
כ"ד
יו"ל לאלפי לומדי התורה הזמנית העולמית



חסיד ברסלב'ר

ר שאתה ודרגא  דרגא הערובהכל  וה רביה"ק, של התורות ע"י ורק א הוא לזכות, וצה
קבע , לכ אי ותפילה. בתורה ולהתעלות ולהתקדש  העוה "ז מהבלי להינצל ְַהיחידה
בג' ,ביו דק' 10 לפחות  הזמנית  התורה ע והול עוסק אתה בו קבוע סדר  לעצמ

אלו: דברי

בבקיאות. שעליה] הלכות  [והליקוטי  התורה" את "ללמוד א.

 י "י העיו בעומק או ה" על גר  היה  עד הרה  ת א ללמד צריכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ"י
הנימת לרא ת  יזה "ואז " ברי ל ט על־י מאד נפלא  ועמקת ד ל  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹכל 
לל.  ט על־י נראה  אי מה  הר ה  נימת ה י י  י ד ה ספריו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הר ה " ה להתמיד ללמד הכה שמ"ז)ארי  שמ"ו, .(חיי"מ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ

תפילות" מתורות "לעשות  שלב. תפילתו אמירת ע "י ה התורה, על להתפלל –
האישית.  בשפת בהתבודדות ה מוהרנ"ת

מהכרח ת מדרת אינ האת הרה ל דמה  להית יכל ח ה י על א"ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ידי  על לדר  תחיל כ י על א העת, תא  גמיוה מהחסרנ ת ,ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
אר ל  ואת , יחת ל להכניס ויכל רית ה יעזרה ואי הרה  ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָא
 א  עיע על לא  עדי "ואמר: ות רה". רה ל ידי על לפר יכל  לבב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹע
הר ת" מ יע א מפת  י ע עיעה  א מ רית  ה ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָלפני

ליקו"ת) .(הקדמת

התורה; אל יו  היו חיי את לקשר – התורה"  ע ליל" קדושה,ג. של הדברי  ה
ושתיה, אכילה  ,הגו צרכי  ה וכיו"ב. ומועדי שבת ותפילה , תורה ,ותפילי ציצית כגו
הקפה ריהטא  לפ א ר  מקמת קצת  ואפ" וכיו "ב. חברי ושיחת  ְְְְְֲֲֲִִִֶַָָָָשינה
אמת  י־כ־על־ א ,מדרגת לפי לעבה  הה העני נ גע   אי היטב  מביני אי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻראנה 
 וא  ה א קמ  ר ית אליו לב  נרא והתעררת נפלאת עצת  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָי
" מדרגת לפי ביט דרכי עצת    מצא ואי היטב   ול עינ יְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ל י למע ה, היטב  בריה  להבי לזה  לזת עיני איר  רית מה  תב"ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נצרכ   לברכה, נ זכר ית ר "בריו  לעבד טב ת ועצ ת לעבת מכרחי י ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻֻֻ
תפה הרה ה האת ה רה  י  על ר חנית העב דה ל ו "היה קל"א). "הר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ(שיחות 
אכילה המת , העב דת  ל וכ האת, ה רה  י על הל ה ועב דת  ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹמצת
מיד  ולח ב האת. הרה י על ה ל , מ מא הר ת ע ו יחה וינה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹתה,
ואי  זאת , ק מי .  מעינ ל היה ' וכ ר בלכ מבק כ ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
  ימ יח נתנת הרה י ה ה, ל ע ג מת אפיל הרכת לכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָזה
לכל ולזת הא  לע לח י זה זה   מל ,'וכ מצליחי נכסיו וכב ד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוער 

לזת " צרי אד ל ע פג)הדרגת שמואל , .(מכתבי ְְִִֵֶֶַַָָָָָ



הנה הספר שלפניכם הוא קנקן מלא ישן השלימות שבכל ספרי רבינו הקדוש 
רבי נחמן בן פיגא מברסלב, מאחר שהוא חיבור בן חמה ולבנה, בן הרב 
רבינו הקדוש לבן תלמידו נאמן ביתו הממשיך דרכו לדורותיו רבי נתן מברסלב, 
פי  על  הלכות  ליקוטי  בספרו  פה  ובעל  שבכתב  התורה  כל  את  מבאר  שהוא 
הקדמותיו ויסודות שקיבל מרבו המובאים בליקוטי מוהר"ן ובשאר ספריו. ועד 
עתה שני המאורות האלו היו בשני ספרים וכל אחד היה צריך בעצמו לחברם 
ביחד, ומהסיבה הזאת הרבה לא זכו לטעום מהאור האמיתי השורה על ספרי 
ליקוטי הלכות, כי אין מי שיבין את דבריו לאמיתו אלא אם כן הוא יודע היטב 
התלמיד.  של  הקדושים  החידושי׳ן  בנוים  שעליה  מוהר"ן  שבליקוטי  התורה 
והנה לשונו בהקדמתו לליקוטי הלכות: "ִּכי ִּדְבֵרי ַרֵּבינּו ַז"ל ֵהם ֲעֻמִּקים ּוְרָחִבים 
ְמֹאד, ּוְבָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ֵיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ַהְקָּדמֹות ְוִעְנָיִנים ְוִחּדּוִׁשים ִנְפָלִאים, ְּבָכל 
ַהִחּדּוִׁשים ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ָּפַקח ֵעיַני ְלַחֵּדׁש ָּבֶהם, ֻּכָּלם ְקׁשּוִרים ּוְמֻהָּדִקים ִּבְקָׁשִרים 
ְוַהִחּדּוׁש  ַהָּדרּוׁש  ֶׁשִּמְתַרֵחב  ָמקֹום  ּוְבָכל  ְוַהְּקדֹוִׁשים,  ַהּנֹוָרִאים  ִּבְדָבָריו  ַהְרֵּבה 
ַהּתֹוָרה  ֶחְלֵקי  ְלָכל  ַּפַעם  ְּבָכל  ַלֲחֹזר  ְצִריִכין  ְּבֻכָּלם  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ְּבֶעְזַרת  ֶׁשִחַּדְׁשִּתי 
ִמִּפיו  ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי  ַהְרֵּבה ְמֹאד.  ּוְפָרִטים  ֵמֲחָּלִקים  ַז"ל ֶׁשְּכלּוָּלה  ַרֵּבינּו  ֶׁשִּגָּלה 
ַהָּקדֹוׁש ַז"ל ֶׁשָאַמר ַעל ַהִחּדּוִׁשים ֶׁשִּלי, ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשְּיִביֵנם ֵהיֵטב, ֵמֲחַמת ֶׁשְּצִריִכין 
ּוְפָרָטיו  ֲחָדָריו  ְּבָכל  ָּבִקי  ְוִלְהיֹות  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּתֹוָרתֹו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְמֹאד  ֵהיֵטב  ִלְזֹּכר 
ְוִדְקּדּוָקיו. ְוַעל־ֵּכן ֻהְכַרְחִּתי ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ְלַהֲאִריְך ּוְלַהְרִחיב ַהִּדּבּור ְוַלֲחֹזר ִעְנָין 
ֶאָחד ַּכָּמה ְּפָעִמים, אּוַלי ִיָּכֵנס ְּבֵלב ַהְמַעֵּין ֹּתֶכן ַהַּכָּוָנה ָהֲאִמִּתית, ֵליַדע ַהִחּדּוׁש ַעל 
ֻּבְריֹו" עד כאן לשונו. והנה כאן בספר הזה חמה ולבנה מקובצים, כלומר שחיברנו 
הם  שעליהם  רבינו  דברי  אל  הלכות  בליקוטי  המפוזרים  נתן  רבי  דברי  את 
מיוסדים,  ועל ידי זה יכולים לטעום את נועם דבריו, להבין את עומק עצותיו 

הנפלאות, ואת עוצם התחזקותו! אשרי שיאחז בו! 

ספר

תורות והלכות
תורה כד



קו' זו יצא על ידי הוצאת 'תורות והלכות' בשיתוף 
התורה  עם  הליכה  לחיזוק   – דרך  תמימי  ארגון 

הזמנית.

התורה הזמנית  - התורה שאיתה לומדים רבבות 
אנשי שלומינו בארץ ובתפוצות, במשך תקופה 
הק':  רבינו  שאמר  כמו  חודשים  ג'  או  ב'  של 
ִּדֵּבר ִעָּמנּו ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשְרצֹונֹו ָחָזק ְמֹאד ֶׁשֵּנֵלְך 
ֵאיֶזה  ְּתִחָּלה  ֵליֵלְך  ְּדַהְינּו  ֶׁשִּגָּלה.  ַהּתֹורֹות  ִעם 
ֳחָדִׁשים,  ג'  אֹו  ב'  ְּבֵעֶרְך  ְּפלֹוִנית  ּתֹוָרה  ִעם  ְזַמן 
ַעל  ה'  ְּבִיְרַאת  ְוִהּלּוכֹו  ֲעבֹוָדתֹו  ָּכל  ֶׁשִּיְהיּו  ְּדַהְינּו 
ְוִׂשיָחתֹו  ְּתִפָּלתֹו  ְוָכל  ַהֶּנֱאַמר ְּבאֹוָתּה ַהּתֹוָרה,  ִּפי 
ִיְהֶיה ִלְזּכֹות ְלַהִּגיַע ְלַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ְּבאֹוָתּה ַהּתֹוָרה, 
ְוֵכן ִיְתַנֵהג ֵאיֶזה ְזַמן. ְוַאַחר ָּכְך ֵיֵלְך ֵאיֶזה ְזַמן ִעם 
ּתֹוָרה ַאֶחֶרת, ְוֵכן ַאַחר ָּכְך, ַעד ֶׁשִּיְגֹמר ֵליֵלְך ִעם 
ִמי  ַאְׁשֵרי  ִמֶּזה.  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ְוִדֵּבר  ַהּתֹורֹות.  ָּכל 

ֶׁשֹּיאֵחז ָּבֶזה:

 הענייני תוכ
 כתיבת סדר כפי סודרו הלכות 

כד  דתורה הלכה אפי נפילת הלכות                                        ו

ד הלכה אישות הלכות                                                         מב

ו  הלכה הודאה ברכת הלכות                                                 נח

העצבות התגברות הוא  יח )גלות אות ו תחומי (עירובי              קנב

ומעכב  ח )רדיפא אות ב  השנה (ראש                                      קנב

והמעכב  מהרדיפה  הנעשי יח )הכלי אות ד כלי (הכשר           קנג

לב  ישמח ה)קטורת אות ג' ואישות ורביה (פריה                      קנג

ומעכב  ג )רדיפא  שלוחי)                                                   קנה

כד תפילות ליקוטי                                                              קנז





 הענייני תוכ
 כתיבת סדר כפי סודרו הלכות 

כד  דתורה הלכה אפי נפילת הלכות                                        ו

ד הלכה אישות הלכות                                                         מב

ו  הלכה הודאה ברכת הלכות                                                 נח

העצבות התגברות הוא  יח )גלות אות ו תחומי (עירובי              קנב

ומעכב  ח )רדיפא אות ב  השנה (ראש                                      קנב

והמעכב  מהרדיפה  הנעשי יח )הכלי אות ד כלי (הכשר           קנג

לב  ישמח ה)קטורת אות ג' ואישות ורביה (פריה                      קנג

ומעכב  ג )רדיפא  שלוחי)                                                   קנה

כד תפילות ליקוטי                                                              קנז







פתיחה דברי 
ה " בתורת   ההולכי דר תמימי "אשרי

 ע לפני להגיש הננו וחדוה גיל ברגשי
שהינו הזה, הנפלא הספר  את  הקדוש 
הספר של ומועיל חדש  סידור  למעשה
מסודר במקור שהוא הלכות ", "ליקוטי
סידרנו וכעת , ערו השולח סימני  לפי
הליקוטי  של המאמרי לפי אותו
תועלת להביא כדי וזאת  ," מוהר
.לקמ שנבאר כמו הלימוד אל  מרובה

הוא  הלכות" "ליקוטי שהספר  כידוע
בספר הכתובות  ההקדמות פי על בנוי
רבינו ספרי שאר או "מוהר ליקוטי
ביאר פיה שעל מברסלב, " מוהר ז "ל
לדעת ומבלי , ערו השולח סימני את
הנמצאות ההקדמות את  מקוד
הינו הלימוד וכו' " מוהר בליקוטי
הליקוטי  בדברי לעמיק ובכדי שיטחי ,
המאמר לדעת  מקוד צריכי הלכות
 הדברי וכל בנויה. ההלכה שאותה
מהקדמת חלק  בעצ ה האלו

לשונו: והנה הלכות הליקוטי

 רחבי יעמ ה ז"ל ינר ברי ְְֲִִִִֵֵֵַַָֻי 
וכה ה י ות רה רה בכל ְְְְֵַַָָָָָֹמאד,
,נפלאי יוח ועניני ְְְְְִִִִִִַָָָהקמת 
עיני  קח ר ית ה ' יהח ְְִִִֵֶַַַַָָָכל
 קימה ריק  ,ה  ְְְִִֵֶַָָָֻֻלח
 ראיה דבריו הר ה  ריקְְְִִִִֵַַָָָָ
תרחב מק בכל ,ידְְְְִִֵֶַַָָוה
ה' עזרת חי והח  רְְְְִִִֶֶַַַַָה

 ע כל  לחזר  צריכי כ , רְְְְֲִִִַַַַָָָֹֻית
ז "ל ינר ה הרה חלקי ְְִֵֵֶֶַַַָָָלכל
מאד. הרה פרטי קימח ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹלה

כה הכרחי  ועל־ .ְְְְִֵַַַָֻ
הר להרחיב להארי ְְְְֲִִִַַַמקמת 
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.רי על הח ְִֵַַַֻלידע 

שלאחרהחיבור כזו בצורה בנוי הזה
בשיחות או "מוהר בליקוטי מאמר כל
ההלכות כל יופיעו וכדומה, הר"
אותו פי על דרש ז "ל  שמוהרנ"ת
הדק  אותו  מבארי וה מאמר ,
 מפוזרי קטעי ליקטנו בנוס היטיב.
 ג שה הלכות הליקוטי ברחבי
למרות אותה  את  ומאירי מבארי
כי   לציי יש  ממש. עליה בנוי  שאינ
ממש המתיחסי קטעי רק ליקטנו
,עסוקי אנו שבו המאמר  אותו אל
 מזכירי שרק הקטעי על ודלגנו

בקצרה. אותו

מאד השתוקק ז"ל רבינו כי ידוע
 ע וילכו הקדוש בספרו יעיינו שאנשיו



שיהיה אותנו וציוה הנפלאות , תורותיו
לנו ומה רב, בעיו בספרו שיעור לנו
הלימוד מאשר מתאימה  יותר "הליכה"
המובהק  של באיור ע " מוהר בליקוטי
ז "ל נת רבי הרב מורינו שבתלמידיו
הלכות ". "הליקוטי את  לנו הכי שכבר 
יתפלא  בצורה הלכות  ליקוטי הלומד וכל
את מבאר  ממש קטע כל  אי לראות 
כ נראה שלא מה " מוהר הליקוטי
מובטח הזו בצורה ובלימוד לכאורה,

בלימודו. ממש עד ג ירגיש   שהאד

הוא הלכות" "הליקוטי לימוד בשעת
המאמר באותו היטב  מונח  כבר 
והנה מבאר .  נת שרבי  "מוהר שבליקוטי

:נת רבי מלשו דוגמאות מזעיר  מעט 

' ריה בי' הרה היטב ְְִִֵֵֵַַַָע
נכב זה ל י ,בריה ותבי ְְְִִִִֶַַַַָָָה"ל
היטב להבי אפר ואי  ְְְְִִִֵֵֶָָקר ,
הרה הע אחר א י  בריְְִִִִַַַַָָָה

בסו)ה"ל: א הלכה ידי נטילת (הלכות ַַ

מריא ה "ל קע ה רה כל היטב  ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָוע
 דברינ ותבי לריא מ יפא ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָלסיפא
ה"ל. הרה י על יפה מקר ה ל ְִֵֶַַַַַָָָֹֻאי

מד ) אות  ה ' הלכה  ואפוטיקי מהלקוחות  חוב  (גביעת 

מרא ה"ל הרה ל את  היטב ֵֵֵֵֶַַַַָָָֹע
לל להבי כל לא  זה לא י ,פְְְְִִֶַָָָֹֹלס

: ברינ יד)את אות ד הפירות (בירכת ְֵֶָ

הלכות" "הליקוטי כל של  הצירו
הבנה, יוסיפו התורה, לאותה השייכי
השניה, את משלימה אחת ו"הלכה"

הל את ימוד.ויפרו
ביסודיות יותר  להבי בכדי
מונח יהיה שהלומד  טוב ובעמקות ,
ויעסוק  עניי באותו  מסוימת תקופה
לומד הוא זו בצורה לומד וכשהוא בו,
ואינו מאמר אותו את תקופה במש

לתורה. מתורה פע בכל קופ
את ג יאירו כזו בצורה הלימוד 
שיהיה מאחר וההתבודדות התפילה
יותר יוכל מאמר, באותו תקופה מונח
בקי  ויהיה מאחר פיו על שיחו  לשפו
לימודו את  בחזרה יאיר שזה בו,

מאמר . באותו הבנתו את  ויעשיר
יזכה זו, לימוד צורת  ידי על ממילא
כבקיאות בעיו רבינו ספרי את ללמוד
בספר גרידה קריאה ידי על כי ביחד,
"מוהר בליקוטי מעיי כבר  הוא הזה 
 אות על  פע בכל חוזר שהוא מאחר 

ביאור . בתוספת   נושאי
אותנו יביא הלימוד  זה כל ידי  על
רבינו כוונת עיקר  שזהו מעשה לידי

בפשיטות . עצותיו לקיי
וללמד ללמוד שנזכה רצו יהי 
כל את ולקיי ולעשות לשמור
בספריו לעסוק הקדוש, רבינו דברי 
סלל אותה בדר ולצעוד הקדושי
במהרה צדקינו משיח  ביאת  עד  לנו

.אמ בימינו,

כדתורה
 עלמאאמר אמצע תא  ל 

אמר ,עתלאצ זקפא  היכא ,
יימר . מי ,ל אמר הכא. לה

: חמ  ל א  אית אמר ,
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ג  והלכות כד תורות תורה 

היכא,אמרוּ  דּ עלמא אמצע וּ תא לּה  
להוֹ  אמר לאצבּ עתּה , זקפא
אית וּ  אמר, יימר . מי  לּה , אמרוּ  הכא.

וּ מ וֹ ׁש ח וּ : א ׁש לוּ 
לברכה) זכרוֹ נ וֹ  רבּ נוּ  :(לׁש וֹ ן  

למעלהא  ׁש הוּ א אוֹ ר , ׁש יּ ׁש  דּ ע,
והוּ א ונ ׁש מתין, ורוּ חין  מנּ פ ׁש ין
הכל  ׁש אין ואף ־על־ּפ י  אין־סוֹ ף . אוֹ ר
רדיפה אף ־על־ּפ י ־כן אוֹ תוֹ , מ יג
ידי ועל אבּ תרּה . למר דּ ף דּ מחׁש בה 
אוֹ ת וֹ  מ יג  הכל אז הרדיפה,
אי בּ אמת כּ י מטי . ולא  מטי בּ בחינת
למעלה הוּ א  כּ י  אוֹ תוֹ , להיג אפ ׁש ר

נׁש מה: רוּ ח  מנּ פ ׁש 
אפ לּ וּ ב  אוֹ תוֹ  לה יג אפׁש ר ׁש אי ודע 

על־ידי א לּ א מטי. ולא מטי  בּ בחינת
ידי על כּ י  בּ שׂ מחה . הּמ צווֹ ת עשׂ יּ ת
וּ מעלה הּק דה נׁש לם  הּמ צוה  שׂ מחת
בּ בחינת ׁש בּ ּק ליּפ וֹ ת וה ּק דה הח יּ וּ ת
הּק לּפ וֹ ת כּ י  הּק טרת. סּמ ני אחד־עשׂ ר
בּ חינת והם  מ וֹ תר וֹ ת בּ חינת הם 

בּ בחינת יד)עצב וּ ת עצב(מ ׁש לי 'בּ כל : 
דּ דינא ּת קּפ א והם  מ וֹ תר'. יהיה

ו)בּ בחינת לבּ וֹ .(בּ ראׁש ית  אל ויּ תע צּ ב  : 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ לּ ב  היא המחה ועּק ר

ד) וגלוּ ת(ּת הלּ ים בלבּ י. שׂ מחה נתּת ה : 
ׁש הוּ א לב  בּ חינת ׁש הוּ א הכינה,
גּ לוּ תּה  ע ּק ר  ישׂ ראל, ׁש ל שׂ מחתן
גּ וֹ ברים  הּק לּפ וֹ ת ׁש הם  כּ ׁש עצב וּ ת
לבּ וֹ ". אל "ויּ תע צּ ב  בּ בחינת : עליה,
מהגּ לוּ ת, י שׂ ראל כּ ׁש יּ צאוּ  ה וּ א וזה

נ"ה)כּ תיב  תצאוּ ".(יׁש עיה בּ שׂ מחה "כּ י : 
מעלין  הּק טרת ׁש על־ידי  זה וּ בׁש ביל

בּ הם  כּ תיב  חיּ וּ תם  כז)מה ּק לּפ וֹ ת :(מ ׁש לי  

כּ ׁש ע וֹ שׂ ה נמצא לב . י שׂ ּמ ח  קטרת
הכינה מעלה אזי  בּ שׂ מחה הּמ צוה
הלּ ב שׂ מחת ׁש היא הּמ צוה ׁש היא
מלכוּ ת בּ חינת וזהוּ  הּק לּפ וֹ ת. מ בּ ין

הּק לּפ וֹ ת: מן הע וֹ לה דּ עשׂ יּ ה
מצג איזה ע וֹ שׂ ה  כּ חוּ כׁש אדם  יׁש  וה, 

כּ ל  וּ לעוֹ רר ליל בּ ה ּמ צוה,
. יתבּ ר ה ם  לעבוֹ דת  הע וֹ למוֹ ת

י )בּ בחינת וּ בזקנינוּ (ׁש מ וֹ ת "בּ נערינוּ  : 
וזה ."נל וּ בבקרנוּ  בּ צאננוּ  ,נל
ה וֹ ד  נצח  מלבּ יׁש  'מלכוּ ת בּ חינת
בּ חינת וזה ההליכה. כּ לי ׁש הם  יס וֹ ד',

ל"ז) א(ּת ה לּ ים  בּ לבּ וֹ  אקיו "ּת וֹ רת : 
לע וֹ רר . הוֹ לכת ׁש היא אׁש וּ ריו", תמעד

בּ חינת  ס"ח)וזה  אלי(ׁש ם "הליכוֹ ת : 
מלכוּ ת כּ ׁש ּמ עלין – בּ ּק דׁש " מלכּ י
את מלבּ ׁש ת היא הּק דה,  ֹלתו
יס וֹ ד', הוֹ ד 'נצח  את אלי  הליכוֹ ת
לעבוֹ דת הדּ ברים  כּ ל וּ לעוֹ רר ליל

:יתבּ ר הם 
על־ידיד הינוּ  ההתע וֹ רר וּ ת, ועל־ידי

לכל  בּ רכה  נמ ׁש הליכה,
ה וֹ ד  'נצח  בּ חינת : וזה  הע וֹ למוֹ ת.
גּ ב וּ רה חסד את מלבּ יׁש ין יס וֹ ד
כּ ל  ׁש ּמ ם  היּ דים , ׁש הם  ּת פארת',

בּ חינת וזה ל)הבּ רכוֹ ת. :(בּ ראׁש ית 

נמצא לרגלי". את ה' ויבר"
ידים , בּ בחינת הרגלין ׁש ע וֹ לין

ד)בּ בחינת בּ ני(ׁש וֹ פטים יד וּת ל" : 
הבּ רכוֹ ת ועּק ר וקׁש ה".  ֹהלו ישׂ ראל

בּ בחינת ט)מ יּ דים , אהרן (ויּ קרא  "ויּ א : 
וּ כמ וֹ  ויברכם ", העם  אל  ידו את

מ "ט)ׁש כּ תוּ ב  אביר(בּ ראׁש ית "מידי : 
ישׂ ראל: אבן רעה מם  יעקב 



ג  והלכות כד תורות תורה 
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ו)בּ בחינת לבּ וֹ .(בּ ראׁש ית  אל ויּ תע צּ ב  : 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ לּ ב  היא המחה ועּק ר

ד) וגלוּ ת(ּת הלּ ים בלבּ י. שׂ מחה נתּת ה : 
ׁש הוּ א לב  בּ חינת ׁש הוּ א הכינה,
גּ לוּ תּה  ע ּק ר  ישׂ ראל, ׁש ל שׂ מחתן
גּ וֹ ברים  הּק לּפ וֹ ת ׁש הם  כּ ׁש עצב וּ ת
לבּ וֹ ". אל "ויּ תע צּ ב  בּ בחינת : עליה,
מהגּ לוּ ת, י שׂ ראל כּ ׁש יּ צאוּ  ה וּ א וזה

נ"ה)כּ תיב  תצאוּ ".(יׁש עיה בּ שׂ מחה "כּ י : 
מעלין  הּק טרת ׁש על־ידי  זה וּ בׁש ביל

בּ הם  כּ תיב  חיּ וּ תם  כז)מה ּק לּפ וֹ ת :(מ ׁש לי  

כּ ׁש ע וֹ שׂ ה נמצא לב . י שׂ ּמ ח  קטרת
הכינה מעלה אזי  בּ שׂ מחה הּמ צוה
הלּ ב שׂ מחת ׁש היא הּמ צוה ׁש היא
מלכוּ ת בּ חינת וזהוּ  הּק לּפ וֹ ת. מ בּ ין

הּק לּפ וֹ ת: מן הע וֹ לה דּ עשׂ יּ ה
מצג איזה ע וֹ שׂ ה  כּ חוּ כׁש אדם  יׁש  וה, 

כּ ל  וּ לעוֹ רר ליל בּ ה ּמ צוה,
. יתבּ ר ה ם  לעבוֹ דת  הע וֹ למוֹ ת

י )בּ בחינת וּ בזקנינוּ (ׁש מ וֹ ת "בּ נערינוּ  : 
וזה ."נל וּ בבקרנוּ  בּ צאננוּ  ,נל
ה וֹ ד  נצח  מלבּ יׁש  'מלכוּ ת בּ חינת
בּ חינת וזה ההליכה. כּ לי ׁש הם  יס וֹ ד',

ל"ז) א(ּת ה לּ ים  בּ לבּ וֹ  אקיו "ּת וֹ רת : 
לע וֹ רר . הוֹ לכת ׁש היא אׁש וּ ריו", תמעד

בּ חינת  ס"ח)וזה  אלי(ׁש ם "הליכוֹ ת : 
מלכוּ ת כּ ׁש ּמ עלין – בּ ּק דׁש " מלכּ י
את מלבּ ׁש ת היא הּק דה,  ֹלתו
יס וֹ ד', הוֹ ד 'נצח  את אלי  הליכוֹ ת
לעבוֹ דת הדּ ברים  כּ ל וּ לעוֹ רר ליל

:יתבּ ר הם 
על־ידיד הינוּ  ההתע וֹ רר וּ ת, ועל־ידי

לכל  בּ רכה  נמ ׁש הליכה,
ה וֹ ד  'נצח  בּ חינת : וזה  הע וֹ למוֹ ת.
גּ ב וּ רה חסד את מלבּ יׁש ין יס וֹ ד
כּ ל  ׁש ּמ ם  היּ דים , ׁש הם  ּת פארת',

בּ חינת וזה ל)הבּ רכוֹ ת. :(בּ ראׁש ית 

נמצא לרגלי". את ה' ויבר"
ידים , בּ בחינת הרגלין ׁש ע וֹ לין

ד)בּ בחינת בּ ני(ׁש וֹ פטים יד וּת ל" : 
הבּ רכוֹ ת ועּק ר וקׁש ה".  ֹהלו ישׂ ראל

בּ בחינת ט)מ יּ דים , אהרן (ויּ קרא  "ויּ א : 
וּ כמ וֹ  ויברכם ", העם  אל  ידו את

מ "ט)ׁש כּ תוּ ב  אביר(בּ ראׁש ית "מידי : 
ישׂ ראל: אבן רעה מם  יעקב 



מוהר "ן ד  ליקוטי

מהיּ דים ,ה ׁש נּ ׁש ּפ עין ה בּ רכה  וע ּק ר
נעשׂ ים  למ ּט ה, וּ כׁש בּ אים  שׂ כל. הם 
כּ מ וֹ  רצוֹ נוֹ , כּ פי ואחד אחד לכל

קמ "ה)ׁש כּ תוּ ב ידי (ּת הלּ ים את "ּפ וֹ תח : 
ׁש הוּ א מי בּ כן רצוֹ ן". חי לכל וּ מ שׂ בּ יע 
 ׁש יּ מ ׁש י רצ וֹ נוֹ , לכוּ ן  צרי נפ ׁש , בּ על

בּ בחינת שׂ כל. מ "ח)בּ ר כּ ת :(בּ ראׁש ית 

וּ בבחינת ידיו", את ט"ו)"שׂ כּ ל :(ׁש מ וֹ ת  

בּ חינת וזה ." ידי כּ וֹ ננוּ  ה' "מק דּ ׁש 
את ׁש ּמ לבּ יׁש ין ּת פארת גּ בוּ רה 'חסד

דּ עת: בּ ינה חכמה

בּ רכּ תו  ֹלתו אמ וּ נה להמ ׁש י  וצרי
הכל  על  לסמ אין כּ י הכל,

בּ חינת  וזה כּ יּ ד וּ ע . כ "בּ עצמוֹ  :ח)(מ ׁש לי  

וּ בחינת בּ רכוֹ ת", רב  אמ וּ נוֹ ת  "אי ׁש 
י"ז) וּ בחינת(ׁש מ וֹ ת אמוּ נה ", ידיו "ויהי : 

כ "ד) ממלכת(ׁש מ וּ אל־א בּ יד "וקמה : 
 ֹלת ו אמוּ נה ׁש יּ מ ׁש י הינוּ  ישׂ ראל",

בּ חינת וזהוּ  היּ דים . ב)בּ רכּ ת :(ׁש מ וּ אל־א  

בּ חינת וזה נאמן', בּ ית לוֹ  'וּ בניתי
פ "ט) קדוֹ ׁש ים ",(ּת ה לּ ים בּ קהל  אמוּ נת" : 

בּ חינת: וזה  מחין. בּ חינת זה קדׁש 
חכמה מ ּמ נּ ה נעשׂ ה דּ יצירה 'מלכוּ ת

דּ עשׂ יּ ה ': דּ עת בּ ינה

דּ ּק וּ תז ׁש הוּ א בּ רכאן, וּ בפנימ יּ וּ ת
המסדּ ר מהם  נתבּ ר הבּ רכאן,
בּ חינת ׁש היא  הכל, את  והמיב

בּ חינת  כ "ו)כּ תר. ע ּמ (בּ רא ׁש ית "ואהיה : 
המּת נה, לׁש וֹ ן הוּ א כּ תר , ואברכךּ ",

ׁש כּ ת וּ ב ל"ו)כּ מ וֹ  זעיר",(איּ וֹ ב לי  "כּ ּת ר : 
שׂ כל, איזהוּ  האדם  את כּ ׁש וֹ אלין כּ י
ׁש ם  וגם  ׁש אתיב , עד המּת ן אוֹ מר:
מפלא. אמוֹ ן בּ בחינת אמ וּ נה, צרי

גּ ב וּ רה חסד 'ׁש ּמ ּפ נימ יּ וּ ת  בּ חינת וזה
דּ יצירה, מלכוּ ת וּ מּפ נימ יּ וּ ת ּת פארת,
עוֹ לין  וכן דּ עשׂ יּ ה . כּ תר נעשׂ ה
אצילוּ ת עד למעלה, עד הע וֹ למוֹ ת

למעלה': ג')וזה למעלה :(יחזקאל 

זה ,' ּבּ רו' מּמ ק וֹ מ וֹ ". ה' כּ בוֹ ד  ּבּ רו"
בּ חינת זה ה'', 'כּ ב וֹ ד ידים ; בּ חינת
כּ תר: בּ חינת זה  'מ ּמ ק וֹ מ וֹ ', אמ וּ נה;

המיבח את וּ מת ּק ן וּ כׁש עוֹ שׂ ה
כּ ראוּ י , הכּ תר  ׁש הוּ א והמס דּ ר,
אין־סוֹ ף . האוֹ ר להיג רוֹ דפין והּמ חין
ליב כּ די הכל, את מע כּ ב והכּ תר
והמעכּ ב , הרדיפה  ועל־ידי הכל. את
והמסדּ ר , בּ המיב הּמ חין מכּ ה  אזי
ואף־ אין־ס וֹ ף . לאוֹ ר היכלין ונעשׂ ין
אתידע , ולא  ידיע  לא על־ּפ י־כן

נח ּפ ר ׁש ת בּ זּ הר 'וּ מגּ וֹ (ס "ה .)כּ ּמ וּ בא  : 
דּ האי בּ רדיפה ּפ ריסא מחׁש בה,האי 

מטי '. ולא  המסדּ רוּ פריסא,מטי זה 
ׁש הוּ א כּ תר, בּ חינת  ׁש הוּ א והמיב,
הּמ אציל. לבין הנּ אצלים  בּ ין ּפ ר וּ ס
א נּ וּ ן  דּ לאו היכלין, ּת ׁש ע 'ואתעבידוּ 
ולית נׁש מתין, ולא רוּ חין, ולא  נהוֹ רין,
ולא מתדּ בּ קין, ולא  בּ הוּ , דּ קימא מאן
הידיעה, ּת כלית ׁש זּ ה ודע, מתידּ עין'.

ידע . דּ א – הידיעה  ּת כלית כּ י

נ"ח)בּ חינתוזה "'והשׂ בּ יע(י ׁש עיה : 
אוֹ רוֹ ת כּ י ;" נפׁש בּ צחצח וֹ ת
למעלה ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת, הם  אלּ וּ ,
ׁש יּ רדּ ף ׁש זּ וֹ כה מי אׁש רי  מהּס פיר וֹ ת,
אף־ אלּ וּ , הגוֹ ת להיג  מחׁש בּת וֹ 
להיג הכל בּ יד יכלת ׁש אין על־ּפ י
ידיען: ולא מתדּ בּ קין לא כּ י אוֹ תם ,

ה  והלכות כד תורות תורה 

על־ידי נע שׂ ין אלּ וּ , היכלין ותׁש עה
בּ כּ תר הּמ חין ׁש ּמ ב ּט ׁש ין הבּ טי ׁש ה,
וכל  ּת לת, הם  והּמ חין רדיפה. בּ ׁש עת
בּ ׁש עת נכללין כּ י מ ּת לת, כּ לוּ ל אחד
הם  ׁש ׁש , ּפ עמים  וׁש ׁש  רדיפה.

היכלין: ּת ׁש עה וזהוּ  ּת ׁש עה,

ימצאנּ וּ ,[זה  מי עמק  עמק הענין 
לי רמז וכאׁש ר לּמ שׂ כּ יל כּ ּמ וּ בן
הּס וֹ ד  עמקוּ ת  גּ דל בּ עצמ וֹ  ז"ל רבּ נוּ 
למעלה למעלה ׁש ּמ גּ יע הזּ ה הנּ וֹ רא
למעיּ ן, הזּ את בּ ה ּת וֹ רה וכמבאר וכוּ ',

קצת. הדּ בר  לבאר וההכרח 

והמסדּ רוהוּ א, המיב ה וּ א ה כּ תר כּ י 
ׁש יּ ׁש  הכּ ח  דּ הינוּ  הּמ חין, את
את וּ לסדּ ר  ליב  אדם  ׁש ל בּ ה כל
מן  ח וּ ץ  לצאת יהרס  לבל והדּ עת  הּמ ח 
כּ תר בּ חינת הוּ א  הכּ ח  זה הגּ ב וּ ל,
מח צּ ה כּ מ וֹ  הוּ א  הכּ ח  וזה כּ נּ "ל.
אין־ האוֹ ר וּ בין הּמ חין בּ ין הּמ פסקת 
המיב ׁש הוּ א הכּ ח  זה כּ י  סוֹ ף ,
בּ עת הּמ חין את מע כּ ב הוּ א  והמסדּ ר ,
לעלוֹ ת יהרס וּ  לבל וּ רדיפתם  מרוּ צתם 
ה ּמ חין  כּ י מ ּמ ח צּ תם , למעלה  ה' אל
וזה אין־סוֹ ף . הא וֹ ר להיג רוֹ דפין
המיב ׁש הוּ א הכל ׁש ל הנּ "ל הכּ ח 

בּ  ׁש הוּ א הוּ אוהמסדּ ר , כּ תר חינת 
וּ מע כּ ב מח צּ ה, כּ מ וֹ  בּ פניהם  עוֹ מד
ועל־ידי כּ נּ "ל. מרדיפתם  אוֹ תם 
על־ידי הינוּ  והמע כּ ב, הרדיפה
אוֹ ר לה יג  רוֹ דפין ׁש ה ּמ חין הרדיפה
המעכּ ב , כּ ח  ועל־ידי  האין־סוֹ ף ,
בּ חינת והמסדּ ר , המיב כּ ח  ׁש ה וּ א
אלּ וּ , בּ חינוֹ ת ׁש ני  על־ידי כּ נּ "ל, כּ תר

ה ּמ חין  וּ מ כּ ין  מב ּט ׁש ין על־ידי־זה
המיב ׁש הוּ א הנּ "ל הּמ ח צּ ה בּ בחינת
היכלין  נע שׂ ין ועל־ידי ־זה והמסדּ ר ,
בּ חינת ׁש נּ ע שׂ ין דּ הינוּ  סוֹ ף , אין לאוֹ ר
עלי וֹ ן, בּ רוּ חניּ וּ ת  והיכלוֹ ת כּ לים 
מטי ולא מטי בּ בחינת ידם  על להיג
א אם  כּ י  הוּ א.  ּבּ ר ו האין־ס וֹ ף  אוֹ ר
מי היה וא כּ לל, הנּ "ל המעכּ ב  היה 
מרדיפתם  הּמ חין את ׁש יּ עכּ ב 
ה ּמ חין  מת בּ ּט לין היוּ  וּ מרוּ צתם ,
מתבּ ּט ל  האדם  היה כּ י לגמרי.
אפ ׁש ר אי האין־סוֹ ף  אוֹ ר כּ י בּ ּמ ציאוּ ת,
הבּ חינוֹ ת, ׁש ני  על־ידי א להיג.
על־ידי־זה והמעכּ ב , הרדיפה  ׁש הם 
הנּ "ל  והיכלין מח צּ וֹ ת בּ חינת  נעשׂ ין
רק סוֹ ף  האין אוֹ ר  מ יגים  ידם  ׁש על

מטי'. ולא 'מטי  בּ בחינת
לּמ בינים .וּ פרוּ ׁש  ידוּ ע  מטי ', ולא 'מטי 

מ גּ יע ', ואינוֹ  'ׁש ּמ גּ יע  דּ הינוּ 
ואף ־על־ּפ י־כן  להיג וּ מ גּ יע  ׁש ר וֹ דף
על־ידי נע שׂ ה ׁש זּ ה וּ מ יג, מגּ יע  אינוֹ 
ואף ־על־ּפ י כּ נּ "ל. והמעכּ ב  הרדיפה
אף ־על־ הנּ "ל, ההיכלין אלּ וּ  ׁש נּ ע שׂ ין
מאן  ולית אתידע ולא ידיע לא ּפ י ־כן
ידעין  ולא מתדּ בּ קין ולא בּ הוֹ  דּ קימא
בּ כל  לצ יּ ר אפ ׁש ר  אי כּ י כּ נּ "ל. וכוּ '
הם  כּ י הנּ "ל ההיכלוֹ ת  אלּ וּ  הגוֹ ת
ונׁש מתין  רוּ חין מ נּ פ ׁש ין למעלה
למעלה הם  כּ י הכליּ וֹ ת מ כּ ל למעלה
בּ לׁש וֹ ן  לעיל כּ מבאר וכוּ '. מהּס פיר וֹ ת
ׁש א ותבין היטב ׁש ם  ע יּ ן ז"ל רבּ נוּ 
דּ בריו  בּ כלל כּ י  כּ לל דּ בר ׁש וּ ם  הוֹ ספּת י 
קצת הדּ ברים  וּ בארּת י  חזרּת י רק דּ ברי.
אין־סוֹ ף . עד עמק וּ תם  עצם  לגדל



מוהר "ן ד  ליקוטי

מהיּ דים ,ה ׁש נּ ׁש ּפ עין ה בּ רכה  וע ּק ר
נעשׂ ים  למ ּט ה, וּ כׁש בּ אים  שׂ כל. הם 
כּ מ וֹ  רצוֹ נוֹ , כּ פי ואחד אחד לכל

קמ "ה)ׁש כּ תוּ ב ידי (ּת הלּ ים את "ּפ וֹ תח : 
ׁש הוּ א מי בּ כן רצוֹ ן". חי לכל וּ מ שׂ בּ יע 
 ׁש יּ מ ׁש י רצ וֹ נוֹ , לכוּ ן  צרי נפ ׁש , בּ על

בּ בחינת שׂ כל. מ "ח)בּ ר כּ ת :(בּ ראׁש ית 

וּ בבחינת ידיו", את ט"ו)"שׂ כּ ל :(ׁש מ וֹ ת  

בּ חינת וזה ." ידי כּ וֹ ננוּ  ה' "מק דּ ׁש 
את ׁש ּמ לבּ יׁש ין ּת פארת גּ בוּ רה 'חסד

דּ עת: בּ ינה חכמה

בּ רכּ תו  ֹלתו אמ וּ נה להמ ׁש י  וצרי
הכל  על  לסמ אין כּ י הכל,

בּ חינת  וזה כּ יּ ד וּ ע . כ "בּ עצמוֹ  :ח)(מ ׁש לי  

וּ בחינת בּ רכוֹ ת", רב  אמ וּ נוֹ ת  "אי ׁש 
י"ז) וּ בחינת(ׁש מ וֹ ת אמוּ נה ", ידיו "ויהי : 

כ "ד) ממלכת(ׁש מ וּ אל־א בּ יד "וקמה : 
 ֹלת ו אמוּ נה ׁש יּ מ ׁש י הינוּ  ישׂ ראל",

בּ חינת וזהוּ  היּ דים . ב)בּ רכּ ת :(ׁש מ וּ אל־א  

בּ חינת וזה נאמן', בּ ית לוֹ  'וּ בניתי
פ "ט) קדוֹ ׁש ים ",(ּת ה לּ ים בּ קהל  אמוּ נת" : 

בּ חינת: וזה  מחין. בּ חינת זה קדׁש 
חכמה מ ּמ נּ ה נעשׂ ה דּ יצירה 'מלכוּ ת

דּ עשׂ יּ ה ': דּ עת בּ ינה

דּ ּק וּ תז ׁש הוּ א בּ רכאן, וּ בפנימ יּ וּ ת
המסדּ ר מהם  נתבּ ר הבּ רכאן,
בּ חינת ׁש היא  הכל, את  והמיב

בּ חינת  כ "ו)כּ תר. ע ּמ (בּ רא ׁש ית "ואהיה : 
המּת נה, לׁש וֹ ן הוּ א כּ תר , ואברכךּ ",

ׁש כּ ת וּ ב ל"ו)כּ מ וֹ  זעיר",(איּ וֹ ב לי  "כּ ּת ר : 
שׂ כל, איזהוּ  האדם  את כּ ׁש וֹ אלין כּ י
ׁש ם  וגם  ׁש אתיב , עד המּת ן אוֹ מר:
מפלא. אמוֹ ן בּ בחינת אמ וּ נה, צרי

גּ ב וּ רה חסד 'ׁש ּמ ּפ נימ יּ וּ ת  בּ חינת וזה
דּ יצירה, מלכוּ ת וּ מּפ נימ יּ וּ ת ּת פארת,
עוֹ לין  וכן דּ עשׂ יּ ה . כּ תר נעשׂ ה
אצילוּ ת עד למעלה, עד הע וֹ למוֹ ת

למעלה': ג')וזה למעלה :(יחזקאל 

זה ,' ּבּ רו' מּמ ק וֹ מ וֹ ". ה' כּ בוֹ ד  ּבּ רו"
בּ חינת זה ה'', 'כּ ב וֹ ד ידים ; בּ חינת
כּ תר: בּ חינת זה  'מ ּמ ק וֹ מ וֹ ', אמ וּ נה;

המיבח את וּ מת ּק ן וּ כׁש עוֹ שׂ ה
כּ ראוּ י , הכּ תר  ׁש הוּ א והמס דּ ר,
אין־סוֹ ף . האוֹ ר להיג רוֹ דפין והּמ חין
ליב כּ די הכל, את מע כּ ב והכּ תר
והמעכּ ב , הרדיפה  ועל־ידי הכל. את
והמסדּ ר , בּ המיב הּמ חין מכּ ה  אזי
ואף־ אין־ס וֹ ף . לאוֹ ר היכלין ונעשׂ ין
אתידע , ולא  ידיע  לא על־ּפ י־כן

נח ּפ ר ׁש ת בּ זּ הר 'וּ מגּ וֹ (ס "ה .)כּ ּמ וּ בא  : 
דּ האי בּ רדיפה ּפ ריסא מחׁש בה,האי 

מטי '. ולא  המסדּ רוּ פריסא,מטי זה 
ׁש הוּ א כּ תר, בּ חינת  ׁש הוּ א והמיב,
הּמ אציל. לבין הנּ אצלים  בּ ין ּפ ר וּ ס
א נּ וּ ן  דּ לאו היכלין, ּת ׁש ע 'ואתעבידוּ 
ולית נׁש מתין, ולא רוּ חין, ולא  נהוֹ רין,
ולא מתדּ בּ קין, ולא  בּ הוּ , דּ קימא מאן
הידיעה, ּת כלית ׁש זּ ה ודע, מתידּ עין'.

ידע . דּ א – הידיעה  ּת כלית כּ י

נ"ח)בּ חינתוזה "'והשׂ בּ יע(י ׁש עיה : 
אוֹ רוֹ ת כּ י ;" נפׁש בּ צחצח וֹ ת
למעלה ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת, הם  אלּ וּ ,
ׁש יּ רדּ ף ׁש זּ וֹ כה מי אׁש רי  מהּס פיר וֹ ת,
אף־ אלּ וּ , הגוֹ ת להיג  מחׁש בּת וֹ 
להיג הכל בּ יד יכלת ׁש אין על־ּפ י
ידיען: ולא מתדּ בּ קין לא כּ י אוֹ תם ,

ה  והלכות כד תורות תורה 

על־ידי נע שׂ ין אלּ וּ , היכלין ותׁש עה
בּ כּ תר הּמ חין ׁש ּמ ב ּט ׁש ין הבּ טי ׁש ה,
וכל  ּת לת, הם  והּמ חין רדיפה. בּ ׁש עת
בּ ׁש עת נכללין כּ י מ ּת לת, כּ לוּ ל אחד
הם  ׁש ׁש , ּפ עמים  וׁש ׁש  רדיפה.

היכלין: ּת ׁש עה וזהוּ  ּת ׁש עה,

ימצאנּ וּ ,[זה  מי עמק  עמק הענין 
לי רמז וכאׁש ר לּמ שׂ כּ יל כּ ּמ וּ בן
הּס וֹ ד  עמקוּ ת  גּ דל בּ עצמ וֹ  ז"ל רבּ נוּ 
למעלה למעלה ׁש ּמ גּ יע הזּ ה הנּ וֹ רא
למעיּ ן, הזּ את בּ ה ּת וֹ רה וכמבאר וכוּ ',

קצת. הדּ בר  לבאר וההכרח 

והמסדּ רוהוּ א, המיב ה וּ א ה כּ תר כּ י 
ׁש יּ ׁש  הכּ ח  דּ הינוּ  הּמ חין, את
את וּ לסדּ ר  ליב  אדם  ׁש ל בּ ה כל
מן  ח וּ ץ  לצאת יהרס  לבל והדּ עת  הּמ ח 
כּ תר בּ חינת הוּ א  הכּ ח  זה הגּ ב וּ ל,
מח צּ ה כּ מ וֹ  הוּ א  הכּ ח  וזה כּ נּ "ל.
אין־ האוֹ ר וּ בין הּמ חין בּ ין הּמ פסקת 
המיב ׁש הוּ א הכּ ח  זה כּ י  סוֹ ף ,
בּ עת הּמ חין את מע כּ ב הוּ א  והמסדּ ר ,
לעלוֹ ת יהרס וּ  לבל וּ רדיפתם  מרוּ צתם 
ה ּמ חין  כּ י מ ּמ ח צּ תם , למעלה  ה' אל
וזה אין־סוֹ ף . הא וֹ ר להיג רוֹ דפין
המיב ׁש הוּ א הכל ׁש ל הנּ "ל הכּ ח 

בּ  ׁש הוּ א הוּ אוהמסדּ ר , כּ תר חינת 
וּ מע כּ ב מח צּ ה, כּ מ וֹ  בּ פניהם  עוֹ מד
ועל־ידי כּ נּ "ל. מרדיפתם  אוֹ תם 
על־ידי הינוּ  והמע כּ ב, הרדיפה
אוֹ ר לה יג  רוֹ דפין ׁש ה ּמ חין הרדיפה
המעכּ ב , כּ ח  ועל־ידי  האין־סוֹ ף ,
בּ חינת והמסדּ ר , המיב כּ ח  ׁש ה וּ א
אלּ וּ , בּ חינוֹ ת ׁש ני  על־ידי כּ נּ "ל, כּ תר

ה ּמ חין  וּ מ כּ ין  מב ּט ׁש ין על־ידי־זה
המיב ׁש הוּ א הנּ "ל הּמ ח צּ ה בּ בחינת
היכלין  נע שׂ ין ועל־ידי ־זה והמסדּ ר ,
בּ חינת ׁש נּ ע שׂ ין דּ הינוּ  סוֹ ף , אין לאוֹ ר
עלי וֹ ן, בּ רוּ חניּ וּ ת  והיכלוֹ ת כּ לים 
מטי ולא מטי בּ בחינת ידם  על להיג
א אם  כּ י  הוּ א.  ּבּ ר ו האין־ס וֹ ף  אוֹ ר
מי היה וא כּ לל, הנּ "ל המעכּ ב  היה 
מרדיפתם  הּמ חין את ׁש יּ עכּ ב 
ה ּמ חין  מת בּ ּט לין היוּ  וּ מרוּ צתם ,
מתבּ ּט ל  האדם  היה כּ י לגמרי.
אפ ׁש ר אי האין־סוֹ ף  אוֹ ר כּ י בּ ּמ ציאוּ ת,
הבּ חינוֹ ת, ׁש ני  על־ידי א להיג.
על־ידי־זה והמעכּ ב , הרדיפה  ׁש הם 
הנּ "ל  והיכלין מח צּ וֹ ת בּ חינת  נעשׂ ין
רק סוֹ ף  האין אוֹ ר  מ יגים  ידם  ׁש על

מטי'. ולא 'מטי  בּ בחינת
לּמ בינים .וּ פרוּ ׁש  ידוּ ע  מטי ', ולא 'מטי 

מ גּ יע ', ואינוֹ  'ׁש ּמ גּ יע  דּ הינוּ 
ואף ־על־ּפ י־כן  להיג וּ מ גּ יע  ׁש ר וֹ דף
על־ידי נע שׂ ה ׁש זּ ה וּ מ יג, מגּ יע  אינוֹ 
ואף ־על־ּפ י כּ נּ "ל. והמעכּ ב  הרדיפה
אף ־על־ הנּ "ל, ההיכלין אלּ וּ  ׁש נּ ע שׂ ין
מאן  ולית אתידע ולא ידיע לא ּפ י ־כן
ידעין  ולא מתדּ בּ קין ולא בּ הוֹ  דּ קימא
בּ כל  לצ יּ ר אפ ׁש ר  אי כּ י כּ נּ "ל. וכוּ '
הם  כּ י הנּ "ל ההיכלוֹ ת  אלּ וּ  הגוֹ ת
ונׁש מתין  רוּ חין מ נּ פ ׁש ין למעלה
למעלה הם  כּ י הכליּ וֹ ת מ כּ ל למעלה
בּ לׁש וֹ ן  לעיל כּ מבאר וכוּ '. מהּס פיר וֹ ת
ׁש א ותבין היטב ׁש ם  ע יּ ן ז"ל רבּ נוּ 
דּ בריו  בּ כלל כּ י  כּ לל דּ בר ׁש וּ ם  הוֹ ספּת י 
קצת הדּ ברים  וּ בארּת י  חזרּת י רק דּ ברי.
אין־סוֹ ף . עד עמק וּ תם  עצם  לגדל



הלכותו ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

היכלין  ּת ׁש עה נעשׂ ין זה וּ בׁש ביל
וּ מחמת ׁש ׁש , הם  הּמ חין כּ י  דּ יקא,
הם  הנּ "ל בּ המעכּ ב  וה כּ אתם  רדיפתם 
כּ לוּ ל  אחד כּ ל ונע שׂ ה בּ זה , זה נכללין
ּת ׁש עה הם  ׁש ׁש  ּפ עמים  וׁש ׁש  מ ׁש ,
הנּ "ל: היכלין ּת ׁש עה  בּ חינת וזהוּ 
 בּ דר ולעלוֹ ת ליל ׁש יּ זכּ ה מי  אׁש רי
עד  הזּ את בּ הּת וֹ רה הנּ אמר  הּק דׁש 

אלּ וּ ]: להגוֹ ת ׁש יּ זכּ ה

אּת וּ נא:וזה דּ בי סבי ׁש אלוּ  
זקפא  היכא. דּ עלמא אמצעוּ תא
מי לּה  אמרוּ  הכא. אמר אצבּ עתא,
וּ מוֹ ׁש חוּ . אׁש לי אית וּ  להוֹ  אמר יימר,
אין  אוֹ ר מ יגין אי אוֹ תוֹ : ׁש אלוּ 
ׁש ּמ ּמ נּ וּ  דּ עלמא, אמצעא ׁש הוּ א סוֹ ף ,

וׁש פע . ח יּ וּ ת ׁש וֹ אבין זקפא הכּ ל 
כּ נּ "ל,אצ בּ עתא, בּ רכוֹ ת  בּ חינת  זה 

ויברכם " ידו את אהרן "ויּ א בּ חינת:
מב ּט ׁש ין  הבּ רכוֹ ת ׁש על־ידי  הינוּ  כּ נּ "ל.
כּ נּ "ל. היכלין ונעשׂ ין בּ כתר, הּמ חין

יימר מי  לּה  זהואמרוּ  הוּ א מי – 
למקוֹ ם  הּת מ וּ רוֹ ת בּ היכלי ׁש יּ כנס
הּק דה מ ם  להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת,
וׁש על־ידי כּ נּ "ל, קטרת בּ בחינת

מי וזה כּ נּ "ל. הבּ רכוֹ ת יתע לּ ה עליּ תוֹ 
לׁש וֹ ן ּת מ וּ רה, לׁש וֹ ן כ "ז)יימר , :(ויּ קרא 

ימירנּ וּ ". המר  "אם 

וּ מוֹ ׁש חוּ ,להם ,והׁש יב אׁש לי אית וּ  
על־ הּק דה, עליּ ת  ע ּק ר  הינוּ 
ישׂ ראל  בּ צאת  ולעתיד המחה. ידי 
'כּ י ׁש כּ תוּ ב : כּ מ וֹ  בּ שׂ מחה, מהגּ לוּ ת
הּק לּפ וֹ ת יכלוּ  ואז תצאוּ ', בּ שׂ מחה 
על  הינוּ  אׁש לי', 'אית וּ  וזה: לגמרי.
הּק לּפ וֹ ת. יתבּ ּט לוּ  כּ רחכם  ועל ידיכם 
בּ ית־ את ּת ביאוּ  בּ עצמכם  אּת ם  כּ י
אׁש לי , הנּ קראים  מהגּ לוּ ת, ישׂ ראל

ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  נחלתוֹ . חבל (יׁש עיההינוּ  

בּ יתס"ו) אחיכם  את  "והביאוּ  :
מהע כּ וּ "ם  ואחד אחד ׁש כּ ל ישׂ ראל",

א בּ ידם  מהגּ לוּ ת,יביאוּ  ישׂ ראל בּ ית  ת 
בּ עת ׁש יּ היה המחה רבּ וּ י על־ידי

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  קכ "ו)ה זּ את, "אז (ּת הלּ ים  : 
עם  לעשׂ וֹ ת ה' הגדּ יל ב גּ וֹ ים  יאמר וּ 
ועל־ידי שׂ מחים ". היינוּ  וכוּ ', אלּ ה
בּ בחינת הּק לּפ וֹ ת, יתבּ ּט לוּ  המחה

ח ') הׁש כּ ב(ׁש מ וּ אל־ב  בּ חבל 'וימ דּ דם  : 
הינוּ  'מוֹ ׁש ח וּ ', וזה: ארצה'. אוֹ תם 

אוֹ תם : לכלּ וֹ ת הּמ דידה 
ד הלכה יא נפילת ְְֲִִִַַַָָהלכת 

רת וארע פסח רים ענין  ית אר ב

דּ עלמאעל־ּפ י 'אמצע וּ תא ה ּת וֹ רה 
וכוּ ' כד)היכא ' ׁש ם (סימן עיּ ן , 

לס וֹ פ ּה . מראׁש ּה  הּת וֹ רה כּ ל
הּמ צוהוהכּ לל ע שׂ יּ ת ׁש על־ידי 

להעלוֹ ת זוֹ כין בּ שׂ מחה

מ דּ רגּ א ולעלוֹ ת  מהגּ לוּ ת, הכינה
ׁש זּ וֹ כין  עד לע וֹ לם , ומעוֹ לם  לדרגּ א
ׁש זּ וֹ כין  עד למעלה, למעלה לעלוֹ ת
'מטי בּ חינת ס וֹ ף האין אוֹ ר  להיג
מנּ פ ׁש  למעלה ׁש ה וּ א מטי ', וא

ז והלכות כד תורות תורה 

וכוּ ', מהּס פירוֹ ת למעלה נ ׁש מה, רוּ ח 
כּ תב מה היטב  זה כּ ל ׁש ם  עיּ ן
ׁש הם  הבּ רכאן ׁש ּמ ּפ נימיּ וּ ת ׁש ם 
המסדּ ר נתבּ ר הבּ רכאן, דּ ּק וּ ת 
בּ חינת ׁש הוּ א  הּמ חין את  והמיב
המע כּ ב הבּ חינה ׁש הוּ א הכּ תר,
יהרס וּ  לבל הּמ חין את  והמסדּ ר 
בּ חינת ׁש על־ידי וכוּ '. ה' אל לעלוֹ ת
נע שׂ ין  על־ידי־זה והמע כּ ב הרדיפה
ׁש על־ידם  היכלין, הּת ׁש עה בּ חינת
'מטי בּ בחינת ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין
זה כּ ל ׁש ם  ע יּ ן וכוּ ', מטי' וא

היטב:

ׁש אא אּפ ים  נפילת בּ חינת הוּ אוזה ז 
העלי וֹ ן, והזּ וּ וּ ג היּ חוּ ד ּת כלית

ה ּת פלּ ה בּ כוּ נוֹ ת כּ ל א כּ ּמ וּ בא כּ י  . 
בּ הּת וֹ רה המבארין הנּ "ל הבּ חינוֹ ת
מן  עוֹ לה ׁש ּמ לכוּ ת  דּ הינוּ  הנּ "ל,
ועוֹ לה מלבּ י ׁש  וּ מלכוּ ת הּק לּפ וֹ ת,
ה וֹ ד  ונצח יסוֹ ד, הוֹ ד נצח  לבחינת 
וחסד  ּת פארת, גּ בוּ רה  לחסד יס וֹ ד
דּ עת בּ ינה לחכמה ּת פארת גּ ב וּ רה
הּת פ לּ ה, סדר כּ וּ נת ה וּ א זה כּ ל וכוּ ',
וּ קטרת, קרבּ נוֹ ת מ ּת ח לּ ה ׁש א וֹ מרים 
 ּואחר־כ דּ זמרה, ּפ ס וּ קי   ּואחר־כ
ה ּת פלּ ת  ּואחר־כ ׁש מע, קריאת  בּ ר כּ ת
זה כּ ל ׁש על־ידי וכוּ ', ע שׂ רה ׁש מ וֹ נה
המבארין  בּ בּ חינ וֹ ת  הע וֹ למ וֹ ת עוֹ לין
מן  ע וֹ לה ׁש ּמ לכוּ ת הנּ "ל, בּ ּת וֹ רה
ה וֹ ד  נצח מלבּ י ׁש  וּ מלכוּ ת הּק לּפ וֹ ת,
בּ כּ וּ נוֹ ת. היטב כּ מבאר  וכוּ ', וכוּ ' יס וֹ ד

עליּ תור בּ נוּ  סוֹ ד ׁש כּ ל וּ באר גּ לּ ה  ז"ל 
נע שׂ ין  הנּ "ל בּ בּ חינה הע וֹ למוֹ ת
כּ נּ "ל, בּ שׂ מחה  ה ּמ צוה ע שׂ יּ ת  על־ידי
בּ שׂ מחה הּמ צוה ׁש עשׂ יּ ת  נמצא,
אחת, בּ חינה הם  הּת פ לּ ה סדר  וּ בחינת 
בּ בּ חינה הע וֹ למ וֹ ת ע וֹ לין ׁש על־ידם 
ׁש הם  הנּ "ל , בּ ּת וֹ רה  המבארין הנּ "ל
עד  כּ נּ "ל, הּת פ לּ ה סדר  כּ וּ נוֹ ת  סוֹ ד
הכּ תר , עד לעלוֹ ת  על־ידי־זה ׁש זּ וֹ כין
והמיב המס דּ ר בּ חינת וּ לתּק ן  לבר
להיג זוֹ כין ׁש על־ידי־זה  הּמ חין, את
וא 'מטי בּ בחינת ס וֹ ף  האין אוֹ ר
בּ חינת נע שׂ ין ׁש על־ידי־זה מטי ',

כּ נּ "ל. הנּ "ל היכלין ה ּת ׁש עה

גּ מרוזהוּ  אחר אּפ ים  נפילת בּ חינת 
ה ּת פלּ ה גּ מר  אחר כּ י הּת פ לּ ה.
הע וֹ למוֹ ת כּ ל עליּ ת נגמרוּ  כּ בר אז
למעלה למעלה אצילוּ ת עד למעלה

בּ כּ וּ נוֹ ת לה כּ לל בכּ ּמ וּ בא צריכין ואז , 
היּ ח וּ ד  סוֹ ד עּק ר ׁש זּ ה וּ  ס וֹ ף האין בּ א וֹ ר
ע ּק ר כּ י הּת פ לּ ה. בּ גמר  ׁש נּ ע שׂ ה  והזּ וּ וּ ג 
התחבּ רוּ ת ה וּ א והזּ וּ וּ ג היּ ח וּ ד  בּ חינת
בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בן בּ עלּ אה, ּת ּת אה עלמא

מק וֹ מוֹ ת ויּ גּ ׁש בּ כּמ ה בּ פרׁש ת וּ בפרט , 
רו .) ּפ סוּ ק (דף ה)על מח, הנּ ה(תהלים "כּ י : 

הינוּ  ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ', נוֹ עדוּ " הּמ לכים 
בּ חינת ׁש היא מ יּ שׂ ראל כּ ׁש ה נּ פ ׁש 
 ּבּ ר ו סוֹ ף  אין אוֹ ר  נגד ּת ּת אה עלמא
האין  בּ אוֹ ר נכלל להי וֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א,
זה וּ  מטי ', וא  'מטי בּ בחינת  סוֹ ף 
ׁש ל  והזּ וּ וּ ג היּ ח וּ ד ּת כלית בּ חינת

ב.א. ּפרק אּפים נפילת ׁשער חּיים עץ ּובפרי ב ּדרּוׁש אּפים נפילת ּדרּוׁשי הּכּונֹות ּדרּוׁשיב.ׁשער הּכּונֹות (ׁשער 
(ה ּפרק ּתֹורה ספר קריאת ׁשער חּיים עץ ּובפרי א ּדרּוׁש לׁשּבח ועלינּו הּקטרת ּפּטּום אׁשרי



הלכותו ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

היכלין  ּת ׁש עה נעשׂ ין זה וּ בׁש ביל
וּ מחמת ׁש ׁש , הם  הּמ חין כּ י  דּ יקא,
הם  הנּ "ל בּ המעכּ ב  וה כּ אתם  רדיפתם 
כּ לוּ ל  אחד כּ ל ונע שׂ ה בּ זה , זה נכללין
ּת ׁש עה הם  ׁש ׁש  ּפ עמים  וׁש ׁש  מ ׁש ,
הנּ "ל: היכלין ּת ׁש עה  בּ חינת וזהוּ 
 בּ דר ולעלוֹ ת ליל ׁש יּ זכּ ה מי  אׁש רי
עד  הזּ את בּ הּת וֹ רה הנּ אמר  הּק דׁש 

אלּ וּ ]: להגוֹ ת ׁש יּ זכּ ה

אּת וּ נא:וזה דּ בי סבי ׁש אלוּ  
זקפא  היכא. דּ עלמא אמצעוּ תא
מי לּה  אמרוּ  הכא. אמר אצבּ עתא,
וּ מוֹ ׁש חוּ . אׁש לי אית וּ  להוֹ  אמר יימר,
אין  אוֹ ר מ יגין אי אוֹ תוֹ : ׁש אלוּ 
ׁש ּמ ּמ נּ וּ  דּ עלמא, אמצעא ׁש הוּ א סוֹ ף ,

וׁש פע . ח יּ וּ ת ׁש וֹ אבין זקפא הכּ ל 
כּ נּ "ל,אצ בּ עתא, בּ רכוֹ ת  בּ חינת  זה 

ויברכם " ידו את אהרן "ויּ א בּ חינת:
מב ּט ׁש ין  הבּ רכוֹ ת ׁש על־ידי  הינוּ  כּ נּ "ל.
כּ נּ "ל. היכלין ונעשׂ ין בּ כתר, הּמ חין

יימר מי  לּה  זהואמרוּ  הוּ א מי – 
למקוֹ ם  הּת מ וּ רוֹ ת בּ היכלי ׁש יּ כנס
הּק דה מ ם  להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת,
וׁש על־ידי כּ נּ "ל, קטרת בּ בחינת

מי וזה כּ נּ "ל. הבּ רכוֹ ת יתע לּ ה עליּ תוֹ 
לׁש וֹ ן ּת מ וּ רה, לׁש וֹ ן כ "ז)יימר , :(ויּ קרא 

ימירנּ וּ ". המר  "אם 

וּ מוֹ ׁש חוּ ,להם ,והׁש יב אׁש לי אית וּ  
על־ הּק דה, עליּ ת  ע ּק ר  הינוּ 
ישׂ ראל  בּ צאת  ולעתיד המחה. ידי 
'כּ י ׁש כּ תוּ ב : כּ מ וֹ  בּ שׂ מחה, מהגּ לוּ ת
הּק לּפ וֹ ת יכלוּ  ואז תצאוּ ', בּ שׂ מחה 
על  הינוּ  אׁש לי', 'אית וּ  וזה: לגמרי.
הּק לּפ וֹ ת. יתבּ ּט לוּ  כּ רחכם  ועל ידיכם 
בּ ית־ את ּת ביאוּ  בּ עצמכם  אּת ם  כּ י
אׁש לי , הנּ קראים  מהגּ לוּ ת, ישׂ ראל

ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  נחלתוֹ . חבל (יׁש עיההינוּ  

בּ יתס"ו) אחיכם  את  "והביאוּ  :
מהע כּ וּ "ם  ואחד אחד ׁש כּ ל ישׂ ראל",

א בּ ידם  מהגּ לוּ ת,יביאוּ  ישׂ ראל בּ ית  ת 
בּ עת ׁש יּ היה המחה רבּ וּ י על־ידי

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  קכ "ו)ה זּ את, "אז (ּת הלּ ים  : 
עם  לעשׂ וֹ ת ה' הגדּ יל ב גּ וֹ ים  יאמר וּ 
ועל־ידי שׂ מחים ". היינוּ  וכוּ ', אלּ ה
בּ בחינת הּק לּפ וֹ ת, יתבּ ּט לוּ  המחה

ח ') הׁש כּ ב(ׁש מ וּ אל־ב  בּ חבל 'וימ דּ דם  : 
הינוּ  'מוֹ ׁש ח וּ ', וזה: ארצה'. אוֹ תם 

אוֹ תם : לכלּ וֹ ת הּמ דידה 
ד הלכה יא נפילת ְְֲִִִַַַָָהלכת 

רת וארע פסח רים ענין  ית אר ב

דּ עלמאעל־ּפ י 'אמצע וּ תא ה ּת וֹ רה 
וכוּ ' כד)היכא ' ׁש ם (סימן עיּ ן , 

לס וֹ פ ּה . מראׁש ּה  הּת וֹ רה כּ ל
הּמ צוהוהכּ לל ע שׂ יּ ת ׁש על־ידי 

להעלוֹ ת זוֹ כין בּ שׂ מחה

מ דּ רגּ א ולעלוֹ ת  מהגּ לוּ ת, הכינה
ׁש זּ וֹ כין  עד לע וֹ לם , ומעוֹ לם  לדרגּ א
ׁש זּ וֹ כין  עד למעלה, למעלה לעלוֹ ת
'מטי בּ חינת ס וֹ ף האין אוֹ ר  להיג
מנּ פ ׁש  למעלה ׁש ה וּ א מטי ', וא

ז והלכות כד תורות תורה 

וכוּ ', מהּס פירוֹ ת למעלה נ ׁש מה, רוּ ח 
כּ תב מה היטב  זה כּ ל ׁש ם  עיּ ן
ׁש הם  הבּ רכאן ׁש ּמ ּפ נימיּ וּ ת ׁש ם 
המסדּ ר נתבּ ר הבּ רכאן, דּ ּק וּ ת 
בּ חינת ׁש הוּ א  הּמ חין את  והמיב
המע כּ ב הבּ חינה ׁש הוּ א הכּ תר,
יהרס וּ  לבל הּמ חין את  והמסדּ ר 
בּ חינת ׁש על־ידי וכוּ '. ה' אל לעלוֹ ת
נע שׂ ין  על־ידי־זה והמע כּ ב הרדיפה
ׁש על־ידם  היכלין, הּת ׁש עה בּ חינת
'מטי בּ בחינת ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין
זה כּ ל ׁש ם  ע יּ ן וכוּ ', מטי' וא

היטב:

ׁש אא אּפ ים  נפילת בּ חינת הוּ אוזה ז 
העלי וֹ ן, והזּ וּ וּ ג היּ חוּ ד ּת כלית

ה ּת פלּ ה בּ כוּ נוֹ ת כּ ל א כּ ּמ וּ בא כּ י  . 
בּ הּת וֹ רה המבארין הנּ "ל הבּ חינוֹ ת
מן  עוֹ לה ׁש ּמ לכוּ ת  דּ הינוּ  הנּ "ל,
ועוֹ לה מלבּ י ׁש  וּ מלכוּ ת הּק לּפ וֹ ת,
ה וֹ ד  ונצח יסוֹ ד, הוֹ ד נצח  לבחינת 
וחסד  ּת פארת, גּ בוּ רה  לחסד יס וֹ ד
דּ עת בּ ינה לחכמה ּת פארת גּ ב וּ רה
הּת פ לּ ה, סדר כּ וּ נת ה וּ א זה כּ ל וכוּ ',
וּ קטרת, קרבּ נוֹ ת מ ּת ח לּ ה ׁש א וֹ מרים 
 ּואחר־כ דּ זמרה, ּפ ס וּ קי   ּואחר־כ
ה ּת פלּ ת  ּואחר־כ ׁש מע, קריאת  בּ ר כּ ת
זה כּ ל ׁש על־ידי וכוּ ', ע שׂ רה ׁש מ וֹ נה
המבארין  בּ בּ חינ וֹ ת  הע וֹ למ וֹ ת עוֹ לין
מן  ע וֹ לה ׁש ּמ לכוּ ת הנּ "ל, בּ ּת וֹ רה
ה וֹ ד  נצח מלבּ י ׁש  וּ מלכוּ ת הּק לּפ וֹ ת,
בּ כּ וּ נוֹ ת. היטב כּ מבאר  וכוּ ', וכוּ ' יס וֹ ד

עליּ תור בּ נוּ  סוֹ ד ׁש כּ ל וּ באר גּ לּ ה  ז"ל 
נע שׂ ין  הנּ "ל בּ בּ חינה הע וֹ למוֹ ת
כּ נּ "ל, בּ שׂ מחה  ה ּמ צוה ע שׂ יּ ת  על־ידי
בּ שׂ מחה הּמ צוה ׁש עשׂ יּ ת  נמצא,
אחת, בּ חינה הם  הּת פ לּ ה סדר  וּ בחינת 
בּ בּ חינה הע וֹ למ וֹ ת ע וֹ לין ׁש על־ידם 
ׁש הם  הנּ "ל , בּ ּת וֹ רה  המבארין הנּ "ל
עד  כּ נּ "ל, הּת פ לּ ה סדר  כּ וּ נוֹ ת  סוֹ ד
הכּ תר , עד לעלוֹ ת  על־ידי־זה ׁש זּ וֹ כין
והמיב המס דּ ר בּ חינת וּ לתּק ן  לבר
להיג זוֹ כין ׁש על־ידי־זה  הּמ חין, את
וא 'מטי בּ בחינת ס וֹ ף  האין אוֹ ר
בּ חינת נע שׂ ין ׁש על־ידי־זה מטי ',

כּ נּ "ל. הנּ "ל היכלין ה ּת ׁש עה

גּ מרוזהוּ  אחר אּפ ים  נפילת בּ חינת 
ה ּת פלּ ה גּ מר  אחר כּ י הּת פ לּ ה.
הע וֹ למוֹ ת כּ ל עליּ ת נגמרוּ  כּ בר אז
למעלה למעלה אצילוּ ת עד למעלה

בּ כּ וּ נוֹ ת לה כּ לל בכּ ּמ וּ בא צריכין ואז , 
היּ ח וּ ד  סוֹ ד עּק ר ׁש זּ ה וּ  ס וֹ ף האין בּ א וֹ ר
ע ּק ר כּ י הּת פ לּ ה. בּ גמר  ׁש נּ ע שׂ ה  והזּ וּ וּ ג 
התחבּ רוּ ת ה וּ א והזּ וּ וּ ג היּ ח וּ ד  בּ חינת
בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בן בּ עלּ אה, ּת ּת אה עלמא

מק וֹ מוֹ ת ויּ גּ ׁש בּ כּמ ה בּ פרׁש ת וּ בפרט , 
רו .) ּפ סוּ ק (דף ה)על מח, הנּ ה(תהלים "כּ י : 

הינוּ  ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ', נוֹ עדוּ " הּמ לכים 
בּ חינת ׁש היא מ יּ שׂ ראל כּ ׁש ה נּ פ ׁש 
 ּבּ ר ו סוֹ ף  אין אוֹ ר  נגד ּת ּת אה עלמא
האין  בּ אוֹ ר נכלל להי וֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א,
זה וּ  מטי ', וא  'מטי בּ בחינת  סוֹ ף 
ׁש ל  והזּ וּ וּ ג היּ ח וּ ד ּת כלית בּ חינת

ב.א. ּפרק אּפים נפילת ׁשער חּיים עץ ּובפרי ב ּדרּוׁש אּפים נפילת ּדרּוׁשי הּכּונֹות ּדרּוׁשיב.ׁשער הּכּונֹות (ׁשער 
(ה ּפרק ּתֹורה ספר קריאת ׁשער חּיים עץ ּובפרי א ּדרּוׁש לׁשּבח ועלינּו הּקטרת ּפּטּום אׁשרי



הלכותח  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

כּ י אפׁש ר אי  וזה עליוֹ נים . עוֹ למ וֹ ת
את והמי ב  המס דּ ר ּת ּק וּ ן על־ידי  אם 
כּ נּ "ל, כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א הּמ חין
בּ חינת  נמ ׁש ז וֹ  בּ חינה  ׁש על־ידי 
הגּ ב וּ ל. יהרסוּ  לבל הּמ חין אל מעכּ ב 
דּ הינוּ  דּ יקא  אלּ וּ  בּ חינוֹ ת ׁש ני ועל־ידי
דּ יקא על־ידי ־זה והמעכּ ב , הרדיפה
ׁש על־ידם  הנּ "ל ההיכלין נעשׂ ין
'מטי בּ בחינת ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין
היּ ח וּ ד  בּ חינת  עּק ר ׁש זּ הוּ  מטי', וא
ׁש אז  אּפ ים  נפילת בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
והזּ וּ וּ ג היּ ח וּ ד בּ חינת עּק ר הוּ א

כּ נּ "ל. בּ כּ וּ נוֹ ת כּ מבאר

זּ ה וּ ועל ־כּ ן ּפ ניו, על לּפ ל אז צריכין 
ו)בּ חינת ג, "ויּ ס ּת ר(שמות : 

אל  מה בּ יט ירא  כּ י  ּפ ניו מ ׁש ה
נמ ׁש כת זאת  ׁש בּ חינה האהים ",
 ׁש נּ ת בּ ר והמיב המסדּ ר  מ בּ חינת
ׁש הוּ א כּ נּ "ל וכוּ ' הבּ רכאין מ ּפ נימיּ וּ ת
יׁש  זאת וּ מ בּ חינה כּ נּ "ל, הכּ תר  בּ חינת
ה ּמ חין  את לע כּ ב בּ הּמ חין כּ ח 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' מרדיפתן
מ ׁש ה 'ויּ ס ּת ר בּ חינת אּפ ים  נפילת
המסדּ ר המעכּ ב  הכּ ח  בּ חינת ּפ ניו',
ׁש על־ידי־ כּ נּ "ל , הּמ חין את והמיב
 ּבּ ר ו סוֹ ף  האין אוֹ ר מיגין דּ יקא זה

כּ נּ "ל: הוּ א

על ב ודּ וּ י לוֹ מר  צריכין ועל־כּ ן
ס וֹ ד  זה אּפ ים . נפילת קדם  חטאיו
בּ הּת וֹ רה ׁש ם  ז"ל רבּ ינוּ  כּ תב  מה

דּ ב סבי  אלוּ  מה על אּת וּ נאהנּ "ל י 
לכנס יכוֹ ל 'מי ׁש ם : וּ פר ׁש  יימר', 'מי 
הּק דה להעלוֹ ת הּת מ וּ רוֹ ת  להיכלי 

ׁש על־ידי־זה כּ די מ ם , והמחה
בּ כל  ותעלה מהגּ ל וּ ת  הכינה ּת עלה
להיג ׁש יּ זכּ ה  עד ה נּ "ל, עליּ וֹ ת
אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א דּ עלמא אמצע וּ תא

ׁש ם . ע יּ ן ס וֹ ף', אין

החטאים וזה על ודּ וּ י בּ חינת  
אּפ ים  נפילת קדם  ׁש א וֹ מרים 
ׁש נּ כללין  ה יּ ח וּ ד ּת כלית ה וּ א ׁש אז
מטי ' וא 'מטי  בּ בחינת ס וֹ ף  בּ אין
זה להיג  אפ ׁש ר אי כּ י  כּ נּ "ל. וכוּ '
אם  כּ י  סוֹ ף , אין אוֹ ר בּ חינת האוֹ ר
הּק דה נצּ וֹ צוֹ ת כּ ל ׁש ּמ עלין על־ידי
עליּ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ה ּק לּפ וֹ ת, מעמקי 
צריכין  ולזה כּ נּ "ל. מה גּ לוּ ת הכינה
החטאים  כּ ל על־ידי  כּ י דּ ברים . ודּ וּ י
הּק לּפ וֹ ת בּ ין הּק דה נצּ וֹ צי נוֹ פלין
החטאים  כּ ל ׁש ל ּפ גם  עּק ר ׁש זּ הוּ 
מה הוּ א הּפ גם  ועּק ר כּ יּ דוּ ע , ׁש בּ ע וֹ לם 
על־ידי העצב וּ ת וׁש לוֹ ם  חס  ּמ תגּ בּ ר

בּ בחינת יט)החטאים , לח, :(תהלים 
בּ חינת  מח ּט אתי", ו)"אדאג ו, :(בראשית 

ׁש היא הכינה  כּ י  לבּ וֹ ", אל "ויּ תעצּ ב
ׁש ל  שׂ מחתן היא הּק דה כּ לליּ וּ ת
הם  הּק דה ׁש כּ נגד והּק לּפ וֹ ת  ישׂ ראל,
כּ מבאר דּ דינא, ּת וּ קּפ א עצבוּ ת  בּ חינת
החטאים  ועל־ידי  הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
הּק דה, ׁש נּ צּ וֹ צי וׁש לוֹ ם  חס  גּ וֹ רמים 
בּ ה' לשׂ מח  המחה נצּ וֹ צי בּ חינת
אחדוּ ת וֹ  בּ שׂ מחת לשׂ מח יתבּ ר
הם  המחה  נצּ וֹ צוֹ ת  אלּ וּ  ,יתבּ ר
בּ ין  ׁש נּ וֹ פלים  הּק דה נצּ וֹ צי  בּ חינת
כּ י עצבוּ ת, בּ חינת ׁש הם  הּק לּפ וֹ ת
ואזי כּ נּ "ל, הּק דה  היא  המחה

ט והלכות כד תורות תורה 

חס מת גּ בּ ר  ׁש ח וֹ רה והּמ רה העצב וּ ת
לישׂ ראל  מ נּ יחים  ואינם  וׁש לוֹ ם 
ע ּק ר הכינה, גּ לוּ ת עּק ר וזה  לשׂ מח .

ׁש בּ ע וֹ לם . החטאים  כּ ל ּפ גם 

לכל ועל ־כּ ן ׁש צּ ריכין הּת פלּ ה  אחר 
בּ בחינת סוֹ ף  האין בּ א וֹ ר
אפ ׁש ר אי  ׁש זּ ה כּ נּ "ל, מטי' וא 'מטי 
וּ מחמת כּ נּ "ל, שׂ מחה  על־ידי אם  כּ י
ׁש הוּ א הכינה בּ גּ לוּ ת ׁש עכׁש יו

על  בּ גּ לוּ ת, המחה איבּ חינת ־כּ ן 
אוֹ ר להיג כּ די  לשׂ מחה לזכּ וֹ ת אפ ׁש ר
על־ידי אם  כּ י כּ נּ "ל, סוֹ ף  האין
להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת לעמקי ׁש יּ וֹ רדין
הּק דה נצּ וֹ צי ׁש הם  המחה נצּ וֹ צי
הּק לּפ וֹ ת, מעמקי  מ ם  להעל וֹ תם 
מעוֹ לם  ע וֹ לין הזּ את ה מחה ׁש על־ידי 
האין  אוֹ ר ׁש ּמ יגין עד וכוּ ', לעוֹ לם 

הנּ "ל. בּ בחינוֹ ת  ס וֹ ף

כּ יועל־כּ ן אז. דּ ברים  ודּ וּ י  צריכין 
על  ׁש ּמ תודּ ין הוּ דּ וּ י על־ידי 
מתכּ ּפ רין  על ־ידי־זה  החטאים 

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  יג)החטאים , כח , :(משלי 
הוּ דּ וּ י על־ידי כּ י ירחם ", ועזב  "וּ מ וֹ דה
על־ידי ׁש נּ פלוּ  הנּ צּ וֹ צוֹ ת כּ ל מעלין 
נצּ וֹ צוֹ ת כּ ׁש עוֹ לין ואז החטאים ,
ׁש זּ וֹ כין  ע וֹ נוֹ ת מחילת  על־ידי  הּק דה
המחה ע וֹ לה אזי הוּ דּ וּ י , על־ידי
כּ נּ "ל, ה ּק דה ע ּק ר  ׁש הוּ א  מהגּ לוּ ת
לה כּ לל  זוֹ כין זאת שׂ מחה ועל־ידי
'מטי בּ בחינת להיגוֹ  סוֹ ף  האין בּ א וֹ ר

בּ חינתוֹ . לפי אחד כּ ל מטי ' וא

א ּפ ים ,וזה וּ  נפילת בּ חינת בּ עצמ וֹ  
מ ּפ ילין  ׁש אז בּ כּ וּ נוֹ ת ׁש ּמ באר 

לסטרא למ ּט ה למּט ה עצמם  את
מ ם , הּק דה להעלוֹ ת כּ די  דּ מ וֹ תא
ׁש ם . עיּ ן היּ חוּ ד, ּת כלית נע שׂ ה  ואז
אי כּ י  ּת ליא, בּ הא הא כּ י כּ נּ "ל, הינוּ 
לבחינת וּ להגּ יע להיג אפ ׁש ר
ה גת בּ חינת ׁש הוּ א היּ ח וּ ד ּת כלית
אם  כּ י הנּ "ל, בּ בחינוֹ ת סוֹ ף  האין אוֹ ר
על־ידי ׁש זּ וֹ כין שׂ מחה, על־ידי
להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת לעמקי ׁש יּ וֹ רדין
כּ נּ "ל, מ ם  המחה ׁש היא הּק דה
הנּ אמר יימר' 'מי בּ חינת ׁש זּ הוּ 

הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה 

וּ בררנוּ ואף־על־ּפ י העלינוּ  ׁש כּ בר 
מעמקי הּק דה את

קטר אמירת על־ידי תהּק לּפ וֹ ת 
בּ בחינת  ט)וקר בּ נוֹ ת , כז, "קטרת(משלי : 

עוֹ לה קטרת על־ידי כּ י לב ", ישׂ ּמ ח
מהּק לּפ וֹ ת המחה ׁש היא  הּק דה
אף ־על־ּפ י־כן  הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה כּ מבאר 
ׁש זּ וֹ כין  קדם  הּת פ לּ ה גּ מר  אחר  עּת ה
ס וֹ ף האין אוֹ ר להיג היּ ח וּ ד לתכלית
ולירד  לחזר צריכין הנּ "ל, בּ בחינוֹ ת
הּק לּפ וֹ ת, מעמקי הּק דה להעל וֹ ת 
בּ חינת דּ ברים  ודּ וּ י  בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל. א ּפ ים  נפילת

והמחהכּ י ה ּק דה בּ ררנוּ  מ ּת ח לּ ה  
כּ די העוֹ למ וֹ ת עליּ ת בּ ׁש ביל
כּ די לעוֹ לם , מע וֹ לם  לעלוֹ ת ׁש נּ וּ כל
כּ די ה ּק דוֹ ׁש ים  הּמ חין לה יג  ׁש נּ זכּ ה
סוֹ ף , האין אוֹ ר  לה יג לרדּ ף  ׁש נּ זכּ ה
על־ידי לעשׂ וֹ ת ע וֹ סקין אנוּ  זה ׁש כּ ל
עד  הּת פ לּ ה סדר מ ּת ח לּ ת  עב וֹ דתנוּ 
מעשׂ יּ ה ׁש עוֹ לין ׁש על־ידי סוֹ ף ,



הלכותח  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

כּ י אפׁש ר אי  וזה עליוֹ נים . עוֹ למ וֹ ת
את והמי ב  המס דּ ר ּת ּק וּ ן על־ידי  אם 
כּ נּ "ל, כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א הּמ חין
בּ חינת  נמ ׁש ז וֹ  בּ חינה  ׁש על־ידי 
הגּ ב וּ ל. יהרסוּ  לבל הּמ חין אל מעכּ ב 
דּ הינוּ  דּ יקא  אלּ וּ  בּ חינוֹ ת ׁש ני ועל־ידי
דּ יקא על־ידי ־זה והמעכּ ב , הרדיפה
ׁש על־ידם  הנּ "ל ההיכלין נעשׂ ין
'מטי בּ בחינת ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין
היּ ח וּ ד  בּ חינת  עּק ר ׁש זּ הוּ  מטי', וא
ׁש אז  אּפ ים  נפילת בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
והזּ וּ וּ ג היּ ח וּ ד בּ חינת עּק ר הוּ א

כּ נּ "ל. בּ כּ וּ נוֹ ת כּ מבאר

זּ ה וּ ועל ־כּ ן ּפ ניו, על לּפ ל אז צריכין 
ו)בּ חינת ג, "ויּ ס ּת ר(שמות : 

אל  מה בּ יט ירא  כּ י  ּפ ניו מ ׁש ה
נמ ׁש כת זאת  ׁש בּ חינה האהים ",
 ׁש נּ ת בּ ר והמיב המסדּ ר  מ בּ חינת
ׁש הוּ א כּ נּ "ל וכוּ ' הבּ רכאין מ ּפ נימיּ וּ ת
יׁש  זאת וּ מ בּ חינה כּ נּ "ל, הכּ תר  בּ חינת
ה ּמ חין  את לע כּ ב בּ הּמ חין כּ ח 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' מרדיפתן
מ ׁש ה 'ויּ ס ּת ר בּ חינת אּפ ים  נפילת
המסדּ ר המעכּ ב  הכּ ח  בּ חינת ּפ ניו',
ׁש על־ידי־ כּ נּ "ל , הּמ חין את והמיב
 ּבּ ר ו סוֹ ף  האין אוֹ ר מיגין דּ יקא זה

כּ נּ "ל: הוּ א

על ב ודּ וּ י לוֹ מר  צריכין ועל־כּ ן
ס וֹ ד  זה אּפ ים . נפילת קדם  חטאיו
בּ הּת וֹ רה ׁש ם  ז"ל רבּ ינוּ  כּ תב  מה

דּ ב סבי  אלוּ  מה על אּת וּ נאהנּ "ל י 
לכנס יכוֹ ל 'מי ׁש ם : וּ פר ׁש  יימר', 'מי 
הּק דה להעלוֹ ת הּת מ וּ רוֹ ת  להיכלי 

ׁש על־ידי־זה כּ די מ ם , והמחה
בּ כל  ותעלה מהגּ ל וּ ת  הכינה ּת עלה
להיג ׁש יּ זכּ ה  עד ה נּ "ל, עליּ וֹ ת
אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א דּ עלמא אמצע וּ תא

ׁש ם . ע יּ ן ס וֹ ף', אין

החטאים וזה על ודּ וּ י בּ חינת  
אּפ ים  נפילת קדם  ׁש א וֹ מרים 
ׁש נּ כללין  ה יּ ח וּ ד ּת כלית ה וּ א ׁש אז
מטי ' וא 'מטי  בּ בחינת ס וֹ ף  בּ אין
זה להיג  אפ ׁש ר אי כּ י  כּ נּ "ל. וכוּ '
אם  כּ י  סוֹ ף , אין אוֹ ר בּ חינת האוֹ ר
הּק דה נצּ וֹ צוֹ ת כּ ל ׁש ּמ עלין על־ידי
עליּ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ה ּק לּפ וֹ ת, מעמקי 
צריכין  ולזה כּ נּ "ל. מה גּ לוּ ת הכינה
החטאים  כּ ל על־ידי  כּ י דּ ברים . ודּ וּ י
הּק לּפ וֹ ת בּ ין הּק דה נצּ וֹ צי נוֹ פלין
החטאים  כּ ל ׁש ל ּפ גם  עּק ר ׁש זּ הוּ 
מה הוּ א הּפ גם  ועּק ר כּ יּ דוּ ע , ׁש בּ ע וֹ לם 
על־ידי העצב וּ ת וׁש לוֹ ם  חס  ּמ תגּ בּ ר

בּ בחינת יט)החטאים , לח, :(תהלים 
בּ חינת  מח ּט אתי", ו)"אדאג ו, :(בראשית 

ׁש היא הכינה  כּ י  לבּ וֹ ", אל "ויּ תעצּ ב
ׁש ל  שׂ מחתן היא הּק דה כּ לליּ וּ ת
הם  הּק דה ׁש כּ נגד והּק לּפ וֹ ת  ישׂ ראל,
כּ מבאר דּ דינא, ּת וּ קּפ א עצבוּ ת  בּ חינת
החטאים  ועל־ידי  הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
הּק דה, ׁש נּ צּ וֹ צי וׁש לוֹ ם  חס  גּ וֹ רמים 
בּ ה' לשׂ מח  המחה נצּ וֹ צי בּ חינת
אחדוּ ת וֹ  בּ שׂ מחת לשׂ מח יתבּ ר
הם  המחה  נצּ וֹ צוֹ ת  אלּ וּ  ,יתבּ ר
בּ ין  ׁש נּ וֹ פלים  הּק דה נצּ וֹ צי  בּ חינת
כּ י עצבוּ ת, בּ חינת ׁש הם  הּק לּפ וֹ ת
ואזי כּ נּ "ל, הּק דה  היא  המחה

ט והלכות כד תורות תורה 

חס מת גּ בּ ר  ׁש ח וֹ רה והּמ רה העצב וּ ת
לישׂ ראל  מ נּ יחים  ואינם  וׁש לוֹ ם 
ע ּק ר הכינה, גּ לוּ ת עּק ר וזה  לשׂ מח .

ׁש בּ ע וֹ לם . החטאים  כּ ל ּפ גם 

לכל ועל ־כּ ן ׁש צּ ריכין הּת פלּ ה  אחר 
בּ בחינת סוֹ ף  האין בּ א וֹ ר
אפ ׁש ר אי  ׁש זּ ה כּ נּ "ל, מטי' וא 'מטי 
וּ מחמת כּ נּ "ל, שׂ מחה  על־ידי אם  כּ י
ׁש הוּ א הכינה בּ גּ לוּ ת ׁש עכׁש יו

על  בּ גּ לוּ ת, המחה איבּ חינת ־כּ ן 
אוֹ ר להיג כּ די  לשׂ מחה לזכּ וֹ ת אפ ׁש ר
על־ידי אם  כּ י כּ נּ "ל, סוֹ ף  האין
להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת לעמקי ׁש יּ וֹ רדין
הּק דה נצּ וֹ צי ׁש הם  המחה נצּ וֹ צי
הּק לּפ וֹ ת, מעמקי  מ ם  להעל וֹ תם 
מעוֹ לם  ע וֹ לין הזּ את ה מחה ׁש על־ידי 
האין  אוֹ ר ׁש ּמ יגין עד וכוּ ', לעוֹ לם 

הנּ "ל. בּ בחינוֹ ת  ס וֹ ף

כּ יועל־כּ ן אז. דּ ברים  ודּ וּ י  צריכין 
על  ׁש ּמ תודּ ין הוּ דּ וּ י על־ידי 
מתכּ ּפ רין  על ־ידי־זה  החטאים 

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  יג)החטאים , כח , :(משלי 
הוּ דּ וּ י על־ידי כּ י ירחם ", ועזב  "וּ מ וֹ דה
על־ידי ׁש נּ פלוּ  הנּ צּ וֹ צוֹ ת כּ ל מעלין 
נצּ וֹ צוֹ ת כּ ׁש עוֹ לין ואז החטאים ,
ׁש זּ וֹ כין  ע וֹ נוֹ ת מחילת  על־ידי  הּק דה
המחה ע וֹ לה אזי הוּ דּ וּ י , על־ידי
כּ נּ "ל, ה ּק דה ע ּק ר  ׁש הוּ א  מהגּ לוּ ת
לה כּ לל  זוֹ כין זאת שׂ מחה ועל־ידי
'מטי בּ בחינת להיגוֹ  סוֹ ף  האין בּ א וֹ ר

בּ חינתוֹ . לפי אחד כּ ל מטי ' וא

א ּפ ים ,וזה וּ  נפילת בּ חינת בּ עצמ וֹ  
מ ּפ ילין  ׁש אז בּ כּ וּ נוֹ ת ׁש ּמ באר 

לסטרא למ ּט ה למּט ה עצמם  את
מ ם , הּק דה להעלוֹ ת כּ די  דּ מ וֹ תא
ׁש ם . עיּ ן היּ חוּ ד, ּת כלית נע שׂ ה  ואז
אי כּ י  ּת ליא, בּ הא הא כּ י כּ נּ "ל, הינוּ 
לבחינת וּ להגּ יע להיג אפ ׁש ר
ה גת בּ חינת ׁש הוּ א היּ ח וּ ד ּת כלית
אם  כּ י הנּ "ל, בּ בחינוֹ ת סוֹ ף  האין אוֹ ר
על־ידי ׁש זּ וֹ כין שׂ מחה, על־ידי
להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת לעמקי ׁש יּ וֹ רדין
כּ נּ "ל, מ ם  המחה ׁש היא הּק דה
הנּ אמר יימר' 'מי בּ חינת ׁש זּ הוּ 

הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה 

וּ בררנוּ ואף־על־ּפ י העלינוּ  ׁש כּ בר 
מעמקי הּק דה את

קטר אמירת על־ידי תהּק לּפ וֹ ת 
בּ בחינת  ט)וקר בּ נוֹ ת , כז, "קטרת(משלי : 

עוֹ לה קטרת על־ידי כּ י לב ", ישׂ ּמ ח
מהּק לּפ וֹ ת המחה ׁש היא  הּק דה
אף ־על־ּפ י־כן  הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה כּ מבאר 
ׁש זּ וֹ כין  קדם  הּת פ לּ ה גּ מר  אחר  עּת ה
ס וֹ ף האין אוֹ ר להיג היּ ח וּ ד לתכלית
ולירד  לחזר צריכין הנּ "ל, בּ בחינוֹ ת
הּק לּפ וֹ ת, מעמקי הּק דה להעל וֹ ת 
בּ חינת דּ ברים  ודּ וּ י  בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל. א ּפ ים  נפילת

והמחהכּ י ה ּק דה בּ ררנוּ  מ ּת ח לּ ה  
כּ די העוֹ למ וֹ ת עליּ ת בּ ׁש ביל
כּ די לעוֹ לם , מע וֹ לם  לעלוֹ ת ׁש נּ וּ כל
כּ די ה ּק דוֹ ׁש ים  הּמ חין לה יג  ׁש נּ זכּ ה
סוֹ ף , האין אוֹ ר  לה יג לרדּ ף  ׁש נּ זכּ ה
על־ידי לעשׂ וֹ ת ע וֹ סקין אנוּ  זה ׁש כּ ל
עד  הּת פ לּ ה סדר מ ּת ח לּ ת  עב וֹ דתנוּ 
מעשׂ יּ ה ׁש עוֹ לין ׁש על־ידי סוֹ ף ,



הלכותי ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

וכוּ ', לבריאה וּ מיצירה ליצירה 
ונצח יס וֹ ד, הוֹ ד נצח  מלבּ יׁש  וּ מלכוּ ת 
ּת פארת גּ ב וּ רה חסד מלבּ י ׁש  יס וֹ ד הוֹ ד
זכינוּ  ׁש כּ בר עכׁש יו אבל וכוּ '. וכוּ '
צּ ריכין  מה העּק ר אבל להּמ חין,
הלמוּ ת בּ תכלית לתּק ן הוּ א עכׁש יו
הּמ חין, את והמיב המסדּ ר את
וּ ב ׁש ביל  הנּ "ל. המעכּ ב  בּ חינת דּ הינוּ 
וּ צריכין  יתרה , שׂ מחה צריכין זה
לברר הּק לּפ וֹ ת לעמקי ולירד לחזר
ודּ וּ י על־ידי  ה ּק לּפ וֹ ת מעמקי  הּק דה
עצמן  ׁש ּמ ּפ ילין אּפ ים , וּ נפילת דּ ברים 
המחה להעלוֹ ת ׁש נּ זכּ ה כּ די למ ּט ה
 ׁש יּ ת בּ ר כּ די  הּק לּפ וֹ ת, עמקי מעמקי 
המסדּ ר ה למ וּ ת בּ תכלית ויׁש לם 
האין  אוֹ ר  להיג ׁש נּ זכּ ה  כּ די  והמיב
ע ּק ר כּ י מטי', וא 'מטי  בּ בחינת סוֹ ף 
כּ ח על־ידי  הוּ א  ההגה ׁש למ וּ ת
בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל והמי ב  המסדּ ר 
ׁש על־ידי־זה הכּ ל, מן ׁש גּ בוֹ ּה  כּ תר
על־ידי ס וֹ ף האין אוֹ ר מיגין דּ יקא

כּ נּ "ל. דּ יקא והמעכּ ב  הרדיפה

הוּ אכּ י והמיב המסדּ ר  ּת ּק וּ ן ע ּק ר  
המסדּ ר כּ י  ה מחה, על־ידי 
ׁש ם  'כּ תר' בּ חינת הוּ א והמיב

בּ חינת ה מחה, י )(ישעיהמק וֹ ר :לה , 
"על  ראׁש ם ", על ע וֹ לם  "ושׂ מחת
ׁש הוּ א כּ תר  בּ חינת זה דּ יקא , ראׁש ם "
הּמ חין. בּ חינת ׁש הוּ א מהרא ׁש  למעלה
יׁש  ואז הּמ חין, מרחבת  המחה כּ י
מאוֹ ר ּמ יגין מה לס בּ ל כּ ח  להם 
הגּ ב וּ ל, את להרס  ולבלי סוֹ ף  האין
את מצמצם  וׁש לוֹ ם  חס העצבוּ ת אבל

את מהכיל קטן ׁש ה וּ א עד הדּ עת
אפי לּ וּ  לס בּ ל יכוֹ ל אינוֹ  ואז האוֹ ר ,
ויכוֹ ל  לוֹ , ׁש ּמ אירין האוֹ ר  נצּ וֹ צי  מעט 
ועל־כּ ן  וׁש לוֹ ם . חס הגּ בוּ ל את להרס 
המחה, על־ידי ההגה עּק ר

ל:)בּ בחינת ׁש וֹ רה(שבת  ה כינה  'אין : 
שׂ מחה ':  ֹמּת ו אלּ א עצב וּ ת  ֹמּת ו

ימים ג  וּ ׁש אר  וי וֹ ם ־ט וֹ ב בּ ׁש בּ ת ועל־כּ ן
בּ הם  אין ּת חנוּ ן בּ הם  אוֹ מרים  ׁש אין
עוֹ לם  מעין ה וּ א ׁש בּ ת כּ י  אּפ ים . נפילת
בּ חינת מאד, ה מחה ּת גדּ ל ׁש אז הבּ א

יב) נה, תצאוּ ",(ישעיה ב שׂ מחה "כּ י :
ט)בּ חינת כה, ההוּ א(שם  בּ יּ וֹ ם  "ואמר : 

ונשׂ מחה נגילה לוֹ  ק וּ ינוּ  ה' זה וכוּ ',
וכל  בּ יוֹ ם ־ט וֹ ב  וכן וכוּ ', בּ י ׁש וּ עתוֹ "
כּ לּ ם  ּת חנוּ ן בּ הם  אוֹ מרים  ׁש אין היּ מים 
בּ הם  ׁש ּמ איר  טוֹ בים  ימים  בּ חינת הם 
אז  א וֹ מרים  אין ועל־כּ ן ׁש בּ ת. הארת
אז  כּ י  ּפ ניהם , על אז נוֹ פלים  ואין ודּ וּ י
בּ חינת ׁש הם  להּק לּפ וֹ ת ׁש ליטה אין
בּ ׁש למ וּ ת, המחה אז ועל־כּ ן עצב וּ ת,
הּק לּפ וֹ ת לעמקי לירד אז צריכין ואין
אין  אז כּ י מ ם , המחה  להעל וֹ ת 
ׁש ליטה העצב וּ ת ׁש הם  להּק ל ּפ וֹ ת
ׁש למוּ ת בּ חינת  נתעוֹ רר ואז כּ לל,
אז  ועל־כּ ן כּ נּ "ל, ׁש לּ עתיד המחה
ס וֹ ף אין אוֹ ר  להיג  זוֹ כין מ ּמ ילא
על־ידי ה גת וֹ  ׁש ע ּק ר  הנּ "ל, בּ בחינוֹ ת
ואין  שׂ מחה ימי הם  אז כּ י המחה,
וּ לברר להעלוֹ ת לירד אז צריכין
אין  אז כּ י  מהּק לּפ וֹ ת , המחה
ׁש ליטה ׁש וּ ם  העצבוּ ת  ׁש הם  להּק ל ּפ וֹ ת

המחה מאיר ואז מ ּמ ילאכּ לל, 

יא והלכות כד תורות תורה 

היּ וֹ ם , ׁש בּ א וֹ תוֹ  קדה ּת וֹ ספת  מעצם 
היּ מים  אלּ וּ  ׁש ל קדה הּת וֹ ספת ׁש זּ את
בּ חינת הוּ א ּת חנוּ ן בּ הם  אוֹ מרים  ׁש אין
ׁש אז  הבּ א עוֹ לם  מעין ׁש הוּ א ׁש בּ ת,
ועל־ידי־זה המחה, ע ּק ר הוּ א
בּ בחינוֹ ת ס וֹ ף  האין בּ אוֹ ר  נכללין
וא דּ ברים  ודּ וּ י  אז צריכין ואין הנּ "ל,
גּ דל  מחמת כּ לל, אּפ ים  נפילת

כּ נּ "ל: אז ׁש ּמ איר  המחה 

מצותד ׁש עּק ר ּפ וּ רים , בּ חינת וזה
לשׂ ּמ ח עת, בּ כל לשׂ מח  ה וּ א ּפ וּ רים 
כּ מ וֹ  שׂ מחה , מיני בּ כל עצמוֹ  את

כב)ׁש כּ תוּ ב  ט, ימי(אסתר א וֹ תם  "לע שׂ וֹ ת : 
כּ ל  ׁש נּ וֹ הגים  וּ כמ וֹ  ושׂ מחה", מ ׁש ּת ה
שׂ מחוֹ ת מיני בּ כל לשׂ מח  ישׂ ראל
כּ י ּפ וּ רים . מצות  ע ּק ר ׁש זּ הוּ  בּ פ וּ רים 
ׁש הוּ א אחרא הּס טרא הכנעת עּק ר
אז  כּ י בּ פ וּ רים , הוּ א הנּ ח ׁש  זהמת
ׁש הוּ א המן־עמלק, קלּפ ת מכניעין
על־ידי  ׁש נּ מ ׁש הנּ ח ׁש  זהמת עּק ר
המן  אחיזת ׁש ּמ ם  הדּ עת , עץ חטא 
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  יּמ ח ־ׁש מ וֹ , הרׁש ע

ז"ל קלט:)רבּ וֹ תינוּ  מן (חולין המן : 
מ נּ ין  העץ"הּת וֹ רה "המן ׁש נּ אמר: ? 

י ּמ ח ־ׁש מ וֹ  הרׁש ע ׁש המן נמצא  וכוּ '.
ורע ט וֹ ב  הדּ עת עץ  ּפ גם  בּ חינת הוּ א
הנּ ח ׁש . זהמת  נמ ׁש ׁש על־ידי ־זה
הוּ א הנּ ח ׁש , זהמת  המן זהמת ועּק ר
ׁש ח וֹ רה וּ מרה עצב וּ ת בּ חינת
ואינם  י שׂ ראל על עת בּ כל ׁש ּמ תגּ בּ רים 
ה ּס טרא ע ּק ר  כּ י  לשׂ מח , אוֹ תם  מ נּ יחים 
 נמ ׁש ׁש זּ ה כּ נּ "ל, עצב וּ ת הוּ א אחרא

בּ חינת הדּ עת , עץ  יז)מ ּפ גם  :(שם, 

בּ חינת אז, ׁש נּ גזר  ּת אכלנּ ה" "בּ עצּ בוֹ ן
ו) ו, הנּ אמר(שם לבּ וֹ " אל "ויּ תע צּ ב  :

על־ידי  נמ ׁש זה ׁש כּ ל הּמ בּ וּ ל, בּ דוֹ ר 
כּ יּ דוּ ע . הדּ עת עץ  ּפ גם 

דּ הינוּ כּ י שׂ מחה היא הּק דה  ע ּק ר 
ׁש יּ ׁש  מי כּ י  , יתבּ ר בּ ה' לשׂ מח 
בּ ודּ אי ,יתבּ ר בּ ה' ׁש למה אמ וּ נה לוֹ 
, יתבּ ר בּ ה' ּת מיד לשׂ מח  לוֹ  ראוּ י 
כּ י בּ כתב, לבאר  אפ ׁש ר  אי  הדּ בר וזה
דּ מ ׁש ער מה כּ פ וּ ם  חד לכל הוּ א
מ זּ ה בּ דברינוּ  מבאר וּ כבר בּ לבּ ּה ,

וע והמן  ּפ עמים . ׁש הם כּ ּמ ה מלק 
מהם  והכּ וֹ פרים , המח ּק רים  בּ חינת
ׁש ח וֹ רה, וה ּמ רה העצבוּ ת  ע ּק ר   נמ ׁש
הּמ צ וֹ ת, שׂ מחת היא המחה ע ּק ר כּ י

ט)בּ חינת יט, יׁש רים (תהלים  ה' "ּפ ּק וּ די : 
בּ ה' ׁש ּמ אמין וּ מי לב", מ שׂ ּמ חי
בּ תמימוּ ת הּק דוֹ ׁש ה וּ בתוֹ רתוֹ  יתבּ ר
ישׂ ראל  ׁש כּ ל כּ מ וֹ  וּ בפ ׁש יט וּ ת
בּ עוֹ לם  שׂ מחה אין בּ ודּ אי מאמינים ,
ׁש אנוּ  הּמ צווֹ ת, ע שׂ יּ ת שׂ מחת  כּ מ וֹ 
לי וֹ צרנוּ  רוּ ח  נחת לע שׂ וֹ ת  זוֹ כין
ח יּ י לנוּ  קוֹ נים  ואנוּ  ,ית בּ ר וּ בוֹ ראנוּ 
נצחים  וּ לנצח  עד לע וֹ למי  עוֹ לם 
אוֹ ת וֹ  ׁש ּק וֹ נים  הצּ יצית ח וּ טי על־ידי
על־ נכללים  ואנוּ  אחד, גּ דוֹ ל בּ עד
שׂ מחה הי ׁש  ס וֹ ף, האין בּ א וֹ ר ידי ־זה

מ זּ וֹ . גּ דוֹ לה

ׁש בּ עוֹ לם כּ י להבין יכוֹ ל אדם  כּ ל זה 
כּ י בּ עוֹ לם , שׂ מחה ׁש וּ ם  אין הזּ ה
ׁש יּ עמל  עמלוֹ  בּ כל לאדם  יּ תרוֹ ן "מה

המׁש " ג)ּת חת  א, יצ בּ ר(קהלת ואם  , 
מה ס וֹ ף כּ ל ס וֹ ף וזהב , כּ סף  כּ עפר



הלכותי ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

וכוּ ', לבריאה וּ מיצירה ליצירה 
ונצח יס וֹ ד, הוֹ ד נצח  מלבּ יׁש  וּ מלכוּ ת 
ּת פארת גּ ב וּ רה חסד מלבּ י ׁש  יס וֹ ד הוֹ ד
זכינוּ  ׁש כּ בר עכׁש יו אבל וכוּ '. וכוּ '
צּ ריכין  מה העּק ר אבל להּמ חין,
הלמוּ ת בּ תכלית לתּק ן הוּ א עכׁש יו
הּמ חין, את והמיב המסדּ ר את
וּ ב ׁש ביל  הנּ "ל. המעכּ ב  בּ חינת דּ הינוּ 
וּ צריכין  יתרה , שׂ מחה צריכין זה
לברר הּק לּפ וֹ ת לעמקי ולירד לחזר
ודּ וּ י על־ידי  ה ּק לּפ וֹ ת מעמקי  הּק דה
עצמן  ׁש ּמ ּפ ילין אּפ ים , וּ נפילת דּ ברים 
המחה להעלוֹ ת ׁש נּ זכּ ה כּ די למ ּט ה
 ׁש יּ ת בּ ר כּ די  הּק לּפ וֹ ת, עמקי מעמקי 
המסדּ ר ה למ וּ ת בּ תכלית ויׁש לם 
האין  אוֹ ר  להיג ׁש נּ זכּ ה  כּ די  והמיב
ע ּק ר כּ י מטי', וא 'מטי  בּ בחינת סוֹ ף 
כּ ח על־ידי  הוּ א  ההגה ׁש למ וּ ת
בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל והמי ב  המסדּ ר 
ׁש על־ידי־זה הכּ ל, מן ׁש גּ בוֹ ּה  כּ תר
על־ידי ס וֹ ף האין אוֹ ר מיגין דּ יקא

כּ נּ "ל. דּ יקא והמעכּ ב  הרדיפה

הוּ אכּ י והמיב המסדּ ר  ּת ּק וּ ן ע ּק ר  
המסדּ ר כּ י  ה מחה, על־ידי 
ׁש ם  'כּ תר' בּ חינת הוּ א והמיב

בּ חינת ה מחה, י )(ישעיהמק וֹ ר :לה , 
"על  ראׁש ם ", על ע וֹ לם  "ושׂ מחת
ׁש הוּ א כּ תר  בּ חינת זה דּ יקא , ראׁש ם "
הּמ חין. בּ חינת ׁש הוּ א מהרא ׁש  למעלה
יׁש  ואז הּמ חין, מרחבת  המחה כּ י
מאוֹ ר ּמ יגין מה לס בּ ל כּ ח  להם 
הגּ ב וּ ל, את להרס  ולבלי סוֹ ף  האין
את מצמצם  וׁש לוֹ ם  חס העצבוּ ת אבל

את מהכיל קטן ׁש ה וּ א עד הדּ עת
אפי לּ וּ  לס בּ ל יכוֹ ל אינוֹ  ואז האוֹ ר ,
ויכוֹ ל  לוֹ , ׁש ּמ אירין האוֹ ר  נצּ וֹ צי  מעט 
ועל־כּ ן  וׁש לוֹ ם . חס הגּ בוּ ל את להרס 
המחה, על־ידי ההגה עּק ר

ל:)בּ בחינת ׁש וֹ רה(שבת  ה כינה  'אין : 
שׂ מחה ':  ֹמּת ו אלּ א עצב וּ ת  ֹמּת ו

ימים ג  וּ ׁש אר  וי וֹ ם ־ט וֹ ב בּ ׁש בּ ת ועל־כּ ן
בּ הם  אין ּת חנוּ ן בּ הם  אוֹ מרים  ׁש אין
עוֹ לם  מעין ה וּ א ׁש בּ ת כּ י  אּפ ים . נפילת
בּ חינת מאד, ה מחה ּת גדּ ל ׁש אז הבּ א

יב) נה, תצאוּ ",(ישעיה ב שׂ מחה "כּ י :
ט)בּ חינת כה, ההוּ א(שם  בּ יּ וֹ ם  "ואמר : 

ונשׂ מחה נגילה לוֹ  ק וּ ינוּ  ה' זה וכוּ ',
וכל  בּ יוֹ ם ־ט וֹ ב  וכן וכוּ ', בּ י ׁש וּ עתוֹ "
כּ לּ ם  ּת חנוּ ן בּ הם  אוֹ מרים  ׁש אין היּ מים 
בּ הם  ׁש ּמ איר  טוֹ בים  ימים  בּ חינת הם 
אז  א וֹ מרים  אין ועל־כּ ן ׁש בּ ת. הארת
אז  כּ י  ּפ ניהם , על אז נוֹ פלים  ואין ודּ וּ י
בּ חינת ׁש הם  להּק לּפ וֹ ת ׁש ליטה אין
בּ ׁש למ וּ ת, המחה אז ועל־כּ ן עצב וּ ת,
הּק לּפ וֹ ת לעמקי לירד אז צריכין ואין
אין  אז כּ י מ ם , המחה  להעל וֹ ת 
ׁש ליטה העצב וּ ת ׁש הם  להּק ל ּפ וֹ ת
ׁש למוּ ת בּ חינת  נתעוֹ רר ואז כּ לל,
אז  ועל־כּ ן כּ נּ "ל, ׁש לּ עתיד המחה
ס וֹ ף אין אוֹ ר  להיג  זוֹ כין מ ּמ ילא
על־ידי ה גת וֹ  ׁש ע ּק ר  הנּ "ל, בּ בחינוֹ ת
ואין  שׂ מחה ימי הם  אז כּ י המחה,
וּ לברר להעלוֹ ת לירד אז צריכין
אין  אז כּ י  מהּק לּפ וֹ ת , המחה
ׁש ליטה ׁש וּ ם  העצבוּ ת  ׁש הם  להּק ל ּפ וֹ ת

המחה מאיר ואז מ ּמ ילאכּ לל, 

יא והלכות כד תורות תורה 

היּ וֹ ם , ׁש בּ א וֹ תוֹ  קדה ּת וֹ ספת  מעצם 
היּ מים  אלּ וּ  ׁש ל קדה הּת וֹ ספת ׁש זּ את
בּ חינת הוּ א ּת חנוּ ן בּ הם  אוֹ מרים  ׁש אין
ׁש אז  הבּ א עוֹ לם  מעין ׁש הוּ א ׁש בּ ת,
ועל־ידי־זה המחה, ע ּק ר הוּ א
בּ בחינוֹ ת ס וֹ ף  האין בּ אוֹ ר  נכללין
וא דּ ברים  ודּ וּ י  אז צריכין ואין הנּ "ל,
גּ דל  מחמת כּ לל, אּפ ים  נפילת

כּ נּ "ל: אז ׁש ּמ איר  המחה 

מצותד ׁש עּק ר ּפ וּ רים , בּ חינת וזה
לשׂ ּמ ח עת, בּ כל לשׂ מח  ה וּ א ּפ וּ רים 
כּ מ וֹ  שׂ מחה , מיני בּ כל עצמוֹ  את

כב)ׁש כּ תוּ ב  ט, ימי(אסתר א וֹ תם  "לע שׂ וֹ ת : 
כּ ל  ׁש נּ וֹ הגים  וּ כמ וֹ  ושׂ מחה", מ ׁש ּת ה
שׂ מחוֹ ת מיני בּ כל לשׂ מח  ישׂ ראל
כּ י ּפ וּ רים . מצות  ע ּק ר ׁש זּ הוּ  בּ פ וּ רים 
ׁש הוּ א אחרא הּס טרא הכנעת עּק ר
אז  כּ י בּ פ וּ רים , הוּ א הנּ ח ׁש  זהמת
ׁש הוּ א המן־עמלק, קלּפ ת מכניעין
על־ידי  ׁש נּ מ ׁש הנּ ח ׁש  זהמת עּק ר
המן  אחיזת ׁש ּמ ם  הדּ עת , עץ חטא 
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  יּמ ח ־ׁש מ וֹ , הרׁש ע

ז"ל קלט:)רבּ וֹ תינוּ  מן (חולין המן : 
מ נּ ין  העץ"הּת וֹ רה "המן ׁש נּ אמר: ? 

י ּמ ח ־ׁש מ וֹ  הרׁש ע ׁש המן נמצא  וכוּ '.
ורע ט וֹ ב  הדּ עת עץ  ּפ גם  בּ חינת הוּ א
הנּ ח ׁש . זהמת  נמ ׁש ׁש על־ידי ־זה
הוּ א הנּ ח ׁש , זהמת  המן זהמת ועּק ר
ׁש ח וֹ רה וּ מרה עצב וּ ת בּ חינת
ואינם  י שׂ ראל על עת בּ כל ׁש ּמ תגּ בּ רים 
ה ּס טרא ע ּק ר  כּ י  לשׂ מח , אוֹ תם  מ נּ יחים 
 נמ ׁש ׁש זּ ה כּ נּ "ל, עצב וּ ת הוּ א אחרא

בּ חינת הדּ עת , עץ  יז)מ ּפ גם  :(שם, 

בּ חינת אז, ׁש נּ גזר  ּת אכלנּ ה" "בּ עצּ בוֹ ן
ו) ו, הנּ אמר(שם לבּ וֹ " אל "ויּ תע צּ ב  :

על־ידי  נמ ׁש זה ׁש כּ ל הּמ בּ וּ ל, בּ דוֹ ר 
כּ יּ דוּ ע . הדּ עת עץ  ּפ גם 

דּ הינוּ כּ י שׂ מחה היא הּק דה  ע ּק ר 
ׁש יּ ׁש  מי כּ י  , יתבּ ר בּ ה' לשׂ מח 
בּ ודּ אי ,יתבּ ר בּ ה' ׁש למה אמ וּ נה לוֹ 
, יתבּ ר בּ ה' ּת מיד לשׂ מח  לוֹ  ראוּ י 
כּ י בּ כתב, לבאר  אפ ׁש ר  אי  הדּ בר וזה
דּ מ ׁש ער מה כּ פ וּ ם  חד לכל הוּ א
מ זּ ה בּ דברינוּ  מבאר וּ כבר בּ לבּ ּה ,

וע והמן  ּפ עמים . ׁש הם כּ ּמ ה מלק 
מהם  והכּ וֹ פרים , המח ּק רים  בּ חינת
ׁש ח וֹ רה, וה ּמ רה העצבוּ ת  ע ּק ר   נמ ׁש
הּמ צ וֹ ת, שׂ מחת היא המחה ע ּק ר כּ י

ט)בּ חינת יט, יׁש רים (תהלים  ה' "ּפ ּק וּ די : 
בּ ה' ׁש ּמ אמין וּ מי לב", מ שׂ ּמ חי
בּ תמימוּ ת הּק דוֹ ׁש ה וּ בתוֹ רתוֹ  יתבּ ר
ישׂ ראל  ׁש כּ ל כּ מ וֹ  וּ בפ ׁש יט וּ ת
בּ עוֹ לם  שׂ מחה אין בּ ודּ אי מאמינים ,
ׁש אנוּ  הּמ צווֹ ת, ע שׂ יּ ת שׂ מחת  כּ מ וֹ 
לי וֹ צרנוּ  רוּ ח  נחת לע שׂ וֹ ת  זוֹ כין
ח יּ י לנוּ  קוֹ נים  ואנוּ  ,ית בּ ר וּ בוֹ ראנוּ 
נצחים  וּ לנצח  עד לע וֹ למי  עוֹ לם 
אוֹ ת וֹ  ׁש ּק וֹ נים  הצּ יצית ח וּ טי על־ידי
על־ נכללים  ואנוּ  אחד, גּ דוֹ ל בּ עד
שׂ מחה הי ׁש  ס וֹ ף, האין בּ א וֹ ר ידי ־זה

מ זּ וֹ . גּ דוֹ לה

ׁש בּ עוֹ לם כּ י להבין יכוֹ ל אדם  כּ ל זה 
כּ י בּ עוֹ לם , שׂ מחה ׁש וּ ם  אין הזּ ה
ׁש יּ עמל  עמלוֹ  בּ כל לאדם  יּ תרוֹ ן "מה

המׁש " ג)ּת חת  א, יצ בּ ר(קהלת ואם  , 
מה ס וֹ ף כּ ל ס וֹ ף וזהב , כּ סף  כּ עפר
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יּק ח במ וֹ תוֹ  "א כּ י זה, בּ כל לוֹ  יּ תר וֹ ן
יח)הכּ ל" מט, ׁש ּס וֹ ף(תהלים י וֹ דעין והכּ ל , 

וּ מי ע וֹ בר, כּ צל וימינוּ  למוּ ת  אדם 
ׁש ל  בּ עלמא רׁש ימה איזה רק לוֹ  ׁש יּ ׁש 
להבין  יכוֹ ל נכרי , אפילּ וּ  אמ ּת י, שׂ כל
כּ לל, הע וֹ לם  בּ זה שׂ מחה ׁש וּ ם  ׁש אין

תוּ גה" שׂ מחה "אחרית יג)כּ י יד, ,(משלי 
נאמר  זה  ב)ועל ב , מה(קהלת "וּ לשׂ מחה 

ע שׂ ה". זּ ה

אין ועל ־כּ ן והכּ וֹ פרים  המח ּק רים  אלּ וּ  
אמ ּת ית שׂ מחה ׁש וּ ם  להם 
ׁש על־ּפ י בּ ם  ענתה ּפ ניהם  והכּ רת כּ לל,
כּ י ואנחה, יגוֹ ן עצב וּ ת מלאים  הם  רב 
אמ ּת ית, ושׂ מחה  חיּ וּ ת יק בּ לוּ  מהיכן
הּק דה בּ תוֹ רתוֹ  ׁש כּ וֹ פרים  מאחר
וּ ב וֹ דים  ,יתבּ ר מצוֹ תיו וּ בע שׂ יּ ת
על  וּ ׁש ט וּ ת הבל ׁש ל טעמים  מ לּ בּ ם 
על  ויח ּפ אוּ  הּק דוֹ ׁש ים , הּמ צ וֹ ת עשׂ יּ ת

ועל  כּ ן ה' א  א ׁש ר  דּ ברים  מׁש ה ּת וֹ רת 
כּ ל  וׁש לוֹ ם  חס כּ אלּ וּ  מ לּ בּ ם , בּ דוּ  אׁש ר
נימוּ ס יּ וֹ ת הם  הּק דוֹ ׁש ים  הּמ צ וֹ ת טעמי
ּת ּק וּ ן  העוֹ לם  ּת ּק וּ ן בּ ׁש ביל וׁש לוֹ ם  חס
ואוֹ י להם  אוֹ י  וׁש לוֹ ם , חס  הּמ דינה
אין  כּ י ונׁש מתם , ר וּ חם  ּת ּפ ח לנפׁש ם ,

מ זּ וֹ . גּ דוֹ לה כּ פירה

והּמ רים וּ לדבריהם וה זּ רים  הרעים  
אין  בּ ודּ אי והמט נּ פים 
וׁש לוֹ ם , חס  מצוה בּ ׁש וּ ם  לשׂ מח 
בּ ׁש ביל  היא הּמ צוה ׁש ּת כלית  מאחר
הע ׁש ירוּ ת בּ גוּ ף  ואם  הע וֹ לם , זה ּת ּק וּ ן
ׁש וּ ם  אין הע וֹ לם  חפצי וּ ׁש אר  והּמ מוֹ ן
מרה אחריתוֹ  כּ י אמ ּת ית, שׂ מחה
ישׂ מח  אי ׁש כּ ן מ כּ ל כּ נּ "ל, כּ לענה

ק יּ וּ ם  בּ ׁש ביל רק  ׁש היא בּ ה ּמ צוה
דּ עּת ם  לפי וׁש לוֹ ם  חס  הּמ דינה נימ וּ ס
ישׂ מח ואי והמ ׁש בּ ׁש ת, הרעה
עליו  ׁש אוֹ מר מאחר  ס כּ ה בּ מצות
ליׁש ב ט וֹ ב  ׁש אז כּ זה ׁש ט וּ ת ׁש ל טעם 
ׁש זּ ה יוֹ דע  בּ עצמ וֹ  והוּ א כּ זה, בּ אויר
אז  בּ ודּ אי  ּפ ׁש וּ טוֹ  על־ּפ י כּ י ׁש ט וּ ת,
מ לּ יׁש ב בּ ביתוֹ  לׁש בת י וֹ תר ט וֹ ב
יע שׂ ה בּ צּ ל , לי ׁש ב  ירצה ואם  בּ ּס כּ ה,
וא ה רים  כּ דר ּפ ׁש ּת ן ׁש ל אהל לוֹ 
מ ּפ סלת ׁש ּס ככּה  כּ דינוֹ  העשׂ וּ יה סכּ ה 
הּמ צ וֹ ת, בּ ׁש אר וכן דּ יקא, ויקב  גּ רן
ׁש ט וּ תים  לס ּת ר לחזר  צריכין ואין
ׁש הם  כּ א לּ ה בּ דוּ יים  וּ דברים  וּ ׁש קרים 
והכּ פיר וֹ ת, האּפ יק וֹ רסוּ ת  עּק ר הם 
לגמרי , מ ׁש ה  בּ תוֹ רת  ׁש כּ וֹ פרים 
בּ ׁש ט וּ תים  ׁש לּ הם  הקר וּ מחּפ ין
דּ ברי את מתרצים  הם  כּ אלּ וּ  כּ אלּ ה,
ונוֹ תנים  עליו־ה לוֹ ם , ר בּ ינ וּ  מ ׁש ה
וּ סרוּ חים  מרים  טעמים  לדבריו טעם 
חלמ וּ ת" בּ ריר טעם  י ׁש  "אם  ׁש כּ א לּ ה 

ו) ו, כּ א לּ ה.(איוב וּ ׁש ט וּ תים  ,

לספריבּ פרט זכינוּ  ׁש כּ בר ע ּת ה 
האר "י וכתבי ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר 
וּ מצוה מצוה ׁש כּ ל בּ הם  ׁש ּמ באר ז"ל,
מאד  ועלי וֹ נים  גּ ב וֹ הים  לדברים  מרּמ ז
הם  כּ י ּת כלית, ואין ס וֹ ף אין  עד מאד
לעוֹ למי וּ ב בּ א בּ זה  ימינוּ  ואר ח יּ ינוּ 
ישׂ ראל  בּ ני  ואנוּ  נצחים , וּ לנצח  עד
מן  בּ רחמיו הב דּ ילנוּ  יתבּ ר ה ' אׁש ר
בּ ודּ אי ׁש הם  האלּ ה והכּ וֹ פרים  הּת וֹ עים 
וּ מה חלקנוּ  ּט וֹ ב  מה רב , הערב  מן
לנוּ  יׁש  וכּמ ה  כּ ּמ ה וכוּ ', גּ וֹ רלנוּ  נּ עים 

יג  והלכות כד תורות תורה 

כּ ׁש אנוּ  וּ בפרט  עת, בּ כל לשׂ מח 
אנוּ  אׁש ר מצוה, איזה  לע שׂ וֹ ת מ גּ יעים 
הּמ צוה ע שׂ יּ ת  ׁש ל ק לּ ה בּ רגע זוֹ כים 
האין  בּ אוֹ ר  יתבּ ר בּ ה' נכללים  להיוֹ ת
ח יּ י לנוּ  קוֹ נים  ואנוּ  הוּ א,  ּבּ ר ו סוֹ ף 
מצוה כּ ל על־ידי ולנצח  לעד עוֹ לם 
לע שׂ וֹ תם  ק לּ ים  כּ כלּ ם  ׁש רבּ ם  וּ מצוה

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  מאד, יז)וּ נעימים  ג, :(משלי 
 להארי ואין וכוּ '. נעם " דּ רכי "דּ רכיה
בּ ני מאמינים  ישׂ ראל בּ ני לאחינוּ  בּ זה 
כּ ּמ ה מ דּ עּת וֹ  יבין החכם  כּ י  מאמינים ,
מצוה כּ ל ע שׂ יּ ת בּ ׁש עת לשׂ מח  לוֹ  יׁש 
הּמ צוה, שׂ מחת על־ידי ודיקא וּ מצוה.
הכינה עליּ ת ע ּק ר  דּ יקא על־ידי־זה
כּ ל  להעלוֹ ת ׁש זּ וֹ כין עד מהגּ לוּ ת,
עד  למעלה, למעלה הע וֹ למוֹ ת
בּ בחינוֹ ת סוֹ ף  האין אוֹ ר ׁש ּמ יגין

כּ נּ "ל. הנּ "ל
בּ חינתוזה ׁש הוּ א ּפ וּ רים  בּ חינת עּק ר 

אז  כּ י  בּ שׂ מחה , הּמ צוה עשׂ יּ ת
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה  ישׂ ראל כּ ל שׂ מחים 
המן  כּ י  ּת כלית. ואין  ס וֹ ף אין עד מאד
עצבוּ ת בּ חינת הוּ א הנּ ח ׁש  זהמת
עם  'צו' בּ גימטר יּ א המן כּ י כּ נּ "ל,
הּק לּפ וֹ ת ּת קף  בּ חינת  ׁש הוּ א  הכּ וֹ לל,
צו  'אין כּ י בּ כּ וּ נוֹ ת, כּ מבאר ׁש בּ ע שׂ יּ ה 
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  זרה ', עבוֹ דה אלּ א

ז"ל נו:)ר בּ וֹ תינוּ  סנהדרין ׁש ע ּק ר(עיין הינוּ  . 
צוּ וּ י כּ לליּ וּ ת בּ חינת ׁש הוּ א 'צו' בּ חינת
להכניע בּ ׁש ביל הוּ א הע ּק ר הּמ צוֹ ת,
ׁש הם  הכּ פיר וֹ ת ׁש הם  זרה  העבוֹ דה
הכּ וֹ לל, עם  'צו' ׁש ע וֹ לה המן בּ חינת
וּ בוֹ דה הּמ צ וֹ ת , בּ ע שׂ יּ ת  כּ וֹ פר ׁש ה וּ א

ׁש קר . ׁש ל טעמים  עליהם 

הוּ אועל־כּ ן  והתגּ ר וּ תוֹ  קטרוּ גוֹ  ע ּק ר 
כּ י ה ּמ צ וֹ ת, ׁש ל בּ המחה
מצוה, בּ ׁש וּ ם  לשׂ מח  מ נּ יח  אינוֹ 
ׁש הם  כּ פיר וֹ ת ׁש ּמ כניס מחמת
עסקי בּ ׁש ביל ׁש ט וּ ת ׁש ל טעמים 
ׁש על־ידי־זה וׁש לוֹ ם , חס הזּ ה עוֹ לם 
בּ ׁש וּ ם  וׁש לוֹ ם  חס לשׂ מח  אין בּ ודּ אי 
ׁש וּ ם  אין הזּ ה בּ ע וֹ לם  כּ י  מצוה,
ׁש ל  קנאתוֹ  וּ מחמת כּ נּ "ל. שׂ מחה
ׁש הם  ׁש ראה וישׂ ראל בּ מרדּ כי המן
מצ וֹ תיהם , בּ עשׂ יּ ת  ּכ כּ ל חזקים 
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה אוֹ תם  ועוֹ שׂ ין
נתקנּ א על־ידי ־זה נפ ׁש , וּ במסירת 
מן  להעבירם  ׁש רצה  עד מאד בּ הם 
ׁש ע ּק ר וּ מחמת וׁש לוֹ ם . חס הע וֹ לם 
הּמ צוה, ׁש ל בּ ה מחה הוּ א  קנאתם 
לוֹ מר יכוֹ לים  הם  הּמ צוה  גּ וּ ף  על כּ י
וׁש לוֹ ם  חס  נימוּ ס  ׁש הוּ א וׁש לוֹ ם  חס
כּ וֹ כבים  הע וֹ בדי נימ וּ סי  ׁש אר  כּ מ וֹ 
ׁש ר וֹ אים  מאחר  אבל וׁש לוֹ ם , חס
ק דּ וּ ׁש  על נפ ׁש ם  מ וֹ סרים  ׁש יּ שׂ ראל
עשׂ יּ ת בּ ׁש ביל גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה ה'
עקיבא ׁש רבּ י ׁש ראינוּ  כּ מ וֹ  הּמ צוֹ ת,
אוֹ ת וֹ  ׁש דּ נוּ  בּ ׁש עה  וח יּ י גּ חין הוה
י ּמ ח־ׁש מ וֹ , הר ׁש ע  ט וֹ רנוֹ סרוֹ ּפ וּ ס לפני 
מ ׁש לי , טוֹ ב  ׁש וֹ חר בּ מדרׁש  כּ ּמ וּ בא
וכל  קדוֹ ׁש ים , בּ ׁש אר  בּ זה וכיּ וֹ צא
בּ מצותם , שׂ מחים  קדוֹ ׁש ים  ישׂ ראל
בּ חינת ׁש הוּ א המן מתק נּ א וּ בזה 
בּ פ וּ רים  ועל־כּ ן בּ יוֹ תר . הכּ וֹ פרים 
בּ חינת ׁש הם  המן־עמלק נכנע  ׁש אז
הּמ צוה ע ּק ר אז הנּ "ל, הכּ וֹ פרים 
הכנעת וֹ  עּק ר זה כּ י  שׂ מחה, היא 

כּ נּ "ל:



הלכותיב  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

יּק ח במ וֹ תוֹ  "א כּ י זה, בּ כל לוֹ  יּ תר וֹ ן
יח)הכּ ל" מט, ׁש ּס וֹ ף(תהלים י וֹ דעין והכּ ל , 

וּ מי ע וֹ בר, כּ צל וימינוּ  למוּ ת  אדם 
ׁש ל  בּ עלמא רׁש ימה איזה רק לוֹ  ׁש יּ ׁש 
להבין  יכוֹ ל נכרי , אפילּ וּ  אמ ּת י, שׂ כל
כּ לל, הע וֹ לם  בּ זה שׂ מחה ׁש וּ ם  ׁש אין

תוּ גה" שׂ מחה "אחרית יג)כּ י יד, ,(משלי 
נאמר  זה  ב)ועל ב , מה(קהלת "וּ לשׂ מחה 

ע שׂ ה". זּ ה

אין ועל ־כּ ן והכּ וֹ פרים  המח ּק רים  אלּ וּ  
אמ ּת ית שׂ מחה ׁש וּ ם  להם 
ׁש על־ּפ י בּ ם  ענתה ּפ ניהם  והכּ רת כּ לל,
כּ י ואנחה, יגוֹ ן עצב וּ ת מלאים  הם  רב 
אמ ּת ית, ושׂ מחה  חיּ וּ ת יק בּ לוּ  מהיכן
הּק דה בּ תוֹ רתוֹ  ׁש כּ וֹ פרים  מאחר
וּ ב וֹ דים  ,יתבּ ר מצוֹ תיו וּ בע שׂ יּ ת
על  וּ ׁש ט וּ ת הבל ׁש ל טעמים  מ לּ בּ ם 
על  ויח ּפ אוּ  הּק דוֹ ׁש ים , הּמ צ וֹ ת עשׂ יּ ת

ועל  כּ ן ה' א  א ׁש ר  דּ ברים  מׁש ה ּת וֹ רת 
כּ ל  וׁש לוֹ ם  חס כּ אלּ וּ  מ לּ בּ ם , בּ דוּ  אׁש ר
נימוּ ס יּ וֹ ת הם  הּק דוֹ ׁש ים  הּמ צ וֹ ת טעמי
ּת ּק וּ ן  העוֹ לם  ּת ּק וּ ן בּ ׁש ביל וׁש לוֹ ם  חס
ואוֹ י להם  אוֹ י  וׁש לוֹ ם , חס  הּמ דינה
אין  כּ י ונׁש מתם , ר וּ חם  ּת ּפ ח לנפׁש ם ,

מ זּ וֹ . גּ דוֹ לה כּ פירה

והּמ רים וּ לדבריהם וה זּ רים  הרעים  
אין  בּ ודּ אי והמט נּ פים 
וׁש לוֹ ם , חס  מצוה בּ ׁש וּ ם  לשׂ מח 
בּ ׁש ביל  היא הּמ צוה ׁש ּת כלית  מאחר
הע ׁש ירוּ ת בּ גוּ ף  ואם  הע וֹ לם , זה ּת ּק וּ ן
ׁש וּ ם  אין הע וֹ לם  חפצי וּ ׁש אר  והּמ מוֹ ן
מרה אחריתוֹ  כּ י אמ ּת ית, שׂ מחה
ישׂ מח  אי ׁש כּ ן מ כּ ל כּ נּ "ל, כּ לענה

ק יּ וּ ם  בּ ׁש ביל רק  ׁש היא בּ ה ּמ צוה
דּ עּת ם  לפי וׁש לוֹ ם  חס  הּמ דינה נימ וּ ס
ישׂ מח ואי והמ ׁש בּ ׁש ת, הרעה
עליו  ׁש אוֹ מר מאחר  ס כּ ה בּ מצות
ליׁש ב ט וֹ ב  ׁש אז כּ זה ׁש ט וּ ת ׁש ל טעם 
ׁש זּ ה יוֹ דע  בּ עצמ וֹ  והוּ א כּ זה, בּ אויר
אז  בּ ודּ אי  ּפ ׁש וּ טוֹ  על־ּפ י כּ י ׁש ט וּ ת,
מ לּ יׁש ב בּ ביתוֹ  לׁש בת י וֹ תר ט וֹ ב
יע שׂ ה בּ צּ ל , לי ׁש ב  ירצה ואם  בּ ּס כּ ה,
וא ה רים  כּ דר ּפ ׁש ּת ן ׁש ל אהל לוֹ 
מ ּפ סלת ׁש ּס ככּה  כּ דינוֹ  העשׂ וּ יה סכּ ה 
הּמ צ וֹ ת, בּ ׁש אר וכן דּ יקא, ויקב  גּ רן
ׁש ט וּ תים  לס ּת ר לחזר  צריכין ואין
ׁש הם  כּ א לּ ה בּ דוּ יים  וּ דברים  וּ ׁש קרים 
והכּ פיר וֹ ת, האּפ יק וֹ רסוּ ת  עּק ר הם 
לגמרי , מ ׁש ה  בּ תוֹ רת  ׁש כּ וֹ פרים 
בּ ׁש ט וּ תים  ׁש לּ הם  הקר וּ מחּפ ין
דּ ברי את מתרצים  הם  כּ אלּ וּ  כּ אלּ ה,
ונוֹ תנים  עליו־ה לוֹ ם , ר בּ ינ וּ  מ ׁש ה
וּ סרוּ חים  מרים  טעמים  לדבריו טעם 
חלמ וּ ת" בּ ריר טעם  י ׁש  "אם  ׁש כּ א לּ ה 

ו) ו, כּ א לּ ה.(איוב וּ ׁש ט וּ תים  ,

לספריבּ פרט זכינוּ  ׁש כּ בר ע ּת ה 
האר "י וכתבי ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר 
וּ מצוה מצוה ׁש כּ ל בּ הם  ׁש ּמ באר ז"ל,
מאד  ועלי וֹ נים  גּ ב וֹ הים  לדברים  מרּמ ז
הם  כּ י ּת כלית, ואין ס וֹ ף אין  עד מאד
לעוֹ למי וּ ב בּ א בּ זה  ימינוּ  ואר ח יּ ינוּ 
ישׂ ראל  בּ ני  ואנוּ  נצחים , וּ לנצח  עד
מן  בּ רחמיו הב דּ ילנוּ  יתבּ ר ה ' אׁש ר
בּ ודּ אי ׁש הם  האלּ ה והכּ וֹ פרים  הּת וֹ עים 
וּ מה חלקנוּ  ּט וֹ ב  מה רב , הערב  מן
לנוּ  יׁש  וכּמ ה  כּ ּמ ה וכוּ ', גּ וֹ רלנוּ  נּ עים 

יג  והלכות כד תורות תורה 

כּ ׁש אנוּ  וּ בפרט  עת, בּ כל לשׂ מח 
אנוּ  אׁש ר מצוה, איזה  לע שׂ וֹ ת מ גּ יעים 
הּמ צוה ע שׂ יּ ת  ׁש ל ק לּ ה בּ רגע זוֹ כים 
האין  בּ אוֹ ר  יתבּ ר בּ ה' נכללים  להיוֹ ת
ח יּ י לנוּ  קוֹ נים  ואנוּ  הוּ א,  ּבּ ר ו סוֹ ף 
מצוה כּ ל על־ידי ולנצח  לעד עוֹ לם 
לע שׂ וֹ תם  ק לּ ים  כּ כלּ ם  ׁש רבּ ם  וּ מצוה

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  מאד, יז)וּ נעימים  ג, :(משלי 
 להארי ואין וכוּ '. נעם " דּ רכי "דּ רכיה
בּ ני מאמינים  ישׂ ראל בּ ני לאחינוּ  בּ זה 
כּ ּמ ה מ דּ עּת וֹ  יבין החכם  כּ י  מאמינים ,
מצוה כּ ל ע שׂ יּ ת בּ ׁש עת לשׂ מח  לוֹ  יׁש 
הּמ צוה, שׂ מחת על־ידי ודיקא וּ מצוה.
הכינה עליּ ת ע ּק ר  דּ יקא על־ידי־זה
כּ ל  להעלוֹ ת ׁש זּ וֹ כין עד מהגּ לוּ ת,
עד  למעלה, למעלה הע וֹ למוֹ ת
בּ בחינוֹ ת סוֹ ף  האין אוֹ ר ׁש ּמ יגין

כּ נּ "ל. הנּ "ל
בּ חינתוזה ׁש הוּ א ּפ וּ רים  בּ חינת עּק ר 

אז  כּ י  בּ שׂ מחה , הּמ צוה עשׂ יּ ת
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה  ישׂ ראל כּ ל שׂ מחים 
המן  כּ י  ּת כלית. ואין  ס וֹ ף אין עד מאד
עצבוּ ת בּ חינת הוּ א הנּ ח ׁש  זהמת
עם  'צו' בּ גימטר יּ א המן כּ י כּ נּ "ל,
הּק לּפ וֹ ת ּת קף  בּ חינת  ׁש הוּ א  הכּ וֹ לל,
צו  'אין כּ י בּ כּ וּ נוֹ ת, כּ מבאר ׁש בּ ע שׂ יּ ה 
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  זרה ', עבוֹ דה אלּ א

ז"ל נו:)ר בּ וֹ תינוּ  סנהדרין ׁש ע ּק ר(עיין הינוּ  . 
צוּ וּ י כּ לליּ וּ ת בּ חינת ׁש הוּ א 'צו' בּ חינת
להכניע בּ ׁש ביל הוּ א הע ּק ר הּמ צוֹ ת,
ׁש הם  הכּ פיר וֹ ת ׁש הם  זרה  העבוֹ דה
הכּ וֹ לל, עם  'צו' ׁש ע וֹ לה המן בּ חינת
וּ בוֹ דה הּמ צ וֹ ת , בּ ע שׂ יּ ת  כּ וֹ פר ׁש ה וּ א

ׁש קר . ׁש ל טעמים  עליהם 

הוּ אועל־כּ ן  והתגּ ר וּ תוֹ  קטרוּ גוֹ  ע ּק ר 
כּ י ה ּמ צ וֹ ת, ׁש ל בּ המחה
מצוה, בּ ׁש וּ ם  לשׂ מח  מ נּ יח  אינוֹ 
ׁש הם  כּ פיר וֹ ת ׁש ּמ כניס מחמת
עסקי בּ ׁש ביל ׁש ט וּ ת ׁש ל טעמים 
ׁש על־ידי־זה וׁש לוֹ ם , חס הזּ ה עוֹ לם 
בּ ׁש וּ ם  וׁש לוֹ ם  חס לשׂ מח  אין בּ ודּ אי 
ׁש וּ ם  אין הזּ ה בּ ע וֹ לם  כּ י  מצוה,
ׁש ל  קנאתוֹ  וּ מחמת כּ נּ "ל. שׂ מחה
ׁש הם  ׁש ראה וישׂ ראל בּ מרדּ כי המן
מצ וֹ תיהם , בּ עשׂ יּ ת  ּכ כּ ל חזקים 
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה אוֹ תם  ועוֹ שׂ ין
נתקנּ א על־ידי ־זה נפ ׁש , וּ במסירת 
מן  להעבירם  ׁש רצה  עד מאד בּ הם 
ׁש ע ּק ר וּ מחמת וׁש לוֹ ם . חס הע וֹ לם 
הּמ צוה, ׁש ל בּ ה מחה הוּ א  קנאתם 
לוֹ מר יכוֹ לים  הם  הּמ צוה  גּ וּ ף  על כּ י
וׁש לוֹ ם  חס  נימוּ ס  ׁש הוּ א וׁש לוֹ ם  חס
כּ וֹ כבים  הע וֹ בדי נימ וּ סי  ׁש אר  כּ מ וֹ 
ׁש ר וֹ אים  מאחר  אבל וׁש לוֹ ם , חס
ק דּ וּ ׁש  על נפ ׁש ם  מ וֹ סרים  ׁש יּ שׂ ראל
עשׂ יּ ת בּ ׁש ביל גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה ה'
עקיבא ׁש רבּ י ׁש ראינוּ  כּ מ וֹ  הּמ צוֹ ת,
אוֹ ת וֹ  ׁש דּ נוּ  בּ ׁש עה  וח יּ י גּ חין הוה
י ּמ ח־ׁש מ וֹ , הר ׁש ע  ט וֹ רנוֹ סרוֹ ּפ וּ ס לפני 
מ ׁש לי , טוֹ ב  ׁש וֹ חר בּ מדרׁש  כּ ּמ וּ בא
וכל  קדוֹ ׁש ים , בּ ׁש אר  בּ זה וכיּ וֹ צא
בּ מצותם , שׂ מחים  קדוֹ ׁש ים  ישׂ ראל
בּ חינת ׁש הוּ א המן מתק נּ א וּ בזה 
בּ פ וּ רים  ועל־כּ ן בּ יוֹ תר . הכּ וֹ פרים 
בּ חינת ׁש הם  המן־עמלק נכנע  ׁש אז
הּמ צוה ע ּק ר אז הנּ "ל, הכּ וֹ פרים 
הכנעת וֹ  עּק ר זה כּ י  שׂ מחה, היא 

כּ נּ "ל:
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המחהה הפלגת  גּ דל בּ חינת וזה
ישׂ ראל  כּ ל ׁש נּ וֹ הגים  מאד מאד
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה אז להרבּ וֹ ת בּ פ וּ רים 
צח וֹ ק מיני  כּ ל אז וע וֹ שׂ ים  מאד,
כּ י המחה. להר בּ וֹ ת בּ ׁש ביל וּ שׂ ח וֹ ק 
כּ נּ "ל, המחה היא  ּפ וּ רים  מצות עּק ר
וּ מ לּ י שׂ ח וֹ ק  מיני כּ ל ע וֹ שׂ ים  ועל־כּ ן
ׁש כרוּ ת מע שׂ ה  אז וע וֹ שׂ ים  דּ ׁש ט וּ תא
איתא כּ י המחה , בּ ׁש ביל וּ ׁש ט וּ ת
כּ ּמ ה מק וֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי 
האדם  ׁש צּ רי גּ דוֹ לוֹ ת אזהרוֹ ת 
בּ שׂ מחה להי וֹ ת עצמ וֹ  את להרגּ יל
הּק דוֹ ׁש ים  בּ דבריו ואיתא ּת מיד,

כד) סימן להיוֹ ת(בליקו"ת  אפׁש ר ׁש אי
דּ ׁש ט וּ תא מ לּ י על־ידי אם  כּ י בּ שׂ מחה 
כּ ׁש וֹ טה עצמן ׁש עוֹ שׂ ין דּ יקא,

עצ את דּ ׁש טוּ תא,וּ משׂ ּמ חין בּ מ לּ י  מן 
אחר  נמ ׁש האדם  ׁש ּט בע מחמת כּ י
מלא אדם  כּ ל כּ י  מאד, העצב וּ ת
אחד  לכל כּ יּ דוּ ע  ויג וֹ נוֹ ת יּס וּ רים 
את להכריח  צריכין על־כּ ן ואחד,
בּ שׂ מחה, להי וֹ ת הכּ ח וֹ ת בּ כל עצמ וֹ 
אם  כּ י להיוֹ ת אפ ׁש ר  אי  ה מחה ועּק ר
ׁש מע ּת י כּ מ וֹ  דּ ׁש ט וּ תא, מ לּ י על־ידי
"סע הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה ׁש אמר ז"ל מ ּפ יו
ניט מער  קען מע  אז ּפ נים  א האט 
מאכין  נאריׁש  מיט  נאר זיין  פריילי
ּפ עמים . כּ ּמ ה מ זּ ה עוֹ ד דּ בּ ר וכן ,"זי
כּ ל  נוֹ הגין הי וּ  מה הענין וזהוּ 
ׁש הי וּ  המפרסמים  הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
אנׁש ים  להם  היה רב ׁש על־ּפ י בּ ימינוּ 
עוֹ שׂ ים  והי וּ  בּ דּ חנים , כּ מ וֹ  ׁש היוּ 
וּ ׁש טוּ ת צח וֹ ק  מיני כּ ל לפניהם 
כּ י שׂ מחה. בּ ׁש ביל והכּ ל כּ מפרסם ,

כּ מ וֹ  ה' לעבוֹ דת מזּ יק  דּ בר אין
הּס פרים  בּ כל כּ ּמ וּ בא העצב וּ ת
וצרוֹ ת מרירת וּ מ גּ דל הּק דוֹ ׁש ים ,
וּ ממ וֹ ן, ונפ ׁש  בּ גוּ ף  הזּ ה  ה ּמ ר  הגּ לוּ ת
על־ אם  כּ י בּ שׂ מחה להיוֹ ת אפ ׁש ר  אי
וזה כּ נּ "ל. דּ יקא דּ ׁש ט וּ תא מילי ידי 
נוֹ הגים  ׁש היוּ  דּ בדיח וּ תא מ לּ י בּ חינת
קדם  הּק דוֹ ׁש ים  ואמ וֹ ראים  הּת נּ אים 
מ לּ י על־ידי  לשׂ מחה לבא כּ די הלּ ּמ וּ ד,
דּ יקא. דּ ׁש ט וּ תא מ לּ י ׁש הם  דּ בדיחוּ תא
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ת וּ ב מה בּ חינת וזהוּ 

מז:) דף  הוה(ויקרא סבא  המנוּ נא ׁש רב
דּ מ לּ י ּפ רקא  חבר יּ א קמי מסדּ ר

כּ נּ "ל. הינוּ  דּ ׁש טוּ תא,

גּ לוּ תכּ י ׁש הוּ א י שׂ ראל גּ לוּ ת  ע ּק ר 
מה הוּ א הגּ לוּ ת ע ּק ר  הכינה,
אחרא ה ּס טרא ׁש הם  העצבוּ ת,
ואינם  י שׂ ראל על מתגּ בּ רין והּק לּפ וֹ ת,
וּ בתוֹ רת וֹ  בּ ה ' לשׂ מח  אוֹ תם  מ נּ יחים 
אמצעוּ תא בּ הּת וֹ רה כּ מבאר  הּק דוֹ ׁש ה,
גּ לוּ ת ע ּק ר ׁש זּ הוּ  ה נּ "ל, דּ עלמא
י שׂ ראל, ׁש ל שׂ מחתן ׁש הוּ א הכינה
מתגּ בּ ר כּ ׁש העצבוּ ת גּ לוּ תּה  ׁש ע ּק ר

ישׂ רא על דּ הינוּ  וׁש לוֹ ם ,עליה, חס  ל  
ׁש ם . ע יּ ן

וּ כנסתנמצא הכינה גּ לוּ ת  ׁש עּק ר 
המחה מה היא ישׂ ראל
בּ גּ לוּ ת עכׁש יו ועל־כּ ן בּ גּ לוּ ת. היא 
נפלה ׁש המחה היא הגּ לוּ ת ׁש ע ּק ר
כּ ל   נמ ׁש וּ מ ם  בּ גּ לוּ ת, למ ּט ה
כּ וֹ כבים  העוֹ בדי ׁש ל המחה
לבּ ם , בּ ׁש רירוּ ת ההוֹ לכים  והרׁש עים 
מ מחה רח וֹ קים  הם  בּ אמת אׁש ר

טו והלכות כד תורות תורה 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  כא)אמ ּת ית, יז, "ילד (משלי  : 
כּ עס ימיו כּ ל "כּ י לוֹ ", לתוּ גה  כּ סיל

וכוּ ' כג)וּ מכאוֹ ב וֹ ת" ב , ה ּס טרא(קהלת  כּ י , 
 א כּ יּ דוּ ע . ואנחה' 'יגוֹ ן נקראת אחרא
רק  נמ ׁש אצלם , ׁש יּ ׁש  המחה כּ ל
שׂ מחתן  ׁש היא הכינה גּ לוּ ת מ בּ חינת
בּ גּ לוּ ת, עכׁש יו ׁש הוּ א  י שׂ ראל ׁש ל
ׁש נּ פל  המחה נצּ וֹ צי   נמ ׁש וּ מ ם 
לפי שׂ מחתם  כּ ל וּ מם  בּ גּ לוּ ת, אצלם 
מה "וּ לשׂ מחה נאמר : ועליהם  ׁש עה.

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  עשׂ ה", ב)זּ ה (שם, 
מה וּ לשׂ מחה מהוֹ לל אמרּת י "לשׂ חוֹ ק 
– מהוֹ לל" אמר ּת י "לשׂ ח וֹ ק ע שׂ ה", זּ ה 
המחה ׁש כּ ל הינוּ  'מערבּ ב ', לׁש וֹ ן
רק נמׁש כת היא למים , ׁש אינּה 
ׁש נּ פלה המחה נצּ וֹ צי  מ ּת ער וֹ בוֹ ת
ונתערבה ה כינה גּ לוּ ת על־ידי
רע וּ ממירים  מהּפ כים  והם  בּ יניהם ,
ׁש בּ אה המחה, ולוֹ קחים  בּ ט וֹ ב 
ע ּמ ּה  וּ שׂ מחים  מאד, עליוֹ ן מ ּמ ק וֹ ם 
א ׁש ר ׁש לּ הם  רע וֹ ת ּת אווֹ ת בּ דברי 
מ ּמ ות, וּ מרים  ואנחה יגוֹ ן הם  בּ אמת
מה כּ זאת "וּ לשׂ מחה בּ ודּ אי ועל־כּ ן
ואנחה, יגוֹ ן אחריתּה  כּ י  ע שׂ ה ", זּ ה 

ׁש כּ תוּ ב  יז)כּ מ וֹ  יד, "ואחריתּה (משלי : 
תוּ גה". שׂ מחה

המחהועל־כּ ן ׁש עכׁש יו מחמת 
בּ מ לּ ין  מלבּ ׁש ת  היא בּ גּ לוּ ת
על־כּ ן  דּ ׁש טוּ תא, מ לּ ין ׁש הם  דּ עלמא
לשׂ מח לשׂ מחה לב וֹ א ׁש רוֹ צה מי
להיוֹ ת זּ כה בּ מה יהדוּ תוֹ  בּ קדת 
אפ ׁש ר אי גּ וֹ י, עשׂ נּ י וא ישׂ ראל מ זּ רע
מ לּ י על־ידי אם  כּ י לשׂ מחה לבא 

נפלה לׁש ם  כּ י דּ יקא , דּ ׁש ט וּ תא
ׁש הוּ א ה כינה, גּ לוּ ת מחמת המחה
ועל־כּ ן  כּ נּ "ל. ישׂ ראל ׁש ל שׂ מחתן

כּ ׁש ּמ  ה יּ שׂ ראלי עצמ וֹ איׁש  את שׂ ּמ ח  
מ זּ ה נע שׂ ה אזי דּ ׁש ט וּ תא , מ לּ י  על־ידי
נצּ וֹ צי עליּ ת  בּ חינת גּ דוֹ ל ּת ּק וּ ן
נצּ וֹ צי מעלה כּ י מ גּ לוּ תּה , הכינה
בּ א ׁש הוּ א מאחר הגּ לוּ ת מן המחה
כּ י אלּ וּ . דּ ׁש ט וּ תא מלּ י  על־ידי לשׂ מחה
בּ שׂ מחה, הוּ א י שׂ ראל כּ ׁש אי ׁש  ּת כף 
למק וֹ מּה  המחה ועלתה חזרה ּת כף 
ׁש ם  י שׂ ראל אצל ׁש היא וׁש ר ׁש ּה 
ישׂ ראל  כּ י  האמ ּת ית, המחה ׁש ר ׁש 
מיני בּ כל ימיהם  כּ ל לשׂ מח להם  יׁש 
ׁש זּ כינוּ  מאחר וסוֹ ף , קץ בּ לי  שׂ מחה
וּ בתוֹ רת וֹ  עבדּ וֹ  וּ במ ׁש ה  בּ ה' להאמין
ישׂ ראל  נׁש מת מק וֹ ר כּ י וכוּ ', הּק דוֹ ׁש ה
הכינה ׁש היא שׂ מחה בּ בחינת הוּ א
ׁש ם  ישׂ ראל, ׁש ל שׂ מחתן ׁש היא

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  נׁש מתנוּ , מו,ׁש רׁש  (ישעיה 
מ נּ יג) הנּ שׂ אים  בטן מ נּ י "העמסים  :

מהכינה חלק הם  ׁש יּ שׂ ראל רחם ",
כּ נּ "ל: המחה ׁש היא

בּ חינתו א)וזה  לד, "לדוד (תהלים  
אבימל לפני  טעמ וֹ  את בּ ׁש נּ וֹ תוֹ 
הוּ א ה ּמ ל דּ וד כּ י ."ויּ ל ויגר ׁש הוּ 
בּ חינת ׁש הוּ א  דּ קדה, מלכוּ ת  בּ חינת
דּ וד  מלכוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א הכינה
שׂ מחה בּ חינת  ׁש הוּ א כּ יּ דוּ ע , מ ׁש יח
עם  דּ וד ׁש ל הּמ לחמה וע ּק ר  כּ נּ "ל.
רק היה וה ּק לּפ וֹ ת אחרא הּס טרא
לשׂ מחה, ולזכּ וֹ ת העצב וּ ת לׁש בּ ר
נגינה מיני  ע שׂ רה בּ חינת ׁש זּ הוּ 
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המחהה הפלגת  גּ דל בּ חינת וזה
ישׂ ראל  כּ ל ׁש נּ וֹ הגים  מאד מאד
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה אז להרבּ וֹ ת בּ פ וּ רים 
צח וֹ ק מיני  כּ ל אז וע וֹ שׂ ים  מאד,
כּ י המחה. להר בּ וֹ ת בּ ׁש ביל וּ שׂ ח וֹ ק 
כּ נּ "ל, המחה היא  ּפ וּ רים  מצות עּק ר
וּ מ לּ י שׂ ח וֹ ק  מיני כּ ל ע וֹ שׂ ים  ועל־כּ ן
ׁש כרוּ ת מע שׂ ה  אז וע וֹ שׂ ים  דּ ׁש ט וּ תא
איתא כּ י המחה , בּ ׁש ביל וּ ׁש ט וּ ת
כּ ּמ ה מק וֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי 
האדם  ׁש צּ רי גּ דוֹ לוֹ ת אזהרוֹ ת 
בּ שׂ מחה להי וֹ ת עצמ וֹ  את להרגּ יל
הּק דוֹ ׁש ים  בּ דבריו ואיתא ּת מיד,

כד) סימן להיוֹ ת(בליקו"ת  אפׁש ר ׁש אי
דּ ׁש ט וּ תא מ לּ י על־ידי אם  כּ י בּ שׂ מחה 
כּ ׁש וֹ טה עצמן ׁש עוֹ שׂ ין דּ יקא,

עצ את דּ ׁש טוּ תא,וּ משׂ ּמ חין בּ מ לּ י  מן 
אחר  נמ ׁש האדם  ׁש ּט בע מחמת כּ י
מלא אדם  כּ ל כּ י  מאד, העצב וּ ת
אחד  לכל כּ יּ דוּ ע  ויג וֹ נוֹ ת יּס וּ רים 
את להכריח  צריכין על־כּ ן ואחד,
בּ שׂ מחה, להי וֹ ת הכּ ח וֹ ת בּ כל עצמ וֹ 
אם  כּ י להיוֹ ת אפ ׁש ר  אי  ה מחה ועּק ר
ׁש מע ּת י כּ מ וֹ  דּ ׁש ט וּ תא, מ לּ י על־ידי
"סע הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה ׁש אמר ז"ל מ ּפ יו
ניט מער  קען מע  אז ּפ נים  א האט 
מאכין  נאריׁש  מיט  נאר זיין  פריילי
ּפ עמים . כּ ּמ ה מ זּ ה עוֹ ד דּ בּ ר וכן ,"זי
כּ ל  נוֹ הגין הי וּ  מה הענין וזהוּ 
ׁש הי וּ  המפרסמים  הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
אנׁש ים  להם  היה רב ׁש על־ּפ י בּ ימינוּ 
עוֹ שׂ ים  והי וּ  בּ דּ חנים , כּ מ וֹ  ׁש היוּ 
וּ ׁש טוּ ת צח וֹ ק  מיני כּ ל לפניהם 
כּ י שׂ מחה. בּ ׁש ביל והכּ ל כּ מפרסם ,

כּ מ וֹ  ה' לעבוֹ דת מזּ יק  דּ בר אין
הּס פרים  בּ כל כּ ּמ וּ בא העצב וּ ת
וצרוֹ ת מרירת וּ מ גּ דל הּק דוֹ ׁש ים ,
וּ ממ וֹ ן, ונפ ׁש  בּ גוּ ף  הזּ ה  ה ּמ ר  הגּ לוּ ת
על־ אם  כּ י בּ שׂ מחה להיוֹ ת אפ ׁש ר  אי
וזה כּ נּ "ל. דּ יקא דּ ׁש ט וּ תא מילי ידי 
נוֹ הגים  ׁש היוּ  דּ בדיח וּ תא מ לּ י בּ חינת
קדם  הּק דוֹ ׁש ים  ואמ וֹ ראים  הּת נּ אים 
מ לּ י על־ידי  לשׂ מחה לבא כּ די הלּ ּמ וּ ד,
דּ יקא. דּ ׁש ט וּ תא מ לּ י ׁש הם  דּ בדיחוּ תא
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ת וּ ב מה בּ חינת וזהוּ 

מז:) דף  הוה(ויקרא סבא  המנוּ נא ׁש רב
דּ מ לּ י ּפ רקא  חבר יּ א קמי מסדּ ר

כּ נּ "ל. הינוּ  דּ ׁש טוּ תא,

גּ לוּ תכּ י ׁש הוּ א י שׂ ראל גּ לוּ ת  ע ּק ר 
מה הוּ א הגּ לוּ ת ע ּק ר  הכינה,
אחרא ה ּס טרא ׁש הם  העצבוּ ת,
ואינם  י שׂ ראל על מתגּ בּ רין והּק לּפ וֹ ת,
וּ בתוֹ רת וֹ  בּ ה ' לשׂ מח  אוֹ תם  מ נּ יחים 
אמצעוּ תא בּ הּת וֹ רה כּ מבאר  הּק דוֹ ׁש ה,
גּ לוּ ת ע ּק ר ׁש זּ הוּ  ה נּ "ל, דּ עלמא
י שׂ ראל, ׁש ל שׂ מחתן ׁש הוּ א הכינה
מתגּ בּ ר כּ ׁש העצבוּ ת גּ לוּ תּה  ׁש ע ּק ר

ישׂ רא על דּ הינוּ  וׁש לוֹ ם ,עליה, חס  ל  
ׁש ם . ע יּ ן

וּ כנסתנמצא הכינה גּ לוּ ת  ׁש עּק ר 
המחה מה היא ישׂ ראל
בּ גּ לוּ ת עכׁש יו ועל־כּ ן בּ גּ לוּ ת. היא 
נפלה ׁש המחה היא הגּ לוּ ת ׁש ע ּק ר
כּ ל   נמ ׁש וּ מ ם  בּ גּ לוּ ת, למ ּט ה
כּ וֹ כבים  העוֹ בדי ׁש ל המחה
לבּ ם , בּ ׁש רירוּ ת ההוֹ לכים  והרׁש עים 
מ מחה רח וֹ קים  הם  בּ אמת אׁש ר

טו והלכות כד תורות תורה 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  כא)אמ ּת ית, יז, "ילד (משלי  : 
כּ עס ימיו כּ ל "כּ י לוֹ ", לתוּ גה  כּ סיל

וכוּ ' כג)וּ מכאוֹ ב וֹ ת" ב , ה ּס טרא(קהלת  כּ י , 
 א כּ יּ דוּ ע . ואנחה' 'יגוֹ ן נקראת אחרא
רק  נמ ׁש אצלם , ׁש יּ ׁש  המחה כּ ל
שׂ מחתן  ׁש היא הכינה גּ לוּ ת מ בּ חינת
בּ גּ לוּ ת, עכׁש יו ׁש הוּ א  י שׂ ראל ׁש ל
ׁש נּ פל  המחה נצּ וֹ צי   נמ ׁש וּ מ ם 
לפי שׂ מחתם  כּ ל וּ מם  בּ גּ לוּ ת, אצלם 
מה "וּ לשׂ מחה נאמר : ועליהם  ׁש עה.

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  עשׂ ה", ב)זּ ה (שם, 
מה וּ לשׂ מחה מהוֹ לל אמרּת י "לשׂ חוֹ ק 
– מהוֹ לל" אמר ּת י "לשׂ ח וֹ ק ע שׂ ה", זּ ה 
המחה ׁש כּ ל הינוּ  'מערבּ ב ', לׁש וֹ ן
רק נמׁש כת היא למים , ׁש אינּה 
ׁש נּ פלה המחה נצּ וֹ צי  מ ּת ער וֹ בוֹ ת
ונתערבה ה כינה גּ לוּ ת על־ידי
רע וּ ממירים  מהּפ כים  והם  בּ יניהם ,
ׁש בּ אה המחה, ולוֹ קחים  בּ ט וֹ ב 
ע ּמ ּה  וּ שׂ מחים  מאד, עליוֹ ן מ ּמ ק וֹ ם 
א ׁש ר ׁש לּ הם  רע וֹ ת ּת אווֹ ת בּ דברי 
מ ּמ ות, וּ מרים  ואנחה יגוֹ ן הם  בּ אמת
מה כּ זאת "וּ לשׂ מחה בּ ודּ אי ועל־כּ ן
ואנחה, יגוֹ ן אחריתּה  כּ י  ע שׂ ה ", זּ ה 

ׁש כּ תוּ ב  יז)כּ מ וֹ  יד, "ואחריתּה (משלי : 
תוּ גה". שׂ מחה

המחהועל־כּ ן ׁש עכׁש יו מחמת 
בּ מ לּ ין  מלבּ ׁש ת  היא בּ גּ לוּ ת
על־כּ ן  דּ ׁש טוּ תא, מ לּ ין ׁש הם  דּ עלמא
לשׂ מח לשׂ מחה לב וֹ א ׁש רוֹ צה מי
להיוֹ ת זּ כה בּ מה יהדוּ תוֹ  בּ קדת 
אפ ׁש ר אי גּ וֹ י, עשׂ נּ י וא ישׂ ראל מ זּ רע
מ לּ י על־ידי אם  כּ י לשׂ מחה לבא 

נפלה לׁש ם  כּ י דּ יקא , דּ ׁש ט וּ תא
ׁש הוּ א ה כינה, גּ לוּ ת מחמת המחה
ועל־כּ ן  כּ נּ "ל. ישׂ ראל ׁש ל שׂ מחתן

כּ ׁש ּמ  ה יּ שׂ ראלי עצמ וֹ איׁש  את שׂ ּמ ח  
מ זּ ה נע שׂ ה אזי דּ ׁש ט וּ תא , מ לּ י  על־ידי
נצּ וֹ צי עליּ ת  בּ חינת גּ דוֹ ל ּת ּק וּ ן
נצּ וֹ צי מעלה כּ י מ גּ לוּ תּה , הכינה
בּ א ׁש הוּ א מאחר הגּ לוּ ת מן המחה
כּ י אלּ וּ . דּ ׁש ט וּ תא מלּ י  על־ידי לשׂ מחה
בּ שׂ מחה, הוּ א י שׂ ראל כּ ׁש אי ׁש  ּת כף 
למק וֹ מּה  המחה ועלתה חזרה ּת כף 
ׁש ם  י שׂ ראל אצל ׁש היא וׁש ר ׁש ּה 
ישׂ ראל  כּ י  האמ ּת ית, המחה ׁש ר ׁש 
מיני בּ כל ימיהם  כּ ל לשׂ מח להם  יׁש 
ׁש זּ כינוּ  מאחר וסוֹ ף , קץ בּ לי  שׂ מחה
וּ בתוֹ רת וֹ  עבדּ וֹ  וּ במ ׁש ה  בּ ה' להאמין
ישׂ ראל  נׁש מת מק וֹ ר כּ י וכוּ ', הּק דוֹ ׁש ה
הכינה ׁש היא שׂ מחה בּ בחינת הוּ א
ׁש ם  ישׂ ראל, ׁש ל שׂ מחתן ׁש היא

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  נׁש מתנוּ , מו,ׁש רׁש  (ישעיה 
מ נּ יג) הנּ שׂ אים  בטן מ נּ י "העמסים  :

מהכינה חלק הם  ׁש יּ שׂ ראל רחם ",
כּ נּ "ל: המחה ׁש היא

בּ חינתו א)וזה  לד, "לדוד (תהלים  
אבימל לפני  טעמ וֹ  את בּ ׁש נּ וֹ תוֹ 
הוּ א ה ּמ ל דּ וד כּ י ."ויּ ל ויגר ׁש הוּ 
בּ חינת ׁש הוּ א  דּ קדה, מלכוּ ת  בּ חינת
דּ וד  מלכוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א הכינה
שׂ מחה בּ חינת  ׁש הוּ א כּ יּ דוּ ע , מ ׁש יח
עם  דּ וד ׁש ל הּמ לחמה וע ּק ר  כּ נּ "ל.
רק היה וה ּק לּפ וֹ ת אחרא הּס טרא
לשׂ מחה, ולזכּ וֹ ת העצב וּ ת לׁש בּ ר
נגינה מיני  ע שׂ רה בּ חינת ׁש זּ הוּ 



הלכותטז ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

ספר על־ידי בּ עוֹ לם  דּ וד ׁש המׁש י
מיני הע שׂ רה  מ כּ ל  ׁש כּ לוּ ל ּת הלּ ים 
כּ מ וֹ  שׂ מחה, בּ חינת ׁש הם  נגינה 

ד)ׁש כּ תוּ ב צב , ועלי(שם  עשׂ וֹ ר "עלי  : 
"בּ פעל ה' שׂ ּמ ח ּת ני כּ י וכוּ ', נבל
בּ מקוֹ ם  ז"ל ר בּ ינוּ  ׁש כּ תב  כּ מוֹ  וכוּ ',

כד)אחר סימן בּ זוֹ הר(בליקו"ת מבאר  וכן , 
קז .)הּק דוֹ ׁש  דף הּמ ל(משפטים ׁש דּ וד 

דּ מלכּ א, בּ דחא ה וּ א עליו־הלוֹ ם 
חטא וֹ  על ׁש התודּ ה בּ עת ׁש אפילּ וּ 
דּ רכי את עזב  א לב  בּ ׁש בירת

ׁש ם .בּ די עיּ ן בּ זוֹ הר ׁש ם  כּ מבאר  חתוֹ , 
דּ קדה מלכוּ ת בּ חינת הוּ א דּ וד כּ י
שׂ מחתן  ׁש היא  ה כינה  בּ חינת  ׁש היא

כּ נּ "ל. י שׂ ראל ׁש ל

בּ יד ועל־כּ ן  דּ וד ׁש בּ א בּ עת 
ותפס וּ  בּ גּ לוּ ת ה ּפ לׁש ּת ים 
ורצ וּ  אבימל לפני והביאוּ הוּ  אוֹ תוֹ 
אפ ׁש ר ׁש אי דּ וד וראה בּ וֹ , לנקם 
אם  כּ י מהם  ולצאת  עליהם  להתגּ בּ ר
ע ּק ר ׁש על־ידי־זה שׂ מחה, על־ידי
וה ּס טרא הּק לּפ וֹ ת  על ההתגּ בּ רוּ ת 
אבל  כּ נּ "ל, עצבוּ ת  בּ חינת ׁש הם  אחרא
בּ מרירת ׁש ּמ ת גּ בּ רין הגּ לוּ ת ּת קף בּ עת
ואם  לשׂ מח , מ נּ יחים  ואינם  העבּ וּ ד
אפ ׁש ר אי כּ י עזרנוּ  יבא מאין כּ ן
על־ אם  כּ י אחרא מהּס טרא להּמ לט
לזכּ וֹ ת אפׁש ר אי  וּ לשׂ מחה שׂ מחה, ידי 
כּ נּ "ל, בּ גּ לוּ ת התגּ בּ רוּ תם  ּת קף  מחמת
ׁש ל  שׂ מחתן ׁש היה  ה ּמ ל דּ וד על־כּ ן
ה ּס טרא בּ יד בּ גּ לוּ ת כּ ׁש נּ פל ישׂ ראל
אוֹ ת וֹ  ה ' חנן הּפ לׁש ּת ים , ׁש הם  אחרא
כּ ׁש וֹ טה עצמ וֹ  ׁש ע שׂ ה הזּ את  בּ עצה

וׁש גּ ע וֹ ן  ׁש ט וּ ת מעשׂ ה ועשׂ ה מ ּמ ׁש ,
על  "ויתו זקנוֹ  על ריר וֹ  והוֹ ריד מ ּמ ׁש 

וכוּ ' הער" יד)דּ לתוֹ ת  כא , ,(שמואל־א 
על־ידי כּ י מ יּ דם , נמלט  ועל־ידי־זה
 ֹלת ו בּ אים  דּ יקא דּ ׁש ט וּ תא מ לּ י
כּ י מהם , נצּ וֹ לין ׁש על־ידי ־זה שׂ מחה
על־ידי הוּ א  עליהם  ההתגּ בּ ר וּ ת עּק ר
כּ י לשׂ מח  בּ גּ לוּ ת אפׁש ר ואי שׂ מחה,
כּ נּ "ל. דּ יקא  דּ ׁש טוּ תא מ לּ י על ־ידי אם 
אז  ׁש עוֹ שׂ ין ּפ וּ רים  שׂ מחת בּ חינת וזהוּ 
בּ ׁש ביל  דּ ׁש טוּ תא וּ מ לּ י שׂ ח וֹ ק  מיני כּ ל
על־ידי הוּ א המחה ע ּק ר  כּ י שׂ מחה,

כּ נּ "ל: דּ יקא דּ ׁש טוּ תא  מ לּ י

בּ חינתז  ז:)וזהוּ  אינׁש (מגילה 'ח יּ ב  : 
בּ ין  ידע דּ א עד בּ פ וּ ריּ א לבס וּ מי
בּ פ וּ רים  כּ י מר דּ כי'.  ּלברו המן ארוּ ר 
ׁש הוּ א ה נּ חׁש  זהמת  הכנעת עּק ר אז
ּת אכלנּ ה" "בּ עצּ ב וֹ ן בּ חינת העצב וּ ת
המחה להעלוֹ ת אז וּ צריכין כּ נּ "ל,
יימר ' 'מי  בּ בחינת הּק לּפ וֹ ת  מעמקי 
המחה על־ידי ׁש נּ זכּ ה עד  הנּ "ל,

ה נּ  היכלין ה ּת ׁש עה בּ חינת "ל,להיג 
ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין ׁש על־ידם 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מטי', וא 'מטי בּ בחינת
כּ נּ "ל. נדע' א אׁש ר  הידיעה 'ּת כלית
דּ הינוּ  לבסוּ מי', אינׁש  'ח יּ ב  ועל־כּ ן
כּ מ וֹ  שׂ מחה, בּ ׁש ביל בּ פ וּ רים  להׁש ּת כּ ר

טו)ׁש כּ ת וּ ב קד, לבב(תהלים ישׂ ּמ ח  "ויין : 
עד  המחה להגדּ יל וּ צריכין אנוֹ ׁש ",
ׁש ל  והמחה הכר וּ ת על־ידי  ׁש יּ זכּ ה
הידיעה 'ּת כלית לבחינת  לבא ּפ וּ רים 
דּ א 'עד בּ חינת ׁש זּ הוּ  נדע', א אׁש ר

וכוּ '. ידע '

יז והלכות כד תורות תורה 

ׁש זּ ה וּ כּ י והרע  הּט וֹ ב  אחיזת עּק ר 
המן, וארוּ ר  מרדּ כי  ּבּ ר ו בּ חינת
ט וֹ ב הדּ עת מעץ הוּ א אחיזתוֹ  עּק ר

מ בּ חינת  נמ ׁש ׁש ע ּק ר וֹ  טז,ורע , (משלי 
דּ הינוּ כח) אלּ וּ ף ", מפריד "נרגּ ן :

בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר בּ חינת  ׁש ּמ פריד
המסדּ ר ׁש הוּ א 'ּפ לא', בּ חינת 'אלף',
את המעכּ ב  ׁש הוּ א הּמ חין את והמיב
ה גת ׁש עּק ר מרדיפתן, הּמ חין
דּ יקא, על־ידי־זה הוּ א הידיעה
א אׁש ר  הידיעה 'ּת כלית בּ בחינת
ע ּק ר הוּ א נדע ' 'א ׁש בּ חינת נדע',
אז  לזה ׁש זּ וֹ כה וּ מי הידיעה, ּת כלית
יחד  הידיעה והעדּ ר  הידיעה נכלל
והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת  ׁש הם 
ועל־ בּ ׁש ר ׁש ם , אחד ׁש ניהם  ׁש בּ אמת

הידיעה. ּת כלית עּק ר ידי ־זה

ע ּק רואז כּ י לגמרי, הרע נתבּ ּט ל 
מהעדּ ר הוּ א הרע  אחיזת
מחמת  ׁש נּ מ ׁש והס ּת רת וֹ  הידיעה
ׁש זּ ה וּ  כּ לים , ׁש בירת ׁש גּ וֹ רם  אוֹ ר רבּ וּ י
והעדּ ר הידיעה כּ וֹ ללים  ׁש אינם  מחמת

יחד בּ עזרתהידיעה  לק ּמ ן מ זּ ה ע וֹ ד יבאר (וכאׁש ר 

(ית בּ ר .ה ' 

להׁש ּת כּ רועל־כּ ן צריכין אז בּ פ וּ רים  
ל  ׁש יּ בוֹ א וּ  שׂ מחהעד ידי 

'ּת כלית לבחינת  ׁש יּ זכּ ה עד כּ זאת,
הרדיפה נכלל ׁש ם  הנּ "ל הידיעה'
והעדּ ר הידיעה ׁש הם  יחד, והמעכּ ב 
בּ בחינת יחד נכללין ׁש ניהם  הידיעה
וׁש ם  נדע ', א אׁש ר הידיעה 'ּת כלית
וזה וּ  כּ נּ "ל. לגמרי הרע כּ ל נתבּ ּט ל
המן  ארוּ ר  בּ ין ידע דּ א 'עד בּ חינת

 ּׁש י אין ׁש ם  כּ י מר דּ כי',  ּלבר ו
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש ם  כּ י ורע , ט וֹ ב לוֹ מר

וכנּ "ל: ט וֹ ב

ּפ ר ׁש תח  ּפ ר ׁש יּ וֹ ת: אר בּ ע  בּ חינת וזה
וּ פר ׁש ת 'זכוֹ ר ' וּ פרׁש ת 'ׁש קלים '
בּ אדר ׁש ּק וֹ רין 'החדׁש ' וּ פר ׁש ת 'ּפ רה'
וּ מ לּ אחריו, מ לּ פניו לפ וּ רים   ּסמ ו
ויׁש וּ עת לגאלּ ת  הכנה הוּ א זה ׁש כּ ל
וּ ב וֹ  נגאלוּ  ׁש בּ וֹ  בּ ניסן ׁש נּ זכּ ה ישׂ ראל
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  להגּ אל, עתידין

יא:)ז"ל השנה גּ אלּ ת(ראש  ע ּק ר  כּ י . 
על־ידי הוּ א הגּ לוּ ת מן ישׂ ראל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  יב)המחה , נה , :(ישעיה 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  תצאוּ ", בשׂ מחה "כּ י 
על־ידי הינוּ  הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה לעיל
ׁש על־ידי־זה בּ שׂ מחה, הּמ צוה  עשׂ יּ ת
כּ נּ "ל, וכוּ ' מהגּ לוּ ת הכינה עוֹ לה 
ס וֹ ף האין אוֹ ר להיג  ׁש זּ וֹ כין עד

כּ נּ "ל. וכוּ '

מצותוזהוּ  כּ י ׁש קלים . ּפ רׁש ת בּ חינת 
הּק ר בּ נוֹ ת בּ ׁש ביל היא ׁש קלים 
עליּ ת עּק ר ׁש על־ידי־זה וּ קטרת
ועל־ הּק לּפ וֹ ת, מן הּק דוֹ ׁש ים  נצּ וֹ צ וֹ ת
שׂ מחה, וּ קטרת  בּ ּק רבּ נוֹ ת נאמר כּ ן

בּ ּק ר בּ נוֹ ת  ׁש כּ תוּ ב ז)כּ מ וֹ  יב , :(דברים 
ידכם ", מ ׁש לח  בּ כל "וּ שׂ מח ּת ם 

"וּ בית אּת ה  ה ּט וֹ ב  בּ כל (שם"ושׂ מח ּת  
יא) הרבּ ה.כו , בּ פס וּ קים  בּ זה וכיּ וֹ צא  ,

נאמר בּ קטרת ט)וכן כז, "קטרת(משלי  : 
בּ הּת וֹ רה ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  לב " ישׂ ּמ ח
מנצּ חים  הלּ ויּ ים  הי וּ  ועל־כּ ן הנּ "ל.
כּ י הּק ר בּ נוֹ ת, בּ ׁש עת הדּ וּ כן על בּ ׁש יר 
כּ י שׂ מחה, בּ חינת הוּ א  וזמרה ׁש יר
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ספר על־ידי בּ עוֹ לם  דּ וד ׁש המׁש י
מיני הע שׂ רה  מ כּ ל  ׁש כּ לוּ ל ּת הלּ ים 
כּ מ וֹ  שׂ מחה, בּ חינת ׁש הם  נגינה 

ד)ׁש כּ תוּ ב צב , ועלי(שם  עשׂ וֹ ר "עלי  : 
"בּ פעל ה' שׂ ּמ ח ּת ני כּ י וכוּ ', נבל
בּ מקוֹ ם  ז"ל ר בּ ינוּ  ׁש כּ תב  כּ מוֹ  וכוּ ',

כד)אחר סימן בּ זוֹ הר(בליקו"ת מבאר  וכן , 
קז .)הּק דוֹ ׁש  דף הּמ ל(משפטים ׁש דּ וד 

דּ מלכּ א, בּ דחא ה וּ א עליו־הלוֹ ם 
חטא וֹ  על ׁש התודּ ה בּ עת ׁש אפילּ וּ 
דּ רכי את עזב  א לב  בּ ׁש בירת

ׁש ם .בּ די עיּ ן בּ זוֹ הר ׁש ם  כּ מבאר  חתוֹ , 
דּ קדה מלכוּ ת בּ חינת הוּ א דּ וד כּ י
שׂ מחתן  ׁש היא  ה כינה  בּ חינת  ׁש היא

כּ נּ "ל. י שׂ ראל ׁש ל

בּ יד ועל־כּ ן  דּ וד ׁש בּ א בּ עת 
ותפס וּ  בּ גּ לוּ ת ה ּפ לׁש ּת ים 
ורצ וּ  אבימל לפני והביאוּ הוּ  אוֹ תוֹ 
אפ ׁש ר ׁש אי דּ וד וראה בּ וֹ , לנקם 
אם  כּ י מהם  ולצאת  עליהם  להתגּ בּ ר
ע ּק ר ׁש על־ידי־זה שׂ מחה, על־ידי
וה ּס טרא הּק לּפ וֹ ת  על ההתגּ בּ רוּ ת 
אבל  כּ נּ "ל, עצבוּ ת  בּ חינת ׁש הם  אחרא
בּ מרירת ׁש ּמ ת גּ בּ רין הגּ לוּ ת ּת קף בּ עת
ואם  לשׂ מח , מ נּ יחים  ואינם  העבּ וּ ד
אפ ׁש ר אי כּ י עזרנוּ  יבא מאין כּ ן
על־ אם  כּ י אחרא מהּס טרא להּמ לט
לזכּ וֹ ת אפׁש ר אי  וּ לשׂ מחה שׂ מחה, ידי 
כּ נּ "ל, בּ גּ לוּ ת התגּ בּ רוּ תם  ּת קף  מחמת
ׁש ל  שׂ מחתן ׁש היה  ה ּמ ל דּ וד על־כּ ן
ה ּס טרא בּ יד בּ גּ לוּ ת כּ ׁש נּ פל ישׂ ראל
אוֹ ת וֹ  ה ' חנן הּפ לׁש ּת ים , ׁש הם  אחרא
כּ ׁש וֹ טה עצמ וֹ  ׁש ע שׂ ה הזּ את  בּ עצה

וׁש גּ ע וֹ ן  ׁש ט וּ ת מעשׂ ה ועשׂ ה מ ּמ ׁש ,
על  "ויתו זקנוֹ  על ריר וֹ  והוֹ ריד מ ּמ ׁש 

וכוּ ' הער" יד)דּ לתוֹ ת  כא , ,(שמואל־א 
על־ידי כּ י מ יּ דם , נמלט  ועל־ידי־זה
 ֹלת ו בּ אים  דּ יקא דּ ׁש ט וּ תא מ לּ י
כּ י מהם , נצּ וֹ לין ׁש על־ידי ־זה שׂ מחה
על־ידי הוּ א  עליהם  ההתגּ בּ ר וּ ת עּק ר
כּ י לשׂ מח  בּ גּ לוּ ת אפׁש ר ואי שׂ מחה,
כּ נּ "ל. דּ יקא  דּ ׁש טוּ תא מ לּ י על ־ידי אם 
אז  ׁש עוֹ שׂ ין ּפ וּ רים  שׂ מחת בּ חינת וזהוּ 
בּ ׁש ביל  דּ ׁש טוּ תא וּ מ לּ י שׂ ח וֹ ק  מיני כּ ל
על־ידי הוּ א המחה ע ּק ר  כּ י שׂ מחה,

כּ נּ "ל: דּ יקא דּ ׁש טוּ תא  מ לּ י

בּ חינתז  ז:)וזהוּ  אינׁש (מגילה 'ח יּ ב  : 
בּ ין  ידע דּ א עד בּ פ וּ ריּ א לבס וּ מי
בּ פ וּ רים  כּ י מר דּ כי'.  ּלברו המן ארוּ ר 
ׁש הוּ א ה נּ חׁש  זהמת  הכנעת עּק ר אז
ּת אכלנּ ה" "בּ עצּ ב וֹ ן בּ חינת העצב וּ ת
המחה להעלוֹ ת אז וּ צריכין כּ נּ "ל,
יימר ' 'מי  בּ בחינת הּק לּפ וֹ ת  מעמקי 
המחה על־ידי ׁש נּ זכּ ה עד  הנּ "ל,

ה נּ  היכלין ה ּת ׁש עה בּ חינת "ל,להיג 
ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין ׁש על־ידם 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מטי', וא 'מטי בּ בחינת
כּ נּ "ל. נדע' א אׁש ר  הידיעה 'ּת כלית
דּ הינוּ  לבסוּ מי', אינׁש  'ח יּ ב  ועל־כּ ן
כּ מ וֹ  שׂ מחה, בּ ׁש ביל בּ פ וּ רים  להׁש ּת כּ ר

טו)ׁש כּ ת וּ ב קד, לבב(תהלים ישׂ ּמ ח  "ויין : 
עד  המחה להגדּ יל וּ צריכין אנוֹ ׁש ",
ׁש ל  והמחה הכר וּ ת על־ידי  ׁש יּ זכּ ה
הידיעה 'ּת כלית לבחינת  לבא ּפ וּ רים 
דּ א 'עד בּ חינת ׁש זּ הוּ  נדע', א אׁש ר

וכוּ '. ידע '

יז והלכות כד תורות תורה 

ׁש זּ ה וּ כּ י והרע  הּט וֹ ב  אחיזת עּק ר 
המן, וארוּ ר  מרדּ כי  ּבּ ר ו בּ חינת
ט וֹ ב הדּ עת מעץ הוּ א אחיזתוֹ  עּק ר

מ בּ חינת  נמ ׁש ׁש ע ּק ר וֹ  טז,ורע , (משלי 
דּ הינוּ כח) אלּ וּ ף ", מפריד "נרגּ ן :

בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר בּ חינת  ׁש ּמ פריד
המסדּ ר ׁש הוּ א 'ּפ לא', בּ חינת 'אלף',
את המעכּ ב  ׁש הוּ א הּמ חין את והמיב
ה גת ׁש עּק ר מרדיפתן, הּמ חין
דּ יקא, על־ידי־זה הוּ א הידיעה
א אׁש ר  הידיעה 'ּת כלית בּ בחינת
ע ּק ר הוּ א נדע ' 'א ׁש בּ חינת נדע',
אז  לזה ׁש זּ וֹ כה וּ מי הידיעה, ּת כלית
יחד  הידיעה והעדּ ר  הידיעה נכלל
והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת  ׁש הם 
ועל־ בּ ׁש ר ׁש ם , אחד ׁש ניהם  ׁש בּ אמת

הידיעה. ּת כלית עּק ר ידי ־זה

ע ּק רואז כּ י לגמרי, הרע נתבּ ּט ל 
מהעדּ ר הוּ א הרע  אחיזת
מחמת  ׁש נּ מ ׁש והס ּת רת וֹ  הידיעה
ׁש זּ ה וּ  כּ לים , ׁש בירת ׁש גּ וֹ רם  אוֹ ר רבּ וּ י
והעדּ ר הידיעה כּ וֹ ללים  ׁש אינם  מחמת

יחד בּ עזרתהידיעה  לק ּמ ן מ זּ ה ע וֹ ד יבאר (וכאׁש ר 

(ית בּ ר .ה ' 

להׁש ּת כּ רועל־כּ ן צריכין אז בּ פ וּ רים  
ל  ׁש יּ בוֹ א וּ  שׂ מחהעד ידי 

'ּת כלית לבחינת  ׁש יּ זכּ ה עד כּ זאת,
הרדיפה נכלל ׁש ם  הנּ "ל הידיעה'
והעדּ ר הידיעה ׁש הם  יחד, והמעכּ ב 
בּ בחינת יחד נכללין ׁש ניהם  הידיעה
וׁש ם  נדע ', א אׁש ר הידיעה 'ּת כלית
וזה וּ  כּ נּ "ל. לגמרי הרע כּ ל נתבּ ּט ל
המן  ארוּ ר  בּ ין ידע דּ א 'עד בּ חינת

 ּׁש י אין ׁש ם  כּ י מר דּ כי',  ּלבר ו
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש ם  כּ י ורע , ט וֹ ב לוֹ מר

וכנּ "ל: ט וֹ ב

ּפ ר ׁש תח  ּפ ר ׁש יּ וֹ ת: אר בּ ע  בּ חינת וזה
וּ פר ׁש ת 'זכוֹ ר ' וּ פרׁש ת 'ׁש קלים '
בּ אדר ׁש ּק וֹ רין 'החדׁש ' וּ פר ׁש ת 'ּפ רה'
וּ מ לּ אחריו, מ לּ פניו לפ וּ רים   ּסמ ו
ויׁש וּ עת לגאלּ ת  הכנה הוּ א זה ׁש כּ ל
וּ ב וֹ  נגאלוּ  ׁש בּ וֹ  בּ ניסן ׁש נּ זכּ ה ישׂ ראל
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  להגּ אל, עתידין

יא:)ז"ל השנה גּ אלּ ת(ראש  ע ּק ר  כּ י . 
על־ידי הוּ א הגּ לוּ ת מן ישׂ ראל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  יב)המחה , נה , :(ישעיה 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  תצאוּ ", בשׂ מחה "כּ י 
על־ידי הינוּ  הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה לעיל
ׁש על־ידי־זה בּ שׂ מחה, הּמ צוה  עשׂ יּ ת
כּ נּ "ל, וכוּ ' מהגּ לוּ ת הכינה עוֹ לה 
ס וֹ ף האין אוֹ ר להיג  ׁש זּ וֹ כין עד

כּ נּ "ל. וכוּ '

מצותוזהוּ  כּ י ׁש קלים . ּפ רׁש ת בּ חינת 
הּק ר בּ נוֹ ת בּ ׁש ביל היא ׁש קלים 
עליּ ת עּק ר ׁש על־ידי־זה וּ קטרת
ועל־ הּק לּפ וֹ ת, מן הּק דוֹ ׁש ים  נצּ וֹ צ וֹ ת
שׂ מחה, וּ קטרת  בּ ּק רבּ נוֹ ת נאמר כּ ן

בּ ּק ר בּ נוֹ ת  ׁש כּ תוּ ב ז)כּ מ וֹ  יב , :(דברים 
ידכם ", מ ׁש לח  בּ כל "וּ שׂ מח ּת ם 

"וּ בית אּת ה  ה ּט וֹ ב  בּ כל (שם"ושׂ מח ּת  
יא) הרבּ ה.כו , בּ פס וּ קים  בּ זה וכיּ וֹ צא  ,

נאמר בּ קטרת ט)וכן כז, "קטרת(משלי  : 
בּ הּת וֹ רה ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  לב " ישׂ ּמ ח
מנצּ חים  הלּ ויּ ים  הי וּ  ועל־כּ ן הנּ "ל.
כּ י הּק ר בּ נוֹ ת, בּ ׁש עת הדּ וּ כן על בּ ׁש יר 
כּ י שׂ מחה, בּ חינת הוּ א  וזמרה ׁש יר
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כּ ל  עוֹ לין וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת על־ידי
והע ּק ר הּק לּפ וֹ ת, מן הּק דה נצּ וֹ צ וֹ ת
על־ידי ׁש נּ מ ׁש כת  המחה על־ידי
עליּ ת עּק ר כּ י וּ קטרת, הּק רבּ נוֹ ת 

הוּ א ה ּק לּפ וֹ ת מן על־ידיהּק דה 
כּ נּ "ל. המחה

לּת ן וזהוּ  ׁש ּמ ח יּ בים  ׁש קלים  בּ חינת  
צ בּ וּ ר קרבּ נוֹ ת בּ ׁש ביל ׁש נה בּ כל
כּ די כּ נּ "ל, שׂ מחה בּ חינת  ׁש הם  וּ קטרת 
הּק דה נצּ וֹ צי כּ ל על־ידי־זה להעל וֹ ת 
עוֹ לין  ועל־ידי־זה  הּק לּפ וֹ ת, מ גּ לוּ ת
עד  הכל, לברכּ ת ׁש זּ וֹ כין עד למעלה
ה ּמ חין  את והמי ב  המס דּ ר ׁש ּמ תּק נין
ׁש על־ידי־זה הכּ תר, בּ חינת  ׁש ה וּ א
והמע כּ ב הרדיפה על־ידי  זוֹ כין דּ יקא
להיג ה נּ "ל, והמי ב  המסדּ ר  ׁש ל
ולא 'מטי בּ בחינת ס וֹ ף  האין אוֹ ר
היכלין  הּת ׁש עה נע שׂ ין ואז מטי ',
היטב כּ מבאר וכוּ ', נהוֹ רין אנּ וּ ן דּ לאו
זה וכל היטב . ׁש ם  ע יּ ן הנּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה
בּ שׂ מחה הּמ צ וֹ ת ע שׂ יּ ת על־ידי זוֹ כין
וּ קטרת קר בּ נוֹ ת בּ חינת ׁש הוּ א דּ יקא
ׁש ּמ הם  ׁש קלים  בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,

כּ נּ "ל. וּ קטרת קר בּ נוֹ ת נעשׂ וּ 

כו)בּ חינתוזה לח , "בּ קע(שמות  : 
כּ י דּ יקא , "לגּ לגּ לת" לגּ לגּ לת ",

כּ תר' דּ א לט .)'גּ לגּ לּת א דף  יט תיקו"ז  ,(עיין 
לתּק ן  לזכּ וֹ ת הוּ א ה ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י
ׁש הוּ א הּמ חין את והמיב  המסדּ ר 
ׁש על־ידי־זה גּ לגּ לּת א , – כּ תר בּ חינת
היכלין  ּת ׁש עה בּ חינת הגת עּק ר

הנּ "ל: בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בן הנּ "ל

יג)וזהוּ ט  יב  ל, את(שם תא "כּ י : 
ונתנוּ  לפקדיהם  ישׂ ראל בּ ני  ראׁש 
בהם  יהיה וא וכוּ ', נפ ׁש וֹ  כּ פר איׁש 
וכוּ ', יּת נוּ  זה אתם , בּ פקד נגף 
וכוּ ', הּק דׁש  בּ ׁש קל הקל מחצית
וּ מבאר לה'", ּת רוּ מה הקל מחצית
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  וּ בדברי רׁש "י בּ פרוּ ׁש 

סב:) חס(ברכות לׁש ט ּת וּ כל ׁש הּמ גּ פה
צוּ תה על־כּ ן הּמ נין, על־ידי וׁש לוֹ ם 
הקל  מחצית אחד כּ ל  ׁש יּ ּת ן הּת וֹ רה 
כּ מבאר נגף, בּ הם  יהיה ׁש א כּ די
סטרא אחיזת ע ּק ר  כּ י  גּ וּ פ ּה . בּ ּפ ס וּ ק
מ בּ חינת נמ ׁש כת וׁש ל וֹ ם  חס  דּ מ וֹ תא

בּ חינת ׁש ה וּ א כט)מנין, ז, "בק ׁש וּ (קהלת  
על־ידי  ׁש נּ מ ׁש ר בּ ים ", ח בנוֹ ת
נגזר ׁש אז ורע, ט וֹ ב הדּ עת עץ  ּפ גם 
עץ ּפ גם  עּק ר כּ י  הע וֹ לם . על מיתה
"בק ׁש וּ  בּ חינת הוּ א ורע ט וֹ ב הדּ עת
ּפ גם  בּ חינת ׁש הוּ א ר בּ ים ", ח בנוֹ ת
בּ חקירוֹ ת הנּ כנסין הח וֹ קרים  כּ ל
ׁש בּ אים  עד מ כלם , למעלה וקׁש יוֹ ת
גּ דוֹ לוֹ ת לכפירוֹ ת  על־ידי־זה

גּ מ וּ רה. וּ לאּפ יק וֹ רסוּ ת 

ּת בוּ נהכּ י  ואין חכמה "אין בּ אמת 
ה'" לנגד עצה ל)ואין כא , ,(משלי 

ׁש כּ תוּ ב  ט)וּ כמ וֹ  ח , ה'(ירמיה  בדבר  "הנּ ה  
 ית בּ ר ה' כּ י להם ", מה וחכמת מאסוּ 

כּ לל' בּ ּה  ּת פיסא מחׁש בה (תיקו"ז'לית 
יז .) דף  מאקוּ ת וֹ הק דּ מה לידע  אפ ׁש ר  ואי , 

ט וֹ בים , מעשׂ ים  על־ידי  אם  כּ י יתבּ ר
בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת על־ידי  הינוּ 
לעלוֹ ת זוֹ כה דּ יקא ׁש על־ידי ־זה
אוֹ ר להיג ׁש זּ וֹ כה  עד מעלה, למעלה

יט והלכות כד תורות תורה 

מטי ' ולא 'מטי בּ בחינת  ס וֹ ף אין
ׁש זּ ה ה נּ "ל, היכלין הּת ׁש עה בּ בחינת
לזה. הזּ וֹ כה  אׁש רי  א קוּ ת, ה גת עּק ר

ׁש זּ וֹ כין ועּק ר הּת ּק וּ ן ׁש למ וּ ת ּת כלית 
בּ שׂ מחה, הּמ צוה ע שׂ יּ ת על־ידי 
את לתּק ן על־ידי־זה זּ וֹ כין מה היא 
הּמ חין, את  והמיב המסדּ ר  בּ חינת
מן  גּ ב וֹ ּה  ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת  ׁש ה וּ א
הוּ א הבּ חינה  ׁש זּ את ואף ־על־ּפ י  הכּ ל.
את מע כּ ב הוּ א  כּ י וּ מע כּ ב, מ וֹ נע  כּ מ וֹ 
האין  אוֹ ר להיג מרדיפתן הּמ חין
א דּ רבּ א, בּ אמת, אף־על־ּפ י־כן סוֹ ף ,
הּמ חין, ּת ּק וּ ן ׁש למוּ ת  ּת כלית עּק ר זהוּ 
אמ ּת ית הגה ׁש וּ ם  להיג  אפׁש ר ואי
על־ידי דּ הינוּ  דּ יקא, על־ידי ־זה אם  כּ י
בּ חינת ׁש הוּ א והמי ב  המס דּ ר  ּת ּק וּ ן
ה ּמ חין  את  מע כּ ב כּ מ וֹ  ׁש הוּ א כּ תר,
הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה וכמבאר מרדיפתם 
המע כּ ב בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר וזה

את והמיב זההמס דּ ר כּ נּ "ל, הּמ חין 
עשׂ יּ ת על־ידי אם  כּ י להיג אפ ׁש ר  אי
על־ידי דּ הינוּ  דּ יקא, מעש יּ וֹ ת מצוֹ ת

כּ נּ "ל. בּ שׂ מחה הּמ צוֹ ת ע שׂ יּ ת

הוּ אכּ י המחה ׁש למ וּ ת ּת כלית ע ּק ר 
בּ בחינת כּ תר, בּ בחינת (ישעיהׁש ם  

י ) "על לה, ראׁש ם ", על ע וֹ לם  "ושׂ מחת 
– כּ תר בּ חינת זה דּ יקא, ראׁש ם "
ראׁש ם ' 'על בּ חינת ׁש ה וּ א גּ לגּ לּת א
כּ י הראׁש , על הוּ א הכּ תר  כּ י  כּ נּ "ל.
הוּ א כּ י  והּמ חין, מהראׁש  למעלה הוּ א
וׁש ם  הּמ חין, את והמיב המסדּ ר 

עוֹ לם  "ושׂ מחת בּ חינת המחה  עּק ר
כּ נּ "ל. דּ יקא ראׁש ם " "על ראׁש ם ", על

עוֹ להוהעּק ר המחה כּ ׁש זּ את 
דּ הינוּ  דּ יקא הע שׂ יּ ה מע וֹ לם 
ׁש אז  בּ שׂ מחה, מצוֹ ת  לע שׂ וֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כין
ׁש הוּ א הנּ "ל כּ תר לבחינת זוֹ כין דּ יקא
דּ יקא ׁש על־ידי־זה והמיב, המסדּ ר 
ׁש על־ידי־ הנּ "ל, היכלין ּת ׁש עה נעשׂ ין
ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין דּ יקא  זה
כּ נּ "ל. וכוּ ' מטי ' ולא 'מטי בּ בחינת

ׁש זּ וֹ כהכּ י הצּ דּ יק זכוּ ת  ׁש למוּ ת ע ּק ר 
הוּ א הּט וֹ בים , מע שׂ יו על־ידי 
מן  גּ ב וֹ ּה  ׁש הוּ א כּ תר  לבחינת  כּ ׁש זּ וֹ כה
והמיב המס דּ ר בּ חינת ׁש ה וּ א הכּ ל,
ה גת עּק ר ׁש על־ידי־זה  הנּ "ל,
ס וֹ ף אין א וֹ ר הגת דּ הינוּ  אק וּ ת,
אדם  ׁש בּ ין החלּ וּ ק  וזה וּ  כּ נּ "ל. וכוּ '
גּ בוֹ ּה  הוּ א הצּ דּ יק  ׁש האדם  ,למלא

כּ ּמ וּ בא  ה ּמ לא מן קידושיןהרבּ ה (עיין  
ה גתפא .) בּ בחינת הוּ א החלּ וּ ק  ועּק ר ,

הכּ תר הגת לבחינת כּ י  הנּ "ל. הכּ תר
מע שׂ ה על־ידי אם  כּ י זוֹ כין אין הנּ "ל
וּ במעשׂ ים  בּ עבדוֹ ת דּ יקא, הּת ח ּת וֹ נים 
האדם  נברא זה  וּ בׁש ביל דּ יקא, ט וֹ בים 

ה העוֹ לם  "לעבדּה בּ זה פל 
טו)וּ לׁש מרּה " ב , 'בּ פ ּק וּ דין (בראשית – 

תע שׂ ה' וא לזכּ וֹ תגדּ עשׂ ה כּ די , 
ּת כלית ׁש הוּ א ה נּ "ל הכּ תר  לבחינת 
ע ּק ר על־ידי־זה  כּ י  האדם , ׁש למ וּ ת

כּ נּ "ל. אק וּ ת הגת

.סב.ג ּדף כא כ ּתּקּון הזֹוהר ּובתּקּוני כז. ּדף ּבראׁשית זוהר



הלכותיח  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

כּ ל  עוֹ לין וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת על־ידי
והע ּק ר הּק לּפ וֹ ת, מן הּק דה נצּ וֹ צ וֹ ת
על־ידי ׁש נּ מ ׁש כת  המחה על־ידי
עליּ ת עּק ר כּ י וּ קטרת, הּק רבּ נוֹ ת 

הוּ א ה ּק לּפ וֹ ת מן על־ידיהּק דה 
כּ נּ "ל. המחה

לּת ן וזהוּ  ׁש ּמ ח יּ בים  ׁש קלים  בּ חינת  
צ בּ וּ ר קרבּ נוֹ ת בּ ׁש ביל ׁש נה בּ כל
כּ די כּ נּ "ל, שׂ מחה בּ חינת  ׁש הם  וּ קטרת 
הּק דה נצּ וֹ צי כּ ל על־ידי־זה להעל וֹ ת 
עוֹ לין  ועל־ידי־זה  הּק לּפ וֹ ת, מ גּ לוּ ת
עד  הכל, לברכּ ת ׁש זּ וֹ כין עד למעלה
ה ּמ חין  את והמי ב  המס דּ ר ׁש ּמ תּק נין
ׁש על־ידי־זה הכּ תר, בּ חינת  ׁש ה וּ א
והמע כּ ב הרדיפה על־ידי  זוֹ כין דּ יקא
להיג ה נּ "ל, והמי ב  המסדּ ר  ׁש ל
ולא 'מטי בּ בחינת ס וֹ ף  האין אוֹ ר
היכלין  הּת ׁש עה נע שׂ ין ואז מטי ',
היטב כּ מבאר וכוּ ', נהוֹ רין אנּ וּ ן דּ לאו
זה וכל היטב . ׁש ם  ע יּ ן הנּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה
בּ שׂ מחה הּמ צ וֹ ת ע שׂ יּ ת על־ידי זוֹ כין
וּ קטרת קר בּ נוֹ ת בּ חינת ׁש הוּ א דּ יקא
ׁש ּמ הם  ׁש קלים  בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,

כּ נּ "ל. וּ קטרת קר בּ נוֹ ת נעשׂ וּ 

כו)בּ חינתוזה לח , "בּ קע(שמות  : 
כּ י דּ יקא , "לגּ לגּ לת" לגּ לגּ לת ",

כּ תר' דּ א לט .)'גּ לגּ לּת א דף  יט תיקו"ז  ,(עיין 
לתּק ן  לזכּ וֹ ת הוּ א ה ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י
ׁש הוּ א הּמ חין את והמיב  המסדּ ר 
ׁש על־ידי־זה גּ לגּ לּת א , – כּ תר בּ חינת
היכלין  ּת ׁש עה בּ חינת הגת עּק ר

הנּ "ל: בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בן הנּ "ל

יג)וזהוּ ט  יב  ל, את(שם תא "כּ י : 
ונתנוּ  לפקדיהם  ישׂ ראל בּ ני  ראׁש 
בהם  יהיה וא וכוּ ', נפ ׁש וֹ  כּ פר איׁש 
וכוּ ', יּת נוּ  זה אתם , בּ פקד נגף 
וכוּ ', הּק דׁש  בּ ׁש קל הקל מחצית
וּ מבאר לה'", ּת רוּ מה הקל מחצית
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  וּ בדברי רׁש "י בּ פרוּ ׁש 

סב:) חס(ברכות לׁש ט ּת וּ כל ׁש הּמ גּ פה
צוּ תה על־כּ ן הּמ נין, על־ידי וׁש לוֹ ם 
הקל  מחצית אחד כּ ל  ׁש יּ ּת ן הּת וֹ רה 
כּ מבאר נגף, בּ הם  יהיה ׁש א כּ די
סטרא אחיזת ע ּק ר  כּ י  גּ וּ פ ּה . בּ ּפ ס וּ ק
מ בּ חינת נמ ׁש כת וׁש ל וֹ ם  חס  דּ מ וֹ תא

בּ חינת ׁש ה וּ א כט)מנין, ז, "בק ׁש וּ (קהלת  
על־ידי  ׁש נּ מ ׁש ר בּ ים ", ח בנוֹ ת
נגזר ׁש אז ורע, ט וֹ ב הדּ עת עץ  ּפ גם 
עץ ּפ גם  עּק ר כּ י  הע וֹ לם . על מיתה
"בק ׁש וּ  בּ חינת הוּ א ורע ט וֹ ב הדּ עת
ּפ גם  בּ חינת ׁש הוּ א ר בּ ים ", ח בנוֹ ת
בּ חקירוֹ ת הנּ כנסין הח וֹ קרים  כּ ל
ׁש בּ אים  עד מ כלם , למעלה וקׁש יוֹ ת
גּ דוֹ לוֹ ת לכפירוֹ ת  על־ידי־זה

גּ מ וּ רה. וּ לאּפ יק וֹ רסוּ ת 

ּת בוּ נהכּ י  ואין חכמה "אין בּ אמת 
ה'" לנגד עצה ל)ואין כא , ,(משלי 

ׁש כּ תוּ ב  ט)וּ כמ וֹ  ח , ה'(ירמיה  בדבר  "הנּ ה  
 ית בּ ר ה' כּ י להם ", מה וחכמת מאסוּ 

כּ לל' בּ ּה  ּת פיסא מחׁש בה (תיקו"ז'לית 
יז .) דף  מאקוּ ת וֹ הק דּ מה לידע  אפ ׁש ר  ואי , 

ט וֹ בים , מעשׂ ים  על־ידי  אם  כּ י יתבּ ר
בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת על־ידי  הינוּ 
לעלוֹ ת זוֹ כה דּ יקא ׁש על־ידי ־זה
אוֹ ר להיג ׁש זּ וֹ כה  עד מעלה, למעלה

יט והלכות כד תורות תורה 

מטי ' ולא 'מטי בּ בחינת  ס וֹ ף אין
ׁש זּ ה ה נּ "ל, היכלין הּת ׁש עה בּ בחינת
לזה. הזּ וֹ כה  אׁש רי  א קוּ ת, ה גת עּק ר

ׁש זּ וֹ כין ועּק ר הּת ּק וּ ן ׁש למ וּ ת ּת כלית 
בּ שׂ מחה, הּמ צוה ע שׂ יּ ת על־ידי 
את לתּק ן על־ידי־זה זּ וֹ כין מה היא 
הּמ חין, את  והמיב המסדּ ר  בּ חינת
מן  גּ ב וֹ ּה  ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת  ׁש ה וּ א
הוּ א הבּ חינה  ׁש זּ את ואף ־על־ּפ י  הכּ ל.
את מע כּ ב הוּ א  כּ י וּ מע כּ ב, מ וֹ נע  כּ מ וֹ 
האין  אוֹ ר להיג מרדיפתן הּמ חין
א דּ רבּ א, בּ אמת, אף־על־ּפ י־כן סוֹ ף ,
הּמ חין, ּת ּק וּ ן ׁש למוּ ת  ּת כלית עּק ר זהוּ 
אמ ּת ית הגה ׁש וּ ם  להיג  אפׁש ר ואי
על־ידי דּ הינוּ  דּ יקא, על־ידי ־זה אם  כּ י
בּ חינת ׁש הוּ א והמי ב  המס דּ ר  ּת ּק וּ ן
ה ּמ חין  את  מע כּ ב כּ מ וֹ  ׁש הוּ א כּ תר,
הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה וכמבאר מרדיפתם 
המע כּ ב בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר וזה

את והמיב זההמס דּ ר כּ נּ "ל, הּמ חין 
עשׂ יּ ת על־ידי אם  כּ י להיג אפ ׁש ר  אי
על־ידי דּ הינוּ  דּ יקא, מעש יּ וֹ ת מצוֹ ת

כּ נּ "ל. בּ שׂ מחה הּמ צוֹ ת ע שׂ יּ ת

הוּ אכּ י המחה ׁש למ וּ ת ּת כלית ע ּק ר 
בּ בחינת כּ תר, בּ בחינת (ישעיהׁש ם  

י ) "על לה, ראׁש ם ", על ע וֹ לם  "ושׂ מחת 
– כּ תר בּ חינת זה דּ יקא, ראׁש ם "
ראׁש ם ' 'על בּ חינת ׁש ה וּ א גּ לגּ לּת א
כּ י הראׁש , על הוּ א הכּ תר  כּ י  כּ נּ "ל.
הוּ א כּ י  והּמ חין, מהראׁש  למעלה הוּ א
וׁש ם  הּמ חין, את והמיב המסדּ ר 

עוֹ לם  "ושׂ מחת בּ חינת המחה  עּק ר
כּ נּ "ל. דּ יקא ראׁש ם " "על ראׁש ם ", על

עוֹ להוהעּק ר המחה כּ ׁש זּ את 
דּ הינוּ  דּ יקא הע שׂ יּ ה מע וֹ לם 
ׁש אז  בּ שׂ מחה, מצוֹ ת  לע שׂ וֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כין
ׁש הוּ א הנּ "ל כּ תר לבחינת זוֹ כין דּ יקא
דּ יקא ׁש על־ידי־זה והמיב, המסדּ ר 
ׁש על־ידי־ הנּ "ל, היכלין ּת ׁש עה נעשׂ ין
ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין דּ יקא  זה
כּ נּ "ל. וכוּ ' מטי ' ולא 'מטי בּ בחינת

ׁש זּ וֹ כהכּ י הצּ דּ יק זכוּ ת  ׁש למוּ ת ע ּק ר 
הוּ א הּט וֹ בים , מע שׂ יו על־ידי 
מן  גּ ב וֹ ּה  ׁש הוּ א כּ תר  לבחינת  כּ ׁש זּ וֹ כה
והמיב המס דּ ר בּ חינת ׁש ה וּ א הכּ ל,
ה גת עּק ר ׁש על־ידי־זה  הנּ "ל,
ס וֹ ף אין א וֹ ר הגת דּ הינוּ  אק וּ ת,
אדם  ׁש בּ ין החלּ וּ ק  וזה וּ  כּ נּ "ל. וכוּ '
גּ בוֹ ּה  הוּ א הצּ דּ יק  ׁש האדם  ,למלא

כּ ּמ וּ בא  ה ּמ לא מן קידושיןהרבּ ה (עיין  
ה גתפא .) בּ בחינת הוּ א החלּ וּ ק  ועּק ר ,

הכּ תר הגת לבחינת כּ י  הנּ "ל. הכּ תר
מע שׂ ה על־ידי אם  כּ י זוֹ כין אין הנּ "ל
וּ במעשׂ ים  בּ עבדוֹ ת דּ יקא, הּת ח ּת וֹ נים 
האדם  נברא זה  וּ בׁש ביל דּ יקא, ט וֹ בים 

ה העוֹ לם  "לעבדּה בּ זה פל 
טו)וּ לׁש מרּה " ב , 'בּ פ ּק וּ דין (בראשית – 

תע שׂ ה' וא לזכּ וֹ תגדּ עשׂ ה כּ די , 
ּת כלית ׁש הוּ א ה נּ "ל הכּ תר  לבחינת 
ע ּק ר על־ידי־זה  כּ י  האדם , ׁש למ וּ ת

כּ נּ "ל. אק וּ ת הגת

.סב.ג ּדף כא כ ּתּקּון הזֹוהר ּובתּקּוני כז. ּדף ּבראׁשית זוהר
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מר וֹ מם כּ י הוּ א  ּבּ רו  יתבּ ר ה' 
הּמ ח ׁש בוֹ ת מ כּ ל למעלה  וּ מנא
ּת פיסה מח ׁש בה 'לית  כּ י מאד, מאד
ונברא נוֹ צר ׁש וּ ם  ואין כּ לל', בּ ּה 
למעלה וּ למעלה למ ּט ה  ונאצל ונעשׂ ה
נוֹ רא עלי וֹ ן ה' כּ י להיגוֹ , ׁש יּ וּ כלוּ 
כּ ל  ׁש ל ההג וֹ ת  כּ ל על נעלה מאד,
מעלה בּ ר וּ אי וכל וּ מ ּט ה, מעלה  דּ רי 
מאימת ויפחדוּ ן ירעדוּ ן כּ לּ ם  וּ מ ּט ה
וחיל  יחפזוּ ן וּ מלאכים  הגּ ד וֹ ל, ׁש מ וֹ 
ׁש מ וֹ  אימת  בּ זכרם  יאחזוּ ן וּ רעדה
ויתעלּ ה יתבּ ר והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל וזכרוֹ 
בּ ברכּ ת אוֹ מרים  ׁש אנוּ  וּ כמ וֹ  לנצח ,
בּ אימה עוֹ שׂ ים  'וכלּ ם  ׁש מע: קריאת
והאוֹ פ נּ ים  וכוּ ', ק וֹ נם  רצוֹ ן וּ ביראה
מתנאים  גּ דוֹ ל בּ רעׁש  הּק דׁש  וח יּ וֹ ת
וכמבאר וכוּ ', שׂ רפים ' לעּמ ת
ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  וּ בדברי רבּ ים  בּ פס וּ קים 
רוֹ ע ׁש ין  הכּ ל וּ מ ּט ה מעלה בּ ר וּ אי וכל
ורוֹ דפים  וּ מתלהבים  וּ בוֹ ערים 
אקוּ ת וֹ  הגת להיג מחׁש בּת ם 
ה גת להיג  אפ ׁש ר אי אבל .יתבּ ר
'מטי בּ בחינת אם  כּ י  יתבּ ר אק וּ תוֹ 
להיג אפ ׁש ר  אי  וזה כּ נּ "ל, מטי' ולא
על־ידי אם  כּ י הלמוּ ת  בּ תכלית
דּ יקא. ה ּת חּת וֹ נים  מעשׂ ה ׁש ל העבוֹ דה

מחמתכּ י הוּ א הה גה  מניעת  עּק ר 
לק בּ ל  אפ ׁש ר  ׁש אי אוֹ ר רבּ וּ י
לק בּ ל  וההיכלוֹ ת  ה כּ לים  וע ּק ר  כּ יּ דוּ ע ,
'מטי בּ בחינת  וּ במ דּ ה בּ הדרגה האוֹ ר 
ּת ּק וּ ן  על־ידי  נעשׂ ין הם  מטי', ולא
והמיב המסדּ ר  ׁש הוּ א דּ יקא הכּ תר
וּ מ וֹ נע מעכּ ב  כּ מ וֹ  ׁש הוּ א הּמ חין, את

ׁש על־ידי־זה מרדיפתם  הּמ חין את
כּ י זוֹ כין אין וזה  כּ נּ "ל, ההגה עּק ר
דּ יקא, מעשׂ יּ וֹ ת  מצ וֹ ת על־ידי  אם 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  פח .)וּ כמ וֹ  :(שבת 
"נע שׂ ה'בּ ׁש עה י שׂ ראל ׁש אמרוּ  

מלאכים  רבּ וֹ א ׁש ים  ירדוּ  ונׁש מע ",
וכוּ ', רא ׁש ם  על כּ תרים  ׁש ני ונתנוּ 
ראׁש ם "', על עוֹ לם  "ושׂ מחת  ׁש נּ אמר :
בּ חינת הּת וֹ רה  ק בּ לת  ׁש על־ידי נמצא
ׁש על־ כּ תר  לבחינת זכוּ  ונׁש מע , נעשׂ ה

ההגה. ע ּק ר  ידי־זה 

ּת כליתכּ י הוּ א הע שׂ יּ ה העוֹ לם  זה 
 מס ע ּק ר  והוּ א  הגּ ׁש מיּ וּ ת,
, יתבּ ר א ק וּ תוֹ  הגת בּ פני הּמ בדּ יל
בּ זה ה ' את לעבד כּ ׁש זּ וֹ כין אבל
מצוֹ ת ולעשׂ וֹ ת העשׂ יּ ה  הע וֹ לם 
הּת ּק וּ ן, עּק ר זה אזי  בּ שׂ מחה , מעשׂ יּ וֹ ת
מעשׂ יּ וֹ ת ה ּמ צ וֹ ת על־ידי  זוֹ כה כּ י
את וּ מעלה  וּ מתּק ן ׁש ּמ ברר  בּ שׂ מחה ,
 הּמ ס ּת כלית ׁש הוּ א העשׂ יּ ה בּ חינת
לבחינת אוֹ תוֹ  מעלה הוּ א הּמ בדּ יל,
מ בּ חינת ונע שׂ ה  נתהּפ ואז כּ תר,
נע שׂ ה הּמ ב דּ יל,  מס מ בּ חינת עשׂ יּ ה
בּ חינת כּ ן גּ ם  ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת מ ּמ נּ וּ 
הכּ תר כּ י  עלי וֹ ן, בּ ר וּ חניּ וּ ת הּמ בדּ יל
כּ מ וֹ  הּמ אציל לבין הנּ אצלים  בּ ין ּפ ר וּ ס
הוּ א הכּ תר כּ י הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש כּ ת וּ ב 
ה ּמ חין  את וּ מעכּ ב  מוֹ נע  כּ מ וֹ 
אבל  ס וֹ ף, האין אוֹ ר להיג מרדיפתם 
ע ּק ר הוּ א  והמעכּ ב  ה ּמ ניעה זה
אי כּ י כּ נּ "ל, הּת ּק וּ ן ׁש למוּ ת  הּת כלית 
כּ י ס וֹ ף אין אוֹ ר הגת להיג אפ ׁש ר
ׁש ּמ בּ חינת נמצא  דּ יקא. על־ידי־זה  אם 

כא והלכות כד תורות תורה 

ה ּמ ניעה ע ּק ר  ׁש ה וּ א גּ ׁש מ יּ וּ ת עשׂ יּ ה
והּמ וֹ נע הּמ בדּ יל  וה ּמ ס והמעכּ ב 
כּ ׁש זּ וֹ כה ,יתבּ ר אק וּ תוֹ  מהגת 
על־ידי הע שׂ יּ ה את וּ לק דּ ׁש  לטהר
דּ יקא מזּ ה אז בּ שׂ מחה, הּמ צוֹ ת עשׂ יּ ת
על־ידי־זה ע וֹ לה כּ י  הּת ּק וּ ן, עּק ר
על־ידי־ ׁש נּ ע שׂ ה עד למעלה, למעלה
כּ ן  גּ ם  ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת דּ יקא זה
הּמ וֹ נע ׁש זּ ה וּ מע כּ ב, מ וֹ נע בּ חינת
ׁש למוּ ת ּת כלית  ע ּק ר  הוּ א  והמעכּ ב 

כּ נּ "ל. הּת ּק וּ ן

בּ מח ׁש בהוזה מעשׂ ה 'סוֹ ף  בּ חינת  
מע שׂ ה'דּת ח לּ ה' 'סוֹ ף  כּ י , 

הוּ א העשׂ יּ ה , גּ ׁש מיּ וּ ת ּת כלית ׁש ה וּ א
כּ תר בּ חינת  ׁש הוּ א ּת חלּ ה' 'בּ מח ׁש בה
כּ י הּמ ח ׁש בה, ּת ח לּ ת בּ חינת ׁש ה וּ א
ׁש הם  הּמ חין כּ ל ׁש רׁש  הוּ א הכּ תר
הּת כלית ע ּק ר  וזה כּ יּ דוּ ע . הּמ ח ׁש ב וֹ ת
כּ וּ נת לה ׁש לים  כּ ׁש זּ וֹ כין והּת ּק וּ ן
הּמ ע שׂ ה ס וֹ ף להעלוֹ ת הבּ ריאה 
ׁש ּמ גּ ׁש מ יּ וּ ת הינ וּ  הּמ ח ׁש בה , לתח לּ ת
מעשׂ ה', 'ס וֹ ף בּ חינת ׁש הוּ א הע שׂ יּ ה 
'ּת חלּ ת להיג יזכּ וּ  דּ יקא מ זּ ה
כּ תר , בּ חינת ׁש הוּ א הּמ ח ׁש בה'
דּ יקא הע שׂ יּ ה ּת ּק וּ ן על־ידי  ׁש נּ ע שׂ ה 
מעשׂ יּ וֹ ת הּמ צוֹ ת ע שׂ יּ ת על־ידי דּ הינוּ 
ה גת עּק ר ׁש על־ידי־זה  כּ נּ "ל, דּ יקא

כּ נּ "ל. אק וּ ת

'עתידין ועל־כּ ן ז"ל: ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  
מח צּ תן  ׁש יּ היה  צ דּ יקים 

ׁש נּ אמר  הרת, מּמ לאכי  (במדברלפנים  
כג) וּ לישׂ ראל כג, ליעקב יאמר "כּ עת :

' אל"', ּפ על דּ יקא,ה מה  מחצּ תן' 
בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת ׁש ה וּ א
הנּ אצלים  בּ ין ּפ רוּ ס  הוּ א כּ י מחצּ ה,
ייג וּ  וישׂ ראל כּ נּ "ל, ה ּמ אציל לבין
על־ידי־זה יתבּ ר אקוּ ת וֹ  הגוֹ ת
מן  גּ ב וֹ הים  יהיוּ  וּ בזה דּ יקא,
הם  הּמ לאכים  כּ י  הּמ לאכים .

זהו'עוֹ מדים ' ׁש ל בּ נּ ּס יוֹ ן עמדוּ  וא 
זוֹ כין  אין על־כּ ן המגם , הע וֹ לם 
אפ ׁש ר אי ועל־כּ ן כּ נּ "ל, כּ תר לבחינת 
כּ מ וֹ  יתבּ ר א קוּ תוֹ  להיג להם 
ר בּ וּ י לק בּ ל יוּ כלוּ  א כּ י הצּ דּ יקים ,
כּ לים  להם  ׁש אין מחמת  האוֹ ר 
הה גה לעכּ ב  בּ דע ּת ם  וּ מחצּ וֹ ת
כּ י 'שׂ רפים ', נקראים  ועל־כּ ן אצלם .
הגתם  מאוֹ ר ונתלהבים  נשׂ רפים  הם 
מח צּ וֹ ת להם  ׁש אין מחמת העצוּ מה,
מצוֹ ת להם  ׁש אין מחמת לעכּ ב 
בּ הּת וֹ רה [ועיּ ן כּ נּ "ל. וכוּ ' מעשׂ יּ וֹ ת
וכוּ ' ינהגם " מרחמם  כּ י  – מ ּק ץ  "ויהי

מב ׁש ם  ז, סימן ּת נינא גּ ם בּ לּק וּ טי  אר  
ׁש יּ היה צדּ יקים  'עתידין הּמ אמר זה כּ ן
בּ חינת הוּ א ׁש ּמ ח צּ ה וכוּ ' מחצּ תן'

אחר בּ מק וֹ ם  ע וֹ ד ועיּ ן נזקי כּ תר, (בּ הלכ וֹ ת 

ח) אוֹ ת  ג  הלכה היטב]:ׁש כנים והבן , 

לׁש ב וּ ע וֹ ת,י ּפ סח  ׁש בּ ין הח לּ וּ ק וזהוּ 
החמץ אסוּ ר  בּ פסח  זה  וּ בׁש ביל

יּמ צא' וּ בל יראה ה:)בּ 'בל (פסחים  
כּ רת, בּ אּס וּ ר מאד חמוּ ר  בּ א ּס וּ ר

ד.ד. ,א ּפרׁשה רּבה ּובבראׁשית ו. ּדף הקּדמה הזֹוהר ּבתּקּוני ועּין ּדֹודי' 'לכה ּפּיּוט וה.מּתֹוךְ ּפרק ׁשּבת ירּוׁשלמי 
ט. קע.ו.הלכה ּדף ּתרּומה ּובזֹוהר ב ,כה ּפרׁשה רּבה ׁשמֹות עיין 
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מר וֹ מם כּ י הוּ א  ּבּ רו  יתבּ ר ה' 
הּמ ח ׁש בוֹ ת מ כּ ל למעלה  וּ מנא
ּת פיסה מח ׁש בה 'לית  כּ י מאד, מאד
ונברא נוֹ צר ׁש וּ ם  ואין כּ לל', בּ ּה 
למעלה וּ למעלה למ ּט ה  ונאצל ונעשׂ ה
נוֹ רא עלי וֹ ן ה' כּ י להיגוֹ , ׁש יּ וּ כלוּ 
כּ ל  ׁש ל ההג וֹ ת  כּ ל על נעלה מאד,
מעלה בּ ר וּ אי וכל וּ מ ּט ה, מעלה  דּ רי 
מאימת ויפחדוּ ן ירעדוּ ן כּ לּ ם  וּ מ ּט ה
וחיל  יחפזוּ ן וּ מלאכים  הגּ ד וֹ ל, ׁש מ וֹ 
ׁש מ וֹ  אימת  בּ זכרם  יאחזוּ ן וּ רעדה
ויתעלּ ה יתבּ ר והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל וזכרוֹ 
בּ ברכּ ת אוֹ מרים  ׁש אנוּ  וּ כמ וֹ  לנצח ,
בּ אימה עוֹ שׂ ים  'וכלּ ם  ׁש מע: קריאת
והאוֹ פ נּ ים  וכוּ ', ק וֹ נם  רצוֹ ן וּ ביראה
מתנאים  גּ דוֹ ל בּ רעׁש  הּק דׁש  וח יּ וֹ ת
וכמבאר וכוּ ', שׂ רפים ' לעּמ ת
ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  וּ בדברי רבּ ים  בּ פס וּ קים 
רוֹ ע ׁש ין  הכּ ל וּ מ ּט ה מעלה בּ ר וּ אי וכל
ורוֹ דפים  וּ מתלהבים  וּ בוֹ ערים 
אקוּ ת וֹ  הגת להיג מחׁש בּת ם 
ה גת להיג  אפ ׁש ר אי אבל .יתבּ ר
'מטי בּ בחינת אם  כּ י  יתבּ ר אק וּ תוֹ 
להיג אפ ׁש ר  אי  וזה כּ נּ "ל, מטי' ולא
על־ידי אם  כּ י הלמוּ ת  בּ תכלית
דּ יקא. ה ּת חּת וֹ נים  מעשׂ ה ׁש ל העבוֹ דה

מחמתכּ י הוּ א הה גה  מניעת  עּק ר 
לק בּ ל  אפ ׁש ר  ׁש אי אוֹ ר רבּ וּ י
לק בּ ל  וההיכלוֹ ת  ה כּ לים  וע ּק ר  כּ יּ דוּ ע ,
'מטי בּ בחינת  וּ במ דּ ה בּ הדרגה האוֹ ר 
ּת ּק וּ ן  על־ידי  נעשׂ ין הם  מטי', ולא
והמיב המסדּ ר  ׁש הוּ א דּ יקא הכּ תר
וּ מ וֹ נע מעכּ ב  כּ מ וֹ  ׁש הוּ א הּמ חין, את

ׁש על־ידי־זה מרדיפתם  הּמ חין את
כּ י זוֹ כין אין וזה  כּ נּ "ל, ההגה עּק ר
דּ יקא, מעשׂ יּ וֹ ת  מצ וֹ ת על־ידי  אם 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  פח .)וּ כמ וֹ  :(שבת 
"נע שׂ ה'בּ ׁש עה י שׂ ראל ׁש אמרוּ  

מלאכים  רבּ וֹ א ׁש ים  ירדוּ  ונׁש מע ",
וכוּ ', רא ׁש ם  על כּ תרים  ׁש ני ונתנוּ 
ראׁש ם "', על עוֹ לם  "ושׂ מחת  ׁש נּ אמר :
בּ חינת הּת וֹ רה  ק בּ לת  ׁש על־ידי נמצא
ׁש על־ כּ תר  לבחינת זכוּ  ונׁש מע , נעשׂ ה

ההגה. ע ּק ר  ידי־זה 

ּת כליתכּ י הוּ א הע שׂ יּ ה העוֹ לם  זה 
 מס ע ּק ר  והוּ א  הגּ ׁש מיּ וּ ת,
, יתבּ ר א ק וּ תוֹ  הגת בּ פני הּמ בדּ יל
בּ זה ה ' את לעבד כּ ׁש זּ וֹ כין אבל
מצוֹ ת ולעשׂ וֹ ת העשׂ יּ ה  הע וֹ לם 
הּת ּק וּ ן, עּק ר זה אזי  בּ שׂ מחה , מעשׂ יּ וֹ ת
מעשׂ יּ וֹ ת ה ּמ צ וֹ ת על־ידי  זוֹ כה כּ י
את וּ מעלה  וּ מתּק ן ׁש ּמ ברר  בּ שׂ מחה ,
 הּמ ס ּת כלית ׁש הוּ א העשׂ יּ ה בּ חינת
לבחינת אוֹ תוֹ  מעלה הוּ א הּמ בדּ יל,
מ בּ חינת ונע שׂ ה  נתהּפ ואז כּ תר,
נע שׂ ה הּמ ב דּ יל,  מס מ בּ חינת עשׂ יּ ה
בּ חינת כּ ן גּ ם  ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת מ ּמ נּ וּ 
הכּ תר כּ י  עלי וֹ ן, בּ ר וּ חניּ וּ ת הּמ בדּ יל
כּ מ וֹ  הּמ אציל לבין הנּ אצלים  בּ ין ּפ ר וּ ס
הוּ א הכּ תר כּ י הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש כּ ת וּ ב 
ה ּמ חין  את וּ מעכּ ב  מוֹ נע  כּ מ וֹ 
אבל  ס וֹ ף, האין אוֹ ר להיג מרדיפתם 
ע ּק ר הוּ א  והמעכּ ב  ה ּמ ניעה זה
אי כּ י כּ נּ "ל, הּת ּק וּ ן ׁש למוּ ת  הּת כלית 
כּ י ס וֹ ף אין אוֹ ר הגת להיג אפ ׁש ר
ׁש ּמ בּ חינת נמצא  דּ יקא. על־ידי־זה  אם 

כא והלכות כד תורות תורה 

ה ּמ ניעה ע ּק ר  ׁש ה וּ א גּ ׁש מ יּ וּ ת עשׂ יּ ה
והּמ וֹ נע הּמ בדּ יל  וה ּמ ס והמעכּ ב 
כּ ׁש זּ וֹ כה ,יתבּ ר אק וּ תוֹ  מהגת 
על־ידי הע שׂ יּ ה את וּ לק דּ ׁש  לטהר
דּ יקא מזּ ה אז בּ שׂ מחה, הּמ צוֹ ת עשׂ יּ ת
על־ידי־זה ע וֹ לה כּ י  הּת ּק וּ ן, עּק ר
על־ידי־ ׁש נּ ע שׂ ה עד למעלה, למעלה
כּ ן  גּ ם  ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת דּ יקא זה
הּמ וֹ נע ׁש זּ ה וּ מע כּ ב, מ וֹ נע בּ חינת
ׁש למוּ ת ּת כלית  ע ּק ר  הוּ א  והמעכּ ב 

כּ נּ "ל. הּת ּק וּ ן

בּ מח ׁש בהוזה מעשׂ ה 'סוֹ ף  בּ חינת  
מע שׂ ה'דּת ח לּ ה' 'סוֹ ף  כּ י , 

הוּ א העשׂ יּ ה , גּ ׁש מיּ וּ ת ּת כלית ׁש ה וּ א
כּ תר בּ חינת  ׁש הוּ א ּת חלּ ה' 'בּ מח ׁש בה
כּ י הּמ ח ׁש בה, ּת ח לּ ת בּ חינת ׁש ה וּ א
ׁש הם  הּמ חין כּ ל ׁש רׁש  הוּ א הכּ תר
הּת כלית ע ּק ר  וזה כּ יּ דוּ ע . הּמ ח ׁש ב וֹ ת
כּ וּ נת לה ׁש לים  כּ ׁש זּ וֹ כין והּת ּק וּ ן
הּמ ע שׂ ה ס וֹ ף להעלוֹ ת הבּ ריאה 
ׁש ּמ גּ ׁש מ יּ וּ ת הינ וּ  הּמ ח ׁש בה , לתח לּ ת
מעשׂ ה', 'ס וֹ ף בּ חינת ׁש הוּ א הע שׂ יּ ה 
'ּת חלּ ת להיג יזכּ וּ  דּ יקא מ זּ ה
כּ תר , בּ חינת ׁש הוּ א הּמ ח ׁש בה'
דּ יקא הע שׂ יּ ה ּת ּק וּ ן על־ידי  ׁש נּ ע שׂ ה 
מעשׂ יּ וֹ ת הּמ צוֹ ת ע שׂ יּ ת על־ידי דּ הינוּ 
ה גת עּק ר ׁש על־ידי־זה  כּ נּ "ל, דּ יקא

כּ נּ "ל. אק וּ ת

'עתידין ועל־כּ ן ז"ל: ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  
מח צּ תן  ׁש יּ היה  צ דּ יקים 

ׁש נּ אמר  הרת, מּמ לאכי  (במדברלפנים  
כג) וּ לישׂ ראל כג, ליעקב יאמר "כּ עת :

' אל"', ּפ על דּ יקא,ה מה  מחצּ תן' 
בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת ׁש ה וּ א
הנּ אצלים  בּ ין ּפ רוּ ס  הוּ א כּ י מחצּ ה,
ייג וּ  וישׂ ראל כּ נּ "ל, ה ּמ אציל לבין
על־ידי־זה יתבּ ר אקוּ ת וֹ  הגוֹ ת
מן  גּ ב וֹ הים  יהיוּ  וּ בזה דּ יקא,
הם  הּמ לאכים  כּ י  הּמ לאכים .

