקה ּבחינת ׁשהּוא הּזה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבּדר
ּכּנ"ל, ּכּבהמה עצמֹו העֹוׂשה ׁשהאדם ּובהמה", ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ"אדם
ּכי  אלקים", חס ּד ּיקר "מה ּכי ּבוּדאי, ה'" ְְְֱִִִִַַַַַָָֹ"ּתֹוׁשיע
עד  ּולהבין להּׂשיג אפׁשר ואי מאד ונעלם יקר ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹחסּד
ּבצל  אדם "ּבני וזהּו: מּגיעים. וחסדי רחמי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיכן
ּבגּוף  צרתם ּבכל ּומסּתּתרים ׁשחֹוסים יחסיּון", ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָּכנפי
עלֿידי  ּתעזבם לא ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ,ּכנפי ּבצל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹונפׁש,
עדני ונחל ּבית מּדׁשן "ירוין וכּנ"ל. צדקת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻרחמי
ּתּתאה  עדן ּבחינת רּבים, לׁשֹון "עדני" ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָתׁשקם",
ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ׁשהּוא וגניז, דסתים עּלאה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָועדן
הּנ"ל, ּומׁשּפט צדקה ּבחינת ׁשהם ּותפּלה, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּתֹורה
ּברחמי ּתׁשקם ּומּׁשם ה'. ּותפּלֹות ה' ּתֹורת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָּבחינת

לטֹובה  הּכל ולהפך לעלּיֹות הירידֹות ּכל ְְְֲֲֲִִַַַַַָָֹֹֹלהפך
וכּנ"ל: ורּוחנּיּות ְְְְִִַַַָּבגׁשמּיּות

הּנ"ל ועל־ ּכ ןלא "צדקת" הּפסּוק זה אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִֶַַַָָ
רעוא  הּוא ׁשאז ּבמנחה, ְְְֲִֶַַָָָָּבׁשּבת

ּכמֹו וכּו', דדינין ּומארי רגזין ּכל ונתּבּטלין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּדרעוין
אמת  הּצּדיקי ּבכח והּכל הּקדֹוׁש. ּבּזהר ְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹׁשּכתּוב
עּקר  ּכי ודוד, ויֹוסף מׁשה ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנסּתּלקּו,
הּצּדיקים  ּגדֹולי עלֿידי רק נמׁש זאת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹּבחינה

וכּנ"ל י"א)ׁשּנסּתּלקּו, אחרּֿכ:(באות ׁשאֹומרים וזהּו . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָ
גדלֹות  ע ׂשית אׁשר מרֹום, עד אלקים וצדקת"ְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹ
ּכבר  ּכי מרֹום, עד מּגיע צדקתֹו ּכי ,"כמֹו מי ְְֱִִִִִִַַַָָָָֹאלקים
גדֹולֹות  יׁשּועֹות ונֹוראֹות, גדֹולֹות יתּבר ה' ְְְְְִַָָָָעׂשה

צ  עלֿידי להבין ונפלאֹות "כמֹו מי "אלקים ּכי דקתֹו, ְְְְְֱִִִִִִֵַָָָָֹ
וכּנ"ל. אּלה ְְֵֶֶַַָּדרכי

צדק וזהוּ : הּוא ׁשּצדקתֹו לעֹולם", צדק צדקת" ְ◌ֶ◌ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָ
חּנם, וחסד צדקה רק ּתמיד עֹוׂשה ּכי ְְְִִִֶֶֶַָָָָָלעֹולם,
ׁשהיא  הּתֹורה ּכי אמת", ותֹורת" ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָואףֿעלּֿפיֿכן:
יתּבר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי אמת, היא מׁשּפט, ְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָּבחינת
ּכי  הּתֹורה, מּמׁשּפטי לפנים וחסד צדקה ּתמיד  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָעֹוׂשה
ּבחינת  הם יתּבר ּדרכיו ּכי להבין, אפׁשר אי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָּדרכיו

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה ל  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשּמלּביׁש ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ה', ּותפּלת ה' ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּתֹורת
ּבהּמׁשּפט, הּצדקה ּבהּנעׂשה, ׁשלֹו הּנׁשמע ּפעם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבכל
הּמׁשּפט  עֹוׂשה ׁשעלֿידיֿזה וכּנ"ל, ּבהּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתפּלה
קּים  אחד ּכל ׁשּיּׁשאר ּבאפן נפלא וחסד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבצדקה

הּצּדיקים  וכח ּבזכּות זה וכל וכּנ"ל. יתּבר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹּבעבֹודתֹו
ׁשּנסּתּלקּו דוד, מׁשה יֹוסף ּבחינת ׁשּנסּתּלקּו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּגדֹולים
אז  אֹומרים אנּו ועלּֿכן ּדרעוין, ּברעוא ּבמנחה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָּבׁשּבת

וכּנ"ל: זה ְֶַַָּכל

ז"ל וזהלב  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה צז.)ּבחינת :(סנהדרין ְ◌ֶ◌ְְִֵֶַַַַָ

מׁשיח, הּדעת: ּבהּסח ּבאים ּדברים ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ'ׁשלׁשה
מּיֹום  לחׁשב להאדם ׁשאין ּבזה ורמזּו עקרב'. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמציאה,
רגע  ּבכל אפּלּו ּכי לחברּתּה, מּׁשעה ואפּלּו ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלחברֹו
לטֹוב, מאד מאד ּומׁשּנים נפלאים ׁשּנּויים ְְְְְֲִִִִִִַָֹֹֻנעׂשים

ׁשּכתּוב ּכמֹו וׁשלֹום, חס ז)ּולהפ "וּתפקדּנּו(איוב : ְְְְְִֵֶֶֶַַָָ
יכֹול  לזה לב ׁשּמׂשים ּומי ּתבחנּנּו". לרגעים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָלבקרים
ויבין  ורגע, עת ּבכל יתּבר הּבֹורא נפלאֹות  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלראֹות
ורגע, עת ּבכל עּמֹו ּנעׂשה מה ּכלל יֹודע האדם אין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכי

הּפסּוק אמּתת היטב יט)ויבין מחׁשבֹות (משלי "רּבֹות : ְֲֲִִֵֵַַַַָָָ
ּוכתיב תקּום", היא ה' ועצת איׁש כז)ּבלב "אל (שם : ְְֲִִִֶַַַָ

ּוכתיב  יֹום", ּילד מה תדע לא ּכי מחר ּביֹום ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּתתהּלל

ג) ּיתרֹון (קהלת "מה חפץ", לכל ועת זמן "לּכל :ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
עמל" הּוא ּבאׁשר האדם (שם)העֹוׂשה ידע לא "ּכי , ֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

וכּצּפרים  רעה ּבמצֹודה ׁשּנאחזים ּכּדגים עּתֹו ְְֱֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאת
וכּו'" ּבּפח ט האחזֹות ירּבה )(שם "והּסכל ּוכתיב: , ְְְְֲִֶַַַָָָָֻ

יהיה  ואׁשר ּׁשּיהיה מה האדם ידע לא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹדברים,
לֹו" יּגיד מי י)מאחריו .(שם ֲִִֵַַָ

ּדעת וכל ללּמד הּנ"ל, ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי מרּמז זה ְ◌ָ◌ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָֻ
הרּבים, ּבמחׁשבֹותיו ותֹועה ׁשהֹול האדם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאת
ׁשֹונֹות  ּודאגֹות רּבֹות ּתחּבּולֹות עת ּבכל ְְְֵֵֶַַָָׁשחֹוׁשב
להבל  וכּלם העֹולם, זה ׁשל ועסקיו ּפרנסתֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבענין
וצרֹות  ּפגעים וׁשלֹום חס עליו ּבאים ּפתאם ּכי ְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹולריק,
הּבא  'עקרב' ּבבחינת ׁשהם ּדעּתֹו, על עלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּדֹואג  , להפ ולפעמים הּדעת. ּבהּסח ּפתאם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹונֹוׁש
מכּלה  ׁשּדאגתֹו עד הרּבים והצטרכּותֹו ּפרנסתֹו ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָעל
איזה  יתּבר ה' לֹו ׁשּמזמין יׁשּועה לֹו ּבא ּופתאם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹחּייו
וכּו'. הּיֹום ּופרנסת חפץ איזה אֹו קטן אֹו ּגדֹול ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָרוח
ׁשל  והּפרנסה הרוח רב עלּֿפי ּכי הּדעת, ּבהּסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹוהּכל

עלּֿכן  לזה. לּבֹו יׂשים אם הּדעת ּבהּסח ּבאים ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם
ילד  ולא לריק ייגע וׁשּלא חּייו על לחּוס ׁשרֹוצה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמי
רּבּוי  על מאד להתּגּבר להׁשּתּדל צרי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלּבהלה,
ּבכל  לּמרֹום עיניו לתלֹות רק ותחּבּולֹותיו ְְְְְְִֵַַַַָָָָָמחׁשבֹותיו

ׁשּכתּוב ּכמֹו סב)עת, נפׁשי (תהילים ּדֹוּמי לאלהים א" : ְְִִִֵֵֶַַָֹ
וכתּוב וכּו'", ּתקותי מּמּנּו טז)ּכי ה'(משלי על ּגל : ְְְִִִִֶַָָֹ

ּוכתיב וכּו'", מחׁשבתי ויּכנּו נה)ּדרּכ :(תהילים ְְְְְְִִֶֶַַֹֹ
וכּו'". יהב ה' על הׁשל"ְְְְֵַַָ

איּכ י ּכלל יתּבר ּדרכיו להבין אפׁשר אי ּבאמת ִ◌ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
והּׁשּנּויים  ּבפרטּיּות, אדם ּכל עם מתנהג ְְְִִִִִִֵַַָָָָהּוא
עת  ּובכל יֹום ּבכל ּבעצמֹו אחד אדם על ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָׁשעֹוברים
יׂשראל  וכל ידּוע זה ּכי לׁשער, אפׁשר אי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשר
עֹולמֹו ּומנהיג טֹוב ּכּלֹו יתּבר ׁשה' ּבזה, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻמאמינים
מה  ּבכל יתּבר ּכּונתֹו וכל ּברחמים, ּוברּיֹותיו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבחסד
ּבכל  ּפרטּיּות ּובפרטי ּובפרט ּבכלל יׂשראל על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּׁשעֹובר
מה  'ּכל ּכי לטֹובה, הּכל ׁשעה, ּובכל עת ּובכל ְְְִֵַַָָָָָָֹיֹום
ההרּפתקאֹות  ּכל א עבד'. לטב רחמנא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָּדעבד
הּנ"ל, ענין מחמת הּכל האדם על העֹוברים ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹוהּתלאֹות

ו  ּומׁשּפט, צדקה אֹוהב יתּבר ׁשה' כל מחמת ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מלּביׁש הּוא ׁשעֹוׂשה הרּבים והחסדים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּצדקֹות

להבין  אפׁשר ׁשאי הּנפלאים ּבדרכיו מׁשּפט ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבבחינת
וכּנ"ל. צדקה עֹוׂשה ּבמׁשּפט ּכי ְְְְְִִֶַַָָָָּכלל,

מּפגעי ועל־ ּכ ן להּנצל ותחּבּולה עצה ׁשּום אין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָ
ותחנּונים  ּתפּלה עלֿידי אם ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָָהעֹולם

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו יֹום. ּבכל להתּפּלל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּירּבה

מד:) וכּו'',(סנהדרין לצרה ּתפּלה אדם יקּדים 'לעֹולם :ְְְְְִִַָָָָָָ
ּדחק, אֹו וׁשלֹום, חס צרה איזה עליו ּכׁשּבא ׁשּכן ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּכל
עין  ּכהרף ּתבֹוא יׁשּועתֹו ּכי ּתמיד, מֹועלת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָוהּתפּלה
'נׁשיכת  ּבחינת הּצרֹות ׁשרב ּכמֹו ּדיקא, הּדעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָֹּבהּסח
ּכּמה  מּפי ׁשּנׁשמע ּוכמֹו הּדעת, ּבהּסח ּבא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָעקרב'
אּולּתם, על ּומֹודים עצמם על ׁשּצֹועקים ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָאנׁשים
ּדעּתֹו על עלה לא אתמֹול הלא ואבֹוי, אֹוי ְְְְֲֲִֶַַַָָֹֹואֹומרים:
והיה  וׁשלֹום, חס ׁשּיעדר אֹו עליו החביב ּבנֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיחלה
ּבׁשארי  וכן ּכסילּותֹו. רֹואה הּוא ועכׁשו ּפרנסה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּדֹואג
חס  ּוׂשרפֹות עלילֹות ּכגֹון וׁשלֹום, חס ּופגעים ְְְְֲִִֵַַָָָצרֹות

וכּו'. ְְָוׁשלֹום



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדחה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 30 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

אם ועל  ּכי מהם להּנצל ותחּבּולה עצה אין ּכּלם ְ◌ַ◌ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ
לצרה. ּתפּלה ּולהקּדים לּמרֹום עיניו ְְְְְִִִֵַַָָָָָלתלֹות
ּכמֹו ּתפּלֹות, ּכּמה ז"ל רּבֹותינּו לנּו ׁשּתּקנּו ְְְְִִֵֶַַַָָּוכמֹו
הּׁשחר: ּברּכת אחר ּתכף ּבּבקר יֹום ּבכל  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשאֹומרים

וכּו' ּפנים מעּזי וכּו' ׁשּתּצילני מּלפני רצֹון ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ'יהי
ּבּתפּלֹות  היטב לכּון וצרי וכּו''. מעלילה רע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמּפגע
ּבעצמֹו להֹוסיף וגם ז"ל, חכמינּו לנּו ׁשּתּקנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהאּלּו
ׁשלמּות  עּקר זה ּכי והּׁשעה, העת ּכפי ּובּקׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתחּנֹות
ּכמֹו העת, ּכפי ּבתפּלתֹו ּדבר ּבעצמֹו ׁשּיחּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּתפּלה,

ז"ל רּבֹותינּו כט:)ׁשאמרּו קבע?(ברכות ּתפּלֹות 'איזהּו : ְְִֵֵֶֶֶַַַָ
ּדבר', ּבּה לחּדׁש יכֹול ׁשאינֹו מּזה)ּכל אחר ּבמקֹום .(ועּין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבהׁשּגחתֹוּכ י רק ּבאים והיׁשּועֹות הּטֹובֹות ּכל ִ◌ְְְְִַַַַָָָָ
מציאה  ּבבחינת הּדעת, ּבהּסח ּפתאם ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹיתּבר
מׁשּפט  מּבחינת נמׁש והּכל הּדעת, ּבהּסח ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹהּבאה

מנהי  ׁשּבהם הּנ"ל עֹולמֹוּוצדקה את יתּבר ה' ג ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
נמׁש והּכל לעֹולם, מרּבה טֹובה מּדה ּכי ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֻּבחסד,
ונׁשמע  נעׂשה ּבחינת ׁשהם ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמּבחינת
ּבפרט  הּצרֹות ּובּטּול הּדינים המּתקת ועּקר ְְְִִִִִַַַַַַָָָָּכּנ"ל.
מּמׁש ה' ּתפּלת מּבחינת רק נמׁש הּכל הּללּו, ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹּבעּתים
אדם  ּכל וכן ּבתפּלתם. לעֹורר אמת הּצּדיקי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּזֹוכין

ּבתפּלֹות  להר ּבֹות עצמֹו ּומרּגיל אחריהם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָהּכרּו
עליו, ּׁשעֹובר מה ּובכל יֹום ּבכל ּובּקׁשֹות ְְְִֵֶַַָָָָָּותחּנֹות
מאחר  אףֿעלּֿפיֿכן ּבקטנּות, ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַַאףֿעלּֿפי
ּכּנ"ל, ה' לתפּלת ׁשּזכּו אמת לצּדיקי עצמֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּמקּׁשר
הּנמׁשכין  הּנפלאים החסדים מעֹוררין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָעלֿידיֿזה
הּימים  ּבאחרית ּתקותנּו ּכל ׁשעלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשם
ּפתאם  ּבאים והיׁשּועֹות החסדים אּלּו ועלּֿכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאּלה.
ּבאים  עלּֿכן מהּדעת, למעלה הם ּכי הּדעת, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבהּסח
מחמת  אבל הּדעת. ּבהּסח 'מציאה' ּבבחינת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָרק
ּבבחינת  מלּבׁש יהיה והחסד ׁשהּצדקה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבהכרח
נׁשיכת  ּבחינת ּבא לפעמים עלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָמׁשּפט
והּתלאֹות  הּפגעים ּבחינת ׁשהם וׁשלֹום, חס ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָעקרב

ּכל  להבין אפׁשר אי ּבוּדאי ּכי הּדעת. ּבהּסח ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהּבאים
ּבוּדאי  אבל ּכּנ"ל, ה' ּדרכי ּבחינת הם ּכי ּכּנ"ל, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָזה
אֹוהב  יתּבר הּוא ּכי ּתמיד, מרּבה טֹובה ְְִִִִֵַָָָָָֻמּדה
רק  אחר, ּבמקֹום וכּמבאר מהּמׁשּפט יֹותר ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָֹהּצדקה

הּוא  ּכי לגמרי, הּמׁשּפט ּבחינת לבּטל אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאי
וכּנ"ל. העֹולם ְִַַָָקּיּום

ׁשהם ותּק וּ ן אמת, צּדיקי עלֿידי רק הּוא זה ּכל ְ◌ִ◌ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשהֿמׁשיח, אחר)ּבחינת ּבמקֹום ׁשּכתּוב ,(ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשעלֿידיֿזה  ּבעֹולם, מׁשיח ׁשל אֹורֹו ממׁשיכים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהם

ּבׁשלמּות  זה ּכל יתּקן מׁשיח רק ּכי הּתקוה. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּולזּכֹותנּו עקרב נׁשיכת מּבחינת עת ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלהּצילנּו
ּבחינת  ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות וההצלחֹות הּטֹובֹות ְְְְְְְִִִַַַַַָָָלכל
הּמׁשּפט  הּׂשגת לבחינת יזּכה מׁשיח ּכי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָמציאה,
ה', ּתפּלת ּבחינת ּתמיד לעֹורר יזּכה ּכי וכּנ"ל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּוצדקה

ׁשּכתּוב ּתן ּבּמזמֹור:ּכמֹו למל מׁשּפטי "לׁשלמה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
מׁשיח. על עּקרֹו ׁשּנאמר וכּו'", מל לבן ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָוצדקת

ׁשם:ּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּוצדקה, מּמׁשּפט הרּבה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמדּבר
ּבעדֹו "ויתּפּלל נאמר: ּובּסֹוף וכּו'", ּבצדק עּמ ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָ"ידין
ה' ּתפּלת הינּו ּבעדֹו, יתּפּלל יתּבר ׁשה' ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָתמיד",
ּתהיה  ׁשעלֿידיֿזה מׁשיח, יזּכה ׁשעּקרֹו הּנ"ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמּמׁש
הּצּדיקי  עלינּו ממׁשיכין ועּתה עלֿידֹו. ׁשלמה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּגאּלה

עלֿידם  לקּימנּו ּבׁשביל מּׁשם נפלאים חסדים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָָאמת
וכּנ"ל. האּלה הּימים ְְֲִִֵֶַַַַָָּבאחרית

אּלּוועל ־ ּכ ן ּדברים ׁשלׁשה ז"ל רּבֹותינּו ּכללּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִֵֵַַָָָֹ
ועקרב, ּומציאה מׁשיח ּׁשהּוא ּביחד: (מה ְְְְִִֶַַַַַָָָ

לכאֹורה) מאד הּדעת,ּתמּוּה ּבהּסח ּבאים ׁשהם ואמרּו , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבחינת  ׁשהם מחמת הּדעת, ּבהּסח ּבאים ּבוּדאי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּכי

ה' ּכי הּנעלמים ּדרכי מאד, מהּדעת ּגבהים והם מאד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹ
למּטה  ּגם עלּֿכן הּנ"ל, ּוצדקה מׁשּפט ּבחינת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָהם

וכּנ"ל: ּדיקא הּדעת ּבהּסח ְְְִֶַַַַַַַָָּבאים

ּבהּסח ועּק רלג ׁשּיבֹוא מׁשיח ּבחינת עלֿידי הּתּקּון ְ◌ִ◌ָ◌ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשם ועּין צז.)הּדעת, סנהדרין ׁשהביא (ּבהּגמרא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשאמר  ּכמֹו מׁשיח, לענין רק זאת מימרא עּקר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשם
ּדתנינא  ּתרחקּונּה, לא מּניכּו 'ּבמטּותא ׁשם: זירא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָרּבי
עד  ּבא ּדוד ּבן 'אין ׁשם: ּׁשאמרּו מה ׁשם ועּין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכּו''.

ׁשּנאמר הּגאּלה, מן לב)ׁשּיתיאׁשּו עצּור (דברים "ואפס : ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֻ
וכּו', ליׂשראל עֹוזר ואין סֹומ אין ּכביכֹול – ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָועזּוב"
האריכּו אחרּֿכ וכן ּכּנ"ל. וכּו'' זירא ּדרּבי הא ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָּכי
לרּמז  ׁשרֹוצים ׁשּבעֹולם קץ לׁשּום לצּפֹות ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לא  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

נתן  רּבי 'ּתניא ׁשם: ׁשאמרּו ּכמֹו וכּו', ּפסּוק ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבאיזה
חזֹון  עֹוד "ּכי הּתהֹום, עד ויֹורד נֹוקב זה מקרא ְְְִִֵֵֵֶַַָָאֹומר,
לֹו, חּכה יתמהמּה אם יכּזב, ולא לּקץ ויפיח ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹלּמֹועד

יאחר" לא יבא בא ב)ּכי ׁשהיּו(חבקוק ּכרּבֹותינּו לא , ְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹ

יצחק: רּבי ואמר וכּו', ׁשמעֹון ּכרּבי ולא וכּו' ְְְְְְְְִִִִִַַַָָֹּדֹורׁשים
וכּו''. קּצין מחּׁשבי ׁשל עצמן ְְְְִִִֵֶַַַָּתּפח

לכ והנּ ה ונראין להבין קׁשה הּמימרֹות אֹורה אּלּו ְ◌ִ◌ֵ◌ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
עצמֹו ליאׁש ׁשּי אי ּכי זה, את זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּכסֹותרין

יֹום  ּבכל לחּכֹות צריכין הלא וׁשלֹום, חס הּגאּלה ְְְְְֲִִִַַַָָָֹֻמן
לֹו". חּכה יתמהמּה "אם ׁשם ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשּיבֹוא,
ּבענין  ּבפרט  ים , מּני עמּקים ז"ל ּדבריהם ּכי אם ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֻא
עם  א הּתהֹום, עד ויֹורד ׁשּנֹוקב ּבעצמם ׁשאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
רמזים  איזה מּדבריהם להבין צריכין ּבהכרח זה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
ּבתקותנּו להתחּזק ׁשּנזּכה ּבאפן ּבזה להתנהג ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאי
ּפׁשיטּות  הּוא והעּקר וׁשלֹום. חס לרחק ולא ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹלקרב
א יאחר, לא יבֹוא ּבֹוא ׁשּבוּדאי להאמין ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹּותמימּות,
ּבׁשנה  ׁשּיבֹוא ׁשּמהראּוי לֹומר קץ לׁשּום לחּכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור
לפרט  ת"ר ׁשנת זאת ׁשנה על הרּבה ׁשּטעּו ּכמֹו ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹזאת,
הרּבה  וקלקלּו הּקץ, יהיה זאת ׁשּבׁשנה ׁשאמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקטן,
וכן  ּכּידּוע. הּׁשם וחּלּול ּכפירֹות ּכּמה ּגרמּו ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבזה,

תקנ"ז  ּבׁשנת ּכגֹון קּצים, ּכּמה אמרּו הּקֹודמים ְְְְִִִִִַַַַָָָּבּׁשנים
הרּבה. וכן וכּו', תקפ"א ּובׁשנת תק"ס ְְְְְִִֵֵַַַּובׁשנת
וכּלם  הּקץ, ׁשהּוא אמרּו ת"ק ׁשנת על ׁשּגם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻוׁשמעּתי
ז"ל  רּבֹותינּו אֹותם ׁשּקללּו ּכמֹו הרּבה, ּבזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָחטאּו
אֹומרים  ׁשהיּו קּצין מחּׁשבי ׁשל עצמן 'ּתּפח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָואמרּו:
צריכין  אנּו אּלא וכּו'', ּבא ולא הּקץ ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכיון
יהיה  ואףֿעלּֿפיֿכן ּתמיד, אליו ּולחּכֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלקּוֹות
אפׁשר  ׁשאי הּפלאֹות קץ הּוא ּכי הּדעת, הּסח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבבחינת
לּבּה ּכי יבֹוא, מתי ּבעֹולם ּורמיזא רמז ׁשּום ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלהבין
א ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּגלי, לא ְְְֵֵֵֶַַַָָָלפּומּה
ּפתאם  ּובזמּנֹו ּבמֹועדֹו ּבוּדאי יבֹוא ּבֹוא ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹאףֿעלּֿפיֿכן
ועל  הּׁשנה אֹותּה על יחׁשבּו ׁשּלא ּבעת הּדעת ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּבהּסח

ּדרכי  מּבחינת נמׁש הּגאּלה קץ ּכי ּכלל, הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻאֹותֹו
להבין  אפׁשר ׁשאי ּוצדקה מׁשּפט ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָה'
לבד, חּנם וחסד ּבצדקה רק ּתהיה הּגאּלה ּכי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּכלל,

ׁשּכתּוב מח)ּכמֹו וכּו'",(ישעיה אעׂשה למעני "למעני : ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָ
מׁשּפט. ּבבחינת יהיה אףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִִִֵֶַַַַָא

עד וזה ּבא ּדוד ּבן 'אין הּנ"ל מימרא ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּלפי  ׁשּיבינּו הינּו וכּו'', הּגאּלה מן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֻׁשּיתיאׁשּו
יחּזקּו ואףֿעלּֿפיֿכן וׁשלֹום, חס ּתקוה אין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָמעׂשיהם

הּצּד ּבכח ּותפּלה עצמן ּתֹורה לחטף אמת יקי ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

לחסדי  ּולק ּוֹות לחטף ּׁשּיּוכלּו מה ּכל טֹובים ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֹּומעׂשים
ּכּנ"ל. ּבמׁשּפט צדקה ׁשּיעׂשה ְְְֲִֶֶַַַָָָה'

'רּבי וזהוּ  :ּכ אחר ׁשהביא הּפלגּתא ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻ
ּתׁשּובה  עֹוׂשין יׂשראל אם אֹומר: ְְֱִִִִֵֵֶֶָָאליעזר
וכּו'', יהֹוׁשע רּבי לּה אמר וכּו', לאו ואם ְְְְְִִִִֵַַַָָָֻנגאלים
הּגאּלה  עּקר ּבוּדאי ּכי חּיים, אלקים ּדברי ואּלּו ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻואּלּו
ּכמֹו טֹובים, ּומעׂשים ּתׁשּובה עלֿידי רק ְְְֲִִֵַַַָָּתבֹוא

נט)ׁשּכתּוב פׁשע (ישעיה ּולׁשבי ּגאל לצּיֹון "ּובא : ְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּבחסד  רק הּכל יהיה אףֿעלּֿפיֿכן א וכּו'", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹּביעקב
ּבּה יהיה לא ּפׁשע הּׁשבי ׁשל הּתׁשּובה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובצדקה,
וצדקתֹו ּבחסּדֹו יתּבר ה' רק הּגאּלה, להביא ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֻּכח
אפׁשר  ׁשאי מחמת א ּכּנ"ל. למענֹו הּגאּלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻיקרב
מׁשּפט, ּבחינת עלֿידי אם ּכי וחסד הּצדקה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלהמׁשי

ּתׁשּובה, קצת ׁשּיעׂשּו עד להמּתין ההכרח ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָעלּֿכן
הּצדקה  להלּביׁש ּבנפלאֹותיו יּוכל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
עלֿידי  מּמּנּו, הּכל הּתׁשּובה מעט וגם ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹּבמׁשּפט.
ּבלּבם  יכניס ֿ ידיֿזה ׁשעל ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבחינת
ׁשּיּכמרּו עד יתּבר לה' ּתמיד ּולהתּפּלל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלצעק
ּדמעט  מעט ויקּבל וכ ּו', יד אזלת ּכי יראה ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָרחמיו,
ּבנפלאֹות  ׁשּילּביׁש ּבאפן ּברצֹון ּותפּלתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּתׁשּובתנּו
ּתבֹוא  ועלֿידיֿזה ּבמׁשּפט, הּצדקה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָנפלאֹותיו

ויקּים א)הּגאּלה ּתּפדה",(ישעיה ּבמׁשּפט "צּיֹון : ְְְִִִִֶַַָָָֻֻ
ּכדאי  יהיה לא ׁשביה ּכי ּבצדקה", "וׁשביה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹעלֿידי:
ּתׁשּובתם  עלֿידי א הּגאּלה, להביא ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֻּבתׁשּובתם
ּבמׁשּפט, ׁשּילּביׁשּה יתּבר צדקתֹו יעֹוררּו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֻהּמעטה

ּבצדקה" וׁשביה ּתּפדה ּבמׁשּפט "צּיֹון ׁשּיקּים ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻעד
אמן: ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

מצא וזה:לד לעת אלי חסיד ּכל יתּפּלל זאת "על ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
יּגיעּו" לא אליו רּבים מים לׁשטף (תהילים רק ְִִִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשל לב) ּתפּלֹותיו רב עּקר ּבוּדאי הּנ"ל ּכל עלּֿפי ּכי ,ְְִִִִֶַַַַַָָָֹ
מּכ ׁשּיּנצל ּביֹותר להיֹות צריכים מּבחינת האדם רע , ל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּלא  רּבים מים ׁשטף ּבחינת ׁשהּוא עקרב ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹנׁשיכת



חד שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 30 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

אם ועל  ּכי מהם להּנצל ותחּבּולה עצה אין ּכּלם ְ◌ַ◌ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ
לצרה. ּתפּלה ּולהקּדים לּמרֹום עיניו ְְְְְִִִֵַַָָָָָלתלֹות
ּכמֹו ּתפּלֹות, ּכּמה ז"ל רּבֹותינּו לנּו ׁשּתּקנּו ְְְְִִֵֶַַַָָּוכמֹו
הּׁשחר: ּברּכת אחר ּתכף ּבּבקר יֹום ּבכל  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשאֹומרים

וכּו' ּפנים מעּזי וכּו' ׁשּתּצילני מּלפני רצֹון ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ'יהי
ּבּתפּלֹות  היטב לכּון וצרי וכּו''. מעלילה רע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמּפגע
ּבעצמֹו להֹוסיף וגם ז"ל, חכמינּו לנּו ׁשּתּקנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהאּלּו
ׁשלמּות  עּקר זה ּכי והּׁשעה, העת ּכפי ּובּקׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתחּנֹות
ּכמֹו העת, ּכפי ּבתפּלתֹו ּדבר ּבעצמֹו ׁשּיחּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּתפּלה,

ז"ל רּבֹותינּו כט:)ׁשאמרּו קבע?(ברכות ּתפּלֹות 'איזהּו : ְְִֵֵֶֶֶַַַָ
ּדבר', ּבּה לחּדׁש יכֹול ׁשאינֹו מּזה)ּכל אחר ּבמקֹום .(ועּין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבהׁשּגחתֹוּכ י רק ּבאים והיׁשּועֹות הּטֹובֹות ּכל ִ◌ְְְְִַַַַָָָָ
מציאה  ּבבחינת הּדעת, ּבהּסח ּפתאם ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹיתּבר
מׁשּפט  מּבחינת נמׁש והּכל הּדעת, ּבהּסח ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹהּבאה

מנהי  ׁשּבהם הּנ"ל עֹולמֹוּוצדקה את יתּבר ה' ג ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
נמׁש והּכל לעֹולם, מרּבה טֹובה מּדה ּכי ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֻּבחסד,
ונׁשמע  נעׂשה ּבחינת ׁשהם ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמּבחינת
ּבפרט  הּצרֹות ּובּטּול הּדינים המּתקת ועּקר ְְְִִִִִַַַַַַָָָָּכּנ"ל.
מּמׁש ה' ּתפּלת מּבחינת רק נמׁש הּכל הּללּו, ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹּבעּתים
אדם  ּכל וכן ּבתפּלתם. לעֹורר אמת הּצּדיקי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּזֹוכין

ּבתפּלֹות  להר ּבֹות עצמֹו ּומרּגיל אחריהם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָהּכרּו
עליו, ּׁשעֹובר מה ּובכל יֹום ּבכל ּובּקׁשֹות ְְְִֵֶַַָָָָָּותחּנֹות
מאחר  אףֿעלּֿפיֿכן ּבקטנּות, ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַַאףֿעלּֿפי
ּכּנ"ל, ה' לתפּלת ׁשּזכּו אמת לצּדיקי עצמֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּמקּׁשר
הּנמׁשכין  הּנפלאים החסדים מעֹוררין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָעלֿידיֿזה
הּימים  ּבאחרית ּתקותנּו ּכל ׁשעלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשם
ּפתאם  ּבאים והיׁשּועֹות החסדים אּלּו ועלּֿכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהאּלה.
ּבאים  עלּֿכן מהּדעת, למעלה הם ּכי הּדעת, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבהּסח
מחמת  אבל הּדעת. ּבהּסח 'מציאה' ּבבחינת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָרק
ּבבחינת  מלּבׁש יהיה והחסד ׁשהּצדקה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבהכרח
נׁשיכת  ּבחינת ּבא לפעמים עלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָמׁשּפט
והּתלאֹות  הּפגעים ּבחינת ׁשהם וׁשלֹום, חס ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָעקרב

ּכל  להבין אפׁשר אי ּבוּדאי ּכי הּדעת. ּבהּסח ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהּבאים
ּבוּדאי  אבל ּכּנ"ל, ה' ּדרכי ּבחינת הם ּכי ּכּנ"ל, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָזה
אֹוהב  יתּבר הּוא ּכי ּתמיד, מרּבה טֹובה ְְִִִִֵַָָָָָֻמּדה
רק  אחר, ּבמקֹום וכּמבאר מהּמׁשּפט יֹותר ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָֹהּצדקה

הּוא  ּכי לגמרי, הּמׁשּפט ּבחינת לבּטל אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאי
וכּנ"ל. העֹולם ְִַַָָקּיּום

ׁשהם ותּק וּ ן אמת, צּדיקי עלֿידי רק הּוא זה ּכל ְ◌ִ◌ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשהֿמׁשיח, אחר)ּבחינת ּבמקֹום ׁשּכתּוב ,(ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשעלֿידיֿזה  ּבעֹולם, מׁשיח ׁשל אֹורֹו ממׁשיכים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהם

ּבׁשלמּות  זה ּכל יתּקן מׁשיח רק ּכי הּתקוה. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּולזּכֹותנּו עקרב נׁשיכת מּבחינת עת ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלהּצילנּו
ּבחינת  ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות וההצלחֹות הּטֹובֹות ְְְְְְְִִִַַַַַָָָלכל
הּמׁשּפט  הּׂשגת לבחינת יזּכה מׁשיח ּכי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָמציאה,
ה', ּתפּלת ּבחינת ּתמיד לעֹורר יזּכה ּכי וכּנ"ל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּוצדקה

ׁשּכתּוב ּתן ּבּמזמֹור:ּכמֹו למל מׁשּפטי "לׁשלמה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
מׁשיח. על עּקרֹו ׁשּנאמר וכּו'", מל לבן ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָוצדקת

ׁשם:ּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּוצדקה, מּמׁשּפט הרּבה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמדּבר
ּבעדֹו "ויתּפּלל נאמר: ּובּסֹוף וכּו'", ּבצדק עּמ ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָ"ידין
ה' ּתפּלת הינּו ּבעדֹו, יתּפּלל יתּבר ׁשה' ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָתמיד",
ּתהיה  ׁשעלֿידיֿזה מׁשיח, יזּכה ׁשעּקרֹו הּנ"ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמּמׁש
הּצּדיקי  עלינּו ממׁשיכין ועּתה עלֿידֹו. ׁשלמה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּגאּלה

עלֿידם  לקּימנּו ּבׁשביל מּׁשם נפלאים חסדים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָָאמת
וכּנ"ל. האּלה הּימים ְְֲִִֵֶַַַַָָּבאחרית

אּלּוועל ־ ּכ ן ּדברים ׁשלׁשה ז"ל רּבֹותינּו ּכללּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִֵֵַַָָָֹ
ועקרב, ּומציאה מׁשיח ּׁשהּוא ּביחד: (מה ְְְְִִֶַַַַַָָָ

לכאֹורה) מאד הּדעת,ּתמּוּה ּבהּסח ּבאים ׁשהם ואמרּו , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבחינת  ׁשהם מחמת הּדעת, ּבהּסח ּבאים ּבוּדאי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּכי

ה' ּכי הּנעלמים ּדרכי מאד, מהּדעת ּגבהים והם מאד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹ
למּטה  ּגם עלּֿכן הּנ"ל, ּוצדקה מׁשּפט ּבחינת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָהם

וכּנ"ל: ּדיקא הּדעת ּבהּסח ְְְִֶַַַַַַַָָּבאים

ּבהּסח ועּק רלג ׁשּיבֹוא מׁשיח ּבחינת עלֿידי הּתּקּון ְ◌ִ◌ָ◌ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשם ועּין צז.)הּדעת, סנהדרין ׁשהביא (ּבהּגמרא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשאמר  ּכמֹו מׁשיח, לענין רק זאת מימרא עּקר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשם
ּדתנינא  ּתרחקּונּה, לא מּניכּו 'ּבמטּותא ׁשם: זירא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָרּבי
עד  ּבא ּדוד ּבן 'אין ׁשם: ּׁשאמרּו מה ׁשם ועּין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכּו''.

ׁשּנאמר הּגאּלה, מן לב)ׁשּיתיאׁשּו עצּור (דברים "ואפס : ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֻ
וכּו', ליׂשראל עֹוזר ואין סֹומ אין ּכביכֹול – ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָועזּוב"
האריכּו אחרּֿכ וכן ּכּנ"ל. וכּו'' זירא ּדרּבי הא ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָּכי
לרּמז  ׁשרֹוצים ׁשּבעֹולם קץ לׁשּום לצּפֹות ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לא  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

נתן  רּבי 'ּתניא ׁשם: ׁשאמרּו ּכמֹו וכּו', ּפסּוק ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבאיזה
חזֹון  עֹוד "ּכי הּתהֹום, עד ויֹורד נֹוקב זה מקרא ְְְִִֵֵֵֶַַָָאֹומר,
לֹו, חּכה יתמהמּה אם יכּזב, ולא לּקץ ויפיח ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹלּמֹועד

יאחר" לא יבא בא ב)ּכי ׁשהיּו(חבקוק ּכרּבֹותינּו לא , ְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹ

יצחק: רּבי ואמר וכּו', ׁשמעֹון ּכרּבי ולא וכּו' ְְְְְְְְִִִִִַַַָָֹּדֹורׁשים
וכּו''. קּצין מחּׁשבי ׁשל עצמן ְְְְִִִֵֶַַַָּתּפח

לכ והנּ ה ונראין להבין קׁשה הּמימרֹות אֹורה אּלּו ְ◌ִ◌ֵ◌ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
עצמֹו ליאׁש ׁשּי אי ּכי זה, את זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּכסֹותרין

יֹום  ּבכל לחּכֹות צריכין הלא וׁשלֹום, חס הּגאּלה ְְְְְֲִִִַַַָָָֹֻמן
לֹו". חּכה יתמהמּה "אם ׁשם ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשּיבֹוא,
ּבענין  ּבפרט  ים , מּני עמּקים ז"ל ּדבריהם ּכי אם ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֻא
עם  א הּתהֹום, עד ויֹורד ׁשּנֹוקב ּבעצמם ׁשאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
רמזים  איזה מּדבריהם להבין צריכין ּבהכרח זה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
ּבתקותנּו להתחּזק ׁשּנזּכה ּבאפן ּבזה להתנהג ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאי
ּפׁשיטּות  הּוא והעּקר וׁשלֹום. חס לרחק ולא ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹלקרב
א יאחר, לא יבֹוא ּבֹוא ׁשּבוּדאי להאמין ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹּותמימּות,
ּבׁשנה  ׁשּיבֹוא ׁשּמהראּוי לֹומר קץ לׁשּום לחּכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור
לפרט  ת"ר ׁשנת זאת ׁשנה על הרּבה ׁשּטעּו ּכמֹו ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹזאת,
הרּבה  וקלקלּו הּקץ, יהיה זאת ׁשּבׁשנה ׁשאמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקטן,
וכן  ּכּידּוע. הּׁשם וחּלּול ּכפירֹות ּכּמה ּגרמּו ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבזה,

תקנ"ז  ּבׁשנת ּכגֹון קּצים, ּכּמה אמרּו הּקֹודמים ְְְְִִִִִַַַַָָָּבּׁשנים
הרּבה. וכן וכּו', תקפ"א ּובׁשנת תק"ס ְְְְְִִֵֵַַַּובׁשנת
וכּלם  הּקץ, ׁשהּוא אמרּו ת"ק ׁשנת על ׁשּגם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻוׁשמעּתי
ז"ל  רּבֹותינּו אֹותם ׁשּקללּו ּכמֹו הרּבה, ּבזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָחטאּו
אֹומרים  ׁשהיּו קּצין מחּׁשבי ׁשל עצמן 'ּתּפח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָואמרּו:
צריכין  אנּו אּלא וכּו'', ּבא ולא הּקץ ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכיון
יהיה  ואףֿעלּֿפיֿכן ּתמיד, אליו ּולחּכֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלקּוֹות
אפׁשר  ׁשאי הּפלאֹות קץ הּוא ּכי הּדעת, הּסח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבבחינת
לּבּה ּכי יבֹוא, מתי ּבעֹולם ּורמיזא רמז ׁשּום ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלהבין
א ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּגלי, לא ְְְֵֵֵֶַַַָָָלפּומּה
ּפתאם  ּובזמּנֹו ּבמֹועדֹו ּבוּדאי יבֹוא ּבֹוא ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹאףֿעלּֿפיֿכן
ועל  הּׁשנה אֹותּה על יחׁשבּו ׁשּלא ּבעת הּדעת ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּבהּסח

ּדרכי  מּבחינת נמׁש הּגאּלה קץ ּכי ּכלל, הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻאֹותֹו
להבין  אפׁשר ׁשאי ּוצדקה מׁשּפט ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָה'
לבד, חּנם וחסד ּבצדקה רק ּתהיה הּגאּלה ּכי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּכלל,

ׁשּכתּוב מח)ּכמֹו וכּו'",(ישעיה אעׂשה למעני "למעני : ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָ
מׁשּפט. ּבבחינת יהיה אףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִִִֵֶַַַַָא

עד וזה ּבא ּדוד ּבן 'אין הּנ"ל מימרא ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּלפי  ׁשּיבינּו הינּו וכּו'', הּגאּלה מן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֻׁשּיתיאׁשּו
יחּזקּו ואףֿעלּֿפיֿכן וׁשלֹום, חס ּתקוה אין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָמעׂשיהם

הּצּד ּבכח ּותפּלה עצמן ּתֹורה לחטף אמת יקי ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

לחסדי  ּולק ּוֹות לחטף ּׁשּיּוכלּו מה ּכל טֹובים ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֹּומעׂשים
ּכּנ"ל. ּבמׁשּפט צדקה ׁשּיעׂשה ְְְֲִֶֶַַַָָָה'

'רּבי וזהוּ  :ּכ אחר ׁשהביא הּפלגּתא ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻ
ּתׁשּובה  עֹוׂשין יׂשראל אם אֹומר: ְְֱִִִִֵֵֶֶָָאליעזר
וכּו'', יהֹוׁשע רּבי לּה אמר וכּו', לאו ואם ְְְְְִִִִֵַַַָָָֻנגאלים
הּגאּלה  עּקר ּבוּדאי ּכי חּיים, אלקים ּדברי ואּלּו ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻואּלּו
ּכמֹו טֹובים, ּומעׂשים ּתׁשּובה עלֿידי רק ְְְֲִִֵַַַָָּתבֹוא

נט)ׁשּכתּוב פׁשע (ישעיה ּולׁשבי ּגאל לצּיֹון "ּובא : ְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּבחסד  רק הּכל יהיה אףֿעלּֿפיֿכן א וכּו'", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹּביעקב
ּבּה יהיה לא ּפׁשע הּׁשבי ׁשל הּתׁשּובה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובצדקה,
וצדקתֹו ּבחסּדֹו יתּבר ה' רק הּגאּלה, להביא ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֻּכח
אפׁשר  ׁשאי מחמת א ּכּנ"ל. למענֹו הּגאּלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻיקרב
מׁשּפט, ּבחינת עלֿידי אם ּכי וחסד הּצדקה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלהמׁשי

ּתׁשּובה, קצת ׁשּיעׂשּו עד להמּתין ההכרח ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָעלּֿכן
הּצדקה  להלּביׁש ּבנפלאֹותיו יּוכל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
עלֿידי  מּמּנּו, הּכל הּתׁשּובה מעט וגם ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹּבמׁשּפט.
ּבלּבם  יכניס ֿ ידיֿזה ׁשעל ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבחינת
ׁשּיּכמרּו עד יתּבר לה' ּתמיד ּולהתּפּלל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלצעק
ּדמעט  מעט ויקּבל וכ ּו', יד אזלת ּכי יראה ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָרחמיו,
ּבנפלאֹות  ׁשּילּביׁש ּבאפן ּברצֹון ּותפּלתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּתׁשּובתנּו
ּתבֹוא  ועלֿידיֿזה ּבמׁשּפט, הּצדקה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָנפלאֹותיו

ויקּים א)הּגאּלה ּתּפדה",(ישעיה ּבמׁשּפט "צּיֹון : ְְְִִִִֶַַָָָֻֻ
ּכדאי  יהיה לא ׁשביה ּכי ּבצדקה", "וׁשביה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹעלֿידי:
ּתׁשּובתם  עלֿידי א הּגאּלה, להביא ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֻּבתׁשּובתם
ּבמׁשּפט, ׁשּילּביׁשּה יתּבר צדקתֹו יעֹוררּו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֻהּמעטה

ּבצדקה" וׁשביה ּתּפדה ּבמׁשּפט "צּיֹון ׁשּיקּים ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻעד
אמן: ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

מצא וזה:לד לעת אלי חסיד ּכל יתּפּלל זאת "על ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
יּגיעּו" לא אליו רּבים מים לׁשטף (תהילים רק ְִִִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשל לב) ּתפּלֹותיו רב עּקר ּבוּדאי הּנ"ל ּכל עלּֿפי ּכי ,ְְִִִִֶַַַַַָָָֹ
מּכ ׁשּיּנצל ּביֹותר להיֹות צריכים מּבחינת האדם רע , ל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּלא  רּבים מים ׁשטף ּבחינת ׁשהּוא עקרב ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹנׁשיכת



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדחי ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 31 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּפתאם  וינׁשכּנּו העקרב ּבחינת יבֹוא ׁשּלא אליו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹיּגיעּו
ּדהינּו למצא, האדם ׁשרֹוצה הּמציאֹות ּכי וׁשלֹום, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹחס
הן  ּגדֹול, ועׁשירּות מֹותרֹות הן ּפרנסה, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלהרויח
האדם  ואין ּכּנ"ל, הּדעת ּבהּסח ּבא הּכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהכרחּיּות,

רב  ועלּֿפי וטרדֹותיו, מחׁשבֹותיו ּברּבּוי ּכלל ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹּפֹועל
וכּו', ועׁשירּות ּפרנסה למצא אי וחֹוׁשב הֹול ְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹהּוא
וצרֹות  הרּפתקאֹות ּפעם ּבכל עליו ּבא ּכ ְְְְְַַַַָָָָָָָּובתֹו
ׁשעלּֿפי  עד ׁשֹונים, מּפגעים ּופגעים לצלן, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָרחמנא
ּותלאֹות  וצרֹות ּפגעים ּבלי מעט זמן עֹובר אינֹו ְְְְְִִֵֵַָָָָֹֻרב
לב  ׁשּמׁשים למי זה ּכל וכּידּוע הרּבה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהרּפתקאֹות
ּכֹוס  עֹובר עליו ׁשרק לֹו נדמה אחד וכל ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָלזה.
ׁשּנמלט  מי ּבּנמצא אין ּובאמת ּפעם, ּבכל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלאֹות
מּכל  הּׁשכיחים, והרּפתקאֹות ּבהּתלאֹות זה וכל ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּזה.
ּגדֹולֹות  צרֹות עליהם ׁשעֹוברים הרּבה ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּכן
ּבבחינת  לגמרי, ּפתאם ּבאים ׁשהם לצלן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹרחמנא
ׁשֹוטה  הּוא והאדם לצלן. רחמנא מּמׁש עקרב ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָנׁשיכת

ּבחברֹו ּומק ּנא ממֹון יּׂשיג אי וחֹוׁשב והֹול ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָואויל,
לצלן, רחמנא ּׁשעֹובר מה עליו עֹובר ּופתאם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכּיֹוצא,

ׁשּכתּוב י)ּוכמֹו יּגיד (קהלת מי מאחריו יהיה "ואׁשר : ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
וכּמּובא  הרּבה, ּובמקֹומֹות ּבפסּוקים מבאר וכן ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹלֹו",

רגע לעיל, 'אין חרּוזי: ּבדר ׁשם ּׁשחֹוׁשב מה ּבּׁשל"ה (ועּין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשם) עּין וכּו'', ׁשמּטה אין וכּו' ּבלא יֹום אין ּפגע, עלּֿכן ּבלא . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
חסיד  ּכל יתּפּלל זאת "על הּפסּוק: אֹותנּו ְְִִִֵַַַַָָָָֹמזהיר
ּולהרויח  למצא ׁשרֹוצה ּבעת הינּו מצא", לעת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹאלי
ׁשּיהיה  צרי הּנ"ל, מציאה ּבחינת ׁשּזהּו ּדבר, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאיזה
ּבחינת  ׁשהם רּבים", מים לׁשטף "רק ּתפּלתֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָעּקר
לצלן, רחמנא לעֹולם ּובאֹות הּמתרּגׁשֹות הּצרֹות ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָרּבּוי
חס  יּגיעּו לא ׁשאליו עקרב, נׁשיכת ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשהם

מּמילא  יּׂשיג ואז ּכּנ"ל, הּדעת ּבהּסח ּפתאם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוׁשלֹום
הּדעת. ּבהּסח הּבאה הּמציאה ְְְִִֶַַַַַַַָָָּבחינת

יתּברּכ י ׁשה' למעלה, ּבזה ּדּברנּו ּוכבר ידּוע זה ִ◌ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ּברּיה, לכל להיטיב רק ורֹוצה ּתמיד ּומטיב ְְְְִִִִֵֵֶַָָָטֹוב

ועׁשירּות  ׁשפע רב איׁש לכל לתת יּבצר לא ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹּומּצּדֹו
העֹולם  ׁשּינהיג ׁשההכרח מחמת א טֹוב. וכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמפלג
ׁשּמֹוריׁש ה' ּדרכי ּכל נמׁשכין מּׁשם ּכּנ"ל, ּבמׁשּפט ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּגם

ׁשּכתּוב ּכמֹו לזה, ּומעׁשיר עה)לזה אלקים (תהילים "ּכי : ְֱֲִִִֶֶֶַָָָֹ
ּוכתיב ירים", וזה יׁשּפיל זה ב)ׁשפט א "ה'(שמואל  : ְְְִִִֵֶֶַָֹ

אי  ּובוּדאי וכּו'". מרֹומם אף מׁשּפיל ּומעׁשיר ְְְְֲִִִִֵַַַַַמֹוריׁש
ׁשּגם  הּספרים ּבכל ּכמבאר אּלּו, ּדרכיו להבין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאפׁשר

אּלּו ּדרכיו מּמּנּו נעלם ּכי להֹודיעֹו, זה על ּבּקׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמׁשה
לֹו וטֹוב רׁשע וכּו', צּדיק לֹו וטֹוב 'צּדיק ּבחינת ְְְְִִִֵֶַַַָָׁשהם
זה  על התּפּלאּו וכּו' וחבּקּוק ודוד ירמיה וכן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָוכּו'',
להּׂשיג, אפׁשר ׁשאי ה' ּדרכי ּבחינת הם ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכּמּובא,
יתּבר ׁשה' ּדהינּו הּנ"ל, ּוצדקה מׁשּפט ּבחינת הם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכי
א אחד, ּכל עם וחסד ּבצדקה להיטיב רק ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחפץ

ּכּנ"ל. ּבמׁשּפט הּצדקה ׁשּילּביׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבהכרח

ותחנּונים ועל־ ּכ ן ּתפּלה רק הּוא לזה הּתּקּון עּקר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִִִִֶַַַָָָ
וחסד  צדקה ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהם
ּבחינת  יׁש אזי מתּפּלל, ׁשהאדם ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכּנ"ל,
הּצדקה  לעֹורר יכֹול ׁשעלֿידיֿזה ּדלתּתא, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאתערּותא
 ֿ ואף הּתֹורה, ּבמׁשּפט ׁשּיתלּבׁש נפלא, ּבדר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהחסד
ּבכח  והּכל ּוצדקה, חסד ּכּלֹו יהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעלּֿפיֿכן

ה' ּתֹורת לבחינת ׁשּזכּו אמת לצּדיקי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָהתקּׁשרּות
עּקר  ׁשּיהיה צרי ועלּֿכן וכּנ"ל. מּמׁש ה' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּותפּלת
נׁשיכת  ּבחינת ׁשהם רּבים, מים מּׁשטף ׁשּיּנצל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתפּלתֹו
הּוא  ׁשהּוא מׁשּפט, מּבחינת מּדינים, ׁשּנמׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָעקרב
אבל  ׁשּתבֹוא, טֹובה הּמציאה את והּמֹונע ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהמעּכב
ויבּטל  ימּתיק עלֿידיֿזה מּמּנּו, ׁשּיּנצל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכׁשּיתּפּלל
ּדרּכֹו ּכי ּתבֹוא, מּמילא הּמציאה ּבחינת ואז ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָהּדינים,
הּקדֹוׁש ּבּזהר ּׁשאיתא מה ועּין וכּנ"ל. ּתמיד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלהיטיב
ּדלית  יֹום 'ּדלית פ"ד, סימן א' ּבלּקּוטי אצלנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָּומּובא

סח  ועקרּבים נחׁשים ּכּמה א טֹוב, ּדלא ּבֹו לּה רין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
ׁשם: עּין וכּו'', טֹוב לההּוא ְְֵֵַַָיעֹול

מעמדנּווּ באמת לה ּבענין היטב לב ּכׁשּנׂשים ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָ
העֹובר  העֹולם ּבזה ׁשעה לפי ְְִֵֵֶַָָָָָָּומּצבנּו
ולקרא  ּלכּנֹות מה ּכלל יֹודעין אנּו אין עין, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּכהרף

עקרב, נׁשיכת ּבׁשם ולקרא לכּנֹות ּומה מציאה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹּבׁשם
לרעה  לֹו נהּפ ּולבּסֹוף ּגדֹול עׁשירּות ׁשּמֹוצא יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּכי
למּות  צרי הּוא ּפנים ּכל ועל העֹולם, ּבזה ּגם ְְֲִִֶַַָָָָָָָעצּומה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לב  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

מּמּנּו הּממֹון ׁשּלֹוקחין אֹו מהּממֹון אֹותֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָולֹוקחין
ז"ל ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ׁשּכתב ּכמֹו (ּכּנדּפס ּבחּייו, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הר"ן ׂשיחֹות נ"א)ּבספר ׁשם)(סימן עּין ׁשהתּפּלא , ּוכמֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ואמר זה על ה)קהלת עׁשר (קהלת וכּו' הבל "יׁש : ְְֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּבענין  ההּוא העׁשר ואבד וכּו' לרעתֹו לבעליו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹׁשמּור
ודחקּות  ענּיּות לֹו ׁשּיׁש אחד יׁש ּולהפ וכּו'". ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָרע
ּבעֹולם  ּגדֹולה לטֹובה לֹו והּוא לצלן רחמנא ְְְְְֲִִִַָָָָָָָויּסּורים
העֹולם  ּבזה ּגם רב ועלּֿפי ולפעמים ּבוּדאי, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹהּבא
אחרית  "טֹוב ּכי ּכׁשר, איׁש הּוא אם טֹוב ֲֲִִִִִֵַַָאחריתֹו
וסֹופן  יּסּורים ּתחּלתם 'צּדיקים ּכי מראׁשיתֹו", ְְִִִִִִִֵֵַָָָָָּדבר

וכּו''. ְְַָׁשלוה

הּתפּלה א עּקר ּבוּדאי ּכי הּכל, על מֹועיל ּתפּלה ַ◌ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
נחׁשים  וכּמה מּכּמה ׁשּיּנצל ׁשּתהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָצרי
למנעֹו ורֹוצים יֹום ּבכל אֹותֹו הּסֹובבים ְְְְְְְִִִַַַָָועקרּבים
ּבגׁשמּיּות  אמּתי טֹוב ׁשהּוא יֹום ּבכל הּגנּוז ְְְֲִִִֵֶַַַָָמהּטֹוב
והרהּורים  רעֹות מּמחׁשבֹות ׁשּיּנצל ּדהינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָורּוחנּיּות,
נחׁשים  ּבחינת עּקר ׁשהם מבלּבלים, ורעיֹונים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֻרעים
לכּלֹותֹו ורֹוצים עת ּבכל אֹותֹו הּנֹוׁשכים ְְְְְְִִִֵַַַַָועקרּבים
ּכמֹו ּבעזרֹו, ׁשעֹומד ה' לּולי וׁשלֹום, חס ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָלגמרי

לז)ׁשּכתּוב ּומבּקׁש(תהילים לּצּדיק רׁשע "צֹופה : ְִֵֶֶַַַָָָ

ּבהּׁשפטֹו", ירׁשיעּנּו ולא בידֹו יעזבּנּו לא ה' ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹלהמיתֹו,
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו נב:)ּוכמֹו 'ּבכל (סוכה זה: ּפסּוק על ְְְֵֶֶַַַָָָ

ּכל  א וכּו''. עליו מתחּדׁש אדם ׁשל יצרֹו ויֹום ְְְִִֵֶַַָָָָָָיֹום
ּתפּלה  עלֿידי והעּקר עצמֹו להּציל יֹותר ׁשעֹוסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
צדקתֹו ּביֹותר להמׁשי יכֹול הּוא ּכּנ"ל, ְְְְְֲִִִֵַַַַָָותחנּונים
נפלאים  חסדים ּולהמׁשי מאד, העליֹון ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹוחסּדֹו

ּבבחינת עת, ּובכל יֹום ּבכל ג)חדׁשים "חס (איכה די : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
 ֿ ועלֿידי וכּו'". לּבקרים חדׁשים וכ ּו', תמנּו לא ּכי ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֹה'
הּגנּוז  לה ּטֹוב ויזּכה הּנ"ל, ועקרּבים מּנחׁשים יּנצל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָזה
זה  וכל ּבאמת. טֹובה מציאה ּבחינת ׁשהּוא יֹום ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָּבכל
מצא", לעת חסיד ּכל יתּפּלל זאת "על ּבחינת ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹהּוא
ּוכמֹו וכּו', ּפרנסה ּכגֹון מציאה איזה למצא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹּכׁשרֹוצה

'זֹו – מצא" "לעת זה: ּפסּוק על ז"ל רּבֹותינּו ְְְֵֵֶֶַַַָָֹׁשּדרׁשּו
לׁשטף  "רק להיֹות צריכה הּתפּלה עּקר וכּו'', ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּפרנסה

וכּנ"ל: יּגיעּו" לא אליו רּבים ְִִִֵַַַַַָֹמים

עליו וזהוּ :לו הּמל ּדוד ּכי וכּו'". לי סתר "אּתה ְ◌ֶ◌ְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ה' על רק לסמ אֹותנּו מלּמד ְְִֵַַַַָָֹהּׁשלֹום
יֹום  ּבכל להּנצל לבד ּבתפּלֹותינּו ּכח אין ּכי ,ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיתּבר
להּנצל  צריכים ּׁשאנּו מּמה רגע ּובכל עת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּובכל

הּדעת, ּבה ּסח ּבא ׁשהּכל מאחר ורּוחנּיּות, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבגׁשמּיּות
עת  ּבכל עלינּו אֹורב לצלן רחמנא העקרב ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּובחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו י)ורגע, ּכאריה (תהילים ּבּמסּתר "יארב : ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לבׂשר  אפׁשר ואי וכּו'", עני לחטֹוף יארב ְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹֻבסּכה,
הרּבה  נכׁשלּו ׁשּכבר ׁשּביׂשראל ּכח חלּוׁשי ּבפרט ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹודם
נפׁשם  למּלט להם אפׁשר אי ּׁשּנכׁשלּו, ּבמה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרּבה
ּבהּסח  הּבאים ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות נׁשיכֹותיו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמּכל
ואֹומר: מבּקׁש עלּֿכן לצלן, רחמנא ּפתאם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָֹהּדעת
מּסֹוד  להסּתירני לי סתר אּתה רק ּכי לי", סתר ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ"אּתה
וזהּו: "ּתצרני". הּנ"ל "ּומּצר" הּנ"ל, וכּו' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַמרעים
צרי אני ּבוּדאי ּכי סלה", ּתסֹובבני פּלט ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ"רּני
הּפלטֹות  רּבּוי על ּתמיד הּגדֹול לׁשמ ּולרּנן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָלהֹודֹות

ּבכל  אֹותי ּומּציל מפּלט ׁשאּתה הּנפלאֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוההּצלֹות
ּבנּסֹו, מּכיר הּנס ּבעל אין ּכי מּמׁש, רגע ּובכל ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָיֹום

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו לא.)ּכמֹו ּפסּוק(נדה עב)על :(תהילים ְְֵֶַַַָָ
לעֹולם", ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו נפלאֹות ְְְְִֵֶַָָָ"עֹוׂשה
ּפעמים  ׁשלׁש לֹומר ערּו ּבּׁשלחן לנּו ׁשּתּקנּו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻּוכמֹו
נפלאֹותי ועל עּמנּו יֹום ׁשּבכל נּסי 'על יֹום: ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּבכל

לא וטֹוב  ּכי הּטֹוב וצהרים, ובקר ערב עת ׁשּבכל ֹותי ְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
סלה" ּתסֹובבני פּלט "רּני וזהּו: וכּו''. רחמי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָכלּו

ְַַוכּנ"ל:

הּברכֹות ועל־ ּכ ןלז את יעקב ׁשּיקּבל ההכרח היה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עׂשו, מּקטרּוג ּובגנבה ּבמרמה ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָמּיצחק
צדקה  ׁשּבחינת כ"ח ּבאֹות למעלה מבאר ּכבר ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹּכי
האבֹות  ׁשהתחילּו ה' ּדר עּקר הם הּנ"ל, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּפט
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מאברהם, ההתחלה ועּקר ּבֹו. ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָליל

יח) ואת (בראשית ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו "ּכי :ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּומׁשּפט" צדקה לעׂשֹות ה' ּדר וׁשמרּו אחריו ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָּביתֹו

ּבחינה  לֹו יׁש אחד ּכל האבֹות ּבפרטּיּות א ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָוכּנ"ל.
ׁשמר  ׁשאברהם אףֿעלּֿפי ּכי עצמֹו, ּבפני ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמיחדת
אליו  המיחדת ּבחינתֹו אףֿעלּֿפיֿכן ּומׁשּפט, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻצדקה



חז שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 31 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּפתאם  וינׁשכּנּו העקרב ּבחינת יבֹוא ׁשּלא אליו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹיּגיעּו
ּדהינּו למצא, האדם ׁשרֹוצה הּמציאֹות ּכי וׁשלֹום, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹחס
הן  ּגדֹול, ועׁשירּות מֹותרֹות הן ּפרנסה, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלהרויח
האדם  ואין ּכּנ"ל, הּדעת ּבהּסח ּבא הּכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהכרחּיּות,

רב  ועלּֿפי וטרדֹותיו, מחׁשבֹותיו ּברּבּוי ּכלל ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹּפֹועל
וכּו', ועׁשירּות ּפרנסה למצא אי וחֹוׁשב הֹול ְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹהּוא
וצרֹות  הרּפתקאֹות ּפעם ּבכל עליו ּבא ּכ ְְְְְַַַַָָָָָָָּובתֹו
ׁשעלּֿפי  עד ׁשֹונים, מּפגעים ּופגעים לצלן, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָרחמנא
ּותלאֹות  וצרֹות ּפגעים ּבלי מעט זמן עֹובר אינֹו ְְְְְִִֵֵַָָָָֹֻרב
לב  ׁשּמׁשים למי זה ּכל וכּידּוע הרּבה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהרּפתקאֹות
ּכֹוס  עֹובר עליו ׁשרק לֹו נדמה אחד וכל ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָלזה.
ׁשּנמלט  מי ּבּנמצא אין ּובאמת ּפעם, ּבכל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלאֹות
מּכל  הּׁשכיחים, והרּפתקאֹות ּבהּתלאֹות זה וכל ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּזה.
ּגדֹולֹות  צרֹות עליהם ׁשעֹוברים הרּבה ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּכן
ּבבחינת  לגמרי, ּפתאם ּבאים ׁשהם לצלן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹרחמנא
ׁשֹוטה  הּוא והאדם לצלן. רחמנא מּמׁש עקרב ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָנׁשיכת

ּבחברֹו ּומק ּנא ממֹון יּׂשיג אי וחֹוׁשב והֹול ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָואויל,
לצלן, רחמנא ּׁשעֹובר מה עליו עֹובר ּופתאם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכּיֹוצא,

ׁשּכתּוב י)ּוכמֹו יּגיד (קהלת מי מאחריו יהיה "ואׁשר : ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
וכּמּובא  הרּבה, ּובמקֹומֹות ּבפסּוקים מבאר וכן ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹלֹו",

רגע לעיל, 'אין חרּוזי: ּבדר ׁשם ּׁשחֹוׁשב מה ּבּׁשל"ה (ועּין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשם) עּין וכּו'', ׁשמּטה אין וכּו' ּבלא יֹום אין ּפגע, עלּֿכן ּבלא . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
חסיד  ּכל יתּפּלל זאת "על הּפסּוק: אֹותנּו ְְִִִֵַַַַָָָָֹמזהיר
ּולהרויח  למצא ׁשרֹוצה ּבעת הינּו מצא", לעת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹאלי
ׁשּיהיה  צרי הּנ"ל, מציאה ּבחינת ׁשּזהּו ּדבר, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאיזה
ּבחינת  ׁשהם רּבים", מים לׁשטף "רק ּתפּלתֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָעּקר
לצלן, רחמנא לעֹולם ּובאֹות הּמתרּגׁשֹות הּצרֹות ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָרּבּוי
חס  יּגיעּו לא ׁשאליו עקרב, נׁשיכת ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשהם

מּמילא  יּׂשיג ואז ּכּנ"ל, הּדעת ּבהּסח ּפתאם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוׁשלֹום
הּדעת. ּבהּסח הּבאה הּמציאה ְְְִִֶַַַַַַַָָָּבחינת

יתּברּכ י ׁשה' למעלה, ּבזה ּדּברנּו ּוכבר ידּוע זה ִ◌ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ּברּיה, לכל להיטיב רק ורֹוצה ּתמיד ּומטיב ְְְְִִִִֵֵֶַָָָטֹוב

ועׁשירּות  ׁשפע רב איׁש לכל לתת יּבצר לא ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹּומּצּדֹו
העֹולם  ׁשּינהיג ׁשההכרח מחמת א טֹוב. וכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמפלג
ׁשּמֹוריׁש ה' ּדרכי ּכל נמׁשכין מּׁשם ּכּנ"ל, ּבמׁשּפט ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּגם

ׁשּכתּוב ּכמֹו לזה, ּומעׁשיר עה)לזה אלקים (תהילים "ּכי : ְֱֲִִִֶֶֶַָָָֹ
ּוכתיב ירים", וזה יׁשּפיל זה ב)ׁשפט א "ה'(שמואל  : ְְְִִִֵֶֶַָֹ

אי  ּובוּדאי וכּו'". מרֹומם אף מׁשּפיל ּומעׁשיר ְְְְֲִִִִֵַַַַַמֹוריׁש
ׁשּגם  הּספרים ּבכל ּכמבאר אּלּו, ּדרכיו להבין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאפׁשר

אּלּו ּדרכיו מּמּנּו נעלם ּכי להֹודיעֹו, זה על ּבּקׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמׁשה
לֹו וטֹוב רׁשע וכּו', צּדיק לֹו וטֹוב 'צּדיק ּבחינת ְְְְִִִֵֶַַַָָׁשהם
זה  על התּפּלאּו וכּו' וחבּקּוק ודוד ירמיה וכן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָוכּו'',
להּׂשיג, אפׁשר ׁשאי ה' ּדרכי ּבחינת הם ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכּמּובא,
יתּבר ׁשה' ּדהינּו הּנ"ל, ּוצדקה מׁשּפט ּבחינת הם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכי
א אחד, ּכל עם וחסד ּבצדקה להיטיב רק ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחפץ

ּכּנ"ל. ּבמׁשּפט הּצדקה ׁשּילּביׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבהכרח

ותחנּונים ועל־ ּכ ן ּתפּלה רק הּוא לזה הּתּקּון עּקר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִִִִֶַַַָָָ
וחסד  צדקה ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהם
ּבחינת  יׁש אזי מתּפּלל, ׁשהאדם ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכּנ"ל,
הּצדקה  לעֹורר יכֹול ׁשעלֿידיֿזה ּדלתּתא, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאתערּותא
 ֿ ואף הּתֹורה, ּבמׁשּפט ׁשּיתלּבׁש נפלא, ּבדר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהחסד
ּבכח  והּכל ּוצדקה, חסד ּכּלֹו יהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעלּֿפיֿכן

ה' ּתֹורת לבחינת ׁשּזכּו אמת לצּדיקי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָהתקּׁשרּות
עּקר  ׁשּיהיה צרי ועלּֿכן וכּנ"ל. מּמׁש ה' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּותפּלת
נׁשיכת  ּבחינת ׁשהם רּבים, מים מּׁשטף ׁשּיּנצל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתפּלתֹו
הּוא  ׁשהּוא מׁשּפט, מּבחינת מּדינים, ׁשּנמׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָעקרב
אבל  ׁשּתבֹוא, טֹובה הּמציאה את והּמֹונע ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהמעּכב
ויבּטל  ימּתיק עלֿידיֿזה מּמּנּו, ׁשּיּנצל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכׁשּיתּפּלל
ּדרּכֹו ּכי ּתבֹוא, מּמילא הּמציאה ּבחינת ואז ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָהּדינים,
הּקדֹוׁש ּבּזהר ּׁשאיתא מה ועּין וכּנ"ל. ּתמיד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלהיטיב
ּדלית  יֹום 'ּדלית פ"ד, סימן א' ּבלּקּוטי אצלנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָּומּובא

סח  ועקרּבים נחׁשים ּכּמה א טֹוב, ּדלא ּבֹו לּה רין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
ׁשם: עּין וכּו'', טֹוב לההּוא ְְֵֵַַָיעֹול

מעמדנּווּ באמת לה ּבענין היטב לב ּכׁשּנׂשים ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָ
העֹובר  העֹולם ּבזה ׁשעה לפי ְְִֵֵֶַָָָָָָּומּצבנּו
ולקרא  ּלכּנֹות מה ּכלל יֹודעין אנּו אין עין, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּכהרף

עקרב, נׁשיכת ּבׁשם ולקרא לכּנֹות ּומה מציאה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹּבׁשם
לרעה  לֹו נהּפ ּולבּסֹוף ּגדֹול עׁשירּות ׁשּמֹוצא יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּכי
למּות  צרי הּוא ּפנים ּכל ועל העֹולם, ּבזה ּגם ְְֲִִֶַַָָָָָָָעצּומה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לב  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

מּמּנּו הּממֹון ׁשּלֹוקחין אֹו מהּממֹון אֹותֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָולֹוקחין
ז"ל ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ׁשּכתב ּכמֹו (ּכּנדּפס ּבחּייו, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הר"ן ׂשיחֹות נ"א)ּבספר ׁשם)(סימן עּין ׁשהתּפּלא , ּוכמֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ואמר זה על ה)קהלת עׁשר (קהלת וכּו' הבל "יׁש : ְְֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּבענין  ההּוא העׁשר ואבד וכּו' לרעתֹו לבעליו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹׁשמּור
ודחקּות  ענּיּות לֹו ׁשּיׁש אחד יׁש ּולהפ וכּו'". ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָרע
ּבעֹולם  ּגדֹולה לטֹובה לֹו והּוא לצלן רחמנא ְְְְְֲִִִַָָָָָָָויּסּורים
העֹולם  ּבזה ּגם רב ועלּֿפי ולפעמים ּבוּדאי, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹהּבא
אחרית  "טֹוב ּכי ּכׁשר, איׁש הּוא אם טֹוב ֲֲִִִִִֵַַָאחריתֹו
וסֹופן  יּסּורים ּתחּלתם 'צּדיקים ּכי מראׁשיתֹו", ְְִִִִִִִֵֵַָָָָָּדבר

וכּו''. ְְַָׁשלוה

הּתפּלה א עּקר ּבוּדאי ּכי הּכל, על מֹועיל ּתפּלה ַ◌ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
נחׁשים  וכּמה מּכּמה ׁשּיּנצל ׁשּתהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָצרי
למנעֹו ורֹוצים יֹום ּבכל אֹותֹו הּסֹובבים ְְְְְְְִִִַַַָָועקרּבים
ּבגׁשמּיּות  אמּתי טֹוב ׁשהּוא יֹום ּבכל הּגנּוז ְְְֲִִִֵֶַַַָָמהּטֹוב
והרהּורים  רעֹות מּמחׁשבֹות ׁשּיּנצל ּדהינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָורּוחנּיּות,
נחׁשים  ּבחינת עּקר ׁשהם מבלּבלים, ורעיֹונים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֻרעים
לכּלֹותֹו ורֹוצים עת ּבכל אֹותֹו הּנֹוׁשכים ְְְְְְִִִֵַַַַָועקרּבים
ּכמֹו ּבעזרֹו, ׁשעֹומד ה' לּולי וׁשלֹום, חס ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָלגמרי

לז)ׁשּכתּוב ּומבּקׁש(תהילים לּצּדיק רׁשע "צֹופה : ְִֵֶֶַַַָָָ

ּבהּׁשפטֹו", ירׁשיעּנּו ולא בידֹו יעזבּנּו לא ה' ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹלהמיתֹו,
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו נב:)ּוכמֹו 'ּבכל (סוכה זה: ּפסּוק על ְְְֵֶֶַַַָָָ

ּכל  א וכּו''. עליו מתחּדׁש אדם ׁשל יצרֹו ויֹום ְְְִִֵֶַַָָָָָָיֹום
ּתפּלה  עלֿידי והעּקר עצמֹו להּציל יֹותר ׁשעֹוסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
צדקתֹו ּביֹותר להמׁשי יכֹול הּוא ּכּנ"ל, ְְְְְֲִִִֵַַַַָָותחנּונים
נפלאים  חסדים ּולהמׁשי מאד, העליֹון ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹוחסּדֹו

ּבבחינת עת, ּובכל יֹום ּבכל ג)חדׁשים "חס (איכה די : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
 ֿ ועלֿידי וכּו'". לּבקרים חדׁשים וכ ּו', תמנּו לא ּכי ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֹה'
הּגנּוז  לה ּטֹוב ויזּכה הּנ"ל, ועקרּבים מּנחׁשים יּנצל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָזה
זה  וכל ּבאמת. טֹובה מציאה ּבחינת ׁשהּוא יֹום ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָּבכל
מצא", לעת חסיד ּכל יתּפּלל זאת "על ּבחינת ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹהּוא
ּוכמֹו וכּו', ּפרנסה ּכגֹון מציאה איזה למצא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹּכׁשרֹוצה

'זֹו – מצא" "לעת זה: ּפסּוק על ז"ל רּבֹותינּו ְְְֵֵֶֶַַַָָֹׁשּדרׁשּו
לׁשטף  "רק להיֹות צריכה הּתפּלה עּקר וכּו'', ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּפרנסה

וכּנ"ל: יּגיעּו" לא אליו רּבים ְִִִֵַַַַַָֹמים

עליו וזהוּ :לו הּמל ּדוד ּכי וכּו'". לי סתר "אּתה ְ◌ֶ◌ְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ה' על רק לסמ אֹותנּו מלּמד ְְִֵַַַַָָֹהּׁשלֹום
יֹום  ּבכל להּנצל לבד ּבתפּלֹותינּו ּכח אין ּכי ,ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיתּבר
להּנצל  צריכים ּׁשאנּו מּמה רגע ּובכל עת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּובכל

הּדעת, ּבה ּסח ּבא ׁשהּכל מאחר ורּוחנּיּות, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבגׁשמּיּות
עת  ּבכל עלינּו אֹורב לצלן רחמנא העקרב ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּובחינת

ׁשּכתּוב ּכמֹו י)ורגע, ּכאריה (תהילים ּבּמסּתר "יארב : ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לבׂשר  אפׁשר ואי וכּו'", עני לחטֹוף יארב ְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹֻבסּכה,
הרּבה  נכׁשלּו ׁשּכבר ׁשּביׂשראל ּכח חלּוׁשי ּבפרט ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹודם
נפׁשם  למּלט להם אפׁשר אי ּׁשּנכׁשלּו, ּבמה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרּבה
ּבהּסח  הּבאים ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות נׁשיכֹותיו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמּכל
ואֹומר: מבּקׁש עלּֿכן לצלן, רחמנא ּפתאם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָֹהּדעת
מּסֹוד  להסּתירני לי סתר אּתה רק ּכי לי", סתר ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ"אּתה
וזהּו: "ּתצרני". הּנ"ל "ּומּצר" הּנ"ל, וכּו' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַמרעים
צרי אני ּבוּדאי ּכי סלה", ּתסֹובבני פּלט ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ"רּני
הּפלטֹות  רּבּוי על ּתמיד הּגדֹול לׁשמ ּולרּנן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָלהֹודֹות

ּבכל  אֹותי ּומּציל מפּלט ׁשאּתה הּנפלאֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוההּצלֹות
ּבנּסֹו, מּכיר הּנס ּבעל אין ּכי מּמׁש, רגע ּובכל ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָיֹום

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו לא.)ּכמֹו ּפסּוק(נדה עב)על :(תהילים ְְֵֶַַַָָ
לעֹולם", ּכבֹודֹו ׁשם ּוברּו לבּדֹו נפלאֹות ְְְְִֵֶַָָָ"עֹוׂשה
ּפעמים  ׁשלׁש לֹומר ערּו ּבּׁשלחן לנּו ׁשּתּקנּו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻּוכמֹו
נפלאֹותי ועל עּמנּו יֹום ׁשּבכל נּסי 'על יֹום: ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּבכל

לא וטֹוב  ּכי הּטֹוב וצהרים, ובקר ערב עת ׁשּבכל ֹותי ְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
סלה" ּתסֹובבני פּלט "רּני וזהּו: וכּו''. רחמי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָכלּו

ְַַוכּנ"ל:

הּברכֹות ועל־ ּכ ןלז את יעקב ׁשּיקּבל ההכרח היה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עׂשו, מּקטרּוג ּובגנבה ּבמרמה ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָמּיצחק
צדקה  ׁשּבחינת כ"ח ּבאֹות למעלה מבאר ּכבר ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹּכי
האבֹות  ׁשהתחילּו ה' ּדר עּקר הם הּנ"ל, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּפט
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מאברהם, ההתחלה ועּקר ּבֹו. ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָליל

יח) ואת (בראשית ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו "ּכי :ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּומׁשּפט" צדקה לעׂשֹות ה' ּדר וׁשמרּו אחריו ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָּביתֹו

ּבחינה  לֹו יׁש אחד ּכל האבֹות ּבפרטּיּות א ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָוכּנ"ל.
ׁשמר  ׁשאברהם אףֿעלּֿפי ּכי עצמֹו, ּבפני ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמיחדת
אליו  המיחדת ּבחינתֹו אףֿעלּֿפיֿכן ּומׁשּפט, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻצדקה



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדחח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 32 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

חסד  מּדתֹו אברהם ּכי וחסד, צדקה ּבחינת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבחינת  הּוא אליו המיחד ּבחינתֹו ויצחק ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּכּידּוע.
ּכללּיּות  ועּקר ּכּידּוע. יצחק ּגבּורֹות ּבחינת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָמׁשּפט,
ׁשּכתּוב  ּכמֹו יעקב, ּבחינת הּוא יחד והּמׁשּפט ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹהּצדקה

צט) עׂשית".(תהילים אּתה ּביעקב ּוצדקה "מׁשּפט :ְְְֲִִַַָָָָָָֹ
'רּבנן  לעיל: ּומּובא ּבּמדרׁש מבאר ּבאמת ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹועלּֿכן
וכּו''. יעקב ּבזכּות אּלא אברהם נברא לא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹאמרי:
ּבׁשלמּות, ּוצדקה מׁשּפט לכלל ׁשּזכה יעקב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹועלּֿכן
אברהם  אבל ּפסּול, ּבלי ׁשלמה מּטתֹו היתה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָעלּֿכן
לכלל  ה' ּדר ׁשמר אחד ׁשּכל אףֿעלּֿפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹויצחק
נכללּו לא ׁשעדין מחמת אבל ּכּנ"ל, ּומׁשּפט ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹצדקה
ּבחינת  חסד מּדתֹו עּקר היה אברהם ועלּֿכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלמּות
ּומׁשּפט, ּדין ּבחינת ּגבּורה מּדתֹו עּקר ויצחק ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָצדקה,
ועׂשו  מאברהם יׁשמעאל ּפסלת, מהם יצא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹעלּֿכן
עּקר  הם יחד ּומׁשּפט צדקה ּכללּיּות ּכי ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָמּיצחק,
יחּוד  ּבחינת נמׁש ׁשּמּׁשם הּׁשלם, הּיחּוד ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת

ּביניהם. ׁשּׁשכינה ּכׁשּזֹוכים ואּׁשה איׁש ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּקדֹוׁש

ּכּידּוע ּכ י ּותפּלה ּתֹורה ּבחינת הם ואּׁשה איׁש ִ◌ְְְִִִִֵַַַָָָָ
טפלה  האּׁשה ועלּֿכן אחר. ּבמקֹום ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָוכּמּובא
מּמּנּו, למעלה היא לפעמים ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלבעלּה,

יב)ּבבחינת "אׁש(משלי וכּמּובא : ּבעלּה", עטרת חיל ת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּכי  הּקדֹוׁש, ּדרּכֹו ּכפי ז"ל האר"י ּבכתבי הרּבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמּזה
היא  ּכי מהּתֹורה, ּוגדֹולה מהּתֹורה קטּנה היא  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּתפּלה
ּובין  ה' ּתֹורת ּבין ׁשעֹומדת הּבית עקרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַּבחינת
הּנסּתר  לגּלֹות זֹוכין הּתפּלה עלֿידי ּכי ְְְְִִִִֵַַַַָָָּתֹורתֹו,
ׁשהּתפּלה  נמצא ּתֹורתֹו, ה' מּתֹורת ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָוהּנׁשמע
ּוגדֹולה  ה', ּתֹורת מּבחינת ּדהינּו מהּתֹורה, ְְְְְִִֵַַַַַָָָקטּנה
ּבין  'ׁשכינּתא ּבחינת וזה ּתֹורתֹו. מּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמהּתֹורה

יתבא' צּדיקּיא קנג:)ּתרין דף ויצא עליֹון (זוהר צּדיק ּבין , ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּוא  ּתחּתֹון צּדיק ּובין ה', ּתֹורת ּבחינת ְְִִֵֶֶַַַַׁשהּוא
והבן. הּתפּלה ּבחינת היא והּׁשכינה ּתֹורתֹו, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבחינת
ׁשהיא  ויׁש מּמּנּו קטּנה ׁשּזּוּוגֹו יׁש למּטה ּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָועלּֿכן

וזה  ּבעלּה". עטרת חיל "אׁשת ּבבחינת מּמּנּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּגדֹולה
מח.)ּבחינת יֹורדת (כתובות ואינּה עּמֹו עֹולה 'אּׁשה : ְְִִִֵֶֶַָָָ

ּבתפּלתֹו ׁשּיעלה עד ּבתפּלה להרּבֹות צרי ּכי ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָעּמֹו',
והּנסּתר  הּנעלם להּׂשיג לדרּגא מּדרּגא ּפעם ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָּבכל

ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ׁשהיא אׁשּתֹו ואז לא)יֹותר, (משלי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ּפעם. ּבכל עּמֹו עֹולית תתהּלל", היא ה' יראת ְְְִִִִִֵַַַַָָָ"אּׁשה
למעלֹות  לעל ֹות יכֹול ּבחירתֹו עלֿידי האדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּכי
.נמּו מּמקֹום אליו ירדה ׁשּנׁשמתֹו אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָּגבֹוהֹות
ּבחינת  עלֿידי עלּיתֹו עּקר ּכי עּמֹו, עֹולית אׁשּתֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָואזי

ּבחינת  עלֿידי ּדהינּו תתהּלל", היא ה' יראת ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ"אּׁשה
וכּו' ורצֹון ּתפּלה ׁשעלֿידי למעלה וכמבאר ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתפּלה,
ּגבהי  רּום עד הּתחּתֹונה מּדיֹוטא לעלֹות ְְְְֲִִֵַַַַָָָיכֹולין

וכּנ"ל. ְְִַַמרֹומים

ּוצדקה,ועל־ ּכ ן חסד מּדתֹו עּקר ׁשהיתה אברהם ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
לא  עדין אבל ּכּנ"ל, ּבמׁשּפט לכללֹו ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹויגע
ׁשהּוא  ּפסלת מּמּנּו יצא עלּֿכן ּבׁשלמּות, אז ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנכלל
 ֿ אףֿעל ּומׁשּפט ּדין מּדתֹו ׁשהיה יצחק וכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָיׁשמעאל.
ּכמֹו ּבׁשלמּות לא אבל וחסד ּבצדקה ׁשּכללֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹּפי

ׁשהיה  עׂשו ׁשהּוא ּפסלת מּמּנּו יצא עלּֿכן ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיעקב,
ׁשּנמ  יׁשמעאל אדמֹוני נקרא ועלּֿכן הּדין. מּתקף ׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתפּלה, ׁשם טז)על ה'(בראשית ׁשמע "ּכי : ְְִִֵֶַַַָָָ
הּצדקה  רּבּוי מּבחינת יניקתֹו ׁשרׁש ּכי ,"עני ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאל
ּבבחינת  ּכראּוי נכללה ׁשּלא ּתפּלה ּבחינת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
מרּבּוי  יניקתֹו ׁשּׁשרׁש עׂשּיה, לׁשֹון ועׂשו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹמׁשּפט.
ׁשּלא  ּתֹורה ּבחינת ׁשהּוא והּדין, הּמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּדקּדּוק
ּבחינת  הּתֹורה ּכי צדקה. ּבבחינת ּכראּוי ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָנכללה
צרי אבל מעׂשּיֹות, מצות עׂשּית ּבחינת ְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָֹנעׂשה,
עׂשּית  ּבחינת נעׂשה, ּבחינת הּתֹורה, נכלל ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּתהיה
ּבחינת  ׁשהּוא ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֹהּמצות,

וכּנ"ל. סֹוף לאין ּודבקּות ורצֹון ְְְִֵֵַַָָּבּטּול

הּתבן וזה את מעּׂשרין אי 'אּבא, ע ׂשו: ׁשּׁשאל ְ◌ֶ◌ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הראה  ּכי ּבזה, אביו את  ׁשרּמה הּמלח?' ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָואת
ּבחמרֹות  לעׂשֹותּה מצוה ּבכל הרּבה ׁשּמדקּדק ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻעצמֹו
החמרֹות  רּבּוי מּפגם אחיזתֹו, היה מּׁשם ּכי ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻיתרֹות,
מּזה  אחר ּבמקֹום ּבדברינּו וכּמּובא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהיתרֹות,
וכל  ׁשם. עּין ּגדֹול, ּפגם ּכן ּגם הם יתרֹות ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֻׁשחמרֹות
ּבׁשלמּות  ּתֹורה ּבחינת הּמׁשּפט נכלל ׁשּלא מחמת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה

וכּנ"ל: ּוצדקה ּתפּלה ְְְְִִִַַַָָָּבבחינת

מּזה וּ לבארלח מּובן ׁשּיהיה קצת יֹותר הּדבר ְ◌ָ◌ֵ◌ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
ה' ּבדר ליל ועצֹות רמזים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָלּמׂשּכיל

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לג  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

וחסד  צדקה ּבדר ליל אפׁשר אי ּבוּדאי ּכי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא,
אבל  וׁשלֹום, חס ּכלּום יעׂשה לא ּכן ׁשאם לבד, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹחּנם
ּכי  ּגדֹול, ּפגם הּוא ּכן ּגם לבד מׁשּפט ּבדר ליל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגם
ּוכמֹו ּכּנ"ל. לבד הּדין עלּֿפי מתקּים העֹולם ְְְִִִֵֵַַַַַַָָאין

מה' ונתרחקּו נפלּו וכּמה ׁשּכּמה הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשכיח
מּדאי, יֹותר והּדין הּמׁשּפט רּבּוי עלֿידי ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָיתּבר
ּבלּבם  ׁשאֹומרים עד הרּבה עצמן על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהחמירּו
וקלקּולם  עונֹותיהם רּבּוי מחמת ּתקותם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאפס
אמת  ּכי ואם יּמים. ּכחֹול והרּבים העצּומים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָּופגמיהם
צריכין  הם אףֿעלּֿפיֿכן הרּבה, וקלקלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשּפגמּו
ּכלים  ׁשאינם ּוברחמיו וצדקתֹו ה' ּבחסדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלבטח
יֹום  ּבכל ּפעם ּבכל ּתקוה יׁש עדין ׁשעדין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלעֹולם,
ּכמֹו הּוא אם אפּלּו חּייו, ימי ּכל ׁשעה ּובכל עת ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָּובכל

ה' חסדי ּכי וכּו'.ׁשהּוא, תמנּו לא ְְְִֵֶַָֹ

נפילתֹווּ כבר  ׁשעּקר אחר ּבמקֹום מּזה ּכתבנּו ְ◌ָ◌ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
רק  הּוא הּנ"ל, והּמׁשּפט הּדין רּבּוי ְְֲִִִֵַַַַַַָמחמת
לפטר  ּבלּבֹו ּתֹואנה לֹו ׁשּמבּקׁש ּדבר הּבעל ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהסתת

קלקּוליו מּכל עצמֹו ׁשרֹואה מאחר וׁשלֹום, חס ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
עליו  הּמל ּוׁשלמה הרּבה. ּבזה ּדּברנּו ּוכבר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהרּבים.
ּתרׁשע  ואל הרּבה ּתצּדק "אל זה: על צעק ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשלֹום

ז)הרּבה" רׁשעּת(קהלת אם ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמר ּו ּוכמֹו , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
הרּבה  הרׁשיע ּכבר ואם להרׁשיע, ּתֹוסיף אל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָמעט,
זה  מקרא לקּים הּוא ּגם צרי אףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמאד,
וכל  וׁשלֹום, חס יֹותר הרּבה עֹוד וירׁשיע יֹוסיף ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּלא
טֹובתֹו הּוא ּבוּדאי ויֹותר יֹותר מּלהרׁשיע ּׁשּממעט ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָמה
לה' לׁשּוב ּבּסֹוף לזּכֹות יּוכל עלֿידיֿזה וגם ְְְִֵֶֶַַַַַַָָלנצח,
ּכמֹו ּכלל', ּבעֹולם יאּוׁש 'אין ּכי ּבׁשלמּות, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָיתּבר
מאד. עמק ועמק ּגדֹול ּבקֹול זה על ז"ל רּבנּו ְְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּצעק
לטֹוב  מרע עצמֹו ׁשּמנּתק והעּתקה ּתנּועה ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּכי
מּדה  ּכי לעֹולם, נאבדת אינּה הּׂשערה ּכחּוט ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
אֹו ּפֹוגם ּכׁשאדם ּומה ּפרענּיֹות. מּמּדת מרּבה ְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻטֹובה
ּומסּתּכל  מׁשּגיח יתּבר ה' וׁשלֹום חס עברה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָעֹובר

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּופרט, ּפרט ּכל כג)על יּסתר (ירמיה "אם : ְְְִִֵֶַָָָָָ
ּוכתיב וכּו'", אראּנּו לא ואני ּבּמסּתרים (תהילים איׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ

ּכל לג) אל הּמבין וכּו' הׁשּגיח ׁשבּתֹו "מּמכֹון :ְְְְִִִִִֵֶַַָ
ׁשּבוּדאי  טֹובה ּבמּדה ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעׂשיהם",

לעֹולם. נאבדת טֹובה ּתנּועה ׁשּום ְְֱֵֶֶֶָָָאין

הּמׁשּפט נמצא רּבּוי מחמת הּנֹופלים אּלּו ׁשּפגם ִ◌ְ◌ָ◌ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
עׂשו  קלּפת מּבחינת נמׁש זה ּכּנ"ל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוהּדין
ויפרק  חסּדֹו על רק לסמ ׁשּירצה מי ּולהפ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוכּנ"ל,
יׁשמעאל  קלּפת ּבחינת זה וׁשלֹום, חס לגמרי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹעל

מׁשּפט  ׁשּכלל יעקב זכה הּׁשלמּות ועּקר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹוכּנ"ל.
מּטתֹו היתה עלּֿכן ּכּנ"ל, ּגדֹול ּבׁשלמּות יחד ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּוצדקה

ּכּנ"ל: ּפסּול ּבלי ְְְִֵַַָׁשלמה

ּבחינת וּ מחמת לט מּדתֹו עּקר היה ׁשּיצחק ֵ◌ֲ◌ַ◌ְְִִִִֶַָָָָָ
היה  עלּֿכן ּתֹורה, ּבחינת ְְִִֵַַָָָָמׁשּפט,

ּביֹותר  לֹו ּתפּלה קׁשה ּבחינת ׁשהּוא זּוּוגֹו למצא ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
ׁשאז  העקדה אחר עד זּוּוגֹו נֹולד לא ועלּֿכן ְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּכּנ"ל.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכּידּוע, יצחק ּגבּורֹות כב)נמּתק :(בראשית ְְְְִִֶַַַָָָ
העקדה, אחר ּדהינּו האּלה", הּדברים אחרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"ויהי

ּכמֹו יצחק, ׁשל זּוגֹו ּבת ׁשּנֹולדה  לאברהם" ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻ"וּיּגד
ּביצחק  נאמר ועלּֿכן ּכּנ"ל. הינּו ׁשם, רׁש"י ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּפרׁש

כה) נאמר (שם ּׁשּלא מה וכּו'", לה' יצחק "וּיעּתר :ְְְֱִֶֶֶַַַַַָֹ
צרי היה ּדיקא יצחק ּכי ויעקב, ּבאברהם זה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
ּפרּוׁש ׁשּזהּו ּביֹותר, ּבתפּלה ּולהפציר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלהרּבֹות
ׁשּמּדתֹו מחמת ּכי ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ"וּיעּתר"
מּפי  ּתֹורה ּבחינת ּתֹורה, ּבחינת מׁשּפט, ּבחינת ְְְְִִִִִִַַַָָָָָהיה
ּבכח  עצמֹו להכריח צרי היה עלּֿכן נּתנה, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹהּגבּורה
ּכדי  ּבתפּלה ּולהפציר להרּבֹות והכרח לּתפּלה, ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻּגדֹול
ׁשרׁש לפי מּזה רחֹוק ׁשהיה ּבצדקה, הּמׁשּפט ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּיכלל

וכּנ"ל. ְִַַָמּדתֹו

ּכי וזהוּ : ּדיקא, אׁשּתֹו" לנכח לה' יצחק "וּיעּתר ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹ
ׁשהיא  הּצּדקת רבקה אׁשּתֹו עלֿידי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּדיקא
אחר  ׁשּנֹולדה תתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּבחינת
ּדיקא  ידּה על קצת, ּדינֹו נמּתק ׁשּכבר אחר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהעקדה,

ּכי יצחק", רבקה עּקר "וּיעּתר ּבחינת עלֿידי ּתפּלתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
וכּנ"ל: ה'" יראת "אּׁשה ּבחינת ְְְִִִִֶַַַַָׁשהיא

ּובית ועל ־ּכ ןמ אברהם ּבזכּות ׁשהיה הראׁשֹון ּבית ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִִֶַַַָָָָָ
עלֿידי  נחרבּו יצחק ּבזכּות ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשני
האחרֹון  ׁשליׁשי ּובית ּכּמּובא, ויׁשמעאל עׂשו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָקלּפת
ּכי  לעֹולם. יתקּים יעקב, ּבזכּות ׁשּיהיה מקּוים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאנּו
ּותפּלה  ּתֹורה ּבחינת ׁשהם ּומׁשּפט צדקה ּכללּיּות ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָעּקר



חט שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 32 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

חסד  מּדתֹו אברהם ּכי וחסד, צדקה ּבחינת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבחינת  הּוא אליו המיחד ּבחינתֹו ויצחק ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּכּידּוע.
ּכללּיּות  ועּקר ּכּידּוע. יצחק ּגבּורֹות ּבחינת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָמׁשּפט,
ׁשּכתּוב  ּכמֹו יעקב, ּבחינת הּוא יחד והּמׁשּפט ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹהּצדקה

צט) עׂשית".(תהילים אּתה ּביעקב ּוצדקה "מׁשּפט :ְְְֲִִַַָָָָָָֹ
'רּבנן  לעיל: ּומּובא ּבּמדרׁש מבאר ּבאמת ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹועלּֿכן
וכּו''. יעקב ּבזכּות אּלא אברהם נברא לא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹאמרי:
ּבׁשלמּות, ּוצדקה מׁשּפט לכלל ׁשּזכה יעקב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹועלּֿכן
אברהם  אבל ּפסּול, ּבלי ׁשלמה מּטתֹו היתה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָעלּֿכן
לכלל  ה' ּדר ׁשמר אחד ׁשּכל אףֿעלּֿפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹויצחק
נכללּו לא ׁשעדין מחמת אבל ּכּנ"ל, ּומׁשּפט ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹצדקה
ּבחינת  חסד מּדתֹו עּקר היה אברהם ועלּֿכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלמּות
ּומׁשּפט, ּדין ּבחינת ּגבּורה מּדתֹו עּקר ויצחק ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָצדקה,
ועׂשו  מאברהם יׁשמעאל ּפסלת, מהם יצא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹעלּֿכן
עּקר  הם יחד ּומׁשּפט צדקה ּכללּיּות ּכי ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָמּיצחק,
יחּוד  ּבחינת נמׁש ׁשּמּׁשם הּׁשלם, הּיחּוד ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת

ּביניהם. ׁשּׁשכינה ּכׁשּזֹוכים ואּׁשה איׁש ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּקדֹוׁש

ּכּידּוע ּכ י ּותפּלה ּתֹורה ּבחינת הם ואּׁשה איׁש ִ◌ְְְִִִִֵַַַָָָָ
טפלה  האּׁשה ועלּֿכן אחר. ּבמקֹום ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָוכּמּובא
מּמּנּו, למעלה היא לפעמים ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלבעלּה,

יב)ּבבחינת "אׁש(משלי וכּמּובא : ּבעלּה", עטרת חיל ת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּכי  הּקדֹוׁש, ּדרּכֹו ּכפי ז"ל האר"י ּבכתבי הרּבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמּזה
היא  ּכי מהּתֹורה, ּוגדֹולה מהּתֹורה קטּנה היא  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּתפּלה
ּובין  ה' ּתֹורת ּבין ׁשעֹומדת הּבית עקרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַּבחינת
הּנסּתר  לגּלֹות זֹוכין הּתפּלה עלֿידי ּכי ְְְְִִִִֵַַַַָָָּתֹורתֹו,
ׁשהּתפּלה  נמצא ּתֹורתֹו, ה' מּתֹורת ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָוהּנׁשמע
ּוגדֹולה  ה', ּתֹורת מּבחינת ּדהינּו מהּתֹורה, ְְְְְִִֵַַַַַָָָקטּנה
ּבין  'ׁשכינּתא ּבחינת וזה ּתֹורתֹו. מּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמהּתֹורה

יתבא' צּדיקּיא קנג:)ּתרין דף ויצא עליֹון (זוהר צּדיק ּבין , ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּוא  ּתחּתֹון צּדיק ּובין ה', ּתֹורת ּבחינת ְְִִֵֶֶַַַַׁשהּוא
והבן. הּתפּלה ּבחינת היא והּׁשכינה ּתֹורתֹו, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבחינת
ׁשהיא  ויׁש מּמּנּו קטּנה ׁשּזּוּוגֹו יׁש למּטה ּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָועלּֿכן

וזה  ּבעלּה". עטרת חיל "אׁשת ּבבחינת מּמּנּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּגדֹולה
מח.)ּבחינת יֹורדת (כתובות ואינּה עּמֹו עֹולה 'אּׁשה : ְְִִִֵֶֶַָָָ

ּבתפּלתֹו ׁשּיעלה עד ּבתפּלה להרּבֹות צרי ּכי ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָעּמֹו',
והּנסּתר  הּנעלם להּׂשיג לדרּגא מּדרּגא ּפעם ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָּבכל

ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ׁשהיא אׁשּתֹו ואז לא)יֹותר, (משלי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ּפעם. ּבכל עּמֹו עֹולית תתהּלל", היא ה' יראת ְְְִִִִִֵַַַַָָָ"אּׁשה
למעלֹות  לעל ֹות יכֹול ּבחירתֹו עלֿידי האדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּכי
.נמּו מּמקֹום אליו ירדה ׁשּנׁשמתֹו אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָּגבֹוהֹות
ּבחינת  עלֿידי עלּיתֹו עּקר ּכי עּמֹו, עֹולית אׁשּתֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָואזי

ּבחינת  עלֿידי ּדהינּו תתהּלל", היא ה' יראת ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ"אּׁשה
וכּו' ורצֹון ּתפּלה ׁשעלֿידי למעלה וכמבאר ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתפּלה,
ּגבהי  רּום עד הּתחּתֹונה מּדיֹוטא לעלֹות ְְְְֲִִֵַַַַָָָיכֹולין

וכּנ"ל. ְְִַַמרֹומים

ּוצדקה,ועל־ ּכ ן חסד מּדתֹו עּקר ׁשהיתה אברהם ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
לא  עדין אבל ּכּנ"ל, ּבמׁשּפט לכללֹו ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹויגע
ׁשהּוא  ּפסלת מּמּנּו יצא עלּֿכן ּבׁשלמּות, אז ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנכלל
 ֿ אףֿעל ּומׁשּפט ּדין מּדתֹו ׁשהיה יצחק וכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָיׁשמעאל.
ּכמֹו ּבׁשלמּות לא אבל וחסד ּבצדקה ׁשּכללֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹּפי

ׁשהיה  עׂשו ׁשהּוא ּפסלת מּמּנּו יצא עלּֿכן ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיעקב,
ׁשּנמ  יׁשמעאל אדמֹוני נקרא ועלּֿכן הּדין. מּתקף ׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתפּלה, ׁשם טז)על ה'(בראשית ׁשמע "ּכי : ְְִִֵֶַַַָָָ
הּצדקה  רּבּוי מּבחינת יניקתֹו ׁשרׁש ּכי ,"עני ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאל
ּבבחינת  ּכראּוי נכללה ׁשּלא ּתפּלה ּבחינת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
מרּבּוי  יניקתֹו ׁשּׁשרׁש עׂשּיה, לׁשֹון ועׂשו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹמׁשּפט.
ׁשּלא  ּתֹורה ּבחינת ׁשהּוא והּדין, הּמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּדקּדּוק
ּבחינת  הּתֹורה ּכי צדקה. ּבבחינת ּכראּוי ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָנכללה
צרי אבל מעׂשּיֹות, מצות עׂשּית ּבחינת ְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָֹנעׂשה,
עׂשּית  ּבחינת נעׂשה, ּבחינת הּתֹורה, נכלל ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּתהיה
ּבחינת  ׁשהּוא ּתפּלה, ּבחינת נׁשמע, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֹהּמצות,

וכּנ"ל. סֹוף לאין ּודבקּות ורצֹון ְְְִֵֵַַָָּבּטּול

הּתבן וזה את מעּׂשרין אי 'אּבא, ע ׂשו: ׁשּׁשאל ְ◌ֶ◌ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הראה  ּכי ּבזה, אביו את  ׁשרּמה הּמלח?' ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָואת
ּבחמרֹות  לעׂשֹותּה מצוה ּבכל הרּבה ׁשּמדקּדק ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻעצמֹו
החמרֹות  רּבּוי מּפגם אחיזתֹו, היה מּׁשם ּכי ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻיתרֹות,
מּזה  אחר ּבמקֹום ּבדברינּו וכּמּובא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהיתרֹות,
וכל  ׁשם. עּין ּגדֹול, ּפגם ּכן ּגם הם יתרֹות ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֻׁשחמרֹות
ּבׁשלמּות  ּתֹורה ּבחינת הּמׁשּפט נכלל ׁשּלא מחמת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה

וכּנ"ל: ּוצדקה ּתפּלה ְְְְִִִַַַָָָּבבחינת

מּזה וּ לבארלח מּובן ׁשּיהיה קצת יֹותר הּדבר ְ◌ָ◌ֵ◌ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
ה' ּבדר ליל ועצֹות רמזים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָלּמׂשּכיל

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לג  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

וחסד  צדקה ּבדר ליל אפׁשר אי ּבוּדאי ּכי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא,
אבל  וׁשלֹום, חס ּכלּום יעׂשה לא ּכן ׁשאם לבד, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹחּנם
ּכי  ּגדֹול, ּפגם הּוא ּכן ּגם לבד מׁשּפט ּבדר ליל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגם
ּוכמֹו ּכּנ"ל. לבד הּדין עלּֿפי מתקּים העֹולם ְְְִִִֵֵַַַַַַָָאין

מה' ונתרחקּו נפלּו וכּמה ׁשּכּמה הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשכיח
מּדאי, יֹותר והּדין הּמׁשּפט רּבּוי עלֿידי ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָיתּבר
ּבלּבם  ׁשאֹומרים עד הרּבה עצמן על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהחמירּו
וקלקּולם  עונֹותיהם רּבּוי מחמת ּתקותם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאפס
אמת  ּכי ואם יּמים. ּכחֹול והרּבים העצּומים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָּופגמיהם
צריכין  הם אףֿעלּֿפיֿכן הרּבה, וקלקלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשּפגמּו
ּכלים  ׁשאינם ּוברחמיו וצדקתֹו ה' ּבחסדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלבטח
יֹום  ּבכל ּפעם ּבכל ּתקוה יׁש עדין ׁשעדין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלעֹולם,
ּכמֹו הּוא אם אפּלּו חּייו, ימי ּכל ׁשעה ּובכל עת ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָּובכל

ה' חסדי ּכי וכּו'.ׁשהּוא, תמנּו לא ְְְִֵֶַָֹ

נפילתֹווּ כבר  ׁשעּקר אחר ּבמקֹום מּזה ּכתבנּו ְ◌ָ◌ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
רק  הּוא הּנ"ל, והּמׁשּפט הּדין רּבּוי ְְֲִִִֵַַַַַַָמחמת
לפטר  ּבלּבֹו ּתֹואנה לֹו ׁשּמבּקׁש ּדבר הּבעל ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהסתת

קלקּוליו מּכל עצמֹו ׁשרֹואה מאחר וׁשלֹום, חס ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
עליו  הּמל ּוׁשלמה הרּבה. ּבזה ּדּברנּו ּוכבר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהרּבים.
ּתרׁשע  ואל הרּבה ּתצּדק "אל זה: על צעק ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשלֹום

ז)הרּבה" רׁשעּת(קהלת אם ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמר ּו ּוכמֹו , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
הרּבה  הרׁשיע ּכבר ואם להרׁשיע, ּתֹוסיף אל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָמעט,
זה  מקרא לקּים הּוא ּגם צרי אףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמאד,
וכל  וׁשלֹום, חס יֹותר הרּבה עֹוד וירׁשיע יֹוסיף ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּלא
טֹובתֹו הּוא ּבוּדאי ויֹותר יֹותר מּלהרׁשיע ּׁשּממעט ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָמה
לה' לׁשּוב ּבּסֹוף לזּכֹות יּוכל עלֿידיֿזה וגם ְְְִֵֶֶַַַַַַָָלנצח,
ּכמֹו ּכלל', ּבעֹולם יאּוׁש 'אין ּכי ּבׁשלמּות, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָיתּבר
מאד. עמק ועמק ּגדֹול ּבקֹול זה על ז"ל רּבנּו ְְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּצעק
לטֹוב  מרע עצמֹו ׁשּמנּתק והעּתקה ּתנּועה ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּכי
מּדה  ּכי לעֹולם, נאבדת אינּה הּׂשערה ּכחּוט ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
אֹו ּפֹוגם ּכׁשאדם ּומה ּפרענּיֹות. מּמּדת מרּבה ְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻטֹובה
ּומסּתּכל  מׁשּגיח יתּבר ה' וׁשלֹום חס עברה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָעֹובר

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּופרט, ּפרט ּכל כג)על יּסתר (ירמיה "אם : ְְְִִֵֶַָָָָָ
ּוכתיב וכּו'", אראּנּו לא ואני ּבּמסּתרים (תהילים איׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ

ּכל לג) אל הּמבין וכּו' הׁשּגיח ׁשבּתֹו "מּמכֹון :ְְְְִִִִִֵֶַַָ
ׁשּבוּדאי  טֹובה ּבמּדה ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעׂשיהם",

לעֹולם. נאבדת טֹובה ּתנּועה ׁשּום ְְֱֵֶֶֶָָָאין

הּמׁשּפט נמצא רּבּוי מחמת הּנֹופלים אּלּו ׁשּפגם ִ◌ְ◌ָ◌ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
עׂשו  קלּפת מּבחינת נמׁש זה ּכּנ"ל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוהּדין
ויפרק  חסּדֹו על רק לסמ ׁשּירצה מי ּולהפ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוכּנ"ל,
יׁשמעאל  קלּפת ּבחינת זה וׁשלֹום, חס לגמרי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹעל

מׁשּפט  ׁשּכלל יעקב זכה הּׁשלמּות ועּקר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹוכּנ"ל.
מּטתֹו היתה עלּֿכן ּכּנ"ל, ּגדֹול ּבׁשלמּות יחד ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּוצדקה

ּכּנ"ל: ּפסּול ּבלי ְְְִֵַַָׁשלמה

ּבחינת וּ מחמת לט מּדתֹו עּקר היה ׁשּיצחק ֵ◌ֲ◌ַ◌ְְִִִִֶַָָָָָ
היה  עלּֿכן ּתֹורה, ּבחינת ְְִִֵַַָָָָמׁשּפט,

ּביֹותר  לֹו ּתפּלה קׁשה ּבחינת ׁשהּוא זּוּוגֹו למצא ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
ׁשאז  העקדה אחר עד זּוּוגֹו נֹולד לא ועלּֿכן ְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּכּנ"ל.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכּידּוע, יצחק ּגבּורֹות כב)נמּתק :(בראשית ְְְְִִֶַַַָָָ
העקדה, אחר ּדהינּו האּלה", הּדברים אחרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"ויהי

ּכמֹו יצחק, ׁשל זּוגֹו ּבת ׁשּנֹולדה  לאברהם" ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻ"וּיּגד
ּביצחק  נאמר ועלּֿכן ּכּנ"ל. הינּו ׁשם, רׁש"י ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּפרׁש

כה) נאמר (שם ּׁשּלא מה וכּו'", לה' יצחק "וּיעּתר :ְְְֱִֶֶֶַַַַַָֹ
צרי היה ּדיקא יצחק ּכי ויעקב, ּבאברהם זה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
ּפרּוׁש ׁשּזהּו ּביֹותר, ּבתפּלה ּולהפציר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלהרּבֹות
ׁשּמּדתֹו מחמת ּכי ׁשם, רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ"וּיעּתר"
מּפי  ּתֹורה ּבחינת ּתֹורה, ּבחינת מׁשּפט, ּבחינת ְְְְִִִִִִַַַָָָָָהיה
ּבכח  עצמֹו להכריח צרי היה עלּֿכן נּתנה, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹהּגבּורה
ּכדי  ּבתפּלה ּולהפציר להרּבֹות והכרח לּתפּלה, ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻּגדֹול
ׁשרׁש לפי מּזה רחֹוק ׁשהיה ּבצדקה, הּמׁשּפט ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּיכלל

וכּנ"ל. ְִַַָמּדתֹו

ּכי וזהוּ : ּדיקא, אׁשּתֹו" לנכח לה' יצחק "וּיעּתר ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹ
ׁשהיא  הּצּדקת רבקה אׁשּתֹו עלֿידי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּדיקא
אחר  ׁשּנֹולדה תתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּבחינת
ּדיקא  ידּה על קצת, ּדינֹו נמּתק ׁשּכבר אחר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהעקדה,

ּכי יצחק", רבקה עּקר "וּיעּתר ּבחינת עלֿידי ּתפּלתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
וכּנ"ל: ה'" יראת "אּׁשה ּבחינת ְְְִִִִֶַַַַָׁשהיא

ּובית ועל ־ּכ ןמ אברהם ּבזכּות ׁשהיה הראׁשֹון ּבית ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִִֶַַַָָָָָ
עלֿידי  נחרבּו יצחק ּבזכּות ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשני
האחרֹון  ׁשליׁשי ּובית ּכּמּובא, ויׁשמעאל עׂשו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָקלּפת
ּכי  לעֹולם. יתקּים יעקב, ּבזכּות ׁשּיהיה מקּוים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאנּו
ּותפּלה  ּתֹורה ּבחינת ׁשהם ּומׁשּפט צדקה ּכללּיּות ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָעּקר



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדת ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 33 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּכי  ּתֹורה, ּתצא מּׁשם ּכי ּבביתֿהּמקּדׁש, הּוא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּביחד
ּבּביתֿהּמקּדׁש ׁשם עֹומדים הּתֹורה ּכלל ְְְְִִֵַַַַָָָהּלּוחֹות
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום וׁשם קדׁשים, קדׁשי ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָּבבית

נו) ֿ (ישעיה הּבית קּיּום ועּקר ּתפּלה". ּבית ביתי "ּכי :ְְִִִִִֵֵֵַָָ

ּכמֹו יחד, ּומׁשּפט צדקה ּכׁשּנכללּו הּוא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמקּדׁש
ּבמׁשיח יא)ׁשּכתּוב ּדּלים".(שם ּבצדק "וׁשפט : ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

ּבזכּות  ׁשהיּו הּבּתים ׁשני ועלּֿכן מּזה. לעיל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכמבאר
ׁשא  ויצחק ּבחינת אברהם ּבׁשלמּות נכללּו לא צלם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבית  אבל וכּנ"ל, נחרבּו עלּֿכן ּומׁשּפט, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָצדקה
ּבׁשלמּות  לכלל ׁשּזכה יעקב ּבזכּות ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
 ֿ אףֿעלּֿפי אבל לע ֹולם. יתקּים עלּֿכן ּומׁשּפט ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָצדקה
ּתהיה  האחרֹונה הּגאּלה ׁשעּקר קדׁש ּבספרי מּובא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻכן
ּכי  יׂשחק, לבחינת יצחק ּגבּורֹות נמּתק ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָעלֿידי

ּגבּורֹות עּקר זה ימּתיק ּו ואברהם ׁשּיעקב הּתּקּון, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹ
האחרֹונה. הּגאּלה ּתהיה ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשלמּות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיצחק

כו)ּבחינתוזה ּבריתי(ויקרא את "וזכרּתי ואף יעקֹוב : ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִִֶַַַַָ
אזּכר  אברהם ּבריתי את ואף יצחק ּבריתי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹאת
ּתהיה  הּגאּלה עּקר ּכי מּיעקב, ּתחּלה ׁשּמתחיל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻוכּו'",
עד  אברהם זכּות וגם יצחק זכּות ּגם ויזּכר ידֹו, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָֹעל
הּצדקה  ויכללּו יצחק ּגבּורֹות ימּתיקּו ויעקב ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹׁשאברהם

הּגאּלה  ּתהיה ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשלמּות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּבּמׁשּפט
ּכּנ"ל. הּביתֿהּמקּדׁש ּובנין ְְֲִִֵַַַַַַָָָהאחרֹונה

אצל וזה וכן וכּו'", "וזכרּתי יעקב אצל ׁשּכתּוב ְ◌ֶ◌ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבריתי  את "ואף זּכרֹון, ּכן ּגם ּכתּוב ְְְִִִֵֶַַַָָָָאברהם

ּכי  זּכרֹון, ּכתיב לא יצחק אצל אבל אזּכר", ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאברהם
הּצרֹות  מּכל לגאלם יׂשראל על לרחם הּזּכרֹון ְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָָָעּקר
עלֿידי  רק  הּוא ּבּפרׁשה, מּקדם ׁשהזּכיר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻוהּגלּיֹות
 ֿ ׁשעלֿידי יצחק, ּגב ּורֹות ימּתיקּו ׁשהם ויעקב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאברהם
מּדת  לעֹולם ּכי המרּבים, וחסדיו ּברחמיו יגאלם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻזה
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו והּדין. מהּמׁשּפט מרּבה והּצדקה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהחסד

לג) מלאה (תהילים ה' חסד ּומׁשּפט צדקה "אהב :ְְְִֵֶֶָָָָָֹ
ּוכתיב ט)הארץ", חסד (ירמיה עֹוׂשה ה' אני "ּכי : ְֲִִִֶֶֶֶָָ

וחסד  צדקה ׁשהזּכיר נמצא ּבארץ", ּוצדקה ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָמׁשּפט
וזה  לעֹולם. מרּבה טֹובה מּדה ּכי הּמׁשּפט, מּדת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּכנגד
הּדין  להמּתיק ּביצחק ׁשאֹוחזים ויעקב אברהם ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּבחינת

ּתהיה עלֿידיֿזה ועלּֿכן ׁשּלֹו, הּגאּלה,עּקר והּמׁשּפט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

נעׂשה ויהיה יצחק ּגבּורֹות ׁשּימּתיקּו מּיצחק עלֿידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּכּמּובא. ְִַָָיׂשחק

הּקדֹוׁשוזה ּבּזהר הּמּובא הּתקיעֹות סֹוד ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְִִַַַַַַָָֹ
ּביצחק  אֹוחזים ויעקב ׁשאברהם ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹּובּכתבים
נעׂשים  הּתּקּונים ּכל עּקר ּכי וכּנ"ל. ּדינֹו ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָלהמּתיק
קרן  צמיחת ּבחינת עּקר הּוא ׁשאז הּׁשנה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבראׁש
ּכמֹו זה, על הרּבה אז ׁשּמתּפּללין ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמׁשיח,

לבן  נר ועריכת עבּד לדוד קרן 'ּוצמיחת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשאֹומרים:
וכּו'': ּבימינּו ּבמהרה מׁשיח ְְְְִִִֵֵֶַָָיׁשי

להתּגּבר וּ מחמת מא יֹותר צרי היה ׁשּיצחק ֵ◌ֲ◌ַ◌ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

"וּיעּתר  ּבחינת הּתפּלֹות, ְְְְִִִֶַַַַּברּבּוי
ּביֹותר  מרּמז הּתפּלה עּקר עלּֿכן וכּנ"ל, וכּו'" ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻיצחק
ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּב'נׁשמת', ּכמרּמז יצחק, ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֻּבבחינת
וכּו'' ּתתּבר צּדיקים ּובׂשפתי ּתתרֹומם יׁשרים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָ'ּבפי
רבקה' 'יצחק הם ּתבֹות ׁשהראׁשי 'ּתתהּלל', ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד
ּתֹורה  לכלל להתּגּבר ּביֹותר צריכים ׁשם ּכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹּכּמּובא,
'יצחק' ועלּֿכן ּכּנ"ל. ורבקה יצחק ׁשהם יחד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּותפּלה
ח'סידים  צ'ּדיקים י'ׁשרים ּתבֹות ּבראׁשי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָֻמרּמז
מקּימי  והיראים הּצּדיקים ּכלל ּבחינת ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַק'דֹוׁשים,
וצּדיקים  יׁשרים ּבׁשם נקראים זה ׁשם ׁשעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּתֹורה,
אבל  יצחק. ּבחינת ׁשּזהּו ּתֹורה ּבחינת הינּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָוכּו',
ּתתּב'ר ּתתר'ֹומם ּתבֹות ּבראׁשי מרּמזת ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻרבקה

אּלּו ּכי 'רבקה', ּתבֹות ראׁשי ׁשהם תתה'ּלל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּתתק'ּדׁש
ּכלל  ּבחינת הם וכּו' 'ּתתּבר 'ּתתרֹומם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָהּתבֹות
היא  ה' יראת "אּׁשה ּבחינת רבקה, ּבחינת ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּתפּלה,
הם  ורבקה ׁשּיצחק ׁשּמּובא וזה וכּנ"ל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָתתהּלל"
לפי  הראּובני ּבילקּוט ׁשאיתא ּכמֹו תקט"ו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבגימטרּיא
יצחק  ׁשהּוא תקט"ו ּבגימטרּיא 'ּתפּלה' ּכי הינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּדרּכֹו,
ּגבּורֹות  להמּתיק הּתפּלה עּקר ׁשם ּכי ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָורבקה

ּכּנ"ל: ְִַַָיצחק

ז"לועל־ ּכ ןמב רּבֹותינּו ו:)אמרּו יהא (ברכות 'לעֹולם ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֵֵַַָָ
וכן  וכּו'', הּמנחה ּבתפּלת זהיר ְְְְִִִִֵַַָָָָאדם
ּכמֹו הּמנחה, ּתפּלת לאחר ׁשּלא ּביֹותר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹהזהירּו

ט:)ׁשאמרּו סמּו(שבת הּסּפר לפני אדם יׁשב 'לא ְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
זה  על הזהירּו לּמנחה סמּו ׁשּדיקא וכּו'', ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלּמנחה

ּכנגד הּמנחה ּתפּלת ּכי ּבּפֹוסקים. ּכּמּובא יצחק ּביֹותר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו הּמנחה, ּתפּלת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתּקן

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לד  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

כד)ׁשּכתּוב ּכמֹו(בראשית ּבּׂשדה" לׂשּוח יצחק "וּיצא : ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו כו:)ׁשּדרׁשּו לּזהר (ברכות צריכין אז עלּֿכן , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּכי  וׁשלֹום. חס לבּטלּה לאחרּה וׁשּלא להתּפּלל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹּביֹותר
מחמת  להתּפּלל, ּביֹותר ּביֹותר התּגּברּות צריכין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָׁשם

ׁשעּקר  מׁשּפט, ּבחינת יצחק, ּגבּורֹות ּבחינת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
 ֿ ועל וכּנ"ל. צדקה ּבחינת הּתפּלה, עלֿידי ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָהמּתקתֹו
נזּדּמנה  ּדיקא אז ּבּׂשדה, לׂשּוח יצחק ּכׁשּיצא אז ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכן
ּכי  ּבּפרׁשה, ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבתפּלתֹו, רבקה ְְְִִִִֶַָָָָָָָלֹו

וכּנ"ל: וכּו' ּתפּלה ּבחינת ְְְְְִִִַַַָָרבקה

ׁשהם ועל־ ּכ ןמג  ׁשהּדינים האדם ּׁשרֹואה מה ּכל ְ◌ַ◌ֵ◌ִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עליו  מתּגּבר הּיצר התּגּברּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבחינת
ּולהפציר  להרּבֹות להתּגּבר צרי ּדיקא הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּביֹותר,
ּתקף  ּולבּטל להמּתיק ּכדי ויֹותר, יֹותר ועתר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבתפּלה
ׁשהּוא  ההתּבֹודדּות עּקר ועלּֿכן וכּנ"ל. וכּו' ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּדינים
ּביֹותר, יצחק אצל נאמר קֹונֹו לבין ּבינֹו ׂשיחה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבחינת

עּקר  ּכי ּבּׂשדה", לׂשּוח יצחק "וּיצא ׁשּכתּוב: ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
מׁשּפט  ּבחינת להמּתיק הּוא וההתּבֹודדּות ְְְְְְְִִִִִַַַַָָהּׂשיחה

וכּנ"ל: יצחק ׁשל ְְְִִֶַַַָוהּדין

ּתקף ועל־ ּכ ןמד ּכפי עׂשו את לבר יצחק רצה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ
הּצּדקת  רבקה אבל ּומׁשּפטֹו, ְְֲִִִֶֶַַָָָּדינֹו
את  ולּמדה הּדין, המּתיקה ּכּנ"ל ּתפּלה ּבחינת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשהיא
מּיצחק  הּברכֹות לקּבל ּוגנבה ּבמרמה ׁשּיל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹיעקב
יעקב  ּובתפּלת ּבתפּלתּה ּכח ׁשּיׁש ידעה ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּדיקא,
הּברכֹות  ׁשּיקּבל ּבּמׁשּפט הּצדקה לכלל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיכֹול
ׁשל  וההתּגרּות הּקטרּוג מּגדל אבל ּדיקא. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹמּיצחק

ּתמיד, יׂשראל על ׁשאֹורב עקרב ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעׂשו,
ּבחינת  ׁשהם הּברכֹות, לקּבל ׁשרֹוצים ּבעת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבפרט
וכּנ"ל, ּביֹותר ּומקטרג אֹורב ׁשאזי טֹובה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָמציאה
יתּבר ה' וסּבב ּבמרמה, ׁשּיל ההכרח היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעלּֿכן
ּכ ּובתֹו וכּו', ציד לצּוד עׂשו את יצחק ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁשלח

יע  ּדיקא הּקדֹוׁשקּבל ּבּזהר וכּמּובא הּברכֹות. את קב ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשם. עּין וכּו', מּזה ז"ל האר"י ְְְֲִִִֵֵֶַַָָּובכתבי

ליעקבוזה יצחק כז)ׁשאמר מהרּת(בראשית ּזה "מה : ְ◌ֶ◌ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
ראה  יצחק ּכי ּדיקא, "מהרּת" ּבני", ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹלמצא
ׁשאמר: ּבּפרׁשה ּכמּובן יעקב, ׁשּזה מרחֹוק אז  ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוהבין
מהרּת ּזה מה לֹו אמר עלּֿכן וכּו'", ואמׁש ּנא ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻ"ּגׁשה

הּברכֹות  ּולקּבל להאכילני ּכזאת טֹובה מציאה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹלמצא

סֹוף  ּכל ׁשּסֹוף יֹודע אני ּכי אמר ּכי הינּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידיֿזה,
סבּור  הייתי א יעקב, אלי הּברכֹות ּכל ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹיּגיעּו
צרי הּוא ּכי לעׂשו, הּברכֹות לּתן צריכין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבּתחּלה

ּבעצמֹו יעקב ׁשאמר ּוכמֹו ּתחּלה, לג)למׁשל :(שם ְְְְְֲִִֶַַַָָֹֹ

רציתי  על ּֿכן וכּמּובא, עבּדֹו" לפני אדני נא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ"יעבר
"מהרּת" מהרּת", ּזה "מה ועלּֿכן ּתחּלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלברכֹו
הּברכֹות  אין עדין לדעּתי ּכי ּבני", "למצא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹּדיקא,

.ׁשּל טֹובֹות מציאֹות ּבחינת ְְְִִֵֶֶַׁשהם

ואיתא והׁש יב: לפני", אלקי ה' הקרה "ּכי ְ◌ֵ◌ִ◌ְְְֱִִִֶָָָָֹ
יט)ּבּמדרׁש סה, רבה יֹוחנן (בראשית 'רּבי : ְִִַַָָָ

ל המציא לקרּבנ אם אמר: חד לקיׁש, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָוריׁש
את  אברהם "וּיּׂשא ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ּכּמה  אחת על למאכל וכּו'", איל והּנה וּירא ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָעיניו
ּדכתיב: ,ל המציא לזּוּוג אם אמר: וחד ְְְְְְְִִִִִִַַַָָוכּמה,
ּגמּלים  והּנה "וּירא ּוכתיב: הּיֹום", לפני נא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ"הקרה
ּפלא  והּוא וכּמה'. ּכּמה אחת על למאכל ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָּבאים",
ּכי  ּפריכא, וחמר קל הּוא רהטא לפּום ּכי ְְְֲִִִִִֶַָָָָֹלכאֹורה,
וכן  העקדה ׁשחיטת מּדין יצחק להּציל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבוּדאי
לֹו מּלהזמין יתרה הּצלה הּוא זּוּוגֹו לֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָלהזמין

ׁשעה? לפי ְֲִַָָָמאכלֹו

ּכמין א ויבֹוא היטב הּמדרׁש יּובן הּנ"ל עלּֿפי ַ◌ְְְִִִֵֵַַַַַָָ
ּכי  ,יתּבר ה' ּבעזר מאד לנפׁש ויערב ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹחמר
ּכׁשרצה  אז הזּכיר זּוּוגֹו ּומציאת העקדה זכּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּדיקא
העקדה  קרּבן ּבׁשביל הלא אמר: ּכי הּברכֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹלקּבל

וכן  האיל, את ה' הקרה ּגבּורֹותי להמּתיק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּממּתקת  ּתפּלה ּבחינת ׁשהיא רבקה זּוּוג ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָלהמציא

י  ה' עזר יצחק ׁשל ּוגבּורה מׁשּפט ּבדרּבחינת תּבר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
זּוּוג למצא מאד קׁשה ׁשהיה אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹנפלא,
ה' חמל אףֿעלּֿפיֿכן וכּנ"ל, ּגבּורֹותי ְְִֵֵֶֶַַַַַָֹמעצם
ׁשּיצאּו ּבׁשביל ּבׁשבילי היה והּכל ,ל אֹות ּה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹוהמציא
להאכיל רֹוצה ׁשאני למאכל ועכׁשו מּמּני. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל
להתקּים  יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכדי הּברכֹות, לקּבל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכדי
ּגלּותם, מרירת ואריכת ּתקף ּבכל ּולהתּפרנס ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם
נמצא  לפני. יתּבר ה' ׁשּיזמין וכּמה ּכּמה אחת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָעל
עלֿידי  ּדיקא ּכי הּזה, הּמדרׁש מאד יפה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּמקּׁשר
ּתפּלה  ּבחינת רבקה זּוּוגֹו ועלֿידי העקדה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהמּתקת

וכּנ"ל, הּברכֹות קּבל עלֿידיֿזה ׁשּכתּוב ּכּנ"ל, (וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ



תי שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 33 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּכי  ּתֹורה, ּתצא מּׁשם ּכי ּבביתֿהּמקּדׁש, הּוא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּביחד
ּבּביתֿהּמקּדׁש ׁשם עֹומדים הּתֹורה ּכלל ְְְְִִֵַַַַָָָהּלּוחֹות
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום וׁשם קדׁשים, קדׁשי ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָּבבית

נו) ֿ (ישעיה הּבית קּיּום ועּקר ּתפּלה". ּבית ביתי "ּכי :ְְִִִִִֵֵֵַָָ

ּכמֹו יחד, ּומׁשּפט צדקה ּכׁשּנכללּו הּוא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמקּדׁש
ּבמׁשיח יא)ׁשּכתּוב ּדּלים".(שם ּבצדק "וׁשפט : ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

ּבזכּות  ׁשהיּו הּבּתים ׁשני ועלּֿכן מּזה. לעיל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכמבאר
ׁשא  ויצחק ּבחינת אברהם ּבׁשלמּות נכללּו לא צלם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבית  אבל וכּנ"ל, נחרבּו עלּֿכן ּומׁשּפט, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָצדקה
ּבׁשלמּות  לכלל ׁשּזכה יעקב ּבזכּות ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
 ֿ אףֿעלּֿפי אבל לע ֹולם. יתקּים עלּֿכן ּומׁשּפט ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָצדקה
ּתהיה  האחרֹונה הּגאּלה ׁשעּקר קדׁש ּבספרי מּובא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻכן
ּכי  יׂשחק, לבחינת יצחק ּגבּורֹות נמּתק ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָעלֿידי

ּגבּורֹות עּקר זה ימּתיק ּו ואברהם ׁשּיעקב הּתּקּון, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹ
האחרֹונה. הּגאּלה ּתהיה ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשלמּות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיצחק

כו)ּבחינתוזה ּבריתי(ויקרא את "וזכרּתי ואף יעקֹוב : ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִִֶַַַַָ
אזּכר  אברהם ּבריתי את ואף יצחק ּבריתי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹאת
ּתהיה  הּגאּלה עּקר ּכי מּיעקב, ּתחּלה ׁשּמתחיל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻוכּו'",
עד  אברהם זכּות וגם יצחק זכּות ּגם ויזּכר ידֹו, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָֹעל
הּצדקה  ויכללּו יצחק ּגבּורֹות ימּתיקּו ויעקב ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹׁשאברהם

הּגאּלה  ּתהיה ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשלמּות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּבּמׁשּפט
ּכּנ"ל. הּביתֿהּמקּדׁש ּובנין ְְֲִִֵַַַַַַָָָהאחרֹונה

אצל וזה וכן וכּו'", "וזכרּתי יעקב אצל ׁשּכתּוב ְ◌ֶ◌ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבריתי  את "ואף זּכרֹון, ּכן ּגם ּכתּוב ְְְִִִֵֶַַַָָָָאברהם

ּכי  זּכרֹון, ּכתיב לא יצחק אצל אבל אזּכר", ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאברהם
הּצרֹות  מּכל לגאלם יׂשראל על לרחם הּזּכרֹון ְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָָָעּקר
עלֿידי  רק  הּוא ּבּפרׁשה, מּקדם ׁשהזּכיר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻוהּגלּיֹות
 ֿ ׁשעלֿידי יצחק, ּגב ּורֹות ימּתיקּו ׁשהם ויעקב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאברהם
מּדת  לעֹולם ּכי המרּבים, וחסדיו ּברחמיו יגאלם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻזה
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו והּדין. מהּמׁשּפט מרּבה והּצדקה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהחסד

לג) מלאה (תהילים ה' חסד ּומׁשּפט צדקה "אהב :ְְְִֵֶֶָָָָָֹ
ּוכתיב ט)הארץ", חסד (ירמיה עֹוׂשה ה' אני "ּכי : ְֲִִִֶֶֶֶָָ

וחסד  צדקה ׁשהזּכיר נמצא ּבארץ", ּוצדקה ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָמׁשּפט
וזה  לעֹולם. מרּבה טֹובה מּדה ּכי הּמׁשּפט, מּדת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּכנגד
הּדין  להמּתיק ּביצחק ׁשאֹוחזים ויעקב אברהם ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּבחינת

ּתהיה עלֿידיֿזה ועלּֿכן ׁשּלֹו, הּגאּלה,עּקר והּמׁשּפט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

נעׂשה ויהיה יצחק ּגבּורֹות ׁשּימּתיקּו מּיצחק עלֿידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּכּמּובא. ְִַָָיׂשחק

הּקדֹוׁשוזה ּבּזהר הּמּובא הּתקיעֹות סֹוד ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְִִַַַַַַָָֹ
ּביצחק  אֹוחזים ויעקב ׁשאברהם ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹּובּכתבים
נעׂשים  הּתּקּונים ּכל עּקר ּכי וכּנ"ל. ּדינֹו ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָלהמּתיק
קרן  צמיחת ּבחינת עּקר הּוא ׁשאז הּׁשנה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבראׁש
ּכמֹו זה, על הרּבה אז ׁשּמתּפּללין ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמׁשיח,

לבן  נר ועריכת עבּד לדוד קרן 'ּוצמיחת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשאֹומרים:
וכּו'': ּבימינּו ּבמהרה מׁשיח ְְְְִִִֵֵֶַָָיׁשי

להתּגּבר וּ מחמת מא יֹותר צרי היה ׁשּיצחק ֵ◌ֲ◌ַ◌ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

"וּיעּתר  ּבחינת הּתפּלֹות, ְְְְִִִֶַַַַּברּבּוי
ּביֹותר  מרּמז הּתפּלה עּקר עלּֿכן וכּנ"ל, וכּו'" ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻיצחק
ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּב'נׁשמת', ּכמרּמז יצחק, ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֻּבבחינת
וכּו'' ּתתּבר צּדיקים ּובׂשפתי ּתתרֹומם יׁשרים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָ'ּבפי
רבקה' 'יצחק הם ּתבֹות ׁשהראׁשי 'ּתתהּלל', ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד
ּתֹורה  לכלל להתּגּבר ּביֹותר צריכים ׁשם ּכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹּכּמּובא,
'יצחק' ועלּֿכן ּכּנ"ל. ורבקה יצחק ׁשהם יחד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּותפּלה
ח'סידים  צ'ּדיקים י'ׁשרים ּתבֹות ּבראׁשי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָֻמרּמז
מקּימי  והיראים הּצּדיקים ּכלל ּבחינת ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַק'דֹוׁשים,
וצּדיקים  יׁשרים ּבׁשם נקראים זה ׁשם ׁשעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּתֹורה,
אבל  יצחק. ּבחינת ׁשּזהּו ּתֹורה ּבחינת הינּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָוכּו',
ּתתּב'ר ּתתר'ֹומם ּתבֹות ּבראׁשי מרּמזת ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻרבקה

אּלּו ּכי 'רבקה', ּתבֹות ראׁשי ׁשהם תתה'ּלל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּתתק'ּדׁש
ּכלל  ּבחינת הם וכּו' 'ּתתּבר 'ּתתרֹומם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָהּתבֹות
היא  ה' יראת "אּׁשה ּבחינת רבקה, ּבחינת ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּתפּלה,
הם  ורבקה ׁשּיצחק ׁשּמּובא וזה וכּנ"ל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָתתהּלל"
לפי  הראּובני ּבילקּוט ׁשאיתא ּכמֹו תקט"ו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבגימטרּיא
יצחק  ׁשהּוא תקט"ו ּבגימטרּיא 'ּתפּלה' ּכי הינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּדרּכֹו,
ּגבּורֹות  להמּתיק הּתפּלה עּקר ׁשם ּכי ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָורבקה

ּכּנ"ל: ְִַַָיצחק

ז"לועל־ ּכ ןמב רּבֹותינּו ו:)אמרּו יהא (ברכות 'לעֹולם ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֵֵַַָָ
וכן  וכּו'', הּמנחה ּבתפּלת זהיר ְְְְִִִִֵַַָָָָאדם
ּכמֹו הּמנחה, ּתפּלת לאחר ׁשּלא ּביֹותר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹהזהירּו

ט:)ׁשאמרּו סמּו(שבת הּסּפר לפני אדם יׁשב 'לא ְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
זה  על הזהירּו לּמנחה סמּו ׁשּדיקא וכּו'', ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלּמנחה

ּכנגד הּמנחה ּתפּלת ּכי ּבּפֹוסקים. ּכּמּובא יצחק ּביֹותר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו הּמנחה, ּתפּלת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתּקן

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לד  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

כד)ׁשּכתּוב ּכמֹו(בראשית ּבּׂשדה" לׂשּוח יצחק "וּיצא : ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו כו:)ׁשּדרׁשּו לּזהר (ברכות צריכין אז עלּֿכן , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּכי  וׁשלֹום. חס לבּטלּה לאחרּה וׁשּלא להתּפּלל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹּביֹותר
מחמת  להתּפּלל, ּביֹותר ּביֹותר התּגּברּות צריכין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָׁשם

ׁשעּקר  מׁשּפט, ּבחינת יצחק, ּגבּורֹות ּבחינת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
 ֿ ועל וכּנ"ל. צדקה ּבחינת הּתפּלה, עלֿידי ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָהמּתקתֹו
נזּדּמנה  ּדיקא אז ּבּׂשדה, לׂשּוח יצחק ּכׁשּיצא אז ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכן
ּכי  ּבּפרׁשה, ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבתפּלתֹו, רבקה ְְְִִִִֶַָָָָָָָלֹו

וכּנ"ל: וכּו' ּתפּלה ּבחינת ְְְְְִִִַַַָָרבקה

ׁשהם ועל־ ּכ ןמג  ׁשהּדינים האדם ּׁשרֹואה מה ּכל ְ◌ַ◌ֵ◌ִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עליו  מתּגּבר הּיצר התּגּברּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבחינת
ּולהפציר  להרּבֹות להתּגּבר צרי ּדיקא הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּביֹותר,
ּתקף  ּולבּטל להמּתיק ּכדי ויֹותר, יֹותר ועתר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבתפּלה
ׁשהּוא  ההתּבֹודדּות עּקר ועלּֿכן וכּנ"ל. וכּו' ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּדינים
ּביֹותר, יצחק אצל נאמר קֹונֹו לבין ּבינֹו ׂשיחה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבחינת

עּקר  ּכי ּבּׂשדה", לׂשּוח יצחק "וּיצא ׁשּכתּוב: ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
מׁשּפט  ּבחינת להמּתיק הּוא וההתּבֹודדּות ְְְְְְְִִִִִַַַַָָהּׂשיחה

וכּנ"ל: יצחק ׁשל ְְְִִֶַַַָוהּדין

ּתקף ועל־ ּכ ןמד ּכפי עׂשו את לבר יצחק רצה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ
הּצּדקת  רבקה אבל ּומׁשּפטֹו, ְְֲִִִֶֶַַָָָּדינֹו
את  ולּמדה הּדין, המּתיקה ּכּנ"ל ּתפּלה ּבחינת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשהיא
מּיצחק  הּברכֹות לקּבל ּוגנבה ּבמרמה ׁשּיל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹיעקב
יעקב  ּובתפּלת ּבתפּלתּה ּכח ׁשּיׁש ידעה ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּדיקא,
הּברכֹות  ׁשּיקּבל ּבּמׁשּפט הּצדקה לכלל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיכֹול
ׁשל  וההתּגרּות הּקטרּוג מּגדל אבל ּדיקא. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹמּיצחק

ּתמיד, יׂשראל על ׁשאֹורב עקרב ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעׂשו,
ּבחינת  ׁשהם הּברכֹות, לקּבל ׁשרֹוצים ּבעת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבפרט
וכּנ"ל, ּביֹותר ּומקטרג אֹורב ׁשאזי טֹובה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָמציאה
יתּבר ה' וסּבב ּבמרמה, ׁשּיל ההכרח היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעלּֿכן
ּכ ּובתֹו וכּו', ציד לצּוד עׂשו את יצחק ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁשלח

יע  ּדיקא הּקדֹוׁשקּבל ּבּזהר וכּמּובא הּברכֹות. את קב ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשם. עּין וכּו', מּזה ז"ל האר"י ְְְֲִִִֵֵֶַַָָּובכתבי

ליעקבוזה יצחק כז)ׁשאמר מהרּת(בראשית ּזה "מה : ְ◌ֶ◌ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
ראה  יצחק ּכי ּדיקא, "מהרּת" ּבני", ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹלמצא
ׁשאמר: ּבּפרׁשה ּכמּובן יעקב, ׁשּזה מרחֹוק אז  ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוהבין
מהרּת ּזה מה לֹו אמר עלּֿכן וכּו'", ואמׁש ּנא ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻ"ּגׁשה

הּברכֹות  ּולקּבל להאכילני ּכזאת טֹובה מציאה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹלמצא

סֹוף  ּכל ׁשּסֹוף יֹודע אני ּכי אמר ּכי הינּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידיֿזה,
סבּור  הייתי א יעקב, אלי הּברכֹות ּכל ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹיּגיעּו
צרי הּוא ּכי לעׂשו, הּברכֹות לּתן צריכין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבּתחּלה

ּבעצמֹו יעקב ׁשאמר ּוכמֹו ּתחּלה, לג)למׁשל :(שם ְְְְְֲִִֶַַַָָֹֹ

רציתי  על ּֿכן וכּמּובא, עבּדֹו" לפני אדני נא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ"יעבר
"מהרּת" מהרּת", ּזה "מה ועלּֿכן ּתחּלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלברכֹו
הּברכֹות  אין עדין לדעּתי ּכי ּבני", "למצא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹּדיקא,

.ׁשּל טֹובֹות מציאֹות ּבחינת ְְְִִֵֶֶַׁשהם

ואיתא והׁש יב: לפני", אלקי ה' הקרה "ּכי ְ◌ֵ◌ִ◌ְְְֱִִִֶָָָָֹ
יט)ּבּמדרׁש סה, רבה יֹוחנן (בראשית 'רּבי : ְִִַַָָָ

ל המציא לקרּבנ אם אמר: חד לקיׁש, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָוריׁש
את  אברהם "וּיּׂשא ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ּכּמה  אחת על למאכל וכּו'", איל והּנה וּירא ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָעיניו
ּדכתיב: ,ל המציא לזּוּוג אם אמר: וחד ְְְְְְְִִִִִִַַַָָוכּמה,
ּגמּלים  והּנה "וּירא ּוכתיב: הּיֹום", לפני נא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ"הקרה
ּפלא  והּוא וכּמה'. ּכּמה אחת על למאכל ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָּבאים",
ּכי  ּפריכא, וחמר קל הּוא רהטא לפּום ּכי ְְְֲִִִִִֶַָָָָֹלכאֹורה,
וכן  העקדה ׁשחיטת מּדין יצחק להּציל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבוּדאי
לֹו מּלהזמין יתרה הּצלה הּוא זּוּוגֹו לֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָלהזמין

ׁשעה? לפי ְֲִַָָָמאכלֹו

ּכמין א ויבֹוא היטב הּמדרׁש יּובן הּנ"ל עלּֿפי ַ◌ְְְִִִֵֵַַַַַָָ
ּכי  ,יתּבר ה' ּבעזר מאד לנפׁש ויערב ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹחמר
ּכׁשרצה  אז הזּכיר זּוּוגֹו ּומציאת העקדה זכּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּדיקא
העקדה  קרּבן ּבׁשביל הלא אמר: ּכי הּברכֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹלקּבל

וכן  האיל, את ה' הקרה ּגבּורֹותי להמּתיק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּממּתקת  ּתפּלה ּבחינת ׁשהיא רבקה זּוּוג ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָלהמציא

י  ה' עזר יצחק ׁשל ּוגבּורה מׁשּפט ּבדרּבחינת תּבר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
זּוּוג למצא מאד קׁשה ׁשהיה אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹנפלא,
ה' חמל אףֿעלּֿפיֿכן וכּנ"ל, ּגבּורֹותי ְְִֵֵֶֶַַַַַָֹמעצם
ׁשּיצאּו ּבׁשביל ּבׁשבילי היה והּכל ,ל אֹות ּה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹוהמציא
להאכיל רֹוצה ׁשאני למאכל ועכׁשו מּמּני. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל
להתקּים  יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכדי הּברכֹות, לקּבל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכדי
ּגלּותם, מרירת ואריכת ּתקף ּבכל ּולהתּפרנס ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם
נמצא  לפני. יתּבר ה' ׁשּיזמין וכּמה ּכּמה אחת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָעל
עלֿידי  ּדיקא ּכי הּזה, הּמדרׁש מאד יפה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּמקּׁשר
ּתפּלה  ּבחינת רבקה זּוּוגֹו ועלֿידי העקדה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהמּתקת

וכּנ"ל, הּברכֹות קּבל עלֿידיֿזה ׁשּכתּוב ּכּנ"ל, (וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדתב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 34 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הא"ב ז')ּבספר אות ח"ב מּקרּבנֹות (אכילה ּגדֹול הּצּדיקים ׁשאכילת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

היטב): והבן וכּו', ְְִִֵֵֵָָּומּזּוּוגן

וכּו'".ועל־ ּכ ןמה יעקב קֹול "הּקל אז: יצחק אמר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִַַַָָָֹֹ
ׁשּזכה  יעקב ׁשל ּכחֹו עצם  אז ֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשהבין
ּוצדקה  מׁשּפט לכלל ּבׁשלמּות, ונׁשמע נעׂשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹלבחינת
זֹוכין  ׁשעלֿידיֿזה ּותפּלה, ּתֹורה ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּביחד,

ּבחינת קֹולֹות, ּבחינת סח)לעּזּות, יּתן (תהילים "הן : ְְְִִִֵֵַַַ
אז  אמר עלּֿכן ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו עז", קֹול ְְֵֶַַָָָָֹּבקֹולֹו
מאד, חזק יעקב קֹול הּקל ּכי ידעּתי עּתה ְְְֲִִִַַַַָָָָָֹֹֹיצחק:

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו עׂשו, ידי הּידים על יתּגּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
וחזק  הֹול ׁשּקֹולֹו ּומבין רֹואה אני ּכי ז"ל. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָרּבֹותינּו
עד  ּבצדקה הּמׁשּפט להמּתיק ׁשּזכה מאחר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמאד,
נמׁש ׁשּזה הּברכֹות, ּולקּבל להאכילני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמצא
לעּזּות  זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמּכללּיּות
יעקב" קֹול "הּקל ּבחינת קֹולֹות, ּבחינת ְְְֲִִִַַַַָֹֹֻּדקדּׁשה
ּבחינת  קֹול ֹות, ׁשני קֹול", "הּקל ּבחינת וזה ְְְְְִִֵֶַַַַַֹוכּנ"ל.
ׁשעלֿידיֿזה  יחד, ׁשּנכללין ּתפּלה וקֹול ּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָקֹול
ּדסטרא  העּזּות נגד ּדקדּׁשה העּזּות התּגּברּות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻעּקר
מּבחינת  ׁשּיֹונק עׂשו" ידי "הּידים על להתּגּבר ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאחרא,
אבל  צדקה, ּבבחינת ּבׁשלמּות נכלל ּכׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמׁשּפט

קֹולֹות עלֿי  ׁשני ּבחינת יעקב", קֹול "הּקל די ְְְֲִֵֵַַַַֹֹ
עלֿידיֿזה  יחד, ׁשּנכללין ּותפּלה מּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנמׁשכין
וכּנ"ל: אֹותם ּומבּטלין עׂשו" ידי "הּידים על ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמתּגּבר

ּכׁשאמרה ועל־ ּכ ןמו ּגדֹול בפחד יעקב היה ּבאמת ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹ
לקּבל  אביו את ׁשּיטעה אּמֹו ְְִִֵֶֶֶַַָלֹו

אבי  ימּׁשני "אּולי לאּמֹו: אמר ועלּֿכן ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻהּברכֹות,
מּתקף  מתירא היה ּכי וכּו'". ּכמתעּתע בעיניו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהייתי
אבי", ימּׁשני "אּולי אמר ועלּֿכן יצחק, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּגבּורֹות
ׁשהּוא  יצחק אבי עּמי ּבּמׁשּפט וידקּדק ׁשּימּׁשׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהינּו
הּברכֹות  לקּבל ׁשארצה מחמת ּכי ּומׁשּפט, ּדין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבחינת
אֹותי  למּׁשׁש וׁשלֹום, חס עלי מׁשּפטֹו יתעֹורר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּפתאם
ולא  קללה עלי "והבאתי וׁשלֹום חס ואזי ּבי, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּולדקּדק
ׁשאדם  זמן ׁשּכל הּמׁשּפט, קטרּוג ּדר כן ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברכה",
הרּבה, טֹובֹות מציאֹות למצא מבּקׁש ואינֹו וׁשקט ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹנח
,ּכלּֿכ הּמׁשּפט ׁשל הּקטרּוג עליו מתעֹורר אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאזי
ּגדֹול  ועׁשירּות ּגדּלה לחטף ּכׁשרֹוצה ּתכף ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֻאבל

נעּין  לֹומר וׁשלֹום, חס הּקטרּוג עליו  מתעֹורר ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכּיֹוצא
יכֹול  וׁשלֹום חס ואזי לזה, ראּוי הּוא אם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָּבמעׂשיו
ּׁשאמרּו מה ּבחינת ׁשּזהּו ,להפ הּגל ּגל עליו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהתהּפ

ז"ל נה.)רּבֹותינּו ׁשל (ברכות עונֹותיו מזּכיר ּתפּלה ׁשעּיּון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשאֹומר  ּכראּוי, ׁשּלא ּבתפּלתֹו ּכׁשּמעּין ּדהינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאדם,
ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּבּקׁשתי, יעׂשה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָראּוי
וזהּו לזה. ראּוי אם עונֹותיו מזּכירין ׁשאז ׁשם ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹרׁש"י
ּתפּלתֹו רב ׁשעּקר למעלה ׁשּכתבנּו ּדברינּו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבחינת
להּנצל  יּגיעּו", לא אליו רּבים מים לׁשטף "רק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתהיה
ואז  וכּו'", ּתצרני "מּצר ּבחינת והּמׂשטין, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָמהאֹורב
וכּו' ּפרנסתֹו הכרחּיּות על ּגם רחמים לבּקׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָיּוכל
ׁשהּוא  אבי", ימּׁשני "אּולי יעקב ׁשהתּפחד וזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻוכּנ"ל.
מחמת  ּבי וידקּדק ׁשּימּׁשׁש ודין, מׁשּפט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבחינת
ולא  קללה עלי "והבאתי ואזי הּברכֹות, לקּבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּבאתי
ּפתאם, ׁשּבא עקרב נׁשיכת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּברכה",

וכּנ"ל. מהּמציאה ההפ ְְִֵֵֶֶַַַַָׁשהּוא

אך והׁש יבה ּבני קללת "עלי אּמֹו: קח לֹו ל ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְְְְִִִֵַַַָָ
ׁשהיא  רבקה לֹו ׁשאמרה הינּו וכּו'", ְְְְִִִֶֶַָָָלי
יֹודעת  ּדיקא היא ּכי הּזה, הּפחד לבּטל עליה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָמקּבלת
ּבחינת  ּתפּלה, ּבחינת היא רבקה ּכי זאת, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹלבּטל

היא  ועלּֿכן ּכּנ"ל, יצחק ׁשל ּומׁשּפט ּדין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהמּתקת
ּבּמדרׁש ׁשאיתא ּוכמֹו זה. ּפחד לבּטל יכֹולה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּדיקא

טו) סה, רבה ליצחק (בראשית לּכנס  'עלי לֹו: ְְְִִֵֶַָָָָָׁשאמרה
ּכּנ"ל, הינּו רׁשע', עׂשו צּדיק יעקב לֹו, ְְֲִֵַַַַַַָָָֹולֹומר
ּגבּורֹות  להמ ּתיק יכֹולה ּבתפּלתּה ׁשהיא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָׁשאמרה
עׂשו  נגד צּדיקים הם ׁשּיׂשראל לֹו ּולגּלֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיצחק
ּכנגד  צּדיקים הם עדין ׁשהם, ּכמֹו הם אם ּכי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרׁשע,
עלֿידי  מתּגּלה וזה עׂשו. ּבני ׁשהם העּכּו"ם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרׁשעת
הּדין  ׁשּממּתיק ּתפּלה ּבחינת ׁשהיא ּדיקא, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָרבקה
לקּבל  יעקב יּוכל ׁשעלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהּמׁשּפט

וכּנ"ל: ְְַַַָהּברכֹות

ּבׁשעת וזהמז ויצחק אברהם ׁשל הּנּסיֹון ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
ּגדל  על העֹולם קׁשיֹות ידּוע ּכי ְֲִֵֶַַָָָָָֹֻהעקדה,
ׁשל  צדקתֹו ּגדל לפי ּכי העקדה, נסיֹון ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהרעׁש
ּכי  לכאֹורה, ּכלּֿכ ּגדֹול נּסיֹון זה אין ְְִִִֵֶַָָָָָָָאברהם

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לה  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

זה, ּבנּסיֹון יעמדּו ּפׁשּוטים אנׁשים ׁשּגם לנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָנדמה
יחידֹו ּבנֹו את לׁשחט ּבפרּוׁש יתּבר ה' לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשּכׁשּיאמר

ּדבריו יקּים מה ויׁשחטהּו.ּבוּדאי היה הּנּסיֹון עּקר א ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ
וכּמּובן  מּזה וכּמּובא ,יתּבר מּדֹותיו אחר הרהר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּלא

ּׁשאמר  מּמה רׁש"י, ּבפרּוׁש ּומּובא ז"ל ר ּבֹותינּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבדברי
"ּכי  לי אמרּת אתמֹול ,לפני ׂשיחתי 'אפרׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחרּֿכ
להעלֹותֹו לי אמרּת ּכ ואחר זרע" ל יּקרא ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָביצחק
היה  ׁשּזה מקֹומֹות ּומּׁשאר מּזה מּובן וכּו''. ְְְְִִֶֶֶָָָָָלעֹולה

ּפסּוק עּקר  על ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ׁשּלֹו. הּנּסיֹון ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

כב) ּבפרּוׁש(בראשית ּומּובא ּכה", עד נלכה והּנער ְְְֲִֵֵַַַַַָָֹ"ואני
יהיה  ּכה לי ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרׁש"י:

.'אחר זרע הרהר ולא ּבאמּונה התחּזק אברהם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבוּדאי  ּדרכיו, מבין ׁשאיני אףֿעלּֿפי ואמר: ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּדֹותיו

ׁשא  הּמּדה מחּיב ּכ ואני ה' ּדרכי להבין אפׁשר י ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
 ֿ ואף לׁשחיטה, יחידי ּבני להֹולי ׁשּלי את ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָלעׂשֹות
ּדבריו  ּכל יקּים יתּבר ׁשה' מאמין אני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעלּֿפיֿכן

הּוא  ּכי ּכלל, להבין אפׁשר אי ּדרכיו ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשהבטיחני,
ׁשּׁשמעּתי  ּוכמֹו אחד, ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָיכֹול

הרּבה. ּבזה ז"ל ְִֵֶֶַַָמּמּנּו

ּׁשּכתּובוזה  מה ׁשם (שם)ּבחינת אברהם "וּיקרא : ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבהר  הּיֹום יאמר אׁשר יראה ה' ההּוא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָהּמקֹום
וראּו הבינּו הּקדֹוׁשים האבֹות ּכל ּכי יראה", ְְִִִֵֵֶַָָָָָה'
ּבּסֹוף  רק יהיה והּתקוה הּתכלית ׁשעּקר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמרחֹוק
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו מׁשיח, ּכׁשּיבֹוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון

ּפסּוק טו)על 'לרּבֹות (שם יעבדּו": אׁשר הּגֹוי את "וגם ְְֲֲֶֶַַַַַָֹ
ראּו ׁשּכּלם מקֹומֹות, ּבכּמה וכן מלכּיֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָֻֻׁשעּבּוד
ּבעצם  אבל ,ּכלּֿכ האר האחרֹון הּמר הּזה ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּגלּות
הּקץ  על לעמד יכלּו לא קדׁשם ורּוח הּׂשגתם ְְְְֲֵַַַַַַָָָָָָֹֹֻּגדּלת
מאד  ונעלם סתּום ׁשהּוא הּפלאֹות קץ ׁשהּוא ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹהאחרֹון

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ּכל, נו.)מעין על (פסחים ְְֵֵֵֶַַַָֹ
מט)ּפסּוק ׁשּבּקׁש(בראשית וכּו'", לבניו יעקב "וּיקרא : ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשכינה. הימּנּו ונסּתּלקה הּגאּלה קץ להם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלגּלֹות

את וזהוּ  "וּירא ּבאברהם: ּׁשּכתּוב מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
קדּׁשת  ׁשהּוא הּתקוה ׁשראה מרחק", ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּמקֹום
ּכל  וׁשם חּיינּו ּבית ׁשהּוא הּביתֿהּמקּדׁש ְְְִֵֵֵֶַַַָָָמקֹום
אפׁשר  אי ּכי מרחק, הּמקֹום את ראה אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּתקותנּו,
אבל  הּקדֹוׁש, הּמקֹום לזה נׁשּוב מתי הּדבר על ְֲֲֶַַַַַַָָָָָָָֹלעמד

ׁשּבוּדאי  ּוברה, יפה ּבראּיה אֹותֹו ראה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאףֿעלּֿפיֿכן

הּוא  רק סֹוף, ּכל סֹוף הּקדֹוׁש הּמקֹום לזה ְְִֶֶַַַָָָנזּכה
ּכל מרחֹוק, מּזה רמזים להֹוציא הרּבה ּבזה ּבדברינּו (וכמבאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבהלכֹות  ׁשם עּין ּבפרטּיּות, נפׁשֹו ּגאּלת לענין לעצמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻאחד

ה') הלכה הּקן .ׁשּלּוח ֲִֵַַָָ

ּכי וזה ּכה", עד נלכה והּנער "ואני ּבחינת ּבעצמֹו ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָֹ
מרחֹוק  ׁשרֹואין ּדבר על מרּמז 'ּכה' ְְִִֵֵֶַַַָָָֹּבחינת
'מׁשה  'מּטֹות': ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹמאד,
מּוסף  ּב'כה', נתנּבאּו הּנביאים וכל ּב'כה' ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹנתנּבא

ּכל ּכי הּדבר'', ּב'זה ׁשּנתנּבא מ ׁשה הּנביאים עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
נבּואתם  ׁשראּו מאירה ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתנּבאּו
הּדבר', ּב'זה ּגם התנּבא מׁשה אבל מאד, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמרחֹוק
אבל  ּוברה, יפה ּבראּיה הּנבּואה ׁשראה ּבחינת ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּוא
ׁשּגם  נבּואֹות ּכּמה היּו ּכי ּב'כה', התנּבא מׁשה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹּגם

מאד. מרחֹוק לראֹותן הכרח ְְְִֵַָָֹֻהּוא

יא)ּבחינתוזה אני (שמות הּלילה ּכחצת ה' אמר "ּכה : ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִַַַַַָָֹֹ
לא  מׁשה ּגם לילה חצֹות סֹוד ּכי וכּו'". ְְֲִֵֶַַָֹֹיֹוצא
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּבׁשלמּות, עליו לעמד ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹיכֹול

ג:) ואמר (ברכות אימת חצֹות ידע לא מׁשה 'מּכדי :ְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹ
להֹודֹות  אקּום לילה "חצֹות ׁשאמר ידע ּדוד ְְֲֲִֶַַַַָָָָָּכחצֹות,

וכּו'" קיט)ל הּוא (תהילים ׁשעּקר ידע מׁשה ּכי הינּו ,' ְְִִֶֶַַָָָֹ
אליו, והּנלוים ּדוד ּבזכּות ׁשּתהיה האחרֹונה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּגאּלה
לקֹונן  לילה ּבחצֹות העֹומדים ּוכׁשרים הּצּדיקים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהם
הּצּדיקים  וכל יתּבר ה' ׁשאז ּביתֿהּמקּדׁש, חרּבן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻעל
ּתהיה  ועלֿידיֿזה וכּו', לקלייהּו ציתין עדן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבגן

ּבבחינת סו)הּגאּלה, ּכל (ישעיה מׂשֹוׂש אּתּה "ׂשיׂשּו : ְְִִִִַַָָָָֻ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו עליה", (תענית הּמתאּבלים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

יכֹול ל:) לא אבל וכּו'', ירּוׁשלים על הּמתאּבל 'ּכל  :ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
מאד  סתּום הּוא ּכי הּקץ, יהיה מתי הּדבר על ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלעמד
ּבדבריו  רמז הראׁשֹונה ּבּגאּלה ּגם ועלּֿכן ְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֻּכּנ"ל.
ּדבריו  ּבכל ּכי יֹוצא", אני הּלילה "ּכחצת ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשאמר
זה  ׁשּבׁשביל האחרֹון, הּקץ על הסּתּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּוׁשליחּותֹו
ּבדבריו  רמז ועלּֿכן וכּו'. ּבּתחּלה ּבּׁשליחּות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָמאן
וכּו'", מצרים ּבתֹו יֹוצא אני הּלילה "ּכחצת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹואמר
ׁשאמרּו ּכמֹו וכּו', מצרים ּבׁשם מכּנים הּגלּיֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻֻּכי
האחרֹון  הּקץ ּכי 'ּכחצת', אמר ועלּֿכן ז"ל, ְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹרּבֹותינּו
"חצֹות  אמר מׁשיח ּבעצמֹו ׁשהּוא ּדוד רק מאד, ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹסתּום

וכּו'". אקּום ְְַָָלילה



תג שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 34 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הא"ב ז')ּבספר אות ח"ב מּקרּבנֹות (אכילה ּגדֹול הּצּדיקים ׁשאכילת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

היטב): והבן וכּו', ְְִִֵֵֵָָּומּזּוּוגן

וכּו'".ועל־ ּכ ןמה יעקב קֹול "הּקל אז: יצחק אמר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִַַַָָָֹֹ
ׁשּזכה  יעקב ׁשל ּכחֹו עצם  אז ֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשהבין
ּוצדקה  מׁשּפט לכלל ּבׁשלמּות, ונׁשמע נעׂשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹלבחינת
זֹוכין  ׁשעלֿידיֿזה ּותפּלה, ּתֹורה ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּביחד,

ּבחינת קֹולֹות, ּבחינת סח)לעּזּות, יּתן (תהילים "הן : ְְְִִִֵֵַַַ
אז  אמר עלּֿכן ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו עז", קֹול ְְֵֶַַָָָָֹּבקֹולֹו
מאד, חזק יעקב קֹול הּקל ּכי ידעּתי עּתה ְְְֲִִִַַַַָָָָָֹֹֹיצחק:

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו עׂשו, ידי הּידים על יתּגּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
וחזק  הֹול ׁשּקֹולֹו ּומבין רֹואה אני ּכי ז"ל. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָרּבֹותינּו
עד  ּבצדקה הּמׁשּפט להמּתיק ׁשּזכה מאחר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמאד,
נמׁש ׁשּזה הּברכֹות, ּולקּבל להאכילני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמצא
לעּזּות  זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמּכללּיּות
יעקב" קֹול "הּקל ּבחינת קֹולֹות, ּבחינת ְְְֲִִִַַַַָֹֹֻּדקדּׁשה
ּבחינת  קֹול ֹות, ׁשני קֹול", "הּקל ּבחינת וזה ְְְְְִִֵֶַַַַַֹוכּנ"ל.
ׁשעלֿידיֿזה  יחד, ׁשּנכללין ּתפּלה וקֹול ּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָקֹול
ּדסטרא  העּזּות נגד ּדקדּׁשה העּזּות התּגּברּות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻעּקר
מּבחינת  ׁשּיֹונק עׂשו" ידי "הּידים על להתּגּבר ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאחרא,
אבל  צדקה, ּבבחינת ּבׁשלמּות נכלל ּכׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמׁשּפט

קֹולֹות עלֿי  ׁשני ּבחינת יעקב", קֹול "הּקל די ְְְֲִֵֵַַַַֹֹ
עלֿידיֿזה  יחד, ׁשּנכללין ּותפּלה מּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנמׁשכין
וכּנ"ל: אֹותם ּומבּטלין עׂשו" ידי "הּידים על ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמתּגּבר

ּכׁשאמרה ועל־ ּכ ןמו ּגדֹול בפחד יעקב היה ּבאמת ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹ
לקּבל  אביו את ׁשּיטעה אּמֹו ְְִִֵֶֶֶַַָלֹו

אבי  ימּׁשני "אּולי לאּמֹו: אמר ועלּֿכן ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻהּברכֹות,
מּתקף  מתירא היה ּכי וכּו'". ּכמתעּתע בעיניו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהייתי
אבי", ימּׁשני "אּולי אמר ועלּֿכן יצחק, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּגבּורֹות
ׁשהּוא  יצחק אבי עּמי ּבּמׁשּפט וידקּדק ׁשּימּׁשׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהינּו
הּברכֹות  לקּבל ׁשארצה מחמת ּכי ּומׁשּפט, ּדין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבחינת
אֹותי  למּׁשׁש וׁשלֹום, חס עלי מׁשּפטֹו יתעֹורר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּפתאם
ולא  קללה עלי "והבאתי וׁשלֹום חס ואזי ּבי, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּולדקּדק
ׁשאדם  זמן ׁשּכל הּמׁשּפט, קטרּוג ּדר כן ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברכה",
הרּבה, טֹובֹות מציאֹות למצא מבּקׁש ואינֹו וׁשקט ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹנח
,ּכלּֿכ הּמׁשּפט ׁשל הּקטרּוג עליו מתעֹורר אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאזי
ּגדֹול  ועׁשירּות ּגדּלה לחטף ּכׁשרֹוצה ּתכף ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֻאבל

נעּין  לֹומר וׁשלֹום, חס הּקטרּוג עליו  מתעֹורר ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכּיֹוצא
יכֹול  וׁשלֹום חס ואזי לזה, ראּוי הּוא אם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָּבמעׂשיו
ּׁשאמרּו מה ּבחינת ׁשּזהּו ,להפ הּגל ּגל עליו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהתהּפ

ז"ל נה.)רּבֹותינּו ׁשל (ברכות עונֹותיו מזּכיר ּתפּלה ׁשעּיּון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשאֹומר  ּכראּוי, ׁשּלא ּבתפּלתֹו ּכׁשּמעּין ּדהינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאדם,
ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּבּקׁשתי, יעׂשה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָראּוי
וזהּו לזה. ראּוי אם עונֹותיו מזּכירין ׁשאז ׁשם ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹרׁש"י
ּתפּלתֹו רב ׁשעּקר למעלה ׁשּכתבנּו ּדברינּו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבחינת
להּנצל  יּגיעּו", לא אליו רּבים מים לׁשטף "רק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתהיה
ואז  וכּו'", ּתצרני "מּצר ּבחינת והּמׂשטין, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָמהאֹורב
וכּו' ּפרנסתֹו הכרחּיּות על ּגם רחמים לבּקׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָיּוכל
ׁשהּוא  אבי", ימּׁשני "אּולי יעקב ׁשהתּפחד וזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻוכּנ"ל.
מחמת  ּבי וידקּדק ׁשּימּׁשׁש ודין, מׁשּפט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבחינת
ולא  קללה עלי "והבאתי ואזי הּברכֹות, לקּבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּבאתי
ּפתאם, ׁשּבא עקרב נׁשיכת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּברכה",

וכּנ"ל. מהּמציאה ההפ ְְִֵֵֶֶַַַַָׁשהּוא

אך והׁש יבה ּבני קללת "עלי אּמֹו: קח לֹו ל ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְְְְִִִֵַַַָָ
ׁשהיא  רבקה לֹו ׁשאמרה הינּו וכּו'", ְְְְִִִֶֶַָָָלי
יֹודעת  ּדיקא היא ּכי הּזה, הּפחד לבּטל עליה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָמקּבלת
ּבחינת  ּתפּלה, ּבחינת היא רבקה ּכי זאת, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹלבּטל

היא  ועלּֿכן ּכּנ"ל, יצחק ׁשל ּומׁשּפט ּדין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהמּתקת
ּבּמדרׁש ׁשאיתא ּוכמֹו זה. ּפחד לבּטל יכֹולה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּדיקא

טו) סה, רבה ליצחק (בראשית לּכנס  'עלי לֹו: ְְְִִֵֶַָָָָָׁשאמרה
ּכּנ"ל, הינּו רׁשע', עׂשו צּדיק יעקב לֹו, ְְֲִֵַַַַַַָָָֹולֹומר
ּגבּורֹות  להמ ּתיק יכֹולה ּבתפּלתּה ׁשהיא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָׁשאמרה
עׂשו  נגד צּדיקים הם ׁשּיׂשראל לֹו ּולגּלֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיצחק
ּכנגד  צּדיקים הם עדין ׁשהם, ּכמֹו הם אם ּכי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרׁשע,
עלֿידי  מתּגּלה וזה עׂשו. ּבני ׁשהם העּכּו"ם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרׁשעת
הּדין  ׁשּממּתיק ּתפּלה ּבחינת ׁשהיא ּדיקא, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָרבקה
לקּבל  יעקב יּוכל ׁשעלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהּמׁשּפט

וכּנ"ל: ְְַַַָהּברכֹות

ּבׁשעת וזהמז ויצחק אברהם ׁשל הּנּסיֹון ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
ּגדל  על העֹולם קׁשיֹות ידּוע ּכי ְֲִֵֶַַָָָָָֹֻהעקדה,
ׁשל  צדקתֹו ּגדל לפי ּכי העקדה, נסיֹון ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהרעׁש
ּכי  לכאֹורה, ּכלּֿכ ּגדֹול נּסיֹון זה אין ְְִִִֵֶַָָָָָָָאברהם

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לה  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

זה, ּבנּסיֹון יעמדּו ּפׁשּוטים אנׁשים ׁשּגם לנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָנדמה
יחידֹו ּבנֹו את לׁשחט ּבפרּוׁש יתּבר ה' לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשּכׁשּיאמר

ּדבריו יקּים מה ויׁשחטהּו.ּבוּדאי היה הּנּסיֹון עּקר א ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ
וכּמּובן  מּזה וכּמּובא ,יתּבר מּדֹותיו אחר הרהר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּלא

ּׁשאמר  מּמה רׁש"י, ּבפרּוׁש ּומּובא ז"ל ר ּבֹותינּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבדברי
"ּכי  לי אמרּת אתמֹול ,לפני ׂשיחתי 'אפרׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחרּֿכ
להעלֹותֹו לי אמרּת ּכ ואחר זרע" ל יּקרא ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָביצחק
היה  ׁשּזה מקֹומֹות ּומּׁשאר מּזה מּובן וכּו''. ְְְְִִֶֶֶָָָָָלעֹולה

ּפסּוק עּקר  על ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ׁשּלֹו. הּנּסיֹון ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

כב) ּבפרּוׁש(בראשית ּומּובא ּכה", עד נלכה והּנער ְְְֲִֵֵַַַַַָָֹ"ואני
יהיה  ּכה לי ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרׁש"י:

.'אחר זרע הרהר ולא ּבאמּונה התחּזק אברהם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבוּדאי  ּדרכיו, מבין ׁשאיני אףֿעלּֿפי ואמר: ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּדֹותיו

ׁשא  הּמּדה מחּיב ּכ ואני ה' ּדרכי להבין אפׁשר י ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
 ֿ ואף לׁשחיטה, יחידי ּבני להֹולי ׁשּלי את ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָלעׂשֹות
ּדבריו  ּכל יקּים יתּבר ׁשה' מאמין אני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעלּֿפיֿכן

הּוא  ּכי ּכלל, להבין אפׁשר אי ּדרכיו ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשהבטיחני,
ׁשּׁשמעּתי  ּוכמֹו אחד, ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָיכֹול

הרּבה. ּבזה ז"ל ְִֵֶֶַַָמּמּנּו

ּׁשּכתּובוזה  מה ׁשם (שם)ּבחינת אברהם "וּיקרא : ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבהר  הּיֹום יאמר אׁשר יראה ה' ההּוא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָהּמקֹום
וראּו הבינּו הּקדֹוׁשים האבֹות ּכל ּכי יראה", ְְִִִֵֵֶַָָָָָה'
ּבּסֹוף  רק יהיה והּתקוה הּתכלית ׁשעּקר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמרחֹוק
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו מׁשיח, ּכׁשּיבֹוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון

ּפסּוק טו)על 'לרּבֹות (שם יעבדּו": אׁשר הּגֹוי את "וגם ְְֲֲֶֶַַַַַָֹ
ראּו ׁשּכּלם מקֹומֹות, ּבכּמה וכן מלכּיֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָֻֻׁשעּבּוד
ּבעצם  אבל ,ּכלּֿכ האר האחרֹון הּמר הּזה ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּגלּות
הּקץ  על לעמד יכלּו לא קדׁשם ורּוח הּׂשגתם ְְְְֲֵַַַַַַָָָָָָֹֹֻּגדּלת
מאד  ונעלם סתּום ׁשהּוא הּפלאֹות קץ ׁשהּוא ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹהאחרֹון

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ּכל, נו.)מעין על (פסחים ְְֵֵֵֶַַַָֹ
מט)ּפסּוק ׁשּבּקׁש(בראשית וכּו'", לבניו יעקב "וּיקרא : ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשכינה. הימּנּו ונסּתּלקה הּגאּלה קץ להם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלגּלֹות

את וזהוּ  "וּירא ּבאברהם: ּׁשּכתּוב מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
קדּׁשת  ׁשהּוא הּתקוה ׁשראה מרחק", ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּמקֹום
ּכל  וׁשם חּיינּו ּבית ׁשהּוא הּביתֿהּמקּדׁש ְְְִֵֵֵֶַַַָָָמקֹום
אפׁשר  אי ּכי מרחק, הּמקֹום את ראה אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּתקותנּו,
אבל  הּקדֹוׁש, הּמקֹום לזה נׁשּוב מתי הּדבר על ְֲֲֶַַַַַַָָָָָָָֹלעמד

ׁשּבוּדאי  ּוברה, יפה ּבראּיה אֹותֹו ראה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאףֿעלּֿפיֿכן

הּוא  רק סֹוף, ּכל סֹוף הּקדֹוׁש הּמקֹום לזה ְְִֶֶַַַָָָנזּכה
ּכל מרחֹוק, מּזה רמזים להֹוציא הרּבה ּבזה ּבדברינּו (וכמבאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבהלכֹות  ׁשם עּין ּבפרטּיּות, נפׁשֹו ּגאּלת לענין לעצמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻאחד

ה') הלכה הּקן .ׁשּלּוח ֲִֵַַָָ

ּכי וזה ּכה", עד נלכה והּנער "ואני ּבחינת ּבעצמֹו ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָֹ
מרחֹוק  ׁשרֹואין ּדבר על מרּמז 'ּכה' ְְִִֵֵֶַַַָָָֹּבחינת
'מׁשה  'מּטֹות': ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹמאד,
מּוסף  ּב'כה', נתנּבאּו הּנביאים וכל ּב'כה' ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹנתנּבא

ּכל ּכי הּדבר'', ּב'זה ׁשּנתנּבא מ ׁשה הּנביאים עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
נבּואתם  ׁשראּו מאירה ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתנּבאּו
הּדבר', ּב'זה ּגם התנּבא מׁשה אבל מאד, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמרחֹוק
אבל  ּוברה, יפה ּבראּיה הּנבּואה ׁשראה ּבחינת ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּוא
ׁשּגם  נבּואֹות ּכּמה היּו ּכי ּב'כה', התנּבא מׁשה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹּגם

מאד. מרחֹוק לראֹותן הכרח ְְְִֵַָָֹֻהּוא

יא)ּבחינתוזה אני (שמות הּלילה ּכחצת ה' אמר "ּכה : ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִַַַַַָָֹֹ
לא  מׁשה ּגם לילה חצֹות סֹוד ּכי וכּו'". ְְֲִֵֶַַָֹֹיֹוצא
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּבׁשלמּות, עליו לעמד ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹיכֹול

ג:) ואמר (ברכות אימת חצֹות ידע לא מׁשה 'מּכדי :ְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹ
להֹודֹות  אקּום לילה "חצֹות ׁשאמר ידע ּדוד ְְֲֲִֶַַַַָָָָָּכחצֹות,

וכּו'" קיט)ל הּוא (תהילים ׁשעּקר ידע מׁשה ּכי הינּו ,' ְְִִֶֶַַָָָֹ
אליו, והּנלוים ּדוד ּבזכּות ׁשּתהיה האחרֹונה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּגאּלה
לקֹונן  לילה ּבחצֹות העֹומדים ּוכׁשרים הּצּדיקים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהם
הּצּדיקים  וכל יתּבר ה' ׁשאז ּביתֿהּמקּדׁש, חרּבן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻעל
ּתהיה  ועלֿידיֿזה וכּו', לקלייהּו ציתין עדן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבגן

ּבבחינת סו)הּגאּלה, ּכל (ישעיה מׂשֹוׂש אּתּה "ׂשיׂשּו : ְְִִִִַַָָָָֻ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו עליה", (תענית הּמתאּבלים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

יכֹול ל:) לא אבל וכּו'', ירּוׁשלים על הּמתאּבל 'ּכל  :ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
מאד  סתּום הּוא ּכי הּקץ, יהיה מתי הּדבר על ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלעמד
ּבדבריו  רמז הראׁשֹונה ּבּגאּלה ּגם ועלּֿכן ְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֻּכּנ"ל.
ּדבריו  ּבכל ּכי יֹוצא", אני הּלילה "ּכחצת ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשאמר
זה  ׁשּבׁשביל האחרֹון, הּקץ על הסּתּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּוׁשליחּותֹו
ּבדבריו  רמז ועלּֿכן וכּו'. ּבּתחּלה ּבּׁשליחּות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָמאן
וכּו'", מצרים ּבתֹו יֹוצא אני הּלילה "ּכחצת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹואמר
ׁשאמרּו ּכמֹו וכּו', מצרים ּבׁשם מכּנים הּגלּיֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻֻּכי
האחרֹון  הּקץ ּכי 'ּכחצת', אמר ועלּֿכן ז"ל, ְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹרּבֹותינּו
"חצֹות  אמר מׁשיח ּבעצמֹו ׁשהּוא ּדוד רק מאד, ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹסתּום

וכּו'". אקּום ְְַָָלילה



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדתה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 35 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

נבּואה ועל־ ּכ ן ּכי ה'", אמר "ּכה אז: מׁשה אמר ְ◌ַ◌ֵ◌ְִֶַַָָָָֹֹ
קץ  על ׁשּמרּמז חצֹות ּבחינת ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַַַזֹו

לעמ  אפׁשר ואי מאד רחֹוקה היא זה,האחרֹון על ד ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹ
ּבחינת  ּבעצמֹו וזהּו וכּנ"ל. "ּכה" ּבלׁשֹון אמר ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹעלּֿכן

ּכי  ּבאברהם, הּנאמר ּכה" עד נלכה והּנער ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ"ואני
 ֿ אףֿעל לׁשחיטה, ּבנֹו ׁשּמֹולי ׁשאףֿעלּֿפי ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָהאמין
ביצחק  "ּכי ׁשאמר יתּבר ּדבריו יתקּימּו ּבוּדאי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּפיֿכן
מאד  ׁשרחֹוק "ּכה", ּבבחינת הּוא א זרע", ל ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹיּקרא

וכּנ"ל. רֹואין מרחֹוק רק להבין, אפׁשר ְְְְִִִֵֶַַַָָָואי

יצחק ועל ־ ּכ ן את יתּבר ה' ּכׁשהּציל ּכ אחר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
יֹותר  אברהם הבין אז ּתחּתיו, איל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָוהעלה
ּדבריו, סֹוף על ולעמד ּדרכיו להבין אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹׁשאי
ׁשהבטיחֹו ההבטחֹות ׁשּכל האחרֹון, הּקץ ּבענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפרט
ּבׁשביל  היה  הּכל הארץ את ּולהנחילם זרע לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלּתן
ּכל  ּבׁשלמּות יתקּימּו אז ׁשרק האחרֹון, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּקץ
הּדבר  ס ֹוף על לעמד אפׁשר אי אבל ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹההבטחֹות,
ה' ּדברי לקּים יֹום ּבכל מחּיבים אנּו רק אפן, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻּבׁשּום
הּקץ  יתקרב ׁשעלֿידיֿזה ּולהאמין ּומצותיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיתּבר

יבֹוא  לא אם ואףֿעלּֿפיֿכן ׁשּיבֹוא, יֹום ּבכל ְְְִִֵֶַַַָָָֹּולחּכֹות
יבֹוא, סֹוף ּכל ׁשּסֹוף עד אחר ּביֹום נחּכה הּיֹום ְְְֵֶֶַַַַָָּבאֹותֹו

ׁשאמרּו ב)ּכמֹו בא (חבקוק ּכי לֹו חּכה יתמהמּה "אם : ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
יאחר". לא ְֵַָֹֹיבא

יראה",וזהוּ : ה' ההּוא הּמקֹום ׁשם אברהם "וּיקרא ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֶַַַַָָָָ
רׁש"י  נדחק וכאׁשר לכאֹורה, ּפרּוׁש לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשאין
הּמקֹום  ׁשּקרא ּכפׁשּוטֹו, יתּפרׁש עּתה א ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבפרּוׁשֹו.
"ה' ּכּנ"ל הּתקוה עּקר ׁשהּוא הּביתֿהּמקּדׁש ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשל
ּבֹו להׁשרֹות הּמקֹום זה יראה ה' רק ּכי הינּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָיראה".
אבל  הּסֹוף, יֹודע לבד יתּבר הּוא רק ּכי ְְְֲִִִֵַַַַַָָָׁשכינתֹו,
ׁשאמרּו ּוכמֹו ּכלל, קץ ׁשּום ּבזה לחׁשב לנּו אסּור ְְְְֵֶֶַָָָָָָֹאנּו
לעׂשֹות  ויֹום יֹום ּבכל מּטל עלינּו רק ז"ל, ְֲֵֵַַַַָָָָֻרּבֹותינּו
ויֹום  יֹום ּבכל טֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור ׁשּלנּו ְְֲֵֶֶַַָָָָאת

רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו הּגאּלה, מתקרבת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשעלֿידיֿזה
צח.)ז"ל מר?(סנהדרין יבֹוא אימתי אלּיהּו: את ׁשּׁשאל ִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכבר  ואם תׁשמעּו. ּבקלֹו אם הּיֹום הּיֹום, לֹו: ְְְְִִִַַַָָָֹאמר
ּבכל  יתּבר אֹותֹו ׁשעבדּו ּוכׁשרים צּדיקים ּכּמה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהיּו
מחמת  הּוא ּבא, לא עדין ואףֿעלּֿפיֿכן ויֹום ְֲֲִִֵֵַַַַָָֹיֹום

אף  אבל ּביאתֹו, ׁשּמעּכבין אחרים ׁשל ֿ הּקלקּול ֿעל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
הּגאּלה  מקרב הּוא עבֹודתֹו ּכפי אחד ּכל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻּפיֿכן

התנֹוצצּות  יתקּבצּו סֹוף ּכל וסֹוף הּיֹום, ְְְְְְִִַַָּבאֹותֹו
ויֹום  יֹום ּבכל והּכׁשרים הּצּדיקים ׁשעֹוררּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּגאּלה
על  ז"ל רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו הּגאּלה, ּתבֹוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻועלֿידיֿזה
'אתהּפי ּגּבּה חם 'ּכד חנה: ּבר ּבר רּבה ְֲִִֵַַַַַַַַַָָָמאמר

ׁשם. עּין ב', ְִֵַָָּבסימן

ּוכמֹווזהוּ : יראה", ה' ּבהר הּיֹום יאמר "אׁשר ְ◌ֶ◌ְְֲֵֵֵֶֶַַָָ
ּכל  ׁשל יֹום ּכל על ׁשּקאי רׁש"י ִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּפרׁש
ׁשם. עּין וכּו', הּזה מקרא הּקֹוראים הּבאים ְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּדֹורֹות
ׁשּבכל  הּנ"ל, תׁשמעּו" ּבקלֹו אם "הּיֹום ּבחינת ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹהינּו
ואחד  אחד ּכל ׁשל העבֹודה ּכפי הּגאּלה מתקרבת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻיֹום
יֹום  ּבכל מברכין ׁשאנּו ּוכמֹו יתּבר ה' את ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשעֹובד
הינּו הּיֹום', יאמר 'אׁשר וזהּו יׁשּועה'. קרן ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'מצמיח
ה' הּיֹום ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל אדם ּכל ׁשל ויֹום יֹום ְְֶֶַָָָָָָָּבכל

ּכי  ׁשם. רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו הּזה, ּבּמקֹום לעּמֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיראה
הּזה  ּבּמקֹום נראה וה' הּגאּלה מתנֹוצצת יֹום ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻּבכל
מתי  הּדבר סֹוף על לעמד אףֿעלּֿפיֿכן א ְֲִֵַַַַַַַַַָָָֹוכּנ"ל.
אמר: זה על האחרֹון, ּבּקץ הּׁשלמה הּגאּלה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּתהיה
זאת  יראה ּבעצמֹו יתּבר ה' רק ּכי יראה", ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹ"ה'
הינּו הּיֹום", יאמר "אׁשר אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָוכּנ"ל.