זהו'עוֹ מדים ' ׁש ל בּ נּ ּס יוֹ ן עמדוּ  וא 
זוֹ כין  אין על־כּ ן המגם , הע וֹ לם 
אפ ׁש ר אי ועל־כּ ן כּ נּ "ל, כּ תר לבחינת 
כּ מ וֹ  יתבּ ר א קוּ תוֹ  להיג להם 
ר בּ וּ י לק בּ ל יוּ כלוּ  א כּ י הצּ דּ יקים ,
כּ לים  להם  ׁש אין מחמת  האוֹ ר 
הה גה לעכּ ב  בּ דע ּת ם  וּ מחצּ וֹ ת
כּ י 'שׂ רפים ', נקראים  ועל־כּ ן אצלם .
הגתם  מאוֹ ר ונתלהבים  נשׂ רפים  הם 
מח צּ וֹ ת להם  ׁש אין מחמת העצוּ מה,
מצוֹ ת להם  ׁש אין מחמת לעכּ ב 
בּ הּת וֹ רה [ועיּ ן כּ נּ "ל. וכוּ ' מעשׂ יּ וֹ ת
וכוּ ' ינהגם " מרחמם  כּ י  – מ ּק ץ  "ויהי

מב ׁש ם  ז, סימן ּת נינא גּ ם בּ לּק וּ טי  אר  
ׁש יּ היה צדּ יקים  'עתידין הּמ אמר זה כּ ן
בּ חינת הוּ א ׁש ּמ ח צּ ה וכוּ ' מחצּ תן'

אחר בּ מק וֹ ם  ע וֹ ד ועיּ ן נזקי כּ תר, (בּ הלכ וֹ ת 

ח) אוֹ ת  ג  הלכה היטב]:ׁש כנים והבן , 

לׁש ב וּ ע וֹ ת,י ּפ סח  ׁש בּ ין הח לּ וּ ק וזהוּ 
החמץ אסוּ ר  בּ פסח  זה  וּ בׁש ביל

יּמ צא' וּ בל יראה ה:)בּ 'בל (פסחים  
כּ רת, בּ אּס וּ ר מאד חמוּ ר  בּ א ּס וּ ר

ד.ד. ,א ּפרׁשה רּבה ּובבראׁשית ו. ּדף הקּדמה הזֹוהר ּבתּקּוני ועּין ּדֹודי' 'לכה ּפּיּוט וה.מּתֹוךְ ּפרק ׁשּבת ירּוׁשלמי 
ט. קע.ו.הלכה ּדף ּתרּומה ּובזֹוהר ב ,כה ּפרׁשה רּבה ׁשמֹות עיין 
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ה לּ חם  ׁש ּת י  להביא צריכין וּ בׁש בוּ ע וֹ ת
ח יּ ים  עץ בּ פרי איתא כּ י דּ יקא. מחמץ 

ּפ סח ׁש ל  א)בּ כּ וּ נוֹ ת ּפ רק הּמ צּ וֹ ת חג ,(ׁש ער 

מן  גּ דוֹ לה הארה יוֹ רדת ׁש בּ פסח 
מאד  גּ דוֹ לים  מחין הארת  המים ,
אחת בּ פעם  ּפ סח  בּ ליל ׁש יּ וֹ רדים  מאד
י וֹ רדין  כּ י  כּ ּס דר , וׁש א בּ הדרגה ׁש א 
אין  מה וכוּ ', אחת בּ פעם  הּמ חין כּ ל
בּ ׁש בּ ת ואפילּ וּ  הנה בּ כל כּ ן נמצא
לק בּ ל  צריכין  ּת מיד כּ י  וׁש ב וּ עוֹ ת ,
לדרגּ א מ דּ רגּ א וכּס דר הּמ חין הארת
י וֹ רדין  ּפ סח בּ ליל אבל הזּ מן ,  בּ המׁש
ועל־ידי־זה אחת. בּ רגע  הּמ חין כּ ל
ׁש ל  ה נּ פלאה והגּ אלּ ה הנּ ס  ּת קף היה 

מצרים . יציאת
האחרתאבל בּ בחינה אף ־על־ּפ י־כן 

גּ דוֹ לה ׁש ב וּ עוֹ ת ׁש ל ההארה
גּ ם  מק בּ לין בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  כּ י מ ּפ סח , יוֹ תר 
עסק על־ידי הבּ קר, בּ אוֹ ר הכּ תר  אוֹ ר
הלּ ילה כּ ל ׁש נּ ע וֹ רין בּ לּ ילה  הּת וֹ רה
כּ ּס דר הּמ חין מק בּ לין ׁש על־ידי ־זה
הבּ קר בּ א וֹ ר ׁש זּ וֹ כין עד  בּ הדרגה,
ההארה בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר  לבחינת 
ּפ סח בּ ליל אבל בּ עצמ וֹ , ׁש בּ ת  ׁש ל
בּ בת הּמ חין כּ ל ׁש ּמ ק בּ לין אף ־על־ּפ י
אפי לּ וּ  נמצא אין הבּ חינה ׁש זּ את  אחת
אף ־על־ּפ י־כן  אבל וׁש בוּ ע וֹ ת, בּ ׁש בּ ת
מבאר זה כּ ל כּ תר, לבחינת זוֹ כין אין

ּפ סח . ׁש ל בּ כּ וּ נוֹ ת
אתערוּ תאהינוּ  בּ חינת הוּ א  בּ פסח כּ י 

דּ לתּת א, אתערוּ תא קדם  דּ לעלּ א 

הּת וֹ רה, קבּ לת קדם  עדין הוּ א אז כּ י
ישׂ ראל  היוּ  א עדין בּ אמת ועל־כּ ן
 ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  אלּ א להגּ אל, ראוּ יין

כּ ּמ וּ בא ה ּק ץ  על דּ לּ ג ׁש בּ ׁש ביל זהוּ א  , 
וּ קפיצה דּ לּ וּ ג לׁש וֹ ן 'ּפ סח ' נקרא זה
זכוּ  א עדין כּ י הּק ץ , על ודלּ ג ׁש ּפ סח
רא וּ יים  ׁש יהי וּ  טוֹ בים  למעשׂ ים 
הּת וֹ רה, את ק בּ לוּ  א עדין כּ י לגאלּ ה,

בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב 'וּ בגלוּ תאחוּ כמ וֹ  : 
כּ עבדּ א אוֹ רייתא בּ לא דּ נפק וּ  קדמאה
מחמת ועל־כּ ן וכ וּ '. מר בּ וֹ נּה ' דּ ברח
מע שׂ ה בּ לי היתה ׁש ה גּ אלּ ה
אתערוּ תא על־ידי  רק  הּת ח ּת וֹ נים 
 ית בּ ר ה' ׁש האיר אף ־על־ּפ י  דּ לעלּ א,
מאד  מאד גּ דוֹ לה הארה  עליהם 
היתה ׁש על־ידי ־זה ה גּ דוֹ ל בּ חס דּ וֹ 
אף ־על־ אבל בּ כּ וּ נוֹ ת, כּ מבאר  הגּ אלּ ה
בּ חינת את לתּק ן אפ ׁש ר  אי  ּפ י ־כן
את והמי ב  המס דּ ר ׁש ה וּ א הכּ תר
את המע כּ ב בּ חינת ׁש הוּ א  הּמ חין
אפ ׁש ר אי ׁש זּ ה וכ וּ ', מרדיפתם  הּמ חין
מע שׂ ה על־ידי אם  כּ י  לתּק ן
עשׂ יּ ת על־ידי  דּ יקא, הּת ח ּת וֹ נים 

כּ נּ "ל. בּ שׂ מחה הּמ צוֹ ת

חמ וּ רועל־כּ ן בּ אּס וּ ר אז החמץ אס וּ ר 
על־ידי הוּ א חמץ  כּ י מאד.
ׁש ע ּק ר בּ ח וּ ׁש  כּ נּ ראה הזּ מן, אח וּ ר
ההיּ ה, על־ידי הע ּס ה הח ּמ וּ ץ 
היא זמן איזה  העּס ה את ׁש כּ ׁש ּמ ׁש הין
הוּ א החמץ  וׁש רׁש  חּמ וּ ץ . לידי בּ אה
ׁש ל  הלּ חם  כּ י הּמ ח , ח ּמ וּ ץ  מ בּ חינת

יא.ז. יב, ׁשמֹות ּברׁש"י הּובא טו ּפרׁשה רּבתי ּדףח.ּפסיקתא ז ּתּקּון ּובהֹוספֹות טו. ּדף הקּדמה הזֹוהר ּבתּקּוני עיין 
קמו:

כג  והלכות כד תורות תורה 

אכילת ע ּק ר  ׁש הוּ א מינים  חמׁש ת
כּ י דּ עת, בּ חינת ה וּ א וּ מזוֹ נוֹ , האדם 
ה ּמ חין  נמׁש כין האכילה על־ידי

ׁש כּ תוּ ב  וּ כמוֹ  ב)כּ יּ דוּ ע , ה, השירים  :(שיר 
דּ לא רעין 'ּת רין ׁש הם  רעים ", "אכלוּ 

ד.)מתּפ רׁש ין' דף  ויקרא  חכמה(זוהר ׁש הם  
כּ פי ׁש נּ מׁש כין הּמ חין ׁש הם  וּ בינה
ע ּק ר כּ י  האדם . ח יּ וּ ת ׁש ה וּ א  האכילה ,
כּ מ וֹ  והּמ חין, הדּ עת הוּ א הח יּ וּ ת

יב)ׁש כּ ת וּ ב ז, "ה(קהלת  ּת ח יּ ה",: חכמה 
בּ כּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי  וכמבאר 
האכילה. כּ פי והדּ עת ׁש הּמ ח  מקוֹ מ וֹ ת

ׁש הוּ אועּק ר ה לּ חם  הוּ א האכילה 
חמ ׁש ת ׁש זּ ה אנוֹ ׁש , לבב ס וֹ עד
ה ּמ וֹ ציא עליהם  ׁש ּמ ברכין דּ גן מיני
וח יּ וּ ת הּמ זוֹ ן עּק ר ׁש הם  הּמ זוֹ ן, וּ בר כּ ת
ׁש זּ ה וּ  ודעת מחין בּ חינת דּ הינוּ  האדם ,
חמ ׁש ת הם  ועל־כּ ן כּ נּ "ל. הח יּ וּ ת עּק ר
וכמבאר הדּ עת, הא בּ חינת דּ גן מיני

אחר  נג)בּ מקוֹ ם  החמ ׁש ת(בסימן ואלּ וּ  . 
בּ אים  הם  דּ עת, בּ חינת ׁש הם  דּ גן מיני
והמּת נה, ׁש היּ ה על־ידי חּמ וּ ץ  לידי 
בּ ח וּ ׁש . כּ נּ ראה אכילתם  ּת ּק וּ ן עּק ר ואז

הוּ אוׁש רׁש  עלי וֹ נה בּ קדה החמץ 
הכּ ח מ בּ חינת  מ ׁש ּת לׁש ל
ׁש הוּ א ה ּמ חין , את והמיב המסדּ ר 
המּת נה, בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת

וכוּ ' זעיר " לי  "כּ ּת ר ב)בּ חינת: לו, ,(איוב  
איזה חברוֹ  את ׁש וֹ אל כּ ׁש אחד כּ י
עד  המ ּת ן לוֹ  אוֹ מר הוּ א דּ בר ,
ׁש הוּ א כּ תר  בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש אתיב,
זה כּ ל כּ מבאר  כּ נּ "ל, המ ּת נה לׁש וֹ ן
הדּ עת ּת ּק וּ ן וע ּק ר הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה

זאת, בּ חינה על־ידי היא והּמ חין
בּ חינת והמיב המס דּ ר הכּ ח  ׁש ה וּ א
החמץ ׁש רׁש  וּ מ ם  כּ נּ "ל. כּ תר
המ ּת נה על־ידי ׁש הוּ א  בּ קדה 
המסדּ ר הכּ ח בּ חינת ׁש זּ הוּ  וּ ׁש ה יּ ה,
בּ חינת המּת נה בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל
עד  המ ּת ן בּ חינת דּ הינוּ  כּ תר,

וכנּ "ל. ׁש אתי ב 

והמיבוּ כׁש זּ וֹ כין המס דּ ר את לתּק ן 
על־ידי כּ ראוּ י  בּ קדה
ּת ּק וּ ן  עּק ר אזי הכּ תר, הארת ׁש ּמ ק בּ לין
לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לין עד על ־ידי־זה , הּמ חין
היכלין  ּת ׁש עה לבחינת על־ידי־זה
הצּ חצח וֹ ת, אוֹ ר וֹ ת בּ חינת ׁש הם  הנּ "ל
כּ י ,יתבּ ר אוֹ תוֹ  מ יגין ׁש על־ידם 
ס וֹ ף האין א וֹ ר מ יגין על־ידי־זה

כּ נּ "ל. מטי' ולא 'מטי  בּ בחינת

אם אבל  כּ י  לתּק ן אפ ׁש ר  אי הכּ תר זה 
דּ יקא הּת ח ּת וֹ נים  מע שׂ ה על־ידי 
זוֹ כה האדם  ׁש אין זמן וכל וכנּ "ל,
בּ תכלית בּ שׂ מחה טוֹ בים  למעשׂ ים 
את לׁש בּ ר דּ הינוּ  כּ ראוּ י, הלמוּ ת
ה ּמ ניעוֹ ת כּ ל וּ לבּט ל הרע  היּ צר
עד  יתבּ ר ה' מעבוֹ דת  והע כּ וּ בים 
זמן  כּ ל כּ ראוּ י, ּת ּמ ה לעב וֹ דה ׁש יּ זכּ ה
לתּק ן  זכה א עדין לזה, זוֹ כה ׁש אין
המסדּ ר הכּ ח  ׁש הוּ א הכּ תר בּ חינת את
מתּק ן  ׁש אינוֹ  זמן וכל הנּ "ל. והמיב
לכנס ראי אינוֹ  הזּ ה, המסדּ ר  כּ ח  את
חקירה לׁש וּ ם  ו א  ה גה  לׁש וּ ם 

נאמר : עליו כּ י  ,יתבּ ר (ויקראבּ ידיעתוֹ  
י ) רקכב , קדׁש ", יאכל א זר  "וכל

ליל לבד אמוּ נה על  לסמ צרי



הלכותכב  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

ה לּ חם  ׁש ּת י  להביא צריכין וּ בׁש בוּ ע וֹ ת
ח יּ ים  עץ בּ פרי איתא כּ י דּ יקא. מחמץ 

ּפ סח ׁש ל  א)בּ כּ וּ נוֹ ת ּפ רק הּמ צּ וֹ ת חג ,(ׁש ער 

מן  גּ דוֹ לה הארה יוֹ רדת ׁש בּ פסח 
מאד  גּ דוֹ לים  מחין הארת  המים ,
אחת בּ פעם  ּפ סח  בּ ליל ׁש יּ וֹ רדים  מאד
י וֹ רדין  כּ י  כּ ּס דר , וׁש א בּ הדרגה ׁש א 
אין  מה וכוּ ', אחת בּ פעם  הּמ חין כּ ל
בּ ׁש בּ ת ואפילּ וּ  הנה בּ כל כּ ן נמצא
לק בּ ל  צריכין  ּת מיד כּ י  וׁש ב וּ עוֹ ת ,
לדרגּ א מ דּ רגּ א וכּס דר הּמ חין הארת
י וֹ רדין  ּפ סח בּ ליל אבל הזּ מן ,  בּ המׁש
ועל־ידי־זה אחת. בּ רגע  הּמ חין כּ ל
ׁש ל  ה נּ פלאה והגּ אלּ ה הנּ ס  ּת קף היה 

מצרים . יציאת
האחרתאבל בּ בחינה אף ־על־ּפ י־כן 

גּ דוֹ לה ׁש ב וּ עוֹ ת ׁש ל ההארה
גּ ם  מק בּ לין בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  כּ י מ ּפ סח , יוֹ תר 
עסק על־ידי הבּ קר, בּ אוֹ ר הכּ תר  אוֹ ר
הלּ ילה כּ ל ׁש נּ ע וֹ רין בּ לּ ילה  הּת וֹ רה
כּ ּס דר הּמ חין מק בּ לין ׁש על־ידי ־זה
הבּ קר בּ א וֹ ר ׁש זּ וֹ כין עד  בּ הדרגה,
ההארה בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר  לבחינת 
ּפ סח בּ ליל אבל בּ עצמ וֹ , ׁש בּ ת  ׁש ל
בּ בת הּמ חין כּ ל ׁש ּמ ק בּ לין אף ־על־ּפ י
אפי לּ וּ  נמצא אין הבּ חינה ׁש זּ את  אחת
אף ־על־ּפ י־כן  אבל וׁש בוּ ע וֹ ת, בּ ׁש בּ ת
מבאר זה כּ ל כּ תר, לבחינת זוֹ כין אין

ּפ סח . ׁש ל בּ כּ וּ נוֹ ת
אתערוּ תאהינוּ  בּ חינת הוּ א  בּ פסח כּ י 

דּ לתּת א, אתערוּ תא קדם  דּ לעלּ א 

הּת וֹ רה, קבּ לת קדם  עדין הוּ א אז כּ י
ישׂ ראל  היוּ  א עדין בּ אמת ועל־כּ ן
 ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  אלּ א להגּ אל, ראוּ יין

כּ ּמ וּ בא ה ּק ץ  על דּ לּ ג ׁש בּ ׁש ביל זהוּ א  , 
וּ קפיצה דּ לּ וּ ג לׁש וֹ ן 'ּפ סח ' נקרא זה
זכוּ  א עדין כּ י הּק ץ , על ודלּ ג ׁש ּפ סח
רא וּ יים  ׁש יהי וּ  טוֹ בים  למעשׂ ים 
הּת וֹ רה, את ק בּ לוּ  א עדין כּ י לגאלּ ה,

בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב 'וּ בגלוּ תאחוּ כמ וֹ  : 
כּ עבדּ א אוֹ רייתא בּ לא דּ נפק וּ  קדמאה
מחמת ועל־כּ ן וכ וּ '. מר בּ וֹ נּה ' דּ ברח
מע שׂ ה בּ לי היתה ׁש ה גּ אלּ ה
אתערוּ תא על־ידי  רק  הּת ח ּת וֹ נים 
 ית בּ ר ה' ׁש האיר אף ־על־ּפ י  דּ לעלּ א,
מאד  מאד גּ דוֹ לה הארה  עליהם 
היתה ׁש על־ידי ־זה ה גּ דוֹ ל בּ חס דּ וֹ 
אף ־על־ אבל בּ כּ וּ נוֹ ת, כּ מבאר  הגּ אלּ ה
בּ חינת את לתּק ן אפ ׁש ר  אי  ּפ י ־כן
את והמי ב  המס דּ ר ׁש ה וּ א הכּ תר
את המע כּ ב בּ חינת ׁש הוּ א  הּמ חין
אפ ׁש ר אי ׁש זּ ה וכ וּ ', מרדיפתם  הּמ חין
מע שׂ ה על־ידי אם  כּ י  לתּק ן
עשׂ יּ ת על־ידי  דּ יקא, הּת ח ּת וֹ נים 

כּ נּ "ל. בּ שׂ מחה הּמ צוֹ ת

חמ וּ רועל־כּ ן בּ אּס וּ ר אז החמץ אס וּ ר 
על־ידי הוּ א חמץ  כּ י מאד.
ׁש ע ּק ר בּ ח וּ ׁש  כּ נּ ראה הזּ מן, אח וּ ר
ההיּ ה, על־ידי הע ּס ה הח ּמ וּ ץ 
היא זמן איזה  העּס ה את ׁש כּ ׁש ּמ ׁש הין
הוּ א החמץ  וׁש רׁש  חּמ וּ ץ . לידי בּ אה
ׁש ל  הלּ חם  כּ י הּמ ח , ח ּמ וּ ץ  מ בּ חינת

יא.ז. יב, ׁשמֹות ּברׁש"י הּובא טו ּפרׁשה רּבתי ּדףח.ּפסיקתא ז ּתּקּון ּובהֹוספֹות טו. ּדף הקּדמה הזֹוהר ּבתּקּוני עיין 
קמו:

כג  והלכות כד תורות תורה 

אכילת ע ּק ר  ׁש הוּ א מינים  חמׁש ת
כּ י דּ עת, בּ חינת ה וּ א וּ מזוֹ נוֹ , האדם 
ה ּמ חין  נמׁש כין האכילה על־ידי

ׁש כּ תוּ ב  וּ כמוֹ  ב)כּ יּ דוּ ע , ה, השירים  :(שיר 
דּ לא רעין 'ּת רין ׁש הם  רעים ", "אכלוּ 

ד.)מתּפ רׁש ין' דף  ויקרא  חכמה(זוהר ׁש הם  
כּ פי ׁש נּ מׁש כין הּמ חין ׁש הם  וּ בינה
ע ּק ר כּ י  האדם . ח יּ וּ ת ׁש ה וּ א  האכילה ,
כּ מ וֹ  והּמ חין, הדּ עת הוּ א הח יּ וּ ת

יב)ׁש כּ ת וּ ב ז, "ה(קהלת  ּת ח יּ ה",: חכמה 
בּ כּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי  וכמבאר 
האכילה. כּ פי והדּ עת ׁש הּמ ח  מקוֹ מ וֹ ת

ׁש הוּ אועּק ר ה לּ חם  הוּ א האכילה 
חמ ׁש ת ׁש זּ ה אנוֹ ׁש , לבב ס וֹ עד
ה ּמ וֹ ציא עליהם  ׁש ּמ ברכין דּ גן מיני
וח יּ וּ ת הּמ זוֹ ן עּק ר ׁש הם  הּמ זוֹ ן, וּ בר כּ ת
ׁש זּ ה וּ  ודעת מחין בּ חינת דּ הינוּ  האדם ,
חמ ׁש ת הם  ועל־כּ ן כּ נּ "ל. הח יּ וּ ת עּק ר
וכמבאר הדּ עת, הא בּ חינת דּ גן מיני

אחר  נג)בּ מקוֹ ם  החמ ׁש ת(בסימן ואלּ וּ  . 
בּ אים  הם  דּ עת, בּ חינת ׁש הם  דּ גן מיני
והמּת נה, ׁש היּ ה על־ידי חּמ וּ ץ  לידי 
בּ ח וּ ׁש . כּ נּ ראה אכילתם  ּת ּק וּ ן עּק ר ואז

הוּ אוׁש רׁש  עלי וֹ נה בּ קדה החמץ 
הכּ ח מ בּ חינת  מ ׁש ּת לׁש ל
ׁש הוּ א ה ּמ חין , את והמיב המסדּ ר 
המּת נה, בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת

וכוּ ' זעיר " לי  "כּ ּת ר ב)בּ חינת: לו, ,(איוב  
איזה חברוֹ  את ׁש וֹ אל כּ ׁש אחד כּ י
עד  המ ּת ן לוֹ  אוֹ מר הוּ א דּ בר ,
ׁש הוּ א כּ תר  בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש אתיב,
זה כּ ל כּ מבאר  כּ נּ "ל, המ ּת נה לׁש וֹ ן
הדּ עת ּת ּק וּ ן וע ּק ר הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה

זאת, בּ חינה על־ידי היא והּמ חין
בּ חינת והמיב המס דּ ר הכּ ח  ׁש ה וּ א
החמץ ׁש רׁש  וּ מ ם  כּ נּ "ל. כּ תר
המ ּת נה על־ידי ׁש הוּ א  בּ קדה 
המסדּ ר הכּ ח בּ חינת ׁש זּ הוּ  וּ ׁש ה יּ ה,
בּ חינת המּת נה בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל
עד  המ ּת ן בּ חינת דּ הינוּ  כּ תר,

וכנּ "ל. ׁש אתי ב 

והמיבוּ כׁש זּ וֹ כין המס דּ ר את לתּק ן 
על־ידי כּ ראוּ י  בּ קדה
ּת ּק וּ ן  עּק ר אזי הכּ תר, הארת ׁש ּמ ק בּ לין
לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לין עד על ־ידי־זה , הּמ חין
היכלין  ּת ׁש עה לבחינת על־ידי־זה
הצּ חצח וֹ ת, אוֹ ר וֹ ת בּ חינת ׁש הם  הנּ "ל
כּ י ,יתבּ ר אוֹ תוֹ  מ יגין ׁש על־ידם 
ס וֹ ף האין א וֹ ר מ יגין על־ידי־זה

כּ נּ "ל. מטי' ולא 'מטי  בּ בחינת

אם אבל  כּ י  לתּק ן אפ ׁש ר  אי הכּ תר זה 
דּ יקא הּת ח ּת וֹ נים  מע שׂ ה על־ידי 
זוֹ כה האדם  ׁש אין זמן וכל וכנּ "ל,
בּ תכלית בּ שׂ מחה טוֹ בים  למעשׂ ים 
את לׁש בּ ר דּ הינוּ  כּ ראוּ י, הלמוּ ת
ה ּמ ניעוֹ ת כּ ל וּ לבּט ל הרע  היּ צר
עד  יתבּ ר ה' מעבוֹ דת  והע כּ וּ בים 
זמן  כּ ל כּ ראוּ י, ּת ּמ ה לעב וֹ דה ׁש יּ זכּ ה
לתּק ן  זכה א עדין לזה, זוֹ כה ׁש אין
המסדּ ר הכּ ח  ׁש הוּ א הכּ תר בּ חינת את
מתּק ן  ׁש אינוֹ  זמן וכל הנּ "ל. והמיב
לכנס ראי אינוֹ  הזּ ה, המסדּ ר  כּ ח  את
חקירה לׁש וּ ם  ו א  ה גה  לׁש וּ ם 

נאמר : עליו כּ י  ,יתבּ ר (ויקראבּ ידיעתוֹ  
י ) רקכב , קדׁש ", יאכל א זר  "וכל

ליל לבד אמוּ נה על  לסמ צרי
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האמ ּת יּ ים , הצּ דּ יקים  בּ ע ּק בוֹ ת
זכוּ  ׁש הם  הּק דוֹ ׁש ים  אבוֹ תינוּ  בּ ע ּק בוֹ ת
ואנוּ  ט וֹ בים , מע שׂ ים  על־ידי לזה
לבד  בּ אמ וּ נה בּ דרכיהם  ליל מחיּ בים 
ׁש ּמ ק דּ ים  וּ מי כּ לל. חקירה ׁש וּ ם  בּ לי 
חטא וֹ  ליראת חכמתוֹ  וׁש ל וֹ ם  חס
ׁש כּ ן  מ כּ ל מ ּמ ע שׂ יו, מר בּ ה  וחכמתוֹ 
טוֹ בים  מעשׂ ים  לוֹ  כּ ׁש אין ׁש כּ ן וכל
ור וֹ צה וׁש לוֹ ם , חס  כּ לל חטא ויראת
אקוּ ת וֹ  ידיעת בּ חכמת להתח כּ ם 
מקלקל  הוּ א הנּ פלאים , וּ דרכיו יתבּ ר
בּ א ׁש א לוֹ  וראוּ י הרבּ ה, וּ פוֹ גם 
 ס וֹ מ בּ אין יּפ ל בּ ודּ אי כּ י  לעוֹ לם ,
ויעקר גּ דוֹ ל, ואּפ יק וֹ רסוּ ת  בּ כפיר וֹ ת
נאמר ועליו עוֹ למ וֹ ת, מ ני עצמ וֹ 

י ) מז, היא(ישעיה   ודעּת חכמת" :
זכה ׁש א  מאחר כּ י ."ׁש וֹ בבת
עדין  ּת ּק ן וא  ט וֹ בים  למעשׂ ים 
ׁש וּ ם  לוֹ  אין על־כּ ן והמי ב , המסדּ ר 
וּ בודּ אי דּ קדה, הדּ עת את לק בּ ל כּ לי
וחכמתוֹ , דּ ע ּת וֹ  על־ידי  הרבּ ה יקלקל
מפלא ה כּ ל  כּ י  מּמ נּ וּ , בּ ּמ פלא יכנס  כּ י
כּ נג דּ וֹ  הם  הה גוֹ ת וכל מ ּמ נּ וּ , ורח וֹ ק
וכוּ ', לּ מ ּט ה מה לּ מעלה  מה בּ חינת
הּמ חין, כּ לי עדין  ּת ּק ן ׁש א מאחר

מ  נמ ׁש ּת ּק וּ נם  הכּ תרׁש ע ּק ר בּ חינת 
והמיב המסדּ ר  ה כּ ח בּ חינת ׁש ה וּ א
הּמ חין, כּ ל ּת ּק וּ ן  נמׁש ׁש ּמ ם  הנּ "ל,
הּמ חין. כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש רׁש  הוּ א הכּ תר כּ י 

הּק דוֹ ׁש וזה בּ זוֹ הר  איתא מה בּ חינת 
כּ לים  ׁש בירת בּ חינת ּת ּק וּ ן לענין

הּמ לכים  קלה .)וּ מיתת דף 'כּ ל (נשא : 
בּ קדמיתא אתּת קן דּ לא דּ עּמ א רי ׁש א

ׁש ם , ע יּ ן וכוּ ', מתּת קנא' ע ּמ א לית
ּת ּק וּ ן  על־ידי  הוּ א הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר
ׁש הוּ א ע ּת יק  בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר,
וזה וכוּ '. והּמ דּ וֹ ת הּמ חין כּ ל ראׁש 
על־ידי אם  כּ י לתּק ן זוֹ כין אין הכּ תר

כּ נּ "ל. דּ יקא הּת חּת וֹ נים  מע שׂ ה 

ׁש אכל וזה הראׁש וֹ ן אדם  חטא בּ חינת 
ׁש על־ידי־ ורע, ט וֹ ב הדּ עת מעץ 
 ונמ ׁש לדוֹ ר וֹ ת, מיתה עליו נגזר זה
סטרא ׁש הוּ א  וׁש לוֹ ם  חס העצב וּ ת
כּ י ּת אכלנּ ה". "בּ עצּ בוֹ ן בּ חינת דּ מ וֹ תא
עצ וּ מה ה גתוֹ  היתה הראׁש וֹ ן אדם 
רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בא  מאד, מאד
מק נּ אין  היוּ  הּמ לאכים  ׁש כּ ל עד ז"ל,
ה גת וֹ  כּ ל אבל כּ ּמ וּ בא, וכוּ ' אוֹ תוֹ 
דּ לעלּ א אתערוּ תא בּ בחינת עדין היתה
כּ י כּ לל, דּ לתּת א אתער וּ תא בּ לי לבד
ּת פלּ ה על־ידי  להגתוֹ  זכה א
רק מ ּק דם , ׁש הקדּ ים  ט וֹ בים  וּ מעשׂ ים 
בּ ה גה בּ עצמ וֹ  בּ ראוֹ  יתבּ ר ה'
בּ ריאת וֹ  עּק ר וכל הזּ את. עצ וּ מה
אתערוּ תא על־ידי היה  הכּ ל והגתוֹ 
העוֹ לם  בּ ריאת בּ ׁש עת כּ י לבד, דּ לעלּ א
ׁש יּ ע וֹ רר מי  עדין היה א והאדם ,
בּ ּס פרים . כּ ּמ וּ בא דּ לתּת א , אתערוּ תא
הראׁש וֹ ן  אדם  ׁש הגת מחמת ועל־כּ ן
לבד  דּ לע לּ א אתער וּ תא בּ בחינת היה 
על־כּ ן  כּ לל, דּ לת ּת א אתערוּ תא בּ לי 
כּ ל  עם  האדם  ּת ּק וּ ן צרי היה עדין
וכּמ וּ בא בּ וֹ , הּת לוּ יים  הע וֹ למוֹ ת

ה ׁש כּ ל ּת לוּ ים בּ ּס פרים  היוּ  ע וֹ למוֹ ת 
ּת פ לּ תוֹ , ׁש יּ תּפ לּ ל עד אז ועוֹ מדים 
על  יעבר  וא ׁש בּ ת, עד בּ זוּ וּ ג וֹ  וימ ּת ין

כה  והלכות כד תורות תורה 

לתּק ן  זוֹ כה היה ׁש אז הדּ עת, עץ חטא 
כּ מ וֹ  אז מתּק ן הכּ ל והיה הע וֹ למ וֹ ת כּ ל

לעתיד. ׁש יּ היה

ּת ּק וּ ן ולכאוֹ רה איזה ּת מ וּ ּה : הדּ בר 
הע וֹ למוֹ ת צריכין הי וּ 
וּ פגם  חטא ׁש וּ ם  היה א ׁש עדין מאחר

ט וֹ בכּ לל  הדּ עת עץ ענין מה וגם  ? 
ׁש הי וּ ?ורע הּת ּק וּ ן ע ּק ר  כּ ל א ! 

ה כּ ל  אז, והע וֹ למוֹ ת להאדם  צריכין
וּ מיתת כּ לים  ׁש בירת בּ ס וֹ ד היה 
ז"ל, האר"י בּ כתבי כּ יּ דוּ ע הּמ לכים 
ה כּ ל  צריכין, ׁש היוּ  הּת ּק וּ ן ע ּק ר וכל
בּ לי נברא וּ  העוֹ למ וֹ ת ׁש כּ ל מחמת היה 
נגע ועל־ידי־זה דּ לתּת א, אתערוּ תא
כּ תר , בּ בחינת הדּ ק מן דּ ק ּפ גם  איזה 
בּ חינת ונׁש ּת ל ׁש ל  נמ ׁש וּ מ ם 
בּ כּ תבים  כּ ּמ וּ בא וכוּ '. כּ לים  ׁש בירת
בּ וֹ  היה ׁש א אף ־על־ּפ י  ׁש ה כּ תר
ּפ גם  בּ חינת איזה בּ וֹ  נגע  ׁש בירה,
מחמת היה הּפ גם  וע ּק ר  בּ ּט וּ ל. בּ חינת
כּ י דּ לתּת א, אתערוּ תא עדין היה ׁש א 
והמיב המס דּ ר בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר
אם  כּ י  בּ ׁש למוּ ת  נתּת ּק ן אינוֹ  וכוּ ',
והּמ ניע וֹ ת, הרע היּ צר  את כּ ׁש ּמ ׁש בּ רין
וה ּמ ניעוֹ ת הרע  היּ צר  מהּפ כין ׁש אז
נע שׂ ין  כּ י נפלא, ט וֹ ב  לבחינת 
ׁש היא המסדּ ר  כּ ח בּ חינת מהּמ ניעוֹ ת 
ח וּ ץ מלּ צאת הּמ חין את וּ מוֹ נע  מעכּ ב 
ע ּק ר ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת ׁש זּ הוּ  לגּ ב וּ ל ,

כּ נּ "ל. הּת ּק וּ ן

בּ ליוּ מחמת נברא הרא ׁש וֹ ן ׁש אדם  
היתה וכן דּ לת ּת א אתער וּ תא
היה א עדין על־כּ ן כּ נּ "ל, הגתוֹ  כּ ל

נגמר היה ׁש למ וּ תוֹ  ועּק ר ׁש למ וּ ת, לוֹ 
עץ אכילת ׁש ל בּ נּ ּס יוֹ ן עוֹ מד היה אם 
הדּ עת עץ אּס וּ ר וע ּק ר  ורע. ט וֹ ב הדּ עת
עליו  ׁש אסר  זאת , בּ חינה  הוּ א ורע  ט וֹ ב
כּ זאת אכילה יאכל ׁש א  יתבּ ר ה'
ולחקר לדעת מח וֹ  יכּ נס  ׁש על־ידּה 
הּט וֹ ב  נמׁש מהיכן ורע ט וֹ ב בּ חינת
וידיעוֹ ת חקירוֹ ת בּ חינת הינוּ  והרע ,

ׁש אסר  ,יתבּ ר הנהגת וֹ  עליו בּ דרכי 
לתּק ן  עדין זכה ׁש א מאחר  בּ זה לכנס
הּט וֹ בים . מע שׂ יו על־ידי  הכּ תר בּ חינת
והיה זה בּ נּס יוֹ ן לעמד זוֹ כה  היה  ואם 
על־ידי־זה זוֹ כה  היה ּת פלּ תוֹ , מתּפ לּ ל
מיג והיה הכּ תר , בּ חינת את לתּק ן
הנּ "ל  היכלין הּת ׁש עה בּ חינת
דּ לתּת א, אתערוּ תא על־ידי בּ ׁש למ וּ ת
הדּ עת עץ אחיזת  מתבּ ּט ל היה ואז
היתה א אז אחיזתוֹ  ע ּק ר  כּ י לגמרי,
ׁש היתה הבירה, מ בּ חינת אם  כּ י
בּ לי הע וֹ למ וֹ ת ׁש נּ ברא וּ  מחמת

כּ נּ "ל: דּ לתּת א אתערוּ תא

בּ פסחיא חמץ  א ּס וּ ר  בּ חינת וזהוּ 
בּ חינת ׁש הוּ א מאד, חמ וּ ר ׁש הוּ א
דּ מוֹ תא, סטרא ׁש הוּ א הדּ עת עץ  חטא 

רנא:)כּ ּמ וּ בא דף פנחס "מחמצת"(זוהר : 
כ ) יט, כּ י(שמות מת'. ּת ּמ ן חמץ  'ּת ּמ ן –

כּ נּ "ל  הּמ ח חּמ וּ ץ  בּ חינת הוּ א חמץ 
כּ נּ "ל, וּ ׁש ה יּ ה המ ּת נה על־ידי  ׁש בּ א
ה ּמ חין  לתּק ן זוֹ כין ׁש אין זמן וכל
על־ידי דּ לתּת א אתערוּ תא על־ידי
אזי ט וֹ בים , וּ מע שׂ ים  וּ מצוֹ ת ּת פ לּ ה
כּ נּ "ל, הכּ תר  לבחינת זוֹ כה אינוֹ  עדין
מח וֹ  את להחמיץ  ל וֹ  אס וּ ר ועל־כּ ן
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האמ ּת יּ ים , הצּ דּ יקים  בּ ע ּק בוֹ ת
זכוּ  ׁש הם  הּק דוֹ ׁש ים  אבוֹ תינוּ  בּ ע ּק בוֹ ת
ואנוּ  ט וֹ בים , מע שׂ ים  על־ידי לזה
לבד  בּ אמ וּ נה בּ דרכיהם  ליל מחיּ בים 
ׁש ּמ ק דּ ים  וּ מי כּ לל. חקירה ׁש וּ ם  בּ לי 
חטא וֹ  ליראת חכמתוֹ  וׁש ל וֹ ם  חס
ׁש כּ ן  מ כּ ל מ ּמ ע שׂ יו, מר בּ ה  וחכמתוֹ 
טוֹ בים  מעשׂ ים  לוֹ  כּ ׁש אין ׁש כּ ן וכל
ור וֹ צה וׁש לוֹ ם , חס  כּ לל חטא ויראת
אקוּ ת וֹ  ידיעת בּ חכמת להתח כּ ם 
מקלקל  הוּ א הנּ פלאים , וּ דרכיו יתבּ ר
בּ א ׁש א לוֹ  וראוּ י הרבּ ה, וּ פוֹ גם 
 ס וֹ מ בּ אין יּפ ל בּ ודּ אי כּ י  לעוֹ לם ,
ויעקר גּ דוֹ ל, ואּפ יק וֹ רסוּ ת  בּ כפיר וֹ ת
נאמר ועליו עוֹ למ וֹ ת, מ ני עצמ וֹ 

י ) מז, היא(ישעיה   ודעּת חכמת" :
זכה ׁש א  מאחר כּ י ."ׁש וֹ בבת
עדין  ּת ּק ן וא  ט וֹ בים  למעשׂ ים 
ׁש וּ ם  לוֹ  אין על־כּ ן והמי ב , המסדּ ר 
וּ בודּ אי דּ קדה, הדּ עת את לק בּ ל כּ לי
וחכמתוֹ , דּ ע ּת וֹ  על־ידי  הרבּ ה יקלקל
מפלא ה כּ ל  כּ י  מּמ נּ וּ , בּ ּמ פלא יכנס  כּ י
כּ נג דּ וֹ  הם  הה גוֹ ת וכל מ ּמ נּ וּ , ורח וֹ ק
וכוּ ', לּ מ ּט ה מה לּ מעלה  מה בּ חינת
הּמ חין, כּ לי עדין  ּת ּק ן ׁש א מאחר

מ  נמ ׁש ּת ּק וּ נם  הכּ תרׁש ע ּק ר בּ חינת 
והמיב המסדּ ר  ה כּ ח בּ חינת ׁש ה וּ א
הּמ חין, כּ ל ּת ּק וּ ן  נמׁש ׁש ּמ ם  הנּ "ל,
הּמ חין. כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש רׁש  הוּ א הכּ תר כּ י 

הּק דוֹ ׁש וזה בּ זוֹ הר  איתא מה בּ חינת 
כּ לים  ׁש בירת בּ חינת ּת ּק וּ ן לענין

הּמ לכים  קלה .)וּ מיתת דף 'כּ ל (נשא : 
בּ קדמיתא אתּת קן דּ לא דּ עּמ א רי ׁש א

ׁש ם , ע יּ ן וכוּ ', מתּת קנא' ע ּמ א לית
ּת ּק וּ ן  על־ידי  הוּ א הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר
ׁש הוּ א ע ּת יק  בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר,
וזה וכוּ '. והּמ דּ וֹ ת הּמ חין כּ ל ראׁש 
על־ידי אם  כּ י לתּק ן זוֹ כין אין הכּ תר

כּ נּ "ל. דּ יקא הּת חּת וֹ נים  מע שׂ ה 

ׁש אכל וזה הראׁש וֹ ן אדם  חטא בּ חינת 
ׁש על־ידי־ ורע, ט וֹ ב הדּ עת מעץ 
 ונמ ׁש לדוֹ ר וֹ ת, מיתה עליו נגזר זה
סטרא ׁש הוּ א  וׁש לוֹ ם  חס העצב וּ ת
כּ י ּת אכלנּ ה". "בּ עצּ בוֹ ן בּ חינת דּ מ וֹ תא
עצ וּ מה ה גתוֹ  היתה הראׁש וֹ ן אדם 
רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בא  מאד, מאד
מק נּ אין  היוּ  הּמ לאכים  ׁש כּ ל עד ז"ל,
ה גת וֹ  כּ ל אבל כּ ּמ וּ בא, וכוּ ' אוֹ תוֹ 
דּ לעלּ א אתערוּ תא בּ בחינת עדין היתה
כּ י כּ לל, דּ לתּת א אתער וּ תא בּ לי לבד
ּת פלּ ה על־ידי  להגתוֹ  זכה א
רק מ ּק דם , ׁש הקדּ ים  ט וֹ בים  וּ מעשׂ ים 
בּ ה גה בּ עצמ וֹ  בּ ראוֹ  יתבּ ר ה'
בּ ריאת וֹ  עּק ר וכל הזּ את. עצ וּ מה
אתערוּ תא על־ידי היה  הכּ ל והגתוֹ 
העוֹ לם  בּ ריאת בּ ׁש עת כּ י לבד, דּ לעלּ א
ׁש יּ ע וֹ רר מי  עדין היה א והאדם ,
בּ ּס פרים . כּ ּמ וּ בא דּ לתּת א , אתערוּ תא
הראׁש וֹ ן  אדם  ׁש הגת מחמת ועל־כּ ן
לבד  דּ לע לּ א אתער וּ תא בּ בחינת היה 
על־כּ ן  כּ לל, דּ לת ּת א אתערוּ תא בּ לי 
כּ ל  עם  האדם  ּת ּק וּ ן צרי היה עדין
וכּמ וּ בא בּ וֹ , הּת לוּ יים  הע וֹ למוֹ ת

ה ׁש כּ ל ּת לוּ ים בּ ּס פרים  היוּ  ע וֹ למוֹ ת 
ּת פ לּ תוֹ , ׁש יּ תּפ לּ ל עד אז ועוֹ מדים 
על  יעבר  וא ׁש בּ ת, עד בּ זוּ וּ ג וֹ  וימ ּת ין

כה  והלכות כד תורות תורה 

לתּק ן  זוֹ כה היה ׁש אז הדּ עת, עץ חטא 
כּ מ וֹ  אז מתּק ן הכּ ל והיה הע וֹ למ וֹ ת כּ ל

לעתיד. ׁש יּ היה

ּת ּק וּ ן ולכאוֹ רה איזה ּת מ וּ ּה : הדּ בר 
הע וֹ למוֹ ת צריכין הי וּ 
וּ פגם  חטא ׁש וּ ם  היה א ׁש עדין מאחר

ט וֹ בכּ לל  הדּ עת עץ ענין מה וגם  ? 
ׁש הי וּ ?ורע הּת ּק וּ ן ע ּק ר  כּ ל א ! 

ה כּ ל  אז, והע וֹ למוֹ ת להאדם  צריכין
וּ מיתת כּ לים  ׁש בירת בּ ס וֹ ד היה 
ז"ל, האר"י בּ כתבי כּ יּ דוּ ע הּמ לכים 
ה כּ ל  צריכין, ׁש היוּ  הּת ּק וּ ן ע ּק ר וכל
בּ לי נברא וּ  העוֹ למ וֹ ת ׁש כּ ל מחמת היה 
נגע ועל־ידי־זה דּ לתּת א, אתערוּ תא
כּ תר , בּ בחינת הדּ ק מן דּ ק ּפ גם  איזה 
בּ חינת ונׁש ּת ל ׁש ל  נמ ׁש וּ מ ם 
בּ כּ תבים  כּ ּמ וּ בא וכוּ '. כּ לים  ׁש בירת
בּ וֹ  היה ׁש א אף ־על־ּפ י  ׁש ה כּ תר
ּפ גם  בּ חינת איזה בּ וֹ  נגע  ׁש בירה,
מחמת היה הּפ גם  וע ּק ר  בּ ּט וּ ל. בּ חינת
כּ י דּ לתּת א, אתערוּ תא עדין היה ׁש א 
והמיב המס דּ ר בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר
אם  כּ י  בּ ׁש למוּ ת  נתּת ּק ן אינוֹ  וכוּ ',
והּמ ניע וֹ ת, הרע היּ צר  את כּ ׁש ּמ ׁש בּ רין
וה ּמ ניעוֹ ת הרע  היּ צר  מהּפ כין ׁש אז
נע שׂ ין  כּ י נפלא, ט וֹ ב  לבחינת 
ׁש היא המסדּ ר  כּ ח בּ חינת מהּמ ניעוֹ ת 
ח וּ ץ מלּ צאת הּמ חין את וּ מוֹ נע  מעכּ ב 
ע ּק ר ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת ׁש זּ הוּ  לגּ ב וּ ל ,

כּ נּ "ל. הּת ּק וּ ן

בּ ליוּ מחמת נברא הרא ׁש וֹ ן ׁש אדם  
היתה וכן דּ לת ּת א אתער וּ תא
היה א עדין על־כּ ן כּ נּ "ל, הגתוֹ  כּ ל

נגמר היה ׁש למ וּ תוֹ  ועּק ר ׁש למ וּ ת, לוֹ 
עץ אכילת ׁש ל בּ נּ ּס יוֹ ן עוֹ מד היה אם 
הדּ עת עץ אּס וּ ר וע ּק ר  ורע. ט וֹ ב הדּ עת
עליו  ׁש אסר  זאת , בּ חינה  הוּ א ורע  ט וֹ ב
כּ זאת אכילה יאכל ׁש א  יתבּ ר ה'
ולחקר לדעת מח וֹ  יכּ נס  ׁש על־ידּה 
הּט וֹ ב  נמׁש מהיכן ורע ט וֹ ב בּ חינת
וידיעוֹ ת חקירוֹ ת בּ חינת הינוּ  והרע ,

ׁש אסר  ,יתבּ ר הנהגת וֹ  עליו בּ דרכי 
לתּק ן  עדין זכה ׁש א מאחר  בּ זה לכנס
הּט וֹ בים . מע שׂ יו על־ידי  הכּ תר בּ חינת
והיה זה בּ נּס יוֹ ן לעמד זוֹ כה  היה  ואם 
על־ידי־זה זוֹ כה  היה ּת פלּ תוֹ , מתּפ לּ ל
מיג והיה הכּ תר , בּ חינת את לתּק ן
הנּ "ל  היכלין הּת ׁש עה בּ חינת
דּ לתּת א, אתערוּ תא על־ידי בּ ׁש למ וּ ת
הדּ עת עץ אחיזת  מתבּ ּט ל היה ואז
היתה א אז אחיזתוֹ  ע ּק ר  כּ י לגמרי,
ׁש היתה הבירה, מ בּ חינת אם  כּ י
בּ לי הע וֹ למ וֹ ת ׁש נּ ברא וּ  מחמת

כּ נּ "ל: דּ לתּת א אתערוּ תא

בּ פסחיא חמץ  א ּס וּ ר  בּ חינת וזהוּ 
בּ חינת ׁש הוּ א מאד, חמ וּ ר ׁש הוּ א
דּ מוֹ תא, סטרא ׁש הוּ א הדּ עת עץ  חטא 

רנא:)כּ ּמ וּ בא דף פנחס "מחמצת"(זוהר : 
כ ) יט, כּ י(שמות מת'. ּת ּמ ן חמץ  'ּת ּמ ן –

כּ נּ "ל  הּמ ח חּמ וּ ץ  בּ חינת הוּ א חמץ 
כּ נּ "ל, וּ ׁש ה יּ ה המ ּת נה על־ידי  ׁש בּ א
ה ּמ חין  לתּק ן זוֹ כין ׁש אין זמן וכל
על־ידי דּ לתּת א אתערוּ תא על־ידי
אזי ט וֹ בים , וּ מע שׂ ים  וּ מצוֹ ת ּת פ לּ ה
כּ נּ "ל, הכּ תר  לבחינת זוֹ כה אינוֹ  עדין
מח וֹ  את להחמיץ  ל וֹ  אס וּ ר ועל־כּ ן



הלכותכו ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

וישׂ ראל  כּ נּ "ל. והגה ידיעה  בּ ׁש וּ ם 
והי וּ  מאד גּ דוֹ ל בּ גלוּ ת ׁש היוּ  בּ מצרים 
ׁש נּ פלוּ  טמאה, ׁש ערי בּ מ "ט  מ ׁש ּק עים 
הראׁש וֹ ן  אדם  חטא על־ידי לׁש ם 
כּ י לגאלם  אפׁש ר היה  וא כּ ּמ וּ בא,
 ית בּ ר ה ' עליהם  ׁש יּ איר  על־ידי אם 
 ית בּ ר אק וּ תוֹ  להיג מאד גּ דוֹ ל אוֹ ר
בּ כּ וּ נוֹ ת, כּ ּמ וּ בא מאד, גּ דוֹ לה בּ הארה
 ית בּ ר ה' עליהם  חמל בּ אמת ועל־כּ ן
כּ נּ "ל. אז נפלאה הארה עליהם  והאיר 

עדין אבל היה הארתם  ׁש כּ ל מחמת 
היה כּ י דּ לתּת א  אתערוּ תא  בּ לי 
א עדין על־כּ ן ה ּת וֹ רה, קבּ לת קדם 

ל  אסוּ רזכוּ  על־כּ ן כּ נּ "ל, כּ תר בחינת 
כּ י מאד, חמוּ ר  בּ א ּס וּ ר  החמץ  אז
ׁש עה לפי רק היה  אז והארתם  הגתם 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ח ּפ זוֹ ן, בּ בחינת כּ ּמ וּ בא,

ד) ג טז , וכוּ ',(דברים  יצאת בחּפ זוֹ ן "כּ י :
אס וּ רים  כּ י חמץ ", ל יראה וא
בּ הגתם  כּ לל ודע ּת ם  מחם  להחמיץ
את ּת ּק נוּ  א ׁש עדין מאחר העצוּ מה,
בּ חינת ׁש הוּ א והמי ב  המס דּ ר כּ ח 
נתּת ּק ן  א  עדין על־כּ ן כּ נּ "ל, כּ תר
אז  בּ פסח  אז ועל־כּ ן בּ קדה, החמץ
כּ י מ ּמ ׁש , דּ מ וֹ תא סטרא  הוּ א  החמץ
מּמ ׁש , ורע ט וֹ ב הדּ עת עץ  בּ חינת הוּ א
הכּ תר , את  ּת ּק נוּ  א ׁש עדין מאחר
וההיּ ה ההמ ּת נה עליהם  אס וּ ר על־כּ ן
לבחינת עדין זוֹ כין אין כּ י  בּ דע ּת ם ,

כּ נּ "ל. המּת נה בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר 

מ צּ העל־כּ ן להיוֹ ת צרי אכילתם  כּ ל 
והגתם  הארתם  כּ ל כּ י לבד,
מאד  גּ דוֹ לים  מחין בּ חינת הוּ א אז

רק ׁש בּ אוּ  מּמ דרגתם  למעלה ׁש הם 
ׁש כּ ל  כּ נּ "ל, הגּ אלּ ה  לצר ׁש עה לפי 
בּ חינת ׁש ה וּ א מצּ ה, בּ חינת הוּ א זה
בּ ח ּפ זוֹ ן  ׁש ּמ קבּ לין מאד גּ ד וֹ לים  מחין
מחמת כּ ּס דר, וׁש א בּ הדרגה ׁש א 
המסדּ ר הכּ ח  את ּת ּק נוּ  א ׁש עדין
י וֹ רדין  ׁש אז הּמ חין את  והמיב
זה וּ מחמת כּ ּס דר. בּ הדרגה הּמ חין
מאד, חמ וּ ר  בּ א ּס וּ ר עּת ה  החמץ אס וּ ר
מח וֹ  וּ להחמיץ להמ ּת ין ירצה אם  כּ י
יכוֹ ל  ה זּ את, הגּ דוֹ לה ההגה בּ א וֹ ר
ה ּס טרא ּת תגּ בּ ר כּ י  מאד, לתע וֹ ת
וּ בלבּ וּ ל  הכּ פיר וֹ ת ׁש הם  מאד אחרא
א ׁש עדין מחמת  זה וכל הּמ חין.
וה ּמ חין  הנּ "ל, המסדּ ר  ה כּ ח את ּת ּק נוּ 

כּ ּס דר . ׁש א בּ חּפ זוֹ ן י וֹ רדין

ׁש ל וזה ה גּ אלּ ה ׁש ל הנּ ס ּת קף  הוּ א  
ע ּמ נוּ  עשׂ ה יתבּ ר ׁש ה' ּפ סח ,
זוֹ כין  ׁש אנוּ  מאד ונוֹ רא נפלא חסד
רא וּ יים  אנוּ  ׁש אין כּ זאת גּ דוֹ לה להארה 
כּ י דּ לע לּ א, אתערוּ תא על־ידי  לזה
בּ ׁש וּ ם  להגּ אל אפ ׁש ר  היה א זה בּ א 
ה ּמ חין  אז לקבּ ל אפ ׁש ר  אי  כּ י אפן.

המס כּ ח  על־ידי הנּ "ל,כּ ּס דר דּ ר 
בּ הם  נאחזוּ  ׁש בּ מצרים  מחמת
בּ הּת וֹ רה מבאר וּ כבר  מאד, הּק לּפ וֹ ת
את לתּק ן לזכּ וֹ ת  אפׁש ר ׁש אי  הנּ "ל
מ יגין  ׁש על־ידוֹ  הנּ "ל המס דּ ר הכּ ח 
האין  אוֹ ר  ׁש ה וּ א דּ עלמא' 'אמצע וּ תא
לעמקי ּת ח לּ ה כּ ׁש יּ וֹ רדין אם  כּ י סוֹ ף ,
המחה נצּ וֹ צי להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת
מ ם , לבררם  הּק דה נצּ וֹ צי  ׁש הם 
ׁש ם  הנּ אמר יימר ' 'מי  בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כז והלכות כד תורות תורה 

אבל  היטב , ׁש ם  ע יּ ן הנּ "ל בּ ה ּת וֹ רה
בּ ׁש עת הראׁש וֹ נה גּ אלּ ה בּ ׁש עת עכׁש יו
להתחיל  אפׁש ר אי  אז מצרים , יציאת
הּק דה נצּ וֹ צי  ּת ח לּ ת לברר כּ ּס דר 
הּמ צוֹ ת עשׂ יּ ת על־ידי הּק לּפ וֹ ת  מעמקי 
בּ בּ חינוֹ ת  ּאחר־כ ולעל וֹ ת  בּ שׂ מחה ,
ׁש יּ זכּ וּ  עד הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה  הנּ אמרים 
על־ ׁש יּ זכּ וּ  עד והמיב, המסדּ ר  לתּק ן 
אקוּ ת וֹ  הגת  אמ ּת ת להיג ידי ־זה
בּ הם  נאחזוּ  בּ מצרים  אז כּ י ,יתבּ ר
כּ ח להם  היה וא  מאד, הּק לּפ וֹ ת
בּ הדרגה מגּ לוּ ת ּה  הכינה להעל וֹ ת 
חס דּ וֹ  יתבּ ר ה' הפליא על־כּ ן כּ ּס דר ,
אקוּ ת וֹ  התגּ לּ וּ ת עליהם  והאיר  עּמ נוּ 
וׁש א בּ הדרגה ׁש א  נפלאה בּ הארה
הּק לּפ וֹ ת נתבּ ּט לוּ  ועל־ידי ־זה כּ ּס דר ,
מ ם . ישׂ ראל וּ כנסת הכינה ויצאוּ 

מ לּ מעלהוההארה הבּ אה העלי וֹ נה 
אין  עדין ׁש אז בּ פסח 
והמיב המסדּ ר  הכּ ח  להמׁש י זוֹ כין
ההארה זאת כּ נּ "ל, כּ תר מ בּ חינת
מחין  בּ חינת ׁש היא מ צּ ה , בּ חינת היא 
חמץ בּ בחינת כּ י  מאד , גּ דוֹ לים 
נאחז  ׁש ם  הּמ ח , חּמ וּ ץ  בּ חינת ׁש ה וּ א
מחמת מאד, אחרא הּס טרא אז
כּ ח בּ חינת להמׁש י זכוּ  א ׁש עדין
מ בּ חינת הּמ חין את  והמי ב  המסדּ ר 

וכנּ "ל: כּ תר

ׁש ל יב ראׁש וֹ ן י וֹ ם  אחר , ּאחר־כ אבל 
ה זּ את ה גּ דוֹ לה הארה נס ּת לּ ק ּפ סח ,
מתחילין  ואז הרׁש ימ וּ , רק  נׁש אר  וא
על־ידי כּ ּס דר בּ הדרגה הּמ חין לקבּ ל
ׁש זּ וֹ כין  עד כּ יּ דוּ ע, העמר  ספירת

לתּק ן  הּת וֹ רה  ק בּ לת על־ידי  בּ ׁש ב וּ ע וֹ ת
כּ י הּמ חין, את והמיב  המס דּ ר גּ ם 
עלי וֹ ן  מ כּ תר הארה עליהם   נמ ׁש
על־ידי אם  כּ י  לזה זוֹ כין ׁש אין  כּ נּ "ל,
ׁש זּ ה וּ  בּ שׂ מחה, טוֹ בים  וּ מעשׂ ים  מצוֹ ת

וכנּ "ל. הּת וֹ רה ק בּ לת בּ חינת

ה לּ חם ועל־כּ ן ׁש ּת י להביא צריכין  אז 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  דּ יקא, מחמץ 

יז) כג, אז (ויקרא  כּ י  ּת אפינה", "חמץ :
העלי וֹ ן  לׁש רׁש וֹ  החמץ  בּ חינת מעלין 
כּ ח בּ חינת ׁש ה וּ א העלי וֹ נה, בּ ּק דה 
בּ חינת המּת ן בּ חינת ׁש הוּ א המסדּ ר ,
על־ ׁש נּ עשׂ ה חמץ בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ תר,

כּ נּ "ל: וכוּ ' וּ ׁש היּ ה המ ּת נה ידי

לע וֹ בדייג ישׂ ראל ׁש בּ ין הח לּ וּ ק וזהוּ 
נאמר בּ ישׂ ראל כּ י ז,כּ וֹ כבים . (דברים 

–ז) העּמ ים " מכּ ל המעט  אּת ם  "כּ י  :
כּ ׁש אני עצמכם  ממעיטין 'ׁש אּת ם 

ט וֹ בה ' לכם  פט .)מ ׁש ּפ יע  ׁש כּ ׁש ה'(חולין , 
התנוֹ צצוּ ת הארת עליהם  מאיר יתבּ ר
לחקר ר וֹ דפים  אינם  ,יתבּ ר אק וּ תוֹ 
רק וחכמ וֹ ת, וידיע וֹ ת חקיר וֹ ת אחר
ורוֹ דפים  בּ אמ וּ נה מתח זּ קים  הם 

בּ בחינת מיּ ד, ד)אחריו א, השירים :(שיר  
כּ ׁש ה' ׁש ּת כף  נר וּ צה ", אחרי "מ ׁש כני 
ּת כף אזי  אליו, למ ׁש כם  מתחיל יתבּ ר
רׁש "י ׁש ּפ ר ׁש  וּ כמ וֹ  אחריו , רצים  הם 
ׁש אּת ה לוּ חימ ׁש מע ּת י 'אני ׁש ם :
רצ ּת י ּת כף ואני אלי למ ׁש כני רוֹ צה

וכוּ '. ' אחרי

לרדּ ףותכף מתחילין כּ ׁש יּ שׂ ראל  
 ית בּ ר ה' אזי  ,יתבּ ר אחריו



הלכותכו ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

וישׂ ראל  כּ נּ "ל. והגה ידיעה  בּ ׁש וּ ם 
והי וּ  מאד גּ דוֹ ל בּ גלוּ ת ׁש היוּ  בּ מצרים 
ׁש נּ פלוּ  טמאה, ׁש ערי בּ מ "ט  מ ׁש ּק עים 
הראׁש וֹ ן  אדם  חטא על־ידי לׁש ם 
כּ י לגאלם  אפׁש ר היה  וא כּ ּמ וּ בא,
 ית בּ ר ה ' עליהם  ׁש יּ איר  על־ידי אם 
 ית בּ ר אק וּ תוֹ  להיג מאד גּ דוֹ ל אוֹ ר
בּ כּ וּ נוֹ ת, כּ ּמ וּ בא מאד, גּ דוֹ לה בּ הארה
 ית בּ ר ה' עליהם  חמל בּ אמת ועל־כּ ן
כּ נּ "ל. אז נפלאה הארה עליהם  והאיר 

עדין אבל היה הארתם  ׁש כּ ל מחמת 
היה כּ י דּ לתּת א  אתערוּ תא  בּ לי 
א עדין על־כּ ן ה ּת וֹ רה, קבּ לת קדם 

ל  אסוּ רזכוּ  על־כּ ן כּ נּ "ל, כּ תר בחינת 
כּ י מאד, חמוּ ר  בּ א ּס וּ ר  החמץ  אז
ׁש עה לפי רק היה  אז והארתם  הגתם 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ח ּפ זוֹ ן, בּ בחינת כּ ּמ וּ בא,

ד) ג טז , וכוּ ',(דברים  יצאת בחּפ זוֹ ן "כּ י :
אס וּ רים  כּ י חמץ ", ל יראה וא
בּ הגתם  כּ לל ודע ּת ם  מחם  להחמיץ
את ּת ּק נוּ  א ׁש עדין מאחר העצוּ מה,
בּ חינת ׁש הוּ א והמי ב  המס דּ ר כּ ח 
נתּת ּק ן  א  עדין על־כּ ן כּ נּ "ל, כּ תר
אז  בּ פסח  אז ועל־כּ ן בּ קדה, החמץ
כּ י מ ּמ ׁש , דּ מ וֹ תא סטרא  הוּ א  החמץ
מּמ ׁש , ורע ט וֹ ב הדּ עת עץ  בּ חינת הוּ א
הכּ תר , את  ּת ּק נוּ  א ׁש עדין מאחר
וההיּ ה ההמ ּת נה עליהם  אס וּ ר על־כּ ן
לבחינת עדין זוֹ כין אין כּ י  בּ דע ּת ם ,

כּ נּ "ל. המּת נה בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר 

מ צּ העל־כּ ן להיוֹ ת צרי אכילתם  כּ ל 
והגתם  הארתם  כּ ל כּ י לבד,
מאד  גּ דוֹ לים  מחין בּ חינת הוּ א אז

רק ׁש בּ אוּ  מּמ דרגתם  למעלה ׁש הם 
ׁש כּ ל  כּ נּ "ל, הגּ אלּ ה  לצר ׁש עה לפי 
בּ חינת ׁש ה וּ א מצּ ה, בּ חינת הוּ א זה
בּ ח ּפ זוֹ ן  ׁש ּמ קבּ לין מאד גּ ד וֹ לים  מחין
מחמת כּ ּס דר, וׁש א בּ הדרגה ׁש א 
המסדּ ר הכּ ח  את ּת ּק נוּ  א ׁש עדין
י וֹ רדין  ׁש אז הּמ חין את  והמיב
זה וּ מחמת כּ ּס דר. בּ הדרגה הּמ חין
מאד, חמ וּ ר  בּ א ּס וּ ר עּת ה  החמץ אס וּ ר
מח וֹ  וּ להחמיץ להמ ּת ין ירצה אם  כּ י
יכוֹ ל  ה זּ את, הגּ דוֹ לה ההגה בּ א וֹ ר
ה ּס טרא ּת תגּ בּ ר כּ י  מאד, לתע וֹ ת
וּ בלבּ וּ ל  הכּ פיר וֹ ת ׁש הם  מאד אחרא
א ׁש עדין מחמת  זה וכל הּמ חין.
וה ּמ חין  הנּ "ל, המסדּ ר  ה כּ ח את ּת ּק נוּ 

כּ ּס דר . ׁש א בּ חּפ זוֹ ן י וֹ רדין

ׁש ל וזה ה גּ אלּ ה ׁש ל הנּ ס ּת קף  הוּ א  
ע ּמ נוּ  עשׂ ה יתבּ ר ׁש ה' ּפ סח ,
זוֹ כין  ׁש אנוּ  מאד ונוֹ רא נפלא חסד
רא וּ יים  אנוּ  ׁש אין כּ זאת גּ דוֹ לה להארה 
כּ י דּ לע לּ א, אתערוּ תא על־ידי  לזה
בּ ׁש וּ ם  להגּ אל אפ ׁש ר  היה א זה בּ א 
ה ּמ חין  אז לקבּ ל אפ ׁש ר  אי  כּ י אפן.

המס כּ ח  על־ידי הנּ "ל,כּ ּס דר דּ ר 
בּ הם  נאחזוּ  ׁש בּ מצרים  מחמת
בּ הּת וֹ רה מבאר וּ כבר  מאד, הּק לּפ וֹ ת
את לתּק ן לזכּ וֹ ת  אפׁש ר ׁש אי  הנּ "ל
מ יגין  ׁש על־ידוֹ  הנּ "ל המס דּ ר הכּ ח 
האין  אוֹ ר  ׁש ה וּ א דּ עלמא' 'אמצע וּ תא
לעמקי ּת ח לּ ה כּ ׁש יּ וֹ רדין אם  כּ י סוֹ ף ,
המחה נצּ וֹ צי להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת
מ ם , לבררם  הּק דה נצּ וֹ צי  ׁש הם 
ׁש ם  הנּ אמר יימר ' 'מי  בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כז והלכות כד תורות תורה 

אבל  היטב , ׁש ם  ע יּ ן הנּ "ל בּ ה ּת וֹ רה
בּ ׁש עת הראׁש וֹ נה גּ אלּ ה בּ ׁש עת עכׁש יו
להתחיל  אפׁש ר אי  אז מצרים , יציאת
הּק דה נצּ וֹ צי  ּת ח לּ ת לברר כּ ּס דר 
הּמ צוֹ ת עשׂ יּ ת על־ידי הּק לּפ וֹ ת  מעמקי 
בּ בּ חינוֹ ת  ּאחר־כ ולעל וֹ ת  בּ שׂ מחה ,
ׁש יּ זכּ וּ  עד הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה  הנּ אמרים 
על־ ׁש יּ זכּ וּ  עד והמיב, המסדּ ר  לתּק ן 
אקוּ ת וֹ  הגת  אמ ּת ת להיג ידי ־זה
בּ הם  נאחזוּ  בּ מצרים  אז כּ י ,יתבּ ר
כּ ח להם  היה וא  מאד, הּק לּפ וֹ ת
בּ הדרגה מגּ לוּ ת ּה  הכינה להעל וֹ ת 
חס דּ וֹ  יתבּ ר ה' הפליא על־כּ ן כּ ּס דר ,
אקוּ ת וֹ  התגּ לּ וּ ת עליהם  והאיר  עּמ נוּ 
וׁש א בּ הדרגה ׁש א  נפלאה בּ הארה
הּק לּפ וֹ ת נתבּ ּט לוּ  ועל־ידי ־זה כּ ּס דר ,
מ ם . ישׂ ראל וּ כנסת הכינה ויצאוּ 

מ לּ מעלהוההארה הבּ אה העלי וֹ נה 
אין  עדין ׁש אז בּ פסח 
והמיב המסדּ ר  הכּ ח  להמׁש י זוֹ כין
ההארה זאת כּ נּ "ל, כּ תר מ בּ חינת
מחין  בּ חינת ׁש היא מ צּ ה , בּ חינת היא 
חמץ בּ בחינת כּ י  מאד , גּ דוֹ לים 
נאחז  ׁש ם  הּמ ח , חּמ וּ ץ  בּ חינת ׁש ה וּ א
מחמת מאד, אחרא הּס טרא אז
כּ ח בּ חינת להמׁש י זכוּ  א ׁש עדין
מ בּ חינת הּמ חין את  והמי ב  המסדּ ר 

וכנּ "ל: כּ תר

ׁש ל יב ראׁש וֹ ן י וֹ ם  אחר , ּאחר־כ אבל 
ה זּ את ה גּ דוֹ לה הארה נס ּת לּ ק ּפ סח ,
מתחילין  ואז הרׁש ימ וּ , רק  נׁש אר  וא
על־ידי כּ ּס דר בּ הדרגה הּמ חין לקבּ ל
ׁש זּ וֹ כין  עד כּ יּ דוּ ע, העמר  ספירת

לתּק ן  הּת וֹ רה  ק בּ לת על־ידי  בּ ׁש ב וּ ע וֹ ת
כּ י הּמ חין, את והמיב  המס דּ ר גּ ם 
עלי וֹ ן  מ כּ תר הארה עליהם   נמ ׁש
על־ידי אם  כּ י  לזה זוֹ כין ׁש אין  כּ נּ "ל,
ׁש זּ ה וּ  בּ שׂ מחה, טוֹ בים  וּ מעשׂ ים  מצוֹ ת

וכנּ "ל. הּת וֹ רה ק בּ לת בּ חינת

ה לּ חם ועל־כּ ן ׁש ּת י להביא צריכין  אז 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  דּ יקא, מחמץ 

יז) כג, אז (ויקרא  כּ י  ּת אפינה", "חמץ :
העלי וֹ ן  לׁש רׁש וֹ  החמץ  בּ חינת מעלין 
כּ ח בּ חינת ׁש ה וּ א העלי וֹ נה, בּ ּק דה 
בּ חינת המּת ן בּ חינת ׁש הוּ א המסדּ ר ,
על־ ׁש נּ עשׂ ה חמץ בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ תר,

כּ נּ "ל: וכוּ ' וּ ׁש היּ ה המ ּת נה ידי

לע וֹ בדייג ישׂ ראל ׁש בּ ין הח לּ וּ ק וזהוּ 
נאמר בּ ישׂ ראל כּ י ז,כּ וֹ כבים . (דברים 

–ז) העּמ ים " מכּ ל המעט  אּת ם  "כּ י  :
כּ ׁש אני עצמכם  ממעיטין 'ׁש אּת ם 

ט וֹ בה ' לכם  פט .)מ ׁש ּפ יע  ׁש כּ ׁש ה'(חולין , 
התנוֹ צצוּ ת הארת עליהם  מאיר יתבּ ר
לחקר ר וֹ דפים  אינם  ,יתבּ ר אק וּ תוֹ 
רק וחכמ וֹ ת, וידיע וֹ ת חקיר וֹ ת אחר
ורוֹ דפים  בּ אמ וּ נה מתח זּ קים  הם 

בּ בחינת מיּ ד, ד)אחריו א, השירים :(שיר  
כּ ׁש ה' ׁש ּת כף  נר וּ צה ", אחרי "מ ׁש כני 
ּת כף אזי  אליו, למ ׁש כם  מתחיל יתבּ ר
רׁש "י ׁש ּפ ר ׁש  וּ כמ וֹ  אחריו , רצים  הם 
ׁש אּת ה לוּ חימ ׁש מע ּת י 'אני ׁש ם :
רצ ּת י ּת כף ואני אלי למ ׁש כני רוֹ צה

וכוּ '. ' אחרי

לרדּ ףותכף מתחילין כּ ׁש יּ שׂ ראל  
 ית בּ ר ה' אזי  ,יתבּ ר אחריו



הלכותכח  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

וּ מס ּת יר ׁש בּ וֹ רח  מי כּ מ וֹ  עצמוֹ  עוֹ שה
בּ בחינת עצמוֹ , יד)וּ מעלים  ח, :(שם 

בּ בחינת  וכוּ ', דּ וֹ די" ו)"בּ רח  ה, :(שם 
עבר" חמק  וד וֹ די  לדוֹ די  אני  "ּפ תח ּת י

להת צריכין  ּואחר־כ חיל וכוּ ', 
וּ לבּק ׁש וֹ  אחריו לרדּ ף  כּ ּס דר בּ הדרגה
טוֹ בים  וּ במע שׂ ים  בּ עב וֹ דוֹ ת לעבדוֹ 
בּ התגּ לּ וּ ת למצאוֹ  ׁש נּ זכּ ה עד בּ שׂ מחה ,
בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל ויוֹ תר , י וֹ תר נפלא
על־ידי כּ י כּ נּ "ל. ו ׁש ב וּ עוֹ ת ּפ סח 
זוֹ כין  בּ שׂ מחה הּט וֹ בים  מעשׂ יהם 
זוֹ כין  ואזי והמיב, המס דּ ר לתּק ן
ה גת בּ חינת  הינוּ  זּ וֹ כין, למה

הנּ "ל. וכוּ ' היכלין הּת ׁש עה 

ז)בּ חינת וזהוּ  כד, דּ בּ ר(שמות  אׁש ר  "כּ ל : 
ׁש הקדּ ימ וּ  ונׁש מע", נע שׂ ה ה'
אפ ׁש ר אי  ולכאוֹ רה לנׁש מע, נעשׂ ה
לע שׂ וֹ ת אפׁש ר אי כּ לל הדּ בר  להבין

ׁש יּ ׁש מע וּ  ׁש הּת וֹ רהקדם  האמת ? 
ּת ׁש וּ קתם  ׁש ּמ גּ דל זה על אוֹ תם  ׁש בּ חה
לנׁש מע , נעשׂ ה הקדּ ימוּ   יתבּ ר לה'

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  בּ דברי פח .)כּ מבאר  (שבת 
אף ־על־ אבל בּ זה, ישׂ ראל  ׁש בח  גּ דל
ענין  יציּ ר אי מאד, הדּ בר ק ׁש ה  ּפ י ־כן
קדם  לעשׂ וֹ ת הדּ עת על עוֹ לה ואי זה

גּ וּ פּה ׁש נּ ׁש מע בּ הּת וֹ רה בּ אמת א ? 
בּ ּפ ס וּ ק מבאר כּ י  היטב, הענין מבאר 
דּ בּ ר אׁש ר  'כּ ל : ּכ היתה ׁש ּת ׁש וּ בתם 
ׁש ּמ ה ׁש אמרוּ  נמצא ונׁש מע ', נעשׂ ה ה'
ׁש בּ אמת נמצא וכוּ ', יעשׂ וּ  ה' יּ דבּ ר 
ה', דּ ברי  ׁש יּ ׁש מע וּ  אחר  ע וֹ שׂ ין הם 
ה' דּ בּ ר  אׁש ר 'כּ ל בּ ּפ סוּ ק  כּ מבאר 
אם  קׁש ה, זה לפי א ונׁש מע ', נעשׂ ה

נע שׂ ה ׁש הק דּ ימ וּ  ּמ עלתם  מה כּ ן
לוֹ מר הק דּ ימ וּ  כּ בר  הא לנׁש מע 

כּ נּ "ל  ה' יּ דבּ ר מה ?ׁש יּ עשׂ וּ  

ּפ יא על היטב  מבאר הענין בּ אמת 
קדת מעלת עּק ר זה כּ י  הנּ "ל,
ׁש יּ שׂ ראל  דּ הינוּ  הנּ "ל, בּ בחינה ישׂ ראל
ׁש וּ ם  לחקר  ר וֹ צים  אינם  ׁש הם  אמרוּ 
ה גת וֹ  וּ בדרכי  הּמ צ וֹ ת בּ טעמי  חקירה
ידבּ ר אׁש ר  כּ ל רק  , יתבּ ר והנהגוֹ תיו

'נע שׂ  ׁש אלהה ' ׁש וּ ם  בּ לי ּת כף מ יּ ד ה' 
כּ י 'ונׁש מע ',  ּואחר־כ כּ לל, וחקירה
כּ מבאר בּ לּ ב , הבנה לׁש וֹ ן 'נׁש מע'
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  וּ בדברי רׁש "י בּ פרוּ ׁש 
אמר וּ  ׁש יּ שׂ ראל הינוּ  מקוֹ מ וֹ ת, בּ כּמ ה
כּ פי מ יּ ד יע שׂ וּ  ה ' ידבּ ר  אׁש ר ׁש כּ ל
ׁש וּ ם  בּ לי רבּ ינוּ  מ ׁש ה מ ּפ י  יצא אׁש ר
כּ לל, טעם  ׁש וּ ם  אחר וּ ׁש אלה חקירה
על־ כּ י 'ונׁש מע ', על־ידי־זה  ּואחר־כ
בּ תמימוּ ת בּ אמת הּמ צוֹ ת עשׂ יּ ת  ידי 
מה להיג   ּאחר־כ זוֹ כין בּ שׂ מחה 
לתּק ן  ׁש זּ וֹ כין על־ידי  ּמ יגין,
בּ חינת ׁש הוּ א  המסדּ ר  הכּ ח  בּ חינת
המחה מקוֹ ר  ׁש ם  כּ נּ "ל, וכוּ ' כּ תר

י שׂ ראל. מעלת  גּ דל וזה  כּ יּ דוּ ע,

לׁש ניועל ־כּ ן על־ידי ־זה זכוּ  בּ אמת  
שׂ מחה, בּ חינת ׁש הם  כּ תרים 

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  ׁש בּ ׁש עה(שם)כּ מ וֹ  
ירדוּ  ונׁש מע  נעשׂ ה ישׂ ראל ׁש אמר וּ 
כּ ל  בּ ראׁש  כּ תרים  ׁש ני ונתנוּ  מלאכים 
עוֹ לם  "ושׂ מחת ׁש נּ אמר: וכוּ ', אחד
והעדיים  ההג וֹ ת א לּ וּ  כּ י ראׁש ם ". על
הם  ונׁש מע ', 'נע שׂ ה  על־ידי ׁש זּ כוּ 
בּ חינת שׂ מחה , בּ חינת כּ תרים  בּ חינת

כט והלכות כד תורות תורה 

זכוּ  כּ י  ראׁש ם ', על עוֹ לם  'ושׂ מחת
המסדּ ר בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר לבחינת 

כּ נּ "ל: והמיב
האּפ יק וֹ רסים יד כּ וֹ כבים  העוֹ בדי אבל

הדּ עת עץ מ ּפ גם  ה נּ חׁש  מ זּ המת הם 
וקדם  אמ וּ נה, בּ ני ׁש אינם  ורע , ט וֹ ב
והם  ט וֹ בה  עבדּ א ׁש וּ ם  ׁש ע וֹ שׂ ים 
הרע וֹ ת, בּ תאווֹ תיהן עדין מ ׁש ּק עים 
בּ שׂ כלם  להיג ּת כף רוֹ צים  הם 
חקירוֹ ת לה יג בּ ּת אווֹ ת, המגם 
רוֹ צים  והם  .יתבּ ר אק וּ תוֹ  בּ ידיעת
ׁש בּ תחלּ ה ל נּ ע שׂ ה, הנּ ׁש מע  להק דּ ים 
ס וֹ דוֹ תיו  כּ ל יתבּ ר ה' להם  יגלּ ה 
וטעמי הנהגוֹ תיו דּ רכי  כּ ל להם  ויגלּ ה
מרצּ ים  היוּ  אפ ׁש ר  ואז הּמ צוֹ ת, כּ ל
הי וּ  אם  בּ ודּ אי כּ י מצוה. איזה לעשׂ וֹ ת
ׁש היא בּ ׁש רׁש ּה  ה ּמ צוה א וֹ ר רוֹ אים 
ּת כלית והיא  הע וֹ למוֹ ת בּ כל מאירה
מ כּ ל  וּ למעלה ׁש בּ ע וֹ לם , הּת ענוּ גים  כּ ל
הּט וֹ בוֹ ת מ כּ ל למעלה  הּת ענוּ גים 

ו  ּפ תיוההצלחוֹ ת מי בּ ודּ אי וכוּ ', כוּ ' 
נפלא ט וֹ ב לק בּ ל ירצה  ׁש א הנּ ה יס וּ ר
לקנוֹ ת וֹ  ׁש יּ כוֹ לין בּ פרט  כּ זה, ונצחי
אחד  גּ דוֹ ל בּ עד לזכּ וֹ ת  קלּ ים , בּ דמים 
כּ ל  א ׁש ר  לט לּ יתוֹ , ציצית  לקנוֹ ת
ה צּ יצית, אוֹ ר לק בּ ל יכוֹ ל אינוֹ  הע וֹ לם 
לי כּ א' עלמא בּ האי מצוה 'שׂ כר כּ י

לט:) וּ מצוה(קידושין מצוה כּ ל אוֹ ר  כּ י  ,
הזּ וֹ כה א ׁש רי  מאד, מאד ונשׂ גּ ב  נעלה 
לשׂ מח לנוּ  כּ ראוּ י  בּ שׂ מחה, לעשׂ וֹ תם 
עליו־ רבּ ינוּ  מ ׁש ה אוֹ תנוּ  זכּ ה  אׁש ר
ונצח יּ ית אמ ּת ית להצלחה הלוֹ ם 
ּט וֹ ב מה א ׁש רנוּ  לוֹ מר לנוּ  וראוּ י  כּ זאת,
יוֹ ם  בּ כל וכוּ ', אׁש רנוּ  וכוּ ', חלקנוּ 

קץ אין עד נפלאה ר בּ ה בּ שׂ מחה ויוֹ ם 
בּ וֹ  להאמין זוֹ כין אנוּ  כּ י ותכלית,
וּ בתוֹ רת וֹ  עבדּ וֹ  וּ במ ׁש ה יתבּ ר
בּ הם  ולשׂ מח ה ּק דוֹ ׁש ים , וּ במצ וֹ תיו
ועל־ידי־זה לבד, האמ וּ נה על־ידי
אחד  כּ ל נּ זכּ ה , למה  ּאחר ־כ נזכּ ה

מדרגתוֹ . לפי 

הר ׁש עים אבל כּ וֹ כבים  הע וֹ בדי 
ההוֹ לכים  הח וֹ קרים 
להאמין  רוֹ צים  אינם  בּ דרכיהם ,
ואוֹ מרים  הּמ צ וֹ ת, כּ וּ נוֹ ת בּ ס וֹ דוֹ ת
עליו־ רבּ ינוּ  מׁש ה על בּ דוּ יים  דּ ברים 
ׁש טוּ ת ׁש ל טעמים  וּ מפר ׁש ים  הלוֹ ם ,
הּק דוֹ ׁש ים  יתבּ ר מצ וֹ תיו על והבל
להיג ר וֹ צים  הם  כּ י והנּ וֹ ראים ,
ּפ גם  ע ּק ר ׁש זּ הוּ  הּמ עשׂ ה, קדם  וּ להבין
ׁש הסית וֹ  ורע ט וֹ ב  הדּ עת עץ חטא 
 ית בּ ר ׁש ה' לוֹ  ואמר הּק דמ וֹ ני הנּ ח ׁש 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  וׁש לוֹ ם , חס אוֹ תוֹ  מטעה

ה) ג , בּ יוֹ ם (בראשית כּ י  אהים  ידע "כּ י  :
וכוּ '. עיניכם " ונפקחוּ  מ ּמ נּ וּ  אכלכם 
ׁש זּ כוּ  י שׂ ראל ׁש ל הנּ ּס י וֹ ן עּק ר וזה
על־ידי הּת וֹ רה  לק בּ לת על־ידי־זה
דּ הינוּ  לׁש מיעה, ע שׂ יּ ה ׁש הקדּ ימ וּ 
ׁש וּ ם  בּ לי ה' ידבּ ר אׁש ר כּ כל לעשׂ וֹ ת
יזכּ וּ   ּואחר־כ כּ לל, וחקירה ׁש אלה

על־י יּ זכּ וּ  מה כּ פי עבוֹ דתם להבין די  
לכּ תרים  זכוּ  על־ידי־זה ועל־כּ ן כּ נּ "ל.
על־ כּ י  עוֹ לם ', 'שׂ מחת  בּ חינת הנּ "ל
ׁש הוּ א כּ תר לבחינת  זוֹ כין ידי ־זה

כּ נּ "ל: המחה מק וֹ ר

הע וֹ למוֹ תטו כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש עּק ר הכּ לל,
עשׂ יּ ה ׁש ּמ קדּ ימין על־ידי הוּ א



הלכותכח  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

וּ מס ּת יר ׁש בּ וֹ רח  מי כּ מ וֹ  עצמוֹ  עוֹ שה
בּ בחינת עצמוֹ , יד)וּ מעלים  ח, :(שם 

בּ בחינת  וכוּ ', דּ וֹ די" ו)"בּ רח  ה, :(שם 
עבר" חמק  וד וֹ די  לדוֹ די  אני  "ּפ תח ּת י

להת צריכין  ּואחר־כ חיל וכוּ ', 
וּ לבּק ׁש וֹ  אחריו לרדּ ף  כּ ּס דר בּ הדרגה
טוֹ בים  וּ במע שׂ ים  בּ עב וֹ דוֹ ת לעבדוֹ 
בּ התגּ לּ וּ ת למצאוֹ  ׁש נּ זכּ ה עד בּ שׂ מחה ,
בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל ויוֹ תר , י וֹ תר נפלא
על־ידי כּ י כּ נּ "ל. ו ׁש ב וּ עוֹ ת ּפ סח 
זוֹ כין  בּ שׂ מחה הּט וֹ בים  מעשׂ יהם 
זוֹ כין  ואזי והמיב, המס דּ ר לתּק ן
ה גת בּ חינת  הינוּ  זּ וֹ כין, למה

הנּ "ל. וכוּ ' היכלין הּת ׁש עה 

ז)בּ חינת וזהוּ  כד, דּ בּ ר(שמות  אׁש ר  "כּ ל : 
ׁש הקדּ ימ וּ  ונׁש מע", נע שׂ ה ה'
אפ ׁש ר אי  ולכאוֹ רה לנׁש מע, נעשׂ ה
לע שׂ וֹ ת אפׁש ר אי כּ לל הדּ בר  להבין

ׁש יּ ׁש מע וּ  ׁש הּת וֹ רהקדם  האמת ? 
ּת ׁש וּ קתם  ׁש ּמ גּ דל זה על אוֹ תם  ׁש בּ חה
לנׁש מע , נעשׂ ה הקדּ ימוּ   יתבּ ר לה'

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  בּ דברי פח .)כּ מבאר  (שבת 
אף ־על־ אבל בּ זה, ישׂ ראל  ׁש בח  גּ דל
ענין  יציּ ר אי מאד, הדּ בר ק ׁש ה  ּפ י ־כן
קדם  לעשׂ וֹ ת הדּ עת על עוֹ לה ואי זה

גּ וּ פּה ׁש נּ ׁש מע בּ הּת וֹ רה בּ אמת א ? 
בּ ּפ ס וּ ק מבאר כּ י  היטב, הענין מבאר 
דּ בּ ר אׁש ר  'כּ ל : ּכ היתה ׁש ּת ׁש וּ בתם 
ׁש ּמ ה ׁש אמרוּ  נמצא ונׁש מע ', נעשׂ ה ה'
ׁש בּ אמת נמצא וכוּ ', יעשׂ וּ  ה' יּ דבּ ר 
ה', דּ ברי  ׁש יּ ׁש מע וּ  אחר  ע וֹ שׂ ין הם 
ה' דּ בּ ר  אׁש ר 'כּ ל בּ ּפ סוּ ק  כּ מבאר 
אם  קׁש ה, זה לפי א ונׁש מע ', נעשׂ ה

נע שׂ ה ׁש הק דּ ימ וּ  ּמ עלתם  מה כּ ן
לוֹ מר הק דּ ימ וּ  כּ בר  הא לנׁש מע 

כּ נּ "ל  ה' יּ דבּ ר מה ?ׁש יּ עשׂ וּ  

ּפ יא על היטב  מבאר הענין בּ אמת 
קדת מעלת עּק ר זה כּ י  הנּ "ל,
ׁש יּ שׂ ראל  דּ הינוּ  הנּ "ל, בּ בחינה ישׂ ראל
ׁש וּ ם  לחקר  ר וֹ צים  אינם  ׁש הם  אמרוּ 
ה גת וֹ  וּ בדרכי  הּמ צ וֹ ת בּ טעמי  חקירה
ידבּ ר אׁש ר  כּ ל רק  , יתבּ ר והנהגוֹ תיו

'נע שׂ  ׁש אלהה ' ׁש וּ ם  בּ לי ּת כף מ יּ ד ה' 
כּ י 'ונׁש מע ',  ּואחר־כ כּ לל, וחקירה
כּ מבאר בּ לּ ב , הבנה לׁש וֹ ן 'נׁש מע'
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  וּ בדברי רׁש "י בּ פרוּ ׁש 
אמר וּ  ׁש יּ שׂ ראל הינוּ  מקוֹ מ וֹ ת, בּ כּמ ה
כּ פי מ יּ ד יע שׂ וּ  ה ' ידבּ ר  אׁש ר ׁש כּ ל
ׁש וּ ם  בּ לי רבּ ינוּ  מ ׁש ה מ ּפ י  יצא אׁש ר
כּ לל, טעם  ׁש וּ ם  אחר וּ ׁש אלה חקירה
על־ כּ י 'ונׁש מע ', על־ידי־זה  ּואחר־כ
בּ תמימוּ ת בּ אמת הּמ צוֹ ת עשׂ יּ ת  ידי 
מה להיג   ּאחר־כ זוֹ כין בּ שׂ מחה 
לתּק ן  ׁש זּ וֹ כין על־ידי  ּמ יגין,
בּ חינת ׁש הוּ א  המסדּ ר  הכּ ח  בּ חינת
המחה מקוֹ ר  ׁש ם  כּ נּ "ל, וכוּ ' כּ תר

י שׂ ראל. מעלת  גּ דל וזה  כּ יּ דוּ ע,

לׁש ניועל ־כּ ן על־ידי ־זה זכוּ  בּ אמת  
שׂ מחה, בּ חינת ׁש הם  כּ תרים 

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  ׁש בּ ׁש עה(שם)כּ מ וֹ  
ירדוּ  ונׁש מע  נעשׂ ה ישׂ ראל ׁש אמר וּ 
כּ ל  בּ ראׁש  כּ תרים  ׁש ני ונתנוּ  מלאכים 
עוֹ לם  "ושׂ מחת ׁש נּ אמר: וכוּ ', אחד
והעדיים  ההג וֹ ת א לּ וּ  כּ י ראׁש ם ". על
הם  ונׁש מע ', 'נע שׂ ה  על־ידי ׁש זּ כוּ 
בּ חינת שׂ מחה , בּ חינת כּ תרים  בּ חינת

כט והלכות כד תורות תורה 

זכוּ  כּ י  ראׁש ם ', על עוֹ לם  'ושׂ מחת
המסדּ ר בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר לבחינת 

כּ נּ "ל: והמיב
האּפ יק וֹ רסים יד כּ וֹ כבים  העוֹ בדי אבל

הדּ עת עץ מ ּפ גם  ה נּ חׁש  מ זּ המת הם 
וקדם  אמ וּ נה, בּ ני ׁש אינם  ורע , ט וֹ ב
והם  ט וֹ בה  עבדּ א ׁש וּ ם  ׁש ע וֹ שׂ ים 
הרע וֹ ת, בּ תאווֹ תיהן עדין מ ׁש ּק עים 
בּ שׂ כלם  להיג ּת כף רוֹ צים  הם 
חקירוֹ ת לה יג בּ ּת אווֹ ת, המגם 
רוֹ צים  והם  .יתבּ ר אק וּ תוֹ  בּ ידיעת
ׁש בּ תחלּ ה ל נּ ע שׂ ה, הנּ ׁש מע  להק דּ ים 
ס וֹ דוֹ תיו  כּ ל יתבּ ר ה' להם  יגלּ ה 
וטעמי הנהגוֹ תיו דּ רכי  כּ ל להם  ויגלּ ה
מרצּ ים  היוּ  אפ ׁש ר  ואז הּמ צוֹ ת, כּ ל
הי וּ  אם  בּ ודּ אי כּ י מצוה. איזה לעשׂ וֹ ת
ׁש היא בּ ׁש רׁש ּה  ה ּמ צוה א וֹ ר רוֹ אים 
ּת כלית והיא  הע וֹ למוֹ ת בּ כל מאירה
מ כּ ל  וּ למעלה ׁש בּ ע וֹ לם , הּת ענוּ גים  כּ ל
הּט וֹ בוֹ ת מ כּ ל למעלה  הּת ענוּ גים 

ו  ּפ תיוההצלחוֹ ת מי בּ ודּ אי וכוּ ', כוּ ' 
נפלא ט וֹ ב לק בּ ל ירצה  ׁש א הנּ ה יס וּ ר
לקנוֹ ת וֹ  ׁש יּ כוֹ לין בּ פרט  כּ זה, ונצחי
אחד  גּ דוֹ ל בּ עד לזכּ וֹ ת  קלּ ים , בּ דמים 
כּ ל  א ׁש ר  לט לּ יתוֹ , ציצית  לקנוֹ ת
ה צּ יצית, אוֹ ר לק בּ ל יכוֹ ל אינוֹ  הע וֹ לם 
לי כּ א' עלמא בּ האי מצוה 'שׂ כר כּ י

לט:) וּ מצוה(קידושין מצוה כּ ל אוֹ ר  כּ י  ,
הזּ וֹ כה א ׁש רי  מאד, מאד ונשׂ גּ ב  נעלה 
לשׂ מח לנוּ  כּ ראוּ י  בּ שׂ מחה, לעשׂ וֹ תם 
עליו־ רבּ ינוּ  מ ׁש ה אוֹ תנוּ  זכּ ה  אׁש ר
ונצח יּ ית אמ ּת ית להצלחה הלוֹ ם 
ּט וֹ ב מה א ׁש רנוּ  לוֹ מר לנוּ  וראוּ י  כּ זאת,
יוֹ ם  בּ כל וכוּ ', אׁש רנוּ  וכוּ ', חלקנוּ 

קץ אין עד נפלאה ר בּ ה בּ שׂ מחה ויוֹ ם 
בּ וֹ  להאמין זוֹ כין אנוּ  כּ י ותכלית,
וּ בתוֹ רת וֹ  עבדּ וֹ  וּ במ ׁש ה יתבּ ר
בּ הם  ולשׂ מח ה ּק דוֹ ׁש ים , וּ במצ וֹ תיו
ועל־ידי־זה לבד, האמ וּ נה על־ידי
אחד  כּ ל נּ זכּ ה , למה  ּאחר ־כ נזכּ ה

מדרגתוֹ . לפי 

הר ׁש עים אבל כּ וֹ כבים  הע וֹ בדי 
ההוֹ לכים  הח וֹ קרים 
להאמין  רוֹ צים  אינם  בּ דרכיהם ,
ואוֹ מרים  הּמ צ וֹ ת, כּ וּ נוֹ ת בּ ס וֹ דוֹ ת
עליו־ רבּ ינוּ  מׁש ה על בּ דוּ יים  דּ ברים 
ׁש טוּ ת ׁש ל טעמים  וּ מפר ׁש ים  הלוֹ ם ,
הּק דוֹ ׁש ים  יתבּ ר מצ וֹ תיו על והבל
להיג ר וֹ צים  הם  כּ י והנּ וֹ ראים ,
ּפ גם  ע ּק ר ׁש זּ הוּ  הּמ עשׂ ה, קדם  וּ להבין
ׁש הסית וֹ  ורע ט וֹ ב  הדּ עת עץ חטא 
 ית בּ ר ׁש ה' לוֹ  ואמר הּק דמ וֹ ני הנּ ח ׁש 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  וׁש לוֹ ם , חס אוֹ תוֹ  מטעה

ה) ג , בּ יוֹ ם (בראשית כּ י  אהים  ידע "כּ י  :
וכוּ '. עיניכם " ונפקחוּ  מ ּמ נּ וּ  אכלכם 
ׁש זּ כוּ  י שׂ ראל ׁש ל הנּ ּס י וֹ ן עּק ר וזה
על־ידי הּת וֹ רה  לק בּ לת על־ידי־זה
דּ הינוּ  לׁש מיעה, ע שׂ יּ ה ׁש הקדּ ימ וּ 
ׁש וּ ם  בּ לי ה' ידבּ ר אׁש ר כּ כל לעשׂ וֹ ת
יזכּ וּ   ּואחר־כ כּ לל, וחקירה ׁש אלה

על־י יּ זכּ וּ  מה כּ פי עבוֹ דתם להבין די  
לכּ תרים  זכוּ  על־ידי־זה ועל־כּ ן כּ נּ "ל.
על־ כּ י  עוֹ לם ', 'שׂ מחת  בּ חינת הנּ "ל
ׁש הוּ א כּ תר לבחינת  זוֹ כין ידי ־זה

כּ נּ "ל: המחה מק וֹ ר

הע וֹ למוֹ תטו כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש עּק ר הכּ לל,
עשׂ יּ ה ׁש ּמ קדּ ימין על־ידי הוּ א
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דּ הינוּ  אמוּ נה, בּ חינת ׁש זּ הוּ  לׁש מיעה,
הּמ צוֹ ת כּ ל לע שׂ וֹ ת ׁש ּמ ק דּ ימין
לבד, האמ וּ נה על־ידי גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה 
ׁש וּ ם  בּ הם  מבינין ׁש אין אף ־על־ּפ י
עשׂ יּ ת על־ידי על־ידי־זה ואז טעם .
מעלה לעלוֹ ת זוֹ כה בּ שׂ מחה , הּמ צוֹ ת
בּ רכּ ת להמ ׁש יך ׁש זּ וֹ כה עד מעלה,
ׁש הוּ א והמי ב  המסדּ ר וּ לתּק ן הכל ,
הרדיפה על־ידי זוֹ כה ואז כּ תר , בּ חינת
הּת ׁש עה הגת  להיג והמעכּ ב 
מ יגין  ׁש על־ידי־זה  ה נּ "ל, היכלין
ס וֹ ף האין אוֹ ר  ׁש הוּ א  ית בּ ר אק וּ תוֹ 
ה גה ׁש וּ ם  להיג אפ ׁש ר אי כּ י  כּ נּ "ל.
כּ י ,יתבּ ר אק וּ תוֹ  בּ הגת אמ ּת ית
כּ ח וּ להמ ׁש י לק בּ ל כּ ׁש זּ וֹ כה אם 
מ בּ חינת  ׁש נּ מ ׁש והמיב המסדּ ר 
את והמעכּ ב  הּמ וֹ נע בּ חינת ׁש ה וּ א כּ תר
אוֹ ר הגת עּק ר ׁש על־ידי־זה הּמ חין,
מטי', וא 'מטי  בּ בחינת ס וֹ ף, האין
היכלין  הּת ׁש עה נע שׂ ין ׁש על־ידי ־זה
המסדּ ר ׁש ל הכּ ח  וזה כּ נּ "ל. הנּ "ל
על־ידי אם  כּ י ז וֹ כין אין והמיב
על־ידי דּ הינוּ  דּ יקא, וע וּ בדא עשׂ יּ ה
ואז  כּ נּ "ל, בּ שׂ מחה  הּמ צוֹ ת עשׂ יּ ת
ס וֹ ף האין אוֹ ר להיג  זוֹ כה דּ יקא
דּ יקא, והמע כּ ב הרדיפה על־ידי
ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל, מטי' וא 'מטי בּ בחינת
נדע '. א אׁש ר הידיעה 'ּת כלית בּ חינת

אם וזה כּ י ׁש זּ וֹ כה מי  אין הּת כלית  
בּ מעלה הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
אוֹ מרים  ׁש ה כּ ל  אף ־על־ּפ י  כּ י מאד,
נדע ', א אׁש ר הידיעה ׁש 'ּת כלית

זה דּ בר ּפ ר וּ ׁש  ׁש יּ דע  מי אין אבל
בּ זה, ׁש אוֹ חז מי  אם  כּ י  בּ ׁש למ וּ ת
מע שׂ יו  על־ידי לזה ׁש זּ וֹ כה  דּ הינוּ 
ז"ל, ר בּ ינוּ  מ ּפ י  הבנּת י כּ א ׁש ר  הּט וֹ בים 
ואז  הּק דוֹ ׁש ים . בּ שׂ יח וֹ תיו כּ מבאר 

הי אז לזה, והעדּ רכּ ׁש זּ וֹ כה דיעה 
ׁש ניהם  על־ידי  כּ י אחד, הכּ ל הידיעה
כּ י והה גה , הידיעה נגמר דּ יקא
'ּת כלית בּ בחינת אחד, ׁש ניהם 
נדע ' ׁש ה'א  נדע ', א אׁש ר הידיעה
הוּ א הידיעה, העדּ ר  ׁש הוּ א בּ עצמוֹ 
ׁש יּ בין  מי  אין וּ באמת  הידיעה. בּ עצמוֹ 
לזה, הזּ וֹ כין אם  כּ י בּ ׁש למ וּ ת זה ענין

להם . אׁש רי 
בּ חינתכּ י הם  הידיעה  והע דּ ר הידיעה 

ׁש ניהם  ׁש בּ אמת  והמעכּ ב  הרדיפה
 נמ ׁש דּ יקא ׁש ניהם  על־ידי כּ י אחד,
ועל־ מטי ', וא 'מטי בּ בחינת ההגה
בּ חינת הוּ א הזּ את ההגה בּ אמת כּ ן
'דּ לית ה נּ "ל היכלין הּת ׁש עה הגת
ולא מתדּ בּ קין ולא בּ ה וּ  דּ קיּ מא מאן

וכוּ ' 'ּת כליתטידיען' בּ חינת ׁש זּ הוּ  , 
וּ מי כּ נּ "ל. נדע ' א אׁש ר  הידיעה
חטא מתּק ן הוּ א זאת להגה ׁש זּ וֹ כה
דּ מ וֹ תא סטרא וּ מב ּט ל הראׁש וֹ ן, אדם 
בּ חינת ׁש הוּ א  אחרא, הּס טרא ׁש היא
ח בנוֹ ת 'בק ׁש וּ  ׁש הם : הכּ פירוֹ ת
הדּ עת, עץ מ ּפ גם  ׁש נּ מ ׁש כין רבּ ים '
'בק ׁש וּ  בּ בחינת היה  הּפ גם  ׁש ע ּק ר
על  רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  רבּ ים ', ח בנוֹ ת

כט)ּפ סוּ ק  ז, את(קהלת  הא הים  "ע שׂ ה : 
ח בנוֹ ת בק ׁש וּ  והּמ ה יׁש ר האדם 

רסט.ט. ּדף ּפקּודי .סה ּדף נח זוהר

לא והלכות כד תורות תורה 

אדם  חטא על נאמר ׁש זּ ה רבּ ים ",
ׁש ם . ע יּ ן הראׁש וֹ ן,

היהכּ י הראׁש וֹ ן אדם  חטא ע ּק ר 
רׁש וּ  לּה  הווֹ  דּ לא בּ מה ׁש הס ּת כּ ל

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ נּ "ל,י כּ ּמ וּ בא הינוּ  , 
הכּ ח לתּק ן עדין  זכה א ה וּ א כּ י
על־כּ ן  כּ נּ "ל, וכוּ ' והמיב המסדּ ר 
מח וֹ  להחמיץ לבלי  צרי היה 
להיג כּ לל לר דּ ף ולבלי  בּ ה גתוֹ ,

בּ ּמ  רקולחקר רׁש וּ ת, לוֹ  ׁש אין ה 
הּמ צוה לק יּ ם  יתבּ ר בּ ה' להאמין
הדּ עת, מעץ  לאכל לבלי  עליו ׁש צוה
ה' אחר והרהר זה על עבר והוּ א
מעץ ואכל מצוֹ תיו ואחר יתבּ ר
רׁש וּ  לּה  דּ לית בּ מה והס ּת כּ ל הדּ עת,
עליו  נגזר  ועל־ידי־זה לאס ּת כּ לא,

לדוֹ ר וֹ ת. מיתה 
ורעכּ י ט וֹ ב הדּ עת מעץ  ׁש אכל על־ידי  

קדם  והרע  הּט וֹ ב ׁש ר ׁש  לידע  ורצה
על־ידי־ וכוּ ', המסדּ ר  ה כּ ח  את ׁש ּת ּק ן
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  לכפירוֹ ת נפל זה
מפריד  "נר גּ ן בּ חינת היה כּ י ז"ל,

כח)אלּ וּ ף " טז , אלּ וּ פ וֹ (משלי  'ׁש הפריד  – 
ע וֹ לם ' כּ תריא ׁש ל בּ חינת ׁש הוּ א , 

כּ יּ דוּ ע , 'אלף' בּ חינת 'ּפ לא', ׁש נּ קרא
הדּ עת בּ חינת בּ ין ּפ ר וּ ד ׁש ע שׂ ה  דּ הינוּ 
הרדיפה ׁש הפריד ה כּ תר, בּ חינת  וּ בין
לגמרי נפל ועל־ידי ־זה מהמעכּ ב .
והה גה הדּ עת ונתבּ ּט ל ונׁש בּ ר
ׁש וּ ם  להבין אפׁש ר ׁש אי  עד לגמרי,
מטי ' וא 'מטי בּ בחינת ׁש למה הגה
הצּ דּ יקים  דּ מעט מּמ עט אם  כּ י הנּ "ל,

מ זּ המת עצמן  ּלזכ ׁש זּ כוּ  הגּ דוֹ לים 
חטא מת ּק נין ׁש הם  לגמרי, הנּ ח ׁש 
מצוֹ ת לע שׂ וֹ ת זוֹ כין כּ י הרא ׁש וֹ ן, אדם 
עד  כּ נּ "ל, לבד בּ אמ וּ נה בּ שׂ מחה 
ה גת לה יג  על־ידי־זה  ׁש זּ וֹ כין
והמיב המסדּ ר  בּ חינת לתּק ן הכּ תר
הּת ׁש עה נעשׂ ין ׁש על־ידי ־זה הנּ "ל,
מ יגין  ׁש על־ידי־זה  ה נּ "ל, היכלין
מטי ' וא 'מטי בּ בחינת סוֹ ף  האין אוֹ ר

כּ נּ "ל: וכוּ '

יב)וזהוּ טז ל, ראׁש (שמות  את ת א "כּ י : 
הינוּ  וכוּ ', לפק דּ יהם " ישׂ ראל בּ ני 
ואז  ישׂ ראל, את למנוֹ ת כּ ׁש ּת רצה 
יׁש ט ׁש א ותּק וּ ן ׁש מירה צריכין
על־ידי וׁש לוֹ ם  חס  דּ מ וֹ תא סטרא

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  יהיה(שם)הּמ נין, "וא  : 
הּמ גּ פה כּ י אתם ", בּ פקד נגף  בהם 
על־ וׁש לוֹ ם  חס  ׁש וֹ לטת מיתה, בּ חינת
ה ּס טרא אחיזת ע ּק ר כּ י הּמ נין, ידי 

דּ מוֹ ת סטרא ׁש הוּ א היאאחרא א, 
היא אחרא ה ּס טרא כּ י  מנין, מ בּ חינת
כּ נּ "ל. ר בּ ים ' ח בנוֹ ת 'בק ׁש וּ  בּ חינת

למעלהכּ י הוּ א יתבּ ר ׁש ה' ידוּ ע זה 
'לפני בּ בחינת: והּמ סּפ ר, מהּמ נין

ס וֹ פר' אּת ה מה א)אחד ּפ רק  יצירה ,(ספר 

בּ חינת ׁש הוּ א והּמ ס ּפ ר  ה ּמ נין ע ּק ר  וכל
אחר כּ י הבּ ריאה, אחר מתחיל רבּ וּ י,
וׁש ם  וּ פרטים , גּ ונין כּ ּמ ה יׁש  הבּ ריאה 
הר בּ וּ י . בּ מק וֹ ם  רק  ׁש הוּ א מנין  ּׁש י
בּ ׁש וּ ם  להיג אפׁש ר אי הדּ בר וזה
ׁש הוּ א הרבּ וּ י  נמ ׁש אי אנוֹ ׁש י דּ עת 

קטו.י. ּדף סט ּובּתּקּון .מב ּדף יט ּתּקּון ׁשם.יא.תיקו"ז ּבמׁשלי ּברׁש"י הּובא ב ,כ ּפרׁשה רּבה בראשית 
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דּ הינוּ  אמוּ נה, בּ חינת ׁש זּ הוּ  לׁש מיעה,
הּמ צוֹ ת כּ ל לע שׂ וֹ ת ׁש ּמ ק דּ ימין
לבד, האמ וּ נה על־ידי גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה 
ׁש וּ ם  בּ הם  מבינין ׁש אין אף ־על־ּפ י
עשׂ יּ ת על־ידי על־ידי־זה ואז טעם .
מעלה לעלוֹ ת זוֹ כה בּ שׂ מחה , הּמ צוֹ ת
בּ רכּ ת להמ ׁש יך ׁש זּ וֹ כה עד מעלה,
ׁש הוּ א והמי ב  המסדּ ר וּ לתּק ן הכל ,
הרדיפה על־ידי זוֹ כה ואז כּ תר , בּ חינת
הּת ׁש עה הגת  להיג והמעכּ ב 
מ יגין  ׁש על־ידי־זה  ה נּ "ל, היכלין
ס וֹ ף האין אוֹ ר  ׁש הוּ א  ית בּ ר אק וּ תוֹ 
ה גה ׁש וּ ם  להיג אפ ׁש ר אי כּ י  כּ נּ "ל.
כּ י ,יתבּ ר אק וּ תוֹ  בּ הגת אמ ּת ית
כּ ח וּ להמ ׁש י לק בּ ל כּ ׁש זּ וֹ כה אם 
מ בּ חינת  ׁש נּ מ ׁש והמיב המסדּ ר 
את והמעכּ ב  הּמ וֹ נע בּ חינת ׁש ה וּ א כּ תר
אוֹ ר הגת עּק ר ׁש על־ידי־זה הּמ חין,
מטי', וא 'מטי  בּ בחינת ס וֹ ף, האין
היכלין  הּת ׁש עה נע שׂ ין ׁש על־ידי ־זה
המסדּ ר ׁש ל הכּ ח  וזה כּ נּ "ל. הנּ "ל
על־ידי אם  כּ י ז וֹ כין אין והמיב
על־ידי דּ הינוּ  דּ יקא, וע וּ בדא עשׂ יּ ה
ואז  כּ נּ "ל, בּ שׂ מחה  הּמ צוֹ ת עשׂ יּ ת
ס וֹ ף האין אוֹ ר להיג  זוֹ כה דּ יקא
דּ יקא, והמע כּ ב הרדיפה על־ידי
ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל, מטי' וא 'מטי בּ בחינת
נדע '. א אׁש ר הידיעה 'ּת כלית בּ חינת

אם וזה כּ י ׁש זּ וֹ כה מי  אין הּת כלית  
בּ מעלה הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
אוֹ מרים  ׁש ה כּ ל  אף ־על־ּפ י  כּ י מאד,
נדע ', א אׁש ר הידיעה ׁש 'ּת כלית

זה דּ בר ּפ ר וּ ׁש  ׁש יּ דע  מי אין אבל
בּ זה, ׁש אוֹ חז מי  אם  כּ י  בּ ׁש למ וּ ת
מע שׂ יו  על־ידי לזה ׁש זּ וֹ כה  דּ הינוּ 
ז"ל, ר בּ ינוּ  מ ּפ י  הבנּת י כּ א ׁש ר  הּט וֹ בים 
ואז  הּק דוֹ ׁש ים . בּ שׂ יח וֹ תיו כּ מבאר 

הי אז לזה, והעדּ רכּ ׁש זּ וֹ כה דיעה 
ׁש ניהם  על־ידי  כּ י אחד, הכּ ל הידיעה
כּ י והה גה , הידיעה נגמר דּ יקא
'ּת כלית בּ בחינת אחד, ׁש ניהם 
נדע ' ׁש ה'א  נדע ', א אׁש ר הידיעה
הוּ א הידיעה, העדּ ר  ׁש הוּ א בּ עצמוֹ 
ׁש יּ בין  מי  אין וּ באמת  הידיעה. בּ עצמוֹ 
לזה, הזּ וֹ כין אם  כּ י בּ ׁש למ וּ ת זה ענין

להם . אׁש רי 
בּ חינתכּ י הם  הידיעה  והע דּ ר הידיעה 

ׁש ניהם  ׁש בּ אמת  והמעכּ ב  הרדיפה
 נמ ׁש דּ יקא ׁש ניהם  על־ידי כּ י אחד,
ועל־ מטי ', וא 'מטי בּ בחינת ההגה
בּ חינת הוּ א הזּ את ההגה בּ אמת כּ ן
'דּ לית ה נּ "ל היכלין הּת ׁש עה הגת
ולא מתדּ בּ קין ולא בּ ה וּ  דּ קיּ מא מאן

וכוּ ' 'ּת כליתטידיען' בּ חינת ׁש זּ הוּ  , 
וּ מי כּ נּ "ל. נדע ' א אׁש ר  הידיעה
חטא מתּק ן הוּ א זאת להגה ׁש זּ וֹ כה
דּ מ וֹ תא סטרא וּ מב ּט ל הראׁש וֹ ן, אדם 
בּ חינת ׁש הוּ א  אחרא, הּס טרא ׁש היא
ח בנוֹ ת 'בק ׁש וּ  ׁש הם : הכּ פירוֹ ת
הדּ עת, עץ מ ּפ גם  ׁש נּ מ ׁש כין רבּ ים '
'בק ׁש וּ  בּ בחינת היה  הּפ גם  ׁש ע ּק ר
על  רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  רבּ ים ', ח בנוֹ ת

כט)ּפ סוּ ק  ז, את(קהלת  הא הים  "ע שׂ ה : 
ח בנוֹ ת בק ׁש וּ  והּמ ה יׁש ר האדם 

רסט.ט. ּדף ּפקּודי .סה ּדף נח זוהר

לא והלכות כד תורות תורה 

אדם  חטא על נאמר ׁש זּ ה רבּ ים ",
ׁש ם . ע יּ ן הראׁש וֹ ן,

היהכּ י הראׁש וֹ ן אדם  חטא ע ּק ר 
רׁש וּ  לּה  הווֹ  דּ לא בּ מה ׁש הס ּת כּ ל

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ נּ "ל,י כּ ּמ וּ בא הינוּ  , 
הכּ ח לתּק ן עדין  זכה א ה וּ א כּ י
על־כּ ן  כּ נּ "ל, וכוּ ' והמיב המסדּ ר 
מח וֹ  להחמיץ לבלי  צרי היה 
להיג כּ לל לר דּ ף ולבלי  בּ ה גתוֹ ,

בּ ּמ  רקולחקר רׁש וּ ת, לוֹ  ׁש אין ה 
הּמ צוה לק יּ ם  יתבּ ר בּ ה' להאמין
הדּ עת, מעץ  לאכל לבלי  עליו ׁש צוה
ה' אחר והרהר זה על עבר והוּ א
מעץ ואכל מצוֹ תיו ואחר יתבּ ר
רׁש וּ  לּה  דּ לית בּ מה והס ּת כּ ל הדּ עת,
עליו  נגזר  ועל־ידי־זה לאס ּת כּ לא,

לדוֹ ר וֹ ת. מיתה 
ורעכּ י ט וֹ ב הדּ עת מעץ  ׁש אכל על־ידי  

קדם  והרע  הּט וֹ ב ׁש ר ׁש  לידע  ורצה
על־ידי־ וכוּ ', המסדּ ר  ה כּ ח  את ׁש ּת ּק ן
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  לכפירוֹ ת נפל זה
מפריד  "נר גּ ן בּ חינת היה כּ י ז"ל,

כח)אלּ וּ ף " טז , אלּ וּ פ וֹ (משלי  'ׁש הפריד  – 
ע וֹ לם ' כּ תריא ׁש ל בּ חינת ׁש הוּ א , 

כּ יּ דוּ ע , 'אלף' בּ חינת 'ּפ לא', ׁש נּ קרא
הדּ עת בּ חינת בּ ין ּפ ר וּ ד ׁש ע שׂ ה  דּ הינוּ 
הרדיפה ׁש הפריד ה כּ תר, בּ חינת  וּ בין
לגמרי נפל ועל־ידי ־זה מהמעכּ ב .
והה גה הדּ עת ונתבּ ּט ל ונׁש בּ ר
ׁש וּ ם  להבין אפׁש ר ׁש אי  עד לגמרי,
מטי ' וא 'מטי בּ בחינת ׁש למה הגה
הצּ דּ יקים  דּ מעט מּמ עט אם  כּ י הנּ "ל,

מ זּ המת עצמן  ּלזכ ׁש זּ כוּ  הגּ דוֹ לים 
חטא מת ּק נין ׁש הם  לגמרי, הנּ ח ׁש 
מצוֹ ת לע שׂ וֹ ת זוֹ כין כּ י הרא ׁש וֹ ן, אדם 
עד  כּ נּ "ל, לבד בּ אמ וּ נה בּ שׂ מחה 
ה גת לה יג  על־ידי־זה  ׁש זּ וֹ כין
והמיב המסדּ ר  בּ חינת לתּק ן הכּ תר
הּת ׁש עה נעשׂ ין ׁש על־ידי ־זה הנּ "ל,
מ יגין  ׁש על־ידי־זה  ה נּ "ל, היכלין
מטי ' וא 'מטי בּ בחינת סוֹ ף  האין אוֹ ר

כּ נּ "ל: וכוּ '

יב)וזהוּ טז ל, ראׁש (שמות  את ת א "כּ י : 
הינוּ  וכוּ ', לפק דּ יהם " ישׂ ראל בּ ני 
ואז  ישׂ ראל, את למנוֹ ת כּ ׁש ּת רצה 
יׁש ט ׁש א ותּק וּ ן ׁש מירה צריכין
על־ידי וׁש לוֹ ם  חס  דּ מ וֹ תא סטרא

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  יהיה(שם)הּמ נין, "וא  : 
הּמ גּ פה כּ י אתם ", בּ פקד נגף  בהם 
על־ וׁש לוֹ ם  חס  ׁש וֹ לטת מיתה, בּ חינת
ה ּס טרא אחיזת ע ּק ר כּ י הּמ נין, ידי 

דּ מוֹ ת סטרא ׁש הוּ א היאאחרא א, 
היא אחרא ה ּס טרא כּ י  מנין, מ בּ חינת
כּ נּ "ל. ר בּ ים ' ח בנוֹ ת 'בק ׁש וּ  בּ חינת

למעלהכּ י הוּ א יתבּ ר ׁש ה' ידוּ ע זה 
'לפני בּ בחינת: והּמ סּפ ר, מהּמ נין

ס וֹ פר' אּת ה מה א)אחד ּפ רק  יצירה ,(ספר 

בּ חינת ׁש הוּ א והּמ ס ּפ ר  ה ּמ נין ע ּק ר  וכל
אחר כּ י הבּ ריאה, אחר מתחיל רבּ וּ י,
וׁש ם  וּ פרטים , גּ ונין כּ ּמ ה יׁש  הבּ ריאה 
הר בּ וּ י . בּ מק וֹ ם  רק  ׁש הוּ א מנין  ּׁש י
בּ ׁש וּ ם  להיג אפׁש ר אי הדּ בר וזה
ׁש הוּ א הרבּ וּ י  נמ ׁש אי אנוֹ ׁש י דּ עת 
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הלכותלב  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

האחדוּ ת, מ ּמ קוֹ ר  וּ מס ּפ ר , מנין בּ חינת
מ ׁש ּת נּ וֹ ת ּפ ע לּ וֹ ת בּ חינת דּ הינוּ 
כּ י , ית בּ ר הּפ ׁש וּ ט מאחד  ׁש נּ מ ׁש כין
בּ הדּ עת, עכׁש יו להיג אפׁש ר אי זה
לנוּ  ׁש ּמ מ ׁש יכין לבד בּ אמ וּ נה אם  כּ י
ׁש זּ וֹ כין  הנּ "ל הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
א לּ וּ  כּ י הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה  להגת
הם  זאת, להגה הזּ וֹ כין הצּ דּ יקים 
הבּ ריאה כּ לליּ וּ ת וּ מיחדין כּ וֹ ללין
ׁש היא וּ מנין מס ּפ ר בּ חינת ׁש ה וּ א
הם  כּ נּ "ל, הבּ ריאה אחר  בּ בחינת
בּ ׁש רׁש  הבּ ריאה בּ קדם  ה כּ ל כּ וֹ ללין
ה גת מ יגין הם  כּ י האחדוּ ת,
ויתעלּ ה יתבּ ר ואחדוּ תוֹ  אק וּ תוֹ 
בּ בחינת מטי' וא 'מטי  בּ בחינת
אצלן  ׁש נּ ע שׂ ין  עד וּ מע כּ ב, רדיפת
הּת ׁש עה וא לּ וּ  הנּ "ל. היכלין ּת ׁש עה
גּ ב וֹ הים  הם  למעלה בּ ׁש רׁש ם  היכלין
ההעלם , בּ תכלית מאד מאד ונעלמים 
ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת , אוֹ רוֹ ת  בּ חינת הם  כּ י
מאן  'לית כּ י  מהּס פירוֹ ת, למעלה
ידיען' ולא מתדּ בּ קין ולא בּ הוּ  דּ קיּ מא 
מחמת אף־על־ּפ י־כן אבל כּ נּ "ל, וכוּ '
על־ידי־זה הנּ "ל, והמעכּ ב  הרדיפה
ׁש נּ ע שׂ ין  עד בּ המע כּ ב , הרדיפה מ כּ ה
בּ הה גה היכלוֹ ת בּ חינת כּ ביכוֹ ל
'ּת ׁש עה' הם  כּ י וּ מנין, מסּפ ר בּ בחינת

ה וא לּ וּ  ׁש רׁש היכלין. היכלין ּת ׁש עה 
הּמ ס ּפ ר ׁש רׁש  ׁש הם  הּס פירוֹ ת כּ ל
הם  היכלין  הּת ׁש עה אלּ וּ  כּ י  והּמ נין,
ׁש רׁש  ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת אוֹ רוֹ ת
כּ ל  נמ ׁש כין ׁש ּמ ם  כּ יּ דוּ ע, הּס פירוֹ ת
בּ חינת ׁש הם  ׁש בּ ע וֹ לם , הּמ סּפ רים 

כּ נּ "ל. הבּ ריאה כּ לליּ וּ ת

היכלין',ועל־כּ ן  'ּת ׁש עה בּ מס ּפ ר  הם  
מס ּפ ר כּ י דּ יקא, 'ּת ׁש עה'
ה ּמ ס ּפ רים  כּ ל ׁש ר ׁש  הוּ א 'ּת ׁש עה'
כּ לה ׁש ה ּמ ס ּפ ר  בּ ח וּ ׁש  כּ יּ דוּ ע  ׁש בּ ע וֹ לם ,
ח וֹ זר ּת ׁש עה אחר  כּ י ּת ׁש עה, אצל
ׁש הוּ א האחדוּ ת למק וֹ ר הּמ סּפ ר
עשׂ רה כּ י אחד, בּ חינת ׁש הוּ א  עשׂ רה,
הּמ ס ּפ ר הוֹ ל וכן אחד, ע שׂ ירית הוּ א
ח וֹ זר  ּואחר־כ ע שׂ יריּ וֹ ת, ּת ׁש עה עד
וכן  אחת, מאה ׁש הוּ א בּ אחד ונכלל
ׁש רׁש  ׁש ע ּק ר  נמצא, כּ יּ דוּ ע, לעוֹ לם 
ח וֹ זר  ּואחר ־כ ּת ׁש עה, הוּ א הּמ סּפ ר

בּ אחדוּ ת. ונכלל הכּ ל

ׁש הּמ ס ּפ רכּ י בּ אמת , הדּ בר  כן 
ּת מיד  ונכלל ח וֹ זר והּמ נין
כּ ל  ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה , יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ 
הּמ ס ּפ ר ׁש ר ׁש  בּ אמת כּ י הע וֹ למוֹ ת,
על־ידי  ית בּ ר מאחדוּ ת וֹ   נמ ׁש
ׁש נּ ע שׂ ין  ה נּ "ל היכלין ּת ׁש עה  בּ חינת
הנּ "ל, והמע כּ ב הרדיפה על־ידי
רצוֹ א מטי ', וא 'מטי  בּ בחינת ׁש הם 
ׁש בים  ׁש הם  וׁש וֹ ב , רצוֹ א וׁש וֹ ב ,
בּ אחדוּ ת וֹ  ונכללין ּת מיד ורצים 
מ ּמ קוֹ ר לע וֹ לם  נפרדים  ואינם  ,יתבּ ר
רק הם  ועל ־כּ ן .יתבּ ר האחדוּ ת
ׁש ּמ גּ יעין  אחר  כּ י היכלין, 'ּת ׁש עה'
אזי הנּ "ל, היכלין ּת ׁש עה לבחינת 
הם  ׁש ם  הוֹ לכים  ׁש הם  מק וֹ ם  אל
בּ בחינת וׁש וֹ ב, בּ רצ וֹ א ללכת  ׁש בים 
ונכללים  וח וֹ זרים  מטי ', וא 'מטי 

. יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ 

ׁש הם נמצא, היכלין ה ּת ׁש עה ׁש אלּ וּ  
ׁש בּ ע וֹ לם , הּמ ס ּפ רים  כּ ל ׁש רׁש 

לג  והלכות כד תורות תורה 

בּ אחדוּ ת וֹ  וּ מיחדים  מק רים  הם 
אזי זאת להגה  ׁש זּ וֹ כה  וּ מי .יתבּ ר
סטרא ונת בּ ּט ל הכּ פיר וֹ ת כּ ל נתבּ ּט לין
ח בנוֹ ת 'בק ׁש וּ  בּ חינת ׁש הוּ א דּ מ וֹ תא

ה ׁש הם  והכּ פירוֹ תרבּ ים ', חקיר וֹ ת  
הצ דּ יק זה כּ י  מהרבּ וּ י, הנּ מ ׁש כין
כּ ל  לכל  זוֹ כה  זאת , להגה ׁש זּ וֹ כה
אחר בּ אים  ׁש הם  והּמ נין הּמ סּפ רים 
האחדוּ ת, בּ מק וֹ ר הכּ ל לכל הבּ ריאה 
הנּ "ל  היכלין הּת ׁש עה  הגת  על־ידי

כּ נּ "ל.

לצר וזהוּ  ׁש קלים  מצות בּ חינת 
וּ מלאכת וּ קטרת צ בּ וּ ר  קרבּ נוֹ ת
ׁש קלים  מצות על־ידי  כּ י  הּמ ׁש כּ ן.
על־ וּ קטרת, קר בּ נוֹ ת מהם  ׁש ּמ ביאין

בּ חינת שׂ מחה,  נמ ׁש כז,ידי ־זה (משלי 
וכן ט) כּ נּ "ל, לב " ישׂ ּמ ח  "קטרת 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  שׂ מחה, כּ תיב  בּ קרבּ נוֹ ת
ז) יב, מ ׁש לח(דברים בּ כל "וּ שׂ מח ּת ם  :

ׁש על־ הרבּ ה, בּ פס וּ קים  וכן ידכם ",
קר בּ נוֹ ת ׁש ל הזּ את המחה  ידי 
הּמ צוה עשׂ יּ ת בּ חינת ׁש זּ ה וּ  וּ קטרת
הּק דה מעלין על־ידי־זה  בּ שׂ מחה ,
ּת ׁש עה להגת ׁש זּ וֹ כין עד מהּק לּפ וֹ ת,
כּ ׁש זּ וֹ כין  ואזי  כּ נּ "ל. הנּ "ל  היכלין
דּ מ וֹ תא סטרא נתבּ ּט ל  זאת, להגה
והּמ ס ּפ ר , בּ הּמ נין הנּ אחזין והכּ פירוֹ ת
בּ אחדוּ ת וֹ  והּמ נין הּמ סּפ ר נכלל כּ י

כּ נּ "ל. יתבּ ר

ׁש קלים ועל ־כּ ן לּת ן הּת וֹ רה צוּ תה 
בּ עת וּ קטרת קר בּ נוֹ ת  לצר
נגף בהם  יהיה ׁש 'א כּ די הּמ נין,
דּ מ וֹ תא סטרא נתבּ ּט ל כּ י אתם ', בּ פקד 

בּ ה ּמ נין, ה נּ אחז אחרא הּס טרא ׁש ה וּ א
ׁש הם  הקלים  על־ידי נתבּ ּט ל הוּ א
בּ חינת ׁש הם  וּ קטרת , ה ּק רבּ נוֹ ת  לצר
ׁש על־ידי־זה בּ שׂ מחה, הּמ צוה  עשׂ יּ ת
על־ידי יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ  ה ּמ נין נכלל
כּ נּ "ל: הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה הגת

'מחציתיז  ה קל, מחצית בּ חינת וזה
"מחצית בּ חינת דּ יקא, הקל'

לה'" ּת ר וּ מה יג)הקל ל, כּ י(שמות  . 
ה גת ׁש הם  הזּ את הנּ פלאה הגה
על־ידי ׁש זּ וֹ כין הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה
הּמ צוה ע שׂ יּ ת  בּ חינת ׁש הם  הקלים 
בּ בחינת היא ההגה זאת בּ שׂ מחה ,
'מטי בּ חינת ׁש זּ הוּ  הקל', 'מחצית
וּ מעכּ ב , רדיפה בּ בחינת מטי' וא
כּ י ּת מיד, הּמ ׁש קל על לעמד  ׁש צּ רי
לפי מהראוּ י  י וֹ תר להיג יר דּ ף אם 
כּ י לגמרי, הה גה  ּת תבּ ּט ל בּ חינתוֹ ,
יע כּ ב ואם  הנּ ר , כּ בּ וּ י  גּ וֹ רם  המן רבּ וּ י
ייג א כּ ן גּ ם  לגמרי , ההגה וימנע
בּ בחינת היא ההגה זאת על־כּ ן כּ לל,
להכריע ּת מיד וצרי הקל'. 'מחצית
בּ אחדוּ ת וֹ  לכל למעלה, הּמ ׁש קל
בּ בחינת וׁש וֹ ב , בּ רצ וֹ א ּת מיד יתבּ ר
אׁש רי לה'', ּת רוּ מה הקל 'מחצית

לזה. הזּ וֹ כה

בּ עתועל־כּ ן ׁש קלים  לּת ן נצט וּ וּ  
חדרי כּ ל כּ י  הּמ ׁש כּ ן. הקמת
כּ לּ ם  וּ כליהם , הּמ קדּ ׁש  וּ בית  הּמ ׁש כּ ן
דּ קדה, והיכלוֹ ת כּ לים  בּ חינת  הם 
ׁש רׁש  העליוֹ נים  מהיכלין ׁש נּ מ ׁש כין
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה בּ חינת הם  כּ לּ ם 
ׁש זּ וֹ כין  אק וּ תוֹ  הגת עּק ר ׁש על־ידם 
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האחדוּ ת, מ ּמ קוֹ ר  וּ מס ּפ ר , מנין בּ חינת
מ ׁש ּת נּ וֹ ת ּפ ע לּ וֹ ת בּ חינת דּ הינוּ 
כּ י , ית בּ ר הּפ ׁש וּ ט מאחד  ׁש נּ מ ׁש כין
בּ הדּ עת, עכׁש יו להיג אפׁש ר אי זה
לנוּ  ׁש ּמ מ ׁש יכין לבד בּ אמ וּ נה אם  כּ י
ׁש זּ וֹ כין  הנּ "ל הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
א לּ וּ  כּ י הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה  להגת
הם  זאת, להגה הזּ וֹ כין הצּ דּ יקים 
הבּ ריאה כּ לליּ וּ ת וּ מיחדין כּ וֹ ללין
ׁש היא וּ מנין מס ּפ ר בּ חינת ׁש ה וּ א
הם  כּ נּ "ל, הבּ ריאה אחר  בּ בחינת
בּ ׁש רׁש  הבּ ריאה בּ קדם  ה כּ ל כּ וֹ ללין
ה גת מ יגין הם  כּ י האחדוּ ת,
ויתעלּ ה יתבּ ר ואחדוּ תוֹ  אק וּ תוֹ 
בּ בחינת מטי' וא 'מטי  בּ בחינת
אצלן  ׁש נּ ע שׂ ין  עד וּ מע כּ ב, רדיפת
הּת ׁש עה וא לּ וּ  הנּ "ל. היכלין ּת ׁש עה
גּ ב וֹ הים  הם  למעלה בּ ׁש רׁש ם  היכלין
ההעלם , בּ תכלית מאד מאד ונעלמים 
ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת , אוֹ רוֹ ת  בּ חינת הם  כּ י
מאן  'לית כּ י  מהּס פירוֹ ת, למעלה
ידיען' ולא מתדּ בּ קין ולא בּ הוּ  דּ קיּ מא 
מחמת אף־על־ּפ י־כן אבל כּ נּ "ל, וכוּ '
על־ידי־זה הנּ "ל, והמעכּ ב  הרדיפה
ׁש נּ ע שׂ ין  עד בּ המע כּ ב , הרדיפה מ כּ ה
בּ הה גה היכלוֹ ת בּ חינת כּ ביכוֹ ל
'ּת ׁש עה' הם  כּ י וּ מנין, מסּפ ר בּ בחינת

ה וא לּ וּ  ׁש רׁש היכלין. היכלין ּת ׁש עה 
הּמ ס ּפ ר ׁש רׁש  ׁש הם  הּס פירוֹ ת כּ ל
הם  היכלין  הּת ׁש עה אלּ וּ  כּ י  והּמ נין,
ׁש רׁש  ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת אוֹ רוֹ ת
כּ ל  נמ ׁש כין ׁש ּמ ם  כּ יּ דוּ ע, הּס פירוֹ ת
בּ חינת ׁש הם  ׁש בּ ע וֹ לם , הּמ סּפ רים 

כּ נּ "ל. הבּ ריאה כּ לליּ וּ ת

היכלין',ועל־כּ ן  'ּת ׁש עה בּ מס ּפ ר  הם  
מס ּפ ר כּ י דּ יקא, 'ּת ׁש עה'
ה ּמ ס ּפ רים  כּ ל ׁש ר ׁש  הוּ א 'ּת ׁש עה'
כּ לה ׁש ה ּמ ס ּפ ר  בּ ח וּ ׁש  כּ יּ דוּ ע  ׁש בּ ע וֹ לם ,
ח וֹ זר ּת ׁש עה אחר  כּ י ּת ׁש עה, אצל
ׁש הוּ א האחדוּ ת למק וֹ ר הּמ סּפ ר
עשׂ רה כּ י אחד, בּ חינת ׁש הוּ א  עשׂ רה,
הּמ ס ּפ ר הוֹ ל וכן אחד, ע שׂ ירית הוּ א
ח וֹ זר  ּואחר־כ ע שׂ יריּ וֹ ת, ּת ׁש עה עד
וכן  אחת, מאה ׁש הוּ א בּ אחד ונכלל
ׁש רׁש  ׁש ע ּק ר  נמצא, כּ יּ דוּ ע, לעוֹ לם 
ח וֹ זר  ּואחר ־כ ּת ׁש עה, הוּ א הּמ סּפ ר

בּ אחדוּ ת. ונכלל הכּ ל

ׁש הּמ ס ּפ רכּ י בּ אמת , הדּ בר  כן 
ּת מיד  ונכלל ח וֹ זר והּמ נין
כּ ל  ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה , יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ 
הּמ ס ּפ ר ׁש ר ׁש  בּ אמת כּ י הע וֹ למוֹ ת,
על־ידי  ית בּ ר מאחדוּ ת וֹ   נמ ׁש
ׁש נּ ע שׂ ין  ה נּ "ל היכלין ּת ׁש עה  בּ חינת
הנּ "ל, והמע כּ ב הרדיפה על־ידי
רצוֹ א מטי ', וא 'מטי  בּ בחינת ׁש הם 
ׁש בים  ׁש הם  וׁש וֹ ב , רצוֹ א וׁש וֹ ב ,
בּ אחדוּ ת וֹ  ונכללין ּת מיד ורצים 
מ ּמ קוֹ ר לע וֹ לם  נפרדים  ואינם  ,יתבּ ר
רק הם  ועל ־כּ ן .יתבּ ר האחדוּ ת
ׁש ּמ גּ יעין  אחר  כּ י היכלין, 'ּת ׁש עה'
אזי הנּ "ל, היכלין ּת ׁש עה לבחינת 
הם  ׁש ם  הוֹ לכים  ׁש הם  מק וֹ ם  אל
בּ בחינת וׁש וֹ ב, בּ רצ וֹ א ללכת  ׁש בים 
ונכללים  וח וֹ זרים  מטי ', וא 'מטי 

. יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ 

ׁש הם נמצא, היכלין ה ּת ׁש עה ׁש אלּ וּ  
ׁש בּ ע וֹ לם , הּמ ס ּפ רים  כּ ל ׁש רׁש 

לג  והלכות כד תורות תורה 

בּ אחדוּ ת וֹ  וּ מיחדים  מק רים  הם 
אזי זאת להגה  ׁש זּ וֹ כה  וּ מי .יתבּ ר
סטרא ונת בּ ּט ל הכּ פיר וֹ ת כּ ל נתבּ ּט לין
ח בנוֹ ת 'בק ׁש וּ  בּ חינת ׁש הוּ א דּ מ וֹ תא

ה ׁש הם  והכּ פירוֹ תרבּ ים ', חקיר וֹ ת  
הצ דּ יק זה כּ י  מהרבּ וּ י, הנּ מ ׁש כין
כּ ל  לכל  זוֹ כה  זאת , להגה ׁש זּ וֹ כה
אחר בּ אים  ׁש הם  והּמ נין הּמ סּפ רים 
האחדוּ ת, בּ מק וֹ ר הכּ ל לכל הבּ ריאה 
הנּ "ל  היכלין הּת ׁש עה  הגת  על־ידי

כּ נּ "ל.

לצר וזהוּ  ׁש קלים  מצות בּ חינת 
וּ מלאכת וּ קטרת צ בּ וּ ר  קרבּ נוֹ ת
ׁש קלים  מצות על־ידי  כּ י  הּמ ׁש כּ ן.
על־ וּ קטרת, קר בּ נוֹ ת מהם  ׁש ּמ ביאין

בּ חינת שׂ מחה,  נמ ׁש כז,ידי ־זה (משלי 
וכן ט) כּ נּ "ל, לב " ישׂ ּמ ח  "קטרת 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  שׂ מחה, כּ תיב  בּ קרבּ נוֹ ת
ז) יב, מ ׁש לח(דברים בּ כל "וּ שׂ מח ּת ם  :

ׁש על־ הרבּ ה, בּ פס וּ קים  וכן ידכם ",
קר בּ נוֹ ת ׁש ל הזּ את המחה  ידי 
הּמ צוה עשׂ יּ ת בּ חינת ׁש זּ ה וּ  וּ קטרת
הּק דה מעלין על־ידי־זה  בּ שׂ מחה ,
ּת ׁש עה להגת ׁש זּ וֹ כין עד מהּק לּפ וֹ ת,
כּ ׁש זּ וֹ כין  ואזי  כּ נּ "ל. הנּ "ל  היכלין
דּ מ וֹ תא סטרא נתבּ ּט ל  זאת, להגה
והּמ ס ּפ ר , בּ הּמ נין הנּ אחזין והכּ פירוֹ ת
בּ אחדוּ ת וֹ  והּמ נין הּמ סּפ ר נכלל כּ י

כּ נּ "ל. יתבּ ר

ׁש קלים ועל ־כּ ן לּת ן הּת וֹ רה צוּ תה 
בּ עת וּ קטרת קר בּ נוֹ ת  לצר
נגף בהם  יהיה ׁש 'א כּ די הּמ נין,
דּ מ וֹ תא סטרא נתבּ ּט ל כּ י אתם ', בּ פקד 

בּ ה ּמ נין, ה נּ אחז אחרא הּס טרא ׁש ה וּ א
ׁש הם  הקלים  על־ידי נתבּ ּט ל הוּ א
בּ חינת ׁש הם  וּ קטרת , ה ּק רבּ נוֹ ת  לצר
ׁש על־ידי־זה בּ שׂ מחה, הּמ צוה  עשׂ יּ ת
על־ידי יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ  ה ּמ נין נכלל
כּ נּ "ל: הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה הגת

'מחציתיז  ה קל, מחצית בּ חינת וזה
"מחצית בּ חינת דּ יקא, הקל'

לה'" ּת ר וּ מה יג)הקל ל, כּ י(שמות  . 
ה גת ׁש הם  הזּ את הנּ פלאה הגה
על־ידי ׁש זּ וֹ כין הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה
הּמ צוה ע שׂ יּ ת  בּ חינת ׁש הם  הקלים 
בּ בחינת היא ההגה זאת בּ שׂ מחה ,
'מטי בּ חינת ׁש זּ הוּ  הקל', 'מחצית
וּ מעכּ ב , רדיפה בּ בחינת מטי' וא
כּ י ּת מיד, הּמ ׁש קל על לעמד  ׁש צּ רי
לפי מהראוּ י  י וֹ תר להיג יר דּ ף אם 
כּ י לגמרי, הה גה  ּת תבּ ּט ל בּ חינתוֹ ,
יע כּ ב ואם  הנּ ר , כּ בּ וּ י  גּ וֹ רם  המן רבּ וּ י
ייג א כּ ן גּ ם  לגמרי , ההגה וימנע
בּ בחינת היא ההגה זאת על־כּ ן כּ לל,
להכריע ּת מיד וצרי הקל'. 'מחצית
בּ אחדוּ ת וֹ  לכל למעלה, הּמ ׁש קל
בּ בחינת וׁש וֹ ב , בּ רצ וֹ א ּת מיד יתבּ ר
אׁש רי לה'', ּת רוּ מה הקל 'מחצית

לזה. הזּ וֹ כה

בּ עתועל־כּ ן ׁש קלים  לּת ן נצט וּ וּ  
חדרי כּ ל כּ י  הּמ ׁש כּ ן. הקמת
כּ לּ ם  וּ כליהם , הּמ קדּ ׁש  וּ בית  הּמ ׁש כּ ן
דּ קדה, והיכלוֹ ת כּ לים  בּ חינת  הם 
ׁש רׁש  העליוֹ נים  מהיכלין ׁש נּ מ ׁש כין
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה בּ חינת הם  כּ לּ ם 
ׁש זּ וֹ כין  אק וּ תוֹ  הגת עּק ר ׁש על־ידם 
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בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת על־ידי  להם 
על־ כּ נּ "ל. ׁש קלים  מצות בּ חינת ׁש זּ הוּ 
בּ נין  בּ ׁש ביל ׁש קלים  לּת ן נצט וּ וּ  כּ ן
בּ חינת ׁש ה וּ א  ה ּמ ׁש כּ ן כּ י הּמ ׁש כּ ן,
על־ידי ונעשׂ ה נבנה הנּ "ל, היכלין
בּ חינת ׁש הוּ א בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת
בּ הּת וֹ רה מבאר וכן כּ נּ "ל, ׁש קלים 

ּפ סוּ ק  על יז)ה נּ "ל טו, ה'(שם  "מקדּ ׁש  : 
בּ חינת הוּ א ׁש ּמ קדּ ׁש  ," ידי כּ וֹ ננוּ 
כּ י ׁש ם . ע יּ ן ׁש ם  כּ מבאר  הכל, בּ ר כּ ת
ה ּמ ק דּ ׁש  בּ בית היה  אקוּ ת הגת עּק ר

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  כב)והּמ ׁש כּ ן, כה, :(שם 
וכוּ ': ׁש ם " ל "ונ וֹ עדּת י 

ק וֹ רין יח ׁש קלים  ּפ רׁש ת אחר ועל־כּ ן
מח יּ ת בּ חינת ׁש הוּ א זכוֹ ר, ּפ רׁש ת
בּ חינת ׁש הם  יּמ ח ־ׁש מוֹ , והמן עמלק 
ע ּק ר ׁש הם  המח ּק רים , ׁש ל הכּ פירוֹ ת
דּ מוֹ תא. סטרא בּ חינת  הנּ חׁש  זהמת

ה רצה ׁש ם ועל־כּ ן אחיזתוֹ  בּ תקף מן 
דּ מוֹ תא, סטרא ׁש הם  אלּ וּ  בּ ה כּ פיר וֹ ת
להתגּ בּ ר וׁש לוֹ ם  חס רצה  על־כּ ן
כּ ל  את  וׁש לוֹ ם  חס וּ להׁש מיד להמית
עצת וֹ  הפר  בּ עצמ וֹ   יתבּ ר וה' ישׂ ראל.
מן  אוֹ תוֹ  וּ מחה מח ׁש בּת וֹ  וקלקל
ׁש ל  ה קלים  כּ ח  על־ידי הע וֹ לם ,
הּמ צוה עשׂ יּ ת בּ חינת ׁש הם  ישׂ ראל
כּ ל  נת בּ ּט לין ׁש על־ידי ־זה בּ שׂ מחה ,
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וּ כמ וֹ  כּ נּ "ל, הּק לּפ וֹ ת

יג :)ז"ל קדמ וּ (מגילה  כּ בר 'רׁש ע , : 
כּ נּ "ל: הינוּ  ,' לׁש קלי ׁש קליהם 

ׁש היאיט ּפ רה ּפ ר ׁש ת ק וֹ רין  ּואחר ־כ
ּפ ר ׁש ת כּ י מת, מ ּט מאת מטהרת
אפ ׁש ר ׁש אי לנוּ  מגלּ ה אדּמ ה  ּפ רה

בּ מצוֹ ת טעם  ׁש וּ ם  וּ להבין להיג
להרהר ואסוּ ר  ׁש מ וֹ .  ית בּ ר הבּ וֹ רא

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  כּ לל, ב)בּ זה יט , :(במדבר 
ׁש ּפ רׁש  וּ כמ וֹ  ה ּת וֹ רה", ח ּק ת "זאת 
וא ּמ וֹ ת ׁש הטן 'לפי ׁש ם : רׁש "י 
ּמ צוה מה ישׂ ראל את מ וֹ נין הע וֹ לם 
כּ תוּ ב  לכ בּ ּה , י ׁש  ּט עם  וּ מה הזּ את
גּ זרה חקקּת י, ח ּק ה  לוֹ מר : 'חּק ה',
אחריה'. להרהר ר ׁש וּ ת  ל אין גּ זרּת י,
א אדּמ ה  ּפ רה ׁש ל הּמ צוה  וזאת
על  ללּמ ד אלּ א  יצא עצמ וֹ  על ללּמ ד 
על  וּ להוֹ רוֹ ת לגלּ וֹ ת יצא, כּ לּ וֹ  הכּ לל
אחר להרהר  ׁש אסוּ ר  הּת וֹ רה מצ וֹ ת כּ ל
הּמ צוֹ ת ׁש אר  גּ ם  ועל־כּ ן כּ לל, טעמים 

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  'ח ּק ים ', כו,נקראים  (ויקרא 
וה ּת וֹ רוֹ ת",מו) וה ּמ ׁש ּפ טים  "הח ּק ים  :

אכילת 'כּ גוֹ ן ׁש ם , גּ ם  רׁש "י  וּ פר ׁש 
ׁש א ּמ וֹ ת וכוּ ', ׁש עטנז וּ לבי ׁש ת  חזיר
בּ הם  אין כּ י  י שׂ ראל את מ וֹ נין הע וֹ לם 
טעמי בּ אמת כּ י  וכוּ '. טעם ' ׁש וּ ם 
אפ ׁש ר ואי ונס ּת רים  נעלמים  הּמ צוֹ ת
צריכין  רק כּ לל, אנוֹ ׁש י  בּ דעת להיגם 
בּ ה' להאמין בּ לבד, בּ אמ וּ נה לקיּ מם 
ישׂ ראל  ׁש כּ ל כּ מ וֹ  עב דּ וֹ  וּ במ ׁש ה
דּ רכי בּ לי  בּ פ ׁש יט וּ ת , מאמינים 

ׁש לּ הם  והט וּ ת ׁש רוֹ צים החכמ וֹ ת 
עם  יתבּ ר ה' דּ בּ ר אי וּ להבין לחקר
מ כּ ל  ה כּ תב על להעלוֹ ת ׁש אס וּ ר מ ׁש ה,
ודע וֹ תיהם  דּ בריהם  הּפ ה  על ׁש כּ ן
הּמ לאים  והמט נּ פוֹ ת והּס ר וּ חוֹ ת  הזּ רוֹ ת
ואין  ה כּ ּס א, מבּ ית יוֹ תר  צוֹ אה קיא

בּ ע וֹ לם . מהם  גּ רוּ ע  רע וריח  סרח וֹ ן 
מטהרתועל־כּ ן אד ּמ ה ּפ רה  מצות  

ּפ רה ּפ רׁש ת  כּ י מת, מ ּט מאת

לה  והלכות כד תורות תורה 

בּ חינת  כג)היא ז , "אמרּת י(קהלת : 
היא כּ י מּמ נּ י", רחוֹ קה והיא אח כּ מה 
טהוֹ רים , וּ מט ּמ את טמאים  מטהרת
וּ להבין  להיג אפ ׁש ר אי בּ ודּ אי  ׁש זּ ה
דּ יקא והיא כּ לל . אנוֹ ׁש י דּ עת בּ ׁש וּ ם 
ה ּט מאה ׁש ע ּק ר מת , מ ּט מאת מטהרת
המח ּק רים  חקירת בּ חינת היא 
הם  כּ י דּ מוֹ תא, סטרא  ׁש הם  והכּ וֹ פרים 
על־ ועל־כּ ן כּ נּ "ל. הנּ ח ׁש  זהמת עּק ר
ח ּק ת בּ חינת  ׁש היא ּפ רה, מצות ידי 
היא ׁש הּת וֹ רה  לנוּ  ׁש ּמ גלּ ית הּת וֹ רה
אח כּ מה 'אמר ּת י בּ חינת ח ּק ה, בּ חינת
חקק ּת י 'חּק ה בּ חינת רח וֹ קה', והיא 
להרהר רׁש וּ ת ל אין גּ זר ּת י, גּ זרה 
מ ּט מאת נטהרין על־ידי ־זה אחריה ',
סטרא נתבּ ּט ל על־ידי־זה כּ י מת.
בּ ה' ׁש ּמ אמינים  על־ידי דּ מ וֹ תא,
אחר ח וֹ קרין ואין וּ במצ וֹ תיו, יתבּ ר
אוֹ תם  מקיּ מין רק  כּ לל, טעם  ׁש וּ ם 
האמ וּ נה. ע ּק ר  ׁש זּ ה  לבד ח ּק ה בּ דר

לשׂ מחה,ועל־ידי־זה זוֹ כין דּ יקא 
מ יגין  ׁש על־ידי־זה
'מטי בּ בחינת  הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה
הרדיפה נכלל ׁש ם  מטי', וא
וׁש ם  גּ דוֹ ל, בּ אחדוּ ת יחד והמעכּ ב 
יחד, ההפכים  כּ ל ונתיחדין נכללין
ׁש ם  ,יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ  נכללין וכלּ ם 
בּ חינת ׁש היא אדּמ ה , ּפ רה סוֹ ד ׁש ר ׁש 
'מטהרת כּ י  אחד, בּ נוֹ שׂ א הפכים  ׁש ני 
ׁש זּ ה טהוֹ רים ', וּ מט ּמ את טמאים 
והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת מ ּס וֹ ד  נמ ׁש
אדם  בּ וֹ  ׁש ּפ גם  ׁש על ־ידי הנּ "ל,
המע כּ ב מן הרדיפה והפריד הרא ׁש וֹ ן

על־ וכוּ ', ה דּ עת עץ  אכילת על־ידי
וה ּט מאה הּמ יתה  המ ׁש י ידי ־זה

כּ ל וּ מם  ׁש בּ עוֹ לם בּ עוֹ לם . ההפכים  
הּק ׁש יּ וֹ ת כּ ל כּ י לה יגם , אפ ׁש ר  ׁש אי
קׁש יוֹ ת כּ גוֹ ן הפכים , בּ חינת הם 
ׁש אי בּ זה, וכיּ וֹ צא והבּ חירה הידיעה
מחמת הּק ׁש י וֹ ת אלּ וּ  להבין אפ ׁש ר
נראים  עכׁש יו ׁש ל אנוֹ ׁש י דּ עת ׁש לּ פי
אנוּ  אבל אחד, בּ נוֹ שׂ א  הפכים  כּ ׁש ני 
וצדק , נכוֹ ן הכּ ל ׁש בּ אמת מאמינים 
רק כּ לל, הפכים  ׁש ני אינם  וּ באמת
וּ מחמת הראׁש וֹ ן אדם  חטא ׁש ּמ חמת
על־ עצמנוּ , ׁש ל וח ּט אתנוּ  גּ ׁש מיּ וּ תנוּ 
 אי בּ שׂ כלנוּ  להבין אפ ׁש ר אי ידי ־זה
זה וכל יחד. ההפכים  אלּ וּ  נכללים 
אדם  ׁש גּ רם  הּפ רוּ ד מ ּפ גם   נמ ׁש
הרדיפה בּ ין בּ הגתוֹ  הרא ׁש וֹ ן

בּ ּת ּק וּ נים  וע יּ ן צא:)והמע כּ ב, דף נז (תקון  
ותבין  הראׁש וֹ ן אדם  חטא בּ ענין

קצת. ע ּת ה

דּ יקאועל־כּ ן  ּפ רה מצות על־ידי 
אף מצ וֹ תיו  מק יּ מין ׁש אנוּ 
ׁש היא הפכים  ׁש ני  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  על־ּפ י
טהוֹ רים ' וּ מט ּמ את טמאים  'מטהרת
ואף־ בּ ו דּ אי, להבין אפׁש ר אי  ׁש זּ ה
בּ אמוּ נה אוֹ תּה  מקיּ מין אנוּ  על־ּפ י־כן
עלינוּ  ממ ׁש יכין אנוּ  על־ידי־זה לבד,
בּ לי וחּק וֹ תיו מצ וֹ תיו כּ ל לק יּ ם  אמ וּ נה
נטהרין  ועל־ידי־זה כּ לל, טעם  ׁש וּ ם 
החקירוֹ ת בּ חינת  ׁש הוּ א מת מ ּט מאת
ׁש ּמ ק יּ מין  על־ידי כּ י הנּ "ל. והכּ פירוֹ ת
ע ּק ר ׁש זּ ה לבד בּ אמ וּ נה הּמ צוֹ ת
נכללין  על־ידי־זה כּ נּ "ל, המחה



הלכותלד  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת על־ידי  להם 
על־ כּ נּ "ל. ׁש קלים  מצות בּ חינת ׁש זּ הוּ 
בּ נין  בּ ׁש ביל ׁש קלים  לּת ן נצט וּ וּ  כּ ן
בּ חינת ׁש ה וּ א  ה ּמ ׁש כּ ן כּ י הּמ ׁש כּ ן,
על־ידי ונעשׂ ה נבנה הנּ "ל, היכלין
בּ חינת ׁש הוּ א בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת
בּ הּת וֹ רה מבאר וכן כּ נּ "ל, ׁש קלים 

ּפ סוּ ק  על יז)ה נּ "ל טו, ה'(שם  "מקדּ ׁש  : 
בּ חינת הוּ א ׁש ּמ קדּ ׁש  ," ידי כּ וֹ ננוּ 
כּ י ׁש ם . ע יּ ן ׁש ם  כּ מבאר  הכל, בּ ר כּ ת
ה ּמ ק דּ ׁש  בּ בית היה  אקוּ ת הגת עּק ר

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  כב)והּמ ׁש כּ ן, כה, :(שם 
וכוּ ': ׁש ם " ל "ונ וֹ עדּת י 

ק וֹ רין יח ׁש קלים  ּפ רׁש ת אחר ועל־כּ ן
מח יּ ת בּ חינת ׁש הוּ א זכוֹ ר, ּפ רׁש ת
בּ חינת ׁש הם  יּמ ח ־ׁש מוֹ , והמן עמלק 
ע ּק ר ׁש הם  המח ּק רים , ׁש ל הכּ פירוֹ ת
דּ מוֹ תא. סטרא בּ חינת  הנּ חׁש  זהמת

ה רצה ׁש ם ועל־כּ ן אחיזתוֹ  בּ תקף מן 
דּ מוֹ תא, סטרא ׁש הם  אלּ וּ  בּ ה כּ פיר וֹ ת
להתגּ בּ ר וׁש לוֹ ם  חס רצה  על־כּ ן
כּ ל  את  וׁש לוֹ ם  חס וּ להׁש מיד להמית
עצת וֹ  הפר  בּ עצמ וֹ   יתבּ ר וה' ישׂ ראל.
מן  אוֹ תוֹ  וּ מחה מח ׁש בּת וֹ  וקלקל
ׁש ל  ה קלים  כּ ח  על־ידי הע וֹ לם ,
הּמ צוה עשׂ יּ ת בּ חינת ׁש הם  ישׂ ראל
כּ ל  נת בּ ּט לין ׁש על־ידי ־זה בּ שׂ מחה ,
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וּ כמ וֹ  כּ נּ "ל, הּק לּפ וֹ ת

יג :)ז"ל קדמ וּ (מגילה  כּ בר 'רׁש ע , : 
כּ נּ "ל: הינוּ  ,' לׁש קלי ׁש קליהם 

ׁש היאיט ּפ רה ּפ ר ׁש ת ק וֹ רין  ּואחר ־כ
ּפ ר ׁש ת כּ י מת, מ ּט מאת מטהרת
אפ ׁש ר ׁש אי לנוּ  מגלּ ה אדּמ ה  ּפ רה

בּ מצוֹ ת טעם  ׁש וּ ם  וּ להבין להיג
להרהר ואסוּ ר  ׁש מ וֹ .  ית בּ ר הבּ וֹ רא

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  כּ לל, ב)בּ זה יט , :(במדבר 
ׁש ּפ רׁש  וּ כמ וֹ  ה ּת וֹ רה", ח ּק ת "זאת 
וא ּמ וֹ ת ׁש הטן 'לפי ׁש ם : רׁש "י 
ּמ צוה מה ישׂ ראל את מ וֹ נין הע וֹ לם 
כּ תוּ ב  לכ בּ ּה , י ׁש  ּט עם  וּ מה הזּ את
גּ זרה חקקּת י, ח ּק ה  לוֹ מר : 'חּק ה',
אחריה'. להרהר ר ׁש וּ ת  ל אין גּ זרּת י,
א אדּמ ה  ּפ רה ׁש ל הּמ צוה  וזאת
על  ללּמ ד אלּ א  יצא עצמ וֹ  על ללּמ ד 
על  וּ להוֹ רוֹ ת לגלּ וֹ ת יצא, כּ לּ וֹ  הכּ לל
אחר להרהר  ׁש אסוּ ר  הּת וֹ רה מצ וֹ ת כּ ל
הּמ צוֹ ת ׁש אר  גּ ם  ועל־כּ ן כּ לל, טעמים 

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  'ח ּק ים ', כו,נקראים  (ויקרא 
וה ּת וֹ רוֹ ת",מו) וה ּמ ׁש ּפ טים  "הח ּק ים  :

אכילת 'כּ גוֹ ן ׁש ם , גּ ם  רׁש "י  וּ פר ׁש 
ׁש א ּמ וֹ ת וכוּ ', ׁש עטנז וּ לבי ׁש ת  חזיר
בּ הם  אין כּ י  י שׂ ראל את מ וֹ נין הע וֹ לם 
טעמי בּ אמת כּ י  וכוּ '. טעם ' ׁש וּ ם 
אפ ׁש ר ואי ונס ּת רים  נעלמים  הּמ צוֹ ת
צריכין  רק כּ לל, אנוֹ ׁש י  בּ דעת להיגם 
בּ ה' להאמין בּ לבד, בּ אמ וּ נה לקיּ מם 
ישׂ ראל  ׁש כּ ל כּ מ וֹ  עב דּ וֹ  וּ במ ׁש ה
דּ רכי בּ לי  בּ פ ׁש יט וּ ת , מאמינים 

ׁש לּ הם  והט וּ ת ׁש רוֹ צים החכמ וֹ ת 
עם  יתבּ ר ה' דּ בּ ר אי וּ להבין לחקר
מ כּ ל  ה כּ תב על להעלוֹ ת ׁש אס וּ ר מ ׁש ה,
ודע וֹ תיהם  דּ בריהם  הּפ ה  על ׁש כּ ן
הּמ לאים  והמט נּ פוֹ ת והּס ר וּ חוֹ ת  הזּ רוֹ ת
ואין  ה כּ ּס א, מבּ ית יוֹ תר  צוֹ אה קיא

בּ ע וֹ לם . מהם  גּ רוּ ע  רע וריח  סרח וֹ ן 
מטהרתועל־כּ ן אד ּמ ה ּפ רה  מצות  

ּפ רה ּפ רׁש ת  כּ י מת, מ ּט מאת

לה  והלכות כד תורות תורה 

בּ חינת  כג)היא ז , "אמרּת י(קהלת : 
היא כּ י מּמ נּ י", רחוֹ קה והיא אח כּ מה 
טהוֹ רים , וּ מט ּמ את טמאים  מטהרת
וּ להבין  להיג אפ ׁש ר אי בּ ודּ אי  ׁש זּ ה
דּ יקא והיא כּ לל . אנוֹ ׁש י דּ עת בּ ׁש וּ ם 
ה ּט מאה ׁש ע ּק ר מת , מ ּט מאת מטהרת
המח ּק רים  חקירת בּ חינת היא 
הם  כּ י דּ מוֹ תא, סטרא  ׁש הם  והכּ וֹ פרים 
על־ ועל־כּ ן כּ נּ "ל. הנּ ח ׁש  זהמת עּק ר
ח ּק ת בּ חינת  ׁש היא ּפ רה, מצות ידי 
היא ׁש הּת וֹ רה  לנוּ  ׁש ּמ גלּ ית הּת וֹ רה
אח כּ מה 'אמר ּת י בּ חינת ח ּק ה, בּ חינת
חקק ּת י 'חּק ה בּ חינת רח וֹ קה', והיא 
להרהר רׁש וּ ת ל אין גּ זר ּת י, גּ זרה 
מ ּט מאת נטהרין על־ידי ־זה אחריה ',
סטרא נתבּ ּט ל על־ידי־זה כּ י מת.
בּ ה' ׁש ּמ אמינים  על־ידי דּ מ וֹ תא,
אחר ח וֹ קרין ואין וּ במצ וֹ תיו, יתבּ ר
אוֹ תם  מקיּ מין רק  כּ לל, טעם  ׁש וּ ם 
האמ וּ נה. ע ּק ר  ׁש זּ ה  לבד ח ּק ה בּ דר

לשׂ מחה,ועל־ידי־זה זוֹ כין דּ יקא 
מ יגין  ׁש על־ידי־זה
'מטי בּ בחינת  הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה
הרדיפה נכלל ׁש ם  מטי', וא
וׁש ם  גּ דוֹ ל, בּ אחדוּ ת יחד והמעכּ ב 
יחד, ההפכים  כּ ל ונתיחדין נכללין
ׁש ם  ,יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ  נכללין וכלּ ם 
בּ חינת ׁש היא אדּמ ה , ּפ רה סוֹ ד ׁש ר ׁש 
'מטהרת כּ י  אחד, בּ נוֹ שׂ א הפכים  ׁש ני 
ׁש זּ ה טהוֹ רים ', וּ מט ּמ את טמאים 
והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת מ ּס וֹ ד  נמ ׁש
אדם  בּ וֹ  ׁש ּפ גם  ׁש על ־ידי הנּ "ל,
המע כּ ב מן הרדיפה והפריד הרא ׁש וֹ ן

על־ וכוּ ', ה דּ עת עץ  אכילת על־ידי
וה ּט מאה הּמ יתה  המ ׁש י ידי ־זה

כּ ל וּ מם  ׁש בּ עוֹ לם בּ עוֹ לם . ההפכים  
הּק ׁש יּ וֹ ת כּ ל כּ י לה יגם , אפ ׁש ר  ׁש אי
קׁש יוֹ ת כּ גוֹ ן הפכים , בּ חינת הם 
ׁש אי בּ זה, וכיּ וֹ צא והבּ חירה הידיעה
מחמת הּק ׁש י וֹ ת אלּ וּ  להבין אפ ׁש ר
נראים  עכׁש יו ׁש ל אנוֹ ׁש י דּ עת ׁש לּ פי
אנוּ  אבל אחד, בּ נוֹ שׂ א  הפכים  כּ ׁש ני 
וצדק , נכוֹ ן הכּ ל ׁש בּ אמת מאמינים 
רק כּ לל, הפכים  ׁש ני אינם  וּ באמת
וּ מחמת הראׁש וֹ ן אדם  חטא ׁש ּמ חמת
על־ עצמנוּ , ׁש ל וח ּט אתנוּ  גּ ׁש מיּ וּ תנוּ 
 אי בּ שׂ כלנוּ  להבין אפ ׁש ר אי ידי ־זה
זה וכל יחד. ההפכים  אלּ וּ  נכללים 
אדם  ׁש גּ רם  הּפ רוּ ד מ ּפ גם   נמ ׁש
הרדיפה בּ ין בּ הגתוֹ  הרא ׁש וֹ ן

בּ ּת ּק וּ נים  וע יּ ן צא:)והמע כּ ב, דף נז (תקון  
ותבין  הראׁש וֹ ן אדם  חטא בּ ענין

קצת. ע ּת ה

דּ יקאועל־כּ ן  ּפ רה מצות על־ידי 
אף מצ וֹ תיו  מק יּ מין ׁש אנוּ 
ׁש היא הפכים  ׁש ני  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  על־ּפ י
טהוֹ רים ' וּ מט ּמ את טמאים  'מטהרת
ואף־ בּ ו דּ אי, להבין אפׁש ר אי  ׁש זּ ה
בּ אמוּ נה אוֹ תּה  מקיּ מין אנוּ  על־ּפ י־כן
עלינוּ  ממ ׁש יכין אנוּ  על־ידי־זה לבד,
בּ לי וחּק וֹ תיו מצ וֹ תיו כּ ל לק יּ ם  אמ וּ נה
נטהרין  ועל־ידי־זה כּ לל, טעם  ׁש וּ ם 
החקירוֹ ת בּ חינת  ׁש הוּ א מת מ ּט מאת
ׁש ּמ ק יּ מין  על־ידי כּ י הנּ "ל. והכּ פירוֹ ת
ע ּק ר ׁש זּ ה לבד בּ אמ וּ נה הּמ צוֹ ת
נכללין  על־ידי־זה כּ נּ "ל, המחה



הלכותלו ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

ׁש ם  ה נּ "ל היכלין ה ּת ׁש עה בּ בחינת
ׁש לּ עתיד  יחד, ההפכים  כּ ל נכללין
שׂ וֹ נאינוּ  ויראוּ  זאת הגה ּת תגּ לּ ה
כּ מ וֹ  בּ ה', ונשׂ ישׂ  נגיל ואנחנוּ  ויב וֹ ׁש וּ 

טז)ׁש כּ תוּ ב מא, בּ ה'(ישעיה ּת גיל "ואּת ה : 
ּת תהלּ ל": י שׂ ראל בּ קדוֹ ׁש 

כּ יכ  החדׁש . ּפ ר ׁש ת  ק וֹ רין  ּואחר־כ
החדׁש  ק דּ וּ ׁש  סוֹ ד הוּ א זה כּ ל
מּפ גימת ּה , הלּ בנה  ּת ּק וּ ן בּ חינת ׁש ה וּ א
כּ מ וֹ  נבראוּ , ׁש וים  וּ לבנה ח ּמ ה  כּ י

טז)ׁש כּ תוּ ב  א, הּמ ארת(בראשית ׁש ני "את : 
ז"ל  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  וּ כמ וֹ  הגּ דלים ",

ס :) היּ רח(חולין  קטרוּ ג על־ידי א ,
מלכים  לׁש ני אפ ׁש ר  'אי  ׁש אמרה:
על־ידי־זה אחד', בּ כתר  להׁש ּת ּמ ׁש 
ק דּ וּ ׁש  מצות ועל־ידי  נתמעטה,
ע וֹ סקין  אנוּ  על־ידי־זה החדׁש ,
וכוּ '. הלּ בנה ּפ גימת למ את בּ ת ּק וּ נּה 
דּ הינוּ  הנּ "ל, מבּ חינה  נמ ׁש זה וכל
על־ הנּ "ל הגוֹ ת להיג זּ וֹ כה זה
'מטי בּ בחינת והמע כּ ב הרדיפה ידי 
'ּת כלית בּ חינת ׁש זּ הוּ  מטי' וא
זוֹ כה זה כּ נּ "ל, נדע ' א אׁש ר הידיעה
בּ חינת ׁש הוּ א ה לּ בנה ּפ גימת למ את

כּ נּ "ל. החדׁש  קדּ וּ ׁש 

מ בּ חינתכּ י  נמ ׁש אוֹ רם  וּ לבנה חּמ ה 
מנּ פ ׁש  למעלה ׁש הוּ א סוֹ ף , האין
הנּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה כּ נּ "ל וכוּ ' נׁש מה רוּ ח 
הּמ אוֹ רוֹ ת כּ ל ׁש ל האוֹ ר  ע ּק ר  מ ם  כּ י
האוֹ ר ׁש זּ ה וּ מחמת  הע וֹ למוֹ ת, ׁש בּ כל
ׁש ני על־ידי אם  כּ י להיג אפ ׁש ר  אי
והמע כּ ב הרדיפה ׁש הם  ה נּ "ל בּ חינוֹ ת 
 נמ ׁש אלּ וּ  בּ חינוֹ ת מ ני  על־כּ ן כּ נּ "ל,

הּמ ארת 'ׁש ני בּ חינת  ונׁש ּת ל ׁש ל
ׁש הם  וּ לבנה, ח ּמ ה ׁש הם  הגּ דלים '
ׁש הם  א לּ וּ  בּ חינוֹ ת מני נמ ׁש כין
ׁש ניהם  והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת
דּ יקא ׁש ניהם  ועל־ידי יחד, נכללין
'מטי בּ בחינת ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין
הוּ א ח ּמ ה כּ י כּ נּ "ל. וכוּ ' מטי' וא
רדיפה בּ חינת ׁש הוּ א ידיעה, בּ חינת
כּ נּ "ל. הּמ חין רדיפת הינוּ  הנּ "ל,
הידיעה, הע דּ ר בּ חינת הוּ א וּ לבנה
"ׁש מ ׁש  כּ י  הנּ "ל, המעכּ ב  בּ חינת ׁש היא

מב וֹ אוֹ " יט)ידע  קד, לבנה(תהלים אבל , 
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  מב וֹ אוֹ , ידע  א

כה .)ז"ל השנה הוּ א(ראש  ח ּמ ה כּ י נמצא , . 
ידע 'ׁש מׁש  בּ חינת ידיעה, בּ חינת
מב וֹ אוֹ , ידע  א לבנה  אבל מבוֹ אוֹ ',
בּ חינת ׁש הוּ א  הידיעה הע דּ ר בּ חינת זה

הנּ "ל. המע כּ ב 

'ׁש ניוּ באמת בּ בחינת  ׁש וין ׁש ניהם  
כּ יהּמ אר הגּ דלים ', ת 

בּ יחד  נכללים  כּ י  אחד, ה כּ ל בּ ׁש רׁש ם 
ידיעה בּ חינת ׁש הם  והמע כּ ב הרדיפה
על־ידי דּ יקא  כּ י  הידיעה, והע דּ ר
ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין יחד ׁש ניהם 
הנּ מ ׁש כין  וּ לבנה הח ּמ ה ועל־כּ ן כּ נּ "ל,
נברא וּ  כּ נּ "ל, אלּ וּ  בּ חינוֹ ת מ ני 
כּ י גּ דוֹ לים , ׁש ניהם  והיוּ  ׁש וין ׁש ניהם 
ׁש על־ידי מאחר  ׁש וין, ׁש ניהם  בּ אמת
האין  אוֹ ר מ יגין דּ וקא יחד ׁש ניהם 

כּ נּ "ל. סוֹ ף 

איא' ׁש אמרה: היּ רח  קטרוּ ג  על־ידי 
להׁש ּת ּמ ׁש  מלכים  לׁש ני אפ ׁש ר 
בּ ח ּמ ה, נתק נּ אה כּ י  אחד', בּ כתר

לז והלכות כד תורות תורה 

הראׁש וֹ ן  אדם  ׁש ּפ גם  הּפ גם  וּ פגמה
עד  אחת ׁש עה  להמ ּת ין רצה ׁש א 
ורצה יּ יג, מה להיג ראוּ י  ׁש יּ היה
לוֹ  אין בּ מה ּת כף  וּ להסּת כּ ל לידע 
ה גת וֹ  נתמעטה ועל־ידי ־זה רׁש וּ ת,
היּ רח ּפ גם  בּ חינת  בּ עצמ וֹ  וזהוּ  לגמרי.
אוֹ רּה  ׁש נּ מׁש כת בּ הח ּמ ה  ׁש נּ תקנּ אה
הלּ בנה ׁש ל ואוֹ ר ּה  הידיעה, מ בּ חינת
על־כּ ן  הנּ "ל, המע כּ ב מ בּ חינת  נמ ׁש כת
ׁש יהי וּ  וּ להאמין להמ ּת ין רצתה א
לׁש ני אפ ׁש ר  'אי  ואמרה: ׁש וין, ׁש ניהם 
א כּ י אחד', בּ כתר  להׁש ּת ּמ ׁש  מלכים 
והמע כּ ב ׁש הרדיפה להאמין רצתה
ׁש ניהם  ועל ־ידי יחד, ׁש ניהם  נכללין
אקוּ ת וֹ  הגת מיגין דּ יקא יחד

נתמעטה. ועל־ידי־זה  , ית בּ ר

למ אתועל־כּ ן הלּ בנה ּת ּק וּ ן ע ּק ר  
על־ידי הוּ א מּפ גימת ּה  אוֹ תּה 
המחה על־ידי  דּ הינוּ  הנּ "ל בּ חינה
להיג זוֹ כין ׁש על־ידי ־זה מצוה, ׁש ל
הרדיפה על־ידי ס וֹ ף האין אוֹ ר
דּ יקא יחד ׁש ניהם  על־ידי  והמעכּ ב ,
בּ יחד, וּ לבנה החּמ ה נכללין ואז כּ נּ "ל.

בּ בח בּ ׁש וה אוֹ רם  עליהם   ינתונמ ׁש 
וכנּ "ל. הגּ דלים ' הּמ ארת ׁש ני 'את 

נמסרוזהוּ  ׁש א הע בּ וּ ר ס וֹ ד בּ חינת  
כּ י ישׂ ראל, גּ דוֹ לי לגדוֹ לי  אם  כּ י
הּת ׁש עה ה גת  מ ּס וֹ ד  נמ ׁש הּס וֹ ד זה
הרדיפה על־ידי ה נּ "ל היכלין
לזה ׁש יּ זכּ ה מי ׁש אין כּ נּ "ל, והמעכּ ב 

הדּ וֹ ר . גּ דוֹ לי  גּ דוֹ לי אם  כּ י

בּ ׁש עתועל־כּ ן מאד לשׂ מח נוֹ הגין 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הלּ בנה, ק דּ וּ ׁש 

 ּערו בּ הגּ "ה)בּ לחן ב תכו, ׁש נּ וֹ הגין (או"ח 
ע ּק ר כּ י וכוּ ', וּ מח וֹ לוֹ ת רּק וּ דין לעשׂ וֹ ת
על־ידי הוּ א  הלּ בנה  ּפ גימת ּת ּק וּ ן
אנוּ  וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' הּמ צוה שׂ מחת
לע שׂ וֹ ת וּ שׂ מחים  'שׂ שׂ ים  אוֹ מרים :
בּ ברכּ ת אוֹ מרים  וכן ק וֹ נם ', רצ וֹ ן
בּ צאתם  'שׂ מחים  בּ ׁש בּ ת : הּמ אוֹ רוֹ ת
הּמ אוֹ רוֹ ת ע ּק ר כּ י  בּ בוֹ אם ', ושׂ שׂ ים 
ׁש על־ידי־זה המחה , על־ידי הוּ א
 ית בּ ר אק וּ תוֹ  להיג זוֹ כין דּ יקא
ׁש על־ כּ נּ "ל, והמעכּ ב  הרדיפה על־ידי

וכנּ "ל. היּ רח  ּפ גימת נתּת ּק ן ידי־זה

היאועל־כּ ן  החד ׁש  קדּ וּ ׁש  מצות 
בּ ּה  ׁש נּ צט וּ וּ  ראׁש וֹ נה מצוה

א)י שׂ ראל א , בּ ראׁש ית  בּ רׁש "י ע ּק ר(עיין כּ י , 
היּ רח , ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א החדׁש  קדּ וּ ׁש  מצות
כּ ל  ׁש ר ׁש  ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל בּ שׂ מחה ּת לוּ י

בּ בחינת  ׁש בּ ּת וֹ רה, ט)הּמ צוֹ ת  יט, (תהלים 
ועל־ לב ". מ שׂ ּמ חי י ׁש רים  ה' "ּפ ּק וּ די 
יציאת בּ ׁש עת ה זּ את בּ ּמ צוה  נצט וּ וּ  כּ ן
ע ּק ר כּ י בּ ּפ רׁש ה, ׁש ם  כּ מבאר מצרים 
המחה על־ידי הוּ א מצרים  יציאת
כּ מ וֹ  הגּ לוּ ת, מן י וֹ צאין ׁש על־ידי ־זה

יב)ׁש כּ תוּ ב נה, בשׂ מחה(ישעיה "כּ י  : 
כּ נּ "ל: תצאוּ "

היהכא ׁש אז לילה חצ וֹ ת בּ חינת  וזה
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  מצרים , גּ אלּ ת עּק ר

ד) יא , י וֹ צא(שמות  אני  הלּ ילה "כּ חצת  :
הם  ולילה יוֹ ם  כּ י  מצרים ".  ֹבּ ת ו
 נמ ׁש ׁש ר ׁש ם  וּ לבנה , ח ּמ ה בּ חינת
בּ חינת ׁש הם  הנּ "ל , הבּ חינוֹ ת מ ני 

ׁש על־ידיהר ה נּ "ל, והמע כּ ב דיפה 
ה גת מיגין דּ יקא יחד ׁש ניהם 



הלכותלו ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

ׁש ם  ה נּ "ל היכלין ה ּת ׁש עה בּ בחינת
ׁש לּ עתיד  יחד, ההפכים  כּ ל נכללין
שׂ וֹ נאינוּ  ויראוּ  זאת הגה ּת תגּ לּ ה
כּ מ וֹ  בּ ה', ונשׂ ישׂ  נגיל ואנחנוּ  ויב וֹ ׁש וּ 

טז)ׁש כּ תוּ ב מא, בּ ה'(ישעיה ּת גיל "ואּת ה : 
ּת תהלּ ל": י שׂ ראל בּ קדוֹ ׁש 

כּ יכ  החדׁש . ּפ ר ׁש ת  ק וֹ רין  ּואחר־כ
החדׁש  ק דּ וּ ׁש  סוֹ ד הוּ א זה כּ ל
מּפ גימת ּה , הלּ בנה  ּת ּק וּ ן בּ חינת ׁש ה וּ א
כּ מ וֹ  נבראוּ , ׁש וים  וּ לבנה ח ּמ ה  כּ י

טז)ׁש כּ תוּ ב  א, הּמ ארת(בראשית ׁש ני "את : 
ז"ל  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  וּ כמ וֹ  הגּ דלים ",

ס :) היּ רח(חולין  קטרוּ ג על־ידי א ,
מלכים  לׁש ני אפ ׁש ר  'אי  ׁש אמרה:
על־ידי־זה אחד', בּ כתר  להׁש ּת ּמ ׁש 
ק דּ וּ ׁש  מצות ועל־ידי  נתמעטה,
ע וֹ סקין  אנוּ  על־ידי־זה החדׁש ,
וכוּ '. הלּ בנה ּפ גימת למ את בּ ת ּק וּ נּה 
דּ הינוּ  הנּ "ל, מבּ חינה  נמ ׁש זה וכל
על־ הנּ "ל הגוֹ ת להיג זּ וֹ כה זה
'מטי בּ בחינת והמע כּ ב הרדיפה ידי 
'ּת כלית בּ חינת ׁש זּ הוּ  מטי' וא
זוֹ כה זה כּ נּ "ל, נדע ' א אׁש ר הידיעה
בּ חינת ׁש הוּ א ה לּ בנה ּפ גימת למ את

כּ נּ "ל. החדׁש  קדּ וּ ׁש 

מ בּ חינתכּ י  נמ ׁש אוֹ רם  וּ לבנה חּמ ה 
מנּ פ ׁש  למעלה ׁש הוּ א סוֹ ף , האין
הנּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה כּ נּ "ל וכוּ ' נׁש מה רוּ ח 
הּמ אוֹ רוֹ ת כּ ל ׁש ל האוֹ ר  ע ּק ר  מ ם  כּ י
האוֹ ר ׁש זּ ה וּ מחמת  הע וֹ למוֹ ת, ׁש בּ כל
ׁש ני על־ידי אם  כּ י להיג אפ ׁש ר  אי
והמע כּ ב הרדיפה ׁש הם  ה נּ "ל בּ חינוֹ ת 
 נמ ׁש אלּ וּ  בּ חינוֹ ת מ ני  על־כּ ן כּ נּ "ל,

הּמ ארת 'ׁש ני בּ חינת  ונׁש ּת ל ׁש ל
ׁש הם  וּ לבנה, ח ּמ ה ׁש הם  הגּ דלים '
ׁש הם  א לּ וּ  בּ חינוֹ ת מני נמ ׁש כין
ׁש ניהם  והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת
דּ יקא ׁש ניהם  ועל־ידי יחד, נכללין
'מטי בּ בחינת ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין
הוּ א ח ּמ ה כּ י כּ נּ "ל. וכוּ ' מטי' וא
רדיפה בּ חינת ׁש הוּ א ידיעה, בּ חינת
כּ נּ "ל. הּמ חין רדיפת הינוּ  הנּ "ל,
הידיעה, הע דּ ר בּ חינת הוּ א וּ לבנה
"ׁש מ ׁש  כּ י  הנּ "ל, המעכּ ב  בּ חינת ׁש היא

מב וֹ אוֹ " יט)ידע  קד, לבנה(תהלים אבל , 
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  מב וֹ אוֹ , ידע  א

כה .)ז"ל השנה הוּ א(ראש  ח ּמ ה כּ י נמצא , . 
ידע 'ׁש מׁש  בּ חינת ידיעה, בּ חינת
מב וֹ אוֹ , ידע  א לבנה  אבל מבוֹ אוֹ ',
בּ חינת ׁש הוּ א  הידיעה הע דּ ר בּ חינת זה

הנּ "ל. המע כּ ב 

'ׁש ניוּ באמת בּ בחינת  ׁש וין ׁש ניהם  
כּ יהּמ אר הגּ דלים ', ת 

בּ יחד  נכללים  כּ י  אחד, ה כּ ל בּ ׁש רׁש ם 
ידיעה בּ חינת ׁש הם  והמע כּ ב הרדיפה
על־ידי דּ יקא  כּ י  הידיעה, והע דּ ר
ס וֹ ף האין אוֹ ר  מ יגין יחד ׁש ניהם 
הנּ מ ׁש כין  וּ לבנה הח ּמ ה ועל־כּ ן כּ נּ "ל,
נברא וּ  כּ נּ "ל, אלּ וּ  בּ חינוֹ ת מ ני 
כּ י גּ דוֹ לים , ׁש ניהם  והיוּ  ׁש וין ׁש ניהם 
ׁש על־ידי מאחר  ׁש וין, ׁש ניהם  בּ אמת
האין  אוֹ ר מ יגין דּ וקא יחד ׁש ניהם 

כּ נּ "ל. סוֹ ף 

איא' ׁש אמרה: היּ רח  קטרוּ ג  על־ידי 
להׁש ּת ּמ ׁש  מלכים  לׁש ני אפ ׁש ר 
בּ ח ּמ ה, נתק נּ אה כּ י  אחד', בּ כתר

לז והלכות כד תורות תורה 

הראׁש וֹ ן  אדם  ׁש ּפ גם  הּפ גם  וּ פגמה
עד  אחת ׁש עה  להמ ּת ין רצה ׁש א 
ורצה יּ יג, מה להיג ראוּ י  ׁש יּ היה
לוֹ  אין בּ מה ּת כף  וּ להסּת כּ ל לידע 
ה גת וֹ  נתמעטה ועל־ידי ־זה רׁש וּ ת,
היּ רח ּפ גם  בּ חינת  בּ עצמ וֹ  וזהוּ  לגמרי.
אוֹ רּה  ׁש נּ מׁש כת בּ הח ּמ ה  ׁש נּ תקנּ אה
הלּ בנה ׁש ל ואוֹ ר ּה  הידיעה, מ בּ חינת
על־כּ ן  הנּ "ל, המע כּ ב מ בּ חינת  נמ ׁש כת
ׁש יהי וּ  וּ להאמין להמ ּת ין רצתה א
לׁש ני אפ ׁש ר  'אי  ואמרה: ׁש וין, ׁש ניהם 
א כּ י אחד', בּ כתר  להׁש ּת ּמ ׁש  מלכים 
והמע כּ ב ׁש הרדיפה להאמין רצתה
ׁש ניהם  ועל ־ידי יחד, ׁש ניהם  נכללין
אקוּ ת וֹ  הגת מיגין דּ יקא יחד

נתמעטה. ועל־ידי־זה  , ית בּ ר

למ אתועל־כּ ן הלּ בנה ּת ּק וּ ן ע ּק ר  
על־ידי הוּ א מּפ גימת ּה  אוֹ תּה 
המחה על־ידי  דּ הינוּ  הנּ "ל בּ חינה
להיג זוֹ כין ׁש על־ידי ־זה מצוה, ׁש ל
הרדיפה על־ידי ס וֹ ף האין אוֹ ר
דּ יקא יחד ׁש ניהם  על־ידי  והמעכּ ב ,
בּ יחד, וּ לבנה החּמ ה נכללין ואז כּ נּ "ל.

בּ בח בּ ׁש וה אוֹ רם  עליהם   ינתונמ ׁש 
וכנּ "ל. הגּ דלים ' הּמ ארת ׁש ני 'את 

נמסרוזהוּ  ׁש א הע בּ וּ ר ס וֹ ד בּ חינת  
כּ י ישׂ ראל, גּ דוֹ לי לגדוֹ לי  אם  כּ י
הּת ׁש עה ה גת  מ ּס וֹ ד  נמ ׁש הּס וֹ ד זה
הרדיפה על־ידי ה נּ "ל היכלין
לזה ׁש יּ זכּ ה מי ׁש אין כּ נּ "ל, והמעכּ ב 

הדּ וֹ ר . גּ דוֹ לי  גּ דוֹ לי אם  כּ י

בּ ׁש עתועל־כּ ן מאד לשׂ מח נוֹ הגין 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הלּ בנה, ק דּ וּ ׁש 

 ּערו בּ הגּ "ה)בּ לחן ב תכו, ׁש נּ וֹ הגין (או"ח 
ע ּק ר כּ י וכוּ ', וּ מח וֹ לוֹ ת רּק וּ דין לעשׂ וֹ ת
על־ידי הוּ א  הלּ בנה  ּפ גימת ּת ּק וּ ן
אנוּ  וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' הּמ צוה שׂ מחת
לע שׂ וֹ ת וּ שׂ מחים  'שׂ שׂ ים  אוֹ מרים :
בּ ברכּ ת אוֹ מרים  וכן ק וֹ נם ', רצ וֹ ן
בּ צאתם  'שׂ מחים  בּ ׁש בּ ת : הּמ אוֹ רוֹ ת
הּמ אוֹ רוֹ ת ע ּק ר כּ י  בּ בוֹ אם ', ושׂ שׂ ים 
ׁש על־ידי־זה המחה , על־ידי הוּ א
 ית בּ ר אק וּ תוֹ  להיג זוֹ כין דּ יקא
ׁש על־ כּ נּ "ל, והמעכּ ב  הרדיפה על־ידי

וכנּ "ל. היּ רח  ּפ גימת נתּת ּק ן ידי־זה

היאועל־כּ ן  החד ׁש  קדּ וּ ׁש  מצות 
בּ ּה  ׁש נּ צט וּ וּ  ראׁש וֹ נה מצוה

א)י שׂ ראל א , בּ ראׁש ית  בּ רׁש "י ע ּק ר(עיין כּ י , 
היּ רח , ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א החדׁש  קדּ וּ ׁש  מצות
כּ ל  ׁש ר ׁש  ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל בּ שׂ מחה ּת לוּ י

בּ בחינת  ׁש בּ ּת וֹ רה, ט)הּמ צוֹ ת  יט, (תהלים 
ועל־ לב ". מ שׂ ּמ חי י ׁש רים  ה' "ּפ ּק וּ די 
יציאת בּ ׁש עת ה זּ את בּ ּמ צוה  נצט וּ וּ  כּ ן
ע ּק ר כּ י בּ ּפ רׁש ה, ׁש ם  כּ מבאר מצרים 
המחה על־ידי הוּ א מצרים  יציאת
כּ מ וֹ  הגּ לוּ ת, מן י וֹ צאין ׁש על־ידי ־זה

יב)ׁש כּ תוּ ב נה, בשׂ מחה(ישעיה "כּ י  : 
כּ נּ "ל: תצאוּ "

היהכא ׁש אז לילה חצ וֹ ת בּ חינת  וזה
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  מצרים , גּ אלּ ת עּק ר

ד) יא , י וֹ צא(שמות  אני  הלּ ילה "כּ חצת  :
הם  ולילה יוֹ ם  כּ י  מצרים ".  ֹבּ ת ו
 נמ ׁש ׁש ר ׁש ם  וּ לבנה , ח ּמ ה בּ חינת
בּ חינת ׁש הם  הנּ "ל , הבּ חינוֹ ת מ ני 

ׁש על־ידיהר ה נּ "ל, והמע כּ ב דיפה 
ה גת מיגין דּ יקא יחד ׁש ניהם 



הלכותלח  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

מטי ' וא 'מטי  בּ בחינת  אק וּ תוֹ 
א אׁש ר  הידיעה 'ּת כלית בּ בחינת
יוֹ ם  נכללין ׁש ם  ועל־כּ ן כּ נּ "ל, נדע'

בּ חינת ׁש זּ הוּ  יחד, ז)ולילה  יד, :(זכריה 
יוֹ ם  א לה ' יוּ דע  הוּ א אחד יוֹ ם  "והיה
אוֹ ר", יהיה  ערב לעת  והיה  לילה  וא
ׁש נּ מ ׁש כת זאת להגה נזכּ ה לעתיד כּ י
והמע כּ ב הרדיפה כּ לליּ וּ ת על־ידי
ויוֹ ם  לילה  נכללין ׁש ם  כּ נּ "ל, בּ יחד
אחד  'י וֹ ם  אז יהיה ועל־כּ ן כּ נּ "ל, יחד
ׁש ם  כּ י לילה', וא י וֹ ם  א הוּ א  אׁש ר
יוֹ ם  נכלל וׁש ם  מהזּ מן, למעלה הוּ א

כּ נּ "ל. יחד ולילה

כּ יוזהוּ : אוֹ ר'. יהיה ערב  לעת 'והיה 
אוֹ ר ׁש הוּ א הא וֹ ר הגת עּק ר
המסדּ ר על־ידי הוּ א ס וֹ ף, האין
הנּ "ל, המע כּ ב בּ חינת ׁש הוּ א והמיב

בּ חינת , ח ׁש בּ חינת יב)ׁש הוּ א  יח, (תהלים 
הוּ א  הח ׁש ׁש זּ ה סתר וֹ ",  ח ׁש "י ׁש ת
על־ידי־זה כּ י האוֹ רוֹ ת, מ כּ ל למעלה
וזהוּ : כּ נּ "ל, ס וֹ ף האין א וֹ ר מ יגין
ע ּק ר כּ י אוֹ ר', יהיה ערב לעת 'והיה
על־ידי הוּ א  סוֹ ף , אין האוֹ ר הגת
והמי ב , המס דּ ר ׁש הוּ א  המעכּ ב 

כּ נּ "ל. העלי וֹ ן  חׁש בּ חינת ׁש הוּ א 

קדם ועל ־כּ ן הבּ ריאה בּ סדר גּ ם  
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  לאוֹ ר,  הח ׁש

ה) א , בּ קר"(בראשית  ויהי  ערב  "ויהי :
נהוֹ רא' והדר  ח ׁש וֹ כא 'בּ ריׁש א – וכוּ '

עז:) כּ י(שבת  הא וֹ ר  להיג אפׁש ר אי כּ י  ,
בּ בחינת , הח ׁש על־ידי ב ,אם  (קהלת  

כּ ל יג) כּ י ." החׁש מן האוֹ ר  "כּ יתרוֹ ן :
סוֹ ף , האין מאוֹ ר נמ ׁש כין האוֹ ר וֹ ת 

על־ידי אלּ א להיגוֹ  אפ ׁש ר  ׁש אי
המע כּ ב בּ חינת ׁש הוּ א  הח ׁש בּ חינת

הידיעה, העדּ ר  כּ ׁש יּ ׁש בּ חינת דּ הינוּ  
בּ עצמ וֹ  ׁש יּ וֹ דע  בּ מח וֹ  הכּ ח זה לוֹ 
להיג אפ ׁש ר  אי  כּ י כּ לל, י וֹ דע ׁש אינוֹ 
כּ ח לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  אם  כּ י  האוֹ ר , זה
כּ די המע כּ ב, כּ ח  ׁש ה וּ א המסדּ ר 
יכּ נס ׁש א רדיפה בּ ׁש עת מח וֹ  ׁש יּ עכּ ב 
יכוֹ ל  דּ יקא  אז ר ׁש וּ ת, לוֹ  אין בּ מה
וא 'מטי  בּ בחינת יּ יג מה להיג

כּ נּ "ל: וכוּ ' מטי'

האמ ּת יתוזה ׁש הנּ ק דּ ה חצוֹ ת , בּ חינת 
עד  להיג, קׁש ה לילה  חצ וֹ ת  ׁש ל

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ג :)ׁש אמרוּ  ׁש אפי לּ וּ (ברכות  
כּ י וכוּ '. אימת חצ וֹ ת ידע א מ ׁש ה
להתנוֹ צץ מתחיל אז הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת
התגּ לּ וּ ת  נמ ׁש ׁש אז הינוּ  ה יּ וֹ ם , אוֹ ר
אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א ,יתבּ ר אק וּ תוֹ 
כּ ל  ׁש ל ׁש ר ׁש  ׁש הוּ א סוֹ ף  האין
כּ י דּ יקא, בּ חצוֹ ת ׁש נּ תגּ לּ ה הּמ אוֹ רוֹ ת,
בּ חינת ׁש הם  יחד וי וֹ ם  לילה  נכללין אז
נכללין  ׁש ניהן והמע כּ ב  הרדיפה
אוֹ ר וֹ  מ יגין דּ יקא ׁש על־ידי ־זה יחד,
יציאת זמן הוּ א אז ועל־כּ ן .יתבּ ר
, יתבּ ר אק וּ תוֹ  נתגּ לּ ה ׁש אז מצרים ,
י וֹ צא אני  ה לּ ילה 'כּ חצוֹ ת  בּ בחינת:
בּ חצ וֹ ת, ׁש אז דּ הינוּ  מצרים ',  ֹבּ ת ו
וּ מגלּ ה יוֹ צא בּ עצמ וֹ  יתבּ ר ה' כּ ביכוֹ ל
מ ּמ צרים  יוֹ צאין ׁש על־ידי ־זה עצמ וֹ ,
הּק לּפ וֹ ת כּ י הגּ ליּ וֹ ת. כּ ל כּ לל ׁש הם 
הגּ לוּ ת, ע ּק ר  ׁש הם  הכּ פיר וֹ ת ׁש הם 
התגּ לּ וּ ת על־ידי ונכנעין נתבּ ּט לין
ׁש אז  דּ יקא, בּ חצוֹ ת ׁש נּ ת גּ לּ ה אק וּ תוֹ 

לט והלכות כד תורות תורה 

אז  לילה חצ וֹ ת ׁש ל הנּ ק דּ ה בּ עת
יחד, ולילה יוֹ ם  והאוֹ ר   החׁש נכללין
והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת  ׁש הם 
נתגּ לּ ה ׁש על־ידי־זה  יחד, ׁש נּ כללין

כּ נּ "ל. אק וּ תוֹ  הגת

ועל־וזאת להיג , אפ ׁש ר  אי  הנּ ק דּ ה 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ׁש גּ ם (שם)כּ ן 

זה וּ  כּ י אימת, חצ וֹ ת ידע א מ ׁש ה
נדע ', א אׁש ר הידיעה 'ּת כלית בּ חינת
נכללין   אי להיג אפׁש ר אי ׁש זּ ה
ואי יחד, הידיעה  והעדּ ר  הידיעה
ׁש ם  והנק דּ ה הרגע  לכוּ ן אפ ׁש ר
בּ חינת ׁש זּ הוּ  יחד ׁש ניהם  נכללין

כּ נּ "ל. חצ וֹ ת

הלּ ילה'ועל־כּ ן 'כּ חצת ּפ רׁש ת  נסמ 
החדׁש , קדּ וּ ׁש  לפר ׁש ת  וכוּ '
כּ ן  גּ ם  זהוּ  כּ י אחת, בּ חינה ׁש ניהם  כּ י
החדׁש  קדּ וּ ׁש  סוֹ ד ׁש הוּ א העבּ וּ ר, סוֹ ד
על־ידי־זה הלּ בנה , ּפ גימת למ את
יחד  וּ לבנה ח ּמ ה נכללין ׁש ם  הּס וֹ ד

כּ נּ "ל: וכוּ '

ז"לכב  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  :(שם)וזה וּ  
אימת חצ וֹ ת ידע א מ ׁש ה 'מכדי

ידע ּת לוּ יודוד היה כּ נּ וֹ ר אלּ א ? 
כּ י וכוּ '. דּ וד' ׁש ל מ ּמ ּט תוֹ  למעלה
'ּפ ני בּ חינת  ח ּמ ה, בּ חינת ה וּ א מ ׁש ה

ח ּמ ה' כּ פני  עה .)מׁש ה בתרא ודוד (בבא , 
דּ וד  מלכוּ ת כּ י לבנה, בּ חינת הוּ א
ׁש ּמ ׁש ה וּ מאחר כּ יּ דוּ ע, ללּ בנה נמ ׁש ל
חצ וֹ תף ׁש ל הנּ ק דּ ה בּ חינת היג א

להיג לדוד אפׁש ר  וּ מ ּס יק:אי ? 
מ ּמ ּט ת וֹ  למעלה ּת לוּ י היה  כּ נּ וֹ ר 'אלּ א

לילה חצוֹ ת  ׁש הגּ יע  וכיון דּ וד, ׁש ל
היה ועל־ידי ־זה מאליו, מנגּ ן היה 
הוּ א כּ נּ וֹ ר  כּ י אימת ', חצ וֹ ת  יוֹ דע 
על־ידי ׁש נּ מ ׁש כת שׂ מחה בּ חינת
ר בּ ינוּ  ׁש כּ תב  כּ מ וֹ  נגינה, מיני  עשׂ רה

כד)ז"ל ד)בּ ּפ ס וּ ק(בסימן צב, "עלי(תהלים : 
כּ י בּ כ נּ וֹ ר  הגּ י וֹ ן עלי  נבל ועלי  עשׂ וֹ ר
בּ חינת הינוּ  ,"בּ פעל ה' שׂ מח ּת ני
מ כּ נּ וֹ ר ׁש נּ מ ׁש כת  מצוה ׁש ל שׂ מחה
להיג זוֹ כין ׁש על־ידי־זה  דּ וד, ׁש ל
וא 'מטי בּ בחינת ס וֹ ף  האין אוֹ ר
ׁש על־ והמעכּ ב , הרדיפה על־ידי  מטי '
זה כּ י  אימת , חצוֹ ת יוֹ דע  היה ידי ־זה
ק דּ וּ ׁש  ס וֹ ד לילה חצ וֹ ת סוֹ ד הוּ א

כּ נּ "ל: החדׁש 

דּ וד כג כּ י  לזה, זכה דּ יקא דּ וד ועל־כּ ן
והוּ א מ ׁש יח , מלכוּ ת בּ חינת ה וּ א
בּ בחינת דּ לתּת א, אתערוּ תא בּ חינת

ט) נז, הנּ בל (תהלים ע וּ רה כב וֹ די "ע וּ רה  :
ר ודר ׁש וּ  חר", אעירה בּ וֹ תינוּ וכנּ וֹ ר 

ד.)ז"ל ואין (ברכות החר מע וֹ רר 'אני : 
ׁש זּ כה דּ הינוּ  אוֹ תי', מעוֹ רר החר 
אתערוּ תא קדם  דּ לתּת א לאתערוּ תא
זהב ' ה'ּט וּ רי ׁש ּפ רׁש  [וּ כמ וֹ  דּ לעלּ א

ח יּ ים  ארח  ב)בּ תח לּ ת קטן סעיף  א ,(סימן 

ׁש ם ]. עיּ ן

ישׂ ראל כּ י את הוֹ ציא ר בּ ינוּ  מׁש ה 
הראׁש וֹ נה, גּ אלּ ה ׁש היא מּמ צרים ,
הּת וֹ רה, קבּ לת קדם  היה ׁש אז
על־ידי לגאלם  היה  ׁש ההכרח 
וּ מחמת כּ נּ "ל, לבד דּ לע לּ א אתערוּ תא
אמר זה וּ מחמת  החמץ , נאסר  אז זה
נקדּ ת להיג  אפׁש ר אי כּ י 'כּ חצת',



הלכותלח  ד ליקוטי הלכה  אפים  נפילת  הלכות 

מטי ' וא 'מטי  בּ בחינת  אק וּ תוֹ 
א אׁש ר  הידיעה 'ּת כלית בּ בחינת
יוֹ ם  נכללין ׁש ם  ועל־כּ ן כּ נּ "ל, נדע'

בּ חינת ׁש זּ הוּ  יחד, ז)ולילה  יד, :(זכריה 
יוֹ ם  א לה ' יוּ דע  הוּ א אחד יוֹ ם  "והיה
אוֹ ר", יהיה  ערב לעת  והיה  לילה  וא
ׁש נּ מ ׁש כת זאת להגה נזכּ ה לעתיד כּ י
והמע כּ ב הרדיפה כּ לליּ וּ ת על־ידי
ויוֹ ם  לילה  נכללין ׁש ם  כּ נּ "ל, בּ יחד
אחד  'י וֹ ם  אז יהיה ועל־כּ ן כּ נּ "ל, יחד
ׁש ם  כּ י לילה', וא י וֹ ם  א הוּ א  אׁש ר
יוֹ ם  נכלל וׁש ם  מהזּ מן, למעלה הוּ א

כּ נּ "ל. יחד ולילה

כּ יוזהוּ : אוֹ ר'. יהיה ערב  לעת 'והיה 
אוֹ ר ׁש הוּ א הא וֹ ר הגת עּק ר
המסדּ ר על־ידי הוּ א ס וֹ ף, האין
הנּ "ל, המע כּ ב בּ חינת ׁש הוּ א והמיב

בּ חינת , ח ׁש בּ חינת יב)ׁש הוּ א  יח, (תהלים 
הוּ א  הח ׁש ׁש זּ ה סתר וֹ ",  ח ׁש "י ׁש ת
על־ידי־זה כּ י האוֹ רוֹ ת, מ כּ ל למעלה
וזהוּ : כּ נּ "ל, ס וֹ ף האין א וֹ ר מ יגין
ע ּק ר כּ י אוֹ ר', יהיה ערב לעת 'והיה
על־ידי הוּ א  סוֹ ף , אין האוֹ ר הגת
והמי ב , המס דּ ר ׁש הוּ א  המעכּ ב 

כּ נּ "ל. העלי וֹ ן  חׁש בּ חינת ׁש הוּ א 

קדם ועל ־כּ ן הבּ ריאה בּ סדר גּ ם  
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  לאוֹ ר,  הח ׁש

ה) א , בּ קר"(בראשית  ויהי  ערב  "ויהי :
נהוֹ רא' והדר  ח ׁש וֹ כא 'בּ ריׁש א – וכוּ '

עז:) כּ י(שבת  הא וֹ ר  להיג אפׁש ר אי כּ י  ,
בּ בחינת , הח ׁש על־ידי ב ,אם  (קהלת  

כּ ל יג) כּ י ." החׁש מן האוֹ ר  "כּ יתרוֹ ן :
סוֹ ף , האין מאוֹ ר נמ ׁש כין האוֹ ר וֹ ת 

על־ידי אלּ א להיגוֹ  אפ ׁש ר  ׁש אי
המע כּ ב בּ חינת ׁש הוּ א  הח ׁש בּ חינת

הידיעה, העדּ ר  כּ ׁש יּ ׁש בּ חינת דּ הינוּ  
בּ עצמ וֹ  ׁש יּ וֹ דע  בּ מח וֹ  הכּ ח זה לוֹ 
להיג אפ ׁש ר  אי  כּ י כּ לל, י וֹ דע ׁש אינוֹ 
כּ ח לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  אם  כּ י  האוֹ ר , זה
כּ די המע כּ ב, כּ ח  ׁש ה וּ א המסדּ ר 
יכּ נס ׁש א רדיפה בּ ׁש עת מח וֹ  ׁש יּ עכּ ב 
יכוֹ ל  דּ יקא  אז ר ׁש וּ ת, לוֹ  אין בּ מה
וא 'מטי  בּ בחינת יּ יג מה להיג

כּ נּ "ל: וכוּ ' מטי'

האמ ּת יתוזה ׁש הנּ ק דּ ה חצוֹ ת , בּ חינת 
עד  להיג, קׁש ה לילה  חצ וֹ ת  ׁש ל

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ג :)ׁש אמרוּ  ׁש אפי לּ וּ (ברכות  
כּ י וכוּ '. אימת חצ וֹ ת ידע א מ ׁש ה
להתנוֹ צץ מתחיל אז הלּ ילה  בּ חצ וֹ ת
התגּ לּ וּ ת  נמ ׁש ׁש אז הינוּ  ה יּ וֹ ם , אוֹ ר
אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א ,יתבּ ר אק וּ תוֹ 
כּ ל  ׁש ל ׁש ר ׁש  ׁש הוּ א סוֹ ף  האין
כּ י דּ יקא, בּ חצוֹ ת ׁש נּ תגּ לּ ה הּמ אוֹ רוֹ ת,
בּ חינת ׁש הם  יחד וי וֹ ם  לילה  נכללין אז
נכללין  ׁש ניהן והמע כּ ב  הרדיפה
אוֹ ר וֹ  מ יגין דּ יקא ׁש על־ידי ־זה יחד,
יציאת זמן הוּ א אז ועל־כּ ן .יתבּ ר
, יתבּ ר אק וּ תוֹ  נתגּ לּ ה ׁש אז מצרים ,
י וֹ צא אני  ה לּ ילה 'כּ חצוֹ ת  בּ בחינת:
בּ חצ וֹ ת, ׁש אז דּ הינוּ  מצרים ',  ֹבּ ת ו
וּ מגלּ ה יוֹ צא בּ עצמ וֹ  יתבּ ר ה' כּ ביכוֹ ל
מ ּמ צרים  יוֹ צאין ׁש על־ידי ־זה עצמ וֹ ,
הּק לּפ וֹ ת כּ י הגּ ליּ וֹ ת. כּ ל כּ לל ׁש הם 
הגּ לוּ ת, ע ּק ר  ׁש הם  הכּ פיר וֹ ת ׁש הם 
התגּ לּ וּ ת על־ידי ונכנעין נתבּ ּט לין
ׁש אז  דּ יקא, בּ חצוֹ ת ׁש נּ ת גּ לּ ה אק וּ תוֹ 

לט והלכות כד תורות תורה 

אז  לילה חצ וֹ ת ׁש ל הנּ ק דּ ה בּ עת
יחד, ולילה יוֹ ם  והאוֹ ר   החׁש נכללין
והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת  ׁש הם 
נתגּ לּ ה ׁש על־ידי־זה  יחד, ׁש נּ כללין

כּ נּ "ל. אק וּ תוֹ  הגת

ועל־וזאת להיג , אפ ׁש ר  אי  הנּ ק דּ ה 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ׁש גּ ם (שם)כּ ן 

זה וּ  כּ י אימת, חצ וֹ ת ידע א מ ׁש ה
נדע ', א אׁש ר הידיעה 'ּת כלית בּ חינת
נכללין   אי להיג אפׁש ר אי ׁש זּ ה
ואי יחד, הידיעה  והעדּ ר  הידיעה
ׁש ם  והנק דּ ה הרגע  לכוּ ן אפ ׁש ר
בּ חינת ׁש זּ הוּ  יחד ׁש ניהם  נכללין

כּ נּ "ל. חצ וֹ ת

הלּ ילה'ועל־כּ ן 'כּ חצת ּפ רׁש ת  נסמ 
החדׁש , קדּ וּ ׁש  לפר ׁש ת  וכוּ '
כּ ן  גּ ם  זהוּ  כּ י אחת, בּ חינה ׁש ניהם  כּ י
החדׁש  קדּ וּ ׁש  סוֹ ד ׁש הוּ א העבּ וּ ר, סוֹ ד
על־ידי־זה הלּ בנה , ּפ גימת למ את
יחד  וּ לבנה ח ּמ ה נכללין ׁש ם  הּס וֹ ד

כּ נּ "ל: וכוּ '

ז"לכב  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  :(שם)וזה וּ  
אימת חצ וֹ ת ידע א מ ׁש ה 'מכדי

ידע ּת לוּ יודוד היה כּ נּ וֹ ר אלּ א ? 
כּ י וכוּ '. דּ וד' ׁש ל מ ּמ ּט תוֹ  למעלה
'ּפ ני בּ חינת  ח ּמ ה, בּ חינת ה וּ א מ ׁש ה

ח ּמ ה' כּ פני  עה .)מׁש ה בתרא ודוד (בבא , 
דּ וד  מלכוּ ת כּ י לבנה, בּ חינת הוּ א
ׁש ּמ ׁש ה וּ מאחר כּ יּ דוּ ע, ללּ בנה נמ ׁש ל
חצ וֹ תף ׁש ל הנּ ק דּ ה בּ חינת היג א

להיג לדוד אפׁש ר  וּ מ ּס יק:אי ? 
מ ּמ ּט ת וֹ  למעלה ּת לוּ י היה  כּ נּ וֹ ר 'אלּ א

לילה חצוֹ ת  ׁש הגּ יע  וכיון דּ וד, ׁש ל
היה ועל־ידי ־זה מאליו, מנגּ ן היה 
הוּ א כּ נּ וֹ ר  כּ י אימת ', חצ וֹ ת  יוֹ דע 
על־ידי ׁש נּ מ ׁש כת שׂ מחה בּ חינת
ר בּ ינוּ  ׁש כּ תב  כּ מ וֹ  נגינה, מיני  עשׂ רה

כד)ז"ל ד)בּ ּפ ס וּ ק(בסימן צב, "עלי(תהלים : 
כּ י בּ כ נּ וֹ ר  הגּ י וֹ ן עלי  נבל ועלי  עשׂ וֹ ר
בּ חינת הינוּ  ,"בּ פעל ה' שׂ מח ּת ני
מ כּ נּ וֹ ר ׁש נּ מ ׁש כת  מצוה ׁש ל שׂ מחה
להיג זוֹ כין ׁש על־ידי־זה  דּ וד, ׁש ל
וא 'מטי בּ בחינת ס וֹ ף  האין אוֹ ר
ׁש על־ והמעכּ ב , הרדיפה על־ידי  מטי '
זה כּ י  אימת , חצוֹ ת יוֹ דע  היה ידי ־זה
ק דּ וּ ׁש  ס וֹ ד לילה חצ וֹ ת סוֹ ד הוּ א

כּ נּ "ל: החדׁש 

דּ וד כג כּ י  לזה, זכה דּ יקא דּ וד ועל־כּ ן
והוּ א מ ׁש יח , מלכוּ ת בּ חינת ה וּ א
בּ בחינת דּ לתּת א, אתערוּ תא בּ חינת

ט) נז, הנּ בל (תהלים ע וּ רה כב וֹ די "ע וּ רה  :
ר ודר ׁש וּ  חר", אעירה בּ וֹ תינוּ וכנּ וֹ ר 

ד.)ז"ל ואין (ברכות החר מע וֹ רר 'אני : 
ׁש זּ כה דּ הינוּ  אוֹ תי', מעוֹ רר החר 
אתערוּ תא קדם  דּ לתּת א לאתערוּ תא
זהב ' ה'ּט וּ רי ׁש ּפ רׁש  [וּ כמ וֹ  דּ לעלּ א

ח יּ ים  ארח  ב)בּ תח לּ ת קטן סעיף  א ,(סימן 

ׁש ם ]. עיּ ן

ישׂ ראל כּ י את הוֹ ציא ר בּ ינוּ  מׁש ה 
הראׁש וֹ נה, גּ אלּ ה ׁש היא מּמ צרים ,
הּת וֹ רה, קבּ לת קדם  היה ׁש אז
על־ידי לגאלם  היה  ׁש ההכרח 
וּ מחמת כּ נּ "ל, לבד דּ לע לּ א אתערוּ תא
אמר זה וּ מחמת  החמץ , נאסר  אז זה
נקדּ ת להיג  אפׁש ר אי כּ י 'כּ חצת',
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העליּ ה' 'ּת כלית  נק דּ ת ׁש היא  חצוֹ ת
ק בּ לת קדם  ׁש היה מחמת הנּ "ל,
לבחינת עדין ישׂ ראל זכוּ  ׁש א הּת וֹ רה 
כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת  דּ לתּת א אתערוּ תא

לט)וזהוּ  יב , הבּ צק(שמות את "ויּ אפ וּ  : 
כּ י מ צּ וֹ ת  עגּ ת  מ ּמ צרים  ה וֹ ציאוּ  אׁש ר
יכלוּ  וא מ ּמ צרים  גר ׁש וּ  כּ י חמץ , א
בּ עת היה זה וכל וכוּ ', להתמהמ ּה "
ע ּק ר היה ׁש אז לילה חצ וֹ ת נקדּ ת 
ּת לוּ י היה ה נּ קדּ ה וּ בא וֹ תה הגּ אלּ ה,
הגּ אלּ ה מתמהמּה  היה ׁש אם  גּ אלּ תם ,
חס ׁש ם  נׁש קעים  היוּ  אחת רגע  עוֹ ד
 נמ ׁש וּ מ ם  בּ ספרים . כּ ּמ וּ בא  וׁש לוֹ ם ,
בּ מ הוּ , ׁש אסוּ ר  בּ פסח  חמץ  אּס וּ ר
יכלוּ  ׁש א הנּ "ל מ ה וּ  ס וֹ ד ׁש ה וּ א
מ הוּ , אפי לּ וּ  עוֹ ד להתמהמ ּה 
ׁש ם  כּ מבאר  החמץ , נאסר זה ׁש ּמ חמת
חמץ , א ּס וּ ר סוֹ ד ׁש זּ ה וּ  גּ וּ פ ּה  בּ ּפ ס וּ ק
וכוּ ', הבּ צק את "ויּ אפוּ  ׁש כּ תוּ ב : כּ מ וֹ 
גּ רׁש וּ  כּ י חמץ א כּ י מ צּ וֹ ת  עגּ ת

להתמהמ ּה ". יכלוּ  וא  מּמ צרים 

ׁש אז וכל לילה  חצ וֹ ת בּ עת היה זה 
ע ּק ר כּ י  כּ נּ "ל. הגּ אלּ ה עּק ר היה
בּ בחינת הוּ א יתבּ ר אק וּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
ויוֹ ם  לילה  נכלל ׁש אז לילה, חצוֹ ת
והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת  ׁש הם  יחד,
עדין  זכוּ  א ׁש אז וּ מחמת כּ נּ "ל,
לתּק ן  עדין זכוּ  וא כּ תר , לבחינת 
להם  היה ׁש א מחמת  המע כּ ב בּ חינת
על־כּ ן  בּ ׁש למ וּ ת, דּ לתּת א  אתערוּ תא
החמץ ונאסר  בּ ח ּפ זוֹ ן לצאת הצרכוּ 

בּ אּס וּ  כּ ׁש ההארהאז כּ י מאד. חמ וּ ר ר 
בּ לי מ לּ מעלה נמ ׁש כת וההגה

אחריו  לר וּ ץ צרי דּ לתּת א , אתערוּ תא
להחמיץ ולבלי  גּ דוֹ ל בּ ח ּפ זוֹ ן יתבּ ר
ירצה אם  כּ י  כּ לל, דּ עּת וֹ  וּ לי ב  מחוֹ 
מאד  וי ּפ ל נכׁש ל יהיה  דּ עּת וֹ , ליב  אז
בּ זה ׁש חטא הראׁש וֹ ן אדם  כּ מ וֹ  מאד
מאחר כּ נּ "ל, וכ וּ ' לחקר ּת כף  רצה
מאד  מאד ונשׂ גּ בה גּ דוֹ לה ׁש ההגה 
ׁש יּ וֹ רדת מאחר  ׁש לּ וֹ , הּמ חין מ כּ לי

דּ לתּת א. אתערוּ תא  בּ לי מלּ מעלה

דּ יקא,ועל ־כּ ן מצּ ה אז לאכל צריכין 
בּ חינת חּפ זוֹ ן, בּ חינת  ׁש ה וּ א
והּמ צּ ה מאד, ה גּ בּה  העלי וֹ נה הארה
ׁש איתא כּ מ וֹ  אסותא, היא בּ עצמּה 

הּק דוֹ ׁש  קפג :)בּ זוֹ הר דף  על־ידי־(תצוה כּ י . 
ׁש בעת מ צּ ה אוֹ כלין ׁש אנוּ  בּ עצמוֹ  זה
על־ידי־ בּ מ ה וּ , מחמץ  ונזהרין ימים 
להרהר לבלי  מחנוּ  את ׁש וֹ מרין אנוּ  זה
בּ מה להסּת כּ ל ולבלי מ דּ וֹ תיו, אחרי 
בּ עצמ וֹ  ועל־ידי־זה  רׁש וּ ת, לנוּ  אין
עד  דּ לתּת א אתער וּ תא בּ חינת נעשׂ ה
ה ּמ חין   ּאחר ־כ לקבּ ל זוֹ כין ׁש אנוּ 

כּ סדר . בּ הדרגה

כּ יועל ־כּ ן החמץ . הּת ר ּפ סח  אחר 
על־ כּ סדר יוֹ רדין כּ ׁש הּמ חין
אחד  כּ ל אז דּ לתּת א, אתער וּ תא ידי 
המסדּ ר כּ ח  לבחינת  זוֹ כה בּ חינתוֹ  לפי 
צריכין  אין ואז שׂ כלוֹ , את והמיב
מ בּ חינת הארה עלינוּ   נמ ׁש כּ י ח ּפ זוֹ ן,
ואז  נדע ', א א ׁש ר הידיעה 'ּת כלית
על־ידי בּ קדה החמץ ונת ּת ּק ן הּת ר 
עלינוּ ,  ׁש נּ מ ׁש והמיב המס דּ ר כּ ח 

כּ נּ "ל: הכּ תר הארת ׁש הוּ א

מא והלכות כד תורות תורה 

אלּ אכד למ צּ ה חמץ  בּ ין 'אין כּ י 
אפ ׁש ריבמ הוּ ' אי הּמ הוּ  ׁש זּ ה , 

לילה, חצ וֹ ת נקדּ ת ס וֹ ד ׁש הוּ א להיג,
'ּת כלית ס וֹ ד החדׁש , קדּ וּ ׁש  סוֹ ד
א הּס וֹ ד ׁש זּ ה נדע ', א  א ׁש ר הידיעה
דּ וד  בן מ ׁש יח  ׁש יּ בא עד יתגּ לּ ה
הגּ אלּ ה ּת היה ׁש אז בּ ימינוּ , בּ מהרה
אתערוּ תא על־ידי  ה ּת וֹ רה על־ידי
הכּ תר הארת  עלינוּ  יאיר ואז  דּ לתּת א,
עּת יק "ועד בּ בחינת: מׁש יח , ׁש יּ יג

וכוּ ' מטה" יג)י וֹ מין ז, אז (דניאל ועל־כּ ן , 
יב)נאמר  נב, בח ּפ זוֹ ן (ישעיה  א "כּ י  : 

וכוּ '. תלכוּ ן" א וּ במנוּ סה ּת צאוּ 

כּ יואז בּ יחד, ודוד מׁש ה נכללים  יהיוּ  
ׁש הם  מ ניהם , כּ לוּ ל יהיה מ ׁש יח 
וּ מעכּ ב , רדיפה וּ לבנה, ח ּמ ה בּ חינת
המע כּ ב כּ י ואמ וּ נה, דּ עת בּ חינת ׁש הם 
בּ חינת ׁש הוּ א אמוּ נה בּ חינת הוּ א
ה ּמ חין  ׁש ּמ עכּ ב  דּ הינוּ  דּ וד, מלכוּ ת
אמ וּ נה, על  לסמ רק  מרדיפתם 
יחד, ׁש ניהם  נכללין ׁש יּ היוּ  וּ כׁש זּ וֹ כין
ׁש אז   יתבּ ר אק וּ תוֹ  הגת ע ּק ר  אז
כּ לוּ ל  ׁש יּ היה הּמ ׁש יח, בּ ימי יהיה
ואז  כּ נּ "ל, ודוד מ ּמ ׁש ה מ ניהם 
בּ ׁש למ וּ ת. הרא ׁש וֹ ן אדם  חטא יתּת ּק ן
הּמ צוֹ ת ע שׂ יּ ת על־ידי נזכּ ה זה וכל
ע ּק ר ּת היה ׁש על־ידי־זה בּ שׂ מחה ,
תצאוּ '. ב שׂ מחה 'כּ י  בּ חינת הגּ אלּ ה,
כּ נּ "ל  הנּ "ל להגה  נזכּ ה ועל־ידי־זה
לזה ׁש יּ זכּ ה מי א ׁש רי  הנּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה

אמן: בּ ימינוּ , בּ מהרה

הוּ אכה זה ׁש כּ ל ראׁש וֹ ן, לענין ונחזר 
ׁש אז  אּפ ים , נפילת ס וֹ ד בּ חינת
ׁש לּ מעלה, וה יּ ח וּ ד הזּ וּ וּ ג  ּת כלית הוּ א
ס וֹ ף האין אוֹ ר הגת בּ חינת ׁש ה וּ א
והמע כּ ב הרדיפה כּ לליּ וּ ת על־ידי
אּפ ים  נפילת אחר ועל־כּ ן וכנּ "ל,
יוֹ רדת ואז דּ סידרא, קדה אוֹ מרים 
בּ כּ וּ נוֹ ת. כּ יּ דוּ ע למ ּט ה הפע  ונמ ׁש כת
על־ידי למ ּט ה הפע  המ ׁש כת ע ּק ר כּ י
כּ ח ׁש ה וּ א הּמ חין, את המסדּ ר כּ ח 
לפי כּ י מרדיפתן, הּמ חין את  המעכּ ב 
למעלה ה ּמ חין וּ רדיפת רהיטת 

אלמעלה אם  ס וֹ ף, האין אוֹ ר להיג  
ה ּמ חין  הי וּ  הנּ "ל המע כּ ב  כּ ח  היה 
מ כּ ליהם , יוֹ צאים  והיוּ  למעלה עוֹ לים 
א בּ ודּ אי  ואז לגמרי, מתבּ ּט לים  והיוּ 
מאחר למּט ה י וֹ רדת ׁש פע ׁש וּ ם  היה 
כּ לל, ח וֹ זרים  וא ע וֹ לים  הּמ חין ׁש היוּ 
הע וֹ לם , נחרב  וׁש לוֹ ם  חס  בּ אמת והיה 
מחמת הּמ לכים , מיתת בּ חינת זהוּ  כּ י
האוֹ ר , לקבּ ל יכוֹ לים  הכּ לים  היוּ  ׁש א 
למעלה הּמ חין, ׁש הם  האוֹ רוֹ ת  וחזרוּ 
המסדּ ר כּ ח  על־ידי  אבל לׁש ר ׁש ם .
ע ּק ר ׁש על־ידוֹ  הכּ תר מ בּ חינת  ׁש נּ מ ׁש
על־ידי־זה כּ נּ "ל, הע וֹ למ וֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן
זה אזי  למעלה , ר וֹ דפין כּ ׁש ה ּמ חין
הוּ א המע כּ ב , כּ ח  ׁש הוּ א המס דּ ר הכּ ח 
מחמת ואז מרדיפתם , אוֹ תם  מעכּ ב 
מע כּ ב והמע כּ ב  הּמ חין רדיפת מהירת
בּ המעכּ ב , הרדיפה מכּ ה אזי  אוֹ תם ,
היכלין  'ּת ׁש עה על־ידי־זה ׁש נּ עשׂ ין עד
ׁש על־ידם  וכוּ ', נהוֹ רין' אנוּ ן דּ לאו

רנב.יב. ּדף ּפנחס ּובזֹוהר .ל ּפסחים עיין
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העליּ ה' 'ּת כלית  נק דּ ת ׁש היא  חצוֹ ת
ק בּ לת קדם  ׁש היה מחמת הנּ "ל,
לבחינת עדין ישׂ ראל זכוּ  ׁש א הּת וֹ רה 
כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת  דּ לתּת א אתערוּ תא

לט)וזהוּ  יב , הבּ צק(שמות את "ויּ אפ וּ  : 
כּ י מ צּ וֹ ת  עגּ ת  מ ּמ צרים  ה וֹ ציאוּ  אׁש ר
יכלוּ  וא מ ּמ צרים  גר ׁש וּ  כּ י חמץ , א
בּ עת היה זה וכל וכוּ ', להתמהמ ּה "
ע ּק ר היה ׁש אז לילה חצ וֹ ת נקדּ ת 
ּת לוּ י היה ה נּ קדּ ה וּ בא וֹ תה הגּ אלּ ה,
הגּ אלּ ה מתמהמּה  היה ׁש אם  גּ אלּ תם ,
חס ׁש ם  נׁש קעים  היוּ  אחת רגע  עוֹ ד
 נמ ׁש וּ מ ם  בּ ספרים . כּ ּמ וּ בא  וׁש לוֹ ם ,
בּ מ הוּ , ׁש אסוּ ר  בּ פסח  חמץ  אּס וּ ר
יכלוּ  ׁש א הנּ "ל מ ה וּ  ס וֹ ד ׁש ה וּ א
מ הוּ , אפי לּ וּ  עוֹ ד להתמהמ ּה 
ׁש ם  כּ מבאר  החמץ , נאסר זה ׁש ּמ חמת
חמץ , א ּס וּ ר סוֹ ד ׁש זּ ה וּ  גּ וּ פ ּה  בּ ּפ ס וּ ק
וכוּ ', הבּ צק את "ויּ אפוּ  ׁש כּ תוּ ב : כּ מ וֹ 
גּ רׁש וּ  כּ י חמץ א כּ י מ צּ וֹ ת  עגּ ת

להתמהמ ּה ". יכלוּ  וא  מּמ צרים 

ׁש אז וכל לילה  חצ וֹ ת בּ עת היה זה 
ע ּק ר כּ י  כּ נּ "ל. הגּ אלּ ה עּק ר היה
בּ בחינת הוּ א יתבּ ר אק וּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
ויוֹ ם  לילה  נכלל ׁש אז לילה, חצוֹ ת
והמע כּ ב הרדיפה בּ חינת  ׁש הם  יחד,
עדין  זכוּ  א ׁש אז וּ מחמת כּ נּ "ל,
לתּק ן  עדין זכוּ  וא כּ תר , לבחינת 
להם  היה ׁש א מחמת  המע כּ ב בּ חינת
על־כּ ן  בּ ׁש למ וּ ת, דּ לתּת א  אתערוּ תא
החמץ ונאסר  בּ ח ּפ זוֹ ן לצאת הצרכוּ 

בּ אּס וּ  כּ ׁש ההארהאז כּ י מאד. חמ וּ ר ר 
בּ לי מ לּ מעלה נמ ׁש כת וההגה

אחריו  לר וּ ץ צרי דּ לתּת א , אתערוּ תא
להחמיץ ולבלי  גּ דוֹ ל בּ ח ּפ זוֹ ן יתבּ ר
ירצה אם  כּ י  כּ לל, דּ עּת וֹ  וּ לי ב  מחוֹ 
מאד  וי ּפ ל נכׁש ל יהיה  דּ עּת וֹ , ליב  אז
בּ זה ׁש חטא הראׁש וֹ ן אדם  כּ מ וֹ  מאד
מאחר כּ נּ "ל, וכ וּ ' לחקר ּת כף  רצה
מאד  מאד ונשׂ גּ בה גּ דוֹ לה ׁש ההגה 
ׁש יּ וֹ רדת מאחר  ׁש לּ וֹ , הּמ חין מ כּ לי

דּ לתּת א. אתערוּ תא  בּ לי מלּ מעלה

דּ יקא,ועל ־כּ ן מצּ ה אז לאכל צריכין 
בּ חינת חּפ זוֹ ן, בּ חינת  ׁש ה וּ א
והּמ צּ ה מאד, ה גּ בּה  העלי וֹ נה הארה
ׁש איתא כּ מ וֹ  אסותא, היא בּ עצמּה 

הּק דוֹ ׁש  קפג :)בּ זוֹ הר דף  על־ידי־(תצוה כּ י . 
ׁש בעת מ צּ ה אוֹ כלין ׁש אנוּ  בּ עצמוֹ  זה
על־ידי־ בּ מ ה וּ , מחמץ  ונזהרין ימים 
להרהר לבלי  מחנוּ  את ׁש וֹ מרין אנוּ  זה
בּ מה להסּת כּ ל ולבלי מ דּ וֹ תיו, אחרי 
בּ עצמ וֹ  ועל־ידי־זה  רׁש וּ ת, לנוּ  אין
עד  דּ לתּת א אתער וּ תא בּ חינת נעשׂ ה
ה ּמ חין   ּאחר ־כ לקבּ ל זוֹ כין ׁש אנוּ 

כּ סדר . בּ הדרגה

כּ יועל ־כּ ן החמץ . הּת ר ּפ סח  אחר 
על־ כּ סדר יוֹ רדין כּ ׁש הּמ חין
אחד  כּ ל אז דּ לתּת א, אתער וּ תא ידי 
המסדּ ר כּ ח  לבחינת  זוֹ כה בּ חינתוֹ  לפי 
צריכין  אין ואז שׂ כלוֹ , את והמיב
מ בּ חינת הארה עלינוּ   נמ ׁש כּ י ח ּפ זוֹ ן,
ואז  נדע ', א א ׁש ר הידיעה 'ּת כלית
על־ידי בּ קדה החמץ ונת ּת ּק ן הּת ר 
עלינוּ ,  ׁש נּ מ ׁש והמיב המס דּ ר כּ ח 

כּ נּ "ל: הכּ תר הארת ׁש הוּ א

מא והלכות כד תורות תורה 

אלּ אכד למ צּ ה חמץ  בּ ין 'אין כּ י 
אפ ׁש ריבמ הוּ ' אי הּמ הוּ  ׁש זּ ה , 

לילה, חצ וֹ ת נקדּ ת ס וֹ ד ׁש הוּ א להיג,
'ּת כלית ס וֹ ד החדׁש , קדּ וּ ׁש  סוֹ ד
א הּס וֹ ד ׁש זּ ה נדע ', א  א ׁש ר הידיעה
דּ וד  בן מ ׁש יח  ׁש יּ בא עד יתגּ לּ ה
הגּ אלּ ה ּת היה ׁש אז בּ ימינוּ , בּ מהרה
אתערוּ תא על־ידי  ה ּת וֹ רה על־ידי
הכּ תר הארת  עלינוּ  יאיר ואז  דּ לתּת א,
עּת יק "ועד בּ בחינת: מׁש יח , ׁש יּ יג

וכוּ ' מטה" יג)י וֹ מין ז, אז (דניאל ועל־כּ ן , 
יב)נאמר  נב, בח ּפ זוֹ ן (ישעיה  א "כּ י  : 

וכוּ '. תלכוּ ן" א וּ במנוּ סה ּת צאוּ 

כּ יואז בּ יחד, ודוד מׁש ה נכללים  יהיוּ  
ׁש הם  מ ניהם , כּ לוּ ל יהיה מ ׁש יח 
וּ מעכּ ב , רדיפה וּ לבנה, ח ּמ ה בּ חינת
המע כּ ב כּ י ואמ וּ נה, דּ עת בּ חינת ׁש הם 
בּ חינת ׁש הוּ א אמוּ נה בּ חינת הוּ א
ה ּמ חין  ׁש ּמ עכּ ב  דּ הינוּ  דּ וד, מלכוּ ת
אמ וּ נה, על  לסמ רק  מרדיפתם 
יחד, ׁש ניהם  נכללין ׁש יּ היוּ  וּ כׁש זּ וֹ כין
ׁש אז   יתבּ ר אק וּ תוֹ  הגת ע ּק ר  אז
כּ לוּ ל  ׁש יּ היה הּמ ׁש יח, בּ ימי יהיה
ואז  כּ נּ "ל, ודוד מ ּמ ׁש ה מ ניהם 
בּ ׁש למ וּ ת. הרא ׁש וֹ ן אדם  חטא יתּת ּק ן
הּמ צוֹ ת ע שׂ יּ ת על־ידי נזכּ ה זה וכל
ע ּק ר ּת היה ׁש על־ידי־זה בּ שׂ מחה ,
תצאוּ '. ב שׂ מחה 'כּ י  בּ חינת הגּ אלּ ה,
כּ נּ "ל  הנּ "ל להגה  נזכּ ה ועל־ידי־זה
לזה ׁש יּ זכּ ה מי א ׁש רי  הנּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה

אמן: בּ ימינוּ , בּ מהרה

הוּ אכה זה ׁש כּ ל ראׁש וֹ ן, לענין ונחזר 
ׁש אז  אּפ ים , נפילת ס וֹ ד בּ חינת
ׁש לּ מעלה, וה יּ ח וּ ד הזּ וּ וּ ג  ּת כלית הוּ א
ס וֹ ף האין אוֹ ר הגת בּ חינת ׁש ה וּ א
והמע כּ ב הרדיפה כּ לליּ וּ ת על־ידי
אּפ ים  נפילת אחר ועל־כּ ן וכנּ "ל,
יוֹ רדת ואז דּ סידרא, קדה אוֹ מרים 
בּ כּ וּ נוֹ ת. כּ יּ דוּ ע למ ּט ה הפע  ונמ ׁש כת
על־ידי למ ּט ה הפע  המ ׁש כת ע ּק ר כּ י
כּ ח ׁש ה וּ א הּמ חין, את המסדּ ר כּ ח 
לפי כּ י מרדיפתן, הּמ חין את  המעכּ ב 
למעלה ה ּמ חין וּ רדיפת רהיטת 

אלמעלה אם  ס וֹ ף, האין אוֹ ר להיג  
ה ּמ חין  הי וּ  הנּ "ל המע כּ ב  כּ ח  היה 
מ כּ ליהם , יוֹ צאים  והיוּ  למעלה עוֹ לים 
א בּ ודּ אי  ואז לגמרי, מתבּ ּט לים  והיוּ 
מאחר למּט ה י וֹ רדת ׁש פע ׁש וּ ם  היה 
כּ לל, ח וֹ זרים  וא ע וֹ לים  הּמ חין ׁש היוּ 
הע וֹ לם , נחרב  וׁש לוֹ ם  חס  בּ אמת והיה 
מחמת הּמ לכים , מיתת בּ חינת זהוּ  כּ י
האוֹ ר , לקבּ ל יכוֹ לים  הכּ לים  היוּ  ׁש א 
למעלה הּמ חין, ׁש הם  האוֹ רוֹ ת  וחזרוּ 
המסדּ ר כּ ח  על־ידי  אבל לׁש ר ׁש ם .
ע ּק ר ׁש על־ידוֹ  הכּ תר מ בּ חינת  ׁש נּ מ ׁש
על־ידי־זה כּ נּ "ל, הע וֹ למ וֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן
זה אזי  למעלה , ר וֹ דפין כּ ׁש ה ּמ חין
הוּ א המע כּ ב , כּ ח  ׁש הוּ א המס דּ ר הכּ ח 
מחמת ואז מרדיפתם , אוֹ תם  מעכּ ב 
מע כּ ב והמע כּ ב  הּמ חין רדיפת מהירת
בּ המעכּ ב , הרדיפה מכּ ה אזי  אוֹ תם ,
היכלין  'ּת ׁש עה על־ידי־זה ׁש נּ עשׂ ין עד
ׁש על־ידם  וכוּ ', נהוֹ רין' אנוּ ן דּ לאו

רנב.יב. ּדף ּפנחס ּובזֹוהר .ל ּפסחים עיין



הלכותמב  ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

וׁש וֹ ב בּ רצ וֹ א ס וֹ ף האין אוֹ ר מ יגין
כּ נּ "ל. מטי' וא 'מטי  בּ בחינת

ממ ׁש יכין ועל־כּ ן, על־ידי־זה  
למ ּט ה, הפע  וּ מ וֹ רידין
ה ּמ חין  נכללין הרדיפה על־ידי כּ י
ועל־ידי רצוֹ א, בּ בחינת  למעלה
ׁש וֹ ב , בּ בחינת ח וֹ זרין הם  המעכּ ב 
הה ׁש ּפ עוֹ ת כּ ל  נמׁש וּ בחזרתם 
הבּ רכוֹ ת כּ ל ע ּק ר  כּ י למ ּט ה. והבּ רכוֹ ת
 ית בּ ר ס וֹ ף האין מאוֹ ר  מ ם  נמ ׁש כין
והוּ א כּ לּ ם  את מח יּ ה ׁש הוּ א ׁש מ וֹ ,
והה ׁש ּפ עוֹ ת הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש ר ׁש 
כּ י הפע  לקבּ ל אפׁש ר ואי ׁש בּ ע וֹ לם ,
על־ידי ׁש נּ ע שׂ ין ה כּ לים  על־ידי אם 
על־ ׁש נּ עשׂ ין היכלין, הּת ׁש עה בּ חינת

כּ נּ "ל. והמעכּ ב  הרדיפה ידי 

אחרועל־כּ ן  קדה אז א וֹ מרים  
קדת ׁש הוּ א אּפ ים  נפילת 

ק כּ י  לציּ וֹ ן', בּ חינת'וּ בא הוּ א דׁש  
כּ יּ דוּ ע קדוֹ ת,יגה ּמ חין ׁש ׁש  והם  , 

בּ ׁש עת יחד ׁש נּ כללין מחין ּת לת  כּ נגד
ּת ׁש עה נע שׂ ין ׁש על־ידי־זה רדיפה,
והמעכּ ב , הרדיפה על־ידי  היכלין

הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה  ׁש ם  כּ מבאר

'קדהועל־כּ ן הּק דה  זאת נקראת 
דּ יקא, 'דּ סידרא' דּ סידרא',
ה ּמ חין  את והמי ב  המס דּ ר ׁש ם  על
על־ידי־ למּט ה יוֹ רדת הפע ׁש ע ּק ר
ח וֹ זרין  על־ידי ־זה כּ י דּ יקא, זה
וּ ממ ׁש יכין  כּ ליהם ,  ֹלתו הּמ חין
כּ נּ "ל, ישׂ ראל לבית ט וּ ב  ורב  ׁש פע 

ואמן: אמן 
ד הלכה אית ְֲִִָָהלכ ת

לבוֹ אכּ הנים מ ּת רים  וי שׂ ראל וּ לויּ ים  
אחר הוֹ ל והוּ לד בּ זה זה
ק דּ וּ ׁש ין  מהּמ ׁש נה הוּ א זה ודין הזּ כר.
מקוֹ ם  כּ ל הּמ ׁש נה : לׁש וֹ ן וזה ג ּפ רק
ה וֹ ל הוּ לד עברה, ואין קדּ וּ ׁש ין ׁש יּ ׁש 

זוֹ  ואיזה הזּ כר. לויּ האחר  כּ הנת, ? 
ׁש יּ ׁש  מק וֹ ם  וכל וכוּ ', וישׂ ראלית
אחר הוֹ ל הוּ לד עברה, ויׁש  קדּ וּ ׁש ין