וכּנ"ל. יראה" ה' "ּבהר ויֹום יֹום ְְְֵֶַַַָָָּבכל

"הּיֹום ועיּ ן זה ּפסּוק על רע"ב ּבסימן ּׁשּמבאר מה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִֶֶַַַָָָֹ

לעבֹודת  העצה עּקר ׁשּזה תׁשמעּו", ּבקלֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאם
הּיֹום  זה רק לֹו ׁשאין ויֹום יֹום ּבכל לחׁשב יתּבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹה'
הּכל  ּכי הּנ"ל, לענין ׁשּי והּוא ׁשם. עּין וכּו', ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹּבלבד
לחׁשב  ׁשּלא ּוצריכין הּׁשעה את לדחק אסּור ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאחד,

ּבבחינת הּיֹום, אֹותֹו קיח)רק עׂשה (תהילים הּיֹום "זה : ְִִֶַַַַָָ
ּוכמֹו ,יתּבר ה' לעבֹודת יזּכה ועלֿידיֿזה וכּו'", ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָה'
ּוכפי  ,ּכלּֿכ מׁשיח עּכּוב יהיה לא ׁשּמּמּנּו יזּכה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכן
ּבכל  ה' את ועֹובדים זאת המקּימים יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹעבֹודת
יֹום  ּבכל יׁשּועה קרן צמיחת מתנֹוצץ כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָיֹום,
יחד  עב ֹודתם ּכל יתקּבצּו סֹוף ּכל ׁשּסֹוף עד ְְְֲִֶַַַַַַָָָָוכּנ"ל,
חלקֹו ּכפי אחד וכל ּבׁשלמּות. הּגאּלה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻותבֹוא

א  יזּכה ּכן מׁשיח ולׂשּבע ּבהתקרבּות ה' על להתעּנג ז ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אז: עלינּו ׁשּיׁשּפיע הּגדֹול ְִִֵֶַַַָָָמּטּובֹו

על וזהוּ :מח ל להֹודֹות אקּום לילה "חצֹות ְ◌ֶ◌ְְֲַַָָָ
ּומׁשּפט  צדקה ּבחינת ,"צדק ְְְְְְִִִִֵֶַָָָמׁשּפטי
ּבׁשלמּות  יהיה ׁשּזה צדקה, עֹוׂשה ׁשּבּמׁשּפט ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּנ"ל,

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לו  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּתהיה  ֿ ידיֿזה ׁשעל ּכּנ"ל, לזה ׁשּיזּכה מׁשיח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשּיבֹוא
חצֹות  קימת עלֿידי זֹוכין וזה וכּנ"ל, הּׁשלמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻהּגאּלה
"חצֹות  וזהּו ּכּנ"ל. הּגאּלה קץ ּתבֹוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשעלֿידיֿזה
ׁשּבחצֹות  ,"צדק מׁשּפטי על ל להֹודֹות אק ּום ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלילה

ּכמֹו הּגאּלה מקרבין ׁשעלֿידיֿזה ּכׁשּקמים ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלילה
לֹו להֹודֹות צריכין אז וכּנ"ל, ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשאמרּו
יתּבר ּׁשהּוא מה ,יתּבר צדקתֹו מׁשּפטי על ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָיתּבר
ההתחּזקּות  עּקר ׁשעלֿידיֿזה צדקה, עֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמׁשּפט
ּבכללּיּות  ׁשלמה ולגאּלה ליׁשּועה ּולחּכֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻלקּוֹות

וכּנ"ל: עת ּבכל ְְְִִֵַַָָּובפרטּיּות

ׁשם ׁש יּ מט ּׁשּמּובא מה לענין מ', לאֹות לעיל ַ◌ָ◌ְְְְִֵֶַַָָ
וכּו'. מרּבה טֹובה מּדה ְְְִֶָָָָֻׁשּלעֹולם

ז"לוזהוּ  רּבֹותינּו קיז:)ׁשאמרּו לגֹוי (פסחים ואעׂש" : ְ◌ֶ◌ְְְְֵֶֶֶַַָ

וכּו', אברהם אלקי ׁשאֹומרים 'זה ְְְֱִֵֶֶַָָָֹּגדֹול",
"והיה  לֹומר: ּתלמּוד ּבכּלם? חֹותמין יהיּו ְְְְֱִִֵֶַַָָֻיכֹול
עּקר  ּכי ּכּנ"ל, הינּו וכּו'', חֹותמין ּב ְְְְְִִִַַַַָָּברכה",
אברהם  אבֹות הּׁשלׁשה ׁשל הּברכה ּוגמר ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹחתימת
ּוכללּיּות  ּומׁשּפט צדקה ּבחינת ׁשהם ויעקב, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיצחק
הּוא  הּברכה חתימת עּקר ּכּנ"ל, יחד ּומׁשּפט ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָצדקה
וחסד  צדקה ּבחינת אברהם ּכי אברהם', 'מגן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָרק
טֹובה  מּדה ּכי הּברכה, ּוגמר חתימת עּקר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשּבֹו

וכּנ"ל: לעֹולם ְְְַַָָֻמרּבה

ֿ וזהנ הּבית חנּכת ּבחינת ׁשהּוא חנּכה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִֵֶַַַַָֻֻ
הּוא  הּביתֿהּמקּדׁש קדּׁשת עּקר ּכי ְְְִִִִֵַַַַַָָֻהּמקּדׁש,

ׁשּכתּוב ּכמֹו והּתפּלה, הּתֹורה מקֹום הּוא ׁשם (ישעיה ּכי ְְְְִִֶַַָָָָ
עם ב) הארֹון עֹומד ׁשם ּכי ּתֹורה", ּתצא מּצּיֹון "ּכי :ִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום וׁשם קדׁשים קדׁשי ּבבית ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָהּלּוחֹות
נו)ׁשּכתּוב ׁשם (שם ּדר ּכי ּתפּלה", ּבית ביתי "ּכי : ְִִִִֵֵֶֶֶָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתפּלֹות, ּכל ח)עֹולין א "וה (מלכים תּפּללּו: ְְְְְִִִֶַַָָ
וכּו'". לׁשמ ּבניתי אׁשר והּבית ארצם ּדר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאלי
וׁשם  ,יתּבר ׁשכינתֹו הׁשראת ׁשם ּכי הּוא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָוהעּקר
עֹומדים  ׁשם ּכי מּמׁש, ה' ּתֹורת ּבחינת הּוא ְְִִִַַַַָָָהּתֹורה
מעׂשה  ׁשהם מׁשה ליד יתּבר מּידֹו ׁשּנּתנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּלּוחֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו לב)אלקים, אלקים (שמות מעׂשה "והּלחת : ְְֱֱֲִִֵֶַַָֹֹֹֻ
מּמׁש, ה' ּתֹורת ּבחינת אלקים", ּבאצּבע  ּכתּובים ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָֹהּמה
ּכמֹו ּבביתֿהּמק ּדׁש, ׁשם הּוא מּמׁש ה' ּתפּלת ְְְְְִִֵֵַַַָָָוכן

נו)ׁשּכתּוב ׁשּמּזה (ישעיה ּתפּלתי", ּבבית "וׂשּמחּתים : ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

'ּתפּלתם  ּכי מתּפּלל, יתּבר ׁשה' ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמדּו
ּבברכֹות ּכמבאר וכּו'', ּתפּלתי אּלא נאמר ז.)לא .(דף ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹֹ

ה' ּתֹורת עלֿידי רק הּוא וחּיּותנּו קּיּומנּו ּכל ְְִִִֵֵֵַַַָּכי
ׁשהּוא  ה', ּתפּלת עלֿידי והעּקר מּמׁש, ה' ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּותפּלת

ּברחמיו  ּבעצמֹו מתּפּלל יתּבר ּׁשהּוא מה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבחינת
והּגדֹולים, הרּבים רחמיו לעֹורר (ּכמבאר הּפׁשּוטים ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

ׁשם) עּין זה, ענין ק"ה ּבסימן יּה' וזמרת 'עּזי .ּבהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ

היה ועכׁש ו לא ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּביתֿהּמקּדׁש ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

הּצּדיקים  לּולא להתקּים לנּו ְְְִִִֵֵֶַַַָָאפׁשר
ּבכל  ה' ּתפּלת ּבחינת לעֹורר ּכח להם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגדֹולים
יֹום, ּבכל חדׁשים חסדים נמׁשכין ׁשּמּׁשם ְְֲֲִִִִִֶָָָָָיֹום,
עלֿידי  ׁשּנמׁשכין וכּו'", לּבקרים "חדׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבבחינת
ּבריאת  ׁשהּוא הּׁשנה ּבראׁש ׁשהמׁשיכּו החסדים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹעצם
החסדים  ׁשאּלּו ג', ּבאֹות לעיל וכמבאר וכּו', ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהעֹולם
הּדינים, להמּתיק ּכּפּור יֹום עד הּׁשנה מראׁש ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹנמׁשכּו
ּומֹוחל  וסֹולח יתּבר ה' מתרּצה ּכּפּור ׁשּביֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָעד
החסדים  נמׁשכין ּומּׁשם ׁשנה. ּבכל יׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹעונֹות
קּיּום  היה לא זה ׁשּבלא ויֹום, יֹום ּבכל ְְֲִִֶֶָָָָָֹֹחדׁשים
ּבקּנתֹו: ירמיה ׁשּצעק ּכמֹו החרּבן, אחר עּתה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֻלהעֹולם
לּבי  אל אׁשיב זאת מה', ותֹוחלּתי נצחי אבד ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ"ואמר

אּלּו וכל וכּו'". תמנּו לא ּכי ה' חסדי אֹוחיל, ְְְְִִֵֵֵַַָָֹעלּֿכן
ׁשּזֹוכין  הּנ"ל הּצּדיקים עלֿידי נמׁשכין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהחסדים

וכּנ"ל: ה' ְְִִַַַלתפּלת

מלכּות וזהוּ אנ  ּכי חנּכה, ׁשל הּנס ּתקף ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֻ

וכּו' ּתֹורת להׁשּכיח רצּו ְְְְְִַַָָָָָהרׁשעה
לעקר  רצּו ּכי זמּנֹו, קדם הּביתֿהּמקּדׁש ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹּולהחריב
היה  ׁשעלֿידיֿזה וׁשלֹום, חס לגמרי יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻקדּׁשת
ּבלא  להעֹולם ק ּיּום אין ּכי ובהּו, לתהּו העֹולם ְְְִִֵֵָָָָָֹֹֹחֹוזר
ראּו הרׁשעה מלכּות ּבחינת אחרא הּסטרא ּכי ְְְְֳִִִַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ּכי  לחרב, וסֹופֹו יתקּים לא הּׁשני הּבית ׁשּזה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהבינּו
רצּו עלּֿכן יׂשראל, על ּתּקיפה ידם היה ּבבנינֹו אז ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּגם
חס  להחׁשי מאד, החׁש להגּביר ּכדי ּתכף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹלהחריבֹו
הּגאּלה  מן מתיאׁשין ׁשּיהיּו יׂשראל עיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻוׁשלֹום
רק  היה העֹולם ּבריאת עּקר ּכי לגמרי. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּׁשלמה
 ֿ הּבית ּובׁשביל הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָּבׁשביל

ׁשּכתּוב ּכמֹו א)הּמקּדׁש, ּברא (בראשית "ּבראׁשית : ְְְִִֵֶַָָָָ

ז"ל: רּבֹותינּו ואמרּו הארץ", ואת הּׁשמים את ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאלקים



תד שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 35 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

נבּואה ועל־ ּכ ן ּכי ה'", אמר "ּכה אז: מׁשה אמר ְ◌ַ◌ֵ◌ְִֶַַָָָָֹֹ
קץ  על ׁשּמרּמז חצֹות ּבחינת ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַַַזֹו

לעמ  אפׁשר ואי מאד רחֹוקה היא זה,האחרֹון על ד ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹ
ּבחינת  ּבעצמֹו וזהּו וכּנ"ל. "ּכה" ּבלׁשֹון אמר ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹעלּֿכן

ּכי  ּבאברהם, הּנאמר ּכה" עד נלכה והּנער ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ"ואני
 ֿ אףֿעל לׁשחיטה, ּבנֹו ׁשּמֹולי ׁשאףֿעלּֿפי ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָהאמין
ביצחק  "ּכי ׁשאמר יתּבר ּדבריו יתקּימּו ּבוּדאי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּפיֿכן
מאד  ׁשרחֹוק "ּכה", ּבבחינת הּוא א זרע", ל ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹיּקרא

וכּנ"ל. רֹואין מרחֹוק רק להבין, אפׁשר ְְְְִִִֵֶַַַָָָואי

יצחק ועל ־ ּכ ן את יתּבר ה' ּכׁשהּציל ּכ אחר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
יֹותר  אברהם הבין אז ּתחּתיו, איל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָוהעלה
ּדבריו, סֹוף על ולעמד ּדרכיו להבין אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹׁשאי
ׁשהבטיחֹו ההבטחֹות ׁשּכל האחרֹון, הּקץ ּבענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפרט
ּבׁשביל  היה  הּכל הארץ את ּולהנחילם זרע לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלּתן
ּכל  ּבׁשלמּות יתקּימּו אז ׁשרק האחרֹון, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּקץ
הּדבר  ס ֹוף על לעמד אפׁשר אי אבל ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹההבטחֹות,
ה' ּדברי לקּים יֹום ּבכל מחּיבים אנּו רק אפן, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻּבׁשּום
הּקץ  יתקרב ׁשעלֿידיֿזה ּולהאמין ּומצותיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיתּבר

יבֹוא  לא אם ואףֿעלּֿפיֿכן ׁשּיבֹוא, יֹום ּבכל ְְְִִֵֶַַַָָָֹּולחּכֹות
יבֹוא, סֹוף ּכל ׁשּסֹוף עד אחר ּביֹום נחּכה הּיֹום ְְְֵֶֶַַַַָָּבאֹותֹו

ׁשאמרּו ב)ּכמֹו בא (חבקוק ּכי לֹו חּכה יתמהמּה "אם : ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
יאחר". לא ְֵַָֹֹיבא

יראה",וזהוּ : ה' ההּוא הּמקֹום ׁשם אברהם "וּיקרא ְ◌ֶ◌ְְְִִֵֶַַַַָָָָ
רׁש"י  נדחק וכאׁשר לכאֹורה, ּפרּוׁש לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשאין
הּמקֹום  ׁשּקרא ּכפׁשּוטֹו, יתּפרׁש עּתה א ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבפרּוׁשֹו.
"ה' ּכּנ"ל הּתקוה עּקר ׁשהּוא הּביתֿהּמקּדׁש ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשל
ּבֹו להׁשרֹות הּמקֹום זה יראה ה' רק ּכי הינּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָיראה".
אבל  הּסֹוף, יֹודע לבד יתּבר הּוא רק ּכי ְְְֲִִִֵַַַַַָָָׁשכינתֹו,
ׁשאמרּו ּוכמֹו ּכלל, קץ ׁשּום ּבזה לחׁשב לנּו אסּור ְְְְֵֶֶַָָָָָָֹאנּו
לעׂשֹות  ויֹום יֹום ּבכל מּטל עלינּו רק ז"ל, ְֲֵֵַַַַָָָָֻרּבֹותינּו
ויֹום  יֹום ּבכל טֹוב ולעׂשֹות מרע לסּור ׁשּלנּו ְְֲֵֶֶַַָָָָאת

רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו הּגאּלה, מתקרבת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשעלֿידיֿזה
צח.)ז"ל מר?(סנהדרין יבֹוא אימתי אלּיהּו: את ׁשּׁשאל ִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכבר  ואם תׁשמעּו. ּבקלֹו אם הּיֹום הּיֹום, לֹו: ְְְְִִִַַַָָָֹאמר
ּבכל  יתּבר אֹותֹו ׁשעבדּו ּוכׁשרים צּדיקים ּכּמה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהיּו
מחמת  הּוא ּבא, לא עדין ואףֿעלּֿפיֿכן ויֹום ְֲֲִִֵֵַַַַָָֹיֹום

אף  אבל ּביאתֹו, ׁשּמעּכבין אחרים ׁשל ֿ הּקלקּול ֿעל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
הּגאּלה  מקרב הּוא עבֹודתֹו ּכפי אחד ּכל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻּפיֿכן

התנֹוצצּות  יתקּבצּו סֹוף ּכל וסֹוף הּיֹום, ְְְְְְִִַַָּבאֹותֹו
ויֹום  יֹום ּבכל והּכׁשרים הּצּדיקים ׁשעֹוררּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּגאּלה
על  ז"ל רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו הּגאּלה, ּתבֹוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻועלֿידיֿזה
'אתהּפי ּגּבּה חם 'ּכד חנה: ּבר ּבר רּבה ְֲִִֵַַַַַַַַַָָָמאמר

ׁשם. עּין ב', ְִֵַָָּבסימן

ּוכמֹווזהוּ : יראה", ה' ּבהר הּיֹום יאמר "אׁשר ְ◌ֶ◌ְְֲֵֵֵֶֶַַָָ
ּכל  ׁשל יֹום ּכל על ׁשּקאי רׁש"י ִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּפרׁש
ׁשם. עּין וכּו', הּזה מקרא הּקֹוראים הּבאים ְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּדֹורֹות
ׁשּבכל  הּנ"ל, תׁשמעּו" ּבקלֹו אם "הּיֹום ּבחינת ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹהינּו
ואחד  אחד ּכל ׁשל העבֹודה ּכפי הּגאּלה מתקרבת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻיֹום
יֹום  ּבכל מברכין ׁשאנּו ּוכמֹו יתּבר ה' את ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשעֹובד
הינּו הּיֹום', יאמר 'אׁשר וזהּו יׁשּועה'. קרן ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'מצמיח
ה' הּיֹום ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל אדם ּכל ׁשל ויֹום יֹום ְְֶֶַָָָָָָָּבכל

ּכי  ׁשם. רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו הּזה, ּבּמקֹום לעּמֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיראה
הּזה  ּבּמקֹום נראה וה' הּגאּלה מתנֹוצצת יֹום ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻּבכל
מתי  הּדבר סֹוף על לעמד אףֿעלּֿפיֿכן א ְֲִֵַַַַַַַַַָָָֹוכּנ"ל.
אמר: זה על האחרֹון, ּבּקץ הּׁשלמה הּגאּלה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּתהיה
זאת  יראה ּבעצמֹו יתּבר ה' רק ּכי יראה", ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹ"ה'
הינּו הּיֹום", יאמר "אׁשר אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָוכּנ"ל.

וכּנ"ל. יראה" ה' "ּבהר ויֹום יֹום ְְְֵֶַַַָָָּבכל

"הּיֹום ועיּ ן זה ּפסּוק על רע"ב ּבסימן ּׁשּמבאר מה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִֶֶַַַָָָֹ

לעבֹודת  העצה עּקר ׁשּזה תׁשמעּו", ּבקלֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאם
הּיֹום  זה רק לֹו ׁשאין ויֹום יֹום ּבכל לחׁשב יתּבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹה'
הּכל  ּכי הּנ"ל, לענין ׁשּי והּוא ׁשם. עּין וכּו', ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹּבלבד
לחׁשב  ׁשּלא ּוצריכין הּׁשעה את לדחק אסּור ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאחד,

ּבבחינת הּיֹום, אֹותֹו קיח)רק עׂשה (תהילים הּיֹום "זה : ְִִֶַַַַָָ
ּוכמֹו ,יתּבר ה' לעבֹודת יזּכה ועלֿידיֿזה וכּו'", ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָה'
ּוכפי  ,ּכלּֿכ מׁשיח עּכּוב יהיה לא ׁשּמּמּנּו יזּכה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכן
ּבכל  ה' את ועֹובדים זאת המקּימים יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹעבֹודת
יֹום  ּבכל יׁשּועה קרן צמיחת מתנֹוצץ כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָיֹום,
יחד  עב ֹודתם ּכל יתקּבצּו סֹוף ּכל ׁשּסֹוף עד ְְְֲִֶַַַַַַָָָָוכּנ"ל,
חלקֹו ּכפי אחד וכל ּבׁשלמּות. הּגאּלה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻותבֹוא

א  יזּכה ּכן מׁשיח ולׂשּבע ּבהתקרבּות ה' על להתעּנג ז ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אז: עלינּו ׁשּיׁשּפיע הּגדֹול ְִִֵֶַַַָָָמּטּובֹו

על וזהוּ :מח ל להֹודֹות אקּום לילה "חצֹות ְ◌ֶ◌ְְֲַַָָָ
ּומׁשּפט  צדקה ּבחינת ,"צדק ְְְְְְִִִִֵֶַָָָמׁשּפטי
ּבׁשלמּות  יהיה ׁשּזה צדקה, עֹוׂשה ׁשּבּמׁשּפט ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּנ"ל,

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לו  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּתהיה  ֿ ידיֿזה ׁשעל ּכּנ"ל, לזה ׁשּיזּכה מׁשיח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשּיבֹוא
חצֹות  קימת עלֿידי זֹוכין וזה וכּנ"ל, הּׁשלמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻהּגאּלה
"חצֹות  וזהּו ּכּנ"ל. הּגאּלה קץ ּתבֹוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשעלֿידיֿזה
ׁשּבחצֹות  ,"צדק מׁשּפטי על ל להֹודֹות אק ּום ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלילה

ּכמֹו הּגאּלה מקרבין ׁשעלֿידיֿזה ּכׁשּקמים ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלילה
לֹו להֹודֹות צריכין אז וכּנ"ל, ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשאמרּו
יתּבר ּׁשהּוא מה ,יתּבר צדקתֹו מׁשּפטי על ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָיתּבר
ההתחּזקּות  עּקר ׁשעלֿידיֿזה צדקה, עֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמׁשּפט
ּבכללּיּות  ׁשלמה ולגאּלה ליׁשּועה ּולחּכֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻלקּוֹות

וכּנ"ל: עת ּבכל ְְְִִֵַַָָּובפרטּיּות

ׁשם ׁש יּ מט ּׁשּמּובא מה לענין מ', לאֹות לעיל ַ◌ָ◌ְְְְִֵֶַַָָ
וכּו'. מרּבה טֹובה מּדה ְְְִֶָָָָֻׁשּלעֹולם

ז"לוזהוּ  רּבֹותינּו קיז:)ׁשאמרּו לגֹוי (פסחים ואעׂש" : ְ◌ֶ◌ְְְְֵֶֶֶַַָ

וכּו', אברהם אלקי ׁשאֹומרים 'זה ְְְֱִֵֶֶַָָָֹּגדֹול",
"והיה  לֹומר: ּתלמּוד ּבכּלם? חֹותמין יהיּו ְְְְֱִִֵֶַַָָֻיכֹול
עּקר  ּכי ּכּנ"ל, הינּו וכּו'', חֹותמין ּב ְְְְְִִִַַַַָָּברכה",
אברהם  אבֹות הּׁשלׁשה ׁשל הּברכה ּוגמר ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹחתימת
ּוכללּיּות  ּומׁשּפט צדקה ּבחינת ׁשהם ויעקב, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיצחק
הּוא  הּברכה חתימת עּקר ּכּנ"ל, יחד ּומׁשּפט ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָצדקה
וחסד  צדקה ּבחינת אברהם ּכי אברהם', 'מגן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָרק
טֹובה  מּדה ּכי הּברכה, ּוגמר חתימת עּקר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשּבֹו

וכּנ"ל: לעֹולם ְְְַַָָֻמרּבה

ֿ וזהנ הּבית חנּכת ּבחינת ׁשהּוא חנּכה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִֵֶַַַַָֻֻ
הּוא  הּביתֿהּמקּדׁש קדּׁשת עּקר ּכי ְְְִִִִֵַַַַַָָֻהּמקּדׁש,

ׁשּכתּוב ּכמֹו והּתפּלה, הּתֹורה מקֹום הּוא ׁשם (ישעיה ּכי ְְְְִִֶַַָָָָ
עם ב) הארֹון עֹומד ׁשם ּכי ּתֹורה", ּתצא מּצּיֹון "ּכי :ִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום וׁשם קדׁשים קדׁשי ּבבית ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָהּלּוחֹות
נו)ׁשּכתּוב ׁשם (שם ּדר ּכי ּתפּלה", ּבית ביתי "ּכי : ְִִִִֵֵֶֶֶָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתפּלֹות, ּכל ח)עֹולין א "וה (מלכים תּפּללּו: ְְְְְִִִֶַַָָ
וכּו'". לׁשמ ּבניתי אׁשר והּבית ארצם ּדר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאלי
וׁשם  ,יתּבר ׁשכינתֹו הׁשראת ׁשם ּכי הּוא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָוהעּקר
עֹומדים  ׁשם ּכי מּמׁש, ה' ּתֹורת ּבחינת הּוא ְְִִִַַַַָָָהּתֹורה
מעׂשה  ׁשהם מׁשה ליד יתּבר מּידֹו ׁשּנּתנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּלּוחֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו לב)אלקים, אלקים (שמות מעׂשה "והּלחת : ְְֱֱֲִִֵֶַַָֹֹֹֻ
מּמׁש, ה' ּתֹורת ּבחינת אלקים", ּבאצּבע  ּכתּובים ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָֹהּמה
ּכמֹו ּבביתֿהּמק ּדׁש, ׁשם הּוא מּמׁש ה' ּתפּלת ְְְְְִִֵֵַַַָָָוכן

נו)ׁשּכתּוב ׁשּמּזה (ישעיה ּתפּלתי", ּבבית "וׂשּמחּתים : ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

'ּתפּלתם  ּכי מתּפּלל, יתּבר ׁשה' ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמדּו
ּבברכֹות ּכמבאר וכּו'', ּתפּלתי אּלא נאמר ז.)לא .(דף ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹֹ

ה' ּתֹורת עלֿידי רק הּוא וחּיּותנּו קּיּומנּו ּכל ְְִִִֵֵֵַַַָּכי
ׁשהּוא  ה', ּתפּלת עלֿידי והעּקר מּמׁש, ה' ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּותפּלת

ּברחמיו  ּבעצמֹו מתּפּלל יתּבר ּׁשהּוא מה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבחינת
והּגדֹולים, הרּבים רחמיו לעֹורר (ּכמבאר הּפׁשּוטים ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

ׁשם) עּין זה, ענין ק"ה ּבסימן יּה' וזמרת 'עּזי .ּבהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ

היה ועכׁש ו לא ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּביתֿהּמקּדׁש ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

הּצּדיקים  לּולא להתקּים לנּו ְְְִִִֵֵֶַַַָָאפׁשר
ּבכל  ה' ּתפּלת ּבחינת לעֹורר ּכח להם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגדֹולים
יֹום, ּבכל חדׁשים חסדים נמׁשכין ׁשּמּׁשם ְְֲֲִִִִִֶָָָָָיֹום,
עלֿידי  ׁשּנמׁשכין וכּו'", לּבקרים "חדׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבבחינת
ּבריאת  ׁשהּוא הּׁשנה ּבראׁש ׁשהמׁשיכּו החסדים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹעצם
החסדים  ׁשאּלּו ג', ּבאֹות לעיל וכמבאר וכּו', ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהעֹולם
הּדינים, להמּתיק ּכּפּור יֹום עד הּׁשנה מראׁש ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹנמׁשכּו
ּומֹוחל  וסֹולח יתּבר ה' מתרּצה ּכּפּור ׁשּביֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָעד
החסדים  נמׁשכין ּומּׁשם ׁשנה. ּבכל יׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹעונֹות
קּיּום  היה לא זה ׁשּבלא ויֹום, יֹום ּבכל ְְֲִִֶֶָָָָָֹֹחדׁשים
ּבקּנתֹו: ירמיה ׁשּצעק ּכמֹו החרּבן, אחר עּתה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֻלהעֹולם
לּבי  אל אׁשיב זאת מה', ותֹוחלּתי נצחי אבד ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ"ואמר

אּלּו וכל וכּו'". תמנּו לא ּכי ה' חסדי אֹוחיל, ְְְְִִֵֵֵַַָָֹעלּֿכן
ׁשּזֹוכין  הּנ"ל הּצּדיקים עלֿידי נמׁשכין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהחסדים

וכּנ"ל: ה' ְְִִַַַלתפּלת

מלכּות וזהוּ אנ  ּכי חנּכה, ׁשל הּנס ּתקף ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֻ

וכּו' ּתֹורת להׁשּכיח רצּו ְְְְְִַַָָָָָהרׁשעה
לעקר  רצּו ּכי זמּנֹו, קדם הּביתֿהּמקּדׁש ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹּולהחריב
היה  ׁשעלֿידיֿזה וׁשלֹום, חס לגמרי יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻקדּׁשת
ּבלא  להעֹולם ק ּיּום אין ּכי ובהּו, לתהּו העֹולם ְְְִִֵֵָָָָָֹֹֹחֹוזר
ראּו הרׁשעה מלכּות ּבחינת אחרא הּסטרא ּכי ְְְְֳִִִַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ּכי  לחרב, וסֹופֹו יתקּים לא הּׁשני הּבית ׁשּזה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהבינּו
רצּו עלּֿכן יׂשראל, על ּתּקיפה ידם היה ּבבנינֹו אז ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּגם
חס  להחׁשי מאד, החׁש להגּביר ּכדי ּתכף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹלהחריבֹו
הּגאּלה  מן מתיאׁשין ׁשּיהיּו יׂשראל עיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻוׁשלֹום
רק  היה העֹולם ּבריאת עּקר ּכי לגמרי. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּׁשלמה
 ֿ הּבית ּובׁשביל הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָּבׁשביל

ׁשּכתּוב ּכמֹו א)הּמקּדׁש, ּברא (בראשית "ּבראׁשית : ְְְִִֵֶַָָָָ

ז"ל: רּבֹותינּו ואמרּו הארץ", ואת הּׁשמים את ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאלקים



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדתי ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 36 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּוּביתֿהּמקּדׁש והּתֹורה יׂשראל ׁשהם ראׁשית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבׁשביל
ובהּו תהּו היתה "והארץ א וכּו'. ראׁשית ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּנקראים
מלכּיֹות, ארּבע ּבחינת ׁשהם ּתהֹום", ּפני על ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַֹֻוחׁש
ז"ל  ּבדבריהם ּומבאר ז"ל, רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹּכמֹו

אדֹום  ּומלכּות ,חׁש ּבחינת הם הרׁשעה יון ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמלכּות
נמצא  ּתהֹום. ּבחינת הּוא עכׁשו ׁשל הּגלּות ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשהּוא
וחׁש" ּבחינת הם אז ׁשּמׁשלה הרׁשעה יון  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמלכּות
ּתהֹום, ּפני על ׁשּמכּסה החׁש ׁשהם ּתהֹום", ּפני ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹעל
ּבאֹור  ּוכׁשּנֹופלים לתהֹום. ׁשּנמׁשל הּזה הּגלּות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּכן  מּכל לעלֹות, וקׁשה מאד מר ּכן ּגם לתהֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹיֹום
ּכּונת  היה וזה הּתהֹום. ּפני על החׁש עֹוד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּמתּגּבר
ּפני  ׁשעל וחׁש" ּבחינת ׁשהם אז הרׁשעה יון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמלכּות
הּגלּיֹות  להסמי מאד, החׁש להגּביר ׁשרצּו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֻּתהֹום",
ּפני  על החׁש ׁשּיתּגּבר ּכדי מּיד הּבית ׁשּיחרב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיחד,
חס  ולצאת לעלֹות יׂשראל יּוכלּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹהּתהֹום,

ְָוׁשלֹום.

אמת וה' הּצּדיקי ּבלב נתן המרּבים ּברחמיו יתּבר ְ◌ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
ּכחם  ועּקר ה'. מלחמֹות ללחם ּובניו ְְְְֲִִִִַָָָָָֹֹמּתתיהּו

ּתפּלת  מּבחינת ׁשהמׁשיכּו ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻהיה
ּבנ  ׁשּיהּודה ּכּמּובא מּמׁש, נקרא ה' היה מּתתיהּו ׁשל ֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ

כ'מֹו מ'י ּבּמלחמה צֹועק ׁשהיה 'מ'כ'בא'י', ְְִִֵֶַָָָָָָיהּודה
הּוא  וכּו'' כמֹו 'מי ׁשל הּׁשבח עּקר ּכי י'י. ְִִִִֵֶֶַַָָָּבא'לים
לעזר  הּגבּורֹות על החסדים מגּביר יתּבר ּׁשה' ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֹמה
ׁשּנסמ ּוכמֹו ּגבּורתֹו, ּגבּורֹות עּקר ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָליׂשראל,
פלא', עׂשה תהּלת נֹורא ּבּקדׁש נאּדר כמכה 'מי ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלזה
יתּבר הּוא ּכי ,יתּבר ּתפּלתֹו ּבחינת זה תהּלת' ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹ'נֹורא
 ֿ ׁשעלֿידי מאד, נֹוראֹות הם ּתפּלֹותיו ּכי ּתפּלֹות, ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹנֹורא

יׂשראל. את להּציל ּפלא עׂשה הּוא ְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹזה

ּכזה ועל ־ ּכ ן ּגדֹול נס להם ׁשהיה ּכׁשּנּצחּום זכּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לנּו קבעּו זה ׁשעל ּדיקא, הּמנֹורה ְְְְֵֶֶַַַָָָָּבנרֹות
לנּו ּומאיר עּמנּו ה' ׁשעדין להֹורֹות חנּכה, נר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלהדליק
הרׁשעה, מלכּות ׁשל החׁש ּתקף ּבתֹו ּגדֹול ְְְֶֶֶַַָָָָֹֹאֹור

ז)ּבבחינת נפלּתי (מיכה ּכי לי, איבּתי ּתׂשמחי "אל : ְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹ
עקר  ועלֿידיֿזה לי". אֹור ה' ּבחׁש אׁשב ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹקמּתי,

מהפ לטֹובה לנּו ונתהּפ הרעה מחׁשבּתם  יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה'
ּפני  ׁשעל החׁש הגּבירּו ׁשּלא ּדי לא ּכי .הפ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹאל
לנּו ׁשּתּקנּו נתהּפ ּגם אף ּכּנ"ל, וׁשלֹום חס ְְְְִִֵֶַַַַַַָָּתהֹום
ׁשהמׁשיכּו לדֹורֹות, ונפלא ּגדֹול ּתּקּון הּנ"ל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּצּדיקים

עד  לדֹורֹות, ּכזאת ונֹוראה קדֹוׁשה חדׁשה מצוה ְְְְֲִַָָָָָָָָֹלנּו
ׁשהּוא  הּזה, הּגלּות אריכת ּבתקף עּתה אנחנּו ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּגם
ׁשהּוא  חנּכה, נר להדליק זֹוכין מּמׁש, ּתהֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻּבחינת
חׁשכת  ּבתֹו לנּו ׁשּמאיר מאד ונֹורא נפלא אֹור ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבחינת
ׁשּלא  ּתקוה לנּו יׁש ׁשעלֿידיֿזה הּתהֹום, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאפלת
לנּו מאיר יתּבר הּוא עדין ּכי הרחמים, מן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָלהתיאׁש
ּכּנ"ל. לי" אֹור ה' ּבחׁש אׁשב "ּכי ּבבחינת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹּברחמיו,
ּכּמּובא  מאד, ּגבּה מּמקֹום נמׁש חנּכה נר אֹור ְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֻּכי
מּמׁש, ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת מּבחינת הינּו ְְְִִִַַַַַַַָָּבּכּונֹות,
מּמקֹום  ׁשּנמ ׁש הּוא חנּכה נר מעלת נפלאֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻועּקר
לֹו ׁשּיׁש עד ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת מּבחינת מאד, ְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹּגבּה
הּתהֹום  אפלת חׁשכת ּבתֹו למּטה למּטה להאיר ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹּכח

להא  יכֹול יֹותר ּגבּה ּׁשהאֹור מה ּכל ּכי יר מּמׁש, ְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
אחר: ּבמקֹום ּכמבאר יֹותר, למּטה ְְְְֵֵַַַַָָָָֹלמּטה

ׁשהּוא ּכ ינב ּכּמּובא, יצחק ּבזכּות היה הּׁשני הּבית ִ◌ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּגאּלה  היה לא ועלּֿכן הּגבּורֹות, ּתקף ְְְְִֵֶַַַָָָֹֹֻּבחינת

חסר  היה ּכי ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָׁשלמה,
העּכּו"ם, מלכי ּתחת מׁשעּבדים והיּו ּדברים ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻחמּׁשה
ונֹוראה, ּגדֹולה טֹובה לנּו היה אףֿעלּֿפיֿכן ְְִֵַַַָָָָָָָא
ּבּגלּות  להתקּים לנּו אפׁשר היה לא הּׁשני הּבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹולּולא
ׁשּיניקתֹו הּתהֹום ּפני ׁשעל החׁש מעצם הּזה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהאר

מּבחינת יצחק, ּגבּורֹות כז)מּבחינת "וּתכהין (בראשית : ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ
ּגדֹולים  ּבחסדים להמּתיקם ׁשצריכין מראת", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹעיניו
יתּבר ה' סּבב ועלּֿכן וכּנ"ל. ה' מּתפּלת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּנמׁשכין
יצחק, ּכנגד ׁשהּוא ּדיקא, ׁשני ּבית ּבימי ׁשאז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּברחמיו
מלכּות  ּבחינת ׁשהּוא וכּו', החׁש להתּגּבר רצה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאז
ימי  לנּו נקּבע ּדיקא ׁשאז אז, ׁשּמׁשלה הרׁשעה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיון
הּקדֹוׁש, חנּכה נר מדליקין ׁשּבהם הּקדֹוׁשים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהחנּכה

לדֹורֹות  להאיר לנּו ׁשּנקּבע ּגדֹול אֹור ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
וכּנ"ל: ּתהֹום ּבחינת ׁשהּוא הּזה הּגלּות ּבתֹו ְְְְִֶֶַַַַַַָּגם

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לז  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּתֹורה ועל־ ּכ ןנג ּבחינת ּכנגד חנּכה, ימי ׁשמֹונה הם ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
ׁשהם  ד', מד' ּכלּול אחד ׁשּכל ְִִֵֶֶֶָָָָּותפּלה
אֹותּיֹותיו  ארּבע 'יצחק' ּכי ור'ב'ק'ה', י'צ'ח'ק' ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּבחינת
ׁשהם  ק'דֹוׁשים ח'סידים צ'ּדיקים י'ׁשרים ּבחינת ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָהם

עד  וכּו' ּתתר'ֹומם ּבחינת ו'רבקה' הּתֹורה. ְְְְְְִִִַַַַָָָּכלל
ּכי  ה ּתפּלה, חלקי ארּבעת ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתתה'ּלל,
ּכנגד  הּתפּלה חלקי ארּבעת ּדהינּו מד', ּכלּול ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתפּלה
ּכי  עׂשּיה. יצירה, ּבריאה, אצילּות, עֹולמֹות: ְְְֲֲִִִִִַָָָָָָארּבעה
יצירה  ּכנגד ּדזמרה ּופסּוקי עׂשּיה, ּכנגד וכּו' ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָקרּבנֹות
ּכמֹו מד', ּכלּול הּתֹורה וכן ּבּכּונֹות. ּכמבאר ְְְְִֵַַַַָָָָֹוכּו',

ז"ל רּבֹותינּו נד:)ׁשאמרּו מׁשנה (עירובין סדר 'ּכיצד : ְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
וכּמּובא  אחד', ּכל ּביד ּפעמים ארּבע נמצא ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָוכּו',

וכּו'' 'מיׁשרא ל')ּבהּתֹורה .(סימן ְְְֵַָָ

ׁשהם נמצא ּבחינֹות, ׁשמֹונה הם ּותפּלה ׁשּתֹורה ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִֵֵֶֶֶָָ
ורבקה  יצחק ׁשל אֹותּיֹות ארּבע ְְְְְִִִִֶַַַָָּבחינת

ה  זה ּוכנגד מאיר וכּנ"ל, ׁשּבהם חנּכה ימי ׁשמֹונה ם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתֹורת  הינּו ּותפּלה, מּתֹורה נמׁש ׁשעּקרֹו ּגדֹול ְְְִִִִִֶַַָָָָָאֹור
ׁשּבעֹולם  הּדינים ּכל נמּתק ׁשעלֿידיֿזה ה', ּותפּלת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה'
הּנס  ּתקף היה ׁשּמּׁשם וׁשנה, ׁשנה ּבכל ודֹור ּדֹור ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹּבכל
ׁשנה  ּבכל עלינּו נמׁש הּזה הּנס והארת חנּכה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשל
הּזה. האר ּבּגלּות מתקּימים אנּו ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשנה,

ּכי ועל־ ּכ ן הּבית, חנּכת ּבחינת 'חנּכה', נקרא ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲֲִִִִַַַַָָֻֻ
מאמינים  אנּו הא ּלה הּנּסים ּתקף ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעל ֿידי
חׁשכת  ּבתקף לנּו ּומאיר עּמנּו יתּבר ה' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעדין
הרחמים  מן מתיאׁשין אנּו אין ועלֿידיֿזה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגלּותנּו,
עלֿידיֿזה  ּכי ׁשלמה. לגאּלה נזּכה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשעלֿידיֿזה
ׁשאנּו ּכמֹו ׁשנה, ּבכל הּבית חנּכת ּבחינת ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻנמׁש
ּבכל  ּכי יֹום, ּבכל הּבית" חנּכת ׁשיר "מזמֹור ְְְְֲִִִִִַַַָָֻאֹומרים

סֹוף  ּכל ׁשּסֹוף עד יׁשּועה, קרן צמיחת נצמח ְְְִִֶֶֶַַָָָיֹום
עלֿידי  ונצמחּו ׁשּנתעֹוררּו היׁשּועֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָיתקּבצּו
הּׁשלמה, הּגאּלה ּתבֹוא ועלֿידיֿזה יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּתפּלת
לעיל: ּכמבאר וכּו'', אתהּפי ּגּבּה חם 'ּכד ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּבבחינת

רמזים וכל נד מּזה להבין אחד ּכל צרי זה ְ◌ָ◌ְְִִִִֶֶֶָָָָָ
ּגלּותֹו חׁשכת ּבתקף ׁשּדיקא ְְְְְֶֶֶַַַָָֹלעצמֹו,
ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות מּמׁש ּתהֹום ּבבחינת ְְְְְִִִִֶַַַָָׁשהּוא

מב)ּבחינת ּכמֹו(תהילים קֹורא", ּתהֹום אל "ּתהֹום : ְְְְִֵֶַ

לצלן, רחמנא לחברּתּה' קֹוראת 'צרה רׁש"י: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפרׁש
הּצּדיקים  עלֿידי ּבחסּדֹו מאיר יתּבר ה' ׁשם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָּגם
ׁשאינם  החסדים ׁשּמּׁשם ה' ּתפּלת ּבחינת ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּממׁשיכין
להתחּזק   צרי אחד ּכל א ּכּנ"ל. לעֹולם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכלים

לצעק  ּׁשּיּוכל מה ּבכל ּולהׁשּתּדל ּבזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹלהאמין
ּבעצמֹו, ה' ּתפּלת ׁשּיעֹורר והעּקר לה', ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּולהתּפּלל
וכּנ"ל. עבּורֹו ּבעצמֹו ׁשּיתּפּלל יתּבר מה' ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּיבּקׁש
ּדלתּתא  אתערּותא ּבחינת איזה יֹותר ּׁשּיׁש מה ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכי
ּביֹותר  מתעֹורר מּלמּטה, מתּפּלל הּיׂשראלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשאיׁש

ּכּידּוע. יתּבר ּתפּלתֹו ּכח ְְְִִִַַַַָָָָֹּכביכֹול

עּקר ּכ י ּכּונֹות זה וכל והּמצות הּתֹורה ּכּונֹות ּכל ּכלל ִ◌ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
אתערּותא  ׁשעלֿידי הּכּונה ׁשעּקר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּתפּלה,
ּתֹורה  לֹומדין ּכׁשאנּו הינּו ּכּידּוע. לעּלא יתער ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּדלתּתא
אֹותֹו מעֹוררין עלֿידיֿזה מצוה, איזה מקּימין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָאֹו
ּכׁשאנּו וכן והּמצוה. הּתֹורה אֹותּה לקּים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיתּבר
ּבעצמֹו  יתּבר הּוא אזי יתּבר לפניו ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמתּפּללין
מּמׁש, אלֹוק חלק הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ּכי ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתּפּלל,
ּכח  לֹו יׁש ּכן יתּבר ּבאלקּותֹו וׁשרׁשֹו חלקֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹּוכפי

מלמעלה. ְְְִֵַָלעֹורר

איתּבר אלקּותֹו ּכי רּבים, חּלּוקים יׁש ּבוּדאי ַ◌ְְֱִִִִִֵַַַַָֹ
ּכל  סֹוף עד ּדרּגין ּכל מרּום העֹולם ּכל ְִֵֵַַָָָָָָמלא
ּבעׂשר  ואפּלּו הּתחּתֹונה, ּדיֹוטא ּתכלית עד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּדרּגין,
ּכּמה  ז"ל ּבדבריו ּכּמּובא וכּו', ּדמסאבּותא ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּכתרין

סימן ּפעמים, חּיים' החפץ האיׁש 'מי ּבהּתֹורה (ּובפרט ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשם ל"ג) נמּוכה יֹותר ּׁשהּמדרגה מה ׁשּכל רק ,ְְֵֵֶֶַַַַָָָָ
יֹותר  ּבלבּוׁשים ּומלּבׁש יֹותר ּבצמצּומים ְְְְֱִִִִֵֵָֹֻאלקּותֹו
אדם  ּבין רּבֹות ּומדרגֹות חּלּוקים יׁש ועלּֿכן ְְְִִֵֵֵֵַַַָָוכּו'.
לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות ׁשּצרי עצמֹו ּובאדם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָלחברֹו
ׁשאנּו חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם הּזאת ּבהּתֹורה ְְְֶַַַָָָָָֹֹּכמבאר
יׁש מדרגתֹו ּכפי אחד ּכל ׁשאצל ּבּה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעֹוסקים
ׁשהם  ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ונסּתר, נגלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחינת
ּותפּלה  ּתֹורה ּבחינת ׁשהם ותֹורתֹו, ה' ּתֹורת ְְְְִִִֵֶַַַָָָּבחינת
ׁשּנמּו אחד ׁשּיׁש הינּו ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֵֶֶֶֶַָָָָוכּו',
אּלא  ּותפּלתֹו ּבתֹורתֹו לעֹורר יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶָָָָֹמאד
וצמצּומים  רּבים ּבלבּוׁשים המלּבׁש אלקּות ְְְְֱִִִִִִַַָֹֻחּיּות
וכן  העׂשּיה, מעֹולם מדרגה איזה ׁשּמחּיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגדֹולים

לדרּגא. ְְְִַַָָמּדרּגא



תז שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 36 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּוּביתֿהּמקּדׁש והּתֹורה יׂשראל ׁשהם ראׁשית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבׁשביל
ובהּו תהּו היתה "והארץ א וכּו'. ראׁשית ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּנקראים
מלכּיֹות, ארּבע ּבחינת ׁשהם ּתהֹום", ּפני על ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַֹֻוחׁש
ז"ל  ּבדבריהם ּומבאר ז"ל, רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹּכמֹו

אדֹום  ּומלכּות ,חׁש ּבחינת הם הרׁשעה יון ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמלכּות
נמצא  ּתהֹום. ּבחינת הּוא עכׁשו ׁשל הּגלּות ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשהּוא
וחׁש" ּבחינת הם אז ׁשּמׁשלה הרׁשעה יון  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמלכּות
ּתהֹום, ּפני על ׁשּמכּסה החׁש ׁשהם ּתהֹום", ּפני ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹעל
ּבאֹור  ּוכׁשּנֹופלים לתהֹום. ׁשּנמׁשל הּזה הּגלּות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּכן  מּכל לעלֹות, וקׁשה מאד מר ּכן ּגם לתהֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹיֹום
ּכּונת  היה וזה הּתהֹום. ּפני על החׁש עֹוד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּמתּגּבר
ּפני  ׁשעל וחׁש" ּבחינת ׁשהם אז הרׁשעה יון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמלכּות
הּגלּיֹות  להסמי מאד, החׁש להגּביר ׁשרצּו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֻּתהֹום",
ּפני  על החׁש ׁשּיתּגּבר ּכדי מּיד הּבית ׁשּיחרב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיחד,
חס  ולצאת לעלֹות יׂשראל יּוכלּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹהּתהֹום,

ְָוׁשלֹום.

אמת וה' הּצּדיקי ּבלב נתן המרּבים ּברחמיו יתּבר ְ◌ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
ּכחם  ועּקר ה'. מלחמֹות ללחם ּובניו ְְְְֲִִִִַָָָָָֹֹמּתתיהּו

ּתפּלת  מּבחינת ׁשהמׁשיכּו ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻהיה
ּבנ  ׁשּיהּודה ּכּמּובא מּמׁש, נקרא ה' היה מּתתיהּו ׁשל ֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ

כ'מֹו מ'י ּבּמלחמה צֹועק ׁשהיה 'מ'כ'בא'י', ְְִִֵֶַָָָָָָיהּודה
הּוא  וכּו'' כמֹו 'מי ׁשל הּׁשבח עּקר ּכי י'י. ְִִִִֵֶֶַַָָָּבא'לים
לעזר  הּגבּורֹות על החסדים מגּביר יתּבר ּׁשה' ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֹמה
ׁשּנסמ ּוכמֹו ּגבּורתֹו, ּגבּורֹות עּקר ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָליׂשראל,
פלא', עׂשה תהּלת נֹורא ּבּקדׁש נאּדר כמכה 'מי ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלזה
יתּבר הּוא ּכי ,יתּבר ּתפּלתֹו ּבחינת זה תהּלת' ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹ'נֹורא
 ֿ ׁשעלֿידי מאד, נֹוראֹות הם ּתפּלֹותיו ּכי ּתפּלֹות, ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹנֹורא

יׂשראל. את להּציל ּפלא עׂשה הּוא ְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹזה

ּכזה ועל ־ ּכ ן ּגדֹול נס להם ׁשהיה ּכׁשּנּצחּום זכּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לנּו קבעּו זה ׁשעל ּדיקא, הּמנֹורה ְְְְֵֶֶַַַָָָָּבנרֹות
לנּו ּומאיר עּמנּו ה' ׁשעדין להֹורֹות חנּכה, נר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלהדליק
הרׁשעה, מלכּות ׁשל החׁש ּתקף ּבתֹו ּגדֹול ְְְֶֶֶַַָָָָֹֹאֹור

ז)ּבבחינת נפלּתי (מיכה ּכי לי, איבּתי ּתׂשמחי "אל : ְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹ
עקר  ועלֿידיֿזה לי". אֹור ה' ּבחׁש אׁשב ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹקמּתי,

מהפ לטֹובה לנּו ונתהּפ הרעה מחׁשבּתם  יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה'
ּפני  ׁשעל החׁש הגּבירּו ׁשּלא ּדי לא ּכי .הפ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹאל
לנּו ׁשּתּקנּו נתהּפ ּגם אף ּכּנ"ל, וׁשלֹום חס ְְְְִִֵֶַַַַַַָָּתהֹום
ׁשהמׁשיכּו לדֹורֹות, ונפלא ּגדֹול ּתּקּון הּנ"ל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּצּדיקים

עד  לדֹורֹות, ּכזאת ונֹוראה קדֹוׁשה חדׁשה מצוה ְְְְֲִַָָָָָָָָֹלנּו
ׁשהּוא  הּזה, הּגלּות אריכת ּבתקף עּתה אנחנּו ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּגם
ׁשהּוא  חנּכה, נר להדליק זֹוכין מּמׁש, ּתהֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻּבחינת
חׁשכת  ּבתֹו לנּו ׁשּמאיר מאד ונֹורא נפלא אֹור ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבחינת
ׁשּלא  ּתקוה לנּו יׁש ׁשעלֿידיֿזה הּתהֹום, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאפלת
לנּו מאיר יתּבר הּוא עדין ּכי הרחמים, מן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָלהתיאׁש
ּכּנ"ל. לי" אֹור ה' ּבחׁש אׁשב "ּכי ּבבחינת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹּברחמיו,
ּכּמּובא  מאד, ּגבּה מּמקֹום נמׁש חנּכה נר אֹור ְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֻּכי
מּמׁש, ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת מּבחינת הינּו ְְְִִִַַַַַַַָָּבּכּונֹות,
מּמקֹום  ׁשּנמ ׁש הּוא חנּכה נר מעלת נפלאֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻועּקר
לֹו ׁשּיׁש עד ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת מּבחינת מאד, ְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹּגבּה
הּתהֹום  אפלת חׁשכת ּבתֹו למּטה למּטה להאיר ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹּכח

להא  יכֹול יֹותר ּגבּה ּׁשהאֹור מה ּכל ּכי יר מּמׁש, ְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
אחר: ּבמקֹום ּכמבאר יֹותר, למּטה ְְְְֵֵַַַַָָָָֹלמּטה

ׁשהּוא ּכ ינב ּכּמּובא, יצחק ּבזכּות היה הּׁשני הּבית ִ◌ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּגאּלה  היה לא ועלּֿכן הּגבּורֹות, ּתקף ְְְְִֵֶַַַָָָֹֹֻּבחינת

חסר  היה ּכי ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָׁשלמה,
העּכּו"ם, מלכי ּתחת מׁשעּבדים והיּו ּדברים ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻחמּׁשה
ונֹוראה, ּגדֹולה טֹובה לנּו היה אףֿעלּֿפיֿכן ְְִֵַַַָָָָָָָא
ּבּגלּות  להתקּים לנּו אפׁשר היה לא הּׁשני הּבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹולּולא
ׁשּיניקתֹו הּתהֹום ּפני ׁשעל החׁש מעצם הּזה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהאר

מּבחינת יצחק, ּגבּורֹות כז)מּבחינת "וּתכהין (בראשית : ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ
ּגדֹולים  ּבחסדים להמּתיקם ׁשצריכין מראת", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹעיניו
יתּבר ה' סּבב ועלּֿכן וכּנ"ל. ה' מּתפּלת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּנמׁשכין
יצחק, ּכנגד ׁשהּוא ּדיקא, ׁשני ּבית ּבימי ׁשאז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּברחמיו
מלכּות  ּבחינת ׁשהּוא וכּו', החׁש להתּגּבר רצה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאז
ימי  לנּו נקּבע ּדיקא ׁשאז אז, ׁשּמׁשלה הרׁשעה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיון
הּקדֹוׁש, חנּכה נר מדליקין ׁשּבהם הּקדֹוׁשים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהחנּכה

לדֹורֹות  להאיר לנּו ׁשּנקּבע ּגדֹול אֹור ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
וכּנ"ל: ּתהֹום ּבחינת ׁשהּוא הּזה הּגלּות ּבתֹו ְְְְִֶֶַַַַַַָּגם

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לז  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּתֹורה ועל־ ּכ ןנג ּבחינת ּכנגד חנּכה, ימי ׁשמֹונה הם ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
ׁשהם  ד', מד' ּכלּול אחד ׁשּכל ְִִֵֶֶֶָָָָּותפּלה
אֹותּיֹותיו  ארּבע 'יצחק' ּכי ור'ב'ק'ה', י'צ'ח'ק' ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּבחינת
ׁשהם  ק'דֹוׁשים ח'סידים צ'ּדיקים י'ׁשרים ּבחינת ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָהם

עד  וכּו' ּתתר'ֹומם ּבחינת ו'רבקה' הּתֹורה. ְְְְְְִִִַַַַָָָּכלל
ּכי  ה ּתפּלה, חלקי ארּבעת ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתתה'ּלל,
ּכנגד  הּתפּלה חלקי ארּבעת ּדהינּו מד', ּכלּול ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתפּלה
ּכי  עׂשּיה. יצירה, ּבריאה, אצילּות, עֹולמֹות: ְְְֲֲִִִִִַָָָָָָארּבעה
יצירה  ּכנגד ּדזמרה ּופסּוקי עׂשּיה, ּכנגד וכּו' ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָקרּבנֹות
ּכמֹו מד', ּכלּול הּתֹורה וכן ּבּכּונֹות. ּכמבאר ְְְְִֵַַַַָָָָֹוכּו',

ז"ל רּבֹותינּו נד:)ׁשאמרּו מׁשנה (עירובין סדר 'ּכיצד : ְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
וכּמּובא  אחד', ּכל ּביד ּפעמים ארּבע נמצא ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָוכּו',

וכּו'' 'מיׁשרא ל')ּבהּתֹורה .(סימן ְְְֵַָָ

ׁשהם נמצא ּבחינֹות, ׁשמֹונה הם ּותפּלה ׁשּתֹורה ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִִֵֵֶֶֶָָ
ורבקה  יצחק ׁשל אֹותּיֹות ארּבע ְְְְְִִִִֶַַַָָּבחינת

ה  זה ּוכנגד מאיר וכּנ"ל, ׁשּבהם חנּכה ימי ׁשמֹונה ם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתֹורת  הינּו ּותפּלה, מּתֹורה נמׁש ׁשעּקרֹו ּגדֹול ְְְִִִִִֶַַָָָָָאֹור
ׁשּבעֹולם  הּדינים ּכל נמּתק ׁשעלֿידיֿזה ה', ּותפּלת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה'
הּנס  ּתקף היה ׁשּמּׁשם וׁשנה, ׁשנה ּבכל ודֹור ּדֹור ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹּבכל
ׁשנה  ּבכל עלינּו נמׁש הּזה הּנס והארת חנּכה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשל
הּזה. האר ּבּגלּות מתקּימים אנּו ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשנה,

ּכי ועל־ ּכ ן הּבית, חנּכת ּבחינת 'חנּכה', נקרא ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲֲִִִִַַַַָָֻֻ
מאמינים  אנּו הא ּלה הּנּסים ּתקף ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעל ֿידי
חׁשכת  ּבתקף לנּו ּומאיר עּמנּו יתּבר ה' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעדין
הרחמים  מן מתיאׁשין אנּו אין ועלֿידיֿזה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגלּותנּו,
עלֿידיֿזה  ּכי ׁשלמה. לגאּלה נזּכה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשעלֿידיֿזה
ׁשאנּו ּכמֹו ׁשנה, ּבכל הּבית חנּכת ּבחינת ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻנמׁש
ּבכל  ּכי יֹום, ּבכל הּבית" חנּכת ׁשיר "מזמֹור ְְְְֲִִִִִַַַָָֻאֹומרים

סֹוף  ּכל ׁשּסֹוף עד יׁשּועה, קרן צמיחת נצמח ְְְִִֶֶֶַַָָָיֹום
עלֿידי  ונצמחּו ׁשּנתעֹוררּו היׁשּועֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָיתקּבצּו
הּׁשלמה, הּגאּלה ּתבֹוא ועלֿידיֿזה יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּתפּלת
לעיל: ּכמבאר וכּו'', אתהּפי ּגּבּה חם 'ּכד ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּבבחינת

רמזים וכל נד מּזה להבין אחד ּכל צרי זה ְ◌ָ◌ְְִִִִֶֶֶָָָָָ
ּגלּותֹו חׁשכת ּבתקף ׁשּדיקא ְְְְְֶֶֶַַַָָֹלעצמֹו,
ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות מּמׁש ּתהֹום ּבבחינת ְְְְְִִִִֶַַַָָׁשהּוא

מב)ּבחינת ּכמֹו(תהילים קֹורא", ּתהֹום אל "ּתהֹום : ְְְְִֵֶַ

לצלן, רחמנא לחברּתּה' קֹוראת 'צרה רׁש"י: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפרׁש
הּצּדיקים  עלֿידי ּבחסּדֹו מאיר יתּבר ה' ׁשם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָּגם
ׁשאינם  החסדים ׁשּמּׁשם ה' ּתפּלת ּבחינת ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּממׁשיכין
להתחּזק   צרי אחד ּכל א ּכּנ"ל. לעֹולם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכלים

לצעק  ּׁשּיּוכל מה ּבכל ּולהׁשּתּדל ּבזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹלהאמין
ּבעצמֹו, ה' ּתפּלת ׁשּיעֹורר והעּקר לה', ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּולהתּפּלל
וכּנ"ל. עבּורֹו ּבעצמֹו ׁשּיתּפּלל יתּבר מה' ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּיבּקׁש
ּדלתּתא  אתערּותא ּבחינת איזה יֹותר ּׁשּיׁש מה ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכי
ּביֹותר  מתעֹורר מּלמּטה, מתּפּלל הּיׂשראלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשאיׁש

ּכּידּוע. יתּבר ּתפּלתֹו ּכח ְְְִִִַַַַָָָָֹּכביכֹול

עּקר ּכ י ּכּונֹות זה וכל והּמצות הּתֹורה ּכּונֹות ּכל ּכלל ִ◌ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
אתערּותא  ׁשעלֿידי הּכּונה ׁשעּקר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּתפּלה,
ּתֹורה  לֹומדין ּכׁשאנּו הינּו ּכּידּוע. לעּלא יתער ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּדלתּתא
אֹותֹו מעֹוררין עלֿידיֿזה מצוה, איזה מקּימין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָאֹו
ּכׁשאנּו וכן והּמצוה. הּתֹורה אֹותּה לקּים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיתּבר
ּבעצמֹו  יתּבר הּוא אזי יתּבר לפניו ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמתּפּללין
מּמׁש, אלֹוק חלק הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ּכי ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתּפּלל,
ּכח  לֹו יׁש ּכן יתּבר ּבאלקּותֹו וׁשרׁשֹו חלקֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹּוכפי

מלמעלה. ְְְִֵַָלעֹורר

איתּבר אלקּותֹו ּכי רּבים, חּלּוקים יׁש ּבוּדאי ַ◌ְְֱִִִִִֵַַַַָֹ
ּכל  סֹוף עד ּדרּגין ּכל מרּום העֹולם ּכל ְִֵֵַַָָָָָָמלא
ּבעׂשר  ואפּלּו הּתחּתֹונה, ּדיֹוטא ּתכלית עד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּדרּגין,
ּכּמה  ז"ל ּבדבריו ּכּמּובא וכּו', ּדמסאבּותא ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּכתרין

סימן ּפעמים, חּיים' החפץ האיׁש 'מי ּבהּתֹורה (ּובפרט ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשם ל"ג) נמּוכה יֹותר ּׁשהּמדרגה מה ׁשּכל רק ,ְְֵֵֶֶַַַַָָָָ
יֹותר  ּבלבּוׁשים ּומלּבׁש יֹותר ּבצמצּומים ְְְְֱִִִִֵֵָֹֻאלקּותֹו
אדם  ּבין רּבֹות ּומדרגֹות חּלּוקים יׁש ועלּֿכן ְְְִִֵֵֵֵַַַָָוכּו'.
לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות ׁשּצרי עצמֹו ּובאדם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָלחברֹו
ׁשאנּו חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם הּזאת ּבהּתֹורה ְְְֶַַַָָָָָֹֹּכמבאר
יׁש מדרגתֹו ּכפי אחד ּכל ׁשאצל ּבּה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעֹוסקים
ׁשהם  ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ונסּתר, נגלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחינת
ּותפּלה  ּתֹורה ּבחינת ׁשהם ותֹורתֹו, ה' ּתֹורת ְְְְִִִֵֶַַַָָָּבחינת
ׁשּנמּו אחד ׁשּיׁש הינּו ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֵֶֶֶֶַָָָָוכּו',
אּלא  ּותפּלתֹו ּבתֹורתֹו לעֹורר יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶָָָָֹמאד
וצמצּומים  רּבים ּבלבּוׁשים המלּבׁש אלקּות ְְְְֱִִִִִִַַָֹֻחּיּות
וכן  העׂשּיה, מעֹולם מדרגה איזה ׁשּמחּיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגדֹולים

לדרּגא. ְְְִַַָָמּדרּגא



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדתח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 37 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּצּדיקים ועל ־ּכ ן עלֿידי הּוא הּתקוה עּקר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִִֵַַַַָָ
ה' ּותפּלת ה' לתֹורת ׁשּזֹוכין ְְְִִִֶַַַהּגדֹולים
ּדיֹוטא  ׁשפלּות ּבתכלית ׁשּגם ּבנּו ׁשּמאירין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמּמׁש,
ה' לתפּלת חזק ּברצֹון עצמנּו נדּבק מּׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתחּתֹונה,

מּזה  לעיל ּכמבאר לעֹולם, חפׁשי הרצֹון ּכי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּמׁש,
ׁשהּוא  חזק ּברצֹון להתּגּבר נּוכל הּצּדיקים ּכח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבגדל
לעצמֹו להמׁשי וכּו', ּתפּלה ּבחינת נׁשמע, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָּבחינת
נמׁשכין  ׁשּמּמּנּו מּמׁש, ה' מּתפּלת וחסדים ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָרחמים

ל  ּכלים ׁשאינם יֹום ּבכל חדׁשים עֹולם:חסדים ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָ

ּכי וזהנה יֹום, ּבכל הּתפּלה ּכּונֹות ּכלל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִַַַַָָָ
הּכּונֹות  ׁשּכלל ז"ל האר"י ּבכּונֹות ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹמבאר
יצירה  ּבריאה אצילּות עֹולמֹות, הארּבעה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָלתּקן
לתּקנם  צריכין ּבּתחּלה ּכי ּובמּלּולא, ּבעבּדא ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֻעׂשּיה,
ּדֹוחין  ׁשעלֿידיֿזה ידיו', ויּטל 'יפנה עלֿידי: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבעבּדא
ציצית  ועלֿידי העׂשּיה, עֹולם ּומטהרין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹהּפסלת
מתּקנין  יד ׁשל ּתפּלין ועלֿידי היצירה, עֹולם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָמתּקנים
עֹולם  ראׁש ׁשל ּתפּלין ועלֿידי הּבריאה, ְְְְִִִֵֶַַַַָֹעֹולם
עלֿידי  ּבמּלּולא ואחרּֿכ ּבעבּדא. זה וכל ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻהאצילּות,
עֹולם  ּבמ ּלּולא מתּקנים וכּו' וקרּבנֹות הּׁשחר ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָּברּכת
 ֿ ועל היצירה, עֹולם ּדזמרה ּפסּוקי ועלֿידי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהעׂשּיה,

ועלֿידי  הּבריאה, ע ֹולם ּוברכֹותיה ׁשמע קריאת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָידי
עבּדא  ּכי הינּו האצילּות. עֹולם עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻּתפּלת
ּבחינת  נעׂשה ּכי ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת הם ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּומּלּולא
ּבחינת  נׁשמע, ּבחינת ּומּלּולא ּתֹורה, ּבחינת ְְְְְִִִִִַַַָָָָֻעבּדא,
מּדרּגא  לעלֹות ּוצריכין ּדיקא. ּבדּבּור ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּתפּלה
עד  ס ֹוף, ּבאין לכלל צריכין וׁשם אצילּות עד ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹלדרּגא

מּמׁש. ה' ּתפּלת ּבחינת הּתפּלה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּתהיה

ׂשפתי וזה 'ה' הּתפּלה קדם ּׁשּמבּקׁשין מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
ּכלל  לדּבר מה יֹודע ׁשאיני הינּו וכּו'. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָתפּתח'
ׂשפתי  'ה' רק הּדין, לבּטל החסדים להמׁשי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָואי
ּדברי  ּכל ּבי ידּבר ּכביכֹול ּבעצמֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָתפּתח',

ּבבחינת כג)הּתפּלה, ב הינּו(שמואל ּבי", ּדּבר ה' "רּוח : ְְְִִִִִֶַַַַָ
ה' ּתפּלת ּבחינת ּתפּלתי ׁשּתהיה עד ּב נכלל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשאהיה

ּבחינת ,'ּתהּלת יּגיד 'ּופי וזהּו: י)מּמׁש. "הּוא (דברים : ְְְִִִִֶֶַַַָָ
הּתפּלה, ׁשלמּות עּקר ׁשּזה ,"אלקי והּוא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹתהּלת
ּכמבאר  ,יתּבר ּבאחדּותֹו נכלל הּתפּלה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּתהיה

ּכּנ"ל. ה' ּתפּלת ּבחינת הינּו אחר, ְְְְִִֵַַַַַַָּבמקֹום

ּתפּלתֹווזה אין ׁשאז ּבצּבּור ּתפּלה מעלת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּבבחינת לו)נמאסת, ּכּביר(איוב אל "הן לא : ְְִִִִֵֵֶֶַַֹ

ועּקר  ׁשריא'. ׁשכינּתא עׂשרה ּבי 'אּכל ּכי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָימאס",
הגּון  ּכׁשהּוא צּבּור והּׁשליח החּזן עלֿידי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּתּקּון

הּמבחר  ׁשּיהיה צרי צּבּור הּׁשליח ּכי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻּכראּוי,
ּבכל  ׁשּיׁש טֹובֹות הּנקּדֹות ּכל ללּקט ׁשּיּוכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּבּצּבּור,
ׁשּיעֹורר  עד יתּבר ּבֹו עּמהם ולכלל מהּצּבּור  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחד
ּבצּבּור  הּתפּלה חזרת ּבחינת ׁשּזהּו מּמׁש, ה' ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָּתפּלת
 ֿ על הּתפּלה חזרת עלֿידי ּכי קדּׁשה, אֹומרים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשאז
הּצּבּור  ּתפּלֹות ּכל צּבּור הּׁשליח מקּבץ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָידיֿזה
ׁשּׁשם  ה' ּבתפּלת ונכלל עּמהם, ועֹולה יחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָוכֹוללם
ׁשּזהּו הּקדּׁשֹות, ּכל על העליֹונה הּקדּׁשה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻֻּתכלית
ּבחינת  קדֹוׁש', קדֹוׁש 'קדֹוׁש קדּׁשֹות: ׁשלׁש ְְְִִַַָָָָֹֻּבחינת
הּתפּלה, קד ּׁשת ּובחינת נעׂשה, ּבחינת הּתֹורה, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֻֻקדּׁשת
ּכללּיּות  ּבחינת הּוא הּׁשליׁשי וקדֹוׁש נׁשמע, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָּבחינת
ּבקדּׁשת  הּנׁשמע קדּׁשת לכלל העּקר ּכי יחד, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻֻֻקדּׁשתם

וכּנ"ל. ְֲֶַַַַהּנעׂשה

זה וזהוּ  ּכבֹוד ּכבֹודֹו', הארץ כל 'מלא ּבחינת: ְ◌ֶ◌ְְְִֶֶַָָָָֹ
ּבחינת  מׁשּפט, ּבחינת הּכבֹוד, מל ְְְְִִִִֶֶַַַַָָּבחינת

כט) ּכבֹוד (משלי עּקר ּכי ארץ", יעמיד ּבמׁשּפט מל" :ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ

עדין  הּוא זה ּכל ּכי הינּו מׁשּפט, ׁשעֹוׂשה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּמל
ּגם  ּכי ּכּנ"ל, וכּו' ּתֹורה ּבחינת ׁשהּוא מׁשּפט ְְְְִִִִֶַַַַַָָּבחינת
וכּנ"ל, הּנ"ל הּבחינֹות ּכל ּכלּול ה' ּתֹורת ְְְִִִַַַַַַַָָּבבחינת
מתנּׂשאים  ּגדֹול ּברעׁש הּקדׁש וחּיֹות 'האֹופּנים ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֹואזי
מּמקֹומֹו', ה' ּכבֹוד ּברּו' ואֹומרים ׂשרפים' ְְְְְְִִִַָָֻלעּמת
ׁשאֹומרים  ּכמֹו ּכבֹודֹו', מקֹום 'אּיה ּבחינת ְְְְְִִֵֶֶֶַַׁשּזהּו
עּקר  זה ׁשאין ׁשאֹומרים הינּו ּבׁשּבת, 'ּכתר' ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּבקדּׁשת
מׁשּפט  ּבחינת הּוא ׁשּכבֹודֹו יתּבר ה' ּוכבֹוד ְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשבח
מתקּים  היה לא עלֿידיֿזה ּכי העֹולם, ּכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמלא
מקֹום  'אּיה ּכלל יֹודעין אין ּבאמת רק ּכּנ"ל, ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָהעֹולם
ּכי  להּׂשיג, אפׁשר אי מׁשּפטֹו ּדרכי ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָּכבֹודֹו',
ׁשּזה  ּכּנ"ל ה' מּתפּלת ׁשּנמׁש ּבצדקה ּכל ּול ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּמׁשּפט

יתּבר ׁשבחֹו עּקר עלּֿכן ּכלל, להּׂשיג אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאי
מאד  ּגדֹולים רחמים ׁשּׁשם מּמקֹומֹו', ה' ּכבֹוד ּברּו'ְְְְֲִִִֶַָָֹ
וכּו''. ּברחמים יפן הּוא 'מּמקֹומֹו ּבחינת לׁשער, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַׁשאין

ּכי ועל־ ּכ ן ּגדֹול, ּברעׁש זאת הּמלאכים אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִַַַַָָֹ

יתּבר,מזּדעזע  ּגדּלתֹו מאימת מאד ים ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לח  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

אין  עד חסדיו ּפלאֹות עצם מרחֹוק ׁשּמבינים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמחמת
להם  אפׁשר ׁשאי ּכּנ"ל, יתּבר ּגדּלתֹו עּקר ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻקץ
ּבזה  ׁשהיּו הּגדֹולים הּצּדיקים אם ּכי ּכלל ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָלהּׂשיג

וכּנ"ל. וכּו' ְְַַָָהעֹולם

ּתּקנתֹווּ מי עּקר הּצּבּור עם להתּפּלל יכֹול ׁשאינֹו ִ◌ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּזכּו הּנ"ל ׁשּבּדֹור לּצּדיקים עצמֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָלקּׁשר
ּכי  ידם, על הּתפּלה ּתּקּון עּקר ׁשּכל מּמׁש ה' ְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָלתפּלת
הּוא  אם אפּלּו הּנ"ל לכל ּכח לֹו אין צּבּור הּׁשליח ְְֲִִִִֵַַַַַַָֹּגם
ׁשצרי הּצּדיקים, ּבכח אם ּכי ּבאמת והגּון ּכׁשר ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאיׁש
ּכל  להעלֹות ׁשּיּוכל ּכדי ּביֹותר אליהם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָלהתקּׁשר

ּכּנ"ל: ה' ּתפּלת לבחינת הּצּבּור ְְְִִִִִַַַַַַּתפּלת

עׂשרה ואחרנו ׁשלׁש אֹומרים אז הּתפּלה חזרת ְ◌ַ◌ַ◌ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ
ּפניו  על ה' "וּיעבר רחמים ׁשל ֲֲִִֶַַַַָָֹמּדֹות

ּכּנ"ל  ה ' ּתפּלת ּבחינת עּקר ׁשּזהּו ה'", ה' ְְְִִִִֶֶַַַַַָָוּיקרא
ואז  ּכּנ"ל, יׂשראל ּכל ּתפּלת עלֿידי לעֹורר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּזֹוכין
עצמן  ׁשּמּפילין ּבּכּונֹות ּומבאר ּפניהם, על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹנֹופלים
מעמקי  ניצֹוצֹות להעלֹות ּכדי לארץ מּׁשמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבכּונה
ּתכלית  ירידה ּבחינת הינּו הּיחּוד, ּבׁשביל ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָהּקלּפֹות
אי  ּכי לעיל, ּומּובא הּנ"ל ּבּתֹורה המבאר ְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹהעלּיה
ׁשהיא  מּקדם ירידה עלֿידי אם ּכי ׁשם לּכלל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
הירידה  ּבתכלית ּבנּסיֹון ׁשּכׁשעֹומדין העלּיה, ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָּתכלית
וכּנ"ל, ּכלים לא רחמיו ּכי ּולהאמין ׁשם ּגם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹלהתחּזק
לּכלל  הּצּדיקים, ּבכח העלּיה לתכלית זֹוכים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹאזי
לטֹובה, הּכל נתהּפ ׁשּׁשם מּמׁש ה' ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבבחינת
ּבבחינת  לזכּיֹות, ונתהּפכין העונֹות ּכל נמחלין ׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָֹֻּכי

נ) וכּו'",(ירמיה ואינּנּו יׂשראל עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום :ְְְְֲִֵֵֶַַַָֹֻ
הּנ"ל: ּבהּתֹורה ׁשם ְְַַַַָָָֹּכמבאר

וכּו''ואחר נז לצּיֹון ּובא 'אׁשרי אֹומרים הּתפּלה ְ◌ַ◌ַ◌ְְְְְִִִֵַַָָ
ואחרּֿכ לבריאה. מאצילּות חֹוזרים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשאז
מּבריאה  חֹוזרים יֹום ׁשל וׁשיר לדוד' 'ּתפ ּלה ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָעלֿידי
ּוקטרת  ּכאלהינּו' 'אין עלֿידי ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹליצירה.

הּׁשפע ח  להמׁשי ּכדי והּכל לעׂשּיה. מיצירה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוזרים
ּכמבאר  הּזה, הּגׁשמי עֹולם עד לעֹולם מעֹולם ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹטֹובה
להמׁשי הּתּקּון עּקר זה ּכי הינּו ּבּכּונֹות, זה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּכל

עד  מּמׁש ה' ּתפּלת מּבחינת הּמעלה מּתכלית ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָָָהחסדים
עד  ׁשּלמּטה, והּדינים הּמׁשּפטים ּכל נמּתקין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּיהיּו
העֹולם  לזה לברכה טֹובה הּׁשפע נמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה
הינּו ּבהּנעׂשה. הּנׁשמע ּכללּיּות עּקר ׁשּזהּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּגׁשמי,

למּטה  למּטה עד יאירּו ה' מּתפּלת החסדים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשּבחינת
עד  העׂשּיה, עֹולם ׁשל הּתחּתֹונה הּמדרגה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָּבתכלית
עלינּו נמׁש ויהיה וכּנ"ל, יתּבר לה' הּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיתקרבּו
ּׁשּנמּתק  מה ׁשּכל וכּנ"ל, ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות טּוב ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּכל
לה' לׁשּוב וזֹוכין הרע הּיצר ּכח נתּבּטל ּביֹותר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּדין

אמן: ליׂשראל, טּוב ּכל ונמׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָיתּבר

מּפרׁשת ועל ־ּכ ןנח מתחילין הּתפּלה ּבתחּלת ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִִִַַַַָָָ
הּוא  הּתפּלה ּכלל עּקר ּכי ְְֲִִִֵַַָָָָהעקדה,
העקדה, עלֿידי נעׂשה ׁשּזה יצחק ּגבּורת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהמּתיק
חלקי  וארּבעת הּתֹורה חלקי ארּבעת ּכל עלּֿכן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכי
יׁשרים  'ּבפי ּבבחינת ורבקה, ּביצחק מרּמזים ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָֻהּתפּלה
נפלאֹות  עּקר ׁשּׁשם מחמת ּכּנ"ל, וכּו'' ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּתתרֹומם
יצחק  ּגבּורת המּתקת ועּקר וכּנ"ל, הּתפּלה ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָֻּפעּלת
סדר  יֹום ּבכל מתחילין עלּֿכן העקדה, עלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיה

וכּנ"ל. העקדה מּפרׁשת ְְֲִִֵַַַַָָָָָהּתפּלה

יֹום ּכ י ׁשּבכל החסדים התחּדׁשּות ׁשּכל מבאר ּכבר ִ◌ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ
וכּו' הּׁשנה מראׁש הּצּדיקים ּבכח ְְְִִִִֵַַַַַָָֹֹממׁשיכין
החדׁשים  החסדים המׁשכת עּקר הּׁשנה ּובראׁש ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכּנ"ל,
ּבראׁש ועלּֿכן העקדה, עלֿידי הּוא הּדינים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹלהמּתיק
אריכּתא  ּכיֹומא ׁשהם ׁשני ויֹום ראׁשֹון ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּׁשנה

והמּתקתֹו יצחק, ּפחד ּבחינת יצחק, לדת ּבהם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָקֹורין
'ועקדת  הּימים: ּבׁשני ואֹומרים העקדה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָעלֿידי
ּבׁשֹופר  ותֹוקעין ּתזּכר'. ּברחמים הּיֹום לזרעֹו ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָֹיצחק
המּתקת  עּקר עלֿידיֿזה ּכי יצחק, עקדת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהזּכיר
עלֿידי  חדׁשים חסדים ׁשּממׁשיכין עלֿידי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּדינים,

נמׁש הּׁשנה ּבראׁש ואז וכּנ"ל. ה' ּתפּלת ׁשּמעֹוררין ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
מּיצחק  ּבחכמה יעקב ׁשּמקּבל הּברכֹות קּבלת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבחינת
ּבּכּונֹות  ּכמּובן וכּו', ּבכּונה עׂשו את ׁשּׁשֹולחין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי
וכל  וכּנ"ל, הּׁשנה ּבראׁש נעׂשה ׁשּזה הּקדֹוׁש ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּובּזהר

וכּנ"ל: העקדה עלֿידי נמׁש ְְְֲִִֵֵַַַָָָָעּקרֹו



תט שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 37 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּצּדיקים ועל ־ּכ ן עלֿידי הּוא הּתקוה עּקר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִִֵַַַַָָ
ה' ּותפּלת ה' לתֹורת ׁשּזֹוכין ְְְִִִֶַַַהּגדֹולים
ּדיֹוטא  ׁשפלּות ּבתכלית ׁשּגם ּבנּו ׁשּמאירין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמּמׁש,
ה' לתפּלת חזק ּברצֹון עצמנּו נדּבק מּׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתחּתֹונה,

מּזה  לעיל ּכמבאר לעֹולם, חפׁשי הרצֹון ּכי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּמׁש,
ׁשהּוא  חזק ּברצֹון להתּגּבר נּוכל הּצּדיקים ּכח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבגדל
לעצמֹו להמׁשי וכּו', ּתפּלה ּבחינת נׁשמע, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָּבחינת
נמׁשכין  ׁשּמּמּנּו מּמׁש, ה' מּתפּלת וחסדים ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָרחמים

ל  ּכלים ׁשאינם יֹום ּבכל חדׁשים עֹולם:חסדים ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָ

ּכי וזהנה יֹום, ּבכל הּתפּלה ּכּונֹות ּכלל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִַַַַָָָ
הּכּונֹות  ׁשּכלל ז"ל האר"י ּבכּונֹות ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹמבאר
יצירה  ּבריאה אצילּות עֹולמֹות, הארּבעה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָלתּקן
לתּקנם  צריכין ּבּתחּלה ּכי ּובמּלּולא, ּבעבּדא ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֻעׂשּיה,
ּדֹוחין  ׁשעלֿידיֿזה ידיו', ויּטל 'יפנה עלֿידי: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבעבּדא
ציצית  ועלֿידי העׂשּיה, עֹולם ּומטהרין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹהּפסלת
מתּקנין  יד ׁשל ּתפּלין ועלֿידי היצירה, עֹולם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָמתּקנים
עֹולם  ראׁש ׁשל ּתפּלין ועלֿידי הּבריאה, ְְְְִִִֵֶַַַַָֹעֹולם
עלֿידי  ּבמּלּולא ואחרּֿכ ּבעבּדא. זה וכל ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻהאצילּות,
עֹולם  ּבמ ּלּולא מתּקנים וכּו' וקרּבנֹות הּׁשחר ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָּברּכת
 ֿ ועל היצירה, עֹולם ּדזמרה ּפסּוקי ועלֿידי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהעׂשּיה,

ועלֿידי  הּבריאה, ע ֹולם ּוברכֹותיה ׁשמע קריאת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָידי
עבּדא  ּכי הינּו האצילּות. עֹולם עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻּתפּלת
ּבחינת  נעׂשה ּכי ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת הם ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּומּלּולא
ּבחינת  נׁשמע, ּבחינת ּומּלּולא ּתֹורה, ּבחינת ְְְְְִִִִִַַַָָָָֻעבּדא,
מּדרּגא  לעלֹות ּוצריכין ּדיקא. ּבדּבּור ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּתפּלה
עד  ס ֹוף, ּבאין לכלל צריכין וׁשם אצילּות עד ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹלדרּגא

מּמׁש. ה' ּתפּלת ּבחינת הּתפּלה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּתהיה

ׂשפתי וזה 'ה' הּתפּלה קדם ּׁשּמבּקׁשין מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
ּכלל  לדּבר מה יֹודע ׁשאיני הינּו וכּו'. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָתפּתח'
ׂשפתי  'ה' רק הּדין, לבּטל החסדים להמׁשי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָואי
ּדברי  ּכל ּבי ידּבר ּכביכֹול ּבעצמֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָתפּתח',

ּבבחינת כג)הּתפּלה, ב הינּו(שמואל ּבי", ּדּבר ה' "רּוח : ְְְִִִִִֶַַַַָ
ה' ּתפּלת ּבחינת ּתפּלתי ׁשּתהיה עד ּב נכלל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשאהיה

ּבחינת ,'ּתהּלת יּגיד 'ּופי וזהּו: י)מּמׁש. "הּוא (דברים : ְְְִִִִֶֶַַַָָ
הּתפּלה, ׁשלמּות עּקר ׁשּזה ,"אלקי והּוא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹתהּלת
ּכמבאר  ,יתּבר ּבאחדּותֹו נכלל הּתפּלה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּתהיה

ּכּנ"ל. ה' ּתפּלת ּבחינת הינּו אחר, ְְְְִִֵַַַַַַָּבמקֹום

ּתפּלתֹווזה אין ׁשאז ּבצּבּור ּתפּלה מעלת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּבבחינת לו)נמאסת, ּכּביר(איוב אל "הן לא : ְְִִִִֵֵֶֶַַֹ

ועּקר  ׁשריא'. ׁשכינּתא עׂשרה ּבי 'אּכל ּכי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָימאס",
הגּון  ּכׁשהּוא צּבּור והּׁשליח החּזן עלֿידי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּתּקּון

הּמבחר  ׁשּיהיה צרי צּבּור הּׁשליח ּכי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻּכראּוי,
ּבכל  ׁשּיׁש טֹובֹות הּנקּדֹות ּכל ללּקט ׁשּיּוכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּבּצּבּור,
ׁשּיעֹורר  עד יתּבר ּבֹו עּמהם ולכלל מהּצּבּור  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחד
ּבצּבּור  הּתפּלה חזרת ּבחינת ׁשּזהּו מּמׁש, ה' ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָּתפּלת
 ֿ על הּתפּלה חזרת עלֿידי ּכי קדּׁשה, אֹומרים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשאז
הּצּבּור  ּתפּלֹות ּכל צּבּור הּׁשליח מקּבץ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָידיֿזה
ׁשּׁשם  ה' ּבתפּלת ונכלל עּמהם, ועֹולה יחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָוכֹוללם
ׁשּזהּו הּקדּׁשֹות, ּכל על העליֹונה הּקדּׁשה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻֻּתכלית

ּבחינת  קדֹוׁש', קדֹוׁש 'קדֹוׁש קדּׁשֹות: ׁשלׁש ְְְִִַַָָָָֹֻּבחינת
הּתפּלה, קד ּׁשת ּובחינת נעׂשה, ּבחינת הּתֹורה, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֻֻקדּׁשת
ּכללּיּות  ּבחינת הּוא הּׁשליׁשי וקדֹוׁש נׁשמע, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָּבחינת
ּבקדּׁשת  הּנׁשמע קדּׁשת לכלל העּקר ּכי יחד, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻֻֻקדּׁשתם

וכּנ"ל. ְֲֶַַַַהּנעׂשה

זה וזהוּ  ּכבֹוד ּכבֹודֹו', הארץ כל 'מלא ּבחינת: ְ◌ֶ◌ְְְִֶֶַָָָָֹ
ּבחינת  מׁשּפט, ּבחינת הּכבֹוד, מל ְְְְִִִִֶֶַַַַָָּבחינת

כט) ּכבֹוד (משלי עּקר ּכי ארץ", יעמיד ּבמׁשּפט מל" :ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ

עדין  הּוא זה ּכל ּכי הינּו מׁשּפט, ׁשעֹוׂשה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּמל
ּגם  ּכי ּכּנ"ל, וכּו' ּתֹורה ּבחינת ׁשהּוא מׁשּפט ְְְְִִִִֶַַַַַָָּבחינת
וכּנ"ל, הּנ"ל הּבחינֹות ּכל ּכלּול ה' ּתֹורת ְְְִִִַַַַַַַָָּבבחינת
מתנּׂשאים  ּגדֹול ּברעׁש הּקדׁש וחּיֹות 'האֹופּנים ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֹואזי
מּמקֹומֹו', ה' ּכבֹוד ּברּו' ואֹומרים ׂשרפים' ְְְְְְִִִַָָֻלעּמת
ׁשאֹומרים  ּכמֹו ּכבֹודֹו', מקֹום 'אּיה ּבחינת ְְְְְִִֵֶֶֶַַׁשּזהּו
עּקר  זה ׁשאין ׁשאֹומרים הינּו ּבׁשּבת, 'ּכתר' ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּבקדּׁשת
מׁשּפט  ּבחינת הּוא ׁשּכבֹודֹו יתּבר ה' ּוכבֹוד ְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשבח
מתקּים  היה לא עלֿידיֿזה ּכי העֹולם, ּכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמלא
מקֹום  'אּיה ּכלל יֹודעין אין ּבאמת רק ּכּנ"ל, ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָהעֹולם
ּכי  להּׂשיג, אפׁשר אי מׁשּפטֹו ּדרכי ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָּכבֹודֹו',
ׁשּזה  ּכּנ"ל ה' מּתפּלת ׁשּנמׁש ּבצדקה ּכל ּול ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּמׁשּפט

יתּבר ׁשבחֹו עּקר עלּֿכן ּכלל, להּׂשיג אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאי
מאד  ּגדֹולים רחמים ׁשּׁשם מּמקֹומֹו', ה' ּכבֹוד ּברּו'ְְְְֲִִִֶַָָֹ
וכּו''. ּברחמים יפן הּוא 'מּמקֹומֹו ּבחינת לׁשער, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַׁשאין

ּכי ועל־ ּכ ן ּגדֹול, ּברעׁש זאת הּמלאכים אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִַַַַָָֹ

יתּבר,מזּדעזע  ּגדּלתֹו מאימת מאד ים ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לח  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

אין  עד חסדיו ּפלאֹות עצם מרחֹוק ׁשּמבינים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמחמת
להם  אפׁשר ׁשאי ּכּנ"ל, יתּבר ּגדּלתֹו עּקר ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻקץ
ּבזה  ׁשהיּו הּגדֹולים הּצּדיקים אם ּכי ּכלל ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָלהּׂשיג

וכּנ"ל. וכּו' ְְַַָָהעֹולם

ּתּקנתֹווּ מי עּקר הּצּבּור עם להתּפּלל יכֹול ׁשאינֹו ִ◌ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּזכּו הּנ"ל ׁשּבּדֹור לּצּדיקים עצמֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָלקּׁשר
ּכי  ידם, על הּתפּלה ּתּקּון עּקר ׁשּכל מּמׁש ה' ְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָלתפּלת
הּוא  אם אפּלּו הּנ"ל לכל ּכח לֹו אין צּבּור הּׁשליח ְְֲִִִִֵַַַַַַָֹּגם
ׁשצרי הּצּדיקים, ּבכח אם ּכי ּבאמת והגּון ּכׁשר ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאיׁש
ּכל  להעלֹות ׁשּיּוכל ּכדי ּביֹותר אליהם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָלהתקּׁשר

ּכּנ"ל: ה' ּתפּלת לבחינת הּצּבּור ְְְִִִִִַַַַַַּתפּלת

עׂשרה ואחרנו ׁשלׁש אֹומרים אז הּתפּלה חזרת ְ◌ַ◌ַ◌ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ
ּפניו  על ה' "וּיעבר רחמים ׁשל ֲֲִִֶַַַַָָֹמּדֹות

ּכּנ"ל  ה ' ּתפּלת ּבחינת עּקר ׁשּזהּו ה'", ה' ְְְִִִִֶֶַַַַַָָוּיקרא
ואז  ּכּנ"ל, יׂשראל ּכל ּתפּלת עלֿידי לעֹורר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּזֹוכין
עצמן  ׁשּמּפילין ּבּכּונֹות ּומבאר ּפניהם, על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹנֹופלים
מעמקי  ניצֹוצֹות להעלֹות ּכדי לארץ מּׁשמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבכּונה
ּתכלית  ירידה ּבחינת הינּו הּיחּוד, ּבׁשביל ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָהּקלּפֹות
אי  ּכי לעיל, ּומּובא הּנ"ל ּבּתֹורה המבאר ְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹהעלּיה
ׁשהיא  מּקדם ירידה עלֿידי אם ּכי ׁשם לּכלל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
הירידה  ּבתכלית ּבנּסיֹון ׁשּכׁשעֹומדין העלּיה, ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָּתכלית
וכּנ"ל, ּכלים לא רחמיו ּכי ּולהאמין ׁשם ּגם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹלהתחּזק
לּכלל  הּצּדיקים, ּבכח העלּיה לתכלית זֹוכים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹאזי
לטֹובה, הּכל נתהּפ ׁשּׁשם מּמׁש ה' ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבבחינת
ּבבחינת  לזכּיֹות, ונתהּפכין העונֹות ּכל נמחלין ׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָֹֻּכי

נ) וכּו'",(ירמיה ואינּנּו יׂשראל עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום :ְְְְֲִֵֵֶַַַָֹֻ
הּנ"ל: ּבהּתֹורה ׁשם ְְַַַַָָָֹּכמבאר

וכּו''ואחר נז לצּיֹון ּובא 'אׁשרי אֹומרים הּתפּלה ְ◌ַ◌ַ◌ְְְְְִִִֵַַָָ
ואחרּֿכ לבריאה. מאצילּות חֹוזרים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשאז
מּבריאה  חֹוזרים יֹום ׁשל וׁשיר לדוד' 'ּתפ ּלה ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָעלֿידי
ּוקטרת  ּכאלהינּו' 'אין עלֿידי ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹליצירה.