וכוּ ': ה ּפ גוּ ם 
"אמצעיתאא) הּת וֹ רה ּפ י  על

ׁש ם . ע יּ ן כד, בּ סימן דּ עלמא"
הּמ צוה ע שׂ יּ ת ידי ׁש על והכּ לל

מהּק לּפ וֹ ת הּק דה מעלין בּ שׂ מחה ,
זוֹ כין  זה ידי  ועל קטרת, בּ בחינת
ׁש ּמ מ ׁש יכין  עד מעלה מעלה לעלוֹ ת
המסדּ ר וּ מתּק נין הכל בּ רכוֹ ת
בּ חינת ׁש הוּ א  הכל, ׁש ל והמיב
לה גת זוֹ כין זה ידי  ועל וכוּ ', כּ תר
מ נּ פ ׁש ין  למעלה ׁש הם  היכלין ּת ׁש עה
ה גת בּ חינת ׁש הם  ונׁש מתין, רוּ חין
ולא מטי בּ בחינת ס וֹ ף , האין אוֹ ר

הרדיפהידמטי ידי על ההגה ׁש עּק ר , 
המע ידי ועל ׁש הוּ אדמח ׁש בה  כּ ב, 

כּ תר , בּ חינת  ׁש הוּ א והמי ב , המסדּ ר 

.קכא.יג ּדף מׁשּפטים זֹוהר מגיע.יד.עיין ולא מגיע 

מג  והלכות כד תורות תורה 

הּמ צוה עשׂ יּ ת  ידי  על נתּת ּק ן זה ׁש כּ ל
היטב . זה כּ ל ׁש ם  ע יּ ן בּ שׂ מחה,

ׁש בּ אב) האדם  ׁש ל הּת כלית  ע ּק ר  וזה
להכּ יר כּ די זה בּ ׁש ביל הזּ ה  לעוֹ לם 
בּ חינה ידי על ׁש הוּ א  יתבּ ר אוֹ תוֹ 
הּמ צווֹ ת ׁש יּ עשׂ ה ידי על הנּ "ל,
מח ׁש בּת וֹ  ׁש ּת רדּ ף ׁש יּ זכּ ה  עד בּ שׂ מחה ,
ׁש יּ יג וֹ  עד סוֹ ף  אין  הא וֹ ר  להיג
הרדיפה ידי על הנּ "ל בּ בּ חינה
ה גת עּק ר זה ידי  ׁש על והמעכּ ב ,
ּת כלית ׁש הם  הנּ "ל, הצּ חצחוֹ ת  אוֹ רוֹ ת
אׁש רי הנּ צחי, ה ּט וֹ ב  ּת כלית הידיעה,
להעמיד  הּמ צוה  ע ּק ר  וזה לזה. הזּ וֹ כה
ה ּמ חין  להמׁש י כּ די  בּ עוֹ לם  בּ נים 
האב מ ּמ ח  הבּ ן מח  כּ י לדוֹ ר, מ דּ וֹ ר
אוֹ רוֹ ת להיג מחוֹ  ׁש יּ ר דּ ף ׁש יּ זכּ ה כּ די
אפ ׁש ר ׁש אי  וּ מחמת  הנּ "ל, הצּ חצח וֹ ת
ידי על אם  כּ י הנּ "ל אוֹ רוֹ ת להיג
אפ ׁש ר אי  כּ ן על והמעכּ ב , הרדיפה
ח בּ וּ ר ידי על אם  כּ י  הה וֹ לדה  להמ ׁש י

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ואה יח)איׁש  ב , :(בראשית 
לוֹ  אע שׂ ה לב דּ וֹ  האדם  הי וֹ ת ט וֹ ב "א
נמ ׁש כין  ואה איׁש  כּ י  כּ נג דּ וֹ ". עזר 
הנּ "ל, הבּ חינוֹ ת  מ ּת י העלי וֹ ן בּ ׁש רׁש ן
כּ י והמע כּ ב , הרדיפה בּ חינת ׁש הם 
והאה הּמ חין, בּ בחינת הוּ א האי ׁש 
כּ יּ דוּ ע ודין, צמצ וּ ם  מ בּ חינת נמ ׁש כת
המע כּ ב מ בּ חינת בּ ׁש רׁש וֹ   נמׁש ׁש זּ ה
בּ ׁש רׁש וֹ  ׁש לּ מעלה  ּפ י  על ׁש אף הנּ "ל,
הוּ א כּ י  צח , אוֹ ר הוּ א המע כּ ב זה
על  אף הּמ חין, את  והמי ב  המסדּ ר 
את מעכּ ב  בּ חינת ׁש הוּ א מאחר כן ּפ י 
בּ חינת מ ּמ נּ וּ  מ ׁש ּת לׁש ל הּמ חין,

כּ יּ דוּ ע . האה אחיזת ׁש ּמ ם  צמצ וּ ם 
ה דּ ינים  בּ ּה  נאחזין למּט ה כּ ן ועל
אחיזת נׁש ּת לׁש ל וּ מ ם  בּ י וֹ תר
בּ ּה  ׁש נּ אחז אחרא וה ּס טרא הּק לּפ וֹ ת
מ בּ חינת ׁש נּ מ ׁש כת מחמת בּ י וֹ תר

ׁש  הּמ חין ה דּ ינים צמצוּ ם  אחיזת ּמ ם  
נמ ׁש כת בּ ׁש רׁש ּה  למעלה אבל כּ יּ דוּ ע ,
בּ חינת ׁש היא מאד, גּ ב ּה  מ בּ חינה
ׁש הוּ א ה ּמ חין , את והמיב המסדּ ר 
חיל  "אׁש ת בּ חינת  וזה  כּ תר. בּ חינת

בּ עלּה " ד)עטרת  יב , 'עטרת'(משלי , 
אפ ׁש ר אי כּ י ה נּ "ל, כּ תר בּ חינת דּ יקא
להוֹ ליד  וּ בפרט  הגה, ׁש וּ ם  להיג
המסדּ ר ּת ּק וּ ן ידי על אם  כּ י  הּמ חין

כּ נּ "ל, והמי ב 

אוֹ רוֹ תוּ מחמת להיג אפ ׁש ר  ׁש אי  
ׁש יּ כנס ידי על אם  כּ י  הנּ "ל
הּק לּפ וֹ ת למק וֹ ם  הּת מ וּ רוֹ ת בּ היכלי
בּ בחינת הּק דה מ ם  להעל וֹ ת 
בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  וכוּ ', קטרת
'אמר וּ  ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  מאמר על הנּ "ל

יימר מי ׁש ם ליּה , כּ ן על ׁש ם . עיּ ן '? 
זאת. בּ תאוה  והנּ ּס י וֹ ן הּמ לחמה עּק ר
חתן  לשׂ ּמ ח  הח יּ וּ ב  גּ דל בּ חינת וזה
ז"ל  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  וכלּ ה,

ו:) אמר וּ (ברכות מה  בּ חינת  וזה  .
ז"ל י :)רבּ וֹ תינוּ  בתרא לוֹ (בבא ׁש אין מי  : 

כּ י מצוה . בּ דבר אׁש ּת וֹ  ישׂ ּמ ח  בּ נים 
הוּ א מהּק לּפ וֹ ת  ה ּק דה עליּ ת עּק ר
זוֹ כה זה ידי ׁש על המחה , ידי  על
הּת ּק וּ ן  ידי על הנּ "ל, א וֹ ר וֹ ת להיג
איׁש  ׁש רׁש  ׁש ּמ ם  והמע כּ ב הרדיפה

כּ נּ "ל. וא ה



הלכותמב  ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

וׁש וֹ ב בּ רצ וֹ א ס וֹ ף האין אוֹ ר מ יגין
כּ נּ "ל. מטי' וא 'מטי  בּ בחינת

ממ ׁש יכין ועל־כּ ן, על־ידי־זה  
למ ּט ה, הפע  וּ מ וֹ רידין
ה ּמ חין  נכללין הרדיפה על־ידי כּ י
ועל־ידי רצוֹ א, בּ בחינת  למעלה
ׁש וֹ ב , בּ בחינת ח וֹ זרין הם  המעכּ ב 
הה ׁש ּפ עוֹ ת כּ ל  נמׁש וּ בחזרתם 
הבּ רכוֹ ת כּ ל ע ּק ר  כּ י למ ּט ה. והבּ רכוֹ ת
 ית בּ ר ס וֹ ף האין מאוֹ ר  מ ם  נמ ׁש כין
והוּ א כּ לּ ם  את מח יּ ה ׁש הוּ א ׁש מ וֹ ,
והה ׁש ּפ עוֹ ת הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש ר ׁש 
כּ י הפע  לקבּ ל אפׁש ר ואי ׁש בּ ע וֹ לם ,
על־ידי ׁש נּ ע שׂ ין ה כּ לים  על־ידי אם 
על־ ׁש נּ עשׂ ין היכלין, הּת ׁש עה בּ חינת

כּ נּ "ל. והמעכּ ב  הרדיפה ידי 

אחרועל־כּ ן  קדה אז א וֹ מרים  
קדת ׁש הוּ א אּפ ים  נפילת 

ק כּ י  לציּ וֹ ן', בּ חינת'וּ בא הוּ א דׁש  
כּ יּ דוּ ע קדוֹ ת,יגה ּמ חין ׁש ׁש  והם  , 

בּ ׁש עת יחד ׁש נּ כללין מחין ּת לת  כּ נגד
ּת ׁש עה נע שׂ ין ׁש על־ידי־זה רדיפה,
והמעכּ ב , הרדיפה על־ידי  היכלין

הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה  ׁש ם  כּ מבאר

'קדהועל־כּ ן הּק דה  זאת נקראת 
דּ יקא, 'דּ סידרא' דּ סידרא',
ה ּמ חין  את והמי ב  המס דּ ר ׁש ם  על
על־ידי־ למּט ה יוֹ רדת הפע ׁש ע ּק ר
ח וֹ זרין  על־ידי ־זה כּ י דּ יקא, זה
וּ ממ ׁש יכין  כּ ליהם ,  ֹלתו הּמ חין
כּ נּ "ל, ישׂ ראל לבית ט וּ ב  ורב  ׁש פע 

ואמן: אמן 
ד הלכה אית ְֲִִָָהלכ ת

לבוֹ אכּ הנים מ ּת רים  וי שׂ ראל וּ לויּ ים  
אחר הוֹ ל והוּ לד בּ זה זה
ק דּ וּ ׁש ין  מהּמ ׁש נה הוּ א זה ודין הזּ כר.
מקוֹ ם  כּ ל הּמ ׁש נה : לׁש וֹ ן וזה ג ּפ רק
ה וֹ ל הוּ לד עברה, ואין קדּ וּ ׁש ין ׁש יּ ׁש 

זוֹ  ואיזה הזּ כר. לויּ האחר  כּ הנת, ? 
ׁש יּ ׁש  מק וֹ ם  וכל וכוּ ', וישׂ ראלית
אחר הוֹ ל הוּ לד עברה, ויׁש  קדּ וּ ׁש ין

וכוּ ': ה ּפ גוּ ם 
"אמצעיתאא) הּת וֹ רה ּפ י  על

ׁש ם . ע יּ ן כד, בּ סימן דּ עלמא"
הּמ צוה ע שׂ יּ ת ידי ׁש על והכּ לל

מהּק לּפ וֹ ת הּק דה מעלין בּ שׂ מחה ,
זוֹ כין  זה ידי  ועל קטרת, בּ בחינת
ׁש ּמ מ ׁש יכין  עד מעלה מעלה לעלוֹ ת
המסדּ ר וּ מתּק נין הכל בּ רכוֹ ת
בּ חינת ׁש הוּ א  הכל, ׁש ל והמיב
לה גת זוֹ כין זה ידי  ועל וכוּ ', כּ תר
מ נּ פ ׁש ין  למעלה ׁש הם  היכלין ּת ׁש עה
ה גת בּ חינת ׁש הם  ונׁש מתין, רוּ חין
ולא מטי בּ בחינת ס וֹ ף , האין אוֹ ר

הרדיפהידמטי ידי על ההגה ׁש עּק ר , 
המע ידי ועל ׁש הוּ אדמח ׁש בה  כּ ב, 

כּ תר , בּ חינת  ׁש הוּ א והמי ב , המסדּ ר 

.קכא.יג ּדף מׁשּפטים זֹוהר מגיע.יד.עיין ולא מגיע 

מג  והלכות כד תורות תורה 

הּמ צוה עשׂ יּ ת  ידי  על נתּת ּק ן זה ׁש כּ ל
היטב . זה כּ ל ׁש ם  ע יּ ן בּ שׂ מחה,

ׁש בּ אב) האדם  ׁש ל הּת כלית  ע ּק ר  וזה
להכּ יר כּ די זה בּ ׁש ביל הזּ ה  לעוֹ לם 
בּ חינה ידי על ׁש הוּ א  יתבּ ר אוֹ תוֹ 
הּמ צווֹ ת ׁש יּ עשׂ ה ידי על הנּ "ל,
מח ׁש בּת וֹ  ׁש ּת רדּ ף ׁש יּ זכּ ה  עד בּ שׂ מחה ,
ׁש יּ יג וֹ  עד סוֹ ף  אין  הא וֹ ר  להיג
הרדיפה ידי על הנּ "ל בּ בּ חינה
ה גת עּק ר זה ידי  ׁש על והמעכּ ב ,
ּת כלית ׁש הם  הנּ "ל, הצּ חצחוֹ ת  אוֹ רוֹ ת
אׁש רי הנּ צחי, ה ּט וֹ ב  ּת כלית הידיעה,
להעמיד  הּמ צוה  ע ּק ר  וזה לזה. הזּ וֹ כה
ה ּמ חין  להמׁש י כּ די  בּ עוֹ לם  בּ נים 
האב מ ּמ ח  הבּ ן מח  כּ י לדוֹ ר, מ דּ וֹ ר
אוֹ רוֹ ת להיג מחוֹ  ׁש יּ ר דּ ף ׁש יּ זכּ ה כּ די
אפ ׁש ר ׁש אי  וּ מחמת  הנּ "ל, הצּ חצח וֹ ת
ידי על אם  כּ י הנּ "ל אוֹ רוֹ ת להיג
אפ ׁש ר אי  כּ ן על והמעכּ ב , הרדיפה
ח בּ וּ ר ידי על אם  כּ י  הה וֹ לדה  להמ ׁש י

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ואה יח)איׁש  ב , :(בראשית 
לוֹ  אע שׂ ה לב דּ וֹ  האדם  הי וֹ ת ט וֹ ב "א
נמ ׁש כין  ואה איׁש  כּ י  כּ נג דּ וֹ ". עזר 
הנּ "ל, הבּ חינוֹ ת  מ ּת י העלי וֹ ן בּ ׁש רׁש ן
כּ י והמע כּ ב , הרדיפה בּ חינת ׁש הם 
והאה הּמ חין, בּ בחינת הוּ א האי ׁש 
כּ יּ דוּ ע ודין, צמצ וּ ם  מ בּ חינת נמ ׁש כת
המע כּ ב מ בּ חינת בּ ׁש רׁש וֹ   נמׁש ׁש זּ ה
בּ ׁש רׁש וֹ  ׁש לּ מעלה  ּפ י  על ׁש אף הנּ "ל,
הוּ א כּ י  צח , אוֹ ר הוּ א המע כּ ב זה
על  אף הּמ חין, את  והמי ב  המסדּ ר 
את מעכּ ב  בּ חינת ׁש הוּ א מאחר כן ּפ י 
בּ חינת מ ּמ נּ וּ  מ ׁש ּת לׁש ל הּמ חין,

כּ יּ דוּ ע . האה אחיזת ׁש ּמ ם  צמצ וּ ם 
ה דּ ינים  בּ ּה  נאחזין למּט ה כּ ן ועל
אחיזת נׁש ּת לׁש ל וּ מ ם  בּ י וֹ תר
בּ ּה  ׁש נּ אחז אחרא וה ּס טרא הּק לּפ וֹ ת
מ בּ חינת ׁש נּ מ ׁש כת מחמת בּ י וֹ תר

ׁש  הּמ חין ה דּ ינים צמצוּ ם  אחיזת ּמ ם  
נמ ׁש כת בּ ׁש רׁש ּה  למעלה אבל כּ יּ דוּ ע ,
בּ חינת ׁש היא מאד, גּ ב ּה  מ בּ חינה
ׁש הוּ א ה ּמ חין , את והמיב המסדּ ר 
חיל  "אׁש ת בּ חינת  וזה  כּ תר. בּ חינת

בּ עלּה " ד)עטרת  יב , 'עטרת'(משלי , 
אפ ׁש ר אי כּ י ה נּ "ל, כּ תר בּ חינת דּ יקא
להוֹ ליד  וּ בפרט  הגה, ׁש וּ ם  להיג
המסדּ ר ּת ּק וּ ן ידי על אם  כּ י  הּמ חין

כּ נּ "ל, והמי ב 

אוֹ רוֹ תוּ מחמת להיג אפ ׁש ר  ׁש אי  
ׁש יּ כנס ידי על אם  כּ י  הנּ "ל
הּק לּפ וֹ ת למק וֹ ם  הּת מ וּ רוֹ ת בּ היכלי
בּ בחינת הּק דה מ ם  להעל וֹ ת 
בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  וכוּ ', קטרת
'אמר וּ  ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  מאמר על הנּ "ל

יימר מי ׁש ם ליּה , כּ ן על ׁש ם . עיּ ן '? 
זאת. בּ תאוה  והנּ ּס י וֹ ן הּמ לחמה עּק ר
חתן  לשׂ ּמ ח  הח יּ וּ ב  גּ דל בּ חינת וזה
ז"ל  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  וכלּ ה,

ו:) אמר וּ (ברכות מה  בּ חינת  וזה  .
ז"ל י :)רבּ וֹ תינוּ  בתרא לוֹ (בבא ׁש אין מי  : 

כּ י מצוה . בּ דבר אׁש ּת וֹ  ישׂ ּמ ח  בּ נים 
הוּ א מהּק לּפ וֹ ת  ה ּק דה עליּ ת עּק ר
זוֹ כה זה ידי ׁש על המחה , ידי  על
הּת ּק וּ ן  ידי על הנּ "ל, א וֹ ר וֹ ת להיג
איׁש  ׁש רׁש  ׁש ּמ ם  והמע כּ ב הרדיפה

כּ נּ "ל. וא ה
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ׁש הם ג) וי שׂ ראל לוי  כּ הן בּ חינת  וזה
הכּ הן  הוּ א הע ּק ר  כּ י  הּק דה , חבל
הכּ הן  כּ י י שׂ ראל, מכּ ל מקדּ ׁש  ׁש ה וּ א
וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת בּ עב וֹ דת ע וֹ סק היה 
הּק דה מבררין זה ידי ׁש על
עד  מעלה מעלה ועוֹ לין מהּק לּפ וֹ ת
ׁש ם , המבארין בּ רכוֹ ת לבחינת ׁש זּ וֹ כין
בּ חינת כּ הנים , בּ רכּ ת בּ חינת ׁש הם 

כב) ט, אל (ויקרא ידיו את אהרן "ויּ א :
ׁש ם , ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  ויברכם ", העם 
ר וֹ דפין  ואז הכל, בּ ר כּ ת דּ הינוּ 
אבל  סוֹ ף , האין אוֹ ר להיג הּמ חין
אליו  נלוה יהיה ה לּ וי  ׁש גּ ם  צריכין
הנּ "ל  המעכּ ב  ּת ּק וּ ן ע ּק ר  כּ י לׁש רתוֹ ,
ׁש הוּ א הלּ וי , בּ חינת ידי על הוּ א
ׁש הוּ א כּ יּ דוּ ע , ודין צמצ וּ ם  בּ חינת
היה כּ ן ועל כּ נּ "ל, המעכּ ב  בּ חינת
כּ י העבוֹ דה , בּ ׁש עת בּ ׁש יר  ע וֹ סק  הלּ וי
בּ זּ הר ׁש איתא כּ מ וֹ  מ מאלא, ׁש יר

ג.)הּק דוֹ ׁש  זוהר הוּ א(תיקוני שׂ מאל , 
הנּ "ל. המע כּ ב  בּ חינת צמצוּ ם , בּ חינת

בּ חינת  יג)וזה יח , הלּ וי(במדבר "ועבד : 
כּ ּמ וּ בן  כּ תר, בּ חינת ׁש הוּ א הוּ א",

הּק דוֹ ׁש  קעח:)בּ זּ הר הלּ וי(קורח כּ י , 
בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, המע כּ ב  בּ בחינת
הוּ א הנּ "ל הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר וּ מחמת כּ תר,
הי וּ  כּ ן על הּמ צווֹ ת, שׂ מחת ידי על
בּ ּת וֹ רה עוֹ סקים  ׁש הי וּ  בּ מעמדן ישׂ ראל
בּ חינת הּת וֹ רה  כּ י  העבוֹ דה, בּ ׁש עת

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ט)שׂ מחה, יט, :(תהלים 
ׁש על  לב". מ שׂ ּמ חי י ׁש רים  ה ' "ּפ ּק וּ די 
מהּק לּפ וֹ ת, הּק דה עליּ ת  ע ּק ר  זה ידי 
הּק ר בּ נוֹ ת עב וֹ דת ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה

וכנּ "ל. ה כּ הן בּ הם  עוֹ סק ׁש היה

וי שׂ ראלים ד) לויּ ים  כּ הנים  כּ ן ועל
וכל  בּ זה , זה  וּ מק רים  כּ לוּ לים 
ידי על דּ יקא כּ י לחברוֹ , צרי אחד
וזוֹ כין  ה ּק דה חבל נׁש לם  ׁש לׁש ּת ם 
כּ ן  ועל וכנּ "ל. הנּ "ל אוֹ ר וֹ ת להגת
לבוֹ א מ ּת רים  וי שׂ ראלים  וּ לויּ ים  כּ הנים 
איׁש  ׁש ל הּק דוֹ ׁש  ח בּ וּ ר  כּ י בּ זה, זה
כּ לליּ וּ ת בּ חינת בּ ׁש רׁש וֹ  ׁש הוּ א ואה,
האין  אוֹ ר להיג והמע כּ ב הרדיפה
שׂ מחה ידי  על זוֹ כין ׁש זּ ה כּ נּ "ל, סוֹ ף 
וכלּ ה חתן שׂ מחת בּ חינת דּ קדה,
כּ הן  כּ לליּ וּ ת  בּ חינת  בּ עצמ וֹ  זהוּ  כּ נּ "ל,
הרדיפה בּ בחינת כּ הן כּ י וישׂ ראל, לוי
בּ רכּ ת בּ חינת ׁש ה וּ א הּמ חין, ׁש ל
המעכּ ב , בּ בחינת  וה לּ וי הכל ,
ׁש ל  המחה בּ בחינת והיּ שׂ ראל
נכלל  והכּ ל וכנּ "ל. וה ּמ צווֹ ת הּת וֹ רה
זה ידי ׁש על העבוֹ דה, בּ ׁש עת יחד
ׁש ּמ ם  ס וֹ ף אין האוֹ ר הגת  נמ ׁש
ההוֹ לדוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  הּמ חין, הוֹ לדוֹ ת
ה וֹ ל הוּ לד כּ ן ועל וכנּ "ל. דּ קדה
ׁש האה ּפ י על אף  כּ י הזּ כר , אחר

בּ ׁש  גּ בּה  ה' כּ ייראת מאד, ר ׁש ּה  
"אׁש ת בּ בחינת כּ תר , מ בּ חינת נמ ׁש כת
כן  ּפ י על אף כּ נּ "ל, בּ עלּה " עטרת חיל
ה ּמ חין  הוֹ לדת הוּ א  ההוֹ לדה עּק ר
ׁש זּ ה בּ ע וֹ לם , אק וּ תוֹ  ידיעת לגלּ וֹ ת
ׁש הוּ א דּ יקא , הזּ כר ידי  על  נמ ׁש
כּ ן  ועל הנּ "ל, ה ּמ חין רדיפת בּ בחינת

אחריו. הוֹ ל הוּ לד

ואין וכל ק דּ וּ ׁש ין ׁש יּ ׁש  בּ מק וֹ ם  זה  
בּ הזּ וּ וּ ג עברה כּ ׁש אין כּ י עברה,
זוֹ כה אחד כּ ל ׁש לּ או ּפ י על אף 

מה  והלכות כד תורות תורה 

ׁש יּ זכּ ה עד  ּכ כּ ל עצמ וֹ  את  ׁש יּ קדּ ׁש 
אף הנּ "ל, אוֹ רוֹ ת  להגת זוּ וּ גוֹ  ידי על
ּפ נים  כּ ל על ׁש אין מאחר  כן ּפ י  על
על  הכּ ל להתּת ּק ן י וּ כל בּ זוּ וּ גוֹ  עברה 
בּ זה וּ מק יּ ם  בּ נים , ׁש יּ וֹ ליד ההוֹ לדה  ידי 
הוֹ לדת ידי  על כּ י  הּת וֹ רה, מצווֹ ת
ה ּמ חין  נמׁש כין לדוֹ ר  מ דּ וֹ ר הבּ נים 
הבּ נים  ׁש יּ כוֹ לין עד וד וֹ ר , דּ וֹ ר  בּ כל

הנּ "ל. אוֹ רוֹ ת  להגת לזכּ וֹ ת 

ה וֹ לה) הוּ לד אז עברה כּ ׁש יּ ׁש  אבל
עברה כּ ׁש יּ ׁש  ּת כף  כּ י ה ּפ גוּ ם , אחר 
היכלי מתגּ בּ רין אזי בּ הזּ וּ וּ ג, גּ מ וּ רה
הזּ וּ וּ ג התע וֹ רר וּ ת ׁש ּמ ם  הּת מ וּ רוֹ ת
לברר לׁש ם  לירד ׁש צּ ריכין מחמת
יׁש  זה ׁש ּמ חמת מם , הּק דה
וּ כׁש אין  זה, בּ ענין גּ דוֹ לה מלחמה
כּ ח מת גּ בּ רת אזי  ּפ נים , כּ ל על עברה
להוֹ ליד  יתבּ ר הם  ׁש צּ וּ ה הּמ צוה
ידי על קדוֹ ׁש ים  מחין ונמׁש כין בּ נים ,
ה זּ כר אחר הוֹ ל הוּ לד ואז ההוֹ לדה,
כּ נּ "ל, הּמ חין המׁש כת ע ּק ר ׁש ּמ ּמ נּ וּ 
מתגּ בּ רין  אזי עברה, כּ ׁש יּ ׁש  אבל
אחר הוּ לד וּ ממׁש יכין הּת מ וּ רוֹ ת  היכלי 
זה על ּת מיד אוֹ רבין הם  כּ י  הּפ גוּ ם ,
הם  וׁש לוֹ ם , חס  ה ּפ גוּ ם   להמ ׁש י

י צּ ילנוּ .  יתבּ ר

ׁש האהו) כּ סף ק דּ וּ ׁש י  בּ חינת וזה
הּמ מ וֹ ן  כּ י  בּ כסף , מתקדּ ׁש ת
כּ ּמ וּ בן  מאד, גּ בּה  בּ ׁש רׁש וֹ  והע ׁש יר וּ ת

ז"ל ורבּ נוּ  מוֹ רנוּ  אדוֹ ננוּ  כג,בּ דברי (סימן 
מ בּ חינתה) בּ ׁש ר ׁש וֹ   נמ ׁש הוּ א כּ י ,

היכ  הּת ׁש עה מ בּ חינת הנּ "ל ה נּ "ל, לין 
והמע כּ ב הרדיפה ידי  על ׁש נּ ע שׂ וּ 
בּ הּת וֹ רה נּ אמר מה כּ ל כּ י  כּ נּ "ל,
מעלה מעלה והוֹ לכין ׁש עוֹ לין הזּ את
היכלין  הּת ׁש עה להיג  ׁש זּ וֹ כין עד
הּת פ לּ ה. כּ וּ נוֹ ת  סוֹ ד ה וּ א זה כּ ל הנּ "ל,
הע וֹ למוֹ ת עליּ ת הוּ א הכּ וּ נוֹ ת  ׁש כּ לל
ותלבּ יׁש  הּק ל ּפ וֹ ת מן ּת עלה ׁש ּמ לכוּ ת
יס וֹ ד  הוֹ ד ונצח  יס וֹ ד, הוֹ ד, נצח, את
וכוּ ', ּת פארת גּ בוּ רה, לחסד, ּת עלה

בּ כּ וּ נוֹ ת לעסקטוכּ מבאר ׁש זּ וֹ כה וּ מי . 
הוּ א ה למ וּ ת עּק ר זה בּ ת ּק וּ ן
עד  מעלה, מעלה כּ ׁש ע וֹ לה
האין  אוֹ ר  להיג ר וֹ דפת ׁש ּמ ח ׁש ב ּת וֹ 
רצוֹ א בּ בחינת הרדיפה ׁש ּת היה סוֹ ף ,
ידי על ה ּת ּק וּ ן עּק ר כּ ן ועל וׁש וֹ ב .
את המע כּ ב ׁש הוּ א והמי ב , המסדּ ר 
כּ תר , בּ חינת ׁש הוּ א מרדיפתם , הּמ חין
בּ לי הרדיפה היתה זה ּת ּק וּ ן בּ א כּ י
מתבּ ּט ל  והיה ׁש ם , נׁש אר  והיה מעכּ ב ,
בּ ק יּ וּ ם  חפץ  יתבּ ר והם  בּ מציאוּ ת.
ידי על הלמוּ ת  עּק ר כּ ן על הע וֹ לם ,
וע ּק ר וכנּ "ל, והמעכּ ב  הרדיפה
לחזר כּ ׁש זּ וֹ כה ה וּ א ה ּת ּק וּ ן ׁש למ וּ ת
הה ׁש ּפ עוֹ ת כּ ל מם   וּ להמ ׁש י
הפע ירידת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ט וֹ בוֹ ת,
בּ ׁש עת הּת פלּ ה אחר  ׁש ּמ מ ׁש יכין
בּ ׁש עת כּ י לציּ וֹ ן', וּ בא  'אׁש רי אמירת
לבחינת זוֹ כין ע שׂ רה ׁש מ וֹ נה ּת פ לּ ת
להיוֹ ת  צרי אבל הנּ "ל, אוֹ ר  הגת
ואזי כּ נּ "ל, וׁש וֹ ב  רצ וֹ א בּ בחינת
 ממ ׁש י הוּ א  וׁש וֹ ב, בּ בחינת  כּ ׁש ה וּ א 

ה.טו. פרק התפילה שער פריעץחיים



הלכותמד  ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

ׁש הם ג) וי שׂ ראל לוי  כּ הן בּ חינת  וזה
הכּ הן  הוּ א הע ּק ר  כּ י  הּק דה , חבל
הכּ הן  כּ י י שׂ ראל, מכּ ל מקדּ ׁש  ׁש ה וּ א
וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת בּ עב וֹ דת ע וֹ סק היה 
הּק דה מבררין זה ידי ׁש על
עד  מעלה מעלה ועוֹ לין מהּק לּפ וֹ ת
ׁש ם , המבארין בּ רכוֹ ת לבחינת ׁש זּ וֹ כין
בּ חינת כּ הנים , בּ רכּ ת בּ חינת ׁש הם 

כב) ט, אל (ויקרא ידיו את אהרן "ויּ א :
ׁש ם , ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  ויברכם ", העם 
ר וֹ דפין  ואז הכל, בּ ר כּ ת דּ הינוּ 
אבל  סוֹ ף , האין אוֹ ר להיג הּמ חין
אליו  נלוה יהיה ה לּ וי  ׁש גּ ם  צריכין
הנּ "ל  המעכּ ב  ּת ּק וּ ן ע ּק ר  כּ י לׁש רתוֹ ,
ׁש הוּ א הלּ וי , בּ חינת ידי על הוּ א
ׁש הוּ א כּ יּ דוּ ע , ודין צמצ וּ ם  בּ חינת
היה כּ ן ועל כּ נּ "ל, המעכּ ב  בּ חינת
כּ י העבוֹ דה , בּ ׁש עת בּ ׁש יר  ע וֹ סק  הלּ וי
בּ זּ הר ׁש איתא כּ מ וֹ  מ מאלא, ׁש יר

ג.)הּק דוֹ ׁש  זוהר הוּ א(תיקוני שׂ מאל , 
הנּ "ל. המע כּ ב  בּ חינת צמצוּ ם , בּ חינת

בּ חינת  יג)וזה יח , הלּ וי(במדבר "ועבד : 
כּ ּמ וּ בן  כּ תר, בּ חינת ׁש הוּ א הוּ א",

הּק דוֹ ׁש  קעח:)בּ זּ הר הלּ וי(קורח כּ י , 
בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, המע כּ ב  בּ בחינת
הוּ א הנּ "ל הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר וּ מחמת כּ תר,
הי וּ  כּ ן על הּמ צווֹ ת, שׂ מחת ידי על
בּ ּת וֹ רה עוֹ סקים  ׁש הי וּ  בּ מעמדן ישׂ ראל
בּ חינת הּת וֹ רה  כּ י  העבוֹ דה, בּ ׁש עת

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ט)שׂ מחה, יט, :(תהלים 
ׁש על  לב". מ שׂ ּמ חי י ׁש רים  ה ' "ּפ ּק וּ די 
מהּק לּפ וֹ ת, הּק דה עליּ ת  ע ּק ר  זה ידי 
הּק ר בּ נוֹ ת עב וֹ דת ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה

וכנּ "ל. ה כּ הן בּ הם  עוֹ סק ׁש היה

וי שׂ ראלים ד) לויּ ים  כּ הנים  כּ ן ועל
וכל  בּ זה , זה  וּ מק רים  כּ לוּ לים 
ידי על דּ יקא כּ י לחברוֹ , צרי אחד
וזוֹ כין  ה ּק דה חבל נׁש לם  ׁש לׁש ּת ם 
כּ ן  ועל וכנּ "ל. הנּ "ל אוֹ ר וֹ ת להגת
לבוֹ א מ ּת רים  וי שׂ ראלים  וּ לויּ ים  כּ הנים 
איׁש  ׁש ל הּק דוֹ ׁש  ח בּ וּ ר  כּ י בּ זה, זה
כּ לליּ וּ ת בּ חינת בּ ׁש רׁש וֹ  ׁש הוּ א ואה,
האין  אוֹ ר להיג והמע כּ ב הרדיפה
שׂ מחה ידי  על זוֹ כין ׁש זּ ה כּ נּ "ל, סוֹ ף 
וכלּ ה חתן שׂ מחת בּ חינת דּ קדה,
כּ הן  כּ לליּ וּ ת  בּ חינת  בּ עצמ וֹ  זהוּ  כּ נּ "ל,
הרדיפה בּ בחינת כּ הן כּ י וישׂ ראל, לוי
בּ רכּ ת בּ חינת ׁש ה וּ א הּמ חין, ׁש ל
המעכּ ב , בּ בחינת  וה לּ וי הכל ,
ׁש ל  המחה בּ בחינת והיּ שׂ ראל
נכלל  והכּ ל וכנּ "ל. וה ּמ צווֹ ת הּת וֹ רה
זה ידי ׁש על העבוֹ דה, בּ ׁש עת יחד
ׁש ּמ ם  ס וֹ ף אין האוֹ ר הגת  נמ ׁש
ההוֹ לדוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  הּמ חין, הוֹ לדוֹ ת
ה וֹ ל הוּ לד כּ ן ועל וכנּ "ל. דּ קדה
ׁש האה ּפ י על אף  כּ י הזּ כר , אחר

בּ ׁש  גּ בּה  ה' כּ ייראת מאד, ר ׁש ּה  
"אׁש ת בּ בחינת כּ תר , מ בּ חינת נמ ׁש כת
כן  ּפ י על אף כּ נּ "ל, בּ עלּה " עטרת חיל
ה ּמ חין  הוֹ לדת הוּ א  ההוֹ לדה עּק ר
ׁש זּ ה בּ ע וֹ לם , אק וּ תוֹ  ידיעת לגלּ וֹ ת
ׁש הוּ א דּ יקא , הזּ כר ידי  על  נמ ׁש
כּ ן  ועל הנּ "ל, ה ּמ חין רדיפת בּ בחינת

אחריו. הוֹ ל הוּ לד

ואין וכל ק דּ וּ ׁש ין ׁש יּ ׁש  בּ מק וֹ ם  זה  
בּ הזּ וּ וּ ג עברה כּ ׁש אין כּ י עברה,
זוֹ כה אחד כּ ל ׁש לּ או ּפ י על אף 

מה  והלכות כד תורות תורה 

ׁש יּ זכּ ה עד  ּכ כּ ל עצמ וֹ  את  ׁש יּ קדּ ׁש 
אף הנּ "ל, אוֹ רוֹ ת  להגת זוּ וּ גוֹ  ידי על
ּפ נים  כּ ל על ׁש אין מאחר  כן ּפ י  על
על  הכּ ל להתּת ּק ן י וּ כל בּ זוּ וּ גוֹ  עברה 
בּ זה וּ מק יּ ם  בּ נים , ׁש יּ וֹ ליד ההוֹ לדה  ידי 
הוֹ לדת ידי  על כּ י  הּת וֹ רה, מצווֹ ת
ה ּמ חין  נמׁש כין לדוֹ ר  מ דּ וֹ ר הבּ נים 
הבּ נים  ׁש יּ כוֹ לין עד וד וֹ ר , דּ וֹ ר  בּ כל

הנּ "ל. אוֹ רוֹ ת  להגת לזכּ וֹ ת 

ה וֹ לה) הוּ לד אז עברה כּ ׁש יּ ׁש  אבל
עברה כּ ׁש יּ ׁש  ּת כף  כּ י ה ּפ גוּ ם , אחר 
היכלי מתגּ בּ רין אזי בּ הזּ וּ וּ ג, גּ מ וּ רה
הזּ וּ וּ ג התע וֹ רר וּ ת ׁש ּמ ם  הּת מ וּ רוֹ ת
לברר לׁש ם  לירד ׁש צּ ריכין מחמת
יׁש  זה ׁש ּמ חמת מם , הּק דה
וּ כׁש אין  זה, בּ ענין גּ דוֹ לה מלחמה
כּ ח מת גּ בּ רת אזי  ּפ נים , כּ ל על עברה
להוֹ ליד  יתבּ ר הם  ׁש צּ וּ ה הּמ צוה
ידי על קדוֹ ׁש ים  מחין ונמׁש כין בּ נים ,
ה זּ כר אחר הוֹ ל הוּ לד ואז ההוֹ לדה,
כּ נּ "ל, הּמ חין המׁש כת ע ּק ר ׁש ּמ ּמ נּ וּ 
מתגּ בּ רין  אזי עברה, כּ ׁש יּ ׁש  אבל
אחר הוּ לד וּ ממׁש יכין הּת מ וּ רוֹ ת  היכלי 
זה על ּת מיד אוֹ רבין הם  כּ י  הּפ גוּ ם ,
הם  וׁש לוֹ ם , חס  ה ּפ גוּ ם   להמ ׁש י

י צּ ילנוּ .  יתבּ ר

ׁש האהו) כּ סף ק דּ וּ ׁש י  בּ חינת וזה
הּמ מ וֹ ן  כּ י  בּ כסף , מתקדּ ׁש ת
כּ ּמ וּ בן  מאד, גּ בּה  בּ ׁש רׁש וֹ  והע ׁש יר וּ ת

ז"ל ורבּ נוּ  מוֹ רנוּ  אדוֹ ננוּ  כג,בּ דברי (סימן 
מ בּ חינתה) בּ ׁש ר ׁש וֹ   נמ ׁש הוּ א כּ י ,

היכ  הּת ׁש עה מ בּ חינת הנּ "ל ה נּ "ל, לין 
והמע כּ ב הרדיפה ידי  על ׁש נּ ע שׂ וּ 
בּ הּת וֹ רה נּ אמר מה כּ ל כּ י  כּ נּ "ל,
מעלה מעלה והוֹ לכין ׁש עוֹ לין הזּ את
היכלין  הּת ׁש עה להיג  ׁש זּ וֹ כין עד
הּת פ לּ ה. כּ וּ נוֹ ת  סוֹ ד ה וּ א זה כּ ל הנּ "ל,
הע וֹ למוֹ ת עליּ ת הוּ א הכּ וּ נוֹ ת  ׁש כּ לל
ותלבּ יׁש  הּק ל ּפ וֹ ת מן ּת עלה ׁש ּמ לכוּ ת
יס וֹ ד  הוֹ ד ונצח  יס וֹ ד, הוֹ ד, נצח, את
וכוּ ', ּת פארת גּ בוּ רה, לחסד, ּת עלה

בּ כּ וּ נוֹ ת לעסקטוכּ מבאר ׁש זּ וֹ כה וּ מי . 
הוּ א ה למ וּ ת עּק ר זה בּ ת ּק וּ ן
עד  מעלה, מעלה כּ ׁש ע וֹ לה
האין  אוֹ ר  להיג ר וֹ דפת ׁש ּמ ח ׁש ב ּת וֹ 
רצוֹ א בּ בחינת הרדיפה ׁש ּת היה סוֹ ף ,
ידי על ה ּת ּק וּ ן עּק ר כּ ן ועל וׁש וֹ ב .
את המע כּ ב ׁש הוּ א והמי ב , המסדּ ר 
כּ תר , בּ חינת ׁש הוּ א מרדיפתם , הּמ חין
בּ לי הרדיפה היתה זה ּת ּק וּ ן בּ א כּ י
מתבּ ּט ל  והיה ׁש ם , נׁש אר  והיה מעכּ ב ,
בּ ק יּ וּ ם  חפץ  יתבּ ר והם  בּ מציאוּ ת.
ידי על הלמוּ ת  עּק ר כּ ן על הע וֹ לם ,
וע ּק ר וכנּ "ל, והמעכּ ב  הרדיפה
לחזר כּ ׁש זּ וֹ כה ה וּ א ה ּת ּק וּ ן ׁש למ וּ ת
הה ׁש ּפ עוֹ ת כּ ל מם   וּ להמ ׁש י
הפע ירידת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ט וֹ בוֹ ת,
בּ ׁש עת הּת פלּ ה אחר  ׁש ּמ מ ׁש יכין
בּ ׁש עת כּ י לציּ וֹ ן', וּ בא  'אׁש רי אמירת
לבחינת זוֹ כין ע שׂ רה ׁש מ וֹ נה ּת פ לּ ת
להיוֹ ת  צרי אבל הנּ "ל, אוֹ ר  הגת
ואזי כּ נּ "ל, וׁש וֹ ב  רצ וֹ א בּ בחינת
 ממ ׁש י הוּ א  וׁש וֹ ב, בּ בחינת  כּ ׁש ה וּ א 

ה.טו. פרק התפילה שער פריעץחיים
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ׁש ּמ ם  ט וֹ ב וֹ ת, ההׁש ּפ עוֹ ת כּ ל מ ם 
צנּ וֹ ר וע ּק ר והעׁש יר וּ ת. ה ּמ מ וֹ ן כּ ל
על  ה וּ א למּט ה לירד ׁש ּת וּ כל הפע 
מתחיל  ׁש ם  כּ ן על המע כּ ב, בּ חינת ידי 
אין  ׁש ם  ּפ י  על ואף להצט יּ ר . האוֹ ר 
מאחר כן ּפ י על אף  כּ לל, ציּ וּ ר   ּׁש י
האוֹ ר מתחיל מע כּ ב בּ בחינת ׁש ה וּ א
יׁש  זה ידי  ׁש על עד קצת להצטמצם 
ׁש פע בּ בחינת  ׁש יּ צט יּ ר  למ ּט ה כּ ח 
הּמ מ וֹ ן  מ ם   ׁש נּ מ ׁש עד מ ּמ ׁש ,

וזה כד)בּ חינתוהע ׁש ירוּ ת. יד, :(משלי  
הע ׁש ירוּ ת כּ י  עׁש רם ", חכמים  "עטרת
כּ תר בּ חינת עטרה, מ בּ חינת  נמ ׁש
והמיב המסדּ ר  בּ חינת ׁש ה וּ א
רדיפתם  בּ ׁש עת הּמ חין את  והמעכּ ב 
כּ י דּ יקא, חכמים ' 'עטרת  וזה וכנּ "ל.
ׁש זּ וֹ כין  אמ ּת יּ ים  החכמים  דּ יקא
החכמה ע ּק ר  ׁש הם  ה נּ "ל, לּמ חין
אחר ר וֹ דף ׁש ּמ חם  עד האמ ּת ית ,
הע ׁש ירוּ ת דּ יקא אצלם  הנּ "ל, הגוֹ ת
ממ ׁש יכין  הם  כּ י ועטרה, כּ תר מ בּ חינת
ׁש הוּ א כּ תר , מ בּ חינת מ ם , הע ׁש יר וּ ת
ּת ּק וּ ן  עּק ר זה ידי  ׁש על המעכּ ב ,
יׁש  אחרים  אצל אבל כּ נּ "ל, הּמ חין
מהיכלי  נמׁש ׁש לּ וֹ  ׁש העׁש ירוּ ת 
לפעמים  ממ ׁש יכין ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת
לתּק ן  זוֹ כים  כּ ׁש אין  אצלם  הפע 

כּ ראוּ י . הנּ "ל ּת ּק וּ נים 
כּ ן כּ יועל  בּ כסף , מתק דּ ׁש ת  האה 

ׁש פע ׁש ה וּ א הכּ סף ,
מ ם , בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש הע ׁש יר וּ ת,
כּ נּ "ל. ׁש רׁש ּה  ׁש ּמ ם  כּ תר , מ בּ חינת
ז"ל  ור בּ נוּ  מוֹ רנוּ  אדוֹ ננוּ  ׁש כּ תב  וזה
עם  אחת  בּ חינה הוּ א ׁש העׁש ירוּ ת 

ּת לוּ יים  וּ בוֹ  ח יּ וּ תּה , והוּ א האה
א ּס וּ ר ׁש ל בּ הּת וֹ רה  כּ מבאר הבּ נים ,

סט)גּ זלה  כּ י(סימן כּ נּ "ל. היטב ׁש ם  עיּ ן , 
 נמ ׁש הפע , ירידת ׁש הוּ א  הע ׁש יר וּ ת,
המסדּ ר בּ חינת ידי  על למ ּט ה
ה ּמ חין  רדיפוֹ ת  זה ידי ׁש על והמיב,
זה ידי ועל וׁש וֹ ב , רצ וֹ א בּ בחינת הוּ א
ׁש ּת וּ כל  וּ מצט יּ רת  מם  ׁש פע ממׁש י
ח יּ וּ ת ׁש רׁש  וׁש ם  כּ נּ "ל, למ ּט ה לירד
צמצוּ ם  מ בּ חינת ׁש נּ מ ׁש כת  האה
ועל  כּ נּ "ל, המע כּ ב מבּ חינת ׁש רׁש וֹ 
ׁש הם  הבּ נים , הוֹ לדת ע ּק ר  זה  ידי 
כּ ׁש נּ כללין  ׁש צּ ריכין הּמ חין, הוֹ לדוֹ ת
עד  וׁש וֹ ב, רצ וֹ א בּ בחינת ׁש יּ היה ׁש ם 
ׁש ּמ ם  למ ּט ה הּמ חין  וימ ׁש י ׁש יּ חזר
האב מ ּמ ח ׁש נּ מ ׁש כין הבּ נים  הוֹ לדוֹ ת
מ דּ וֹ ר בּ ע וֹ לם  אק וּ תוֹ  ׁש יּ גלּ וּ  כּ די

בּ בחינת  ד)לדוֹ ר, קמה, "דּ וֹ ר(תהלים : 
מחמת כּ י ."מעשׂ י יׁש בּ ח  לדוֹ ר
מאד  גּ בּה  מ ּמ ק וֹ ם  נמ ׁש כין ׁש בּ ׁש רׁש ם 
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה מ בּ חינת מאד
לה וֹ דיע יכוֹ לין דּ יקא  הם  כּ ן על

בּ עוֹ לם  אק וּ תוֹ  וזהוּ לגלּ וֹ ת . 
דּ יקא, 'וּ גבוּ רתי' יגּ ידוּ ",  וּ גב וּ רתי"
ׁש הוּ א והמס דּ ר המע כּ ב  בּ חינת דּ הינוּ 
זה ידי  ׁש על הּק ד וֹ ׁש וֹ ת, הגּ ב וּ רוֹ ת ׁש ר ׁש 
אקוּ ת וֹ  וּ לפרסם  להגּ יד י ׁש בּ ח  דּ יקא
קטרת כּ ן ועל עוֹ לם . בּ אי לכל למ ּט ה

כו .)מע ׁש רת עליּ ת(יומא ע ּק ר  כּ י  , 
ידי על הוּ א הנּ "ל בּ בּ חינה הע וֹ למוֹ ת

ט)בּ חינת כז, לב"(משלי  ישׂ ּמ ח  "קטרת : 
כּ ל  מם  כּ י מע ׁש רת, כּ ן ועל כּ נּ "ל,
הפע ירידת  בּ חינת ׁש היא הע ׁש יר וּ ת

וכנּ "ל. ע שׂ רה ׁש מוֹ נה ּת פלּ ת אחר 

מז והלכות כד תורות תורה 

הּמ ׁש כּ ן ז) מלאכת על ׁש נּ צט וּ וּ  וזה
מע שׂ ה וכל העגל, מע שׂ ה אחר
ׁש הם  הע ׁש ירוּ ת, ידי  על היה הּמ ׁש כּ ן
חטא עּק ר כּ י וכוּ ', וּ נחׁש ת וכסף זהב 
היכלי התגּ בּ ר וּ ת ידי על היה העגל
ׁש יּ נק וּ  ידי על ׁש התגּ בּ רוּ  הּת מ וּ רוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  א)מהע ׁש ירוּ ת, א , :(דברים 
ׁש ה ׁש ּפ עּת  זהב  בּ ׁש ביל זהב " "ודי 

לב:)להם  עד (ברכות  ּכ כּ ל והתגּ בּ רוּ  , 
ׁש ם  מ ּמ ׁש  זרה עבוֹ דה לידי  ׁש בּ אוּ 
בּ חינת לצלן, רחמנא ההמרה עּק ר

וכוּ ' אקים " גּ וֹ י יא)"ההימיר ב , .(ירמיה  
התגּ רה ׁש הטן מחמת  נמ ׁש זה  וכל
בּ ענין  לחקר בּ דע ּת ם  והכניס  בּ הם 
להבינם  עליהם  ולעמד ה נּ "ל הגוֹ ת
ׁש בּ א וּ  עד מאד ּפ גמ וּ  וּ בזה בּ דע ּת ם ,
אסוּ ר בּ אמת כּ י זרה , עבוֹ דה לידי 
ולא מת דּ בּ קין לא כּ י כּ לל, ׁש ם  לחקר 
מ וֹ רנוּ  אדוֹ ננוּ  ׁש דּ קדּ ק  וזה וכוּ ', ידעין
ׁש ם  ׁש גּ ם  הנּ "ל בּ הּת וֹ רה ז"ל, ורבּ נוּ 
בּ רכּ ת בּ בחינת  הן אמ וּ נה צריכין
הּמ חין, רדיפוֹ ת  בּ חינת ׁש הוּ א הכל ,
ׁש ם  ׁש גּ ם  והמיב  המסדּ ר  בּ בחינת הן
מפלא, אמוֹ ן בּ בחינת  אמ וּ נה צריכין
אי אלּ וּ  אוֹ ר וֹ ת כּ י ׁש ם , ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 
אמוּ נה כּ ׁש ּמ צרף  אם  כּ י להיג אפ ׁש ר

ל  יכוֹ ל דּ יקא ואז היגם להכל, 
אסוּ ר אבל מטי, ולא מטי בּ בחינת
 מ ּמ בּ ּמ פלא כּ י ׁש ם , ולחקר לעמד
ולא מתדּ בּ קין לא  כּ י  וכוּ ', ּת דרוֹ ׁש  אל

בּ ה וּ  דּ ק יּ מא מאן ולית ,טזידעין 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ לׁש וֹ ן היטב (נחכּ מבאר 
ׁש ם .סה .) ׁש ּמ ביא

ישׂ ראל וזה ׁש ּפ גמ וּ  הּפ גם  בּ חינת 
כּ ׁש א ּת וֹ רה מ ּת ן קדם  בּ תחלּ ה 

ׁש ם  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  מים , להם  (שמותהיה 
ז) ה'יז , היׁש  לאמר ה' את נּס תם  "ועל :

בּ זּ הר ואיתא אין". אם  בּ קרבּ נוּ 
סד:)הּק דוֹ ׁש  היה(בשלח ׁש לּ הם  ׁש הּפ גם  , 

בּ קרבּ ם , הוּ א יׁש  בּ חינת  אם  ׁש חקרוּ 
כּ נּ "ל, הינוּ  ׁש ם , עיּ ן אין, בּ חינת אם 
רצ וּ  מה היה ׁש לּ הם  הּפ גם  ׁש ע ּק ר
ׁש הם  הנּ "ל הגוֹ ת וּ להבין לעמד
אפ ׁש ר אי  אבל יחד, ואין מ יּ ׁש  כּ לוּ לים 
ּת ׁש עה מ יגין כּ י עליהם , לעמד
יׁש  בּ חינת ה וּ א כּ אלּ וּ  ׁש נּ ראה היכלין
היכלין, ּת ׁש עה בּ חינת  ׁש הם  מאחר
ולא מתדּ בּ קין לא כן ּפ י על ואף 
לוֹ  ׁש יּ ׁש  וּ מי  אין. בּ חינת  ׁש זּ הוּ  ידעין,
בּ זה לחקר  נכנס  ואינוֹ  חזקה  אמ וּ נה
ה' על להתענּ ג  זוֹ כה הוּ א כּ לל,
זה, ידי על דּ יקא זיווֹ  בּ נעם  ולחזוֹ ת 
והמעכּ ב , הּמ ח ׁש בה רדיפת  ידי  על
לחקר כּ ׁש רוֹ צה ּת כף  אבל לוֹ , אׁש רי
לבוֹ א יוּ כל כּ י מאד, בּ זה נכׁש ל בּ זה 
ידי על ׁש בּ א וׁש לוֹ ם , חס  ּפ ר וּ ד, לידי 
אחרא ה ּס טרא  ׁש הם  הּת מוּ ר וֹ ת, היכלי 

בּ פרוּ דא וסיּ ם  בּ ח בּ וּ רא (זוהריזדּ ׁש ריא 
צה .) ואין משפטים י ׁש  בּ ין ׁש ּמ פריד דּ הינוּ  ,

אם  בּ קר בּ נוּ  ה' "היׁש  ׁש נּ סּת ּפ ק וּ  עד
ׁש אי רק  אחד הכּ ל בּ אמת כּ י  אין",
כּ נּ "ל. כּ לל בּ זה ולחקר להבין אפ ׁש ר

עליהם.טז. שיעמוד מי ואין ידועים ולא נדבקים בפירוד.יז.לא ומסיים בחיבור מתחיל
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ׁש ּמ ם  ט וֹ ב וֹ ת, ההׁש ּפ עוֹ ת כּ ל מ ם 
צנּ וֹ ר וע ּק ר והעׁש יר וּ ת. ה ּמ מ וֹ ן כּ ל
על  ה וּ א למּט ה לירד ׁש ּת וּ כל הפע 
מתחיל  ׁש ם  כּ ן על המע כּ ב, בּ חינת ידי 
אין  ׁש ם  ּפ י  על ואף להצט יּ ר . האוֹ ר 
מאחר כן ּפ י על אף  כּ לל, ציּ וּ ר   ּׁש י
האוֹ ר מתחיל מע כּ ב בּ בחינת ׁש ה וּ א
יׁש  זה ידי  ׁש על עד קצת להצטמצם 
ׁש פע בּ בחינת  ׁש יּ צט יּ ר  למ ּט ה כּ ח 
הּמ מ וֹ ן  מ ם   ׁש נּ מ ׁש עד מ ּמ ׁש ,

וזה כד)בּ חינתוהע ׁש ירוּ ת. יד, :(משלי  
הע ׁש ירוּ ת כּ י  עׁש רם ", חכמים  "עטרת
כּ תר בּ חינת עטרה, מ בּ חינת  נמ ׁש
והמיב המסדּ ר  בּ חינת ׁש ה וּ א
רדיפתם  בּ ׁש עת הּמ חין את  והמעכּ ב 
כּ י דּ יקא, חכמים ' 'עטרת  וזה וכנּ "ל.
ׁש זּ וֹ כין  אמ ּת יּ ים  החכמים  דּ יקא
החכמה ע ּק ר  ׁש הם  ה נּ "ל, לּמ חין
אחר ר וֹ דף ׁש ּמ חם  עד האמ ּת ית ,
הע ׁש ירוּ ת דּ יקא אצלם  הנּ "ל, הגוֹ ת
ממ ׁש יכין  הם  כּ י ועטרה, כּ תר מ בּ חינת
ׁש הוּ א כּ תר , מ בּ חינת מ ם , הע ׁש יר וּ ת
ּת ּק וּ ן  עּק ר זה ידי  ׁש על המעכּ ב ,
יׁש  אחרים  אצל אבל כּ נּ "ל, הּמ חין
מהיכלי  נמׁש ׁש לּ וֹ  ׁש העׁש ירוּ ת 
לפעמים  ממ ׁש יכין ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת
לתּק ן  זוֹ כים  כּ ׁש אין  אצלם  הפע 

כּ ראוּ י . הנּ "ל ּת ּק וּ נים 
כּ ן כּ יועל  בּ כסף , מתק דּ ׁש ת  האה 

ׁש פע ׁש ה וּ א הכּ סף ,
מ ם , בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש הע ׁש יר וּ ת,
כּ נּ "ל. ׁש רׁש ּה  ׁש ּמ ם  כּ תר , מ בּ חינת
ז"ל  ור בּ נוּ  מוֹ רנוּ  אדוֹ ננוּ  ׁש כּ תב  וזה
עם  אחת  בּ חינה הוּ א ׁש העׁש ירוּ ת 

ּת לוּ יים  וּ בוֹ  ח יּ וּ תּה , והוּ א האה
א ּס וּ ר ׁש ל בּ הּת וֹ רה  כּ מבאר הבּ נים ,

סט)גּ זלה  כּ י(סימן כּ נּ "ל. היטב ׁש ם  עיּ ן , 
 נמ ׁש הפע , ירידת ׁש הוּ א  הע ׁש יר וּ ת,
המסדּ ר בּ חינת ידי  על למ ּט ה
ה ּמ חין  רדיפוֹ ת  זה ידי ׁש על והמיב,
זה ידי ועל וׁש וֹ ב , רצ וֹ א בּ בחינת הוּ א
ׁש ּת וּ כל  וּ מצט יּ רת  מם  ׁש פע ממׁש י
ח יּ וּ ת ׁש רׁש  וׁש ם  כּ נּ "ל, למ ּט ה לירד
צמצוּ ם  מ בּ חינת ׁש נּ מ ׁש כת  האה
ועל  כּ נּ "ל, המע כּ ב מבּ חינת ׁש רׁש וֹ 
ׁש הם  הבּ נים , הוֹ לדת ע ּק ר  זה  ידי 
כּ ׁש נּ כללין  ׁש צּ ריכין הּמ חין, הוֹ לדוֹ ת
עד  וׁש וֹ ב, רצ וֹ א בּ בחינת ׁש יּ היה ׁש ם 
ׁש ּמ ם  למ ּט ה הּמ חין  וימ ׁש י ׁש יּ חזר
האב מ ּמ ח ׁש נּ מ ׁש כין הבּ נים  הוֹ לדוֹ ת
מ דּ וֹ ר בּ ע וֹ לם  אק וּ תוֹ  ׁש יּ גלּ וּ  כּ די

בּ בחינת  ד)לדוֹ ר, קמה, "דּ וֹ ר(תהלים : 
מחמת כּ י ."מעשׂ י יׁש בּ ח  לדוֹ ר
מאד  גּ בּה  מ ּמ ק וֹ ם  נמ ׁש כין ׁש בּ ׁש רׁש ם 
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה מ בּ חינת מאד
לה וֹ דיע יכוֹ לין דּ יקא  הם  כּ ן על

בּ עוֹ לם  אק וּ תוֹ  וזהוּ לגלּ וֹ ת . 
דּ יקא, 'וּ גבוּ רתי' יגּ ידוּ ",  וּ גב וּ רתי"
ׁש הוּ א והמס דּ ר המע כּ ב  בּ חינת דּ הינוּ 
זה ידי  ׁש על הּק ד וֹ ׁש וֹ ת, הגּ ב וּ רוֹ ת ׁש ר ׁש 
אקוּ ת וֹ  וּ לפרסם  להגּ יד י ׁש בּ ח  דּ יקא
קטרת כּ ן ועל עוֹ לם . בּ אי לכל למ ּט ה

כו .)מע ׁש רת עליּ ת(יומא ע ּק ר  כּ י  , 
ידי על הוּ א הנּ "ל בּ בּ חינה הע וֹ למוֹ ת

ט)בּ חינת כז, לב"(משלי  ישׂ ּמ ח  "קטרת : 
כּ ל  מם  כּ י מע ׁש רת, כּ ן ועל כּ נּ "ל,
הפע ירידת  בּ חינת ׁש היא הע ׁש יר וּ ת

וכנּ "ל. ע שׂ רה ׁש מוֹ נה ּת פלּ ת אחר 

מז והלכות כד תורות תורה 

הּמ ׁש כּ ן ז) מלאכת על ׁש נּ צט וּ וּ  וזה
מע שׂ ה וכל העגל, מע שׂ ה אחר
ׁש הם  הע ׁש ירוּ ת, ידי  על היה הּמ ׁש כּ ן
חטא עּק ר כּ י וכוּ ', וּ נחׁש ת וכסף זהב 
היכלי התגּ בּ ר וּ ת ידי על היה העגל
ׁש יּ נק וּ  ידי על ׁש התגּ בּ רוּ  הּת מ וּ רוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  א)מהע ׁש ירוּ ת, א , :(דברים 
ׁש ה ׁש ּפ עּת  זהב  בּ ׁש ביל זהב " "ודי 

לב:)להם  עד (ברכות  ּכ כּ ל והתגּ בּ רוּ  , 
ׁש ם  מ ּמ ׁש  זרה עבוֹ דה לידי  ׁש בּ אוּ 
בּ חינת לצלן, רחמנא ההמרה עּק ר

וכוּ ' אקים " גּ וֹ י יא)"ההימיר ב , .(ירמיה  
התגּ רה ׁש הטן מחמת  נמ ׁש זה  וכל
בּ ענין  לחקר בּ דע ּת ם  והכניס  בּ הם 
להבינם  עליהם  ולעמד ה נּ "ל הגוֹ ת
ׁש בּ א וּ  עד מאד ּפ גמ וּ  וּ בזה בּ דע ּת ם ,
אסוּ ר בּ אמת כּ י זרה , עבוֹ דה לידי 
ולא מת דּ בּ קין לא כּ י כּ לל, ׁש ם  לחקר 
מ וֹ רנוּ  אדוֹ ננוּ  ׁש דּ קדּ ק  וזה וכוּ ', ידעין
ׁש ם  ׁש גּ ם  הנּ "ל בּ הּת וֹ רה ז"ל, ורבּ נוּ 
בּ רכּ ת בּ בחינת  הן אמ וּ נה צריכין
הּמ חין, רדיפוֹ ת  בּ חינת ׁש הוּ א הכל ,
ׁש ם  ׁש גּ ם  והמיב  המסדּ ר  בּ בחינת הן
מפלא, אמוֹ ן בּ בחינת  אמ וּ נה צריכין
אי אלּ וּ  אוֹ ר וֹ ת כּ י ׁש ם , ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 
אמוּ נה כּ ׁש ּמ צרף  אם  כּ י להיג אפ ׁש ר

ל  יכוֹ ל דּ יקא ואז היגם להכל, 
אסוּ ר אבל מטי, ולא מטי בּ בחינת
 מ ּמ בּ ּמ פלא כּ י ׁש ם , ולחקר לעמד
ולא מתדּ בּ קין לא  כּ י  וכוּ ', ּת דרוֹ ׁש  אל

בּ ה וּ  דּ ק יּ מא מאן ולית ,טזידעין 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ לׁש וֹ ן היטב (נחכּ מבאר 
ׁש ם .סה .) ׁש ּמ ביא

ישׂ ראל וזה ׁש ּפ גמ וּ  הּפ גם  בּ חינת 
כּ ׁש א ּת וֹ רה מ ּת ן קדם  בּ תחלּ ה 

ׁש ם  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  מים , להם  (שמותהיה 
ז) ה'יז , היׁש  לאמר ה' את נּס תם  "ועל :

בּ זּ הר ואיתא אין". אם  בּ קרבּ נוּ 
סד:)הּק דוֹ ׁש  היה(בשלח ׁש לּ הם  ׁש הּפ גם  , 

בּ קרבּ ם , הוּ א יׁש  בּ חינת  אם  ׁש חקרוּ 
כּ נּ "ל, הינוּ  ׁש ם , עיּ ן אין, בּ חינת אם 
רצ וּ  מה היה ׁש לּ הם  הּפ גם  ׁש ע ּק ר
ׁש הם  הנּ "ל הגוֹ ת וּ להבין לעמד
אפ ׁש ר אי  אבל יחד, ואין מ יּ ׁש  כּ לוּ לים 
ּת ׁש עה מ יגין כּ י עליהם , לעמד
יׁש  בּ חינת ה וּ א כּ אלּ וּ  ׁש נּ ראה היכלין
היכלין, ּת ׁש עה בּ חינת  ׁש הם  מאחר
ולא מתדּ בּ קין לא כן ּפ י על ואף 
לוֹ  ׁש יּ ׁש  וּ מי  אין. בּ חינת  ׁש זּ הוּ  ידעין,
בּ זה לחקר  נכנס  ואינוֹ  חזקה  אמ וּ נה
ה' על להתענּ ג  זוֹ כה הוּ א כּ לל,
זה, ידי על דּ יקא זיווֹ  בּ נעם  ולחזוֹ ת 
והמעכּ ב , הּמ ח ׁש בה רדיפת  ידי  על
לחקר כּ ׁש רוֹ צה ּת כף  אבל לוֹ , אׁש רי
לבוֹ א יוּ כל כּ י מאד, בּ זה נכׁש ל בּ זה 
ידי על ׁש בּ א וׁש לוֹ ם , חס  ּפ ר וּ ד, לידי 
אחרא ה ּס טרא  ׁש הם  הּת מוּ ר וֹ ת, היכלי 

בּ פרוּ דא וסיּ ם  בּ ח בּ וּ רא (זוהריזדּ ׁש ריא 
צה .) ואין משפטים י ׁש  בּ ין ׁש ּמ פריד דּ הינוּ  ,

אם  בּ קר בּ נוּ  ה' "היׁש  ׁש נּ סּת ּפ ק וּ  עד
ׁש אי רק  אחד הכּ ל בּ אמת כּ י  אין",
כּ נּ "ל. כּ לל בּ זה ולחקר להבין אפ ׁש ר

עליהם.טז. שיעמוד מי ואין ידועים ולא נדבקים בפירוד.יז.לא ומסיים בחיבור מתחיל



הלכותמח  ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

צריכין  ׁש הי וּ  בּ עת לזה בּ אוּ  כּ ן ועל
 ׁש נּ מ ׁש הפע  המ ׁש כת  ׁש הוּ א למים ,
ׁש רא וּ  וּ מחמת הנּ "ל, ה גוֹ ת  מ בּ חינת
ידי על להם , מ לּ ירד הפע  ׁש נּ תעכּ ב 
בּ חינת ה נּ "ל בּ נּ ּס י וֹ ן לכנס התחילוּ  זה
אין" אם  וכוּ ' הי ׁש  ה' את נּס תם  "על

וכנּ "ל:

ׁש אמרוּ וזה העגל חטא  (שמותבּ חינת 
א) אלב , האיׁש  מ ׁש ה זה "כּ י :

ואמר וּ  ׁש ּט ע וּ  לוֹ ". היה מה ידענוּ 
כּ י למעלה, ונׁש אר נס ּת לּ ק  ׁש ּמ ׁש ה
ע שׂ ה "ק וּ ם  אמרוּ  כּ ן ועל בּ אין. נכלל
רצ וּ  כּ י  וע ׁש ירוּ ת, מ זּ הב אקים " לנוּ 
בּ עצמ וֹ  המע כּ ב  בּ חינת  להמ ׁש י
 נמ ׁש ההׁש ּפ ע וֹ ת ׁש כּ ל מאחר עליהם 
בּ ין  ּפ רוּ ד וע שׂ וּ  ּפ גמ וּ  כּ ן על ידוֹ , על
העׁש יר וּ ת, כּ ל ׁש ּמ ם  המע כּ ב, בּ חינת
רצ וּ  וא הרדיפה, בּ חינת וּ בין
למעלה למעלה מחׁש ב ּת ם  ׁש ּת רדּ ף
מטי בּ בחינת ה נּ "ל הגוֹ ת להיג
עליהם  ׁש יּ מ ׁש יכוּ  רצוּ  רק  מטי, ולא
ׁש זּ ה וּ  מ ּמ ׁש , י ׁש וּ ת בּ בחינת אק וּ תוֹ 
זרה עב וֹ דה הע וֹ בדי כּ ל הּט עוּ ת
מחמת זה וכל הּק וֹ דמים , ׁש בּ דּ וֹ רוֹ ת
וּ לה כּ לל  לעלוֹ ת כּ י ה זּ ה, ע וֹ לם  ּת אווֹ ת
הנּ "ל  היכלין הּת ׁש עה בּ בחינת ׁש ם 
וּ להעלוֹ ת הּת אווֹ ת כּ ל  לׁש בּ ר  צריכין
רצ וּ  והם  ה ּת מוּ ר וֹ ת, מהיכלי הּק דה
להפריד  ורצ וּ  ּת אווֹ תיהם , אחר  ליל
ידי על  ׁש נּ מ ׁש העׁש ירוּ ת  ׁש פע 
אקוּ ת מ ּמ נּ וּ  ולעשׂ וֹ ת הנּ "ל  המעכּ ב 
אל  בּ אוּ  כּ ן ועל וׁש לוֹ ם , חס מ ּמ ׁש ,
מסגּ ל  היה ׁש אהרן מחמת  אהרן,

וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת עבוֹ דת ׁש כּ ל לכהנּ ה
זוֹ כין  דּ יקא זה ידי ׁש על ידוֹ , על
ׁש ּמ ם  הנּ "ל, היכלין ּת ׁש עה להגת
ידי על ההׁש ּפ ע וֹ ת כּ ל ממׁש יכין
והם  הנּ "ל, המע כּ ב  בּ בחינת ׁש נּ צט יּ רה 
ידוֹ  על הּפ רוּ ד לע שׂ וֹ ת ורצ וּ  ּפ גמוּ 

וׁש לוֹ ם , חס  דּ יקא ,

כּ ן ידיועל על הּת ּק וּ ן עּק ר היה  
ׁש בּ א הּמ ׁש כּ ן מעשׂ ה
דּ יקא ואז י שׂ ראל, ׁש ל מהעׁש יר וּ ת
על  ונצט וּ ה בּ כּ הנּ ה אהרן  נתכּ הן
זה ידי ׁש על וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת מעשׂ ה
ׁש החזיר וּ  ידי על ה כּ ל נתּת ּק ן

ל  הּק דה אל ׁש רׁש וֹ הע ׁש ירוּ ת  
עסק ׁש ם  מ ׁש כּ ן מ ּמ נּ וּ  וע שׂ וּ  למעלה,
ׁש על  וּ קטרת, הּק ר בּ נוֹ ת בּ מע שׂ ה אהרן 
מהיכלי הּק דה העלה זה ידי 
מעלה, מעלה  ׁש עלה עד הּת מ וּ רוֹ ת,
הנּ "ל  אוֹ רוֹ ת להגוֹ ת ׁש זּ כה עד
ׁש על  מטי, ולא מטי  בּ בחינת כּ תּק וּ נ ּה 
ׁש הי וּ  הנּ "ל הּפ גמים  כּ ל נת ּת ּק ן זה ידי 

מ זּ ה: בּ הפ

צ דּ יקים ח) ׁש היוּ  ואביהוּ א ונדב 
, להפ ּפ גמ וּ  הם  אבל נוֹ ראים ,
בּ לי למעלה למעלה  לעלוֹ ת רק  ׁש רצוּ 
קטרת הקריב וּ  כּ ן ועל כּ לל, מעכּ ב 
וכל  ר ׁש וּ ת. בּ לי ונכנס וּ  בּ זמ נּ וֹ  ׁש א 
המעכּ ב , ּת ּק נוּ  ׁש א  היה ׁש לּ הם  הּפ גם 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  והמי ב , המס דּ ר ׁש ה וּ א

א) טז, ויּ מתוּ ",(ויקרא ה' לפני "בּ קרבתם 
ׁש א מחמת מהראוּ י  יוֹ תר  ׁש נּ תקרב וּ 
הזהר כּ ן ועל והמי ב , המס דּ ר ּת ּק נוּ 

ב)אהרן פסוק  עת(שם בּ כל יבא  "ואל : 
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ה ּפ גם  היה כּ ן ועל וכוּ '. הּק דׁש " אל
אנסיב וּ ' דּ לא  'בּ גין כּ מ וֹ יחׁש לּ הם  , 

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר לג :)ׁש איתא כּ י(צו . 
המסדּ ר מ בּ חינת נמ ׁש כת  האה
הכּ הן   צרי כּ ן ועל הנּ "ל, והמיב

בּ זּ הר  ׁש איתא  כּ מוֹ  נשׂ וּ י, (שמיני ׁש יּ היה 
בּ יוֹ ם לז:) הגּ דוֹ ל ה כּ הן וּ בפרט ,

בּ עבוֹ דה לעסק  אס וּ ר ׁש היה הכּ ּפ וּ רים 
נשׂ וּ י  היה  ב .)כּ ׁש א אפ ׁש ר(יומא אי  כּ י , 

כּ ׁש הוּ א אם  כּ י  והמיב המסדּ ר  לתּק ן 
מ ם  נמ ׁש כת ׁש היא א ה, נשׂ וּ י 

כּ נּ "ל:

המחט) ע ׁש יר 'איזהוּ  בּ חינת וזה
א)בּ חלק וֹ ' ד, ּת ּק וּ ן (אבות ע ּק ר  כּ י , 

ידי על ה וּ א בּ ּק דה  הע ׁש יר וּ ת
ידי על דּ יקא כּ י  דּ יקא, המחה
עד  מהּק לּפ וֹ ת הּק דה  מעלין המחה
הּת ּק וּ נים  כּ ל וּ לתּק ן לעלוֹ ת ׁש זּ וֹ כין
על  ה נּ "ל אוֹ רוֹ ת ׁש ּמ יגין עד הנּ "ל,
ׁש ּמ ם  והמעכּ ב , הרדיפה בּ חינת ידי 
בּ חינת ׁש הוּ א הפע , ירידת  הוּ א

כּ נּ "ל: ע ׁש ירוּ ת

כּ תבּ וֹ ת הלכוֹ ת

לאׁש ּת וֹ י) לּת ן ח יּ ב  מה בּ חינת וזה
בּ א אׁש ּת וֹ  עם  לדוּ ר ואסוּ ר  כּ תבּ ה.

סו)כּ תבּ ה  העזר להמ ׁש י (אבן מכרח  כּ י  
ע ּק ר זה  ידי ׁש על העׁש ירוּ ת , ׁש פע  לּה 
 צרי כּ י בּ יניהם , והח בּ וּ ר הּק ׁש ר
ׁש נּ אחזין  הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  להעל וֹ ת ּה 

בּ בחינת בּ יוֹ תר  ה)בּ ּה  ה, "רגליה(משלי : 

ידי על וּ להעלוֹ תּה  מות", ירדוֹ ת
ׁש ּת עלה עד הנּ "ל, בּ בּ חינה המחה
עוֹ לה 'אה בּ בחינת כּ תר, לבחינת 

וכוּ ' סא .)ע ּמ וֹ ' ׁש יּ היה(כתובות כּ די , 
וח בּ וּ ר יח וּ ד מבּ חינת החבּ וּ ר  נמ ׁש
וכוּ ' המעכּ ב  עם  הרדיפה  וּ כלליּ וּ ת
כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א ה למ וּ ת ועּק ר כּ נּ "ל.
עד  וׁש וֹ ב , רצוֹ א  בּ בחינת לׁש ם  לעלוֹ ת
ׁש זּ ה וּ  ׁש פע , מ ם   להמ ׁש י ׁש יּ זכּ ה
ה ּת פלּ ה אחר הפע  ירידת בּ חינת
עוֹ לה ׁש אחד לפעמים  יׁש  כּ י  כּ נּ "ל.
וּ מ יּ ד  ותכף ק לּ ה, ׁש עה לפי ׁש ם  ונכלל
מ ם  מקבּ ל ואינוֹ  מם  אוֹ ת וֹ  מגרׁש ין
 ּכ אחר בּ וֹ  מתגּ רין ולפעמים  כּ לוּ ם ,
כּ י בּ יוֹ תר , הּת מוּ ר וֹ ת היכלי  זה ידי  על
וּ כׁש רוֹ אין  ּת מיד, עליו אוֹ רבין הם 
למקוֹ ם  ולעלוֹ ת מהם  לברח  ׁש ר וֹ צה
יוֹ תר בּ וֹ  מתגּ רין הם  הנּ "ל, גּ ב ּה 
ר ׁש ימ וּ  בּ חזרה מ ם  ממׁש י כּ ׁש אינוֹ 
לעמד  ידּה  על ׁש יּ וּ כל וחזקה ט וֹ בה
"ויּ אמר בּ ה ּת וֹ רה מ זּ ה וכּמ וּ בן כּ נגדּ ם ,

ׁש ם  ע יּ ן רוּ ת", אל ד)בּ עז סה, כּ י(סימן . 
הּת ׁש עה הגת  מענין הנּ "ל בּ חינה
מדרגה ׁש היא ּפ י על אף  וכ וּ ' היכלין
כּ י אליו זוֹ כין ׁש אין מאד מאד גּ ב ּה 
הּמ בחרים  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי אם 
גּ ם  כן ּפ י על אף מאד, הּק דוֹ ׁש ים 
עצמם  הּמ וֹ ׁש כים  ּפ ׁש וּ טים  בּ אנׁש ים 
אצלם  גּ ם  בּ אמת, לעבדוֹ   ית בּ ר אליו
איזה אליהם  ׁש ּמ גּ יע לפעמים  נמצא
 הנּ מ ׁש אק וּ ת והתנוֹ צצוּ ת  הארה
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה מ בּ חינת  מ ם 
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הלכותמח  ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

צריכין  ׁש הי וּ  בּ עת לזה בּ אוּ  כּ ן ועל
 ׁש נּ מ ׁש הפע  המ ׁש כת  ׁש הוּ א למים ,
ׁש רא וּ  וּ מחמת הנּ "ל, ה גוֹ ת  מ בּ חינת
ידי על להם , מ לּ ירד הפע  ׁש נּ תעכּ ב 
בּ חינת ה נּ "ל בּ נּ ּס י וֹ ן לכנס התחילוּ  זה
אין" אם  וכוּ ' הי ׁש  ה' את נּס תם  "על

וכנּ "ל:

ׁש אמרוּ וזה העגל חטא  (שמותבּ חינת 
א) אלב , האיׁש  מ ׁש ה זה "כּ י :

ואמר וּ  ׁש ּט ע וּ  לוֹ ". היה מה ידענוּ 
כּ י למעלה, ונׁש אר נס ּת לּ ק  ׁש ּמ ׁש ה
ע שׂ ה "ק וּ ם  אמרוּ  כּ ן ועל בּ אין. נכלל
רצ וּ  כּ י  וע ׁש ירוּ ת, מ זּ הב אקים " לנוּ 
בּ עצמ וֹ  המע כּ ב  בּ חינת  להמ ׁש י
 נמ ׁש ההׁש ּפ ע וֹ ת ׁש כּ ל מאחר עליהם 
בּ ין  ּפ רוּ ד וע שׂ וּ  ּפ גמ וּ  כּ ן על ידוֹ , על
העׁש יר וּ ת, כּ ל ׁש ּמ ם  המע כּ ב, בּ חינת
רצ וּ  וא הרדיפה, בּ חינת וּ בין
למעלה למעלה מחׁש ב ּת ם  ׁש ּת רדּ ף
מטי בּ בחינת ה נּ "ל הגוֹ ת להיג
עליהם  ׁש יּ מ ׁש יכוּ  רצוּ  רק  מטי, ולא
ׁש זּ ה וּ  מ ּמ ׁש , י ׁש וּ ת בּ בחינת אק וּ תוֹ 
זרה עב וֹ דה הע וֹ בדי כּ ל הּט עוּ ת
מחמת זה וכל הּק וֹ דמים , ׁש בּ דּ וֹ רוֹ ת
וּ לה כּ לל  לעלוֹ ת כּ י ה זּ ה, ע וֹ לם  ּת אווֹ ת
הנּ "ל  היכלין הּת ׁש עה בּ בחינת ׁש ם 
וּ להעלוֹ ת הּת אווֹ ת כּ ל  לׁש בּ ר  צריכין
רצ וּ  והם  ה ּת מוּ ר וֹ ת, מהיכלי הּק דה
להפריד  ורצ וּ  ּת אווֹ תיהם , אחר  ליל
ידי על  ׁש נּ מ ׁש העׁש ירוּ ת  ׁש פע 
אקוּ ת מ ּמ נּ וּ  ולעשׂ וֹ ת הנּ "ל  המעכּ ב 
אל  בּ אוּ  כּ ן ועל וׁש לוֹ ם , חס מ ּמ ׁש ,
מסגּ ל  היה ׁש אהרן מחמת  אהרן,

וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת עבוֹ דת ׁש כּ ל לכהנּ ה
זוֹ כין  דּ יקא זה ידי ׁש על ידוֹ , על
ׁש ּמ ם  הנּ "ל, היכלין ּת ׁש עה להגת
ידי על ההׁש ּפ ע וֹ ת כּ ל ממׁש יכין
והם  הנּ "ל, המע כּ ב  בּ בחינת ׁש נּ צט יּ רה 
ידוֹ  על הּפ רוּ ד לע שׂ וֹ ת ורצ וּ  ּפ גמוּ 

וׁש לוֹ ם , חס  דּ יקא ,

כּ ן ידיועל על הּת ּק וּ ן עּק ר היה  
ׁש בּ א הּמ ׁש כּ ן מעשׂ ה
דּ יקא ואז י שׂ ראל, ׁש ל מהעׁש יר וּ ת
על  ונצט וּ ה בּ כּ הנּ ה אהרן  נתכּ הן
זה ידי ׁש על וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת מעשׂ ה
ׁש החזיר וּ  ידי על ה כּ ל נתּת ּק ן

ל  הּק דה אל ׁש רׁש וֹ הע ׁש ירוּ ת  
עסק ׁש ם  מ ׁש כּ ן מ ּמ נּ וּ  וע שׂ וּ  למעלה,
ׁש על  וּ קטרת, הּק ר בּ נוֹ ת בּ מע שׂ ה אהרן 
מהיכלי הּק דה העלה זה ידי 
מעלה, מעלה  ׁש עלה עד הּת מ וּ רוֹ ת,
הנּ "ל  אוֹ רוֹ ת להגוֹ ת ׁש זּ כה עד
ׁש על  מטי, ולא מטי  בּ בחינת כּ תּק וּ נ ּה 
ׁש הי וּ  הנּ "ל הּפ גמים  כּ ל נת ּת ּק ן זה ידי 

מ זּ ה: בּ הפ

צ דּ יקים ח) ׁש היוּ  ואביהוּ א ונדב 
, להפ ּפ גמ וּ  הם  אבל נוֹ ראים ,
בּ לי למעלה למעלה  לעלוֹ ת רק  ׁש רצוּ 
קטרת הקריב וּ  כּ ן ועל כּ לל, מעכּ ב 
וכל  ר ׁש וּ ת. בּ לי ונכנס וּ  בּ זמ נּ וֹ  ׁש א 
המעכּ ב , ּת ּק נוּ  ׁש א  היה ׁש לּ הם  הּפ גם 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  והמי ב , המס דּ ר ׁש ה וּ א

א) טז, ויּ מתוּ ",(ויקרא ה' לפני "בּ קרבתם 
ׁש א מחמת מהראוּ י  יוֹ תר  ׁש נּ תקרב וּ 
הזהר כּ ן ועל והמי ב , המס דּ ר ּת ּק נוּ 

ב)אהרן פסוק  עת(שם בּ כל יבא  "ואל : 

מט והלכות כד תורות תורה 

ה ּפ גם  היה כּ ן ועל וכוּ '. הּק דׁש " אל
אנסיב וּ ' דּ לא  'בּ גין כּ מ וֹ יחׁש לּ הם  , 

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר לג :)ׁש איתא כּ י(צו . 
המסדּ ר מ בּ חינת נמ ׁש כת  האה
הכּ הן   צרי כּ ן ועל הנּ "ל, והמיב

בּ זּ הר  ׁש איתא  כּ מוֹ  נשׂ וּ י, (שמיני ׁש יּ היה 
בּ יוֹ ם לז:) הגּ דוֹ ל ה כּ הן וּ בפרט ,

בּ עבוֹ דה לעסק  אס וּ ר ׁש היה הכּ ּפ וּ רים 
נשׂ וּ י  היה  ב .)כּ ׁש א אפ ׁש ר(יומא אי  כּ י , 

כּ ׁש הוּ א אם  כּ י  והמיב המסדּ ר  לתּק ן 
מ ם  נמ ׁש כת ׁש היא א ה, נשׂ וּ י 

כּ נּ "ל:

המחט) ע ׁש יר 'איזהוּ  בּ חינת וזה
א)בּ חלק וֹ ' ד, ּת ּק וּ ן (אבות ע ּק ר  כּ י , 

ידי על ה וּ א בּ ּק דה  הע ׁש יר וּ ת
ידי על דּ יקא כּ י  דּ יקא, המחה
עד  מהּק לּפ וֹ ת הּק דה  מעלין המחה
הּת ּק וּ נים  כּ ל וּ לתּק ן לעלוֹ ת ׁש זּ וֹ כין
על  ה נּ "ל אוֹ רוֹ ת ׁש ּמ יגין עד הנּ "ל,
ׁש ּמ ם  והמעכּ ב , הרדיפה בּ חינת ידי 
בּ חינת ׁש הוּ א הפע , ירידת  הוּ א

כּ נּ "ל: ע ׁש ירוּ ת

כּ תבּ וֹ ת הלכוֹ ת

לאׁש ּת וֹ י) לּת ן ח יּ ב  מה בּ חינת וזה
בּ א אׁש ּת וֹ  עם  לדוּ ר ואסוּ ר  כּ תבּ ה.

סו)כּ תבּ ה  העזר להמ ׁש י (אבן מכרח  כּ י  
ע ּק ר זה  ידי ׁש על העׁש ירוּ ת , ׁש פע  לּה 
 צרי כּ י בּ יניהם , והח בּ וּ ר הּק ׁש ר
ׁש נּ אחזין  הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  להעל וֹ ת ּה 

בּ בחינת בּ יוֹ תר  ה)בּ ּה  ה, "רגליה(משלי : 

ידי על וּ להעלוֹ תּה  מות", ירדוֹ ת
ׁש ּת עלה עד הנּ "ל, בּ בּ חינה המחה
עוֹ לה 'אה בּ בחינת כּ תר, לבחינת 

וכוּ ' סא .)ע ּמ וֹ ' ׁש יּ היה(כתובות כּ די , 
וח בּ וּ ר יח וּ ד מבּ חינת החבּ וּ ר  נמ ׁש
וכוּ ' המעכּ ב  עם  הרדיפה  וּ כלליּ וּ ת
כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א ה למ וּ ת ועּק ר כּ נּ "ל.
עד  וׁש וֹ ב , רצוֹ א  בּ בחינת לׁש ם  לעלוֹ ת
ׁש זּ ה וּ  ׁש פע , מ ם   להמ ׁש י ׁש יּ זכּ ה
ה ּת פלּ ה אחר הפע  ירידת בּ חינת
עוֹ לה ׁש אחד לפעמים  יׁש  כּ י  כּ נּ "ל.
וּ מ יּ ד  ותכף ק לּ ה, ׁש עה לפי ׁש ם  ונכלל
מ ם  מקבּ ל ואינוֹ  מם  אוֹ ת וֹ  מגרׁש ין
 ּכ אחר בּ וֹ  מתגּ רין ולפעמים  כּ לוּ ם ,
כּ י בּ יוֹ תר , הּת מוּ ר וֹ ת היכלי  זה ידי  על
וּ כׁש רוֹ אין  ּת מיד, עליו אוֹ רבין הם 
למקוֹ ם  ולעלוֹ ת מהם  לברח  ׁש ר וֹ צה
יוֹ תר בּ וֹ  מתגּ רין הם  הנּ "ל, גּ ב ּה 
ר ׁש ימ וּ  בּ חזרה מ ם  ממׁש י כּ ׁש אינוֹ 
לעמד  ידּה  על ׁש יּ וּ כל וחזקה ט וֹ בה
"ויּ אמר בּ ה ּת וֹ רה מ זּ ה וכּמ וּ בן כּ נגדּ ם ,

ׁש ם  ע יּ ן רוּ ת", אל ד)בּ עז סה, כּ י(סימן . 
הּת ׁש עה הגת  מענין הנּ "ל בּ חינה
מדרגה ׁש היא ּפ י על אף  וכ וּ ' היכלין
כּ י אליו זוֹ כין ׁש אין מאד מאד גּ ב ּה 
הּמ בחרים  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי אם 
גּ ם  כן ּפ י על אף מאד, הּק דוֹ ׁש ים 
עצמם  הּמ וֹ ׁש כים  ּפ ׁש וּ טים  בּ אנׁש ים 
אצלם  גּ ם  בּ אמת, לעבדוֹ   ית בּ ר אליו
איזה אליהם  ׁש ּמ גּ יע לפעמים  נמצא
 הנּ מ ׁש אק וּ ת והתנוֹ צצוּ ת  הארה
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה מ בּ חינת  מ ם 
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"א בּ הּת וֹ רה  ד וכּמ וּ בן בּ סימן נכי" 
לאנׁש ים  ׁש גּ ם  וכוּ ', א חלק  בּ לּק וּ טי
לפעמים  אוֹ ר  להם  נפּת ח  ּפ ׁש וּ טים 
 א ׁש ם . ע יּ ן סוֹ ף , האין אוֹ ר בּ תפלּ תם 
והּמ דרגה הע וֹ לם  לפי  מ גּ יע  אחד לכל
יׁש  הע שׂ יּ ה בּ עוֹ לם  גּ ם  כּ י  בּ וֹ , ׁש ה וּ א
היכלין  מהּת ׁש עה  התנוֹ צצוּ ת בּ חינת
התנוֹ צצוּ ת ׁש גּ ם  ּפ י על ואף הנּ "ל,
בּ איזה מאד גּ דוֹ לה זכיּ ה הוּ א בּ עלמא
הע ּק ר כן ּפ י על אף  ׁש הוּ א, מדרגה
וׁש פע ח יּ וּ ת להמׁש י כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א
זה ידי  על כּ ח  לוֹ  ׁש יּ היה מ ם  קדה
מה בּ כל  ּכ אחר עצמוֹ  את להחיוֹ ת
כּ י בּ ּמ לחמה , ולעמד עליו יּ עבר
מת גּ רין  מ ם  כּ ׁש חוֹ זר   ּכ אחר  בּ ודּ אי
ׁש ני כּ דר ּת מוּ ר וֹ ת ההיכלי  יוֹ תר בּ וֹ 
וכוּ ', בּ זה זה ׁש נּ לחמים  אדם  בּ ני 

אחר בּ מקוֹ ם  סה)כּ מבאר וצרי (סימן , 
ט וֹ בה הרׁש ימ וּ  ידי על נגדּ ם  להתגּ בּ ר
ידי ׁש על הנּ "ל, מהתנוֹ צצ וּ ת ׁש נּ ׁש אר
ונעם  ואחדוּ תוֹ  בּ יחוּ דוֹ  ּת מיד זוֹ כה זה
עצמ וֹ  על  להמ ׁש י ויוּ כל דּ בק וּ תוֹ ,
הּמ תגּ רים  נגד לעמד זה ידי  על יראה
לזכּ ר היטב הזּ כּ ר וֹ ן את י ׁש מר אם  בּ וֹ 
כּ בר אׁש ר אחרי  ּפ עם , בּ כל יתבּ ר בּ וֹ 
לוֹ  והאיר יתבּ ר הם  עליו חמל
בּ דבריו  וכמבאר התנוֹ צצוּ ת, איזה 
לוֹ  מתנוֹ צץ ׁש רק  ׁש ּמ י  לברכה  זכרוֹ נוֹ 
רכב בּ סימן ׁש ם  ע יּ ן ,יתבּ ר הם 

א: בּ לקוּ טי

לדוּ ריא) אסוּ ר כּ ן ועל לעניננוּ , ונחזר
כּ תבּ ה בּ א אׁש ּת וֹ  סו)עם  העזר ,(אבן  

מח יּ ים  לגבּ וֹ ת נּת נה א (שםוהכּ תבּ ה 

א) צג, רקסימן עּמ וֹ , ׁש היא זמן כּ ל וא
כּ י גּ ר וּ ׁש ין, לאחר  א וֹ  מ וֹ תוֹ  לאחר
וׁש לוֹ ם , חס  הח בּ וּ ר, יהיה ׁש א צרי
ׁש עה לפי רק  ׁש הוּ א  זנוּ ת, בּ עילת כּ מ וֹ 
רק וׁש לוֹ ם , חס  ּת אותוֹ  למ לּ אוֹ ת
כּ י וק יּ ם , גּ מ וּ ר  ק ׁש ר הח בּ וּ ר ׁש יּ היה
כּ י וׁש לוֹ ם , חס לב ּט לה זוּ וּ ג ׁש וּ ם  אין
מ ּמ ׁש  הוֹ לדה לידי בּ א כּ ׁש אינוֹ  אפ לּ וּ 
בּ חינת נׁש מ וֹ ת, איזה  מ ּמ נּ וּ  נמ ׁש כין
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  כּ ּמ וּ בא  גּ רים , נׁש מת

קסח .) כּ תבּ ה(שלח לּה  לּת ן צרי כּ ן על .
ׁש פע לּה  לּת ן עצמ וֹ  את ׁש יּ ח יּ ב
ּת ׁש וּ ב ׁש א מ ּמ נּ וּ  כּ ׁש ּת צא עׁש יר וּ ת

ר ׁש ימ וּ מ ּמ  ׁש נּ ׁש אר להוֹ רוֹ ת  ריקם , נּ וּ  
הע ׁש ירוּ ת ׁש פע   המ ׁש י כּ י מהח בּ וּ ר,
ידּה , על הפע  המ ׁש כת ׁש ע ּק ר  מ ם 
בּ חזרת וֹ  האוֹ ר  ׁש נּ צט יּ ר  ידי על
מה ס וֹ ד וזה הנּ "ל. המעכּ ב  בּ בחינת

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  יא .)אמרוּ  ׁש ּט עם (כתובות , 
בּ עיניו  ק לּ ה ּת הא  ׁש א כּ די הכּ תבּ ה
ׁש יּ היה צרי כּ י כּ נּ "ל, הינוּ  להוֹ ציאּה ,
ידי על נעשׂ ה וזה וחזק, קיּ ם  הּק ׁש ר
ׁש אפ לּ וּ  עצמוֹ  ׁש ּמ ח יּ ב  הכּ תבּ ה
רק ריקם , ּת צא א מ ּמ נּ וּ  כּ ׁש ּת צא
הע ׁש ירוּ ת ׁש פע  לּה  לּת ן ׁש ּמ ח יּ ב 
והמע כּ ב הרדיפה מכּ לליּ וּ ת  הנּ מ ׁש
על   נמ ׁש הזּ את ׁש פע  וׁש וֹ ב , בּ רצוֹ א
ריקם  יוֹ ציאנּ ה אם  כּ ן ועל דּ יקא. ידּה 
זנוּ ת, בּ עילת בּ עילתוֹ  אזי  וׁש ל וֹ ם , חס
ׁש פע ידּה  על המ ׁש י ׁש א מראה כּ י
כּ תבּ ה לּה  לּת ן ח יּ ב כּ ן על מ לּ מעלה,
מ ּמ נּ וּ  לּה  נׁש אר ׁש יּ היה כּ ׁש יּ וֹ ציאנּ ה
מהר ׁש ימ וּ   ׁש נּ מ ׁש העׁש יר וּ ת ׁש פע 
הפע צנּ וֹ ר  ׁש ע ּק ר מהח בּ וּ ר ׁש נּ ׁש אר

נא והלכות כד תורות תורה 

ּת וּ כל  זה  ידי  ׁש על כּ די וכנּ "ל, ידּה  על
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי  מ בּ חינת להנּ צל 
בּ פרט בּ יוֹ תר , בּ ּה  להתאחז הרוֹ צים 
מיתה ידי על מ בּ עלּה  ׁש נּ פרדת בּ עת
ע ּק ר כּ י  לב דּ ּה , ונׁש ארת וגרוּ ׁש ין
ׁש פע ידי  על  הוּ א  נגדּ ם  וכחּה  ח יּ וּ תּה 
ה כּ תבּ ה בּ חינת ׁש הוּ א הע ׁש יר וּ ת,
מ בּ חינת  ׁש נּ מ ׁש מבּ על ּה  ׁש ּמ ק בּ לת

וכנּ "ל: הר ׁש ימוּ 

דּ אוֹ ריתאיב) כּ תבּ ה ׁש ע וּ ר כּ ן ועל
ׁש נּ למד  כּ סף, ׁש קל חמים  הוּ א 

כט)מּפ סוּ ק  כב , לאבי(דברים "ונתן : 
כּ סף " ׁש קל חמ ים  י.)הנּ ערה  .(כתובות  

ההתבּ וֹ ננוּ ת וכל ההגוֹ ת כּ ל כּ י
הנּ ׁש אר הרׁש ימ וּ  מ בּ חינת  נמ ׁש
הּת ׁש עה בּ בחינת והכּ לליּ וּ ת מהבּ ּט וּ ל

הנּ "ל: היכלין

ׁש עוזה חמ ים  כּ יבּ חינת בּ ינה, רי 
להיג אפׁש ר אי החמים  ׁש ער 
חמים  דּ ר להמ ׁש יכוֹ  וּ צריכין
איזה בּ ּמ ח  נתּפ ס ׁש יּ היה עד ׁש ערים 
ּת ר וּ מה בּ חינת  וזה מ ם . רׁש ימ וּ 
כּ מ וֹ  מ ּמ אה, ּת רי  מה' 'ּת רי  ׁש ה וּ א

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ר .)ׁש אמרוּ  ויקהל הינוּ (זוהר , 
הנּ "ל  העׁש יר וּ ת כּ ל כּ י  מחמ ים , אחד
 ׁש המ ׁש י הכּ הן ידי על ה וּ א הע ּק ר
לוֹ  מ גּ יע כּ ן ועל וכנּ "ל, הכל בּ ר כּ ת
הוּ א כּ י מחמ ים , אחד ּת רוּ מה
ׁש ערי חמ ים  בּ חינת מם  ממׁש י
מ פע לכּ הן ׁש נּ וֹ תנין ידי ועל בּ ינה,
כּ ל  מת בּ רכת מחמ ים , אחד הּת ב וּ אה
 דּ ר קדה אליו  ונמ ׁש הּת ב וּ אה

זה ידי  ׁש על הנּ "ל, ׁש ערים  החמ ים 
ׁש יּ וּ כל  ישׂ ראל  לאכילת הּת ב וּ אה ראוּ י 
אכילת ידי על יתבּ ר אוֹ תוֹ  להכּ יר 
כּ ל  ע ּק ר  ׁש זּ ה הזּ את, הּת ב וּ אה
בּ פרט בּ אכילה, הּת לוּ יים  הּמ צווֹ ת
כּ די הּמ אכל, ׁש יּ תקדּ ׁש  כּ די  בּ לחם ,
ה זּ את האכילה  ידי  על ׁש יּ וּ כל
להכּ יר דּ קדה ודעת ח יּ וּ ת  להמ ׁש י
כּ ּמ ה מ זּ ה [וכמבאר   יתבּ ר אוֹ תוֹ 

יב)ּפ עמים  ו' לסעודה ידים נטילת  וזה(הלכות .[ 
החמ ים " מן אחד "אח וּ ז בּ חינת

טז) לא, דּ ר (במדבר האוֹ ר ׁש כּ ׁש ע וֹ בר ,
ונתּפ ס אח וּ ז אז ׁש ערים , החמ ים 
הנּ "ל. מהתנוֹ צצ וּ ת ר ׁש ימ וּ  איזה בּ ּמ ח

זהב"וזה קרסי "חמ ים  בּ חינת 
יריעוֹ ת מח בּ רים  ׁש היוּ 
על  קד ׁש ים  קדׁש  בּ ית ׁש על הּפ נימ יּ וֹ ת

החיצוֹ ניּ וֹ ת ו)יריע וֹ ת כו, ע ּק ר(שמות כּ י , 
היה הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה  הגת
הכּ הן  נכנס  ׁש ם  קדׁש ים  קדׁש  בּ בית
הכּ ּפ וּ רים , בּ יוֹ ם  ולפנים  לפני  הגּ דוֹ ל
ועלה ׁש נּ כנס למקוֹ ם  נכנס  וׁש ם 
אל  ה בּ ּט וּ ל בּ תכלית ׁש עלה למקוֹ ם 
ה גת בּ חינת ׁש הוּ א סוֹ ף , האין האוֹ ר
להם  ׁש זּ כה ה נּ "ל היכלין הּת ׁש עה
הכּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  ׁש הוּ א העשׂ ירי, בּ יּ וֹ ם 
וזכוּ  ישׂ ראל נתק דּ ׁש וּ  כּ בר אׁש ר  אחרי
ה ּק וֹ דמים  ימים  בּ תׁש עה לתׁש וּ בה
ׁש הם  הכּ ּפ וּ רים , יוֹ ם  עד הנה מראׁש 
ׁש זּ וֹ כה הנּ "ל היכלין ה ּת ׁש עה כּ נגד
בּ יּ וֹ ם  ולפנים  לפני הגּ דוֹ ל הכּ הן להם 

י ׁש ה וּ א כּ ן הע שׂ ירי ועל הכּ ּפ וּ רים . וֹ ם  
יריעוֹ ת מח בּ רים  קרסים  חמ ים  היוּ 



הלכותנ ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

"א בּ הּת וֹ רה  ד וכּמ וּ בן בּ סימן נכי" 
לאנׁש ים  ׁש גּ ם  וכוּ ', א חלק  בּ לּק וּ טי
לפעמים  אוֹ ר  להם  נפּת ח  ּפ ׁש וּ טים 
 א ׁש ם . ע יּ ן סוֹ ף , האין אוֹ ר בּ תפלּ תם 
והּמ דרגה הע וֹ לם  לפי  מ גּ יע  אחד לכל
יׁש  הע שׂ יּ ה בּ עוֹ לם  גּ ם  כּ י  בּ וֹ , ׁש ה וּ א
היכלין  מהּת ׁש עה  התנוֹ צצוּ ת בּ חינת
התנוֹ צצוּ ת ׁש גּ ם  ּפ י על ואף הנּ "ל,
בּ איזה מאד גּ דוֹ לה זכיּ ה הוּ א בּ עלמא
הע ּק ר כן ּפ י על אף  ׁש הוּ א, מדרגה
וׁש פע ח יּ וּ ת להמׁש י כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א
זה ידי  על כּ ח  לוֹ  ׁש יּ היה מ ם  קדה
מה בּ כל  ּכ אחר עצמוֹ  את להחיוֹ ת
כּ י בּ ּמ לחמה , ולעמד עליו יּ עבר
מת גּ רין  מ ם  כּ ׁש חוֹ זר   ּכ אחר  בּ ודּ אי
ׁש ני כּ דר ּת מוּ ר וֹ ת ההיכלי  יוֹ תר בּ וֹ 
וכוּ ', בּ זה זה ׁש נּ לחמים  אדם  בּ ני 

אחר בּ מקוֹ ם  סה)כּ מבאר וצרי (סימן , 
ט וֹ בה הרׁש ימ וּ  ידי על נגדּ ם  להתגּ בּ ר
ידי ׁש על הנּ "ל, מהתנוֹ צצ וּ ת ׁש נּ ׁש אר
ונעם  ואחדוּ תוֹ  בּ יחוּ דוֹ  ּת מיד זוֹ כה זה
עצמ וֹ  על  להמ ׁש י ויוּ כל דּ בק וּ תוֹ ,
הּמ תגּ רים  נגד לעמד זה ידי  על יראה
לזכּ ר היטב הזּ כּ ר וֹ ן את י ׁש מר אם  בּ וֹ 
כּ בר אׁש ר אחרי  ּפ עם , בּ כל יתבּ ר בּ וֹ 
לוֹ  והאיר יתבּ ר הם  עליו חמל
בּ דבריו  וכמבאר התנוֹ צצוּ ת, איזה 
לוֹ  מתנוֹ צץ ׁש רק  ׁש ּמ י  לברכה  זכרוֹ נוֹ 
רכב בּ סימן ׁש ם  ע יּ ן ,יתבּ ר הם 

א: בּ לקוּ טי

לדוּ ריא) אסוּ ר כּ ן ועל לעניננוּ , ונחזר
כּ תבּ ה בּ א אׁש ּת וֹ  סו)עם  העזר ,(אבן  

מח יּ ים  לגבּ וֹ ת נּת נה א (שםוהכּ תבּ ה 

א) צג, רקסימן עּמ וֹ , ׁש היא זמן כּ ל וא
כּ י גּ ר וּ ׁש ין, לאחר  א וֹ  מ וֹ תוֹ  לאחר
וׁש לוֹ ם , חס  הח בּ וּ ר, יהיה ׁש א צרי
ׁש עה לפי רק  ׁש הוּ א  זנוּ ת, בּ עילת כּ מ וֹ 
רק וׁש לוֹ ם , חס  ּת אותוֹ  למ לּ אוֹ ת
כּ י וק יּ ם , גּ מ וּ ר  ק ׁש ר הח בּ וּ ר ׁש יּ היה
כּ י וׁש לוֹ ם , חס לב ּט לה זוּ וּ ג ׁש וּ ם  אין
מ ּמ ׁש  הוֹ לדה לידי בּ א כּ ׁש אינוֹ  אפ לּ וּ 
בּ חינת נׁש מ וֹ ת, איזה  מ ּמ נּ וּ  נמ ׁש כין
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  כּ ּמ וּ בא  גּ רים , נׁש מת

קסח .) כּ תבּ ה(שלח לּה  לּת ן צרי כּ ן על .
ׁש פע לּה  לּת ן עצמ וֹ  את ׁש יּ ח יּ ב
ּת ׁש וּ ב ׁש א מ ּמ נּ וּ  כּ ׁש ּת צא עׁש יר וּ ת

ר ׁש ימ וּ מ ּמ  ׁש נּ ׁש אר להוֹ רוֹ ת  ריקם , נּ וּ  
הע ׁש ירוּ ת ׁש פע   המ ׁש י כּ י מהח בּ וּ ר,
ידּה , על הפע  המ ׁש כת ׁש ע ּק ר  מ ם 
בּ חזרת וֹ  האוֹ ר  ׁש נּ צט יּ ר  ידי על
מה ס וֹ ד וזה הנּ "ל. המעכּ ב  בּ בחינת

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  יא .)אמרוּ  ׁש ּט עם (כתובות , 
בּ עיניו  ק לּ ה ּת הא  ׁש א כּ די הכּ תבּ ה
ׁש יּ היה צרי כּ י כּ נּ "ל, הינוּ  להוֹ ציאּה ,
ידי על נעשׂ ה וזה וחזק, קיּ ם  הּק ׁש ר
ׁש אפ לּ וּ  עצמוֹ  ׁש ּמ ח יּ ב  הכּ תבּ ה
רק ריקם , ּת צא א מ ּמ נּ וּ  כּ ׁש ּת צא
הע ׁש ירוּ ת ׁש פע  לּה  לּת ן ׁש ּמ ח יּ ב 
והמע כּ ב הרדיפה מכּ לליּ וּ ת  הנּ מ ׁש
על   נמ ׁש הזּ את ׁש פע  וׁש וֹ ב , בּ רצוֹ א
ריקם  יוֹ ציאנּ ה אם  כּ ן ועל דּ יקא. ידּה 
זנוּ ת, בּ עילת בּ עילתוֹ  אזי  וׁש ל וֹ ם , חס
ׁש פע ידּה  על המ ׁש י ׁש א מראה כּ י
כּ תבּ ה לּה  לּת ן ח יּ ב כּ ן על מ לּ מעלה,
מ ּמ נּ וּ  לּה  נׁש אר ׁש יּ היה כּ ׁש יּ וֹ ציאנּ ה
מהר ׁש ימ וּ   ׁש נּ מ ׁש העׁש יר וּ ת ׁש פע 
הפע צנּ וֹ ר  ׁש ע ּק ר מהח בּ וּ ר ׁש נּ ׁש אר

נא והלכות כד תורות תורה 

ּת וּ כל  זה  ידי  ׁש על כּ די וכנּ "ל, ידּה  על
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי  מ בּ חינת להנּ צל 
בּ פרט בּ יוֹ תר , בּ ּה  להתאחז הרוֹ צים 
מיתה ידי על מ בּ עלּה  ׁש נּ פרדת בּ עת
ע ּק ר כּ י  לב דּ ּה , ונׁש ארת וגרוּ ׁש ין
ׁש פע ידי  על  הוּ א  נגדּ ם  וכחּה  ח יּ וּ תּה 
ה כּ תבּ ה בּ חינת ׁש הוּ א הע ׁש יר וּ ת,
מ בּ חינת  ׁש נּ מ ׁש מבּ על ּה  ׁש ּמ ק בּ לת

וכנּ "ל: הר ׁש ימוּ 

דּ אוֹ ריתאיב) כּ תבּ ה ׁש ע וּ ר כּ ן ועל
ׁש נּ למד  כּ סף, ׁש קל חמים  הוּ א 

כט)מּפ סוּ ק  כב , לאבי(דברים "ונתן : 
כּ סף " ׁש קל חמ ים  י.)הנּ ערה  .(כתובות  

ההתבּ וֹ ננוּ ת וכל ההגוֹ ת כּ ל כּ י
הנּ ׁש אר הרׁש ימ וּ  מ בּ חינת  נמ ׁש
הּת ׁש עה בּ בחינת והכּ לליּ וּ ת מהבּ ּט וּ ל

הנּ "ל: היכלין

ׁש עוזה חמ ים  כּ יבּ חינת בּ ינה, רי 
להיג אפׁש ר אי החמים  ׁש ער 
חמים  דּ ר להמ ׁש יכוֹ  וּ צריכין
איזה בּ ּמ ח  נתּפ ס ׁש יּ היה עד ׁש ערים 
ּת ר וּ מה בּ חינת  וזה מ ם . רׁש ימ וּ 
כּ מ וֹ  מ ּמ אה, ּת רי  מה' 'ּת רי  ׁש ה וּ א

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ר .)ׁש אמרוּ  ויקהל הינוּ (זוהר , 
הנּ "ל  העׁש יר וּ ת כּ ל כּ י  מחמ ים , אחד
 ׁש המ ׁש י הכּ הן ידי על ה וּ א הע ּק ר
לוֹ  מ גּ יע כּ ן ועל וכנּ "ל, הכל בּ ר כּ ת
הוּ א כּ י מחמ ים , אחד ּת רוּ מה
ׁש ערי חמ ים  בּ חינת מם  ממׁש י
מ פע לכּ הן ׁש נּ וֹ תנין ידי ועל בּ ינה,
כּ ל  מת בּ רכת מחמ ים , אחד הּת ב וּ אה
 דּ ר קדה אליו  ונמ ׁש הּת ב וּ אה

זה ידי  ׁש על הנּ "ל, ׁש ערים  החמ ים 
ׁש יּ וּ כל  ישׂ ראל  לאכילת הּת ב וּ אה ראוּ י 
אכילת ידי על יתבּ ר אוֹ תוֹ  להכּ יר 
כּ ל  ע ּק ר  ׁש זּ ה הזּ את, הּת ב וּ אה
בּ פרט בּ אכילה, הּת לוּ יים  הּמ צווֹ ת
כּ די הּמ אכל, ׁש יּ תקדּ ׁש  כּ די  בּ לחם ,
ה זּ את האכילה  ידי  על ׁש יּ וּ כל
להכּ יר דּ קדה ודעת ח יּ וּ ת  להמ ׁש י
כּ ּמ ה מ זּ ה [וכמבאר   יתבּ ר אוֹ תוֹ 

יב)ּפ עמים  ו' לסעודה ידים נטילת  וזה(הלכות .[ 
החמ ים " מן אחד "אח וּ ז בּ חינת

טז) לא, דּ ר (במדבר האוֹ ר ׁש כּ ׁש ע וֹ בר ,
ונתּפ ס אח וּ ז אז ׁש ערים , החמ ים 
הנּ "ל. מהתנוֹ צצ וּ ת ר ׁש ימ וּ  איזה בּ ּמ ח

זהב"וזה קרסי "חמ ים  בּ חינת 
יריעוֹ ת מח בּ רים  ׁש היוּ 
על  קד ׁש ים  קדׁש  בּ ית ׁש על הּפ נימ יּ וֹ ת

החיצוֹ ניּ וֹ ת ו)יריע וֹ ת כו, ע ּק ר(שמות כּ י , 
היה הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה  הגת
הכּ הן  נכנס  ׁש ם  קדׁש ים  קדׁש  בּ בית
הכּ ּפ וּ רים , בּ יוֹ ם  ולפנים  לפני  הגּ דוֹ ל
ועלה ׁש נּ כנס למקוֹ ם  נכנס  וׁש ם 
אל  ה בּ ּט וּ ל בּ תכלית ׁש עלה למקוֹ ם 
ה גת בּ חינת ׁש הוּ א סוֹ ף , האין האוֹ ר
להם  ׁש זּ כה ה נּ "ל היכלין הּת ׁש עה
הכּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  ׁש הוּ א העשׂ ירי, בּ יּ וֹ ם 
וזכוּ  ישׂ ראל נתק דּ ׁש וּ  כּ בר אׁש ר  אחרי
ה ּק וֹ דמים  ימים  בּ תׁש עה לתׁש וּ בה
ׁש הם  הכּ ּפ וּ רים , יוֹ ם  עד הנה מראׁש 
ׁש זּ וֹ כה הנּ "ל היכלין ה ּת ׁש עה כּ נגד
בּ יּ וֹ ם  ולפנים  לפני הגּ דוֹ ל הכּ הן להם 

י ׁש ה וּ א כּ ן הע שׂ ירי ועל הכּ ּפ וּ רים . וֹ ם  
יריעוֹ ת מח בּ רים  קרסים  חמ ים  היוּ 
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כּ י ה ּפ נימיּ וֹ ת, יריע וֹ ת עם  החיצ וֹ ניּ וֹ ת
מהיריעוֹ ת הרׁש ימ וּ  אוֹ ר  להמ ׁש י
קדׁש ים  קדׁש  בּ ית גּ ג  ׁש על הּפ נימ יּ וֹ ת
ס וֹ ף אין הא וֹ ר  אל הבּ ּט וּ ל ע ּק ר  ׁש ם 
חמים  דּ ר ולעבר  ליל צרי
ׁש ערי חמ ים  בּ חינת ׁש הם  ׁש ערים ,
חמים  בּ חינת הם  זה ׁש כּ נגד בּ ינה,
היריעוֹ ת ׁש ני יחד המח בּ רים  קרסים 
לח בּ ר ק ׁש רים  כּ ּמ ה  צריכין כּ י הנּ "ל,
הּמ ח אל הרׁש ימ וּ  אוֹ ר  וּ לקר וּ ליחד
וּ דב וּ קה ק ׁש וּ רה נׁש ארת ׁש ּת היה כּ די
בּ כל  עצמ וֹ  את לזכּ ר ׁש יּ וּ כל בּ האדם 
בּ ּת ּק וּ ני ׁש איתא וּ כמוֹ  , יתבּ ר בּ וֹ  עת 

ליּה (ג.)זהר קראין ישׂ ראל בּ ׁש מע  יט: 
בּ כּמ ה ליּה  ק ׁש רין כּ דין וכוּ ',

עיּ ן כ ּק ׁש רין  וכוּ ', וּ תפלּ ין דּ ציצית 
וזה היטב . והבן כּ נּ "ל הינוּ  ׁש ם ,
ּת וֹ רה, מ ּת ן ׁש ל יוֹ ם  חמ ים  בּ חינת
כּ י י וֹ בל, ׁש ל ׁש נה חמים  בּ חינת
ישׂ ראל  כּ ל זכוּ  ׁש אז ּת וֹ רה מ ּת ן עּק ר
, יתבּ ר אוֹ תוֹ  לה כּ יר אקוּ ת  להגת

ׁש כּ תוּ ב  ד)כּ מ וֹ  ה , בּ פנים (דברים "ּפ נים  : 
 נמ ׁש ההגה ע ּק ר עּמ כם ", ה' דּ בּ ר 
צריכין  כּ ן על הנּ "ל. בּ ּט וּ ל מ בּ חינת
ימי ותׁש עה ארבּ עים  עצמ וֹ  את להכין
אוֹ ר לק בּ ל ׁש נּ וּ כל כּ די הּס פירה
אי כּ י דּ יקא, החמ ים  בּ יוֹ ם  הרׁש ימ וּ 
חמים   דּ ר אם  כּ י לקבּ לוֹ  אפ ׁש ר
יוֹ ם  חמים  הם  זה  ׁש כּ נגד ׁש ערים 
חמים  בּ חינת בּ עצמ וֹ  וזה וּ  וכנּ "ל,
ה יּ וֹ בל  ׁש נת  כּ י  יוֹ בל, ׁש ל ׁש נה 
קדתּה  ועּק ר מאד, מאד מקדּ ׁש ת

אל  הבּ ּט וּ ל ע ּק ר  ׁש אז הכּ ּפ וּ רים  בּ י וֹ ם 
צריכין  כּ ן על כּ נּ "ל, ס וֹ ף אין האוֹ ר 

וכנּ "ל: החמים  ׁש נת עד לסּפ ר

בּ יג) בניוזה עלוּ  "וחמׁש ים  חינת  
מצרים " מארץ יג,י שׂ ראל (שמות 

מקוֹ ם יח) בּ חינת  הוּ א מצרים  ארץ  כּ י ,
היכלי בּ חינת אחרא , הּס טרא
להיוֹ ת צריכין הי וּ  ׁש יּ שׂ ראל הּת מ וּ רוֹ ת
מ ם  ה ּק דה לברר כּ די בּ גלוּ ת  ׁש ם 
על  ׁש דּ יקא הגּ דוֹ לים , הצּ דּ יקים  בּ כח 
בּ ּמ לחמה ועמדוּ  לׁש ם  ׁש יּ רדוּ  ידי 
בּ עליּ וֹ ת עלוּ  מ ם , הּק דה  וּ בררוּ 
ׁש זּ כוּ  עד עליּ ה, אחר בּ עליּ ה גּ דוֹ לוֹ ת,
ׁש ּמ ם  הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה  להגת
מה בּ חינת ׁש זּ ה הּת וֹ רה, ק בּ לת   נמ ׁש

ליעקב  ד)אמר מו, ארד (בראשית "אנכי : 
עה". גם  אעל ואנכי מצרימה  עּמ
למצרים  ׁש ּת רד ידי  על ׁש דּ יקא הינוּ 
היכלי בּ חינת הּק לּפ וֹ ת מקוֹ ם 
ע ה', גם  אעל 'ואנכי הּת מ וּ רוֹ ת,
ׁש ּת זכּ ה עד עליּ ה אחר בּ עליּ ה ׁש אעל
מה בּ חינת ׁש זּ ה וּ  וכ נּ "ל, ה נּ "ל להגת
מאמר על הנּ "ל בּ הּת וֹ רה ּמ באר
וזה וּ  ׁש ם . ע יּ ן יימר', 'מי ז"ל, רבּ וֹ תינוּ 
מארץ ישׂ ראל בני  עלוּ  "וחמ ׁש ים 
מצרים , מארץ  כּ ׁש עוֹ לין כּ י מצרים ",
זוֹ כין  ואזי  הּת מוּ ר וֹ ת היכלי  מ בּ חינת
אוֹ ר מק בּ לין אז הנּ "ל, להגת
ׁש הם  ׁש ערים , חמ ים   דּ ר הרׁש ימ וּ 
וזה וכנּ "ל. בּ ינה ׁש ערי חמ ים  בּ חינת

יז) יג, את(שמות ּפ רעה בּ ׁש לּ ח  "ויהי :

לו.יט. ציצית.כ.קוראים של קשרים בכמה אותו קושרים אז

נג  והלכות כד תורות תורה 

ארץ דּ ר אקים  נחם  וא העם 
הינוּ  וכוּ ', הוּ א" קר וֹ ב כּ י ּפ לׁש ּת ים 
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  ישׂ ראל כּ ׁש יּ צאוּ 
ּפ רעה בּ חינת ׁש הם  אחרא, והּס טרא
לה גת לעלוֹ ת זוֹ כין ואז וּ מצרים ,
נחם  "וא אז הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה
קרוֹ ב כּ י  ּפ לׁש ּת ים  ארץ   דּ ר אקים 
וּ לה כּ לל  לעלוֹ ת הנּ יחם  ׁש א הוּ א",
בּ חינת ׁש יּ תּת ּק ן  קדם  וּ מיּ ד ּת כף ׁש ם 
נׁש אר היה א אז כּ י ה נּ "ל, המעכּ ב 
כּ ח בּ הם  היה וא ט וֹ בה רׁש ימ וּ  להם 
בּ עת בּ י וֹ תר ׁש ּמ תגּ רה בּ ּמ לחמה לעמד
נחם  "וא וכנּ "ל. מהבּ ּט וּ ל ׁש בין
לׁש וֹ ן  ּפ לׁש ּת ים " ארץ  דּ ר אקים 
 דּ ר להנּ יחם  רצה ׁש א  הינוּ  מפלּ ׁש ,
בּ לי מ יּ ד האוֹ ר להם  ׁש יּ תגּ לּ ה מפלּ ׁש 
קרוֹ ב "כּ י הרבּ ה, ועכּ וּ בים  סבּ וּ בים 
א האוֹ ר מ יּ ד להם  וּ כׁש יּ תגּ לּ ה הוּ א",

נׁש א י וּ כלוּ יהיה וא  ר ׁש ימ וּ , מ ּמ נּ וּ  ר  
אמר "כּ י וזה: כּ נּ "ל. בּ ּמ לחמה לעמד
מלחמה בּ ראתם  העם  ינּ חם  ּפ ן אקים 
כּ ן: ועל כּ נּ "ל, הינ וּ  מצרימה", וׁש ב וּ 
ׁש הס בּ ם  וכוּ ', העם " את אקים  "ויּ ּס ב 
כּ די וע כּ וּ בים  ס בּ וּ בים  בּ כּמ ה ועכּ בם 
המע כּ ב בּ חינת  יתּת ּק ן זה  ידי  ׁש על
הר ׁש ימ וּ  א וֹ ר לק בּ ל י וּ כלוּ  ׁש אז הנּ "ל,
ׁש זּ ה וּ  ׁש ערים , חמ ים  בּ חינת  ידי על
ישׂ ראל  בני עלוּ  "וחמ ׁש ים  בּ חינת

וכנּ "ל: מצרים " מארץ

הר וֹ צהיד) אדם  כּ ל על ע וֹ בר  זה וכל
ׁש הע ּק ר ,יתבּ ר אליו להתקרב 
מאד  מאד להתגּ בּ ר  ׁש צּ רי והיס וֹ ד
ולע שׂ וֹ ת ּת מיד בּ שׂ מחה  להיוֹ ת

מה וכל גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה  הּמ צווֹ ת
להתגּ בּ ר צרי י וֹ תר רח וּ ק וֹ  יּ וֹ דע
בּ פרט בּ שׂ מחה , להי וֹ ת ויוֹ תר יוֹ תר 
הוּ א א ׁש ר מצוה איזה ע שׂ יּ ת בּ ׁש עת
, יתבּ ר מצווֹ תיו לע שׂ וֹ ת זכה ה וּ א גּ ם 
כּ ל  אין וּ מצוה מצוה כּ ל אוֹ ר  אׁש ר
ישׂ ראל  אם  כּ י לקבּ ל יכוֹ לין הע וֹ למוֹ ת
בּ זה לע שׂ וֹ תם  ׁש זּ וֹ כין קדוֹ ׁש  עם 
מעלה מעלה לעלוֹ ת יזכּ ה ואז הע וֹ לם ,
בּ בחינת להכּ לל יזכּ ה ה' ׁש בּ חמלת עד
בּ חינתוֹ , כּ פי  הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה
עליו   נּ מ ׁש מה בּ חינת ׁש זּ הוּ 
כּ ל  אק וּ ת התנוֹ צצוּ ת  איזה לפעמים 
ׁש אי בּ נפׁש וֹ  יּ וֹ דע מה כּ פי אחד
הע ּק ר ואזי כּ לל, בּ זה לדבּ ר אפ ׁש ר
ההתנוֹ צצוּ ת מ ּמ נּ וּ  יעבר ׁש א  ׁש יּ תגּ בּ ר
מ ּמ נּ וּ  ׁש יּ אר  רק וׁש לוֹ ם , חס  לגמרי,
הר ׁש ימ וּ  לקׁש ר ויראה  ט וֹ בה רׁש ימ וּ 
ק יּ מים  ק ׁש רים  וכ ּמ ה בּ כּמ ה  אליו
ׁש יּ עבר י נּ יח  ׁש א דּ הינוּ  וחזקים ,
ועל  ההתנוֹ צצוּ ת, זכר וֹ ן מ ּמ ח ׁש בּת וֹ 
בּ וֹ  ּפ עם  בּ כל עצמ וֹ  את  יזכּ ר  זה ידי 
בּ ּמ לחמה לעמד ׁש יּ וּ כל כּ די ,יתבּ ר
ר וּ ח כּ ׁש ּמ תחיל בּ יוֹ תר  בּ וֹ  ׁש ּמ תגּ בּ רת 

אליו להתנוֹ צץ לפעמוֹ  אקוּ ת וֹ ה' 
וכנּ "ל: יתבּ ר

ׁש ירטו) בּ פס וּ קי  היטב  מר ּמ ז זה וכל
מ נּ עם  מדבּ ר ׁש כּ לּ וֹ  ה ירים 

וזהוּ  . יתבּ ר אק וּ תוֹ  השיריםדּ בקוּ ת  (שיר 
ב) וכוּ '.ה, לי" ּפ תחי דוֹ פק  דּ וֹ די "קוֹ ל :

התנוֹ צצ וּ ת, איזה  אליו ׁש ּמ גּ יע
אליו  להתקרב  מתעוֹ רר וּ כׁש אינוֹ 
"ּפ ׁש ט ּת י בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ רא וּ י יתבּ ר
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כּ י ה ּפ נימיּ וֹ ת, יריע וֹ ת עם  החיצ וֹ ניּ וֹ ת
מהיריעוֹ ת הרׁש ימ וּ  אוֹ ר  להמ ׁש י
קדׁש ים  קדׁש  בּ ית גּ ג  ׁש על הּפ נימ יּ וֹ ת
ס וֹ ף אין הא וֹ ר  אל הבּ ּט וּ ל ע ּק ר  ׁש ם 
חמים  דּ ר ולעבר  ליל צרי
ׁש ערי חמ ים  בּ חינת ׁש הם  ׁש ערים ,
חמים  בּ חינת הם  זה ׁש כּ נגד בּ ינה,
היריעוֹ ת ׁש ני יחד המח בּ רים  קרסים 
לח בּ ר ק ׁש רים  כּ ּמ ה  צריכין כּ י הנּ "ל,
הּמ ח אל הרׁש ימ וּ  אוֹ ר  וּ לקר וּ ליחד
וּ דב וּ קה ק ׁש וּ רה נׁש ארת ׁש ּת היה כּ די
בּ כל  עצמ וֹ  את לזכּ ר ׁש יּ וּ כל בּ האדם 
בּ ּת ּק וּ ני ׁש איתא וּ כמוֹ  , יתבּ ר בּ וֹ  עת 

ליּה (ג.)זהר קראין ישׂ ראל בּ ׁש מע  יט: 
בּ כּמ ה ליּה  ק ׁש רין כּ דין וכוּ ',

עיּ ן כ ּק ׁש רין  וכוּ ', וּ תפלּ ין דּ ציצית 
וזה היטב . והבן כּ נּ "ל הינוּ  ׁש ם ,
ּת וֹ רה, מ ּת ן ׁש ל יוֹ ם  חמ ים  בּ חינת
כּ י י וֹ בל, ׁש ל ׁש נה חמים  בּ חינת
ישׂ ראל  כּ ל זכוּ  ׁש אז ּת וֹ רה מ ּת ן עּק ר
, יתבּ ר אוֹ תוֹ  לה כּ יר אקוּ ת  להגת

ׁש כּ תוּ ב  ד)כּ מ וֹ  ה , בּ פנים (דברים "ּפ נים  : 
 נמ ׁש ההגה ע ּק ר עּמ כם ", ה' דּ בּ ר 
צריכין  כּ ן על הנּ "ל. בּ ּט וּ ל מ בּ חינת
ימי ותׁש עה ארבּ עים  עצמ וֹ  את להכין
אוֹ ר לק בּ ל ׁש נּ וּ כל כּ די הּס פירה
אי כּ י דּ יקא, החמ ים  בּ יוֹ ם  הרׁש ימ וּ 
חמים   דּ ר אם  כּ י לקבּ לוֹ  אפ ׁש ר
יוֹ ם  חמים  הם  זה  ׁש כּ נגד ׁש ערים 
חמים  בּ חינת בּ עצמ וֹ  וזה וּ  וכנּ "ל,
ה יּ וֹ בל  ׁש נת  כּ י  יוֹ בל, ׁש ל ׁש נה 
קדתּה  ועּק ר מאד, מאד מקדּ ׁש ת

אל  הבּ ּט וּ ל ע ּק ר  ׁש אז הכּ ּפ וּ רים  בּ י וֹ ם 
צריכין  כּ ן על כּ נּ "ל, ס וֹ ף אין האוֹ ר 

וכנּ "ל: החמים  ׁש נת עד לסּפ ר

בּ יג) בניוזה עלוּ  "וחמׁש ים  חינת  
מצרים " מארץ יג,י שׂ ראל (שמות 

מקוֹ ם יח) בּ חינת  הוּ א מצרים  ארץ  כּ י ,
היכלי בּ חינת אחרא , הּס טרא
להיוֹ ת צריכין הי וּ  ׁש יּ שׂ ראל הּת מ וּ רוֹ ת
מ ם  ה ּק דה לברר כּ די בּ גלוּ ת  ׁש ם 
על  ׁש דּ יקא הגּ דוֹ לים , הצּ דּ יקים  בּ כח 
בּ ּמ לחמה ועמדוּ  לׁש ם  ׁש יּ רדוּ  ידי 
בּ עליּ וֹ ת עלוּ  מ ם , הּק דה  וּ בררוּ 
ׁש זּ כוּ  עד עליּ ה, אחר בּ עליּ ה גּ דוֹ לוֹ ת,
ׁש ּמ ם  הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה  להגת
מה בּ חינת ׁש זּ ה הּת וֹ רה, ק בּ לת   נמ ׁש

ליעקב  ד)אמר מו, ארד (בראשית "אנכי : 
עה". גם  אעל ואנכי מצרימה  עּמ
למצרים  ׁש ּת רד ידי  על ׁש דּ יקא הינוּ 
היכלי בּ חינת הּק לּפ וֹ ת מקוֹ ם 
ע ה', גם  אעל 'ואנכי הּת מ וּ רוֹ ת,
ׁש ּת זכּ ה עד עליּ ה אחר בּ עליּ ה ׁש אעל
מה בּ חינת ׁש זּ ה וּ  וכ נּ "ל, ה נּ "ל להגת
מאמר על הנּ "ל בּ הּת וֹ רה ּמ באר
וזה וּ  ׁש ם . ע יּ ן יימר', 'מי ז"ל, רבּ וֹ תינוּ 
מארץ ישׂ ראל בני  עלוּ  "וחמ ׁש ים 
מצרים , מארץ  כּ ׁש עוֹ לין כּ י מצרים ",
זוֹ כין  ואזי  הּת מוּ ר וֹ ת היכלי  מ בּ חינת
אוֹ ר מק בּ לין אז הנּ "ל, להגת
ׁש הם  ׁש ערים , חמ ים   דּ ר הרׁש ימ וּ 
וזה וכנּ "ל. בּ ינה ׁש ערי חמ ים  בּ חינת

יז) יג, את(שמות ּפ רעה בּ ׁש לּ ח  "ויהי :

לו.יט. ציצית.כ.קוראים של קשרים בכמה אותו קושרים אז

נג  והלכות כד תורות תורה 

ארץ דּ ר אקים  נחם  וא העם 
הינוּ  וכוּ ', הוּ א" קר וֹ ב כּ י ּפ לׁש ּת ים 
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  ישׂ ראל כּ ׁש יּ צאוּ 
ּפ רעה בּ חינת ׁש הם  אחרא, והּס טרא
לה גת לעלוֹ ת זוֹ כין ואז וּ מצרים ,
נחם  "וא אז הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה
קרוֹ ב כּ י  ּפ לׁש ּת ים  ארץ   דּ ר אקים 
וּ לה כּ לל  לעלוֹ ת הנּ יחם  ׁש א הוּ א",
בּ חינת ׁש יּ תּת ּק ן  קדם  וּ מיּ ד ּת כף ׁש ם 
נׁש אר היה א אז כּ י ה נּ "ל, המעכּ ב 
כּ ח בּ הם  היה וא ט וֹ בה רׁש ימ וּ  להם 
בּ עת בּ י וֹ תר ׁש ּמ תגּ רה בּ ּמ לחמה לעמד
נחם  "וא וכנּ "ל. מהבּ ּט וּ ל ׁש בין
לׁש וֹ ן  ּפ לׁש ּת ים " ארץ  דּ ר אקים 
 דּ ר להנּ יחם  רצה ׁש א  הינוּ  מפלּ ׁש ,
בּ לי מ יּ ד האוֹ ר להם  ׁש יּ תגּ לּ ה מפלּ ׁש 
קרוֹ ב "כּ י הרבּ ה, ועכּ וּ בים  סבּ וּ בים 
א האוֹ ר מ יּ ד להם  וּ כׁש יּ תגּ לּ ה הוּ א",

נׁש א י וּ כלוּ יהיה וא  ר ׁש ימ וּ , מ ּמ נּ וּ  ר  
אמר "כּ י וזה: כּ נּ "ל. בּ ּמ לחמה לעמד
מלחמה בּ ראתם  העם  ינּ חם  ּפ ן אקים 
כּ ן: ועל כּ נּ "ל, הינ וּ  מצרימה", וׁש ב וּ 
ׁש הס בּ ם  וכוּ ', העם " את אקים  "ויּ ּס ב 
כּ די וע כּ וּ בים  ס בּ וּ בים  בּ כּמ ה ועכּ בם 
המע כּ ב בּ חינת  יתּת ּק ן זה  ידי  ׁש על
הר ׁש ימ וּ  א וֹ ר לק בּ ל י וּ כלוּ  ׁש אז הנּ "ל,
ׁש זּ ה וּ  ׁש ערים , חמ ים  בּ חינת  ידי על
ישׂ ראל  בני עלוּ  "וחמ ׁש ים  בּ חינת

וכנּ "ל: מצרים " מארץ

הר וֹ צהיד) אדם  כּ ל על ע וֹ בר  זה וכל
ׁש הע ּק ר ,יתבּ ר אליו להתקרב 
מאד  מאד להתגּ בּ ר  ׁש צּ רי והיס וֹ ד
ולע שׂ וֹ ת ּת מיד בּ שׂ מחה  להיוֹ ת

מה וכל גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה  הּמ צווֹ ת
להתגּ בּ ר צרי י וֹ תר רח וּ ק וֹ  יּ וֹ דע
בּ פרט בּ שׂ מחה , להי וֹ ת ויוֹ תר יוֹ תר 
הוּ א א ׁש ר מצוה איזה ע שׂ יּ ת בּ ׁש עת
, יתבּ ר מצווֹ תיו לע שׂ וֹ ת זכה ה וּ א גּ ם 
כּ ל  אין וּ מצוה מצוה כּ ל אוֹ ר  אׁש ר
ישׂ ראל  אם  כּ י לקבּ ל יכוֹ לין הע וֹ למוֹ ת
בּ זה לע שׂ וֹ תם  ׁש זּ וֹ כין קדוֹ ׁש  עם 
מעלה מעלה לעלוֹ ת יזכּ ה ואז הע וֹ לם ,
בּ בחינת להכּ לל יזכּ ה ה' ׁש בּ חמלת עד
בּ חינתוֹ , כּ פי  הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה
עליו   נּ מ ׁש מה בּ חינת ׁש זּ הוּ 
כּ ל  אק וּ ת התנוֹ צצוּ ת  איזה לפעמים 
ׁש אי בּ נפׁש וֹ  יּ וֹ דע מה כּ פי אחד
הע ּק ר ואזי כּ לל, בּ זה לדבּ ר אפ ׁש ר
ההתנוֹ צצוּ ת מ ּמ נּ וּ  יעבר ׁש א  ׁש יּ תגּ בּ ר
מ ּמ נּ וּ  ׁש יּ אר  רק וׁש לוֹ ם , חס  לגמרי,
הר ׁש ימ וּ  לקׁש ר ויראה  ט וֹ בה רׁש ימ וּ 
ק יּ מים  ק ׁש רים  וכ ּמ ה בּ כּמ ה  אליו
ׁש יּ עבר י נּ יח  ׁש א דּ הינוּ  וחזקים ,
ועל  ההתנוֹ צצוּ ת, זכר וֹ ן מ ּמ ח ׁש בּת וֹ 
בּ וֹ  ּפ עם  בּ כל עצמ וֹ  את  יזכּ ר  זה ידי 
בּ ּמ לחמה לעמד ׁש יּ וּ כל כּ די ,יתבּ ר
ר וּ ח כּ ׁש ּמ תחיל בּ יוֹ תר  בּ וֹ  ׁש ּמ תגּ בּ רת 

אליו להתנוֹ צץ לפעמוֹ  אקוּ ת וֹ ה' 
וכנּ "ל: יתבּ ר

ׁש ירטו) בּ פס וּ קי  היטב  מר ּמ ז זה וכל
מ נּ עם  מדבּ ר ׁש כּ לּ וֹ  ה ירים 

וזהוּ  . יתבּ ר אק וּ תוֹ  השיריםדּ בקוּ ת  (שיר 
ב) וכוּ '.ה, לי" ּפ תחי דוֹ פק  דּ וֹ די "קוֹ ל :

התנוֹ צצ וּ ת, איזה  אליו ׁש ּמ גּ יע
אליו  להתקרב  מתעוֹ רר וּ כׁש אינוֹ 
"ּפ ׁש ט ּת י בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ רא וּ י יתבּ ר



הלכותנד  ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

וכוּ ', אלבּ ׁש נּ ה" איככה כּ ּת נּת י את
בּ אמת להתעוֹ רר וּ מתעצּ ל ׁש ּמ תר ל
ידוֹ  ׁש לח  "דּ וֹ די אז ,ית בּ ר לעב וֹ דתוֹ 
 ית בּ ר ׁש ה ׁש ם  ׁש ּמ רּמ ז הח וֹ ר ", מן
חס יּס וּ רים , ידי  על לעוֹ ררוֹ  מתחיל
ענין  ׁש ם  רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  וׁש לוֹ ם ,
הע כּ וּ "ם  עליהם  ׁש לח  י שׂ ראל כּ לל
לדוֹ די אני  "ּפ תח ּת י ואז וכוּ ', ּפ לׁש ּת ים 
בּ חינת זהוּ  וכוּ '. עבר " חמק ודוֹ די
מתגּ בּ ר האדם  כּ ׁש אין ׁש לּ פעמים  הנּ "ל
חמק "ודוֹ די בּ חינת הוּ א אזי כּ ראוּ י 
כּ י מצאתיהוּ ", וא בּ ּק ׁש ּת יהוּ  עבר
יכוֹ ל  ואינוֹ  יתבּ ר אוֹ רוֹ  מ ּמ נּ וּ  נסּת ר
ׁש בּ יּ מים  ּפ י  על אף  יתבּ ר אוֹ תוֹ  למצא
. יתבּ ר אוֹ רוֹ  אליו התנוֹ צץ הּק וֹ דמים 
הּס בבים  המרים  "מצאני נאמר, ואז

ּת רעא הנּ ט וּ רי ׁש הם  ׁש הם כא בּ עיר ", 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי מ בּ חינת נמ ׁש כין
אז  כּ י וכוּ ', פצע וּ ני " "הכּ וּ ני הנּ "ל.
 צרי כּ ן על וכנּ "ל. בּ יוֹ תר בּ וֹ  מתגּ רים 
עצמ וֹ  ׁש יּ אחז מאד להתגּ בּ ר אדם  כּ ל
בּ מח וֹ  א וֹ תוֹ  ויק ׁש ר  הנּ "ל בּ התנוֹ צצ וּ ת
ׁש א כּ די חזקים  בּ קׁש רים  וּ מחׁש בּת וֹ 
לבוֹ א ׁש יּ זכּ ה עד מּמ נּ וּ , נׁש כּ ח  יהיה
בּ בחינת ה ּט וֹ ב , לתכלית זה ידי על
ׁש הביאתיו" עד ארּפ נּ וּ  וא "אחזּת יו
ׁש יּ בוֹ א עד רפי וֹ ן בּ לי  בּ וֹ  ׁש יּ אחז וכוּ ',
ׁש היא הּמ ק דּ ׁש , הבּ ית לבחינת עּמ וֹ 
רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  אּמ י", "בּ ית בּ חינת
האמ ּת י הדּ עת הגת בּ חינת הינ וּ  ׁש ם ,
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש נּ קרא

ז"ל לג.)רבּ וֹ תינוּ  בּ וֹ (ברכות  ׁש יּ ׁש  מי 'כּ ל : 

בּ ימיו'. הּמ ק דּ ׁש  בּ ית נבנה כּ אלּ וּ  דּ עה 
ּפ עמים  כּ ּמ ה ז"ל ר בּ ינוּ  בּ דברי  כּ ּמ וּ בא

ועוד) יג ו, רצוֹ ן:,(סימנים  יהי  כּ ן אמן

בּ ע ׁש ירוּ תטז) מ ּמ צרים  יצאוּ  כּ ן ועל
לאברהם  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ דוֹ ל

הלוֹ ם  עליו יד)אבינוּ  טו, :(בראשית 
זכוּ  כּ י גּ דוֹ ל". בּ רכׁש  יצאוּ  כן "ואחרי 
מ בּ חינת הע ׁש ירוּ ת ׁש פע  להמ ׁש י
ׁש בּ רר וּ  ידי  על להם  ׁש זּ כוּ  הנּ "ל הגת
ׁש זּ ה וּ  הּת מוּ ר וֹ ת, מהיכלי  הּק דה

כּ נּ "ל: מצרים  יציאת בּ חינת

כּ ייז) ויּ רא וכה כּ ה "ויּ פן בּ חינת וזהוּ 
וכוּ ' איׁש " יב)אין ב , כּ ה(שמות  'ויּ פן . 

זהר  בּ תּק וּ ני איתא  סא:)וכה' ׁש הם (בא , 
אתון  חמ ׁש ין קריאתכבבּ חינת ׁש ל 

כּ ׁש נּ כללין  הנּ "ל בּ חינת הינוּ  ׁש מע ,
ישׂ ראל  בּ ׁש מע  יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ 
מ ם  הר ׁש ימוּ  אוֹ ר להמ ׁש י צריכין
חמים  בּ חינת ׁש ערים , חמ ים  דּ ר
"ויּ רא וזהוּ : ׁש מע . קריאת ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת 
להתבּ ּט ל  ׁש זּ וֹ כה מי כּ י אי ׁש ", אין כּ י
היכלין  הּת ׁש עה בּ בחינת  ׁש ם  וּ להכּ לל
בּ תכלית להתבּ ּט ל  צרי אז הנּ "ל,
בּ בחינת בּ ע וֹ לם , אינוֹ  כּ אלּ וּ  הבּ ּט וּ ל
לגמרי נתבּ ּט ל כּ י  איׁש ", אין כּ י "ויּ רא
בּ אהל  יהיה א אדם  "וכל בּ בחינת

וכוּ ' בּ באוֹ " יז)מ וֹ עד טז , "ויּ (ויקרא ואז . 
אחרא, ה ּס טרא  ׁש הוּ א הּמ צרי", את
זכה אז הנּ "ל, הּת מ וּ רוֹ ת היכלי  בּ חינת
את לגמרי וּ לׁש בּ ר וּ להכניע להכּ וֹ ת
נתבּ ּט ל  ׁש כּ בר מאחר אחרא, הּס טרא

השער.כא. אותיות.כב.שומרי חמישים

נה  והלכות כד תורות תורה 

האוֹ ר להמ ׁש י וזכה ה בּ ּט וּ ל בּ תכלית
בּ ינה ׁש ערי  חמ ים  בּ בחינת  מ ם 
קריאת ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת חמ ים  ׁש הם 

וכנּ "ל: ׁש מע

וכ וּ ') זהב  קרסי חמ ים  לענין  לעיל  ּׁש י)

ּת חתיח) הּפ רכת את "ונתּת  וזה:
וכוּ ' לג)הּק רסים " כו, כּ י(שמות  . 

הּק דׁש ים  קדׁש  בּ ית ׁש בּ ין הּפ רכת
הּפ ריסא בּ חינת זה מ וֹ עד  כגלאהל 

הּמ וּ בא הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ מאמר  הנּ זכּ רת
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש ם , עיּ ן ה נּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה
המע כּ ב בּ חינת והמסדּ ר , המיב
הּת ׁש עה ה גת  עּק ר זה ידי  ׁש על הנּ "ל
הּק דׁש ים  קדׁש  בּ בית ׁש ּמ יגין היכלין
קרסי החמ ים  הי וּ  ׁש ם  כּ ן ועל כּ נּ "ל.
ׁש היה הּפ רכת על מכוּ נין ׁש הי וּ  זהב 
הר ׁש ימ וּ   נמׁש מם  כּ י ּת חּת ם , נתוּ ן
כּ נּ "ל: ׁש ערים  חמ ים  בּ חינת ידי  על

ממראיט) בּ אני ה ' אליו "ויּ רא וזה:
כּ חם  האהל ּפ תח  י ׁש ב  והוּ א

א)היּ וֹ ם " יח, זה(בראשית  ה'" אליו "ויּ רא . 
ידי על ׁש זּ וֹ כין אקוּ ת התגּ לּ וּ ת בּ חינת
ׁש ּמ ם  הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה הגוֹ ת
וזה כּ נּ "ל, ההת גּ לּ וּ ת וכל ההג וֹ ת כּ ל
ידי על אם  כּ י לזכּ וֹ ת אפ ׁש ר  אי
וּ מבררין  הּת מוּ ר וֹ ת בּ היכלי ׁש נּ כנסין
הנּ "ל  בּ ה ּת וֹ רה כּ מבאר מ ם , הּק דה
בּ חינת וזה ׁש ם . ע יּ ן יימר', 'מי  על
לׁש וֹ ן  'ממרא ' ממרא", "בּ אני

וזה ימירנוּ ". המר "ואם  לׁש וֹ ן ּת מ וּ רה,
אילנוֹ ת, הני בּ חינת ממרא" "בּ אני
דּ מוֹ תא, ואילנא דח יּ י אילנא ׁש הם 
הּת מ וּ רוֹ ת ההיכלי אחיזת ׁש ם 
לרחק אוֹ תם  וּ להמיר  להחליף  ׁש ר וֹ צים 
דח יּ י מאילנא וׁש לוֹ ם , חס האדם , את
דּ יקא ידם  ועל וׁש לוֹ ם , חס  ההפ אל
אוֹ תם , לברר ׁש זּ כה עד ה' אליו נגלה
הּק דה וּ להעלוֹ ת מהרע  הּט וֹ ב לברר
ׁש זּ כה עד הנּ "ל, בּ בּ חינוֹ ת מ ם 
אליו  ויּ רא בּ חינת א קוּ ת להתגּ לּ וּ ת
עד  ה נּ "ל בּ עליּ וֹ ת לעלוֹ ת זכה כּ י ה',
היכלין  ה ּת ׁש עה להגת ׁש זּ כה

הנּ "ל. ההתגּ לּ וּ ת  כּ ל ׁש ּמ ם 

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  מב ,ׁש אמרוּ  רבה (בראשית 
עח) עצה לוֹ  ׁש נּ תן 'ה וּ א ל : 

הקריב" "וּ פרעה  בּ חינת זה  הּמ ילה',
י ) יד, ישׂ ראל (שמות את ׁש הקריב  ,

ׁש בּ מים  ה)לאביהם  כא , רבה  כּ י(שמות , 
הנּ צח יּ ים  האמ ּת יּ ים  חיּ יו על ׁש חס מי
ׁש הם  אחרא, ׁש הּס טרא ר וֹ אה מה כּ ל
מתגּ בּ רים  הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי  בּ חינת
ויוֹ תר , יוֹ תר  וּ מתּפ טים  וּ מ ׁש ּת ּט חים 
וּ מזדּ רז  וּ מתאּמ ץ  מתגּ בּ ר הוּ א כן כּ מ וֹ 
מחמת יתבּ ר להם  להתקרב יוֹ תר 
לדחוֹ ת וֹ  וׁש לוֹ ם  חס  ׁש רוֹ צים  ׁש ר וֹ אה
בּ חינת וזה וׁש לוֹ ם , חס לגמרי
ירידה התקרב וּ ת, ּת כלית התרחק וּ ת
ׁש נּ תן  הוּ א בּ חינת וזה העליּ ה . ּת כלית
ערלת למ וּ ל דּ הינוּ  הּמ ילה, על עצה לוֹ 

.הפרוכת.כג



הלכותנד  ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

וכוּ ', אלבּ ׁש נּ ה" איככה כּ ּת נּת י את
בּ אמת להתעוֹ רר וּ מתעצּ ל ׁש ּמ תר ל
ידוֹ  ׁש לח  "דּ וֹ די אז ,ית בּ ר לעב וֹ דתוֹ 
 ית בּ ר ׁש ה ׁש ם  ׁש ּמ רּמ ז הח וֹ ר ", מן
חס יּס וּ רים , ידי  על לעוֹ ררוֹ  מתחיל
ענין  ׁש ם  רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  וׁש לוֹ ם ,
הע כּ וּ "ם  עליהם  ׁש לח  י שׂ ראל כּ לל
לדוֹ די אני  "ּפ תח ּת י ואז וכוּ ', ּפ לׁש ּת ים 
בּ חינת זהוּ  וכוּ '. עבר " חמק ודוֹ די
מתגּ בּ ר האדם  כּ ׁש אין ׁש לּ פעמים  הנּ "ל
חמק "ודוֹ די בּ חינת הוּ א אזי כּ ראוּ י 
כּ י מצאתיהוּ ", וא בּ ּק ׁש ּת יהוּ  עבר
יכוֹ ל  ואינוֹ  יתבּ ר אוֹ רוֹ  מ ּמ נּ וּ  נסּת ר
ׁש בּ יּ מים  ּפ י  על אף  יתבּ ר אוֹ תוֹ  למצא
. יתבּ ר אוֹ רוֹ  אליו התנוֹ צץ הּק וֹ דמים 
הּס בבים  המרים  "מצאני נאמר, ואז

ּת רעא הנּ ט וּ רי ׁש הם  ׁש הם כא בּ עיר ", 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי מ בּ חינת נמ ׁש כין
אז  כּ י וכוּ ', פצע וּ ני " "הכּ וּ ני הנּ "ל.
 צרי כּ ן על וכנּ "ל. בּ יוֹ תר בּ וֹ  מתגּ רים 
עצמ וֹ  ׁש יּ אחז מאד להתגּ בּ ר אדם  כּ ל
בּ מח וֹ  א וֹ תוֹ  ויק ׁש ר  הנּ "ל בּ התנוֹ צצ וּ ת
ׁש א כּ די חזקים  בּ קׁש רים  וּ מחׁש בּת וֹ 
לבוֹ א ׁש יּ זכּ ה עד מּמ נּ וּ , נׁש כּ ח  יהיה
בּ בחינת ה ּט וֹ ב , לתכלית זה ידי על
ׁש הביאתיו" עד ארּפ נּ וּ  וא "אחזּת יו
ׁש יּ בוֹ א עד רפי וֹ ן בּ לי  בּ וֹ  ׁש יּ אחז וכוּ ',
ׁש היא הּמ ק דּ ׁש , הבּ ית לבחינת עּמ וֹ 
רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  אּמ י", "בּ ית בּ חינת
האמ ּת י הדּ עת הגת בּ חינת הינ וּ  ׁש ם ,
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש נּ קרא

ז"ל לג.)רבּ וֹ תינוּ  בּ וֹ (ברכות  ׁש יּ ׁש  מי 'כּ ל : 

בּ ימיו'. הּמ ק דּ ׁש  בּ ית נבנה כּ אלּ וּ  דּ עה 
ּפ עמים  כּ ּמ ה ז"ל ר בּ ינוּ  בּ דברי  כּ ּמ וּ בא

ועוד) יג ו, רצוֹ ן:,(סימנים  יהי  כּ ן אמן

בּ ע ׁש ירוּ תטז) מ ּמ צרים  יצאוּ  כּ ן ועל
לאברהם  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ דוֹ ל

הלוֹ ם  עליו יד)אבינוּ  טו, :(בראשית 
זכוּ  כּ י גּ דוֹ ל". בּ רכׁש  יצאוּ  כן "ואחרי 
מ בּ חינת הע ׁש ירוּ ת ׁש פע  להמ ׁש י
ׁש בּ רר וּ  ידי  על להם  ׁש זּ כוּ  הנּ "ל הגת
ׁש זּ ה וּ  הּת מוּ ר וֹ ת, מהיכלי  הּק דה

כּ נּ "ל: מצרים  יציאת בּ חינת

כּ ייז) ויּ רא וכה כּ ה "ויּ פן בּ חינת וזהוּ 
וכוּ ' איׁש " יב)אין ב , כּ ה(שמות  'ויּ פן . 

זהר  בּ תּק וּ ני איתא  סא:)וכה' ׁש הם (בא , 
אתון  חמ ׁש ין קריאתכבבּ חינת ׁש ל 

כּ ׁש נּ כללין  הנּ "ל בּ חינת הינוּ  ׁש מע ,
ישׂ ראל  בּ ׁש מע  יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ 
מ ם  הר ׁש ימוּ  אוֹ ר להמ ׁש י צריכין
חמים  בּ חינת ׁש ערים , חמ ים  דּ ר
"ויּ רא וזהוּ : ׁש מע . קריאת ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת 
להתבּ ּט ל  ׁש זּ וֹ כה מי כּ י אי ׁש ", אין כּ י
היכלין  הּת ׁש עה בּ בחינת  ׁש ם  וּ להכּ לל
בּ תכלית להתבּ ּט ל  צרי אז הנּ "ל,
בּ בחינת בּ ע וֹ לם , אינוֹ  כּ אלּ וּ  הבּ ּט וּ ל
לגמרי נתבּ ּט ל כּ י  איׁש ", אין כּ י "ויּ רא
בּ אהל  יהיה א אדם  "וכל בּ בחינת

וכוּ ' בּ באוֹ " יז)מ וֹ עד טז , "ויּ (ויקרא ואז . 
אחרא, ה ּס טרא  ׁש הוּ א הּמ צרי", את
זכה אז הנּ "ל, הּת מ וּ רוֹ ת היכלי  בּ חינת
את לגמרי וּ לׁש בּ ר וּ להכניע להכּ וֹ ת
נתבּ ּט ל  ׁש כּ בר מאחר אחרא, הּס טרא

השער.כא. אותיות.כב.שומרי חמישים

נה  והלכות כד תורות תורה 

האוֹ ר להמ ׁש י וזכה ה בּ ּט וּ ל בּ תכלית
בּ ינה ׁש ערי  חמ ים  בּ בחינת  מ ם 
קריאת ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת חמ ים  ׁש הם 

וכנּ "ל: ׁש מע

וכ וּ ') זהב  קרסי חמ ים  לענין  לעיל  ּׁש י)

ּת חתיח) הּפ רכת את "ונתּת  וזה:
וכוּ ' לג)הּק רסים " כו, כּ י(שמות  . 

הּק דׁש ים  קדׁש  בּ ית ׁש בּ ין הּפ רכת
הּפ ריסא בּ חינת זה מ וֹ עד  כגלאהל 

הּמ וּ בא הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ מאמר  הנּ זכּ רת
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש ם , עיּ ן ה נּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה
המע כּ ב בּ חינת והמסדּ ר , המיב
הּת ׁש עה ה גת  עּק ר זה ידי  ׁש על הנּ "ל
הּק דׁש ים  קדׁש  בּ בית ׁש ּמ יגין היכלין
קרסי החמ ים  הי וּ  ׁש ם  כּ ן ועל כּ נּ "ל.
ׁש היה הּפ רכת על מכוּ נין ׁש הי וּ  זהב 
הר ׁש ימ וּ   נמׁש מם  כּ י ּת חּת ם , נתוּ ן
כּ נּ "ל: ׁש ערים  חמ ים  בּ חינת ידי  על

ממראיט) בּ אני ה ' אליו "ויּ רא וזה:
כּ חם  האהל ּפ תח  י ׁש ב  והוּ א

א)היּ וֹ ם " יח, זה(בראשית  ה'" אליו "ויּ רא . 
ידי על ׁש זּ וֹ כין אקוּ ת התגּ לּ וּ ת בּ חינת
ׁש ּמ ם  הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה הגוֹ ת
וזה כּ נּ "ל, ההת גּ לּ וּ ת וכל ההג וֹ ת כּ ל
ידי על אם  כּ י לזכּ וֹ ת אפ ׁש ר  אי
וּ מבררין  הּת מוּ ר וֹ ת בּ היכלי ׁש נּ כנסין
הנּ "ל  בּ ה ּת וֹ רה כּ מבאר מ ם , הּק דה
בּ חינת וזה ׁש ם . ע יּ ן יימר', 'מי  על
לׁש וֹ ן  'ממרא ' ממרא", "בּ אני

וזה ימירנוּ ". המר "ואם  לׁש וֹ ן ּת מ וּ רה,
אילנוֹ ת, הני בּ חינת ממרא" "בּ אני
דּ מוֹ תא, ואילנא דח יּ י אילנא ׁש הם 
הּת מ וּ רוֹ ת ההיכלי אחיזת ׁש ם 
לרחק אוֹ תם  וּ להמיר  להחליף  ׁש ר וֹ צים 
דח יּ י מאילנא וׁש לוֹ ם , חס האדם , את
דּ יקא ידם  ועל וׁש לוֹ ם , חס  ההפ אל
אוֹ תם , לברר ׁש זּ כה עד ה' אליו נגלה
הּק דה וּ להעלוֹ ת מהרע  הּט וֹ ב לברר
ׁש זּ כה עד הנּ "ל, בּ בּ חינוֹ ת מ ם 
אליו  ויּ רא בּ חינת א קוּ ת להתגּ לּ וּ ת
עד  ה נּ "ל בּ עליּ וֹ ת לעלוֹ ת זכה כּ י ה',
היכלין  ה ּת ׁש עה להגת ׁש זּ כה

הנּ "ל. ההתגּ לּ וּ ת  כּ ל ׁש ּמ ם 

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  מב ,ׁש אמרוּ  רבה (בראשית 
עח) עצה לוֹ  ׁש נּ תן 'ה וּ א ל : 

הקריב" "וּ פרעה  בּ חינת זה  הּמ ילה',
י ) יד, ישׂ ראל (שמות את ׁש הקריב  ,

ׁש בּ מים  ה)לאביהם  כא , רבה  כּ י(שמות , 
הנּ צח יּ ים  האמ ּת יּ ים  חיּ יו על ׁש חס מי
ׁש הם  אחרא, ׁש הּס טרא ר וֹ אה מה כּ ל
מתגּ בּ רים  הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי  בּ חינת
ויוֹ תר , יוֹ תר  וּ מתּפ טים  וּ מ ׁש ּת ּט חים 
וּ מזדּ רז  וּ מתאּמ ץ  מתגּ בּ ר הוּ א כן כּ מ וֹ 
מחמת יתבּ ר להם  להתקרב יוֹ תר 
לדחוֹ ת וֹ  וׁש לוֹ ם  חס  ׁש רוֹ צים  ׁש ר וֹ אה
בּ חינת וזה וׁש לוֹ ם , חס לגמרי
ירידה התקרב וּ ת, ּת כלית התרחק וּ ת
ׁש נּ תן  הוּ א בּ חינת וזה העליּ ה . ּת כלית
ערלת למ וּ ל דּ הינוּ  הּמ ילה, על עצה לוֹ 
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הלכותנו ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

בּ חינת ידי על דּ יקא כּ י לבב וֹ ,
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי בּ חינת "ממרא",
על  , ּכ כּ ל עליו והׁש ּת ּט חוּ  ׁש התגּ בּ ר וּ 
לבב וֹ  את למ וּ ל נתיעץ  דּ יקא זה ידי 

וכנּ "ל: הקריב " "וּ פרעה בּ בחינת 

כּ חם וזה: האהל ּפ תח  י ׁש ב  "והוּ א 
זמן  עכּ בה לׁש וֹ ן יׁש יבה ה יּ וֹ ם ".

כּ מ וֹ  מו)רב , א , בקדׁש (דברים "וּת ׁש בוּ  : 
ר בּ ים " כא .)ימים  מגילה ׁש זּ כה(עיין הינוּ  , 

ׁש יּ ׁש ב ידי  על ה' אליו ׁש יּ תגּ לּ ה לזה
האהל, ּפ תח אצל ר בּ ים  ימים  ונתע כּ ב 
בּ חינת ׁש הוּ א ה ּק דה, ּפ תח  ׁש ה וּ א
הראׁש וֹ נה מדרגה ׁש היא מלכוּ ת
ׁש יּ בוֹ א עד ׁש ם  דּ ר לעלוֹ ת ׁש צּ ריכין
ּפ תח נקראת ׁש היא  הנּ "ל, להגת

בּ חינת כּ יּ דוּ ע, כ )וׁש ער קיח, "זה(תהלים : 
לכנס כּ ׁש רוֹ צין אבל וכוּ ', לה'" הער
כּ נג דּ וֹ  וּ מת ּפ טין מתגּ בּ רין לׁש ם ,
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי ׁש הם  אחרא הּס טרא
אל  י וֹ תר  ּסמ ו הוּ א מה וכל מאד,
כּ נג דּ וֹ  וּ מת ּפ טין מתגּ בּ רין הּפ תח,
הי וּ  ׁש כּ בר הר בּ ה  ׁש יּ ׁש  עד מאד, מאד
לצלן, רחמנא וחזרוּ  הּפ תח  אצל
אצל  הם  ׁש כּ בר ידעוּ  ׁש א  מחמת

כּ  ׁש ּמ ׁש ּת ּט חין אוֹ  מאד הּפ תח , נגדּ וֹ  
כּ מבאר לׁש ברם , לוֹ  ׁש ּק ׁש ה עד מאד

הּק דוֹ ׁש ים  בּ דבריו סימןמזּ ה תנינא (ליקוטי  
ּפ תחנא) ונתעכּ ב  יׁש ב ה וּ א אבל ,

בּ חינת זה ה יּ וֹ ם " "כּ חם  האהל.
ׁש על  הרע, היּ צר  חמימ וּ ת התגּ בּ רוּ ת

נאמר ז)זה א , השירים  תרעה(שיר "איכה 
רע זמן ׁש אז בּ צּ הרים " ּת ר בּ יץ איכה 
ׁש ם , רׁש "י  ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  הצּ אן, למרעה 

בּ חינת זה היּ וֹ ם , חם  בּ חינת צהרים  כּ י
לצאן  רע זמן ׁש אז היּ צר  חמימוּ ת 
הרוֹ צים  אוֹ תם  ר וֹ עה  ׁש ה צּ דּ יק קדׁש ים 
על  נתרחק וּ  ורבּ ים  הּק דׁש , אל לגׁש ת

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  לצלן, רחמנא זה , (שםידי 
ו) כּ מ וֹ ד, וכוּ '. היּ וֹ ם " ׁש יּ פוּ ח  "עד :

ׁש הי וּ  ׁש ם , ע יּ ן ׁש ם , רׁש "י ׁש ּפ רׁש 
בּ גדלּ ה  ית בּ ר להם  מקרבין ישׂ ראל
ׁש התגּ בּ ר היּ וֹ ם ", ׁש יּ פוּ ח  "עד וכבוֹ ד
נחרב זה  ידי ועל וכוּ ', היּ וֹ ם  חמימוּ ת 
להטעוֹ ת ר וֹ צה ׁש אינוֹ  מי  אבל הבּ ית.
הנּ צחי ּת כליתוֹ  על וח וֹ ׁש ב  עצמ וֹ  את
אפן  בּ ׁש וּ ם  לאחוֹ ר  ׁש ב  אינוֹ  בּ אמת
הוּ א רק  ׁש יּ היה, אי יהיה בּ ע וֹ לם 
הּפ תח אצל וּ מתע כּ ב וּ ממ ּת ין יוֹ ׁש ב
ּפ י על ואף ׁש יּ היה , כּ ּמ ה  רבּ ים  ימים 
 ֹלת ו לכנס א וֹ תוֹ  מ נּ יחין ׁש אין כן
מאד  אוֹ תוֹ  לוֹ הט היּ וֹ ם  וחם  הּפ תח
מק וֹ מ וֹ  את מ נּ יח  אינוֹ  כן ּפ י על ואף 
ׁש ל  האהל הּפ תח אצל וּ מתעכּ ב  ויוֹ ׁש ב
מן  ׁש יּ רחם  עד והכּ ׁש רים  הצּ דּ יקים 
ּפ תח י ׁש ב  "והוּ א בּ בחינת המים ,

כּ נּ "ל. היּ וֹ ם " כּ חם  האהל

אוזהוּ  נער נוּ ן בּ ן "ויה וֹ ׁש ע  בּ חינת 
האהל"  ֹמ ּת ו יא)ימיׁש  לג, ,(שמות  

ׁש ל  הּת למיד בּ חינת הוּ א  יהוֹ ׁש ע
כּ מ וֹ  מ ׁש ה, ׁש נּ קרא האמת הצּ דּ יק
ׁש בּ כל  ז"ל, ור בּ נוּ  מ וֹ רנוּ  אדוֹ ננוּ  ׁש כּ תב
בּ חינת הם  ותלמיד ר בּ י  ׁש יּ ׁש  מקוֹ ם 

מ וֹ עד ואהל ויהוֹ ׁש ע ב)מ ׁש ה מוהר"ן ,(חיי 
'יהוֹ ׁש ע ', ה ּת למיד נקרא זה ׁש ם  ועל
ׁש דּ רׁש וּ  כּ מ וֹ  ,' יוֹ ׁש יע 'יּה  ׁש ם  על

ז"ל לד:)ר בּ וֹ תינוּ  ׁש כּ ל (סוטה  הינוּ  , 

נז והלכות כד תורות תורה 

רבּ וֹ  ׁש ל כּ ח וֹ  על ה וּ א ותקותוֹ  ח יּ וּ תוֹ 
'יּה  ּת מיד עליו ׁש ּמ תּפ לּ ל הצּ דּ יק
מעצת יוֹ ׁש יע וֹ  יתבּ ר ׁש ה ם  ,' יוֹ ׁש יע
וּ מ ׁש ּת ּט חין  הּמ תגּ בּ רין אחרא הּס טרא

עת : בּ כל נוּ ן עליו בּ ן "ויהוֹ ׁש ע וזה  
נער , בּ בחינת כּ ׁש היה ׁש אפלּ וּ  נער "
כן  ּפ י על אף נערוּ ת, מע שׂ י  בּ בחינת
על  אף  כּ י  האהל",  ֹמ ּת ו ימיׁש  "א
עד  הרבּ ה הּפ תח  אצל עמד כן ּפ י 
מ ׁש  וא האהל  ֹלתו עצמוֹ  את ׁש דּ חק 

וכנּ "ל. מ ּת וֹ כוֹ 
ׁש ׁש הוזהוּ : וה נּ ה ויּ רא עיניו "ויּ א 

"ׁש ׁש ה" עליו", נצּ בים  אנׁש ים 
ׁש הוּ א הנּ "ל הּק דה עליּ ת  בּ חינת זה
מלכוּ ת כּ י  ׁש ׁש ה , בּ בחינת ּת מיד
ׁש ׁש ה ׁש הם  יס וֹ ד ה וֹ ד, נצח, מלבּ וּ ׁש 
חסד, מלבּ וּ ׁש  יס וֹ ד הוֹ ד נצח וכן מ דּ וֹ ת
ּת פארת גּ בוּ רה וחסד ּת פארת  גּ ב וּ רה,
כּ מבאר וכוּ ', דּ עת בּ ינה חכמה
"ׁש ׁש ה בּ חינת  וזה הנּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה
עוֹ מדים  הם  כּ י עליו", הנּ צּ בים  אנׁש ים 
לעלוֹ ת צרי כּ י  מ ּמ נּ וּ , וּ למעלה עליו
ׁש הוּ א מדרגה בּ כל כּ י  אליהם ,
ׁש הם  בּ חינוֹ ת ׁש ׁש  עליו עוֹ מדים 
מדרגה ׁש ל אנׁש ים  ׁש ׁש ה בּ חינת
מ ׁש ה כּ לוּ לים  ׁש כּ לּ ם  י וֹ תר הגּ ב ּה 
קדה בּ חינת וזה כּ נּ "ל. ׁש ׁש ה
הוּ א הּק דה עליּ ת כּ ל כּ י  מ ׁש לּ ׁש ת,
 בּ רי' וזה כּ נּ "ל. ׁש ׁש  ׁש ׁש  בּ בחינת
על  ּת ליתאה אוֹ ריתא לן דּ יהיב רחמנא

וכוּ ' ּת ליתאי' בּ יוֹ ם  ּת ליתאה (שבתיד 
הּק דהפח .) עליּ ת בּ חינת ׁש כּ ל מחמת  ,

בּ בחינת הם  הּת וֹ רה ידי על ׁש זּ וֹ כין
כּ נּ "ל. מ ׁש לּ ׁש 

"ויּ רץ"וזה: לקראתם ", ויּ רץ "ו יּ רא 
כּ י ושׂ מחה, זריזוּ ת בּ חינת זה
כּ ּמ וּ בן  שׂ מחה, בּ חינת הוּ א זריזוּ ת

א ּפ ים " "אריכת קנהבּ הּת וֹ רה (בּ סימן 

א) ז"ל בּ לּק וּ טי רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  וּ כמ וֹ  , 
ו:) הכּ נסת(ברכות לבית לרוּ ץ  מצוה  :

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  מצוה, קכב ,ולדבר (תהלים  
ה'א) בּ ית לי  בּ אמרים  "שׂ מחּת י :

כּ י :"ּת כלית וֹ נל על ׁש ּמ סּת כּ ל מי  
לבית ליל כּ ׁש ּמ גּ יע  בּ ודּ אי בּ אמת
רץ הוּ א מצוה לדבר אוֹ  הכּ נסת
רק כּ י גּ דוֹ ל, וּ בזריזוּ ת גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה 
וח וּ ץ לנצח  ותקותוֹ  ח יּ וּ ת וֹ  ה וּ א זה
יאר א כּ י הבלים , הבל הכּ ל מ זּ ה
וא מעׁש יר וּ ת א דּ בר  מוּ ם  כּ לוּ ם 
מ וּ ם  וא והדּ לּ וּ ת, העניּ וּ ת מ צּ ער
ושׂ נאה וקנאה וכבוֹ ד ּת אוה דּ בר 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יח)וּ קפידא, מט, "כּ י(שם : 
וּ כתיב וכוּ '. וכוּ ' ה כּ ל" יּק ח  במ וֹ תוֹ  א

ו) ט, גּ ם (קהלת  קנאתם  גּ ם  אהבתם  "גּ ם  :
רק י אר וא אבדה". כּ בר שׂ נאתם 
ליל ט וֹ ב איזה ּפ עם  בּ כל יּ חטף  מה
ולע שׂ וֹ ת ה ּמ דר ׁש , וּ לבית הכּ נסת לבית
כּ ל  מחיּ ב בּ ודּ אי כּ ן ועל מצוה. איזה 
גּ דוֹ לה ושׂ מחה בּ זריזוּ ת  לרוּ ץ  אחד
ׁש רח וֹ ק יּ וֹ דע מה וכל מצוה, לדבר 
לשׂ מח מחיּ ב הוּ א  יתבּ ר מהם  יוֹ תר 
מחמת הּמ צוה בּ ע שׂ יּ ת ויוֹ תר  יוֹ תר 
גּ ם  זוֹ כה   ּכ כּ ל ׁש רח וֹ ק  הוּ א  גּ ם  ׁש ה וּ א
"ויּ רא" בּ חינת וזה וּ  מצוה. לע שׂ וֹ ת כּ ן
היטב ׁש הבין והבין, רׁש "י: ּפ ר ׁש 
ידי ועל בּ אמת, הּת כלית על והס ּת כּ ל
בּ חינת זה לקראתם ", "ויּ רץ זה
עליּ ת עּק ר זה ידי ׁש על הּמ צוה שׂ מחת



הלכותנו ד ליקוטי הלכה  אישות  הלכות

בּ חינת ידי על דּ יקא כּ י לבב וֹ ,
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי בּ חינת "ממרא",
על  , ּכ כּ ל עליו והׁש ּת ּט חוּ  ׁש התגּ בּ ר וּ 
לבב וֹ  את למ וּ ל נתיעץ  דּ יקא זה ידי 

וכנּ "ל: הקריב " "וּ פרעה בּ בחינת 

כּ חם וזה: האהל ּפ תח  י ׁש ב  "והוּ א 
זמן  עכּ בה לׁש וֹ ן יׁש יבה ה יּ וֹ ם ".

כּ מ וֹ  מו)רב , א , בקדׁש (דברים "וּת ׁש בוּ  : 
ר בּ ים " כא .)ימים  מגילה ׁש זּ כה(עיין הינוּ  , 

ׁש יּ ׁש ב ידי  על ה' אליו ׁש יּ תגּ לּ ה לזה
האהל, ּפ תח אצל ר בּ ים  ימים  ונתע כּ ב 
בּ חינת ׁש הוּ א ה ּק דה, ּפ תח  ׁש ה וּ א
הראׁש וֹ נה מדרגה ׁש היא מלכוּ ת
ׁש יּ בוֹ א עד ׁש ם  דּ ר לעלוֹ ת ׁש צּ ריכין
ּפ תח נקראת ׁש היא  הנּ "ל, להגת

בּ חינת כּ יּ דוּ ע, כ )וׁש ער קיח, "זה(תהלים : 
לכנס כּ ׁש רוֹ צין אבל וכוּ ', לה'" הער
כּ נג דּ וֹ  וּ מת ּפ טין מתגּ בּ רין לׁש ם ,
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי ׁש הם  אחרא הּס טרא
אל  י וֹ תר  ּסמ ו הוּ א מה וכל מאד,
כּ נג דּ וֹ  וּ מת ּפ טין מתגּ בּ רין הּפ תח,
הי וּ  ׁש כּ בר הר בּ ה  ׁש יּ ׁש  עד מאד, מאד
לצלן, רחמנא וחזרוּ  הּפ תח  אצל
אצל  הם  ׁש כּ בר ידעוּ  ׁש א  מחמת

כּ  ׁש ּמ ׁש ּת ּט חין אוֹ  מאד הּפ תח , נגדּ וֹ  
כּ מבאר לׁש ברם , לוֹ  ׁש ּק ׁש ה עד מאד

הּק דוֹ ׁש ים  בּ דבריו סימןמזּ ה תנינא (ליקוטי  
ּפ תחנא) ונתעכּ ב  יׁש ב ה וּ א אבל ,

בּ חינת זה ה יּ וֹ ם " "כּ חם  האהל.
ׁש על  הרע, היּ צר  חמימ וּ ת התגּ בּ רוּ ת

נאמר ז)זה א , השירים  תרעה(שיר "איכה 
רע זמן ׁש אז בּ צּ הרים " ּת ר בּ יץ איכה 
ׁש ם , רׁש "י  ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  הצּ אן, למרעה 

בּ חינת זה היּ וֹ ם , חם  בּ חינת צהרים  כּ י
לצאן  רע זמן ׁש אז היּ צר  חמימוּ ת 
הרוֹ צים  אוֹ תם  ר וֹ עה  ׁש ה צּ דּ יק קדׁש ים 
על  נתרחק וּ  ורבּ ים  הּק דׁש , אל לגׁש ת

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  לצלן, רחמנא זה , (שםידי 
ו) כּ מ וֹ ד, וכוּ '. היּ וֹ ם " ׁש יּ פוּ ח  "עד :

ׁש הי וּ  ׁש ם , ע יּ ן ׁש ם , רׁש "י ׁש ּפ רׁש 
בּ גדלּ ה  ית בּ ר להם  מקרבין ישׂ ראל
ׁש התגּ בּ ר היּ וֹ ם ", ׁש יּ פוּ ח  "עד וכבוֹ ד
נחרב זה  ידי ועל וכוּ ', היּ וֹ ם  חמימוּ ת 
להטעוֹ ת ר וֹ צה ׁש אינוֹ  מי  אבל הבּ ית.
הנּ צחי ּת כליתוֹ  על וח וֹ ׁש ב  עצמ וֹ  את
אפן  בּ ׁש וּ ם  לאחוֹ ר  ׁש ב  אינוֹ  בּ אמת
הוּ א רק  ׁש יּ היה, אי יהיה בּ ע וֹ לם 
הּפ תח אצל וּ מתע כּ ב וּ ממ ּת ין יוֹ ׁש ב
ּפ י על ואף ׁש יּ היה , כּ ּמ ה  רבּ ים  ימים 
 ֹלת ו לכנס א וֹ תוֹ  מ נּ יחין ׁש אין כן
מאד  אוֹ תוֹ  לוֹ הט היּ וֹ ם  וחם  הּפ תח
מק וֹ מ וֹ  את מ נּ יח  אינוֹ  כן ּפ י על ואף 
ׁש ל  האהל הּפ תח אצל וּ מתעכּ ב  ויוֹ ׁש ב
מן  ׁש יּ רחם  עד והכּ ׁש רים  הצּ דּ יקים 
ּפ תח י ׁש ב  "והוּ א בּ בחינת המים ,

כּ נּ "ל. היּ וֹ ם " כּ חם  האהל

אוזהוּ  נער נוּ ן בּ ן "ויה וֹ ׁש ע  בּ חינת 
האהל"  ֹמ ּת ו יא)ימיׁש  לג, ,(שמות  

ׁש ל  הּת למיד בּ חינת הוּ א  יהוֹ ׁש ע
כּ מ וֹ  מ ׁש ה, ׁש נּ קרא האמת הצּ דּ יק
ׁש בּ כל  ז"ל, ור בּ נוּ  מ וֹ רנוּ  אדוֹ ננוּ  ׁש כּ תב
בּ חינת הם  ותלמיד ר בּ י  ׁש יּ ׁש  מקוֹ ם 

מ וֹ עד ואהל ויהוֹ ׁש ע ב)מ ׁש ה מוהר"ן ,(חיי 
'יהוֹ ׁש ע ', ה ּת למיד נקרא זה ׁש ם  ועל
ׁש דּ רׁש וּ  כּ מ וֹ  ,' יוֹ ׁש יע 'יּה  ׁש ם  על

ז"ל לד:)ר בּ וֹ תינוּ  ׁש כּ ל (סוטה  הינוּ  , 

נז והלכות כד תורות תורה 

רבּ וֹ  ׁש ל כּ ח וֹ  על ה וּ א ותקותוֹ  ח יּ וּ תוֹ 
'יּה  ּת מיד עליו ׁש ּמ תּפ לּ ל הצּ דּ יק
מעצת יוֹ ׁש יע וֹ  יתבּ ר ׁש ה ם  ,' יוֹ ׁש יע
וּ מ ׁש ּת ּט חין  הּמ תגּ בּ רין אחרא הּס טרא

עת : בּ כל נוּ ן עליו בּ ן "ויהוֹ ׁש ע וזה  
נער , בּ בחינת כּ ׁש היה ׁש אפלּ וּ  נער "
כן  ּפ י על אף נערוּ ת, מע שׂ י  בּ בחינת
על  אף  כּ י  האהל",  ֹמ ּת ו ימיׁש  "א
עד  הרבּ ה הּפ תח  אצל עמד כן ּפ י 
מ ׁש  וא האהל  ֹלתו עצמוֹ  את ׁש דּ חק 

וכנּ "ל. מ ּת וֹ כוֹ 
ׁש ׁש הוזהוּ : וה נּ ה ויּ רא עיניו "ויּ א 

"ׁש ׁש ה" עליו", נצּ בים  אנׁש ים 
ׁש הוּ א הנּ "ל הּק דה עליּ ת  בּ חינת זה
מלכוּ ת כּ י  ׁש ׁש ה , בּ בחינת ּת מיד
ׁש ׁש ה ׁש הם  יס וֹ ד ה וֹ ד, נצח, מלבּ וּ ׁש 
חסד, מלבּ וּ ׁש  יס וֹ ד הוֹ ד נצח וכן מ דּ וֹ ת
ּת פארת גּ בוּ רה וחסד ּת פארת  גּ ב וּ רה,
כּ מבאר וכוּ ', דּ עת בּ ינה חכמה
"ׁש ׁש ה בּ חינת  וזה הנּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה
עוֹ מדים  הם  כּ י עליו", הנּ צּ בים  אנׁש ים 
לעלוֹ ת צרי כּ י  מ ּמ נּ וּ , וּ למעלה עליו
ׁש הוּ א מדרגה בּ כל כּ י  אליהם ,
ׁש הם  בּ חינוֹ ת ׁש ׁש  עליו עוֹ מדים 
מדרגה ׁש ל אנׁש ים  ׁש ׁש ה בּ חינת
מ ׁש ה כּ לוּ לים  ׁש כּ לּ ם  י וֹ תר הגּ ב ּה 
קדה בּ חינת וזה כּ נּ "ל. ׁש ׁש ה
הוּ א הּק דה עליּ ת כּ ל כּ י  מ ׁש לּ ׁש ת,
 בּ רי' וזה כּ נּ "ל. ׁש ׁש  ׁש ׁש  בּ בחינת
על  ּת ליתאה אוֹ ריתא לן דּ יהיב רחמנא

וכוּ ' ּת ליתאי' בּ יוֹ ם  ּת ליתאה (שבתיד 
הּק דהפח .) עליּ ת בּ חינת ׁש כּ ל מחמת  ,

בּ בחינת הם  הּת וֹ רה ידי על ׁש זּ וֹ כין
כּ נּ "ל. מ ׁש לּ ׁש 

"ויּ רץ"וזה: לקראתם ", ויּ רץ "ו יּ רא 
כּ י ושׂ מחה, זריזוּ ת בּ חינת זה
כּ ּמ וּ בן  שׂ מחה, בּ חינת הוּ א זריזוּ ת

א ּפ ים " "אריכת קנהבּ הּת וֹ רה (בּ סימן 

א) ז"ל בּ לּק וּ טי רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  וּ כמ וֹ  , 
ו:) הכּ נסת(ברכות לבית לרוּ ץ  מצוה  :

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  מצוה, קכב ,ולדבר (תהלים  
ה'א) בּ ית לי  בּ אמרים  "שׂ מחּת י :

כּ י :"ּת כלית וֹ נל על ׁש ּמ סּת כּ ל מי  
לבית ליל כּ ׁש ּמ גּ יע  בּ ודּ אי בּ אמת
רץ הוּ א מצוה לדבר אוֹ  הכּ נסת
רק כּ י גּ דוֹ ל, וּ בזריזוּ ת גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה 
וח וּ ץ לנצח  ותקותוֹ  ח יּ וּ ת וֹ  ה וּ א זה
יאר א כּ י הבלים , הבל הכּ ל מ זּ ה
וא מעׁש יר וּ ת א דּ בר  מוּ ם  כּ לוּ ם 
מ וּ ם  וא והדּ לּ וּ ת, העניּ וּ ת מ צּ ער
ושׂ נאה וקנאה וכבוֹ ד ּת אוה דּ בר 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יח)וּ קפידא, מט, "כּ י(שם : 
וּ כתיב וכוּ '. וכוּ ' ה כּ ל" יּק ח  במ וֹ תוֹ  א

ו) ט, גּ ם (קהלת  קנאתם  גּ ם  אהבתם  "גּ ם  :
רק י אר וא אבדה". כּ בר שׂ נאתם 
ליל ט וֹ ב איזה ּפ עם  בּ כל יּ חטף  מה
ולע שׂ וֹ ת ה ּמ דר ׁש , וּ לבית הכּ נסת לבית
כּ ל  מחיּ ב בּ ודּ אי כּ ן ועל מצוה. איזה 
גּ דוֹ לה ושׂ מחה בּ זריזוּ ת  לרוּ ץ  אחד
ׁש רח וֹ ק יּ וֹ דע מה וכל מצוה, לדבר 
לשׂ מח מחיּ ב הוּ א  יתבּ ר מהם  יוֹ תר 
מחמת הּמ צוה בּ ע שׂ יּ ת ויוֹ תר  יוֹ תר 
גּ ם  זוֹ כה   ּכ כּ ל ׁש רח וֹ ק  הוּ א  גּ ם  ׁש ה וּ א
"ויּ רא" בּ חינת וזה וּ  מצוה. לע שׂ וֹ ת כּ ן
היטב ׁש הבין והבין, רׁש "י: ּפ ר ׁש 
ידי ועל בּ אמת, הּת כלית על והס ּת כּ ל
בּ חינת זה לקראתם ", "ויּ רץ זה
עליּ ת עּק ר זה ידי ׁש על הּמ צוה שׂ מחת



הלכותנח  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ׁש זּ וֹ כין  עד הּק לּפ וֹ ת מן הּק דה
ׁש בּ אין  עד הנּ "ל, בּ עליּ וֹ ת לעלוֹ ת

הנּ "ל. ה גת  לבחינת
האהל",וזהוּ  מ ּפ תח  לקראתם  "ו יּ רץ  

עליּ ת התחלת בּ חינת זה
בּ חינת ּפ תח , בּ חינת ׁש הוּ א הּק דה
זה ארצה" "ויּ ׁש ּת חוּ  כּ נּ "ל, מלכוּ ת
האין  בּ אוֹ ר וּ כלליּ וּ ת בּ ּט וּ ל בּ חינת
בּ חינת הם  ההׁש ּת חואוֹ ת כּ ל כּ י סוֹ ף ,
וּ פוֹ ׁש ט וּ מׁש ּת חוה לארץ ׁש נּ וֹ פל בּ ּט וּ ל
ההר גּ ׁש וֹ ת כּ ל בּ בּט וּ ל ורגליו ידיו
אליו, ׁש נּ גלה הצּ ח  אוֹ ר גּ דל מחמת
היכלין, הּת ׁש עה  הגת  בּ חינת ׁש זּ הוּ 
סוֹ ף , האין אוֹ ר הגת בּ חינת ׁש הם 
ע ּק ר ׁש ם  מטי ולא מטי בּ בחינת
הינוּ  כּ נּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ בחינת ההׁש ּת חויה
ויּ רץ בּ חינת ׁש הוּ א המחה , ידי ׁש על
לבחינת זכה זה ידי  על לקראתם ,

ׁש ם  הנּ "ל הצּ חצחוֹ ת  א וֹ רוֹ ת הגת
כּ נּ "ל. ההׁש ּת חויה בּ חינת

חן וזהוּ  מצאתי נא  אם  אדני  "ויּ אמר  
מעל  תעבר  נא אל  בּ עיני
ׁש א  יתבּ ר מהם  ׁש בּ ּק ׁש  ," ּעב ד
ההתגּ לּ וּ ת יעבר ׁש א הינוּ  מ ּמ נּ וּ , יעבר 
ר ׁש ימה מ ּמ נּ וּ  אצלוֹ  ׁש יּ אר עד הזּ את
מאד  להׁש ּת דּ ל ׁש צּ ריכין וכנּ "ל ט וֹ בה
עד  מהרה ההתגּ לּ וּ ת מ ּמ נּ וּ  יעבר ׁש א 
ׁש יּ וּ כל  ט וֹ בה ר ׁש ימה  לוֹ  ׁש יּ אר 
ׁש בּ ּק ׁש  וזה ּת מיד , עצמוֹ  את להחיוֹ ת
אליו  ׁש נּ תגּ לּ ה  יתבּ ר מהם  אברהם 
וזה ." ּעב ד מעל תעבר  נא "אל אז:
על  רמז זה מים ", מעט  נא "י ּק ח 
יעבר ׁש א ׁש בּ ּק ׁש  הפע , המ ׁש כת
מ ם   ׁש יּ מ ׁש י עד ההתגּ לּ וּ ת מ ּמ נּ וּ 
הפע ירידת בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל, ׁש פע 

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה אחר  
ו  הלכה הדאה רת ְְֲִִַָָָָהלכת

דּ עלמא'א  'אמצעיתא הּת וֹ רה ּפ י על
כד) מוהר"ן עצם (ליקוטי ׁש ם  מבאר ,

בּ שׂ מחה, הּמ צוה ע שׂ יּ ת ׁש ל הּמ עלה
הכינה להעלוֹ ת  זוֹ כין זה ידי ׁש על
מעלה ׁש ע וֹ לין עד וכוּ ', מ גּ לוּ תּה 
האין  אוֹ ר להיג ׁש זּ וֹ כין עד מעלה,
האוֹ ר ׁש זּ ה  מטי ולא מטי  בּ בחינת  סוֹ ף 
וכוּ ', נׁש מה ר וּ ח מ נּ פ ׁש  למעלה הוּ א
וּ בפרט היטב. היטב  זה  כּ ל ׁש ם  עיּ ן
הּת ׁש עה בּ ענין ׁש ם  ּמ באר  מה
וכוּ ' נהוֹ רין אנּ וּ ן דּ לאו היכלין
והעליּ וֹ ת הּת ּק וּ נים  ידי על ׁש נּ ע שׂ ין
הּמ צוה ע שׂ יּ ת ידי  על ׁש זּ וֹ כין

עד  למעלה למעלה ׁש ע וֹ לין בּ שׂ מחה ,
ה ּמ חין  את והמיב המסדּ ר  ׁש נּ ת בּ ר
ידי על ואזי וכוּ ', כּ תר בּ חינת  ׁש ה וּ א
ה ּמ חין  מכּ ין אזי והמע כּ ב, הרדיפה
ּת ׁש ע ואתעבידוּ  והמס דּ ר בּ המי ב 

א נּ  דּ לאו וליתהיכלין וכוּ ', נהוֹ רין וּ ן 
ולא מתדּ בּ קין, ולא  בּ הוּ , דּ קימא מאן

ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' מתידּ עין

ותאמין וצרי ׁש ּת דע  המע יּ ן אּת ה 
נע שׂ ה ׁש ם , נּ אמר מה ׁש כּ ל
כּ ׁש זּ וֹ כה מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל ידי על
כּ י בּ שׂ מחה, הּמ צוה לעשׂ וֹ ת להתגּ בּ ר

נט והלכות כד תורות תורה 

הּת וֹ רה נאמרה ׁש א היא במים  א
אלינוּ  קר וֹ ב כּ י וכוּ ', ׁש מים  לעוֹ לי 
מק וֹ מ וֹ  כּ אן ואין וכוּ '. מאד הדּ בר

בּ זה: הדּ בּ וּ ר להרחיב

כּ ל ב על ההוֹ דאה ח יּ וּ ב  בּ חינת  וזה
ארבּ עה ׁש הם  מהצּ רה , היּ וֹ צאין
מדבּ רוֹ ת הוֹ לכי  ׁש הם : להוֹ דוֹ ת ח יּ בין
וחוֹ לה האס וּ רים , מ בּ ית ויוֹ צאין וכוּ ',
מ ם  כּ ׁש עוֹ לין היּ ם  ויוֹ רדי ׁש נּ תרּפ א ,

ריט) .(או "ח

בּ חינתכּ י הם  לצלן רחמנא הצּ רוֹ ת  כּ ל 
לוֹ  צרתם  "בּ כל  כּ י ה כינה, גּ לוּ ת

ט)צר " סג , גּ לוּ ת(ישעיה וע ּק ר  כּ יּ דוּ ע . 
מתגּ בּ ר העצבוּ ת מה  הוּ א הכינה

בּ חינת י שׂ ראל, לב  ו)על ו , :(בראשית  
ׁש ם  כּ מבאר לבּ וֹ " אל "ויּ תעצּ ב
הּת אווֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
ממ וֹ ן  ותאות הּמ ׁש גּ ל ּת אות  בּ פרט 
כּ ל  וּ מ ם  עצב וּ ת מן רק ׁש בּ אין
כּ ׁש ה' כּ ן על לצלן. רחמנא  הצּ רוֹ ת
צריכין  הצּ רה מן ׁש יּ וֹ צאין עוֹ זר  יתבּ ר
לנוּ  ׁש אין ועכׁש ו ּת וֹ דה . קרבּ ן להביא
לבּ וֹ , בּ כל בּ ּפ ה להוֹ דוֹ ת צריכין קר בּ ן
המחה עּק ר כּ י שׂ מחה , בּ חינת  ׁש זּ הוּ 
ע ּק ר ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר לה' ההוֹ דאה היא 
ׁש אז  לעתיד ׁש ל המחה ּת כלית
 ית בּ ר לה' והוֹ דאה בּ תוֹ דה רק  יעסק וּ 

בּ חינת עצוּ מה. ב)בּ שׂ מחה  לג, :(תהלים 
זּמ ר וּ  ע שׂ וֹ ר  בּ נבל בּ כנּ וֹ ר  לה' "הוֹ דוּ 
וּ כמ וֹ  נגינה. מיני עשׂ רה  בּ חינת לוֹ ",

לת וֹ דה בּ מזמ וֹ ר  ב)ׁש כּ תוּ ב א  ק , :(שם 
ה' את עבדוּ  הארץ כּ ל לה' "הריע וּ 
ׁש ל  הּת ּק וּ ן ע ּק ר זה כּ י וכוּ '. בּ שׂ מחה "

להוֹ דוֹ ת ׁש ח יּ בין והוֹ דאה הּת וֹ דה
הּק לק וּ ל  לתּק ן מהצּ רה, כּ ׁש יּ וֹ צאין
העצבוּ ת ׁש ה וּ א הצּ רוֹ ת בּ אוּ  ׁש ּמ ם 

כּ  מ כּ ל כּ נּ "ל להנּ צל נזכּ ה ׁש ּמ עּת ה  די 
עד  המחה  ּת קף  ידי על הצּ רוֹ ת
להיג הנּ "ל הּת ּק וּ נים  לכל ׁש נּ זכּ ה
כּ מ וֹ  הּת כלית ע ּק ר ׁש הוּ א הנּ "ל אוֹ ר
הּק ר בּ נוֹ ת 'כּ ל כּ ן ועל ׁש ם . ׁש ּמ באר

ּת וֹ דה ' מ ּק ר בּ ן ח וּ ץ  רבהבּ טלין (מדרש  
ז) ט, :ויקרא

ּת וֹ דהג  בּ קר בּ ן מביאין זה וּ ב ׁש ביל
עשׂ רה אחד וכל לחם , מיני ארבּ עה

עז .)ח לּ וֹ ת נאחז (מנחות העצבוּ ת ע ּק ר כּ י . 
בּ בחינת יט)בּ הלּ חם , יז ג, :(בראשית  

ּת אכל   אּפ בּ זעת ּת אכלנּ ה , "בּ עצּ בוֹ ן
על  האכילה ּת ּק וּ ן ע ּק ר   וּ להפ לחם ".

בּ בחינת שׂ מחה  ז)ידי ט, "אכל (קהלת : 
בּ חינת ," לחמ טו)בּ שׂ מחה  ח, :(שם  

ועל  וכוּ '. ולשׂ מח " ולׁש ּת וֹ ת "לאכל
כּ נגד  מין מ כּ ל ח לּ וֹ ת עשׂ רה הם  כּ ן
מקוֹ ר ׁש הם  נגינה  מיני  יוּ ד בּ חינת

המח וֹ ת: כּ ל וּ כלל

הארבּ עהד  בּ פרטיּ וּ ת גּ ם  לר ּמ ז ויׁש 
ּת וֹ דה בּ קר בּ ן ׁש ּמ ביאין לחם  מיני
ׁש נּ ע שׂ ין  הּת ּק וּ נים  בּ חינת כּ נגד ׁש הם 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ה ּמ צוה שׂ מחת ידי  על
ׁש ם  מבאר  כּ י כּ נּ "ל. ּת וֹ דה  קר בּ ן
שׂ מחת ידי ׁש על הנּ "ל בּ ה ּת וֹ רה
הּק לּפ וֹ ת. מבּ ין מלכוּ ת ע וֹ לה הּמ צוה
כּ ח י ׁש  מצוה איזה ע וֹ שׂ ה וּ כׁש אדם 
הע וֹ למוֹ ת כּ ל וּ לע וֹ רר ליל בּ ה ּמ צוה
בּ חינת וזה וכוּ ', יתבּ ר ה' לעב וֹ דת
ׁש הם  יס וֹ ד הוֹ ד נצח  מלבּ יׁש  מלכוּ ת
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ׁש זּ וֹ כין  עד הּק לּפ וֹ ת מן הּק דה
ׁש בּ אין  עד הנּ "ל, בּ עליּ וֹ ת לעלוֹ ת

הנּ "ל. ה גת  לבחינת
האהל",וזהוּ  מ ּפ תח  לקראתם  "ו יּ רץ  

עליּ ת התחלת בּ חינת זה
בּ חינת ּפ תח , בּ חינת ׁש הוּ א הּק דה
זה ארצה" "ויּ ׁש ּת חוּ  כּ נּ "ל, מלכוּ ת
האין  בּ אוֹ ר וּ כלליּ וּ ת בּ ּט וּ ל בּ חינת
בּ חינת הם  ההׁש ּת חואוֹ ת כּ ל כּ י סוֹ ף ,
וּ פוֹ ׁש ט וּ מׁש ּת חוה לארץ ׁש נּ וֹ פל בּ ּט וּ ל
ההר גּ ׁש וֹ ת כּ ל בּ בּט וּ ל ורגליו ידיו
אליו, ׁש נּ גלה הצּ ח  אוֹ ר גּ דל מחמת
היכלין, הּת ׁש עה  הגת  בּ חינת ׁש זּ הוּ 
סוֹ ף , האין אוֹ ר הגת בּ חינת ׁש הם 
ע ּק ר ׁש ם  מטי ולא מטי בּ בחינת
הינוּ  כּ נּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ בחינת ההׁש ּת חויה
ויּ רץ בּ חינת ׁש הוּ א המחה , ידי ׁש על
לבחינת זכה זה ידי  על לקראתם ,

ׁש ם  הנּ "ל הצּ חצחוֹ ת  א וֹ רוֹ ת הגת
כּ נּ "ל. ההׁש ּת חויה בּ חינת

חן וזהוּ  מצאתי נא  אם  אדני  "ויּ אמר  
מעל  תעבר  נא אל  בּ עיני
ׁש א  יתבּ ר מהם  ׁש בּ ּק ׁש  ," ּעב ד
ההתגּ לּ וּ ת יעבר ׁש א הינוּ  מ ּמ נּ וּ , יעבר 
ר ׁש ימה מ ּמ נּ וּ  אצלוֹ  ׁש יּ אר עד הזּ את
מאד  להׁש ּת דּ ל ׁש צּ ריכין וכנּ "ל ט וֹ בה
עד  מהרה ההתגּ לּ וּ ת מ ּמ נּ וּ  יעבר ׁש א 
ׁש יּ וּ כל  ט וֹ בה ר ׁש ימה  לוֹ  ׁש יּ אר 
ׁש בּ ּק ׁש  וזה ּת מיד , עצמוֹ  את להחיוֹ ת
אליו  ׁש נּ תגּ לּ ה  יתבּ ר מהם  אברהם 
וזה ." ּעב ד מעל תעבר  נא "אל אז:
על  רמז זה מים ", מעט  נא "י ּק ח 
יעבר ׁש א ׁש בּ ּק ׁש  הפע , המ ׁש כת
מ ם   ׁש יּ מ ׁש י עד ההתגּ לּ וּ ת מ ּמ נּ וּ 
הפע ירידת בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל, ׁש פע 

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה אחר  
ו  הלכה הדאה רת ְְֲִִַָָָָהלכת

דּ עלמא'א  'אמצעיתא הּת וֹ רה ּפ י על
כד) מוהר"ן עצם (ליקוטי ׁש ם  מבאר ,

בּ שׂ מחה, הּמ צוה ע שׂ יּ ת ׁש ל הּמ עלה
הכינה להעלוֹ ת  זוֹ כין זה ידי ׁש על
מעלה ׁש ע וֹ לין עד וכוּ ', מ גּ לוּ תּה 
האין  אוֹ ר להיג ׁש זּ וֹ כין עד מעלה,
האוֹ ר ׁש זּ ה  מטי ולא מטי  בּ בחינת  סוֹ ף 
וכוּ ', נׁש מה ר וּ ח מ נּ פ ׁש  למעלה הוּ א
וּ בפרט היטב. היטב  זה  כּ ל ׁש ם  עיּ ן
הּת ׁש עה בּ ענין ׁש ם  ּמ באר  מה
וכוּ ' נהוֹ רין אנּ וּ ן דּ לאו היכלין
והעליּ וֹ ת הּת ּק וּ נים  ידי על ׁש נּ ע שׂ ין
הּמ צוה ע שׂ יּ ת ידי  על ׁש זּ וֹ כין

עד  למעלה למעלה ׁש ע וֹ לין בּ שׂ מחה ,
ה ּמ חין  את והמיב המסדּ ר  ׁש נּ ת בּ ר
ידי על ואזי וכוּ ', כּ תר בּ חינת  ׁש ה וּ א
ה ּמ חין  מכּ ין אזי והמע כּ ב, הרדיפה
ּת ׁש ע ואתעבידוּ  והמס דּ ר בּ המי ב 

א נּ  דּ לאו וליתהיכלין וכוּ ', נהוֹ רין וּ ן 
ולא מתדּ בּ קין, ולא  בּ הוּ , דּ קימא מאן

ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' מתידּ עין

ותאמין וצרי ׁש ּת דע  המע יּ ן אּת ה 
נע שׂ ה ׁש ם , נּ אמר מה ׁש כּ ל
כּ ׁש זּ וֹ כה מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל ידי על
כּ י בּ שׂ מחה, הּמ צוה לעשׂ וֹ ת להתגּ בּ ר

נט והלכות כד תורות תורה 

הּת וֹ רה נאמרה ׁש א היא במים  א
אלינוּ  קר וֹ ב כּ י וכוּ ', ׁש מים  לעוֹ לי 
מק וֹ מ וֹ  כּ אן ואין וכוּ '. מאד הדּ בר

בּ זה: הדּ בּ וּ ר להרחיב

כּ ל ב על ההוֹ דאה ח יּ וּ ב  בּ חינת  וזה
ארבּ עה ׁש הם  מהצּ רה , היּ וֹ צאין
מדבּ רוֹ ת הוֹ לכי  ׁש הם : להוֹ דוֹ ת ח יּ בין
וחוֹ לה האס וּ רים , מ בּ ית ויוֹ צאין וכוּ ',
מ ם  כּ ׁש עוֹ לין היּ ם  ויוֹ רדי ׁש נּ תרּפ א ,

ריט) .(או "ח

בּ חינתכּ י הם  לצלן רחמנא הצּ רוֹ ת  כּ ל 
לוֹ  צרתם  "בּ כל  כּ י ה כינה, גּ לוּ ת

ט)צר " סג , גּ לוּ ת(ישעיה וע ּק ר  כּ יּ דוּ ע . 
מתגּ בּ ר העצבוּ ת מה  הוּ א הכינה

בּ חינת י שׂ ראל, לב  ו)על ו , :(בראשית  
ׁש ם  כּ מבאר לבּ וֹ " אל "ויּ תעצּ ב
הּת אווֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
ממ וֹ ן  ותאות הּמ ׁש גּ ל ּת אות  בּ פרט 
כּ ל  וּ מ ם  עצב וּ ת מן רק ׁש בּ אין
כּ ׁש ה' כּ ן על לצלן. רחמנא  הצּ רוֹ ת
צריכין  הצּ רה מן ׁש יּ וֹ צאין עוֹ זר  יתבּ ר
לנוּ  ׁש אין ועכׁש ו ּת וֹ דה . קרבּ ן להביא
לבּ וֹ , בּ כל בּ ּפ ה להוֹ דוֹ ת צריכין קר בּ ן
המחה עּק ר כּ י שׂ מחה , בּ חינת  ׁש זּ הוּ 
ע ּק ר ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר לה' ההוֹ דאה היא 
ׁש אז  לעתיד ׁש ל המחה ּת כלית
 ית בּ ר לה' והוֹ דאה בּ תוֹ דה רק  יעסק וּ 

בּ חינת עצוּ מה. ב)בּ שׂ מחה  לג, :(תהלים 
זּמ ר וּ  ע שׂ וֹ ר  בּ נבל בּ כנּ וֹ ר  לה' "הוֹ דוּ 
וּ כמ וֹ  נגינה. מיני עשׂ רה  בּ חינת לוֹ ",

לת וֹ דה בּ מזמ וֹ ר  ב)ׁש כּ תוּ ב א  ק , :(שם 
ה' את עבדוּ  הארץ כּ ל לה' "הריע וּ 
ׁש ל  הּת ּק וּ ן ע ּק ר זה כּ י וכוּ '. בּ שׂ מחה "

להוֹ דוֹ ת ׁש ח יּ בין והוֹ דאה הּת וֹ דה
הּק לק וּ ל  לתּק ן מהצּ רה, כּ ׁש יּ וֹ צאין
העצבוּ ת ׁש ה וּ א הצּ רוֹ ת בּ אוּ  ׁש ּמ ם 

כּ  מ כּ ל כּ נּ "ל להנּ צל נזכּ ה ׁש ּמ עּת ה  די 
עד  המחה  ּת קף  ידי על הצּ רוֹ ת
להיג הנּ "ל הּת ּק וּ נים  לכל ׁש נּ זכּ ה
כּ מ וֹ  הּת כלית ע ּק ר ׁש הוּ א הנּ "ל אוֹ ר
הּק ר בּ נוֹ ת 'כּ ל כּ ן ועל ׁש ם . ׁש ּמ באר

ּת וֹ דה ' מ ּק ר בּ ן ח וּ ץ  רבהבּ טלין (מדרש  
ז) ט, :ויקרא

ּת וֹ דהג  בּ קר בּ ן מביאין זה וּ ב ׁש ביל
עשׂ רה אחד וכל לחם , מיני ארבּ עה

עז .)ח לּ וֹ ת נאחז (מנחות העצבוּ ת ע ּק ר כּ י . 
בּ בחינת יט)בּ הלּ חם , יז ג, :(בראשית  

ּת אכל   אּפ בּ זעת ּת אכלנּ ה , "בּ עצּ בוֹ ן
על  האכילה ּת ּק וּ ן ע ּק ר   וּ להפ לחם ".

בּ בחינת שׂ מחה  ז)ידי ט, "אכל (קהלת : 
בּ חינת ," לחמ טו)בּ שׂ מחה  ח, :(שם  

ועל  וכוּ '. ולשׂ מח " ולׁש ּת וֹ ת "לאכל
כּ נגד  מין מ כּ ל ח לּ וֹ ת עשׂ רה הם  כּ ן
מקוֹ ר ׁש הם  נגינה  מיני  יוּ ד בּ חינת

המח וֹ ת: כּ ל וּ כלל

הארבּ עהד  בּ פרטיּ וּ ת גּ ם  לר ּמ ז ויׁש 
ּת וֹ דה בּ קר בּ ן ׁש ּמ ביאין לחם  מיני
ׁש נּ ע שׂ ין  הּת ּק וּ נים  בּ חינת כּ נגד ׁש הם 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ה ּמ צוה שׂ מחת ידי  על
ׁש ם  מבאר  כּ י כּ נּ "ל. ּת וֹ דה  קר בּ ן
שׂ מחת ידי ׁש על הנּ "ל בּ ה ּת וֹ רה
הּק לּפ וֹ ת. מבּ ין מלכוּ ת ע וֹ לה הּמ צוה
כּ ח י ׁש  מצוה איזה ע וֹ שׂ ה וּ כׁש אדם 
הע וֹ למוֹ ת כּ ל וּ לע וֹ רר ליל בּ ה ּמ צוה
בּ חינת וזה וכוּ ', יתבּ ר ה' לעב וֹ דת
ׁש הם  יס וֹ ד הוֹ ד נצח  מלבּ יׁש  מלכוּ ת
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ההליכה ידי ועל וכוּ '. ההליכה כּ לי
וזה העוֹ למ וֹ ת, לכל בּ רכה   נמ ׁש
את מלבּ יׁש ין יס וֹ ד הוֹ ד נצח בּ חינת
ה יּ דים  ׁש הם  ּת פארת גּ ב וּ רה  חסד
וע ּק ר וכוּ '. הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם 
שׂ כל  הם  מהיּ דים  ׁש נּ ׁש ּפ עה הבּ רכה
ּת פארת גּ בוּ רה  חסד בּ חינת וזה וכוּ ',
וכוּ '. דּ עת בּ ינה חכמה את ׁש ּמ לבּ יׁש ין

המס נס ּת דּ ר זה ידי ׁש הוּ אועל וכוּ ' דּ ר 
ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' כּ תר בּ חינת

לחם וזה מיני הארבּ עה  בּ חינת 
ׁש הוּ א ּת וֹ דה בּ קרבּ ן ׁש ּמ ביאין
ׁש הם  כּ נּ "ל, הּמ צוה  שׂ מחת בּ חינת
הנּ "ל  ּת ּק וּ נים  בּ חינת ארבּ עה  כּ נגד
כּ י הּמ צוה . שׂ מחת ידי  על ׁש נּ ע שׂ ין
מלכוּ ת בּ חינת זה מ צּ וֹ ת' 'חלּ וֹ ת
בּ יצים , מ "ג ׁש ע וּ רּה  חלּ ה ׁש נּ קראת 
ז"ל  בּ דבריו כּ ּמ וּ בא זאת", "גּ ם  בּ חינת

ׁש א וּ ל " "אבּ א נה)בּ ה ּת וֹ רה מוהר"ן ,(ליקוטי 
בּ חינת מד)ׁש זּ הוּ  כו , גּ ם (ויקרא  "ואף : 

וע ּק ר איביהם ", בּ ארץ בּ הי וֹ תם  זאת
וּ כׁש ע וֹ שׂ ין  כּ נּ "ל. העצב וּ ת היא גּ לוּ תּה 
מ גּ לוּ תּה  אוֹ תּה  מעלין בּ שׂ מחה מצוה
מן  ׁש ע וֹ לה  מלכוּ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
ידי על נעשׂ ה וזה כּ נּ "ל. הּק לּפ וֹ ת
ּת וֹ דה בּ קר בּ ן ׁש ּמ ביאין מצּ וֹ ת ח לּ וֹ ת
כּ נּ "ל. הּמ צוה שׂ מחת בּ חינת  ׁש הוּ א

יס וֹ ד,'רקיקין ' הוֹ ד נצח  ּת ּק וּ ן בּ חינת 
הּק לּפ וֹ ת להכניע  רגלין,

בּ בחינת בּ רגלין ו)ׁש אחיזתן מט, :(תהלים 
ׁש ר וֹ צין  וכוּ ', יס וּ בּ ני " עקבי "ע וֹ ן
"אכלה בּ בחינת: וׁש לוֹ ם  חס להתגּ בּ ר
בּ חזוי הוית חזה דּ נה בּ אתר וּ מ דּ קה

דּ חילה רביעאה חיוה ואר וּ  ליליא
דּ י וׁש נּ ין יּת ירה ותּק יפא ואימתני 
וּ ׁש ארא וּ מ דּ קה אכלה רברבן לּה  פרזל

רפסה " ז)בּ רגלּה  ז, אבל (דניאל . 
ׁש ע וֹ שׂ ין  מ ׁש יח  בּ חינת ׁש הם  הצּ דּ יקים 
ישׂ ראל  את וּ מזכּ ין בּ שׂ מחה הּמ צווֹ ת
"ּת דּ ק בּ בחינת: ויהדּ קם  יכניעם  לזה,
ּת קוּ ם  והיא וכוּ ' אלּ ין כּ ל ותסף

וכוּ ' מד)לעלמ יּ א" ב , מר ּמ ז (שם וזה . 
בּ חינת וזה אוֹ תן. ׁש ּמ הדּ קין 'רקיקין'

מג) כב , ב  אדּ יקם "(שמואל ח וּ צוֹ ת  "כּ טיט  :
כּ ּמ וּ בא. רקיקין בּ מח בּ רת ׁש הוּ א  וכוּ ',

בּ הם  נאמר כּ ן יב)ועל ז , :(ויקרא  
בּ חינת על לרּמ ז בּ ׁש מן", "מ ׁש וּ חים 
הּק לּפ וֹ ת את יהדּ ק  ׁש הוּ א  מ ׁש יח
בּ רגלין  ׁש אחיזתם  הכּ ל לה דּ ק ׁש ר וֹ צים 
בּ בחינת מ ׁש יח מלחמת עּק ר כּ י כּ נּ "ל.

ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  כּ ּמ וּ בא, ד)רגלין יד, :(זכריה 
וכ  ההוּ א " בּ יּ וֹ ם  רגליו וּ '."ועמדוּ  

בּ רוֹ תחין'מרבּ כת' יב)– ז , ויקרא ,(רׁש "י  

ׁש הוּ א הכל בּ ר כּ ת בּ חינת
בּ לּ ב עצוּ ר  "א בּ אכּ אׁש  בּ ה ּת וֹ רה  ׁש ּמ באר (כּ מ וֹ  

הנּ "ל) אוֹ תיּ וֹ תׁש אוּ ל" 'מרבּ כת' . 
ׁש הוּ א היּ דים  בּ רכּ ת בּ חינת  'מברכת',

הכל. בּ ר כּ ת

וע וֹ ד וכל מ צּ ה. בּ אוֹ ת הלׁש  אלּ וּ  
ע שׂ ר בּ ּת וֹ דה להביא צריכין

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  חמץ  יג)חלּ וֹ ת ז , :(ויקרא 
נפלאוֹ ת ׁש זּ ה וּ  חמץ ", לחם  ח לּ וֹ ת "על
מ ׁש נּ ה ׁש היא ּת וֹ דה הּק רבּ ן נוֹ ראוֹ ת
כּ מ וֹ  חמץ  בּ הם  ׁש אס וּ ר הּק ר בּ נוֹ ת מ כּ ל

יא)ׁש כּ תוּ ב  ב, וכוּ '(שם שׂ אוֹ ר  כל "כּ י  : 
ּת וֹ דה בּ קרבּ ן רק  וכוּ ', תקטירוּ " א

סא והלכות כד תורות תורה 

בּ ׁש רׁש וֹ  חמץ  כּ י  חמץ . מביאין
המסדּ ר כּ ח  מ בּ חינת   נמ ׁש ׁש בּ ּק ד ה
כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א הּמ חין את והמיב
כּ ׁש וֹ אלין  כּ י  המ ּת נה, בּ חינת ׁש ה וּ א
המּת ן  אוֹ מר : שׂ כל, איזה  האדם  את
היטב ׁש ם  ע יּ ן וכוּ ', ׁש אתיב  עד
הוּ א ה ּת ּק וּ ן ע ּק ר ׁש כּ ל הנּ "ל בּ ה ּת וֹ רה
וכוּ ', והמיב המס דּ ר ּת ּק וּ ן ידי  על
בּ חינת לה יג זוֹ כין זה  ידי  ׁש על
הרדיפה ידי  על הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה

היטב . היטב ׁש ם  ע יּ ן וכוּ ' והמע כּ ב

ׁש בּ ּק דה,וזה בּ ׁש רׁש וֹ  חמץ בּ חינת  
המ ּת נה ידי  על הוּ א  החמץ  כּ י
ּפ י  על ד הלכה אּפ ים נפילת  בּ הלכ וֹ ת זה כּ ל (וכמבאר

היטב) ׁש ם  עיּ ן הנּ "ל והדּ עתהּת וֹ רה הּמ ח  כּ י , 
את ׁש ּמ ח יּ ה  האכילה כּ פי   נמ ׁש
חכמה הוּ א  הח יּ וּ ת ׁש עּק ר האדם ,

בּ חינת יב)ושׂ כל ז, "החכמה(קהלת 
כּ ּמ ה בּ דברינוּ  ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  ּת ח יּ ה",
המסדּ ר את מת ּק נים  וּ כׁש אין ּפ עמים .
החמץ אז כּ תר, בּ חינת ׁש ה וּ א והמיב

חמ וּ ר בּ אּס וּ ר בּ חינתאסוּ ר  ׁש זּ הוּ  מאד 
יצאנוּ  בּ פסח  כּ י בּ פסח , חמץ  אּס וּ ר
בּ הּת וֹ רה מבאר וּ כבר מצרים , מ גּ לוּ ת
גּ לוּ ת הוּ א ה גּ לוּ ת ׁש עּק ר הנּ "ל
מתגּ בּ ר העצב וּ ת מה ׁש הוּ א הכינה
וּ כׁש ּמ תגּ בּ רין  היּ שׂ ראלי . אי ׁש  לב על
הגּ לוּ ת מן הגּ א לּ ה ע ּק ר  זה בּ שׂ מחה 

וכוּ ' תצא וּ " בּ שׂ מחה "כּ י (ישעיהבּ חינת 
יב) הנּ "ל נה , הּת ּק וּ נים  לכל זוֹ כין ואז ,

והמיב המס דּ ר את גּ ם  ׁש ּמ תּק נים  עד
האין  אוֹ ר מ יגין זה ידי ׁש על וכוּ ',
ידי על מטי  ולא מטי בּ בחינת סוֹ ף 

אפ ׁש ר אי  אבל הנּ "ל. היכלין הּת ׁש עה
בּ חינת ידי על אם  כּ י זה לכל  לזכּ וֹ ת
ידי על ׁש הוּ א ׁש ם  המבאר  יימר ' 'מי 
הּת מ וּ רוֹ ת בּ היכלי לכּ נס  ׁש יּ כוֹ ל זה
הּק דה וּ להעלוֹ ת  הּק ל ּפ וֹ ת למקוֹ ם 
כּ מ וֹ  כּ נּ "ל קטרת בּ בחינת מ ם 
התגּ בּ רוּ ת ידי על הינוּ  ׁש ם . ׁש ּמ באר
הכינה מעלין זה ידי  ׁש על המחה
הּק לּפ וֹ ת מ בּ ין מ גּ לוּ תּה  מלכוּ ת בּ חינת

כּ נּ "ל. הנּ "ל הּת ּק וּ נים  לכל וזוֹ כין

הּק לּפ וֹ תאבל  נאחזין ׁש היוּ  בּ מצרים  
לזכּ וֹ ת מאד קׁש ה היה מאד
רחמיו  בּ רבּ וּ י היתה הגּ אלּ ה רק  לזה,
הארת עליהם  ׁש האיר יתבּ ר וחסדיו
ׁש א מאד עצוּ מה בּ הארה הּמ חין
בּ חינת ידי  על וסדר בּ הדרגה
להם  היה א כּ י  דּ לעלּ א, אתערוּ תא
ׁש יּ הי וּ  כּ רא וּ י דּ לת ּת א אתערוּ תא
זה כּ ל ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  לגאלּ ה, ראוּ יים 
בּ דברינוּ  וּ מ וּ בא ז"ל האר"י בּ כתבי
אז  נת ּת ּק ן א  כּ ן על ּפ עמים , כּ ּמ ה
בּ חינת ׁש הוּ א והמי ב  המס דּ ר בּ חינת
אפ ׁש ר אי והמי ב  המסדּ ר  כּ י כּ תר,
ׁש זּ וֹ כה זה ידי על אם  כּ י לתּק ן
ׁש הוּ א בּ ׁש למ וּ ת דּ לתּת א לאתערוּ תא
הּת מ וּ רוֹ ת להיכלי לירד ׁש יּ כוֹ ל ידי  על
ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', מ ם  הּק דה וּ להעל וֹ ת 
כּ ן  ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' יימר  מי בּ חינת
וּ ב ׁש ביל  בּ ח ּפ זוֹ ן. מם  לצאת הכרח וּ 
וא ּס וּ ר וֹ  בּ פסח  חמץ לאכל אס וּ רים  זה
את להחמיץ  אסוּ ר כּ י  מאד, חמוּ ר 
המסדּ ר נת ּת ּק ן ׁש א זמן כּ ל כּ לל הּמ ח 
כּ פי הּמ ח  כּ י  הּמ חין, את והמיב



הלכותס  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ההליכה ידי ועל וכוּ '. ההליכה כּ לי
וזה העוֹ למ וֹ ת, לכל בּ רכה   נמ ׁש
את מלבּ יׁש ין יס וֹ ד הוֹ ד נצח בּ חינת
ה יּ דים  ׁש הם  ּת פארת גּ ב וּ רה  חסד
וע ּק ר וכוּ '. הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם 
שׂ כל  הם  מהיּ דים  ׁש נּ ׁש ּפ עה הבּ רכה
ּת פארת גּ בוּ רה  חסד בּ חינת וזה וכוּ ',
וכוּ '. דּ עת בּ ינה חכמה את ׁש ּמ לבּ יׁש ין

המס נס ּת דּ ר זה ידי ׁש הוּ אועל וכוּ ' דּ ר 
ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' כּ תר בּ חינת

לחם וזה מיני הארבּ עה  בּ חינת 
ׁש הוּ א ּת וֹ דה בּ קרבּ ן ׁש ּמ ביאין
ׁש הם  כּ נּ "ל, הּמ צוה  שׂ מחת בּ חינת
הנּ "ל  ּת ּק וּ נים  בּ חינת ארבּ עה  כּ נגד
כּ י הּמ צוה . שׂ מחת ידי  על ׁש נּ ע שׂ ין
מלכוּ ת בּ חינת זה מ צּ וֹ ת' 'חלּ וֹ ת
בּ יצים , מ "ג ׁש ע וּ רּה  חלּ ה ׁש נּ קראת 
ז"ל  בּ דבריו כּ ּמ וּ בא זאת", "גּ ם  בּ חינת

ׁש א וּ ל " "אבּ א נה)בּ ה ּת וֹ רה מוהר"ן ,(ליקוטי 
בּ חינת מד)ׁש זּ הוּ  כו , גּ ם (ויקרא  "ואף : 

וע ּק ר איביהם ", בּ ארץ בּ הי וֹ תם  זאת
וּ כׁש ע וֹ שׂ ין  כּ נּ "ל. העצב וּ ת היא גּ לוּ תּה 
מ גּ לוּ תּה  אוֹ תּה  מעלין בּ שׂ מחה מצוה
מן  ׁש ע וֹ לה  מלכוּ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
ידי על נעשׂ ה וזה כּ נּ "ל. הּק לּפ וֹ ת
ּת וֹ דה בּ קר בּ ן ׁש ּמ ביאין מצּ וֹ ת ח לּ וֹ ת
כּ נּ "ל. הּמ צוה שׂ מחת בּ חינת  ׁש הוּ א

יס וֹ ד,'רקיקין ' הוֹ ד נצח  ּת ּק וּ ן בּ חינת 
הּק לּפ וֹ ת להכניע  רגלין,

בּ בחינת בּ רגלין ו)ׁש אחיזתן מט, :(תהלים 
ׁש ר וֹ צין  וכוּ ', יס וּ בּ ני " עקבי "ע וֹ ן
"אכלה בּ בחינת: וׁש לוֹ ם  חס להתגּ בּ ר
בּ חזוי הוית חזה דּ נה בּ אתר וּ מ דּ קה

דּ חילה רביעאה חיוה ואר וּ  ליליא
דּ י וׁש נּ ין יּת ירה ותּק יפא ואימתני 
וּ ׁש ארא וּ מ דּ קה אכלה רברבן לּה  פרזל

רפסה " ז)בּ רגלּה  ז, אבל (דניאל . 
ׁש ע וֹ שׂ ין  מ ׁש יח  בּ חינת ׁש הם  הצּ דּ יקים 
ישׂ ראל  את וּ מזכּ ין בּ שׂ מחה הּמ צווֹ ת
"ּת דּ ק בּ בחינת: ויהדּ קם  יכניעם  לזה,
ּת קוּ ם  והיא וכוּ ' אלּ ין כּ ל ותסף

וכוּ ' מד)לעלמ יּ א" ב , מר ּמ ז (שם וזה . 
בּ חינת וזה אוֹ תן. ׁש ּמ הדּ קין 'רקיקין'

מג) כב , ב  אדּ יקם "(שמואל ח וּ צוֹ ת  "כּ טיט  :
כּ ּמ וּ בא. רקיקין בּ מח בּ רת ׁש הוּ א  וכוּ ',

בּ הם  נאמר כּ ן יב)ועל ז , :(ויקרא  
בּ חינת על לרּמ ז בּ ׁש מן", "מ ׁש וּ חים 
הּק לּפ וֹ ת את יהדּ ק  ׁש הוּ א  מ ׁש יח
בּ רגלין  ׁש אחיזתם  הכּ ל לה דּ ק ׁש ר וֹ צים 
בּ בחינת מ ׁש יח מלחמת עּק ר כּ י כּ נּ "ל.

ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  כּ ּמ וּ בא, ד)רגלין יד, :(זכריה 
וכ  ההוּ א " בּ יּ וֹ ם  רגליו וּ '."ועמדוּ  

בּ רוֹ תחין'מרבּ כת' יב)– ז , ויקרא ,(רׁש "י  

ׁש הוּ א הכל בּ ר כּ ת בּ חינת
בּ לּ ב עצוּ ר  "א בּ אכּ אׁש  בּ ה ּת וֹ רה  ׁש ּמ באר (כּ מ וֹ  

הנּ "ל) אוֹ תיּ וֹ תׁש אוּ ל" 'מרבּ כת' . 
ׁש הוּ א היּ דים  בּ רכּ ת בּ חינת  'מברכת',

הכל. בּ ר כּ ת

וע וֹ ד וכל מ צּ ה. בּ אוֹ ת הלׁש  אלּ וּ  
ע שׂ ר בּ ּת וֹ דה להביא צריכין

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  חמץ  יג)חלּ וֹ ת ז , :(ויקרא 
נפלאוֹ ת ׁש זּ ה וּ  חמץ ", לחם  ח לּ וֹ ת "על
מ ׁש נּ ה ׁש היא ּת וֹ דה הּק רבּ ן נוֹ ראוֹ ת
כּ מ וֹ  חמץ  בּ הם  ׁש אס וּ ר הּק ר בּ נוֹ ת מ כּ ל

יא)ׁש כּ תוּ ב  ב, וכוּ '(שם שׂ אוֹ ר  כל "כּ י  : 
ּת וֹ דה בּ קרבּ ן רק  וכוּ ', תקטירוּ " א

סא והלכות כד תורות תורה 

בּ ׁש רׁש וֹ  חמץ  כּ י  חמץ . מביאין
המסדּ ר כּ ח  מ בּ חינת   נמ ׁש ׁש בּ ּק ד ה
כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א הּמ חין את והמיב
כּ ׁש וֹ אלין  כּ י  המ ּת נה, בּ חינת ׁש ה וּ א
המּת ן  אוֹ מר : שׂ כל, איזה  האדם  את
היטב ׁש ם  ע יּ ן וכוּ ', ׁש אתיב  עד
הוּ א ה ּת ּק וּ ן ע ּק ר ׁש כּ ל הנּ "ל בּ ה ּת וֹ רה
וכוּ ', והמיב המס דּ ר ּת ּק וּ ן ידי  על
בּ חינת לה יג זוֹ כין זה  ידי  ׁש על
הרדיפה ידי  על הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה

היטב . היטב ׁש ם  ע יּ ן וכוּ ' והמע כּ ב

ׁש בּ ּק דה,וזה בּ ׁש רׁש וֹ  חמץ בּ חינת  
המ ּת נה ידי  על הוּ א  החמץ  כּ י
ּפ י  על ד הלכה אּפ ים נפילת  בּ הלכ וֹ ת זה כּ ל (וכמבאר

היטב) ׁש ם  עיּ ן הנּ "ל והדּ עתהּת וֹ רה הּמ ח  כּ י , 
את ׁש ּמ ח יּ ה  האכילה כּ פי   נמ ׁש
חכמה הוּ א  הח יּ וּ ת ׁש עּק ר האדם ,

בּ חינת יב)ושׂ כל ז, "החכמה(קהלת 
כּ ּמ ה בּ דברינוּ  ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  ּת ח יּ ה",
המסדּ ר את מת ּק נים  וּ כׁש אין ּפ עמים .
החמץ אז כּ תר, בּ חינת ׁש ה וּ א והמיב

חמ וּ ר בּ אּס וּ ר בּ חינתאסוּ ר  ׁש זּ הוּ  מאד 
יצאנוּ  בּ פסח  כּ י בּ פסח , חמץ  אּס וּ ר
בּ הּת וֹ רה מבאר וּ כבר מצרים , מ גּ לוּ ת
גּ לוּ ת הוּ א ה גּ לוּ ת ׁש עּק ר הנּ "ל
מתגּ בּ ר העצב וּ ת מה ׁש הוּ א הכינה
וּ כׁש ּמ תגּ בּ רין  היּ שׂ ראלי . אי ׁש  לב על
הגּ לוּ ת מן הגּ א לּ ה ע ּק ר  זה בּ שׂ מחה 

וכוּ ' תצא וּ " בּ שׂ מחה "כּ י (ישעיהבּ חינת 
יב) הנּ "ל נה , הּת ּק וּ נים  לכל זוֹ כין ואז ,

והמיב המס דּ ר את גּ ם  ׁש ּמ תּק נים  עד
האין  אוֹ ר מ יגין זה ידי ׁש על וכוּ ',
ידי על מטי  ולא מטי בּ בחינת סוֹ ף 

אפ ׁש ר אי  אבל הנּ "ל. היכלין הּת ׁש עה
בּ חינת ידי על אם  כּ י זה לכל  לזכּ וֹ ת
ידי על ׁש הוּ א ׁש ם  המבאר  יימר ' 'מי 
הּת מ וּ רוֹ ת בּ היכלי לכּ נס  ׁש יּ כוֹ ל זה
הּק דה וּ להעלוֹ ת  הּק ל ּפ וֹ ת למקוֹ ם 
כּ מ וֹ  כּ נּ "ל קטרת בּ בחינת מ ם 
התגּ בּ רוּ ת ידי על הינוּ  ׁש ם . ׁש ּמ באר
הכינה מעלין זה ידי  ׁש על המחה
הּק לּפ וֹ ת מ בּ ין מ גּ לוּ תּה  מלכוּ ת בּ חינת

כּ נּ "ל. הנּ "ל הּת ּק וּ נים  לכל וזוֹ כין

הּק לּפ וֹ תאבל  נאחזין ׁש היוּ  בּ מצרים  
לזכּ וֹ ת מאד קׁש ה היה מאד
רחמיו  בּ רבּ וּ י היתה הגּ אלּ ה רק  לזה,
הארת עליהם  ׁש האיר יתבּ ר וחסדיו
ׁש א מאד עצוּ מה בּ הארה הּמ חין
בּ חינת ידי  על וסדר בּ הדרגה
להם  היה א כּ י  דּ לעלּ א, אתערוּ תא
ׁש יּ הי וּ  כּ רא וּ י דּ לת ּת א אתערוּ תא
זה כּ ל ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  לגאלּ ה, ראוּ יים 
בּ דברינוּ  וּ מ וּ בא ז"ל האר"י בּ כתבי
אז  נת ּת ּק ן א  כּ ן על ּפ עמים , כּ ּמ ה
בּ חינת ׁש הוּ א והמי ב  המס דּ ר בּ חינת
אפ ׁש ר אי והמי ב  המסדּ ר  כּ י כּ תר,
ׁש זּ וֹ כה זה ידי על אם  כּ י לתּק ן
ׁש הוּ א בּ ׁש למ וּ ת דּ לתּת א לאתערוּ תא
הּת מ וּ רוֹ ת להיכלי לירד ׁש יּ כוֹ ל ידי  על
ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', מ ם  הּק דה וּ להעל וֹ ת 
כּ ן  ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' יימר  מי בּ חינת
וּ ב ׁש ביל  בּ ח ּפ זוֹ ן. מם  לצאת הכרח וּ 
וא ּס וּ ר וֹ  בּ פסח  חמץ לאכל אס וּ רים  זה
את להחמיץ  אסוּ ר כּ י  מאד, חמוּ ר 
המסדּ ר נת ּת ּק ן ׁש א זמן כּ ל כּ לל הּמ ח 
כּ פי הּמ ח  כּ י  הּמ חין, את והמיב
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ׁש בּ ג בּ פרט  כּ נּ "ל. אלּ תהאכילה 
אדם  חטא לת ּק ן צריכין היוּ  מצרים 
ׁש אכל  בּ אכילה היה ׁש חטאוֹ  הרא ׁש וֹ ן
בּ חינת ׁש היא ורע  ט וֹ ב  הדּ עת  מעץ 
ּפ וֹ גמין  זה ידי ׁש על אּס וּ ר , ׁש ל אכילה
לדעת ׁש נּ כנסין עד מאד בּ ה דּ עת
יצא ׁש א בּ הם  לכּ נס ׁש אסוּ ר  וחקירוֹ ת
עץ בּ חינת ׁש זּ הוּ  ה ּק דה מ גּ בוּ ל
ׁש בּ פסח וּ מחמת וכוּ '. ורע ט וֹ ב  הדּ עת
קדת וֹ  ע ּק ר  כּ ן על זאת, לתּק ן צריכין
מ צּ ה, לאכל ׁש צּ ריכין האכילה בּ ענין
א עדין כּ י מאד חמ וּ ר אּס וּ ר וֹ  וחמץ 
אסוּ ר ואז והמי ב , המס דּ ר נתּת ּק ן

כּ לל. ה ּמ ח  להחמיץ 

כּ ן ּפ גם ועל בּ בחינת החמץ אז 
ורע , ט וֹ ב ה דּ עת עץ  אכילת
ּת אכלנּ ה", "בּ ע צּ ב וֹ ן נגזר זה ידי  ׁש על
ׁש נּ אחז  ׁש ח וֹ רה וּ מרה  עצבוּ ת בּ חינת
הגּ לוּ ת ע ּק ר ׁש זּ ה בּ יוֹ תר  בּ האכילה
מ צּ ה רק  לאכל צריכין כּ ן על כּ נּ "ל.
בּ חינת מן בּ חינת אבּ ירים  לחם  ׁש ה וּ א
להם  ׁש אין מלאכים  ׁש ל מאכל
 נמ ׁש אז כּ י דּ לת ּת א, אתערוּ תא
הארת ידי על מ לּ מעלה הּמ אכל
בּ בחינת אז ׁש נּ מ ׁש כין עצוּ מים  הּמ חין
לנוּ  אס וּ ר אנוּ  אבל דּ לעלּ א. אתערוּ תא
ה ּמ חין  בּ אלּ וּ  כּ לל מחנוּ  להחמיץ
ׁש עה לפי אז ׁש יּ וֹ רדין הגּ ב וֹ הים 
אסוּ ר כּ ן ועל  כּ ּמ וּ בא הגּ אלּ ה  בּ ׁש ביל
ס וּ ף ים  קריעת אחר עד החמץ
על  הכּ תר ּת ּק וּ ן בּ חינת אז ׁש התחיל
בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  ּכ ואחר  וכוּ '. הּס פירה ידי 
אז  כּ ּמ וּ בא, הכּ תר  ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש אז

דּ יקא, מחמץ  ה לּ חם  ׁש ּת י  מביאין
[שם  הרבּ ה מ זּ ה ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ 
ׁש ם ]. ע יּ ן הנּ "ל אּפ ים  נפילת  בּ הלכוֹ ת

כּ ן כּ ׁש יּ וֹ צאין ועל ׁש ּמ ביאין הּת וֹ דה 
גּ לוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א הצּ רה  מן
כּ נּ "ל, שׂ מחה  ידי  על הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר
ּת ּק וּ ן  לבחינת זוֹ כין זה ידי  ׁש על
אז  כּ ן על כּ נּ "ל, וכוּ ' והמי ב  המסדּ ר 
כּ ׁש נּ תּת ּק ן  כּ י חמץ לחם  מביאין
התגּ בּ רוּ ת ידי  על והמיב המסדּ ר 
מ רׁש וֹ  החמץ נתּת ּק ן אז המחה,
וכוּ ' המ ּת נה בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ ּק ד ה
חמץ לחם  ידי על נע שׂ ה  ואז כּ נּ "ל,
ׁש ּת י בּ חינת ׁש זּ הוּ  נפלא  ּת ּק וּ ן דּ יקא
מחמץ ׁש בּ אין ׁש בוּ ע וֹ ת ׁש ל הלּ חם 
כּ תר לבחינת זוֹ כין ׁש אז מחמת דּ יקא,
וּ כמ וֹ  וכוּ '. המס דּ ר ּת ּק וּ ן ׁש ה וּ א
נפילת בּ הלכוֹ ת  בּ אריכוּ ת ׁש ּמ באר

ׁש ם : ע יּ ן הנּ "ל אּפ ים 

להוֹ דוֹ תה צריכין אר בּ עה בּ חינת וזה 
א לּ וּ  כּ י וכוּ ', מדבּ ריּ וֹ ת  הוֹ לכי ׁש הם 
בּ חינוֹ ת האר בּ ע  כּ נגד הם  האר בּ עה
לחם  מיני  הארבּ עה  הם  ׁש כּ נגדּ ן הנּ "ל
אחד  כּ ל כּ י  כּ נּ "ל. הּת וֹ דה ׁש ל
כּ לוּ ל  להוֹ דוֹ ת  צריכין מהארבּ עה 
להביא צרי אחד כּ ל כּ ן ועל מ כּ לּ ם ,
כּ ל  וכן בּ ּת וֹ דה, לחם  מיני  ארבּ עה 
ׁש ּמ בארין  הּת ּק וּ נים  לכל צרי אחד
כּ ל  כן ּפ י על אף אבל הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
הוּ א להוֹ דוֹ ת צריכין מהארבּ עה אחד
מארבּ עה אחד ּת ּק וּ ן בּ חינת  כּ נגד
לחם  מין בּ חינת ה וּ א ׁש כּ נגדּ וֹ  הנּ "ל
[וכן  הנּ "ל, לחם  מיני  מאר בּ עה אחד

סג  והלכות כד תורות תורה 

הּק דוֹ ׁש  דּ רכּ וֹ  לפי בּ אלׁש י ראיתי
ׁש הארבּ עה ּת וֹ דה בּ פרׁש ת ׁש ּמ באר
צריכין  הארבּ עה כּ נגד הם  לחם  מיני
מח יּ ב אחד ׁש כּ ל ּפ י  על אף להוֹ דוֹ ת,
עיּ ן  לחם  מיני  האר בּ עה כּ ל להביא
ׁש כּ ל  מק וֹ ם  בּ כל כּ לל זה כּ י ׁש ם .
על  ואף  הבּ חינוֹ ת  מ כּ ל כּ לוּ לה בּ חינה
עצמ וֹ . בּ פני בּ חינה לוֹ  י ׁש  כן ּפ י 
ארבּ עה כּ גוֹ ן כּ ן, ה וּ א בּ נּ גלוֹ ת ואפילּ וּ 
עצמ וֹ  בּ פני כּ ח  הוּ א אחד ׁש כּ ל יס וֹ דוֹ ת
ויב ׁש  חם  והאׁש  ויב ׁש , קר ׁש העפר
על  ואף מ כּ לּ ם . כּ לוּ ל אחד וכל וכוּ '.
עצמ וֹ , בּ פני  כּ ח  הוּ א  העפר כן ּפ י 
בּ כל  ׁש כּ ן מכּ ל עצמוֹ , בּ פני כּ ח  והאׁש 
האר "י בּ כתבי כּ מבאר  ה ּק בּ לה חכמוֹ ת

בּ דברינוּ ]. וּ מ וּ בא ז"ל
מבארין כּ י להוֹ דוֹ ת , צריכין האר בּ עה 

בּ גּ מראבּ  כּ מבאר 'הוֹ דוּ ' ּמ זמ וֹ ר 
צריכין  הארבּ עה ׁש א לּ וּ  למדוּ  ׁש ּמ ם 
כּ מ וֹ  מדבּ ריּ וֹ ת  הוֹ לכי והם  להוֹ דוֹ ת,
כּ נגד  וזה וכוּ '. בּמ דבּ ר " "ּת עוּ  ׁש כּ ת וּ ב 
על  מה גּ לוּ ת ׁש יּ וֹ צאה  מלכ וּ ת  בּ חינת
בּ חינת ׁש ה וּ א ה ּמ צוה שׂ מחת  ידי 
בּ ּת חלּ ה כּ י כּ נּ "ל. והוֹ דאה ּת וֹ דה
וע ּק ר וׁש לוֹ ם , חס  בּ צרה כּ ׁש האדם 
עצבוּ ת בּ חינת הוּ א והגּ לוּ ת הצּ רה
מדבּ ריּ וֹ ת הוֹ לכי בּ חינת זה כּ נּ "ל,
' דּ ר בּ יׁש ימ וֹ ן ב ּמ דבּ ר  'ּת ע וּ  בּ חינת
להוֹ דוֹ ת צריכין הארבּ עה אלּ וּ  כּ י  וכוּ '.
בּ גּ לוּ ת בּ פרט  אדם  כּ ל על מרּמ זין
עת בּ כל אדם  כּ ל על ׁש עוֹ ברין הזּ ה,
וכמבאר הנּ "ל הארבּ עה כּ ל בּ חינת
בּ כל  מ צּ ילוֹ  יתבּ ר וה' אחר, בּ מק וֹ ם 
 ית בּ ר לה' להוֹ דוֹ ת אדם  וחיּ ב עת .