הּׁשפע ח  להמׁשי ּכדי והּכל לעׂשּיה. מיצירה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוזרים
ּכמבאר  הּזה, הּגׁשמי עֹולם עד לעֹולם מעֹולם ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹטֹובה
להמׁשי הּתּקּון עּקר זה ּכי הינּו ּבּכּונֹות, זה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּכל

עד  מּמׁש ה' ּתפּלת מּבחינת הּמעלה מּתכלית ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָָָהחסדים
עד  ׁשּלמּטה, והּדינים הּמׁשּפטים ּכל נמּתקין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּיהיּו
העֹולם  לזה לברכה טֹובה הּׁשפע נמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה
הינּו ּבהּנעׂשה. הּנׁשמע ּכללּיּות עּקר ׁשּזהּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּגׁשמי,

למּטה  למּטה עד יאירּו ה' מּתפּלת החסדים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשּבחינת
עד  העׂשּיה, עֹולם ׁשל הּתחּתֹונה הּמדרגה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָּבתכלית
עלינּו נמׁש ויהיה וכּנ"ל, יתּבר לה' הּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיתקרבּו
ּׁשּנמּתק  מה ׁשּכל וכּנ"ל, ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות טּוב ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּכל
לה' לׁשּוב וזֹוכין הרע הּיצר ּכח נתּבּטל ּביֹותר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּדין

אמן: ליׂשראל, טּוב ּכל ונמׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָיתּבר

מּפרׁשת ועל ־ּכ ןנח מתחילין הּתפּלה ּבתחּלת ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִִִַַַַָָָ
הּוא  הּתפּלה ּכלל עּקר ּכי ְְֲִִִֵַַָָָָהעקדה,
העקדה, עלֿידי נעׂשה ׁשּזה יצחק ּגבּורת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהמּתיק
חלקי  וארּבעת הּתֹורה חלקי ארּבעת ּכל עלּֿכן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכי
יׁשרים  'ּבפי ּבבחינת ורבקה, ּביצחק מרּמזים ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָֻהּתפּלה
נפלאֹות  עּקר ׁשּׁשם מחמת ּכּנ"ל, וכּו'' ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּתתרֹומם
יצחק  ּגבּורת המּתקת ועּקר וכּנ"ל, הּתפּלה ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָֻּפעּלת
סדר  יֹום ּבכל מתחילין עלּֿכן העקדה, עלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיה

וכּנ"ל. העקדה מּפרׁשת ְְֲִִֵַַַַָָָָָהּתפּלה

יֹום ּכ י ׁשּבכל החסדים התחּדׁשּות ׁשּכל מבאר ּכבר ִ◌ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ
וכּו' הּׁשנה מראׁש הּצּדיקים ּבכח ְְְִִִִֵַַַַַָָֹֹממׁשיכין
החדׁשים  החסדים המׁשכת עּקר הּׁשנה ּובראׁש ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכּנ"ל,
ּבראׁש ועלּֿכן העקדה, עלֿידי הּוא הּדינים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹלהמּתיק
אריכּתא  ּכיֹומא ׁשהם ׁשני ויֹום ראׁשֹון ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּׁשנה

והמּתקתֹו יצחק, ּפחד ּבחינת יצחק, לדת ּבהם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָקֹורין
'ועקדת  הּימים: ּבׁשני ואֹומרים העקדה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָעלֿידי
ּבׁשֹופר  ותֹוקעין ּתזּכר'. ּברחמים הּיֹום לזרעֹו ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָֹיצחק
המּתקת  עּקר עלֿידיֿזה ּכי יצחק, עקדת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהזּכיר
עלֿידי  חדׁשים חסדים ׁשּממׁשיכין עלֿידי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּדינים,

נמׁש הּׁשנה ּבראׁש ואז וכּנ"ל. ה' ּתפּלת ׁשּמעֹוררין ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
מּיצחק  ּבחכמה יעקב ׁשּמקּבל הּברכֹות קּבלת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבחינת
ּבּכּונֹות  ּכמּובן וכּו', ּבכּונה עׂשו את ׁשּׁשֹולחין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי
וכל  וכּנ"ל, הּׁשנה ּבראׁש נעׂשה ׁשּזה הּקדֹוׁש ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּובּזהר

וכּנ"ל: העקדה עלֿידי נמׁש ְְְֲִִֵֵַַַָָָָעּקרֹו



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדת ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 38 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

טֹובים וזהנט חסדים 'הּגֹומל יֹום: ּבכל ׁשּמברכין ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִֵֶַָָָ
חסדים  נמׁשכין יֹום ּבכל ּכי יׂשראל', ְְְְֲִִִִִֵַָָָָלעּמֹו
 ֿ ׁשעלֿידי וכּו'", לּבקרים "חדׁשים ּבבחינת ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָחדׁשים,
נעים  אף ּיפה מה ועּתה וכּנ"ל. וכּו' קּיּומנּו ּכל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה

להתּפּלל  קדׁשם ּברּוח ז"ל חכמינּו לנּו ּׁשּסּדרּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמה
ּפנים  מעּזי וכּו' ׁשּתּצילני מּלפני רצֹון 'יהי :ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחרּֿכ
ׁשעּקרם  הּנ"ל החסדים עלֿידי ּכי ּפנים', ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָועּזּות
נמׁש עלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ה' ּתפּלת מּבחינת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָנמׁשכין
עּזּות  ונֹופל נכנע ׁשעלֿידיֿזה ּדקדּׁשה, עּזּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּבחינת
ּדיקא  אז ועלּֿכן ּפנים, העּזי ׁשל אחרא ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדסטרא
אחרא  ּדסטרא עּזּות ּולבּטל להכניע זה, ּכל ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָמתּפּללין

וכּנ"ל: הּנ"ל החסדים עלֿידי ּפנים העּזי ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשל

ּבראׁשֹונה ועל ־ּכ ןס נצטּוּו הּמׁשּכן הקמת אחר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִִִַַַַַָָָָ
הּמנֹורה, נרֹות הדלקת מצות על ְְְִִֵַַַַַָָָמּיד
וכּו'": ּתצּוה "ואּתה ּפרׁשת ּבתחּלת ׁשּכתּוב ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּכמֹו

וכּו'" ז זית ׁשמן אלי כז)"ויקחּו מּיד (שמות ׁשּנסמ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
וכן  הּמׁשּכן. מעׂשּית ׁשּמדּבר ּתרּומה ּפרׁשת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחר
מּיד  נסמ הּנׂשיאים ׁשהקריבּו הּמזּבח חנּכת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבפרׁשת
הּמׁשּכן  מעׂשה עּקר ּכי הּנרת", את ּבהעלת" ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרׁשת
ׁשאז  האמּונה, ּפגם ׁשהּוא העגל חטא לתּקן ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהיה

ונׁשמע, נעׂשה ׁשל הּנ"ל הּכתרים יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָאּבדּו
ּכמֹו הּגֹואל, ּביאת עד לנּו יחזרּו לא ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹׁשּבׁשלמּות

ז"ל רּבֹותינּו פח.)ׁשאמרּו אףֿעלּֿפיֿכן (שבת אבל . ְֲִֵֵֶַַַַָָ
הארת  לנּו ּולהחזיר מּיד לתּקן רּבנּו מׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהתחיל
הּמׁשּכן  הקמת עלֿידי היה וזה ּפעם, ּבכל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֻקדּׁשתם
ּבחינת  הּוא הּמׁשּכן ּכי הּנ"ל, חטא ּתּקּון ְְְִִִִֵֶַַַַָׁשהּוא

מאירין  ׁשּׁשם הּביתֿהּמקּדׁש ׁשני קדּׁשת ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
ּבחינת  ּותפּלה, ּתֹורה ּבחינת ׁשהם הּנ"ל, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּכתרים

ּכּנ"ל. ונׁשמע ְְֲִֶַַַָנעׂשה

ּכי ועל־ ּכ ן הּמנֹורה, נרֹות מהדלקת מּיד התחיל ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
נרֹות  הדלקת מצות ּבחינת עּקר ְְְִִִֵֶַַַַַָזה
ּבחינת  יֹום ׁשאֹור ידּוע זה ּכי יֹום, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָהּמנֹורה
יֹום  ּובכל ודינים. ּגבּורֹות ּבחינת לילה וחׁשכת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָחסד,
הּתפּלה  סדר עלֿידי החסדים ּבהמׁשכת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹוסקין
הּתֹורה  עסק ּכל ועלֿידי ּכּנ"ל, ּומנחה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבׁשחרית
ׁשהּמׁשּכן  ּבּזמן ּובפרט יֹום, ּבכל ׁשּמקּימין ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹוהּמצות
ּבכל  ּבעבֹודה עסקּו ׁשאז קּים היה הּביתֿהּמקּדׁש ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָאֹו

ּתמיד  עד ׁשחר ׁשל מּתמיד הּמערכה סדר ּבכל ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיֹום
המׁשיכּו זה ּכל ׁשעלֿידי וכּו', הערּבים ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשל

וכּנ"ל. הּדינים להמּתיק יֹום ּבכל חדׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָחסדים

על וּ כׁש ּמ גּ יע ּגדפהא ּפריׂש לילא ּכד לערב, סמּו ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְִֵֶֶַַַָָָָָָ
יתּבר ּברחמיו לנּו צּוה אז ְְְֲִִַַָָָָָָָעלמא,
ּכי  קדׁש. מׁשחת ׁשמן עלֿידי הּמנֹורה נרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלהדליק
הּתֹורה  מאֹור נמׁש הּקדֹוׁשה הּמנֹורה נרֹות ְְְִֵֵַַַָָָָאֹור
הּמׁשּכן  ׁשל העבֹודה ּכלל ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּתפּלה,

ּבבחינת ּבּיֹום, ׁשעסקּו ו)ּוּביתֿהּמקּדׁש נר (משלי "ּכי : ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
נמׁש הּמנ ֹורה נרֹות אֹור ּכי הינּו אֹור", ותֹורה ְְְְְִִִֵַַָָָָמצוה
הּתפּלה, עלֿידי ּומאיר ׁשּדֹולק הּתֹורה אֹור ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּבחינת
ז הּׁשמן ּבחינת ׁשהּוא ּודבקּות, רצֹון ּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשהיא

ׁשּכתּוב ּכמֹו רצֹון, ּבחינת ׁשמן ּכי הּמנֹורה, (דברים ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
וכּמּובן לג) רגלֹו", ּבּׁשמן וטבל אחיו רצּוי "יהי :ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ראׁשּה' על וגּלה זהב מנֹורת 'ראיתי ח')ּבהּתֹורה ,(סימן ְְְִִַַַָָָָָָֹֻ
ׁשל  הּמעין ּבחינת ׁשהּוא הּתפּלה, ׁשהּוא ׁשם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמפרׁש
הּמנֹורה, נרֹות מאירים ּומּׁשם ׁשם. עּין הּטֹוב, ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן
מׁשּפט, ּבחינת ׁשהּוא אֹור הּתֹורה מּבחינת ְְְְִִִִֶַַַַָָהינּו
ּבחינת  נׁשמע, ּבחינת עלֿידי ׁשּנמּתק נעׂשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבחינת
יֹום, ׁשּבכל העבֹודה ּכלל ׁשּזה ּתפּלה, ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָצדקה,

ּבצדקה  הּמׁשּפט להמּתיק ּבהּנעׂשה, הּנׁשמע ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹלכלל
ּומּׁשם  וכּנ"ל, ּבהּתֹורה הּתפּלה ּכללּיּות ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָעלֿידי
וכּנ"ל, י ֹום ּבכל הּמנֹורה אֹור ּומדליקין ְְְְְִִִִַַַַַָָממׁשיכין

חׁש ערב לעת יתּגּברּולהמּתיק ׁשּלא הּלילה כת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
לילה  רק וׁשלֹום, חס ּבּלילה והּדינים ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמׁשּפטים
ּומאירין  ׁשּדֹולקין הּמנֹורה נרֹות עלֿידי יאיר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכּיֹום

ּבחינת ׁשּזהּו הּלילה, ו)ּבכל אֹור (הושע ּומׁשּפטי" : ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
ּבחינת לז)יצא", צדק(תהילים כאֹור "והֹוציא : ְְְִִִֵֵֶַָ

ּכּצהרים". ְֳִִֶַָָָּומׁשּפטי

הדלקת וכל  עלֿידי יֹום ּבכל נעׂשה היה זה ְ◌ָ◌ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ
ועכׁשו  ּובּמׁשּכן. ּבביתֿהּמקּדׁש ְְְְְְִִֵַַַַָָָָהּמנֹורה
רצּו אז והּיונים ּבעונֹותינּו, הּביתֿהּמקּדׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנחרב
לגמרי, ּתהֹום ּפני ׁשעל החׁש להגּביר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹלהתּגּבר
אמת  הּצּדיקי לנּו ׁשהמׁשיכּו יתּבר ה' עלינּו ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחמל
נרֹות  הדלקת ּבחינת ׁשהּוא הּקדֹוׁש, חנּכה נר ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻאֹור
ּבחינת  ׁשהּוא הּנ"ל, אֹור ממׁשיכין ׁשאנּו ְְְִִִֶֶַַַַַָָהּמנֹורה,

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לט  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשּמדליק  חנּכה נר מצות עלֿידי ּותפּלה ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאֹור
חנּכת  ּפרׁשת קֹורין ועלּֿכן וכּנ"ל. ּבביתֹו אחד ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל

וכּנ"ל: ּבחנּכה 'ּבהעלת' ּופרׁשת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָֹֻהּמזּבח

אֹותּיֹות וזהסא ׁשהּוא ּבּכּונֹות ואיתא חנּכה, ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִִֶַַַָָָֻ
ּבחינת כ"ו, א)חּנ"ה א חּנה (שמואל "וּתתּפּלל : ְְִִֵַַַַַָָ

ּתפּלת  ּבחינת זה ה'" על חּנה "וּתתּפּלל ּכי ה'", ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָעל
ּבכתבי  ּכּמּובן ה'', 'על ּבחינת ׁשהּוא מּמׁש, ְְְִִֵֶַַַַָָה'
מּדֹות  עׂשרה ׁשּבׁשלׁש הּׁשמֹות ׁשני סֹוד ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאר"י,

ׁשלים, 'קדמאה הּקדֹוׁש: ּבּזהר ׁשּמבאר ה'', 'ה' ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהם
יּתיר', ׁשלים אחר,ּבתראה ּבמקֹום ּבזה ּבדברינּו (וכּמּובא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשם) ּבעצמֹועּין התּפּלל ּכביכֹול יתּבר ׁשה' הינּו . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
להמׁשי ּפׁשּוטים רחמים ּבחינת ׁשהּוא הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָּבּׁשם
ּבחינת  ׁשהּוא יּתיר, ׁשלים ׁשהּוא הּׁשני מּׁשם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַרחמים
הּוא  הּׁשני הּׁשם וזה רּבים. רחמים ּגדֹולים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַרחמים
ּבחינת  ּבתפּלתּה, חּנה הּגיעה ּולׁשם ה'', 'על ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּבחינת
וכּנ"ל, ה' ּתפּלת ּבחינת וזהּו ה'", על חּנה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָ"וּתתּפּלל
'חּנה  ּבחנּכה מרּמז ועלּֿכן חנּכה. נר מדליקין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻֻּומּׁשם

וכּנ"ל. זה ּכל על ׁשּמרּמז ְְֵֶֶַַַַָכ"ו'

הּנ"ל,ּכ י ה' ּתפּלת ּבחינת הּנ"ל, חּנה ּתפּלת עלֿידי ִ◌ְְְְִִִֵַַַַַַַַַָ
ּב ׁשהּוא ּדוד, את ׁשּמׁשח ׁשמּואל חינת נֹולד ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

יּׂשיג  הּוא ּכי ידֹו, על יהיה הּתּקּון ׁשּכל ְִִִִִֶֶַַַַָָָמׁשיח
ׁשהּוא  מּמׁש, ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת ּבחינת ְְְִִִֵֶַַַַָּבׁשלמּות
האֹור  ּכל ׁשּמּׁשם וכּנ"ל, וכּו' ּוצדקה מׁשּפט ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבחינת
ּבבחינת  חנּכה, נר אֹור ׁשהּוא הּקדֹוׁשה הּמנֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשל

קלב) האֹור (תהילים ּבחינת ׁשהּוא למׁשיחי", נר "ערכּתי :ְְְִִִִִֵֶַַָָ
וכּנ"ל. הּתהֹום עמקּות ּבתֹו עּתה לנּו הּמאיר ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָהאמת

לעיל הּמּובא 'ּבראׁשית' ּבפרׁשת ׁשּכתּוב (באות ּוכמֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
"תהּונ"א) ּבחינת ׁשהם מלכּיֹות מהארּבע ׁשם ׁשּמדּבר ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

אלקים" "ורּוח א וכּנ"ל, תהֹום" ּפני על וחׁש ְְְְְֱִֵֶַַַַַָֹֹֹובהּו
הּמים", ּפני על "מרחפת מׁשיח', ׁשל רּוחֹו 'ּדא –ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ועלֿידיֿזה: והּתקוה. הּתּקּון עּקר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידיֿזה
האֹורֹות  ּכל ּכי אֹור", ויהי אֹור יהי אלקים ְְֱִִִִֶַַָָֹֹ"וּיאמר
ּבחינת  ׁשהּוא הּמנֹורה, אֹור ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהּקדֹוׁשים
ׁשחּנה  ּומחמת וכּנ"ל. מּׁשם נמׁש חנּכה, נר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻאֹור
ידֹו ׁשעל ׁשמּואל נׁשמת להמׁשי אז צריכה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיתה
עלתה  עלּֿכן מׁשיח, ּבחינת ׁשהּוא ּדוד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנמׁשח

ׁשל  אֹורֹו ּבחינת ׁשהּוא ה', ּתפּלת לבחינת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּבתפּלתּה
ּכּנ"ל: ּבׁשלמּות לזה ׁשּיזּכה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשיח

זה ועל־ ּכ ןסב עינים". יפה עם "אדמֹוני ּדוד היה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
לֹוחם  היה ּכי ּדקדּׁשה, עּזּות ְְִִִֵַַָָָֻּבחינת
עּזּות  ֿ ידי על הּוא ּדקדּׁשה מלכּות עּקר ּכי ה', ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻמלחמת

ּבבחינת כא)ּדקדּׁשה, מל",(תהילים יׂשמח ּבעּז "ה' : ְְְְְִִִִֶֶַַָָֻ
אחר) ּבמקֹום מּזה ה'(וכמבאר ּתפּלת מּבחינת ׁשּנמׁש , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּכי  אדמֹוני, ׁשּיצא ּבעׂשו יצחק טעה ועלּֿכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכּנ"ל.
עּזּות  ּבחינת הּוא ׁשּבֹו הּדמים התּגּברּות ׁשּתקף ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹסבר
את  מרּמה ׁשהיה ּבפיו, ציד ׁשהיה מחמת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּדקדּׁשה,

צּדיק, הּוא ּכאּלּו הּתבן את מעּׂשרין האי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָאביו
ׁשּמראה  ׁשּבֹו האדמימּות ׁשּגם יצחק סבר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿכן
ׁשרֹוצה  ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת הּוא ּדמים, ׁשֹופ ְְִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשהּוא

ּדת. על העֹוברים נגד ְְְִִֵֶֶַַָָלהתּגּבר

לה'ּכ י להתּפּלל ׁשּצריכים הּנ"ל ּבהּתֹורה מבאר ּכבר ִ◌ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ידֹו ׁשעל ּדקדּׁשה עּזּות ּבין להבחין ׁשּיזּכה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻיתּבר
ּבחינת  ׁשהּוא אחרא ּדסטרא עּזּות ּובין ירּוׁשלים, ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָּבנין

לּגיהּנם'' ּפנים כ)עז ה, רצֹון (אבות 'יהי ּבחינת ׁשּזהּו , ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּמׁשנה  ּבאמצע ׁשּנזּכר בימינּו', ּבמהרה עיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתבנה
צּדיקים  אפּלּו ֿ ּכן ועל ׁשם. עּין וכּו'', ּכּנמר עז ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָ'הוי
ּבעׂשו  יצחק ׁשּטעה ּכמֹו ּבזה לטעֹות יכֹולים ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּגדֹולים
לטעֹות  הּנביא ׁשמּואל ּדעת על עלה להפ וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכּנ"ל.
ּדסטרא  עּזּות ּבחינת הּוא אּולי אדמֹוני ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּבדוד
ּפרק  ּתֹולדֹות ּפרׁשת ּבּמדרׁש ׁשאיתא ּכמֹו ְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָָאחרא,
וכּו', אדמֹוני ּדוד את ׁשמּואל ׁשראה 'וכיון ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָס"ג:
לֹו אמר ּכעׂשו. ּדמים ׁשֹופ זה אף ואמר: ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָנתירא
מּדעת  עׂשו עינים", יפה "עם ְִִִֵֵֵַַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
עּין  לׁשֹונֹו, ּכאן עד וכּו'', זה אבל הֹורג, הּוא ְְְֲֵֵֶַַַָָעצמֹו

ּדסטרא  עּזּות ּבין להבחין קׁשה ּכי ּכּנ"ל, הינּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשם.
ּדקדּׁשה, עּזּות ּובין ּדעׂשו, מּסטרא ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֻאחרא,
ה' מּתֹורת ׁשּנמׁש מׁשיח ּדוד מלכּות ּבחינת ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא

וכּנ"ל: ה' ְְִַַַּותפּלת

ּבּכּונֹות וזהוּ סג מבאר ּכי חנּכה, ּכּונֹות סֹוד ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִַַַַָָָָֹֻ
קדֹוׁש מּׁשם נמׁש הּקדֹוׁש חנּכה אֹור ְֲִִֵֶַָָָָֻׁשּסֹוד
ל'ה'" ח'ּכתה "נ'פׁשנּו ּתבֹות ראׁשי ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַַַַָָ'נחל'



תי שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 38 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

טֹובים וזהנט חסדים 'הּגֹומל יֹום: ּבכל ׁשּמברכין ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִֵֶַָָָ
חסדים  נמׁשכין יֹום ּבכל ּכי יׂשראל', ְְְְֲִִִִִֵַָָָָלעּמֹו
 ֿ ׁשעלֿידי וכּו'", לּבקרים "חדׁשים ּבבחינת ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָחדׁשים,
נעים  אף ּיפה מה ועּתה וכּנ"ל. וכּו' קּיּומנּו ּכל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה

להתּפּלל  קדׁשם ּברּוח ז"ל חכמינּו לנּו ּׁשּסּדרּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמה
ּפנים  מעּזי וכּו' ׁשּתּצילני מּלפני רצֹון 'יהי :ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחרּֿכ
ׁשעּקרם  הּנ"ל החסדים עלֿידי ּכי ּפנים', ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָועּזּות
נמׁש עלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ה' ּתפּלת מּבחינת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָנמׁשכין
עּזּות  ונֹופל נכנע ׁשעלֿידיֿזה ּדקדּׁשה, עּזּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּבחינת
ּדיקא  אז ועלּֿכן ּפנים, העּזי ׁשל אחרא ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדסטרא
אחרא  ּדסטרא עּזּות ּולבּטל להכניע זה, ּכל ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָמתּפּללין

וכּנ"ל: הּנ"ל החסדים עלֿידי ּפנים העּזי ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשל

ּבראׁשֹונה ועל ־ּכ ןס נצטּוּו הּמׁשּכן הקמת אחר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִִִַַַַַָָָָ
הּמנֹורה, נרֹות הדלקת מצות על ְְְִִֵַַַַַָָָמּיד
וכּו'": ּתצּוה "ואּתה ּפרׁשת ּבתחּלת ׁשּכתּוב ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּכמֹו

וכּו'" ז זית ׁשמן אלי כז)"ויקחּו מּיד (שמות ׁשּנסמ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
וכן  הּמׁשּכן. מעׂשּית ׁשּמדּבר ּתרּומה ּפרׁשת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחר
מּיד  נסמ הּנׂשיאים ׁשהקריבּו הּמזּבח חנּכת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבפרׁשת
הּמׁשּכן  מעׂשה עּקר ּכי הּנרת", את ּבהעלת" ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרׁשת
ׁשאז  האמּונה, ּפגם ׁשהּוא העגל חטא לתּקן ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהיה

ונׁשמע, נעׂשה ׁשל הּנ"ל הּכתרים יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָאּבדּו
ּכמֹו הּגֹואל, ּביאת עד לנּו יחזרּו לא ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹׁשּבׁשלמּות

ז"ל רּבֹותינּו פח.)ׁשאמרּו אףֿעלּֿפיֿכן (שבת אבל . ְֲִֵֵֶַַַַָָ
הארת  לנּו ּולהחזיר מּיד לתּקן רּבנּו מׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהתחיל
הּמׁשּכן  הקמת עלֿידי היה וזה ּפעם, ּבכל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֻקדּׁשתם
ּבחינת  הּוא הּמׁשּכן ּכי הּנ"ל, חטא ּתּקּון ְְְִִִִֵֶַַַַָׁשהּוא

מאירין  ׁשּׁשם הּביתֿהּמקּדׁש ׁשני קדּׁשת ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
ּבחינת  ּותפּלה, ּתֹורה ּבחינת ׁשהם הּנ"ל, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּכתרים

ּכּנ"ל. ונׁשמע ְְֲִֶַַַָנעׂשה

ּכי ועל־ ּכ ן הּמנֹורה, נרֹות מהדלקת מּיד התחיל ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
נרֹות  הדלקת מצות ּבחינת עּקר ְְְִִִֵֶַַַַַָזה
ּבחינת  יֹום ׁשאֹור ידּוע זה ּכי יֹום, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָהּמנֹורה
יֹום  ּובכל ודינים. ּגבּורֹות ּבחינת לילה וחׁשכת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָחסד,
הּתפּלה  סדר עלֿידי החסדים ּבהמׁשכת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹוסקין
הּתֹורה  עסק ּכל ועלֿידי ּכּנ"ל, ּומנחה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבׁשחרית
ׁשהּמׁשּכן  ּבּזמן ּובפרט יֹום, ּבכל ׁשּמקּימין ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹוהּמצות
ּבכל  ּבעבֹודה עסקּו ׁשאז קּים היה הּביתֿהּמקּדׁש ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָאֹו

ּתמיד  עד ׁשחר ׁשל מּתמיד הּמערכה סדר ּבכל ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיֹום
המׁשיכּו זה ּכל ׁשעלֿידי וכּו', הערּבים ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשל

וכּנ"ל. הּדינים להמּתיק יֹום ּבכל חדׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָחסדים

על וּ כׁש ּמ גּ יע ּגדפהא ּפריׂש לילא ּכד לערב, סמּו ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְִֵֶֶַַַָָָָָָ
יתּבר ּברחמיו לנּו צּוה אז ְְְֲִִַַָָָָָָָעלמא,
ּכי  קדׁש. מׁשחת ׁשמן עלֿידי הּמנֹורה נרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלהדליק
הּתֹורה  מאֹור נמׁש הּקדֹוׁשה הּמנֹורה נרֹות ְְְִֵֵַַַָָָָאֹור
הּמׁשּכן  ׁשל העבֹודה ּכלל ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּתפּלה,

ּבבחינת ּבּיֹום, ׁשעסקּו ו)ּוּביתֿהּמקּדׁש נר (משלי "ּכי : ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
נמׁש הּמנ ֹורה נרֹות אֹור ּכי הינּו אֹור", ותֹורה ְְְְְִִִֵַַָָָָמצוה
הּתפּלה, עלֿידי ּומאיר ׁשּדֹולק הּתֹורה אֹור ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּבחינת
ז הּׁשמן ּבחינת ׁשהּוא ּודבקּות, רצֹון ּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשהיא

ׁשּכתּוב ּכמֹו רצֹון, ּבחינת ׁשמן ּכי הּמנֹורה, (דברים ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
וכּמּובן לג) רגלֹו", ּבּׁשמן וטבל אחיו רצּוי "יהי :ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ראׁשּה' על וגּלה זהב מנֹורת 'ראיתי ח')ּבהּתֹורה ,(סימן ְְְִִַַַָָָָָָֹֻ
ׁשל  הּמעין ּבחינת ׁשהּוא הּתפּלה, ׁשהּוא ׁשם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמפרׁש
הּמנֹורה, נרֹות מאירים ּומּׁשם ׁשם. עּין הּטֹוב, ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן
מׁשּפט, ּבחינת ׁשהּוא אֹור הּתֹורה מּבחינת ְְְְִִִִֶַַַַָָהינּו
ּבחינת  נׁשמע, ּבחינת עלֿידי ׁשּנמּתק נעׂשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבחינת
יֹום, ׁשּבכל העבֹודה ּכלל ׁשּזה ּתפּלה, ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָצדקה,

ּבצדקה  הּמׁשּפט להמּתיק ּבהּנעׂשה, הּנׁשמע ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹלכלל
ּומּׁשם  וכּנ"ל, ּבהּתֹורה הּתפּלה ּכללּיּות ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָעלֿידי
וכּנ"ל, י ֹום ּבכל הּמנֹורה אֹור ּומדליקין ְְְְְִִִִַַַַַָָממׁשיכין

חׁש ערב לעת יתּגּברּולהמּתיק ׁשּלא הּלילה כת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
לילה  רק וׁשלֹום, חס ּבּלילה והּדינים ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמׁשּפטים
ּומאירין  ׁשּדֹולקין הּמנֹורה נרֹות עלֿידי יאיר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכּיֹום

ּבחינת ׁשּזהּו הּלילה, ו)ּבכל אֹור (הושע ּומׁשּפטי" : ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
ּבחינת לז)יצא", צדק(תהילים כאֹור "והֹוציא : ְְְִִִֵֵֶַָ

ּכּצהרים". ְֳִִֶַָָָּומׁשּפטי

הדלקת וכל  עלֿידי יֹום ּבכל נעׂשה היה זה ְ◌ָ◌ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ
ועכׁשו  ּובּמׁשּכן. ּבביתֿהּמקּדׁש ְְְְְְִִֵַַַַָָָָהּמנֹורה
רצּו אז והּיונים ּבעונֹותינּו, הּביתֿהּמקּדׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנחרב
לגמרי, ּתהֹום ּפני ׁשעל החׁש להגּביר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹלהתּגּבר
אמת  הּצּדיקי לנּו ׁשהמׁשיכּו יתּבר ה' עלינּו ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחמל
נרֹות  הדלקת ּבחינת ׁשהּוא הּקדֹוׁש, חנּכה נר ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻאֹור
ּבחינת  ׁשהּוא הּנ"ל, אֹור ממׁשיכין ׁשאנּו ְְְִִִֶֶַַַַַָָהּמנֹורה,

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה לט  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשּמדליק  חנּכה נר מצות עלֿידי ּותפּלה ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאֹור
חנּכת  ּפרׁשת קֹורין ועלּֿכן וכּנ"ל. ּבביתֹו אחד ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל

וכּנ"ל: ּבחנּכה 'ּבהעלת' ּופרׁשת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָֹֻהּמזּבח

אֹותּיֹות וזהסא ׁשהּוא ּבּכּונֹות ואיתא חנּכה, ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִִֶַַַָָָֻ
ּבחינת כ"ו, א)חּנ"ה א חּנה (שמואל "וּתתּפּלל : ְְִִֵַַַַַָָ

ּתפּלת  ּבחינת זה ה'" על חּנה "וּתתּפּלל ּכי ה'", ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָעל
ּבכתבי  ּכּמּובן ה'', 'על ּבחינת ׁשהּוא מּמׁש, ְְְִִֵֶַַַַָָה'
מּדֹות  עׂשרה ׁשּבׁשלׁש הּׁשמֹות ׁשני סֹוד ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאר"י,

ׁשלים, 'קדמאה הּקדֹוׁש: ּבּזהר ׁשּמבאר ה'', 'ה' ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהם
יּתיר', ׁשלים אחר,ּבתראה ּבמקֹום ּבזה ּבדברינּו (וכּמּובא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשם) ּבעצמֹועּין התּפּלל ּכביכֹול יתּבר ׁשה' הינּו . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
להמׁשי ּפׁשּוטים רחמים ּבחינת ׁשהּוא הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָּבּׁשם
ּבחינת  ׁשהּוא יּתיר, ׁשלים ׁשהּוא הּׁשני מּׁשם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַרחמים
הּוא  הּׁשני הּׁשם וזה רּבים. רחמים ּגדֹולים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַרחמים
ּבחינת  ּבתפּלתּה, חּנה הּגיעה ּולׁשם ה'', 'על ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּבחינת
וכּנ"ל, ה' ּתפּלת ּבחינת וזהּו ה'", על חּנה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָ"וּתתּפּלל
'חּנה  ּבחנּכה מרּמז ועלּֿכן חנּכה. נר מדליקין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻֻּומּׁשם

וכּנ"ל. זה ּכל על ׁשּמרּמז ְְֵֶֶַַַַָכ"ו'

הּנ"ל,ּכ י ה' ּתפּלת ּבחינת הּנ"ל, חּנה ּתפּלת עלֿידי ִ◌ְְְְִִִֵַַַַַַַַַָ
ּב ׁשהּוא ּדוד, את ׁשּמׁשח ׁשמּואל חינת נֹולד ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

יּׂשיג  הּוא ּכי ידֹו, על יהיה הּתּקּון ׁשּכל ְִִִִִֶֶַַַַָָָמׁשיח
ׁשהּוא  מּמׁש, ה' ּותפּלת ה' ּתֹורת ּבחינת ְְְִִִֵֶַַַַָּבׁשלמּות
האֹור  ּכל ׁשּמּׁשם וכּנ"ל, וכּו' ּוצדקה מׁשּפט ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבחינת
ּבבחינת  חנּכה, נר אֹור ׁשהּוא הּקדֹוׁשה הּמנֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשל

קלב) האֹור (תהילים ּבחינת ׁשהּוא למׁשיחי", נר "ערכּתי :ְְְִִִִִֵֶַַָָ
וכּנ"ל. הּתהֹום עמקּות ּבתֹו עּתה לנּו הּמאיר ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָהאמת

לעיל הּמּובא 'ּבראׁשית' ּבפרׁשת ׁשּכתּוב (באות ּוכמֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
"תהּונ"א) ּבחינת ׁשהם מלכּיֹות מהארּבע ׁשם ׁשּמדּבר ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

אלקים" "ורּוח א וכּנ"ל, תהֹום" ּפני על וחׁש ְְְְְֱִֵֶַַַַַָֹֹֹובהּו
הּמים", ּפני על "מרחפת מׁשיח', ׁשל רּוחֹו 'ּדא –ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ועלֿידיֿזה: והּתקוה. הּתּקּון עּקר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידיֿזה
האֹורֹות  ּכל ּכי אֹור", ויהי אֹור יהי אלקים ְְֱִִִִֶַַָָֹֹ"וּיאמר
ּבחינת  ׁשהּוא הּמנֹורה, אֹור ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהּקדֹוׁשים
ׁשחּנה  ּומחמת וכּנ"ל. מּׁשם נמׁש חנּכה, נר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻאֹור
ידֹו ׁשעל ׁשמּואל נׁשמת להמׁשי אז צריכה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיתה
עלתה  עלּֿכן מׁשיח, ּבחינת ׁשהּוא ּדוד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנמׁשח

ׁשל  אֹורֹו ּבחינת ׁשהּוא ה', ּתפּלת לבחינת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּבתפּלתּה
ּכּנ"ל: ּבׁשלמּות לזה ׁשּיזּכה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשיח

זה ועל־ ּכ ןסב עינים". יפה עם "אדמֹוני ּדוד היה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
לֹוחם  היה ּכי ּדקדּׁשה, עּזּות ְְִִִֵַַָָָֻּבחינת
עּזּות  ֿ ידי על הּוא ּדקדּׁשה מלכּות עּקר ּכי ה', ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻמלחמת

ּבבחינת כא)ּדקדּׁשה, מל",(תהילים יׂשמח ּבעּז "ה' : ְְְְְִִִִֶֶַַָָֻ
אחר) ּבמקֹום מּזה ה'(וכמבאר ּתפּלת מּבחינת ׁשּנמׁש , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּכי  אדמֹוני, ׁשּיצא ּבעׂשו יצחק טעה ועלּֿכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכּנ"ל.
עּזּות  ּבחינת הּוא ׁשּבֹו הּדמים התּגּברּות ׁשּתקף ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹסבר
את  מרּמה ׁשהיה ּבפיו, ציד ׁשהיה מחמת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּדקדּׁשה,

צּדיק, הּוא ּכאּלּו הּתבן את מעּׂשרין האי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָאביו
ׁשּמראה  ׁשּבֹו האדמימּות ׁשּגם יצחק סבר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿכן
ׁשרֹוצה  ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת הּוא ּדמים, ׁשֹופ ְְִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשהּוא

ּדת. על העֹוברים נגד ְְְִִֵֶֶַַָָלהתּגּבר

לה'ּכ י להתּפּלל ׁשּצריכים הּנ"ל ּבהּתֹורה מבאר ּכבר ִ◌ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ידֹו ׁשעל ּדקדּׁשה עּזּות ּבין להבחין ׁשּיזּכה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻיתּבר
ּבחינת  ׁשהּוא אחרא ּדסטרא עּזּות ּובין ירּוׁשלים, ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָּבנין

לּגיהּנם'' ּפנים כ)עז ה, רצֹון (אבות 'יהי ּבחינת ׁשּזהּו , ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּמׁשנה  ּבאמצע ׁשּנזּכר בימינּו', ּבמהרה עיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתבנה
צּדיקים  אפּלּו ֿ ּכן ועל ׁשם. עּין וכּו'', ּכּנמר עז ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָ'הוי
ּבעׂשו  יצחק ׁשּטעה ּכמֹו ּבזה לטעֹות יכֹולים ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּגדֹולים
לטעֹות  הּנביא ׁשמּואל ּדעת על עלה להפ וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכּנ"ל.
ּדסטרא  עּזּות ּבחינת הּוא אּולי אדמֹוני ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּבדוד
ּפרק  ּתֹולדֹות ּפרׁשת ּבּמדרׁש ׁשאיתא ּכמֹו ְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָָאחרא,
וכּו', אדמֹוני ּדוד את ׁשמּואל ׁשראה 'וכיון ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָס"ג:
לֹו אמר ּכעׂשו. ּדמים ׁשֹופ זה אף ואמר: ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָנתירא
מּדעת  עׂשו עינים", יפה "עם ְִִִֵֵֵַַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
עּין  לׁשֹונֹו, ּכאן עד וכּו'', זה אבל הֹורג, הּוא ְְְֲֵֵֶַַַָָעצמֹו

ּדסטרא  עּזּות ּבין להבחין קׁשה ּכי ּכּנ"ל, הינּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשם.
ּדקדּׁשה, עּזּות ּובין ּדעׂשו, מּסטרא ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֻאחרא,
ה' מּתֹורת ׁשּנמׁש מׁשיח ּדוד מלכּות ּבחינת ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא

וכּנ"ל: ה' ְְִַַַּותפּלת

ּבּכּונֹות וזהוּ סג מבאר ּכי חנּכה, ּכּונֹות סֹוד ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִַַַַָָָָֹֻ
קדֹוׁש מּׁשם נמׁש הּקדֹוׁש חנּכה אֹור ְֲִִֵֶַָָָָֻׁשּסֹוד
ל'ה'" ח'ּכתה "נ'פׁשנּו ּתבֹות ראׁשי ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַַַַָָ'נחל'



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדתב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 39 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשהּוא לג)(תהילים אדם' 'ּדם ּבגימטרּיא הּׁשם וזה ,ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
הדלקת  ׁשעלֿידי הינּו ׁשם. עּין וכּו', מ"ה ׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָּבחינת
ׁשהּוא  מׁשיח, ׁשל מאֹורֹו ׁשּנמׁש חנּכה נר ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻאֹור
ונזּדּכ נתּתּקן יהיה עלֿידיֿזה ה', ּתפּלת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבחינת

העּזּות  עּקר ּכי העּזּות, ּכל ׁשּמּׁשם אדם' 'ּדם ְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבחינת
ּכי  הּנּסיֹון, עּקר וׁשם ׁשּבאדם הּדמים רתיחת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעלֿידי
'ּדם  ּולתּקן לזּכֹות והּברּור הּזּכּו עּקר צריכין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָׁשם
עּזּות  ּבחינת ידֹו על הּנמׁש העּזּות ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָאדם',
חס  ההפ לא ּבדוד, הּנאמר אדמֹוני ּבחינת ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּדקדּׁשה,
ּבחינת  ׁשהּוא אחרא, ּדסטרא העּזּות ׁשהּוא ְְְְֳִִֶֶַַָָָָָוׁשלֹום

וכּנ"ל. ּבעׂשו הּנאמר ְְְֱִֵֶַַַַַָאדמֹוני

הּנ"ל וכל 'נחל' ׁשם ּבחינת עלֿידי זֹוכין זה ְ◌ָ◌ְְִִֵֵֶַַַַַַ
ּכּנ"ל, אדם' 'ּדם ּבגימטרּיא ּגם ׁשעֹולה (ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

מּמׁש) מכּון 'חנּכה' ׁשל הּגימטרּיא הּנ"ל ּכן ׁשם ּכי הינּו , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻ
מּפסּוק יֹוצא הינּוהּוא וכּנ"ל, לה'" חּכתה "נפׁשנּו ְְְְִִֵֵַַַַַָָ

הּנ"ל, ּתפּלה ּבחינת ּובּטּול, ּודבקּות רצֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָּבחינת
ּתלּויֹות, עינינּו לה' אם ּכי סמיכה ׁשּום לנּו ְְִִִֵֵֵֶַָָׁשאין
יתּפּלל  ּבעצמֹו ׁשהּוא לה'", חּכתה "נפׁשנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּבחינת
אי ׁשּיֹודע לבּדֹו, הּוא ּומגּננּו עזרנּו ּכי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָעלינּו
עלינּו. נפלאים חסדים ּולהמׁשי ּבעצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָלהתּפּלל

ּבחינת  ּתפּלה, על ֿידי ּכי לּבנּו", יׂשמח בֹו "ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָוזה:
מּבחינת  ּומּׁשם ּכּנ"ל, ׂשמחה נמׁש ה', ְְְְִִִִִִַַַַָָָּתפּלת
ׁשם  יֹוצא ה', ּתפּלת ּבחינת לה'", חּכתה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָ"נפׁשנּו
ׁשּמּׁשם  ּכּנ"ל, חנּכה נר מדליקין ׁשּמּׁשם הּנ"ל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻ'נחל'
עּזּות  ּבבחינת ׁשּיהיה אדם ּדם ונזּדּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנתּתּקן

וכּנ"ל: ְְִַַָֻּדקדּׁשה

חּנה ועל־ ּכ ןסד ּבפרׁשת הּׁשנה ּבראׁש מפטירין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִַַַַָָָָָֹ
עז  "ויּתן עד ּבתפּלתּה ּומסּימין ְְְְִִִִֵַַַַָָֹהּנ"ל
הּׁשנה  ּבראׁש אז ּכי מׁשיחֹו", קרן וירם ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלמלּכֹו
ּכי  ּכּנ"ל, הּׁשנה ראׁש ּבחינת זה ּכל ּכי חּנה, ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹנפקדה
לבן  נר 'ועריכת ּבחינת מׁשיח, קרן צמיחת עּקר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאז

ּבחינת ,'מׁשיח קלב)יׁשי קרן (תהילים אצמיח "ׁשם : ְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
הּנרֹות  ּכל הדלקת ּומּׁשם למׁשיחי", נר ערכּתי ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלדוד
ועלּֿכן  וכּנ"ל. חנּכה נר ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻהּקדֹוׁשים,
מׁשיחֹו", קרן וירם למלּכֹו עז "ויּתן  ּבּפסּוק ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹמסּימין
מלכּות  התּגּברּות ׁשהּוא מׁשיח קרן הרמת עּקר ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

וכּנ"ל: ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי הּוא ְְְְִִֵַַַַָָֻֻּדקדּׁשה

אֹור ועּק ר סה ׁשּממׁשיכין חנּכה נר נפלאֹות מעלת ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֻ
ה', מּתפּלת הּנמׁש מאד והּנֹורא ְְְְְִִִֶַַַָָָֹהעליֹון
מעׂשרה  למּטה עד מאד למּטה אֹותֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹממׁשיכין
הּזה, הּנס נפלאֹות נֹוראֹות עּקר זה ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָטפחים,

ּכאּלה  חדׁשים חסדים נמׁשכין יהיּו ה' ּתפּלת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּבכח
מּמׁש, ּותהֹום חׁש ּבתֹו מאד למּטה ׁשּיאירּו ְְְְִֶֶַַַָָָֹֹעד
ׁשּלא  לׁשם ׁשּנפלּו יׂשראל נפׁשֹות לכל ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹלהאיר
ּתכלית  ירידה ּבחינת ׁשּזהּו וכּו', הרחמים מן ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָיתיאׁשּו

הּנ"ל. ֲִַַָָהעלּיה

'ּכי וזה ּבהּתֹורה ז"ל ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ׁשּכתב ְ◌ֶ◌ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ּתנינא)מרחמם' ּבלּקּוטי ז' נא (סימן הּסלח ׁשּכפי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
לק  זֹוכין ּכן ּכּפּור ּביֹום ׁשם.ׁשּפֹועלין עּין חנּכה, דּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻֻ

עלֿידי  ּכּפּור ּביֹום ׁשּפֹועלין עונֹות סליחת עּקר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֹּכי
הּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה מּבחינת נמׁש נא' 'סלח ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּקׁשת
סליחת  ּכל ׁשּמּׁשם ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת ְְְִִִִֶַַַַָָּבחינת
יׂשראל  עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום ּבבחינת ְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹֹֻהעונֹות,
ּבחינת  ׁשהּוא חנּכה, קדּׁשת ּכל ּומּׁשם הּנ"ל, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻֻואינּנּו"
ה' ּתֹורת ּכללּיּות עּקר ׁשּׁשם הּביתֿהּמקּדׁש ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻחנּכת

וכּנ"ל: ה' ְְִַַַּותפּלת

"הּוא וזהסו ּבחינת חנּכה, ׁשל ההּלל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֶַַַַָֻ
ׁשלמּות  ּבחינת ,"אלקי והּוא ְְְְְֱִִֵֶַָֹתהּלת
וזה: חנּכה. ׁשל הּנס עּקר ׁשּמּׁשם הּנ"ל, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּתפּלה
לׁשמ ּולהּלל להֹודֹות אּלּו חנּכה ימי ׁשמֹונת ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָֻ'וקבעּו
הדלקת  ּכל ּכי חנּכה, ׁשל ההּלל רק ׁשהזּכיר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּגדֹול',
מּבחינת  הּוא הּכל הּנס, ּתקף וכל חנּכה נר ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֻאֹור
ּבחינת  תתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה ּבחינת ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּתפּלה,
ּכל  ּכללּיּות הּלל ּכי ּתתהּלל'. קדֹוׁשים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ'ּובקרב
על  רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו וההּלּולים, וההֹודאֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּתפּלֹות

כו)ּפסּוק ּבֹו(תהילים ׁשּיׁש הּלל 'זה :"נפלאֹותי "ּכל ְְִֵֶֶֶֶַָָ
וכּו'': הּמׁשיח ולימֹות לבֹוא ולעתיד ְְְְִִִֶֶַַַָָָָלׁשעבר

ׁשהּוא וזהסז אדם' 'ּדם ּבענין הּנ"ל ּבּכּונֹות ׁשּכתּוב ְ◌ֶ◌ְְִֶֶַַַַַַָָָָ
יֹוצא  מ"ה ׁשּבּׁשם ּומהאלף מ"ה, ׁשם ְִֵֵֵֵֶֶַַָָּבחינת
עּין  וכּו', 'ּדם' ּגימטרּיא ׁשהּוא ּברּבּוע 'אהיה' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשם
מאה', אּלא מה ּתקרי 'אל ּבחינת ּבעצמֹו וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשם.
ּברכֹות  מאה לבר מּזה ׁשּלמדּו ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאמרּו

ּכי  הינּו הּתפּלה, ּכלל ּבחינת ׁשהם יֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבכל

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מ  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

מאה  ּבחינת 'מאה', נעׂשה מ"ה לתֹו א' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשּמכניסין
ּכּנ"ל  הא' מּבחינת הּנמׁש הּדם נזּדּכ ואז ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּברכֹות,
הינּו הּנ"ל, אדם' 'ּדם ּבבחינת מ"ה, ּבתֹו ְְְְְִִִַַַַַָָָונכלל
עּזּות  ׁשּיהיה אדם' מ'ּדם הּנמׁש עּזּות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת

'אל  ּבחינת ׁשהּוא מּתפּלה עּקרֹו נמׁש ׁשּזה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֻּדקדּׁשה,
ּבחינת  ואלף , מ"ה הינּו מאה', אּלא מ"ה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּתקרי
נזּדּכ אדם' 'ּדם ּכי וכּו', 'ּדם' ׁשעֹולה ּברּבּוע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'אהיה'

עּז ּבבחינת ׁשּיהיה ּברכֹות מאה ּבחינת ּות עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכּנ"ל: ְִַַָֻּדקדּׁשה

ּכל וזהסח ׁשּנֹוהגין חנּכה, ׁשל הּצדקה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִֶֶַַָָָָֻ
ּכל  ּכי ּבצדקה, להרּבֹות אז ְְְְִִִֵַָָָָָיׂשראל
ּוצדקה  מׁשּפט ּבחינת עלֿידי נמׁש חנּכה ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻֻקדּׁשת
וכּו', ּותפּלה ּתֹורה וכּו', ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
צדקה, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת הּנׁשמע, הּוא ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָועּקר
וחסד  ּבצדקה ׁשּיהיה הּמׁשּפט ממּתיקין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
לעֹורר  ּכדי ּבצדקה, אז מרּבין עלּֿכן וכּנ"ל. ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָּגדֹול
ה', ּתפּלת ּבחינת ,יתּבר צדקתֹו ּבחינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָעלֿידיֿזה

עּמנּו ויתנהג מׁשּפטים מיני ּכל להמּתיק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּכדי
וכּנ"ל. ְְִַַָָּבצדקה

ּדין וזהוּ  ּבבחינת העני ּכי הּצדקה, מעלת ּגדל ְ◌ֶ◌ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּדדינא, מּתקּפא נמׁש הענּיּות ּכי ְְְְֲִִִִִִָָָָָֻּומׁשּפט,
ּדלתּתא  אתערּותא עלֿידי הּוא הּדין המּתקת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָועּקר
ׁשּבזה  ּבחירה הּבעל האדם ּכׁשּנתעֹורר ּדהינּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדיקא,
המּתקת  עּקר ׁשעלֿידיֿזה הּדל, את וחֹונן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעֹולם
לׁשּפט  יתּבר צדקתֹו נתעֹורר ּדיקא אז ּכי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹהּדין,
ּדל" חֹונן ה' "מלוה ועלּֿכן ּגדֹול. וחסד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבצדקה

יט) לבּטל (משלי לֹו קׁשה ּבעצמֹו יתּבר ה' ּכביכֹול ּכי ,ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
הּבעל  האדם עלֿידי ההמּתקה עּקר ּכי ּבעצמֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהּדין

אחר)ּבחירה, ּבמקֹום מּזה :(ועּין ְְְִִֵֵֶַַָָ

"עם וזהסט לעׂשו: לאמר יעקב ּׁשּׁשלח מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
עּתה" עד ואחר ּגרּתי לב)לבן ּכי (בראשית . ְִִֵַַַָָָָָ

ּבחינת  ׁשהּוא עׂשו, התּגּברּות ׁשעּקר ראה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹיעקב
אחרא  ּדסטרא עּזּות עלֿידי הּוא הרׁשעה, ְְְְְֳִֵַַַָָָָָָמלכּות
ּבחינת  ׁשהּוא הרׁשעה מלכּות ׁשל ּכח עּקר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּׁשם
ּבהּתֹורה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתגא', ּבלא מלכּותא ְְְְֶַַַָָָָָָ'עּזּות
עלּֿכן  וכּו'. אדמ ֹוני היה ׁשעׂשו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנ"ל,
ׁשהם  ּותפּלה, לתֹורה זכה ׁשּכבר יעקב לֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלח
לעּזּות  זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה ונׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבחינת

אחרא  ּדסטרא עּזּות מכניעין ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה,
לבן  "עם וזהּו: ּכּנ"ל. עׂשו מלכּות ּבחינת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ׁשמרּתי', מצות 'ותרי"ג ז"ל: רּבֹותינּו ודרׁשּו ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹּגרּתי",
ּתפּלה, ּבחינת זה עּתה", עד "ואחר ּתֹורה. ּבחינת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָזה

א  לֹו ׁשאמר מצות הינּו הּתרי"ג ּכל ׁשּׁשמרּתי ףֿעלּֿפי ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ואני  ּבזה מסּתּפק איני אףֿעלּֿפיֿכן לּתֹורה, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוזכיתי
לעלֹות  ּתמיד חזקים ּברצֹונֹות ּומתּגעּגע ּומצּפה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמחּכה
רּבּוי  עלֿידי נעׂשה מהּנׁשמע לעׂשֹות לדרּגא, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּדרּגא
מתאחר  ׁשאני עּתה", עד "ואחר וזהּו וכּנ"ל. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתפּלֹות
לבחינת  ׁשּזכיתי עד חזקים ּברצֹונֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּומתמהמּה
ּבחינת  נׁשמע, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ"עּתה"

י) ּכי (דברים מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה יׂשראל "ועּתה :ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
ה' "יראת ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא ליראה", ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָאם
'אל  ּבחינת ׁשּזהּו ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו תתהּלל", ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהיא
ׁשהם  ּברכֹות מאה ּבחינת מאה', אּלא מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתקרי

ּכּנ"ל. הּתפּלה ּכלל ְְְִִַַַַַָּבחינת

ד)ּבחינתוזהוּ  אל (שם ׁשמע יׂשראל "ועּתה : ְ◌ֶ◌ְְְְִִֵֶַַַָָ
ּכמֹו נׁשמע, ּבחינת ּכן ּגם ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַָֻהחּקים",

ׁשם, ׁשהביא ּבּמׁשל זה על ּבּמדרׁש (ּומּובא ׁשאיתא ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשם) עּין ק"כ, סימן מֹוהר"ן לּקּוטי אחר, ּבמקֹום ּכי ּבדברינּו . ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ּבחינת  'עּתה', ּבחינת הּוא ּתפּלה ּבחינת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּיראה
עּקר  ׁשּזה לעיל, הּמּובא תׁשמעּו" ּבקלֹו אם ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ"הּיֹום
אמּתּיים  וחּיים ימים האריכּות עּקר ּתּמה, ְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָָהעבֹודה

ּבבחינת הּיראה, עלֿידי י)ׁשּזֹוכין ה'(משלי "יראת : ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
חֹוׁשבין  ׁשאין עלֿידי הּוא ׁשהעּקר ימים". ְְִִִִֵֵֶֶַָָָּתֹוסיף
ואין  הּיֹום ׁשּבאֹותֹו והרגע הּׁשעה אֹותּה אם ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבדעּתֹו
וכּמּובא  לחברּתּה, מ ּׁשעה ולא לחברֹו מּיֹום ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹחֹוׁשבין
ׁשּזהּו וכּו', יֹום ּילד מה יֹודע אינ ּכי מּזה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַלעיל
ּכי  מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה יׂשראל "ועּתה ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבחינת

עד  "ואחר ּבחינת וזהּו ּדיקא, "ועּתה" ליראה", ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָאם
ּכּנ"ל. ַַָָעּתה"

ׁשּמּׁשם נמצא ּותפּלה לתֹורה ׁשּזכה לֹו ׁשרמז ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִֶֶֶַָָָָָָ
לעׂשו  יּוכל ּבוּדאי ועלּֿכן ּדקדּׁשה, ְְְְִֵֵַַַַַָָָֻהעּזּות
ׁשֹור  לי "ויהי וזהּו: וכּנ"ל. אחרא ּדסטרא עּזּות ְְְְְֳִִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּדוד, ּבן ּומׁשיח יֹוסף ּבן מׁשיח ּבחינת ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָוחמֹור",

ּבּמדרׁש, יזּכּוּכּמּובא ּבׁשלמּות הּבחינה זאת ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ
ּבח  ׁשהם אמת צּדיקי עלֿידי מׁשיח יׂשראל ינת ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

זֹוכין  ׁשעלֿידיֿזה ּביׂשראל ּותפּלה ּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמכניסין



תג שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 39 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשהּוא לג)(תהילים אדם' 'ּדם ּבגימטרּיא הּׁשם וזה ,ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
הדלקת  ׁשעלֿידי הינּו ׁשם. עּין וכּו', מ"ה ׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָּבחינת
ׁשהּוא  מׁשיח, ׁשל מאֹורֹו ׁשּנמׁש חנּכה נר ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻאֹור
ונזּדּכ נתּתּקן יהיה עלֿידיֿזה ה', ּתפּלת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבחינת

העּזּות  עּקר ּכי העּזּות, ּכל ׁשּמּׁשם אדם' 'ּדם ְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבחינת
ּכי  הּנּסיֹון, עּקר וׁשם ׁשּבאדם הּדמים רתיחת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעלֿידי
'ּדם  ּולתּקן לזּכֹות והּברּור הּזּכּו עּקר צריכין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָׁשם
עּזּות  ּבחינת ידֹו על הּנמׁש העּזּות ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָאדם',
חס  ההפ לא ּבדוד, הּנאמר אדמֹוני ּבחינת ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּדקדּׁשה,
ּבחינת  ׁשהּוא אחרא, ּדסטרא העּזּות ׁשהּוא ְְְְֳִִֶֶַַָָָָָוׁשלֹום

וכּנ"ל. ּבעׂשו הּנאמר ְְְֱִֵֶַַַַַָאדמֹוני

הּנ"ל וכל 'נחל' ׁשם ּבחינת עלֿידי זֹוכין זה ְ◌ָ◌ְְִִֵֵֶַַַַַַ
ּכּנ"ל, אדם' 'ּדם ּבגימטרּיא ּגם ׁשעֹולה (ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

מּמׁש) מכּון 'חנּכה' ׁשל הּגימטרּיא הּנ"ל ּכן ׁשם ּכי הינּו , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻ
מּפסּוק יֹוצא הינּוהּוא וכּנ"ל, לה'" חּכתה "נפׁשנּו ְְְְִִֵֵַַַַַָָ

הּנ"ל, ּתפּלה ּבחינת ּובּטּול, ּודבקּות רצֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָּבחינת
ּתלּויֹות, עינינּו לה' אם ּכי סמיכה ׁשּום לנּו ְְִִִֵֵֵֶַָָׁשאין
יתּפּלל  ּבעצמֹו ׁשהּוא לה'", חּכתה "נפׁשנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּבחינת
אי ׁשּיֹודע לבּדֹו, הּוא ּומגּננּו עזרנּו ּכי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָעלינּו
עלינּו. נפלאים חסדים ּולהמׁשי ּבעצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָלהתּפּלל

ּבחינת  ּתפּלה, על ֿידי ּכי לּבנּו", יׂשמח בֹו "ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָוזה:
מּבחינת  ּומּׁשם ּכּנ"ל, ׂשמחה נמׁש ה', ְְְְִִִִִִַַַַָָָּתפּלת
ׁשם  יֹוצא ה', ּתפּלת ּבחינת לה'", חּכתה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָ"נפׁשנּו
ׁשּמּׁשם  ּכּנ"ל, חנּכה נר מדליקין ׁשּמּׁשם הּנ"ל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻ'נחל'
עּזּות  ּבבחינת ׁשּיהיה אדם ּדם ונזּדּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנתּתּקן

וכּנ"ל: ְְִַַָֻּדקדּׁשה

חּנה ועל־ ּכ ןסד ּבפרׁשת הּׁשנה ּבראׁש מפטירין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִַַַַָָָָָֹ
עז  "ויּתן עד ּבתפּלתּה ּומסּימין ְְְְִִִִֵַַַַָָֹהּנ"ל
הּׁשנה  ּבראׁש אז ּכי מׁשיחֹו", קרן וירם ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹלמלּכֹו
ּכי  ּכּנ"ל, הּׁשנה ראׁש ּבחינת זה ּכל ּכי חּנה, ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹנפקדה
לבן  נר 'ועריכת ּבחינת מׁשיח, קרן צמיחת עּקר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאז

ּבחינת ,'מׁשיח קלב)יׁשי קרן (תהילים אצמיח "ׁשם : ְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
הּנרֹות  ּכל הדלקת ּומּׁשם למׁשיחי", נר ערכּתי ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלדוד
ועלּֿכן  וכּנ"ל. חנּכה נר ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻהּקדֹוׁשים,
מׁשיחֹו", קרן וירם למלּכֹו עז "ויּתן  ּבּפסּוק ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹמסּימין
מלכּות  התּגּברּות ׁשהּוא מׁשיח קרן הרמת עּקר ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

וכּנ"ל: ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי הּוא ְְְְִִֵַַַַָָֻֻּדקדּׁשה

אֹור ועּק ר סה ׁשּממׁשיכין חנּכה נר נפלאֹות מעלת ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֻ
ה', מּתפּלת הּנמׁש מאד והּנֹורא ְְְְְִִִֶַַַָָָֹהעליֹון
מעׂשרה  למּטה עד מאד למּטה אֹותֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹממׁשיכין
הּזה, הּנס נפלאֹות נֹוראֹות עּקר זה ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָטפחים,

ּכאּלה  חדׁשים חסדים נמׁשכין יהיּו ה' ּתפּלת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּבכח
מּמׁש, ּותהֹום חׁש ּבתֹו מאד למּטה ׁשּיאירּו ְְְְִֶֶַַַָָָֹֹעד
ׁשּלא  לׁשם ׁשּנפלּו יׂשראל נפׁשֹות לכל ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹלהאיר
ּתכלית  ירידה ּבחינת ׁשּזהּו וכּו', הרחמים מן ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָיתיאׁשּו

הּנ"ל. ֲִַַָָהעלּיה

'ּכי וזה ּבהּתֹורה ז"ל ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ׁשּכתב ְ◌ֶ◌ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ּתנינא)מרחמם' ּבלּקּוטי ז' נא (סימן הּסלח ׁשּכפי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
לק  זֹוכין ּכן ּכּפּור ּביֹום ׁשם.ׁשּפֹועלין עּין חנּכה, דּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻֻ

עלֿידי  ּכּפּור ּביֹום ׁשּפֹועלין עונֹות סליחת עּקר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֹּכי
הּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה מּבחינת נמׁש נא' 'סלח ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּקׁשת
סליחת  ּכל ׁשּמּׁשם ה', ּותפּלת ה' ּתֹורת ְְְִִִִֶַַַַָָּבחינת
יׂשראל  עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום ּבבחינת ְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹֹֻהעונֹות,
ּבחינת  ׁשהּוא חנּכה, קדּׁשת ּכל ּומּׁשם הּנ"ל, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻֻואינּנּו"
ה' ּתֹורת ּכללּיּות עּקר ׁשּׁשם הּביתֿהּמקּדׁש ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻחנּכת

וכּנ"ל: ה' ְְִַַַּותפּלת

"הּוא וזהסו ּבחינת חנּכה, ׁשל ההּלל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֶַַַַָֻ
ׁשלמּות  ּבחינת ,"אלקי והּוא ְְְְְֱִִֵֶַָֹתהּלת
וזה: חנּכה. ׁשל הּנס עּקר ׁשּמּׁשם הּנ"ל, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּתפּלה
לׁשמ ּולהּלל להֹודֹות אּלּו חנּכה ימי ׁשמֹונת ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָֻ'וקבעּו
הדלקת  ּכל ּכי חנּכה, ׁשל ההּלל רק ׁשהזּכיר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּגדֹול',
מּבחינת  הּוא הּכל הּנס, ּתקף וכל חנּכה נר ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֻאֹור
ּבחינת  תתהּלל", היא ה' יראת "אּׁשה ּבחינת ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּתפּלה,
ּכל  ּכללּיּות הּלל ּכי ּתתהּלל'. קדֹוׁשים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ'ּובקרב
על  רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו וההּלּולים, וההֹודאֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּתפּלֹות

כו)ּפסּוק ּבֹו(תהילים ׁשּיׁש הּלל 'זה :"נפלאֹותי "ּכל ְְִֵֶֶֶֶַָָ
וכּו'': הּמׁשיח ולימֹות לבֹוא ולעתיד ְְְְִִִֶֶַַַָָָָלׁשעבר

ׁשהּוא וזהסז אדם' 'ּדם ּבענין הּנ"ל ּבּכּונֹות ׁשּכתּוב ְ◌ֶ◌ְְִֶֶַַַַַַָָָָ
יֹוצא  מ"ה ׁשּבּׁשם ּומהאלף מ"ה, ׁשם ְִֵֵֵֵֶֶַַָָּבחינת
עּין  וכּו', 'ּדם' ּגימטרּיא ׁשהּוא ּברּבּוע 'אהיה' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשם
מאה', אּלא מה ּתקרי 'אל ּבחינת ּבעצמֹו וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשם.
ּברכֹות  מאה לבר מּזה ׁשּלמדּו ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאמרּו

ּכי  הינּו הּתפּלה, ּכלל ּבחינת ׁשהם יֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבכל

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מ  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

מאה  ּבחינת 'מאה', נעׂשה מ"ה לתֹו א' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשּמכניסין
ּכּנ"ל  הא' מּבחינת הּנמׁש הּדם נזּדּכ ואז ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּברכֹות,
הינּו הּנ"ל, אדם' 'ּדם ּבבחינת מ"ה, ּבתֹו ְְְְְִִִַַַַַָָָונכלל
עּזּות  ׁשּיהיה אדם' מ'ּדם הּנמׁש עּזּות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת

'אל  ּבחינת ׁשהּוא מּתפּלה עּקרֹו נמׁש ׁשּזה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֻּדקדּׁשה,
ּבחינת  ואלף , מ"ה הינּו מאה', אּלא מ"ה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּתקרי
נזּדּכ אדם' 'ּדם ּכי וכּו', 'ּדם' ׁשעֹולה ּברּבּוע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'אהיה'

עּז ּבבחינת ׁשּיהיה ּברכֹות מאה ּבחינת ּות עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכּנ"ל: ְִַַָֻּדקדּׁשה

ּכל וזהסח ׁשּנֹוהגין חנּכה, ׁשל הּצדקה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִֶֶַַָָָָֻ
ּכל  ּכי ּבצדקה, להרּבֹות אז ְְְְִִִֵַָָָָָיׂשראל
ּוצדקה  מׁשּפט ּבחינת עלֿידי נמׁש חנּכה ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻֻקדּׁשת
וכּו', ּותפּלה ּתֹורה וכּו', ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
צדקה, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת הּנׁשמע, הּוא ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָועּקר
וחסד  ּבצדקה ׁשּיהיה הּמׁשּפט ממּתיקין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
לעֹורר  ּכדי ּבצדקה, אז מרּבין עלּֿכן וכּנ"ל. ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָּגדֹול
ה', ּתפּלת ּבחינת ,יתּבר צדקתֹו ּבחינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָעלֿידיֿזה

עּמנּו ויתנהג מׁשּפטים מיני ּכל להמּתיק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּכדי
וכּנ"ל. ְְִַַָָּבצדקה

ּדין וזהוּ  ּבבחינת העני ּכי הּצדקה, מעלת ּגדל ְ◌ֶ◌ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּדדינא, מּתקּפא נמׁש הענּיּות ּכי ְְְְֲִִִִִִָָָָָֻּומׁשּפט,
ּדלתּתא  אתערּותא עלֿידי הּוא הּדין המּתקת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָועּקר
ׁשּבזה  ּבחירה הּבעל האדם ּכׁשּנתעֹורר ּדהינּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדיקא,
המּתקת  עּקר ׁשעלֿידיֿזה הּדל, את וחֹונן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעֹולם
לׁשּפט  יתּבר צדקתֹו נתעֹורר ּדיקא אז ּכי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹהּדין,
ּדל" חֹונן ה' "מלוה ועלּֿכן ּגדֹול. וחסד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבצדקה

יט) לבּטל (משלי לֹו קׁשה ּבעצמֹו יתּבר ה' ּכביכֹול ּכי ,ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
הּבעל  האדם עלֿידי ההמּתקה עּקר ּכי ּבעצמֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהּדין

אחר)ּבחירה, ּבמקֹום מּזה :(ועּין ְְְִִֵֵֶַַָָ

"עם וזהסט לעׂשו: לאמר יעקב ּׁשּׁשלח מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
עּתה" עד ואחר ּגרּתי לב)לבן ּכי (בראשית . ְִִֵַַַָָָָָ

ּבחינת  ׁשהּוא עׂשו, התּגּברּות ׁשעּקר ראה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹיעקב
אחרא  ּדסטרא עּזּות עלֿידי הּוא הרׁשעה, ְְְְְֳִֵַַַָָָָָָמלכּות
ּבחינת  ׁשהּוא הרׁשעה מלכּות ׁשל ּכח עּקר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּׁשם
ּבהּתֹורה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתגא', ּבלא מלכּותא ְְְְֶַַַָָָָָָ'עּזּות
עלּֿכן  וכּו'. אדמ ֹוני היה ׁשעׂשו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנ"ל,
ׁשהם  ּותפּלה, לתֹורה זכה ׁשּכבר יעקב לֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלח
לעּזּות  זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה ונׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבחינת

אחרא  ּדסטרא עּזּות מכניעין ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה,
לבן  "עם וזהּו: ּכּנ"ל. עׂשו מלכּות ּבחינת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ׁשמרּתי', מצות 'ותרי"ג ז"ל: רּבֹותינּו ודרׁשּו ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹּגרּתי",
ּתפּלה, ּבחינת זה עּתה", עד "ואחר ּתֹורה. ּבחינת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָזה

א  לֹו ׁשאמר מצות הינּו הּתרי"ג ּכל ׁשּׁשמרּתי ףֿעלּֿפי ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ואני  ּבזה מסּתּפק איני אףֿעלּֿפיֿכן לּתֹורה, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוזכיתי
לעלֹות  ּתמיד חזקים ּברצֹונֹות ּומתּגעּגע ּומצּפה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמחּכה
רּבּוי  עלֿידי נעׂשה מהּנׁשמע לעׂשֹות לדרּגא, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּדרּגא
מתאחר  ׁשאני עּתה", עד "ואחר וזהּו וכּנ"ל. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתפּלֹות
לבחינת  ׁשּזכיתי עד חזקים ּברצֹונֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּומתמהמּה
ּבחינת  נׁשמע, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ"עּתה"

י) ּכי (דברים מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה יׂשראל "ועּתה :ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
ה' "יראת ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא ליראה", ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָאם
'אל  ּבחינת ׁשּזהּו ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו תתהּלל", ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהיא
ׁשהם  ּברכֹות מאה ּבחינת מאה', אּלא מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתקרי

ּכּנ"ל. הּתפּלה ּכלל ְְְִִַַַַַָּבחינת

ד)ּבחינתוזהוּ  אל (שם ׁשמע יׂשראל "ועּתה : ְ◌ֶ◌ְְְְִִֵֶַַַָָ
ּכמֹו נׁשמע, ּבחינת ּכן ּגם ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַָֻהחּקים",

ׁשם, ׁשהביא ּבּמׁשל זה על ּבּמדרׁש (ּומּובא ׁשאיתא ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשם) עּין ק"כ, סימן מֹוהר"ן לּקּוטי אחר, ּבמקֹום ּכי ּבדברינּו . ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ּבחינת  'עּתה', ּבחינת הּוא ּתפּלה ּבחינת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּיראה
עּקר  ׁשּזה לעיל, הּמּובא תׁשמעּו" ּבקלֹו אם ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ"הּיֹום
אמּתּיים  וחּיים ימים האריכּות עּקר ּתּמה, ְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָָהעבֹודה

ּבבחינת הּיראה, עלֿידי י)ׁשּזֹוכין ה'(משלי "יראת : ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
חֹוׁשבין  ׁשאין עלֿידי הּוא ׁשהעּקר ימים". ְְִִִִֵֵֶֶַָָָּתֹוסיף
ואין  הּיֹום ׁשּבאֹותֹו והרגע הּׁשעה אֹותּה אם ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבדעּתֹו
וכּמּובא  לחברּתּה, מ ּׁשעה ולא לחברֹו מּיֹום ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹחֹוׁשבין
ׁשּזהּו וכּו', יֹום ּילד מה יֹודע אינ ּכי מּזה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַלעיל
ּכי  מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה יׂשראל "ועּתה ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבחינת

עד  "ואחר ּבחינת וזהּו ּדיקא, "ועּתה" ליראה", ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָאם
ּכּנ"ל. ַַָָעּתה"

ׁשּמּׁשם נמצא ּותפּלה לתֹורה ׁשּזכה לֹו ׁשרמז ִ◌ְ◌ָ◌ְְִִֶֶֶַָָָָָָ
לעׂשו  יּוכל ּבוּדאי ועלּֿכן ּדקדּׁשה, ְְְְִֵֵַַַַַָָָֻהעּזּות
ׁשֹור  לי "ויהי וזהּו: וכּנ"ל. אחרא ּדסטרא עּזּות ְְְְְֳִִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּדוד, ּבן ּומׁשיח יֹוסף ּבן מׁשיח ּבחינת ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָוחמֹור",

ּבּמדרׁש, יזּכּוּכּמּובא ּבׁשלמּות הּבחינה זאת ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ
ּבח  ׁשהם אמת צּדיקי עלֿידי מׁשיח יׂשראל ינת ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

זֹוכין  ׁשעלֿידיֿזה ּביׂשראל ּותפּלה ּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמכניסין



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדתה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 40 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

'עּתה', ּבחינת הּוא ׁשהעּקר ּכּנ"ל, ּדקדּׁשה ְְְִִִֶַַַַַָָָָֻלעּזּות
אחד  ּכל ׁשּיסּתּכל תׁשמעּו", ּבקלֹו אם "הּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבחינת
,יתּבר לה' ּבּה ׁשעֹומד והרגע העת אֹותּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלקּׁשר
רק  זֹוכין וזה מהּזמן, למעלה לבחינת הּזמן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָלהעלֹות

ׁשהיא  ּתפּלה עלֿידי והעּקר ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָעלֿידי
יתּבר לה' טֹובים וגעּגּועים וכּסּופים רצֹונֹות ְְְְְְִִִִִִַַַַָּבחינת
צּדיקים  הן ודרּגא, ּדרּגא ּבכל הּכל צריכין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּזה
ׁשּכן  ּומּכל לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות ׁשּצריכים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּגדֹולים
רחמנא  ׁשּמּנחים ּבמקֹום הּמּנחים מאד ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֻֻהּנמּוכים
אמת  הּצּדיקי ּבכח עצמן להחיֹות ׁשּצריכים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹלצלן,
וכּו'", מה יׂשראל "ועּתה ּבבחינת זאת, ּבבחינה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹרק
איזה  ּפעם ּבכל לחטף וכּו'", ׁשמע יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ"ועּתה
טֹובה  נקּדה איזה וחֹוטפין מהרע ׁשּבֹורחין ורגע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻעת
הרּבה  לחׁשב ירצה אם ּכזה איׁש ּכי ּפעם, ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוכן
מּדעּתֹו לצאת יּוכל ּׁשּיהיה מה על ולדאג ּׁשעבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמה
הּוא  וקּיּומֹו חּיּותֹו וכל וׁשלֹום, חס מּמׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָּולהׁשּתּגע

ּבקלֹו אם "הּיֹום ּבחינת הּנ"ל, עּתה ּבחינת ְְְִִִַַַַַַַָֹרק
וכּנ"ל. ְְִַַָתׁשמעּו"

ּבּמדרׁשוזה ׁשם ו)ׁשּכתב  עה, רבה –(בראשית 'וצאן : ְ◌ֶ◌ְְִֶַַָָָֹ
ּכעיני  "הּנה – וׁשפחה ועבד יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאּלּו

בּוז"', ׂשבענּו רב  ּכי חּננּו ה' חּננּו וכּו', יד אל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָעבדים
ותחנּונים  ּתפּלה ּבחינת הינּו הּמדרׁש, לׁשֹון ּכאן ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָעד
ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל', אּלּו – 'וצאן וזהּו: ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוכּנ"ל.

לד) ּכי (יחזקאל אּתם", אדם מרעיתי צאן צאני "ואּתן :ְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ
ּבחינת ּכּבהמה, עצמֹו לעׂשֹות לו)צריכין "אדם (תהילים : ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

עּין  ,'צדקת' ּפסּוק על וכּנ"ל ה'", תֹוׁשיע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָּובהמה
וזה  וכּו'. צדקתֹו ּדרכי להבין אפׁשר אי ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשם,

ג)ּבחינת אּתה (ירמיה אבי לי קראת מעּתה "הלֹוא : ְֲִִִֵַַָָָָָָָ
ּכּנ"ל: הינּו ְְַַַוכּו'",
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ּׁשּכתּובוכלע למה לקּׁשר צריכין ס"א)זה על (בסימן ְ◌ָ◌ְְְִִֵֶֶַַַָ
ׁשּמׁשיח  ׁשם, עּין ,"ילדּתי הּיֹום "אני ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּפסּוק

צרייזּכ אחד וכל וכּו'. מהּזמן למעלה לבחינת ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אמת  הּצּדיקי ּבכח זאת ּבחינה עצמֹו על ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַָֹֹלהמׁשי
אדם  ּבכל ודֹור ּדֹור ּבכל מׁשיח ׁשל אֹור ְְְִִִֶַַַָָָָָָהּממׁשיכין
,יתּבר לה' להתקרב ׁשרֹוצה מי ּכל על זמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכל

יֹום  ּבכל ׁשּיחׁשב זאת, ּבחינה עלֿידי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשהעּקר
הרגע  אֹותּה אּלא לֹו ׁשאין רגע ּובכל עת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּובכל
אין  ׂשכל לֹו ׁשּיׁש מי ּבאמת ּכי עּתה. נֹולד ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכאּלּו
ּכהרף  וההוה עדין והעתיד אין העבר ּכי ּכלּום, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּזמן

יכֹול  והּמׂשּכיל המחּקרים. אצל ּגם מּזה ּכּמּובא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָעין,
עת, ּבכל אחת רגע אם ּכי זמן ׁשּום ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלהבין
ׁשּלמעלה  הּׂשכל נגד ּכלּום אינּה ּכן ּגם הרגע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואֹותּה
היטב  וכמבאר ּכלל, זמן ׁשּום אין ּבאמת ּכי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּזה,
יתּבר ה' ׁשהעלים ההעלמה ועּקר הּנ"ל. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבהּתֹורה
הּזמן  התהּוּות ׁשעלֿידיֿזה מהעֹולם האמּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשכל
אחר  ּבמקֹום מּזה וכמבאר הּבחירה, ּבׁשביל רק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּוא
יכֹולים  זמן, ׁשּיׁש ׁשּנדמה ּבׂשכלנּו ּגם אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבדברינּו,
ׁשהּוא  מּמׁש, רגע רק הּוא הּזמן ׁשּכל להבין ּכן ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּגם
וכּו', אין העבר ּכי עּתה, ּבּה ׁשעֹומד קּלה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרגע

לבחינת  ,יתּבר לה' הרגע אֹותּה לקּׁשר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָועּקר
מהּזמן. ְְְֵַַַָלמעלה

עת וּ מי ּבכל ּתמיד יּוכל זה על להסּתּכל לב ׁשּמׂשים ִ◌ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לה' עצמֹו ּולדּבק עצמֹו לקּׁשר להתחיל ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָורגע
ׁשהּוא  ,יתּבר ּבֹו הּדבקּות מצות ּבחינת ׁשּזהּו ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיתּבר

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּתֹורה, עׂשה י)מצות ה'(דברים "את : ְְֲִֵֶֶַַָָ
ּוכתיב תדּבק", ּובֹו תעבד אתֹו ּתירא יג)אלקי :(שם ְְֱֲִִִֶַָָֹֹֹ

תׁשמעּו ּובקלֹו תיראּו ואתֹו ּתלכּו אלקיכם ה' ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹ"אחרי
ּכל  יּוכל הּנ"ל עלּֿפי ּכי תדּבקּון". ּובֹו תעבדּו ְְֲִִִַַַַַָָֹֹואתֹו
מּמׁש ּתחּתּיֹות מּׁשאֹול אפּלּו ׁשהּוא מקֹום מּכל ְְֲִִִִֶֶַַָָָָאחד
ּבחינת  וזה ׁשּירצה. רגע ּבכל יתּבר ּבה' עצמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלדּבק

לב) עּתה"(שם "ראּו הּוא", אני אני ּכי עּתה "ראּו :ְְֲֲִִִַַָָ
לראֹות  ּתּוכלּו ּכּנ"ל "עּתה" ּבחינת עלֿידי ּכי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָּדיקא,

הּוא". אני אני ֲֲִִִ"ּכי

ּבּפה,ודעת  להסּביר אפׁשר אי זה ׁשענין נקל לנבֹון ְ◌ַ◌ַ◌ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מה  ּכפּום חד ּכל רק ּבכתב, ׁשּכן ְְִִֵֶַַַָָָמּכל

לדּבק  אמּתּיים רמזים מּזה לתּפס יכֹול ּבלּבּה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּדמׁשער
זה  ועל ׁשהּוא, מקֹום מּכל עת ּבכל יתּבר לה' ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו

לב)נאמר תל,(תהילים זּו ּבדר ואֹור אׂשּכיל" : ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַ
עיני": עלי ֲִִֵֶָָאיעצה

הּנ"ל וכלעא ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּבחינת הּוא זה ְ◌ָ◌ְֲִֵֶַַַַַַַ
הּדעת  ּבהּסח ׁשּבאים ּדברים ׁשלׁשה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּבענין
ּתלּוי  ׁשהּכל נמצא ועקרב. מציאה, מׁשיח, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהם:

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מא  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּבחינת וזה כו)ּברגע. בחדרי(ישעיה ּבא עּמי ל" : ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
חדר  ּבאיזה לבֹוא ׁשצריכין ,"ּבעד ּדלת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּוסגר
"חבי  ק ֹונֹו, לבין ּבינֹו ּולהתּבֹודד ּבעדֹו הּדלת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹולסּגר
עצמֹו להתחּבא ׁשהעּקר זעם", יעבר עד רגע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָכמעט

לדּלג, ּׁשצרי מה על הרגע ּבאֹותּה ּולדּלג קּלה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָרגע
חס  עקרב נׁשיכת ּבחינת ׁשּמּׁשם אף החרֹון ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָלהמּתיק
ּבחינת  ׁשהּוא אמּתי טֹוב למצא ולזּכֹות ְְְְְֲִִִִִֶַָֹוׁשלֹום,

ּבחינת ׁשּזהּו ל)מציאה, חּיים (תהילים ּבאּפֹו רגע "ּכי : ְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
זֹוכין  טֹובים וכּסּופין רצֹון ּבחינת ׁשעלֿידי ְְְְִִִִִִֵֶַַָּברצֹונֹו",
ׁשּכל  הרגע, ׁשּבאֹותֹו אף החרֹון לבּטל אמּתּיים  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלחּיים
ּבחינת  ׁשהם אמּתּיים הּצּדיקים ׁשל ּבכחן זֹוכין ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹזה

ּכּנ"ל. ִַַַָמׁשיח

רגע וזהוּ  ּכי וכּו' חסידיו לה' "זּמרּו ׁשם: ׁשהקּדים ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִִֶֶַַַָָ
ׁשהם  חסידיו עלֿידי הּתּקּון עּקר ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָוכּו'",
"ואני  לזה: ׁשּנסמ וזהּו וכּנ"ל. אמּתּיים ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּצּדיקים
העמדּת ּברצֹונ ה' לעֹולם אּמֹוט ּבל בׁשלוי ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָאמרּתי
יֹודע  האדם ׁשאין הּנ"ל, ּכל הינּו וכּו'", עז ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹלהררי
ּבהּסח  ּבא הּכל ּכי יֹום, ּבכל עּמֹו נעׂשה מה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹּכלל
ּכּנ"ל, לּמרֹום עיניו לתלֹות רק ּוצריכין ּכּנ"ל, ְְִִִֵַַַַַַַַַָָהּדעת
"ּכי  אחר ׁשּנסמכּו אּלּו ּבפסּוקים היטב מבאר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּכל

רּנה, ולּבקר ּבכי ילין ּבערב ּברצֹונֹו, חּיים ּבאּפֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹרגע
טֹועין  ׁשּבזה לעֹולם", אּמֹוט ּבל בׁשלוי אמרּתי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָואני
ׁשלוה  ּבחינת איזה להם ׁשּכׁשּמתחיל הרּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעֹולם

יֹו האדם אין אבל לעֹולם, ּכן ׁשּיהיה ּכלל סֹוברין דע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עז", להררי העמדּתה ּברצֹונ "ה' ּכי יֹום, ּילד ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹמה
ּכׁש"הסּתרּת ּתכף אבל וכּו', ׁשלוה איזה לי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנתּת
אם  ּכי ותחּבּולה עצה אין עלּֿכן נבהל". הייתי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָפני
ּׁשּיכֹול  מה מּכל מנֹוס אין ּכי וכּו'", אקרא ה' אלי"ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּולהקּדים  לּמרֹום עיניו לתלֹות אם ּכי האדם על ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹלעבר
"הפכּת ואז ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לצרה, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּתפּלה
עּקר  ּכי ׂשמחה", וּתאּזרני וכּו' לי למחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמסּפדי
ּב"מזמֹור  נאמר זה וכל ּכּנ"ל. ּתפּלה עלֿידי ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׂשמחה

ּבהּנ"ל: ּכלּול זה ּכל ּכי הּבית", חנּכת ְֲִִִֶַַַַַָָֻׁשיר

ח)וזהעב ּפני (במדבר מּול אל הּנרת את ּבהעלת" : ְ◌ֶ◌ְְְֲֵֵֶֶַַֹֹ
הּנרת  ׁשבעת הּנרת". ׁשבעת יאירּו ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹהּמנֹורה
האמּונה  ּומאירין ׁשּמכניסין רֹועים ׁשבעה ּבחינת ְְְְֱִִִִִִִֵֶַַָָָהם
אליהם  להתקרב אפׁשר אי אבל ּביׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּקדֹוׁשה

ׁשני  עלֿידי ׁשּמקּבלין ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻּכי
מבאר  ּוכבר וכּו'. ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ׁשהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכתרים
ּובאמת  וכּו'. ההתחלה מהיכן להבין ׁשּקׁשה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלעיל
עלֿידי  והעּקר אמת, הּצּדיקי עלֿידי נעׂשה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכל
מּכל  ּכלּול ׁשהּוא מׁשיח מׁשה ּבחינת ׁשהּוא ְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהּצּדיק
אחד  הּוא מׁשה ּכי הּנ"ל. ּבּתֹורה המבארים ְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּתּקּונים
והּוא  ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו מּכּלם, וכלּול רֹועים ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻמהּׁשבעה
נעׂשה  ּבחינת ׁשהם הּנ"ל הּכתרים ׁשני ממׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבעצמֹו
וזכה  חזר ׁשּמׁשה ּבּכתבים ׁשאיתא ּכמֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונׁשמע,
מׁשה' 'יׂשמח ּבכּונת מּזה ּכּמּובא הּנ"ל, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹּבהּכתרים
 ֿ ועלֿידי הּנ"ל, הּכתרים אֹור עלינּו מאיר והּוא ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָוכּו'.
 ֿ ועלֿידי ּדקדּׁשה, עּזּות ּבחינת לׂשמחה, זֹוכין אנּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻזה

הּׁשבעה  ּכללּיּות ׁשהּוא אליו להתקרב זֹוכין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָזה
אמּונה  עלינּו ּוממׁשי מאיר ׁשעלֿידיֿזה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָרֹועים,
זֹוכין  ׁשעלֿידיֿזה הּידין חֹותם ּבחינת ונתּתּקן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשלמה,
ידֹו, על רק מתּתּקן ּכן ּגם ׁשהּוא וכּו', הרגלין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָלחֹותם
לאביהם  יׂשראל ּבין ׁשלֹום עֹוׂשה הּוא רק ְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכי

אּפׁשּטֹוע ׁשּבּׁשמים, יחרה ה' "לּמה :יתּבר ה' עם ן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וכּו'" לב)ּבעּמ ועד (שמות מראׁש הּתּקּונים ׁשּכל נמצא . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּכל  הּמנֹורה ּפני ּבחינת והּוא ידֹו, על הּכל ְְְְִֵֶַַַַָָָֹסֹוף
ּפני  מּול "אל וזהּו: ידֹו. על מאירין הּנרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּׁשבעת
הּתּקּונים  מּכל ׁשּכלּול מׁשה ּבחינת ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּמנֹורה",
לקּבל  אפׁשר אי ּכי הּנרת", ׁשבעת "יאירּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנ"ל,

ּכּנ"ל. ידֹו על אם ּכי ִִַַַָָאֹורם

וכּו'",וזהוּ  ּבהעלת" ּבלׁשֹון הּנרֹות הדלקת ׁשּכתּוב ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
הנפׁשֹות  ּכל מעלין הּמנֹורה נרֹות עלֿידי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכי
ּכל  ּכי הּנ"ל, עלּיה ּתכלית ירידה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָהּנפּולין

ׁשּכתּוב ּכמֹו נר, ּבחינת הּוא מּיׂשראל כ)נפׁש :(משלי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּומאירין  מירידתן עֹולין וכּלם אדם". נׁשמת ה' ְְְִִִִִִֵַָָָָָֻ"נר

הּנ"ל. הּמנֹורה ּתּקּון ְְִַַַַָֹּבכח



תד שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 40 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

'עּתה', ּבחינת הּוא ׁשהעּקר ּכּנ"ל, ּדקדּׁשה ְְְִִִֶַַַַַָָָָֻלעּזּות
אחד  ּכל ׁשּיסּתּכל תׁשמעּו", ּבקלֹו אם "הּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבחינת
,יתּבר לה' ּבּה ׁשעֹומד והרגע העת אֹותּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלקּׁשר
רק  זֹוכין וזה מהּזמן, למעלה לבחינת הּזמן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָלהעלֹות

ׁשהיא  ּתפּלה עלֿידי והעּקר ּותפּלה, ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָעלֿידי
יתּבר לה' טֹובים וגעּגּועים וכּסּופים רצֹונֹות ְְְְְְִִִִִִַַַַָּבחינת
צּדיקים  הן ודרּגא, ּדרּגא ּבכל הּכל צריכין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּזה
ׁשּכן  ּומּכל לדרּגא, מּדרּגא לעלֹות ׁשּצריכים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּגדֹולים
רחמנא  ׁשּמּנחים ּבמקֹום הּמּנחים מאד ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֻֻהּנמּוכים
אמת  הּצּדיקי ּבכח עצמן להחיֹות ׁשּצריכים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹלצלן,
וכּו'", מה יׂשראל "ועּתה ּבבחינת זאת, ּבבחינה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹרק
איזה  ּפעם ּבכל לחטף וכּו'", ׁשמע יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ"ועּתה
טֹובה  נקּדה איזה וחֹוטפין מהרע ׁשּבֹורחין ורגע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻעת
הרּבה  לחׁשב ירצה אם ּכזה איׁש ּכי ּפעם, ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוכן
מּדעּתֹו לצאת יּוכל ּׁשּיהיה מה על ולדאג ּׁשעבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמה
הּוא  וקּיּומֹו חּיּותֹו וכל וׁשלֹום, חס מּמׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָּולהׁשּתּגע

ּבקלֹו אם "הּיֹום ּבחינת הּנ"ל, עּתה ּבחינת ְְְִִִַַַַַַַָֹרק
וכּנ"ל. ְְִַַָתׁשמעּו"

ּבּמדרׁשוזה ׁשם ו)ׁשּכתב  עה, רבה –(בראשית 'וצאן : ְ◌ֶ◌ְְִֶַַָָָֹ
ּכעיני  "הּנה – וׁשפחה ועבד יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאּלּו

בּוז"', ׂשבענּו רב  ּכי חּננּו ה' חּננּו וכּו', יד אל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָעבדים
ותחנּונים  ּתפּלה ּבחינת הינּו הּמדרׁש, לׁשֹון ּכאן ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָעד
ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל', אּלּו – 'וצאן וזהּו: ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוכּנ"ל.