וה נּ פלאוֹ ת הנּ ּס ים  כּ ל על יוֹ ם  בּ כל
מה הרבּ ה יוֹ ם  בּ כל עּמ וֹ  ׁש ע וֹ שׂ ה 
ה' מה וּ להבין לראוֹ ת יּ כוֹ לים 
לב ׁש ּמ שׂ ים  מי יוֹ ם  בּ כל מ צּ ילוֹ  יתבּ ר
אינוֹ  מה הרבּ ה והר בּ ה  דּ רכיו, על
בּ נּס וֹ  מ כּ יר  נס בּ על אין כּ י  כּ לל יוֹ דע 

ז"ל. ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ 

כּ ּמ הועל  ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ּת ּק נוּ  זה 
יוֹ ם  בּ כל והוֹ דאוֹ ת בּ רכוֹ ת
ׁש לׁש  ׁש אוֹ מרים  מ וֹ דים  בּ בר כּ ת וּ בפרט 
ועל  וכוּ ', ל 'נוֹ דה יוֹ ם  בּ כל ּפ עמים 
 נפלאוֹ תי ועל עּמ נוּ  יוֹ ם  ׁש בּ כל  נּס י
ובקר ערב  עת ׁש בּ כל  וט וֹ בוֹ תי
ׁש אוֹ מרים  בּ 'נׁש מת' וכן וכוּ ', וצהרים '
'הגּ וֹ מל' ׁש בּ רכּ ת רק הרבּ ה, וכן בּ ׁש בּ ת
אם  כּ י אוֹ מרים  אין וּ מלכוּ ת  בּ ׁש ם 
א לּ וּ  בּ גׁש מ יּ וּ ת  האדם  על כּ ׁש ע וֹ בר 
מדבּ ריּ וֹ ת ה וֹ לכי ׁש הם  הנּ "ל האר בּ עה
ונפלאוֹ ת נּס ים  הר בּ ה הר בּ ה אבל וכוּ ',
א לּ וּ  מעין אדם  כּ ל על עוֹ ברין
ח יּ בין  זה ׁש בּ ׁש ביל ה נּ "ל, האר בּ עה
כּ י בּ שׂ מחה, יוֹ ם  בּ כל הר בּ ה להוֹ דוֹ ת
ׁש הוּ א בּ מחה להתגּ בּ ר הוּ א עּק ר
ונפלאוֹ תי ה ' חסדי  על ו להס ּת כּ ל 

הצּ רה  ֹבּ תו י וֹ ם  בּ כל עּמ וֹ  ׁש ע וֹ שׂ ה 
ולשׂ מח יתבּ ר בּ חס דּ וֹ  ולבטח  עצמ ּה 
הר בּ ה בּ דברינוּ  [וכמבאר בּ י ׁש וּ עתוֹ ,
ימי הם  חנכּ ה 'ימי הּת וֹ רה  על מ זּ ה
ב סימן ּת נינא  בּ לּק וּ טי הוֹ דאה'
וּ בהלכוֹ ת בּ המה , כּ לאי  בּ הלכ וֹ ת 

ׁש ם ]. ע יּ ן וּ טעינה ּפ ריקה

יׁש וזה כּ י מדבּ ריּ וֹ ת', 'הוֹ לכי בּ חינת 
מדבּ ריּ וֹ ת הוֹ לכי בּ בחינת ׁש הוּ א
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ׁש בּ ג בּ פרט  כּ נּ "ל. אלּ תהאכילה 
אדם  חטא לת ּק ן צריכין היוּ  מצרים 
ׁש אכל  בּ אכילה היה ׁש חטאוֹ  הרא ׁש וֹ ן
בּ חינת ׁש היא ורע  ט וֹ ב  הדּ עת  מעץ 
ּפ וֹ גמין  זה ידי ׁש על אּס וּ ר , ׁש ל אכילה
לדעת ׁש נּ כנסין עד מאד בּ ה דּ עת
יצא ׁש א בּ הם  לכּ נס ׁש אסוּ ר  וחקירוֹ ת
עץ בּ חינת ׁש זּ הוּ  ה ּק דה מ גּ בוּ ל
ׁש בּ פסח וּ מחמת וכוּ '. ורע ט וֹ ב  הדּ עת
קדת וֹ  ע ּק ר  כּ ן על זאת, לתּק ן צריכין
מ צּ ה, לאכל ׁש צּ ריכין האכילה בּ ענין
א עדין כּ י מאד חמ וּ ר אּס וּ ר וֹ  וחמץ 
אסוּ ר ואז והמי ב , המס דּ ר נתּת ּק ן

כּ לל. ה ּמ ח  להחמיץ 

כּ ן ּפ גם ועל בּ בחינת החמץ אז 
ורע , ט וֹ ב ה דּ עת עץ  אכילת
ּת אכלנּ ה", "בּ ע צּ ב וֹ ן נגזר זה ידי  ׁש על
ׁש נּ אחז  ׁש ח וֹ רה וּ מרה  עצבוּ ת בּ חינת
הגּ לוּ ת ע ּק ר ׁש זּ ה בּ יוֹ תר  בּ האכילה
מ צּ ה רק  לאכל צריכין כּ ן על כּ נּ "ל.
בּ חינת מן בּ חינת אבּ ירים  לחם  ׁש ה וּ א
להם  ׁש אין מלאכים  ׁש ל מאכל
 נמ ׁש אז כּ י דּ לת ּת א, אתערוּ תא
הארת ידי על מ לּ מעלה הּמ אכל
בּ בחינת אז ׁש נּ מ ׁש כין עצוּ מים  הּמ חין
לנוּ  אס וּ ר אנוּ  אבל דּ לעלּ א. אתערוּ תא
ה ּמ חין  בּ אלּ וּ  כּ לל מחנוּ  להחמיץ
ׁש עה לפי אז ׁש יּ וֹ רדין הגּ ב וֹ הים 
אסוּ ר כּ ן ועל  כּ ּמ וּ בא הגּ אלּ ה  בּ ׁש ביל
ס וּ ף ים  קריעת אחר עד החמץ
על  הכּ תר ּת ּק וּ ן בּ חינת אז ׁש התחיל
בּ ׁש ב וּ עוֹ ת  ּכ ואחר  וכוּ '. הּס פירה ידי 
אז  כּ ּמ וּ בא, הכּ תר  ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש אז

דּ יקא, מחמץ  ה לּ חם  ׁש ּת י  מביאין
[שם  הרבּ ה מ זּ ה ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ 
ׁש ם ]. ע יּ ן הנּ "ל אּפ ים  נפילת  בּ הלכוֹ ת

כּ ן כּ ׁש יּ וֹ צאין ועל ׁש ּמ ביאין הּת וֹ דה 
גּ לוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א הצּ רה  מן
כּ נּ "ל, שׂ מחה  ידי  על הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר
ּת ּק וּ ן  לבחינת זוֹ כין זה ידי  ׁש על
אז  כּ ן על כּ נּ "ל, וכוּ ' והמי ב  המסדּ ר 
כּ ׁש נּ תּת ּק ן  כּ י חמץ לחם  מביאין
התגּ בּ רוּ ת ידי  על והמיב המסדּ ר 
מ רׁש וֹ  החמץ נתּת ּק ן אז המחה,
וכוּ ' המ ּת נה בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ ּק ד ה
חמץ לחם  ידי על נע שׂ ה  ואז כּ נּ "ל,
ׁש ּת י בּ חינת ׁש זּ הוּ  נפלא  ּת ּק וּ ן דּ יקא
מחמץ ׁש בּ אין ׁש בוּ ע וֹ ת ׁש ל הלּ חם 
כּ תר לבחינת זוֹ כין ׁש אז מחמת דּ יקא,
וּ כמ וֹ  וכוּ '. המס דּ ר ּת ּק וּ ן ׁש ה וּ א
נפילת בּ הלכוֹ ת  בּ אריכוּ ת ׁש ּמ באר

ׁש ם : ע יּ ן הנּ "ל אּפ ים 

להוֹ דוֹ תה צריכין אר בּ עה בּ חינת וזה 
א לּ וּ  כּ י וכוּ ', מדבּ ריּ וֹ ת  הוֹ לכי ׁש הם 
בּ חינוֹ ת האר בּ ע  כּ נגד הם  האר בּ עה
לחם  מיני  הארבּ עה  הם  ׁש כּ נגדּ ן הנּ "ל
אחד  כּ ל כּ י  כּ נּ "ל. הּת וֹ דה ׁש ל
כּ לוּ ל  להוֹ דוֹ ת  צריכין מהארבּ עה 
להביא צרי אחד כּ ל כּ ן ועל מ כּ לּ ם ,
כּ ל  וכן בּ ּת וֹ דה, לחם  מיני  ארבּ עה 
ׁש ּמ בארין  הּת ּק וּ נים  לכל צרי אחד
כּ ל  כן ּפ י על אף אבל הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
הוּ א להוֹ דוֹ ת צריכין מהארבּ עה אחד
מארבּ עה אחד ּת ּק וּ ן בּ חינת  כּ נגד
לחם  מין בּ חינת ה וּ א ׁש כּ נגדּ וֹ  הנּ "ל
[וכן  הנּ "ל, לחם  מיני  מאר בּ עה אחד

סג  והלכות כד תורות תורה 

הּק דוֹ ׁש  דּ רכּ וֹ  לפי בּ אלׁש י ראיתי
ׁש הארבּ עה ּת וֹ דה בּ פרׁש ת ׁש ּמ באר
צריכין  הארבּ עה כּ נגד הם  לחם  מיני
מח יּ ב אחד ׁש כּ ל ּפ י  על אף להוֹ דוֹ ת,
עיּ ן  לחם  מיני  האר בּ עה כּ ל להביא
ׁש כּ ל  מק וֹ ם  בּ כל כּ לל זה כּ י ׁש ם .
על  ואף  הבּ חינוֹ ת  מ כּ ל כּ לוּ לה בּ חינה
עצמ וֹ . בּ פני בּ חינה לוֹ  י ׁש  כן ּפ י 
ארבּ עה כּ גוֹ ן כּ ן, ה וּ א בּ נּ גלוֹ ת ואפילּ וּ 
עצמ וֹ  בּ פני כּ ח  הוּ א אחד ׁש כּ ל יס וֹ דוֹ ת
ויב ׁש  חם  והאׁש  ויב ׁש , קר ׁש העפר
על  ואף מ כּ לּ ם . כּ לוּ ל אחד וכל וכוּ '.
עצמ וֹ , בּ פני  כּ ח  הוּ א  העפר כן ּפ י 
בּ כל  ׁש כּ ן מכּ ל עצמוֹ , בּ פני כּ ח  והאׁש 
האר "י בּ כתבי כּ מבאר  ה ּק בּ לה חכמוֹ ת

בּ דברינוּ ]. וּ מ וּ בא ז"ל
מבארין כּ י להוֹ דוֹ ת , צריכין האר בּ עה 

בּ גּ מראבּ  כּ מבאר 'הוֹ דוּ ' ּמ זמ וֹ ר 
צריכין  הארבּ עה ׁש א לּ וּ  למדוּ  ׁש ּמ ם 
כּ מ וֹ  מדבּ ריּ וֹ ת  הוֹ לכי והם  להוֹ דוֹ ת,
כּ נגד  וזה וכוּ '. בּמ דבּ ר " "ּת עוּ  ׁש כּ ת וּ ב 
על  מה גּ לוּ ת ׁש יּ וֹ צאה  מלכ וּ ת  בּ חינת
בּ חינת ׁש ה וּ א ה ּמ צוה שׂ מחת  ידי 
בּ ּת חלּ ה כּ י כּ נּ "ל. והוֹ דאה ּת וֹ דה
וע ּק ר וׁש לוֹ ם , חס  בּ צרה כּ ׁש האדם 
עצבוּ ת בּ חינת הוּ א והגּ לוּ ת הצּ רה
מדבּ ריּ וֹ ת הוֹ לכי בּ חינת זה כּ נּ "ל,
' דּ ר בּ יׁש ימ וֹ ן ב ּמ דבּ ר  'ּת ע וּ  בּ חינת
להוֹ דוֹ ת צריכין הארבּ עה אלּ וּ  כּ י  וכוּ '.
בּ גּ לוּ ת בּ פרט  אדם  כּ ל על מרּמ זין
עת בּ כל אדם  כּ ל על ׁש עוֹ ברין הזּ ה,
וכמבאר הנּ "ל הארבּ עה כּ ל בּ חינת
בּ כל  מ צּ ילוֹ  יתבּ ר וה' אחר, בּ מק וֹ ם 
 ית בּ ר לה' להוֹ דוֹ ת אדם  וחיּ ב עת .

וה נּ פלאוֹ ת הנּ ּס ים  כּ ל על יוֹ ם  בּ כל
מה הרבּ ה יוֹ ם  בּ כל עּמ וֹ  ׁש ע וֹ שׂ ה 
ה' מה וּ להבין לראוֹ ת יּ כוֹ לים 
לב ׁש ּמ שׂ ים  מי יוֹ ם  בּ כל מ צּ ילוֹ  יתבּ ר
אינוֹ  מה הרבּ ה והר בּ ה  דּ רכיו, על
בּ נּס וֹ  מ כּ יר  נס בּ על אין כּ י  כּ לל יוֹ דע 

ז"ל. ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ 

כּ ּמ הועל  ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ּת ּק נוּ  זה 
יוֹ ם  בּ כל והוֹ דאוֹ ת בּ רכוֹ ת
ׁש לׁש  ׁש אוֹ מרים  מ וֹ דים  בּ בר כּ ת וּ בפרט 
ועל  וכוּ ', ל 'נוֹ דה יוֹ ם  בּ כל ּפ עמים 
 נפלאוֹ תי ועל עּמ נוּ  יוֹ ם  ׁש בּ כל  נּס י
ובקר ערב  עת ׁש בּ כל  וט וֹ בוֹ תי
ׁש אוֹ מרים  בּ 'נׁש מת' וכן וכוּ ', וצהרים '
'הגּ וֹ מל' ׁש בּ רכּ ת רק הרבּ ה, וכן בּ ׁש בּ ת
אם  כּ י אוֹ מרים  אין וּ מלכוּ ת  בּ ׁש ם 
א לּ וּ  בּ גׁש מ יּ וּ ת  האדם  על כּ ׁש ע וֹ בר 
מדבּ ריּ וֹ ת ה וֹ לכי ׁש הם  הנּ "ל האר בּ עה
ונפלאוֹ ת נּס ים  הר בּ ה הר בּ ה אבל וכוּ ',
א לּ וּ  מעין אדם  כּ ל על עוֹ ברין
ח יּ בין  זה ׁש בּ ׁש ביל ה נּ "ל, האר בּ עה
כּ י בּ שׂ מחה, יוֹ ם  בּ כל הר בּ ה להוֹ דוֹ ת
ׁש הוּ א בּ מחה להתגּ בּ ר הוּ א עּק ר
ונפלאוֹ תי ה ' חסדי  על ו להס ּת כּ ל 

הצּ רה  ֹבּ תו י וֹ ם  בּ כל עּמ וֹ  ׁש ע וֹ שׂ ה 
ולשׂ מח יתבּ ר בּ חס דּ וֹ  ולבטח  עצמ ּה 
הר בּ ה בּ דברינוּ  [וכמבאר בּ י ׁש וּ עתוֹ ,
ימי הם  חנכּ ה 'ימי הּת וֹ רה  על מ זּ ה
ב סימן ּת נינא  בּ לּק וּ טי הוֹ דאה'
וּ בהלכוֹ ת בּ המה , כּ לאי  בּ הלכ וֹ ת 

ׁש ם ]. ע יּ ן וּ טעינה ּפ ריקה

יׁש וזה כּ י מדבּ ריּ וֹ ת', 'הוֹ לכי בּ חינת 
מדבּ ריּ וֹ ת הוֹ לכי בּ בחינת ׁש הוּ א



הלכותסד  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

להוֹ דוֹ ת צרי מ ם  וּ כׁש יּ וֹ צא
ה ּמ לכוּ ת מעלה זה ידי ועל בּ שׂ מחה 
ראׁש וֹ ן  ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א הּק לּפ וֹ ת מ בּ ין
ה וֹ ל בּ בחינת היה בּ ּת ח לּ ה כּ י  הנּ "ל,
ב ּמ דבּ ר 'ּת ע וּ  בּ חינת מ ּמ ׁש  בּ מדבּ ר
מצא וּ  א  מ וֹ ׁש ב עיר  דּ ר בּ י ׁש ימוֹ ן
בּ הם  נפ ׁש ם  צמאים  גּ ם  רעבים 
ה' אל ׁש צּ עק ידי ועל ּת תע ּט ף ',
וזה בּ שׂ מחה. להוֹ דוֹ ת  וצרי הצּ ילוֹ 
הּק לּפ וֹ ת מן עוֹ לה מלכוּ ת בּ חינת
וי ׁש ימ וֹ ן  ׁש מם  מדבּ ר  בּ חינת ׁש הם 
יזכּ ה בּ שׂ מחה ההוֹ דאה ידי ועל ,דּ ר
עליּ ת בּ חינת ׁש זּ ה לגמרי מהם  לצאת

הנּ "ל. הּק לּפ וֹ ת  מ בּ ין  הּמ לכוּ ת
מבּ יתויׁש  'י וֹ צא  בּ בחינת  ׁש הוּ א 

בּ חינת כּ נגד ׁש ה וּ א האס וּ רים ',
ידי על הרגלין ּת ּק וּ ן ׁש ה וּ א ׁש ני ּת ּק וּ ן
ה כּ ל  לע וֹ רר  הוֹ לכת הּמ צוה ׁש מחת 
ׁש ם . ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  וכוּ ' יתבּ ר לה'
מתגּ בּ רין  ׁש הם  יׁש  זה, לעּמ ת זה  ואת
בּ ית בּ בחינת רגלין בּ חינת ותוֹ פסין
הרגלין  ּפ גם  בּ חינת ׁש הוּ א האס וּ רים 
בּ בחינת לצאת, אוֹ תוֹ  מ נּ יחין ׁש אין

ז) ג , בּ חינת(איכה אצא", וא בּ עדי  "גּ דר
י ) קז, בּ חינת(תהלים וּ ברזל", עני "אסירי
יא) לג, ׁש זּ ה וּ (איוב רגלי", בּ ּס ד "ויּ שׂ ם 

מהּמ דבּ ר כּ ׁש יּ וֹ צא  ׁש אפי לּ וּ  בּ חינה
 ֹבּ ת ו והוּ א  לגמרי ׁש מם  ׁש ה וּ א
עליו  מת גּ בּ רין כן ּפ י  על אף היּ וּ ב,
בּ דרכי כּ ראוּ י ליל אוֹ ת וֹ  מ נּ יחין ואין
האס וּ רים  בּ בית הוּ א כּ אלּ וּ  הּק דה

בּ בחינת ה)מ ּמ ׁש  פח, "נח ׁש ב ּת י(תהלים : 
איל". אין כּ גבר  הייתי  ב וֹ ר י וֹ רדי עם 
א לּ וּ  ׁש ל מה צּ רוֹ ת  ההצּ לה עּק ר כּ י

מה הוּ א הנּ "ל, נּ צּ וֹ לין האר בּ עה 
אחרא, והּס טרא הרע היּ צר  מחילוֹ ת
בּ חינוֹ ת בּ כּמ ה  אדם  כּ ל על ׁש ּמ תגּ בּ רין

הבל. הכּ ל מ זּ ה  ח וּ ץ כּ י יוֹ ם , בּ כל

כּ ן הנּ "ל,ועל  האר בּ עה כּ ל מרּמ זין 
הנּ פ ׁש  צרוֹ ת  מיני כּ ל על
בּ חינת וֹ  לפי אדם  כּ ל על הע וֹ ברין
לבּ וֹ  ׁש ּמ ׁש ים  וּ מי עת, בּ כל וּ מדרגתוֹ 
להבין  יכוֹ ל עליו עוֹ בר מה  על
כּ ל  את  עליו ׁש ע וֹ ברין מההרּפ תקאוֹ ת
להתגּ בּ ר והע ּק ר  היטב. דּ ברינוּ 
ההרחבוֹ ת כּ ל ידי  על בּ שׂ מחה 
הצּ רוֹ ת  ֹבּ תו ׁש יּ מצא  והיׁש וּ עוֹ ת 
ויׁש וּ עת וֹ  עזרתוֹ  מהם  ויבין בּ עצמוֹ 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  ב)יתבּ ר קכד, "לוּ לא(תהלים 
ׁש כּ ת וּ ב וּ כמ וֹ  וכוּ ', לנ וּ " ׁש היה (שםה' 

יז) כּ מעטצד, לי  עזרתה  ה' "לוּ לא :
 תוֹ רת "לוּ לא נפׁש י", דוּ מה ׁש כנה

בעניי " אבדּת י  אז צב)ׁש עׁש עי  קיט, .(שם 
ׁש כּ תוּ ב ו)וּ כמ וֹ  קכד, ה'(שם  ּבּ ר ו" : 

וכן  וכוּ ', לׁש נּ יהם " טרף  נתננוּ  ׁש א 
ּפ וֹ גם  מה כּ פי  אחד וכל הרבּ ה.
בּ ּת וֹ רה המבארין הּת ּק וּ נים  בּ בחינת
חס צרוֹ ת עליו עוֹ ברין כן כּ מ וֹ  הנּ "ל
ׁש הם  הנּ "ל, הארבּ עה מ בּ חינת וׁש לוֹ ם 
בּ בית וי וֹ ׁש בים  מדבּ ריּ וֹ ת הוֹ לכי
הארבּ עה בּ אלּ וּ  כּ י וכוּ ', האס וּ רים 
חס הצּ רוֹ ת כּ ל וּ מרּמ זים  כּ לוּ לים 
הארבּ ע כּ ל על מרּמ זים  הם  כּ י וׁש לוֹ ם ,
חס ה צּ ר וֹ ת  כּ ל כּ לוּ לים  ׁש בּ הם  גּ ליּ וֹ ת

כּ ּמ וּ בא. וׁש לוֹ ם 

כּ ן יצאועל כּ בר בּ חינת וֹ  ׁש לּ פי י ׁש  
והגּ יע ׁש מם  מהּמ דבּ ר

סה  והלכות כד תורות תורה 

לצדּ יקי ׁש נּ תקרב דּ הינוּ  יוּ ב, לבחינת 
אוֹ ת וֹ  ה ּמ דריכים  ה דּ וֹ ר  וּ כׁש רי  אמת
"ויּ דריכם  בּ בחינת וכוּ ', יׁש רה  בּ דר
מ וֹ ׁש ב", עיר  אל ללכת י ׁש רה  בּ דר
הרגלין  בּ חינת  להרים  כּ ׁש רוֹ צה אבל
ּת ּק וּ ן  בּ חינת [ׁש זּ הוּ  ה', בּ דרכי ליל

יסוֹ ד הוֹ ד כּ לינצח  ׁש הם  הנּ "ל 
ה ּס טרא כּ נגדּ וֹ  מתגּ בּ רין אזי ההליכה ],
דּ קדה הרגלין כּ נגד ׁש הם  אחרא
הּס הר בּ בית כּ מ וֹ  לתפס וֹ  ׁש ר וֹ צים 
מ ם , לצאת לה נּ יח וֹ  לבלי  מ ּמ ׁש 
מדר ׁש וֹ ת וּ בּת י  כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י אל וליל
ליל ׁש כּ ן מכּ ל וללמד, להתּפ לּ ל
אחרים  וּ לע וֹ רר  ה ' בּ דרכי בּ ר וּ חנ יּ וּ ת
"יׁש בי בּ חינת ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר לעב וֹ דתוֹ 
וּ ברזל", עני אסירי וצלמות  ח ׁש
האס וּ רים . בּ בית י וֹ ׁש בי בּ חינת
להוֹ דוֹ ת צרי מ ם  וּ כׁש נּ צּ וֹ ל
בּ חינת  נמ ׁש זה  ידי ועל בּ שׂ מחה ,
בּ חינת [ׁש הוּ א הנּ "ל, הרגלין ּת ּק וּ ן
יס וֹ ד  הוֹ ד נצח  את ׁש ּמ לבּ י ׁש  מלכוּ ת

ׁש ם ]. ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 

ׁש הוּ אויׁש  ונתרּפ א' 'ח וֹ לה בּ חינת 
חסד  בּ חינת [ׁש הם  היּ דים , ּת ּק וּ ן
הוּ א הכּ ח  עּק ר כּ י ּת פארת], גּ ב וּ רה
כּ ל  ּת לוּ יים  ׁש בּ וֹ  הדּ פק וׁש ם  בּ יּ דים 
ידי על כּ י וּ רפוּ אתם , ח וֹ לאוֹ ת מיני
כּ מ וֹ  הכל בּ ר כּ ת  נמ ׁש היּ דים 
הח יּ וּ ת כּ ל ׁש ּמ ם  ׁש ם  ׁש ּמ באר
וּ כׁש ּפ וֹ גמין  ּת חיּ ה', 'החכמה בּ חינת
חס ח וֹ לאוֹ ת בּ אין זה ידי על בּ זה ,
ׁש הוּ א הח יּ וּ ת קלק וּ ל ׁש היא וׁש לוֹ ם 
וּ כׁש נּ תר ּפ א ה נּ "ל, ה יּ דים  ּפ גם  בּ חינת

בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ שׂ מחה, להוֹ דוֹ ת צרי
בּ רכּ ת  נמ ׁש ידם  ׁש על היּ דים  ּת ּק וּ ן
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ּת ּק וּ ן 'יוֹ רדי בּ חינת זה בּ אניּ וֹ ת', היּ ם  
ידי על בּ ׁש למ וּ ת הּמ חין
וכוּ ', והמיב המסדּ ר  גּ ם  ׁש נּ ת ּת ּק ן
כּ ל  כּ י ה ּמ חין. ּת ּק וּ ן ע ּק ר  זה ידי ׁש על
המסדּ ר בּ חינת ּת ּק ן ׁש א זמן
ׁש וּ ם  להיג אפׁש ר אי אזי והמיב,
הוּ א ואזי  אוֹ ר , ר בּ וּ י  מחמת הגה
סערה ׁש הרוּ ח  היּ ם ' 'יוֹ רדי  בּ בחינת
הצּ דּ יקים  אלּ וּ  כּ י  וכוּ '. עליהם  מתגּ בּ ר 
עשׂ יּ ת ידי  על ה זּ וֹ כים  והכּ ׁש רים 
בּ חינוֹ ת לכל בּ שׂ מחה הּמ צוה
ׁש לּ הם  ׁש הּמ חין עד הנּ "ל, הּת ּק וּ נים 
וכוּ ', ס וֹ ף האין אוֹ ר  להיג רוֹ דפין
החכמה ה יּ ם  יוֹ רדי  בּ בחינת הם 
רבּ ים  בּ מים  מלאכה ע וֹ שׂ י בּ אניּ וֹ ת
ר וֹ אים  הם  ורק  הדּ עת, מימי ׁש הם 

ה'ויוֹ דע מע שׂ י  גּ דוֹ לים  כּ ּמ ה ים  
רא וּ  דּ יקא, "הּמ ה בּ בחינת ונפלאוֹ תיו

בּ מצוּ לה". ונפלא וֹ תיו ה' מע שׂ י 

הר וּ חא וׁש לוֹ ם  חס  מתגּ בּ ר  לפעמים  
ויּ עמד  "ויּ אמר  בּ בחינת סערה 
ׁש מים  יעלוּ  גלּ יו וּת רוֹ מם  סערה  רוּ ח 
ידי על בּ א וזה  וכוּ ', תהוֹ מ וֹ ת" ירדוּ 
המסדּ ר בּ חינת  כּ ראוּ י  נתּת ּק ן ׁש א 
בּ חינת ׁש הוּ א  הּמ חין את  והמיב
בּ ׁש עת הּמ חין את המע כּ ב הּפ ריסה
להגּ יע אפ ׁש ר  אי ואזי להיג. רדיפתן
צּ ריכין  מה להיג חפצם  למחוֹ ז
כּ כּ וֹ ר מתבּ לבּ לין הּמ חין כּ י להיג,
בּ בחינת הם  ואזי אוֹ ר , ר בּ וּ י מחמת



הלכותסד  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

להוֹ דוֹ ת צרי מ ם  וּ כׁש יּ וֹ צא
ה ּמ לכוּ ת מעלה זה ידי ועל בּ שׂ מחה 
ראׁש וֹ ן  ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א הּק לּפ וֹ ת מ בּ ין
ה וֹ ל בּ בחינת היה בּ ּת ח לּ ה כּ י  הנּ "ל,
ב ּמ דבּ ר 'ּת ע וּ  בּ חינת מ ּמ ׁש  בּ מדבּ ר
מצא וּ  א  מ וֹ ׁש ב עיר  דּ ר בּ י ׁש ימוֹ ן
בּ הם  נפ ׁש ם  צמאים  גּ ם  רעבים 
ה' אל ׁש צּ עק ידי ועל ּת תע ּט ף ',
וזה בּ שׂ מחה. להוֹ דוֹ ת  וצרי הצּ ילוֹ 
הּק לּפ וֹ ת מן עוֹ לה מלכוּ ת בּ חינת
וי ׁש ימ וֹ ן  ׁש מם  מדבּ ר  בּ חינת ׁש הם 
יזכּ ה בּ שׂ מחה ההוֹ דאה ידי ועל ,דּ ר
עליּ ת בּ חינת ׁש זּ ה לגמרי מהם  לצאת

הנּ "ל. הּק לּפ וֹ ת  מ בּ ין  הּמ לכוּ ת
מבּ יתויׁש  'י וֹ צא  בּ בחינת  ׁש הוּ א 

בּ חינת כּ נגד ׁש ה וּ א האס וּ רים ',
ידי על הרגלין ּת ּק וּ ן ׁש ה וּ א ׁש ני ּת ּק וּ ן
ה כּ ל  לע וֹ רר  הוֹ לכת הּמ צוה ׁש מחת 
ׁש ם . ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  וכוּ ' יתבּ ר לה'
מתגּ בּ רין  ׁש הם  יׁש  זה, לעּמ ת זה  ואת
בּ ית בּ בחינת רגלין בּ חינת ותוֹ פסין
הרגלין  ּפ גם  בּ חינת ׁש הוּ א האס וּ רים 
בּ בחינת לצאת, אוֹ תוֹ  מ נּ יחין ׁש אין

ז) ג , בּ חינת(איכה אצא", וא בּ עדי  "גּ דר
י ) קז, בּ חינת(תהלים וּ ברזל", עני "אסירי
יא) לג, ׁש זּ ה וּ (איוב רגלי", בּ ּס ד "ויּ שׂ ם 

מהּמ דבּ ר כּ ׁש יּ וֹ צא  ׁש אפי לּ וּ  בּ חינה
 ֹבּ ת ו והוּ א  לגמרי ׁש מם  ׁש ה וּ א
עליו  מת גּ בּ רין כן ּפ י  על אף היּ וּ ב,
בּ דרכי כּ ראוּ י ליל אוֹ ת וֹ  מ נּ יחין ואין
האס וּ רים  בּ בית הוּ א כּ אלּ וּ  הּק דה

בּ בחינת ה)מ ּמ ׁש  פח, "נח ׁש ב ּת י(תהלים : 
איל". אין כּ גבר  הייתי  ב וֹ ר י וֹ רדי עם 
א לּ וּ  ׁש ל מה צּ רוֹ ת  ההצּ לה עּק ר כּ י

מה הוּ א הנּ "ל, נּ צּ וֹ לין האר בּ עה 
אחרא, והּס טרא הרע היּ צר  מחילוֹ ת
בּ חינוֹ ת בּ כּמ ה  אדם  כּ ל על ׁש ּמ תגּ בּ רין

הבל. הכּ ל מ זּ ה  ח וּ ץ כּ י יוֹ ם , בּ כל

כּ ן הנּ "ל,ועל  האר בּ עה כּ ל מרּמ זין 
הנּ פ ׁש  צרוֹ ת  מיני כּ ל על
בּ חינת וֹ  לפי אדם  כּ ל על הע וֹ ברין
לבּ וֹ  ׁש ּמ ׁש ים  וּ מי עת, בּ כל וּ מדרגתוֹ 
להבין  יכוֹ ל עליו עוֹ בר מה  על
כּ ל  את  עליו ׁש ע וֹ ברין מההרּפ תקאוֹ ת
להתגּ בּ ר והע ּק ר  היטב. דּ ברינוּ 
ההרחבוֹ ת כּ ל ידי  על בּ שׂ מחה 
הצּ רוֹ ת  ֹבּ תו ׁש יּ מצא  והיׁש וּ עוֹ ת 
ויׁש וּ עת וֹ  עזרתוֹ  מהם  ויבין בּ עצמוֹ 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  ב)יתבּ ר קכד, "לוּ לא(תהלים 
ׁש כּ ת וּ ב וּ כמ וֹ  וכוּ ', לנ וּ " ׁש היה (שםה' 

יז) כּ מעטצד, לי  עזרתה  ה' "לוּ לא :
 תוֹ רת "לוּ לא נפׁש י", דוּ מה ׁש כנה

בעניי " אבדּת י  אז צב)ׁש עׁש עי  קיט, .(שם 
ׁש כּ תוּ ב ו)וּ כמ וֹ  קכד, ה'(שם  ּבּ ר ו" : 

וכן  וכוּ ', לׁש נּ יהם " טרף  נתננוּ  ׁש א 
ּפ וֹ גם  מה כּ פי  אחד וכל הרבּ ה.
בּ ּת וֹ רה המבארין הּת ּק וּ נים  בּ בחינת
חס צרוֹ ת עליו עוֹ ברין כן כּ מ וֹ  הנּ "ל
ׁש הם  הנּ "ל, הארבּ עה מ בּ חינת וׁש לוֹ ם 
בּ בית וי וֹ ׁש בים  מדבּ ריּ וֹ ת הוֹ לכי
הארבּ עה בּ אלּ וּ  כּ י וכוּ ', האס וּ רים 
חס הצּ רוֹ ת כּ ל וּ מרּמ זים  כּ לוּ לים 
הארבּ ע כּ ל על מרּמ זים  הם  כּ י וׁש לוֹ ם ,
חס ה צּ ר וֹ ת  כּ ל כּ לוּ לים  ׁש בּ הם  גּ ליּ וֹ ת

כּ ּמ וּ בא. וׁש לוֹ ם 

כּ ן יצאועל כּ בר בּ חינת וֹ  ׁש לּ פי י ׁש  
והגּ יע ׁש מם  מהּמ דבּ ר

סה  והלכות כד תורות תורה 

לצדּ יקי ׁש נּ תקרב דּ הינוּ  יוּ ב, לבחינת 
אוֹ ת וֹ  ה ּמ דריכים  ה דּ וֹ ר  וּ כׁש רי  אמת
"ויּ דריכם  בּ בחינת וכוּ ', יׁש רה  בּ דר
מ וֹ ׁש ב", עיר  אל ללכת י ׁש רה  בּ דר
הרגלין  בּ חינת  להרים  כּ ׁש רוֹ צה אבל
ּת ּק וּ ן  בּ חינת [ׁש זּ הוּ  ה', בּ דרכי ליל

יסוֹ ד הוֹ ד כּ לינצח  ׁש הם  הנּ "ל 
ה ּס טרא כּ נגדּ וֹ  מתגּ בּ רין אזי ההליכה ],
דּ קדה הרגלין כּ נגד ׁש הם  אחרא
הּס הר בּ בית כּ מ וֹ  לתפס וֹ  ׁש ר וֹ צים 
מ ם , לצאת לה נּ יח וֹ  לבלי  מ ּמ ׁש 
מדר ׁש וֹ ת וּ בּת י  כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י אל וליל
ליל ׁש כּ ן מכּ ל וללמד, להתּפ לּ ל
אחרים  וּ לע וֹ רר  ה ' בּ דרכי בּ ר וּ חנ יּ וּ ת
"יׁש בי בּ חינת ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר לעב וֹ דתוֹ 
וּ ברזל", עני אסירי וצלמות  ח ׁש
האס וּ רים . בּ בית י וֹ ׁש בי בּ חינת
להוֹ דוֹ ת צרי מ ם  וּ כׁש נּ צּ וֹ ל
בּ חינת  נמ ׁש זה  ידי ועל בּ שׂ מחה ,
בּ חינת [ׁש הוּ א הנּ "ל, הרגלין ּת ּק וּ ן
יס וֹ ד  הוֹ ד נצח  את ׁש ּמ לבּ י ׁש  מלכוּ ת

ׁש ם ]. ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 

ׁש הוּ אויׁש  ונתרּפ א' 'ח וֹ לה בּ חינת 
חסד  בּ חינת [ׁש הם  היּ דים , ּת ּק וּ ן
הוּ א הכּ ח  עּק ר כּ י ּת פארת], גּ ב וּ רה
כּ ל  ּת לוּ יים  ׁש בּ וֹ  הדּ פק וׁש ם  בּ יּ דים 
ידי על כּ י וּ רפוּ אתם , ח וֹ לאוֹ ת מיני
כּ מ וֹ  הכל בּ ר כּ ת  נמ ׁש היּ דים 
הח יּ וּ ת כּ ל ׁש ּמ ם  ׁש ם  ׁש ּמ באר
וּ כׁש ּפ וֹ גמין  ּת חיּ ה', 'החכמה בּ חינת
חס ח וֹ לאוֹ ת בּ אין זה ידי על בּ זה ,
ׁש הוּ א הח יּ וּ ת קלק וּ ל ׁש היא וׁש לוֹ ם 
וּ כׁש נּ תר ּפ א ה נּ "ל, ה יּ דים  ּפ גם  בּ חינת

בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ שׂ מחה, להוֹ דוֹ ת צרי
בּ רכּ ת  נמ ׁש ידם  ׁש על היּ דים  ּת ּק וּ ן
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ּת ּק וּ ן 'יוֹ רדי בּ חינת זה בּ אניּ וֹ ת', היּ ם  
ידי על בּ ׁש למ וּ ת הּמ חין
וכוּ ', והמיב המסדּ ר  גּ ם  ׁש נּ ת ּת ּק ן
כּ ל  כּ י ה ּמ חין. ּת ּק וּ ן ע ּק ר  זה ידי ׁש על
המסדּ ר בּ חינת ּת ּק ן ׁש א זמן
ׁש וּ ם  להיג אפׁש ר אי אזי והמיב,
הוּ א ואזי  אוֹ ר , ר בּ וּ י  מחמת הגה
סערה ׁש הרוּ ח  היּ ם ' 'יוֹ רדי  בּ בחינת
הצּ דּ יקים  אלּ וּ  כּ י  וכוּ '. עליהם  מתגּ בּ ר 
עשׂ יּ ת ידי  על ה זּ וֹ כים  והכּ ׁש רים 
בּ חינוֹ ת לכל בּ שׂ מחה הּמ צוה
ׁש לּ הם  ׁש הּמ חין עד הנּ "ל, הּת ּק וּ נים 
וכוּ ', ס וֹ ף האין אוֹ ר  להיג רוֹ דפין
החכמה ה יּ ם  יוֹ רדי  בּ בחינת הם 
רבּ ים  בּ מים  מלאכה ע וֹ שׂ י בּ אניּ וֹ ת
ר וֹ אים  הם  ורק  הדּ עת, מימי ׁש הם 

ה'ויוֹ דע מע שׂ י  גּ דוֹ לים  כּ ּמ ה ים  
רא וּ  דּ יקא, "הּמ ה בּ בחינת ונפלאוֹ תיו

בּ מצוּ לה". ונפלא וֹ תיו ה' מע שׂ י 

הר וּ חא וׁש לוֹ ם  חס  מתגּ בּ ר  לפעמים  
ויּ עמד  "ויּ אמר  בּ בחינת סערה 
ׁש מים  יעלוּ  גלּ יו וּת רוֹ מם  סערה  רוּ ח 
ידי על בּ א וזה  וכוּ ', תהוֹ מ וֹ ת" ירדוּ 
המסדּ ר בּ חינת  כּ ראוּ י  נתּת ּק ן ׁש א 
בּ חינת ׁש הוּ א  הּמ חין את  והמיב
בּ ׁש עת הּמ חין את המע כּ ב הּפ ריסה
להגּ יע אפ ׁש ר  אי ואזי להיג. רדיפתן
צּ ריכין  מה להיג חפצם  למחוֹ ז
כּ כּ וֹ ר מתבּ לבּ לין הּמ חין כּ י להיג,
בּ בחינת הם  ואזי אוֹ ר , ר בּ וּ י מחמת



הלכותסו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

כּ י וכוּ ', תהוֹ מ וֹ ת" ירדוּ  ׁש מים  "יעלוּ 
זה ידי  ועל כּ ּס דר  ׁש א היא  העליּ ה
כּ מ וֹ  וכוּ ', הּת ה וֹ מוֹ ת  עד למ ּט ה נׁש ל
על  אחר בּ מק וֹ ם  ז"ל בּ דבריו ׁש ּמ באר

הּפ ס וּ ק קסג)זה ה ּמ חין (בסימן ּת ּק וּ ן כּ י . 
המסדּ ר ידי  על ׁש עּק רוֹ  בּ ׁש למ וּ ת
ידי על אם  כּ י אפׁש ר אי זה והמיב,
ידי על ׁש הוּ א ה נּ "ל, יימר  מי  בּ חינת
להיכלי הּק לּפ וֹ ת  למק וֹ ם  ׁש יּ וֹ רדין
וכוּ ' מ ם  הּק דה לברר הּת מ וּ רוֹ ת
הר וֹ צה לכל בּ הכרח כּ ן ועל כּ נּ "ל.
הנּ "ל  לכל ולזכּ וֹ ת הּק דׁש  אל לגׁש ת
 וצרי ונפיק. עיל בּ בחינת ׁש יּ היה
ׁש זּ ה וּ  העליּ ה קדם  הירידה  ׁש ּת היה
אדם  כּ ל על ע וֹ בר  מה כּ ל בּ חינת
ה ּק ט נּ ים  אפי לּ וּ  כּ י גּ דוֹ ל, ועד מ ּק טן
וּ נערים , קט נּ ים  ואפי לּ וּ  מאד בּ מעלה
וּ מחם  ׁש דּ עּת ם  עליהם  עוֹ בר מה כּ ל
וּ מתגּ בּ רים  דּ קטנוּ ת  מחין בּ בחינת קטן
נער וּ ת, וּ מע שׂ ה  הּת אווֹ ת  כּ ל עליהם 
בּ חינת ׁש הוּ א זאת מ בּ חינה  נמ ׁש הכּ ל
היכלי בּ חינת ׁש הם  הנּ "ל  יימר' 'מי 
הּק לּפ ה בּ חינת ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת
אדם  כּ ל על  ׁש ע וֹ בר  לּפ רי הּק וֹ דמת
ׁש ּק דם  הירידוֹ ת כּ ל וּ מ ם  ׁש בּ ע וֹ לם ,
מה וכל אדם . כּ ל ׁש ל העליּ וֹ ת
עליּ ה איזה לעלוֹ ת ור וֹ צים  ח וֹ תרין
היכלי מתגּ בּ רין הּק דה, אל
והרה וּ רים  בּ תאווֹ ת מאד הּת מ וּ רוֹ ת
וכוּ ', הפ וּ כוֹ ת וּ סברוֹ ת וּ בלבּ וּ לים 
והתקרבוּ ת גּ דוֹ לה יגיעה וּ צריכין
הּק דה לברר ׁש יּ זכּ ה  עד לצדּ יקים 
והע ּק ר בּ ׁש לוֹ ם . מ ם  ולעלוֹ ת מ ם 
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה  הּמ צווֹ ת ע שׂ יּ ת ידי  על

הּק דה מעלה  זה ידי  ׁש על כּ נּ "ל,
בּ כל  ׁש עוֹ לה עד הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי
המסדּ ר ׁש ּמ תּק ן עד הנּ "ל, העליּ וֹ ת
ידי על זוֹ כה ואז העּק ר, ׁש זּ ה והמיב
לבחינת והמעכּ ב , ה ּמ חין ׁש ל הרדיפה
וכוּ '. ׁש ּמ יג עד הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה

כּ ראוּ יאבל הּק דה בּ רר  כּ ׁש א 
זה ׁש ּמ חמת הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי
הוּ א אזי  והמיב, המס דּ ר ּת ּק ן א
תהוֹ מ וֹ ת' ירדוּ  ׁש מים  'יעלוּ  בּ בחינת
כּ כּ וֹ ר וינוּ עוּ  "יח וֹ גּ וּ  בּ בחינת  כּ נּ "ל,
חכמת וֹ  כל כּ י ּת ת בּ לע ". חכמתם  וכל
ׁש אין  מחמת כּ כּ וֹ ר  וּ מבלבּ ל מתבּ לּ ע 
זה ידי ׁש על והמי ב , המס דּ ר כּ ח לוֹ 
וכנּ "ל. הּמ חין הגת ּת ּק וּ ן עּק ר
להוֹ דוֹ ת  צרי מזּ ה לה נּ צל וּ כׁש זּ וֹ כה
המסדּ ר ּת ּק וּ ן בּ חינת ׁש הוא בּ שׂ מחה 
חמץ לחם  בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל. והמיב
"יקם  בּ חינת וזה כּ נּ "ל. ׁש בּ ּת וֹ דה
הנּ אמר גּ לּ יהם " ויּ ח ׁש וּ  לדממה סערה
על  ּת ּק וּ נם  כּ י היּ ם ', 'יוֹ רדי  ּת ּק וּ ן על
ׁש הוּ א והמיב המס דּ ר ּת ּק וּ ן ידי 
ה תיקה סוֹ ד ׁש ם  כּ תר  בּ חינת

ׁש תיקה" לחכמה "סיג ג,בּ חינת  (אבות 
ׁש ּמ באריג) כּ מ וֹ  כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א ,

ׁש היא הּפ ריסה  כּ י  אחר . בּ מק וֹ ם 
ה ּמ חין  את ׁש ּמ עכּ ב  כּ תר  בּ חינת
זה ׁש אתיב , עד המ ּת ן בּ בחינת
ואל  ׁש תק לוֹ  ׁש ּמ ר ּמ זין ׁש תיקה בּ חינת
ׁש תק רק  להׁש יב, נבהל ּת היה
זה ידי ׁש על ׁש ּת תיב, עד  בּ מח ׁש ב ּת
לזה. הזּ וֹ כה אׁש רי  כּ ראוּ י  ההגה עּק ר
יׁש ּת ק וּ  כי "ויּ שׂ מחוּ  ׁש ם  ס יּ ם  כּ ן ועל

סז והלכות כד תורות תורה 

על  העּק ר כּ י חפצם ", מח וֹ ז אל ויּ נחם 
לתּק וּ ן  זוֹ כין זה ידי ׁש על המחה ידי 

כּ נּ "ל: ׁש תיקה בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר 

חס דּ וֹ ו לה' "יוֹ דוּ  בּ חינת וזה
'חסדּ וֹ ' אדם ". לבני  ונפלא וֹ תיו

ידי על ׁש הם  ה ּמ חין הארת בּ חינת זה
חסד  בּ חינת ׁש הם  היּ דים  בּ ר כּ ת
כּ י החסד הוּ א ׁש עּק ר ּת פארת, גּ ב וּ רה

דּ חכמתא " נהירוּ  לא .)"אל צו (זוהר 
י וֹ מין, כּ לּ הוּ  עם  דּ אזל י וֹ מא  והוּ א

חסדּ וֹ " ה' יצ וּ ה "יוֹ מם  (תהליםבּ חינת 
ט) וּ מ וּ באמב, בּ כּ תבים  ׁש ּמ וּ בא כּ מ וֹ 

כּ תר בּ חינת זה 'נפלא וֹ תיו' בּ דברנוּ .
כּ תר כּ י והמיב, המס דּ ר ׁש ה וּ א
בּ אה זה על כּ י כּ יּ דוּ ע, ּפ לא נקרא
לוֹ  עזר יתבּ ר ׁש ה' ההוֹ דאה עּק ר
הארבּ עה ׁש ל הצּ רוֹ ת אלּ וּ  מכּ ל לצאת
הנּ "ל, ּת ּק וּ נים  ידי על ׁש ה וּ א הנּ "ל
בּ חינת ׁש הם  הּמ חין לת ּק וּ ן ׁש זּ כה  עד
ּפ לא. בּ חינת ׁש הוּ א  הכּ תר ותּק וּ ן חסד
חסד  ׁש אצל חס דּ וֹ ' לה' 'י וֹ דוּ  וזהוּ 
אמר 'נפלאוֹ תיו' ואצל 'לה'' אמר
הרדיפה ּת ּק וּ ן בּ חינת זה אדם ', 'לבני
ר וֹ דפין  הּמ חין כּ י הנּ "ל, והמעכּ ב 
לעלוֹ ת ורוֹ צין ס וֹ ף  האין אוֹ ר  להיג
ׁש ם  נכלל היה רדיפתם  וּ כפי ה'. אל
בּ טל  והיה בּ מציאוּ ת וּ מתבּ ּט ל
י וֹ דעין  אדם  בּ ני הי וּ  וא הע וֹ לם ,
ׁש בּ ׁש ביל   ית בּ ר ונפלאוֹ תיו גּ דלּ תוֹ 
ּת ּק וּ ן  צריכין כּ ן על הכּ ל. בּ רא  זה
ּפ לא בּ חינת  ׁש הוּ א  הנּ "ל המעכּ ב 
ה ּמ חין  את ׁש ּמ עכּ ב  כּ תר  בּ חינת
ּת ׁש עה נעשׂ ין זה ידי ועל מרדיפתן,

מ יגין  זה ידי ׁש על הנּ "ל, היכלין
מטי , וא מטי בּ בחינת  ס וֹ ף אין אוֹ ר
ׁש ל  והידיע וֹ ת ההג וֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם 
יוֹ דעים  זה ידי  ׁש על אמת  הצּ דּ יקי 
ׁש יּ כוֹ לים  עד הגתם  אוֹ ר לצמצם 
וזה וּ  הנּ וֹ ראים . נפלאוֹ תיו לנוּ  להוֹ דיע 
לבני ונפלאוֹ תיו חסדּ וֹ  לה' 'יוֹ דוּ 
ה ּמ חין  רדיפת בּ חינת ׁש החסד אדם ',
אבל  ,יתבּ ר אוֹ רוֹ  להיג לה' רוֹ דף 
יתבּ ּט ל  כּ ן אם  כּ י ׁש למוּ ת  זה אין

בּ  גּ דלּ תוֹ  ידע וּ  וא כּ נּ "ל ניבּ מציא וּ ת 
הנּ "ל, ּפ לא בּ חינת ידי על אבל אדם .
נפלאוֹ ת להוֹ דיע יכוֹ ל זה ידי על
'ונפלאוֹ תיו  וזהוּ  אדם , לבני  גּ דלּ תוֹ 

כּ נּ "ל. אדם ' לבני

ׁש ּמ זהירוזה  הּפ ס וּ קים  כּ ל בּ חינת 
ולשׂ יח נפלאוֹ תיו לס ּפ ר  בּ הם 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ יקא 'נפלאוֹ תיו' בּ הם .

נפלאוֹ תיו" בּ כל ב)"שׂ יח וּ  קה, ,(תהלים 
ה)וּ כתיב קמה, נפלאוֹ תי (שם "ודברי : 

וּ כתיב  ג)א שׂ יחה", צו, "ס ּפ ר וּ (שם  : 
העּמ ים  בּ כל כּ בוֹ דוֹ  את בגּ וֹ ים 
לבּ י בּ כל ה' "אוֹ דה וכן נפלא וֹ תיו",

"נפלאוֹ תי כּ ל ב)אס ּפ רה ט, ,(תהלים 
כּ ל  וּ לסּפ ר ּת וֹ דה בּ קוֹ ל "לׁש מע 

"ז)נפלא וֹ תי כו , אגּ יד (שם הנּ ה "ועד , 
" יז)נפלאוֹ תי עא, כּ י(שם הרבּ ה. וכן 

הוּ א יתבּ ר וּ כב וֹ דוֹ  גּ דלּ ת וֹ  עּק ר
ונוֹ ראוֹ ת גּ ב וּ רתוֹ  האדם  לבני להוֹ דיע 
מאד  להרח וֹ קים  וּ ביוֹ תר נפלא וֹ תיו,

י  בּ סימן ׁש ּמ באר מוהר"ן)כּ מוֹ  ,(ליקוטי 
הע כּ וּ "ם  ׁש גּ ם  יתבּ ר גּ דלּ תוֹ  עּק ר ׁש זּ ה
ועל  אוֹ תוֹ . ידעוּ  מאד מאד והרח וֹ קים 
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כּ י וכוּ ', תהוֹ מ וֹ ת" ירדוּ  ׁש מים  "יעלוּ 
זה ידי  ועל כּ ּס דר  ׁש א היא  העליּ ה
כּ מ וֹ  וכוּ ', הּת ה וֹ מוֹ ת  עד למ ּט ה נׁש ל
על  אחר בּ מק וֹ ם  ז"ל בּ דבריו ׁש ּמ באר

הּפ ס וּ ק קסג)זה ה ּמ חין (בסימן ּת ּק וּ ן כּ י . 
המסדּ ר ידי  על ׁש עּק רוֹ  בּ ׁש למ וּ ת
ידי על אם  כּ י אפׁש ר אי זה והמיב,
ידי על ׁש הוּ א ה נּ "ל, יימר  מי  בּ חינת
להיכלי הּק לּפ וֹ ת  למק וֹ ם  ׁש יּ וֹ רדין
וכוּ ' מ ם  הּק דה לברר הּת מ וּ רוֹ ת
הר וֹ צה לכל בּ הכרח כּ ן ועל כּ נּ "ל.
הנּ "ל  לכל ולזכּ וֹ ת הּק דׁש  אל לגׁש ת
 וצרי ונפיק. עיל בּ בחינת ׁש יּ היה
ׁש זּ ה וּ  העליּ ה קדם  הירידה  ׁש ּת היה
אדם  כּ ל על ע וֹ בר  מה כּ ל בּ חינת
ה ּק ט נּ ים  אפי לּ וּ  כּ י גּ דוֹ ל, ועד מ ּק טן
וּ נערים , קט נּ ים  ואפי לּ וּ  מאד בּ מעלה
וּ מחם  ׁש דּ עּת ם  עליהם  עוֹ בר מה כּ ל
וּ מתגּ בּ רים  דּ קטנוּ ת  מחין בּ בחינת קטן
נער וּ ת, וּ מע שׂ ה  הּת אווֹ ת  כּ ל עליהם 
בּ חינת ׁש הוּ א זאת מ בּ חינה  נמ ׁש הכּ ל
היכלי בּ חינת ׁש הם  הנּ "ל  יימר' 'מי 
הּק לּפ ה בּ חינת ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת
אדם  כּ ל על  ׁש ע וֹ בר  לּפ רי הּק וֹ דמת
ׁש ּק דם  הירידוֹ ת כּ ל וּ מ ם  ׁש בּ ע וֹ לם ,
מה וכל אדם . כּ ל ׁש ל העליּ וֹ ת
עליּ ה איזה לעלוֹ ת ור וֹ צים  ח וֹ תרין
היכלי מתגּ בּ רין הּק דה, אל
והרה וּ רים  בּ תאווֹ ת מאד הּת מ וּ רוֹ ת
וכוּ ', הפ וּ כוֹ ת וּ סברוֹ ת וּ בלבּ וּ לים 
והתקרבוּ ת גּ דוֹ לה יגיעה וּ צריכין
הּק דה לברר ׁש יּ זכּ ה  עד לצדּ יקים 
והע ּק ר בּ ׁש לוֹ ם . מ ם  ולעלוֹ ת מ ם 
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה  הּמ צווֹ ת ע שׂ יּ ת ידי  על

הּק דה מעלה  זה ידי  ׁש על כּ נּ "ל,
בּ כל  ׁש עוֹ לה עד הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי
המסדּ ר ׁש ּמ תּק ן עד הנּ "ל, העליּ וֹ ת
ידי על זוֹ כה ואז העּק ר, ׁש זּ ה והמיב
לבחינת והמעכּ ב , ה ּמ חין ׁש ל הרדיפה
וכוּ '. ׁש ּמ יג עד הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה

כּ ראוּ יאבל הּק דה בּ רר  כּ ׁש א 
זה ׁש ּמ חמת הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי
הוּ א אזי  והמיב, המס דּ ר ּת ּק ן א
תהוֹ מ וֹ ת' ירדוּ  ׁש מים  'יעלוּ  בּ בחינת
כּ כּ וֹ ר וינוּ עוּ  "יח וֹ גּ וּ  בּ בחינת  כּ נּ "ל,
חכמת וֹ  כל כּ י ּת ת בּ לע ". חכמתם  וכל
ׁש אין  מחמת כּ כּ וֹ ר  וּ מבלבּ ל מתבּ לּ ע 
זה ידי ׁש על והמי ב , המס דּ ר כּ ח לוֹ 
וכנּ "ל. הּמ חין הגת ּת ּק וּ ן עּק ר
להוֹ דוֹ ת  צרי מזּ ה לה נּ צל וּ כׁש זּ וֹ כה
המסדּ ר ּת ּק וּ ן בּ חינת ׁש הוא בּ שׂ מחה 
חמץ לחם  בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל. והמיב
"יקם  בּ חינת וזה כּ נּ "ל. ׁש בּ ּת וֹ דה
הנּ אמר גּ לּ יהם " ויּ ח ׁש וּ  לדממה סערה
על  ּת ּק וּ נם  כּ י היּ ם ', 'יוֹ רדי  ּת ּק וּ ן על
ׁש הוּ א והמיב המס דּ ר ּת ּק וּ ן ידי 
ה תיקה סוֹ ד ׁש ם  כּ תר  בּ חינת

ׁש תיקה" לחכמה "סיג ג,בּ חינת  (אבות 
ׁש ּמ באריג) כּ מ וֹ  כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א ,

ׁש היא הּפ ריסה  כּ י  אחר . בּ מק וֹ ם 
ה ּמ חין  את ׁש ּמ עכּ ב  כּ תר  בּ חינת
זה ׁש אתיב , עד המ ּת ן בּ בחינת
ואל  ׁש תק לוֹ  ׁש ּמ ר ּמ זין ׁש תיקה בּ חינת
ׁש תק רק  להׁש יב, נבהל ּת היה
זה ידי ׁש על ׁש ּת תיב, עד  בּ מח ׁש ב ּת
לזה. הזּ וֹ כה אׁש רי  כּ ראוּ י  ההגה עּק ר
יׁש ּת ק וּ  כי "ויּ שׂ מחוּ  ׁש ם  ס יּ ם  כּ ן ועל

סז והלכות כד תורות תורה 

על  העּק ר כּ י חפצם ", מח וֹ ז אל ויּ נחם 
לתּק וּ ן  זוֹ כין זה ידי ׁש על המחה ידי 

כּ נּ "ל: ׁש תיקה בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר 

חס דּ וֹ ו לה' "יוֹ דוּ  בּ חינת וזה
'חסדּ וֹ ' אדם ". לבני  ונפלא וֹ תיו

ידי על ׁש הם  ה ּמ חין הארת בּ חינת זה
חסד  בּ חינת ׁש הם  היּ דים  בּ ר כּ ת
כּ י החסד הוּ א ׁש עּק ר ּת פארת, גּ ב וּ רה

דּ חכמתא " נהירוּ  לא .)"אל צו (זוהר 
י וֹ מין, כּ לּ הוּ  עם  דּ אזל י וֹ מא  והוּ א

חסדּ וֹ " ה' יצ וּ ה "יוֹ מם  (תהליםבּ חינת 
ט) וּ מ וּ באמב, בּ כּ תבים  ׁש ּמ וּ בא כּ מ וֹ 

כּ תר בּ חינת זה 'נפלא וֹ תיו' בּ דברנוּ .
כּ תר כּ י והמיב, המס דּ ר ׁש ה וּ א
בּ אה זה על כּ י כּ יּ דוּ ע, ּפ לא נקרא
לוֹ  עזר יתבּ ר ׁש ה' ההוֹ דאה עּק ר
הארבּ עה ׁש ל הצּ רוֹ ת אלּ וּ  מכּ ל לצאת
הנּ "ל, ּת ּק וּ נים  ידי על ׁש ה וּ א הנּ "ל
בּ חינת ׁש הם  הּמ חין לת ּק וּ ן ׁש זּ כה  עד
ּפ לא. בּ חינת ׁש הוּ א  הכּ תר ותּק וּ ן חסד
חסד  ׁש אצל חס דּ וֹ ' לה' 'י וֹ דוּ  וזהוּ 
אמר 'נפלאוֹ תיו' ואצל 'לה'' אמר
הרדיפה ּת ּק וּ ן בּ חינת זה אדם ', 'לבני
ר וֹ דפין  הּמ חין כּ י הנּ "ל, והמעכּ ב 
לעלוֹ ת ורוֹ צין ס וֹ ף  האין אוֹ ר  להיג
ׁש ם  נכלל היה רדיפתם  וּ כפי ה'. אל
בּ טל  והיה בּ מציאוּ ת וּ מתבּ ּט ל
י וֹ דעין  אדם  בּ ני הי וּ  וא הע וֹ לם ,
ׁש בּ ׁש ביל   ית בּ ר ונפלאוֹ תיו גּ דלּ תוֹ 
ּת ּק וּ ן  צריכין כּ ן על הכּ ל. בּ רא  זה
ּפ לא בּ חינת  ׁש הוּ א  הנּ "ל המעכּ ב 
ה ּמ חין  את ׁש ּמ עכּ ב  כּ תר  בּ חינת
ּת ׁש עה נעשׂ ין זה ידי ועל מרדיפתן,

מ יגין  זה ידי ׁש על הנּ "ל, היכלין
מטי , וא מטי בּ בחינת  ס וֹ ף אין אוֹ ר
ׁש ל  והידיע וֹ ת ההג וֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם 
יוֹ דעים  זה ידי  ׁש על אמת  הצּ דּ יקי 
ׁש יּ כוֹ לים  עד הגתם  אוֹ ר לצמצם 
וזה וּ  הנּ וֹ ראים . נפלאוֹ תיו לנוּ  להוֹ דיע 
לבני ונפלאוֹ תיו חסדּ וֹ  לה' 'יוֹ דוּ 
ה ּמ חין  רדיפת בּ חינת ׁש החסד אדם ',
אבל  ,יתבּ ר אוֹ רוֹ  להיג לה' רוֹ דף 
יתבּ ּט ל  כּ ן אם  כּ י ׁש למוּ ת  זה אין

בּ  גּ דלּ תוֹ  ידע וּ  וא כּ נּ "ל ניבּ מציא וּ ת 
הנּ "ל, ּפ לא בּ חינת ידי על אבל אדם .
נפלאוֹ ת להוֹ דיע יכוֹ ל זה ידי על
'ונפלאוֹ תיו  וזהוּ  אדם , לבני  גּ דלּ תוֹ 

כּ נּ "ל. אדם ' לבני

ׁש ּמ זהירוזה  הּפ ס וּ קים  כּ ל בּ חינת 
ולשׂ יח נפלאוֹ תיו לס ּפ ר  בּ הם 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ יקא 'נפלאוֹ תיו' בּ הם .

נפלאוֹ תיו" בּ כל ב)"שׂ יח וּ  קה, ,(תהלים 
ה)וּ כתיב קמה, נפלאוֹ תי (שם "ודברי : 

וּ כתיב  ג)א שׂ יחה", צו, "ס ּפ ר וּ (שם  : 
העּמ ים  בּ כל כּ בוֹ דוֹ  את בגּ וֹ ים 
לבּ י בּ כל ה' "אוֹ דה וכן נפלא וֹ תיו",

"נפלאוֹ תי כּ ל ב)אס ּפ רה ט, ,(תהלים 
כּ ל  וּ לסּפ ר ּת וֹ דה בּ קוֹ ל "לׁש מע 

"ז)נפלא וֹ תי כו , אגּ יד (שם הנּ ה "ועד , 
" יז)נפלאוֹ תי עא, כּ י(שם הרבּ ה. וכן 

הוּ א יתבּ ר וּ כב וֹ דוֹ  גּ דלּ ת וֹ  עּק ר
ונוֹ ראוֹ ת גּ ב וּ רתוֹ  האדם  לבני להוֹ דיע 
מאד  להרח וֹ קים  וּ ביוֹ תר נפלא וֹ תיו,

י  בּ סימן ׁש ּמ באר מוהר"ן)כּ מוֹ  ,(ליקוטי 
הע כּ וּ "ם  ׁש גּ ם  יתבּ ר גּ דלּ תוֹ  עּק ר ׁש זּ ה
ועל  אוֹ תוֹ . ידעוּ  מאד מאד והרח וֹ קים 



הלכותסח  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

נפלא וֹ ת, בּ לׁש וֹ ן ּפ עם  בּ כל מזכּ יר  כּ ן
ולשׂ וּ ח לדבּ ר  יּ כוֹ לין מה  עּק ר כּ י
ידי על הוּ א אדם , לבני גּ דלּ תוֹ  וּ לסּפ ר
כּ תר , בּ חינת ׁש הוּ א עלי וֹ ן ּפ לא  בּ חינת
ׁש ּמ כּ ה והמי ב  המס דּ ר ׁש ה וּ א
ידי ׁש על מרדיפתם , וּ מעכּ בם  בּ ה ּמ חין
ׁש על  הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה נעשׂ ין זה
מה להיג  כּ לים  נע שׂ ין ידם 
יכוֹ לין  דּ יקא זה ידי  ׁש על ּמ יגין,
לבני נפלאוֹ תיו וּ לסּפ ר וּ להוֹ דיע  לידע 
וּ גדלּ ת וֹ  כּ ב וֹ דוֹ  ע ּק ר  ׁש זּ ה  כּ נּ "ל, אדם 

כּ נּ "ל. בּ רא ׁש ית יוֹ צר  ׁש ל

כּ ן בּ רבּ ים ועל הוּ א ההוֹ דאה חיּ וּ ב 
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  דּ יקא,

נד:)ז"ל בּ א ּפ י(ברכות לאוֹ דוּ יי   וצרי' 
"ויר וֹ ממוּ ה וּ  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  עשׂ רה'

וכוּ ' עם " לב)בּ קהל קז, זה(תהלים כּ י  , 
וזה וּ  כּ נּ "ל. גּ דלּ ת וֹ  יב)עּק ר כו, "רגלי(שם  

ה '",  אבר בּ מקהלים  במי ׁש וֹ ר  עמדה
ּת ּק וּ ן  בּ חינת זה  במיׁש וֹ ר' עמדה  'רגלי 
הּת ּק וּ ן  התחלת בּ חינת ׁש הוּ א הרגלין,

ה ע שׂ יּ ת ידי  ׁש על על בּ שׂ מחה, ּמ צוה 
לה' הכּ ל לעוֹ רר הּמ צוה הוֹ לכת זה ידי 
העליּ וֹ ת לכל זוֹ כין זה ידי ועל ,יתבּ ר
וכוּ ', המס דּ ר  גּ ם  ׁש נּ ת ּת ּק ן עד הנּ "ל,
נפלאוֹ תיו  לס ּפ ר  יכוֹ לין זה ידי ׁש על

כּ נּ "ל. אדם  לבני 

אבר וזה וּ  'בּ מקהלים  לזה  ׁש נּ סמ 
בּ חינת ידי על  דּ יקא כּ י ה '',
בּ חינת הנּ "ל, במיׁש וֹ ר' עמדה 'רגלי 
הּמ צוה ע שׂ יּ ת ידי על הרגלין ּת ּק וּ ן
המע כּ ב נתּת ּק ן זה ידי ׁש על בּ שׂ מחה ,
זה ידי על כּ נּ "ל, כּ תר בּ חינת

לברכוֹ  ׁש יּ כוֹ לים  ה '', אבר 'בּ מקהלים 
בּ רבּ ים  בּ מקהלים  לוֹ  וּ להוֹ דוֹ ת
הע ּק ר ׁש זּ ה אדם  בּ ני  רבב וֹ ת בּ מקהלוֹ ת

בּ חינת  וזה ז)כּ נּ "ל. יז, "הפלא(שם 
בּ חינת דּ יקא 'חסדי 'הפלא ,"חסדי

הנּ "ל: ונפלאוֹ תיו' 'חס דּ וֹ 

עשׂ רהז בּ אּפ י 'לאוֹ דוּ יי ׁש צּ רי וזה
כּ נגד  עשׂ רה ר בּ נן', מ נּ יהוּ  וּ תרין
הירוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  נגינה מיני עשׂ רה
והזּ מיר וֹ ת, וההוֹ דאוֹ ת  והּת ׁש בּ ח וֹ ת
ׁש יּ סד  ּת הלּ ים  בּ ספר  כּ לוּ לים  ׁש כּ לּ ם 
נעים  ׁש הוּ א  הלוֹ ם , עליו הּמ ל דּ וד
מיני מעשׂ רה ׁש כּ לוּ ל ישׂ ראל זמירוֹ ת
מעלת גּ דל בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ יּ דוּ ע, נגינה
דּ יקא ׁש אז מיּ שׂ ראל, ע שׂ רה מנין
בּ כל  כּ י  וכוּ '. וּ קדה בּ רכוּ  אוֹ מרים 
נתעוֹ ררין  מיּ שׂ ראל ע שׂ רה ׁש יּ ׁש  מקוֹ ם 
'וּ תרין  וזהוּ  נגינה. מיני יוּ ד בּ חינת
וּ מחין, דּ עת בּ עלי ׁש הם  רבּ נן', מ נּ יהוּ 
הרדיפה כּ נגד ׁש נים  הם  כּ ן ועל
בּ עלי ׁש ני  כּ ׁש יּ ׁש  כּ י הנּ "ל, והמעכּ ב 
רדיפה בּ חינת בּ הם  י ׁש  בּ ודּ אי ּת וֹ רה,
עם  ה לּ וֹ מד מעלת בּ חינת ׁש זּ ה וּ  וּ מעכּ ב 
מחמת חבר וֹ  את ׁש וֹ אל ׁש זּ ה החבר 
על  הדּ בר וּ להבין להיג  רוֹ דף  ׁש ּמ ח וֹ 

וחב עד בּ ריוֹ , המּת ן לוֹ  מ ׁש יב  רוֹ  
זה ענין ׁש ּמ באר כּ מוֹ  ׁש אתיב
בּ ׁש ר ׁש י הוּ א וכן הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
זה ידי  ׁש על אהוּ ת בּ הגת נפׁש וֹ תם 
ע ּק ר ׁש זּ ה היכלין, הּת ׁש עה מ יגין
כּ נּ "ל: שׂ מחה בּ חינת ׁש היא הה וֹ דאה

עצמ וֹ ח את להרגּ יל צריכין כּ ן על
להוֹ דוֹ ת עת  וּ בכל י וֹ ם  בּ כל מאד

סט והלכות כד תורות תורה 

הּט וֹ בוֹ ת כּ ל על יתבּ ר לה' וּ להלּ ל
צרת בּ תקף ואפילּ וּ  ע ּמ נוּ , גּ מל אׁש ר
כּ ׁש יּ רד  אפילּ וּ  לצלן רחמנא הנּ פ ׁש 
ׁש ה וּ א, ואי ׁש נּ תרחק  כּ מ וֹ  ונתרחק 
בּ בחינת וּ לשׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן הכּ ל  יהפ

י ) לה, ייגוּ "(ישעיה ושׂ מחה "שׂ שׂ וֹ ן
אחר  בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  (ליקוטי וכוּ ' 

כג) זוֹ כין תנינא  כן ּפ י על ׁש אף  על ,
ׁש מ וֹ  וּ ליחד ׁש מע  קריאת לוֹ מר
וּ להאמין  יוֹ ם  בּ כל ּפ עמים  יתבּ ר
ה צּ דּ יקי ׁש הם  עב דּ וֹ  וּ במׁש ה בּ ה '
מעלוֹ ת וכּמ ה וכוּ '. דּ וֹ ר  ׁש בּ כל אמת
פינוּ  אלּ וּ  וכוּ ', עלינוּ  לּמ קוֹ ם  ט וֹ בוֹ ת
הנּ פ ׁש  גּ לוּ ת  ע ּק ר  כּ י  וכוּ ', ׁש ירה מלא
ה זּ את בּ ה ּת וֹ רה כּ ּמ וּ בן העצבוּ ת הוּ א
מתגּ בּ ר העצבוּ ת מה  וכל ׁש ם , עיּ ן
בּ פרט הּת אווֹ ת  י וֹ תר מתגּ בּ רין יוֹ תר 
ח וֹ זר וכן ה כּ ללית, ה ּת אוה ׁש געוֹ ן
ּת אות לזה וּ מצרף וׁש לוֹ ם  חס חלילה
בּ חינת הּפ רנסה  וטרדת  ממוֹ ן
וּ כמ וֹ  וכוּ '. ּת אכלנּ ה' 'בּ ע צּ ב וֹ ן
הבּ כּ וּ רים " "וּ ביוֹ ם  בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר

נו) עד (בסימן וכוּ ', ידים  עצּ בוֹ ן בּ ענין
לוּ לא וׁש לוֹ ם  חס  נפ ׁש וֹ  ּת צא ׁש כּ מעט
מרח וֹ ק עלינוּ  ׁש ּמ איר לנוּ  עזרתה  ה'
נפׁש וֹ תינוּ  לשׂ ּמ ח  אמת  הצּ דּ יקי בּ כח 
ׁש ל  העמ ּק וֹ ת העצוֹ ת דּ רכי  ּפ י  על
אדם  כּ ל וצרי אמת . הצּ דּ יקי 
ה כּ חוֹ ת בּ כל מאד עצמ וֹ  את להכריח
כּ ן  ועל המחה. עצמ וֹ  על  להמ ׁש י
בּ הוֹ דאה מאד רגיל להיוֹ ת  צרי
אצלנוּ  וכמבאר כּ נּ "ל בּ שׂ מחה 
הּת וֹ רה על מ זּ ה  הרבּ ה אחר בּ מק וֹ ם 

הוֹ דאה" ימי הם  חנכּ ה (בּ הלכ וֹ ת"ימי 

הלכה וּ טעינה ּפ ריקה וּ בהלכ וֹ ת ד הלכה  בּ המה  כּ לאי

היטב) ׁש ם ע יּ ן  :ד 

האר בּ עהט ענין כּ ל צריכין כּ י 
אדם  כּ ל על ע וֹ ברין הנּ "ל להוֹ דוֹ ת
מּמ ׁש , בּ גׁש מ יּ וּ ת לפעמים  עת, בּ כל
ההר ּפ תקאוֹ ת ׁש ארי  ידי על רב  ּפ י  ועל
בּ פרט י וֹ ם , בּ כל  האדם  על הע וֹ ברין
מ זּ ה לעיל וכמבאר  הנּ פ ׁש  גּ לוּ ת בּ ענין

ה) ה לּ לוּ (בּ אוֹ ת בּ דּ וֹ רוֹ ת  לנוּ  ּת ּק נוּ  כּ ן ועל . 
ׁש בּ ת ערב בּ כל 'הוֹ דוּ ' מזמ וֹ ר  לוֹ מר
הם  החל ימי ׁש ׁש ת כּ י  ׁש בּ ת. בּ כניסת
ׁש בּ ת ערב ׁש נּ קרא הזּ ה העוֹ לם  בּ חינת

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  ג.)כּ מ וֹ  זרה (עבודה 
וׁש בּ ת וכוּ ', ׁש בּ ת ' בּ ערב  ׁש ּט רח  'מי 
ׁש העוֹ לם  ידוּ ע  וזה הבּ א . עוֹ לם  בּ חינת
וּ כמ וֹ  וּ מכאוֹ ב וֹ ת, צרוֹ ת  מלא  הזּ ה

כג)ׁש כּ תוּ ב ב , כּ עס(קהלת ימיו כּ ל "גּ ם  : 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ  ז)וּ מכאוֹ ב וֹ ת", ה, :(איוב 

ׁש ּמ וּ בא וּ כמ וֹ  יוּ לּ ד" לעמל "אדם 
ז)בּ ּמ דר ׁש  יג, אלּ א(ב "ר האדם  נברא 'א 

בּ ּת וֹ רה עמל הוּ א זכה אם  לעמל,
הוּ א וק יּ וּ מנוּ  ח יּ וּ תנוּ  וכל וכוּ '. אׁש ריו'
עלמא בּ חינת  ׁש הוּ א ׁש בּ ת בּ חינת רק 
א כּ י  ּת כליתנוּ , כּ ל זה רק  כּ י דּ אתי ,
עמל  לס בּ ל הע וֹ לם  לזה האדם  בּ א 
ׁש אי ׁש וֹ נוֹ ת מצּ רוֹ ת  וצרוֹ ת  כּ זה  ויגוֹ ן
אחד  כּ ל ׁש יּ וֹ דע  וּ כמ וֹ  לבאר אפ ׁש ר
בּ כלל  הּמ ס ּת כּ לים  והחכמים  בּ נפ ׁש וֹ ,
מלא כּ לּ וֹ  העוֹ לם  ׁש כּ ל יוֹ דעים  הע וֹ לם 
וכמבאר וּ מכאוֹ בוֹ ת  וכעס  יגוֹ נוֹ ת
אלּ א האדם  נברא ׁש א הנּ "ל בּ ּמ דרׁש 
העוֹ לם  אּמ וֹ ת חכמי  ואפילּ וּ  לעמל.
הרבּ ה, מ זּ ה וּ מד בּ רים  זאת חקר וּ 



הלכותסח  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

נפלא וֹ ת, בּ לׁש וֹ ן ּפ עם  בּ כל מזכּ יר  כּ ן
ולשׂ וּ ח לדבּ ר  יּ כוֹ לין מה  עּק ר כּ י
ידי על הוּ א אדם , לבני גּ דלּ תוֹ  וּ לסּפ ר
כּ תר , בּ חינת ׁש הוּ א עלי וֹ ן ּפ לא  בּ חינת
ׁש ּמ כּ ה והמי ב  המס דּ ר ׁש ה וּ א
ידי ׁש על מרדיפתם , וּ מעכּ בם  בּ ה ּמ חין
ׁש על  הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה נעשׂ ין זה
מה להיג  כּ לים  נע שׂ ין ידם 
יכוֹ לין  דּ יקא זה ידי  ׁש על ּמ יגין,
לבני נפלאוֹ תיו וּ לסּפ ר וּ להוֹ דיע  לידע 
וּ גדלּ ת וֹ  כּ ב וֹ דוֹ  ע ּק ר  ׁש זּ ה  כּ נּ "ל, אדם 

כּ נּ "ל. בּ רא ׁש ית יוֹ צר  ׁש ל

כּ ן בּ רבּ ים ועל הוּ א ההוֹ דאה חיּ וּ ב 
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  דּ יקא,

נד:)ז"ל בּ א ּפ י(ברכות לאוֹ דוּ יי   וצרי' 
"ויר וֹ ממוּ ה וּ  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  עשׂ רה'

וכוּ ' עם " לב)בּ קהל קז, זה(תהלים כּ י  , 
וזה וּ  כּ נּ "ל. גּ דלּ ת וֹ  יב)עּק ר כו, "רגלי(שם  

ה '",  אבר בּ מקהלים  במי ׁש וֹ ר  עמדה
ּת ּק וּ ן  בּ חינת זה  במיׁש וֹ ר' עמדה  'רגלי 
הּת ּק וּ ן  התחלת בּ חינת ׁש הוּ א הרגלין,

ה ע שׂ יּ ת ידי  ׁש על על בּ שׂ מחה, ּמ צוה 
לה' הכּ ל לעוֹ רר הּמ צוה הוֹ לכת זה ידי 
העליּ וֹ ת לכל זוֹ כין זה ידי ועל ,יתבּ ר
וכוּ ', המס דּ ר  גּ ם  ׁש נּ ת ּת ּק ן עד הנּ "ל,
נפלאוֹ תיו  לס ּפ ר  יכוֹ לין זה ידי ׁש על

כּ נּ "ל. אדם  לבני 

אבר וזה וּ  'בּ מקהלים  לזה  ׁש נּ סמ 
בּ חינת ידי על  דּ יקא כּ י ה '',
בּ חינת הנּ "ל, במיׁש וֹ ר' עמדה 'רגלי 
הּמ צוה ע שׂ יּ ת ידי על הרגלין ּת ּק וּ ן
המע כּ ב נתּת ּק ן זה ידי ׁש על בּ שׂ מחה ,
זה ידי על כּ נּ "ל, כּ תר בּ חינת

לברכוֹ  ׁש יּ כוֹ לים  ה '', אבר 'בּ מקהלים 
בּ רבּ ים  בּ מקהלים  לוֹ  וּ להוֹ דוֹ ת
הע ּק ר ׁש זּ ה אדם  בּ ני  רבב וֹ ת בּ מקהלוֹ ת

בּ חינת  וזה ז)כּ נּ "ל. יז, "הפלא(שם 
בּ חינת דּ יקא 'חסדי 'הפלא ,"חסדי

הנּ "ל: ונפלאוֹ תיו' 'חס דּ וֹ 

עשׂ רהז בּ אּפ י 'לאוֹ דוּ יי ׁש צּ רי וזה
כּ נגד  עשׂ רה ר בּ נן', מ נּ יהוּ  וּ תרין
הירוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  נגינה מיני עשׂ רה
והזּ מיר וֹ ת, וההוֹ דאוֹ ת  והּת ׁש בּ ח וֹ ת
ׁש יּ סד  ּת הלּ ים  בּ ספר  כּ לוּ לים  ׁש כּ לּ ם 
נעים  ׁש הוּ א  הלוֹ ם , עליו הּמ ל דּ וד
מיני מעשׂ רה ׁש כּ לוּ ל ישׂ ראל זמירוֹ ת
מעלת גּ דל בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ יּ דוּ ע, נגינה
דּ יקא ׁש אז מיּ שׂ ראל, ע שׂ רה מנין
בּ כל  כּ י  וכוּ '. וּ קדה בּ רכוּ  אוֹ מרים 
נתעוֹ ררין  מיּ שׂ ראל ע שׂ רה ׁש יּ ׁש  מקוֹ ם 
'וּ תרין  וזהוּ  נגינה. מיני יוּ ד בּ חינת
וּ מחין, דּ עת בּ עלי ׁש הם  רבּ נן', מ נּ יהוּ 
הרדיפה כּ נגד ׁש נים  הם  כּ ן ועל
בּ עלי ׁש ני  כּ ׁש יּ ׁש  כּ י הנּ "ל, והמעכּ ב 
רדיפה בּ חינת בּ הם  י ׁש  בּ ודּ אי ּת וֹ רה,
עם  ה לּ וֹ מד מעלת בּ חינת ׁש זּ ה וּ  וּ מעכּ ב 
מחמת חבר וֹ  את ׁש וֹ אל ׁש זּ ה החבר 
על  הדּ בר וּ להבין להיג  רוֹ דף  ׁש ּמ ח וֹ 

וחב עד בּ ריוֹ , המּת ן לוֹ  מ ׁש יב  רוֹ  
זה ענין ׁש ּמ באר כּ מוֹ  ׁש אתיב
בּ ׁש ר ׁש י הוּ א וכן הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
זה ידי  ׁש על אהוּ ת בּ הגת נפׁש וֹ תם 
ע ּק ר ׁש זּ ה היכלין, הּת ׁש עה מ יגין
כּ נּ "ל: שׂ מחה בּ חינת ׁש היא הה וֹ דאה

עצמ וֹ ח את להרגּ יל צריכין כּ ן על
להוֹ דוֹ ת עת  וּ בכל י וֹ ם  בּ כל מאד

סט והלכות כד תורות תורה 

הּט וֹ בוֹ ת כּ ל על יתבּ ר לה' וּ להלּ ל
צרת בּ תקף ואפילּ וּ  ע ּמ נוּ , גּ מל אׁש ר
כּ ׁש יּ רד  אפילּ וּ  לצלן רחמנא הנּ פ ׁש 
ׁש ה וּ א, ואי ׁש נּ תרחק  כּ מ וֹ  ונתרחק 
בּ בחינת וּ לשׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן הכּ ל  יהפ

י ) לה, ייגוּ "(ישעיה ושׂ מחה "שׂ שׂ וֹ ן
אחר  בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  (ליקוטי וכוּ ' 

כג) זוֹ כין תנינא  כן ּפ י על ׁש אף  על ,
ׁש מ וֹ  וּ ליחד ׁש מע  קריאת לוֹ מר
וּ להאמין  יוֹ ם  בּ כל ּפ עמים  יתבּ ר
ה צּ דּ יקי ׁש הם  עב דּ וֹ  וּ במׁש ה בּ ה '
מעלוֹ ת וכּמ ה וכוּ '. דּ וֹ ר  ׁש בּ כל אמת
פינוּ  אלּ וּ  וכוּ ', עלינוּ  לּמ קוֹ ם  ט וֹ בוֹ ת
הנּ פ ׁש  גּ לוּ ת  ע ּק ר  כּ י  וכוּ ', ׁש ירה מלא
ה זּ את בּ ה ּת וֹ רה כּ ּמ וּ בן העצבוּ ת הוּ א
מתגּ בּ ר העצבוּ ת מה  וכל ׁש ם , עיּ ן
בּ פרט הּת אווֹ ת  י וֹ תר מתגּ בּ רין יוֹ תר 
ח וֹ זר וכן ה כּ ללית, ה ּת אוה ׁש געוֹ ן
ּת אות לזה וּ מצרף וׁש לוֹ ם  חס חלילה
בּ חינת הּפ רנסה  וטרדת  ממוֹ ן
וּ כמ וֹ  וכוּ '. ּת אכלנּ ה' 'בּ ע צּ ב וֹ ן
הבּ כּ וּ רים " "וּ ביוֹ ם  בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר

נו) עד (בסימן וכוּ ', ידים  עצּ בוֹ ן בּ ענין
לוּ לא וׁש לוֹ ם  חס  נפ ׁש וֹ  ּת צא ׁש כּ מעט
מרח וֹ ק עלינוּ  ׁש ּמ איר לנוּ  עזרתה  ה'
נפׁש וֹ תינוּ  לשׂ ּמ ח  אמת  הצּ דּ יקי בּ כח 
ׁש ל  העמ ּק וֹ ת העצוֹ ת דּ רכי  ּפ י  על
אדם  כּ ל וצרי אמת . הצּ דּ יקי 
ה כּ חוֹ ת בּ כל מאד עצמ וֹ  את להכריח
כּ ן  ועל המחה. עצמ וֹ  על  להמ ׁש י
בּ הוֹ דאה מאד רגיל להיוֹ ת  צרי
אצלנוּ  וכמבאר כּ נּ "ל בּ שׂ מחה 
הּת וֹ רה על מ זּ ה  הרבּ ה אחר בּ מק וֹ ם 

הוֹ דאה" ימי הם  חנכּ ה (בּ הלכ וֹ ת"ימי 

הלכה וּ טעינה ּפ ריקה וּ בהלכ וֹ ת ד הלכה  בּ המה  כּ לאי

היטב) ׁש ם ע יּ ן  :ד 

האר בּ עהט ענין כּ ל צריכין כּ י 
אדם  כּ ל על ע וֹ ברין הנּ "ל להוֹ דוֹ ת
מּמ ׁש , בּ גׁש מ יּ וּ ת לפעמים  עת, בּ כל
ההר ּפ תקאוֹ ת ׁש ארי  ידי על רב  ּפ י  ועל
בּ פרט י וֹ ם , בּ כל  האדם  על הע וֹ ברין
מ זּ ה לעיל וכמבאר  הנּ פ ׁש  גּ לוּ ת בּ ענין

ה) ה לּ לוּ (בּ אוֹ ת בּ דּ וֹ רוֹ ת  לנוּ  ּת ּק נוּ  כּ ן ועל . 
ׁש בּ ת ערב בּ כל 'הוֹ דוּ ' מזמ וֹ ר  לוֹ מר
הם  החל ימי ׁש ׁש ת כּ י  ׁש בּ ת. בּ כניסת
ׁש בּ ת ערב ׁש נּ קרא הזּ ה העוֹ לם  בּ חינת

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  ג.)כּ מ וֹ  זרה (עבודה 
וׁש בּ ת וכוּ ', ׁש בּ ת ' בּ ערב  ׁש ּט רח  'מי 
ׁש העוֹ לם  ידוּ ע  וזה הבּ א . עוֹ לם  בּ חינת
וּ כמ וֹ  וּ מכאוֹ ב וֹ ת, צרוֹ ת  מלא  הזּ ה

כג)ׁש כּ תוּ ב ב , כּ עס(קהלת ימיו כּ ל "גּ ם  : 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ  ז)וּ מכאוֹ ב וֹ ת", ה, :(איוב 

ׁש ּמ וּ בא וּ כמ וֹ  יוּ לּ ד" לעמל "אדם 
ז)בּ ּמ דר ׁש  יג, אלּ א(ב "ר האדם  נברא 'א 

בּ ּת וֹ רה עמל הוּ א זכה אם  לעמל,
הוּ א וק יּ וּ מנוּ  ח יּ וּ תנוּ  וכל וכוּ '. אׁש ריו'
עלמא בּ חינת  ׁש הוּ א ׁש בּ ת בּ חינת רק 
א כּ י  ּת כליתנוּ , כּ ל זה רק  כּ י דּ אתי ,
עמל  לס בּ ל הע וֹ לם  לזה האדם  בּ א 
ׁש אי ׁש וֹ נוֹ ת מצּ רוֹ ת  וצרוֹ ת  כּ זה  ויגוֹ ן
אחד  כּ ל ׁש יּ וֹ דע  וּ כמ וֹ  לבאר אפ ׁש ר
בּ כלל  הּמ ס ּת כּ לים  והחכמים  בּ נפ ׁש וֹ ,
מלא כּ לּ וֹ  העוֹ לם  ׁש כּ ל יוֹ דעים  הע וֹ לם 
וכמבאר וּ מכאוֹ בוֹ ת  וכעס  יגוֹ נוֹ ת
אלּ א האדם  נברא ׁש א הנּ "ל בּ ּמ דרׁש 
העוֹ לם  אּמ וֹ ת חכמי  ואפילּ וּ  לעמל.
הרבּ ה, מ זּ ה וּ מד בּ רים  זאת חקר וּ 
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כּ מ וֹ  הע וֹ לם  בזה ׁש האדם  וכּמ וּ בא
האוֹ יבים  וּ פגע  רעוֹ ת ח יּ וֹ ת ׁש ּס בבוּ הוּ 
מ ּק צתם  ינּ צל ׁש אם  וּ מב וֹ א מוֹ צא בּ כל

וכוּ ' קצתם  בּ דברינוּ יטרפוּ הוּ  ׁש ּמ באר (וּ כמ וֹ  

הרבּ ה) מ זּ ה  אחר .בּ מקוֹ ם  

כּ ן אתועל יתבּ ר ה ' בּ רא א בּ ודּ אי  
נפלאה בּ חכמה האדם 
עמל  ׁש יּ ס בּ ל בּ ׁש ביל כּ זאת  ונוֹ ראה
ה כּ וּ נת כּ י העוֹ לם , בּ זה כּ זה 'וכעס  

וכמבאר לט וֹ בה, רק בּ ודּ אי יתבּ ר
העוֹ לם  כּ ל את ׁש בּ רא הּס פרים  בּ כל
להראוֹ ת כּ די  האדם  בּ ׁש ביל וּ מלוֹ אוֹ 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ  ורחמנוּ תוֹ  וחס דּ וֹ  ט וּ בוֹ 
אל  'בּ א [וּ בהּת וֹ רה ח יּ ים  העץ  בּ תחלּ ת
א], חלק  לּק וּ טי סד, בּ סימן  ּפ רעה'
ׁש בּ ׁש בילוֹ  האדם  בּ ריאת ׁש עּק ר הינוּ 
הּת כלית בּ ׁש ביל היה הכּ ל נברא
מע שׂ ה ּת כלית ׁש הוּ א ׁש בּ ת ׁש ה וּ א
בּ לּק וּ טי ׁש ּמ באר  [כּ מ וֹ  וארץ ׁש מים 
על  נחמ וֹ תינוּ  כּ ל וזה לט]. סימן ּת נינא
אחד  כּ ל ׁש ּס וֹ בל והיג וֹ נוֹ ת הצּ רוֹ ת כּ ל

כט)בּ בחינת ה, ינחמנוּ (בראשית "זה 
על  ׁש נּ אמר  ידינוּ " וּ מע צּ בוֹ ן מ ּמ ע שׂ נוּ 
בּ חינת ׁש הוּ א הצּ דּ יק בּ חינת  ׁש הוּ א  נח 
בּ לּק וּ טי ב בּ סימן ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  ׁש בּ ת
הבּ א. ע וֹ לם  בּ חינת ׁש הוּ א ּת נינא].
נברא 'א הנּ "ל בּ ּמ דר ׁש  ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ 
עמל  הוּ א זכה אם  לעמל, אלּ א  האדם 
בּ ארץ עמל ה וּ א  זכה א ואם  בּ ּת וֹ רה
וכן  בּ ּת וֹ רה'. עמל ׁש הוּ א  לאדם  אׁש ריו

בּ גמרא  ז"ל רבּ וֹ תינוּ  צט:)אמרוּ  (סנהדרין  
טוּ ביּה  נינהוּ , דּ רוּ פּת קי  גּ וּ פי 'כּ וּ להוּ 

דּ אוֹ רייתא' דּ רוּ פ ּת קי  והוי  .כדלדזכי  
דּ בר הבּ על כּ י לזה זוֹ כין אי אבל
 ּכ כּ ל וּ מת ּפ טין מתגּ בּ רין וחילוֹ תיו
לשׂ וּ ם  אוֹ תוֹ  מנּ יחין ואין אדם  כּ ל על
זה ׁש ל הצּ ר וֹ ת מר בּ וּ י והכּ ל לזה. לב
הּמ רה מתגּ בּ ר  זה ידי ׁש על הע וֹ לם 
אין  זה ידי ׁש על והעצב וּ ת, ׁש ח וֹ רה 
ע וֹ שׂ ה ה וּ א מה דּ עּת וֹ  ליב יכוֹ לין
ׁש ּמ באר [וּ כמ וֹ  וכוּ ' הע וֹ לם  בּ זה 

ּת נינא]. בּ לּק וּ טי י בּ סימן

כּ ן מאד ועל מאד להתגּ בּ ר  צריכין 
עצמ וֹ  על שׂ מחה להמׁש י
ׁש הוּ א הּס וֹ ף  על ׁש יּ סּת כּ ל ידי על
בּ חינת ׁש הוּ א הבּ א , העוֹ לם  ּת כלית
כּ י לט וֹ בה. הכּ ל  יתהּפ ׁש אז ׁש בּ ת
והגּ רוּ ע ׁש בּ י שׂ ראל הּפ ח וּ ת אפילּ וּ 
נעימוּ ת לכל ׁש ע וּ ר אין ׁש בּ גּ ר וּ עים 
וּ כמ וֹ  אז, ׁש יּ זכּ ה הנּ פלא  הּט וֹ ב
בּ כּמ ה אמת הצּ דּ יקי אוֹ תנוּ  ׁש ח זּ קוּ 

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  זה בּ ענין (ירמיהלׁש וֹ נוֹ ת 
כ ) ישׂ ראל נ , ע וֹ ן יבּק ׁש  ההוּ א "בּ יּ וֹ ם  :

כב בּ סימן ׁש ּמ וּ בא כּ מ וֹ  ואיננּ וּ ",
וכוּ ' י שׂ ראל עווֹ נוֹ ת ויח ּפ שׂ וּ  ׁש יּ בּק ׁש וּ 
על  ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ  לזכיּ וֹ ת. יתהּפ כוּ  כּ י

יב)ּפ ס וּ ק  א , השירים  נתן (שיר "נרדּ י 
ידי ועל הרבּ ה. בּ פס וּ קים  וכן ריחוֹ "
עּת ה גּ ם  עצמ וֹ  את לשׂ ּמ ח  יוּ כל זה
'שׂ שׂ וֹ ן  בּ בחינת עליו ע וֹ בר מה בּ כל
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לתורה. נרתק ונעשה

עא והלכות כד תורות תורה 

כּ מ וֹ  ואנחה ' יגוֹ ן ונס וּ  ייגוּ  ושׂ מחה
ּת נינא. בּ לּק וּ טי כג בּ סימן ׁש ּמ באר
להפכוֹ  ואנחה  היּ גוֹ ן לחטף ׁש צּ ריכין

וכוּ ': לשׂ מחה

בּ הּת וֹ רהי ּמ באר מה  בּ חינת  וזה
אמר וּ  אּת וּ נא דּ בי  ׁש הּס בי הנּ "ל
ׁש יּ כנס זה הוּ א מי  יימר ', 'מי  ליּה :
הּק לּפ וֹ ת למק וֹ ם  הּת מ וּ רוֹ ת בּ היכלי
והׁש יב וכוּ ', הּק דה מ ם  להעל וֹ ת 
הינוּ  וּ מ וֹ ׁש ח וּ '. אׁש לי  'איתוּ  להם :
שׂ מחה. ידי  על הּק דה  עליּ ת עּק ר
זה ידי ועל המחה ּת גדּ ל ולעתיד
וק ׁש ה ׁש ם . עיּ ן וכוּ ' מהגּ לוּ ת יצאוּ 
הוּ א ׁש ם  רבּ ינוּ  דּ ברי כּ לל כּ י לכאוֹ רה
מהגּ לוּ ת בּ צאת ׁש לּ עתיד להם  ׁש ה ׁש יב 
זה ידי ועל מאד. ה מחה ּת גדּ ל
כּ ן  ואם  ׁש ם . עיּ ן וכוּ ' הּק לּפ וֹ ת יתבּ ּט לוּ 
מה מבינים  אנוּ  אין עדין כּ י  קׁש ה,
הזּ ה הגּ לוּ ת בּ עמק עּת ה  אנחנוּ  נּ עשׂ ה
וכוּ '. העצבוּ ת הוּ א ה גּ לוּ ת ׁש ע ּק ר
נפ ׁש נוּ  לשׂ ּמ ח  לזה עּת ה נּ זכּ ה  וּ במה
הנּ פ ׁש  מ גּ לוּ ת לצאת  הּק לּפ וֹ ת להכניע 

י וֹ ם . בּ כל ׁש ּמ תגּ בּ ר העצב וּ ת ׁש הוּ א

גּ ם כּ י עלינוּ   להמ ׁש י ׁש הע ּק ר  ידוּ ע  זה 
בּ בחינת הגּ אלּ ה בּ חינת עּת ה

גאלּה " נפ ׁש י אל יט)"קרבה  סט, ,(תהלים 
ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על בּ ׁש ם  ׁש אוֹ מרים  כּ מ וֹ 
דּ ברי בּ פרט הצּ דּ יקים  דּ ברי וכל ז"ל,
להחיוֹ ת עצ וֹ ת הם  כּ לּ ם  ז"ל, אדמ וֹ "ר
ואחד  אחד כּ ל עּת ה גּ ם  ע ּת ה נפׁש וֹ תינוּ 
צריכין  כּ ן ואם  ׁש הוּ א. מקוֹ ם  בּ כל

הנּ "ל  בּ דבריו עּת ה,להתבּ וֹ נן נּ ע שׂ ה מה 
ׁש הוּ א הּת מ וּ ר וֹ ת מהיכלי י וֹ צאין אי

עּת ה לשׂ מחה נזכּ ה אי שׂ מחה, ידי  על
העצבוּ ת ׁש ּמ ת גּ בּ ר  ה זּ ה ה ּמ ר  בּ גּ לוּ ת
ונפ ׁש  נפׁש  כּ ל על וּ בפרט יּ וּ ת בּ כלליּ וּ ת
כּ י הנּ "ל. ּפ י  על הוּ א  א מ יּ שׂ ראל.

אחר  בּ מק וֹ ם  ז"ל בּ דבריו (ליקוטי מבאר 
רנ) ר וֹ צהמוהר"ן  הוּ א  ּבּ רו ׁש כּ ׁש ה ּק דוֹ ׁש 

 ממ ׁש י הוּ א ישׂ ראל את  להוֹ ׁש יע
וכן  ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' האחרוֹ ן מ ּק ץ הׁש גּ חה 
הׁש יב חנניה בּ ן יהוֹ ׁש ע  ׁש רבּ י כּ אן הוּ א
ישׂ ראל  בּ צאת  האחר וֹ ן ׁש בּ ּס וֹ ף  להם 
ׁש זּ ה וּ  מאד המחה ּת גדּ ל מהגּ לוּ ת
כּ מ וֹ  וכוּ ' וּ מ וֹ ׁש ח וּ ' א ׁש לי 'איתוּ  בּ חינת
בּ עצמ וֹ  ׁש בּ זה בּ זה ורמז ׁש ם , ׁש ּמ באר
מ יּ שׂ ראל  ונפ ׁש  נפ ׁש  כּ ל מ וֹ ציאין
הוּ א הגּ ל וּ ת  ׁש ע ּק ר  ע ּת ה, גּ ם  מ גּ לוּ תוֹ 
את ׁש יּ זכּ יר היא והעצה כּ נּ "ל, העצב וּ ת
ס וֹ ף כּ ל ׁש ּס וֹ ף  האחרוֹ ן בּ ּס וֹ ף עצמ וֹ 
בּ כלל  בּ ודּ אי  י שׂ ראל את ה' יוֹ ׁש יע 
לשׂ ּמ ח יוּ כל זה ידי  ועל כּ נּ "ל, וּ בפרט 
יצא זה ידי  ועל ע ּת ה. גּ ם  עצמוֹ  את
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי מ בּ חינת מ גּ לוּ תוֹ 
להיג ׁש יּ זכּ ה עד מ ם  הּק דה ויברר

כּ נּ "ל: וכוּ ' סוֹ ף  האין אוֹ ר 

ׁש צּ ריכין יא ׁש בּ ת  בּ כניסת כּ ן ועל
מּמ רירוּ ת לׁש בּ ת מחל לצאת
ימי בּ ׁש ׁש ת ׁש נּ אחז והגּ לוּ ת הצּ רוֹ ת
ׁש הוּ א ׁש בּ ת לקדת לז כּ וֹ ת  החל
מזמ וֹ ר אוֹ מרים  כּ ן ועל חר וּ ת, בּ חינת
צריכין  מארבּ עה ׁש ּמ דבּ ר 'הוֹ דוּ '
עצמ וֹ  על להמ ׁש י כּ די להוֹ דוֹ ת
בּ חינת ׁש בּ ת מבּ חינת ההוֹ דאה שׂ מחת
נזכּ ה זה ידי ׁש על כּ די ה בּ א, עוֹ לם 
ימי ׁש ׁש ת ׁש ל גּ לוּ ת מ בּ חינת  לצאת



הלכותע ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

כּ מ וֹ  הע וֹ לם  בזה ׁש האדם  וכּמ וּ בא
האוֹ יבים  וּ פגע  רעוֹ ת ח יּ וֹ ת ׁש ּס בבוּ הוּ 
מ ּק צתם  ינּ צל ׁש אם  וּ מב וֹ א מוֹ צא בּ כל

וכוּ ' קצתם  בּ דברינוּ יטרפוּ הוּ  ׁש ּמ באר (וּ כמ וֹ  

הרבּ ה) מ זּ ה  אחר .בּ מקוֹ ם  

כּ ן אתועל יתבּ ר ה ' בּ רא א בּ ודּ אי  
נפלאה בּ חכמה האדם 
עמל  ׁש יּ ס בּ ל בּ ׁש ביל כּ זאת  ונוֹ ראה
ה כּ וּ נת כּ י העוֹ לם , בּ זה כּ זה 'וכעס  

וכמבאר לט וֹ בה, רק בּ ודּ אי יתבּ ר
העוֹ לם  כּ ל את ׁש בּ רא הּס פרים  בּ כל
להראוֹ ת כּ די  האדם  בּ ׁש ביל וּ מלוֹ אוֹ 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ  ורחמנוּ תוֹ  וחס דּ וֹ  ט וּ בוֹ 
אל  'בּ א [וּ בהּת וֹ רה ח יּ ים  העץ  בּ תחלּ ת
א], חלק  לּק וּ טי סד, בּ סימן  ּפ רעה'
ׁש בּ ׁש בילוֹ  האדם  בּ ריאת ׁש עּק ר הינוּ 
הּת כלית בּ ׁש ביל היה הכּ ל נברא
מע שׂ ה ּת כלית ׁש הוּ א ׁש בּ ת ׁש ה וּ א
בּ לּק וּ טי ׁש ּמ באר  [כּ מ וֹ  וארץ ׁש מים 
על  נחמ וֹ תינוּ  כּ ל וזה לט]. סימן ּת נינא
אחד  כּ ל ׁש ּס וֹ בל והיג וֹ נוֹ ת הצּ רוֹ ת כּ ל

כט)בּ בחינת ה, ינחמנוּ (בראשית "זה 
על  ׁש נּ אמר  ידינוּ " וּ מע צּ בוֹ ן מ ּמ ע שׂ נוּ 
בּ חינת ׁש הוּ א הצּ דּ יק בּ חינת  ׁש הוּ א  נח 
בּ לּק וּ טי ב בּ סימן ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  ׁש בּ ת
הבּ א. ע וֹ לם  בּ חינת ׁש הוּ א ּת נינא].
נברא 'א הנּ "ל בּ ּמ דר ׁש  ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ 
עמל  הוּ א זכה אם  לעמל, אלּ א  האדם 
בּ ארץ עמל ה וּ א  זכה א ואם  בּ ּת וֹ רה
וכן  בּ ּת וֹ רה'. עמל ׁש הוּ א  לאדם  אׁש ריו

בּ גמרא  ז"ל רבּ וֹ תינוּ  צט:)אמרוּ  (סנהדרין  
טוּ ביּה  נינהוּ , דּ רוּ פּת קי  גּ וּ פי 'כּ וּ להוּ 

דּ אוֹ רייתא' דּ רוּ פ ּת קי  והוי  .כדלדזכי  
דּ בר הבּ על כּ י לזה זוֹ כין אי אבל
 ּכ כּ ל וּ מת ּפ טין מתגּ בּ רין וחילוֹ תיו
לשׂ וּ ם  אוֹ תוֹ  מנּ יחין ואין אדם  כּ ל על
זה ׁש ל הצּ ר וֹ ת מר בּ וּ י והכּ ל לזה. לב
הּמ רה מתגּ בּ ר  זה ידי ׁש על הע וֹ לם 
אין  זה ידי ׁש על והעצב וּ ת, ׁש ח וֹ רה 
ע וֹ שׂ ה ה וּ א מה דּ עּת וֹ  ליב יכוֹ לין
ׁש ּמ באר [וּ כמ וֹ  וכוּ ' הע וֹ לם  בּ זה 

ּת נינא]. בּ לּק וּ טי י בּ סימן

כּ ן מאד ועל מאד להתגּ בּ ר  צריכין 
עצמ וֹ  על שׂ מחה להמׁש י
ׁש הוּ א הּס וֹ ף  על ׁש יּ סּת כּ ל ידי על
בּ חינת ׁש הוּ א הבּ א , העוֹ לם  ּת כלית
כּ י לט וֹ בה. הכּ ל  יתהּפ ׁש אז ׁש בּ ת
והגּ רוּ ע ׁש בּ י שׂ ראל הּפ ח וּ ת אפילּ וּ 
נעימוּ ת לכל ׁש ע וּ ר אין ׁש בּ גּ ר וּ עים 
וּ כמ וֹ  אז, ׁש יּ זכּ ה הנּ פלא  הּט וֹ ב
בּ כּמ ה אמת הצּ דּ יקי אוֹ תנוּ  ׁש ח זּ קוּ 

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  זה בּ ענין (ירמיהלׁש וֹ נוֹ ת 
כ ) ישׂ ראל נ , ע וֹ ן יבּק ׁש  ההוּ א "בּ יּ וֹ ם  :

כב בּ סימן ׁש ּמ וּ בא כּ מ וֹ  ואיננּ וּ ",
וכוּ ' י שׂ ראל עווֹ נוֹ ת ויח ּפ שׂ וּ  ׁש יּ בּק ׁש וּ 
על  ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ  לזכיּ וֹ ת. יתהּפ כוּ  כּ י

יב)ּפ ס וּ ק  א , השירים  נתן (שיר "נרדּ י 
ידי ועל הרבּ ה. בּ פס וּ קים  וכן ריחוֹ "
עּת ה גּ ם  עצמ וֹ  את לשׂ ּמ ח  יוּ כל זה
'שׂ שׂ וֹ ן  בּ בחינת עליו ע וֹ בר מה בּ כל
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אחר לשון .שזכהדרפתקיבתורה למי אשריו דברים ולהכניס לקבל הם נרתקין הגופין כל מעות בו שמשימין ארוך כיס :

לתורה. נרתק ונעשה

עא והלכות כד תורות תורה 

כּ מ וֹ  ואנחה ' יגוֹ ן ונס וּ  ייגוּ  ושׂ מחה
ּת נינא. בּ לּק וּ טי כג בּ סימן ׁש ּמ באר
להפכוֹ  ואנחה  היּ גוֹ ן לחטף ׁש צּ ריכין

וכוּ ': לשׂ מחה

בּ הּת וֹ רהי ּמ באר מה  בּ חינת  וזה
אמר וּ  אּת וּ נא דּ בי  ׁש הּס בי הנּ "ל
ׁש יּ כנס זה הוּ א מי  יימר ', 'מי  ליּה :
הּק לּפ וֹ ת למק וֹ ם  הּת מ וּ רוֹ ת בּ היכלי
והׁש יב וכוּ ', הּק דה מ ם  להעל וֹ ת 
הינוּ  וּ מ וֹ ׁש ח וּ '. אׁש לי  'איתוּ  להם :
שׂ מחה. ידי  על הּק דה  עליּ ת עּק ר
זה ידי ועל המחה ּת גדּ ל ולעתיד
וק ׁש ה ׁש ם . עיּ ן וכוּ ' מהגּ לוּ ת יצאוּ 
הוּ א ׁש ם  רבּ ינוּ  דּ ברי כּ לל כּ י לכאוֹ רה
מהגּ לוּ ת בּ צאת ׁש לּ עתיד להם  ׁש ה ׁש יב 
זה ידי ועל מאד. ה מחה ּת גדּ ל
כּ ן  ואם  ׁש ם . עיּ ן וכוּ ' הּק לּפ וֹ ת יתבּ ּט לוּ 
מה מבינים  אנוּ  אין עדין כּ י  קׁש ה,
הזּ ה הגּ לוּ ת בּ עמק עּת ה  אנחנוּ  נּ עשׂ ה
וכוּ '. העצבוּ ת הוּ א ה גּ לוּ ת ׁש ע ּק ר
נפ ׁש נוּ  לשׂ ּמ ח  לזה עּת ה נּ זכּ ה  וּ במה
הנּ פ ׁש  מ גּ לוּ ת לצאת  הּק לּפ וֹ ת להכניע 

י וֹ ם . בּ כל ׁש ּמ תגּ בּ ר העצב וּ ת ׁש הוּ א

גּ ם כּ י עלינוּ   להמ ׁש י ׁש הע ּק ר  ידוּ ע  זה 
בּ בחינת הגּ אלּ ה בּ חינת עּת ה

גאלּה " נפ ׁש י אל יט)"קרבה  סט, ,(תהלים 
ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על בּ ׁש ם  ׁש אוֹ מרים  כּ מ וֹ 
דּ ברי בּ פרט הצּ דּ יקים  דּ ברי וכל ז"ל,
להחיוֹ ת עצ וֹ ת הם  כּ לּ ם  ז"ל, אדמ וֹ "ר
ואחד  אחד כּ ל עּת ה גּ ם  ע ּת ה נפׁש וֹ תינוּ 
צריכין  כּ ן ואם  ׁש הוּ א. מקוֹ ם  בּ כל

הנּ "ל  בּ דבריו עּת ה,להתבּ וֹ נן נּ ע שׂ ה מה 
ׁש הוּ א הּת מ וּ ר וֹ ת מהיכלי י וֹ צאין אי

עּת ה לשׂ מחה נזכּ ה אי שׂ מחה, ידי  על
העצבוּ ת ׁש ּמ ת גּ בּ ר  ה זּ ה ה ּמ ר  בּ גּ לוּ ת
ונפ ׁש  נפׁש  כּ ל על וּ בפרט יּ וּ ת בּ כלליּ וּ ת
כּ י הנּ "ל. ּפ י  על הוּ א  א מ יּ שׂ ראל.

אחר  בּ מק וֹ ם  ז"ל בּ דבריו (ליקוטי מבאר 
רנ) ר וֹ צהמוהר"ן  הוּ א  ּבּ רו ׁש כּ ׁש ה ּק דוֹ ׁש 

 ממ ׁש י הוּ א ישׂ ראל את  להוֹ ׁש יע
וכן  ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' האחרוֹ ן מ ּק ץ הׁש גּ חה 
הׁש יב חנניה בּ ן יהוֹ ׁש ע  ׁש רבּ י כּ אן הוּ א
ישׂ ראל  בּ צאת  האחר וֹ ן ׁש בּ ּס וֹ ף  להם 
ׁש זּ ה וּ  מאד המחה ּת גדּ ל מהגּ לוּ ת
כּ מ וֹ  וכוּ ' וּ מ וֹ ׁש ח וּ ' א ׁש לי 'איתוּ  בּ חינת
בּ עצמ וֹ  ׁש בּ זה בּ זה ורמז ׁש ם , ׁש ּמ באר
מ יּ שׂ ראל  ונפ ׁש  נפ ׁש  כּ ל מ וֹ ציאין
הוּ א הגּ ל וּ ת  ׁש ע ּק ר  ע ּת ה, גּ ם  מ גּ לוּ תוֹ 
את ׁש יּ זכּ יר היא והעצה כּ נּ "ל, העצב וּ ת
ס וֹ ף כּ ל ׁש ּס וֹ ף  האחרוֹ ן בּ ּס וֹ ף עצמ וֹ 
בּ כלל  בּ ודּ אי  י שׂ ראל את ה' יוֹ ׁש יע 
לשׂ ּמ ח יוּ כל זה ידי  ועל כּ נּ "ל, וּ בפרט 
יצא זה ידי  ועל ע ּת ה. גּ ם  עצמוֹ  את
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי מ בּ חינת מ גּ לוּ תוֹ 
להיג ׁש יּ זכּ ה עד מ ם  הּק דה ויברר

כּ נּ "ל: וכוּ ' סוֹ ף  האין אוֹ ר 

ׁש צּ ריכין יא ׁש בּ ת  בּ כניסת כּ ן ועל
מּמ רירוּ ת לׁש בּ ת מחל לצאת
ימי בּ ׁש ׁש ת ׁש נּ אחז והגּ לוּ ת הצּ רוֹ ת
ׁש הוּ א ׁש בּ ת לקדת לז כּ וֹ ת  החל
מזמ וֹ ר אוֹ מרים  כּ ן ועל חר וּ ת, בּ חינת
צריכין  מארבּ עה ׁש ּמ דבּ ר 'הוֹ דוּ '
עצמ וֹ  על להמ ׁש י כּ די להוֹ דוֹ ת
בּ חינת ׁש בּ ת מבּ חינת ההוֹ דאה שׂ מחת
נזכּ ה זה ידי ׁש על כּ די ה בּ א, עוֹ לם 
ימי ׁש ׁש ת ׁש ל גּ לוּ ת מ בּ חינת  לצאת



הלכותעב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ׁש הוּ א ׁש בּ ת לקדת לז כּ וֹ ת  הּמ עשׂ ה
על  הוּ א החרוּ ת ׁש עּק ר חרוּ ת  בּ חינת
בּ שׂ מחה "כּ י בּ חינת המחה  ידי 

יב)תצא וּ " נה, ּת ליא,(ירמיה בּ הא הא כּ י , 
וׁש לוֹ ם , חס מתגּ בּ ר  ה גּ לוּ ת מה כּ ל
ע ּק ר כּ י  מתגּ בּ ר, העצב וּ ת כן כּ מ וֹ 
לב על ׁש ּמ תגּ בּ ר העצב וּ ת הוּ א הגּ לוּ ת
מה וכל לשׂ מח , מ נּ חת ואינּה  ישׂ ראל
מתגּ בּ ר ה גּ לוּ ת מתגּ בּ ר, העצבוּ ת
לשׂ ּמ ח להתגּ בּ ר צריכין כּ ן על כּ נּ "ל.
בּ דברי כּ מבאר עצוֹ ת מיני בּ כל ו נפׁש וֹ  

ז)ז"ל תנינא  בּ כל (ליקוטי  צריכין כּ ן על . 
קדת בּ חינת עצמ וֹ  את להזכּ יר  ּפ עם 
כּ די כּ נּ "ל, החרוּ ת ע וֹ לם  ׁש הוּ א ׁש בּ ת
כּ מ וֹ  החל בּ ימי ׁש בּ ת  שׂ מחת   להמ ׁש י

אחר  בּ מק וֹ ם  יז)ׁש ּמ באר תנינא  ,(ליקוטי  
לׁש בּ ת, בּ ׁש בּ ת מחד בּ חינת וזה
שׂ מחת עצמ וֹ  על  להמ ׁש י ׁש צּ ריכין

וכנּ "ל. החל בּ ימי גּ ם  ׁש בּ ת
דּ יקאוזה ׁש אז י וֹ ם  ׁש ל היר  בּ חינת 

כּ מ וֹ  וי וֹ ם , י וֹ ם  בּ כל ׁש בּ ת מזכּ ירין
בּ ׁש בּ ת' אחד יוֹ ם  'היּ וֹ ם  ׁש א וֹ מרים :
אוֹ מרים  ואז בּ ׁש בּ ת ', ׁש ני יוֹ ם  'היּ וֹ ם 
בּ בית אוֹ מרים  ׁש הי וּ  י וֹ ם  ׁש ל ׁש יר
הינוּ  שׂ מחה, בּ חינת ׁש יר כּ י הּמ קדּ ׁש ,
ׁש הוּ א ׁש בּ ת קדת עצמן ׁש ּמ זכּ ירין
ע ּק ר כּ י ושׂ מחה, והוֹ דאה ׁש יר  בּ חינת
שׂ מחה בּ חינת ׁש הוּ א  וההוֹ דאה היר
ׁש יר "מזמ וֹ ר  בּ בחינת בּ ׁש בּ ת  הוּ א
וכוּ ', לה' להוֹ דוֹ ת  ט וֹ ב  הבּ ת  ליוֹ ם 
שׂ ּמ ח ּת ני כּ י  וכוּ ', נבל ועלי  ע שׂ וֹ ר עלי 

וכוּ ' " בּ פעלי ה)ה ' א צב, וּ מ ם (תהלים , 
ה לּ ויּ ים  ׁש הי וּ  הירים  כּ ל נמ ׁש כין
וי וֹ ם . יוֹ ם  בּ כל הּמ קדּ ׁש  בּ בית אוֹ מרים 

אצל  דּ יקא ׁש בּ ת מזכּ ירין כּ ן ועל
שׂ מחת  להמ ׁש י כּ די י וֹ ם  ׁש ל היר
אוֹ מרים  ואז ויוֹ ם . י וֹ ם  בּ כל ׁש בּ ת
בּ בית אוֹ מרים  הלּ ויּ ים  ׁש היוּ  'היר
הנּ "ל  בּ חינה הוּ א זה ׁש כּ ל  הּמ קדּ ׁש ',
בּ ית ׁש ל היר  עּת ה  גּ ם  ׁש ּמ זכּ ירין
ה כּ ל  שׂ מחה, בּ חינת ׁש הוּ א הּמ קדּ ׁש 
מ בּ חינת ׁש בּ ת  מ בּ חינת להמׁש י כּ די
ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית יבּ נה ׁש אז האחרוֹ ן קץ 
אנוּ  זה ידי ועל המחה . ּת גדּ ל ואז
בּ ה ּת קוה עּת ה גּ ם  עצמנוּ  מ שׂ ּמ חין
ה כּ ל  יתּת ּק ן ס וֹ ף כּ ל סוֹ ף  כּ י  הזּ את,
וה כּ ל  לזכיּ וֹ ת יתהּפ כוּ  והעווֹ נוֹ ת 
רמז  זה ׁש כּ ל וכנּ "ל. לט וֹ בה  יתה ּפ
א ׁש לי 'איתוּ  להם  הׁש יב  בּ מה  להם 
להם  ׁש הזכּ יר כּ נּ "ל, וכוּ ' וּ מ וֹ ׁש ח וּ '

יד  ׁש על ׁש לּ עתיד המחה  זהגּ דל י 
עּת ה גּ ם  עצמנוּ  לשׂ ּמ ח  יכוֹ לין אנוּ 
לצאת נזכּ ה זה  ידי ועל כּ נּ "ל.
ׁש ם  ׁש הזכּ יר וּ  הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
כּ מ וֹ  וכוּ ' יימר ' 'מי בּ האלה ׁש ּמ ר ּמ ז

ׁש ם : ׁש ּמ באר
ׁש הם יב והּק לּפ וֹ ת  אחרא הּס טרא כּ י 

נקראים  וחילוֹ תיו הרע  היּ צר כּ ח וֹ ת
הוּ א הרע כּ חם  ׁש כּ ל הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 
וּ ממירין  ׁש ּמ חליפין ּת מוּ ר וֹ ת ידי  על
"הוֹ י בּ בחינת בּ רע וטוֹ ב  בּ ט וֹ ב רע 
שׂ מים  רע ולּט וֹ ב  טוֹ ב  לרע האוֹ מרים 

וכוּ ' " לח ׁש ואוֹ ר  לאוֹ ר   ה,ח ׁש (ישעיה  
הּת אווֹ תכ ) וכל הבּ לבּ וּ לים  כּ ל ׁש ּמ ם  ,

וּ פּת וּ יים  והסתוֹ ת מח קת  מיני  וכל
ידי על ועּק ר וכוּ '. ׁש קר ׁש ל וּ סברוֹ ת
והכל  הּמ ח  זה ידי ׁש על העצב וּ ת
הנּ "ל  יוּ ד בּ סימן ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  מבלבּ ל

עג  והלכות כד תורות תורה 

הוּ א הבּ לבּ וּ ל וע ּק ר ּת נינא. בּ לּק וּ טי
וּ מה ּפ כין  וּ ממירין הדּ עת ׁש ּמ בלבּ לין

וכוּ ' "הפ כּ כם " בּ בחינת  כט,הכּ ל (שם 
ר וּ חטז) את וע צּ בוּ  מר וּ  "וה ּמ ה בּ חינת ,

י )קדׁש וֹ " סג , המראה(שם לׁש וֹ ן כּ ל כּ י  , 
על  הוּ א וּ מ וֹ רה  ס וֹ רר  בּ חינת וּ מרידה
הר בּ ה הביאוּ  ׁש ּמ ם  הּת מ וּ רוֹ ת , ׁש ם 
לצלן, רחמנא מ ּמ ׁש  המרה לידי 
והיּ וֹ ם   ּכ עשׂ ה לוֹ  אוֹ מר היּ וֹ ם  בּ בחינת
על  ׁש הכּ ל וכוּ ', עד  ּכ ע שׂ ה לוֹ  אוֹ מר
זה ועל וּ תמ וּ רוֹ ת  ׁש קר סברוֹ ת ידי 
וּ ודּ וּ יים  ּת פ לּ וֹ ת בּ כּמ ה נתיּס ד
החמרּת  אׁש ר  'את לוֹ מר מ ּק דמ וֹ נים 
את החמרּת י, הקלּת  וא ׁש ר  הקלּת י
הּת רּת  ואׁש ר  הּת רּת י אסר ּת  אׁש ר
בּ הוּ דּ וּ י [כּ ּמ וּ בא הרבּ ה, וכן אסרּת י'
גּ ם  כּ י חדׁש ], ראׁש  ערב  ּת ּק וּ ן ׁש ל
וכן  הרבּ ה מ זּ יקין ׁש לּ הם  החמרוֹ ת
מתלבּ ׁש  רב  ּפ י  על כּ י ׁש לּ הם , הּמ צווֹ ת
ׁש ּמ וּ בא [כּ מ וֹ  בּ מצווֹ ת, דּ בר הבּ על
זה ׁש כּ ל א ], בּ סימן א  חלק לּק וּ טי

וחליפין. ּת מ וּ ר וֹ ת בּ חינת

רחמנאוזה ה נּ פוּ לוֹ ת יראוֹ ת בּ חינת 
רק להתירא  צריכין כּ י  לצלן,

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  לבד יתבּ ר קיח,מה' (תהלים  
וּ כׁש ּמ תיראו) וכוּ ', אירא" א לי "ה'

רעה מח יּ ה אוֹ  מ וֹ ׁש ל אדם  מאיזה
זה הנּ פוּ לוֹ תוכיּ וֹ צא, יראוֹ ת בּ חינת 

בּ שׂ ר בּ יראת יתבּ ר ה' יראת  ׁש ּמ חליף 
ׁש ּמ תירא לוֹ  כּ ׁש נּ דמה  אפילּ וּ   א ודם .
זּ את יעני ׁש הוּ  ׁש א  ית בּ ר מה'
אדמ וֹ "ר ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ט וֹ בה היא היּ ראה
[עיּ ן  הענׁש  יראת הוּ א ׁש ע ּק ר ז"ל

על  ׁש אף בּ זה , כּ תב מה אחר  בּ מק וֹ ם 
יראת ׁש ּמ גנּ ין בּ ספרים  ׁש נּ מצא ּפ י 
הוּ א הע ּק ר  בּ אמת כן ּפ י  על אף הענׁש ,
צריכין  צדּ יקים  אפי לּ וּ  כּ י הענׁש , יראת
ׁש ם ], ע יּ ן וכוּ ' הענׁש  יראת להם  ׁש יּ היוּ 

ׁש כּ תוּ ב  יד)וּ כמ וֹ  ג, "והאהים (קהלת : 
ׁש ּפ רׁש  וּ כמ וֹ  מ לּ פניו" ׁש יּ ירא וּ  עשׂ ה
ׁש הביא ע שׂ ה ׁש האהים  ׁש ם  רׁש "י 
ודוֹ ר אנוֹ ׁש  בּ דוֹ ר  כּ מ וֹ  ענׁש ים  כּ ּמ ה
ׁש יּ ירא וּ  מ לּ פניו ׁש יּ יראוּ  וכוּ ' הּמ בּ וּ ל
ט וֹ בה יראה אפי לּ וּ  א וכוּ '. מהענׁש ים 
וּ להחליף , להמיר דּ בר  הבּ על דּ ר
האדם  את להביא  דּ ר כּ וֹ  מה ׁש ה וּ א
מחמת ועצב וּ ת  ׁש ח וֹ רה מרה לידי 
 ית בּ ר מה' ׁש ּמ רחיקהוּ  עד זאת, יראה
בּ ני בּ כּמ ה ה זּ ה נגע כּ יּ דוּ ע  זה, ידי על
וכל  הענׁש  יראת  אפילּ וּ  כּ י  אדם ,
רק לקבּ ל צריכין הּט וֹ בוֹ ת היּ ראוֹ ת
ה' "יראת בּ בחינת לרעה וא לט וֹ בה

כג)לח יּ ים " יט, לה'(משלי  להתקרב , 
מקוֹ ם  מכּ ל היּ ראה ידי על יתבּ ר
וׁש לוֹ ם , חס  להתרחק  וא ׁש ה וּ א
יבוֹ א הענׁש  יראת  ידי על ׁש דּ יקא
בּ רעדה" "וגילוּ  בּ בחינת לשׂ מחה

יא) ב, היּ ראה(תהלים ידי  על ׁש דּ יקא  ,
רחמנא הגּ דוֹ לים  מענׁש ים  והרעדה
לשׂ מחה יב וֹ א דּ יקא  זה ידי על לצלן,
ישׂ ראל  בּ כלל ּפ נים  כּ ל על ׁש הוּ א  על
ינּ צל  זה ידי  ׁש על לצ דּ יקים  וּ מקרב
אם  וגם  ענׁש ים . ורבבוֹ ת מאלפים 
ויתחזּ ק הצּ דּ יקים  בּ כח  יבטח
יהיה בּ ודּ אי  זה  ידי  על בּ מחה ,
לט וֹ בה ה כּ ל  ויתה ּפ ט וֹ ב אחריתוֹ 
לזכיּ וֹ ת, נתהּפ כין עווֹ נוֹ ת בּ בחינת
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ׁש הוּ א ׁש בּ ת לקדת לז כּ וֹ ת  הּמ עשׂ ה
על  הוּ א החרוּ ת ׁש עּק ר חרוּ ת  בּ חינת
בּ שׂ מחה "כּ י בּ חינת המחה  ידי 

יב)תצא וּ " נה, ּת ליא,(ירמיה בּ הא הא כּ י , 
וׁש לוֹ ם , חס מתגּ בּ ר  ה גּ לוּ ת מה כּ ל
ע ּק ר כּ י  מתגּ בּ ר, העצב וּ ת כן כּ מ וֹ 
לב על ׁש ּמ תגּ בּ ר העצב וּ ת הוּ א הגּ לוּ ת
מה וכל לשׂ מח , מ נּ חת ואינּה  ישׂ ראל
מתגּ בּ ר ה גּ לוּ ת מתגּ בּ ר, העצבוּ ת
לשׂ ּמ ח להתגּ בּ ר צריכין כּ ן על כּ נּ "ל.
בּ דברי כּ מבאר עצוֹ ת מיני בּ כל ו נפׁש וֹ  

ז)ז"ל תנינא  בּ כל (ליקוטי  צריכין כּ ן על . 
קדת בּ חינת עצמ וֹ  את להזכּ יר  ּפ עם 
כּ די כּ נּ "ל, החרוּ ת ע וֹ לם  ׁש הוּ א ׁש בּ ת
כּ מ וֹ  החל בּ ימי ׁש בּ ת  שׂ מחת   להמ ׁש י

אחר  בּ מק וֹ ם  יז)ׁש ּמ באר תנינא  ,(ליקוטי  
לׁש בּ ת, בּ ׁש בּ ת מחד בּ חינת וזה
שׂ מחת עצמ וֹ  על  להמ ׁש י ׁש צּ ריכין

וכנּ "ל. החל בּ ימי גּ ם  ׁש בּ ת
דּ יקאוזה ׁש אז י וֹ ם  ׁש ל היר  בּ חינת 

כּ מ וֹ  וי וֹ ם , י וֹ ם  בּ כל ׁש בּ ת מזכּ ירין
בּ ׁש בּ ת' אחד יוֹ ם  'היּ וֹ ם  ׁש א וֹ מרים :
אוֹ מרים  ואז בּ ׁש בּ ת ', ׁש ני יוֹ ם  'היּ וֹ ם 
בּ בית אוֹ מרים  ׁש הי וּ  י וֹ ם  ׁש ל ׁש יר
הינוּ  שׂ מחה, בּ חינת ׁש יר כּ י הּמ קדּ ׁש ,
ׁש הוּ א ׁש בּ ת קדת עצמן ׁש ּמ זכּ ירין
ע ּק ר כּ י ושׂ מחה, והוֹ דאה ׁש יר  בּ חינת
שׂ מחה בּ חינת ׁש הוּ א  וההוֹ דאה היר
ׁש יר "מזמ וֹ ר  בּ בחינת בּ ׁש בּ ת  הוּ א
וכוּ ', לה' להוֹ דוֹ ת  ט וֹ ב  הבּ ת  ליוֹ ם 
שׂ ּמ ח ּת ני כּ י  וכוּ ', נבל ועלי  ע שׂ וֹ ר עלי 

וכוּ ' " בּ פעלי ה)ה ' א צב, וּ מ ם (תהלים , 
ה לּ ויּ ים  ׁש הי וּ  הירים  כּ ל נמ ׁש כין
וי וֹ ם . יוֹ ם  בּ כל הּמ קדּ ׁש  בּ בית אוֹ מרים 

אצל  דּ יקא ׁש בּ ת מזכּ ירין כּ ן ועל
שׂ מחת  להמ ׁש י כּ די י וֹ ם  ׁש ל היר
אוֹ מרים  ואז ויוֹ ם . י וֹ ם  בּ כל ׁש בּ ת
בּ בית אוֹ מרים  הלּ ויּ ים  ׁש היוּ  'היר
הנּ "ל  בּ חינה הוּ א זה ׁש כּ ל  הּמ קדּ ׁש ',
בּ ית ׁש ל היר  עּת ה  גּ ם  ׁש ּמ זכּ ירין
ה כּ ל  שׂ מחה, בּ חינת ׁש הוּ א הּמ קדּ ׁש 
מ בּ חינת ׁש בּ ת  מ בּ חינת להמׁש י כּ די
ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית יבּ נה ׁש אז האחרוֹ ן קץ 
אנוּ  זה ידי ועל המחה . ּת גדּ ל ואז
בּ ה ּת קוה עּת ה גּ ם  עצמנוּ  מ שׂ ּמ חין
ה כּ ל  יתּת ּק ן ס וֹ ף כּ ל סוֹ ף  כּ י  הזּ את,
וה כּ ל  לזכיּ וֹ ת יתהּפ כוּ  והעווֹ נוֹ ת 
רמז  זה ׁש כּ ל וכנּ "ל. לט וֹ בה  יתה ּפ
א ׁש לי 'איתוּ  להם  הׁש יב  בּ מה  להם 
להם  ׁש הזכּ יר כּ נּ "ל, וכוּ ' וּ מ וֹ ׁש ח וּ '

יד  ׁש על ׁש לּ עתיד המחה  זהגּ דל י 
עּת ה גּ ם  עצמנוּ  לשׂ ּמ ח  יכוֹ לין אנוּ 
לצאת נזכּ ה זה  ידי ועל כּ נּ "ל.
ׁש ם  ׁש הזכּ יר וּ  הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
כּ מ וֹ  וכוּ ' יימר ' 'מי בּ האלה ׁש ּמ ר ּמ ז

ׁש ם : ׁש ּמ באר
ׁש הם יב והּק לּפ וֹ ת  אחרא הּס טרא כּ י 

נקראים  וחילוֹ תיו הרע  היּ צר כּ ח וֹ ת
הוּ א הרע כּ חם  ׁש כּ ל הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 
וּ ממירין  ׁש ּמ חליפין ּת מוּ ר וֹ ת ידי  על
"הוֹ י בּ בחינת בּ רע וטוֹ ב  בּ ט וֹ ב רע 
שׂ מים  רע ולּט וֹ ב  טוֹ ב  לרע האוֹ מרים 

וכוּ ' " לח ׁש ואוֹ ר  לאוֹ ר   ה,ח ׁש (ישעיה  
הּת אווֹ תכ ) וכל הבּ לבּ וּ לים  כּ ל ׁש ּמ ם  ,

וּ פּת וּ יים  והסתוֹ ת מח קת  מיני  וכל
ידי על ועּק ר וכוּ '. ׁש קר ׁש ל וּ סברוֹ ת
והכל  הּמ ח  זה ידי ׁש על העצב וּ ת
הנּ "ל  יוּ ד בּ סימן ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  מבלבּ ל

עג  והלכות כד תורות תורה 

הוּ א הבּ לבּ וּ ל וע ּק ר ּת נינא. בּ לּק וּ טי
וּ מה ּפ כין  וּ ממירין הדּ עת ׁש ּמ בלבּ לין

וכוּ ' "הפ כּ כם " בּ בחינת  כט,הכּ ל (שם 
ר וּ חטז) את וע צּ בוּ  מר וּ  "וה ּמ ה בּ חינת ,

י )קדׁש וֹ " סג , המראה(שם לׁש וֹ ן כּ ל כּ י  , 
על  הוּ א וּ מ וֹ רה  ס וֹ רר  בּ חינת וּ מרידה
הר בּ ה הביאוּ  ׁש ּמ ם  הּת מ וּ רוֹ ת , ׁש ם 
לצלן, רחמנא מ ּמ ׁש  המרה לידי 
והיּ וֹ ם   ּכ עשׂ ה לוֹ  אוֹ מר היּ וֹ ם  בּ בחינת
על  ׁש הכּ ל וכוּ ', עד  ּכ ע שׂ ה לוֹ  אוֹ מר
זה ועל וּ תמ וּ רוֹ ת  ׁש קר סברוֹ ת ידי 
וּ ודּ וּ יים  ּת פ לּ וֹ ת בּ כּמ ה נתיּס ד
החמרּת  אׁש ר  'את לוֹ מר מ ּק דמ וֹ נים 
את החמרּת י, הקלּת  וא ׁש ר  הקלּת י
הּת רּת  ואׁש ר  הּת רּת י אסר ּת  אׁש ר
בּ הוּ דּ וּ י [כּ ּמ וּ בא הרבּ ה, וכן אסרּת י'
גּ ם  כּ י חדׁש ], ראׁש  ערב  ּת ּק וּ ן ׁש ל
וכן  הרבּ ה מ זּ יקין ׁש לּ הם  החמרוֹ ת
מתלבּ ׁש  רב  ּפ י  על כּ י ׁש לּ הם , הּמ צווֹ ת
ׁש ּמ וּ בא [כּ מ וֹ  בּ מצווֹ ת, דּ בר הבּ על
זה ׁש כּ ל א ], בּ סימן א  חלק לּק וּ טי

וחליפין. ּת מ וּ ר וֹ ת בּ חינת

רחמנאוזה ה נּ פוּ לוֹ ת יראוֹ ת בּ חינת 
רק להתירא  צריכין כּ י  לצלן,

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  לבד יתבּ ר קיח,מה' (תהלים  
וּ כׁש ּמ תיראו) וכוּ ', אירא" א לי "ה'

רעה מח יּ ה אוֹ  מ וֹ ׁש ל אדם  מאיזה
זה הנּ פוּ לוֹ תוכיּ וֹ צא, יראוֹ ת בּ חינת 

בּ שׂ ר בּ יראת יתבּ ר ה' יראת  ׁש ּמ חליף 
ׁש ּמ תירא לוֹ  כּ ׁש נּ דמה  אפילּ וּ   א ודם .
זּ את יעני ׁש הוּ  ׁש א  ית בּ ר מה'
אדמ וֹ "ר ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ט וֹ בה היא היּ ראה
[עיּ ן  הענׁש  יראת הוּ א ׁש ע ּק ר ז"ל

על  ׁש אף בּ זה , כּ תב מה אחר  בּ מק וֹ ם 
יראת ׁש ּמ גנּ ין בּ ספרים  ׁש נּ מצא ּפ י 
הוּ א הע ּק ר  בּ אמת כן ּפ י  על אף הענׁש ,
צריכין  צדּ יקים  אפי לּ וּ  כּ י הענׁש , יראת
ׁש ם ], ע יּ ן וכוּ ' הענׁש  יראת להם  ׁש יּ היוּ 

ׁש כּ תוּ ב  יד)וּ כמ וֹ  ג, "והאהים (קהלת : 
ׁש ּפ רׁש  וּ כמ וֹ  מ לּ פניו" ׁש יּ ירא וּ  עשׂ ה
ׁש הביא ע שׂ ה ׁש האהים  ׁש ם  רׁש "י 
ודוֹ ר אנוֹ ׁש  בּ דוֹ ר  כּ מ וֹ  ענׁש ים  כּ ּמ ה
ׁש יּ ירא וּ  מ לּ פניו ׁש יּ יראוּ  וכוּ ' הּמ בּ וּ ל
ט וֹ בה יראה אפי לּ וּ  א וכוּ '. מהענׁש ים 
וּ להחליף , להמיר דּ בר  הבּ על דּ ר
האדם  את להביא  דּ ר כּ וֹ  מה ׁש ה וּ א
מחמת ועצב וּ ת  ׁש ח וֹ רה מרה לידי 
 ית בּ ר מה' ׁש ּמ רחיקהוּ  עד זאת, יראה
בּ ני בּ כּמ ה ה זּ ה נגע כּ יּ דוּ ע  זה, ידי על
וכל  הענׁש  יראת  אפילּ וּ  כּ י  אדם ,
רק לקבּ ל צריכין הּט וֹ בוֹ ת היּ ראוֹ ת
ה' "יראת בּ בחינת לרעה וא לט וֹ בה

כג)לח יּ ים " יט, לה'(משלי  להתקרב , 
מקוֹ ם  מכּ ל היּ ראה ידי על יתבּ ר
וׁש לוֹ ם , חס  להתרחק  וא ׁש ה וּ א
יבוֹ א הענׁש  יראת  ידי על ׁש דּ יקא
בּ רעדה" "וגילוּ  בּ בחינת לשׂ מחה

יא) ב, היּ ראה(תהלים ידי  על ׁש דּ יקא  ,
רחמנא הגּ דוֹ לים  מענׁש ים  והרעדה
לשׂ מחה יב וֹ א דּ יקא  זה ידי על לצלן,
ישׂ ראל  בּ כלל ּפ נים  כּ ל על ׁש הוּ א  על
ינּ צל  זה ידי  ׁש על לצ דּ יקים  וּ מקרב
אם  וגם  ענׁש ים . ורבבוֹ ת מאלפים 
ויתחזּ ק הצּ דּ יקים  בּ כח  יבטח
יהיה בּ ודּ אי  זה  ידי  על בּ מחה ,
לט וֹ בה ה כּ ל  ויתה ּפ ט וֹ ב אחריתוֹ 
לזכיּ וֹ ת, נתהּפ כין עווֹ נוֹ ת בּ בחינת
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לעיל ט)כּ ּמ וּ בא ּמ באר(א וֹ ת מה 
כ  ההוּ אבּ סימן 'בּ יּ וֹ ם  ּפ ס וּ ק על ב 

[ועיּ ן  וכוּ ' ואיננּ וּ ' ישׂ ראל ע וֹ ן יב ּק ׁש 
ט הלכה ּפ סח  בּ הלכוֹ ת  זה כּ ל
ד  הלכה טהוֹ רה בּ המה בּ כוֹ ר וּ בהלכוֹ ת 
קצת]. בּ זה ׁש הארכנוּ  אחר  וּ במקוֹ ם 

מעצמ וֹ ויוֹ תר  להבין האדם   צרי מ זּ ה 
היּ ראה וׁש לוֹ ם  חס   יהפ ׁש א 
זכה 'א בּ כלל יהיה ׁש א להתרחק 

"וּ פ וֹ ׁש עים  בּ חינת  מות' סם  לוֹ  נעשׂ ית
בם " י )י כּ ׁש לוּ  יד, נמ ׁש (הושע  זה ׁש כּ ל , 

וּ מחליפין  ׁש ּמ מירין הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי
לבאר אפׁש ר אי עד כּ נּ "ל הכּ ל
להתקרב צריכין כּ ן על וּ לפר ׁש .
עצמ וֹ  על וּ להמ ׁש י בּ אמת  ליראים 
כּ ל  ידי  על הכּ ח וֹ ת בּ כל שׂ מחה
בּ עצמ וֹ  עדין ׁש ּמ וֹ צא  ט וֹ בוֹ ת הנּ ק דּ וֹ ת 
'אזּמ רה ּפ סוּ ק  על ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  וכוּ ',
כּ ּמ ה בּ דברינוּ  וּ מ וּ בא בּ ע וֹ די', לאהי
וימצא ׁש יּ ב ּק ׁש  ידי  ועל ּפ עמים .
בּ עצמן  הצּ רוֹ ת  ֹבּ תו רבּ וֹ ת הרחב וֹ ת

לי " הרחבּת  "בּ צּ ר ב)בּ בחינת  ד, (תהלים 
בּ הלכוֹ ת הרבּ ה בּ זה  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 
ׁש יּ סּת כּ ל  ידי ועל הנּ "ל. בּ המה כּ לאי
ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל וכוּ ' האחרוֹ ן הּס וֹ ף  על
וכוּ ' וּ מ וֹ ׁש חוּ ' אׁש לי  'איתוּ  בּ חינת
לט וֹ בה הכּ ל וימיר ׁש יּ הפ עד כּ נּ "ל,
"שׂ שׂ וֹ ן  ּפ ס וּ ק על ּמ באר מה בּ בחינת

ואנחה " יגוֹ ן ונס וּ  ייג וּ  (ליקוטי ושׂ מחה  
כג) היּ ג וֹ ן תנינא לחטף  דּ יקא ׁש צּ ריכין ,

מה ׁש כּ ל לשׂ מחה, להפכוֹ  ואנחה
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי בּ חינת ר וֹ צים 
ידי על וׁש לוֹ ם  חס  וּ לרחקוֹ  להׁש ליכוֹ 

והמזיּ פוֹ ת המהּפ כוֹ ת סברוֹ תיהם 
אדּ ר בּ א כּ י  לטוֹ בה, הכּ ל  יהפ כּ נּ "ל,
 ּכ כּ ל כּ מוֹ ני  ׁש רחוֹ ק  שׂ מחתי  ּת קף זהוּ 
ּפ י על אף בּ נפׁש וֹ , ׁש יּ וֹ דע כּ מ וֹ   ּכ כּ ל
יוֹ ם  בּ כל בּ ציצית מתלבּ ׁש  אני  כן
וכוּ ', צדקה ונוֹ תן וכוּ ' לּמ קוה והוֹ ל
נגד  כּ דאי כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  כּ ל אין אׁש ר
מצוה, איזה ׁש ל אחת נקדּ ה אוֹ ר
לצדּ יקי להתקרב  זּ כה  מה בּ פרט 
הר בּ ה בּ דברינוּ  כּ מבאר וכוּ ' אמת
וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה בּ הלכוֹ ת [וּ בפרט  מ זּ ה,
על  שׂ מחה  ׁש יּ מ ׁש י עד ג], הלכה
ׁש על  בּ שׂ מחה  הּמ צווֹ ת ויע שׂ ה עצמ וֹ 

הּת מ וּ רוֹ תידי  מהיכלי יעלה  דּ יקא  זה  
המסדּ ר ּת ּק וּ ן לבחינת ׁש זּ וֹ כה עד וכוּ '
מקוֹ ר ׁש ם  כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א וכוּ ,
בּ חינת ידי  על דּ יקא ׁש ּת ּק וּ נוֹ  המחה
זה ידי  על ׁש הוּ א הנּ "ל, יימר' 'מי 
מ ם  ועלה  הּת מ וּ רוֹ ת להיכלי ׁש יּ רד
לחטף ׁש התגּ בּ ר  ידי על הצּ דּ יקים  בּ כח 
כּ נּ "ל, לשׂ מחה להפכוֹ  ואנחה היּ ג וֹ ן
ׁש ל  והּפ דוּ ת ה גּ אלּ ה ע ּק ר זה ידי ׁש על
נפ ׁש וֹ  יפדּ ה זה ידי ׁש על לעתיד,
בּ חינת וזהוּ  וכנּ "ל. ע ּת ה גּ ם  מ גּ לוּ תּה 

י ) לה, וכוּ '.(ישעיה י ׁש ב וּ ן ה' "וּ פדוּ יי 
בּ חינת זה ראׁש ם ", על ע וֹ לם  ושׂ מחת
מקוֹ ר ׁש ם  הראׁש  על ׁש ה וּ א כּ תר
'שׂ שׂ וֹ ן  מ יּ ד לזה  ונסמ כּ נּ "ל, המחה
ׁש הוּ א ואנחה' יגוֹ ן ונסוּ  ייג וּ  ושׂ מחה
ואנחה היּ גוֹ ן ח וֹ טפין מה בּ חינת
כּ י כּ נּ "ל. לשׂ מחה  אוֹ תוֹ  וּ מהּפ כין
מהיכלי י וֹ צאין זה ידי על דּ יקא
הנּ "ל, העליּ וֹ ת בּ כל ועוֹ לין הּת מ וּ רוֹ ת
בּ חינת ׁש הוּ א  כּ תר  לבחינת ׁש זּ וֹ כין עד

עה  והלכות כד תורות תורה 

ע ּק ר ׁש ם  רא ׁש ם ' על ע וֹ לם  'ושׂ מחת
ה' 'וּ פדוּ יי בּ חינת והגּ אלּ ה הּפ דוּ ת

וכוּ ': יׁש בוּ ן'

מחמץיג  ׁש בּ אה ּת וֹ דה בּ חינת וזה
כּ ׁש יּ וֹ צאין  אוֹ תּה  ׁש ּמ ביאין
עד  מהצּ רה יוֹ צא אדם  אין כּ י מהצּ רה,
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  עווֹ נוֹ תיו כּ ל לוֹ  ׁש ּמ וֹ חלין

ז"ל מא .)ר בּ וֹ תינוּ  העווֹ נוֹ ת(נדרים  ואז , 
שׂ מחה  ׁש נּ מ ׁש עד לזכיּ וֹ ת נתהּפ כין
לצאת הּת ּק וּ ן עּק ר זה ידי ׁש על
וה זּ עקוֹ ת ה צּ עקוֹ ת  וכל מהצּ רה.
חס הצּ רוֹ ת בּ עת לצעק ׁש צּ ריכין
עליו  ׁש יּ איר לזכּ וֹ ת הוּ א הכּ ל וׁש לוֹ ם ,
ׁש יּ וּ כל  עד ה צּ רה   ֹבּ תו גּ ם  הדּ עת
דּ יקא זה  ידי ׁש על וכנּ "ל, נפׁש וֹ  לשׂ ּמ ח 

וכנּ "ל. והגּ לוּ ת מה צּ רה  י וֹ צאין

כּ ן כּ יועל בּ ה ּת וֹ דה, חמץ מביאין 
ּת ּק וּ ן כּ  ידי ׁש על מבאר  בר 

החמץ אז המ ּת נה בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר
חמץ בּ חינת  ׁש זּ הוּ  גּ דוֹ לה, בּ קדה 
 ׁש נּ תהּפ ידי על ׁש זּ וֹ כין ׁש בּ ּת וֹ דה
עווֹ נוֹ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  לשׂ מחה היּ ג וֹ ן
הכּ תר ּת ּק וּ ן בּ חינת לזכיּ וֹ ת נתהּפ כין
אמר וּ  מה בּ חינת וזה וכנּ "ל.
הּק ר בּ נוֹ ת כּ ל ׁש לּ עתיד  ז"ל רבּ וֹ תינוּ 

ּת וֹ דה  מ ּק ר בּ ן חוּ ץ  ז)בּ טלין ט, רבה ,(ויקרא 
אין  וזה  לכּפ ר בּ אין הּק ר בּ נוֹ ת  כּ ל כּ י
נת כּ ּפ ר כּ בר כּ י לעתיד, אז צריכין
חסדי לסּפ ר הוֹ דאה ּת וֹ דה  אבל הכּ ל.
 נתהּפ  אי אדם  לבני  ונפלאוֹ תיו ה'
ׁש היינוּ  ידי על ׁש דּ יקא לט וֹ בה, הכּ ל
ּס בל, מה סבל אחד וכל הע וֹ לם  בּ זה 
מאד  בּ עווֹ נוֹ תיהם  נכׁש לוּ  ׁש הרבּ ה עד

לט וֹ בה הכּ ל  נתה ּפ ועּת ה מאד,
ויחּפ שׂ  יבּק ׁש  ההוּ א "בּ יּ וֹ ם  בּ בחינת
כּ נּ "ל, וכוּ ' ואיננּ וּ " ישׂ ראל עוֹ ן וכוּ '
ׁש ּמ ביאין  ּת וֹ דה קרבּ ן בּ חינת ׁש זּ הוּ 
יתבּ ּט ל. א זה כּ נּ "ל , וחמץ מ צּ ה  עּמ ּה 
ׁש ל  הבּ א העוֹ לם  חלקי  כּ ל יהיה זה כּ י
ׁש ל  העמל ידי על זּ כה מה אחד, כּ ל
"שׂ שׂ וֹ ן  בּ חינת ׁש זּ הוּ  דּ יקא, העוֹ לם  זה
ׁש זּ ה הנּ "ל, וכוּ ' י יג וּ " ושׂ מחה
כּ מ וֹ  לבא לעתיד בּ ׁש למ וּ ת יתק יּ ם 
שׂ שׂ וֹ ן  וכוּ ' י ׁש ב וּ ן ה' "וּ פדוּ יי  ׁש כּ ת וּ ב 
אחד  כּ ל אבל וכ וּ '. י יגוּ " ושׂ מחה
להתקרב זּ כה מה כּ פי ואחד
זאת עצה וּ לק יּ ם  וּ כׁש רים  לצדּ יקים 
הצּ רוֹ ת מרירוּ ת  ֹבּ תו העוֹ לם  בּ זה 
ה כּ ל   ולהפ וּ ממ וֹ ן ונפׁש  בּ ג וּ ף
יזכּ ה זה ידי  על כּ נּ "ל, וכוּ ' לשׂ מחה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ׁש למ וּ ת לזה לעתיד

וכנּ "ל: ּת וֹ דה קר בּ ן

ׁש עּק רם יד הגּ ליּ וֹ ת כּ ל ׁש ע ּק ר  הכּ לל
הוּ א העּק ר כּ יּ דוּ ע, הנּ פ ׁש  גּ לוּ ת
נפ ׁש  על ּפ עם  בּ כל ׁש ּמ ת גּ בּ ר  העצב וּ ת
 ּנזדּ כ ׁש א זמן כּ ל וּ בפרט  היּ שׂ ראלי ,
ע ּמ וֹ  ונע שׂ ה לׁש וּ ב  ח וֹ תר  וה וּ א עדין
דּ בר ה בּ על בּ וֹ  ׁש ּמ ת גּ רה נּ ע שׂ ה, מה
בּ ענין  הוּ א  התגּ ר וּ תוֹ  ועּק ר מאד,
לחּפ שׂ  אחד כּ ל  וצרי העצב וּ ת.
את לשׂ ּמ ח  עצ וֹ ת מיני כּ ל וּ לבּק ׁש 
בּ מ לּ י הן דּ אפ ׁש ר מה בּ כל עצמ וֹ 
יכוֹ ל  אינוֹ  רב  ּפ י  ׁש על דּ ׁש ט וּ תא
זה ידי  על אם  כּ י עצמוֹ  את לשׂ ּמ ח 
מ זּ ה, הרבּ ה אחר  בּ מקוֹ ם  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 
ּפ י על אּפ ים  נפילת בּ הלכוֹ ת [וּ בפרט 



הלכותעד  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

לעיל ט)כּ ּמ וּ בא ּמ באר(א וֹ ת מה 
כ  ההוּ אבּ סימן 'בּ יּ וֹ ם  ּפ ס וּ ק על ב 

[ועיּ ן  וכוּ ' ואיננּ וּ ' ישׂ ראל ע וֹ ן יב ּק ׁש 
ט הלכה ּפ סח  בּ הלכוֹ ת  זה כּ ל
ד  הלכה טהוֹ רה בּ המה בּ כוֹ ר וּ בהלכוֹ ת 
קצת]. בּ זה ׁש הארכנוּ  אחר  וּ במקוֹ ם 

מעצמ וֹ ויוֹ תר  להבין האדם   צרי מ זּ ה 
היּ ראה וׁש לוֹ ם  חס   יהפ ׁש א 
זכה 'א בּ כלל יהיה ׁש א להתרחק 

"וּ פ וֹ ׁש עים  בּ חינת  מות' סם  לוֹ  נעשׂ ית
בם " י )י כּ ׁש לוּ  יד, נמ ׁש (הושע  זה ׁש כּ ל , 

וּ מחליפין  ׁש ּמ מירין הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי
לבאר אפׁש ר אי עד כּ נּ "ל הכּ ל
להתקרב צריכין כּ ן על וּ לפר ׁש .
עצמ וֹ  על וּ להמ ׁש י בּ אמת  ליראים 
כּ ל  ידי  על הכּ ח וֹ ת בּ כל שׂ מחה
בּ עצמ וֹ  עדין ׁש ּמ וֹ צא  ט וֹ בוֹ ת הנּ ק דּ וֹ ת 
'אזּמ רה ּפ סוּ ק  על ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  וכוּ ',
כּ ּמ ה בּ דברינוּ  וּ מ וּ בא בּ ע וֹ די', לאהי
וימצא ׁש יּ ב ּק ׁש  ידי  ועל ּפ עמים .
בּ עצמן  הצּ רוֹ ת  ֹבּ תו רבּ וֹ ת הרחב וֹ ת

לי " הרחבּת  "בּ צּ ר ב)בּ בחינת  ד, (תהלים 
בּ הלכוֹ ת הרבּ ה בּ זה  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 
ׁש יּ סּת כּ ל  ידי ועל הנּ "ל. בּ המה כּ לאי
ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל וכוּ ' האחרוֹ ן הּס וֹ ף  על
וכוּ ' וּ מ וֹ ׁש חוּ ' אׁש לי  'איתוּ  בּ חינת
לט וֹ בה הכּ ל וימיר ׁש יּ הפ עד כּ נּ "ל,
"שׂ שׂ וֹ ן  ּפ ס וּ ק על ּמ באר מה בּ בחינת

ואנחה " יגוֹ ן ונס וּ  ייג וּ  (ליקוטי ושׂ מחה  
כג) היּ ג וֹ ן תנינא לחטף  דּ יקא ׁש צּ ריכין ,

מה ׁש כּ ל לשׂ מחה, להפכוֹ  ואנחה
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי בּ חינת ר וֹ צים 
ידי על וׁש לוֹ ם  חס  וּ לרחקוֹ  להׁש ליכוֹ 

והמזיּ פוֹ ת המהּפ כוֹ ת סברוֹ תיהם 
אדּ ר בּ א כּ י  לטוֹ בה, הכּ ל  יהפ כּ נּ "ל,
 ּכ כּ ל כּ מוֹ ני  ׁש רחוֹ ק  שׂ מחתי  ּת קף זהוּ 
ּפ י על אף בּ נפׁש וֹ , ׁש יּ וֹ דע כּ מ וֹ   ּכ כּ ל
יוֹ ם  בּ כל בּ ציצית מתלבּ ׁש  אני  כן
וכוּ ', צדקה ונוֹ תן וכוּ ' לּמ קוה והוֹ ל
נגד  כּ דאי כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  כּ ל אין אׁש ר
מצוה, איזה ׁש ל אחת נקדּ ה אוֹ ר
לצדּ יקי להתקרב  זּ כה  מה בּ פרט 
הר בּ ה בּ דברינוּ  כּ מבאר וכוּ ' אמת
וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה בּ הלכוֹ ת [וּ בפרט  מ זּ ה,
על  שׂ מחה  ׁש יּ מ ׁש י עד ג], הלכה
ׁש על  בּ שׂ מחה  הּמ צווֹ ת ויע שׂ ה עצמ וֹ 

הּת מ וּ רוֹ תידי  מהיכלי יעלה  דּ יקא  זה  
המסדּ ר ּת ּק וּ ן לבחינת ׁש זּ וֹ כה עד וכוּ '
מקוֹ ר ׁש ם  כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א וכוּ ,
בּ חינת ידי  על דּ יקא ׁש ּת ּק וּ נוֹ  המחה
זה ידי  על ׁש הוּ א הנּ "ל, יימר' 'מי 
מ ם  ועלה  הּת מ וּ רוֹ ת להיכלי ׁש יּ רד
לחטף ׁש התגּ בּ ר  ידי על הצּ דּ יקים  בּ כח 
כּ נּ "ל, לשׂ מחה להפכוֹ  ואנחה היּ ג וֹ ן
ׁש ל  והּפ דוּ ת ה גּ אלּ ה ע ּק ר זה ידי ׁש על
נפ ׁש וֹ  יפדּ ה זה ידי ׁש על לעתיד,
בּ חינת וזהוּ  וכנּ "ל. ע ּת ה גּ ם  מ גּ לוּ תּה 

י ) לה, וכוּ '.(ישעיה י ׁש ב וּ ן ה' "וּ פדוּ יי 
בּ חינת זה ראׁש ם ", על ע וֹ לם  ושׂ מחת
מקוֹ ר ׁש ם  הראׁש  על ׁש ה וּ א כּ תר
'שׂ שׂ וֹ ן  מ יּ ד לזה  ונסמ כּ נּ "ל, המחה
ׁש הוּ א ואנחה' יגוֹ ן ונסוּ  ייג וּ  ושׂ מחה
ואנחה היּ גוֹ ן ח וֹ טפין מה בּ חינת
כּ י כּ נּ "ל. לשׂ מחה  אוֹ תוֹ  וּ מהּפ כין
מהיכלי י וֹ צאין זה ידי על דּ יקא
הנּ "ל, העליּ וֹ ת בּ כל ועוֹ לין הּת מ וּ רוֹ ת
בּ חינת ׁש הוּ א  כּ תר  לבחינת ׁש זּ וֹ כין עד

עה  והלכות כד תורות תורה 

ע ּק ר ׁש ם  רא ׁש ם ' על ע וֹ לם  'ושׂ מחת
ה' 'וּ פדוּ יי בּ חינת והגּ אלּ ה הּפ דוּ ת

וכוּ ': יׁש בוּ ן'

מחמץיג  ׁש בּ אה ּת וֹ דה בּ חינת וזה
כּ ׁש יּ וֹ צאין  אוֹ תּה  ׁש ּמ ביאין
עד  מהצּ רה יוֹ צא אדם  אין כּ י מהצּ רה,
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  עווֹ נוֹ תיו כּ ל לוֹ  ׁש ּמ וֹ חלין

ז"ל מא .)ר בּ וֹ תינוּ  העווֹ נוֹ ת(נדרים  ואז , 
שׂ מחה  ׁש נּ מ ׁש עד לזכיּ וֹ ת נתהּפ כין
לצאת הּת ּק וּ ן עּק ר זה ידי ׁש על
וה זּ עקוֹ ת ה צּ עקוֹ ת  וכל מהצּ רה.
חס הצּ רוֹ ת בּ עת לצעק ׁש צּ ריכין
עליו  ׁש יּ איר לזכּ וֹ ת הוּ א הכּ ל וׁש לוֹ ם ,
ׁש יּ וּ כל  עד ה צּ רה   ֹבּ תו גּ ם  הדּ עת
דּ יקא זה  ידי ׁש על וכנּ "ל, נפׁש וֹ  לשׂ ּמ ח 

וכנּ "ל. והגּ לוּ ת מה צּ רה  י וֹ צאין

כּ ן כּ יועל בּ ה ּת וֹ דה, חמץ מביאין 
ּת ּק וּ ן כּ  ידי ׁש על מבאר  בר 

החמץ אז המ ּת נה בּ חינת ׁש הוּ א הכּ תר
חמץ בּ חינת  ׁש זּ הוּ  גּ דוֹ לה, בּ קדה 
 ׁש נּ תהּפ ידי על ׁש זּ וֹ כין ׁש בּ ּת וֹ דה
עווֹ נוֹ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  לשׂ מחה היּ ג וֹ ן
הכּ תר ּת ּק וּ ן בּ חינת לזכיּ וֹ ת נתהּפ כין
אמר וּ  מה בּ חינת וזה וכנּ "ל.
הּק ר בּ נוֹ ת כּ ל ׁש לּ עתיד  ז"ל רבּ וֹ תינוּ 

ּת וֹ דה  מ ּק ר בּ ן חוּ ץ  ז)בּ טלין ט, רבה ,(ויקרא 
אין  וזה  לכּפ ר בּ אין הּק ר בּ נוֹ ת  כּ ל כּ י
נת כּ ּפ ר כּ בר כּ י לעתיד, אז צריכין
חסדי לסּפ ר הוֹ דאה ּת וֹ דה  אבל הכּ ל.
 נתהּפ  אי אדם  לבני  ונפלאוֹ תיו ה'
ׁש היינוּ  ידי על ׁש דּ יקא לט וֹ בה, הכּ ל
ּס בל, מה סבל אחד וכל הע וֹ לם  בּ זה 
מאד  בּ עווֹ נוֹ תיהם  נכׁש לוּ  ׁש הרבּ ה עד

לט וֹ בה הכּ ל  נתה ּפ ועּת ה מאד,
ויחּפ שׂ  יבּק ׁש  ההוּ א "בּ יּ וֹ ם  בּ בחינת
כּ נּ "ל, וכוּ ' ואיננּ וּ " ישׂ ראל עוֹ ן וכוּ '
ׁש ּמ ביאין  ּת וֹ דה קרבּ ן בּ חינת ׁש זּ הוּ 
יתבּ ּט ל. א זה כּ נּ "ל , וחמץ מ צּ ה  עּמ ּה 
ׁש ל  הבּ א העוֹ לם  חלקי  כּ ל יהיה זה כּ י
ׁש ל  העמל ידי על זּ כה מה אחד, כּ ל
"שׂ שׂ וֹ ן  בּ חינת ׁש זּ הוּ  דּ יקא, העוֹ לם  זה
ׁש זּ ה הנּ "ל, וכוּ ' י יג וּ " ושׂ מחה
כּ מ וֹ  לבא לעתיד בּ ׁש למ וּ ת יתק יּ ם 
שׂ שׂ וֹ ן  וכוּ ' י ׁש ב וּ ן ה' "וּ פדוּ יי  ׁש כּ ת וּ ב 
אחד  כּ ל אבל וכ וּ '. י יגוּ " ושׂ מחה
להתקרב זּ כה מה כּ פי ואחד
זאת עצה וּ לק יּ ם  וּ כׁש רים  לצדּ יקים 
הצּ רוֹ ת מרירוּ ת  ֹבּ תו העוֹ לם  בּ זה 
ה כּ ל   ולהפ וּ ממ וֹ ן ונפׁש  בּ ג וּ ף
יזכּ ה זה ידי  על כּ נּ "ל, וכוּ ' לשׂ מחה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ׁש למ וּ ת לזה לעתיד

וכנּ "ל: ּת וֹ דה קר בּ ן

ׁש עּק רם יד הגּ ליּ וֹ ת כּ ל ׁש ע ּק ר  הכּ לל
הוּ א העּק ר כּ יּ דוּ ע, הנּ פ ׁש  גּ לוּ ת
נפ ׁש  על ּפ עם  בּ כל ׁש ּמ ת גּ בּ ר  העצב וּ ת
 ּנזדּ כ ׁש א זמן כּ ל וּ בפרט  היּ שׂ ראלי ,
ע ּמ וֹ  ונע שׂ ה לׁש וּ ב  ח וֹ תר  וה וּ א עדין
דּ בר ה בּ על בּ וֹ  ׁש ּמ ת גּ רה נּ ע שׂ ה, מה
בּ ענין  הוּ א  התגּ ר וּ תוֹ  ועּק ר מאד,
לחּפ שׂ  אחד כּ ל  וצרי העצב וּ ת.
את לשׂ ּמ ח  עצ וֹ ת מיני כּ ל וּ לבּק ׁש 
בּ מ לּ י הן דּ אפ ׁש ר מה בּ כל עצמ וֹ 
יכוֹ ל  אינוֹ  רב  ּפ י  ׁש על דּ ׁש ט וּ תא
זה ידי  על אם  כּ י עצמוֹ  את לשׂ ּמ ח 
מ זּ ה, הרבּ ה אחר  בּ מקוֹ ם  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 
ּפ י על אּפ ים  נפילת בּ הלכוֹ ת [וּ בפרט 



הלכותעו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ידי על הן ׁש ם ], עיּ ן הזּ את הּת וֹ רה
על  הן וכוּ ', בּ עוֹ די ' לאהי 'אזּמ רה
קדוֹ ׁש וֹ ת ושׂ יח וֹ ת ּת וֹ רוֹ ת  ׁש ארי ידי 
זה, בּ ענין ׁש מענוּ  ונוֹ ראוֹ ת נפלא וֹ ת 
עד  ׁש ם , ע יּ ן בּ ספרינוּ  מבארים  והרבּ ה
דּ יקא ואנחה  היּ ג וֹ ן לחטף  ׁש יּ תגּ בּ ר
על  ׁש ּמ באר  [כּ מ וֹ  לשׂ מחה,  להפ
וכוּ ' י יגוּ ' ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן ּפ ס וּ ק 
מה וע יּ ן כג, סימן ּת נינא בּ לּק וּ טי
וּ רב יּ ה ּפ ר יּ ה בּ הלכ וֹ ת  זה על ּמ באר
וּ בפרט היטב ]. ׁש ם  ע יּ ן ג הלכה
קדם  י וֹ ם  וּ בכל ט וֹ ב  ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת
בּ יוֹ תר להת גּ בּ ר  צריכים  ׁש אז הּת פ לּ ה
ויוֹ ם  ׁש בּ ת וּ לק בּ ל בּ שׂ מחה להתּפ לּ ל
 ׁש יּ מ ׁש י עד גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה ט וֹ ב
החל  ימי  לׁש ׁש ת  ׁש בּ ת  ׁש ל המחה
בּ שׂ מחה הּמ צווֹ ת כּ ל ולעשׂ וֹ ת וכנּ "ל,
ה זּ את בּ ּת וֹ רה עוֹ סקין אנוּ  ׁש בּ זה
האדם  מה כּ ל  בּ חס דּ וֹ  לנוּ  ׁש גּ לּ ה
בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת ידי על זוֹ כה
לדרגּ א מ דּ רגּ א  העליּ וֹ ת כּ ל ׁש ע ּק ר
אין  עד עלי וֹ ן כּ תר  עד לע וֹ לם  וּ מעוֹ לם 
ׁש על  הּמ צוה שׂ מחת  ידי על  הכּ ל סוֹ ף ,
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי עוֹ לין זה  ידי 
קטרת, בּ בחינת הּק לּפ וֹ ת מעמקי 
לתׁש עה ׁש זּ וֹ כין עד וכוּ ' ועוֹ לין
וכוּ '. וכוּ ' נהוֹ רין אנּ וּ ן דּ לאו היכלין

היתהוּ כבר  הּק דוֹ ׁש ה ׁש כּ וּ נתוֹ  כּ תבנוּ  
על  אפילּ וּ  מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל על
אחד  כּ ל כּ י וכוּ ', ׁש בּ גּ ר וּ עים  הגּ ר וּ ע
ׁש ם  זמן כּ ל ׁש הוּ א מקוֹ ם  בּ כל
בּ איזה ועוֹ סק  עליו, נקרא ישׂ ראל
בּ ציצית, ׁש ּמ תעּט ף  בּ בּ קר כּ גוֹ ן מצוה
עצם   ֹמ ּת ו נפ ׁש וֹ  לשׂ ּמ ח  בּ כח וֹ  יׁש 

אוֹ תּה  עד עליו ׁש עבר  וכוּ ' רח וּ ק וֹ 
על  אף אלּ ה  כּ ל אחר  הא כּ י העה,
זאת בּ רגע  ע ּת ה זוֹ כה אני כן ּפ י 

ׁש ּס  בּ ציצית, אלהתע ּט ף סוֹ ף  כּ ל וֹ ף  
הּת וֹ רה זאת אם  כּ י מ ּמ נּ י יאר
וכל  י וֹ ם . בּ כל ח וֹ טף ׁש אני והּמ צוֹ ת
ריח לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי בּ פרט  מ יּ שׂ ראל אחד
יכוֹ ל  קדוֹ ׁש ים , בּ ספרים  וּ מסּת כּ ל  ּת וֹ רה
נפלאוֹ ת נוֹ ראוֹ ת  עצם  מרח וֹ ק להבין
ציצית כּ גוֹ ן מצוה כּ ל ׁש ל קדוֹ ׁש וֹ ת
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  הפליגוּ  וכּמ ה כּ ּמ ה
ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  ציצית מצות בּ זכוּ ת
בּ כל  וכן וכוּ ' וּ מדר ׁש ים  בּ גמרא
את להזכּ יר  צרי כּ ן ועל הּמ צווֹ ת.
עד  ׁש ע וֹ לה  ה ּמ צוה מעלת עצם  עצמ וֹ 
עד  הר בּ ה  בּ זה נפׁש וֹ  וּ לשׂ ּמ ח סוֹ ף  אין
אחרא הּס טרא יּ רצ וּ  מה ׁש כּ ל
הר בּ ה בּ עצב וּ ת לבלבּ לוֹ  דּ בר והבּ על
וכוּ ', דּ אגוֹ תיו ורבּ וּ י ּפ גמיו מרבּ וּ י
נפ ׁש וֹ  ישׂ ּמ ח  זה כּ ל ידי  על אדּ רבּ א
אני כן ּפ י  על אף  כּ י  וי וֹ תר, בּ י וֹ תר
עלינוּ  גּ בר וכּמ ה בּ ציצית, מתעּט ף 
מה כּ ל אחר  אנכי  ׁש גּ ם  חסדּ וֹ 
בּ ציצית, מתע ּט ף אני ע ּת ה ע שׂ יתי,
ונׁש מתי ורוּ חי נפ ׁש י  ּת תע ּט ף וכן
לבאר אפ ׁש ר  ואי וכוּ '. הצּ יצית בּ א וֹ ר
 צרי הוּ א היכן עד ואחד אחד לכל
מחדׁש  עת בּ כל בּ שׂ מחה להתח זּ ק 
עיניו  והחכם  ׁש הוּ א. מקוֹ ם  בּ כל
 ֹמּת ו הרבּ ה דּ ברים  להבין בּ ראׁש וֹ 
בּ מקוֹ ם  כּ תבנוּ  וּ מה אלּ ה, דּ ברינוּ 
וכוּ ': לּמ בין נכוֹ חים  כּ לּ ם  בּ זה אחר

בּ חינתטו א)וזה יב, ה'(בראשית "ויּ אמר : 
 מארצ ל ל אברם  אל

עז והלכות כד תורות תורה 

אברם  וכוּ '. " אבי וּ מ בּ ית  וּ מ ּמ וֹ לדּת
הר בּ ה ׁש איתא כּ מ וֹ  הנּ ׁש מה הוּ א
וחסר אלּ וּ . בפרׁש יוֹ ת הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  שׂ מחה, בּ חינת 'ה'

ז"ל ו:)ר בּ וֹ תינוּ  מצות(ברכות לענין 
קוֹ לוֹ ת: 'ה ' ׁש הם  וכלּ ה חתן לשׂ ּמ ח 
ק וֹ ל  וכוּ ', שׂ מחה וקוֹ ל שׂ שׂ וֹ ן "ק וֹ ל

ה'" את ה וֹ דוּ  יא)אוֹ מרים  לג , ועל (ירמיה , 
ע ּק ר כּ י  מ וֹ ליד, אינוֹ  אברם  כּ ן
שׂ מחת מ בּ חינת הוּ א דּ קדה ההוֹ לדה
אמר וּ  מה בּ בחינת וכלּ ה, חתן

ז"ל י :)רבּ וֹ תינוּ  בתרא לוֹ (בבא ׁש אין 'מי : 
וּ כמ וֹ  וכוּ ' אׁש ּת וֹ ' את ישׂ ּמ ח  בּ נים 

ּת נינא. בּ לּק וּ טי פא בּ סימן ׁש ּמ וּ בא

עצבוּ ת'ל בּ חינת 'מארצ ל 
העפר , מיסוֹ ד מהארץ  ׁש נּ מ ׁש

בּ חינת העצב וּ ת נאחז ג,ׁש ם  (בראשית  
בּ עצּ ב וֹ ן יז) בּ עב וּ ר האדמה "אר וּ רה :

בּ כּמ ה ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  וכוּ ', ּת אכלנּ ה"
ז"ל בּ דבריו קפט)מק וֹ מ וֹ ת מוהר"ן .(ליקוטי 

"ועפר ּפ סוּ ק  על כּ תב  מה  ועיּ ן
וכ וּ ' יד)ּת אכל" ג, אחר .(בראשית וּ במק וֹ ם  

' ׁש בּ א'וּ מּמ וֹ לדּת העצבוּ ת מבּ חינת 
בּ חינת ההוֹ לדה מצּ ד

וכוּ ' ח וֹ ללּת י " בּ ע וֹ ן ז)"הן נא, כּ י(תהלים , 
ועצבוּ ת יללה בּ חינת היא זאת ּת אוה

כּ יּ דוּ ע . לצלן רחמנא

העצבוּ ת'וּ מבּ ית מ בּ חינת 'אבי 
מׁש ּפ חּת וֹ  מצּ ד  ׁש נּ מ ׁש
בּ יניהם  ׁש נּ תגּ דּ ל וכ וּ ' וּ קר וֹ ביו
בּ פרט האדם , את להעציב  ׁש דּ ר כּ ם 
הּק דה לדרכי לכנס  כּ ׁש ר וֹ צה
וּ למנע וֹ  וּ לצערוֹ  להעציב וֹ  ׁש דּ ר כּ ם 

וּ סבר וֹ תיהם  דּ עוֹ תיהם  ׁש נּ וּ י  בּ ר בּ וּ י 
מהיכלי הנּ מ ׁש כין המהּפ כוֹ ת 
צער מיני  כּ ל כּ י  כּ נּ "ל, הּת מ וּ רוֹ ת
נקראים  האדם  רצ וֹ ן כּ נגד ׁש הם 
בּ יׁש ימ וֹ ן" "יעציבוּ הוּ  בּ חינת: עצב וּ ת

ח) עח, דּ ברי(תהלים  היּ וֹ ם  "כּ ל בּ חינת ,
וכוּ ' ו)יע צּ ב וּ " נו, אל (שם  "ויּ תעצּ ב  , 

ו)לבּ וֹ " ו, הרבּ ה.(בראשית וכן , 

ׁש ם "אל י שׂ ראל ארץ  זה  הארץ " 
ׁש אוֹ מרים  כּ מ וֹ  ה מחה, מק וֹ ר
ׁש ם  כּ י לארצנוּ ', ב שׂ מחה 'ׁש ּת עלנוּ 
עבוֹ דת כּ ל ׁש ם  הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית
כּ מ וֹ  שׂ מחה בּ חינת ׁש הם  הּק רבּ נוֹ ת 

ז)ׁש כּ תוּ ב  יב, בּ כל (דברים "וּ שׂ מח ּת ם  : 
וּ כמ וֹ  הר בּ ה . וכן ידכם " מ ׁש לח 
'דּ עבדּ א הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש איתא
וכוּ ', רבּ א' בּ חדוא להיוֹ ת צרי דּ כּ הנא

את מזהיר ית בּ ר ׁש ה' נפ ׁש הינוּ  כּ ל 
בּ אברהם  ׁש כּ לוּ לים  מ יּ שׂ ראל ונפׁש 
מ כּ ל  לצאת כּ ח וֹ  בּ כל ׁש יּ ת גּ בּ ר  אבינוּ 
גּ ׁש מ יּ וּ ת מ צּ ד הבּ אים  הן עצב וּ ת, מיני
הבּ א וכן וכוּ ', מעפר ׁש יּ ס וֹ דוֹ  גּ וּ פ וֹ 
וכוּ ', ועיר וֹ  וּ מׁש ּפ ח ּת וֹ  אביו מ צּ ד
לארץ ׁש יּ בוֹ א  עד לצאת יתגּ בּ ר מ כּ לּ ם 
כּ נּ "ל. המחה מק וֹ ר ׁש ם  ישׂ ראל
יצא המחה ידי  ׁש על לוֹ  ורמז
 ארצ' בּ חינת ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
על  הת גּ בּ ר וּ תם  ׁש עּק ר וכוּ ' ' וּ מ וֹ לד ּת
להעלוֹ ת  וצרי כּ נּ "ל. העצב וּ ת ידי 
בּ שׂ מחה, התגּ בּ רוּ ת ידי על מ ם  נפׁש וֹ 
הנּ "ל. הּת ּק וּ נים  כּ ל  יתּק ן זה ידי ועל

ׁש יּ עלהוזהוּ : וכוּ ' " מארצ ל ל" 
ׁש נּ קרא בּ ּמ לכוּ ת חלקוֹ  בּ חינת
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ידי על הן ׁש ם ], עיּ ן הזּ את הּת וֹ רה
על  הן וכוּ ', בּ עוֹ די ' לאהי 'אזּמ רה
קדוֹ ׁש וֹ ת ושׂ יח וֹ ת ּת וֹ רוֹ ת  ׁש ארי ידי 
זה, בּ ענין ׁש מענוּ  ונוֹ ראוֹ ת נפלא וֹ ת 
עד  ׁש ם , ע יּ ן בּ ספרינוּ  מבארים  והרבּ ה
דּ יקא ואנחה  היּ ג וֹ ן לחטף  ׁש יּ תגּ בּ ר
על  ׁש ּמ באר  [כּ מ וֹ  לשׂ מחה,  להפ
וכוּ ' י יגוּ ' ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן ּפ ס וּ ק 
מה וע יּ ן כג, סימן ּת נינא בּ לּק וּ טי
וּ רב יּ ה ּפ ר יּ ה בּ הלכ וֹ ת  זה על ּמ באר
וּ בפרט היטב ]. ׁש ם  ע יּ ן ג הלכה
קדם  י וֹ ם  וּ בכל ט וֹ ב  ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת
בּ יוֹ תר להת גּ בּ ר  צריכים  ׁש אז הּת פ לּ ה
ויוֹ ם  ׁש בּ ת וּ לק בּ ל בּ שׂ מחה להתּפ לּ ל
 ׁש יּ מ ׁש י עד גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה ט וֹ ב
החל  ימי  לׁש ׁש ת  ׁש בּ ת  ׁש ל המחה
בּ שׂ מחה הּמ צווֹ ת כּ ל ולעשׂ וֹ ת וכנּ "ל,
ה זּ את בּ ּת וֹ רה עוֹ סקין אנוּ  ׁש בּ זה
האדם  מה כּ ל  בּ חס דּ וֹ  לנוּ  ׁש גּ לּ ה
בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת ידי על זוֹ כה
לדרגּ א מ דּ רגּ א  העליּ וֹ ת כּ ל ׁש ע ּק ר
אין  עד עלי וֹ ן כּ תר  עד לע וֹ לם  וּ מעוֹ לם 
ׁש על  הּמ צוה שׂ מחת  ידי על  הכּ ל סוֹ ף ,
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי עוֹ לין זה  ידי 
קטרת, בּ בחינת הּק לּפ וֹ ת מעמקי 
לתׁש עה ׁש זּ וֹ כין עד וכוּ ' ועוֹ לין
וכוּ '. וכוּ ' נהוֹ רין אנּ וּ ן דּ לאו היכלין

היתהוּ כבר  הּק דוֹ ׁש ה ׁש כּ וּ נתוֹ  כּ תבנוּ  
על  אפילּ וּ  מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל על
אחד  כּ ל כּ י וכוּ ', ׁש בּ גּ ר וּ עים  הגּ ר וּ ע
ׁש ם  זמן כּ ל ׁש הוּ א מקוֹ ם  בּ כל
בּ איזה ועוֹ סק  עליו, נקרא ישׂ ראל
בּ ציצית, ׁש ּמ תעּט ף  בּ בּ קר כּ גוֹ ן מצוה
עצם   ֹמ ּת ו נפ ׁש וֹ  לשׂ ּמ ח  בּ כח וֹ  יׁש 

אוֹ תּה  עד עליו ׁש עבר  וכוּ ' רח וּ ק וֹ 
על  אף אלּ ה  כּ ל אחר  הא כּ י העה,
זאת בּ רגע  ע ּת ה זוֹ כה אני כן ּפ י 

ׁש ּס  בּ ציצית, אלהתע ּט ף סוֹ ף  כּ ל וֹ ף  
הּת וֹ רה זאת אם  כּ י מ ּמ נּ י יאר
וכל  י וֹ ם . בּ כל ח וֹ טף ׁש אני והּמ צוֹ ת
ריח לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי בּ פרט  מ יּ שׂ ראל אחד
יכוֹ ל  קדוֹ ׁש ים , בּ ספרים  וּ מסּת כּ ל  ּת וֹ רה
נפלאוֹ ת נוֹ ראוֹ ת  עצם  מרח וֹ ק להבין
ציצית כּ גוֹ ן מצוה כּ ל ׁש ל קדוֹ ׁש וֹ ת
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  הפליגוּ  וכּמ ה כּ ּמ ה
ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  ציצית מצות בּ זכוּ ת
בּ כל  וכן וכוּ ' וּ מדר ׁש ים  בּ גמרא
את להזכּ יר  צרי כּ ן ועל הּמ צווֹ ת.
עד  ׁש ע וֹ לה  ה ּמ צוה מעלת עצם  עצמ וֹ 
עד  הר בּ ה  בּ זה נפׁש וֹ  וּ לשׂ ּמ ח סוֹ ף  אין
אחרא הּס טרא יּ רצ וּ  מה ׁש כּ ל
הר בּ ה בּ עצב וּ ת לבלבּ לוֹ  דּ בר והבּ על
וכוּ ', דּ אגוֹ תיו ורבּ וּ י ּפ גמיו מרבּ וּ י
נפ ׁש וֹ  ישׂ ּמ ח  זה כּ ל ידי  על אדּ רבּ א
אני כן ּפ י  על אף  כּ י  וי וֹ תר, בּ י וֹ תר
עלינוּ  גּ בר וכּמ ה בּ ציצית, מתעּט ף 
מה כּ ל אחר  אנכי  ׁש גּ ם  חסדּ וֹ 
בּ ציצית, מתע ּט ף אני ע ּת ה ע שׂ יתי,
ונׁש מתי ורוּ חי נפ ׁש י  ּת תע ּט ף וכן
לבאר אפ ׁש ר  ואי וכוּ '. הצּ יצית בּ א וֹ ר
 צרי הוּ א היכן עד ואחד אחד לכל
מחדׁש  עת בּ כל בּ שׂ מחה להתח זּ ק 
עיניו  והחכם  ׁש הוּ א. מקוֹ ם  בּ כל
 ֹמּת ו הרבּ ה דּ ברים  להבין בּ ראׁש וֹ 
בּ מקוֹ ם  כּ תבנוּ  וּ מה אלּ ה, דּ ברינוּ 
וכוּ ': לּמ בין נכוֹ חים  כּ לּ ם  בּ זה אחר

בּ חינתטו א)וזה יב, ה'(בראשית "ויּ אמר : 
 מארצ ל ל אברם  אל

עז והלכות כד תורות תורה 

אברם  וכוּ '. " אבי וּ מ בּ ית  וּ מ ּמ וֹ לדּת
הר בּ ה ׁש איתא כּ מ וֹ  הנּ ׁש מה הוּ א
וחסר אלּ וּ . בפרׁש יוֹ ת הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  שׂ מחה, בּ חינת 'ה'

ז"ל ו:)ר בּ וֹ תינוּ  מצות(ברכות לענין 
קוֹ לוֹ ת: 'ה ' ׁש הם  וכלּ ה חתן לשׂ ּמ ח 
ק וֹ ל  וכוּ ', שׂ מחה וקוֹ ל שׂ שׂ וֹ ן "ק וֹ ל

ה'" את ה וֹ דוּ  יא)אוֹ מרים  לג , ועל (ירמיה , 
ע ּק ר כּ י  מ וֹ ליד, אינוֹ  אברם  כּ ן
שׂ מחת מ בּ חינת הוּ א דּ קדה ההוֹ לדה
אמר וּ  מה בּ בחינת וכלּ ה, חתן

ז"ל י :)רבּ וֹ תינוּ  בתרא לוֹ (בבא ׁש אין 'מי : 
וּ כמ וֹ  וכוּ ' אׁש ּת וֹ ' את ישׂ ּמ ח  בּ נים 

ּת נינא. בּ לּק וּ טי פא בּ סימן ׁש ּמ וּ בא

עצבוּ ת'ל בּ חינת 'מארצ ל 
העפר , מיסוֹ ד מהארץ  ׁש נּ מ ׁש

בּ חינת העצב וּ ת נאחז ג,ׁש ם  (בראשית  
בּ עצּ ב וֹ ן יז) בּ עב וּ ר האדמה "אר וּ רה :

בּ כּמ ה ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  וכוּ ', ּת אכלנּ ה"
ז"ל בּ דבריו קפט)מק וֹ מ וֹ ת מוהר"ן .(ליקוטי 

"ועפר ּפ סוּ ק  על כּ תב  מה  ועיּ ן
וכ וּ ' יד)ּת אכל" ג, אחר .(בראשית וּ במק וֹ ם  

' ׁש בּ א'וּ מּמ וֹ לדּת העצבוּ ת מבּ חינת 
בּ חינת ההוֹ לדה מצּ ד

וכוּ ' ח וֹ ללּת י " בּ ע וֹ ן ז)"הן נא, כּ י(תהלים , 
ועצבוּ ת יללה בּ חינת היא זאת ּת אוה

כּ יּ דוּ ע . לצלן רחמנא

העצבוּ ת'וּ מבּ ית מ בּ חינת 'אבי 
מׁש ּפ חּת וֹ  מצּ ד  ׁש נּ מ ׁש
בּ יניהם  ׁש נּ תגּ דּ ל וכ וּ ' וּ קר וֹ ביו
בּ פרט האדם , את להעציב  ׁש דּ ר כּ ם 
הּק דה לדרכי לכנס  כּ ׁש ר וֹ צה
וּ למנע וֹ  וּ לצערוֹ  להעציב וֹ  ׁש דּ ר כּ ם 

וּ סבר וֹ תיהם  דּ עוֹ תיהם  ׁש נּ וּ י  בּ ר בּ וּ י 
מהיכלי הנּ מ ׁש כין המהּפ כוֹ ת 
צער מיני  כּ ל כּ י  כּ נּ "ל, הּת מ וּ רוֹ ת
נקראים  האדם  רצ וֹ ן כּ נגד ׁש הם 
בּ יׁש ימ וֹ ן" "יעציבוּ הוּ  בּ חינת: עצב וּ ת

ח) עח, דּ ברי(תהלים  היּ וֹ ם  "כּ ל בּ חינת ,
וכוּ ' ו)יע צּ ב וּ " נו, אל (שם  "ויּ תעצּ ב  , 

ו)לבּ וֹ " ו, הרבּ ה.(בראשית וכן , 

ׁש ם "אל י שׂ ראל ארץ  זה  הארץ " 
ׁש אוֹ מרים  כּ מ וֹ  ה מחה, מק וֹ ר
ׁש ם  כּ י לארצנוּ ', ב שׂ מחה 'ׁש ּת עלנוּ 
עבוֹ דת כּ ל ׁש ם  הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית
כּ מ וֹ  שׂ מחה בּ חינת ׁש הם  הּק רבּ נוֹ ת 

ז)ׁש כּ תוּ ב  יב, בּ כל (דברים "וּ שׂ מח ּת ם  : 
וּ כמ וֹ  הר בּ ה . וכן ידכם " מ ׁש לח 
'דּ עבדּ א הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש איתא
וכוּ ', רבּ א' בּ חדוא להיוֹ ת צרי דּ כּ הנא

את מזהיר ית בּ ר ׁש ה' נפ ׁש הינוּ  כּ ל 
בּ אברהם  ׁש כּ לוּ לים  מ יּ שׂ ראל ונפׁש 
מ כּ ל  לצאת כּ ח וֹ  בּ כל ׁש יּ ת גּ בּ ר  אבינוּ 
גּ ׁש מ יּ וּ ת מ צּ ד הבּ אים  הן עצב וּ ת, מיני
הבּ א וכן וכוּ ', מעפר ׁש יּ ס וֹ דוֹ  גּ וּ פ וֹ 
וכוּ ', ועיר וֹ  וּ מׁש ּפ ח ּת וֹ  אביו מ צּ ד
לארץ ׁש יּ בוֹ א  עד לצאת יתגּ בּ ר מ כּ לּ ם 
כּ נּ "ל. המחה מק וֹ ר ׁש ם  ישׂ ראל
יצא המחה ידי  ׁש על לוֹ  ורמז
 ארצ' בּ חינת ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
על  הת גּ בּ ר וּ תם  ׁש עּק ר וכוּ ' ' וּ מ וֹ לד ּת
להעלוֹ ת  וצרי כּ נּ "ל. העצב וּ ת ידי 
בּ שׂ מחה, התגּ בּ רוּ ת ידי על מ ם  נפׁש וֹ 
הנּ "ל. הּת ּק וּ נים  כּ ל  יתּק ן זה ידי ועל

ׁש יּ עלהוזהוּ : וכוּ ' " מארצ ל ל" 
ׁש נּ קרא בּ ּמ לכוּ ת חלקוֹ  בּ חינת
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ויתּק ן  מם  אוֹ תּה  ויעלה ויל אברם 
ההליכה כּ נּ "ל)כּ לי יס וֹ ד הוֹ ד  נצח בּ חינת ,(ׁש הם 

גּ דוֹ ל" לגוֹ י   ׂואע ש" ההליכה ידי ועל
הע וֹ למוֹ ת בּ כל אהוּ תוֹ  י וֹ דיע  כּ י
בּ ני לכל ׁש יּ וֹ דיע  הע וֹ לם  בזה וּ בפרט 
מלכוּ תוֹ , הדר וּ כבוֹ ד גּ ב וּ רתיו האדם 

ט)בּ בחינת י, וּ בזקנינוּ (שמות "בּ נערינוּ  
וכלּ ם  ׁש ם . ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  וכוּ ' "נל
ׁש יּ היה עד אליו ויתאּס פ וּ  יתק בּ צוּ 
ידי על כּ י "ואברכ" גּ דוֹ ל. גּ וֹ י  נעשׂ ה
בּ כלּ ם , בּ רכה להמ ׁש י יזכּ ה ההליכה 
ׁש ם , ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  ידים  בּ חינת ׁש זּ ה
וזה וּ  הכל. בּ רכּ ת הוּ א הבּ רכה ועּק ר
הנּ פ ׁש  הוּ א  הם  " ׁש מ "ואג דּ לה 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  הח יּ וּ ת כ ,ׁש הוּ א (בראשית 
וע ּק ריט) ׁש מוֹ ". הוּ א  ח יּ ה "נפׁש  :

בּ בחינת והכל הּמ חין הם  הח יּ וּ ת
יב) ז, הינוּ (קהלת ּת ח יּ ה", "החכמה :

הבּ רכה עּק ר ׁש זּ ה  הּמ חין לגדּ ל ׁש יּ זכּ ה
לוֹ  רמז גּ ם  הכל. בּ רכּ ת ׁש ה וּ א
'ה' אוֹ ת לוֹ  ׁש יּ תוּס ף "ׁש מ "ואג דּ לה 
ושׂ כל  דּ עת בּ חינת ׁש ה וּ א ׁש מ וֹ  על
בּ מקוֹ ם  ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  הדּ עת 'ה' בּ חינת
ׁש היא ה מחה ידי על זכה וזה אחר.
ודעת שׂ מחה כּ י  ק וֹ לוֹ ת, 'ה' בּ חינת
בּ חינת אחת בּ חינה הם  החיּ וּ ת ׁש היא

ח יּ ים " מל ּפ ני  טו)"בּ אוֹ ר  טז, ,(משלי  
"ּפ ני את  שׂ מח וֹ ת "שׂ בע (תהליםבּ חינת 

יא) אחר .טז, בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  ,

ק יּ וּ ם "והיה ׁש יּ היה בּ חינת זה בּ רכה " 
להיג ׁש יּ זכּ ה  הכל לבר כּ ת 
וזה העּק ר. ׁש זּ הוּ  יּ יג  מה ידוֹ  על
וכוּ ', והמיב המס דּ ר בּ רכּ ת  בּ חינת

ה ּמ חין  בּ רכּ ת ק יּ וּ ם  ע ּק ר  זה ידי  ׁש על
ר בּ וּ י ידי על לגמרי יתבּ ּט לוּ  ׁש א 
וכוּ ' המסדּ ר בּ רכּ ת ידי  על כּ י רדיפתם .
יתקיּ מ וּ  זה ידי  על אוֹ תם , המעכּ ב 
בּ בחינת סוֹ ף  האין אוֹ ר וי יג וּ  הּמ חין
ק יּ וּ ם  ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  מטי, ולא מטי 
בּ רכה" "והיה בּ חינת  לנצח  הבּ רכה

וכנּ "ל. קיּ וּ ם  ל ׁש וֹ ן ׁש הוּ א

אאר""ואברכה  וּ מקלּ ל מברכי 
אפ ׁש ר אי זה כּ ל כּ י וכוּ '
יימר ' 'מי  בּ חינת ידי על אם  כּ י  להיג
הּת מ וּ רוֹ ת להיכלי לירד ׁש הוּ א  הנּ "ל,
וׁש ם  מ ם , הּק דה להעלוֹ ת וכוּ '
ׁש הם  מהרע ה ּט וֹ ב  לברר צריכין
מלחמה וה וּ א וּ קללה, בּ רכה בּ חינת
לוֹ  ׁש יּ עזר הבטיח וֹ  כּ ן ועל גּ דוֹ לה.
הנּ יצ וֹ צוֹ ת ׁש הם  מברכיו  לבר
וּ מקלּ ליו  מ ם , בּ וֹ  ׁש יּ דבּ ק וּ  הּט וֹ בים 
עד  למנע וֹ . ׁש יּ רצ וּ  הרע  ׁש הם  יאר 
מׁש ּפ חת כּ ל ב "ונברכוּ  בּ וֹ  ׁש יּ קיּ ם 
אליו. ויׁש וּ ב וּ  ית גּ יּ רוּ  ׁש כּ לּ ם  האדמה "

סדרנמצא כּ ל  ה זּ את בּ ּפ ר ׁש ה מרּמ ז 
ידי על ה נּ עשׂ ים  הּת ּק וּ נים 
היטב ׁש ם  עיּ ן בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת
ל יתבּ ררוּ  ואזי ה נּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה היטב 
וכל  . ית בּ ר ה' בּ עזרת  א לּ ה  דּ ברינוּ 
 ּכ אחר אברהם  עם  נּ עשׂ ה מה
רעב ׁש היה ׁש אחריו בּ ּפ ר ׁש יּ וֹ ת כּ מבאר 
הל ולוֹ ט  וכוּ ', למצרים  וירד בּ ארץ,
ועלה ּפ רעה, לבית שׂ רה  ונלקחה עּמ וֹ ,
ׁש הם  וכוּ ', וּ בזהב  בּ כסף בּ מקנה  מ ם 
רבּ ים  קדוֹ ׁש ים  ניצוֹ צ וֹ ת בּ חינת

הוּ אׁש  ה כּ ל אחרא, מהּס טרא העלה 
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להר בּ ה ׁש יּ רד הנּ "ל יימר' 'מי בּ בחינת
בּ חינוֹ ת בּ כּמ ה  הּת מוּ ר וֹ ת היכלי הרבּ ה
ׁש הוּ א מ ם , הּק דה והעלה ׁש וֹ נוֹ ת
גּ ם  וזהוּ  וכוּ '. דּ קדה מלכוּ ת בּ חינת
הארבּ עה עם  הּמ לחמה בּ חינת כּ ן
מלכיּ וֹ ת ארבּ ע בּ חינת ׁש הם  מלכים 
ׁש ע ּק ר כּ ּמ וּ בא, הגּ ליּ וֹ ת כּ ל ׁש כּ וֹ ללים 
נצּ ח וה וּ א כּ נּ "ל העצבוּ ת הוּ א גּ לוּ תם 
לברר כּ די לוֹ ט את והצּ יל כּ לּ ם  את
נעלם  ׁש היה  מׁש יח  נׁש מת דּ יקא  מ ּמ נּ וּ 
כּ י המחה , מקוֹ ר ׁש הוּ א כּ ּמ וּ בא, ׁש ם 

וכוּ ': ּפ ינוּ  שׂ ח וֹ ק יּמ לא אז

חדריו"טז הּמ ל "הביאני וזה
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית על ׁש נּ אמר

" ּב ונשׂ מחה ד)"נגילה  א, השירים ,(שיר 
הנּ "ל  היכלין ּת ׁש עה בּ חינת 'חדריו'
' ּב ונשׂ מחה 'נגילה  ידי על ׁש זּ וֹ כין
ׁש היא קדׁש ים  קדׁש י בּ חינת וזה  כּ נּ "ל.
כּ מ וֹ  יבא, בּ בל ׁש הוּ א  הע שׂ ירית קדה

ב)ׁש כּ תוּ ב טז, עת(ויקרא בּ כל יבא "ואל : 
אהרן" יבא "בּ זאת  אם  כּ י הּק דׁש ", אל
הוּ א ההיכל כּ י  דּ יקא. כּ ּפ וּ ר בּ י וֹ ם  וכוּ ',
נכללין  ׁש ם  כּ י הּת ׁש יעית קדה
ואיל וּ מ ם  הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה
הכּ תר ּת ּק וּ ן ידי על אם  כּ י לב וֹ א אס וּ ר
ׁש זּ ה וכוּ ', והמי ב  המס דּ ר ׁש ה וּ א
ּת ּק וּ ן  בּ חינת ׁש ה וּ א כּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  בּ חינת
לכנס אסוּ ר  כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע . הכּ תר
קדׁש ים  קדׁש  לבית ואיל מההיכל
האר וֹ ן  בּ מק וֹ ם  יּ יג מה ׁש ם  להיג
בּ יוֹ ם  הגּ דוֹ ל הכּ הן אם  כּ י והכּ רוּ בים 
לב המ שׂ ּמ ח  ה ּק טרת ידי ועל כּ ּפ וּ ר ,
הכּ תר זה  כּ ל ידי  על לתּק ן כּ די וכוּ ',

דּ יקא ׁש אז והמיב, המס דּ ר בּ חינת
וכוּ '. ס וֹ ף האין אוֹ ר להיג יזכּ ה

"בּ קרבתם וזה ואביהוּ א  נדב  ּפ גם  היה 
ויּ מתוּ " ה' א)לפני טז, כּ י(ויקרא , 

ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', המסדּ ר  ּת ּק וּ ן בּ א נכנסוּ 
בּ חינת וכוּ ', הא וֹ ר רבּ וּ י בּ חינת

בּ חינת  ׁש זּ הוּ  וכוּ ', יט,"בּ קרבתם " (שמות  
וכוּ '.כא) ה'" אל לעלוֹ ת יהרסוּ  "ּפ ן

הלכ  וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה  בּ הלכוֹ ת על ועיּ ן ד ה  
לק ּמ ן  וע יּ ן ׁש ם . ע יּ ן הזּ את הּת וֹ רה ּפ י 
וכוּ ' הּמ בדּ ילה  הּפ רכת  וענין מ זּ ה.

ׁש ם : ע יּ ן וכוּ ' הּפ ריסא בּ חינת ׁש זּ ה 

ׁש ל יז הראׁש וֹ נה הוֹ לדה כּ ן ועל
בּ עוֹ לם  ׁש נּ וֹ לדה ישׂ ראל קדת
ׁש נּ וֹ לד  הראׁש וֹ ן ׁש הוּ א יצחק נקרא
נקרא כּ ן ועל ושׂ רה, מאברהם  בּ קדה 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  המחה , ׁש ם  על יצחק

ו) כא, א הים ",(בראשית  לי ע שׂ ה  "צחוֹ ק  :
ישׂ ראל  קד ת בּ חינת ע ּק ר זה כּ י
נוֹ לד  א  כּ ן ועל שׂ מחה. בּ חינת  ׁש ה וּ א
ושׂ רה אברהם  ׁש ם  ׁש נּ ת גּ דּ ל עד
שׂ מחה בּ חינת ׁש הוּ א 'ה' בּ הם  ונתוּס ף 
חתן  שׂ מחת ׁש ל ק וֹ לוֹ ת 'ה' בּ חינת
אוֹ מרים  'קוֹ ל ה וּ א ׁש עּק רם  וכלּ ה,
לה' והוֹ דאה ּת וֹ דה  ׁש הוּ א ה' את הוֹ דוּ 
ע ּק ר מ ם  כּ י בּ שׂ מחה, יתבּ ר

כּ נּ "ל: ישׂ ראל קדת ׁש ל ההוֹ לדה

בּ ין יח  ׁש היה  הּמ לחמה כּ ל בּ חינת  וזה
היא ה מחה ע ּק ר כּ י ועשׂ ו יעקב 
מ ּט ת וֹ  ׁש היתה יעקב  קדת בּ חינת

בּ חינת ז)ׁש למה  יד, יעקב(תהלים "יגל : 
וּ כתיב  ישׂ ראל ", ב)ישׂ מח  קמט, :(שם  



הלכותעח  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ויתּק ן  מם  אוֹ תּה  ויעלה ויל אברם 
ההליכה כּ נּ "ל)כּ לי יס וֹ ד הוֹ ד  נצח בּ חינת ,(ׁש הם 

גּ דוֹ ל" לגוֹ י   ׂואע ש" ההליכה ידי ועל
הע וֹ למוֹ ת בּ כל אהוּ תוֹ  י וֹ דיע  כּ י
בּ ני לכל ׁש יּ וֹ דיע  הע וֹ לם  בזה וּ בפרט 
מלכוּ תוֹ , הדר וּ כבוֹ ד גּ ב וּ רתיו האדם 

ט)בּ בחינת י, וּ בזקנינוּ (שמות "בּ נערינוּ  
וכלּ ם  ׁש ם . ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  וכוּ ' "נל
ׁש יּ היה עד אליו ויתאּס פ וּ  יתק בּ צוּ 
ידי על כּ י "ואברכ" גּ דוֹ ל. גּ וֹ י  נעשׂ ה
בּ כלּ ם , בּ רכה להמ ׁש י יזכּ ה ההליכה 
ׁש ם , ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  ידים  בּ חינת ׁש זּ ה
וזה וּ  הכל. בּ רכּ ת הוּ א הבּ רכה ועּק ר
הנּ פ ׁש  הוּ א  הם  " ׁש מ "ואג דּ לה 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  הח יּ וּ ת כ ,ׁש הוּ א (בראשית 
וע ּק ריט) ׁש מוֹ ". הוּ א  ח יּ ה "נפׁש  :

בּ בחינת והכל הּמ חין הם  הח יּ וּ ת
יב) ז, הינוּ (קהלת ּת ח יּ ה", "החכמה :

הבּ רכה עּק ר ׁש זּ ה  הּמ חין לגדּ ל ׁש יּ זכּ ה
לוֹ  רמז גּ ם  הכל. בּ רכּ ת ׁש ה וּ א
'ה' אוֹ ת לוֹ  ׁש יּ תוּס ף "ׁש מ "ואג דּ לה 
ושׂ כל  דּ עת בּ חינת ׁש ה וּ א ׁש מ וֹ  על
בּ מקוֹ ם  ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  הדּ עת 'ה' בּ חינת
ׁש היא ה מחה ידי על זכה וזה אחר.
ודעת שׂ מחה כּ י  ק וֹ לוֹ ת, 'ה' בּ חינת
בּ חינת אחת בּ חינה הם  החיּ וּ ת ׁש היא

ח יּ ים " מל ּפ ני  טו)"בּ אוֹ ר  טז, ,(משלי  
"ּפ ני את  שׂ מח וֹ ת "שׂ בע (תהליםבּ חינת 

יא) אחר .טז, בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  ,

ק יּ וּ ם "והיה ׁש יּ היה בּ חינת זה בּ רכה " 
להיג ׁש יּ זכּ ה  הכל לבר כּ ת 
וזה העּק ר. ׁש זּ הוּ  יּ יג  מה ידוֹ  על
וכוּ ', והמיב המס דּ ר בּ רכּ ת  בּ חינת

ה ּמ חין  בּ רכּ ת ק יּ וּ ם  ע ּק ר  זה ידי  ׁש על
ר בּ וּ י ידי על לגמרי יתבּ ּט לוּ  ׁש א 
וכוּ ' המסדּ ר בּ רכּ ת ידי  על כּ י רדיפתם .
יתקיּ מ וּ  זה ידי  על אוֹ תם , המעכּ ב 
בּ בחינת סוֹ ף  האין אוֹ ר וי יג וּ  הּמ חין
ק יּ וּ ם  ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  מטי, ולא מטי 
בּ רכה" "והיה בּ חינת  לנצח  הבּ רכה

וכנּ "ל. קיּ וּ ם  ל ׁש וֹ ן ׁש הוּ א

אאר""ואברכה  וּ מקלּ ל מברכי 
אפ ׁש ר אי זה כּ ל כּ י וכוּ '
יימר ' 'מי  בּ חינת ידי על אם  כּ י  להיג
הּת מ וּ רוֹ ת להיכלי לירד ׁש הוּ א  הנּ "ל,
וׁש ם  מ ם , הּק דה להעלוֹ ת וכוּ '
ׁש הם  מהרע ה ּט וֹ ב  לברר צריכין
מלחמה וה וּ א וּ קללה, בּ רכה בּ חינת
לוֹ  ׁש יּ עזר הבטיח וֹ  כּ ן ועל גּ דוֹ לה.
הנּ יצ וֹ צוֹ ת ׁש הם  מברכיו  לבר
וּ מקלּ ליו  מ ם , בּ וֹ  ׁש יּ דבּ ק וּ  הּט וֹ בים 
עד  למנע וֹ . ׁש יּ רצ וּ  הרע  ׁש הם  יאר 
מׁש ּפ חת כּ ל ב "ונברכוּ  בּ וֹ  ׁש יּ קיּ ם 
אליו. ויׁש וּ ב וּ  ית גּ יּ רוּ  ׁש כּ לּ ם  האדמה "

סדרנמצא כּ ל  ה זּ את בּ ּפ ר ׁש ה מרּמ ז 
ידי על ה נּ עשׂ ים  הּת ּק וּ נים 
היטב ׁש ם  עיּ ן בּ שׂ מחה, הּמ צוה עשׂ יּ ת
ל יתבּ ררוּ  ואזי ה נּ "ל, בּ ה ּת וֹ רה היטב 
וכל  . ית בּ ר ה' בּ עזרת  א לּ ה  דּ ברינוּ 
 ּכ אחר אברהם  עם  נּ עשׂ ה מה
רעב ׁש היה ׁש אחריו בּ ּפ ר ׁש יּ וֹ ת כּ מבאר 
הל ולוֹ ט  וכוּ ', למצרים  וירד בּ ארץ,
ועלה ּפ רעה, לבית שׂ רה  ונלקחה עּמ וֹ ,
ׁש הם  וכוּ ', וּ בזהב  בּ כסף בּ מקנה  מ ם 
רבּ ים  קדוֹ ׁש ים  ניצוֹ צ וֹ ת בּ חינת

הוּ אׁש  ה כּ ל אחרא, מהּס טרא העלה 

עט והלכות כד תורות תורה 

להר בּ ה ׁש יּ רד הנּ "ל יימר' 'מי בּ בחינת
בּ חינוֹ ת בּ כּמ ה  הּת מוּ ר וֹ ת היכלי הרבּ ה
ׁש הוּ א מ ם , הּק דה והעלה ׁש וֹ נוֹ ת
גּ ם  וזהוּ  וכוּ '. דּ קדה מלכוּ ת בּ חינת
הארבּ עה עם  הּמ לחמה בּ חינת כּ ן
מלכיּ וֹ ת ארבּ ע בּ חינת ׁש הם  מלכים 
ׁש ע ּק ר כּ ּמ וּ בא, הגּ ליּ וֹ ת כּ ל ׁש כּ וֹ ללים 
נצּ ח וה וּ א כּ נּ "ל העצבוּ ת הוּ א גּ לוּ תם 
לברר כּ די לוֹ ט את והצּ יל כּ לּ ם  את
נעלם  ׁש היה  מׁש יח  נׁש מת דּ יקא  מ ּמ נּ וּ 
כּ י המחה , מקוֹ ר ׁש הוּ א כּ ּמ וּ בא, ׁש ם 

וכוּ ': ּפ ינוּ  שׂ ח וֹ ק יּמ לא אז

חדריו"טז הּמ ל "הביאני וזה
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית על ׁש נּ אמר

" ּב ונשׂ מחה ד)"נגילה  א, השירים ,(שיר 
הנּ "ל  היכלין ּת ׁש עה בּ חינת 'חדריו'
' ּב ונשׂ מחה 'נגילה  ידי על ׁש זּ וֹ כין
ׁש היא קדׁש ים  קדׁש י בּ חינת וזה  כּ נּ "ל.
כּ מ וֹ  יבא, בּ בל ׁש הוּ א  הע שׂ ירית קדה

ב)ׁש כּ תוּ ב טז, עת(ויקרא בּ כל יבא "ואל : 
אהרן" יבא "בּ זאת  אם  כּ י הּק דׁש ", אל
הוּ א ההיכל כּ י  דּ יקא. כּ ּפ וּ ר בּ י וֹ ם  וכוּ ',
נכללין  ׁש ם  כּ י הּת ׁש יעית קדה
ואיל וּ מ ם  הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה
הכּ תר ּת ּק וּ ן ידי על אם  כּ י לב וֹ א אס וּ ר
ׁש זּ ה וכוּ ', והמי ב  המס דּ ר ׁש ה וּ א
ּת ּק וּ ן  בּ חינת ׁש ה וּ א כּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  בּ חינת
לכנס אסוּ ר  כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע . הכּ תר
קדׁש ים  קדׁש  לבית ואיל מההיכל
האר וֹ ן  בּ מק וֹ ם  יּ יג מה ׁש ם  להיג
בּ יוֹ ם  הגּ דוֹ ל הכּ הן אם  כּ י והכּ רוּ בים 
לב המ שׂ ּמ ח  ה ּק טרת ידי ועל כּ ּפ וּ ר ,
הכּ תר זה  כּ ל ידי  על לתּק ן כּ די וכוּ ',

דּ יקא ׁש אז והמיב, המס דּ ר בּ חינת
וכוּ '. ס וֹ ף האין אוֹ ר להיג יזכּ ה

"בּ קרבתם וזה ואביהוּ א  נדב  ּפ גם  היה 
ויּ מתוּ " ה' א)לפני טז, כּ י(ויקרא , 

ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', המסדּ ר  ּת ּק וּ ן בּ א נכנסוּ 
בּ חינת וכוּ ', הא וֹ ר רבּ וּ י בּ חינת

בּ חינת  ׁש זּ הוּ  וכוּ ', יט,"בּ קרבתם " (שמות  
וכוּ '.כא) ה'" אל לעלוֹ ת יהרסוּ  "ּפ ן

הלכ  וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה  בּ הלכוֹ ת על ועיּ ן ד ה  
לק ּמ ן  וע יּ ן ׁש ם . ע יּ ן הזּ את הּת וֹ רה ּפ י 
וכוּ ' הּמ בדּ ילה  הּפ רכת  וענין מ זּ ה.