לד) ּכי (יחזקאל אּתם", אדם מרעיתי צאן צאני "ואּתן :ְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ
ּבחינת ּכּבהמה, עצמֹו לעׂשֹות לו)צריכין "אדם (תהילים : ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

עּין  ,'צדקת' ּפסּוק על וכּנ"ל ה'", תֹוׁשיע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָּובהמה
וזה  וכּו'. צדקתֹו ּדרכי להבין אפׁשר אי ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשם,

ג)ּבחינת אּתה (ירמיה אבי לי קראת מעּתה "הלֹוא : ְֲִִִֵַַָָָָָָָ
ּכּנ"ל: הינּו ְְַַַוכּו'",

‡Èz ÈËewÏƒ≈ƒ¿»»

ּׁשּכתּובוכלע למה לקּׁשר צריכין ס"א)זה על (בסימן ְ◌ָ◌ְְְִִֵֶֶַַַָ
ׁשּמׁשיח  ׁשם, עּין ,"ילדּתי הּיֹום "אני ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּפסּוק

צרייזּכ אחד וכל וכּו'. מהּזמן למעלה לבחינת ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אמת  הּצּדיקי ּבכח זאת ּבחינה עצמֹו על ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַָֹֹלהמׁשי
אדם  ּבכל ודֹור ּדֹור ּבכל מׁשיח ׁשל אֹור ְְְִִִֶַַַָָָָָָהּממׁשיכין
,יתּבר לה' להתקרב ׁשרֹוצה מי ּכל על זמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכל

יֹום  ּבכל ׁשּיחׁשב זאת, ּבחינה עלֿידי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשהעּקר
הרגע  אֹותּה אּלא לֹו ׁשאין רגע ּובכל עת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּובכל
אין  ׂשכל לֹו ׁשּיׁש מי ּבאמת ּכי עּתה. נֹולד ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכאּלּו
ּכהרף  וההוה עדין והעתיד אין העבר ּכי ּכלּום, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּזמן

יכֹול  והּמׂשּכיל המחּקרים. אצל ּגם מּזה ּכּמּובא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָעין,
עת, ּבכל אחת רגע אם ּכי זמן ׁשּום ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלהבין
ׁשּלמעלה  הּׂשכל נגד ּכלּום אינּה ּכן ּגם הרגע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואֹותּה
היטב  וכמבאר ּכלל, זמן ׁשּום אין ּבאמת ּכי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּזה,
יתּבר ה' ׁשהעלים ההעלמה ועּקר הּנ"ל. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבהּתֹורה
הּזמן  התהּוּות ׁשעלֿידיֿזה מהעֹולם האמּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשכל
אחר  ּבמקֹום מּזה וכמבאר הּבחירה, ּבׁשביל רק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּוא
יכֹולים  זמן, ׁשּיׁש ׁשּנדמה ּבׂשכלנּו ּגם אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבדברינּו,
ׁשהּוא  מּמׁש, רגע רק הּוא הּזמן ׁשּכל להבין ּכן ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּגם

וכּו', אין העבר ּכי עּתה, ּבּה ׁשעֹומד קּלה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרגע
לבחינת  ,יתּבר לה' הרגע אֹותּה לקּׁשר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָועּקר

מהּזמן. ְְְֵַַַָלמעלה

עת וּ מי ּבכל ּתמיד יּוכל זה על להסּתּכל לב ׁשּמׂשים ִ◌ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לה' עצמֹו ּולדּבק עצמֹו לקּׁשר להתחיל ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָורגע
ׁשהּוא  ,יתּבר ּבֹו הּדבקּות מצות ּבחינת ׁשּזהּו ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיתּבר

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּתֹורה, עׂשה י)מצות ה'(דברים "את : ְְֲִֵֶֶַַָָ
ּוכתיב תדּבק", ּובֹו תעבד אתֹו ּתירא יג)אלקי :(שם ְְֱֲִִִֶַָָֹֹֹ

תׁשמעּו ּובקלֹו תיראּו ואתֹו ּתלכּו אלקיכם ה' ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹ"אחרי
ּכל  יּוכל הּנ"ל עלּֿפי ּכי תדּבקּון". ּובֹו תעבדּו ְְֲִִִַַַַַָָֹֹואתֹו
מּמׁש ּתחּתּיֹות מּׁשאֹול אפּלּו ׁשהּוא מקֹום מּכל ְְֲִִִִֶֶַַָָָָאחד
ּבחינת  וזה ׁשּירצה. רגע ּבכל יתּבר ּבה' עצמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלדּבק

לב) עּתה"(שם "ראּו הּוא", אני אני ּכי עּתה "ראּו :ְְֲֲִִִַַָָ
לראֹות  ּתּוכלּו ּכּנ"ל "עּתה" ּבחינת עלֿידי ּכי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָּדיקא,

הּוא". אני אני ֲֲִִִ"ּכי

ּבּפה,ודעת  להסּביר אפׁשר אי זה ׁשענין נקל לנבֹון ְ◌ַ◌ַ◌ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מה  ּכפּום חד ּכל רק ּבכתב, ׁשּכן ְְִִֵֶַַַָָָמּכל

לדּבק  אמּתּיים רמזים מּזה לתּפס יכֹול ּבלּבּה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּדמׁשער
זה  ועל ׁשהּוא, מקֹום מּכל עת ּבכל יתּבר לה' ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו

לב)נאמר תל,(תהילים זּו ּבדר ואֹור אׂשּכיל" : ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַ
עיני": עלי ֲִִֵֶָָאיעצה

הּנ"ל וכלעא ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּבחינת הּוא זה ְ◌ָ◌ְֲִֵֶַַַַַַַ
הּדעת  ּבהּסח ׁשּבאים ּדברים ׁשלׁשה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּבענין
ּתלּוי  ׁשהּכל נמצא ועקרב. מציאה, מׁשיח, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהם:

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מא  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּבחינת וזה כו)ּברגע. בחדרי(ישעיה ּבא עּמי ל" : ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
חדר  ּבאיזה לבֹוא ׁשצריכין ,"ּבעד ּדלת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּוסגר
"חבי  ק ֹונֹו, לבין ּבינֹו ּולהתּבֹודד ּבעדֹו הּדלת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹולסּגר
עצמֹו להתחּבא ׁשהעּקר זעם", יעבר עד רגע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָכמעט

לדּלג, ּׁשצרי מה על הרגע ּבאֹותּה ּולדּלג קּלה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָרגע
חס  עקרב נׁשיכת ּבחינת ׁשּמּׁשם אף החרֹון ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָלהמּתיק
ּבחינת  ׁשהּוא אמּתי טֹוב למצא ולזּכֹות ְְְְְֲִִִִִֶַָֹוׁשלֹום,

ּבחינת ׁשּזהּו ל)מציאה, חּיים (תהילים ּבאּפֹו רגע "ּכי : ְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
זֹוכין  טֹובים וכּסּופין רצֹון ּבחינת ׁשעלֿידי ְְְְִִִִִִֵֶַַָּברצֹונֹו",
ׁשּכל  הרגע, ׁשּבאֹותֹו אף החרֹון לבּטל אמּתּיים  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלחּיים
ּבחינת  ׁשהם אמּתּיים הּצּדיקים ׁשל ּבכחן זֹוכין ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹזה

ּכּנ"ל. ִַַַָמׁשיח

רגע וזהוּ  ּכי וכּו' חסידיו לה' "זּמרּו ׁשם: ׁשהקּדים ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִִֶֶַַַָָ
ׁשהם  חסידיו עלֿידי הּתּקּון עּקר ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָוכּו'",
"ואני  לזה: ׁשּנסמ וזהּו וכּנ"ל. אמּתּיים ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּצּדיקים
העמדּת ּברצֹונ ה' לעֹולם אּמֹוט ּבל בׁשלוי ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָאמרּתי
יֹודע  האדם ׁשאין הּנ"ל, ּכל הינּו וכּו'", עז ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹלהררי
ּבהּסח  ּבא הּכל ּכי יֹום, ּבכל עּמֹו נעׂשה מה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹּכלל
ּכּנ"ל, לּמרֹום עיניו לתלֹות רק ּוצריכין ּכּנ"ל, ְְִִִֵַַַַַַַַַָָהּדעת
"ּכי  אחר ׁשּנסמכּו אּלּו ּבפסּוקים היטב מבאר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּכל

רּנה, ולּבקר ּבכי ילין ּבערב ּברצֹונֹו, חּיים ּבאּפֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹרגע
טֹועין  ׁשּבזה לעֹולם", אּמֹוט ּבל בׁשלוי אמרּתי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָואני
ׁשלוה  ּבחינת איזה להם ׁשּכׁשּמתחיל הרּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעֹולם

יֹו האדם אין אבל לעֹולם, ּכן ׁשּיהיה ּכלל סֹוברין דע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עז", להררי העמדּתה ּברצֹונ "ה' ּכי יֹום, ּילד ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹמה
ּכׁש"הסּתרּת ּתכף אבל וכּו', ׁשלוה איזה לי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנתּת
אם  ּכי ותחּבּולה עצה אין עלּֿכן נבהל". הייתי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָפני
ּׁשּיכֹול  מה מּכל מנֹוס אין ּכי וכּו'", אקרא ה' אלי"ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּולהקּדים  לּמרֹום עיניו לתלֹות אם ּכי האדם על ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹלעבר
"הפכּת ואז ז"ל. רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לצרה, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּתפּלה
עּקר  ּכי ׂשמחה", וּתאּזרני וכּו' לי למחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמסּפדי
ּב"מזמֹור  נאמר זה וכל ּכּנ"ל. ּתפּלה עלֿידי ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׂשמחה

ּבהּנ"ל: ּכלּול זה ּכל ּכי הּבית", חנּכת ְֲִִִֶַַַַַָָֻׁשיר

ח)וזהעב ּפני (במדבר מּול אל הּנרת את ּבהעלת" : ְ◌ֶ◌ְְְֲֵֵֶֶַַֹֹ
הּנרת  ׁשבעת הּנרת". ׁשבעת יאירּו ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹהּמנֹורה
האמּונה  ּומאירין ׁשּמכניסין רֹועים ׁשבעה ּבחינת ְְְְֱִִִִִִִֵֶַַָָָהם
אליהם  להתקרב אפׁשר אי אבל ּביׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּקדֹוׁשה

ׁשני  עלֿידי ׁשּמקּבלין ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻּכי
מבאר  ּוכבר וכּו'. ונׁשמע נעׂשה ּבחינת ׁשהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכתרים
ּובאמת  וכּו'. ההתחלה מהיכן להבין ׁשּקׁשה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלעיל
עלֿידי  והעּקר אמת, הּצּדיקי עלֿידי נעׂשה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכל
מּכל  ּכלּול ׁשהּוא מׁשיח מׁשה ּבחינת ׁשהּוא ְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהּצּדיק
אחד  הּוא מׁשה ּכי הּנ"ל. ּבּתֹורה המבארים ְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּתּקּונים
והּוא  ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו מּכּלם, וכלּול רֹועים ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻמהּׁשבעה
נעׂשה  ּבחינת ׁשהם הּנ"ל הּכתרים ׁשני ממׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבעצמֹו
וזכה  חזר ׁשּמׁשה ּבּכתבים ׁשאיתא ּכמֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונׁשמע,
מׁשה' 'יׂשמח ּבכּונת מּזה ּכּמּובא הּנ"ל, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹּבהּכתרים
 ֿ ועלֿידי הּנ"ל, הּכתרים אֹור עלינּו מאיר והּוא ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָוכּו'.
 ֿ ועלֿידי ּדקדּׁשה, עּזּות ּבחינת לׂשמחה, זֹוכין אנּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻזה

הּׁשבעה  ּכללּיּות ׁשהּוא אליו להתקרב זֹוכין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָזה
אמּונה  עלינּו ּוממׁשי מאיר ׁשעלֿידיֿזה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָרֹועים,
זֹוכין  ׁשעלֿידיֿזה הּידין חֹותם ּבחינת ונתּתּקן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשלמה,
ידֹו, על רק מתּתּקן ּכן ּגם ׁשהּוא וכּו', הרגלין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָלחֹותם
לאביהם  יׂשראל ּבין ׁשלֹום עֹוׂשה הּוא רק ְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכי

אּפׁשּטֹוע ׁשּבּׁשמים, יחרה ה' "לּמה :יתּבר ה' עם ן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וכּו'" לב)ּבעּמ ועד (שמות מראׁש הּתּקּונים ׁשּכל נמצא . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּכל  הּמנֹורה ּפני ּבחינת והּוא ידֹו, על הּכל ְְְְִֵֶַַַַָָָֹסֹוף
ּפני  מּול "אל וזהּו: ידֹו. על מאירין הּנרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּׁשבעת
הּתּקּונים  מּכל ׁשּכלּול מׁשה ּבחינת ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּמנֹורה",
לקּבל  אפׁשר אי ּכי הּנרת", ׁשבעת "יאירּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנ"ל,

ּכּנ"ל. ידֹו על אם ּכי ִִַַַָָאֹורם

וכּו'",וזהוּ  ּבהעלת" ּבלׁשֹון הּנרֹות הדלקת ׁשּכתּוב ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
הנפׁשֹות  ּכל מעלין הּמנֹורה נרֹות עלֿידי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכי
ּכל  ּכי הּנ"ל, עלּיה ּתכלית ירידה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָהּנפּולין

ׁשּכתּוב ּכמֹו נר, ּבחינת הּוא מּיׂשראל כ)נפׁש :(משלי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּומאירין  מירידתן עֹולין וכּלם אדם". נׁשמת ה' ְְְִִִִִִֵַָָָָָֻ"נר

הּנ"ל. הּמנֹורה ּתּקּון ְְִַַַַָֹּבכח



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדתי ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 41 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

עד וזהוּ : ירכּה עד זהב, מקׁשה הּמנרה מעׂשה "וזה ְ◌ֶ◌ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
רׁש"י  ּפרׁש "מקׁשה" הוא", מקׁשה ְְְִִִִִֵֵַָָָּפרחּה
ועד  מראׁש אחד מעׁשת עׂשּויה הּמנֹורה ּכל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהיתה
ּבזה  זה ּתלּויים ּכּלם הּמנֹורה ּתּקּוני ׁשּכל הינּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻסֹוף,

נעׂשים  ׁשּכּלם להֹורֹות אחד, מעׁשת נעׂשים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻֻוכּלם
הּתּקּונים  ּכל ׁשּמּמּנּו ּבעצמֹו מׁשה ּבחינת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמהּצּדיק

סֹוף. ועד מראׁש ְֵַַַֹהּנ"ל

ׁשהּצּדיק וזהוּ : הוא", מקׁשה ּפרחּה עד ירכּה "עד ְ◌ֶ◌ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשּמכניס  עד הּנ"ל, הּתּקּונים ּכל ממׁשי ְְִִִִֶַַַַַַַַָהּנ"ל
הּתחּתֹונה  ּבּדיֹוטא ּגם ּדקדּׁשה ועּזּות עקׁשנּות ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָֻּבחינת
עד  ירכּה "עד ּבבחינת ורגלין, ירכין ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָֹמאד,
ּבחינת  ּפרחּה", "עד ּבחינת וזה הוא". מקׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּפרחּה
ּגם  ׁשּמאיר יתּבר אלקּותֹו והתנֹוצצּות ּוזריחת ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָֹּפריחת
ׁשּמכניס  ּדקדּׁשה העּזּות ׁשּמּגדל ,ויר רגלין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבבחינת
הּנ"ל, הּתּקּונים ּכל עלֿידי מּיׂשראל אחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבכל
יתּבר אלקּותֹו זריחת אֹור ּומתנֹוצץ ּפֹורח ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹעלֿידיֿזה
ּפרחּה עד ירכּה "עד ּבבחינת ורגלין, יר ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּגם

הוא". ְִִָמקׁשה

עׂשה וזהוּ : ּכן מׁשה את ה' הראה אׁשר "ּכּמראה ְ◌ֶ◌ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
מׁשה  ׁשהיה ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו הּמנרה", ְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאת
ה' לֹו ׁשהראה עד הּמנֹורה, מעׂשה על ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָמתקּׁשה

ּבא  ּכי וכּו'. אׁש ׁשל מנֹורה מאּתֹויתּבר הּכל מת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה' ּתֹורת עלֿידי נעׂשין הּנ"ל הּתּקּונים ּכל ּכי ,ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָיתּבר
הּמנֹורה  ּבחינת ׁשּזהּו ּכביכֹול, ּבעצמֹו ה' ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָּותפּלת

ּכי  הּמנֹורה, את מׁשה עׂשה וכן מלמעלה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהראה
ה' ּתֹורת לבחינת ּכן ּגם וזכה יתּבר ּבֹו נכלל ְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּוא
החסדים  ּכל נמׁשכין ׁשעלֿידיֿזה ה', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּותפּלת
הּכלּולים  הּנ"ל הּתּקּונים ּכל ונתּתּקנים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהעליֹונים
מעׂשה  על מאד מׁשה נתקּׁשה ועלּֿכן ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹּבּמנֹורה.
אחד, מעׁשת נעׂשה ׁשהּכל ׁשראה מחמת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמנֹורה,
ההתחלה, מהיכן יֹודעין ואין ּבזה זה ּתלּוי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהּכל
ּומאירין  מכניסין אי מאד ּבעיניו קׁשה היה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעלּֿכן
יתּבר ה ' לֹו ׁשהראה עד ּביׂשראל, אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּקּונים
האמת, הרצֹון הּוא העּקר רק ,יתּבר מּמּנּו ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּכל
לה' להתקרב חזקים ּברצֹונֹות ּבאמת ׁשּירצה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמי
מראה  ּבסֹוף ׁשּכתּוב וזה וכּנ"ל. זה לכל יזּכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיתּבר

זכריה ׁשל ד)הּמנֹורה ּכי (זכריה בכח ולא בחיל "לא : ְְְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹ
ּברצֹון  ּתלּוי העּקר ּכי רצֹון, ּבחינת וכּו'", ּברּוחי ְְְְִִִִִַָָָָָאם
לאמּתֹו, ּבאמת יתּבר לה' וׁשנים ימים וחזק ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָטֹוב

וכּנ"ל: הּנ"ל לכל יזּכה ְְְְִֵֶֶַַַַַָעלֿידיֿזה

חנּכה על־ ּפ יעג נר קדּׁשת ּגדּלת עצם מבאר הּנ"ל ַ◌ִ◌ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכי  הּמנֹורה, נרֹות הדלקת ּבחינת ְְְִִֵֶַַַַָָׁשהּוא
ּבחינת  מׁשיח, ׁשל אֹורֹו מּבחינת נמׁש הּקדֹוׁש ְְְִִִִִֶַַַַָָָָאֹורם
מׁשּפט  לבחינת יזּכה הּוא ּכי למׁשיחי", נר ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָ"ערכּתי

ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשלמּות, העֹולם,עּקר ּוצדקה קּיּום ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבצדקה  הּמׁשּפט ממּתיק ּבעצמֹו יתּבר ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעלֿידי
וכּו' ׁשעה ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל נפלאים ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָּבדרכים
הּובא  נח ּפרׁשת הּנעלם ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב וזה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוכּנ"ל.
לׁשֹונֹו: וזה ,'ּבהעלת' ּפרׁשת הראּובני ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹּבילקּוט

ּבפיה" טרף זית עלה ח)'"והּנה ׁשהעיר (בראשית לּולא , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
נרֹות  מדליקין ׁשהיּו הּכהנים רּוח ְֲִִִֵֶַַַַָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
נמצא  העֹולם', מן יהּודה ּפליטת אבדה אז זית ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשמן
ׁשל  זית ּבׁשמן הּנרֹות עלֿידי הּוא קּיּומנּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשעּקר

ּב ׁשהּוא ּכּנ"ל:הּמנֹורה הינּו חנּכה, נר חינת ְְְֲִֵֶַַַַַָָֻ
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האבדֹות וזהעד ּכל ּכי אבדה. הׁשבת מצות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשהּוא  הּדעת מּפגם נמׁשכין וׁשלֹום ְְְִִִֶַַַַַָָחס
ּבחטא  ּכלּולים ׁשּכּלם החטאים, ּכל ּפגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻּבחינת
ׁשהם  הּנ"ל הּכתרים ׁשני יׂשראל אּבדּו ׁשאז ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,
והּדעת  הּמחין עּקר ׁשהם ונׁשמע, נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹּבחינת

ּדעת  עּקר ׁשּזה וכּו', והּנסּתר הּנגלה ידיעת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא
הּגדֹולה  ּומהאבדה לעֹולם. ּבא זה ׁשּבׁשביל ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאדם
האבדֹות  ּכל נמׁשכין מּׁשם הּדעת אבדת ׁשהיא ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּזאת
ּגם  ּכי ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות וׁשלֹום חס ְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבעֹולם
ׁשּלא  על הּדעת, מּפגם נמׁשכין ּבגׁשמּיּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹהאבדֹות
ּוכמֹו הּדבר. את לׁשמר ודעּתֹו ּבׂשכלֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהׁשּתּדל
'איזהּו מּמׁש: ׁשֹוטה לענין ז"ל רּבֹותינּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאמרּו

לֹו' ּׁשּנֹותנין מה המאּבד זה ד.)ׁשֹוטה: ועלּֿכן (חגיגה . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַ
ּדעה  ּבעלי עלֿידי הּוא האבדֹות ּכל ּתּקּון ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָעּקר
מׁשה  ּבחינת ׁשהם אמת, הּצּדיקי ׁשהם ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהאמּתּיים
ׁשּכתב  ּכמֹו העֹולם, ּכל ׁשל הּדעת ׁשהם ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח,

ז"ל ורּבנּו מֹורנּו קפ"ח)אדֹוננּו מחּפׂש(בסימן ׁשהּצּדיק ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מב  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשם. עּין וכּו', העֹולם ּכל ׁשל האבדֹות ּכל ְֲֵֵֵֶַָָָָָָּומֹוצא
ׁשל  ה ּדעת ׁשהּוא מׁשיח מׁשה ּבחינת הּוא הּצּדיק ְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹּכי
ׁשּבאים  האבדֹות ּכל ּתּקּון ׁשעלֿידיֿזה העֹולם, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל

ּכּנ"ל. הּדעת ְִַַַַַַמּפגם

יׂשראל ּכ י ּולכל לעצמֹו להחזיר הּצּדיק עבֹודת ּכל ִ◌ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ
ונׁשמע  נעׂשה  ׁשל הּנ"ל הּכתרים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבחינת
לנּו להחזירם עתיד יתּבר ה' ּכי יׂשראל. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשאּבדּו

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו צדקנ ּו מׁשיח (שבת עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ

ּפסּוקפח.) לה)על וכּו'(ישעיה יׁשבּון ה' "ּופדּויי : ְְְֵַָֻ
הּצּדיקי  ּכל  עּתה וגם וכּו'". ראׁשם על עֹולם ְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹוׂשמחת
ּכלּולים  ׁשּכּלם החטאים ּכל לתּקן מתיּגעים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאמת
אליהם  הּנלוים ּולכל לעצמן ּולהחזיר העגל, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחטא
ּכפי  ואחד אחד לכל הּנ"ל, הּכתרים ׁשני ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאת
הׁשּתֹוקקּותֹו ּכפי והעּקר ה', ּבעבֹודת וטרחֹו ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָיגיעתֹו

ׂשי  ורּבּוי וגעּגּועיו ׁשּלֹו טֹובים ּורצֹונֹות חֹותיו וכּסּופיו ְְְְְִִִִֶַָָָ
וכּנ"ל: יתּבר לה' ְְְִִַַַַָָּותפּלֹותיו

קדם ועל ־ּכ ןעה ּדיקא הּוא האבדה הׁשבת עּקר ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲֲִֵֶַַָָָָָֹ
מּדעת, אּלא יאּוׁש אין ּכי ִִֵֵֵֶַַָיאּוׁש,
לֹו להחזיר צריכין אין ואז מהאבדה ּדעּתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּמיאׁש
ׁשּכלּולה  מהּתֹורה חּיּות מקּבל ּדבר ּכל ּכי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאבדה,
ׁשּתי  יׁש חפץ ּובכל ּדבר ּבכל ועלּֿכן ונׁשמע, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבנעׂשה
ּבחינת  נעׂשה ּבחינת הּוא החפץ ּגּוף ּכי אּלּו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַּבחינֹות
האדם  ּבדעת מקּׁשר ּׁשהחפץ ּומה ּגׁשמית, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעׂשּיה
ּבדעת  ׁשם ּכי רצֹון, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת זה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָוׂשכלֹו

ׁשהם  החפצים ּכל ּכי החפץ, קנּית עּקר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
הרׁשּות  עּקר מהם, מתעּנג והּוא אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּברׁשּותֹו
זה. חפץ לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּדעת ורצֹון, ּבדעת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
לׁשֹון  חפץ ּכי חפצים, הּדברים ּכל נקראים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָועלּֿכן
רׁשּות  עּקר ׁשּׁשם והּדעת, הרצֹון הּוא עּקר ּכי ְְִִִֶַַַַָָָָָרצֹון,
הרצֹון  ּכי החפצים, הּקֹונה להאדם ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּממׁשלה
והּדעת  הרצֹון וזה החפצים, אּלּו לֹו ׁשּיׁש יֹודע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוהּדעת
הּׂשגת  ׁשהּוא נׁשמע, מּבחינת נמׁש זה החפץ ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל
עׂשּיה  ּבחינת ׁשהּוא החפץ ּגׁשמיּות ּגּוף נגד ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּדעת

ּכּנ"ל. נעׂשה ּבחינת ְְֲִִֶַַַַַּגׁשמית,

זמן ועל־ ּכ ן ּכל מרׁשּותֹו, החפץ נאבד אם אפּלּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָ
צריכים  מּמּנּו ּורצֹונֹו ּדעּתֹו מיאׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָׁשאינֹו
ּכל  ּכח עּקר ּכי ׁשּמֹוצאּה, מי האבדה לֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלהחזיר
הּוא  ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות האבדֹות ּכל ׁשל ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָההלכֹות

הּנעׂשה  ּכתר ּבחינת רק אּבדּו לא ׁשּיׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעלֿידי
זמן  ּכל ועלּֿכן ּכּנ"ל, להם נׁשאר הּנׁשמע ּכתר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאבל
ויׁש ּברׁשּותֹו היא עדין מהאבדה ּדעּתֹו מיאׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
האבדה  ּגּוף ׁשאּבד אףֿעלּֿפי ּכי לֹו, ׁשּתחזר ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּתקוה
ּבדעּתֹו קׁשּורה עדין אבל הּנעׂשה, ּבחינת רק אּבד ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹלא
ּכתר  מּבחינת נמׁש ׁשּזה מּמּנּו, מיאׁש ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּורצֹונֹו
ּתקוה  יׁש ׁשעלֿידיֿזה אּבדּו, לא ׁשעדין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּנׁשמע
ׁשעּקר  לעיל וכמבאר הּנעׂשה, ּכתר ּבחינת ּגם  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹלהחזיר
ּבחינת  ׁשהּוא וההׁשּתֹוקקּות הרצֹון עלֿידי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהּתּקּון

נ  ׁשּזה ּכׁשּמיאׁשנׁשמע אבל וכּנ"ל. ליׂשראל ׁשאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכתר  ּפגם מּבחינת נמׁש ׁשּזה מהאבדה לגמרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדעּתֹו
וכּסּופים  ּברצֹונֹות ּבהּדעת מׁשּתּדל ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָהּנׁשמע,

לגמרי  נאבדת האבדה אזי אבדתֹו, להׁשיב ְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחזקים
הּוא  האבדה הׁשבת עּקר ּכי עֹוד, לֹו מחזירין ְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָואין

ּכּנ"ל. ליׂשראל ׁשּנׁשאר הּנׁשמע ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעלֿידי

מאד אבל מאד להׁשּתּדל צרי אחד ּכל ּבוּדאי ֲ◌ָ◌ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ

הּנׁשמע  ּכתר ּבבחינת ּכחֹו ּבכל עצמֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹלהחזיק
ּבהרצֹון  מאד מאד עצמֹו ׁשּיחזיק ּדהינּו לֹו, ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹׁשּנׁשאר
ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ּוכמֹו ּכּנ"ל. וכּו' טֹובים ְְְְְִִִִֶַַַָָוכּסּופין
אל  ׁשמע יׂשראל "ועּתה ּפסּוק על לעיל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּמּובא
יׁשמרּו ׁשעּתה מאד אֹותם ׁשהזהיר וכּו'", ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֻהחּקים
הּנעׂשה  את ׁשאּבדּתם מאחר הּנׁשמע ּבחינת את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָהיטב

ּכּנ"ל: הינּו ְְַַַוכּו',

ורּוחנּיּות,וּ מאליעו ּבגׁשמּיּות הּוא זה ׁשּכל ּתבין ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְְְִִִֶֶַָָָ
העֹולם, ּבזה האדם עבֹודת ענין ְְְֲִֶֶַַָָָָָָׁשּבכל
לֹו ׁשחסר וחסרֹונֹותיו וׁשלֹום חס ּפגמיו ְְְְְֵֶֶַָָָָָָּובכל
ׁשּכל  ּכּנ"ל, אבדֹות ּבחינת הם ׁשּכּלם ה' ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבעבֹודת
אבל  ּכּנ"ל. אמת הּצּדיקי אצל לבּקׁש צרי ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבדֹותיו
ּבחינת  ׁשהם טֹובים וכּסּופין ּבהרצֹון ּתלּוי ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהעּקר
מהרצֹון  עצמֹו מיאׁש ׁשאינֹו זמן ׁשּכל וכּנ"ל, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנׁשמע
,יתּבר לה' ותחנּונים ּותפּלה ּומּצעקה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָוהּתׁשּוקה



תז שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 41 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

עד וזהוּ : ירכּה עד זהב, מקׁשה הּמנרה מעׂשה "וזה ְ◌ֶ◌ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
רׁש"י  ּפרׁש "מקׁשה" הוא", מקׁשה ְְְִִִִִֵֵַָָָּפרחּה
ועד  מראׁש אחד מעׁשת עׂשּויה הּמנֹורה ּכל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהיתה
ּבזה  זה ּתלּויים ּכּלם הּמנֹורה ּתּקּוני ׁשּכל הינּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻסֹוף,

נעׂשים  ׁשּכּלם להֹורֹות אחד, מעׁשת נעׂשים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻֻוכּלם
הּתּקּונים  ּכל ׁשּמּמּנּו ּבעצמֹו מׁשה ּבחינת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמהּצּדיק

סֹוף. ועד מראׁש ְֵַַַֹהּנ"ל

ׁשהּצּדיק וזהוּ : הוא", מקׁשה ּפרחּה עד ירכּה "עד ְ◌ֶ◌ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשּמכניס  עד הּנ"ל, הּתּקּונים ּכל ממׁשי ְְִִִִֶַַַַַַַַָהּנ"ל
הּתחּתֹונה  ּבּדיֹוטא ּגם ּדקדּׁשה ועּזּות עקׁשנּות ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָֻּבחינת
עד  ירכּה "עד ּבבחינת ורגלין, ירכין ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָֹמאד,
ּבחינת  ּפרחּה", "עד ּבחינת וזה הוא". מקׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּפרחּה
ּגם  ׁשּמאיר יתּבר אלקּותֹו והתנֹוצצּות ּוזריחת ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָֹּפריחת
ׁשּמכניס  ּדקדּׁשה העּזּות ׁשּמּגדל ,ויר רגלין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבבחינת
הּנ"ל, הּתּקּונים ּכל עלֿידי מּיׂשראל אחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבכל
יתּבר אלקּותֹו זריחת אֹור ּומתנֹוצץ ּפֹורח ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹעלֿידיֿזה
ּפרחּה עד ירכּה "עד ּבבחינת ורגלין, יר ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּגם

הוא". ְִִָמקׁשה

עׂשה וזהוּ : ּכן מׁשה את ה' הראה אׁשר "ּכּמראה ְ◌ֶ◌ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
מׁשה  ׁשהיה ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו הּמנרה", ְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאת
ה' לֹו ׁשהראה עד הּמנֹורה, מעׂשה על ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָמתקּׁשה

ּבא  ּכי וכּו'. אׁש ׁשל מנֹורה מאּתֹויתּבר הּכל מת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה' ּתֹורת עלֿידי נעׂשין הּנ"ל הּתּקּונים ּכל ּכי ,ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָיתּבר
הּמנֹורה  ּבחינת ׁשּזהּו ּכביכֹול, ּבעצמֹו ה' ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָּותפּלת

ּכי  הּמנֹורה, את מׁשה עׂשה וכן מלמעלה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהראה
ה' ּתֹורת לבחינת ּכן ּגם וזכה יתּבר ּבֹו נכלל ְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּוא
החסדים  ּכל נמׁשכין ׁשעלֿידיֿזה ה', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּותפּלת
הּכלּולים  הּנ"ל הּתּקּונים ּכל ונתּתּקנים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהעליֹונים
מעׂשה  על מאד מׁשה נתקּׁשה ועלּֿכן ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹּבּמנֹורה.
אחד, מעׁשת נעׂשה ׁשהּכל ׁשראה מחמת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמנֹורה,
ההתחלה, מהיכן יֹודעין ואין ּבזה זה ּתלּוי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהּכל
ּומאירין  מכניסין אי מאד ּבעיניו קׁשה היה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעלּֿכן
יתּבר ה ' לֹו ׁשהראה עד ּביׂשראל, אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּקּונים
האמת, הרצֹון הּוא העּקר רק ,יתּבר מּמּנּו ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּכל
לה' להתקרב חזקים ּברצֹונֹות ּבאמת ׁשּירצה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמי
מראה  ּבסֹוף ׁשּכתּוב וזה וכּנ"ל. זה לכל יזּכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיתּבר

זכריה ׁשל ד)הּמנֹורה ּכי (זכריה בכח ולא בחיל "לא : ְְְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹ
ּברצֹון  ּתלּוי העּקר ּכי רצֹון, ּבחינת וכּו'", ּברּוחי ְְְְִִִִִַָָָָָאם
לאמּתֹו, ּבאמת יתּבר לה' וׁשנים ימים וחזק ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָטֹוב

וכּנ"ל: הּנ"ל לכל יזּכה ְְְְִֵֶֶַַַַַָעלֿידיֿזה

חנּכה על־ ּפ יעג נר קדּׁשת ּגדּלת עצם מבאר הּנ"ל ַ◌ִ◌ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכי  הּמנֹורה, נרֹות הדלקת ּבחינת ְְְִִֵֶַַַַָָׁשהּוא
ּבחינת  מׁשיח, ׁשל אֹורֹו מּבחינת נמׁש הּקדֹוׁש ְְְִִִִִֶַַַַָָָָאֹורם
מׁשּפט  לבחינת יזּכה הּוא ּכי למׁשיחי", נר ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָ"ערכּתי

ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשלמּות, העֹולם,עּקר ּוצדקה קּיּום ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבצדקה  הּמׁשּפט ממּתיק ּבעצמֹו יתּבר ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעלֿידי
וכּו' ׁשעה ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל נפלאים ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָּבדרכים
הּובא  נח ּפרׁשת הּנעלם ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב וזה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוכּנ"ל.
לׁשֹונֹו: וזה ,'ּבהעלת' ּפרׁשת הראּובני ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹּבילקּוט

ּבפיה" טרף זית עלה ח)'"והּנה ׁשהעיר (בראשית לּולא , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
נרֹות  מדליקין ׁשהיּו הּכהנים רּוח ְֲִִִֵֶַַַַָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
נמצא  העֹולם', מן יהּודה ּפליטת אבדה אז זית ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשמן
ׁשל  זית ּבׁשמן הּנרֹות עלֿידי הּוא קּיּומנּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשעּקר

ּב ׁשהּוא ּכּנ"ל:הּמנֹורה הינּו חנּכה, נר חינת ְְְֲִֵֶַַַַַָָֻ
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האבדֹות וזהעד ּכל ּכי אבדה. הׁשבת מצות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשהּוא  הּדעת מּפגם נמׁשכין וׁשלֹום ְְְִִִֶַַַַַָָחס
ּבחטא  ּכלּולים ׁשּכּלם החטאים, ּכל ּפגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻּבחינת
ׁשהם  הּנ"ל הּכתרים ׁשני יׂשראל אּבדּו ׁשאז ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,
והּדעת  הּמחין עּקר ׁשהם ונׁשמע, נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹּבחינת

ּדעת  עּקר ׁשּזה וכּו', והּנסּתר הּנגלה ידיעת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא
הּגדֹולה  ּומהאבדה לעֹולם. ּבא זה ׁשּבׁשביל ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאדם
האבדֹות  ּכל נמׁשכין מּׁשם הּדעת אבדת ׁשהיא ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּזאת
ּגם  ּכי ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות וׁשלֹום חס ְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבעֹולם
ׁשּלא  על הּדעת, מּפגם נמׁשכין ּבגׁשמּיּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹהאבדֹות
ּוכמֹו הּדבר. את לׁשמר ודעּתֹו ּבׂשכלֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהׁשּתּדל
'איזהּו מּמׁש: ׁשֹוטה לענין ז"ל רּבֹותינּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאמרּו

לֹו' ּׁשּנֹותנין מה המאּבד זה ד.)ׁשֹוטה: ועלּֿכן (חגיגה . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַ
ּדעה  ּבעלי עלֿידי הּוא האבדֹות ּכל ּתּקּון ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָעּקר
מׁשה  ּבחינת ׁשהם אמת, הּצּדיקי ׁשהם ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהאמּתּיים
ׁשּכתב  ּכמֹו העֹולם, ּכל ׁשל הּדעת ׁשהם ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח,

ז"ל ורּבנּו מֹורנּו קפ"ח)אדֹוננּו מחּפׂש(בסימן ׁשהּצּדיק ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מב  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשם. עּין וכּו', העֹולם ּכל ׁשל האבדֹות ּכל ְֲֵֵֵֶַָָָָָָּומֹוצא
ׁשל  ה ּדעת ׁשהּוא מׁשיח מׁשה ּבחינת הּוא הּצּדיק ְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹּכי
ׁשּבאים  האבדֹות ּכל ּתּקּון ׁשעלֿידיֿזה העֹולם, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל

ּכּנ"ל. הּדעת ְִַַַַַַמּפגם

יׂשראל ּכ י ּולכל לעצמֹו להחזיר הּצּדיק עבֹודת ּכל ִ◌ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ
ונׁשמע  נעׂשה  ׁשל הּנ"ל הּכתרים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבחינת
לנּו להחזירם עתיד יתּבר ה' ּכי יׂשראל. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשאּבדּו

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו צדקנ ּו מׁשיח (שבת עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ

ּפסּוקפח.) לה)על וכּו'(ישעיה יׁשבּון ה' "ּופדּויי : ְְְֵַָֻ
הּצּדיקי  ּכל  עּתה וגם וכּו'". ראׁשם על עֹולם ְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹוׂשמחת
ּכלּולים  ׁשּכּלם החטאים ּכל לתּקן מתיּגעים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאמת
אליהם  הּנלוים ּולכל לעצמן ּולהחזיר העגל, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחטא
ּכפי  ואחד אחד לכל הּנ"ל, הּכתרים ׁשני ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאת
הׁשּתֹוקקּותֹו ּכפי והעּקר ה', ּבעבֹודת וטרחֹו ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָיגיעתֹו

ׂשי  ורּבּוי וגעּגּועיו ׁשּלֹו טֹובים ּורצֹונֹות חֹותיו וכּסּופיו ְְְְְִִִִֶַָָָ
וכּנ"ל: יתּבר לה' ְְְִִַַַַָָּותפּלֹותיו

קדם ועל ־ּכ ןעה ּדיקא הּוא האבדה הׁשבת עּקר ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲֲִֵֶַַָָָָָֹ
מּדעת, אּלא יאּוׁש אין ּכי ִִֵֵֵֶַַָיאּוׁש,
לֹו להחזיר צריכין אין ואז מהאבדה ּדעּתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּמיאׁש
ׁשּכלּולה  מהּתֹורה חּיּות מקּבל ּדבר ּכל ּכי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאבדה,
ׁשּתי  יׁש חפץ ּובכל ּדבר ּבכל ועלּֿכן ונׁשמע, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבנעׂשה
ּבחינת  נעׂשה ּבחינת הּוא החפץ ּגּוף ּכי אּלּו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַּבחינֹות
האדם  ּבדעת מקּׁשר ּׁשהחפץ ּומה ּגׁשמית, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעׂשּיה
ּבדעת  ׁשם ּכי רצֹון, ּבחינת נׁשמע, ּבחינת זה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָוׂשכלֹו

ׁשהם  החפצים ּכל ּכי החפץ, קנּית עּקר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
הרׁשּות  עּקר מהם, מתעּנג והּוא אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּברׁשּותֹו
זה. חפץ לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּדעת ורצֹון, ּבדעת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
לׁשֹון  חפץ ּכי חפצים, הּדברים ּכל נקראים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָועלּֿכן
רׁשּות  עּקר ׁשּׁשם והּדעת, הרצֹון הּוא עּקר ּכי ְְִִִֶַַַַָָָָָרצֹון,
הרצֹון  ּכי החפצים, הּקֹונה להאדם ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּממׁשלה
והּדעת  הרצֹון וזה החפצים, אּלּו לֹו ׁשּיׁש יֹודע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוהּדעת
הּׂשגת  ׁשהּוא נׁשמע, מּבחינת נמׁש זה החפץ ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל
עׂשּיה  ּבחינת ׁשהּוא החפץ ּגׁשמיּות ּגּוף נגד ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּדעת

ּכּנ"ל. נעׂשה ּבחינת ְְֲִִֶַַַַַּגׁשמית,

זמן ועל־ ּכ ן ּכל מרׁשּותֹו, החפץ נאבד אם אפּלּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָ
צריכים  מּמּנּו ּורצֹונֹו ּדעּתֹו מיאׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָׁשאינֹו
ּכל  ּכח עּקר ּכי ׁשּמֹוצאּה, מי האבדה לֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלהחזיר
הּוא  ורּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות האבדֹות ּכל ׁשל ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָההלכֹות

הּנעׂשה  ּכתר ּבחינת רק אּבדּו לא ׁשּיׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעלֿידי
זמן  ּכל ועלּֿכן ּכּנ"ל, להם נׁשאר הּנׁשמע ּכתר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאבל
ויׁש ּברׁשּותֹו היא עדין מהאבדה ּדעּתֹו מיאׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
האבדה  ּגּוף ׁשאּבד אףֿעלּֿפי ּכי לֹו, ׁשּתחזר ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּתקוה
ּבדעּתֹו קׁשּורה עדין אבל הּנעׂשה, ּבחינת רק אּבד ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹלא
ּכתר  מּבחינת נמׁש ׁשּזה מּמּנּו, מיאׁש ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּורצֹונֹו
ּתקוה  יׁש ׁשעלֿידיֿזה אּבדּו, לא ׁשעדין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּנׁשמע
ׁשעּקר  לעיל וכמבאר הּנעׂשה, ּכתר ּבחינת ּגם  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹלהחזיר
ּבחינת  ׁשהּוא וההׁשּתֹוקקּות הרצֹון עלֿידי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהּתּקּון

נ  ׁשּזה ּכׁשּמיאׁשנׁשמע אבל וכּנ"ל. ליׂשראל ׁשאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכתר  ּפגם מּבחינת נמׁש ׁשּזה מהאבדה לגמרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדעּתֹו
וכּסּופים  ּברצֹונֹות ּבהּדעת מׁשּתּדל ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָהּנׁשמע,

לגמרי  נאבדת האבדה אזי אבדתֹו, להׁשיב ְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחזקים
הּוא  האבדה הׁשבת עּקר ּכי עֹוד, לֹו מחזירין ְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָואין

ּכּנ"ל. ליׂשראל ׁשּנׁשאר הּנׁשמע ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעלֿידי

מאד אבל מאד להׁשּתּדל צרי אחד ּכל ּבוּדאי ֲ◌ָ◌ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ

הּנׁשמע  ּכתר ּבבחינת ּכחֹו ּבכל עצמֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹלהחזיק
ּבהרצֹון  מאד מאד עצמֹו ׁשּיחזיק ּדהינּו לֹו, ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹׁשּנׁשאר
ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ּוכמֹו ּכּנ"ל. וכּו' טֹובים ְְְְְִִִִֶַַַָָוכּסּופין
אל  ׁשמע יׂשראל "ועּתה ּפסּוק על לעיל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּמּובא
יׁשמרּו ׁשעּתה מאד אֹותם ׁשהזהיר וכּו'", ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֻהחּקים
הּנעׂשה  את ׁשאּבדּתם מאחר הּנׁשמע ּבחינת את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָהיטב

ּכּנ"ל: הינּו ְְַַַוכּו',

ורּוחנּיּות,וּ מאליעו ּבגׁשמּיּות הּוא זה ׁשּכל ּתבין ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְְְִִִֶֶַָָָ
העֹולם, ּבזה האדם עבֹודת ענין ְְְֲִֶֶַַָָָָָָׁשּבכל
לֹו ׁשחסר וחסרֹונֹותיו וׁשלֹום חס ּפגמיו ְְְְְֵֶֶַָָָָָָּובכל
ׁשּכל  ּכּנ"ל, אבדֹות ּבחינת הם ׁשּכּלם ה' ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבעבֹודת
אבל  ּכּנ"ל. אמת הּצּדיקי אצל לבּקׁש צרי ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבדֹותיו
ּבחינת  ׁשהם טֹובים וכּסּופין ּבהרצֹון ּתלּוי ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהעּקר
מהרצֹון  עצמֹו מיאׁש ׁשאינֹו זמן ׁשּכל וכּנ"ל, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנׁשמע
,יתּבר לה' ותחנּונים ּותפּלה ּומּצעקה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָוהּתׁשּוקה



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדתח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 42 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּכי  אבדֹותיו. ּכל לֹו להחזיר לעֹולם ּתקוה לֹו יׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָעדין
ּכתר  מּבחינת הּנקּדה את ּפנים ּכל על ׁשּיׁשמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻעלֿידי
עלֿידיֿזה  הרצֹון, ּבחינת ׁשהּוא לֹו ׁשּנׁשאר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשמע
מּמּנּו ׁשּנאבד הּנעׂשה ּבחינת ּגם לֹו להחזיר ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָיכֹול

ּבגׁשמּיּות  הּוא ּכן ּברּוחנּיּות, ׁשהּוא ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַָוכּנ"ל.
ּכי  אחד, הּכל ּכי מּמׁש, האבדה הׁשבת מצות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלענין
וזה  וכּנ"ל. מּזה נמׁש והׁשבתם האבדֹות ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

ּביחזקאל את (לד)ׁשּכתּוב אחד רעה להם "ונתּתי : ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּכל  ּכי וכּו'", אבּקׁש האבדת את וכּו', ּדויד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבּדי

וכּנ"ל: מׁשיח ׁשהּוא ּדוד עלֿידי יׁשּובּו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהאבדֹות

כב)ּבחינתוזהעז וכּו'",(שמות חמֹור על ׁשֹור "על : ְ◌ֶ◌ְְֲִַַַ
ת  ּכי ּבפרׁשת ּכתיבוכן כב)צא "לא (דברים : ְְְִִֵֵֵַָָֹ

וכן  וכּו' נּדחים ׂשיֹו את אֹו אחי ׁשֹור את  ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָתראה
יֹוסף  ּבן מׁשיח ּבחינת וחמֹור ׁשֹור לחמרֹו". ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹּתעׂשה
ׁשהם  הּמדרׁש, ּבׁשם לעיל ּכּמּובא ּדוד, ּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשיח
ׁשהם  ויׁשמעאל עׂשו קלּפֹות ּומבּטלים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָמכניעים
ההּזקֹות  ּכל ׁשּמּׁשם ּדקלּפה וחמֹור ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבחינת
ׁשהם  אמת צּדיקי עלֿידי מתּתּקן ׁשהּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוהאבדֹות,

הּנ"ל. מׁשיחין ּתרין ְְְִִִֵַַַּבחינת

לעילּכ י מבאר ול"ח)ּכבר ל"ז ויׁשמעאל (באות ׁשעׂשו ִ◌ְְְְְִֵֵֵֶָָָָֹ
מׁשּפט  ּבחינת ּכנגד ׁשהם הּקלּפֹות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָהם
ׁשּזה  ּבׁשלמּות יחד ּכׁשּנכללים הּתּקּון ׁשעּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּוצדקה,
נעׂשה  ּבחינת זה ּוצדקה ּומׁשּפט וכּו'. יעקב רק ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹזכה
ׁשאין  עלֿידי וׁשלֹום חס ּוכׁשּנפּגמים ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָונׁשמע
ּבחינת  וׁשלֹום חס יֹונקים מּזה ּכראּוי, יחד ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָנכללין
והאבדֹות, ההּזקֹות ּכל ׁשּמהם ויׁשמעאל עׂשו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקלּפֹות
ּבחינת  עלֿידי והּתּקּון ּׁשאּבדנּו. מה אּבדנּו ידם על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָּכי
וכּנ"ל. מׁשיחין ּתרין ּכללּיּות ּבחינת ׁשהם אמת ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָצּדיקי

הׁשבת וזה לענין חׁשבה ּׁשהּתֹורה מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ
אבדה, וכל וׂשלמה וׂשה וחמֹור ׁשֹור ְְְְֲֲֲֵֵֶַַָָָָָהאבדה
ׂשיֹו את אֹו אחי ׁשֹור את תראה "לא ׁשּכתּוב: ְְִִֵֶֶֶֶָָֹּכמֹו
לׂשמלתֹו ּתעׂשה וכן לחמרֹו ּתעׂשה וכן וכּו', ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹנּדחים
ּבפרׁשת  וכן וכּו'", אחי אבדת לכל ּתעׂשה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
ּכל  ּכן ּגם ׁשם מזּכיר אבדה ׁשם ׁשּמזּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמׁשּפטים
חמֹור  על ׁשֹור "על ׁשם: ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבחינֹות, ְְֲִֵֶַַַָָאּלּו

ּבזה  יׁש ּובוּדאי אבדה", ּכל על ׂשלמה על ׂשה ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

חֹובה  ּבהם, לרּמז ּׁשאפׁשר ּומה מאד, עמּקים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻרזין
רמז. איזה ּבהם ולמצא ּולבּקׁש לחּפׂש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעלינּו

לנּווהענין מרּמזת הּקדֹוׁשה ׁשהּתֹורה הּנ"ל, עלּֿפי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְְִֶֶֶַַַַַַָָָ
וכל  וׂשלמה ׂשה וחמֹור ׁשֹור הּדברים ְְְְְֲִֵֶַַַָָָּבאּלּו
הׁשבת  עלֿידי ׁשּמתּתּקנים הּתּקּונים ּבחינת ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאבדה,
ּבאה  ׁשּמּׁשם הּקלקּולים ׁשּמתּתּקנים הינּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאבדה,
ׁשל  הּכתרים מאבדֹות נמׁשכת האבדה ּכי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאבדה.

צדקה  ּבחינת ׁשהם הּנ"ל ונׁשמע וכּו'נעׂשה ּומׁשּפט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּתרין  ּבחינת ׁשהם וחמֹור, ׁשֹור ּבחינת וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַּכּנ"ל,
ׁשּמכניעין  ּדוד, ּבן ּומׁשיח יֹוסף ּבן מׁשיח ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשיחין,
מצות  ּוכׁשּמקּימין ּכּנ"ל. וכּו' ויׁשמעאל עׂשו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָקלּפֹות
מּבחינת  הּקדּׁשה עליו נמׁש אזי אבדה, ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֻהׁשבת
מֹוצאין  ׁשהם מׁשיחין ּתרין ּבחינת ׁשהם אמת ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַצּדיקי
ּבחינת  ׁשּזהּו לבעליהם, אֹותן ּומׁשיבין האבדֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל
ּתּקּון  ּבחינת ועלֿידי ּכּנ"ל, הּנ"ל הּכתרים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָּתּקּון
ּדקדּׁשה, לעּזּות זֹוכין עלֿידיֿזה הּנ"ל הּכתרים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשני
 ֿ ועלֿידי ׁשלמה, לאמּונה זֹוכין ּדקדּׁשה עּזּות ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֻועלֿידי
ּבכל  ׁשלֹום ּבחינת ׁשהּוא הרגלין לחֹותם זֹוכין ְְְְִִִֶֶַַַָָָזה
ׁשעלֿידיֿזה  הּדֹור, מֹוכיחי עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּבחינֹות

וכּו'. וטלטּול ּגרּוׁש ְְְְִִֵֵַנתּבּטל

ׂשה וזה אבדה", ּכל על ׂשלמה ועל ׂשה "על ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
עׁשירּות  ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה, עּזּות ּבחינת ְְְֲִִִִֶֶַַַָֻזה
מּיצחק  יעקב ׁשּקּבל הּברכֹות ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּדקדּׁשה,
ּכי  ּכּנ"ל, אחרא ּדסטרא עּזּות ׁשהּוא עׂשו את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהכניע

ׁשּכתּוב ּכמֹו עׁשירּות, עלֿידי העּזּות יח)עּקר :(משלי ְְֲִִֵֶַַָָָ
ּוכתיב עּזֹות", יענה י)"ועׁשיר קרית (שם עׁשיר "הֹון : ְְְֲִִִִֶַַַָָ

יעקב  ׁשּיקּבל ּברחמיו יתּבר ה' סּבב ֿ ּכן ועל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻעּזֹו".
לעּזּות  ׁשּיזּכה ּכדי והעׁשירּות, הּפרנסה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּברּכת
ׁשּיזּכה  עלֿידי יעקב", קֹול "הּקל ּבחינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻּדקדּׁשה,
ּבבחינת  ּדקדּׁשה, העׁשירּות ּתּקּון עּקר ׁשּזה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֻלׂשמחה,

ה) ד, ׁשעלֿידיֿזה (אבות ּבחלקֹו', הּׂשמח עׁשיר 'איזהּו :ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
עׂשו  ּבחינת ׁשהּוא אחרא ּדסטרא עּזּות על ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָמתּגּברין
ּדקדּׁשה, עׁשירּות ּבחינת ׁשהּוא ׂשה ּבחינת וזה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֻּכּנ"ל.

ז)ּבחינת ׁשּדרׁשּו(דברים ּכמֹו ,"צאנ "ועׁשּתרת : ְְְְְְִֶֶַַָֹֹ
ועלּֿכן  ּבעליהן '. את 'ׁשּמעּׁשרֹות ז"ל: ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַרּבֹותינּו
"עׁשּתרֹות  ּכמֹו חּזּוק, לׁשֹון 'עׁשּתרֹות', ְְְְְְְִִִַַָנקראים

יד)קרנים" יעקב (בראשית ׁשל העׁשירּות ּכל ועלּֿכן . ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מג  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשאמרּו ּכמֹו יׂשראל, על ׁשּמרּמזים צאן עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה
ּבחינת  ּדקדּׁשה, עׁשירּות ּבחינת הם ּכי הּנ"ל, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָֻּבּמדרׁש

ׁשּנ ּדקדּׁשה ּבחינת עּזּות ׁשהם ונׁשמע, מּנעׂשה מׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבׁשלמּות  יעקב לזה ׁשּזכה ּבמׁשּפט צדקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכללּיּות

ַַּכּנ"ל.

ּבחינת ועל ־ידי וזהּו לאמּונה. זֹוכין ּדקדּׁשה עּזּות ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְְְֱִִִֶֶַַָָֻ
ּבחינת ׂשלמה", קד)"על "עטה (תהילים : ְְִֶַַַָֹ

ּכמֹו הּמאיר, אֹור עּקר הּוא אמּונה ּכי ּכּׂשלמה", ְְֱִִִֵַַַַָָאֹור
אמת  על ֿידי האמּונה עּקר ּכי אחר, ּבמקֹום ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב
ּכּמה  ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו', הּפנים אֹור ּבחינת ְְְִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

אחרים ּבמקֹומֹות וכ"ג)ּפעמים ז' סימן מוהר"ן וזה (ליקוטי . ְְְִִִֵֶַָ
התאּזר" עז ה' "לבׁש צג)ּבחינת ּבחינת (תהילים ׁשהּוא , ְְְִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יא)אמּונה, חלציו",(ישעיה אזֹור "ואמּונה : ְֱֱֲֵֶֶָָָָָ
הּנ"ל  ׂשלמה ּבחינת לבּוׁשין, ּבחינת הּוא ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָׁשהאמּונה
התאּזר  עז ה' "לבׁש ּבחינת ּדקדּׁשה, מעּזּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּנמׁש

ּכּנ"ל. ְַַוכּו'"

ּכתיב:וזהוּ  תצא ּכי ּבפרׁשת וכן אבדה", ּכל "על ְ◌ֶ◌ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אבדת  לכל ּתעׂשה וכן לׂשלמתֹו ּתעׂשה ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָ"וכן

ׁשהּוא  הרגלין, חֹותם ּתּקּון על מרּמז זה וכּו'", ְְְִִִֵֶֶַַַַָָאחי
ׁשעֹוׂשים  הּדֹור מֹוכיחי עלֿידי הּנעׂשה הּתּקּון ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַּגמר
עון  ּומכּפרין ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלֹום
החטא  מקטינים יתּבר אצלֹו ּכי ּבׁשלמּות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהעגל
יׂשראל  ואצל ,"ּבעּמ אּפ יחרה ה' "למה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואֹומרים:
ׁשלמה, ּבתׁשּובה אֹותם ּומחזירים החטא ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמגּדילים

ׁשּכתּוב לב)ּכמֹו גדלה",(שמות חטאה חטאתם "אּתם : ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹ
אּלּו ועלֿידי העגל, חטא אצל נאמר זה ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּכל
ּבׁשלמּות, הּתּקּון ּגמר עּקר עלֿידיֿזה הּדֹור ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַהּמֹוכיחי
וסֹופּה ּבסֹופּה ּתחּלתּה נעּוצה הּנ"ל הּתֹורה ּכל ְְְְִִַַַָָָָָָָּכי

לקּמן)ּבתחּלתּה, קצת יבאר .(וכאׁשר ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ּכל וזה ּכלל ּתּקּון עּקר ּכי אבדה", ּכל "על ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִִִֵַַַַָָָ
חס  ּדקדּׁשה העׁשירּות הפסד ׁשהם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהאבדֹות

ּכל  ׁשּמּׁשם הרגלין חֹותם ּתּקּון עלֿידי הּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָוׁשלֹום,
ּבבחינת יא)העׁשירּות, אׁשר (דברים היקּום ּכל "ואת : ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ

ז"ל רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו קיט.)ּברגליהם", 'זה (פסחים : ְְְֵֵֶֶֶַַַָ
ּתּקּון  עלֿידי ּכי רגליו'. על ׁשּמעמידֹו אדם ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָממֹונֹו

ׁשלֹו נעׂשה הרגלין הּגרּוׁשחֹותם ונתּבּטל ּכּנ"ל ם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָ
והעׁשירּות  הּפרנסה ּברּכת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָוהּטלטּול,

ּבבחינת ׁשלֹום, עלֿידי ג)ׁשעּקרֹו מצא (עוקצין 'לא : ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

הּׁשלֹום', אּלא ּברכה מחזיק ּכלי ְְֲִִֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אבדֹות, ּבחינת ׁשהּוא והּטלטּול הּגרּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַונתּבּטל

קיט)ּבבחינת אבד".(תהילים ּכׂשה "ּתעיתי : ְְִִִִֵֶַָֹ

הּדברים נמצא ּבאּלּו לנּו רמזה הּקדֹוׁשה ׁשהּתֹורה ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
וכל  וׂשלמה וׂשה וחמֹור ׁשֹור ְְְְְֲִִֶֶַַָָָׁשהזּכירה

אבדה  מהׁשבת הּנמׁשכים הּתּקּונים ּכל את ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבדה,
הּצּדיקי  ֿ ידי על נמׁשכין הּתּקּונים ּכל ועּקר ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָּכּנ"ל.
ּבחינת  ׁשהם הּנ"ל מׁשיחין ּתרין ּבחינת ׁשהם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַאמת
הזּכירה  'מׁשּפטים' ּבפרׁשת ועלּֿכן וחמֹור, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָׁשֹור

ׁשּכתּוב ּכמֹו וחמֹור, ׁשֹור רק כג)הּתֹורה "ּכי (שמות : ְֲִֶַַַָָ
ּכי  ּתׁשיבּנּו", הׁשב ּתעה חמרֹו אֹו איב ׁשֹור ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹתפּגע

ּכּנ"ל: הּתּקּון עּקר ִִַַַַָׁשם

מד)וזהעח ּבי (בראשית וּיאמר יהּודה אליו "וּיּגׁש : ְ◌ֶ◌ְִִֵֶַַַָָֹ
ּדוד  ּבן מׁשיח ּבחינת יהּודה וכּו'", ְְְֲִִִִֶַַָָָֹאדני
ּוכמֹו יֹוסף, ּבן מׁשיח ּבחינת יֹוסף מּמּנּו, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיצא
אליו  "וּיּגׁש זה ּפסּוק על ּומדרׁשים ּבזהר ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאיתא
ּכמֹו ּבמלּכא', ּדמלּכא ּתקרּובּתא 'ּדא – ְְְְְְְְִַַָָָָָיהּודה"

מח)ׁשּכתּוב עברּו(תהילים נֹועדּו הּמלכים הּנה "ּכי : ְְֲִִִֵֶַָָָ

והּמּזיקי  המחּבלים ּכל ונתּבּטלּו ׁשעברּו ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָיחּדו",
עּקר  ׁשּמהם ויׁשמעאל עׂשו ּבקלּפֹות ׁשּכלּולים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעלמא
עלֿידי  הּוא ידם על הּנמׁש הּתּקּון ועּקר הּזה. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּגלּות
לעׂשֹות  חזקים ּברצֹונֹות ּתמיד מתיּגעים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָׁשהם
ׁשּנכללים  עד ּתֹורה, מהּתפּלה נעׂשה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמהּנׁשמע
חסדים  ׁשּממׁשיכים עד מּמׁש, ה' ּובתֹורת ה' ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּבתפּלת
ּבמׁשּפט, הּנכלל צדקה ּבחינת ׁשהם נפלאים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָחדׁשים
מּיׂשראל  אף וחרֹון ּדינים מיני ּכל ׁשּמתּבּטלים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָעד

וכּנ"ל. ְְַַוכּו'

ּבחינת ּכ י ׁשהּוא הּנׁשמע ּתּקּון ּבחינת זה יהּודה ִ◌ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
ּבחינת כט)ּתפּלה, ה'".(בראשית את אֹודה "הּפעם : ְְִִֶֶַַַַָ

ּבבחינת ּתֹורה, ּבחינת הּנעׂשה, ּתּקּון ּבחינת (שם יֹוסף ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבחינתל) חרּפתי", את אלקים "אסף קיט): "ּגל (תהילים : ְְֱִִִֶֶַַַָָֹ

ּכ ובּוז חרּפה וכתּובמעלי נצרּתי", עדתי :(שם)י ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
טֹובים", מׁשּפטי ּכי יגרּתי אׁשר חרּפתי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ"העבר
ּכׁשּנכלל  הּתּקּון ועּקר ּכּנ"ל, ּתֹורה ּבחינת זה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמׁשּפט
הּתרין  ּכללּיּות ּבחינת ׁשהם יחד יֹוסף עם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָיהּודה
ּבהפטרת  ּׁשּכתּוב מה ּבחינת ׁשּזהּו יחד, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָמׁשיחין
יהּודה  יחד העצים ׁשני ּכׁשּיכללּו הּתּקּון ׁשעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ'וּיּגׁש'
וכּו'". ּביד לאחדים "והיּו ׁשם: ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָויֹוסף,



תט שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 42 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ּכי  אבדֹותיו. ּכל לֹו להחזיר לעֹולם ּתקוה לֹו יׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָעדין
ּכתר  מּבחינת הּנקּדה את ּפנים ּכל על ׁשּיׁשמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻעלֿידי
עלֿידיֿזה  הרצֹון, ּבחינת ׁשהּוא לֹו ׁשּנׁשאר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשמע
מּמּנּו ׁשּנאבד הּנעׂשה ּבחינת ּגם לֹו להחזיר ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָיכֹול

ּבגׁשמּיּות  הּוא ּכן ּברּוחנּיּות, ׁשהּוא ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַָוכּנ"ל.
ּכי  אחד, הּכל ּכי מּמׁש, האבדה הׁשבת מצות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלענין
וזה  וכּנ"ל. מּזה נמׁש והׁשבתם האבדֹות ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

ּביחזקאל את (לד)ׁשּכתּוב אחד רעה להם "ונתּתי : ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּכל  ּכי וכּו'", אבּקׁש האבדת את וכּו', ּדויד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבּדי

וכּנ"ל: מׁשיח ׁשהּוא ּדוד עלֿידי יׁשּובּו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהאבדֹות

כב)ּבחינתוזהעז וכּו'",(שמות חמֹור על ׁשֹור "על : ְ◌ֶ◌ְְֲִַַַ
ת  ּכי ּבפרׁשת ּכתיבוכן כב)צא "לא (דברים : ְְְִִֵֵֵַָָֹ

וכן  וכּו' נּדחים ׂשיֹו את אֹו אחי ׁשֹור את  ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָתראה
יֹוסף  ּבן מׁשיח ּבחינת וחמֹור ׁשֹור לחמרֹו". ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹּתעׂשה
ׁשהם  הּמדרׁש, ּבׁשם לעיל ּכּמּובא ּדוד, ּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשיח
ׁשהם  ויׁשמעאל עׂשו קלּפֹות ּומבּטלים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָמכניעים
ההּזקֹות  ּכל ׁשּמּׁשם ּדקלּפה וחמֹור ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבחינת
ׁשהם  אמת צּדיקי עלֿידי מתּתּקן ׁשהּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוהאבדֹות,

הּנ"ל. מׁשיחין ּתרין ְְְִִִֵַַַּבחינת

לעילּכ י מבאר ול"ח)ּכבר ל"ז ויׁשמעאל (באות ׁשעׂשו ִ◌ְְְְְִֵֵֵֶָָָָֹ
מׁשּפט  ּבחינת ּכנגד ׁשהם הּקלּפֹות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָהם
ׁשּזה  ּבׁשלמּות יחד ּכׁשּנכללים הּתּקּון ׁשעּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּוצדקה,
נעׂשה  ּבחינת זה ּוצדקה ּומׁשּפט וכּו'. יעקב רק ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹזכה
ׁשאין  עלֿידי וׁשלֹום חס ּוכׁשּנפּגמים ּכּנ"ל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָונׁשמע
ּבחינת  וׁשלֹום חס יֹונקים מּזה ּכראּוי, יחד ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָנכללין
והאבדֹות, ההּזקֹות ּכל ׁשּמהם ויׁשמעאל עׂשו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקלּפֹות
ּבחינת  עלֿידי והּתּקּון ּׁשאּבדנּו. מה אּבדנּו ידם על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָּכי
וכּנ"ל. מׁשיחין ּתרין ּכללּיּות ּבחינת ׁשהם אמת ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָצּדיקי

הׁשבת וזה לענין חׁשבה ּׁשהּתֹורה מה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ
אבדה, וכל וׂשלמה וׂשה וחמֹור ׁשֹור ְְְְֲֲֲֵֵֶַַָָָָָהאבדה
ׂשיֹו את אֹו אחי ׁשֹור את תראה "לא ׁשּכתּוב: ְְִִֵֶֶֶֶָָֹּכמֹו
לׂשמלתֹו ּתעׂשה וכן לחמרֹו ּתעׂשה וכן וכּו', ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹנּדחים
ּבפרׁשת  וכן וכּו'", אחי אבדת לכל ּתעׂשה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
ּכל  ּכן ּגם ׁשם מזּכיר אבדה ׁשם ׁשּמזּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמׁשּפטים
חמֹור  על ׁשֹור "על ׁשם: ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבחינֹות, ְְֲִֵֶַַַָָאּלּו

ּבזה  יׁש ּובוּדאי אבדה", ּכל על ׂשלמה על ׂשה ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

חֹובה  ּבהם, לרּמז ּׁשאפׁשר ּומה מאד, עמּקים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻרזין
רמז. איזה ּבהם ולמצא ּולבּקׁש לחּפׂש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעלינּו

לנּווהענין מרּמזת הּקדֹוׁשה ׁשהּתֹורה הּנ"ל, עלּֿפי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְְִֶֶֶַַַַַַָָָ
וכל  וׂשלמה ׂשה וחמֹור ׁשֹור הּדברים ְְְְְֲִֵֶַַַָָָּבאּלּו
הׁשבת  עלֿידי ׁשּמתּתּקנים הּתּקּונים ּבחינת ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאבדה,
ּבאה  ׁשּמּׁשם הּקלקּולים ׁשּמתּתּקנים הינּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאבדה,
ׁשל  הּכתרים מאבדֹות נמׁשכת האבדה ּכי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאבדה.

צדקה  ּבחינת ׁשהם הּנ"ל ונׁשמע וכּו'נעׂשה ּומׁשּפט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּתרין  ּבחינת ׁשהם וחמֹור, ׁשֹור ּבחינת וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַּכּנ"ל,
ׁשּמכניעין  ּדוד, ּבן ּומׁשיח יֹוסף ּבן מׁשיח ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשיחין,
מצות  ּוכׁשּמקּימין ּכּנ"ל. וכּו' ויׁשמעאל עׂשו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָקלּפֹות
מּבחינת  הּקדּׁשה עליו נמׁש אזי אבדה, ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֻהׁשבת
מֹוצאין  ׁשהם מׁשיחין ּתרין ּבחינת ׁשהם אמת ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַצּדיקי
ּבחינת  ׁשּזהּו לבעליהם, אֹותן ּומׁשיבין האבדֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל
ּתּקּון  ּבחינת ועלֿידי ּכּנ"ל, הּנ"ל הּכתרים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָּתּקּון
ּדקדּׁשה, לעּזּות זֹוכין עלֿידיֿזה הּנ"ל הּכתרים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשני
 ֿ ועלֿידי ׁשלמה, לאמּונה זֹוכין ּדקדּׁשה עּזּות ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֻועלֿידי
ּבכל  ׁשלֹום ּבחינת ׁשהּוא הרגלין לחֹותם זֹוכין ְְְְִִִֶֶַַַָָָזה
ׁשעלֿידיֿזה  הּדֹור, מֹוכיחי עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּבחינֹות

וכּו'. וטלטּול ּגרּוׁש ְְְְִִֵֵַנתּבּטל

ׂשה וזה אבדה", ּכל על ׂשלמה ועל ׂשה "על ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
עׁשירּות  ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה, עּזּות ּבחינת ְְְֲִִִִֶֶַַַָֻזה
מּיצחק  יעקב ׁשּקּבל הּברכֹות ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּדקדּׁשה,
ּכי  ּכּנ"ל, אחרא ּדסטרא עּזּות ׁשהּוא עׂשו את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהכניע

ׁשּכתּוב ּכמֹו עׁשירּות, עלֿידי העּזּות יח)עּקר :(משלי ְְֲִִֵֶַַָָָ
ּוכתיב עּזֹות", יענה י)"ועׁשיר קרית (שם עׁשיר "הֹון : ְְְֲִִִִֶַַַָָ

יעקב  ׁשּיקּבל ּברחמיו יתּבר ה' סּבב ֿ ּכן ועל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻעּזֹו".
לעּזּות  ׁשּיזּכה ּכדי והעׁשירּות, הּפרנסה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּברּכת
ׁשּיזּכה  עלֿידי יעקב", קֹול "הּקל ּבחינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻּדקדּׁשה,
ּבבחינת  ּדקדּׁשה, העׁשירּות ּתּקּון עּקר ׁשּזה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֻלׂשמחה,

ה) ד, ׁשעלֿידיֿזה (אבות ּבחלקֹו', הּׂשמח עׁשיר 'איזהּו :ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
עׂשו  ּבחינת ׁשהּוא אחרא ּדסטרא עּזּות על ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָמתּגּברין
ּדקדּׁשה, עׁשירּות ּבחינת ׁשהּוא ׂשה ּבחינת וזה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֻּכּנ"ל.

ז)ּבחינת ׁשּדרׁשּו(דברים ּכמֹו ,"צאנ "ועׁשּתרת : ְְְְְְִֶֶַַָֹֹ
ועלּֿכן  ּבעליהן '. את 'ׁשּמעּׁשרֹות ז"ל: ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַרּבֹותינּו
"עׁשּתרֹות  ּכמֹו חּזּוק, לׁשֹון 'עׁשּתרֹות', ְְְְְְְִִִַַָנקראים

יד)קרנים" יעקב (בראשית ׁשל העׁשירּות ּכל ועלּֿכן . ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מג  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשאמרּו ּכמֹו יׂשראל, על ׁשּמרּמזים צאן עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה
ּבחינת  ּדקדּׁשה, עׁשירּות ּבחינת הם ּכי הּנ"ל, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָֻּבּמדרׁש

ׁשּנ ּדקדּׁשה ּבחינת עּזּות ׁשהם ונׁשמע, מּנעׂשה מׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבׁשלמּות  יעקב לזה ׁשּזכה ּבמׁשּפט צדקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכללּיּות

ַַּכּנ"ל.

ּבחינת ועל ־ידי וזהּו לאמּונה. זֹוכין ּדקדּׁשה עּזּות ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְְְֱִִִֶֶַַָָֻ
ּבחינת ׂשלמה", קד)"על "עטה (תהילים : ְְִֶַַַָֹ

ּכמֹו הּמאיר, אֹור עּקר הּוא אמּונה ּכי ּכּׂשלמה", ְְֱִִִֵַַַַָָאֹור
אמת  על ֿידי האמּונה עּקר ּכי אחר, ּבמקֹום ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב
ּכּמה  ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו', הּפנים אֹור ּבחינת ְְְִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

אחרים ּבמקֹומֹות וכ"ג)ּפעמים ז' סימן מוהר"ן וזה (ליקוטי . ְְְִִִֵֶַָ
התאּזר" עז ה' "לבׁש צג)ּבחינת ּבחינת (תהילים ׁשהּוא , ְְְִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יא)אמּונה, חלציו",(ישעיה אזֹור "ואמּונה : ְֱֱֲֵֶֶָָָָָ
הּנ"ל  ׂשלמה ּבחינת לבּוׁשין, ּבחינת הּוא ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָׁשהאמּונה
התאּזר  עז ה' "לבׁש ּבחינת ּדקדּׁשה, מעּזּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּנמׁש

ּכּנ"ל. ְַַוכּו'"

ּכתיב:וזהוּ  תצא ּכי ּבפרׁשת וכן אבדה", ּכל "על ְ◌ֶ◌ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אבדת  לכל ּתעׂשה וכן לׂשלמתֹו ּתעׂשה ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָ"וכן

ׁשהּוא  הרגלין, חֹותם ּתּקּון על מרּמז זה וכּו'", ְְְִִִֵֶֶַַַַָָאחי
ׁשעֹוׂשים  הּדֹור מֹוכיחי עלֿידי הּנעׂשה הּתּקּון ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַּגמר
עון  ּומכּפרין ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלֹום
החטא  מקטינים יתּבר אצלֹו ּכי ּבׁשלמּות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהעגל
יׂשראל  ואצל ,"ּבעּמ אּפ יחרה ה' "למה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואֹומרים:
ׁשלמה, ּבתׁשּובה אֹותם ּומחזירים החטא ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמגּדילים

ׁשּכתּוב לב)ּכמֹו גדלה",(שמות חטאה חטאתם "אּתם : ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹ
אּלּו ועלֿידי העגל, חטא אצל נאמר זה ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּכל
ּבׁשלמּות, הּתּקּון ּגמר עּקר עלֿידיֿזה הּדֹור ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַהּמֹוכיחי
וסֹופּה ּבסֹופּה ּתחּלתּה נעּוצה הּנ"ל הּתֹורה ּכל ְְְְִִַַַָָָָָָָּכי

לקּמן)ּבתחּלתּה, קצת יבאר .(וכאׁשר ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ּכל וזה ּכלל ּתּקּון עּקר ּכי אבדה", ּכל "על ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִִִֵַַַַָָָ
חס  ּדקדּׁשה העׁשירּות הפסד ׁשהם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהאבדֹות

ּכל  ׁשּמּׁשם הרגלין חֹותם ּתּקּון עלֿידי הּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָוׁשלֹום,
ּבבחינת יא)העׁשירּות, אׁשר (דברים היקּום ּכל "ואת : ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ

ז"ל רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו קיט.)ּברגליהם", 'זה (פסחים : ְְְֵֵֶֶֶַַַָ
ּתּקּון  עלֿידי ּכי רגליו'. על ׁשּמעמידֹו אדם ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָממֹונֹו

ׁשלֹו נעׂשה הרגלין הּגרּוׁשחֹותם ונתּבּטל ּכּנ"ל ם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָ
והעׁשירּות  הּפרנסה ּברּכת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָוהּטלטּול,

ּבבחינת ׁשלֹום, עלֿידי ג)ׁשעּקרֹו מצא (עוקצין 'לא : ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

הּׁשלֹום', אּלא ּברכה מחזיק ּכלי ְְֲִִֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אבדֹות, ּבחינת ׁשהּוא והּטלטּול הּגרּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַונתּבּטל

קיט)ּבבחינת אבד".(תהילים ּכׂשה "ּתעיתי : ְְִִִִֵֶַָֹ

הּדברים נמצא ּבאּלּו לנּו רמזה הּקדֹוׁשה ׁשהּתֹורה ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
וכל  וׂשלמה וׂשה וחמֹור ׁשֹור ְְְְְֲִִֶֶַַָָָׁשהזּכירה

אבדה  מהׁשבת הּנמׁשכים הּתּקּונים ּכל את ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבדה,
הּצּדיקי  ֿ ידי על נמׁשכין הּתּקּונים ּכל ועּקר ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָּכּנ"ל.
ּבחינת  ׁשהם הּנ"ל מׁשיחין ּתרין ּבחינת ׁשהם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַאמת
הזּכירה  'מׁשּפטים' ּבפרׁשת ועלּֿכן וחמֹור, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָׁשֹור

ׁשּכתּוב ּכמֹו וחמֹור, ׁשֹור רק כג)הּתֹורה "ּכי (שמות : ְֲִֶַַַָָ
ּכי  ּתׁשיבּנּו", הׁשב ּתעה חמרֹו אֹו איב ׁשֹור ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹתפּגע

ּכּנ"ל: הּתּקּון עּקר ִִַַַַָׁשם

מד)וזהעח ּבי (בראשית וּיאמר יהּודה אליו "וּיּגׁש : ְ◌ֶ◌ְִִֵֶַַַָָֹ
ּדוד  ּבן מׁשיח ּבחינת יהּודה וכּו'", ְְְֲִִִִֶַַָָָֹאדני
ּוכמֹו יֹוסף, ּבן מׁשיח ּבחינת יֹוסף מּמּנּו, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיצא
אליו  "וּיּגׁש זה ּפסּוק על ּומדרׁשים ּבזהר ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאיתא
ּכמֹו ּבמלּכא', ּדמלּכא ּתקרּובּתא 'ּדא – ְְְְְְְְִַַָָָָָיהּודה"

מח)ׁשּכתּוב עברּו(תהילים נֹועדּו הּמלכים הּנה "ּכי : ְְֲִִִֵֶַָָָ

והּמּזיקי  המחּבלים ּכל ונתּבּטלּו ׁשעברּו ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָיחּדו",
עּקר  ׁשּמהם ויׁשמעאל עׂשו ּבקלּפֹות ׁשּכלּולים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעלמא
עלֿידי  הּוא ידם על הּנמׁש הּתּקּון ועּקר הּזה. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּגלּות
לעׂשֹות  חזקים ּברצֹונֹות ּתמיד מתיּגעים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָׁשהם
ׁשּנכללים  עד ּתֹורה, מהּתפּלה נעׂשה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמהּנׁשמע
חסדים  ׁשּממׁשיכים עד מּמׁש, ה' ּובתֹורת ה' ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּבתפּלת
ּבמׁשּפט, הּנכלל צדקה ּבחינת ׁשהם נפלאים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָחדׁשים
מּיׂשראל  אף וחרֹון ּדינים מיני ּכל ׁשּמתּבּטלים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָעד

וכּנ"ל. ְְַַוכּו'

ּבחינת ּכ י ׁשהּוא הּנׁשמע ּתּקּון ּבחינת זה יהּודה ִ◌ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
ּבחינת כט)ּתפּלה, ה'".(בראשית את אֹודה "הּפעם : ְְִִֶֶַַַַָ

ּבבחינת ּתֹורה, ּבחינת הּנעׂשה, ּתּקּון ּבחינת (שם יֹוסף ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבחינתל) חרּפתי", את אלקים "אסף קיט): "ּגל (תהילים : ְְֱִִִֶֶַַַָָֹ

ּכ ובּוז חרּפה וכתּובמעלי נצרּתי", עדתי :(שם)י ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
טֹובים", מׁשּפטי ּכי יגרּתי אׁשר חרּפתי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ"העבר
ּכׁשּנכלל  הּתּקּון ועּקר ּכּנ"ל, ּתֹורה ּבחינת זה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמׁשּפט
הּתרין  ּכללּיּות ּבחינת ׁשהם יחד יֹוסף עם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָיהּודה
ּבהפטרת  ּׁשּכתּוב מה ּבחינת ׁשּזהּו יחד, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָמׁשיחין
יהּודה  יחד העצים ׁשני ּכׁשּיכללּו הּתּקּון ׁשעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ'וּיּגׁש'
וכּו'". ּביד לאחדים "והיּו ׁשם: ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָויֹוסף,



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדק ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 43 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּנׁשמע  ּכללּיּות ּבחינת זה ויֹוסף יהּודה ּכללּיּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכי
עד  ּתֹורה, מּתפּלה נעׂשה, מהּנׁשמע ׁשּיהיה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבהּנעׂשה,
עד  ּבהּמׁשּפט, נפלא ּבכללּיּות נכלל יהיה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשהּצדקה
וכּנ"ל. ׁשּבעֹולם אף והחרֹון הּדינים ּכל נמּתקין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיּו

ׁשֹור וזה לי "ויהי יעקב ׁשהתּפאר וחמֹור ׁשֹור ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ
ּכי  ּכּנ"ל, מׁשיחין ּתרין ּבחינת ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַוחמֹור",
ראּיה  לׁשֹון ׁשֹור ּכי הּנגלה, ּתּקּון ּבחינת ְְְְִִִִִֶַַָׁשֹור

ׁשּכתּוב ּכמֹו כד)והסּתּכלּות, ולא (במדבר "אׁשּורּנּו : ְְְְְֲִֶֶַָֹ
חמֹור  ּבגלּוי, אֹותֹו ׁשרֹואין הּנגלה ּבחינת זה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָקרֹוב",
ׁשהּוא  ּדׁשמעּתתא, חמרא ּבחינת נסּתר, ּבחינת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻזה
ּגדֹולה. ּביגיעה אם ּכי להּׂשיג ׁשּקׁשה הּנסּתר ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָּבחינת

ּבחינת וזהוּ : נׁשמע, ּבחינת יהּודה", אליו "וּיּגׁש ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִֵַַַַָָָ
"וּיאמר  צדקה, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹנסּתר,
נא  ידּבר אדני "ּבי ּתֹורה, ּבחינת ליֹוסף, הינּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאליו",
ּדברי  'יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדני", ּבאזני דבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹעבּד
ׁשם  המבארים ּתֹורה ּדברי ּבחינת זה 'דבר' .'ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבאזני
וזהּו הּנ"ל. וכּו' נסּתר ּבחינת ׁשהם הּנ"ל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּבּתֹורה
ּתֹורה  הּדברי ׁשּיּכנסּו ׁשּמבּקׁש ,'ּבאזני ּדברי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'יּכנסּו
ׁשּיזּכה  הינּו הּתֹורה, התּגּלּות ּבתֹו הּנסּתר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבחינת
ּבתֹו ּולהכניסם ּתֹורה סתרי ׁשהם הּנסּתר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלגּלֹות
רמיזא  ּדלא מּלתא ליּכא ּכי ׁשּבנגלה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהּתֹורה

אינֹו נסּתרֹות סתרי ּכׁשּמּׂשיג והּצּדיק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבאֹוריתא,
ׁשּבנגלה  הּתֹורה ּבתֹו אֹותם ׁשּמכניס עד ּבזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמסּתּפק
ועּקר  לרּבים , ּתֹורה ידם על לגּלֹות ׁשּיּוכל ְְִִֶַַַַַָָָָָעד

עצֹות מהם והתחּזקּות ׁשּימׁשי והתעֹוררּות ּודרכים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
ּכללּיּות  עּקר ׁשהּוא ׁשהּוא, מקֹום לכל אחד ְְְִִֶֶֶָָָָָָלכל

וכּנ"ל ּבהּנעׂשה כ"ד)הּנׁשמע "ידּבר (באות ּבחינת וזה . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָ
,'ּבאזני ּדברי 'יּכנסּו אדני", ּבאזני דבר עבּד ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹנא
הּתֹורה  ּבתֹו נסּתר ּבחינת ׁשהם הּתֹורה ּדברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיּכנסּו
ּולׁשמעם  להאזינם אחד ּכל ׁשּיּוכל עד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבנגלה,

למעׂשה. עצֹות מהם להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָולהבינם

ּכללּיּות וזהוּ : עלֿידי ּכי ,"ּבעבּד אּפ יחר "ואל ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
הּצדקה  נכלל עלֿידיֿזה ּבהּנעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמע
מיני  ּכל ונתּבּטלין נמּתקין ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהּמׁשּפט,
ּכפרעה". כמֹו "ּכי וזהּו: וכּנ"ל. ודינים אף ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹחרֹון
הּמׁשּפט  ׁשּכל עד ּכלּֿכ ּבמׁשּפט נכללת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהּצדקה
כמֹו "ּכי וזהּו: ּגדֹול, וחסד ּבצדקה רק ְְְִִֶֶֶַָָָָהּוא

ּכמֹו העליֹון, החסד התּגּלּות ּבחינת ּפרעה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹּכפרעה",
מּתּמן', אתּגלין נהֹורין 'ּדכל הּקדֹוׁש ּבּזהר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹׁשאיתא
ּתֹורה  ּבבחינת ּביֹוסף נכלל מאד העליֹון ׁשהחסד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהינּו
אחד, ׁשּׁשניהם עד ּגדֹול, ּבכללּיּות מׁשּפט ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבבחינת

ונמׁשכין  ׁשּבעֹולם הּדינים ּכל מתּבּטלים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה
חסד  "ועׂשה ּבבחינת יׂשראל, על החסדים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכל

וכּנ"ל: ְְִִַַלמׁשיחֹו"
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'מּמעמּקים') ּתבת אחר י"ח ׁשּורה א' לאֹות ׁשּי): ְֲִִֵַַַַַַָָ

על וזהוּ  מאד צֹועקין ׁשאז חצֹות, קימת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִִֶַַַָֹ
ּפגם  ידי על ׁשּנחרב ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָֻחרּבן
וזהּו: וכּו'. מאּתנּו העּבּור סֹוד נעלם ּומאז ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָאמּונה,

וכּו'' וקלין ׁשאגין קצא.)'מּגֹו דף בלק הינּו(זוהר , ְְְֲִִִַָָ
ׁשהיא  הּלבנה ּבחינת נגּדלת הּלב צעקת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעלֿידי

אמּונה. ְֱִַָּבחינת

ׁשּמתחילועל  ּבׁשבּועֹות רּות קֹורין א)ּכן "ויהי (רות : ְ◌ַ◌ְְְִִִֵֶַַָ
וכּו'' 'ׁשּׁשפטּו – הּׁשפטים" ׁשפט בתרא ּבימי (בבא ְְְְִִֵֶַָֹֹ

מׁשיח טו:) ּדוד ּבלדת ּומסּים הּמׁשּפט, ּפגם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּוא

להמׁשי צריכין ׁשּזה הּמׁשּפט, ּתּקּון עּקר ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָׁשהּוא
מחמץ  ׁשּבאים הּלחם ׁשּתי ּבחינת ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבׁשבּועֹות,

ׁשהיא ּדי  צדק ּגרי ּבחינת ידי על היה והּכל ּכּנ"ל. קא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לרחק, ׁשּצריכין הּגרים ּבחינת נתרחקה, וערּפה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָרּות.
הּמׁשּפט. ּתּקּון עּקר ׁשּזה ויׁשמעאל, עׂשו ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהם

הּׁשּטים""וּ מעין נחל את והׁשקה יצא ה' מּבית ַ◌ְ◌ָ◌ְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
ד) חגבים',(יואל ּכקרני ּדֹומה 'מּתחּלה –ְְְֲִִִֵֶַָָ

וכּו' מתּגּבר ּכ ואחר עצה", עמּקים "מים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֻּבחינת:
מׁשּפט" ּכּמים "ויּגל הּמׁשּפט, ׁשּנתּתּקן ה)עד ,(עמוס ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשּטים, מעׂשה ּתּקּון ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא

עז:) :(יומא
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מּׂשּואֹות'וזה מּׂשיאין היּו כב:)'ּבראׁשֹונה השנה ,(ראש ְ◌ֶ◌ִִִַַָָָ
הּקדּׁשה, אל להעלֹותן והחמימּות האׁש ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֻלתּקן
'מּׁשּקלקלּו וכּו'. חדׁשים  ראׁש ּבניסן נעׂשה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּזה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מד  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּמׁשּפט  עּוּות ׁשהּוא להם ׁשּנדמה ידי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמינין'
ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו'', לֹו וטֹוב עג)'צּדיק "ואמרּו(תהילים : ְְְְְִֶַָָ

יֹוצאים', ׁשלּוחים ׁשּיהיּו 'התקינּו וכּו'", נדע ְְְְְִִִִִֵֵֶַָאיכה
ּתּקּון  ּבחינת ׁשּזהּו מלא, ּבפה החדׁש קּדּוׁש ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּיֹודיעּו

ּבחינת קה)הּמׁשּפט, פיו":(שם ּומׁשּפטי "מֹופתיו : ְְְְְִִִִֵַַָָ
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ּכ ן היּוועל ׁשאז סּוף ים קריעת עד החמץ אסּור ְ◌ַ◌ֵ◌ְִֵֶֶַַַָָָָ
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּבדין, נתּונים ְְְְְִִִֵֵֶַָָיׂשראל

כא)ז"ל רבה ים (שמות קריעת לפניו קׁשה היה ּכן ועל , ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
הּים  ונבקע לאֹור מׁשּפטנּו יצא ּבנפלאֹותיו אבל ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָסּוף.
 ֿ עלֿידי הּמצרים ונטּבעּו מהּתהֹומֹות הּמׁשּפט ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָוהעלה

ּבבחינת נּצלּו, ויׂשראל טו)זה יכסימּו",(שמות "ּתהמת : ְְְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ
הּיֹום,(שם)ּוכתיב ּכפי הּמׁשּפט ּכי תהמת", "קפאּו : ְְְְְִִִִַַָָֹֹ

ׁשל  סאתם נתמּלאה לא עדין מּמצרים צאתם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּוביֹום
ּבחּפזֹון. לברח הכרחּו ּכן על לגמרי, ׁשּיּפלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמצרים

לּכנס  אפׁשר אי ׁשעדין מחמת החמץ, אסּור ּכן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
סּוף  ים קריעת ּפסח ׁשל ׁשביעי עד הּמׁשּפט עמק ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹאל
הּתר  ואז ּכּנ"ל, מהּתהֹומֹות הּמׁשּפט העלה ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשאז

מ  ּבׁשבּועֹות ּכן ועל .ּכ אחר ׁשּתי החמץ ּדיקא ביאין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּמׁשּפט, ּתּקּון ּבבחינת החמץ אז ּכי מחמץ, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּלחם
מעׂשה  ּבחינת ׁשּזהּו אז, ׁשּנתּתּקן הּמרּכבה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָקׁשר

אז. ׁשּמפטירין ְְִִֶֶַָָָמרּכבה

ּכ ן יתרֹוועל ּפרׁשת נאמרה הּתֹורה קּבלת קדם ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׂשרי  ׁשּיעׂשה למׁשה ויעץ הּמׁשּפט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתּקן

וכּו'" העם את "וׁשפטּו יח)אלפים יתרֹו(שמות ּכן ועל . ְְְְְֲִִֵֶַָָָָ
ׁשּצרי צדק  ּגר היה ּכי זאת, ּפרׁשה הֹוסיף ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּדיקא
קלּפת  הפ הּוא ּכי ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו זה, ְְְִִִֵֶֶֶַָָלתּקּון
ּבחינת  עמלק ּכי ז"ל, האר"י ּבכתבי ּכּידּוע ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָעמלק,

א) עׂשו (חבקוק טּפת ּבחינת מעּקל", "מׁשּפט :ְְְִִִֵַַָָָֻ
ּגר  ּבחינת מהם, ההפ ויתרֹו רב, ערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָויׁשמעאל,

ׁשעּקר  הּמׁשּפט ּתּקּון ׁשל הּפרׁשה ׁשהֹוסיף ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָצדק,
יציאת  ׁשל הּתּקּון עּקר ּכי ּבזה, ּתלּויה הּתֹורה ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָקּבלת
ׁשּבׁשביל  הּתֹורה קּבלת ּבעת ּבׁשבּועֹות נׁשלם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמצרים

ׁשּכתּוב ּכמֹו מצרים, יציאת עּקר היה ג)זה :(שמות ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
אׁשר  וכּו' "אנכי התחיל ועלּֿכן וכּו'", ּבהֹוציא"ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָֹ

וכּו'" כ)הֹוצאתי לא (שם עדין רב הערב מחמת אבל . ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּדהוה, מה הוה עלּֿכן הּמׁשּפט, ּתּקּון ּבׁשלמּות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָנׁשלם
הּמׁשּפט. ּתּקּון עּקר ׁשאז וכּו' הּׁשנה ּבראׁש ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹוהּתּקּון
ּגמר  אז ּכי העון, נמחל הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹועלּֿכן
אחת  ּבׁשנה נׁשלם הּתּקּון אין אבל אמת, ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפט

ּכּנ"ל. מׁשיח ׁשּיבֹוא עד אם ּכי ְִִִֶַַַַָָוכּו'

עצמֹועל־ ּכ ן על להמׁשי לראֹות אחד ּכל צרי ַ◌ֵ◌ְְְְִִִֶַַַָָָ
אדם  ּכל לאו ואם הּמׁשּפט. ּתּקּון ְְְִִִִַַָָָָָּבחינת
מה  ּפנים ּכל על ּבׁשלמּות, זה ענין ּפרּוׁש לידע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזֹוכה
ּבזה. להׁשּתּדל צריכין עצמֹו על להמׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּׁשאפׁשר
מׁשּפטיו, ויׁשר ה' ׁשּצּדיק לידע האמּונה, הּוא ְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָָוהעּקר
מה  ּבכל יתּבר אחריו וׁשלֹום חס ּכלל יהרהר ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹולא
וׁשלֹום  חס ׁשּמהרהר זה ּכי חּייו, ימי ּכל עליו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּׁשעֹובר
ּבסֹוף  ּכּמּובן הּמׁשּפט, ּפגם ּבחינת וׁשלֹום חס ְְְְְִִֶַַַַַָָָזה
חס  לרעה חברֹו את ידין ׁשּלא וכן הּנ"ל, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה
את  לׁשּפט ראּוי הּוא אם ּבעצמֹו ויפׁשּפׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָֹוׁשלֹום,
רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו עת, ּבכל עצמֹו את יׁשּפט רק ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחברֹו,

ּפעמים ּכּמה ו ז"ל ט"ו סימנים מוהר"ן ּו'כׁשּיׁשנ"ט)(ליקוטי , ְְִֵֶַַָָ

למעלה' ּדין אין למּטה ה)ּדין ה, רבה יֹוצא (דברים ואז , ְְְְִִֵֵַַָָָ
מׁשּפטֹו. ְִָָּכאֹור

הּלב ועל מעמק הרּבה הרּבה לצעק צריכין זה ּכל ְ◌ַ◌ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּכי  וכּו'. אמּתּיֹות עצֹות לחּתר ּכדי מאד ְְְְְֲִִִֵֵַֹֹֹמאד
ּכי  וגם וכּו', הרּבה עצֹות צריכין הּנ"ל הּתּקּונים ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָּכל
ּפעם  ּבכל צריכין עלּֿכן ּכּנ"ל, ּבחברֹו ּתלּוי אחד ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכל
ויׁשּפיע  הּׁשמים מן ירחם עד הּלב מעמק הרּבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹֻלצעק
האמּונה  ּתגּדל ידם ׁשעל אמּתּיֹות, טֹובֹות עצֹות ְֱֲִִֵֶַַָָָָֻלֹו
לֹו יֹוׁשיעּו ׁשהעצֹות לזה, הּצריכים הּתּקּונים ּכל ְִִִִִִֵֶֶַַָָָעם
הּתּקּונים  לכל ּכׁשּמּגיע ואפּלּו הּנ"ל. הּתּקּונים ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָלכל
עדין  אבל ּתּקּון, ּבחינת איזה רק הּוא ּבוּדאי ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָהּנ"ל

ּתּקּון, אחר ּתּקּון ּכלל)צרי ּבינתים קלקל לא אם .(ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹ

מאד  לצעק ּולהתחיל לחזר ּפעם ּבכל צרי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹֹעלּֿכן

ׁשּיתּתּקן  עד חּייו, ימי ּכל וכן ּכּנ"ל, הּלב ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמעמק
צעקה  ידי על היה מצרים ּגאּלת ּכל ועלּֿכן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּבׁשלמּות.

ׁשּכתּוב ּכמֹו כו)הרּבה, אלקינּו(דברים ה' אל "וּנצעק : ְְְֱִֵֵֶֶַַַָֹ
וכּו'". ענינּו את ְְְֵֶַַָוּירא

ּבחינת וזה הּמׁשּפט, קלקּול להמּתיק מרֹור, ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִִִַַַַָָ
ה) וטֹובלין (עמוס מׁשּפט". ללענה "ההפכים :ְְְְְֲִִִַַָָֹ

מׁשיח אֹותֹו ּדוד ּבחינת רּות', 'חס ׁשהיא ְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבחרסת



קי שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 43 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּנׁשמע  ּכללּיּות ּבחינת זה ויֹוסף יהּודה ּכללּיּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכי
עד  ּתֹורה, מּתפּלה נעׂשה, מהּנׁשמע ׁשּיהיה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבהּנעׂשה,
עד  ּבהּמׁשּפט, נפלא ּבכללּיּות נכלל יהיה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשהּצדקה
וכּנ"ל. ׁשּבעֹולם אף והחרֹון הּדינים ּכל נמּתקין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיּו

ׁשֹור וזה לי "ויהי יעקב ׁשהתּפאר וחמֹור ׁשֹור ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ
ּכי  ּכּנ"ל, מׁשיחין ּתרין ּבחינת ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַוחמֹור",
ראּיה  לׁשֹון ׁשֹור ּכי הּנגלה, ּתּקּון ּבחינת ְְְְִִִִִֶַַָׁשֹור

ׁשּכתּוב ּכמֹו כד)והסּתּכלּות, ולא (במדבר "אׁשּורּנּו : ְְְְְֲִֶֶַָֹ
חמֹור  ּבגלּוי, אֹותֹו ׁשרֹואין הּנגלה ּבחינת זה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָקרֹוב",
ׁשהּוא  ּדׁשמעּתתא, חמרא ּבחינת נסּתר, ּבחינת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻזה
ּגדֹולה. ּביגיעה אם ּכי להּׂשיג ׁשּקׁשה הּנסּתר ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָּבחינת

ּבחינת וזהוּ : נׁשמע, ּבחינת יהּודה", אליו "וּיּגׁש ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִֵַַַַָָָ
"וּיאמר  צדקה, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹנסּתר,
נא  ידּבר אדני "ּבי ּתֹורה, ּבחינת ליֹוסף, הינּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאליו",
ּדברי  'יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדני", ּבאזני דבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹעבּד
ׁשם  המבארים ּתֹורה ּדברי ּבחינת זה 'דבר' .'ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבאזני
וזהּו הּנ"ל. וכּו' נסּתר ּבחינת ׁשהם הּנ"ל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּבּתֹורה
ּתֹורה  הּדברי ׁשּיּכנסּו ׁשּמבּקׁש ,'ּבאזני ּדברי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'יּכנסּו
ׁשּיזּכה  הינּו הּתֹורה, התּגּלּות ּבתֹו הּנסּתר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבחינת
ּבתֹו ּולהכניסם ּתֹורה סתרי ׁשהם הּנסּתר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלגּלֹות
רמיזא  ּדלא מּלתא ליּכא ּכי ׁשּבנגלה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהּתֹורה

אינֹו נסּתרֹות סתרי ּכׁשּמּׂשיג והּצּדיק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבאֹוריתא,
ׁשּבנגלה  הּתֹורה ּבתֹו אֹותם ׁשּמכניס עד ּבזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמסּתּפק
ועּקר  לרּבים , ּתֹורה ידם על לגּלֹות ׁשּיּוכל ְְִִֶַַַַַָָָָָעד

עצֹות מהם והתחּזקּות ׁשּימׁשי והתעֹוררּות ּודרכים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
ּכללּיּות  עּקר ׁשהּוא ׁשהּוא, מקֹום לכל אחד ְְְִִֶֶֶָָָָָָלכל

וכּנ"ל ּבהּנעׂשה כ"ד)הּנׁשמע "ידּבר (באות ּבחינת וזה . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָ
,'ּבאזני ּדברי 'יּכנסּו אדני", ּבאזני דבר עבּד ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹנא
הּתֹורה  ּבתֹו נסּתר ּבחינת ׁשהם הּתֹורה ּדברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיּכנסּו
ּולׁשמעם  להאזינם אחד ּכל ׁשּיּוכל עד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבנגלה,

למעׂשה. עצֹות מהם להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָולהבינם

ּכללּיּות וזהוּ : עלֿידי ּכי ,"ּבעבּד אּפ יחר "ואל ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
הּצדקה  נכלל עלֿידיֿזה ּבהּנעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמע
מיני  ּכל ונתּבּטלין נמּתקין ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהּמׁשּפט,
ּכפרעה". כמֹו "ּכי וזהּו: וכּנ"ל. ודינים אף ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹחרֹון
הּמׁשּפט  ׁשּכל עד ּכלּֿכ ּבמׁשּפט נכללת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהּצדקה
כמֹו "ּכי וזהּו: ּגדֹול, וחסד ּבצדקה רק ְְְִִֶֶֶַָָָָהּוא

ּכמֹו העליֹון, החסד התּגּלּות ּבחינת ּפרעה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹּכפרעה",
מּתּמן', אתּגלין נהֹורין 'ּדכל הּקדֹוׁש ּבּזהר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹׁשאיתא
ּתֹורה  ּבבחינת ּביֹוסף נכלל מאד העליֹון ׁשהחסד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהינּו
אחד, ׁשּׁשניהם עד ּגדֹול, ּבכללּיּות מׁשּפט ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבבחינת

ונמׁשכין  ׁשּבעֹולם הּדינים ּכל מתּבּטלים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה
חסד  "ועׂשה ּבבחינת יׂשראל, על החסדים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכל

וכּנ"ל: ְְִִַַלמׁשיחֹו"
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'מּמעמּקים') ּתבת אחר י"ח ׁשּורה א' לאֹות ׁשּי): ְֲִִֵַַַַַַָָ

על וזהוּ  מאד צֹועקין ׁשאז חצֹות, קימת ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִִֶַַַָֹ
ּפגם  ידי על ׁשּנחרב ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָֻחרּבן
וזהּו: וכּו'. מאּתנּו העּבּור סֹוד נעלם ּומאז ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָאמּונה,

וכּו'' וקלין ׁשאגין קצא.)'מּגֹו דף בלק הינּו(זוהר , ְְְֲִִִַָָ
ׁשהיא  הּלבנה ּבחינת נגּדלת הּלב צעקת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעלֿידי

אמּונה. ְֱִַָּבחינת

ׁשּמתחילועל  ּבׁשבּועֹות רּות קֹורין א)ּכן "ויהי (רות : ְ◌ַ◌ְְְִִִֵֶַַָ
וכּו'' 'ׁשּׁשפטּו – הּׁשפטים" ׁשפט בתרא ּבימי (בבא ְְְְִִֵֶַָֹֹ

מׁשיח טו:) ּדוד ּבלדת ּומסּים הּמׁשּפט, ּפגם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּוא

להמׁשי צריכין ׁשּזה הּמׁשּפט, ּתּקּון עּקר ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָׁשהּוא
מחמץ  ׁשּבאים הּלחם ׁשּתי ּבחינת ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבׁשבּועֹות,

ׁשהיא ּדי  צדק ּגרי ּבחינת ידי על היה והּכל ּכּנ"ל. קא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לרחק, ׁשּצריכין הּגרים ּבחינת נתרחקה, וערּפה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָרּות.
הּמׁשּפט. ּתּקּון עּקר ׁשּזה ויׁשמעאל, עׂשו ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהם

הּׁשּטים""וּ מעין נחל את והׁשקה יצא ה' מּבית ַ◌ְ◌ָ◌ְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
ד) חגבים',(יואל ּכקרני ּדֹומה 'מּתחּלה –ְְְֲִִִֵֶַָָ

וכּו' מתּגּבר ּכ ואחר עצה", עמּקים "מים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֻּבחינת:
מׁשּפט" ּכּמים "ויּגל הּמׁשּפט, ׁשּנתּתּקן ה)עד ,(עמוס ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשּטים, מעׂשה ּתּקּון ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא

עז:) :(יומא
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מּׂשּואֹות'וזה מּׂשיאין היּו כב:)'ּבראׁשֹונה השנה ,(ראש ְ◌ֶ◌ִִִַַָָָ
הּקדּׁשה, אל להעלֹותן והחמימּות האׁש ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֻלתּקן
'מּׁשּקלקלּו וכּו'. חדׁשים  ראׁש ּבניסן נעׂשה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּזה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מד  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

הּמׁשּפט  עּוּות ׁשהּוא להם ׁשּנדמה ידי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמינין'
ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו'', לֹו וטֹוב עג)'צּדיק "ואמרּו(תהילים : ְְְְְִֶַָָ

יֹוצאים', ׁשלּוחים ׁשּיהיּו 'התקינּו וכּו'", נדע ְְְְְִִִִִֵֵֶַָאיכה
ּתּקּון  ּבחינת ׁשּזהּו מלא, ּבפה החדׁש קּדּוׁש ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּיֹודיעּו

ּבחינת קה)הּמׁשּפט, פיו":(שם ּומׁשּפטי "מֹופתיו : ְְְְְִִִִֵַַָָ
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ּכ ן היּוועל ׁשאז סּוף ים קריעת עד החמץ אסּור ְ◌ַ◌ֵ◌ְִֵֶֶַַַָָָָ
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּבדין, נתּונים ְְְְְִִִֵֵֶַָָיׂשראל

כא)ז"ל רבה ים (שמות קריעת לפניו קׁשה היה ּכן ועל , ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
הּים  ונבקע לאֹור מׁשּפטנּו יצא ּבנפלאֹותיו אבל ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָסּוף.
 ֿ עלֿידי הּמצרים ונטּבעּו מהּתהֹומֹות הּמׁשּפט ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָוהעלה

ּבבחינת נּצלּו, ויׂשראל טו)זה יכסימּו",(שמות "ּתהמת : ְְְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ
הּיֹום,(שם)ּוכתיב ּכפי הּמׁשּפט ּכי תהמת", "קפאּו : ְְְְְִִִִַַָָֹֹ

ׁשל  סאתם נתמּלאה לא עדין מּמצרים צאתם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּוביֹום
ּבחּפזֹון. לברח הכרחּו ּכן על לגמרי, ׁשּיּפלּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמצרים

לּכנס  אפׁשר אי ׁשעדין מחמת החמץ, אסּור ּכן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
סּוף  ים קריעת ּפסח ׁשל ׁשביעי עד הּמׁשּפט עמק ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹאל
הּתר  ואז ּכּנ"ל, מהּתהֹומֹות הּמׁשּפט העלה ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשאז

מ  ּבׁשבּועֹות ּכן ועל .ּכ אחר ׁשּתי החמץ ּדיקא ביאין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּמׁשּפט, ּתּקּון ּבבחינת החמץ אז ּכי מחמץ, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּלחם
מעׂשה  ּבחינת ׁשּזהּו אז, ׁשּנתּתּקן הּמרּכבה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָקׁשר

אז. ׁשּמפטירין ְְִִֶֶַָָָמרּכבה

ּכ ן יתרֹוועל ּפרׁשת נאמרה הּתֹורה קּבלת קדם ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׂשרי  ׁשּיעׂשה למׁשה ויעץ הּמׁשּפט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתּקן

וכּו'" העם את "וׁשפטּו יח)אלפים יתרֹו(שמות ּכן ועל . ְְְְְֲִִֵֶַָָָָ
ׁשּצרי צדק  ּגר היה ּכי זאת, ּפרׁשה הֹוסיף ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּדיקא
קלּפת  הפ הּוא ּכי ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו זה, ְְְִִִֵֶֶֶַָָלתּקּון
ּבחינת  עמלק ּכי ז"ל, האר"י ּבכתבי ּכּידּוע ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָעמלק,

א) עׂשו (חבקוק טּפת ּבחינת מעּקל", "מׁשּפט :ְְְִִִֵַַָָָֻ
ּגר  ּבחינת מהם, ההפ ויתרֹו רב, ערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָויׁשמעאל,

ׁשעּקר  הּמׁשּפט ּתּקּון ׁשל הּפרׁשה ׁשהֹוסיף ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָצדק,
יציאת  ׁשל הּתּקּון עּקר ּכי ּבזה, ּתלּויה הּתֹורה ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָקּבלת
ׁשּבׁשביל  הּתֹורה קּבלת ּבעת ּבׁשבּועֹות נׁשלם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמצרים

ׁשּכתּוב ּכמֹו מצרים, יציאת עּקר היה ג)זה :(שמות ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
אׁשר  וכּו' "אנכי התחיל ועלּֿכן וכּו'", ּבהֹוציא"ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָֹ

וכּו'" כ)הֹוצאתי לא (שם עדין רב הערב מחמת אבל . ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּדהוה, מה הוה עלּֿכן הּמׁשּפט, ּתּקּון ּבׁשלמּות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָנׁשלם
הּמׁשּפט. ּתּקּון עּקר ׁשאז וכּו' הּׁשנה ּבראׁש ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹוהּתּקּון
ּגמר  אז ּכי העון, נמחל הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹועלּֿכן
אחת  ּבׁשנה נׁשלם הּתּקּון אין אבל אמת, ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפט

ּכּנ"ל. מׁשיח ׁשּיבֹוא עד אם ּכי ְִִִֶַַַַָָוכּו'

עצמֹועל־ ּכ ן על להמׁשי לראֹות אחד ּכל צרי ַ◌ֵ◌ְְְְִִִֶַַַָָָ
אדם  ּכל לאו ואם הּמׁשּפט. ּתּקּון ְְְִִִִַַָָָָָּבחינת
מה  ּפנים ּכל על ּבׁשלמּות, זה ענין ּפרּוׁש לידע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזֹוכה
ּבזה. להׁשּתּדל צריכין עצמֹו על להמׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּׁשאפׁשר
מׁשּפטיו, ויׁשר ה' ׁשּצּדיק לידע האמּונה, הּוא ְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָָוהעּקר
מה  ּבכל יתּבר אחריו וׁשלֹום חס ּכלל יהרהר ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹולא
וׁשלֹום  חס ׁשּמהרהר זה ּכי חּייו, ימי ּכל עליו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּׁשעֹובר
ּבסֹוף  ּכּמּובן הּמׁשּפט, ּפגם ּבחינת וׁשלֹום חס ְְְְְִִֶַַַַַָָָזה
חס  לרעה חברֹו את ידין ׁשּלא וכן הּנ"ל, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה
את  לׁשּפט ראּוי הּוא אם ּבעצמֹו ויפׁשּפׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָֹוׁשלֹום,
רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו עת, ּבכל עצמֹו את יׁשּפט רק ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחברֹו,

ּפעמים ּכּמה ו ז"ל ט"ו סימנים מוהר"ן ּו'כׁשּיׁשנ"ט)(ליקוטי , ְְִֵֶַַָָ

למעלה' ּדין אין למּטה ה)ּדין ה, רבה יֹוצא (דברים ואז , ְְְְִִֵֵַַָָָ
מׁשּפטֹו. ְִָָּכאֹור

הּלב ועל מעמק הרּבה הרּבה לצעק צריכין זה ּכל ְ◌ַ◌ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּכי  וכּו'. אמּתּיֹות עצֹות לחּתר ּכדי מאד ְְְְְֲִִִֵֵַֹֹֹמאד
ּכי  וגם וכּו', הרּבה עצֹות צריכין הּנ"ל הּתּקּונים ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָּכל
ּפעם  ּבכל צריכין עלּֿכן ּכּנ"ל, ּבחברֹו ּתלּוי אחד ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכל
ויׁשּפיע  הּׁשמים מן ירחם עד הּלב מעמק הרּבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹֻלצעק
האמּונה  ּתגּדל ידם ׁשעל אמּתּיֹות, טֹובֹות עצֹות ְֱֲִִֵֶַַָָָָֻלֹו
לֹו יֹוׁשיעּו ׁשהעצֹות לזה, הּצריכים הּתּקּונים ּכל ְִִִִִִֵֶֶַַָָָעם
הּתּקּונים  לכל ּכׁשּמּגיע ואפּלּו הּנ"ל. הּתּקּונים ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָלכל
עדין  אבל ּתּקּון, ּבחינת איזה רק הּוא ּבוּדאי ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָהּנ"ל

ּתּקּון, אחר ּתּקּון ּכלל)צרי ּבינתים קלקל לא אם .(ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹ

מאד  לצעק ּולהתחיל לחזר ּפעם ּבכל צרי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹֹעלּֿכן

ׁשּיתּתּקן  עד חּייו, ימי ּכל וכן ּכּנ"ל, הּלב ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמעמק
צעקה  ידי על היה מצרים ּגאּלת ּכל ועלּֿכן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּבׁשלמּות.