ׁש ם : ע יּ ן וכוּ ' הּפ ריסא בּ חינת ׁש זּ ה 

ׁש ל יז הראׁש וֹ נה הוֹ לדה כּ ן ועל
בּ עוֹ לם  ׁש נּ וֹ לדה ישׂ ראל קדת
ׁש נּ וֹ לד  הראׁש וֹ ן ׁש הוּ א יצחק נקרא
נקרא כּ ן ועל ושׂ רה, מאברהם  בּ קדה 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  המחה , ׁש ם  על יצחק

ו) כא, א הים ",(בראשית  לי ע שׂ ה  "צחוֹ ק  :
ישׂ ראל  קד ת בּ חינת ע ּק ר זה כּ י
נוֹ לד  א  כּ ן ועל שׂ מחה. בּ חינת  ׁש ה וּ א
ושׂ רה אברהם  ׁש ם  ׁש נּ ת גּ דּ ל עד
שׂ מחה בּ חינת ׁש הוּ א 'ה' בּ הם  ונתוּס ף 
חתן  שׂ מחת ׁש ל ק וֹ לוֹ ת 'ה' בּ חינת
אוֹ מרים  'קוֹ ל ה וּ א ׁש עּק רם  וכלּ ה,
לה' והוֹ דאה ּת וֹ דה  ׁש הוּ א ה' את הוֹ דוּ 
ע ּק ר מ ם  כּ י בּ שׂ מחה, יתבּ ר

כּ נּ "ל: ישׂ ראל קדת ׁש ל ההוֹ לדה

בּ ין יח  ׁש היה  הּמ לחמה כּ ל בּ חינת  וזה
היא ה מחה ע ּק ר כּ י ועשׂ ו יעקב 
מ ּט ת וֹ  ׁש היתה יעקב  קדת בּ חינת

בּ חינת ז)ׁש למה  יד, יעקב(תהלים "יגל : 
וּ כתיב  ישׂ ראל ", ב)ישׂ מח  קמט, :(שם  
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הוּ א ועשׂ ו בּ ע וֹ שׂ יו". ישׂ ראל "י שׂ מח 
ע ּק ר הגּ ליּ וֹ ת, כּ ל ׁש ּמ ּמ נּ וּ  אדוֹ ם 
כּ נּ "ל, עצבוּ ת  ידי  על הוּ א  התגּ בּ רוּ תוֹ 

מ )בּ בחינת כז , כּ א ׁש ר(בראשית  "והיה : 
דּ יקא 'ּת ריד' וכוּ ' ע לּ וֹ " וּ פרקּת  ּת ריד
ע לּ וֹ ' 'וּ פרקּת  אז ועצבוּ ת, יללה  לׁש וֹ ן
הבּ רכה בּ חינת וזה וכנּ "ל. וכוּ '
מעשׂ ו. לּק ח  יעקב  ׁש הׁש ּת דּ ל והבּ כ וֹ רה
הכל  בּ ר כּ ת בּ חינת זה הבּ רכה
בּ חינת ׁש הוּ א שׂ מחה, ידי על ׁש זּ וֹ כין
ׁש ל  עבוֹ דה בּ חינת ׁש ה וּ א  הבּ כוֹ רה
עבוֹ דת כּ י בּ בּ כוֹ רים , אז ׁש היה קר בּ נוֹ ת
כּ נּ "ל. שׂ מחה  בּ חינת הם  הּק רבּ נוֹ ת 
ׁש עסק בּ עת הּמ ע שׂ ה היה כּ ן ועל

אבינ  אביו יעקב  יצחק  את לנחם  וּ  
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  אברהם  על (שםמאבלוּ תוֹ  

כט) כּ מ וֹ כה, וכוּ ', נזיד" יעקב "ויּ זד :
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  יד)ׁש אמר וּ  סג , רבה ,(בראשית  

עיף" והוּ א ה דה מן ע שׂ ו "ויּ בא ואז
זרה ועבוֹ דה וּ מ נּ אוּ ף  הרציחה  מן
יעקב כּ י ועצבוּ ת. כּ עס  בּ חינת  ׁש ה וּ א
לנחמ וֹ  לאביו הבראה בּ סע דּ ת אז עסק 
בּ בחינת הוּ א הנּ חמה וע ּק ר מאבלוּ תוֹ ,

יב) ל, לי"(תהלים  למח וֹ ל מס ּפ די  "הפכּת  :
ייג וּ  ושׂ מחה "שׂ שׂ וֹ ן  בּ חינת: ׁש ה וּ א
ׁש הוּ א הנּ "ל, ואנחה" יגוֹ ן ונסוּ 
לשׂ מחה ואנחה היּ גוֹ ן להפ ׁש צּ ריכין

יב)בּ בחינת  לא , אבלם (ירמיה  "והפכּת י  : 
מיגוֹ נם ". ושׂ ּמ ח ּת ים  ונחמ ּת ים  לשׂ שׂ וֹ ן

כּ ן  ׁש בּ הם ועל עדׁש ים  אז בּ ל 
כּ י האבלים , מנחמים 
בּ הם  וי ׁש  אבל בּ הם  יׁש  העדׁש ים 
ר בּ ה בּ מדר ׁש  ׁש איתא כּ מ וֹ  שׂ מחה

ׁש גּ לגּ ל  מר ּמ זים  הם  כּ י זאת, בּ פרׁש ה
על  רמז ׁש זּ ה  בּ עוֹ לם , ׁש ח וֹ זר הוּ א
הנּ חמה עּק ר ׁש הוּ א הּמ תים  ּת ח יּ ת
מאד  ט וֹ ב  הוּ א  הּמ יתה זה ׁש ּמ חמת
ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', מאד' ט וֹ ב 'והנּ ה בּ בחינת
כּ י בּ ע וֹ לם . ׁש ח וֹ זר  הוּ א  גּ לגּ ל בּ חינת
ׁש ה' והנּ וֹ ראים  הנּ פלאים  ה נּ וּ יים  כּ ל
הם  ע וֹ למוֹ , בּ הם  מנהיג יתבּ ר
וע ּק ר וֹ  ׁש רׁש וֹ  הח וֹ זר גּ לגּ ל בּ בחינת
ׁש בּ ׁש בילם  דּ נׁש מתין גּ לגּ וּ לא  מ בּ חינת
 ית בּ ר ׁש ה' הכּ ל, וּ מתק יּ ם  נברא
נפלאים  גּ לגּ וּ לים  הנּ ׁש מוֹ ת  עם  מסבּ ב
"ה' בּ בחינת: חקר אין  עד ונוֹ ראים 
מרמם  אף  מׁש ּפ יל וּ מח יּ ה ממית
ויּ על" ׁש אוֹ ל מ וֹ ריד וּ מע ׁש יר מ וֹ ריׁש 

ו)וכוּ ' ב , א ס בּ וּ בי(שמואל כּ ל ׁש ּמ ם  , 
וּ ׁש נים  והיּ רח  המ ׁש  ׁש ל הגּ לגּ לּ ים 
ה' ידם  ׁש על וכוּ ', מ זּ לוֹ ת  עשׂ ר
בּ ׁש ביל  והכּ ל ע וֹ למוֹ , מנהיג יתבּ ר
ׁש בּ אים  ישׂ ראל נׁש מ וֹ ת ׁש ל הּת כלית 
גּ ליּ וֹ ת בּ כּמ ה וע וֹ ברים  הע וֹ לם  לזה
ׁש כּ לּ ם  עד וגלגּ וּ לים  ס בּ וֹ ת וּ בכּמ ה
בּ תח יּ ת ולחי וֹ ת ולחזר  למ וּ ת מכרחים 
ּפ עלּ ת ויבינוּ  יראוּ  הכּ ל ואז  הּמ תים ,
בּ זה ׁש עבר  עלילוֹ תיו ונוֹ ראוֹ ת  ה'
ׁש ל  והגּ לגּ וּ לים  הּס בּ וֹ ת בּ כל הע וֹ לם 

ואחד. אחד כּ ל

רׁש "יוזה ט)ׁש ּפ רׁש  כט , "אּת ם (דברים  
הזּ ה 'כּ יּ וֹ ם  – כּ לּ כם " היּ וֹ ם  נצּ בים 
מאפיל  הוּ א  ּכ וּ מאיר , מאפיל ׁש ה וּ א
ה כּ ל  כּ י כּ נּ "ל. הינוּ  וכוּ ', לכם ' וּ מאיר
עדׁש ים  מרּמ ז וזה וכנּ "ל. אחד
ׁש הוּ א לר ּמ ז האבל בּ הם  ׁש ּמ נחמין

פא והלכות כד תורות תורה 

ולחיוֹ ת לחזר ועתיד הח וֹ זר גּ לגּ ל
הנּ חמה ע ּק ר  ׁש זּ ה הּמ תים , בּ תחיּ ת
לשׂ מחה  נתהּפ הכּ ל זה ידי ועל
העה בּ אוֹ תּה  כּ פר ע שׂ ו אבל וכנּ "ל.
ׁש ּמ ת זה ידי  על דּ יקא הּמ תים  בּ תחיּ ת
ּפ ר ׁש ה בּ ּמ דרׁש  ׁש איתא כּ מ וֹ  אברהם 
הדּ ין  מ דּ ת ּפ געה זה בּ זקן ׁש אמר  זאת,
ׁש כּ לּ ם  עברוֹ ת כּ ּמ ה  אז עבר כּ י  וכוּ '
בּ חינת ׁש הוּ א מהּק לּפ ה נמ ׁש כין

אמר כּ ן על ל)עצבוּ ת, כה , :(בראשית 
הזּ ה" האדם  האדם  מן נא  "הלעיטני
כּ י עצב וּ ת. ׁש הוּ א דּ דינא ּת ק ּפ א ׁש ה וּ א
שׂ מחה, בּ חינת היא הצּ דּ יקים  אכילת

טו)בּ חינת  ח, ולׁש ּת וֹ ת(קהלת "לאכל : 
בּ חינת ז)ולשׂ מח ", יב , "ואכלּת ם (דברים : 

ׁש נּ אמר וּ שׂ מח ּת ם ", אהיכם  ה ' לפני 
בּ חינת ׁש הוּ א הּק רבּ נוֹ ת אכילת על
ּת מיד  ׁש אכילתם  הצּ דּ יקים  אכילת
כּ ן  ועל קר בּ נוֹ ת. אכילת בּ בחינת
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  כּ ּמ זבּ ח מכּפ ר ׁש לחנם 

ז"ל כז .)רבּ וֹ תינוּ  אכילת(חגיגה אבל . 
ׁש הוּ א העצב וּ ת ע ּק ר הם  וסיעתוֹ  עשׂ ו
"בּ עצּ ב וֹ ן  בּ חינת הנּ ח ׁש  זהמת
על  אז הגבּ יר וזה  וכוּ '. ּת אכלנּ ה"
'הלעיטני ׁש אמר הרׁש ע  ע שׂ ו עצמ וֹ 
גּ ּס ה אכילה בּ חינת ׁש ה וּ א וכ וּ ', נא'
האכילה ּפ גם  ׁש הוּ א הלעטה  בּ דר
כּ נּ "ל. עצב וּ ת בּ חינת ׁש ה וּ א כּ ּמ וּ בא

כּ ן בּ מ וֹ עדוֹ ועל יעקב לוֹ  אמר יפה  
כיּ וֹ ם  "מכרה כּ ן אם  וּ בזמ נּ וֹ 
בּ בּ כוֹ רוֹ ת העבוֹ דה כּ י לי", בּ כרת את
מאחר כּ ן ועל שׂ מחה, בּ חינת  ׁש ה וּ א

וּ באכילהׁש  בּ עברוֹ ת בּ וֹ חר א ּת ה 
עצב וּ ת, בּ חינת ׁש היא אחרא דּ סטרא 

ׁש היא הבּ כ וֹ רה ל מ גּ יע אין כּ ן על
נתר צּ ה בּ אמת כּ ן ועל שׂ מחה. בּ חינת
אנכי "הנּ ה לוֹ  ואמר  מ יּ ד ע שׂ ו לוֹ 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  למ וּ ת", בבאהוֹ ל) 
טז:) ועל בתרא  הּמ תים , בּ תחיּ ת כּ פר ׁש אז

זה בּ ודּ אי כּ י  בּ כרה", לי  זּ ה "לּמ ה כּ ן
ע ּק ר ׁש הוּ א ה ּמ תים  בּ תחיּ ת ׁש כּ וֹ פר
עבוֹ דת אין בּ ודּ אי  העב וֹ דה, ּת כלית
הּמ צווֹ ת עב וֹ דת ׁש אר  וכן הּק רבּ נוֹ ת 
המחה ע ּק ר  כּ י אליו. שׂ מחה ׁש וּ ם 
וּ מאמינים  י וֹ דעים  אנוּ  מה הוּ א
כּ ל  הם  והּמ צווֹ ת  ה ּק ר בּ נוֹ ת ׁש עב וֹ דת 
אמר כּ ן על לנצח , ותקותינוּ  ּת כליתנוּ 
למ וּ ת" הוֹ ל אנכי "הנּ ה לוֹ  כּ ראוּ י 
לי זּ ה "לּמ ה כּ ן ואם  ע וֹ למית מיתה
בּ כרת וֹ  את "ויּ מ כּ ר  ואז בּ כרה",
יעקב זכה זה ידי  ועל וכוּ '. ליעקב "
ידי על מאביו הבּ רכוֹ ת לק בּ ל  ּכ אחר
ׁש היא דּ קדה אכילה ׁש האכילהוּ 
יין  לוֹ  הביא כּ ן ועל שׂ מחה. בּ חינת

ׁש כּ תוּ ב  כה)כּ מ וֹ  כז, לוֹ (בראשית "ויּ בא 
כּ מ וֹ  יין לוֹ  הביא  א  וע שׂ ו יין",
הוּ א בּ קדה יין כּ י  בּ ּמ דרׁש , ׁש איתא

בּ חינת שׂ מחה  טו)בּ חינת קד, "ויין (תהלים  
היה אז כּ י בּ פרט  אנוֹ ׁש ", לבב  ישׂ ּמ ח
ז"ל, ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  ּפ סח  ליל
ׁש ל  כּ וֹ ס וֹ ת ארבּ ע י שׂ ראל ׁש וֹ תין ׁש אז
מ גּ לוּ ת לחרוּ ת יוֹ צאים  אז כּ י יין,
ׁש ע ּק ר הגּ ליּ וֹ ת , כּ ל ׁש כּ וֹ לל מצרים 
כּ ן  ועל כּ נּ "ל. עצב וּ ת הוּ א הגּ לוּ ת
שׂ מחה בּ חינת יין יעקב  לוֹ  הביא
כּ י הבּ רכוֹ ת, אז ק בּ ל כּ ן ועל כּ נּ "ל.
ידי על מק בּ לין הבּ רכוֹ ת כּ ל עּק ר

כּ נּ "ל: שׂ מחה
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הוּ א ועשׂ ו בּ ע וֹ שׂ יו". ישׂ ראל "י שׂ מח 
ע ּק ר הגּ ליּ וֹ ת, כּ ל ׁש ּמ ּמ נּ וּ  אדוֹ ם 
כּ נּ "ל, עצבוּ ת  ידי  על הוּ א  התגּ בּ רוּ תוֹ 

מ )בּ בחינת כז , כּ א ׁש ר(בראשית  "והיה : 
דּ יקא 'ּת ריד' וכוּ ' ע לּ וֹ " וּ פרקּת  ּת ריד
ע לּ וֹ ' 'וּ פרקּת  אז ועצבוּ ת, יללה  לׁש וֹ ן
הבּ רכה בּ חינת וזה וכנּ "ל. וכוּ '
מעשׂ ו. לּק ח  יעקב  ׁש הׁש ּת דּ ל והבּ כ וֹ רה
הכל  בּ ר כּ ת בּ חינת זה הבּ רכה
בּ חינת ׁש הוּ א שׂ מחה, ידי על ׁש זּ וֹ כין
ׁש ל  עבוֹ דה בּ חינת ׁש ה וּ א  הבּ כוֹ רה
עבוֹ דת כּ י בּ בּ כוֹ רים , אז ׁש היה קר בּ נוֹ ת
כּ נּ "ל. שׂ מחה  בּ חינת הם  הּק רבּ נוֹ ת 
ׁש עסק בּ עת הּמ ע שׂ ה היה כּ ן ועל

אבינ  אביו יעקב  יצחק  את לנחם  וּ  
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  אברהם  על (שםמאבלוּ תוֹ  

כט) כּ מ וֹ כה, וכוּ ', נזיד" יעקב "ויּ זד :
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  יד)ׁש אמר וּ  סג , רבה ,(בראשית  

עיף" והוּ א ה דה מן ע שׂ ו "ויּ בא ואז
זרה ועבוֹ דה וּ מ נּ אוּ ף  הרציחה  מן
יעקב כּ י ועצבוּ ת. כּ עס  בּ חינת  ׁש ה וּ א
לנחמ וֹ  לאביו הבראה בּ סע דּ ת אז עסק 
בּ בחינת הוּ א הנּ חמה וע ּק ר מאבלוּ תוֹ ,

יב) ל, לי"(תהלים  למח וֹ ל מס ּפ די  "הפכּת  :
ייג וּ  ושׂ מחה "שׂ שׂ וֹ ן  בּ חינת: ׁש ה וּ א
ׁש הוּ א הנּ "ל, ואנחה" יגוֹ ן ונסוּ 
לשׂ מחה ואנחה היּ גוֹ ן להפ ׁש צּ ריכין

יב)בּ בחינת  לא , אבלם (ירמיה  "והפכּת י  : 
מיגוֹ נם ". ושׂ ּמ ח ּת ים  ונחמ ּת ים  לשׂ שׂ וֹ ן

כּ ן  ׁש בּ הם ועל עדׁש ים  אז בּ ל 
כּ י האבלים , מנחמים 
בּ הם  וי ׁש  אבל בּ הם  יׁש  העדׁש ים 
ר בּ ה בּ מדר ׁש  ׁש איתא כּ מ וֹ  שׂ מחה

ׁש גּ לגּ ל  מר ּמ זים  הם  כּ י זאת, בּ פרׁש ה
על  רמז ׁש זּ ה  בּ עוֹ לם , ׁש ח וֹ זר הוּ א
הנּ חמה עּק ר ׁש הוּ א הּמ תים  ּת ח יּ ת
מאד  ט וֹ ב  הוּ א  הּמ יתה זה ׁש ּמ חמת
ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', מאד' ט וֹ ב 'והנּ ה בּ בחינת
כּ י בּ ע וֹ לם . ׁש ח וֹ זר  הוּ א  גּ לגּ ל בּ חינת
ׁש ה' והנּ וֹ ראים  הנּ פלאים  ה נּ וּ יים  כּ ל
הם  ע וֹ למוֹ , בּ הם  מנהיג יתבּ ר
וע ּק ר וֹ  ׁש רׁש וֹ  הח וֹ זר גּ לגּ ל בּ בחינת
ׁש בּ ׁש בילם  דּ נׁש מתין גּ לגּ וּ לא  מ בּ חינת
 ית בּ ר ׁש ה' הכּ ל, וּ מתק יּ ם  נברא
נפלאים  גּ לגּ וּ לים  הנּ ׁש מוֹ ת  עם  מסבּ ב
"ה' בּ בחינת: חקר אין  עד ונוֹ ראים 
מרמם  אף  מׁש ּפ יל וּ מח יּ ה ממית
ויּ על" ׁש אוֹ ל מ וֹ ריד וּ מע ׁש יר מ וֹ ריׁש 

ו)וכוּ ' ב , א ס בּ וּ בי(שמואל כּ ל ׁש ּמ ם  , 
וּ ׁש נים  והיּ רח  המ ׁש  ׁש ל הגּ לגּ לּ ים 
ה' ידם  ׁש על וכוּ ', מ זּ לוֹ ת  עשׂ ר
בּ ׁש ביל  והכּ ל ע וֹ למוֹ , מנהיג יתבּ ר
ׁש בּ אים  ישׂ ראל נׁש מ וֹ ת ׁש ל הּת כלית 
גּ ליּ וֹ ת בּ כּמ ה וע וֹ ברים  הע וֹ לם  לזה
ׁש כּ לּ ם  עד וגלגּ וּ לים  ס בּ וֹ ת וּ בכּמ ה
בּ תח יּ ת ולחי וֹ ת ולחזר  למ וּ ת מכרחים 
ּפ עלּ ת ויבינוּ  יראוּ  הכּ ל ואז  הּמ תים ,
בּ זה ׁש עבר  עלילוֹ תיו ונוֹ ראוֹ ת  ה'
ׁש ל  והגּ לגּ וּ לים  הּס בּ וֹ ת בּ כל הע וֹ לם 

ואחד. אחד כּ ל

רׁש "יוזה ט)ׁש ּפ רׁש  כט , "אּת ם (דברים  
הזּ ה 'כּ יּ וֹ ם  – כּ לּ כם " היּ וֹ ם  נצּ בים 
מאפיל  הוּ א  ּכ וּ מאיר , מאפיל ׁש ה וּ א
ה כּ ל  כּ י כּ נּ "ל. הינוּ  וכוּ ', לכם ' וּ מאיר
עדׁש ים  מרּמ ז וזה וכנּ "ל. אחד
ׁש הוּ א לר ּמ ז האבל בּ הם  ׁש ּמ נחמין

פא והלכות כד תורות תורה 

ולחיוֹ ת לחזר ועתיד הח וֹ זר גּ לגּ ל
הנּ חמה ע ּק ר  ׁש זּ ה הּמ תים , בּ תחיּ ת
לשׂ מחה  נתהּפ הכּ ל זה ידי ועל
העה בּ אוֹ תּה  כּ פר ע שׂ ו אבל וכנּ "ל.
ׁש ּמ ת זה ידי  על דּ יקא הּמ תים  בּ תחיּ ת
ּפ ר ׁש ה בּ ּמ דרׁש  ׁש איתא כּ מ וֹ  אברהם 
הדּ ין  מ דּ ת ּפ געה זה בּ זקן ׁש אמר  זאת,
ׁש כּ לּ ם  עברוֹ ת כּ ּמ ה  אז עבר כּ י  וכוּ '
בּ חינת ׁש הוּ א מהּק לּפ ה נמ ׁש כין

אמר כּ ן על ל)עצבוּ ת, כה , :(בראשית 
הזּ ה" האדם  האדם  מן נא  "הלעיטני
כּ י עצב וּ ת. ׁש הוּ א דּ דינא ּת ק ּפ א ׁש ה וּ א
שׂ מחה, בּ חינת היא הצּ דּ יקים  אכילת

טו)בּ חינת  ח, ולׁש ּת וֹ ת(קהלת "לאכל : 
בּ חינת ז)ולשׂ מח ", יב , "ואכלּת ם (דברים : 

ׁש נּ אמר וּ שׂ מח ּת ם ", אהיכם  ה ' לפני 
בּ חינת ׁש הוּ א הּק רבּ נוֹ ת אכילת על
ּת מיד  ׁש אכילתם  הצּ דּ יקים  אכילת
כּ ן  ועל קר בּ נוֹ ת. אכילת בּ בחינת
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  כּ ּמ זבּ ח מכּפ ר ׁש לחנם 

ז"ל כז .)רבּ וֹ תינוּ  אכילת(חגיגה אבל . 
ׁש הוּ א העצב וּ ת ע ּק ר הם  וסיעתוֹ  עשׂ ו
"בּ עצּ ב וֹ ן  בּ חינת הנּ ח ׁש  זהמת
על  אז הגבּ יר וזה  וכוּ '. ּת אכלנּ ה"
'הלעיטני ׁש אמר הרׁש ע  ע שׂ ו עצמ וֹ 
גּ ּס ה אכילה בּ חינת ׁש ה וּ א וכ וּ ', נא'
האכילה ּפ גם  ׁש הוּ א הלעטה  בּ דר
כּ נּ "ל. עצב וּ ת בּ חינת ׁש ה וּ א כּ ּמ וּ בא

כּ ן בּ מ וֹ עדוֹ ועל יעקב לוֹ  אמר יפה  
כיּ וֹ ם  "מכרה כּ ן אם  וּ בזמ נּ וֹ 
בּ בּ כוֹ רוֹ ת העבוֹ דה כּ י לי", בּ כרת את
מאחר כּ ן ועל שׂ מחה, בּ חינת  ׁש ה וּ א

וּ באכילהׁש  בּ עברוֹ ת בּ וֹ חר א ּת ה 
עצב וּ ת, בּ חינת ׁש היא אחרא דּ סטרא 

ׁש היא הבּ כ וֹ רה ל מ גּ יע אין כּ ן על
נתר צּ ה בּ אמת כּ ן ועל שׂ מחה. בּ חינת
אנכי "הנּ ה לוֹ  ואמר  מ יּ ד ע שׂ ו לוֹ 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  למ וּ ת", בבאהוֹ ל) 
טז:) ועל בתרא  הּמ תים , בּ תחיּ ת כּ פר ׁש אז

זה בּ ודּ אי כּ י  בּ כרה", לי  זּ ה "לּמ ה כּ ן
ע ּק ר ׁש הוּ א ה ּמ תים  בּ תחיּ ת ׁש כּ וֹ פר
עבוֹ דת אין בּ ודּ אי  העב וֹ דה, ּת כלית
הּמ צווֹ ת עב וֹ דת ׁש אר  וכן הּק רבּ נוֹ ת 
המחה ע ּק ר  כּ י אליו. שׂ מחה ׁש וּ ם 
וּ מאמינים  י וֹ דעים  אנוּ  מה הוּ א
כּ ל  הם  והּמ צווֹ ת  ה ּק ר בּ נוֹ ת ׁש עב וֹ דת 
אמר כּ ן על לנצח , ותקותינוּ  ּת כליתנוּ 
למ וּ ת" הוֹ ל אנכי "הנּ ה לוֹ  כּ ראוּ י 
לי זּ ה "לּמ ה כּ ן ואם  ע וֹ למית מיתה
בּ כרת וֹ  את "ויּ מ כּ ר  ואז בּ כרה",
יעקב זכה זה ידי  ועל וכוּ '. ליעקב "
ידי על מאביו הבּ רכוֹ ת לק בּ ל  ּכ אחר
ׁש היא דּ קדה אכילה ׁש האכילהוּ 
יין  לוֹ  הביא כּ ן ועל שׂ מחה. בּ חינת

ׁש כּ תוּ ב  כה)כּ מ וֹ  כז, לוֹ (בראשית "ויּ בא 
כּ מ וֹ  יין לוֹ  הביא  א  וע שׂ ו יין",
הוּ א בּ קדה יין כּ י  בּ ּמ דרׁש , ׁש איתא

בּ חינת שׂ מחה  טו)בּ חינת קד, "ויין (תהלים  
היה אז כּ י בּ פרט  אנוֹ ׁש ", לבב  ישׂ ּמ ח
ז"ל, ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  ּפ סח  ליל
ׁש ל  כּ וֹ ס וֹ ת ארבּ ע י שׂ ראל ׁש וֹ תין ׁש אז
מ גּ לוּ ת לחרוּ ת יוֹ צאים  אז כּ י יין,
ׁש ע ּק ר הגּ ליּ וֹ ת , כּ ל ׁש כּ וֹ לל מצרים 
כּ ן  ועל כּ נּ "ל. עצב וּ ת הוּ א הגּ לוּ ת
שׂ מחה בּ חינת יין יעקב  לוֹ  הביא
כּ י הבּ רכוֹ ת, אז ק בּ ל כּ ן ועל כּ נּ "ל.
ידי על מק בּ לין הבּ רכוֹ ת כּ ל עּק ר

כּ נּ "ל: שׂ מחה



הלכותפב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

בּ חינתיט חנכּ ה כּ י חנכּ ה. בּ חינת  וזה
ׁש א וֹ מרים : כּ מ וֹ  הוֹ דאה ּת וֹ דה 
להוֹ דוֹ ת אלּ וּ  חנכּ ה ימי ׁש מ וֹ נת 'וקבעוּ 
בּ חינת ׁש זּ ה וּ  הגּ דוֹ ל',  לׁש מ וּ להלּ ל
כּ י חנכּ ה, נר בּ חינת וזה  כּ נּ "ל. שׂ מחה
ׁש ע ּק ר מחין, בּ חינת  קדׁש  מ ׁש חת ׁש מן
בּ בחינת וכוּ ' הבּ טיׁש א ידי על הגתם 
המן  מק בּ לין ׁש ּמ ם  לּמ אוֹ ר כּ תית 
בּ כל  ׁש יּ איר ּת מיד נר להעלוֹ ת ז זית

ל  וּ מ ּת ּת א לתּת א מעלּ א עלּ אהעוֹ למ וֹ ת 
קה)בּ בחינת קיט, לרגלי(תהלים "נר : 

בּ מן  "וט וֹ בל וּ בבחינת ,"דּ ברי
כד)רגלוֹ " לג, ׁש ּמ איר(דברים נר אוֹ ר כּ י  , 

כּ י שׂ מחה, בּ חינת זה המן ידי על
ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ  הכּ ל מ שׂ ּמ ח (משלי הא וֹ ר  

ל) וּ כמ וֹ טו , לב", ישׂ ּמ ח  עינים  "מאוֹ ר :
משׂ ּמ ח מאוֹ ר וֹ ת 'והתקין ׁש א וֹ מרים 
כּ ל  ׁש ל האוֹ ר וע ּק ר  וכוּ '. עוֹ למ וֹ '
מ גּ דוֹ לי  נמ ׁש ׁש בּ ע וֹ לם  האוֹ רוֹ ת 
בּ חינת מ ׁש יח  בּ חינת ׁש הם  הצּ דּ יקים 

ח) יז, בּ חינת(שם ישׂ מח ", צ דּ יקים  "אוֹ ר 
יא) צז, וּ ליׁש רי(תהלים לצּ דּ יק זר וּ ע "אוֹ ר 

בּ ׁש למוּ ת האוֹ ר ע ּק ר  כּ י שׂ מחה ". לב
בּ מהרה ׁש יּ ב וֹ א מ ׁש יח  ידי על יתגּ לּ ה

בּ בחינת יז)בּ ימינוּ , קלב, נר(שם "ערכּת י 
בּ מרירת עּת ה ואפילּ וּ  למ ׁש יחי ",
אוֹ ר וֹ  ידי על רק הוּ א  קיּ וּ מנ וּ  כּ ל הגּ לוּ ת
על  והס ּת ר בּ העלם  בּ נוּ  ׁש ּמ איר הגּ דוֹ ל
בּ חינת ׁש הם  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי ידי 
ׁש ם  על הוּ א מ ׁש יח ׁש ם  ע ּק ר כּ י מ ׁש יח,
ׁש מן  הּמ ׁש חה, בּ ׁש מן ׁש נּ מ ׁש ח  המן
"נזר בּ חינת כּ תר  בּ חינת הּמ ׁש חה

ראׁש וֹ " על ז)אהיו ו, ׁש ּמ ם (במדבר , 
'ׁש מן  ׁש נּ קראים  הּמ חין הגת מקבּ ל

ׁש הוּ א הבּ טי ׁש א ידי על קדׁש ' מ ׁש חת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ כּ תר, הּמ חין הכּ את

ב) קלג , הראׁש ",(תהלים על הּט וֹ ב  "כּ מן
"יוֹ רד  הראׁש  על ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת
בּ חינת חכמה , קנה  זה  זקן הזּ קן". על
ׁש ּמ ק בּ לין  והדּ עת החכמה הגת
בּ טי ׁש א בּ חינת ההכּ אה ידי  על מ ם 
ּת ּק וּ ני ּת ליסר בּ חינת  ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
ה ּמ חין  כּ ל כּ לוּ לים  ׁש בּ הם  דּ יקנא
עשׂ רה ׁש ׁש  ׁש זּ הוּ  בּ כּ תבים , כּ יּ דוּ ע 
ׁש הם  בּ הן, נדרׁש ת ׁש הּת וֹ רה  מ דּ וֹ ת
וּ דרׁש וֹ תיה הּת וֹ רה חכמ וֹ ת כּ לל
הּמ חין. הגת ע ּק ר ׁש זּ ה וח דּ וּ ׁש יה ,
הראׁש  הכּ הן ׁש הוּ א אהרן" "זקן וזה
"ׁש יּ רד  כּ נּ "ל , וכוּ ' הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש אצלוֹ 
ׁש הם  המן כּ י  מדּ וֹ תיו" ּפ י על

להוֹ ר ׁש למ וּ תם  כּ ל הּמ חין ידם חכמ וֹ ת 
ׁש ל  הּמ דּ וֹ ת לכל למ ּט ה למ ּט ה עד
מאפלה להוֹ ציאם  בּ כלּ ם  להאיר האדם 
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  להעלוֹ ת לאוֹ רה,
ׁש ּמ עצם  וצלמות,  ח ׁש בּ חינת ׁש הם 
מה וכל הכּ ל, וּ ממירין מהּפ כין  הח ׁש
לׁש ם  האוֹ ר וּ ממ ׁש יכין ּמ תגּ בּ רין
בּ חינת זה לאוֹ רה , מאפלה ויוֹ צאין
מהיכלי הּק לּפ וֹ ת  מ בּ ין ׁש ע וֹ לה מלכוּ ת 
שׂ מחה הוּ א האוֹ ר וע ּק ר  הּת מ וּ רוֹ ת,
ׁש ּמ ק בּ לין  עד וע וֹ לין ח וֹ זרין ואז כּ נּ "ל.
הּת ׁש עה עד ׁש עוֹ לין עד הבּ רכוֹ ת
לט וֹ בה. חלילה חוֹ זר  וכן וכוּ ', היכלין
ה' צ וּ ה ׁש ם  כּ י וכוּ ' חרמ וֹ ן "כּ טל וזהוּ 
הבּ רכה כּ ל ׁש ם  כּ י  הבּ רכה", את

כּ נּ "ל: וכוּ ' הכל בּ רכּ ת  ׁש ע ּק ר ּה 
ידיכ על י וֹ ם  בּ כל נע שׂ ה הענין זה  כּ י 

יוֹ ם  כּ ל ׁש ל והעב וֹ דה הּת פ לּ ה סדר

פג  והלכות כד תורות תורה 

וּ בכל  חדׁש  וּ בכל ׁש בוּ ע  בּ כל וכן ויוֹ ם ,
לפי ואדם , אדם  וּ בכל וׁש נה ׁש נה 
וּ כפי והזּ מן , העת וּ לפי מדרגתוֹ 
ט וֹ ב ויוֹ ם  ׁש בּ ת  כּ גוֹ ן הזּ מ נּ ים , קדת
בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בן וכוּ ' הכּ ּפ וּ רים  ויוֹ ם 
ׁש ל  העליּ וֹ ת כּ ל בּ הּס דר ׁש ּמ באר הנּ "ל,
וּ בפרט וּ בכלל ותבין. ׁש ם  עיּ ן הּת פ לּ ה
כּ ל  עם  וּ בפרטיּ וּ ת ישׂ ראל בּ כלליּ וּ ת
כּ ח גּ דל ידי על והע ּק ר ואחד. אחד
ׁש ּמ אירין  מׁש יח  בּ חינת הצּ דּ יקים 
הירוּ דים  בּ כל המחה נק דּ ת בּ כחם 
מה ס וֹ ד ׁש זּ הוּ  מאד, והפלים 
ׁש יּ כוֹ ל  ידים  בּ א ׁש היה זה התּפ אר 
בּ חינת ׁש הם  נגינה מיני היּ וּ ד כּ ל לנגּ ן
וכוּ '. מל הבּ ת  רפוּ את ׁש הם  שׂ מחה,
כּ ח לוֹ  ׁש היה זה בּ זה  התּפ אר כּ ן ועל
בּ סּפ וּ רי [כּ ּמ וּ בא  בּ ידיו ונוֹ רא גּ דוֹ ל
ה בעה ׁש ל בּ הּמ עשׂ ה מעשׂ יּ וֹ ת
בּ יּ דים  הבּ רכה עּק ר כּ י בּ עטלירס ],
זה ידי ׁש על וכוּ ', הכל בּ ר כּ ת ׁש ה וּ א
ׁש ם  וכוּ ' היכלין הּת ׁש עה מ יגין

בּ חינת המחה  י )מקוֹ ר  לה , (ישעיה 
וכוּ ', ראׁש ם " על עוֹ לם  "ושׂ מחת
חכמה כּ חם  בּ עצם  ממ ׁש יכין וּ מ ם 
כּ ח החלוּ ׁש י כּ ל בּ לב נוֹ ראוֹ ת ועצ וֹ ת
וכל  כּ ן. גּ ם  נפ ׁש ם  לשׂ ּמ ח  מאד מאד
להתקרב ּמ תגּ בּ ר מה כּ פי  ואחד אחד
ולבּ וֹ  אזנוֹ  וּ להּט וֹ ת הצּ דּ יקים , לאלּ וּ 

עד ל  בּ הם  וּ להאמין היטב דבריהם  
י וֹ צא כן כּ מ וֹ  בּ לבּ וֹ , המחה ׁש ּמ כניס 
בּ כח הּת מוּ ר וֹ ת מהיכלי ּפ עם  בּ כל
ׁש כּ ל  גּ דוֹ ל כּ לל זה כּ י הנּ "ל. הצּ דּ יק
ידי על רק נע שׂ ין ׁש בּ עוֹ לם  הּת ּק וּ נים 
מ ׁש יח . בּ חינת ׁש הם  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי

אינם  בּ עצמם  הם  כן ּפ י  על אף  אבל
כּ ל  עם  להיטיב חפצם  לע שׂ וֹ ת  יכוֹ לים 
התקרבוּ ת וֹ  כּ פי אם  כּ י  מ יּ שׂ ראל, אחד
איזה ׁש יּ היה בּ הכרח כּ י אליהם ,

כּ יּ דוּ ע: דּ לתּת א אתערוּ תא 

ׁש הם כא חנכּ ה  בּ חינת הוּ א זה וכל
שׂ מחה, בּ חינת הוֹ דאה ימי
האחר וֹ ן  מ ּק ץ המחה ׁש ּמ מ ׁש יכין
על  ׁש ּת בוֹ א הגּ אלּ ה  ׁש למ וּ ת מ בּ חינת
הגדּ לת ע ּק ר  ׁש אז צדקנ וּ , מׁש יח  ידי 
א ׁש לי 'איתוּ  בּ חינת  ׁש זּ הוּ  המחה,

כּ נּ "ל וכוּ ' וכ וּ ')וּ מ וֹ ׁש ח וּ ' יוּ ד וזה וּ (בּ אוֹ ת  . 
הרׁש עה מלכוּ ת  כּ י חנכּ ה, נר בּ חינת
עבוֹ דת לבּט ל ורצוּ  בּ ישׂ ראל התגּ ר וּ 
וכל  המחה ע ּק ר  ׁש ם  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית
ע שׂ ר ׁש ם  היה כּ ן ועל הנּ "ל. הּת ּק וּ נים 
כּ י הּת ׁש יעית , קדה וההיכל קדוֹ ת,
והּפ רכת היכלין. הּת ׁש עה מאירין ׁש ם 
וּ בין  הּק דׁש  בּ ין וּ מבדּ יל הּמ פסיק 
הּפ ריסא בּ חינת זה קדׁש ים , הּק דׁש 
מ ם  לכנס אס וּ ר כּ ן ועל הנּ "ל,
בּ יוֹ ם  ה גּ דוֹ ל הכּ הן אם  כּ י והלאה
ׁש ל  העשׂ ירי  יוֹ ם  ׁש הוּ א הכּ ּפ וּ רים 
הע שׂ ר כּ נגד ׁש הם  ּת ׁש וּ בה ימי עשׂ רת

הנּ "ל לק ּמ ן)קדוֹ ת  בּ בית(וע יּ ן  וׁש ם  . 
ׁש הם  הּק רבּ נוֹ ת עב וֹ דת כּ ל הּמ קדּ ׁש 
המנוֹ רה וׁש מן כּ נּ "ל. בּ שׂ מחה  נעשׂ ים 
בּ בחינת הלּ ב  מ שׂ ּמ חין ׁש הם  וּ קטרת

ט) כז, לב".(משלי  י שׂ ּמ ח  וּ קטרת  "ׁש מן
זה כּ ל לב ּט ל ורצ וּ  בּ זה הת גּ רוּ  והם 
כּ ל  לב ּט ל רצ וּ  וגם  וׁש לוֹ ם , חס
כּ ן  ועל  שׂ מחתינוּ , כּ ל ׁש הם  הּמ צווֹ ת
מ מן  כּ י  דּ יקא, ׁש מן ידי  על הנּ ס  היה 



הלכותפב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

בּ חינתיט חנכּ ה כּ י חנכּ ה. בּ חינת  וזה
ׁש א וֹ מרים : כּ מ וֹ  הוֹ דאה ּת וֹ דה 
להוֹ דוֹ ת אלּ וּ  חנכּ ה ימי ׁש מ וֹ נת 'וקבעוּ 
בּ חינת ׁש זּ ה וּ  הגּ דוֹ ל',  לׁש מ וּ להלּ ל
כּ י חנכּ ה, נר בּ חינת וזה  כּ נּ "ל. שׂ מחה
ׁש ע ּק ר מחין, בּ חינת  קדׁש  מ ׁש חת ׁש מן
בּ בחינת וכוּ ' הבּ טיׁש א ידי על הגתם 
המן  מק בּ לין ׁש ּמ ם  לּמ אוֹ ר כּ תית 
בּ כל  ׁש יּ איר ּת מיד נר להעלוֹ ת ז זית

ל  וּ מ ּת ּת א לתּת א מעלּ א עלּ אהעוֹ למ וֹ ת 
קה)בּ בחינת קיט, לרגלי(תהלים "נר : 

בּ מן  "וט וֹ בל וּ בבחינת ,"דּ ברי
כד)רגלוֹ " לג, ׁש ּמ איר(דברים נר אוֹ ר כּ י  , 

כּ י שׂ מחה, בּ חינת זה המן ידי על
ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ  הכּ ל מ שׂ ּמ ח (משלי הא וֹ ר  

ל) וּ כמ וֹ טו , לב", ישׂ ּמ ח  עינים  "מאוֹ ר :
משׂ ּמ ח מאוֹ ר וֹ ת 'והתקין ׁש א וֹ מרים 
כּ ל  ׁש ל האוֹ ר וע ּק ר  וכוּ '. עוֹ למ וֹ '
מ גּ דוֹ לי  נמ ׁש ׁש בּ ע וֹ לם  האוֹ רוֹ ת 
בּ חינת מ ׁש יח  בּ חינת ׁש הם  הצּ דּ יקים 

ח) יז, בּ חינת(שם ישׂ מח ", צ דּ יקים  "אוֹ ר 
יא) צז, וּ ליׁש רי(תהלים לצּ דּ יק זר וּ ע "אוֹ ר 

בּ ׁש למוּ ת האוֹ ר ע ּק ר  כּ י שׂ מחה ". לב
בּ מהרה ׁש יּ ב וֹ א מ ׁש יח  ידי על יתגּ לּ ה

בּ בחינת יז)בּ ימינוּ , קלב, נר(שם "ערכּת י 
בּ מרירת עּת ה ואפילּ וּ  למ ׁש יחי ",
אוֹ ר וֹ  ידי על רק הוּ א  קיּ וּ מנ וּ  כּ ל הגּ לוּ ת
על  והס ּת ר בּ העלם  בּ נוּ  ׁש ּמ איר הגּ דוֹ ל
בּ חינת ׁש הם  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי ידי 
ׁש ם  על הוּ א מ ׁש יח ׁש ם  ע ּק ר כּ י מ ׁש יח,
ׁש מן  הּמ ׁש חה, בּ ׁש מן ׁש נּ מ ׁש ח  המן
"נזר בּ חינת כּ תר  בּ חינת הּמ ׁש חה

ראׁש וֹ " על ז)אהיו ו, ׁש ּמ ם (במדבר , 
'ׁש מן  ׁש נּ קראים  הּמ חין הגת מקבּ ל

ׁש הוּ א הבּ טי ׁש א ידי על קדׁש ' מ ׁש חת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ כּ תר, הּמ חין הכּ את

ב) קלג , הראׁש ",(תהלים על הּט וֹ ב  "כּ מן
"יוֹ רד  הראׁש  על ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת
בּ חינת חכמה , קנה  זה  זקן הזּ קן". על
ׁש ּמ ק בּ לין  והדּ עת החכמה הגת
בּ טי ׁש א בּ חינת ההכּ אה ידי  על מ ם 
ּת ּק וּ ני ּת ליסר בּ חינת  ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
ה ּמ חין  כּ ל כּ לוּ לים  ׁש בּ הם  דּ יקנא
עשׂ רה ׁש ׁש  ׁש זּ הוּ  בּ כּ תבים , כּ יּ דוּ ע 
ׁש הם  בּ הן, נדרׁש ת ׁש הּת וֹ רה  מ דּ וֹ ת
וּ דרׁש וֹ תיה הּת וֹ רה חכמ וֹ ת כּ לל
הּמ חין. הגת ע ּק ר ׁש זּ ה וח דּ וּ ׁש יה ,
הראׁש  הכּ הן ׁש הוּ א אהרן" "זקן וזה
"ׁש יּ רד  כּ נּ "ל , וכוּ ' הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש אצלוֹ 
ׁש הם  המן כּ י  מדּ וֹ תיו" ּפ י על

להוֹ ר ׁש למ וּ תם  כּ ל הּמ חין ידם חכמ וֹ ת 
ׁש ל  הּמ דּ וֹ ת לכל למ ּט ה למ ּט ה עד
מאפלה להוֹ ציאם  בּ כלּ ם  להאיר האדם 
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  להעלוֹ ת לאוֹ רה,
ׁש ּמ עצם  וצלמות,  ח ׁש בּ חינת ׁש הם 
מה וכל הכּ ל, וּ ממירין מהּפ כין  הח ׁש
לׁש ם  האוֹ ר וּ ממ ׁש יכין ּמ תגּ בּ רין
בּ חינת זה לאוֹ רה , מאפלה ויוֹ צאין
מהיכלי הּק לּפ וֹ ת  מ בּ ין ׁש ע וֹ לה מלכוּ ת 
שׂ מחה הוּ א האוֹ ר וע ּק ר  הּת מ וּ רוֹ ת,
ׁש ּמ ק בּ לין  עד וע וֹ לין ח וֹ זרין ואז כּ נּ "ל.
הּת ׁש עה עד ׁש עוֹ לין עד הבּ רכוֹ ת
לט וֹ בה. חלילה חוֹ זר  וכן וכוּ ', היכלין
ה' צ וּ ה ׁש ם  כּ י וכוּ ' חרמ וֹ ן "כּ טל וזהוּ 
הבּ רכה כּ ל ׁש ם  כּ י  הבּ רכה", את

כּ נּ "ל: וכוּ ' הכל בּ רכּ ת  ׁש ע ּק ר ּה 
ידיכ על י וֹ ם  בּ כל נע שׂ ה הענין זה  כּ י 

יוֹ ם  כּ ל ׁש ל והעב וֹ דה הּת פ לּ ה סדר

פג  והלכות כד תורות תורה 

וּ בכל  חדׁש  וּ בכל ׁש בוּ ע  בּ כל וכן ויוֹ ם ,
לפי ואדם , אדם  וּ בכל וׁש נה ׁש נה 
וּ כפי והזּ מן , העת וּ לפי מדרגתוֹ 
ט וֹ ב ויוֹ ם  ׁש בּ ת  כּ גוֹ ן הזּ מ נּ ים , קדת
בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בן וכוּ ' הכּ ּפ וּ רים  ויוֹ ם 
ׁש ל  העליּ וֹ ת כּ ל בּ הּס דר ׁש ּמ באר הנּ "ל,
וּ בפרט וּ בכלל ותבין. ׁש ם  עיּ ן הּת פ לּ ה
כּ ל  עם  וּ בפרטיּ וּ ת ישׂ ראל בּ כלליּ וּ ת
כּ ח גּ דל ידי על והע ּק ר ואחד. אחד
ׁש ּמ אירין  מׁש יח  בּ חינת הצּ דּ יקים 
הירוּ דים  בּ כל המחה נק דּ ת בּ כחם 
מה ס וֹ ד ׁש זּ הוּ  מאד, והפלים 
ׁש יּ כוֹ ל  ידים  בּ א ׁש היה זה התּפ אר 
בּ חינת ׁש הם  נגינה מיני היּ וּ ד כּ ל לנגּ ן
וכוּ '. מל הבּ ת  רפוּ את ׁש הם  שׂ מחה,
כּ ח לוֹ  ׁש היה זה בּ זה  התּפ אר כּ ן ועל
בּ סּפ וּ רי [כּ ּמ וּ בא  בּ ידיו ונוֹ רא גּ דוֹ ל
ה בעה ׁש ל בּ הּמ עשׂ ה מעשׂ יּ וֹ ת
בּ יּ דים  הבּ רכה עּק ר כּ י בּ עטלירס ],
זה ידי ׁש על וכוּ ', הכל בּ ר כּ ת ׁש ה וּ א
ׁש ם  וכוּ ' היכלין הּת ׁש עה מ יגין

בּ חינת המחה  י )מקוֹ ר  לה , (ישעיה 
וכוּ ', ראׁש ם " על עוֹ לם  "ושׂ מחת
חכמה כּ חם  בּ עצם  ממ ׁש יכין וּ מ ם 
כּ ח החלוּ ׁש י כּ ל בּ לב נוֹ ראוֹ ת ועצ וֹ ת
וכל  כּ ן. גּ ם  נפ ׁש ם  לשׂ ּמ ח  מאד מאד
להתקרב ּמ תגּ בּ ר מה כּ פי  ואחד אחד
ולבּ וֹ  אזנוֹ  וּ להּט וֹ ת הצּ דּ יקים , לאלּ וּ 

עד ל  בּ הם  וּ להאמין היטב דבריהם  
י וֹ צא כן כּ מ וֹ  בּ לבּ וֹ , המחה ׁש ּמ כניס 
בּ כח הּת מוּ ר וֹ ת מהיכלי ּפ עם  בּ כל
ׁש כּ ל  גּ דוֹ ל כּ לל זה כּ י הנּ "ל. הצּ דּ יק
ידי על רק נע שׂ ין ׁש בּ עוֹ לם  הּת ּק וּ נים 
מ ׁש יח . בּ חינת ׁש הם  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי

אינם  בּ עצמם  הם  כן ּפ י  על אף  אבל
כּ ל  עם  להיטיב חפצם  לע שׂ וֹ ת  יכוֹ לים 
התקרבוּ ת וֹ  כּ פי אם  כּ י  מ יּ שׂ ראל, אחד
איזה ׁש יּ היה בּ הכרח כּ י אליהם ,

כּ יּ דוּ ע: דּ לתּת א אתערוּ תא 

ׁש הם כא חנכּ ה  בּ חינת הוּ א זה וכל
שׂ מחה, בּ חינת הוֹ דאה ימי
האחר וֹ ן  מ ּק ץ המחה ׁש ּמ מ ׁש יכין
על  ׁש ּת בוֹ א הגּ אלּ ה  ׁש למ וּ ת מ בּ חינת
הגדּ לת ע ּק ר  ׁש אז צדקנ וּ , מׁש יח  ידי 
א ׁש לי 'איתוּ  בּ חינת  ׁש זּ הוּ  המחה,

כּ נּ "ל וכוּ ' וכ וּ ')וּ מ וֹ ׁש ח וּ ' יוּ ד וזה וּ (בּ אוֹ ת  . 
הרׁש עה מלכוּ ת  כּ י חנכּ ה, נר בּ חינת
עבוֹ דת לבּט ל ורצוּ  בּ ישׂ ראל התגּ ר וּ 
וכל  המחה ע ּק ר  ׁש ם  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית
ע שׂ ר ׁש ם  היה כּ ן ועל הנּ "ל. הּת ּק וּ נים 
כּ י הּת ׁש יעית , קדה וההיכל קדוֹ ת,
והּפ רכת היכלין. הּת ׁש עה מאירין ׁש ם 
וּ בין  הּק דׁש  בּ ין וּ מבדּ יל הּמ פסיק 
הּפ ריסא בּ חינת זה קדׁש ים , הּק דׁש 
מ ם  לכנס אס וּ ר כּ ן ועל הנּ "ל,
בּ יוֹ ם  ה גּ דוֹ ל הכּ הן אם  כּ י והלאה
ׁש ל  העשׂ ירי  יוֹ ם  ׁש הוּ א הכּ ּפ וּ רים 
הע שׂ ר כּ נגד ׁש הם  ּת ׁש וּ בה ימי עשׂ רת

הנּ "ל לק ּמ ן)קדוֹ ת  בּ בית(וע יּ ן  וׁש ם  . 
ׁש הם  הּק רבּ נוֹ ת עב וֹ דת כּ ל הּמ קדּ ׁש 
המנוֹ רה וׁש מן כּ נּ "ל. בּ שׂ מחה  נעשׂ ים 
בּ בחינת הלּ ב  מ שׂ ּמ חין ׁש הם  וּ קטרת

ט) כז, לב".(משלי  י שׂ ּמ ח  וּ קטרת  "ׁש מן
זה כּ ל לב ּט ל ורצ וּ  בּ זה הת גּ רוּ  והם 
כּ ל  לב ּט ל רצ וּ  וגם  וׁש לוֹ ם , חס
כּ ן  ועל  שׂ מחתינוּ , כּ ל ׁש הם  הּמ צווֹ ת
מ מן  כּ י  דּ יקא, ׁש מן ידי  על הנּ ס  היה 
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בּ אהל המנוֹ ר בּ היכל מדליקין היוּ  ה 
בּ חינת ׁש הוּ א לּפ רכת מח וּ ץ  מ וֹ עד
האוֹ ר להמׁש י כּ די  הנּ "ל, הּפ ריסא
מ בּ חינת ה ּמ חין  הגת אוֹ ר  ׁש ה וּ א
ההכּ אה ידי על ולפנים  לפני 

כּ נּ "ל. והמע כּ ב בּ הּפ ריסה

כּ ן בּ יוֹ תר ,ועל זה בּ ׁש מן התגּ רוּ  
ׁש הם  המנים  כּ ל וט ּמ אוּ 
בּ חינת הם  כּ י והּמ חין, הכליּ וּ ת כּ ל
ׁש ּמ מירין  והחליפין הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 
האדם  על ׁש ּמ ת גּ בּ רין ה כּ ל, וּ מחליפין
וכל  ּת אווֹ תיו, ור בּ וּ י  ה ּפ רנסה בּ עצבוּ ת
הּמ ח נתקלקל מתגּ בּ ר העצבוּ ת  מה
וכן  קדׁש , מ ׁש חת  ׁש מן בּ חינת ׁש ה וּ א
אבדה כּ מעט  ׁש כּ מעט עד חלילה ח וֹ זר
על  היה הנּ ס א וׁש לוֹ ם . חס  ּת קותוֹ 
ׁש ל  בּ ח וֹ תמ וֹ  חתוּ ם  ׁש היה ׁש מן ידי 
הּמ ׁש חה, בּ ׁש מן ׁש נּ מ ׁש ח  גּ דוֹ ל כּ הן
נמ ׁש ח וּ  ׁש בּ וֹ  הּת ּק וּ נים , מ כּ ל ׁש כּ לוּ ל
וכל  הּמ ק דּ ׁש  וּ בית  הּמ ׁש כּ ן  כּ לי כּ ל
אצל  כּ י  מ ׁש יח . דּ וד וּ מלכוּ ת הכּ הנים 
כּ נּ "ל, וכוּ ' ה בּ רכ וֹ ת  כּ ל הגּ דוֹ ל הכּ הן
קדׁש  מ ׁש חת ׁש מן מעט  ידי  על כּ ן ועל
נע שׂ ה כּ י  ה נּ ר וֹ ת, כּ ל ודלקוּ  חזרוּ  הזּ ה
ורוּ חניּ וּ ת בּ גׁש מ יּ וּ ת ונוֹ רא נפלא נס  בּ וֹ 
אחד  יוֹ ם  אם  כּ י להדליק בּ וֹ  היה ׁש א 
א בּ רוּ חניּ וּ ת  וכן ימים . ׁש מוֹ נה  ודלק
לפי מעט  אם  כּ י  להאיר  יכל היה 
כּ הן  בּ חינת הצּ דּ יקים  אבל ׁש עה,
אוֹ ר ׁש ּמ עט  עד כּ חם , בּ עצם  מתגּ בּ רים 
בּ כל  מאיר  אחד י וֹ ם  ׁש ל המן
ׁש בע בּ חינת ׁש הם  ימים , הבעת
ימי ׁש מ וֹ נת בּ חינת ׁש נּ עשׂ ין עד מ דּ וֹ ת

הּמ קדּ ׁש , הבּ ית חנכּ ת בּ חינת חנכּ ה
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי  כּ ל כּ י  הדּ עת, כּ לל ׁש ה וּ א
המן  מעט  ידי  על כּ י וכוּ '. דּ עת 
ה יּ שׂ ראלי איׁש  בּ לב  בּ חכמתם  מאירין
ידי ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' נפ ׁש וֹ  ׁש יּ שׂ ּמ ח 
לפי אוֹ תוֹ  מעלה הזּ את המחה נקדּ ת
הנּ "ל, היכלין ה ּת ׁש עה עד בּ חינתוֹ 
מ ּמ קוֹ ר ה מחה עליו מאיר וּ מ ם 
ואזי כּ נּ "ל. מ ם   ׁש נּ מׁש המחה
ח וֹ זר ה וּ א יוֹ תר  המחה כּ ׁש ּמ אירה
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  ויוֹ תר  יוֹ תר  ועוֹ לה
היכלין  ּת ׁש עה  לבחינת י וֹ תר ועוֹ לה
ח וֹ זר וכן המחה , למק וֹ ר הנּ "ל

לט וֹ בה.ח לילה  

והוֹ ל',וזה מ וֹ סיף  חנכּ ה 'נר בּ חינת 
יוֹ ם  וּ בכל  ההתחלה  הוּ א  ע ּק ר  כּ י 
המחה הארת ידי על והוֹ ל מ וֹ סיף
המחה מ ּמ קוֹ ר ּפ עם  בּ כל ׁש ּמ ק בּ ל
על  להמ ׁש י ּת ח לּ ה ׁש התגּ בּ ר ידי על
ׁש הוּ א מק וֹ ם  בּ כל שׂ מחה עצמ וֹ 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  נפׁש וֹ , גּ לוּ ת בּ תקף 
מעשׂ רה למּט ה חנכּ ה נר ׁש ּמ דליקין
מק וֹ מוֹ ת בּ חינת  ׁש הוּ א טפחים 
ממ ׁש יכין  דּ יקא וּ לׁש ם  מאד, הנּ מ וּ כים 
 ׁש נּ מ ׁש הזּ ה והנּ וֹ רא הּק דוֹ ׁש  אוֹ ר
ׁש זּ כוּ  הצּ דּ יקים  מאוֹ ר בּ ׁש רׁש וֹ 
כּ נּ "ל. וכוּ ' היכלין הּת ׁש עה להגת
והוֹ דאה לת וֹ דה זוֹ כה זה ידי ועל
בּ שׂ מחה, וכוּ ' הלּ ל לוֹ מר  בּ שׂ מחה 

המחה. אוֹ ר  נתוּס ף ואז

כּ ן  מ וֹ סיףועל הוּ א דּ חנכּ ה ׁש ני בּ יוֹ ם  
כּ י נרוֹ ת ׁש ני  וּ מדליק  והוֹ ל
וכוּ ' ׁש לי ׁש י  בּ יוֹ ם  וכן האוֹ ר. נתוּס ף

פה  והלכות כד תורות תורה 

ידי ועל וכנּ "ל. י וֹ ם  בּ כל והוֹ ל מ וֹ סיף
זה ידי  על חנ כּ ה  נר הדלקת קדת
הנה, ימ וֹ ת כּ ל על זה  דּ ר ממׁש יכין
 להמ ׁש י עת  וּ בכל י וֹ ם  בּ כל ׁש יּ רגּ יל
עמקוּ ת ידי  על שׂ מחה עצמ וֹ  על
ה צּ דּ יקים , ׁש גּ לּ וּ  האמ ּת יּ וֹ ת  העצוֹ ת
מ בּ חינת מאד עלי וֹ ן מ ּמ קוֹ ר  ׁש נּ מ ׁש כין
ׁש יּ זכּ ה עד הנּ "ל, היכלין ּת ׁש עה
מהיכלי ׁש הוּ א מ ּמ קוֹ ם  נפ ׁש וֹ  להעל וֹ ת 

כּ נּ "ל: וכוּ ' ׁש יּ עלה עד הּת מ וּ רוֹ ת

מע שׂ הכב צוּ וּ י  אחר ּת כף כּ ן ועל
נצטוּ ה ּת ר וּ מה  בּ פרׁש ת הּמ ׁש כּ ן
קדם  המנוֹ רה ׁש מן הדלקת על מ יּ ד
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּק רבּ נוֹ ת, עב וֹ דת לכל

מ יּ ד כ )ׁש ם  כז , וכוּ '(שמות  ּת צוּ ה "ואּת ה : 
כּ ל  כּ י וכוּ ', "ז זית ׁש מן אלי ויקח וּ 
הבּ ית בּ חינת ׁש ה וּ א הּמ ׁש כּ ן מעשׂ ה

ה ׁש הוּ אהּמ קדּ ׁש , העגל ּפ גם  לתּק ן יה 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי התגּ בּ רוּ ת  עּק ר
בּ תבנית כּ ב וֹ דם  את "ויּ מירוּ  בּ בחינת

וכוּ ' כ )ׁש וֹ ר " קו , בּ חינת(תהלים ׁש זּ ה , 
יעציבוּ ה וּ  ב ּמ דבּ ר ימרוּ הוּ  "כּ ּמ ה

וכוּ ' מ )בּ י ׁש ימ וֹ ן" עח, היה(שם כּ ן ועל . 
ידי על הּמ ׁש כּ ן עב וֹ דת ּת ּק וּ ן התחלת
מ וֹ עד  בּ אהל ׁש ּמ דליקין הּמ נוֹ רה נרוֹ ת
הרדיפה כּ לליּ וּ ת  ׁש ם  לּפ רכת מחוּ ץ 
כ ׁש התחילוּ  ּת כף  כּ י וכוּ ', והמעכּ ב 
נדבתם  ונתנוּ  הּמ ׁש כּ ן בּ עבוֹ דת לעסק 
 נמ ׁש גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה ט וֹ ב  בּ לב  עליו
התחילוּ  זה ידי  ועל שׂ מחה, עליהם 
ׁש גּ מר וּ  עד הנּ "ל, בּ עליּ וֹ ת לעלוֹ ת
המנוֹ רה נרוֹ ת מ יּ ד  והדליקוּ  הּמ ׁש כּ ן
זה ידי ׁש על קדׁש , מ ׁש חת בּ ׁש מן

מ ּמ קוֹ ר המחה  אוֹ ר  ממׁש יכין
וכנּ "ל. המחה

כּ ן  מצותועל ּפ רׁש ת מ יּ ד נסמ 
אחר המנוֹ רה נרוֹ ת הדלקת
וכן  כּ נּ "ל, הּמ ׁש כּ ן מעשׂ ה מצות
 נסמ הנּ רת" את ת בּ הע" ּפ ר ׁש ת
כּ נּ "ל. הינוּ  הּמ ז בּ ח , חנכּ ת אחר מ יּ ד
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית  ׁש נּ חרב ע ּת ה גּ ם  כּ ן ועל
ׁש ל  העבוֹ דוֹ ת מ כּ ל לנוּ  נׁש אר  א
ׁש מן  אוֹ ר  בּ חינת אם  כּ י הּמ קדּ ׁש  הבּ ית
חנכּ ה, נר אוֹ ר  בּ חינת ׁש ה וּ א המנוֹ רה,
גּ לוּ תנוּ  בּ תקף עּת ה  ׁש גּ ם  בּ חינת ׁש זּ ה
המחה אוֹ ר עלינוּ  ממׁש יכין אנוּ 
א ׁש לי 'איתוּ  בּ בחינת האחר וֹ ן, מהּק ץ 
הצּ דּ יקים  בּ כח  הנּ "ל , וּ מ וֹ ׁש ח וּ '
מהיכלי יוֹ צאין זה ידי ׁש על הגּ דוֹ לים 
לצאת ׁש נּ זכּ ה עד וכוּ ', הּת מ וּ רוֹ ת
ׁש ל  למחה ונזכּ ה  לגמרי , מהגּ לוּ ת
לוֹ  נׁש בּ ע ּת   קדׁש בּ ׁש ם  כּ י לעתיד,

ועד: לע וֹ לם  נר וֹ  יכבּ ה ׁש א

רגלוֹ "כג  בּ מן  "וטבל לג,וזה : (דברים  
המן כד) אוֹ ר להמׁש י צריכין כּ י  ,

אחיזתם  עּק ר ׁש ם  בּ רגלין ׁש יּ איר 
בּ בחינת הּת מוּ ר וֹ ת מהיכלי להוֹ ציאם 
זה ידי  ועל וכנּ "ל. "דבר לרגלי "נר 
ׁש ּמ לבּ י ׁש ין  ," מנעלי וּ נחׁש ת "בּ רזל
נח ׁש ת ׁש ל מנעלים  בּ בחינת  הרגלין
אלינוּ  להתקרב  י וּ כלוּ  ׁש א וּ ברזל

ו  ב ׁש בחוכוּ '. ּת כף מדבּ ר כּ ן על 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  שׂ מחתם  להג דּ יל ישׂ ראל
 אׁש רי עד וכוּ ' יׁש ר וּ ן כּ אל "אין ׁש ם 
,"דּ בא וּ כימי" וזה: וכוּ ' ישׂ ראל"
הארצוֹ ת כּ ל ׁש יּ הי וּ  רׁש "י ׁש ּפ רׁש 
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בּ אהל המנוֹ ר בּ היכל מדליקין היוּ  ה 
בּ חינת ׁש הוּ א לּפ רכת מח וּ ץ  מ וֹ עד
האוֹ ר להמׁש י כּ די  הנּ "ל, הּפ ריסא
מ בּ חינת ה ּמ חין  הגת אוֹ ר  ׁש ה וּ א
ההכּ אה ידי על ולפנים  לפני 

כּ נּ "ל. והמע כּ ב בּ הּפ ריסה

כּ ן בּ יוֹ תר ,ועל זה בּ ׁש מן התגּ רוּ  
ׁש הם  המנים  כּ ל וט ּמ אוּ 
בּ חינת הם  כּ י והּמ חין, הכליּ וּ ת כּ ל
ׁש ּמ מירין  והחליפין הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 
האדם  על ׁש ּמ ת גּ בּ רין ה כּ ל, וּ מחליפין
וכל  ּת אווֹ תיו, ור בּ וּ י  ה ּפ רנסה בּ עצבוּ ת
הּמ ח נתקלקל מתגּ בּ ר העצבוּ ת  מה
וכן  קדׁש , מ ׁש חת  ׁש מן בּ חינת ׁש ה וּ א
אבדה כּ מעט  ׁש כּ מעט עד חלילה ח וֹ זר
על  היה הנּ ס א וׁש לוֹ ם . חס  ּת קותוֹ 
ׁש ל  בּ ח וֹ תמ וֹ  חתוּ ם  ׁש היה ׁש מן ידי 
הּמ ׁש חה, בּ ׁש מן ׁש נּ מ ׁש ח  גּ דוֹ ל כּ הן
נמ ׁש ח וּ  ׁש בּ וֹ  הּת ּק וּ נים , מ כּ ל ׁש כּ לוּ ל
וכל  הּמ ק דּ ׁש  וּ בית  הּמ ׁש כּ ן  כּ לי כּ ל
אצל  כּ י  מ ׁש יח . דּ וד וּ מלכוּ ת הכּ הנים 
כּ נּ "ל, וכוּ ' ה בּ רכ וֹ ת  כּ ל הגּ דוֹ ל הכּ הן
קדׁש  מ ׁש חת ׁש מן מעט  ידי  על כּ ן ועל
נע שׂ ה כּ י  ה נּ ר וֹ ת, כּ ל ודלקוּ  חזרוּ  הזּ ה
ורוּ חניּ וּ ת בּ גׁש מ יּ וּ ת ונוֹ רא נפלא נס  בּ וֹ 
אחד  יוֹ ם  אם  כּ י להדליק בּ וֹ  היה ׁש א 
א בּ רוּ חניּ וּ ת  וכן ימים . ׁש מוֹ נה  ודלק
לפי מעט  אם  כּ י  להאיר  יכל היה 
כּ הן  בּ חינת הצּ דּ יקים  אבל ׁש עה,
אוֹ ר ׁש ּמ עט  עד כּ חם , בּ עצם  מתגּ בּ רים 
בּ כל  מאיר  אחד י וֹ ם  ׁש ל המן
ׁש בע בּ חינת ׁש הם  ימים , הבעת
ימי ׁש מ וֹ נת בּ חינת ׁש נּ עשׂ ין עד מ דּ וֹ ת

הּמ קדּ ׁש , הבּ ית חנכּ ת בּ חינת חנכּ ה
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי  כּ ל כּ י  הדּ עת, כּ לל ׁש ה וּ א
המן  מעט  ידי  על כּ י וכוּ '. דּ עת 
ה יּ שׂ ראלי איׁש  בּ לב  בּ חכמתם  מאירין
ידי ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' נפ ׁש וֹ  ׁש יּ שׂ ּמ ח 
לפי אוֹ תוֹ  מעלה הזּ את המחה נקדּ ת
הנּ "ל, היכלין ה ּת ׁש עה עד בּ חינתוֹ 
מ ּמ קוֹ ר ה מחה עליו מאיר וּ מ ם 
ואזי כּ נּ "ל. מ ם   ׁש נּ מׁש המחה
ח וֹ זר ה וּ א יוֹ תר  המחה כּ ׁש ּמ אירה
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  ויוֹ תר  יוֹ תר  ועוֹ לה
היכלין  ּת ׁש עה  לבחינת י וֹ תר ועוֹ לה
ח וֹ זר וכן המחה , למק וֹ ר הנּ "ל

לט וֹ בה.ח לילה  

והוֹ ל',וזה מ וֹ סיף  חנכּ ה 'נר בּ חינת 
יוֹ ם  וּ בכל  ההתחלה  הוּ א  ע ּק ר  כּ י 
המחה הארת ידי על והוֹ ל מ וֹ סיף
המחה מ ּמ קוֹ ר ּפ עם  בּ כל ׁש ּמ ק בּ ל
על  להמ ׁש י ּת ח לּ ה ׁש התגּ בּ ר ידי על
ׁש הוּ א מק וֹ ם  בּ כל שׂ מחה עצמ וֹ 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  נפׁש וֹ , גּ לוּ ת בּ תקף 
מעשׂ רה למּט ה חנכּ ה נר ׁש ּמ דליקין
מק וֹ מוֹ ת בּ חינת  ׁש הוּ א טפחים 
ממ ׁש יכין  דּ יקא וּ לׁש ם  מאד, הנּ מ וּ כים 
 ׁש נּ מ ׁש הזּ ה והנּ וֹ רא הּק דוֹ ׁש  אוֹ ר
ׁש זּ כוּ  הצּ דּ יקים  מאוֹ ר בּ ׁש רׁש וֹ 
כּ נּ "ל. וכוּ ' היכלין הּת ׁש עה להגת
והוֹ דאה לת וֹ דה זוֹ כה זה ידי ועל
בּ שׂ מחה, וכוּ ' הלּ ל לוֹ מר  בּ שׂ מחה 

המחה. אוֹ ר  נתוּס ף ואז

כּ ן  מ וֹ סיףועל הוּ א דּ חנכּ ה ׁש ני בּ יוֹ ם  
כּ י נרוֹ ת ׁש ני  וּ מדליק  והוֹ ל
וכוּ ' ׁש לי ׁש י  בּ יוֹ ם  וכן האוֹ ר. נתוּס ף

פה  והלכות כד תורות תורה 

ידי ועל וכנּ "ל. י וֹ ם  בּ כל והוֹ ל מ וֹ סיף
זה ידי  על חנ כּ ה  נר הדלקת קדת
הנה, ימ וֹ ת כּ ל על זה  דּ ר ממׁש יכין
 להמ ׁש י עת  וּ בכל י וֹ ם  בּ כל ׁש יּ רגּ יל
עמקוּ ת ידי  על שׂ מחה עצמ וֹ  על
ה צּ דּ יקים , ׁש גּ לּ וּ  האמ ּת יּ וֹ ת  העצוֹ ת
מ בּ חינת מאד עלי וֹ ן מ ּמ קוֹ ר  ׁש נּ מ ׁש כין
ׁש יּ זכּ ה עד הנּ "ל, היכלין ּת ׁש עה
מהיכלי ׁש הוּ א מ ּמ קוֹ ם  נפ ׁש וֹ  להעל וֹ ת 

כּ נּ "ל: וכוּ ' ׁש יּ עלה עד הּת מ וּ רוֹ ת

מע שׂ הכב צוּ וּ י  אחר ּת כף כּ ן ועל
נצטוּ ה ּת ר וּ מה  בּ פרׁש ת הּמ ׁש כּ ן
קדם  המנוֹ רה ׁש מן הדלקת על מ יּ ד
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּק רבּ נוֹ ת, עב וֹ דת לכל

מ יּ ד כ )ׁש ם  כז , וכוּ '(שמות  ּת צוּ ה "ואּת ה : 
כּ ל  כּ י וכוּ ', "ז זית ׁש מן אלי ויקח וּ 
הבּ ית בּ חינת ׁש ה וּ א הּמ ׁש כּ ן מעשׂ ה

ה ׁש הוּ אהּמ קדּ ׁש , העגל ּפ גם  לתּק ן יה 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי התגּ בּ רוּ ת  עּק ר
בּ תבנית כּ ב וֹ דם  את "ויּ מירוּ  בּ בחינת

וכוּ ' כ )ׁש וֹ ר " קו , בּ חינת(תהלים ׁש זּ ה , 
יעציבוּ ה וּ  ב ּמ דבּ ר ימרוּ הוּ  "כּ ּמ ה

וכוּ ' מ )בּ י ׁש ימ וֹ ן" עח, היה(שם כּ ן ועל . 
ידי על הּמ ׁש כּ ן עב וֹ דת ּת ּק וּ ן התחלת
מ וֹ עד  בּ אהל ׁש ּמ דליקין הּמ נוֹ רה נרוֹ ת
הרדיפה כּ לליּ וּ ת  ׁש ם  לּפ רכת מחוּ ץ 
כ ׁש התחילוּ  ּת כף  כּ י וכוּ ', והמעכּ ב 
נדבתם  ונתנוּ  הּמ ׁש כּ ן בּ עבוֹ דת לעסק 
 נמ ׁש גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה ט וֹ ב  בּ לב  עליו
התחילוּ  זה ידי  ועל שׂ מחה, עליהם 
ׁש גּ מר וּ  עד הנּ "ל, בּ עליּ וֹ ת לעלוֹ ת
המנוֹ רה נרוֹ ת מ יּ ד  והדליקוּ  הּמ ׁש כּ ן
זה ידי ׁש על קדׁש , מ ׁש חת בּ ׁש מן

מ ּמ קוֹ ר המחה  אוֹ ר  ממׁש יכין
וכנּ "ל. המחה

כּ ן  מצותועל ּפ רׁש ת מ יּ ד נסמ 
אחר המנוֹ רה נרוֹ ת הדלקת
וכן  כּ נּ "ל, הּמ ׁש כּ ן מעשׂ ה מצות
 נסמ הנּ רת" את ת בּ הע" ּפ ר ׁש ת
כּ נּ "ל. הינוּ  הּמ ז בּ ח , חנכּ ת אחר מ יּ ד
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית  ׁש נּ חרב ע ּת ה גּ ם  כּ ן ועל
ׁש ל  העבוֹ דוֹ ת מ כּ ל לנוּ  נׁש אר  א
ׁש מן  אוֹ ר  בּ חינת אם  כּ י הּמ קדּ ׁש  הבּ ית
חנכּ ה, נר אוֹ ר  בּ חינת ׁש ה וּ א המנוֹ רה,
גּ לוּ תנוּ  בּ תקף עּת ה  ׁש גּ ם  בּ חינת ׁש זּ ה
המחה אוֹ ר עלינוּ  ממׁש יכין אנוּ 
א ׁש לי 'איתוּ  בּ בחינת האחר וֹ ן, מהּק ץ 
הצּ דּ יקים  בּ כח  הנּ "ל , וּ מ וֹ ׁש ח וּ '
מהיכלי יוֹ צאין זה ידי ׁש על הגּ דוֹ לים 
לצאת ׁש נּ זכּ ה עד וכוּ ', הּת מ וּ רוֹ ת
ׁש ל  למחה ונזכּ ה  לגמרי , מהגּ לוּ ת
לוֹ  נׁש בּ ע ּת   קדׁש בּ ׁש ם  כּ י לעתיד,

ועד: לע וֹ לם  נר וֹ  יכבּ ה ׁש א

רגלוֹ "כג  בּ מן  "וטבל לג,וזה : (דברים  
המן כד) אוֹ ר להמׁש י צריכין כּ י  ,

אחיזתם  עּק ר ׁש ם  בּ רגלין ׁש יּ איר 
בּ בחינת הּת מוּ ר וֹ ת מהיכלי להוֹ ציאם 
זה ידי  ועל וכנּ "ל. "דבר לרגלי "נר 
ׁש ּמ לבּ י ׁש ין  ," מנעלי וּ נחׁש ת "בּ רזל
נח ׁש ת ׁש ל מנעלים  בּ בחינת  הרגלין
אלינוּ  להתקרב  י וּ כלוּ  ׁש א וּ ברזל

ו  ב ׁש בחוכוּ '. ּת כף מדבּ ר כּ ן על 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  שׂ מחתם  להג דּ יל ישׂ ראל
 אׁש רי עד וכוּ ' יׁש ר וּ ן כּ אל "אין ׁש ם 
,"דּ בא וּ כימי" וזה: וכוּ ' ישׂ ראל"
הארצוֹ ת כּ ל ׁש יּ הי וּ  רׁש "י ׁש ּפ רׁש 



הלכותפו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

הינוּ  וזהב , כּ סף  ל וּ מזיב וֹ ת דּ וֹ בא וֹ ת 
בּ רכּ ת בּ חינת הבּ רכה עצם  בּ חינת

הנּ "ל. ה יּ דים 
בּ חינתוזה: ׁש זּ הוּ  יׁש רוּ ן" כּ אל "אין 

לית כּ י הגתוֹ , העלמת עצם 
ׁש זּ ה וּ  כּ לל, בּ יּה  ּת פיסה מחׁש בה 
ׁש וּ ם  ׁש אין יׁש רוּ ן" כּ אל "אין בּ חינת
לכנּ וֹ ת וֹ  וכנּ וּ י ׁש ם  ׁש וּ ם  וא דּ בר 

בּ בחינת  בּ וֹ  כו)וּ לדּמ וֹ תוֹ  מה, :(ישעיה 
כּ ל  כּ י ואׁש וה", תדּמ יוּ ני מי "ואל
הצּ מצוּ ם  לאחר  רק  הם  המוֹ ת
והמעכּ ב , הרדיפה ידי על ׁש נּ מ ׁש כין
בּ בחינת היכלין הּת ׁש עה מ יגין ׁש אז
וא ידעין א הם  וגם  מטי ולא מטי 
ממ ׁש יכין   ּכ אחר  א וכ וּ ', מתדּ בּ קין
וכוּ '. ותאריו הּק דוֹ ׁש ים  ׁש מוֹ תיו מ ם 
ּפ י על ׁש אף יׁש רוּ ן" כּ אל "אין וזהוּ 
בּ ׁש וּ ם  לתפסוֹ  אפ ׁש ר  ואי  כּ אל ׁש אין
ׁש מים  "ר וֹ כב כן ּפ י  על אף מחׁש בה ,
'רוֹ כב נקרא יתבּ ר ה' כּ י  ,"בּ עזר
למעלה ׁש הוּ א ׁש ם  על ׁש מים '
הּמ בדּ יל  רקיע בּ חינת ׁש הם  מהמים 
הדּ עת מימי  בּ ין למים , מים  בּ ין
בּ וֹ  ּת פיסא ׁש וּ ם  לנוּ  ׁש אין העליוֹ ן
נתן   יתבּ ר וה' וכוּ '. הּת ח ּת וֹ נים  לּמ ים 
דּ יקא הדּ עת ה גת  להמ ׁש י כּ ח  בּ נוּ 
הרדיפה הכּ את  ידי  על זה ידי על
בּ חינת ּפ ריסא  בּ חינת ׁש הוּ א בּ המע כּ ב
והוּ א וּ בינינוּ , בּ ינוֹ  הּמ בדּ יל רקיע 
הוּ א כּ י ׁש מים ' 'ר וֹ כב ׁש הוּ א  בּ רחמיו
רקיע בּ חינת ׁש הוּ א מהּפ ריסא למעלה
הח יּ וֹ ת מרא ׁש י למעלה  העליוֹ ן,
וּ ׁש מי וׁש מים  רקיע בּ חינת כּ ל ׁש ּמ ם 
ּפ ריסא בּ חינת  הם  ׁש כּ לּ ם  המים 

וּ בין  ודרגּ א  דּ רגּ א כּ ל בּ ין ׁש הוּ א הנּ "ל,
עוֹ לם  וּ לעלּ אכּ ל לע לּ א עד ועוֹ לם  

מכּ לּ ם  למעלה יתבּ ר והוּ א וכוּ ',
בּ עזרנוּ  הוּ א ׁש מים ', 'ר וֹ כב בּ חינת
ס וֹ ף האין א וֹ רוֹ  מם  לנוּ  להאיר
הכּ את ידי  על מטי ולא מטי  בּ בחינת
בּ חינת ׁש הוּ א בּ המע כּ ב הרדיפה
ׁש חקים ", "וּ בגאותוֹ  וזה: כּ נּ "ל. ׁש מים 
בּ חינת מן לצּ דּ יקים , מן ׁש וֹ חקין ׁש ם 
העליוֹ נים  וּ בה מים  כּ ּמ וּ בא , הדּ עת
מן  ׁש וֹ חקין ׁש ם  ׁש חקים , בּ חינת
הדּ עת ׁש הוּ א הצּ דּ יקים  מזוֹ ן בּ חינת
 ׁש נּ מ ׁש הּט עמים  כּ ל בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  העליוֹ ן
ּפ ריסוֹ ת בּ חינת ׁש הם  הרקיעים , ידי על
וּ בכל  עוֹ לם  בּ כל כּ י וכוּ ', הּמ בדּ ילים 
הּמ ב דּ ילים  רקיעים  בּ חינת יׁש  דּ רגּ א 
ידם  על הדּ עת  הגת ׁש כּ ל וכוּ ',
כּ י קדם ", אהי  "מענה וזה וּ  דּ יקא.
ׁש הם  היכלין ה ּת ׁש עה נעשׂ ין מ זּ ה
כּ י קדם . לאהי ודירה מעוֹ ן בּ חינת
ס וֹ ף האין אוֹ רוֹ  מ יגין ידם  על
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מטי , ולא מטי  בּ בחינת

בּ חינת יתבּ ר א)דּ ירת וֹ  צ , :(תהלים 
וזהוּ : וכוּ '. לנוּ " היית אּת ה "מע וֹ ן 
ׁש נּ וֹ פלין  עוֹ לם ", זרעת "וּ מ ּת חת
ה ּס טרא ׁש ל וההתגּ בּ רוּ ת  הזּ רוֹ עוֹ ת 
ה יּ דים  התגּ בּ רוּ ת  ידי על אחרא
הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש ם  דּ קדה והזּ רוֹ עוֹ ת 
 מ ּפ ני "ויגרׁש  זה ידי ועל כּ נּ "ל. וכוּ '
ּת ק וּ מה בּ אין יּפ ל וּ  כּ י וכוּ ', אוֹ יב "

ב)בּ בחינת ח , ב  בּ חבל (שמואל "וימ דּ דם  
כּ נּ "ל. וכוּ ' ארצה" אתם  הׁש כּ ב 

כט)וזה לג, מי(דברים י שׂ ראל  א ׁש רי" : 
ס יּ וּ ם  וכוּ ', בּ ה '" נוֹ ׁש ע  עם   ֹכמ ו

פז והלכות כד תורות תורה 

ׁש בּ רכם  הבּ רכוֹ ת  כּ ל וּ כלל ס יּ וּ ם  זה
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  בּ אׁש רי ׁש ּס יּ ם  מ ׁש ה
זה לכל לזכּ וֹ ת העּק ר כּ י ז"ל, רבּ וֹ תינוּ 
ׁש זּ ה וּ  י שׂ ראל',  אׁש רי' ידי  על הוּ א
וכוּ ' חלקנוּ ' ּט וֹ ב  מה 'א ׁש רינוּ  בּ חינת
 להמ ׁש י  ׁש צּ רי יוֹ ם  בּ כל ׁש א וֹ מרים 
זה ידי על גּ דוֹ לה שׂ מחה עצמ וֹ  על
הּת ּק וּ נים  כּ ל ע ּק ר  זה ידי ׁש על כּ נּ "ל,
שׂ מחת ידי על הּת ּק וּ ן ע ּק ר כּ י הנּ "ל,
 אׁש רי" בּ חינת  ׁש זּ ה וּ  הּמ צוה,
ּת הלּ ים  דּ וד ּפ תח  וּ בזה  וכוּ '. ישׂ ראל"
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  וכוּ ' האי ׁש " "אׁש רי 

ׁש ּמ ׁש ה ז"ל ודוד ר בּ וֹ תינוּ  בּ אׁש רי ס יּ ם  
שׂ מחת מ ׁש יח  דּ וד כּ י  מזּ ה. התחיל
ּת וֹ דה בּ חינת עסק וֹ  ׁש כּ ל  ישׂ ראל
ׁש כּ לוּ ל  ּת הלּ ים  בּ חינת ׁש זּ ה וּ  והלּ ל,
ח יּ וּ תנוּ . כּ ל ׁש זּ ה נגינה  מיני י וּ ד מ כּ ל
אׁש רי בּ חינת ידי  על  נמ ׁש זה כּ ל
בּ חינת ישׂ ראל"  אׁש רי" בּ חינת
עצמ וֹ  לשׂ ּמ ח  ׁש צּ ריכין וכוּ ', 'אׁש רינוּ '
ׁש עה וּ בכל עת וּ בכל יוֹ ם  בּ כל בּ זה 
רצוֹ ן: יהי  כּ ן אמן לזה הזּ וֹ כה אׁש רי 

יא)וזהכד  כח, בּ ּמ ק וֹ ם "(בראשית "ויּ פ גּ ע : 
הרדיפה והכּ את ּפ גיעת בּ חינת
ׁש נּ קרא כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א בּ המע כּ ב
על  הנּ "ל בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  מקוֹ ם 

יב)ּפ סוּ ק  ג, ה'(יחזקאל כּ ב וֹ ד  ּבּ רו" 
כּ ל  ׁש רׁש  ע ּק ר מ ם  כּ י  מ ּמ ק וֹ מ וֹ ".
ונתה וּ וּ  ׁש נּ מ ׁש כ וּ  ׁש בּ ע וֹ לם  המקוֹ מ וֹ ת
ידי על ׁש נּ בראוּ  צמצ וּ מים  כּ ּמ ה ידי על
בּ לּק וּ טי ּמ באר  מה  בּ חינת וזה זה.
דּ לא הידיעה ׁש ּת כלית פג סימן ּת נינא
וכוּ ' ע וֹ לם  ׁש ל מקוֹ מ וֹ  בּ חינת זה נדע

ׁש ם . ע יּ ן

בּ יאת"ו יּ לן  המ ׁש ", בא כּ י  ׁש ם  
הס ּת לּ קוּ ת בּ חינת זה המׁש 
בּ חינת ידי על ׁש בּ א האוֹ ר  וּ מניעוֹ ת 
הכל  אוֹ ר בּ חינת ׁש מׁש  כּ י  המעכּ ב ,
מ וֹ נע המעכּ ב  א האוֹ ר להיג ׁש ר וֹ דף
כּ י ׁש ם ', 'ויּ לן כּ ן ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' אוֹ תוֹ 
בּ יּ וֹ ם  כּ י זאת, בּ חינה הוּ א הנה עּק ר
וּ מצווֹ ת ותוֹ רה הּת פ לּ ה עב וֹ דת ידי על
ידי על הּמ חין נמׁש כין בּ שׂ מחה 
הרדיפה הכּ את  ׁש ל זאת בּ חינה
מחמת אבל כּ נּ "ל , וכוּ ' בּ המע כּ ב
בּ המע כּ ב הרדיפה ה כּ את ׁש ל היגיעה 
ה ּת פלּ ה אחר להסּת לּ ק מכרחים  הם 
 ּכ אחר  אבל וכוּ ', ר ׁש ימוּ  ׁש נּ ׁש אר רק 
כּ מבאר לגמרי  מסּת לּ קין ערב  לעת 
"ויּ לן  בּ חינת וזה ז"ל. האר "י בּ כוּ נוֹ ת

בא כּ י ׁש איׁש ם  יעקב ׁש ראה המ ׁש ", 
בּ ׁש למוּ ת הּמ חין להיג עּת ה  אפ ׁש ר
מהיכלי הבּ רוּ ר  נׁש לם  א עדין כּ י
בּ רכּ ת לה יג  אפ ׁש ר  ׁש אי הּת מ וּ רוֹ ת
כּ ן  ועל כּ נּ "ל, זה ידי  על אם  כּ י הּמ חין
ׁש ם " "ויּ לן גּ ם  כּ נּ "ל. ׁש ם " "ויּ לן
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  הגּ ליּ וֹ ת  על מרּמ ז

ז"ל יג)רבּ וֹ תינוּ  סח, רבה מ ם (בראשית כּ י  , 
קלקוּ לי ידי על ׁש בּ אים  הגּ ליּ וֹ ת כּ ל
כּ ראוּ י מבררים  ׁש אינם  הדּ וֹ רוֹ ת
מקלקלים  והרבּ ה הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
גּ ם  זה  ׁש ּמ חמת עד לצלן, רחמנא
אינם  הע וֹ לם  אב וֹ ת הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי
ועל  כּ ּמ וּ בא. כּ רצ וֹ נם  להיג יכוֹ לים 
וּ ב ּט וּ ל  ׁש נה בּ חינת  ׁש ם  ללוּ ן הכרח  כּ ן
למבּק ׁש יו. ויבוֹ א כּ ראוּ י  ׁש יּ ברר עד
לוֹ  מס יּ עין לּט הר 'ה בּ א בּ חינת וזה
כּ ל  על ׁש נּ אמר  המ ּת ן' לוֹ  אוֹ מרים 



הלכותפו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

הינוּ  וזהב , כּ סף  ל וּ מזיב וֹ ת דּ וֹ בא וֹ ת 
בּ רכּ ת בּ חינת הבּ רכה עצם  בּ חינת

הנּ "ל. ה יּ דים 
בּ חינתוזה: ׁש זּ הוּ  יׁש רוּ ן" כּ אל "אין 

לית כּ י הגתוֹ , העלמת עצם 
ׁש זּ ה וּ  כּ לל, בּ יּה  ּת פיסה מחׁש בה 
ׁש וּ ם  ׁש אין יׁש רוּ ן" כּ אל "אין בּ חינת
לכנּ וֹ ת וֹ  וכנּ וּ י ׁש ם  ׁש וּ ם  וא דּ בר 

בּ בחינת  בּ וֹ  כו)וּ לדּמ וֹ תוֹ  מה, :(ישעיה 
כּ ל  כּ י ואׁש וה", תדּמ יוּ ני מי "ואל
הצּ מצוּ ם  לאחר  רק  הם  המוֹ ת
והמעכּ ב , הרדיפה ידי על ׁש נּ מ ׁש כין
בּ בחינת היכלין הּת ׁש עה מ יגין ׁש אז
וא ידעין א הם  וגם  מטי ולא מטי 
ממ ׁש יכין   ּכ אחר  א וכ וּ ', מתדּ בּ קין
וכוּ '. ותאריו הּק דוֹ ׁש ים  ׁש מוֹ תיו מ ם 
ּפ י על ׁש אף יׁש רוּ ן" כּ אל "אין וזהוּ 
בּ ׁש וּ ם  לתפסוֹ  אפ ׁש ר  ואי  כּ אל ׁש אין
ׁש מים  "ר וֹ כב כן ּפ י  על אף מחׁש בה ,
'רוֹ כב נקרא יתבּ ר ה' כּ י  ,"בּ עזר
למעלה ׁש הוּ א ׁש ם  על ׁש מים '
הּמ בדּ יל  רקיע בּ חינת ׁש הם  מהמים 
הדּ עת מימי  בּ ין למים , מים  בּ ין
בּ וֹ  ּת פיסא ׁש וּ ם  לנוּ  ׁש אין העליוֹ ן
נתן   יתבּ ר וה' וכוּ '. הּת ח ּת וֹ נים  לּמ ים 
דּ יקא הדּ עת ה גת  להמ ׁש י כּ ח  בּ נוּ 
הרדיפה הכּ את  ידי  על זה ידי על
בּ חינת ּפ ריסא  בּ חינת ׁש הוּ א בּ המע כּ ב
והוּ א וּ בינינוּ , בּ ינוֹ  הּמ בדּ יל רקיע 
הוּ א כּ י ׁש מים ' 'ר וֹ כב ׁש הוּ א  בּ רחמיו
רקיע בּ חינת ׁש הוּ א מהּפ ריסא למעלה
הח יּ וֹ ת מרא ׁש י למעלה  העליוֹ ן,
וּ ׁש מי וׁש מים  רקיע בּ חינת כּ ל ׁש ּמ ם 
ּפ ריסא בּ חינת  הם  ׁש כּ לּ ם  המים 

וּ בין  ודרגּ א  דּ רגּ א כּ ל בּ ין ׁש הוּ א הנּ "ל,
עוֹ לם  וּ לעלּ אכּ ל לע לּ א עד ועוֹ לם  

מכּ לּ ם  למעלה יתבּ ר והוּ א וכוּ ',
בּ עזרנוּ  הוּ א ׁש מים ', 'ר וֹ כב בּ חינת
ס וֹ ף האין א וֹ רוֹ  מם  לנוּ  להאיר
הכּ את ידי  על מטי ולא מטי  בּ בחינת
בּ חינת ׁש הוּ א בּ המע כּ ב הרדיפה
ׁש חקים ", "וּ בגאותוֹ  וזה: כּ נּ "ל. ׁש מים 
בּ חינת מן לצּ דּ יקים , מן ׁש וֹ חקין ׁש ם 
העליוֹ נים  וּ בה מים  כּ ּמ וּ בא , הדּ עת
מן  ׁש וֹ חקין ׁש ם  ׁש חקים , בּ חינת
הדּ עת ׁש הוּ א הצּ דּ יקים  מזוֹ ן בּ חינת
 ׁש נּ מ ׁש הּט עמים  כּ ל בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  העליוֹ ן
ּפ ריסוֹ ת בּ חינת ׁש הם  הרקיעים , ידי על
וּ בכל  עוֹ לם  בּ כל כּ י וכוּ ', הּמ בדּ ילים 
הּמ ב דּ ילים  רקיעים  בּ חינת יׁש  דּ רגּ א 
ידם  על הדּ עת  הגת ׁש כּ ל וכוּ ',
כּ י קדם ", אהי  "מענה וזה וּ  דּ יקא.
ׁש הם  היכלין ה ּת ׁש עה נעשׂ ין מ זּ ה
כּ י קדם . לאהי ודירה מעוֹ ן בּ חינת
ס וֹ ף האין אוֹ רוֹ  מ יגין ידם  על
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מטי , ולא מטי  בּ בחינת

בּ חינת יתבּ ר א)דּ ירת וֹ  צ , :(תהלים 
וזהוּ : וכוּ '. לנוּ " היית אּת ה "מע וֹ ן 
ׁש נּ וֹ פלין  עוֹ לם ", זרעת "וּ מ ּת חת
ה ּס טרא ׁש ל וההתגּ בּ רוּ ת  הזּ רוֹ עוֹ ת 
ה יּ דים  התגּ בּ רוּ ת  ידי על אחרא
הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש ם  דּ קדה והזּ רוֹ עוֹ ת 
 מ ּפ ני "ויגרׁש  זה ידי ועל כּ נּ "ל. וכוּ '
ּת ק וּ מה בּ אין יּפ ל וּ  כּ י וכוּ ', אוֹ יב "

ב)בּ בחינת ח , ב  בּ חבל (שמואל "וימ דּ דם  
כּ נּ "ל. וכוּ ' ארצה" אתם  הׁש כּ ב 

כט)וזה לג, מי(דברים י שׂ ראל  א ׁש רי" : 
ס יּ וּ ם  וכוּ ', בּ ה '" נוֹ ׁש ע  עם   ֹכמ ו

פז והלכות כד תורות תורה 

ׁש בּ רכם  הבּ רכוֹ ת  כּ ל וּ כלל ס יּ וּ ם  זה
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  בּ אׁש רי ׁש ּס יּ ם  מ ׁש ה
זה לכל לזכּ וֹ ת העּק ר כּ י ז"ל, רבּ וֹ תינוּ 
ׁש זּ ה וּ  י שׂ ראל',  אׁש רי' ידי  על הוּ א
וכוּ ' חלקנוּ ' ּט וֹ ב  מה 'א ׁש רינוּ  בּ חינת
 להמ ׁש י  ׁש צּ רי יוֹ ם  בּ כל ׁש א וֹ מרים 
זה ידי על גּ דוֹ לה שׂ מחה עצמ וֹ  על
הּת ּק וּ נים  כּ ל ע ּק ר  זה ידי ׁש על כּ נּ "ל,
שׂ מחת ידי על הּת ּק וּ ן ע ּק ר כּ י הנּ "ל,
 אׁש רי" בּ חינת  ׁש זּ ה וּ  הּמ צוה,
ּת הלּ ים  דּ וד ּפ תח  וּ בזה  וכוּ '. ישׂ ראל"
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  וכוּ ' האי ׁש " "אׁש רי 

ׁש ּמ ׁש ה ז"ל ודוד ר בּ וֹ תינוּ  בּ אׁש רי ס יּ ם  
שׂ מחת מ ׁש יח  דּ וד כּ י  מזּ ה. התחיל
ּת וֹ דה בּ חינת עסק וֹ  ׁש כּ ל  ישׂ ראל
ׁש כּ לוּ ל  ּת הלּ ים  בּ חינת ׁש זּ ה וּ  והלּ ל,
ח יּ וּ תנוּ . כּ ל ׁש זּ ה נגינה  מיני י וּ ד מ כּ ל
אׁש רי בּ חינת ידי  על  נמ ׁש זה כּ ל
בּ חינת ישׂ ראל"  אׁש רי" בּ חינת
עצמ וֹ  לשׂ ּמ ח  ׁש צּ ריכין וכוּ ', 'אׁש רינוּ '
ׁש עה וּ בכל עת וּ בכל יוֹ ם  בּ כל בּ זה 
רצוֹ ן: יהי  כּ ן אמן לזה הזּ וֹ כה אׁש רי 

יא)וזהכד  כח, בּ ּמ ק וֹ ם "(בראשית "ויּ פ גּ ע : 
הרדיפה והכּ את ּפ גיעת בּ חינת
ׁש נּ קרא כּ תר בּ חינת ׁש הוּ א בּ המע כּ ב
על  הנּ "ל בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  מקוֹ ם 

יב)ּפ סוּ ק  ג, ה'(יחזקאל כּ ב וֹ ד  ּבּ רו" 
כּ ל  ׁש רׁש  ע ּק ר מ ם  כּ י  מ ּמ ק וֹ מ וֹ ".
ונתה וּ וּ  ׁש נּ מ ׁש כ וּ  ׁש בּ ע וֹ לם  המקוֹ מ וֹ ת
ידי על ׁש נּ בראוּ  צמצ וּ מים  כּ ּמ ה ידי על
בּ לּק וּ טי ּמ באר  מה  בּ חינת וזה זה.
דּ לא הידיעה ׁש ּת כלית פג סימן ּת נינא
וכוּ ' ע וֹ לם  ׁש ל מקוֹ מ וֹ  בּ חינת זה נדע

ׁש ם . ע יּ ן

בּ יאת"ו יּ לן  המ ׁש ", בא כּ י  ׁש ם  
הס ּת לּ קוּ ת בּ חינת זה המׁש 
בּ חינת ידי על ׁש בּ א האוֹ ר  וּ מניעוֹ ת 
הכל  אוֹ ר בּ חינת ׁש מׁש  כּ י  המעכּ ב ,
מ וֹ נע המעכּ ב  א האוֹ ר להיג ׁש ר וֹ דף
כּ י ׁש ם ', 'ויּ לן כּ ן ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' אוֹ תוֹ 
בּ יּ וֹ ם  כּ י זאת, בּ חינה הוּ א הנה עּק ר
וּ מצווֹ ת ותוֹ רה הּת פ לּ ה עב וֹ דת ידי על
ידי על הּמ חין נמׁש כין בּ שׂ מחה 
הרדיפה הכּ את  ׁש ל זאת בּ חינה
מחמת אבל כּ נּ "ל , וכוּ ' בּ המע כּ ב
בּ המע כּ ב הרדיפה ה כּ את ׁש ל היגיעה 
ה ּת פלּ ה אחר להסּת לּ ק מכרחים  הם 
 ּכ אחר  אבל וכוּ ', ר ׁש ימוּ  ׁש נּ ׁש אר רק 
כּ מבאר לגמרי  מסּת לּ קין ערב  לעת 
"ויּ לן  בּ חינת וזה ז"ל. האר "י בּ כוּ נוֹ ת

בא כּ י ׁש איׁש ם  יעקב ׁש ראה המ ׁש ", 
בּ ׁש למוּ ת הּמ חין להיג עּת ה  אפ ׁש ר
מהיכלי הבּ רוּ ר  נׁש לם  א עדין כּ י
בּ רכּ ת לה יג  אפ ׁש ר  ׁש אי הּת מ וּ רוֹ ת
כּ ן  ועל כּ נּ "ל, זה ידי  על אם  כּ י הּמ חין
ׁש ם " "ויּ לן גּ ם  כּ נּ "ל. ׁש ם " "ויּ לן
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  הגּ ליּ וֹ ת  על מרּמ ז

ז"ל יג)רבּ וֹ תינוּ  סח, רבה מ ם (בראשית כּ י  , 
קלקוּ לי ידי על ׁש בּ אים  הגּ ליּ וֹ ת כּ ל
כּ ראוּ י מבררים  ׁש אינם  הדּ וֹ רוֹ ת
מקלקלים  והרבּ ה הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
גּ ם  זה  ׁש ּמ חמת עד לצלן, רחמנא
אינם  הע וֹ לם  אב וֹ ת הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי
ועל  כּ ּמ וּ בא. כּ רצ וֹ נם  להיג יכוֹ לים 
וּ ב ּט וּ ל  ׁש נה בּ חינת  ׁש ם  ללוּ ן הכרח  כּ ן
למבּק ׁש יו. ויבוֹ א כּ ראוּ י  ׁש יּ ברר עד
לוֹ  מס יּ עין לּט הר 'ה בּ א בּ חינת וזה
כּ ל  על ׁש נּ אמר  המ ּת ן' לוֹ  אוֹ מרים 



הלכותפח  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

כּ מ וֹ  וכוּ ', לּט הר הר וֹ צה מ יּ שׂ ראל  אחד
על  נאמר  וכן  ו, בּ סימן ׁש ּמ באר
וכוּ '. י שׂ ראל את לטהר  העוֹ סק הצּ דּ יק

ויּ שׂ ם "ויּ ּק ח ה ּמ ק וֹ ם  מאבני 
וּ ברר ׁש לּ קח מראׁש וֹ תיו "
אוֹ תיּ וֹ ת בּ רוּ ר  בּ חינת הּמ קוֹ ם  מאבני 
קדׁש  אבני בּ חינת ׁש הם  וניצ וֹ צוֹ ת
אבני ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת להיכלי ׁש נּ פלוּ 

בּ בחינת א)נגף, ד, "ּת ׁש ּת ּפ כנה(איכה : 
מברר והצּ דּ יק  וכוּ ', קדׁש " אבני
ׁש הם  קדׁש  אבני ׁש הם  ט וֹ ב וֹ ת האבנים 
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת 
 ֹלת ו ׁש ּמ ק רם  מראׁש וֹ תיו" "ויּ שׂ ם 

והכל. הראׁש 

מּת וֹ "ויּ ׁש כּ ב  ׁש יּ ׁש ן ההוּ א " בּ ּמ קוֹ ם  
על  מר ּמ ז וזה ּת וֹ רה, דּ ברי 
אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ וֹ נעין ׁש כּ ׁש ר וֹ אה אדם  כּ ל
בּ מח ׁש בּת וֹ  לק ר צרי ׁש ּמ וֹ נעין, כּ מ וֹ 
מח ׁש בּת וֹ  וּ להוֹ ציא ּת וֹ רה דּ ברי
בּ מח ׁש בּת וֹ  וּ לק ר  רעים  מרעיוֹ נים 
דּ בּ וּ רי  ֹמ ּת ו ׁש יּ ׁש ן עד ּת וֹ רה דּ בּ וּ רי
הבּ רוּ ר בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה וּ  ּת וֹ רה ,
בּ חינת זה  כּ י הּת מ וּ רוֹ ת. מהיכלי
ּפ גם  ּת ּק וּ ן ע ּק ר  ׁש הוּ א הּמ ׁש קל ּת ׁש וּ בת
ׁש כּ ל  הּמ ח ׁש בה ּפ גם  ׁש הוּ א  הבּ רית
ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  דּ יקא , זה ידי על ּת ּק וּ נוֹ 
דּ על' 'בּ הינוּ  ז"ל רבּ וֹ תינוּ  מאמר על

בּ הּת וֹ  כז  ׁש ם)(בסימן עיּ ן 'רציצא ' .רה 

–וזהוּ : ההוּ א" בּ ּמ קוֹ ם  "ויּ ׁש כּ ב  
ׁש הוּ א דּ יקא , ההוּ א ' 'בּ ּמ ק וֹ ם 
בּ חינת ׁש הוּ א בּ וֹ  ׁש ּפ גע  הּמ קוֹ ם 
לׁש ם  דּ יקא  כּ י כּ נּ "ל, וכוּ ' המעכּ ב 

ׁש יּ ׁש ן, עד אּמ יץ  בּ קׁש ר מחׁש ב ּת וֹ  קר
כּ י בּ חינתוֹ , לפי  אחד כּ ל צרי  ּכ כּ י
את ׁש ּמ ע כּ בין ׁש רוֹ אה  ּפ י  על אף 
 צרי הוּ א ׁש ּמ ע כּ בין, כּ מ וֹ  מחׁש בּת וֹ 
מהּמ ח ׁש בוֹ ת לברח  ׁש לּ וֹ  את לעשׂ וֹ ת
לבחינת מח ׁש ב ּת וֹ  וּ לקר רע וֹ ת
מקוֹ ם  בּ חינת ׁש הוּ א ע וֹ לם  ׁש ל מקוֹ מ וֹ 
ּפ י על ואף יעקב , בּ וֹ  ׁש ּפ גע ההוּ א
מ ם  וּ להבין לה יג עדין יכוֹ ל ׁש אינוֹ 
מח ׁש בּת וֹ  ּת היה כן ּפ י על אף  כּ לל,
ׁש הם  הּמ קוֹ ם  אבני  ידי  על ׁש ם  קׁש וּ רה
ׁש יּ יׁש ן  עד ה ּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת בּ חינת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ּת וֹ רה , דּ ברי  ֹמ ּת ו

כּ נּ "ל. ההוּ א" בּ ּמ קוֹ ם  "ויּ ׁש כּ ב 

ארצה"ויּ חם מ צּ ב  סלּ ם  והנּ ה 
המימה" מ גּ יע  וראׁש וֹ 
האדם  עב וֹ דת כּ לל ׁש זּ ה ׁש ראה וכוּ '
הארץ אל לירד  ׁש צּ רי העוֹ לם  בּ זה 
היכלי אחיזת ׁש ם  ה זּ ה, הגּ ׁש מי 
ולעלוֹ ת וכוּ ', מ ם  וּ לברר הּת מ וּ רוֹ ת
הּס לּ ם  זה  ידי על הנּ "ל העליּ וֹ ת  בּ כל
בּ חינת ׁש הם  המימה , מ גּ יע  ׁש ראׁש וֹ 
בּ חינת כּ נּ "ל וכוּ ' העליוֹ נה  הּפ ריסה
הּת ׁש עה ה גת כּ ל ׁש ם   ׁש דּ ר כּ תר
כּ י ס לּ ם , מר ּמ ז וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' היכלין
ׁש זּ ה כּ ּמ וּ בא, 'ק וֹ ל' בּ גימטריּ א 'סלּ ם '

כב)בּ חינת כז, יעקב",(בראשית  קוֹ ל "הּק ל 
איׁש  ׁש ל התגּ בּ רוּ תוֹ  כּ ל זה ידי ׁש על
אחרא הּס טרא כּ ל נגד היּ שׂ ראלי 
כּ לוּ לים  ׁש כּ לּ ם  הּת מ וּ רוֹ ת והיכלי 
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  עשׂ ו, בּ בחינת

כ )ז"ל סה , רבה ׁש הּק וֹ ל (בראשית 'בּ זמן : 
ׁש אין  עשׂ ו', ידי ה יּ דים  אין יעקב קוֹ ל

פט והלכות כד תורות תורה 

יעקב ק וֹ ל "ה ּק ל וזהוּ : כּ ח. ׁש וּ ם  "לוֹ  
הוּ א הלמ וּ ת ע ּק ר  כּ י  ק וֹ לוֹ ת, ׁש ני 
ה גת כּ ל זה ידי ׁש על שׂ מחה, בּ חינת
וע ּק ר כּ נּ "ל, וכוּ ' ס וֹ ף האין אוֹ ר
בּ חינת ק וֹ לוֹ ת בּ חינת הוּ א המחה
שׂ שׂ וֹ ן  "קוֹ ל ׁש הם : הנּ "ל ק וֹ לוֹ ת חמׁש 
ה' "חדות בּ חינת: וכוּ ', שׂ מחה" וקוֹ ל

מע זּ כם " י )היא ח, בּ חינת:(נחמיה ׁש הוּ א 
וכוּ ' עז" ק וֹ ל בּ קלוֹ  יּת ן סח,"הן (תהלים 

אחרלד) בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ וּ בא (ליקוטי כּ מ וֹ  
כב) התגּ בּ רוּ תמוהר"ן מחמת אבל ,

ׁש הע ּק ר הנּ פׁש  גּ לוּ ת ׁש ע ּק ר וֹ  הגּ לוּ ת
הנּ "ל, העצבוּ ת התגּ בּ רוּ ת ידי על
על  לצלן, רחמנא  הצּ רוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם 
הרבּ ה. יוֹ ם  בּ כל לצעק  צריכין כּ ן
לצאת לזכּ וֹ ת הוּ א  הצּ עקה קוֹ ל ועּק ר
ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל, לשׂ מחה מ יּ גוֹ ן מהעצבוּ ת 
וכוּ ' יׁש ּת קוּ ' כי ו יּ שׂ מח וּ  וכוּ ', 'ויּ צעק וּ 
כּ י ה נּ "ל. 'הוֹ דוּ ' בּ מזמוֹ ר  ׁש נּ אמר 
לזכּ וֹ ת כּ די  הר בּ ה לצעק צריכין

כּ נּ "ל. הע ּק ר  ׁש הוּ א לשׂ מחה

ׁש ניוזה  יעקב" ק וֹ ל "הּק ל בּ חינת 
שׂ מחה, ׁש ל קוֹ ל בּ חינת ק וֹ לוֹ ת,
לזכּ וֹ ת כּ די ואנחה, צעקה וקוֹ ל
ואחד  חסר אחד ק וֹ ל כּ ן ועל לשׂ מחה.
חסר הוּ א צעקה  ק וֹ ל כּ י כּ ּמ וּ בא, מלא
הלמוּ ת ע ּק ר  כּ י ׁש למ וּ ת, זה אין כּ י
לצעק ׁש צּ ריכין רק שׂ מחה ק וֹ ל הוּ א
בּ חינת ׁש הם  צרוֹ תיו, על צעקה קוֹ ל
המחה. מחסרוֹ ן ׁש ע ּק רם  חסר וֹ נ וֹ ת 
חסר אחד יעקב " קוֹ ל "הּק ל כּ ן ועל
מר ּמ ז  זה וכל וכנּ "ל. מלא ואחד
ׁש הוּ א יעקב ׁש ראה הּס לּ ם  בּ בחינת

קוֹ לוֹ ת בּ חינת הינוּ  ק וֹ ל, בּ גימטר יּ א
זה ידי ׁש על שׂ מחה, ק וֹ ל ׁש ע ּק רם 
בּ חינת למים  מארץ  העליּ ה  עּק ר
מגּ יע וראׁש וֹ  ארצה מ צּ ב  "ס לּ ם 

וכנּ "ל. המימה"

ׁש הם "והנּ ה אהים " מלאכי 
ה' בּ רכוּ  בּ חינת הצּ דּ יקים 
בּ זוֹ הר ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  וכוּ ' מלאכיו כּ ל
כּ י בּ וֹ ", ויוֹ רדים  "ע וֹ לים  הּק דוֹ ׁש ,
לעלוֹ ת ּפ עמים  וכּמ ה כּ ּמ ה צריכין
רצוֹ א ונפיק עיל בּ חינת ׁש זּ ה וּ  ולירד ,
אחד  ליוֹ ם  א המלאכה כּ י  וכוּ ', וׁש וֹ ב 
לעיל  וכמבאר אחת, לׁש נה וא

ּפ ע כּ ּמ ה ולירד ׁש צּ ריכין לעלוֹ ת מים  
ׁש יּ זכּ ה עד בּ חינתוֹ , לפי  אחד כּ ל וכוּ '
הנּ "ל. היכלין הּת ׁש עה הגת לבחינת 
ויוֹ ם  י וֹ ם  בּ כל צריכין כּ ן  ועל
הר בּ ה וּ צעקוֹ ת ושׂ יחה  התבּ וֹ דדוּ ת
וּ בכל  יוֹ ם  בּ כל להתגּ בּ ר והע ּק ר וכוּ '.
ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  וכוּ ', בּ מחה עת 
וכמבאר בּ זה, בּ דברינוּ  הרבּ ה
ּת נינא בּ לּק וּ טי כה בּ סימן בּ מק וֹ מוֹ 
ההתבּ וֹ דדוּ ת, מעלת אחר וּ במק וֹ ם 
יהיה היּ וֹ ם  כּ ל "וּ ׁש אר  וסיּ ם :

כּ נּ "ל. הינוּ  בּ שׂ מחה"

על "והנּ ה  רק  כּ י  וכוּ ', עליו" נצּ ב  ה' 
ׁש הוּ א אהוּ תוֹ  מ יג  זה ידי
ידי על ׁש ּמ יג ס וֹ ף האין אוֹ ר בּ חינת
ידי על ׁש זּ וֹ כה היכלין  הּת ׁש עה בּ חינת
ה' אני  "ויּ אמר כּ נּ "ל. וכוּ ' המחה
אּת ה אׁש ר הארץ  וכוּ ' אברהם  אהי 
ל" ישׂ ראל, ארץ ׁש היא עליה" ׁש כב 
זוֹ כין  זה כּ ל ע ּק ר  כּ י ," וּ לזרע אּת ננּ ה



הלכותפח  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

כּ מ וֹ  וכוּ ', לּט הר הר וֹ צה מ יּ שׂ ראל  אחד
על  נאמר  וכן  ו, בּ סימן ׁש ּמ באר
וכוּ '. י שׂ ראל את לטהר  העוֹ סק הצּ דּ יק

ויּ שׂ ם "ויּ ּק ח ה ּמ ק וֹ ם  מאבני 
וּ ברר ׁש לּ קח מראׁש וֹ תיו "
אוֹ תיּ וֹ ת בּ רוּ ר  בּ חינת הּמ קוֹ ם  מאבני 
קדׁש  אבני בּ חינת ׁש הם  וניצ וֹ צוֹ ת
אבני ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת להיכלי ׁש נּ פלוּ 

בּ בחינת א)נגף, ד, "ּת ׁש ּת ּפ כנה(איכה : 
מברר והצּ דּ יק  וכוּ ', קדׁש " אבני
ׁש הם  קדׁש  אבני ׁש הם  ט וֹ ב וֹ ת האבנים 
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת 
 ֹלת ו ׁש ּמ ק רם  מראׁש וֹ תיו" "ויּ שׂ ם 

והכל. הראׁש 

מּת וֹ "ויּ ׁש כּ ב  ׁש יּ ׁש ן ההוּ א " בּ ּמ קוֹ ם  
על  מר ּמ ז וזה ּת וֹ רה, דּ ברי 
אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ וֹ נעין ׁש כּ ׁש ר וֹ אה אדם  כּ ל
בּ מח ׁש בּת וֹ  לק ר צרי ׁש ּמ וֹ נעין, כּ מ וֹ 
מח ׁש בּת וֹ  וּ להוֹ ציא ּת וֹ רה דּ ברי
בּ מח ׁש בּת וֹ  וּ לק ר  רעים  מרעיוֹ נים 
דּ בּ וּ רי  ֹמ ּת ו ׁש יּ ׁש ן עד ּת וֹ רה דּ בּ וּ רי
הבּ רוּ ר בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה וּ  ּת וֹ רה ,
בּ חינת זה  כּ י הּת מ וּ רוֹ ת. מהיכלי
ּפ גם  ּת ּק וּ ן ע ּק ר  ׁש הוּ א הּמ ׁש קל ּת ׁש וּ בת
ׁש כּ ל  הּמ ח ׁש בה ּפ גם  ׁש הוּ א  הבּ רית
ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  דּ יקא , זה ידי על ּת ּק וּ נוֹ 
דּ על' 'בּ הינוּ  ז"ל רבּ וֹ תינוּ  מאמר על

בּ הּת וֹ  כז  ׁש ם)(בסימן עיּ ן 'רציצא ' .רה 

–וזהוּ : ההוּ א" בּ ּמ קוֹ ם  "ויּ ׁש כּ ב  
ׁש הוּ א דּ יקא , ההוּ א ' 'בּ ּמ ק וֹ ם 
בּ חינת ׁש הוּ א בּ וֹ  ׁש ּפ גע  הּמ קוֹ ם 
לׁש ם  דּ יקא  כּ י כּ נּ "ל, וכוּ ' המעכּ ב 

ׁש יּ ׁש ן, עד אּמ יץ  בּ קׁש ר מחׁש ב ּת וֹ  קר
כּ י בּ חינתוֹ , לפי  אחד כּ ל צרי  ּכ כּ י
את ׁש ּמ ע כּ בין ׁש רוֹ אה  ּפ י  על אף 
 צרי הוּ א ׁש ּמ ע כּ בין, כּ מ וֹ  מחׁש בּת וֹ 
מהּמ ח ׁש בוֹ ת לברח  ׁש לּ וֹ  את לעשׂ וֹ ת
לבחינת מח ׁש ב ּת וֹ  וּ לקר רע וֹ ת
מקוֹ ם  בּ חינת ׁש הוּ א ע וֹ לם  ׁש ל מקוֹ מ וֹ 
ּפ י על ואף יעקב , בּ וֹ  ׁש ּפ גע ההוּ א
מ ם  וּ להבין לה יג עדין יכוֹ ל ׁש אינוֹ 
מח ׁש בּת וֹ  ּת היה כן ּפ י על אף  כּ לל,
ׁש הם  הּמ קוֹ ם  אבני  ידי  על ׁש ם  קׁש וּ רה
ׁש יּ יׁש ן  עד ה ּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת בּ חינת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ּת וֹ רה , דּ ברי  ֹמ ּת ו

כּ נּ "ל. ההוּ א" בּ ּמ קוֹ ם  "ויּ ׁש כּ ב 

ארצה"ויּ חם מ צּ ב  סלּ ם  והנּ ה 
המימה" מ גּ יע  וראׁש וֹ 
האדם  עב וֹ דת כּ לל ׁש זּ ה ׁש ראה וכוּ '
הארץ אל לירד  ׁש צּ רי העוֹ לם  בּ זה 
היכלי אחיזת ׁש ם  ה זּ ה, הגּ ׁש מי 
ולעלוֹ ת וכוּ ', מ ם  וּ לברר הּת מ וּ רוֹ ת
הּס לּ ם  זה  ידי על הנּ "ל העליּ וֹ ת  בּ כל
בּ חינת ׁש הם  המימה , מ גּ יע  ׁש ראׁש וֹ 
בּ חינת כּ נּ "ל וכוּ ' העליוֹ נה  הּפ ריסה
הּת ׁש עה ה גת כּ ל ׁש ם   ׁש דּ ר כּ תר
כּ י ס לּ ם , מר ּמ ז וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' היכלין
ׁש זּ ה כּ ּמ וּ בא, 'ק וֹ ל' בּ גימטריּ א 'סלּ ם '

כב)בּ חינת כז, יעקב",(בראשית  קוֹ ל "הּק ל 
איׁש  ׁש ל התגּ בּ רוּ תוֹ  כּ ל זה ידי ׁש על
אחרא הּס טרא כּ ל נגד היּ שׂ ראלי 
כּ לוּ לים  ׁש כּ לּ ם  הּת מ וּ רוֹ ת והיכלי 
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  עשׂ ו, בּ בחינת

כ )ז"ל סה , רבה ׁש הּק וֹ ל (בראשית 'בּ זמן : 
ׁש אין  עשׂ ו', ידי ה יּ דים  אין יעקב קוֹ ל

פט והלכות כד תורות תורה 

יעקב ק וֹ ל "ה ּק ל וזהוּ : כּ ח. ׁש וּ ם  "לוֹ  
הוּ א הלמ וּ ת ע ּק ר  כּ י  ק וֹ לוֹ ת, ׁש ני 
ה גת כּ ל זה ידי ׁש על שׂ מחה, בּ חינת
וע ּק ר כּ נּ "ל, וכוּ ' ס וֹ ף האין אוֹ ר
בּ חינת ק וֹ לוֹ ת בּ חינת הוּ א המחה
שׂ שׂ וֹ ן  "קוֹ ל ׁש הם : הנּ "ל ק וֹ לוֹ ת חמׁש 
ה' "חדות בּ חינת: וכוּ ', שׂ מחה" וקוֹ ל

מע זּ כם " י )היא ח, בּ חינת:(נחמיה ׁש הוּ א 
וכוּ ' עז" ק וֹ ל בּ קלוֹ  יּת ן סח,"הן (תהלים 

אחרלד) בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ וּ בא (ליקוטי כּ מ וֹ  
כב) התגּ בּ רוּ תמוהר"ן מחמת אבל ,

ׁש הע ּק ר הנּ פׁש  גּ לוּ ת ׁש ע ּק ר וֹ  הגּ לוּ ת
הנּ "ל, העצבוּ ת התגּ בּ רוּ ת ידי על
על  לצלן, רחמנא  הצּ רוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם 
הרבּ ה. יוֹ ם  בּ כל לצעק  צריכין כּ ן
לצאת לזכּ וֹ ת הוּ א  הצּ עקה קוֹ ל ועּק ר
ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל, לשׂ מחה מ יּ גוֹ ן מהעצבוּ ת 
וכוּ ' יׁש ּת קוּ ' כי ו יּ שׂ מח וּ  וכוּ ', 'ויּ צעק וּ 
כּ י ה נּ "ל. 'הוֹ דוּ ' בּ מזמוֹ ר  ׁש נּ אמר 
לזכּ וֹ ת כּ די  הר בּ ה לצעק צריכין

כּ נּ "ל. הע ּק ר  ׁש הוּ א לשׂ מחה

ׁש ניוזה  יעקב" ק וֹ ל "הּק ל בּ חינת 
שׂ מחה, ׁש ל קוֹ ל בּ חינת ק וֹ לוֹ ת,
לזכּ וֹ ת כּ די ואנחה, צעקה וקוֹ ל
ואחד  חסר אחד ק וֹ ל כּ ן ועל לשׂ מחה.
חסר הוּ א צעקה  ק וֹ ל כּ י כּ ּמ וּ בא, מלא
הלמוּ ת ע ּק ר  כּ י ׁש למ וּ ת, זה אין כּ י
לצעק ׁש צּ ריכין רק שׂ מחה ק וֹ ל הוּ א
בּ חינת ׁש הם  צרוֹ תיו, על צעקה קוֹ ל
המחה. מחסרוֹ ן ׁש ע ּק רם  חסר וֹ נ וֹ ת 
חסר אחד יעקב " קוֹ ל "הּק ל כּ ן ועל
מר ּמ ז  זה וכל וכנּ "ל. מלא ואחד
ׁש הוּ א יעקב ׁש ראה הּס לּ ם  בּ בחינת

קוֹ לוֹ ת בּ חינת הינוּ  ק וֹ ל, בּ גימטר יּ א
זה ידי ׁש על שׂ מחה, ק וֹ ל ׁש ע ּק רם 
בּ חינת למים  מארץ  העליּ ה  עּק ר
מגּ יע וראׁש וֹ  ארצה מ צּ ב  "ס לּ ם 

וכנּ "ל. המימה"

ׁש הם "והנּ ה אהים " מלאכי 
ה' בּ רכוּ  בּ חינת הצּ דּ יקים 
בּ זוֹ הר ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  וכוּ ' מלאכיו כּ ל
כּ י בּ וֹ ", ויוֹ רדים  "ע וֹ לים  הּק דוֹ ׁש ,
לעלוֹ ת ּפ עמים  וכּמ ה כּ ּמ ה צריכין
רצוֹ א ונפיק עיל בּ חינת ׁש זּ ה וּ  ולירד ,
אחד  ליוֹ ם  א המלאכה כּ י  וכוּ ', וׁש וֹ ב 
לעיל  וכמבאר אחת, לׁש נה וא

ּפ ע כּ ּמ ה ולירד ׁש צּ ריכין לעלוֹ ת מים  
ׁש יּ זכּ ה עד בּ חינתוֹ , לפי  אחד כּ ל וכוּ '
הנּ "ל. היכלין הּת ׁש עה הגת לבחינת 
ויוֹ ם  י וֹ ם  בּ כל צריכין כּ ן  ועל
הר בּ ה וּ צעקוֹ ת ושׂ יחה  התבּ וֹ דדוּ ת
וּ בכל  יוֹ ם  בּ כל להתגּ בּ ר והע ּק ר וכוּ '.
ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  וכוּ ', בּ מחה עת 
וכמבאר בּ זה, בּ דברינוּ  הרבּ ה
ּת נינא בּ לּק וּ טי כה בּ סימן בּ מק וֹ מוֹ 
ההתבּ וֹ דדוּ ת, מעלת אחר וּ במק וֹ ם 
יהיה היּ וֹ ם  כּ ל "וּ ׁש אר  וסיּ ם :

כּ נּ "ל. הינוּ  בּ שׂ מחה"

על "והנּ ה  רק  כּ י  וכוּ ', עליו" נצּ ב  ה' 
ׁש הוּ א אהוּ תוֹ  מ יג  זה ידי
ידי על ׁש ּמ יג ס וֹ ף האין אוֹ ר בּ חינת
ידי על ׁש זּ וֹ כה היכלין  הּת ׁש עה בּ חינת
ה' אני  "ויּ אמר כּ נּ "ל. וכוּ ' המחה
אּת ה אׁש ר הארץ  וכוּ ' אברהם  אהי 
ל" ישׂ ראל, ארץ ׁש היא עליה" ׁש כב 
זוֹ כין  זה כּ ל ע ּק ר  כּ י ," וּ לזרע אּת ננּ ה



הלכותצ  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

הּמ קוֹ ם  ע ּק ר  ׁש ם  י שׂ ראל בּ ארץ רק 
מ כּ ל  ׁש כּ לוּ ל הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית ׁש ה וּ א
הּת ׁש עה בּ חינת ׁש הם  קדוֹ ת  הע שׂ ר
הכּ תר עם  הּמ חין כּ לל ׁש הם  היכלין
בּ חינת הע שׂ ירית קדה בּ חינת ׁש ה וּ א
קדׁש ים  קדׁש  בּ חינת הכּ ּפ וּ רים  יוֹ ם 

כּ נּ "ל. וכ וּ '

'עפר"והיה הארץ ", כּ עפר זרע 
כּ לל  בּ חינת  ה וּ א הארץ '
ה גּ ׁש מ יּ וּ ת, בּ תכלית  ה גּ ׁש מי הּמ קוֹ ם 
ׁש הוּ א העלי וֹ ן מק וֹ ם  הוּ א וׁש ר ׁש וֹ 
מק וֹ מ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א  המע כּ ב בּ חינת
ה גּ ׁש מי מקוֹ ם  ׁש רׁש  ׁש ּמ ם  ע וֹ לם , ׁש ל
והבּ חירה, ה נּ ּס יוֹ ן כּ ל  ׁש ם  הזּ ה,
בּ חינת נאחזוּ  הּק לקוּ לים  וּ מחמת
הּמ קוֹ ם  בּ בחינת ה ּת מוּ ר וֹ ת היכלי 
כּ יּ דוּ ע אחיזתם  כּ ל ׁש ם  הגּ ׁש מי 
העצבוּ ת אחיזת כּ ל וׁש ם  וכנּ "ל,
 בּ עבוּ ר האדמה "אר וּ רה בּ חינת

ּת אכלנּ ה" יז)בּ ע צּ ב וֹ ן ג, וכל (בראשית . 
בּ  עסק וּ  אבל האב וֹ ת כּ יּ דוּ ע , זה תּק וּ ן 

מּט תם  היתה  א ויצחק  אברהם 
ויׁש מעאל  עשׂ ו מהם  יצא כּ י ׁש למה,
ועל  עצב וּ ת, בּ חינת ה גּ ליּ וֹ ת כּ ל ׁש ּמ הם 
האדמה ונזדּ כּ כה נתבּ ררה א כּ ן
ׁש למה, מ ּט תוֹ  היה יעקב  אבל עדין.
כּ עפר  זרע "והיה  נתבּ ר כּ ן ועל

דּ יקא. הארץ "

ונגבּ ה ""וּ פרצּת  צפנה וקדמה יּמ ה 
מצרים  בּ לי נחלה  ׁש הוּ א

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  קיח .)כּ מ וֹ  כּ י(שבת  , 
הראׁש וֹ ן  אדם  חטא לתּק ן זכה הוּ א
את יגמר ס וֹ ף  כּ ל ׁש ּס וֹ ף עד בּ י וֹ תר

בּ בחינת יהיה האחר וֹ ן בּ ית כּ י  ׁש לּ וֹ ,
ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  (פסחיםיעקב 

ׁש הוּ אפח .) הארץ  עפר  מעלה ה וּ א כּ י  ,
ׁש רׁש  עד הגּ ׁש מי הּמ ק וֹ ם  ּת כלית
ׁש ל  מקוֹ מ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א הּמ קוֹ ם ,
נתבּ ר כּ ן ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' עוֹ לם 
י ּמ ה וּ פרצּת  הארץ  כּ עפר   זרע "והיה
ׁש יּ רדוּ  המקוֹ מ וֹ ת ׁש בּ כל וכוּ ' וקדמה"
מ ם , אוֹ תם  ויעלה יברר ישׂ ראל
בּ קצה  נדּ ח יהיה "אם  בּ בחינת

וכוּ ' " יק בּ צ מם  ד)הׁש מים  ל, ,(דברים 
ׁש יּ צא צדק הגּ וֹ אל על מרּמ ז זה כּ ל כּ י
בּ כל  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל מאיר ׁש הוּ א מ ּמ נּ וּ 
בּ כח וֹ  וּ לח זּ קם  לשׂ ּמ חם  י שׂ ראל זרע 
ׁש יּ עלה עד העמּק וֹ ת, וּ בעצ וֹ תיו הגּ דוֹ ל
ׁש בּ עוֹ לם  הרעים  המקוֹ מ וֹ ת מ כּ ל אוֹ תם 
היכלי התגּ בּ רוּ ת ׁש ם  לׁש ם , ׁש נּ דּ ח וּ 
ויעלה יקבּ צם  וּ מכּ לּ ם  מאד, הּת מ וּ רוֹ ת
י ּמ ה "וּ פרצּת  בּ בחינת  וית ּק נם  אוֹ תם 

בּ חינת ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', ב)וקדמה" קז , (תהלים 
וּ מארצוֹ ת וכוּ ' ה' גּ אוּ לי  "יאמרוּ 
וכנּ "ל. וכוּ ' וּ מ ּמ ערב " מּמ זרח ק בּ צם 

מׁש ּפ חתוזה: כּ ל ב "ונברכוּ  
בּ חינת " וּ בזרע האדמה
ידי על ׁש ּמ ק בּ לין הנּ "ל הבּ רכוֹ ת
ידי על הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  ׁש ּמ בררין
בּ חינת קוֹ ל בּ חינת ׁש הוּ א המחה,
" ע ּמ אנכי "והנּ ה כּ נּ "ל. הנּ "ל סלּ ם 

ׁש כינת ׁש היא הּמ לכוּ ת עליּ ת בּ חינת
בּ היכלי גּ לוּ ת בּ בחינת ׁש היה אהוּ תוֹ 

בּ  כּ נּ "ל עבוֹ דת וֹ  ידי  ועל ררההּת מ וּ רוֹ ת 
אנכי "והנּ ה יתבּ ר ה' וּ ב ר וֹ  מ ם ,
בּ כל  ּת מיד ע ּמ וֹ  יתבּ ר ׁש הוּ א " עּמ

צא והלכות כד תורות תורה 

הכּ ח ע ּק ר  זה ידי  ׁש על ׁש הוּ א, מקוֹ ם 
על  יתבּ ר מלכ וּ ת וֹ  וּ להעלוֹ ת לברר
מק וֹ מוֹ ת ׁש בּ כל ׁש יּ וֹ דעין ידי 
ּת מיד  ע ּמ וֹ  יתבּ ר וה' ממׁש לּת וֹ ,
חס החיצ וֹ נים  בּ מק וֹ מ וֹ ת אפילּ וּ 

בּ חינת ׁש זּ הוּ  ד)וׁש לוֹ ם , כג, כּ י(שם "גּ ם  : 
כּ י רע  אירא א צלמות בּ גיא אל
א ׁש ר בּ כל וּ ׁש מר ּת י" עּמ די". אּת ה
ׁש הם  הרגלין ׁש מירת בּ חינת "ּת ל

וכנּ "ל. ההליכה כּ לי

הזּ את""והׁש יבתי הארץ  אל 
הירידוֹ ת ׁש ּמ כּ ל
ה זּ את הארץ  אל ּת ׁש וּ ב  והעליּ וֹ ת
הבּ ית ׁש ם  י שׂ ראל, ארץ  ׁש ה וּ א
הּת ׁש עה ה גת  עּק ר ׁש ם  הּמ קדּ ׁש 
"אעזב א "כּ י  כּ נּ "ל. הנּ "ל היכלין
ׁש הבטיח וֹ  ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ודר ׁש וּ  וכוּ ',

בּ חינת הּפ רנסה כה)על לז, "א(שם : 
וכוּ ' נעזב" צ דּ יק  סט,ראיתי  רבה (בראשית  

בּ רכּ תו) ׁש יּ ק בּ ל ׁש הבטיח וֹ  הינ וּ  ,
בּ רכּ ת בּ חינת  ׁש הוּ א הנּ "ל היּ דים 
אביו  מ יּ צחק יעקב  ׁש ּק בּ ל הּפ רנסה 

ׁש כּ תוּ ב כח)כּ מ וֹ  כז , ל(בראשית  "ויּת ן : 
אף כּ י וכוּ '. המים " מ ּט ל האהים 
בּ רכּ ת הוּ א ׁש ע ּק ר  ׁש ם  ׁש ּמ באר ּפ י  על
הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים  אצל אבל הכל ,
הּפ רנסה בּ ר כּ ת ידי על כּ י אחד. הכּ ל
אכילתם  כּ י הכל, בּ רכּ ת  מקבּ לין
עד  גּ דוֹ לה בּ קדה היא וּ פרנסתם 
הוּ א בּ עצמ וֹ  וּ פרנסתם  ׁש אכילתם 
הּמ ח מק בּ לין כּ י הכל, בּ ר כּ ת בּ חינת
ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  אכילתם  ידי על והכל

אחר . בּ מק וֹ ם 

יׁש "ויּ יקץ אכן ויּ אמר מ נתוֹ  יעקב  
א ואנכי הזּ ה בּ ּמ ק וֹ ם  ה'
בּ חינת זה ידעּת י' א  'ואנכי  ידע ּת י",

ׁש ה נדע, דּ לא הידיעה וּ אּת כלית  
בּ חינת כּ תר בּ חינת  ה ּמ ק וֹ ם  בּ חינת
בּ חינת ׁש הוּ א והמיב המסדּ ר 
ע ּק ר דּ יקא  זה ידי ועל כּ נּ "ל. המעכּ ב 
הרדיפה הכּ את ידי על אהוּ תוֹ  הגת
יעקב: ׁש אמר וזה וּ  כּ נּ "ל. בּ המע כּ ב
א ואנכי  הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם  ה' י ׁש  'אכן
א 'ואנכי ידי  על ׁש דּ יקא ידע ּת י'
ידי על הנּ "ל, המעכּ ב  בּ חינת ידע ּת י'
'יׁש  כּ י  אהוּ תוֹ  עּת ה הגּת י  דּ יקא זה
ידי על דּ יקא כּ י הזּ ה', בּ ּמ קוֹ ם  ה'
עד  הידיעה  מניעת בּ חינת המעכּ ב 
האין  אוֹ ר  מ יגין זה ידי  על ׁש יּ תיב,

כּ נּ "ל. וכוּ ' ס וֹ ף

ז"ל וזה רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת  
כא:) מתקיּ מת(סוטה  ה ּת וֹ רה 'אין :

כּ אינוֹ  עצמ וֹ  את ׁש ּמ ׁש ים  בּ מי  אלּ א
הידיעה הע דּ ר ידי  על דּ יקא  כּ י  יוֹ דע ',
ידי על הנּ "ל, המעכּ ב  בּ חינת ׁש ה וּ א
ׁש הוּ א הּת וֹ רה להגת זוֹ כה דּ יקא זה
ּמ וּ בא מה בּ חינת [וזה הּמ חין הגת
ה הלכה ּת פלּ ין בּ הלכוֹ ת בּ דברינוּ 
לוֹ מר היה ז"ל ׁש דּ רכּ וֹ  אחר וּ במק וֹ ם 
כּ לל, יוֹ דע  אינוֹ  ׁש עּת ה  ּפ עם  בּ כל
ה גוֹ ת היג זמן בּ איזה  ּכ ואחר
ימי כּ ל ּפ עמים  כּ ּמ ה וכן נוֹ ראוֹ ת
יׁש  והגה ידיעה כּ ל אצל כּ י  ח יּ יו],
וכוּ ' נדע דּ א הידיעה ּת כלית בּ חינת
זוֹ כין   ּכ ואחר  אחר, בּ מק וֹ ם  מ זּ ה ועיּ ן
וידע עצמ וֹ  ׁש בּ ּט ל דּ יקא  זה ידי על
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הּמ קוֹ ם  ע ּק ר  ׁש ם  י שׂ ראל בּ ארץ רק 
מ כּ ל  ׁש כּ לוּ ל הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית ׁש ה וּ א
הּת ׁש עה בּ חינת ׁש הם  קדוֹ ת  הע שׂ ר
הכּ תר עם  הּמ חין כּ לל ׁש הם  היכלין
בּ חינת הע שׂ ירית קדה בּ חינת ׁש ה וּ א
קדׁש ים  קדׁש  בּ חינת הכּ ּפ וּ רים  יוֹ ם 

כּ נּ "ל. וכ וּ '

'עפר"והיה הארץ ", כּ עפר זרע 
כּ לל  בּ חינת  ה וּ א הארץ '
ה גּ ׁש מ יּ וּ ת, בּ תכלית  ה גּ ׁש מי הּמ קוֹ ם 
ׁש הוּ א העלי וֹ ן מק וֹ ם  הוּ א וׁש ר ׁש וֹ 
מק וֹ מ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א  המע כּ ב בּ חינת
ה גּ ׁש מי מקוֹ ם  ׁש רׁש  ׁש ּמ ם  ע וֹ לם , ׁש ל
והבּ חירה, ה נּ ּס יוֹ ן כּ ל  ׁש ם  הזּ ה,
בּ חינת נאחזוּ  הּק לקוּ לים  וּ מחמת
הּמ קוֹ ם  בּ בחינת ה ּת מוּ ר וֹ ת היכלי 
כּ יּ דוּ ע אחיזתם  כּ ל ׁש ם  הגּ ׁש מי 
העצבוּ ת אחיזת כּ ל וׁש ם  וכנּ "ל,
 בּ עבוּ ר האדמה "אר וּ רה בּ חינת

ּת אכלנּ ה" יז)בּ ע צּ ב וֹ ן ג, וכל (בראשית . 
בּ  עסק וּ  אבל האב וֹ ת כּ יּ דוּ ע , זה תּק וּ ן 

מּט תם  היתה  א ויצחק  אברהם 
ויׁש מעאל  עשׂ ו מהם  יצא כּ י ׁש למה,
ועל  עצב וּ ת, בּ חינת ה גּ ליּ וֹ ת כּ ל ׁש ּמ הם 
האדמה ונזדּ כּ כה נתבּ ררה א כּ ן
ׁש למה, מ ּט תוֹ  היה יעקב  אבל עדין.
כּ עפר  זרע "והיה  נתבּ ר כּ ן ועל

דּ יקא. הארץ "

ונגבּ ה ""וּ פרצּת  צפנה וקדמה יּמ ה 
מצרים  בּ לי נחלה  ׁש הוּ א

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  קיח .)כּ מ וֹ  כּ י(שבת  , 
הראׁש וֹ ן  אדם  חטא לתּק ן זכה הוּ א
את יגמר ס וֹ ף  כּ ל ׁש ּס וֹ ף עד בּ י וֹ תר

בּ בחינת יהיה האחר וֹ ן בּ ית כּ י  ׁש לּ וֹ ,
ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  (פסחיםיעקב 

ׁש הוּ אפח .) הארץ  עפר  מעלה ה וּ א כּ י  ,
ׁש רׁש  עד הגּ ׁש מי הּמ ק וֹ ם  ּת כלית
ׁש ל  מקוֹ מ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א הּמ קוֹ ם ,
נתבּ ר כּ ן ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' עוֹ לם 
י ּמ ה וּ פרצּת  הארץ  כּ עפר   זרע "והיה
ׁש יּ רדוּ  המקוֹ מ וֹ ת ׁש בּ כל וכוּ ' וקדמה"
מ ם , אוֹ תם  ויעלה יברר ישׂ ראל
בּ קצה  נדּ ח יהיה "אם  בּ בחינת

וכוּ ' " יק בּ צ מם  ד)הׁש מים  ל, ,(דברים 
ׁש יּ צא צדק הגּ וֹ אל על מרּמ ז זה כּ ל כּ י
בּ כל  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל מאיר ׁש הוּ א מ ּמ נּ וּ 
בּ כח וֹ  וּ לח זּ קם  לשׂ ּמ חם  י שׂ ראל זרע 
ׁש יּ עלה עד העמּק וֹ ת, וּ בעצ וֹ תיו הגּ דוֹ ל
ׁש בּ עוֹ לם  הרעים  המקוֹ מ וֹ ת מ כּ ל אוֹ תם 
היכלי התגּ בּ רוּ ת ׁש ם  לׁש ם , ׁש נּ דּ ח וּ 
ויעלה יקבּ צם  וּ מכּ לּ ם  מאד, הּת מ וּ רוֹ ת
י ּמ ה "וּ פרצּת  בּ בחינת  וית ּק נם  אוֹ תם 

בּ חינת ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', ב)וקדמה" קז , (תהלים 
וּ מארצוֹ ת וכוּ ' ה' גּ אוּ לי  "יאמרוּ 
וכנּ "ל. וכוּ ' וּ מ ּמ ערב " מּמ זרח ק בּ צם 

מׁש ּפ חתוזה: כּ ל ב "ונברכוּ  
בּ חינת " וּ בזרע האדמה
ידי על ׁש ּמ ק בּ לין הנּ "ל הבּ רכוֹ ת
ידי על הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  ׁש ּמ בררין
בּ חינת קוֹ ל בּ חינת ׁש הוּ א המחה,
" ע ּמ אנכי "והנּ ה כּ נּ "ל. הנּ "ל סלּ ם 

ׁש כינת ׁש היא הּמ לכוּ ת עליּ ת בּ חינת
בּ היכלי גּ לוּ ת בּ בחינת ׁש היה אהוּ תוֹ 

בּ  כּ נּ "ל עבוֹ דת וֹ  ידי  ועל ררההּת מ וּ רוֹ ת 
אנכי "והנּ ה יתבּ ר ה' וּ ב ר וֹ  מ ם ,
בּ כל  ּת מיד ע ּמ וֹ  יתבּ ר ׁש הוּ א " עּמ

צא והלכות כד תורות תורה 

הכּ ח ע ּק ר  זה ידי  ׁש על ׁש הוּ א, מקוֹ ם 
על  יתבּ ר מלכ וּ ת וֹ  וּ להעלוֹ ת לברר
מק וֹ מוֹ ת ׁש בּ כל ׁש יּ וֹ דעין ידי 
ּת מיד  ע ּמ וֹ  יתבּ ר וה' ממׁש לּת וֹ ,
חס החיצ וֹ נים  בּ מק וֹ מ וֹ ת אפילּ וּ 

בּ חינת ׁש זּ הוּ  ד)וׁש לוֹ ם , כג, כּ י(שם "גּ ם  : 
כּ י רע  אירא א צלמות בּ גיא אל
א ׁש ר בּ כל וּ ׁש מר ּת י" עּמ די". אּת ה
ׁש הם  הרגלין ׁש מירת בּ חינת "ּת ל

וכנּ "ל. ההליכה כּ לי

הזּ את""והׁש יבתי הארץ  אל 
הירידוֹ ת ׁש ּמ כּ ל
ה זּ את הארץ  אל ּת ׁש וּ ב  והעליּ וֹ ת
הבּ ית ׁש ם  י שׂ ראל, ארץ  ׁש ה וּ א
הּת ׁש עה ה גת  עּק ר ׁש ם  הּמ קדּ ׁש 
"אעזב א "כּ י  כּ נּ "ל. הנּ "ל היכלין
ׁש הבטיח וֹ  ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ודר ׁש וּ  וכוּ ',

בּ חינת הּפ רנסה כה)על לז, "א(שם : 
וכוּ ' נעזב" צ דּ יק  סט,ראיתי  רבה (בראשית  

בּ רכּ תו) ׁש יּ ק בּ ל ׁש הבטיח וֹ  הינ וּ  ,
בּ רכּ ת בּ חינת  ׁש הוּ א הנּ "ל היּ דים 
אביו  מ יּ צחק יעקב  ׁש ּק בּ ל הּפ רנסה 

ׁש כּ תוּ ב כח)כּ מ וֹ  כז , ל(בראשית  "ויּת ן : 
אף כּ י וכוּ '. המים " מ ּט ל האהים 
בּ רכּ ת הוּ א ׁש ע ּק ר  ׁש ם  ׁש ּמ באר ּפ י  על
הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים  אצל אבל הכל ,
הּפ רנסה בּ ר כּ ת ידי על כּ י אחד. הכּ ל
אכילתם  כּ י הכל, בּ רכּ ת  מקבּ לין
עד  גּ דוֹ לה בּ קדה היא וּ פרנסתם 
הוּ א בּ עצמ וֹ  וּ פרנסתם  ׁש אכילתם 
הּמ ח מק בּ לין כּ י הכל, בּ ר כּ ת בּ חינת
ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  אכילתם  ידי על והכל

אחר . בּ מק וֹ ם 

יׁש "ויּ יקץ אכן ויּ אמר מ נתוֹ  יעקב  
א ואנכי הזּ ה בּ ּמ ק וֹ ם  ה'
בּ חינת זה ידעּת י' א  'ואנכי  ידע ּת י",

ׁש ה נדע, דּ לא הידיעה וּ אּת כלית  
בּ חינת כּ תר בּ חינת  ה ּמ ק וֹ ם  בּ חינת
בּ חינת ׁש הוּ א והמיב המסדּ ר 
ע ּק ר דּ יקא  זה ידי ועל כּ נּ "ל. המעכּ ב 
הרדיפה הכּ את ידי על אהוּ תוֹ  הגת
יעקב: ׁש אמר וזה וּ  כּ נּ "ל. בּ המע כּ ב
א ואנכי  הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם  ה' י ׁש  'אכן
א 'ואנכי ידי  על ׁש דּ יקא ידע ּת י'
ידי על הנּ "ל, המעכּ ב  בּ חינת ידע ּת י'
'יׁש  כּ י  אהוּ תוֹ  עּת ה הגּת י  דּ יקא זה
ידי על דּ יקא כּ י הזּ ה', בּ ּמ קוֹ ם  ה'
עד  הידיעה  מניעת בּ חינת המעכּ ב 
האין  אוֹ ר  מ יגין זה ידי  על ׁש יּ תיב,

כּ נּ "ל. וכוּ ' ס וֹ ף

ז"ל וזה רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת  
כא:) מתקיּ מת(סוטה  ה ּת וֹ רה 'אין :

כּ אינוֹ  עצמ וֹ  את ׁש ּמ ׁש ים  בּ מי  אלּ א
הידיעה הע דּ ר ידי  על דּ יקא  כּ י  יוֹ דע ',
ידי על הנּ "ל, המעכּ ב  בּ חינת ׁש ה וּ א
ׁש הוּ א הּת וֹ רה להגת זוֹ כה דּ יקא זה
ּמ וּ בא מה בּ חינת [וזה הּמ חין הגת
ה הלכה ּת פלּ ין בּ הלכוֹ ת בּ דברינוּ 
לוֹ מר היה ז"ל ׁש דּ רכּ וֹ  אחר וּ במק וֹ ם 
כּ לל, יוֹ דע  אינוֹ  ׁש עּת ה  ּפ עם  בּ כל
ה גוֹ ת היג זמן בּ איזה  ּכ ואחר
ימי כּ ל ּפ עמים  כּ ּמ ה וכן נוֹ ראוֹ ת
יׁש  והגה ידיעה כּ ל אצל כּ י  ח יּ יו],
וכוּ ' נדע דּ א הידיעה ּת כלית בּ חינת
זוֹ כין   ּכ ואחר  אחר, בּ מק וֹ ם  מ זּ ה ועיּ ן
וידע עצמ וֹ  ׁש בּ ּט ל דּ יקא  זה ידי על
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דּ יקא זה ידי על כּ לל, י וֹ דע ׁש אינוֹ 
ּמ יג מה להיג  ּכ אחר זוֹ כה
ׁש זּ ה וּ  הידיעה אל הידיעה מהעדּ ר 

יב)בּ חינת כח, מאין (איוב  "והחכמה 
ידי על והכּ ל דּ יקא, 'מאין' ּת ּמ צא",

וכנּ "ל. הּמ צוה שׂ מחת

הזּ ה""ויּ ירא ה ּמ ק וֹ ם  נּ וֹ רא מה ויּ אמר 
ּפ גיעת בּ בחינת ׁש ם  כּ י
בּ חינת ׁש הוּ א בּ המע כּ ב הרדיפה
היּ ראה ע ּק ר  ׁש ם  כּ נּ "ל, בּ ּמ ק וֹ ם ' 'ויּ פ גּ ע

בּ חינת  ו)עלּ אה ג, מ ׁש ה(שמות "ויּ ס ּת ר 
הא הים ", אל מה בּ יט ירא כּ י ּפ ניו
נוֹ פל  וּ להיג  לראוֹ ת רוֹ דף  ׁש כּ ׁש הּמ ח 
והמסדּ ר המע כּ ב מ בּ חינת יראה עליו

ו  בּ חינתהנּ "ל. ז)זה  א, ה'(משלי  "יראת : 
בּ חינת דּ עת", י )ראׁש ית קיא, :(תהלים 

בּ חינת זה ה'", יראת חכמה "ראׁש ית
ראׁש ית ׁש ה וּ א  המע כּ ב  בּ חינת כּ תר
למעלה הוּ א כּ י והחכמה, הדּ עת
בּ חינת ׁש זּ ה הּמ חין ׁש ּמ ע כּ ב מהּמ חין
וכוּ '. מהבּ יט ' ירא 'כּ י  בּ חינת יראה
בּ חינת החכמה הגת ע ּק ר  זה ידי ועל
ט וֹ ב" שׂ כל ה' יראת חכמה "ראׁש ית
בּ חינת ה יּ ראה ידי  על דּ יקא  כּ י  וכוּ ',
מ יגין  זה ידי  על ה נּ "ל, מהבּ יט ' 'ירא 

כּ נּ "ל. וכוּ ' ט וֹ ב ' 'שׂ כל

יז)וזהוּ  כח, בּ ית(בראשית אם  כּ י זה "אין : 
הּמ קדּ ׁש , ה בּ ית  ׁש הוּ א אהים "
להׁש לים  אפ ׁש ר ׁש אי והבין ׁש ראה
אם  כּ י בּ ׁש למ וּ ת אלּ וּ  הגוֹ ת  ּת ּק וּ ן
הבּ ית ׁש הוּ א אהים , בּ ית כּ ׁש יּ בּ נה
כּ מ וֹ  בּ זכוּ ת וֹ  ׁש יּ בּ נה  האחר וֹ ן הּמ קדּ ׁש 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  פח .)ׁש דּ רׁש וּ  ׁש ם (פסחים  כּ י  , 

ועל  כּ נּ "ל. היכלין ה ּת ׁש עה הגת כּ ל
על  ׁש ּמ רּמ ז זה' 'אין בּ לׁש וֹ ן אמר כּ ן
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  החרבּ נוֹ ת כּ ל
מיג ׁש הוּ א  ּפ י  על ׁש אף  הינוּ  ז"ל,
רוֹ אה, מה  ורוֹ אה  ּמ יג מה  עּת ה
'כּ י ההגה ּת כלית זה אין עדין אבל
הבּ ית ׁש הוּ א אהים ' בּ ית אם 
הכּ ל, יתּת ּק ן דּ יקא  ׁש אז האחרוֹ ן,
כּ לּ נוּ  ונזכּ ה הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי  ויתבּ רר וּ 
בּ שׂ מחה "כּ י בּ חינת עצוּ מה לשׂ מחה

יב)תצאוּ " נה, יתּת ּק ן (ישעיה דּ יקא ואז , 
בּ ׁש למ וּ ת. הנּ "ל כּ ל

היּ וֹ ם "ויּ ׁש כּ ם  כּ א וֹ ר בּ בּ קר" יעקב 
העליּ וֹ ת כּ ל נעשׂ ין ׁש אז
כּ נּ "ל. הּת פ לּ ה ּת ּק וּ ן ידי על הנּ "ל
על  ׁש מן ויּ צק וכוּ ', האבן את "ויּ ּק ח 
קדׁש ' מ ׁש חת 'ׁש מן בּ חינת זה ראׁש ּה "
ׁש ּמ ם  כּ יּ דוּ ע  הּמ חין בּ חינת ׁש הם 
בּ חינת ׁש הוּ א הּמ נוֹ רה ׁש מן  נמ ׁש

נר ׁש ל האוֹ רוֹ תׁש מן כּ ל כּ י חנכּ ה. 
נׁש מת ה' "נר בּ חינת  ׁש הם  וההגוֹ ת

כז)אדם " כ , ידי(משלי על רק נמ ׁש כין 
הוּ א והמע כּ ב הנּ "ל, והמע כּ ב הרדיפה
כּ אבן  ׁש ּמ עכּ ב  ׁש נּ ראה 'אבן' בּ חינת
ע ּק ר יד וֹ  על בּ אמת  אבל האוֹ ר, וּ מ וֹ נע

בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, יב)האוֹ ר  יח, :(תהלים 
בּ חינת ׁש הוּ א וכוּ ' סתרוֹ "  ח ׁש "י ׁש ת
הנּ "ל, המע כּ ב בּ חינת כּ יּ דוּ ע, כּ תר
ּת אמר וׁש ּמ א  ז"ל: ר בּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ 

לוֹ מר ּת למ וּ ד אוֹ ר, אין יח,לפנים  (שם 
בּ רד יג) עברוּ  עביו נג דּ וֹ  "מנּ ג ּה  :

בּ ג ׁש מ יּ וּ ת גּ ם  כּ ן ועל וכוּ '. אׁש " וגחלי
ידי על הוּ א האׁש  אוֹ ר התהוּ וּ ת כּ ל

צג  והלכות כד תורות תורה 

 ית בּ ר ה' ׁש נּ תן ידי על דּ יקא, הכּ אה
ׁש בּ ת בּ מ וֹ צאי  הראׁש וֹ ן לאדם  בּ ינה
בּ חינת וזה וכ וּ '. אבנים  ׁש ני  לּק ח 
מב ּט ׁש ין  נוּ רא בּ י ּה  סליק דּ לא 'אעא 

קסח .)וכוּ 'כה לי ּה ' שלח זה(זוהר ׁש כּ ל , 
הכּ את מ בּ חינת  בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש
נתהוּ ין  ׁש ּמ ם  בּ המע כּ ב הרדיפה
נהוֹ רין  אנּ וּ ן דּ לאו וכוּ ' היכלין ּת ׁש עה
האוֹ רוֹ ת מ כּ ל גּ ב וֹ הים  הם  כּ י  וכוּ ',
האוֹ רוֹ ת כּ ל המ ׁש כת דּ יקא וּ מ ם 
הנּ רוֹ ת הדלקת  עּק ר כּ ן ועל ׁש בּ ע וֹ לם .
'ׁש מן  בּ חינת ה ּק טרת  בּ עת הוּ א

וכנּ "ל. לב ' י שׂ ּמ ח  וּ קטרת

עּמ די "וזה: אהים  יהיה "אם  
בּ חינת מלכוּ ת, (תהליםבּ חינת 

יב) ׁש זּ העד, מ ּק דם ", מל כּ י  "אהים 
"וּ ׁש מרני הנּ "ל. הּמ לכוּ ת עליּ ת בּ חינת
בּ חינת "הוֹ ל אנכי אׁש ר הזּ ה  בּ דּ ר
ׁש הם  יס וֹ ד הוֹ ד נצח  ותּק וּ ן ׁש מירת
לחם  לי "ונתן וכנּ "ל. ההליכה כּ לי
בּ רכּ ת בּ חינת ללבּ ׁש " וּ בגד לאכל
ׁש ּמ תלבּ ׁש  הכל בּ רכּ ת  ׁש הוּ א היּ דים 
בּ אמת כּ ן ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ פרנסה
וּ 'בגד  דּ אוֹ רייתא , לחמא מרּמ ז 'לחם '
לב וּ ׁש ין  דּ ר בּ נן, חלוּ קא בּ חינת  ללבּ ׁש '
אצל  אחד הכּ ל כּ י  דּ נׁש מתא,

כּ נּ "ל. הצּ דּ יקים 

'אב '"וׁש ב ּת י אבי", בּ ית אל ב ׁש לוֹ ם  
דּ יקא. 'ו ׁש ב ּת י' בּ חכמה, –

יׁש וּ בׁש ּמ כּ ל  ׁש ם , ׁש יּ היה מק וֹ ם  
ׁש הוּ א והחכמה הכל אל בּ ׁש לוֹ ם 

כּ ׁש יּ כרח הן כּ נּ "ל, אבי ' 'בּ ית בּ חינת
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי לבחינת  למ ּט ה לירד
ויׁש וּ ב ׁש יּ עלה עד וכוּ ' מם  יברר 
כּ ׁש יּ רדף והן בּ ׁש לוֹ ם , הכל אל
א ה נּ "ל רדיפא בּ בחינת הכל 
ידי על י ׁש וּ ב  רק וׁש לוֹ ם , חס  יהרס
אל  בּ ׁש לוֹ ם  והמי ב  המסדּ ר ּת ּק וּ ן
ס וֹ ף האין א וֹ ר  ׁש יּ יג עד הכל 
כּ נּ "ל. וכוּ ' מטי ולא מטי בּ בחינת
א לּ וּ  כּ י לאהים " לי  ה' "והיה וזה:
אהוּ ת וֹ  המ ׁש כת עּק ר הם  ההגוֹ ת

עליו.
בּ ית"והאבן יהיה וכוּ ' הזּ את 

מ כּ ל  ׁש כּ לוּ ל אהים "
הנּ "ל, הּפ ריסא עם  היכלין הּת ׁש עה
ׁש הם   יתבּ ר אהוּ ת וֹ  הׁש ראת ׁש ם 
ׁש הם  קדוֹ ת  עשׂ ר בּ חינת בּ כלליּ וּ ת
נברא ׁש בּ הם  מאמרוֹ ת הע שׂ רה ׁש ר ׁש 
ה דּ בּ ר וֹ ת. ע שׂ רת בּ חינת  ׁש הם  הע וֹ לם 
ע ר לי ּת ּת ן אׁש ר  "וכל וזה:
מן  וּ מעשׂ ר מעשׂ ר ס וֹ ד "ל אע רנּ וּ 
הכל  בּ ר כּ ת בּ ׁש ביל ׁש הכּ ל הּמ עשׂ ר,
ישׂ ראל  ׁש ּמ קבּ לין ההׁש ּפ עוֹ ת ׁש ּמ כּ ל
מן  וּ מעשׂ ר מעשׂ ר לּת ן צריכין
כּ י והלּ ויּ ים , ה כּ הנים  אל הּמ עשׂ ר
על  כּ נּ "ל ה בּ רכוֹ ת כּ ל אצלם  הכּ הנים 
בּ שׂ מחה הּמ ק דּ ׁש  בּ בית  עבוֹ דתם  ידי 
בּ ׁש יר הע וֹ סקים  הלּ ויּ ים  ׁש ּמ ע וֹ ררים 
עשׂ רה בּ חינת  ׁש הוּ א ׁש יר, כּ לי בּ כל
ידי ׁש על שׂ מחה, להמׁש י נגינה מיני
כּ ן  ועל ה נּ "ל, ה ּת ּק וּ נים  כּ ל עּק ר זה
כּ די הנּ "ל, מעשׂ רוֹ ת להם  לּת ן צריכין

להאיר.כה. בזה זה ויאחזּו הּנׁשמה, אֹור ויעלה בֹו יּכּו ,הּנׁשמה אֹור ּבֹו עֹולה ׁשּלא ּגּוף .ויאיר בֹו יּכּו אֹורֹו, עֹולה ׁשּלא עץ



הלכותצב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

דּ יקא זה ידי על כּ לל, י וֹ דע ׁש אינוֹ 
ּמ יג מה להיג  ּכ אחר זוֹ כה
ׁש זּ ה וּ  הידיעה אל הידיעה מהעדּ ר 

יב)בּ חינת כח, מאין (איוב  "והחכמה 
ידי על והכּ ל דּ יקא, 'מאין' ּת ּמ צא",

וכנּ "ל. הּמ צוה שׂ מחת

הזּ ה""ויּ ירא ה ּמ ק וֹ ם  נּ וֹ רא מה ויּ אמר 
ּפ גיעת בּ בחינת ׁש ם  כּ י
בּ חינת ׁש הוּ א בּ המע כּ ב הרדיפה
היּ ראה ע ּק ר  ׁש ם  כּ נּ "ל, בּ ּמ ק וֹ ם ' 'ויּ פ גּ ע

בּ חינת  ו)עלּ אה ג, מ ׁש ה(שמות "ויּ ס ּת ר 
הא הים ", אל מה בּ יט ירא כּ י ּפ ניו
נוֹ פל  וּ להיג  לראוֹ ת רוֹ דף  ׁש כּ ׁש הּמ ח 
והמסדּ ר המע כּ ב מ בּ חינת יראה עליו

ו  בּ חינתהנּ "ל. ז)זה  א, ה'(משלי  "יראת : 
בּ חינת דּ עת", י )ראׁש ית קיא, :(תהלים 

בּ חינת זה ה'", יראת חכמה "ראׁש ית
ראׁש ית ׁש ה וּ א  המע כּ ב  בּ חינת כּ תר
למעלה הוּ א כּ י והחכמה, הדּ עת
בּ חינת ׁש זּ ה הּמ חין ׁש ּמ ע כּ ב מהּמ חין
וכוּ '. מהבּ יט ' ירא 'כּ י  בּ חינת יראה
בּ חינת החכמה הגת ע ּק ר  זה ידי ועל
ט וֹ ב" שׂ כל ה' יראת חכמה "ראׁש ית
בּ חינת ה יּ ראה ידי  על דּ יקא  כּ י  וכוּ ',
מ יגין  זה ידי  על ה נּ "ל, מהבּ יט ' 'ירא 

כּ נּ "ל. וכוּ ' ט וֹ ב ' 'שׂ כל

יז)וזהוּ  כח, בּ ית(בראשית אם  כּ י זה "אין : 
הּמ קדּ ׁש , ה בּ ית  ׁש הוּ א אהים "
להׁש לים  אפ ׁש ר ׁש אי והבין ׁש ראה
אם  כּ י בּ ׁש למ וּ ת אלּ וּ  הגוֹ ת  ּת ּק וּ ן
הבּ ית ׁש הוּ א אהים , בּ ית כּ ׁש יּ בּ נה
כּ מ וֹ  בּ זכוּ ת וֹ  ׁש יּ בּ נה  האחר וֹ ן הּמ קדּ ׁש 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  פח .)ׁש דּ רׁש וּ  ׁש ם (פסחים  כּ י  , 

ועל  כּ נּ "ל. היכלין ה ּת ׁש עה הגת כּ ל
על  ׁש ּמ רּמ ז זה' 'אין בּ לׁש וֹ ן אמר כּ ן
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  החרבּ נוֹ ת כּ ל
מיג ׁש הוּ א  ּפ י  על ׁש אף  הינוּ  ז"ל,
רוֹ אה, מה  ורוֹ אה  ּמ יג מה  עּת ה
'כּ י ההגה ּת כלית זה אין עדין אבל
הבּ ית ׁש הוּ א אהים ' בּ ית אם 
הכּ ל, יתּת ּק ן דּ יקא  ׁש אז האחרוֹ ן,
כּ לּ נוּ  ונזכּ ה הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי  ויתבּ רר וּ 
בּ שׂ מחה "כּ י בּ חינת עצוּ מה לשׂ מחה

יב)תצאוּ " נה, יתּת ּק ן (ישעיה דּ יקא ואז , 
בּ ׁש למ וּ ת. הנּ "ל כּ ל

היּ וֹ ם "ויּ ׁש כּ ם  כּ א וֹ ר בּ בּ קר" יעקב 
העליּ וֹ ת כּ ל נעשׂ ין ׁש אז
כּ נּ "ל. הּת פ לּ ה ּת ּק וּ ן ידי על הנּ "ל
על  ׁש מן ויּ צק וכוּ ', האבן את "ויּ ּק ח 
קדׁש ' מ ׁש חת 'ׁש מן בּ חינת זה ראׁש ּה "
ׁש ּמ ם  כּ יּ דוּ ע  הּמ חין בּ חינת ׁש הם 
בּ חינת ׁש הוּ א הּמ נוֹ רה ׁש מן  נמ ׁש

נר ׁש ל האוֹ רוֹ תׁש מן כּ ל כּ י חנכּ ה. 
נׁש מת ה' "נר בּ חינת  ׁש הם  וההגוֹ ת

כז)אדם " כ , ידי(משלי על רק נמ ׁש כין 
הוּ א והמע כּ ב הנּ "ל, והמע כּ ב הרדיפה
כּ אבן  ׁש ּמ עכּ ב  ׁש נּ ראה 'אבן' בּ חינת
ע ּק ר יד וֹ  על בּ אמת  אבל האוֹ ר, וּ מ וֹ נע

בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, יב)האוֹ ר  יח, :(תהלים 
בּ חינת ׁש הוּ א וכוּ ' סתרוֹ "  ח ׁש "י ׁש ת
הנּ "ל, המע כּ ב בּ חינת כּ יּ דוּ ע, כּ תר
ּת אמר וׁש ּמ א  ז"ל: ר בּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ 

לוֹ מר ּת למ וּ ד אוֹ ר, אין יח,לפנים  (שם 
בּ רד יג) עברוּ  עביו נג דּ וֹ  "מנּ ג ּה  :

בּ ג ׁש מ יּ וּ ת גּ ם  כּ ן ועל וכוּ '. אׁש " וגחלי
ידי על הוּ א האׁש  אוֹ ר התהוּ וּ ת כּ ל

צג  והלכות כד תורות תורה 

 ית בּ ר ה' ׁש נּ תן ידי על דּ יקא, הכּ אה
ׁש בּ ת בּ מ וֹ צאי  הראׁש וֹ ן לאדם  בּ ינה
בּ חינת וזה וכ וּ '. אבנים  ׁש ני  לּק ח 
מב ּט ׁש ין  נוּ רא בּ י ּה  סליק דּ לא 'אעא 

קסח .)וכוּ 'כה לי ּה ' שלח זה(זוהר ׁש כּ ל , 
הכּ את מ בּ חינת  בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש
נתהוּ ין  ׁש ּמ ם  בּ המע כּ ב הרדיפה
נהוֹ רין  אנּ וּ ן דּ לאו וכוּ ' היכלין ּת ׁש עה
האוֹ רוֹ ת מ כּ ל גּ ב וֹ הים  הם  כּ י  וכוּ ',
האוֹ רוֹ ת כּ ל המ ׁש כת דּ יקא וּ מ ם 
הנּ רוֹ ת הדלקת  עּק ר כּ ן ועל ׁש בּ ע וֹ לם .
'ׁש מן  בּ חינת ה ּק טרת  בּ עת הוּ א

וכנּ "ל. לב ' י שׂ ּמ ח  וּ קטרת

עּמ די "וזה: אהים  יהיה "אם  
בּ חינת מלכוּ ת, (תהליםבּ חינת 

יב) ׁש זּ העד, מ ּק דם ", מל כּ י  "אהים 
"וּ ׁש מרני הנּ "ל. הּמ לכוּ ת עליּ ת בּ חינת
בּ חינת "הוֹ ל אנכי אׁש ר הזּ ה  בּ דּ ר
ׁש הם  יס וֹ ד הוֹ ד נצח  ותּק וּ ן ׁש מירת
לחם  לי "ונתן וכנּ "ל. ההליכה כּ לי
בּ רכּ ת בּ חינת ללבּ ׁש " וּ בגד לאכל
ׁש ּמ תלבּ ׁש  הכל בּ רכּ ת  ׁש הוּ א היּ דים 
בּ אמת כּ ן ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ פרנסה
וּ 'בגד  דּ אוֹ רייתא , לחמא מרּמ ז 'לחם '
לב וּ ׁש ין  דּ ר בּ נן, חלוּ קא בּ חינת  ללבּ ׁש '
אצל  אחד הכּ ל כּ י  דּ נׁש מתא,

כּ נּ "ל. הצּ דּ יקים 

'אב '"וׁש ב ּת י אבי", בּ ית אל ב ׁש לוֹ ם  
דּ יקא. 'ו ׁש ב ּת י' בּ חכמה, –

יׁש וּ בׁש ּמ כּ ל  ׁש ם , ׁש יּ היה מק וֹ ם  
ׁש הוּ א והחכמה הכל אל בּ ׁש לוֹ ם 

כּ ׁש יּ כרח הן כּ נּ "ל, אבי ' 'בּ ית בּ חינת
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי לבחינת  למ ּט ה לירד
ויׁש וּ ב ׁש יּ עלה עד וכוּ ' מם  יברר 
כּ ׁש יּ רדף והן בּ ׁש לוֹ ם , הכל אל
א ה נּ "ל רדיפא בּ בחינת הכל 
ידי על י ׁש וּ ב  רק וׁש לוֹ ם , חס  יהרס
אל  בּ ׁש לוֹ ם  והמי ב  המסדּ ר ּת ּק וּ ן
ס וֹ ף האין א וֹ ר  ׁש יּ יג עד הכל 
כּ נּ "ל. וכוּ ' מטי ולא מטי בּ בחינת
א לּ וּ  כּ י לאהים " לי  ה' "והיה וזה:
אהוּ ת וֹ  המ ׁש כת עּק ר הם  ההגוֹ ת

עליו.
בּ ית"והאבן יהיה וכוּ ' הזּ את 

מ כּ ל  ׁש כּ לוּ ל אהים "
הנּ "ל, הּפ ריסא עם  היכלין הּת ׁש עה
ׁש הם   יתבּ ר אהוּ ת וֹ  הׁש ראת ׁש ם 
ׁש הם  קדוֹ ת  עשׂ ר בּ חינת בּ כלליּ וּ ת
נברא ׁש בּ הם  מאמרוֹ ת הע שׂ רה ׁש ר ׁש 
ה דּ בּ ר וֹ ת. ע שׂ רת בּ חינת  ׁש הם  הע וֹ לם 
ע ר לי ּת ּת ן אׁש ר  "וכל וזה:
מן  וּ מעשׂ ר מעשׂ ר ס וֹ ד "ל אע רנּ וּ 
הכל  בּ ר כּ ת בּ ׁש ביל ׁש הכּ ל הּמ עשׂ ר,
ישׂ ראל  ׁש ּמ קבּ לין ההׁש ּפ עוֹ ת ׁש ּמ כּ ל
מן  וּ מעשׂ ר מעשׂ ר לּת ן צריכין
כּ י והלּ ויּ ים , ה כּ הנים  אל הּמ עשׂ ר
על  כּ נּ "ל ה בּ רכוֹ ת כּ ל אצלם  הכּ הנים 
בּ שׂ מחה הּמ ק דּ ׁש  בּ בית  עבוֹ דתם  ידי 
בּ ׁש יר הע וֹ סקים  הלּ ויּ ים  ׁש ּמ ע וֹ ררים 
עשׂ רה בּ חינת  ׁש הוּ א ׁש יר, כּ לי בּ כל
ידי ׁש על שׂ מחה, להמׁש י נגינה מיני
כּ ן  ועל ה נּ "ל, ה ּת ּק וּ נים  כּ ל עּק ר זה
כּ די הנּ "ל, מעשׂ רוֹ ת להם  לּת ן צריכין

להאיר.כה. בזה זה ויאחזּו הּנׁשמה, אֹור ויעלה בֹו יּכּו ,הּנׁשמה אֹור ּבֹו עֹולה ׁשּלא ּגּוף .ויאיר בֹו יּכּו אֹורֹו, עֹולה ׁשּלא עץ
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לכל  ידם  על הבּ רכה  נמ ׁש ׁש יּ היה
בּ רכּ ת ה וּ א הבּ רכה ׁש ע ּק ר ישׂ ראל
וזה כּ נּ "ל, מעשׂ ר ׁש כּ לוּ ל הכל 
ע ר לי ּת ּת ן אׁש ר "וכל בּ חינת
בּ מדרׁש  ׁש איתא וזה ."ל אע רנּ וּ 
כּ דא בּ וֹ " וירדים  "עלים  הנּ עלם :
הינוּ  בוֹ ", ונשׂ מחה "נגילה אּת מר
כּ פי היא והירידה העליּ ה כּ י כּ נּ "ל

ע ּק רהמ זה ידי ׁש על ,יתבּ ר בּ וֹ  חה 
כּ נּ "ל: הנּ "ל הּת ּק וּ נים  כּ ל

שׂ ר וֹ כה עם  יעקב מלחמת בּ חינת וזה
בּ חינת עשׂ ו כד)ׁש ל לב , :(בראשית 

ואמר וּ  וכוּ ' עּמ וֹ " אי ׁש  "ויּ אבק 
ז"ל ג)ר בּ וֹ תינוּ  עז, רבה ׁש הוּ א(בראשית 

ׁש כּ ל  ידוּ ע  זה כּ י  ע שׂ ו, ׁש ל שׂ ר וֹ 
הגּ ליּ וֹ ת בּ ענין היתה מלחמ ּת ם 
 להארי להתגּ בּ ר  רצה הנּ "ל ׁש האיׁש 
 ּכ כּ ל להגבּ יר היה וּ רצ וֹ נוֹ  הגּ ליּ וֹ ת ,
לצאת יוּ כלוּ  א וׁש לוֹ ם  ׁש חס  עד
הגּ אלּ ה ׁש ּק ץ  ׁש רוֹ אין מחמת כּ י  מ ם ,
הם  כּ ן על מאד, מאד ונעלם  סת וּ ם 
עד  וׁש לוֹ ם , חס  ׁש יּ תגּ בּ רוּ  אוֹ מרים 
וע ּק ר ּת קוה, אפס  וׁש לוֹ ם  ׁש חס 
מה הנּ פׁש  גּ לוּ ת ה וּ א התגּ בּ רוּ תם 
נפ ׁש  כּ ל על ּפ עם  בּ כל ּמ תגּ בּ רים 
ׁש ּמ תגּ בּ רים , כּ מוֹ  ישׂ ראל ׁש ל ונפׁש 
הכּ ללי הגּ לוּ ת אריכת ע ּק ר  ׁש ּמ זּ ה
התגּ בּ רוּ ת ׁש ע ּק ר מבאר וּ כבר כּ יּ דוּ ע .
כּ נּ "ל, העצב וּ ת ידי על הוּ א הּק לּפ וֹ ת
עליהם  להתגּ בּ ר אפ ׁש ר  היה וא
ׁש הא לעיל ׁש כּ תבנוּ  הענין מחמת
ּמ תגּ בּ רין  מה כּ ל ּת ליא בּ הא
מ ׁש גּ ל  ה ּת אווֹ ת מתגּ בּ רין בּ עצבוּ ת

מה כּ ל להפ וכן וכוּ ', וכעס  וּ ממוֹ ן
מת גּ בּ ר . העצבוּ ת מתגּ בּ רין ׁש ה ּת אווֹ ת
לעלוֹ ת אפׁש ר אי  התגּ בּ רוּ תם  וּ כפי 
לעלוֹ ת כּ ראוּ י  ותּק וּ ניה  בּ תפ לּ ה ולעסק
מקוֹ ר ׁש ם  לעלוֹ ת ׁש צּ ריכין למקוֹ ם 
אבדנוּ  כּ מעט  כּ ן על וכוּ '. המחה
ׁש וֹ לח לנוּ  עזרתה ה' לוּ לא בּ ענינוּ 
ׁש הם  אמת צ דּ יקי דּ וֹ ר בּ כל לנוּ 

עבוּ רנוּ . ולוֹ חמים  בּ תּק וּ ננוּ  עוֹ סקים 

הנּ "ל וזה יעקב  מלחמת בּ חינת 
קדת התחלת עּק ר ׁש ּמ ּמ נּ וּ 
ישׂ ראל  שׂ מחת עּק ר והוּ א ישׂ ראל,

ז)בּ חינת  יד, ישׂ מח(תהלים יעקב  "יגל : 
כּ מ וֹ  אמת  בּ חינת יעקב כּ י ישׂ ראל",

כ )ׁש כּ ת וּ ב ז , ליעקב"(מיכה אמת  "ּת ּת ן : 
ׁש הוּ א הּפ נים  אוֹ ר  הוּ א  ואמת וכוּ ',
כּ מ וֹ  שׂ מחה בּ חינת ח יּ ים  בּ חינת

צדק' 'צוּ ית בּ הּת וֹ רה  (ליקוטי ׁש ּמ באר  
כג) ׁש הוּ אמוהר"ן המחה ע ּק ר כּ י  ,

ע הוּ א האמתהח יּ וּ ת נקדּ ת ידי  ל 
י וֹ דעת ׁש נּ פׁש וֹ  היּ שׂ ראלי  אי ׁש  ׁש בּ לב
כּ ל  ׁש זּ ה י שׂ ראל אמ וּ נת קדת מאד

בּ חינת לד)שׂ מחתנוּ , קד, "אנכי(תהלים  : 
בּ חינת בּ ה'", כא)אשׂ מח לג, ב וֹ (שם  "כּ י : 

ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ  לבּ נוּ ", ד)ישׂ מח  מג, :(שם  
גּ ילי" שׂ מחת אל אל וכוּ ' "ואב וֹ אה

בּ חינת  ב)וכוּ ', קמט, "ישׂ מח(שם  : 
מה כּ פי אדם  וכל בּ ע וֹ שׂ יו". ישׂ ראל
ּפ י על ׁש אף  עצמ וֹ  את יזכּ ר אם  ה וּ א
מן  והבדּ ילנוּ  ישׂ ראל מ זּ רע הוּ א כן
יכוֹ ל  וכוּ ', בּ חינ וֹ ת  בּ כּמ ה הּת וֹ עים 
על  ׁש הוּ א  מקוֹ ם  בּ כל עצמ וֹ  את  לשׂ ּמ ח 
הוּ א המחה עּק ר כּ ן ועל זה. ידי 

צה  והלכות כד תורות תורה 

בּ חינת ׁש הוּ א יעקב קדת  בּ חינת
מ יּ שׂ ראל. אחד בּ כל בּ נוּ  ׁש נּ ׁש ר ׁש  אמת

אחראאבל והּס טרא דּ בר הבּ על 
מאד  ה יּ שׂ ראלי בּ אי ׁש  מתגּ רה
מסית וֹ  וּ בתחלּ ה  בּ י וֹ תר, זה  על
אוֹ ת וֹ  וּ מ וֹ נע  וׁש לוֹ ם  חס  וּ מחטיא וֹ 
וּ מטרידוֹ  יתבּ ר הם  מעב וֹ דת
ואחר וכוּ ', והּפ רנסה הּמ מ וֹ ן בּ טר דּ ת 
בּ מרה עליו להתגּ בּ ר  מ וֹ סיף  ה וּ א   ּכ
וּ בפרט מאד, ועצבוּ ת  ׁש ח וֹ רה 
לע שׂ וֹ ת התעוֹ ררוּ ת בּ איזה כּ ׁש ּמ תע וֹ רר 
ולׁש וּ ב בּ כוּ נה ׁש בּ קדה דּ בר  איזה 
עליו  מתגּ בּ ר הוּ א ׁש אז , ית בּ ר לה'
כּ ּמ וּ בא מאד מ זּ יק ׁש זּ ה יוֹ תר , בּ עצבוּ ת
בּ דברי וּ בפרט  מ זּ ה הר בּ ה בּ ּס פרים 
בּ לּק וּ טי ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  ז"ל, אדמ וֹ "ר
כּ ׁש האדם  ׁש ּת כף  מח , סימן ּת נינא
עברה הוּ א יתבּ ר לה' להתקרב רוֹ צה
דּ בּ ר וכן וכוּ '. עצבוּ ת לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  גּ דוֹ לה
מ זּ ה וכמבאר  בּ זה הר בּ ה הרבּ ה עּמ נוּ 
בּ הּת וֹ רה וכּמ וּ בן הּק דוֹ ׁש ים , בּ ספריו
גּ לוּ ת ׁש עּק ר 'אמצע וּ תא', הזּ את
העצב וּ ת. ה וּ א ה כינה  גּ לוּ ת ישׂ ראל
עם  יעקב ׁש ל מלחמ ּת וֹ  כּ ל היה וזה
להגבּ יר ׁש רצה עּמ וֹ  ׁש נּ אבק האי ׁש 
הגּ לוּ ת ׁש עּק ר מאד וּ להאריכוֹ  הגּ לוּ ת

ה יכל ה וּ א א  כּ י "ויּ רא כּ נּ "ל. עצב וּ ת 
כה)לוֹ " לב , יעקב(בראשית  כּ נגד כּ י 

קדוֹ ׁש  היה כּ י כּ ח  ׁש וּ ם  לוֹ  אין בּ עצמוֹ 
היה וא ה בּ רית בּ קדת  מאד וטהוֹ ר
העצבוּ ת כּ ל ׁש ּמ ם  בּ זה ּפ גם  ׁש וּ ם  לוֹ 
עצם  ׁש הוּ א זכה בּ אמת כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע .

כּ נּ "ל. האמת עצם  ה מחה

התגּ בּ ראבל הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  
ואיתא ירכוֹ " בּ כף  "ויּ גּ ע
ׁש הם  האחר וֹ נים  וּ בדּ וֹ רוֹ ת  בּ בניו ׁש נּ גע
מ ׁש יחא עקב וֹ ת בּ חינת רגלין בּ חינת
הוּ א התגּ בּ רוּ תם  עּק ר כּ י נגע , ׁש בּ הם 
הּק לּפ וֹ ת אחיזת ׁש ם  רגלין בּ בחינת
דּ מ וֹ תא סטרא בּ חינת  העצבוּ ת ׁש הם 
זה ידי  ועל וכוּ ', ירדוֹ ת רגליה  בּ חינת
ׁש ּמ זּ ה וכוּ ', יעקב "  יר כּ ף  "וּת קע
ישׂ ראל  בני יאכלוּ  א כּ ן "על  נמ ׁש
בּ חינת ׁש זּ ה ואיתא הנּ ׁש ה", גּ יד את
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית נחרב  ׁש בּ וֹ  בּ אב  ּת ׁש עה
הבּ כיּ ה התגּ בּ רוּ ת ידי  על ׁש בּ א

בּ בחינת בּ ח נּ ם , א)והעצבוּ ת  יד, :(במדבר 
'אּת ם  – הה וּ א " בּ לּ ילה העם  "ויּ בכּ וּ 
לכם  אק בּ ע אני ח נּ ם  ׁש ל בּ כיּ ה בּ כיתם 

לדוֹ רוֹ ת' כט .)בּ כיּ ה עּת ה(תענית  כּ י , 
וּ בחצוֹ ת בּ אב בּ תׁש עה לב כּ וֹ ת צריכין
כּ די הּמ ק דּ ׁש , בּ ית חרבּ ן על לילה
הבּ כיּ ה לתּק ן בּ ׁש רׁש וֹ  הדּ ין להמ ּת יק 
א לּ וּ  וּ בׁש ביל הנּ "ל, והעצב וּ ת
יעקב ׁש ל ירכוֹ  י וֹ צאי  ׁש הם  הנּ פ ׁש וֹ ת

הרבּ ה. יעקב עּמ וֹ  לחם 

החרוזה: עלה  כּ י  ׁש לּ חני "ויּ אמר 
אם  כּ י   אׁש לּ ח א ויּ אמר
סבר הנּ "ל ׁש האי ׁש  הינוּ  בּ רכּת ני"
בּ בחינת יעקב  יר בּ כף ׁש נּ גע מאחר
וׁש לוֹ ם , חס  העצב וּ ת ׁש ם  להגבּ יר  רגלין
אבל  וּ לפטרוֹ , מּמ נּ וּ  לצאת  יעקב  ינּ יחוֹ 
כּ י אׁש לּ ח "א אמר  כּ חוֹ  בּ עצם  יעקב 
כּ תב מה בּ חינת זה בּ רכּת ני" אם 

ּפ ס וּ ק על ז"ל י )ר בּ ינוּ  לה, "שׂ שׂ וֹ ן (ישעיה  
ואנחה", יגוֹ ן ונס וּ  ייגוּ  ושׂ מחה
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לכל  ידם  על הבּ רכה  נמ ׁש ׁש יּ היה
בּ רכּ ת ה וּ א הבּ רכה ׁש ע ּק ר ישׂ ראל
וזה כּ נּ "ל, מעשׂ ר ׁש כּ לוּ ל הכל 
ע ר לי ּת ּת ן אׁש ר "וכל בּ חינת
בּ מדרׁש  ׁש איתא וזה ."ל אע רנּ וּ 
כּ דא בּ וֹ " וירדים  "עלים  הנּ עלם :
הינוּ  בוֹ ", ונשׂ מחה "נגילה אּת מר
כּ פי היא והירידה העליּ ה כּ י כּ נּ "ל

ע ּק רהמ זה ידי ׁש על ,יתבּ ר בּ וֹ  חה 
כּ נּ "ל: הנּ "ל הּת ּק וּ נים  כּ ל

שׂ ר וֹ כה עם  יעקב מלחמת בּ חינת וזה
בּ חינת עשׂ ו כד)ׁש ל לב , :(בראשית 

ואמר וּ  וכוּ ' עּמ וֹ " אי ׁש  "ויּ אבק 
ז"ל ג)ר בּ וֹ תינוּ  עז, רבה ׁש הוּ א(בראשית 

ׁש כּ ל  ידוּ ע  זה כּ י  ע שׂ ו, ׁש ל שׂ ר וֹ 
הגּ ליּ וֹ ת בּ ענין היתה מלחמ ּת ם 
 להארי להתגּ בּ ר  רצה הנּ "ל ׁש האיׁש 
 ּכ כּ ל להגבּ יר היה וּ רצ וֹ נוֹ  הגּ ליּ וֹ ת ,
לצאת יוּ כלוּ  א וׁש לוֹ ם  ׁש חס  עד
הגּ אלּ ה ׁש ּק ץ  ׁש רוֹ אין מחמת כּ י  מ ם ,
הם  כּ ן על מאד, מאד ונעלם  סת וּ ם 
עד  וׁש לוֹ ם , חס  ׁש יּ תגּ בּ רוּ  אוֹ מרים 
וע ּק ר ּת קוה, אפס  וׁש לוֹ ם  ׁש חס 
מה הנּ פׁש  גּ לוּ ת ה וּ א התגּ בּ רוּ תם 
נפ ׁש  כּ ל על ּפ עם  בּ כל ּמ תגּ בּ רים 
ׁש ּמ תגּ בּ רים , כּ מוֹ  ישׂ ראל ׁש ל ונפׁש 
הכּ ללי הגּ לוּ ת אריכת ע ּק ר  ׁש ּמ זּ ה
התגּ בּ רוּ ת ׁש ע ּק ר מבאר וּ כבר כּ יּ דוּ ע .
כּ נּ "ל, העצב וּ ת ידי על הוּ א הּק לּפ וֹ ת
עליהם  להתגּ בּ ר אפ ׁש ר  היה וא
ׁש הא לעיל ׁש כּ תבנוּ  הענין מחמת
ּמ תגּ בּ רין  מה כּ ל ּת ליא בּ הא
מ ׁש גּ ל  ה ּת אווֹ ת מתגּ בּ רין בּ עצבוּ ת

מה כּ ל להפ וכן וכוּ ', וכעס  וּ ממוֹ ן
מת גּ בּ ר . העצבוּ ת מתגּ בּ רין ׁש ה ּת אווֹ ת
לעלוֹ ת אפׁש ר אי  התגּ בּ רוּ תם  וּ כפי 
לעלוֹ ת כּ ראוּ י  ותּק וּ ניה  בּ תפ לּ ה ולעסק
מקוֹ ר ׁש ם  לעלוֹ ת ׁש צּ ריכין למקוֹ ם 
אבדנוּ  כּ מעט  כּ ן על וכוּ '. המחה
ׁש וֹ לח לנוּ  עזרתה ה' לוּ לא בּ ענינוּ 
ׁש הם  אמת צ דּ יקי דּ וֹ ר בּ כל לנוּ 

עבוּ רנוּ . ולוֹ חמים  בּ תּק וּ ננוּ  עוֹ סקים 

הנּ "ל וזה יעקב  מלחמת בּ חינת 
קדת התחלת עּק ר ׁש ּמ ּמ נּ וּ 
ישׂ ראל  שׂ מחת עּק ר והוּ א ישׂ ראל,

ז)בּ חינת  יד, ישׂ מח(תהלים יעקב  "יגל : 
כּ מ וֹ  אמת  בּ חינת יעקב כּ י ישׂ ראל",

כ )ׁש כּ ת וּ ב ז , ליעקב"(מיכה אמת  "ּת ּת ן : 
ׁש הוּ א הּפ נים  אוֹ ר  הוּ א  ואמת וכוּ ',
כּ מ וֹ  שׂ מחה בּ חינת ח יּ ים  בּ חינת

צדק' 'צוּ ית בּ הּת וֹ רה  (ליקוטי ׁש ּמ באר  
כג) ׁש הוּ אמוהר"ן המחה ע ּק ר כּ י  ,

ע הוּ א האמתהח יּ וּ ת נקדּ ת ידי  ל 
י וֹ דעת ׁש נּ פׁש וֹ  היּ שׂ ראלי  אי ׁש  ׁש בּ לב
כּ ל  ׁש זּ ה י שׂ ראל אמ וּ נת קדת מאד

בּ חינת לד)שׂ מחתנוּ , קד, "אנכי(תהלים  : 
בּ חינת בּ ה'", כא)אשׂ מח לג, ב וֹ (שם  "כּ י : 

ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ  לבּ נוּ ", ד)ישׂ מח  מג, :(שם  
גּ ילי" שׂ מחת אל אל וכוּ ' "ואב וֹ אה

בּ חינת  ב)וכוּ ', קמט, "ישׂ מח(שם  : 
מה כּ פי אדם  וכל בּ ע וֹ שׂ יו". ישׂ ראל
ּפ י על ׁש אף  עצמ וֹ  את יזכּ ר אם  ה וּ א
מן  והבדּ ילנוּ  ישׂ ראל מ זּ רע הוּ א כן
יכוֹ ל  וכוּ ', בּ חינ וֹ ת  בּ כּמ ה הּת וֹ עים 
על  ׁש הוּ א  מקוֹ ם  בּ כל עצמ וֹ  את  לשׂ ּמ ח 
הוּ א המחה עּק ר כּ ן ועל זה. ידי 

צה  והלכות כד תורות תורה 

בּ חינת ׁש הוּ א יעקב קדת  בּ חינת
מ יּ שׂ ראל. אחד בּ כל בּ נוּ  ׁש נּ ׁש ר ׁש  אמת

אחראאבל והּס טרא דּ בר הבּ על 
מאד  ה יּ שׂ ראלי בּ אי ׁש  מתגּ רה
מסית וֹ  וּ בתחלּ ה  בּ י וֹ תר, זה  על
אוֹ ת וֹ  וּ מ וֹ נע  וׁש לוֹ ם  חס  וּ מחטיא וֹ 
וּ מטרידוֹ  יתבּ ר הם  מעב וֹ דת
ואחר וכוּ ', והּפ רנסה הּמ מ וֹ ן בּ טר דּ ת 
בּ מרה עליו להתגּ בּ ר  מ וֹ סיף  ה וּ א   ּכ
וּ בפרט מאד, ועצבוּ ת  ׁש ח וֹ רה 
לע שׂ וֹ ת התעוֹ ררוּ ת בּ איזה כּ ׁש ּמ תע וֹ רר 
ולׁש וּ ב בּ כוּ נה ׁש בּ קדה דּ בר  איזה 
עליו  מתגּ בּ ר הוּ א ׁש אז , ית בּ ר לה'
כּ ּמ וּ בא מאד מ זּ יק ׁש זּ ה יוֹ תר , בּ עצבוּ ת
בּ דברי וּ בפרט  מ זּ ה הר בּ ה בּ ּס פרים 
בּ לּק וּ טי ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  ז"ל, אדמ וֹ "ר
כּ ׁש האדם  ׁש ּת כף  מח , סימן ּת נינא
עברה הוּ א יתבּ ר לה' להתקרב רוֹ צה
דּ בּ ר וכן וכוּ '. עצבוּ ת לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  גּ דוֹ לה
מ זּ ה וכמבאר  בּ זה הר בּ ה הרבּ ה עּמ נוּ 
בּ הּת וֹ רה וכּמ וּ בן הּק דוֹ ׁש ים , בּ ספריו
גּ לוּ ת ׁש עּק ר 'אמצע וּ תא', הזּ את
העצב וּ ת. ה וּ א ה כינה  גּ לוּ ת ישׂ ראל
עם  יעקב ׁש ל מלחמ ּת וֹ  כּ ל היה וזה
להגבּ יר ׁש רצה עּמ וֹ  ׁש נּ אבק האי ׁש 
הגּ לוּ ת ׁש עּק ר מאד וּ להאריכוֹ  הגּ לוּ ת

ה יכל ה וּ א א  כּ י "ויּ רא כּ נּ "ל. עצב וּ ת 
כה)לוֹ " לב , יעקב(בראשית  כּ נגד כּ י 

קדוֹ ׁש  היה כּ י כּ ח  ׁש וּ ם  לוֹ  אין בּ עצמוֹ 
היה וא ה בּ רית בּ קדת  מאד וטהוֹ ר
העצבוּ ת כּ ל ׁש ּמ ם  בּ זה ּפ גם  ׁש וּ ם  לוֹ 
עצם  ׁש הוּ א זכה בּ אמת כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע .

כּ נּ "ל. האמת עצם  ה מחה

התגּ בּ ראבל הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  
ואיתא ירכוֹ " בּ כף  "ויּ גּ ע
ׁש הם  האחר וֹ נים  וּ בדּ וֹ רוֹ ת  בּ בניו ׁש נּ גע
מ ׁש יחא עקב וֹ ת בּ חינת רגלין בּ חינת
הוּ א התגּ בּ רוּ תם  עּק ר כּ י נגע , ׁש בּ הם 
הּק לּפ וֹ ת אחיזת ׁש ם  רגלין בּ בחינת
דּ מ וֹ תא סטרא בּ חינת  העצבוּ ת ׁש הם 
זה ידי  ועל וכוּ ', ירדוֹ ת רגליה  בּ חינת
ׁש ּמ זּ ה וכוּ ', יעקב "  יר כּ ף  "וּת קע
ישׂ ראל  בני יאכלוּ  א כּ ן "על  נמ ׁש
בּ חינת ׁש זּ ה ואיתא הנּ ׁש ה", גּ יד את
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית נחרב  ׁש בּ וֹ  בּ אב  ּת ׁש עה
הבּ כיּ ה התגּ בּ רוּ ת ידי  על ׁש בּ א

בּ בחינת בּ ח נּ ם , א)והעצבוּ ת  יד, :(במדבר 
'אּת ם  – הה וּ א " בּ לּ ילה העם  "ויּ בכּ וּ 
לכם  אק בּ ע אני ח נּ ם  ׁש ל בּ כיּ ה בּ כיתם 

לדוֹ רוֹ ת' כט .)בּ כיּ ה עּת ה(תענית  כּ י , 
וּ בחצוֹ ת בּ אב בּ תׁש עה לב כּ וֹ ת צריכין
כּ די הּמ ק דּ ׁש , בּ ית חרבּ ן על לילה
הבּ כיּ ה לתּק ן בּ ׁש רׁש וֹ  הדּ ין להמ ּת יק 
א לּ וּ  וּ בׁש ביל הנּ "ל, והעצב וּ ת
יעקב ׁש ל ירכוֹ  י וֹ צאי  ׁש הם  הנּ פ ׁש וֹ ת

הרבּ ה. יעקב עּמ וֹ  לחם 

החרוזה: עלה  כּ י  ׁש לּ חני "ויּ אמר 
אם  כּ י   אׁש לּ ח א ויּ אמר
סבר הנּ "ל ׁש האי ׁש  הינוּ  בּ רכּת ני"
בּ בחינת יעקב  יר בּ כף ׁש נּ גע מאחר
וׁש לוֹ ם , חס  העצב וּ ת ׁש ם  להגבּ יר  רגלין
אבל  וּ לפטרוֹ , מּמ נּ וּ  לצאת  יעקב  ינּ יחוֹ 
כּ י אׁש לּ ח "א אמר  כּ חוֹ  בּ עצם  יעקב 
כּ תב מה בּ חינת זה בּ רכּת ני" אם 

ּפ ס וּ ק על ז"ל י )ר בּ ינוּ  לה, "שׂ שׂ וֹ ן (ישעיה  
ואנחה", יגוֹ ן ונס וּ  ייגוּ  ושׂ מחה



הלכותצו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ואנחה ׁש היּ גוֹ ן מזּ ה, לעיל וּ מ וּ בא
כּ ׁש ּמ תגּ בּ רים  ולנ וּ ס  לברח רוֹ צים 
היּ ג וֹ ן  את לחטף צריכין אבל בּ שׂ מחה ,

לה לת וֹ ואנחה כּ רח וֹ  בּ על כניסוֹ  
ׁש ה ר הנּ "ל בּ חינה וזה וּ  וכוּ ', המחה
מ ּמ נּ וּ  כּ י הגּ ליּ וֹ ת, כּ ל ׁש ּמ ם  ע שׂ ו ׁש ל
ליל רצה ואנחה, והיּ גוֹ ן העצב וּ ת כּ ל
ׁש אז  ראה כּ י החר , כּ ׁש עלה מ יּ עקב 
לחטף מתגּ בּ ר מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל
בּ שׂ מחה בּ זריזוּ ת והּת פ לּ ין הצּ יצית
וׁש ירוֹ ת דּ זמרה ּפ סוּ קי ואוֹ מרים 
ׁש בּ זה בּ שׂ מחה, הר בּ ה ותׁש בּ ח וֹ ת
ניצ וֹ צוֹ ת את הצּ דּ יקים  בּ כח  מעלין 
עד  הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי  הּק דוֹ ׁש ים 
כּ ן  על הנּ "ל. העליּ וֹ ת בּ כל ׁש ע וֹ לים 
החר ' עלה כּ י 'ׁש לּ חני  ליעקב אמר
כּ ל  כּ י  ׁש ירה, לוֹ מר זמנּ י  ׁש ה גּ יע 
ׁש ירה אוֹ מרים  למעלה הּמ לאכים 
וקיּ וּ מם , ח יּ וּ תם  כּ ל זה  כּ י בּ שׂ מחה ,

ז"ל אדמ וֹ "ר ׁש כּ תב  ה)וּ כמ וֹ  תנינא  (ליקוטי 
על  'ׁש חקים ' הּמ לאכים  מדוֹ ר ׁש נּ קרא
כּ ל  אבל  וכוּ '. והמחה הח וֹ ק  ׁש ם 
על  הוּ א מלאכים  כּ ּמ ה ׁש ל קטר וּ גם 
'מה ׁש אוֹ מרים  הזּ ה ׁש בּ עוֹ לם  האדם 
ׁש ירה לוֹ מר  לוֹ  ראוּ י אין כּ י  וכוּ ', אנוֹ ׁש '
העוֹ לם  בזה ׁש ּמ ׁש ּק ע  מחמת בּ שׂ מחה 
והם  וכוּ ' עצב וּ ת ׁש הם  ּת אווֹ ת, ׁש ּמ לא
יוֹ דעים  אינם  אבל בּ וֹ . מתגּ רים 
וה בח היר עּק ר זה ׁש א דּ רבּ א 
כּ ׁש עוֹ לה ,יתבּ ר ה' ׁש ל והמחה
ׁש ּמ לא הע שׂ יּ ה העוֹ לם  מ זּ ה  המחה
בּ כח כּ ׁש ּמ תגּ בּ רים  ואנחה, יגוֹ ן עצב וּ ת
דּ יקא ואנחה יגוֹ ן וּ מה ּפ כים  הצּ דּ יקים 

כּ נּ "ל. וכוּ ' ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן

כּ ן אׁש לּ ח "ועל  "א יעקב לוֹ  אמר 
לעלוֹ ת רוֹ צה אּת ה כּ י  וכוּ ',
ׁש הוּ א ׁש ירה  ׁש ם  ולוֹ מר למעלה
העוֹ לם  בּ זה  וּ בכאן שׂ מחה, בּ חינת
בּ עצב וּ ת, בּ ני את להּפ יל ר וֹ צה  אּת ה
מתגּ בּ רים  והם  ה חר ׁש עלה וּ בראוֹ ת
ליל ר וֹ צה אּת ה ה ּמ צווֹ ת בּ שׂ מחת 
בּ על  ּת וֹ פס אני כּ י  הדּ בר  כן א מהם ,
בּ רכּת ני ' אם  'כּ י  מ נּ יח ואיני  כּ רח

שׂ מ בּ חינת הבּ רכוֹ תׁש הוּ א  כּ ל כּ י  חה , 
וא ּת ע ׁש יר היא ה' "בּ ר כּ ת בּ חינת הם 

וכוּ ' עּמ ּה " עצב כב)יוֹ סיף י , כּ י(משלי  , 
 כּ רח בּ על אוֹ ת לתּפ ס  ר וֹ צה אני
בּ רכה בּ חינת  לשׂ מחה א וֹ ת  להפ
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ּת שׂ ּמ חנוּ ,  בּ עצמ ׁש א ּת ה
יג וֹ ן  ונסוּ  ייגוּ  ושׂ מחה "שׂ שׂ וֹ ן

בּ חינת ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' (שםואנחה" 
ז) אוֹ יביו טז , גּ ם  איׁש  דּ רכי ה' "בּ רצ וֹ ת :

מה בּ חינת ׁש זּ הוּ  א ּת וֹ ", יׁש לים 
וּ מוֹ ׁש ח וּ ' א ׁש לי  'איתוּ  על ׁש ם  ּמ באר
וכוּ ', כּ רחכם  על בּ עצמכם  ׁש א ּת ם 

כ )בּ בחינת סו, בּ ני(ישעיה  את "והביאוּ  : 
הינוּ  וכוּ ', לה'" מנחה ישׂ ראל
את לשׂ ּמ ח יתהּפ כוּ  בּ עצמם  ׁש העכּ וּ "ם 
ה זּ את המחה  וּ בכח  ישׂ ראל,
את ׁש חוֹ טפין עד ע ּת ה גּ ם  ממׁש יכין
ׁש הוּ א לשׂ מחה  ׁש יּ תהּפ ואנחה היּ ג וֹ ן 
"א בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ רכה, בּ חינת
וזה וכוּ '. בּ רכּת ני" אם  כּ י  אׁש לּ ח
אפ ׁש ר אי  ׁש עּת ה לוֹ  ׁש אמר ׁש ּמ וּ בא
יאמר וּ  ׁש יּ שׂ ראל עד ׁש ירה לוֹ מר ל

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ׁש ירה, ז)ּת חלּ ה  לח, :(איוב  
"ויריע וּ  והדר בקר " כּ וֹ כבי יחד "בּ רן
לוֹ  ׁש אמר הינוּ  אהים ", בּ ני כּ ל

צז והלכות כד תורות תורה 

קדת ׁש היא קדתי מתחיל ׁש ע ּת ה
אין  ׁש ּמ ע ּת ה מ ּמ נּ י, ׁש יּ צאוּ  ישׂ ראל
ׁש בּ ני עד ׁש ירה לוֹ מר  רׁש וּ ת לכם 
עד  ּת וֹ פס אני  כּ ן  ועל ּת ח לּ ה, יאמר וּ 
ואנחה מ יּ גוֹ ן  ותתהּפ ׁש ּת ברכני 
עד  בּ ני את לשׂ ּמ ח  ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן

הּת מ וּ ר וֹ ת. מהיכלי לברר ׁש יּ זכּ וּ 

בּ ׁש למוּ תכּ י הבּ ר וּ ר ע ּק ר זה 
לט וֹ ב מרע  וּ מחליפין כּ ׁש ּמ מירין
לשׂ שׂ וֹ ן  ואנחה מיּ גוֹ ן ׁש ּמ הּפ כין
ליל זוֹ כין זה ידי ׁש על ושׂ מחה,
בּ כל  יתבּ ר אהוּ תוֹ  וּ להוֹ דיע 
נצח ּת ּק וּ ן בּ חינת ׁש זּ הוּ  הע וֹ למוֹ ת,
בּ חינת ׁש זּ ה וּ  ההליכה כּ לי יס וֹ ד הוֹ ד
ׁש אוֹ מרים  והּת ׁש בּ חוֹ ת הירוֹ ת
ׁש הוּ א ה כּ תר עד ׁש ע וֹ לין עד ישׂ ראל,
כּ ּמ וּ בא יעקב  עליּ ת ׁש ם  המסדּ ר 
וכוּ '. הכּ תר עד עוֹ לה  יעקב  ׁש ּק דת 
ׁש ירה יאמרוּ  כּ ׁש יּ שׂ ראל דּ יקא ואז
ולוֹ מר לעלוֹ ת ּת וּ כל דּ יקא אז בּ שׂ מחה 
התחיל  ׁש כּ בר  ע ּת ה כּ י  כּ ן, גּ ם  ׁש ירה

אפ ׁש רמ ּמ נּ י אי  ע ּת ה י שׂ ראל קדת 
בּ ני ׁש יּ אמרוּ  עד ׁש ירה לוֹ מר  לכם 
ׁש ּמ ה ּפ כין  ידי על דּ יקא וזה  ּת ח לּ ה.
בּ חינת: ׁש זּ ה לשׂ מחה ואנחה היּ ג וֹ ן
ׁש אּת ה בּ רכּת ני' אם  כּ י   א ׁש לּ ח 'א
וּ לשׂ ּמ ח לברכני  ּת תהּפ דּ יקא  בּ עצמ

כּ נּ "ל: בּ ני את

ׁש מ כו ע וֹ ד יאמר יעקב  א  "ויּ אמר
אהים  עם  שׂ רית  כּ י  ישׂ ראל אם  כּ י
על  לוֹ  ׁש הוֹ דה  וּת וּ כל", אנׁש ים  ועם 
ע וֹ ד  יאמר  יעקב  "א  לוֹ  ואמר  זה כּ ל
ע וֹ ד  ל ׁש יּ ׁש  בּ חינת ׁש הוּ א " ׁש מ

בּ בחינת הרגלין, בּ חינת  עם  מלחמה
כו) כה, בּ עקב(בראשית אחזת "וידוֹ  :

יהיה י שׂ ראל אם  "כּ י וכוּ ', עשׂ ו"
נצּ חּת  ׁש כּ בר ׁש ּמ וֹ רה " ׁש מ
ועם  אהים  עם  שׂ רית "כּ י הּמ לחמה.
ּמ באר מה בּ חינת זה וּת וּ כל" אנׁש ים 
עוֹ לין  ה ּמ צוה שׂ מחת ידי ׁש על למעלה
ה ּמ חין  ואז  המסדּ ר , ׁש ה וּ א הכּ תר עד
הּת ׁש עה וּ מיגין בּ ה ּפ ריסא מ כּ ין
כּ ל  לפעל אפ ׁש ר אי אבל וכוּ '. היכלין
יימר מי בּ חינת ידי  על אם  כּ י זה
להיכלי ׁש יּ וֹ רדין ידי על ׁש ה וּ א
וכוּ ' מ ם  הּק דה וּ מעלין הּת מ וּ רוֹ ת
עם  שׂ רית  "כּ י בּ חינת: וזהוּ  כּ נּ "ל.
העלי וֹ ן  צמצוּ ם  בּ חינת ׁש הוּ א אהים "
בּ חינת ׁש ה וּ א ה נּ "ל המע כּ ב  בּ חינת
כּ ּמ וּ בא אהים  כּ ן גּ ם  ׁש נּ קרא כּ תר
כּ י הינוּ  ז"ל, האר"י בּ כתבי
והמסדּ ר בּ המעכּ ב  מכּ ה  כּ ׁש הרדיפה
כן  ּפ י על ואף  וכוּ ', מ וֹ נע והמעכּ ב 
ה גת מ ם   וּ ממ ׁש י מתגּ בּ ר הוּ א
מלחמה כּ מ וֹ  זהוּ  היכלין הּת ׁש עה
עם  אהים " עם  שׂ רית "כּ י בּ חינת
"ועם  וזה וכוּ '. והמיב  המסדּ ר 
בּ חינת ׁש הם  ולבן עשׂ ו ׁש הם  אנׁש ים "
ׁש נּ צּ חּת  "וּת וּ כל" הּת מוּ ר וֹ ת, היכלי 
עם  להשׂ ּת רר  אפׁש ר אי  כּ י כּ לּ ם ,
וּ לק בּ ל  המע כּ ב בּ חינת עם  אהים 

מ מ ם  על וּ להיג אם  כּ י יּ יג, ה 
בּ חינת ׁש הם  אנׁש ים  עם  ׁש השׂ ּת רר ידי 
ׁש התגּ בּ ר ידי על הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 
כּ נּ "ל. מ ם  הּק דה וּ להעלוֹ ת לברר
ׁש מ וֹ  ׁש יּ היה הּמ לא ׁש בּ רכוֹ  וזה
בּ חינת אהים " עם  שׂ רית "כּ י ישׂ ראל
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ואנחה ׁש היּ גוֹ ן מזּ ה, לעיל וּ מ וּ בא
כּ ׁש ּמ תגּ בּ רים  ולנ וּ ס  לברח רוֹ צים 
היּ ג וֹ ן  את לחטף צריכין אבל בּ שׂ מחה ,

לה לת וֹ ואנחה כּ רח וֹ  בּ על כניסוֹ  
ׁש ה ר הנּ "ל בּ חינה וזה וּ  וכוּ ', המחה
מ ּמ נּ וּ  כּ י הגּ ליּ וֹ ת, כּ ל ׁש ּמ ם  ע שׂ ו ׁש ל
ליל רצה ואנחה, והיּ גוֹ ן העצב וּ ת כּ ל
ׁש אז  ראה כּ י החר , כּ ׁש עלה מ יּ עקב 
לחטף מתגּ בּ ר מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל
בּ שׂ מחה בּ זריזוּ ת והּת פ לּ ין הצּ יצית
וׁש ירוֹ ת דּ זמרה ּפ סוּ קי ואוֹ מרים 
ׁש בּ זה בּ שׂ מחה, הר בּ ה ותׁש בּ ח וֹ ת
ניצ וֹ צוֹ ת את הצּ דּ יקים  בּ כח  מעלין 
עד  הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי  הּק דוֹ ׁש ים 
כּ ן  על הנּ "ל. העליּ וֹ ת בּ כל ׁש ע וֹ לים 
החר ' עלה כּ י 'ׁש לּ חני  ליעקב אמר
כּ ל  כּ י  ׁש ירה, לוֹ מר זמנּ י  ׁש ה גּ יע 
ׁש ירה אוֹ מרים  למעלה הּמ לאכים 
וקיּ וּ מם , ח יּ וּ תם  כּ ל זה  כּ י בּ שׂ מחה ,

ז"ל אדמ וֹ "ר ׁש כּ תב  ה)וּ כמ וֹ  תנינא  (ליקוטי 
על  'ׁש חקים ' הּמ לאכים  מדוֹ ר ׁש נּ קרא
כּ ל  אבל  וכוּ '. והמחה הח וֹ ק  ׁש ם 
על  הוּ א מלאכים  כּ ּמ ה ׁש ל קטר וּ גם 
'מה ׁש אוֹ מרים  הזּ ה ׁש בּ עוֹ לם  האדם 
ׁש ירה לוֹ מר  לוֹ  ראוּ י אין כּ י  וכוּ ', אנוֹ ׁש '
העוֹ לם  בזה ׁש ּמ ׁש ּק ע  מחמת בּ שׂ מחה 
והם  וכוּ ' עצב וּ ת ׁש הם  ּת אווֹ ת, ׁש ּמ לא
יוֹ דעים  אינם  אבל בּ וֹ . מתגּ רים 
וה בח היר עּק ר זה ׁש א דּ רבּ א 
כּ ׁש עוֹ לה ,יתבּ ר ה' ׁש ל והמחה
ׁש ּמ לא הע שׂ יּ ה העוֹ לם  מ זּ ה  המחה
בּ כח כּ ׁש ּמ תגּ בּ רים  ואנחה, יגוֹ ן עצב וּ ת
דּ יקא ואנחה יגוֹ ן וּ מה ּפ כים  הצּ דּ יקים 

כּ נּ "ל. וכוּ ' ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן

כּ ן אׁש לּ ח "ועל  "א יעקב לוֹ  אמר 
לעלוֹ ת רוֹ צה אּת ה כּ י  וכוּ ',
ׁש הוּ א ׁש ירה  ׁש ם  ולוֹ מר למעלה
העוֹ לם  בּ זה  וּ בכאן שׂ מחה, בּ חינת
בּ עצב וּ ת, בּ ני את להּפ יל ר וֹ צה  אּת ה
מתגּ בּ רים  והם  ה חר ׁש עלה וּ בראוֹ ת
ליל ר וֹ צה אּת ה ה ּמ צווֹ ת בּ שׂ מחת 
בּ על  ּת וֹ פס אני כּ י  הדּ בר  כן א מהם ,
בּ רכּת ני ' אם  'כּ י  מ נּ יח ואיני  כּ רח

שׂ מ בּ חינת הבּ רכוֹ תׁש הוּ א  כּ ל כּ י  חה , 
וא ּת ע ׁש יר היא ה' "בּ ר כּ ת בּ חינת הם 

וכוּ ' עּמ ּה " עצב כב)יוֹ סיף י , כּ י(משלי  , 
 כּ רח בּ על אוֹ ת לתּפ ס  ר וֹ צה אני
בּ רכה בּ חינת  לשׂ מחה א וֹ ת  להפ
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ּת שׂ ּמ חנוּ ,  בּ עצמ ׁש א ּת ה
יג וֹ ן  ונסוּ  ייגוּ  ושׂ מחה "שׂ שׂ וֹ ן

בּ חינת ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' (שםואנחה" 
ז) אוֹ יביו טז , גּ ם  איׁש  דּ רכי ה' "בּ רצ וֹ ת :

מה בּ חינת ׁש זּ הוּ  א ּת וֹ ", יׁש לים 
וּ מוֹ ׁש ח וּ ' א ׁש לי  'איתוּ  על ׁש ם  ּמ באר
וכוּ ', כּ רחכם  על בּ עצמכם  ׁש א ּת ם 

כ )בּ בחינת סו, בּ ני(ישעיה  את "והביאוּ  : 
הינוּ  וכוּ ', לה'" מנחה ישׂ ראל
את לשׂ ּמ ח יתהּפ כוּ  בּ עצמם  ׁש העכּ וּ "ם 
ה זּ את המחה  וּ בכח  ישׂ ראל,
את ׁש חוֹ טפין עד ע ּת ה גּ ם  ממׁש יכין
ׁש הוּ א לשׂ מחה  ׁש יּ תהּפ ואנחה היּ ג וֹ ן 
"א בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ רכה, בּ חינת
וזה וכוּ '. בּ רכּת ני" אם  כּ י  אׁש לּ ח
אפ ׁש ר אי  ׁש עּת ה לוֹ  ׁש אמר ׁש ּמ וּ בא
יאמר וּ  ׁש יּ שׂ ראל עד ׁש ירה לוֹ מר ל

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ׁש ירה, ז)ּת חלּ ה  לח, :(איוב  
"ויריע וּ  והדר בקר " כּ וֹ כבי יחד "בּ רן
לוֹ  ׁש אמר הינוּ  אהים ", בּ ני כּ ל

צז והלכות כד תורות תורה 

קדת ׁש היא קדתי מתחיל ׁש ע ּת ה
אין  ׁש ּמ ע ּת ה מ ּמ נּ י, ׁש יּ צאוּ  ישׂ ראל
ׁש בּ ני עד ׁש ירה לוֹ מר  רׁש וּ ת לכם 
עד  ּת וֹ פס אני  כּ ן  ועל ּת ח לּ ה, יאמר וּ 
ואנחה מ יּ גוֹ ן  ותתהּפ ׁש ּת ברכני 
עד  בּ ני את לשׂ ּמ ח  ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן

הּת מ וּ ר וֹ ת. מהיכלי לברר ׁש יּ זכּ וּ 

בּ ׁש למוּ תכּ י הבּ ר וּ ר ע ּק ר זה 
לט וֹ ב מרע  וּ מחליפין כּ ׁש ּמ מירין
לשׂ שׂ וֹ ן  ואנחה מיּ גוֹ ן ׁש ּמ הּפ כין
ליל זוֹ כין זה ידי ׁש על ושׂ מחה,
בּ כל  יתבּ ר אהוּ תוֹ  וּ להוֹ דיע 
נצח ּת ּק וּ ן בּ חינת ׁש זּ הוּ  הע וֹ למוֹ ת,
בּ חינת ׁש זּ ה וּ  ההליכה כּ לי יס וֹ ד הוֹ ד
ׁש אוֹ מרים  והּת ׁש בּ חוֹ ת הירוֹ ת
ׁש הוּ א ה כּ תר עד ׁש ע וֹ לין עד ישׂ ראל,
כּ ּמ וּ בא יעקב  עליּ ת ׁש ם  המסדּ ר 
וכוּ '. הכּ תר עד עוֹ לה  יעקב  ׁש ּק דת 
ׁש ירה יאמרוּ  כּ ׁש יּ שׂ ראל דּ יקא ואז
ולוֹ מר לעלוֹ ת ּת וּ כל דּ יקא אז בּ שׂ מחה 
התחיל  ׁש כּ בר  ע ּת ה כּ י  כּ ן, גּ ם  ׁש ירה

אפ ׁש רמ ּמ נּ י אי  ע ּת ה י שׂ ראל קדת 
בּ ני ׁש יּ אמרוּ  עד ׁש ירה לוֹ מר  לכם 
ׁש ּמ ה ּפ כין  ידי על דּ יקא וזה  ּת ח לּ ה.
בּ חינת: ׁש זּ ה לשׂ מחה ואנחה היּ ג וֹ ן
ׁש אּת ה בּ רכּת ני' אם  כּ י   א ׁש לּ ח 'א
וּ לשׂ ּמ ח לברכני  ּת תהּפ דּ יקא  בּ עצמ

כּ נּ "ל: בּ ני את

ׁש מ כו ע וֹ ד יאמר יעקב  א  "ויּ אמר
אהים  עם  שׂ רית  כּ י  ישׂ ראל אם  כּ י
על  לוֹ  ׁש הוֹ דה  וּת וּ כל", אנׁש ים  ועם 
ע וֹ ד  יאמר  יעקב  "א  לוֹ  ואמר  זה כּ ל
ע וֹ ד  ל ׁש יּ ׁש  בּ חינת ׁש הוּ א " ׁש מ

בּ בחינת הרגלין, בּ חינת  עם  מלחמה
כו) כה, בּ עקב(בראשית אחזת "וידוֹ  :

יהיה י שׂ ראל אם  "כּ י וכוּ ', עשׂ ו"
נצּ חּת  ׁש כּ בר ׁש ּמ וֹ רה " ׁש מ
ועם  אהים  עם  שׂ רית "כּ י הּמ לחמה.
ּמ באר מה בּ חינת זה וּת וּ כל" אנׁש ים 
עוֹ לין  ה ּמ צוה שׂ מחת ידי ׁש על למעלה
ה ּמ חין  ואז  המסדּ ר , ׁש ה וּ א הכּ תר עד
הּת ׁש עה וּ מיגין בּ ה ּפ ריסא מ כּ ין
כּ ל  לפעל אפ ׁש ר אי אבל וכוּ '. היכלין
יימר מי בּ חינת ידי  על אם  כּ י זה
להיכלי ׁש יּ וֹ רדין ידי על ׁש ה וּ א
וכוּ ' מ ם  הּק דה וּ מעלין הּת מ וּ רוֹ ת
עם  שׂ רית  "כּ י בּ חינת: וזהוּ  כּ נּ "ל.
העלי וֹ ן  צמצוּ ם  בּ חינת ׁש הוּ א אהים "
בּ חינת ׁש ה וּ א ה נּ "ל המע כּ ב  בּ חינת
כּ ּמ וּ בא אהים  כּ ן גּ ם  ׁש נּ קרא כּ תר
כּ י הינוּ  ז"ל, האר"י בּ כתבי
והמסדּ ר בּ המעכּ ב  מכּ ה  כּ ׁש הרדיפה
כן  ּפ י על ואף  וכוּ ', מ וֹ נע והמעכּ ב 
ה גת מ ם   וּ ממ ׁש י מתגּ בּ ר הוּ א
מלחמה כּ מ וֹ  זהוּ  היכלין הּת ׁש עה
עם  אהים " עם  שׂ רית "כּ י בּ חינת
"ועם  וזה וכוּ '. והמיב  המסדּ ר 
בּ חינת ׁש הם  ולבן עשׂ ו ׁש הם  אנׁש ים "
ׁש נּ צּ חּת  "וּת וּ כל" הּת מוּ ר וֹ ת, היכלי 
עם  להשׂ ּת רר  אפׁש ר אי  כּ י כּ לּ ם ,
וּ לק בּ ל  המע כּ ב בּ חינת עם  אהים 

מ מ ם  על וּ להיג אם  כּ י יּ יג, ה 
בּ חינת ׁש הם  אנׁש ים  עם  ׁש השׂ ּת רר ידי 
ׁש התגּ בּ ר ידי על הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 
כּ נּ "ל. מ ם  הּק דה וּ להעלוֹ ת לברר
ׁש מ וֹ  ׁש יּ היה הּמ לא ׁש בּ רכוֹ  וזה
בּ חינת אהים " עם  שׂ רית "כּ י ישׂ ראל
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עם  ׁש רית ידי  על וזה וכוּ ', המעכּ ב 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי  בּ חינת אנׁש ים 
ישׂ ראל   ׁש מ כּ ן ועל לכלּ ם , "וּת וּ כל"
'י שׂ ראל' ׁש ם  ׁש ּמ וּ בא וזהוּ  וכנּ "ל.
בּ חינת הינוּ  אל', 'ׁש יר בּ חינת הוּ א
ההתגּ בּ רוּ ת ע ּק ר  כּ י ושׂ מחה, ׁש יר
ידי על הוּ א וכוּ ' שׂ רית" "כּ י בּ חינת

וכנּ "ל: המחה
לא)וזהכז לב , לוֹ (בראשית "ויּ זרח  : 

מ צּ לעת וֹ  לר ּפ א וֹ תוֹ  המ ׁש "
ה) עח , רבה ז"ל (בראשית רבּ וֹ תינוּ  ואמר וּ  ,

לעתיד  ׁש יּ איר המׁש  אוֹ ר  לוֹ  ׁש האיר
ׁש כּ תוּ ב כ )כּ מ וֹ  ג, לכם (מלאכי  "וזרחה : 

וכוּ ', וּ מר ּפ א" צדקה ׁש מ ׁש  ׁש מי יראי
לעתיד  הגּ נוּ ז אוֹ ר  בּ חינת ׁש ה וּ א

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר רג :)כּ ּמ וּ בא הינוּ (מקץ , 
ידי על ׁש ּמ יגין הנּ "ל אוֹ ר בּ חינת
קדת בּ חינת ׁש הוּ א הּמ צוה שׂ מחת
עד  עוֹ לה זה ידי ׁש על כּ נּ "ל, יעקב 
האוֹ ר וּ מ יג המס דּ ר ׁש ה וּ א הכּ תר
ׁש זּ ה וכוּ ', מטי ולא מטי  בּ בחינת
וכל  הגּ נוּ ז, אוֹ ר בּ חינת הוּ א האוֹ ר 
כּ לּ ם  ע ּת ה ׁש ּמ ק בּ לין הכליּ ים  אוֹ רוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בא מם  נמ ׁש כין
גּ דוֹ לי אבל אחר. בּ מקוֹ ם  ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ 
זה להיג ע ּת ה גּ ם  זוֹ כין הצּ דּ יקים 
בּ חינת ׁש זּ ה  הנּ "ל, כּ ל ידי על האוֹ ר 
זה ידי ׁש על לעתיד, ׁש יּ תגּ לּ ה המׁש 
מבאר כּ בר  כּ י  הינוּ  ּמ צּ לעתוֹ , נתרּפ א
ּמ תגּ בּ רין  מה כּ ל ּת ליא, בּ הא ׁש הא
לה גת זוֹ כין הּמ צוה בּ שׂ מחת יוֹ תר 
בּ יוֹ תר ּמ יגין מה וכל הנּ "ל, אוֹ רוֹ ת
לשׂ מחת זוֹ כין כן כּ מוֹ  ה נּ "ל אוֹ רוֹ ת
בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ יוֹ תר  הּמ צוה

ׁש יּ עקב הנּ "ל המ ׁש " לוֹ  "ויּ זרח 
ה מ ׁש  לוֹ  ׁש האיר זכה  כּ חוֹ  בּ גדל
הגּ נוּ ז  אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א  בּ תקּפ ּה 
ׁש יּ איר אז ׁש זּ כה הנּ "ל, אוֹ ר וֹ ת  בּ חינת
עד  לעתיד, ׁש יּ תגּ לּ ה  נפלא בּ אוֹ ר לוֹ 
ׁש הוּ א מ צּ לעתוֹ  נתרּפ א זה ידי ׁש על
בּ יוֹ צאי דּ הינוּ  ירכוֹ  בּ כף נּ גע  מה
האחרוֹ נים  בּ דּ וֹ רוֹ ת בּ פרט  ירכוֹ 
כּ נּ "ל. וכוּ ' העצבוּ ת עליהם  להגבּ יר 

הנּ "ל כּ י אוֹ ר הגת ּת קף ידי על 
בּ חינת ׁש הוּ א אז יעקב  ׁש זּ כה
ידי על כּ נּ "ל, וכוּ ' המ ׁש " לוֹ  "ויּ זרח 
ׁש הוּ א צלעתוֹ  לרּפ אוֹ ת זכה זה
ידי על ׁש רפ וּ אתם  ירכוֹ  יוֹ צאי לרּפ אוֹ ת
מ ּמ קוֹ ר עליהם  ׁש ּמ מ ׁש י המחה
ׁש הוּ א ה נּ "ל, אוֹ ר ׁש הוּ א המחה
כּ י רא ׁש ם ". על עוֹ לם  "ושׂ מחת בּ חינת
בּ עמק עּת ה וח יּ וּ תנוּ  כּ חנוּ  כּ ל בּ אמת
וכוּ ' העצב וּ ת ׁש ּמ ת גּ בּ ר  הזּ ה הגּ לוּ ת
המחה נק דּ ת ידי על רק הוּ א כּ נּ "ל,
הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי עלינוּ  ׁש ּמ מ ׁש יכין
ׁש זּ ה וּ  העצוּ מה בּ הגתם  יעקב  בּ חינת
לר ּפ אוֹ ת המ ׁש ' לוֹ  'ויּ זרח  בּ חינת
וכנּ "ל. ירכוֹ  בּ כף  נּ גע  מה צלעתוֹ 
וּ מוֹ ׁש ח וּ ' אׁש לי  'איתוּ  בּ חינת וזהוּ 
מ ּמ קוֹ ר המחה ׁש ּמ מ ׁש יכין הנּ "ל
יאיר ׁש אז לעתיד ׁש יּ תגּ לּ ה המחה
מה בּ חינת וזה וכנּ "ל. הגּ נוּ ז אוֹ ר

לעיל כ )ּמ וּ בא  ׁש יּ כוֹ ל (אוֹ ת ׁש התּפ אר  
ידי על ׁש רפוּ אתּה  מל ה בּ ת לרּפ אוֹ ת

וכנּ "ל. וכוּ ' שׂ מחה

ז"לוזה ר בּ וֹ תינוּ  צא .)ׁש אמר וּ  (חולין 
קט נּ ים . ּפ כים  על יעקב ׁש חזר

צט והלכות כד תורות תורה 

קט נּ ים  ניצ וֹ צוֹ ת בּ חינת ׁש הם  ואיתא
כּ ן. גּ ם  אוֹ תם  וּ לברר להגבּ יּה  ׁש רצה
הנּ "ל, אוֹ ר  ה גת ׁש ע ּק ר  כּ נּ "ל, הינוּ 
ידי על יימר' 'מי בּ חינת ידי  על הוּ א
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי ניצוֹ צ וֹ ת ׁש ּמ בררים 

כּ נּ "ל: וכוּ '

ּפ כח על מר ּמ ז  ׁש ּפ איתא גּ ם 
על  ׁש מן "ויּ צק  בּ חינת המן

יח)רא ׁש ּה " כח, בּ חינת(בראשית ׁש הוּ א 
תחסר" א ה מן יז,"צּפ חת  א יד)(מלכים 

בּ רכה, בּ וֹ  ׁש היה הּמ ׁש חה ׁש מן בּ חינת
וּ כלי וּ מלכים  כּ הנים  נמ ׁש ח וּ  מ ּמ נּ וּ  כּ י
זה כּ ל כּ י  לב וֹ א, לעתיד ק יּ ם  וכלּ וֹ  ׁש רת
ׁש היה הנּ "ל חנכּ ה נר  ׁש ל ׁש מן בּ חינת
ׁש דּ לק זאת בּ חינה  ידי על נפלא  הנּ ס 
בּ וֹ  היה כּ י  ימים , ׁש מ וֹ נה מעט  ׁש מן
טרח זה ׁש בּ ׁש ביל ה נּ "ל בּ רכה בּ חינת
בּ חינת י שׂ ראל על  להמ ׁש י אז יעקב 
בּ רכּ ת ׁש ה וּ א הנּ "ל המן בּ ר כּ ת
 ה ּמ לא בּ וֹ  נתק נּ א ואז וכוּ ', הכל 
כּ ח וֹ  בּ עצם  ׁש יּ עקב  עד בּ וֹ  והתגּ רה
ׁש הוּ א דּ הינוּ  לברכוֹ , ׁש הכרח  עד נצּ ח וֹ 
שׂ מחה בּ חינת  לברכה  יתהּפ בּ עצמוֹ 
ׁש הוּ א הנּ "ל א וֹ ר ׁש האיר עד כּ נּ "ל

כּ נּ "ל: וכוּ ' הגּ נוּ ז אוֹ ר בּ חינת

בּ כוּ נוֹ תכט איתא מה בּ חינת וזה
ׁש ם  לילה בּ כל לכוּ ן חנ כּ ה 
אמת, ׁש עוֹ לה 'אהיה' ּפ עמים  'אהיה'
מי"ג אחת מ דּ ה לילה בּ כל וּ לעוֹ רר
כּ לוּ ל  ׁש ם  'נוֹ צר ' עד דּ רחמי  מכילין
הנּ "ל  'אהיה' וׁש ם  וכוּ ', 'ונּק ה' עד
וכוּ ', מיחד בּ צר וּ ף לילה בּ כל יכוּ ן
בּ יוּ דין  'אהיה', ׁש ׁש ה  הם  ׁש כּ ללוּ תם 

כּ י הינוּ  ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' בּ אלפין בּ ההין
 להמ ׁש י הוּ א הכּ וּ נה כּ לל עּק ר
הבּ א מע וֹ לם  הּמ צוה שׂ מחת  בּ חינת
ׁש נּ תגּ בּ ר העּק ר ׁש זּ ה הזּ ה, לעוֹ לם 
הבּ א, הע וֹ לם  ּת כלית עת בּ כל לזכּ ר
מן  וא האדם  מן יאר א ׁש אז
ׁש וּ ם  וּ זהבוֹ  וכסּפ וֹ  והבליו ּת אווֹ תיו
ׁש זּ כה הּמ צוה נקדּ ת  אם  כּ י  דּ בר 
לע שׂ וֹ ת כּ ׁש בּ א כּ ן ועל בּ ח יּ יו. לסגּ ל
לע שׂ וֹ תּה  להתגּ בּ ר צרי מצוה איזה 
רק כּ י  סוֹ ף , אין עד עצ וּ מה בּ שׂ מחה 
אם  ואפילּ וּ  לנצח , וקיּ וּ מוֹ  ח יּ וּ תוֹ  זה
ע ּמ וֹ  נעשׂ ה ועכׁש ו ע שׂ ה מה עשׂ ה
ישׂ מח כן ּפ י  על  אף  נּ ע שׂ ה מה
לשׂ מח  צרי הוּ א אדּ רבּ א כּ י בּ י וֹ תר,
ׁש פלוּ ת וֹ  בּ עצם  הוּ א  גּ ם  ׁש הוּ א בּ י וֹ תר
מצוה לע שׂ וֹ ת  זוֹ כה וכוּ ' וּ גריעוּ תוֹ 
ּת פלּ ין  וּ להנּ יח  בּ ציצית להתע ּט ף 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ' צדקה איזה ולּת ן
יג וֹ ן  ונסוּ  ייגוּ  ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן
ואנחה היּ גוֹ ן ׁש ח וֹ טפין ואנחה',
וכוּ ' המחה  ֹלתו א וֹ תוֹ  וּ מכניסין

מ ׁש ּמ באר [וּ כמוֹ  בּ הלכוֹ תכּ נּ "ל זּ ה 
ׁש ם ]. ע יּ ן ד הלכה וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה

מצותוכל ידי על ע ּת ה ממ ׁש יכין זה 
 להמ ׁש י ׁש הוּ א חנכּ ה נר  הדלקת
ימי לׁש ׁש ת ׁש בּ ת ׁש ל המחה קדת
"ימי בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר  כּ מוֹ  החל

הוֹ דאה" ימי הם  ב)חנכּ ה תנינא  (ליקוטי  
בּ חינת ידי  על זוֹ כין זה וכל ׁש ם , עיּ ן
עצם  ׁש הוּ א יעקב בּ חינת ׁש ה וּ א אמת
נקדּ ת לפי כּ י כּ נּ "ל, ׁש בּ לּ ב  המחה
לשׂ מח לוֹ  ראוּ י בּ ודּ אי ׁש בּ לּ ב האמת



הלכותצח  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

עם  ׁש רית ידי  על וזה וכוּ ', המעכּ ב 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי  בּ חינת אנׁש ים 
ישׂ ראל   ׁש מ כּ ן ועל לכלּ ם , "וּת וּ כל"
'י שׂ ראל' ׁש ם  ׁש ּמ וּ בא וזהוּ  וכנּ "ל.
בּ חינת הינוּ  אל', 'ׁש יר בּ חינת הוּ א
ההתגּ בּ רוּ ת ע ּק ר  כּ י ושׂ מחה, ׁש יר
ידי על הוּ א וכוּ ' שׂ רית" "כּ י בּ חינת

וכנּ "ל: המחה
לא)וזהכז לב , לוֹ (בראשית "ויּ זרח  : 

מ צּ לעת וֹ  לר ּפ א וֹ תוֹ  המ ׁש "
ה) עח , רבה ז"ל (בראשית רבּ וֹ תינוּ  ואמר וּ  ,

לעתיד  ׁש יּ איר המׁש  אוֹ ר  לוֹ  ׁש האיר
ׁש כּ תוּ ב כ )כּ מ וֹ  ג, לכם (מלאכי  "וזרחה : 

וכוּ ', וּ מר ּפ א" צדקה ׁש מ ׁש  ׁש מי יראי
לעתיד  הגּ נוּ ז אוֹ ר  בּ חינת ׁש ה וּ א

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר רג :)כּ ּמ וּ בא הינוּ (מקץ , 
ידי על ׁש ּמ יגין הנּ "ל אוֹ ר בּ חינת
קדת בּ חינת ׁש הוּ א הּמ צוה שׂ מחת
עד  עוֹ לה זה ידי ׁש על כּ נּ "ל, יעקב 
האוֹ ר וּ מ יג המס דּ ר ׁש ה וּ א הכּ תר
ׁש זּ ה וכוּ ', מטי ולא מטי  בּ בחינת
וכל  הגּ נוּ ז, אוֹ ר בּ חינת הוּ א האוֹ ר 
כּ לּ ם  ע ּת ה ׁש ּמ ק בּ לין הכליּ ים  אוֹ רוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בא מם  נמ ׁש כין
גּ דוֹ לי אבל אחר. בּ מקוֹ ם  ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ 
זה להיג ע ּת ה גּ ם  זוֹ כין הצּ דּ יקים 
בּ חינת ׁש זּ ה  הנּ "ל, כּ ל ידי על האוֹ ר 
זה ידי ׁש על לעתיד, ׁש יּ תגּ לּ ה המׁש 
מבאר כּ בר  כּ י  הינוּ  ּמ צּ לעתוֹ , נתרּפ א
ּמ תגּ בּ רין  מה כּ ל ּת ליא, בּ הא ׁש הא
לה גת זוֹ כין הּמ צוה בּ שׂ מחת יוֹ תר 
בּ יוֹ תר ּמ יגין מה וכל הנּ "ל, אוֹ רוֹ ת
לשׂ מחת זוֹ כין כן כּ מוֹ  ה נּ "ל אוֹ רוֹ ת
בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ יוֹ תר  הּמ צוה

ׁש יּ עקב הנּ "ל המ ׁש " לוֹ  "ויּ זרח 
ה מ ׁש  לוֹ  ׁש האיר זכה  כּ חוֹ  בּ גדל
הגּ נוּ ז  אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א  בּ תקּפ ּה 
ׁש יּ איר אז ׁש זּ כה הנּ "ל, אוֹ ר וֹ ת  בּ חינת
עד  לעתיד, ׁש יּ תגּ לּ ה  נפלא בּ אוֹ ר לוֹ 
ׁש הוּ א מ צּ לעתוֹ  נתרּפ א זה ידי ׁש על
בּ יוֹ צאי דּ הינוּ  ירכוֹ  בּ כף נּ גע  מה
האחרוֹ נים  בּ דּ וֹ רוֹ ת בּ פרט  ירכוֹ 
כּ נּ "ל. וכוּ ' העצבוּ ת עליהם  להגבּ יר 

הנּ "ל כּ י אוֹ ר הגת ּת קף ידי על 
בּ חינת ׁש הוּ א אז יעקב  ׁש זּ כה
ידי על כּ נּ "ל, וכוּ ' המ ׁש " לוֹ  "ויּ זרח 
ׁש הוּ א צלעתוֹ  לרּפ אוֹ ת זכה זה
ידי על ׁש רפ וּ אתם  ירכוֹ  יוֹ צאי לרּפ אוֹ ת
מ ּמ קוֹ ר עליהם  ׁש ּמ מ ׁש י המחה
ׁש הוּ א ה נּ "ל, אוֹ ר ׁש הוּ א המחה
כּ י רא ׁש ם ". על עוֹ לם  "ושׂ מחת בּ חינת
בּ עמק עּת ה וח יּ וּ תנוּ  כּ חנוּ  כּ ל בּ אמת
וכוּ ' העצב וּ ת ׁש ּמ ת גּ בּ ר  הזּ ה הגּ לוּ ת
המחה נק דּ ת ידי על רק הוּ א כּ נּ "ל,
הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי עלינוּ  ׁש ּמ מ ׁש יכין
ׁש זּ ה וּ  העצוּ מה בּ הגתם  יעקב  בּ חינת
לר ּפ אוֹ ת המ ׁש ' לוֹ  'ויּ זרח  בּ חינת
וכנּ "ל. ירכוֹ  בּ כף  נּ גע  מה צלעתוֹ 
וּ מוֹ ׁש ח וּ ' אׁש לי  'איתוּ  בּ חינת וזהוּ 
מ ּמ קוֹ ר המחה ׁש ּמ מ ׁש יכין הנּ "ל
יאיר ׁש אז לעתיד ׁש יּ תגּ לּ ה המחה
מה בּ חינת וזה וכנּ "ל. הגּ נוּ ז אוֹ ר

לעיל כ )ּמ וּ בא  ׁש יּ כוֹ ל (אוֹ ת ׁש התּפ אר  
ידי על ׁש רפוּ אתּה  מל ה בּ ת לרּפ אוֹ ת

וכנּ "ל. וכוּ ' שׂ מחה

ז"לוזה ר בּ וֹ תינוּ  צא .)ׁש אמר וּ  (חולין 
קט נּ ים . ּפ כים  על יעקב ׁש חזר

צט והלכות כד תורות תורה 

קט נּ ים  ניצ וֹ צוֹ ת בּ חינת ׁש הם  ואיתא
כּ ן. גּ ם  אוֹ תם  וּ לברר להגבּ יּה  ׁש רצה
הנּ "ל, אוֹ ר  ה גת ׁש ע ּק ר  כּ נּ "ל, הינוּ 
ידי על יימר' 'מי בּ חינת ידי  על הוּ א
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי ניצוֹ צ וֹ ת ׁש ּמ בררים 

כּ נּ "ל: וכוּ '

ּפ כח על מר ּמ ז  ׁש ּפ איתא גּ ם 
על  ׁש מן "ויּ צק  בּ חינת המן

יח)רא ׁש ּה " כח, בּ חינת(בראשית ׁש הוּ א 
תחסר" א ה מן יז,"צּפ חת  א יד)(מלכים 

בּ רכה, בּ וֹ  ׁש היה הּמ ׁש חה ׁש מן בּ חינת
וּ כלי וּ מלכים  כּ הנים  נמ ׁש ח וּ  מ ּמ נּ וּ  כּ י
זה כּ ל כּ י  לב וֹ א, לעתיד ק יּ ם  וכלּ וֹ  ׁש רת
ׁש היה הנּ "ל חנכּ ה נר  ׁש ל ׁש מן בּ חינת
ׁש דּ לק זאת בּ חינה  ידי על נפלא  הנּ ס 
בּ וֹ  היה כּ י  ימים , ׁש מ וֹ נה מעט  ׁש מן
טרח זה ׁש בּ ׁש ביל ה נּ "ל בּ רכה בּ חינת
בּ חינת י שׂ ראל על  להמ ׁש י אז יעקב 
בּ רכּ ת ׁש ה וּ א הנּ "ל המן בּ ר כּ ת
 ה ּמ לא בּ וֹ  נתק נּ א ואז וכוּ ', הכל 
כּ ח וֹ  בּ עצם  ׁש יּ עקב  עד בּ וֹ  והתגּ רה
ׁש הוּ א דּ הינוּ  לברכוֹ , ׁש הכרח  עד נצּ ח וֹ 
שׂ מחה בּ חינת  לברכה  יתהּפ בּ עצמוֹ 
ׁש הוּ א הנּ "ל א וֹ ר ׁש האיר עד כּ נּ "ל

כּ נּ "ל: וכוּ ' הגּ נוּ ז אוֹ ר בּ חינת

בּ כוּ נוֹ תכט איתא מה בּ חינת וזה
ׁש ם  לילה בּ כל לכוּ ן חנ כּ ה 
אמת, ׁש עוֹ לה 'אהיה' ּפ עמים  'אהיה'
מי"ג אחת מ דּ ה לילה בּ כל וּ לעוֹ רר
כּ לוּ ל  ׁש ם  'נוֹ צר ' עד דּ רחמי  מכילין
הנּ "ל  'אהיה' וׁש ם  וכוּ ', 'ונּק ה' עד
וכוּ ', מיחד בּ צר וּ ף לילה בּ כל יכוּ ן
בּ יוּ דין  'אהיה', ׁש ׁש ה  הם  ׁש כּ ללוּ תם 

כּ י הינוּ  ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' בּ אלפין בּ ההין
 להמ ׁש י הוּ א הכּ וּ נה כּ לל עּק ר
הבּ א מע וֹ לם  הּמ צוה שׂ מחת  בּ חינת
ׁש נּ תגּ בּ ר העּק ר ׁש זּ ה הזּ ה, לעוֹ לם 
הבּ א, הע וֹ לם  ּת כלית עת בּ כל לזכּ ר
מן  וא האדם  מן יאר א ׁש אז
ׁש וּ ם  וּ זהבוֹ  וכסּפ וֹ  והבליו ּת אווֹ תיו
ׁש זּ כה הּמ צוה נקדּ ת  אם  כּ י  דּ בר 
לע שׂ וֹ ת כּ ׁש בּ א כּ ן ועל בּ ח יּ יו. לסגּ ל
לע שׂ וֹ תּה  להתגּ בּ ר צרי מצוה איזה 
רק כּ י  סוֹ ף , אין עד עצ וּ מה בּ שׂ מחה 
אם  ואפילּ וּ  לנצח , וקיּ וּ מוֹ  ח יּ וּ תוֹ  זה
ע ּמ וֹ  נעשׂ ה ועכׁש ו ע שׂ ה מה עשׂ ה
ישׂ מח כן ּפ י  על  אף  נּ ע שׂ ה מה
לשׂ מח  צרי הוּ א אדּ רבּ א כּ י בּ י וֹ תר,
ׁש פלוּ ת וֹ  בּ עצם  הוּ א  גּ ם  ׁש הוּ א בּ י וֹ תר
מצוה לע שׂ וֹ ת  זוֹ כה וכוּ ' וּ גריעוּ תוֹ 
ּת פלּ ין  וּ להנּ יח  בּ ציצית להתע ּט ף 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ' צדקה איזה ולּת ן
יג וֹ ן  ונסוּ  ייגוּ  ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן
ואנחה היּ גוֹ ן ׁש ח וֹ טפין ואנחה',
וכוּ ' המחה  ֹלתו א וֹ תוֹ  וּ מכניסין

מ ׁש ּמ באר [וּ כמוֹ  בּ הלכוֹ תכּ נּ "ל זּ ה 
ׁש ם ]. ע יּ ן ד הלכה וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה

מצותוכל ידי על ע ּת ה ממ ׁש יכין זה 
 להמ ׁש י ׁש הוּ א חנכּ ה נר  הדלקת
ימי לׁש ׁש ת ׁש בּ ת ׁש ל המחה קדת
"ימי בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר  כּ מוֹ  החל

הוֹ דאה" ימי הם  ב)חנכּ ה תנינא  (ליקוטי  
בּ חינת ידי  על זוֹ כין זה וכל ׁש ם , עיּ ן
עצם  ׁש הוּ א יעקב בּ חינת ׁש ה וּ א אמת
נקדּ ת לפי כּ י כּ נּ "ל, ׁש בּ לּ ב  המחה
לשׂ מח לוֹ  ראוּ י בּ ודּ אי ׁש בּ לּ ב האמת



הלכותק ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

כּ י מצוה, איזה עשׂ יּ ת בּ ׁש עת  מאד
יאר ׁש א יוֹ דע  ׁש בּ לּ ב  האמת
הּמ צוה נק דּ ת אם  כּ י  דּ בר ׁש וּ ם  להאדם 
'אהיה', ׁש ם  בּ חינת וזה  כּ נּ "ל. וכוּ '
ׁש עוֹ לה 'אהיה ' ּפ עמים  'אהיה' בּ חינת
ׁש הוּ א כּ תר  בּ חינת  'אהיה' כּ י  אמת,
את והמיב  המסדּ ר  כּ ח  בּ חינת
ּפ ס וּ ק על ׁש ם  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  הּמ חין
מקוֹ ר וׁש ם  ואברכךּ ".  עּמ "ואהיה
על  עוֹ לם  'ושׂ מחת בּ חינת  המחה
המן  אוֹ ר בּ חינת ׁש ר ׁש  וׁש ם  ראׁש ם ',
בּ חינת ׁש הוּ א הּמ ׁש חה  ׁש מן בּ חינת
רא ׁש וֹ " על אהיו "נזר בּ חינת כּ תר

ז) ו, אוֹ רוֹ ת(במדבר כּ ל נמׁש כין ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ,
ׁש ל  אוֹ רוֹ  בּ חינת ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל, המנים 
בּ ׁש מן  ׁש נּ מ ׁש ח  ׁש ם  על ׁש נּ קרא מ ׁש יח
לזה יזכּ ה ׁש הוּ א מחמת כּ י הּמ ׁש חה,
כּ ן  על מהכּ ל י וֹ תר הלמוּ ת  בּ תכלית
ׁש מן  ׁש ם  על מ ׁש יח  בּ ׁש ם  נקרא
ׁש ּמ איר י שׂ ראל שׂ מחת והוּ א הּמ ׁש חה,
ידי על עּת ה גּ ם  בּ ישׂ ראל בּ העלם 
נקדּ ת בּ נוּ  להכניס הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי
הּמ צווֹ ת בּ ע שׂ יּ ת  לשׂ מח  ׁש נּ זכּ ה האמת
הוּ א זה ׁש רק ה גּ לוּ ת, בּ עמק ע ּת ה גּ ם 
ממ ׁש יכין  וּ מם  כּ נּ "ל. וח יּ וּ תנוּ  קיּ וּ מנ וּ 
ידי על  ׁש נּ ע שׂ ה  חנכּ ה  ׁש ל ׁש מן נר אוֹ ר
הּמ ׁש חה, בּ ׁש מן ׁש נּ מׁש ח  הגּ דוֹ ל הכּ הן
כּ בר ׁש ני בּ ית בּ ימי  ׁש אז ּפ י על אף  [כּ י

על  אף הּמ ׁש חה, ׁש מן כּ ל נגנז כן ּפ י 
מ ם   נמ ׁש הגּ דוֹ ל הכּ הן קדת
ידי ׁש על ׁש נּ מ ׁש ח  הראׁש  הכּ הן מאהרן

לדוֹ ר וֹ ת]. קדת וֹ  קבּ ל זה
ג)ׁש ּמ ב ּק ׁש ים וזה מג, "ׁש לח(תהלים : 

ינח וּ ני הּמ ה   ואמ ּת  אוֹ ר

ואל   קדׁש הר אל יביאוּ ני 
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית ׁש הוּ א ," מ ׁש כּ נתי
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה בּ חינת ׁש ה וּ א
אל  אל אהים  מזבּ ח  אל "ואב וֹ אה
זה וכל לשׂ מחה. ׁש יּ זכּ ה גּ ילי" שׂ מחת
ׁש הוּ א " ואמ ּת  אוֹ ר "ׁש לח  ידי על
מ ׁש יח ׁש ל אוֹ ר וֹ  ׁש הוּ א האמת אוֹ ר
זה, ּפ סוּ ק  על ז"ל חכמינוּ  ׁש ּפ ר ׁש וּ  כּ מ וֹ 
חנכּ ה ׁש ל ׁש מן א וֹ ר בּ חינת ׁש זּ הוּ 
עד  ׁש בּ לּ ב  האמת נק דּ ת להאיר ׁש ע ּק רוֹ 
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית קדת להמׁש י ׁש יּ זכּ ה
מקוֹ ר ׁש ם  היכלין, הּת ׁש עה  קדת
מזבּ ח אל 'ואבוֹ אה  בּ חינת המחה
וכנּ "ל, גּ ילי' שׂ מחת אל אל אהים 
וׁש ם  וכנּ "ל. הוֹ דאה בּ חינת 'ואוֹ ד'
ׁש כּ לּ ם  צרוּ פין בּ ׁש ׁש ה הנּ "ל אהיה
כּ יּ דוּ ע 'ח וֹ תם ' בּ גימטריּ א עוֹ לים 
המן  ׁש ל ח וֹ תם  בּ חינת הינוּ  בּ כּ תבים ,
ׁש ל  בּ חוֹ תמוֹ  חתוּ ם  ׁש היה חנכּ ה ׁש ל
כּ י אמת, הוּ א החוֹ תם  ועּק ר גּ דוֹ ל. כּ הן
אמת, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ח וֹ תמוֹ 
אהיה ּפ עמים  אהיה בּ חינת  אמת כּ י
בּ חינת כּ תר בּ חינת אהיה כּ י  כּ נּ "ל,
הּפ ריסא בּ חינת והמיב  המסדּ ר 
בּ חינת ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל וכוּ ' והמעכּ ב 
וּ מע כּ בם  הּמ חין בּ עד ׁש ח וֹ תם  ח וֹ תם 
זה ידי ׁש על ׁש יּ תי ב וּ  עד ׁש יּ מ ּת ינוּ 

הּמ חין. הגת עּק ר דּ יקא
אמתועּק ר  הוּ א ההגוֹ ת כּ ל כּ לל 

ׁש ע ּק ר מק וֹ מ וֹ ת, בּ כּמ ה כּ מבאר 
גּ ם  ׁש כּ תבוּ  וּ כמ וֹ  אמת, הוּ א החכמה 
החכמה ׁש ע ּק ר המח ּק רים  חכמי כּ ל
אה וּ ת. בּ הגת בּ פרט אמת, הוּ א
הוּ א אחד כּ ל ׁש ל ההגה כּ לל ועּק ר

קא והלכות כד תורות תורה 

רק נדע דּ א  הידיעה ּת כלית  בּ חינת
ׁש היא אמ וּ נה עצמ וֹ  על  להמ ׁש י
ה גת ׁש ר וֹ אין ידי על אמת בּ חינת
האמת נתח זּ ק זה ידי ׁש על הצּ דּ יקים ,
מי מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל בּ לב  והאמ וּ נה

אל  לבּ וֹ  בּ אמת.ׁש ּמ שׂ ים  דּ בריהם  
ׁש מן  בּ חינת  האוֹ ר ׁש ע ּק ר נמצא
חנכּ ה, ׁש ל הנּ ס  נעשׂ ה ׁש בּ וֹ  המנוֹ רה
ׁש הוּ א הח וֹ תם  בּ חינת ידי  על  נמ ׁש
הנּ ס היה כּ ן ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' המעכּ ב 
כּ הן  ׁש ל בּ ח וֹ תמ וֹ  חתוּ ם  ׁש היה ידי  על

וכנּ "ל. גּ דוֹ ל
'אנאוזה בּ חינת ׁש הוּ א 'אהיה' בּ חינת  

ׁש ּמ וּ בא כּ מ וֹ  למהוי ' זמין
יה וֹ ׁש ע ' את 'קרא ו)בּ הּת וֹ רה הינוּ (סימן  , 

כּ ל  ׁש ּס וֹ ף ׁש בּ לּ ב  המחה בּ חינת ׁש זּ ה
ׁש בּ ודּ אי למהוי ', זמין 'אנא סוֹ ף 
כּ ל  כּ י  הויה. איזה  מ ּמ נּ י יתה וּ ה
העוֹ לם  בזה  עּת ה האדם  ׁש ל ההתהוּ וּ ת 
כּ יּ דוּ ע בּ ח יּ יו אפילּ וּ  וריק  הבל הכּ ל
ולׁש וּ ב למ וּ ת ׁש ּמ כרח  ׁש כּ ן מ כּ ל  לכּ ל,
זה אין כּ ן ועל הכּ ל, ויתבּ לּ ה לעפר
למהוי ' זמין 'אנא רק כּ לל הויה ׁש וּ ם 
מּמ נּ י ׁש יּ היה וּ מזּמ ן מ וּ כן אני ׁש בּ ודּ אי
בּ ודּ אי כּ י לנצח , לעתיד הויה  איזה 
וּ כמ וֹ  יּ אר  מה אז מּמ נּ י יאר
זה ענין ז"ל הּק דוֹ ׁש  מ ּפ יו ׁש מעּת י 
וכל  וכוּ '. בּ מחה  התח זּ קוּ ת לענין
כּ נּ "ל. הּמ צווֹ ת נקדּ ת  הוּ א ההׁש ארה
למהוי', זמין אנא 'אהיה  בּ חינת וזה
בּ חינת וזה כּ נּ "ל. המחה עּק ר ׁש זּ ה
הבל  הכּ ל כּ י  וכוּ ', ח יּ ינוּ  מה  אנוּ  'מה 

להאדם  ׁש אין כּ נּ "ל, הינוּ  וכוּ ', לבד'
מ ּמ נּ וּ  יּ אר מה רק  כּ לל הויה ׁש וּ ם 
כּ ן  ועל וכנּ "ל. והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה  נקדּ ת
וכוּ ' 'אׁש רינוּ '  ּכ אחר  ּת כף אוֹ מרים 
בּ עוֹ לם  הויה ואין הבל הכּ ל כּ י  וכנּ "ל,
שׂ מחת דּ הינוּ  וכוּ '. 'אׁש רינוּ ' אם  כּ י
 ית בּ ר ׁש מוֹ  ׁש ּמ יחדין ישׂ ראל קדת
שׂ מחת בּ חינת  ׁש זּ ה וכוּ ' יוֹ ם  בּ כל
וכנּ "ל. אמ וּ נה מצ וֹ ת כּ ל כּ י הּמ צווֹ ת

בּ כל וזה לכוּ ן צּ ריכין מה בּ חינת 
בּ צ ׁש איתאלילה כּ מ וֹ  אחר ר וּ ף 

בּ חינתכובּ כּ וּ נוֹ ת וּ לברר  לתּק ן  זה כּ ל , 
ּפ עם  בּ כל ׁש ּמ תגּ בּ רין הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 
ׁש וֹ נוֹ ת וּ תמ וּ רוֹ ת  וחליפין בּ ׁש קרים 
והבּ לבּ וּ לים  רעים  הרעי וֹ נים  ׁש הם 
וחלּ וּ פים  ׁש נּ וּ יים  בּ חינת  ׁש כּ לּ ם  וכוּ ',
בּ כל  לתּק ן צריכין כּ ן ועל וּ תמ וּ רוֹ ת.
אהיה ּפ עמים  אהיה ׁש ם  ידי על ּפ עם 
אמת ע וֹ לה צר וּ ף וכל מיחד בּ צרוּ ף 
התגּ בּ רוּ ת כּ פי  כּ י  ׁש ם , ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 
כּ ן  ׁש לּ הם  הּת מ וּ רוֹ ת ׁש ל הנּ וּ יים 
ידי על מהם  לברח  להתגּ בּ ר  צריכין
על  האמת אמּת ת עצמ וֹ  על  ׁש יּ מ ׁש י
כּ ּמ ה וכוּ ' בּ הם  ׁש יּ ׁש  ט וֹ בוֹ ת עצוֹ ת ידי 
ּת וֹ רה ידי  על לפעמים  לט וֹ בה, ׁש נּ וּ יים 
ּת פלּ ה ידי על לפעמים  וּ מצווֹ ת
זה ׁש כּ ל וכוּ ', שׂ יחה ידי  על לפעמים 
ׁש ם  ׁש ל ׁש וֹ נים  צר וּ פים  מ בּ חינת  נמ ׁש
כּ נּ "ל, אמת בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, אהיה
ׁש זּ ה וּ  לט וֹ בה הכּ ל  להפ צריכין כּ י
הנּ "ל. י יג וּ ' ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן בּ חינת
היכלי ׁש ל העצבוּ ת התגּ בּ רוּ ת וּ כפי 
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הלכותק ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

כּ י מצוה, איזה עשׂ יּ ת בּ ׁש עת  מאד
יאר ׁש א יוֹ דע  ׁש בּ לּ ב  האמת
הּמ צוה נק דּ ת אם  כּ י  דּ בר ׁש וּ ם  להאדם 
'אהיה', ׁש ם  בּ חינת וזה  כּ נּ "ל. וכוּ '
ׁש עוֹ לה 'אהיה ' ּפ עמים  'אהיה' בּ חינת
ׁש הוּ א כּ תר  בּ חינת  'אהיה' כּ י  אמת,
את והמיב  המסדּ ר  כּ ח  בּ חינת
ּפ ס וּ ק על ׁש ם  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  הּמ חין
מקוֹ ר וׁש ם  ואברכךּ ".  עּמ "ואהיה
על  עוֹ לם  'ושׂ מחת בּ חינת  המחה
המן  אוֹ ר בּ חינת ׁש ר ׁש  וׁש ם  ראׁש ם ',
בּ חינת ׁש הוּ א הּמ ׁש חה  ׁש מן בּ חינת
רא ׁש וֹ " על אהיו "נזר בּ חינת כּ תר

ז) ו, אוֹ רוֹ ת(במדבר כּ ל נמׁש כין ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ,
ׁש ל  אוֹ רוֹ  בּ חינת ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל, המנים 
בּ ׁש מן  ׁש נּ מ ׁש ח  ׁש ם  על ׁש נּ קרא מ ׁש יח
לזה יזכּ ה ׁש הוּ א מחמת כּ י הּמ ׁש חה,
כּ ן  על מהכּ ל י וֹ תר הלמוּ ת  בּ תכלית
ׁש מן  ׁש ם  על מ ׁש יח  בּ ׁש ם  נקרא
ׁש ּמ איר י שׂ ראל שׂ מחת והוּ א הּמ ׁש חה,
ידי על עּת ה גּ ם  בּ ישׂ ראל בּ העלם 
נקדּ ת בּ נוּ  להכניס הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי
הּמ צווֹ ת בּ ע שׂ יּ ת  לשׂ מח  ׁש נּ זכּ ה האמת
הוּ א זה ׁש רק ה גּ לוּ ת, בּ עמק ע ּת ה גּ ם 
ממ ׁש יכין  וּ מם  כּ נּ "ל. וח יּ וּ תנוּ  קיּ וּ מנ וּ 
ידי על  ׁש נּ ע שׂ ה  חנכּ ה  ׁש ל ׁש מן נר אוֹ ר
הּמ ׁש חה, בּ ׁש מן ׁש נּ מׁש ח  הגּ דוֹ ל הכּ הן
כּ בר ׁש ני בּ ית בּ ימי  ׁש אז ּפ י על אף  [כּ י

על  אף הּמ ׁש חה, ׁש מן כּ ל נגנז כן ּפ י 
מ ם   נמ ׁש הגּ דוֹ ל הכּ הן קדת
ידי ׁש על ׁש נּ מ ׁש ח  הראׁש  הכּ הן מאהרן

לדוֹ ר וֹ ת]. קדת וֹ  קבּ ל זה
ג)ׁש ּמ ב ּק ׁש ים וזה מג, "ׁש לח(תהלים : 

ינח וּ ני הּמ ה   ואמ ּת  אוֹ ר

ואל   קדׁש הר אל יביאוּ ני 
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית ׁש הוּ א ," מ ׁש כּ נתי
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה בּ חינת ׁש ה וּ א
אל  אל אהים  מזבּ ח  אל "ואב וֹ אה
זה וכל לשׂ מחה. ׁש יּ זכּ ה גּ ילי" שׂ מחת
ׁש הוּ א " ואמ ּת  אוֹ ר "ׁש לח  ידי על
מ ׁש יח ׁש ל אוֹ ר וֹ  ׁש הוּ א האמת אוֹ ר
זה, ּפ סוּ ק  על ז"ל חכמינוּ  ׁש ּפ ר ׁש וּ  כּ מ וֹ 
חנכּ ה ׁש ל ׁש מן א וֹ ר בּ חינת ׁש זּ הוּ 
עד  ׁש בּ לּ ב  האמת נק דּ ת להאיר ׁש ע ּק רוֹ 
ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית קדת להמׁש י ׁש יּ זכּ ה
מקוֹ ר ׁש ם  היכלין, הּת ׁש עה  קדת
מזבּ ח אל 'ואבוֹ אה  בּ חינת המחה
וכנּ "ל, גּ ילי' שׂ מחת אל אל אהים 
וׁש ם  וכנּ "ל. הוֹ דאה בּ חינת 'ואוֹ ד'
ׁש כּ לּ ם  צרוּ פין בּ ׁש ׁש ה הנּ "ל אהיה
כּ יּ דוּ ע 'ח וֹ תם ' בּ גימטריּ א עוֹ לים 
המן  ׁש ל ח וֹ תם  בּ חינת הינוּ  בּ כּ תבים ,
ׁש ל  בּ חוֹ תמוֹ  חתוּ ם  ׁש היה חנכּ ה ׁש ל
כּ י אמת, הוּ א החוֹ תם  ועּק ר גּ דוֹ ל. כּ הן
אמת, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ח וֹ תמוֹ 
אהיה ּפ עמים  אהיה בּ חינת  אמת כּ י
בּ חינת כּ תר בּ חינת אהיה כּ י  כּ נּ "ל,
הּפ ריסא בּ חינת והמיב  המסדּ ר 
בּ חינת ׁש זּ ה וּ  כּ נּ "ל וכוּ ' והמעכּ ב 
וּ מע כּ בם  הּמ חין בּ עד ׁש ח וֹ תם  ח וֹ תם 
זה ידי ׁש על ׁש יּ תי ב וּ  עד ׁש יּ מ ּת ינוּ 

הּמ חין. הגת עּק ר דּ יקא
אמתועּק ר  הוּ א ההגוֹ ת כּ ל כּ לל 

ׁש ע ּק ר מק וֹ מ וֹ ת, בּ כּמ ה כּ מבאר 
גּ ם  ׁש כּ תבוּ  וּ כמ וֹ  אמת, הוּ א החכמה 
החכמה ׁש ע ּק ר המח ּק רים  חכמי כּ ל
אה וּ ת. בּ הגת בּ פרט אמת, הוּ א
הוּ א אחד כּ ל ׁש ל ההגה כּ לל ועּק ר

קא והלכות כד תורות תורה 

רק נדע דּ א  הידיעה ּת כלית  בּ חינת
ׁש היא אמ וּ נה עצמ וֹ  על  להמ ׁש י
ה גת ׁש ר וֹ אין ידי על אמת בּ חינת
האמת נתח זּ ק זה ידי ׁש על הצּ דּ יקים ,
מי מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל בּ לב  והאמ וּ נה

אל  לבּ וֹ  בּ אמת.ׁש ּמ שׂ ים  דּ בריהם  
ׁש מן  בּ חינת  האוֹ ר ׁש ע ּק ר נמצא
חנכּ ה, ׁש ל הנּ ס  נעשׂ ה ׁש בּ וֹ  המנוֹ רה
ׁש הוּ א הח וֹ תם  בּ חינת ידי  על  נמ ׁש
הנּ ס היה כּ ן ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' המעכּ ב 
כּ הן  ׁש ל בּ ח וֹ תמ וֹ  חתוּ ם  ׁש היה ידי  על

וכנּ "ל. גּ דוֹ ל
'אנאוזה בּ חינת ׁש הוּ א 'אהיה' בּ חינת  

ׁש ּמ וּ בא כּ מ וֹ  למהוי ' זמין
יה וֹ ׁש ע ' את 'קרא ו)בּ הּת וֹ רה הינוּ (סימן  , 

כּ ל  ׁש ּס וֹ ף ׁש בּ לּ ב  המחה בּ חינת ׁש זּ ה
ׁש בּ ודּ אי למהוי ', זמין 'אנא סוֹ ף 
כּ ל  כּ י  הויה. איזה  מ ּמ נּ י יתה וּ ה
העוֹ לם  בזה  עּת ה האדם  ׁש ל ההתהוּ וּ ת 
כּ יּ דוּ ע בּ ח יּ יו אפילּ וּ  וריק  הבל הכּ ל
ולׁש וּ ב למ וּ ת ׁש ּמ כרח  ׁש כּ ן מ כּ ל  לכּ ל,
זה אין כּ ן ועל הכּ ל, ויתבּ לּ ה לעפר
למהוי ' זמין 'אנא רק כּ לל הויה ׁש וּ ם 
מּמ נּ י ׁש יּ היה וּ מזּמ ן מ וּ כן אני ׁש בּ ודּ אי
בּ ודּ אי כּ י לנצח , לעתיד הויה  איזה 
וּ כמ וֹ  יּ אר  מה אז מּמ נּ י יאר
זה ענין ז"ל הּק דוֹ ׁש  מ ּפ יו ׁש מעּת י 
וכל  וכוּ '. בּ מחה  התח זּ קוּ ת לענין
כּ נּ "ל. הּמ צווֹ ת נקדּ ת  הוּ א ההׁש ארה
למהוי', זמין אנא 'אהיה  בּ חינת וזה
בּ חינת וזה כּ נּ "ל. המחה עּק ר ׁש זּ ה
הבל  הכּ ל כּ י  וכוּ ', ח יּ ינוּ  מה  אנוּ  'מה 

להאדם  ׁש אין כּ נּ "ל, הינוּ  וכוּ ', לבד'
מ ּמ נּ וּ  יּ אר מה רק  כּ לל הויה ׁש וּ ם 
כּ ן  ועל וכנּ "ל. והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה  נקדּ ת
וכוּ ' 'אׁש רינוּ '  ּכ אחר  ּת כף אוֹ מרים 
בּ עוֹ לם  הויה ואין הבל הכּ ל כּ י  וכנּ "ל,
שׂ מחת דּ הינוּ  וכוּ '. 'אׁש רינוּ ' אם  כּ י
 ית בּ ר ׁש מוֹ  ׁש ּמ יחדין ישׂ ראל קדת
שׂ מחת בּ חינת  ׁש זּ ה וכוּ ' יוֹ ם  בּ כל
וכנּ "ל. אמ וּ נה מצ וֹ ת כּ ל כּ י הּמ צווֹ ת

בּ כל וזה לכוּ ן צּ ריכין מה בּ חינת 
בּ צ ׁש איתאלילה כּ מ וֹ  אחר ר וּ ף 

בּ חינתכובּ כּ וּ נוֹ ת וּ לברר  לתּק ן  זה כּ ל , 
ּפ עם  בּ כל ׁש ּמ תגּ בּ רין הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 
ׁש וֹ נוֹ ת וּ תמ וּ רוֹ ת  וחליפין בּ ׁש קרים 
והבּ לבּ וּ לים  רעים  הרעי וֹ נים  ׁש הם 
וחלּ וּ פים  ׁש נּ וּ יים  בּ חינת  ׁש כּ לּ ם  וכוּ ',
בּ כל  לתּק ן צריכין כּ ן ועל וּ תמ וּ רוֹ ת.
אהיה ּפ עמים  אהיה ׁש ם  ידי על ּפ עם 
אמת ע וֹ לה צר וּ ף וכל מיחד בּ צרוּ ף 
התגּ בּ רוּ ת כּ פי  כּ י  ׁש ם , ׁש ּמ באר כּ מ וֹ 
כּ ן  ׁש לּ הם  הּת מ וּ רוֹ ת ׁש ל הנּ וּ יים 
ידי על מהם  לברח  להתגּ בּ ר  צריכין
על  האמת אמּת ת עצמ וֹ  על  ׁש יּ מ ׁש י
כּ ּמ ה וכוּ ' בּ הם  ׁש יּ ׁש  ט וֹ בוֹ ת עצוֹ ת ידי 
ּת וֹ רה ידי  על לפעמים  לט וֹ בה, ׁש נּ וּ יים 
ּת פלּ ה ידי על לפעמים  וּ מצווֹ ת
זה ׁש כּ ל וכוּ ', שׂ יחה ידי  על לפעמים 
ׁש ם  ׁש ל ׁש וֹ נים  צר וּ פים  מ בּ חינת  נמ ׁש
כּ נּ "ל, אמת בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, אהיה
ׁש זּ ה וּ  לט וֹ בה הכּ ל  להפ צריכין כּ י
הנּ "ל. י יג וּ ' ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן בּ חינת
היכלי ׁש ל העצבוּ ת התגּ בּ רוּ ת וּ כפי 
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ה כּ ל   להפ צריכין כּ ן הּת מ וּ רוֹ ת,
עווֹ נוֹ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  וּ לשׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן

לזכיּ וֹ ת פו:)נתהּפ כין בּ חינת(יומא  , 
ישׂ ראל  ע וֹ ן יב ּק ׁש  ההוּ א "בּ יּ וֹ ם 

כ )ואיננּ וּ " נ, כּ נּ "ל.(ירמיה 
כּ ן צרוּ פים ועל ממ ׁש יכין יוֹ ם  בּ כל 

אהיה ׁש ם  ׁש ל מיחדים 
הּת ּק וּ ן  כּ פי אמת, בּ חינת ׁש ה וּ א
מ נּ וּ י לברר ׁש צּ ריכין והבּ רוּ ר
אחד, הוּ א האמת כּ י וכנּ "ל, הּת מ וּ רוֹ ת
כּ ּמ ה בּ וֹ  י ׁש  המק בּ לים  מ צּ ד אבל
ׁש צּ ריכין  הבּ רוּ ר כּ פי לט וֹ בה  ׁש נּ וּ יים 
רנא בּ סימן אחר  בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ 
האמת ידי על ׁש הע ּק ר א ], חלק לּק וּ טי
והנּ וּ יים  הקרים  כּ ל ׁש ּמ ב ּט ל
כּ ן  ועל הּת מ וּ רוֹ ת , מהיכלי הנּ מ ׁש כין
אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א  חנכּ ה נר הדלקת 
בּ כל  מיחד צר וּ ף לכוּ ן צרי האמת
אהיה ּפ עמים  אהיה ׁש ם  ׁש ל יוֹ ם 
בּ חינת וזה כּ נּ "ל. אמת עוֹ לה  ׁש ה וּ א
ּת ליסר להמ ׁש י לכוּ ן צּ ריכין מה
רחוּ ם  "אל ׁש הם  דּ רחמי  מכילין
עשׂ רה הׁש  אלּ וּ  ידי על כּ י  וח נּ וּ ן",
נתה ּפ כין  העווֹ נוֹ ת רחמים  ׁש ל מ דּ וֹ ת
ׁש זּ ה וּ  שׂ מחה בּ חינת ׁש הם  לזכיּ וֹ ת,
יג וֹ ן  ונסוּ  ייגוּ  ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן בּ חינת
חנכּ ה, ׁש ל הנּ ס בּ חינת  ׁש זּ ה ואנחה',
ה כּ ל  מה ּפ כין כּ חם  בּ גדל ׁש ה צּ דּ יקים 
אחד  ׁש כּ ל עד ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן לט וֹ בה
המחה אוֹ ר  עצמ וֹ  על להמ ׁש י יכוֹ ל
חנכּ ה נר הדלקת בּ חינת ׁש זּ הוּ  הזּ את

וכנּ "ל:

נרל הדלקת ּמ צות  מה בּ חינת וזה
הכּ וֹ כבים  יציאת מעת היא חנכּ ה 

הוּ ק מן רגל ׁש ּת כלה כא:)עד כּ י(שבת , 
גּ לוּ ת ע ּק ר  ׁש היא  העצב וּ ת עּק ר
ּפ גימת מבּ חינת  נמ ׁש הכינה
בּ חינת הם  המאוֹ ר וֹ ת כּ י  הלּ בנה.
ׁש ניהם  הי וּ  וּ בתח לּ ה כּ נּ "ל, שׂ מחה
נתמעטה היּ רח  קטרוּ ג ידי  ועל גּ דוֹ לים 

'חסר ' מארת" "יהי  בּ חינת כזׁש זּ הוּ  
יט:) בראשית  הוּ א(זוהר הח ּס רוֹ ן וּ מ זּ ה ,

אמר וּ  מה בּ בחינת העצב וּ ת יניקת
ז"ל דּ א(שם)רבּ וֹ תינוּ  חסר 'מארת 

והעצבוּ ת היללה כּ ל ׁש ּמ ם  לילית'
. ח ׁש בּ חינת ׁש היא ׁש ח וֹ רה והּמ רה
בּ זה עוֹ סקים  קדוֹ ׁש  עם  וישׂ ראל
הלּ בנה ּפ גימת למ לּ אוֹ ת בּ עב וֹ דתם 
הּמ צווֹ ת עשׂ יּ ת ידי על ׁש העּק ר כּ יּ דוּ ע ,
שׂ מחת ידי על דּ יקא כּ י בּ שׂ מחה ,
ׁש היא הלּ בנה ּפ גימת מתּק נים  הּמ צוה

כּ נּ "ל. עצב וּ ת בּ חינת
כּ ן ישׂ ראל ועל נוֹ הגין ה לּ בנה קדּ וּ ׁש  

וּ כמ וֹ  ר בּ ה, בּ שׂ מחה לקדּ ׁש ּה 
 ּער ו בּ לחן ב)ׁש כּ תוּ ב  תכו , (או "ח 

וּ מחוֹ לוֹ ת רּק וּ דין לעשׂ וֹ ת ׁש נּ וֹ הגין
ׁש ּמ זכּ ירין  וּ כמוֹ  לבנה, ק דּ וּ ׁש  בּ ׁש עת
וּ שׂ מחים  'שׂ שׂ ים  הּק דּ וּ ׁש : בּ ברכּ ת

וכוּ ' מב .)לעשׂ וֹ ת' ק דּ וּ ׁש (סנהדרין כּ י , 
ּפ גימת וּ מ לּ וּ י  ּת ּק וּ ן הוּ א הלּ בנה

וּ כ  למ לּ אוֹ תהלּ בנה , אז ׁש אוֹ מרים  מוֹ  
מק דּ ׁש ין  כּ ן ועל וכוּ '. ה לּ בנה ּפ גימת
מ לּ וּ י ּת ּק וּ ן ע ּק ר כּ י בּ שׂ מחה , אוֹ תּה 
שׂ מחה ידי על הוּ א הלּ בנה ּפ גימת
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קג  והלכות כד תורות תורה 

ללּ בנה מ וֹ נין ישׂ ראל כּ ן ועל כּ נּ "ל.
כּ י הּק טן, מאוֹ ר בּ חינת ׁש היא דּ יקא

נאמר י שׂ ראל ז)בּ ׁש בח  ז, "כּ י(דברים : 
ודרׁש וּ  העּמ ים ", מ כּ ל הּמ עט אּת ם 

ז"ל פט .)רבּ וֹ תינוּ  'ׁש אּת ם (חולין 
לכם  מ ׁש ּפ יע  כּ ׁש אני  עצמכם  ממעיטין
ׁש בח בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ', ט וֹ בה'
אחד  כּ ל ׁש נּ קרא  הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  הלּ בנה, כּ מ וֹ  קטן

ז"ל ס :)רבּ וֹ תינוּ  יּק רא וּ (שם 'צדּ יקים  : 
הּק טן' דּ וד הּק טן, יעקב  , ׁש מ על
מ יגין  המחה  ׁש למוּ ת  עּק ר כּ י וכוּ '.
המחה ממ ׁש יכין והם  הצּ דּ יקים 
הוּ א ה צּ דּ יקים  ׁש ל שׂ מחתם  וכל עלינוּ ,
דּ יקא, וענוה  וׁש פלוּ ת קטנוּ ת  ידי על

יט)בּ בחינת כט, ענוים (ישעיה "ויספוּ  : 
בּ קדוֹ ׁש  אדם  ואביוֹ ני  שׂ מחה בּ ה '
והר ׁש עים  העכּ וּ "ם  כּ י יגילוּ ", ישׂ ראל
כּ ל  הזּ ה הע וֹ לם  אחר  הכּ רוּ כים 
גּ אוה ידי  על רק  היא שׂ מחתם 
איזה כּ ׁש ּמ יגין דּ הינוּ  וגדלוּ ת,
הם  וּ גדלּ ה כּ בוֹ ד אוֹ  עׁש יר וּ ת
ועל  בּ זה. וּ שׂ מחים  בּ עצמן מתנאים 
כּ לל, שׂ מחה שׂ מחתם  אין בּ אמת כּ ן
בּ בחינת ּת מיד מערבּ בת שׂ מחתם  כּ י

ב) ב , מה וֹ לל (קהלת  אמרּת י "לשׂ חק :
בּ אמת כּ י ע וֹ שׂ ה ", זּ וֹ  מה וּ לשׂ מחה
שׂ מחה ׁש וּ ם  אין הזּ ה עוֹ לם  בּ עסקי
שׂ מחתם  כּ ל נקרא כּ ן ועל כּ לל,

ה כּ סיל" ו)"שׂ חוֹ ק  ז, עצבוּ ת(שם ׁש היא 
בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מוֹ  ׁש ח וֹ רה וּ מרה

צדק ' 'צ וּ ית בּ הּת וֹ רה כג)וּ מ וּ בא ,(בסימן 
תוּ גה" שׂ מחה "אחרית יג)כּ י יד, ,(משלי 

ּת אווֹ ת הוּ א שׂ מחתוֹ  ׁש כּ ל מאחר כּ י

וכיּ וֹ צא, בּ עׁש רוֹ  ׁש ּמ תגּ אה הזּ ה עוֹ לם 
כּ לל. שׂ מחה זה אין בּ ודּ אי

אדם כּ י ׁש וּ ם  ׁש אין לכּ ל ידוּ ע  זה  
אדם  אין כּ י בּ עׁש רוֹ  ּת אותוֹ  ממ לּ א
יּ ׁש  מה וכל בּ ידוֹ . ּת אותוֹ  וחצי מת
ּפ י ׁש על בּ פרט  י וֹ תר לוֹ  חסר  י וֹ תר לוֹ 
חסר ׁש ע ּת ה עד בּ גדוֹ לוֹ ת מתנהג  רב 
הנהגת וֹ  לפי  מ בּ ּת חלּ ה בּ אמת יוֹ תר לוֹ 

ׁש  בּ פרט  הּת אווֹ ת  בּ כל וכן ּמ כרחעּת ה . 
כּ ל  וכן ה כּ ל. י ּק ח  בּ מוֹ ת וֹ  וא למ וּ ת
הוּ א יוֹ תר וכב וֹ ד גּ דלּ ה לוֹ  יּ ׁש  מה
כּ ל  לוֹ  ׁש חסר עד בּ עצמ וֹ  מתגּ אה
העוֹ לם  כּ ל ׁש ל וההתנאוּ ת הכּ ב וֹ ד 
גּ דלּ ה לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ אחרים  וּ מתקנּ א
על  כּ ן ועל זה. כּ ל כּ יּ דוּ ע  וכוּ ' וכבוֹ ד
שׂ מחה ׁש וּ ם  אין וגאוה גּ דלוּ ת ידי 
אבל  שׂ מחים , ׁש הם  ׁש נּ דמה רק  כּ לל
ליג וֹ ן  נהּפ כת שׂ מחתם  כּ ל בּ אמת
ּת וּ גה' שׂ מחה  'ואחרית  בּ בחינת
ׁש היא הצּ דּ יקים  שׂ מחת אבל וכנּ "ל.
הּק טנוּ ת ידי על היא  ישׂ ראל שׂ מחת
 ּכ כּ ל בּ עיניהם  קט נּ ים  ׁש הם  דּ יקא
הם  יתבּ ר מה ' ּמ קבּ לים  מה ׁש כּ ל
להם  כּ ׁש יּ ׁש  ואפי לּ וּ  בּ וֹ , שׂ מחים 
שׂ מחים  הם  וׁש לוֹ ם  חס ועניּ וּ ת יּס וּ רים 
להם  כּ ׁש ּמ ׁש ּפ יע  ׁש כּ ן וּ מכּ ל בּ יּ ּס וּ רים ,
בּ שׂ מחה מק בּ לים  הם  ט וֹ בה איזה 
בּ ין  בּ טיב וֹ  בּ ין יתבּ ר לה' וּ מ וֹ דים 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  וׁש לוֹ ם  חס נו,בּ עקוֹ  (תהלים  
אה לּ ל יא) בּ אהים  דּ בר  אהלּ ל "בּ ה' :

בּ כל  להתאוּ וֹ ת מתגּ אים  ואינם  דּ בר ",
כּ י בּ חלקם  שׂ מחים  הם  רק יוֹ תר  ּפ עם 
חנּ ם  חסד הוּ א המעט זה ׁש גּ ם  יוֹ דעים 



הלכותקב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ה כּ ל   להפ צריכין כּ ן הּת מ וּ רוֹ ת,
עווֹ נוֹ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  וּ לשׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן

לזכיּ וֹ ת פו:)נתהּפ כין בּ חינת(יומא  , 
ישׂ ראל  ע וֹ ן יב ּק ׁש  ההוּ א "בּ יּ וֹ ם 

כ )ואיננּ וּ " נ, כּ נּ "ל.(ירמיה 
כּ ן צרוּ פים ועל ממ ׁש יכין יוֹ ם  בּ כל 

אהיה ׁש ם  ׁש ל מיחדים 
הּת ּק וּ ן  כּ פי אמת, בּ חינת ׁש ה וּ א
מ נּ וּ י לברר ׁש צּ ריכין והבּ רוּ ר
אחד, הוּ א האמת כּ י וכנּ "ל, הּת מ וּ רוֹ ת
כּ ּמ ה בּ וֹ  י ׁש  המק בּ לים  מ צּ ד אבל
ׁש צּ ריכין  הבּ רוּ ר כּ פי לט וֹ בה  ׁש נּ וּ יים 
רנא בּ סימן אחר  בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ 
האמת ידי על ׁש הע ּק ר א ], חלק לּק וּ טי
והנּ וּ יים  הקרים  כּ ל ׁש ּמ ב ּט ל
כּ ן  ועל הּת מ וּ רוֹ ת , מהיכלי הנּ מ ׁש כין
אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א  חנכּ ה נר הדלקת 
בּ כל  מיחד צר וּ ף לכוּ ן צרי האמת
אהיה ּפ עמים  אהיה ׁש ם  ׁש ל יוֹ ם 
בּ חינת וזה כּ נּ "ל. אמת עוֹ לה  ׁש ה וּ א
ּת ליסר להמ ׁש י לכוּ ן צּ ריכין מה
רחוּ ם  "אל ׁש הם  דּ רחמי  מכילין
עשׂ רה הׁש  אלּ וּ  ידי על כּ י  וח נּ וּ ן",
נתה ּפ כין  העווֹ נוֹ ת רחמים  ׁש ל מ דּ וֹ ת
ׁש זּ ה וּ  שׂ מחה בּ חינת ׁש הם  לזכיּ וֹ ת,
יג וֹ ן  ונסוּ  ייגוּ  ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן בּ חינת
חנכּ ה, ׁש ל הנּ ס בּ חינת  ׁש זּ ה ואנחה',
ה כּ ל  מה ּפ כין כּ חם  בּ גדל ׁש ה צּ דּ יקים 
אחד  ׁש כּ ל עד ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן לט וֹ בה
המחה אוֹ ר  עצמ וֹ  על להמ ׁש י יכוֹ ל
חנכּ ה נר הדלקת בּ חינת ׁש זּ הוּ  הזּ את

וכנּ "ל:

נרל הדלקת ּמ צות  מה בּ חינת וזה
הכּ וֹ כבים  יציאת מעת היא חנכּ ה 

הוּ ק מן רגל ׁש ּת כלה כא:)עד כּ י(שבת , 
גּ לוּ ת ע ּק ר  ׁש היא  העצב וּ ת עּק ר
ּפ גימת מבּ חינת  נמ ׁש הכינה
בּ חינת הם  המאוֹ ר וֹ ת כּ י  הלּ בנה.
ׁש ניהם  הי וּ  וּ בתח לּ ה כּ נּ "ל, שׂ מחה
נתמעטה היּ רח  קטרוּ ג ידי  ועל גּ דוֹ לים 

'חסר ' מארת" "יהי  בּ חינת כזׁש זּ הוּ  
יט:) בראשית  הוּ א(זוהר הח ּס רוֹ ן וּ מ זּ ה ,

אמר וּ  מה בּ בחינת העצב וּ ת יניקת
ז"ל דּ א(שם)רבּ וֹ תינוּ  חסר 'מארת 

והעצבוּ ת היללה כּ ל ׁש ּמ ם  לילית'
. ח ׁש בּ חינת ׁש היא ׁש ח וֹ רה והּמ רה
בּ זה עוֹ סקים  קדוֹ ׁש  עם  וישׂ ראל
הלּ בנה ּפ גימת למ לּ אוֹ ת בּ עב וֹ דתם 
הּמ צווֹ ת עשׂ יּ ת ידי על ׁש העּק ר כּ יּ דוּ ע ,
שׂ מחת ידי על דּ יקא כּ י בּ שׂ מחה ,
ׁש היא הלּ בנה ּפ גימת מתּק נים  הּמ צוה

כּ נּ "ל. עצב וּ ת בּ חינת
כּ ן ישׂ ראל ועל נוֹ הגין ה לּ בנה קדּ וּ ׁש  

וּ כמ וֹ  ר בּ ה, בּ שׂ מחה לקדּ ׁש ּה 
 ּער ו בּ לחן ב)ׁש כּ תוּ ב  תכו , (או "ח 

וּ מחוֹ לוֹ ת רּק וּ דין לעשׂ וֹ ת ׁש נּ וֹ הגין
ׁש ּמ זכּ ירין  וּ כמוֹ  לבנה, ק דּ וּ ׁש  בּ ׁש עת
וּ שׂ מחים  'שׂ שׂ ים  הּק דּ וּ ׁש : בּ ברכּ ת

וכוּ ' מב .)לעשׂ וֹ ת' ק דּ וּ ׁש (סנהדרין כּ י , 
ּפ גימת וּ מ לּ וּ י  ּת ּק וּ ן הוּ א הלּ בנה

וּ כ  למ לּ אוֹ תהלּ בנה , אז ׁש אוֹ מרים  מוֹ  
מק דּ ׁש ין  כּ ן ועל וכוּ '. ה לּ בנה ּפ גימת
מ לּ וּ י ּת ּק וּ ן ע ּק ר כּ י בּ שׂ מחה , אוֹ תּה 
שׂ מחה ידי על הוּ א הלּ בנה ּפ גימת

מארת.כז. :וכתוב 'ו בלי מאורות כתוב בפסוק
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ללּ בנה מ וֹ נין ישׂ ראל כּ ן ועל כּ נּ "ל.
כּ י הּק טן, מאוֹ ר בּ חינת ׁש היא דּ יקא

נאמר י שׂ ראל ז)בּ ׁש בח  ז, "כּ י(דברים : 
ודרׁש וּ  העּמ ים ", מ כּ ל הּמ עט אּת ם 

ז"ל פט .)רבּ וֹ תינוּ  'ׁש אּת ם (חולין 
לכם  מ ׁש ּפ יע  כּ ׁש אני  עצמכם  ממעיטין
ׁש בח בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ', ט וֹ בה'
אחד  כּ ל ׁש נּ קרא  הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  הלּ בנה, כּ מ וֹ  קטן

ז"ל ס :)רבּ וֹ תינוּ  יּק רא וּ (שם 'צדּ יקים  : 
הּק טן' דּ וד הּק טן, יעקב  , ׁש מ על
מ יגין  המחה  ׁש למוּ ת  עּק ר כּ י וכוּ '.
המחה ממ ׁש יכין והם  הצּ דּ יקים 
הוּ א ה צּ דּ יקים  ׁש ל שׂ מחתם  וכל עלינוּ ,
דּ יקא, וענוה  וׁש פלוּ ת קטנוּ ת  ידי על

יט)בּ בחינת כט, ענוים (ישעיה "ויספוּ  : 
בּ קדוֹ ׁש  אדם  ואביוֹ ני  שׂ מחה בּ ה '
והר ׁש עים  העכּ וּ "ם  כּ י יגילוּ ", ישׂ ראל
כּ ל  הזּ ה הע וֹ לם  אחר  הכּ רוּ כים 
גּ אוה ידי  על רק  היא שׂ מחתם 
איזה כּ ׁש ּמ יגין דּ הינוּ  וגדלוּ ת,
הם  וּ גדלּ ה כּ בוֹ ד אוֹ  עׁש יר וּ ת
ועל  בּ זה. וּ שׂ מחים  בּ עצמן מתנאים 
כּ לל, שׂ מחה שׂ מחתם  אין בּ אמת כּ ן
בּ בחינת ּת מיד מערבּ בת שׂ מחתם  כּ י

ב) ב , מה וֹ לל (קהלת  אמרּת י "לשׂ חק :
בּ אמת כּ י ע וֹ שׂ ה ", זּ וֹ  מה וּ לשׂ מחה
שׂ מחה ׁש וּ ם  אין הזּ ה עוֹ לם  בּ עסקי
שׂ מחתם  כּ ל נקרא כּ ן ועל כּ לל,

ה כּ סיל" ו)"שׂ חוֹ ק  ז, עצבוּ ת(שם ׁש היא 
בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מוֹ  ׁש ח וֹ רה וּ מרה

צדק ' 'צ וּ ית בּ הּת וֹ רה כג)וּ מ וּ בא ,(בסימן 
תוּ גה" שׂ מחה "אחרית יג)כּ י יד, ,(משלי 

ּת אווֹ ת הוּ א שׂ מחתוֹ  ׁש כּ ל מאחר כּ י

וכיּ וֹ צא, בּ עׁש רוֹ  ׁש ּמ תגּ אה הזּ ה עוֹ לם 
כּ לל. שׂ מחה זה אין בּ ודּ אי

אדם כּ י ׁש וּ ם  ׁש אין לכּ ל ידוּ ע  זה  
אדם  אין כּ י בּ עׁש רוֹ  ּת אותוֹ  ממ לּ א
יּ ׁש  מה וכל בּ ידוֹ . ּת אותוֹ  וחצי מת
ּפ י ׁש על בּ פרט  י וֹ תר לוֹ  חסר  י וֹ תר לוֹ 
חסר ׁש ע ּת ה עד בּ גדוֹ לוֹ ת מתנהג  רב 
הנהגת וֹ  לפי  מ בּ ּת חלּ ה בּ אמת יוֹ תר לוֹ 

ׁש  בּ פרט  הּת אווֹ ת  בּ כל וכן ּמ כרחעּת ה . 
כּ ל  וכן ה כּ ל. י ּק ח  בּ מוֹ ת וֹ  וא למ וּ ת
הוּ א יוֹ תר וכב וֹ ד גּ דלּ ה לוֹ  יּ ׁש  מה
כּ ל  לוֹ  ׁש חסר עד בּ עצמ וֹ  מתגּ אה
העוֹ לם  כּ ל ׁש ל וההתנאוּ ת הכּ ב וֹ ד 
גּ דלּ ה לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ אחרים  וּ מתקנּ א
על  כּ ן ועל זה. כּ ל כּ יּ דוּ ע  וכוּ ' וכבוֹ ד
שׂ מחה ׁש וּ ם  אין וגאוה גּ דלוּ ת ידי 
אבל  שׂ מחים , ׁש הם  ׁש נּ דמה רק  כּ לל
ליג וֹ ן  נהּפ כת שׂ מחתם  כּ ל בּ אמת
ּת וּ גה' שׂ מחה  'ואחרית  בּ בחינת
ׁש היא הצּ דּ יקים  שׂ מחת אבל וכנּ "ל.
הּק טנוּ ת ידי על היא  ישׂ ראל שׂ מחת
 ּכ כּ ל בּ עיניהם  קט נּ ים  ׁש הם  דּ יקא
הם  יתבּ ר מה ' ּמ קבּ לים  מה ׁש כּ ל
להם  כּ ׁש יּ ׁש  ואפי לּ וּ  בּ וֹ , שׂ מחים 
שׂ מחים  הם  וׁש לוֹ ם  חס ועניּ וּ ת יּס וּ רים 
להם  כּ ׁש ּמ ׁש ּפ יע  ׁש כּ ן וּ מכּ ל בּ יּ ּס וּ רים ,
בּ שׂ מחה מק בּ לים  הם  ט וֹ בה איזה 
בּ ין  בּ טיב וֹ  בּ ין יתבּ ר לה' וּ מ וֹ דים 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  וׁש לוֹ ם  חס נו,בּ עקוֹ  (תהלים  
אה לּ ל יא) בּ אהים  דּ בר  אהלּ ל "בּ ה' :

בּ כל  להתאוּ וֹ ת מתגּ אים  ואינם  דּ בר ",
כּ י בּ חלקם  שׂ מחים  הם  רק יוֹ תר  ּפ עם 
חנּ ם  חסד הוּ א המעט זה ׁש גּ ם  יוֹ דעים 
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היא שׂ מחתם  וכל ,ית בּ ר מאּת וֹ 
עצמם  על ׁש ּמ מ ׁש יכין נצחיּ ית שׂ מחה
שׂ מחה ׁש היא הּמ צווֹ ת, שׂ מחת
הם  מה וכל לנצח , הּק יּ מת אמ ּת יּ ית
ויוֹ דעים  יוֹ תר  בּ עיניהם  קט נּ ים 
ּפ גמ וּ  וכּמ ה כּ ּמ ה בּ י וֹ תר ׁש פלוּ תם 
יוֹ תר זה ידי על מתגּ בּ רים  הם  וכוּ ',
על  ׁש אף  על הּמ צוה בּ שׂ מחת לשׂ מח 
ׁש זּ ה וּ  מצוה, לע שׂ וֹ ת זוֹ כה הוּ א  כן ּפ י 
יג וֹ ן  ונסוּ  ייגוּ  ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן בּ חינת
לעיל  מ זּ ה  וכמבאר הנּ "ל, ואנחה'
ה' כּ ׁש נּ חם  כּ ן ועל אחר. וּ במק וֹ ם 
לּה  אמר  מּפ גימתּה  הלּ בנה את יתבּ ר
וכוּ ', יעקב ' ׁש מ על יּק רא וּ  'צדּ יקים 
ּת ּק וּ ן  ׁש היא שׂ מחה היא נחמתּה  כּ ל כּ י
לּה  אמר כּ ן על  הלּ בנה. ּפ גימת
ׁש על   ׁש מ על קטנּ ים  יּק ראוּ  ׁש צּ דּ יקים 

קט ידי על שׂ מחתם  כּ ל זה נוּ תידי  
לנצח קיּ מת המחה  ׁש זּ את וׁש פלוּ ת,
ע ּק ר ׁש זּ הוּ  ה ּמ צוה שׂ מחת בּ חינת

כּ נּ "ל. הלּ בנה ּפ גימת ּת ּק וּ ן 

אתוזהוּ  לה לּ בנה נּ תן מה בּ חינת 
כּ מ וֹ  דּ ע ּת ּה  להפיס  הכּ וֹ כבים 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ד)ׁש אמר וּ  ו , רבה  ,(בראשית  
בּ חינת ג)זה יב , "וּ מצדיקי(דניאל : 

ׁש הם  ועד", לעוֹ לם  כּ כּ וֹ כבים  הרבּ ים 
ׁש הם  הרבּ ים  את  הּמ צ דּ יקים  הצּ דּ יקים 
הרבּ ים  את וּ מזכּ ים  מצדּ יקים 
ע ּק ר ׁש זּ ה שׂ מחה, בּ הם  ׁש ּמ כניסים 
נקדּ וֹ ת בּ הם  ׁש ּמ וֹ צאים  ידי  על הּת ּק וּ ן
ואחד  אחד בּ כל הּמ צווֹ ת  ׁש ל ט וֹ בוֹ ת
וכמבאר ׁש בּ גּ ר וּ עים , בּ הגּ רוּ ע  אפילּ וּ 
ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  הרבּ ה. בּ זה  בּ דברינוּ 

רפב) מוהר"ן מעט(ליקוטי  "ועוֹ ד ּפ ס וּ ק  על
בּ חינת ׁש זּ ה וכוּ ', ר ׁש ע " ואין
ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', בּ עוֹ די " לאהי  "אזּמ רה 
כּ כּ וֹ כבים ' הר בּ ים  'וּ מצדיקי בּ חינת
המאירים  נקדּ וֹ ת בּ חינת ׁש הם 
מפיּ סין  ׁש הם  ישׂ ראל לב וּ מ שׂ ּמ חים 
ׁש היא ּפ גימתּה  על הלּ בנה ׁש ל דּ עּת ּה 
על  כּ י ׁש ח וֹ רה , וּ מרה עצב וּ ת בּ חינת
הרבּ ים  'וּ מצדיקי  בּ חינת ידי 
הם  כּ י אוֹ רּה  נתמ לּ א כּ כּ וֹ כבים '
ע ּק ר ׁש זּ ה י שׂ ראל נפ ׁש וֹ ת מ שׂ ּמ חים 

כּ נּ "ל. ּפ גימתּה  ּת ּק וּ ן

חנכּ הוזה נר  הדלקת מה בּ חינת 
שׂ מחת המ ׁש כת בּ חינת ׁש היא
יציאת מעת הוּ א  כּ נּ "ל, הּמ צוֹ ת
הרבּ ים  'וּ מצדיקי  בּ חינת הכּ וֹ כבים 
המ שׂ ּמ חים  הצּ דּ יקים  ׁש הם  כּ כּ וֹ כבים '
כּ נּ "ל, ה ּמ צ וֹ ת נק דּ ת ידי על ישׂ ראל לב
ע ּק ר ׁש זּ ה הוּ ק , מן רגל ׁש ּת כלה עד
הּמ צוה שׂ מחת  ידי על הנּ ע שׂ ה הּת ּק וּ ן
ע ּק ר ׁש ּמ ם  הרגלין להעלוֹ ת  ׁש היא
בּ חינת ׁש היא אחרא  הּס טרא יניקת
שׂ מחת ידי  על כּ י כּ נּ "ל, עצב וּ ת
עד  וכוּ ', הּמ לכוּ ת מעלין הּמ צוה
הע וֹ למוֹ ת כּ ל לע וֹ רר  הוֹ לכת ׁש ה ּמ צוה
עליּ ת בּ חינת ׁש זּ ה ,יתבּ ר ה' לעב וֹ דת
מיניקת הרגלין ׁש ּמ עלין הרגלין
בּ כל  ׁש יּ לכוּ  עד אחרא הּס טרא
וזה וּ  . ית בּ ר לה' לע וֹ ררם  הע וֹ למוֹ ת

ׁש ּת כ  עד ה וּ ק ,בּ חינת מן רגל לה 
החיצ וֹ נים  אחיזת מק וֹ ם  ׁש ה וּ א
הדלקת ידי על מ ם  הרגלין להעל וֹ ת 
הּמ צוה שׂ מחת בּ חינת  ׁש היא חנכּ ה , נר

קה  והלכות כד תורות תורה 

הרבּ ים  'מצדּ יקי  ידי על ׁש זּ וֹ כין
וכנּ "ל: כּ כּ וֹ כבים '

כּ ׁש אמרהלא למיכל דּ וד ׁש הׁש יב  וזה
ישׂ ראל" מל היּ וֹ ם  נכבּ ד "מה לוֹ 

כ )וכוּ ' ו, ב  עצמ וֹ (שמואל ׁש בּ זּ ה על 
האר וֹ ן  כּ ׁש העלה   ּכ כּ ל עצמ וֹ  והקטין
עצ וּ מה בּ שׂ מחה וּ מכרכּ ר  מפזּ ז ׁש היה
בּ חר אׁש ר ה' "לפני  לּה  והׁש יב  וכוּ '.
מ זּ את" עוֹ ד וּ נק תי וכוּ ' מאבי בּ י 
זה וּ  ׁש אדּ ר בּ א לּה  ׁש הׁש יב הינוּ  וכוּ '.
קטן  ׁש אני  מחמת שׂ מחתי ּת קף כּ ל
זה ידי  ׁש על , ּכ כּ ל בּ אמת בּ עיני 
מל להיוֹ ת  מאבי ה ' בּ י בּ חר דּ יקא
ׁש דּ רׁש וּ  וּ כמ וֹ  מלכוּ תי , ונתק יּ מה

ז"ל כב)ר בּ וֹ תינוּ  ּפ רנס(יומא ממ נּ ין 'אין 
ׁש ל  ק ּפ ה כּ ן אם  אלּ א הצּ בּ וּ ר  על
ּת זוּ ח ׁש אם  מאחריו ּת לוּ יה ׁש רצים 
א זה וּ בׁש ביל וכוּ '. עליו' דּ עּת וֹ 
היה ׁש א  ׁש א וּ ל ׁש ל מלכוּ תוֹ  נתק יּ מה
עליּ ת ע ּק ר  כּ י  וכוּ ', דּ פי ׁש וּ ם  בּ וֹ 
שׂ מחה ידי על הוּ א דּ קדה הּמ לכוּ ת
וע ּק ר הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ 
וקטנוּ ת ענוה  ידי  על היא המחה
בּ אמת בּ עיניו קטן להיוֹ ת ׁש היא דּ יקא

ׁש אמר  דּ וד ז)כּ מ וֹ  כב , "ואנכי(תהלים : 
וּ בזוּ י אדם  חר ּפ ת איׁש  וא ּת וֹ לעת
משׂ ּמ ח היה בּ עצמ וֹ  וּ בזה וכוּ ', עם "
ה' גּ מל כן ּפ י על ׁש אף עצמ וֹ  את
הוּ א וכן כּ אלּ ה. חסדים  ע ּמ וֹ  יתבּ ר
הׁש יב כּ ן ועל מדרגתוֹ . לפי  אדם  בּ כל
מה שׂ מחתי ע ּק ר  זה כּ י כּ ראוּ י, לּה 
כּ ל  עצמי וּ מקטין עצמי מבזּ ה אני
עם  הארוֹ ן בּ שׂ מחת לשׂ מח  בּ ׁש ביל   ּכ

כּ לל  הּת וֹ רה  כּ לל ׁש הם  הלּ וּ ח וֹ ת,
ה' לפני שׂ מח  אני  כּ י  ישׂ ראל, שׂ מחת
זה ידי על  מאבי למל בּ י  בּ חר  אׁש ר

והייתידּ י מזּ את ע וֹ ד "וּ נקתי  קא, 
וכוּ ' בּ עיני " הנ"ל)ׁש פל ב  אני(שמואל כּ י  , 

וזה מ זּ ה, יוֹ תר עוֹ ד ונבזה נקל בּ עיני 
ּפ י על ׁש אף  שׂ מחתי ּת קף  ה וּ א דּ יקא
להעלוֹ ת י שׂ ראל עם  זוֹ כה אני כן
אחד  בּ כל הוּ א וכן למקוֹ מ וֹ . האר וֹ ן
רוֹ צים  מה כּ ל ׁש אדּ ר בּ א מ יּ שׂ ראל,
ׁש פלוּ ת וֹ  מחמת מ מחה להרחיק וֹ 
להתחזּ ק צרי מאד  המרבּ ים  וּ פגמיו
זה ידי על כּ ח וֹ  בּ כל שׂ מח  להיוֹ ת
לשׂ מחה, ואנחה היּ גוֹ ן  ולהפ דּ יקא,
בּ ציצית מלבּ ׁש  אני  כן ּפ י  על אף  כּ י
יוֹ ם  בּ כל וכוּ ' ׁש מע  קריאת ואוֹ מר
וכנּ "ל, הּמ צוֹ ת נק דּ וֹ ת בּ ׁש ארי וכיּ וֹ צא
הלּ בנה ּפ גימת מ לּ וּ י בּ חינת  ׁש זּ הוּ 
ׁש ּת תק יּ ם  דּ וד מלכוּ ת בּ חינת ׁש ה וּ א

כּ נּ "ל. זה ידי על לנצח

כּ ן בּ ׁש עתועל בּ שׂ מחה א וֹ מרים  
מל 'דּ וד הלּ בנה : ק דּ וּ ׁש 
הח יּ וּ ת עּק ר כּ י וק יּ ם ', חי ישׂ ראל
שׂ מחה בּ חינת הוּ א  לנצח והּק יּ וּ ם 
התקרבוּ ת וֹ  ידי  על אחד כּ ל ׁש יּ זכּ ה
הּמ צווֹ ת נקדּ וֹ ת ׁש ּמ רימין לצּ דּ יקים 

בּ בחינת למקוֹ מ וֹ  אחד כּ ל (תהליםׁש ל 
יא) שׂ בעטז , ח יּ ים  ארח  "ּת וֹ דיעני 

ח יּ י ׁש ע ּק ר  וכוּ ', "ּפ ני את שׂ מח וֹ ת
ׁש זּ ה וּ  שׂ מחה, בּ חינת  הוּ א הבּ א עוֹ לם 
וקיּ ם ', חי ישׂ ראל מל 'דּ וד בּ חינת
שׂ מחת כּ לל בּ חינת הוּ א  דּ וד כּ י
'בּ דחא בּ חינת  הוּ א כּ י ישׂ ראל
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היא שׂ מחתם  וכל ,ית בּ ר מאּת וֹ 
עצמם  על ׁש ּמ מ ׁש יכין נצחיּ ית שׂ מחה
שׂ מחה ׁש היא הּמ צווֹ ת, שׂ מחת
הם  מה וכל לנצח , הּק יּ מת אמ ּת יּ ית
ויוֹ דעים  יוֹ תר  בּ עיניהם  קט נּ ים 
ּפ גמ וּ  וכּמ ה כּ ּמ ה בּ י וֹ תר ׁש פלוּ תם 
יוֹ תר זה ידי על מתגּ בּ רים  הם  וכוּ ',
על  ׁש אף  על הּמ צוה בּ שׂ מחת לשׂ מח 
ׁש זּ ה וּ  מצוה, לע שׂ וֹ ת זוֹ כה הוּ א  כן ּפ י 
יג וֹ ן  ונסוּ  ייגוּ  ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן בּ חינת
לעיל  מ זּ ה  וכמבאר הנּ "ל, ואנחה'
ה' כּ ׁש נּ חם  כּ ן ועל אחר. וּ במק וֹ ם 
לּה  אמר  מּפ גימתּה  הלּ בנה את יתבּ ר
וכוּ ', יעקב ' ׁש מ על יּק רא וּ  'צדּ יקים 
ּת ּק וּ ן  ׁש היא שׂ מחה היא נחמתּה  כּ ל כּ י
לּה  אמר כּ ן על  הלּ בנה. ּפ גימת
ׁש על   ׁש מ על קטנּ ים  יּק ראוּ  ׁש צּ דּ יקים 

קט ידי על שׂ מחתם  כּ ל זה נוּ תידי  
לנצח קיּ מת המחה  ׁש זּ את וׁש פלוּ ת,
ע ּק ר ׁש זּ הוּ  ה ּמ צוה שׂ מחת בּ חינת

כּ נּ "ל. הלּ בנה ּפ גימת ּת ּק וּ ן 

אתוזהוּ  לה לּ בנה נּ תן מה בּ חינת 
כּ מ וֹ  דּ ע ּת ּה  להפיס  הכּ וֹ כבים 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ד)ׁש אמר וּ  ו , רבה  ,(בראשית  
בּ חינת ג)זה יב , "וּ מצדיקי(דניאל : 

ׁש הם  ועד", לעוֹ לם  כּ כּ וֹ כבים  הרבּ ים 
ׁש הם  הרבּ ים  את  הּמ צ דּ יקים  הצּ דּ יקים 
הרבּ ים  את וּ מזכּ ים  מצדּ יקים 
ע ּק ר ׁש זּ ה שׂ מחה, בּ הם  ׁש ּמ כניסים 
נקדּ וֹ ת בּ הם  ׁש ּמ וֹ צאים  ידי  על הּת ּק וּ ן
ואחד  אחד בּ כל הּמ צווֹ ת  ׁש ל ט וֹ בוֹ ת
וכמבאר ׁש בּ גּ ר וּ עים , בּ הגּ רוּ ע  אפילּ וּ 
ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  הרבּ ה. בּ זה  בּ דברינוּ 

רפב) מוהר"ן מעט(ליקוטי  "ועוֹ ד ּפ ס וּ ק  על
בּ חינת ׁש זּ ה וכוּ ', ר ׁש ע " ואין
ׁש זּ ה וּ  וכוּ ', בּ עוֹ די " לאהי  "אזּמ רה 
כּ כּ וֹ כבים ' הר בּ ים  'וּ מצדיקי בּ חינת
המאירים  נקדּ וֹ ת בּ חינת ׁש הם 
מפיּ סין  ׁש הם  ישׂ ראל לב וּ מ שׂ ּמ חים 
ׁש היא ּפ גימתּה  על הלּ בנה ׁש ל דּ עּת ּה 
על  כּ י ׁש ח וֹ רה , וּ מרה עצב וּ ת בּ חינת
הרבּ ים  'וּ מצדיקי  בּ חינת ידי 
הם  כּ י אוֹ רּה  נתמ לּ א כּ כּ וֹ כבים '
ע ּק ר ׁש זּ ה י שׂ ראל נפ ׁש וֹ ת מ שׂ ּמ חים 

כּ נּ "ל. ּפ גימתּה  ּת ּק וּ ן

חנכּ הוזה נר  הדלקת מה בּ חינת 
שׂ מחת המ ׁש כת בּ חינת ׁש היא
יציאת מעת הוּ א  כּ נּ "ל, הּמ צוֹ ת
הרבּ ים  'וּ מצדיקי  בּ חינת הכּ וֹ כבים 
המ שׂ ּמ חים  הצּ דּ יקים  ׁש הם  כּ כּ וֹ כבים '
כּ נּ "ל, ה ּמ צ וֹ ת נק דּ ת ידי על ישׂ ראל לב
ע ּק ר ׁש זּ ה הוּ ק , מן רגל ׁש ּת כלה עד
הּמ צוה שׂ מחת  ידי על הנּ ע שׂ ה הּת ּק וּ ן
ע ּק ר ׁש ּמ ם  הרגלין להעלוֹ ת  ׁש היא
בּ חינת ׁש היא אחרא  הּס טרא יניקת
שׂ מחת ידי  על כּ י כּ נּ "ל, עצב וּ ת
עד  וכוּ ', הּמ לכוּ ת מעלין הּמ צוה
הע וֹ למוֹ ת כּ ל לע וֹ רר  הוֹ לכת ׁש ה ּמ צוה
עליּ ת בּ חינת ׁש זּ ה ,יתבּ ר ה' לעב וֹ דת
מיניקת הרגלין ׁש ּמ עלין הרגלין
בּ כל  ׁש יּ לכוּ  עד אחרא הּס טרא
וזה וּ  . ית בּ ר לה' לע וֹ ררם  הע וֹ למוֹ ת

ׁש ּת כ  עד ה וּ ק ,בּ חינת מן רגל לה 
החיצ וֹ נים  אחיזת מק וֹ ם  ׁש ה וּ א
הדלקת ידי על מ ם  הרגלין להעל וֹ ת 
הּמ צוה שׂ מחת בּ חינת  ׁש היא חנכּ ה , נר

קה  והלכות כד תורות תורה 

הרבּ ים  'מצדּ יקי  ידי על ׁש זּ וֹ כין
וכנּ "ל: כּ כּ וֹ כבים '

כּ ׁש אמרהלא למיכל דּ וד ׁש הׁש יב  וזה
ישׂ ראל" מל היּ וֹ ם  נכבּ ד "מה לוֹ 

כ )וכוּ ' ו, ב  עצמ וֹ (שמואל ׁש בּ זּ ה על 
האר וֹ ן  כּ ׁש העלה   ּכ כּ ל עצמ וֹ  והקטין
עצ וּ מה בּ שׂ מחה וּ מכרכּ ר  מפזּ ז ׁש היה
בּ חר אׁש ר ה' "לפני  לּה  והׁש יב  וכוּ '.
מ זּ את" עוֹ ד וּ נק תי וכוּ ' מאבי בּ י 
זה וּ  ׁש אדּ ר בּ א לּה  ׁש הׁש יב הינוּ  וכוּ '.
קטן  ׁש אני  מחמת שׂ מחתי ּת קף כּ ל
זה ידי  ׁש על , ּכ כּ ל בּ אמת בּ עיני 
מל להיוֹ ת  מאבי ה ' בּ י בּ חר דּ יקא
ׁש דּ רׁש וּ  וּ כמ וֹ  מלכוּ תי , ונתק יּ מה

ז"ל כב)ר בּ וֹ תינוּ  ּפ רנס(יומא ממ נּ ין 'אין 
ׁש ל  ק ּפ ה כּ ן אם  אלּ א הצּ בּ וּ ר  על
ּת זוּ ח ׁש אם  מאחריו ּת לוּ יה ׁש רצים 
א זה וּ בׁש ביל וכוּ '. עליו' דּ עּת וֹ 
היה ׁש א  ׁש א וּ ל ׁש ל מלכוּ תוֹ  נתק יּ מה
עליּ ת ע ּק ר  כּ י  וכוּ ', דּ פי ׁש וּ ם  בּ וֹ 
שׂ מחה ידי על הוּ א דּ קדה הּמ לכוּ ת
וע ּק ר הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ 
וקטנוּ ת ענוה  ידי  על היא המחה
בּ אמת בּ עיניו קטן להיוֹ ת ׁש היא דּ יקא

ׁש אמר  דּ וד ז)כּ מ וֹ  כב , "ואנכי(תהלים : 
וּ בזוּ י אדם  חר ּפ ת איׁש  וא ּת וֹ לעת
משׂ ּמ ח היה בּ עצמ וֹ  וּ בזה וכוּ ', עם "
ה' גּ מל כן ּפ י על ׁש אף עצמ וֹ  את
הוּ א וכן כּ אלּ ה. חסדים  ע ּמ וֹ  יתבּ ר
הׁש יב כּ ן ועל מדרגתוֹ . לפי  אדם  בּ כל
מה שׂ מחתי ע ּק ר  זה כּ י כּ ראוּ י, לּה 
כּ ל  עצמי וּ מקטין עצמי מבזּ ה אני
עם  הארוֹ ן בּ שׂ מחת לשׂ מח  בּ ׁש ביל   ּכ

כּ לל  הּת וֹ רה  כּ לל ׁש הם  הלּ וּ ח וֹ ת,
ה' לפני שׂ מח  אני  כּ י  ישׂ ראל, שׂ מחת
זה ידי על  מאבי למל בּ י  בּ חר  אׁש ר

והייתידּ י מזּ את ע וֹ ד "וּ נקתי  קא, 
וכוּ ' בּ עיני " הנ"ל)ׁש פל ב  אני(שמואל כּ י  , 

וזה מ זּ ה, יוֹ תר עוֹ ד ונבזה נקל בּ עיני 
ּפ י על ׁש אף  שׂ מחתי ּת קף  ה וּ א דּ יקא
להעלוֹ ת י שׂ ראל עם  זוֹ כה אני כן
אחד  בּ כל הוּ א וכן למקוֹ מ וֹ . האר וֹ ן
רוֹ צים  מה כּ ל ׁש אדּ ר בּ א מ יּ שׂ ראל,
ׁש פלוּ ת וֹ  מחמת מ מחה להרחיק וֹ 
להתחזּ ק צרי מאד  המרבּ ים  וּ פגמיו
זה ידי על כּ ח וֹ  בּ כל שׂ מח  להיוֹ ת
לשׂ מחה, ואנחה היּ גוֹ ן  ולהפ דּ יקא,
בּ ציצית מלבּ ׁש  אני  כן ּפ י  על אף  כּ י
יוֹ ם  בּ כל וכוּ ' ׁש מע  קריאת ואוֹ מר
וכנּ "ל, הּמ צוֹ ת נק דּ וֹ ת בּ ׁש ארי וכיּ וֹ צא
הלּ בנה ּפ גימת מ לּ וּ י בּ חינת  ׁש זּ הוּ 
ׁש ּת תק יּ ם  דּ וד מלכוּ ת בּ חינת ׁש ה וּ א

כּ נּ "ל. זה ידי על לנצח

כּ ן בּ ׁש עתועל בּ שׂ מחה א וֹ מרים  
מל 'דּ וד הלּ בנה : ק דּ וּ ׁש 
הח יּ וּ ת עּק ר כּ י וק יּ ם ', חי ישׂ ראל
שׂ מחה בּ חינת הוּ א  לנצח והּק יּ וּ ם 
התקרבוּ ת וֹ  ידי  על אחד כּ ל ׁש יּ זכּ ה
הּמ צווֹ ת נקדּ וֹ ת ׁש ּמ רימין לצּ דּ יקים 

בּ בחינת למקוֹ מ וֹ  אחד כּ ל (תהליםׁש ל 
יא) שׂ בעטז , ח יּ ים  ארח  "ּת וֹ דיעני 

ח יּ י ׁש ע ּק ר  וכוּ ', "ּפ ני את שׂ מח וֹ ת
ׁש זּ ה וּ  שׂ מחה, בּ חינת  הוּ א הבּ א עוֹ לם 
וקיּ ם ', חי ישׂ ראל מל 'דּ וד בּ חינת
שׂ מחת כּ לל בּ חינת הוּ א  דּ וד כּ י
'בּ דחא בּ חינת  הוּ א כּ י ישׂ ראל



הלכותקו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מוֹ  דּ מלכּ א '
קז .) נגינה(משפטים מיני לע שׂ רה  זכה  כּ י ,

מזכּ ירין  כּ ן ועל המחה. כּ לל ׁש הם 
וצ וֹ עקין  ה לּ בנה ק דּ וּ ׁש  בּ ׁש עת זאת
חי ישׂ ראל מל 'דּ וד גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה 
הלּ בנה ּפ גימת ּת ּק וּ ן ע ּק ר כּ י וקיּ ם ',
דּ וד  בּ חינת  ׁש היא שׂ מחה  ידי על הוּ א
זה ידי על דּ קדה למלכוּ ת ׁש זּ כה

כּ נּ "ל. לנצח 

כּ ן ז"ל ועל  רבּ וֹ תינוּ  אמר וּ  בּ אמת 
מב .) זכוּ (סנהדרין א 'אלמלא

אביהם  ּפ ני להק בּ יל ישׂ ראל
בּ חדׁש  אחת ּפ עם  א לּ א  ׁש בּ מים 
בּ ברכּ ת זאת ׁש א וֹ מרים  וּ כמ וֹ  דּ יּ ם '.
ע ּק ר זה  כּ י בּ שׂ מחה, הלּ בנה קדּ וּ ׁש 

בּ זהק ׁש זּ וֹ כין ישׂ ראל  וּ זכוּ ת דת 
לשׂ מח וכוּ ', והנּ פסד הכּ לה הע וֹ לם 
ׁש זּ ה וּ  הּק דוֹ ׁש ה האמ וּ נה בּ שׂ מחת 
מ לּ וּ י ׁש הוּ א הלּ בנה קדּ וּ ׁש  בּ חינת
כּ נּ "ל. זה  ידי  על מּפ גימתּה  הלּ בנה
בּ זה זכינוּ  א אלמלא בּ ודּ אי  כּ ן ועל
אבינוּ  ּפ ני להק בּ יל אלּ א הע וֹ לם 
ידי על בּ חדׁש  אחת ּפ עם  ׁש בּ מים 
זכיּ וֹ תינוּ  כּ ל כּ י דּ יּ נוּ , הלּ בנה  קדּ וּ ׁש 
ׁש זּ ה וּ  הּמ צוה שׂ מחת  הוּ א וח יּ וּ תנוּ 
מ כּ ל  וכנּ "ל, הלּ בנה ק דּ וּ ׁש  בּ חינת
כּ ּמ ה עוֹ שׂ ים  ׁש אנוּ  ׁש כּ ן וכל ׁש כּ ן
 ית בּ ר ׁש מ וֹ  וּ מיחדין י וֹ ם  בּ כל מצווֹ ת

יוֹ ם : בּ כל ּפ עמים 

א)וזהלב לז, יעקב(בראשית "ויּ ׁש ב  : 
אלּ ה וכוּ , אביו מג וּ רי בּ ארץ 
ודרׁש וּ  וכוּ '. יוֹ סף" יעקב  ּת לדוֹ ת
אביו  מג וּ רי ר בּ ה בּ מדר ׁש  ז"ל רבּ וֹ תינוּ 

גּ רים . מג יּ ר יעקב ׁש היה גּ רים  לׁש וֹ ן
ׁש זּ ה וּ  רכח בּ סימן ז"ל בּ דבריו ואיתא
'בּ ּק ׁש  ז "ל רבּ וֹ תינוּ  אמר וּ  מה בּ חינת
רגזוֹ  עליו קפץ  בּ ׁש לוה ליׁש ב יעקב 
גּ רים  לג יּ ר ׁש עוֹ סק זה כּ י י וֹ סף ', ׁש ל
וּ מח קת יּס וּ רים  לוֹ  ׁש יּ היוּ  בּ הכרח 
הגּ רים  ׁש אלּ וּ  אדם  בּ כל הוּ א  וכן וכוּ '.
ה' אל לׁש וּ ב הרוֹ צים  ּת ׁש וּ בה וּ בעלי
עליהם  ׁש יּ היה בּ הכרח  הצּ דּ יק ידי על
ויּס וּ רים  מח קת מיני כּ ּמ ה כּ ן גּ ם 
אפ ׁש ר אי  כּ י  ּפ עם  בּ כל וכוּ ' והתגּ ר וּ ת
על  אם  כּ י   ית בּ ר לה' בּ אמת להתקרב 
בּ זה. הר בּ ה בּ דברינוּ  כּ מבאר זה ידי 
ׁש הוּ א עב  בּ סימן ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ 
הרע היּ צר כּ נגד ּפ עם  בּ כל להתח זּ ק 

ׁש ם . ע יּ ן וכוּ '

כּ ן  מ יּ שׂ ראל ועל ואחד אחד כּ ל על 
 ית בּ ר לה ' לׁש וּ ב  הרוֹ צה
קפץ בּ ׁש לוה  לי ׁש ב  יעקב 'בּ ּק ׁש  נאמר
הוּ א זה לכל והּת ּק וּ ן וכוּ '. עליו'

' בּ חינת בּ עצמ וֹ , יוֹ סף  אלּ הבּ חינת 
רׁש "י וּ פרׁש  יוֹ סף', יעקב  ּת לדוֹ ת
טע וּ נים  גּ מליו נכנסוּ  הזּ ה 'הּפ ׁש ּת ני
כּ ל  יכנס  אנה ּת מ ּה  הּפ חמי ּפ ׁש ּת ן
הׁש יב אחד ּפ ּק ח היה הזּ ה, הּפ ׁש ּת ן
 ּׁש ל מ ּמ ּפ וּ ח  י וֹ צא אחד ניצ וֹ ץ לוֹ :
"והיה וכוּ ',  ּכ הּפ ׁש ּת ן כּ ל ׁש וֹ רף 
וּ בית להבה יוֹ סף וּ בית אׁש  יעקב  בּ ית
מ יּ וֹ סף י וֹ צא ניצ וֹ ץ לקׁש ", עשׂ ו
ראה יעקב כּ י  הכּ ל'. ושׂ וֹ רף ׁש ּמ כלּ ה
ּת מּה  למעלה ה כּ ת וּ בים  האלּ וּ פים  כּ ל
ּת לדוֹ ת 'אלּ ה למּט ה כּ תיב מה וכוּ '
וכוּ '. אחד' 'ניצוֹ ץ  וכוּ ' יוֹ סף' יעקב 

קז והלכות כד תורות תורה 

כּ א ׁש ר "ויהי בּ ּפ סוּ ק  רׁש "י ּפ ר ׁש  וכן
ׁש לּ חני" ויּ אמר  יוֹ סף את רחל ילדה

כה)וכוּ ' ל, מ נּ וֹ לד (שם  רׁש "י  וּ פר ׁש  , 
להבה בּ א אׁש  וכוּ ' עשׂ ו ׁש ל שׂ טנוֹ 
הוּ א יוֹ סף כּ י  הינ וּ  וכוּ ', ׁש וֹ לט  אינוֹ 
לשׂ ּמ ח ׁש יּ כוֹ ל האמת ה צּ דּ יק בּ חינת
 ולהפ מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל לב את
זה ידי  ׁש על לשׂ מחה, ואנחה היּ ג וֹ ן 
 ית בּ ר לה' ישׂ ראל לב  את מלהיב 
בּ לּק וּ טי ט  בּ סימן ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ 
איׁש  בּ חינת הוּ א הצּ דּ יק  כּ י ּת נינא
העפר וּ ריּ וּ ת ׁש ּמ נב  בּ וֹ  רוּ ח  אׁש ר
איׁש  מלּ ב  עצב וּ ת בּ חינת  ׁש היא
לה' להתלהב ׁש יּ וּ כל כּ די היּ שׂ ראלי ,

ׁש ם . עיּ ן וכוּ ' יתבּ ר

בּ וֹ וזה ׁש נּ אמר יוֹ סף מא,בּ חינת (שם 
ר וּ חלח) אׁש ר איׁש  כּ זה "הנמצא  :

בּ חינת ה וּ א י וֹ סף  כּ י בּ וֹ ", אהים 
היכלי כּ ל  ֹלת ו לירד ׁש יּ כוֹ ל הצּ דּ יק
מ ם  הנּ פ ׁש וֹ ת כּ ל וּ להוֹ ציא הּת מ וּ רוֹ ת
מי כּ ל נפילתוֹ  מעמק ואחד אחד כּ ל
מי בּ ודּ אי  כּ י בּ וֹ , להתאחז ׁש ר וֹ צה
כּ ׁש ח וֹ לק ׁש כּ ן מכּ ל כּ לל רוֹ צה ׁש אינוֹ 
ועליו  לוֹ , לעזר אפׁש ר אי בּ ודּ אי  וכוּ ',

ט)נאמר כג , אל (משלי כּ סיל "בּ אזני  : 
כּ ל  אבל ,"מ לּ י לשׂ כל יב וּ ז כּ י ּת דבּ ר
בּ ח יּ ים  וחפץ עדין נפ ׁש וֹ  על ׁש חס  מי
יכוֹ ל  ׁש נּ פל כּ מ וֹ  ׁש נּ פל ּפ י על אף 
כּ י מ ם , לה וֹ ציאוֹ  י וֹ סף  בּ חינת הצּ דּ יק
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי לכל ירד יוֹ סף

יוֹ סף " נמ כּ ר "לעבד קה,בּ בחינת  (תהלים 
כּ ּמ וּ באיז) עצב וּ ת בּ חינת עבדוּ ת ,

אחר ט)בּ מק וֹ ם  נו, מוהר"ן  ׁש נּ מ ׁש (ליקוטי  

ח בּ חינת ׁש הוּ א הנּ ח ׁש  ם מ זּ המת 
"עבד  ׁש נּ תקלּ ל מצרים  יצא  ׁש ּמ ּמ נּ וּ 

וכוּ ' יהיה" כה)עבדים  ט, (בראשית 
לוֹ  והיה זה, בּ כל עבר ויוֹ סף כּ ּמ וּ בא,
 ׁש נּ מ ׁש זאת בּ תאוה עצ וּ מים  נסי וֹ נוֹ ת
כּ ּמ ה האס וּ רים  בּ בית והיה מעצבוּ ת
בּ חינוֹ ת בּ כל עבר  זה ידי ועל ׁש נים ,
בּ ׁש לוֹ ם , מהם  ויצא הּת מוּ ר וֹ ת היכלי 
עצ וּ מה קדה לתוֹ ספ וֹ ת זכה גּ ם  אף 
בּ חינת י וֹ סף  בּ חינת ׁש זּ הוּ  זה, ידי על

ה) א, לקח".(משלי  וי וֹ סף  חכם  "י ׁש מע 
לט וֹ בה הכּ ל להפ כּ ח  לוֹ  יׁש  כּ ן ועל
ׁש זּ ה וּ  לשׂ מחה, ואנחה ה יּ גוֹ ן  להפ
כּ א ׁש ר רחל התנבּ אה מה בּ חינת

ואמרה יוֹ סף  כג)נוֹ לד ל, "אסף(בראשית 
בּ חינת ידי  על כּ י  חרּפ תי", את אהים 
היכלי בּ כל לעבר  ׁש יּ כוֹ ל הצּ דּ יק  יוֹ סף
על  בּ ׁש לוֹ ם , מ ם  ולצאת הּת מ וּ רוֹ ת
הבּ אין  החרפ וֹ ת כּ ל יתבּ ּט לוּ  זה ידי 
יוֹ סף ׁש מ וֹ  קראה  ּכ ואחר  מ ם ,
הינוּ  אחר ", בּ ן לי  ה' "יוֹ סף לאמר
יתבּ ּט לוּ  ידוֹ  ׁש על דּ י  ׁש א ׁש אמרה
את אהים  'אסף  בּ חינת החרפ וֹ ת
 להפ כּ ח לוֹ  יהיה גּ ם  אף  חרּפ תי',
ואנחה היּ גוֹ ן  להפ לכב וֹ ד החרפ וֹ ת
בּ ן  לי ה' 'יוֹ סף  בּ חינת  ׁש זּ הוּ  לשׂ מחה
טוֹ בים  מע שׂ ים  בּ חינת אחר',

בּ חינת הלּ ב א)המ שׂ ּמ חים  י, "בּ ן (משלי 
ּת וֹ לדוֹ תיהן  עּק ר כּ י  אב ", ישׂ ּמ ח  חכם 
הינוּ  ט וֹ בים , מעשׂ ים  הם  צדּ יקים  ׁש ל
בּ ן  יוֹ סף וכוּ ' החרפוֹ ת ידי על ׁש דּ יקא
להוֹ סיף דּ קדה הוֹ לדה ׁש הוּ א אחר
וט וֹ ב שׂ מחה דּ יקא זה ידי  על להוֹ ליד
ואנחה היּ גוֹ ן התה ּפ כוּ ת בּ בחינת



הלכותקו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מוֹ  דּ מלכּ א '
קז .) נגינה(משפטים מיני לע שׂ רה  זכה  כּ י ,

מזכּ ירין  כּ ן ועל המחה. כּ לל ׁש הם 
וצ וֹ עקין  ה לּ בנה ק דּ וּ ׁש  בּ ׁש עת זאת
חי ישׂ ראל מל 'דּ וד גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה 
הלּ בנה ּפ גימת ּת ּק וּ ן ע ּק ר כּ י וקיּ ם ',
דּ וד  בּ חינת  ׁש היא שׂ מחה  ידי על הוּ א
זה ידי על דּ קדה למלכוּ ת ׁש זּ כה

כּ נּ "ל. לנצח 

כּ ן ז"ל ועל  רבּ וֹ תינוּ  אמר וּ  בּ אמת 
מב .) זכוּ (סנהדרין א 'אלמלא

אביהם  ּפ ני להק בּ יל ישׂ ראל
בּ חדׁש  אחת ּפ עם  א לּ א  ׁש בּ מים 
בּ ברכּ ת זאת ׁש א וֹ מרים  וּ כמ וֹ  דּ יּ ם '.
ע ּק ר זה  כּ י בּ שׂ מחה, הלּ בנה קדּ וּ ׁש 

בּ זהק ׁש זּ וֹ כין ישׂ ראל  וּ זכוּ ת דת 
לשׂ מח וכוּ ', והנּ פסד הכּ לה הע וֹ לם 
ׁש זּ ה וּ  הּק דוֹ ׁש ה האמ וּ נה בּ שׂ מחת 
מ לּ וּ י ׁש הוּ א הלּ בנה קדּ וּ ׁש  בּ חינת
כּ נּ "ל. זה  ידי  על מּפ גימתּה  הלּ בנה
בּ זה זכינוּ  א אלמלא בּ ודּ אי  כּ ן ועל
אבינוּ  ּפ ני להק בּ יל אלּ א הע וֹ לם 
ידי על בּ חדׁש  אחת ּפ עם  ׁש בּ מים 
זכיּ וֹ תינוּ  כּ ל כּ י דּ יּ נוּ , הלּ בנה  קדּ וּ ׁש 
ׁש זּ ה וּ  הּמ צוה שׂ מחת  הוּ א וח יּ וּ תנוּ 
מ כּ ל  וכנּ "ל, הלּ בנה ק דּ וּ ׁש  בּ חינת
כּ ּמ ה עוֹ שׂ ים  ׁש אנוּ  ׁש כּ ן וכל ׁש כּ ן
 ית בּ ר ׁש מ וֹ  וּ מיחדין י וֹ ם  בּ כל מצווֹ ת

יוֹ ם : בּ כל ּפ עמים 

א)וזהלב לז, יעקב(בראשית "ויּ ׁש ב  : 
אלּ ה וכוּ , אביו מג וּ רי בּ ארץ 
ודרׁש וּ  וכוּ '. יוֹ סף" יעקב  ּת לדוֹ ת
אביו  מג וּ רי ר בּ ה בּ מדר ׁש  ז"ל רבּ וֹ תינוּ 

גּ רים . מג יּ ר יעקב ׁש היה גּ רים  לׁש וֹ ן
ׁש זּ ה וּ  רכח בּ סימן ז"ל בּ דבריו ואיתא
'בּ ּק ׁש  ז "ל רבּ וֹ תינוּ  אמר וּ  מה בּ חינת
רגזוֹ  עליו קפץ  בּ ׁש לוה ליׁש ב יעקב 
גּ רים  לג יּ ר ׁש עוֹ סק זה כּ י י וֹ סף ', ׁש ל
וּ מח קת יּס וּ רים  לוֹ  ׁש יּ היוּ  בּ הכרח 
הגּ רים  ׁש אלּ וּ  אדם  בּ כל הוּ א  וכן וכוּ '.
ה' אל לׁש וּ ב הרוֹ צים  ּת ׁש וּ בה וּ בעלי
עליהם  ׁש יּ היה בּ הכרח  הצּ דּ יק ידי על
ויּס וּ רים  מח קת מיני כּ ּמ ה כּ ן גּ ם 
אפ ׁש ר אי  כּ י  ּפ עם  בּ כל וכוּ ' והתגּ ר וּ ת
על  אם  כּ י   ית בּ ר לה' בּ אמת להתקרב 
בּ זה. הר בּ ה בּ דברינוּ  כּ מבאר זה ידי 
ׁש הוּ א עב  בּ סימן ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ 
הרע היּ צר כּ נגד ּפ עם  בּ כל להתח זּ ק 

ׁש ם . ע יּ ן וכוּ '

כּ ן  מ יּ שׂ ראל ועל ואחד אחד כּ ל על 
 ית בּ ר לה ' לׁש וּ ב  הרוֹ צה
קפץ בּ ׁש לוה  לי ׁש ב  יעקב 'בּ ּק ׁש  נאמר
הוּ א זה לכל והּת ּק וּ ן וכוּ '. עליו'

' בּ חינת בּ עצמ וֹ , יוֹ סף  אלּ הבּ חינת 
רׁש "י וּ פרׁש  יוֹ סף', יעקב  ּת לדוֹ ת
טע וּ נים  גּ מליו נכנסוּ  הזּ ה 'הּפ ׁש ּת ני
כּ ל  יכנס  אנה ּת מ ּה  הּפ חמי ּפ ׁש ּת ן
הׁש יב אחד ּפ ּק ח היה הזּ ה, הּפ ׁש ּת ן
 ּׁש ל מ ּמ ּפ וּ ח  י וֹ צא אחד ניצ וֹ ץ לוֹ :
"והיה וכוּ ',  ּכ הּפ ׁש ּת ן כּ ל ׁש וֹ רף 
וּ בית להבה יוֹ סף וּ בית אׁש  יעקב  בּ ית
מ יּ וֹ סף י וֹ צא ניצ וֹ ץ לקׁש ", עשׂ ו
ראה יעקב כּ י  הכּ ל'. ושׂ וֹ רף ׁש ּמ כלּ ה
ּת מּה  למעלה ה כּ ת וּ בים  האלּ וּ פים  כּ ל
ּת לדוֹ ת 'אלּ ה למּט ה כּ תיב מה וכוּ '
וכוּ '. אחד' 'ניצוֹ ץ  וכוּ ' יוֹ סף' יעקב 

קז והלכות כד תורות תורה 

כּ א ׁש ר "ויהי בּ ּפ סוּ ק  רׁש "י ּפ ר ׁש  וכן
ׁש לּ חני" ויּ אמר  יוֹ סף את רחל ילדה

כה)וכוּ ' ל, מ נּ וֹ לד (שם  רׁש "י  וּ פר ׁש  , 
להבה בּ א אׁש  וכוּ ' עשׂ ו ׁש ל שׂ טנוֹ 
הוּ א יוֹ סף כּ י  הינ וּ  וכוּ ', ׁש וֹ לט  אינוֹ 
לשׂ ּמ ח ׁש יּ כוֹ ל האמת ה צּ דּ יק בּ חינת
 ולהפ מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל לב את
זה ידי  ׁש על לשׂ מחה, ואנחה היּ ג וֹ ן 
 ית בּ ר לה' ישׂ ראל לב  את מלהיב 
בּ לּק וּ טי ט  בּ סימן ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ 
איׁש  בּ חינת הוּ א הצּ דּ יק  כּ י ּת נינא
העפר וּ ריּ וּ ת ׁש ּמ נב  בּ וֹ  רוּ ח  אׁש ר
איׁש  מלּ ב  עצב וּ ת בּ חינת  ׁש היא
לה' להתלהב ׁש יּ וּ כל כּ די היּ שׂ ראלי ,

ׁש ם . עיּ ן וכוּ ' יתבּ ר

בּ וֹ וזה ׁש נּ אמר יוֹ סף מא,בּ חינת (שם 
ר וּ חלח) אׁש ר איׁש  כּ זה "הנמצא  :

בּ חינת ה וּ א י וֹ סף  כּ י בּ וֹ ", אהים 
היכלי כּ ל  ֹלת ו לירד ׁש יּ כוֹ ל הצּ דּ יק
מ ם  הנּ פ ׁש וֹ ת כּ ל וּ להוֹ ציא הּת מ וּ רוֹ ת
מי כּ ל נפילתוֹ  מעמק ואחד אחד כּ ל
מי בּ ודּ אי  כּ י בּ וֹ , להתאחז ׁש ר וֹ צה
כּ ׁש ח וֹ לק ׁש כּ ן מכּ ל כּ לל רוֹ צה ׁש אינוֹ 
ועליו  לוֹ , לעזר אפׁש ר אי בּ ודּ אי  וכוּ ',

ט)נאמר כג , אל (משלי כּ סיל "בּ אזני  : 
כּ ל  אבל ,"מ לּ י לשׂ כל יב וּ ז כּ י ּת דבּ ר
בּ ח יּ ים  וחפץ עדין נפ ׁש וֹ  על ׁש חס  מי
יכוֹ ל  ׁש נּ פל כּ מ וֹ  ׁש נּ פל ּפ י על אף 
כּ י מ ם , לה וֹ ציאוֹ  י וֹ סף  בּ חינת הצּ דּ יק
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי לכל ירד יוֹ סף

יוֹ סף " נמ כּ ר "לעבד קה,בּ בחינת  (תהלים 
כּ ּמ וּ באיז) עצב וּ ת בּ חינת עבדוּ ת ,

אחר ט)בּ מק וֹ ם  נו, מוהר"ן  ׁש נּ מ ׁש (ליקוטי  

ח בּ חינת ׁש הוּ א הנּ ח ׁש  ם מ זּ המת 
"עבד  ׁש נּ תקלּ ל מצרים  יצא  ׁש ּמ ּמ נּ וּ 

וכוּ ' יהיה" כה)עבדים  ט, (בראשית 
לוֹ  והיה זה, בּ כל עבר ויוֹ סף כּ ּמ וּ בא,
 ׁש נּ מ ׁש זאת בּ תאוה עצ וּ מים  נסי וֹ נוֹ ת
כּ ּמ ה האס וּ רים  בּ בית והיה מעצבוּ ת
בּ חינוֹ ת בּ כל עבר  זה ידי ועל ׁש נים ,
בּ ׁש לוֹ ם , מהם  ויצא הּת מוּ ר וֹ ת היכלי 
עצ וּ מה קדה לתוֹ ספ וֹ ת זכה גּ ם  אף 
בּ חינת י וֹ סף  בּ חינת ׁש זּ הוּ  זה, ידי על

ה) א, לקח".(משלי  וי וֹ סף  חכם  "י ׁש מע 
לט וֹ בה הכּ ל להפ כּ ח  לוֹ  יׁש  כּ ן ועל
ׁש זּ ה וּ  לשׂ מחה, ואנחה ה יּ גוֹ ן  להפ
כּ א ׁש ר רחל התנבּ אה מה בּ חינת

ואמרה יוֹ סף  כג)נוֹ לד ל, "אסף(בראשית 
בּ חינת ידי  על כּ י  חרּפ תי", את אהים 
היכלי בּ כל לעבר  ׁש יּ כוֹ ל הצּ דּ יק  יוֹ סף
על  בּ ׁש לוֹ ם , מ ם  ולצאת הּת מ וּ רוֹ ת
הבּ אין  החרפ וֹ ת כּ ל יתבּ ּט לוּ  זה ידי 
יוֹ סף ׁש מ וֹ  קראה  ּכ ואחר  מ ם ,
הינוּ  אחר ", בּ ן לי  ה' "יוֹ סף לאמר
יתבּ ּט לוּ  ידוֹ  ׁש על דּ י  ׁש א ׁש אמרה
את אהים  'אסף  בּ חינת החרפ וֹ ת
 להפ כּ ח לוֹ  יהיה גּ ם  אף  חרּפ תי',
ואנחה היּ גוֹ ן  להפ לכב וֹ ד החרפ וֹ ת
בּ ן  לי ה' 'יוֹ סף  בּ חינת  ׁש זּ הוּ  לשׂ מחה
טוֹ בים  מע שׂ ים  בּ חינת אחר',

בּ חינת הלּ ב א)המ שׂ ּמ חים  י, "בּ ן (משלי 
ּת וֹ לדוֹ תיהן  עּק ר כּ י  אב ", ישׂ ּמ ח  חכם 
הינוּ  ט וֹ בים , מעשׂ ים  הם  צדּ יקים  ׁש ל
בּ ן  יוֹ סף וכוּ ' החרפוֹ ת ידי על ׁש דּ יקא
להוֹ סיף דּ קדה הוֹ לדה ׁש הוּ א אחר
וט וֹ ב שׂ מחה דּ יקא זה ידי  על להוֹ ליד
ואנחה היּ גוֹ ן התה ּפ כוּ ת בּ בחינת
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כּ מ וֹ  י וֹ סף  בּ חינת זה ׁש כּ ל לשׂ מחה,
ה)ׁש כּ תוּ ב  מה, ׁש לחני(בראשית "למחיה : 

ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ  וכוּ ', לפניכם " אהים 
כ ) נ , אהים (שם לרעה ח ׁש ב ּת ם  "ואּת ם  :

הזּ ה כּ יּ וֹ ם  עשׂ ה למען  לט וֹ בה ח ׁש ב ּה 
על  בּ ּס פרים  ואיתא  רב ". עם  להחיוֹ ת
למחיה כּ י  ּת ׁש וּ בה בּ עלי אׁש ריהם  זה

וּ ל  וכוּ ', אהים  המק וֹ מוֹ תׁש לחם  טהר 
קדה ניצ וֹ צי לקרב  ׁש ם  נפצוּ  אׁש ר
ירידה בּ חינת זה ׁש כּ ל וכוּ ', למקוֹ מם 
 ׁש נּ תהּפ הנּ "ל , בּ חינת העליּ ה  ּת כלית
וכנּ "ל. ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן לט וֹ ב  הכּ ל
יכוֹ ל  יוֹ סף  בּ חינת דּ יקא כּ ן ועל
ידי ועל ,ית בּ ר לה' ה לּ ב את להלהיב 
ע שׂ ו  אלּ וּ פי בּ חינת כּ ל את ישׂ רף  זה

וּ לט וֹ בה. לשׂ מחה  הכּ ל  ויהפ

דּ יקא,וזהוּ : 'ויּ ׁש ב' יעקב", "ויּ ׁש ב 
והמיב המס דּ ר כּ ח  בּ חינת
הּק דוֹ ׁש  ה כל בּ חינת יעקב ׁש זּ כה
ס וֹ ף אין האוֹ ר  להיג ּת מיד ׁש ר וֹ דף
כּ מ וֹ  יעקב  נקרא ה כל כּ י  כּ נּ "ל, וכוּ '
"ויּ ׁש ב וזהוּ  ּפ עמים . כּ ּמ ה ׁש ּמ באר
המסדּ ר לבחינת ׁש זּ כה יעקב "
אביו" מגוּ רי "בּ ארץ וזהוּ  והמיב.

בּ חינת ׁש זּ הוּ  גּ רים  מגיּ ר ׁש היה ידי על
להיכלי לירד ׁש יּ כוֹ ל ה נּ "ל יימר ' 'מי 
מתגּ רים  ּפ עם  בּ כל  א וכוּ '. הּת מ וּ רוֹ ת
ואין  מאד מאד אליו וּ בהנּ לוים  בּ וֹ 
כּ לל. בּ ׁש לוה  ליׁש ב וכוּ ' א וֹ תוֹ  מ נּ יחים 
יעקב ּת לדוֹ ת  "אלּ ה הוּ א לזה  והּת ּק וּ ן
יעקב בּ חינת ׁש הצּ דּ יק  וכוּ ' יוֹ סף"
בּ קדת וֹ  מ וֹ ליד ה ּק דוֹ ׁש  הכל בּ חינת
ּת וֹ ספת בּ חינת ׁש הוּ א  יוֹ סף , בּ חינת

לזקנה נוֹ פל אינוֹ  כּ י ּפ עם  בּ כל קדה
הוּ א רק אפן, בּ ׁש וּ ם  אחרא דּ סטרא 
עד  ּפ עם  בּ כל ודעת קדה מ וֹ סיף
ואנחה ה יּ גוֹ ן כּ ל  להפ ׁש יּ כוֹ ל

בּ בחינת יט)לשׂ מחה כט, "ויספ וּ (ישעיה 
זה ידי  ועל וכוּ ', שׂ מחה" בּ ה' ענוים 
להבה יוֹ סף  בּ ית בּ חינת נעשׂ ה
כּ י יעקב ׁש ל הּק דה אׁש  ׁש ּמ להיב
בּ וֹ  אהים  ר וּ ח אׁש ר איׁש  הוּ א
אחד  מ כּ ל העפרוּ רית ׁש ּמ נב
אחד  ניצוֹ ץ  זה  ידי  ועל כּ נּ "ל, מ יּ שׂ ראל
כּ ל  את ׁש וֹ רף  י וֹ סף  מבּ חינת יוֹ צא
המניעוֹ ת כּ ל כּ לל ׁש הם  עשׂ ו אלּ וּ פי
העצבוּ ת כּ ל ׁש ּמ הם  אחרנין והּס טרין
וכוּ ' וכוּ ' וההתגּ ר וּ ת ה דּ עת והחליׁש וּ ת
ידי על כּ י  ואחד, אחד בּ כל ׁש ּמ תגּ רין
ׁש ּמ כניס האמת אוֹ ר  ׁש ל אחד ניצ וֹ ץ
את ׁש ּמ להיב  עד היּ שׂ ראלי איׁש  בּ לב 
מכלּ ה זה ידי על ,יתבּ ר לה' לבּ וֹ 

וכוּ ' הּמ וֹ נעים  כּ ל את :ושׂ וֹ רף  

מ כּ ל לג  י וֹ סף  את אהב  "וי שׂ ראל וזה
לוֹ " הוּ א  זקנים  בן כּ י  (בראשיתבּ ניו 

ג) הוּ אלז, כּ י רבּ ים , לׁש וֹ ן 'זקנים ' .
הזּ קנה ּפ עם  בּ כל להג בּ יר ּת מיד עוֹ סק 
דּ סטרא הזּ קנה בּ חינת על דּ קדה
אחרא דּ סטרא זקן י ׁש  כּ י אחרא,
לידי האדם  את להּפ יל ּת מיד ׁש עסקוֹ 
כּ א לּ וּ  דּ עּת וֹ  את להחליׁש  דּ הינוּ  זקנה 
הזהיר זה ׁש על וכוּ ', בּ מע שׂ יו זקן הוּ א
מ כּ ּמ ה ׁש מענוּ  וכן ז"ל אדמ וֹ "ר
וכוּ ', זקן להיוֹ ת ׁש אסוּ ר  צדּ יקים 
ׁש הוּ א דּ קדה זקן ידי על והכנעת וֹ 
האמ ּת י בּ יׁש יבה וי וֹ ׁש ב  זקן בּ חינת

קט והלכות כד תורות תורה 

ׁש הוּ א חכמה', קנה  זה 'זקן בּ חינת
קדה מוֹ סיף  ׁש הוּ א  יוֹ סף בּ חינת
מ זּ ה וכמבאר  וכוּ ', ּפ עם  בּ כל וח יּ וּ ת

הרבּ ה ה)בּ דברינוּ  הלכה  ּת פ לּ ין  בּ הלכ וֹ ת .(וע יּ ן  

לוֹ "וזהוּ  הוּ א זקנים  בן  "כּ י  בּ חינת 
מ וֹ סיף ּפ עם  ׁש בּ כל רבּ ים , לׁש וֹ ן
ׁש הוּ א דּ קדה זקנה על דּ קדה זקנה 

ימים " ּת וֹ סיף ה' "יראת י,בּ חינת (משלי  
זקנהכז) בּ חינת  וּ לב ּט ל להכניע ,

דּ וד  הת ּפ לּ ל זה ׁש על אחרא , דּ סטרא 
וכוּ ' זקנה" לעת  ּת ׁש ליכני (תהלים"אל 

ט) ּפ עם עא , בּ כל להתח דּ ׁש  צריכין כּ י  ,
כּ ח יחליפ וּ  ה' וקוֹ וי בּ בחינת מחדׁש 
דּ קדה זקנה בּ חינת ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  וכוּ ',
על  ׁש נּ קרא הצּ דּ יק  יוֹ סף בּ חינת ׁש זּ הוּ 
מ וֹ סיף ׁש ה וּ א ׁש ם  על יוֹ סף, זה ׁש ם 
בּ כל  הח יּ וּ ת  ע ּק ר  ׁש הוּ א  ודעת קדה

וכנּ "ל: ּפ עם 

ׁש יּ עקבלד בּ כּ תבים  מ וּ בן כּ י ודע 
עשׂ רה ׁש ׁש  ע וֹ לים  יחד ויוֹ סף
וּ כבר הוּ א.  ּבּ ר ו הויה  ׁש ם  ּפ עמים 
חנכּ ה ׁש כּ וּ נוֹ ת כט  בּ אוֹ ת  לעיל הוּ בא

ּת ּק וּ ניה ע שׂ רה ׁש ׁש  להמׁש י ם  
מדּ וֹ ת ע שׂ רה ׁש ׁש  בּ חינת ׁש הם  דּ קנא,
בּ ׁש מוֹ נת לכוּ ן וׁש צּ רי רחמים , ׁש ל
'אהיה' ׁש ם  לילה בּ כל חנכּ ה ימי
וכוּ ', אמת ׁש עוֹ לה 'אהיה' ּפ עמים 
ׁש ע וֹ לים  יחוּ דים  הׁש ה ׁש רׁש  ועּק ר
ׁש הוּ א העלי וֹ ן יחוּ ד הוּ א ע ּק רם  נר
ח יּ ים  עץ  בּ פרי ע יּ ן אהיה'. 'הויה
זה רק  זה. כּ ל ותבין חנכּ ה בּ כוּ נוֹ ת
ויוֹ סף יעקב מענין בּ כאן ׁש כּ תבנוּ 

ׁש ם  ּפ עמים  ע שׂ רה ׁש ׁש  ׁש ע וֹ לים 
בּ כוּ נוֹ ת ׁש ם  מבאר אינוֹ  זה 'הויה'
ּפ י ועל אחר. בּ מק וֹ ם  אם  כּ י חנכּ ה
ט וֹ בוֹ ת וּ לעצ וֹ ת לעבדּ א הנּ "ל דּ ברינוּ 
ידוּ ע זה כּ י נכוֹ ן, על הכּ ל מבאר 
ׁש ם  הוּ א המ וֹ ת כּ ל ויסוֹ ד ׁש ע ּק ר
עצם  בּ חינת הוּ א הוּ א,  ּבּ ר ו הויה 
וכל  לע וֹ לם , ה' ואמת בּ חינת  האמת
וכל  הצּ דּ יקים  ׁש עוֹ סקים  היּ ח וּ דים 
מצווֹ ת ידי על ה מ וֹ ת ליחד ישׂ ראל
הבּ רוּ ר כּ פי  ה וּ א הכּ ל ט וֹ בים , וּ מעשׂ ים 
מעמקי הּק דוֹ ׁש ים  ניצ וֹ צוֹ ת  ׁש ּמ בררים 
ּמ באר מה בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּק לּפ וֹ ת,
דּ עלמא" "אמצעיתא  הזּ את בּ ה ּת וֹ רה
וכוּ ' יימר' 'מי  בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ',
ׁש ּמ ח זּ קים  ידי על והע ּק ר וכנּ "ל.
 ית בּ ר בּ ה' וּ באמ וּ נה בּ אמת  עצמן
האמּת יּ ים  וצדּ יקיו וּ בת וֹ רתוֹ 
נפלאוֹ ת נוֹ ראוֹ ת עצם  לנוּ  ׁש ּמ וֹ דיעים 
הם  אׁש ר וּ מצוה, מצוה  כּ ל קדת
ׁש זּ וֹ כים  עד לנצח  קיּ וּ מנוּ  וכל ח יּ ינוּ 
זה ידי ׁש על בּ שׂ מחה, הּמ צוה לעשׂ וֹ ת
מן  מלכוּ ת בּ חינת הכינה עליּ ת עּק ר
הנּ "ל, העליּ וֹ ת בּ כל ׁש עוֹ לה עד הגּ לוּ ת
היכלין  ּת ׁש עה בּ חינת ׁש נּ עשׂ ין עד
מתי דּ עין  ולא מתדּ בּ קין  דּ לא הנּ "ל
וכל  היּ חוּ דים  כּ ל ׁש רׁש  ׁש ּמ ם  וכוּ ',
כּ ּמ וּ בן  אמת, צ דּ יקי ׁש ל אהוּ ת הגת
הוּ א והע ּק ר אמת. בּ ספרי למ שׂ כּ יל
אהיה בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, האמת נקדּ ת
ׁש צּ ריכין  אמת ׁש ע וֹ לה אהיה ּפ עמים 
מ וּ בן  זה אבל וכוּ ', לילה בּ כל לכוּ ן
אפ ׁש ר אי הזּ ה  האמת  ׁש לּ המ ׁש י ׁש ם 
ׁש ם  ׁש הוּ א העצם  ׁש ם  ידי על אם  כּ י
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כּ מ וֹ  י וֹ סף  בּ חינת זה ׁש כּ ל לשׂ מחה,
ה)ׁש כּ תוּ ב  מה, ׁש לחני(בראשית "למחיה : 

ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ  וכוּ ', לפניכם " אהים 
כ ) נ , אהים (שם לרעה ח ׁש ב ּת ם  "ואּת ם  :

הזּ ה כּ יּ וֹ ם  עשׂ ה למען  לט וֹ בה ח ׁש ב ּה 
על  בּ ּס פרים  ואיתא  רב ". עם  להחיוֹ ת
למחיה כּ י  ּת ׁש וּ בה בּ עלי אׁש ריהם  זה

וּ ל  וכוּ ', אהים  המק וֹ מוֹ תׁש לחם  טהר 
קדה ניצ וֹ צי לקרב  ׁש ם  נפצוּ  אׁש ר
ירידה בּ חינת זה ׁש כּ ל וכוּ ', למקוֹ מם 
 ׁש נּ תהּפ הנּ "ל , בּ חינת העליּ ה  ּת כלית
וכנּ "ל. ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן לט וֹ ב  הכּ ל
יכוֹ ל  יוֹ סף  בּ חינת דּ יקא כּ ן ועל
ידי ועל ,ית בּ ר לה' ה לּ ב את להלהיב 
ע שׂ ו  אלּ וּ פי בּ חינת כּ ל את ישׂ רף  זה

וּ לט וֹ בה. לשׂ מחה  הכּ ל  ויהפ

דּ יקא,וזהוּ : 'ויּ ׁש ב' יעקב", "ויּ ׁש ב 
והמיב המס דּ ר כּ ח  בּ חינת
הּק דוֹ ׁש  ה כל בּ חינת יעקב ׁש זּ כה
ס וֹ ף אין האוֹ ר  להיג ּת מיד ׁש ר וֹ דף
כּ מ וֹ  יעקב  נקרא ה כל כּ י  כּ נּ "ל, וכוּ '
"ויּ ׁש ב וזהוּ  ּפ עמים . כּ ּמ ה ׁש ּמ באר
המסדּ ר לבחינת ׁש זּ כה יעקב "
אביו" מגוּ רי "בּ ארץ וזהוּ  והמיב.

בּ חינת ׁש זּ הוּ  גּ רים  מגיּ ר ׁש היה ידי על
להיכלי לירד ׁש יּ כוֹ ל ה נּ "ל יימר ' 'מי 
מתגּ רים  ּפ עם  בּ כל  א וכוּ '. הּת מ וּ רוֹ ת
ואין  מאד מאד אליו וּ בהנּ לוים  בּ וֹ 
כּ לל. בּ ׁש לוה  ליׁש ב וכוּ ' א וֹ תוֹ  מ נּ יחים 
יעקב ּת לדוֹ ת  "אלּ ה הוּ א לזה  והּת ּק וּ ן
יעקב בּ חינת ׁש הצּ דּ יק  וכוּ ' יוֹ סף"
בּ קדת וֹ  מ וֹ ליד ה ּק דוֹ ׁש  הכל בּ חינת
ּת וֹ ספת בּ חינת ׁש הוּ א  יוֹ סף , בּ חינת

לזקנה נוֹ פל אינוֹ  כּ י ּפ עם  בּ כל קדה
הוּ א רק אפן, בּ ׁש וּ ם  אחרא דּ סטרא 
עד  ּפ עם  בּ כל ודעת קדה מ וֹ סיף
ואנחה ה יּ גוֹ ן כּ ל  להפ ׁש יּ כוֹ ל

בּ בחינת יט)לשׂ מחה כט, "ויספ וּ (ישעיה 
זה ידי  ועל וכוּ ', שׂ מחה" בּ ה' ענוים 
להבה יוֹ סף  בּ ית בּ חינת נעשׂ ה
כּ י יעקב ׁש ל הּק דה אׁש  ׁש ּמ להיב
בּ וֹ  אהים  ר וּ ח אׁש ר איׁש  הוּ א
אחד  מ כּ ל העפרוּ רית ׁש ּמ נב
אחד  ניצוֹ ץ  זה  ידי  ועל כּ נּ "ל, מ יּ שׂ ראל
כּ ל  את ׁש וֹ רף  י וֹ סף  מבּ חינת יוֹ צא
המניעוֹ ת כּ ל כּ לל ׁש הם  עשׂ ו אלּ וּ פי
העצבוּ ת כּ ל ׁש ּמ הם  אחרנין והּס טרין
וכוּ ' וכוּ ' וההתגּ ר וּ ת ה דּ עת והחליׁש וּ ת
ידי על כּ י  ואחד, אחד בּ כל ׁש ּמ תגּ רין
ׁש ּמ כניס האמת אוֹ ר  ׁש ל אחד ניצ וֹ ץ
את ׁש ּמ להיב  עד היּ שׂ ראלי איׁש  בּ לב 
מכלּ ה זה ידי על ,יתבּ ר לה' לבּ וֹ 

וכוּ ' הּמ וֹ נעים  כּ ל את :ושׂ וֹ רף  

מ כּ ל לג  י וֹ סף  את אהב  "וי שׂ ראל וזה
לוֹ " הוּ א  זקנים  בן כּ י  (בראשיתבּ ניו 

ג) הוּ אלז, כּ י רבּ ים , לׁש וֹ ן 'זקנים ' .
הזּ קנה ּפ עם  בּ כל להג בּ יר ּת מיד עוֹ סק 
דּ סטרא הזּ קנה בּ חינת על דּ קדה
אחרא דּ סטרא זקן י ׁש  כּ י אחרא,
לידי האדם  את להּפ יל ּת מיד ׁש עסקוֹ 
כּ א לּ וּ  דּ עּת וֹ  את להחליׁש  דּ הינוּ  זקנה 
הזהיר זה ׁש על וכוּ ', בּ מע שׂ יו זקן הוּ א
מ כּ ּמ ה ׁש מענוּ  וכן ז"ל אדמ וֹ "ר
וכוּ ', זקן להיוֹ ת ׁש אסוּ ר  צדּ יקים 
ׁש הוּ א דּ קדה זקן ידי על והכנעת וֹ 
האמ ּת י בּ יׁש יבה וי וֹ ׁש ב  זקן בּ חינת

קט והלכות כד תורות תורה 

ׁש הוּ א חכמה', קנה  זה 'זקן בּ חינת
קדה מוֹ סיף  ׁש הוּ א  יוֹ סף בּ חינת
מ זּ ה וכמבאר  וכוּ ', ּפ עם  בּ כל וח יּ וּ ת

הרבּ ה ה)בּ דברינוּ  הלכה  ּת פ לּ ין  בּ הלכ וֹ ת .(וע יּ ן  

לוֹ "וזהוּ  הוּ א זקנים  בן  "כּ י  בּ חינת 
מ וֹ סיף ּפ עם  ׁש בּ כל רבּ ים , לׁש וֹ ן
ׁש הוּ א דּ קדה זקנה על דּ קדה זקנה 

ימים " ּת וֹ סיף ה' "יראת י,בּ חינת (משלי  
זקנהכז) בּ חינת  וּ לב ּט ל להכניע ,

דּ וד  הת ּפ לּ ל זה ׁש על אחרא , דּ סטרא 
וכוּ ' זקנה" לעת  ּת ׁש ליכני (תהלים"אל 

ט) ּפ עם עא , בּ כל להתח דּ ׁש  צריכין כּ י  ,
כּ ח יחליפ וּ  ה' וקוֹ וי בּ בחינת מחדׁש 
דּ קדה זקנה בּ חינת ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  וכוּ ',
על  ׁש נּ קרא הצּ דּ יק  יוֹ סף בּ חינת ׁש זּ הוּ 
מ וֹ סיף ׁש ה וּ א ׁש ם  על יוֹ סף, זה ׁש ם 
בּ כל  הח יּ וּ ת  ע ּק ר  ׁש הוּ א  ודעת קדה

וכנּ "ל: ּפ עם 

ׁש יּ עקבלד בּ כּ תבים  מ וּ בן כּ י ודע 
עשׂ רה ׁש ׁש  ע וֹ לים  יחד ויוֹ סף
וּ כבר הוּ א.  ּבּ ר ו הויה  ׁש ם  ּפ עמים 
חנכּ ה ׁש כּ וּ נוֹ ת כט  בּ אוֹ ת  לעיל הוּ בא

ּת ּק וּ ניה ע שׂ רה ׁש ׁש  להמׁש י ם  
מדּ וֹ ת ע שׂ רה ׁש ׁש  בּ חינת ׁש הם  דּ קנא,
בּ ׁש מוֹ נת לכוּ ן וׁש צּ רי רחמים , ׁש ל
'אהיה' ׁש ם  לילה בּ כל חנכּ ה ימי
וכוּ ', אמת ׁש עוֹ לה 'אהיה' ּפ עמים 
ׁש ע וֹ לים  יחוּ דים  הׁש ה ׁש רׁש  ועּק ר
ׁש הוּ א העלי וֹ ן יחוּ ד הוּ א ע ּק רם  נר
ח יּ ים  עץ  בּ פרי ע יּ ן אהיה'. 'הויה
זה רק  זה. כּ ל ותבין חנכּ ה בּ כוּ נוֹ ת
ויוֹ סף יעקב מענין בּ כאן ׁש כּ תבנוּ 

ׁש ם  ּפ עמים  ע שׂ רה ׁש ׁש  ׁש ע וֹ לים 
בּ כוּ נוֹ ת ׁש ם  מבאר אינוֹ  זה 'הויה'
ּפ י ועל אחר. בּ מק וֹ ם  אם  כּ י חנכּ ה
ט וֹ בוֹ ת וּ לעצ וֹ ת לעבדּ א הנּ "ל דּ ברינוּ 
ידוּ ע זה כּ י נכוֹ ן, על הכּ ל מבאר 
ׁש ם  הוּ א המ וֹ ת כּ ל ויסוֹ ד ׁש ע ּק ר
עצם  בּ חינת הוּ א הוּ א,  ּבּ ר ו הויה 
וכל  לע וֹ לם , ה' ואמת בּ חינת  האמת
וכל  הצּ דּ יקים  ׁש עוֹ סקים  היּ ח וּ דים 
מצווֹ ת ידי על ה מ וֹ ת ליחד ישׂ ראל
הבּ רוּ ר כּ פי  ה וּ א הכּ ל ט וֹ בים , וּ מעשׂ ים 
מעמקי הּק דוֹ ׁש ים  ניצ וֹ צוֹ ת  ׁש ּמ בררים 
ּמ באר מה בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּק לּפ וֹ ת,
דּ עלמא" "אמצעיתא  הזּ את בּ ה ּת וֹ רה
וכוּ ' יימר' 'מי  בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ',
ׁש ּמ ח זּ קים  ידי על והע ּק ר וכנּ "ל.
 ית בּ ר בּ ה' וּ באמ וּ נה בּ אמת  עצמן
האמּת יּ ים  וצדּ יקיו וּ בת וֹ רתוֹ 
נפלאוֹ ת נוֹ ראוֹ ת עצם  לנוּ  ׁש ּמ וֹ דיעים 
הם  אׁש ר וּ מצוה, מצוה  כּ ל קדת
ׁש זּ וֹ כים  עד לנצח  קיּ וּ מנוּ  וכל ח יּ ינוּ 
זה ידי ׁש על בּ שׂ מחה, הּמ צוה לעשׂ וֹ ת
מן  מלכוּ ת בּ חינת הכינה עליּ ת עּק ר
הנּ "ל, העליּ וֹ ת בּ כל ׁש עוֹ לה עד הגּ לוּ ת
היכלין  ּת ׁש עה בּ חינת ׁש נּ עשׂ ין עד
מתי דּ עין  ולא מתדּ בּ קין  דּ לא הנּ "ל
וכל  היּ חוּ דים  כּ ל ׁש רׁש  ׁש ּמ ם  וכוּ ',
כּ ּמ וּ בן  אמת, צ דּ יקי ׁש ל אהוּ ת הגת
הוּ א והע ּק ר אמת. בּ ספרי למ שׂ כּ יל
אהיה בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, האמת נקדּ ת
ׁש צּ ריכין  אמת ׁש ע וֹ לה אהיה ּפ עמים 
מ וּ בן  זה אבל וכוּ ', לילה בּ כל לכוּ ן
אפ ׁש ר אי הזּ ה  האמת  ׁש לּ המ ׁש י ׁש ם 
ׁש ם  ׁש הוּ א העצם  ׁש ם  ידי על אם  כּ י
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עם  ליחדוֹ  ׁש צּ ריכין ה וּ א,  ּבּ רו הויה 
כּ נּ "ל. וכוּ ' אהיה ׁש ם 

ידיוכל  על נע שׂ ה  אמתזה צ דּ יקי 
ׁש הם  ויוֹ סף, יעקב בּ חינת ׁש הם 
מ יּ שׂ ראל  אחד כּ ל בּ לב  האמת מאירין
העפר וּ רית וּ מנּפ חין ׁש ּמ נבין ידי על
היּ שׂ ראלי , אי ׁש  מ לּ ב  העצב וּ ת  ׁש היא
בּ מדּ ה יתבּ ר לה' בּ וֹ ער ׁש הלּ ב  עד
הוּ א ה ּק דוֹ ׁש ה האׁש  זה וׁש ר ׁש  כּ ראוּ י .
יעקב "בּ ית בּ חינת יעקב בּ חינת
האׁש  התלהבוּ ת ע ּק ר  אבל לאׁש ".
בּ חינת יוֹ סף בּ חינת ידי  על הוּ א כּ ראוּ י 
זה ידי  ועל וכוּ ', להבה" יוֹ סף  "בּ ית
בּ בחינת יתבּ ר לה ' כּ ראוּ י האׁש  בּ וֹ ער

ו) ח , השירים  אׁש (שיר רׁש ּפ י  "רׁש פיה 
רבּ ים " "מים  אׁש ר  עד יּה ", ׁש להבת
הּמ תגּ רים  אחרא הּס טרא ׁש הם 
"א וכוּ ', והמניעוֹ ת העצב וּ ת להגבּ יר
א וּ נהרוֹ ת  האהבה, את  לכבּ וֹ ת יוּ כלוּ 
כּ ל  את איׁש  יּת ן אם  א ׁש ר יׁש טפוּ ה,
להסית ׁש יּ רצה בּ אהבה" בּ יתוֹ  הוֹ ן
על  האמת מן מ יּ שׂ ראל אחד וּ להדּ יח 
ע ׁש ירוּ ת וֹ  ידי  על בּ יתוֹ , הוֹ ן ידי 
העצבוּ ת אחיזת ע ּק ר ׁש ם  הגּ דוֹ לה,
ּת אכלנּ ה' 'בּ ע צּ ב וֹ ן בּ חינת  והדּ אגוֹ ת
דּ אגה' מרבּ ה נכסים  'מר בּ ה  בּ חינת
צדק ' 'צ וּ ית  בּ הּת וֹ רה  ׁש ּמ באר [וּ כמ וֹ 
כּ בר כּ י לוֹ " יבוּ זוּ  "בּ וֹ ז ׁש ם ], ע יּ ן וכוּ '
ידי על האמת  נעימת לטעם  זכה
יעקב בּ חינת ׁש הם  אמת הצּ דּ יקי 

כּ נּ "ל. ויוֹ סף

חנכּ ה,וכל ימי בּ ׁש מוֹ נת  מרּמ ז זה 
נר לילה בּ כל להדליק ׁש צּ ריכין

וה לּ הבה האׁש  להמׁש י חנכּ ה
כּ י וי וֹ סף , יעקב  מבּ חינת דּ קדה
 להמ ׁש י בּ זה לעסק  התחיל יעקב 
בּ חינת ידי על קדׁש  מ ׁש חת המן
וכנּ "ל  וכוּ ' ראׁש ּה " על ׁש מן "ויּ צּ ק 

וכח) כד מ ׁש יח(בּ א וֹ ת בּ חינת הוּ א וי וֹ סף  , 
לירד  בּ יוֹ תר בּ זה  עוֹ סק  ׁש הוּ א יוֹ סף בּ ן
ׁש הם  הּק לּפ וֹ ת, עמקי  עמקי כּ ל  ֹלתו
מ ם  הּק דה לברר  הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 

ׁש יּ ז  עד הּת ׁש עהוכוּ ', לבחינת  כּ ה 
כּ נּ "ל. וכוּ ' המן ׁש ר ׁש  ׁש ם  היכלין
ׁש ׁש  ע וֹ לים  הם  וי וֹ סף  יעקב כּ ן ועל
ע ּק ר ׁש הוּ א הויה, ׁש ם  ּפ עמים  עשׂ רה
ׁש ׁש  ׁש ל הגּ דוֹ לים  הרחמים  כּ ח 
עצם  הויה ׁש ם  כּ י דּ קנא, ּת ּק וּ ני  עשׂ רה
רחוּ ם  אל ה' "ה' בּ חינת הרחמים 
ׁש ע ּק ר בּ כּ וּ נוֹ ת [וכ ּמ וּ בן וכוּ ' וח נּ וּ ן"
בּ חינת ׁש הם  דּ קנא ּת ּק וּ ני עשׂ רה ׁש ׁש 
ׁש ר ׁש ם  רחמים  ׁש ל מ דּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש 
 א ׁש ם ]. עיּ ן הוּ א  ּבּ ר ו הויה  ׁש ם  הוּ א
ידי על הוּ א עלינוּ  המׁש כתם  עּק ר
ויוֹ סף יעקב בּ חינת ׁש הם  אמת  צדּ יקי 
הויה ּפ עמים  עשׂ רה ׁש ׁש  ׁש ע וֹ לים 
האמת מאירים  והם  כּ נּ "ל, הוּ א  ּבּ ר ו
ּפ עמים  אהיה בּ חינת ׁש הוּ א  בּ י שׂ ראל
לילה, בּ כל לכוּ ן ׁש צּ ריכין אהיה
ׁש ם  וּ מבאר  כּ נּ "ל. אמת ׁש ע וֹ לה
אהיה יכוּ ן לילה ׁש בּ כל חנ כּ ה  בּ כוּ נוֹ ת
ּת ּק וּ ני עשׂ רה מ ׁש  אחת וּ מ דּ ה אחד
ׁש הוּ א ה מיני  לילה  עד ה נּ "ל, דּ קנא 
ּת ּק וּ ן  אחר ׁש ה וּ א 'נוֹ צר' בּ חינת
נכללין  המינית בּ ּמ דּ ה ואז 'ואמת',
ׁש ם . עיּ ן וג וֹ ' 'ונּק ה' עד הּת ּק וּ נים  ׁש אר
נכוֹ ן  על הכּ ל יבא הנּ "ל דּ רכּ נוּ  וּ לפי 

קיא והלכות כד תורות תורה 

הוּ א האמת עצם  כּ י  ,יתבּ ר ה' בּ עזר
אמת "ּת ּת ן בּ חינת יעקב  בּ חינת

כ )ליעקב" ז, ׁש בע(מיכה  ע וֹ לה ויעקב  , 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ ּמ וּ בא, הויה ּפ עמים 
ׁש הוּ א 'ואמת' עד דּ קנא ּת ּק וּ ני  ׁש בעה
בּ חינת עּק ר ׁש הוּ א הביעי  ּת ּק וּ ן
הויה, ּפ עמים  ׁש בע  ׁש ע וֹ לה יעקב 
ּת ּק וּ ן  עד ּת ּק וּ נין ׁש בעה  בּ חינת ׁש הם 
ואחר כּ נּ "ל. 'ואמת' ׁש הוּ א הביעי
בּ חינת הוּ א 'נוֹ צר' המיני ּת ּק וּ ן  ּכ

כּ נּ "ל. וכוּ ' האמת ה ּמ להיב י וֹ סף 

כּ ן המיניועל  בּ לּ ילה  ׁש ּמ גּ יעין ּת כף 
ׁש הוּ א יוֹ סף ׁש ל להּת ּק וּ ן
כּ ל  בּ וֹ  נכללין האמת התלהב וּ ת
צריכין  ואין 'ונּק ה' עד ּת ּק וּ נים  הארי
ע ּק ר כּ י י וֹ תר, חנכּ ה נר  להדליק עוֹ ד
היה חנכּ ה נר  בּ הדלקת  עסקנוּ 
עד  יעקב  ׁש ל האמת אוֹ ר  להמ ׁש י
מלהיב ׁש ה וּ א י וֹ סף  לבחינת  ׁש יּ גּ יע 
אפ ׁש ר אי  וגם  צריכין אין ואז האמת,

רק בּ אתגּ ליא יוֹ תר  ׁש ארילהדליק  
כּ נּ "ל: בּ וֹ  נכללין הּת ּק וּ נים 

ׁש הוּ אלה מ ׁש יח  בּ חינת  הוּ א י וֹ סף  כּ י 
אמת, בּ חינת ׁש היא הגּ אלּ ה יגמר
" ואמ ּת אוֹ ר "ׁש לח  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ 
גּ מר ׁש ה וּ א הגּ אלּ ה גּ מר אבל  וכוּ ',
להאיר ע ּת ה אפׁש ר אי האמת התגּ לּ וּ ת
רבּ וֹ תינוּ  דּ ברי בּ כל  כּ ּמ וּ בן בּ אתגּ ליא
וגם  גּ לי , לא לפוּ מא לבּ א כּ י ז"ל,
ׁש זּ ה וּ  מ דּ אי  יוֹ תר האוֹ ר יתלהב ׁש א 

כא)בּ חינת יט, יהרסוּ ",(שמות "ּפ ן 
ט)כּ מבאר תנינא א ׁש ר(ליקוטי איׁש  על 

וכמבאר בּ סערה , א ׁש  סוּ סי על  רכב 

כּ ח בּ ענין 'אמצעוּ תא ' הּת וֹ רה בּ זאת
כּ ן  על וכנּ "ל, וכוּ ' והמיב המסדּ ר 
להתחלת המיני בּ לּ ילה כּ ׁש ּמ גּ יעין
ּפ עמים  ׁש ה ׁש עוֹ לה יוֹ סף  ׁש ל הּת ּק וּ ן
ׁש ם  וּ ממ ׁש יכים  הוּ א,  ּבּ רו הויה ׁש ם 
ׁש כּ בר אחר  המיני בּ לּ ילה אחד
הויה ּפ עמים  הבע  כּ ל נמ ׁש כוּ 
לילוֹ ת בּ ׁש בע יעקב , ׁש ע וֹ לה
דּ יקנא ּת ּק וּ ני ׁש בעה ׁש הם  הרא ׁש וֹ נים 
להאיר אפׁש ר אי אזי  'ואמת', עד
דּ יקנא ּת ּק וּ ני ׁש אר רק  כּ נּ "ל. יוֹ תר 
ואהיה הויה ׁש מוֹ ת  בּ חינת ׁש הם 
אפ ׁש ר אי כּ י בּ העלם , ׁש ם  כּ לוּ לים 

כּ נּ "ל: יוֹ תר  עּת ה וּ להאיר  לגלּ וֹ ת 

ידילו  על הוּ א וקיּ וּ מנוּ  ח יּ וּ תנוּ  כּ ל כּ י
הגּ דוֹ לים  הרחמים  עצם 
עלינוּ  אמת הצּ דּ יקי  ׁש ּמ מ ׁש יכין
מדּ וֹ ת ע שׂ רה ׁש ׁש  ידי על ׁש נּ מ ׁש כין
ע שׂ ר ׁש ׁש ה בּ חינת ׁש הם  רחמים , ׁש ל
מרחמין  הם  זה ידי ׁש על דּ יקנא, ּת ּק וּ ני
האמת נק דּ ת בּ לבּ נוּ  וּ מאירין עלינוּ 
ׁש הוּ א מק וֹ ם  בּ כל ואחד אחד כּ ל בּ לב 
להתע וֹ רר יוּ כל הוּ א גּ ם  ׁש הוּ א  בּ אפן
ׁש להבת בּ ר ׁש ּפ י יתבּ ר לה' וּ להתלהב 
נפ ׁש וֹ  ישׂ ּמ ח  הוּ א ׁש גּ ם  עד וכוּ ', יה
וכוּ ', עליּ תוֹ  עּק ר זה ידי ׁש על כּ נּ "ל,

כּ נּ "ל:ׁש כּ  חנכּ ה בּ חינת הוּ א זה ל  

ואמן: אמן לע וֹ לם  ה'  ּבּ רו

כּ ילז  'רצ וֹ ן' אוֹ ת יּ וֹ ת הוּ א  ו'נוֹ צר '
בּ דברינוּ  כּ מבאר הרצוֹ ן הוּ א  ע ּק ר 
הארת ע ּק ר  וזה בּ זה . הרבּ ה
ׁש האמת ׁש בּ לּ ב , האמת  התלהב וּ ת



הלכותקי ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

עם  ליחדוֹ  ׁש צּ ריכין ה וּ א,  ּבּ רו הויה 
כּ נּ "ל. וכוּ ' אהיה ׁש ם 

ידיוכל  על נע שׂ ה  אמתזה צ דּ יקי 
ׁש הם  ויוֹ סף, יעקב בּ חינת ׁש הם 
מ יּ שׂ ראל  אחד כּ ל בּ לב  האמת מאירין
העפר וּ רית וּ מנּפ חין ׁש ּמ נבין ידי על
היּ שׂ ראלי , אי ׁש  מ לּ ב  העצב וּ ת  ׁש היא
בּ מדּ ה יתבּ ר לה' בּ וֹ ער ׁש הלּ ב  עד
הוּ א ה ּק דוֹ ׁש ה האׁש  זה וׁש ר ׁש  כּ ראוּ י .
יעקב "בּ ית בּ חינת יעקב בּ חינת
האׁש  התלהבוּ ת ע ּק ר  אבל לאׁש ".
בּ חינת יוֹ סף בּ חינת ידי  על הוּ א כּ ראוּ י 
זה ידי  ועל וכוּ ', להבה" יוֹ סף  "בּ ית
בּ בחינת יתבּ ר לה ' כּ ראוּ י האׁש  בּ וֹ ער

ו) ח , השירים  אׁש (שיר רׁש ּפ י  "רׁש פיה 
רבּ ים " "מים  אׁש ר  עד יּה ", ׁש להבת
הּמ תגּ רים  אחרא הּס טרא ׁש הם 
"א וכוּ ', והמניעוֹ ת העצב וּ ת להגבּ יר
א וּ נהרוֹ ת  האהבה, את  לכבּ וֹ ת יוּ כלוּ 
כּ ל  את איׁש  יּת ן אם  א ׁש ר יׁש טפוּ ה,
להסית ׁש יּ רצה בּ אהבה" בּ יתוֹ  הוֹ ן
על  האמת מן מ יּ שׂ ראל אחד וּ להדּ יח 
ע ׁש ירוּ ת וֹ  ידי  על בּ יתוֹ , הוֹ ן ידי 
העצבוּ ת אחיזת ע ּק ר ׁש ם  הגּ דוֹ לה,
ּת אכלנּ ה' 'בּ ע צּ ב וֹ ן בּ חינת  והדּ אגוֹ ת
דּ אגה' מרבּ ה נכסים  'מר בּ ה  בּ חינת
צדק ' 'צ וּ ית  בּ הּת וֹ רה  ׁש ּמ באר [וּ כמ וֹ 
כּ בר כּ י לוֹ " יבוּ זוּ  "בּ וֹ ז ׁש ם ], ע יּ ן וכוּ '
ידי על האמת  נעימת לטעם  זכה
יעקב בּ חינת ׁש הם  אמת הצּ דּ יקי 

כּ נּ "ל. ויוֹ סף

חנכּ ה,וכל ימי בּ ׁש מוֹ נת  מרּמ ז זה 
נר לילה בּ כל להדליק ׁש צּ ריכין

וה לּ הבה האׁש  להמׁש י חנכּ ה
כּ י וי וֹ סף , יעקב  מבּ חינת דּ קדה
 להמ ׁש י בּ זה לעסק  התחיל יעקב 
בּ חינת ידי על קדׁש  מ ׁש חת המן
וכנּ "ל  וכוּ ' ראׁש ּה " על ׁש מן "ויּ צּ ק 

וכח) כד מ ׁש יח(בּ א וֹ ת בּ חינת הוּ א וי וֹ סף  , 
לירד  בּ יוֹ תר בּ זה  עוֹ סק  ׁש הוּ א יוֹ סף בּ ן
ׁש הם  הּק לּפ וֹ ת, עמקי  עמקי כּ ל  ֹלתו
מ ם  הּק דה לברר  הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 

ׁש יּ ז  עד הּת ׁש עהוכוּ ', לבחינת  כּ ה 
כּ נּ "ל. וכוּ ' המן ׁש ר ׁש  ׁש ם  היכלין
ׁש ׁש  ע וֹ לים  הם  וי וֹ סף  יעקב כּ ן ועל
ע ּק ר ׁש הוּ א הויה, ׁש ם  ּפ עמים  עשׂ רה
ׁש ׁש  ׁש ל הגּ דוֹ לים  הרחמים  כּ ח 
עצם  הויה ׁש ם  כּ י דּ קנא, ּת ּק וּ ני  עשׂ רה
רחוּ ם  אל ה' "ה' בּ חינת הרחמים 
ׁש ע ּק ר בּ כּ וּ נוֹ ת [וכ ּמ וּ בן וכוּ ' וח נּ וּ ן"
בּ חינת ׁש הם  דּ קנא ּת ּק וּ ני עשׂ רה ׁש ׁש 
ׁש ר ׁש ם  רחמים  ׁש ל מ דּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש 
 א ׁש ם ]. עיּ ן הוּ א  ּבּ ר ו הויה  ׁש ם  הוּ א
ידי על הוּ א עלינוּ  המׁש כתם  עּק ר
ויוֹ סף יעקב בּ חינת ׁש הם  אמת  צדּ יקי 
הויה ּפ עמים  עשׂ רה ׁש ׁש  ׁש ע וֹ לים 
האמת מאירים  והם  כּ נּ "ל, הוּ א  ּבּ ר ו
ּפ עמים  אהיה בּ חינת ׁש הוּ א  בּ י שׂ ראל
לילה, בּ כל לכוּ ן ׁש צּ ריכין אהיה
ׁש ם  וּ מבאר  כּ נּ "ל. אמת ׁש ע וֹ לה
אהיה יכוּ ן לילה ׁש בּ כל חנ כּ ה  בּ כוּ נוֹ ת
ּת ּק וּ ני עשׂ רה מ ׁש  אחת וּ מ דּ ה אחד
ׁש הוּ א ה מיני  לילה  עד ה נּ "ל, דּ קנא 
ּת ּק וּ ן  אחר ׁש ה וּ א 'נוֹ צר' בּ חינת
נכללין  המינית בּ ּמ דּ ה ואז 'ואמת',
ׁש ם . עיּ ן וג וֹ ' 'ונּק ה' עד הּת ּק וּ נים  ׁש אר
נכוֹ ן  על הכּ ל יבא הנּ "ל דּ רכּ נוּ  וּ לפי 

קיא והלכות כד תורות תורה 

הוּ א האמת עצם  כּ י  ,יתבּ ר ה' בּ עזר
אמת "ּת ּת ן בּ חינת יעקב  בּ חינת

כ )ליעקב" ז, ׁש בע(מיכה  ע וֹ לה ויעקב  , 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ ּמ וּ בא, הויה ּפ עמים 
ׁש הוּ א 'ואמת' עד דּ קנא ּת ּק וּ ני  ׁש בעה
בּ חינת עּק ר ׁש הוּ א הביעי  ּת ּק וּ ן
הויה, ּפ עמים  ׁש בע  ׁש ע וֹ לה יעקב 
ּת ּק וּ ן  עד ּת ּק וּ נין ׁש בעה  בּ חינת ׁש הם 
ואחר כּ נּ "ל. 'ואמת' ׁש הוּ א הביעי
בּ חינת הוּ א 'נוֹ צר' המיני ּת ּק וּ ן  ּכ

כּ נּ "ל. וכוּ ' האמת ה ּמ להיב י וֹ סף 

כּ ן המיניועל  בּ לּ ילה  ׁש ּמ גּ יעין ּת כף 
ׁש הוּ א יוֹ סף ׁש ל להּת ּק וּ ן
כּ ל  בּ וֹ  נכללין האמת התלהב וּ ת
צריכין  ואין 'ונּק ה' עד ּת ּק וּ נים  הארי
ע ּק ר כּ י י וֹ תר, חנכּ ה נר  להדליק עוֹ ד
היה חנכּ ה נר  בּ הדלקת  עסקנוּ 
עד  יעקב  ׁש ל האמת אוֹ ר  להמ ׁש י
מלהיב ׁש ה וּ א י וֹ סף  לבחינת  ׁש יּ גּ יע 
אפ ׁש ר אי  וגם  צריכין אין ואז האמת,

רק בּ אתגּ ליא יוֹ תר  ׁש ארילהדליק  
כּ נּ "ל: בּ וֹ  נכללין הּת ּק וּ נים 

ׁש הוּ אלה מ ׁש יח  בּ חינת  הוּ א י וֹ סף  כּ י 
אמת, בּ חינת ׁש היא הגּ אלּ ה יגמר
" ואמ ּת אוֹ ר "ׁש לח  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ 
גּ מר ׁש ה וּ א הגּ אלּ ה גּ מר אבל  וכוּ ',
להאיר ע ּת ה אפׁש ר אי האמת התגּ לּ וּ ת
רבּ וֹ תינוּ  דּ ברי בּ כל  כּ ּמ וּ בן בּ אתגּ ליא
וגם  גּ לי , לא לפוּ מא לבּ א כּ י ז"ל,
ׁש זּ ה וּ  מ דּ אי  יוֹ תר האוֹ ר יתלהב ׁש א 

כא)בּ חינת יט, יהרסוּ ",(שמות "ּפ ן 
ט)כּ מבאר תנינא א ׁש ר(ליקוטי איׁש  על 

וכמבאר בּ סערה , א ׁש  סוּ סי על  רכב 

כּ ח בּ ענין 'אמצעוּ תא ' הּת וֹ רה בּ זאת
כּ ן  על וכנּ "ל, וכוּ ' והמיב המסדּ ר 
להתחלת המיני בּ לּ ילה כּ ׁש ּמ גּ יעין
ּפ עמים  ׁש ה ׁש עוֹ לה יוֹ סף  ׁש ל הּת ּק וּ ן
ׁש ם  וּ ממ ׁש יכים  הוּ א,  ּבּ רו הויה ׁש ם 
ׁש כּ בר אחר  המיני בּ לּ ילה אחד
הויה ּפ עמים  הבע  כּ ל נמ ׁש כוּ 
לילוֹ ת בּ ׁש בע יעקב , ׁש ע וֹ לה
דּ יקנא ּת ּק וּ ני ׁש בעה ׁש הם  הרא ׁש וֹ נים 
להאיר אפׁש ר אי אזי  'ואמת', עד
דּ יקנא ּת ּק וּ ני ׁש אר רק  כּ נּ "ל. יוֹ תר 
ואהיה הויה ׁש מוֹ ת  בּ חינת ׁש הם 
אפ ׁש ר אי כּ י בּ העלם , ׁש ם  כּ לוּ לים 

כּ נּ "ל: יוֹ תר  עּת ה וּ להאיר  לגלּ וֹ ת 

ידילו  על הוּ א וקיּ וּ מנוּ  ח יּ וּ תנוּ  כּ ל כּ י
הגּ דוֹ לים  הרחמים  עצם 
עלינוּ  אמת הצּ דּ יקי  ׁש ּמ מ ׁש יכין
מדּ וֹ ת ע שׂ רה ׁש ׁש  ידי על ׁש נּ מ ׁש כין
ע שׂ ר ׁש ׁש ה בּ חינת ׁש הם  רחמים , ׁש ל
מרחמין  הם  זה ידי ׁש על דּ יקנא, ּת ּק וּ ני
האמת נק דּ ת בּ לבּ נוּ  וּ מאירין עלינוּ 
ׁש הוּ א מק וֹ ם  בּ כל ואחד אחד כּ ל בּ לב 
להתע וֹ רר יוּ כל הוּ א גּ ם  ׁש הוּ א  בּ אפן
ׁש להבת בּ ר ׁש ּפ י יתבּ ר לה' וּ להתלהב 
נפ ׁש וֹ  ישׂ ּמ ח  הוּ א ׁש גּ ם  עד וכוּ ', יה
וכוּ ', עליּ תוֹ  עּק ר זה ידי ׁש על כּ נּ "ל,

כּ נּ "ל:ׁש כּ  חנכּ ה בּ חינת הוּ א זה ל  

ואמן: אמן לע וֹ לם  ה'  ּבּ רו

כּ ילז  'רצ וֹ ן' אוֹ ת יּ וֹ ת הוּ א  ו'נוֹ צר '
בּ דברינוּ  כּ מבאר הרצוֹ ן הוּ א  ע ּק ר 
הארת ע ּק ר  וזה בּ זה . הרבּ ה
ׁש האמת ׁש בּ לּ ב , האמת  התלהב וּ ת



הלכותקיב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

בּ הדרגה ּת מיד בּ לבּ וֹ  וילהיב  יאיר
ּת מיד  חזק  יהיה ׁש רצ וֹ נוֹ  עד וּ במ דּ ה
האמּת יּ ים  וצ דּ יקיו ות וֹ רתוֹ  יתבּ ר לה'
כּ ׁש ּמ גּ יעים  כּ ן ועל כּ נּ "ל. העּק ר ׁש זּ ה
ע וֹ ד  מדליקין אין חסד' 'נצר  לבחינת 
אפ ׁש ר אי כּ י כּ נּ "ל, בּ את גּ ליא יוֹ תר 
הּת ּק וּ ן  ע ּק ר רק  יוֹ תר  בּ אתגּ ליא  להאיר 
בּ יוֹ תר ׁש ּמ איר החזק הרצ וֹ ן ידי על
ׁש הוּ א האמת התלהב וּ ת ידי על

וכנּ "ל: י וֹ סף  בּ חינת

הצּ דּ יקלח י וֹ סף  זוֹ כה היה כּ ן ועל
וגם  ואמ ּת יּ ים , צ וֹ דקים  לחלוֹ מ וֹ ת
ׁש ל  ׁש בּ ׁש נה חלמין לפר יוֹ דע היה 
מ ים  אחד היא הנה כּ י אחרים ,
דּ מוֹ תא, סטרא היא ועצבוּ ת בּ מיתה,
ׁש נּ תי גּ ע וּ  מחמת הוּ א הנה עּק ר כּ י
ׁש היא בּ קדה הנה וׁש רׁש  הּמ חין.
מ בּ חינת  נמ ׁש הצּ דּ יקים  ׁש נת 
זה ידי ׁש על ה נּ "ל, והמע כּ ב הרדיפה
והמע כּ ב לה יג, ר וֹ דפין ׁש ה ּמ חין
זה ידי ועל וכוּ ', ׁש יּ תיב עד  מעכּ בם 
זה ידי ועל הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה נעשׂ ין
ּפ י על ואף וכוּ ', ס וֹ ף אין א וֹ ר מ יגין
מתדּ בּ קין  לא  היכלין הּת ׁש עה  ׁש א לּ וּ 
מ ם  כן ּפ י על אף וכוּ ', מתידּ עין ולא
צדּ יקי ׁש ל דּ קדה הּמ חין כּ ל נמ ׁש כין
ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת אוֹ רוֹ ת  הם  כּ י  אמת,
הׁש ּת לׁש לוּ ת ׁש ּמ ם  הּמ דּ וֹ ת כּ ל ׁש ר ׁש 
והכּ לים  הצּ מצ וּ מים  ידי על ה ּמ חין  כּ ל
בּ מעשׂ יהם  ה צּ דּ יקים  ׁש ע וֹ שׂ ין
ה ּמ חין  יגיעת מחמת אבל הּט וֹ בים .
זה ידי  על והמע כּ ב , הרדיפה ידי  על
ואז  לּמ חין, ניחא לתת לי ׁש ן מכרחין

מברר ה צּ דּ יק הנה בּ ׁש עת דּ יקא
ועוֹ לה הּת מ וּ ר וֹ ת מהיכלי בּ י וֹ תר

ׁש  למק וֹ ם  ה ּמ חין  ׁש היא עוֹ לין נׁש מתוֹ  
ׁש זּ ה וּ  ׁש ּמ יגין, מה דּ יקא אז וּ מ יגין

לעיל ּמ באר מה כד)בּ חינת (בּ א וֹ ת 

ויּ לן  בּ ּמ ק וֹ ם  'ויּ פ גּ ע  'ויּ צא' בּ פרׁש ת
ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' ויּ חם ' וכוּ ' ׁש ם 

כּ ן מּת וֹ ועל לי ׁש ן לזּ הר  צריכין 
 ֹמּת ו ליׁש ן כּ די  ּת וֹ רה דּ ברי 
וזה דּ מ וֹ תא. טעמא יטעם  ׁש א שׂ מחה
איׁש ן  ּפ ן עיני "האירה  דּ וד ׁש בּ ּק ׁש 

ד)הּמ ות " יג, לכל (תהלים  נתּת ּק ן וכן , 
בּ ברכּ ת הנה קדם  לוֹ מר אחד
הּמ ות' איׁש ן ּפ ן עיני 'והאר  'הּמ ּפ יל'
"עד  לּפ סוּ ק   ׁש נּ סמ וזה כּ נּ "ל. הינוּ 
בּ לבבי יגוֹ ן בּ נפ ׁש י  עצ וֹ ת אׁש ית אנה
עלי", אוֹ יבי יר וּ ם  אנה עד יוֹ מם 
עיני האירה  וכוּ ' "ה בּ יטה לזה  ׁש נּ סמ
מאחר צעק כּ י  הּמ ות", אי ׁש ן ּפ ן
הוּ א ׁש עּק רוֹ   ּכ כּ ל מתגּ בּ ר ׁש ה גּ לוּ ת
בּ לבבי "יג וֹ ן בּ חינת ועצב וּ ת יגוֹ ן
"האירה מב ּק ׁש  אני כּ ן על יוֹ מם ",
 ית בּ ר ׁש ה' הּמ ות", איׁש ן ּפ ן עיני
ׁש א נפ ׁש וֹ  לשׂ ּמ ח  ׁש יּ וּ כל עיניו יאיר
בּ בחינת הנה ּת היה ׁש א הּמ ות יי ׁש ן
ׁש היא וׁש לוֹ ם  חס  דּ מ וֹ תא סטרא
הארבּ ע א לּ וּ  כּ י ועצב וּ ת, יגוֹ ן בּ חינת
בּ מזמ וֹ ר דּ וד ׁש צּ עק אנּ ה ' 'עד ּפ עמים 
כּ מ וֹ  גּ ליּ וֹ ת האר בּ ע  כּ נגד הם  זה
הגּ ליּ וֹ ת כּ ל ועּק ר ׁש ם , רׁש "י  ׁש ּפ רׁש 

עצב וּ ת. היא

ׁש יּ הי וּ ועל  והתּפ לּ ל דּ וד צעק  זה 
מהיּ ג וֹ ן  נצּ וֹ לין ישׂ ראל

קיג  והלכות כד תורות תורה 

עליהם  אוֹ יביהם  יר וּ ם  ׁש א והעצב וּ ת
ייׁש נוּ  ׁש א וׁש לוֹ ם  חס זה ידי על
מה כּ ל כּ י כּ נּ "ל, זה ידי  על הּמ ות
עבוּ ר הכּ ל היה  והת ּפ לּ ל דּ וד צּ עק
גּ לוּ ת על והע ּק ר ישׂ ראל, נפ ׁש וֹ ת כּ לל
על  מאד וּ מתגּ בּ ר ׁש ּמ תּפ ט הנּ פ ׁש 
היא הגּ ל וּ ת  ׁש עּק ר ואחד אחד כּ ל

נסמ כּ ן ועל כּ נּ "ל. לזההעצב וּ ת מ יּ ד  
לבּ י יגל בטח ּת י   ּבּ חסד "ואני 
ׁש חזּ ק וכוּ ', לה '" א ׁש ירה בּ י ׁש וּ עת
ישׂ ראל  נפ ׁש וֹ ת כּ ל ואת עצמ וֹ  את
בּ חס דּ וֹ  ׁש בּ ט וּ ח ואמר  בּ וֹ  הכּ לוּ לים 
עצמ וֹ  את  מ שׂ ּמ ח זה ידי ועל ,יתבּ ר
כּ י וכוּ ', "בּ יׁש וּ עת לבּ י  "יגל בּ חינת
ואחד  אחד כּ ל ׁש ל ה ּת ּק וּ ן ע ּק ר זה
ה' בּ חסדי גּ דוֹ ל בּ בּט ח וֹ ן לבּ וֹ  ׁש יּ ח זּ ק 
עד  אוֹ תוֹ  יעזב  א ׁש בּ ודּ אי יתבּ ר
לבּ י "יגל בּ חינת נפׁש וֹ  ויגיל ׁש יּ שׂ מח 
ׁש אינם  אלּ וּ  אבל וכוּ '. "בּ י ׁש וּ עת
נאחז  ׁש לּ הם  הנה אזי לזה זוֹ כים 
ׁש לּ הם  הּפ גם  כּ פי דּ מוֹ תא בּ ה ּס טרא
ׁש לּ הם  חלוֹ מ וֹ ת זה ידי ועל בּ ה ּמ חין,
בּ זוֹ הר ׁש איתא  כּ מוֹ  וכוּ ' מער בּ בים 
והדּ עת הּמ חין ּפ גם  כּ ל כּ י הּק דוֹ ׁש ,
המסדּ ר ּפ גם  מחמת הוּ א אחד כּ ל ׁש ל
המסדּ ר לכח  זוֹ כה ׁש אינוֹ  והמיב
אם  כּ י  כּ רא וּ י, הּמ חין את והמיב
א בּ ודּ אי כּ ראוּ י  הדּ עת  יוּ ב לוֹ  היה 
וּ מעשׂ ים  ׁש טוּ תים  אחר  ּכּ ר ו היה 
ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  כּ אלּ ה. הגוּ נים  ׁש אינם 

אחר  י )בּ מקוֹ ם  תנינא ׁש ע ּק ר(ליקוטי  
מחמת הוּ א  ית בּ ר מה' ההתרחק וּ ת
ׁש ם  וּ מבאר הדּ עת. יוּ ב  לוֹ  ׁש אין
ידי על הוּ א הדּ עת  יוּ ב  ׁש ע ּק ר

כּ י כּ נּ "ל הינוּ  ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ', שׂ מחה
מתגּ בּ ר ׁש אינוֹ  מחמת ּת ליא, בּ הא הא
ׁש א נצּ ל ּפ נים  כּ ל על מה בּ שׂ מחה 
בּ כּמ ה ה ּת וֹ עים  מן והב דּ ילנוּ  גּ וֹ י עשׂ ני
בּ גּ לוּ ת מח וֹ  זה  ידי  על וכוּ ', בּ חינוֹ ת 
מתגּ בּ ר הדּ עת גּ לוּ ת מה  וכל וכוּ ',
וכן  יוֹ תר , העצב וּ ת מת גּ בּ ר  יוֹ תר 
ההתרחקוּ ת כּ ל זה וּ מחמת להלּ ן,

. יתבּ ר מה'

האמתוהּת ּק וּ ן הצּ דּ יק  הוּ א זה לכל 
בּ עמקוּ ת ׁש יּ וֹ דע י וֹ סף  בּ חינת 
בּ כל  ישׂ ראל נפ ׁש וֹ ת  לשׂ ּמ ח חכמתוֹ 
יוֹ דע היה כּ ן ועל כּ נּ "ל, ׁש הם  מקוֹ ם 
לברר לידע  יכל היה כּ י חלמין, לפר
הּת מ וּ רוֹ ת ׁש בּ היכלי  הרע  מן הּט וֹ ב
אפי לּ וּ  החלוֹ ם  ּפ תר וֹ ן ידע  זה  ידי  ׁש על
ידי על הוּ א ער בּ וּ ב וֹ  ׁש כּ ל ההמוֹ ן ׁש ל
ידע הוּ א  כּ י הּת מ וּ רוֹ ת. היכלי  בּ לבּ וּ ל

כּ נּ "ל: זה כּ ל לברר

חלוֹ ם לט לפּת ר יוֹ סף ידע  כּ ן ועל
מ גּ לוּ ת יצא זה  ידי ׁש על ּפ רעה,
מצרים  מל ׁש הוּ א ּפ רעה כּ י ועבדוּ ת.
מחטא  ׁש נּ מ ׁש הראׁש וֹ ן גּ לוּ ת ׁש ה וּ א
עצבוּ ת  נמ ׁש ׁש אז הראׁש וֹ ן, אדם 
"בּ עצּ ב וֹ ן  בּ חינת דּ מ וֹ תא  סטרא
האדמה" אל  ׁש וּ ב עד וכוּ ' ּת אכלנּ ה
ּפ רוֹ ת ׁש בע  ּפ רעה ראה כּ ן ועל  וכוּ '.
הּט וֹ ב וֹ ת, ּפ רוֹ ת ׁש בע בּ וֹ לעים  הרע וֹ ת
אל  בּ אוּ  כּ י עד וכוּ ' ׁש בּ לים  ׁש בע וכן
קרבּ נה, אל באוּ  כּ י נוֹ דע  וא קר בּ נה
הּט וֹ ב על והיּ גוֹ ן העצב וּ ת ׁש ּמ תגּ בּ ר
בּ חינת וּ ברכה שׂ ביעה בּ חינת ׁש ה וּ א
בּ ּפ ס וּ ק רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  שׂ מחה,



הלכותקיב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

בּ הדרגה ּת מיד בּ לבּ וֹ  וילהיב  יאיר
ּת מיד  חזק  יהיה ׁש רצ וֹ נוֹ  עד וּ במ דּ ה
האמּת יּ ים  וצ דּ יקיו ות וֹ רתוֹ  יתבּ ר לה'
כּ ׁש ּמ גּ יעים  כּ ן ועל כּ נּ "ל. העּק ר ׁש זּ ה
ע וֹ ד  מדליקין אין חסד' 'נצר  לבחינת 
אפ ׁש ר אי כּ י כּ נּ "ל, בּ את גּ ליא יוֹ תר 
הּת ּק וּ ן  ע ּק ר רק  יוֹ תר  בּ אתגּ ליא  להאיר 
בּ יוֹ תר ׁש ּמ איר החזק הרצ וֹ ן ידי על
ׁש הוּ א האמת התלהב וּ ת ידי על

וכנּ "ל: י וֹ סף  בּ חינת

הצּ דּ יקלח י וֹ סף  זוֹ כה היה כּ ן ועל
וגם  ואמ ּת יּ ים , צ וֹ דקים  לחלוֹ מ וֹ ת
ׁש ל  ׁש בּ ׁש נה חלמין לפר יוֹ דע היה 
מ ים  אחד היא הנה כּ י אחרים ,
דּ מוֹ תא, סטרא היא ועצבוּ ת בּ מיתה,
ׁש נּ תי גּ ע וּ  מחמת הוּ א הנה עּק ר כּ י
ׁש היא בּ קדה הנה וׁש רׁש  הּמ חין.
מ בּ חינת  נמ ׁש הצּ דּ יקים  ׁש נת 
זה ידי ׁש על ה נּ "ל, והמע כּ ב הרדיפה
והמע כּ ב לה יג, ר וֹ דפין ׁש ה ּמ חין
זה ידי ועל וכוּ ', ׁש יּ תיב עד  מעכּ בם 
זה ידי ועל הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה נעשׂ ין
ּפ י על ואף וכוּ ', ס וֹ ף אין א וֹ ר מ יגין
מתדּ בּ קין  לא  היכלין הּת ׁש עה  ׁש א לּ וּ 
מ ם  כן ּפ י על אף וכוּ ', מתידּ עין ולא
צדּ יקי ׁש ל דּ קדה הּמ חין כּ ל נמ ׁש כין
ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת אוֹ רוֹ ת  הם  כּ י  אמת,
הׁש ּת לׁש לוּ ת ׁש ּמ ם  הּמ דּ וֹ ת כּ ל ׁש ר ׁש 
והכּ לים  הצּ מצ וּ מים  ידי על ה ּמ חין  כּ ל
בּ מעשׂ יהם  ה צּ דּ יקים  ׁש ע וֹ שׂ ין
ה ּמ חין  יגיעת מחמת אבל הּט וֹ בים .
זה ידי  על והמע כּ ב , הרדיפה ידי  על
ואז  לּמ חין, ניחא לתת לי ׁש ן מכרחין

מברר ה צּ דּ יק הנה בּ ׁש עת דּ יקא
ועוֹ לה הּת מ וּ ר וֹ ת מהיכלי בּ י וֹ תר

ׁש  למק וֹ ם  ה ּמ חין  ׁש היא עוֹ לין נׁש מתוֹ  
ׁש זּ ה וּ  ׁש ּמ יגין, מה דּ יקא אז וּ מ יגין

לעיל ּמ באר מה כד)בּ חינת (בּ א וֹ ת 

ויּ לן  בּ ּמ ק וֹ ם  'ויּ פ גּ ע  'ויּ צא' בּ פרׁש ת
ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ' ויּ חם ' וכוּ ' ׁש ם 

כּ ן מּת וֹ ועל לי ׁש ן לזּ הר  צריכין 
 ֹמּת ו ליׁש ן כּ די  ּת וֹ רה דּ ברי 
וזה דּ מ וֹ תא. טעמא יטעם  ׁש א שׂ מחה
איׁש ן  ּפ ן עיני "האירה  דּ וד ׁש בּ ּק ׁש 

ד)הּמ ות " יג, לכל (תהלים  נתּת ּק ן וכן , 
בּ ברכּ ת הנה קדם  לוֹ מר אחד
הּמ ות' איׁש ן ּפ ן עיני 'והאר  'הּמ ּפ יל'
"עד  לּפ סוּ ק   ׁש נּ סמ וזה כּ נּ "ל. הינוּ 
בּ לבבי יגוֹ ן בּ נפ ׁש י  עצ וֹ ת אׁש ית אנה
עלי", אוֹ יבי יר וּ ם  אנה עד יוֹ מם 
עיני האירה  וכוּ ' "ה בּ יטה לזה  ׁש נּ סמ
מאחר צעק כּ י  הּמ ות", אי ׁש ן ּפ ן
הוּ א ׁש עּק רוֹ   ּכ כּ ל מתגּ בּ ר ׁש ה גּ לוּ ת
בּ לבבי "יג וֹ ן בּ חינת ועצב וּ ת יגוֹ ן
"האירה מב ּק ׁש  אני כּ ן על יוֹ מם ",
 ית בּ ר ׁש ה' הּמ ות", איׁש ן ּפ ן עיני
ׁש א נפ ׁש וֹ  לשׂ ּמ ח  ׁש יּ וּ כל עיניו יאיר
בּ בחינת הנה ּת היה ׁש א הּמ ות יי ׁש ן
ׁש היא וׁש לוֹ ם  חס  דּ מ וֹ תא סטרא
הארבּ ע א לּ וּ  כּ י ועצב וּ ת, יגוֹ ן בּ חינת
בּ מזמ וֹ ר דּ וד ׁש צּ עק אנּ ה ' 'עד ּפ עמים 
כּ מ וֹ  גּ ליּ וֹ ת האר בּ ע  כּ נגד הם  זה
הגּ ליּ וֹ ת כּ ל ועּק ר ׁש ם , רׁש "י  ׁש ּפ רׁש 

עצב וּ ת. היא

ׁש יּ הי וּ ועל  והתּפ לּ ל דּ וד צעק  זה 
מהיּ ג וֹ ן  נצּ וֹ לין ישׂ ראל

קיג  והלכות כד תורות תורה 

עליהם  אוֹ יביהם  יר וּ ם  ׁש א והעצב וּ ת
ייׁש נוּ  ׁש א וׁש לוֹ ם  חס זה ידי על
מה כּ ל כּ י כּ נּ "ל, זה ידי  על הּמ ות
עבוּ ר הכּ ל היה  והת ּפ לּ ל דּ וד צּ עק
גּ לוּ ת על והע ּק ר ישׂ ראל, נפ ׁש וֹ ת כּ לל
על  מאד וּ מתגּ בּ ר ׁש ּמ תּפ ט הנּ פ ׁש 
היא הגּ ל וּ ת  ׁש עּק ר ואחד אחד כּ ל

נסמ כּ ן ועל כּ נּ "ל. לזההעצב וּ ת מ יּ ד  
לבּ י יגל בטח ּת י   ּבּ חסד "ואני 
ׁש חזּ ק וכוּ ', לה '" א ׁש ירה בּ י ׁש וּ עת
ישׂ ראל  נפ ׁש וֹ ת כּ ל ואת עצמ וֹ  את
בּ חס דּ וֹ  ׁש בּ ט וּ ח ואמר  בּ וֹ  הכּ לוּ לים 
עצמ וֹ  את  מ שׂ ּמ ח זה ידי ועל ,יתבּ ר
כּ י וכוּ ', "בּ יׁש וּ עת לבּ י  "יגל בּ חינת
ואחד  אחד כּ ל ׁש ל ה ּת ּק וּ ן ע ּק ר זה
ה' בּ חסדי גּ דוֹ ל בּ בּט ח וֹ ן לבּ וֹ  ׁש יּ ח זּ ק 
עד  אוֹ תוֹ  יעזב  א ׁש בּ ודּ אי יתבּ ר
לבּ י "יגל בּ חינת נפׁש וֹ  ויגיל ׁש יּ שׂ מח 
ׁש אינם  אלּ וּ  אבל וכוּ '. "בּ י ׁש וּ עת
נאחז  ׁש לּ הם  הנה אזי לזה זוֹ כים 
ׁש לּ הם  הּפ גם  כּ פי דּ מוֹ תא בּ ה ּס טרא
ׁש לּ הם  חלוֹ מ וֹ ת זה ידי ועל בּ ה ּמ חין,
בּ זוֹ הר ׁש איתא  כּ מוֹ  וכוּ ' מער בּ בים 
והדּ עת הּמ חין ּפ גם  כּ ל כּ י הּק דוֹ ׁש ,
המסדּ ר ּפ גם  מחמת הוּ א אחד כּ ל ׁש ל
המסדּ ר לכח  זוֹ כה ׁש אינוֹ  והמיב
אם  כּ י  כּ רא וּ י, הּמ חין את והמיב
א בּ ודּ אי כּ ראוּ י  הדּ עת  יוּ ב לוֹ  היה 
וּ מעשׂ ים  ׁש טוּ תים  אחר  ּכּ ר ו היה 
ׁש ּמ באר וּ כמ וֹ  כּ אלּ ה. הגוּ נים  ׁש אינם 

אחר  י )בּ מקוֹ ם  תנינא ׁש ע ּק ר(ליקוטי  
מחמת הוּ א  ית בּ ר מה' ההתרחק וּ ת
ׁש ם  וּ מבאר הדּ עת. יוּ ב  לוֹ  ׁש אין
ידי על הוּ א הדּ עת  יוּ ב  ׁש ע ּק ר

כּ י כּ נּ "ל הינוּ  ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ', שׂ מחה
מתגּ בּ ר ׁש אינוֹ  מחמת ּת ליא, בּ הא הא
ׁש א נצּ ל ּפ נים  כּ ל על מה בּ שׂ מחה 
בּ כּמ ה ה ּת וֹ עים  מן והב דּ ילנוּ  גּ וֹ י עשׂ ני
בּ גּ לוּ ת מח וֹ  זה  ידי  על וכוּ ', בּ חינוֹ ת 
מתגּ בּ ר הדּ עת גּ לוּ ת מה  וכל וכוּ ',
וכן  יוֹ תר , העצב וּ ת מת גּ בּ ר  יוֹ תר 
ההתרחקוּ ת כּ ל זה וּ מחמת להלּ ן,

. יתבּ ר מה'

האמתוהּת ּק וּ ן הצּ דּ יק  הוּ א זה לכל 
בּ עמקוּ ת ׁש יּ וֹ דע י וֹ סף  בּ חינת 
בּ כל  ישׂ ראל נפ ׁש וֹ ת  לשׂ ּמ ח חכמתוֹ 
יוֹ דע היה כּ ן ועל כּ נּ "ל, ׁש הם  מקוֹ ם 
לברר לידע  יכל היה כּ י חלמין, לפר
הּת מ וּ רוֹ ת ׁש בּ היכלי  הרע  מן הּט וֹ ב
אפי לּ וּ  החלוֹ ם  ּפ תר וֹ ן ידע  זה  ידי  ׁש על
ידי על הוּ א ער בּ וּ ב וֹ  ׁש כּ ל ההמוֹ ן ׁש ל
ידע הוּ א  כּ י הּת מ וּ רוֹ ת. היכלי  בּ לבּ וּ ל

כּ נּ "ל: זה כּ ל לברר

חלוֹ ם לט לפּת ר יוֹ סף ידע  כּ ן ועל
מ גּ לוּ ת יצא זה  ידי ׁש על ּפ רעה,
מצרים  מל ׁש הוּ א ּפ רעה כּ י ועבדוּ ת.
מחטא  ׁש נּ מ ׁש הראׁש וֹ ן גּ לוּ ת ׁש ה וּ א
עצבוּ ת  נמ ׁש ׁש אז הראׁש וֹ ן, אדם 
"בּ עצּ ב וֹ ן  בּ חינת דּ מ וֹ תא  סטרא
האדמה" אל  ׁש וּ ב עד וכוּ ' ּת אכלנּ ה
ּפ רוֹ ת ׁש בע  ּפ רעה ראה כּ ן ועל  וכוּ '.
הּט וֹ ב וֹ ת, ּפ רוֹ ת ׁש בע בּ וֹ לעים  הרע וֹ ת
אל  בּ אוּ  כּ י עד וכוּ ' ׁש בּ לים  ׁש בע וכן
קרבּ נה, אל באוּ  כּ י נוֹ דע  וא קר בּ נה
הּט וֹ ב על והיּ גוֹ ן העצב וּ ת ׁש ּמ תגּ בּ ר
בּ חינת וּ ברכה שׂ ביעה בּ חינת ׁש ה וּ א
בּ ּפ ס וּ ק רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  שׂ מחה,
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יד) סה, הצּ אן (תהלים כרים  "לב ׁש וּ 
אף יתרוֹ עעוּ  בר יעטפ וּ  ועמקים 
ּפ רׁש  וכן שׂ מחה, ּת רוּ עת  יׁש יר וּ "
ׁש ני ׁש בע  בּ חינת  אבל אחר . בּ מק וֹ ם 
יללה בּ חינת  ההפ ׁש הוּ א הרעב
בּ גזרת בּ יוֹ אל ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ועצב וּ ת 

יא)הרעב  ה א , וכוּ '(יואל והלילוּ  "בּ כוּ  
וכוּ ', שׂ ע וֹ רה" ועל חּט ה על הלילוּ 
רוֹ צים  הם  א ׁש ר  עד  ּכ כּ ל מתגּ בּ ר
ישׂ ראל  שׂ מחת וּ להעלים  להבליע

בּ בחינת כא)לגמרי , מא , (בראשית  
בא וּ  כּ י נוֹ דע וא קר בּ נה אל "וּת באנה
הגּ לוּ ת אריכת  עּק ר ׁש זּ ה קרבּ נה" אל
הוּ א בּ י וֹ תר העצב וּ ת ועּק ר כּ נּ "ל.
והע ׁש ירוּ ת והּפ רנסה הּמ מ וֹ ן בּ ענין
"בּ עצּ ב וֹ ן  בּ חינת העצב וּ ת עּק ר ׁש ם 
ממ וֹ ן  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ׁש אפילּ וּ  ּת אכלנּ ה",
ּפ עם  בּ כל לוֹ  חסר הרבּ ה, ועׁש יר וּ ת
בּ חינת העניּ ים . מן י וֹ תר ודוֹ אג יוֹ תר 

דּ אגה" מרבּ ה נכסים  ז)"מר בּ ה ב, (אבות 
אל  באוּ  כּ י  נוֹ דע "וא בּ חינת ׁש זּ ה
ּת אות בּ חינת מצרים  כּ י קר בּ נה",

אחר . בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  ממ וֹ ן

יוֹ סףוה ּת ּק וּ ן בּ חינת הוּ א  זה לכל 
 להמ ׁש י י וֹ דע ׁש ה וּ א הצּ דּ יק
וּ לפ ר הגּ לוּ ת, בּ עמק גּ ם  שׂ מחה

ׁש יּ ה בּ אפן בּ חינתהחלוֹ ם  קיּ וּ ם  לנוּ  יה 
לפניכם  אהים  ׁש לחני למחיה "כּ י 
כּ ל  כּ י  וכוּ ', בּ ארץ " ׁש ארית לכם  לשׂ וּ ם 
יוֹ סף בּ ין ׁש עברוּ  הּמ ע שׂ יּ וֹ ת אלּ וּ 
ה כּ ל  וכוּ ' ואחיו יוֹ סף וּ בין  וּ פרעה
קץ עד הזּ ה ה גּ לוּ ת אריכת על מרּמ ז

כּ יּ דוּ ע . הּפ לאוֹ ת

כּ ן הצּ דּ יק ועל בּ י וֹ סף  (בראשיתנאמר  
לח) איׁש מא , כּ זה "הנמצא

לנב ׁש יּ וֹ דע בּ וֹ " א הים  ר וּ ח  אׁש ר
וכוּ ' ישׂ ראל מ לּ ב  העפרוּ רית וּ לנּפ ח 
אהים  הוֹ דיע  "אחרי  וזהוּ  כּ נּ "ל.
וחכם  נב וֹ ן אין זאת, כּ ל את אוֹ ת
לפ ּת ר יוֹ דע  ׁש אּת ה מאחר  כּ י  " ֹכּ מ ו
מחמת ׁש זּ הוּ  וּ לתּק נוֹ , כּ זה חלוֹ ם 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי לברר  יכוֹ ל ׁש א ּת ה
 בּ עצ וֹ תי המחה התגּ בּ רוּ ת ידי  על

בּ ּמ דר ׁש  ׁש איתא וּ כמוֹ  (פרשההעמ ּק וֹ ת, 
מצליח "פו) אי ׁש  "ויהי  ּפ סוּ ק  על

ׁש גּ ם  וּ מרּק ד, מפ זּ ז לׁש וֹ ן ׁש ה וּ א
מפ זּ ז  היה הּס הר בּ בית בּ עבדוּ ת וֹ 
העצה ע ּק ר  כּ י  נפ ׁש וֹ . לשׂ ּמ ח  וּ מצליח 
כּ מ וֹ  דּ ׁש ט וּ תא בּ מ לּ י נפ ׁש וֹ  לשׂ ּמ ח 
כּ ן  על בּ זה. הרבּ ה  בּ דברינוּ  ׁש ּמ באר
 אוֹ ת אהים  הוֹ דיע "אחרי לוֹ  אמר
וחכם  נב וֹ ן "אין בּ ו דּ אי זאת" כּ ל את
לברכּ ת זוֹ כה אּת ה בּ ודּ אי כּ י  ," ֹכּ מ ו
ׁש ּמ בררין  ידי על ׁש זּ וֹ כין הכל 
התגּ בּ רוּ ת ידי  על הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 

וכנּ "ל: המחה

ּפ י מ ועל בּ יתי, על ּת היה "אּת ה  וזהוּ 
אג דּ ל  הכּ ּס א רק עּמ י, כּ ל י ק 
ׁש זּ וֹ כה י וֹ סף  בּ חינת הצּ דּ יק  כּ י מ ּמ ךּ "
ׁש עוֹ לה עד הּת מ וּ ר וֹ ת מהיכלי לעלוֹ ת
לכל  זוֹ כה  הוּ א הנּ "ל העליּ וֹ ת  בּ כל
כּ ל  ממ ׁש י והוּ א כּ נּ "ל, הבּ רכוֹ ת
בּ ג ׁש מ יּ וּ ת ההׁש ּפ עוֹ ת וכל הבּ רכוֹ ת
"אּת ה בּ חינת הע וֹ לם  לכל ורוּ חניּ וּ ת
כּ ל  יק  ּפ י ועל בּ יתי, על ּת היה
נמ ׁש כין  יהי וּ  ההׁש ּפ עוֹ ת ׁש כּ ל עּמ י "

קטו והלכות כד תורות תורה 

זה מ ּמ ךּ '" אגדּ ל הכּ ּס א  "רק .יד על
כּ תר בּ חינת דּ מת כּ סיא כּ ּס א  בּ חינת
וכוּ ', המעכּ ב  בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל
 מח ׁש בּת ירדף ׁש א מ ּמ ךּ " "אג דּ ל 
המיב לבחינת ּת זכּ ה  רק  מדּ אי  יוֹ תר 

ׁש  ׁש הוּ אוהמס דּ ר הּמ חין, מע כּ ב  הוּ א 
דּ מתכּ סיא כּ ּס א בּ חינת כּ תר בּ חינת

ו בּ סימן ׁש ּמ באר מוהר"ן)כּ מ וֹ  .(ליקוטי  
פרעה "אני בּ חינת כּ ן גּ ם  וזהוּ 
ואת ידוֹ  את  איׁש  ירים  א וּ בלעדי
זה והרגלים  היּ דים  הרמת וכוּ ', רגלוֹ "
הנּ "ל, הּת ּק וּ נים  כּ ל כּ לל בּ חינת
לע וֹ רר ׁש יּ לכוּ  הרגלין להרים  ׁש ע ּק רם 
זה ידי  ׁש על ,יתבּ ר לה' הע וֹ למ וֹ ת כּ ל
ידים  בּ חינת  ׁש זּ הוּ  וכוּ ', בּ רכה  נמ ׁש
פרעה '". "אני כן ּפ י  על  אף  אבל וכוּ ',
מּמ ךּ " אגדּ ל הכּ ּס א "רק דּ גמת וזה
מר ּמ ז  זה וכל ׁש ם . ר ׁש "י  ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ 
ׁש ּמ י הנּ "ל בּ ּת וֹ רה המבאר  כּ ל על
עד  הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי לברר ׁש זּ וֹ כה
ׁש זּ וֹ כה עד כּ נּ "ל, וכוּ ' לעלוֹ ת ׁש זּ וֹ כה
להיג ר וֹ דף והכל הכל לבר כּ ת
המע כּ ב ידי על הּת ּק וּ ן עּק ר אזי  וכוּ ',
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, כּ תר בּ חינת ׁש ה וּ א
בּ עצמ וֹ  וזהוּ  מּמ ךּ ", אגדּ ל הכּ ּס א "רק
וּ כמ וֹ  וכנּ "ל וכוּ ' פרעה' 'אני  בּ חינת
וכן  ּפ ׁש וּ ט וֹ . לענין ׁש ם  רׁש "י  ׁש ּפ רׁש 
ׁש ל  אהוּ ת הגת לענין מרּמ ז הוּ א

וכנּ "ל. י וֹ סף  בּ חינת  האמת ה צּ דּ יק

זאתוכן בּ פר ׁש ה בּ ּמ דרׁש  (פרשהמבאר 
לקי ׁש :צ ) רי ׁש  'אמר  לׁש וֹ נוֹ : וזה

בּ ּת וֹ רה מׁש ה לנוּ  הכּת יב ּפ רׁש יּ וֹ ת ׁש ּת י
הר ׁש ע , ּפ רעה מ ּפ ר ׁש ת למדים  ואנוּ 

רק "והיית אוֹ מר : אחד כּ תוּ ב 
אתמהה. כּ מ וֹ ני, יכוֹ ל למעלה",
למעלה גּ דלּ תי 'רק ', לוֹ מר  ּת למ וּ ד
מ ּפ רעה אוֹ תּה  למדים  ואנוּ  מ גּ דלּ תכם ,
כּ מ וֹ ני יכוֹ ל וגוֹ ' ּת היה' 'א ּת ה הרׁש ע
למעלה גּ דלּ תי 'רק ', לוֹ מר  ּת למ וּ ד
קדוֹ ׁש ים  וכוּ ' "דּ בּ ר  והדין .מ גּ דלּ ת
"כּ י לוֹ מר  ּת למ וּ ד כּ מ וֹ ני, יכוֹ ל ּת הי וּ "
קדתי א היכם ", ה' אני  קדוֹ ׁש 
לוֹ מדים  ואנוּ  מ ּק דתכם , למעלה
וגוֹ ' פרעה ' 'אני  הר ׁש ע  מּפ רעה אוֹ תּה 

כּ מ וֹ ני פרעה'יכוֹ ל 'אני לוֹ מר ּת למ וּ ד 
כּ אן  עד 'מ גּ דלּ ת למעלה גּ דלּ תי

הּמ דרׁש . לׁש וֹ ן

בּ הּת וֹ רההנּ ה וּ מעיּ ן לּמ בין מבאר 
זה ׁש כּ ל הנּ "ל, דּ ברינוּ  כּ ל הנּ "ל
בּ חינת ׁש הצּ דּ יק ּפ י  על ׁש אף מרּמ ז
ׁש זּ כה עד ׁש זּ כה, כּ מ וֹ  לברר זכה יוֹ סף
ר וֹ דפין  והּמ חין כּ ראוּ י  הּמ חין לבר כּ ת
אל  להרס  לוֹ  אסוּ ר  כן ּפ י על אף  וכוּ ',
המע כּ ב בּ חינת ידי על ּת ּק וּ נוֹ  וכל ה'
בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת  ׁש הוּ א וכוּ ',
'אני בּ חינת זה  ׁש כּ ל וכוּ ', ה כּ ּס א' 'רק 
להרס ' ואס וּ ר וכוּ ', למעלה קדתי ה'
כּ עין  דּ ארעא מלכוּ תא  כּ י וכוּ '.
ׁש איתא וּ כמ וֹ  דּ רקיע , מלכוּ תא
מ ּפ ר ׁש ת למדים  ׁש אנוּ  הנּ "ל בּ ּמ דרׁש 
קדת נוֹ ראוֹ ת לענין הרׁש ע ּפ רעה

וכנּ "ל: הוּ א  ּבּ רו הּמ ק וֹ ם 

אבר",מא לפניו "ויּ קראוּ  וזה וּ 
הּת ּק וּ נים  על מרּמ ז 'אבר'
בּ חינת למלכּ א אבּ א  דּ ין ' אבר' הנּ "ל.
לׁש וֹ ן  'אבר' כּ נּ "ל. הּמ לכוּ ת ּת ּק וּ ן
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יד) סה, הצּ אן (תהלים כרים  "לב ׁש וּ 
אף יתרוֹ עעוּ  בר יעטפ וּ  ועמקים 
ּפ רׁש  וכן שׂ מחה, ּת רוּ עת  יׁש יר וּ "
ׁש ני ׁש בע  בּ חינת  אבל אחר . בּ מק וֹ ם 
יללה בּ חינת  ההפ ׁש הוּ א הרעב
בּ גזרת בּ יוֹ אל ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ועצב וּ ת 

יא)הרעב  ה א , וכוּ '(יואל והלילוּ  "בּ כוּ  
וכוּ ', שׂ ע וֹ רה" ועל חּט ה על הלילוּ 
רוֹ צים  הם  א ׁש ר  עד  ּכ כּ ל מתגּ בּ ר
ישׂ ראל  שׂ מחת וּ להעלים  להבליע

בּ בחינת כא)לגמרי , מא , (בראשית  
בא וּ  כּ י נוֹ דע וא קר בּ נה אל "וּת באנה
הגּ לוּ ת אריכת  עּק ר ׁש זּ ה קרבּ נה" אל
הוּ א בּ י וֹ תר העצב וּ ת ועּק ר כּ נּ "ל.
והע ׁש ירוּ ת והּפ רנסה הּמ מ וֹ ן בּ ענין
"בּ עצּ ב וֹ ן  בּ חינת העצב וּ ת עּק ר ׁש ם 
ממ וֹ ן  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ׁש אפילּ וּ  ּת אכלנּ ה",
ּפ עם  בּ כל לוֹ  חסר הרבּ ה, ועׁש יר וּ ת
בּ חינת העניּ ים . מן י וֹ תר ודוֹ אג יוֹ תר 

דּ אגה" מרבּ ה נכסים  ז)"מר בּ ה ב, (אבות 
אל  באוּ  כּ י  נוֹ דע "וא בּ חינת ׁש זּ ה
ּת אות בּ חינת מצרים  כּ י קר בּ נה",

אחר . בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  ממ וֹ ן

יוֹ סףוה ּת ּק וּ ן בּ חינת הוּ א  זה לכל 
 להמ ׁש י י וֹ דע ׁש ה וּ א הצּ דּ יק
וּ לפ ר הגּ לוּ ת, בּ עמק גּ ם  שׂ מחה

ׁש יּ ה בּ אפן בּ חינתהחלוֹ ם  קיּ וּ ם  לנוּ  יה 
לפניכם  אהים  ׁש לחני למחיה "כּ י 
כּ ל  כּ י  וכוּ ', בּ ארץ " ׁש ארית לכם  לשׂ וּ ם 
יוֹ סף בּ ין ׁש עברוּ  הּמ ע שׂ יּ וֹ ת אלּ וּ 
ה כּ ל  וכוּ ' ואחיו יוֹ סף וּ בין  וּ פרעה
קץ עד הזּ ה ה גּ לוּ ת אריכת על מרּמ ז

כּ יּ דוּ ע . הּפ לאוֹ ת

כּ ן הצּ דּ יק ועל בּ י וֹ סף  (בראשיתנאמר  
לח) איׁש מא , כּ זה "הנמצא

לנב ׁש יּ וֹ דע בּ וֹ " א הים  ר וּ ח  אׁש ר
וכוּ ' ישׂ ראל מ לּ ב  העפרוּ רית וּ לנּפ ח 
אהים  הוֹ דיע  "אחרי  וזהוּ  כּ נּ "ל.
וחכם  נב וֹ ן אין זאת, כּ ל את אוֹ ת
לפ ּת ר יוֹ דע  ׁש אּת ה מאחר  כּ י  " ֹכּ מ ו
מחמת ׁש זּ הוּ  וּ לתּק נוֹ , כּ זה חלוֹ ם 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי לברר  יכוֹ ל ׁש א ּת ה
 בּ עצ וֹ תי המחה התגּ בּ רוּ ת ידי  על

בּ ּמ דר ׁש  ׁש איתא וּ כמוֹ  (פרשההעמ ּק וֹ ת, 
מצליח "פו) אי ׁש  "ויהי  ּפ סוּ ק  על

ׁש גּ ם  וּ מרּק ד, מפ זּ ז לׁש וֹ ן ׁש ה וּ א
מפ זּ ז  היה הּס הר בּ בית בּ עבדוּ ת וֹ 
העצה ע ּק ר  כּ י  נפ ׁש וֹ . לשׂ ּמ ח  וּ מצליח 
כּ מ וֹ  דּ ׁש ט וּ תא בּ מ לּ י נפ ׁש וֹ  לשׂ ּמ ח 
כּ ן  על בּ זה. הרבּ ה  בּ דברינוּ  ׁש ּמ באר
 אוֹ ת אהים  הוֹ דיע "אחרי לוֹ  אמר
וחכם  נב וֹ ן "אין בּ ו דּ אי זאת" כּ ל את
לברכּ ת זוֹ כה אּת ה בּ ודּ אי כּ י  ," ֹכּ מ ו
ׁש ּמ בררין  ידי על ׁש זּ וֹ כין הכל 
התגּ בּ רוּ ת ידי  על הּת מ וּ רוֹ ת היכלי 
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ּפ י מ ועל בּ יתי, על ּת היה "אּת ה  וזהוּ 
אג דּ ל  הכּ ּס א רק עּמ י, כּ ל י ק 
ׁש זּ וֹ כה י וֹ סף  בּ חינת הצּ דּ יק  כּ י מ ּמ ךּ "
ׁש עוֹ לה עד הּת מ וּ ר וֹ ת מהיכלי לעלוֹ ת
לכל  זוֹ כה  הוּ א הנּ "ל העליּ וֹ ת  בּ כל
כּ ל  ממ ׁש י והוּ א כּ נּ "ל, הבּ רכוֹ ת
בּ ג ׁש מ יּ וּ ת ההׁש ּפ עוֹ ת וכל הבּ רכוֹ ת
"אּת ה בּ חינת הע וֹ לם  לכל ורוּ חניּ וּ ת
כּ ל  יק  ּפ י ועל בּ יתי, על ּת היה
נמ ׁש כין  יהי וּ  ההׁש ּפ עוֹ ת ׁש כּ ל עּמ י "

קטו והלכות כד תורות תורה 

זה מ ּמ ךּ '" אגדּ ל הכּ ּס א  "רק .יד על
כּ תר בּ חינת דּ מת כּ סיא כּ ּס א  בּ חינת
וכוּ ', המעכּ ב  בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל
 מח ׁש בּת ירדף ׁש א מ ּמ ךּ " "אג דּ ל 
המיב לבחינת ּת זכּ ה  רק  מדּ אי  יוֹ תר 

ׁש  ׁש הוּ אוהמס דּ ר הּמ חין, מע כּ ב  הוּ א 
דּ מתכּ סיא כּ ּס א בּ חינת כּ תר בּ חינת

ו בּ סימן ׁש ּמ באר מוהר"ן)כּ מ וֹ  .(ליקוטי  
פרעה "אני בּ חינת כּ ן גּ ם  וזהוּ 
ואת ידוֹ  את  איׁש  ירים  א וּ בלעדי
זה והרגלים  היּ דים  הרמת וכוּ ', רגלוֹ "
הנּ "ל, הּת ּק וּ נים  כּ ל כּ לל בּ חינת
לע וֹ רר ׁש יּ לכוּ  הרגלין להרים  ׁש ע ּק רם 
זה ידי  ׁש על ,יתבּ ר לה' הע וֹ למ וֹ ת כּ ל
ידים  בּ חינת  ׁש זּ הוּ  וכוּ ', בּ רכה  נמ ׁש
פרעה '". "אני כן ּפ י  על  אף  אבל וכוּ ',
מּמ ךּ " אגדּ ל הכּ ּס א "רק דּ גמת וזה
מר ּמ ז  זה וכל ׁש ם . ר ׁש "י  ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ 
ׁש ּמ י הנּ "ל בּ ּת וֹ רה המבאר  כּ ל על
עד  הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי לברר ׁש זּ וֹ כה
ׁש זּ וֹ כה עד כּ נּ "ל, וכוּ ' לעלוֹ ת ׁש זּ וֹ כה
להיג ר וֹ דף והכל הכל לבר כּ ת
המע כּ ב ידי על הּת ּק וּ ן עּק ר אזי  וכוּ ',
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, כּ תר בּ חינת ׁש ה וּ א
בּ עצמ וֹ  וזהוּ  מּמ ךּ ", אגדּ ל הכּ ּס א "רק
וּ כמ וֹ  וכנּ "ל וכוּ ' פרעה' 'אני  בּ חינת
וכן  ּפ ׁש וּ ט וֹ . לענין ׁש ם  רׁש "י  ׁש ּפ רׁש 
ׁש ל  אהוּ ת הגת לענין מרּמ ז הוּ א

וכנּ "ל. י וֹ סף  בּ חינת  האמת ה צּ דּ יק

זאתוכן בּ פר ׁש ה בּ ּמ דרׁש  (פרשהמבאר 
לקי ׁש :צ ) רי ׁש  'אמר  לׁש וֹ נוֹ : וזה

בּ ּת וֹ רה מׁש ה לנוּ  הכּת יב ּפ רׁש יּ וֹ ת ׁש ּת י
הר ׁש ע , ּפ רעה מ ּפ ר ׁש ת למדים  ואנוּ 

רק "והיית אוֹ מר : אחד כּ תוּ ב 
אתמהה. כּ מ וֹ ני, יכוֹ ל למעלה",
למעלה גּ דלּ תי 'רק ', לוֹ מר  ּת למ וּ ד
מ ּפ רעה אוֹ תּה  למדים  ואנוּ  מ גּ דלּ תכם ,
כּ מ וֹ ני יכוֹ ל וגוֹ ' ּת היה' 'א ּת ה הרׁש ע
למעלה גּ דלּ תי 'רק ', לוֹ מר  ּת למ וּ ד
קדוֹ ׁש ים  וכוּ ' "דּ בּ ר  והדין .מ גּ דלּ ת
"כּ י לוֹ מר  ּת למ וּ ד כּ מ וֹ ני, יכוֹ ל ּת הי וּ "
קדתי א היכם ", ה' אני  קדוֹ ׁש 
לוֹ מדים  ואנוּ  מ ּק דתכם , למעלה
וגוֹ ' פרעה ' 'אני  הר ׁש ע  מּפ רעה אוֹ תּה 

כּ מ וֹ ני פרעה'יכוֹ ל 'אני לוֹ מר ּת למ וּ ד 
כּ אן  עד 'מ גּ דלּ ת למעלה גּ דלּ תי

הּמ דרׁש . לׁש וֹ ן

בּ הּת וֹ רההנּ ה וּ מעיּ ן לּמ בין מבאר 
זה ׁש כּ ל הנּ "ל, דּ ברינוּ  כּ ל הנּ "ל
בּ חינת ׁש הצּ דּ יק ּפ י  על ׁש אף מרּמ ז
ׁש זּ כה עד ׁש זּ כה, כּ מ וֹ  לברר זכה יוֹ סף
ר וֹ דפין  והּמ חין כּ ראוּ י  הּמ חין לבר כּ ת
אל  להרס  לוֹ  אסוּ ר  כן ּפ י על אף  וכוּ ',
המע כּ ב בּ חינת ידי על ּת ּק וּ נוֹ  וכל ה'
בּ חינת ׁש הוּ א כּ תר בּ חינת  ׁש הוּ א וכוּ ',
'אני בּ חינת זה  ׁש כּ ל וכוּ ', ה כּ ּס א' 'רק 
להרס ' ואס וּ ר וכוּ ', למעלה קדתי ה'
כּ עין  דּ ארעא מלכוּ תא  כּ י וכוּ '.
ׁש איתא וּ כמ וֹ  דּ רקיע , מלכוּ תא
מ ּפ ר ׁש ת למדים  ׁש אנוּ  הנּ "ל בּ ּמ דרׁש 
קדת נוֹ ראוֹ ת לענין הרׁש ע ּפ רעה

וכנּ "ל: הוּ א  ּבּ רו הּמ ק וֹ ם 

אבר",מא לפניו "ויּ קראוּ  וזה וּ 
הּת ּק וּ נים  על מרּמ ז 'אבר'
בּ חינת למלכּ א אבּ א  דּ ין ' אבר' הנּ "ל.
לׁש וֹ ן  'אבר' כּ נּ "ל. הּמ לכוּ ת ּת ּק וּ ן



הלכותקטז ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

בּ חינת ׁש ם  ר ׁש "י  ׁש ּפ ר ׁש  כּ מ וֹ  בּ ר כּ ים 
בּ רכה לׁש וֹ ן ' אבר' הרגלין. ּת ּק וּ ן
אב 'אבר' היּ דים . בּ ר כּ ת בּ חינת
הכל  בּ ר כּ ת בּ חינת  וכוּ ', בּ חכמה
ּפ ענח " "צפנת בּ חינת וזה והחכמה .

לתׁש עה זוֹ כה  כּ י נס ּת רוֹ ת , מגלּ ה
ידעין  ולא מת דּ בּ קין דּ לא הנּ "ל היכלין
והּס וֹ דוֹ ת הרזין הגת כּ ל ׁש ּמ ם 

ונסּת רים : הצּ פ וּ נים  הנּ וֹ ראוֹ ת 
ׁש ּמ אחרמב ּת עצב וּ ", אל "ועּת ה וזה 

הצּ דּ יק אל יחד  להתק בּ ץ  ׁש זּ וֹ כים 
אין  בּ ודּ אי  י וֹ סף , בּ חינת האמת
הר בּ ה לשׂ מח  צריכין רק עוֹ ד להתע צּ ב 

ב)בּ בחינת כט , צ דּ יקים (משלי "בּ רבוֹ ת : 
אל  ׁש בּ א מי כּ ל כּ י  העם ". ישׂ מח
בּ כלל  הוּ א הּק בּ וּ ץ  כּ לל  ֹבּ תו הצּ דּ יק
ׁש אצלם  צ דּ יקים  כּ לּ ם   ע ּמ כּ י צדּ יק,

בּ חינת ה מחה יב)מק וֹ ר צז, (תהלים  
צ דּ יקים  "ר נּ נוּ  בּ ה'", צ דּ יקים  "שׂ מחוּ 

א)בּ ה'" לג, מרירוּ ת(שם מחמת רק  , 
בּ  בּ חינתהגּ לוּ ת נעלם  וּ בפרט כלל  

ּת כף אבל אחד. כּ ל אצל ׁש יּ ׁש  צדּ יק
איׁש  ׁש הוּ א הצּ דּ יק אל כּ ׁש ּמ תק בּ צים 
צ דּ יק נק דּ ת בּ חינת  מאיר  בּ וֹ , רוּ ח  אׁש ר
נתר בּ ה זה ידי  ועל אחד. כּ ל אצל ׁש יּ ׁש 
צ דּ יקים  "אוֹ ר בּ בחינת המחה
'חדי בּ ה ּת וֹ רה ׁש ּמ באר [וּ כמ וֹ  ישׂ מח"
זה], ּפ ס וּ ק על סא בּ סימן ׁש מעוֹ ן' רבּ י
אביהם " יעקב ר וּ ח "וּת חי  אז כּ ן ועל

כז) מה, ושׂ מחה,(בראשית ח יּ וּ ת בּ חינת ,
בּ ני יוֹ סף עוֹ ד "רב ׁש ם  ׁש כּ ת וּ ב וּ כמ וֹ 
שׂ מחה ע וֹ ד לי 'רב רׁש "י  וּ פר ׁש  חי",
ׁש היא המחה ע ּק ר  כּ י וכוּ ', וחדוה'
כּ ל  ׁש זּ ה הּק דוֹ ׁש ה, והאמ וּ נה האמת

הוּ א ע ּק רוֹ  כּ נּ "ל וכוּ ' וה מחה הח יּ וּ ת
זה ידי ׁש על ׁש ּמ וֹ לידים , ה בּ נים  ידי על
חכם  'בּ ן בּ חינת ישׂ ראל בּ ני נתרבּ ין
ׁש ּמ ברכים  וּ כמ וֹ  וכוּ ', אב' ישׂ ּמ ח
וכוּ ', חלציו' בּ יוֹ צאי האב  'ישׂ מח 
כּ י ,' ואּמ אבי 'ישׂ מח  ונאמר
מ דּ וֹ ר לגלּ וֹ ת צריכין הּק דוֹ ׁש ה האמ וּ נה
"עבדוּ  וזהוּ  המחה. עּק ר ׁש זּ הוּ  לדוֹ ר
הוּ א ה' כּ י דּ עוּ  וכוּ ', בּ שׂ מחה ה' את

ב)האהים " ק , ע ּק ר(תהלים ׁש זּ ה 
ודר דּ ר "ועד וס יּ ם  וכוּ ', המחה
עוֹ לם  ה' "חסדי וּ כתיב  אמ וּ נתוֹ ",
 אמוּ נת אוֹ דיע ודוֹ ר לד וֹ ר  אׁש ירה

וכוּ ' יב)בּ פי" פט, .(שם  

כּ ן ית בּ ר ועל בּ וֹ  המחה  עּק ר 
ׁש הוּ א מאברהם  ׁש התחיל
עּק רּה  בּ עוֹ לם  אמ וּ נתוֹ  לג לּ וֹ ת התחיל
מ ּט ת וֹ  ׁש היתה  יעקב, ידי על נתגּ לּ ה
ׁש בטים  ע שׂ ר  ׁש נים  ׁש הוֹ ליד ׁש למה
ׁש בט נּ וֹ לד מה  וכל צ דּ יקים . כּ לּ ם 
ע ּק ר א כּ נּ "ל. שׂ מחה  נמ ׁש
ידי על  היתה המחה  אוֹ ר  התלהב וּ ת
דּ בר הבּ על אבל כּ נּ "ל. י וֹ סף  הוֹ לדת
בּ יניהם  וע שׂ ה בּ הם  מאד התגּ רה
כּ י מאד, המחה ּפ גם  ׁש הוּ א מחקת
האהבה ידי  על המחה עּק ר

בּ חינת נהוהלוֹ ם  יב)(ישעיה "כּ י, 
כּ י ּת וּ בלוּ ן", וּ ב ׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה 
אל  יחד ישׂ ראל ׁש יּ תקבּ צוּ  הע ּק ר
ידי ׁש על כּ נּ "ל, יוֹ סף בּ חינת הצּ דּ יק
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על מג  הרע ׁש  כּ ל היה בּ ּס וֹ ף כּ ן ועל
הבּ ית היה בּ נימין כּ י  בּ נימין, ידי

קיז והלכות כד תורות תורה 

הּק דוֹ ׁש  ה ּמ ק וֹ ם  ׁש הוּ א בּ חלק וֹ  הּמ קדּ ׁש 
אוֹ ר לק בּ ל יכוֹ לין ׁש ם  והנּ וֹ רא
בּ אמת כּ י  הזּ את. הּק דוֹ ׁש ה  המחה
כּ ל  ידי  על הוּ א המחה ׁש למ וּ ת עּק ר
ידי על ׁש נּ מ ׁש כין הנּ "ל הּת ּק וּ נים 
נפ ׁש וֹ ת ׁש ּמ שׂ ּמ ח  האמת הצּ דּ יק
מהיכלי ׁש ּמ בררין עד ישׂ ראל,
ׁש ה ּמ חין  עד וכוּ ', וע וֹ לין הּת מ וּ רוֹ ת
והמיב והמס דּ ר וכוּ ', להיג רוֹ דפין
הּת ׁש עה נעשׂ ין וּ מ ם  וכוּ ', מעכּ בים 
והמע כּ ב הרדיפה ידי על היכלין
מקוֹ ר ׁש ם  כּ תר בּ חינת ׁש ה וּ א
על  ע וֹ לם  'ושׂ מחת  בּ חינת המחה,
ק ׁש ה המחה  זאת  אבל כּ נּ "ל. ראׁש ם '
היא כּ י הע וֹ לם , בּ זה לס בּ ל מאד
וכוּ ', נׁש מה ר וּ ח מ נּ פׁש  למעלה
מקוֹ ם  ׁש הוּ א הנּ וֹ רא הּמ ק וֹ ם  וּ צריכין
בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש ׁש הוּ א  הּמ קדּ ׁש  בּ ית
כּ תר בּ חינת ׁש ה וּ א הה וּ א מ ּמ ק וֹ ם 
ה' כּ בוֹ ד  ּבּ רו' בּ חינת מקוֹ ם , ׁש נּ קרא
"ויּ פ גּ ע בּ חינת ׁש זּ ה וּ  מ ּמ ק וֹ מ וֹ ',
ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  בּ יעקב הנּ אמר בּ ּמ ק וֹ ם "
זכה הּמ ק וֹ ם  וזה כד]. בּ אוֹ ת לעיל

בּ חלק וֹ . ׁש היה הצּ דּ יק בּ נימין

כּ ן הצּ דּ יקועל יוֹ סף  ׁש נּ וֹ לד ּפ י על אף  
ישׂ ראל  את ל שׂ ּמ ח  ׁש יּ כוֹ ל
עד  הּק דוֹ ׁש ה הּמ ּט ה  נׁש לם  א כּ נּ "ל,
אין  כּ י י שׂ ראל, בּ ארץ בּ נימין ׁש נּ וֹ לד
אוֹ ר לס בּ ל ׁש יּ וּ כל בּ ע וֹ לם  מקוֹ ם 
בּ וֹ  לשׂ מח  ׁש הוּ א הזּ את המחה
וּ לס ּפ ר לבאר  אפ ׁש ר אי  ׁש זּ ה ,יתבּ ר
דּ מ ׁש ער מה כּ פ וּ ם  חד לכל ה וּ א כּ י
לזה בּ ע וֹ לם  מק וֹ ם  אין כּ ן על בּ לבּ יּה .

ׁש ם  הּמ ק דּ ׁש , בּ ית מקוֹ ם  אם  כּ י
בּ חינת המחה ד)מקוֹ ר  א, השירים (שיר 

ונשׂ מחה נגילה חדריו הּמ ל "הביאני 
לכל  ה מחה  נמׁש וּ מ ם  " ּב
כּ פוּ ם  בּ לבּ וֹ  ואחד אחד לכל ישׂ ראל
מע שׂ יו  כּ פי בּ לבּ יּה  דּ מׁש ער מה

וה התקרבוּ ת וֹ הּט וֹ בים . כּ פי  עּק ר 
לשׂ ּמ ח יכוֹ לים  ׁש הם  אמת לצדּ יקי 
הם  כּ י מאד, הגּ ר וּ עים  אפילּ וּ  הכּ ל
לשׂ מחה ואנחה יג וֹ ן להפ יכוֹ לים 

כּ נּ "ל: וכוּ '

ׁש נּ חרבמד  בּ גּ לוּ ת ע ּת ה בּ אמת כּ ן ועל
לשׂ מח מאד ק ׁש ה הּמ ק דּ ׁש , הבּ ית
דּ עת להם  ׁש יּ ׁש  הצּ דּ יקים  בּ כח אם  כּ י
בּ ית כּ בנין ׁש נּ ח ׁש ב  ונפלא, גּ דוֹ ל
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  הּמ קדּ ׁש 

לג.) וכוּ ',(ברכות דּ עה' בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי 'כּ ל
בּ וֹ  שׂ מחה עלינוּ  ממ ׁש יכים  ׁש הם 
בּ גּ לוּ ת להתק יּ ם  ׁש נּ וּ כל כּ די יתבּ ר
'בּ ן  א ּמ וֹ  לוֹ  קראה כּ ן ועל הזּ ה. הּמ ר
ונקבּ רה אז מתה רחל כּ י אוֹ ני',
ישׂ ראל  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די דּ רכים  בּ פרׁש ת
כּ מ וֹ  החר בּ ן בּ עת קברּה  על לבכּ וֹ ת

ז "ל ר בּ וֹ תינוּ  י )ׁש אמר וּ  פב , רבה .(בראשית 

כּ ן  ראתהועל אּמ נוּ  ׁש רחל מחמת 
קדם  ׁש יּ היה החרבּ ן גּ דל
קראה כּ ן על האחר וֹ ן, לּק ץ  ׁש נּ זכּ ה
האנינוּ ת גּ דל ׁש ם  על אוֹ ני " "בּ ן ׁש מ וֹ 
לבכּ וֹ ת לילה בּ כל ׁש צּ ריכין והבּ כיּ ה
כּ ל   צרי וכן הּמ ק דּ ׁש . בּ ית  חרבּ ן על
יוֹ ם  בּ כל הרבּ ה ולבכּ וֹ ת  לצעק  אחד
ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית בּ נין ׁש ּמ עכּ בין ּפ גמיו על
נהי נׁש מע  בּ רמה  "קוֹ ל בּ חינת ׁש זּ ה



הלכותקטז ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

בּ חינת ׁש ם  ר ׁש "י  ׁש ּפ ר ׁש  כּ מ וֹ  בּ ר כּ ים 
בּ רכה לׁש וֹ ן ' אבר' הרגלין. ּת ּק וּ ן
אב 'אבר' היּ דים . בּ ר כּ ת בּ חינת
הכל  בּ ר כּ ת בּ חינת  וכוּ ', בּ חכמה
ּפ ענח " "צפנת בּ חינת וזה והחכמה .

לתׁש עה זוֹ כה  כּ י נס ּת רוֹ ת , מגלּ ה
ידעין  ולא מת דּ בּ קין דּ לא הנּ "ל היכלין
והּס וֹ דוֹ ת הרזין הגת כּ ל ׁש ּמ ם 

ונסּת רים : הצּ פ וּ נים  הנּ וֹ ראוֹ ת 
ׁש ּמ אחרמב ּת עצב וּ ", אל "ועּת ה וזה 

הצּ דּ יק אל יחד  להתק בּ ץ  ׁש זּ וֹ כים 
אין  בּ ודּ אי  י וֹ סף , בּ חינת האמת
הר בּ ה לשׂ מח  צריכין רק עוֹ ד להתע צּ ב 

ב)בּ בחינת כט , צ דּ יקים (משלי "בּ רבוֹ ת : 
אל  ׁש בּ א מי כּ ל כּ י  העם ". ישׂ מח
בּ כלל  הוּ א הּק בּ וּ ץ  כּ לל  ֹבּ תו הצּ דּ יק
ׁש אצלם  צ דּ יקים  כּ לּ ם   ע ּמ כּ י צדּ יק,

בּ חינת ה מחה יב)מק וֹ ר צז, (תהלים  
צ דּ יקים  "ר נּ נוּ  בּ ה'", צ דּ יקים  "שׂ מחוּ 

א)בּ ה'" לג, מרירוּ ת(שם מחמת רק  , 
בּ  בּ חינתהגּ לוּ ת נעלם  וּ בפרט כלל  

ּת כף אבל אחד. כּ ל אצל ׁש יּ ׁש  צדּ יק
איׁש  ׁש הוּ א הצּ דּ יק אל כּ ׁש ּמ תק בּ צים 
צ דּ יק נק דּ ת בּ חינת  מאיר  בּ וֹ , רוּ ח  אׁש ר
נתר בּ ה זה ידי  ועל אחד. כּ ל אצל ׁש יּ ׁש 
צ דּ יקים  "אוֹ ר בּ בחינת המחה
'חדי בּ ה ּת וֹ רה ׁש ּמ באר [וּ כמ וֹ  ישׂ מח"
זה], ּפ ס וּ ק על סא בּ סימן ׁש מעוֹ ן' רבּ י
אביהם " יעקב ר וּ ח "וּת חי  אז כּ ן ועל

כז) מה, ושׂ מחה,(בראשית ח יּ וּ ת בּ חינת ,
בּ ני יוֹ סף עוֹ ד "רב ׁש ם  ׁש כּ ת וּ ב וּ כמ וֹ 
שׂ מחה ע וֹ ד לי 'רב רׁש "י  וּ פר ׁש  חי",
ׁש היא המחה ע ּק ר  כּ י וכוּ ', וחדוה'
כּ ל  ׁש זּ ה הּק דוֹ ׁש ה, והאמ וּ נה האמת

הוּ א ע ּק רוֹ  כּ נּ "ל וכוּ ' וה מחה הח יּ וּ ת
זה ידי ׁש על ׁש ּמ וֹ לידים , ה בּ נים  ידי על
חכם  'בּ ן בּ חינת ישׂ ראל בּ ני נתרבּ ין
ׁש ּמ ברכים  וּ כמ וֹ  וכוּ ', אב' ישׂ ּמ ח
וכוּ ', חלציו' בּ יוֹ צאי האב  'ישׂ מח 
כּ י ,' ואּמ אבי 'ישׂ מח  ונאמר
מ דּ וֹ ר לגלּ וֹ ת צריכין הּק דוֹ ׁש ה האמ וּ נה
"עבדוּ  וזהוּ  המחה. עּק ר ׁש זּ הוּ  לדוֹ ר
הוּ א ה' כּ י דּ עוּ  וכוּ ', בּ שׂ מחה ה' את

ב)האהים " ק , ע ּק ר(תהלים ׁש זּ ה 
ודר דּ ר "ועד וס יּ ם  וכוּ ', המחה
עוֹ לם  ה' "חסדי וּ כתיב  אמ וּ נתוֹ ",
 אמוּ נת אוֹ דיע ודוֹ ר לד וֹ ר  אׁש ירה

וכוּ ' יב)בּ פי" פט, .(שם  

כּ ן ית בּ ר ועל בּ וֹ  המחה  עּק ר 
ׁש הוּ א מאברהם  ׁש התחיל
עּק רּה  בּ עוֹ לם  אמ וּ נתוֹ  לג לּ וֹ ת התחיל
מ ּט ת וֹ  ׁש היתה  יעקב, ידי על נתגּ לּ ה
ׁש בטים  ע שׂ ר  ׁש נים  ׁש הוֹ ליד ׁש למה
ׁש בט נּ וֹ לד מה  וכל צ דּ יקים . כּ לּ ם 
ע ּק ר א כּ נּ "ל. שׂ מחה  נמ ׁש
ידי על  היתה המחה  אוֹ ר  התלהב וּ ת
דּ בר הבּ על אבל כּ נּ "ל. י וֹ סף  הוֹ לדת
בּ יניהם  וע שׂ ה בּ הם  מאד התגּ רה
כּ י מאד, המחה ּפ גם  ׁש הוּ א מחקת
האהבה ידי  על המחה עּק ר

בּ חינת נהוהלוֹ ם  יב)(ישעיה "כּ י, 
כּ י ּת וּ בלוּ ן", וּ ב ׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה 
אל  יחד ישׂ ראל ׁש יּ תקבּ צוּ  הע ּק ר
ידי ׁש על כּ נּ "ל, יוֹ סף בּ חינת הצּ דּ יק
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על מג  הרע ׁש  כּ ל היה בּ ּס וֹ ף כּ ן ועל
הבּ ית היה בּ נימין כּ י  בּ נימין, ידי

קיז והלכות כד תורות תורה 

הּק דוֹ ׁש  ה ּמ ק וֹ ם  ׁש הוּ א בּ חלק וֹ  הּמ קדּ ׁש 
אוֹ ר לק בּ ל יכוֹ לין ׁש ם  והנּ וֹ רא
בּ אמת כּ י  הזּ את. הּק דוֹ ׁש ה  המחה
כּ ל  ידי  על הוּ א המחה ׁש למ וּ ת עּק ר
ידי על ׁש נּ מ ׁש כין הנּ "ל הּת ּק וּ נים 
נפ ׁש וֹ ת ׁש ּמ שׂ ּמ ח  האמת הצּ דּ יק
מהיכלי ׁש ּמ בררין עד ישׂ ראל,
ׁש ה ּמ חין  עד וכוּ ', וע וֹ לין הּת מ וּ רוֹ ת
והמיב והמס דּ ר וכוּ ', להיג רוֹ דפין
הּת ׁש עה נעשׂ ין וּ מ ם  וכוּ ', מעכּ בים 
והמע כּ ב הרדיפה ידי על היכלין
מקוֹ ר ׁש ם  כּ תר בּ חינת ׁש ה וּ א
על  ע וֹ לם  'ושׂ מחת  בּ חינת המחה,
ק ׁש ה המחה  זאת  אבל כּ נּ "ל. ראׁש ם '
היא כּ י הע וֹ לם , בּ זה לס בּ ל מאד
וכוּ ', נׁש מה ר וּ ח מ נּ פׁש  למעלה
מקוֹ ם  ׁש הוּ א הנּ וֹ רא הּמ ק וֹ ם  וּ צריכין
בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש ׁש הוּ א  הּמ קדּ ׁש  בּ ית
כּ תר בּ חינת ׁש ה וּ א הה וּ א מ ּמ ק וֹ ם 
ה' כּ בוֹ ד  ּבּ רו' בּ חינת מקוֹ ם , ׁש נּ קרא
"ויּ פ גּ ע בּ חינת ׁש זּ ה וּ  מ ּמ ק וֹ מ וֹ ',
ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  בּ יעקב הנּ אמר בּ ּמ ק וֹ ם "
זכה הּמ ק וֹ ם  וזה כד]. בּ אוֹ ת לעיל

בּ חלק וֹ . ׁש היה הצּ דּ יק בּ נימין

כּ ן הצּ דּ יקועל יוֹ סף  ׁש נּ וֹ לד ּפ י על אף  
ישׂ ראל  את ל שׂ ּמ ח  ׁש יּ כוֹ ל
עד  הּק דוֹ ׁש ה הּמ ּט ה  נׁש לם  א כּ נּ "ל,
אין  כּ י י שׂ ראל, בּ ארץ בּ נימין ׁש נּ וֹ לד
אוֹ ר לס בּ ל ׁש יּ וּ כל בּ ע וֹ לם  מקוֹ ם 
בּ וֹ  לשׂ מח  ׁש הוּ א הזּ את המחה
וּ לס ּפ ר לבאר  אפ ׁש ר אי  ׁש זּ ה ,יתבּ ר
דּ מ ׁש ער מה כּ פ וּ ם  חד לכל ה וּ א כּ י
לזה בּ ע וֹ לם  מק וֹ ם  אין כּ ן על בּ לבּ יּה .

ׁש ם  הּמ ק דּ ׁש , בּ ית מקוֹ ם  אם  כּ י
בּ חינת המחה ד)מקוֹ ר  א, השירים (שיר 

ונשׂ מחה נגילה חדריו הּמ ל "הביאני 
לכל  ה מחה  נמׁש וּ מ ם  " ּב
כּ פוּ ם  בּ לבּ וֹ  ואחד אחד לכל ישׂ ראל
מע שׂ יו  כּ פי בּ לבּ יּה  דּ מׁש ער מה

וה התקרבוּ ת וֹ הּט וֹ בים . כּ פי  עּק ר 
לשׂ ּמ ח יכוֹ לים  ׁש הם  אמת לצדּ יקי 
הם  כּ י מאד, הגּ ר וּ עים  אפילּ וּ  הכּ ל
לשׂ מחה ואנחה יג וֹ ן להפ יכוֹ לים 

כּ נּ "ל: וכוּ '

ׁש נּ חרבמד  בּ גּ לוּ ת ע ּת ה בּ אמת כּ ן ועל
לשׂ מח מאד ק ׁש ה הּמ ק דּ ׁש , הבּ ית
דּ עת להם  ׁש יּ ׁש  הצּ דּ יקים  בּ כח אם  כּ י
בּ ית כּ בנין ׁש נּ ח ׁש ב  ונפלא, גּ דוֹ ל
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  הּמ קדּ ׁש 

לג.) וכוּ ',(ברכות דּ עה' בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי 'כּ ל
בּ וֹ  שׂ מחה עלינוּ  ממ ׁש יכים  ׁש הם 
בּ גּ לוּ ת להתק יּ ם  ׁש נּ וּ כל כּ די יתבּ ר
'בּ ן  א ּמ וֹ  לוֹ  קראה כּ ן ועל הזּ ה. הּמ ר
ונקבּ רה אז מתה רחל כּ י אוֹ ני',
ישׂ ראל  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די דּ רכים  בּ פרׁש ת
כּ מ וֹ  החר בּ ן בּ עת קברּה  על לבכּ וֹ ת

ז "ל ר בּ וֹ תינוּ  י )ׁש אמר וּ  פב , רבה .(בראשית 

כּ ן  ראתהועל אּמ נוּ  ׁש רחל מחמת 
קדם  ׁש יּ היה החרבּ ן גּ דל
קראה כּ ן על האחר וֹ ן, לּק ץ  ׁש נּ זכּ ה
האנינוּ ת גּ דל ׁש ם  על אוֹ ני " "בּ ן ׁש מ וֹ 
לבכּ וֹ ת לילה בּ כל ׁש צּ ריכין והבּ כיּ ה
כּ ל   צרי וכן הּמ ק דּ ׁש . בּ ית  חרבּ ן על
יוֹ ם  בּ כל הרבּ ה ולבכּ וֹ ת  לצעק  אחד
ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית בּ נין ׁש ּמ עכּ בין ּפ גמיו על
נהי נׁש מע  בּ רמה  "קוֹ ל בּ חינת ׁש זּ ה
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בּ ניה" על מבכּ ה רחל תמר וּ רים  בכי 
יד)וכוּ ' לא, לוֹ (ירמיה קרא "אביו אבל . 

יעקב כּ י י שׂ ראל, ארץ ׁש ם  על בּ נימין"
הּס וֹ ף ׁש ם  על ימין בּ ן אוֹ תוֹ  קרא
בּ ית וי בּ נה ישׂ ראל לארץ  ׁש נּ חזר
ׁש ם  בּ נימין, ׁש ל בּ חלק וֹ  הּמ קדּ ׁש 
אמר ׁש יּ עקב  הינוּ  המחה. מקוֹ ר 
על  בּ נימין לקרוֹ תוֹ  צריכין עּת ה  ׁש גּ ם 
שׂ מחה, בּ חינת ׁש היא  ישׂ ראל ארץ  ׁש ם 
להיוֹ ת אסוּ ר  בּ גּ לוּ ת  עּת ה  גּ ם  כּ י
ולבכּ וֹ ת לצעק  צריכין רק  בּ עצבוּ ת

איז  שׂ יחתוֹ  אבל וּ לפרׁש  בּ יּ וֹ ם , ׁש עה ה 
בּ שׂ מחה להיוֹ ת צריכין היּ וֹ ם  בּ כל
על  כּ י  העצוֹ ת. דּ רכי  בּ כל נפ ׁש וֹ  לשׂ ּמ ח 
מהיכלי הבּ רוּ ר  ע ּק ר  שׂ מחה ידי 
מן  יוֹ צאין דּ יקא זה ידי ׁש על הּת מ וּ רוֹ ת
בּ בחינת בּ חינת וֹ  לפי אחד כּ ל הגּ לוּ ת

וכנּ "ל: תצאוּ " ב שׂ מחה "כּ י
הצּ ערמה מרירת  גּ דל בּ חינת וזה

הגּ ביע ידי על להם  ׁש היה
 ּכ ואחר  בּ נימין, בּ אמ ּת חת ׁש ּמ צאוּ 
להם  יוֹ סף נתגּ לּ ה דּ יקא זה ידי על
יוֹ סף יכל "וא בּ חינת יחד, ונתק בּ צ וּ 
נתר בּ ה זה ידי  ׁש על להתאּפ ק"
וּ לה וֹ דיע לידע רמז זה כּ נּ "ל, המחה
עד  מאד וּ מר גּ דוֹ ל בּ צער ׁש כּ ׁש האדם 
ידע מאד, מאד לבּ וֹ  את ׁש ּמ ע ּק ם 
וּ בודּ אי לט וֹ בה  זה ׁש גּ ם  ויאמין
בּ מרירת נפלאים  רחמים  נעלמין
לצעק ׁש צּ ריכין רק  ה זּ ה, הצּ ער
וּ לחכּ וֹ ת יתבּ ר לה' וּ להתּפ לּ ל
ׁש גּ ביע איתא כּ י . יתבּ ר לרחמיו
בּ חינת ׁש הם  ע "ב  י"ג בּ גימטר יּ א
כּ ל  כּ לל ׁש הם  דּ רחמי , מכילין ּת ליסר

כּ יּ דוּ ע . הגּ דוֹ לים  והחסדים  הרחמנוּ ת
ידי על ׁש דּ יקא הנּ "ל בּ חינה וזהוּ 
ׁש גּ רם  בּ נימין בּ אמ ּת חת ׁש היה הגּ ביע 
זה ידי על כּ זה, וּ מר ק ׁש ה  צער להם 
ׁש הגּ ביע ונתגּ לּ ה יח דּ ו נתק בּ צ וּ  דּ יקא
רחמים  בּ חינת הוּ א נעלם  ׁש היה
ע "ב י"ג בּ חינת ה וּ א כּ י נפלאים 
כּ ל  כּ לל ׁש הם  דּ רחמי מכילין ּת ליסר

כּ נּ "ל: וכוּ ' הרחמנוּ ת
א)וזהמו קכב, "שׂ מח ּת י(תהלים : 

כּ י ,"נל ה' בּ ית לי בּ אמרים 
ׁש הוּ א ה' בּ בית הוּ א המחה עּק ר
מ בּ חינת  ׁש נּ מׁש הּמ ק דּ ׁש  בּ ית מקוֹ ם 
כּ ב וֹ ד   ּבּ ר ו' בּ חינת ע וֹ לם  ׁש ל מקוֹ מ וֹ 
"עמדוֹ ת וזהוּ  כּ נּ "ל. וכוּ ' מ ּמ קוֹ מ וֹ ' ה'
ׁש ם  יר וּ ׁש לים ", בּ ׁש ערי רגלינוּ  היוּ 
הרגלין  ׁש ל והּק יּ וּ ם  העמידה עּק ר
כּ נּ "ל, רגלין בּ חינת לברר ׁש העּק ר
כּ ׁש בּ אין  הוּ א בּ רוּ רם  ׁש למ וּ ת אבל
צדּ יקי אל וכן הּמ ק דּ ׁש  בּ ית אל בּ רגליו
הּמ קדּ ׁש , בּ ית בּ בחינת ׁש הם  אמת

המחה ׁש למוּ ת עּק ר וכוּ 'ׁש ם  
כּ עיר הבּ נוּ יה  "יר וּ ׁש לים  וזהוּ  כּ נּ "ל.
ׁש בטים  עלוּ  ׁש ם  יחדּ ו, לּה  ׁש ח בּ רה
לׁש ם  להדוֹ ת לישׂ ראל עדוּ ת יּה  ׁש בטי
מכוּ ן  מ ּט ה ׁש ל ירוּ ׁש לים  כּ י הינוּ  ה'",
ׁש הוּ א מעלה ׁש ל ירוּ ׁש לים  כּ נגד
'ויּ פ גּ ע בּ חינת הנּ "ל, העליוֹ ן הּמ קוֹ ם 
ׁש בטים  עלוּ  'ׁש ם  הנּ "ל, בּ ּמ ק וֹ ם '
כּ ל  לׁש ם  כּ י וכוּ ', להדוֹ ת' וכוּ '
ידי על העליּ וֹ ת כּ ל ע ּק ר כּ י העליּ וֹ ת,
לׁש ם  לעלוֹ ת הוּ א הנּ "ל הּת ּק וּ נים 
הּת וֹ דה ע ּק ר  ׁש ם  העליוֹ ן, לּמ קוֹ ם 
'להוֹ דוֹ ת בּ חינת בּ שׂ מחה וההוֹ דאה

קיט והלכות כד תורות תורה 

ירוּ ׁש לים  ׁש לוֹ ם  "ׁש אלוּ  וזהוּ  ה''. לׁש ם 
אחי למען וכוּ ' בּ חיל ׁש לוֹ ם  יהי  וכוּ '
כּ י וכוּ '. " ּב ׁש לוֹ ם  נּ א אדבּ רה ורעי

כּ נּ "ל. בּ לוֹ ם  ּת לוּ י  הע ּק ר 

וכעסכּ י שׂ נאה בּ חינת הוּ א הּמ ח קת  
מהיכלי ׁש בּ א עצבוּ ת  בּ חינת
ה כּ ל  וּ מחליפין ׁש ּמ מירין הּת מ וּ רוֹ ת
לשׂ נא בּ לּ ב  ׁש קר ׁש ל  סבר וֹ ת וּ מכניסין
בּ ין  ׁש אפילּ וּ  עד בּ ח נּ ם  חברוֹ  את
על  מחקת מרבּ ים  וּ כׁש רים  צדּ יקים 
האמת, מן המה ּפ כוֹ ת סברוֹ תיהם  ידי 
הבטים  ׁש ל ה ּמ ח קת בּ חינת ׁש זּ הוּ 
לעבד  ׁש ּמ כר וּ הוּ  עד הצּ דּ יק  יוֹ סף על
ה כּ ל   נתהּפ ס וֹ ף כּ ל ס וֹ ף אבל וכוּ '.
הגּ דוֹ לים  ה צּ דּ יקים  בּ כח  לט וֹ בה
גּ ם  שׂ מחה להמׁש י ׁש יּ וֹ דעים 
זה ידי ׁש על הגּ לוּ ת בּ מרירוּ ת
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי הגּ לוּ ת מן מ וֹ ציאין

כּ נּ "ל: וכוּ '

בּ חינתמז יח)וזה מד, "ויּ גּ ׁש (בראשית : 
על  ה ּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר  יהוּ דה", אליו 
ׁש הם  ויוֹ סף יהוּ דה ׁש נתקבּ ץ ידי 
ׁש בּ א דּ וד בּ ן מ ׁש יח  בּ חינת הע ּק ר,
דּ וד  כּ י י וֹ סף . בּ ן וּ מׁש יח  מיהוּ דה
מיני בּ ע שׂ רה ׁש נּ אמר  ּת הלּ ים  בּ חינת
הוּ א כּ י שׂ מחה, בּ חינת ׁש הם  נגינה 
התלהבוּ ת כּ י י שׂ ראל", זמירוֹ ת "נעים 

יוֹ סףהמח בּ חינת ׁש זּ ה ׁש בּ לּ ב  ה 
ע ּק ר להבה ", יוֹ סף "בּ ית בּ חינת
ּת וֹ דה דּ בּ וּ רי ידי על ה וּ א התגּ לּ וּ תוֹ 
ׁש רוּ ה דּ וד בּ חינת ׁש זּ ה והוֹ דאה
בּ ׁש ירוֹ ת ה וּ א  ּבּ ר ו להּק ד וֹ ׁש 
גּ דוֹ ל, כּ ח  לוֹ  יׁש  הדּ בּ וּ ר  כּ י ותׁש בּ ח וֹ ת,

המחה, הת גּ לּ וּ ת ע ּק ר זה ידי ועל
כג)בּ חינת טו, לאיׁש (משלי  "שׂ מחה  

וּ כתיב פיו", כה)בּ מענה  יב , "דּ אגה(שם  
ט וֹ ב ודבר  י ׁש ח נּ ה איׁש  בּ לב 

בּ חינת וזה  ו)ישׂ ּמ ח נּ ה ". סג, :(תהלים 
ׁש כּ ל  דּ יקא, ּפ י" יה לּ ל רננוֹ ת "ושׂ פתי 
ׁש נּ קרא מיהוּ דה ׁש יּ צא דּ וד בּ חינת  זה

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הוֹ דאה ׁש ם  כט,על (בראשית 
ה '".לה) את א וֹ דה "הּפ עם  :

נאוזה "ידבּ ר לי וֹ סף  יהוּ דה ׁש אמר  
'אזנים ' אדני", בּ אזני דּ בר  ּעב ד
בּ לבּ א וּ ׁש מיעה המיעה, כּ לי הם 
בּ חינת המחה ׁש ר ׁש  ׁש ם  ּת ליא ,

ח) ד, ׁש זּ את(תהלים  בלבּ י ", שׂ מחה "נתּת 
ׁש ּמ להיב יוֹ סף בּ חינת מעוֹ רר המחה
העפר וּ רית. מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ נּפ ח ידי על הלּ ב 
וק יּ וּ ם  התגּ לּ וּ ת ע ּק ר כן ּפ י  על אף  אבל
ׁש הוּ א הדּ בּ וּ ר ידי  על הוּ א המחה
ועל  כּ נּ "ל. מיהוּ דה ׁש יּ צא דּ וד בּ חינת
 ּעב ד נא "ידבּ ר ליוֹ סף יהוּ דה אמר כּ ן
קדוֹ ׁש ים  דּ בּ וּ רים  בּ חינת דּ יקא  דּ בר "
כּ מ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה, האמ וּ נה שׂ מחת  ׁש ל
ואוֹ מרים  יוֹ ם  בּ כל מתּפ ארין ׁש אנוּ 
חלקנוּ ' ּט וֹ ב מה 'אׁש רינוּ  מלא בּ פה
בּ חינת ׁש הוּ א אדני " "בּ אזני וכוּ '.
רׁש "י: וּ פר ׁש  ּת ליא, בּ לבּ א ׁש מיעה
ידי על כּ י ,' בּ אזני דּ ברי 'יכּ נס וּ 
וּ בלבּ וֹ  בּ אזניו הדּ ברים  י כּ נסוּ  הדּ בּ וּ ר
ויתבּ ּט ל  בּ ׁש למ וּ ת המחה  ׁש ּת איר  עד
אף חרוֹ ן בּ חינת ׁש היא העצב וּ ת
" ּבּ עבד  אּפ יחר "ואל וזהוּ  ודינים .
ּת קף ידי  על אף  החרוֹ ן ׁש יּ תבּ ּט ל
כּ נּ "ל: הדּ בּ וּ ר  ידי  על ׁש ּת איר המחה
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בּ ניה" על מבכּ ה רחל תמר וּ רים  בכי 
יד)וכוּ ' לא, לוֹ (ירמיה קרא "אביו אבל . 

יעקב כּ י י שׂ ראל, ארץ ׁש ם  על בּ נימין"
הּס וֹ ף ׁש ם  על ימין בּ ן אוֹ תוֹ  קרא
בּ ית וי בּ נה ישׂ ראל לארץ  ׁש נּ חזר
ׁש ם  בּ נימין, ׁש ל בּ חלק וֹ  הּמ קדּ ׁש 
אמר ׁש יּ עקב  הינוּ  המחה. מקוֹ ר 
על  בּ נימין לקרוֹ תוֹ  צריכין עּת ה  ׁש גּ ם 
שׂ מחה, בּ חינת ׁש היא  ישׂ ראל ארץ  ׁש ם 
להיוֹ ת אסוּ ר  בּ גּ לוּ ת  עּת ה  גּ ם  כּ י
ולבכּ וֹ ת לצעק  צריכין רק  בּ עצבוּ ת

איז  שׂ יחתוֹ  אבל וּ לפרׁש  בּ יּ וֹ ם , ׁש עה ה 
בּ שׂ מחה להיוֹ ת צריכין היּ וֹ ם  בּ כל
על  כּ י  העצוֹ ת. דּ רכי  בּ כל נפ ׁש וֹ  לשׂ ּמ ח 
מהיכלי הבּ רוּ ר  ע ּק ר  שׂ מחה ידי 
מן  יוֹ צאין דּ יקא זה ידי ׁש על הּת מ וּ רוֹ ת
בּ בחינת בּ חינת וֹ  לפי אחד כּ ל הגּ לוּ ת

וכנּ "ל: תצאוּ " ב שׂ מחה "כּ י
הצּ ערמה מרירת  גּ דל בּ חינת וזה

הגּ ביע ידי על להם  ׁש היה
 ּכ ואחר  בּ נימין, בּ אמ ּת חת ׁש ּמ צאוּ 
להם  יוֹ סף נתגּ לּ ה דּ יקא זה ידי על
יוֹ סף יכל "וא בּ חינת יחד, ונתק בּ צ וּ 
נתר בּ ה זה ידי  ׁש על להתאּפ ק"
וּ לה וֹ דיע לידע רמז זה כּ נּ "ל, המחה
עד  מאד וּ מר גּ דוֹ ל בּ צער ׁש כּ ׁש האדם 
ידע מאד, מאד לבּ וֹ  את ׁש ּמ ע ּק ם 
וּ בודּ אי לט וֹ בה  זה ׁש גּ ם  ויאמין
בּ מרירת נפלאים  רחמים  נעלמין
לצעק ׁש צּ ריכין רק  ה זּ ה, הצּ ער
וּ לחכּ וֹ ת יתבּ ר לה' וּ להתּפ לּ ל
ׁש גּ ביע איתא כּ י . יתבּ ר לרחמיו
בּ חינת ׁש הם  ע "ב  י"ג בּ גימטר יּ א
כּ ל  כּ לל ׁש הם  דּ רחמי , מכילין ּת ליסר

כּ יּ דוּ ע . הגּ דוֹ לים  והחסדים  הרחמנוּ ת
ידי על ׁש דּ יקא הנּ "ל בּ חינה וזהוּ 
ׁש גּ רם  בּ נימין בּ אמ ּת חת ׁש היה הגּ ביע 
זה ידי על כּ זה, וּ מר ק ׁש ה  צער להם 
ׁש הגּ ביע ונתגּ לּ ה יח דּ ו נתק בּ צ וּ  דּ יקא
רחמים  בּ חינת הוּ א נעלם  ׁש היה
ע "ב י"ג בּ חינת ה וּ א כּ י נפלאים 
כּ ל  כּ לל ׁש הם  דּ רחמי מכילין ּת ליסר

כּ נּ "ל: וכוּ ' הרחמנוּ ת
א)וזהמו קכב, "שׂ מח ּת י(תהלים : 

כּ י ,"נל ה' בּ ית לי בּ אמרים 
ׁש הוּ א ה' בּ בית הוּ א המחה עּק ר
מ בּ חינת  ׁש נּ מׁש הּמ ק דּ ׁש  בּ ית מקוֹ ם 
כּ ב וֹ ד   ּבּ ר ו' בּ חינת ע וֹ לם  ׁש ל מקוֹ מ וֹ 
"עמדוֹ ת וזהוּ  כּ נּ "ל. וכוּ ' מ ּמ קוֹ מ וֹ ' ה'
ׁש ם  יר וּ ׁש לים ", בּ ׁש ערי רגלינוּ  היוּ 
הרגלין  ׁש ל והּק יּ וּ ם  העמידה עּק ר
כּ נּ "ל, רגלין בּ חינת לברר ׁש העּק ר
כּ ׁש בּ אין  הוּ א בּ רוּ רם  ׁש למ וּ ת אבל
צדּ יקי אל וכן הּמ ק דּ ׁש  בּ ית אל בּ רגליו
הּמ קדּ ׁש , בּ ית בּ בחינת ׁש הם  אמת

המחה ׁש למוּ ת עּק ר וכוּ 'ׁש ם  
כּ עיר הבּ נוּ יה  "יר וּ ׁש לים  וזהוּ  כּ נּ "ל.
ׁש בטים  עלוּ  ׁש ם  יחדּ ו, לּה  ׁש ח בּ רה
לׁש ם  להדוֹ ת לישׂ ראל עדוּ ת יּה  ׁש בטי
מכוּ ן  מ ּט ה ׁש ל ירוּ ׁש לים  כּ י הינוּ  ה'",
ׁש הוּ א מעלה ׁש ל ירוּ ׁש לים  כּ נגד
'ויּ פ גּ ע בּ חינת הנּ "ל, העליוֹ ן הּמ קוֹ ם 
ׁש בטים  עלוּ  'ׁש ם  הנּ "ל, בּ ּמ ק וֹ ם '
כּ ל  לׁש ם  כּ י וכוּ ', להדוֹ ת' וכוּ '
ידי על העליּ וֹ ת כּ ל ע ּק ר כּ י העליּ וֹ ת,
לׁש ם  לעלוֹ ת הוּ א הנּ "ל הּת ּק וּ נים 
הּת וֹ דה ע ּק ר  ׁש ם  העליוֹ ן, לּמ קוֹ ם 
'להוֹ דוֹ ת בּ חינת בּ שׂ מחה וההוֹ דאה

קיט והלכות כד תורות תורה 

ירוּ ׁש לים  ׁש לוֹ ם  "ׁש אלוּ  וזהוּ  ה''. לׁש ם 
אחי למען וכוּ ' בּ חיל ׁש לוֹ ם  יהי  וכוּ '
כּ י וכוּ '. " ּב ׁש לוֹ ם  נּ א אדבּ רה ורעי

כּ נּ "ל. בּ לוֹ ם  ּת לוּ י  הע ּק ר 

וכעסכּ י שׂ נאה בּ חינת הוּ א הּמ ח קת  
מהיכלי ׁש בּ א עצבוּ ת  בּ חינת
ה כּ ל  וּ מחליפין ׁש ּמ מירין הּת מ וּ רוֹ ת
לשׂ נא בּ לּ ב  ׁש קר ׁש ל  סבר וֹ ת וּ מכניסין
בּ ין  ׁש אפילּ וּ  עד בּ ח נּ ם  חברוֹ  את
על  מחקת מרבּ ים  וּ כׁש רים  צדּ יקים 
האמת, מן המה ּפ כוֹ ת סברוֹ תיהם  ידי 
הבטים  ׁש ל ה ּמ ח קת בּ חינת ׁש זּ הוּ 
לעבד  ׁש ּמ כר וּ הוּ  עד הצּ דּ יק  יוֹ סף על
ה כּ ל   נתהּפ ס וֹ ף כּ ל ס וֹ ף אבל וכוּ '.
הגּ דוֹ לים  ה צּ דּ יקים  בּ כח  לט וֹ בה
גּ ם  שׂ מחה להמׁש י ׁש יּ וֹ דעים 
זה ידי ׁש על הגּ לוּ ת בּ מרירוּ ת
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי הגּ לוּ ת מן מ וֹ ציאין

כּ נּ "ל: וכוּ '

בּ חינתמז יח)וזה מד, "ויּ גּ ׁש (בראשית : 
על  ה ּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר  יהוּ דה", אליו 
ׁש הם  ויוֹ סף יהוּ דה ׁש נתקבּ ץ ידי 
ׁש בּ א דּ וד בּ ן מ ׁש יח  בּ חינת הע ּק ר,
דּ וד  כּ י י וֹ סף . בּ ן וּ מׁש יח  מיהוּ דה
מיני בּ ע שׂ רה ׁש נּ אמר  ּת הלּ ים  בּ חינת
הוּ א כּ י שׂ מחה, בּ חינת ׁש הם  נגינה 
התלהבוּ ת כּ י י שׂ ראל", זמירוֹ ת "נעים 

יוֹ סףהמח בּ חינת ׁש זּ ה ׁש בּ לּ ב  ה 
ע ּק ר להבה ", יוֹ סף "בּ ית בּ חינת
ּת וֹ דה דּ בּ וּ רי ידי על ה וּ א התגּ לּ וּ תוֹ 
ׁש רוּ ה דּ וד בּ חינת ׁש זּ ה והוֹ דאה
בּ ׁש ירוֹ ת ה וּ א  ּבּ ר ו להּק ד וֹ ׁש 
גּ דוֹ ל, כּ ח  לוֹ  יׁש  הדּ בּ וּ ר  כּ י ותׁש בּ ח וֹ ת,

המחה, הת גּ לּ וּ ת ע ּק ר זה ידי ועל
כג)בּ חינת טו, לאיׁש (משלי  "שׂ מחה  

וּ כתיב פיו", כה)בּ מענה  יב , "דּ אגה(שם  
ט וֹ ב ודבר  י ׁש ח נּ ה איׁש  בּ לב 

בּ חינת וזה  ו)ישׂ ּמ ח נּ ה ". סג, :(תהלים 
ׁש כּ ל  דּ יקא, ּפ י" יה לּ ל רננוֹ ת "ושׂ פתי 
ׁש נּ קרא מיהוּ דה ׁש יּ צא דּ וד בּ חינת  זה

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הוֹ דאה ׁש ם  כט,על (בראשית 
ה '".לה) את א וֹ דה "הּפ עם  :

נאוזה "ידבּ ר לי וֹ סף  יהוּ דה ׁש אמר  
'אזנים ' אדני", בּ אזני דּ בר  ּעב ד
בּ לבּ א וּ ׁש מיעה המיעה, כּ לי הם 
בּ חינת המחה ׁש ר ׁש  ׁש ם  ּת ליא ,

ח) ד, ׁש זּ את(תהלים  בלבּ י ", שׂ מחה "נתּת 
ׁש ּמ להיב יוֹ סף בּ חינת מעוֹ רר המחה
העפר וּ רית. מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ נּפ ח ידי על הלּ ב 
וק יּ וּ ם  התגּ לּ וּ ת ע ּק ר כן ּפ י  על אף  אבל
ׁש הוּ א הדּ בּ וּ ר ידי  על הוּ א המחה
ועל  כּ נּ "ל. מיהוּ דה ׁש יּ צא דּ וד בּ חינת
 ּעב ד נא "ידבּ ר ליוֹ סף יהוּ דה אמר כּ ן
קדוֹ ׁש ים  דּ בּ וּ רים  בּ חינת דּ יקא  דּ בר "
כּ מ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה, האמ וּ נה שׂ מחת  ׁש ל
ואוֹ מרים  יוֹ ם  בּ כל מתּפ ארין ׁש אנוּ 
חלקנוּ ' ּט וֹ ב מה 'אׁש רינוּ  מלא בּ פה
בּ חינת ׁש הוּ א אדני " "בּ אזני וכוּ '.
רׁש "י: וּ פר ׁש  ּת ליא, בּ לבּ א ׁש מיעה
ידי על כּ י ,' בּ אזני דּ ברי 'יכּ נס וּ 
וּ בלבּ וֹ  בּ אזניו הדּ ברים  י כּ נסוּ  הדּ בּ וּ ר
ויתבּ ּט ל  בּ ׁש למ וּ ת המחה  ׁש ּת איר  עד
אף חרוֹ ן בּ חינת ׁש היא העצב וּ ת
" ּבּ עבד  אּפ יחר "ואל וזהוּ  ודינים .
ּת קף ידי  על אף  החרוֹ ן ׁש יּ תבּ ּט ל
כּ נּ "ל: הדּ בּ וּ ר  ידי  על ׁש ּת איר המחה



הלכותקכ  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ׁש אמח מאד יעקב  נזהר כּ ן ועל
הּק דוֹ ׁש ה הּמ ּט ה נ ׁש למת ּת היה
בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מ וֹ  לארץ בּ ח וּ ץ 
יוֹ סף כּ ׁש נּ וֹ לד אמר כּ ן ׁש על הּק דוֹ ׁש 
בּ נימי נוֹ לד היה  אם  כּ י  ן "ׁש לּ חני ", 

מ ם  לצאת יכל היה א לארץ בּ ח וּ ץ 
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש ם  ׁש איתא (ויצאכּ מ וֹ  

הּמ ּט הקנח .) ׁש למ וּ ת ׁש ה וּ א  בּ נימין כּ י ,
כּ י המחה, ׁש למוּ ת גּ מר  הּק דוֹ ׁש ה
ׁש ל  מ ּמ קוֹ מ וֹ  ה מחה  נמ ׁש ידוֹ  על
ׁש ע ּק ר הע וֹ לם , זה למקוֹ ם  עוֹ לם 
הנּ וֹ רא הּמ קוֹ ם  הוּ א  הּק דוֹ ׁש  הּמ קוֹ ם 
אם  אבל וכנּ "ל. הּמ קדּ ׁש  בּ ית  ׁש ל
הּט מא בּ מק וֹ ם  וׁש לוֹ ם  חס  נוֹ לד היה 
חס היה לבן, בּ בית לארץ  ח וּ ץ ׁש ה וּ א
לה ּס טרא המחה  נמ ׁש וׁש לוֹ ם 
ידי על הוּ א הת גּ בּ ר וּ תם  כּ ל כּ י אחרא,
להם , המחה  להמ ׁש י רוֹ צים  ׁש הם 
ׁש ל  שׂ מח וֹ ת מיני  כּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ 
שׂ ח וֹ ק בּ חינת ׁש הם  הזּ ה הע וֹ לם  הבלי

נאמר ׁש עליהם  ו)הכּ סיל ז, :(קהלת  
זה ועל ע וֹ שׂ ה". זּ וֹ  מה "וּ לשׂ מחה

מבּק ׁש ים  יט)אנוּ  לה, :"אל (תהלים 
אוֹ יבי יעלצוּ  "אל לי", אוֹ יבי  ישׂ מחוּ 

ב)לי" כה, כּ ן (שם  ועל הרבּ ה. וכן , 
הּק דוֹ ׁש ה הּמ ּט ה נׁש לם  ׁש יּ היה נזהר
ׁש ּת היה כּ די  בּ נימין הוֹ לדת ידי  על
לארץ למקוֹ מ ּה  ה מחה נמ ׁש כת
המחה ׁש ם  הּמ ק דּ ׁש  וּ בית ישׂ ראל
אנוּ  וּ מ ם  כּ נּ "ל. יתבּ ר בּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה
הּק דוֹ ׁש ה המחה להמׁש י יכוֹ לין
בּ כל  כּ י  לארץ . לח וּ ץ בּ גּ לוּ ת עּת ה גּ ם 
הם  לׁש ם  גּ וֹ לין ׁש יּ שׂ ראל  מקוֹ ם 
ידי על ישׂ ראל ארץ  קדת ממׁש יכין

ׁש הם  מדר ׁש וֹ ת וּ ב ּת י כּ נס יּ וֹ ת בּ ּת י
ידי על והע ּק ר  מעט, מק דּ ׁש  בּ חינת

וכנּ "ל: אמת הצּ דּ יקי  כּ ח

הנּ וֹ ראמ הּמ ק וֹ ם  מציאת עּק ר כּ ן ועל
ׁש יּ גע דּ יקא דּ וד ידי  על היה הה וּ א
הזּ ה, הּמ קוֹ ם  למצא מאד מאד וטרח 

ׁש כּ תוּ ב ה)כּ מ וֹ  א קלב , ה'(שם  "זכר  : 
אבוֹ א אם  וכוּ ', ענּ וֹ תוֹ  כּ ל את  לדוד
לעיני ׁש נת  אּת ן אם  וכוּ ', בּ יתי בּ אהל
כּ י וכוּ ', לה'" מק וֹ ם  אמצא עד וכוּ ',
ׁש עסק י שׂ ראל זמיר וֹ ת נעים  הוּ א

ות ׁש בּ ח וֹ  ׁש יר וֹ ת ׁש על בּ דבּ וּ רי ּת מיד, ת 
הנּ וֹ רא מק וֹ ם  התגּ לּ וּ ת עּק ר זה ידי 
, יתבּ ר א הוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת ׁש ם  ההוּ א
כּ ן  ועל וכנּ "ל. שׂ מח וֹ תינוּ  כּ ל ׁש זּ ה
בּ ן  מׁש יח  ידי  על ּת היה  הגּ אלּ ה עּק ר
מ דּ וד  מניהם  כּ לוּ ל ׁש יּ היה  דּ וד
מ יּ שׂ ראל  אחד כּ ל וכן כּ ּמ וּ בא. ויוֹ סף
עת בּ כל עצמ וֹ  על להמ ׁש י צרי
ידי על יתבּ ר בּ וֹ  המחה  קדת

וכנּ "ל: קדוֹ ׁש ים  דּ בּ וּ רים 

ׁש ּמ ברכין נ הנּ ּס ים  בּ רכּ ת בּ חינת  וזה 
נס לוֹ  ׁש נּ עשׂ ה למק וֹ ם  כּ ׁש ּמ גּ יעים 
כּ מ וֹ  לאבוֹ תינוּ , נּס ים  ׁש ם  ׁש נּ עשׂ וּ  אוֹ 
ריח: סימן  ּערו בּ לחן ׁש ּמ וּ בא
לאב וֹ תינוּ  נּס ים  ׁש נּ עשׂ וּ  מק וֹ ם  "הר וֹ אה
לאב וֹ תינוּ  נּס ים  ׁש עשׂ ה  ּבּ ר ו : מבר
למקוֹ ם  וּ כׁש ּמ גּ יע  הזּ ה. בּ ּמ ק וֹ ם 
ׁש ע שׂ ה  ּבּ רו :מבר נס, לוֹ  ׁש נּ ע שׂ ה 
רבּ וֹ תינוּ  ודק דּ קוּ  הזּ ה". בּ ּמ קוֹ ם  נס  לי
הנּ ס בּ בר כּ ת  הּמ ק וֹ ם  להזכּ יר ז"ל
א וֹ  לי  ׁש ע שׂ ה לוֹ מר ׁש ּמ ח יּ בים 
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בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה, בּ ּמ ק וֹ ם  נס לאב וֹ תינוּ 
דּ יקא. הזּ ה

הּמ קוֹ ם כּ י מן נמ ׁש כין הנּ ּס ים  כּ ל ע ּק ר  
הּמ קדּ ׁש , הבּ ית מק וֹ ם  ׁש הוּ א ההוּ א 
מ בּ חינת  נמ ׁש קדתוֹ  ׁש נּ וֹ ראוֹ ת
בּ חינת ׁש ה וּ א ה נּ "ל העליוֹ ן הּמ קוֹ ם 
כּ ב וֹ ד   ּבּ רו' נאמר ׁש עליו הנּ "ל כּ תר
מ בּ חינת מ ם  כּ י כּ נּ "ל. מ ּמ קוֹ מ וֹ ' ה'
מקוֹ ם  ׁש נּ קרא הנּ "ל וכוּ ' המעכּ ב 
מ ם  צמצ וּ ם , בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
עד  צמצ וּ מים  כּ ּמ ה  נׁש ּת ל ׁש לוּ 
ׁש הוּ א הזּ ה הגּ ׁש מי הּמ קוֹ ם  ׁש נּ תהוּ ה
בּ זה עליו עוֹ מדים  ׁש אנוּ  הארץ  עפר
כּ ל  היא ׁש בּ כאן העשׂ יּ ה , הע וֹ לם 
זה ׁש בּ ׁש ביל אדם  בּ ני  ׁש לּ נוּ  הבּ חירה
כּ ח וּ ב ׁש ביל כּ יּ דוּ ע. הכּ ל נברא
ה גּ ׁש מי הּמ ק וֹ ם  בּ זה נאחז הבּ חירה
בּ חינת ׁש הם  אחרא הּס טרא  אחיזת
רוֹ צים  ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי 
לרע מ ּט וֹ ב הכּ ל וּ להמיר  להחליף 
עבוֹ דת עּק ר ׁש זּ ה וכוּ ', לׁש קר מאמת
בּ עצת יל ו א  בּ נּ ּס י וֹ ן ׁש יּ עמד האדם 
בּ עצתם  הכּ ל ׁש ּמ מירין וכוּ ' רׁש עים 
עצמ וֹ  ידבּ ק רק האמת, מן המהּפ כוֹ ת 
וכוּ ' עצתם  בּ דר ויל אמת לצדּ יקי 

לתכלית וֹ ע יּ זכּ ה למה ׁש יּ זכּ ה ד 
היכלי ׁש ל הכּ ח  וע ּק ר  הנּ צחי .
הוּ א האדם , את  להטע וֹ ת הּת מ וּ רוֹ ת
כּ ח בּ חינת אצלוֹ  ׁש נּ פ גּ ם  הּפ גם  כּ פי 
ׁש היא הכל את והמי ב  המסדּ ר 
בּ חינת ׁש ה וּ א ה נּ "ל המע כּ ב  בּ חינת
לוֹ  אין זה ׁש ּמ חמת כּ נּ "ל, וכוּ ' מקוֹ ם 
להסּת כּ ל  כּ ראוּ י  להת גּ בּ ר  ה דּ עת יוּ ב

האמת. בּ דר וליל לאמ ּת וֹ  האמת על
ׁש א מחמת בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש זה וכל
והמיב המס דּ ר לתּק וּ ן עדין זכה

הנּ "ל. העלי וֹ ן

הנּ "ל כּ י והמע כּ ב הרדיפה בּ ענין 
בּ זה ׁש ּמ יגין מה מ יגין ׁש ּמ ם 
צ דּ יקים  כּ ּמ ה גּ ם  יׁש  כּ י  ה כּ ל, ּת לוּ י
ידי על בּ זה  ׁש ּפ גמ וּ  גּ דוֹ לים  נוֹ ראים 
כּ ראוּ י , והמיב  המסדּ ר  ּת ּק נוּ  ׁש א 
עד  בּ י וֹ תר מחם  רדפוּ  זה ידי  ׁש על
בּ חינת ׁש זּ ה ה', אל לעלוֹ ת ׁש הרסוּ 

בּ חינת ואביהוּ א נדב  א)ּפ גם  טז, (ויקרא 
וכנּ "ל. ויּ מתוּ " ה' לפני  "בּ קרבתם 
וּ מת" הציץ  ונפ גּ ע , "הציץ  בּ חינת וזהוּ 

יד:) הראׁש וֹ ן (חגיגה אדם  חטא ע ּק ר  וזה .
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא סט:)כּ מ וֹ  (יתרוֹ  

רׁש וּ ' לי ּה  הוי דּ לא בּ ּמ ה 'דּ אסּת כּ ל
הל כּ י בּ יוֹ תר  בּ זה ּפ גם  והוּ א וכוּ ',
ּת אות אחר  ונמ ׁש הנּ ח ׁש  עצת  אחר
אחיזת עּק ר ׁש ם  הדּ עת, עץ  אכילת
החרב להט בּ חינת הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי 
אם  כּ י בּ זה דּ י וא הּמ תהּפ כת,
ליּה  הוי  דּ לא בּ ּמ ה למעלה הס ּת כּ לוּ 
וכי למאכל העץ ט וֹ ב "כּ י  ׁש זּ הוּ  רׁש וּ ,
העץ ונחמד לעינים  ה וּ א תאוה

ו)לה שׂ כּ יל" ג, הנּ ח ׁש (בראשית  ׁש הסיתם  , 
וּ להסּת כּ ל  ּת אותם  אחר   ּכּ ר ו להיוֹ ת
להם  ׁש אין עליוֹ נוֹ ת  והג וֹ ת בּ חכמ וֹ ת
אחרי בּ פרט  בּ הם . להסּת כּ ל רׁש וּ ת
כּ ל  ּפ גם  בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ אלּ ה, ּפ גמים 
עכׁש ו  ׁש ל להרע והחכמים  המח ּק רים 

אח אכילהׁש כּ רוּ כים  ה ּת אווֹ ת, כּ ל ר  
וכעס וכב וֹ ד וּ ממ וֹ ן ונא וּ ף ׁש ת יּ ה
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ׁש אמח מאד יעקב  נזהר כּ ן ועל
הּק דוֹ ׁש ה הּמ ּט ה נ ׁש למת ּת היה
בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מ וֹ  לארץ בּ ח וּ ץ 
יוֹ סף כּ ׁש נּ וֹ לד אמר כּ ן ׁש על הּק דוֹ ׁש 
בּ נימי נוֹ לד היה  אם  כּ י  ן "ׁש לּ חני ", 

מ ם  לצאת יכל היה א לארץ בּ ח וּ ץ 
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש ם  ׁש איתא (ויצאכּ מ וֹ  

הּמ ּט הקנח .) ׁש למ וּ ת ׁש ה וּ א  בּ נימין כּ י ,
כּ י המחה, ׁש למוּ ת גּ מר  הּק דוֹ ׁש ה
ׁש ל  מ ּמ קוֹ מ וֹ  ה מחה  נמ ׁש ידוֹ  על
ׁש ע ּק ר הע וֹ לם , זה למקוֹ ם  עוֹ לם 
הנּ וֹ רא הּמ קוֹ ם  הוּ א  הּק דוֹ ׁש  הּמ קוֹ ם 
אם  אבל וכנּ "ל. הּמ קדּ ׁש  בּ ית  ׁש ל
הּט מא בּ מק וֹ ם  וׁש לוֹ ם  חס  נוֹ לד היה 
חס היה לבן, בּ בית לארץ  ח וּ ץ ׁש ה וּ א
לה ּס טרא המחה  נמ ׁש וׁש לוֹ ם 
ידי על הוּ א הת גּ בּ ר וּ תם  כּ ל כּ י אחרא,
להם , המחה  להמ ׁש י רוֹ צים  ׁש הם 
ׁש ל  שׂ מח וֹ ת מיני  כּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ 
שׂ ח וֹ ק בּ חינת ׁש הם  הזּ ה הע וֹ לם  הבלי

נאמר ׁש עליהם  ו)הכּ סיל ז, :(קהלת  
זה ועל ע וֹ שׂ ה". זּ וֹ  מה "וּ לשׂ מחה

מבּק ׁש ים  יט)אנוּ  לה, :"אל (תהלים 
אוֹ יבי יעלצוּ  "אל לי", אוֹ יבי  ישׂ מחוּ 

ב)לי" כה, כּ ן (שם  ועל הרבּ ה. וכן , 
הּק דוֹ ׁש ה הּמ ּט ה נׁש לם  ׁש יּ היה נזהר
ׁש ּת היה כּ די  בּ נימין הוֹ לדת ידי  על
לארץ למקוֹ מ ּה  ה מחה נמ ׁש כת
המחה ׁש ם  הּמ ק דּ ׁש  וּ בית ישׂ ראל
אנוּ  וּ מ ם  כּ נּ "ל. יתבּ ר בּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה
הּק דוֹ ׁש ה המחה להמׁש י יכוֹ לין
בּ כל  כּ י  לארץ . לח וּ ץ בּ גּ לוּ ת עּת ה גּ ם 
הם  לׁש ם  גּ וֹ לין ׁש יּ שׂ ראל  מקוֹ ם 
ידי על ישׂ ראל ארץ  קדת ממׁש יכין

ׁש הם  מדר ׁש וֹ ת וּ ב ּת י כּ נס יּ וֹ ת בּ ּת י
ידי על והע ּק ר  מעט, מק דּ ׁש  בּ חינת

וכנּ "ל: אמת הצּ דּ יקי  כּ ח

הנּ וֹ ראמ הּמ ק וֹ ם  מציאת עּק ר כּ ן ועל
ׁש יּ גע דּ יקא דּ וד ידי  על היה הה וּ א
הזּ ה, הּמ קוֹ ם  למצא מאד מאד וטרח 

ׁש כּ תוּ ב ה)כּ מ וֹ  א קלב , ה'(שם  "זכר  : 
אבוֹ א אם  וכוּ ', ענּ וֹ תוֹ  כּ ל את  לדוד
לעיני ׁש נת  אּת ן אם  וכוּ ', בּ יתי בּ אהל
כּ י וכוּ ', לה'" מק וֹ ם  אמצא עד וכוּ ',
ׁש עסק י שׂ ראל זמיר וֹ ת נעים  הוּ א

ות ׁש בּ ח וֹ  ׁש יר וֹ ת ׁש על בּ דבּ וּ רי ּת מיד, ת 
הנּ וֹ רא מק וֹ ם  התגּ לּ וּ ת עּק ר זה ידי 
, יתבּ ר א הוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת ׁש ם  ההוּ א
כּ ן  ועל וכנּ "ל. שׂ מח וֹ תינוּ  כּ ל ׁש זּ ה
בּ ן  מׁש יח  ידי  על ּת היה  הגּ אלּ ה עּק ר
מ דּ וד  מניהם  כּ לוּ ל ׁש יּ היה  דּ וד
מ יּ שׂ ראל  אחד כּ ל וכן כּ ּמ וּ בא. ויוֹ סף
עת בּ כל עצמ וֹ  על להמ ׁש י צרי
ידי על יתבּ ר בּ וֹ  המחה  קדת

וכנּ "ל: קדוֹ ׁש ים  דּ בּ וּ רים 

ׁש ּמ ברכין נ הנּ ּס ים  בּ רכּ ת בּ חינת  וזה 
נס לוֹ  ׁש נּ עשׂ ה למק וֹ ם  כּ ׁש ּמ גּ יעים 
כּ מ וֹ  לאבוֹ תינוּ , נּס ים  ׁש ם  ׁש נּ עשׂ וּ  אוֹ 
ריח: סימן  ּערו בּ לחן ׁש ּמ וּ בא
לאב וֹ תינוּ  נּס ים  ׁש נּ עשׂ וּ  מק וֹ ם  "הר וֹ אה
לאב וֹ תינוּ  נּס ים  ׁש עשׂ ה  ּבּ ר ו : מבר
למקוֹ ם  וּ כׁש ּמ גּ יע  הזּ ה. בּ ּמ ק וֹ ם 
ׁש ע שׂ ה  ּבּ רו :מבר נס, לוֹ  ׁש נּ ע שׂ ה 
רבּ וֹ תינוּ  ודק דּ קוּ  הזּ ה". בּ ּמ קוֹ ם  נס  לי
הנּ ס בּ בר כּ ת  הּמ ק וֹ ם  להזכּ יר ז"ל
א וֹ  לי  ׁש ע שׂ ה לוֹ מר ׁש ּמ ח יּ בים 

קכא והלכות כד תורות תורה 

בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה, בּ ּמ ק וֹ ם  נס לאב וֹ תינוּ 
דּ יקא. הזּ ה

הּמ קוֹ ם כּ י מן נמ ׁש כין הנּ ּס ים  כּ ל ע ּק ר  
הּמ קדּ ׁש , הבּ ית מק וֹ ם  ׁש הוּ א ההוּ א 
מ בּ חינת  נמ ׁש קדתוֹ  ׁש נּ וֹ ראוֹ ת
בּ חינת ׁש ה וּ א ה נּ "ל העליוֹ ן הּמ קוֹ ם 
כּ ב וֹ ד   ּבּ רו' נאמר ׁש עליו הנּ "ל כּ תר
מ בּ חינת מ ם  כּ י כּ נּ "ל. מ ּמ קוֹ מ וֹ ' ה'
מקוֹ ם  ׁש נּ קרא הנּ "ל וכוּ ' המעכּ ב 
מ ם  צמצ וּ ם , בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
עד  צמצ וּ מים  כּ ּמ ה  נׁש ּת ל ׁש לוּ 
ׁש הוּ א הזּ ה הגּ ׁש מי הּמ קוֹ ם  ׁש נּ תהוּ ה
בּ זה עליו עוֹ מדים  ׁש אנוּ  הארץ  עפר
כּ ל  היא ׁש בּ כאן העשׂ יּ ה , הע וֹ לם 
זה ׁש בּ ׁש ביל אדם  בּ ני  ׁש לּ נוּ  הבּ חירה
כּ ח וּ ב ׁש ביל כּ יּ דוּ ע. הכּ ל נברא
ה גּ ׁש מי הּמ ק וֹ ם  בּ זה נאחז הבּ חירה
בּ חינת ׁש הם  אחרא הּס טרא  אחיזת
רוֹ צים  ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי 
לרע מ ּט וֹ ב הכּ ל וּ להמיר  להחליף 
עבוֹ דת עּק ר ׁש זּ ה וכוּ ', לׁש קר מאמת
בּ עצת יל ו א  בּ נּ ּס י וֹ ן ׁש יּ עמד האדם 
בּ עצתם  הכּ ל ׁש ּמ מירין וכוּ ' רׁש עים 
עצמ וֹ  ידבּ ק רק האמת, מן המהּפ כוֹ ת 
וכוּ ' עצתם  בּ דר ויל אמת לצדּ יקי 

לתכלית וֹ ע יּ זכּ ה למה ׁש יּ זכּ ה ד 
היכלי ׁש ל הכּ ח  וע ּק ר  הנּ צחי .
הוּ א האדם , את  להטע וֹ ת הּת מ וּ רוֹ ת
כּ ח בּ חינת אצלוֹ  ׁש נּ פ גּ ם  הּפ גם  כּ פי 
ׁש היא הכל את והמי ב  המסדּ ר 
בּ חינת ׁש ה וּ א ה נּ "ל המע כּ ב  בּ חינת
לוֹ  אין זה ׁש ּמ חמת כּ נּ "ל, וכוּ ' מקוֹ ם 
להסּת כּ ל  כּ ראוּ י  להת גּ בּ ר  ה דּ עת יוּ ב

האמת. בּ דר וליל לאמ ּת וֹ  האמת על
ׁש א מחמת בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש זה וכל
והמיב המס דּ ר לתּק וּ ן עדין זכה

הנּ "ל. העלי וֹ ן

הנּ "ל כּ י והמע כּ ב הרדיפה בּ ענין 
בּ זה ׁש ּמ יגין מה מ יגין ׁש ּמ ם 
צ דּ יקים  כּ ּמ ה גּ ם  יׁש  כּ י  ה כּ ל, ּת לוּ י
ידי על בּ זה  ׁש ּפ גמ וּ  גּ דוֹ לים  נוֹ ראים 
כּ ראוּ י , והמיב  המסדּ ר  ּת ּק נוּ  ׁש א 
עד  בּ י וֹ תר מחם  רדפוּ  זה ידי  ׁש על
בּ חינת ׁש זּ ה ה', אל לעלוֹ ת ׁש הרסוּ 

בּ חינת ואביהוּ א נדב  א)ּפ גם  טז, (ויקרא 
וכנּ "ל. ויּ מתוּ " ה' לפני  "בּ קרבתם 
וּ מת" הציץ  ונפ גּ ע , "הציץ  בּ חינת וזהוּ 

יד:) הראׁש וֹ ן (חגיגה אדם  חטא ע ּק ר  וזה .
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא סט:)כּ מ וֹ  (יתרוֹ  

רׁש וּ ' לי ּה  הוי דּ לא בּ ּמ ה 'דּ אסּת כּ ל
הל כּ י בּ יוֹ תר  בּ זה ּפ גם  והוּ א וכוּ ',
ּת אות אחר  ונמ ׁש הנּ ח ׁש  עצת  אחר
אחיזת עּק ר ׁש ם  הדּ עת, עץ  אכילת
החרב להט בּ חינת הּת מ וּ רוֹ ת, היכלי 
אם  כּ י בּ זה דּ י וא הּמ תהּפ כת,
ליּה  הוי  דּ לא בּ ּמ ה למעלה הס ּת כּ לוּ 
וכי למאכל העץ ט וֹ ב "כּ י  ׁש זּ הוּ  רׁש וּ ,
העץ ונחמד לעינים  ה וּ א תאוה

ו)לה שׂ כּ יל" ג, הנּ ח ׁש (בראשית  ׁש הסיתם  , 
וּ להסּת כּ ל  ּת אותם  אחר   ּכּ ר ו להיוֹ ת
להם  ׁש אין עליוֹ נוֹ ת  והג וֹ ת בּ חכמ וֹ ת
אחרי בּ פרט  בּ הם . להסּת כּ ל רׁש וּ ת
כּ ל  ּפ גם  בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ אלּ ה, ּפ גמים 
עכׁש ו  ׁש ל להרע והחכמים  המח ּק רים 

אח אכילהׁש כּ רוּ כים  ה ּת אווֹ ת, כּ ל ר  
וכעס וכב וֹ ד וּ ממ וֹ ן ונא וּ ף ׁש ת יּ ה



הלכותקכב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

להבין  רוֹ צים  זאת וּ בכל וכוּ ', ונצּ ח וֹ ן
בּ ה גת וּ להסּת כּ ל וּ להתח כּ ם 
וכוּ ', הנהגתוֹ  וּ בדרכי   ית בּ ר אלוֹ הוּ תוֹ 
הוּ א זה וכל ׁש נּ תע וּ . כּ מוֹ  ׁש נּ תעוּ  עד
את והמיב המס דּ ר ּפ גם  בּ חינת

הּמ חין.
ׁש יּ ׁש וּ מ ם והיּ ּס וּ רים  הצּ רוֹ ת כּ ל 

על  כּ י וׁש לוֹ ם , חס  להאדם 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי מתגּ בּ רים  זה ידי 
והצּ רוֹ ת הּס כּ נוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  כּ נּ "ל,
מרחם  יתבּ ר וּ כׁש ה' וׁש לוֹ ם . חס
 נמ ׁש הנּ ס  עּק ר להאדם , נס  ועוֹ שׂ ה
הּמ קוֹ ם  מן הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים  בּ כח 
הּת ׁש עה מיגין ׁש ּמ ם  ההוּ א
ולא מתדּ בּ קין דּ לא  הנּ "ל היכלין
מהכל, למעלה הם  כּ י וכוּ ' ידעין
למעלה ׁש הם  הנּ ּס ים  כּ ל וּ מ ם 
 ּכ ׁש יּ היה מח יּ ב  הכל כּ י מהכל,
היּ ם  ׁש יּ היה הּט בע  דּ ר כּ פי  ׁש יּ תנהג
 ית בּ ר כּ ׁש ה' אבל י בּ ׁש ה, וי בּ ׁש ה ים 
זה וּ  לי בּ ׁש ה ים   וּ מהּפ נס  עוֹ שׂ ה
בּ אמת כּ ן ועל מהכל. למעלה
דּ עּת ם , מב ּט לים  ׁש אינם  המח ּק רים 
כּ יּ דוּ ע בּ נּס ים  מאמינים  אינם 
הנּ ּס ים  להכחיׁש  וּ מתיגּ עים  וח וֹ תרים 
בּ עינינוּ  ראינוּ  כּ בר  מה וׁש לוֹ ם , חס
ועל  מסּפ ר. אין עד ונפלא וֹ ת נּס ים 
מ בּ חינת נמ ׁש כים  הנּ ּס ים  כּ ל כּ ן
ׁש נּ מ ׁש כין  הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה
המסדּ ר ּת ּק וּ ן מ בּ חינת כּ תר מ בּ חינת
כּ נּ "ל. מק וֹ ם  בּ חינת ׁש ה וּ א הנּ "ל וכוּ '
למעלה הם  היכלין הּת ׁש עה א לּ וּ  כּ י
ידעין  ולא מתדּ בּ קין לא כּ י  מהכל

כּ נּ "ל.