ׁשּכתּוב ּכמֹו כו)הרּבה, אלקינּו(דברים ה' אל "וּנצעק : ְְְֱִֵֵֶֶַַַָֹ
וכּו'". ענינּו את ְְְֵֶַַָוּירא

ּבחינת וזה הּמׁשּפט, קלקּול להמּתיק מרֹור, ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְְִִִִִַַַַָָ
ה) וטֹובלין (עמוס מׁשּפט". ללענה "ההפכים :ְְְְְֲִִִַַָָֹ

מׁשיח אֹותֹו ּדוד ּבחינת רּות', 'חס ׁשהיא ְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבחרסת



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדקב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 44 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

'ּדוד  ּבחינת 'חּיים', ּגימטרּיא 'חס' וזהּו מרּות. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיצא
ער  חטא ּתּקנּו ורּות ּבעז ּכי וקּים'. חי יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמל

ועלּֿכן ואֹונן  הּנ"ל, הּברית ּפגם ּבחינת ׁשהּוא ּכּידּוע, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָ
הּמׁשּפט  ּתּקּון עּקר יהיה ׁשאז מׁשיח ּדוד מהם ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיצא

ּכּנ"ל. ְִֵַַּבׁשלמּות

מלאכי ארבּ ע ארּבעת ּכנגד יין ׁשל ּכֹוסֹות ַ◌ְ◌ַ◌ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַ
יין  מּׁשם. הארה איזה להמ ׁשי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמרּכבה,
קרּבן  הּקץ. על ׁשּדּלג מּצה ּבחינת מהּמׁשּפט, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלמעלה

ּברּור ּבחינת ּבׂשרֹו'ּפסח ּדקדּׁשה,מ'החּתים לחֹותם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
לאדם, מּבהמה להעלֹות הּקרּבנֹות ּכל ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּזהּו
ועלּֿכן  ,מלא ידי על לחלֹום ׁשד ידי על ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַָמחלֹום

ל  ּבּלילה, הּגאּלה ׁשּמׁשּמר היתה היא ׁשּמּורים יל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ה'" אני ׁשפטים אעׂשה מצרים אלקי "ּובכל ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהּנ"ל,

יב) ּכי (שמות ּבעצמֹו, יתּבר ה' ידי על הּמׁשּפט אז ּכי  ,ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
העּקר: ׁשּזה למּטה הּמׁשּפט לתּקּון עדין זכּו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹלא
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אז וזה ּכי  הּצּדיק, הסּתּלקּות ּביֹום ההּלּולא ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִַַַַַָָ

הּמׁשּפט  ּתּקּון עּקר ׁשאז ׁשנה, ּבחינת ְְִִִִֵֶַַַָָָהּוא
ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחּייו, זכה ׁשּלא ה' ּדרכי ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלהּׂשיג
ּבחינת  עּקר ׁשּׁשם קברֹו, על לבֹוא הּמעלה ּגדל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו
העּקר  ועלּֿכן הּברית. ּתּקּון עּקר ׁשהּוא הּמׁשּפט ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּתּקּון
וזה  הּמׁשּפט. ּתּקּון עּקר ׁשאז הּׁשנה ראׁש ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבימי

"ּדרּכ ּבארץ "לדעת ּבּספירה סז)ׁשאֹומרים ,(תהילים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
עּמים  יֹודּו" הּמׁשּפט, ּתּקּון ׁשהם ה' ּדרכי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָּבחינת
ּתּקּון  ּבחינת וכּו'" "יׂשמחּו ּגרים. ּבחינת ְְְְְְִִִִִֵַַוכּו'",
הּמׁשּפט. ּתּקּון ּבחינת עּמים" תׁשּפט "ּכי ְְְְִִִִִִִַַַַָָֹהּׂשמחה,
ּבחינת  ּפניו", יאר ויברכנּו יחּננּו "אלקים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָָָָֹוהתחיל:
נתנה  "ארץ הּפנים. אֹור הּברכה, מקֹור ׁשהיא ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָאמּונה
ּתחּומין  ּבהלכֹות ועּין הּמאכלים. ּתּקּון ּבחינת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָיבּולּה"

ּוספירה. ׁשבּועֹות ׁשם ׁשּכלּול הּזאת הּתֹורה ְְִִֵֶַַַָָָָָֹמענין

ּומתחילין ועל־ ּכ ן ּבּספירה אבֹות ּפרקי אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִֵַַָָ
היׁשיבֹות  מּכל ׁשּמדּבר וכּו'', קּבל ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ'מׁשה
הּמׁשּפט  ּתּקּון עּקר ׁשהם ּדֹור ּבכל ׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּקדֹוׁשֹות
הּמׁשּפט, ּתּקּון ּבחינת ּבּדין', מתּונים 'הוּו וזה: ְְְְֱִִִִִֶַַַַַָּכּנ"ל.
ּגדֹולה  יׁשיבה ׁשּתהיה הרּבה', ּתלמידים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ'והעמידּו
ׁשם  ּכּמּובן הּנ"ל, ּתּקּונים ּביֹותר לתּקן ׁשּיּוכלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּכדי

ז"ל רּבֹותינּו קו.)ּבמאמר קמּו(כתובות הוּו 'ּכד : ְֲֲֵַַַַַָ

ּגדר  לּתֹורה', סיג 'ועׂשּו וכּו''. הּונא ּדרב  ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָּבמתיבּתא
ּבחינת  וׁשלֹום חס יעלּו ׁשּלא זר יתערב ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּומחּצה

הּמׁשּפט: ּתּקּון עּקר ׁשּזהּו ויׁשמעאל, עׂשו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָטּפת
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אז ועל ־ּכ ן ּכי החמץ, הּתר ּפסח ׁשל ׁשביעי אחר ְ◌ַ◌ֵ◌ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ּתּקּון  ּבחינת התחיל סּוף ים ְְְִִִִִִַַַּבקריעת
הּים, לתֹו נחׁשֹון ׁשּקפץ ידי על לזה ׁשּזכּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּפט,
ּברפׁש להתּגלּגל ׁשּצריכין ּתמימּות, ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשּזהּו

ועלֿי  ,יתּבר רצֹונֹו ּבׁשביל לתּקּון וטיט זֹוכין דיֿזה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
עלֿידיֿזה  וזכּו הּמׁשּפט, נּצחּו אז ועלּֿכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט,
מהּתהֹומֹות, הּמׁשּפט להעלֹות לפניהם הּים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיּקרע
על  ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו האמּונה, עלֿידי ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָוהעּקר

יד)ּפסּוק  ׁשהאמינּו(שמות והאמּונה הם 'ּכדאי "וּיּסעּו": ְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָ
ידי  על הּוא הּמׁשּפט ּתּקּון עּקר ּכי וכּו''. ְְְִִִִִֵַַַָּבי
עלֿידיֿזה  ואז מ ׁשּפטיו, ויׁשר ה' ׁשּצּדיק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמאמינים
ּבחינת  ׁשּלֹו, הּנּסיֹון עּקר זה ּכי ּבּמׁשּפט, יזּכה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבעצמֹו

טו) ׁשּנאמר (שם נּסהּו", וׁשם ּומׁשּפט חק לֹו ׂשם "ׁשם :ְְֱִִֶֶַָָָָָֹ

מׁשּפטיו  ׁשּיׁשר ּכׁשּיֹודע ּכי סּוף. ים קריעת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ועלֿידיֿזה  הּמׁשּפט, ּתּקּון לבחינת ׁשּזֹוכה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָנמצא
לפניו  ּולהתח ּנן להתּפּלל יּוכל אז וגם הּכל, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹנתּתּקן
ואז  וכּו'. מׁשּפטיו ׁשּיׁשר ּבאמת ׁשּיֹודע מאחר ,ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיתּבר

ּבחינת לּׁשירה, קלח)זֹוכין ה'",(תהילים ּבדרכי "ויׁשירּו : ְְְְִִִִֵַַַָָ
ּבחינת ּדיקא, ה'" קא)"ּבדרכי ּומׁשּפט (שם "חסד : ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

הּׂשגת  ּכי וכּו'", ּתמים ּבדר אׂשּכילה וכּו' ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאׁשירה
ּבחינת  ּבֹו, לכנס אפׁשר ׁשאי ים ּכמֹו הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּמׁשּפט

לו) אמּונה (שם עלֿידי אבל רּבה". ּתהֹום מׁשּפטי" :ְְְֱֲִֵֶַַָָָָ
ּבׁשלֹום, הּים לעבר נתיב נעׂשה הּנ"ל ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹּותמימּות

מג)ּבבחינת עּזים (ישעיה ּובמים ּדר ּבּים "הּנתן : ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּבחינת ח)נתיבה", מׁשּפט",(משלי "נתיבֹות זה : (ּובכל ְְְְְִִִִֶַָָָ

'ראתה  ועלּֿכן ּולעצה. למעׂשה הרּבה ּולבאר לדּבר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָצריכין

הּנביא' יחזקאל ראה ּׁשּלא מה הּים על בשלח)ׁשפחה פ ' ,(מכילתא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אבדה  ׁשּלא להֹורֹות ּבּגלּות, ּגם הּמרּכבה קׁשר ראה הּוא ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכי

יֹותר) זה ּתּקּון ּבחינת היה אז אבל חלילה, :ּתקותנּו ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
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רק ּכ י ּדכּסּופא, נהמא יאכל ׁשּלא ּכדי הּבחירה עּקר ִ◌ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
ׂשכרֹו ּׁשּירויח מה עלֿידי הּבא לעֹולם נּזֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיהיה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מה  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

להּבחירה, מאד מאד ּגדֹול ּכח יׁש ועלּֿכן ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֹּבמׁשּפט.
ונׁשּת נברא זה ּבׁשביל ּדרּגין ּכי ּכל מריׁש הּכל לׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשהּוא  הּבחירה ּבׁשביל הּכל ּדרּגין, ּכל סֹוף ְְְִִִִֶַַַַָָֹעד
מאד  לפניו קׁשה היה זה ּובׁשביל מׁשּפט. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹּבחינת

ּפעם  לֹו לׁשלח והצר סּוף ים ּוקריעת מצרים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַֹֻיציאת
זה  ּבׁשביל ועׂשה ּברצֹונֹו, ׁשּיׁשּלחם ּפעם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָאחר
לכּלֹותם  יכֹול היה והלא ּכאּלה, נֹוראים ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹמֹופתים
היה  'יכֹול זה: ענין ּבּמדרׁש ּכּמּובא אחד, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּבפעם
וכּו'', למצרים אחד ּברק לׁשלח ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשהּוא  הּנ"ל מׁשּפט ּבחינת מחמת היה הּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹא
סאתם  נתמּלאה לא עדין ּכי הּבחירה, ּכח ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹֹּבחינת
להֹוציאם  זה מחמת אפׁשר היה ולא מׁשּפט, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹעלּֿפי
ּכי  ּברצֹונֹו, לׁשּלחם צרי היה רק ּכרחֹו, ּבעל ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָמּמּנּו

ּבחירה. הּבעל ּביד ְְִֶַַַַָזה

מּגיע ּכ י היה מׁשּפט ׁשעלּֿפי אףֿעלּֿפי ּבאמת ִ◌ְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּפרעה  אבל עדין, מׁשעּבדים יׂשראל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו
זה  וענין ּכּמׁשּפט. ׁשּלא עּמהם עׂשּו ּבוּדאי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּומצרים
להבינם  לאנֹוׁשי אפׁשר ׁשאי ּדעים ּתמים נפלאֹות ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָהּוא
ּכי  המחּקרים, ּבין זאת מבּוכה ּכּמּובא אפן, ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹּבׁשּום
מּגיע  ּבוּדאי אחד, את ּגֹוזל אֹו ׁשהֹורג והּגזלן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרֹוצח

 ֿ ואףֿעל ,יתּבר ּבמ ׁשּפטֹו ׁשּיהרג והּנגזל הּנהרג ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלזה
ויקּבל  ּבמׁשּפט ׁשּלא והרגֹו רֹוצח הּוא הרֹוצח ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּפיֿכן
לברר  מאד קׁשה זה ענין ּובׁשביל הּקׁשה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹענׁשֹו
ׁשאי  וכּו'' לֹו וטֹוב 'צּדיק לענין נֹוגע זה וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשּפט,
ּבׁשּום  אנֹוׁשי ּבׂשכל מׁשּפטֹו הנהגת להבין ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָאפׁשר
ּבּסֹוף  ׁשם ּכּמּובן ּובתמימּות, ּבאמּונה רק ְֱִִֶֶַַַָָָֹאפן,

וכּו'. הּתמימּות ְְֲִַַַַמּמעלת

מעצמֹוועל־ ּכ ן ּפרעה ׁשּיׁשּלחם ההכרח אז היה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
עדין  הּמׁשּפט נתּתּקן ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹמחמת
ּבחינת  ׁשהּוא מּצה לאכל צריכין ועלּֿכן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבׁשלמּות.
מזֹונא  ּבחינת הינּו מן, ּבחינת הּמלאכים, ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָמאכל
וזהּו ּבמׁשּפט. ׁשּלא ׁשאֹוכלים הּמלאכים ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּדלעּלא
ּכדי  מּצה, לאכל אז לנּו ׁשּצּוה יתּבר רחמיו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנפלאֹות
 ֿ אףֿעל ׁשּמקּבלים ּדלעּלא, מּמזֹון ּבפסח נּזֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלהיֹות
הּמלאכים  ּכמֹו מׁשּפט, עלּֿפי מּגיע ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּפי

עני' 'לחם נקרא ועלּֿכן ּבחּנם. ל ׁשּנּזֹונים ,ו.)(פסחים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּבבחינת  יצאּו אז ּכי ּכלּום', מּגרמּה לּה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ'ּדלית

עלה  'ּבּתחּלה ּבחינת זהּו ּכּידּוע, ּדלעּלא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאתערּותא
רק  ּדהינּו הּדין', ּבמּדת העֹולם לברא ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָֹּבּמחׁשבה
'ראה  א הּכל, נברא זה ׁשּבׁשביל ּובדין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹּבמׁשּפט
וכּו'', הרחמים  מּדת הקּדים מתקּים העֹולם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשאין

העֹולם  יתקּים ּבּמׁשּפט זֹוכין ׁשאין ׁשּבעת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדהינּו
ּכמֹו נּזֹונים ויהיּו חּנם, חסד ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָּברחמים,

מּצה. ּבחינת ׁשּזהּו ּבחּנם, ְְְִִִֶֶַַַַָָָהּמלאכים

עליו ועל ־ּכ ן ּׁשעֹובר מה ׁשּכל לידע האדם צרי ְ◌ַ◌ֵ◌ִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבחסד  ּובמׁשּפט ּבצדק הּכל חּייו ימי ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
ּבאפן  ּדיקא הּוא ּבחירתֹו ּכי מׁשּפטיו, יׁשר ּכי ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹוכּו',
עּקר  האדם ׁשּזה ּבדעּתֹו ׁשקל יתּבר ה' ּכי ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָזה,
ענּיּות  ידי על ּדיקא וזה מפלג, עׁשיר ּכׁשּיהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבחירתֹו
ׁשהּוא  הּבחירה ּבׁשביל הּכל ּכי וכּו'. ּגדֹול ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹודחקּות
יתּבר אחריו להרהר ואסּור ּכּנ"ל, מׁשּפט ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָּבחינת
ה', ּדרכי ׁשּיׁשרים ׁשּיאמין הּכל, ּתלּוי ּבזה ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלל,
ּכּנ"ל, הּתּקּון עּקר ׁשהּוא הּמׁשּפט ּתּקּון ּבחינת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

היטב. זאת לחזר ְֲִִֵֵַֹֹּוצריכין

קמג)וזה ּכי (תהילים עבּד את במׁשּפט ּתבֹוא "ואל : ְ◌ֶ◌ְְְְִִֶֶַַָָ
נפׁשי", אֹויב רדף ּכי חי, כל לפני יצּדק ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלא
ּבמׁשּפט  יב ֹוא ולא לֹו ׁשּימחל יתּבר מה' ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּמבּקׁש
אףֿעלּֿפיֿכן  ּבמׁשּפט, ׁשהּכל אףֿעלּֿפי ּכי ְְִִִִִֵֶַַַַַָֹעּמֹו,
ּכי  מּמּנּו, ּכׁשּמבּקׁשין למחל יתּבר ה' ּביד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹּבוּדאי

ׁשּכתּוב ּכמֹו וּתרן, אינֹו מׁשּפט י)עלּֿפי "אׁשר (דברים : ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
לרּצֹותֹו יכֹולין אבל ׁשחד", יּקח ולא ּפנים יּׂשא ְְְֲִִִִַַַָָָֹֹֹלא

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּכל, יז)ׁשּימחל רׁשע (משלי מחיק "ׁשחד : ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
מׁשּפט  ׁשעלּֿפי ודם ּבׂשר מל למׁשל ּכמֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָיּקח".
הּכל. מֹוחל למחל רֹוצה אם אבל וכּו', הּדין ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹיקּום
כל  לפני יצּדק לא ּכי וכּו' במׁשּפט ּתבֹוא "אל ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹוזה:
נפׁשי" אֹויב רדף "ּכי חּיבים, יהיּו הּכל ּכי ְְִִִִִֵַַַַָָָֹחי",
ּתבֹוא  וׁשלֹום חס ואם ּׁשּבאתי, למה ּבאתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָועלּֿכן

ּותחּיבני  יֹותר,ּבמׁשּפט האֹויב יתחּיב וׁשלֹום, חס ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּכל  ויֹותר יֹותר יתחּיבּו וכן ידֹו, על ׁשהּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמחמת
מּכּלם  יקל ה ּכל, לי ּתמחל אם אבל לזה. ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻהמסּבבין
ׁשּגֹומר  הרֹוצח ענׁש ּדֹומה אינֹו ּבוּדאי ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמׁשּפט,
והּוא  לרצח הרֹוצה ׁשל לענׁש חברֹו והֹורג ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּמעׂשה

מּמּנּו. ִִֶנּצֹול



קג שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלד ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה 44 ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

'ּדוד  ּבחינת 'חּיים', ּגימטרּיא 'חס' וזהּו מרּות. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיצא
ער  חטא ּתּקנּו ורּות ּבעז ּכי וקּים'. חי יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמל

ועלּֿכן ואֹונן  הּנ"ל, הּברית ּפגם ּבחינת ׁשהּוא ּכּידּוע, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָ
הּמׁשּפט  ּתּקּון עּקר יהיה ׁשאז מׁשיח ּדוד מהם ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיצא

ּכּנ"ל. ְִֵַַּבׁשלמּות

מלאכי ארבּ ע ארּבעת ּכנגד יין ׁשל ּכֹוסֹות ַ◌ְ◌ַ◌ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַ
יין  מּׁשם. הארה איזה להמ ׁשי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמרּכבה,
קרּבן  הּקץ. על ׁשּדּלג מּצה ּבחינת מהּמׁשּפט, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלמעלה

ּברּור ּבחינת ּבׂשרֹו'ּפסח ּדקדּׁשה,מ'החּתים לחֹותם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
לאדם, מּבהמה להעלֹות הּקרּבנֹות ּכל ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּזהּו
ועלּֿכן  ,מלא ידי על לחלֹום ׁשד ידי על ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַָמחלֹום

ל  ּבּלילה, הּגאּלה ׁשּמׁשּמר היתה היא ׁשּמּורים יל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ה'" אני ׁשפטים אעׂשה מצרים אלקי "ּובכל ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהּנ"ל,

יב) ּכי (שמות ּבעצמֹו, יתּבר ה' ידי על הּמׁשּפט אז ּכי  ,ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
העּקר: ׁשּזה למּטה הּמׁשּפט לתּקּון עדין זכּו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹלא
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אז וזה ּכי  הּצּדיק, הסּתּלקּות ּביֹום ההּלּולא ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִַַַַַָָ

הּמׁשּפט  ּתּקּון עּקר ׁשאז ׁשנה, ּבחינת ְְִִִִֵֶַַַָָָהּוא
ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחּייו, זכה ׁשּלא ה' ּדרכי ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלהּׂשיג
ּבחינת  עּקר ׁשּׁשם קברֹו, על לבֹוא הּמעלה ּגדל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו
העּקר  ועלּֿכן הּברית. ּתּקּון עּקר ׁשהּוא הּמׁשּפט ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּתּקּון
וזה  הּמׁשּפט. ּתּקּון עּקר ׁשאז הּׁשנה ראׁש ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבימי

"ּדרּכ ּבארץ "לדעת ּבּספירה סז)ׁשאֹומרים ,(תהילים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
עּמים  יֹודּו" הּמׁשּפט, ּתּקּון ׁשהם ה' ּדרכי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָּבחינת
ּתּקּון  ּבחינת וכּו'" "יׂשמחּו ּגרים. ּבחינת ְְְְְְִִִִִֵַַוכּו'",
הּמׁשּפט. ּתּקּון ּבחינת עּמים" תׁשּפט "ּכי ְְְְִִִִִִִַַַַָָֹהּׂשמחה,
ּבחינת  ּפניו", יאר ויברכנּו יחּננּו "אלקים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָָָָֹוהתחיל:
נתנה  "ארץ הּפנים. אֹור הּברכה, מקֹור ׁשהיא ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָאמּונה
ּתחּומין  ּבהלכֹות ועּין הּמאכלים. ּתּקּון ּבחינת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָיבּולּה"

ּוספירה. ׁשבּועֹות ׁשם ׁשּכלּול הּזאת הּתֹורה ְְִִֵֶַַַָָָָָֹמענין

ּומתחילין ועל־ ּכ ן ּבּספירה אבֹות ּפרקי אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִֵַַָָ
היׁשיבֹות  מּכל ׁשּמדּבר וכּו'', קּבל ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ'מׁשה
הּמׁשּפט  ּתּקּון עּקר ׁשהם ּדֹור ּבכל ׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּקדֹוׁשֹות
הּמׁשּפט, ּתּקּון ּבחינת ּבּדין', מתּונים 'הוּו וזה: ְְְְֱִִִִִֶַַַַַָּכּנ"ל.
ּגדֹולה  יׁשיבה ׁשּתהיה הרּבה', ּתלמידים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ'והעמידּו
ׁשם  ּכּמּובן הּנ"ל, ּתּקּונים ּביֹותר לתּקן ׁשּיּוכלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּכדי

ז"ל רּבֹותינּו קו.)ּבמאמר קמּו(כתובות הוּו 'ּכד : ְֲֲֵַַַַַָ

ּגדר  לּתֹורה', סיג 'ועׂשּו וכּו''. הּונא ּדרב  ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָּבמתיבּתא
ּבחינת  וׁשלֹום חס יעלּו ׁשּלא זר יתערב ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּומחּצה

הּמׁשּפט: ּתּקּון עּקר ׁשּזהּו ויׁשמעאל, עׂשו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָטּפת

:„"È ˙B‡Ï CiL«»¿

אז ועל ־ּכ ן ּכי החמץ, הּתר ּפסח ׁשל ׁשביעי אחר ְ◌ַ◌ֵ◌ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ּתּקּון  ּבחינת התחיל סּוף ים ְְְִִִִִִַַַּבקריעת
הּים, לתֹו נחׁשֹון ׁשּקפץ ידי על לזה ׁשּזכּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּפט,
ּברפׁש להתּגלּגל ׁשּצריכין ּתמימּות, ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשּזהּו

ועלֿי  ,יתּבר רצֹונֹו ּבׁשביל לתּקּון וטיט זֹוכין דיֿזה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
עלֿידיֿזה  וזכּו הּמׁשּפט, נּצחּו אז ועלּֿכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט,
מהּתהֹומֹות, הּמׁשּפט להעלֹות לפניהם הּים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיּקרע
על  ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו האמּונה, עלֿידי ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָוהעּקר

יד)ּפסּוק  ׁשהאמינּו(שמות והאמּונה הם 'ּכדאי "וּיּסעּו": ְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָ
ידי  על הּוא הּמׁשּפט ּתּקּון עּקר ּכי וכּו''. ְְְִִִִִֵַַַָּבי
עלֿידיֿזה  ואז מ ׁשּפטיו, ויׁשר ה' ׁשּצּדיק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמאמינים
ּבחינת  ׁשּלֹו, הּנּסיֹון עּקר זה ּכי ּבּמׁשּפט, יזּכה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבעצמֹו

טו) ׁשּנאמר (שם נּסהּו", וׁשם ּומׁשּפט חק לֹו ׂשם "ׁשם :ְְֱִִֶֶַָָָָָֹ

מׁשּפטיו  ׁשּיׁשר ּכׁשּיֹודע ּכי סּוף. ים קריעת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ועלֿידיֿזה  הּמׁשּפט, ּתּקּון לבחינת ׁשּזֹוכה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָנמצא
לפניו  ּולהתח ּנן להתּפּלל יּוכל אז וגם הּכל, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹנתּתּקן
ואז  וכּו'. מׁשּפטיו ׁשּיׁשר ּבאמת ׁשּיֹודע מאחר ,ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיתּבר

ּבחינת לּׁשירה, קלח)זֹוכין ה'",(תהילים ּבדרכי "ויׁשירּו : ְְְְִִִִֵַַַָָ
ּבחינת ּדיקא, ה'" קא)"ּבדרכי ּומׁשּפט (שם "חסד : ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

הּׂשגת  ּכי וכּו'", ּתמים ּבדר אׂשּכילה וכּו' ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאׁשירה
ּבחינת  ּבֹו, לכנס אפׁשר ׁשאי ים ּכמֹו הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּמׁשּפט

לו) אמּונה (שם עלֿידי אבל רּבה". ּתהֹום מׁשּפטי" :ְְְֱֲִֵֶַַָָָָ
ּבׁשלֹום, הּים לעבר נתיב נעׂשה הּנ"ל ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹּותמימּות

מג)ּבבחינת עּזים (ישעיה ּובמים ּדר ּבּים "הּנתן : ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּבחינת ח)נתיבה", מׁשּפט",(משלי "נתיבֹות זה : (ּובכל ְְְְְִִִִֶַָָָ

'ראתה  ועלּֿכן ּולעצה. למעׂשה הרּבה ּולבאר לדּבר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָצריכין

הּנביא' יחזקאל ראה ּׁשּלא מה הּים על בשלח)ׁשפחה פ ' ,(מכילתא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אבדה  ׁשּלא להֹורֹות ּבּגלּות, ּגם הּמרּכבה קׁשר ראה הּוא ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכי

יֹותר) זה ּתּקּון ּבחינת היה אז אבל חלילה, :ּתקותנּו ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
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רק ּכ י ּדכּסּופא, נהמא יאכל ׁשּלא ּכדי הּבחירה עּקר ִ◌ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
ׂשכרֹו ּׁשּירויח מה עלֿידי הּבא לעֹולם נּזֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיהיה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ה  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מּתנה מה  ָ ָ ַ ְ ִהלכֹות

להּבחירה, מאד מאד ּגדֹול ּכח יׁש ועלּֿכן ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֹּבמׁשּפט.
ונׁשּת נברא זה ּבׁשביל ּדרּגין ּכי ּכל מריׁש הּכל לׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשהּוא  הּבחירה ּבׁשביל הּכל ּדרּגין, ּכל סֹוף ְְְִִִִֶַַַַָָֹעד
מאד  לפניו קׁשה היה זה ּובׁשביל מׁשּפט. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹּבחינת

ּפעם  לֹו לׁשלח והצר סּוף ים ּוקריעת מצרים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַֹֻיציאת
זה  ּבׁשביל ועׂשה ּברצֹונֹו, ׁשּיׁשּלחם ּפעם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָאחר
לכּלֹותם  יכֹול היה והלא ּכאּלה, נֹוראים ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹמֹופתים
היה  'יכֹול זה: ענין ּבּמדרׁש ּכּמּובא אחד, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּבפעם
וכּו'', למצרים אחד ּברק לׁשלח ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשהּוא  הּנ"ל מׁשּפט ּבחינת מחמת היה הּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹא
סאתם  נתמּלאה לא עדין ּכי הּבחירה, ּכח ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹֹּבחינת
להֹוציאם  זה מחמת אפׁשר היה ולא מׁשּפט, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹעלּֿפי
ּכי  ּברצֹונֹו, לׁשּלחם צרי היה רק ּכרחֹו, ּבעל ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָמּמּנּו

ּבחירה. הּבעל ּביד ְְִֶַַַַָזה

מּגיע ּכ י היה מׁשּפט ׁשעלּֿפי אףֿעלּֿפי ּבאמת ִ◌ְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּפרעה  אבל עדין, מׁשעּבדים יׂשראל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו
זה  וענין ּכּמׁשּפט. ׁשּלא עּמהם עׂשּו ּבוּדאי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּומצרים
להבינם  לאנֹוׁשי אפׁשר ׁשאי ּדעים ּתמים נפלאֹות ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָהּוא
ּכי  המחּקרים, ּבין זאת מבּוכה ּכּמּובא אפן, ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹּבׁשּום
מּגיע  ּבוּדאי אחד, את ּגֹוזל אֹו ׁשהֹורג והּגזלן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרֹוצח

 ֿ ואףֿעל ,יתּבר ּבמ ׁשּפטֹו ׁשּיהרג והּנגזל הּנהרג ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלזה
ויקּבל  ּבמׁשּפט ׁשּלא והרגֹו רֹוצח הּוא הרֹוצח ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּפיֿכן
לברר  מאד קׁשה זה ענין ּובׁשביל הּקׁשה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹענׁשֹו
ׁשאי  וכּו'' לֹו וטֹוב 'צּדיק לענין נֹוגע זה וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשּפט,
ּבׁשּום  אנֹוׁשי ּבׂשכל מׁשּפטֹו הנהגת להבין ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָאפׁשר
ּבּסֹוף  ׁשם ּכּמּובן ּובתמימּות, ּבאמּונה רק ְֱִִֶֶַַַָָָֹאפן,

וכּו'. הּתמימּות ְְֲִַַַַמּמעלת

מעצמֹוועל־ ּכ ן ּפרעה ׁשּיׁשּלחם ההכרח אז היה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
עדין  הּמׁשּפט נתּתּקן ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹמחמת
ּבחינת  ׁשהּוא מּצה לאכל צריכין ועלּֿכן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבׁשלמּות.
מזֹונא  ּבחינת הינּו מן, ּבחינת הּמלאכים, ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָמאכל
וזהּו ּבמׁשּפט. ׁשּלא ׁשאֹוכלים הּמלאכים ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּדלעּלא
ּכדי  מּצה, לאכל אז לנּו ׁשּצּוה יתּבר רחמיו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנפלאֹות
 ֿ אףֿעל ׁשּמקּבלים ּדלעּלא, מּמזֹון ּבפסח נּזֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלהיֹות
הּמלאכים  ּכמֹו מׁשּפט, עלּֿפי מּגיע ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּפי

עני' 'לחם נקרא ועלּֿכן ּבחּנם. ל ׁשּנּזֹונים ,ו.)(פסחים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּבבחינת  יצאּו אז ּכי ּכלּום', מּגרמּה לּה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ'ּדלית

עלה  'ּבּתחּלה ּבחינת זהּו ּכּידּוע, ּדלעּלא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאתערּותא
רק  ּדהינּו הּדין', ּבמּדת העֹולם לברא ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָֹּבּמחׁשבה
'ראה  א הּכל, נברא זה ׁשּבׁשביל ּובדין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹּבמׁשּפט
וכּו'', הרחמים  מּדת הקּדים מתקּים העֹולם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשאין

העֹולם  יתקּים ּבּמׁשּפט זֹוכין ׁשאין ׁשּבעת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדהינּו
ּכמֹו נּזֹונים ויהיּו חּנם, חסד ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָּברחמים,

מּצה. ּבחינת ׁשּזהּו ּבחּנם, ְְְִִִֶֶַַַַָָָהּמלאכים

עליו ועל ־ּכ ן ּׁשעֹובר מה ׁשּכל לידע האדם צרי ְ◌ַ◌ֵ◌ִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבחסד  ּובמׁשּפט ּבצדק הּכל חּייו ימי ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
ּבאפן  ּדיקא הּוא ּבחירתֹו ּכי מׁשּפטיו, יׁשר ּכי ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹוכּו',
עּקר  האדם ׁשּזה ּבדעּתֹו ׁשקל יתּבר ה' ּכי ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָזה,
ענּיּות  ידי על ּדיקא וזה מפלג, עׁשיר ּכׁשּיהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבחירתֹו
ׁשהּוא  הּבחירה ּבׁשביל הּכל ּכי וכּו'. ּגדֹול ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹודחקּות
יתּבר אחריו להרהר ואסּור ּכּנ"ל, מׁשּפט ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָּבחינת
ה', ּדרכי ׁשּיׁשרים ׁשּיאמין הּכל, ּתלּוי ּבזה ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלל,
ּכּנ"ל, הּתּקּון עּקר ׁשהּוא הּמׁשּפט ּתּקּון ּבחינת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

היטב. זאת לחזר ְֲִִֵֵַֹֹּוצריכין

קמג)וזה ּכי (תהילים עבּד את במׁשּפט ּתבֹוא "ואל : ְ◌ֶ◌ְְְְִִֶֶַַָָ
נפׁשי", אֹויב רדף ּכי חי, כל לפני יצּדק ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלא
ּבמׁשּפט  יב ֹוא ולא לֹו ׁשּימחל יתּבר מה' ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּמבּקׁש
אףֿעלּֿפיֿכן  ּבמׁשּפט, ׁשהּכל אףֿעלּֿפי ּכי ְְִִִִִֵֶַַַַַָֹעּמֹו,
ּכי  מּמּנּו, ּכׁשּמבּקׁשין למחל יתּבר ה' ּביד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹּבוּדאי

ׁשּכתּוב ּכמֹו וּתרן, אינֹו מׁשּפט י)עלּֿפי "אׁשר (דברים : ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
לרּצֹותֹו יכֹולין אבל ׁשחד", יּקח ולא ּפנים יּׂשא ְְְֲִִִִַַַָָָֹֹֹלא

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּכל, יז)ׁשּימחל רׁשע (משלי מחיק "ׁשחד : ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
מׁשּפט  ׁשעלּֿפי ודם ּבׂשר מל למׁשל ּכמֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָיּקח".
הּכל. מֹוחל למחל רֹוצה אם אבל וכּו', הּדין ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹיקּום
כל  לפני יצּדק לא ּכי וכּו' במׁשּפט ּתבֹוא "אל ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹוזה:
נפׁשי" אֹויב רדף "ּכי חּיבים, יהיּו הּכל ּכי ְְִִִִִֵַַַַָָָֹחי",
ּתבֹוא  וׁשלֹום חס ואם ּׁשּבאתי, למה ּבאתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָועלּֿכן

ּותחּיבני  יֹותר,ּבמׁשּפט האֹויב יתחּיב וׁשלֹום, חס ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּכל  ויֹותר יֹותר יתחּיבּו וכן ידֹו, על ׁשהּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמחמת
מּכּלם  יקל ה ּכל, לי ּתמחל אם אבל לזה. ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻהמסּבבין
ׁשּגֹומר  הרֹוצח ענׁש ּדֹומה אינֹו ּבוּדאי ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמׁשּפט,
והּוא  לרצח הרֹוצה ׁשל לענׁש חברֹו והֹורג ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּמעׂשה

מּמּנּו. ִִֶנּצֹול



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתש דלדקה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי א  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן מרע ׁשכיב מּתנת 45 ַ ְ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ִהלכֹות
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העדּות"וזהוּ  לח)"מׁשּכן העדּות (שמות עּקר זהּו ּכי , ְ◌ֶ◌ְִִִֵֵֶַַָָ
עלֿידי  ּתמיד, ּביׂשראל ׁשֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשהּׁשכינה
אֹותֹו, ּכׁשּפֹורקין אפּלּו הּמרּכבה קׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּממׁשיכין
ׁשהּוא  הּצּדיק ׁשל ׁשנה ּבחינת על מרּמז ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזהּו
ּכי  הּמׁשּכן, ּפריקת ּבחינת ׁשהּוא הּמחין, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹהסּתּלקּות

וכּו'' ּדעה ּבֹו ׁשּיׁש לג.)'מי ּדיקא (ברכות ׁשעלֿידיֿזה , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
וטֹוב  'צּדיק ּבחינת ׁשהּוא הּמׁשּפט ּתּקּון ּבחינת ְְְְִִִִִִֶַַַַַָמּׂשיג
הסּתּלקּות  ּבחינת וזהּו ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו'', ְְְְְְִִֶֶַַָָלֹו
נמׁש ּדיקא ׁשאז ׁשנה, ּבבחינת הּוא ׁשאז ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצּדיק
וכּנ"ל. הּתּקּון עּקר ׁשעלֿידיֿזה ּביֹותר הּמׁשּפט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּתּקּון

קברי  על ׁשּבאים ידי על הּתּקּון עּקר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָועלּֿכן
קׁשר  הּמׁשּפט, ּתּקּון ּבחינת ׁשם ּכי ְְִִִִִִֶֶַַַַָָהּצּדיקים,

ּכּנ"ל: הּברית ּתּקּון עּקר ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַַַָָהּמרּכבה,
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סֹוד וכל ידי על הּלבנה ּפגימת ּתּקּון ּבחינת הּוא זה ְ◌ָ◌ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
ּבראׁש ׁשהּוא הּמׁשּפט ּתּקּון ּתלּוי ׁשּבזה ְְִִִֶֶֶַָָָָֹהעּבּור,

ׁשּכתּוב ּכמֹו פא)הּׁשנה, ׁשֹופר (תהילים בחדׁש "ּתקעּו : ְְִֶֶַַָָָָֹ
"ּכי  הּלבנה, ּפגימת ּתּקּון על ׁשּמרּמז וכּו'", ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּכסה
ּכי  וכּו'", יעקב לאלקי מׁשּפט הּוא ליׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹֹֹחק
חדׁש, ראׁש ּבֹו ׁשּקֹובעין הּיֹום ּכפי נמׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹהּמׁשּפט

ׁשּכתּוב ח)ּכמֹו א וכּו'(מלכים עבּדֹו מ ׁשּפט "לעׂשֹות : ְְְְֲִֶַַַָ
ׁשּכל  ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ּוכמֹו ּביֹומֹו", יֹום ְְְְְִֶֶַַָָָּדבר

קֹובעין  ׁשּיׂשראל יֹום על ממּתינים לּמׁשּפט' ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָה'ּכסאֹות
ּבעזר  הרּבה ּבזה לבאר צריכין ועדין חדׁש, ראׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבֹו

:יתּבר ְִַָה'
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עמד מּת נת  ואם קנין צריכה אינּה מרע ׁשכיב ַ◌ְ◌ַ◌ְְְְְִִִִֵַַָָָָ

א  ּדברים ּבּמה וכּו':חֹוזר, ּבכּלּה מּורים, ְְְֲִִֵֶַָָֻ

ּברּוחּפ יֿ על א ׁשנים ּפי נא 'ויהי הּמתחיל הּמאמר ַ◌ִ◌ְְְֲֲִִִִִַַַַַָָ
וכּו'' ס"ו)אלי היטב.(סימן הּמאמר ׁשם עּין , ְֲֵֵֵֵַַַָָָ

לתּתא,והּכ לל  רּוח לעּלא רּוח יׁש ּכי ּבקּצּור, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְְִִֵֵַַַָָ
ונתחּברים  נתאחדים ההסּתּלקּות ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַּובׁשעת
נמׁש ּבעצמֹו ועלֿידיֿזה נסּתּלק, ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָיחד
ּוׁשּתי  ׁשם. עּין וכּו', לתלמידיו ׁשנים ּפי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָּבחינת
ויד  ימין יד ּופעל, ּכח ּבחינת הם הּללּו ְְִִֵַַַַַַָָָֹֹהרּוחֹות
הּכּנּוי, ׁשם ׁשל ויּוד העצם ׁשם ׁשל יּוד ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל,

'סֹוף  ּכי וכּו', והּפעל הּכח יחד נקׁשרין הם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹׁשּבּתחּלה
הּבריאה, קדם ּבחינת וזה ּתחּלה'. ּבמחׁשבה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמעׂשה

ּבבחינת נפּתחין, אחר ּֿכ קמה)א את (תהילים "ּפֹותח : ְְִִִִֵֶַַַַַָָ
אל  מּכח ּולהֹוציא היטב. זה ּכל ׁשם עּין וכּו'", ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיד
הּוא  האמת ועּקר אמת, עלֿידי הּוא העּקר ְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָֹהּפעל
מׁשּתּנין  ּפניו לּברּיֹות הּצרי ּכי לּברּיֹות, נצר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכׁשאין
וכל  ׁשם. עּין וכּו', ּבׁשלמּות האמת ׁשאין ּדהינּו ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָוכּו',
התּפּתחּות  ּבבחינת ּבזה, ּתלּויים והעברֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹהּמצות

וכּו': אּלּו ְִֵַַָהּידים

הּמּקח וזהב לגמר אפׁשר ׁשאי סּודר, קנין ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
קנין, עלֿידי אם ּכי ּבריא מּתנת ׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּומּכל
לגמר  אפׁשר אי ּכי סּודר. קנין הם הּקנינים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹורב
מּכח  מֹוציא ּבחינת עלֿידי אם ּכי ּדבר וׁשּום ְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהּמּקח
וכל  העֹולם, ּבזה עבֹודתנּו עּקר ׁשּזה הּפעל, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאל
ּבבחינת  הּכל העֹולם ּבזה ׁשּלנּו ועׂשּיֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹהּמצות
ׁשּכבר  אףֿעלּֿפי ּבאמת ּכי הּפעל. אל מּכח ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹמֹוציא

אׁשר  וכל הארץ ּכּלֹו העֹולם ּכל את יתּבר ה' ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָָֻּברא
צריכין  ׁשאנּו יׂשראל, ּביד ּתלּוי הּכל זה ּכל עם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹעליה,
אל  מּכח ּולהֹוציאֹו העֹולם את לחּדׁש מּמׁש יֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבכל
טֹובים, ּובמעׂשים ּבמצות עבֹודתנּו עלֿידי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹהּפעל
מעׂשה  ּתמיד יֹום ּבכל ּבטּובֹו 'המחּדׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּבבחינת:
יׂשראל  ּכלל ּדהינּו צּדיק', אּלא טֹוב 'אין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָבראׁשית',

ּכ צּדיקים, ּכּלם ׁשּכתּובׁשּנקראים ס)מֹו "ועּמ(ישעיה : ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ
מחּדׁש יתּבר ה' ידם על ּכי צּדיקים", ּכּלם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻיׂשראל
ׁשּכבר  אףֿעלּֿפי ּכי בראׁשית, מעׂשה ּתמיד יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבכל
ּכל  אףֿעלּֿפיֿכן העֹולם, ּכל את יתּבר ה' ְִִֵֶַַַָָָָָָָּברא
העֹולם  לתּקן ּכּידּוע, ּוברּור ּתּקּון צרי ּכּלֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָֻהעֹולם
הראׁשֹון, אדם חטא עלֿידי ׁשּנתקלקל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמּקלקּולֹו

מּכח  ּולהֹוציאֹו יֹום ּבכל העֹולם לחּדׁש צריכין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹועלּֿכן



קד שֹיְךלחֹיָשכד  ישל זקולתתיכלה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ממֹון נזקי עדר  ָ ֵ ְ ִ ְ ִהלכֹות

אֹור  מאֹורי הסּתּלקּות עלֿידי נמׁשכת ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּׁשנה
ׁשּמׁשּברין  ועלֿידי אׁש, מאֹורי מתּגּברין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַׁשעלֿידיֿזה
אׁש מאֹורי ּבחינת מׁשּברין עלֿידיֿזה הּׁשנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאת
ׁשּבהם, הּטֹוב ּומעלין ּומבררין ׁשּבהם הרע ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּומכניעין

אֹור, מאֹורי ּבחינת ׁשהם הּמחין את אז מקּבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּכי
 ֿ על יסֹודֹות, ׁשּבהארּבעה הּטֹוב מבררין ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָועלֿידיֿזה
להכניע  אֹור הּמאֹורי ּבחינת את ׁשּממׁשיכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַידי

ּכּנ"ל. אׁש ְֵֵַַמאֹורי

ּכי וקימת  מחין, ּבחינת ּתפּלין, ּבחינת זה חצֹות ְ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִִִִִֶַַֹ
וזה  הּמחין. נמׁשכין מהּׁשנה ּכׁשּקמים ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאז
ּכּמּובא  הּׁשנה, התעֹוררּות ׁשהּוא ׁשֹופר ְְְִִֵֶַַַָָָּבחינת
והּוא  מּתרּדמתכם", יׁשנים "עּורּו מרּמז ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּׁשֹופר
ּדעינא  ּגונין ּתלת ּכי הּגונין, ּכללּיּות ּתפּלין ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָּבחינת
ׁשל  קֹולֹות ׁשלׁשה ׁשהם ּדקׁשת, ּגונין ּתלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹהם
קׁשת, ּבחינת ׁשהם ּתרּועה, ׁשברים ּתקיעה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשֹופר

ׁשּכתּוב ּכמֹו קרן, אקרי ו)וׁשֹופר ּבקרן (יהושע ּבמׁש" : ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹ
הּמּועד. ׁשֹור ׁשל קרן מכניע הּוא ועלּֿכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָהּיֹובל",

ּבחינת נמצא הּׁשנה, התעֹוררּות ּבחינת ׁשחצֹות, ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְֲִִִֵֶַַַָ
ּבחינת  ּתפּלין, ּבחינת אֹור, מאֹורי ְְְְִִִִִֵַַֹמחין,
לכל  ראׁש ׁשהּוא ׁשֹור ׁשל קרן מכניע הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָֹׁשֹופר,
מּועד  נעׂשה אינֹו אבל ּכּנ"ל. נזיקין אבֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָהארּבעה

הּלילה  הוי מׁשמרֹות ׁשלׁשה ּכי ּפעמים, ּבׁשלׁש אם ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכי
אז  ּפעמים ׁשלׁש ּוכׁשהּזיק ּדעינא, ּגונין ּתלת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכנגד
אׁש מאֹורי ּבחינת התּגּברּו ּכי להּזיק, מּועד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָנעׂשה
נפּגם  ׁשעלֿידיֿזה ּפעמים, ׁשלׁש ׁשהּזיק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעלֿידי

ּכ מׁשמרֹות ׁשלׁשה ׁשהּוא הּלילה ּגונין ּבחינת ּתלת נגד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּפעמים  ׁשלׁש הּזיק ׁשּלא זמן ּכל אבל ּכּנ"ל, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּדעינא
ׁשּלא  על הּפגם עּקר ּכי נזק, חצי אם ּכי מׁשּלם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאינֹו
הכניע  ולא יסֹודֹות, מהארּבעה מהרע הּטֹוב ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּברר
מחצית  ּברר ולא חצֹות, קימת עלֿידי אׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַֹמאֹורי
הארּבעה  ּכי נזק, חצי מׁשּלם ועלּֿכן מהרע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב
חצֹות  עלֿידי ּתּקּונם ועלּֿכן וכּו'. טֹוב חצים ְְְְְֲִֵֵֶַַָָיסֹודֹות
הּוא  ועּקר מהרע, הּטֹוב חצי לברר ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהּלילה,

וכּנ"ל. ּכּידּוע ׁשלטנּותם זמן ׁשאז ְְְְֶַַַַַַַָָָָָָּבּלילה

ּבחינת וּ מי עלֿידי אׁש מאֹורי ּולהכניע לברר ׁשּזֹוכה ִ◌ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
להּזיק  ממֹונֹו אפּלּו יבֹוא לא ּבוּדאי חצֹות, ְְֲֲִִִַַַַָָֹקימת

ׁשהּוא  ידֹו על ממֹונֹו ׁשּבכל הרע נכנע ּכי ּדבר, ְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשּום
לברר  מּזה נׁשמר ּוכׁשאינֹו ּכּנ"ל. וכּו' ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהראׁש
חצֹות  קימת ּבחינת ׁשּזהּו ּכּנ"ל, וכּו' מהרע ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּטֹוב
ּולברר  לחזר ּכדי נזק, חצי לׁשּלם צרי עלּֿכן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכּנ"ל,

ּפעמים  ׁשל ׁש ּכׁשהּזיק אבל ּכּנ"ל. מהרע הּטֹוב ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹחצי
ּבחינת  ּכל לגמרי נפּגם אז ּכי ׁשלם, נזק מׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאזי
ּגונין  ּתלת ּכנגד מׁשמרֹות ׁשלׁשה ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹהּלילה
לחזר  צרי ועלּֿכן אׁש, מאֹורי והתּגּברּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹּדעינא,
עלֿידי  ּכי ׁשלם, נזק לׁשּלם וצרי לגמרי הּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּולברר
הּטֹוב  מבררין עלֿידיֿזה הּנּזקין, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּתׁשלּומין
ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבמיטב, לׁשּלם צריכין ועלּֿכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָמהרע.
ּדיקא, "מיטב" י ׁשּלם", ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו ְְְֵֵֵֵֵַַַַַַָָ"מיטב
מהּנהר  הּנמׁש טֹוב", ההוא הארץ "ּוזהב ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבחינת
ּכּנ"ל: וכּו' ּבית הראׁש עלֿידי ׁשּנמׁש מעדן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּיצא

ואמן: אמן לעֹולם ה' ְְֵֵָָָָּברּו

„ ‰ÎÏ‰¬»»

לׁשּלם ענין צריכים וכּלם נזיקין אבֹות ארּבעה ִ◌ְ◌ַ◌ְְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
ּבּמׁשנה ּכמבאר א)מהעּדית, ה, 'הּנּזקין (גיטין : ְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעּדית', להם כב)ׁשמין "מיטב (שמות : ְְִִִֵֶֶַָָָ
יׁשּלם": ּכרמֹו ּומיטב ְְֵֵֵַַַָׂשדהּו

חֹותם'ּכ יא ּבתֹו 'חֹותם ּבהּתֹורה כ"ב)מבאר (בסימן ִ◌ְְְַָָָָֹ
להתקרב  אפׁשר ׁשאי העּזּות, אל ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּפנים  עּזי יׁש ּכי ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי אם ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻהּקדּׁשה
והם  ּבאמת, ה' מעבֹודת ּגדֹולים מֹונעים ׁשהם ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַהרּבה

נו)ּבחינת וכּו'",(ישעיה רעים הּמה נפׁש עּזי "והּכלבים : ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
עּזּות  צריכין עלּֿכן ּתגא', ּבלא מלכּותא 'עּזּות ְְְִִִֵַַַַָָָָּכי
זֹוכין  ּדקדּׁשה ועּזּות וכּו'. עּזּותם נגד לעמד ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻֻּדקדּׁשה
ׂשמחה, ּבחינת ׁשהם ונׁשמע, נעׂשה ּבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
ּברא', 'ּבראׁשית ּבחינת וכּו' העדיים ׁשני ּבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָוהם
ׁשעּזּות  ׁשם ּומבאר וכּו'. ּתּתאה עדן עּלאה עדן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחינת

עדן  לגן ּפנים 'ּובׁשת וזה וכּו', מּבׁשת נמׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻּדקדּׁשה
כ)וכּו'' ה, ׁשם.(אבות עּין , ְֵַָ

ׁשני נמצא ּבחינת עדן, ּבחינת הּוא ּדקדּׁשה ׁשעּזּות ִ◌ְ◌ָ◌ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻ
מּׁשם  ּכי יׂשראל, את ׁשהכּתירּו ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָהעדיים

הלכות נזקי ממון ד



שֹיְךלחֹיָשכד  ישל זקולתתיכלהקי ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ממֹון נזקי 274 ָ ֵ ְ ִ ְ ִהלכֹות

מכניעין נמׁש ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל. ּדקדּׁשה העּזּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּממׁשלה  ׁשּמּׁשם אחרא, ּדסטרא העּזּות ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָָָָָָּומבּטלין
ּבלא  מלכּותא עּזּות ּבחינת ׁשהיא אחרא, הּסטרא ְְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ּבעּדית', להם ׁשמין 'הּנּזקין ּבחינת: וזה וכּנ"ל. ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּתגא

אחרא  ּדסטרא מעּזּות נמׁשכין עלמא הּמּזיקי ּכל ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכי
נמׁשכין  ׁשּמּׁשם נפׁש", עּזי "והּכלבים ּבחינת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא
וכּנראה  עלמא, מּזיקי הם ּכי ׁשּבעֹולם, ההּזקֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּבהם  וכּיֹוצא הּכלבים ּכגֹון להּזיק ׁשּדרּכן ׁשּכל  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבחּוׁש
עּזי  "והּכלבים ׁשּכתּוב ּכמֹו ּביֹותר, נפׁש עּזי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהם
ועּקר  ׁשּבעֹולם. ההּזקֹות ּכל נמׁשכין ּומּׁשם ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָנפׁש",
ׁשצריכין  ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי הּוא ותּקּונם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻהכנעתם
ּפנים  'ּובׁשת מּבחינת ׁשּנמׁש ּדקדּׁשה עּזּות ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלהמׁשי
להכניע  ּכדי הּנ"ל, העדיים ׁשני מּבחינת עדן', ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלגן
ההּזקֹות  ּכל ׁשּמּׁשם אחרא ּדסטרא העּזּות ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעלֿידיֿזה

ּכּנ"ל. ֶַַָָׁשּבעֹולם

להם ועל־ ּכ ן יׂשּומּו ׁשהּנּזקין הּתֹורה צּותה ְ◌ַ◌ֵ◌ְִִִֶֶַַָָָָָ
ׂשדהּו "מיטב  ׁשּכתּוב : ּכמֹו ְְִִֵֵֶַָָּבעּדית ,
מּבחינת  נמׁש הּטֹוב ּכל ּכי יׁשּלם". ּכרמֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּומיטב
והעּדּון  הּטֹוב ּכל נמׁש ׁשּמּׁשם העליֹון, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעדן
הּכל  ּבעֹולם ׁשּנמצא והעּדּון הּטֹוב ּכל ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבעֹולם,

מּבחינת ב)נמׁש להׁשקֹות (בראשית מעדן יצא "ונהר : ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
וכּו' הּגן ראׁשים את לארּבעה והיה יּפרד ּומּׁשם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ּכל  נמׁשכין נהרֹות ראׁשי ארּבעה ּומאּלּו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכּו'",
מהם. ּוגדלים נׁשקין ּוכרמים הּׂשדֹות וכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָההׁשּפעֹות,
ׁשּבּקדּׁשה  העליֹון ּבׁשרׁשם ראׁשים הארּבעה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻואּלּו
ׁשּמּׁשם  ּכּידּוע, הּׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּבחינת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהם
ּכל  נתהּוּו ׁשּמהם יסֹודֹות הארּבעה ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָנמׁשכין
ּכמֹו העליֹון, מעדן נמׁש והּכל ׁשּבעֹולם. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּדברים
הּוא  העליֹון ועדן וכּו'", מעדן יצא "ונהר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּכתּוב:
ׁשּמקּימין  עלֿידי ועלּֿכן ּכּנ"ל. ּדקדּׁשה העּזּות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשרׁש
עלֿידיֿזה  מהעּדית, הּמּזיק ׁשּיׁשּלם הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
עדן, מּבחינת ׁשּנמׁש ּדקדּׁשה העּזּות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻממׁשיכין

זה  ועלֿידי ּכּנ"ל, והעּדית הּטֹוב ּכל נמׁשכין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמּׁשם
ּדסטרא  העּזּות ּומבּטלין מכניעין ּדקדּׁשה ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֻהעּזּות
ׁשּבחינת  נמצא ּכּנ"ל. ההּזקֹות ּכל ׁשּמּׁשם ְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחרא
אחרא, ּדסטרא מעּזּות ׁשּנמׁש ההּזק ּתּקּון הם ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעּדית

ּבעּדית: להם ׁשמין הּנּזקין ְְִִִִִֵֶַַָָָועלּֿכן

ּבּתּקּוניםוזהב ּׁשאיתא מה ּתּקּונים ּבחינת עׂשר (ּבהאחד ְ◌ֶ◌ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ

י') 'ּבבא',ּתּקּון ּדא א'להים ּב'רא 'ּב'ראׁשית : ְֱִִִֵָָָָָֹ
ּבראׁשית  אלפין ּבתלת ּדאיתרמיזּו ּבבי ּתלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָואּנּון
וכּו'", ּפׁשע ּדבר ּכל "על אּתמר ועלּה אלהים, ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָֹּברא

ּבהּתֹורה  מבאר ּכי ׁשם. עּין וכּו'', קּמא ּבבא ְְְִֵַַַָָָָָָָֹּדא
ּדקדּׁשה  לע ּזּות זֹוכין ידם ׁשעל ונׁשמע ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנ"ל
וחצי  מאמר ּבחינת ׁשהם ּברא', 'ּבראׁשית ּבחינת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהם
ּכּמּובא  וכּו', ּתּתאה עדן עּלאה עדן ּבחינת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאמר,
ׁשם. עּין חמיׁשאה, ּפרקא דצניעּותא מּספרא ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָׁשם
המבארין  ּונזיקין ממֹונֹות ּדיני הּתֹורה רמזה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹועלּֿכן
ׁשהּוא  אלקים' ּברא 'ּבראׁשית ּבּפסּוק ּבבא ְְֱִִִֵֶַָָָָָָָֹּבתלתא
עלֿידי  הּוא הּנזיקין ּתּקּון ּכי 'ּבבא', ּתבֹות ְְִִִִֵֵֵַַָָָראׁשי

ונׁשמע  נעׂשה ּבחינת ׁשהּוא ּברא' 'ּבראׁשית ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבחינת
ּומכניע  ׁשּמתּקן ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻוכּו',
וגם  ּכּנ"ל. הּנזיקין ּכל ׁשּמּׁשם אחרא ּדסטרא ְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָעּזּות

ה  ּכן ּכל ּגם הם ּבבי הּתלתא ׁשּבׁשאר ממֹונֹות ּדיני ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

עּזּות  עלֿידי אחרא ּדסטרא העּזּות ּתּקּון ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָּבבחינת
אדם  ׁשּבין ּומריבֹות ההכחׁשֹות ּכל ּכי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּדקדּׁשה,
ּוכמֹו הע ּזּות, ּפגם עלֿידי הּכל ממֹונֹות ּבדיני ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָֹלחברֹו

ז"ל רּבֹותינּו ג.)ׁשאמרּו מציעא מעז (בבא אדם 'אין : ְֵֵֵֵֶַַָָָ
ממֹונֹו וכֹופר ׁשּמכחיׁש וזה חֹובֹו', ּבעל ּבפני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּפנים
ׁשאמרּו ּכמֹו ּבֹו, לכּפר אי עלילה לֹו ׁשּמֹוצא ְְְֲִִֵֵֶֶָָֹהּוא
ּפנים  ּכל ועל וכּו''. לּה ּדלֹודי ּבעי ּבכּלּה 'והאי ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻׁשם:
מּזה  וכמבאר ּדקדּׁשה העּזּות ּפגם הּוא ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻאי

אחר. ְֵַָּבמקֹום

ׁשּצּותה ועל־ ּכ ן הּקדֹוׁשים והּדינים הּמצות ּכל ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִֶַַַָָֹ
הּוא  הּכל ּונזיקין, ממֹונֹות ּבדיני ְְִִִֵַַָָֹהּתֹורה
עלֿידי  אחרא ּדסטרא העּזּות ּולבּטל להכניע ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָּבׁשביל
ׁשהּוא  ונׁשמע נעׂשה מּבחינת ׁשּנמׁש ּדקדּׁשה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהעּזּות
ּבראׁשי  מרּמז ׁשם ועלּֿכן ּברא'. 'ּבראׁשית ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻּבחינת

ּדיני  ּכל ּבהם ׁשּנאמר ּבבי ּתלתא ּדאּנּון 'ּבבא' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתבֹות
העּזּות  ּוב ּטּול הכנעת ּבחינת ׁשהם ּונזיקין, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָממֹונֹות
ׁשּנמׁש ּדקדּׁשה העּזּות עלֿידי אחרא ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָָֻּדסטרא

וכּנ"ל: ּברא' 'ּבראׁשית ְְְִִִֵַַַָָמּבחינת

אבֹות ועל־ ּכ ןג ּבארּבעה ּכלּולין הּמּזיקין ּכל ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִַַַָָָָ
מלכּיֹות  ארּבע ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֶַַַַֻנזיקין,
ׁשהּוא  עּזּות עלֿידי מלכּותם ׁשעּקר אחרא ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָּדסטרא

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי א  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ּבחברֹו חֹובל ערה  ֵ ֲ ַ ֵ ְ ִהלכֹות

הּיצא  ה'ּנהר עלֿידי ותּקּונם ּתגא, ּבלא ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֹמלכּותא
ׁשאּלּו ראׁשים', לארּבעה והיה יּפרד ּומּׁשם וכּו' ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמעדן
הארּבע  ממׁשלת ּומבּטלין מכניעין ראׁשים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהארּבעה
אבֹות  ארּבעה ּבחינת ׁשהם אחרא, ּדסטרא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֻמלכּיֹות

וׁשני, ראׁשֹון ּבית ׁשהחריבּו עלמא מּזיקי ׁשהם ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנזיקין,
ׁשם: ׁשאיתא ּכמֹו הּנ"ל, ּבּתּקּון ּבּתּקּונים ְְְִִִִֶַַַַַָָָֻוכמרּמז
ויׁשמעאל  ּדעׂשו ממּנן ּדאּנּון ּובחמֹור ּבׁשֹור ּדא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ'ּובגין
ּדיני  ּכל ּכי וכּו''. מׁשיחין ּתרין עליהּו רכיבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָייתּון
עלמא, הּמּזיקי ּכל להכניע ּבׁשביל הם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָנזיקין
מּבחינת  הּנמׁש ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהכנעתם
ּבׁשלמּות  זה ּתּקּון ׁשעּקר אלקים', ּברא ְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָֹ'ּבראׁשית
ּדקדּׁשה  הּמלכּות ׁשּיקּבל צדקנּו מׁשיח עלֿידי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻיהיה

 ֿ ׁשּכתּובעל ּכמֹו ּדקדּׁשה, עּזּות כא)ידי "ה'(תהילים : ְְְִֵֶַַָָֻ
מלכּיֹות  הארּבע ּכל יבּטל והּוא ,"מל יׂשמח ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻּבעּז
נזיקין, אבֹות ארּבעה ּבחינת ׁשהם אחרא ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָּדסטרא
ּבחינת  ׁשהם ּותהֹום, וחׁש ובהּו ּתהּו ּבחינת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשהם

עּזּות  עלֿידי ּכי ּבּמדרׁש. ּכּמּובא מלכּיֹות, ְְְְִִֵַַַַַַַָָָֻהארּבע
ּברא' 'ּבראׁשית מּבחינת מׁשיח ׁשּימׁשי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה
ּבבחינת  הּכל, ויתּתּקן ׁשלהם הרע העּזּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיבּטל

א) –(בראשית הּמים" ּפני על מרחפת אלקים "ורּוח :ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ
ּתהּו ׁשל הּתּקּון ׁשהּוא ּכּמּובא, מׁשיח' ׁשל רּוחֹו ִִֶֶֶַַַָָָֹ'ּדא
מלכּיֹות  הארּבע ּבחינת ׁשהם ּותהֹום, וחׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹֻובהּו

ַַּכּנ"ל:
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הּוא על־ ּפ י ה' 'אני ּבּמאמר ז"ל רּבנּו ּׁשּכתב מה ַ◌ִ◌ֲֲִֵֶַַַַַַָָ

י"א)ׁשמי' סימן מוהר"ן ּתלּוי (ליקוטי ׁשהּדּבּור  ְִִֶַָ
הּוא  הּכבֹוד ּופגם וכּנ"ל, מלכּות ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִֶַַַַַַָָּבכבֹוד
מלא  ּכבֹוד הּוא ּבׁשלמּות ּכבֹוד ּכי הינּו הּדּבּור, ְְְִִִֵֵַַַָָָּפגם

ּפה. ּכבד נעׂשה ואזי הּוא"ו, נסּתּלק  ּוכׁשּנפּגם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוא"ו,
נעׂשה  אזי ּוכׁשּנפּגם אֹורֹות, ט"ל ּבחינת הּוא ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָוהּוא"ו

מלאכֹות, ג)(ּבחינתל"ט ּתאכלּנה")(בראשית "ּבעּצבֹון :, ְְְֲִִֶַָָָֹ

ׁשם. עּין וכּו', הּפרנסה חסרֹון ְְְְִֵֶַַַַָָָּבחינת

יׂשראל,וזה את להּכֹות ׁשאסּור הּכאה אּסּור ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
מּבחינת  נמׁשכין הם והּמלקּיֹות ההּכאֹות ּכל ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּכי
ּכי  הּנ"ל, מלאכֹות ל"ט ּבחינת ׁשהם מלקּיֹות, ְְְִִִֵֶַַַַָל"ט
אחת, ּבחינה הם מלקּיֹות ול"ט מלאכֹות ְְְְִִֵַַַָָל"ט
ּכּמּובא, קללֹות ל"ט ּבחינת הּנחׁש מּזהמת ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻונמׁשכין
ז"ל  חכמינּו למדּו ועלּֿכן ההּכאֹות. ּכל נמׁשכּו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּומּׁשם
ּבּגמרא  ׁשאיתא ּכמֹו מלקּיֹות, מל"ט הּכאה ְְְִִִִֶַַַָָָָָאּסּור

לב:) וכּו'"(כתובות יסיף לא יּכּנּו "ארּבעים כה): ,(דברים ְְִִֶַַָֹֹ
ההּכאֹות  ּכל ּכי יׂשראל'. את להּכֹות ׁשאסּור ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ'מּכאן
ּפגם  ּבחינת וזה ּכּנ"ל. מלקּיֹות מל"ט מּׁשם ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָנמׁשכין

ּבּכבֹוד הּכב  ּופֹוגם אֹותֹו מבּזה הּוא ּבההּכאה ּכי ֹוד, ְְִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשלמּות  עּקר ּכי הּכבֹוד. נפּגם ֿ זה ועלֿידי יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּכל  מּגיע להם ּכי יׂשראל, אצל הּוא ּכׁשהּכבֹוד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכבֹוד

ּבבחינת ּבּכבֹוד, ׁשרׁשם ּכי מט)הּכבֹוד, :(בראשית ְְִִִַַַָָָָ
ז"ל רּבנּו ּבדברי ּכּמּובא ּכבדי" ּתחד אל (סימן "ּבקהלם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

ב') חלק ליקוטי ח' ובסימן א', חלק ּכׁשּמּכה ל"ז נמצא, ׁשם. עּין ,ְְִֵֶֶַַָָ
ּבן  ׁשּמבּיׁש עלֿידי ּבּכבֹוד, ּפֹוגם הּוא יׂשראל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
ל"ט  ּבחינת ונעׂשה הּוא"ו נפּגם ואזי ּכּנ"ל, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָיׂשראל
הּבּוׁשה  עלֿידי נעׂשה זה וכל מלקּיֹות, ל"ט ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָמלאכֹות,
ּפגם  הּוא עּקר ּכי הּבּוׁשה, הּוא ועּקר ּכּנ"ל. ְְְִִִַַַַַַָָָָָוההּכאה

ּכּנ"ל. ַַַָהּכבֹוד

ּכּמּובא,וזה הּבׁשת על ּביֹותר ז"ל רּבֹותינּו ׁשהקּפידּו ְ◌ֶ◌ְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
על  הּכאה ּבאּסּור ּגםּֿכן ּתֹורה ׁשהקּפידה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוזה
ּפן  יסיף לא יּכּנּו "ארּבעים ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּבּוׁשה,
עּקר  ּכי ."לעיני אחי "ונקלה וכּנ"ל, להּכתֹו" ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹיסיף
ּכּנ"ל, הּכבֹוד ּפגם ּדהינּו הּבׁשת, הּוא ההּכאה ְְְִֶַַַַַַַַָָָֹאּסּור
ּכּנ"ל. ההּכאֹות ּכל ׁשּמּׁשם מלקּיֹות ל"ט ּבחינת ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּזהּו

ממֹון ועל ־ּכ ן לּתן ׁשּצרי ּבממֹון, ותּקּונֹו ענׁשֹו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִֵֶָָָָ
ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ּדברים, חמּׁשה ּבעד ְְְְְֲִִֶַַָָָָּדיקא

ז"ל פד.)רּבֹותינּו קמא וכּו'',(בבא 'ממֹון – ּבֹו" יּנתן "ּכן : ְִֵֵֵַַָָ

ׁשּפגם  ּדהינּו והּממֹון, הּפרנסה ּבבחינת ּפגם, ׁשם ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָּכי
ל"ט  ּבחינת ׁשהּוא ההּכאה עלֿידי מלאכֹות ְְְְִֵֶַַַַָָָּבל"ט

ּכּנ"ל. ּבממֹון ענׁשֹו ועלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְִֵַַַַַַָָמלקּיֹות



קז שֹיְךלחֹיָשכד  ישל זקולתתיכלה ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ממֹון נזקי 274 ָ ֵ ְ ִ ְ ִהלכֹות

מכניעין נמׁש ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל. ּדקדּׁשה העּזּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּממׁשלה  ׁשּמּׁשם אחרא, ּדסטרא העּזּות ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָָָָָָּומבּטלין
ּבלא  מלכּותא עּזּות ּבחינת ׁשהיא אחרא, הּסטרא ְְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ּבעּדית', להם ׁשמין 'הּנּזקין ּבחינת: וזה וכּנ"ל. ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּתגא

אחרא  ּדסטרא מעּזּות נמׁשכין עלמא הּמּזיקי ּכל ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכי
נמׁשכין  ׁשּמּׁשם נפׁש", עּזי "והּכלבים ּבחינת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא
וכּנראה  עלמא, מּזיקי הם ּכי ׁשּבעֹולם, ההּזקֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּבהם  וכּיֹוצא הּכלבים ּכגֹון להּזיק ׁשּדרּכן ׁשּכל  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבחּוׁש
עּזי  "והּכלבים ׁשּכתּוב ּכמֹו ּביֹותר, נפׁש עּזי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהם
ועּקר  ׁשּבעֹולם. ההּזקֹות ּכל נמׁשכין ּומּׁשם ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָנפׁש",
ׁשצריכין  ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי הּוא ותּקּונם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻהכנעתם
ּפנים  'ּובׁשת מּבחינת ׁשּנמׁש ּדקדּׁשה עּזּות ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלהמׁשי
להכניע  ּכדי הּנ"ל, העדיים ׁשני מּבחינת עדן', ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלגן
ההּזקֹות  ּכל ׁשּמּׁשם אחרא ּדסטרא העּזּות ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעלֿידיֿזה

ּכּנ"ל. ֶַַָָׁשּבעֹולם

להם ועל־ ּכ ן יׂשּומּו ׁשהּנּזקין הּתֹורה צּותה ְ◌ַ◌ֵ◌ְִִִֶֶַַָָָָָ
ׂשדהּו "מיטב  ׁשּכתּוב : ּכמֹו ְְִִֵֵֶַָָּבעּדית ,
מּבחינת  נמׁש הּטֹוב ּכל ּכי יׁשּלם". ּכרמֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּומיטב
והעּדּון  הּטֹוב ּכל נמׁש ׁשּמּׁשם העליֹון, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעדן
הּכל  ּבעֹולם ׁשּנמצא והעּדּון הּטֹוב ּכל ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבעֹולם,

מּבחינת ב)נמׁש להׁשקֹות (בראשית מעדן יצא "ונהר : ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
וכּו' הּגן ראׁשים את לארּבעה והיה יּפרד ּומּׁשם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ּכל  נמׁשכין נהרֹות ראׁשי ארּבעה ּומאּלּו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכּו'",
מהם. ּוגדלים נׁשקין ּוכרמים הּׂשדֹות וכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָההׁשּפעֹות,
ׁשּבּקדּׁשה  העליֹון ּבׁשרׁשם ראׁשים הארּבעה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻואּלּו
ׁשּמּׁשם  ּכּידּוע, הּׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּבחינת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהם
ּכל  נתהּוּו ׁשּמהם יסֹודֹות הארּבעה ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָנמׁשכין
ּכמֹו העליֹון, מעדן נמׁש והּכל ׁשּבעֹולם. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּדברים
הּוא  העליֹון ועדן וכּו'", מעדן יצא "ונהר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּכתּוב:
ׁשּמקּימין  עלֿידי ועלּֿכן ּכּנ"ל. ּדקדּׁשה העּזּות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשרׁש
עלֿידיֿזה  מהעּדית, הּמּזיק ׁשּיׁשּלם הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
עדן, מּבחינת ׁשּנמׁש ּדקדּׁשה העּזּות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻממׁשיכין

זה  ועלֿידי ּכּנ"ל, והעּדית הּטֹוב ּכל נמׁשכין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמּׁשם
ּדסטרא  העּזּות ּומבּטלין מכניעין ּדקדּׁשה ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֻהעּזּות
ׁשּבחינת  נמצא ּכּנ"ל. ההּזקֹות ּכל ׁשּמּׁשם ְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחרא
אחרא, ּדסטרא מעּזּות ׁשּנמׁש ההּזק ּתּקּון הם ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעּדית

ּבעּדית: להם ׁשמין הּנּזקין ְְִִִִִֵֶַַָָָועלּֿכן

ּבּתּקּוניםוזהב ּׁשאיתא מה ּתּקּונים ּבחינת עׂשר (ּבהאחד ְ◌ֶ◌ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ

י') 'ּבבא',ּתּקּון ּדא א'להים ּב'רא 'ּב'ראׁשית : ְֱִִִֵָָָָָֹ
ּבראׁשית  אלפין ּבתלת ּדאיתרמיזּו ּבבי ּתלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָואּנּון
וכּו'", ּפׁשע ּדבר ּכל "על אּתמר ועלּה אלהים, ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָֹּברא

ּבהּתֹורה  מבאר ּכי ׁשם. עּין וכּו'', קּמא ּבבא ְְְִֵַַַָָָָָָָֹּדא
ּדקדּׁשה  לע ּזּות זֹוכין ידם ׁשעל ונׁשמע ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנ"ל
וחצי  מאמר ּבחינת ׁשהם ּברא', 'ּבראׁשית ּבחינת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהם
ּכּמּובא  וכּו', ּתּתאה עדן עּלאה עדן ּבחינת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאמר,
ׁשם. עּין חמיׁשאה, ּפרקא דצניעּותא מּספרא ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָׁשם
המבארין  ּונזיקין ממֹונֹות ּדיני הּתֹורה רמזה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹועלּֿכן
ׁשהּוא  אלקים' ּברא 'ּבראׁשית ּבּפסּוק ּבבא ְְֱִִִֵֶַָָָָָָָֹּבתלתא
עלֿידי  הּוא הּנזיקין ּתּקּון ּכי 'ּבבא', ּתבֹות ְְִִִִֵֵֵַַָָָראׁשי
ונׁשמע  נעׂשה ּבחינת ׁשהּוא ּברא' 'ּבראׁשית ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבחינת
ּומכניע  ׁשּמתּקן ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻוכּו',
וגם  ּכּנ"ל. הּנזיקין ּכל ׁשּמּׁשם אחרא ּדסטרא ְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָעּזּות

ה  ּכן ּכל ּגם הם ּבבי הּתלתא ׁשּבׁשאר ממֹונֹות ּדיני ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

עּזּות  עלֿידי אחרא ּדסטרא העּזּות ּתּקּון ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָּבבחינת
אדם  ׁשּבין ּומריבֹות ההכחׁשֹות ּכל ּכי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּדקדּׁשה,
ּוכמֹו הע ּזּות, ּפגם עלֿידי הּכל ממֹונֹות ּבדיני ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָֹלחברֹו

ז"ל רּבֹותינּו ג.)ׁשאמרּו מציעא מעז (בבא אדם 'אין : ְֵֵֵֵֶַַָָָ
ממֹונֹו וכֹופר ׁשּמכחיׁש וזה חֹובֹו', ּבעל ּבפני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּפנים
ׁשאמרּו ּכמֹו ּבֹו, לכּפר אי עלילה לֹו ׁשּמֹוצא ְְְֲִִֵֵֶֶָָֹהּוא
ּפנים  ּכל ועל וכּו''. לּה ּדלֹודי ּבעי ּבכּלּה 'והאי ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻׁשם:
מּזה  וכמבאר ּדקדּׁשה העּזּות ּפגם הּוא ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻאי

אחר. ְֵַָּבמקֹום

ׁשּצּותה ועל־ ּכ ן הּקדֹוׁשים והּדינים הּמצות ּכל ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִֶַַַָָֹ
הּוא  הּכל ּונזיקין, ממֹונֹות ּבדיני ְְִִִֵַַָָֹהּתֹורה
עלֿידי  אחרא ּדסטרא העּזּות ּולבּטל להכניע ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָּבׁשביל
ׁשהּוא  ונׁשמע נעׂשה מּבחינת ׁשּנמׁש ּדקדּׁשה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהעּזּות
ּבראׁשי  מרּמז ׁשם ועלּֿכן ּברא'. 'ּבראׁשית ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻּבחינת

ּדיני  ּכל ּבהם ׁשּנאמר ּבבי ּתלתא ּדאּנּון 'ּבבא' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתבֹות
העּזּות  ּוב ּטּול הכנעת ּבחינת ׁשהם ּונזיקין, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָממֹונֹות
ׁשּנמׁש ּדקדּׁשה העּזּות עלֿידי אחרא ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָָֻּדסטרא

וכּנ"ל: ּברא' 'ּבראׁשית ְְְִִִֵַַַָָמּבחינת

אבֹות ועל־ ּכ ןג ּבארּבעה ּכלּולין הּמּזיקין ּכל ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִַַַָָָָ
מלכּיֹות  ארּבע ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִֵֶַַַַֻנזיקין,
ׁשהּוא  עּזּות עלֿידי מלכּותם ׁשעּקר אחרא ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָּדסטרא

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי א  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ּבחברֹו חֹובל ערה  ֵ ֲ ַ ֵ ְ ִהלכֹות

הּיצא  ה'ּנהר עלֿידי ותּקּונם ּתגא, ּבלא ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֹמלכּותא
ׁשאּלּו ראׁשים', לארּבעה והיה יּפרד ּומּׁשם וכּו' ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמעדן
הארּבע  ממׁשלת ּומבּטלין מכניעין ראׁשים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהארּבעה
אבֹות  ארּבעה ּבחינת ׁשהם אחרא, ּדסטרא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֻמלכּיֹות

וׁשני, ראׁשֹון ּבית ׁשהחריבּו עלמא מּזיקי ׁשהם ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנזיקין,
ׁשם: ׁשאיתא ּכמֹו הּנ"ל, ּבּתּקּון ּבּתּקּונים ְְְִִִִֶַַַַַָָָֻוכמרּמז
ויׁשמעאל  ּדעׂשו ממּנן ּדאּנּון ּובחמֹור ּבׁשֹור ּדא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ'ּובגין
ּדיני  ּכל ּכי וכּו''. מׁשיחין ּתרין עליהּו רכיבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָייתּון
עלמא, הּמּזיקי ּכל להכניע ּבׁשביל הם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָנזיקין
מּבחינת  הּנמׁש ּדקדּׁשה עּזּות עלֿידי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהכנעתם
ּבׁשלמּות  זה ּתּקּון ׁשעּקר אלקים', ּברא ְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָֹ'ּבראׁשית
ּדקדּׁשה  הּמלכּות ׁשּיקּבל צדקנּו מׁשיח עלֿידי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻיהיה

 ֿ ׁשּכתּובעל ּכמֹו ּדקדּׁשה, עּזּות כא)ידי "ה'(תהילים : ְְְִֵֶַַָָֻ
מלכּיֹות  הארּבע ּכל יבּטל והּוא ,"מל יׂשמח ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻּבעּז
נזיקין, אבֹות ארּבעה ּבחינת ׁשהם אחרא ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָּדסטרא
ּבחינת  ׁשהם ּותהֹום, וחׁש ובהּו ּתהּו ּבחינת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשהם

עּזּות  עלֿידי ּכי ּבּמדרׁש. ּכּמּובא מלכּיֹות, ְְְְִִֵַַַַַַַָָָֻהארּבע
ּברא' 'ּבראׁשית מּבחינת מׁשיח ׁשּימׁשי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה
ּבבחינת  הּכל, ויתּתּקן ׁשלהם הרע העּזּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיבּטל

א) –(בראשית הּמים" ּפני על מרחפת אלקים "ורּוח :ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ
ּתהּו ׁשל הּתּקּון ׁשהּוא ּכּמּובא, מׁשיח' ׁשל רּוחֹו ִִֶֶֶַַַָָָֹ'ּדא
מלכּיֹות  הארּבע ּבחינת ׁשהם ּותהֹום, וחׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹֻובהּו

ַַּכּנ"ל:

'‰eÓ‡ Y eÚ˜z' ‰Bz‰ ÈtŒÏÚ '‰ ‰ÎÏ‰¬»»«ƒ«»ƒ¿¡»
:'‰ ‰ÎÏ‰ ÔÈ˜ÈÊ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒƒ¬»»

BÁa ÏBÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¬≈

‡ ‰ÎÏ‰¬»»

iÁ ÏBÁ‰Â .'eÎÂ BÁ ˙‡ ˙Bk‰Ï eÒ‡»¿«∆¬≈¿¿«≈«»
.ÌÈc ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ

הּוא על־ ּפ י ה' 'אני ּבּמאמר ז"ל רּבנּו ּׁשּכתב מה ַ◌ִ◌ֲֲִֵֶַַַַַַָָ

י"א)ׁשמי' סימן מוהר"ן ּתלּוי (ליקוטי ׁשהּדּבּור  ְִִֶַָ
הּוא  הּכבֹוד ּופגם וכּנ"ל, מלכּות ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִֶַַַַַַָָּבכבֹוד
מלא  ּכבֹוד הּוא ּבׁשלמּות ּכבֹוד ּכי הינּו הּדּבּור, ְְְִִִֵֵַַַָָָּפגם

ּפה. ּכבד נעׂשה ואזי הּוא"ו, נסּתּלק  ּוכׁשּנפּגם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוא"ו,
נעׂשה  אזי ּוכׁשּנפּגם אֹורֹות, ט"ל ּבחינת הּוא ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָוהּוא"ו

מלאכֹות, ג)(ּבחינתל"ט ּתאכלּנה")(בראשית "ּבעּצבֹון :, ְְְֲִִֶַָָָֹ

ׁשם. עּין וכּו', הּפרנסה חסרֹון ְְְְִֵֶַַַַָָָּבחינת

יׂשראל,וזה את להּכֹות ׁשאסּור הּכאה אּסּור ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
מּבחינת  נמׁשכין הם והּמלקּיֹות ההּכאֹות ּכל ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּכי
ּכי  הּנ"ל, מלאכֹות ל"ט ּבחינת ׁשהם מלקּיֹות, ְְְִִִֵֶַַַַָל"ט
אחת, ּבחינה הם מלקּיֹות ול"ט מלאכֹות ְְְְִִֵַַַָָל"ט
ּכּמּובא, קללֹות ל"ט ּבחינת הּנחׁש מּזהמת ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻונמׁשכין
ז"ל  חכמינּו למדּו ועלּֿכן ההּכאֹות. ּכל נמׁשכּו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּומּׁשם
ּבּגמרא  ׁשאיתא ּכמֹו מלקּיֹות, מל"ט הּכאה ְְְִִִִֶַַַָָָָָאּסּור

לב:) וכּו'"(כתובות יסיף לא יּכּנּו "ארּבעים כה): ,(דברים ְְִִֶַַָֹֹ
ההּכאֹות  ּכל ּכי יׂשראל'. את להּכֹות ׁשאסּור ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ'מּכאן
ּפגם  ּבחינת וזה ּכּנ"ל. מלקּיֹות מל"ט מּׁשם ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָנמׁשכין

ּבּכבֹוד הּכב  ּופֹוגם אֹותֹו מבּזה הּוא ּבההּכאה ּכי ֹוד, ְְִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשלמּות  עּקר ּכי הּכבֹוד. נפּגם ֿ זה ועלֿידי יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּכל  מּגיע להם ּכי יׂשראל, אצל הּוא ּכׁשהּכבֹוד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכבֹוד

ּבבחינת ּבּכבֹוד, ׁשרׁשם ּכי מט)הּכבֹוד, :(בראשית ְְִִִַַַָָָָ
ז"ל רּבנּו ּבדברי ּכּמּובא ּכבדי" ּתחד אל (סימן "ּבקהלם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

ב') חלק ליקוטי ח' ובסימן א', חלק ּכׁשּמּכה ל"ז נמצא, ׁשם. עּין ,ְְִֵֶֶַַָָ
ּבן  ׁשּמבּיׁש עלֿידי ּבּכבֹוד, ּפֹוגם הּוא יׂשראל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
ל"ט  ּבחינת ונעׂשה הּוא"ו נפּגם ואזי ּכּנ"ל, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָיׂשראל
הּבּוׁשה  עלֿידי נעׂשה זה וכל מלקּיֹות, ל"ט ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָמלאכֹות,
ּפגם  הּוא עּקר ּכי הּבּוׁשה, הּוא ועּקר ּכּנ"ל. ְְְִִִַַַַַַָָָָָוההּכאה

ּכּנ"ל. ַַַָהּכבֹוד

ּכּמּובא,וזה הּבׁשת על ּביֹותר ז"ל רּבֹותינּו ׁשהקּפידּו ְ◌ֶ◌ְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
על  הּכאה ּבאּסּור ּגםּֿכן ּתֹורה ׁשהקּפידה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוזה
ּפן  יסיף לא יּכּנּו "ארּבעים ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּבּוׁשה,
עּקר  ּכי ."לעיני אחי "ונקלה וכּנ"ל, להּכתֹו" ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹיסיף
ּכּנ"ל, הּכבֹוד ּפגם ּדהינּו הּבׁשת, הּוא ההּכאה ְְְִֶַַַַַַַַָָָֹאּסּור
ּכּנ"ל. ההּכאֹות ּכל ׁשּמּׁשם מלקּיֹות ל"ט ּבחינת ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּזהּו

ממֹון ועל ־ּכ ן לּתן ׁשּצרי ּבממֹון, ותּקּונֹו ענׁשֹו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִֵֶָָָָ
ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ּדברים, חמּׁשה ּבעד ְְְְְֲִִֶַַָָָָּדיקא

ז"ל פד.)רּבֹותינּו קמא וכּו'',(בבא 'ממֹון – ּבֹו" יּנתן "ּכן : ְִֵֵֵַַָָ

ׁשּפגם  ּדהינּו והּממֹון, הּפרנסה ּבבחינת ּפגם, ׁשם ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָּכי
ל"ט  ּבחינת ׁשהּוא ההּכאה עלֿידי מלאכֹות ְְְְִֵֶַַַַָָָּבל"ט

ּכּנ"ל. ּבממֹון ענׁשֹו ועלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְִֵַַַַַַָָמלקּיֹות



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחיב לבחבו ילהקח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ּבחברֹו חֹובל רפו  ֵ ֲ ַ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבערב ועל־ ּכ ןכ הּצּדיקים קברי על ּביֹותר הֹולכין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַ
הּׁשנה  ראׁש ּבחינת ע ּקר ּכי הּׁשנה, ְִִִַַַַָָָָֹֹראׁש
ּדקדּׁשה, והּמלכּות הּכבֹוד את ּולגּדל להעלֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֻהּוא
'ּובכן  הּתפּלֹות: ּבכל הּׁשנה ּבראׁש אֹומרים ׁשאנּו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּכמֹו

ּכל  על מל וכּו', ה' אּתה ותמל וכּו', ה' ּכבֹוד ְְְְְִֵַַָָָֹֹּתן
ׁשּמזּכירין  הּכבֹוד' מל' ּבחינת ,'ּבכבֹוד ּכּלֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻהעֹולם
ּכל  הּׁשנה ׁשּבראׁש נמצא ּפעמים. ּכּמה הּׁשנה ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹֹּבראׁש
ּכל  ּתּקּון ׁשהּוא הּכבֹוד, את ּולגּדל להעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָעבֹודתנּו
עּקר  ועל ּֿכן ּכּנ"ל. יתּבר ּכבֹודֹו ּפגם ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהחטאים
ּכּנ"ל, ּדקדּׁשה הּכבֹוד עּקר ׁשּׁשם ארץֿיׂשראל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻקדּׁשת

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשנה, ּבראׁש יא)נמׁש "ּתמיד (דברים : ְְְִִֶַָָָָָֹ
ּבראׁש ּכי וכּו'". הּׁשנה מראׁשית ּבּה אלקי ה' ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹעיני
 ֿ ארץ קדּׁשת עּקר ׁשּזה הּכבֹוד העלאת עּקר ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשנה
צּדיקים  קברי על ליל נֹוהגין ועלּֿכן ּכּנ"ל. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָיׂשראל
הּוא  הּכבֹוד ּתּקּון עּקר ּכי הּׁשנה, ראׁש ּבערב ְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹאמּתּיים
ּכּנ"ל. הּכבֹוד עּקר ׁשּׁשם ּכּנ"ל הּצּדיקים קברי ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָעלֿידי

יׂשראל ואז ּכי יׂשראל, ׁשל הּקּבּוץ זמן עּקר ְ◌ָ◌ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
לכּבד  לגּדל הּמקֹומֹות ּבכל אז ְְְְְְִִֵֵַַַַָָמתקּבצין
מה  וכל ותחנּונים, ּבתפּלֹות יתּבר ׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָּולקּדׁש
ונתּגּדל  נתּכּבד ּביחד ּכׁשרים אנׁשים יֹותר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּׁשּמתקּבצין

"מל הדרת עם "ּברב ּכי ּביֹותר, יד)ׁשמֹו ׁשעּקר (משלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
אז  ועלּֿכן עם. ּברב הּוא ּביֹותר מל והדרת ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹּכבֹוד
קברי  על יחד להתקּבץ יֹותר מסּגל הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻּבימי
הּכבֹוד  העלאת עּקר אז ּכי אמּתּיים, ֲֲִִִִִִִַַַַַַָָָהּצּדיקים
ּׁשּמתּגּדל  מה וכל עם. רב עלֿידי ּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמתּגּדל
נפׁשֹו ּפגם עּקר ּכי ּביֹותר, נפׁשֹו נתקן ּביֹותר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָהּכבֹוד
ּפגם  עלֿידי יתּבר ׁשמֹו מּכבֹוד ׁשרחקּה עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּוא
ׁשּנתעּלה  ּבעת ועלּֿכן הּכבֹוד, ּפגם ׁשהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעונֹותיו
ּבראׁש הּקּבּוץ ּבזמן ּדהינּו ּביֹותר, הּכבֹוד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹונתּגּדל
נפׁשֹו ּגם ּתּוכל הּכבֹוד הגּדלת עלֿידי אז ְְְֵַַַַַַַַָָָָָהּׁשנה,
עכׁשו  ׁשּנתּגּדל הּגדֹול הּכבֹוד ּבתֹו לכלל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהרחֹוקה
ה', אל לׁשּוב ויזּכה ּכּנ"ל, הּתּקּון עּקר ׁשּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּביֹותר,

לגּדל ׁשּיז  ׁשּיזּכה ּדקדּׁשה, ּבהּכבֹוד לכלל הּוא ּגם ּכה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
ּומעׂשים  ּותפּלה ּבתֹורה מעּתה יתּבר ׁשמֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּולכּבד

אמן: ִֵָטֹובים

ז"לוזהכא רּבנּו י"ד)ׁשּכתב אדם (סימן ּבני ׁשּלהחזיר ְ◌ֶ◌ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבוּדאי  ּכי ׁשם. עּין קרי, ּתּקּון הּוא ְְִִִִֵֶַַַָָּבתׁשּובה

על  לדּבר ּומׁשּתּדל ּכׁשּמתּגּבר הּברית לפגם ּתּקּון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַהּוא
ּפגם  עּקר ּכי ,יתּבר לה' להחזירם אדם ּבני ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָלב
ׁשּמחזיר  ועלֿידי ּכּנ"ל, הּכבֹוד ּפגם הּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָהּברית
הגּדלת  עּקר הּוא עלֿידיֿזה יתּבר לה' ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהרחֹוקים

ׁשמא  ואתיּקר אסּתּלק 'ּכדין ּכי הּכבֹוד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָוהעלאת
 ֿ עלֿידי עלּֿכן ּכּנ"ל, ותּתא' עּלא הּוא ּברי ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֻּדקדׁשא

וכּנ"ל: הּברית ּתּקּון עּקר ְְִִִֶַַַַזה

„ ‰ÎÏ‰¬»»

ּבהלכֹות על־ ּפ י הּנ"ל חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם הּתֹורה ַ◌ִ◌ְְְִַַַָָָ
ממֹון ד')נזקי :(הלכה ְִֵָ

חברֹו,וזהא את להּכֹות החמּור האּסּור ּגדל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבֹו חבל ואם רׁשע, נקרא יד ּבהרמת ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָואפּלּו
ּבעּזּות  ּפֹוגם חברֹו את הּמּכה ּכי ּדברים. ּבחמּׁשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב
ּבחינת  ׁשהּוא אחרא ּדסטרא עּזּות אל נפל ּכי ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָֻּדקדּׁשה,

כ) ה, ּפנים (אבות ׁשהעז מאחר לּגיהּנם', ּפנים 'עז :ִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
האּסּור  ועלּֿכן ׁשהּכהּו. עד יׂשראל חברֹו נגד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלּֿכ
ּכל  על ּכעֹובר הּוא ּכי רׁשע, ונקרא מאד ְְְְִִֵַָָָָָֹחמּור
ּבעּזּות  ׁשּפגם מאחר ּכי ּבאמת, הרׁשע ׁשּזהּו ֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה,
ׁשעּקרּה ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּפגם ּבוּדאי עלּֿכן ,ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּכלּֿכ
ּולהפ הּנ"ל. ּבהּתֹורה ּכמבאר ּדקדּׁשה, ּבעּזּות ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻּתלּויה
הם  ּכי ּבּתֹורה, חלק להם אין אחרא ּדסטרא ּפנים ְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעּזי
וכּו' עת ולא קּמטּו אׁשר ּדֹורֹות התתקע"ד ְְְְֲִֵֶַַֹֻּבחינת

יד.) אחר.(חגיגה ּבמקֹום ּכמבאר ,ְְֵַַָָֹ

נקרא וזהוּ  יד ּבהרמת אפּלּו ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּפֹוגם  עלֿידי ּכי  ּדיקא, יד ּבהרמת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָרׁשע,
להתקרב  יכֹול אינֹו ּכי ּבאמּונה, ּפֹוגם ְְְֱִִֵֵֵַָָָָּבעּזּות
ׁשּבּדֹור. אמת צּדיקי ּבחינת ׁשהם רֹועים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלהּׁשבעה

ּכל ׁשם ּכמבאר הּידים, חֹותם ּבחינת הּוא זה ואמּונה ְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבחינת הּוא ואז  א)היטב, מלאּו(ישעיה ּדמים "ידיכם : ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּפגם  ּבחינת הּוא זה ׁשּכל ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָוכּו'",
הּפגם  ׁשעּקר ּכּנ"ל, ּבעּזּות ׁשּפגם חברֹו ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמּכה
ּפֹוגם  ּכי רׁשע', נקרא יד 'ּבהרמת ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבהּידים,
הּוא  ואז הּנ"ל, ּבהּידים אחרא ּדסטרא העּזּות ְְְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָָעלֿידי
הּכאה  ּבחינת ּדהינּו מלאּו", ּדמים "ידיכם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבחינת

החמּׁשה  חּיּוב עּקר ּכי ּדמים, ׁשפיכת ּבחינת ְְֲִִִִִִִֶַַַָָָׁשהּוא

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ּבחברֹו חֹובל 286 ֵ ֲ ַ ֵ ְ ִהלכֹות

אֹו ׁשּנצרר ּדהינּו חּבלה, ּבּה ׁשּיׁש ּבהּכאה הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּדברים
וכּו'" מלאּו ּדמים "ידיכם ּבחינת ׁשּזהּו ּדם, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָיצא
ּבכל  ּפגם ּכי ּדברים, ּבחמּׁשה חּיב ועל ּֿכן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָוכּנ"ל.
ּבכּלם  ׁשּפגם חּמׁשים, חמּׁשה ׁשהיא ּכּלּה ְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻֻֻהּתֹורה

הּתֹורה  ּכל ּפגם ׁשהּוא אחרא, ּדסטרא העּזּות ְְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָעלֿידי
וכּנ"ל: ּדקדּׁשה ּבעּזּות ּתלּויה ׁשהיא ְְְְִִֶַַַָָָֻֻּכּלּה

הּתֹורה ועל־ ּכ ןב לּתן מּוכן ׁשהיה רּבנּו מׁשה ְ◌ַ◌ֵ◌ִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיצא  ּגּדּולֹו ּבתחּלת עלּֿכן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָליׂשראל,
ּוכׁשהסּתּכל  ּביֹותר, זה על לב נתן ּביׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהסּתּכל

ואמר  מאד לֹו חרה נּצים עברים אנׁשים ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹוראה
ב)לרׁשע ּתלּוי (שמות ׁשּבזה ידע ּכי ,"רע תּכה "לּמה : ִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

יהיה  ולא יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּיהיה הּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקּבלת
ׁשהם  וׁשלֹום, חס והּכאֹות ּומריבֹות קטטֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּביניהם
הּתֹורה  ּבכל ּפגם ׁשהם אחרא, ּדסטרא עּזּות ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָּבחינת
"אכן  אמר: עּזּות לֹו ּכׁשהׁשיבּו ועלּֿכן ּכּנ"ל. ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלּה
הם  מה מּפני לֹו ׁשּנֹודע רׁש"י, ּופרׁש הּדבר", ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָנֹודע
עּזּות  עלֿידי ּכי ּכּנ"ל, הינּו ּבּגלּות, ּכלּֿכ ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָמתעּכבים
ׁשעּקר  הרׁשעה, מלכּות מתּגּבר אחרא ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָָָּדסטרא
'עּזּות  ּבבחינת אחרא, ּדסטרא עּזּות עלֿידי ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַָָָָממׁשלּתם
ּבּגלּות  מתעּכבים הם ועלּֿכן ּתגא', ּבלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָמלכּותא

מּמלכּות  הּגאּלה עּקר ּכי הרׁשעה, מלכּות ְְְְִִִַַַַַָָָָָֻּתחת
ּתלּויה  וקּיּומּה הּתֹורה קּבלת ועּקר אחרא ְְְְְֳִִִַַַָָָָָָָָּדסטרא
עז  להיֹות ּדקדּׁשה, עּזּות להגּביר ּדהינּו עּזּות, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָֻּבבחינת

,יתּבר ּבעבֹודתֹו ׁשּבּדֹור ּכּנמר ּפנים עּזי ּכנגד ולעמד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּולבּטל  להכניע ,יתּבר מעבֹודתֹו הּמֹונעים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשהם

וכּנ"ל: אחרא ּדסטרא הרע ְְְֳִַַַַָָָָָעּזּותם

ׁשחּיב ויׁש ג ּדברים החמּׁשה ּבחינת ׁשּזהּו לרּמז ְ◌ֵ◌ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
וׁשבת  ורּפּוי וצער נזק ׁשהם: ּבחברֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהחֹובל
ׁשאףֿעלּֿפי  הּבׁשת, על החמירּו ּוביֹותר ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹּובׁשת.
ּבּמׁשנה, ּכמבאר ׁשּיפּיסּנּו, עד לֹו נמחל אין לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנֹותן
ּפֹוגם  הּוא ּדקדּׁשה ּבעּזּות ּופֹוגם ּבחברֹו החֹובל זה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכי
ׁשהם  הּנ"ל ּבהּתֹורה המבארים הּתּקּונים ּבחינֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבכל
ּבחינת  ׁשּיׁש ׁשם מבאר ּכי ּתּקּונים. ּבחמּׁשה ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹּכלּולים
הּידין  וחֹותם ׁשלֹום, ּבחינת ׁשהּוא הרגלין ְְְִִִֶַַַַַָָָחֹותם
צּדיקי  עלֿידי הּוא להם ולבֹוא אמּונה, ּבחינת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

לאּלּו ּולהתקרב רֹועים, ׁשבעה ּבחינת ׁשהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָאמת,
ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי אם ּכי אפׁשר אי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּצּדיקים
ולזּכֹות  ּפנים, העּזי ׁשל אחרא ּדסטרא עּזּות ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָּולבּטל
ׁשהּוא  ונׁשמע נעׂשה עלֿידי הּוא ּדקדּׁשה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֻלעּזּות

ׁשהּוא  ׁשלֹום ּדהינּו ּבחינֹות, חמׁש והם ׂשמחה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבחינת
חֹותם  ואמּונה ראׁשֹון, ּתּקּון ׁשּזהּו הרגלין ְֱִִִֶֶֶַַַָָחֹותם
ּתּקּון  לצּדיקים והתקרבּות ׁשני, ּתּקּון ּבחינת ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָהּידין,
ּתּקּון  וׂשמחה רביעי, ּתּקּון ּדקדּׁשה ועּזּות ְְְְְְִִִִִִִִַָָֻׁשליׁשי,
ּבחברֹו, החֹובל ּפֹוגם הּתּקּונים אּלּו ּובכל ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָחמיׁשי.