כּ ן הנּ ּס ים ועל  כּ ל ע ּק ר בּ אמת  
ה ּמ ק דּ ׁש  מבּ ית נמ ׁש כין
ׁש ע ּק ר נּס ים , ע שׂ רה ׁש ם  ׁש היה
קדה הוּ א  הּמ קדּ ׁש  הבּ ית קדת
בּ חינת כּ תר בּ חינת ׁש היא הע שׂ ירית
כּ ל  נמׁש כין וּ מ ם  הנּ "ל, מקוֹ ם 
כּ ׁש יּ צא וּ  כּ ן ועל ׁש בּ ע וֹ לם . הנּ ּס ים 
להם  וקרע נפלאים  בּ נּס ים  מ ּמ צרים 
אמר וּ  ונוֹ רא, נפלא בּ נס  היּ ם  את
בּ הר ותּט עמ וֹ  "ּת באמוֹ  בּ ה ירה

"יז)נחלת טו, הבּ ית(שמות ׁש הוּ א , 
ׁש ל הּמ ק הנּ ּס ים  ע ּק ר  ׁש ּמ ם  דּ ׁש  

סוּ ף , ים  וּ קריעת מצרים  יציאת
כּ מ וֹ  לׁש ם  לב וֹ א כּ די היה ׁש העּק ר

כג)ׁש כּ ת וּ ב ו, הוֹ ציא(דברים  "ואוֹ תנוּ  
וּ כמ וֹ  כוּ ' אוֹ תנוּ " להביא מ ם 
כּ ן  ועל אחר. בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר
 לבר צרי נס  להאדם  כּ ׁש נּ ע שׂ ה 
 ׁש צּ רי הזּ ה', בּ ּמ ק וֹ ם  נס  לי 'ׁש ע שׂ ה
הנּ ס עּק ר כּ י  דּ יקא. הּמ ק וֹ ם  להזכּ יר 
 ׁש נּ מ ׁש ידי על הוּ א הזּ ה ׁש בּ ּמ קוֹ ם 
ׁש רׁש  קדת מ נּ וֹ רא וֹ ת  הזּ ה לּמ קוֹ ם 
הנּ "ל  המס דּ ר בּ חינת ׁש הוּ א הּמ קוֹ ם 
דּ לא היכלין הּת ׁש עה ׁש ּמ ם 
הנּ ּס ים  כּ ל ׁש ּמ ם  וכוּ ', מתדּ בּ קין

וכנּ "ל:
בּ חינתנא  כח)וזה מז, "ויחי(בראשית : 

עשׂ רה ׁש בע מצרים  בּ ארץ  יעקב 
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי וּ מבאר ׁש נה ",
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  וּ בפרט  רבּ ה בּ מדרׁש 
עשׂ רה ׁש בע  ׁש אוֹ תן זאת, בּ פרׁש ה
בּ שׂ מחה ׁש חי ח יּ יו ימי  ע ּק ר  הי וּ  ׁש נה 
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש ם  ׁש איתא כּ מ וֹ  ונחת

רטז:) ה דּ בר(ויחי ּת מ וּ ּה  ולכאוֹ רה .

קכג  והלכות כד תורות תורה 

יׁש ב א י שׂ ראל בּ ארץ  יוֹ ׁש ב ׁש כּ ׁש היה 
מקוֹ ם  ׁש היא  מצרים  וּ בארץ  בּ ׁש לוה,
מצרים  גּ לוּ ת התחיל ׁש אז טמא 
יׁש ב דּ יקא ׁש ם  ח יּ יהם  את ׁש ּמ ררוּ 
'שׂ שׂ וֹ ן  ענין הוּ א  זה כּ ל א בּ ׁש לוה.
ׁש ע ּק ר הנּ "ל, וכוּ ' י יגוּ ' ושׂ מחה
ע ּק ר ׁש זּ ה יתבּ ר בּ וֹ  המחה ׁש למ וּ ת
את לחטף  כּ ׁש ּמ תגּ בּ רין ה וּ א הח יּ וּ ת,
כּ נּ "ל, לשׂ מחה להּפ כוֹ  ואנחה היּ ג וֹ ן
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי הבּ ר וּ ר עּק ר ׁש זּ הוּ 
כּ נּ "ל. שׂ מחה ידי  על ׁש הוּ א הנּ "ל
וּ מה ּפ כין  ׁש ּמ חליפין ידי על והע ּק ר

כּ נּ "ל. ל שׂ מחה ואנחה ה יּ גוֹ ן

האבוֹ תוּ כלל  עב וֹ דת כּ ל כּ י  הדּ בר, 
אהוּ ת וֹ  וּ לה וֹ דיע לג לּ וֹ ת היה
האדם  בּ א  זה בּ ׁש ביל ׁש רק בּ ע וֹ לם 

והח יּ וּ ת , ה מחה כּ ל וזה כּ ילע וֹ לם  
כּ עס מלא הזּ ה ׁש הע וֹ לם  לכּ ל ידוּ ע זה
למוּ ת וס וֹ פוֹ  ואנחה ויגוֹ ן וּ מכאוֹ בוֹ ת
שׂ מחה ׁש וּ ם  ואין וכוּ ', הבל חיּ ינוּ  וימי
ידי על אם  כּ י בּ ע וֹ לם  וח יּ וּ ת
אמת כּ י  והאמ וּ נה, האמת התנוֹ צצוּ ת
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  דּ ח יּ י סּמ א

צז .) ית בּ ר (סנהדרין ה' הוּ א האמת ועּק ר ,
ב)בּ חינת  קיז, לעלם ",(תהלים ה' "ואמת 

מציאוּ ת וֹ  בּ אמּת ת  להאמין ׁש ה וּ א
ימיו  כּ ל וּ להתי גּ ע  ולח ּת ר יתבּ ר
בּ חינת יתבּ ר בּ וֹ  וּ להת דּ בּ ק  להתקרב 

כ ) י, כּ ל (דברים ׁש זּ ה  תדבּ ק", "וּ ב וֹ 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  יט)החיּ וּ ת, ל, "וּ בחרּת (שם 

 וזרע אּת ה ּת חיה למען בּ ח יּ ים 
כּ י ב וֹ  וּ לדבקה  היא ה' את לאהבה
הדּ בקוּ ת זה  אבל וכוּ '. "חיּ י הוּ א

אם  כּ י לזכּ וֹ ת אפ ׁש ר  אי בּ ׁש למ וּ ת
לגמרי , הגּ וּ ף  ּת אווֹ ת כּ ל כּ ׁש ּמ ׁש בּ רין
 להמ ׁש י ׁש זּ כוּ  עד הע וֹ לם  אב וֹ ת כּ מ וֹ 
ּפ עם  בּ כל עצמן על הּק דוֹ ׁש ה  האמ וּ נה
זה. ידי  על גּ דוֹ לה לשׂ מחה ׁש בּ אוּ  עד
מהיכלי ּפ עם  בּ כל בּ ררוּ  זה ידי ועל
בּ כל  ּפ עם  בּ כל ׁש עלוּ  עד הּת מ וּ רוֹ ת
אוֹ ר להגת  ׁש זּ כוּ  עד ה נּ "ל, העליּ וֹ ת
הנּ "ל  מטי  ולא מטי בּ בחינת סוֹ ף  האין 
זה בּ ענין יׁש  כּ י  עבוֹ דתוֹ , כּ פי  אחד כּ ל
ׁש ל  העב וֹ דה  סדר וכל רבּ וֹ ת . מדרגוֹ ת
סדר בּ פרט  ויוֹ ם , יוֹ ם  בּ כל י שׂ ראל כּ לל
הוּ א הכּ ל וכוּ ', וּ תפ לּ ין בּ ט לּ ית הּת פ לּ ה
בּ הּת וֹ רה המבארין הנּ "ל עליּ וֹ ת בּ חינת
בּ ּה  עוֹ סקין ׁש אנוּ  הנּ "ל "אמצעוּ תא "
כּ וּ נת כּ לל כּ ל ׁש ם  ׁש ּמ באר ׁש ם , כּ ּמ וּ בן
מן  ה ּמ לכוּ ת להעלוֹ ת הּת פ לּ ה
חסד  ילבּ י ׁש  יס וֹ ד הוֹ ד ונצח  הּק לּפ וֹ ת,
ּת פארת גּ בוּ רה וחסד ּת פארת, גּ ב וּ רה
וכן  וכוּ ', וכוּ ' דּ עת  בּ ינה חכמה
בּ כּ וּ נוֹ ת היטב  עיּ ן וכוּ '. לע וֹ לם  מעוֹ לם 
וכוּ '. מעט ל ויתנוֹ צץ הנּ "ל וּ בה ּת וֹ רה

וּ גדוֹ ליאבל ׁש האבוֹ ת ּפ י על אף 
לגמרי ה גּ וּ ף ׁש ברוּ  הצּ דּ יקים 
ׁש למוּ ת לעּק ר זּ כוּ  למה ׁש זּ כוּ  עד
בּ חינת ,יתבּ ר בּ וֹ  הזּ את המחה

יב) צז, בּ ה '",(תהלים צדּ יקים  "שׂ מחוּ 
ד)וּ כתיב  סח, ישׂ מח וּ (שם "וצ דּ יקים  

וישׂ ישׂ וּ  אהים  לפני ב שׂ מחה"ויעלצ וּ  
היתה יגיעתם  כּ ל אבל הרבּ ה, וכן
המחה להמ ׁש י העוֹ לם  כּ ל לתּק ן
אחד  כּ ל בּ לב  ה זּ ה הּק דוֹ ׁש  והח יּ וּ ת
מי ׁש אפי לּ וּ  ישׂ ראל, בּ ית מזּ רע  ואחד



הלכותקכב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

להבין  רוֹ צים  זאת וּ בכל וכוּ ', ונצּ ח וֹ ן
בּ ה גת וּ להסּת כּ ל וּ להתח כּ ם 
וכוּ ', הנהגתוֹ  וּ בדרכי   ית בּ ר אלוֹ הוּ תוֹ 
הוּ א זה וכל ׁש נּ תע וּ . כּ מוֹ  ׁש נּ תעוּ  עד
את והמיב המס דּ ר ּפ גם  בּ חינת

הּמ חין.
ׁש יּ ׁש וּ מ ם והיּ ּס וּ רים  הצּ רוֹ ת כּ ל 

על  כּ י וׁש לוֹ ם , חס  להאדם 
הּת מ וּ רוֹ ת היכלי מתגּ בּ רים  זה ידי 
והצּ רוֹ ת הּס כּ נוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  כּ נּ "ל,
מרחם  יתבּ ר וּ כׁש ה' וׁש לוֹ ם . חס
 נמ ׁש הנּ ס  עּק ר להאדם , נס  ועוֹ שׂ ה
הּמ קוֹ ם  מן הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים  בּ כח 
הּת ׁש עה מיגין ׁש ּמ ם  ההוּ א
ולא מתדּ בּ קין דּ לא  הנּ "ל היכלין
מהכל, למעלה הם  כּ י וכוּ ' ידעין
למעלה ׁש הם  הנּ ּס ים  כּ ל וּ מ ם 
 ּכ ׁש יּ היה מח יּ ב  הכל כּ י מהכל,
היּ ם  ׁש יּ היה הּט בע  דּ ר כּ פי  ׁש יּ תנהג
 ית בּ ר כּ ׁש ה' אבל י בּ ׁש ה, וי בּ ׁש ה ים 
זה וּ  לי בּ ׁש ה ים   וּ מהּפ נס  עוֹ שׂ ה
בּ אמת כּ ן ועל מהכל. למעלה
דּ עּת ם , מב ּט לים  ׁש אינם  המח ּק רים 
כּ יּ דוּ ע בּ נּס ים  מאמינים  אינם 
הנּ ּס ים  להכחיׁש  וּ מתיגּ עים  וח וֹ תרים 
בּ עינינוּ  ראינוּ  כּ בר  מה וׁש לוֹ ם , חס
ועל  מסּפ ר. אין עד ונפלא וֹ ת נּס ים 
מ בּ חינת נמ ׁש כים  הנּ ּס ים  כּ ל כּ ן
ׁש נּ מ ׁש כין  הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה
המסדּ ר ּת ּק וּ ן מ בּ חינת כּ תר מ בּ חינת
כּ נּ "ל. מק וֹ ם  בּ חינת ׁש ה וּ א הנּ "ל וכוּ '
למעלה הם  היכלין הּת ׁש עה א לּ וּ  כּ י
ידעין  ולא מתדּ בּ קין לא כּ י  מהכל

כּ נּ "ל.

כּ ן הנּ ּס ים ועל  כּ ל ע ּק ר בּ אמת  
ה ּמ ק דּ ׁש  מבּ ית נמ ׁש כין
ׁש ע ּק ר נּס ים , ע שׂ רה ׁש ם  ׁש היה
קדה הוּ א  הּמ קדּ ׁש  הבּ ית קדת
בּ חינת כּ תר בּ חינת ׁש היא הע שׂ ירית
כּ ל  נמׁש כין וּ מ ם  הנּ "ל, מקוֹ ם 
כּ ׁש יּ צא וּ  כּ ן ועל ׁש בּ ע וֹ לם . הנּ ּס ים 
להם  וקרע נפלאים  בּ נּס ים  מ ּמ צרים 
אמר וּ  ונוֹ רא, נפלא בּ נס  היּ ם  את
בּ הר ותּט עמ וֹ  "ּת באמוֹ  בּ ה ירה

"יז)נחלת טו, הבּ ית(שמות ׁש הוּ א , 
ׁש ל הּמ ק הנּ ּס ים  ע ּק ר  ׁש ּמ ם  דּ ׁש  

סוּ ף , ים  וּ קריעת מצרים  יציאת
כּ מ וֹ  לׁש ם  לב וֹ א כּ די היה ׁש העּק ר

כג)ׁש כּ ת וּ ב ו, הוֹ ציא(דברים  "ואוֹ תנוּ  
וּ כמ וֹ  כוּ ' אוֹ תנוּ " להביא מ ם 
כּ ן  ועל אחר. בּ מק וֹ ם  ׁש ּמ באר
 לבר צרי נס  להאדם  כּ ׁש נּ ע שׂ ה 
 ׁש צּ רי הזּ ה', בּ ּמ ק וֹ ם  נס  לי 'ׁש ע שׂ ה
הנּ ס עּק ר כּ י  דּ יקא. הּמ ק וֹ ם  להזכּ יר 
 ׁש נּ מ ׁש ידי על הוּ א הזּ ה ׁש בּ ּמ קוֹ ם 
ׁש רׁש  קדת מ נּ וֹ רא וֹ ת  הזּ ה לּמ קוֹ ם 
הנּ "ל  המס דּ ר בּ חינת ׁש הוּ א הּמ קוֹ ם 
דּ לא היכלין הּת ׁש עה ׁש ּמ ם 
הנּ ּס ים  כּ ל ׁש ּמ ם  וכוּ ', מתדּ בּ קין

וכנּ "ל:
בּ חינתנא  כח)וזה מז, "ויחי(בראשית : 

עשׂ רה ׁש בע מצרים  בּ ארץ  יעקב 
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי וּ מבאר ׁש נה ",
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  וּ בפרט  רבּ ה בּ מדרׁש 
עשׂ רה ׁש בע  ׁש אוֹ תן זאת, בּ פרׁש ה
בּ שׂ מחה ׁש חי ח יּ יו ימי  ע ּק ר  הי וּ  ׁש נה 
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש ם  ׁש איתא כּ מ וֹ  ונחת

רטז:) ה דּ בר(ויחי ּת מ וּ ּה  ולכאוֹ רה .

קכג  והלכות כד תורות תורה 

יׁש ב א י שׂ ראל בּ ארץ  יוֹ ׁש ב ׁש כּ ׁש היה 
מקוֹ ם  ׁש היא  מצרים  וּ בארץ  בּ ׁש לוה,
מצרים  גּ לוּ ת התחיל ׁש אז טמא 
יׁש ב דּ יקא ׁש ם  ח יּ יהם  את ׁש ּמ ררוּ 
'שׂ שׂ וֹ ן  ענין הוּ א  זה כּ ל א בּ ׁש לוה.
ׁש ע ּק ר הנּ "ל, וכוּ ' י יגוּ ' ושׂ מחה
ע ּק ר ׁש זּ ה יתבּ ר בּ וֹ  המחה ׁש למ וּ ת
את לחטף  כּ ׁש ּמ תגּ בּ רין ה וּ א הח יּ וּ ת,
כּ נּ "ל, לשׂ מחה להּפ כוֹ  ואנחה היּ ג וֹ ן
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי הבּ ר וּ ר עּק ר ׁש זּ הוּ 
כּ נּ "ל. שׂ מחה ידי  על ׁש הוּ א הנּ "ל
וּ מה ּפ כין  ׁש ּמ חליפין ידי על והע ּק ר

כּ נּ "ל. ל שׂ מחה ואנחה ה יּ גוֹ ן

האבוֹ תוּ כלל  עב וֹ דת כּ ל כּ י  הדּ בר, 
אהוּ ת וֹ  וּ לה וֹ דיע לג לּ וֹ ת היה
האדם  בּ א  זה בּ ׁש ביל ׁש רק בּ ע וֹ לם 

והח יּ וּ ת , ה מחה כּ ל וזה כּ ילע וֹ לם  
כּ עס מלא הזּ ה ׁש הע וֹ לם  לכּ ל ידוּ ע זה
למוּ ת וס וֹ פוֹ  ואנחה ויגוֹ ן וּ מכאוֹ בוֹ ת
שׂ מחה ׁש וּ ם  ואין וכוּ ', הבל חיּ ינוּ  וימי
ידי על אם  כּ י בּ ע וֹ לם  וח יּ וּ ת
אמת כּ י  והאמ וּ נה, האמת התנוֹ צצוּ ת
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  דּ ח יּ י סּמ א

צז .) ית בּ ר (סנהדרין ה' הוּ א האמת ועּק ר ,
ב)בּ חינת  קיז, לעלם ",(תהלים ה' "ואמת 

מציאוּ ת וֹ  בּ אמּת ת  להאמין ׁש ה וּ א
ימיו  כּ ל וּ להתי גּ ע  ולח ּת ר יתבּ ר
בּ חינת יתבּ ר בּ וֹ  וּ להת דּ בּ ק  להתקרב 

כ ) י, כּ ל (דברים ׁש זּ ה  תדבּ ק", "וּ ב וֹ 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  יט)החיּ וּ ת, ל, "וּ בחרּת (שם 

 וזרע אּת ה ּת חיה למען בּ ח יּ ים 
כּ י ב וֹ  וּ לדבקה  היא ה' את לאהבה
הדּ בקוּ ת זה  אבל וכוּ '. "חיּ י הוּ א

אם  כּ י לזכּ וֹ ת אפ ׁש ר  אי בּ ׁש למ וּ ת
לגמרי , הגּ וּ ף  ּת אווֹ ת כּ ל כּ ׁש ּמ ׁש בּ רין
 להמ ׁש י ׁש זּ כוּ  עד הע וֹ לם  אב וֹ ת כּ מ וֹ 
ּפ עם  בּ כל עצמן על הּק דוֹ ׁש ה  האמ וּ נה
זה. ידי  על גּ דוֹ לה לשׂ מחה ׁש בּ אוּ  עד
מהיכלי ּפ עם  בּ כל בּ ררוּ  זה ידי ועל
בּ כל  ּפ עם  בּ כל ׁש עלוּ  עד הּת מ וּ רוֹ ת
אוֹ ר להגת  ׁש זּ כוּ  עד ה נּ "ל, העליּ וֹ ת
הנּ "ל  מטי  ולא מטי בּ בחינת סוֹ ף  האין 
זה בּ ענין יׁש  כּ י  עבוֹ דתוֹ , כּ פי  אחד כּ ל
ׁש ל  העב וֹ דה  סדר וכל רבּ וֹ ת . מדרגוֹ ת
סדר בּ פרט  ויוֹ ם , יוֹ ם  בּ כל י שׂ ראל כּ לל
הוּ א הכּ ל וכוּ ', וּ תפ לּ ין בּ ט לּ ית הּת פ לּ ה
בּ הּת וֹ רה המבארין הנּ "ל עליּ וֹ ת בּ חינת
בּ ּה  עוֹ סקין ׁש אנוּ  הנּ "ל "אמצעוּ תא "
כּ וּ נת כּ לל כּ ל ׁש ם  ׁש ּמ באר ׁש ם , כּ ּמ וּ בן
מן  ה ּמ לכוּ ת להעלוֹ ת הּת פ לּ ה
חסד  ילבּ י ׁש  יס וֹ ד הוֹ ד ונצח  הּק לּפ וֹ ת,
ּת פארת גּ בוּ רה וחסד ּת פארת, גּ ב וּ רה
וכן  וכוּ ', וכוּ ' דּ עת  בּ ינה חכמה
בּ כּ וּ נוֹ ת היטב  עיּ ן וכוּ '. לע וֹ לם  מעוֹ לם 
וכוּ '. מעט ל ויתנוֹ צץ הנּ "ל וּ בה ּת וֹ רה

וּ גדוֹ ליאבל ׁש האבוֹ ת ּפ י על אף 
לגמרי ה גּ וּ ף ׁש ברוּ  הצּ דּ יקים 
ׁש למוּ ת לעּק ר זּ כוּ  למה ׁש זּ כוּ  עד
בּ חינת ,יתבּ ר בּ וֹ  הזּ את המחה

יב) צז, בּ ה '",(תהלים צדּ יקים  "שׂ מחוּ 
ד)וּ כתיב  סח, ישׂ מח וּ (שם "וצ דּ יקים  

וישׂ ישׂ וּ  אהים  לפני ב שׂ מחה"ויעלצ וּ  
היתה יגיעתם  כּ ל אבל הרבּ ה, וכן
המחה להמ ׁש י העוֹ לם  כּ ל לתּק ן
אחד  כּ ל בּ לב  ה זּ ה הּק דוֹ ׁש  והח יּ וּ ת
מי ׁש אפי לּ וּ  ישׂ ראל, בּ ית מזּ רע  ואחד



הלכותקכד  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

יזכּ ה לגמרי, גּ וּ פוֹ  ּת אווֹ ת  ׁש בּ ר ׁש א 
ידי על יתבּ ר אליו להתקרב  כּ ן גּ ם 
מי ואפילּ וּ  וה ּמ צווֹ ת. הּת וֹ רה ׁש מירת
ׁש חפץ עת בּ כל  ׁש ּפ גם , כּ מ וֹ  ׁש ּפ גם 
י וּ כל  יתבּ ר לה' להתקרב וח וֹ תר
ׁש ל  כּ חם  בּ גדל נפׁש וֹ  וּ להחיוֹ ת לשׂ ּמ ח 
נקדּ ה ׁש כּ ל ׁש יּ אמין ידי  על הצּ דּ יקים ,
מצוה כּ ל ידי על ׁש זּ וֹ כה טוֹ בה וּ נקדּ ה
ואפי לּ וּ  לזה, ער אין ׁש עוֹ שׂ ה וּ מצוה
ׁש ל  ה ּמ צווֹ ת ע שׂ יּ ת  ׁש ל ט וֹ ב וֹ ת נקדּ וֹ ת
כּ ל  על ע וֹ לים  י שׂ ראל ּפ וֹ ׁש עי
מיני כּ ל ועל הבל ׁש ל הּת ענוּ גים 
עד  כּ לּ וֹ , הע וֹ לם  כּ ל ׁש ל וכוּ ' עׁש יר וּ ת
ׁש הם  על בּ יוֹ תר  נפ ׁש ם  את ׁש יּ שׂ ּמ ח וּ 
כּ זה ונצחי אמ ּת י  לט וֹ ב זוֹ כים  הם  גּ ם 
זה ידי ׁש על הּמ צווֹ ת בּ ע שׂ יּ ת לעסק 
הח יּ ים  חי  ׁש ה וּ א יתבּ ר בּ וֹ  מתדּ בּ קין
כּ מ וֹ  ה מח וֹ ת, כּ ל ׁש ל המחה מקוֹ ר

ד)ׁש כּ תוּ ב  מג , אל (שם אל "ואב וֹ אה 
וּ כתיב וכוּ ', גּ ילי" יא)שׂ מחת טז, (שם 

את שׂ מח וֹ ת שׂ בע  ח יּ ים  ארח  "ּת וֹ דיעני 
בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל כוּ ', נעמ וֹ ת"  ּפ ני
ׁש ח וֹ טפין  הנּ "ל י יגוּ ' ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן
לשׂ מחה אוֹ ת וֹ  וּ מהּפ כין ואנחה היּ ג וֹ ן

וכנּ "ל.
על וזה  ׁש עוֹ ברין הגּ ליּ וֹ ת כּ ל בּ חינת 

הנּ פ ׁש  גּ לוּ ת  ה וּ א ׁש ע ּק רם  י שׂ ראל
ׁש בּ מים , מאביה רח וֹ קה ׁש היא
כּ י כּ נּ "ל , העצבוּ ת הוּ א הגּ לוּ ת ׁש ע ּק ר
וקלק וּ לים  הראׁש וֹ ן אדם  חטא מחמת
על  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל ואחד אחד כּ ל ׁש ל
ׁש בּ כח עד בּ גּ לוּ ת להי וֹ ת  בּ הכרח  כּ ן
זה ידי על יברר וּ  הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
הבּ רוּ ר וע ּק ר הּת מ וּ רוֹ ת, מהיכלי  דּ יקא

ידי על הנּ "ל בּ בחינה המחה ידי  על
וכנּ "ל,ׁש יּ הפכוּ  לשׂ מחה ואנחה היּ ג וֹ ן 

למצרים  י וֹ סף  מכירת בּ חינת  ׁש זּ הוּ 
יכוֹ לים  היוּ  דּ יקא זה ידי ׁש על
"כּ י ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  בּ מצרים , להתק יּ ם 
וכוּ ' לפניכם " אהים  ׁש לחני  למחיה
התלהבוּ ת בּ חינת  הוּ א יוֹ סף כּ י וכנּ "ל.
כּ נּ "ל, הנּ "ל בּ חינה  ידי על  המחה
וּ בניו  אבינוּ  יעקב גּ ם  ׁש הכרח עד
ׁש יּ רדוּ  ישׂ ראל קדת כּ לל הּק דוֹ ׁש ים 
יעקב חי  דּ יקא וׁש ם  למצרים , כּ לּ ם 
בּ ׁש למוּ ת היג אז כּ י וׁש לוה, בּ שׂ מחה 
ידי על יהיה  האחרוֹ נה  הגּ אלּ ה ׁש גּ מר 
הצּ דּ יקים  ׁש יּ וֹ רדין ידי על דּ יקא, זה
ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת היכלי עמקי  לעמקי
ׁש נּ קראים  הגּ ליּ וֹ ת  וכל מצרים  בּ חינת
וּ מבררים  כּ ּמ וּ בא , מצרים  ׁש ם  על
ידי על והכּ ל דּ יקא מ ם  הּק דה
הגּ דוֹ ל  ׁש בּ כחם  ידי על הנּ "ל בּ חינה
כּ נּ "ל, לשׂ מחה ואנחה היּ גוֹ ן מהּפ כין
מהיכלי הבּ רוּ ר בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה
רוֹ צים  ה ּת מ וּ רוֹ ת היכלי כּ י  הּת מ וּ רוֹ ת.
חס הכּ ל וּ להחליף  להמיר בּ הפ
וּ לס ּפ ר לבאר אפׁש ר ׁש אי  עד וׁש לוֹ ם ,
כּ י האמת, מן המהּפ כוֹ ת סברוֹ תיהם 
הּפ ה יוּ כל וא ר וּ ח  לדברי  קץ  אין
אבל  ממ וֹ ע. אזן ּת ּמ לא וא לדבּ ר 
האמּת יּ ים  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי  ׁש ל נקדּ ת 
וּ מחליפין  ממירין והם  הכּ ל על עוֹ לה 
ואנחה היּ ג וֹ ן ׁש ּמ הּפ כין עד לט וֹ בה

כּ נּ "ל: לשׂ מחה
יוֹ סףנב את יעקב  הׁש בּ יע כּ ן ועל

ע ּק ר ׁש ם  כּ י  י שׂ ראל, בּ ארץ  לקברוֹ 
 ׁש נּ מ ׁש הנּ "ל, הּק דוֹ ׁש  הּמ קוֹ ם 

קכה  והלכות כד תורות תורה 

וכוּ ' המסדּ ר מבּ חינת העליוֹ ן מ ּמ ק וֹ ם 
ה גוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  מקוֹ ם , ׁש נּ קרא
בּ חינת ׁש הם  ה נּ "ל, היכלין הּת ׁש עה
ה גת עּק ר ׁש זּ ה הצּ חצח וֹ ת, אוֹ רוֹ ת
אחר בּ ׁש למ וּ ת לזה ׁש זּ וֹ כין הצּ דּ יקים 
"והשׂ בּ יע בּ בחינת הס ּת לּ קוּ תם 

וכוּ ' " נפ ׁש יא)בּ צחצח וֹ ת נח, כּ י(ישעיה , 
מחמת זה בּ ׁש ביל נגזר  הּמ יתה  עּק ר
בּ המסדּ ר ּפ גם  הראׁש וֹ ן ׁש אדם 
עליו  נגזר זה ידי ועל כּ נּ "ל, והמיב
אפ ׁש ר אי ע ּת ה כּ י לדוֹ רוֹ ת. מיתה
גּ מ וּ רים  לצ דּ יקים  אפי לּ וּ  אדם  לׁש וּ ם 

ה הצּ חצח וֹ ת לא וֹ רוֹ ת נּ "ל לב וֹ א 
כּ פי אחד כּ ל רק בּ ׁש למ וּ ת, בּ ח יּ יהם 
מה בּ ח יּ יו להיג זוֹ כה עב וֹ דתוֹ 
מכרח בּ ּס וֹ ף אׁש ר עד בּ זה, ּמ יג
"ואל  בּ בחינת העפר אל ולׁש וּ ב  למ וּ ת

ּת ׁש וּ ב" יט)העפר  ג, דּ יקא(בראשית וׁש ם  . 
לעפר  ויתהּפ  ּויזדּ כ הגּ וּ ף  יתבּ לּ ה
ׁש הוּ א קדׁש , אדמת לבחינת קדׁש 
ׁש זּ ה וּ  ה נּ "ל, הנּ וֹ רא מק וֹ ם  בּ חינת
מ יּ ג וֹ ן  מעצבוּ ת  ׁש נּ תהּפ בּ חינת
זה ידי  ׁש על ושׂ מחה, לחיּ וּ ת ואנחה
ע ּק ר יהיה  ׁש אז הּמ תים , בּ תח יּ ת יק וּ ם 
י ּמ לא "אז בּ חינת בּ ׁש למ וּ ת המחה

וכוּ ' ּפ ינוּ " ב)שׂ ח וֹ ק קכו , בּ חינת(תהלים  , 
לע שׂ וֹ ת הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  "עתיד
וכל  לבוֹ א, לעתיד לצּ דּ יקים  מחוֹ ל
וכוּ ' בּ אצ בּ עוֹ " מראה  ואחד אחד

לא .) ונשׂ מחה(תענית  "נגילה עד
וכוּ ' ט)בּ יׁש וּ עתוֹ " כה, כּ ן (ישעיה  ועל . 

בּ ארץ להּק בר  הזּ וֹ כה אדם  אׁש רי
הנּ "ל, הּק דוֹ ׁש  ה ּמ ק וֹ ם  ׁש ם  ישׂ ראל
מקוֹ ם  בּ בחינת נכללין זה  ידי  ׁש על

ה' כּ ב וֹ ד  ּבּ רו' בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל
אוֹ רוֹ ת מ יגין זה ידי ׁש על מ ּמ ק וֹ מ וֹ '
ּת ׁש עה בּ חינת  ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת

לזה: הזּ וֹ כה אׁש רי היכלין.

א)וזהנג מט, אל (בראשית יעקב "ויּ קרא : 
קץ לג לּ וֹ ת ׁש בּ ּק ׁש  וכוּ ', בּ ניו"
כּ י מ ּמ נּ וּ , הכינה ונסּת לּ קה הגּ אלּ ה
הנּ "ל  המחה ידי  על הגּ אלּ ה עּק ר
כּ נּ "ל. תצאוּ ' בשׂ מחה 'כּ י בּ חינת
נתבּ רר ׁש כּ בר  יעקב  סבר וּ בּת חלּ ה
ׁש יּ וּ כל  עד לגמרי הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
הימ נּ וּ  ונסּת לּ קה הגּ אלּ ה, קץ לגלּ וֹ ת
אל   מ ּמ "בּ ּמ פלא בּ חינת  זה ׁש כינה,

יג.)ּת דרוֹ ׁש " מ כּ ח(חגיגה   ׁש נּ מ ׁש , 
בּ ה ּמ חין  ׁש ּמ כּ ה הנּ "ל המעכּ ב 
לרדף מ נּ יחם  ואינוֹ  להיג הרוֹ דפין
קץ ׁש ל זה בּ ענין בּ פרט מ דּ אי, יוֹ תר 
ׁש לּ בּ יּה  הּפ לאוֹ ת קץ  ׁש הוּ א הגּ אלּ ה

התחיל  כּ ן ועל גּ לי. לא  לדבּ רלפוּ מיּה  
וכוּ ' "הּק בצ וּ " ואמר  אחרים  דּ ברים 
ׁש ל  הּק בּ וּ ץ ידי על הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר
הנּ "ל  ׁש לוֹ ם  בּ חינת ׁש זּ הוּ  ישׂ ראל
יעקב בּ חינת אל וי ׁש מע וּ  ׁש יּ תקבּ צ וּ 
הצּ דּ יקים  בּ חינת  ׁש הם  וישׂ ראל
ס וֹ ף כּ ל סוֹ ף  זה ידי ׁש על האמ ּת יּ ים ,
עצם  ידי על הלמה  ה גּ אלּ ה ּת ב וֹ א
ואנחה היּ גוֹ ן ׁש ּמ הּפ כין ידי על כּ חם 

כּ נּ "ל: לשׂ מחה

ׁש בטים נד  ׁש ׁש ה ׁש הוֹ כיח וזה
אוֹ תם  ּת וֹ כח ּת וֹ  וע ּק ר  הרא ׁש וֹ נים ,
ּת ּק וּ ן  בּ בחינת  ׁש ּפ גמ וּ  על היתה
 נמ ׁש ׁש ּמ ם  ה נּ "ל והמי ב  המסדּ ר 
גּ דוֹ לי ׁש ל וּ ׁש גיא וֹ תם  טעוּ תם 
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יזכּ ה לגמרי, גּ וּ פוֹ  ּת אווֹ ת  ׁש בּ ר ׁש א 
ידי על יתבּ ר אליו להתקרב  כּ ן גּ ם 
מי ואפילּ וּ  וה ּמ צווֹ ת. הּת וֹ רה ׁש מירת
ׁש חפץ עת בּ כל  ׁש ּפ גם , כּ מ וֹ  ׁש ּפ גם 
י וּ כל  יתבּ ר לה' להתקרב וח וֹ תר
ׁש ל  כּ חם  בּ גדל נפׁש וֹ  וּ להחיוֹ ת לשׂ ּמ ח 
נקדּ ה ׁש כּ ל ׁש יּ אמין ידי  על הצּ דּ יקים ,
מצוה כּ ל ידי על ׁש זּ וֹ כה טוֹ בה וּ נקדּ ה
ואפי לּ וּ  לזה, ער אין ׁש עוֹ שׂ ה וּ מצוה
ׁש ל  ה ּמ צווֹ ת ע שׂ יּ ת  ׁש ל ט וֹ ב וֹ ת נקדּ וֹ ת
כּ ל  על ע וֹ לים  י שׂ ראל ּפ וֹ ׁש עי
מיני כּ ל ועל הבל ׁש ל הּת ענוּ גים 
עד  כּ לּ וֹ , הע וֹ לם  כּ ל ׁש ל וכוּ ' עׁש יר וּ ת
ׁש הם  על בּ יוֹ תר  נפ ׁש ם  את ׁש יּ שׂ ּמ ח וּ 
כּ זה ונצחי אמ ּת י  לט וֹ ב זוֹ כים  הם  גּ ם 
זה ידי ׁש על הּמ צווֹ ת בּ ע שׂ יּ ת לעסק 
הח יּ ים  חי  ׁש ה וּ א יתבּ ר בּ וֹ  מתדּ בּ קין
כּ מ וֹ  ה מח וֹ ת, כּ ל ׁש ל המחה מקוֹ ר

ד)ׁש כּ תוּ ב  מג , אל (שם אל "ואב וֹ אה 
וּ כתיב וכוּ ', גּ ילי" יא)שׂ מחת טז, (שם 

את שׂ מח וֹ ת שׂ בע  ח יּ ים  ארח  "ּת וֹ דיעני 
בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל כוּ ', נעמ וֹ ת"  ּפ ני
ׁש ח וֹ טפין  הנּ "ל י יגוּ ' ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן
לשׂ מחה אוֹ ת וֹ  וּ מהּפ כין ואנחה היּ ג וֹ ן

וכנּ "ל.
על וזה  ׁש עוֹ ברין הגּ ליּ וֹ ת כּ ל בּ חינת 

הנּ פ ׁש  גּ לוּ ת  ה וּ א ׁש ע ּק רם  י שׂ ראל
ׁש בּ מים , מאביה רח וֹ קה ׁש היא
כּ י כּ נּ "ל , העצבוּ ת הוּ א הגּ לוּ ת ׁש ע ּק ר
וקלק וּ לים  הראׁש וֹ ן אדם  חטא מחמת
על  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל ואחד אחד כּ ל ׁש ל
ׁש בּ כח עד בּ גּ לוּ ת להי וֹ ת  בּ הכרח  כּ ן
זה ידי על יברר וּ  הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים 
הבּ רוּ ר וע ּק ר הּת מ וּ רוֹ ת, מהיכלי  דּ יקא

ידי על הנּ "ל בּ בחינה המחה ידי  על
וכנּ "ל,ׁש יּ הפכוּ  לשׂ מחה ואנחה היּ ג וֹ ן 

למצרים  י וֹ סף  מכירת בּ חינת  ׁש זּ הוּ 
יכוֹ לים  היוּ  דּ יקא זה ידי ׁש על
"כּ י ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  בּ מצרים , להתק יּ ם 
וכוּ ' לפניכם " אהים  ׁש לחני  למחיה
התלהבוּ ת בּ חינת  הוּ א יוֹ סף כּ י וכנּ "ל.
כּ נּ "ל, הנּ "ל בּ חינה  ידי על  המחה
וּ בניו  אבינוּ  יעקב גּ ם  ׁש הכרח עד
ׁש יּ רדוּ  ישׂ ראל קדת כּ לל הּק דוֹ ׁש ים 
יעקב חי  דּ יקא וׁש ם  למצרים , כּ לּ ם 
בּ ׁש למוּ ת היג אז כּ י וׁש לוה, בּ שׂ מחה 
ידי על יהיה  האחרוֹ נה  הגּ אלּ ה ׁש גּ מר 
הצּ דּ יקים  ׁש יּ וֹ רדין ידי על דּ יקא, זה
ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת היכלי עמקי  לעמקי
ׁש נּ קראים  הגּ ליּ וֹ ת  וכל מצרים  בּ חינת
וּ מבררים  כּ ּמ וּ בא , מצרים  ׁש ם  על
ידי על והכּ ל דּ יקא מ ם  הּק דה
הגּ דוֹ ל  ׁש בּ כחם  ידי על הנּ "ל בּ חינה
כּ נּ "ל, לשׂ מחה ואנחה היּ גוֹ ן מהּפ כין
מהיכלי הבּ רוּ ר בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה
רוֹ צים  ה ּת מ וּ רוֹ ת היכלי כּ י  הּת מ וּ רוֹ ת.
חס הכּ ל וּ להחליף  להמיר בּ הפ
וּ לס ּפ ר לבאר אפׁש ר ׁש אי  עד וׁש לוֹ ם ,
כּ י האמת, מן המהּפ כוֹ ת סברוֹ תיהם 
הּפ ה יוּ כל וא ר וּ ח  לדברי  קץ  אין
אבל  ממ וֹ ע. אזן ּת ּמ לא וא לדבּ ר 
האמּת יּ ים  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי  ׁש ל נקדּ ת 
וּ מחליפין  ממירין והם  הכּ ל על עוֹ לה 
ואנחה היּ ג וֹ ן ׁש ּמ הּפ כין עד לט וֹ בה

כּ נּ "ל: לשׂ מחה
יוֹ סףנב את יעקב  הׁש בּ יע כּ ן ועל

ע ּק ר ׁש ם  כּ י  י שׂ ראל, בּ ארץ  לקברוֹ 
 ׁש נּ מ ׁש הנּ "ל, הּק דוֹ ׁש  הּמ קוֹ ם 

קכה  והלכות כד תורות תורה 

וכוּ ' המסדּ ר מבּ חינת העליוֹ ן מ ּמ ק וֹ ם 
ה גוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  מקוֹ ם , ׁש נּ קרא
בּ חינת ׁש הם  ה נּ "ל, היכלין הּת ׁש עה
ה גת עּק ר ׁש זּ ה הצּ חצח וֹ ת, אוֹ רוֹ ת
אחר בּ ׁש למ וּ ת לזה ׁש זּ וֹ כין הצּ דּ יקים 
"והשׂ בּ יע בּ בחינת הס ּת לּ קוּ תם 

וכוּ ' " נפ ׁש יא)בּ צחצח וֹ ת נח, כּ י(ישעיה , 
מחמת זה בּ ׁש ביל נגזר  הּמ יתה  עּק ר
בּ המסדּ ר ּפ גם  הראׁש וֹ ן ׁש אדם 
עליו  נגזר זה ידי ועל כּ נּ "ל, והמיב
אפ ׁש ר אי ע ּת ה כּ י לדוֹ רוֹ ת. מיתה
גּ מ וּ רים  לצ דּ יקים  אפי לּ וּ  אדם  לׁש וּ ם 

ה הצּ חצח וֹ ת לא וֹ רוֹ ת נּ "ל לב וֹ א 
כּ פי אחד כּ ל רק בּ ׁש למ וּ ת, בּ ח יּ יהם 
מה בּ ח יּ יו להיג זוֹ כה עב וֹ דתוֹ 
מכרח בּ ּס וֹ ף אׁש ר עד בּ זה, ּמ יג
"ואל  בּ בחינת העפר אל ולׁש וּ ב  למ וּ ת

ּת ׁש וּ ב" יט)העפר  ג, דּ יקא(בראשית וׁש ם  . 
לעפר  ויתהּפ  ּויזדּ כ הגּ וּ ף  יתבּ לּ ה
ׁש הוּ א קדׁש , אדמת לבחינת קדׁש 
ׁש זּ ה וּ  ה נּ "ל, הנּ וֹ רא מק וֹ ם  בּ חינת
מ יּ ג וֹ ן  מעצבוּ ת  ׁש נּ תהּפ בּ חינת
זה ידי  ׁש על ושׂ מחה, לחיּ וּ ת ואנחה
ע ּק ר יהיה  ׁש אז הּמ תים , בּ תח יּ ת יק וּ ם 
י ּמ לא "אז בּ חינת בּ ׁש למ וּ ת המחה

וכוּ ' ּפ ינוּ " ב)שׂ ח וֹ ק קכו , בּ חינת(תהלים  , 
לע שׂ וֹ ת הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  "עתיד
וכל  לבוֹ א, לעתיד לצּ דּ יקים  מחוֹ ל
וכוּ ' בּ אצ בּ עוֹ " מראה  ואחד אחד

לא .) ונשׂ מחה(תענית  "נגילה עד
וכוּ ' ט)בּ יׁש וּ עתוֹ " כה, כּ ן (ישעיה  ועל . 

בּ ארץ להּק בר  הזּ וֹ כה אדם  אׁש רי
הנּ "ל, הּק דוֹ ׁש  ה ּמ ק וֹ ם  ׁש ם  ישׂ ראל
מקוֹ ם  בּ בחינת נכללין זה  ידי  ׁש על

ה' כּ ב וֹ ד  ּבּ רו' בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל
אוֹ רוֹ ת מ יגין זה ידי ׁש על מ ּמ ק וֹ מ וֹ '
ּת ׁש עה בּ חינת  ׁש הם  הצּ חצח וֹ ת

לזה: הזּ וֹ כה אׁש רי היכלין.

א)וזהנג מט, אל (בראשית יעקב "ויּ קרא : 
קץ לג לּ וֹ ת ׁש בּ ּק ׁש  וכוּ ', בּ ניו"
כּ י מ ּמ נּ וּ , הכינה ונסּת לּ קה הגּ אלּ ה
הנּ "ל  המחה ידי  על הגּ אלּ ה עּק ר
כּ נּ "ל. תצאוּ ' בשׂ מחה 'כּ י בּ חינת
נתבּ רר ׁש כּ בר  יעקב  סבר וּ בּת חלּ ה
ׁש יּ וּ כל  עד לגמרי הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
הימ נּ וּ  ונסּת לּ קה הגּ אלּ ה, קץ לגלּ וֹ ת
אל   מ ּמ "בּ ּמ פלא בּ חינת  זה ׁש כינה,

יג.)ּת דרוֹ ׁש " מ כּ ח(חגיגה   ׁש נּ מ ׁש , 
בּ ה ּמ חין  ׁש ּמ כּ ה הנּ "ל המעכּ ב 
לרדף מ נּ יחם  ואינוֹ  להיג הרוֹ דפין
קץ ׁש ל זה בּ ענין בּ פרט מ דּ אי, יוֹ תר 
ׁש לּ בּ יּה  הּפ לאוֹ ת קץ  ׁש הוּ א הגּ אלּ ה

התחיל  כּ ן ועל גּ לי. לא  לדבּ רלפוּ מיּה  
וכוּ ' "הּק בצ וּ " ואמר  אחרים  דּ ברים 
ׁש ל  הּק בּ וּ ץ ידי על הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר
הנּ "ל  ׁש לוֹ ם  בּ חינת ׁש זּ הוּ  ישׂ ראל
יעקב בּ חינת אל וי ׁש מע וּ  ׁש יּ תקבּ צ וּ 
הצּ דּ יקים  בּ חינת  ׁש הם  וישׂ ראל
ס וֹ ף כּ ל סוֹ ף  זה ידי ׁש על האמ ּת יּ ים ,
עצם  ידי על הלמה  ה גּ אלּ ה ּת ב וֹ א
ואנחה היּ גוֹ ן ׁש ּמ הּפ כין ידי על כּ חם 

כּ נּ "ל: לשׂ מחה

ׁש בטים נד  ׁש ׁש ה ׁש הוֹ כיח וזה
אוֹ תם  ּת וֹ כח ּת וֹ  וע ּק ר  הרא ׁש וֹ נים ,
ּת ּק וּ ן  בּ בחינת  ׁש ּפ גמ וּ  על היתה
 נמ ׁש ׁש ּמ ם  ה נּ "ל והמי ב  המסדּ ר 
גּ דוֹ לי ׁש ל וּ ׁש גיא וֹ תם  טעוּ תם 
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בּ כרי "ראוּ בן וזהוּ  כּ נּ "ל. הצּ דּ יקים 
ּת ּק וּ ן  ׁש הוּ א  אוֹ ני", וראׁש ית  כּ חי  אּת ה
ז"ל  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש דּ רׁש וּ  כּ מ וֹ  הבּ רית

ד) צח, רבה המחה(בראשית עּק ר ׁש ם  ,
ּפ גם   הפ בּ מק וֹ מ וֹ  וחדוה עז בּ חינת
ועצבוּ ת יללה בּ חינת ׁש הוּ א הבּ רית
כּ זאת בּ קדה  ׁש נּ וֹ לדּת  וּ מאחר כּ יּ דוּ ע .
עז" ויתר שׂ את "יתר  ל היה ראוּ י 
ׁש הוּ א וּ מלכוּ ת כּ הנּ ה בּ חינת ׁש ה וּ א
המחה ידי על ה נּ "ל. ּת ּק וּ נים  בּ חינת
ׁש הוּ א הּמ לכוּ ת מעלין זה ידי ׁש על
ישׂ מח  ּבּ עז "ה ' בּ חינת עז בּ חינת

"ב)מל כא , זוֹ כין (תהלים זה ידי  ועל , 
בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, הבּ רכוֹ ת לכל
את אהרן "ויּ א בּ חינת שׂ את ' 'יתר 

ויברכם " העם  אל כב)ידיו ט, (ויקרא  
ּת וֹ תר" אל כּ ּמ ים  "ּפ חז אבל וכנּ "ל.
בּ חינת הינוּ   כּ עס להרא וֹ ת ׁש ּמ הר ּת 
עד  מ דּ אי י וֹ תר מחוֹ  ׁש רדף הנּ "ל, ּפ גם 
ידי על זה, ידי על כּ עס לידי  ׁש בּ א
יעקב ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  דּ עת לסּת ר  ׁש רצה
כּ י בּ להה. בּ אהל מ ּט ת וֹ  ׁש נּ תן אבינוּ 
יוֹ תר הּמ חין רדיפת ׁש ל  הנּ "ל ּפ גם  זה
והמי ב , המסדּ ר  ּפ גם  ידי  על מ דּ אי
ׁש הוּ א עלה" יצוּ עי ח לּ לּת  "אז כּ י
ערשׂ  על ׁש זּ כה ס וֹ ף אין אוֹ ר  הגת
ידי על כּ זאת, נוֹ ראה בּ קדה יצ וּ עוֹ 
והמיב המס דּ ר לתּק וּ ן זכה ׁש ה וּ א
מהיכלי המחה ׁש בּ רר ידי  על כּ ראוּ י ,
להעמיד  ׁש הכרח  ס וֹ ד ׁש זּ ה הּת מ וּ רוֹ ת,
כּ נּ "ל. מה פחוֹ ת  גּ ם  קדוֹ ׁש ים  ׁש בטים 
הצּ דּ יקים  זוֹ כין הנּ "ל הגוֹ ת  ע ּק ר  כּ י

הּק דהעל בּ תכלית זוּ וּ גם  קדת ידי 
וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה  בּ הלכוֹ ת מזּ ה [וע יּ ן כּ ראוּ י 

ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן הּת וֹ רה ּפ י על ד הלכה
ה זּ את הּת וֹ רה  ּפ י ועל ייגוּ '.
ועל  היטב], ׁש ם  ע יּ ן וכוּ ' 'אמצע וּ תא'
ׁש רצה הרבּ ה ראוּ בן בּ זה ּפ גם  כּ ן
ּפ גם  וּ בזה יעקב , דּ עת נגד להתח כּ ם 
אבּ ד  כּ ן ועל והמיב , בּ המס דּ ר
ּת ּק וּ נים  בּ חינת ׁש הם  והּמ לכוּ ת הכּ הנּ ה
המסדּ ר ּת ּק וּ ן ע ּק ר ידם  ׁש על הנּ "ל

כּ נּ "ל. וכוּ '

חמסוכן כּ לי  אחים  ולוי  "ׁש מע וֹ ן 
לחטף כּ ׁש ר וֹ צין כּ י  מכרתיהם ",

לוֹ  ראוּ יים  ׁש אינם  והגוֹ ת  ידיעוֹ ת
אף וחרוֹ ן וּ גזלה חמס  בּ חינת זה
בּ חינת וזהוּ  אחר. בּ מק וֹ ם  כּ ּמ וּ בן
'בּ סדם ' נפׁש י", ּת בא אל "בּ סדם 
כּ ל  כּ בר  ׁש היגוּ  להם  ׁש נּ דמה דּ יקא
על  ׁש העמידוּ  עד וההג וֹ ת  הּס וֹ דוֹ ת 
הצּ דּ יק , י וֹ סף  את למ כּ ר דּ עּת ם 
ׁש נּ וֹ טה דּ ע ּת ם  לפי  להם  ׁש נּ דמה
יעקב אמר כּ ן ועל האמת. מ דּ ר
ר וֹ צה איני כּ י  נפ ׁש י" ּת בא אל "בּ סדם 
קרח ׁש ל "בּ קהלם " וכן כּ אלּ וּ , סוֹ דוֹ ת
הם  כּ י וכוּ ', כּ בדי " ּת חד "אל וזמרי
ׁש נּ מ ׁש כוּ  וי וֹ תר יוֹ תר  הרבּ ה ּפ גמוּ 
וטען  לנאף  רצה זמרי ּת אותם , אחר
אם  מפלג: ולמדן חכם  כּ מ וֹ  מ ׁש ה  עם 
דּ עת בּ ר וכל וכוּ ', אסוּ רה זוֹ  ּת אמר
מ ׁש ה כּ וּ נת ׁש בּ ין הח לּ וּ ק  יוֹ דע  אמ ּת י
היה רבּ ינוּ  מׁש ה כּ י  זמרי, וּ בין רבּ ינוּ 
ּפ י על יתרוֹ  בּ ת ונשׂ א גּ דוֹ ל ּפ ר וּ ׁש 
לה ּת יר ורצה  מ דּ ע ּת וֹ  יצא וזה  הדּ בּ וּ ר ,
 ּכ כּ ל ּפ ניו והעז  בּ פרהסיא נאוּ ף 
קרח וכן כּ זה. בּ ע זּ וּ ת  מ ׁש ה  עם  לטען

קכז והלכות כד תורות תורה 

וטען  כּ מפרסם  עצמ וֹ  בּ כב וֹ ד ׁש רצה
ואמר י שׂ ראל בּ ׁש ביל מתק נּ א כּ אלּ וּ 

ג) טז , כּ לּ ם (במדבר העדה כל "כּ י :
ּת תנא וּ  וּ מדּ וּ ע  ה' וּ בת וֹ כם  קדוֹ ׁש ים 
מ ּפ גם   נמ ׁש זה וכל ה'". קהל על

והמ ׁש גּ ם המס דּ ר הּמ חין את יב 
ולוי ׁש מע וֹ ן כּ מוֹ  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי
ּת אווֹ ת מחמת  א  בּ דּק וּ ת, בּ זה ּפ גמוּ 
לה' התלהב וּ תם  מרב רק וׁש לוֹ ם , חס
ּפ גם  בּ חינת  ׁש זּ הוּ  מ דּ אי י וֹ תר יתבּ ר
ידי על כּ נּ "ל, וכוּ ' והמיב המסדּ ר 
זמרי אבל כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ יוֹ סף טעוּ  זה
ׁש ּפ גמ וּ  בּ גׁש מ יּ וּ ת  בּ זה ּפ גמ וּ  וקרח 
מן  ׁש יּ צאוּ  עד  ּכ כּ ל בּ המי ב 
כּ נּ "ל.  ּכ כּ ל ּפ ניהם  והעזּ וּ  הבּ וּ ׁש ה

כּ ן ּת חד ועל אל "בּ קהלם  יעקב  בּ ּק ׁש  
קדת ׁש ר ׁש  יעקב כּ י כּ בדי"
ה' ׁש ל הכּ בוֹ ד עּק ר ׁש הם  ישׂ ראל
עבוֹ דת בּ סדר ׁש עוֹ סקים  יתבּ ר
וכוּ ' ותׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש ירוֹ ת הּת פ לּ ה
שׂ מחת ידי  על  ית בּ ר כּ ב וֹ ד וֹ  וּ מעלין
לבחינת ׁש זּ וֹ כין עד כּ נּ "ל, הּמ צוה
כּ ראוּ י , הנּ "ל והמע כּ ב הרדיפה ּת ּק וּ ן
כּ מ וֹ  מ ּמ קוֹ מ וֹ ', ה ' כּ בוֹ ד  ּבּ ר ו' ׁש זּ הוּ 
ׁש זּ ה וּ  הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש ם  ׁש ּמ באר
כּ לל  כּ י היּ ח וּ ד, ׁש למ וּ ת ּת כלית בּ חינת
זאת מבּ חינה נמ ׁש כין היּ ח וּ דים  כּ ל
בּ המעכּ ב , הרדיפה בּ חינת כּ ׁש נּ כלל
ידי ׁש על כּ ראוּ י מטי ולא מטי בּ בחינת
כּ ראוּ י . אהוּ ת ה גוֹ ת מ וֹ לידין זה
ּת חד  אל 'בּ קהלם  יעקב אמר  כּ ן ועל
על  כּ י  דּ יקא , כּ בדי' ּת חד 'אל כּ בדי ',
בּ מקוֹ ם  כּ ב וֹ די יתיחד א קהלם  ידי 

 ּבּ ר ו' בּ חינת ׁש זּ הוּ  להתיחד  ׁש צּ רי
אינוֹ  היח וּ ד זה כּ י  מ ּמ ק וֹ מ וֹ ', ה' כּ בוֹ ד
הצּ דּ יקים  ידי על אם  כּ י נעשׂ ה
הּק דוֹ ׁש  ה ּק בּ וּ ץ ידי  ועל הגּ דוֹ לים 
דּ עּת ם  המבּט לים  אליהם  הנּ לוים 
על  הח וֹ לקים  ידי על א אבל נגדּ ם ,
ה צּ דּ יקי בּ חינת ׁש הם  ואהרן מ ׁש ה
מאד  ּפ גמ וּ  הם  וזמרי קרח  כּ י אמת.
כּ ל  ׁש ּמ ם  ה נּ "ל והמי ב  בּ המס דּ ר

כּ נּ "ל. הּק דוֹ ׁש ים  ה יּ ח וּ דים 

כּ יוזה "אחי  ּי וֹ ד ו אּת ה  "יהוּ דה  
יזכּ וּ  ׁש הם  וּ מׁש יח  דּ וד יצא מּמ נּ וּ 
ה כּ ל  יתּק נוּ  ׁש הם  בּ ׁש למוּ ת , לזה
ע שׂ ה דּ וד כּ י אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה
ואמר ואביוֹ ן, כּ עני ימיו כּ ל עצמ וֹ 

ז) כב, ּת וֹ לעת(תהלים אי ׁש ""ואנכי וא 
ואמר ג)וכוּ ', א  קלא , גבּה (שם א "ה' 

הלּ כּת י וא עיני רמ וּ  וא לבּ י 
וס יּ ם  וכוּ ', מּמ נּ י" ונפלאוֹ ת בּ גדוֹ ל וֹ ת 
ועד  מע ּת ה ה' אל י שׂ ראל "יחל
עצמ וֹ  לעשׂ וֹ ת הע ּק ר ׁש זּ ה  עוֹ לם ",
ה' ליׁש וּ עת וּ ליחל וכוּ ' אּמ וֹ  עלי כּ גּ מל
וּ תפלּ וֹ ת ותׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש ירוֹ ת וּ להרבּ וֹ ת
כּ ל  בּ זה  ׁש עסק  דּ וד כּ מ וֹ  והוֹ דאוֹ ת,
ּת הלּ ים  ספר  לח בּ ר ׁש זּ כה עד ימיו
ׁש הם  נגינה מיני  ע שׂ רה מ כּ ל ׁש כּ לוּ ל
ע ּק ר ׁש זּ ה  ,יתבּ ר בּ וֹ  המחה  כּ לל
הגּ אלּ ה ּת ב וֹ א זה  ידי  ׁש על הּת ּק וּ ן
מ זּ רע וֹ  ׁש יּ צא מ ׁש יח ידי  על הלמה
שׂ מחה ידי  על הגּ אלּ ה  ׁש עּק ר וכנּ "ל,
מקוֹ ם  למצא מאד  יגע  כּ ן ועל כּ נּ "ל.
אוֹ ר מק בּ לין ׁש ם  ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית
 ית בּ ר בּ וֹ  לשׂ מח  הּק דוֹ ׁש ה המחה



הלכותקכו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

בּ כרי "ראוּ בן וזהוּ  כּ נּ "ל. הצּ דּ יקים 
ּת ּק וּ ן  ׁש הוּ א  אוֹ ני", וראׁש ית  כּ חי  אּת ה
ז"ל  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש דּ רׁש וּ  כּ מ וֹ  הבּ רית

ד) צח, רבה המחה(בראשית עּק ר ׁש ם  ,
ּפ גם   הפ בּ מק וֹ מ וֹ  וחדוה עז בּ חינת
ועצבוּ ת יללה בּ חינת ׁש הוּ א הבּ רית
כּ זאת בּ קדה  ׁש נּ וֹ לדּת  וּ מאחר כּ יּ דוּ ע .
עז" ויתר שׂ את "יתר  ל היה ראוּ י 
ׁש הוּ א וּ מלכוּ ת כּ הנּ ה בּ חינת ׁש ה וּ א
המחה ידי על ה נּ "ל. ּת ּק וּ נים  בּ חינת
ׁש הוּ א הּמ לכוּ ת מעלין זה ידי ׁש על
ישׂ מח  ּבּ עז "ה ' בּ חינת עז בּ חינת

"ב)מל כא , זוֹ כין (תהלים זה ידי  ועל , 
בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, הבּ רכוֹ ת לכל
את אהרן "ויּ א בּ חינת שׂ את ' 'יתר 

ויברכם " העם  אל כב)ידיו ט, (ויקרא  
ּת וֹ תר" אל כּ ּמ ים  "ּפ חז אבל וכנּ "ל.
בּ חינת הינוּ   כּ עס להרא וֹ ת ׁש ּמ הר ּת 
עד  מ דּ אי י וֹ תר מחוֹ  ׁש רדף הנּ "ל, ּפ גם 
ידי על זה, ידי על כּ עס לידי  ׁש בּ א
יעקב ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  דּ עת לסּת ר  ׁש רצה
כּ י בּ להה. בּ אהל מ ּט ת וֹ  ׁש נּ תן אבינוּ 
יוֹ תר הּמ חין רדיפת ׁש ל  הנּ "ל ּפ גם  זה
והמי ב , המסדּ ר  ּפ גם  ידי  על מ דּ אי
ׁש הוּ א עלה" יצוּ עי ח לּ לּת  "אז כּ י
ערשׂ  על ׁש זּ כה ס וֹ ף אין אוֹ ר  הגת
ידי על כּ זאת, נוֹ ראה בּ קדה יצ וּ עוֹ 
והמיב המס דּ ר לתּק וּ ן זכה ׁש ה וּ א
מהיכלי המחה ׁש בּ רר ידי  על כּ ראוּ י ,
להעמיד  ׁש הכרח  ס וֹ ד ׁש זּ ה הּת מ וּ רוֹ ת,
כּ נּ "ל. מה פחוֹ ת  גּ ם  קדוֹ ׁש ים  ׁש בטים 
הצּ דּ יקים  זוֹ כין הנּ "ל הגוֹ ת  ע ּק ר  כּ י

הּק דהעל בּ תכלית זוּ וּ גם  קדת ידי 
וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה  בּ הלכוֹ ת מזּ ה [וע יּ ן כּ ראוּ י 

ושׂ מחה 'שׂ שׂ וֹ ן הּת וֹ רה ּפ י על ד הלכה
ה זּ את הּת וֹ רה  ּפ י ועל ייגוּ '.
ועל  היטב], ׁש ם  ע יּ ן וכוּ ' 'אמצע וּ תא'
ׁש רצה הרבּ ה ראוּ בן בּ זה ּפ גם  כּ ן
ּפ גם  וּ בזה יעקב , דּ עת נגד להתח כּ ם 
אבּ ד  כּ ן ועל והמיב , בּ המס דּ ר
ּת ּק וּ נים  בּ חינת ׁש הם  והּמ לכוּ ת הכּ הנּ ה
המסדּ ר ּת ּק וּ ן ע ּק ר ידם  ׁש על הנּ "ל

כּ נּ "ל. וכוּ '

חמסוכן כּ לי  אחים  ולוי  "ׁש מע וֹ ן 
לחטף כּ ׁש ר וֹ צין כּ י  מכרתיהם ",

לוֹ  ראוּ יים  ׁש אינם  והגוֹ ת  ידיעוֹ ת
אף וחרוֹ ן וּ גזלה חמס  בּ חינת זה
בּ חינת וזהוּ  אחר. בּ מק וֹ ם  כּ ּמ וּ בן
'בּ סדם ' נפׁש י", ּת בא אל "בּ סדם 
כּ ל  כּ בר  ׁש היגוּ  להם  ׁש נּ דמה דּ יקא
על  ׁש העמידוּ  עד וההג וֹ ת  הּס וֹ דוֹ ת 
הצּ דּ יק , י וֹ סף  את למ כּ ר דּ עּת ם 
ׁש נּ וֹ טה דּ ע ּת ם  לפי  להם  ׁש נּ דמה
יעקב אמר כּ ן ועל האמת. מ דּ ר
ר וֹ צה איני כּ י  נפ ׁש י" ּת בא אל "בּ סדם 
קרח ׁש ל "בּ קהלם " וכן כּ אלּ וּ , סוֹ דוֹ ת
הם  כּ י וכוּ ', כּ בדי " ּת חד "אל וזמרי
ׁש נּ מ ׁש כוּ  וי וֹ תר יוֹ תר  הרבּ ה ּפ גמוּ 
וטען  לנאף  רצה זמרי ּת אותם , אחר
אם  מפלג: ולמדן חכם  כּ מ וֹ  מ ׁש ה  עם 
דּ עת בּ ר וכל וכוּ ', אסוּ רה זוֹ  ּת אמר
מ ׁש ה כּ וּ נת ׁש בּ ין הח לּ וּ ק  יוֹ דע  אמ ּת י
היה רבּ ינוּ  מׁש ה כּ י  זמרי, וּ בין רבּ ינוּ 
ּפ י על יתרוֹ  בּ ת ונשׂ א גּ דוֹ ל ּפ ר וּ ׁש 
לה ּת יר ורצה  מ דּ ע ּת וֹ  יצא וזה  הדּ בּ וּ ר ,
 ּכ כּ ל ּפ ניו והעז  בּ פרהסיא נאוּ ף 
קרח וכן כּ זה. בּ ע זּ וּ ת  מ ׁש ה  עם  לטען

קכז והלכות כד תורות תורה 

וטען  כּ מפרסם  עצמ וֹ  בּ כב וֹ ד ׁש רצה
ואמר י שׂ ראל בּ ׁש ביל מתק נּ א כּ אלּ וּ 

ג) טז , כּ לּ ם (במדבר העדה כל "כּ י :
ּת תנא וּ  וּ מדּ וּ ע  ה' וּ בת וֹ כם  קדוֹ ׁש ים 
מ ּפ גם   נמ ׁש זה וכל ה'". קהל על

והמ ׁש גּ ם המס דּ ר הּמ חין את יב 
ולוי ׁש מע וֹ ן כּ מוֹ  הצּ דּ יקים  גּ דוֹ לי
ּת אווֹ ת מחמת  א  בּ דּק וּ ת, בּ זה ּפ גמוּ 
לה' התלהב וּ תם  מרב רק וׁש לוֹ ם , חס
ּפ גם  בּ חינת  ׁש זּ הוּ  מ דּ אי י וֹ תר יתבּ ר
ידי על כּ נּ "ל, וכוּ ' והמיב המסדּ ר 
זמרי אבל כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ יוֹ סף טעוּ  זה
ׁש ּפ גמ וּ  בּ גׁש מ יּ וּ ת  בּ זה ּפ גמ וּ  וקרח 
מן  ׁש יּ צאוּ  עד  ּכ כּ ל בּ המי ב 
כּ נּ "ל.  ּכ כּ ל ּפ ניהם  והעזּ וּ  הבּ וּ ׁש ה

כּ ן ּת חד ועל אל "בּ קהלם  יעקב  בּ ּק ׁש  
קדת ׁש ר ׁש  יעקב כּ י כּ בדי"
ה' ׁש ל הכּ בוֹ ד עּק ר ׁש הם  ישׂ ראל
עבוֹ דת בּ סדר ׁש עוֹ סקים  יתבּ ר
וכוּ ' ותׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש ירוֹ ת הּת פ לּ ה
שׂ מחת ידי  על  ית בּ ר כּ ב וֹ ד וֹ  וּ מעלין
לבחינת ׁש זּ וֹ כין עד כּ נּ "ל, הּמ צוה
כּ ראוּ י , הנּ "ל והמע כּ ב הרדיפה ּת ּק וּ ן
כּ מ וֹ  מ ּמ קוֹ מ וֹ ', ה ' כּ בוֹ ד  ּבּ ר ו' ׁש זּ הוּ 
ׁש זּ ה וּ  הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש ם  ׁש ּמ באר
כּ לל  כּ י היּ ח וּ ד, ׁש למ וּ ת ּת כלית בּ חינת
זאת מבּ חינה נמ ׁש כין היּ ח וּ דים  כּ ל
בּ המעכּ ב , הרדיפה בּ חינת כּ ׁש נּ כלל
ידי ׁש על כּ ראוּ י מטי ולא מטי בּ בחינת
כּ ראוּ י . אהוּ ת ה גוֹ ת מ וֹ לידין זה
ּת חד  אל 'בּ קהלם  יעקב אמר  כּ ן ועל
על  כּ י  דּ יקא , כּ בדי' ּת חד 'אל כּ בדי ',
בּ מקוֹ ם  כּ ב וֹ די יתיחד א קהלם  ידי 

 ּבּ ר ו' בּ חינת ׁש זּ הוּ  להתיחד  ׁש צּ רי
אינוֹ  היח וּ ד זה כּ י  מ ּמ ק וֹ מ וֹ ', ה' כּ בוֹ ד
הצּ דּ יקים  ידי על אם  כּ י נעשׂ ה
הּק דוֹ ׁש  ה ּק בּ וּ ץ ידי  ועל הגּ דוֹ לים 
דּ עּת ם  המבּט לים  אליהם  הנּ לוים 
על  הח וֹ לקים  ידי על א אבל נגדּ ם ,
ה צּ דּ יקי בּ חינת ׁש הם  ואהרן מ ׁש ה
מאד  ּפ גמ וּ  הם  וזמרי קרח  כּ י אמת.
כּ ל  ׁש ּמ ם  ה נּ "ל והמי ב  בּ המס דּ ר

כּ נּ "ל. הּק דוֹ ׁש ים  ה יּ ח וּ דים 

כּ יוזה "אחי  ּי וֹ ד ו אּת ה  "יהוּ דה  
יזכּ וּ  ׁש הם  וּ מׁש יח  דּ וד יצא מּמ נּ וּ 
ה כּ ל  יתּק נוּ  ׁש הם  בּ ׁש למוּ ת , לזה
ע שׂ ה דּ וד כּ י אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה
ואמר ואביוֹ ן, כּ עני ימיו כּ ל עצמ וֹ 

ז) כב, ּת וֹ לעת(תהלים אי ׁש ""ואנכי וא 
ואמר ג)וכוּ ', א  קלא , גבּה (שם א "ה' 

הלּ כּת י וא עיני רמ וּ  וא לבּ י 
וס יּ ם  וכוּ ', מּמ נּ י" ונפלאוֹ ת בּ גדוֹ ל וֹ ת 
ועד  מע ּת ה ה' אל י שׂ ראל "יחל
עצמ וֹ  לעשׂ וֹ ת הע ּק ר ׁש זּ ה  עוֹ לם ",
ה' ליׁש וּ עת וּ ליחל וכוּ ' אּמ וֹ  עלי כּ גּ מל
וּ תפלּ וֹ ת ותׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש ירוֹ ת וּ להרבּ וֹ ת
כּ ל  בּ זה  ׁש עסק  דּ וד כּ מ וֹ  והוֹ דאוֹ ת,
ּת הלּ ים  ספר  לח בּ ר ׁש זּ כה עד ימיו
ׁש הם  נגינה מיני  ע שׂ רה מ כּ ל ׁש כּ לוּ ל
ע ּק ר ׁש זּ ה  ,יתבּ ר בּ וֹ  המחה  כּ לל
הגּ אלּ ה ּת ב וֹ א זה  ידי  ׁש על הּת ּק וּ ן
מ זּ רע וֹ  ׁש יּ צא מ ׁש יח ידי  על הלמה
שׂ מחה ידי  על הגּ אלּ ה  ׁש עּק ר וכנּ "ל,
מקוֹ ם  למצא מאד  יגע  כּ ן ועל כּ נּ "ל.
אוֹ ר מק בּ לין ׁש ם  ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית
 ית בּ ר בּ וֹ  לשׂ מח  הּק דוֹ ׁש ה המחה
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לד)בּ חינת קד, בּ ה'"(שם  אשׂ מח  "אנכי  
וכוּ ' לבּ נוּ " ישׂ מח  ב וֹ  "כּ י (שםבּ חינת  

כא) :לג,

ׁש בטים נה ע שׂ ר ׁש נים  בּ חינת  וזה
אבינוּ  יעקב  ׁש הוֹ ליד הּק דוֹ ׁש ים 
כּ לל  ׁש הם  ישׂ ראל קד ת כּ לל ׁש הם 
ׁש נים  הם  כּ ן ועל , יתבּ ר בּ וֹ  המחה
חדׁש ים  ע שׂ ר ׁש נים  כּ נגד ׁש בטים  עשׂ ר

יח)כּ ּמ וּ בא יד, רבה ע שׂ ר(במדבר ׁש נים  כּ י  , 
ּפ גימת ּת ּק וּ ן בּ חינת הם  חדׁש ים 
נע שׂ ה ׁש זּ ה חסר, מארת ּת ּק וּ ן הלּ בנה

כּ נּ "ל: הּק דוֹ ׁש ה המחה ידי על

נוֹ ראהנו בּ קדה  היתה לידתם  וכל
ׁש זּ ה וּ  דּ קדה שׂ מחה בּ בחינת
הזּ וּ וּ ג ּת ּק וּ ן עּק ר הבּ רית  ּת ּק וּ ן עּק ר
בּ הלכוֹ ת מ זּ ה  [וכמבאר  דּ קדה,
כּ ל  כּ ן ועל ׁש ם ], ע יּ ן וּ רב יּ ה ּפ ר יּ ה
ׁש ם  על נקראוּ  הּק דוֹ ׁש ים  ׁש מ וֹ תם 
עשׂ יּ ת ידי  על הנּ ע שׂ ים  ה נּ "ל הּת ּק וּ נים 

בּ שׂ מחה. הּמ צוה

בּ ין כּ י מה "ראוּ  ׁש ם  על נקרא  'ראוּ בן' 
חמי" לבן ז:)בּ ני  ע שׂ ו (ברכות ׁש ה וּ א 

ידי על ׁש בּ אין הגּ ליּ וֹ ת כּ ל ׁש ּמ ּמ נּ וּ 
בּ חינת מ )עצבוּ ת , כז , "והיה(בראשית  : 

וע שׂ ו  יח, בּ אוֹ ת כּ נּ "ל ּת ריד" כּ אׁש ר
בּ חינת ׁש ה וּ א ליעקב  הבּ כוֹ רה מכר
הּק ר בּ נוֹ ת עב וֹ דת ׁש ל דּ קדה שׂ מחה
מ ּמ נּ וּ , וּת רחק בּ בּ רכה חפץ א כּ י
 ּכ כּ ל וּ רדפ וֹ  בּ וֹ  נתק נּ א  ּכ ואחר
הוּ א וּ ראוּ בן הגּ ליּ וֹ ת. כּ ל בּ חינת ׁש ה וּ א
ואף ליוֹ סף הבּ כוֹ רה מכר א כּ י   ההפ
כּ ב וֹ דוֹ  מחל כּ י  הצּ ילוֹ , כן ּפ י  על
ׁש הוּ א הצּ דּ יק יוֹ סף  כּ נגד עצמ וֹ  וּ בי ּט ל 

ראוּ בן  כּ ן ועל י שׂ ראל. שׂ מחת עּק ר
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי ה בּ ר וּ ר  בּ חינת הוּ א
חמי ' לבן בּ ני בּ ין מה 'ראוּ  בּ חינת
ראוּ בן  קדת בּ חינת ׁש נּ ת בּ רר 
קלּפ ת  ֹמ ּת ו י שׂ ראל לזרע הרא ׁש וֹ ן
המחה ידי על נע שׂ ה  ׁש זּ ה עשׂ ו,
הוּ א כּ י כּ זאת . בּ קדה  מ יּ עקב  ׁש נּ וֹ לד
ׁש ל  הּק דה ׁש עּק ר אוֹ נוֹ  ראׁש ית
וכנּ "ל. המחה  ידי על הוּ א ההוֹ לדה
ׁש ּפ תח הרא ׁש וֹ ן הוּ א  ראוּ בן כּ ן ועל
ׁש ּמ ּמ נּ וּ  בּ ּמ דרׁש  ׁש איתא כּ מ וֹ  בּ ת ׁש וּ בה

וכוּ ' הנּ ביא הוֹ ׁש ע טו)יצא פד, כּ י(ב"ר , 
בּ רוּ ר בּ חינת הוּ א ה ּת ׁש וּ בה עּק ר
עווֹ נוֹ ת להפ הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
ואנחה יגוֹ ן התהּפ כ וּ ת  בּ חינת לזכיּ וֹ ת
ּפ ריּ ה בּ הלכוֹ ת ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  לשׂ מחה

ה נּ "ל יג)וּ רביּ ה אוֹ ת ג .(הלכה 

הראוּ י'ׁש מעוֹ ן' הּמ וֹ כיח  בּ חינת 
לג)בּ חינת כט , "כּ י(בראשית 

ה ּמ וֹ כיח כּ י  אנכי", שׂ נוּ אה  כּ י  ה' ׁש מע 
בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  שׂ נוּ א הוּ א
לּק וּ טי יוּ ד סימן הּמ ׁש ּפ טים ' 'ואלּ ה
הּמ צוה הליכת  בּ חינת וזה  א ], חלק
ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  ית בּ ר לה' הכּ ל לעוֹ רר
הראוּ י הּמ וֹ כיח  בּ חינת ׁש זּ ה  ׁש ם 
. יתבּ ר לה' הע וֹ לם  כּ ל לעוֹ רר  ׁש ה וֹ ל

כּ ל 'לוי' ׁש אצלם  ה כּ הנים  יצאוּ  מ ּמ נּ וּ  
אהרן  "ויּ א בּ חינת הבּ רכוֹ ת
ׁש הוּ א ויברכם " העם  אל ידיו את
גּ ב וּ רה חסד בּ חינת ה יּ דים  ּת ּק וּ ן בּ חינת

ׁש ם . ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  ּת פארת

ה'"'יהוּ דה' את אוֹ דה "הּפ עם  (שם– 
לה) ּת ּק וּ ן כט, גּ מר בּ חינת ,

קכט והלכות כד תורות תורה 

ע ּק ר ׁש זּ ה הנּ "ל, וה וֹ דאה הּת וֹ דה
עוֹ לין  זה ידי ׁש על ה מחה ׁש למ וּ ת
"וּת עמד  ואז וכוּ '. המס דּ ר עד
כּ נּ "ל, וכוּ ' להמ ּת ין צריכין כּ י מ לּ דת",
להוֹ ליד  צריכין ׁש עדין ּפ י  על אף  כּ י
הוֹ לדוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  הּמ חין הגת
יוֹ תר לרדף אפׁש ר אי אבל דּ קדה

כּ נּ "ל. מ דּ אי

וּת אמרואז בּ אחתּה  רחל "וּת ק נּ א 
אין  ואם  בנים  לּ י הבה ליעקב 

אנכי" א)מתה ל, והבינה(שם ראתה כּ י  , 
הוֹ לדוֹ ת להוֹ ליד צריכין ׁש עדין
כּ לל  ׁש הם  ישׂ ראל זרע  ׁש ל קדוֹ ׁש וֹ ת
"אם  אמרה כּ ן על  , ית בּ ר בּ וֹ  המחה
ּת וֹ ליד  כּ ׁש א כּ י אנכי", מתה  אין
בּ חינת כּ נּ "ל ה מחה ע ּק ר  ׁש הם  בּ נים 
היא בּ ודּ אי  כּ נּ "ל, ' וא ּמ אבי 'ישׂ מח 
כּ נּ "ל. דּ מ וֹ תא סטרא עצב וּ ת כּ י  מתה
התחת ויּ אמר  בּ רחל יעקב אף  "ויּ חר 
אפ ׁש ר אי כּ י  וכוּ ', אנכי " אהים 
הנּ ה "וּת אמר כּ נּ "ל. העה את לדחק
קדׁש ּה  בּ ר וּ ח  הבינה כּ י בלהה", אמתי
הוֹ לדוֹ ת עוֹ ד להוֹ ליד אפ ׁש ר  ׁש אי
ׁש יּ חזר ידי  על אם  כּ י הנּ "ל, קדוֹ ׁש וֹ ת
ויברר הּת מ וּ רוֹ ת  היכלי  לבחינת  וירד
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ ראוּ י, הּק דה מ ם 
אפ ׁש ר ׁש אי  אּמ נוּ  שׂ רה ׁש היגה מה
על  אם  כּ י יצחק את להוֹ ליד לאברהם 
הגר . ׁש היא הפחה את ׁש יּ א ידי 
יׁש מעאל  זאת מהוֹ לדה  יצא אז אבל
ׁש עליו  עצב וּ ת בּ חינת הגּ לוּ ת  ׁש ּמ ּמ נּ וּ 

אּמ וֹ " ּת וּ גת כּ סיל "בּ ן א)נאמר י , ,(משלי 
כּ ּמ וּ בא ידוֹ  על נתגּ ר ׁש ה  אּמ וֹ  כּ י

יא)בּ ּמ דרׁש  נג, רבה יעקב(בראשית אבל , 
לירד  וזכה ׁש למה מ ּט תוֹ  היתה
זכה כּ י הלמ וּ ת, בּ תכלית ולעלוֹ ת
ׁש בטים  מהפח וֹ ת גּ ם  להעמיד

ׁש  בּ ררקדוֹ ׁש ים  כּ י  שׂ מחה, בּ חינת הם  
ׁש אחיזתם  הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי בּ ׁש למ וּ ת

ה פח וֹ ת. בּ בחינת

כּ ן בּ ן ועל ׁש פחתּה  בּ להה  כּ ׁש יּ לדה  
ׁש ם  על 'דּ ן' ׁש מ וֹ  קראה

בּ קלי" ׁש מע וגם  אהים  (בראשית"דּ ננּ י 
ו) בּ ן ל, ׁש נּ תבּ רר ׁש זּ כתה התּפ ארה כּ י .

 ׁש נּ תהּפ דּ דינא מּת קּפ א כּ זה קדוֹ ׁש 
לבחינת דּ דינא ּת ק ּפ א ׁש הוּ א העצב וּ ת
קדוֹ ׁש , ׁש בט  ׁש נּ וֹ לד כּ זאת שׂ מחה
חכם  'בּ ן בּ חינת מהבטים  אחד ׁש כּ ל
ּת פ לּ וֹ תיה ר בּ וּ י ידי  על וזה אב ', ישׂ ּמ ח
זה ידי  ועל בּ קלי", ׁש מע "וגם  בּ חינת
הּק לּפ וֹ ת, מן מלכוּ ת בּ חינת נתבּ רר
דּ ינא בּ חינת דּ ן בּ חינת ׁש זּ הוּ 

דּ ינא י :)דּ מלכוּ תא ׁש ּמ באר(גיטין כּ מ וֹ  
אחר  נו)בּ מק וֹ ם  מוהר"ן .(ליקוטי 

בּ חינת'נפּת לי' הרגלים  ּת ּק וּ ן בּ חינת 
ׁש לוּ חה" איּ לה  "נפּת לי

כא) מט, בּ רגליו"(בראשית  ׁש לּ ח "בּ עמק  ,
טו) ה , .(שופטים

בּ חינת'גּ ד' היּ דים , ּת ּק וּ ן בּ חינת 
קדקד" אף  זר וֹ ע (דברים"וטרף 

כ ) ׁש על לג , ידי  על אחרא הּס טרא ׁש ל
ׁש בּ הם  היּ דים  בּ חינת נתּת ּק ן ידוֹ 
בּ חינת ׁש הוּ א הכל בּ ר כּ ת מקבּ לים 

בּ חינת וקדקד ב)ראׁש  קלד, "שׂ א וּ (תהלים 
את אהרן 'ויּ א  בּ חינת קדׁש " ידיכם 
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לד)בּ חינת קד, בּ ה'"(שם  אשׂ מח  "אנכי  
וכוּ ' לבּ נוּ " ישׂ מח  ב וֹ  "כּ י (שםבּ חינת  

כא) :לג,

ׁש בטים נה ע שׂ ר ׁש נים  בּ חינת  וזה
אבינוּ  יעקב  ׁש הוֹ ליד הּק דוֹ ׁש ים 
כּ לל  ׁש הם  ישׂ ראל קד ת כּ לל ׁש הם 
ׁש נים  הם  כּ ן ועל , יתבּ ר בּ וֹ  המחה
חדׁש ים  ע שׂ ר ׁש נים  כּ נגד ׁש בטים  עשׂ ר

יח)כּ ּמ וּ בא יד, רבה ע שׂ ר(במדבר ׁש נים  כּ י  , 
ּפ גימת ּת ּק וּ ן בּ חינת הם  חדׁש ים 
נע שׂ ה ׁש זּ ה חסר, מארת ּת ּק וּ ן הלּ בנה

כּ נּ "ל: הּק דוֹ ׁש ה המחה ידי על

נוֹ ראהנו בּ קדה  היתה לידתם  וכל
ׁש זּ ה וּ  דּ קדה שׂ מחה בּ בחינת
הזּ וּ וּ ג ּת ּק וּ ן עּק ר הבּ רית  ּת ּק וּ ן עּק ר
בּ הלכוֹ ת מ זּ ה  [וכמבאר  דּ קדה,
כּ ל  כּ ן ועל ׁש ם ], ע יּ ן וּ רב יּ ה ּפ ר יּ ה
ׁש ם  על נקראוּ  הּק דוֹ ׁש ים  ׁש מ וֹ תם 
עשׂ יּ ת ידי  על הנּ ע שׂ ים  ה נּ "ל הּת ּק וּ נים 

בּ שׂ מחה. הּמ צוה

בּ ין כּ י מה "ראוּ  ׁש ם  על נקרא  'ראוּ בן' 
חמי" לבן ז:)בּ ני  ע שׂ ו (ברכות ׁש ה וּ א 

ידי על ׁש בּ אין הגּ ליּ וֹ ת כּ ל ׁש ּמ ּמ נּ וּ 
בּ חינת מ )עצבוּ ת , כז , "והיה(בראשית  : 

וע שׂ ו  יח, בּ אוֹ ת כּ נּ "ל ּת ריד" כּ אׁש ר
בּ חינת ׁש ה וּ א ליעקב  הבּ כוֹ רה מכר
הּק ר בּ נוֹ ת עב וֹ דת ׁש ל דּ קדה שׂ מחה
מ ּמ נּ וּ , וּת רחק בּ בּ רכה חפץ א כּ י
 ּכ כּ ל וּ רדפ וֹ  בּ וֹ  נתק נּ א  ּכ ואחר
הוּ א וּ ראוּ בן הגּ ליּ וֹ ת. כּ ל בּ חינת ׁש ה וּ א
ואף ליוֹ סף הבּ כוֹ רה מכר א כּ י   ההפ
כּ ב וֹ דוֹ  מחל כּ י  הצּ ילוֹ , כן ּפ י  על
ׁש הוּ א הצּ דּ יק יוֹ סף  כּ נגד עצמ וֹ  וּ בי ּט ל 

ראוּ בן  כּ ן ועל י שׂ ראל. שׂ מחת עּק ר
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי ה בּ ר וּ ר  בּ חינת הוּ א
חמי ' לבן בּ ני בּ ין מה 'ראוּ  בּ חינת
ראוּ בן  קדת בּ חינת ׁש נּ ת בּ רר 
קלּפ ת  ֹמ ּת ו י שׂ ראל לזרע הרא ׁש וֹ ן
המחה ידי על נע שׂ ה  ׁש זּ ה עשׂ ו,
הוּ א כּ י כּ זאת . בּ קדה  מ יּ עקב  ׁש נּ וֹ לד
ׁש ל  הּק דה ׁש עּק ר אוֹ נוֹ  ראׁש ית
וכנּ "ל. המחה  ידי על הוּ א ההוֹ לדה
ׁש ּפ תח הרא ׁש וֹ ן הוּ א  ראוּ בן כּ ן ועל
ׁש ּמ ּמ נּ וּ  בּ ּמ דרׁש  ׁש איתא כּ מ וֹ  בּ ת ׁש וּ בה

וכוּ ' הנּ ביא הוֹ ׁש ע טו)יצא פד, כּ י(ב"ר , 
בּ רוּ ר בּ חינת הוּ א ה ּת ׁש וּ בה עּק ר
עווֹ נוֹ ת להפ הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי
ואנחה יגוֹ ן התהּפ כ וּ ת  בּ חינת לזכיּ וֹ ת
ּפ ריּ ה בּ הלכוֹ ת ׁש ּמ באר  כּ מ וֹ  לשׂ מחה

ה נּ "ל יג)וּ רביּ ה אוֹ ת ג .(הלכה 

הראוּ י'ׁש מעוֹ ן' הּמ וֹ כיח  בּ חינת 
לג)בּ חינת כט , "כּ י(בראשית 

ה ּמ וֹ כיח כּ י  אנכי", שׂ נוּ אה  כּ י  ה' ׁש מע 
בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  שׂ נוּ א הוּ א
לּק וּ טי יוּ ד סימן הּמ ׁש ּפ טים ' 'ואלּ ה
הּמ צוה הליכת  בּ חינת וזה  א ], חלק
ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  ית בּ ר לה' הכּ ל לעוֹ רר
הראוּ י הּמ וֹ כיח  בּ חינת ׁש זּ ה  ׁש ם 
. יתבּ ר לה' הע וֹ לם  כּ ל לעוֹ רר  ׁש ה וֹ ל

כּ ל 'לוי' ׁש אצלם  ה כּ הנים  יצאוּ  מ ּמ נּ וּ  
אהרן  "ויּ א בּ חינת הבּ רכוֹ ת
ׁש הוּ א ויברכם " העם  אל ידיו את
גּ ב וּ רה חסד בּ חינת ה יּ דים  ּת ּק וּ ן בּ חינת

ׁש ם . ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  ּת פארת

ה'"'יהוּ דה' את אוֹ דה "הּפ עם  (שם– 
לה) ּת ּק וּ ן כט, גּ מר בּ חינת ,

קכט והלכות כד תורות תורה 

ע ּק ר ׁש זּ ה הנּ "ל, וה וֹ דאה הּת וֹ דה
עוֹ לין  זה ידי ׁש על ה מחה ׁש למ וּ ת
"וּת עמד  ואז וכוּ '. המס דּ ר עד
כּ נּ "ל, וכוּ ' להמ ּת ין צריכין כּ י מ לּ דת",
להוֹ ליד  צריכין ׁש עדין ּפ י  על אף  כּ י
הוֹ לדוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  הּמ חין הגת
יוֹ תר לרדף אפׁש ר אי אבל דּ קדה

כּ נּ "ל. מ דּ אי

וּת אמרואז בּ אחתּה  רחל "וּת ק נּ א 
אין  ואם  בנים  לּ י הבה ליעקב 

אנכי" א)מתה ל, והבינה(שם ראתה כּ י  , 
הוֹ לדוֹ ת להוֹ ליד צריכין ׁש עדין
כּ לל  ׁש הם  ישׂ ראל זרע  ׁש ל קדוֹ ׁש וֹ ת
"אם  אמרה כּ ן על  , ית בּ ר בּ וֹ  המחה
ּת וֹ ליד  כּ ׁש א כּ י אנכי", מתה  אין
בּ חינת כּ נּ "ל ה מחה ע ּק ר  ׁש הם  בּ נים 
היא בּ ודּ אי  כּ נּ "ל, ' וא ּמ אבי 'ישׂ מח 
כּ נּ "ל. דּ מ וֹ תא סטרא עצב וּ ת כּ י  מתה
התחת ויּ אמר  בּ רחל יעקב אף  "ויּ חר 
אפ ׁש ר אי כּ י  וכוּ ', אנכי " אהים 
הנּ ה "וּת אמר כּ נּ "ל. העה את לדחק
קדׁש ּה  בּ ר וּ ח  הבינה כּ י בלהה", אמתי
הוֹ לדוֹ ת עוֹ ד להוֹ ליד אפ ׁש ר  ׁש אי
ׁש יּ חזר ידי  על אם  כּ י הנּ "ל, קדוֹ ׁש וֹ ת
ויברר הּת מ וּ רוֹ ת  היכלי  לבחינת  וירד
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ ראוּ י, הּק דה מ ם 
אפ ׁש ר ׁש אי  אּמ נוּ  שׂ רה ׁש היגה מה
על  אם  כּ י יצחק את להוֹ ליד לאברהם 
הגר . ׁש היא הפחה את ׁש יּ א ידי 
יׁש מעאל  זאת מהוֹ לדה  יצא אז אבל
ׁש עליו  עצב וּ ת בּ חינת הגּ לוּ ת  ׁש ּמ ּמ נּ וּ 

אּמ וֹ " ּת וּ גת כּ סיל "בּ ן א)נאמר י , ,(משלי 
כּ ּמ וּ בא ידוֹ  על נתגּ ר ׁש ה  אּמ וֹ  כּ י

יא)בּ ּמ דרׁש  נג, רבה יעקב(בראשית אבל , 
לירד  וזכה ׁש למה מ ּט תוֹ  היתה
זכה כּ י הלמ וּ ת, בּ תכלית ולעלוֹ ת
ׁש בטים  מהפח וֹ ת גּ ם  להעמיד

ׁש  בּ ררקדוֹ ׁש ים  כּ י  שׂ מחה, בּ חינת הם  
ׁש אחיזתם  הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי בּ ׁש למ וּ ת

ה פח וֹ ת. בּ בחינת

כּ ן בּ ן ועל ׁש פחתּה  בּ להה  כּ ׁש יּ לדה  
ׁש ם  על 'דּ ן' ׁש מ וֹ  קראה

בּ קלי" ׁש מע וגם  אהים  (בראשית"דּ ננּ י 
ו) בּ ן ל, ׁש נּ תבּ רר ׁש זּ כתה התּפ ארה כּ י .

 ׁש נּ תהּפ דּ דינא מּת קּפ א כּ זה קדוֹ ׁש 
לבחינת דּ דינא ּת ק ּפ א ׁש הוּ א העצב וּ ת
קדוֹ ׁש , ׁש בט  ׁש נּ וֹ לד כּ זאת שׂ מחה
חכם  'בּ ן בּ חינת מהבטים  אחד ׁש כּ ל
ּת פ לּ וֹ תיה ר בּ וּ י ידי  על וזה אב ', ישׂ ּמ ח
זה ידי  ועל בּ קלי", ׁש מע "וגם  בּ חינת
הּק לּפ וֹ ת, מן מלכוּ ת בּ חינת נתבּ רר
דּ ינא בּ חינת דּ ן בּ חינת ׁש זּ הוּ 

דּ ינא י :)דּ מלכוּ תא ׁש ּמ באר(גיטין כּ מ וֹ  
אחר  נו)בּ מק וֹ ם  מוהר"ן .(ליקוטי 

בּ חינת'נפּת לי' הרגלים  ּת ּק וּ ן בּ חינת 
ׁש לוּ חה" איּ לה  "נפּת לי

כא) מט, בּ רגליו"(בראשית  ׁש לּ ח "בּ עמק  ,
טו) ה , .(שופטים

בּ חינת'גּ ד' היּ דים , ּת ּק וּ ן בּ חינת 
קדקד" אף  זר וֹ ע (דברים"וטרף 

כ ) ׁש על לג , ידי  על אחרא הּס טרא ׁש ל
ׁש בּ הם  היּ דים  בּ חינת נתּת ּק ן ידוֹ 
בּ חינת ׁש הוּ א הכל בּ ר כּ ת מקבּ לים 

בּ חינת וקדקד ב)ראׁש  קלד, "שׂ א וּ (תהלים 
את אהרן 'ויּ א  בּ חינת קדׁש " ידיכם 



הלכותקל  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

הראׁש  עד לנשׂ אם  ׁש צּ ריכין ידיו'.
זה ידי ועל ה כל. בּ רכּ ת  להמ ׁש י
החוֹ לקים  ׁש ל קדקד" אף זר וֹ ע "טרף 
"בּ גד", לאה ׁש אמרה וזה והע כּ וּ "ם .
ׁש פחתי אל כּ ׁש בּ את ר ׁש "י וּ פר ׁש 
הינוּ  נע וּ רים , בּ אׁש ת ׁש בּ גד כּ איׁש 
להיכלי ירד כּ י וכוּ ', כּ ב וֹ גד ׁש נּ ראה
אבל  ׁש פח וֹ ת. בּ חינת ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת
זה ידי  על כּ י בּ זה , התּפ ארה לאה
גּ ד" "בּ א וזה כּ נּ "ל, וכוּ ' הּת ּק וּ ן  עּק ר
ט וֹ ב מ זּ ל בּ ר כּ ת ע ּק ר  כּ י ט וֹ ב', 'מזּ ל –
הוּ א בּ ן כּ ׁש נּ וֹ לד בּ שׂ מחה ׁש ּמ ברכין
ׁש ּמ בררין  ידי על דּ יקא זה  ידי על

כּ נּ "ל. וכוּ '

בּ נוֹ ת"'א ׁש ר' ארוּ ני  כּ י "בּ אׁש רי – 
יג) ל, ׁש למוּ ת(בראשית  בּ חינת ,

ׁש בּ זה האיׁש ' 'אׁש רי בּ חינת המחה
בּ חינת ּת הלּ ים . ספר  דּ וד התחיל
ׁש אנוּ  חלקנוּ ' ּט וֹ ב  מה 'אׁש רינוּ 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  יוֹ ם  בּ כל מתּפ ארים 
מ ׁש ה בּ זה ׁש ּס יּ ם  י שׂ ראל' אׁש רי'
ׁש ם  ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  אׁש ר אצל  בּ רכוֹ תיו
 בּ ר אׁש ר הבּ רכה 'וזאת  בּ פרׁש ת
מעין  הי וּ  בּ רכוֹ תיו ׁש כּ ל מ ׁש ה'
ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  אבינוּ  יעקב ׁש ל הבּ רכוֹ ת

ׁש ם . רׁש "י

בּ דהואז  הדּ וּ דאים  רא וּ בן מצא 
נתנוּ  "הדּ וּ דאים  בּ חינת ׁש הם 

יד)ריח " ז , השירים הדּ וּ דאים (שיר ׁש ני  , 
ריח , נתנוּ  ׁש ניהם  והרעים  הּט וֹ בים 

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כא:)כּ מ וֹ  (ערובין 
הצּ דּ יקים  כּ ח גּ דל בּ חינת ׁש זּ הוּ 
היּ ג וֹ ן  וּ מהּפ כין הכּ ל ׁש ּמ שׂ ּמ חין

זה ידי ׁש על כּ נּ "ל, לשׂ מחה ואנחה
בּ ּק ׁש ה כּ ן ועל כּ נּ "ל. הה וֹ לדה  עּק ר
המעט לאה "וּת אמר אוֹ תם , רחל
בּ ר וּ ח ר וֹ אה אני כּ י אי ׁש י ", את  קח ּת
להוֹ ליד  צריכה אני ׁש עדין הּק דׁש 

וכוּ '. קדוֹ ׁש וֹ ת הוֹ לדוֹ ת

הּת וֹ רהואז גּ דוֹ לי ׁש הם  'ישכר' יצא 
בּ חינת  ה מחה עּק ר (תהליםׁש זּ ה 

ט) לב"יט, מ שׂ ּמ חי י ׁש רים  ה' "ּפ ּק וּ די :
"מ בּ ני כּ י הנּ "ל. הּמ צוה שׂ מחת בּ חינת

לע ּת ים " בינה י וֹ דעי  הימיםי שכר (דברי 
לג) יב , חדׁש ים ,א  ולקבּ ע ׁש נים  לע בּ ר 

לתּק ן  הלּ בנה  ּפ גימת  ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש ה וּ א
המחה ידי  על ׁש הוּ א  חסר מארת
יּ ע שׂ ה מה  "לדעת וזהוּ  כּ נּ "ל,
את לשׂ ּמ ח  אי י וֹ דעים  ׁש הם  ישׂ ראל",
יּ ע שׂ ה מה להוֹ דיע וֹ  ואחד אחד כּ ל
מּמ רירת לה נּ צל אי ועת עת  בּ כל
ולזכּ וֹ ת העצבוּ ת ׁש הוּ א הגּ לוּ ת
הּק דה. כּ לל ׁש הוּ א ישׂ ראל  לשׂ מחת

זב וּ לן וּ לוּ ן ''זב "שׂ מח  בּ חינת 
"יח)בּ צאת לג , כּ י(דברים , 

אחיו  לפרנס  בּ פרקמטיא עסק  זבוּ לוּ ן
ע ּק ר ׁש זּ הוּ  חכם , ה ּת למיד ישכר 
ע ּק ר ׁש ם  והּמ מ וֹ ן הע ׁש ירוּ ת ּת ּק וּ ן
'בּ עצּ ב וֹ ן  בּ חינת העצב וּ ת אחיזת
בּ חינת ידי על הּת ּק וּ ן וע ּק ר  ּת אכלנּ ה',
בּ חינת לישכר ׁש ּמ חזיק זבוּ לוּ ן

זב וּ לן'. 'שׂ מח 

כב)ואז ל , את(בראשית אהים  "ויּ זכּ ר 
ׁש כּ בר ּפ י  על אף  כּ י  וכ וּ ', רחל"
כּ א לּ וּ  קדוֹ ׁש ים  ׁש בטים  ע שׂ רה נוֹ לדוּ 

קלא והלכות כד תורות תורה 

לשׂ מח בּ עוֹ לם  א הוּ תוֹ  מגלּ ים  ׁש הם 
כן  ּפ י על אף אבל ּת מיד, יתבּ ר בּ וֹ 
ׁש על  י וֹ סף  נוֹ לד ׁש יּ היה צריכין עדין
ׁש ל  המחה  התלהב וּ ת עּק ר ידוֹ 
אהים  ר וּ ח אׁש ר איׁש  הוּ א כּ י  ישׂ ראל
מ לּ ב ּפ עם  בּ כל העפר וּ רית לנּפ ח  בּ וֹ 
נתע וֹ רר וּ  כּ ן ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' ישׂ ראל
בּ ראׁש  רחל את וזכר יתבּ ר רחמיו
ידוֹ  ׁש על הצּ דּ יק י וֹ סף  ונוֹ לד הנה

כּ נּ "ל. המחה ׁש למ וּ ת 

יעקב ואז  אמר כה)ּת כף  ל, (שם 
ּת היה ׁש א וכוּ ', "ׁש לּ חני"
כּ נּ "ל. לארץ בּ ח וּ ץ ה ּמ ּט ה נׁש למת
בּ ארץ בּ נימין ׁש נּ וֹ לד  ּכ אחר וזכה
כּ י בּ חלק וֹ . הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ישׂ ראל
ידי על המחה נׁש לם  ׁש כּ בר  אחר
מקוֹ ם  צריכין עדין הבטים , הוֹ לדת
המחה אוֹ ר  מ ם  לקבּ ל ׁש נּ וּ כל לה'
בּ נימין  בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, הזּ את
ה ּמ ק דּ ׁש  ׁש בּ ית  ישׂ ראל בּ ארץ  ׁש נּ וֹ לד
ׁש הוּ א הנּ וֹ רא הּמ ק וֹ ם  ׁש ם  בּ חלק וֹ ,
בּ חינת הנּ "ל, העליוֹ ן הּמ ק וֹ ם  בּ חינת
מקוֹ ר בּ חינת מ ּמ ק וֹ מ וֹ ' ה ' כּ ב וֹ ד  ּבּ ר ו'
על  עוֹ לם  "ושׂ מחת בּ חינת המחה

כּ נּ "ל. וכוּ ' ראׁש ם "

כּ ן הנהועל בּ ראׁש  רחל נפקדה 
ׁש נּ פקדה אּמ נוּ  שׂ רה כּ מ וֹ 
בּ ראׁש  כּ י הנה, בּ ראׁש  יצחק  בּ לידת
לגלּ וֹ ת בּ ׁש ביל העוֹ לם  נברא  הנה
המחה כּ ל ׁש זּ ה בּ ע וֹ לם  אהוּ תוֹ 
בּ חינת הע וֹ לם  וקיּ וּ ם  חיּ וּ ת ׁש ה וּ א

נפקדה"ישׂ מ כּ ן ועל בּ מעשׂ יו", ה' ח  

הוֹ לדה ׁש הוּ א יצחק  ונוֹ לד שׂ רה
ׁש ם  על ׁש נּ קרא דּ קדה הרא ׁש וֹ נה
הוֹ לדת עּק ר אבל כּ נּ "ל. המחה
היה ישׂ ראל, כּ לל ׁש הם  ׁש למה הּמ ּט ה
ע שׂ ר ׁש נים  ׁש הוֹ ליד יעקב  ידי  על
בּ חינת המחה כּ לל ׁש הם  יה ׁש בטי
ׁש למוּ ת בּ ע וֹ שׂ יו", י שׂ ראל "י שׂ מח 
ׁש הוֹ לידה רחל ידי על היה הּמ ּט ה
כּ ן  גּ ם  נפקדה כּ ן על וּ בנימין. יוֹ סף
לתּק ן  צריכין ׁש אז הנה בּ ראׁש 
הראׁש וֹ ן  אדם  חטא לתּק ן הבּ ריאה 
כּ ל  ׁש ּמ ם  ּת אכל נּ ה " "בּ עצּ ב וֹ ן ׁש גּ רם 

הגּ ליּ וֹ ת. כּ ל ׁש ּמ הם  העצבוּ ת

זהוּ בראׁש  בּ תּק וּ ן עוֹ סקים  הנה 
אז א)וקוֹ רין כא , "וה'(שם  

ׁש נּ קרא יצחק ׁש נּ וֹ לד שׂ רה" את ּפ קד
בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל, המחה ׁש ם  על
את לידתּה  ידי על כּ י רחל, ּפ קידת
המחה ׁש למ וּ ת הוּ א  וּ בנימין יוֹ סף
הנה בּ רא ׁש  כּ י מ יּ צחק, ׁש התחיל
מיני מע שׂ רה ׁש כּ לוּ ל בּ ׁש וֹ פר ּת וֹ קעין
בּ חינת המחה , כּ לל ׁש הם  נגינה 
 בּ ׁש מ וכוּ ', תרוּ עה ידעי העם  "אׁש רי 

וכוּ ' היּ וֹ ם " כּ ל טז)יגיל וּ ן פט , ,(תהלים 
מעזּ כם " היא ה ' חדות "כּ י בּ חינת

י ) ח, הנה(נחמיה ראׁש  על הנּ אמר
הנה בּ רא ׁש  נפקדה חנּ ה  וכן וכנּ "ל.
כּ י הנּ ביא, ׁש מ וּ אל את והוֹ לידה
ׁש הוּ א ודוד ׁש א וּ ל את מ ׁש ח ׁש מ וּ אל
יצא זה ידי ׁש על הּמ לכוּ ת ּת ּק וּ ן
כּ ל  ׁש אז ישׂ ראל, את  ׁש יּ גאל מ ׁש יח
בּ מהרה בּ ׁש למ וּ ת ה מחה גּ מר

אמן. בּ ימינוּ 



הלכותקל  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

הראׁש  עד לנשׂ אם  ׁש צּ ריכין ידיו'.
זה ידי ועל ה כל. בּ רכּ ת  להמ ׁש י
החוֹ לקים  ׁש ל קדקד" אף זר וֹ ע "טרף 
"בּ גד", לאה ׁש אמרה וזה והע כּ וּ "ם .
ׁש פחתי אל כּ ׁש בּ את ר ׁש "י וּ פר ׁש 
הינוּ  נע וּ רים , בּ אׁש ת ׁש בּ גד כּ איׁש 
להיכלי ירד כּ י וכוּ ', כּ ב וֹ גד ׁש נּ ראה
אבל  ׁש פח וֹ ת. בּ חינת ׁש הם  הּת מ וּ רוֹ ת
זה ידי  על כּ י בּ זה , התּפ ארה לאה
גּ ד" "בּ א וזה כּ נּ "ל, וכוּ ' הּת ּק וּ ן  עּק ר
ט וֹ ב מ זּ ל בּ ר כּ ת ע ּק ר  כּ י ט וֹ ב', 'מזּ ל –
הוּ א בּ ן כּ ׁש נּ וֹ לד בּ שׂ מחה ׁש ּמ ברכין
ׁש ּמ בררין  ידי על דּ יקא זה  ידי על

כּ נּ "ל. וכוּ '

בּ נוֹ ת"'א ׁש ר' ארוּ ני  כּ י "בּ אׁש רי – 
יג) ל, ׁש למוּ ת(בראשית  בּ חינת ,

ׁש בּ זה האיׁש ' 'אׁש רי בּ חינת המחה
בּ חינת ּת הלּ ים . ספר  דּ וד התחיל
ׁש אנוּ  חלקנוּ ' ּט וֹ ב  מה 'אׁש רינוּ 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  יוֹ ם  בּ כל מתּפ ארים 
מ ׁש ה בּ זה ׁש ּס יּ ם  י שׂ ראל' אׁש רי'
ׁש ם  ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  אׁש ר אצל  בּ רכוֹ תיו
 בּ ר אׁש ר הבּ רכה 'וזאת  בּ פרׁש ת
מעין  הי וּ  בּ רכוֹ תיו ׁש כּ ל מ ׁש ה'
ׁש ּפ רׁש  כּ מ וֹ  אבינוּ  יעקב ׁש ל הבּ רכוֹ ת

ׁש ם . רׁש "י

בּ דהואז  הדּ וּ דאים  רא וּ בן מצא 
נתנוּ  "הדּ וּ דאים  בּ חינת ׁש הם 

יד)ריח " ז , השירים הדּ וּ דאים (שיר ׁש ני  , 
ריח , נתנוּ  ׁש ניהם  והרעים  הּט וֹ בים 

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כא:)כּ מ וֹ  (ערובין 
הצּ דּ יקים  כּ ח גּ דל בּ חינת ׁש זּ הוּ 
היּ ג וֹ ן  וּ מהּפ כין הכּ ל ׁש ּמ שׂ ּמ חין

זה ידי ׁש על כּ נּ "ל, לשׂ מחה ואנחה
בּ ּק ׁש ה כּ ן ועל כּ נּ "ל. הה וֹ לדה  עּק ר
המעט לאה "וּת אמר אוֹ תם , רחל
בּ ר וּ ח ר וֹ אה אני כּ י אי ׁש י ", את  קח ּת
להוֹ ליד  צריכה אני ׁש עדין הּק דׁש 

וכוּ '. קדוֹ ׁש וֹ ת הוֹ לדוֹ ת

הּת וֹ רהואז גּ דוֹ לי ׁש הם  'ישכר' יצא 
בּ חינת  ה מחה עּק ר (תהליםׁש זּ ה 

ט) לב"יט, מ שׂ ּמ חי י ׁש רים  ה' "ּפ ּק וּ די :
"מ בּ ני כּ י הנּ "ל. הּמ צוה שׂ מחת בּ חינת

לע ּת ים " בינה י וֹ דעי  הימיםי שכר (דברי 
לג) יב , חדׁש ים ,א  ולקבּ ע ׁש נים  לע בּ ר 

לתּק ן  הלּ בנה  ּפ גימת  ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש ה וּ א
המחה ידי  על ׁש הוּ א  חסר מארת
יּ ע שׂ ה מה  "לדעת וזהוּ  כּ נּ "ל,
את לשׂ ּמ ח  אי י וֹ דעים  ׁש הם  ישׂ ראל",
יּ ע שׂ ה מה להוֹ דיע וֹ  ואחד אחד כּ ל
מּמ רירת לה נּ צל אי ועת עת  בּ כל
ולזכּ וֹ ת העצבוּ ת ׁש הוּ א הגּ לוּ ת
הּק דה. כּ לל ׁש הוּ א ישׂ ראל  לשׂ מחת

זב וּ לן וּ לוּ ן ''זב "שׂ מח  בּ חינת 
"יח)בּ צאת לג , כּ י(דברים , 

אחיו  לפרנס  בּ פרקמטיא עסק  זבוּ לוּ ן
ע ּק ר ׁש זּ הוּ  חכם , ה ּת למיד ישכר 
ע ּק ר ׁש ם  והּמ מ וֹ ן הע ׁש ירוּ ת ּת ּק וּ ן
'בּ עצּ ב וֹ ן  בּ חינת העצב וּ ת אחיזת
בּ חינת ידי על הּת ּק וּ ן וע ּק ר  ּת אכלנּ ה',
בּ חינת לישכר ׁש ּמ חזיק זבוּ לוּ ן

זב וּ לן'. 'שׂ מח 

כב)ואז ל , את(בראשית אהים  "ויּ זכּ ר 
ׁש כּ בר ּפ י  על אף  כּ י  וכ וּ ', רחל"
כּ א לּ וּ  קדוֹ ׁש ים  ׁש בטים  ע שׂ רה נוֹ לדוּ 

קלא והלכות כד תורות תורה 

לשׂ מח בּ עוֹ לם  א הוּ תוֹ  מגלּ ים  ׁש הם 
כן  ּפ י על אף אבל ּת מיד, יתבּ ר בּ וֹ 
ׁש על  י וֹ סף  נוֹ לד ׁש יּ היה צריכין עדין
ׁש ל  המחה  התלהב וּ ת עּק ר ידוֹ 
אהים  ר וּ ח אׁש ר איׁש  הוּ א כּ י  ישׂ ראל
מ לּ ב ּפ עם  בּ כל העפר וּ רית לנּפ ח  בּ וֹ 
נתע וֹ רר וּ  כּ ן ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' ישׂ ראל
בּ ראׁש  רחל את וזכר יתבּ ר רחמיו
ידוֹ  ׁש על הצּ דּ יק י וֹ סף  ונוֹ לד הנה

כּ נּ "ל. המחה ׁש למ וּ ת 

יעקב ואז  אמר כה)ּת כף  ל, (שם 
ּת היה ׁש א וכוּ ', "ׁש לּ חני"
כּ נּ "ל. לארץ בּ ח וּ ץ ה ּמ ּט ה נׁש למת
בּ ארץ בּ נימין ׁש נּ וֹ לד  ּכ אחר וזכה
כּ י בּ חלק וֹ . הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ישׂ ראל
ידי על המחה נׁש לם  ׁש כּ בר  אחר
מקוֹ ם  צריכין עדין הבטים , הוֹ לדת
המחה אוֹ ר  מ ם  לקבּ ל ׁש נּ וּ כל לה'
בּ נימין  בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, הזּ את
ה ּמ ק דּ ׁש  ׁש בּ ית  ישׂ ראל בּ ארץ  ׁש נּ וֹ לד
ׁש הוּ א הנּ וֹ רא הּמ ק וֹ ם  ׁש ם  בּ חלק וֹ ,
בּ חינת הנּ "ל, העליוֹ ן הּמ ק וֹ ם  בּ חינת
מקוֹ ר בּ חינת מ ּמ ק וֹ מ וֹ ' ה ' כּ ב וֹ ד  ּבּ ר ו'
על  עוֹ לם  "ושׂ מחת בּ חינת המחה

כּ נּ "ל. וכוּ ' ראׁש ם "

כּ ן הנהועל בּ ראׁש  רחל נפקדה 
ׁש נּ פקדה אּמ נוּ  שׂ רה כּ מ וֹ 
בּ ראׁש  כּ י הנה, בּ ראׁש  יצחק  בּ לידת
לגלּ וֹ ת בּ ׁש ביל העוֹ לם  נברא  הנה
המחה כּ ל ׁש זּ ה בּ ע וֹ לם  אהוּ תוֹ 
בּ חינת הע וֹ לם  וקיּ וּ ם  חיּ וּ ת ׁש ה וּ א

נפקדה"ישׂ מ כּ ן ועל בּ מעשׂ יו", ה' ח  

הוֹ לדה ׁש הוּ א יצחק  ונוֹ לד שׂ רה
ׁש ם  על ׁש נּ קרא דּ קדה הרא ׁש וֹ נה
הוֹ לדת עּק ר אבל כּ נּ "ל. המחה
היה ישׂ ראל, כּ לל ׁש הם  ׁש למה הּמ ּט ה
ע שׂ ר ׁש נים  ׁש הוֹ ליד יעקב  ידי  על
בּ חינת המחה כּ לל ׁש הם  יה ׁש בטי
ׁש למוּ ת בּ ע וֹ שׂ יו", י שׂ ראל "י שׂ מח 
ׁש הוֹ לידה רחל ידי על היה הּמ ּט ה
כּ ן  גּ ם  נפקדה כּ ן על וּ בנימין. יוֹ סף
לתּק ן  צריכין ׁש אז הנה בּ ראׁש 
הראׁש וֹ ן  אדם  חטא לתּק ן הבּ ריאה 
כּ ל  ׁש ּמ ם  ּת אכל נּ ה " "בּ עצּ ב וֹ ן ׁש גּ רם 

הגּ ליּ וֹ ת. כּ ל ׁש ּמ הם  העצבוּ ת

זהוּ בראׁש  בּ תּק וּ ן עוֹ סקים  הנה 
אז א)וקוֹ רין כא , "וה'(שם  

ׁש נּ קרא יצחק ׁש נּ וֹ לד שׂ רה" את ּפ קד
בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל, המחה ׁש ם  על
את לידתּה  ידי על כּ י רחל, ּפ קידת
המחה ׁש למ וּ ת הוּ א  וּ בנימין יוֹ סף
הנה בּ רא ׁש  כּ י מ יּ צחק, ׁש התחיל
מיני מע שׂ רה ׁש כּ לוּ ל בּ ׁש וֹ פר ּת וֹ קעין
בּ חינת המחה , כּ לל ׁש הם  נגינה 
 בּ ׁש מ וכוּ ', תרוּ עה ידעי העם  "אׁש רי 

וכוּ ' היּ וֹ ם " כּ ל טז)יגיל וּ ן פט , ,(תהלים 
מעזּ כם " היא ה ' חדות "כּ י בּ חינת

י ) ח, הנה(נחמיה ראׁש  על הנּ אמר
הנה בּ רא ׁש  נפקדה חנּ ה  וכן וכנּ "ל.
כּ י הנּ ביא, ׁש מ וּ אל את והוֹ לידה
ׁש הוּ א ודוד ׁש א וּ ל את מ ׁש ח ׁש מ וּ אל
יצא זה ידי ׁש על הּמ לכוּ ת ּת ּק וּ ן
כּ ל  ׁש אז ישׂ ראל, את  ׁש יּ גאל מ ׁש יח
בּ מהרה בּ ׁש למ וּ ת ה מחה גּ מר

אמן. בּ ימינוּ 



הלכותקלב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

מנהוזה ואפרים ', 'מנה בּ חינת 
כּ ל  את אהים  נני "כּ י בּ חינת

נא)עמלי" מא , העמל (בראשית בּ חינת 
הפרני "כּ י – אפרים  וכוּ '. והיּ ג וֹ ן 

עניי" בּ ארץ  נב)אהים  דּ י(שם ׁש א 
מ לצאת בּ חינתׁש זּ כה ׁש הוּ א העבדוּ ת 

 ית בּ ר וּ בחס דּ וֹ  ויגוֹ ן, עמל עצּ ב וֹ ן 
גּ ם  אף  כּ נּ "ל, עמלי כּ ל את ה' נני 
בּ חינת זהוּ  עניי  בּ ארץ  אהים  הפרני
לשׂ מחה: והעצבוּ ת העניּ וּ ת התהּפ כוּ ת

ישׂ ראל נז בּ ני ׁש מ וֹ ת "ואלּ ה וזה 
וכוּ ' יעקב" את מצרימה ה בּ אים 

א) א, גּ לוּ ת(שמות לס ּפ ר  ׁש כּ ׁש התחיל ,
בּ ני ממ וֹ ת התחיל וּ גאלּ תם  מצרים 
ׁש כּ ל  להוֹ רוֹ ת לׁש ם , ׁש בּ אים  ישׂ ראל
מ ם , וּ גאלּ תם  בּ גּ לוּ ת ק יּ וּ מם  עּק ר
ישׂ ראל  בּ ני ׁש מוֹ ת  בּ כח היה הכּ ל
ׁש כּ ל  וכוּ ', ולוי ׁש מעוֹ ן ראוּ בן  ׁש הם 
י שׂ ראל, שׂ מחת ׁש ם  על נקרא וּ  ׁש מ וֹ תם 
מהיכלי מבררין זה  ידי ׁש על
ס וֹ ף האין אוֹ ר ׁש ּמ יגין עד הּת מ וּ רוֹ ת
לדעת הגּ אלּ ה ּת כלית ע ּק ר ׁש זּ ה וכוּ ',
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  יתבּ ר אוֹ תוֹ  וּ להכּ יר 
אתכם " הּמ וֹ ציא  ה' אני כּ י  "וידעּת ם 

ז)וכוּ ' ו, ה'(שם הקדּ ים  זה  בּ ׁש ביל כּ י  . 
הצּ דּ יקים  וּ בניו יעקב  ׁש יּ רדוּ  יתבּ ר
קדתם  ידי על כּ י  מצרימה, בּ עצמן
גּ לּ וּ  ׁש הם  ׁש למה מּט ה ׁש היה העצוּ מה
המחה ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  בּ ע וֹ לם , אהוּ תוֹ 
כּ ח להם  היה זה ידי על כּ נּ "ל, והח יּ וּ ת
לה ׁש ּת ּק ע ולבלי הגּ לוּ ת  מרירוּ ת לסבּ ל
הוּ א ה גּ לוּ ת מרירוּ ת ע ּק ר  כּ י ׁש ם .
ּמ כבּ ידין  מה וכל כּ נּ "ל, העצב וּ ת

כּ ל  וכן י וֹ תר, העצב וּ ת מת גּ בּ ר  הגּ לוּ ת
גּ לוּ ת ׁש הוּ א העצב וּ ת ּמ תגּ בּ ר  מה
והעבדוּ ת גּ לוּ ת מתגּ בּ ר הכינה,
יבוֹ א מאין כּ ן ואם  יוֹ תר , הגּ ׁש מי 
וה ּת קוה בּ גּ לוּ ת  ה ּק יּ וּ ם  כּ ל  א עזרנוּ ,
הצּ דּ יקים  ידי  על הוּ א  מ ם  לצאת
ׁש הם  מצרימה ׁש יּ רדוּ  וּ בניו יעקב 
ׁש בּ כחם  הנּ "ל, י שׂ ראל בּ ני  ׁש מ וֹ ת
אהוּ ת וֹ  להמׁש י יכוֹ לים  הגּ דוֹ ל
כּ ל  נפׁש וֹ ת וּ לשׂ ּמ ח  וּ להחיוֹ ת יתבּ ר
ׁש על  העמּק וֹ ת, ועצ וֹ תם  בּ כחם  ישׂ ראל
עד  ּפ עם  בּ כל הּמ לכוּ ת מעלין זה ידי 
בּ חינת ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  הנּ "ל, לכל ׁש זּ וֹ כין
תצאוּ ' בשׂ מחה 'כּ י  בּ חינת הגּ אלּ ה

כּ נּ "ל. וכוּ '

במצרים "וזהוּ : היה ה)"וי וֹ סף  א, ,(שם  
על כּ  הוּ א וה ּת קוה הּק יּ וּ ם  עּק ר י 

בּ חינת ׁש ה וּ א ה צּ דּ יק יוֹ סף  בּ חינת ידי 
יח) כז, בּ וֹ "(במדבר ר וּ ח  א ׁש ר "אי ׁש 

בּ ני לב על לנב ּפ עם  בּ כל ׁש יּ וֹ דע
ׁש הוּ א העפרוּ רית וּ לנּפ ח  ישׂ ראל
לבּ ם  וּ להלהיב  מ לּ בּ ם  עצב וּ ת בּ חינת
כּ י וכוּ ', וּ במדּ ה  בּ הדרגה   יתבּ ר לה'
ואנחה היּ גוֹ ן כּ ל להפ י וֹ דע הוּ א
"ויהי וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן
נפ ׁש ", ׁש בעים  יעקב  יר יצאי  כּ ל
ׁש הם  לּת וֹ רה  ּפ נים  ׁש בעים  בּ חינת
בּ חינת ׁש זּ ה נהוֹ רין אנּפ ין ׁש בעים 

בּ חינת ו)שׂ מחה כד, "מבק ׁש י(תהלים 
ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  וכוּ ' יעקב "  פני
וזה ׁש ם ]. ע יּ ן צדק ' 'צ וּ ית  בּ ה ּת וֹ רה
על  הע ּק ר  כּ י במצרים ", היה "וי וֹ סף 
ה' ׁש הק דּ ים  במצרים " היה "ויוֹ סף ידי 

קלג  והלכות כד תורות תורה 

מ ּק דם  לׁש ח לּמ כּ ה  רפ וּ אה יתבּ ר
ׁש הוּ א לעבד ונמ כּ ר למצרים , יוֹ סף את
בּ חינת ׁש הוּ א  העצב וּ ת מרירת בּ חינת
גּ ם  והתח זּ ק  בּ נּ ּס י וֹ ן ועמד וכוּ ', עבדוּ ת

ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  בּ שׂ מחה ב)ׁש ם  לט, (בראשית 
ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  מצליח " איׁש  יוֹ סף "ויהי
כּ י וּ מרּק ד. מפ זּ ז ׁש היה הנּ "ל בּ ּמ דרׁש 
העצבוּ ת כּ ׁש ּמ תגּ בּ ר ה גּ לוּ ת בּ מרירת
מ לּ י לעשׂ וֹ ת העצה ע ּק ר  זהוּ  בּ י וֹ תר
נפ ׁש וֹ  את  לשׂ ּמ ח כּ די  דּ ׁש ט וּ תא

כּ זה. בּ מריר וּ ת

מ ׁש נּ הוּ כמוֹ  ׁש היה בּ דוד ׁש כּ תוּ ב  
ׁש היה אבימל לפני טעמ וֹ 
ועל  גּ דוֹ ל, בּ גלוּ ת גּ דוֹ לה בּ ס כּ נה ׁש ם 
על  "ויתו ׁש טוּ ת  מע שׂ ה ׁש ם  ע שׂ ה כּ ן
זקנוֹ " על רירוֹ  ויּ רד הער דּ לתוֹ ת

יד)וכוּ ' כא, א קיּ וּ מם (שמואל ע ּק ר כּ ן ועל . 
ידי על  היתה מ ם  ויציאתם  בּ מצרים 
ׁש הק דּ ים  במצרים ", היה "וי וֹ סף 
וכנּ "ל. לׁש ם  הצּ דּ יק  י וֹ סף  את לׁש ח 

יד)וזה א, חיּ יהם (שמות  את "וימרר וּ  
וכוּ ', וּ בלבנים " בּ חמר  קׁש ה בּ עבדה

ע ּק ר בּ חינתכּ י הוּ א  הגּ לוּ ת מרירת 
הנּ ח ׁש  מ זּ המת  ׁש נּ מ ׁש עבדוּ ת
בּ חינת ּת אכלנּ ה", "בּ ע צּ ב וֹ ן מ בּ חינת
ׁש הוּ א כּ נּ "ל , העצב וּ ת התגּ בּ רוּ ת
דּ וד  צעק זה ׁש על היּ ון טיט  בּ חינת
מעמד  ואין מצוּ לה בּ יון "טבעּת י 
וכוּ ' אט בּ עה" ואל מ ּט יט  ה צּ ליני וכוּ ',

טו) ג  סט , בּ זוֹ הר(תהלים ׁש כּ תוּ ב  וזה .
כז .)ה ּק דוֹ ׁש  –(בראשית ק ׁש ה" "בּ עבדה 

'בּ חמרא – "בּ חמר " 'בּ ק ׁש יא'.
'בּ לבּ וּ ן  – "וּ בלבנים " דּ ׁש מע ּת תא'.

הגּ לוּ ת מרירת עּק ר זה כּ י הלכתא',
ׁש הוּ א יתבּ ר בּ וֹ  המחה ׁש ּמ בלבּ ל
נהוֹ רין  אנּפ ין ה ּק דוֹ ׁש ה אמ וּ נה בּ חינת
והבּ לבּ וּ לים  הּק ׁש יוֹ ת  ידי  על כּ נּ "ל,
דּ ׁש מע ּת תא חמרא בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ',
בּ חינת עּק ר כּ י דּ הלכתא, ולבּ וּ ן
דּ הלכתא אלּ בּ א ׁש מעּת תא אס וּ קא
אמ ּת יּ וֹ ת עצוֹ ת וּ ללבּ ן לברר  הוּ א
מ זּ המא לצאת ית בּ ר הבּ וֹ רא לעב וֹ דת
אליו  וּ להתקרב  ׁש פלה עלמא דּ האי 
הע ּק ר הוּ א  הּמ דר ׁש  א כּ י  יתבּ ר
ע ּק ר זה וּ ב ׁש ביל הּמ ע שׂ ה. אלּ א
חכמים  לתלמידי  ההתקרב וּ ת
לנוּ  יוֹ ר וּ  ׁש הם  כּ די  אמּת יּ ים  וּ לצדּ יקים 
הּמ ע שׂ ה ואת בּ ּה  נל אׁש ר ה דּ ר את
כּ ל  ׁש יּ זכּ ה  בּ אפן עת בּ כל נעשׂ ה אׁש ר
לצאת צּ רי מ ּמ ה  לצאת אחד

. יתבּ ר לה' ולׁש וּ ב  וּ להתקרב

מרירתאבל בּ חינת אחרא ה ּס טרא 
מתגּ בּ ר העצבוּ ת ׁש היא ה גּ לוּ ת
בּ קׁש יוֹ ת י שׂ ראל חיּ י את וּ ממרר   ּכ כּ ל
עד  עצ וֹ ת וּ בבלבּ וּ לי האמ וּ נה וּ בלבּ וּ לי
 והדּ ר ההלכה ללבּ ן י וֹ דעים  ׁש אינם 
וזה: . יתבּ ר לה' לׁש וּ ב   ּוההלּ ו
ּת אות ׁש הוּ א בּ דה עבדה "וּ בכל
ׁש ּמ כרחין  הּפ רנסה וטרדּ ת ממוֹ ן
מבּ ית לצאת  ּת וֹ רה  מאהל לצאת
עד  בּ פרנסה , לעסק  הדה אל הּמ דרׁש 
וּ מסית וֹ  בּ דה עב וֹ דה בּ כל ׁש ּמ טרידוֹ 
כּ ל  על לּת וֹ רה ע ּת ים  מלּ קבע וּ מ דּ יח וֹ 

וזה  יד)ּפ נים . א, עבדתם (שמות  כּ ל "את 
ודרׁש וּ  ,"בּ פר בהם  עבדוּ  אׁש ר

ז"ל יא:)ר בּ וֹ תינוּ  ר",(סוטה "בּ פה 



הלכותקלב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

מנהוזה ואפרים ', 'מנה בּ חינת 
כּ ל  את אהים  נני "כּ י בּ חינת

נא)עמלי" מא , העמל (בראשית בּ חינת 
הפרני "כּ י – אפרים  וכוּ '. והיּ ג וֹ ן 

עניי" בּ ארץ  נב)אהים  דּ י(שם ׁש א 
מ לצאת בּ חינתׁש זּ כה ׁש הוּ א העבדוּ ת 

 ית בּ ר וּ בחס דּ וֹ  ויגוֹ ן, עמל עצּ ב וֹ ן 
גּ ם  אף  כּ נּ "ל, עמלי כּ ל את ה' נני 
בּ חינת זהוּ  עניי  בּ ארץ  אהים  הפרני
לשׂ מחה: והעצבוּ ת העניּ וּ ת התהּפ כוּ ת

ישׂ ראל נז בּ ני ׁש מ וֹ ת "ואלּ ה וזה 
וכוּ ' יעקב" את מצרימה ה בּ אים 

א) א, גּ לוּ ת(שמות לס ּפ ר  ׁש כּ ׁש התחיל ,
בּ ני ממ וֹ ת התחיל וּ גאלּ תם  מצרים 
ׁש כּ ל  להוֹ רוֹ ת לׁש ם , ׁש בּ אים  ישׂ ראל
מ ם , וּ גאלּ תם  בּ גּ לוּ ת ק יּ וּ מם  עּק ר
ישׂ ראל  בּ ני ׁש מוֹ ת  בּ כח היה הכּ ל
ׁש כּ ל  וכוּ ', ולוי ׁש מעוֹ ן ראוּ בן  ׁש הם 
י שׂ ראל, שׂ מחת ׁש ם  על נקרא וּ  ׁש מ וֹ תם 
מהיכלי מבררין זה  ידי ׁש על
ס וֹ ף האין אוֹ ר ׁש ּמ יגין עד הּת מ וּ רוֹ ת
לדעת הגּ אלּ ה ּת כלית ע ּק ר ׁש זּ ה וכוּ ',
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  יתבּ ר אוֹ תוֹ  וּ להכּ יר 
אתכם " הּמ וֹ ציא  ה' אני כּ י  "וידעּת ם 

ז)וכוּ ' ו, ה'(שם הקדּ ים  זה  בּ ׁש ביל כּ י  . 
הצּ דּ יקים  וּ בניו יעקב  ׁש יּ רדוּ  יתבּ ר
קדתם  ידי על כּ י  מצרימה, בּ עצמן
גּ לּ וּ  ׁש הם  ׁש למה מּט ה ׁש היה העצוּ מה
המחה ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  בּ ע וֹ לם , אהוּ תוֹ 
כּ ח להם  היה זה ידי על כּ נּ "ל, והח יּ וּ ת
לה ׁש ּת ּק ע ולבלי הגּ לוּ ת  מרירוּ ת לסבּ ל
הוּ א ה גּ לוּ ת מרירוּ ת ע ּק ר  כּ י ׁש ם .
ּמ כבּ ידין  מה וכל כּ נּ "ל, העצב וּ ת

כּ ל  וכן י וֹ תר, העצב וּ ת מת גּ בּ ר  הגּ לוּ ת
גּ לוּ ת ׁש הוּ א העצב וּ ת ּמ תגּ בּ ר  מה
והעבדוּ ת גּ לוּ ת מתגּ בּ ר הכינה,
יבוֹ א מאין כּ ן ואם  יוֹ תר , הגּ ׁש מי 
וה ּת קוה בּ גּ לוּ ת  ה ּק יּ וּ ם  כּ ל  א עזרנוּ ,
הצּ דּ יקים  ידי  על הוּ א  מ ם  לצאת
ׁש הם  מצרימה ׁש יּ רדוּ  וּ בניו יעקב 
ׁש בּ כחם  הנּ "ל, י שׂ ראל בּ ני  ׁש מ וֹ ת
אהוּ ת וֹ  להמׁש י יכוֹ לים  הגּ דוֹ ל
כּ ל  נפׁש וֹ ת וּ לשׂ ּמ ח  וּ להחיוֹ ת יתבּ ר
ׁש על  העמּק וֹ ת, ועצ וֹ תם  בּ כחם  ישׂ ראל
עד  ּפ עם  בּ כל הּמ לכוּ ת מעלין זה ידי 
בּ חינת ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  הנּ "ל, לכל ׁש זּ וֹ כין
תצאוּ ' בשׂ מחה 'כּ י  בּ חינת הגּ אלּ ה

כּ נּ "ל. וכוּ '

במצרים "וזהוּ : היה ה)"וי וֹ סף  א, ,(שם  
על כּ  הוּ א וה ּת קוה הּק יּ וּ ם  עּק ר י 

בּ חינת ׁש ה וּ א ה צּ דּ יק יוֹ סף  בּ חינת ידי 
יח) כז, בּ וֹ "(במדבר ר וּ ח  א ׁש ר "אי ׁש 

בּ ני לב על לנב ּפ עם  בּ כל ׁש יּ וֹ דע
ׁש הוּ א העפרוּ רית וּ לנּפ ח  ישׂ ראל
לבּ ם  וּ להלהיב  מ לּ בּ ם  עצב וּ ת בּ חינת
כּ י וכוּ ', וּ במדּ ה  בּ הדרגה   יתבּ ר לה'
ואנחה היּ גוֹ ן כּ ל להפ י וֹ דע הוּ א
"ויהי וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' ושׂ מחה לשׂ שׂ וֹ ן
נפ ׁש ", ׁש בעים  יעקב  יר יצאי  כּ ל
ׁש הם  לּת וֹ רה  ּפ נים  ׁש בעים  בּ חינת
בּ חינת ׁש זּ ה נהוֹ רין אנּפ ין ׁש בעים 

בּ חינת ו)שׂ מחה כד, "מבק ׁש י(תהלים 
ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  וכוּ ' יעקב "  פני
וזה ׁש ם ]. ע יּ ן צדק ' 'צ וּ ית  בּ ה ּת וֹ רה
על  הע ּק ר  כּ י במצרים ", היה "וי וֹ סף 
ה' ׁש הק דּ ים  במצרים " היה "ויוֹ סף ידי 

קלג  והלכות כד תורות תורה 

מ ּק דם  לׁש ח לּמ כּ ה  רפ וּ אה יתבּ ר
ׁש הוּ א לעבד ונמ כּ ר למצרים , יוֹ סף את
בּ חינת ׁש הוּ א  העצב וּ ת מרירת בּ חינת
גּ ם  והתח זּ ק  בּ נּ ּס י וֹ ן ועמד וכוּ ', עבדוּ ת

ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  בּ שׂ מחה ב)ׁש ם  לט, (בראשית 
ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  מצליח " איׁש  יוֹ סף "ויהי
כּ י וּ מרּק ד. מפ זּ ז ׁש היה הנּ "ל בּ ּמ דרׁש 
העצבוּ ת כּ ׁש ּמ תגּ בּ ר ה גּ לוּ ת בּ מרירת
מ לּ י לעשׂ וֹ ת העצה ע ּק ר  זהוּ  בּ י וֹ תר
נפ ׁש וֹ  את  לשׂ ּמ ח כּ די  דּ ׁש ט וּ תא

כּ זה. בּ מריר וּ ת

מ ׁש נּ הוּ כמוֹ  ׁש היה בּ דוד ׁש כּ תוּ ב  
ׁש היה אבימל לפני טעמ וֹ 
ועל  גּ דוֹ ל, בּ גלוּ ת גּ דוֹ לה בּ ס כּ נה ׁש ם 
על  "ויתו ׁש טוּ ת  מע שׂ ה ׁש ם  ע שׂ ה כּ ן
זקנוֹ " על רירוֹ  ויּ רד הער דּ לתוֹ ת

יד)וכוּ ' כא, א קיּ וּ מם (שמואל ע ּק ר כּ ן ועל . 
ידי על  היתה מ ם  ויציאתם  בּ מצרים 
ׁש הק דּ ים  במצרים ", היה "וי וֹ סף 
וכנּ "ל. לׁש ם  הצּ דּ יק  י וֹ סף  את לׁש ח 

יד)וזה א, חיּ יהם (שמות  את "וימרר וּ  
וכוּ ', וּ בלבנים " בּ חמר  קׁש ה בּ עבדה

ע ּק ר בּ חינתכּ י הוּ א  הגּ לוּ ת מרירת 
הנּ ח ׁש  מ זּ המת  ׁש נּ מ ׁש עבדוּ ת
בּ חינת ּת אכלנּ ה", "בּ ע צּ ב וֹ ן מ בּ חינת
ׁש הוּ א כּ נּ "ל , העצב וּ ת התגּ בּ רוּ ת
דּ וד  צעק זה ׁש על היּ ון טיט  בּ חינת
מעמד  ואין מצוּ לה בּ יון "טבעּת י 
וכוּ ' אט בּ עה" ואל מ ּט יט  ה צּ ליני וכוּ ',

טו) ג  סט , בּ זוֹ הר(תהלים ׁש כּ תוּ ב  וזה .
כז .)ה ּק דוֹ ׁש  –(בראשית ק ׁש ה" "בּ עבדה 

'בּ חמרא – "בּ חמר " 'בּ ק ׁש יא'.
'בּ לבּ וּ ן  – "וּ בלבנים " דּ ׁש מע ּת תא'.

הגּ לוּ ת מרירת עּק ר זה כּ י הלכתא',
ׁש הוּ א יתבּ ר בּ וֹ  המחה ׁש ּמ בלבּ ל
נהוֹ רין  אנּפ ין ה ּק דוֹ ׁש ה אמ וּ נה בּ חינת
והבּ לבּ וּ לים  הּק ׁש יוֹ ת  ידי  על כּ נּ "ל,
דּ ׁש מע ּת תא חמרא בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ',
בּ חינת עּק ר כּ י דּ הלכתא, ולבּ וּ ן
דּ הלכתא אלּ בּ א ׁש מעּת תא אס וּ קא
אמ ּת יּ וֹ ת עצוֹ ת וּ ללבּ ן לברר  הוּ א
מ זּ המא לצאת ית בּ ר הבּ וֹ רא לעב וֹ דת
אליו  וּ להתקרב  ׁש פלה עלמא דּ האי 
הע ּק ר הוּ א  הּמ דר ׁש  א כּ י  יתבּ ר
ע ּק ר זה וּ ב ׁש ביל הּמ ע שׂ ה. אלּ א
חכמים  לתלמידי  ההתקרב וּ ת
לנוּ  יוֹ ר וּ  ׁש הם  כּ די  אמּת יּ ים  וּ לצדּ יקים 
הּמ ע שׂ ה ואת בּ ּה  נל אׁש ר ה דּ ר את
כּ ל  ׁש יּ זכּ ה  בּ אפן עת בּ כל נעשׂ ה אׁש ר
לצאת צּ רי מ ּמ ה  לצאת אחד

. יתבּ ר לה' ולׁש וּ ב  וּ להתקרב

מרירתאבל בּ חינת אחרא ה ּס טרא 
מתגּ בּ ר העצבוּ ת ׁש היא ה גּ לוּ ת
בּ קׁש יוֹ ת י שׂ ראל חיּ י את וּ ממרר   ּכ כּ ל
עד  עצ וֹ ת וּ בבלבּ וּ לי האמ וּ נה וּ בלבּ וּ לי
 והדּ ר ההלכה ללבּ ן י וֹ דעים  ׁש אינם 
וזה: . יתבּ ר לה' לׁש וּ ב   ּוההלּ ו
ּת אות ׁש הוּ א בּ דה עבדה "וּ בכל
ׁש ּמ כרחין  הּפ רנסה וטרדּ ת ממוֹ ן
מבּ ית לצאת  ּת וֹ רה  מאהל לצאת
עד  בּ פרנסה , לעסק  הדה אל הּמ דרׁש 
וּ מסית וֹ  בּ דה עב וֹ דה בּ כל ׁש ּמ טרידוֹ 
כּ ל  על לּת וֹ רה ע ּת ים  מלּ קבע וּ מ דּ יח וֹ 

וזה  יד)ּפ נים . א, עבדתם (שמות  כּ ל "את 
ודרׁש וּ  ,"בּ פר בהם  עבדוּ  אׁש ר

ז"ל יא:)ר בּ וֹ תינוּ  ר",(סוטה "בּ פה 



הלכותקלד  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

דּ בר הבּ על עּמ וֹ  נכנס ׁש בּ ּת ח לּ ה
וּ מתלבּ ׁש  ר בּ פה אחרא והּס טרא

א אי הא לוֹ  ואוֹ מר  פ ׁש רבּ מצווֹ ת. 
וההכרח י וֹ ם  כּ ל הּמ דרׁש  בּ בית ליׁש ב
בּ מלאכה לעסק הדה אל לצאת
א וֹ  למ וּ ת ר וֹ צה אּת ה וכי וּ מ ּת ן, וּ מ א
ׁש ּמ ׁש ליכוֹ  עד וכוּ ', וּ מקבּ ל עני  להיוֹ ת
אנּפ ין  ׁש הוּ א היּ ון טיט עמק   ֹבּ ת ו
הּמ מ וֹ ן  ׁש ל העצבוּ ת מרירת ח ׁש וֹ כין
עד  ּת אכלנּ ה", "בּ עצּ בוֹ ן בּ חינת
מס ּפ יק אינוֹ  ממוֹ ן כּ ׁש ּמ רויח  ׁש אפילּ וּ 
ּפ עם  בּ כל מ ׁש ּת וֹ קק  כּ י  ימיו כּ ל לוֹ 
מר בּ ה נכסים  ּמ ר בּ ה מה וכל יוֹ תר ,
ורעמסס ּפ תם  לבנוֹ ת מסית וֹ  כּ י  דּ אגה,
ׁש בּ וֹ נים  וּ גב וֹ הים  גּ דוֹ לים  בּ נינים  ׁש הם 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  יד)לעצמם , ג, :(איוב 
וּ כתיב  למ וֹ " חרב וֹ ת  מט,"הבּ נים  (תהלים 

וכוּ ':יב) לעוֹ לם " בּ ּת ימ וֹ  "קרבּ ם 

"כּ ל נח ּפ רעה : גּ זר מה בּ חינת וזה
הוּ א בּ ן אם  וכוּ ', היּ לּ וֹ ד הבּ ן

וחיה " היא  בּ ת ואם  אתוֹ  (שמותוהמ ּת ן 
כב) בּ חינתא, דּ דכוּ רא סטרא בּ ן כּ י ,

אב '. ישׂ ּמ ח חכם  'בּ ן בּ חינת  שׂ מחה
אחיזת עּק ר ׁש ם  דּ נוּ קבא סטרא וּ בת 
מות' יוֹ רדת 'רגליה בּ חינת העצב וּ ת
דּ נוּ קבא סטרא להגבּ יר רצה כּ י  וכוּ '.
הגּ לוּ ת ּת קף ע ּק ר ׁש זּ ה  עצבוּ ת בּ חינת
את המילּ דת "וּת יראן וזה כּ נּ "ל.
אליהן  דּ בּ ר כּ אׁש ר עשׂ וּ  וא האהים 
את וּת ח יּ ין מצרים , מל ּפ רעה
צדּ יקי בּ חינת הם  המילּ דוֹ ת הילדים ",
מ וֹ לידין  ׁש הם  מי לּ דוֹ ת, ׁש הם  הדּ וֹ ר
ׁש נּ חׁש ב וּ  בּ ישׂ ראל הגוּ נים  ּת למידים 

ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ילדם , כּ אלּ וּ 
יט:) מ דּ עת(סנהדרין  בּ הפ ע שׂ וּ  ׁש הם  ,

ּפ רעה בּ חינת ׁש היא אחרא הּס טרא
להגבּ יר עסקיהם  ׁש כּ ל וּ מצרים ,
וערמוּ מ יּ וּ ת, נכלים  בּ כּמ ה העצב וּ ת
והּפ רנסה, הּמ מוֹ ן טר דּ ת ידי על הע ּק ר
ההפוּ כוֹ ת סבר וֹ ת  ידי על ולפעמים 
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי ׁש נּ מׁש כין ׁש לּ הם 
הּת וֹ כחה ידי  על האדם  את ׁש ּמ ׁש ליכין
כּ אן  [ואין וכוּ ', ׁש לּ הם  כּ רא וּ י  ׁש אינּה 
אחר בּ מק וֹ ם  וע יּ ן בּ זה להארי מקוֹ מ וֹ 
בּ חינת הנּ "ל המילּ דוֹ ת אבל מ זּ ה].
ׁש א ,בּ הפ עוֹ שׂ ים  הם  אמת צדּ יקי 
האדם  את מׁש ליכין ׁש אינם  דּ י
חס אחרא הּס טרא כּ רצ וֹ ן בּ דבריהם 
הילדים ', את 'וּת ח יּ ין גּ ם  אף  וׁש לוֹ ם ,
ׁש הם  הילדים  את מח יּ ין ׁש הם 
ׁש ּמ ח יּ ין  אליהם  הנּ לוּ ים  ּת למידיהם 
וּ מ ׁש יבין  האמ ּת יּ ים  בּ דבריהם  אוֹ תם 
טעם  מׁש יבי בּ ׁש בעה נפׁש ם  את
וּ בדרכי בּ כחם  אוֹ תם  וּ מ שׂ ּמ חים 

וכנּ "ל. וכוּ ' העמ ּק וֹ ת עצ וֹ תיהם 

כּ ן 'ׁש פרהועל  המי לּ דוֹ ת נקראוּ  
ׁש ם  על 'ׁש פרה' וּ פוּ עה',
ׁש ם  על וּ 'פ וּ עה' הוּ לד, את ׁש ּמ ׁש ּפ רת
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  וכוּ ', לוּ לד ׁש ּפ וֹ עה

ז"ל יא:)רבּ וֹ תינוּ  נוֹ הגין (סוטה כן כּ י 
ישׂ ראל  נפׁש וֹ ת עם  אמ ּת יּ ים  הצּ דּ יקים 
אוֹ תם  ׁש ּמ ׁש ּפ רין אליהם  הנּ לוים 
עצוֹ ת מיני בּ כל אוֹ תם  וּ מיּפ ין
וּ נקדּ ה נקדּ ה בּ כל וּ לח זּ קם  להחיוֹ תם 
ּפ וֹ עין  וכן וכוּ ', בּ הם  ׁש ּמ וֹ צאין ט וֹ בה
ׁש וֹ רקין  מּמ ׁש  לילד כּ מ וֹ  אליהם 

קלה  והלכות כד תורות תורה 

עצמן  להּפ יל ינּ יח וּ  לבל להם  וּ פוֹ עין
כּ י ה' בּ חסדי  יבטח וּ  רק אפן, בּ ׁש וּ ם 
כּ י הצּ דּ יקים , כּ ח וּ בגדל וכוּ '. תמנוּ  א
כּ חטאינוּ  וא  לעוֹ לם  א וֹ תם  יעזב א
וכוּ ' ּת קוה יׁש  לע וֹ לם  כּ י לנוּ  יע שׂ ה 
קדוֹ ׁש ים  בּ ספרים  מ זּ ה הר בּ ה [כּ מבאר 

היטב]: ׁש ם  ע יּ ן בּ דברינוּ  וּ בפרט

וּ מהנט הּס נה, מראה  בּ חינת וזה
בּ ׁש ליחוּ ת וֹ   ּכ כּ ל מ ׁש ה ּמ אן
ׁש ראה מחמת  היה ׁש הע ּק ר לגאלם ,
ׁש ל  ה גּ לוּ ת מרירת אריכת קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח 
כּ י קצּ וֹ  על לעמד אפׁש ר ׁש אי עכׁש ו,
רצה א כּ ן על הּפ לאוֹ ת, קץ  הוּ א
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  בּ ׁש ליחוּ תוֹ  ליל להתחיל
על  ר ׁש "י בּ פרוּ ׁש  וּ מ וּ בא ז"ל רבּ וֹ תינוּ 

יג)ּפ ס וּ ק ד, בּ יד (שמות נא "ׁש לח  
מכניסם  ׁש איני  אני יוֹ דע  כּ י  ּת ׁש לח",
לעתיד  גּ וֹ אלם  ואיני י שׂ ראל לארץ 
הּמ ח קת רבּ וּ י מחמת זה וכל וכוּ '.
היכן  י וֹ דעין ׁש אין עד ישׂ ראל ׁש בּ ין

הצּ דּ  אריכתהם  ע ּק ר  ׁש זּ ה  אמת, יקי 
כּ יּ דוּ ע . הגּ לוּ ת

בּ אׁש וזה: בּ ער הּס נה והנּ ה  "ויּ רא 
אכּ ל" איננּ וּ  ב)והּס נה ג, ,(שם  

הּס נה, יבער א מדּ וּ ע  מאד והתּפ לּ א
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  הגּ לוּ ת על מר ּמ ז ה ּס נה כּ י

ז"ל ה)רבּ וֹ תינוּ  ב , רבה ׁש ראה(שמות  , 
 ֹמּת ו אׁש  בּ לבּ ת א הוּ ת התגּ לּ וּ ת
לב ׁש ל האׁש  התלהב וּ ת ׁש הוּ א הּס נה,
על  יתבּ ר לה' ׁש בּ וֹ ער היּ שׂ ראלי  איׁש 
'איׁש  בּ חינת  אמת  ה צּ דּ יקי כּ ח ידי 
לה' ׁש בּ וֹ ער ה נּ "ל, בּ וֹ ' ר וּ ח אׁש ר
מרירת  ֹמ ּת ו ה ּס נה  ֹמ ּת ו יתבּ ר

איננּ וּ  "והּס נה כן ּפ י על ואף הגּ לוּ ת,
הגּ לוּ ת מתגּ בּ ר כן ּפ י  על ׁש אף  אכּ ל"
בּ חינת ׁש זּ ה העצב וּ ת , מרירת ׁש ה וּ א
ׁש הם  ׁש הּס נה אכּ ל" איננּ וּ  "והּס נה
את הּס וֹ בבים  והּק וֹ צים  הח וֹ חים 
ׁש היא העצבוּ ת הוּ א ׁש עּק רם  הוֹ ׁש נּ ה
מתגּ בּ ר כּ י אכּ ל, איננּ וּ  הכינה גּ לוּ ת
מאד  זה על מ ׁש ה והתּפ לּ א ּפ עם . בּ כל
הּמ ראה את ואראה  נּ א "אסרה ואמר
כּ י הּס נה", יבער א מ דּ וּ ע הזּ ה הגּ דל
 אי האחרוֹ ן הּק ץ סוֹ ף  עד להגּ יע רצה
ׁש אין  ׁש למה לגאלּ ה י שׂ ראל יזכּ וּ 
הּס נה וּ לכלּ וֹ ת  לבער  גּ לוּ ת אחריה

לגמרי . והּק וֹ צים  הח וֹ חים  ׁש הם 

ויּ קראואז: לראוֹ ת  סר  כּ י ה' "ויּ רא 
הם " ּת קרב  אל וכוּ ', ה' אליו
והמיב המס דּ ר כּ ח  בּ חינת זה וכוּ '
רדיפת את  המעכּ ב  בּ חינת ׁש ה וּ א הנּ "ל
לעלוֹ ת להרס  מח וֹ  ירדף  ׁש א הּמ חין
ׁש הוּ א מ ׁש ה כּ י הינוּ  כּ נּ "ל. ה' אל
את ׁש יּ גאל ראה הראׁש וֹ ן צדק  הגּ וֹ אל
ישׂ ראל  את לשׂ ּמ ח  יוּ כל כּ י ישׂ ראל,
בּ הם  להאיר הגּ לוּ ת מרירת  ֹמ ּת ו
ע ּק ר ׁש זּ ה  ית בּ ר אהוּ תוֹ  התנוֹ צצוּ ת

בּ ח אׁש  ל בּ ת בּ חינת ׁש זּ ה ינתה מחה, 
יּה " ׁש להבת אׁש  ר ׁש ּפ י (שיר"ר ׁש פיה  

ו) ח , מּת וֹ השירים  הּס נה   ֹמּת ו ׁש נּ תגּ לּ ה ,
יג וֹ ן   להפ יכוֹ ל כּ י ה גּ לוּ ת, מרירת
ּפ י על אף  אבל כּ נּ "ל. לשׂ מחה ואנחה
כן  ּפ י על ׁש אף אכּ ל" איננּ וּ  "והּס נה  כן
הּק וֹ ץ ׁש הוּ א הּס נה נכלה אינוֹ 
הם  כן ּפ י  על אף כּ י הּמ כאיב ,
נכלים  בּ כּמ ה ּפ עם  בּ כל מתגּ בּ רים 
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דּ בר הבּ על עּמ וֹ  נכנס ׁש בּ ּת ח לּ ה
וּ מתלבּ ׁש  ר בּ פה אחרא והּס טרא

א אי הא לוֹ  ואוֹ מר  פ ׁש רבּ מצווֹ ת. 
וההכרח י וֹ ם  כּ ל הּמ דרׁש  בּ בית ליׁש ב
בּ מלאכה לעסק הדה אל לצאת
א וֹ  למ וּ ת ר וֹ צה אּת ה וכי וּ מ ּת ן, וּ מ א
ׁש ּמ ׁש ליכוֹ  עד וכוּ ', וּ מקבּ ל עני  להיוֹ ת
אנּפ ין  ׁש הוּ א היּ ון טיט עמק   ֹבּ ת ו
הּמ מ וֹ ן  ׁש ל העצבוּ ת מרירת ח ׁש וֹ כין
עד  ּת אכלנּ ה", "בּ עצּ בוֹ ן בּ חינת
מס ּפ יק אינוֹ  ממוֹ ן כּ ׁש ּמ רויח  ׁש אפילּ וּ 
ּפ עם  בּ כל מ ׁש ּת וֹ קק  כּ י  ימיו כּ ל לוֹ 
מר בּ ה נכסים  ּמ ר בּ ה מה וכל יוֹ תר ,
ורעמסס ּפ תם  לבנוֹ ת מסית וֹ  כּ י  דּ אגה,
ׁש בּ וֹ נים  וּ גב וֹ הים  גּ דוֹ לים  בּ נינים  ׁש הם 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  יד)לעצמם , ג, :(איוב 
וּ כתיב  למ וֹ " חרב וֹ ת  מט,"הבּ נים  (תהלים 

וכוּ ':יב) לעוֹ לם " בּ ּת ימ וֹ  "קרבּ ם 

"כּ ל נח ּפ רעה : גּ זר מה בּ חינת וזה
הוּ א בּ ן אם  וכוּ ', היּ לּ וֹ ד הבּ ן

וחיה " היא  בּ ת ואם  אתוֹ  (שמותוהמ ּת ן 
כב) בּ חינתא, דּ דכוּ רא סטרא בּ ן כּ י ,

אב '. ישׂ ּמ ח חכם  'בּ ן בּ חינת  שׂ מחה
אחיזת עּק ר ׁש ם  דּ נוּ קבא סטרא וּ בת 
מות' יוֹ רדת 'רגליה בּ חינת העצב וּ ת
דּ נוּ קבא סטרא להגבּ יר רצה כּ י  וכוּ '.
הגּ לוּ ת ּת קף ע ּק ר ׁש זּ ה  עצבוּ ת בּ חינת
את המילּ דת "וּת יראן וזה כּ נּ "ל.
אליהן  דּ בּ ר כּ אׁש ר עשׂ וּ  וא האהים 
את וּת ח יּ ין מצרים , מל ּפ רעה
צדּ יקי בּ חינת הם  המילּ דוֹ ת הילדים ",
מ וֹ לידין  ׁש הם  מי לּ דוֹ ת, ׁש הם  הדּ וֹ ר
ׁש נּ חׁש ב וּ  בּ ישׂ ראל הגוּ נים  ּת למידים 

ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ילדם , כּ אלּ וּ 
יט:) מ דּ עת(סנהדרין  בּ הפ ע שׂ וּ  ׁש הם  ,

ּפ רעה בּ חינת ׁש היא אחרא הּס טרא
להגבּ יר עסקיהם  ׁש כּ ל וּ מצרים ,
וערמוּ מ יּ וּ ת, נכלים  בּ כּמ ה העצב וּ ת
והּפ רנסה, הּמ מוֹ ן טר דּ ת ידי על הע ּק ר
ההפוּ כוֹ ת סבר וֹ ת  ידי על ולפעמים 
הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי ׁש נּ מׁש כין ׁש לּ הם 
הּת וֹ כחה ידי  על האדם  את ׁש ּמ ׁש ליכין
כּ אן  [ואין וכוּ ', ׁש לּ הם  כּ רא וּ י  ׁש אינּה 
אחר בּ מק וֹ ם  וע יּ ן בּ זה להארי מקוֹ מ וֹ 
בּ חינת הנּ "ל המילּ דוֹ ת אבל מ זּ ה].
ׁש א ,בּ הפ עוֹ שׂ ים  הם  אמת צדּ יקי 
האדם  את מׁש ליכין ׁש אינם  דּ י
חס אחרא הּס טרא כּ רצ וֹ ן בּ דבריהם 
הילדים ', את 'וּת ח יּ ין גּ ם  אף  וׁש לוֹ ם ,
ׁש הם  הילדים  את מח יּ ין ׁש הם 
ׁש ּמ ח יּ ין  אליהם  הנּ לוּ ים  ּת למידיהם 
וּ מ ׁש יבין  האמ ּת יּ ים  בּ דבריהם  אוֹ תם 
טעם  מׁש יבי בּ ׁש בעה נפׁש ם  את
וּ בדרכי בּ כחם  אוֹ תם  וּ מ שׂ ּמ חים 

וכנּ "ל. וכוּ ' העמ ּק וֹ ת עצ וֹ תיהם 

כּ ן 'ׁש פרהועל  המי לּ דוֹ ת נקראוּ  
ׁש ם  על 'ׁש פרה' וּ פוּ עה',
ׁש ם  על וּ 'פ וּ עה' הוּ לד, את ׁש ּמ ׁש ּפ רת
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  וכוּ ', לוּ לד ׁש ּפ וֹ עה

ז"ל יא:)רבּ וֹ תינוּ  נוֹ הגין (סוטה כן כּ י 
ישׂ ראל  נפׁש וֹ ת עם  אמ ּת יּ ים  הצּ דּ יקים 
אוֹ תם  ׁש ּמ ׁש ּפ רין אליהם  הנּ לוים 
עצוֹ ת מיני בּ כל אוֹ תם  וּ מיּפ ין
וּ נקדּ ה נקדּ ה בּ כל וּ לח זּ קם  להחיוֹ תם 
ּפ וֹ עין  וכן וכוּ ', בּ הם  ׁש ּמ וֹ צאין ט וֹ בה
ׁש וֹ רקין  מּמ ׁש  לילד כּ מ וֹ  אליהם 

קלה  והלכות כד תורות תורה 

עצמן  להּפ יל ינּ יח וּ  לבל להם  וּ פוֹ עין
כּ י ה' בּ חסדי  יבטח וּ  רק אפן, בּ ׁש וּ ם 
כּ י הצּ דּ יקים , כּ ח וּ בגדל וכוּ '. תמנוּ  א
כּ חטאינוּ  וא  לעוֹ לם  א וֹ תם  יעזב א
וכוּ ' ּת קוה יׁש  לע וֹ לם  כּ י לנוּ  יע שׂ ה 
קדוֹ ׁש ים  בּ ספרים  מ זּ ה הר בּ ה [כּ מבאר 

היטב]: ׁש ם  ע יּ ן בּ דברינוּ  וּ בפרט

וּ מהנט הּס נה, מראה  בּ חינת וזה
בּ ׁש ליחוּ ת וֹ   ּכ כּ ל מ ׁש ה ּמ אן
ׁש ראה מחמת  היה ׁש הע ּק ר לגאלם ,
ׁש ל  ה גּ לוּ ת מרירת אריכת קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח 
כּ י קצּ וֹ  על לעמד אפׁש ר ׁש אי עכׁש ו,
רצה א כּ ן על הּפ לאוֹ ת, קץ  הוּ א
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  בּ ׁש ליחוּ תוֹ  ליל להתחיל
על  ר ׁש "י בּ פרוּ ׁש  וּ מ וּ בא ז"ל רבּ וֹ תינוּ 

יג)ּפ ס וּ ק ד, בּ יד (שמות נא "ׁש לח  
מכניסם  ׁש איני  אני יוֹ דע  כּ י  ּת ׁש לח",
לעתיד  גּ וֹ אלם  ואיני י שׂ ראל לארץ 
הּמ ח קת רבּ וּ י מחמת זה וכל וכוּ '.
היכן  י וֹ דעין ׁש אין עד ישׂ ראל ׁש בּ ין

הצּ דּ  אריכתהם  ע ּק ר  ׁש זּ ה  אמת, יקי 
כּ יּ דוּ ע . הגּ לוּ ת

בּ אׁש וזה: בּ ער הּס נה והנּ ה  "ויּ רא 
אכּ ל" איננּ וּ  ב)והּס נה ג, ,(שם  

הּס נה, יבער א מדּ וּ ע  מאד והתּפ לּ א
ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  הגּ לוּ ת על מר ּמ ז ה ּס נה כּ י

ז"ל ה)רבּ וֹ תינוּ  ב , רבה ׁש ראה(שמות  , 
 ֹמּת ו אׁש  בּ לבּ ת א הוּ ת התגּ לּ וּ ת
לב ׁש ל האׁש  התלהב וּ ת ׁש הוּ א הּס נה,
על  יתבּ ר לה' ׁש בּ וֹ ער היּ שׂ ראלי  איׁש 
'איׁש  בּ חינת  אמת  ה צּ דּ יקי כּ ח ידי 
לה' ׁש בּ וֹ ער ה נּ "ל, בּ וֹ ' ר וּ ח אׁש ר
מרירת  ֹמ ּת ו ה ּס נה  ֹמ ּת ו יתבּ ר

איננּ וּ  "והּס נה כן ּפ י על ואף הגּ לוּ ת,
הגּ לוּ ת מתגּ בּ ר כן ּפ י  על ׁש אף  אכּ ל"
בּ חינת ׁש זּ ה העצב וּ ת , מרירת ׁש ה וּ א
ׁש הם  ׁש הּס נה אכּ ל" איננּ וּ  "והּס נה
את הּס וֹ בבים  והּק וֹ צים  הח וֹ חים 
ׁש היא העצבוּ ת הוּ א ׁש עּק רם  הוֹ ׁש נּ ה
מתגּ בּ ר כּ י אכּ ל, איננּ וּ  הכינה גּ לוּ ת
מאד  זה על מ ׁש ה והתּפ לּ א ּפ עם . בּ כל
הּמ ראה את ואראה  נּ א "אסרה ואמר
כּ י הּס נה", יבער א מ דּ וּ ע הזּ ה הגּ דל
 אי האחרוֹ ן הּק ץ סוֹ ף  עד להגּ יע רצה
ׁש אין  ׁש למה לגאלּ ה י שׂ ראל יזכּ וּ 
הּס נה וּ לכלּ וֹ ת  לבער  גּ לוּ ת אחריה

לגמרי . והּק וֹ צים  הח וֹ חים  ׁש הם 

ויּ קראואז: לראוֹ ת  סר  כּ י ה' "ויּ רא 
הם " ּת קרב  אל וכוּ ', ה' אליו
והמיב המס דּ ר כּ ח  בּ חינת זה וכוּ '
רדיפת את  המעכּ ב  בּ חינת ׁש ה וּ א הנּ "ל
לעלוֹ ת להרס  מח וֹ  ירדף  ׁש א הּמ חין
ׁש הוּ א מ ׁש ה כּ י הינוּ  כּ נּ "ל. ה' אל
את ׁש יּ גאל ראה הראׁש וֹ ן צדק  הגּ וֹ אל
ישׂ ראל  את לשׂ ּמ ח  יוּ כל כּ י ישׂ ראל,
בּ הם  להאיר הגּ לוּ ת מרירת  ֹמ ּת ו
ע ּק ר ׁש זּ ה  ית בּ ר אהוּ תוֹ  התנוֹ צצוּ ת

בּ ח אׁש  ל בּ ת בּ חינת ׁש זּ ה ינתה מחה, 
יּה " ׁש להבת אׁש  ר ׁש ּפ י (שיר"ר ׁש פיה  

ו) ח , מּת וֹ השירים  הּס נה   ֹמּת ו ׁש נּ תגּ לּ ה ,
יג וֹ ן   להפ יכוֹ ל כּ י ה גּ לוּ ת, מרירת
ּפ י על אף  אבל כּ נּ "ל. לשׂ מחה ואנחה
כן  ּפ י על ׁש אף אכּ ל" איננּ וּ  "והּס נה  כן
הּק וֹ ץ ׁש הוּ א הּס נה נכלה אינוֹ 
הם  כן ּפ י  על אף כּ י הּמ כאיב ,
נכלים  בּ כּמ ה ּפ עם  בּ כל מתגּ בּ רים 
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ׁש החטיאם  עד ׁש עוּ ר  בּ לי וערמ וּ מ יּ וּ ת
ּת וֹ רה מ ּת ן אחר ּת כף גּ דוֹ לה חטאה
וכוּ ', נסי וֹ נוֹ ת  העשׂ רה כּ ל וכן וכוּ '.
עד  הגּ ליּ וֹ ת  כּ ל  נגזרוּ  זה ידי ׁש על
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ה זּ ה הּמ ר האר הגּ לוּ ת

לד) לב , ורצה(שמות וכוּ ', ּפ קדי" "וּ בי וֹ ם  :
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הדּ בר על לעמד מ ׁש ה
ה' לוֹ  אמר ואז הּפ לאוֹ ת, קץ הגת
בּ חינת זה ה ם ' ּת קרב  'אל יתבּ ר
הנּ "ל, והמי ב  המסדּ ר  ׁש הוּ א המעכּ ב 
ה גת לבחינת אז זכה מׁש ה כּ י
ידי על ׁש זּ וֹ כין הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה
בּ חינת ׁש היא הּמ צוה שׂ מחת
אז, ׁש התחיל הּת וֹ רה קבּ לת התנוֹ צצוּ ת
וכוּ ', היג מה וראה  ׁש היג עד
הּס נה ׁש עדין ראה כן ּפ י  על אף אבל
ואראה נא "אסרה ואמר אכּ ל איננּ וּ 
 אי וכוּ ', הזּ ה" הגּ דל הּמ ראה את
בּ שׂ מחה א הוּ ת התגּ לּ וּ ת  מ יגין
לגמרי , ה ּס נה לכלּ וֹ ת ׁש יּ וּ כל עד כּ זאת
בּ הא ׁש הא לעיל קצת מבאר כּ בר  כּ י
לע שׂ וֹ ת ּמ תגּ בּ רין מה כּ ל ּת ליא ,
בּ חינת לאיזה זוֹ כין בּ שׂ מחה מצוה
הכינה להוֹ ציא יׁש וּ עה  קרן צמיחת
הנּ "ל  העליּ וֹ ת בּ כל  ולעלוֹ ת מהגּ לוּ ת
מקוֹ ר ׁש ם  הנּ "ל, היכלין ה ּת ׁש עה עד
על  עוֹ לם  'ושׂ מחת בּ חינת  המחה
שׂ מחה ממ ׁש יכין ואז כּ נּ "ל. ראׁש ם '
יכוֹ לין  ואז המחה, מּמ ק וֹ ר יתרה
כּ נּ "ל. ה ּת מ וּ ר וֹ ת מהיכלי בּ יוֹ תר לברר
הנּ "ל, בּ עליּ וֹ ת ויוֹ תר  יוֹ תר  עוֹ לין ואז
מ בּ חינת ׁש ּמ יגין מה  ׁש ּמ יגין עד
יתרה, בּ הגה הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה
יכוֹ לין  ואז יוֹ תר, ה מחה מת גּ דּ ל ואז

ויוֹ תר יוֹ תר  הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי  לברר
כּ ּס דר זה כּ ל הוֹ ל היה ואם  להלּ ן. וכן
על  ׁש הוּ א הגּ אלּ ה קץ  היה כּ בר  בּ ודּ אי 
הּט וּ  עווֹ נוֹ תינוּ  אבל כּ נּ "ל, שׂ מחה  ידי 

מ ּפ עם  ׁש בּ כל דּ בראלּ ה, הבּ על תגּ בּ ר  
העצבוּ ת וּ מגבּ יר  י שׂ ראל את וּ מחטיא 
בּ חינת בּ י ׁש ימוֹ ן" "יעציב וּ הוּ  בּ חינת
עבוֹ דה בּ חינת ׁש הוּ א האמ וּ נה בּ לבּ וּ לי
על  'עצבים ' ׁש נּ קראים  וּ כפירוֹ ת  זרה
"עצבּ יהם  ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  העצב וּ ת, ׁש ם 

וכוּ ' וזהב" ד)כּ סף  קטו, .(תהלים  

"אועל כּ י הגּ לוּ ת, אריכת זה ידי  
ׁש ּפ סק וּ  על אלּ א י שׂ ראל גּ לוּ 

וכוּ ' אמ וּ נה" אנׁש י  קיט:)מהם  ,(שבת  
כּ נּ "ל. עצב וּ ת בּ חינת בּ עצמ וֹ  ׁש זּ הוּ 
דּ וֹ ר ׁש בּ כל ה צּ דּ יקים  גּ דוֹ לי  אבל
לעסק דּ וֹ ר, בּ כל כּ חם  בּ גדל מתיגּ עים 
ידי על ישׂ ראל, את לשׂ ּמ ח זה בּ ת ּק וּ ן
בּ כל  בּ לבּ ם  הּק דוֹ ׁש ה האמ וּ נה הארת
הגּ לוּ ת אריכת עּק ר אבל וכוּ '. ּפ עם 
ׁש חוֹ תרים  הּמ חקת ידי  על הוּ א
אמת, מ צּ דּ יקי י שׂ ראל בּ ני  לב להרחיק 
קץ על לעמד אפ ׁש ר אי  זה ידי ועל
א ר בּ ינוּ  מ ׁש ה ׁש אפילּ וּ  עד האחרוֹ ן,
ה' לוֹ  אמר כּ י ה דּ בר על לעמד יכל
ׁש עדין  הינוּ  הם , ּת קרב  אל יתבּ ר
 ּכ כּ ל הּת מ וּ רוֹ ת היכלי  נתבּ ררוּ  א
להיג לעלוֹ ת ׁש ּת וּ כל עד בּ ׁש למ וּ ת
הוּ א סוֹ ף  האין  אוֹ ר  הגת כּ ל כּ י יוֹ תר ,
בּ בחינת הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  הבּ ר וּ ר כּ פי 
מעל  נעלי "ׁש ל וזה הנּ "ל. יימר ' 'מי 
ע וֹ מד  אּת ה אׁש ר  הּמ ק וֹ ם  כּ י  רגלי
ׁש לּ כאן  הינוּ  הוּ א", קדׁש  אדמת עליו

קלז והלכות כד תורות תורה 

הנּ "ל  העלי וֹ ן הּמ קוֹ ם  קדת   נמ ׁש
הנּ "ל, וכוּ ' המעכּ ב  כּ ח  בּ חינת ׁש ה וּ א
מ ּמ ק וֹ מ וֹ ' ה' כּ ב וֹ ד  ּבּ רו' בּ חינת  ׁש ה וּ א
חליצת הּמ ק וֹ ם  לזה וּ צריכין כּ נּ "ל.
ׁש הוּ א ,"'נעלי "ׁש ל בּ חינת הּמ נעלים 
ׁש ל  מהגּ וּ ף  לגמרי  עצמ וֹ  להפ ׁש יט 
בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מ וֹ  הזּ ה עוֹ לם 
להיג י וֹ תר עוֹ ד ליל אבל הּק דוֹ ׁש .
לגמרי הּס נה וּ לבער לכלּ וֹ ת אי יוֹ תר 
כּ ן  גּ ם  זהוּ  כּ י  ע ּת ה, אפ ׁש ר אי זה
להמ ּת ין  ׁש צּ רי הנּ "ל המ ּת ן בּ חינת

מהיכליהרבּ ה לבר וּ ר ׁש נּ זכּ ה עד 
הצּ דּ יקים  ׁש יּ זכּ וּ  עד כּ זה, הּת מ וּ רוֹ ת
וכוּ ', לגמרי הּס נה לכלּ וֹ ת אי להיג
בּ ׁש ליחוּ ת וֹ  מ ׁש ה  מאן בּ אמת כּ ן ועל
בּ יד  נא "ׁש לח  ואמר ימים  ׁש בעה

וכנּ "ל: וכוּ ', ּת ׁש לח "
בּ מ ׁש הס ה' אף "ויּ חר  ׁש בּ ּס וֹ ף עד

הלּ וי אחי אהרן הא לוֹ  ויּ אמר
 ורא לקראת יצא  הוּ א הנּ ה וכוּ '

וכוּ ' בּ לבּ וֹ " יד)ושׂ מח  ד, 'ורא (שמות , 
ע ּק ר זה  ידי ׁש על דּ יקא , בּ לבּ וֹ ' ושׂ מח 
הלוֹ ם  גּ דל ידי על הגּ אלּ ה, ּת ּק וּ ן
כּ לל,  ּב יתק נּ א וא  ע ּמ לוֹ  ׁש יּ היה
הּת ּק וּ ן  ע ּק ר  כּ י בּ לבּ וֹ '. 'ושׂ מח  אדּ רבּ א,
מעלין  זה ידי  ׁש על המחה  ידי על
עד  וכוּ ' הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  הּמ לכוּ ת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הנּ "ל, לבּ רכוֹ ת ׁש זּ וֹ כין
את אהרן "ויּ א בּ חינת הכּ הנּ ה קדת
כּ מ וֹ  וכוּ ' ויברכם " העם  אל ידיו
אהרן  זכה בּ אמת כּ ן ועל ׁש ם . ׁש ּמ באר
הכּ הנּ ה לקדת בּ לבּ וֹ ', 'ושׂ מח  ידי  על

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  קלט .)כּ מ וֹ  ,(שבת  
גּ אלּ ת היתה זה ידי ועל כּ נּ "ל. הינוּ 

ידי על הגּ אלּ ה עּק ר כּ י מצרים ,
המחה ׁש למ וּ ת ועּק ר כּ נּ "ל, המחה

בּ חינת הלוֹ ם , ידי  על יב)הוּ א נה , (ישעיה 
ּת וּ בלוּ ן" וּ ב ׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה "כּ י 
כּ י יתבּ ר ה' ל וֹ  ׁש גּ לּ ה הינ וּ  וכנּ "ל.
את לגאל בּ ׁש ליח וּ תוֹ  ׁש יּ ל ההכרח 
אם  כּ י הּת וֹ רה , את לנוּ  ולּת ן ישׂ ראל
א ע ּת ה בּ ׁש ליח וּ תוֹ  יל א  הוּ א
ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  לע וֹ לם  ישׂ ראל יגּ אלוּ 

ג)בּ ּמ דרׁש  ג, רבה אּת ה(שמות  אין "אם  : 
ׁש גּ לּ ה הינוּ  גּ וֹ אלם ", אחר אין גּ אלם 
ׁש ל  ה גּ לוּ ת אריכת מחמת ׁש א דּ רבּ א  לוֹ 
 בּ ׁש ליחוּ ת ליל אּת ה מכרח  עכׁש ו
אם  כּ י  זה, ידי על הּת וֹ רה את לּת ן כּ די
ידי על הּת וֹ רה את מקבּ לים  היינוּ  א
עּת ה אפ ׁש ר  היה א  ר בּ ינוּ  מ ׁש ה
כּ לל. הזּ ה   האר ה ּמ ר  בּ גּ לוּ ת להתק יּ ם 

ׁש ע ּק רוּ כמוֹ  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא  
ידי על הוּ א ע ּת ה הּת קוה

ית בּ רך  ה ' לנוּ  הק דּ ים  רפוּ אהׁש כּ בר 
הּת וֹ רה את  ק בּ לנוּ  ׁש כּ בר לּמ כּ ה,
ידי ׁש על ר בּ נוּ , מ ׁש ה  ידי על והּמ צווֹ ת
בּ כל  עצמנוּ  את  לשׂ ּמ ח יכוֹ לים  אנוּ  זה
זוֹ כין  ׁש אנוּ  הּמ צווֹ ת ר בּ וּ י  ידי על ּפ עם 
הּק ל  אפילּ וּ  י וֹ ם  בּ כל לעשׂ וֹ ת
גּ דוֹ לי ידי על והעּק ר ׁש בּ ּק לּ ים ,
בּ נוּ  ׁש ּמ כניסין דּ וֹ ר ׁש בּ כל הצּ דּ יקים 
וכוּ ' הּמ צווֹ ת  בּ נק דּ ת נפ ׁש נוּ  לשׂ ּמ ח 
הכינה מעלין זה ידי  ׁש על כּ נּ "ל,
הנּ "ל  לכל ׁש זּ וֹ כין עד וכוּ ', ּפ עם  בּ כל

ׁש למה. לגאלּ ה ׁש נּ זכּ ה עד

אתאבל מקבּ ל מ ׁש ה היה א אם  
לשׂ ּמ ח אפ ׁש ר היה א הּת וֹ רה



הלכותקלו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ׁש החטיאם  עד ׁש עוּ ר  בּ לי וערמ וּ מ יּ וּ ת
ּת וֹ רה מ ּת ן אחר ּת כף גּ דוֹ לה חטאה
וכוּ ', נסי וֹ נוֹ ת  העשׂ רה כּ ל וכן וכוּ '.
עד  הגּ ליּ וֹ ת  כּ ל  נגזרוּ  זה ידי ׁש על
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ה זּ ה הּמ ר האר הגּ לוּ ת

לד) לב , ורצה(שמות וכוּ ', ּפ קדי" "וּ בי וֹ ם  :
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הדּ בר על לעמד מ ׁש ה
ה' לוֹ  אמר ואז הּפ לאוֹ ת, קץ הגת
בּ חינת זה ה ם ' ּת קרב  'אל יתבּ ר
הנּ "ל, והמי ב  המסדּ ר  ׁש הוּ א המעכּ ב 
ה גת לבחינת אז זכה מׁש ה כּ י
ידי על ׁש זּ וֹ כין הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה
בּ חינת ׁש היא הּמ צוה שׂ מחת
אז, ׁש התחיל הּת וֹ רה קבּ לת התנוֹ צצוּ ת
וכוּ ', היג מה וראה  ׁש היג עד
הּס נה ׁש עדין ראה כן ּפ י  על אף אבל
ואראה נא "אסרה ואמר אכּ ל איננּ וּ 
 אי וכוּ ', הזּ ה" הגּ דל הּמ ראה את
בּ שׂ מחה א הוּ ת התגּ לּ וּ ת  מ יגין
לגמרי , ה ּס נה לכלּ וֹ ת ׁש יּ וּ כל עד כּ זאת
בּ הא ׁש הא לעיל קצת מבאר כּ בר  כּ י
לע שׂ וֹ ת ּמ תגּ בּ רין מה כּ ל ּת ליא ,
בּ חינת לאיזה זוֹ כין בּ שׂ מחה מצוה
הכינה להוֹ ציא יׁש וּ עה  קרן צמיחת
הנּ "ל  העליּ וֹ ת בּ כל  ולעלוֹ ת מהגּ לוּ ת
מקוֹ ר ׁש ם  הנּ "ל, היכלין ה ּת ׁש עה עד
על  עוֹ לם  'ושׂ מחת בּ חינת  המחה
שׂ מחה ממ ׁש יכין ואז כּ נּ "ל. ראׁש ם '
יכוֹ לין  ואז המחה, מּמ ק וֹ ר יתרה
כּ נּ "ל. ה ּת מ וּ ר וֹ ת מהיכלי בּ יוֹ תר לברר
הנּ "ל, בּ עליּ וֹ ת ויוֹ תר  יוֹ תר  עוֹ לין ואז
מ בּ חינת ׁש ּמ יגין מה  ׁש ּמ יגין עד
יתרה, בּ הגה הנּ "ל היכלין ּת ׁש עה
יכוֹ לין  ואז יוֹ תר, ה מחה מת גּ דּ ל ואז

ויוֹ תר יוֹ תר  הּת מ וּ רוֹ ת  מהיכלי  לברר
כּ ּס דר זה כּ ל הוֹ ל היה ואם  להלּ ן. וכן
על  ׁש הוּ א הגּ אלּ ה קץ  היה כּ בר  בּ ודּ אי 
הּט וּ  עווֹ נוֹ תינוּ  אבל כּ נּ "ל, שׂ מחה  ידי 

מ ּפ עם  ׁש בּ כל דּ בראלּ ה, הבּ על תגּ בּ ר  
העצבוּ ת וּ מגבּ יר  י שׂ ראל את וּ מחטיא 
בּ חינת בּ י ׁש ימוֹ ן" "יעציב וּ הוּ  בּ חינת
עבוֹ דה בּ חינת ׁש הוּ א האמ וּ נה בּ לבּ וּ לי
על  'עצבים ' ׁש נּ קראים  וּ כפירוֹ ת  זרה
"עצבּ יהם  ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  העצב וּ ת, ׁש ם 

וכוּ ' וזהב" ד)כּ סף  קטו, .(תהלים  

"אועל כּ י הגּ לוּ ת, אריכת זה ידי  
ׁש ּפ סק וּ  על אלּ א י שׂ ראל גּ לוּ 

וכוּ ' אמ וּ נה" אנׁש י  קיט:)מהם  ,(שבת  
כּ נּ "ל. עצב וּ ת בּ חינת בּ עצמ וֹ  ׁש זּ הוּ 
דּ וֹ ר ׁש בּ כל ה צּ דּ יקים  גּ דוֹ לי  אבל
לעסק דּ וֹ ר, בּ כל כּ חם  בּ גדל מתיגּ עים 
ידי על ישׂ ראל, את לשׂ ּמ ח זה בּ ת ּק וּ ן
בּ כל  בּ לבּ ם  הּק דוֹ ׁש ה האמ וּ נה הארת
הגּ לוּ ת אריכת עּק ר אבל וכוּ '. ּפ עם 
ׁש חוֹ תרים  הּמ חקת ידי  על הוּ א
אמת, מ צּ דּ יקי י שׂ ראל בּ ני  לב להרחיק 
קץ על לעמד אפ ׁש ר אי  זה ידי ועל
א ר בּ ינוּ  מ ׁש ה ׁש אפילּ וּ  עד האחרוֹ ן,
ה' לוֹ  אמר כּ י ה דּ בר על לעמד יכל
ׁש עדין  הינוּ  הם , ּת קרב  אל יתבּ ר
 ּכ כּ ל הּת מ וּ רוֹ ת היכלי  נתבּ ררוּ  א
להיג לעלוֹ ת ׁש ּת וּ כל עד בּ ׁש למ וּ ת
הוּ א סוֹ ף  האין  אוֹ ר  הגת כּ ל כּ י יוֹ תר ,
בּ בחינת הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  הבּ ר וּ ר כּ פי 
מעל  נעלי "ׁש ל וזה הנּ "ל. יימר ' 'מי 
ע וֹ מד  אּת ה אׁש ר  הּמ ק וֹ ם  כּ י  רגלי
ׁש לּ כאן  הינוּ  הוּ א", קדׁש  אדמת עליו

קלז והלכות כד תורות תורה 

הנּ "ל  העלי וֹ ן הּמ קוֹ ם  קדת   נמ ׁש
הנּ "ל, וכוּ ' המעכּ ב  כּ ח  בּ חינת ׁש ה וּ א
מ ּמ ק וֹ מ וֹ ' ה' כּ ב וֹ ד  ּבּ רו' בּ חינת  ׁש ה וּ א
חליצת הּמ ק וֹ ם  לזה וּ צריכין כּ נּ "ל.
ׁש הוּ א ,"'נעלי "ׁש ל בּ חינת הּמ נעלים 
ׁש ל  מהגּ וּ ף  לגמרי  עצמ וֹ  להפ ׁש יט 
בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מ וֹ  הזּ ה עוֹ לם 
להיג י וֹ תר עוֹ ד ליל אבל הּק דוֹ ׁש .
לגמרי הּס נה וּ לבער לכלּ וֹ ת אי יוֹ תר 
כּ ן  גּ ם  זהוּ  כּ י  ע ּת ה, אפ ׁש ר אי זה
להמ ּת ין  ׁש צּ רי הנּ "ל המ ּת ן בּ חינת

מהיכליהרבּ ה לבר וּ ר ׁש נּ זכּ ה עד 
הצּ דּ יקים  ׁש יּ זכּ וּ  עד כּ זה, הּת מ וּ רוֹ ת
וכוּ ', לגמרי הּס נה לכלּ וֹ ת אי להיג
בּ ׁש ליחוּ ת וֹ  מ ׁש ה  מאן בּ אמת כּ ן ועל
בּ יד  נא "ׁש לח  ואמר ימים  ׁש בעה

וכנּ "ל: וכוּ ', ּת ׁש לח "
בּ מ ׁש הס ה' אף "ויּ חר  ׁש בּ ּס וֹ ף עד

הלּ וי אחי אהרן הא לוֹ  ויּ אמר
 ורא לקראת יצא  הוּ א הנּ ה וכוּ '

וכוּ ' בּ לבּ וֹ " יד)ושׂ מח  ד, 'ורא (שמות , 
ע ּק ר זה  ידי ׁש על דּ יקא , בּ לבּ וֹ ' ושׂ מח 
הלוֹ ם  גּ דל ידי על הגּ אלּ ה, ּת ּק וּ ן
כּ לל,  ּב יתק נּ א וא  ע ּמ לוֹ  ׁש יּ היה
הּת ּק וּ ן  ע ּק ר  כּ י בּ לבּ וֹ '. 'ושׂ מח  אדּ רבּ א,
מעלין  זה ידי  ׁש על המחה  ידי על
עד  וכוּ ' הּת מ וּ רוֹ ת מהיכלי  הּמ לכוּ ת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הנּ "ל, לבּ רכוֹ ת ׁש זּ וֹ כין
את אהרן "ויּ א בּ חינת הכּ הנּ ה קדת
כּ מ וֹ  וכוּ ' ויברכם " העם  אל ידיו
אהרן  זכה בּ אמת כּ ן ועל ׁש ם . ׁש ּמ באר
הכּ הנּ ה לקדת בּ לבּ וֹ ', 'ושׂ מח  ידי  על

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  קלט .)כּ מ וֹ  ,(שבת  
גּ אלּ ת היתה זה ידי ועל כּ נּ "ל. הינוּ 

ידי על הגּ אלּ ה עּק ר כּ י מצרים ,
המחה ׁש למ וּ ת ועּק ר כּ נּ "ל, המחה

בּ חינת הלוֹ ם , ידי  על יב)הוּ א נה , (ישעיה 
ּת וּ בלוּ ן" וּ ב ׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה "כּ י 
כּ י יתבּ ר ה' ל וֹ  ׁש גּ לּ ה הינ וּ  וכנּ "ל.
את לגאל בּ ׁש ליח וּ תוֹ  ׁש יּ ל ההכרח 
אם  כּ י הּת וֹ רה , את לנוּ  ולּת ן ישׂ ראל
א ע ּת ה בּ ׁש ליח וּ תוֹ  יל א  הוּ א
ׁש ּמ באר כּ מ וֹ  לע וֹ לם  ישׂ ראל יגּ אלוּ 

ג)בּ ּמ דרׁש  ג, רבה אּת ה(שמות  אין "אם  : 
ׁש גּ לּ ה הינוּ  גּ וֹ אלם ", אחר אין גּ אלם 
ׁש ל  ה גּ לוּ ת אריכת מחמת ׁש א דּ רבּ א  לוֹ 
 בּ ׁש ליחוּ ת ליל אּת ה מכרח  עכׁש ו
אם  כּ י  זה, ידי על הּת וֹ רה את לּת ן כּ די
ידי על הּת וֹ רה את מקבּ לים  היינוּ  א
עּת ה אפ ׁש ר  היה א  ר בּ ינוּ  מ ׁש ה
כּ לל. הזּ ה   האר ה ּמ ר  בּ גּ לוּ ת להתק יּ ם 

ׁש ע ּק רוּ כמוֹ  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא  
ידי על הוּ א ע ּת ה הּת קוה

ית בּ רך  ה ' לנוּ  הק דּ ים  רפוּ אהׁש כּ בר 
הּת וֹ רה את  ק בּ לנוּ  ׁש כּ בר לּמ כּ ה,
ידי ׁש על ר בּ נוּ , מ ׁש ה  ידי על והּמ צווֹ ת
בּ כל  עצמנוּ  את  לשׂ ּמ ח יכוֹ לים  אנוּ  זה
זוֹ כין  ׁש אנוּ  הּמ צווֹ ת ר בּ וּ י  ידי על ּפ עם 
הּק ל  אפילּ וּ  י וֹ ם  בּ כל לעשׂ וֹ ת
גּ דוֹ לי ידי על והעּק ר ׁש בּ ּק לּ ים ,
בּ נוּ  ׁש ּמ כניסין דּ וֹ ר ׁש בּ כל הצּ דּ יקים 
וכוּ ' הּמ צווֹ ת  בּ נק דּ ת נפ ׁש נוּ  לשׂ ּמ ח 
הכינה מעלין זה ידי  ׁש על כּ נּ "ל,
הנּ "ל  לכל ׁש זּ וֹ כין עד וכוּ ', ּפ עם  בּ כל

ׁש למה. לגאלּ ה ׁש נּ זכּ ה עד

אתאבל מקבּ ל מ ׁש ה היה א אם  
לשׂ ּמ ח אפ ׁש ר היה א הּת וֹ רה
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לצאת אפ ׁש ר  היה ו א  עּת ה  נפׁש נוּ 
ׁש א בּ מצרים  כּ י כּ לל, מהגּ לוּ ת
היה , ּכ כּ ל אדוֹ ם  גּ לוּ ת  עדין התגּ בּ ר
וּ בניו  יעקב  הצּ דּ יקים  קדת מסּפ יק 
כּ נּ "ל  ה צּ דּ יק  יוֹ סף קדת  וּ בפרט 
לס בּ ל  נפׁש ם  להחי וֹ ת  כּ ח  להם  ׁש יּ היה
דּ גלוּ תא בּ ד וּ חקא ע ּת ה אבל הגּ לוּ ת.
להחיוֹ ת אפ ׁש ר היה א בּ תראה,
ׁש הק דּ ים  לוּ לא מהגּ לוּ ת ולצאת  נפׁש נוּ 
ח יּ ינוּ  הם  א ׁש ר  והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה לנוּ 
'ונשׂ מח ׁש אוֹ מרים  כּ מ וֹ  ושׂ מחתנוּ 
ועד  לע וֹ לם  וּ במצווֹ תי  ּת וֹ רת בּ דברי 

ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ  וכוּ ', ח יּ ינוּ ' הם  (תהליםכּ י  
צב) אז קיט, ׁש ע ׁש עי  ת וֹ רת "לוּ לא :

הגּ אלּ ה כּ ח  כּ ל אבל בעניי ". אבדּת י
ושׂ מח ורא' ידי על היה אז מ ּמ צרים 
לקדת ׁש זּ כה אהרן ׁש ל  בּ לבּ וֹ '
בּ חינת ׁש הוּ א כּ נּ "ל, זה ידי  על הכּ הנּ ה
זוֹ כין  זה ידי  ׁש על וכוּ ' היּ דים  בּ ר כּ ת
כּ ל  ׁש ּמ ם  היכלין ה ּט ית להגת
ע ּק ר ׁש זּ ה אהוּ ת והגת ידיעת

כּ נּ "ל. הגּ א לּ ה ּת כלית

ידיכּ י על היה  אז ה גּ אלּ ה ע כּ וּ ב ע ּק ר  
החוֹ לקים  ראׁש י ׁש הם  ואבירם  דּ תן

אחריהם , כּ ל והכּ ר וּ כים  בּ אוּ  ׁש ּמ הם  
זה ידי ׁש על והנּ סיוֹ נוֹ ת הּק לקוּ לים 
בּ ית חרבּ ן החר בּ נוֹ ת , כּ ל נתגּ לגּ לוּ 
רחמנא הצּ ר וֹ ת וכל ׁש ני  וּ בית ראׁש וֹ ן
ׁש ע ּק ר הזּ ה, האחרוֹ ן ה גּ לוּ ת עד לצלן
כּ נּ "ל. הּמ ח קת ידי  על הגּ לוּ ת אריכת
דּ תן  ניצוֹ צי יׁש  הּמ ח קת בּ כל כּ י
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  ואבירם 

יב) יח, רבה  כן (במדבר ּפ י על אף אבל .

נמצא אז כּ י  ה', לעוֹ לם  מר וֹ ם  אּת ה
מ ׁש ה בּ גדלּ ת התק נּ א ׁש א  הכּ הן אהרן 
א דּ רבּ א, בּ ׁש נים , מּמ נּ וּ  הּק טן אחיו
זה ידי ׁש על בּ שׂ מחה לקראתוֹ  יצא
נמ ׁש כה ואז הראׁש וֹ נה, הגּ א לּ ה היתה
מ ׁש ה בּ כח  זה, וּ בכח  הכּ הנּ ה . קדת
כּ ן  גּ ם  ע ּת ה נמצאים  הכּ הן, ואהרן 
וּ כׁש רים  צ דּ יקים  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל
גּ דוֹ לי אל נלוים  ׁש הם  אמ ּת יּ ים 
וּ שׂ מחים  הּמ בחרים , הצּ דּ יקים 
וּ מ שׂ ּמ חים  לעצתם  וׁש וֹ מעין לקראתם 
ׁש על  וּ מצוה, מצוה  כּ ל בּ ע שׂ יּ ת  נפׁש ם 
בּ חינת ה למה, הגּ אלּ ה  ּת ב וֹ א זה ידי 
ּת וּ בלוּ ן" וּ ב ׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה "כּ י 

כּ נּ "ל: וכוּ '

'ׁש החינוּ ',סא בּ ר כּ ת בּ חינת וזה
חבר וֹ  את רוֹ אה ׁש כּ ׁש ה וּ א
 מבר בּ ראיּ תוֹ  ושׂ מח עליו ׁש חביב 
הח יּ וּ ת עּק ר זה כּ י וכוּ '. 'ׁש החינוּ '
איׁש  חברוֹ  בּ ראיּ ת כּ ׁש מחים  והּק יּ וּ ם 
זּ כוּ  מה  ה מחה ׁש ע ּק ר  היּ שׂ ראלי ,
זה את זה האוֹ הבים  ישׂ ראלים  ׁש ני 
ע ּק ר זה  ידי ׁש על בּ ׁש לוֹ ם  יחד להתועד
אחד  בּ כל כּ י ישׂ ראל. שׂ מחת  הגדּ לת
ׁש הוּ א מ ּמ על אלוֹ ּה  חלק  יׁש  מ יּ שׂ ראל
ישׂ ראל  'ישׂ מח  בּ חינת ה מחה מקוֹ ר 
לּפ רי ה ּק וֹ דמת הּק לּפ ה א בּ ע וֹ שׂ יו'.
עליו, חוֹ פה עצב וּ ת בּ חינת  ׁש היא
להגבּ יר גּ דוֹ ל התגּ בּ רוּ ת וצרי
מלחמה והיא העצבוּ ת  על המחה
ׁש יּ תח בּ ר וּ  לזה צריכין כּ ן על גּ דוֹ לה,
כּ ל  כּ י  ישׂ ראל, נפׁש וֹ ת כּ ּמ ה ויתק בּ צ וּ 
בּ אהבה וּ מתח בּ רין ּמ תקבּ צין מה

קלט והלכות כד תורות תורה 

מתגּ דּ ל  בּ י וֹ תר, החברים  נפׁש וֹ ת
מתק בּ צין  כּ י בּ יוֹ תר. המחה
יחד  המחה  חלקי וּ מתחבּ רין
ׁש זּ ה בּ יוֹ תר, גּ דוֹ ל בּ אוֹ ר וּ מאירין

ה ישׂ מח" צ דּ יקים  "אוֹ ר  ּמ וּ באבּ חינת 
מב)לעיל צ דּ יקים (באות "בּ רבוֹ ת בּ חינת , 

וכנּ "ל. העם " י שׂ מח 

כּ ן ישׂ ראל ועל ראיּ ת על מברכין 
'ׁש החינוּ  עליו החביב  חברוֹ 
הח יּ וּ ת עּק ר זהוּ  כּ י  וכוּ ', וקיּ מנ וּ '
המחה ידי  על ׁש הוּ א והּק יּ וּ ם 
 ורא' בּ חינת וזה  וכנּ "ל. והל וֹ ם 
היתה זה ידי ׁש על הנּ "ל, בּ לבּ וֹ ' ושׂ מח 
א ׁש אהרן ידי על  מצרים  גּ א לּ ת עּק ר
הּק טן  אחיו מ ׁש ה בּ גדלּ ת  התק נּ א
על  הגּ אלּ ה עּק ר כּ י כּ נּ "ל. הינוּ  מ ּמ נּ וּ 
ידי על ׁש ע ּק ר ּה  כּ נּ "ל, שׂ מחה ידי 
אל  להתקרב הע וֹ סקים  חברים  אהבת
בּ חינת ׁש זּ ה וכוּ ', לאמ ּת וֹ  בּ אמת ה'

כּ נּ "ל: בּ לבּ וֹ " ושׂ מח   ורא"

לזּ מן סב וה גּ יענוּ  וק יּ מנוּ  'ׁש החינוּ  וזה
דּ בר כּ ל על  ׁש ּמ ברכין הזּ ה ',
בּ רכּ ת וע ּק ר  לזמן, מזּ מן הבּ א שׂ מחה
ע ּק ר כּ י ט וֹ בים , בּ ימים  הוּ א 'ׁש החינוּ '
מ בּ חינת בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש הזּ מן התהוּ וּ ת
בּ אמת כּ י  הנּ "ל, ׁש אתי ב  עד המ ּת ן
על  ׁש ּמ באר  [כּ מ וֹ  כּ לל זמן ׁש וּ ם  אין
בּ לּק וּ טי "ילדּת י ה יּ וֹ ם  "אני ּפ ס וּ ק 
הוּ א הזּ מן כּ ל רק סא], סימן ּת נינא
לעבר  צרי ׁש האדם  הבּ חירה  בּ ׁש ביל
כּ די ח יּ יו ימי  מס ּפ ר  הע וֹ לם  בּ זה 
זה כּ י  מהזּ מן, למעלה הזּ מן ׁש יּ קר
 וצרי וּ בזמן, בּ מק וֹ ם  הוּ א הע וֹ לם 

בּ חינת ׁש יּ ק ר כּ די  בּ וֹ  לעבר האדם 
מהזּ מן  למעלה לבחינת והּמ ק וֹ ם  הזּ מן
אחר בּ מקוֹ ם  בּ דברינוּ  מ זּ ה [ועיּ ן
הּת וֹ רה ּפ י על ד הלכה  מילה  בּ הלכ וֹ ת 
הזּ מן  וע ּק ר  הנּ "ל]. 'ילדּת י היּ וֹ ם  'אני
ׁש הוּ א הנּ "ל המ ּת ן מ בּ חינת  נמ ׁש
את והמיב  המסדּ ר  כּ ח  בּ חינת
ׁש ע ּק ר ה נּ "ל המעכּ ב  ׁש הוּ א הּמ חין
על  וכוּ ' הּמ צוה שׂ מחת ידי על הּת ּק וּ ן
הינוּ  הנּ "ל. יימר' 'מי בּ חינת ידי 
כּ די להעוֹ לם  זה בּ ׁש ביל רק  בּ א ׁש אדם 
בּ חינת ידי על יתבּ ר ה' את ׁש יּ כּ יר
ׁש על  הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה הגת
מטי בּ בחינת ס וֹ ף אין א וֹ ר מ יגין ידם 
כּ ל  להיג אפׁש ר ׁש אי וכוּ ', מטי ולא
והמיב המסדּ ר  כּ ח  ידי על אם  כּ י  זה
עד  המּת ן בּ חינת ׁש ה וּ א  וכוּ ',
האדם  ח יּ י  ימי כּ ל כּ י וכוּ '. ׁש אתיב
ׁש יּ תיב כּ די  המ ּת נה בּ בחינת רק הם 
אמ ּת י , הדּ עת יוּ ב בּ בחינת  היטב 
יּ יג מה ייג דּ יקא זה ידי ׁש על
אין  מה בּ אמת עבוֹ דתוֹ  כּ פי 
הּמ לאכים  כּ י להיג. זוֹ כים  הּמ לאכים 
ס וֹ ף האין אוֹ רוֹ  להיג יכוֹ לים  אינם 
מחמת האדם , כּ מ וֹ  הנּ "ל בּ בחינה
והמיב המס דּ ר כּ ח  כּ ראוּ י ּת ּק נוּ  ׁש א 
כּ ח ידי על אם  כּ י נתּת ּק ן ׁש אינוֹ 
מ זּ ה [וע יּ ן להאדם  רק  ׁש יּ ׁש  הבּ חירה
הּת וֹ רה ּפ י על אּפ ים  נפילת בּ הלכ וֹ ת 

הנּ "ל]. דּ עלמא' 'אמצעוּ תא

כּ ן  ור וֹ עׁש ים ועל בּ וֹ ערים  הם  
ׁש גּ ם  ּפ י  על ואף  להיגוֹ ,
 ער אין אבל מאד, גּ ב וֹ הה הגתם 
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לצאת אפ ׁש ר  היה ו א  עּת ה  נפׁש נוּ 
ׁש א בּ מצרים  כּ י כּ לל, מהגּ לוּ ת
היה , ּכ כּ ל אדוֹ ם  גּ לוּ ת  עדין התגּ בּ ר
וּ בניו  יעקב  הצּ דּ יקים  קדת מסּפ יק 
כּ נּ "ל  ה צּ דּ יק  יוֹ סף קדת  וּ בפרט 
לס בּ ל  נפׁש ם  להחי וֹ ת  כּ ח  להם  ׁש יּ היה
דּ גלוּ תא בּ ד וּ חקא ע ּת ה אבל הגּ לוּ ת.
להחיוֹ ת אפ ׁש ר היה א בּ תראה,
ׁש הק דּ ים  לוּ לא מהגּ לוּ ת ולצאת  נפׁש נוּ 
ח יּ ינוּ  הם  א ׁש ר  והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה לנוּ 
'ונשׂ מח ׁש אוֹ מרים  כּ מ וֹ  ושׂ מחתנוּ 
ועד  לע וֹ לם  וּ במצווֹ תי  ּת וֹ רת בּ דברי 

ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ  וכוּ ', ח יּ ינוּ ' הם  (תהליםכּ י  
צב) אז קיט, ׁש ע ׁש עי  ת וֹ רת "לוּ לא :

הגּ אלּ ה כּ ח  כּ ל אבל בעניי ". אבדּת י
ושׂ מח ורא' ידי על היה אז מ ּמ צרים 
לקדת ׁש זּ כה אהרן ׁש ל  בּ לבּ וֹ '
בּ חינת ׁש הוּ א כּ נּ "ל, זה ידי  על הכּ הנּ ה
זוֹ כין  זה ידי  ׁש על וכוּ ' היּ דים  בּ ר כּ ת
כּ ל  ׁש ּמ ם  היכלין ה ּט ית להגת
ע ּק ר ׁש זּ ה אהוּ ת והגת ידיעת

כּ נּ "ל. הגּ א לּ ה ּת כלית

ידיכּ י על היה  אז ה גּ אלּ ה ע כּ וּ ב ע ּק ר  
החוֹ לקים  ראׁש י ׁש הם  ואבירם  דּ תן

אחריהם , כּ ל והכּ ר וּ כים  בּ אוּ  ׁש ּמ הם  
זה ידי ׁש על והנּ סיוֹ נוֹ ת הּק לקוּ לים 
בּ ית חרבּ ן החר בּ נוֹ ת , כּ ל נתגּ לגּ לוּ 
רחמנא הצּ ר וֹ ת וכל ׁש ני  וּ בית ראׁש וֹ ן
ׁש ע ּק ר הזּ ה, האחרוֹ ן ה גּ לוּ ת עד לצלן
כּ נּ "ל. הּמ ח קת ידי  על הגּ לוּ ת אריכת
דּ תן  ניצוֹ צי יׁש  הּמ ח קת בּ כל כּ י
ז"ל  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  ואבירם 

יב) יח, רבה  כן (במדבר ּפ י על אף אבל .

נמצא אז כּ י  ה', לעוֹ לם  מר וֹ ם  אּת ה
מ ׁש ה בּ גדלּ ת התק נּ א ׁש א  הכּ הן אהרן 
א דּ רבּ א, בּ ׁש נים , מּמ נּ וּ  הּק טן אחיו
זה ידי ׁש על בּ שׂ מחה לקראתוֹ  יצא
נמ ׁש כה ואז הראׁש וֹ נה, הגּ א לּ ה היתה
מ ׁש ה בּ כח  זה, וּ בכח  הכּ הנּ ה . קדת
כּ ן  גּ ם  ע ּת ה נמצאים  הכּ הן, ואהרן 
וּ כׁש רים  צ דּ יקים  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל
גּ דוֹ לי אל נלוים  ׁש הם  אמ ּת יּ ים 
וּ שׂ מחים  הּמ בחרים , הצּ דּ יקים 
וּ מ שׂ ּמ חים  לעצתם  וׁש וֹ מעין לקראתם 
ׁש על  וּ מצוה, מצוה  כּ ל בּ ע שׂ יּ ת  נפׁש ם 
בּ חינת ה למה, הגּ אלּ ה  ּת ב וֹ א זה ידי 
ּת וּ בלוּ ן" וּ ב ׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה "כּ י 

כּ נּ "ל: וכוּ '

'ׁש החינוּ ',סא בּ ר כּ ת בּ חינת וזה
חבר וֹ  את רוֹ אה ׁש כּ ׁש ה וּ א
 מבר בּ ראיּ תוֹ  ושׂ מח עליו ׁש חביב 
הח יּ וּ ת עּק ר זה כּ י וכוּ '. 'ׁש החינוּ '
איׁש  חברוֹ  בּ ראיּ ת כּ ׁש מחים  והּק יּ וּ ם 
זּ כוּ  מה  ה מחה ׁש ע ּק ר  היּ שׂ ראלי ,
זה את זה האוֹ הבים  ישׂ ראלים  ׁש ני 
ע ּק ר זה  ידי ׁש על בּ ׁש לוֹ ם  יחד להתועד
אחד  בּ כל כּ י ישׂ ראל. שׂ מחת  הגדּ לת
ׁש הוּ א מ ּמ על אלוֹ ּה  חלק  יׁש  מ יּ שׂ ראל
ישׂ ראל  'ישׂ מח  בּ חינת ה מחה מקוֹ ר 
לּפ רי ה ּק וֹ דמת הּק לּפ ה א בּ ע וֹ שׂ יו'.
עליו, חוֹ פה עצב וּ ת בּ חינת  ׁש היא
להגבּ יר גּ דוֹ ל התגּ בּ רוּ ת וצרי
מלחמה והיא העצבוּ ת  על המחה
ׁש יּ תח בּ ר וּ  לזה צריכין כּ ן על גּ דוֹ לה,
כּ ל  כּ י  ישׂ ראל, נפׁש וֹ ת כּ ּמ ה ויתק בּ צ וּ 
בּ אהבה וּ מתח בּ רין ּמ תקבּ צין מה
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מתגּ דּ ל  בּ י וֹ תר, החברים  נפׁש וֹ ת
מתק בּ צין  כּ י בּ יוֹ תר. המחה
יחד  המחה  חלקי וּ מתחבּ רין
ׁש זּ ה בּ יוֹ תר, גּ דוֹ ל בּ אוֹ ר וּ מאירין

ה ישׂ מח" צ דּ יקים  "אוֹ ר  ּמ וּ באבּ חינת 
מב)לעיל צ דּ יקים (באות "בּ רבוֹ ת בּ חינת , 

וכנּ "ל. העם " י שׂ מח 

כּ ן ישׂ ראל ועל ראיּ ת על מברכין 
'ׁש החינוּ  עליו החביב  חברוֹ 
הח יּ וּ ת עּק ר זהוּ  כּ י  וכוּ ', וקיּ מנ וּ '
המחה ידי  על ׁש הוּ א והּק יּ וּ ם 
 ורא' בּ חינת וזה  וכנּ "ל. והל וֹ ם 
היתה זה ידי ׁש על הנּ "ל, בּ לבּ וֹ ' ושׂ מח 
א ׁש אהרן ידי על  מצרים  גּ א לּ ת עּק ר
הּק טן  אחיו מ ׁש ה בּ גדלּ ת  התק נּ א
על  הגּ אלּ ה עּק ר כּ י כּ נּ "ל. הינוּ  מ ּמ נּ וּ 
ידי על ׁש ע ּק ר ּה  כּ נּ "ל, שׂ מחה ידי 
אל  להתקרב הע וֹ סקים  חברים  אהבת
בּ חינת ׁש זּ ה וכוּ ', לאמ ּת וֹ  בּ אמת ה'

כּ נּ "ל: בּ לבּ וֹ " ושׂ מח   ורא"

לזּ מן סב וה גּ יענוּ  וק יּ מנוּ  'ׁש החינוּ  וזה
דּ בר כּ ל על  ׁש ּמ ברכין הזּ ה ',
בּ רכּ ת וע ּק ר  לזמן, מזּ מן הבּ א שׂ מחה
ע ּק ר כּ י ט וֹ בים , בּ ימים  הוּ א 'ׁש החינוּ '
מ בּ חינת בּ ׁש רׁש וֹ   נמ ׁש הזּ מן התהוּ וּ ת
בּ אמת כּ י  הנּ "ל, ׁש אתי ב  עד המ ּת ן
על  ׁש ּמ באר  [כּ מ וֹ  כּ לל זמן ׁש וּ ם  אין
בּ לּק וּ טי "ילדּת י ה יּ וֹ ם  "אני ּפ ס וּ ק 
הוּ א הזּ מן כּ ל רק סא], סימן ּת נינא
לעבר  צרי ׁש האדם  הבּ חירה  בּ ׁש ביל
כּ די ח יּ יו ימי  מס ּפ ר  הע וֹ לם  בּ זה 
זה כּ י  מהזּ מן, למעלה הזּ מן ׁש יּ קר
 וצרי וּ בזמן, בּ מק וֹ ם  הוּ א הע וֹ לם 

בּ חינת ׁש יּ ק ר כּ די  בּ וֹ  לעבר האדם 
מהזּ מן  למעלה לבחינת והּמ ק וֹ ם  הזּ מן
אחר בּ מקוֹ ם  בּ דברינוּ  מ זּ ה [ועיּ ן
הּת וֹ רה ּפ י על ד הלכה  מילה  בּ הלכ וֹ ת 
הזּ מן  וע ּק ר  הנּ "ל]. 'ילדּת י היּ וֹ ם  'אני
ׁש הוּ א הנּ "ל המ ּת ן מ בּ חינת  נמ ׁש
את והמיב  המסדּ ר  כּ ח  בּ חינת
ׁש ע ּק ר ה נּ "ל המעכּ ב  ׁש הוּ א הּמ חין
על  וכוּ ' הּמ צוה שׂ מחת ידי על הּת ּק וּ ן
הינוּ  הנּ "ל. יימר' 'מי בּ חינת ידי 
כּ די להעוֹ לם  זה בּ ׁש ביל רק  בּ א ׁש אדם 
בּ חינת ידי על יתבּ ר ה' את ׁש יּ כּ יר
ׁש על  הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה הגת
מטי בּ בחינת ס וֹ ף אין א וֹ ר מ יגין ידם 
כּ ל  להיג אפׁש ר ׁש אי וכוּ ', מטי ולא
והמיב המסדּ ר  כּ ח  ידי על אם  כּ י  זה
עד  המּת ן בּ חינת ׁש ה וּ א  וכוּ ',
האדם  ח יּ י  ימי כּ ל כּ י וכוּ '. ׁש אתיב
ׁש יּ תיב כּ די  המ ּת נה בּ בחינת רק הם 
אמ ּת י , הדּ עת יוּ ב בּ בחינת  היטב 
יּ יג מה ייג דּ יקא זה ידי ׁש על
אין  מה בּ אמת עבוֹ דתוֹ  כּ פי 
הּמ לאכים  כּ י להיג. זוֹ כים  הּמ לאכים 
ס וֹ ף האין אוֹ רוֹ  להיג יכוֹ לים  אינם 
מחמת האדם , כּ מ וֹ  הנּ "ל בּ בחינה
והמיב המס דּ ר כּ ח  כּ ראוּ י ּת ּק נוּ  ׁש א 
כּ ח ידי על אם  כּ י נתּת ּק ן ׁש אינוֹ 
מ זּ ה [וע יּ ן להאדם  רק  ׁש יּ ׁש  הבּ חירה
הּת וֹ רה ּפ י על אּפ ים  נפילת בּ הלכ וֹ ת 

הנּ "ל]. דּ עלמא' 'אמצעוּ תא

כּ ן  ור וֹ עׁש ים ועל בּ וֹ ערים  הם  
ׁש גּ ם  ּפ י  על ואף  להיגוֹ ,
 ער אין אבל מאד, גּ ב וֹ הה הגתם 
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הצּ דּ יק האדם  הגת נגד להגתם 
בּ מה ונתנּס ה  העוֹ לם  בּ זה ׁש היה
ׁש על  הבּ חירה כּ ח ידי על התנּס ה
הּת ּק וּ ן  וע ּק ר הּמ חין. לתּק ן זכה זה ידי 
והמיב המס דּ ר כּ ח לתּק ן ׁש זּ כה
וכוּ ' המ ּת ן בּ חינת ׁש הוּ א כּ נּ "ל,
הזּ מן  כּ ל כּ י כּ נּ "ל. הזּ מן כּ ל ׁש ּמ ם 
הם  ח יּ יו ימי  כּ ל ׁש הם  האדם  ׁש ל
ׁש יּ מ ּת ין  לוֹ  ׁש אוֹ מרים  המ ּת ן, בּ חינת
בּ כל  בּ וֹ  ׁש יּ תי ב  ח יּ יו ימי ׁש ל הזּ מן
יזכּ ה זה ידי ׁש על עת, וּ בכל יוֹ ם 
ׁש יּ זכּ ה עד יּ יג מה עת בּ כל להיג
היּ מים  כּ ל עם  לעלוֹ ת וסוֹ פ וֹ  ק צּ וֹ  בּ י וֹ ם 
בּ זה ׁש הה ח יּ יו ימי ׁש ל והזּ מן
להיג ׁש יּ עלה למק וֹ ם  לעלוֹ ת הע וֹ לם ,
אוֹ רוֹ ת בּ חינת ׁש הם  יּ יג  מה
בּ חינת הצּ דּ יקים , ׁש זּ וֹ כין הצּ חצח וֹ ת

יא) נח, בּ צחצחוֹ ת(ישעיה "והשׂ בּ יע
להם . אׁש רי  " נפ ׁש

עשׂ יּ תועּק ר  ידי  על זוֹ כין זה כּ ל 
כּ י כּ נּ "ל, בּ שׂ מחה הּמ צוה
כּ ל  ׁש ל והּק יּ וּ ם  הח יּ וּ ת היא שׂ מחה
זמן  ׁש וּ ם  אין  בּ אמת כּ י  האדם  ימי
בּ ג ׁש מ יּ וּ ת גּ ם  ׁש ר וֹ אין וּ כמ וֹ  כּ נּ "ל. כּ לל
מאד  מאד ּפ וֹ רח  ה זּ מן כּ י כּ לוּ ם  ׁש אינן
כּ לה וּ כענן ּפ וֹ רח וּ כאבק  עוֹ בר כּ צל
עדין, והעתיד אין, העבר  כּ י וכוּ ',
בּ ּס פרים  וכּמ וּ בא  עין, כּ הרף  וההוה
הבל  הבל, חיּ ינוּ  וימי מזּ ה. הרבּ ה
ׁש איתא [כּ מ וֹ  הבלים  הבל הבלים ,
ׁש ל  כּ הבל א], ּפ רׁש ה קהלת בּ מדרׁש 
ׁש וּ ם  בּ וֹ  ׁש אין וכוּ ' הביעית הכּ לי
הזּ מן  מכּ ל נׁש אר ואין וכוּ ', מ ּמ ׁש וּ ת

מה אם  כּ י והעתיד, וההוֹ וה העבר
ּת וֹ רה טוֹ ב , איזה מ ּמ נּ וּ  ח וֹ טפין
ורצ וֹ ן  ט וֹ בים  וּ מע שׂ ים  וּ צדקה וּ תפ לּ ה
 ית בּ ר לה' נמרץ והׁש ּת וֹ קק וּ ת
אמּת יּ ים  וחברים  לצדּ יקים  והתקרב וּ ת
ׁש היא המחה הוּ א והע ּק ר  וכוּ ',
הח יּ וּ ת ע ּק ר  ׁש היא  הּמ צווֹ ת כּ ל נקדּ ת 
הח יּ וּ ת ע ּק ר  כּ ן ועל וכנּ "ל. והּק יּ וּ ם 
זה ידי על ה וּ א וּ במק וֹ ם  בּ זמן ׁש ה וּ א
ׁש ל  לשׂ מחה בּ וֹ  ׁש זּ וֹ כין והזּ מן היּ וֹ ם 
בּ בחינת ,יתבּ ר בּ וֹ  ל שׂ מח  מצוה

כד) קיח, ה'(תהלים עשׂ ה היּ וֹ ם  "זה :
היּ וֹ ם  זה ׁש רק  ב וֹ ", ונשׂ מחה נגילה
כּ י בּ וֹ , ולשׂ מח  לגיל כּ ׁש זּ וֹ כין ה' עשׂ ה
היּ מים  וקיּ וּ ם  הח יּ וּ ת  כּ ל מ ם 
כּ י האדם . ח יּ י ימי  ׁש הם  והזּ מנּ ים 
לשׂ מחת זוֹ כים  ׁש אינם  הרׁש עים 
ח יּ וּ ת, ׁש וּ ם  להם  אין בּ אמת  הּמ צוה,

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  כּ ן יח:)ועל :(ברכות 
מתים ", קר וּ יים  בּ ח יּ יהם  "הר ׁש עים 
הזּ מן  לקר זוֹ כין ׁש אינם  מאחר
מ ּמ קוֹ ר ח יּ וּ ת לק בּ ל מהזּ מן למעלה
כּ נּ "ל. הּמ צוה שׂ מחת  ידי על הח יּ ים 
הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים  אפי לּ וּ   להפ וכן
עד  להמּת ין נזהרים  כּ ׁש אינם 
בּ יוֹ תר ר וֹ דפים  וּ מחם  כּ ראוּ י ׁש יּ תיבוּ 
לחיוֹ ת יכוֹ לים  אינם  להיג, מ דּ אי
בּ חינת זה כּ י כּ לל, העוֹ לם  בּ זה 

ויּ מת וּ " ה' לפני א)"בּ קרבתם  טז, ,(ויקרא 
וּ מת"בּ  "הציץ  יד:)חינת כּ ן (חגיגה  על . 

ׁש חי וה זּ מ נּ ים  היּ מים  ׁש ל הח יּ וּ ת עּק ר
ידי על הוּ א הע וֹ לם , בּ זה האדם 
לתּק ן  ׁש זּ וֹ כה ידי על הנּ "ל בּ חינה
עשׂ יּ ת ידי  על כּ ראוּ י  והמס דּ ר המיב
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זוֹ כה ואז כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ שׂ מחה הּמ צוה
וע ּת וֹ תיו  ימיו  כּ ל עם  ולעלוֹ ת לבוֹ א 
"ואברהם  בּ בחינת ׁש יּ עלה, למקוֹ ם 
בּ י וֹ מין' ועאל 'דּ סיב  – בּ יּ מים " בּ א זקן

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מ וֹ  (חיי וכוּ ' 
קכט:) .שרה

כּ ן מברכין ועל שׂ מחה עת בּ כל 
והגּ יענוּ  וק יּ מנוּ  'ׁש החינוּ 
והּק יּ וּ ם  הח יּ וּ ת עּק ר כּ י  הזּ ה', לזּ מן
לזּ מן  ׁש הגּ יע  ידי  על הוּ א ימינוּ  כּ ל ׁש ל
'זה בּ חינת  ׁש הוּ א שׂ מחה, ׁש ל הזּ ה
ׁש הוּ א כּ נּ "ל, וכוּ ' ה'' ע שׂ ה  היּ וֹ ם 
טוֹ בים  ה יּ מים  ׁש ל המק דּ ׁש ים  זמ נּ ים 
ידי על  יתבּ ר א הוּ תוֹ  נתגּ לּ ה ׁש בּ הם 
בּ הם  ׁש עשׂ ה וה נּ פלאוֹ ת הנּ ּס ים  גּ דל
את כּ ׁש רוֹ אה  אוֹ  המחה, עּק ר ׁש זּ ה
שׂ מחה בּ חינת ׁש הוּ א בּ וֹ  ׁש מח חבר וֹ 

כּ נּ "ל: מצוה ׁש ל

מברכין סג  חדׁש  ּפ רי  על אפילּ וּ  וכן
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  'ׁש החינוּ '

מ :)ז"ל נמי(ערובין חדּת א אקרא 'אנא, 
זמן  וּ צמיחתכחאמינא גּ דּ וּ ל כּ ל כּ י  ,' 

הּמ צווֹ ת שׂ מחת ידי  על הם  הּפ רוֹ ת
בּ ׁש ביל  ׁש נּ ברא העוֹ לם  כּ ל ׁש ּמ ק יּ ם 
בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר וּ כמוֹ  הּת וֹ רה .
כּ ח ׁש כּ ל קנה, בּ סימן אּפ ים " "אריכת
אמוּ נה ידי על הוּ א וה צּ וֹ מח  הגּ דּ וּ ל
וּ כמ וֹ  כּ נּ "ל. שׂ מחה בּ חינת ׁש היא

יד)ׁש כּ תוּ ב סה, כרים (תהלים "לב ׁש וּ  : 
אף יתרוֹ עעוּ  בר יעטפ וּ  ועמקים  הצּ אן
מבאר הרבּ ה  בּ פסוּ קים  וכן יׁש יר וּ ".

ׁש צּ וֹ מחים  ידי על המחה גּ דל
ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  יב)הּפ ר וֹ ת, ב , השירים :(שיר 

הזּ מיר עת בארץ נראוּ  "הנּ יצנים 
וּ צמיחת גּ דּ וּ ל כּ ל כּ י וכוּ '. הגּ יע"
נקדּ ת ידי על הוּ א ׁש נה בּ כל הּפ רוֹ ת
כּ י . יתבּ ר בּ וֹ  המחה ׁש היא הּמ צווֹ ת
בּ הם  להחי וֹ ת הם  והּת ב וּ אה הּפ רוֹ ת

חי , כּ ל וע ּק רנפ ׁש  האדם , הוּ א ׁש ע ּק ר  
להכּ יר ה ּק דוֹ ׁש  הדּ עת הוּ א  הח יּ וּ ת
עשׂ יּ ת ידי  על ׁש הוּ א  יתבּ ר אוֹ תוֹ 
כּ ן  ועל כּ נּ "ל, בּ שׂ מחה הּמ צווֹ ת
כּ נּ "ל: וכוּ ' 'ׁש החינוּ ' עליהם  מברכין

הוּ אסד הזּ מן בּ רכּ ת עּק ר כּ ן ועל
יוֹ ם  ׁש ׁש ים  אחר ה דּ בר כּ ׁש ר וֹ אין
ּת ענוּ ג אינוֹ  ּת מידי ּת ענוּ ג כּ י לפח וֹ ת,
בּ חינת ידי על הח יּ וּ ת עּק ר כּ י כּ ּמ וּ בא,
המחה ׁש רׁש  ׁש הוּ א הנּ "ל המ ּת ן
יוֹ ם  ׁש ׁש ים  הע וּ ר כּ ן  ועל  כּ נּ "ל,
ּפ גימת מ לּ וּ י בּ חינת ׁש הוּ א חדׁש  ׁש ה וּ א
על  ה מחה ּת ּק וּ ן ע ּק ר  ׁש אז הלּ בנה,
חסר מארת בּ חינת ׁש ּמ ת ּק נים  ידי 

כּ נּ "ל העצב וּ ת כּ ל למד)ׁש ּמ ם  (בּ א וֹ ת 

כּ נּ "ל: לשׂ מחה אוֹ תוֹ  ׁש ּמ הּפ כים 

אתסה  וּ לשׂ ּמ ח להחי וֹ ת צריכין כּ י
ׁש ע שׂ ה וט וּ בוֹ  ה' בּ חסדי  נפׁש וֹ 
ע ּמ נוּ  וׁש יּ ע שׂ ה  וה וֹ וה בּ עבר  עּמ נוּ 
מטיב הוּ א הטיב  'הוּ א בּ בחינת להבּ א,
הח יּ וּ ת כּ ל וזה וכוּ '. לנוּ ' ייטיב  הוּ א
ח יּ י ימי ׁש הם  הזּ מן ׁש ל והּק יּ וּ ם 
לבחינת לק רם  ׁש העּק ר האדם ,
אחד  ׁש כּ ל הינוּ  כּ נּ "ל, מהזּ מן למעלה

.החדשה.כח השנה של דלעת על גם שהחיינו מברך אני



הלכותקמ ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

הצּ דּ יק האדם  הגת נגד להגתם 
בּ מה ונתנּס ה  העוֹ לם  בּ זה ׁש היה
ׁש על  הבּ חירה כּ ח ידי על התנּס ה
הּת ּק וּ ן  וע ּק ר הּמ חין. לתּק ן זכה זה ידי 
והמיב המס דּ ר כּ ח לתּק ן ׁש זּ כה
וכוּ ' המ ּת ן בּ חינת ׁש הוּ א כּ נּ "ל,
הזּ מן  כּ ל כּ י כּ נּ "ל. הזּ מן כּ ל ׁש ּמ ם 
הם  ח יּ יו ימי  כּ ל ׁש הם  האדם  ׁש ל
ׁש יּ מ ּת ין  לוֹ  ׁש אוֹ מרים  המ ּת ן, בּ חינת
בּ כל  בּ וֹ  ׁש יּ תי ב  ח יּ יו ימי ׁש ל הזּ מן
יזכּ ה זה ידי ׁש על עת, וּ בכל יוֹ ם 
ׁש יּ זכּ ה עד יּ יג מה עת בּ כל להיג
היּ מים  כּ ל עם  לעלוֹ ת וסוֹ פ וֹ  ק צּ וֹ  בּ י וֹ ם 
בּ זה ׁש הה ח יּ יו ימי ׁש ל והזּ מן
להיג ׁש יּ עלה למק וֹ ם  לעלוֹ ת הע וֹ לם ,
אוֹ רוֹ ת בּ חינת ׁש הם  יּ יג  מה
בּ חינת הצּ דּ יקים , ׁש זּ וֹ כין הצּ חצח וֹ ת

יא) נח, בּ צחצחוֹ ת(ישעיה "והשׂ בּ יע
להם . אׁש רי  " נפ ׁש

עשׂ יּ תועּק ר  ידי  על זוֹ כין זה כּ ל 
כּ י כּ נּ "ל, בּ שׂ מחה הּמ צוה
כּ ל  ׁש ל והּק יּ וּ ם  הח יּ וּ ת היא שׂ מחה
זמן  ׁש וּ ם  אין  בּ אמת כּ י  האדם  ימי
בּ ג ׁש מ יּ וּ ת גּ ם  ׁש ר וֹ אין וּ כמ וֹ  כּ נּ "ל. כּ לל
מאד  מאד ּפ וֹ רח  ה זּ מן כּ י כּ לוּ ם  ׁש אינן
כּ לה וּ כענן ּפ וֹ רח וּ כאבק  עוֹ בר כּ צל
עדין, והעתיד אין, העבר  כּ י וכוּ ',
בּ ּס פרים  וכּמ וּ בא  עין, כּ הרף  וההוה
הבל  הבל, חיּ ינוּ  וימי מזּ ה. הרבּ ה
ׁש איתא [כּ מ וֹ  הבלים  הבל הבלים ,
ׁש ל  כּ הבל א], ּפ רׁש ה קהלת בּ מדרׁש 
ׁש וּ ם  בּ וֹ  ׁש אין וכוּ ' הביעית הכּ לי
הזּ מן  מכּ ל נׁש אר ואין וכוּ ', מ ּמ ׁש וּ ת

מה אם  כּ י והעתיד, וההוֹ וה העבר
ּת וֹ רה טוֹ ב , איזה מ ּמ נּ וּ  ח וֹ טפין
ורצ וֹ ן  ט וֹ בים  וּ מע שׂ ים  וּ צדקה וּ תפ לּ ה
 ית בּ ר לה' נמרץ והׁש ּת וֹ קק וּ ת
אמּת יּ ים  וחברים  לצדּ יקים  והתקרב וּ ת
ׁש היא המחה הוּ א והע ּק ר  וכוּ ',
הח יּ וּ ת ע ּק ר  ׁש היא  הּמ צווֹ ת כּ ל נקדּ ת 
הח יּ וּ ת ע ּק ר  כּ ן ועל וכנּ "ל. והּק יּ וּ ם 
זה ידי על ה וּ א וּ במק וֹ ם  בּ זמן ׁש ה וּ א
ׁש ל  לשׂ מחה בּ וֹ  ׁש זּ וֹ כין והזּ מן היּ וֹ ם 
בּ בחינת ,יתבּ ר בּ וֹ  ל שׂ מח  מצוה

כד) קיח, ה'(תהלים עשׂ ה היּ וֹ ם  "זה :
היּ וֹ ם  זה ׁש רק  ב וֹ ", ונשׂ מחה נגילה
כּ י בּ וֹ , ולשׂ מח  לגיל כּ ׁש זּ וֹ כין ה' עשׂ ה
היּ מים  וקיּ וּ ם  הח יּ וּ ת  כּ ל מ ם 
כּ י האדם . ח יּ י ימי  ׁש הם  והזּ מנּ ים 
לשׂ מחת זוֹ כים  ׁש אינם  הרׁש עים 
ח יּ וּ ת, ׁש וּ ם  להם  אין בּ אמת  הּמ צוה,

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  כּ ן יח:)ועל :(ברכות 
מתים ", קר וּ יים  בּ ח יּ יהם  "הר ׁש עים 
הזּ מן  לקר זוֹ כין ׁש אינם  מאחר
מ ּמ קוֹ ר ח יּ וּ ת לק בּ ל מהזּ מן למעלה
כּ נּ "ל. הּמ צוה שׂ מחת  ידי על הח יּ ים 
הגּ דוֹ לים  הצּ דּ יקים  אפי לּ וּ   להפ וכן
עד  להמּת ין נזהרים  כּ ׁש אינם 
בּ יוֹ תר ר וֹ דפים  וּ מחם  כּ ראוּ י ׁש יּ תיבוּ 
לחיוֹ ת יכוֹ לים  אינם  להיג, מ דּ אי
בּ חינת זה כּ י כּ לל, העוֹ לם  בּ זה 

ויּ מת וּ " ה' לפני א)"בּ קרבתם  טז, ,(ויקרא 
וּ מת"בּ  "הציץ  יד:)חינת כּ ן (חגיגה  על . 

ׁש חי וה זּ מ נּ ים  היּ מים  ׁש ל הח יּ וּ ת עּק ר
ידי על הוּ א הע וֹ לם , בּ זה האדם 
לתּק ן  ׁש זּ וֹ כה ידי על הנּ "ל בּ חינה
עשׂ יּ ת ידי  על כּ ראוּ י  והמס דּ ר המיב

קמא והלכות כד תורות תורה 

זוֹ כה ואז כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ שׂ מחה הּמ צוה
וע ּת וֹ תיו  ימיו  כּ ל עם  ולעלוֹ ת לבוֹ א 
"ואברהם  בּ בחינת ׁש יּ עלה, למקוֹ ם 
בּ י וֹ מין' ועאל 'דּ סיב  – בּ יּ מים " בּ א זקן

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מ וֹ  (חיי וכוּ ' 
קכט:) .שרה

כּ ן מברכין ועל שׂ מחה עת בּ כל 
והגּ יענוּ  וק יּ מנוּ  'ׁש החינוּ 
והּק יּ וּ ם  הח יּ וּ ת עּק ר כּ י  הזּ ה', לזּ מן
לזּ מן  ׁש הגּ יע  ידי  על הוּ א ימינוּ  כּ ל ׁש ל
'זה בּ חינת  ׁש הוּ א שׂ מחה, ׁש ל הזּ ה
ׁש הוּ א כּ נּ "ל, וכוּ ' ה'' ע שׂ ה  היּ וֹ ם 
טוֹ בים  ה יּ מים  ׁש ל המק דּ ׁש ים  זמ נּ ים 
ידי על  יתבּ ר א הוּ תוֹ  נתגּ לּ ה ׁש בּ הם 
בּ הם  ׁש עשׂ ה וה נּ פלאוֹ ת הנּ ּס ים  גּ דל
את כּ ׁש רוֹ אה  אוֹ  המחה, עּק ר ׁש זּ ה
שׂ מחה בּ חינת ׁש הוּ א בּ וֹ  ׁש מח חבר וֹ 

כּ נּ "ל: מצוה ׁש ל

מברכין סג  חדׁש  ּפ רי  על אפילּ וּ  וכן
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  'ׁש החינוּ '

מ :)ז"ל נמי(ערובין חדּת א אקרא 'אנא, 
זמן  וּ צמיחתכחאמינא גּ דּ וּ ל כּ ל כּ י  ,' 

הּמ צווֹ ת שׂ מחת ידי  על הם  הּפ רוֹ ת
בּ ׁש ביל  ׁש נּ ברא העוֹ לם  כּ ל ׁש ּמ ק יּ ם 
בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר וּ כמוֹ  הּת וֹ רה .
כּ ח ׁש כּ ל קנה, בּ סימן אּפ ים " "אריכת
אמוּ נה ידי על הוּ א וה צּ וֹ מח  הגּ דּ וּ ל
וּ כמ וֹ  כּ נּ "ל. שׂ מחה בּ חינת ׁש היא

יד)ׁש כּ תוּ ב סה, כרים (תהלים "לב ׁש וּ  : 
אף יתרוֹ עעוּ  בר יעטפ וּ  ועמקים  הצּ אן
מבאר הרבּ ה  בּ פסוּ קים  וכן יׁש יר וּ ".

ׁש צּ וֹ מחים  ידי על המחה גּ דל
ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  יב)הּפ ר וֹ ת, ב , השירים :(שיר 

הזּ מיר עת בארץ נראוּ  "הנּ יצנים 
וּ צמיחת גּ דּ וּ ל כּ ל כּ י וכוּ '. הגּ יע"
נקדּ ת ידי על הוּ א ׁש נה בּ כל הּפ רוֹ ת
כּ י . יתבּ ר בּ וֹ  המחה ׁש היא הּמ צווֹ ת
בּ הם  להחי וֹ ת הם  והּת ב וּ אה הּפ רוֹ ת

חי , כּ ל וע ּק רנפ ׁש  האדם , הוּ א ׁש ע ּק ר  
להכּ יר ה ּק דוֹ ׁש  הדּ עת הוּ א  הח יּ וּ ת
עשׂ יּ ת ידי  על ׁש הוּ א  יתבּ ר אוֹ תוֹ 
כּ ן  ועל כּ נּ "ל, בּ שׂ מחה הּמ צווֹ ת
כּ נּ "ל: וכוּ ' 'ׁש החינוּ ' עליהם  מברכין

הוּ אסד הזּ מן בּ רכּ ת עּק ר כּ ן ועל
יוֹ ם  ׁש ׁש ים  אחר ה דּ בר כּ ׁש ר וֹ אין
ּת ענוּ ג אינוֹ  ּת מידי ּת ענוּ ג כּ י לפח וֹ ת,
בּ חינת ידי על הח יּ וּ ת עּק ר כּ י כּ ּמ וּ בא,
המחה ׁש רׁש  ׁש הוּ א הנּ "ל המ ּת ן
יוֹ ם  ׁש ׁש ים  הע וּ ר כּ ן  ועל  כּ נּ "ל,
ּפ גימת מ לּ וּ י בּ חינת ׁש הוּ א חדׁש  ׁש ה וּ א
על  ה מחה ּת ּק וּ ן ע ּק ר  ׁש אז הלּ בנה,
חסר מארת בּ חינת ׁש ּמ ת ּק נים  ידי 

כּ נּ "ל העצב וּ ת כּ ל למד)ׁש ּמ ם  (בּ א וֹ ת 

כּ נּ "ל: לשׂ מחה אוֹ תוֹ  ׁש ּמ הּפ כים 

אתסה  וּ לשׂ ּמ ח להחי וֹ ת צריכין כּ י
ׁש ע שׂ ה וט וּ בוֹ  ה' בּ חסדי  נפׁש וֹ 
ע ּמ נוּ  וׁש יּ ע שׂ ה  וה וֹ וה בּ עבר  עּמ נוּ 
מטיב הוּ א הטיב  'הוּ א בּ בחינת להבּ א,
הח יּ וּ ת כּ ל וזה וכוּ '. לנוּ ' ייטיב  הוּ א
ח יּ י ימי ׁש הם  הזּ מן ׁש ל והּק יּ וּ ם 
לבחינת לק רם  ׁש העּק ר האדם ,
אחד  ׁש כּ ל הינוּ  כּ נּ "ל, מהזּ מן למעלה

.החדשה.כח השנה של דלעת על גם שהחיינו מברך אני



הלכותקמב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

בּ עצמ וֹ  למצא וּ לב ּק ׁש  לח ּפ שׂ  צרי
ׁש זּ כה מהּמ צווֹ ת  ט וֹ בוֹ ת  נקדּ וֹ ת
זכינוּ  כּ בר כּ י  מע וֹ דוֹ . י וֹ ם  בּ כל לעשׂ וֹ ת
ידי על והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה את לקבּ ל
ימינוּ   ואר ח יּ ינוּ  הם  אׁש ר רבּ ינוּ  מ ׁש ה
בּ דברינוּ  מ זּ ה הרבּ ה וכמבאר וכוּ '.
לאהי "אזּמ רה ּפ ס וּ ק על בּ פרט 
ׁש הוּ א  אי ע ּת ה גּ ם  וכן וכוּ ', בּ ע וֹ די"
מצווֹ ת איזה ח וֹ טף הוּ א ּפ נים  כּ ל על
ּפ וֹ ׁש עי אפילּ וּ  כּ י ויוֹ ם , יוֹ ם  בּ כל
והע ּק ר כּ ר ּמ וֹ ן. מצווֹ ת  מלאים  ישׂ ראל
וּ לה שׂ כּ יל  ולידע  בּ זה לשׂ מח  הוּ א
ח יּ וּ ת ׁש וּ ם  ׁש אין האמת וּ להבין

וכנּ "ל. מ זּ ה ח וּ ץ  בּ עוֹ לם 

ליׁש וּ עהוהעּק ר מצ ּפ ים  אנוּ  מה 
בּ כח ט וֹ ב  לאחרית  וּ מק וּ ים 
כּ ל  ח זּ ק וּ נוּ  כּ אׁש ר  אמת הצּ דּ יקי 
ראׁש וֹ נים  אמּת יּ ים  והצּ דּ יקים  הנּ ביאים 
להם  יׁש  ישׂ ראל כּ ל כּ י ואחרוֹ נים ,
הוּ א אם  ואפילּ וּ  הבּ א, לע וֹ לם  חלק
ׁש אין  ׁש ּמ אמין זמן כּ ל ׁש ה וּ א, כּ מ וֹ 
ּת וֹ רה אם  כּ י בּ עוֹ לם  חיּ וּ ת ׁש וּ ם 
להּת כלית וּ מ ׁש ּת וֹ קק  וח וֹ תר וּ מצווֹ ת,
לצ דּ יקים  עצמ וֹ  וּ מקרב הנּ צחי ,
לשׂ ּמ ח וּ מתחזּ ק  אמ ּת יּ ים , וחברים 
בּ ודּ אי הּמ צווֹ ת , בּ נק דּ ת עת בּ כל נפׁש וֹ 
הּק דה כּ ן ועל ט וֹ ב . לאחרית יזכּ ה
קדה בּ חינת הבּ חינוֹ ת בּ כל מ ׁש לּ ׁש ת
וכוּ ', קדוֹ ׁש ' קדוֹ ׁש  'קדוֹ ׁש  מ ׁש לּ ׁש ת
ּת ליתאה' בּ זמן ּת ליתאה 'אוֹ רין בּ חינת

פח .)וכוּ ' היא(שבת הּק דה ע ּק ר כּ י  , 
בּ חינוֹ ת ׁש ׁש  ידי על ׁש היא שׂ מחה
עבר ׁש הם  הזּ מן כּ לל ׁש הם  הנּ "ל,

וּ קדתם  ח יּ וּ תם  ׁש כּ ל ועתיד, והוֹ וה
זה ידי ׁש על הּמ צוה, שׂ מחת היא 
מהזּ מן  למעלה הזּ מן מקרין
וכוּ ' לעוֹ לם  האדם  בּ א זה ׁש בּ ׁש ביל

כּ נּ "ל:

עליו סו הּמ ל ׁש מה  ׁש הזהיר  וזה 
על  מאד קהלת בּ ספרוֹ  ה לוֹ ם 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  מצוה, ׁש ל (קהלתהמחה 
טו) לאכל ח, אם  כּ י  להאדם  ט וֹ ב  "אין

רבּ וֹ תינוּ  ׁש ּפ ר ׁש וּ  ולשׂ מח", ולׁש ּת וֹ ת 
ּת וֹ רה ׁש ל  וּ ׁש תיּ ה  אכילה על ז"ל
וימים  בּ ׁש בּ תוֹ ת ולשׂ מח  וּ מצווֹ ת
כּ י כּ נּ "ל. הע ּק ר  זה כּ י  וכוּ ', ט וֹ בים 
בּ ספר לדבּ ר  מאד מאד מרבּ ה ׁש מה
וכּמ ה כּ ּמ ה וחוֹ זר  הע וֹ לם  מהבל קהלת
יטעה ׁש א  הע וֹ לם  הבל גּ דל ּפ עמים 
אמר כּ ן על וכוּ ', עצמ וֹ  את האדם 
מצוה, ׁש ל שׂ מחה הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר
כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ אדם ' טוֹ ב  'אין בּ חינת
לוֹ  י ּת ן אׁש ר האדם  כּ ל "גּ ם  אמר  וכן
וכוּ ' בּ עמלוֹ " ולשׂ מח וכוּ ' אהים 

יח) ה, את(קהלת יזכּ ר הרבּ ה א  "כּ י  וזה .
בּ שׂ מחת מענה האהים  כּ י ח יּ יו ימי

יט)לבּ וֹ " ית בּ ר (שם  ׁש ה ' רׁש "י וּ פרׁש  , 
לע שׂ וֹ ת ׁש מח  לבּ וֹ  שׂ מחת על מעיד
להתחלת זה  ונסמ ׁש ם . ע יּ ן ט וֹ ב,
ימי את יזכּ ר  הר בּ ה א  "כּ י הּפ סוּ ק 

נ  וּ מזהירח יּ יו". מח זּ ק  ׁש ה ּפ ס וּ ק מצא 
להתחזּ ק מאד ׁש יּ זּ הר  מאד האדם  את
ׁש יּ מי מאחר כּ י ח יּ יו, ימי כּ ל בּ מחה 
כּ מ וֹ  מאד מאד וּ פוֹ רחים  מעטים  ח יּ יו
מ ּק דם  וכן הר בּ ה", א  "כּ י ׁש כּ ת וּ ב 
מהבל  לדבּ ר קהלת מר בּ ה  ּכ ואחר

קמג  והלכות כד תורות תורה 

הרבּ ה" א "כּ י אמר כּ ן על הע וֹ לם ,
את יזכּ ר  כּ ן על מאד, מעטים  ׁש יּ מיו
להחיוֹ תם  ׁש יּ זכּ ר הינוּ  ח יּ יו, ימי
ׁש יּ הי וּ  וקיּ וּ ם  אמ ּת י ח יּ וּ ת  להם  ׁש יּ היה
וזה ח יּ יו. ימי  בּ ׁש ם  לקרוֹ תם  ראוּ יים 
כּ ל  ׁש היא דּ קדה שׂ מחה ידי  על
מענה האהים  'כּ י וזהוּ  כּ נּ "ל. הח יּ וּ ת
על  מעיד יתבּ ר ׁש ה' לבּ וֹ ' בּ שׂ מחת 
לע שׂ וֹ ת בּ לבּ וֹ  ׁש מח  לבּ וֹ  שׂ מחת
בּ זה דּ עּת וֹ  מיב ׁש היה  דּ הינוּ  הּט וֹ ב,
ח יּ וּ ת ׁש וּ ם  ׁש אין האמת וידע הע וֹ לם 
הם  כּ י וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה אם  כּ י אמ ּת י
שׂ מח לבּ וֹ  היה  כּ ן ועל וכוּ ', ח יּ ינוּ 
וק יּ וּ ם  ּת כלית  כּ ל וזה ט וֹ ב, לעשׂ וֹ ת

וכנּ "ל: ח יּ יו ימי כּ ל ׁש ל אמ ּת י

דּ עּת וֹ סז לי ב   צרי ׁש האדם  הכּ לל,
הוּ א מה עת  בּ כל היטב  היטב 
יּ היה וּ מה  הע וֹ בר, העוֹ לם  בּ זה עוֹ שׂ ה
העוֹ לם  עסקי מ כּ ל הּת כלית וּ מה סוֹ פ וֹ 
ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  וכוּ ' ּת אווֹ תיו וּ מ כּ ל  הזּ ה
וע ּק ר ּת נינא], בּ לּק וּ טי  י בּ סימן
ׁש ּמ חמת העצב וּ ת, היא מ זּ ה המניעה
ויג וֹ ן  וּ דאגוֹ ת  עצב וּ ת מלא אדם  ׁש כּ ל
גּ דּ וּ ל  וּ מ צּ ער מהּפ רנסה הן ואנחה,
כּ י עווֹ נוֹ תיו מרבּ וּ י וּ בפרט וכוּ ', בּ נים 

מ יּ וֹ צרי ' לי אוֹ י מ יּ צרי  לי (ברכות'אוֹ י  
מ וּ סרסא .) בּ ספרי  ׁש כּ ת וּ ב ּפ י  על ואף ,

אבל  ט וֹ ב , הוּ א העווֹ נוֹ ת על ׁש עצבוּ ת
הּת מ וּ רוֹ ת והיכלי דּ בר  הבּ על
ׁש ּמ רחיק וֹ  עד כּ זה בּ עצבוּ ת מתגּ בּ רים 
כּ י בּ יוֹ תר. יתבּ ר מה' זה ידי על
היה אם  ט וֹ ב  היה העווֹ נוֹ ת על הדּ אגה
ׁש ּמ ר בּ וּ י זה, ידי על בּ תׁש וּ בה ח וֹ זר

כּ  יׁש לי מהעו וֹ נוֹ ת  עסקיהּפ חד ל 
בּ תׁש וּ בה וי ׁש וּ ב  לגמרי  הזּ ה עוֹ לם 
נמצא וּ  כּ בר כּ אׁש ר ,יתבּ ר לה ' ׁש למה
אל  ׁש מ וּ  ידי על ּת ׁש וּ בה בּ עלי כּ ּמ ה
וׁש ב וּ  העבר וֹ ת ענׁש י ּפ חד מרירת לבּ ם 
בּ פרט הע וֹ לם  רב אבל בּ ת ׁש וּ בה.
ידי על בּ יוֹ תר  מתרחקים  אלּ וּ  בּ דוֹ ר וֹ ת
כּ י עווֹ נוֹ ת, ׁש ל אפילּ וּ  העצב וּ ת רבּ וּ י
מחליפין  הּת מוּ ר וֹ ת היכלי בּ חינת
ׁש ּמ כניס מאד דּ ע ּת וֹ  וּ מער בּ בין האמת
כּ א לּ וּ  בּ לבּ וֹ , יאוּ ׁש  בּ חינת  וׁש לוֹ ם  חס
כּ נּ ׁש ר להתח דּ ׁש  ּת קוה ע וֹ ד לוֹ  אין
הּפ רנסה עצב וּ ת עליו וּ מג בּ יר ימיו,
ור בּ וּ י ּת אכלנּ ה', 'בּ ע צּ ב וֹ ן בּ חינת
בּ גדוֹ לוֹ ת בּ יתוֹ  וּ להנהיג ממ וֹ ן ּת אות
כּ סף וּ כלי בּ ית וּ בכלי נאוֹ ת בּ דירוֹ ת
מ כּ ח וֹ  י וֹ תר ה כּ ל ותכׁש יטין וזהב 
 ית בּ ר ה' מה  ׁש כּ ל עד הרבּ ה,
כּ מ וֹ  לוֹ , מסּפ יק  אינוֹ  לוֹ  מ ׁש ּפ יע 

ז)ׁש כּ ת וּ ב ב , מר בּ ה(אבות  נכסים  "מרבּ ה 
ּפ רנסתם  ׁש הרבּ ה וּ בפרט דּ אגה".
רבּ ים  חלּ וּ קים  בּ זה ויׁש  וכוּ ', דּ ח וּ קה
מלאים  כּ כלּ ם  ר בּ ם  אבל אדם , בּ ני בּ ין
וזה ׁש עוּ ר  בּ לי  ויגוֹ נוֹ ת וּ דאג וֹ ת עצב וּ ת
יכוֹ לים  אין זה ידי  על כּ י בּ יוֹ תר , מ זּ יק
בּ זה עוֹ שׂ ים  הם  מה דּ עּת ם  ליב
להתחזּ ק צריכין כּ ן על וכנּ "ל. הע וֹ לם 
מיני בּ כל נפׁש וֹ  את לשׂ ּמ ח מאד מאד
ז"ל  רבּ ינוּ  לנוּ  ׁש גּ לּ ה וּ דרכים  עצ וֹ ת
וּ בדברינוּ  ה ּק דוֹ ׁש ים  בּ ּס פרים  וכמבאר 
את להזכּ יר צריכין כּ ן על מ זּ ה. הרבּ ה
החסדים  כּ ל את  עת בּ כל עצמם 
ה' ע שׂ ה ׁש כּ בר וה נּ פלאוֹ ת  והּט וֹ בוֹ ת
כּ מ וֹ  וּ בפרט, בּ כלל ע ּמ נוּ  יתבּ ר



הלכותקמב  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

בּ עצמ וֹ  למצא וּ לב ּק ׁש  לח ּפ שׂ  צרי
ׁש זּ כה מהּמ צווֹ ת  ט וֹ בוֹ ת  נקדּ וֹ ת
זכינוּ  כּ בר כּ י  מע וֹ דוֹ . י וֹ ם  בּ כל לעשׂ וֹ ת
ידי על והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה את לקבּ ל
ימינוּ   ואר ח יּ ינוּ  הם  אׁש ר רבּ ינוּ  מ ׁש ה
בּ דברינוּ  מ זּ ה הרבּ ה וכמבאר וכוּ '.
לאהי "אזּמ רה ּפ ס וּ ק על בּ פרט 
ׁש הוּ א  אי ע ּת ה גּ ם  וכן וכוּ ', בּ ע וֹ די"
מצווֹ ת איזה ח וֹ טף הוּ א ּפ נים  כּ ל על
ּפ וֹ ׁש עי אפילּ וּ  כּ י ויוֹ ם , יוֹ ם  בּ כל
והע ּק ר כּ ר ּמ וֹ ן. מצווֹ ת  מלאים  ישׂ ראל
וּ לה שׂ כּ יל  ולידע  בּ זה לשׂ מח  הוּ א
ח יּ וּ ת ׁש וּ ם  ׁש אין האמת וּ להבין

וכנּ "ל. מ זּ ה ח וּ ץ  בּ עוֹ לם 

ליׁש וּ עהוהעּק ר מצ ּפ ים  אנוּ  מה 
בּ כח ט וֹ ב  לאחרית  וּ מק וּ ים 
כּ ל  ח זּ ק וּ נוּ  כּ אׁש ר  אמת הצּ דּ יקי 
ראׁש וֹ נים  אמּת יּ ים  והצּ דּ יקים  הנּ ביאים 
להם  יׁש  ישׂ ראל כּ ל כּ י ואחרוֹ נים ,
הוּ א אם  ואפילּ וּ  הבּ א, לע וֹ לם  חלק
ׁש אין  ׁש ּמ אמין זמן כּ ל ׁש ה וּ א, כּ מ וֹ 
ּת וֹ רה אם  כּ י בּ עוֹ לם  חיּ וּ ת ׁש וּ ם 
להּת כלית וּ מ ׁש ּת וֹ קק  וח וֹ תר וּ מצווֹ ת,
לצ דּ יקים  עצמ וֹ  וּ מקרב הנּ צחי ,
לשׂ ּמ ח וּ מתחזּ ק  אמ ּת יּ ים , וחברים 
בּ ודּ אי הּמ צווֹ ת , בּ נק דּ ת עת בּ כל נפׁש וֹ 
הּק דה כּ ן ועל ט וֹ ב . לאחרית יזכּ ה
קדה בּ חינת הבּ חינוֹ ת בּ כל מ ׁש לּ ׁש ת
וכוּ ', קדוֹ ׁש ' קדוֹ ׁש  'קדוֹ ׁש  מ ׁש לּ ׁש ת
ּת ליתאה' בּ זמן ּת ליתאה 'אוֹ רין בּ חינת

פח .)וכוּ ' היא(שבת הּק דה ע ּק ר כּ י  , 
בּ חינוֹ ת ׁש ׁש  ידי על ׁש היא שׂ מחה
עבר ׁש הם  הזּ מן כּ לל ׁש הם  הנּ "ל,

וּ קדתם  ח יּ וּ תם  ׁש כּ ל ועתיד, והוֹ וה
זה ידי ׁש על הּמ צוה, שׂ מחת היא 
מהזּ מן  למעלה הזּ מן מקרין
וכוּ ' לעוֹ לם  האדם  בּ א זה ׁש בּ ׁש ביל

כּ נּ "ל:

עליו סו הּמ ל ׁש מה  ׁש הזהיר  וזה 
על  מאד קהלת בּ ספרוֹ  ה לוֹ ם 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  מצוה, ׁש ל (קהלתהמחה 
טו) לאכל ח, אם  כּ י  להאדם  ט וֹ ב  "אין

רבּ וֹ תינוּ  ׁש ּפ ר ׁש וּ  ולשׂ מח", ולׁש ּת וֹ ת 
ּת וֹ רה ׁש ל  וּ ׁש תיּ ה  אכילה על ז"ל
וימים  בּ ׁש בּ תוֹ ת ולשׂ מח  וּ מצווֹ ת
כּ י כּ נּ "ל. הע ּק ר  זה כּ י  וכוּ ', ט וֹ בים 
בּ ספר לדבּ ר  מאד מאד מרבּ ה ׁש מה
וכּמ ה כּ ּמ ה וחוֹ זר  הע וֹ לם  מהבל קהלת
יטעה ׁש א  הע וֹ לם  הבל גּ דל ּפ עמים 
אמר כּ ן על וכוּ ', עצמ וֹ  את האדם 
מצוה, ׁש ל שׂ מחה הּת ּק וּ ן ׁש ע ּק ר
כּ נּ "ל. וכוּ ' בּ אדם ' טוֹ ב  'אין בּ חינת
לוֹ  י ּת ן אׁש ר האדם  כּ ל "גּ ם  אמר  וכן
וכוּ ' בּ עמלוֹ " ולשׂ מח וכוּ ' אהים 

יח) ה, את(קהלת יזכּ ר הרבּ ה א  "כּ י  וזה .
בּ שׂ מחת מענה האהים  כּ י ח יּ יו ימי

יט)לבּ וֹ " ית בּ ר (שם  ׁש ה ' רׁש "י וּ פרׁש  , 
לע שׂ וֹ ת ׁש מח  לבּ וֹ  שׂ מחת על מעיד
להתחלת זה  ונסמ ׁש ם . ע יּ ן ט וֹ ב,
ימי את יזכּ ר  הר בּ ה א  "כּ י הּפ סוּ ק 

נ  וּ מזהירח יּ יו". מח זּ ק  ׁש ה ּפ ס וּ ק מצא 
להתחזּ ק מאד ׁש יּ זּ הר  מאד האדם  את
ׁש יּ מי מאחר כּ י ח יּ יו, ימי כּ ל בּ מחה 
כּ מ וֹ  מאד מאד וּ פוֹ רחים  מעטים  ח יּ יו
מ ּק דם  וכן הר בּ ה", א  "כּ י ׁש כּ ת וּ ב 
מהבל  לדבּ ר קהלת מר בּ ה  ּכ ואחר

קמג  והלכות כד תורות תורה 

הרבּ ה" א "כּ י אמר כּ ן על הע וֹ לם ,
את יזכּ ר  כּ ן על מאד, מעטים  ׁש יּ מיו
להחיוֹ תם  ׁש יּ זכּ ר הינוּ  ח יּ יו, ימי
ׁש יּ הי וּ  וקיּ וּ ם  אמ ּת י ח יּ וּ ת  להם  ׁש יּ היה
וזה ח יּ יו. ימי  בּ ׁש ם  לקרוֹ תם  ראוּ יים 
כּ ל  ׁש היא דּ קדה שׂ מחה ידי  על
מענה האהים  'כּ י וזהוּ  כּ נּ "ל. הח יּ וּ ת
על  מעיד יתבּ ר ׁש ה' לבּ וֹ ' בּ שׂ מחת 
לע שׂ וֹ ת בּ לבּ וֹ  ׁש מח  לבּ וֹ  שׂ מחת
בּ זה דּ עּת וֹ  מיב ׁש היה  דּ הינוּ  הּט וֹ ב,
ח יּ וּ ת ׁש וּ ם  ׁש אין האמת וידע הע וֹ לם 
הם  כּ י וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה אם  כּ י אמ ּת י
שׂ מח לבּ וֹ  היה  כּ ן ועל וכוּ ', ח יּ ינוּ 
וק יּ וּ ם  ּת כלית  כּ ל וזה ט וֹ ב, לעשׂ וֹ ת

וכנּ "ל: ח יּ יו ימי כּ ל ׁש ל אמ ּת י

דּ עּת וֹ סז לי ב   צרי ׁש האדם  הכּ לל,
הוּ א מה עת  בּ כל היטב  היטב 
יּ היה וּ מה  הע וֹ בר, העוֹ לם  בּ זה עוֹ שׂ ה
העוֹ לם  עסקי מ כּ ל הּת כלית וּ מה סוֹ פ וֹ 
ׁש ּמ באר [כּ מ וֹ  וכוּ ' ּת אווֹ תיו וּ מ כּ ל  הזּ ה
וע ּק ר ּת נינא], בּ לּק וּ טי  י בּ סימן
ׁש ּמ חמת העצב וּ ת, היא מ זּ ה המניעה
ויג וֹ ן  וּ דאגוֹ ת  עצב וּ ת מלא אדם  ׁש כּ ל
גּ דּ וּ ל  וּ מ צּ ער מהּפ רנסה הן ואנחה,
כּ י עווֹ נוֹ תיו מרבּ וּ י וּ בפרט וכוּ ', בּ נים 

מ יּ וֹ צרי ' לי אוֹ י מ יּ צרי  לי (ברכות'אוֹ י  
מ וּ סרסא .) בּ ספרי  ׁש כּ ת וּ ב ּפ י  על ואף ,

אבל  ט וֹ ב , הוּ א העווֹ נוֹ ת על ׁש עצבוּ ת
הּת מ וּ רוֹ ת והיכלי דּ בר  הבּ על
ׁש ּמ רחיק וֹ  עד כּ זה בּ עצבוּ ת מתגּ בּ רים 
כּ י בּ יוֹ תר. יתבּ ר מה' זה ידי על
היה אם  ט וֹ ב  היה העווֹ נוֹ ת על הדּ אגה
ׁש ּמ ר בּ וּ י זה, ידי על בּ תׁש וּ בה ח וֹ זר

כּ  יׁש לי מהעו וֹ נוֹ ת  עסקיהּפ חד ל 
בּ תׁש וּ בה וי ׁש וּ ב  לגמרי  הזּ ה עוֹ לם 
נמצא וּ  כּ בר כּ אׁש ר ,יתבּ ר לה ' ׁש למה
אל  ׁש מ וּ  ידי על ּת ׁש וּ בה בּ עלי כּ ּמ ה
וׁש ב וּ  העבר וֹ ת ענׁש י ּפ חד מרירת לבּ ם 
בּ פרט הע וֹ לם  רב אבל בּ ת ׁש וּ בה.
ידי על בּ יוֹ תר  מתרחקים  אלּ וּ  בּ דוֹ ר וֹ ת
כּ י עווֹ נוֹ ת, ׁש ל אפילּ וּ  העצב וּ ת רבּ וּ י
מחליפין  הּת מוּ ר וֹ ת היכלי בּ חינת
ׁש ּמ כניס מאד דּ ע ּת וֹ  וּ מער בּ בין האמת
כּ א לּ וּ  בּ לבּ וֹ , יאוּ ׁש  בּ חינת  וׁש לוֹ ם  חס
כּ נּ ׁש ר להתח דּ ׁש  ּת קוה ע וֹ ד לוֹ  אין
הּפ רנסה עצב וּ ת עליו וּ מג בּ יר ימיו,
ור בּ וּ י ּת אכלנּ ה', 'בּ ע צּ ב וֹ ן בּ חינת
בּ גדוֹ לוֹ ת בּ יתוֹ  וּ להנהיג ממ וֹ ן ּת אות
כּ סף וּ כלי בּ ית וּ בכלי נאוֹ ת בּ דירוֹ ת
מ כּ ח וֹ  י וֹ תר ה כּ ל ותכׁש יטין וזהב 
 ית בּ ר ה' מה  ׁש כּ ל עד הרבּ ה,
כּ מ וֹ  לוֹ , מסּפ יק  אינוֹ  לוֹ  מ ׁש ּפ יע 

ז)ׁש כּ ת וּ ב ב , מר בּ ה(אבות  נכסים  "מרבּ ה 
ּפ רנסתם  ׁש הרבּ ה וּ בפרט דּ אגה".
רבּ ים  חלּ וּ קים  בּ זה ויׁש  וכוּ ', דּ ח וּ קה
מלאים  כּ כלּ ם  ר בּ ם  אבל אדם , בּ ני בּ ין
וזה ׁש עוּ ר  בּ לי  ויגוֹ נוֹ ת וּ דאג וֹ ת עצב וּ ת
יכוֹ לים  אין זה ידי  על כּ י בּ יוֹ תר , מ זּ יק
בּ זה עוֹ שׂ ים  הם  מה דּ עּת ם  ליב
להתחזּ ק צריכין כּ ן על וכנּ "ל. הע וֹ לם 
מיני בּ כל נפׁש וֹ  את לשׂ ּמ ח מאד מאד
ז"ל  רבּ ינוּ  לנוּ  ׁש גּ לּ ה וּ דרכים  עצ וֹ ת
וּ בדברינוּ  ה ּק דוֹ ׁש ים  בּ ּס פרים  וכמבאר 
את להזכּ יר צריכין כּ ן על מ זּ ה. הרבּ ה
החסדים  כּ ל את  עת בּ כל עצמם 
ה' ע שׂ ה ׁש כּ בר וה נּ פלאוֹ ת  והּט וֹ בוֹ ת
כּ מ וֹ  וּ בפרט, בּ כלל ע ּמ נוּ  יתבּ ר



הלכותקמד  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ב)ׁש כּ תוּ ב קג, ה'(תהלים את נפ ׁש י "בּ רכי 
וכוּ '. גּ מ וּ ליו" כּ ל ּת ׁש כּ חי ואל

יציאתוזה זכירת מצות  בּ חינת 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  י וֹ ם  בּ כל מצרים 

ג) טז, יוֹ ם (דברים את ּת זכּ וֹ ר "למען :
,"ח יּ י ימי כּ ל מצרים  מארץ צאת

ג)וּ כתיב  יג, הזּ ה(שמות היּ וֹ ם  את  "זכוֹ ר  : 
וכן  וכוּ ', מ ּמ צרים " יצאתם  אׁש ר
כּ ל  נקבּ עוּ  זה ועל הרבּ ה. בּ פס וּ קים 
ולשׂ מח לשׂ וּ שׂ  הּק דוֹ ׁש ים  הּמ וֹ עדים 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  יד)בּ הם  טז, :(דברים 
' הם  ׁש כּ לּ ם  ," ּבּ חג זכר"ו שׂ מח ּת  

אל  לשׂ וּ ם  צריכין כּ י מצרים '. ליציאת
כּ ל  את היטב עצמ וֹ  להזכּ יר  לבּ וֹ 
ע ּמ נוּ  ׁש ע שׂ ה והנּ פלא וֹ ת  החסדים 
את לנוּ  ונתן  מ ּמ צרים  בּ ה וֹ ציאנוּ 
ּת קוה לנוּ  יׁש  זה ידי ׁש על ּת וֹ רת וֹ ,
דּ וֹ ר 'בּ כל כּ י ואחד. אחד כּ ל לנצח 
כּ א לּ וּ  עצמוֹ  את לראוֹ ת אדם  ח יּ ב  ודוֹ ר

מ ּמ צרים ' יצא קטז:)ה וּ א  כּ י(פסחים , 
חסד  עלינוּ  גּ מל חנּ ם  על א בּ ודּ אי
כּ א לּ ה, ונוֹ ראוֹ ת ונפלאוֹ ת  בּ נּס ים  כּ זה
את לנוּ  ונתן מּמ צרים  ׁש ה וֹ ציאנוּ 
בּ כל  אמת לצדּ יקי  וקרבנוּ  וכוּ ' הּת וֹ רה 
בּ ודּ אי החסד ׁש זּ ה  ודוֹ ר, דּ וֹ ר  דּ וֹ ר
יקוּ ם  אהינוּ  דּ בר כּ י לנצח ק יּ ם  יאר
ע ּמ נוּ  ע וֹ שׂ ה הוּ א ע ּת ה וגם  לעוֹ לם .
אנוּ  מה ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל ונפלאוֹ ת נּס ים 
מצווֹ ת, כּ ּמ ה י וֹ ם  בּ כל לחטף זוֹ כים 
וּ תפלּ ה ׁש מע  וּ קריאת וּ תפלּ ין ציצית
בּ ט וּ חים  ואנוּ  וכוּ '. ּת וֹ רה ולּמ וּ ד וכוּ '
עת בּ כל ליׁש וּ עה  וּ מצ ּפ ים  וּ מחכּ ים 
ויׁש  יאחר א  יב וֹ א בּ א סוֹ ף  כּ ל ׁש ּס וֹ ף

וכוּ ': לאחריתנוּ  ּת קוה

יז)וזה סח  סח, ּת רצּ דוּ ן (תהלים  "לּמ ה  : 
אהים  חמד ההר גּ בנוּ נים  הרים 
כּ י לנצח", יׁש כּ ן ה' אף לׁש ב ּת וֹ 
הע כּ וּ "ם  ׁש הם  אחרא הּס טרא
הּק דה, אל ה ּמ תנגּ דים  והרׁש עים 
וׁש לוֹ ם  חס לעקר ּפ עם  בּ כל מתעוֹ ררים 
חס היס וֹ ד עד להרס ׁש רוֹ צים  ה כּ ל את

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ז)וׁש לוֹ ם , קלז, "זכר(שם : 
ירוּ ׁש לים  יוֹ ם  את אדוֹ ם  לבני ה'
בּ ּה ", היס וֹ ד עד ער וּ  ער וּ  האמרים 

ׁש כּ תוּ ב ד)וּ כמ וֹ  פג, ע ּמ (שם "על : 
אמר וּ   צפוּ ני על ויתיעצוּ  ס וֹ ד יערימוּ 
ׁש ם  יזּ כר וא מגּ וֹ י ונכחידם  לכוּ 
וּ בכל  אדם  בּ כל הוּ א וכן עוֹ ד". ישׂ ראל

ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ  לב)זמן, לז, "צ וֹ פה(שם  
וכוּ ', להמיתוֹ " וּ מב ּק ׁש  לצּ דּ יק  רׁש ע
יוֹ ם  בּ כל ז"ל: רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ 

ור וֹ  עליו מתח דּ ׁש  אדם  ׁש ל צהיצרוֹ  
יעזב נּ וּ  א ה' א וכוּ ', לגמרי להמיתוֹ 
ׁש אנוּ  חזק  יס וֹ ד לנוּ  י ׁש  כּ בר כּ י  בידוֹ .
ק בּ לנוּ  וּ כבר  ויעקב  יצחק  אברהם  בּ ני 
חזקים  ואנוּ  הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה  את
בּ זה וּ מתּפ ארים  הּק דוֹ ׁש ה בּ אמוּ נתנוּ 
וכוּ ' חלקנוּ  ּט וֹ ב מה 'א ׁש רינוּ  ואוֹ מרים 
וּ מיחדים  וּ מעריבים  מ ׁש כּ ימים  ׁש אנוּ 
על  וכוּ '. יוֹ ם ' בּ כל ּפ עמים  יתבּ ר ׁש מ וֹ 
להחיוֹ ת צרי מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל  כּ ן
ׁש יּ ׁש  האמוּ נה  יס וֹ ד ידי  על עצמוֹ  את
ע וֹ מד  זה ׁש על היס וֹ ד ע ּק ר ׁש זּ ה בּ וֹ ,
חבּק וּ ק "בּ א ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הכּ ל,
האמוּ נה ׁש היא אחת" על והעמידן
בּ אמוּ נת וֹ  "וצ דּ יק  בּ חינת הּק דוֹ ׁש ה

ד)יחיה" ב , רבּ וֹ תינוּ (חבקוק  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  
כד.)ז "ל .(מכות 

קמה  והלכות כד תורות תורה 

כּ ן מצרים ועל יציאת לזכּ ר צריכין 
ראינוּ  ׁש אז יוֹ ם , בּ כל
על  בּ עין עין יתבּ ר אה וּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
הנּ וֹ ראים  והּמ וֹ פתים  האוֹ תוֹ ת כּ ל ידי 
"זכר וּ  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  וכוּ ', ע ּמ נוּ  ׁש ע שׂ ה

עשׂ ה" אׁש ר ה)נפלאוֹ תיו קה , וכן (תהלים . 
גּ דוֹ לים  צ דּ יקים  בּ אים  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל
אפ ׁש ר ׁש אי חזקים  יסוֹ דוֹ ת  וּ מיּס דים 
יס וֹ ד  צדּ יק  כּ י אפן, בּ ׁש וּ ם  להרסם 
הבּ ית ׁש ל היס וֹ ד בּ חינת ׁש זּ הוּ  עוֹ לם ,
כּ ל  מאד עליו דּ וד ׁש התי גּ ע הּמ קדּ ׁש 
ׁש ל  והיס וֹ ד הּמ קוֹ ם  ׁש ּמ צא עד ימיו

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הּמ ק דּ ׁש , אהבּ ית קלב , (שם  
א ׁש רה) ענּ וֹ תוֹ  כּ ל את לדוד ה' "זכוֹ ר :

אּת ן  אם  יעקב  לאביר נדר  לה' נׁש בּ ע 
לה'" מק וֹ ם  אמצא עד וכוּ ' לעיני ׁש נת 
ׁש ל  היסוֹ ד הוּ א העּק ר כּ י  וכוּ '.
והיס וֹ ד  ה ּמ ק וֹ ם  בּ חינת ׁש הוּ א  הּק דה
ׁש הוּ א דּ וד ׁש ּמ צא ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית ׁש ל
נבנה הזּ ה היסוֹ ד ׁש על מ ׁש יח , בּ חינת
ּפ י על ואף  ּפ עמים , הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית
ה ּס טרא התגּ בּ רה הר בּ ים  ׁש בּ עו וֹ נוֹ תינוּ 
את ׁש החריבוּ  הּת מ וּ רוֹ ת  והיכלי אחרא
ּפ י על אף  ּפ עמים , ׁש ּת י  הּמ קדּ ׁש  הבּ ית
יהרס וּ  א היס וֹ ד כּ י עמלם , לוא  כן

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ עוֹ לם , אפן יד)בּ ׁש וּ ם  (שם 
כּ י אׁש ב ּפ ה עד עדי  מנוּ חתי "זאת
היא ׁש בּ ודּ אי  ּפ י על ואף  אוּ יתיה".
את החריב וּ  מה וּ מרה  גּ דוֹ לה צרה

וּ צ הּמ ק דּ ׁש  להתאבּ ל הבּ ית ריכין 
אבל  בּ חצוֹ ת , לילה בּ כל זה על וּ לקוֹ נן
כּ ל  לק וֹ נן אפ ׁש ר אי  כן ּפ י על אף 
כּ מ וֹ  עצמנוּ  לנחם  צריכין רק  היּ וֹ ם ,
הּק ינוֹ ת וּ בכל חצ וֹ ת בּ תּק וּ ן ׁש נּ ת ּת ּק ן

עצבוּ ת ידי  על כּ י נחמה. בּ דברי  לסיּ ם 
ע ּק ר כּ י לחיוֹ ת , אפ ׁש ר  אי לבד וקינוֹ ת

כּ נּ "ל. שׂ מחה הוּ א החיּ וּ ת

כּ ן בּ תּק וּ ן על להׁש ּת דּ ל ׁש ר וֹ צה מי 
בּ כל  לצעק  צרי אחריתוֹ ,
עווֹ נוֹ תיו  על לילה בּ חצוֹ ת  בּ פרט  יוֹ ם 
וע ּק ר הּמ ק דּ ׁש , בּ ית בּ נין ׁש ּמ ע כּ בין
וּ מניעת עכּ וּ ב  על והבּ כיּ ה הצּ עקה

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  טו)המחה ה , :(איכה  
וּ צריכין  וכוּ '. לבּ נוּ " מ שׂ וֹ שׂ  "ׁש בת
 ית בּ ר ה ' ׁש יּ רחם  עד וּ להתּפ לּ ל לצעק
וישׂ ּמ חנוּ  לבּ נוּ  מעצּ בוֹ ן וינחמנוּ  עלינוּ 
לק בּ ל  זכינוּ  כּ בר בּ מה  בּ י ׁש וּ עתוֹ 
אמת, לצדּ יקי  וּ להתקרב  הּת וֹ רה 
והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה נק דּ וֹ ת בּ כל ולשׂ מח 
ונפלאוֹ תיו  בּ חס דּ וֹ  כּ בר ׁש זּ כינוּ 
ׁש היא האמ וּ נה בּ יסוֹ ד והעּק ר הרבּ ים ,
דּ וד  ׁש ּמ צא ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית יסוֹ ד בּ חינת
אפ ׁש ר אי  ׁש זּ ה מׁש יח , בּ חינת  ׁש ה וּ א
רק החריבוּ  א כּ י לע וֹ לם . להרס 
'גּ ג', בּ חינת ׁש הם  היסוֹ ד ׁש על הבּ נין
בּ חינת הוּ א  היסוֹ ד נגד הבּ נין כּ לל כּ י
כּ י אפ וֹ א  ּל "מה בּ חינת וזה 'גּ ג'.

לגּ גּ וֹ ת"  ּכּ ל א)עלית כב, ,(ישעיה  
וּ מה אפ וֹ א'  ּל 'מה אוֹ מר ׁש ה ּפ ס וּ ק
 ּכּ ל עלית 'כּ י  ּכ כּ ל מתּפ אר אּת ה
ׁש עלית רק  הוּ א החרבּ ן ׁש כּ ל לגּ גּ וֹ ת',
ׁש על  הבּ נין להחריב  לגּ גּ וֹ ת  ּכּ ל
יס וֹ ד  אבל  'גּ ג'. בּ חינת ׁש הוּ א היס וֹ ד
ל אפ ׁש ר אי  הבּ נין ע ּק ר  ׁש הוּ א הבּ נין

כּ נּ "ל. לע וֹ לם  להרס

גּ בנוּ נים ",וזה הרים  ּת רצּ דוּ ן "לּמ ה 
ׁש הוּ א גּ ב  לׁש וֹ ן דּ יקא 'גּ בנוּ נים '



הלכותקמד  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ב)ׁש כּ תוּ ב קג, ה'(תהלים את נפ ׁש י "בּ רכי 
וכוּ '. גּ מ וּ ליו" כּ ל ּת ׁש כּ חי ואל

יציאתוזה זכירת מצות  בּ חינת 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  י וֹ ם  בּ כל מצרים 

ג) טז, יוֹ ם (דברים את ּת זכּ וֹ ר "למען :
,"ח יּ י ימי כּ ל מצרים  מארץ צאת

ג)וּ כתיב  יג, הזּ ה(שמות היּ וֹ ם  את  "זכוֹ ר  : 
וכן  וכוּ ', מ ּמ צרים " יצאתם  אׁש ר
כּ ל  נקבּ עוּ  זה ועל הרבּ ה. בּ פס וּ קים 
ולשׂ מח לשׂ וּ שׂ  הּק דוֹ ׁש ים  הּמ וֹ עדים 

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  יד)בּ הם  טז, :(דברים 
' הם  ׁש כּ לּ ם  ," ּבּ חג זכר"ו שׂ מח ּת  

אל  לשׂ וּ ם  צריכין כּ י מצרים '. ליציאת
כּ ל  את היטב עצמ וֹ  להזכּ יר  לבּ וֹ 
ע ּמ נוּ  ׁש ע שׂ ה והנּ פלא וֹ ת  החסדים 
את לנוּ  ונתן  מ ּמ צרים  בּ ה וֹ ציאנוּ 
ּת קוה לנוּ  יׁש  זה ידי ׁש על ּת וֹ רת וֹ ,
דּ וֹ ר 'בּ כל כּ י ואחד. אחד כּ ל לנצח 
כּ א לּ וּ  עצמוֹ  את לראוֹ ת אדם  ח יּ ב  ודוֹ ר

מ ּמ צרים ' יצא קטז:)ה וּ א  כּ י(פסחים , 
חסד  עלינוּ  גּ מל חנּ ם  על א בּ ודּ אי
כּ א לּ ה, ונוֹ ראוֹ ת ונפלאוֹ ת  בּ נּס ים  כּ זה
את לנוּ  ונתן מּמ צרים  ׁש ה וֹ ציאנוּ 
בּ כל  אמת לצדּ יקי  וקרבנוּ  וכוּ ' הּת וֹ רה 
בּ ודּ אי החסד ׁש זּ ה  ודוֹ ר, דּ וֹ ר  דּ וֹ ר
יקוּ ם  אהינוּ  דּ בר כּ י לנצח ק יּ ם  יאר
ע ּמ נוּ  ע וֹ שׂ ה הוּ א ע ּת ה וגם  לעוֹ לם .
אנוּ  מה ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל ונפלאוֹ ת נּס ים 
מצווֹ ת, כּ ּמ ה י וֹ ם  בּ כל לחטף זוֹ כים 
וּ תפלּ ה ׁש מע  וּ קריאת וּ תפלּ ין ציצית
בּ ט וּ חים  ואנוּ  וכוּ '. ּת וֹ רה ולּמ וּ ד וכוּ '
עת בּ כל ליׁש וּ עה  וּ מצ ּפ ים  וּ מחכּ ים 
ויׁש  יאחר א  יב וֹ א בּ א סוֹ ף  כּ ל ׁש ּס וֹ ף

וכוּ ': לאחריתנוּ  ּת קוה

יז)וזה סח  סח, ּת רצּ דוּ ן (תהלים  "לּמ ה  : 
אהים  חמד ההר גּ בנוּ נים  הרים 
כּ י לנצח", יׁש כּ ן ה' אף לׁש ב ּת וֹ 
הע כּ וּ "ם  ׁש הם  אחרא הּס טרא
הּק דה, אל ה ּמ תנגּ דים  והרׁש עים 
וׁש לוֹ ם  חס לעקר ּפ עם  בּ כל מתעוֹ ררים 
חס היס וֹ ד עד להרס ׁש רוֹ צים  ה כּ ל את

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ז)וׁש לוֹ ם , קלז, "זכר(שם : 
ירוּ ׁש לים  יוֹ ם  את אדוֹ ם  לבני ה'
בּ ּה ", היס וֹ ד עד ער וּ  ער וּ  האמרים 

ׁש כּ תוּ ב ד)וּ כמ וֹ  פג, ע ּמ (שם "על : 
אמר וּ   צפוּ ני על ויתיעצוּ  ס וֹ ד יערימוּ 
ׁש ם  יזּ כר וא מגּ וֹ י ונכחידם  לכוּ 
וּ בכל  אדם  בּ כל הוּ א וכן עוֹ ד". ישׂ ראל

ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ  לב)זמן, לז, "צ וֹ פה(שם  
וכוּ ', להמיתוֹ " וּ מב ּק ׁש  לצּ דּ יק  רׁש ע
יוֹ ם  בּ כל ז"ל: רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ 

ור וֹ  עליו מתח דּ ׁש  אדם  ׁש ל צהיצרוֹ  
יעזב נּ וּ  א ה' א וכוּ ', לגמרי להמיתוֹ 
ׁש אנוּ  חזק  יס וֹ ד לנוּ  י ׁש  כּ בר כּ י  בידוֹ .
ק בּ לנוּ  וּ כבר  ויעקב  יצחק  אברהם  בּ ני 
חזקים  ואנוּ  הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה  את
בּ זה וּ מתּפ ארים  הּק דוֹ ׁש ה בּ אמוּ נתנוּ 
וכוּ ' חלקנוּ  ּט וֹ ב מה 'א ׁש רינוּ  ואוֹ מרים 
וּ מיחדים  וּ מעריבים  מ ׁש כּ ימים  ׁש אנוּ 
על  וכוּ '. יוֹ ם ' בּ כל ּפ עמים  יתבּ ר ׁש מ וֹ 
להחיוֹ ת צרי מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל  כּ ן
ׁש יּ ׁש  האמוּ נה  יס וֹ ד ידי  על עצמוֹ  את
ע וֹ מד  זה ׁש על היס וֹ ד ע ּק ר ׁש זּ ה בּ וֹ ,
חבּק וּ ק "בּ א ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הכּ ל,
האמוּ נה ׁש היא אחת" על והעמידן
בּ אמוּ נת וֹ  "וצ דּ יק  בּ חינת הּק דוֹ ׁש ה

ד)יחיה" ב , רבּ וֹ תינוּ (חבקוק  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  
כד.)ז "ל .(מכות 

קמה  והלכות כד תורות תורה 

כּ ן מצרים ועל יציאת לזכּ ר צריכין 
ראינוּ  ׁש אז יוֹ ם , בּ כל
על  בּ עין עין יתבּ ר אה וּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
הנּ וֹ ראים  והּמ וֹ פתים  האוֹ תוֹ ת כּ ל ידי 
"זכר וּ  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  וכוּ ', ע ּמ נוּ  ׁש ע שׂ ה

עשׂ ה" אׁש ר ה)נפלאוֹ תיו קה , וכן (תהלים . 
גּ דוֹ לים  צ דּ יקים  בּ אים  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל
אפ ׁש ר ׁש אי חזקים  יסוֹ דוֹ ת  וּ מיּס דים 
יס וֹ ד  צדּ יק  כּ י אפן, בּ ׁש וּ ם  להרסם 
הבּ ית ׁש ל היס וֹ ד בּ חינת ׁש זּ הוּ  עוֹ לם ,
כּ ל  מאד עליו דּ וד ׁש התי גּ ע הּמ קדּ ׁש 
ׁש ל  והיס וֹ ד הּמ קוֹ ם  ׁש ּמ צא עד ימיו

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הּמ ק דּ ׁש , אהבּ ית קלב , (שם  
א ׁש רה) ענּ וֹ תוֹ  כּ ל את לדוד ה' "זכוֹ ר :

אּת ן  אם  יעקב  לאביר נדר  לה' נׁש בּ ע 
לה'" מק וֹ ם  אמצא עד וכוּ ' לעיני ׁש נת 
ׁש ל  היסוֹ ד הוּ א העּק ר כּ י  וכוּ '.
והיס וֹ ד  ה ּמ ק וֹ ם  בּ חינת ׁש הוּ א  הּק דה
ׁש הוּ א דּ וד ׁש ּמ צא ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית ׁש ל
נבנה הזּ ה היסוֹ ד ׁש על מ ׁש יח , בּ חינת
ּפ י על ואף  ּפ עמים , הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית
ה ּס טרא התגּ בּ רה הר בּ ים  ׁש בּ עו וֹ נוֹ תינוּ 
את ׁש החריבוּ  הּת מ וּ רוֹ ת  והיכלי אחרא
ּפ י על אף  ּפ עמים , ׁש ּת י  הּמ קדּ ׁש  הבּ ית
יהרס וּ  א היס וֹ ד כּ י עמלם , לוא  כן

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ עוֹ לם , אפן יד)בּ ׁש וּ ם  (שם 
כּ י אׁש ב ּפ ה עד עדי  מנוּ חתי "זאת
היא ׁש בּ ודּ אי  ּפ י על ואף  אוּ יתיה".
את החריב וּ  מה וּ מרה  גּ דוֹ לה צרה

וּ צ הּמ ק דּ ׁש  להתאבּ ל הבּ ית ריכין 
אבל  בּ חצוֹ ת , לילה בּ כל זה על וּ לקוֹ נן
כּ ל  לק וֹ נן אפ ׁש ר אי  כן ּפ י על אף 
כּ מ וֹ  עצמנוּ  לנחם  צריכין רק  היּ וֹ ם ,
הּק ינוֹ ת וּ בכל חצ וֹ ת בּ תּק וּ ן ׁש נּ ת ּת ּק ן

עצבוּ ת ידי  על כּ י נחמה. בּ דברי  לסיּ ם 
ע ּק ר כּ י לחיוֹ ת , אפ ׁש ר  אי לבד וקינוֹ ת

כּ נּ "ל. שׂ מחה הוּ א החיּ וּ ת

כּ ן בּ תּק וּ ן על להׁש ּת דּ ל ׁש ר וֹ צה מי 
בּ כל  לצעק  צרי אחריתוֹ ,
עווֹ נוֹ תיו  על לילה בּ חצוֹ ת  בּ פרט  יוֹ ם 
וע ּק ר הּמ ק דּ ׁש , בּ ית בּ נין ׁש ּמ ע כּ בין
וּ מניעת עכּ וּ ב  על והבּ כיּ ה הצּ עקה

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  טו)המחה ה , :(איכה  
וּ צריכין  וכוּ '. לבּ נוּ " מ שׂ וֹ שׂ  "ׁש בת
 ית בּ ר ה ' ׁש יּ רחם  עד וּ להתּפ לּ ל לצעק
וישׂ ּמ חנוּ  לבּ נוּ  מעצּ בוֹ ן וינחמנוּ  עלינוּ 
לק בּ ל  זכינוּ  כּ בר בּ מה  בּ י ׁש וּ עתוֹ 
אמת, לצדּ יקי  וּ להתקרב  הּת וֹ רה 
והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה נק דּ וֹ ת בּ כל ולשׂ מח 
ונפלאוֹ תיו  בּ חס דּ וֹ  כּ בר ׁש זּ כינוּ 
ׁש היא האמ וּ נה בּ יסוֹ ד והעּק ר הרבּ ים ,
דּ וד  ׁש ּמ צא ה ּמ ק דּ ׁש  הבּ ית יסוֹ ד בּ חינת
אפ ׁש ר אי  ׁש זּ ה מׁש יח , בּ חינת  ׁש ה וּ א
רק החריבוּ  א כּ י לע וֹ לם . להרס 
'גּ ג', בּ חינת ׁש הם  היסוֹ ד ׁש על הבּ נין
בּ חינת הוּ א  היסוֹ ד נגד הבּ נין כּ לל כּ י
כּ י אפ וֹ א  ּל "מה בּ חינת וזה 'גּ ג'.

לגּ גּ וֹ ת"  ּכּ ל א)עלית כב, ,(ישעיה  
וּ מה אפ וֹ א'  ּל 'מה אוֹ מר ׁש ה ּפ ס וּ ק
 ּכּ ל עלית 'כּ י  ּכ כּ ל מתּפ אר אּת ה
ׁש עלית רק  הוּ א החרבּ ן ׁש כּ ל לגּ גּ וֹ ת',
ׁש על  הבּ נין להחריב  לגּ גּ וֹ ת  ּכּ ל
יס וֹ ד  אבל  'גּ ג'. בּ חינת ׁש הוּ א היס וֹ ד
ל אפ ׁש ר אי  הבּ נין ע ּק ר  ׁש הוּ א הבּ נין

כּ נּ "ל. לע וֹ לם  להרס

גּ בנוּ נים ",וזה הרים  ּת רצּ דוּ ן "לּמ ה 
ׁש הוּ א גּ ב  לׁש וֹ ן דּ יקא 'גּ בנוּ נים '



הלכותקמו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ה ועליּ ה, גּ ג אוֹ מרבּ חינת  ׁש דּ וד ינוּ  
הרים  ּת ר צּ דוּ ן 'לּמ ה להּמ חריבים :
וּ מרּק דים  מרצּ דין אּת ם  מה גּ בנוּ נים '
גּ ב וּ רתם  ׁש כּ ל גּ בנוּ נים , הרים  ולוֹ עגים 
ׁש החרבּת ם  גּ בנוּ נים  בּ בחינת רק היא 
היס וֹ ד, ׁש על הבּ נין ׁש הוּ א והגּ ג הגּ ב 
ׁש הוּ א ה ּק דה ׁש ל עצמ וֹ  היסוֹ ד אבל
לכם  אפ ׁש ר  אי הּמ קדּ ׁש  הבּ ית יס וֹ ד
חמד  "ההר כּ י  אפן, בּ ׁש וּ ם  להחריב וֹ 
לנצח " י ׁש כּ ן ה' אף לׁש ב ּת וֹ  אהים 

דּ וד  ׁש ּמ צא הּמ קדּ ׁש  הבּ ית יס וֹ ד  כּ י
עד  לע וֹ לם  נׁש אר יהיה זה מ ׁש יח,
עוֹ לם  בּ נין  בּ ימינוּ  בּ מהרה ׁש יּ בּ נה

לע וֹ לם . יהרס ׁש א

חדׁש "וזה בּ ית תבנה "כּ י בּ חינת  
ח) כב, בּ ית(דברים  על מרּמ ז ,

ציּ וֹ ן  על חדׁש  אוֹ ר יאיר ׁש אז הליׁש י 
ׁש כּ תוּ ב  יט)כּ מ וֹ  מג, ע וֹ שׂ ה(ישעיה "הנני 

הבּ ית כּ ן ועל תצמח ". ע ּת ה חדׁש ה
חדׁש , בּ ית נקרא  לעתיד ׁש ל הליׁש י 
וכוּ ', " ּלגג מעקה "ועשׂ ית ואז
ואחד  אחד כּ ל מעּת ה  לזּ הר  ׁש צּ ריכין
ׁש לּ עתיד, חדׁש  הבּ ית  בּ בנין לעסק 
יּפ ל  ׁש א להגּ ג מעקה לע שׂ וֹ ת והע ּק ר
נזהרים  ׁש יּ היוּ  דּ הינוּ  מ ּמ נּ וּ , הנּ וֹ פל 
ה בּ נין  כּ לל בּ חינת  ׁש ה וּ א ה גּ ג ׁש יּ היה
וּ מ ׁש כלל  בּ נוּ י כּ נּ "ל, היס וֹ ד ׁש על
ע וֹ ד  הבּ נין יחרב ׁש א היטב היטב 
תשׂ ים  "וא בּ חינת ׁש זּ הוּ  וׁש לוֹ ם , חס
מ ּמ נּ וּ ", הנּ וֹ פל יּפ ל כּ י  בּ בית דּ מים 
כּ י דּ מים , בּ חינת הם  העברוֹ ת  כּ ל כּ י
ׁש ל  הדּ מים  ּת גבּ רת  ידי על בּ אין
א הס "ה  כּ נגד ׁש הם  גּ ידין הס"ה 

הנּ וֹ פלים  נפלוּ  זה ידי  ׁש על תע שׂ ה,
נחרב זה ידי ׁש על לצלן, רחמנא
לתּק ן  צריכין כּ ן על הּמ קדּ ׁש . הבּ ית
מעקה "וע שׂ ית בּ חינת ׁש הוּ א הבּ נין
בּ תּק וּ נים  חדׁש  הבּ ית לבנוֹ ת " ּלגג
,בּ בית דּ מים  עוֹ ד ת שׂ ים  ׁש א  כּ אלּ ה
יּפ ל  ׁש א  ע וֹ ד לחטא יוֹ סיפוּ  ׁש א 
על  לאר  יתח זּ ק וּ  הכּ ל רק  הנּ וֹ פל ,
ׁש יּ תק יּ ם  כּ די  בּ אמוּ נתם  ק יּ מים  עמדם 

לנצח: הבּ ית

כּ ל סט  הגּ לוּ ת אריכת הוּ א  זה וּ בׁש ביל
ׁש  מחמת , ּמצ ּפ הכ  יתבּ ר ה' 

גּ אלּ ה וׁש ּת היה ע וֹ לם  בּ נין לבנוֹ ת
ע ּק ר ׁש זּ ה גּ לוּ ת, אחריה ׁש אין ׁש למה
דּ וֹ ר ׁש בּ כל אמת ׁש הצּ דּ יקי  ידי על
ע וֹ ד  י ּפ לוּ  ׁש א  כּ אלּ ה ּת ּק וּ נים  יע שׂ וּ 
יׁש וּ ב וּ  וא לעוֹ לם  מ ּק דתם  ישׂ ראל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  ע וֹ ד, כולכסלה  לו, (יחזקאל  
וכוּ ',כז) מבּ שׂ רכם  האבן לב  "והסרתי :

וכוּ ', תלכוּ " בּ חּק י א ׁש ר את ועשׂ יתי 
קץ על לעמד  אפׁש ר אי כּ ן על
מאד  ק ׁש ה  בּ חירה לבעל כּ י הּפ לאוֹ ת
לעוֹ לם  ה' עצת כן ּפ י  על אף  א לעזר .
וּ משׂ ּמ ח מנחם  בּ רחמיו והוּ א  ּת עמד,
ׁש כּ בר הּק ד וֹ ׁש ים  בּ היסוֹ דוֹ ת אוֹ תנוּ 
וק בּ לנוּ  מּמ צרים  ׁש יּ צאנוּ  ידי  על זכינוּ 
אחד  כּ ל זה ידי  ׁש על ה ּת וֹ רה, את
יוֹ ם  בּ כל מצווֹ ת כּ ּמ ה ח וֹ טף  מ יּ שׂ ראל
הבּ ית מק וֹ ם  את דּ וד מצא וּ כבר כּ נּ "ל.
והקריב וּ  ּפ עמים  נבנה וּ כבר  הּמ קדּ ׁש 
כּ ל  ׁש ם  לנוּ  וּ בררוּ  וקרבּ נוֹ ת קטרת ׁש ם 
וכוּ '. הגּ זית בּ לׁש כּ ת הּת וֹ רה הלכוֹ ת
לנוּ  יסדוּ  כּ בר זה כּ ל ידי ׁש על

קמז והלכות כד תורות תורה 

ועד, לעוֹ לם  חזקים  יס וֹ דוֹ ת הצּ דּ יקים 
להרס אפ ׁש ר  אי בּ חר בּ נוֹ  ׁש אפילּ וּ 
אחר וכן האלּ וּ . ה ּק דוֹ ׁש ים  היס וֹ דוֹ ת
אהינוּ  עזבנוּ  א החרבּ ן אחר   ּכ
בּ כל  ונוֹ ראים  גּ דוֹ לים  צדּ יקים  ועמדוּ 
עּת ה ׁש גּ ם  עד יתוֹ ם , דּ וֹ ר אין כּ י  דּ וֹ ר
ׁש יּ סדוּ  נוֹ ראים  צ דּ יקים  הי וּ  בּ דוֹ ר וֹ תינוּ 
להרסם  אפ ׁש ר  ׁש אי חזקים  יסוֹ דוֹ ת לנוּ 
"כּ י בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ע וֹ לם , אפן בּ ׁש וּ ם 
בּ ארצוֹ ת זריתים  וכי בּ גּ וֹ ים  הפיצ וֹ תים 

מעט " למקדּ ׁש  להם  טז)ואהי  יא, ,(שם 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  כט .)ודרׁש וּ  'א לּ וּ (מגילה 

ידי ועל מדרׁש וֹ ת'. וּ בּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י
הבּ ית לבנין וּ מח כּ ים  מצ ּפ ים  אנוּ  זה

לע וֹ לם . בּ נינוֹ  יהרס  ׁש א חדׁש 

כּ ן  עצמ וֹ על לשׂ ּמ ח צרי אדם  כּ ל 
בּ הנּ ּס ים  בּ זה, יוֹ ם  בּ כל

עבר ׁש ל ועתיד,והי ׁש וּ ע וֹ ת והוֹ וה 
ה ּמ ק דּ ׁש  ה בּ ית יס וֹ ד בּ חינת ׁש ה וּ א
יצחק אברהם  מימי נתיּס ד ׁש כּ בר
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  ׁש ם  ׁש התּפ לּ לוּ  ויעקב 

ז"ל פט .)רבּ וֹ תינוּ  ר בּ ינוּ (פסחים וּ מ ׁש ה  , 
ּפ עמים  כּ ּמ ה הּמ ק וֹ ם  זה  על הזהיר

ׁש כּ תוּ ב  יא)כּ מוֹ  יב, הּמ קוֹ ם (דברים "והיה 
זכה מ ׁש יח  ודוד וכוּ '. ה'" יבחר  אׁש ר
וזה עצ וּ מ וֹ ת. בּ יגיע וֹ ת א וֹ תוֹ  למצא
והיׁש וּ עוֹ ת הנּ ּס ים  ׁש ל המחה  בּ חינת
ׁש ל  והנּ ּס ים  היׁש וּ עוֹ ת וכן ׁש בּ עבר,
וּ ב ּת י כּ נסיּ וֹ ת הבּ ּת י בּ חינת ׁש הם  ההוה
בּ תוֹ רה בּ הם  ׁש עוֹ סקים  מדרׁש וֹ ת 
מק דּ ׁש  בּ חינת  ׁש הם  י וֹ ם  בּ כל וּ תפ לּ ה
ה ּת קוה ידי על  ה מחה ועּק ר מעט .
ה לי ׁש י בּ ית הבּ נין על מקוּ ים  ׁש אנוּ 

ּת ג דּ ל  ׁש אז לע וֹ לם , ׁש יּ תקיּ ם  ׁש לּ עתיד
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  קץ, אין עד המחה

ב) קכו, ּפ ינוּ "(תהלים שׂ ח וֹ ק  יּמ לא "אז
את לשׂ ּמ ח  צרי אדם  כּ ל וכן וכוּ '.
זכה ׁש כּ בר ט וֹ בוֹ ת הנּ ק דּ וֹ ת בּ כל נפׁש וֹ 
גּ וֹ י עשׂ ני א מה  בּ פרט  מעוֹ דוֹ ,
וּ ב ּמ ה וכוּ ', הּת וֹ עים  מן והב דּ ילנוּ 
נקדּ וֹ ת יוֹ ם  בּ כל לחטף  עדין ׁש זּ וֹ כה
ׁש לּ עתיד, ה ּת קוה ידי  ועל  וכוּ '. ט וֹ בוֹ ת
אחד  כּ ל ית ּת ּק ן בּ ודּ אי סוֹ ף  כּ ל  ס וֹ ף כּ י
וכוּ ' עּמ וֹ  את ה' יּט ׁש  א כּ י מ יּ שׂ ראל
י שׂ ראל, ׁש ם  למח וֹ ת ה ' דּ בּ ר  וא
הדּ וֹ רוֹ ת על אפי לּ וּ  ה ּפ ס וּ ק זה ׁש נּ אמר 
בּ ספר כּ מבאר זרה עב וֹ דה ׁש עבד וּ 

ב כז)מלכים  ה צּ דּ יקי(יד, בּ כח והכּ ל , 
זה ידי ׁש על בּ צלּ ם  חוֹ סים  ׁש אנוּ  אמת
וח יּ וּ תנוּ  שׂ מחתנוּ  כּ ל והם  הכּ ל יתּת ּק ן

לנצח: וקיּ וּ מנוּ 

וׁש ׁש ע ּפ דיּ וֹ ת  ׁש ׁש  בּ חינת וזה
הם  כּ י  ׁש לוֹ מ וֹ ת, וׁש ׁש  הפ וּ כוֹ ת
לב ּט ל  הדּ ינים  והמּת קת ּפ די וֹ ן בּ חינת
ׁש ּמ ם  דּ דינא ּת קּפ א ׁש ה וּ א  העצב וּ ת
הצּ רוֹ ת וכל ונפ ׁש  בּ גוּ ף  הגּ ליּ וֹ ת כּ ל
שׂ מחה וּ להמ ׁש י לצלן, רחמנא
וחרוּ ת גּ אלּ ה בּ חינת ׁש הוּ א וׁש לוֹ ם 
אוֹ מרים  כּ ן ועל הצּ רוֹ ת. כּ ל וּ בּט וּ ל
יתגּ בּ ר ׁש א  כּ די  ׁש בּ ת, בּ מ וֹ צאי אוֹ תם 
בּ ימי ׁש ּמ תע וֹ ררים  והדּ ינים  העצב וּ ת
ּפ ס וּ קי לוֹ מר נוֹ הגין זה ׁש בּ ׁש ביל החל,
הר בּ ה ּפ ס וּ קים  ׁש הם  וכוּ ' 'ל 'ויּת ן

וּ בר שׂ מחה כּ דיׁש ל וׁש לוֹ ם , כה 
החל  לימי  ׁש בּ ת ׁש ל המחה  להמ ׁש י
בּ ימי להתאחז הר וֹ צה העצבוּ ת  לבּט ל



הלכותקמו ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ה ועליּ ה, גּ ג אוֹ מרבּ חינת  ׁש דּ וד ינוּ  
הרים  ּת ר צּ דוּ ן 'לּמ ה להּמ חריבים :
וּ מרּק דים  מרצּ דין אּת ם  מה גּ בנוּ נים '
גּ ב וּ רתם  ׁש כּ ל גּ בנוּ נים , הרים  ולוֹ עגים 
ׁש החרבּת ם  גּ בנוּ נים  בּ בחינת רק היא 
היס וֹ ד, ׁש על הבּ נין ׁש הוּ א והגּ ג הגּ ב 
ׁש הוּ א ה ּק דה ׁש ל עצמ וֹ  היסוֹ ד אבל
לכם  אפ ׁש ר  אי הּמ קדּ ׁש  הבּ ית יס וֹ ד
חמד  "ההר כּ י  אפן, בּ ׁש וּ ם  להחריב וֹ 
לנצח " י ׁש כּ ן ה' אף לׁש ב ּת וֹ  אהים 

דּ וד  ׁש ּמ צא הּמ קדּ ׁש  הבּ ית יס וֹ ד  כּ י
עד  לע וֹ לם  נׁש אר יהיה זה מ ׁש יח,
עוֹ לם  בּ נין  בּ ימינוּ  בּ מהרה ׁש יּ בּ נה

לע וֹ לם . יהרס ׁש א

חדׁש "וזה בּ ית תבנה "כּ י בּ חינת  
ח) כב, בּ ית(דברים  על מרּמ ז ,

ציּ וֹ ן  על חדׁש  אוֹ ר יאיר ׁש אז הליׁש י 
ׁש כּ תוּ ב  יט)כּ מ וֹ  מג, ע וֹ שׂ ה(ישעיה "הנני 

הבּ ית כּ ן ועל תצמח ". ע ּת ה חדׁש ה
חדׁש , בּ ית נקרא  לעתיד ׁש ל הליׁש י 
וכוּ ', " ּלגג מעקה "ועשׂ ית ואז
ואחד  אחד כּ ל מעּת ה  לזּ הר  ׁש צּ ריכין
ׁש לּ עתיד, חדׁש  הבּ ית  בּ בנין לעסק 
יּפ ל  ׁש א להגּ ג מעקה לע שׂ וֹ ת והע ּק ר
נזהרים  ׁש יּ היוּ  דּ הינוּ  מ ּמ נּ וּ , הנּ וֹ פל 
ה בּ נין  כּ לל בּ חינת  ׁש ה וּ א ה גּ ג ׁש יּ היה
וּ מ ׁש כלל  בּ נוּ י כּ נּ "ל, היס וֹ ד ׁש על
ע וֹ ד  הבּ נין יחרב ׁש א היטב היטב 
תשׂ ים  "וא בּ חינת ׁש זּ הוּ  וׁש לוֹ ם , חס
מ ּמ נּ וּ ", הנּ וֹ פל יּפ ל כּ י  בּ בית דּ מים 
כּ י דּ מים , בּ חינת הם  העברוֹ ת  כּ ל כּ י
ׁש ל  הדּ מים  ּת גבּ רת  ידי על בּ אין
א הס "ה  כּ נגד ׁש הם  גּ ידין הס"ה 

הנּ וֹ פלים  נפלוּ  זה ידי  ׁש על תע שׂ ה,
נחרב זה ידי ׁש על לצלן, רחמנא
לתּק ן  צריכין כּ ן על הּמ קדּ ׁש . הבּ ית
מעקה "וע שׂ ית בּ חינת ׁש הוּ א הבּ נין
בּ תּק וּ נים  חדׁש  הבּ ית לבנוֹ ת " ּלגג
,בּ בית דּ מים  עוֹ ד ת שׂ ים  ׁש א  כּ אלּ ה
יּפ ל  ׁש א  ע וֹ ד לחטא יוֹ סיפוּ  ׁש א 
על  לאר  יתח זּ ק וּ  הכּ ל רק  הנּ וֹ פל ,
ׁש יּ תק יּ ם  כּ די  בּ אמוּ נתם  ק יּ מים  עמדם 

לנצח: הבּ ית

כּ ל סט  הגּ לוּ ת אריכת הוּ א  זה וּ בׁש ביל
ׁש  מחמת , ּמצ ּפ הכ  יתבּ ר ה' 

גּ אלּ ה וׁש ּת היה ע וֹ לם  בּ נין לבנוֹ ת
ע ּק ר ׁש זּ ה גּ לוּ ת, אחריה ׁש אין ׁש למה
דּ וֹ ר ׁש בּ כל אמת ׁש הצּ דּ יקי  ידי על
ע וֹ ד  י ּפ לוּ  ׁש א  כּ אלּ ה ּת ּק וּ נים  יע שׂ וּ 
יׁש וּ ב וּ  וא לעוֹ לם  מ ּק דתם  ישׂ ראל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  ע וֹ ד, כולכסלה  לו, (יחזקאל  
וכוּ ',כז) מבּ שׂ רכם  האבן לב  "והסרתי :

וכוּ ', תלכוּ " בּ חּק י א ׁש ר את ועשׂ יתי 
קץ על לעמד  אפׁש ר אי כּ ן על
מאד  ק ׁש ה  בּ חירה לבעל כּ י הּפ לאוֹ ת
לעוֹ לם  ה' עצת כן ּפ י  על אף  א לעזר .
וּ משׂ ּמ ח מנחם  בּ רחמיו והוּ א  ּת עמד,
ׁש כּ בר הּק ד וֹ ׁש ים  בּ היסוֹ דוֹ ת אוֹ תנוּ 
וק בּ לנוּ  מּמ צרים  ׁש יּ צאנוּ  ידי  על זכינוּ 
אחד  כּ ל זה ידי  ׁש על ה ּת וֹ רה, את
יוֹ ם  בּ כל מצווֹ ת כּ ּמ ה ח וֹ טף  מ יּ שׂ ראל
הבּ ית מק וֹ ם  את דּ וד מצא וּ כבר כּ נּ "ל.
והקריב וּ  ּפ עמים  נבנה וּ כבר  הּמ קדּ ׁש 
כּ ל  ׁש ם  לנוּ  וּ בררוּ  וקרבּ נוֹ ת קטרת ׁש ם 
וכוּ '. הגּ זית בּ לׁש כּ ת הּת וֹ רה הלכוֹ ת
לנוּ  יסדוּ  כּ בר זה כּ ל ידי ׁש על

קמז והלכות כד תורות תורה 

ועד, לעוֹ לם  חזקים  יס וֹ דוֹ ת הצּ דּ יקים 
להרס אפ ׁש ר  אי בּ חר בּ נוֹ  ׁש אפילּ וּ 
אחר וכן האלּ וּ . ה ּק דוֹ ׁש ים  היס וֹ דוֹ ת
אהינוּ  עזבנוּ  א החרבּ ן אחר   ּכ
בּ כל  ונוֹ ראים  גּ דוֹ לים  צדּ יקים  ועמדוּ 
עּת ה ׁש גּ ם  עד יתוֹ ם , דּ וֹ ר אין כּ י  דּ וֹ ר
ׁש יּ סדוּ  נוֹ ראים  צ דּ יקים  הי וּ  בּ דוֹ ר וֹ תינוּ 
להרסם  אפ ׁש ר  ׁש אי חזקים  יסוֹ דוֹ ת לנוּ 
"כּ י בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ע וֹ לם , אפן בּ ׁש וּ ם 
בּ ארצוֹ ת זריתים  וכי בּ גּ וֹ ים  הפיצ וֹ תים 

מעט " למקדּ ׁש  להם  טז)ואהי  יא, ,(שם 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  כט .)ודרׁש וּ  'א לּ וּ (מגילה 

ידי ועל מדרׁש וֹ ת'. וּ בּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י
הבּ ית לבנין וּ מח כּ ים  מצ ּפ ים  אנוּ  זה

לע וֹ לם . בּ נינוֹ  יהרס  ׁש א חדׁש 

כּ ן  עצמ וֹ על לשׂ ּמ ח צרי אדם  כּ ל 
בּ הנּ ּס ים  בּ זה, יוֹ ם  בּ כל

עבר ׁש ל ועתיד,והי ׁש וּ ע וֹ ת והוֹ וה 
ה ּמ ק דּ ׁש  ה בּ ית יס וֹ ד בּ חינת ׁש ה וּ א
יצחק אברהם  מימי נתיּס ד ׁש כּ בר
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  ׁש ם  ׁש התּפ לּ לוּ  ויעקב 

ז"ל פט .)רבּ וֹ תינוּ  ר בּ ינוּ (פסחים וּ מ ׁש ה  , 
ּפ עמים  כּ ּמ ה הּמ ק וֹ ם  זה  על הזהיר

ׁש כּ תוּ ב  יא)כּ מוֹ  יב, הּמ קוֹ ם (דברים "והיה 
זכה מ ׁש יח  ודוד וכוּ '. ה'" יבחר  אׁש ר
וזה עצ וּ מ וֹ ת. בּ יגיע וֹ ת א וֹ תוֹ  למצא
והיׁש וּ עוֹ ת הנּ ּס ים  ׁש ל המחה  בּ חינת
ׁש ל  והנּ ּס ים  היׁש וּ עוֹ ת וכן ׁש בּ עבר,
וּ ב ּת י כּ נסיּ וֹ ת הבּ ּת י בּ חינת ׁש הם  ההוה
בּ תוֹ רה בּ הם  ׁש עוֹ סקים  מדרׁש וֹ ת 
מק דּ ׁש  בּ חינת  ׁש הם  י וֹ ם  בּ כל וּ תפ לּ ה
ה ּת קוה ידי על  ה מחה ועּק ר מעט .
ה לי ׁש י בּ ית הבּ נין על מקוּ ים  ׁש אנוּ 

ּת ג דּ ל  ׁש אז לע וֹ לם , ׁש יּ תקיּ ם  ׁש לּ עתיד
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  קץ, אין עד המחה

ב) קכו, ּפ ינוּ "(תהלים שׂ ח וֹ ק  יּמ לא "אז
את לשׂ ּמ ח  צרי אדם  כּ ל וכן וכוּ '.
זכה ׁש כּ בר ט וֹ בוֹ ת הנּ ק דּ וֹ ת בּ כל נפׁש וֹ 
גּ וֹ י עשׂ ני א מה  בּ פרט  מעוֹ דוֹ ,
וּ ב ּמ ה וכוּ ', הּת וֹ עים  מן והב דּ ילנוּ 
נקדּ וֹ ת יוֹ ם  בּ כל לחטף  עדין ׁש זּ וֹ כה
ׁש לּ עתיד, ה ּת קוה ידי  ועל  וכוּ '. ט וֹ בוֹ ת
אחד  כּ ל ית ּת ּק ן בּ ודּ אי סוֹ ף  כּ ל  ס וֹ ף כּ י
וכוּ ' עּמ וֹ  את ה' יּט ׁש  א כּ י מ יּ שׂ ראל
י שׂ ראל, ׁש ם  למח וֹ ת ה ' דּ בּ ר  וא
הדּ וֹ רוֹ ת על אפי לּ וּ  ה ּפ ס וּ ק זה ׁש נּ אמר 
בּ ספר כּ מבאר זרה עב וֹ דה ׁש עבד וּ 

ב כז)מלכים  ה צּ דּ יקי(יד, בּ כח והכּ ל , 
זה ידי ׁש על בּ צלּ ם  חוֹ סים  ׁש אנוּ  אמת
וח יּ וּ תנוּ  שׂ מחתנוּ  כּ ל והם  הכּ ל יתּת ּק ן

לנצח: וקיּ וּ מנוּ 

וׁש ׁש ע ּפ דיּ וֹ ת  ׁש ׁש  בּ חינת וזה
הם  כּ י  ׁש לוֹ מ וֹ ת, וׁש ׁש  הפ וּ כוֹ ת
לב ּט ל  הדּ ינים  והמּת קת ּפ די וֹ ן בּ חינת
ׁש ּמ ם  דּ דינא ּת קּפ א ׁש ה וּ א  העצב וּ ת
הצּ רוֹ ת וכל ונפ ׁש  בּ גוּ ף  הגּ ליּ וֹ ת כּ ל
שׂ מחה וּ להמ ׁש י לצלן, רחמנא
וחרוּ ת גּ אלּ ה בּ חינת ׁש הוּ א וׁש לוֹ ם 
אוֹ מרים  כּ ן ועל הצּ רוֹ ת. כּ ל וּ בּט וּ ל
יתגּ בּ ר ׁש א  כּ די  ׁש בּ ת, בּ מ וֹ צאי אוֹ תם 
בּ ימי ׁש ּמ תע וֹ ררים  והדּ ינים  העצב וּ ת
ּפ ס וּ קי לוֹ מר נוֹ הגין זה ׁש בּ ׁש ביל החל,
הר בּ ה ּפ ס וּ קים  ׁש הם  וכוּ ' 'ל 'ויּת ן

וּ בר שׂ מחה כּ דיׁש ל וׁש לוֹ ם , כה 
החל  לימי  ׁש בּ ת ׁש ל המחה  להמ ׁש י
בּ ימי להתאחז הר וֹ צה העצבוּ ת  לבּט ל



הלכותקמח  ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

ׁש ׁש  ׁש ׁש  אוֹ מרים  כּ ן ועל החל.
בּ ׁש ביל  הכּ ל וכוּ ', ּפ דיּ וֹ ת ׁש ׁש  הנּ "ל
הם  כּ ן ועל וכנּ "ל. וכוּ ' העצב וּ ת בּ ּט וּ ל
הנּ "ל, בּ חינוֹ ת ׁש ׁש  כּ נגד ׁש ׁש  ׁש ׁש 
ׁש צּ ריכין  ועתיד והוֹ וה עבר ׁש הם 
בּ הּט וֹ ב דּ הינוּ  בּ העבר , עצמ וֹ  לשׂ ּמ ח 
 ית בּ ר ה ' ע שׂ ה  ׁש כּ בר  האמ ּת י
ידי על יתבּ ר אהוּ תוֹ  בּ התגּ לּ וּ ת
כּ נּ "ל. וכוּ ' ּת וֹ רה וּ מ ּת ן מצרים  יציאת
וכן  כּ נּ "ל. וכוּ ' והעתיד בּ ההוה וכן
הא לּ וּ  ה ּפ ס וּ קים  בּ כל מר ּמ ז הוּ א
ּפ דיּ וֹ ת ׁש ׁש  כּ י אלּ וּ , ׁש ׁש  ׁש בּ ׁש ׁש 

נפׁש י" בׁש לוֹ ם  "ּפ דה (תהליםמתחילין: 
יט) נפ ׁש ינה, ּפ דה ׁש כּ בר עבר  לׁש וֹ ן

מ כּ ל  בּ נוּ  ׁש בּ חר  ידי  על ׁש חת מ בּ אר 
והבדּ ילנוּ  ּת וֹ רתוֹ  את לנוּ  ונתן הע ּמ ים 
העם  "ויּ אמר כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת וֹ עים  מן
ע שׂ ה אׁש ר  ימ וּ ת היוֹ נתן ׁש אוּ ל אל
וכוּ ', בּ י שׂ ראל ה זּ את  הגּ דוֹ לה היׁש וּ עה 

מת" וא יוֹ נתן את העם  (שמואל ויּ פ דּ וּ  
מה) יד, כּ ל א  על אדם  כּ ל על מרּמ ז זה

לצלן  רחמנא והּק טרוּ גים  הּס כּ נוֹ ת 
ע ּמ וֹ  עוֹ שׂ ה  ית בּ ר וה' עליו, הע וֹ ברים 
כּ י מהם , וּ מ צּ ילהוּ  וּ פוֹ דה וּ  נּס ים 
ללּמ ד  ה צּ דּ יקים  בּ לב ׁש וֹ לח  בּ רחמיו
על  זכוּ ת אז ׁש לּ ּמ דוּ  כּ מ וֹ  זכוּ ת עליו
החסדים  בּ חינת וזהוּ  וכוּ '. יוֹ נתן
 ית בּ ר ה' מה ׁש בּ הוֹ וה והּט וֹ בוֹ ת
ידי על עת בּ כל ט וֹ ב וֹ ת לח יּ בים  גּ וֹ מל
העוֹ לם  ׁש ּמ ק יּ מין ה צּ דּ יקים  כּ ח  גּ דל
"וּ פדוּ יי וכוּ '. ה כּ ל על זכוּ ת וּ מלּמ דין
ושׂ מחת בּ ר נּ ה צ יּ וֹ ן וּ באוּ  י ׁש ב וּ ן ה'

וכוּ ' ראׁש ם " על י )ע וֹ לם  לה , זה(ישעיה 
והמחה הּת קוה עצם  בּ חינת

נזכּ ה ׁש אז לציּ וֹ ן, כּ ׁש נּ ׁש וּ ב  ׁש לּ עתיד
"שׂ שׂ וֹ ן  וזהוּ  לנצח . עוֹ לם  לשׂ מחת
כּ י ואנחה", יגוֹ ן ונסוּ  י יג וּ  ושׂ מחה
ואנחה ה יּ גוֹ ן כּ ל  להפ הע ּק ר זה

וכנּ "ל. וכוּ ' לשׂ מחה

מס ּפ דיוכן "הפכּת  הפוּ כוֹ ת : ה ׁש  
וּת אזּ רני שׂ ּק י ּפ ּת חּת  לי  למח וֹ ל

יב)שׂ מחה" ל, עבר ,(תהלים  לׁש וֹ ן הכּ ל 
ׁש לּ עבר והּט וֹ בוֹ ת החסדים  בּ חינת
נּס ים   יתבּ ר ה' עּמ נוּ  עשׂ ה ׁש כּ בר
מס ּפ די והפ מס ּפ ר  אין עד ונפלאוֹ ת 
לרוחה מ צּ רה  הפ כּ י לי , למחוֹ ל
"וא ב: ּפ ס וּ ק מסּפ ר. אין ּפ עמים 
בּ לעם  אל לׁש מע  היא ה ' אבה
לברכה" הּק ללה את ל ה'  ויּ הפ

ו)וכוּ ' כג, הנּ ּס ים (דברים בּ חינת  זה 
עם  הנּ ע שׂ ים  נפלאוֹ ת והיׁש וּ עוֹ ת 
ׁש ּמ תעוֹ ררים  עת בּ כל בּ הוֹ וה האדם 
עצוּ מים  קטרוּ גים  ּפ עם  בּ כל עליו
אחרא הּס טרא ידי  על לצלן רחמנא
ׁש ר וֹ צה הר ׁש ע  דּ בלעם  מּס טרא ׁש הם 
כּ ּמ וּ בן  וׁש לוֹ ם , חס  ישׂ ראל את לעקר

ז"ל אדמ וֹ "ר וּ בדברי (ליקוטי בּ ּס פרים  
לו) רחמיו מוהר"ן  בּ עצם  יתבּ ר וה' ,

 וּ מהּפ להם  לׁש מע  ר וֹ צה  אינוֹ 
מ ׁש ה ׁש ל כּ חוֹ  בּ גדל לברכה הּק ללה 
אמת צ דּ יקי בּ חינת  ׁש הוּ א רבּ ינוּ ,
ּת שׂ מח "אז ג: ּפ ס וּ ק דּ וֹ ר . ׁש בּ כל
אבלם  והפכּת י וכוּ ' בּ מח וֹ ל בּ ת וּ לה

וכוּ ' יב)לשׂ שׂ וֹ ן" לא, בּ חינת(ירמיה זה 
כּ נּ "ל. הינוּ  ׁש לּ עתיד, המחה

ניבוכן "בּ וֹ רא  ׁש לוֹ מ וֹ ת: הׁש  
לרח וֹ ק ׁש לוֹ ם  ׁש לוֹ ם  שׂ פתים 
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וּ רפאתיו" ה' אמר  יט)ולּק ר וֹ ב נז, (ישעיה 
רפוּ אה הק דּ ים  כּ בר כּ י עבר , לׁש וֹ ן
ולּק רוֹ ב ' לרחוֹ ק  'ׁש לוֹ ם  בּ חינת ׁש היא
כּ בר לנוּ  ׁש הכינ וּ  אמת צ דּ יקי ידי  על
קדוֹ ׁש וֹ ת וּ רפ וּ אוֹ ת ח יּ ים  ׁש ל סּמ ים 
ודבריהם  בּ ספריהם  כּ אלּ ה יקרוֹ ת
הנּ פ ׁש  את המׁש יבים  הּק דוֹ ׁש ים 
מי לכל כּ ּמ וּ בן טעם , מׁש יבי בּ ׁש בעה
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ אמת. דּ בריהם  ׁש ּט וֹ עם 

וכוּ ' ה'" ט וֹ ב כּ י  וּ ראוּ  לד,"טעמ וּ  (תהלים  
עמ שׂ יט) את לבׁש ה "ור וּ ח ב: ּפ ס וּ ק .

ׁש לוֹ ם  ׁש לוֹ ם  י ׁש י  בּ ן  ועּמ דּ וד ל וכוּ '
וכוּ ' " לעוֹ זרי וׁש לוֹ ם  אל הימים (דברי 

יט) ׁש יּ ׁש יב , הּמ לחמה על מרּמ ז זה
אמת הצּ דּ יקי  על ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל
בּ דוֹ רוֹ תינוּ  בּ זה נּ ע שׂ ה מה  כּ מפרסם 

ית בּ ר וּ ב דּ וֹ רוֹ ת וה' הּק וֹ דמים . 
כּ ּמ ה בּ לב  ּפ עם  בּ כל ׁש וֹ לח  בּ רחמיו
האמת על להס ּת כּ ל מ יּ שׂ ראל נפׁש וֹ ת
והנּ לוים  אמת הצּ דּ יקי אל וּ באים 
בּ אמת, אליהם  וּ מתקרבים  אליהם 
וׁש לוֹ ם  ל 'ׁש לוֹ ם  להם  ואוֹ מרים 
כּ ה "ואמרּת ם  ג: ּפ ס וּ ק וכוּ '. ' לעוֹ זר

וכוּ ' ׁש לוֹ ם " ואּת ה ו)לחי כה , א (שמואל 
ׁש אז  ׁש לּ עתיד, נצח יּ ים  חיּ ים  על מרּמ ז
כּ מבאר הּמ פלא הלוֹ ם  יהיה
לע ּמ וֹ  עז "ה' וזהוּ  ר בּ ים . בּ פס וּ קים 

בּ לוֹ ם " עּמ וֹ  את יבר ה' (תהליםי ּת ן 
יא) המחהכט, ׁש למוּ ת עּק ר כּ י ,

כּ לי ׁש הוּ א הלוֹ ם  הוּ א והבּ רכה
הלוֹ ם  ידי על כּ י בּ רכה, מחזיק
מ יּ שׂ ראל  נפ ׁש וֹ ת הר בּ ה ׁש ּמ תק בּ צין
המחה אוֹ ר  מתגּ דּ ל זה ידי על יחד,
אוֹ ר לק בּ ל  יכוֹ לין זה ידי ועל כּ נּ "ל.

אוֹ ר להיג הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה
כּ י מטי . ולא מטי בּ בחינת  ס וֹ ף האין
כּ י לקבּ לוֹ  אפ ׁש ר  אי  הזּ ה האוֹ ר  מרבּ וּ י 
כּ ּמ ה ׁש ל כּ לים  הרבּ ה ידי על אם 
יחד  ׁש ּמ תק בּ צין י שׂ ראל נפׁש וֹ ת וכּמ ה
ׁש זּ וֹ כין  אמת לצדּ יקי וׁש לוֹ ם  בּ אהבה
ה צּ חצחוֹ ת אוֹ ר וֹ ת ׁש הם  אלּ וּ , לאוֹ רוֹ ת
כּ ל  את וּ מ שׂ ּמ חין מרּפ אין ׁש הם 
הח וֹ לים  אפילּ וּ  הנּ פ ׁש  בּ חלי הח וֹ לים 
ח וֹ לים  הם  מה כּ ל כּ י מאד. מאד
רפוּ אוֹ ת ידי על לר ּפ אם  צריכים  בּ י וֹ תר
ׁש יּ וֹ דע מי ׁש אין יוֹ תר  יקרוֹ ת
אם  כּ י  בּ הם  וּ לר ּפ אוֹ ת להמ ׁש יכם 
ׁש ּמ באר (כּ מ וֹ  בּ יוֹ תר  הגּ דוֹ ל הצּ דּ יק
ׁש ם ), עיּ ן ל בּ סימן 'מי ׁש רא ' בּ ה ּת וֹ רה
וּ כמ וֹ  וכנּ "ל. ה לוֹ ם  ידי על והע ּק ר
וּ ב ׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה 'כּ י  ׁש כּ ת וּ ב 
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ׁש ל עא  ק וֹ לוֹ ת ה ׁש  בּ חינת  וזה
ּת קיעה הם  ׁש ע ּק רם  הוֹ פר,
ז"ל  ׁש ר בּ וֹ תינוּ  רק ּת קיעה, ּת רוּ עה
כּ ן  ועל וכוּ ' הּת רוּ עה  בּ ק וֹ ל נסּת ּפ ק וּ 
כּ מבאר וּ ׁש ברים  ּת ר וּ עה לתקע  ּת ּק נוּ 

ּת ק כּ י בּ חינתבּ גּ מרא. זה ׁש לּ פניו יעה  
ׁש לּ אחריה ּת קיעה וכן ּפ ׁש וּ ט, קוֹ ל
הּט וֹ ב בּ חינת זה ּפ ׁש וּ ט , קוֹ ל הוּ א
ּת וֹ רה בּ מּת ן עּמ נוּ  ע שׂ ה ׁש כּ בר והחסד
ק וֹ ל  בּ חינת  ׁש זּ ה וּ  ׁש וֹ פר בּ קוֹ ל ׁש נּ ּת נה
ׁש בּ לּ ב עקמוּ מ יּ וּ ת  נפ ׁש ט אז כּ י ּפ ׁש וּ ט ,
כּ מ וֹ  גּ דוֹ ל לחרוּ ת אז זכוּ  כּ י לגמרי.

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  א)ׁש אמרוּ  לב, רבה (שמות 
ה ּמ ות  וּ מ ּמ לא הרע  מ יּ צר 'חר וּ ת
לעתיד  וכן וכוּ ', מלכיּ וֹ ת' וּ מ ע בּ וּ ד
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ׁש ׁש  ׁש ׁש  אוֹ מרים  כּ ן ועל החל.
בּ ׁש ביל  הכּ ל וכוּ ', ּפ דיּ וֹ ת ׁש ׁש  הנּ "ל
הם  כּ ן ועל וכנּ "ל. וכוּ ' העצב וּ ת בּ ּט וּ ל
הנּ "ל, בּ חינוֹ ת ׁש ׁש  כּ נגד ׁש ׁש  ׁש ׁש 
ׁש צּ ריכין  ועתיד והוֹ וה עבר ׁש הם 
בּ הּט וֹ ב דּ הינוּ  בּ העבר , עצמ וֹ  לשׂ ּמ ח 
 ית בּ ר ה ' ע שׂ ה  ׁש כּ בר  האמ ּת י
ידי על יתבּ ר אהוּ תוֹ  בּ התגּ לּ וּ ת
כּ נּ "ל. וכוּ ' ּת וֹ רה וּ מ ּת ן מצרים  יציאת
וכן  כּ נּ "ל. וכוּ ' והעתיד בּ ההוה וכן
הא לּ וּ  ה ּפ ס וּ קים  בּ כל מר ּמ ז הוּ א
ּפ דיּ וֹ ת ׁש ׁש  כּ י אלּ וּ , ׁש ׁש  ׁש בּ ׁש ׁש 

נפׁש י" בׁש לוֹ ם  "ּפ דה (תהליםמתחילין: 
יט) נפ ׁש ינה, ּפ דה ׁש כּ בר עבר  לׁש וֹ ן

מ כּ ל  בּ נוּ  ׁש בּ חר  ידי  על ׁש חת מ בּ אר 
והבדּ ילנוּ  ּת וֹ רתוֹ  את לנוּ  ונתן הע ּמ ים 
העם  "ויּ אמר כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת וֹ עים  מן
ע שׂ ה אׁש ר  ימ וּ ת היוֹ נתן ׁש אוּ ל אל
וכוּ ', בּ י שׂ ראל ה זּ את  הגּ דוֹ לה היׁש וּ עה 

מת" וא יוֹ נתן את העם  (שמואל ויּ פ דּ וּ  
מה) יד, כּ ל א  על אדם  כּ ל על מרּמ ז זה

לצלן  רחמנא והּק טרוּ גים  הּס כּ נוֹ ת 
ע ּמ וֹ  עוֹ שׂ ה  ית בּ ר וה' עליו, הע וֹ ברים 
כּ י מהם , וּ מ צּ ילהוּ  וּ פוֹ דה וּ  נּס ים 
ללּמ ד  ה צּ דּ יקים  בּ לב ׁש וֹ לח  בּ רחמיו
על  זכוּ ת אז ׁש לּ ּמ דוּ  כּ מ וֹ  זכוּ ת עליו
החסדים  בּ חינת וזהוּ  וכוּ '. יוֹ נתן
 ית בּ ר ה' מה ׁש בּ הוֹ וה והּט וֹ בוֹ ת
ידי על עת בּ כל ט וֹ ב וֹ ת לח יּ בים  גּ וֹ מל
העוֹ לם  ׁש ּמ ק יּ מין ה צּ דּ יקים  כּ ח  גּ דל
"וּ פדוּ יי וכוּ '. ה כּ ל על זכוּ ת וּ מלּמ דין
ושׂ מחת בּ ר נּ ה צ יּ וֹ ן וּ באוּ  י ׁש ב וּ ן ה'

וכוּ ' ראׁש ם " על י )ע וֹ לם  לה , זה(ישעיה 
והמחה הּת קוה עצם  בּ חינת

נזכּ ה ׁש אז לציּ וֹ ן, כּ ׁש נּ ׁש וּ ב  ׁש לּ עתיד
"שׂ שׂ וֹ ן  וזהוּ  לנצח . עוֹ לם  לשׂ מחת
כּ י ואנחה", יגוֹ ן ונסוּ  י יג וּ  ושׂ מחה
ואנחה ה יּ גוֹ ן כּ ל  להפ הע ּק ר זה

וכנּ "ל. וכוּ ' לשׂ מחה

מס ּפ דיוכן "הפכּת  הפוּ כוֹ ת : ה ׁש  
וּת אזּ רני שׂ ּק י ּפ ּת חּת  לי  למח וֹ ל

יב)שׂ מחה" ל, עבר ,(תהלים  לׁש וֹ ן הכּ ל 
ׁש לּ עבר והּט וֹ בוֹ ת החסדים  בּ חינת
נּס ים   יתבּ ר ה' עּמ נוּ  עשׂ ה ׁש כּ בר
מס ּפ די והפ מס ּפ ר  אין עד ונפלאוֹ ת 
לרוחה מ צּ רה  הפ כּ י לי , למחוֹ ל
"וא ב: ּפ ס וּ ק מסּפ ר. אין ּפ עמים 
בּ לעם  אל לׁש מע  היא ה ' אבה
לברכה" הּק ללה את ל ה'  ויּ הפ

ו)וכוּ ' כג, הנּ ּס ים (דברים בּ חינת  זה 
עם  הנּ ע שׂ ים  נפלאוֹ ת והיׁש וּ עוֹ ת 
ׁש ּמ תעוֹ ררים  עת בּ כל בּ הוֹ וה האדם 
עצוּ מים  קטרוּ גים  ּפ עם  בּ כל עליו
אחרא הּס טרא ידי  על לצלן רחמנא
ׁש ר וֹ צה הר ׁש ע  דּ בלעם  מּס טרא ׁש הם 
כּ ּמ וּ בן  וׁש לוֹ ם , חס  ישׂ ראל את לעקר

ז"ל אדמ וֹ "ר וּ בדברי (ליקוטי בּ ּס פרים  
לו) רחמיו מוהר"ן  בּ עצם  יתבּ ר וה' ,

 וּ מהּפ להם  לׁש מע  ר וֹ צה  אינוֹ 
מ ׁש ה ׁש ל כּ חוֹ  בּ גדל לברכה הּק ללה 
אמת צ דּ יקי בּ חינת  ׁש הוּ א רבּ ינוּ ,
ּת שׂ מח "אז ג: ּפ ס וּ ק דּ וֹ ר . ׁש בּ כל
אבלם  והפכּת י וכוּ ' בּ מח וֹ ל בּ ת וּ לה

וכוּ ' יב)לשׂ שׂ וֹ ן" לא, בּ חינת(ירמיה זה 
כּ נּ "ל. הינוּ  ׁש לּ עתיד, המחה

ניבוכן "בּ וֹ רא  ׁש לוֹ מ וֹ ת: הׁש  
לרח וֹ ק ׁש לוֹ ם  ׁש לוֹ ם  שׂ פתים 

קמט והלכות כד תורות תורה 

וּ רפאתיו" ה' אמר  יט)ולּק ר וֹ ב נז, (ישעיה 
רפוּ אה הק דּ ים  כּ בר כּ י עבר , לׁש וֹ ן
ולּק רוֹ ב ' לרחוֹ ק  'ׁש לוֹ ם  בּ חינת ׁש היא
כּ בר לנוּ  ׁש הכינ וּ  אמת צ דּ יקי ידי  על
קדוֹ ׁש וֹ ת וּ רפ וּ אוֹ ת ח יּ ים  ׁש ל סּמ ים 
ודבריהם  בּ ספריהם  כּ אלּ ה יקרוֹ ת
הנּ פ ׁש  את המׁש יבים  הּק דוֹ ׁש ים 
מי לכל כּ ּמ וּ בן טעם , מׁש יבי בּ ׁש בעה
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ אמת. דּ בריהם  ׁש ּט וֹ עם 

וכוּ ' ה'" ט וֹ ב כּ י  וּ ראוּ  לד,"טעמ וּ  (תהלים  
עמ שׂ יט) את לבׁש ה "ור וּ ח ב: ּפ ס וּ ק .

ׁש לוֹ ם  ׁש לוֹ ם  י ׁש י  בּ ן  ועּמ דּ וד ל וכוּ '
וכוּ ' " לעוֹ זרי וׁש לוֹ ם  אל הימים (דברי 

יט) ׁש יּ ׁש יב , הּמ לחמה על מרּמ ז זה
אמת הצּ דּ יקי  על ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל
בּ דוֹ רוֹ תינוּ  בּ זה נּ ע שׂ ה מה  כּ מפרסם 

ית בּ ר וּ ב דּ וֹ רוֹ ת וה' הּק וֹ דמים . 
כּ ּמ ה בּ לב  ּפ עם  בּ כל ׁש וֹ לח  בּ רחמיו
האמת על להס ּת כּ ל מ יּ שׂ ראל נפׁש וֹ ת
והנּ לוים  אמת הצּ דּ יקי אל וּ באים 
בּ אמת, אליהם  וּ מתקרבים  אליהם 
וׁש לוֹ ם  ל 'ׁש לוֹ ם  להם  ואוֹ מרים 
כּ ה "ואמרּת ם  ג: ּפ ס וּ ק וכוּ '. ' לעוֹ זר

וכוּ ' ׁש לוֹ ם " ואּת ה ו)לחי כה , א (שמואל 
ׁש אז  ׁש לּ עתיד, נצח יּ ים  חיּ ים  על מרּמ ז
כּ מבאר הּמ פלא הלוֹ ם  יהיה
לע ּמ וֹ  עז "ה' וזהוּ  ר בּ ים . בּ פס וּ קים 

בּ לוֹ ם " עּמ וֹ  את יבר ה' (תהליםי ּת ן 
יא) המחהכט, ׁש למוּ ת עּק ר כּ י ,

כּ לי ׁש הוּ א הלוֹ ם  הוּ א והבּ רכה
הלוֹ ם  ידי על כּ י בּ רכה, מחזיק
מ יּ שׂ ראל  נפ ׁש וֹ ת הר בּ ה ׁש ּמ תק בּ צין
המחה אוֹ ר  מתגּ דּ ל זה ידי על יחד,
אוֹ ר לק בּ ל  יכוֹ לין זה ידי ועל כּ נּ "ל.

אוֹ ר להיג הנּ "ל היכלין הּת ׁש עה
כּ י מטי . ולא מטי בּ בחינת  ס וֹ ף האין
כּ י לקבּ לוֹ  אפ ׁש ר  אי  הזּ ה האוֹ ר  מרבּ וּ י 
כּ ּמ ה ׁש ל כּ לים  הרבּ ה ידי על אם 
יחד  ׁש ּמ תק בּ צין י שׂ ראל נפׁש וֹ ת וכּמ ה
ׁש זּ וֹ כין  אמת לצדּ יקי וׁש לוֹ ם  בּ אהבה
ה צּ חצחוֹ ת אוֹ ר וֹ ת ׁש הם  אלּ וּ , לאוֹ רוֹ ת
כּ ל  את וּ מ שׂ ּמ חין מרּפ אין ׁש הם 
הח וֹ לים  אפילּ וּ  הנּ פ ׁש  בּ חלי הח וֹ לים 
ח וֹ לים  הם  מה כּ ל כּ י מאד. מאד
רפוּ אוֹ ת ידי על לר ּפ אם  צריכים  בּ י וֹ תר
ׁש יּ וֹ דע מי ׁש אין יוֹ תר  יקרוֹ ת
אם  כּ י  בּ הם  וּ לר ּפ אוֹ ת להמ ׁש יכם 
ׁש ּמ באר (כּ מ וֹ  בּ יוֹ תר  הגּ דוֹ ל הצּ דּ יק
ׁש ם ), עיּ ן ל בּ סימן 'מי ׁש רא ' בּ ה ּת וֹ רה
וּ כמ וֹ  וכנּ "ל. ה לוֹ ם  ידי על והע ּק ר
וּ ב ׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה 'כּ י  ׁש כּ ת וּ ב 
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ׁש ל עא  ק וֹ לוֹ ת ה ׁש  בּ חינת  וזה
ּת קיעה הם  ׁש ע ּק רם  הוֹ פר,
ז"ל  ׁש ר בּ וֹ תינוּ  רק ּת קיעה, ּת רוּ עה
כּ ן  ועל וכוּ ' הּת רוּ עה  בּ ק וֹ ל נסּת ּפ ק וּ 
כּ מבאר וּ ׁש ברים  ּת ר וּ עה לתקע  ּת ּק נוּ 

ּת ק כּ י בּ חינתבּ גּ מרא. זה ׁש לּ פניו יעה  
ׁש לּ אחריה ּת קיעה וכן ּפ ׁש וּ ט, קוֹ ל
הּט וֹ ב בּ חינת זה ּפ ׁש וּ ט , קוֹ ל הוּ א
ּת וֹ רה בּ מּת ן עּמ נוּ  ע שׂ ה ׁש כּ בר והחסד
ק וֹ ל  בּ חינת  ׁש זּ ה וּ  ׁש וֹ פר בּ קוֹ ל ׁש נּ ּת נה
ׁש בּ לּ ב עקמוּ מ יּ וּ ת  נפ ׁש ט אז כּ י ּפ ׁש וּ ט ,
כּ מ וֹ  גּ דוֹ ל לחרוּ ת אז זכוּ  כּ י לגמרי.

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  א)ׁש אמרוּ  לב, רבה (שמות 
ה ּמ ות  וּ מ ּמ לא הרע  מ יּ צר 'חר וּ ת
לעתיד  וכן וכוּ ', מלכיּ וֹ ת' וּ מ ע בּ וּ ד
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יג)יקיּ ם  כז, ההוּ א(ישעיה בּ יּ וֹ ם  "והיה : 
האבדים " וּ באוּ  גּ דוֹ ל בּ ׁש וֹ פר יּת קע 
כּ י ּפ ׁש וּ ט  ק וֹ ל בּ חינת יהיה ׁש אז וכוּ ',
ועד  למ ּק טנּ ם  אתי  ידע וּ  כּ לּ ם  "כּ י  יק יּ ם 

לג)גּ דוֹ לם " לא, לגמרי(ירמיה  ויתבּ ּט לוּ  , 
הבּ אים  וכוּ ', והעצב וּ ת הצּ רוֹ ת כּ ל
וּ באמצע וכוּ '. ׁש בּ לּ ב  מעקמוּ מ יּ וּ ת
וּ ׁש ברים  ּת ר וּ עה ׁש הוּ א ּת רוּ עה ּת וֹ קעין
כּ מ וֹ  יליל' וילּ וּ לי גּ נח  'גּ נוּ חי  ׁש הם 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לד.)ׁש אמרוּ  השנה זה(ראש  , 
בּ הוֹ וה האדם  עּת ה  צּ רי מה בּ חינת
מיני כּ ל  להפ להתגּ בּ ר ח יּ יו ימי כּ ל
ילּ וּ לי גּ נח  'גּ נוּ חי בּ חינת ׁש הם  עצב וּ ת
כּ נּ "ל, לשׂ מחה כּ לּ ם  להּפ כם  יליל',
על  ׁש בּ אה הּת ׁש וּ בה ע ּק ר  זה ידי  ׁש על
שׂ מחה. ידי על ׁש הוּ א הדּ עת יוּ ב ידי 
נזכּ ה ׁש וֹ פר מצות כּ ח  ידי ׁש על והע ּק ר
האמוּ נה וּ להכניס  בּ אמת להתע וֹ רר
שׂ מחתנוּ  כּ ל ׁש זּ ה בּ לבּ נוּ  הּק דוֹ ׁש ה
ה' תר וּ עה יוֹ דעי העם  "אׁש רי בּ בחינת

יהלּ כוּ ן" ּפ ני טז)בּ אוֹ ר  פט , ,(תהלים 
כּ ל  ׁש ּמ ם  הּפ נים  אוֹ ר בּ חינת להיג
הוּ א ה' כּ י לידע  הּק דוֹ ׁש  הדּ עת הגת
יגילוּ ן  בּ ׁש מ' בּ חינת ׁש זּ הוּ  האהים 
כּ ל  לחטף  ׁש נּ זכּ ה עד וכוּ '. ה יּ וֹ ם ' כּ ל
העווֹ נוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  ואנחה היּ ג וֹ ן
הּת ׁש וּ בה ע ּק ר  ׁש זּ ה לשׂ מחה להּפ כ וֹ 
וכנּ "ל, לזכיּ וֹ ת נתהּפ כין עווֹ נוֹ ת בּ חינת
ׁש הוּ א הּת רוּ עה קוֹ ל בּ חינת ׁש זּ ה
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לה''עב 'ה וֹ ד וּ  מזמ וֹ ר כּ ל בּ חינת וזה 
בּ התחלת הּת פלּ ה קדם  ׁש אוֹ מרים 
והוֹ וה בּ עבר  ׁש ּמ דבּ ר  דּ זמרה הּפ סוּ קי

'זכר וּ  ׁש ם  ׁש אוֹ מרים  כּ מ וֹ  ועתיד,
זכר וּ  וכוּ ', עשׂ ה אׁש ר נפלא וֹ תיו

דּ ב בּ ריתוֹ  דּ וֹ רלעוֹ לם  לאלף צוּ ה  ר  
לנוּ  ׁש נּ תן וכוּ ', אברהם ' את כּ רת אׁש ר
ישׂ ראל  לארץ  והכניסנוּ  ה ּת וֹ רה את
מדבּ ר זה ׁש כּ ל וכוּ ', נחלתנוּ  חבל
אוֹ מר  ּכ ואחר  ׁש לּ עבר. הנּ ּס ים  בּ גדל
אל  מ יּ וֹ ם  בּ רוּ  חדׁש  ׁש יר  לה' 'ׁש ירוּ 
הוּ א ויוֹ ם  י וֹ ם  בּ כל ׁש גּ ם  י ׁש וּ עתוֹ ' יוֹ ם 
ונוֹ ראוֹ ת נפלאוֹ ת יׁש וּ עוֹ ת  עּמ נוּ  עוֹ שׂ ה
העתיד  על מזכּ יר   ּכ ואחר  וכנּ "ל.
ותגל  המים  "י שׂ מח וּ  ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ 
אז  וכוּ ', וּ מלוֹ א וֹ  היּ ם  ירעם  הארץ
זה ׁש כּ ל ה ", לפני יער עצי כּ ל  יר נּ נוּ 
אנוּ  זה בּ כל כּ י לעתיד, על נאמר
בּ פרט עת בּ כל עצמנוּ  לשׂ ּמ ח  צריכים 
 ית בּ ר לׁש מ וֹ  וּ לה וֹ דוֹ ת הּת פ לּ ה קדם 
וא ׁש ר עּמ נוּ  ע שׂ ה ׁש כּ בר  הנּ ּס ים  על
וּ ב צּ ר עת בּ כל ע ּת ה ע ּמ נוּ  ע וֹ שׂ ה הוּ א
מ זּ ה כּ מבאר וכוּ ', לנוּ  מרחיב  הוּ א
הוּ א ואׁש ר אחר, וּ במקוֹ ם  לעיל הרבּ ה
בּ כח לנצח עּמ נוּ  להיטיב  עתיד
וכל  בּ הם . ח וֹ סים  ׁש אנוּ  אמת הצּ דּ יקי 
לפני דּ וד אמר 'הוֹ דוּ ' הּמ זמ וֹ ר זה
כּ מבאר וכוּ ' למק וֹ מ וֹ  כּ ׁש נּ כנס האר וֹ ן 

היּ מים  לה)בּ דברי טז, ע ּק ר(א כּ י  , 
מק וֹ מ וֹ  על האר וֹ ן כּ ׁש בּ א המחה
ה' כּ ב וֹ ד  ּבּ ר ו' מ בּ חינת  ׁש נּ מ ׁש
מקוֹ ר ׁש ּמ ם  כּ נּ "ל, מ ּמ ק וֹ מ וֹ '
הּת וֹ רה היא ה מחה ע ּק ר כּ י המחה,
בּ כל  וכן וכנּ "ל. מ ם  ׁש נּ מ ׁש כה
מדבּ רים  רבּ ם  והּת ׁש בּ ח וֹ ת הירוֹ ת
כּ די הכּ ל כּ נּ "ל. ועתיד והוֹ וה בּ עבר
 האר גּ לוּ תנוּ  בּ עצם  נפ ׁש נוּ  לשׂ ּמ ח 

קנא והלכות כד תורות תורה 

ידי על לׁש וּ ב ׁש נּ זכּ ה כּ די  ונפ ׁש  בּ ג וּ ף
 ית בּ ר לה' וּ להתדּ בּ ק  וּ להתקרב זה,
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עקיבאעג דּ ר בּ י  בּ אוֹ תיּ וֹ ת  ׁש איתא  וזה
ּפ ר ׁש ת ראוּ בני בּ ילק וּ ט מ וּ בא
אהיה אחר 'דּ בר לׁש וֹ נוֹ : וזה ׁש מ וֹ ת,
בּ ראתי הרחמים  בּ מ דּ ת אהיה, אׁש ר
מנהיגוֹ , אני הרחמים  וּ במ דּ ת הע וֹ לם 

הרחמ דּ ברוּ במדּ ת  מחדּ ׁש וֹ . אני ים  
ט וֹ ב בּ מ דּ ת אהיה, אׁש ר  אהיה אחר
אני ט וֹ ב  וּ במ דּ ת העוֹ לם  בּ ראתי
כּ אן  עד לחדּ ׁש וֹ ', עתיד ואני מנהיגוֹ 
הטיב 'ה וּ א  בּ חינת  כּ נּ "ל הינוּ  לׁש וֹ נוֹ .
זה ידי ׁש על ייטיב ' הוּ א מטיב  הוּ א
 ית בּ ר בּ וֹ  והדּ בקוּ ת ה מחה עּק ר
וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' והּק יּ וּ ם  הח יּ וּ ת  ׁש ה וּ א
כּ מ וֹ  כּ תר  בּ חינת ׁש הוּ א אהיה  בּ חינת
 ע ּמ 'ואהיה ּפ סוּ ק  על ׁש ם  ׁש ּמ באר
הנּ "ל  מק וֹ ם  בּ חינת כּ תר כּ י  ,'ואברכ
מקוֹ ר ה וּ א וכוּ ' המסדּ ר  בּ חינת
מצרים  ׁש ל הגּ אלּ ה ׁש ּמ ם  המחה
ׁש ּס יּ ם  וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' הגּ ליּ וֹ ת כּ ל וׁש ל
בּ ראתי אמוּ נה  בּ מ דּ ת אחר 'דּ בר  ׁש ם :
שׂ מחה בּ חינת  אמ וּ נה כּ י הע וֹ לם ',

כּ נּ "ל: הכּ ל יס וֹ ד ׁש זּ ה כּ נּ "ל,

ּפ דיּ וֹ תעד הׁש  אלּ וּ  א וֹ מרים  כּ ן ועל
ּת ּק וּ ן  עּק ר כּ י חלוֹ ם , בּ הטבת וכוּ '
כּ מ וֹ  שׂ מחה, ידי על הוּ א החלוֹ ם 
אכל  ל' חלוֹ ם  בּ הטבת ׁש ּמ ס יּ מין
'יינ ט וֹ ב  בּ לב  וּ ׁש תה  לחמ בּ שׂ מחה 
נמ ׁש כת ׁש הנה מבאר  כּ בר  כּ י  וכוּ ',
ידי על הּמ חין מיגיעת בּ ׁש רׁש ּה 

כּ נּ "ל וכוּ ' והמע כּ ב  לח)הרדיפה ,(באות 

וכן  הנה  כּ ן הּמ חין ּת ּק וּ ן וּ כפי 
החלוֹ ם  ּת ּק וּ ן ע ּק ר  כּ ן ועל החלוֹ מוֹ ת .
המ ׁש כת ידי על הוּ א ט וֹ ב  ׁש אינוֹ 
ׁש על  המטיבין ׁש ׁש ת ׁש ל המחה
כּ ן  ועל כּ נּ "ל. הּמ חין ּת ּק וּ ן ע ּק ר  זה ידי 
וׁש ׁש  ּפ דיּ וֹ ת  ה ׁש  אז אוֹ מרים 
בּ חינת  נמׁש ידם  על כּ י  וכוּ ', הפ וּ כ וֹ ת 
בּ חינת ע ּק ר  ׁש זּ ה וׁש לוֹ ם  שׂ מחה
על  ׁש ּמ תבּ ּט לים  הצּ רוֹ ת מ כּ ל הּפ דיוֹ ן
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ּפ ינחסעה ּפ ר ׁש ת ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר וע יּ ן
רלו:) ּפ ס וּ ק(דף על איתא מה

לׁש וֹ נוֹ : וזה וכוּ ', ישׂ ראל' 'ׁש מע 
מאן  כּ ל סבא המנוּ נא רב  'אמר
חדוא י וֹ מא , בּ כל דּ א יח וּ דא דּ מיחד
דּ אתון  מרזא מ לּ עלּ א עליּה  זמינא
מהאי וא"ח  סטרא מהאי ש "מ  אלּ ין.
דּ כתיב 'אשׂ מח ' וסימנ וכוּ '. סטרא
דּ א מּמ ׁש  בּ ה' בּ ה'', אשׂ מח  'אנכי
כּ אן  עד וׁש פיר , ק דּ יׁש א יח וּ דא

הנּ "ל לׁש וֹ נוֹ . דּ ברינוּ  קטב כּ ל וזה 
ּפ נימ יּ וּ ת ׁש עּק ר ה זּ ה, ה דּ ר וּ ׁש  בּ כל
 צרי מיּ שׂ ראל אחד ׁש כּ ל הוּ א  דּ ברינוּ 
בּ ה' אשׂ מח  'אנכי  בּ חינת בּ ה' לשׂ מח 
והיׁש וּ עה הגּ אלּ ה ע ּק ר ׁש זּ ה הנּ "ל,
והע ּק ר וכוּ '. מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל ׁש ל
 צרי ׁש ה וּ א אי מ יּ שׂ ראל אחד ׁש כּ ל
ּפ נים  כּ ל על זוֹ כה ׁש ה וּ א בּ ּמ ה  לשׂ מח 
בּ כל  ּפ עמים  י שׂ ראל' 'ׁש מע  לוֹ מר
בּ זה מתּפ ארין ׁש אנוּ  וּ כמוֹ  יוֹ ם ,
זה כּ י וכוּ ', חלקנוּ ' ּט וֹ ב  מה 'אׁש רינוּ 
הזּ ה בּ עוֹ לם  ותקווֹ תינוּ  ח יּ וּ תנוּ  כּ ל
יאר א כּ י לנצח . הבּ א  וּ בע וֹ לם 



הלכותקנ ו ליקוטי הלכה  הודאה ברכת  הלכות 

יג)יקיּ ם  כז, ההוּ א(ישעיה בּ יּ וֹ ם  "והיה : 
האבדים " וּ באוּ  גּ דוֹ ל בּ ׁש וֹ פר יּת קע 
כּ י ּפ ׁש וּ ט  ק וֹ ל בּ חינת יהיה ׁש אז וכוּ ',
ועד  למ ּק טנּ ם  אתי  ידע וּ  כּ לּ ם  "כּ י  יק יּ ם 

לג)גּ דוֹ לם " לא, לגמרי(ירמיה  ויתבּ ּט לוּ  , 
הבּ אים  וכוּ ', והעצב וּ ת הצּ רוֹ ת כּ ל
וּ באמצע וכוּ '. ׁש בּ לּ ב  מעקמוּ מ יּ וּ ת
וּ ׁש ברים  ּת ר וּ עה ׁש הוּ א ּת רוּ עה ּת וֹ קעין
כּ מ וֹ  יליל' וילּ וּ לי גּ נח  'גּ נוּ חי  ׁש הם 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לד.)ׁש אמרוּ  השנה זה(ראש  , 
בּ הוֹ וה האדם  עּת ה  צּ רי מה בּ חינת
מיני כּ ל  להפ להתגּ בּ ר ח יּ יו ימי כּ ל
ילּ וּ לי גּ נח  'גּ נוּ חי בּ חינת ׁש הם  עצב וּ ת
כּ נּ "ל, לשׂ מחה כּ לּ ם  להּפ כם  יליל',
על  ׁש בּ אה הּת ׁש וּ בה ע ּק ר  זה ידי  ׁש על
שׂ מחה. ידי על ׁש הוּ א הדּ עת יוּ ב ידי 
נזכּ ה ׁש וֹ פר מצות כּ ח  ידי ׁש על והע ּק ר
האמוּ נה וּ להכניס  בּ אמת להתע וֹ רר
שׂ מחתנוּ  כּ ל ׁש זּ ה בּ לבּ נוּ  הּק דוֹ ׁש ה
ה' תר וּ עה יוֹ דעי העם  "אׁש רי בּ בחינת

יהלּ כוּ ן" ּפ ני טז)בּ אוֹ ר  פט , ,(תהלים 
כּ ל  ׁש ּמ ם  הּפ נים  אוֹ ר בּ חינת להיג
הוּ א ה' כּ י לידע  הּק דוֹ ׁש  הדּ עת הגת
יגילוּ ן  בּ ׁש מ' בּ חינת ׁש זּ הוּ  האהים 
כּ ל  לחטף  ׁש נּ זכּ ה עד וכוּ '. ה יּ וֹ ם ' כּ ל
העווֹ נוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם  ואנחה היּ ג וֹ ן
הּת ׁש וּ בה ע ּק ר  ׁש זּ ה לשׂ מחה להּפ כ וֹ 
וכנּ "ל, לזכיּ וֹ ת נתהּפ כין עווֹ נוֹ ת בּ חינת
ׁש הוּ א הּת רוּ עה קוֹ ל בּ חינת ׁש זּ ה
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לה''עב 'ה וֹ ד וּ  מזמ וֹ ר כּ ל בּ חינת וזה 
בּ התחלת הּת פלּ ה קדם  ׁש אוֹ מרים 
והוֹ וה בּ עבר  ׁש ּמ דבּ ר  דּ זמרה הּפ סוּ קי

'זכר וּ  ׁש ם  ׁש אוֹ מרים  כּ מ וֹ  ועתיד,
זכר וּ  וכוּ ', עשׂ ה אׁש ר נפלא וֹ תיו

דּ ב בּ ריתוֹ  דּ וֹ רלעוֹ לם  לאלף צוּ ה  ר  
לנוּ  ׁש נּ תן וכוּ ', אברהם ' את כּ רת אׁש ר
ישׂ ראל  לארץ  והכניסנוּ  ה ּת וֹ רה את
מדבּ ר זה ׁש כּ ל וכוּ ', נחלתנוּ  חבל
אוֹ מר  ּכ ואחר  ׁש לּ עבר. הנּ ּס ים  בּ גדל
אל  מ יּ וֹ ם  בּ רוּ  חדׁש  ׁש יר  לה' 'ׁש ירוּ 
הוּ א ויוֹ ם  י וֹ ם  בּ כל ׁש גּ ם  י ׁש וּ עתוֹ ' יוֹ ם 
ונוֹ ראוֹ ת נפלאוֹ ת יׁש וּ עוֹ ת  עּמ נוּ  עוֹ שׂ ה
העתיד  על מזכּ יר   ּכ ואחר  וכנּ "ל.
ותגל  המים  "י שׂ מח וּ  ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ 
אז  וכוּ ', וּ מלוֹ א וֹ  היּ ם  ירעם  הארץ
זה ׁש כּ ל ה ", לפני יער עצי כּ ל  יר נּ נוּ 
אנוּ  זה בּ כל כּ י לעתיד, על נאמר
בּ פרט עת בּ כל עצמנוּ  לשׂ ּמ ח  צריכים 
 ית בּ ר לׁש מ וֹ  וּ לה וֹ דוֹ ת הּת פ לּ ה קדם 
וא ׁש ר עּמ נוּ  ע שׂ ה ׁש כּ בר  הנּ ּס ים  על
וּ ב צּ ר עת בּ כל ע ּת ה ע ּמ נוּ  ע וֹ שׂ ה הוּ א
מ זּ ה כּ מבאר וכוּ ', לנוּ  מרחיב  הוּ א
הוּ א ואׁש ר אחר, וּ במקוֹ ם  לעיל הרבּ ה
בּ כח לנצח עּמ נוּ  להיטיב  עתיד
וכל  בּ הם . ח וֹ סים  ׁש אנוּ  אמת הצּ דּ יקי 
לפני דּ וד אמר 'הוֹ דוּ ' הּמ זמ וֹ ר זה
כּ מבאר וכוּ ' למק וֹ מ וֹ  כּ ׁש נּ כנס האר וֹ ן 

היּ מים  לה)בּ דברי טז, ע ּק ר(א כּ י  , 
מק וֹ מ וֹ  על האר וֹ ן כּ ׁש בּ א המחה
ה' כּ ב וֹ ד  ּבּ ר ו' מ בּ חינת  ׁש נּ מ ׁש
מקוֹ ר ׁש ּמ ם  כּ נּ "ל, מ ּמ ק וֹ מ וֹ '
הּת וֹ רה היא ה מחה ע ּק ר כּ י המחה,
בּ כל  וכן וכנּ "ל. מ ם  ׁש נּ מ ׁש כה
מדבּ רים  רבּ ם  והּת ׁש בּ ח וֹ ת הירוֹ ת
כּ די הכּ ל כּ נּ "ל. ועתיד והוֹ וה בּ עבר
 האר גּ לוּ תנוּ  בּ עצם  נפ ׁש נוּ  לשׂ ּמ ח 

קנא והלכות כד תורות תורה 

ידי על לׁש וּ ב ׁש נּ זכּ ה כּ די  ונפ ׁש  בּ ג וּ ף
 ית בּ ר לה' וּ להתדּ בּ ק  וּ להתקרב זה,
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עקיבאעג דּ ר בּ י  בּ אוֹ תיּ וֹ ת  ׁש איתא  וזה
ּפ ר ׁש ת ראוּ בני בּ ילק וּ ט מ וּ בא
אהיה אחר 'דּ בר לׁש וֹ נוֹ : וזה ׁש מ וֹ ת,
בּ ראתי הרחמים  בּ מ דּ ת אהיה, אׁש ר
מנהיגוֹ , אני הרחמים  וּ במ דּ ת הע וֹ לם 

הרחמ דּ ברוּ במדּ ת  מחדּ ׁש וֹ . אני ים  
ט וֹ ב בּ מ דּ ת אהיה, אׁש ר  אהיה אחר
אני ט וֹ ב  וּ במ דּ ת העוֹ לם  בּ ראתי
כּ אן  עד לחדּ ׁש וֹ ', עתיד ואני מנהיגוֹ 
הטיב 'ה וּ א  בּ חינת  כּ נּ "ל הינוּ  לׁש וֹ נוֹ .
זה ידי ׁש על ייטיב ' הוּ א מטיב  הוּ א
 ית בּ ר בּ וֹ  והדּ בקוּ ת ה מחה עּק ר
וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' והּק יּ וּ ם  הח יּ וּ ת  ׁש ה וּ א
כּ מ וֹ  כּ תר  בּ חינת ׁש הוּ א אהיה  בּ חינת
 ע ּמ 'ואהיה ּפ סוּ ק  על ׁש ם  ׁש ּמ באר
הנּ "ל  מק וֹ ם  בּ חינת כּ תר כּ י  ,'ואברכ
מקוֹ ר ה וּ א וכוּ ' המסדּ ר  בּ חינת
מצרים  ׁש ל הגּ אלּ ה ׁש ּמ ם  המחה
ׁש ּס יּ ם  וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' הגּ ליּ וֹ ת כּ ל וׁש ל
בּ ראתי אמוּ נה  בּ מ דּ ת אחר 'דּ בר  ׁש ם :
שׂ מחה בּ חינת  אמ וּ נה כּ י הע וֹ לם ',

כּ נּ "ל: הכּ ל יס וֹ ד ׁש זּ ה כּ נּ "ל,

ּפ דיּ וֹ תעד הׁש  אלּ וּ  א וֹ מרים  כּ ן ועל
ּת ּק וּ ן  עּק ר כּ י חלוֹ ם , בּ הטבת וכוּ '
כּ מ וֹ  שׂ מחה, ידי על הוּ א החלוֹ ם 
אכל  ל' חלוֹ ם  בּ הטבת ׁש ּמ ס יּ מין
'יינ ט וֹ ב  בּ לב  וּ ׁש תה  לחמ בּ שׂ מחה 
נמ ׁש כת ׁש הנה מבאר  כּ בר  כּ י  וכוּ ',
ידי על הּמ חין מיגיעת בּ ׁש רׁש ּה 

כּ נּ "ל וכוּ ' והמע כּ ב  לח)הרדיפה ,(באות 

וכן  הנה  כּ ן הּמ חין ּת ּק וּ ן וּ כפי 
החלוֹ ם  ּת ּק וּ ן ע ּק ר  כּ ן ועל החלוֹ מוֹ ת .
המ ׁש כת ידי על הוּ א ט וֹ ב  ׁש אינוֹ 
ׁש על  המטיבין ׁש ׁש ת ׁש ל המחה
כּ ן  ועל כּ נּ "ל. הּמ חין ּת ּק וּ ן ע ּק ר  זה ידי 
וׁש ׁש  ּפ דיּ וֹ ת  ה ׁש  אז אוֹ מרים 
בּ חינת  נמׁש ידם  על כּ י  וכוּ ', הפ וּ כ וֹ ת 
בּ חינת ע ּק ר  ׁש זּ ה וׁש לוֹ ם  שׂ מחה
על  ׁש ּמ תבּ ּט לים  הצּ רוֹ ת מ כּ ל הּפ דיוֹ ן

כּ נּ "ל: המחה ידי

ּפ ינחסעה ּפ ר ׁש ת ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר וע יּ ן
רלו:) ּפ ס וּ ק(דף על איתא מה

לׁש וֹ נוֹ : וזה וכוּ ', ישׂ ראל' 'ׁש מע 
מאן  כּ ל סבא המנוּ נא רב  'אמר
חדוא י וֹ מא , בּ כל דּ א יח וּ דא דּ מיחד
דּ אתון  מרזא מ לּ עלּ א עליּה  זמינא
מהאי וא"ח  סטרא מהאי ש "מ  אלּ ין.
דּ כתיב 'אשׂ מח ' וסימנ וכוּ '. סטרא
דּ א מּמ ׁש  בּ ה' בּ ה'', אשׂ מח  'אנכי
כּ אן  עד וׁש פיר , ק דּ יׁש א יח וּ דא

הנּ "ל לׁש וֹ נוֹ . דּ ברינוּ  קטב כּ ל וזה 
ּפ נימ יּ וּ ת ׁש עּק ר ה זּ ה, ה דּ ר וּ ׁש  בּ כל
 צרי מיּ שׂ ראל אחד ׁש כּ ל הוּ א  דּ ברינוּ 
בּ ה' אשׂ מח  'אנכי  בּ חינת בּ ה' לשׂ מח 
והיׁש וּ עה הגּ אלּ ה ע ּק ר ׁש זּ ה הנּ "ל,
והע ּק ר וכוּ '. מ יּ שׂ ראל אחד כּ ל ׁש ל
 צרי ׁש ה וּ א אי מ יּ שׂ ראל אחד ׁש כּ ל
ּפ נים  כּ ל על זוֹ כה ׁש ה וּ א בּ ּמ ה  לשׂ מח 
בּ כל  ּפ עמים  י שׂ ראל' 'ׁש מע  לוֹ מר
בּ זה מתּפ ארין ׁש אנוּ  וּ כמוֹ  יוֹ ם ,
זה כּ י וכוּ ', חלקנוּ ' ּט וֹ ב  מה 'אׁש רינוּ 
הזּ ה בּ עוֹ לם  ותקווֹ תינוּ  ח יּ וּ תנוּ  כּ ל
יאר א כּ י לנצח . הבּ א  וּ בע וֹ לם 
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אם  כּ י כּ לוּ ם , הּפ וֹ רח  וּ מהזּ מן מהאדם 
כּ מ וֹ  וכוּ ', הּק דוֹ ׁש ה  האמ וּ נה שׂ מחת
בּ זוֹ הר מבאר וזה לעיל. ׁש ּמ באר
ּת בת ׁש צּ רוּ ף  לנוּ  ׁש גּ לּ ה הנּ "ל הּק דוֹ ׁש 
ש"מ בּ אוֹ תיּ וֹ ת  מרּמ ז 'אשׂ מח '

'אחד' ׁש ל א"ח  וא וֹ תיּ וֹ ת מ 'מע'
מאד  בּ זה לשׂ מח צריכין כּ י וכוּ ',
ׁש מ וֹ  ליחד זוֹ כין אנוּ  מה מאד
'אנכי בּ בחינת יוֹ ם  בּ כל יתבּ ר

וכנּ "ל: בּ ה'' אשׂ מח 
העצבות התגברות הוא יח)גלות אות ו תחומין (עירובי

הגּ ליּ וֹ תוכל כּ ל וכן מצרים  הגּ ליּ וֹ ת  
[כּ מ וֹ  מצרים  בּ ׁש ם  ׁש ּמ כנּ ים 

אחר בּ מק וֹ ם  ט)ׁש ּמ באר  מוהר"ן ],(ליקוטי  
ה ּס טרא מה זאת, בּ בחינה  הם  כּ לּ ם 
הּט וֹ ב את להעלים  מתגּ בּ רת אחרא
הרע ידי  על מ יּ שׂ ראל אחד ׁש בּ כל
מרה עליו וּ להגבּ יר עליו, הח וֹ פה
בּ ר ׁש ּת ם  ללכדוֹ  כּ די  ועצב וּ ת ׁש ח וֹ רה 
כּ מבאר זה , ידי על וׁש לוֹ ם  חס

דּ עלמא' 'אמצעיתא כד)בּ הּת וֹ רה  ,(סימן 

כּ ׁש העצבוּ ת היא הכינה גּ לוּ ת ׁש ע ּק ר
ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ', י שׂ ראל על  מתגּ בּ רת
 ית בּ ר כּ ׁש ה' היא  הגּ אלּ ה ועּק ר
הצּ דּ יק בּ לב ונוֹ תן בּ רחמיו, מתעוֹ רר

הּט  על רק  ׁש יּ סּת כּ ל וֹ בהאמת  
להחזירם  בּ תּק וּ נם  וי ׁש ּת דּ ל ׁש בּ ישׂ ראל,
וזה וכנּ "ל. זה ידי  על  יתבּ ר לה'
ׁש ּמ דבּ ר ׁש מ וֹ ת ּפ ר ׁש ת  כּ ל בּ חינת
ידי על  וּ מ גּ אלּ תם  מצרים  גּ לוּ ת מ ּת קף 

הנּ "ל. בּ בחינה  הוּ א וה כּ ל מ ׁש ה. 
ומעכב ח)רדיפא אות ב השנה (ראש 

ׁש אנּ הג וּ  ע וֹ לם  גּ דוֹ לי ּפ י  על העוֹ לם  
ּת ׁש וּ בה ימי בּ ע שׂ רת  להתענּ וֹ ת
 ּכ ואחר  חצוֹ ת , אחר עד אם  כּ י
ׁש כּ ן  ז"ל מר בּ נוּ  ׁש מעּת י וכן אוֹ כלין
ימי הם  כּ י כּ נּ "ל, הינוּ  לנהג, ראוּ י 
עצמן  ׁש ּמ דבּ קין ח ׁש ק  ימי רצ וֹ ן
מאד, גּ דוֹ ל בּ ח ׁש ק   יתבּ ר בּ ה ם 
ועל  כּ נּ "ל. נק דּ וֹ ת נעשׂ ין זה ידי  ׁש על
להחׁש ק וּ מ דּ ה גּ בוּ ל לתת צריכין כּ ן
כּ נּ "ל, לגמרי יתבּ ּט ל ׁש א והדּ בקוּ ת
היּ וֹ ם  בּ סוֹ ף  לאכל  צריכין כּ ן ועל
ידי ׁש על מניעה, בּ חינת ׁש זּ ה

נע שׂ ין  והח ׁש ק  והדּ בקוּ ת הּמ ניעה
נקוּ דין, ט ' בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הנּ ק דּ וֹ ת 
על  נע שׂ ין ׁש הנּ קדּ וֹ ת  הינוּ  רקיעין, ט '
רקיעין  בּ חינת ׁש הם  הּמ ניעוֹ ת, ידי 

ׁש ם) ע יּ ן  הנּ "ל, בּ ּמ אמר ׁש ם כּ ן (כּ מבאר ועל . 
דּ הינוּ  רקיעין, בּ ׁש ם  הנּ ק דּ וֹ ת קרא
האוֹ ר , בּ תוֹ כם  לק בּ ל וכלים  היכלוֹ ת

העלי וֹ ן רקיע בּ חינת  רא ׁש י ׁש זּ ה (ׁש על 

וכלים החיּ וֹ ת) היכלוֹ ת  נע שׂ ין ידוֹ  ׁש על , 
[כּ מבאר והמעכּ ב  הרדיפה ידי  על
דּ עלמא' 'אמצעיתא בּ ּמ אמר מ זּ ה

כד]: בּ סימן 

קנג  והלכות כד תורות תורה 

והמעכב מהרדיפה הנעשי יח)הכלי אות ד כלי (הכשר 

אחרעל נע שׂ ין ה ּמ ניע וֹ ת  ׁש בירת  ידי  
הנּ ערב האוֹ ר לקבּ ל  כּ לים   ּכ
כּ י לקבּ לוֹ  אפ ׁש ר ׁש אי  וּ במדּ ה , בּ הדרגה 
בּ זה נעשׂ ין והם כּ לים ידי  על  אם
ה ּמ ניעוֹ ת , ׁש בירת ידי  על דּ יקא  העוֹ לם 

ז"ל בּ דבריו אחרכּ ּמ וּ בן  (ל ּק וּ טיבּ מקוֹ ם  

קפה ) סימן בּ חינתמוֹ הר"ן  הם  ה כּ לים  כּ י  . 
הא וֹ ר וּ מע כּ בים מ וֹ נעים  ׁש הם צמצ וּ מים 

ׁש יּ וּ כל כּ די  מדּ אי  יוֹ תר  יתּפ ט ׁש א
ל ׁש בּ ר זּ וֹ כה  מה  כּ פי  ז וֹ כה וזה לקבּ ל וֹ .
נע שׂ ין ׁש אז העוֹ לם , בּ זה  מניעוֹ ת
לקבּ ל נפלאים ז כּ ים  כּ לים  מה ּמ ניע וֹ ת 
ט' בּ חינת  ׁש זּ ה וּ  וּ במדּ ה , בּ הדרגה  האוֹ ר
ידי על  נעשׂ ין ׁש הם  וכ וּ ', היכלין
מזּ ה [ועיּ ן וכ וּ ' והמעכּ ב הרדיפה 

אחר כד)בּ מק וֹ ם  סימן מוֹ הר "ן ].(לּק וּ טי  
לב ישמח  ה )קטורת  אות  ג' ואישות ורביה  (פריה 

בּ מקוֹ ם וזהוּ  [כּ ּמ וּ בא קטרת בּ חינת  
ב)אחר הלכה שמע  קריאת כּ י(הלכות ,[ 

בּ בחינת שׂ מחה  ממ ׁש י כז,קטרת (משלי 
ׁש למוּ תט) וע ּק ר  לב . י שׂ ּמ ח  קטרת :

ידי על ׁש נּ ברר והמחה  הּק דה
הנּ "ל, בּ בּ חינה הוּ א הּק טרת,
בּ חינת ׁש הוּ א ואנחה, היּ גוֹ ן ׁש ּמ הּפ כין
לסטרא לשׂ מחה, אחרא, הּס טרא
ׁש ריחּה  חלבּ נה בּ חינת ׁש זּ ה וּ  דּ קדה,

בּ ּק טרת  ׁש היה ו:)רע , ׁש ּמ ר ּמ ז (כריתות , 
ה ּס טרא מּת קף  הּק דה בּ רוּ ר על

בּ כּ תבים  כּ יּ דוּ ע והּק לּפ וֹ ת, .כטאחרא 
מבררת קטרת כּ י ה נּ "ל, בּ חינה הינוּ 
עמקי מעמקי ה ּק דה וּ מעלה
ׁש יּ עלה דּ בר  ׁש אין כּ יּ דוּ ע הּק לּפ וֹ ת,
כּ מ וֹ  אחרא הּס טרא מעמק  הּק דה
קטרת לוֹ מר צריכין כּ ן ועל הּק טרת.

מאד גּ דוֹ לה ריט .)בּ כוּ נה ויקהל ,(זוהר 
האר "י בּ כוּ נת מ וֹ עיל לכּ ּמ וּ בא ׁש זּ ה , 

עמק  ֹמּת ו לׁש וּ ב לתׁש וּ בה מאד
להם  אחרא, והּס טרא   הח ׁש

כּ מבא , האר "יית בּ ר ׁש ל בּ הּס דּ וּ ר ר  
כּ נּ "ל. הינוּ  קטרת, אצל ז"ל

רעכּ י ׁש ריח ּה  חלבּ נה בּ הם  היה קטרת 
כּ ן  ׁש גּ ם  אחרא, הּס טרא על  ׁש ּמ רּמ ז
ה ּק טרת  ֹבּ תו בּ הּק דה נכללה
הנּ "ל, בּ חינת ׁש זּ הוּ  לב , המ שׂ ּמ חת
ּת קף ׁש הם  ואנחה, היּ ג וֹ ן ׁש ּמ הּפ כין
מה ּפ כין  וה ּק לּפ וֹ ת, אחרא הּס טרא
ׁש למוּ ת ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  ל שׂ מחה, אוֹ תם 

כּ נּ "ל: והמחה הּק דה

ׁש נּ כנס וּ ו) ואביה וּ א נדב  כּ ן ועל
אנסיב וּ  ולא קטרת (זוהרלא להקטיר 

לג :) הבּ רוּ רצו כּ י בּ מיתה, נענׁש וּ  כּ ן על ,
ה ּק טרת ידי  על הנּ ע שׂ ה והיּ ח וּ ד
הנּ "ל, בּ חינה הוּ א לב  המ שׂ ּמ חת
לשׂ מחה ואנחה היּ גוֹ ן ׁש ּמ הּפ כין

ד.כט. פרק ,העשיה עולם ,חיים עץ ה.ל.פרי פרק שם חיים עץ נישאו.לא.פרי



הלכותקנב  יח)ליקוטי אות  ו  תחומין (עירובי העצבות  התגברות הוא גלות 

אם  כּ י כּ לוּ ם , הּפ וֹ רח  וּ מהזּ מן מהאדם 
כּ מ וֹ  וכוּ ', הּק דוֹ ׁש ה  האמ וּ נה שׂ מחת
בּ זוֹ הר מבאר וזה לעיל. ׁש ּמ באר
ּת בת ׁש צּ רוּ ף  לנוּ  ׁש גּ לּ ה הנּ "ל הּק דוֹ ׁש 
ש"מ בּ אוֹ תיּ וֹ ת  מרּמ ז 'אשׂ מח '

'אחד' ׁש ל א"ח  וא וֹ תיּ וֹ ת מ 'מע'
מאד  בּ זה לשׂ מח צריכין כּ י וכוּ ',
ׁש מ וֹ  ליחד זוֹ כין אנוּ  מה מאד
'אנכי בּ בחינת יוֹ ם  בּ כל יתבּ ר

וכנּ "ל: בּ ה'' אשׂ מח 
העצבות התגברות הוא יח)גלות אות ו תחומין (עירובי

הגּ ליּ וֹ תוכל כּ ל וכן מצרים  הגּ ליּ וֹ ת  
[כּ מ וֹ  מצרים  בּ ׁש ם  ׁש ּמ כנּ ים 

אחר בּ מק וֹ ם  ט)ׁש ּמ באר  מוהר"ן ],(ליקוטי  
ה ּס טרא מה זאת, בּ בחינה  הם  כּ לּ ם 
הּט וֹ ב את להעלים  מתגּ בּ רת אחרא
הרע ידי  על מ יּ שׂ ראל אחד ׁש בּ כל
מרה עליו וּ להגבּ יר עליו, הח וֹ פה
בּ ר ׁש ּת ם  ללכדוֹ  כּ די  ועצב וּ ת ׁש ח וֹ רה 
כּ מבאר זה , ידי על וׁש לוֹ ם  חס

דּ עלמא' 'אמצעיתא כד)בּ הּת וֹ רה  ,(סימן 

כּ ׁש העצבוּ ת היא הכינה גּ לוּ ת ׁש ע ּק ר
ׁש ם . ע יּ ן וכוּ ', י שׂ ראל על  מתגּ בּ רת
 ית בּ ר כּ ׁש ה' היא  הגּ אלּ ה ועּק ר
הצּ דּ יק בּ לב ונוֹ תן בּ רחמיו, מתעוֹ רר

הּט  על רק  ׁש יּ סּת כּ ל וֹ בהאמת  
להחזירם  בּ תּק וּ נם  וי ׁש ּת דּ ל ׁש בּ ישׂ ראל,
וזה וכנּ "ל. זה ידי  על  יתבּ ר לה'
ׁש ּמ דבּ ר ׁש מ וֹ ת ּפ ר ׁש ת  כּ ל בּ חינת
ידי על  וּ מ גּ אלּ תם  מצרים  גּ לוּ ת מ ּת קף 

הנּ "ל. בּ בחינה  הוּ א וה כּ ל מ ׁש ה. 
ומעכב ח)רדיפא אות ב השנה (ראש 

ׁש אנּ הג וּ  ע וֹ לם  גּ דוֹ לי ּפ י  על העוֹ לם  
ּת ׁש וּ בה ימי בּ ע שׂ רת  להתענּ וֹ ת
 ּכ ואחר  חצוֹ ת , אחר עד אם  כּ י
ׁש כּ ן  ז"ל מר בּ נוּ  ׁש מעּת י וכן אוֹ כלין
ימי הם  כּ י כּ נּ "ל, הינוּ  לנהג, ראוּ י 
עצמן  ׁש ּמ דבּ קין ח ׁש ק  ימי רצ וֹ ן
מאד, גּ דוֹ ל בּ ח ׁש ק   יתבּ ר בּ ה ם 
ועל  כּ נּ "ל. נק דּ וֹ ת נעשׂ ין זה ידי  ׁש על
להחׁש ק וּ מ דּ ה גּ בוּ ל לתת צריכין כּ ן
כּ נּ "ל, לגמרי יתבּ ּט ל ׁש א והדּ בקוּ ת
היּ וֹ ם  בּ סוֹ ף  לאכל  צריכין כּ ן ועל
ידי ׁש על מניעה, בּ חינת ׁש זּ ה

נע שׂ ין  והח ׁש ק  והדּ בקוּ ת הּמ ניעה
נקוּ דין, ט ' בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הנּ ק דּ וֹ ת 
על  נע שׂ ין ׁש הנּ קדּ וֹ ת  הינוּ  רקיעין, ט '
רקיעין  בּ חינת ׁש הם  הּמ ניעוֹ ת, ידי 

ׁש ם) ע יּ ן  הנּ "ל, בּ ּמ אמר ׁש ם כּ ן (כּ מבאר ועל . 
דּ הינוּ  רקיעין, בּ ׁש ם  הנּ ק דּ וֹ ת קרא
האוֹ ר , בּ תוֹ כם  לק בּ ל וכלים  היכלוֹ ת

העלי וֹ ן רקיע בּ חינת  רא ׁש י ׁש זּ ה (ׁש על 

וכלים החיּ וֹ ת) היכלוֹ ת  נע שׂ ין ידוֹ  ׁש על , 
[כּ מבאר והמעכּ ב  הרדיפה ידי  על
דּ עלמא' 'אמצעיתא בּ ּמ אמר מ זּ ה

כד]: בּ סימן 

קנג  והלכות כד תורות תורה 

והמעכב מהרדיפה הנעשי יח)הכלי אות ד כלי (הכשר 

אחרעל נע שׂ ין ה ּמ ניע וֹ ת  ׁש בירת  ידי  
הנּ ערב האוֹ ר לקבּ ל  כּ לים   ּכ
כּ י לקבּ לוֹ  אפ ׁש ר ׁש אי  וּ במדּ ה , בּ הדרגה 
בּ זה נעשׂ ין והם כּ לים ידי  על  אם
ה ּמ ניעוֹ ת , ׁש בירת ידי  על דּ יקא  העוֹ לם 

ז"ל בּ דבריו אחרכּ ּמ וּ בן  (ל ּק וּ טיבּ מקוֹ ם  

קפה ) סימן בּ חינתמוֹ הר"ן  הם  ה כּ לים  כּ י  . 
הא וֹ ר וּ מע כּ בים מ וֹ נעים  ׁש הם צמצ וּ מים 

ׁש יּ וּ כל כּ די  מדּ אי  יוֹ תר  יתּפ ט ׁש א
ל ׁש בּ ר זּ וֹ כה  מה  כּ פי  ז וֹ כה וזה לקבּ ל וֹ .
נע שׂ ין ׁש אז העוֹ לם , בּ זה  מניעוֹ ת
לקבּ ל נפלאים ז כּ ים  כּ לים  מה ּמ ניע וֹ ת 
ט' בּ חינת  ׁש זּ ה וּ  וּ במדּ ה , בּ הדרגה  האוֹ ר
ידי על  נעשׂ ין ׁש הם  וכ וּ ', היכלין
מזּ ה [ועיּ ן וכ וּ ' והמעכּ ב הרדיפה 

אחר כד)בּ מק וֹ ם  סימן מוֹ הר "ן ].(לּק וּ טי  
לב ישמח  ה )קטורת  אות  ג' ואישות ורביה  (פריה 

בּ מקוֹ ם וזהוּ  [כּ ּמ וּ בא קטרת בּ חינת  
ב)אחר הלכה שמע  קריאת כּ י(הלכות ,[ 

בּ בחינת שׂ מחה  ממ ׁש י כז,קטרת (משלי 
ׁש למוּ תט) וע ּק ר  לב . י שׂ ּמ ח  קטרת :

ידי על ׁש נּ ברר והמחה  הּק דה
הנּ "ל, בּ בּ חינה הוּ א הּק טרת,
בּ חינת ׁש הוּ א ואנחה, היּ גוֹ ן ׁש ּמ הּפ כין
לסטרא לשׂ מחה, אחרא, הּס טרא
ׁש ריחּה  חלבּ נה בּ חינת ׁש זּ ה וּ  דּ קדה,

בּ ּק טרת  ׁש היה ו:)רע , ׁש ּמ ר ּמ ז (כריתות , 
ה ּס טרא מּת קף  הּק דה בּ רוּ ר על

בּ כּ תבים  כּ יּ דוּ ע והּק לּפ וֹ ת, .כטאחרא 
מבררת קטרת כּ י ה נּ "ל, בּ חינה הינוּ 
עמקי מעמקי ה ּק דה וּ מעלה
ׁש יּ עלה דּ בר  ׁש אין כּ יּ דוּ ע הּק לּפ וֹ ת,
כּ מ וֹ  אחרא הּס טרא מעמק  הּק דה
קטרת לוֹ מר צריכין כּ ן ועל הּק טרת.

מאד גּ דוֹ לה ריט .)בּ כוּ נה ויקהל ,(זוהר 
האר "י בּ כוּ נת מ וֹ עיל לכּ ּמ וּ בא ׁש זּ ה , 

עמק  ֹמּת ו לׁש וּ ב לתׁש וּ בה מאד
להם  אחרא, והּס טרא   הח ׁש

כּ מבא , האר "יית בּ ר ׁש ל בּ הּס דּ וּ ר ר  
כּ נּ "ל. הינוּ  קטרת, אצל ז"ל

רעכּ י ׁש ריח ּה  חלבּ נה בּ הם  היה קטרת 
כּ ן  ׁש גּ ם  אחרא, הּס טרא על  ׁש ּמ רּמ ז
ה ּק טרת  ֹבּ תו בּ הּק דה נכללה
הנּ "ל, בּ חינת ׁש זּ הוּ  לב , המ שׂ ּמ חת
ּת קף ׁש הם  ואנחה, היּ ג וֹ ן ׁש ּמ הּפ כין
מה ּפ כין  וה ּק לּפ וֹ ת, אחרא הּס טרא
ׁש למוּ ת ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  ל שׂ מחה, אוֹ תם 

כּ נּ "ל: והמחה הּק דה

ׁש נּ כנס וּ ו) ואביה וּ א נדב  כּ ן ועל
אנסיב וּ  ולא קטרת (זוהרלא להקטיר 

לג :) הבּ רוּ רצו כּ י בּ מיתה, נענׁש וּ  כּ ן על ,
ה ּק טרת ידי  על הנּ ע שׂ ה והיּ ח וּ ד
הנּ "ל, בּ חינה הוּ א לב  המ שׂ ּמ חת
לשׂ מחה ואנחה היּ גוֹ ן ׁש ּמ הּפ כין

ד.כט. פרק ,העשיה עולם ,חיים עץ ה.ל.פרי פרק שם חיים עץ נישאו.לא.פרי



הלכותקנד  ה )ליקוטי אות ג' ואישות  ורביה  (פריה לב ישמח  קטורת 

זוּ וּ ג בּ חינת חתנּ ה, בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
היּ ג וֹ ן   ולהפ לברר  כּ די דּ קדה,
כּ נּ "ל. לשׂ מחה  בּ הא ה הנּ אחז ואנחה
כּ י בּ זה, ׁש ּפ גמ וּ  ואביהוּ א נדב  כּ ן ועל
אנׁש ים  הי וּ  כּ י אה , לא רצ וּ  א
וּ קדוֹ ׁש ים  נוֹ ראים  צדּ יקים  גּ דוֹ לים 
דּ בקים  להיוֹ ת ר וֹ צים  והי וּ  מאד,
מאד  גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה ית בּ ר בּ ה ם 
לפי לח וּ ץ לצאת רצ וּ  וא ּת מיד,
להכניס וֹ  ואנחה, ה יּ גוֹ ן אל ׁש עה,
הּמ צוה בּ חינת ׁש זּ הוּ  המחה,  ֹלתו
להוֹ ריד  רצוּ  א כּ י  כּ נּ "ל. אה לא 
ואנחה היּ ג וֹ ן  להפ לׁש ם  עצמן
אין  כּ י בּ זה, ּפ גמ וּ  אבל לשׂ מחה,
על  אם  כּ י והמחה, הּק דה ׁש למ וּ ת
על  נענׁש וּ  כּ ן ועל כּ נּ "ל. דּ יקא זה ידי 
ׁש ל  הּק דה עליּ ת כּ י  הּק טרת, ידי 
ׁש הוּ א מי אם  כּ י  אפ ׁש ר  אי  הּק טרת,
להעלוֹ ת כּ ח לוֹ  יׁש  זה  ידי ׁש על נשׂ וּ י ,
וּ לברר ה ּק לּפ וֹ ת, מעמקי  הּק דה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לשׂ מחה, ואנחה היּ ג וֹ ן
ישׂ ּמ ח קטרת בּ חינת  נוּ אין, מצות

וכנּ "ל. לב

כּ ן היּ ג וֹ ן ועל כּ י  בּ מיתה, נענׁש וּ  
דּ מ וֹ תא סטרא הוּ א ואנחה

הּמ  על כּ י  לצלן,כּ נּ "ל. רחמנא  ת, 
ואנחה, בּ יגוֹ ן וּ מתמרמרין מתאבּ לין
הי וּ  ׁש א וּ מחמת לצלן. רחמנא
ואנחה היּ גוֹ ן  להפ זכוּ  וא נשׂ וּ אים 
הּמ יתה בּ הם  נתאחזה  כּ ן על לשׂ מחה,
להקטיר ׁש נּ כנס וּ  בּ עת מ ם , הנּ מ ׁש כת
לע שׂ וֹ ת כּ ן גּ ם  צריכין ׁש אז קטרת,
ואנחה היּ גוֹ ן להעלוֹ ת זאת , בּ חינה

היה א  הם , אבל לשׂ מחה. להפכ ּה 
ועל  אנסיב וּ . דּ לא בּ גין לזה, כּ ח  להם 
כּ י זה, ידי  על  דּ יקא  נענׁש וּ  כּ ן
מעמקי הּק דה לברר  כּ ׁש ר וֹ צין
מחמת לזה כּ ח  לוֹ  ואין הּק לּפ וֹ ת
מתגּ רים  הם  כּ ן על כּ נּ "ל, בּ זה ׁש ּפ גם 
נענׁש וּ  כּ ן ועל וׁש לוֹ ם , חס וּ מתגּ בּ רים 
היה א  כּ י הּק טרת, ידי  על בּ מיתה
לשׂ מחה, ואנחה ה יּ גוֹ ן  להפ כּ ח להם 
על  נסּת לּ קוּ  כּ ן ועל אנסיבוּ , דּ לא בּ גין

כּ נּ "ל: זה ידי 

גּ דוֹ ל ז) צ דּ יק  ׁש הוּ א  מי אפלּ וּ  כּ ן ועל
ּפ רוּ ׁש  להי וֹ ת ויכוֹ ל מאד וקדוֹ ׁש 
הוּ א בּ הכרח גּ דוֹ לה, בּ קדה לגמרי
מצוה הוּ א כּ י  אה, לא מחיּ ב
ולרבוֹ ת לפר וֹ ת  כּ די  ׁש בּ ּת וֹ רה  ראׁש וֹ נה
ע ּק ר כּ י כּ נּ "ל . הינוּ  ּת וֹ לדוֹ ת , וּ להעמיד
כּ מבאר המחה, היא הּק דה
ׁש למוּ ת אין אבל הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
וּ מעלין  כּ ׁש ּמ בררין אם  כּ י להמחה
לשׂ מחה, אוֹ תוֹ  וּ מהּפ כין ואנחה, היּ ג וֹ ן 
כּ ן  ועל כּ נּ "ל . נוּ אין בּ חינת ׁש זּ הוּ 
לשׂ מחה ׁש זּ וֹ כה הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק  אפ לּ וּ 
כּ די אה ל א בּ הכרח  בּ ׁש למ וּ ת,
וכנּ "ל. לשׂ מחה ואנחה היּ גוֹ ן  להפ
ע ּק ר כּ י  ההוֹ לדה, ע ּק ר  זה ידי ועל
הנּ ע שׂ ה הבּ רוּ ר, ידי על היא ההוֹ לדה
ׁש ּמ בררין  מצוה, ׁש ל הזּ וּ וּ ג ידי על

הּק לּפ וֹ ת. מעמקי  קדוֹ ׁש וֹ ת ניצוֹ צ וֹ ת

כּ ן אחראועל  ה ּס טרא  ׁש ם  נאחז 
מח ׁש צּ ריכין מאד, מת  

מאד  מאד גּ דוֹ לה הּק דה לברר
צריכין  כּ ן ועל הּק לּפ וֹ ת, מעמקי 

קנה  והלכות כד תורות תורה 

, יתבּ ר להם  הר בּ ה להתּפ לּ ל
מצוה לק יּ ם  לזכּ וֹ ת חזק  גּ בּ וֹ ר ולהיוֹ ת
עצמ וֹ  וּ לקדּ ׁש  גּ דוֹ לה, בּ קדה זאת
וּ צריכין  בּ ּס פרים . כּ מבאר כּ ראוּ י ,
הּמ רה להרחיק אז, מאד להתגּ בּ ר
וּ להתגּ בּ ר והעצב וּ ת, ׁש ח וֹ רה 
 ׁש יּ הפ עד גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה וּ להתח זּ ק 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לשׂ מחה, ואנחה היּ ג וֹ ן
ׁש על  ה ּק לּפ וֹ ת, מעמקי  הּק דה עליּ ת
ההוֹ לדה כּ י הה וֹ לדה , ע ּק ר  זה ידי 

נפ ׁש וֹ ת בּ ר וּ ר ידי על נמ ׁש כת
כּ יּ דוּ ע . הּק לּפ וֹ ת מעמקי הּק דוֹ ׁש וֹ ת
שׂ מחה,  נמ ׁש ההוֹ לדה ידי על כּ ן ועל

ׁש כּ תוּ ב  כה)כּ מ וֹ  כג , אבי (משלי "ישׂ מח  : 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ." יוֹ לדּת ותגל  ואּמ

טו) י , כּ י(שם אב ". י שׂ ּמ ח  חכם  "בּ ן :
הּק דה בּ רוּ ר ידי  על נמ ׁש כת ההוֹ לדה
ׁש ּמ ה ּפ כין  בּ חינת ׁש הוּ א מהּק לּפ וֹ ת,
ע ּק ר זה ידי ׁש על לשׂ מחה, ואנחה יגוֹ ן

כּ נּ "ל: המחה 
ומעכב ג)רדיפא שלוחי)

והס ּת רתעכׁש ו צמצוּ ם  כּ ׁש יּ ׁש  
ׁש אפ ׁש ר עד הידיעה,
בּ חינת ׁש זּ ה וּ  ׁש יּ רצה , למי לטעוֹ ת
כּ ח בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּמ ב דּ יל, מס
העוֹ לם  מתק יּ ם  אזי כּ נּ "ל, הבּ חירה
 מס מחמת לׁש רׁש וֹ  ח וֹ זר ואינוֹ 
יתבּ ּט ל  כּ ן אם  אבל הנּ "ל , הּמ בדּ יל
כּ ן  אם  כּ י הח יּ וּ ת, הע דּ ר מחמת הע וֹ לם 
מהיכן  הּמ בדּ יל, מס ׁש יּ ׁש  מאחר
מ ּמ קוֹ ר חיּ וּ ת וּ מלוֹ אוֹ  העוֹ לם  יק בּ ל
המח יּ ה יתבּ ר האחד ׁש הוּ א  הח יּ ים 

כּ לּ ם  מק יּ מין את הם  הצּ דּ יקים  כּ ן על ? 
הבּ וֹ חרים  הצּ דּ יקים  כּ י  הע וֹ לם , את
 נמ ׁש הבּ ריאה  ׁש כּ ל וּ מאמינים  בּ ח יּ ים 
זה ידי על , יתבּ ר מאחדוּ תוֹ  ונברא
בּ קדם  הבּ ריאה  אחר כּ וֹ ללין הם 
ׁש ה כּ ל  ידיעה ידי על כּ י הבּ ריאה .
כּ נּ "ל, בּ אחד הכּ ל נכלל יתבּ ר מ ּמ נּ וּ 

ּפ י על ואף בּ אחד, העוֹ לם  נכלל ואז
להע וֹ לם , קיּ וּ ם  י ׁש  בּ אחד כן נכלל כּ י 

'מטי בּ חינת וׁש וֹ ב' 'רצוֹ א  בּ בחינת
מ ׁש בּ רין  ׁש כּ בר  מאחר מטי'. ולא
 מס ׁש גּ ם  וּ מאמינים  הכּ פירוֹ ת
בּ עצמ וֹ  וה בּ חירה בּ עצמוֹ  הּמ בדּ יל
ה כּ ל  נכלל ואזי  , יתבּ ר מ ּמ נּ וּ  הכּ ל
'רצוֹ א בּ בחינת  יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ 
וּ מעכּ ב ' 'רדיפא  בּ בחינת וׁש וֹ ב ',

אחר  בּ מק וֹ ם  כ "ד)המבאר ידי(סימן ׁש על 
אוֹ ר לק בּ ל והיכלין כּ לים  נעשׂ ין זה
בּ נעם  לחזוֹ ת ה' על וּ להתע נּ ג אחדוּ תוֹ 

בּ היכלוֹ . וּ לב ּק ר ה'

ׁש כּ ל ואף לגמרי , יתבּ ּט ל א כן ּפ י על 
והר וּ חניּ ים  הזּ כּ ים  ההיכלין אלּ וּ 
 הּמ ס לׁש בּ ר ׁש זּ כה ידי  על נעשׂ ים 
עד  בּ חיּ ים , ׁש בּ חר ידי על הּמ בדּ יל,



הלכותקנד  ה )ליקוטי אות ג' ואישות  ורביה  (פריה לב ישמח  קטורת 

זוּ וּ ג בּ חינת חתנּ ה, בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
היּ ג וֹ ן   ולהפ לברר  כּ די דּ קדה,
כּ נּ "ל. לשׂ מחה  בּ הא ה הנּ אחז ואנחה
כּ י בּ זה, ׁש ּפ גמ וּ  ואביהוּ א נדב  כּ ן ועל
אנׁש ים  הי וּ  כּ י אה , לא רצ וּ  א
וּ קדוֹ ׁש ים  נוֹ ראים  צדּ יקים  גּ דוֹ לים 
דּ בקים  להיוֹ ת ר וֹ צים  והי וּ  מאד,
מאד  גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה ית בּ ר בּ ה ם 
לפי לח וּ ץ לצאת רצ וּ  וא ּת מיד,
להכניס וֹ  ואנחה, ה יּ גוֹ ן אל ׁש עה,
הּמ צוה בּ חינת ׁש זּ הוּ  המחה,  ֹלתו
להוֹ ריד  רצוּ  א כּ י  כּ נּ "ל. אה לא 
ואנחה היּ ג וֹ ן  להפ לׁש ם  עצמן
אין  כּ י בּ זה, ּפ גמ וּ  אבל לשׂ מחה,
על  אם  כּ י והמחה, הּק דה ׁש למ וּ ת
על  נענׁש וּ  כּ ן ועל כּ נּ "ל. דּ יקא זה ידי 
ׁש ל  הּק דה עליּ ת כּ י  הּק טרת, ידי 
ׁש הוּ א מי אם  כּ י  אפ ׁש ר  אי  הּק טרת,
להעלוֹ ת כּ ח לוֹ  יׁש  זה  ידי ׁש על נשׂ וּ י ,
וּ לברר ה ּק לּפ וֹ ת, מעמקי  הּק דה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לשׂ מחה, ואנחה היּ ג וֹ ן
ישׂ ּמ ח קטרת בּ חינת  נוּ אין, מצות

וכנּ "ל. לב

כּ ן היּ ג וֹ ן ועל כּ י  בּ מיתה, נענׁש וּ  
דּ מ וֹ תא סטרא הוּ א ואנחה

הּמ  על כּ י  לצלן,כּ נּ "ל. רחמנא  ת, 
ואנחה, בּ יגוֹ ן וּ מתמרמרין מתאבּ לין
הי וּ  ׁש א וּ מחמת לצלן. רחמנא
ואנחה היּ גוֹ ן  להפ זכוּ  וא נשׂ וּ אים 
הּמ יתה בּ הם  נתאחזה  כּ ן על לשׂ מחה,
להקטיר ׁש נּ כנס וּ  בּ עת מ ם , הנּ מ ׁש כת
לע שׂ וֹ ת כּ ן גּ ם  צריכין ׁש אז קטרת,
ואנחה היּ גוֹ ן להעלוֹ ת זאת , בּ חינה

היה א  הם , אבל לשׂ מחה. להפכ ּה 
ועל  אנסיב וּ . דּ לא בּ גין לזה, כּ ח  להם 
כּ י זה, ידי  על  דּ יקא  נענׁש וּ  כּ ן
מעמקי הּק דה לברר  כּ ׁש ר וֹ צין
מחמת לזה כּ ח  לוֹ  ואין הּק לּפ וֹ ת
מתגּ רים  הם  כּ ן על כּ נּ "ל, בּ זה ׁש ּפ גם 
נענׁש וּ  כּ ן ועל וׁש לוֹ ם , חס וּ מתגּ בּ רים 
היה א  כּ י הּק טרת, ידי  על בּ מיתה
לשׂ מחה, ואנחה ה יּ גוֹ ן  להפ כּ ח להם 
על  נסּת לּ קוּ  כּ ן ועל אנסיבוּ , דּ לא בּ גין

כּ נּ "ל: זה ידי 

גּ דוֹ ל ז) צ דּ יק  ׁש הוּ א  מי אפלּ וּ  כּ ן ועל
ּפ רוּ ׁש  להי וֹ ת ויכוֹ ל מאד וקדוֹ ׁש 
הוּ א בּ הכרח גּ דוֹ לה, בּ קדה לגמרי
מצוה הוּ א כּ י  אה, לא מחיּ ב
ולרבוֹ ת לפר וֹ ת  כּ די  ׁש בּ ּת וֹ רה  ראׁש וֹ נה
ע ּק ר כּ י כּ נּ "ל . הינוּ  ּת וֹ לדוֹ ת , וּ להעמיד
כּ מבאר המחה, היא הּק דה
ׁש למוּ ת אין אבל הנּ "ל. בּ ה ּת וֹ רה
וּ מעלין  כּ ׁש ּמ בררין אם  כּ י להמחה
לשׂ מחה, אוֹ תוֹ  וּ מהּפ כין ואנחה, היּ ג וֹ ן 
כּ ן  ועל כּ נּ "ל . נוּ אין בּ חינת ׁש זּ הוּ 
לשׂ מחה ׁש זּ וֹ כה הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק  אפ לּ וּ 
כּ די אה ל א בּ הכרח  בּ ׁש למ וּ ת,
וכנּ "ל. לשׂ מחה ואנחה היּ גוֹ ן  להפ
ע ּק ר כּ י  ההוֹ לדה, ע ּק ר  זה ידי ועל
הנּ ע שׂ ה הבּ רוּ ר, ידי על היא ההוֹ לדה
ׁש ּמ בררין  מצוה, ׁש ל הזּ וּ וּ ג ידי על

הּק לּפ וֹ ת. מעמקי  קדוֹ ׁש וֹ ת ניצוֹ צ וֹ ת

כּ ן אחראועל  ה ּס טרא  ׁש ם  נאחז 
מח ׁש צּ ריכין מאד, מת  

מאד  מאד גּ דוֹ לה הּק דה לברר
צריכין  כּ ן ועל הּק לּפ וֹ ת, מעמקי 

קנה  והלכות כד תורות תורה 

, יתבּ ר להם  הר בּ ה להתּפ לּ ל
מצוה לק יּ ם  לזכּ וֹ ת חזק  גּ בּ וֹ ר ולהיוֹ ת
עצמ וֹ  וּ לקדּ ׁש  גּ דוֹ לה, בּ קדה זאת
וּ צריכין  בּ ּס פרים . כּ מבאר כּ ראוּ י ,
הּמ רה להרחיק אז, מאד להתגּ בּ ר
וּ להתגּ בּ ר והעצב וּ ת, ׁש ח וֹ רה 
 ׁש יּ הפ עד גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה וּ להתח זּ ק 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לשׂ מחה, ואנחה היּ ג וֹ ן
ׁש על  ה ּק לּפ וֹ ת, מעמקי  הּק דה עליּ ת
ההוֹ לדה כּ י הה וֹ לדה , ע ּק ר  זה ידי 

נפ ׁש וֹ ת בּ ר וּ ר ידי על נמ ׁש כת
כּ יּ דוּ ע . הּק לּפ וֹ ת מעמקי הּק דוֹ ׁש וֹ ת
שׂ מחה,  נמ ׁש ההוֹ לדה ידי על כּ ן ועל

ׁש כּ תוּ ב  כה)כּ מ וֹ  כג , אבי (משלי "ישׂ מח  : 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ." יוֹ לדּת ותגל  ואּמ

טו) י , כּ י(שם אב ". י שׂ ּמ ח  חכם  "בּ ן :
הּק דה בּ רוּ ר ידי  על נמ ׁש כת ההוֹ לדה
ׁש ּמ ה ּפ כין  בּ חינת ׁש הוּ א מהּק לּפ וֹ ת,
ע ּק ר זה ידי ׁש על לשׂ מחה, ואנחה יגוֹ ן

כּ נּ "ל: המחה 
ומעכב ג)רדיפא שלוחי)

והס ּת רתעכׁש ו צמצוּ ם  כּ ׁש יּ ׁש  
ׁש אפ ׁש ר עד הידיעה,
בּ חינת ׁש זּ ה וּ  ׁש יּ רצה , למי לטעוֹ ת
כּ ח בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּמ ב דּ יל, מס
העוֹ לם  מתק יּ ם  אזי כּ נּ "ל, הבּ חירה
 מס מחמת לׁש רׁש וֹ  ח וֹ זר ואינוֹ 
יתבּ ּט ל  כּ ן אם  אבל הנּ "ל , הּמ בדּ יל
כּ ן  אם  כּ י הח יּ וּ ת, הע דּ ר מחמת הע וֹ לם 
מהיכן  הּמ בדּ יל, מס ׁש יּ ׁש  מאחר
מ ּמ קוֹ ר חיּ וּ ת וּ מלוֹ אוֹ  העוֹ לם  יק בּ ל
המח יּ ה יתבּ ר האחד ׁש הוּ א  הח יּ ים 

כּ לּ ם  מק יּ מין את הם  הצּ דּ יקים  כּ ן על ? 
הבּ וֹ חרים  הצּ דּ יקים  כּ י  הע וֹ לם , את
 נמ ׁש הבּ ריאה  ׁש כּ ל וּ מאמינים  בּ ח יּ ים 
זה ידי על , יתבּ ר מאחדוּ תוֹ  ונברא
בּ קדם  הבּ ריאה  אחר כּ וֹ ללין הם 
ׁש ה כּ ל  ידיעה ידי על כּ י הבּ ריאה .
כּ נּ "ל, בּ אחד הכּ ל נכלל יתבּ ר מ ּמ נּ וּ 

ּפ י על ואף בּ אחד, העוֹ לם  נכלל ואז
להע וֹ לם , קיּ וּ ם  י ׁש  בּ אחד כן נכלל כּ י 

'מטי בּ חינת וׁש וֹ ב' 'רצוֹ א  בּ בחינת
מ ׁש בּ רין  ׁש כּ בר  מאחר מטי'. ולא
 מס ׁש גּ ם  וּ מאמינים  הכּ פירוֹ ת
בּ עצמ וֹ  וה בּ חירה בּ עצמוֹ  הּמ בדּ יל
ה כּ ל  נכלל ואזי  , יתבּ ר מ ּמ נּ וּ  הכּ ל
'רצוֹ א בּ בחינת  יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ 
וּ מעכּ ב ' 'רדיפא  בּ בחינת וׁש וֹ ב ',

אחר  בּ מק וֹ ם  כ "ד)המבאר ידי(סימן ׁש על 
אוֹ ר לק בּ ל והיכלין כּ לים  נעשׂ ין זה
בּ נעם  לחזוֹ ת ה' על וּ להתע נּ ג אחדוּ תוֹ 

בּ היכלוֹ . וּ לב ּק ר ה'

ׁש כּ ל ואף לגמרי , יתבּ ּט ל א כן ּפ י על 
והר וּ חניּ ים  הזּ כּ ים  ההיכלין אלּ וּ 
 הּמ ס לׁש בּ ר ׁש זּ כה ידי  על נעשׂ ים 
עד  בּ חיּ ים , ׁש בּ חר ידי על הּמ בדּ יל,



הלכותקנו ג)ליקוטי (שלוחין ומעכב רדיפא

הּמ בדּ יל   ה ּמ ס  נתהּפ זה ידי ׁש על
לק בּ ל  עלּ אין היכלין מ ּמ נּ וּ  ונעשׂ ה
 ית בּ ר בּ אחדוּ תוֹ  לכל ידוֹ , על האוֹ ר 
בּ אמת בּ וֹ  ׁש יּ כלל בּ אפן וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א

א כן ּפ י  על ואף האחדוּ ת, בּ תכלית
אוֹ ת וֹ  לידע  יזכּ ה רק בּ מציאוּ ת, יתבּ ּט ל
האמ ּת י , ה ּת כלית ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר

לזה: ׁש יּ זכּ ה  מי  אׁש רי



קנז והלכות כד תורות תפילות ליקוטי

כד תפילות ליקוטי

נּ עים אׁש רינוּ  וּ מה חלקנוּ  ּט וֹ ב  מה  
ירוּ ׁש תנוּ , יּ פה וּ מה גּ וֹ רלנוּ 
הרבּ ים   בּ רחמי ׁש זּ כינוּ  אׁש רינוּ 
 ּת וֹ רת לק בּ ל היקרים  וחסדי
היקר וֹ ת, מצ וֹ תי וּ לקיּ ם  הּק דוֹ ׁש ה
בּ אתי וּ בכן  רב. וּ מּפ ז מזּ הב  הנּ חמדים 
אבוֹ תי , ואהי  אהי  יהוה ּפ ני לׁש חר
 וּ בחסדי הרבּ ים  בּ רחמי ׁש ּת חנּ נוּ 
הּמ צוֹ ת כּ ל ׁש נּ ע שׂ ה  וּ תזכּ נוּ  הגּ דוֹ לים ,
כּ א ׁש ר מאד, ועצוּ מה גּ ד וֹ לה  בּ שׂ מחה 
יהוה  ּב ולגּ יל ולשׂ וּ שׂ  לשׂ מח  ראוּ י 
לק יּ ם  זוֹ כים  ׁש אנוּ  עת בּ כל אהינוּ ,
מצוה כּ ל אׁש ר מצוה, איזה ולעשׂ וֹ ת
זוֹ כים  ואנוּ  ,אח דּ וּ ת היא  וּ מצוה
אהינוּ , יהוה   ּב וּ להכּ לל  ּב להתדּ בּ ק
רב מה וּ מצוה. מצוה כּ ל עשׂ יּ ת  על־ידי
זכּ יתני אׁש ר עּמ י, ע שׂ ית אׁש ר  ט וּ ב
גוֹ י , ע שׂ ני וא י שׂ ראל מ זּ רע  להיוֹ ת
ּת רים  מאׁש ּפ וֹ ת דּ ל מעפר  מקים  ואּת ה
בּ כל  אוֹ תי מזכּ ה ואּת ה כּ מ וֹ ני. אביוֹ ן
היקרוֹ ת מצ וֹ ת לעשׂ וֹ ת עת וּ בכל יוֹ ם 
הרבּ ים   בּ רחמי עזרנוּ  והחביבוֹ ת,
מּמ י גּ דוֹ לה  שׂ מחה עלינוּ   ׁש יּ מ ׁש
לשׂ מח ׁש נּ זכּ ה בּ מעוֹ נוֹ , ׁש ה מחה
לע שׂ וֹ ת זוֹ כים  ׁש אנוּ  בּ עת בּ אמת  מאד
מצוֹ ת לע שׂ וֹ ת תמיד  ׁש נּ זכּ ה  עד מצוה,
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה ויוֹ ם , י וֹ ם  בּ כל רבּ וֹ ת

מאד. ועצ וּ מה  ר בּ ה וחדוה

וּ בחסדי ותגן הר בּ ים  בּ רחמי עלינוּ  
ותצּ ילני ותׁש מרני  העצוּ מים ,
יעלה ׁש א ׁש ח וֹ רה, וּ מרה מעצבוּ ת

עצבוּ ת ׁש וּ ם  ללבּ י  יגּ יע וא יבא  וא
יג וֹ ן  מ ּמ נּ י והסר  כּ לל, ׁש ח וֹ רה  וּ מרה
בּ עזרי ותהיה הר בּ ים . בּ רחמי ואנחה
 לפני שׂ יחתי לפרׁש  וּ תזכּ ני ותוֹ ׁש יעני 

ו  ויוֹ ם , י וֹ ם  לבביבּ כל עם  אׁש ר  כּ ל את 
בּ כל  להתודּ וֹ ת ואזכּ ה ,לפני אשׂ יחה
וּ פ ׁש עי ועוֹ נוֹ תי ח ּט אתי כּ ל על יוֹ ם 
, לפני וׁש ּפ ׁש ע ּת י וׁש עויתי ׁש חטאתי 
ונפ ׁש  לב בּ כל בּ אמת עליהם  ולׁש וּ ב 
וּ להתח נּ ן  וּ לבּק ׁש  ׁש למה , בּ ת ׁש וּ בה
בּ לב וכּפ רה וּ סליחה מחילה מ לּ פני
הּט וֹ ב , כּ רצ וֹ נ בּ אמת ונדכּ ה נׁש בּ ר
בּ אמת וּ נכוֹ נה חזקה קבּ לה עלי  וּ לקבּ ל
לאוּ לּת י , א ׁש וּ ב  וא ע וֹ ד אחטא ׁש א 
ואּת ה אוֹ סיף . א ּפ עלּת י  און אם 
רחמים , עלי  ותּמ לא  חסדי תע וֹ רר
חטאי כּ ל על לי ותסלח ותמחל
העצבוּ ת ותסיר וּ פׁש עי, ועוֹ נוֹ תי 
מ ּמ נּ י , ׁש ח וֹ רה והּמ רה  והדּ אגוֹ ת
גּ דוֹ לה לשׂ מחה  ּכ אחר  לבא ותעזרני
להיוֹ ת ׁש אזכּ ה בּ אפן בּ אמת, ועצ וּ מה
בּ ׁש עת וּ בפרט תמיד. גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה 
עשׂ יּ ת וּ בׁש עת והּת פ לּ ה הּת וֹ רה  עסק 
על  יעלה ׁש א אזכּ ה וּ מצוה, מצוה כּ ל
חטא מ וּ ם  וּ דאגה עצבוּ ת ׁש וּ ם  לבּ י 
לבּ י על יעלה ׁש א ׁש כּ ן מ כּ ל ועוֹ ן,
ּפ רנסה מעסקי ועצב וּ ת דּ אגה  ׁש וּ ם 
רק וׁש לוֹ ם , חס ה זּ ה עוֹ לם  ועניני
לגמרי אז ואׁש כּ ח  מדּ ע ּת י  אז אס לּ ק
העה אוֹ תּה  עד עלי, עבר מה כּ ל
ולע שׂ וֹ ת בּ תוֹ רת לעסק זוֹ כה ׁש אני

מצוה. איזה 



הלכותקנו ג)ליקוטי (שלוחין ומעכב רדיפא

הּמ בדּ יל   ה ּמ ס  נתהּפ זה ידי ׁש על
לק בּ ל  עלּ אין היכלין מ ּמ נּ וּ  ונעשׂ ה
 ית בּ ר בּ אחדוּ תוֹ  לכל ידוֹ , על האוֹ ר 
בּ אמת בּ וֹ  ׁש יּ כלל בּ אפן וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א

א כן ּפ י  על ואף האחדוּ ת, בּ תכלית
אוֹ ת וֹ  לידע  יזכּ ה רק בּ מציאוּ ת, יתבּ ּט ל
האמ ּת י , ה ּת כלית ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר

לזה: ׁש יּ זכּ ה  מי  אׁש רי



קנז והלכות כד תורות תפילות ליקוטי

כד תפילות ליקוטי

נּ עים אׁש רינוּ  וּ מה חלקנוּ  ּט וֹ ב  מה  
ירוּ ׁש תנוּ , יּ פה וּ מה גּ וֹ רלנוּ 
הרבּ ים   בּ רחמי ׁש זּ כינוּ  אׁש רינוּ 
 ּת וֹ רת לק בּ ל היקרים  וחסדי
היקר וֹ ת, מצ וֹ תי וּ לקיּ ם  הּק דוֹ ׁש ה
בּ אתי וּ בכן  רב. וּ מּפ ז מזּ הב  הנּ חמדים 
אבוֹ תי , ואהי  אהי  יהוה ּפ ני לׁש חר
 וּ בחסדי הרבּ ים  בּ רחמי ׁש ּת חנּ נוּ 
הּמ צוֹ ת כּ ל ׁש נּ ע שׂ ה  וּ תזכּ נוּ  הגּ דוֹ לים ,
כּ א ׁש ר מאד, ועצוּ מה גּ ד וֹ לה  בּ שׂ מחה 
יהוה  ּב ולגּ יל ולשׂ וּ שׂ  לשׂ מח  ראוּ י 
לק יּ ם  זוֹ כים  ׁש אנוּ  עת בּ כל אהינוּ ,
מצוה כּ ל אׁש ר מצוה, איזה ולעשׂ וֹ ת
זוֹ כים  ואנוּ  ,אח דּ וּ ת היא  וּ מצוה
אהינוּ , יהוה   ּב וּ להכּ לל  ּב להתדּ בּ ק
רב מה וּ מצוה. מצוה כּ ל עשׂ יּ ת  על־ידי
זכּ יתני אׁש ר עּמ י, ע שׂ ית אׁש ר  ט וּ ב
גוֹ י , ע שׂ ני וא י שׂ ראל מ זּ רע  להיוֹ ת
ּת רים  מאׁש ּפ וֹ ת דּ ל מעפר  מקים  ואּת ה
בּ כל  אוֹ תי מזכּ ה ואּת ה כּ מ וֹ ני. אביוֹ ן
היקרוֹ ת מצ וֹ ת לעשׂ וֹ ת עת וּ בכל יוֹ ם 
הרבּ ים   בּ רחמי עזרנוּ  והחביבוֹ ת,
מּמ י גּ דוֹ לה  שׂ מחה עלינוּ   ׁש יּ מ ׁש
לשׂ מח ׁש נּ זכּ ה בּ מעוֹ נוֹ , ׁש ה מחה
לע שׂ וֹ ת זוֹ כים  ׁש אנוּ  בּ עת בּ אמת  מאד
מצוֹ ת לע שׂ וֹ ת תמיד  ׁש נּ זכּ ה  עד מצוה,
גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה ויוֹ ם , י וֹ ם  בּ כל רבּ וֹ ת

מאד. ועצ וּ מה  ר בּ ה וחדוה

וּ בחסדי ותגן הר בּ ים  בּ רחמי עלינוּ  
ותצּ ילני ותׁש מרני  העצוּ מים ,
יעלה ׁש א ׁש ח וֹ רה, וּ מרה מעצבוּ ת

עצבוּ ת ׁש וּ ם  ללבּ י  יגּ יע וא יבא  וא
יג וֹ ן  מ ּמ נּ י והסר  כּ לל, ׁש ח וֹ רה  וּ מרה
בּ עזרי ותהיה הר בּ ים . בּ רחמי ואנחה
 לפני שׂ יחתי לפרׁש  וּ תזכּ ני ותוֹ ׁש יעני 

ו  ויוֹ ם , י וֹ ם  לבביבּ כל עם  אׁש ר  כּ ל את 
בּ כל  להתודּ וֹ ת ואזכּ ה ,לפני אשׂ יחה
וּ פ ׁש עי ועוֹ נוֹ תי ח ּט אתי כּ ל על יוֹ ם 
, לפני וׁש ּפ ׁש ע ּת י וׁש עויתי ׁש חטאתי 
ונפ ׁש  לב בּ כל בּ אמת עליהם  ולׁש וּ ב 
וּ להתח נּ ן  וּ לבּק ׁש  ׁש למה , בּ ת ׁש וּ בה
בּ לב וכּפ רה וּ סליחה מחילה מ לּ פני
הּט וֹ ב , כּ רצ וֹ נ בּ אמת ונדכּ ה נׁש בּ ר
בּ אמת וּ נכוֹ נה חזקה קבּ לה עלי  וּ לקבּ ל
לאוּ לּת י , א ׁש וּ ב  וא ע וֹ ד אחטא ׁש א 
ואּת ה אוֹ סיף . א ּפ עלּת י  און אם 
רחמים , עלי  ותּמ לא  חסדי תע וֹ רר
חטאי כּ ל על לי ותסלח ותמחל
העצבוּ ת ותסיר וּ פׁש עי, ועוֹ נוֹ תי 
מ ּמ נּ י , ׁש ח וֹ רה והּמ רה  והדּ אגוֹ ת
גּ דוֹ לה לשׂ מחה  ּכ אחר  לבא ותעזרני
להיוֹ ת ׁש אזכּ ה בּ אפן בּ אמת, ועצ וּ מה
בּ ׁש עת וּ בפרט תמיד. גּ דוֹ לה בּ שׂ מחה 
עשׂ יּ ת וּ בׁש עת והּת פ לּ ה הּת וֹ רה  עסק 
על  יעלה ׁש א אזכּ ה וּ מצוה, מצוה כּ ל
חטא מ וּ ם  וּ דאגה עצבוּ ת ׁש וּ ם  לבּ י 
לבּ י על יעלה ׁש א ׁש כּ ן מ כּ ל ועוֹ ן,
ּפ רנסה מעסקי ועצב וּ ת דּ אגה  ׁש וּ ם 
רק וׁש לוֹ ם , חס ה זּ ה עוֹ לם  ועניני
לגמרי אז ואׁש כּ ח  מדּ ע ּת י  אז אס לּ ק
העה אוֹ תּה  עד עלי, עבר מה כּ ל
ולע שׂ וֹ ת בּ תוֹ רת לעסק זוֹ כה ׁש אני

מצוה. איזה 



והלכותקנח  כד תורות תפילות ליקוטי

ׁש למהואזכּ ה שׂ מחה עלי להמ ׁש י 
שׂ וֹ שׂ  מצוה. כּ ל ע שׂ יּ ת  בּ ׁש עת
עד  בּ א הי, נפ ׁש י  ּת גל בּ יהוה אשׂ ישׂ 
וכל  וּ מצוה מצוה כּ ל לע שׂ וֹ ת ׁש אזכּ ה 
ׁש למה בּ שׂ מחה ,רצ וֹ נ ׁש הוּ א דּ בר 
עד  ה ּט וֹ ב . כּ רצוֹ נ בּ אמת רבּ ה וחדוה
הּמ צוֹ ת ע שׂ יּ ת על־ידי ׁש אזכּ ה 
נצּ וֹ צוֹ ת כּ ל וּ להעלוֹ ת לברר  בּ שׂ מחה ,
ידי , על הּק לּפ וֹ ת  בּ ין ׁש נּ פלוּ  הּק דה
הּמ רבּ ים  וּ פ ׁש עי ע וֹ נוֹ תי על־ידי
בּ ין  זה בּ גלגּ וּ ל בּ ין  לפני ׁש חטאתי 
על־ידי כּ לּ ם  לברר  אחר, בּ גלגּ וּ ל
ע שׂ ר אחד בּ ס וֹ ד ה ּמ צוה שׂ מחת
כּ ל  להוֹ ציא ונזכּ ה הּק טרת, סּמ מני
ׁש יּ תבּ ּט לוּ  עד הּק לּפ וֹ ת , מן הח יּ וּ ת
ונזכּ ה וּ כאפס. כאין ויהיוּ  לגמרי  כלּ ם 
לׁש רׁש ם , ה ּק דה נצּ וֹ צוֹ ת כּ ל להעל וֹ ת 
ה כינה. קוֹ מת ידם  על להׁש לים 

ׁש נּ זכּ הוּ ת בּ עזרנוּ , ותהיה עלינוּ  רחם  
על־ידי מהגּ לוּ ת הכינה להעל וֹ ת 
גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה הּמ צוֹ ת  עשׂ יּ ת
ע וֹ לם , בּ אי כּ ל על מלכוּ ת ויתגּ לּ ה 
 ותמ מלכוּ ת עוֹ ל את כלּ ם  ויק בּ לוּ 

ועד: לע וֹ לם  מהרה עליהם 

מלכּ נוּ ,וּ בכן  אבינוּ  עלינוּ  ּת רחם  
וטהרה, קדה  עלינוּ  ותמ ׁש י
וּ מצוה מצוה בּ כל וּ גב וּ רה כּ ח  ותּת ן
ׁש ּת תע וֹ רר לעשׂ וֹ ת, זוֹ כין ׁש אנוּ 
כּ לּ ם , העוֹ למ וֹ ת בּ כל ותל הּמ צוה
,וּ ליראת לעב וֹ דת כּ לּ ם  את וּ תע וֹ רר
וכל  כּ לּ ם  הע וֹ למ וֹ ת כּ ל ׁש יּ תע וֹ רר וּ  עד
דּ וֹ מם , בּ אמת. לעב וֹ דת בּ הם  אׁש ר
מים , רוּ ח , אׁש , מדבּ ר, חי, צוֹ מח ,

האזוֹ ב עד בּ לּ בנוֹ ן אׁש ר הארז מן עפר.
עד  ׁש בּ יּ ם  קטן מלׁש וּ ל בּ ּק יר, אׁש ר
לאּמ ים  וכל ארץ  מלכי ראמים , קרני
גּ דוֹ לים  ארץ, ׁש וֹ פטי  וכל שׂ רים 
וּ נערים , זקנים  וּ בנוֹ ת, בּ נים  וּ קט נּ ים ,
וכל  היּ ּמ ים  עליה, אׁש ר וכל הארץ
וכל  המים  וּ ׁש מי המים  בּ הם , אׁש ר
והיצירה העשׂ יּ ה  ע וֹ לם  צבאם ,
בּ הם . אׁש ר  וכל והאצילוּ ת והבּ ריאה 
זיקים , מלאכים , גּ לגּ לּ ים , ׁש פלים ,
וח יּ וֹ ת ואוֹ פ נּ ים , שׂ רפים  ח ׁש מ לּ ים ,
ׁש ל  הּמ ר כּ ז נקדּ ת ּת כלית  מן הּק דׁש .
נקדּ ת ראׁש ית עד הע שׂ יּ ה עוֹ לם 
האצילוּ ת. ּת ח לּ ת ׁש הוּ א הבּ ריאה 
זוֹ כין  ׁש אנוּ  הּמ צוה ּת ל בּ כלּ ם 
כּ לּ ם  ותקיץ  וּ תעוֹ רר עת, בּ כל לעשׂ וֹ ת
כל  ויׁש וּ ב וּ  בּ אמת, לעב וֹ דת
בּ אמת, אלי בּ הם  א ׁש ר  וכל הע וֹ למ וֹ ת
בּ כל  בּ רכה יתע וֹ רר ועל־ידי־זה
ׁש כּ תוּ ב , מקרא וּ תק יּ ם  כּ לּ ם , הע וֹ למ וֹ ת
רצ וֹ ן. חי  לכל וּ מ שׂ בּ יע  ידי את  ּפ וֹ תח
 ותמ ׁש י הר בּ ים , בּ רחמי ותׁש ּפ יע 
הע וֹ למוֹ ת בּ כל וּ ברכה טוֹ בה ׁש פע 
מן  וּ תסיּ עני  תסעדני וימינ כּ לּ ם ,
לבּ י את ׁש אכוּ ן בּ לבּ י  ותּת ן המים ,
בּ רכּ ת עלי  להמ ׁש י וּ רצוֹ ני  ודעּת י
,תקד עלי ׁש ּת ׁש ּפ יע , מאּת שׂ כל

וה בּ ינה דּ עה  מא ּת שׂ כּ ל,וּ תח נּ ני 
מיני כּ ל מּמ נּ י וּ לבּט ל לגרׁש  וּ תזכּ ני
רק הדּ עת, וער בּ וּ ב  וּ בלבּ וּ לים  ׁש ט וּ תים 
 וחסדי הר בּ ים  בּ רחמי אזכּ ה
ׁש לם  ודעת הּק דוֹ ׁש  לשׂ כל העצוּ מים 
ותעזרני הּט וֹ ב. כּ רצ וֹ נ דּ קדה
לאמוּ נה ׁש אזכּ ה הר בּ ים   בּ רחמי

קנט והלכות כד תורות תפילות ליקוטי

שׂ כלי על  אסמ ׁש א בּ אמת, ׁש למה
 בּ רחמי ׁש ּת סיּ עני  בּ עת ואפלּ וּ  כּ לל,
נכוֹ ן  ודעת ׁש לם  שׂ כל עלי ותׁש ּפ יע 
הכל  על אסמ א  בּ אמת, דּ קדה
אמוּ נה להמׁש י תמיד אזכּ ה רק לבד,
אזכּ ה מה  וכל הכל. בּ רכּ ת  ֹלתו
להוֹ סיף אזכּ ה ושׂ כל, חכמה להוֹ סיף
יהיה שׂ כלי ּת בוּ נת ועּק ר אמ וּ נה.
ואוֹ סיף ׁש למה , בּ אמוּ נה   ּב להאמין
חזקה בּ אמ וּ נה ּפ עם  בּ כל להתח זּ ק 
 ּב להאמין  תמיד ואזכּ ה בי וֹ תר,
 וּ בצדּ יקי הּק דוֹ ׁש ים  וּ במצ וֹ תי
בּ אמת ׁש למה בּ אמ וּ נה האמ ּת יּ ים ,

וּ בתמימ וּ ת: בּ פ ׁש יט וּ ת

ר בּ ים ,וּ בכן בּ רחמים  עלינוּ  ּת רחם  
ליב וּ תזכּ ני גּ דוֹ לים . בּ רחמים 
עלי ות ׁש ּפ יע  היטב , דּ עּת י את וּ לסדּ ר 
מ כּ תר עליוֹ נה ו ׁש פע וטהרה  קדה
על־ידי־זה אזכּ ה למען עלי וֹ ן,
את והמיב  המסדּ ר  כּ ח  עלי   להמ ׁש י
ליוּ ב תמיד ואזכּ ה דּ קדה, הּמ חין
ׁש למה, וּ באמ וּ נה בּ אמת היטב  הדּ עת
מלא הּט וֹ ב. כּ רצוֹ נ וּ בטהרה בּ קדה 
והוֹ ׁש יעני , בעזרתי ק וּ מה רחמים ,
אחר וׁש לוֹ ם , חס  מח ׁש בּת י  תר דּ ף ׁש א 
זרוֹ ת וּ מח ׁש ב וֹ ת והרהוּ רים  ּת אווֹ ת
את לאחז אזכּ ה רק חיצ וֹ ניּ וֹ ת, וחכמוֹ ת
להניח לבלי ודעּת י, וּ בינתי  חכמתי 
מח ׁש בה ׁש וּ ם  כּ לל לח ׁש ב ה ּמ ח  את
וצח וז נקי  מחי  ויהיה כּ לל, חיצ וֹ נה 

תמיד. וטהרה בּ קדה 

ּת מיד ותעזרני לעלוֹ ת  ׁש אזכּ ה 
וּ מ דּ רגּ א למעלה מ ּמ עלה 

 מצ וֹ תי ע שׂ יּ ת  על־ידי לדרגּ א
ׁש אזכּ ה עד בּ שׂ מחה, הּק דוֹ ׁש ים 
 אוֹ ת להיג תמיד מח ׁש ב ּת י ׁש ּת רדּ ף

וּ ב הדּ עתבּ קדה וּ בי וּ ב  טהרה 
עּמ י ותע שׂ ה ׁש למה , וּ באמ וּ נה בּ אמת
ות וֹ ׁש יעני ּפ לא וֹ ת. ּפ לאי  נפלא וֹ ת 
להיג תמיד מחׁש בּת י ׁש ּת רדף  וּ תזכּ ני
למעלה ׁש הוּ א  ס וֹ ף האין האוֹ ר 
ותשׂ בּ יע ונׁש מתין, ר וּ חין מ נּ פׁש ין
מאת ׁש אלּת י אחת נפ ׁש י , בּ צחצח וֹ ת
יהוה בּ בית ׁש ב ּת י אב ּק ׁש  א וֹ תּה  יהוה 
וּ לב ּק ר יהוה  בּ נעם  לחזוֹ ת ח יּ י  ימי  כּ ל
כּ ח קדת א וֹ ר  עלי  ותמ ׁש י בּ היכלוֹ .
ׁש הוּ א הּמ חין את והמיב  המסדּ ר 
לבלי על־ידי־זה ואזכּ ה עליוֹ ן, כּ תר
רק וׁש לוֹ ם , חס  הגּ ב וּ ל מן ח וּ ץ  לצאת
אוֹ ר להיג  מח ׁש בּת י  ׁש ּת ר דּ ף אזכּ ה
מּט י בּ בחינת וׁש וֹ ב , בּ רצ וֹ א ס וֹ ף האין
על־ וּ מעכּ ב , רדיפה בּ בחינת מ ּט י, וא
הּמ חין, את והמיב המס דּ ר כּ ח  ידי 
ׁש אזכּ ה עד ׁש למה. וּ באמוּ נה  בּ אמת
ּת ׁש עה  ֹבּ תו שׂ כלי ויכלל ׁש יּ עלה
ולא נהוֹ רין אנּ וּ ן דּ לאו עלּ אין היכלין
דּ קיימא מאן ולית נׁש מתין ולא רוּ חין
כּ י מתידּ עין. ולא מת דּ בּ קין ולא  בּ ה וּ 
רדיפת עצם  ידע ּת  לבד יהוה אּת ה
ונׁש מתי ור וּ חי  נפׁש י הׁש ּת וֹ קק וּ ת
א לּ וּ  הגוֹ ת להיג העלי וֹ ן בּ ׁש רׁש ם 
נפ ׁש י צמאה נוֹ צר ּת י. לכ אׁש ר
ואראה אב וֹ א מתי חי לאל לאהים 
 מׁש כּ נוֹ תי יּ דידוֹ ת מה אהים . ּפ ני 
נפ ׁש י כּ לתה וגם  נכספה צבאוֹ ת . יהוה
אל  אל ירנּ נוּ  וּ ב שׂ רי  לבּ י יהוה לחצרוֹ ת 
וח ּט אתי אלּ ה ה ּט וּ  ע וֹ נוֹ תי אבל חי,



והלכותקנח  כד תורות תפילות ליקוטי

ׁש למהואזכּ ה שׂ מחה עלי להמ ׁש י 
שׂ וֹ שׂ  מצוה. כּ ל ע שׂ יּ ת  בּ ׁש עת
עד  בּ א הי, נפ ׁש י  ּת גל בּ יהוה אשׂ ישׂ 
וכל  וּ מצוה מצוה כּ ל לע שׂ וֹ ת ׁש אזכּ ה 
ׁש למה בּ שׂ מחה ,רצ וֹ נ ׁש הוּ א דּ בר 
עד  ה ּט וֹ ב . כּ רצוֹ נ בּ אמת רבּ ה וחדוה
הּמ צוֹ ת ע שׂ יּ ת על־ידי ׁש אזכּ ה 
נצּ וֹ צוֹ ת כּ ל וּ להעלוֹ ת לברר  בּ שׂ מחה ,
ידי , על הּק לּפ וֹ ת  בּ ין ׁש נּ פלוּ  הּק דה
הּמ רבּ ים  וּ פ ׁש עי ע וֹ נוֹ תי על־ידי
בּ ין  זה בּ גלגּ וּ ל בּ ין  לפני ׁש חטאתי 
על־ידי כּ לּ ם  לברר  אחר, בּ גלגּ וּ ל
ע שׂ ר אחד בּ ס וֹ ד ה ּמ צוה שׂ מחת
כּ ל  להוֹ ציא ונזכּ ה הּק טרת, סּמ מני
ׁש יּ תבּ ּט לוּ  עד הּק לּפ וֹ ת , מן הח יּ וּ ת
ונזכּ ה וּ כאפס. כאין ויהיוּ  לגמרי  כלּ ם 
לׁש רׁש ם , ה ּק דה נצּ וֹ צוֹ ת כּ ל להעל וֹ ת 
ה כינה. קוֹ מת ידם  על להׁש לים 

ׁש נּ זכּ הוּ ת בּ עזרנוּ , ותהיה עלינוּ  רחם  
על־ידי מהגּ לוּ ת הכינה להעל וֹ ת 
גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה הּמ צוֹ ת  עשׂ יּ ת
ע וֹ לם , בּ אי כּ ל על מלכוּ ת ויתגּ לּ ה 
 ותמ מלכוּ ת עוֹ ל את כלּ ם  ויק בּ לוּ 

ועד: לע וֹ לם  מהרה עליהם 

מלכּ נוּ ,וּ בכן  אבינוּ  עלינוּ  ּת רחם  
וטהרה, קדה  עלינוּ  ותמ ׁש י
וּ מצוה מצוה בּ כל וּ גב וּ רה כּ ח  ותּת ן
ׁש ּת תע וֹ רר לעשׂ וֹ ת, זוֹ כין ׁש אנוּ 
כּ לּ ם , העוֹ למ וֹ ת בּ כל ותל הּמ צוה
,וּ ליראת לעב וֹ דת כּ לּ ם  את וּ תע וֹ רר
וכל  כּ לּ ם  הע וֹ למ וֹ ת כּ ל ׁש יּ תע וֹ רר וּ  עד
דּ וֹ מם , בּ אמת. לעב וֹ דת בּ הם  אׁש ר
מים , רוּ ח , אׁש , מדבּ ר, חי, צוֹ מח ,

האזוֹ ב עד בּ לּ בנוֹ ן אׁש ר הארז מן עפר.
עד  ׁש בּ יּ ם  קטן מלׁש וּ ל בּ ּק יר, אׁש ר
לאּמ ים  וכל ארץ  מלכי ראמים , קרני
גּ דוֹ לים  ארץ, ׁש וֹ פטי  וכל שׂ רים 
וּ נערים , זקנים  וּ בנוֹ ת, בּ נים  וּ קט נּ ים ,
וכל  היּ ּמ ים  עליה, אׁש ר וכל הארץ
וכל  המים  וּ ׁש מי המים  בּ הם , אׁש ר
והיצירה העשׂ יּ ה  ע וֹ לם  צבאם ,
בּ הם . אׁש ר  וכל והאצילוּ ת והבּ ריאה 
זיקים , מלאכים , גּ לגּ לּ ים , ׁש פלים ,
וח יּ וֹ ת ואוֹ פ נּ ים , שׂ רפים  ח ׁש מ לּ ים ,
ׁש ל  הּמ ר כּ ז נקדּ ת ּת כלית  מן הּק דׁש .
נקדּ ת ראׁש ית עד הע שׂ יּ ה עוֹ לם 
האצילוּ ת. ּת ח לּ ת ׁש הוּ א הבּ ריאה 
זוֹ כין  ׁש אנוּ  הּמ צוה ּת ל בּ כלּ ם 
כּ לּ ם  ותקיץ  וּ תעוֹ רר עת, בּ כל לעשׂ וֹ ת
כל  ויׁש וּ ב וּ  בּ אמת, לעב וֹ דת
בּ אמת, אלי בּ הם  א ׁש ר  וכל הע וֹ למ וֹ ת
בּ כל  בּ רכה יתע וֹ רר ועל־ידי־זה
ׁש כּ תוּ ב , מקרא וּ תק יּ ם  כּ לּ ם , הע וֹ למ וֹ ת
רצ וֹ ן. חי  לכל וּ מ שׂ בּ יע  ידי את  ּפ וֹ תח
 ותמ ׁש י הר בּ ים , בּ רחמי ותׁש ּפ יע 
הע וֹ למוֹ ת בּ כל וּ ברכה טוֹ בה ׁש פע 
מן  וּ תסיּ עני  תסעדני וימינ כּ לּ ם ,
לבּ י את ׁש אכוּ ן בּ לבּ י  ותּת ן המים ,
בּ רכּ ת עלי  להמ ׁש י וּ רצוֹ ני  ודעּת י
,תקד עלי ׁש ּת ׁש ּפ יע , מאּת שׂ כל

וה בּ ינה דּ עה  מא ּת שׂ כּ ל,וּ תח נּ ני 
מיני כּ ל מּמ נּ י וּ לבּט ל לגרׁש  וּ תזכּ ני
רק הדּ עת, וער בּ וּ ב  וּ בלבּ וּ לים  ׁש ט וּ תים 
 וחסדי הר בּ ים  בּ רחמי אזכּ ה
ׁש לם  ודעת הּק דוֹ ׁש  לשׂ כל העצוּ מים 
ותעזרני הּט וֹ ב. כּ רצ וֹ נ דּ קדה
לאמוּ נה ׁש אזכּ ה הר בּ ים   בּ רחמי

קנט והלכות כד תורות תפילות ליקוטי

שׂ כלי על  אסמ ׁש א בּ אמת, ׁש למה
 בּ רחמי ׁש ּת סיּ עני  בּ עת ואפלּ וּ  כּ לל,
נכוֹ ן  ודעת ׁש לם  שׂ כל עלי ותׁש ּפ יע 
הכל  על אסמ א  בּ אמת, דּ קדה
אמוּ נה להמׁש י תמיד אזכּ ה רק לבד,
אזכּ ה מה  וכל הכל. בּ רכּ ת  ֹלתו
להוֹ סיף אזכּ ה ושׂ כל, חכמה להוֹ סיף
יהיה שׂ כלי ּת בוּ נת ועּק ר אמ וּ נה.
ואוֹ סיף ׁש למה , בּ אמוּ נה   ּב להאמין
חזקה בּ אמ וּ נה ּפ עם  בּ כל להתח זּ ק 
 ּב להאמין  תמיד ואזכּ ה בי וֹ תר,
 וּ בצדּ יקי הּק דוֹ ׁש ים  וּ במצ וֹ תי
בּ אמת ׁש למה בּ אמ וּ נה האמ ּת יּ ים ,

וּ בתמימ וּ ת: בּ פ ׁש יט וּ ת

ר בּ ים ,וּ בכן בּ רחמים  עלינוּ  ּת רחם  
ליב וּ תזכּ ני גּ דוֹ לים . בּ רחמים 
עלי ות ׁש ּפ יע  היטב , דּ עּת י את וּ לסדּ ר 
מ כּ תר עליוֹ נה ו ׁש פע וטהרה  קדה
על־ידי־זה אזכּ ה למען עלי וֹ ן,
את והמיב  המסדּ ר  כּ ח  עלי   להמ ׁש י
ליוּ ב תמיד ואזכּ ה דּ קדה, הּמ חין
ׁש למה, וּ באמ וּ נה בּ אמת היטב  הדּ עת
מלא הּט וֹ ב. כּ רצוֹ נ וּ בטהרה בּ קדה 
והוֹ ׁש יעני , בעזרתי ק וּ מה רחמים ,
אחר וׁש לוֹ ם , חס  מח ׁש בּת י  תר דּ ף ׁש א 
זרוֹ ת וּ מח ׁש ב וֹ ת והרהוּ רים  ּת אווֹ ת
את לאחז אזכּ ה רק חיצ וֹ ניּ וֹ ת, וחכמוֹ ת
להניח לבלי ודעּת י, וּ בינתי  חכמתי 
מח ׁש בה ׁש וּ ם  כּ לל לח ׁש ב ה ּמ ח  את
וצח וז נקי  מחי  ויהיה כּ לל, חיצ וֹ נה 

תמיד. וטהרה בּ קדה 

ּת מיד ותעזרני לעלוֹ ת  ׁש אזכּ ה 
וּ מ דּ רגּ א למעלה מ ּמ עלה 

 מצ וֹ תי ע שׂ יּ ת  על־ידי לדרגּ א
ׁש אזכּ ה עד בּ שׂ מחה, הּק דוֹ ׁש ים 
 אוֹ ת להיג תמיד מח ׁש ב ּת י ׁש ּת רדּ ף

וּ ב הדּ עתבּ קדה וּ בי וּ ב  טהרה 
עּמ י ותע שׂ ה ׁש למה , וּ באמ וּ נה בּ אמת
ות וֹ ׁש יעני ּפ לא וֹ ת. ּפ לאי  נפלא וֹ ת 
להיג תמיד מחׁש בּת י ׁש ּת רדף  וּ תזכּ ני
למעלה ׁש הוּ א  ס וֹ ף האין האוֹ ר 
ותשׂ בּ יע ונׁש מתין, ר וּ חין מ נּ פׁש ין
מאת ׁש אלּת י אחת נפ ׁש י , בּ צחצח וֹ ת
יהוה בּ בית ׁש ב ּת י אב ּק ׁש  א וֹ תּה  יהוה 
וּ לב ּק ר יהוה  בּ נעם  לחזוֹ ת ח יּ י  ימי  כּ ל
כּ ח קדת א וֹ ר  עלי  ותמ ׁש י בּ היכלוֹ .
ׁש הוּ א הּמ חין את והמיב  המסדּ ר 
לבלי על־ידי־זה ואזכּ ה עליוֹ ן, כּ תר
רק וׁש לוֹ ם , חס  הגּ ב וּ ל מן ח וּ ץ  לצאת
אוֹ ר להיג  מח ׁש בּת י  ׁש ּת ר דּ ף אזכּ ה
מּט י בּ בחינת וׁש וֹ ב , בּ רצ וֹ א ס וֹ ף האין
על־ וּ מעכּ ב , רדיפה בּ בחינת מ ּט י, וא
הּמ חין, את והמיב המס דּ ר כּ ח  ידי 
ׁש אזכּ ה עד ׁש למה. וּ באמוּ נה  בּ אמת
ּת ׁש עה  ֹבּ תו שׂ כלי ויכלל ׁש יּ עלה
ולא נהוֹ רין אנּ וּ ן דּ לאו עלּ אין היכלין
דּ קיימא מאן ולית נׁש מתין ולא רוּ חין
כּ י מתידּ עין. ולא מת דּ בּ קין ולא  בּ ה וּ 
רדיפת עצם  ידע ּת  לבד יהוה אּת ה
ונׁש מתי ור וּ חי  נפׁש י הׁש ּת וֹ קק וּ ת
א לּ וּ  הגוֹ ת להיג העלי וֹ ן בּ ׁש רׁש ם 
נפ ׁש י צמאה נוֹ צר ּת י. לכ אׁש ר
ואראה אב וֹ א מתי חי לאל לאהים 
 מׁש כּ נוֹ תי יּ דידוֹ ת מה אהים . ּפ ני 
נפ ׁש י כּ לתה וגם  נכספה צבאוֹ ת . יהוה
אל  אל ירנּ נוּ  וּ ב שׂ רי  לבּ י יהוה לחצרוֹ ת 
וח ּט אתי אלּ ה ה ּט וּ  ע וֹ נוֹ תי אבל חי,
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היתה מח ׁש ב ּת י  כּ י מ ּמ נּ י, ּפ ני הס ּת ירוּ 
והרה וּ רים  רע וֹ ת ּת אווֹ ת אחר רוֹ דפת
עד  חיצ וֹ ניּ וֹ ת, וּ מח ׁש ב וֹ ת רעים 
וּ בכל  הכל חדרי בּ כל ׁש ּפ גמ ּת י
ׁש החרב ּת י עד הדּ עת, וּ ׁש בילי נתיב וֹ ת
ה ּת בוּ נה גּ דרי וּ פרצ ּת י  החכמה בּ ית את
וּ פגמ ּת י הדּ עת, היכלי את  והרס ּת י
וּ בכח ודעת, וּ בינה  בּ חכמה הרבּ ה
הכל  את והמיב והמס דּ ר המעכּ ב 
הר בּ ה ּפ גמ ּת י  בּ כלּ ם  עליוֹ ן, כּ תר  ׁש ה וּ א

חט על־ידי  וּ פ ׁש עימאד וע וֹ נוֹ תי אי  
וׁש ּפ ׁש ע ּת י וׁש עויתי  ׁש חטאתי הּמ רבּ ים 
מ ּפ יל  הנני  כּ ן על אהי. יהוה   לפני
הרחמים  אדוֹ ן לפני ּת ח נּ תי
לי וּ תכּפ ר ותסלח  ׁש ּת מחל והּס ליח וֹ ת,
הּמ ר בּ ים , וּ פׁש עי  וע וֹ נוֹ תי חטאי כּ ל על
 נפלאוֹ תי כּ גדל ע ּמ י ותע שׂ ה
מ ּמ צוּ לוֹ ת ותעלני ותוֹ ציאני הנּ וֹ ראוֹ ת ,
וּ תרחם  שׂ כלי, את וּ תת ּק ן ותׁש וּ ב ים ,
מיני מכּ ל מע ּת ה ותצּ ילני  עלי 
מיני וּ מ כּ ל חיצוֹ ניּ וֹ ת, מחׁש בוֹ ת 
רדיפת מיני וּ מ כּ ל רעים , הרה וּ רים 
העוֹ לם  ועסקי  ּת אווֹ ת  אחר הּמ ח ׁש בה
וּ תק דּ ׁש ני וּ תטהרני וׁש לוֹ ם , חס הזּ ה
יג וֹ ן  מ ּמ נּ י  ותסיר  העליוֹ נה.  תבּ קד
בּ ב ּט וּ ל  מ ּמ נּ י העצב וּ ת וּ תב ּט ל ואנחה
ׁש אזכּ ה ׁש למה לשׂ מחה וּ תזכּ ני  גּ מ וּ ר,
וחדוה רבּ ה בּ שׂ מחה  מצוֹ תי לעשׂ וֹ ת

ועצ וּ מה. גּ דוֹ לה 

ותחזרותׁש וּ ב חרב וֹ תי , ותבנה 
על  שׂ כלי היכלי ותבנה
מ ׁש ּפ ט וֹ  על דעּת י  וארמ וֹ ני מכוֹ נוֹ ,
בּ אמת גּ דוֹ לה , וּ בטהרה בּ קדה יׁש ב,

חיׁש  לעלוֹ ת ואזכּ ה  ׁש למה. וּ באמוּ נה
וּ מ דּ רגּ א למעלה מ ּמ עלה מהרה קל
לתׁש עה בּ רחמי ׁש אזכּ ה עד לדרגּ א,
ׁש הזכּ רּת י האלּ וּ  עלּ אין היכלין
לדעת ה זּ ה בּ ע וֹ לם  גּ ם  ואזכּ ה . לפני
לעלוֹ ת ואזכּ ה בּ אמת, א וֹ ת וּ להכּ יר 
ׁש ל  העליוֹ נוֹ ת הּמ דרגוֹ ת לכל
העלי וֹ נה, מדרגה ּת כלית עד הּק דה,
ישׂ ראלי לאיׁש  אפׁש ר מה כּ ל
א ׁש ר הזּ ה, בּ ע וֹ לם  וּ להיג לעלוֹ ת
מרוּ ם  העוֹ לם  בּ זה  ה נּ ׁש מה ירדה לכ
מעשׂ יה על־ידי ׁש ּת זכּ ה  כּ די הּמ עלוֹ ת,
למקוֹ ר ולעלוֹ ת לׁש וּ ב  הּט וֹ בים 
שׂ את בּ יתר למעלה למעלה ח צּ בה,

עז: ויתר 

הבּ ן,חוּ ס על האב כּ רחמי עלי וחמל
כּ י בּ אמת, הגּ דוֹ ל לט וּ ב וזכּ ני 
חפץ וא ּת ה לכּ ל וּ מטיב ט וֹ ב אּת ה
להם  וּ לג לּ וֹ ת לבריּ וֹ תי להטיב 
תכלית היא זאת אׁש ר  ,אלהוּ ת
וח נּ ני חוּ ס  הּט וֹ בוֹ ת. ׁש בּ כל הּט וֹ בה
בּ אמת, אלי לׁש וּ ב  ועזרני  בּ לבּ י ותן

מ לשׂ בּ ע ׁש אזכּ ה האמ ּת י ,בּ אפן  ּט וּ ב 
בּ אמת, אוֹ ת וּ להכּ יר לדעת ׁש אזכּ ה 
להיג תמיד ּת היה מח ׁש בּת י  וּ רדיפת
וּ בטהרה בּ קדה סוֹ ף  האין אוֹ ר
ׁש למה, וּ באמ וּ נה בּ אמת גּ דוֹ לה,
דּ קדה העליוֹ נה מדרגה בּ תכלית

הּמ דרג וֹ ת. ׁש בּ כל

ותחיׁש וּ תעוֹ רר וּ תמהר עלינוּ   רחמי 
ותׁש וּ ב ע וֹ לם , גא לּ ת  לגאלנוּ 
ותבנה והריס וֹ תינוּ , חרב וֹ תינוּ  ותבנה
ותבנה ותחזר  ותפארּת נוּ , קדׁש נוּ  בּ ית

קסא והלכות כד תורות תפילות ליקוטי

ׁש ל  וההיכלוֹ ת הבּ נינים  כּ ל וּ תתּק ן
וּ ברוּ חניּ וּ ת. בּ גׁש מ יּ וּ ת הּק דה
תמיד, גּ דוֹ לה  שׂ מחה עלינוּ   ותמ ׁש י
מ גּ לוּ תּה  הכינה את ותעלה ותקים 
אחרא, וה ּס טרא הּק לּפ וֹ ת מ בּ ין
הּק דוֹ ׁש ים  הנּ צּ וֹ צ וֹ ת כּ ל ותוֹ ציא
וּ תכלּ ה ותכניע  ותׁש ּפ יל מ בּ יניהם ,
אוֹ חרנּ ין, וסטרין הּק לּפ וֹ ת כּ ל וּ תב ּט ל
יקר  ׁש מ ולכב וֹ ד ויּפ לוּ  יכרע וּ  כּ לּ ם 
הגּ לוּ ת מן מהרה לצאת ונזכּ ה יּת נוּ .
ה גּ ׁש מי מ גּ לוּ ת גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה 
הע כּ וּ "ם  וכל הרוּ חני , וּ מ גּ לוּ ת
כלּ ם  וי כּ ירוּ  ישׂ ראל, אל יתבּ ּט לוּ 
הּק דוֹ ׁש ים  י שׂ ראל  עּמ וּ קדת  מעלת
מקרא ויק יּ ם  בּ חר ּת . בּ הם  אׁש ר
מ כּ ל  אחיכם  כּ ל את והביאוּ  ׁש כּ ת וּ ב ,

וּ ברכב בּ ּס וּ סים  ליהוה מנחה הגּ וֹ ים 
הר על וּ בכּ רכּ ר וֹ ת וּ בּפ רדים  וּ בצּ בּ ים 
כּ א ׁש ר יהוה אמר  יר וּ ׁש לים  קדׁש י
בּ כלי הּמ נחה את ישׂ ראל בּ ני יביאוּ 
המחה ותתגּ דּ ל יהוה. בּ ית טהוֹ ר
יאמר וּ  אז ׁש כּ תוּ ב , כּ מ וֹ  העוֹ לם  בּ כל
א לּ ה, עם  לע שׂ וֹ ת יהוה הגדּ יל בגּ וֹ ים 
היינוּ  ע ּמ נוּ  לע שׂ וֹ ת יהוה הגדּ יל 
כּ י ׁש כּ תוּ ב , מקרא ויק יּ ם  שׂ מחים .
ּת וּ בלוּ ן  וּ בׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה 
רנּ ה לפניכם  יפצחוּ  והגּ בע וֹ ת ההרים 
כּ י ונאמר, כף. ימחאוּ  הדה עצי וכל
חרב וֹ תיה כּ ל נחם  ציּ וֹ ן יהוה  נחם 
כּ גן  וערבתּה  כּ עדן מדבּ רּה  ויּ שׂ ם 
ּת וֹ דה בּה  י ּמ צא ושׂ מחה שׂ שׂ וֹ ן יהוה 

זמרה: וק וֹ ל





והלכותקס  כד תורות תפילות ליקוטי

היתה מח ׁש ב ּת י  כּ י מ ּמ נּ י, ּפ ני הס ּת ירוּ 
והרה וּ רים  רע וֹ ת ּת אווֹ ת אחר רוֹ דפת
עד  חיצ וֹ ניּ וֹ ת, וּ מח ׁש ב וֹ ת רעים 
וּ בכל  הכל חדרי בּ כל ׁש ּפ גמ ּת י
ׁש החרב ּת י עד הדּ עת, וּ ׁש בילי נתיב וֹ ת
ה ּת בוּ נה גּ דרי וּ פרצ ּת י  החכמה בּ ית את
וּ פגמ ּת י הדּ עת, היכלי את  והרס ּת י
וּ בכח ודעת, וּ בינה  בּ חכמה הרבּ ה
הכל  את והמיב והמס דּ ר המעכּ ב 
הר בּ ה ּפ גמ ּת י  בּ כלּ ם  עליוֹ ן, כּ תר  ׁש ה וּ א

חט על־ידי  וּ פ ׁש עימאד וע וֹ נוֹ תי אי  
וׁש ּפ ׁש ע ּת י וׁש עויתי  ׁש חטאתי הּמ רבּ ים 
מ ּפ יל  הנני  כּ ן על אהי. יהוה   לפני
הרחמים  אדוֹ ן לפני ּת ח נּ תי
לי וּ תכּפ ר ותסלח  ׁש ּת מחל והּס ליח וֹ ת,
הּמ ר בּ ים , וּ פׁש עי  וע וֹ נוֹ תי חטאי כּ ל על
 נפלאוֹ תי כּ גדל ע ּמ י ותע שׂ ה
מ ּמ צוּ לוֹ ת ותעלני ותוֹ ציאני הנּ וֹ ראוֹ ת ,
וּ תרחם  שׂ כלי, את וּ תת ּק ן ותׁש וּ ב ים ,
מיני מכּ ל מע ּת ה ותצּ ילני  עלי 
מיני וּ מ כּ ל חיצוֹ ניּ וֹ ת, מחׁש בוֹ ת 
רדיפת מיני וּ מ כּ ל רעים , הרה וּ רים 
העוֹ לם  ועסקי  ּת אווֹ ת  אחר הּמ ח ׁש בה
וּ תק דּ ׁש ני וּ תטהרני וׁש לוֹ ם , חס הזּ ה
יג וֹ ן  מ ּמ נּ י  ותסיר  העליוֹ נה.  תבּ קד
בּ ב ּט וּ ל  מ ּמ נּ י העצב וּ ת וּ תב ּט ל ואנחה
ׁש אזכּ ה ׁש למה לשׂ מחה וּ תזכּ ני  גּ מ וּ ר,
וחדוה רבּ ה בּ שׂ מחה  מצוֹ תי לעשׂ וֹ ת

ועצ וּ מה. גּ דוֹ לה 

ותחזרותׁש וּ ב חרב וֹ תי , ותבנה 
על  שׂ כלי היכלי ותבנה
מ ׁש ּפ ט וֹ  על דעּת י  וארמ וֹ ני מכוֹ נוֹ ,
בּ אמת גּ דוֹ לה , וּ בטהרה בּ קדה יׁש ב,

חיׁש  לעלוֹ ת ואזכּ ה  ׁש למה. וּ באמוּ נה
וּ מ דּ רגּ א למעלה מ ּמ עלה מהרה קל
לתׁש עה בּ רחמי ׁש אזכּ ה עד לדרגּ א,
ׁש הזכּ רּת י האלּ וּ  עלּ אין היכלין
לדעת ה זּ ה בּ ע וֹ לם  גּ ם  ואזכּ ה . לפני
לעלוֹ ת ואזכּ ה בּ אמת, א וֹ ת וּ להכּ יר 
ׁש ל  העליוֹ נוֹ ת הּמ דרגוֹ ת לכל
העלי וֹ נה, מדרגה ּת כלית עד הּק דה,
ישׂ ראלי לאיׁש  אפׁש ר מה כּ ל
א ׁש ר הזּ ה, בּ ע וֹ לם  וּ להיג לעלוֹ ת
מרוּ ם  העוֹ לם  בּ זה  ה נּ ׁש מה ירדה לכ
מעשׂ יה על־ידי ׁש ּת זכּ ה  כּ די הּמ עלוֹ ת,
למקוֹ ר ולעלוֹ ת לׁש וּ ב  הּט וֹ בים 
שׂ את בּ יתר למעלה למעלה ח צּ בה,

עז: ויתר 

הבּ ן,חוּ ס על האב כּ רחמי עלי וחמל
כּ י בּ אמת, הגּ דוֹ ל לט וּ ב וזכּ ני 
חפץ וא ּת ה לכּ ל וּ מטיב ט וֹ ב אּת ה
להם  וּ לג לּ וֹ ת לבריּ וֹ תי להטיב 
תכלית היא זאת אׁש ר  ,אלהוּ ת
וח נּ ני חוּ ס  הּט וֹ בוֹ ת. ׁש בּ כל הּט וֹ בה
בּ אמת, אלי לׁש וּ ב  ועזרני  בּ לבּ י ותן

מ לשׂ בּ ע ׁש אזכּ ה האמ ּת י ,בּ אפן  ּט וּ ב 
בּ אמת, אוֹ ת וּ להכּ יר לדעת ׁש אזכּ ה 
להיג תמיד ּת היה מח ׁש בּת י  וּ רדיפת
וּ בטהרה בּ קדה סוֹ ף  האין אוֹ ר
ׁש למה, וּ באמ וּ נה בּ אמת גּ דוֹ לה,
דּ קדה העליוֹ נה מדרגה בּ תכלית

הּמ דרג וֹ ת. ׁש בּ כל

ותחיׁש וּ תעוֹ רר וּ תמהר עלינוּ   רחמי 
ותׁש וּ ב ע וֹ לם , גא לּ ת  לגאלנוּ 
ותבנה והריס וֹ תינוּ , חרב וֹ תינוּ  ותבנה
ותבנה ותחזר  ותפארּת נוּ , קדׁש נוּ  בּ ית

קסא והלכות כד תורות תפילות ליקוטי

ׁש ל  וההיכלוֹ ת הבּ נינים  כּ ל וּ תתּק ן
וּ ברוּ חניּ וּ ת. בּ גׁש מ יּ וּ ת הּק דה
תמיד, גּ דוֹ לה  שׂ מחה עלינוּ   ותמ ׁש י
מ גּ לוּ תּה  הכינה את ותעלה ותקים 
אחרא, וה ּס טרא הּק לּפ וֹ ת מ בּ ין
הּק דוֹ ׁש ים  הנּ צּ וֹ צ וֹ ת כּ ל ותוֹ ציא
וּ תכלּ ה ותכניע  ותׁש ּפ יל מ בּ יניהם ,
אוֹ חרנּ ין, וסטרין הּק לּפ וֹ ת כּ ל וּ תב ּט ל
יקר  ׁש מ ולכב וֹ ד ויּפ לוּ  יכרע וּ  כּ לּ ם 
הגּ לוּ ת מן מהרה לצאת ונזכּ ה יּת נוּ .
ה גּ ׁש מי מ גּ לוּ ת גּ דוֹ לה, בּ שׂ מחה 
הע כּ וּ "ם  וכל הרוּ חני , וּ מ גּ לוּ ת
כלּ ם  וי כּ ירוּ  ישׂ ראל, אל יתבּ ּט לוּ 
הּק דוֹ ׁש ים  י שׂ ראל  עּמ וּ קדת  מעלת
מקרא ויק יּ ם  בּ חר ּת . בּ הם  אׁש ר
מ כּ ל  אחיכם  כּ ל את והביאוּ  ׁש כּ ת וּ ב ,

וּ ברכב בּ ּס וּ סים  ליהוה מנחה הגּ וֹ ים 
הר על וּ בכּ רכּ ר וֹ ת וּ בּפ רדים  וּ בצּ בּ ים 
כּ א ׁש ר יהוה אמר  יר וּ ׁש לים  קדׁש י
בּ כלי הּמ נחה את ישׂ ראל בּ ני יביאוּ 
המחה ותתגּ דּ ל יהוה. בּ ית טהוֹ ר
יאמר וּ  אז ׁש כּ תוּ ב , כּ מ וֹ  העוֹ לם  בּ כל
א לּ ה, עם  לע שׂ וֹ ת יהוה הגדּ יל בגּ וֹ ים 
היינוּ  ע ּמ נוּ  לע שׂ וֹ ת יהוה הגדּ יל 
כּ י ׁש כּ תוּ ב , מקרא ויק יּ ם  שׂ מחים .
ּת וּ בלוּ ן  וּ בׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה 
רנּ ה לפניכם  יפצחוּ  והגּ בע וֹ ת ההרים 
כּ י ונאמר, כף. ימחאוּ  הדה עצי וכל
חרב וֹ תיה כּ ל נחם  ציּ וֹ ן יהוה  נחם 
כּ גן  וערבתּה  כּ עדן מדבּ רּה  ויּ שׂ ם 
ּת וֹ דה בּה  י ּמ צא ושׂ מחה שׂ שׂ וֹ ן יהוה 
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קונטרס זו יצא לאור ללומדי 
התורה   - הזמנית   התורה 
אלפים  יחד  הולכים  שבה 

מאנ"ש בארץ ובתפוצות

ע"י ארגון 'תמימי דרך'

בשיתוף 'תורות והלכות'

להצלחת הרה"ח ר' בנימין 
יעקב יחיאל בן איטא ובני 

ביתו בכל מילי דמיטב

המעוניין להשתתף 
בהוצאות הקונטרסים 
וספרי תורות והלכות

יפנה לפל' 0548531995 
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