ּדברים. ּבחמׁשה חּיב ְְֲִִֵַַַָָָועלּֿכן

ּׁשּבּיׁשּכ י מה ּבׁשת, לּתן חּיב ּבעּזּות ּׁשּפגם מה ּכנגד ִ◌ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הפ ׁשהּוא העּזּות ּפגם עּקר ׁשּזהּו חברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפני
הּכאֹות  ּכי ּבּׂשמחה, ּפגם ההּכאה ועלֿידי ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּבׁשת.
ּכי  צער, לּתן חּיב ועלּֿכן הּׂשמחה, הפ הם ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּומריבֹות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּׂשמחה, הפ הּוא  כג)צער "למי (משלי : ְְְִִֵֶֶַַַָָ
חּנם  ּפצעים למי ׂשיח למי מדינים למי אבֹוי למי ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָָאֹוי
צער, ּבחינת הם והּכאֹות ּופצעים מדינים ּכי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָוכּו'".

הּׂשמחה. הפ זה ׁשּכל ואבֹוי, אֹוי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּבחינת

הּצּדיקי וּ כנגד ּבכבֹוד העּזּות עלֿידי ּׁשּפגם מה ְ◌ֶ◌ֶ◌ְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
הּוא  האמת הּצּדיק ּכי רּפּוי, לּתן חּיב ֱֱִִִִֵֶֶַַַָָאמת
ּבין  ׁשלֹום ׁשּיהיה ׁשּמׁשּגיח יׂשראל, ורֹועה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמנהיג
לעׂשֹות  יׂשראל את הנהגתֹו עּקר זה ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּבי  ׁשלֹום ּבמׁשה מׁשּפט ׁשּכתּוב ּכמֹו לחברֹו, אדם ן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יח) וזה (שמות וכּו'". רעהּו ּובין איׁש ּבין "וׁשפטּתי :ְְְְִִֵֵֵֵֶַָ

ּבכבֹוד  ּפֹוגם עלּֿכן מּׁשלֹום ורחֹוק חברֹו את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּכה
וכלּול  יׂשראל נׁשמֹות ׁשרׁש הּוא הּצּדיק ּגם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּצּדיק.
הּיֹוצאים  ענפים ּבחינת הם יׂשראל ּכל ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֻמּכלם,
את  הּכה ּכאּלּו מּיׂשראל אחד ּומּכה ּוכׁשּפֹוגם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּמּנּו,
חלק  ּבחינת הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ּכי ּבעצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּדיק
הּצּדיק  ּבכבֹוד ׁשּפגם זה ּפגם ּוכנגד מהּצּדיק. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָואיבר
לנׁשּברי  הרֹופא הּוא הּצּדיק ּכי רּפּוי, לּתן חּיב ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו', ּומחּבׁש סא)לב "לחבׁש(ישעיה : ְְְֲֵֵֶַַָֹ
ּכתיב הּׁשקר ּבנביאי ּולהפ וכּו'", לב (ירמיה לנׁשּברי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

ׁשלֹום ו) לאמר נקּלה על עּמי ׁשבר את "וירּפאּו :ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הלכות חובל בחבירו ד



קט שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחיב לבחבו ילה ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ּבחברֹו חֹובל רפו  ֵ ֲ ַ ֵ ְ ִהלכֹות

ּבערב ועל־ ּכ ןכ הּצּדיקים קברי על ּביֹותר הֹולכין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַ
הּׁשנה  ראׁש ּבחינת ע ּקר ּכי הּׁשנה, ְִִִַַַַָָָָֹֹראׁש
ּדקדּׁשה, והּמלכּות הּכבֹוד את ּולגּדל להעלֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֻהּוא
'ּובכן  הּתפּלֹות: ּבכל הּׁשנה ּבראׁש אֹומרים ׁשאנּו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּכמֹו

ּכל  על מל וכּו', ה' אּתה ותמל וכּו', ה' ּכבֹוד ְְְְְִֵַַָָָֹֹּתן
ׁשּמזּכירין  הּכבֹוד' מל' ּבחינת ,'ּבכבֹוד ּכּלֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻהעֹולם
ּכל  הּׁשנה ׁשּבראׁש נמצא ּפעמים. ּכּמה הּׁשנה ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹֹּבראׁש
ּכל  ּתּקּון ׁשהּוא הּכבֹוד, את ּולגּדל להעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָעבֹודתנּו
עּקר  ועל ּֿכן ּכּנ"ל. יתּבר ּכבֹודֹו ּפגם ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהחטאים
ּכּנ"ל, ּדקדּׁשה הּכבֹוד עּקר ׁשּׁשם ארץֿיׂשראל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻקדּׁשת

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשנה, ּבראׁש יא)נמׁש "ּתמיד (דברים : ְְְִִֶַָָָָָֹ
ּבראׁש ּכי וכּו'". הּׁשנה מראׁשית ּבּה אלקי ה' ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹעיני
 ֿ ארץ קדּׁשת עּקר ׁשּזה הּכבֹוד העלאת עּקר ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשנה
צּדיקים  קברי על ליל נֹוהגין ועלּֿכן ּכּנ"ל. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָיׂשראל
הּוא  הּכבֹוד ּתּקּון עּקר ּכי הּׁשנה, ראׁש ּבערב ְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹאמּתּיים
ּכּנ"ל. הּכבֹוד עּקר ׁשּׁשם ּכּנ"ל הּצּדיקים קברי ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָעלֿידי

יׂשראל ואז ּכי יׂשראל, ׁשל הּקּבּוץ זמן עּקר ְ◌ָ◌ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
לכּבד  לגּדל הּמקֹומֹות ּבכל אז ְְְְְְִִֵֵַַַַָָמתקּבצין
מה  וכל ותחנּונים, ּבתפּלֹות יתּבר ׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָּולקּדׁש
ונתּגּדל  נתּכּבד ּביחד ּכׁשרים אנׁשים יֹותר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּׁשּמתקּבצין

"מל הדרת עם "ּברב ּכי ּביֹותר, יד)ׁשמֹו ׁשעּקר (משלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
אז  ועלּֿכן עם. ּברב הּוא ּביֹותר מל והדרת ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹּכבֹוד
קברי  על יחד להתקּבץ יֹותר מסּגל הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻּבימי
הּכבֹוד  העלאת עּקר אז ּכי אמּתּיים, ֲֲִִִִִִִַַַַַַָָָהּצּדיקים
ּׁשּמתּגּדל  מה וכל עם. רב עלֿידי ּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמתּגּדל
נפׁשֹו ּפגם עּקר ּכי ּביֹותר, נפׁשֹו נתקן ּביֹותר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָהּכבֹוד
ּפגם  עלֿידי יתּבר ׁשמֹו מּכבֹוד ׁשרחקּה עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּוא
ׁשּנתעּלה  ּבעת ועלּֿכן הּכבֹוד, ּפגם ׁשהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעונֹותיו
ּבראׁש הּקּבּוץ ּבזמן ּדהינּו ּביֹותר, הּכבֹוד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹונתּגּדל
נפׁשֹו ּגם ּתּוכל הּכבֹוד הגּדלת עלֿידי אז ְְְֵַַַַַַַַָָָָָהּׁשנה,
עכׁשו  ׁשּנתּגּדל הּגדֹול הּכבֹוד ּבתֹו לכלל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהרחֹוקה
ה', אל לׁשּוב ויזּכה ּכּנ"ל, הּתּקּון עּקר ׁשּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּביֹותר,

לגּדל ׁשּיז  ׁשּיזּכה ּדקדּׁשה, ּבהּכבֹוד לכלל הּוא ּגם ּכה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
ּומעׂשים  ּותפּלה ּבתֹורה מעּתה יתּבר ׁשמֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּולכּבד

אמן: ִֵָטֹובים

ז"לוזהכא רּבנּו י"ד)ׁשּכתב אדם (סימן ּבני ׁשּלהחזיר ְ◌ֶ◌ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבוּדאי  ּכי ׁשם. עּין קרי, ּתּקּון הּוא ְְִִִִֵֶַַַָָּבתׁשּובה

על  לדּבר ּומׁשּתּדל ּכׁשּמתּגּבר הּברית לפגם ּתּקּון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַהּוא
ּפגם  עּקר ּכי ,יתּבר לה' להחזירם אדם ּבני ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָלב
ׁשּמחזיר  ועלֿידי ּכּנ"ל, הּכבֹוד ּפגם הּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָהּברית
הגּדלת  עּקר הּוא עלֿידיֿזה יתּבר לה' ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהרחֹוקים

ׁשמא  ואתיּקר אסּתּלק 'ּכדין ּכי הּכבֹוד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָוהעלאת
 ֿ עלֿידי עלּֿכן ּכּנ"ל, ותּתא' עּלא הּוא ּברי ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֻּדקדׁשא

וכּנ"ל: הּברית ּתּקּון עּקר ְְִִִֶַַַַזה

„ ‰ÎÏ‰¬»»

ּבהלכֹות על־ ּפ י הּנ"ל חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם הּתֹורה ַ◌ִ◌ְְְִַַַָָָ
ממֹון ד')נזקי :(הלכה ְִֵָ

חברֹו,וזהא את להּכֹות החמּור האּסּור ּגדל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבֹו חבל ואם רׁשע, נקרא יד ּבהרמת ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָואפּלּו
ּבעּזּות  ּפֹוגם חברֹו את הּמּכה ּכי ּדברים. ּבחמּׁשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב
ּבחינת  ׁשהּוא אחרא ּדסטרא עּזּות אל נפל ּכי ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָֻּדקדּׁשה,

כ) ה, ּפנים (אבות ׁשהעז מאחר לּגיהּנם', ּפנים 'עז :ִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
האּסּור  ועלּֿכן ׁשהּכהּו. עד יׂשראל חברֹו נגד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלּֿכ
ּכל  על ּכעֹובר הּוא ּכי רׁשע, ונקרא מאד ְְְְִִֵַָָָָָֹחמּור
ּבעּזּות  ׁשּפגם מאחר ּכי ּבאמת, הרׁשע ׁשּזהּו ֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה,
ׁשעּקרּה ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּפגם ּבוּדאי עלּֿכן ,ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּכלּֿכ
ּולהפ הּנ"ל. ּבהּתֹורה ּכמבאר ּדקדּׁשה, ּבעּזּות ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻּתלּויה
הם  ּכי ּבּתֹורה, חלק להם אין אחרא ּדסטרא ּפנים ְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעּזי
וכּו' עת ולא קּמטּו אׁשר ּדֹורֹות התתקע"ד ְְְְֲִֵֶַַֹֻּבחינת

יד.) אחר.(חגיגה ּבמקֹום ּכמבאר ,ְְֵַַָָֹ

נקרא וזהוּ  יד ּבהרמת אפּלּו ז"ל, רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְ◌ֶ◌ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּפֹוגם  עלֿידי ּכי  ּדיקא, יד ּבהרמת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָרׁשע,
להתקרב  יכֹול אינֹו ּכי ּבאמּונה, ּפֹוגם ְְְֱִִֵֵֵַָָָָּבעּזּות
ׁשּבּדֹור. אמת צּדיקי ּבחינת ׁשהם רֹועים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלהּׁשבעה

ּכל ׁשם ּכמבאר הּידים, חֹותם ּבחינת הּוא זה ואמּונה ְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבחינת הּוא ואז  א)היטב, מלאּו(ישעיה ּדמים "ידיכם : ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּפגם  ּבחינת הּוא זה ׁשּכל ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָוכּו'",
הּפגם  ׁשעּקר ּכּנ"ל, ּבעּזּות ׁשּפגם חברֹו ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמּכה
ּפֹוגם  ּכי רׁשע', נקרא יד 'ּבהרמת ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבהּידים,
הּוא  ואז הּנ"ל, ּבהּידים אחרא ּדסטרא העּזּות ְְְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָָעלֿידי
הּכאה  ּבחינת ּדהינּו מלאּו", ּדמים "ידיכם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבחינת

החמּׁשה  חּיּוב עּקר ּכי ּדמים, ׁשפיכת ּבחינת ְְֲִִִִִִִֶַַַָָָׁשהּוא

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן ּבחברֹו חֹובל 286 ֵ ֲ ַ ֵ ְ ִהלכֹות

אֹו ׁשּנצרר ּדהינּו חּבלה, ּבּה ׁשּיׁש ּבהּכאה הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּדברים
וכּו'" מלאּו ּדמים "ידיכם ּבחינת ׁשּזהּו ּדם, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָיצא
ּבכל  ּפגם ּכי ּדברים, ּבחמּׁשה חּיב ועל ּֿכן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָוכּנ"ל.
ּבכּלם  ׁשּפגם חּמׁשים, חמּׁשה ׁשהיא ּכּלּה ְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻֻֻהּתֹורה

הּתֹורה  ּכל ּפגם ׁשהּוא אחרא, ּדסטרא העּזּות ְְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָעלֿידי
וכּנ"ל: ּדקדּׁשה ּבעּזּות ּתלּויה ׁשהיא ְְְְִִֶַַַָָָֻֻּכּלּה

הּתֹורה ועל־ ּכ ןב לּתן מּוכן ׁשהיה רּבנּו מׁשה ְ◌ַ◌ֵ◌ִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיצא  ּגּדּולֹו ּבתחּלת עלּֿכן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָליׂשראל,
ּוכׁשהסּתּכל  ּביֹותר, זה על לב נתן ּביׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהסּתּכל

ואמר  מאד לֹו חרה נּצים עברים אנׁשים ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹוראה
ב)לרׁשע ּתלּוי (שמות ׁשּבזה ידע ּכי ,"רע תּכה "לּמה : ִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

יהיה  ולא יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּיהיה הּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקּבלת
ׁשהם  וׁשלֹום, חס והּכאֹות ּומריבֹות קטטֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּביניהם
הּתֹורה  ּבכל ּפגם ׁשהם אחרא, ּדסטרא עּזּות ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָּבחינת
"אכן  אמר: עּזּות לֹו ּכׁשהׁשיבּו ועלּֿכן ּכּנ"ל. ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלּה
הם  מה מּפני לֹו ׁשּנֹודע רׁש"י, ּופרׁש הּדבר", ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָנֹודע
עּזּות  עלֿידי ּכי ּכּנ"ל, הינּו ּבּגלּות, ּכלּֿכ ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָמתעּכבים
ׁשעּקר  הרׁשעה, מלכּות מתּגּבר אחרא ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָָָּדסטרא
'עּזּות  ּבבחינת אחרא, ּדסטרא עּזּות עלֿידי ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַָָָָממׁשלּתם
ּבּגלּות  מתעּכבים הם ועלּֿכן ּתגא', ּבלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָמלכּותא

מּמלכּות  הּגאּלה עּקר ּכי הרׁשעה, מלכּות ְְְְִִִַַַַַָָָָָֻּתחת
ּתלּויה  וקּיּומּה הּתֹורה קּבלת ועּקר אחרא ְְְְְֳִִִַַַָָָָָָָָּדסטרא
עז  להיֹות ּדקדּׁשה, עּזּות להגּביר ּדהינּו עּזּות, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָֻּבבחינת

,יתּבר ּבעבֹודתֹו ׁשּבּדֹור ּכּנמר ּפנים עּזי ּכנגד ולעמד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּולבּטל  להכניע ,יתּבר מעבֹודתֹו הּמֹונעים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשהם

וכּנ"ל: אחרא ּדסטרא הרע ְְְֳִַַַַָָָָָעּזּותם

ׁשחּיב ויׁש ג ּדברים החמּׁשה ּבחינת ׁשּזהּו לרּמז ְ◌ֵ◌ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
וׁשבת  ורּפּוי וצער נזק ׁשהם: ּבחברֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהחֹובל
ׁשאףֿעלּֿפי  הּבׁשת, על החמירּו ּוביֹותר ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹּובׁשת.
ּבּמׁשנה, ּכמבאר ׁשּיפּיסּנּו, עד לֹו נמחל אין לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנֹותן
ּפֹוגם  הּוא ּדקדּׁשה ּבעּזּות ּופֹוגם ּבחברֹו החֹובל זה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכי
ׁשהם  הּנ"ל ּבהּתֹורה המבארים הּתּקּונים ּבחינֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבכל
ּבחינת  ׁשּיׁש ׁשם מבאר ּכי ּתּקּונים. ּבחמּׁשה ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹּכלּולים
הּידין  וחֹותם ׁשלֹום, ּבחינת ׁשהּוא הרגלין ְְְִִִֶַַַַַָָָחֹותם
צּדיקי  עלֿידי הּוא להם ולבֹוא אמּונה, ּבחינת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

לאּלּו ּולהתקרב רֹועים, ׁשבעה ּבחינת ׁשהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָאמת,
ּדקדּׁשה, עּזּות עלֿידי אם ּכי אפׁשר אי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּצּדיקים
ולזּכֹות  ּפנים, העּזי ׁשל אחרא ּדסטרא עּזּות ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָּולבּטל
ׁשהּוא  ונׁשמע נעׂשה עלֿידי הּוא ּדקדּׁשה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֻלעּזּות

ׁשהּוא  ׁשלֹום ּדהינּו ּבחינֹות, חמׁש והם ׂשמחה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבחינת
חֹותם  ואמּונה ראׁשֹון, ּתּקּון ׁשּזהּו הרגלין ְֱִִִֶֶֶַַַָָחֹותם
ּתּקּון  לצּדיקים והתקרבּות ׁשני, ּתּקּון ּבחינת ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָהּידין,
ּתּקּון  וׂשמחה רביעי, ּתּקּון ּדקדּׁשה ועּזּות ְְְְְְִִִִִִִִַָָֻׁשליׁשי,
ּבחברֹו, החֹובל ּפֹוגם הּתּקּונים אּלּו ּובכל ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָחמיׁשי.

ּדברים. ּבחמׁשה חּיב ְְֲִִֵַַַָָָועלּֿכן

ּׁשּבּיׁשּכ י מה ּבׁשת, לּתן חּיב ּבעּזּות ּׁשּפגם מה ּכנגד ִ◌ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הפ ׁשהּוא העּזּות ּפגם עּקר ׁשּזהּו חברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפני
הּכאֹות  ּכי ּבּׂשמחה, ּפגם ההּכאה ועלֿידי ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּבׁשת.
ּכי  צער, לּתן חּיב ועלּֿכן הּׂשמחה, הפ הם ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּומריבֹות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּׂשמחה, הפ הּוא  כג)צער "למי (משלי : ְְְִִֵֶֶַַַָָ
חּנם  ּפצעים למי ׂשיח למי מדינים למי אבֹוי למי ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָָאֹוי
צער, ּבחינת הם והּכאֹות ּופצעים מדינים ּכי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָוכּו'".

הּׂשמחה. הפ זה ׁשּכל ואבֹוי, אֹוי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּבחינת

הּצּדיקי וּ כנגד ּבכבֹוד העּזּות עלֿידי ּׁשּפגם מה ְ◌ֶ◌ֶ◌ְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
הּוא  האמת הּצּדיק ּכי רּפּוי, לּתן חּיב ֱֱִִִִֵֶֶַַַָָאמת
ּבין  ׁשלֹום ׁשּיהיה ׁשּמׁשּגיח יׂשראל, ורֹועה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמנהיג
לעׂשֹות  יׂשראל את הנהגתֹו עּקר זה ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּבי  ׁשלֹום ּבמׁשה מׁשּפט ׁשּכתּוב ּכמֹו לחברֹו, אדם ן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יח) וזה (שמות וכּו'". רעהּו ּובין איׁש ּבין "וׁשפטּתי :ְְְְִִֵֵֵֵֶַָ

ּבכבֹוד  ּפֹוגם עלּֿכן מּׁשלֹום ורחֹוק חברֹו את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּכה
וכלּול  יׂשראל נׁשמֹות ׁשרׁש הּוא הּצּדיק ּגם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּצּדיק.
הּיֹוצאים  ענפים ּבחינת הם יׂשראל ּכל ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֻמּכלם,
את  הּכה ּכאּלּו מּיׂשראל אחד ּומּכה ּוכׁשּפֹוגם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּמּנּו,
חלק  ּבחינת הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ּכי ּבעצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּדיק
הּצּדיק  ּבכבֹוד ׁשּפגם זה ּפגם ּוכנגד מהּצּדיק. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָואיבר
לנׁשּברי  הרֹופא הּוא הּצּדיק ּכי רּפּוי, לּתן חּיב ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו', ּומחּבׁש סא)לב "לחבׁש(ישעיה : ְְְֲֵֵֶַַָֹ
ּכתיב הּׁשקר ּבנביאי ּולהפ וכּו'", לב (ירמיה לנׁשּברי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

ׁשלֹום ו) לאמר נקּלה על עּמי ׁשבר את "וירּפאּו :ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלחיב לבחבו ילהקו ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי א  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רפז  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ּוכתיב לד)וכּו'", רּפאתם",(יחזקאל לא החֹולה "ואת : ְְְִִֵֶֶַָֹ
ּכתיב אמת יג)ּובצּדיקי מרּפא".(משלי אמּונים "וציר : ְְְְֱֱִִִִֵֵֶַַ

ּבכבֹוד  ההּכאה עלֿידי ׁשּפגם הּפגם ּכנגד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועלּֿכן
רּפּוי. לּתן חּיב הּוא ִִִֵַַַָהּצּדיק

ּפגם וׁש בת ּכנגד זהּו ידיו, מעׂשה ּבּטּול הּוא ְ◌ֶ◌ֶ◌ְְֲִֵֶֶֶַָָָ
הּוא  ונזק ּכּנ"ל. הּידים ּבחֹותם ְְִֵֶֶַַַַַַָָׁשּפגם
זהּו ּבֹו, ׁשעׂשה והּמּום איבר החסרֹון ּבעד ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּלם
ׁשלֹום  ּכי הּׁשלֹום, ּפגם ׁשהּוא הרגלין ּפגם ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָּכנגד
הּׁשלֹום, הפ הּוא וחסרֹון ּומּום ׁשלמּות, ְְְְִֵֵֶֶַַָּבחינת
ׁשהּוא  נזק, לׁשּלם צרי הּׁשלֹום ּפגם ּכנגד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעלּֿכן

הּׁשלֹום: הפ ׁשהּוא איבר, ׁשחּסרֹו ְִֵֵֶֶֶַַָָעל
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מעקה מצות  ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי מעקה. ִ◌ְ◌ַ◌ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
הּנפל  יּפל ּכי ּבבית ּדמים תׂשים ולא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹלגּג

כב)מּמּנּו" .(דברים ִֶ

ּבבחינתּכ י ּבחכמה, הּבית לבנֹות כד)צרי :(משלי ִ◌ְְְְִִִִִַַַָָָ

ּבבחינת  הּבית  ואזי וכּו'", ּבית יּבנה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָ"ּבחכמה
ּתּקּון  ׁשעּקר מחין, ּבינה ּבחינת היא סּכה ּכי  ְִִִִִִִֶַַָָָֹֻֻסּכה,

ּכ מחין סּכה ּבחינת עלֿידי הּבית ּבבחינת ּבנין ּנ"ל, ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָֹֻ

לג) ּכמֹו(בראשית ּבית", לֹו וּיבן סּכתה נסע "ויעקב :ְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ
ז"ל רּבנּו זאת ּכל רס"ו)ׁשּכתב .(סימן ֵֶַַַָָֹ

ׁשמירה וזה ּבחינת ׁשהּוא מעקה, מצות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָ
צרי ּכי וׁשלֹום, חס יּפל ׁשּלא והּׂשכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹלהּמח

והּמחׁשבה  הּׂשכל להּניח לבלי מאד הּמח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֹלׁשמר
לחׁשב  הּקדּׁשה לגבּול חּוץ ּולהתּפּׁשט לצאת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻׁשּבּמח
ׁשּצרי מעקה, ּבחינת וזהּו וׁשלֹום. חס חּוץ ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָמחׁשבֹות
ּבחינת  ׁשהיא הּבית, לגג ּומחּצה מעקה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָלעׂשֹות
וצרי הּכל, מן ּולמעלה עליֹון ׁשהּוא הּׂשכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹראׁשית
ּכדי  ּוגב ּול ּומחּצה מעקה לֹו ולעׂשֹות מאד ְְְְְְְֲֲִֵֶַַָָֹלׁשמרֹו
חס  חיצֹונה מחׁשבה לחׁשב לחּוץ לצאת להּניחֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּבבחינת לח)וׁשלֹום, תבֹוא (איוב ּפה עד לּים "ואמר : ְְִִַַַַָָָָֹֹ
ים  ּבחינת ׁשהּוא הּׂשכל ּכי ."ּגּלי ּבגאֹון יׁשית  ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּופא
לחּפץ  ּתמיד, ּולהתנּׂשא להתרֹומם ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהחכמה
התּגּברּות  ּבחינת ׁשהם הּגּלים, עלֿידי לחּוץ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָלצאת

לחּוץ  ולצאת לעלֹות ורֹוצין ׁשּמתּגּברין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּמחׁשבֹות
תבֹוא  ּפה "עד הּׂשכל על ּגזר יתּבר וה' וׁשלֹום. ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹחס
לבלי  הּמחׁשבה להכניע ׁשּצרי וכּו'", יׁשית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹּופא
הּגּלים  ולׁשּבר הּקדּׁשה, מּגבּול חּוץ לצאת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֻלהּניחּה
להכניעם  לחּוץ, לצאת ׁשּמתרֹוממין הּמחׁשבֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהם

ּבבחינת הּקדּׁשה, מּגבּול יצאּו ׁשּלא ה)ּולׁשּברם :(ירמיה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֻ
ּכּנ"ל. וכּו'" לּים ּגבּול חֹול ׂשמּתי ְְְֲִֶַַַַָ"אׁשר

ּוגבּול וזה מחּצה ּבחינת הּבית, לגג מעקה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָ
העּקר  ּכי הּׂשכל, ראׁשית ּדהינּו הּׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלגג

לׁשמרּה ׁשּצרי הּמחׁשבה, ּותחּלת ּבראׁשית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתלּוי
יכֹולים  ּבקל אזי ּכי לחּוץ, לצאת להּניחּה לבלי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹמאד
ּתכף  אבל לחּוץ. לצאת לבלי ּולׁשמרּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלהכניעּה
עלֿידיֿזה  לחּוץ, לצאת הּמחׁשבה ּתחּלת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמּניחין
וׁשלֹום, חס  נֹופל חלי ּבבחינת וׁשלֹום חס ְְְֳִִִֵֵַַַָָנֹופל

למינסב' ּדאזיל מאן 'האי ּבּמאמר כ"ט)ּכמבאר ,(סימן ְְְְֲִִַַַַָָָָָֹ
ּבחינת  ׁשהּוא וׁשלֹום, חס נֹופל חלי ּבחינת ׁשם, ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָעּין
ׁשּמתּגּברין  הּדמים התּגּברּות עלֿידי הּמחין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֹנפילת

וׁשלֹום. חס נֹופל ועלֿידיֿזה הּמח לתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹּומּתיזין

הּנפל וזה יּפל ּכי ּבבית ּדמים תׂשים "ולא ּבחינת: ְ◌ֶ◌ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ
ׁשאין  ׁשעלֿידי ּדיקא, ּדמים" תׂשים "ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוכּו'",
להּמחׁשבה  מח ּצה לעׂשֹות מעקה ּבמצות ְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָנזהרין
ּבביתֹו ּדמים מׂשים הּוא עלֿידיֿזה ּכּנ"ל, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּבּמח
לתֹו ׁשּמּתיזין לׁשם הּדמים ׁשּנכנסין ּדהינּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמּמׁש,
יּפל  "ּכי וזהּו: ּכּנ"ל. נֹופל ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹהּמח
ּבהּמח, ּתלּוי העּקר ּכי ּבזה, ּתלּוי זה ּכי ּכּנ"ל, ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּנפל"
ּומּפילין  ּבּמח ּומּתיזין הּדמים ּׁשּמתּגּברין ׁשּמה ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָֹּדהינּו
ׁשעלֿידי  ּבעצמֹו, הּמח ּפגם עלֿידי נעׂשה זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַֹאֹותֹו,
חס  לחּוץ לצאת אֹותֹו ּומּניחים הּמח ׁשֹומרים ְִִִֵֵֶַַַַַָֹׁשאין
ׁשּמתּגּברין  עד ּבהּדמים, ּכח נֹותן עלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוׁשלֹום,

לגמרי  אֹותֹו ּומּפילין הּמח לתֹו ונכנסין וׁשלֹום ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹחס
הּנ"ל. ּבּמאמר ׁשם וכּמּובן וׁשלֹום, ְְֲַַַַַַָָָָחס

ז"לוזה רּבֹותינּו ודרׁשּו הּנפל', יּפל 'ּכי (שבת ּבחינת: ְ◌ֶ◌ְְְִִִֵֵַַַַָֹֹ
קֹוראֹולב.) הּכתּוב ועלּֿכן לּפל', זה 'ראּוי :ְְִֵֶַַָָֹ



קוי שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רפח  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ּבבחינת הּזק, מיני ּכל נתּבּטלים הּׂשכל (ישעיה ׁשלמּות ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּדעה יא) הארץ מלאה ּכי יׁשחיתּו ולא ירעּו "לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ְוכּו'".

ּבחינת נמצא זה מהּזק וׁשֹומר מעקה ּכׁשעֹוׂשה ִ◌ְ◌ָ◌ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
חס  ידֹו על הּזק ּכׁשּבא ּכי הּדעת, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָׁשלמּות

אחר, ּבמקֹום ּכּמּובא הּדעת, ּפגם ּבחינת זה ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָוׁשלֹום
ּבחינת  זה מעקה, מצות ּבחינת מהּזק, הּׁשמירה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאבל

ּבחינ  הּדעת, ּדמסּככא ׁשלמּות 'אּמא ּבחינת סּכה, ת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֻ
עּקר  ועלֿידיֿזה הּזק, מיני מּכל לׁשמרם ּבנין' ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

ּכּנ"ל. ּבית" יּבנה "ּבחכמה ּבבחינת הּבית, ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבנין

הינּוועל־ ּכ ן חדׁש", ּבית תבנה "ּכי הּתֹורה: צּותה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִֶַַַָָָָ
אּתה  ואז הּבית, ּבבנין לעסק רֹוצה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשאּתה
הּדעת, ׁשלמּות ּבחינת סּכה, ּבחינת להמׁשי ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֻצרי
"ועׂשית  ועלּֿכן ּכּנ"ל, ּבית" יּבנה "ּבחכמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבבחינת
ועלֿידיֿזה  יׂשראל, נפׁשֹות לׁשמר ּכדי ,"לגּג ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמעקה
סּכה, ּבחינת ּבנין', על ּדמסּככא 'אּמא ּבחינת ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֻנמׁש

ּכּנ"ל. הּבנין עּקר ְְְִִֵֶַַַַַָועלֿידיֿזה

התּגּברּות וזהוּ : ּכי ,"ּבבית ּדמים תׂשים "ולא ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִֵֶַָָֹ

הּדמים  התּגּברּות ּכי הּׂשכל, הפ הם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּדמים
מהם  ּכי ההּזקֹות, ּכל ּבאים ׁשּמּׁשם ּכעס ּבחינת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהם
מהתּגּברּות  ׁשּבאים החטאים ּכל ׁשל ׁשטּות הרּוח ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבא
רּוח  ּבחינת והם אחר, ּבמקֹום ּכּמּובא ְְְִִֵֵַַַַַָָָהּדמים,
ּבּמאמר  ּכמבאר סּכה, ּבחינת הפ ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהּבהמּיּות
אּתה  ּבית ּבֹונה ּכׁשאּתה ועלּֿכן ׁשם. עּין ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנ"ל
מצות  עלֿידי סּכה, ּבחינת ׂשכל, להמׁשי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻצרי
ּכּנ"ל, הּבית ּבנין עּקר עלֿידיֿזה ּכי ּכּנ"ל, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַמעקה
צרי אּתה ּכי הינּו ּדיקא, "ּבבית ּדמים תׂשים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ"ולא
ּכי  ,ּבית עלֿידי וׁשלֹום חס הּזק יגרם ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלהּׁשמר
הּדעת  ּפגם הּוא ההּזק ּכי הּבית, קלקּול ְְִִִֵֶֶַַַַַַַזהּו
עלֿידי  הּבית עּקר ּכי הּבית, קלקּול ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַׁשעלֿידיֿזה

ּכּנ"ל. ְַַָָחכמה

לׁשמר וזהוּ : צריכין אנּו ּכי מּמּנּו", הּנפל יּפל "ּכי ְ◌ֶ◌ְְִִִִִִִֵֶַָֹֹֹ
'אּמא  ּבחינת  להמׁשי ּכדי יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָנפׁשֹות
ּכי  הּנפלת, ּדויד סּכת להקים ּכדי ּבנין', על ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּדמסּככא
אֹו ּבגׁשמּיּות וׁשלֹום חס ונּזק נֹופל מּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאחד
להּׁשכינה  צער יׁש ּכביכֹול אזי וׁשלֹום, חס ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּברּוחנּיּות

ּבבחינת וׁשלֹום חס הּׁשכינה ואזי ט)ּכּידּוע, :(עמוס ְְְֲִִִַַַַַַַָָָ
נפׁש ּכׁשּׁשֹומרים ּולהפ הּנפלת". ּדויד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֻ"סּכת

מּנפילה  הּׁשכינה מּיׂשראל מקימין ּכביכֹול אזי והּזק, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכי  הּנפלת", ּדויד סּכת את "אקים ּבבחינת ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻמּנפילתּה,
נפׁש ׁשמירת ּכי ּכּידּוע, ּתמיד יׂשראל עם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשכינה
 ֿ ועלֿידי ּבנין', על ּדמסּככא 'אּמא ּבחינת זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָיׂשראל

מעקה  ּבחינת וזה הּנפלת. ּדויד סּכת מקימין ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻזה
וׁשלֹום  חס הּוא ׁשאזי הּנֹופל, יּפל ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּכּנ"ל,
לעׂשֹות  צריכין עלּֿכן הּנפלת", ּדויד "סּכת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹֻּבחינת
אּמא  ּבחינת נמׁש ואזי מּזה, להּׁשמר ּכדי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעקה,
סּכת  את "אקים נתקּים: ואזי ּכּנ"ל, וכ ּו' ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֻּדמסּככא
לעֹולם  ה' ּברּו אמן: ּבימינּו ּבמהרה הּנפלת", ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּדויד

ואמן: ְֵֵָָאמן

ׂשכל,ועיּ ן ּבחינת ׁשהּוא סּכה ענין הּנ"ל ּבּמאמר ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻ
ׁשהּוא  הּבהמה ּגדר הפ האדם, ּגדר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבחינת
ּכי  ,"ּבבית ּדמים תׂשים "ולא וזהּו הּדעת. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהעּדר
רּוח  ּבחינת ּבהמּיּות, ּבחינת הם הּדמים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָהתּגּברּות
אחר, ּבמקֹום ּכּמּובן הּדמים, מהתּגּברּות הּבא ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָׁשטּות
את  מקלקלים והם ּכּנ"ל, סּכה ּבחינת הפ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשהם

ּכּנ"ל. לעיל):הּבית ׁשּי זה (ּכל ְִֵֶַַַַַָָ

ׁשם ועיּ ן מעקה, מצות ענין אבי"ע ּבׁשער חּיים ּבעץ ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ
עּין  ּבינה, מּבחינת נמׁש הּמעקה ׁשעּקר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּובן
ּבנין', על ּדמסּככא 'אּמא ּבחינת היא ּובינה ְְְְִִִִִִַַַָָָָׁשם,

ּכּנ"ל: סּכה ּבבחינת היא ׁשּמעקה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֻנמצא

:'‚ ‰ÎÏ‰ BÁa ÏBÁ ˙BÎÏ‰a '‚ ‰ÎÏ‰¬»»¿ƒ¿≈«¬≈¬»»

:È‡˙ÈÏz ÔÈ‡ ÔÏ È‰Èc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿»ƒ»…¿»¿ƒ»ƒ

„ ‰ÎÏ‰¬»»

כ"ב על־ ּפ י ּבסימן חֹותם' ּבתֹו 'חֹותם הּתֹורה ַ◌ִ◌ְְִַָָָָ
עּין  ד', הלכה ממֹון נזקי ּבהלכֹות ְְְֲִִֵֵַַַָָָהּנ"ל

ָׁשם.

כּו'.וזה מּביתֹו ההּזק וההרחקת מעקה מצות ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ולא  לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי

מּמּנּו" הּנפל יּפל ּכי ּבבית ּדמים כב)תׂשים :(דברים ְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

זֹוכין ּכ יא ּדקדּׁשה ׁשעּזּות הּנ"ל ּבהּתֹורה מבאר ִ◌ְְְִִֶַַַַָָָֹֻ
ּתֹורה  ּבחינת ׁשהּוא ונׁשמע, נעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָעלֿידי
וכּו''. ּברא 'ּבראׁשית ּבחינת ונסּתר, נגלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּותפּלה,

הלכות מעקה ושמירת הנפש ד



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלהקוב ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה 288 ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ל  להׁשּתּדל וצרי צריכין ּכי לדרּגא, מּדרּגא יל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
יׁש ואז וכּו', נגלה מהּנסּתר נעׂשה, מהּנׁשמע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹות
יל ּכ ֿ ואחר מּמּנּו, ּגבּה נסּתר ּבחינת נׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלֹו
והּנסּתר  הּנׁשמע זה ּגם להּׂשיג יֹותר עֹוד ּגבּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלדרּגא

יהיה  ואז נגלה, ּבחינת נעׂשה, ּבחינת מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָלעׂשֹות
יל וכן יֹותר, עֹוד ּגבּה נסּתר ּבחינת נׁשמע ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלֹו
ּכל  ׁשם עּין וכּו', וכּו' עד לדרּגא מּדרּגא יֹותר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָלהּלן
צרי לדרּגא מּדרּגא ׁשּכׁשעֹולין ׁשם ּומבאר היטב. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזה
העלּיה  ּתכלית הירידה ּכי העלּיה, קדם ירידה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיהיה

ׁשם: עּין ְֵַָוכּו',

לבחינת וזה:ב ּכׁשּמּגיע הינּו חדׁש", ּבית תבנה "ּכי ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
לֹו ׁשּנתּגּלּו ּדהינּו יֹותר, ּגבּה ונׁשמע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹנעׂשה
ּבחינת  זה ׁשּבּתֹורה, הּנסּתר ּומּׂשיג ּתֹורה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָחּדּוׁשי
החכמה  ׁשהיא הּתֹורה ּכי חדׁש. ּבית לֹו ְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּבֹונה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבית, נקרא כד)האמּתית "ּבחכמה (משלי : ְְְְֲִִִִֶַָָָָָ
ּד'בראׁשית', ּבבית מתחלת היא ועלּֿכן ּבית", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיּבנה
ּבּתּקּונים. ׁשאיתא ּכמֹו ּבית', 'ראׁש הּוא 'ּבראׁשית' ְְִִִִִֵֶַַַָֹּגם
ּומּׂשיג  יֹותר ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה ּכׁשּמּגיע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹועלּֿכן
וזה: חדׁש. ּבית ׁשּבֹונה ּבחינת זה ׁשּבּתֹורה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנסּתר
ועלּיה, מּבית ּכלּול הּבית ּכי ,"לגּג מעקה ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ"ועׂשית

ׁשהּוא  וגּגֹו הּבית קרקע ּבֹו יׁש עלּיה ּבֹו ׁשאין ּבית ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ(ואפּלּו

ׁשּלמעלה) ּבחינת הּתקרה ׁשהם ונסּתר נגלה ּבחינת וזה , ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבחינת  הּוא ּתפּלה ּבחינת הּנסּתר ּכי ּותפּלה, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָּתֹורה
ּגבּה ּבחינה הּוא הּנסּתר ּכי הּבית, על ׁשעֹומד ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעלּיה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו נה)ּומרֹומם, ׁשמים (ישעיה גבהּו "ּכי : ְְְִִֶַָָָָ
ּדרכיו  על ׁשּנאמר מּדרכיכם", דרכי ּגבהּו ּכן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמארץ
על  ׁשעֹומד הּבית וגּוף מאּתנּו, הּנסּתרים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיתּבר

ּבחינת הּנגלה, ּבחינת זה יב)הארץ "ּבעליל (תהילים : ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
נסּתר, ּבחינת ּתפּלה ּבחינת והעלּיה וכּו'", ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלארץ

ו)ּבחינת ּבעּליתּה".(דניאל לּה ּפתיחן "וכּוין : ְְְְִִִִִֵֵַַָ

הּנעלמֹות ועל ־ּכ ן הלכֹות להּׂשיג החכמים ּכׁשרצּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ
נסּתר ּבחינת ׁשהם על מהם עלּו אצלם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבּגמרא  ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי ּכּמּובא לדרׁשן, ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהעלּיה

יג:) ויׁשב (שבת ׁשמן ּגרבי מאֹות ׁשלׁש לֹו ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהעלּו
מן  'ואּלּו ּבּמׁשנה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ּודרׁשן, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּבעלּיה

וכּו''. חנניא ּבעלּית ּׁשאמרּו ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָההלכֹות

הא"ב ועל־ ּכ ן ּבספר ז"ל ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ּכתב ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָ
א') אות יֹותר (בית טֹוב הּוא ּבעלּיה ֲִֵֶַָָׁשּלדּור

עּקר  ּכי ּתחּתֹון, ּבבית מּלדּור הּבֹורא ְְֲִִִִֵַַַַַָָלעבֹודת
לפי  לדר ּגא מּדרּגא ליל הּוא אדם ּכל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהעבֹודה

מּמּנּו הּנסּתר ּבחינת ּפעם ּבכל ּולהּׂשיג ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּבחינתֹו,
עלּיה  ּכי יֹותר, ּבעלּיה זֹוכין ׁשּזה ּתפּלה, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבחינת

ּכּנ"ל. נסּתר ּבחינת ּתפּלה ְְְְִִִִַַַַָָּבחינת

חדׁש,וזה: ּבית ּכׁשּבֹונין ּכי ,"לגּג מעקה "ועׂשית ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשמּׂשיגין  יֹותר, ּגבּה למדרגה ׁשּמּגיעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּדהינּו
ּבחינת  ׁשּזהּו יֹותר, הּגבּה וכּו' ונׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבחינת
מעקה  לעׂשֹות ּביֹותר לּזהר צריכין אזי ועלּיה, ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבית
יּפל  ׁשּלא ּומחּצה וגדר ּתיק ׁשהּוא ועלּיתֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלגּגֹו
ּבאדם  מאד מתּגרה ּדבר ׁשהּבעל ידּוע זה ּכי ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשם.
מאד  לּזהר צרי עלּֿכן לדרּגא, מּדרּגא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹולה
מחּצה  לֹו לעׂשֹות ועלּיתֹו לגּגֹו מעקה לעׂשֹות ְְְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַָָּבנפׁשֹו

וׁשלֹום. חס יּפל ׁשּלא ְְִֵֶַָָֹֹוגדר

רּבֹותינּווזהוּ : ודרׁשּו ,"ּבבית ּדמים תׂשים "ולא ְ◌ֶ◌ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
מא:)ז"ל ּבתֹו(כתובות רעּוע סּלם יׂשים 'ׁשּלא : ְִֶַַָָָֹֻ

נעׂשה  עלֿידי ּכי ּביתֹו'. ּבתֹו רע ּכלב יגּדל ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּביתֹו
ּבחינת  ׁשהּוא ּדקדּׁשה לעּזּות זֹוכין וכּו' ְְְְְְִִִִֶַַָָֻונׁשמע

ּבחינת סח)קֹולֹות, עז",(תהילים קֹול ּבקֹולֹו יּתן "הן : ְְִִֵֵַֹ
יפּגם  ׁשּלא ּביתֹו, ּבתֹו רעּוע סּלם יׂשים ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻוזהּו

סּלם, ּבחינת הּוא ּדקדּׁשה העּזּות ּכי ּדקדּׁשה, ְְְְִִִִַַַָָָָָֻֻֻּבהעּזּות
מּדרּגא  ולעלֹות הּקדּׁשה אל להתקרב אפׁשר אי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכי
על  ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו עּזּות, עלֿידי אם ּכי ְְְְִִֵֶַַַַָָָלדרּגא

טו)ּפסּוק ּכי (שמות ."קדׁש נוה אל בעּז "נהלּת : ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
נעׂשה  הּׂשגת עלֿידי הינּו ּתליא, ּבהא הא ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבאמת

זֹוכי  הּתֹורה ּכלל ׁשהּוא להפ,ונׁשמע וכן  לע ּזּות, ן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
להּׂשיג  יֹותר, ּגבּה למדרגה לעלֹות זֹוכין עּזּות ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹעלֿידי
ּבזה, זה ּתלּויים הם ּכי יֹותר, הּגבּה ונׁשמע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנעׂשה

ׁשם עּין אחר, ּבמקֹום מּזה ובסימן וכמבאר קמ"ז (בסימן ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ
א') ליקוטי ההתחלה.רע"א מהיכן יֹודעין ְְִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

אחד על־ ּכ ן לב להחליׁש ׁשּלא מאד לּזהר צריכין ַ◌ֵ◌ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ
עּקר  וזה לבּיׁשֹו. ׁשּלא ׁשּכן מּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּיׂשראל,
לֹו ׁשאין ּברּבים חברֹו ּפני הּמלּבין ׁשל החמּור ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאּסּור
ּדעּתֹו מחליׁש ׁשּמבּיׁשֹו עלֿידי ּכי הּבא, לעֹולם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָחלק
ּבעּזּות  ׁשּתלּויה ויהדּותֹו עבֹודתֹו מּמעט לּפל ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹויכֹול

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רפט  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשהּוא  ּבהתחּזקּות ּתלּויה הּיהדּות עּקר ּכי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻּדקדּׁשה.
ּבכל  עצמֹו את ׁשּמחּזק מי ׁשּכל ּדקדּׁשה, עּזּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבחינת
ּבגבּול  נכנס הּוא כן ּכמֹו הּׂשערה, ּכחּוט אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָּפעם
,"קדׁש נוה אל בעּז "נהלּת ּבבחינת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהּקדּׁשה,

אמת, ּולצּדיקי וה ּתפּלה הּתֹורה אל יֹותר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומתקרב
זֹוכה  כן ּכמֹו יֹותר, ּותפּלה לתֹורה ּׁשּזֹוכה מה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָוכל
ׁשּיכֹול  עד חלילה, חֹוזר וכן יֹותר, ּדקדּׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻלעּזּות
ונׁשמע  נעׂשה לבחינת מאד ּגבֹוהֹות למדרגֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלבֹוא
ּתמיד  עצמֹו את ּולאּמץ לחּזק יזּכה אם ּביֹותר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּגבּה
ׁשּיהיה  הן הּבחינֹות, ּבכל ּכּנמר עז ולהיֹות עת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכל
ּפנים  עז ׁשהּוא המגּׁשם ּגּופֹו ּכנגד ּדקדּׁשה עּזּות ְְְִִֶֶֶַַַָָָֻֻלֹו
ּדקדּׁשה  עּזּות לֹו ׁשּיהיה והן הּתאוֹות, ּבעניני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֻּביֹותר
ּכל  ּכלל ׁשהם ׁשּבּדֹור, ּפנים עּזי מיני ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
מּדר והּמטעים והמפּתים והּמסיתים ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַהּמֹונעים
ׁשעלֿידי  וׁשלֹום, חס להפ ּולהפ לאמּתֹו. ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאמת
 ֿ ועלֿידי ּבדעּתֹו, לּפל יכֹול ׁשהּוא ּכל הּדעת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹחליׁשּות

ּדעּתֹו נחלׁש כן ּוכמֹו ּותפּלה, מהּתֹורה יתרחק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה
חלילה, חלילה חֹוזר וכן וׁשלֹום, חס וׁשלֹום חס ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָיֹותר

ּדיקא. עלֿידיֿזה לגמרי נפלּו ׁשהרּבה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָעד

ז"לועל  רּבֹותינּו אמרּו נב:)זה יצרֹו(סוכה יֹום 'ּבכל : ְ◌ַ◌ְְְִֵֶַַָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ואלמלא עליו מתּגּבר אדם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשל
התּגּברּותֹו עּקר ּכי וכּו''. ּבידֹו נֹופל היה עֹוזרֹו ְְְְְִִִֵַָָָָהּוא
ואלמלא  וכּנ"ל, ּבתחּבּולֹותיו האדם לב להחליׁש ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּוא

ּבכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לּבנּו לחּזק יֹום ּבכל עֹוזר ְְְִֵֵֵַַַָָָָ
ּבתֹורתם  האמת צּדיקי אֹותנּו ׁשחּזקּו התחּזקּות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָמיני
מה  היה מאד, והעמּקֹות והּנֹוראֹות הּנפלאֹות ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֻוׂשיחתם
לעלֹות  הּסּלם ּבחינת עּקר עלּֿכן וׁשלֹום. חס ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּׁשהיה
ּגם  ּכּנ"ל. ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת הּוא לדרּגא ְְְְְִִִַַַַַַַָָָֻמּדרּגא
ּבחינת  עּקר ׁשהּוא ּכּמּובא, 'קֹול' ּבגימטרּיא ְְְִִִִֶַַַַָָָֻ'סּלם'

עז". קֹול ּבקֹולֹו יּתן "הן ּבחינת: ּדקדּׁשה, ְְְִִִֵֵַַָֹֻעּזּות

ּבמקֹום וזהוּ  אבינּו יעקב ׁשראה הּסּלם ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו כח)הּביתֿהּמקּדׁש, :(בראשית ְְִֵֶַַָָ

והּנה  הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻֻ"והּנה
ּבחינת  יעקב ּכי ּבֹו". וירדים עלים אלקים ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַֹֹֹֹמלאכי

ׁשּכתּוב ּכמֹו כז)קֹול, וזהּו:(שם יעקב". קֹול "הּקל : ְְֲֶֶַַָֹֹ
'יעקב', ּתבֹות ראׁשי ע'ז", ק'ֹול ּב'קֹולֹו י'ּתן ְֲִֵֵֵֵַָֹֹ"הן

ּבֹו ׁשּדר ארצה מּצב הּסּלם ראה ּדיקא הּוא ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻעלּֿכן
לנסּתר. מּנגלה לׁשמים, מארץ לדרּגא מּדרּגא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹולין
האבן  על ׁשעֹומד הּביתֿהּמקּדׁש ּבמקֹום ראה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל
ּכמֹו ּותפּלה, מּתֹורה ּכלּול הּביתֿהּמקּדׁש ּכי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָׁשתּיה,

ב)ׁשּכתּוב ּוכמֹו(ישעיה תֹורה", ּתצא מּצּיֹון "ּכי : ְִִִֵֵֶָָ
יז)ׁשּכתּוב  וקמּת(דברים וכּו' ּדבר מּמ יּפלא "ּכי : ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום וׁשם וכּו'", הּמקֹום אל ְְְְְְִִֶַַָָָָָועלית
נו)ׁשּכתּוב  היה (ישעיה ועלּֿכן ּתפּלה". ּבית ביתי "ּכי : ְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשם  ּכי וההיכל, העזרֹות ּבכל ּומעלֹות מדרגֹות ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָּכּמה
קדּׁשת  עּקר ּומּׁשם לדרּגא מּדרּגא העלּיֹות ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֻעּקר
ׁשּׁשם  מחמת הּוא ירּוׁשלים קדּׁשת עּקר ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻירּוׁשלים,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּביתֿהּמקּדׁש, קכב)עֹומד :(תהילים ְְִֵֵֶַַָָ
הינּו וכּו'", ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם וכּו' הּבנּויה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ"ירּוׁשלים
עיר  היא ּכי יׂשראל, ּבני מּבּתי הּבנּויה ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָירּוׁשלים
ׁשל  והּבּתים העירֹות וכל יׂשראל, ערי מ ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּקדֹוׁשה
ּוקדּׁשתנּו מלכּותנּו מעיר קדּׂשתם מקּבלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻיׂשראל

ּבחינת אמּונה, ּבחינת ׁשהּוא ירּוׁשלים, (ישעיה ׁשהיא ְְְֱִִִִֶֶַַַָָ
עלֿידי א) ּבנינּה ׁשעּקר נאמנה", קריה הּצדק "עיר :ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדקד  על עּזּות הּנ"ל ּבהּתֹורה ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו ּׁשה, ְְְִֶַַַַַָָָָֻ
מא)ּפסּוק ׁשם.(שם עּין אּתן", מבּׂשר "ולירּוׁשלים ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּתֹורה  ׁשּכלּול מהּביתֿהּמקּדׁש קדּׁשתּה ּכל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻועלּֿכן
ּדקדּׁשה. עּזּות עּקר ׁשּמּׁשם ונׁשמע, נעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֻּותפּלה,

ּבחינת כו)וזה על (ישעיה הּנאמר לנּו" עז "עיר : ְְֱִִֶֶַַַָָָ
ּדקדּׁשה. עּזּות עלֿידי ּבנינּה עּקר ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
מּצב  הּסּלם ראה הּביתֿהּמקּדׁש ּבמקֹום ׁשם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻועלּֿכן
ּדקדּׁשה, קֹולֹות ּבחינת עּזּות, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַַָָֻארצה

לׁשמים: מארץ לדרּגא מּדרּגא עֹולין ׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּדר

ּבתֹווזהג רעּוע סּלם יׂשים ׁשּלא האזהרה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻ
יהיה  ׁשּלא ּדקדּׁשה, ּבהעּזּות יפּגם ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּביתֹו,

ועצל ׁשלימזלניק)חלּוׁש קֹולֹו(ׁשּקֹורין יהיה ולא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
לב)ּבבחינת רק (שמות וׁשלֹום, חס חלּוׁשה" עּנֹות "קֹול : ְְֲִִַַַַָָ

ּבבחינת  וחזק, עז קֹולֹו ויהיה עת, ּבכל וחזק עז ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָיהיה

ּכלב  יגּדל 'ולא וזהּו וכּנ"ל. עז" קֹול ּבקֹולֹו יּתן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ"הן
לֹו ׁשּיהיה ׁשצריכין אףֿעלּֿפי ּכי ּביתֹו', ּבתֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַרע

ּדקדּׁשה אם עּזּות ּכי הּקדּׁשה אל להתקרב אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻ
מאד  לּזהר צריכין אףֿעלּֿפיֿכן ּכּנ"ל, עּזּות ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָֹעלֿידי



קוג שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלה ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה 288 ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ל  להׁשּתּדל וצרי צריכין ּכי לדרּגא, מּדרּגא יל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
יׁש ואז וכּו', נגלה מהּנסּתר נעׂשה, מהּנׁשמע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹות
יל ּכ ֿ ואחר מּמּנּו, ּגבּה נסּתר ּבחינת נׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלֹו
והּנסּתר  הּנׁשמע זה ּגם להּׂשיג יֹותר עֹוד ּגבּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלדרּגא

יהיה  ואז נגלה, ּבחינת נעׂשה, ּבחינת מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָלעׂשֹות
יל וכן יֹותר, עֹוד ּגבּה נסּתר ּבחינת נׁשמע ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלֹו
ּכל  ׁשם עּין וכּו', וכּו' עד לדרּגא מּדרּגא יֹותר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָלהּלן
צרי לדרּגא מּדרּגא ׁשּכׁשעֹולין ׁשם ּומבאר היטב. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזה
העלּיה  ּתכלית הירידה ּכי העלּיה, קדם ירידה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיהיה

ׁשם: עּין ְֵַָוכּו',

לבחינת וזה:ב ּכׁשּמּגיע הינּו חדׁש", ּבית תבנה "ּכי ְ◌ֶ◌ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
לֹו ׁשּנתּגּלּו ּדהינּו יֹותר, ּגבּה ונׁשמע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹנעׂשה
ּבחינת  זה ׁשּבּתֹורה, הּנסּתר ּומּׂשיג ּתֹורה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָחּדּוׁשי
החכמה  ׁשהיא הּתֹורה ּכי חדׁש. ּבית לֹו ְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּבֹונה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבית, נקרא כד)האמּתית "ּבחכמה (משלי : ְְְְֲִִִִֶַָָָָָ
ּד'בראׁשית', ּבבית מתחלת היא ועלּֿכן ּבית", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיּבנה
ּבּתּקּונים. ׁשאיתא ּכמֹו ּבית', 'ראׁש הּוא 'ּבראׁשית' ְְִִִִִֵֶַַַָֹּגם
ּומּׂשיג  יֹותר ּגבּה ונׁשמע לנעׂשה ּכׁשּמּגיע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹועלּֿכן
וזה: חדׁש. ּבית ׁשּבֹונה ּבחינת זה ׁשּבּתֹורה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנסּתר
ועלּיה, מּבית ּכלּול הּבית ּכי ,"לגּג מעקה ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ"ועׂשית

ׁשהּוא  וגּגֹו הּבית קרקע ּבֹו יׁש עלּיה ּבֹו ׁשאין ּבית ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ(ואפּלּו

ׁשּלמעלה) ּבחינת הּתקרה ׁשהם ונסּתר נגלה ּבחינת וזה , ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבחינת  הּוא ּתפּלה ּבחינת הּנסּתר ּכי ּותפּלה, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָּתֹורה
ּגבּה ּבחינה הּוא הּנסּתר ּכי הּבית, על ׁשעֹומד ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעלּיה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו נה)ּומרֹומם, ׁשמים (ישעיה גבהּו "ּכי : ְְְִִֶַָָָָ
ּדרכיו  על ׁשּנאמר מּדרכיכם", דרכי ּגבהּו ּכן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמארץ
על  ׁשעֹומד הּבית וגּוף מאּתנּו, הּנסּתרים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיתּבר

ּבחינת הּנגלה, ּבחינת זה יב)הארץ "ּבעליל (תהילים : ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
נסּתר, ּבחינת ּתפּלה ּבחינת והעלּיה וכּו'", ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלארץ

ו)ּבחינת ּבעּליתּה".(דניאל לּה ּפתיחן "וכּוין : ְְְְִִִִִֵֵַַָ

הּנעלמֹות ועל ־ּכ ן הלכֹות להּׂשיג החכמים ּכׁשרצּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ
נסּתר ּבחינת ׁשהם על מהם עלּו אצלם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבּגמרא  ז"ל רּבֹותינּו ּבדברי ּכּמּובא לדרׁשן, ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהעלּיה

יג:) ויׁשב (שבת ׁשמן ּגרבי מאֹות ׁשלׁש לֹו ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהעלּו
מן  'ואּלּו ּבּמׁשנה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ּודרׁשן, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּבעלּיה

וכּו''. חנניא ּבעלּית ּׁשאמרּו ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָההלכֹות

הא"ב ועל־ ּכ ן ּבספר ז"ל ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ּכתב ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָ
א') אות יֹותר (בית טֹוב הּוא ּבעלּיה ֲִֵֶַָָׁשּלדּור

עּקר  ּכי ּתחּתֹון, ּבבית מּלדּור הּבֹורא ְְֲִִִִֵַַַַַָָלעבֹודת
לפי  לדר ּגא מּדרּגא ליל הּוא אדם ּכל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהעבֹודה

מּמּנּו הּנסּתר ּבחינת ּפעם ּבכל ּולהּׂשיג ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּבחינתֹו,
עלּיה  ּכי יֹותר, ּבעלּיה זֹוכין ׁשּזה ּתפּלה, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבחינת

ּכּנ"ל. נסּתר ּבחינת ּתפּלה ְְְְִִִִַַַַָָּבחינת

חדׁש,וזה: ּבית ּכׁשּבֹונין ּכי ,"לגּג מעקה "ועׂשית ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשמּׂשיגין  יֹותר, ּגבּה למדרגה ׁשּמּגיעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּדהינּו
ּבחינת  ׁשּזהּו יֹותר, הּגבּה וכּו' ונׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבחינת
מעקה  לעׂשֹות ּביֹותר לּזהר צריכין אזי ועלּיה, ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבית
יּפל  ׁשּלא ּומחּצה וגדר ּתיק ׁשהּוא ועלּיתֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלגּגֹו
ּבאדם  מאד מתּגרה ּדבר ׁשהּבעל ידּוע זה ּכי ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשם.
מאד  לּזהר צרי עלּֿכן לדרּגא, מּדרּגא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹולה
מחּצה  לֹו לעׂשֹות ועלּיתֹו לגּגֹו מעקה לעׂשֹות ְְְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַָָּבנפׁשֹו

וׁשלֹום. חס יּפל ׁשּלא ְְִֵֶַָָֹֹוגדר

רּבֹותינּווזהוּ : ודרׁשּו ,"ּבבית ּדמים תׂשים "ולא ְ◌ֶ◌ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
מא:)ז"ל ּבתֹו(כתובות רעּוע סּלם יׂשים 'ׁשּלא : ְִֶַַָָָֹֻ

נעׂשה  עלֿידי ּכי ּביתֹו'. ּבתֹו רע ּכלב יגּדל ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּביתֹו
ּבחינת  ׁשהּוא ּדקדּׁשה לעּזּות זֹוכין וכּו' ְְְְְְִִִִֶַַָָֻונׁשמע

ּבחינת סח)קֹולֹות, עז",(תהילים קֹול ּבקֹולֹו יּתן "הן : ְְִִֵֵַֹ
יפּגם  ׁשּלא ּביתֹו, ּבתֹו רעּוע סּלם יׂשים ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻוזהּו

סּלם, ּבחינת הּוא ּדקדּׁשה העּזּות ּכי ּדקדּׁשה, ְְְְִִִִַַַָָָָָֻֻֻּבהעּזּות
מּדרּגא  ולעלֹות הּקדּׁשה אל להתקרב אפׁשר אי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכי
על  ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו עּזּות, עלֿידי אם ּכי ְְְְִִֵֶַַַַָָָלדרּגא

טו)ּפסּוק ּכי (שמות ."קדׁש נוה אל בעּז "נהלּת : ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
נעׂשה  הּׂשגת עלֿידי הינּו ּתליא, ּבהא הא ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבאמת

זֹוכי  הּתֹורה ּכלל ׁשהּוא להפ,ונׁשמע וכן  לע ּזּות, ן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
להּׂשיג  יֹותר, ּגבּה למדרגה לעלֹות זֹוכין עּזּות ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹעלֿידי
ּבזה, זה ּתלּויים הם ּכי יֹותר, הּגבּה ונׁשמע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנעׂשה

ׁשם עּין אחר, ּבמקֹום מּזה ובסימן וכמבאר קמ"ז (בסימן ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ
א') ליקוטי ההתחלה.רע"א מהיכן יֹודעין ְְִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

אחד על־ ּכ ן לב להחליׁש ׁשּלא מאד לּזהר צריכין ַ◌ֵ◌ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ
עּקר  וזה לבּיׁשֹו. ׁשּלא ׁשּכן מּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּיׂשראל,
לֹו ׁשאין ּברּבים חברֹו ּפני הּמלּבין ׁשל החמּור ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאּסּור
ּדעּתֹו מחליׁש ׁשּמבּיׁשֹו עלֿידי ּכי הּבא, לעֹולם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָחלק
ּבעּזּות  ׁשּתלּויה ויהדּותֹו עבֹודתֹו מּמעט לּפל ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹויכֹול

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רפט  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ׁשהּוא  ּבהתחּזקּות ּתלּויה הּיהדּות עּקר ּכי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻּדקדּׁשה.
ּבכל  עצמֹו את ׁשּמחּזק מי ׁשּכל ּדקדּׁשה, עּזּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבחינת
ּבגבּול  נכנס הּוא כן ּכמֹו הּׂשערה, ּכחּוט אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָּפעם
,"קדׁש נוה אל בעּז "נהלּת ּבבחינת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהּקדּׁשה,

אמת, ּולצּדיקי וה ּתפּלה הּתֹורה אל יֹותר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומתקרב
זֹוכה  כן ּכמֹו יֹותר, ּותפּלה לתֹורה ּׁשּזֹוכה מה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָוכל
ׁשּיכֹול  עד חלילה, חֹוזר וכן יֹותר, ּדקדּׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻלעּזּות
ונׁשמע  נעׂשה לבחינת מאד ּגבֹוהֹות למדרגֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלבֹוא
ּתמיד  עצמֹו את ּולאּמץ לחּזק יזּכה אם ּביֹותר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּגבּה
ׁשּיהיה  הן הּבחינֹות, ּבכל ּכּנמר עז ולהיֹות עת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכל
ּפנים  עז ׁשהּוא המגּׁשם ּגּופֹו ּכנגד ּדקדּׁשה עּזּות ְְְִִֶֶֶַַַָָָֻֻלֹו
ּדקדּׁשה  עּזּות לֹו ׁשּיהיה והן הּתאוֹות, ּבעניני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֻּביֹותר
ּכל  ּכלל ׁשהם ׁשּבּדֹור, ּפנים עּזי מיני ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
מּדר והּמטעים והמפּתים והּמסיתים ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַהּמֹונעים
ׁשעלֿידי  וׁשלֹום, חס להפ ּולהפ לאמּתֹו. ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאמת
 ֿ ועלֿידי ּבדעּתֹו, לּפל יכֹול ׁשהּוא ּכל הּדעת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹחליׁשּות

ּדעּתֹו נחלׁש כן ּוכמֹו ּותפּלה, מהּתֹורה יתרחק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה
חלילה, חלילה חֹוזר וכן וׁשלֹום, חס וׁשלֹום חס ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָיֹותר

ּדיקא. עלֿידיֿזה לגמרי נפלּו ׁשהרּבה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָעד

ז"לועל  רּבֹותינּו אמרּו נב:)זה יצרֹו(סוכה יֹום 'ּבכל : ְ◌ַ◌ְְְִֵֶַַָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ואלמלא עליו מתּגּבר אדם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשל
התּגּברּותֹו עּקר ּכי וכּו''. ּבידֹו נֹופל היה עֹוזרֹו ְְְְְִִִֵַָָָָהּוא
ואלמלא  וכּנ"ל, ּבתחּבּולֹותיו האדם לב להחליׁש ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּוא

ּבכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לּבנּו לחּזק יֹום ּבכל עֹוזר ְְְִֵֵֵַַַָָָָ
ּבתֹורתם  האמת צּדיקי אֹותנּו ׁשחּזקּו התחּזקּות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָמיני
מה  היה מאד, והעמּקֹות והּנֹוראֹות הּנפלאֹות ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֻוׂשיחתם
לעלֹות  הּסּלם ּבחינת עּקר עלּֿכן וׁשלֹום. חס ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּׁשהיה
ּגם  ּכּנ"ל. ּדקדּׁשה עּזּות ּבחינת הּוא לדרּגא ְְְְְִִִַַַַַַַָָָֻמּדרּגא
ּבחינת  עּקר ׁשהּוא ּכּמּובא, 'קֹול' ּבגימטרּיא ְְְִִִִֶַַַַָָָֻ'סּלם'

עז". קֹול ּבקֹולֹו יּתן "הן ּבחינת: ּדקדּׁשה, ְְְִִִֵֵַַָֹֻעּזּות

ּבמקֹום וזהוּ  אבינּו יעקב ׁשראה הּסּלם ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו כח)הּביתֿהּמקּדׁש, :(בראשית ְְִֵֶַַָָ

והּנה  הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻֻ"והּנה
ּבחינת  יעקב ּכי ּבֹו". וירדים עלים אלקים ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַֹֹֹֹמלאכי

ׁשּכתּוב ּכמֹו כז)קֹול, וזהּו:(שם יעקב". קֹול "הּקל : ְְֲֶֶַַָֹֹ
'יעקב', ּתבֹות ראׁשי ע'ז", ק'ֹול ּב'קֹולֹו י'ּתן ְֲִֵֵֵֵַָֹֹ"הן

ּבֹו ׁשּדר ארצה מּצב הּסּלם ראה ּדיקא הּוא ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻעלּֿכן
לנסּתר. מּנגלה לׁשמים, מארץ לדרּגא מּדרּגא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹולין
האבן  על ׁשעֹומד הּביתֿהּמקּדׁש ּבמקֹום ראה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל
ּכמֹו ּותפּלה, מּתֹורה ּכלּול הּביתֿהּמקּדׁש ּכי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָׁשתּיה,

ב)ׁשּכתּוב ּוכמֹו(ישעיה תֹורה", ּתצא מּצּיֹון "ּכי : ְִִִֵֵֶָָ
יז)ׁשּכתּוב  וקמּת(דברים וכּו' ּדבר מּמ יּפלא "ּכי : ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום וׁשם וכּו'", הּמקֹום אל ְְְְְְִִֶַַָָָָָועלית
נו)ׁשּכתּוב  היה (ישעיה ועלּֿכן ּתפּלה". ּבית ביתי "ּכי : ְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשם  ּכי וההיכל, העזרֹות ּבכל ּומעלֹות מדרגֹות ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָּכּמה
קדּׁשת  עּקר ּומּׁשם לדרּגא מּדרּגא העלּיֹות ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֻעּקר
ׁשּׁשם  מחמת הּוא ירּוׁשלים קדּׁשת עּקר ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻירּוׁשלים,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּביתֿהּמקּדׁש, קכב)עֹומד :(תהילים ְְִֵֵֶַַָָ
הינּו וכּו'", ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם וכּו' הּבנּויה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ"ירּוׁשלים
עיר  היא ּכי יׂשראל, ּבני מּבּתי הּבנּויה ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָירּוׁשלים
ׁשל  והּבּתים העירֹות וכל יׂשראל, ערי מ ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּקדֹוׁשה
ּוקדּׁשתנּו מלכּותנּו מעיר קדּׂשתם מקּבלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻיׂשראל

ּבחינת אמּונה, ּבחינת ׁשהּוא ירּוׁשלים, (ישעיה ׁשהיא ְְְֱִִִִֶֶַַַָָ
עלֿידי א) ּבנינּה ׁשעּקר נאמנה", קריה הּצדק "עיר :ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדקד  על עּזּות הּנ"ל ּבהּתֹורה ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו ּׁשה, ְְְִֶַַַַַָָָָֻ
מא)ּפסּוק ׁשם.(שם עּין אּתן", מבּׂשר "ולירּוׁשלים ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּתֹורה  ׁשּכלּול מהּביתֿהּמקּדׁש קדּׁשתּה ּכל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻועלּֿכן
ּדקדּׁשה. עּזּות עּקר ׁשּמּׁשם ונׁשמע, נעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֻּותפּלה,

ּבחינת כו)וזה על (ישעיה הּנאמר לנּו" עז "עיר : ְְֱִִֶֶַַַָָָ
ּדקדּׁשה. עּזּות עלֿידי ּבנינּה עּקר ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
מּצב  הּסּלם ראה הּביתֿהּמקּדׁש ּבמקֹום ׁשם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻועלּֿכן
ּדקדּׁשה, קֹולֹות ּבחינת עּזּות, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַַָָֻארצה

לׁשמים: מארץ לדרּגא מּדרּגא עֹולין ׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּדר

ּבתֹווזהג רעּוע סּלם יׂשים ׁשּלא האזהרה ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻ
יהיה  ׁשּלא ּדקדּׁשה, ּבהעּזּות יפּגם ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּביתֹו,

ועצל ׁשלימזלניק)חלּוׁש קֹולֹו(ׁשּקֹורין יהיה ולא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
לב)ּבבחינת רק (שמות וׁשלֹום, חס חלּוׁשה" עּנֹות "קֹול : ְְֲִִַַַַָָ

ּבבחינת  וחזק, עז קֹולֹו ויהיה עת, ּבכל וחזק עז ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָיהיה

ּכלב  יגּדל 'ולא וזהּו וכּנ"ל. עז" קֹול ּבקֹולֹו יּתן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ"הן
לֹו ׁשּיהיה ׁשצריכין אףֿעלּֿפי ּכי ּביתֹו', ּבתֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַרע

ּדקדּׁשה אם עּזּות ּכי הּקדּׁשה אל להתקרב אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻ
מאד  לּזהר צריכין אףֿעלּֿפיֿכן ּכּנ"ל, עּזּות ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָֹעלֿידי



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלהקוה ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה 289 ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ּבחינת  רע, ּכלב ּבחינת ׁשהּוא אחרא ּדסטרא ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעּזּות
נו) רע,(ישעיה ּכלב נקרא ועלּֿכן נפׁש". עּזי "והּכלבים :ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לגמרי. הרע עּזּות ְְֵֶַַַָׁשהּוא

יּכׁשלּוּכ י ּופׁשעים בם ילכּו וצּדקים ה' ּדרכי "יׁשרים ִ◌ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹ
הּדברים  ּכל עם ה' עֹובדים הּצּדיקים ּכי ְְִִִִִִַַַָָָבם",

ּבבחינת ו)ׁשּבעֹולם, אלקי(דברים ה' את "ואהבּת : ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹ
הרע', ּוביצר טֹוב ּביצר ,יצרי 'ּבׁשני – "לבב ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבכל
אל  מה ּפכין הּתאוֹות וכל הרעים הּדברים ּכל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּכי
צריכין  לפעמים העּזּות ּבענין ועלּֿכן ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻהּקדּׁשה,
ּפנים  עז להיֹות מּמׁש, עּזּות עם להׁשּתּמׁש ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָהּצּדיקים

ּבחינת  וזה והחֹולקים. הּמתנּגדים ּכנגד ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָמּמׁש
ּבחינת  ּדהינּו נפׁש", עּזי "והּכלבים ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּמהּפכין
ׁשּלא  ּכדי הּקדּׁשה, אל אֹותֹו מהּפכין ּפנים, ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻעּזּות
 ֿ על הּוא ׁשּלהם הּתּקיפּות ׁשעּקר הּמֹונעים ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָימנעּוהּו

ּכ עּזּות רע ידי ּכלב יגּדל ׁשּלא לּזהר צריכין אבל ּנ"ל. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
מי  ׁשהּוא לגמרי, הרע עּזּות ּבחינת ׁשהּוא ּביתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּבתֹו
מתּכּון  ׁשאינֹו וׁשלֹום, חס מּמׁש ּפנים עז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכנגד  ּפנים מעז הּוא אּדרּבא, ּכלל, ה' עבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשביל

ּבאמת. ה' ְֱִֵֶֶיראי

יגּדל נמצא ולא רעּוע סּלם יׂשים ׁשּלא ׁשאזהרת ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
ּכי  נפלא, ּבקׁשר לזה זה ׁשּיכים הם רע ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכלב
ּדקדּׁשה  עּזּות לֹו ׁשּיהיה ּדהינּו והּפּוכֹו, ּדבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻהם
א רעּוע, סּלם הפ וחזק, עז סּלם ּבחינת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשהּוא
ּכלב  ּבחינת ׁשהּוא אחרא ּדסטרא מעּזּות נזהר ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיהיה
זה  ׁשעל ,"ּבבית ּדמים תׂשים "ולא וזהּו: ּכּנ"ל. ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרע
חס  העּזּות ּפגם עלֿידי ּכי אּלּו, ּדרׁשֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָנאמרּו
אמת  לצּדיקי להתקרב יכֹולין אין עלֿידיֿזה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוׁשלֹום,
חס  נפּגמים ואז ּבעֹולם, הּקדֹוׁשה האמּונה ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּממׁשיכין

ּדמים, ּבבחינת ונעׂשין הּנ"ל, החֹותמֹות ׁשני ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָוׁשלֹום
ׁשּמבאר  ּכמֹו החֹותם, הפ ׁשהּוא נּדֹות ּדם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּבחינת
ּדמים  תׂשים "ולא הּתֹורה הזהירה ועלּֿכן ְְְִִִִֵַַָָָָָֹׁשם.
רע, ּכלב יגּדל ולא רעּוע סּלם יׂשים ׁשּלא ,"ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבבית
ּדמים  מהם נעׂשין יהיּו ׁשּלא ּבהחֹותמֹות יפּגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ּכּנ"ל. וׁשלֹום ְַַַָחס

ׁשם וזהוּ : על 'נֹופל' ּוקראֹו מּמּנּו", הּנפל יּפל "ּכי ְ◌ֶ◌ְִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ז"ל רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לּפל, (שבת ׁשראּוי ְְִֵֶֶַַָָֹ

מאד לב.) מאד להתחּזק לּזהר ׁשּצריכין הינּו .ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹ
לדרּגא, מּדרּגא עת ּבכל לעלֹות צרי ּכי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָּבעבֹודתֹו,
ׁשהּוא  העלּיה קדם ירידה לֹו ׁשּיהיה ּבהכרח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹואז
צרי ועלּֿכן העלּיה, לצר הּוא אבל נפילה, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבחינת

נפילה  ּתהיה ׁשּלא וכּו' חזק וסּלם מעקה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻלעׂשֹות
לצר הירידה ּתהיה רק וׁשלֹום, חס מּמׁש ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹוירידה

ּבבחינת לז)העלּיה, וכּו'",(תהילים יּוטל לא יּפל "ּכי : ְְֲִִִִִַָָָֹֹ
ּכי  העלּיה, ּתכלית ירידה ּבבחינת לטֹובה הּנפילה ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָרק
יזּכה  אם חּייו, ימי ּכל האדם על ּׁשעֹובר מה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
יתהּפ ׁשּיהיה, אי יהיה עת ּבכל ּולהתאּמץ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלהתחּזק

הירידֹו ּכל סֹוף ּכל עלּיֹות סֹוף לבחינת והּנפילֹות ת ְְְְֲִִִִִַַַָָ
ׁשּיתקּים  עד העלּיה, ּתכלית ירידה ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּגדֹולֹות,

נ) ּכמֹו(ירמיה ואינּנּו", יׂשראל עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום :ְְְְֲִֵֵֶַַַָֹֻ
רצֹון: יהי ּכן אמן ׁשם, עּין ׁשם, ְִֵֵֵֶַָָָָָׁשּכתּוב

'ׁשתּיה',וזה:ד ּתבֹות סֹופי חד'ׁש" ּבי'ת תבנ'ה "ּכ'י ְ◌ֶ◌ְְִִִִֵֵֶַָָָ
קדּׁשתם  מקּבלים יׂשראל ּבני ּבּתי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻּכי
ׁשּמּמּנּו ׁשתּיה האבן על ׁשעֹומד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהּביתֿהּמקּדׁש
וקּיּומם  יסֹודֹותם נמׁשכין ּומּׁשם העֹולם, ְְְְִִִִַָָָָָָֻהׁשּתת
ּבׂשיחֹות  ז"ל ּבדבריו וכּמּובא הּבּתים. ּכל ׁשל ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָוחּזּוקם

ס')הר"ן ׁשל (סימן והירידֹות העלּיֹות ּכפי הּבית ׁשּיסֹוד ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

הּביתֿהּמקּדׁש, מקֹום וׁשם ׁשם, עּין ׁשתּיה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאבן
הּוא  ׁשהּכל ׁשּבעֹולם, אדם ּכל ׁשל העלּיֹות ּכל ֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּׁשם
ּכּנ"ל, וכּו' ועלּיה ּבית ּבחינת חדׁש, ּבית ּבנין ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַַָָָּבבחינת
ּבחינת  ׁשּזהּו עּזּות, ּבחינת ונסּתר, נגלה ּבחינת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָׁשּזהּו
ּבמקֹום  ּדהינּו ההּוא, ּבּמקֹום יעקב ׁשראה ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֻהּסּלם
חדׁש" ּבית תבנה "ּכי ועלּֿכן וכּנ"ל. ׁשתּיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהאבן

וכּנ"ל: 'ׁשתּיה' ּתבֹות ְְִֵֵַַָסֹופי

הּמּובא עלה הּפליאה מאמר לבאר נבֹוא הּנ"ל ּפי ַ◌ְְֲִִֵַַַַַַָָָָ
וזה  'וּיקרא' ּפרׁשת מרּדכי מאמר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבספר
ּבספר  ואיתא וגֹו', מׁשה" אל "וּיקרא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹלׁשֹונֹו:
וגֹו', יׂשראל" "ׁשמע ּדכתיב: הּוא הדא ְְְְְֲִִִִֵַַָָָהּפליאה,
,"ּל ּתעׂשה "ּגדלים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
הּירח? את מעטּת לּמה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאמר
ּכֹוכבים. לּה הרּביתי והלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְֲִִִֵַַַָָָָָֹאמר
נתקררה  ולא ׁשעטנז", תלּבׁש "לא ּכתבּת והלא ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹֹאמר:
לעֹולם  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו" ׁשאמר עד ְְְְֵֶַַַַָָָּדעּתֹו

נׂשּגבה. ּפליאה והּוא ּכאן, עד ְְְִִֶַָָָָָועד",

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רצ  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

אּלא א היתה לא הּבריאה ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל זה ַ◌ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹ
לּה ּדיׁשּתמֹודעין מב:)ּבגין דף בא לדעת (זוהר ּכדי , ְְְְְְִִִֵֵַַָ

אם  ּכי יתּבר אֹותֹו לדעת אפׁשר ואי אֹותֹו, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּולהּכיר
ּכּידּוע. לבּוׁשין ּבחינת ׁשהם צמצּומים ּכּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

מתלּבׁש היה והּקטרּוג החטא קדם ּבּתחּלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹא
מאד, ּומצחצחים וזּכים ּדּקים לבּוׁשין ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִַַַָָֹֻהאֹור
היה  החטא אחר א ּכּמּובא. אֹור ּכתנֹות ְְְִִֵַַַַַַָָָָּבבחינת

ּולמ  להעלים העלמֹות ּבהכרח ּבכּמה האֹור עט ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכּמה  ונעׂשּו ונמׁשכּו עֹור, ּכתנֹות ּבבחינת ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָוהסּתרֹות,
וערפל  ענן חׁש ּבחינת ׁשהם הּמבּדילים, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמסּכים
עּתה  ּכי הּתּקּון, ּבׁשביל והּכל האֹור. את ְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹהּמסּתירים
ּדהינּו עלֿידיֿזה, אם ּכי האֹור לקּבל אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאי
הּתחּתֹונֹות  ה ּמדרגֹות ּבכל ׁשעֹוברין הּצּדיקים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָעלֿידי
ּומהּפכין  מסּכים, מיני ּכל הּגדֹול ּבכחם ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּומׁשּברין
הּגנּוז  לאֹור ּפעם ּבכל ׁשּזֹוכין עד לאֹור, ְְְִֶֶַַַַָָֹחׁש

לדרּגא. ְְְִַַָָמּדרּגא

הּנ"ל וכל  ּבהּתֹורה ּׁשּמבאר מה ּבחינת הּוא זה ְ◌ָ◌ְְְִֶֶַַַַַָָֹ
ונׁשמע, מּנעׂשה ׁשּנעׂשּו הּכתרים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּבענין
ּפעם  ּבכל ׁשּצריכין ּותפּלה, ּתֹורה ונסּתר, נגלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהם
הּגבּה והּנסּתר הּנׁשמע להּׂשיג לדרּגא, מּדרּגא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹליל

העלּיה, קדם ירידה ׁשּיהיה ּפעם ּבכל ּוצריכין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיֹותר,
מלחמה  עליו ויׁש ּגדֹולה ּבסּכנה האדם ּבוּדאי ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָואז
ׁשּיבּטל  עד הרּבה הרּבה להתחּזק וצרי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּגדֹולה,
ׁשּקדם  הירידה ּבחינת ׁשהיא והחׁש הּמבּדיל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמס
עבֹודת  וזה לעלּיה. הירידה ׁשּיתהּפ עד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהעלּיה,
ׁשּבעֹולם  אדם ּכל על ּכי חּייהם, ימי ּכל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּצּדיקים
ּפחּותה  ּבמדרגה ׁשהּוא מי אפּלּו ּכי זה, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָעֹובר
הּוא  עּתה וגם ּׁשעבר מה עבר אם ואפּלּו מאד, ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹמאד
ּבאיזה  ׁשּמתעֹורר עת ּבכל אףֿעלּֿפיֿכן ׁשהּוא, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו
לפי  אזי ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לאיזה להתקרב קּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּתנּועה
ּכפי  הרּבה וירידֹות עלּיֹות ּתכף לֹו יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָּבחינתֹו
ׁשהּוא  מי אפּלּו ּכי .יתּבר לה' להתקרב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָהתעֹוררּותֹו

ּומּתחּתיו  ּתחּתּיֹות ּבׁשאֹול אפּלּו מּמׁש, הארץ ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּבתֹו
ּגם  מּׁשם, לעלֹות ּכׁשּמתעֹוררים מּׁשם ּגם וׁשלֹום, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָחס

ׁשעּור. ּבלי מדרגֹות וכּמה ּכּמה ּבוּדאי יׁש ְְְְִִֵֵַַַַַָָָׁשם

לעלֹות ּכ מוֹ  ּכׁשרֹוצין ּבגׁשמּיּות ׁשרֹואין למׁשל ְ◌ְְְְֲִִִֶֶַַָָ
מעלּיה  וכן רּבֹות, מדרגֹות יׁש לעלּיה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָמּבית
מדרגֹות  ּכּמה ּבדעּתֹו יׁשער אם ׁשּכן מּכל  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלעלּיה,
ׁשמים  לבחינת ּכׁשּמּגיע ואפּלּו לּׁשמים, מארץ ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיׁש

ּבח  יׁש למעלה עדין מּׁשמים ׁשּכן מּכל עלּיה, ינת ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

מארץ  הרּבה מדרגֹות ׁשּיׁש ּוכמֹו למעלה. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּולמעלה
הארץ  עבי ּגּוף ּבתֹו כן ּכמֹו יֹותר, ּולמעלה ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָלּׁשמים
יׁשער  אם מדרגֹות, וכּמה ּכּמה ּכן ּגם ׁשם יׁש ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּבוּדאי
הארץ  ּבעמקי ּומחּלֹות ּובֹורֹות מרּתפֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָּבדעּתֹו
הּבֹורֹות  מעמקי מּׁשם לעלֹות רֹוצה אם ּבוּדאי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָהרּבה,

לדרּגא. מּדרּגא ׁשּיל ּבהכרח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּמחּלֹות

'אחוי וזה הּתֹורה אצל ּבפרּוׁש הּקדֹוׁש מּפיו נׁשמע ְ◌ֶ◌ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
מנא' כ"ה)לן מּדרּגא (בסימן מעלּיֹות ׁשם ׁשּמדּבר ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

אחרא  הּסטרא ּומׁשּתּטחת ׁשּמתּגּברת ְְְְְֳִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלדרּגא
מי  ׁשּגם ּבפרּוׁש אז ואמר ּפעם, ּבכל וכּו' ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָוהּקלּפֹות
מּׁשם  לעלֹות ּכׁשּנתעֹורר מּמׁש, הארץ ּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכנגּדֹו מׁשּתּטחין ואזי לדרּגא, מּדרּגא ׁשּיל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבהכרח
ּגדֹולֹות  מלחמֹות להאדם יׁש עלּֿכן ּפעם, ְְְְִֵֵַַַָָָָָּבכל
לאיזה  לגׁשת ׁשרֹוצה ּפעם ּבכל רּבֹות ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָּומניעֹות

נכׁשל  הּוא הּמלחמה מעצם לפעמים ּכי וגם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעבֹודה.
להתחיל  וצרי וׁשלֹום חס ּבּנּסיֹון עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָואינֹו
מאד  ועצּום ּגדֹול התחּזקּות צריכין עלּֿכן ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹמחדׁש,
עצמֹו על לרחם עת ּובכל יֹום ּבכל ּפעמים ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָּבכּמה
ּכל  סֹוף ּכי ּפעם, ּבכל וסֹופֹו ּתכליתֹו על ְְְְְִִַַַַַָָֹולחׁשב
הּוא  ׁשּיהיה אי ׁשּיהיה ואי מּמּנּו, ּיהיה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַסֹוף
ּׁשּיּוכל, מה ּבכל ה' מלחמת ללחם ּומׁשעּבד ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻֻמחּיב
לצאת  וחֹותר ּׁשּמתיּגע מה ּבעצמּה היגיעה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכי
מאד  מאד יקר ּכן ּגם זה מדרגתֹו מּפחיתּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹולעלֹות
ויתּפּלל  ויצּפה ויחּתר יתיּגע ואם ,יתּבר ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּבעיני
ׁשּנפל  אּלּו מּמקֹומֹות ׁשּיֹוציאהּו יתּבר לה' יֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל
סֹוף  ּכל סֹוף ּכי לטֹובה, אחריתֹו יהיה ּבוּדאי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבהם

מּפיו  והבנּתי ׁשמעּתי ּכאׁשר לטֹובה, הּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹיתהּפ
ׁשֹונים: רמזים ּובכּמה לׁשֹונֹות וכּמה ּבכּמה ְְְְְִִַַַַָָָָָהּקדֹוׁש



קטי שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלה ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה 289 ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ּבחינת  רע, ּכלב ּבחינת ׁשהּוא אחרא ּדסטרא ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעּזּות
נו) רע,(ישעיה ּכלב נקרא ועלּֿכן נפׁש". עּזי "והּכלבים :ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לגמרי. הרע עּזּות ְְֵֶַַַָׁשהּוא

יּכׁשלּוּכ י ּופׁשעים בם ילכּו וצּדקים ה' ּדרכי "יׁשרים ִ◌ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹ
הּדברים  ּכל עם ה' עֹובדים הּצּדיקים ּכי ְְִִִִִִַַַָָָבם",

ּבבחינת ו)ׁשּבעֹולם, אלקי(דברים ה' את "ואהבּת : ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹ
הרע', ּוביצר טֹוב ּביצר ,יצרי 'ּבׁשני – "לבב ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבכל
אל  מה ּפכין הּתאוֹות וכל הרעים הּדברים ּכל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּכי
צריכין  לפעמים העּזּות ּבענין ועלּֿכן ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻהּקדּׁשה,
ּפנים  עז להיֹות מּמׁש, עּזּות עם להׁשּתּמׁש ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָהּצּדיקים

ּבחינת  וזה והחֹולקים. הּמתנּגדים ּכנגד ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָמּמׁש
ּבחינת  ּדהינּו נפׁש", עּזי "והּכלבים ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּמהּפכין
ׁשּלא  ּכדי הּקדּׁשה, אל אֹותֹו מהּפכין ּפנים, ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻעּזּות
 ֿ על הּוא ׁשּלהם הּתּקיפּות ׁשעּקר הּמֹונעים ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָימנעּוהּו

ּכ עּזּות רע ידי ּכלב יגּדל ׁשּלא לּזהר צריכין אבל ּנ"ל. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
מי  ׁשהּוא לגמרי, הרע עּזּות ּבחינת ׁשהּוא ּביתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּבתֹו
מתּכּון  ׁשאינֹו וׁשלֹום, חס מּמׁש ּפנים עז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכנגד  ּפנים מעז הּוא אּדרּבא, ּכלל, ה' עבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשביל

ּבאמת. ה' ְֱִֵֶֶיראי

יגּדל נמצא ולא רעּוע סּלם יׂשים ׁשּלא ׁשאזהרת ִ◌ְ◌ָ◌ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
ּכי  נפלא, ּבקׁשר לזה זה ׁשּיכים הם רע ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכלב
ּדקדּׁשה  עּזּות לֹו ׁשּיהיה ּדהינּו והּפּוכֹו, ּדבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻהם
א רעּוע, סּלם הפ וחזק, עז סּלם ּבחינת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשהּוא
ּכלב  ּבחינת ׁשהּוא אחרא ּדסטרא מעּזּות נזהר ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיהיה
זה  ׁשעל ,"ּבבית ּדמים תׂשים "ולא וזהּו: ּכּנ"ל. ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרע
חס  העּזּות ּפגם עלֿידי ּכי אּלּו, ּדרׁשֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָנאמרּו
אמת  לצּדיקי להתקרב יכֹולין אין עלֿידיֿזה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוׁשלֹום,
חס  נפּגמים ואז ּבעֹולם, הּקדֹוׁשה האמּונה ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּממׁשיכין

ּדמים, ּבבחינת ונעׂשין הּנ"ל, החֹותמֹות ׁשני ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָוׁשלֹום
ׁשּמבאר  ּכמֹו החֹותם, הפ ׁשהּוא נּדֹות ּדם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּבחינת
ּדמים  תׂשים "ולא הּתֹורה הזהירה ועלּֿכן ְְְִִִִֵַַָָָָָֹׁשם.
רע, ּכלב יגּדל ולא רעּוע סּלם יׂשים ׁשּלא ,"ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבבית
ּדמים  מהם נעׂשין יהיּו ׁשּלא ּבהחֹותמֹות יפּגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ּכּנ"ל. וׁשלֹום ְַַַָחס

ׁשם וזהוּ : על 'נֹופל' ּוקראֹו מּמּנּו", הּנפל יּפל "ּכי ְ◌ֶ◌ְִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ז"ל רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לּפל, (שבת ׁשראּוי ְְִֵֶֶַַָָֹ

מאד לב.) מאד להתחּזק לּזהר ׁשּצריכין הינּו .ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹ
לדרּגא, מּדרּגא עת ּבכל לעלֹות צרי ּכי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָּבעבֹודתֹו,
ׁשהּוא  העלּיה קדם ירידה לֹו ׁשּיהיה ּבהכרח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹואז
צרי ועלּֿכן העלּיה, לצר הּוא אבל נפילה, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבחינת

נפילה  ּתהיה ׁשּלא וכּו' חזק וסּלם מעקה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻלעׂשֹות
לצר הירידה ּתהיה רק וׁשלֹום, חס מּמׁש ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹוירידה

ּבבחינת לז)העלּיה, וכּו'",(תהילים יּוטל לא יּפל "ּכי : ְְֲִִִִִַָָָֹֹ
ּכי  העלּיה, ּתכלית ירידה ּבבחינת לטֹובה הּנפילה ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָרק
יזּכה  אם חּייו, ימי ּכל האדם על ּׁשעֹובר מה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
יתהּפ ׁשּיהיה, אי יהיה עת ּבכל ּולהתאּמץ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלהתחּזק

הירידֹו ּכל סֹוף ּכל עלּיֹות סֹוף לבחינת והּנפילֹות ת ְְְְֲִִִִִַַַָָ
ׁשּיתקּים  עד העלּיה, ּתכלית ירידה ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּגדֹולֹות,

נ) ּכמֹו(ירמיה ואינּנּו", יׂשראל עון יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום :ְְְְֲִֵֵֶַַַָֹֻ
רצֹון: יהי ּכן אמן ׁשם, עּין ׁשם, ְִֵֵֵֶַָָָָָׁשּכתּוב

'ׁשתּיה',וזה:ד ּתבֹות סֹופי חד'ׁש" ּבי'ת תבנ'ה "ּכ'י ְ◌ֶ◌ְְִִִִֵֵֶַָָָ
קדּׁשתם  מקּבלים יׂשראל ּבני ּבּתי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻּכי
ׁשּמּמּנּו ׁשתּיה האבן על ׁשעֹומד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהּביתֿהּמקּדׁש
וקּיּומם  יסֹודֹותם נמׁשכין ּומּׁשם העֹולם, ְְְְִִִִַָָָָָָֻהׁשּתת
ּבׂשיחֹות  ז"ל ּבדבריו וכּמּובא הּבּתים. ּכל ׁשל ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָוחּזּוקם

ס')הר"ן ׁשל (סימן והירידֹות העלּיֹות ּכפי הּבית ׁשּיסֹוד ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

הּביתֿהּמקּדׁש, מקֹום וׁשם ׁשם, עּין ׁשתּיה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאבן
הּוא  ׁשהּכל ׁשּבעֹולם, אדם ּכל ׁשל העלּיֹות ּכל ֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּׁשם
ּכּנ"ל, וכּו' ועלּיה ּבית ּבחינת חדׁש, ּבית ּבנין ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַַָָָּבבחינת
ּבחינת  ׁשּזהּו עּזּות, ּבחינת ונסּתר, נגלה ּבחינת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָׁשּזהּו
ּבמקֹום  ּדהינּו ההּוא, ּבּמקֹום יעקב ׁשראה ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֻהּסּלם
חדׁש" ּבית תבנה "ּכי ועלּֿכן וכּנ"ל. ׁשתּיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהאבן

וכּנ"ל: 'ׁשתּיה' ּתבֹות ְְִֵֵַַָסֹופי

הּמּובא עלה הּפליאה מאמר לבאר נבֹוא הּנ"ל ּפי ַ◌ְְֲִִֵַַַַַַָָָָ
וזה  'וּיקרא' ּפרׁשת מרּדכי מאמר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבספר
ּבספר  ואיתא וגֹו', מׁשה" אל "וּיקרא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹלׁשֹונֹו:
וגֹו', יׂשראל" "ׁשמע ּדכתיב: הּוא הדא ְְְְְֲִִִִֵַַָָָהּפליאה,
,"ּל ּתעׂשה "ּגדלים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
הּירח? את מעטּת לּמה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאמר
ּכֹוכבים. לּה הרּביתי והלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְֲִִִֵַַַָָָָָֹאמר
נתקררה  ולא ׁשעטנז", תלּבׁש "לא ּכתבּת והלא ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹֹאמר:
לעֹולם  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו" ׁשאמר עד ְְְְֵֶַַַַָָָּדעּתֹו

נׂשּגבה. ּפליאה והּוא ּכאן, עד ְְְִִֶַָָָָָועד",

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רצ  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

אּלא א היתה לא הּבריאה ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל זה ַ◌ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹ
לּה ּדיׁשּתמֹודעין מב:)ּבגין דף בא לדעת (זוהר ּכדי , ְְְְְְִִִֵֵַַָ

אם  ּכי יתּבר אֹותֹו לדעת אפׁשר ואי אֹותֹו, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּולהּכיר
ּכּידּוע. לבּוׁשין ּבחינת ׁשהם צמצּומים ּכּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

מתלּבׁש היה והּקטרּוג החטא קדם ּבּתחּלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹא
מאד, ּומצחצחים וזּכים ּדּקים לבּוׁשין ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִַַַָָֹֻהאֹור
היה  החטא אחר א ּכּמּובא. אֹור ּכתנֹות ְְְִִֵַַַַַַָָָָּבבחינת

ּולמ  להעלים העלמֹות ּבהכרח ּבכּמה האֹור עט ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכּמה  ונעׂשּו ונמׁשכּו עֹור, ּכתנֹות ּבבחינת ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָוהסּתרֹות,
וערפל  ענן חׁש ּבחינת ׁשהם הּמבּדילים, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמסּכים
עּתה  ּכי הּתּקּון, ּבׁשביל והּכל האֹור. את ְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹהּמסּתירים
ּדהינּו עלֿידיֿזה, אם ּכי האֹור לקּבל אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאי
הּתחּתֹונֹות  ה ּמדרגֹות ּבכל ׁשעֹוברין הּצּדיקים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָעלֿידי
ּומהּפכין  מסּכים, מיני ּכל הּגדֹול ּבכחם ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּומׁשּברין
הּגנּוז  לאֹור ּפעם ּבכל ׁשּזֹוכין עד לאֹור, ְְְִֶֶַַַַָָֹחׁש

לדרּגא. ְְְִַַָָמּדרּגא

הּנ"ל וכל  ּבהּתֹורה ּׁשּמבאר מה ּבחינת הּוא זה ְ◌ָ◌ְְְִֶֶַַַַַָָֹ
ונׁשמע, מּנעׂשה ׁשּנעׂשּו הּכתרים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּבענין
ּפעם  ּבכל ׁשּצריכין ּותפּלה, ּתֹורה ונסּתר, נגלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהם
הּגבּה והּנסּתר הּנׁשמע להּׂשיג לדרּגא, מּדרּגא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹליל

העלּיה, קדם ירידה ׁשּיהיה ּפעם ּבכל ּוצריכין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיֹותר,
מלחמה  עליו ויׁש ּגדֹולה ּבסּכנה האדם ּבוּדאי ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָואז
ׁשּיבּטל  עד הרּבה הרּבה להתחּזק וצרי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּגדֹולה,
ׁשּקדם  הירידה ּבחינת ׁשהיא והחׁש הּמבּדיל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמס
עבֹודת  וזה לעלּיה. הירידה ׁשּיתהּפ עד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהעלּיה,
ׁשּבעֹולם  אדם ּכל על ּכי חּייהם, ימי ּכל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּצּדיקים
ּפחּותה  ּבמדרגה ׁשהּוא מי אפּלּו ּכי זה, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָעֹובר
הּוא  עּתה וגם ּׁשעבר מה עבר אם ואפּלּו מאד, ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹמאד
ּבאיזה  ׁשּמתעֹורר עת ּבכל אףֿעלּֿפיֿכן ׁשהּוא, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו
לפי  אזי ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לאיזה להתקרב קּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּתנּועה
ּכפי  הרּבה וירידֹות עלּיֹות ּתכף לֹו יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָּבחינתֹו
ׁשהּוא  מי אפּלּו ּכי .יתּבר לה' להתקרב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָהתעֹוררּותֹו

ּומּתחּתיו  ּתחּתּיֹות ּבׁשאֹול אפּלּו מּמׁש, הארץ ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּבתֹו
ּגם  מּׁשם, לעלֹות ּכׁשּמתעֹוררים מּׁשם ּגם וׁשלֹום, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָחס

ׁשעּור. ּבלי מדרגֹות וכּמה ּכּמה ּבוּדאי יׁש ְְְְִִֵֵַַַַַָָָׁשם

לעלֹות ּכ מוֹ  ּכׁשרֹוצין ּבגׁשמּיּות ׁשרֹואין למׁשל ְ◌ְְְְֲִִִֶֶַַָָ
מעלּיה  וכן רּבֹות, מדרגֹות יׁש לעלּיה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָמּבית
מדרגֹות  ּכּמה ּבדעּתֹו יׁשער אם ׁשּכן מּכל  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלעלּיה,
ׁשמים  לבחינת ּכׁשּמּגיע ואפּלּו לּׁשמים, מארץ ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיׁש

ּבח  יׁש למעלה עדין מּׁשמים ׁשּכן מּכל עלּיה, ינת ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

מארץ  הרּבה מדרגֹות ׁשּיׁש ּוכמֹו למעלה. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּולמעלה
הארץ  עבי ּגּוף ּבתֹו כן ּכמֹו יֹותר, ּולמעלה ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָלּׁשמים
יׁשער  אם מדרגֹות, וכּמה ּכּמה ּכן ּגם ׁשם יׁש ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּבוּדאי
הארץ  ּבעמקי ּומחּלֹות ּובֹורֹות מרּתפֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָּבדעּתֹו
הּבֹורֹות  מעמקי מּׁשם לעלֹות רֹוצה אם ּבוּדאי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָהרּבה,

לדרּגא. מּדרּגא ׁשּיל ּבהכרח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּמחּלֹות

'אחוי וזה הּתֹורה אצל ּבפרּוׁש הּקדֹוׁש מּפיו נׁשמע ְ◌ֶ◌ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
מנא' כ"ה)לן מּדרּגא (בסימן מעלּיֹות ׁשם ׁשּמדּבר ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

אחרא  הּסטרא ּומׁשּתּטחת ׁשּמתּגּברת ְְְְְֳִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלדרּגא
מי  ׁשּגם ּבפרּוׁש אז ואמר ּפעם, ּבכל וכּו' ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָוהּקלּפֹות
מּׁשם  לעלֹות ּכׁשּנתעֹורר מּמׁש, הארץ ּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכנגּדֹו מׁשּתּטחין ואזי לדרּגא, מּדרּגא ׁשּיל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבהכרח
ּגדֹולֹות  מלחמֹות להאדם יׁש עלּֿכן ּפעם, ְְְְִֵֵַַַָָָָָּבכל
לאיזה  לגׁשת ׁשרֹוצה ּפעם ּבכל רּבֹות ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָּומניעֹות

נכׁשל  הּוא הּמלחמה מעצם לפעמים ּכי וגם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעבֹודה.
להתחיל  וצרי וׁשלֹום חס ּבּנּסיֹון עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָואינֹו
מאד  ועצּום ּגדֹול התחּזקּות צריכין עלּֿכן ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹמחדׁש,
עצמֹו על לרחם עת ּובכל יֹום ּבכל ּפעמים ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָּבכּמה
ּכל  סֹוף ּכי ּפעם, ּבכל וסֹופֹו ּתכליתֹו על ְְְְְִִַַַַַָָֹולחׁשב
הּוא  ׁשּיהיה אי ׁשּיהיה ואי מּמּנּו, ּיהיה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַסֹוף
ּׁשּיּוכל, מה ּבכל ה' מלחמת ללחם ּומׁשעּבד ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻֻמחּיב
לצאת  וחֹותר ּׁשּמתיּגע מה ּבעצמּה היגיעה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכי
מאד  מאד יקר ּכן ּגם זה מדרגתֹו מּפחיתּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹולעלֹות
ויתּפּלל  ויצּפה ויחּתר יתיּגע ואם ,יתּבר ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּבעיני
ׁשּנפל  אּלּו מּמקֹומֹות ׁשּיֹוציאהּו יתּבר לה' יֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל
סֹוף  ּכל סֹוף ּכי לטֹובה, אחריתֹו יהיה ּבוּדאי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבהם

מּפיו  והבנּתי ׁשמעּתי ּכאׁשר לטֹובה, הּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹיתהּפ
ׁשֹונים: רמזים ּובכּמה לׁשֹונֹות וכּמה ּבכּמה ְְְְְִִַַַַָָָָָהּקדֹוׁש



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלהקטז ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה 290 ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ּבחינה והנּ הו הם הּירח וקטרּוג הראׁשֹון אדם חטא ְ◌ִ◌ֵ◌ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשהּוא  הּקטרּוג וקדם ּבּספרים. ּכּמּובן ְְְִִֶֶַַַַַָָֹאחת
ּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ּבחינת היה החטא קדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּבחינת
מּׁשנ  נמׁשכין הּמאֹורֹות ׁשני ּכי ׁשוין, ׁשניהם היּו י ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

וכּו'', ּברא 'ּבראׁשית ּבחינת ׁשהם הּנ"ל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּכתרים
מאירין  ׁשניהם היּו ּכי ּגדֹולים, ׁשניהם היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּובּתחּלה
את  ּגם להּׂשיג יכֹולים היּו ּכי ּבׁשוה, העֹולם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּבזה
לׁשני  אפׁשר 'אי ואמרה: הּירח ׁשּקטרגה עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנסּתר,
ׁשּלּה ה ּקטרּוג ועּקר אחד'. ּבכתר להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמלכים
אנֹוׁש "מה ׁשאמרּו: הּמלאכים קטרּוג ּבבחינת ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָהיה

וכּו'" תזּכרּנּו ח)ּכי קּמ(תהילים למחטי עתיד ּכי , ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָ
מאחר  קטרגה, ׁשהּלבנה הינּו וכּו', קּמ ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּולארּגזה
הּנסּתר  אֹור ׁשּיאיר אפׁשר אי לחטא, עתיד ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהאדם
:יתּבר ה' לּה והׁשיב החּמה, אֹור ׁשּמּׁשם ְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ׁשעֹוררּת מאחר ּכי הינּו ,'עצמ את ּומעטי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַ'לכי
ּדיקא  ׁשאּתה ּבהכרח הּדֹורֹות, חטאי ׁשל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקטרּוג

ּבבחינת  מּגיע הּפגם עּקר ּכי ,עצמ את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּתמעט
נתעּלם  ׁשּבעונֹותינּו ּדהינּו הּנגלה, ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּלבנה
להּׂשיג  אפ ׁשר ּׁשהיה מה ּדהינּו מאּתנּו, הּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונסּתר
ואזי  מאּתנּו, הּכל ונתעּלם האֹור נחׁש ועּתה ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתחּלה

מּמׁש. הּנסּתר מּׂשיגין אין ְִִִִֵֵַַַָָָמּמילא

אין ועל־ ּכ ן החּמה ּבחינת ׁשהּוא הּנסּתר ּבבחינת ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
זה  ּבלא ׁשּגם מאחר ,ּכלּֿכ הּפגם ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּגיע
לקּבל  יכֹולין הסּתרתֹו מּגדל אּדרּבא, נסּתר, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
יֹונקים  הּפגם ׁשּבעת אחר ּבמקֹום וכּמּובן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמאֹורֹו,
אין  לׁשם ּכי מאד, ונסּתרת הּנעלמת מּבחינה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּדיקא
ּבבחינת  הּוא הּפגם עּקר אבל .ּכלּֿכ הּפגם ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָמּגיע
אֹורּה ונחׁש ׁשּנעלם הּלבנה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנגלה
וכל  ּולהּׂשיג, להבין לנּו קׁשים הּנגלֹות ׁשּכל עד ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹמאד,
אם  ּכי להּׂשיגֹו אפׁשר ואי מאּתנּו, נסּתר נחׁשב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּנגלה

ּכלל  ׁשּזה ועצּומֹות, רּבֹות ּוטרחֹות יגיעֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָעלֿידי
ּבכל  ממּלאים הם עבֹודתם ׁשעלֿידי יׂשראל, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָעבֹודת
נעלם  ׁשהיה האֹור להם ונתּגּלה הּלבנה ּפגימת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפעם
לדרּגא  ּומּדרּגא לדרּגא מּדרּגא עֹולים ואחרּֿכ ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָמהם,

ׁשּזֹוכין וכּו'.עד וכּו' ּׁשּזֹוכים למה הּצּדיקים ְְְִִִִֶֶַַַַ

ּבהּתֹורה וכל  המבארים העדיים ׁשני ענין הּוא זה ְ◌ָ◌ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ונׁשמע  נעׂשה יׂשראל ּׁשאמרּו ּבׁשעה ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנ"ל.

יׂשראל  את והכּתירּו הּׁשרת מלאכי רּבֹוא ׁשּׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָירדּו
 ֿ הּקדֹוׁש ועתיד מהם נלקחּו ּוכׁשחטאּו ּכתרים, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשני
הר  על ׁשעמדּו יׂשראל ּכי לנ ּו, להחזירן ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּברּוֿהּוא
קדם  הראׁשֹון אדם ּכמֹו והיּו זהמתן ּפסקה ְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻסיני

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו נד.)החטא, ּפסּוק (עירובין על ְְְֵֵֶַַַַָָ
לב) אּלא (שמות חרּות ּתקרי 'אל הּלּוחֹות", על "חרּות :ְִִֶַַַָָָ

ואז  מלכּיֹות', ּומּׁשעּבּוד הּמות מּמלא חרּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻחרּות,
ׁשני  ּבבחינת הּכתרים ׁשני ׁשהם העדיים ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהיּו
אז  ּכי הּמעּוט, קדם ׁשהיּו ּכמֹו הּגדֹולים ְְְִִִֶֶַַַָָֹהּמאֹורֹות
מהם, נלקחּו ּכׁשחטאּו אבל ּבאׁשלמּותא, סהרא ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָקּימא
אדם  חטא אחר ׁשּנעׂשה ּכמֹו לקלקּול ֹו, הּדבר חזר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּכי
נעלמּו ואז הּקטרּוג, אחר ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָהראׁשֹון
ּביֹותר  מּגיע הּפגם ועּקר האֹורֹות. ּכל מאּתנּו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָונסּתרּו
ׁשהּוא  הּנעׂשה ּכתר ׁשהּוא הּתחּתֹון, הּכתר ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַּבבחינת
אפּלּו ה ּכל מּמּנּו ונעלם ׁשּנסּתר ּדהינּו נגלה, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבחינת
מאּתנּו נסּתר נעׂשה ּבחינת הּנגלה וגם הּנגלה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבחינת

נׁשמע  ּבבחינת אצלנּו הּכל ועּתה נׁשמע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֹּבבחינת
נסּתר. ְְִִַָּבחינת

ולחּתר ועל־ ּכ ן להתיּגע ּפעם ּבכל צריכין אנּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹ
ּולדּבק  עצמנּו ּולבּטל יגיעֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַָּבכּמה

הּבחינה  זאת להּׂשיג ׁשּנזּכה עד ,יתּבר לה' ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעצמנּו
ּבבחינת  אצלנּו עּתה ׁשהיא מאּתנּו נסּתרת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא
ׁשמיעה  ּכי הּנ"ל, ּבהּתֹורה ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹנׁשמע,
האין  אל ּובּטּול ּדבקּות ּבחינת ׁשהיא ּתליא, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבלּבא
אם  ּכי ּדבר ׁשּום להּׂשיג עּתה אפׁשר אי ּכי ְְִִִִִֶַַָָָָסֹוף,
האין  אל מּמׁש ּבּטּול ּבבחינת ּגדֹולה יגיעה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָעלֿידי
הּוא  זה ׁשּכל ותחנּונים, ּתפּלֹות רּבּוי ֿ ידי על ְְְֲִִִֵֶֶַַָסֹוף
מהּנׁשמע  עֹוׂשין ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, נׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַּבחינת
ּבחינתנּו לפי אצלנּו נסּתר ּׁשהיה מה ּדהינ ּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה,
אחרּֿכ עֹולין וכן נעׂשה, ּבחינת נגלה מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָעֹוׂשין

וכּו' וכּו' לדרּגא הפסק מּדרּגא יׁש עכׁשו ּכי ּכּנ"ל. ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא  לדרּגא, ּדרּגא ּבין הרּבה הּמבּדיל ּומס ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּגדֹול

צריכין  ועלּֿכן הּלבנה, מּמעּוט ׁשּנתהּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהחׁש
עד  הרּבה ּולהתיּגע העלּיה, קדם ירידה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
ולהפ ירידה, ׁשּבבחינת והחׁש הּקלּפה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיׁשּבר

לעלּיה. ְֲִִַַָָהירידה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רצא  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ּבּמדרׁשוזה י)ׁשאיתא ג, רבה "ׁשמע (דברים ּפסּוק על ְ◌ֶ◌ְְִִֶַַַָָָ
הּירּדן" את הּיֹום עבר אּתה ט)יׂשראל :(דברים ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

אבדה  מרּגלּיֹות, ּבׁשני מטרֹונה ׁשּקּדׁש למל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ'מׁשל
הּׁשנּיה. את ׁשמרי אחת אבדּת :הּמל לּה אמר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת,

ּבנעׂשה  יׂשראל את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא קּדׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
להן  אמר העגל, את ׁשעׂשּו נעׂשה את אבדּו ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָונׁשמע,
יׂשראל'. ׁשמע הוי נׁשמע, ׁשמרּו נעׂשה אּבדּתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמׁשה:
הּנעׂשה, אבדּו העגל ּבחטא ּכי הינּו לׁשֹונֹו. ּכאן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָעד
עלֿידי  אם ּכי ּדבר ׁשּום לעׂשֹות עּתה לנּו אפׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאי
ּבחינת  ּוטרחֹות, יגיעֹות ּבחינת ׁשהּוא נׁשמע ְְְְְְִִִִִֶַַַַָּבחינת
מאּתנּו נסּתר ׁשהּכל הינּו סֹוף, האין אל ּודבקּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּטּול
עלֿידי  אם ּכי ּדבר ׁשּום ּולגּלֹות לעׂשֹות יכֹולין ְְְְֲִִִֵֵַַַָָואין
יתּבר לה' הרּבה ּולהתחּנן ּולהתּפּלל רּבֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָיגיעֹות
ואז  סֹוף, האין אל ּבּטּול ּבבחינת עצמנּו ׁשּנבּטל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
נסּתר  ּׁשהיה מה לנּו ונתּגּלה נעׂשה מהּנׁשמע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשין
זה  ּבדר ׁשהֹול ּומי לדרּגא. מּדרּגא וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאּתנּו,

ואזי  לֹו, אׁשרי אזי ּכראּוי ּפעם ּבכל עצמֹו ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַַַָָָּומתיּגע
ירידה  ּבבחינת ּגדֹולה, לטֹובה הּוא הּירח מעּוט ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאצלֹו
למה  זֹוכה עלֿידיֿזה ּדיקא ּכי העלּיה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּתכלית
ּכל  ּובוּדאי אגרא', צערא 'לפּום ּכי לֹו, אׁשרי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּזֹוכה,
מעּוט  מחמת ויֹותר יֹותר להתיּגע מכרח ּׁשהאדם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמה
לׂשכר  אחרּֿכ זֹוכה הּוא ּבוּדאי והחׁשכתֹו, ְְְְֶַַַַַָָָָָָהאֹור

ויֹותר. יֹותר ונפלא ּגדֹול אֹור לקּבל ּומכּפל, ְְְְְִֵֵֵַָָָָֻּכפּול

אחר וזה ׁשּנצטּוּו וכליו הּמׁשּכן מעׂשי ּכל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשּנתרּצה העגל, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָחטא
מעׂשה  על נצטּוּו ּולמחרתֹו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָליׂשראל
אם  ּכי האֹור לקּבל אפׁשר אי החטא אחר ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמׁשּכן,
ּכל  ּבחינת ׁשהם רּבים, ּכלים וכּמה ּכּמה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי
האֹור  לקּבל אפׁשר אי עּתה ּכי וכליו, הּמׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמעׂשה
הרּבה  ּתפּלֹות עלֿידי ּגדֹולה ּוביגיעה ידם על אם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּכי
אצלנּו, נׁשמע ּבבחינת הּכל ּכי נׁשמע, ּבחינת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹׁשהם
ׁשרֹוצין  ּדבר לכל הרּבה לב ולׂשּום לׁשמע צריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכי

וגם  ּׁשמּׂשיגין, מה מּׂשיגין ואחרּֿכ ְְְִִִִִֶַַַַַַַָלהּׂשיג,
ּכּמה  ּדר לירד צרי אֹור איזה ּומקּבלין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכׁשּמּׂשיגין
וירד  ׁשּיׁשּתלׁשל הרּבה, ּולבּוׁשים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַהׁשּתלׁשלּות
מדרגֹות  ּכּמה ּדר לנעׂשה ּומנׁשמע לנעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמנׁשמע
אי  החטא מחמת ּכי ּבחינתֹו, לפי אליו ׁשּיּגיע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָעד

לבּוׁשין  ּכּמה  ּדר אם ּכי האֹור לקּבל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאפׁשר
הּמׁשּכן  מעׂשה ּבחינת הּוא זה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוהׁשּתלׁשלּות,

וכּנ"ל: ְְֵַַָוכליו

ּדכתיב וזהז הּוא הדא מׁשה" אל "וּיקרא ּבחינת: ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ
אחר  נאמר הּמקרא זה ּכי וכּו'', יׂשראל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ'ׁשמע

הּקֹודמים  הּסדרים ּבכל המבאר הּמׁשּכן הקמת ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹּגמר
אהל  אל מׁשה "ּובבא ׁשּמסּים: עד ׁשמֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹּבספר
מתחיל: ּכ ואחר וכּו'", הּקֹול את וּיׁשמע ְְְְִִֵֶַַַַַַָמֹועד
הּוא  "וּיקרא" אליו". ה' וידּבר מׁשה אל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"וּיקרא
אֹותֹו, קרא מי ּכלל נאמר לא ּכי ונעלם, סתּום ְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹלׁשֹון
מּכל  למעלה ׁשהּוא ונעלם טמיר ההּוא על מרּמז ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכי
ה' "וידּבר ואחרּֿכ אֹותֹו, קרא ׁשּמּׁשם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמֹות
ׁשמֹותיו  ּבבחינת נתלּבׁש אחרּֿכ ּכי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָאליו",

עּמֹו. ודּבר ְְִִִֵַהּקדֹוׁשים

אלף וזה  על ׁשּמרּמז ּד'וּיקרא', זעירא  אלף ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
העגל  חטא עלֿידי מּמּנּו ׁשּנעלמּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאֹורֹות
מׁשה  'יׂשמח ּבחינת ׁשּזהּו ׁשּבת, ּבכל לֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמחזירים
ּכּמה  מּמּנּו נעלמּו החטא אחר ּכי הינּו ּכּמּובא, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָוכּו''

ּדר אם ּכי האֹור לקּבל אפׁשר אי עלּֿכן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאֹורֹות,
ואחר  מׁשה" אל "וּיקרא ּבחינת ׁשּזהּו ּבחינֹות, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּמה
הּקריאה  להקּדים צרי ּכי אליו", ה' "וידּבר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּכ
ּדּברֹות  'לכל ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָלהּדּבּור,

ה  לקּבל אפׁשר אי ּכי רק וכּו'', אחד, ּבפעם אֹור ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
עד  האֹור ּולמעט ּולהלּביׁש הּקריאה להקּדים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָצרי

וכּנ"ל. הּדּבּור ְְִֵֶַַַַׁשּיקּבל

הינּווזהוּ : וגֹו'', יׂשראל' 'ׁשמע ּדכתיב הּוא 'הדא ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִֵַַָָ
יחּודֹו ליׂשראל לגּלֹות מׁשה ּכׁשרצה ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּכי
"ׁשמע  ּבתבֹות מּקדם התחיל יתּבר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָֹואחדּותֹו
ולא  אחד", ה' אלקינּו "ה' אמר ואחרּֿכ ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֹיׂשראל",
אפׁשר  ׁשאי הֹורה ּבזה וכּו'", אלקינּו "ה' ּתכף ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאמר
ּבחינת  עלֿידי אם ּכי יתּבר ּבאחדּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהּכלל

ׁשצריכין  ּדהינּו יׂשראל", "ׁשמע ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשמיעה,
עצמֹו ּולבּטל יתּבר אליו היטב עצמֹו ּולדּבק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹלׁשמע
ויחּודֹו אחדּותֹו עצמֹו על להמׁשי יכֹול ואז ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָלגמרי,
ּבחינת  ּדיקא, "ׁשמע" יׂשראל", "ׁשמע וזהּו: .ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָיתּבר
נמׁש יהיה ועלֿידיֿזה סֹוף, האין אל ּובּטּול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּדבקּות



קוז שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלה ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה 290 ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ּבחינה והנּ הו הם הּירח וקטרּוג הראׁשֹון אדם חטא ְ◌ִ◌ֵ◌ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשהּוא  הּקטרּוג וקדם ּבּספרים. ּכּמּובן ְְְִִֶֶַַַַַָָֹאחת
ּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ּבחינת היה החטא קדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּבחינת
מּׁשנ  נמׁשכין הּמאֹורֹות ׁשני ּכי ׁשוין, ׁשניהם היּו י ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

וכּו'', ּברא 'ּבראׁשית ּבחינת ׁשהם הּנ"ל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּכתרים
מאירין  ׁשניהם היּו ּכי ּגדֹולים, ׁשניהם היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּובּתחּלה
את  ּגם להּׂשיג יכֹולים היּו ּכי ּבׁשוה, העֹולם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּבזה
לׁשני  אפׁשר 'אי ואמרה: הּירח ׁשּקטרגה עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנסּתר,
ׁשּלּה ה ּקטרּוג ועּקר אחד'. ּבכתר להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמלכים
אנֹוׁש "מה ׁשאמרּו: הּמלאכים קטרּוג ּבבחינת ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָהיה

וכּו'" תזּכרּנּו ח)ּכי קּמ(תהילים למחטי עתיד ּכי , ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָ
מאחר  קטרגה, ׁשהּלבנה הינּו וכּו', קּמ ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּולארּגזה
הּנסּתר  אֹור ׁשּיאיר אפׁשר אי לחטא, עתיד ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהאדם
:יתּבר ה' לּה והׁשיב החּמה, אֹור ׁשּמּׁשם ְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ׁשעֹוררּת מאחר ּכי הינּו ,'עצמ את ּומעטי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַ'לכי
ּדיקא  ׁשאּתה ּבהכרח הּדֹורֹות, חטאי ׁשל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקטרּוג

ּבבחינת  מּגיע הּפגם עּקר ּכי ,עצמ את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּתמעט
נתעּלם  ׁשּבעונֹותינּו ּדהינּו הּנגלה, ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּלבנה
להּׂשיג  אפ ׁשר ּׁשהיה מה ּדהינּו מאּתנּו, הּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונסּתר
ואזי  מאּתנּו, הּכל ונתעּלם האֹור נחׁש ועּתה ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתחּלה

מּמׁש. הּנסּתר מּׂשיגין אין ְִִִִֵֵַַַָָָמּמילא

אין ועל־ ּכ ן החּמה ּבחינת ׁשהּוא הּנסּתר ּבבחינת ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
זה  ּבלא ׁשּגם מאחר ,ּכלּֿכ הּפגם ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּגיע
לקּבל  יכֹולין הסּתרתֹו מּגדל אּדרּבא, נסּתר, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
יֹונקים  הּפגם ׁשּבעת אחר ּבמקֹום וכּמּובן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמאֹורֹו,
אין  לׁשם ּכי מאד, ונסּתרת הּנעלמת מּבחינה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּדיקא
ּבבחינת  הּוא הּפגם עּקר אבל .ּכלּֿכ הּפגם ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָמּגיע
אֹורּה ונחׁש ׁשּנעלם הּלבנה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנגלה
וכל  ּולהּׂשיג, להבין לנּו קׁשים הּנגלֹות ׁשּכל עד ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹמאד,
אם  ּכי להּׂשיגֹו אפׁשר ואי מאּתנּו, נסּתר נחׁשב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּנגלה

ּכלל  ׁשּזה ועצּומֹות, רּבֹות ּוטרחֹות יגיעֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָעלֿידי
ּבכל  ממּלאים הם עבֹודתם ׁשעלֿידי יׂשראל, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָעבֹודת
נעלם  ׁשהיה האֹור להם ונתּגּלה הּלבנה ּפגימת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפעם
לדרּגא  ּומּדרּגא לדרּגא מּדרּגא עֹולים ואחרּֿכ ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָמהם,

ׁשּזֹוכין וכּו'.עד וכּו' ּׁשּזֹוכים למה הּצּדיקים ְְְִִִִֶֶַַַַ

ּבהּתֹורה וכל  המבארים העדיים ׁשני ענין הּוא זה ְ◌ָ◌ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ונׁשמע  נעׂשה יׂשראל ּׁשאמרּו ּבׁשעה ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנ"ל.

יׂשראל  את והכּתירּו הּׁשרת מלאכי רּבֹוא ׁשּׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָירדּו
 ֿ הּקדֹוׁש ועתיד מהם נלקחּו ּוכׁשחטאּו ּכתרים, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשני
הר  על ׁשעמדּו יׂשראל ּכי לנ ּו, להחזירן ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּברּוֿהּוא
קדם  הראׁשֹון אדם ּכמֹו והיּו זהמתן ּפסקה ְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻסיני

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו נד.)החטא, ּפסּוק (עירובין על ְְְֵֵֶַַַַָָ
לב) אּלא (שמות חרּות ּתקרי 'אל הּלּוחֹות", על "חרּות :ְִִֶַַַָָָ

ואז  מלכּיֹות', ּומּׁשעּבּוד הּמות מּמלא חרּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻחרּות,
ׁשני  ּבבחינת הּכתרים ׁשני ׁשהם העדיים ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהיּו
אז  ּכי הּמעּוט, קדם ׁשהיּו ּכמֹו הּגדֹולים ְְְִִִֶֶַַַָָֹהּמאֹורֹות
מהם, נלקחּו ּכׁשחטאּו אבל ּבאׁשלמּותא, סהרא ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָקּימא

אדם  חטא אחר ׁשּנעׂשה ּכמֹו לקלקּול ֹו, הּדבר חזר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּכי
נעלמּו ואז הּקטרּוג, אחר ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָהראׁשֹון
ּביֹותר  מּגיע הּפגם ועּקר האֹורֹות. ּכל מאּתנּו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָונסּתרּו
ׁשהּוא  הּנעׂשה ּכתר ׁשהּוא הּתחּתֹון, הּכתר ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַּבבחינת
אפּלּו ה ּכל מּמּנּו ונעלם ׁשּנסּתר ּדהינּו נגלה, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבחינת
מאּתנּו נסּתר נעׂשה ּבחינת הּנגלה וגם הּנגלה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבחינת

נׁשמע  ּבבחינת אצלנּו הּכל ועּתה נׁשמע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֹּבבחינת
נסּתר. ְְִִַָּבחינת

ולחּתר ועל־ ּכ ן להתיּגע ּפעם ּבכל צריכין אנּו ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹ
ּולדּבק  עצמנּו ּולבּטל יגיעֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַָּבכּמה

הּבחינה  זאת להּׂשיג ׁשּנזּכה עד ,יתּבר לה' ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעצמנּו
ּבבחינת  אצלנּו עּתה ׁשהיא מאּתנּו נסּתרת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא
ׁשמיעה  ּכי הּנ"ל, ּבהּתֹורה ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹנׁשמע,
האין  אל ּובּטּול ּדבקּות ּבחינת ׁשהיא ּתליא, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבלּבא
אם  ּכי ּדבר ׁשּום להּׂשיג עּתה אפׁשר אי ּכי ְְִִִִִֶַַָָָָסֹוף,
האין  אל מּמׁש ּבּטּול ּבבחינת ּגדֹולה יגיעה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָעלֿידי
הּוא  זה ׁשּכל ותחנּונים, ּתפּלֹות רּבּוי ֿ ידי על ְְְֲִִִֵֶֶַַָסֹוף
מהּנׁשמע  עֹוׂשין ועלֿידיֿזה ּכּנ"ל, נׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַּבחינת
ּבחינתנּו לפי אצלנּו נסּתר ּׁשהיה מה ּדהינ ּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה,
אחרּֿכ עֹולין וכן נעׂשה, ּבחינת נגלה מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָעֹוׂשין

וכּו' וכּו' לדרּגא הפסק מּדרּגא יׁש עכׁשו ּכי ּכּנ"ל. ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא  לדרּגא, ּדרּגא ּבין הרּבה הּמבּדיל ּומס ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּגדֹול

צריכין  ועלּֿכן הּלבנה, מּמעּוט ׁשּנתהּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהחׁש
עד  הרּבה ּולהתיּגע העלּיה, קדם ירידה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
ולהפ ירידה, ׁשּבבחינת והחׁש הּקלּפה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיׁשּבר

לעלּיה. ְֲִִַַָָהירידה

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רצא  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ּבּמדרׁשוזה י)ׁשאיתא ג, רבה "ׁשמע (דברים ּפסּוק על ְ◌ֶ◌ְְִִֶַַַָָָ
הּירּדן" את הּיֹום עבר אּתה ט)יׂשראל :(דברים ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

אבדה  מרּגלּיֹות, ּבׁשני מטרֹונה ׁשּקּדׁש למל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ'מׁשל
הּׁשנּיה. את ׁשמרי אחת אבדּת :הּמל לּה אמר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת,

ּבנעׂשה  יׂשראל את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא קּדׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
להן  אמר העגל, את ׁשעׂשּו נעׂשה את אבדּו ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָונׁשמע,
יׂשראל'. ׁשמע הוי נׁשמע, ׁשמרּו נעׂשה אּבדּתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמׁשה:
הּנעׂשה, אבדּו העגל ּבחטא ּכי הינּו לׁשֹונֹו. ּכאן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָעד
עלֿידי  אם ּכי ּדבר ׁשּום לעׂשֹות עּתה לנּו אפׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאי
ּבחינת  ּוטרחֹות, יגיעֹות ּבחינת ׁשהּוא נׁשמע ְְְְְְִִִִִֶַַַַָּבחינת
מאּתנּו נסּתר ׁשהּכל הינּו סֹוף, האין אל ּודבקּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּטּול
עלֿידי  אם ּכי ּדבר ׁשּום ּולגּלֹות לעׂשֹות יכֹולין ְְְְֲִִִֵֵַַַָָואין
יתּבר לה' הרּבה ּולהתחּנן ּולהתּפּלל רּבֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָיגיעֹות
ואז  סֹוף, האין אל ּבּטּול ּבבחינת עצמנּו ׁשּנבּטל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
נסּתר  ּׁשהיה מה לנּו ונתּגּלה נעׂשה מהּנׁשמע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשין
זה  ּבדר ׁשהֹול ּומי לדרּגא. מּדרּגא וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאּתנּו,

ואזי  לֹו, אׁשרי אזי ּכראּוי ּפעם ּבכל עצמֹו ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַַַָָָּומתיּגע
ירידה  ּבבחינת ּגדֹולה, לטֹובה הּוא הּירח מעּוט ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאצלֹו
למה  זֹוכה עלֿידיֿזה ּדיקא ּכי העלּיה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּתכלית
ּכל  ּובוּדאי אגרא', צערא 'לפּום ּכי לֹו, אׁשרי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּזֹוכה,
מעּוט  מחמת ויֹותר יֹותר להתיּגע מכרח ּׁשהאדם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמה
לׂשכר  אחרּֿכ זֹוכה הּוא ּבוּדאי והחׁשכתֹו, ְְְְֶַַַַַָָָָָָהאֹור

ויֹותר. יֹותר ונפלא ּגדֹול אֹור לקּבל ּומכּפל, ְְְְְִֵֵֵַָָָָֻּכפּול

אחר וזה ׁשּנצטּוּו וכליו הּמׁשּכן מעׂשי ּכל ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשּנתרּצה העגל, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָחטא
מעׂשה  על נצטּוּו ּולמחרתֹו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָליׂשראל
אם  ּכי האֹור לקּבל אפׁשר אי החטא אחר ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמׁשּכן,
ּכל  ּבחינת ׁשהם רּבים, ּכלים וכּמה ּכּמה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי
האֹור  לקּבל אפׁשר אי עּתה ּכי וכליו, הּמׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמעׂשה
הרּבה  ּתפּלֹות עלֿידי ּגדֹולה ּוביגיעה ידם על אם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּכי
אצלנּו, נׁשמע ּבבחינת הּכל ּכי נׁשמע, ּבחינת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹׁשהם
ׁשרֹוצין  ּדבר לכל הרּבה לב ולׂשּום לׁשמע צריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכי

וגם  ּׁשמּׂשיגין, מה מּׂשיגין ואחרּֿכ ְְְִִִִִֶַַַַַַַָלהּׂשיג,
ּכּמה  ּדר לירד צרי אֹור איזה ּומקּבלין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכׁשּמּׂשיגין
וירד  ׁשּיׁשּתלׁשל הרּבה, ּולבּוׁשים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַהׁשּתלׁשלּות
מדרגֹות  ּכּמה ּדר לנעׂשה ּומנׁשמע לנעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמנׁשמע
אי  החטא מחמת ּכי ּבחינתֹו, לפי אליו ׁשּיּגיע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָעד

לבּוׁשין  ּכּמה  ּדר אם ּכי האֹור לקּבל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאפׁשר
הּמׁשּכן  מעׂשה ּבחינת הּוא זה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוהׁשּתלׁשלּות,

וכּנ"ל: ְְֵַַָוכליו

ּדכתיב וזהז הּוא הדא מׁשה" אל "וּיקרא ּבחינת: ְ◌ֶ◌ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ
אחר  נאמר הּמקרא זה ּכי וכּו'', יׂשראל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ'ׁשמע

הּקֹודמים  הּסדרים ּבכל המבאר הּמׁשּכן הקמת ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹּגמר
אהל  אל מׁשה "ּובבא ׁשּמסּים: עד ׁשמֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹּבספר
מתחיל: ּכ ואחר וכּו'", הּקֹול את וּיׁשמע ְְְְִִֵֶַַַַַַָמֹועד
הּוא  "וּיקרא" אליו". ה' וידּבר מׁשה אל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"וּיקרא
אֹותֹו, קרא מי ּכלל נאמר לא ּכי ונעלם, סתּום ְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹלׁשֹון
מּכל  למעלה ׁשהּוא ונעלם טמיר ההּוא על מרּמז ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכי
ה' "וידּבר ואחרּֿכ אֹותֹו, קרא ׁשּמּׁשם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמֹות
ׁשמֹותיו  ּבבחינת נתלּבׁש אחרּֿכ ּכי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָאליו",

עּמֹו. ודּבר ְְִִִֵַהּקדֹוׁשים

אלף וזה  על ׁשּמרּמז ּד'וּיקרא', זעירא  אלף ּבחינת ְ◌ֶ◌ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
העגל  חטא עלֿידי מּמּנּו ׁשּנעלמּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאֹורֹות
מׁשה  'יׂשמח ּבחינת ׁשּזהּו ׁשּבת, ּבכל לֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמחזירים
ּכּמה  מּמּנּו נעלמּו החטא אחר ּכי הינּו ּכּמּובא, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָוכּו''

ּדר אם ּכי האֹור לקּבל אפׁשר אי עלּֿכן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאֹורֹות,
ואחר  מׁשה" אל "וּיקרא ּבחינת ׁשּזהּו ּבחינֹות, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּמה
הּקריאה  להקּדים צרי ּכי אליו", ה' "וידּבר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּכ
ּדּברֹות  'לכל ז"ל: רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָלהּדּבּור,

ה  לקּבל אפׁשר אי ּכי רק וכּו'', אחד, ּבפעם אֹור ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
עד  האֹור ּולמעט ּולהלּביׁש הּקריאה להקּדים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָצרי

וכּנ"ל. הּדּבּור ְְִֵֶַַַַׁשּיקּבל

הינּווזהוּ : וגֹו'', יׂשראל' 'ׁשמע ּדכתיב הּוא 'הדא ְ◌ֶ◌ְְְְְֲִִִֵַַָָ
יחּודֹו ליׂשראל לגּלֹות מׁשה ּכׁשרצה ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּכי
"ׁשמע  ּבתבֹות מּקדם התחיל יתּבר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָֹואחדּותֹו
ולא  אחד", ה' אלקינּו "ה' אמר ואחרּֿכ ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֹיׂשראל",
אפׁשר  ׁשאי הֹורה ּבזה וכּו'", אלקינּו "ה' ּתכף ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאמר
ּבחינת  עלֿידי אם ּכי יתּבר ּבאחדּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהּכלל

ׁשצריכין  ּדהינּו יׂשראל", "ׁשמע ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשמיעה,
עצמֹו ּולבּטל יתּבר אליו היטב עצמֹו ּולדּבק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹלׁשמע
ויחּודֹו אחדּותֹו עצמֹו על להמׁשי יכֹול ואז ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָלגמרי,
ּבחינת  ּדיקא, "ׁשמע" יׂשראל", "ׁשמע וזהּו: .ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָיתּבר
נמׁש יהיה ועלֿידיֿזה סֹוף, האין אל ּובּטּול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּדבקּות



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלהקוח ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה 291 ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ה' אלקינּו "ה' ּבחינת ,יתּבר אחדּותֹו אמּונת ְְְֱֱִִֵֶַַַַָָֹעלי
יׂשראל'אחד", 'ׁשמע ׁשעלֿידי ׁשמע קריאת ּבכּונֹות מּובן (וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

התּגּלּות  עלֿידיֿזה נמׁש ואחרּֿכ מאד, עליֹון יחּוד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנעׂשה

והבן  היטב ׁשם עּין אחד", ה' אלקינּו "ה' ּבחינת ,יתּבר ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹיחּודֹו

.מאד) ְֹ

הּנ"ל ועּת ה  הּפליאה ּדברי היטב ּומקּׁשר מּובן ְ◌ַ◌ָ◌ְְְִִֵֵֵַַַָָָֻ
לפסּוק  יׂשראל" "ׁשמע ּפסּוק ְְְְִֵֵֶַַָָָׁשּמקּׁשר
ּכי  מּמׁש, אחת ּבחינה הם ּכי מׁשה", אל ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ"וּיקרא
ׁשּזהּו אליו", ה' "וידּבר ואחרּֿכ מׁשה" אל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"וּיקרא

מדרגֹות  ּכּמה ּדר האֹור לקּבל ׁשצריכין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמחמת
ּבחינת  ּבעצמֹו וזהּו לנעׂשה. מּנׁשמע ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָוהתלּבׁשּות
ּולהכין  לׁשמע מּקדם ׁשצריכין וכּו'", יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ"ׁשמע
סֹוף, האין אֹור אל עצמנּו ּולדּבק ּולבּטל היטב ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָעצמנּו
יתּבר אחדּותֹו אמּונת עלינּו נמׁש ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָועלֿידיֿזה

ּכּנ"ל. ְִֵַַּבׁשלמּות

"ּגדלים וזהוּ : הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ּבׁשעה ְ◌ֶ◌ְְִִֶַַָָָָָ
עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: אמר ,"ל ֲִֶֶֶַַָָָֹּתעׂשה
הם  ציצית מצות ּכי הינּו וכּו', הּירח את מעטּת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלּמה

ּב לקּבלֹו, ׁשּנּוכל ּכדי האֹור התלּבׁשּות בחינת ּבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

קד) וכּו'",(תהילים ּכּׂשלמה אֹור עטה לבׁשּת והדר "הֹוד :ְְְְֶַַָָָָָָֹ
מׁשה: ׁשּׁשאל וזהּו ּדרּבנן. חלּוקא ּבחינת ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּזהּו
ׁשעלֿידי  ציצית, מצות לנּו נֹותן ׁשאּתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמאחר
ּכן  אם האֹור, לקּבל יכֹולים אנּו אּלּו קדֹוׁשים ְְְְִִִִֵֵֵַָָלבּוׁשין
קטרּוג  מחמת אֹורּה והחׁשכּת הּירח את מעטּת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלּמה
התלּבׁשּות  עלֿידי ּתּקּון יׁש הלא הּדֹורֹות, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָֹוחטאי

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: הׁשיב ציצית? ּבבחינת ְִִִִִֵַַָָָהאֹור
ׁשהם  הּצּדיקים, ׁשהם ּכֹוכבים, לה הרּביתי ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוהלא

יב)ּבחינת ׁשהם (דניאל ּכּכֹוכבים", הרּבים "ּומצּדיקי : ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
למּוטב  העֹולם ּכל ּומחזירים הרּבים את ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמצּדיקים
ּפגימת  ממּלאים ּבאמת והם לזכּיֹות, עונֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַֹֻּומהּפכים
הּתּקּון  ּבעצמֹו זהּו ּכי הינּו אֹותּה, ּומׁשלימין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָהּלבנה
אפׁשר  אי אבל האֹור, הלּבׁשת ׁשהּוא ציצית ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהיה  על ֿידי אם ּכי הּלבּוׁשין ּדר האֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלקּבל
ּכל  נמׁשכין ׁשּמּׁשם והחׁשכתֹו האֹור מעּוט ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָּתחּלה
ועלֿידיֿזה  הּמבּדילים, הּמסּכים עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָהירידֹות
ּומׁשּברים  ּבנּסיֹון העֹומדים הּצּדיקים מעלת ְְְְֲִִִִִַַַַַָָהּוא
ּומהּפכין  הּמבּדילין, והּמסּכים החׁשכים ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָּומבּטלין

ׁשּיהיה  ּבהכרח עלּֿכן לעלּיה, הירידה לאֹור, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהחׁש
ׁשהּוא  הּציצית, אֹור לקּבל אפׁשר אי ּכי האֹור. ְְִִִִִֵֶֶַַָָמעּוט
העבֹודה  ּבקר ּבכל ּכי יׂשראל, קדּׁשת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻהתחלת
חּנּוכֹו ּתחּלת הּתינֹוק וכן ציצית, מצות היא ְְְִִִִִִִִֵַַַָָהראׁשֹונה

ּבחינת  הּוא ציצית ּכי הּקדֹוׁשים, ציצית ּבמצות ְְְְִִִִִִִִַַַהּוא
לקּבלֹו יּוכל אחד ׁשּכל עד העליֹון האֹור ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהתלּבׁשּות
עלֿידי  אם ּכי נמׁש אין האֹור זה אבל ּבחינתֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלפי
הרּבים  "ּומצּדיקי ּבחינת ּכֹוכבים, ּבחינת ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָהּצּדיקים
 ֿ ׁשעל האֹור מעּוט ׁשהיה עלֿידי ודיקא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּכֹוכבים",

וכּנ"ל. מעלתם עּקר ְְֲִֵֶַַַָָָידיֿזה

ׁשעטנז",ואז תלּבׁש "לא ּכתבּת והלא מׁשה: ׁשאל ְ◌ָ◌ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ּדרּבנן  חלּוקא ממׁשיכין ׁשהּצּדיקים אמת ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָהינּו
נפלאים  ּבלבּוׁשים ּדרכים ּבכּמה האֹור ְְְְְִִִִִִִַַָָָָּומלּביׁשין
עד  לקּבלֹו יכֹולין ׁשהּכל עד ציצית ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹונֹוראים

ּבעונֹותינּו א למּוטב. חֹוזרין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹֻׁשהיה
ׁשע  יׁש ׁשהם הרּבים ׁשּבּדֹור ּפנים העּזי ּדהינּו טנז, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הם  ּכאּלּו ונדמה ׁשּלהם, ׁשאינֹו ּבטּלית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמתלּבׁשים
אבל  ּדרּבנן, ּבחלּוקא מצוה, ׁשל ּבטּלית ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָֻמעּטפים
מּצמר  מערב ׁשהּוא ׁשעטנז ּבחינת לבּוׁשיהם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּבאמת
ּדיקנא, ּתּקּוני ּבחינת רחמים, ּבחינת צמר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּופׁשּתן,

ז)ּבחינת ּבחינת (דניאל נקא", ּכעמר ראׁשּה "ּוׂשער : ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַ
א) וכּו'(ישעיה ואם וכּו' ּכּׁשנים חטאיכם יהיּו "אם :ְְְְֲִִִִֵֶַָָ

ׁשּזהּו לזכּיֹות, עונֹות התהּפכּות ּבחינת יהיּו", ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַֹֻּכּצמר
ּפׁשּתן, ּבֹו מערב אבל האמת, הּצּדיק לבּוׁשי ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבחינת
לכל  חֹוב ׁשראה מהּפסלת ׁשהביא קין ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ׁשעטנז, ּבבחינת מערבים ׁשּלבּוׁשיהם הינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחד,
ּבאמת  אבל הרּבים, את מזּכים ּכאּלּו עצמם ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמראים
ּבכל  וחֹוב ּפסלת ּומֹוצאים הּמניעֹות ּכל ְְְְְִִֵֶֶַָָֹמהם
הרֹוצים  ׁשּבּדֹור ּפנים העּזי הן והן ּבאמת, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּכׁשרים
ׁשעטנז  ּבחינת וזהּו לאמּתֹו. האמת מּדר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָלרחק
ּדסטרא  עּזּות הינּו ּכּמּובא, ע"ז ׂשט"ן אֹותּיֹות ְְְִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
עֹומדים  ׁשהם הּׂשטן, התּגּברּות עּקר ׁשּמּׁשם ְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָאחרא

ּומּלהתקרב  האמת מּדר למנעם הּכׁשרים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכנגד
אמת. ְֱִֵֶַלצּדיקי

ּכבֹוד ולא ׁשם ּברּו' ׁשאמר עד ּדעּתֹו נתקררה ְ◌ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
סֹוף  ּכל ׁשּסֹוף ׁשּמרּמז ועד', לעֹולם ְְְֵֶֶֶַַָָָמלכּותֹו

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רצב  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ה'" לע ֹולם מרֹום "אּתה ּכי ׁשּלֹו, את יתּבר ה' ְְְִִִֶֶַַָָָָֹיגמר
מׁשלה", ּבּכל "מלכּותֹו ּכי העליֹונה, על יד ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹּולעֹולם
וכל  ּתגא, ּבלא מלכּותא הּוא ׁשעּזּות אףֿעלּֿפי ְְְִִֶַַַַָָָָָּכי
הרּבים, ּבעונֹותינּו עכׁשו נֹוטל הּׁשם את לּטל  ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרֹוצה

מלכּות, ּכתר ּבלא ּתגא ּבלא הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָָֹאףֿעלּֿפיֿכן
יתּבּטל  ס ֹוף ּכל סֹוף ׁשעה לפי ׁשּמתּגּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָואףֿעלּֿפי
ויּׁשכח  ּפנים והעּזי הּׁשקרנים ׁשל ּוממׁשלּתם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמלכּותם
היּו', ּכלא הּׁשם 'ואנׁשי ׁשאֹומרים: ּכמֹו וזכרם, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשמם
וכל  מׁשלה, ּבּכל ּומלכּותֹו נצח מלכּותֹו ְְְֲֶַַַַָָָָָֹאבל
ׁשּמלכּותם  אליהם הּנלוים והּכׁשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּצּדיקים
יתּגּברּו ּבוּדאי הּנ"ל הּכתרים מּׁשני נמׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָּוממׁשלּתם
זה  ׁשּכל אליהם, לׁשּוב מכרחין יהיּו וכּלם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻעליהם,
ועד', לעֹולם מלכ ּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ּבחינת ְְְְִֵֶַַָָָהּוא
הּוא  ּכי ועד, לעֹולם ּתמיד מבר ׁשּמלכּותֹו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמֹורה
קדרה  ציקי ּבחינת וזה ּכרצֹונֹו. ׁשּלֹו את יגמר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיתּבר
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ׁשּמרּמז ז"ל רּבֹותינּו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאמרּו

ׁשּכּלם  הּנפּולֹות קדּׁשֹות ּבחינת הינּו ועד', ְְְְְִֶֶַַַָָָֻֻלעֹולם
הירידֹות  ּכל ׁשּמהּפכין אמת הּצּדיקי עלֿידי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָיתעּלּו

וכּנ"ל: ְֲִַַַלעלּיֹות

לעֹולם ועל־ ּכ ןח מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִֵַָָ
ּבנּו יתּגרּו ׁשּלא ּכדי ּבחׁשאי, ְְֲִֵֶֶַַָָָֹועד'
ׁשם  ּברּו' עלֿידי ּכי ּכּנ"ל, הינּו ּכּמּובא, ְְִִִֵֵַַַַַַָָהחיצֹונים
הּקדּׁשֹות  ּכל מעלין ועד' לעֹולם מלכּותֹו ְְְְֲִֶַַַָָָֻּכבֹוד
אנּו עלּֿכן הּתחּתֹונֹות, ּבּמדרגֹות הּמּנחים ְְְִֵֵַַַַַַַָָֻהּנפּולֹות
'ׁשמע  אֹומרים ּבּתחּלה ּכי ּבנּו, יתּגרּו ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָמתיראין
 ֿ ׁשעל ּכּנ"ל, נׁשמע ּבחינת ׁשהּוא רם, ּבקֹול ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיׂשראל'
ועלֿידיֿזה  קֹולֹות, ּבחינת ׁשהּוא לעּזּות זֹוכין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַידיֿזה

"ה' ּבחינת ׁשּזהּו ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו לאמּונה, ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָּבאים
הּקדֹוׁשה  האמּונה עּקר ׁשהּוא אחד" ה' ְֱֱִֵֶֶַַָָָָֹאלקינּו
הּנׁשמע  את להמׁשי רֹוצין אנּו אחרּֿכ אבל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָוכּנ"ל.
"ואהבּת", ּפסּוק ּבחינת ׁשּזהּו נעׂשה, ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָלתֹו
אבל  הּמצות, מעׂשּית מדּבר ׁשּׁשם ׁשמע", אם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"והיה
מהּנׁשמע  ּכׁשעֹוׂשין ּדהינּו לדרּגא, מּדרּגא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכׁשעֹולין
ּבׁשביל  והּוא העלּיה, קדם ירידה ׁשּיהיה צרי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹנעׂשה,
ׁשם  ּברּו' ּבחינת וזה הּנפּולֹות. הּקדּׁשֹות ּכל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֻלהעלֹות
'ׁשמע' ּבין ׁשאֹומרים ועד' לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָּכבֹוד
הּנפּולֹות  הּקדּׁשֹות ּכל ּולהעלֹות לברר ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻל'ואהבּת',
ירידה  ּבבחינת ּכּלם להעלֹות קדרה, ציקי ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהם
ׁשּלא  ּכדי ּבחׁשאי אֹומרים ועלּֿכן העלּיה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתכלית

ּכּנ"ל: ּבנּו ְִַַָָיתּגרּו

ז"לוזהוּ ט רּבֹותינּו נו.)ּׁשאמרּו 'ּבׁשעה (פסחים : ְ◌ֶ◌ְְֵֶַַָָָ
מּמּנּו נסּתּלקה הּקץ לגּלֹות יעקב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּבּקׁש
וכּו', ּבמּטתי ּפסּול וׁשלֹום חס יׁש ׁשּמא אמר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשכינה,
יעקב  ּפתח וכּו'', יׂשראל 'ׁשמע ואמרּו ּכּלם ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻּפתחּו

הינּו ועד''. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֵֶַַַָָָָואמר
יעקב ראּוי ּכי ּכבר ׁשלמה ׁשּמּטתֹו מאחר סבר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּמא  סבר ׁשכינה מּמּנּו ּוכׁשּנסּתּלקה הּקץ, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלגּלֹות
"ׁשמע  ּכּלם ואמרּו וׁשלֹום, חס ׁשלמה מּטתֹו ְְְְְִֵֵַַָָָָָֻאין
לגּלֹות  אפׁשר ׁשאי ׁשּמה הבין ואז וכּו'". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל
ׁשּבסֹוף  מחמת זה ׁשלמה ׁשּמּטתֹו אףֿעלּֿפי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּקץ
ׁשּבּדֹור  ּפנים העּזי ויתּגּברּו הּׁשקר יתּגּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּגלּות
הּקץ, לגּלֹות אפׁשר אי זה ּומחמת האמת, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָויסּתירּו
ועד' לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אמר ְְְֵֵֶַַַָָָָעלּֿכן
מלכּותֹו ּכי ׁשּלֹו, את יגמר יתּבר ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹׁשּמֹורה

וכּנ"ל: מׁשלה ְַַַָָָֹּבּכל

מלכּותֹוועל־ ּכ ןי ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אמר לא מׁשה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֵֶַַָָֹֹ
ּבעת  אז היה מׁשה ּכי ועד', ְְִֵֶֶָָָָָֹלעֹולם
 ֿ לארץ ליל מּוכנים ּכׁשהיּו יׂשראל, ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּגדּלתן
ולבנֹות  מלכים ואחד ׁשלׁשים ולכּבׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹיׂשראל
ׁשם  ּברּו' ּבפרּוׁש הזּכיר לא עלּֿכן ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹהּביתֿהּמקּדׁש,
ּכּמה  ׁשּיהיּו ׁשּמרּמז ועד', לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּכבֹוד
ּכלל  ׁשהם ּובפרט ּבכלל ליׂשראל ירידֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוכּמה
ׁשּלֹו, את יגמר יתּבר ה' ואףֿעל ּֿפיֿכן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּגלּיֹות,
זאת  להזּכיר צריכין אין ּגדּלתן ּבעת עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֻּכי
ּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכעין ְְְֵֵֵֶַַַָָּבפרּוׁש,

אהיה" אׁשר ג)"אהיה ז"ל (שמות רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו , ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ט:) אהיה (ברכות אׁשר זאת, ּבצרה עּמהם 'אהיה :ְְְֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹ

ׁשל  רּבֹונֹו מׁשה: אמר מלכּיֹות, ּבׁשעּבּוד ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֻעּמהם
יתּבר ה' לֹו והֹודה ּבׁשעתּה', לצרה ּדּיּה ְְְְִִַַָָָָָָָָעֹולם,
נמצא  אליכם", ׁשלחני אהיה תאמר "ּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹואמר:
מלכּיֹות, ׁשעּבּוד צרת אז להזּכיר צריכין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻׁשאין
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ּבפרּוׁש הזּכיר לא ְְְְִִֵֵֵַַָֹעלּֿכן

ועד'. ְֶָָלעֹולם

ׁשּכתּובוגם ּכמֹו ּבפמּבי, נּתנה הּתֹורה מח)ּכי :(ישעיה ְ◌ַ◌ְְְְִִֵֶַָָָֻ
היה  לא ועלּֿכן ּדּברּתי", ּבּסתר מראׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ"לא
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ּבּתֹורה להזּכיר ְְְְְִֵֶַַַָָָאפׁשר
לֹומר  צריכין ּכי סֹוד, ּבבחינת הּוא ּכי ועד', ְְְִִִִִִֶַַָָלעֹולם
נֹוראֹות  סֹודֹות ּבזה יׁש ּבאמת ּכי ּבחׁשאי, ֱֲִֵֶֶֶַַָָאֹותֹו

את יגמר יתּבר ה' אי מאד, מאד ׁשּלֹועמּקֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָֹֹֹֻ



קוט שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלה ּבְ חֹיָשכ הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה 291 ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ה' אלקינּו "ה' ּבחינת ,יתּבר אחדּותֹו אמּונת ְְְֱֱִִֵֶַַַַָָֹעלי
יׂשראל'אחד", 'ׁשמע ׁשעלֿידי ׁשמע קריאת ּבכּונֹות מּובן (וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

התּגּלּות  עלֿידיֿזה נמׁש ואחרּֿכ מאד, עליֹון יחּוד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנעׂשה

והבן  היטב ׁשם עּין אחד", ה' אלקינּו "ה' ּבחינת ,יתּבר ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹיחּודֹו

.מאד) ְֹ

הּנ"ל ועּת ה  הּפליאה ּדברי היטב ּומקּׁשר מּובן ְ◌ַ◌ָ◌ְְְִִֵֵֵַַַָָָֻ
לפסּוק  יׂשראל" "ׁשמע ּפסּוק ְְְְִֵֵֶַַָָָׁשּמקּׁשר
ּכי  מּמׁש, אחת ּבחינה הם ּכי מׁשה", אל ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ"וּיקרא
ׁשּזהּו אליו", ה' "וידּבר ואחרּֿכ מׁשה" אל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"וּיקרא

מדרגֹות  ּכּמה ּדר האֹור לקּבל ׁשצריכין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמחמת
ּבחינת  ּבעצמֹו וזהּו לנעׂשה. מּנׁשמע ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָוהתלּבׁשּות
ּולהכין  לׁשמע מּקדם ׁשצריכין וכּו'", יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ"ׁשמע
סֹוף, האין אֹור אל עצמנּו ּולדּבק ּולבּטל היטב ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָעצמנּו
יתּבר אחדּותֹו אמּונת עלינּו נמׁש ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָועלֿידיֿזה

ּכּנ"ל. ְִֵַַּבׁשלמּות

"ּגדלים וזהוּ : הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ּבׁשעה ְ◌ֶ◌ְְִִֶַַָָָָָ
עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: אמר ,"ל ֲִֶֶֶַַָָָֹּתעׂשה
הם  ציצית מצות ּכי הינּו וכּו', הּירח את מעטּת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלּמה

ּב לקּבלֹו, ׁשּנּוכל ּכדי האֹור התלּבׁשּות בחינת ּבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

קד) וכּו'",(תהילים ּכּׂשלמה אֹור עטה לבׁשּת והדר "הֹוד :ְְְְֶַַָָָָָָֹ
מׁשה: ׁשּׁשאל וזהּו ּדרּבנן. חלּוקא ּבחינת ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּזהּו
ׁשעלֿידי  ציצית, מצות לנּו נֹותן ׁשאּתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמאחר
ּכן  אם האֹור, לקּבל יכֹולים אנּו אּלּו קדֹוׁשים ְְְְִִִִֵֵֵַָָלבּוׁשין
קטרּוג  מחמת אֹורּה והחׁשכּת הּירח את מעטּת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלּמה
התלּבׁשּות  עלֿידי ּתּקּון יׁש הלא הּדֹורֹות, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָֹוחטאי

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: הׁשיב ציצית? ּבבחינת ְִִִִִֵַַָָָהאֹור
ׁשהם  הּצּדיקים, ׁשהם ּכֹוכבים, לה הרּביתי ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוהלא

יב)ּבחינת ׁשהם (דניאל ּכּכֹוכבים", הרּבים "ּומצּדיקי : ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
למּוטב  העֹולם ּכל ּומחזירים הרּבים את ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמצּדיקים
ּפגימת  ממּלאים ּבאמת והם לזכּיֹות, עונֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַֹֻּומהּפכים
הּתּקּון  ּבעצמֹו זהּו ּכי הינּו אֹותּה, ּומׁשלימין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָהּלבנה
אפׁשר  אי אבל האֹור, הלּבׁשת ׁשהּוא ציצית ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהיה  על ֿידי אם ּכי הּלבּוׁשין ּדר האֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלקּבל
ּכל  נמׁשכין ׁשּמּׁשם והחׁשכתֹו האֹור מעּוט ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָּתחּלה
ועלֿידיֿזה  הּמבּדילים, הּמסּכים עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָהירידֹות
ּומׁשּברים  ּבנּסיֹון העֹומדים הּצּדיקים מעלת ְְְְֲִִִִִַַַַַָָהּוא
ּומהּפכין  הּמבּדילין, והּמסּכים החׁשכים ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָּומבּטלין

ׁשּיהיה  ּבהכרח עלּֿכן לעלּיה, הירידה לאֹור, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהחׁש
ׁשהּוא  הּציצית, אֹור לקּבל אפׁשר אי ּכי האֹור. ְְִִִִִֵֶֶַַָָמעּוט
העבֹודה  ּבקר ּבכל ּכי יׂשראל, קדּׁשת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻהתחלת
חּנּוכֹו ּתחּלת הּתינֹוק וכן ציצית, מצות היא ְְְִִִִִִִִֵַַַָָהראׁשֹונה

ּבחינת  הּוא ציצית ּכי הּקדֹוׁשים, ציצית ּבמצות ְְְְִִִִִִִִַַַהּוא
לקּבלֹו יּוכל אחד ׁשּכל עד העליֹון האֹור ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהתלּבׁשּות
עלֿידי  אם ּכי נמׁש אין האֹור זה אבל ּבחינתֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלפי
הרּבים  "ּומצּדיקי ּבחינת ּכֹוכבים, ּבחינת ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָהּצּדיקים
 ֿ ׁשעל האֹור מעּוט ׁשהיה עלֿידי ודיקא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּכֹוכבים",

וכּנ"ל. מעלתם עּקר ְְֲִֵֶַַַָָָידיֿזה

ׁשעטנז",ואז תלּבׁש "לא ּכתבּת והלא מׁשה: ׁשאל ְ◌ָ◌ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ּדרּבנן  חלּוקא ממׁשיכין ׁשהּצּדיקים אמת ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָהינּו
נפלאים  ּבלבּוׁשים ּדרכים ּבכּמה האֹור ְְְְְִִִִִִִַַָָָָּומלּביׁשין
עד  לקּבלֹו יכֹולין ׁשהּכל עד ציצית ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹונֹוראים
ּבעונֹותינּו א למּוטב. חֹוזרין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹֻׁשהיה

ׁשע  יׁש ׁשהם הרּבים ׁשּבּדֹור ּפנים העּזי ּדהינּו טנז, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הם  ּכאּלּו ונדמה ׁשּלהם, ׁשאינֹו ּבטּלית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמתלּבׁשים
אבל  ּדרּבנן, ּבחלּוקא מצוה, ׁשל ּבטּלית ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָֻמעּטפים
מּצמר  מערב ׁשהּוא ׁשעטנז ּבחינת לבּוׁשיהם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּבאמת
ּדיקנא, ּתּקּוני ּבחינת רחמים, ּבחינת צמר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּופׁשּתן,

ז)ּבחינת ּבחינת (דניאל נקא", ּכעמר ראׁשּה "ּוׂשער : ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַ
א) וכּו'(ישעיה ואם וכּו' ּכּׁשנים חטאיכם יהיּו "אם :ְְְְֲִִִִֵֶַָָ

ׁשּזהּו לזכּיֹות, עונֹות התהּפכּות ּבחינת יהיּו", ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַֹֻּכּצמר
ּפׁשּתן, ּבֹו מערב אבל האמת, הּצּדיק לבּוׁשי ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבחינת
לכל  חֹוב ׁשראה מהּפסלת ׁשהביא קין ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ׁשעטנז, ּבבחינת מערבים ׁשּלבּוׁשיהם הינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחד,
ּבאמת  אבל הרּבים, את מזּכים ּכאּלּו עצמם ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמראים
ּבכל  וחֹוב ּפסלת ּומֹוצאים הּמניעֹות ּכל ְְְְְִִֵֶֶַָָֹמהם
הרֹוצים  ׁשּבּדֹור ּפנים העּזי הן והן ּבאמת, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּכׁשרים
ׁשעטנז  ּבחינת וזהּו לאמּתֹו. האמת מּדר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָלרחק
ּדסטרא  עּזּות הינּו ּכּמּובא, ע"ז ׂשט"ן אֹותּיֹות ְְְִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
עֹומדים  ׁשהם הּׂשטן, התּגּברּות עּקר ׁשּמּׁשם ְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָאחרא

ּומּלהתקרב  האמת מּדר למנעם הּכׁשרים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכנגד
אמת. ְֱִֵֶַלצּדיקי

ּכבֹוד ולא ׁשם ּברּו' ׁשאמר עד ּדעּתֹו נתקררה ְ◌ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
סֹוף  ּכל ׁשּסֹוף ׁשּמרּמז ועד', לעֹולם ְְְֵֶֶֶַַָָָמלכּותֹו

הלכֹות  מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה רצב  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ה'" לע ֹולם מרֹום "אּתה ּכי ׁשּלֹו, את יתּבר ה' ְְְִִִֶֶַַָָָָֹיגמר
מׁשלה", ּבּכל "מלכּותֹו ּכי העליֹונה, על יד ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹּולעֹולם
וכל  ּתגא, ּבלא מלכּותא הּוא ׁשעּזּות אףֿעלּֿפי ְְְִִֶַַַַָָָָָּכי
הרּבים, ּבעונֹותינּו עכׁשו נֹוטל הּׁשם את לּטל  ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרֹוצה

מלכּות, ּכתר ּבלא ּתגא ּבלא הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָָֹאףֿעלּֿפיֿכן
יתּבּטל  ס ֹוף ּכל סֹוף ׁשעה לפי ׁשּמתּגּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָואףֿעלּֿפי
ויּׁשכח  ּפנים והעּזי הּׁשקרנים ׁשל ּוממׁשלּתם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמלכּותם
היּו', ּכלא הּׁשם 'ואנׁשי ׁשאֹומרים: ּכמֹו וזכרם, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשמם
וכל  מׁשלה, ּבּכל ּומלכּותֹו נצח מלכּותֹו ְְְֲֶַַַַָָָָָֹאבל
ׁשּמלכּותם  אליהם הּנלוים והּכׁשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּצּדיקים
יתּגּברּו ּבוּדאי הּנ"ל הּכתרים מּׁשני נמׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָּוממׁשלּתם
זה  ׁשּכל אליהם, לׁשּוב מכרחין יהיּו וכּלם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻעליהם,
ועד', לעֹולם מלכ ּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ּבחינת ְְְְִֵֶַַָָָהּוא
הּוא  ּכי ועד, לעֹולם ּתמיד מבר ׁשּמלכּותֹו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמֹורה
קדרה  ציקי ּבחינת וזה ּכרצֹונֹו. ׁשּלֹו את יגמר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיתּבר
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ׁשּמרּמז ז"ל רּבֹותינּו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאמרּו

ׁשּכּלם  הּנפּולֹות קדּׁשֹות ּבחינת הינּו ועד', ְְְְְִֶֶַַַָָָֻֻלעֹולם
הירידֹות  ּכל ׁשּמהּפכין אמת הּצּדיקי עלֿידי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָיתעּלּו

וכּנ"ל: ְֲִַַַלעלּיֹות

לעֹולם ועל־ ּכ ןח מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אֹומרים ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִֵַָָ
ּבנּו יתּגרּו ׁשּלא ּכדי ּבחׁשאי, ְְֲִֵֶֶַַָָָֹועד'
ׁשם  ּברּו' עלֿידי ּכי ּכּנ"ל, הינּו ּכּמּובא, ְְִִִֵֵַַַַַַָָהחיצֹונים
הּקדּׁשֹות  ּכל מעלין ועד' לעֹולם מלכּותֹו ְְְְֲִֶַַַָָָֻּכבֹוד
אנּו עלּֿכן הּתחּתֹונֹות, ּבּמדרגֹות הּמּנחים ְְְִֵֵַַַַַַַָָֻהּנפּולֹות
'ׁשמע  אֹומרים ּבּתחּלה ּכי ּבנּו, יתּגרּו ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָמתיראין
 ֿ ׁשעל ּכּנ"ל, נׁשמע ּבחינת ׁשהּוא רם, ּבקֹול ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיׂשראל'
ועלֿידיֿזה  קֹולֹות, ּבחינת ׁשהּוא לעּזּות זֹוכין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַידיֿזה

"ה' ּבחינת ׁשּזהּו ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו לאמּונה, ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָּבאים
הּקדֹוׁשה  האמּונה עּקר ׁשהּוא אחד" ה' ְֱֱִֵֶֶַַָָָָֹאלקינּו
הּנׁשמע  את להמׁשי רֹוצין אנּו אחרּֿכ אבל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָוכּנ"ל.
"ואהבּת", ּפסּוק ּבחינת ׁשּזהּו נעׂשה, ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָלתֹו
אבל  הּמצות, מעׂשּית מדּבר ׁשּׁשם ׁשמע", אם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"והיה
מהּנׁשמע  ּכׁשעֹוׂשין ּדהינּו לדרּגא, מּדרּגא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכׁשעֹולין
ּבׁשביל  והּוא העלּיה, קדם ירידה ׁשּיהיה צרי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹנעׂשה,
ׁשם  ּברּו' ּבחינת וזה הּנפּולֹות. הּקדּׁשֹות ּכל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֻלהעלֹות
'ׁשמע' ּבין ׁשאֹומרים ועד' לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָּכבֹוד
הּנפּולֹות  הּקדּׁשֹות ּכל ּולהעלֹות לברר ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻל'ואהבּת',
ירידה  ּבבחינת ּכּלם להעלֹות קדרה, ציקי ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהם
ׁשּלא  ּכדי ּבחׁשאי אֹומרים ועלּֿכן העלּיה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתכלית

ּכּנ"ל: ּבנּו ְִַַָָיתּגרּו

ז"לוזהוּ ט רּבֹותינּו נו.)ּׁשאמרּו 'ּבׁשעה (פסחים : ְ◌ֶ◌ְְֵֶַַָָָ
מּמּנּו נסּתּלקה הּקץ לגּלֹות יעקב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּבּקׁש
וכּו', ּבמּטתי ּפסּול וׁשלֹום חס יׁש ׁשּמא אמר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשכינה,
יעקב  ּפתח וכּו'', יׂשראל 'ׁשמע ואמרּו ּכּלם ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻּפתחּו

הינּו ועד''. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֵֶַַַָָָָואמר
יעקב ראּוי ּכי ּכבר ׁשלמה ׁשּמּטתֹו מאחר סבר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּמא  סבר ׁשכינה מּמּנּו ּוכׁשּנסּתּלקה הּקץ, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלגּלֹות
"ׁשמע  ּכּלם ואמרּו וׁשלֹום, חס ׁשלמה מּטתֹו ְְְְְִֵֵַַָָָָָֻאין
לגּלֹות  אפׁשר ׁשאי ׁשּמה הבין ואז וכּו'". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל
ׁשּבסֹוף  מחמת זה ׁשלמה ׁשּמּטתֹו אףֿעלּֿפי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּקץ
ׁשּבּדֹור  ּפנים העּזי ויתּגּברּו הּׁשקר יתּגּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּגלּות
הּקץ, לגּלֹות אפׁשר אי זה ּומחמת האמת, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָויסּתירּו
ועד' לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אמר ְְְֵֵֶַַַָָָָעלּֿכן
מלכּותֹו ּכי ׁשּלֹו, את יגמר יתּבר ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹׁשּמֹורה

וכּנ"ל: מׁשלה ְַַַָָָֹּבּכל

מלכּותֹוועל־ ּכ ןי ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אמר לא מׁשה ְ◌ַ◌ֵ◌ְְֵֶַַָָֹֹ
ּבעת  אז היה מׁשה ּכי ועד', ְְִֵֶֶָָָָָֹלעֹולם
 ֿ לארץ ליל מּוכנים ּכׁשהיּו יׂשראל, ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּגדּלתן
ולבנֹות  מלכים ואחד ׁשלׁשים ולכּבׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹיׂשראל
ׁשם  ּברּו' ּבפרּוׁש הזּכיר לא עלּֿכן ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹהּביתֿהּמקּדׁש,
ּכּמה  ׁשּיהיּו ׁשּמרּמז ועד', לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּכבֹוד
ּכלל  ׁשהם ּובפרט ּבכלל ליׂשראל ירידֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוכּמה
ׁשּלֹו, את יגמר יתּבר ה' ואףֿעל ּֿפיֿכן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּגלּיֹות,
זאת  להזּכיר צריכין אין ּגדּלתן ּבעת עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֻּכי
ּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכעין ְְְֵֵֵֶַַַָָּבפרּוׁש,

אהיה" אׁשר ג)"אהיה ז"ל (שמות רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו , ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ט:) אהיה (ברכות אׁשר זאת, ּבצרה עּמהם 'אהיה :ְְְֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹ

ׁשל  רּבֹונֹו מׁשה: אמר מלכּיֹות, ּבׁשעּבּוד ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֻעּמהם
יתּבר ה' לֹו והֹודה ּבׁשעתּה', לצרה ּדּיּה ְְְְִִַַָָָָָָָָעֹולם,
נמצא  אליכם", ׁשלחני אהיה תאמר "ּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹואמר:
מלכּיֹות, ׁשעּבּוד צרת אז להזּכיר צריכין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻׁשאין
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ּבפרּוׁש הזּכיר לא ְְְְִִֵֵֵַַָֹעלּֿכן

ועד'. ְֶָָלעֹולם

ׁשּכתּובוגם ּכמֹו ּבפמּבי, נּתנה הּתֹורה מח)ּכי :(ישעיה ְ◌ַ◌ְְְְִִֵֶַָָָֻ
היה  לא ועלּֿכן ּדּברּתי", ּבּסתר מראׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ"לא
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ּבּתֹורה להזּכיר ְְְְְִֵֶַַַָָָאפׁשר
לֹומר  צריכין ּכי סֹוד, ּבבחינת הּוא ּכי ועד', ְְְִִִִִִֶַַָָלעֹולם
נֹוראֹות  סֹודֹות ּבזה יׁש ּבאמת ּכי ּבחׁשאי, ֱֲִֵֶֶֶַַָָאֹותֹו

את יגמר יתּבר ה' אי מאד, מאד ׁשּלֹועמּקֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָֹֹֹֻ



שֹיְךלחֹיָשכד  ישלתחקדליתתו שלד תתלהק  ּבְ הלכֹות חֹיָשכ מׁשּפט  ָ ֲ ֵ ִלּקּוטי ד  ָ ְ ִ ֶֹחׁשן הּנפׁש ּוׁשמירת מעקה 292 ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַ ְ ִהלכֹות

ּכלּֿכ הּׁשקר התּפּׁשט אׁשר אחרי מלכּותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָויגּלה
ארצה" אמת ותׁשל" ח)ונתקּים ואףֿעלּֿפיֿכן (דניאל , ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָ

לעד  ואמּונתֹו ּומלכּותֹו ּכרצֹונֹו, ּתמיד ּגֹומר יתּבר ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָה'
לעֹולם  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָקּימת,

וכּנ"ל: ּבחׁשאי אֹותֹו לֹומר ׁשּצריכין ְְֲִִֶֶַַַַַָועד'

ׁשם ועל־ ּכ ןיא ּברּו' אֹומרים אז הּכּפּורים ּביֹום ְ◌ַ◌ֵ◌ְְִִִֵַָָ
רם, ּבקֹול ועד' לעֹולם מלכּותֹו ְְְְֶַָָָּכבֹוד
נתקּים  ואז עונֹות, סליחת הּוא אז הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹּכי

עון  יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום הּנ"ל ּבּתֹורה ּׁשּמּובא ְֲֶַַַַַַַָָֹֻמה
ׁשּזהּו ׁשם, עּין ׁשם, ׁשּכתּוב ּכמֹו ואינּנּו", ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל
אין  אז עלּֿכן לעלּיֹות, נתהּפכין הירידֹות ׁשּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבחינת
אז  אֹומרים עלּֿכן אחרא, והּסטרא מהּׂשטן ְְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָָָָָמתיראין
ּכי  רם. ּבקֹול ועד' לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו'ְְְְִֵֶַָָָָ
ׁשעלֿידיֿזה  העגל, חטא ּתּקּון הּוא הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאז
הּכתרים  נחזרּו ואז מּיׂשראל, הּכתרים ׁשני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָנלקחּו
זֹוכין  ואז ּכּידּוע, הּכתר עד עֹולין אז ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָליׂשראל,
ּדקדּׁשה  עּזּות ׁשהּוא ּבׁשלמּות, ונׁשמע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻלנעׂשה
ּדקדּׁשה, הּקֹולֹות לכל אז זֹוכין ועלּֿכן ְְְְִִִֵֵַַָָָֻּבׁשלמּות.
הינּו מּקֹולֹות, אז נּזֹון ׁשהּמלכּות ּבּכּונֹות ְְִִֶַַַַַַָָָּכּמּובא
עּזּות  עלֿידי הּוא ּדקדּׁשה מלכּות עּקר ּכי ְְְִִִֵַַַַַַָֻּכּנ"ל,

אז  אֹומרים עלּֿכן קֹולֹות, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַָָֻּדקדּׁשה,
רם, ּבקֹול ועד' לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו'ְְְְֵֶַָָָָ
אין  ׁשּוב לעלּיֹות, הירידֹות ּכל נתהּפכּו ׁשּכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָמאחר
ׁשם  ּברּו' רם ּבקֹול צֹועקין ואז ּכלל, להתירא ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָלנּו
ויגמר  ּגמר יתּבר ׁשהּוא ועד', לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּכבֹוד

ועד. לעֹולם מבר ּומלכּותֹו ּכרצֹונֹו ְְְְִֶַַָָָֹֹהּכל

ּבערב ועל ־ּכ ן  ּגם ּבציצית הּכּפּורים ּביֹום מתעּטפין ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִִִִִֶֶַַַָ
האֹורֹות  המׁשכֹות ּכל ּכי הּׁשנה, מּכל ְִִֵַַָָָָָָיֹותר
נעׂשה  ּבחינת ׁשהם הּכּפּורים, ּביֹום להמׁשי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַׁשצריכין
מּלּוי  ּבחינת העגל, חטא ּתּקּון ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָונׁשמע,
עלֿידי  אם ּכי להמׁשי אפׁשר אי הּכל הּלבנה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּפגם

להמׁשי קדֹוׁשים לבּוׁשין ּבחינת ׁשהם הּציצית ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַּתּקּון
ּכּנ"ל: ּכּׂשלמה" אֹור "עטה ּבחינת ידם, על ְְִֶַַַַַַָָָָֹהאֹור

ּפרׁשועל־ ּכ ןיב ׁשמע,אֹומרים ּבקריאת ציצית ת ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִִִִִַַַָָ

הּיחּוד  אמּונת ׁשהיא ׁשמע קריאת ְְֱִִִִֶַַַַּכי
הּוא  זה ּכל ּכּנ"ל, ונׁשמע נעׂשה עלֿידי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּזֹוכין
ידם  ׁשעל קדֹוׁשים לבּוׁשין ׁשהם ציצית, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָּבחינת
ּבבחינת  הם ציצית ּגם האֹורֹות, ּכל ְְִִִִִִֵַַַָָממׁשיכין
יהיּו "אם ּבבחינת לזכּיֹות, העונֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָֹֻׁשּנתהּפכין
מה  ּבחינת ׁשּזהּו יהיּו", ּכּצמר וכּו' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָחטאיכם
מּדֹות  עׂשרה ׁשלׁש וסּדר ּבטּלית יתּבר ה' ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּׁשּנתעּטף
עד  העונֹות ּכל מחילת ידם ׁשעל רחמים, ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשל
יבּקׁש ההּוא "ּבּיֹום ּבחינת: ׁשּזהּו לזכּיֹות, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֻֻׁשּנתהּפכין
ּתכלית  ירידה ּבחינת ׁשּזהּו ואינּנּו", יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעון
ּבחינת  ׁשמע, קריאת ּבחינת הּוא זה ׁשּכל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָהעלּיה,

ועד' לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּו'ברּו ְְְְֵֶַַָָָ'ׁשמע'
ציצית, ּפרׁשת ׁשם קבעּו עלּֿכן וכּנ"ל, וכּו'' ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ'ואהבּת

וכּנ"ל: אחת ּבחינה הם ְְִִֵַַַַָּכי

:ÌÈ˜t ÈL‡»≈¿»ƒ

מּניחין (בּ ין ׁשאין ּבאב ּתׁשעה ואחרּֿכ הּמצרים ֵ◌ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
עּזּות  ּבחינת ׁשהם ּותפ ּלין, טּלית ְְִִִִֵֶֶַַַַֹּבּבקר
עז  הם ׁשהּתפּלין מּנין עז". ה' "לבׁש ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻּדקדּׁשה,
ׁשּמנחמין  נחמּו, ׁשּבת ואחרּֿכ וכּו'. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָליׂשראל
ׁשהם  התחּזקּות מיני ּבכל יׂשראל ּומחּזקין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמׂשּמחין

ּכנגד  ּדנחמתא, ׁשבע והם ּדקדּׁשה, עּזּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבחינת
אם  ּכי להם להתקרב אפׁשר ׁשאי רֹועים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשבעה
הּכתרים  ׁשני ּכנגד ּדתיּובּתא ותרּתי עּזּות, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
"ּבּיֹום  לבחינת זֹוכין ׁשעלֿידיֿזה ונׁשמע, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָנעׂשה

ּכּנ"ל): וכּו'" ְַַַההּוא
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